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ग्रामीण महिलाांचे सामाहिक व रािकीय 

सक्षमीकरण 

 

प्रा. प्रदीप दािीबा पाटील 

समािशास्त्र हवभाग प्रमुख, 

श्री. छत्रपती हशवािी मिाहवद्यालय, उमरगा, 

हि. उस्मानाबाद. 

 

प्रस्तावना :-  

'महिला सक्षमीकरण' िी स्त्रियाांना पुरुषाांच्या बरोबरीने हवकासाच्या सांधी उपलब्ध करुन देणारी, िी अहधकाराचा 

पुरस्कार करणारी आहण िी-पुरुष समानतेवर आधारीत नवीन व्यवस्था हनहमितीचे उहिष्ट ठेवणारी एक प्रहिया आिे. 

या प्रहियेमधे्य स्त्रियाांचा शारररीक, मानहसक व बौद्धीक हवकास साधून त्ाांना जीवनाच्या सामाहजक आहथिक, राजकीय व 

साांसृ्कहतक के्षत्रामधे्य पुरुषाांच्या बरोबरीने समान िक्क आहण अहधकार हमळवून देण्याचा प्रयत्न केला जातो. िी 

सक्षमीकरणाच्या सांदर्ाित आजतागायत हवहवध घटकाांच्या माध्यमातून प्रयत्न केले गेलेले आिेत. अगदी छत्रपती हशवाजी 

मिाराजाांच्या काळापासून स्त्रियाांना सन्मानाची वागणूक हमळावी आहण िीयाांचा उत्कषि व्हावा िी रु्हमका हनमािण 

केली. त्ानांतरच्या कालखांडात राजषी शाहू मिाराज, मिात्मा ज्योहतबा फुले, साहवत्रीबाई फुले, राजा राममोिन रॉय, 

मिात्मा गाांधी आहण डॉ. बाबासािेब आांबेडकर इत्ादी अनेक समाजसुधारक, हवचारवांताांनी िी स्वातांत्र्य आहण त्ाांच्या 

सवाांहगण हवकासासाठी प्रयत्न केल्याचे हदसून येते. या प्रयत्नाांना राष्टर ाहर्मान, स्वातांत्र्य चळवळ, आहण सवाांहगण हशक्षण या 

गोष्टीची जोड हमळाल्याने मोठया प्रमाणात िीयाांवरील बांधने, अन्याय, अत्ाचार दूर िोण्यास मदत झाली. अनेक 

वषािपासून 'चूल आहण मूल' या कायिके्षत्रात अडकलेल्या व माणुस म्हणूनिी जगता न येणारी आगहतकता वषािनुवषे 

र्ोगणाज्या िीसाठी िी एक स्वातांत्र्याची पिाटच म्हणावी लागेल. महिला सक्षमीकरणाच्या प्रहियेमुळे महिलाांचे हवहवध 

के्षत्रात कतुित्व दाखहवण्याची सांधी हमळू लाल्याने महिलाांचे नेतृत्व उदयास येत आिे.  

प्राचीन र्ारतात स्त्रियाांना पुरुषाांच्या बरोबरीचे स्थान िोते. गागी, मौते्रयी व अते्रयी याांना तर हवदूषी म्हणून 

हवद्वतसरे्मधे्य मानाची जागा हमळत असे. प्राचीन र्ारतात िीचा मान राखला जात असे. पण मध्ययुगीन काळात 

परकीय आिमणे वाढली आहण सुरहक्षत असलेली िी असुरहक्षत झाली. हिटीश आहण स्वातांत्र्योत्तर काळात िी 

सुधारणेसाठी वेळोवेळी कायदे करण्यात आले. गेल्या पाच दशकात त्ामधे्य बदल झालेला आपणास हदसतो आिे. 

