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ग्रामीणभागातीलसमस्याआणणसामाणिकणिकास 

मराठिाडयातील ग्रामीण मणिलाांचा णिकास ि सक्षमीकरण: 

प्रा.डॉ.रेणुका दशरथराि बडिणे 

िालना समािकायय मिाणिद्यालय 

रामनगर िालना. 

प्रस्तािना : 

भारत हा खेडयाांचा देश म्हणुन ओळखला जातो.   त्याचबरोबर भारत हा कृषिप्रधानदेश आहे. भारतातील 

जवळपास ७०  टके्क जनता खेडयात राहून आपला उदरषनवााह कररत आहे. ग्रामीणभागात उपषजषवकेचे प्रमख साधन 

शेती हे आहे, शेतीवर आधाररत आधाररत काषहकुटीर उद्योग षह केले जातात. या मधे शेळीपालन मेंढीपालन,  दुग््धाा 

व््याावसाय हे पारांपाररक व््याावसाय आहेत. मागील दशका पासून कृषिषवभागाच्या वतीने तशेच कृषि-षवज्ञान 

कें द्राच्यावतीने कृषिवर आधाररत फळप्रषिया, उपलब््धाा साधनसाषहत्याच्या माध्यमातून उद्योगव््याासवसाय, 

फळप्रषिया जॅम, जेली,  सॉस बनषवणे , भाजीपाल्या वर प्रषिया करुन त्याांना बाजार षमळवून देणे अश्या 

षवषवधप्रकारच्या गोष्ी ांवर भरदेण्यातआलाआहे. 

ग्रामीण भागातील नेहमीच पुरुिाच्या बरोबरीने खाांदयाला खाांदा लावून अषवरत कष़् करताांना षदसून येते. ग्रामीण 

मषहलेच्या पाचवीला कष़्  पुजलेले आहेत की काय असा षवचार येतो.  घर,  मुले,  शेती,  इतर कुटीर उद्योग या मधे 

ती इतकी गुरफटली की स््वाात:कडे लक्ष देण्यास षतला वेळच षमळत नाही. मात्र ती सातत्याने कष़् कररत असते. 

प्रते्यक मषहलेचे स््वााप््नाा असतात, आशा-आांकाक्षा असतात. आहे त्यापररस्थिती पासून उांच जाण्याची इच्छाअसते. मात्र 

ग्रामीण भागात योग््याा त्या प्रमाणात साधने उपलब््धाा नसल्या कारणाणाने बऱ्यादा  षतला पररस्थितीशी समायोजन 

करावे लागते . षह जरी सत््याा पररस्थिती असली तरी मागील काषह दशकाां पासून शासनाने अनेक षवध योजना सुरु 

केल्या आहेत ज्यातून मषहलाांचा सवाांगीण षवकास होइल. आषण षवकासातून मषहलाांचे सक्षमीकरण होई 

* सांशोधनिरलेखनणिषयाचीणनिड : 

ग्रामीण षवभागातील स्त्रीयाांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेवून त्याांच्या षवकासा षवियी व सक्षमीकरणा षवियी सषवस््ताार 

माांडणी करणे. 

* सांशोधनलेखनामागीलउणिष्टये : 

1) ग्रामीण भागातील स्त्रीयाांचे अध््याायन करणे. 

2) ग्रामीण भागातील स्त्रीयाांच्या आषिाक पररस्थितीचे अध््याायन करणे. 

3) ग्रामीण भागातील स्त्रीयाांचे शेती तील योगदान अभ्यासणे. 

4) ग्रामीण भागातील स्त्रीयाांच्या  व््याावसाय, उद्योगा षवियी जाणून घेणे. 
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5) ग्रामीण स्त्रीयाां साठी असणाऱ्या शासकीय योजनाांचे अध््याायन करणे. 

6) ग्रामीण भागातील सद्यस्थितीचे अध््याायन करणे. 

* ग्रामीणभाग ि सद्यस्थथती : 

ग्रामीण भागात शेती षवियी मोठया प्रमाणात उदाषसनता आढळून येते.   शहराकडे येणारा युवक वगा वाढताांना 

षदसतो. अवकाळी पासून, ओला व सुका दुष्काळ, यामुळे हवाल षदल झालेला ग्रामीण समाज. शहरा लगत असणारी 

खेडे जी रोडला लागून आहेत तेिील ग्रामथि्ाा शेती ची जमीन बेभाव षवकून मोकळी होत आहेत.  सांसाराचा गाडा 

हाकण्यासाठी शहरा कडे येत आहेत.  शेतीत च काषह नाही तर मषहला वगा काय कामकरणार? कोणता उद्योग, 

व््याावसाय करणार ? हे जरी खरे असले तरी पररस्थिती शी दोन हात करण्याची सवय आज ग्रामीण भागातील 

मषहलाांना तारुण नेत आहे. 

* ग्रामीण भागातील मणिलाांची णिकासा णिषयीची सांज्ञा : 

षवकास म्हणजे जे आपल्या जवळ आहे जसे आहे त्यापेक्ष उच््चाा प्रतीचे उपलब््धाा होणे आषण समाधान प्राप््ताा होणे 

होय. या मधे मानषसक, शारररीक, आषिाक, कौटूांषबक आषण वैयस्िक ररत्या सकारात््मााक पररवता न होणे होय. 

