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Elective Courses (EC)- 

1B Discipline Related Elective (DRE) Courses 

 

3. Commerce – IV  

(Management: Production & Finance) 

Course Objectives: -  

1. To acquaint the learners with the basic concepts of Production Management, 

Inventory Management &Quality Management. 

2. To provide basic knowledge about Indian Financial Systems. 

3. To update the learners with the  recent trends in Finance. 

Sr. 

No. 

Modules No. of 

Lectures 

1 Production & Inventory Management 11 

2 Quality Management 10 

3 Indian Financial System 12 

4 Recent Trends In Finance   12 

Total 45 

 

 

Revised Syllabus of Courses of B.Com. Programme at Semester IV 

with Effect from the Academic Year 2021 - 22



 

Sr. No. Modules 

1 Production & Inventory Management 

 Production Management: Objectives, Scope  

Production Planning &Control : Steps, Importance    

Production Systems: Concept, Types - Continuous and Intermittent. 

Productivity: Concept, Factors Influencing Productivity, Measures for 

improving Productivity.   

Inventory Management-   Objectives, 

Inventory Control- Techniques. 

Scientific Inventory Control System - Importance 

2 Quality Management 

 

Introduction to Quality: Dimensions of Quality, 

Cost of Quality: Types – Internal Failure Cost, External Failure Cost, Appraisal 

Cost, Prevention Cost, Quality Circle:  Features. 

Quality Management Tools: TQM – Importance,  Six Sigma – Process, ISO 9000 

– Certification Procedure, Kaizen  – Process 

Service Quality Management: Importance, SERVQUAL Model,Measures to 

improve service quality. 

3 Indian Financial System                                                                       

 

Indian Financial Market: Structure, Primary Market – IPO Procedure 

Dematerialisation: Process, Role of  Depositories : NSDL and  CDSL  

SEBI: Functions of SEBI, Investors protection measures of SEBI. 

Stock Exchange – Functions, Speculators. 

Credit Rating:  Advantages, Credit Rating Agencies in India - CRISIL, CARE, and 

ICRA.  

4 
Recent Trends In Finance                                                          

 

Mutual Funds- Advantages and Limitations, Types, Factors responsible for 

growth of mutual funds – Systematic Investment Plan. 

Commodity Market: Categories,  

Derivatives Market: Types, Participants, Types of Derivative Instruments. 

Start-up Ventures –Concept, Sources of Funding,  

Micro Finance – Importance, Role of Self Help Groups. 

 

 

 

 



SEMESTER – IV REFERENCE BOOKS: 

 

REFERENCES 

1. Production and   Operations Management –ProfL.C.Jhamb, Event Publishing House. 

2. Production Planning & Control- ProfL.C.Jhamb, Event Publishing House 

3. Production & Operation Management (Text & Cases)- K.Ashwathappa&G.Sudeshana 

Reddy, Himalaya Publication. 

4. Launching New Ventues : An EnterpreneurialApproach-KathleenR.Allen, Cengage 

Learning 

5. Essentials of Inventory Management-MaxMuller,Amacon Publishes 

6. Indian Financial System—BharathiPathiak, Pearson Publication 

7. Financial Institutions and Markets : Structure Growth& Innovations – L.M.Bhole , Jitendra 

Mahakad, Tata McGraw Hill. 

8.The IndianFinancial System and Financial Market Operator-VasantDesai, Himalaya Publishing 

9. Indian Financial System – M.Y.Khan, Tata McGraw –Hill 

10.Production and Operations Management –Anandkumar Sharma, Anmol Publication 

11. Mutual Funds in India: Emerging Issues-NaliniPravaTripathy, Excel Books New Delhi. 

12. Start up Stand up: A step by stepguide to Growing your Business,NandiniVaidyanathan,   

Jaico Publishing House,Mumbai 

13. A Trades Guide to Indian Commodities Market-Vijay L.  Bhambwani, Network 18    

Publication Ltd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAPER PATTERN 

COMMERCE PAPER I & II 

SEMESTER - III & IV 

W.E.F. 2017-2018 

Q.1 Multiple Choice Questions    

(A) Select the most appropriate answer from the option given below    10 

       (Any Ten out of Twelve)         

  

(B) State whether the following statements are True or False    10 

       (Any Ten out of Twelve) 

Q.2 Answer Any Two of the following Out of Three questions - Module - I   15 

a. 

b. 

c. 

Q.3 Answer Any Two of the following Out of Three questions - Module - II  15 

a. 

b. 

c. 

Q.4 Answer Any Two of the following Out of Three questions - Module - III  15 

a. 

b. 

c. 

Q.5 Answer Any Two of the following Out of Three questions - Module - IV  15 

a. 

b. 

c.  

Q.6 Write notes on Any Four out of Six 
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१  
उ�पादन आिण साम�ी �यव�थापन 

घटक  रचना : 

१.० उि�� े

१.१ ��तावना 

१.२ उ�पादन प�ती 

१.३ साम�ी �यव�थापन  

१.४ साराशं 

१.५ �वा�याय 

१.० उि�� े 

 उ�पादन िनयोजन आिण िनय�ंण या सकं�पनेचा अ�यास करणे.  

 उ�पादन िनयोजन आिण िनय�ंणा�या पाय�या व �काराबंाबतचे �ान सपंादन करणे.  

 उ�पादकतेचे मह�व आिण फायदे याबाबत िव�ा�या��या मनाम�ये जािणवा िनमा�ण 
करणे.  

 उ�पादकतेवर प�रणाम करणार ेघटक िव�ा�या��या िनदश�नास आणून देणे.  

 उ�पादकता िवकासातील अडचण�चा अ�यास क�न �यावर उपाययोजना करणे.  

१.१ ��तावना  

उ�पादन ही �ि�या कारखा�याशंी सबंंिधत आहे. �ाहका�ंया गरजा भागिव�यासाठी 
कारखा�यामधून िविवध �कारची उ�पादने केली जातात. उ�पादनाम�ये व�तू आिण सेवांचा 
समावेश केला जातो. उ�पादन िनयोजनाम�ये उ�पादनाची �यव�था िकंवा पूव�िनयोजन केले 
जाते. याम�ये व�तू तयार कर�यापूव�पासून जसे क�, क�चा माल खरदेी कर�यापासून �या 
मालाची िव�� होई पय�त�या िविवध �ि�याचंी एकि�त �यव�था करावी लागते. उ�पादनाचे 
काम चालू असताना कामाची देखरखे कर�यासाठी िनय�ंणाची �यव�था करावी लागते. 
उ�पादन िनयोजनाम�ये उ�पादनिवषयक भिव�यकालीन अंदाज घेणे, �ि�याचंी रचना 
तयार करणे, िनय�ंण ठेवणे, काय�वेळाप�क तयार करणे, व�तू िवकास करणे इ. घटकाचंा 
समावेश केला जातो व उ�पादनािवषयक मह�वाचे िनण�य घेतले जातात. �ाहका�ंया 
मागणीनसुार �यानंा व�तू व सेवाचंा परुवठा वेळेत उपल�ध क�न िदला जातो.  
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१.१.१   �या�या : 

१) ि�मथ व �टॅकमन : “उ�पादन �ि�या स�ुरळतपणे पार पाड�यासाठी कर�यात 
येणा�या सव� �ि�या िकंवा �य�नानंा उ�पादन िनयोजन �हणतात.” 

२) र ेिव�ड : “व�तू व सेवाचें उ�पादन कर�यासाठी साधन साम�ी उपल�ध करणे व ितची 
�यव�था करणे �हणजे उ�पादन िनयोजन होय.”  

३) अॅलफोड� आिण बे�ी : “उ�पादनाचा अंदाज घेऊन �याची गणुव�ा, �माण, वेळ व 
िठकाण िनि�त करणे, उ�पादन �ि�या काय��मतेने करणे व उ�पादनिवषयक मह�वाचे 
िनण�य घेणे याला उ�पादन िनयोजन असे �हणतात.”  

४) सॅ�युअल अलॅन : “�यवसाय सघंटनेतील उ�पादनिवषयक पूवा�िनयोिजत उि��े पार 
पाड�यासाठी काय��म मागा�ची िनवड केली जाते. उ�पादनासाठी लागणारी साम�ी 
आिण माग�दश�न याबाबत सागंड घातली जाते.”  

५) डॉ. �भाकर देशमुख : “उ�पादन �ि�येला �ारभं कर�यापासून उ�पादनाशी िनगडीत 
असलेली �ि�या पूव�िनयोिजत ठरवून �यानसुार अंमलबजावणी कर�यासाठी केले�या 
�य�नानंा उ�पादन िनयं�ण असे �हणतात.”  

१.१.२ उ�पादन िनयोजन / �यव�थापन उि�� े/ �या�ी : 

१) साधनसाम�ीचा अंदाज घेण े: उ�पादन स�ु कर�यापूव� साधनसाम�ी िकती �माणात 
आव�यक आहे ितचा अंदाज �यावा लागतो. �यानसुार क�चा माल, य�ंसाम�ी, 
मन�ुयबळ आिण भाडंवल उभारणी करावी लागते. �यामळेु साम�ी वेळेवर उपल�ध 
करणे, स�ंहण करणे, देखभाल करणे श�य होते. तसेच उ�पादनाम�ये सात�य िनमा�ण 
करता येतो.  

२) साम�ी�या खचा�त बचत करण े: साम�ी खरदेी करताना �माण िनि�त क�न घाऊक 
खरदेी क�न वाजवी िकंमतीत खरदेी केली जाते. �माणब� खरदेी क�न अनाव�यक 
खच� कमी केला जातो. साम�ीचा परुपूेर वापर क�न अनाव�यक खचा�ला �ितबधं 
घालता येतो.  

३) साम�ीचा पुरपूेर वापर करण े : �माणब� साम�ी खरदेी क�न �यानसुार सा�ीचा 
वापर करता येतो. साम�ी वापराबाबत कम�चाया�ना सूचना देऊन �याम�ये काटकसर 
करता येते. साम�ीचे िनय�ंण क�न अनाव�यक वापर कमी करता येतो.  

४) उ�पादनाचे काय�वेळाप�क तयार करता येते : उ�पादना�या स�ुवातीपासून िविवध 
�ि�यानंा िकती वेळ लागणार आह.े हे काय�वेळाप�का�ार े िनि�त करता येते. तसेच 
एकूण उ�पादन कालावधी िनि�त क�न उ�पादनाची �या�या आिण पूत�ता वेळेवर 
करणे सोईचे जाते. 
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५) उ�पादन �ि�यामं�ये सम�वय िनमा�ण करता येतो : उ�पादन िवभागाचा खरदेी 
िवभाग, िव�� िवभाग, स�ंहण िवभाग, साम�ी तािलका िकंवा िनय�ंण िवभाग इ. शी 
सबंंध येतो. या सव� िवभागाम�ये सम�वय िनमा�ण क�न उ�पादन का�याची नीट 
�यव�था करता येते. या िवभागातील सव� कम�चाया�म�ये सम�वय व सहकाय� िनमा�ण 
क�न उ�पादन िनधा��रत वळेेत करता येते.  

६) उ�पादनाचा दजा� िनधा�रण करता येतो : उ�पादन िनयोजनाम�ये व�तचुी गणुव�ा 
िनि�त करता येते �यानसुार उ�पादन �यव�था क�न िनयं�णा�ार े गणुव�ा सवंध�न 
करता येते. �ाहका�ंया आवडीिनवडीनसुार गणुव�ा िटकवून ठेवता येते. व�तचुी 
गणुव�ा िनधा��रत क�न िव�� वाढिवता येते.  

७) उ�पादनाची उि�� ेसा�य करता येतात : उ�पादन िनयोजनाम�ये उ�पादनाचे उि�� 
िनि�त करता येते. �यानसुार �याची पूत�ता केली जाते. बाजारपेठेचा अंदाज घेऊन 
मागणीनसुार व�तुंचा परुवठा करता येतो.  

८) मोठ्या �माणावरील उ�पादनाम�ये आिथ�क बचत�चा लाभ घेता येतो : उ�पादन 
िनयोजन आिण िनय�ंणामळेु घाऊक �माणात उ�पादन करता येते �यामळेु सरासरी 
खचा�त बचत करता येते. उदा. घाऊक �माणात खरदेी के�यामळेु िकंमत सटु, वाहतूक 
खचा�त बचत करता येते.   

९) आधुिनक तं��ानाचा वापर करता येतो : उ�पादन करताना �याम�ये आव�यक ते 
बदल, नािव�य या बाबी श�य होतात. मोठ्या �माणावर उ�पादन कर�यासाठी नवीन 
तं��ान उपयोगाचे ठरते. उ�पादना�या नवीन प�त�चा अवलंब करता येतो. 

१.१.३ उ�पादन िनयोजन / �यव�थापन �ि�ये�या अव�था िकंवा पाय�या : 

१) माग�िनधा�रण : उ�पादन िनयोजन व िनय�ंण �ि�येतील ही पिहली पायरी आहे. 
उ�पादन �ारभंाची ही पिहली अव�था आहे. या अव�थेम�ये क��या मालावर िकती, 
कोण�या व के�हा �ि�या करावया�या हे िनि�त केले जाते. क�चा मालाचे प�कया 
मालात �पातंर करताना कोण�या मागा�ची िनवड करावयाची हे माग� िनधा�रणाने िनि�त 
करता येते. अशावेळी उ�पादनाचे �माण, साम�ीचे �माण, उ�पादनाचा आराखडा, 
खचा�चे अंदाजप�क इ. घटकाचंा िवचार करावा लागतो. उ�पादन स�ु कर�यापूव�ची 
तयारी या घटकाम�ये करावी लागते. माग�िनधारणामळेु उ�पादनाची �यव�था कशी 
केली जाणार आहे याची �परषेा तयार करता येते. आराखड्यानसुार उ�पादन करणे 
सोईचे जाते.  

२) काय�वेळाप�क : उ�पादना�या कालावधी िकंवा वेळाप�क �हणजेच काय�वेळाप�क 
होय. याम�ये उ�पादना�या िविवध �ि�यांचा कालावधी व एकूण उ�पादनासाठी िकती 
कालावधी लागणार आहे ह े िनि�त करता येते. �यामळेु उ�पादनाचा �ारभं व �याची 
पूत�ता के�हा होईल याचा अंदाज येतो. ��येक �ि�या िदले�या वेळेनसुार पूण� करता 
येते. उ�पादन का�याचा वेळेनसुार आराखडा तयार क�न �यानसुार उ�पादनाची 
�यव�था करता येते.  
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३) काय��ारभं िकंवा आदेश : उ�पादन का�याला स�ुवात करणे �हणजेच आदेश देणे 
होय. कामाचे �व�प िनि�त के�यावर व�र� पय�वे�कांना कामाचे आदेश देतात. 
पय�वे�क माग�िनधा�रण आिण काय�वेळाप�ानसुार कम�चाया�ना कामाचे आदेश िनग�िमत 
करतात. उ�पादनासाठी लागणारी सव� साम�ी उपल�ध क�न िद�यानतंर कामाचे 
�व�प कसे आहे व �याची पूत�ता कशी करावयाची याबाबत व�र� सहा�यक व 
कम�चाया�ना सूचना देतात. �यानसुार उ�पादन का�याची स�ुवात केली जाते.  

४) अनुसरण िकंवा पाठपुरावा : उ�पादन �ि�या स�ु के�यानंतर ��येक �ि�या िकंवा 
ट��याची पाहणी केली जाते. �यामळेु उ�पादन �ि�यावंर ठेवले जाते. पाठपरुा�यामळेु 
उ�पादन का�याची �गती पािहली जाते. कामाम�ये येणा�या अडचणी शोधून �यावर 
उपाययोजना करता येते. �यामळेु उ�पादनाचा दजा� िवकिसत करता येतो. �ाहका�ंया 
आवडीिनवडीचा िवचार क�न उ�पादन करता येते. िनयोजनानसुार उ�पादन केले जाते 
िकंवा नाही हे पाहता येते. �यामळेु उ�पादन का�याची पूत�ता वेळेवर करता येते. 
कामाला गती �ा� होते. उ�पादन काय� पूत�ता वेळेवर झा�यामळेु �ाहकानंा व�तू आिण 
सेवाचंा परुवठा वेळेवर करता येतो. उ�पादन �ि�या �यवि�थतपणे पूण� क�न �याचे 
�यावसाियकांना लाभ घेता येतात. उ�पादनका�याची अंमलबजावणी परी�ण 
अनसुरणा�ार े करता येते. िनयोजन आिण िनयं�ण याम�ये सम�वय िनमा�ण क�न 
उ�पादन �यव�था स�ुरळतपणे पार पाडली जाते.  

१.१.४  उ�पादन िनयोजन आिण िनयं�णाचे मह�व 

१) �चंड �माणात उ�पादन करता येते : उ�पािदत व�तू आिण सेवानंा िविवध 
बाजारपेठातूंन मोठ्या �माणात मागणी येऊ लागली आह.े �यासाठी मोठ्या 
�यावसाियक स�ंथाचंी �थापना क�न �ाहका�ंया गरजाचंी पूत�ता केली जाते. मोठ्या 
�यवसयाचंी �थापना ही स�या काळाची गरज वाटत आह.े   

२) �पध�म�ये िटकाव धरता येतो : जागितक�करणामळेु बह�रा��ीय कंप�याचें आगमन 
झाले आह.े �या�ंयाबरोबर �पध�त िटकून राह�यासाठी मोठ्या स�ंथाचंी �थापना करणे 
व मोठ्या �माणात उ�पादन करणे ही काळाची गरज िनमा�ण झाली आह.े  

३) अिधक �माणात नफा िमळवता येतो : मोठ्या �माणात उ�पादन के�यामळेु 
उ�पादनाचा सरासरी खच� कमी येतो. िव�� उलाढाल वाढ�यामळेु नपÌयाचे �माण 
वाढिवता येते. �यामळेु �यावसाियकांना �चडं �माणात नफा िमळवणे श�य झाले आह.े  

४) साधनसाम�ीचा पुरपेुर वापर करता येतो : मोठ्या �ि�या उ�पादन करताना 
साम�ीची खरदेी आिण उ�पादन �ि�या सात�याने चालू असते �यामळेु साम�ीचा 
अप�यय होत नाही परतं ुसाम�ीचा परुपेरु वापर करता येतो.  

५) उ�पादकां�या नावलौिककात वाढ होत े: मोठ्या उ�पादकानंा बाजारपेठेतील �पध�क, 
म�य�थ आिण �ाहक तसेच जनमाणसात चागंली �ितमा असते �यामळेु उ�पादकता 
वाढ ही �या�ंया नावलौिककात वाढ करत असते. �यामळेु �यानंा नवीन उ�पादने स�ु 
करणे, उ�पादनाम�ये वाढ करणे, िव�� श�य होते.  
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६) कम�चाया�चे क�याण करता येते : उ�पादकता वाढीमळेु नपÌयाम�ये वाढ होते �यातून 
कामगारानंा आिथ�क व आिथ�के�र योजनाचंा लाभ िदला जातो. कामगारानंा चागंले 
वेतन आिण सवलती उपल�ध क�न िद�यास �यांची काय��मता वाढते �यामळेु 
उ�पादकता वाढ�यास मदत होते.  

७) भागधारकांना अिधक दराने लाभांश देता येतो : �यवसायाम�ये जे लोक िकंवा 
स�ंथा गुतंवणूक करतात �यानंा िमळणाया� उ�प�नाम�ये वाढ होते. नपÌयाम�ये वाढ 
झा�यास भागधारकानंा अिधक दराने लाभाशं देता येतो. बोनस भाग देता येतात ते 
�यवसाय व�ृीसाठी �य�न करतात.  

८) �ाहकां�या समाधानाम�ये वाढ होते : �यावसाियक उ�पादकता वाढीबरोबर गणुव�ा 
िवकासाकडे ल� देतात. �यामळेु �ाहिकानंा चागं�या दजा��या व�तू वाजवी िकंमतीत 
उपल�ध क�न िद�या जातात �यामळेु �ाहक समाधानी होतात.  

९) �यव�थापन आिण कामगार यातील संबंधाम�ये सुधारणा होते : �यावसाियक 
नपÌयाचा काही भाग िवकास योजनांसाठी खच� करतात. �यामळेु कामा�या िठकाणी 
चागं�या वातावरणांची िनिम�ती केली जाते. कामगार व �यव�थापक यां�याम�ये 
सलो�याचे सबंंध िनमा�ण झा�यास कम�चाया�नी काय��मता वाढते �यामळेु 
�यवसाया�या काय��मतेत वाढ होऊन उ�पादकता वाढीस लागते.  

१.२   उ�पादन प�ती 

१.२.१  उ�पादन प�त�च े�कार: 

औ�ोिगक कारखा�यामं�ये व�तू आिण सेवाचंी िनिम�ती करताना िभ�न उ�पादन प�त�चा 
अवलंब केला जातो. उ�पादनासाठी साम�ीचा वापर क�न जे तं��ान वापरले जाते. �याला 
उ�पादन प�ती असे �हणतात. उ�पादन प�तीम�ये क��या मालाची उपल�धता करणे, 
य�ंसाम�ीचे सकंलन, कम�चारी उपल�धता क�न प�का माल िकंवा व�तू तयार केली जाते. 
�यािशवाय उ�पादन िनयोजन, िनय�ंण, स�ंहण, सम�वय, तपासणी, चाचणी इ. घटकाचंा 
समावेश केला जातो.  

खंिडत उ�पादन प�तीचे �कार : 

१) �क�प उ�पादन प�ती: 

एखा�ा �क�पाचे िनयोजन क�न �याची पूत�ता केली जाते. असे �क�प सोईनसुार पूण� 
केले जातात. कामाम�ये �य�यय आ�यास काम थाबंिवले जाते. �यामळेु �क�प उ�पादन 
प�तीम�ये उ�पादन सात�य आढळत नाही. उदा. बाधंकाम, र�ते तयार करणे, वाहनाचंी 
िनिम�ती, धरणे कालवे इ.  
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वैिश�्ये : 

१. �क�पाचे िनयोजन क�न �यानसुार कामाची अंमलबजावणी करता येते.  

२. �क�पाचे काय�वेळाप�क तयार क�न �यानसुार �क�प का�याची पूत�ता वेळेवर करता 
येते.  

३. �क�पा�या काय��कारानसुार साम�ीचा वापर करावा लागतो. उदा. वाहन िनिम�ती 
आिण बाधंकाम �क�पासाठी िभ�न �व�पाची साम�ी वापरावी लागते.  

४. �क�पाचे िठकाण िनि�त के�यावर �क�पाची रचना �याच िठकाणी ि�थर �व�पात 
करता येते.  

५. �क�पाचे कामकाज वेळाप�कानसुार करता येते परतं ु काही �क�पासाठी िवलंब 
हो�याची श�यता असते.  

६. �क�पाची �या�ी मोठी अस�यामळेु �यावर िनय�ंण ठेव�याची आव�यकता असते.  

७. नवीन �क�प राबिवताना, नवीन, तं��ानाचा अवलंब करताना �याबाबत अिधकारी व 
कम�चाया�ना �िश�ण �ावे लागते.  

२) व�तुनु�प उ�पदान प�ती : 

�ाहकाकंडून िविवध व�तुंची जशी मागणी येते �यानसुार उ�पादन करता येते. ��येक 
�ाहकाकंडून िभ�न �व�पाची मागणी येते. उदा. फिन�चर तयार करणे, घरगतुी उपकरणे व 
वाहनांची द�ु�ती, छपाई, कपडे तयार क�न देणे, सटेु भाग इ.  

वैिश�्ये : 

१. अशा �कार�या व�तू िकंवा उ�पादनाचंा लहान �माणात मागणी असते. �यानसुार 
उ�पादन करावे लागते.  

२. गरजेनसुार साम�ी उपल�ध क�न ितचा वापर करता येतो.  

३. �ाहकाचंी मागणी िभ�न अस�यास �या�ंया मागणीनसुार उ�पादन करावे लागते.  

४. िविश� उ�पादन कर�यासाठी �या व�तू उ�पादनाचे कौश�य असणा�या कामगाराचंी / 
कारािगराचंी आव�यकता असते.  

५. लहान �माणावरील उ�पादन िकंवा सेवा �दान कर�यासाठी य�ंापे�ा कारािगरानंा 
�थान िदले जाते.  

६. अस�ंय �ाहकांनी एकाच �कार�या व�तचुी मागणी के�यास उ�पादन �ि�या घाऊक 
�माणात करावी लागते.  

७. िभ�न �ि�यासंाठी िभ�न वेळाप�काचा अवलंब करावा लागतो. अस े वेळाप�क 
अिनयिमत असते.  
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८. िभ�न व�तुंसाठी िभ�न उ�पादन �ि�याचंी �यव�था करावी लागते. दोन �ि�यामं�ये 
सम�वय िनमा�ण क�न �याचा �यवसायाला लाभ घेता येतो.  

३) गट / बॅच उ�पादन प�ती : 

एकाच �कार�या उ�पादनाला �ाहकाकंडून सात�याने मागणी येत अस�यास �याचे 
उ�पादन गटाने क�न पूत�ता केली जाते. �ाहकानंा व�तू िव�� करपेय�त �याची साठवणूक 
गोदामात केली जाते. ��येक गटातील िकंवा बॅचमधील उ�पािदत नगस�ंया कमी अिधक 
असते. बॅचमधील उ�पािदत नगाचंी स�ंया िनि�त क�न उ�पादन खचा�त बचत करता येते. 
उदा. औषधे, �टेशनरी, प�ुतके, बूट, च�पल, छ�या.  

वैिश�्ये : 

१. �ाहका�ंया मागणीनसुार व�तू तयार करता येतात.  

२. अिधक स�ंये�या उ�पादनाचे स�ंहण करता येते.  

३. िविवध �कार�या व�तुंचे उ�पादन करता येते.  

४. �ाहकाचें आदेश वेळेवर पूण� कर�यासाठी उ�पादनाला गती देता येते.  

५. ��येक बॅचमधील उ�पािदत नगस�ंया �प� होत अस�यामळेु साम�ीचे िनयोजन आिण 
�यव�था करणे श�य होते.  

६. व�तू उ�पादन �कारानसुार कामगारानंा �िश�ण देता येते.  

४) अखंिडत उ�पादन प�ती : 

�ाहकाकंडून �या व�तुंना सात�याने मागणी येते �या व�तुचें उ�पादन सात�याने करावे 
लागते. मागणीपूव� उ�पादन, मोठ्या �माणात मागणीची पूत�ता करणे, अित�र� उ�पादन 
स�ंहणाम�ये ठेवणे इ. साठी उ�पादनात सात�य िनमा�ण करावे लागते. �यामळेु उ�पादक 
�ाहका�ंया गरजाचंी पूत�ता वेळेवर क� शकतात.  

१) मोठ्या �माणावर उ�पादन : 

�या व�तुंना बाजाराम�ये सतत मागणी असते अशा व�तू बाजारात सात�याने उपल�ध 
क�न ठेवा�या लागतात. �यासाठी अशा व�तुंचे उ�पादन मोठ्या �माणात करावे लागते. 
उदा. चॉकलेट, िबि�कटे, साबण, टुथपे�ट, कपडे, खा� पदाथ�, थंडपेय इ.  

वैिश�्ये : 

१. मोठ्या �माणात व सात�याने उ�पादन �यव�था करता येते.  

२. उ�पादनाम�ये सात�य िनमा�ण करता येते.  

३. उ�पादनासाठी साम�ीम�ये मोठ्या �माणात साम�ीची गुतंवणूक करावी लागते. 
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४. उ�पादनातील बदल िवचारात �यावे लागतात. अ�यथा मोठा तोटा हो�याची श�यता 
असते.  

५. उ�पादनाचे वेळाप�क तयार क�न �यानसुार उ�पादन करता येते. �यावसाियकानंा 
गरजेनसुार वेळाप�काम�ये बदल करता येतो.  

६. आधिुनक तं��ानाचा अवलंब करता येतो. उदा. सगंणक, �वयचंलीकरण इ.  

७. उ�पादन उलाढाल व �यातील सात�य अिधक अस�यामळेु भाडंवल गुतंवणूक 
कालावधी म�यािदत असतो.  

८. मोठ्या �माणावरील उ�पादना�या आिथ�क बचत�चा लाभ घेता येतो.  

२) �ि�या उ�पादन प�ती : 

�या उ�पादनावर िविवध �ि�या करा�या लागतात �यासाठी �ि�या उ�पादन प�तीचा 
अवलंब केला जातो. �ि�यानंा �म लावून �यानसुार उ�पादन केले जाते जसे क� 
स�ुवाती�या �ि�येम�ये क�चा माल वापरला जातो तर अंितम �ि�येम�ये प��या 
मालाची िनिम�ती केली जाते. अशा�कार े उ�पादन करताना ��येक �ि�ये�या िठकाणी 
उ�पादनाची �वतं� �यव�था केली जाते. उदा. साखर, कापड, पेपर, तेल श�ुीकरण इ. 
वैिश�्ये.  

१. एका वेळी एकच उ�पादन करता येते. कारण ��येक उ�पादना�या �ि�या �वतं� 
असतात. एका उ�पादन �ि�येवर िभ�न �व�पा�या व�तचेु उ�पादन करता येत नाही.  

२. मोठ्या �माणावर उ�पादन करता येते. उ�पादनाचे �माण िवचारात घेऊन �ि�यांची 
�या�ी िनि�त करता येते.  

३. उ�पादन जलद गतीने करता येते. �ि�येन�ुप उ�पादन प�तीम�ये यांि�क 
उपकरणाचंा, �वयचंिलत य�ंाचा वापर केला जातो �यामळेु उ�पादन जलद गतीने 
करता येते.  

४. साम�ीचे अंदाज घेता येतो. �यानसुार साम�ीचे िनयोजन करता येते.  

५. उ�पादनाम�ये सात�य िनमा�ण करता येते. िविवध �ि�यामं�ये सम�वय िनमा�ण 
के�यामळेु उ�पादन सात�य ठेवता येते.  

५) लविचक उ�पादन प�ती : 

�ाहका�ंया आवडीिनवडी, फॅशन, बाजारातील प�रि�थती आिण �पध�काचंी उ�पादने 
याम�ये सतत बदल होत असतो �हणून उ�पादनाम�ये िवकिसत बदल करावा लागतो 
अशावेळी लविचक उ�पादन प�तीचा अवलंब करावा लागतो. उ�पादना�या िविवध �ि�या 
अस�यास ��येक �ि�ये�या िठकाणी कोणता बदल अपेि�त आह े�यानसुार बदल क�न 
सपूंण� उ�पादन �यव�था का�याि�वत केली जाते. िविवध �ि�या सगंणक आिण �वयचंिलत 
य�ंा�ार े िनि�त केले�या असतात. सगंणका�ार े��येक उ�पादन �ि�या �थळाला सूचना 
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िद�या जातात. �यानसुार ��येक उ�पादन िवभाग िकंवा यिुनटम�ये आव�यक तो बदल 
क�न सपूंण� उ�पादन �यव�थेची प�तशीरपणे माडंणी केली जाते.  

उ�पादनाची मूळ रचना तशीच ठेवली जाते. नवीन घटक मूळ घटकाशंी िमळतेजळुते असावे 
लागतात. उ�पादन �माण म�यम �व�पाचे असावे लागते.  

वैिश�्ये : 

१. लविचक उ�पादन प�तीनसुार उ�पादनाम�ये बदल करताना उ�पादनाचा साचा िकंवा 
आराखडा मूळ �व�पातील वापरतात.  

२. म�यम �माणातील उ�पादनाम�ये बदल करता येतो. कारण मोठ्या �माणात बदल 
कर�यासाठी मोठ्या �माणात भाडंवल गुतंवणूक करावी लागते. ती सव� 
�यावसाियकांना श�य होत नाही.  

३. अिधक �माणात बदल कर�यासाठी मोठ्या �माणात भांडवल गुतंवणूक अपेि�त 
असते.  

४. लविचक उ�पादन प�तीम�ये यािं�क उपकरणाचंा वापर केला जातो. ही उपकरणे 
सगंणका�या सहा�याने िनयंि�त करता येतात.  

५. गट उ�पादन करणे सोईचे जाते. गटातील उ�पािदत नगाचंी स�ंया १००० ते ५००० 
इतक� अपेि�त असते.  

मह�व आिण फायदे : 

१. �ाहका�ंया आवडीिनवडीनसुार उ�पादनाम�ये बदल करता येतो. �यामळेु �ाहक 
व�तलुा नकार देत नाहीत.  

२. सव� �ि�यामं�ये बदल क�न सम�वय िनमा�ण क�न उ�पादनाची �यव�था करता येते.  

३. थोडासा बदल अपेि�त अस�यास वाजवी �माणात खच� करावा लागतो. असा बदल 
लहान �यावसाियकानंा स�ुा करता येतो.  

४. सगंणक व �वयचंिलत य�ंाचंा वापर क�न िविवध उ�पादन �ि�यावंर िनय�ंण ठेवता 
येते.  

५. य�ंाचा वापर, िविवध �ि�यांम�ये सम�वय आिण ��येक �ि�या �थळावर उ�पादन 
�यव�था इ. मळेु मोठ्या �माणावर उ�पादन करणे श�य होते.  

६. उ�पादनाम�ये बदल करताना उ�पादनाची रचना व साचा मूळ वापरता येतो. अशावेळी 
उ�पादनाम�ये फारसा बदल कर�याची आव�यकता नसते. कमी �माणात बदल 
करताना वाजवी �माणात खच� अपेि�त असतो.  

 



  

 

वािण�य 

10 

तोटे / म�यादा : 

१. यािं�क�करण, मोठ्या �माणात भाडंवल गुतंवणूक करणे इ. लहान �यावसाियकानंा 
श�य होत नाही.  

२. उ�पादनाम�ये अिधक �माणात बदल करावयाचा अस�यास गुतंागुतं वाढते.  

३. अिधक �माणात बदल कर�यासाठी मोठ्या �माणात भाडंवल गुतंवणूक आिण खच� 
अपेि�त असतो.  

४. नवीन तं�ाचा, नवीन उ�पादन प�तीचा, लविचक उ�पादन प�तीचा अवलंब करताना 
कम�चाया�ना �िश�ण देणे आव�यक असते �यामळेु सघंटना�ंया खचा�म�ये वाढ होते.  

५. नवीन बदल करताना न�याने य�ंसाम�ीची �थापना, द�ु�ती, देखभाल, िनय�ंन इ. 
खचा�म�ये वाढ होते.  

