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��तावना [Introduction] 

    जाग�तक��	या सेवा�े� हे जा�त उ�पादन व रोजगार �मळवून देणारे �े� आहे. 

सेवा�े�ा�या वाढ!मुळे बाजाराचा %व�तार होतो, रोजगार वाढतो, मागणी वाढते, 'म%वभागणी 

होत.े भारतीय आ)थ+क %वकासा�या ��ट!ने सेवा�े� हा मह�वाचा दवुा आहे. 

   १५ ऑग�ट १९४७ रोजी भारतान े�वातं4यानंतर �म' अथ+6यव�थेचा ि�वकार केला. भारत हा 

%वकसनशील देश असून शतेी हा मु:य 6यवसाय आहे. ;ामीण भागाचा %वकास घड%व>या�शवाय 

भारताच ेआ)थ+क %वकासाचे �व?न पुण+ होणार नाह!. भारताची लोकसं:या झपा	याने वाढत आहे. 

दाAरBय व बेरोजगार!चे Cमाण वाढत आहे. वाढ�या लोकसं:येनुसार रोजगार एपलEध होणे गरजेच े

आहे. देशात आ)थ+क व सामािजक CGन �नमा+ण झाले आहे. Hहणून भारत हा वेसनशील देश असून 

येथे बेरोजगार!�या CGनांवर उपाययोजना करणे देशातील जनते�या ��ट!ने सकारा�मक आहे. 

   जाग�तकIकरणाचा %वचार करता भारतीय अथ+6यव�थेतील ततृीय �े�ात सेवा�े�ाचा 

समावेश होतो. सेवा�े�ात Cामु:याने 6यापार, वाहतूक, दळणवळण, %व�तपरुवठा अशा अ�Gय 

सेवांचा सामावेश होतो. ;ाहकां�या गरजेCमाणे जलद व कमीत कमी Lकमतीला व�तू पुरवठा 

करणे हे सेवा�े�ाचे Cमुख उNO�ट आहे. उ�पादकता, Nटकाऊपणा, उपयुQतता आRण संभा6यता 

यात सुधारणा करSयासाठT माणसाने आप>या वेळेचा व Uानाचा उपयोग कVन सेवा �े�ाचा 

%व�तार केला. 

   भारतीय अथ+6यव�था तीन �े�ांमWये %वभागल! आहे. Cाथ�मक �े� यामWये कृषी, 

पशुपालन, मासेमार! इ. चा समावेश होतो. Z%वतीय �े� यामWये उ�पादन CL[या, बांधकाम यांचा 

समावेश होतो. आRण ततृीय �े�ात अथ+6यव�थेतील सव+ Cकार�या अ�Gय �वVपातील सेवांचा 

समावेश होतो. यामुळेच याला ‘सेवा�े�’ असे संबोधले जाते. 

   उZयोग या बरोबर!ने अथ+6यव�थेतील मह�वाचा घटक Hहणजे ‘सेवा�े�’. जसजसे 

औZयो)गकIकरण वाढत गेले, तसतसे द]ुयम आRण पूरक 6यवसाय वाढत गेले. जसे शतेी व 

उZयोग हे पूरक आहेत. Hहणजेच उZयोगा�शवाय व�तू तयार होत नाह!त, तसेच सेवा�े� हे सु^ा 

शतेी व उZयोग �े�ात मह�वाचा घटक आहे. सेवा�े�ामुळे सव+च �े�ात मो_या Cमाणात रोजगार 
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�नमा+ण झाला आहे. तं�Uानाचा वापर मो_या Cमाणात सव+� होत आहे. यातून उ�प`नातह! भर 

पडत आहे. वाहतूक, दळण-वळण, माNहती तं�Uान यातह! मो_या Cमाणात भर पडत आहे. 

 

1. उ�ेश 

1) सेवा�े� अथा+चा अaयास करणे. 

2) सेवा �े� 6या:येचा अaयास करणे. 

3) सेवा �े�ा�या वै�श�	यांचा अaयास करणे. 

4) सेवा �े�ाची अथ+6यव�थेतील भू�मकेचा अaयास करणे. 

 

2. ग�ृहतके 

1)  सेवा�े� अथा+चा अaयास कर!त आहे. 

2)  सेवा �े� 6या:येचा अaयास कर!त आहे. 

3)  सेवा �े�ा�या वै�श�	यांचा अaयास कर!त आहे. 

4)  सेवा �े�ाची अथ+6यव�थेतील भू�मकेचा अaयास कर!त आहे. 

