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प्रस्तावना : 

 भारत हा खेडयाचा देश म्हणून ओळखला जातो. खेडयातील म्हणजे ग्रामीण भागातील जनता 

ही शेतीवर अवलंबून असल्यामुळे हा देश कृषीप्रधान देश म्हणून ओळखला जातो. देशातील 70 टके्क 

पेक्षा ज्यास्त जनता ग्रामीण भागात वास्तव्य करुन राहते. भारताचा खज्या अर्ााने सवाांगीन ववकास 

करायचा असेल तर प्रर्म ग्रामीण भागाचा ववकास करणे आवश्यक आहे. म्हणूनच महात्म गांधी यांनी 

'ग्राम स्वराज्यांची' संकल्पना मांडली व खेडयाकडे चला असा संदेश वदला होता. महात्मा गांधी म्हणाले 

होते की, "जर खेडे नष्ट झाले तर भारत देश नष्ट होईल म्हणून देशाचा ववचार करताना ग्राम ववकासाला 

प्राधान्य वदले पावहजे." 

 भारतीय समाजव्यवस्रे्मधे्य स्त्री-पुरुष यांच्या ववषमतेची दरी पूवीपासून पसरलेली आहे, असे 

वदसून येते. प्राचीन काळापासून स्त्री ही पुरुषाची सुख-दु:खाची समान वाटेकरी ठरत आली आहे. 

प्राचीन काळात भारतात मवहलांना पुरुषाना समान अवधकार प्राप्त होते. मवहलांचा मान-सन्मान केला 

जात असे. याबाबतचे पुरावे आपणांस धावमाक, गं्रर्, चालीररती, संसृ्कती यातून पहावयास वमळतात. जसे 

गागी, लोपमुद्रा या ववदुषी म्हणून ववद्वान सभेमधे्य मानाची जागा वमळत असे. स्त्रीयां गुरुकुलात वशक्षण 

घेण्यासाठी जात असत. प्राचीन काळी वशक्षण, वववाह यासारख्या ववधी बाबत स्त्रीचे मत महत्त्वपूणा 

मानले जात असे. 

 मध्ययुगीन कालंखडात मवहलांच्या हक्कावर मयाादा आल्या. या कालखंडात अत्याचार होत 

होते. त्यांची ववक्री केली जात असे. स्त्रस्त्रयांची सुरवक्षतता या काळात लयास गेली. या असुरवक्षततेच्या 

कारणामुळे त्यांचे कायाके्षत्रही घरापुरतेच मयाावदत रावहले. 

 आधुवनक कालखंडात समाज सुधारकांच्या प्रयत्नामुळे स्त्रीयां वशवक्षत होवू लागल्या. स्वातंत्र 

लढयात त्यांनी पुरुषाप्रमाणेच महत्वाची भूवमका वनभावली होती. त्यामुळे स्वातंत्र्य लढयातील त्यांचे 

योगदान महत्त्वपूणा ठरली आहे. भारतीय संववधानामुळे स्त्रस्त्रयांना समानतेचा दजाा देण्यासाठी अतं्यत 

महत्त्वाचे प्रयत्न केले गेले. त्यात प्रामुख्याने स्र्ावनक स्वराज्य संस्रे्मधे्य त्यांना 50 टके्क आरक्षण वदले 

जात. नोकज्यामधे्य देखील त्यांना आरक्षण प्राप्त झाले आहे. वशक्षणाच्या संदभाात ववववध योजनामुळे 

स्त्रस्त्रयांच्या वशक्षणात देखील वाढ झालेली आहे.परंतु वास्तववक आजही स्त्रस्त्रयांना दुय्यम स्र्ान वदले जाते. 