६. मोठ्या �माणावरील बदल हे सव� बाबतीत अश�य असतात. सात�याने बदल करणे ही 
बाब �यावसाियक सघंटना�ंया �ि�कोनातून खिच�क बाब आह.े  

१.२.२   उ�पादकता 

�यावसाियक स�ंथाकंडून जे उ�पादन केले जाते �याला उ�पादकता असे �हणतात. अशा 
स�ंथा उपल�ध साधनसाम�ीचा वापर क�न अिधकतम उ�पादन करतात. आधिुनक 
तं��ानाचा वापर क�न उ�पादकता वाढिव�याचे �य�न स�ु आहेत. उ�पादन काया�म�ये 
क�चा माल, य�ंसाम�ी, मन�ुयबळ, िव� इ. घटका�ंया सहा�याने उ�पािदत व�तू िकंवा 
प�का माल तयार केला जातो. �ाहक व�ृी, �ाहका�ंया गरजाती बदल, बाजारपेठाचंा 
िव�तार इ. मळेु उ�पादकता वाढील िवशेष मह�व आले आहे.   

�या�या : 

१) “उ�पादन कर�यासाठी लागणाया� साम�ी�या सहा�याने उ�पादनाम�ये व�ृी 
कर�या�या �ि�येला उ�पादकता असे �हणतात.” 

२) पीटर �कर : “उपल�ध घटका�ंया सहा�याने �यावर �ि�या क�न जे जा�तीत जा�त 
उ�पादन केले जाते �याला उ�पादकता असे �हणतात.” 

३) “एकूण उ�पादनाचे उ�पादन घटकाशंी असलेले �माण �हणज ेउ�पादकता होय.” 

१.२.३  उ�पादकतेवर प�रणाम करणार ेघटक: 

उ�पादकता वाढीसाठी जे घटक आहते. �याचंा �यव�थापकानंा नीट अ�यास करावा 
लागतो. �याचा अवलंब क�न उ�पादकता वाढिव�यासाठी �य�न करता येतात. खालील 
घटकाचंा �यानंा सात�याने िवचार करावा लागतो.  

 



 

 

उ�पादन आिण साम�ी  
�यव�थापन 

 

11 

१) कारखा�यातील अंतग�त प�यावरण : कामा�या िठकाणी चागंले प�यावरण असावे 
लागते. भरपूर सूय��काश, खळेती हवा, नैसिग�क वातावरण, कामगार सिुवधा, 
कम�चाया�ना चागंली वागणूक देणे, �ाथिमक सिुवधा उपल�ध करणे, कम�चाया�ना 
सरुि�तता देणे इ. मळेु पोषक अंतग�त प�यावरणाची िनिम�ती होते. �यामळेु उ�पादकता 
वाढीला चालना िमळते. साधनसाम�ी�या सव� घटकाचंी उपल�धता करता येते.  

२) संघटना�मक घटक : सघंटनेचा �कार आिण �व�प यावर उ�पादन अवलंबून असते. 
सघंटनेचा आराखडा, सघंटनेची उि��,े कामाचे व जबाबदारीचे िवभाजन, कामाचे 
िवशेषीकरण, कम�चारी व िविवध िवभाग यातील पर�पर सम�वय आिण सहकाय�, 
अिधकारी व कम�चारी यातील सबंंध चागंले अस�यास उ�पादकता वाढ होते.  

३) �यव�थापक�य घटक : सघंटनेतील सव� घटका�ंया िवकासाम�ये �यव�थापकाचंी 
भूिमका मह�वाची असते. उ�पािदत व�तुंची गणुव�ा िवकिसत करणे, अंतग�त 
प�यावरण चागंले राखणे, अिधकारी व कम�चारी याम�ये सलोका िनमा�ण करणे, 
आधिुनक तं��ानाचा अवलंब करणे, �यव�थापनाचा िवकास करणे, �यवसाया�या 
उि��ाकंडे ल� क� ि�त करणे, �यवसाय िवकासाबाबत दूर�ि�कोण ठेवणे इ. बाबत 
सकारा�मक �ि�कोन ठेऊन उ�पादकता िवकिसत करता येते.  

४) उ�पादन घटक : उ�पादन व�ृी व गणुव�ा िवकास इ. शी िनगडीत घटकाचंा याम�ये 
समावेश केला जातो. नवीन उ�पादनाचा शोध घेणे, उ�पादनाम�ये िवकिसत बदल 
करणे, गणुव�ा िवकिसत करणे, व�त ु िवकास काय��म राबिवणे, व�तू चाचणी, व�तू 
िनय�ंण, गणुव�ा िनय�ंण, गणुव�ा सवंध�न इ. घटक उ�पादकता व�ृीसाठी पूरक 
ठरतात.  

५) तांि�क घटक : य�ंसाम�ीबाबत�या घटकाचंा याम�ये समावेश होतो. उ�पादन 
आराखडा तयार क�न �यानसुार य�ंसंच रचना करावी लागते. उ�पादनाचे �माण, 
य�ंाचंी स�ंया, कम�चारी स�ंया इ. चा मेळा घालावा लागतो. य�ंसाम�ीची देखभाल, 
वेळेवर द�ु�ती, आधिुनक तं��ानाचा अवलंब इ. मळेु उ�पादन वाढीला चालना 
िमळते. आदश� य�ंरचनेमळेु उ�पादन व�ृी श�य होते. उपल�ध जागेत अिधक उ�पादन 
कर�याची �यव�था यो�य य�ंरचनेम�ये असते.  

६) कम�चारी घटक : कम�चाया�ची काय��मता ही उ�पादन वाढीला पोषक ठरते. कुशल 
कम�चाया�ची िनवड, कम�चारी �िश�ण, आव�यक सिुवधा उपल�ध क�न देणे, बढती 
देणे, आिथ�क व आिथ�के�र �ेरकाचंा लाभ देणे, कम�चारी िवकासा�या योजना राबिवणे, 
कम�चारी �ेरणा, माग�दश�न, सम�वय इ. मळेु �यवसायातंग�त वातावरण सधुारते. 
कम�चाया�ची काय��मता वाढते.  

७) िव�ीय घटक : मोठ्या �यावसाियक स�ंथांना मोठ्या �माणावर उ�पादन कर�यासाठी 
मोठ्या �माणात भाडंवलाची गरज असते. ि�थर व खेळ�या भाडंवलाची गरज िवचारात 
घेऊन �यानसुार िनधी उपल�ध करणे, िनधीची यो�य गुतंवणूक करणे, िनधीचा यो�य 
वापर करणे, िनधीवर िनय�ंण ठेवणे, िनधीचा अप�यय टाळणे, िनध�चे �यव�थापन 
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करणे, िनधीचे �ोत उपल�ध करणे इ. मळेु उ�पादनासाठी जी साम�ी वापरली जाते ते 
सव� घटक उपल�ध करता येतात.  

८) शासक�य धोरण े व िनयम : �यवसाय �थापना, व�ृी, दैनिंदन कामकाज याबाबत 
शासनाचे िनयम व काय�ातील चौकटीचा िवचार करावा लागतो. शासक�य सवलती, 
सबिसडी, कर इ. बाबी िनयमानंा ध�न असतात. शासनाने कामगार क�याणाबाबत 
केलेले कायदे व िनयमाचें पालन करावे लागते. काय�ानसुार जमाखच�, िहशोब 
तपासणी इ. सव� घटक उ�पादकता वाढीवर प�रणाम करतात. या सव� घटकाचंा 
सकारा�मक िवचार क�न उ�पादकता वाढिवता येते. अ�यथा उ�पादकता कमी होणार 
हे िनि�त आह.े  

१.२.४  उ�पादकता वाढीचे तं� िकंवा उपाययोजना  : 

१) कारखा�यातील अंतग�त प�यावरण िवकिसत करण े : कारखा�याम�ये पोषक 
प�यावरणाची िनिम�ती के�यास उ�पादकता िवकिसत करता येते. कारखा�याचा 
प�रसर �व�छ, मोकळी हवा, भरपूर सूय��काश यामळेु काम कर�यासाठी पोषक 
वातावरण तयार होते. कम�चाया�ना चागं�या वातावरणात काम कर�यासाठी उ�साह 
वाढतो. कम�चाया�ना आव�यक असणा�या सिुवधा उपल�ध क�न �ावा लागतात.  

२) शा�ीय �यव�थापनाचा अवलंब करण े : शा�ीय �यव�थापनाम�ये कामाचे 
िवभाजन, िनयोजन, मू�यमापन, िव�ेषण इ. चा सू�मपणे अ�यास केला जातो. 
चागंले व अिधक काम करणा�या कम�चा�याला अिधक वेतन िद�यास �या�ंयाम�ये 
चागंले काम कर�याची सवय लागते. कम�चाया�ना िव�ातंी, �याचें आरो�य, आहार या 
बाब�चा स�ुा याम�ये िवचार केला जातो.  

३) आधुिनक तं��ानाचा अवलंब करण े : आधिुनक तं��ानाचा अवलंब करणे ही 
काळाची गरज ठरली आहे. उ�पादनाची गणुव�ा िवकिसत करणे आिण 
उ�पादनाम�ये वाढ करणे यासाठी आधिुनक तं��ान आव�यक आहे. उ�पादनाला 
गती दे�यासाठी सतत नवीन सशंोधनाची कास धरली पािहजे. नवीन य�ंसाम�ी, 
सगंणक, उपकरणे, सशंोधन, नािव�यता इ. बाबी आधिुनक तं��ानाम�ये समािव� 
झा�या आहेत. उ�पादना�या नवीन प�त�चा अवलंब करावा लागतो.  

४) कम�चाया�ना �िश�ण देण े: कम�चाया�ना कामावर भरती िकंवा िनवड के�यास �यानंा 
कामाचा प�रचय क�न �ावा लागतो. तसेच कामाम�ये बदल, नािव�यता, आधिुनक 
तं��ानाचा अवलंब करणे इ. साठी �यानंा �िश�ण �ावे लागे. �िश�णाने 
कम�चाया�ना मािहत नसले�या बाबी मािहत होतात. �यानंा कामाची िदशा समजते. 
कामातील चकुा कमी होतात अचूकता वाढते व उ�पादनाची गणुव�ा सधुारते.  

५) कम�चाया�ना �रेणा देण े : कम�चाया�ना आिथ�क आिण आिथ�के�र �ेरणा िद�यास 
�या�ंया काय��मतेम�ये वाढ होते. जसे क�, कामाचा यो�य मोबदला �हणून वाजवी 
वेतन देणे, कामा�या िठकाणी आव�यक �या सिुवधा उपल�ध क�न देणे, �ो�साहन 
�हणून लाभ देणे, �िश�ण, बढती, औषधोपचार, नोकरीम�ये सरुि�तता, पे�शन, 
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कामाम�ये कायम �थान देणे, �यव�थापनाम�ये सहभागी क�न घेणे इ. मळेु कम�चारी 
िन�ेने काम करायला तयार होतात. �याचंी काय��मता वाढते तर �यवसायाची 
उ�पादकता वाढीस लागते.  

६) साधनसाम�ी उपल�द क�न देण े : कम�चाया�ना कामासाठी जी साम�ी आव�यक 
असते ती परुशेा �माणात आिण वेळेवर उपल�ध क�न िदली पािहजे. जसे क� वीज 
�वाह खिंडत झा�यावर प�यायी �यव�था के�यास उ�पादनाम�ये खडं पडत नाही. 
जनुी य�ंसाम�ीची नीट काळजी घेणे, �याचंी द�ु�ती वेळेवर करणे इ.कडे 
�यवि�थतपणे ल� �ावे लागते. क�चा माल, य�ंसाम�ी आिण कम�चारी यांचे �माण 
िनि�त क�न यो�य मेळ घालावा लागतो.  

७) गुणव�ा िवकिसत करण े: कारखा�यामंधून �या व�तू िकंवा सेवा िनमा�ण करताना 
�याचंी गणुव�ा मह�वाची ठरते. गणुव�े�या सव� व�तुंना मागणी येते �यामळेु 
उ�पादनाला चालना िमळते. �यातूनच मागणीपूव� उ�पादन करणे श�य होते. 
उ�पादकानंा �यासाठी व�तू िवकास काय��माचा अवलंब करावा लागतो. व�तमु�ये 
नािव�यपूण� बदल क�न गणुव�ा िवकिसत करता येते. गणुव�ा िनय�ंण क�न 
�ाहकानंा गणुव�ेची खा�ी देता येते.  

८) भारतीय उ�पादकता मडंळा�या सूचनांचा अवलंब करण े : या मंडळामाफ� त 
�यावसाियकांना उ�पादकता व�ृीसाठी माग�दश�न केले जाते. िविवध �े�ातील 
उ�ोगाचंी उ�पादकता वाढली तरच देशा�या गणुव�ेम�ये वाढ होईल. देशाम�ये 
उ�पादकता वाढीसाठी पोषक प�यावरणाची िनिम�ती होईल. या हेतूने हे मंडळ काय� 
करत आहे. या मंडळामाफ� त देशातील उ�ोजक, अिधकारी आिण कम�चाया�ना 
उ�पादकतेबाबत �िश�ण िदले जाते. तसेच �यावसाियकानंा उ�पादकतेबाबत 
माग�दश�न व स�ला िदला जातो.  

९) एकूण गुणव�ा �यव�थापनाचा अवलंब करण े : यालाच शू�य दोषरिहत िकंवा 
१००% अचूक उ�पादन अस े�हणतात. �ाहका�ंया आवडीिनवडीचा िवचार क�न, 
आधिुनक तं��ानाचा अवलंब क�न �ाहकांना चागं�या दजा��या व�तू व सेवा 
उपल�ध क�न िद�यास �ाहकाचंी त�ार येत नाही. उ�पादक �पध�म�ये िटकून 
राहतात. �यानंा उ�पािदत व�तुं�या िव��ची खा�ी पटते �यामळेु उ�पादकतेला 
चालना िमळते. �यवसायाम�ये कोण�याही �कारचा अप�यय होत नाही. 
आय.एस.ओ. ९००० ही उ�पादनाची गणुव�ा िनधा��रत क�न आंतररा��ीय 
बाजारपेठ �ा� करता येते. �यासाठी �यावसाियकांनी आप�या उ�पादनासाठी एकूण 
गणुव�ेचा आ�ह धरला पािहजे.  

१०) गुणव�ा वत�नाची / मडंळाची �थापना करण े : कारखा�याम�ये काम करणा�या 
अिधकारी व कम�चाया�चा एक गट तयार क�न �या गटाने आठवड्यातून, पंधरा 
िदवसातून एकदा एक� यावे. या कालावधीम�ये �यानंा कामा�या अनषुंगाने �या 
अडचणी आ�या आहेत �यावर �यानंी चचा� क�न �या सोडिव�यासाठी उपाययोजना 
करावयाची असते. पढु�या सभे�या वेळी कामाचा आढावा घेऊन उपाययोजनांची 
अंमलबजावणी िकतपत केली आह े �याबाबत प�ुहा चचा� क�न पढेु जायचे असते 
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�यामळेु कामातील अडचणी व चकुा कमी होऊन कामाची गणुव�ा िवकिसत हो�यास 
मदत होते. उ�पादकता िवकिसत होऊन उ�पादकता वाढ�यास मदत होते.  

११) काईझन तं�ाचा अवलंब करण े : गणुव�ा िवकिसत कर�यासाठी जपानम�ये 
काईझन तं��ानाचा अवलंब कर�यात आला आहे. �याम�ये दनैिंदन कामाम�ये, 
उ�पादन �ि�येम�ये दररोज िकंवा सात�याने सधुारणा करणे, उ�पादनासाठी 
लागणारी साम�ी �यवि�थत आिण वेळेवर उपल�ध करणे, कामा�या िठकाणी प�रसर 
�व�छ ठेवणे, य�ंाची नीगा राखणे, द�ु�ती करणे, कम�चाया�नी �वत: �व�छ व 
िनरोगी राहणे, िश�तीचा अवलंब करणे इ. मळेु कारखा�यातील उ�पादनाचे िनयोजन 
आिण �याची अंमलबजावणी �यवि�थतपणे करता येते. उ�पादनाची गणुव�ा 
िवकिसत झा�यामळेु �यवसायानंा �यापासून अनेक फायदे घेता येतात. सवा�त 
अिधक मह�वाचा भाग �हणजे उ�पादकता वाढीसाठी पोषक वातावरण तयार होते. 
अशा �कारची काय� �णाली कम�चाया�म�ये िवकिसत करता येते.  

१.३  साम�ी �यव�थापन 

१) “उ�पादनासाठी जे घटक वापरले जातात �याचे स�ंहण क�न �याचंी नीट काळजी 
घेणे, नीगा ठेवणे, देखभाल करणे, जमाखच� ठेवणे, शा�ीय प�तीने स�ंहण करणे इ. 
ना साम�ीतािलका िनय�ंण असे �हणतात.” 

२) एल.�ही. फाईन : “स�ंहणाम�ये ठेवले�या साम�ीची शा�ीय प�तीने माडंणी क�न 
ितची देवघेव िनय�ंण, साठा िनि�त करणे उ�पादन व िवतरण इ. प�रणामकारकपणे 
कर�या�या �ि�येला साम�ी िनय�ंण असे �हणतात.” 

१.३.१   साम�ी �यव�थापनाची उि�� े

१) उ�पादनाम�ये सात�य िनमा�ण करता येते : स�ंहणाम�ये साम�ी उपल�ध अस�यास 
उ�पादन �ि�या सात�याने राबिवता येते. यं�साम�ी आिण कम�चाया�ना सतत काम 
देता येते. साम�ीचा परुवठा िनयिमतपणे करता येतो.  

२) साम�ीचा पुरपेुर वापर करता येतो : स�ंहणाम�ये उपल�ध असलेली साम�ी 
उ�पादन �ि�येसाठी वापरता येते ितचा अप�यय केला जात नाही. जी साम�ी कमी 
पडते ती खरदेी केली जाते व िश�लक साम�ी वापरात आणली जाते.  

३) भांडवल गुंतवणूक�म�ये कपात करता येत े: स�ंहणा�या न�दी वेळेवर क�न िश�लक 
साम�ीचा दररोज अंदाज घेता येतो. �यामळेु अनाव�यक िकंवा अित�र� साम�ी खरदेी 
करावी लागत नाही. �यामळेु भाडंवल गुतंवणूक अिधक �माणात करावी लागत नाही. 
भाडंवल गुतंवणूक कालावधी कमी करता येतो.  

४) खचा�त बचत करता येते : कमी जागेम�ये अिधक साम�ीची माडंणी केली जाते. 
�माणब� केली जाते. कमी खचा�त चागं�या दजा�ची साम�ी खरदेी करता येते. साम�ी 
िनय�ंणाचा खच� वाजवी �माणात करता येतो.  
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५) साम�ीचे नुकसान टाळले जाते : स�ंहणाम�ये ठेवलेली साम�ी सरुि�त ठेवली जाते 
ितचे यो�य िनयं�ण ठेवले जाते. ितची नीट काळजी घेतली जाते, देखभाल केली जाते. 
नाशवतं साम�ीकडे नीट ल� ठेवले जाते. उदा. हवामानापासून सरं�ण �ा� केले जाते.  

६) साठा पातळी समजते : स�ंहणाम�ये उपल�ध असलेली साठा नगस�ंया समजते. 
कोण�या उ�पादनासाठी िकती नगस�ंया आव�यक आह.े �यानसुार ती साम�ी खरदेी 
केली जाते. �यामळेु उ�पादन सात�य आिण साठा पातळी याम�ये सम�वय िनमा�ण 
केला जातो.  

७) साम�ी�या मू�यानुसार िनयं�ण ठेवता येते : साम�ीचे वग�करण तीन गटात क�न 
साम�ीचे मू�य िनि�त केले जाते अिधक मू�य असले�या साम�ीकडे अिधक ल� देता 
येते तर कमी मू�य असले�या साम�ीकडे कमी �माणात ल� देता येते. �यामळेु साम�ी 
िनय�ंण आिण खच� याम�ये कपात करता येते. साम�ीची स�ंया कमी असून मू�य 
अिधक अस�यास िनयं�णावर अिधक खच� करता येतो.  

८) साम�ीचा जमाखच� िकंवा न�दी ठेवता येतात : स�ंहणाम�ये आलेली साम�ी, 
वापरलेली साम�ी व िश�लक साम�ी इ. न�दी ठेवता येतात. �यामळेु दैनिंदन उ�पादन 
करताना साम�ीची ि�थती समजते �यानसुार साम�ीची खरदेी करणे, साठा पातळी 
िनयिं�त ठेवणे, िश�लक साम�ीची नीट काळजी घेणे, खराब साम�ीची िव�हेवाट 
लावणे इ. काय� िकंवा �ि�या करता येते.  

९) साम�ीची तपासणी करता येते : स�ंहणाम�ये असले�या साम�ीची तपासणी वरचेवर 
करता येते. साम�ी िनय�ंण करणे सोईचे जाते. साम�ीचे �माण अिधक असते. 
साम�ीचे िविवध �कार असतात �यामळेु साम�ीला िबन काड� व भाडंार पिु�तके�या 
सहा�याने साम�ीची तपासणी करता येते. �यामळेु साम�ीम�ये वाढ, तूट समजते, 
खराब साम�ी वेगळी क�न ितची िव�हेवाट लाव�याचा िनण�य घेता येतो.   

१०) उ�पादन िनयोजन आिण िनयं�ण करण े सोईचे जाते : स�ंहणाम�ये उपल�ध 
असले�या साम�ी�या आधार े उ�पादनाचा िनण�य घेता येतो. उ�पादनाची �यव�था 
करता येते. उ�पादनाची पूव� तयारी करता आ�यामळेु उ�पादन �ि�या वेळेत पूण� 
करता येतात. उ�पादनावर िनय�ंण ठेवता येते. �यामळेु उ�पादन �ि�या स�ुरळतपणे 
पार पाडता येते.  

११) साम�ी सं�हणासाठी शा�ीय प�ती िकंवा तं�ाचा अवलंब करता येतो : साम�ी 
िनय�ंणासाठी साठा पात�या काटकसरीची आदेश मा� (नगस�ंया) अ, ब, क 
िव�ेषण, उ�च-म�यम व किन� वग�करण, आय�या वेळेचे तं� (JIT) मॅि��स प�ती 
इ. चा अवलंब करता येतो. यापैक� जी तं� �यवसाया�या अिधक फाय�ाची आहेत 
�याचंा िवचार करता येतो व साम�ी, िनय�ंण �यव�था चागंली हाताळता येते.  

१२) �ाहकांना चांग�या सवेा उपल�ध क�न देता येतात : चागं�या दजा�ची साम�ी 
उपल�ध क�न चागं�या दजा�चे उ�पादन करता येते. �यामळेु �ाहकानंा दज�दार व�त,ु 
वाजवी िकंमतीला आिण वेळेवर उपल�ध क�न देता येतात.  
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१.३.२  साम�ी �यव�थापनाचे �कार िकंवा तं� े

१) काटकसरीची आदेश मा�ा िकंवा नगसं�या : 

या तं�ा�ार े साम�ी खरदेी नगस�ंया िकमान �माणात केली जाते. अिधक नगस�ंयेने 
साम�ी खरदेी के�यास भाडंवल गुतंवणूक�चे �माण वाढले तर कमी नगस�ंयेची खरदेी 
के�यास वारवंार आदेश �ावे लागतात �यामळेु आदेशासाठी अिधक खच� करावा लागतो. 
�हणून प�या� �माणात नगस�ंया आदेश दे�याची �यव�था करावी लागते. यालाच 
काटकसरीची िकंवा िमत�ययी आदेश नगस�ंया असे �हणतात.  

“एका आदेशाम�ये साम�ी खरदेीची िकती नगस�ंया असावी हे आदेश मा�ा िकंवा 
नगस�ंये�या आधार े िनि�त केले जाते. ही नगस�ंया िनि�त करताना आदेशाचा एकूण 
खच� आिण स�ंहण खच� इ. चा िवचार करावा लागतो.” 

काटकसरीची आदेश नगस�ंया िनि�त करताना पढुील घटकाचंा िवचार करावा लागतो.  

अ) साम�ीची एकूण िकंमत : साम�ी खरदेी करताना साम�ीची नगस�ंया आिण िकंमत 
या दोन घटकाचंा िवचार करावा लागतो. �या�ार े�यासाम�ीची एकूण िकंमत िनि�त करता 
येते.  

ब) साम�ीचा सं�हण खच� : स�ंहणाम�ये साम�ी ठेव�यास �यासाठी पढुील �कारचा 
खच� करावा लागतो. उदा. साम�ीसाठी गुतंवणूक केले�या भाडंवलावरील �याज, गोदामाचे 
भाडे, कम�चा�याचा व अिधकाया�चा पगार, मालाचे नकुसान, िवमा, �टेशनरी, कर, इतर 
खच�, पय�वे�क देखभाल व काळजी, शा�ीय प�तीने स�ंहण �यव�था करणे इ. हा खच� 
साम�ी खरदेी खच� प�यायाने �यवसाया�या एकूण� खचा�त बचत होते. �यामळेु �यवसाया�या 
न�यात वाढ होते.  

क) आदेशाचा खच� : उ�पादकानंी खरदेी करताना एकि�त िकंवा एकाच आदेशा�ार ेखरदेी 
केली तर �या�ंया खचा�म�ये वाढ होते. याउलट आदेशाचंी िवभागणी केली तर आदेश 
खचा�त बचत होते. �हणून सव� साम�ीची एकाच वेळी खरदेी न करता उ�पादन िवभागा�या 
व इतर िवभागा�या गरजेनसुार साम�ी खरदेी करावी. आदेश खचा�म�ये पढुील घटका�ंया 
समावेश केला जातो. उदा. िश�लक साम�ी स�ंहण खच�, जागा भाडे, कम�चाया�चे वेतन, 
�वास खच�, का�यालयीन उपकरणे, �टेशनरी इ. खरदेी करताना, आदेशाचंी स�ंया अशी 
असावी क� �या�ार ेआदेश खच�, स�ंहण खच� वाहतूक खच� व इतर खच� म�यािदत �माणात 
असतील. आिथ�क आदेश नगस�ंया पढुील सू�ा�ंया सहा�याने िनि�त केली जाते.  

वािष�क   

  
2

1

CO
EOQ   

  EOQ = Economic Order Quantity 

  C = Material Consumption in a year  
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  O = Ordering Cost 

  S = Storage & Carring Cost of Inventory  

  
2 ƒ Jeee<f ek& eÀ meeceûee r veiemeKb ³ee ƒ SkeÀ DeeosMee®ee Ke®e&

DeeefLek& eÀ DeeosMe veiemebK³ee
SkeÀ veiee®ee meeþJeCe Ke®e&

 

अ) साठ्याची िकमान पातळी (Minimum Level of Stock) :  

उदा. १) वािष�क साम�ी नगस�ंया -  ४०,००० नग 

 २) आदेश खच�   - �. ३०/- �ित आदेश 

 ३) साठवणूक खच�   - साम�ी िकंमती�या १० ट�के  

 ४) साम�ी �ती नग िकंमत  - ६०/- �. ��येक�  

 

 


 



 

2 ƒ 40,000 ƒ 30
DeeefLe&keÀ DeeoMs e veiemeKb ³ee

60 ©. ƒ 10

2 ƒ 40,000 ƒ 30

6 ©.

40,000

632 veie

 

ब) आिथ�क आदेश मू�य : 

 C = ४०,००० ƒ ६० † २४,००,००० 

 O = �. ३०/- �ित आदेश 

 I = साम�ी मू�या�या १० ट�के  

 2 24,00,000 30

10%
EOQ

  
  

      

2 24,00,000 30

10

100

2 24,00,000 30 100

10

1,44,00,00,000 12,000 10

37,920 /

  


   


  

 

                 

२) साठा पात�या : 

उ�पादनासाठी लागणारी साम�ी उपल�ध �हावी �हणून साठा पात�या िनि�त के�या 
जातात. अिधक �माणात आगावू साम�ी खरदेी के�यामळेु स�ंहण खचा�त वाढ होते व 
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साम�ी कमी �माणात उपल�ध अस�यास उ�पादनाम�ये �य�यय िनमा�ण होतो. �हणून 
वाजवी उ�पादन खचा�म�ये उ�पादनासाठी आव�यक साम�ी उपल�ध �हावी या हेतूने 
िविवध साठा पात�या िनि�त के�या जातात.  

अ) अिधक�म साठा पातळी: 

स�ंहण �यव�थेम�ये िकती नग स�ंया साठिव�याची �मता आहे िततक� नगस�ंयेची 
�यव�था कर�याला कमाल साठा पातळी असे �हणतात. या साठा पातळीम�ये भाडंारा�या 
उपल�ध जागेचा अिधकािधक वापर केला जातो. �यामळेु �यवसाया�या भाडंवलाची 
गुतंवणूक अिधक नगस�ंये�या माल साठ्याम�ये केली जाते. उ�पादनासाठी साम�ी सतत 
उपल�ध राहते. साठ्याचंी ही अिधक सरुि�त पातळी असली तरी या साठा पातळीमळेु 
खचा�त वाढ होते.  

सू� :  

  
  



(HegvejeoMs e HeeleUer)  (Hevg ejeoMs e meKb ³ee)
keÀceeue meeþe HeeleUer

(ekf eÀceeve GHe³eeis e) (efkeÀceeve Hevg ejeoMs e keÀeueeJeOee)r
 

ब) िकमान साठा पातळी : 

स�ंहणाम�ये वाजवी �माणात नगस�ंया उपल�ध ठेव�या�या पातळीला िकमान साठा 
पातळी अस े �हणतात. िकमान साठा पातळीमळेु स�ंहण खचा�त बचत होत असली तरी 
साठा पातळी कायम राख�यासाठी साम�ीचा आदेश सात�याने �ावे लागतो. जर साम�ीचा 
साठा अपरुा पड�यास उ�पादनाम�ये �य�यय िनमा�ण होतो.  

सू� : 

िकमान साठा पातळी = (पनुरादेश पातळी) - (सरासरी उपभोगाचा दर) × (अिध�य वेळ) 
अिध�य वेळा याचा अथ� आदेश पाठिव�यापासून साम�ी �ा� हो�यासाठी लागणारा 
कालावधी होय. 

क) सरासरी साठा पातळी : 

कमाल साठा पातळी आिण िकमान साठा पातळी यातील म�य �हणजे सरासरी साठा 
पातळी होय. सरासरी साठा पातळीम�ये िकमान भाडंवल गुंतवणूक क�न कमाल उ�पादन 
केले जाते. कमाल व िकमान साठा पातळीचे तोटे या�ार ेदूर करता येतात व अिधक लाभ 
�ा� केला जातो जसे क�, स�ंहण खचा�त बचत करणे होय. परतं ुया प�तीने साठा पातळी 
ठेव�यासाठी साम�ीची खरदेी सतत करावी लागते.  

सू� :  

      
  

ekf eÀceeve meeþe HeeleUer  keÀceeue meeþe HeeleUer
mejemejer meeþe HeeleUer

2
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ड) सुरि�त साठा पातळी : 

स�ंहणाम�ये गरजेपरुता साठा अस�या�या �यव�थेला सरुि�त साठा पातळी असे 
�हणतात. �यामळेु स�ंहणावरील खच� वाजवी येतो, उ�पादनासाठी आव�यक साम�ी 
उपल�ध असते. िकमान आिण कमाल साठा पातळीचे तोटे टाळता येतात. सरासरी साठा 
पातळीचे सव� फायदे िमळिवता येतात. या साठा पातळीम�ये उ�पादनासाठी आव�यक 
असणारी साम�ी सतत उपल�ध असते.  

ई) धोका साठा पातळी : 

स�ंहणाम�ये आव�यक साम�ी उपल�ध ठेवावी लागते. परतं ु िकमान साठा पातळी 
ओलाडं�यानतंर जर साम�ी वेळेवर उपल�ध झाली नाही तर उ�पादनाम�ये �य�यय येतो. 
अशा साठा पातळीला धो�याची साठा पातळी अस े �हणतात. �यामळेु नवीन साम�ी 
उपल�ध होईपय�त उ�पादन �ि�या थाबंते.  

सू�  

धोका पातळी = सरासरी वापर × आिणबाणी�या प�रि�थतीम�ये लागणारा कमाल 
पनुरादेश कालावधी  

फ) शू�य साठा पातळी : 

स�ंहण �यव�था न करणे िकंवा उ�पादनासाठी लागणारी साम�ी �या �या वेळी खरदेी क�न 
ितचा �व�रत वापर करणे होय. केवळ वेळेतच साम�ी उपल�ध करणे (Just in Time - 

JIT) असे ही �हणतात. या प�तीने साठ्याची �यव�था के�यास केवळ वेळेवरच साम�ी 
उपल�ध करणे या प�तीचे िविवध फायदे शू�य साठा पातळीसाठी िमळतात परतं ु�यासाठी 
उ�पादनाचे �माण व िनयोजन तंतोतंत असावे लागते. परतं ुबाजारपेठेत अचानक मालाचा 
तटुवडा आ�यास �याचा उ�पादनावर प�रणाम होतो. धो�या�या पातळीपे�ा ही पातळी 
अिधक धो�याची आहे.  

ग) पुनरादेश पातळी (Re-order Level) : 

स�ंहणाम�ये साम�ीची पातळी िनि�त क�न िततक� नगस�ंया उपल�ध अस�यास नवीन 
आदेश देऊन साठा पूव�वत ठेव�या�या पातळीला पनुरादेश साठा पातळी असे �हणतात. 
�यासाठी �थम आदेशासाठी लागणारा कालावधी व साम�ी �ा� कर�यासाठी लागणारा 
कालावधी िनि�त करावा लागतो. िविश� पातळीला साठा नगस�ंया ये�याबरोबर नवीन 
आदेश �ावा लागतो. प�ुहा साम�ी �ा� होईपय�त िश�लक साम�ीचा उपयोग क�न 
उ�पादन �यव�था चालू ठेवता येते.  

३) अ ब क िव�षेण : 

�यवसायाम�ये िविवध �कारची साम�ी वापरावी लागते. साम�ीची गरज व उपल�धता या 
आधार ेभाडंवल गुतंवणूक केली जाते. अिधक मह�वाची साम�ी आगावू उपल�ध के�यास 
भाडंवल गुतंवणूक आिण स�ंहण खच� याम�ये वाढ होते. �हणून अशा वेळी उ�पादन 
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करताना िकंवा अ�पकालावधीसाठी थोड्याशा अगोदर उपल�ध के�यास खचा�त बचत होते 
व वेळेवर साम�ी उपल�ध क�न उ�पादनाम�ये सात�य ठेवता येते. हे वग�करण 'अ' 'ब' 
आिण 'क' या तीन वगा�म�ये केले जाते. साम�ी�या नगस�ंयेपे�ा �याम�ये िकती भाडंवल 
गुतंवणूक केली आहे याचा िवचार करावा लागतो.  