 

3. सेवा �े� अथ� [Meaning of Service Sector] 

भारतीय अथ+6यव�थेतील ततृीय �े�ात सेवा�े�ाचा समावेश होतो. सेवा�े�ात Cामु:यान े

6यापार, वाहतूक, दळणवळण, %व�तपुरवठा अशा अ�Gय सेवांचा समावेश होतो. सेवा�े�ाचे उNO�ट 

Hहणजे ;ाहकां�या गरजेCमाणे जलद व कमीत कमी Lकमतीला व�तू पुरवठा करणे. 

उ�पादन �मता, Nटकाऊपणा, उपयुQतता आRण संभा6यता यात सुधारणा करSयासाठT 

माणसाने आप>या वेळेचा व Uानाचा उपयोग कVन सेवा�े�ाचा %व�तार केला. आंतररा�c!य मानक 

युनायटेड नेश`स नुसार या उप[मामWये पुढ!ल बाबींचा समावेश होतो. 

1) घाऊक व Lकरकोळ 6यापार, मोटार, वाहने, मोटारसायकल!, वैयिQतक आRण घरगुती 

व�तूंची दVु�ती. 

2) हॉटेल आRण रे�टॉरं	स 

3) वाहतूक, संचय आRण संCेषण 

4) आ)थ+क मWय�थी 

5) भू-संप�ती भाeयान ेदेणे आRण 6यवसाय घडामोडी 

6) साव+ज�नक Cशासन आRण संर�ण, सQतीची सामािजक सुर�ा 

7) �श�ण 

8) आरोfय आRण सामािजक काय+ 

9) अ`य समुदाय, सामािजक आRण वैयिQतक सेवा घडामोडी 
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� सेवा �े�ातील अथ��यव�थेतील
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   सेवा हा 6यQतीचा अतंग+त

नागAरकां�या NहतासाठT सरकार

Hहणजे मदत करणे, साहा]यता

एकाकडून दसुgयाला देतो पण

 

4. �या�या 

1) �या�या : सेवा [Definition of Service]

“लोकां�या गरजा भाग%वणार!

सेवा, सेवाकाय+, 6यव�था.” 

“Method or organization that cater to the needs of people, the work, service, 

service work or arrangement.”

“सेवा Hहणजे अशी L[या

हQक �नमा+ण होत नाह! तर गरजांची

“Service is such activity which transfer benefit from one person to another 

to satisfy need without transferring ownership.

 

ब) �या�या : सेवा�े� [Definition of Service Sector]

“सेवा�े� हा अथ+6यव�थेचा

सेवां�या तरतुद!ंशी संबं)धत आहेत

“Service Sector is that part of the economy concerned with the provision of 

a wide variety of personal & business services.

[By – Financial Definition]

वर!ल 6या:येवVन असे
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अथ��यव�थेतील �थान 

अतंग+त गुण असून यामWये शाAरर!क व बौ%^क 'मांचा

सरकार माफ+ त सु%वधा �नमा+ण केले>या आहे �या Hहणजे

साहा]यता करणे, शु'शूा करणे. सेवा ह! अशी L[या आहे

पण व�तूCमाणे मालकI हQक �नमा+ण होत नाह!. 

[Definition of Service] 

भाग%वणार! प^ती Lकंवा सं�था, एखाद! सं�था कर!त

“Method or organization that cater to the needs of people, the work, service, 

service work or arrangement.” 

L[या िजचा लाभ एकाZवारे दसुgयाला देतांना व�तूCमाणे

गरजांची पुत+ता होत.े” (को�टर व आम+�cाँग) 

Service is such activity which transfer benefit from one person to another 

to satisfy need without transferring ownership.” 

[Definition of Service Sector] 

अथ+6यव�थेचा भाग असून �या %व%वध Cकार�या वैयिQतक

आहेत.” (आ)थ+क 6या:या) 

Service Sector is that part of the economy concerned with the provision of 

a wide variety of personal & business services.” 

Financial Definition] 

असे �नदश+नास येत ेकI, सेवा Hहणजे – 
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'मांचा समावेश होतो. 

Hहणजे सेवा होय. सेवा 

आहे kयाचा लाभ आपण 

कर!त असलेले काम, 

“Method or organization that cater to the needs of people, the work, service, 

व�तूCमाणे मालकI 

Service is such activity which transfer benefit from one person to another 

वैयिQतक आRण 6यवसाय 

Service Sector is that part of the economy concerned with the provision of 
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� मदत करणे 

� सहा]यता करणे

� शु'षूा करणे 

�पधl�या युगात सेवा�े�

बँकIंग, दळणवळण, साठवण

6यावसा�यक सेवा पुर%व>या जातात

होतो. mया 6यQती देशा�या %वकासा�या

5. सेवा �े�ाची वै�श� ये 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सेवा या अ�पश+नीय 

गुणा�मक �या भासमान असतात

यात �पश+नीयता जाणवते. 