महिला हवहवध के्षत्रात आघाडीवर हदसू लागल्या असल्या तरी त्ाांचे प्रमाण िे कािी के्षत्रात नगण्य, अल्प व नाममात्र 

आिे. महिलाांच्या क्षमताांचा उपयोग पूणिपणे केला गेल्यास समाजाची उन्नती िोईल व समाजाचा प्रन्नास टके्क घटक 

स्त्रिया असल्याने पुरुषाांच्या बरोबरीने स्त्रियाांचािी हवकास झाला तरच पूणि समाज हवकहसत िोईल. त्ासाठी महिलाांचा 

हवकास हकां वा महिलाांच्या सक्षमीकरणासाठी शासनाला हवहवध कायदे हनयम अहधहनयम, धोरणे, कायििम आखून महिलाांचे 

सक्षमीकरण केले जात असल्याने महिलाांचे नेतृत्त्व पुढे  येत आिे. हवशेषत: कौटुांहबक पातळीवरुन हनणिय घेण्याच्या 

प्रहियेमधे्य महिलाांचा सिर्ाग वाढल्याने महिला सक्षमीकरणाला बळकटी प्राप्त िोत आिे. पुढे आहथिक, राजकीय, 

सामाहजक व साांसृ्कहतक के्षत्रातिी नेतृत्त्व करण्याची सांधी हमळू लागल्याने महिलाांचे सक्षमीकरण िोत आिे. प्रसू्तत 

शोधहनबांधात त्ाचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न केलेला आिे. 

ज् शोधहनबांधाचे उिेश :  

1) महिला सक्षमीकरण िी सांकल्पना समजावून घेणे. 

2) ग्रामीण महिलाांच्या राजकीय स्त्रस्थतीचा आढावा घेणे. 

3) ग्रामीण महिलाांच्या सामाहजक स्त्रस्थतीचा आढावा घेणे. 

ज् शोधहनबांधाची गृिीतकृते् :  
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1) महिलाांना हवहवध के्षत्रात नेतृत्त्व करण्याची सांधी हमळाल्याने महिला सक्षमीकरण घडून येत आिे. 

2) राजकारणातील आरक्षणामुळे महिलाांचे नेतृत्त्व उदयास येत आिे. 

3) सामाहजक जाणीव जागृतीमुळे महिलाांची सामाहजक स्त्रस्थती सुधारली आिे. 

ज् सांशोधन पद्धती :-  

प्रसू्तत शोधहनबांधासाठी  शािीय सांशोधनातील हनयमाांप्रमाणे तथ्यसांकलन करताना दुय्यम तथ्याांचा आधार घेण्यात 

आला आिे. त्ासाठी हवषयाांशी सांबांधीत सांदर्ि ग्रांथ, माहसके, इांटरनेट व वतिमान पत्रातील बातम्या व लेख इत्ादीचा 

आधार घेण्यात आलेला आिे. व त्ा आधारेच सांशोधन हवषयाचे हवशे्लषण करण्याचा प्रयत्न केलेला आिे. 

ज् महिला सक्षमीकरण: एक सांकल्पना  

'सक्षमीकरण' िी एक बहुआयामी सांकल्पना आिे. अशा व्यापक व गुांतागुांतीच्या स्वरुपामुळे महिला सक्षमीकरणाची 

नेमकेपणाने व्याख्या करता येत नािी. तरीिी एखाद्याला त्ाांच्या हजवनासांबांधीचे िक्क प्राप्त करुन घेण्यासाठीची पात्रता 

त्ाांच्यात हनमािण करणे यालाच सक्षमीकरण असे म्हांटले जाते. 'सक्षमीकरण' िी दुबिलता नष्ठ करणारी सांकल्पना आिे. 

महिला सक्षमीकरण िी सांकल्पना सविप्रथम 'पावलो हफरे' याांनी माांडली. ती िीयाांच्या हवकासाशी सांबांधीत आिे. 1980 

च्या दशकात सुरुवातीला महिला कल्याणाांवर र्र हदला गेला. 1990 च्या दशकात िी पुरुष समानतेवर र्र हदला 

गेला. याच दशकाच्या शेवटी महिला सक्षमीकरण शब्ाांचा प्रयोग करण्यात आला. कोणतेिी राष्टर आपल्या राष्टर ातील 

िी-पुरुषाांच्या हवकासाद्वारेच राष्टर ाांचा सवाांहगन हवकास करु शकते. राष्टर ाांच्या हवकासामधे्य िीयाांचा हवकास आहण त्ाचे 

योगदान मित्त्वपूणि ठरते. स्त्रियाांच्या हवकासासाठी महिला सक्षमीकरण आवश्यक आिे. 