अबक िव�षेणाची मांडणी पुढील�माण े: 

'अ' गट साम�ी : या साम�ीची नगस�ंया कमी असली तरी साम�ीचे मू�य अिधक असते 
जसे क� य�ंा�या मु�य िकंवा कोणताही आव�यक अगर िकंमतीने अिधक असणारा भाग 
होय.  

'ब' गट साम�ी : या साम�ीची स�ंया आिण मू�य समान असते. या साम�ीचा 
उ�पादनाम�ये म�यम �व�पाचे �थान असते. �यामळेु साम�ीला म�यम �व�पाचे मह�व 
�ा� होते.  

'क' गट साम�ी : या साम�ीची स�ंया अिधक असते परतं ु मू�य कमी असते. �यामळेु 
भाडंवल गुतंवणूक कमी �माणात करावी लागते या साम�ीला कमी मह�व िदले जाते. ही 
साम�ी परुशेा �माणात उपल�ध झाली नाही तरी फारसा फरक पडत नाही.  

व�तुंचा गट स�ंया�मक सहभाग मू�या�मक सहभाग 

'अ' १०% ७०% 

'ब' २०% २०% 

'क' ७०% १०% 

 १००% १००% 
 

अ ब क िव�ेषणाची माडंणी आलेखा�या सहा�याने पढुील�माणे : 
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अ ब क िव�षेणाचे फायदे : 

१. भाडंवल गुतंवणूक खचा�त बचत करता येते. अिधक म�ुय असलेली साम�ी िकमान 
�माणात खरदेी क�न भाडंवल गुतंवणूक कमी �माणात केली जाते.  

२. अिधक मू�य असले�या साम�ीवर अिधक ल� क� �ीत करता येते. उदा. साम�ी खरदेी, 
स�ंहण आिण हाताळणी इ.  

३. साम�ी�या वग�करणानसुार साम�ी उपल�ध करता येते. साम�ीचे अ ब आिण क गटात 
वग�करण क�न आव�यकतेनसुार �या �या गटातील साम�ी �ा� करता येते.  

४. साम�ी खरदेी िनयोजन करता येते : साम�ी िवभागणी अ ब आिण क गटात केली जाते. 
��येक गटातील साम�ी आव�यकतेनसुार केली जाते.  

५. स�ंहणाची �यव�था करता येते : साम�ीचे म�ुय िवचारात घेऊन कोणती साम�ी िकती 
मह�वाची आहे याचा िवचार केला जातो. �यानसुार स�ंहण �यव�था व साम�ीची नीट 
काळजी घेता येते.  

६. खचा�म�ये बचत करता येते : साम�ी खरदेी, आदेश, स�ंहण �यव�था, देखरखे, न�द, 
हाताळणी इ. खच� िकमान साठा पातळी िकंवा आव�यक साठा पातळी िनमा�ण करता 
येते. कमी मह�वा�या साम�ीवरील स�ंहण व िनय�ंण खच� कमी केला जातो.  

४) मह�वाचे, आव�यक आिण गरज िव�षेण : 

साम�ी िनय�ंणाचे मह�वाचे तं� �हणून या िव�ेषणाचा अवलंब केला जातो. हे िव�ेषण अ 
ब आिण क िव�ेषणासारखेच आह.े याम�ये मह�वा�या साम�ीची नगसं�या कमी परतं ु
मू�य अिधक असते �हणून या साम�ीची नीट काळजी �यावी लागते. आव�यक साम�ीची 
स�ंया आिण मू�य समान िकंवा म�यम असते �हणून मह�वा�या साम�ीनतंर या साम�ीकडे 
ल� �ावे लागते. उ�पादनासाठी मह�वाची आिण आव�यक साम�ी ही बाब आव�यक आह.े 
�यानसुार गरजेनसुार लागणारी साम�ी होय. या साम�ीची नगस�ंया अिधक असते. परतं ु
साम�ीचे मू�य कमी असते �हणून या साम�ीवर िनय�ंण कमी �माणात ठेवले तरी चालते. 
उ�पादनासाठी ही साम�ी केवळ गरजेची असते. अ ब क िव�ेषणाचे सव� फायदे �ही.ई.डी. 
िव�ेषणाला िमळतात. उदा. य�ें ही मह�वाची साम�ी सटेु भाग हे आव�यक तर िकरकोळ 
साम�ी ही उ�पादन �ि�येतील गरजेची बाब आह.े  

५) उ�च म�यम आिण किन� गट वग�करण : 

साम�ीचे मू�य िवचारात घेऊन �याचे गट तयार केले जातात. �यानसुार साम�ीचे वग�करण 
केले जाते. अिधक मू�य असले�या साम�ीकडे अिधक ल� िदले जाते. �यानतंर म�यम व 
शेवटी किन� गटातील साम�ीकडे ल� िदले जाते. साम�ीचे वग�करण मू�यानसुार उतर�या 
�माने केले जाते.  
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�ती नगाचे मू�य वग�करण गट 

१) �. २०,००० �या वर उ�च गट 

२) �. १०,००० ते २०,००० म�यम गट 

३) �. १०,००० पे�ा कमी किन� गट 

  

जलद, मदं व अितमदं हालचाल साम�ी: 

जलद गतीने लागणारी साम�ी मंद गतीने लागणारी 
साम�ी 

अित मंद गतीने लागणारी 
साम�ी 

दैनिंदन उ�पादन �ि�येसाठी 
तातडीने लागणारी साम�ी 

के�हातरी लागणारी साम�ी �विचत �सगंी लागणारी 
साम�ी 

साम�ीचे �माण अिधक साम�ीचे �माण म�यम साम�ीचे �माण कमी 

साम�ीचे मू�य अिधक साम�ीचे मू�य म�यम साम�ीचे मू�य कमी 
  

साम�ी आव�यकता िनयोजन : 

उ�पादन �ि�येसाठी साम�ीची आव�यकता िवचारात घेऊन साठा पात�या िनि�त के�या 
जातात. �या �कारची साम�ी वापरली जाते ती ताबडतोब खरदेी केली जाते. �यामळेु 
साम�ी खरदेी, वापर व िश�लक साम�ी इ. चे �यवि�थतपणे िनयोजन करता येते. �यामळेु 
साम�ी उपल�धतेम�ये �य�यय येत नाही.  

६) मॉिप�स प�ती : 

IBM या कंपनीने २००५ साली मॉिप�स हा सगंणकातील काय��म िवकिसत केले आह.े 
याम�ये सगंणकां�या सहा�याने आलेली साम�ी, उपयोगात आणलेली साम�ी, िश�लक 
साम�ी, उ�पािदत नगस�ंया, िनय�ंण, साम�ीचा ताळमेळ, साम�ीची �यव�था इ. घटकाचंा 
िवचार क�न साम�ीकडे ल� िदले जाते. मॉिप�सम�ये पुढील घटकाचंा समावेश केला 
जातो.  

M  -  Manufacturing  उ�पादन 

A  -  Accounting   िहशोब 

P  -  Production   उ�पादन 

I  -  Information  मािहती 

C  -  Control   िनय�ंण 

S  -  System   प�ती 
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सगंणकाचा वापर सव�� केला जात अस�यामळेु साम�ी िनयं�णासाठी मॉिप�स प�ती 
लोकि�य झालेली आहे.  

१.३.३  वै�ािनक साम�ी िनयं�ण �यव�था 

वै�ािनक साम�ी िनयं�ण �यव�थेचा उ�ेश, जा�तीचे आिण कमी साम�ी साठा, काय� �गती 
आिण तयार उ�पादनाचें धोके टाळणे हा आहे. 

१.  यो�य वेळी साम�ीची यो�य गणुव�ा राखून,उ�पादन �ि�येचा सरुळीत �वाह सिुनि�त 
करते. 

२.  यामळेु मागणीची िकंमत कमी होते  

मागणी परुवठा कर�यात काही अिधकचा खच� समािव� असतो. स�ंथेकडे वै�ािनक साम�ी 
िनय�ंण �यव�था अस�यास आव�यकताचें वारवंार मागणी ळणे श�य होते. 

३. मालसाठवणी मधील काय�रत भाडंवलाचे भाग कमी कर�यास मदत करते. 

यो�य यो�य साम�ी िनयं�ण �यव�थेसह, अित�र� मालसाठवणी म�ये काय�रत भाडंवलाचे 
भाग कमी करणे आिण स�ंथेची तरलता ि�थती सधुारणे श�य आहे. 

४. बाजारातील मागणीनसुार व�तूंचा परुवठा कर�यात मदत होते: 

हातात मालाचा परुसेा साठा अस�यास मागणीनसुार मालाचा परुवठा करणे श�य होते. हे 
�ाहकानंा सतं�ु कर�यास आिण बाजारातील �ितमा सधुार�यास मदत करते. 

५.  हे स�ंया�मक सवलत िमळिव�यास मदत करते: 

मोठ्या �माणात मागणीसाठी, स�ंथेला परुवठादाराकंडून �यापार सवलतीचे फायदे 
िमळतात. या सवलत�मळेु व�तूंची िकंमत कमी होऊ शकते आिण नफा वाढू शकतो. 

६. िकंमतीतील चढउताराचंा फायदा घे�यास मदत करते - 

क��या माला�या िकंमती कमी असताना स�ंथा मोठ्या �माणात खरदेी क� शकते, 
�यामळेु क��या मालाची िकंमत कमी होते. जे�हा िकंमती जा�त असतात ते�हा व�तूचें 
िवपणन क�न स�ंथा देखील फायदा घेऊ शकते. अशा �कार,े िकंमतीतील चढउताराचंा 
फायदा घेऊन, स�ंथा जा�तीत जा�त नफा िमळवू शकते. 

७. मालसाठ्याची वेळेवर पनुभ�रणा कर�याचा िनण�य घे�यास मदत होते  

यो�य साम�ी िनयं�ण �यव�था साम�ी�या अ�यावत न�दी ठेव�यास मदत करते. हे 
कंपनीला चोरी, अप�यय आिण मालाची गळती टाळ�यास मदत करते. �ा न�दी वेळेवर 
मालसाठ्याची मागणी कर�याबाबत िनण�य घे�यास मदत करतात. 
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१.४  साराशं 

उ�पादन करणा�या कारखा�यानंा िनयोजन आिण िनयं�णाची आव�यकता असते. 
उ�पादना�या िविवध प�त�चा अ�यास क�न �यावसाियक �यानंा यो�य वाटेल �या 
प�तीची िनवड क� शकतात. �यासाठी एक प�याय �हणून लविचक उ�पादन प�ती हा 
एक माग� आहे. िविवध घटकांचा अवलंब क�न ते यो�य प�त िनवडीचा िवचार करतात. 
उ�पादन व�ृीसाठी उ�पादकता या घटकाकडे �यावसाियकानंा पहावे लागते. उ�पादकता 
वाढीसाठी आव�यक असणा�या घटकाचंा समावेश करावा लागतो. असे असले तरी 
आप�या देशाम�ये उ�पादकता िवकासाम�ये अनेक अडचणी आढळून येतात �यावर 
उपाययोजना क�न उ�पादकता व�ृी करणे श�य आहे.  

उ�पादनासाठी जी साम�ी वापरली जाते ितचे आगावू िनयोजन करावे लागते. �यासाठी 
शा�ीय स�ंहण प�तीचा अवलंब क�न उ�पादन �ि�येसाठी लागणारी साम�ी वेळेवर व 
�माणब� उपल�ध क�न �ावी लागते. साम�ी वेळेवर उपल�ध करणे, खरदेी करणे, 
�यवि�थत माडंणी करणे, न�दी ठेवणे, िवभागवार साम�ी उपल�ध क�न देणे, साम�ीची 
नीट देखभाल करणे, िनय�ंण ठेवणे, िनय�ंणा�या मह�वा�या तं�ाचंा अवलंब करणे इ. बाबी 
साम�ी िनय�ंणाम�ये येतात. साम�ी िनय�ंणामळेु साम�ीचे ससरं�ण, नीगा, �यव�था व 
उ�पादन सात�य इ. बाबी श�य होतात. 

१.५  �वा�याय 

�.१. खालील ��ांची थोड�यात उ�र े�ा  

१. उ�पादन �यव�थापनाचे उि��े िवशद करा.  

२. उ�पादन �यव�थे�या �कारा बाबत टीप िलहा  

३. उ�पादकतेवर प�रणामकरणा�या घटकाचंी मािहती �ा.  

४. साम�ी �यव�थापन �हणजे काय? 

५. वै�ािनक साम�ी िनय�ंण �यव�था बाबत टीप िलहा.  

�.२. टीप िलहा  

१. उ�पादकता  

२. वै�ािनक साम�ी िनय�ंण 

३. िनरतंर उ�पादन �यव�था  

४. उ�पादन �यव�थापन �या�ी  

५. �यव�थापन �ि�ये�या अव�था 
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२ 
गणुव�ा �यव�थापन 

घटक  रचना : 

२.0  उि�� े

२.१  ��तावना 

२.२  गणुव�ा �यव�थापनाची तं�े 

२.३  सेवा गणुव�ा �यव�थापन 

२.४  साराशं 

२.५  �वा�याय 

२.0  उि�� े

 गणुव�ा �यव�थापनाचे मह�व अ�यासणे. 

 गणुव�ा �यव�थापना�या तं�ाची िव�ा�या�ना ओळख क�न देणे.  

 सम� गणुव�ा �यव�थापना बाबत मािहती िमळिवणे.  

 सम� गणुव�ा �यव�थापनातील अडचण�चा अ�यास करणे.  

 सम� गणुव�ा �यव�थापनातील अडचण�वर उपाययोजना करणे.  

२.१  ��तावना 

��येक �यवसायामधये व�तू आिण सेवा�ंया गणुव�ेला मह�व आले आहे. कारखा�या�ार े
तयार केले�या व�तू, हॉटेल, िवमा, बिँकंग, वाहतूक इ. �पध�त �वेश करणे आिण �पध�त 
िटकाव धर�यासाठी व�तू व सेवानंा चागंला दजा� अपेि�त असतो. चागं�या गणुव�ेमळेु 
�ाहका�ंया समाधानाम�ये वाढ होते. �ाहकाचंा िव�ास वाढतो. �ाहक प�ुहा प�ुहा 
गणुव�े�या व�त ुखरदेी करतात. िव�य व�ृी होऊन �यवसाया�या न�याम�ये वाढ होते. 
जागितक�करणाम�ये आयात िनया�त करताना आंतररा��ीय पातळीवरील गणुव�ेचा िवचार 
करावा लागतो. व�तू तयार करताना साम�ीचे घटक, उ�पादन �ि�या, व�तचेु गणुधम� , 
समािव� घटक, �ाहका�ंया आवडीिनवडी इ. घटकाचंा िवचार गणुव�ेसाठी करावा लागतो.  

२.१.१  �या�या 

१) अॅलफोड� आिण बे�ी : “कारखा�याम�ये तयार होणा�या सव� व�तू समान �कार�या 
िकंवा एक सार�या िनमा�ण कर�यासाठी केले�या �यव�थेला गणुव�ा िनय�ंण अस े
�हणतात.” 
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२) एम.् बी. व�कटरमन : “व�तू उ�पादन �ि�येतील क�चा माल, य�ंसाम�ी, मन�ुयबळ, 
प�का माल इ. �या दजा�वर िनय�ंण ठेवणारी य�ंणा �हणजे गणुव�ा िनयं�ण होय.”  

३) डॉ. एच्.एन. �ूम : “उ�पादन करताना �ारभंापासून अंितम ट��यापय�त िविवध 
घटकावंर प�तशीर िनय�ंण ठेऊन चागं�या उ�पादनाची िनिम�ती कर�या�या �ि�येला 
गणुव�ा िनय�ंण असे �हणतात.”  

४) एम.् बी. �येकंटरमन : “उ�पादन �ि�येसाठी लागणा�या साधनसाम�ी�या सव� 
घटका�ंया दजा�वर िनयं�ण ठेवणे �हणजेच गणुव�ा िनय�ंण होय.” 

२.१.२  गुणव�ा िनयं�णाचे मह�व / फायदे / पैलु  

१) दज�दार उ�पादनाची िनिम�ती करण े: उ�पादन �ि�येतील साधनसाम�ी�या दजा�वर 
िनय�ंण ठेवता येते. उदा. क�चा माल, य�ंसाम�ी, मन�ुयबळ, भाडंवल, उ�पादन 
�ि�या इ. �यामळेु उ�पािदत व�तचुी गणुव�ा चागंली येते. उ�पादन �ि�ये�या 
��येक ट��यावर तपासणी क�न व�तचुी गणुव�ा िवकिसत करता येते.  

२) व�तु�या मागणीम�ये वाढ होते : चागं�या दजा��या व�तुंना सतत मागणी असते. 
नवीन व िविवध बाजारपेठातूंन व�तुंना मागणी येते. चागं�या दजा��या व�तू �ाहक 
प�ुहा प�ुहा खरदेी करतात.  

३) व�तु�या गुणव�मे�ये सुधारणा करता येते : गणुव�ा िनय�ंणा�या तं�ा�या उपयोग 
क�न व�तचुी तपासणी केली जाते. उ�पादन �ि�या चालू असताना जर �याम�ये 
काही दोष िकंवा उिणवा आढळून आ�यास, �याचे िनवारण करता येते. �ाहकाकंडून 
येणा�या अिभ�ायाचंा िवचार क�न व�तुंची गणुव�ा िवकिसत कर�याकडे ल� िदले 
जाते.  

४) उ�पादनाम�ये वाढ करता येते : चागं�या उ�पािदत व�तुंना मागणी येत अस�यामळेु 
�यावसाियकांना उ�पादनाम�ये वाढ करावी लागते �यामळेु �यानंा मोठ्या �माणावरील 
उ�पादनाचे लाभ िमळतात उदा. आिथ�क बचती, �यामळेु उ�पादन खचा�त बचत 
करता येते. उ�पादनात वाढ के�यामळेु �यावसाियका�ंया न�यात वाढ होते.  

५) खचा�त बचत करता येत े व खचा�वर िनयं�ण ठेवता येते : उ�पादन �ि�येतील 
साम�ी�या िविवध घटकावंर नीट ल� िद�यामळेु साम�ीचा अप�यय होत नाही. 
�यामळेु अनाव�यक खचा�वर िनय�ंण ठेवता येते. �याचा प�रणाम �हणजे एकूण खचा�त 
बचत करता येते.  

६) कम�चाया�म�ये गुणव�बेाबत जाणीव िनमा�ण करता येते : कम�चाया�ना गणुव�ेची 
मािहती िदली जाते. �यानंा व�र� अिधकारी माग�दश�न करतात. नवीन तं�ाचे �यानंा 
�िश�ण िदले जाते. �यामुळे �याचंा कामातील आ�मिव�ास वाढतो. चागं�या 
गणुव�ेमळेु �यांना कामाचे समाधान लाभते.  
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७) तपासणीचा खच� कमी होतो : गणुव�े�या व�तुंची तपासणी सात�याने करावी लागत 
नाही �यामळेु तपासणी अिधका�या�या वेळेत व �यवसाया�या खचा�त बचत येते. 
तपासणीसाठी अिधक सं�ये�या अिधकाया�ची गरज नसते.  

८) �ाहकां�या समाधानाम�ये वाढ होत े: चागं�या दजा��या व�तू �ाहकानंा आवडतात. 
�या�ंया त�ारी येत नाहीत. उ�पादक �या�या आवडीिनवडीची पूत�ता करतात. 
चागं�या दजा��या व�तू ते प�ुहा प�ुहा खरदेी करतात �यामळेु �या�ंया समाधानाम�ये 
वाढ होते.  

९) उ�पादनाला �थैय� लाभते : गणुव�े�या व�तुंची मागणी वाढते तसेच व�तलुा 
सात�याने मागणी येते. चागं�या व�तचुी �ाहक प�ुहा प�ुहा खरदेी करतात. �यामळेु 
उ�पादनाला �थैय� लाभते �यामळेु �यवसाय �पध�म�ये िटकाव ध� शकतो.  

१०) �यवसायाचे नावलौिकक वाढते : चागं�या गणुव�ेमुळे �यवसायाची बाजारातील पत 
सधुारते व नावलौिकक सधुारते. चागं�या गणुव�े�या व�तुंना रा��ीय आिण 
आंतररा��ीय पातळीवर मागणी येते. �ाहका�ंया व�तवुरील िव�ास वाढतो. 

२.१.३  गुणव�ा प�र�यय 

िनकृ� दजा�चे उ�पादन िकंवा सेवा �ितबंिधत करणे, शोधणे आिण �यावरील उपाय  व 
ससंाधनावंरील �ययाचा समावेश गणुव�ा परी�ययात होतो. 

गुणव�ा परी�ययाचे खालील चार �मखु भागात वग�करण केले जाते. 

१. �ितबंध �यय- उ�पादनातील दोषावर �ितबंध करणे �यवसायासाठी नेहमीच उ�म 
असते  �हणून �ितबंध �ययात उ�पादन �ि�येतील दोष टाळणे िकंवा कमी कर�या�या 
�ययाचा समावेश होतो.यात उ�पादन �ि�येतील सधुारणा, कामगारासाठी �िश�ण 
आिण य�ंसाम�ुीची द�ु�ती आिण देखभाल इ�याद��या खचा�चा समावेश होतो. 

२. मू�यमापन �यय- �ाहकानंा  उ�पादनाची िव�� कर�या�या अगोदर उ�पादनातील दोष 
ओळख�यासाठी�या खचा�चा समावेश मू�यमापन �ययात होतो.या �ययात �म�ुयाने 
पय�वे�ण आिण तपासणीसाठी�या तपासिनसाचंा समूह चालिव�या�या �ययाचा 
समावेश होतो. हे �मािणत दजा��या उ�पादनाची हमी देते. 

३. अंतग�त कसूर �यय - यात �ाहकानंा उ�पादनाची िव�� कर�या�या अगोदर 
उ�पादनातील दोष काढून टाक�या�या �ययाचा समावेश होतो.यात �ाम�ुयाने काय� 
प�ुहा करणे,उ�पादन नाकारणे िकंवा भगंार इ�याद��या �ययाचा समावेश होतो. 

४. बा� कसूर �यय - यात �ाहकास दोष पूण� व�तूची िव�� के�यानतंर�या खचा�चा 
समावेश होतो.व�तू बदलून देणे, िव�� केले�या व�तू परत करणे इ�यादी  �ययाचंा 
समावेश होतो. तसेच बाजारातील पत घसर�याने �ाहक असमाधानी होऊन िव�� व 
न�याचे �माण कमी होणे याचंाही समावेश होतो. 
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२.१.४  गुणव�ा वतु�ळ 

गणुव�ा वतु�ळ हे �यवसायातील �वे�छेने एकि�त आले�या कम�चा�यांचा गट असून गट 
असून जो �यवसाया�या दैनंिदन कामकाजातील साधनसाम�ुीचा अप�यय, क��या मालाचा 
दजा�, साधने, य�ंसाम�ुीची देखभाल, सरुि�ततेची मानके इ�यादी सबंंधी�या सम�या 
सोडिवतात. �यवसायातील या सम�या गणुव�ा वतु�ळात काय� करणार े पय�वे�का�ंया 
स�ला आिण माग�दश�नानसुार सोडिवतात. 

२.१.५   गुणव�ा वतु�ळाची वैिश�्ये पुढील�माण े 

१.  गणुव�ा वतु�ळ हे समान काय� करणा�या कामगार िकंवा कम�चा�याचंा समूह समूह आहे. 

२. गणुव�ा वतु�ळे मया�िदत सद�याचें असतात , जे िकमान तीन ते दहा सद�य असू 
शकतात. जे कम�चारी �या�ंयात ससुवंाद आिण सम�वय िनमा�ण क� शकतात. 

३. गणुव�ा वतु�ळातील सद�य �वे�छेने वतु�ळात सहभागी होतात. �यानंा दैनिंदन 
कामकाजाशी सबंंिधत सम�या ओळखणे आिण सोडिवणे गरजेचे आहे असे वाटते. 

४. सामा�यपणे वतु�ळातील सव� सद�यानंा सोयी�यावेळी आठवड्यातून िकमान एक तास 
सद�याचंी बैठक घेतली जाते. 

५. गणुव�ा वतु�ळ �ाम�ु याने कामकाजाशी सबंंिधत िवषय िकंवा सम�यांवरील उपाय 
शोध�यासाठी �थापन केली जाते.�हणून पय�वे�क हे या वतु�ळाचे �भारी असतात. 
सामा�यपणे ते समूह �मखु �हणून काय� करतात.  

६.  वतु�ळातील सद�याचंा सबंंध हा फ� �या�ंया �े�ातील िवषयाशी असतो. 

७. सद�य कामाशी सबंंिधत सम�याचंा अ�यास आिण िव�ेषण क�न जे�हा 
सामूिहक�र�या सम�यासंबंंधी उपाय शोधतात ते�हा ह े उपाय �यव�थापनाकडे 
मा�यतेसाठी पाठवले जातात. 

८. �यव�थापना�या मा�यतेनतंर गणुव�ा वतु�ळाचे सद�य सबंंिधत सम�या 
सोडिव�यासाठी शोधले�या उपायाचंी अंमलबजावणी क� शकतात. 

२.२  गणुव�ा �यव�थापनाची त�ंे  

व�तू उ�पादनाला िविश� दजा� िनमा�ण करणे आिण तो िटकिवणे यासाठी गणुव�ा 
�यव�थापना�या तं�ाचंा अवलंब करावा लागतो. ही तं�े पढुील�माणे आहेत. 

२.२.१  सम� गुणव�ा �यव�थापन 

सम� गणुव�ेला एकूण गणुव�ा असे �हणतात. कारखा�यामधून जे उ�पादन केले जाते ते 
पणु�पणे दोषरिहत िकंवा शू�य दोषरिहत के�यास सम� गणुव�ा ही सकं�पना ��य�ात 
उतरिवता येते. जपानने स�ुवातीला गणुव�ा िनय�ंणाकडे ल� देऊन एकूण गणुव�ा सा�य 
कर�याचा �य�न केला आह.े �यामळेु जपान�या उ�पादनाला आंतररा��ीय पातळीवर 
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मागणी आली आहे. याम�ये व�तुं�या गणुव�ेकडे सात�याने व ��येक व�त�ुया गणुव�ेकडे 
ल� िदले जाते. दजा� वतु�ळाम�ये कारखा�याम�ये सम� गणुव�ेबाबत चचा� केली जाते. 
चागं�या गणुव�े�या व�तुंना िविवध बाजारपेठामंधून सात�याने मागणी येते. �यासाठी 
कंपनी�या सव� कम�चारी व अिधकाया�चे सहकाय�, गटशैली अपेि�त असते. सव�च 
कम�चाया�नी सम� गणुव�ेचा आ�ह धरला पािहजे व सकारा�मक �ि�कोन ठेऊन काम केले 
पािहजे. 

१) र�ेपे आिण रॉबट�स् :  

’सम� उ�पादन �यव�थापना�ार ेसतत�या िनय�ंणाने उ�पादना�या गणुव�ेम�ये समानता 
िनमा�ण क�न �ाहकांचे अिधकािधक समाधान केले जाते.“  

२) जॉन िगलबट� :  

“सम� उ�पादन �यव�थापन ही �ि�या �ाहकां�या अपे�ा व �यांचे पालन करणे, 
उ�पादनातील सम�यावंर उपाय शोधणे, आिण कम�चाया�म�ये उ�पादन गणुव�ेिवषयी 
बािंधलक� िनमा�ण करणे इ. घटकाशंी ल� क� ि�त करणेबाबत सबंंिधत आहे.”  

३) �ा. के. के. चौधरी :  

“�ाहकािभमखु गणुव�ेला आधार मानणारी �यव�थापनाची त�व�णाली �हणजे सपूंण� 
गणुव�ा �यव�थापन होय.” 

२.२.२  सम� गुणव�ा �यव�थापनाचे मह�व आिण फायदे  : 

१) व�तु िव��ची खा�ी िमळते :  

सम� गणुव�ेमळेु उ�पादन केले�या ��येक नगाची िव�� होते. गणुव�े�या व�तू �ाहक 
नाकारत नाहीत तसेच �या�ंया कडून व�तबुाबत त�ार येत नाही. गणुव�ाधारक 
व�तुंबाबत �ाहकाचंा िव�ास संपादन करता येतो.  

२) व�तु�या दजा�म�ये समानता �ा� करता येते :  

कारखा�यामधून सव�च व�तचुा समान दजा� िनमा�ण करता येतो. �यामळेु िविवध 
बाजारपेठातील �ाहकानंा समान गणुव�े�या व�तू उपल�ध क�न देता येतात. �यामळेु 
सव�� समान िकंमत ��थािपत करता येते.  

३) कम�चाया�चे मनोबल वाढिवता येते :  

सम� गणुव�ेमळेु कम�चाया�चा आ�मिव�ास वाढतो. �यांना सम� गणुव�ेबाबतची जबाबदारी 
समजते ती आपली बािंधलक� आह.े या भावनेने काम करतात चागं�या गणुव�ेबाबत 
कम�चाया�ना शाबासक�ची थाप िदली जाते. �यामळेु �याचें मनोधैय� वाढते.  
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४) संघटने�या नावलौिककात वाढ होते :  

गणुव�े�या व�तुंमळेु �ाहक व बाजाराम�ये सघंटनेची �ितमा उंचावते व नावलौिककात भर 
पडते. �याचा फायदा �यावसाियकांना िविवध उ�पादने िव�� कर�यासाठी होतो. उदा. 
टाटा, �रलाय�स, िकल��कर, बजाज, गोदरजे इ.  

५) �पध�त �वेश करण ेव िटकून राहण ेश�य होते :  

सम� गणुव�े�या व�तू िनमा�ण क�न उ�पादक नवीन बाजारपेठामं�ये �वेश क� शकतात. 
चागं�या दजा��या व�तुंना �ाहकाकंडून मागणी येते व ती िटकून राहते �यामळेु सम� 
गणुव�ा उ�पादन परुिवणा�या �यावसाियक संघटना �पध�म�ये िटकून राहतात.  

६) �यावसाियकांना सम� गुणव�चेे �माणप� �ा� करता येते :  

गणुव�ा धारण करणा�या �यावसाियकानंा ISI, ISO ही �माणप�े िमळतात. �यामळेु ह े
�यावसाियक आप�या व�तुंची रा��ीय आिण आंतररा��ीय पातळीवर िव�� क� शकतात. 
मानाकंन �माणप� धारण करणार े�यवसाियक �पध�म�ये दीघ�कालीन िटकाव ध� शकतात.  

७) �यवसायाची िव�� उलाढाल वाढते :  

सम� गणुव�ेमळेु उ�पािदत व�तुंकडे �ाहक आकिष�ले जातात. सभंा�य �ाहकाचंी स�ंया 
वाढते. बाजारपेठेतील िह�सा वाढतो. िव�� व�ृी होते �यामुळे �यावसाियका�ंया न�यात 
वाढ होते.  

८) �ाहकांचे समाधान करता येते :  

आधिुनक िवपणनाचे म�ुय उि�� �हणजे �ाहकाचें अिधकािधक समाधान करणे हे आह.े 
सम� गणुव�ेमळेु �ाहका�ंया आवडीिनवडी आिण अपे�ां�माणे व�तू व सेवा उपल�ध 
क�न देता येतात. �यामळेु �ाहका�ंया समाधानात वाढ होते.  

९) िविवध घटकांना फायदे होतात :  

सम� गणुव�ेमळेु �यावसाियक सघंटनानंा नफा होतो. �यामळेु सघंटना कम�चाया��या 
वेतनात वाढ, �यानंा िविवध सवलत�चा लाभ देणे, �िश�ण देणे, अंतग�त प�यावरण 
िवकिसत करणे इ. कडे ल� परुिवतात. सभासदानंा अिधक दराने लाभाशं देतात. �ाहकानंा 
चागं�या दजा��या व�तू वाजवी िकंमतीला उपल�ध क�न देतात. �यवसाया�या न�यात 
वाढ झा�यामळेु ते अिधक कर भरणा करतात. �यामळेु अशा �यावसाियक सघंटना 
सामािजक िवकासास हातभार लावतात.  

१०) �यवसाया�या िव�तार आिण िवकास करता येतो :  

�यवसाया�या न�यात वाढ झा�यामळेु न�याची र�कम �यवसायात गुतंवणूक क�न 
�यवसायाचा िवकास साधता येतो. �ाहकामं�ये गणुव�ेची खा�ी िनमा�ण झा�यामुळे 
नावलौिकक �ा� �यावसाियकानंी नवीन व�तचेु उ�पादन कर�यापूव� �यां�या उ�पादनाला 
मागणी येते. उदा. टाटा, िहरो ह�डा, �ूडंाई, बजाज, इ. �या वाहनांना बाजारात सतत 
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मागणी आहे. �यामळेु उ�पादनात वाढ, नािव�य, िव��, न�यात वाढ, दीघ�काल िटकाव, 
नावलौिकक इ. मळेु �यवसायाचा िवकास व िव�तार होत आहे. 

२.२.३  िस�स िस�मा 

गणुव�ा �यव�थापनाम�ये या तं�ाचा अवलंब केला जातो. या तं�ा�ार ेउ�पादन करणा�या 
कारखा�यामं�ये व�तचुी गणुव�ा िकंवा दजा� िवकिसत केला जातो आिण उ�पादनामं�ये 
व�तचुी गणुव�ा िकंवा दजा� िवकिसत केला जातो आिण उ�पादनाचा खच� कमी केला 
जातो. कामामधील चकुा कमी क�न �यांचे �माण शू�य चूका (Zero Defect) पय�त आणले 
जाते. �ाहकानंा चागं�या दजा��या व�तू वाजवी िकंमतीला उपल�ध क�न िद�यास �या�ंया 
समाधानाम�ये वाढ होते. �पध�म�ये �वेश करणे आिण िटकून राहणे, कंपनीला �थैय� �ा� 
क�न देणे. या साठी िस�स िस�मा मह�वा�या आहेत. स�ुवातीला मोटोरोला कॉप�रशेन या 
कंपनीने या तं�ाचा अवलंब केला. परतं ुआज अनेक कंप�या या तं�ाचा वापर करीत आहेत. 
जपानम�ये शू�य दोष (Zero Defect) ही सकं�पना उपयोगात आणली गेली परतं ुआता 
�यव�थापनातील या नवीन तं�ाचंा सव�� उपयोग केला जात आह.े  

िस�स िस�मा दश�िवणारा त�ा 

De.¬eÀ. efmeicee 
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one ueeKe GlHeeoveeleerue $egìeR®eer 
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१ १.० ६,९०,००० 

२ २.० ३,०८,५३७ 

३ ३.० ६६,८०७ 

४ ४.० ६,३१० 

५ ५.० २३३ 

६ ६.० ३.४ 

 

वरील त��याम�ये िस�मा�या ६ पात�या दश�िव�या आहेत. पातळी �. १ म�ये �टु�ची 
स�ंया ६,९०,००० दश�िवली आह.े परतं ु िस�स िस�मा या तं�ाचा अवलंब के�यामळेु 
पातळी �. २ म�ये �टु�ची स�ंया ३,०८,५३७ �हणजेच ५०% नी कमी झाली आह.े 
ितस�या पातळीम�ये ती ६६,८०७, चौ�या पातळीम�ये ६,३१० पाच�या पातळीम�ये 
२३३ आिण शेवट�या सहा�या पातळीम�ये ती केवळ ३.४ इतक� आहे. याचा अथ� सपूंण� 
कंपनी�या एकूण कामकाजाम�ये अस�ंय �टुी असतात. परतं ु �याकडे सात�याने ल� 
देऊन �याचंा पाठपरुावा के�यास �या चकुा शू�यापय�त कमी करता येतात.  
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२.२.४  सहा वग�पात�यातील पाय�या िकंवा ट�पे : 

१) �� िनि�त करण े: 

उ�पादन �ि�येम�ये येणा�या सम�याचंा शोध घेतला जातो. �यामळेु व�तू िवकासासाठी 
नेमके काय करायचे आहे. याची िनि�त क�पना येते. उ�पादन �ि�येतील ही पिहली पायरी 
आहे.  