भातीय समाजव्यवस्र्ा ही पुरुषप्रधान असल्यामुळे फारच र्ोडया प्रमाणात त्यातल्या आवर्ाकदृष्टया संपन्न 

असलेल्या कुटंुबातील स्त्रीयां ह्या स्वतंत्र जीवन जगत आहेत. भारताचा ववकास साध्य करण्यात, महासत्ता 

बनववण्यात स्त्रीयां ही महत्त्वाची भूवमका बजावू  शकतात. त्यामूळे स्त्रस्त्रयांना सक्षम करण्यासाठी त्यांना 

सामावजक हक्क, शौक्षवणक हक््क, राजकीय हक्क, धावमाक हक्क, सांसृ्कवतक हक्क व आवर्ाक हक्क वदले 

जावेत. यामुळेच स्त्रस्त्रयांची स्त्रस्र्ती सुधारेल व त्या सक्षम बनतील. 

मवहला सक्षमीकरणाची संकल्पना :- 

 मवहला सक्षमीकरणाची संकल्पना ब्राझीलच्या 'फावलो फेरे' या वशक्षणतज्ांच्या कल्पनेतून उदायास 

आली आहे. स्त्रस्त्रयांनी आपल्या प्रजोत्पादनावर वनयंत्रण ठेवण्याची क्षमता असणे हे मवहलांच्या 

सक्षमीकरणाचे आवण समतेचे मुलभूत तत्त्व होय. मवहलेला जेंव्हा वतच्या कुटंुबाचे वनयोजन करता येईल, 
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तेंव्हा वतला वतच्या उवाररत आयुष्याचे ही वनयोजन करता येईल. मवहला सशक्त असेल तर वतची 

उत्पादकता ही वाढेल. स्त्री आवण पुरुषामधे्य समानता असणे वकंवा वलंगभाव समानतेला चालना देणे 

हा मवहलांच्या सक्षमीकरणाचा अतं्यत महत्तपूणा आयाम आहे.  

 भारताच्या पंचवावषाक योजनांचा प्रवास लक्षात घेतला तर एक बाब स्पष्टपणे पुढे येते की, स्त्रीचा 

ववचार वकंवा स्त्री-पुरूष समानता प्रस्र्ावपत करण्याचा ववचार 9 व्या पंचवावषाक योजनेपासून अवधक 

गवतमान झाली. मवहला या ववकासाच्या वाटेकरी आहेत. परंतु त्या ववकासाच्या समान वहसे्सदारआहेत. 

अशी वु्यहरचना 9 व्या पंचवावषाक योजनेत करण्यात आली आहे. कनााटक हे भारतातील पवहले राज्य 

ज्यांनी वलंगभावावर आधररत अर्ासंकल्प सावाजवनक खचाामधे्य लागू केला आहे. केरळ व तावमळनाडू 

सारख्या राज्यांनी ही मवहलांच्या वशक्षण, आरोग्य, रोजगार यासाठी वलंगभावावर आधाररत अर्ासंकल्प 

राबवून ववकास संपादन केला आहे. 

सक्षमीकरणाची व्यख्या: 

1. "सक्षमीकरण म्हणजे स्त्रस्त्रयांना त्यांच्यातील आत्मववश्वास आवण अंतगात शक्ती यात वाढ करण्याची 

गरज होय." 

2. "सक्षमीकरण म्हणजे अशी प्रवक्रया आहे की, ज्याद्वारे ज्यांना जीवन जगण्याची संधी नाकारण्यात 

आल्या होत्या. त्या त्यांना परत करणे होय." 

संयुक्त राष्टर ाचा ववकास कायाक्रम आवण मवहला सक्षमीकरण : 

संयुक्त राष्टर ाचा ववकास कायाक्रमाने UNDP वलंगभाव समता आवण मवहलांच्या सक्षमीकरणावर केवळ 

मानवी हक्काचा भाग म्हणून भर वदलेला नाही तर सहाय्यक ववकास उविषे्ट आवण शास्वत ववकास 

साध्य करण्याचा मागा म्हणून या बाबीवंर भर वदला आहे. न्यामंडळापासून ते सनदी सेवा आवण खाजगी 

के्षत्र ते नागरी समाजापयातच्या सवा स्तरावरील शासन व्यवहार संस्र्ामधे्य मवहलांच्या आवाजाला स्र्ान 

प्राप्त व्हावे. जेणेकरुन त्या पुरुषाच्या बरोबरीने सावाजवनक संवाद आवण वनणाय वनधाारणामधे्य सहभागी 

होतील, अशी हमी देण्याकररता UNDP कायारत आहे. 