�श�काने Nदलेले �श�ण व 

उपभोQते अनेक असू शकतात

कोण�याह! सेवेचा उपभोग

नाह!, उदा. वैZयकIय सेवा, Cवास

घटक असून त ेएकमेकांपासून

�यांच ेUान. सेवांच े�वVप ;ाहकानुसार

;ाहकांची 6यिQतगत हजेर!
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करणे 

 

सेवा�े� आ)थ+क %वकासात मह�वाची भू�मका पार पाडत

साठवण इ. बाबी सेवा�े�ामWये मोडतात. या �े�ामाफ+ त 

जातात. सेवा�े�ामWये – डॉQटर, �श�क, वकIल 

%वकासा�या ��ट!ने उ�तम सेवा देत असतात. 

 असून �यांना इतर व�तूंCमाणे आकार, गंध, वजन

असतात. अ�पश+नीयता हे सेवां�या Cकारानुसार 

. सेवा माजपoीने मोजता येत नाह!, उदा. वकIलानी

 Uान यांच े मोजमाप करणे कठTण कठTण असते

शकतात, उदा. करमणूक सेवा, रे>वे, बस, %वमानसेवा, Uानाज+न

उपभोग घेऊन वापर करता येतो. परंत ु�याची मालकI

Cवास सेवा, करमणूक सेवा इ. सेवा देणारा आRण

एकमेकांपासून वेगळे करणे अशQय आहे, उदा. डॉQटर व �यांचे

;ाहकानुसार बदलते. सेवांचा साठा करता येत नाह!

र! असावी लागते. सेवा अ�Gय व अ�पश+नीय 
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पाडत आहे. पAरवहन, 

 वैयिQतक व 

 इ. चा ह! समावेश 

वजन नसते. सेवा या 

 ठरते. हॉटेल, Cवास 

वकIलानी Nदलेला स>ला, 

असते. एकाच सेवांच े

Uानाज+न इ. 

मालकI ह�तांतर!त होत 

आRण सेवा हे अ%वभाkय 

�यांचे Uान, �श�क व 

नाह!. सेवा �े�ामWये 

 आहे. सेवा उZयोग 
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अथ+6यव�थेत मह�वाची आहे

होत.े �पधl�या युगात सेवा �े�ाला

 

6. सेवा �े�ाची अथ��यव�थेतील
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जाग�तकIकरणा�या

कोण�याह! देशाचा %वकास

Cमाणावर अवलंबून आहे

टQके होता. तो २००५-२००६

टQकेवार! 6यापार हॉटेल, 

इतर 6यावसा�यकांचा समावेश

�पधl�या युगात 

उ�प`नात या �े�ाचा हातभार

टQके वाटा सेवा�े�ाचा आहे

कमी होSयास मदत होत.े

%व�तीय सं�थां�या

होSयास साहा]य झाले. 

वाहतूक कंप`यांनी भारतात

�मळवल!. �याचCमाणे परदेशी

�े�ांचा %व�तार होऊन �यातून

कोट! Vपयाच ेपरकIय चलन

परकIय चलन �मळाले. 

�नगडीत आहेत. 

Journal, ISSN 2277-727X, Vol-10, Issue- 02, Apr-Sept 2021 (Half Yearly)

w w w . l i i r j . o r g                                                      ISSN 2277

आहे. कारण यापासून रोजगार �न�म+ती होऊन बेकार!

�े�ाला चांगलाच C�तसाद जनतेकडून �मळत आहे

अथ��यव�थेतील भू�मका / मह$व 

 

जाग�तकIकरणा�या CL[येतसेवा�े�ामुळे आ)थ+क %वकासाचे )च�च

%वकास हा शतेी, औZयो)गक �े� �याचबरोबर 

आहे. १९५० – ५१ मWये सेवा �े�ाचा Nह�सा भारतीय

२००६ मWये ५० टQQयांपे�ा जा�त होता. या �े�ात

, वाहतूक व दळणवळण या �े�ांची आहे. �यानंतर

समावेश होतो. 

 सेवा�े� हे भारतीय अथ+6यव�थेचे एक Cभावी

हातभार जा�त Cमाणात आहे. २०१० �या GDP 

आहे. यातून रोजगार �न�म+ती होऊन कुटंुबाचे उ�प`न

. 

सं�थां�या वाढ�या Cभावामुळे भारतीय कारखा`यांमWये

. आध�ुनकता वाढल! आRण उ�पादन खचा+त कपात

भारतात व इतर देशांमWये सहल! आयोिजत करSयाची

परदेशी पय+टन कंप`यांबरोबर सहल!चे �नयोजन 

�यातून रोजगार �नमा+ण झाला. या 6यवसायातून

चलन �मळाले, तसेच २०१८ साल! या 6यवसायातून

. भारता�या एकूण रोजगारापैकI ८.१ टQके लोक
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बेकार! दरू होSयास मदत 

आहे. 