२) मापन करण े:  

उ�पादन �ि�येम�ये येणा�या सम�याचें मापन करणे ही दसुरी पायरी आहे. एखा�ा 
��ाकडे ल� िद�यास िकती फायदे होतील व दलु�� के�यास िकती नकुसान होईल याचा 
अंदाज घेतला जातो. �यामळेु सम�यचे �व�प समजते. �यामळेु सम�येकडे ल� वेधले 
जाते.  

३) िव�षेण करण े:  

उ�पादन �ि�येचा सखोल अ�यास केला जातो. �यामळेु व�ततुील बारकावे समजतात. 
व�तमु�ये कोण�या घटकामं�ये सधुारणा करणे आव�यक आहे. ते करणे श�य असते. व�त ु
िव�ेणण हा व�तू मू�यमापनाचा एक भाग आह.े  

४) सुधारणा करण े:  

उ�पादन �ि�येम�ये व�तमु�ये सव� बाजूंनी िवचार करता येतो. वेळ, �म आिण पैसा इ. 
म�ये बचत करता येते व व�तमु�ये पूव�पे�ा अिधक सधुारणा केली जाते.  

५) िनयं�ण करण े:  

उ�पादन �ि�येम�ये सात�याने ल� िद�यास िकंवा िनय�ंण ठेव�यास गणुव�ा िनमा�ण 
करणे श�य असते. उ�पादन �ि�येम�ये प�ुहा �� िनमा�ण होणार नाहीत याची काळजी 
घेता येते.  

२.२.५  आय.एस.ओ. ९००० 

आप�या देशाम�ये जे दज�दार व�तू उ�पादन केले जाते �याला आय.एस.आय. (ISI)  हा 
िश�का िदला जातो. हे उ�पादन जागितक पातळीवर िव��साठी पाठिवले जाते. परतं ुआता 
जागितक�करणाम�ये आंतररा��ीय पातळीवर िविवध देशाचंी उ�पादने िव��साठी येतात. 
�या�ंया दजा�म�ये समानता यावी या उ�ेशाने ISO हे मानाकंन िनि�त कर�यात आले आहे. 
�यासाठी आंतररा��ीय �माण सघंटनेची (International Standard Organisation) 
�थापना कर�यात आली आहे. या सघंटनेचे म�ुय का�यालय ि�व�झल�ड येथे आहे. या 
स�ंथेमाफ� त व�तचुी कसोट्याआंधार े तपासणी क�न, खा�ी केली जाते व सदर व�तनुा 
आय.एस.ओ. (ISO) हे �माणप� िदले जाते. हा दजा� �ा� करणा�या उ�पादकानंा िविवध 
देशात आप�या व�तू िन�यात करता येतात. व�त�ुमाणे सेवानंा स�ुा ISO मानाकंन 
दे�यात येते. जागितक पातळीवर आयात-िन�यात �यवहारामं�ये मोठ्या �माणात वाढ 
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झालेली अस�यामळेु ISO या मानाकंनाला िवशेष मह�व आले आह.े ही मानाकंने 
पढुील�माणे आहेत.  

१) आय.एस.ओ. ९००० : 

आंतररा��ीय पातळीवर �यवसाय िकंवा उ�ोगाची �थापना करताना आय.एस.ओ. ९००० 
हे �माणप� आव�यक असते. या गणुव�े�या यादीम�ये समािव� असणा�या �यावसाियकानं 
या �माणप�ा�ार े आप�या उ�पािदत व�तू िकंवा सेवाचंी िव�� करता येते. तसेच हे 
�माणप� मह�वा�या कागदप�ांवर छापता येते. ह ेमानाकंन �ायला १९८७ पासून स�ुवात 
झाली आहे. �याम�ये १९९४ आिण २००० म�ये सधुारणा कर�यात आली आहे. िविश� 
उ�पादनासाठी या मानाकंनाचा उपयोग केला जातो. याम�ये उ�पादन गणुव�ा माग�दश�क 
सूचना अिभ�ेत असतात.  

२) आय.एस.ओ. ९००१  : 

हे मानाकंन �माणप� अिभयािं�क� आिण बाधंकाम �े�ातील उ�पादने व �यावसायासाठी 
िदली जातात. या �े�ातील उ�पादनाची रचना आिण �क�प उभारणी याबाबतचे, िनकष 
याम�ये समािव� कर�यात आले आहेत. उदा. लास�न अॅ�ड टु�,े िसडको, ए.सी.सी. िसम�ट 
कंपनी, िबला� िसम�ट इ. नी ही �माणप�े �ा� केली आहते.  

३) आय.एस.ओ. ९००२ : 

हे मानाकंन �माणप� �ि�या उ�ोग आिण शै�िणक सेवा स�ंथासंाठी �दान केले जाते. 
सशंोधन, �िश�ण इ. स�ंथानंा स�ुा या मानाकंनाम�ये सहभागी क�न घे�यात आले आहे. 
उदा. एअर इंिडया, इंिडयन एअर लाई�स, स��ल र�ेवे, सगंणक (अॅपल कंपनी) इ. नी अशी 
मानाकंन �माणप� �ा� केली आहे. जागितक�करणाम�ये देशातील महािव�ालये, 
िव�ापीठे, िश�ण स�ंथा, �िश�ण स�ंथा इ. ना अशा �कार�या �माणप�ांची आव�यकता 
आहे.  

४) आय.एस.ओ. ९००३ : 

िविवध उ�ोग व �यवसायामं�ये उ�पािदत होणा�या व�तू व सेवाचंी तपासणी क�न �या�ंया 
उ�पादनाची व कामाची तपासणी क�न खा�ी केली जाते �यानतंर �यानंा हे �माणप� िदले 
जाते.  

५) आय.एस.ओ. ९००४ : 

हे �माणप� धारण करणा�या �यावसाियकानंा आप�या व�तू आिण सेवाचंी िव�� यरुोिपयन 
बाजारपेठेत करता येते. थोड�यात जागितक पातळीवर व�तुंची िव�� कर�यासाठी व 
जागितक पातळीवर व�तू व सेवा�ंया गणुव�ेम�ये समानता �ा� �हावी यासाठी 
आय.एस.ओ. �माणप� ही �ि�या केली जाते.  
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�यावसाियकांनी �माणप� देणा�या स�ंथाकंडे अज� के�यानतंर ८ मिह�याम�ये �यांना एकूण 
गणुव�ा �यव�थापनाचा अवलंब (TQM) करावा लागतो. आय.एस.ओ. सघंटनेने ��येक 
उ�पादनाबाबत िकंवा सेवाबंाबत जे िनकष ठरवून िदले आहेत. �याचंी पूत�ता क�न ८ 
मिह�यात करायची असते. ती के�यानतंर सदर �यावसाियकाला काम िमळते. सम� / एकूण 
गणुव�ा िवकास हा �यवसाय िवकासाचा म�ुय ट�पा पार पाडावा लागतो. �माणप� �ा� 
झा�यानतंर सघंटना �याचा आप�या गरजेनसुार िवचार करतात.  

२.२.६  आय.एस.ओ. ९००० �माणप� �ा� कर�याची �ि�या : 

१) आय.एस.ओ. �िणत गटाची �थापना करण े: 

सघंटनेम�ये आय.एस.ओ. �ि�येला स�ुवात कर�यापूव� एक किमटी नेमावी लागते. ही 
किमटी सघंटनेम�ये अि�त�वात असले�या व�तू व सेवाचें मू�यमापन क�न �यांचा दजा�  
तपासून पाहते. �यामळेु आय.एस.ओ. मानाकंनासाठी आप�याला िकतपत �य�न करावे 
लागणार आहे याचा अंदाज या गटाला येतो. या गटाम�ये सघंटनेतील कम�चाया�ना सामावून 
घेऊन आय.एस.ओ. वातावरणाची िनिम�ती केली जाते.  

२) गुणव�ा िवकिसत करण े:   

�चिलत गणुव�ा िवकिसत कर�याचा काय��म सघंटनेम�ये हाती �यावा लागतो. गणुव�ा 
िवकिसत कर�यासाठी सघंटना पातळीवर व�तू िवकिसत काय��मा चे आयोजन करावे 
लागते. व�तचुी िकंवा सेवा�ंया गणुव�ेची तपासणी क�न �यातील उिणवा िकंवा दोष शोधून 
�यावर उपाययोजना केली जाते. उदा. व�तमु�ये नािव�यता िनमा�ण करणे, �ाहका�ंया 
आवडीिनवडीनसुार बदल करणे.   

३) गुणव�ा हमी काय��म आयोिजत करण े:  

एखा�ा व�तचुी गणुव�ा िनमा�ण के�यानतंर ती िटकिवता आली पािहजे. �ाहकानंा सतत 
दज�दार व�तू व सेवा उपल�ध क�न दे�याची हमी िदली पािहज.े �यासाठी आधिुनक 
तं��ानाचा अवलंब करणे, कम�चाया�ना �िश�ण देणे, गणुव�ा िवकास काय��माचे 
आयोजन करणे इ. काय��म सघंटना पातळीवर राबिवता येतात. �यामळेु िविश� उंचीपय�त 
गणुव�ा आणता येते.  

४) माग�दश�न करण े:  

उ�पािदत व�तू आिण सेवा�ंया गणुव�ेबाबत कम�चाया�चा जवळचा सबंंध असतो. �हणून 
कम�चाया�ना गणुव�ेबाबत सतत सूचना देणे, माग�दश�न करणे, नवीन बदल समजावून देणे. 
या बाबी घड�या पािहजेत. उदा. नवीन क�चा मालाबाबत, मालहाताळणी, साम�ी 
हाताळणी, य�ंाचंी देखभाल व काळजी, मालाचे सवें�न, मिु�करण, �माणीकरण, �तवारी, 
स�ंहण इ. बाबत �यानंा यो�य मािहती िद�यास व माग�दश�न के�यास ते व�तू आिण सेवा�ंया 
गणुव�ेसाठी �य�न करतात व �या�ंया या �ि�येतील सहभाग वाढीस लागतो.  
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५) �माणप� देणा�या सं�थेची िनवड करण े:  

�यावसाियक सघंटनेचे कामात गणुव�ा मानाकंन पातळी�या जवळ आ�यावर �यानंा 
आय.एस.ओ. �माणप� देणा�या स�ंथेची मािहती गोळा क�न ितची िनवड करावी लागते. 
अशा स�ंथा िवदेशात काय�रत असतात तर ितची शाखा का�यालये िकंवा एजि�सज िविवध 
देशात असतात. अशा स�ंथा�ंया का�यालयाशी ऑनलाईन संपक�  क�न मािहती �ा� करता 
येते. अनेक स�ंथाशंी सपंक�  साधून �यापैक� यो�य �या स�ंथेची िनवड करता येते. 
सघंटने�या गणुव�ा मानाकंन �ा�ीसाठी अशा स�ंथाकडे िविहत नम�ुयात अज� करता येतो. 
�यासोबत आव�यक ती कागदप�े (आिथ�क प�के) व यो�य फ� पाठवावी लागते. 

६) आढावा बैठक�चे आयोजन करण े:  

आय.एस.ओ. �माणप� देणा�या स�ंथे�या अिधकाया�सोबत सभेचे आयोजन केले जाते. या 
सभेत हे अिधकारी सघंटने�या अिधकाया�ना व कम�चाया�ना गणुव�ेबाबत मािहती देतात. ह े
�माणप� �ा� कर�यासाठी कोणकोणते घटक िकंवा बाबी आव�यक आहेत. �याची मािहती 
िदली जाते. �यामळेु सघंटनेतील कम�चाया�ना कामाची िदशा व अंदाज घेता येतो व पढुील 
कामाची तयारी करता येते. तसेच सघंटनेने गणुव�ा मानाकंनासाठी आतापय�त नेमके 
कोणते �य�न केले आहेत. याचा अंदाज �माणप� देणा�या स�ंथे�या अिधकाया�ना येतो.  

७) �ाथिमक भेटीचे आयोजन करण े:   

�यावसाियक सघंटनेला गणुव�ा िवकिसत कर�यासाठी िविश� कालावधी िदला जातो. 
�यानतंर �माणप� देणा�या सं�थेचे अिधकारी या संघटनेला भेट देऊन ��य� कामाची 
पाहणी करतात. कामाम�ये काही कमतरता िकंवा दोष आढळ�यास �याम�ये सधुारणा 
केली जाते. अंितम ट�पा गाठ�यासाठी आणखी िकती सधुारणा करावी याबाबत अिधकारी 
माग�दश�न करतात.  

८) मू�यांकन भेट :  

�माणप� देणा�या स�ंथेचे अिधकारी िकंवा सिमती त�� सघंटनेला भेट देऊन गणुव�ा 
मानाकंन कामाची तपासणी करतात. कामाचे �व�प अंितम ट��यात अस�यास 
�माणप�ाची �यव�था केली जाते. अ�यथा कामाम�ये अजूनही काही उिणवा अस�यास 
�याम�ये सधुारणा कर�यासाठी �यानंा कालावधी िदला जातो व कोण�या सधुारणा 
कराय�या याबाबत माग�दश�न केले जाते.  

९) �माणप� िवतरण करण े:  

�माणप� िवतरण करणा�या स�ंथे�या त��ानंी सघंटने�या सवा�गीण कामाची पाहणी 
क�न, व�तू व सेवा�ंया गणुव�ेबाबत सघंटनेने सव� िनकष पूण� केले आहेत. याची खा�ी 
क�न �याचें समाधान झा�यास �यानंा ISO - 9000 : 2000 असे मानाकंन �माणप� िदले 
जाते. हे मानाकंन �या सघंटने�या उ�पादनावर (सवें�नावर), मिु�करणाम�ये, 
जािहरातीम�ये िकंवा अहवाल व मािसका�ंया मखुप�ृावर वापरता येते.  
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१०) पाठपुरावा करण े:   

सघंटनेला मानाकंन �माणप� िद�यानतंर सघंटनेची गणुव�ा कायम िटकावी यासाठी 
िविश� कालावधीनतंर सघंटने�या उ�पादन व सेवांची पाहणी केली जाते. जर �याम�ये 
काही �टुी िदसून आ�यास �याम�ये सधुारणा कर�यािवषयी माग�दश�न केले जाते. 
साधारणपणे दर सहा मिह�यानंी अशी पाहणी केली जाते. गणुव�ा सवंध�न करणे व �याम�ये 
सधुारणा करणे हा या पाठपरुा�याचा हेतू असतो. जर गणुव�ेम�ये घसरण झालेली आढळून 
आ�यास सघंटनेचे मानाकंन �माणप� र� केले जाऊ शकते. अशी पाहणी कर�याचे 
अिधकार �माणप� िवतरण करणा�या स�ंथा व �या�ंया अिधकाया�ना (त��ानंा) असतात.  

२.२.७   काईझेन 

'काई' �हणजे बदल 'झेन' �हणजे अिधक चागंला. काईझेनचा थोड�यात अथ� �हणजे सतत 
सधुारणा करत राहणे. लोकाचंा �ि�कोन सकारा�मक बनिवणे. आप�याला भारत, 
अमे�रका, चीन, िसगंापूर इ. देशा�ंया पढेु जायचे आहे �हणून आपण सतत �गती केली 
पािहजे. कामा�या ��येक ट��यावर िवकिसत बदल के�यास व�तचुी गणुव�ा िवकिसत 
होते. कोणतेही काम चागंले, सोपे, सहज, सटुसटुीत, कमी �ासाचे, कमी �मात, कमी 
वेळेत, कमी खचा�त कर�या�या ��ीने केलेला कोणताही बदल �हणजे 'काईझेन' होय. 
कोणतीही गुतंवणूक न करता, खच� न करता असे बदल अमंलात आणता आले पािहजेत. 
काईझेन �हणजे िनरतंर सधुारणा अशा �कार े सात�याने सधुारणा क�न शू�य दोष 
�यव�थापन प�तीचा ट�पा गाठायचा; या �ि�येम�ये सघंटने�या अ�य�ापंासून 
सव�साधारण कम�चाया�पय�त सवा�ना सामावून घेतले जाते. काईझेन�या पढुील पाय�या 
�हणून सम� गणुव�ा िनय�ंण, सम� उ�पादन सवंध�न, केवळ वेळेवर या राबिव�या जातात. 
जपानम�ये सात�याने कामात सधुारणा क�न ट��याट�याने शू�यदोषात जाणारी प�ती ही 
काईझेनचे �तीक आहे.  

काईझेन�ार े आप�याला सजृनशील बनता येते व आपण आपला �वयिंवकासास साधू 
शकतो. जपानी त�� ताईची ओनो या�ंया मते ��येकाला आप�या भावना-क�पना ��य� 
साकार झाले�या पाह�यात व �याची अंमलबजावणी झालेली पाहणे याम�ये समाधान 
असते. काईझेन प�ती मागची मूळ धारणा �हणजे काम करणा�या िठकाणी ��य�ात काम 
करणारा कामगार हा उ�पादन �ि�येशी सबंंिधत मह�वाचा घटक असतो. �या�या 
सहभागािशवाय कामाम�ये सधुारणा होऊच शकत नाही. काईझेनचे म�ुय यश सहकाया�वर 
व �या�या सहकाया�वरअवलंबून असते. आज ��येक �यावसाियक सघंटनेला उ�पादनाची 
गणुव�ा िनमा�ण करणे, ती िटकवणे, कामाम�ये सधुारणा करणे यासाठी काईझेनची गरज 
आहे. जागितक�करणाम�ये �वेश करताना व�तचुी गणुव�ा आंतररा��ीय पातळीवर 
�मािणत करावी लागते. व�त�ुया गणुव�ेम�ये िविश� दजा�  िनमा�ण कर�यासाठी �याम�ये 
सात�याने िवकिसत बदल केला पािहजे. काईझेन असा बदल सतत करावा हेच आप�याला 
सूिचत करत आह.े  
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२.२.८  काईझेन काय��म पुढील तीन �तरावर चालू असतो : 

१) �यव�थापक�य पातळीवरील काईझेन : 

काईझेन काय��मातील मह�वाचा घटक �हणजे �यव�थापक होय. �यव�थापकानंी 
कम�चाया�ना �ेरणा देऊन �या�ंयाम�ये धाडस िनमा�ण क�न उपल�ध प�रि�थतीम�ये 
सधुारणा केली पािहजे. �यव�थापकानंी व�तुंची गणुव�ा आिण कामा�या प�रि�थतीम�ये 
िवकिसत बदल याकडे सात�याने ल� िदले पािहज.े �या�ंयासमोर दूर�ि�कोन असायला 
हवा. सतत िवकासाचा �यास व पाठपरुावा हवा. सधुारणािंवषयी �यानंा अिधक मािहती व 
�ान हवे ते �यानंी सहकाया��या मदतीने अंमलबजावणीम�ये आणायचे असते.  

२) गट िकंवा समूहानुवत� काईझेन :   

सघंटनेतील कम�चाया�चे गट तयार क�न गट�ेरणा, गटशैली या�ार ेकामाम�ये व व�त�ुया 
गणुव�ेमधये सधुारणा करता येते. सघंटनेतील कम�चाया�चे लहान गट तयार क�न गटांना 
�ेरणा देऊन �या�ंयाकडून काम चागं�या प�तीने क�न घेता येते. दजा� िकंवा गणुव�ा 
वतु�ळ व�तचुी गणुव�ा िनधा��रत करता येते व सधुारणा करता येते. समूहाम�ये �यि�ंना 
काम कर�याचे समाधान लागते. दजा� वतु�ळाम�ये ��येक कम�चा�याला कामाम�ये येणा�या 
अडचणी समजावून घेऊन �यावर उपाययोजना केली जाते.  

३) �यि�गत पातळीवरील काईझेन : 

सघंटनेतील ��येक कम�चा�याला काईझेन काय��माम�ये सहभागी क�न घेतले जाते. 
�याला कामाम�ये �ेरणा िद�या जातात. काम कसे करावे याबाबत सूचना देऊन माग�दश�न 
केले जाते. नवीन तं�ाची कम�चाया�ना मािहती व �िश�ण देऊन �याचा कामातील सहभाग 
वाढिवता येतो. नवीन नवीन बाबी िशक�याम�ये �यानंा �ो�सािहत केले जाते. �यामळेु 
कम�चा�या�या कौश�यात वाढ होते, हीच कौश�ये कामाम�ये सामावून घेता येतात व �याचा 
सघंटनेला फायदा घेता येतो.  

२.२.९  काईझेन काय��मातील ट�पे िकंवा पाय�या : 

१) �ाथ�ना : 

कंपनीतील कामा�या स�ुवातीला सव� कम�चाया�नी एक� येऊन िकंवा कामा�या िठकाणी 
�ाथ�ना करावी याम�ये कंपनी�या गणुव�ा धोरणाचे �मरण करावे. योगा व �यायाम करावा 
�यामळेु कामा�या िठकाणी �स�न वातावरण तयार होईल. कुलदैवताचे नाम�मरण 
के�यामळेु �या देवाचे आिश�वाद आप�या काया�ला िमळतील �यामळेु दैनिंदन कामाची 
स�ुवात चांगली होईल. 

२) सेईरी (सुिनयोजन):  

उ�पादना�या िठकाणी कामासाठी आव�यक असलेली साम�ी, य�ंसाम�ी, क�चा माल इ. 
िनि�त करणे. अनाव�यक साम�ी बाजूला करणे, खराब साम�ीची िव�हेवाट लावणे इ. ची 
नीट �यव�था करावी लागते यालाच कामा�या िठकाणी करावे लागणार े िनयोजन असे 
�हणतात.  
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३) िसटोन (सु�यव�था) :  

कामा�या िठकाणी ��येक कम�चा�याला लागणारी साम�ी यो�य �या िठकाणी उपल�ध झाली 
पािहजे. �यासाठी आव�यक साम�ी जागेवर ठेवणे व अनाव�यक साम�ी बाजूला करणे 
आव�यक असते अशी �यव�था करणे होय.  

४) सेईकेटस (नीगा, �व�छता):  

कामा�या िठकाणी कम�चाया�नी �वत:�या आरो�याची आिण य�ंाचंी नीट काळजी घेतली 
पािहजे. काम करताना आपले हात नेहमी �व�छ असावेत �यामळेु मशीन खराब होणार 
नाही. मशीन तपासून घेऊन ितचे नट घ� आहेत काय? �ीस व ऑईल नीट केले आह े
काय? मशीन चालू आहे का? मशीन चालू कर�यापूव� ते साफ करणे, मशीनची नीट 
काळजी घेणे, मशीनम�ये काही िबघाड अस�यास मॅकॅिनक�या िनदश�नास आणून देणे, 
िच�ी िलह�न मशीनवर ठेवणे �यामळेु �यापढुील कम�चारी मशीनची नीट काळजी घेतील.  

५) िश�सुके (�वयंिश�त व �िश�ण) :  

सघंटनेतील सव� कम�चाया�ना कामाबाबत िश�त हवी असते. सवा�साठी समान िनयम 
असतात. �यासाठी सवा�नी या िनयमांचे पालन करायचे असते. कम�चाया�ना िश�त 
लाग�यास सघंटनेम�ये िश�त िनमा�ण होते. नवीन तं��ानाचे सघंटनेमाफ� त �िश�ण िदले 
जाते. �याचा कम�चाया�नी अवलंब करायचा असतो. �यव�थापन त�� हे�ी फेयॉल यानंी 
�यव�थापना�या १४ त�वामं�ये िश�त या त�वाला फारच मह�व िदले आहे.  

२.३  सेवा गणुव�ा �यव�थापन 

आधिुनक उ�पादनाम�ये व�तुं�माणे सेवां�या गणुव�ेचा िवचार करावा लागतो. �ाहकांना 
चागं�या दजा��या सेवा उपल�ध क�न िद�या तरच ते प�ुहा प�ुहा �याच व�तचुी खरदेी 
करतात. �यासाठी व�तुं�माणे सेवाचें उ�पादन आिण िवतरण केले जाते. स�ुवातीला 
वािण�याम�ये अनषुंिगक सेवांचा समावेश कर�यात आला. परतं ु आधिुनक िवपणनाम�ये 
�माणीकरण, �तवारी, सवें�न, मिु�करण, सगंणक, बाजारपेठ सशंोधन, िवपणन मािहती 
प�ती इ. सेवाचंा अंतभा�व आढळून येतो. सेवाचंी �या�ी वाढली असली तरी �ाहकानंा 
चागं�या सेवा �दान करा�या लागतात. जागितक�करणामळेु �पध�चे �माण वाढले आह.े 
�यामळेु सेवा�ंया गणुव�ेला िवशेष मह�व �ा� झाले आहे. 

१) “सेवा गणुव�ा �यव�थापन �हणजे �ाहकानंा िद�या जाणा�या सेवा�ंया दजा�त वाढ 
करणे होय.” 

२) “सेवा गणुव�ा �यव�थापन �हणजे व�तसुोबत िकंवा �वतं�पणे �ाहका�ंया �या सेवा 
परुिव�या जातात �या�ंया दजा�म�ये सधुारणा करणे होय.” 

२.३.१  सेवा गुणव�ा �यव�थापनाचे मह�व आिण फायदे 

१) �ाहकांचे अिधकािधक समाधान करता येते :  

सेवाचंी गणुव�ा िवकिसत क�न �ाहका�ंया समाधानाम�ये वाढ करता येते. उदा. आराम 
गाडी�या �वासाचा �ाहकानंा कंटाळा येत नाही. सात�याने चालणा�या मोबाईल सेवांचा 
�ाहक मनमरुाद आनदं लटुतात.  
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२) �ाहक वृ�ी व संवध�न करता येते :  

“�ाहकाचें समाधान हेच आमचे �येय” अशा �कारचे फलक दकुानामं�ये लावलेले असतात. 
�यानसुार �ाहकानंा चागंली सेवा िद�यास �ाहका�ंया सं�येत वाढ होते. दकुानातील 
िव�ेता �ाहकाशंी मधूर वाणीने बोलला तरी �ाहक भारावून जातात. �यामळेु �ाहक व�ृी 
आिण �ाहक िटकाव करणे श�य होते.  

३) िव�� वृ�ी करता येते :  

दज�दार सेवा�ंार े�ाहकानंा आकषू�न घेऊन िव��म�ये वाढ करता येते. �ाहक स�ंयेत वाढ, 
खरदेी श��त वाढ इ. मळेु िव��त वाढ होते. �यामळेु िव��त वाढ होऊन न�याम�ये वाढ 
होते. थोड�यात �यावसाियकांनी सेवांची गणुव�ा िवकिसत के�यास �यांचा फायदा होतो.  

४) मौिखक जािहरात केली जाते :  

सेवा�ंया गणुव�ेत वाढ के�यामळेु �याबाबतची मािहती अनेक �ाहकानंा समजते. �यामळेु 
मौिखक जािहरात होते ही जािहरात िवनामू�य होते.  

५) �यवसाया�या नावलौिककात वाढ होते :  

चागं�या गणुव�े�या सेवा �दान के�यामळेु �ाहक समाधानी होतात. �ाहक व 
बाजारसेवेम�ये �यवसायाची �ितमा चागंली िदसून येते. �यामळेु �यवसाया�या 
नावलौिककात भर पडते.  

६) �पध�त �वेश करता येतो व िटकून राहता येते :  

जे �यावसाियक �ाहकानंा चागंली सेवा उपल�ध क�न देतात. �यानंा बाजारपेठेम�ये 
सहजपणे �वेश करता येतो. तसेच मोठ्या �पध�म�ये िटकून राहता येते. मोठ्या 
�यावसाियक स�ंथा रा��ीय व आंतररा��ीय पातळीवर �पधा� क� शकतात. 

२.३.२  सेवा गुणव�ा �यव�थापन / सव��हीकल 

अमे�रकन िवपणन त� वालेर जैथमल, ए. परशरुामन आिण िलनाड� बेरी यानंी १९८८ म�ये 
सेवा गणुव�ा �यव�थापन �ितमान िवकिसत क�न अंमलबजावणी केली.�ाहकानंी 
अनभुवले�या सेवे�या दजा�चे मू�यमापन करणे हा या �ितमानाचा  उ�ेश आह.े 

सेवेचे िवपणन हे व�तू�या िवपणनापे�ा अिधक आ�हाना�मक असते कारण सेवा या अमूत� 
�व�पात असतात. सेवा िदसत नाहीत िकंवा �पश�ही करता येत नाहीत तर �या फ� 
जाणवतात िकंवा �ाहक �याचंा अनभुव घेऊ शकतात �हणून सेवे�या दजा�चे मू�यमापन 
करणे �यि�िन� असते तसेच ते स�ंया�मक नसते. 

हे �ितमान �ाम�ुयाने गणुा�मक िव�ेषण आह.े यात िवतरकाकडून परुिवले�या सेवेतील 
उिणवा िकंवा कमतरता शोध�या जातात.या अथा�ने सेवा गणुव�ा �यव�थापनास आंतर 
िव�ेषण असेही �हणतात. यात अपेि�त गणुव�ा आिण �ाहकाने ��य�ात अनभुवलेली 
सेवेची गणुव�ा यातील अंतर मोजले जाते. �हणून �ाहकाने सेवेचा घेतलेला अनभुव आिण 
�ाहका�या अपे�ा व समाधान याचंी तलुना कर�यास हे �ितमान मदत करते. जर 
सेवेसबंंधी�या अपे�ा आिण ��य� घेतलेला अनभुव यात फरक असेल तर �यवसाय स�ंथा 
सेवेची कामिगरी सधुार�यासाठी िविश� सधुारा�मक मानकांचा िनण�य घेऊ शकते. 
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जे�हा सेवे�या दजा��या कामिगरीब�ल अ�यास आिण िव�ेषण कर�यात येते ते�हा 
�ाम�ुयाने असे आढळून येते क� खालील दहा पैलू सेवेची गणुव�ा वाढिव�यास मदत 
करतात. सामा�यपणे िव�सनीयता, �ितसादा�मकता, �मता, सधंी, िश�ाचार सदंेशवहन  
िव�ासाह�ता, सरुि�तता, �ाहक ओळखणे आिण कम�चारी आिण काया�लयाचा �ि�कोन इ. 
�हणून हे �ितमान �पधा��मक वातावरणात िटकून राह�यासाठी �यवसाय स�ंथेचे व�तू व 
सेवे�या करारासाठी न�क�च उपय�ु ठरते. तसेच या �ितमानामळेु  परुवले�या सेवे�या 
दजा�तून  �ाहकास अिधकतम समाधान िमळवून दे�याबाबत �यवसाय स�ंथा अिधक 
जाग�क असतात. 

२.३.३   सेवांचा दजा� सुधार�यासाठी चे उपाय 

उ�पादन हे मूत� �व�पात अस�याने उ�पादना�या गणुव�ेचे मोजमाप कर�यासाठीची  
मानके सोपी असतात. परतं ुसेवा या अमूत� �व�पात अस�याने सेवे�या गणुव�ेची मानके 
आ�हाना�मक असतात परतं ु �यवसायाने परुिवले�या सेवे�या  गणुव�ेचे  मोजमाप क�न 
गणुव�ेचा दजा� सधुा�न �ाहकानंा समाधान दे�यासबंधीचा िनण�य घेणे मह�वाचे असते. 

सेवेची गणुव�ा सधुार�याचे उपाय पढुील�माणे 

१. सेवे�या गणुव�ेचे मोजमाप करणे हे �थम काय� आहे कारण मोजमाप के�यािशवाय 
सधुारणा करणे अश�य असते. 

२. सेवे�या गणुव�ेचे सबंंधी�या �ाहका�या  अपे�ा आिण िवतरकानंी परुिवले�या सेवेची 
गणुव�ा यातील अंतर मोजणे हे दसुरी पायरी आहे. 

३. �ाहका�ंया भेटी आिण सव��णातून �ाहका�ंया अपे�ा समजून घे�यासाठी �य�न केले 
पािहजेत हे ओळखणे. 

४. �ाहका�ंया अपे�ा समज�यानतंर �यवसायाने सेवा गणुव�ा �माणके िनमा�ण केली 
पािहजे. 

५. सेवे�या कामिगरीब�ल कम�चारी �िशि�त असले पािहजेत. 

६.  �यव�थापनाकडून कम�चारी वगा�कडून िद�या जाणा�या सेवाचें िनरी�ण झाले पािहज.े 

७.  स�ंथेने कुशल आिण ह�शार कम�चा�याचंी नेमणूक केली पािहजे नेमणूक केली पािहजे. 
�याचंी काय��मता िटकिव�यासाठी �य�न क�न �ो�साहन िदले पािहज.े 

८. �ाहका�ंया समाधानाचा �तर समजून घे�यासाठी �भावी आिण त�पर अिभ�ाय य�ंणा 
असली पािहजे. 

