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ग्रामीण महिला सशक्तीकरण - हशक्षण आहण आहथिक सुरक्षा 
 

डॉ. चंद्रकांत बन्सीधर भांगे 

प्राध्यापक व हवभाग अध्यक्ष संशोधक मागिदशिक, 

सैहिक शास्त्र हवभाग, श्री. हशवाजी कॉलेज, परभणी 
 

  आज  21 वे शतक हे ववकासाचे मानले जात आहे. तसेच भारताच्या ववकासाचे देखील मानले जात आहे. जागवतक 

पातळीवरील राष्ट्र ाकडून देखील यास दुजोरा हा प्राप्त होत आहे. राष्ट्र ीय सुरक्षासाठी राष्ट्र ाांची दोन अांगे महत्वपूर्ण असतात 

त्यात अांतगणत आवर् बाह्य अशीच अांगे ही ववकासाची देखील असतात. राष्ट्र ाांची बाह्य आवर्क अांतगणत ववकासाची अांगे, 

भारताचा अांतगणत अांगाच्या ववकासाववषयी अवलोकन केले असता सामावजक, राष्ट्र ीय, भौगोवलकतेच्या वनकषानुसार 

महत्वपूर्ण दोन अांगे म्हर्जेच स्त्रि आवर् पुरूष  होय. िी आवर् पुरूष दोन्ही ववकासासाठी महावपूर्ण ठरतात. भारत राष्ट्र  हे 

पूवीपासूनच पुरूषप्रधान सांसृ्कतीचे आहे. मानवी जीवनाच्या, राष्ट्र  ववकासाच्या प्रते्यक अांगावर पुरूषाचा प्रभाव, वचणस्व 

जार्वते. परां तू विटीशाकडून भारताला स्वातांत्रयप्राप्त झाल्यावर आजगत िी आवर् पुरूष याांच्यातील असमानता, दुरावा 

कमी व्हावा यासाठी प्रयत्न होत आहेत. यासाठी प्रयत्न ववववध अांगाने योजना, सामावजक घटकाांकडून होत आहेत. परां तू 

भारतातील शहरी के्षत्रातील मवहलाांच्या जीवनमानात बरीचशी क्ाांती, बदल वदसून येते परां तू भारतातील ग्रामीर् के्षत्रातील 

मवहला सशक्तीकरर् ववशेषत: वशक्षर् आवर् आवथणक के्षत्रातील मवहला सशक्तीकरर् या बाबतची प्रगती राष्ट्र ीय ववकास, 

सुरक्षासाठी आवश्यक आहे. याकडे सातत्यपुर्ण ववववध कायणक्म राबववरे् आवश्यक बनते. ही भारतीय ववकासाची गरज 

असल्याचे मान्य करावे लागते.  

महिला सशक्तीकरण :- महात्मा गाांधी मवहला सशक्तीकरर् म्हर्जे समाजाचा गुर्ात्मक ववकास असे म्हटले  मवहला 

सशक्तीकरर् सशक्तीकरर् म्हर्जेच एखाद्या कृती अथवा कायाणस प्रवत ववरोध करण्याची क्षमता तसेच एखाद्या कायाणस, 

व्यक्तीांना बळ देरे् ज्यात ववशेषत: स्त्रियाांना वैचाररक सकारात्मक करून त्याांच्या जीवनाला पररपूर्ण आकार देर्ारे घटक- 

आवथणक , सामावजक , राजकीय, भौवतक , मानवसक आवर् आरोग्य सांबांधी जागृती करून जीवन पररपूर्ण करण्याच्या 

सकारात्मक वक्या होतात. यातून स्त्रियाां ह्या समाजात सक्षमपरे् आत्मववश्वासाने जीवन कायण पार पाडू शकतील तसेच स्त्रि- 

पुरूष समानता ही साधली जावू शकेल. मवहला सशक्तीकरर्ाचा सार थोडक्यात असा की अश्या कृती , कायण होतील की 

ज्यातून मवहलाांना जीवन जगताांना आत्मसन्मान, आत्मववश्वास आवर् जीवनाची सुरवक्षतता वनमाणर् होईल.  