मवहला सक्षमीकरणाचे महत्त्वपूणा घटक :- 

1. प्रजोत्पादन आरोग्य : 

प्रजोत्पादन आरोग्याबाबत पुरुषाच्या तुलनेत या मवहलांच्या समस्या गंभीर असतात. परंतू त्यांची अवधक 

हेळसांड होत असते. मवहलांना त्यांच्या प्रजोत्पादन आरोग्य ते संरक्षण करता येत नाही. कारण वलंगभाव 

भेदभावावर आधाररत व्यवस्रे्मधे्य त्यांना योग्य मावहती, सेवा पुरववली जात नाही. त्यामुळे मवहलांच्या 

आरोग्य आवण जीववतांच्या हक्कांचे उले्लघन होते. 

2. नौसवगांक संसाधानाची जबाबदारी : 

ववकसनशील राष्टर ातील मवहलावर सवासाधारणपणे पाणी, अन्न आवण इंधन उपलब्ध करुन देण्याची तसेच 

संपूणा कुटंुबाच्या आरोग्य आवण आहाराकडे लक्ष देण्याची जबाबदारी असते. 

3. आवर्ाक सक्षमीकरण : 

पुरुषांच्या तुलनेत मवहलांच्या गरीबीचे प्रमाण अवधक आहे. मवहलांना कुटंुबामधे्य आवण समुदायामधे्य 

ववनावेतन असणाज्यास्वरुपाची अनेक कामे करावी लागत असल्याने मोठया प्रमाणात आवर्ाक ववषमतेला 

सामोरे जावे लागते. त्यामुळे मवहलांच्या सक्षमीकरणातील एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे त्यांचे आवर्ाकदृष्टया 

सक्षमीकरण होय. 

4. शौक्षवणक सक्षमीकरण :- 

जागवतक 2/3 वनरक्षर व्यक्ती ह्या मवहला आहेत. बालमृतू्यचे प्रमाण कमी आवण प्रजोत्पादकता कमी 

असणे या बाबीशंी मवहलांच्या वशक्षणाचा घवनष्ट संबंध आहे. 

http://www.jetir.org/


© 2020 JETIR February 2020, Volume 7, Issue 2                            www.jetir.org (ISSN-2349-5162) 

JETIRDK06085 Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) www.jetir.org 247 

 

5. राजकीय सक्षमीकरण :- 

सामावजक आवण कायदेशीर संस्रे्मूळे आजही मवहलांना मुलभूत कायदेशीर आवण मानवी हक्क, जमीन 

आवण इतर संसाधनापयांत वनयंत्रण, रोजगार आवण अर्ोत्पादन आवण सामावजक व राजकीय सहभाग इ. 

के्षत्रातील समानतेची हमी वमळत नाही. सामावजक न्यायाच्या पे्ररणेतून मवहलांना राजकीय प्रवतवनधीत्त्वामधे्य 

राखीव जागा प्राप्त झाल्या तरी संबंधीत पदाचे अवधकार उपभोगण्याची त्यांची क्षमता ववकवसत वा मान्य 

केली जात नाही. 

मवहला सक्षमीकरण : 

सेन आवण बाटलीवाला यांच्या मते सक्षमीकरण म्हणजे आंतररक क्षमता, आवधक आत्मववश्वास यामधे्य 

वाढ होणे आवण एखाद्याच्या आंतररक जावणवामधे्य झालेल्या बदलामुळे ती व्यक्ती बाह्य अडर्ळ्यावर 

मात करण्यास सक्षम होणे. मवहलांचे सक्षमीकरण म्हणजे मवहलांच्या जगण्याच्या संदभाामधे्य बदल होणे 

ज्यामुळे समृध्द असे मानवी जीवन जगण्याच्या वतच्या क्षमता वाढणे होय. 