२.४  साराशं 

कोण�याही उ�पादनाची िनिम�ती करताना �या�या गणुव�ेकडे ल� �ावे लागते. 
गणुव�ाधारक व�तुंना देशी आिण िवदेशी बाजारपेठेत सतत मागणी असते. गणुव�ा 
िनय�ंणासाठी उपल�ध तं�ाचंा वापर क�न गणुव�ा िवकिसत करता येते व िनधा��रत करता 
येते. शू�य दोषरिहत उ�पादन िकंवा १००% अचूक उ�पादन कर�याकडे �यावसाियकानंी 
ल� क� ि�त कर�याची गरज आहे. �यासाठी सम� गणुव�ा �यव�थापन ही सकं�पना कृतीत 
आण�याची आव�यकता आहे. आप�या देशात सम� गणुव�ा �यव�थापनाम�ये अनेक 
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अडचणी आहेत. �यावर उपाययोजना क�न गणुव�ा िवकिसत करता येते. जपानने सम� 
गणुव�ा ही सकं�पना िविवध उ�ोगामं�ये �जिवली आहे. 

गणुव�ा िवकिसत कर�यासाठी आंतररा��ीय पातळीवर आय.एस.ओ. ९००० हे �माणात 
आले आहे. �यासाठी �यावसाियकांना आय.एस.ओ. ऐवजी आय.एस.ओ. ९००० ह े
�माणप� धारण करावे लागते. उ�पादनाची गणुव�ा िवकिसत कर�यासाठी िस�स िस�मा हे 
तं� वाप�न चकुा कमी करता येतात. अगदी १००% अचूक उ�पादनाचे उि�� गाठता येते. 
काईझेन या त�व�णालीचा अवलंब क�न उ�पादनाम�ये सतत सधुारणा क�न गणुव�ा 
िवकिसत करता येते. तसेच १००% गणुव�ा िनधा�रण करता येते. �ाहकानंा चागं�या सेवा 
�दान क�न �ाहक व�ृी, �ाहक िटकाव आिण �ाहक समाधान इ. बाबी श�य होतात.  

२.५  �वा�याय 

�.१.  खालील ��ाचंी थोड�यात उ�र े�ा  

१.  गणुव�ेचे पैल ुिवशद करा.  

२.  गणुव�ा प�र�यचे �मखु �काराबंाबत मािहती िलहा.  

३.  गणुव�ा वतु�ळाची वैिश�्ये िवशद करा. 

४.  सम� गणुव�ा �यव�थापन बाबत मािहती िलहा. 

५.  आय.एस.ओ. ९००० �माणप� िमळव�याची �ि�या िवशद करा. 

�.२. टीप िलहा  

१. आय.एस.ओ. ९०००   

२. काईझेन 

३. सेईरी  

४. सेवा गणुव�ा �यव�थापन  

५. िस�स िस�मा 
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३ 
भारतीय िव�ीय प�ती 

घटक रचना  

३.0  उि�� े

३.१  ��तावना 

३.२  सेबी 

३.३  पतिनधा�रण 

३.४  साराशं 

३.५  �वा�याय 

३.0  उि�� े

 भारतातील भाडंवल बाजारा�या वत�मान ि�थतीचा अ�यास करणे. 

 भाडंवल बाजाराचे �ान �ा� कर�यासाठी िव�ा�या�ना �े�रत करणे. 

 �ाथिमक भाग िव�� बाबत मािहती िमळवणे. 

 भारतीय पतमापन बाबत मािहती िमळवणे. 

३.१  ��तावना 

िव�ीय बाजारालाच भाडंवल बाजार असे �हणतात. �यावसाियक उप�मानंा मोठ्या 
�माणावर भाडंवलाची आव�यकता असते. साधारणपणे �यवसायाम�ये ि�थर आिण 
खेळ�या �व�पा�या भाडंवलाची गुतंवणूक करावी लागते. �यावसाियकांना �वत: इतके मोठे 
भाडंवल गोळा करणे श�य होत नाही. �यासाठी �यानंा भांडवल बाजारामाफ� त भाडंवल 
गोळा करावे लागते. भाडंवल बाजारामाफ� त कंपनी�या भागांची व कज�रो�याचंी िव�� क�न 
�यवसायांना भाडंवल परुवठा कर�याचे काय� भाडंवल बाजारामाफ� त केले जाते. �यामळेु 
देशातील िविवध उ�ोगानंा भाडंवल परुवठा केला जातो व देशा�या आिथ�क आिण 
औ�ोिगक िवकासास हातभार लागतो. मोठ्या �माणावरील खाजगी उ�ोग, शासक�य 
उ�ोग व साव�जिनक उप�मानंा भाडंवल बाजारामाफ� त कज� उपल�ध क�न िदली जातात. 
�यासाठी शासनाने �वातं�य �ा�ीनतंर बकँाचें रा��ीयकरण आिण अथ�सहा�य करणा�या 
स�ंथाचंी �थापना केलेली आहे. �यावसाियक उप�माची �थापना, व�ृी हे भाडंवल 
परुवठ्यावर अवलंबून आह.े �हणून देशातील भाडंवल बाजार देशा�या आिथ�क आिण 
औ�ोिगक िवकासास हातभार लावणारा मह�वाचा दवुा ठरतो. 
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३.१.२  �या�या : 

१) एस.सी. कुचल :  

“उ�ोगध�ंा�या दीघ�कालीन भाडंवली गरजा पूण� कर�यासाठी समाजातील बचती व ठेवी 
याचंा ओघ िविवध मागा�नी व प�त�नी उ�ोगध�ंाकंडे वळिव�यासाठी िविवध स�ंथा काय� 
करत असतात �या सवा�ना संय�ुपणे भाडंवलबाजार असे �हणतात.” 

२) हब�ट� ई. डुगल :  

“खाजगी व शासक�य उ�ोगानंा िकंवा �यि�ंना �यवसायासाठी म�यमकालीन आिण 
दीघ�कालीन िनधी उपल�ध क�न देणे व �या �यवसायांची अगोदरच थिकत असलेली 
साधने ह�तातं�रत करणा�या यं�णेला भाडंवल बाजार असे �हणतात.” 

३) एच.टी. परखे :  

“भाडंवल बाजार �हणजे अशी य�ंणा क� �या�ार े�यवसायानंा अ�पकालीन व दीघ�मदुतीचा 
कज�परुवठा करणा�या �यापारी औ�ोिगक आिण शासक�य द�तऐवजाचंा समावेश केला 
जातो.”  

४) के.एस. शमा� :  

“भाडंवल बाजाराचा सबंंध �यवसायाला लागणा�या दीघ� मदुती�या िनधीचा कजा�ची देवाण 
घेवाण के�या जाणा�या �यव�थेशी सबंंिधत आहे.” 

५) “म�यम व दीघ�कालीन �व�पा�या कजा�ची देवाण घेवाण �या य�ंणेमाफ� त होते ितला 
भाडंवल बाजार असे �हणतात.”  

३.१.३  भारतीय िव�ीय बाजार 

 

भारतीय नाण ेबाजार - 

• िव�ीय �यव�थे�या �या भागात अ�पकालीन िनध�ची देवाण-घेवाण होते, �याला नाणे 
बाजार असे �हणतात. 
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• नाणे बाजारात कज� �यवहार 1 वषा�पय�त�या कालावधीसाठी होतात. मा�, कृषीसाठी 
हा अ�प कालावधी 15 ते 18 मिह�यापंय�तचा असू शकतो. 

• भारता�या नाणे बाजारात असंघिटत �े�ाचा तसेच, सघंिटत �े�ाचा समावेश होतो. 

• असघंिटत �े�ात सावकार, सराफ� पेढीवाले तसेच, बकेँतर िव�ीय स�ंथाचंा समावेश 
होतो. 

• सघंिटत �े�ात �यापारी बकँाचंा समावेश होतो. �यामं�ये साव�जिनक �े�ातील, खाजगी 
�े�ातील, सहकारी �े�ातील तसेच, परक�य बकँाचंा समावेश होतो. 

भारतीय भांडवल बाजार - 

• िव�ीय �यव�थे�या �या भागात म�यम तसेच दीघ�कालीन िनध�ची देवाण-घेवाण होते, 
�याला भाडंवल बाजार असे �हणतात. 

• भाडंवल बाजारात 1 वषा�पे�ा अिधक कालावधीचे कज� �यवहार होतात. साधारणत: 5 
वषा�पय�त�या कालावधीला म�यमकालीन तर �यापे�ा जा�त 20-25 वषा�पय�त�या 
कालावधीला दीघ�-कालीन समजले जाते. 

• भारतीय भाडंवल बाजारात िव� परुवठा करणाया� व इतर िव�ीय सेवा �दान करणाया�  
स�ंथामं�ये खालील स�ंथाचंा समावेश होतो. 

१. �यापारी बकँा 

२. िवकास िव�ीय स�ंथा. उदा. IFCI, IDBI, ICICI, SFCs, SIDCs, इ. 

३. िवकास कंप�या - LIC आिण GIC. 

४. मच�ट बकँा. 

५. �यचुअुल फंड्स - UTI 

६. पतदजा� ठरिवणाया� स�ंथा CRISIL, CARE, ICRA 

तसेच, भाडंवल बाजारात कज� घेणाया�ना (ऋणको) व कज� दणेाया�ना (धनको) एक� 
आणणार े रोखे बाजार (Stock exchanges) व �यातील दलाल मह�वाची भूिमका पार 
पाडतात. 

भारतात बकँ �यवसायाचे अि�त�व �ाचीन काळापासूनच असले तरी आधिुनक बकँ-
�यवसाय मा� ि�िटश काळापासूनच स�ु झाला 

३.१.४  �ाथिमक बाजारपेठ 

�ाथिमक भाग िव�� (IPO-Initial Public Offering) ही �ि�या असून खासगी कंपनी 
नवीन आिण िकंवा अि�त�वात असले�या  �ितभूती िनवेशकानंा या�ार े जारी करते. 
खासगी कंप�या मोठ्या �माणात भाडंवल जमा कर�यासाठी  �वत:ला साव�जिनक 
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कंपनीम�ये �पातं�रत कर�याचा िनण�य घेताना �याबद�यात �ितभूती देतात. त��हा 
सव�सामा�य िनवेशकानंा भाग िवत�रत कर�यासाठी �या�ार े �ाथिमक भाग िव��चा 
(IPO)अवलंब केला जातो. ही  �ि�या खूप ि�ल� असून  भारतीय �ितभूती आिण 
िविनमय बोड��ारे (Securities And Exchange Board of India-SEBI सेबी) िनयिं�त 
केली जाते.  

३.१.५  संपुण� �ि�येत खालील चरण समािव� आहते. 

१. गुतंवणूक बकेँची नेमणूक: कंपनी एखा�ा अंडरराइटर िकंवा गुतंवणूक बकेँची िनय�ु�  
करते आिण �ाथिमक भाग िव�� �ि�या स�ु करते.ते बाजारात �ितभूती िव��साठी 
स�लागार �हणून काम करतात. ते कंपनी�या आिथ�क ि�थतीचा अ�यास करतात 
आिण  कंपनी िकती र�कम जमा क� शकते याचा िनण�य घेतात. जारी केले�या 
�ितभूत�चे  ते �यव�थापक असतात. �ितभूत�ची िव�� कर�यातील  कोणतीही 
जोखीम ते प�करत नाहीत. 

२. सेबीकडे न�दणी: कंपनी सेबीकडे न�दणी-िनवेदन सादर करते �यात कंपनी�या आिथ�क 
ि�थती आिण �यवसाय योजनांचा तपशीलवार अहवाल समािव� असतो. कंपनीस सव� 
िनयम आिण काय�ांसह आव�यक गरजा पूण� करा�या लागतात आिण सवा�चे समाधान 
करावे लागते  . 

३. मािहतीप�काची  तयारीः अंडरराइटर�या मदतीने कंप�यानंा मािहतीप�क तयार करणे 
आव�यक आहे. �यात कंपनीची सव� मािहती, भिव�यातील योजना आिण अपेि�त भाग 
िकंमत �ेणी याचा समावेश असतो.हे मािहतीप�क सभंा�य गुतंवणूकदार �यानंा भाग 
खरदेीत रस असतो अशासंाठी असते. 

४. रोड शो: मािहतीप�क तयार झा�यानतंर अंडररायटर आिण कंपनीचे अिधकारी 
कंपनीची जािहरात कर�यासाठी देश�यापी रोड-शो करतात. आिण �या�ार े 
िनवडले�या काही खासगी खरदेीदाराचंा आिण संभा�य गुतंवणूकदारांचा �ितसाद  
जाणून घेतात.  

५. सेबीची मा�यताः सेबी कंपनी�या न�दणी िवधानावर समाधानी अस�यास आयपीओ 
आिण िनि�त केले�या  िव�� तारखेला परवानगी देते आिण आव�यकता अस�यास  
�यापूव� मािहतीप�कात काही बदल सचुिवते. 

६.  रोखेबाजाराची िनवड (Selection of a stock exchange/s): कंपनीला जेथे इि�छत 
आहे �या रोखेबाजाराची/बाजाराचंी  िनवड भाग िवक�यासाठी आिण रोखे सूचीब� 
कर�याची आव�यकता असते.  

७. िकंमत प�ा आिण जारी कर�याची स�ंया: सेबी�या मंजरुीनतंर कंपनी अंडरराइटर�या 
सहा�याने  िव�� कराय�या भागा�ंया स�ंयेवर आिण िकंमत प�्यावर िनण�य घेते. 
समभाग  दोन प�तीने जारी केला जाऊ शकतो - 



  

 

वािण�य 

46 

 १) ि�थर िकंमत आयपीओ (Fixed Price IPO) - ि�थर  िकंमत प�तीत कंपनी 
समभागाचंी  िकंमत आिण िवक�या जाणा�या भागाचंी स�ंया  ठरवते  

 २) बकु िबि�डंग आयपीओ (Book Building IPO) - ही प�त कंपनीला भागानंा 
िमळणारी अपेि�त िकंमत शोध�यास  मदत करते.यासाठी कंपनी िकंमत प�ा 
ठरवते आिण ती गुतंवणूकदारास �या प�्यादर�यान �या भावात बोली लाव�याची 
इ�छा आहे ते िनवड�याचा पया�य  देते.  

८. खरदेीसाठी साव�जिनक उपल�धता: मािहतीप�कात नमूद केले�या तारखांना समभाग 
साव�जिनक गुतंवणूकदारानंा उपल�ध केले जातात आिण गुतंवणूकदार ि�थर िकंमत 
अस�यास आवेदनप� भ�न आिण बकु िबि�डंग अस�यास िकंमत प�ा भ�न ते 
कंपनीकडे जमा काया�ला सागंतात.   

९. िव�� िकंमत आिण वाटप: अज� कर�याचा िनि�त कालावधी सपं�यानतंर, अंडररायिटंग 
बकँा�ंया मदतीने कंपनी �यावर सभंा�य गुतंवणूकदारांना भाग िव��  करायचे  आहेत  
ती िकंमत ठरवते. सदरची िकंमत थेट मागणी आिण बोली लावले�या  िकंमती�ार े
िनि�त केली जाते. एकदा िकंमत िनि�त झा�यावर गुतंवणूकदारानंी बोली लावले�या 
िकमतीवर आिण उपल�ध समभाग स�ंयेवर समभागाचें वाटप केले जाते. भागानंा 
जा�त मागणी अस�यास गुतंवणूकदारानंा भाग  वाटप केले  जात नाही.  

१०. समभागाचंी न�द करणे: शेवटची पायरी �हणजे रोखेबाजारात  समभागाचंी न�द करणे 
आव�यक असते. 

३.१.६  िडमटे�रयालायझेशन   

भाग आिण कज�रोखे धारकांजवळ जी कागदप�े असतात ती ��य �व�पात असतात 
�यामळेु �ा�ार ेखरदेी िव��चे �यवहार करणे सलुभ जाते. परतं ुती ��य �व�पात िकंवा 
मूत� �व�पात उपल�ध हो�याऐवजी जर अमूत� �व�पात उपल�ध झाली तर �याला 
िडमटे�रयलाझेशन (अमूत�करण) असे �हणतात. याचा अथ� या �माणप�ा�या न�दी 
स�ंथेकडे ठेवले�या असतात िकंवा अशा �कार�या न�दी ठेव�यासाठी भाग बाजाराम�ये 
�वतं� य�ंणा तयार कर�यात आलेली आहे. या य�ंणेला िडपॉिझटरी िकंवा गुतंवणूक��या 
न�दी करणारी स�ंथा असे �हणतात. जे�हा गुतंवणूकदारांना ही �माणप� कंपनीकडून 
उपल�ध होतात. ते�हा गुतंवणूकदार ही �माणप� िडपॉिझटरी स�ंथेकडे न�दीसाठी देतात. 
या स�ंथेम�ये गुतंवणूकदाराचें �वतं� खाते तयार केले जाते. या खा�यावर ही �माणप�े 
िकंवा �यावरील र�कम जमा केली जाते. ही न�द िडपॉिझटरी स�ंथेकडे जे�हा केली जाते 
�यावेळी �माणप�ाचें मूत� �व�प बदलून �यानंा अमूत� �व�प �ा� होते. �यामळेु 
गुतंवणूकदार िनि�त राहतो व �याला भिव�यात या न�दी�या सहा�याने भाग िकंवा 
कज�रो�याचंी िव�� करणे सलुभ जाते. 
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३.१.७  अमूत�करण �ि�या 

कोण�याही �य��ने कोण�याही िडपॉिझटरी पािट� िसपंटकडे (DP) िडमॅट खाते उघडले 
पािहजे. डीपी गुतंवणूकदार आिण िडपॉिझटरी यां�यात अिभकता� �हणून काम करतो. 
�ि�या खालील�माणे आहे: 

१. �याला/ितला ऑनलाइन िडमॅट खाते उघड�याचा अज� भरावा लागेल आिण �याला 
�माणप� (ने) डीपीकडे समप�ण करावे लागेल. �यानतंर डीपी ह,े अज� आिण मूळ भाग 
�माणप� आिण �या�या ओळखी�या परुा�यासाठी कागदप�े आिण प�ा आिण �वयं-
सा�ािंकत पासपोट�  आकाराचा फोटो सबंंिधत िनबंधकाकडे पाठवतो. 

२. �य��ला �या�या डीपी सोबत एक करार करावा लागेल �याम�ये सव� िनयम आिण 
कायदे गुतंवणकुदार आिण डीपी दोघानंी पाळावेत असे िलिहलेले असेल. डीपी 
गुतंवणूकदाराला कराराची �त देतो. 

३. करारावर �वा�री के�यानंतर आिण कागदप�ाचंी पडताळणी के�यानतंर, समुार े १५  
िदवसातं �य��ला �याचा ऑनलाइन खाते �माकं िमळेल. याला बीओ आयडी �हणून 
देखील ओळखले जाते जो लाभाथ� मालकाचा ओळख �माकं आह.े �याचें 
भिव�यातील सव� �यवहार या आयडीने केले जातील. 

४. आर आिण टी अिभकता� जवळ भागांचे तपशील असतात. तो अज�दारा�या �वा�रीने 
तपासतो आिण �यावर �ि�या करतो आिण कंपनी आिण एन एस डी एल   ला याब�ल 
मािहती देतो. 

५. आर आिण टी अिभक�या�कडून सूचना िमळा�यावर, एन एस डी एल िकंवा सी डी ए एल 
भागधारकां�या िडपॉिझटरी खा�यातील भाग डीपीकडे जमा करतात आिण �यानसुार 
भागधारकांस कळवतात. �ा �िकयेस डीमॅट िवनतंी जमा के�या�या तारखेपासून ३० 
िदवसापें�ा जा�त वेळ लागू नये. शेवटी, गुतंवणूकदाराला �या�या/ित�या डीपी�ार े
िडमॅट भाग िमळतात. 

डीमॅट खाते असलेली �य�� भाग बाजारा�या जगात पाऊल ठेवू शकते आिण पर�पर 
िनधी, भाग, कज�रोखे, िवमा, िनव�ृी योजना इ�याद�म�ये पैसे गुतंवू शकते. बकँ खा�या�या 
िवपरीत,िडमॅट खा�यासाठी िस�य�ुरटीजची िकमान िश�लक�ची स�ंया गुतंवणूकदाराकस 
आव�यक नसते. 

३.१.८  भागपेढ�ची भूिमका 

एनएसडीएल (NSDL) आिण सीडीएसएल (CDSL) 

पूव� भाग अथवा भागांचा िह�सा भौितक �माणप�ा�ंया �पात जारी केला जात असे 
जेणेक�न क� गुतंवणूकदाराला ते सरुि�त ठेव�याची आिण िव��नतंर खरदेीदाराकडे 
अ�ेिषत कर�याची गरज होती. ही �ि�या अ�यिधक वेळ घेणारी  होती आिण �ाम�ये 
बनावट भागप�े आिण चकु��या हाताळणीची सम�या होती आिण �यामळेुच 
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तं��ानआधा�रत नवीन �णाली आिण भाग धारण  व ह�तातंरणासाठी इले��ॉिनक 
प�तीत समभाग आले आहते.  

समभाग धारण आिण ह�तातं�रत कर�या�या  इले��ॉिनक �व�पाला �ितभूत�चे 
(securities) िडमटे�रयलायझेशन (de-materialisation) �हणतात. ही अशी �ि�या 
आहे �या�ार े ठेवीदाराकडून  भौितक �व�पातील �माणप�े घेतली जाऊन ती न� केली 
जातात आिण �याबद�यात समत�ुय  भागाचंी स�ंया गुतंवणूकदारा�या भागपेढी 
(depository account) खा�यात जमा केली  जाते. भागपेढी ठेवीदारासाठी बकँ �हणून 
काम करते. �ा भाग (shares), कज�रोख े (Debentures), बंधप� (bonds),सरकारी 
�ितभूती (government securities) इले��ॉिनक �व�पाम�ये �वीकारतात. अशा �कार े
भागपेढ्या ठेवी गुतंवणूकदारां�या �ितभूती �वीका�न �यानंा सेवा �दान करतात. 

भारतात दोन भागपेढ्या आहते -१) नॅशनल िस�य�ुरटीज िडपॉिझटरी िल.(एनएसडीएल) 
आिण २) स��ल िडपॉिझटरी सि�ह�स िल. (सीडीएसएल)  

�ा भागपेढ्या गुतंवणूकदारानंा �या�ंया सहभागी�ार े �या�ंया सेवा �दान करतात �यांना 
भागपेढी सहभागी (Depository Participant-DP) �हणतात.डीपी एक बकँ, आिथ�क 
स�ंथा ,सरं�क िकंवा दलाल असू शकतो. �या�माणे एखा�ा बकँ सेवांचा लाभ घे�यासाठी 
गुतंवणूकदार बकेँत खाते उघडतो �या�माणे  भागपेढीचा लाभ घे�यासाठी गुतंवणूकदार 
भागपेढी सहभागीसह भागपेढी खाते (depository account)उघडतो. 

३.१.९  भागपेढीची काय� खालील�माण ेआहतेः 

१. िडमटे�रअलायझेशन : भागपेढीचे  �ाथिमक काय� �हणजे बाजाराम�ये भौितक 
�व�पातील �ितभूती कमीतकमी हाताळणे. सदरची  ि�या ही  
िडमटे�रअलायझेशन�ार ेसाधली जाते.  

२. खाते ह�तांतरण: भागपेढी ही खातेदारा�या सव� �यवहारा�या न�दी ठेवते �यात 
�यवहारांची पतु�ता आिण लाभा�या��या खा�यात झाले�या इतर �यवहाराचंा, 
ह�तातंरणाचंा समावेश होतो.  

३. ह�तांतरण व न�दणी: ह�तातंरण �हणजे जारीक�या��या मालक�ह�क न�दीम�ये 
झालेला कायदेशीर बदल होय. ह�तातंरण �भािवत हो�यासाठी काही कायदेशीर 
पावले उचलली जातात  जसे क�, बदली, ह�तातंरण साधनाची अंमलबजावणी आिण 
म�ुाकं श�ुक पतु�ता इ�यादी. 

४. कॉप�रटे ि�या: भागपेढी दोन �कार ेकॉप�रटे ि�या हाताळू शकते.  पिह�या �करणात, 
जारीक�या�स कॉप�रटे फायदे �ा� कर�यास पा� असले�या �य��ब�ल ती केवळ 
मािहती �दान करते. अ�य बाबतीत, भागपेढी कॉप�रेट लाभा�या िवतरणाची 
जबाबदारी  �वतः घेते  

५. तारण व बोजा (Pledge and Hypothecation) : भागपेढी कज� िकंवा इतर उचल  
घे�यासाठी �ितभूत�ना तारण िकंवा बोजा �हणून ठेव�यासाठी परवानगी देतात.   
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६. वटणावळ �णालीतील  दुवे (Linkages with clearing system): भागपेढी ह े
रोखे बाजाराशी सलं�न असले�या वटणावळ �णालीतील दवेु आहेत जे िव�� िकंवा 
खरदेी दलालाचंी दलाली िनि�त कर�याचे काय� करतात.  

३.२  भारतीय �ितभूती िविनमय मडंळ (सेबी) 

देशातील उ�ोगध�ंाचंा िवकास हा �या देशातील भाडंवल बाजारावर अवलंबून आह.े तर 
भाडंवल बाजारातील �यवहाराचंी पारदश�कता �यावर ठेव�या जाणा�या िनंय�णावर 
अवलंबून आह.े �यासाठी १९८८ म�ये भारतीय �ितभूती आिण िविनमय मंडळाची (सेबी) 
�थापना कर�यात आली. या मंडळाला कायदेशीर अि�त�व �ा� हो�यासाठी सेबी कायदा, 
१९९२ (SEBI ACT) पास कर�यात आला. या काय�ातील तरतदुीनसुार सेबी�या 
कामकाजाची िनयमावली तयार कर�यात आली. या िनयमावलीनसुार भाडंवल बाजारातील 
�यवहार स�ुरळतपणे पार पाडणे, गुतंवणूकदारा�ंया िहताचे सरं�ण करणे, �ितभूती, 
िविनमय �यवहार, �ितभूत�ची न�दणी, िडपॉिझटरी, अमूत�करण इ. िनयम ठरवून िदलेले 
आहेत. �यामळेु भाडंवल बाजारातील �यवहार सरुळीतपणे पार पाड�यास मदत झालेली 
आहे. यापूव� गुतंवणूकदारांची म�य�थ दलालाकंडुन मोठ्या �माणावर फसवणूक केली 
जात असे. गुतंवणूकदारा�ंया िहताचे सरं�ण केले जात न�हते. �यामळेु देशातील गुतंवणूक 
करणारा वग� भाडंवल बाजाराकडे आकिष�ला जात न�हता. परतं ु सेबीची �थापना 
झा�यामळेु कंप�यां�या �यवहारावंर िनय�ंण आले आहे. भागधारक व कज�रोखेधारकांना 
चागं�या कंपनीम�ये गुतंवणूक कर�याची संधी उपल�ध क�न देता आली. कंपनीतील 
आिथ�क �यवहारावंर सेबी माफ� त िनय�ंण आ�यामळेु गुतंवणूक�ला चालना िमळाली आह.े 
�यामळेु भाडंवल बाजारातील �यवहार वाढ�यास मदत झालेली आहे. भाडंवल बाजारा�या 
िवकासाम�ये �या अडचणी िकंवा सम�या आहेत �या दूर कर�याचे काय� सेबीमाफ� त केले 
जाते. �यामळेु देशातील भाडंवल बाजाराचा िवकास कर�यासाठी सेबीचे मह�वाचे योगदान 
अस�याचे िदसून येते. �हणून सेबी या स�ंथेचा िवकास क�न भाडंवल बाजाराचा िवकास 
करणे ही खरी गरज आहे. सेबीचे म�ुय का�यालय मुंबई येथे आहे. 

३.२.१  भारतीय �ितभूती िविनमय मडंळाची काय� (सेबीची काय�) 

१) भांडवल बाजाराचा िवकास घडवून आणण े:  

भाडंवल बाजारातील �यवहारांवर िनय�ंण ठेऊन ते स�ुरळतपणे पार पाड�यासाठी सेबीची 
�थापना कर�यात आलेली आह.े गुतंवणूकदारानंा सरं�ण िदले तर ते भाडंवल बाजाराम�ये 
मोठ्या �माणावर गुतंवणूक करतील. देशातील िव�परुवठा करणा�या स�ंथा मजबूत 
बनतील व �या�ार े उ�ोगानंा परुशेा �माणावर भाडंवल परुवठा केला जाईल. भाडंवल 
बाजारातील �यवहार िनयंि�त के�यामळेु चागं�या वातावरणाची िनिम�ती होईल. दलालानंा 
�िश�ण देऊन भाडंवल बाजारातील �यवहारामं�ये मोठ्या �माणावर वाढ करता येईल. 
अशा �कार े िविवध उ�ेश पार पाडून भाडंवल बाजाराचा िवकास कर�याचे काय� सेबीने 
हाती घेतले आहे.  
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२) िनयमावली तयार करण ेव �याची अंमलबजावणी तयार करण े:  

भाडंवल बाजारातील एकूण कामकाज कशा �रतीने करणे आव�यक आहे. याबाबत 
सेबीमाफ� त िनयमावली तयार कर�यात आलेली आहे. या िनयमावलीची �या�ी 
गुतंवणूकदार, कंप�या, �य�ुयअुल फंड, दलाल व भाडंवल बाजार इ. शी सबंंिधत आहे. 
�यामळेु भाडंवल बाजारातील अयो�य �यवहारांवर िनय�ंण आणले जाते व िनयमाची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाते. �यामळेु भाडंवल बाजारातील �यवहार सलुभतेने 
पार पाड�यासाठी मदत झालेली आहे.  

३) गुंतवणूकदारांना माग�दश�न करण े:  

भाडंवल बाजाराबाबत अनेक लोकामं�ये शकंा व गैरसमज आहेत �यामळेु ते भाडंवल 
बाजाराम�ये गुतंवणूक कर�यासाठी पढेु येत नाही. �हणून सेबीमाफ� त गुतंवणूकदारांना 
भाडंवलबाजाराची मािहती िदली जाते. गुतंवणूकदारानंा गुतंवणूक�बाबत जर काही शकंा, 
अडचणी अगर त�ारी असतील तर �या दूर कर�याचा �य�न सेबीमाफ� त केला जातो. 
गुतंवणूकदारांना फाय�ा�या व सरुि�त गुतंवणूका कोण�या आहेत. याबाबत स�ला िदला 
जातो. गुतंवणूकदाराचंी सेबीकडे काही मािहती मागिवली असेल तर ती �यानंा उपल�ध 
क�न िदली जाते.  

४) गुंतवणूकदारांना �िश�ण देण े:  

गुतंवणूकदार वग� हा देशाम�ये सव�� िवखरुलेला आह.े �ामीण भागातील लोकाचें अ�ान 
अस�यामळेु �या�ंयाकडून गुतंवणूक�ला �ो�साहन िदले जात नाही. �हणून गुतंवणूकदारांची 
अडचण ल�ात घेऊन �यांना एक� क�न गुतंवणूक�बाबत �िश�ण िदले जाते. याम�ये 
�यानंा भाडंवल बाजारातील गुतंवणूक��या िविवध योजनाचंी मािहती िदली जाते. 
अशा�कार े�िश�ण �यानंा मोफत उपल�ध क�न िदले जाते.  

५) समिनधीची न�दणी करण े:  

�य�ुयअुल फंडांना समिनधी असे �हणतात. उदा. यिुनट ��ट ऑफ इंिडया, जीवन िवमा 
िनगम या स�ंथा समिनधीची काय� करतात. या स�ंथानंा भांडवल बाजाराम�ये िनधी गोळा 
कर�याची परवानगी िदली जाते. �याचंी न�दणी सेबीमाफ� त केली जाते. न�दणी करताना 
अशा फंडाना माग�दश�नाची आव�यकता असते ते �यानंा उपल�ध क�न देऊन अशा 
फंडा�या काया�वरिनय�ंण ठेव�याचे काम सेबीमाफ� त केले जाते. लहान बचती�ार ेफायदा 
िमळवून देणे व धोका कमी करणे.  

६) मच�ट बँकस��या कामकाजावर िनयं�ण ठेवण े:  

मच�ट बकँस हे भाग व कज�रो�याचंी खरदेी िव��चे काम करतात. �यामळेु भाडंवल 
बाजाराम�ये मोठ्या �माणावर भाडंवलाची उलाढाल होते व हा पैसा उ�ोगानंा परुिवला 
जातो. मच�ट बकँस�ना दर सहा मिह�यानंी िहशेब सादर कर�याची सूचना कर�यात आलेली 
आहे व �याचें हे िहशेब तपासून पािहले जातात. �या�ंया �यवहारावंर िनयं�ण ठेव�यामळेु 
भाडंवल बाजारातील �यवहारांवर िनयं�ण येते.  



 

 

भारतीय िव�ीय प�ती 
 

51 

७) दलालांची न�दणी करण ेव �या�या काया�वरिनयं�ण ठेवणे :  

भागबाजारातील �यवहारामं�ये वाढ �हावी यासाठी दलाल व उप-दलाल काय� करत 
असतात. �यानंा सेबीकडे न�दणी करावी लागते. �या�ंया काया�वर सेबीमाफ� त िनय�ंण ठेवले 
जाते. �यामळेु दलालाकंडून गुतंवणूकदारांची फसवणूक केली जात नाही. गैर�यवहारांना 
आळा घाल�यात आला आह.े दलाल व उप-दलाल सेबीने ठरवून िदले�या िनयमांचा 
अवलंब क�न आपले काय� करतात.  

८) कंप�या व दु�यम कंप�यां�या काया�ची न�द घेण ेव �यावर िनयं�ण ठेवण े:  

भागाबाजाराम�ये मोठया �माणावर �यवहार कर�यासाठी दोन कंप�या एक� येतात व 
ितस�या कंपनीची �थापना करतात. या कंपनी�या कामकाजावर िनय�ंण ठेव�याचे काम 
सेबीला करावे लागते. या नवीन कंपनीकडून सव� आिथ�क �यवहार अचूक आिण पारदश�क 
केले जातात िकंवा नाही याची खा�ी केली जाते. कारण नवीन कंपनीचे भाग व 
कज�रो�याचंी िव�� करताना गुंतवणूकदाराचंी फसवणूक हो�याची श�यता असते.  

९) भागबाजारातील मािहती �िस� करण े:  

भागबाजारातील �ितभूत��या िकंमतीम�ये सतत चढउतार होत असतात. �यामळेु जनतेची 
िदशाभूल हो�याची श�यता असते. अशावेळी भागबाजाराचा अ�यास क�न भाग 
बाजाराबाबतची अचूक मािहती जनतेला दे�यासाठी सेबी �य�न करत असते. उदा. 
भागा�ंया िकंमतीबाबत वेळोवेळी मािहती �िस� करणे. िकंमतीम�ये अचानकपणे चढउतार 
झा�यास �या बाबतची मािहती �िस� केली जाते.  