महिला सशक्तीकरण आहण आज भारताची स्थथती :-  

 स्वांतत्रताप्राप्तीनांतर भारतातील मवहला सशक्तीकरर् हे प्रारांभ झाले परां तू हे साधारर्त: शहरी भागात कें वित रावहले 

परां तू मवहला सशक्तीकरर् हे िी-पुरूष समानता वनमाणर् कररे्, मवहलाांना पुरूषासोबत समान अवधकार प्राप्त करून देरे् 

हे उविषे्ट् पररपूर्णपुरे् अजून ही प्राप्त शकलेले नाही. भारतातील मवहला सशक्तीकरर्ाला बळकटी यावी ह्या हेतूने, भारत 

सरकारने घोवषत धोरर्ानुसार 2001 मवहला सशक्तीकरर्ाचा मुख्य उिेश मवहलाांचा आवथणक ववकास आवर् यासाठी 

सकारात्मक वातावरर् बनववण्यासाठी यातील राजकीय, आवथणक , सामावजक जीवनमानात मौलीक स्वतांत्रता अवधकार 

मवहलाांना प्राप्त व्हावेत यासाठी प्राधान्यक्म वदला होता. तरी आज ववशेषत: भारतातील के्षत्रात मवहला सशक्तीकरर् हे 

मयाणवदत अवस्थेत पोहोचले आहे. या ववषयीची महत्वपूर्ण दोन के्षते्र आहेत.  

1) वशक्षर्    2) आवथणक सुरक्षा    

1) वशक्षर् :-  

  वशक्षर् हे वाघीरे्चे दुध असे कमणवीर भाऊराव पाटीलाांनी साांगीतले आवर् ते वास्तववक सत्य आहे. ज्याांनी पुरूष , 

स्त्रिया असो वशक्षर् घेतले त्याचे वशक्षर्ाच्या माध्यमातून सशक्तीकरर् झाले. स्वातांत्र्यानांतर वशक्षर् हे सवाणपयंत पोहोचले 

अशी सवांची अपेक्षा होती अथाणत भारतीय सांववधान लागू केल्यानांतर पुढील दहा वषाणच्या काळात प्राथवमक वशक्षर् हे 

सक्तीचे, मोफत असावे असे एक मागणदशणक तत्व होते कारर् राज्यकते , तज्ञ , ववचारवांत वशक्षर्ातून ववकास होतो हे 

मावहती होते.  

भारतातील महिला हशक्षणाची स्थथती :- 

 1901  ला भारतातील िी-साक्षरता प्रमार् हे 0.6% एवढे होते जे की भारताला स्वातांत्र्य प्राप्त झाल्यानांतर 1951 ला ते 

वाढून 8.9% एवढे झाले. भारत सरकारच्या 2011 च्या जनगनना अहवालानुसार भारताचा साक्षरता दर हा 74.04% एवढा होता जो 

2001 मधे्य 64.84 % एवढा होता. याच दरम्यान िी- साक्षरता चा दर हा 11.79% नी वाढला जो की मवहला सशक्तीकरर्ला 

बळकटी देर्ारा आहे. परां तू भारतातील वबहार, उत्तरप्रदेश , मध्यप्रदेश, राज्यस्थान सारख्या राज्यात िी वशक्षर्ाचा दर हा 

राष्ट्र ीय प्रमार्ापेक्षा कमी आहे. या राज्याची स्त्रस्थती वचांताजनक आहे. याऊलट केरळ राज्य वशक्षर्ात अगे्रसर आहे.  

 केरळ राज्य हे मवहला वशक्षर् सशक्तीकरर्ात अगे्रसर आहे. केरळमधे्य 87% मवहला वशक्षर्ाने पूर्ण आहेत. 