ज् महिला सक्षमीकरणाचा अथि :- 

'पावलो हफरे' या हवचारवांतानी 'महिला सक्षमीकरण' िी सांकल्पना सविप्रथम माांडून अबला महिलाांना सबला करण्यासाठी 

त्ाांना समान सांधी देण्याचा हवचार माांडला. महिला सक्षमीकरण म्हणजे महिला केवळ शारीररकदृष्टया हनरोगी व सदृढ 

असणे असे नािी. तर सामाहजक व अहथिकदृष्टया स्त्रियाांवरील अन्याय व अत्ाचार दूर करुन त्ाांना न्याय हमळवून 

देणे म्हणजे महिला सक्षमीकरण िोय. 

"महिलाांना सामाहजक आहथिक, राजकीय, कौटूांहबक, मानहसक व प्रशासकीय के्षत्रात योग्य प्रमाणात सिर्ागी करुन घेणे 

म्हणजे महिला सक्षमीकरण िोय." असेिी म्हांटले जाते. लता बाटलीवाला याांनी तर सक्षमीकरणाला हनयांत्रण सांपादन 

करणारी प्रहिया असे म्हांटले आिे. 

ज् व्याख्या  

1) जागहतक बँकेने केलेली व्याख्या :-  

"व्य Üक्तना हकां वा गटाांना आपली पसांती ठरहवण्याची व िी पसांती इष्ट त्ा कृतीमधे्य आहण फलप्राप्तीमधे्य उतरहवण्याची 

क्षमता वाढहवण्याची प्रहिया म्हणजे सक्षमीकरण िोय." 

2) "महिला सक्षमीकरण म्हणजे िीने स्वत:च्या क्षमताांची ओळख करुन क्षमताांचा हवकास करावयाच्या घरगुती व 

सामाहजक हनणियाांच्या प्रहियेत सिर्ागी िोण्याचा प्रयत्न करणे आिे."  

3) "महिला सक्षमीकरण म्हणजे आत्महवश्वासामधे्य वाढ, क्षमता-वृद्धी, सामाहजक जाणीव जागृती, कायाित्मक साक्षरता, 

हलांगसमर्ाव, आरोग्य हवषयक जाणीव, स्वत: आत्मसन्मानाने जगणे, आत्महनर्िर व हवत्तीय सांस्थाबरोबर महिलाांनी जोडणे 

िोय." 

4) लता बाटलीवालाच्या मते :-  

"िीला सक्षम करणे िी एक प्रहिया आिे. िी प्रहिया िीला इतर उपेहक्षत घटकाांना दूर ठेवण्याच्या सुव्यवस्थीत 

प्रवािाचे स्वरुप बदलून न नवी हदशा देवून कृतीत आनता येते. तेव्हा प्रामुख्याने िीला सक्षम करण्यासाठी हतला 

शक्ती देण्याचे प्रयत्न केले गेले तरच ती अहधक गतीने प्रगत िोवु शकते." 
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5) स्त्रव्हनेसा हग्रफेनच्या मते :-  

"िीच्या अांगी हनणिय घेण्याची हनयांत्रण करण्याची, सांघटन करण्याची क्षमता, मतप्रदशिन करणे कृतीहशल कायििम 

घडऊन आणने, लोकसांपकि , अहथिक व्यविार, आवड पूणि िोणे यास महिला सक्षमीकरण म्हणतात."  

थोडक्यात, महिला सक्षमीकरण िी प्रहिया स्त्रियाांबिल सकारात्मक दृष्टीकोन हनमािण करणारी महिलाांना हर्तीपासून 

मुक्त करणारी स्त्रियाांमधे्य िाांतीकारी हवचार रुजवणारी, स्त्रियाांना सामाहजक अहथिक राजकीय व शौक्षहणक प्रहियेत 

सिर्ागी करुन घेवून त्ाांना स्वावलांबी बनहवणारी प्रहिया िोय. असे म्हणता येईल. 