मवहलाचे सामावजक सक्षमीकरण : 

भारतातील मवहलांने सक्षमीकरण मोठया प्रमाणात वववध घटकावर अवलंबून आहे. शौक्षवणक स्त्रस्र्ती, 

राजकीय स्त्रस्र्ती, वयोमान इ. मवहला सक्षमीकरणाची राष्टर ीय, राज्य आवण स्र्ावनक पातळीवरील धोरणे, 

आरोग्य वशक्षण, आवर्ाक संधी, वलंगभाव आधाररत वहंसा आवण राजकीय सहभगा इ. के्षत्रात आहेत. 

राष्टर ीय मवहला सबलीकरण धोरणाची घोषणा 20 माचा 2001 रोजी जाहीर केले आवण त्यांचा उिेश हा 

होता की, मवहलांची प्रगती, ववकास आवण सबलीकरण घडवून आणण्यासाठी मवहला ववरुध्द सवा 

स्वरुपातील भेदभाव दूर करण्यासाठी न्यावयक व्यवस्रे्ने बळकटीकरण करण्ेेेा व वनणाय प्रवक्रयेमधे्य 

मवहलांना संधी प्रदान करणे आवण ववकास प्रवक्रयेत जेंडर प्रकरणी ववषयांना मुख्य धारेमधे्य आणणे व 

राव्हाच्या सामावजक, राजकीय आवण आवर्ाक जीवनात मवहलांना त्यांच्या पूणा क्षमतेचा ववकास करता 

येण्यासाठी सक्षम बनववण्यासाठी सकारात्मक धावमाक व सामावजक धोरणद्वारे वातावरण वनवमाती करणे 

आवण मवहलांना राजकीय, आवर्ाक, सामावजक, सांसृ्कवतक आवण नागरी अशा सवा प्रकारचे मानवावधकार 

उपलब्ध करुन देणे. आरोग्य सेवा, सवा स्तरावरील गुणवतेचे वशक्षण कररअर व व्यावसावयक आरोग्य व 

सुरक्षा, सामावजक सुरक्षा, सावाजवनक कायाालये इ. के्षत्रात मवहलांना समान संधी उपलब्ध करुन देणे. 

मवहलांच्या आवर्ाक सक्षमीकरणासाठी ववववध योजना राबववणे, सुक्ष्म ववत्तपुरवठा करणे, संघवटत व 

असंघवटत के्षत्रातील मवहलांसाठी बृहतमयी धोरण ठरववणे, कृषी के्षत्रातील स्त्रीयांसाठी योजना राबववणे इ. 

धोरणात्मक वनणाय मवहला सक्षमीकरणासाठी घेण्यात आले आहेत. 

मवहला राजकीय सक्षमीकरण : 

 भारतातील ग्रामीण मवहलांचे राजकीय सक्षमीकरण मोठया प्रमाणात व्हावे यासाठी ग्रामीण 

मवहलांनी ग्रामीण ववकासाच्या प्रवक्रयेत सहभागी व्हावे म्हणून 1959 मधे्य बलवंतराव सवमतीने सुध्दा 

मवहलांच्या प्रवतवनधीत्वासाठी ववशेष प्रयत्न केले. 73 व्या घटना दुरुस्तीनंतर पंचायती व स्र्ावनक स्वराज्य 

संस्र्ामधे्य स्त्रस्त्रयांसाठी 1/3 आरक्षणाची व्यवस्र्ा करण्यात आली. हे आरक्षण फक्त राजकीय नेतृत्त्व 

सुरवक्षत करण्यासाठीचे नव्हते तर स्त्रस्त्रयांमधील नेतृत्त्व गुणांना वाव देण्याचा व प्रोत्साहन देण्याचा तो 

प्रयत्न होता. मवलांच्या ववकास प्रवक्रयेत ऑगस्ट 1990 मधे्य कें द्र शासनाने केलेली राष्टर ीय आयेागाची 