प्रजननाचा दर हा 2.2% एवढी आहे. यावशवाय बालाकाचे मृतू्य प्रमार् हे 22 प्रवत हजारामागे आहे. थोडक्यात भारतात सवाणत 

कमी बालकाांचे मृतू्यप्रमार् केरळ राज्यात आहे. मवहलाांना वशक्षर्ामुळे बालकाांचे पालन पोषर् यात नैपूण्य असते यामुळे 

वशक्षर् हे मवहला सशक्तीकरर्ासाठी वनर्ाणयक ठरते. अथाणत मवहला वशक्षर् घेतलेल्या असल्यास त्या स्वावलांबी होवून 

वनभणयपरे् , आवथणक, मानवसक, न्यावयक, सन्मानाने जीवन जगू शकतात. वशक्षर्ाच्या साह्याने ववज्ञान-तांत्रज्ञान , कला, 
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सांसृ्कती ,लष्करी सेवा, ववववध सेवा के्षत्रात पुरूष पोहोचले आहेत. तशाच मवहला देखील पोहुचू शकतात. यामुळे भारताच्या 

ग्रामीर् के्षत्राचा ववकास घडवून आर्ण्यासाठी ग्रामीर् के्षत्रातील वशक्षर् हे प्राथवमक , माध्यवमक स्तरापयंत मयाणदीत न ठेवता 

ते व्यापक बनववरे् काळाची गरज आहे.  

 अशी की, दुसऱ्या पांचवावषणक योजनेत 40% मुली शाळेत आर्ण्याांच्या सांकल्पाच्या तुलनेत 86% आपर् मागे होतो. 1981 

च्या गर्नेनुसार 6-10 वयोगटातील पवहली ते पाचवी या वगाणत वशकर्ाऱ्या मुली ांची 269.53 लाखावरून 281.1 सांख्या लाखापयंत 

वाढली. 1977-78 मधे्य 1000 मुलाांमागे 630 मुली होत्या ते प्रमार् वाढून 1000 मुलाांना 740 मुली असे झाले अथाणत वशक्षर्ाांच्या 

साह्याने मवहला सशक्तीकरर् हे मध्यम गतीने होते. आजही ग्रामीर् के्षत्रातील वशक्षर् के्षत्रात मुली ांचा वाटा हा ववववध 

कारर्ाांनी अथाणत ग्रामीर् भागातील मुली ांकडे पाहण्याचा दृष्ट्ीकोनातील झालेला अल्प बदल, पालकाांची आवथणक समस्या, 

ररती ररवाज, मुलीकडे मयाणदीत दृष्ट्ीकोनातून पाहरे् आवद कारर्ातून वाढलेला वदसून येत नाही. बहुताांशी मुलाांची नावे ही 

कागदपत्री असुन उपस्त्रस्थतीचे प्रमार् हे अल्पप्रमार्ावर आलेले आहे. वशक्षर्ातूनच ग्रामीर् भागातील मवहलाांना भववष्यात 

ववववधदृष्ट्या व्यक्तीमत्व ववकास, आथीक ववकास सुरक्षा लाभेल हे वनवित.   

माहिलांच्या हशक्षण हवकासासाठी शैक्षहणक धोरण :- 

 िीयाांचे सशक्तीकरर् व्हावे या दृष्ट्ीकोनातून 1952-53 ला माध्यवमक वशक्षर् आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या 

आयोगाने मुलीच्या ववकासासाठी प्रथमत: ववद्यालय सुरू करण्याचा अहवाल वदला तसेच दुगाणबाई देशमुख सवमतीने 1957 ला 

िी-पुरूष वशक्षर्ातील दूरावा कमी करण्या ववषयी उपाय सुचववले. 2007 मधे्य 86 वे सांववधान सांशोधन करून वशक्षर्ाला 

मुळ अवधकारात समाववष्ट् केले गेले. यानांतर 2015 ला भारत सरकारने बेटी बचाओ बेटी पढाओ चा अवभयानाअांतगणत उच्च 

वशक्षर्ासाठी, वववाह कायाणसाठी सुकन्या समृध्दी योजना प्रारांभ केली आहे.  