ज् ग्रामीण महिलाांची राजकीय स्त्रस्थती आहण सक्षमीकरण :-  

अलीकडील काळात राजकीय दृष्टया िीयाांमधे्य जागृती वाढू लागल्याने त्ाांची राजकीय स्त्रस्थती आशादायक झाल्याचे 

हचत्र हदसु लागले आिे. प्राचीन काळापासून 'चूल आहण मूल' या मयािदीत कायिके्षत्रात अडकलेल्या स्त्रियाांना स्वातांत्र्योत्तर 

कालखांडात र्ारतीय राज्यघटनेने हदलेल्या आरक्षणामुळे राजकीय नेतृत्त्व करण्याची सांधी प्राप्त झाली आिे. त्ामुळे 

महिलाांच्या सक्षमीकरणाला गती प्राप्त  झाली. सत्ता सिर्ागाहशवाय कोणत्ािी समुिाचे सक्षमीकरण शक्य नसते. 

सत्ता असेल तर माणसाला आपल्या हवचाराांची पेरणी करण्याला वाव हमळतो. त्ासाठी राजकीय के्षत्रात स्त्रियाांना सांधी 

हमळाल्यास त्ा नेतृत्त्व करण्यास सक्षम बनू शकतात.  

पांचायत राज व्यवस्थेतील हजल्हा पररषदा, पांचायत सहमत्ा आहण ग्रामपांचायती या हत्रस्तरीय रचनेमुळे सते्तचे 

हवकें द्रीकरण झाले. जनतेला स्थाहनक प्रश्न आपल्याच पातळीवर सोडहवणे शक्य झाले. ग्रामहवकासाला चालना 

देण्यासाठी केलेल्या या प्रयत्नामुळे स्त्रियाांनािी राजकीय नेतृत्त्व करण्याची सांधी प्राप्त झाल्याने राजकीय दृष्टया 

सक्षमीकरण घडून येत असल्याचे हदसून येत आिे. आज मिाराष्टर ात 33 हजल्हा पररषदा, 351 पांचायत सहमत्ा आहण 27 

िजार 899 ग्रामपांचायतीच्या माध्यमातून हवकास साधताना वांचीत, उपेक्षीत, दुलिक्षीत व आहथिकदृष्टया दुबिल घटकाांनािी 

नेतृत्त्व करण्याची सांधी प्राप्त झाली आिे. हवशेषत: महिलाांसाठी राज्य शासनाने स्थाहनक स्वराज्य सांस्थाांमधे्य 50% 

आरक्षण लागू केले आिे. याहशवाय महिलाांनी या सांधीचा लार् घेवून स्वबळावर आपले कतृित्व हसद्ध करावे व 

ग्रामहवकासात योगदान द्यावे यासाठी 'िाांतीज्योती' प्रकल्प िाती घेतला आिे. स्वराज्य सांस्थाांच्या माध्यमातून महिलाांना 

सामाहजक व राजकीयदृष्टया सक्षम करण्यासाठी िे पाऊल उचलले आिे. प्रथमच हनवडून आलेल्या महिलाांमधे्य 

आत्महवश्वास हनमािण व्हावा आहण इतर महिलाांनी त्ाांच्यापासून पे्ररणा घेवून स्वत: पुढे यायला िवे, यासाठी प्रयत्न केले 

जात आिेत. ग्रामपांचायतीचा प्रत्क्ष कारर्ार, ज्वलांत सामाहजक समस्या व शासकीय योजनाची माहिती देवून स्त्रियाांच्या 

एकां दरीत व्यस्त्रक्तमत्त्वाचा हवकास व्हावा यावर र्र हदला जात आिे. 

73 व्या घटना दुरुस्तीनांतर स्थाहनक स्वराज्य सांस्थाांमधे्य महिलाांसाठी 1/3 जागा राखून ठेवण्यात आल्या. तसेच 24 माचि 

2011 रोजी पांचायत राज सांस्थामधे्य महिलाांना 50% आरक्षण देण्याचा हनणिय शासनाने घेतला. पररणामी आज 

मिाराष्टर ातील कािी हजल्हापररषदेच्या अध्यक्षपदी महिलाांना सांधी हमळालेली हदसून येते. त्ाचबरोबर महिला आरक्षणाची 

स्त्रस्थती पािता समाधानकारक हचत्र हदसून येते. त्ाचा तपहशल पुढील प्रमाणे देता येईल. 

स्थहनक स्वराज्य सांस्थाचा तपहशल. 

सांस्था सांख्या एकूण सदस्य महिला आरक्षण 

हजल्हा पररषदा 33 1955 987 

पांचायत सहमत्ा 351 3910 1955 

ग्रामपांचायती 27896 197338 98669 

(िोत : लोकराज्य-एप्रील2012 माहिती व जनसांपकि  मिासांचालनालय, मिाराष्टर शासन मुांबई.) 