स्र्ापना हा महत्त्वाचा टप्पा आहे. या आयोगाच्या उविष्टात स्त्रस्त्रयांना ववकासाच्या सवा के्षत्रात संरक्षण 

देणे व ववकासाला चालना देणे हा ही एक भाग आहे. भारतातील स्त्रस्त्रया, त्यातही ग्रामीण समाजातील 

व बहुजन समाजातील स्त्रस्त्रया वषाानुवषा घराच्या चार वभंतीच्या आतच अडकुन पडल्या होत्या चुल आवण 

मुल त्या पवलकडे स्त्रस्त्रयांचे कायाके्षत्र नाही. यामुळे या स्त्रस्त्रयांना सावाजवनक जीवनाचा कसलाही अनुभव 

नाही. राजकीय ववकासाच्या प्रवक्रयेत त्यांचा सहभाग नाही. ग्रामीण ववकासाची वदशा स्त्रस्त्रयांना सोबत 

घेऊन चालल्या वशवाय वनवित होणार नाही. त्यामुळे राजकीय धोरणांत ग्रामीण मवहलांचे सबलीकरण 

करणे अवतशय महत्त्वाचे आहे. ग्रामीण मवहलांना स्र्ावनक स्वराज्य संस्रे्च्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील 

ओबीसी, अनुसूवचत जाती, अनुसूवचत जमाती व अल्पसंख्यांक गट, खुल्या प्रवागातील स्त्रस्त्रयांसाठी 50 टके्क 

आरक्षण सुरु करण्यात आली, ग्रामीण भागातील स्त्रस्त्रयांचे राजकीय सबलीकरण करुन यांचा सामावजक 

दजाा सुधारण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले. 
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मवहला सक्षमीकरणासाठी ववववध शासकीय योजना :- 

1. मवहला आवर्ाक महामंडळ : 

याची स्र्ापना 24 फेबु्रवारी 1975 (महाराष्टर शासन) 20 जानेवारी 2003 मधे्य मवहला ववकासाची 

राज्यस्तरीय वशखर संस्र्ा म्हणून घोवषत करण्यात आली. या योजनेचे धे्यय हे आहे की, ववकास 

प्रवक्रयोतून मवहलांसाठी सामावजक, आवर्ाक व राजनौवतक न्याय प्रस्र्ावपत करणे. मवहलामधे्य आत्मववश्वास 

वाढववणे. स्त्रीच्या ववकासाठी स्वयंसाहाय्य बचन गटांना संस्र्ात्मक स्वरुप देवून बळकट करण्ेे. 

2. मवहला समृध्दी योजना 1993 : 

ग्रामीण मवहलांना आवर्ाक सुरक्षा व प्रोत्साहन देणे. तसेच ग्रामीण मवहलांना सक्षम व वनभार बनववणे. 

18 वषाावरील मवहला बचत खाते ग्रामीण पोस्ट ऑवफसमधे्य सुरु करु शकतात. वकमान ठेव दरात ते 

4 पटीत ते कमाल ठेव 300 रु पयांत. 

3. मवहला समानता योजना 1989 : 

या योजनेतमधे्य मवहलांचे यशस्वी सशक्तीकरण राष्टर ीय शौक्षवणक धोरणाच्या उवदष्टांना एका ठोस वनवित 

माध्यातून कायाक्रमात रुपांतररत करणे.  वशक्षणाच्या माध्यामातून मवहला समानतेने उवदष्ट साध्य 

करण्यासाठी योग्य वातावरण वनमााण करणे आवण जेरू्न मवहला ज्ान मावहती वमळवू शकतील व त्याद्वारे 

त्यांच्या स्व ववकासात व समाजाच्या ववकासात त्या सकारात्मक भूवमका पार पाडतील. 