 भारत सरकारकडून वशक्षर् हे मवहला सशस्त्रक्तकरर्ासाठी व्यापक बनववण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. योजना 

कायणरत होत आहेत परां तू ग्रामीर् भागातील समाजाांची मानवसकता आजही बनववण्यासाठी प्रयत्न कररे् गरजेचे आहे.  

2) आहथिक सुरक्षा:-  

 आज 21 व्या शतकात जीवनमान व्यवस्त्रस्थत करीत असताांना जीवनात आवथकण  सुरक्षा अथाणत आवथणक स्वावलांबनाचे 

महत्व वाढले आहे. पूवी स्वातांत्र्य प्राप्तीनांतर ग्रामीर् जीवन मयाणवदत होते अथाणत मानवी जीवनाला लागर्ाऱ्या गरजा ह्या 

बहुताांशी ग्रामीर् भागातच भागत असत. परां तू ववज्ञान-तांत्रज्ञान , जागवतककरर्ातून नवीन जीवन पध्दतीतील बदल यामुळे 

शहरी अथवा ग्रामीर् भागातील मवहला सशक्तीकरर्ासाठी आवथणक सुरक्षा अत्यांत ममाणचा मुिा बनला आहे. त्यामगील 

काररे्.  

1) ग्रामीर् के्षत्रातील बहुताांशी भागात आजही 21 व्या शतकात धमणजातीव्यवस्था वटकून आहेत. यातून ग्रामीर् भागातील 

मवहलाांचे जीवन हे कठीर् स्त्रस्थतीत जात आहे.  

2) शेती हा ग्रामीर् भागातील प्रमूख व्यवसाय आहे. सातत्याने शेती व्यवसाय हा वनसगाणच्या लहरीपर्ामुळे, बदलत्या 

हवामानामुळे  अडचर्ीत येताांना वदसून येतो.  

3) ग्रामीर् भागातील मवहलावरील आत्याचाराांचे प्रमार् हे आज भारत स्वातांत्र होऊन 71 वषण होत आहेत तरी कायम वदसू 

येते.  

4) नैसवगणक आपत्तीमूळे मवहला ग्रामीर् पररसरात असहाय्य बनतात. 

5) सावकारी कजे यामुळे अनेकदा ग्रामीर् मवहलाांचे जीवनमान अडचर्ीत आलेले आहे. येत आहे.  

6) वशक्षर्ाचा आभाव यामुळे शासकीय योजना अथवा आत्मववश्वास अस्त्रस्थर असल्याने स्वावलांबनास जीवन बनत नाही.  

7) शासकीय मदत वमळण्यातील अडचर्ी अशा ववववध कारर्ातून ग्रामीर् भागातील मवहलाांचे सशक्तीकरर् होरे् ही 

भारताच्या ववकासासाठी आवश्यक होय.  

अश्या पाश्वणभुमीतून मवहलाांना आवथणक सुरक्षा ही रोजगार , उद्योगाच्या माध्यमातून प्राप्त व्हावी यासाठी कें ि राज्य 

सारकार कडून कायणक्म राबववले जात आहेत.  

यातुन ववशेषत: ग्रामीर् भारतातील शेती आवर् शेतीपूरक के्षत्रातून साधारर्त: हा मवहला मजूराांना अवधकावधक 89.5 पयंत 

रोजगार उपलब्ध करून वदला जात आहे. कृषीके्षत्र उत्पादनात 55% ते 66% सहभागीता मवहलाांची आहे.  