थोडक्यात, महिला आरक्षणामुळे िजारो महिला राजकारणात सहिय झाल्या आिेत. त्ाांना नेतृत्त्व करण्याची सांधी हमळू 

लागल्याने महिलाांचे सक्षमीकरण घडून येत आिे. 

ज् ग्रामीण महिलाांची सामाहजक स्त्रस्थती आहण सक्षमीकरण :-  

र्ारतीय सांसृ्कती िी पुरुषप्रधान असल्यामुळे िी हवषयक अनेक सामाहजक समसे्यत र्र पडलेली हदसून येते. परां तू 

बदल्या पररस्त्रस्थतीनुसार प्राचीन व मध्ययुगीन काळातील स्त्रियाांच्या समस्या आज आढळत नािीत. पूवी िीयाांनी 

हशक्षण घेणे व नोकरी करणे गौर मानले जात. परां तू आज िीने हशक्षण व नोकरी करणे आवश्यक बनले आिे. 
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त्ातून आधुहनक स्त्रियाांचा सामाहजक दजाि उांचावला जात आिे. समाज हवकासाचा कें द्रीरू्त घटक म्हणून िीकडे 

पाहिले जात आिे. िी िी एक मौल्यवान मानव सांसाधन असून देशाच्या शाश्वत हवकासासाठी त्ाांचा सामाहजक व 

आहथिक हवकास अहनवायि आिे. र्ारताच्या एकूण लोकसांखे्यत स्त्रियाांचे एकूण प्रमाण 48.46% एवढे आिे (जनगणना 

2011).  तरीपरां तू आज िी पुरुष असमानता, िीभु्रणित्ा, कौटूांहबक हिांसाचार, बलात्कार, हवनयर्ांग यासारख्या समस्याांमुळे 

स्त्रियाांच्या सामाहजक दजािला क्षती पोिांचत आिे. त्ावर उपाय म्हणून कें द्र आहण राज्य शासनाने मित्त्वपूणि पावलां 

उचलली आिेत. त्ामधे्य हपत्ाच्या सांपत्तीत मुली ांना वाटा देणारा कायदा, िीभू्रणित्ा प्रहतबांधक कायदा, कौटूांहबक 

हिां ांं साचार प्रहतबांधक कायदा, बचत गटाांच्या माध्यमातून महिलाांना आहथिक तरतूद, हशक्षण आहण नोकज्यामधे्य राखीव 

जागाांची तरतूद, बेटी बचाव बेटी पढाव योजना या सारख्या बाबी ांमुळे महिलाांचे सामाहजकदृष्टया सक्षमीकरण घडून येत 

असल्याचे हदसते. 

हवशेषत: कौटूांहबक स्तरावरुन महिलाांचे सवेक्षण केले असता असे हदसून आले आिे की, आज देशातील सुमारे 75% 

महिला आपल्या कुटुांबातील हनणिय स्वत: घेत आिेत. देशातील 13 राज्यासि कें द्रशाहसत प्रदेशात िा सव््रिे घेण्यात 

आला तेव्हा िी सक्षमीकरणाच्या अनेक बाबी प्रकाशात आलेल्या हदसून येतात. त्ानुसार गेल्या 10 वषाित हववािीत 

महिलावरील अत्ाचारात 16% ने घट झालेली आिे. िररयाना सारख्या राज्यात अल्पवयीन मुलीचे हववाि 50% घटलेले 

हदसून येतात. खाजगी सांपत्तीबाबत हबिारच्या महिला देशात आघाडीवर असलेल्या हदसतात. तेथे 59% महिलाकडे 

त्ाांची सांपत्ती आिे. याहशवाय कुटुांब हनयोजनात िररयाणातील महिला देशात अव्वल आिेत. तेथील 38.1% महिलाांनी 

नसबांदी केलेली आिे. पहिम बांगालमधे्य 29.3% तर हबिारमधे्य 20.7% महिलाांनी नसबांदी केलेली आिे. 2005-2006 मधील 

सव््रिेत अशा हिांसाचार हपडीत महिलाांची सांख्या 59% िोती. परां तू 2015-2016 मधे्य िे प्रमाण 43% वर आले आिे. तसेच 