१०) भागबाजारातील �यवहारांची तपासणी करण े:  

भागबाजारातील �यवहारावंर िनय�ंण ठेव�यासाठी ते �यवहार तपासून पाह�याचे काम 
सेबीला करावे लागते. वेळ�या वेळी �यवहार तपासून पािह�यामळेु �यवहारातील चूका िकंवा 
दोष समजतात व ते वेळीच दूर करणे सोईचे जाते. तसेच या �यवहाराबंाबत भागबाजाराला 
माग�दश�न केले जाते. �यामळेु भागबाजाराम�ये �यवहार अचूक व पारदश�क हो�यास मदत 
झाली आह.े  

११) क� � सरकारने सोपिवललेी काय� करण े:  

सेबीला क� � सरकारने जी काय� ठरवून िदलेली आहेत ती सव� काय� करावी लागतात. 
आप�या कामाचा अहवाल क� � सरकारकडे सादर करावा लागतो. कामातील दोष िकंवा 
�टुी वेळेवर दूर करा�या लागतात. क� � सरकारने मागिवलेली मािहती वेळेवर उपल�ध क�न 
�ावी लागते. क� � सरकार�या सूचनांचे पालन करावे लागते.  

१२) गैर�यवहारांना �ितबंध घालण े:  

भागबाजारातील �यवहाराचंी स�ंया अिधक अस�यामळेु �यापैक� काही �यवहार बनावट 
हो�याची श�यता असते. उदा. न�कल केले�या स�ाचंा �यवहारासाठी वापर करणे, 
भागाचंी चोरी करणे, अिधक र�कमेची अपे�ा करणे, �यवहारासंाठी िवलंब लावणे, चकु��या 
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न�दी व ह�तातंरण करणे इ. अनेक �कारचे गैर�यवहार केले जातात. परतं ुसेबीमाफ� त या 
गैर�यवहारांना आळा घालता येतो. काही भागधारक मोठ्या �माणावर भाग खरदेी क�न 
कंपनी ता�यात घे�याचा �य�न करतात. �वत: सचंालक बनून कंपनी�या िनधीचा 
गैरफायदा घेतात. अशा बेकायदेशीर �यवहारावर सेबी िनयं�ण ठेव�याचा �य�न करते.  

१३) कंप�यािवषयी मािहती गोळा करण े:  

�या कंप�यांना भाग व कज�रो�याचंी िव�� करावयाची आहे �या कंप�या�ंया आिथ�क 
�यवहाराबाबतची सेबीमाफ� त मािहती गोळा केली जाते व �याबाबत खा�ी केली जाते. 
शासक�य धोरणाम�ये बदल झा�यामळेु गुतंवणूक�ची काय ि�थती आहे. याचा अंदाज 
घेऊन �याबाबत व�तिु�थतीला अनसु�न मािहती �िस� केली जाते. �यामळेु जनतेला 
कंप�या�ंया पारदश�क �यवहाराचंी क�पना येते. या मािहती�या आधार े सेबी 
गुतंवणूकदारांना माग�दश�न क� शकते.  

१४) कंपनी�या एकि�करणाचे िनयमन करण े:  

लहान कंप�या एक� येऊन मोठ्या कंपनीची �थापना करतात िकंवा काही मोठ्या कंप�या 
इतर कंप�या िवकत घेऊन नवीन कंपनीची �थापना करतात. अशावेळी गुतंवणूकदाराचंा 
नवीन कंपनीवर िव�ास बस�याची आव�यकता असते. जर सेबीने या कंप�याबंाबतची 
मािहती गुतंवणूकदारानंा िदली तर गुतंवणूकदार नवीन कंपनीम�ये र�कम गुतंवणूक 
करायला तयार होतात. 

३.२.२  भारतीय �ितभूती िविनमय मडंळ आिण गुतंवणूकदारांचे िहतर�ण 

आप�या देशातील गुतंवणूकदार वग� हा सपूंण� देशात िवखरुलेला आह.े भाग खरदेी िव��ची 
�यवहार ते म�य�थ दलाला�ंया माफ� त करतात. भागधारकानंा भागबाजाराची प�रपूण� 
मािहती नस�यामळेु �याचंी फसवणूक हो�याची श�यता असते. �ामीण भागातील, 
आिथ�क��्या कमी उ�प�न गटातील भागधारक लहान �माणात भागांची खरदेी करतात. 
�यानंा या गुतंवणूक�पासून फारसा लाभ होत नाही व भागाचंी खरदेी िव�� के�हा करावयाची 
याबाबतची मािहती �यानंा नीट समजत नाही. �यामळेु �यानंा एकूण �यवहाराम�ये फारसा 
आिथ�क लाभ होत नाही. परतं ु अशा मोठ्या स�ंयेने असले�या भागधारकाचंा कोठेतरी 
िवचार होणे गरजेचे आहे. �हणून सेबीने याबाबत ल� घातले आहे क�, जेणेक�न 
भागधारकां�या शकंा, गैरसमज, अडचणी व त�ारी िवचारात घेऊन �या सोडिव�याचा 
�य�न केला जातो. सेबीमाफ� त भागधारकांना �याय िमळवून िदला जातो व �या�ंया 
िहतसबंंधाचें र�ण केले जाते. 

१) भागधारकांना माग�दश�न करण े:  

सेबी समिनधी, मच�ट बकँस�, भाग दलाल इ. �या काया�वरिनयं�ण ठेवतात. �यामळेु �या�ंया 
माफ� त पारदश�क �यवहार केले जातात. �याचा फायदा गुतंवणूकदारांना होतो. सेबीमाफ� त 
गुतंवणूकदारांना कंप�या�ंया भाग िव��बाबतची मािहती �सा�रत केली जाते. म�य�थ 
दलाला�ंया सव� �यवहारावंर सेबी िनयं�ण ठेवते �यामळेु गुंतवणूकदारा�ंया फसवणूक�ला 
आळा बसला आह.े गुतंवणूक�बाबत गुतंवणूकदारानंा यो�य माग�दश�न केले जाते.  
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२) गुंतवणूकदारांना वा�तव मािहती उपल�ध क�न देण े:  

�या कंप�यांनी भागिव��साठी भागबाजाराम�ये न�दणी केलेली आह.े �या�ंया 
�यवहाराबाबतची मािहती जनतेला �सा�रत कर�याचे काय� सेबी करत असते. �यामळेु 
गुतंवणूकदारांना गुतंवणूक�बाबतचे सिव�तर �ान उपल�ध होते. अशा �कारची मािहती 
सेबीमाफ� त उपल�ध क�न ती गुतंवणूकदारा�ंया अवलोकनासाठी ठेवली जाते. कंप�या 
आिण गुतंवणूकदार याम�ये म�य�थी व सम�वय घडवून आण�याचे काम सेबी करते.  

३) गुंतवणूकदारां�या त�ारी समजावून घेण ेव �या दूर करण े:  

भाग व कज�रोखे न�दणी, ह�तातंरण, �माणप�, �याजाची र�कम, म�ुल र�कम, िनधीचा 
गैरवापर, लाभाशंाची र�कम वेळेवर न िमळणे, कंपनी�या िवसस�नासमयी र�कम वेळेवर न 
िमळवणे याबाबत गुतंवणूकदारा�ंया त�ारी असतात. या त�ारी गोळा क�न कंप�याशंी 
सपंक�  साधून त�ार िनवारण क� � �थापन केलेले आह.े  

४) गुंतवणूकदारांना िश�ण व �िश�ण देण े:  

गुतंवणूकदारांना भागबाजाराची मािहती �हावी यासाठी �यानंा �िस�ी मा�यमा�ार ेमािहती 
उपल�ध क�न िदली जाते. उदा. वत�मानप�ा�ार े मािहती �सा�रत करणे भागबाजारा�या 
मािहती �िस�ीसाठी सेबीचे माक� ट �र��ू आिण सेबी �यूज लेटर अशा �कारची दोन 
मािसक स�ु केलेली आहेत.  

५) गुंतवणूकदारांचा सव� करण े:  

सेबीमाफ� त गुतंवणूकदार, गुतंवणूक�बाबत मािहती गोळा क�न गुतंवणूक��या सधंी शोधून 
�या गुतंवणूकदारापंय�त पोहचिव�याचा �य�न केला जातो. अिधकािधक आिथ�क लाभ 
िमळवून देणा�या गुतंवणूकाबंाबत मािहती िदली जाते.  

३.२.३  भाग बाजार 

भाग बाजाराला इं�जीम�ये Stock Market असे �हणतात. �यवसाया�ंया �ितभूत�ची 
िकंवा भाग व कज�रो�यांची �या िठकाणी िव�� िविनमय केला जातो �या िठकाणाला भाग 
बाजार असे �हणतात. इतर व�तुं�या बाजारपेठा �थापन के�या जातात �या�माणे भाग 
बाजारपेठेची �थापना कर�यात आलेली आहे. तसेच सव� �यावसाियक िकंवा कंप�यांना 
आप�या भाग व कज�रो�यांची िव�� कर�यासाठी एका िविश� िठकाणी येता येते. तसेच 
गुतंवणूकदारांना एकाच िठकाणी एक� येऊन िविवध कंप�या�ंया आिथ�क �यवहाराचंी 
मािहती समजावून घेऊन, िव�ेषण क�न, तलुना�मक अ�यास क�न कोण�या 
�यवसायाम�ये गुतंवणूक करणे जा�त फाय�ाचें आहे अशा �यवसायाम�ये गुतंवणूक करता 
येते. तसेच गुतंवणूकारानंा एखा�ा कंपनीचे भाग िकंवा कज�रोखे नको असतील तर ते 
कंपनीला परत करता येतात. काही लोक भाग व कज�रो�यांची खरदेी िव�� कर�याचे िकंवा 
दलालीचे काम करतात. बाजारपेठेतील �यवहार स�ुरळतपणे पार पाड�याचा �य�न केला 
जातो. या बाजाराम�ये भाग घेणा�या �यवसाियकानंा (कंप�यांना) व गुतंवणूकदारानंा या 
िनयमांचे पालन करावे लागते. 
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३.२.४  �या�या : 

१) १९५६ चा �ितभूती करार कायदा :  

“भागबाजार ही �यि��या न�दव�यात आलेली िकंवा न�दव�यात न आलेली अशी एक 
स�ंथा आह,े क� ितची �थापना कंपनी�या (स�ंथा�ंया) �ितभूत�ची खरदेी िव�� 
कर�या�या उ�ेशाने व या �यवहारांचे िनयमन आिण िनय�ंण कर�यासाठी कर�यात 
आलेली आहे.” 

२) पाईल :  

“भाग �ितभूत��या (भाग व कज�रोख)े खरदेी िव��चे �यवहार सरुळीतपणे पार पाड�यासाठी 
खाजगी �रतीने सघंिटत कर�यात आले�या बाजारपेठेला भाग बाजार असे �हणतात.” 

३) हजब�ड अॅ�ड डॉकर े:  

“भाग बाजारामधये �ितभूत�चे जसे क�, भाग कज�रोखे आिण बॉ�ड��या खरदेी िव��चे 
�यवहार होतात व �यासाठी खरदेीदार, िव�ेते आिण �ितिनधी िकंवा दलाल एक� येतात 
अशा िठकाणाला भाग बाजार असे �हणतात.” 

४) हो�ट��ज :  

“भाग बाजाराम�ये �ितभूत�चे जसे क�, भाग कज�रोखे आिण बॉ�ड्स�या खरदेी िव��चे 
�यवहार होतात व �यासाठी खरदेीदार, िव�ेते आिण �ितिनधी िकंवा दलाल एक� येतात 
अशा िठकाणाला भाग बाजार असे �हणतात.” 

३.२.५  भाग बाजाराची काय� 

बाजारपेठ उपल�ध देण े:  

देशातील खाजगी, सरकारी व िनमसरकारी स�ंथानंी िकंवा कंप�यानंा भाग व कज�रो�याची 
िव�� कर�यासाठी एक �वतं� िठकाण िकंवा बाजारपेठ उपल�ध क�न िदली जाते. अशी 
बाजारपेठ कायम �व�पी उपल�ध क�न िदली जाते. �यानंा या �यवहारामं�ये भाग 
�यावयाचा आहे �यानंा या बाजारपेठेम�ये यावे लागते िकंवा संपक�  ठेवावा लागतो.  

२) �ितभूत�ची न�दणी करण े:  

�या �यवसाियकांना िकंवा कंप�यानंा आप�या �ितभूत�ची िव�� करावयाची आह.े �यानंा 
�थम भागाबाजाराम�ये �यांची न�दणी करावी लागते. भाग बाजारातील िनयमानसुार अशी 
न�दणी केली जाते. भाग बाजारामाफ� त सबंंिधत �यवसाया�या आिथ�क �यवहारांची मािहती 
िमळवून �याबाबतची खा�ी के�यािशवाय न�दणी करता येत नाही. �यानतंरच �या कंपनीला 
भागबाजाराम�ये आप�या �ितभूत�ची िव�� कर�याची परवानगी िदली जाते. ही न�दणी 
कर�यासाठी भागबाजार �यवसाियकांना मदत करतात.  
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३) गुंतवणूकदारांना मािहती देण े:  

�या कंप�यानंी आप�या �ितभूत�ची भागाबाजाराम�ये न�दणी केलेली आह.े �याचंी मािहती 
जनतेला िदली जाते. �यामळेु �या गुतंवणूकदारानंा िविश� कंपनीचे भाग िकंवा कज�रोखे 
खरदेी करावयाचे आहेत. �यानंा भागबाजाराची सपंक�  साधता येतो व भाग व कज�रोखे 
खरदेी करणे सोईचे जाते. 

४) नवीन �यावसाियकांना मदत करण े:  

नवीन �यावसाियकानंा भाग व कज�रो�याचंी िव�� क�न भाडंवल उभारणी कशी करावी 
याबाबत काहीही मािहती नसते. जनतेला स�ुा या कंपनीिवषयीची मािहती नसते. अशावेळी 
भागबाजार कंपनी व गुतंवणूकदार याम�ये दवुा िनमा�ण कर�याचे काय� करत असतात. 
नवीन कंप�या भागबाजारा�या मदतीने �ितभूत�ची िव�� क�न भाडंवल उभारणी करतात 
�यानंा या कामाचा भागबाजारा�या सहा�याने अनभुव �ा� होत असतो. 

५) �यवहारांवर िनयं�ण ठेवण े:  

भागबाजाराम�ये अनेक कंप�याचें भाग व कज�रोखे िव��स ठेवलेले असतात तसेच अस�ंय 
गुतंवणूकदार भाग व कज�रो�याचंी खरदेी करतात या �यां�या सव� �यवहारावंर िनय�ंण 
ठेव�याचे व हे सव� �यवहार स�ुरळतपणे पार पाड�याचे काम भागाबाजारामाफ� त केले. 
दलाला�ंया �यवहारावंर िनयं�ण ठेवले जाते. �यामळेु कंपनी आिण गुतंवणूकदार या 
दोघा�ंयाही िहतसबंंधी जोपासना केली जाते.  

६) कंपनी�या �यवहारावर िनयं�ण ठेवण े:  

�या कंप�या भागबाजाराम�ये �ितभूत�ची िव�� कर�यासाठी न�दणी करणार आहेत �यांची 
अचूक मािहती व अचूक आिथ�क �यवहार गुतंवणूकदारांना समजावेत यासाठी कंपनी�या 
�यवहारांची मािहती गोळा क�न ती गुतंवणूकदारानंा देतात. �यासाठी भागबाजाराला 
कंपनी�या आिथ�क �यवहारांवर िनय�ंण ठेवावे लागते.  

७) गुंतवणूकदारांना माग�दश�न व स�ला देण े:  

िविवध कंप�यामं�ये गुतंवणूक कर�यासाठी गुतंवणूकदारांना आकिष�त क�न �यावे लागते. 
�यासाठी �यांना माग�दश�न करावे लागते व यो�य स�ला दे�याची आव�यकता असते. 
गुतंवणूक�बाबत �या�ंया काही शकंा, गैरसमज असतील तर ते दूर करावे लागतात. �या�ंया 
काही त�ारी असतील तर �या िनरसन करा�या लागतात व गुतंवणूकदारा�ंया िहताची 
जोपासना करावी लागते.  

८) गुंतवणूक�ला चालना देण े:  

उ�ोग �यवसायांना भाडंवल उभारणी करता यावी यासाठी गुतंवणूकदारांना �ेरणा दे�याचे 
काम भाडंवल बाजार करत असतो. अनेक गुतंवणूकदारा�ंया सहा�याने मोठ्या कंप�यांना 
कोट्यावधी �पयाचें भाडंवल उभारणे श�य होते. �यामळेु देशातील गुतंवणूक�ला चालना 
दे�याचे काय� भाग बाजार करत असतात. गुतंवणूकदारानंा चागं�या कंप�याकंडून अिधक 
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लाभाशं, भागांना मागणी, दश�नी मू�याम�ये वाढ अशा �कारचे लाभ िदसून आ�यास ते 
आप�या गुतंवणूक�म�ये वाढ करतात �यामळेु �यवसायांना मोठ्या �माणावर भाडंवल 
उपल�ध होते.  

९) औ�ोिगक िवकासाला चालना देण े:  

देशातील िविवध उप�माचंी �थापना, व�ृी ही भाडंवला�या उपल�धतेवर अवलंबून आह.े 
�या उ�ोगानंा भाग बाजार भांडवल उभारणीसाठी उ�ोजकांना मदत करत असतात. �या 
�े�ाम�ये उ�ोग �थापन कर�यासाठी अनेक उ�ोजक पढेु येतात. �यामळेु 
औ�ोिगकरणाला चालना िमळते व उ�ोगाचंा िवकास होतो. ��येक नवीन �यवसाय 
देशा�या औ�ोिगक िवकासाम�ये मोलाची भर घालत असतात.  

१०)  देशाचा आिथ�क िवकास करण े:  

देशा�या आिथ�क िवकासाम�ये भाग बाजाराला िवशेष �थान आहे. भाग बाजारामळेु 
औ�ोिगक�करणाला वेग येतो. देशातील उ�पादनाम�ये वाढ होते. भाडंवलाची िनिम�ती 
करता येते. या भाडंवलाचा उपयोग देशा�या आिथ�क िवकासासाठी करता येतो �यामळेु 
देशाची अथ��यव�था मजबूत बनते.  

११) भांडवलाची िनिम�ती करण े:  

देशातील गुतंवणूकदारा�ंया बचती कंप�यामं�ये गुतंिवणे, �यापासून उ�पादन करणे, �याचा 
लाभ समाजाला देणे, �यावसाियकांना नफा िमळवून देणे, न�याची पनु�गुतंवणूक क�न 
�यवसायाचा िवकास साधणे. गुतंवणूकदारांना लाभाशं �याज �पाने मोबदला देणे �यानंा 
गुतंवणूक�साठी �ो�सािहत करणे इ. बाबत भाग बाजारामाफ� त भाडंवलाची िनिम�ती 
कर�याचे काम सात�याने केले जाते.  

१२) िवदेशी कंप�यांम�ये भांडवल गुंतवणूक करण े:  

िवदेशातील �या कंप�या आप�या देशाम�ये �थापन झाले�या आहेत �याम�ये आप�या 
देशातील गुतंवणूकदार गुतंवणूक क� शकतात. तसेच िवदेशातील कंप�यामं�ये स�ुा 
गुतंवणूक करता येते. जागितक पातळीवर लंडन येथील बाजारपेठेम�ये आपण कोण�याही 
रा��ा�या �ितभूत�ची खरदेी िव�� क� शकतो.  

१३) �ितभूत�चे मू�यांकन करण े:  

भागबाजारामाफ� त �ितभूत�चे मू�य सतत िनद�िशत केले जाते. या मू�या�या आधार े
गुतंवणूकदारांना �ितभूती बकेँत तारण ठेऊन कजा�ऊ र�कम उपल�ध करता येतात. 

३.२.६  रोखे बाजारातील अंदाजक  

अंदाजक (Speculators)  रोखे बाजारातील �ितभूत�चे �यापारी आहेत. ते नफा 
िमळिव�या�या उ�ेशाने �ितभूत�ची खरदेी-िव�� करतात.  ते गुतंवणूकदार नसतात. ते 
भिव�यात �यानंा न�याने िवकता यावे या उ�ेशाने �ितभूती खरदेी करतात. ते सहसा जा�त 
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कालावधीसाठी �ितभूती राखून ठेवत नाहीत. ते बाजारातील िकंमत��या हालचाल�शी 
अिधक सबंंिधत असतात. 

��य�ात,अंदाजक आिण गुतंवणूकदारम�ये फारसा फरक नाही गुतंवणूकदार. ��येक 
गुतंवणूकदार हाही काही  �माणात अंदाजाकच असतो जो  �ितभूती भिव�यात अिधक 
िकंमतीला िवक�या�या आशेने खरदेी करत असतो . �याच�माणे, ��येक अंदाजक हाही 
काही �माणात गुतंवणूकदारच आहे  कारण तो काही कालावधीसाठी �ितभूती अिधक 
िकंमतीला िव�� हो�या�या आशेने राखून ठेवतो अशा �कार,े दोघामं�ये काही अंशी फरक 
आहे.   

३.२.७  अंदाजकांचे �कार पुढील �माणे 

१. वळू (Bull): हा एक आशावादी अंदाजक आह.े तो तो �या �ितभूत�म�ये �यवहार करतो 
�या�या वाढीची अपे�ा करतो. �हणून तो भिव�यात जा�त िकंमतीला िवक�याची आशा 
असले�या �ितभूती  िवकत घेतो  आिण नफा िमळवतो. असे झा�यास तो �ितभूती 
िवकू शकतो. अशा �कार े�याने वा�तिवक �ितभूती हाताळणे आव�यक नाही. 

२. अ�वल (Bear): हा एक िनराशावादी अंदाजक आहे जो िविश� �कार�या �ितभूत��या 
िकंमतीत धारदार घसरणीची अपे�ा करतो.आिण  �हणून तो भिव�यातील तारखेला  
िविश�  �ितभूत��या िव��-कराराम�ये  �वेश करतो आिण जर �या�या अपे�े�माणे 
घसरण झाली तर �याला िकंमतीतील  फरकाचा फायदा होतो.  

३. बैल(Stag): हा वळू िकंवा अ�वला�या तलुनेत तो गुतंवणूकदारानंा सूचनावजा स�ला 
देतो. तो फ� �या कंप�या�ंया आयपीओसाठी अज� करतो �या लवकरात लवकर 
समभागाचें वाटप क�न �याना  न�यावर िवक�याचे उ�ी� बाळगतो. 

४. लंगडा बदक (Lame Duck): जे�हा अ�वल आपली वचनब�ता ताबडतोब  पूण� क� 
शकत नाही त��हा �याला लंगडा बदक �हणून सबंोधले जाते. 

३.३  पतमापन / पतिनधा�रण 

भागबाजाराम�ये अनेक गुतंवणूकदार भाग व कज�रोखे खरदेी करत असतात. या 
गुतंवणूकदारांना �यवहाराचें परुसेे �ान नस�यामळेु दलालांकडून �याचंी फसवणूक केली 
जाते जसे क�, �या भागानंा िकंवा कज�रो�यांना बाजाराम�ये मागणी नाही असे भाग िकंवा 
कज�रोखे खरदेी कर�याची �यानंा स�� केली जाते. बाजाराम�ये तेजी आहे असे भासवून 
भाग अिधक िकंमतीला िव�� केली जाते. अशा कंप�याकंडून �यानंा परुशेा �माणावर 
मोबदला िदला जात नाही. �यामळेु गुतंवणूकदाराचें मोठ्या �माणावर आिथ�क नकुसान 
होते. भाग बाजारातील �यवहाराम�ये मोठ्या �माणात वाढ झा�यामळेु गैर�यवहाराचें �माण 
वाढत चालले आहे. गुतंवणूकदारानंा सरं�ण िदले तरच भाडंवल बाजाराम�ये पैशाचा ओघ 
येईल �हणून पत�ेणी ही सकं�पना अि�त�वात आलेली आहे क� �यामळेु �यवसायाचंी 
आिथ�क कसोट्या�ंया आधार ेछाणनी क�न �या�ंया आिथ�क �यवहारांना �ेणी िकंवा दजा� 
िदला जातो. हाद जा� पाह�न गुतंवणूकदारांना �या �यवसायाम�ये गुतंवणूक करावी िकंवा क� 
नये याबाबतचा िनण�य घेता येतो. 
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३.३.१  अथ� आिण �या�या : 

पतमापन िकंवा पतिनधा�रण ही सकं�पना �यवसाया�या आिथ�क �यवहाराशंी सबंंिधत आहे, 
क� �यामळेु �यवसायाची पत�ेणी िनि�त केली जाते. ही पत�ेणी िजतक� उ�च दजा�ची 
आहे. िततक� �या �यवसायाम�ये केलेली गुतंवणूक सरुि�त आहे असे समजले जाते.  

१. “पतमापन �हणजे िविश� देयते�या बाबतीत ऋणको�या सम�तेचे स� ि�थतीतील 
म�ुयमापन होय.” उदा. एखादी कंपनी कज�रो�यांची िव�� करणार असेल तर 
कज�रो�यांवरील �याज वेळ�यावेळी देणे आिण म�ुलाची मदुती अखेर परतफेड करणे 
हे �या �यवसायाला िकतपत श�य आह.े �याव�न पतिनधा�रण दजा� िनि�त केला 
जातो. कज� रो�या�ंया बाबतीत हाद जा� िजतका उ�च आह.े िततक� �या 
कज�रो�यातील गुतंवणूक अिधक सरुि�त समजावी. परतं ु हा पतमापन दजा� �या 
�यवसाया�या बाबतीत िविश� कालावधीपरुता म�यािदत समजला पािहजे.  

२. “सरुि�तता आिण लाभदायता या दोन घटका�ंया आधार े�यावसाियक गुतंवणूकदारांना 
आप�या आिथ�क पत�यवहारांची हमी देत असते. अशा िनधा� �रत कसोट्या�ंया आधार े
जी �ेणी िनि�त केली जाते ितला पतमापन िकंवा पतिनधा�रण �ेणी असे �हणतात.” 

३.३.२  पतमापन िनधा�रणाचे मह�व, आव�यकता आिण फायदे 

सवा�त �थम अमे�रकेम�ये पतिनधा�रणास १८४० म�ये स�ुवात झाली. आप�या देशात 
१९८७ पासून पतिनधा�रण कर�यास स�ुवात झालेली आह.े १९९६ सालापासून 
साव�जिनक व खाजगी �े�ातील कंप�यानंी पतिनधा�रणा केलेले आह.े भाग व कज�रो�यांची 
िव�� कर�याचे काम बकँा क� लाग�या आहेत. �यामळेु बकँा स�ुा आपले पतिनधा�रण 
क� लाग�या आहेत. पतिनधा�रण करणा�या स�ंथा आिण गुंतवणूकदार यांना पढुील�माणे 
फायदे झालेले आहेत.  

१) भांडवल उभारणी करण ेसोईचे जाते :  

�या कंप�यानंा िकंवा �यावसाियकानंा भाडंवल उभारणी करावयाची आहे. अस े
�यावसाियक आप�या �यवसायाची पतछाणणी क�न पत�ेणी �ा� करतात. ही पत�ेणी 
जाहीर क�न �यवसायांना गुतंवणूकदाराकंडून मोठ्या �माणावर भाडंवल उभारणी करणे 
श�य होते. �या �यवसायाचंी पत�ेणी उ�च दजा�ची आहे अशा �यवसायानंा मोठ्या 
�माणावर आिण जलद गतीने भाडंवलाची उभारणी करणे श�य होते. भाडंवल बाजाराम�ये 
अशा कंप�याचें लौिककमू�य अिधक असते.  

२) गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक�बाबत माग�दश�न लाभत े:  

�या गुतंवणूकदारानंा �यवसायाम�ये गुतंवणूक करावयाची आहे. �यानंा िविवध �यवसायाचंी 
पत�ेणी पाह�न आपली गुतंवणूक सरुि�त आिण लाभदायक आहे क� नाही याबाबत खा�ी 
करता येते. तसेच भागदलालाकंडून िकंवा त��ाचंा स�ला घेता येतो व यो�य 
�यवसायाम�ये गुतंवणूक करणे सोईचे जाते. बकँाचें �याजाचे दर कमी अस�यामळेु 
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गुतंवणूकदार खा�ीशीर �यवसायाम�ये गुतंवणूक करायला तयार असतात. अशावेळी �यानंा 
पतिनधा�रण माग�दश�क ठरते. 

३) गैर�यवहारांना आळा घातला जातो :  

पतिनधा�रण क�न घेणा�या कंप�या आप�या आिथ�क �यवहाराचंी गुतंवणूकदारानंा खा�ी 
देत असतात. �यामळेु पतिनधा�रण करणार े �यावसाियक आिण गुतंवणूकदार याम�ये मेळ 
घातला जातो. सम�वय साधला जातो क� �यामळेु भागबाजारातील गैर�यवहारावंर िनय�ंण 
ठेवले जाते.  

४) गुंतवणूकदारांचे िहतसंबंध सरुि�त राहतात :  

गुतंवणूकदार �यवसायां�या पतिनधा�रणाची खा�ी क�न गुतंवणूक�चा िनण�य घेत असतात. 
�यामळेु �याचंी गुतंवणूक सरुि�त राहते. �यानंा �या गुतंवणूक�पासून जा�ती जा�त लाभ 
िमळतो व आपली र�कम परत िमळ�याची खा�ी असते. �यामळेु गुतंवणूकदारानंा 
कोण�याही �कार ेआिथ�क धोके सहन करावे लागत नाही.  

५) �यवसाया�या नावलौिककाम�ये भर पडते :  

�या �यवसायानंी उ�च पत�ेणी �ा� केलेली आह.े अशा �यवसायांना भाडंवल बाजाराम�ये 
चागंली पत �ा� होते. �या�ार े �यावसाियक मोठ्या �माणावर भाडंवल िनिम�ती क� 
शकतात. �या �यवसायांना मोठ्या �माणावर भाडंवलाची आव�यकता आहे अस े
�यावसाियक परुशेा �माणावर भाडंवल उभारणी क� शकतात.  

६) �यावसाियकांना भांडवल उभारणीची खा�ी िमळते :  

पतिनधा�रण करणार े �यवसाय आप�या पतिनधा�रणाचा दजा� जाहीर करतात �यामळेु 
जनतेला पतिनधा�रणाची मािहती िमळते व अस�ंय गुतंवणूकदार सदर �यवसायाम�ये 
गुतंवणूक कर�यास तयार होतात. गुतंवणूकदारानंा िवनामोबदला अशा �कारची मािहती 
उपल�ध होते. �यामळेु �या�ंयाकडून गुतंवणूक�बाबत चागंले �ो�साहन लाभते. 

७) कमी खचा��ार ेजलद गतीने भांडवल उभारणी करता येते :  

�यवसाया�ंया पतदजा�ची मािहती जनतेला समज�याबरोबर लोक चागं�या कंप�याम�ये 
गुतंवणूक करायला तयार होतात. कंप�यानंा इतर �य�न न करता, मोठ्या �माणावर खच� न 
करता कमी कालावधीम�ये मोठ्या �माणावर भाडंवल उभारणी करता येते.  

८) �यवसायांची पारदश�कता व काय��मता सुधारते :  

मोठ्या �माणावर भाडंवल उभारणी कर�यासाठी �यवसायांना आप�या �यवहाराचंी यथाथ� 
माडंणी करावी लागते क� �या आिथ�क �यवहारावंर जनतेचा िव�ास बसतो. सात�याने 
पत�ेणी िमळिवताना �यवसाया�ंया काय��मतेम�ये वाढ होत असते. �यावसाियक उ�च 
पत�ेणीसाठी सात�याने प�र�म करत असतात.  
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३.३.३  पतमापन उपल�ध क�न दे�या�या सं�था : 

अ) भारतीय पतमापन आिण मािहती सेवा म�यािदत :  

भारताम�ये पतिनधा�रणास १९८७ पासून स�ुात झाली. �यासाठी देशात पतमोजणी 
करणा�या स�ंथा �थापन कर�यात आ�या �याम�ये ि�सील (CRISIL), ही पिहली स�ंथा 
होय. या स�ंथेची �थापना १९८८ साली झाली. या स�ंथेचे म�ुय का�यालय मुंबई येथे 
आहे. या स�ंथेची �थापना भारतीय औ�ोिगक पत आिण गुतंवणूक महामंडळ (ICICI), 
जीवन िवमा िनगम (LIC), यिुनट ��ट ऑफ इंिडया (UTI), सामा�य िवमा िनगम 
(GSLI), भारतीय �टेट बकँ ऑफ इंिडया आिण इतर िव�ीय स�ंथानंी केलेली आहे. 
पतमापन क�न घेणा�या �यावसाियकांना पत�ेणी उपल�ध क�न देणे व गुतंवणूकदारानंा 
यो�य माग�दश�न करणे या उ�ेशाने ि�सीलची �थापना कर�यात आलेली आह.े 
�यवसाया�ंया आिथ�क �यवहाराचंी वा�तव छाणणी क�न �यानंा �माणप� िदले जाते. ही 
पत�ेणी जाहीर क�न कंप�या भाडंवलाची उभारणी क� शकतात, ि�सील खाजगी आिण 
साव�जिनक �े�ातील �यावसाियकांना पतमापनाची सेवा उपल�ध क�न देतात. 
पतमापनाबाबत शासन, बकँा, िव�परुवठा स�ंथा, �यावसाियक व गुतंवणूकदार यानंा 
स�ला देतात. या स�ंथेम�ये स�ला दे�यासाठी त��ाचंी नेमणूक केलेली असते.  

ि�सील�ार े केलेले पतमापन मदुत ठेवी, कज�रोख,े अ�ह�क भाग, �यापारी प�े इ. 
साधनापंरुते म�यािदत आहे. ि�सील कंपनी�या इतर का�याचे मू�यमापन करत नाही. 
पतमापन हे ऐि�छक आहे तसेच ते �िस� करणे हे स�ुा ऐि�छक आहे. श�यतो कंप�या 
अनकूुल पतमापन �िस� करतात. जर एखा�ा कंपनीचे पत�ेणी �िस� केली नसेल तर 
गुतंवणूकदारांने मागणी के�यास ि�सीलने पत�ेणी उपल�ध क�न �ावी लागते. �या 
कंप�यानंा भागबाजारामाफ� त भाडंवल उभारणी करावयाची आहे अशा �यवसायानंा पत�ेणी 
जाहीर करणे बंधनकारक आह.े तसेच १९९३ �या नवीन कंपनी काय�ानसुार जनतेकडून 
ठेवी �वीकारणा�या कंप�यांना ि�सील कडून पतमापन क�न घेऊन ते �िस� करणे 
बंधनकारक केलेले आहे.  