 1991 ला ववश्व बँक च्या अहवालात स्पष्ट् करण्यात आले की, भारतातील दुध उत्पादनातील मवहलाांचा 94% सहभाग 

वदसून येतो. जांगलावर आधाररत लघू-स्तरीय उद्योगात मवहला मजूराांची सांख्या ही 51% एवढी आहे. अश्या या मवहलाांनी 

आवथणक सुरक्षा अथवा मवहलाांचे आवथणक सुरक्षा साधली आहे. असे उपलब्ध पररस्त्रस्थती वरून वसध्द होत नाही. म्हर्जेच 

आजच्या स्त्रस्थतीला भारतातील ग्रामीर् भागातील आवथणक सुरक्षा ही मवहलाांची सशक्त झालेली नाही हे मात्र प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष 

आपर्ास मान्य करावे लागते. याांचे प्रमार् देखील असे की, युवनसेफ कडून से्टट ऑफ द वल्डसण वचडून 2009 ला जो 

अहवाल प्रवसध्द करण्यात आला त्यात स्पष्ट् केले गेले की, जगात जे काही बालवववाह होतात त्यातील 40%  हे भारतात होतात 

यातून भारतातील मवहला ही वशक्षर् आवर् आवथणक सुरक्षाने अजुन सशक्त झालेली नाही यासाठी उपाय   

उपाय :- 

1) शहरी भागातील मवहलाकडे पहाण्याचा दृष्ट्ीकोन समाजाचा बदलत आहे. त्यात प्रसार माध्यमे कायदे , सुवशवक्षत 

लोकाांचे प्रमार्, ववचारमांथन अश्या अनेक घटकामुळे ते शक्य बनले आहे. परां तू ग्रामीर् भागात मवहलाांकडे पारांपारीक 
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पध्दतीने अथाणत चुल आवर् मुल यादृष्ट्ीने पावहले जात आहे. ही प्रथमत: सामावजक मानवसकता बदलरे् आवश्यक 

आहे.  

2) ग्रामीर् भागत आज 21 व्या शतकात देखील वशक्षर्च्या सुववधेचा बराचसा अभाव वदसून येतो. अथाणत भारत सरकारचा 

बेटी बचाओ, बेटी पढाओ  हा कायणक्म अवधक प्रभावीत परे् राबववरे् गरजेचे आहे.   

3) मवहलाांना आवथणक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी स्वयांरोजगार योजना  व्यापक बनववल्या पावहजे.  

4) ग्रामीर् भागातील मवहलाांच्या मानवसकेत आत्मववश्वास, वनभणयपर्ा आण्यासासाठी शासकीय तसेच स्वयांसेवी 

सांघटनाकडून प्रयत्न केले गेल पावहजेत.  

5) ग्रामीर् भागातील समाजातील रुढी परांपरा मुळे अनेकदा मवहलाांवर आत्याचार होतात अथवा त्याांना सामावजक जीवन 

जगरे् असह्य बनते अश्या मवहलाांना आवथणक बळकटी आवर् मानवसक आधार व्यापक देण्यासाठी प्रवशवक्षत मवहला 

वनयुक्ती कररे् आवश्यक आहे.  

6) ग्रामीर् पररसरातील मवहलाांना जीवन अनमोल आहे. जीवन सवणशे्रष्ठ आहे आवर् कोर्त्याही दबाव अथवा पररस्थीतला 

घाबरून न जाता वहांमतीने, धैयाणने सांकटाचा सामना करून जीवन जगण्यासाठी प्रयत्न केले पावहजेत अशी मानवसकता 

ही ग्रामीर् मवहलाांची बनववरे् आज 21 व्या शतकात सुपर पावर भारतासाठी गरजेचे आहे.   
 

वनष्कषण :- 

 आज 21 व्या शतकात भारताचा ववववध अांगाांनी ववकास होत असला तरी भारतातील ग्रामीर् के्षत्रातील मवहलाांचे 

सामावजक , आवथकण  सुरक्षा सांबांधीचे जीवन हे कठीर् पररस्त्रस्थतीतून जात आहे. ववववध व्यापक समस्याांनी ग्रस्त आहे. 

याकरीता शासकीय स्तरावरून सातत्याने योजना, आवथकण  सुरक्षा ववषयी राबववरे्, कायदे बनववरे् आवश्यक आहे या 

कायाणत सामावजक सांस्था, वैचाररक, वशकलेल्या ववववध घटकाांचे योगदान देखील वनर्ाणयक आहे.  
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