राहणी मान, घर, बॅकेतील ठेवयात वाढ होणे. घरर, शेतात वाहन येणे. आधुषनक पध्दतीने शेती करणे. मुलाांच्या 

लग्नासाठी, षशक्षणासाठी पैसा जमा करणे इत्यादी. 

 

* सक्षमीकरणम्हणिेकाययाणिषयीअध््याायन : 

स्त्रीांयाना सत्ता, सांपत्ती,  अषधकार व षनणाय स्वातांत्र्य षमळाल्या षशवाय स्त्री सक्षम होवूच शकणार नाही. स्त्रीयाांचा 

षवकास हा सक्षमीकरणाांवरच अवलांबून आहे. हे दोन्ही एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. षवकासाठी स्त्री षह सक्षम 

असणे षकां वा होणे अत्यावश््यााक आहे. स्त्रीची मानषसकता सकारात््मााक आषण उच््चाा मनोबल षतला सक्षम बनवत 

असते. 

* सद्यस्थथतीतील णिकासात््मााक पररस्थथतीचे अध््याायन : 

“बचतगट”  याप्रभावी माध्यमातून ग्रामीण स्त्री सक्षम होताना षदसत आहे. मराठवाडयातील अनेक मषहला आवळा, 

जॅम, जेली,लोणची, फळप्रषियाांच्या माध्यमातून छोटे-छोटे उद्योग उभे करु लागल्या                                                                                                          

आहेत. पापड, कुरडाया, शेवाया, खारोडया, वडा हे पदािा उतृ्कष़्ररत्या तयार करुन बचत गटाच्या माध्यमातून षवकू 

लागल्या आहेत .छोटया –छोटया स्टॉल पासून मॉल पयान््ताा आपले उत्पादन पोहणा षवण्याचा यशस्वी प्रयत््नाा त्या 

कररत आहेत. बचत गटा मुळे पैसा हाती खेळत आहे. मषहला बँकेशी मैत्री पूणा व््याावहार ठेवत आहेत. त्याांच्या तील 

आत््मााषवश्वास वाढीस लागल्याचे षदसून येते. षवषवध शासकीय योजनाांची त्या माषहती घेत आहेत. तसेच त्या योजनाांचा 

लाभ घेण्यासही त्याांनी सुरवात केलेली आहे.  हे सवा सक्षमीकरणाचे पैलू आज ग्रामीण मषहलाांमधे आढळून येत आहेत. 
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* मणिला णिकासासाठीच्या शासकीय ि णनमशासकीय यांत्रणा 

- नाबाडा 

- कृषि षवभाग 

- वन षवभाग 

- कृषि षवज्ञान कें द्र 

- षजल्हा पररिद 

- मषहला आषिाक षवकास महामांडळ 

- मायिोफायनान््साा षवभाग 

- सामाषजक सांथिा 

- ग्रामीण षवकास बँक 

- षजल्हा उद्योग कें द्र 

- एम.सी. ई. डी. 

- षजल्हा ग्रामीण षवकास यांत्रणा 

- पांचायत सषमती. 

या सारख्या अनेक शासकीय व षनम शासकीय यांत्रणा मषहलाांच्या उद्योजकीय  व््याावसायासाठी  अहोरात्र काया कररत 

असतात.  उदे्दश एकच मषहला सक्षमीकरण. आज ग्रामीण स्त्री सुषशषक्षत होत आहे. ती अांगठया ऐवजी सही करुन 

स््वाात:चा आत््मााषवश्वास वाढवत आहे.  षतच्यातील कलागुणाांना ती वाव देताांना षदसत आहे. 

समारोप :- 

स्त्री ही मुळातच सांयमी,  शोषिक,  कष्ाळूवृत्तीची आहे. षनसागाने षतला पुरुिाां पेक्षा अषधक सक्षम बनषवले आहे. 

षतच्या मधे प्रचांडबुस्ध्दमत्ताआषण वैचाररकता सुध्दा आहे. गरज होती ती फि्ाा षतला पुढे आणण्याची,  सहकाया, 

पे्ररणा देण्याची आषण या  गोष्ीही आता घडत आहेत. स्त्रीयाांचा षवकासा साठी व सक्षमी करणासाठी ती स््वाात:च 

जबाबदार राहणार आहे. प्रगतीच्या वाटा षतच्या समोरअसांख््याा आहेत. उांच भरारीमारण्याची उमेद षतच्या मधे जागृत 

झालेली आहे. बचत गट  हे ग्रामीण मषहलाांचे कलपतरु ठरले आहे. त्या मुळे षवकासा बरोबरच षतचे नकळत 

सक्षमीकरण होत आहे. 

देशातील  ५०  टके्क जनता स्त्रीयाांची आहे. त्याची कायाशिी,  वेळ,  ज्ञान याांचा ही पुरेपुर वापर होणे ही काळाची 

गरज आहे. देशाच्या षवकासात पुरुिाांच्या बरोबरीने मषहलाांचा सहभाग असणे षह देशाच्या षवकासासाठी महत््वाा पूणा 

बाब आहे. 
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* सांदभय :- 

१) सामाषजक के्षत्रातील मागील  २४  विाा तील योगदान  व  अध््याायनातून लेखाची माांडणी केलेली आहे. 

२) ३५०० हुन अषधक बचत गटाची बाांधणी. 

३) नाबाडाच्या माध्यमातून ग्रामीण मषहलाांना प्रषशक्षण. 

४) एम.सी. ई. च्या वतीने उद्योजकीय प्रषशक्षण व मागादशान. 
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