पतमापन प�ातील घटक : 

१. सचंालक मंडळा�या वािष�क अहवाल 

२. �यवसायाचे �व�प  

३. �यव�थापनातील मह�वाची पदे 

४. भाग रचना 

५. सामा�य भाग न�दी 

६. आिथ�क िववरण प�काचें िव�ेषण आिण अथबोधन 

७. मह�वाचे आिथ�क अनपुात 

८. जमाखचा�ची प�त 

९. ताळेबंदाची ि�थती 
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१०. य�ंरचनेचे �थान 

११. क��या मालाचा वापर  

१२. �पध�कािंवषयी मािहती  

१३. कज�परुवठा करणा�या स�ंथा 

पत�णेीतील िच�ह े/ �तीके (Credit Rating Symbols) : 

अ) कज�रोखे (Debenture) : 

i. AAA  :  सवा�िधक सरुि�तता 

ii. AA  : उ�च पातळीची सरुि�तता 

iii. A : परुशेा पातळीची सरुि�तता 

iv. BBB : माफक सरुि�तता 

v. BB : अपरुी सरुि�तता 

vi. B : अिधक धोका  

vii. C : परुसेा धोका 

viii. D : थिकत  

ब) मदुत ठेवी (Fixed Deposit) : 

i. FAAA  :  सवा�िधक सरुि�तता 

ii. FAA  : उ�च पातळीची सरुि�तता 

iii. FA : परुशेा पातळीची सरुि�तता 

iv. FB : अपरुी सरुि�तता 

v. FC : उ�च धोका 

vi. FD : थिकत  

गुतंवणूकदार गुतंवणूक कर�यापूव� वरील �माने �ेणी पाहतात व �यानसुार अिधक 
सरुि�तता व लाभदायकता िवचारात घेऊन गुतंवणूक कर�याचा िनण�य घेतात. सरुि�त 
पत�ेणीला चागंला �ितसाद िमळतो. याउलट धो�या�या पत�ेणीम�ये गुतंवणूक केली 
जात नाही व अशा पत�ेणी जाहीर के�या जात नाहीत. अ�ह�क भागासंाठी A अथवा B 
�या अगोदर PF या साकेंितक िच�हाचा वापर करतात.  

ब) भारतीय गुंतवणूक मािहती आिण पतमापन सं�था म�यािदत : 

ि�सील या पतमापन करणा�या स�ंथेनतंर ICRA (आय.सी.आर.ए.) या स�ंथेची �थापना 
१९९१ साली िदली येथे कर�यात आली. भारतीय औ�ोिगक िव�परुवठा महामंडळ 
(IFCI) आिण इतर िव�परुवठा करणा�या स�ंथानंी एक� येऊन या पतमापन करणा�या 
स�ंथेची �थापना केली आहे. िद�ली येथील का�यालयामाफ� त देशातील आिथ�क 
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�यवहाराबाबत �यावसाियकांना पत�ेणी उपल�ध क�न देणे व गुतंवणूकदारांना यो�य 
गुतंवणक�बाबत स�ला देणे, गुतंवणूक��या धो�याची सूचना देणे या उ�ेशाने या स�ंथेची 
�थापना कर�यात आलेली आहे. कंप�या�ंया दीघ�मदुती�या देय साधनांचे पतमापन क�न 
देणे स��चे केलेले आहे. �याम�ये अप�रवत�नीय कज�रोखे आिण १८ मिह�यानतंर 
प�रवत�नीय कज�रो�या�ंया समावेश कर�यात आलेला आहे.  

�या कंपनीम�ये गुतंवणूक कर�यासाठी धोका अिधक आहे. अशा कंप�या आपली पत�ेणी 
जाहीर करत नाहीत. परतं ु गुतंवणूकदारांना हा धोका जाणून घे�याचा अिधकार दे�यात 
आलेला आहे. ते �वत: ICRA या स�ंथेकडे जाऊन िविवध कंप�यातील धो�याची पातळी 
समजावून घेतात व अिधक वा�तव असे माग�दश�न घेऊन गुतंवणूक कर�याचा िनण�य 
घेतात. कज�रो�या�ंया �याजदराम�ये सात�याने चढउतार होतो. �यासाठी ICRA या 
स�ंथेची पत�ेणी गुतंवणूकदारा�ंया �ि�ने मह�वाची ठरते. गुतंवणूकदारांची म�ुल र�कम 
आिण �याजाची र�कम परत के�हा िमळते याबाबत �यानंा माग�दश�न केले जाते. 
गुतंवणूकदार कमी धोका ि�वका�न अिधक लाभ िमळ�या�या सधंीकडे ल� देतात.  

ICRA ही पतमापन स�ंथा कज�रोखे, बंधप�, अ�ह�क भाग, मदुत ठेवी, �यापारी प�े इ. 
बाबत पत�ेणी देतात. ि�सील �माणे ICRA स�ुा AAA, AA, A, BBB, BB, B, C 

& D अशा �कार�या सरुि�त कमी सरुि�त व धो�याचा मापनाची िच�हे उपल�ध क�न 
देतात. ही ि�सील पत�ेणी �दान करणारी मह�वाची स�ंथा अस�यामळेु या स�ंथे�या 
पतमापन काया�वरकंप�या आिण गुतंवणूकदारांचा िव�ास आहे.  

क) पतछाणनी आिण संशोधन कंपनी म�यािदत : 

CARE (केअर) या पतमापन करणा�या स�ंथेची �थापना भारतीय औ�ोिगक िवकास बकँ 
(IDBI) इतर बकँा, िव�परुवठा स�ंथा, इ. नी एक� येऊन १९९३ साली केलेली आह.े या 
स�ंथेची उि��्ये आिण काय� ि�सील आिण ICRA या स�ंथा�ंया �माणेच आहेत. खाजगी 
�े�ातील पतमापन कर�यासाठी या स�ंथेची �थापना कर�यात आलेली आह.े पतमापन 
करणा�या िविवध स�ंथा, �थापन झा�यामळेु गुतंवणूकदारांना पतमापनाबाबत स�ला देणे व 
कंप�यानंा पतमापन क�न घेणे याबाबत प�याय उपल�ध झालेला आहे.  

ऐि�छक त�वावर भारतीय कंप�यांना कज� देयकाचें मू�यमापन करणे आिण �याज व म�ुल 
र�कम परतफेड यातील धो�याबाबत गुतंवणूकदारानंा माग�दश�न करणे हा �मखु हेतू ही 
स�ंथा �थापन कर�यापाठीमागे आहे. ि�सील आिण ICRA या स�ंथा �या�माणे 
पतमापन व गुतंवणूक�बाबत स�ला दे�याचे काम करतात �याच�माणे केअर ही स�ंथा 
पतमापनाचे काय� करत आहे. उलट या दो�ही स�ंथापें�ा केअर या स�ंथे�या का�याची गती 
अिधक आहे. मदुत ठेवी, कज�रोख,े अ�ह�क भाग, �यापारी प�े इ. चे पतमापन व पत�ेणी 
�दान कर�याचे काम ही स�ंथा करते. सेबी�या िनयमानसुार सव�च कंप�यानंा पतमापन 
क�न घेणे स��चे कर�यात आलेले आह.े �यामळेु केअरसार�या स�ंथे�या का�याची 
�या�ी वाढत चालली आहे. 
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३.४  साराशं 

भारतीय िव�ीय बाजार �ा घटकात आपण िव�ीय बाजार आराखडा �ा बाबत मािहत 
िमळवली. िव�ीय बाजाराचे िवभाजन हे भाडंवली बाजार तसेच नाणे बाजार �ा घटकात 
िवभागणी कर�यात आली आहे. पढेु इतर घटक जसेक� िव�ीय स�ंथा, साधने, िव�ीय 
सेवा, �यावसाियक बकँ, िबगर�यवसाियक बकँा असे िवभाजन कर�यात आले आह.े 
उ�ोजकानंा �या�ंया �यवसायाम�ये वाढ कर�यासाठी भाडंवलाची आव�यकता असते. नवं 
गुतंवणूकदारकासं �ितभूती बाजार हे गुतंवणकु�स मा�यम उपल�ध क�न देत असते. जसे 
िक (आई पी ओ), सेबी गुतंवणूकदारका�ंया िहता�या र�णाथ� िनरिनरा�या उप�मा�ंारे 
मािहती परुवत असते. कोण�याही / एखा�ा उ�ोगात गुतंवणूक कर�यापवु� सबंंिधत 
उ�ोगाची �यावसाियक पा��भूमी, नफा / तोटा �मता व इतर घटकाबंाबत मािहत असणे 
गरजेचे असते. पतमानाकंन स�ंथा, िनरिनराळया मापदडं / मानाकंन�ार ेसबंंिधत उ�ोगास 
गणुाकंन देत असते. सबंंिधत गणुाकंन �माणप�ा�ार े उ�ोगसमहु िव�ीय स�ंथाकंडुन 
कजा�वी भाडंवल उभारणी क� शकतात. 

३.५  �वा�याय 

�.१. खालील ��ांची थोड�यात उ�र े�ा.   

१. भारतीय िव�ीय बाजारा बाबत मािहती िलहा.   

२. (आई पी ओ) ची �ि�या िवशद करा.  

३. सेबी ची काय� िवशद करा.   

४. पातमानाकंनाचे मह�व िवशद करा.  

५. गुतंवणकुदारका�ंया र�णाथ� सेबी�ार े घे�यात आले�या िनण�याबाबत मािहती �ा.  

�.२. टीप िलहा  

१. �ाथिमक बाजार  

२. भारतीय पतमापन आिण मािहती सेवा म�यािदत  

३. पतमापन िनधा�रणाचे मह�व 

४. अ�वल  

५. अंदाजक 
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४ 
िव� �े�ातील अलीकडील कल 

घटक रचना  

४.0  उि�� े

४.१  ��तावना 

४.२  पर�पर िनधी 

४.३  िज�नस बाजार 

४.४  साराशं 

४.५  �वा�याय 

४.0  उि�� े

 पर�पर िनधी ही सकं�पना िव�ा�या�ना समजावून देणे. 

 िज�नस बाजार �हणजे काय हे समजून घेणे 

 �य�ुप�न बाजार �हणजे काय हे समजून घेणे 

 बचत गटाचंी भूिमका  समजून घेणे 

४.१  ��तावना 

या �करणाम�ये आपण पर�पर िनधी अ�यास करणार आहोत. तसेच पर�पर िनधीची 
आिण �काराबाबतची मािहती अ�यासणार आहेत.  

४.२  पर�पर िनधी 

समाजातील बचती औ�ोिगक �े�ात गुतंवणूक �व�पात उपल�ध �हा�यात या हेतूने 
पर�पर िनधीची �थापना कर�यात आली आहे. जनते�या लहान �माणातील बचती एक� 
के�यास मोठी र�कम उपल�ध होते. �वातं�य�ा�ीनतंर औ�ोिगक िवकासासाठी मोठ्या 
�माणात भाडंवलाची गरज िनमा�ण झाली. िव�परुवठा स�ंथा आिण बकँा या�ंया 
भाडंवलाला म�यादा आ�या �हणून पर�पर िनधी �थापन कर�याची गरज िनमा�ण झाली.  

आप�या देशात १ फे�वुारी १९६४ रोजी यिुनट ��ट हा पिहला पर�पर िनधी स�ु झाला. 
भारतीय भाडंवल बाजारातील हा साव�जिनक �े�ातील पिहला समिनधी आहे. 
गुतंवणूक��ार ेकमी धोका व अिधक उ�प�न िमळवून दे�यासाठी समिनधी उपय�ु ठरतात. 
यिुनट ��टने स�ुवातील ५ कोटी �. भाडंवल उभारणीचे उि�� ठेवले होते. एका यिुनटची 
िकंमत �. १०/- इतक� ठेवली होती. सव�सामा�य माणसांना यिुनट खरदेी करता यावेत हा 
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�यापाठीमागचा हेतू होता. १९८७ पय�त यिुनट ��टची म�ेदारी होती. १८९३ म�ये बिँकंग 
िनयमावलीम�ये बदल क�न बकँानंा भाडेह�क अथ�सहा�य �यवहार कर�याची परवानगी 
दे�यात आली. रा��ीय बकँानंी समिनधी / पर�पर िनधी �यवहार कर�यास स�ुवात केली. 
उदा. भारतीय �टेट बकँ, कॅनरा बकँ, पंजाब नॅशनल बकँ, बकँ ऑफ इंिडया, इ. �यानतंर 
िव�परुवठा करणा�या स�ंथा उदा. औ�ोिगक िव� महामंडळ, भारतीय औ�ोिगक पत 
आिण गुतंवणूक महामंडळ, रा�य िव�महामंडळे, भारतीय औ�ोिगक िवकास बकँ, 
आयिुव�मा महामंडळ इ. तसेच खाजगी कंप�याचंी स�ुा पर�पर िनधी उभारायला स�ुवात 
केली आहे. भाग, कज�रोखे, सरकारी भाग व कज�रोखे, रा�यकोष िवप� इ. चा समावेश 
पर�पर िनधीसाठी उपयोगात आणले जातात.  

पर�पर िनधी उभारणी करणा�या स�ंथानंा सेबीची परवानगी �यावी लागते. कमी धोका 
ि�वकार�यासाठी लोक गुतंवणूक करतात. होणारा नफा गुतंवणूकदारामं�ये िवभागला जातो. 
�यामळेु आता पर�पर िनधी हा �कार लोकि�य झाला आहे.  

१) “कमी धोका आिण उ�प�नाची हमी देत लहान गुतंवणूकदारानंा आकिष�त करणा�या 
स�ंथानंा पर�पर िनधी असे �हणतात.” 

२) “कमी गुतंवणूक �मता असले�या गुतंवणूकदारानंा गुतंवणूक कर�यासाठी सहभागी 
क�न घेणा�या स�ंथा �हणजे पर�पर िनधी होय.” 

४.२.१  �यु�युअल फंड / साव�जिनक िनधीचे फायदे 

गुतंवणूक�साठी सव��म फंड िनवड�यासाठी साव�जिनक िनधी�या फाय�ािंवषयी आिण 
मया�दाबं�ल गुतंवणूकदारास मािहती असणे आव�यक आह.े साव�जिनक िनधीचे फायदे  
खालील�माणे: 

१. जोखमीचे िविवधीकरण: साव�जिनक िनधी �यव�थापक जमा िनधी वेगवेग�या �े�ात 
गुतंवतात आिण अशा �कार े गुतंवणूक�तील  जोखीम कमी करतात  िकंवा �याचे  
वग�करण करतात. 

२. �यावसाियक �यव�थापनः �ितभूत�म�ये गुतंवणूक करणे हे  सोपे काम नाही कारण 
गुतंवणूक�चा िनण�य घे�यापूव� �ात अनेक घटकाचंा अ�यास आिण िव�ेषण करणे 
आव�यक आहे . याचा फायदा असा आहे क� �ाचे �यव�थापन त�ा�ंारे  केले जाते  
जे गुतंवणूक�चे यो�य िनण�य घेतात.  

३. साधेपणा:  साव�जिनक िनधी िव�ेते आव�यक ती उपल�ध िनधीची मािहती करतात  
जसे क� जोखीम पातळी, गुतंवणूक�वर  परतावा आिण िकंमती यानसुार  गुतंवणूकदार 
साव�जिनक िनधीचा यो�य �कार िनवडू शकतो.  

४. तरलता: तरलता �हणजे मालम�ेचे रोखीत �पातंर कर�याची �मता होय. साव�जिनक 
िनधीतील गुतंवणूक�वर खूप सहज आिण �व�रत पैसे िमळू शकतात.   
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५. िकंमत:  गुतंले�या खचा�चा िवचार करता साव�जिनक िनधी  हा गुतंवणूक��या सव��म 
पया�यापैंक� एक आहे. एक पोट�फोिलओ �यव�थापन सेवा दर वष� एकूण गुतंवणूक��या 
२% ते ३% �यव�थापन श�ुक आका� शकते. ते कदािचत गुतंवणूकदारा�या 
न�यातील काही भागही घेऊ शकतात. साव�जिनक िनधी  तलुनेने �व�त असतात 
आिण केवळ १% ते २% वजावट करतात. कज� साव�जिनक िनधी  सामा�यत: 
अजूनही कमी  वजावट करतात.  

६. कर काय��म: साव�जिनक िनधी  हे गुतंवणूक��या इतर �कारापें�ा तलुनेने अिधक कर-
काय��म असतात. दीघ�कालीन भाडंवली उ�प�न कर हा इि�वटी साव�जिनक िनधीवर  
शू�य असतो. कज� िनधी फंडाम�ये दीघ�कालीन भाडंवली लाभ हा ३ वषा�पे�ा जा�त 
कालावधीसाठी आपण गुतंवणूक ठेवली अस�यास लागू होतो.  

७. अिधक पया�यांची उपल�धता: साव�जिनक िनधीचे कालावधीवर आधा�रत आिण 
�े�िनहाय �कार वेगवेगळे असतात. गुतंवणूकदारानंा िविश� �कार�या िनध�म�ये 
गुतंवणूक कर�याची गरज �या�ंया गुतंवणूक��या �येयावंर अवलंबून असते.   

८. कमी  गुंतवणकु�ची आव�यकता: साव�जिनक िनधी  अ�प मू�यासंह जसे क�  �. 
५००/-  िकंवा �.१०००/ - सह �ारभं करता येतात. जेणेक�न लहान 
गुतंवणूकदारदेखील साव�जिनक िनधीत गुतंवणूक क� शकतो.  

९. �वयंचिलत गुंतवणूक: प�तशीर गुतंवणूक योजनेत (Systematic Investment 
Plan or SIP) गुतंवणूकदारा�या खा�यातून साव�जिनक िनधीत पर�पर  पैसे 
ह�तातं�रत होतात �यामळेु साव�जिनक िनधी हा  गुतंवणूक�चा सोपा माग� आहे. 

१०. सुरि�त आिण पारदश�क: साव�जिनक िनधीम�ये गुतंवणूक खूप सरुि�त आिण 
पारदश�क आह.े सव� साव�जिनक िनधी सेबी�ार े िनयिं�त केले जातात आिण �यानंा 
आव�यक ते �कटीकरण वेळोवेळी करणे आव�यक आहे. 

११. एसआयपी िकंवा एकरकमी साव�जिनक िनधी लविचकता �दान क�न एसआयपी 
िकंवा एकरकमी गुतंवणूक कर�याचा पया�य त�ुहाला देतात. 

४.२.२  �यु�युअल फंड / साव�जिनक िनधीचे तोटे खालील�माण ेआहतेः 

 १. खच�ः काही काही साव�जिनक िनध�ची िकंमत अिधक असते.  साव�जिनक िनधी 
�यव�थािपत कर�यासाठी काही िनधी श�ुक आकारतात. जर कधी साव�जिनक 
िनधीचेमधून एखादा गुतंवणूकदारास िनिद�� वेळेआधी  बाहेर पडायचे असेल तर 
एि�झट लोड �हणून अित�र� िकंमत �ावी लागते. अशा �कार े गुतंवणूकदाराला  
वेगवेग�या िनध�चा खच� वेगवेगळा असतो याची जाणीव असली पािहजे.  

२. कमकुवतपणा: आप�या गुतंवणकु�वर िविवधतेचा सरासरी प�रणाम होतो. परतं ु
िनधीतील िविवधता गुतंवणूकदाराला कोणतेही मोठे नकुसान हो�यापासून, तसेच 
अचानक मोठ्या न�यापासून �ितबंिधत करते. 
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३. �यु�युअल फंड �यव�थािपत कर�यासाठी खच�: बाजार िव�ेषक आिण िनधी 
�यव�थापकाचंा पगार गुतंवणूकदाराकंडून येतो. एकूण िनधी �यव�थापन श�ुक ह े
�य�ुयअुल फंड िनवडताना िवचारात घेतले�या पिह�या �माणकापैंक� एक आह.े उ�च 
�यव�थापन श�ुक फंडा�या चांग�या कामिगरीची हमी देत नाही. 

४. चढउतार / अि�थर परतावा: �य�ुयअुल फंड िनि�त परता�याची हमी  देत नाहीत 
कारण त�ुही तमु�या �य�ुयअुल फंडा�या मू�यातील घसारासिहत कोण�याही 
प�रि�थतीसाठी नेहमी तयार राहावे. दसु�या श�दातं, �य�ुयअुल फंडामं�ये िकमतीतील 
चढ-उताराचंी िव�ततृ �ेणी असते. त�ा�ंया सिमती�ार े फंडाचे �यावसाियक 
�यव�थापन त�ुहाला तमु�या फंडा�या खराब कामिगरीपासून दूर ठेवत नाही. 

५. िनयं�ण अभाव: सव� �कारचे �य�ुयअुल फंड, ह े फंड �यव�थापका�ंार े �यव�थािपत 
केले जातात. ब� याच �करणामं�ये, फंड �यव�थापकाला िव�ेषकां�या सिमतीचे 
समथ�न केले जाऊ शकते. प�रणामी, गुतंवणूकदार �हणून, तमुचे तमु�या गुतंवणकु�वर 
कोणतेही िनयं�ण नसते. तमु�या फंडाशी सबंंिधत सव� �मखु िनण�य तमुचे फंड 
�यव�थापक घेतात. तथािप, त�ुही काही मह�वाचे �माणक जसे क� �कटीकरण 
िनयम, कॉप�स आिण एकूण गुतंवणूक धोरणाचे परी�ण  �यानतंर ह े मालम�ा 
�यव�थापन कंपनी �ार ेक� शकता. 

६. िविवधीकरण: �य�ुयअुल फंडा�या म�ुय फाय�ापैंक� एक �हणून िविवधीकरणाचा 
उ�लेख केला जातो. तथािप, अित-िविवधीकरणाचा धोका नेहमीच असतो, �यामळेु 
िनधीचा प�रचालन खच� वाढू शकतो, अिधक प�र�म घे�याची गरज असते आिण 
िविवधीकरणाचे सापे� फायदे कमी होतात. 

७. िनधी मू�यांकन: अनेक गुंतवणूकदारांना वेगवेग�या फंडा�ंया मू�यांचे िव�ततृ सशंोधन 
आिण मू�यमापन करणे कठीण होऊ शकते. �य�ुयअुल फंडाचे िन�वळ मालम�ा मू�य 
(एनए�ही) गुतंवणूकदारानंा फंडा�या पोट�फोिलओचे मू�य �दान करते. तथािप, 
गुतंवणूकदारांना िविवध पॅरामीटस�चा अ�यास करावा लागतो जसे क� शाप� रशेो आिण 
इतरामंधील मानक िवचलन, एका फंडाची दसु�या फंडा�या तलुनेत कशी कामिगरी 
झाली आहे हे तपास�यासाठी, जे काही �माणात गुतंागुतंीचे असू शकते. 

८. मागील कामिगरी: कंप�यानंी िदलेले गणुाकंन आिण जािहराती या फंडा�या मागील 
कामिगरीचे केवळ सूचक असतात. हे ल�ात घेणे मह�वाचे आहे क� फंडाची 
भूतकाळातील मजबूत कामिगरी ही भिव�यात अशाच कामिगरीची हमी नाही. 
गुतंवणूकदार या ना�याने, त�ुही गुतंवणूक त�व�ान, पारदश�कता, नैितकता, अनपुालन 
आिण फंड हाऊस�या एकूण काय��दश�नाचे बाजारातील वेगवेग�या ट��यामं�ये 
ठरािवक कालावधीत िव�ेषण केले पािहजे. गणुाकंन केवळ सदंभ� िबंदू �हणून घेतले 
जाऊ शकते. 
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४.२.३  पर�पर िनधीचे �कार  

१) बंद िनधी  : 

या �कार�या िनधीची म�यादा ५ ते ७ वष� इतक� असते तर िनधी गोळा कर�याचा 
कालावधी अ�प असतो. उदा. काही िदवस िकंवा काही मिहने. िनधी गोळा करताना 
जािहरात िदली जाते िकंवा म�य�थ दलाला�ंया सहा�याने िनधी गोळा केला जातो. 
म�य�थानंा या कामा�या मोबद�यात किमशन िदले जाते. गुतंवणूकदार सभासदानंा दरवष� 
लाभाशं िकंवा �याज �व�पात र�कम िदली जाते. मदुत सपं�यावर म�ुल र�कम �यानंा 
परत केली जाते.  

२) खुला िनधी :  

खलुा िनधीची उभारणी कर�याची परवानगी रा��ीयकृत बकँानंा दे�यात आलेली आहे. 
उदा. भारतीय �टेट बकँ, कॅनरा बकँ, आयिुव�मा महामंडळ, यिुनट ��ट ऑफ इंिडया, इ. 
�टेट बकेँची 'मै�म' तर यिुनट ��टची 'मा�टर गेन' हे िनधी लोकि�य आहेत. या िनधीची 
उभारणी करताना यिुनट्सची िव�� वष�भर स�ु असते. सभासद आप�या मज�नसुार 
यिुनट्स खरदेी िव�� क� शकतात. होणा�या उ�प�नाचा िह�सा सभासदानंा �या�या 
यिुनट्स�या �माणात िवभागला जातो. सभासदानंा दरवष� उ�प�नातील िह�सा �माणात 
िदला जातो. यिुनट्स�या िकंमती वाजवी अस�यामळेु या यिुनट्सला चागंली मागणी असते.  

३) उ�प�न िनधी :  

या िनधीचा म�ुय उ�ेश �हणजे उ�प�नाम�ये वाढ करणे होय. या िनधीम�ये गुतंवणूक 
केले�या सभासदानंा ि�थर दराने उ�प�न िमळते. उदा. बॉ�ड, कंप�याचे कज�रोखे इ. 
शासक�य बॉ�डची िव�� ५ ते १० वष� मदुतीसाठी केली जाते. शासन सभासदांना या 
बॉ�डवर दरवष� िनि�त कराने उ�प�न देते. सभासदानंा अिधक उ�प�नाची सधंी िमळते. 
�यामळेु असे िनधी अिधक लोकि�य झाले आहेत.  

४) वृ�ी िनधी :  

या िनधीचा उ�ेश भाडंवल व�ृी हा असतो. या िनधी�ार े म�यम आिण दीघ� मदुतीचे 
भाडंवल जमा केले जाते. गुतंवणूकदारांची स�ंया वाढवून �यानंा अिधक स�ंयेने यिुनट्स 
खरदेी करायला �ो�सािहत केले जाते. �या�ार े या िनधीचा भाडंवल परुवठा मोठ्या 
उ�ोगानंा केला जातो.  

५) उ�प�न व वृ�ी िनधी :  

या िनधीचा उ�ेश �हणजे भाडंवल व�ृी आिण उ�प�न व�ृी करणे होय. भाडंवल उभारणी 
िकंवा भाडंवल व�ृी कर�यासाठी गुतंवणूकदारानंा जा�त उ�प�नाचे आकष�ण दाखवावे 
लागते. �यामळेु यिुनट्सची िव�� जलद गतीने होते. तसचे पर�पर िनधी उभार�या�या 
स�ंथा मोठ्या �माणात र�कमा गोळा करतात.  
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६) इंडे�स िनधी :  

हा िनधी भागबाजारावर अवलंबून असतो. मुंबई भागबाजार िकंवा रा��ीय भाग बाजारातील 
भागा�ंया िकंमतीवर समिनधीचे मू�य अवलंबून असते. भागबाजारातील िकंमती वाढ�यास 
समिनधीचे मू�य वाढते. �यामळेु मोठ्या �माणात भाडंवल उभारणी आिण सभासदांना 
अिधक दराने उ�प�न �ा�ी होते. देशातील भागबाजार हा अथ��यव�थेवर �भाव टाकणारा 
घटक आह.े �यामळेु भागबाजाराचा पर�पर िनधीवर प�रणाम होतो.  

७) समभाग िनधी  :   

कंप�या सहभाग िव�� क�न मोठ्या �माणात भाडंवल उभारणी करतात. सामा�य 
भागधारकांना ही गुतंवणूक अिधक फायदेशीर ठरते. कारण कंप�या अ�ह�क भागधारक 
आिण कज�रोखे धारकांना िविश� दराने �याज देते व उरलेला नफा सभासदांना लाभाशं 
�व�पात वाटला जातो. �यामळेु सामा�य भागधारका�ंया उ�प�नात वाढ होते. सामा�य 
भागाचंी मोठ्या �माणात िव�� झा�यामळेु कंप�यांना मोठ्या �माणात भाडंवल उपल�ध 
होते.  

८) ि�थर �याज िनधी :  

या िनधीम�ये गुतंवणूक करणा�या गुतंवणूकदारांना ि�थर दराने �याज िदले जाते. या 
गुतंवणूक�म�ये धो�याचे �माण कमी असते. �हणून सभासद या िनधीम�ये गुतंवणूक 
करायला तयार असतात. उदा. कज�रोखे, सरकारी बॉ�डस,् रा�यकोषीय िवप� इ. िनधी 
जमा करणारी स�ंथा आिण गुतंवणूकदार या दोघा�ंयाही �ि�कोनातून हा िनधी सरुि�त व 
फायदेशीर असतो.  

९) इतर िनधी  :  

िवकिसत देशात िविवध �कारचे िनधी असतात. भाडंवल बाजार, उ�ोग, �यवसाय इ. �या 
िवकासा�या �ि�कोनातून असे िनधी उपयोगाचे ठरतात. उदा. �थावर मालम�ा िनधी, 
असा िनधी दीघ�कालीन �व�पाचा असतो. या िनधी�ार ेि�थर �व�पा�या मालम�ा खरदेी 
करता येतात.  

४.२.४  साव�जिनक  िनधी�या वाढीसाठी जबाबदार घटक 

 भारतात साव�जिनक िनधी�या वाढीसाठी जबाबदार िविवध घटक खालील�माणे िदले 
जाऊ शकतात : 

१. लोकसं�या: भारतात, त�ण आिण नोकरदार लोकांची लोकस�ंया जा�त दराने वाढत 
आह.े�यामळेु दरडोई उ�प�न, जा�त बचत आिण इि�वटीम�ये बाजारात गुतंवणूक 
जा�त आहे.तसेच साव�जिनक िनधी�या फाय�ाबं�ल शहरी आिण �ामीण भागात 
जाग�कता वाढत आहे.  
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२. जागितक बाजारपेठेतील चळवळ: भारतातील वायदे बाजाराची कामिगरी जगातील 
इतर देशापें�ा बरीच चागंली आहे �यामळेु साव�जिनक िनधीत जा�त गुतंवणूक झाली 
आहे. 

३. सेवा उ�ोगाचे वाढते मह�व: सेवा �े� आहे उ�पादन �े�ापे�ा वेगाने वाढत आह.े 
प�रणामी, �यावसाियक सेवा भारतात वाजवी िकंमतीत उपल�ध आहेत. 

४. महागाईचा परता�यावरील प�रणाम: चलनवाढ सव�साधारणपणे देशाची िकंमत 
पातळी दश�वते आिण ती  वाढतच आहे याचा प�रणाम बकँ ठेवी, भिव�य िनवा�ह िनधी , 
रा��ीय बचत �माणप� इ. सार�या िनि�त उ�प�नां�या परता�यावर होतो. प�रणामी, 
पैशा�ंया गुतंवणूक�चे पारपंा�रक पया�य कमी लोकि�य होत आहेत.    

५. इतर घटक: भारतातील साव�जिनक िनधी�या वाढीस इतर घटकही  कारणीभूत आहेत 
जसे क� - लोका�ंया व�ृीतील बदल,अनेकिवध साव�जिनक िव�ीय स�ंथा�ंया 
साव�जिनक िनध�ची उपल�धता,जागितक�करणाचा प�रणाम इ. 

४.२.५  प�तशीर गुंतवणूक योजना (Systematic Invesment Plan-SIP) : 

प�तशीर गुतंवणूक योजना (SIP) आिण साव�जिनक िनधी योजना या समान नाहीत. 
प�तशीर गुतंवणूक योजना  गुतंवणूकदारास िनयिमतपणे साव�जिनक िनधीत गुतंवणूक 
कर�यास मदत करते.  अशा �कार े एसआयपी िकंवा प�तशीर गुतंवणूक योजना 
साव�जिनक िनधीत िवशेषतः इि�वटी साव�जिनक िनधीत िनि�त रकमेची गुतंवणूक 
कर�यास मदत करतात. गुतंवणूकदार साव�जिनक  िनधी योजनेत िकमान �. ५०० गुतंवू  
शकतो. तो मािसक, ि�-मािसक िकंवा �या�या सोयीनसुार एक िनि�त र�कम गुतंवू शकतो  
सतक�  एसआयपीम�ये बाजार घसरलेला असताना गुतंवणूकदार एसआयपीची र�कम 
वाढवू शकतात. शा�त एसआयपीम�ये गुतंवणूकदार  कोण�याही अंितम तारखेिशवाय 
गुतंवणूक करणे स�ु ठेवू शकतात. कालातंराने ते  या योजनेतून बाहेर पडू शकतात. 

योजने�ार ेसाव�जिनक िनधीत गुंतवणूक�चे फायदे खालील�माण ेआहते- 

१. गुतंवणूकदारा�या खा�यातून गुतंवणूक िनधी  थेट साव�जिनक िनधीत वग� होत 
अस�याने ही एक अितशय सोयीची आिण वेळ बचत करणारी योजना आह.े 

२. बाजाराची प�रि�थती काहीही असली तरी गुतंवणूकदाराला खरदेीची सरासरी िकंमत 
आिण जा�तीत जा�त उ�प�न ते�हा िमळते जे�हा बाजार मंदीत असताना अिधक 
फायदा िमळतो तर बाजार तेजीत असताना कमी फायदा िमळतो. ही  सरासरी, 
साव�जिनक िनधीची खरदेी िकंमत ि�थर करतात. 

३. अशा योजना लोकानंा बचतीची सवय वाढिव�यास आिण �यात िनयिमत गुतंवणूक 
कर�यास मदत करतात.   
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४. जर गुतंवणूकदार दीघ� कालावधीसाठी गुतंवणूक करत असेल तर �याचा परतावा 
च�वाढ प�तीने होतो. �दीघ� कालावधीनतंर �या�याजवळ मोठ्या �माणात पैसा जमा 
होऊन दीघ�कालीन आिथ�क ल�य सा�य होते.  

४.३  िज�नस बाजार 

िज�नस बाजार हा असा बाजार आहे जो उ�पािदत उ�पादन �े�ापे�ा िनसगा�धा�रत 
/�ाथिमक आिथ�क �े�ावर भर देतो. �ाथिमक आिथ�क �े�ात कृषीआधा�रत आिथ�क��्ुया 
हल�या व�तूंचा समावेश आह े जसे क� गह�, कॉफ�, कोको, फळे, साखर इ. तर सोने, 
चादंी, तेल इ�यादी खिनजाचंा आिथ�क��्ुया जड व�तूत   समावेश होतो .  