4. माझी कन्या भाग्यश्री योजना, 5. बेटी बचाव बेटी पढाव योजना, 6. मनोधे्यय योजना, 7. वकशोरी 

शक्ती योजना, 8. स्वाधार योजना, 9. मातृत्त्व सहयोग योजना, 10. स्त्री स्वाभीमान योजना, 11. सुकन्या योजना 

12. देवदासी कल्याण योजना, 13. इंवदरा गांधी मातृत्त्व सहयोग योजना अशा अनेक प्रकारच्या योजना 

लागू केल्या आहेत. 

ज् प्रवतसाद अॅप (asic) :- मवहला सुरके्षच्या दृवष्टने प्रवतसाद हे अॅप अतं्यत उपयोगी आहे. 

ज् हेल्पलाईन (कंटर ोल रुम) :- मवहलांसाठी हेल्पलाईन क्रमांक 1091, संकटकालीन मवहला, जेष्ठ 

नागररक व बाल कामगारासाठी 103 हा क्रमांक आहे. मवहलांना सक्षम करण्यासाठी प्रते्यक वठकाणी 

त्यांनी सुरवक्षतता महत्त्वाची आहे. कामाच्या वठकाणी लैंवगक छळ कायदा ऑनलाईन तक्रारीसाठी सववधा, 

181 मवहलांसाठी हेल्पलाईन मुळे मवहला सक्षम होणार आहेत. वतहेरी तलाक बंदीला लोकसंखे्यने 

मंजूरी वदल्यानंतर कें द्र सरकारने अध्यादेश काढला आहे. 

समारोप : 

भातरीय संसृ्कतीमधे्य नारीशक्तीची संकल्पना पुरातन काळापासून अस्त्रस्तत्त्वात आहे. भारतात अनादी 

काळापासून देवीच्या ववववध रुपाची उपासना करण्याची पध्दत आहे. पूवा भारतात काली, मौसासूर, 

मवदानी आवण केरळमधे्य भागवती या सारख्या ववववध रुपात देशभरात देवीची उपासना करण्यात येते. 

शक्तीच रुप म्हणून देवीची उपासना आवण आराधना करण्यात येते. परंतु ही नाण्याची एक बाजू 

आहे. दुसज्या बाजूला मवहलांना त्यांच्या जीवनात आवण कुटंुबात मत व्यक्त करण्यात स्वातंत्र्या पण 

वदल जात नाही. त्यांच जीवन हे पुरुषाच्या अवधन असते. त्यांच्या आशा आकांक्षा इच्ांना महत्त्व वदले 

जात नाही.  

संदभा सूची : 

1. पाटील बी.बी. महाराष्टर शासन आवण राजकारण, फडके प्रकाशन कोल्हापूर. 

2. मवहला सशस्त्रक्तकरण प्रकाशक ज्योती प्रकाशन 187, बरकत नगर, टोकंा फाटक जयपुर-302015 

3. स्त्री : आत्मभान ते सबीलकरण एक प्रवास - डॉ. अरंुधती पाटील, अरुणा प्रकाशन, लातूर. 

4. मेघना मधुकर गोरे- शोधवनबंध मवहला बचतगट आवण मवहलाचे सबलीकरण स्मरणीका प्रकाशन 

डॉ. ववजया कामळजकर. 

http://www.jetir.org/


© 2020 JETIR February 2020, Volume 7, Issue 2                            www.jetir.org (ISSN-2349-5162) 

JETIRDK06085 Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) www.jetir.org 249 

 

5. सामावजक संशोधन पध्दती - डॉ. प्रवदप आगलावे. 

6. प्रा. पाटील व्ही. बी. महाराष्टर ातील पंचायतराज व नागरी स्र्ावनक स्वराज्य संस्र्ा के. सागर 

पस्त्रिकेशन पुणे. 

7. भातरीय स्त्री- केळकर मीना- वनवमात प्रकाशन पुणे. 

8. वनबांळकर ववजय (2000) सबला - स्त्री अभ्यास स्वरुप आवण वदशा, जी. के. इन्स्टीटयुट 

गारगोटी कोल्हापूर. 

http://www.jetir.org/