)च�च बदलले आहे. 

 सेवा�े�ावर मो_या 

भारतीय अथ+6यव�थेत २७.५ 

�े�ात सवा+त अ)धक 

�यानंतर %व�त, %वमा व 

Cभावी �े� आहे. रा�c!य 

GDP मWये भारतात ५५.३ 

उ�प`न वाढते. व बेकार! 

कारखा`यांमWये आध�ुनकIकरण 

कपात झाल!. खाजगी 

करSयाची परवरनगी 

 केले. यामुळे पय+टन 

6यवसायातून २००४ मWये २,१२८ 

6यवसायातून १६.९१ लाख कोट! 

लोक हे पय+टन�े�ाशी 
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देशा�या आ)थ+क Cगतीत सेवा�े�ाचा मोठा हातभार आहे. 6यापार, हॉटेल, 

दळणवळण, वाहतूक इ. �े�ातून रोजगार �न�म+ती दैनंNदन वाढत आहे. kया 6यQती Lकंवा 

सं�था सेवा देतात, �यांना GST[Goods & Service Tax] जमा करावा लागतो. शासनाला 

सेवाकर [Service Tax] अंतग+त कर उ�प`नन �मळवून देSयात सेवा�े�ाचा मोठा वाटा आहे. 

�पधl�या आज�या पAरि�थतीत सा�र आRण �नर�र तVण हे �वतं� 6यवसाय सुV 

कV शकतात व �यामुळे परावलंuब�व कमी होSयास मदत Lकंवा सहा]य होते. 6यQतीन ेCा?त 

केले>या Uानाचा व अनुभवाचा उपयोग कVन तो �वावलंबनावर 6यापार 6यवसाय व उZयोग 

कVन आपले आनंद!, सुखी जीवन जगू शकतो. तसेच ज`माला आले>या C�येक 6यQतीत बरे 

वाईट गुण असतात, तो आप>या गुणा�या उपयोग कVन �वत:च ेचAरताथ+ भागवू शकतो. 

उदा. नेत�ृवगुण, धाडसी वतृत्ी इ. सेवा �े�ातून रोजगार �नमा+ण होत अस>याने �यांच े

NदवसाNदवस वाढत आहे. हे एक ना%वSय आहे. 

 

7. समारोप 

भारतात सेवा�े�ाचा %व�तार झपा	याने होत आहे. बँLकंग, दळणवळण, संCेषण या 

सेवांचा मो_या Cमाणात वापर केला जातो. सेवा �ो�ाच ेसवा+त ह�वाच ेउNO�ट जा�तीत जा�त 

;ाहकांपयxत पाहोच%वणे व �यांना पुण+ समाधान �मळणे हेच आहे. या �े�ात सं:या�मक व 

गुणा�मक बदल होणे गरजेचे / �नकडीच े आहे. या �े�ामुळे आ)थ+क Cगतीचा दर मो_या 

Cमाणात उंचावू शकतो. हे सेवा �े� Cाथ�मक व द]ुयम �े�ात साधनाचा उपयोग योfय करत 

आहे. तसेच उ�पादन खच+ कमी करSयावर ल� कy z!त करत आहे. सेवा �े� जाग�तक 

बाजारात पाय रोवून उभे आहे. Cगतशील व Cगत देश तं�Uानाचा वापर मो_या Cमाणात 

करत आहेत. यामुळे रोजगार �न�म+ती होत आहे. सेवेतील यश हे सेवे�या �वVपावर अवलंबून 

असते. यश हे सहजासहजी �मळ%वता येत नाह!. यश संपादन करSयासाठT काय+�मता, 

त�परता, Uाना)ध�ठTत, Lकफायतीदार, सात�यता असावी लागत.े भारतात सेवा �े�ाला 

मह�वाच े �थान आहे. कारण यातून 6यQती �वावलंबी जीवन जगू शकते. याकारण या 

�े�ातून रोजगार �न�म+ती होत.े �यामुळे 6यQती�या गरजा पूण+ होSयास मदत होत.े 6यQतीला 

आ)थ+क लाभ होतो. �यातून ती �त�या दैनंद!न गरजा भागवून भ%व�यकाळासाठT बचतह! कV 

शकते. अC�य�Aर�या देशा�या रा�c!य उ�प`नातवाढ होते. यातून देशात समता, एकता 

आRण शांतता नांदते. यामुळे सेवा�े�ाचे मह�व NदवसyNदवस वाढत आहे. 
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