जगभरात आिथ�क �यवहार आिण भौितक �यवहार होणार ेअसे ५० �मखु िज�नस बाजार 
आहेत.आिथ�क �यवहारा�ंया तुलनेत ��य� िज�नस �यवहार बाजार अिधक लोकि�य होत 
आहेत. भिव�यातील करार हा िज�नसामं�ये गुतंवणूक कर�याचा सवा�त जनुा �कार आहे. 

सदरचे करार भौितक िज�नस बाजारा�ार े सरुि�त केले जातात �यात जागेवर िकंमत, 
अ�ेिषत (Forward), �यूचस�,पया�य (Options) इ�यादी पया�य वाप�न भौितक आिण 
आिथ�क �यवहार केले जातात.   

४.३.१  िज�नस बाजारात म�ये दोन �कार आहते  

सामा�य बाजार आिण असामा�य /�य�त  बाजार 

सामा�य बाजारात भिव�यातील करारा�या िकंमती प�रप�वता कालावधीसह वाढ�या 
असतात. कमी प�रप�वता कालावधी सहकरारात  सवा�त कमी िकंमत असते  आिण दीघ� 
प�रप�वता कालावधी सहकरार उ�च िकंमतीवर उ�ृत केला जातो. 

असामा�य / �य�त बाजारात, भिव�यातील कराराची िकंमत प�रप�वता कालावधीसह कमी 
होत जाते .�या सहकरारानंा कमी प�रप�वता कालावधी असतो �याचंी  िकंमत जा�त 
असते तर दीघ� प�रप�वता सहकरारानंा कमी िकंमत लाभते.  

४.३.२  िनिम�ती बाजार / �यु�प�न बाजार  

भाडंवल बाजारपेठेतील �यवहारापंासून धोका िनमा�ण होतो. �यामळेु मोठ्या �माणात हानी 
होते. या धो�यापंासून सरं�ण �ा� �हावे यासाठी िनिम�ती बाजाराची �थापना कर�यात 
आली आह.े जागितक पातळीवर कंप�याचे एक�ीकरण, कंपनीचा ताबा घेणे, कंप�यामं�ये 
मोठ्या �माणात गुतंवणूका करणे, मालम�ा खरदेी-िव�� इ. �यवहार केले जातात. �यासाठी 
पैशाची देवाणघेवाण होत असते. िवदेशी िविनमय �यवहार करताना या �यवहारांना सरं�ण 
�ा� �हावे यासाठी िनिम�ती बाजार काय� करत असतो. या �यवहाराम�ये व�तू करार, 
कजा�ऊ र�कमाचें �यवहार, भाग आिण कज�रोखे इ. चा समावेश केला जातो. 
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४.३.३  �यु�प�न बाजार �कार / साधने 

अ) वायदे करार (Forward Contracts) :  

वाय�ाचे �यवहार �हणजे मालम�ा खरदेी िकंवा िव�� के�यानतंर पैशाचे �यवहार 
भिव�यकाळात िविश� तारखेला केले जातात. कराराम�ये मालम�े�या िकंमती ठरिवले�या 
असतात. परतं ु ��य�ात पैसे दे�याचे भिव�यकाळात ठरिवले जाते. �यवहाराची पूत�ता 
करारानसुार झालेली असते. परतं ु पैशाचे �यवहार पूण� कर�याचे भिव�यात िनि�त केले 
जाते. भिव�यात पैसे देणे हे खरदेीदारावर बंधनकारक असते. वाय�ाचे �यवहार भिव�यात 
के�हा करायचे हे िनि�त केले�या तारखेला मालम�ा आिण पैसे िवनीमय केला जातो. उदा. 
अ या �यापाराने ब या �यापा�याला ५० लाख �. िकंमतीची मिशनरी पाठिवली. 'ब' ने 'अ' 
ला ५० लाख �. �या�या बकँ खा�यावर जमा केले आहते. अशा �कार े हा वाय�ाचा 
�यवहार यािठकाणी पूण� झाला आह.े  

ब) भिव�य करार (Forward Contracts) :  

भिव�य करार हे वायदे करारा�ंमाणे असतात. या कराराम�ये मालम�ा िकंवा व�त�ुया 
िकंमती बाजारातील वत�मान ि�थती�या आधार ेठरले�या असतात. परतं ुपैशाची पूत�ता ही 
भिव�यकाळात करावी लागते. या कराराम�ये खरदेीदार आिण िव�ेता या�ंया सोईनसुार 
बदल करता येतात. भिव�यकाळात व�त�ुया िकंवा भागा�ंया िकंमतीम�ये मोठ्या �माणात 
चढ उतार होत असतो �यामळेु खरदेीदाराचें मोठ्या �माणात नकुसान झा�यास िव�े�याचा 
फायदा होतो. याउलट िव�े�याचा तोटा झा�यास खरदेीदाराचा फायदा होतो. परतं ु
भिव�यकाळात िकंमती िकती आकारा�यात हे मा� अगोदर िनि�त केले जाते.  

क) प�याय करार (Option Contracts) :  

िवदेशी �यापाराम�ये �यवहार करताना वेगवेग�या �कारचे धोके िनमा�ण होतात. �यापासून 
सरं�ण िमळिव�यासाठी िव�ेते वेगवेगळे प�याय शोधून काढता येतात. या करारा�या 
अनषुंगाने खरदेीदार आिण िव�ेता या दोघानंा करारानसुार काही ह�क आिण जबाबदा�या 
पार पाडा�या लागतात. मालम�ेची खरदेी िकंवा िव�� ठरले�या तारखेला िकंवा �यापूव� 
कर�याचे बंधन खरदेीदारावर नसते. �हणजे �या�यासमोर हा प�याय उपल�ध असतो. 
जे�हा खरदेीदार सबंंिधत मालम�ेची खरदेी िकंवा िव�� कर�याचा प�याय शोधतो ते�हा 
िव�� करणा�यावर सबंंिधत मालम�ा ता�यात घेणे िकंवा देणे बंधनकारक असते. भिव�यात 
के�या जाणा�या करारापंासून होणार ेनकुसान कमी कर�यासाठी प�याय िनवडले जातात. 
करारानसुार खरदेीदार आिण िव�ेता यानंा ह�क बजाव�याचा प�याय उपल�ध असतो. 
एका प�ाने आप�याला सोईचा ह�क / ि�वकार�यास दसु�या प�ाला सदर प�याय 
नाकारता येत नाही तर तो �या�यावर बंधनकारक असतो.  

प�याय कराराचे दोन �कार आहेत. पिहला �कार �हणजे मागणी प�याय (Call Option) 
होय, याम�ये िविश� व�तू, मालम�ा िकंवा भाग िविश� िकंमतीला, िविश� तारखे�या 
अगोदर खरदेी कर�यास ह�क �हणजे मागणी प�याय होय. दसुरा प�याय �हणजे िदलेला 
प�याय (Put Option) होय. या प�याया�ार ेगुतंवणूकदाराला �याने धारण केलेली मालम�ा 
ठरिवले�या िकंमतीला मदुतीपूव� िव�� कर�याचा ह�क �ा� होतो.  
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प�याय कराराम�ये खरदेीदार आिण िव�ेता असे दोन प� असतात-  

खरदेीदार (Buyer) याला मागणी पया�यानसुार िविश� मालम�ा खरदेी कर�याचा ह�क 
�ा� होतो. मालम�ा खरदेी करताना िनवड ह�क हा प�याय �यानंा उपयोगात आणता येतो.  

िव�ेता (Seller) हा या करारातील दसुरा प� होय. या प�याय करारानसुार िव�े�याला 
िविश� मालम�ा खरदेीदाराला िव�� कर�याचा ह�क �ा� होतो. प�याय करार 
कर�यासाठी िव�ेते अिधक पढुाकार घेतात. खरदेीदार िनि�त क�न �यवहार पूत�तेतून 
�यानंा अिधक फायदा �ा� करायचा असतो.  

िव�े�या�या पढुाकाराने अमे�रकन प�याय आिण यरुोिपयन प�याय असे दोन प�याय वापरता 
येतात. कराराचे िलखाण आिण �याची मदुतपतु� याम�ये कधीही प�याय वापरणे �हणजे 
अमे�रकन प�याय होय. तर प�यायाचा वापर हा मदुतपूव�चा तारखेला केला जातो �याला 
यरुोिपयन प�याय असे �हणतात. 

४.३.४  �यु�प�न बाजारा�ये खालील घटकांचा समावेश होतो: 

१. हजेस�: हे भाग बाजारात सावध �यवहार करतात. ते �य�ुप�न बाजारात भागबाजारातील 
जोखीम आिण िकंमती�या चढउतारापासून गुतंवणूक�चा पोट�फोिलओ सरुि�त 
कर�यासाठी समािव� होतात. ह े �य�ुप�न बाजारात उलट ि�थतीत प�रि�थतीत 
सा�य क� शकतात.अशा �कार ेते  नकुसान हो�याचे धोके जे  घे�यास  इतर तयार 
आहेत �यानंा ह�तातं�रत करतात. हा लाभ िमळिव�यासाठी �यानंा जोखीम घेणा� यास 
अिधकची िकंमत अदा करावी लागते.  

२. अंदाजक: ते �य�ुप�न बाजारात  जोखीम घेणार े आहेत. ते नफा िमळिव�यासाठी 
जोखीम घे�यास तयार असतात.�याचंी िकंमत��या चढउताराची अपे�ा यो�य 
अस�यास ते �चडं नफा कमवतात.   

३. मािज�न �यापारी: मािज�न �हणजे �य�ुप�न बाजाराम�ये सामील हो�यासाठी 
भागदलालाकंडे कमीत कमी र�कम जमा करणे आव�यक आह.े �य�ुप�न बाजारात 
�यापार करताना झाले�या नकुसानीची भरपाई कर�यासाठी �ा मािज�नचा उपयोग 
होतो. 

४. आिब��ेजस� : ते कमी जोखीम, कमी िकंमती�या �ितभूत�म�ये �यवहार करतात आिण 
नफा कमतात. ते बाजारातील कमी िकंमती�या �ितभूती खरदेी करतात आिण दसु�या 
बाजारात जा�त िकंमतीला िव�� करतात. हे त��हा होते जे�हा एकच �ितभूती  िभ�न 
बाजारपेठात वेगवेग�या िकंमत�वर िवकली जाते. 

५. �ाहक : िवदेशी िविनमय बाजाराम�ये सहभागी होणा�या सव� घटकानंा �ाहक असे 
�हणतात. उदा. �यि�, स�ंथा, म�य�थ इ. �या सहा�याने िनिम�ती बाजरातील �ाहक 
आंतररा��ीय बाजाराम�ये �यवहार करतात. हे �यवहार ��य� �व�पाचे असतात. 
तर बिँकंग, िवमा वाहतूक इ. सेवानंा अ��य� �व�पाचे �यवहार असे �हणतात. 
�ाहक ��य� आिण अ��य� �व�पाचे �यवहार करतात.  
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६. �यापारी बँका :  िवदेशी �यापाराम�ये पैशाची देवाणघेवाण कर�याचे काम �यापारी 
बकँामाफ� त केले जाते. या बकँा �ाहकानंा आंतररा��ीय पातळीवरील �यापारासाठी 
बिँकंग सिुवधा परुिवतात. �यापारी बकँाचें जाळे जगभर पसरले आह.े बकँाम�ये िवदेशी 
िविनमय हा �वतं� िवभाग स�ु कर�यात आला आह.े �यापारी बकँा ई बिँकंग, ई 
कॉमस�, ई िवपणन अशा �व�पाचे �यवहार �ाहकासंाठी उपल�ध क�न देतात. 
�यामळेु आयात िन�यात �यापारातील �यवहार जलद गतीने पूण� करणे श�य झाले 
आह.े  

७. म�यवत� बँका : आप�या देशाची म�यवत� बकँ ही �रझ�ह� बकँ ऑफ इंिडया ही आहे. 
ही बकँ देशातील सव� �यापारी बकँा�ंया काया�वरिनय�ंण ठेवते. आतंररा��ीय 
पातळीवर सहभागी झाले�या �यापारानंा (आयातदार आिण िन�यातदार) िविनमयाचे 
�यवहार पूण� कर�यासाठी �रझ�ह� बकेँची परवानगी �यावी लागते. �रझ�ह� बकेँमाफ� त 
िवदेशी चलनाचे दर व �यानसुार �यवहार करता येतात. �रझ�ह� बकेँमाफ� त चलनाचे 
बिह�थ मू�य साभंाळावे लागते. िविनमयाचे दर व �याचे �यव�थापन करणे इ. काय� 
म�यवत� बकेँमाफ� त केली जातात.  

८. म�य�थ दलाल : िवदेशी िविनमयाचे �यवहार कर�यासाठी बकँा व �ाहक यातील दवुा 
िकंवा �ितिनधी �हणजेच म�य�थ दलाल होय. िवदेशी �यापाराम�ये आयातदार 
आिण िन�यातदार यानंा िविनमय �यवहाराचंी पूत�ता कर�यासाठी म�य�थ दलालाचंी 
गरज भासते. जागितक�करणासाठी िवदेशी �यापाराचे �माण वाढ�यामलेु या 
म�य�थाचंी आव�यकता िनमा�न झाली आहे. लंडन, �यूयॉक� , पॅ�रस, भारत, अमे�रका 
इ. देशात िवदेशी िविनमयाचें �यवहार म�य�थामंाफ� त चालतात.  

९. िवदेशी भांडवल बाजार : िवदेशी भाडंवल बाजाराचे देशी भाडंवल बाजारावंर वच��व 
असते. भारतीय भाडंवल बाजारावर लंडन येथील भाडंवल बाजाराचा प�रणाम 
आढळून येतो. अस े क� अमे�रकन अथ��यव�थेचा भारतीय अथ��यव�थेवर प�रणाम 
होत असतो. जागितक भाडंवल बाजार हा लंडन येथील भांडवल बाजारावर अवलंबून 
आह.े �यामळेु इतर देशानंा लडंन येथील भाडंवल बाजारा�या िनयमाचें पालन करावे 
लागते. �यानसुार िवदेशी िविनमय �यवहार करावे लागतात.  

१0. स�बेाज : भाडंवल बाजारातील तेजी मंदी ओळखून �यानसुार जलद गतीने खरदेी व 
िव�� करणा�या �यि� िकंवा सं�थानंा स�ेबाज असे �हणतात. भागबाजाराम�ये सतत 
तेजी मंदी असते �याचा फायदा हे स�ेबाज घेतात. मंदी�या काळात ते कमी िकंमतीला 
खरदेी क�न तेजी�या काळात अिधक िकंमतीला िव�� क�न मोठ्या �माणात 
फायदा िमळिवतात. उदा. �यि�, दलाल, भागिवमेकरी, �यापारी, बकँा, स�ंथा, 
महामंडळे इ. स�ेबाजी�या �यवहारामं�ये सहभागी होतात. कारण या सवा�ना 
भागबाजाराम�ये भाग व कज�रोखे खरदेी कर�याची परवानगी असते. ते परवाना धारण 
क�न भाग व कज�रोखे (�ितभूती) खरदेी व िव��चे �यवहार करतात. 
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४.३.५  �टाट�-अप �ह�चर / �टाट� अप फायना�सचे �ोत  

िव�परुवठा कर�यासाठी बकँ कजा�िशवाय  िभ�न �ोत वापरणे नेहमीच चागंले असते. 
नवीन  �टाट�-अप �यवसायासाठी  खाली ठरािवक िव�परुवठा �ोत आहेत. 

१. वैयि�क गुंतवणूक : नवीन �यवसाय स�ु करताना गुतंवणूक�साठी उ�ोजकाची 
�यवसायात �वतःची बचत आिण / िकंवा मालम�ा सपंाि��क सरु�ा �हणून असावी.  

२. पैशावर �मे करा : हे असे पैसे आहेत  जे उ�ोजक जोडीदार, पालक, कुटंुब िकंवा 
िम�ाकंडून उधार घेतात. कज� घेताना�यानंी सावधिगरी बाळगली पािहजे.   इतरानंा  
�यवसायातील बरोबरीचे भागीदार असणे आवडते.  

३. उप�म भांडवल : ��येक उ�ोजक यावर अवलंबून राह� शकत नाही. कारण 
सामा�यत: उ�म भाडंवलदार खूप िनवडक असतात तसेच ते    तं��ानआधा�रत 
�यवसाय आिण उ�च वाढ �मता असणा�या आ�थापना जसे क� मािहती तं��ान, 
स�ेंषण आिण जैव तं��ान इ�याद�म�ये ते गुतंवणूक कर�यास �ाधा�य देतात.अ�या 
�यवसायात उ�म भाडंवलदारानंादेखील  काही मालक�ह�क  िकंवा भागभाडंवल देणे 
आव�यक आहे.  

४. एजं�स : असे गुतंवणूकदार सामा�यत: �ीमंत �य�� िकंवा सेवािनव�ृ कंपनीचे 
अिधकारी असतात. जे इतरा�ंया  मालक��या छोट्या कंप�यामं�ये थेट गुतंवणूक 
करतात. ते �या�ंया परीने �यवसायात कौश�य, अनभुव आिण / िकंवा �यव�थापक�य 
�ान या�ार ेयोगदान देतात . 

५. �यवसायास ऊजा� देणार े : हे  नवीन �यवसायासंाठी िविवध सेवा जसे क� �याचें 
सामाियक प�रसर देणे आिण �योगशाळेचा वापर तसेच �शासक�य ,दळणवळण 
िवषयक(logistics)  आिण तािं�क ससंाधने इ�यादी �दान करतात . सामा�यत: हे 
चरण दोन वषा�पय�त चालते. या �ि�येचा वापर क�न अंितम उ�पादन तयार झा�यावर 
उ�ोजक या �ि�येतून बाहेर पडतात. अशा सेवा जैवतं��ान, मािहती तं��ान, 
म�टीमीिडया िकंवा औ�ोिगक तं��ान या �े�ात उपल�ध आहेत 

६. िविवध शासक�य अनुदान :  सरकारी स�ंथा िविवध अनदुाना�या �पात उ�म 
भाडंवल परुवतात. उ�ोजकास अनदुानाचा लाभ घे�यासाठी दीघ� आिण गुतंागुतंी�या 
�ि�येमधून जावे लागते. �याला �क�प अहवालामधून �क�पाचे/उ�ोगाचे वण�न, 
�क�पाचे मह�व, खचा�ची संरचना, ससंाधने उपल�धी, गुतंवणूक�वरील अंदािजत 
परतावा इ.गो�ी सिव�तर �ा�या लागतात.  

७. बँक कज�: बकँ कज� हे लहान आिण म�यम आकारा�या �यवसायासाठी उ�म भाडंवल 
परुवठा कर�याचे �मखु �ोत आहेत. उ�ोजकाला �या�या िविश� गरजापूत� 
कर�यासाठी बकँ िनवडणे आव�यक आहे. �याला बकेँकडून कज� िमळ�यासाठी 
तपशीलवार �क�प अहवाल आिण हमी यासार�या िविवध आव�यकता पूण� करा�या 
लागतात. 
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४.३.६  सू�म िव� 

लघउु�ोग उभारणी व िवकासासाठी अ�प �माणात िव� सहा�याची आव�यकता असते. 
उ�ोजकानंा ि�थर �व�पा�या मालम�ा खरदेी करणे व खेळ�या भाडंवला�या गरजा 
भागिवणे हा हेतू या िव�सहा�याचा असतो. सव�च उ�ोजकांना �वत:�या भाडंवला आधार े
�यवसाय स�ु करणे श�य नसते. �हणून �यानंा लघ ु उ�ोगानंा िव�सहा�य करणा�या 
स�ंथाचंी मदत �यावी लागते. �ामीण भागाम�ये लहान उ�ोग स�ु कर�याची सोय आहे. 
परतं ुभाडंवला अभावी हे उ�ोजक पढेु येत नाहीत. �हणून सू�म िव� सहा�य कर�यासाठी 
�य�न होणे आव�यक आहेत. 

४.३.७  सू�म िव�ाची मह�व : 

१) �ामीण भागातील लोकांना सू�म िव� उपल�ध क�न देण े:  

�ामीण भागाम�ये बकँा, पतस�ंथा, िव�सहा�य स�ंथा उपल�ध अस�या तरी गरीब 
लोकाकंडे दलु��य केले जाते. �यानंा लागणार े अितअ�प �माणात िव�सहा�य उपल�ध 
होत नाही. �यामळेु असे लोक िव�सहा�यापासून विंचत राहतात. अशा गरजू लोकानंा सू�म 
िव�सहा�य उपल�ध क�न देता येते. �यामळेु �या�ंया अितअ�प �माणातील आिथ�क 
गरजा पूण� करता येतात.  

२) सावकारी पाशातून गरीब जनतेची सुटका होते :  

�ामीण भागातील लोक सावकाराकंडून कज� घेतात. परतं ुसावकारी कजा�वरील �याजाचे दर 
अिधक असतात. �यामळेु येथील गरीब लोकाचंी आिथ�क िपळवणूक होते. सावकार अशा 
लोकाचंी फसवणूक करतात. आता अशा लोकानंा �ामीण भागात सू�म िव� उपल�ध होऊ 
लागले आहे. �याचा फायदा �ामीण भागातील शेतकया�ना अिधक �माणात होत आहे. 
�यामळेु येथील जनतेची सावकारी पाशातून सटुका होत आहे ही बाब समाधानाची आह.े  

३) �ामीण भागातील लोकांना बचतीची सवय लागत े:  

�ामीण भागातील लोक लहान लहान �यवसायासंाठी अ�प �माणात कज� घेतात. 
�यवसाया�ार े �यांना नफा िमळतो. न�याची र�कम, �यवसाया�या �यवहारा�ंार े िमळणारी 
र�कम ते बकेँत जमा करतात. �यामळेु �यानंा बकेँ�या �यवहाराची सवय लागते. बचतीची 
सवय लागते. बकेँम�ये �याचंी पत िनमा�ण होते �या आधारे �यानंा अिधक �माणात कज� 
उपल�ध होतात.  

४) �ामीण भागातील कारािगरां�या कौश�यास वाव िमळतो :  

�ामीण भागाम�ये ह�त कारािगर आहेत. �यानंा सू�म िव� उपल�ध झा�यामळेु ते लहान 
�माणावर �यवसाय स�ु करतात. �यानंा �या�ंया कामासाठी लागणारी छोट्या �माणातील 
य�ंसाम�ी खरदेी करता येते. �यवसायाचे �िश�ण घेता येते. �यवसायात नािव�यता िनमा�ण 
करता येते. काही कारािगर एक� येऊन एखा�ा स�ंथेची �थापना करतात. उदा. मिहला 
बचत गटातील लोक एक� येऊन एखादा �यवसाय करतात. एकि�तपणे काम के�यामळेु 
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एखादा �यवसाय िवकिसत करणे �यानंा श�य होते. �या�ंयाम�ये नेत�ृव गणु िवकिसत 
होतात. �या�ंयातील कौश�याम�ये वाढ होते.  

५) �ामीण भागातील लोकांना �वयंरजेगाराची संधी उपल�ध होते :  

�ामीण भागाम�ये िविवध �कारचे �यवसाय करता ये�यासारखे आहेत, परतं ुिव� परुवठ्या 
अभावी येथील उ�ोजक पढेु यायला तयार नाही. परतं ु सू�म िव� सहा�य उपल�ध 
झा�यामळेु लघ�ुोग, कुिटर�ोग, शेती, शेतीपूरक �यवसाय, कारािगरी, उ�पादन, िव��, 
िव�� सेवा, औ�ोिगक इ. �े�ाम�ये िविवध �कारचे लहान �यवसाय करायला लोक पढेु येत 
आहेत. �यामळेु तेथील लोकानंा �वत:चे �यवसाय िकंवा �वयरंोजगार स�ु करणे श�य 
झाले आहे.  

६) �ामीण भागातील लोकांना रोजगार उपल�ध होतात :  

सू�म िव� उपल�ध झा�यामळेु �ामीण भागात �यवसाय व�ृी होते, �यवसायाचंा िवकास 
होतो, �वयरंोजगार वाढतात �यामळेु तेथील लोकानंा रोजगार �ा� होतात. शेतीपूरक 
�यवसाय, कारािगरी, फळ�ि�या, कुकुटपालन, द�ुध �यवसाय, रशेीम िकड्याचंी पैदास, 
अळंबी, कोळंबी, मासेमारी, सेवा, वाहतूक, दळणवळण, �वास, पय�टन, हॉटेल, अ�न 
�ि�या िवतरण, िश�ण, �िश�ण, करमणूक, पतस�ंथा, बकँा, िवमा, जािहरात, िवपणन इ. 
�े�ात येथील लोकानंा रोजगारा�या सधंी उपल�ध होत आहेत. �यामळेु �ामीण भागातील 
बेकारीचे �माण कमी �हायला मदत होत आह.े �ामीण भागातील सिुशि�त बेकार त�णानंा 
शहराम�ये �थलातंर कर�याऐवजी �ामीण भागातच �वयंरोजगार व रोजगार उपल�ध 
होतात.  

७) �ामीण भागातील औ�ोिगकरणाला चालना िमळते :  

�ामीण भागाम�ये व मागासले�या भागात लहान �माणात �यवसाय स�ु करता येतात. 
�याचंा िवकास झा�यावर या �यवसायाचें मोठ्या �यवसायामं�ये �पातंर होते. �यामळेु 
�ामीण भागाचा िवकास होतो. �ामीण भागात उ�ोगानंा चालना िमळते. �यामळेु �ादेिशक 
औ�ोिगक िवकास साधला जातो. �या�ार े�ामीण भागाचा िवकास करणे श�य होते. �ामीण 
भागाचा िवकास �ामीण औ�ोिगकरणावर अवलंबून आहे तर �ामीण औ�ोिगकरण हे सू�म 
िव� सहा�यावर अवलंबून आहे.  

८) �ामीण भागातील लोकां�या राहणीमानात सुधारणा होते :  

सू�म िव� सहा�यामळेु �ामीण भागात वेगवेग�या �कारचे लहान लहान �यवसाय स�ु 
करता येतात. तसेच येथील अनेक लोकानंा रोजगाराची संधी �ा� होते. �यामळेु येथील 
जनते�या दरडोई उ�प�नाम�ये वाढ होते. येथील लोक गहृपयोगी व�तू, वाहने, दािगने, 
कपडे, दैनिंदन गरजे�या व�तू, स�दय� �साधने, शै�िणक सािह�य, आरो�यिवषयक सेवा, 
करमणूक इ. ची खरदेी करतात. �यामळेु येथील लोकाचें राहणीमान सधुारत आहे ही 
समाधानाची बाब आह.े चागंले िश�ण, चागंला आहार आिण चागंले आरो�य या�ार ेयेथील 
लोकाचें राहणीमान सधुारले आहे.  
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९) मिहलांचे आिथ�क व मानिसक स�मीकरण करता येते :  

सू�म िव� सहा�या�ार े सपूंण� देशात मिहलानंी �वयसंहा�यता बचत गट �थापन केले 
आहेत. �या िनिम�ाने मिहला घराबाहेर पडून एक� यायला लाग�या आहेत. िवचार 
करायला लाग�या आहेत. �यामळेु मिहला मानिसक ��्या स�म बन�या आहेत. लहान 
लहान �यवसाया�ार े �यानंी तयार केले�या व�तुंची िव�� क�न आलेला पैसा ते बकेँत 
ठेवतात. बचत गटामाफ� त होणारा लाभ मिहला पर�परामं�ये वाटून घेतात. ही र�कम स�ुा 
�या बकँ खा�यावर जमा करतात. �यामळेु �यानंा �वयरंोजगार, रोजगार �ा� झाले आहेत. 
�याचें आिथ�क स�मीकरण झाले आहे. मिहला बचत गट ही एक सामिुहक चळवळ आहे. ती 
एक श�� आहे. �यामलेु आज मिहलाचंा िविवध उप�मातील सहभाग वाढीस लागला आहे 
ही समाधानाची बाब आहे.  

१०) देशाची अथ��यव�था मजबूत बन�यास मदत होते :  

�ामीण भागात ७०% लोक राहतात �यामळेु देशाची अथ��यव�था �ामीण भागावर अवलंबून 
आहे. �ामीण भागात लहान-लहान �यवसायाचंी �थापना, �वयरंोजगाराची वाढ, 
रोजगारा�या सधंी, दरडोई उ�प�नाम�ये वाढ, रा��ीय उ�प�नाम�ये वाढ, �ामीण 
औ�ोिगकरणाला चालना, �ादेिशक िवकास, �ामीण भागातील उ�पादनाला शहरी, 
�ादेिशक, रा��ीय व आंतररा��ीय पातळीवरील बाजारपेठामं�ये िव�� कर�याची संधी इ. 
मळेु अथ��यव�था मजबूत हो�यास मदत होते. �ामीण अथ��यव�था हा देशा�या 
अथ��यव�थेचा कणा आहे.  

११) �ामीण भागातील लोकाचें सामािजक क�याण करता येते :  

�ामीण भागात �या िठकाणी लहान-लहान उ�ोग व �यवसाय स�ु केले जातात �या 
िठकाणी �यवसायानंा लागणा�या �ाथिमक सिुवधा उपल�ध क�न िद�या जातात. उदा. 
र�ते, वाहतकु�ची साधने, दळणवळण, वीज, पाणीपरुवठा, बकँा, िवमा, पो�ट, बाजारपेठ 
सिम�या, िश�ण, आरो�य, सरं�ण, �िश�ण इ. यामळेु �ामीण भागातील जनतेला 
क�याणकारी योजनाचंा लाभ घेता येऊ लागला आहे.  

४.३.८   बचत गटांची भूिमका 

भारतात बचत गट सामा�यत: �ामीण भागात काय�रत आहेत. ते इतर देशामं�ये देखील 
िवशेषत: दि�ण आिशया आिण दि�ण पूव� आिशयाम�ये आढळतात. यात सामा�यत: १०-
२० �वयरंोजगार करणा�या �ामीण मिहला असतात. गटा�या सद�यांना िनयिमतपणे  
सामा�य िनधीम�ये थोड्या �माणात आिथ�क योगदान दे�यासाठी �ो�सािहत केले जाते. 
काही मिह�यानंतंर मोठी र�कम जमा झाली क�  बचतगट  सद�यांना  �या�ंया काही 
कामासंाठी कज� देणे स�ु करतो. भारतात अनेक बचत गट लघ ुकज� िवतरणासाठी बकँाशंी 
जोडलेले आहेत. लघ ुकज� �हणजे गरीब �ामीण  ि�यांना �या�ंया पत गरजा �व�रत  पूण� 
कर�यासाठी िदलेले कज� होय. क� � आिण रा�य सरकार  रा��ीय कृषी व �ामीण िवकास 
बकेँ सह मिहला सबलीकरण सा�य कर�यासाठी बचत गटानंा �ो�साहन देत आहते.  
भारतातील बचत गटाचंी भूिमका खालील मदु�्ा�ंया आधार ेिदली जाऊ शकते 
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१. �ामीण भागातील औपचा�रक बिँकंग �णाली�या सिुवधांपासून विंचत लोकानंा लहान 
कज� दे�यास ते मदत करतात. 

२. �ामीण भागातील गरीब मिहला�ंया स�मीकरणासाठी ते मदत करतात. 

३. ते �ामीण मिहलामं�ये �वयरंोजगारानंा �ो�सािहत करतात. 

४. यामाफ� त गरीब मिहलांना म�ुय �वाहातील आिथ�क ि�यामं�ये भाग घे�यासाठी 
�यासपीठ उपल�ध आह े  

५. ते सामा�यत: मिहला िवकास आिण क�याणकरी िवषया�ंती आिण बालका�ंया 
आरो�याशी सबंंिधत काय��म िवशेषतः मलुा�ंया िश�णािवषयी जाग�कता िनमा�ण 
करतात.  

अशा �कार ेते  भारतात शा�त आिथ�क िवकास सा�य कर�यासाठी मोठ्या �माणात मदत 
करतात. 

४.४  सारांश 

पर�पर िकंवा समिनधीबाबत आपणासं असे िव�ेषण करता येईल क�, भाडंवल बाजाराला 
पया�य �हणून पर�पर िनधी उपल�ध झाले आहेत क�, �या�ार े लहान यिुनट�ची िव�� 
क�न मोठ्या �माणात भाडंवल उभारणी क�न �याचा परुवठा उ�ोगानंा केला आहे. 
�यामळेु पर�पर िनध�ची स�ंया वाढत आहे. �ामीण भागातही पर�पर िनधी लोकि�य झाले 
आहेत.  

िवदेशी िविनमयाचे �यवहार करताना िनिम�ती बाजाराची सोय कर�यात आली आहे. 
�याम�ये वायदे करार, भिव�य पया�य करार केले जातात. भिव�यात िकंमत बदलापासून 
होणारा धोका कमी कर�यासाठी वायदे करार आिण भिव�य करार केले जातात. िविनमय 
�यवहार करताना खरदेीदार आिण िव�ेते यानंा पया�य उपल�ध आहेत. जागितिककरणामळेु 
आंतररा��ीय �यापारातील �यवहाराचें �माण वाढले आहे. �यामळेु िनिम�ती बाजाराची गरज 
व मह�व वाढत आहेत. 

सू�म िव� सहा�याची गरज �ामीण भागाम�ये लघ ु�व�पा�या �यवसायांना आहे. �यि�गत 
पातळीवर �यि�ंना अ�प �माणात भाडंवल उपल�ध झाले तर ते �वत:�या पायावर उभे 
राह� शकतात. याच धत�वर आप�या देशात मिहला �वयसंहा�यता बचत गटाची �थापना 
झाली आह.े �ामीण व मागासले�या भागाचा िवकास करणे, मिहलाचें मानिसक आिथ�क 
स�मीकरण इ. बाबी सू�म िव� सहा�यावर अवलंबून आहेत. 

४.५  �वा�याय 

�.१ खालील ��ांची थोड�यात उ�र े�ा.   

१. पर�पर िनधी बाबत मािहत िलहा  

२. िनिम�ती बाजार �यवहाराची मािहती िवशद करा.  
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३. िज�नस बाजाराचे �कार सागंा.  

४. वायदे करार �प� करा.  

५. �टाट�-अप �ह�चर �प� करा.  

�.२. टीप िलहा  

१. वैयि�क गुतंवणूक  

२. सू�म िव� 

३. बचत गट 

४. �यापारी बकँा  

५. आिब��ेजस�   