मोबाईल वापरणाज्या महिलाांचे प्रमाण देखील वाढले आिे. त्ामधे्य गोवा (81%), ताहमळनाडू (62%), उत्तराखांड (55.4%), 

िररयाणा (50.5%) एवढे प्रमाण वाढले आिे. याहशवाय बँक बचत खाते ठेवणाज्या महिलाांची सांख्या देखील अलीकडे 

तीन पटीने वाढली आिे.  या बाबतीत  गोव्यातील  महिला 82.8%  सि देशात अगे्रसर आिेत. मध्यप्रदेशात 400% 

ची वाढ हदसून आली. याहशवाय ताहमळनाडू, िररयाणा, हबिार, मिाराष्टर येथेिी अशी वाढ हदसुन आली. (दैहनक हदव्य 

मराठी 1 फेिुवारी, 2016.) 

राष्टर ीय ग्रामीण आरोग्य अहर्यानामुळे स्त्रियाांच्या आरोग्यहवषयक हनदेशाांकामधे्य सुधारणा झाली आिे. र्ारतात 1961 

मधे्य महिलाांसाठी प्रसूती काळात िक्काची रजा व  1976 मधे्य समान वेतन कायदा मांजूर करण्यात आला. तसेच 

महिलाांना प्रहशक्षण व रोजगार सिाय्यता कायििम 1987 साली सुरु करण्यात आला. त्ाचबरोबर स्वयांहसद्धा व स्वाधार 

योजना, मािेर योजना, दत्तक पालक योजना सुरु करुन महिलाांना सक्षम करण्याचे प्रयत्न केले जात आिेत. तसेच 

हवहवध प्रकारचे कायदे करुन स्त्रियाांना सांरक्षण हमळवून हदले जात असल्याने सक्षमीकरणाला गती प्राप्त िोत आिे.  

ज् हनष्कषि :-  

1) ग्रामीण महिलाांना राजकीय के्षत्रामधे्य व शासकीय सेवेमधे्य जरी आरक्षण हदलेले असले तरी कािी अपवाद 

वगळता स्त्रियाांचा अपेहक्षत असा राजकीय हवकास झालेला नािी.  

2) सामाहजकदृष्टया महिलाांचे सक्षमीकरण िोत असले तरी एकुण लोकसांखे्यत हलांगगुणोत्तराचे प्रमाण हवषम आिे. 

2011 च्या जनगणनेनुसार मुला-मुली ांचे हलांगगुणोत्तर प्रमाण 883 एवढे अल्प आिे. आजिी अज्ञान, अांधश्रद्धा व 

पारांपाररकतेचा पगडा स्त्रियाांवर असलेला हदसून येतो िे हचांतनीय आिे. 

3) ग्रामीण महिलाांचे सक्षमीकरण िोत असले तरी शौक्षहणक दृष्टीकोनातून महिलाांची साक्षरता म्हणावी तेवढी 

वाढलेली नािी. महिला साक्षरतेचे प्रमाण 65.46% एवढे अल्प आिे. (2011) ग्रामीण िीहनरक्षरतेचे प्रमाण व अनुसूहचत 

जाती-जमातीमधील िीहनरक्षरतेचे प्रमाण व अनुसूहचत जाती-जमातीमधील िीहनरक्षरतेचे प्रमाण अहधक आढळते. 

त्ामुळे महिला सक्षमीकरणासमोर आव्हान हनमािण झाले आिे. 

4) देशातील महिला आज जरी पुरुषाांच्या बरोबरीने प्रते्क के्षत्रात अगे्रसर असल्या व त्ाांचे सक्षमीकरण िोत 

असले तरी स्त्रियाांच्या सुरहक्षततेचा प्रश्न गांर्ीर बनलेला आिे. त्ामुळे पुणित: िी सक्षमीकरण झाले असे म्हणत येत 

नािी.  

ज् हशफारशी/अपेक्षा :-  

1) ग्रामीण महिलाांचे राजकीय सक्षमीकरण घडवून आनण्यासाठी महिलाांना सविच पातळीवर अहधकार देणे 

आवश्यक आिे.  
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2) ग्रामीण महिलाांचे सामाहजक दृष्टीकोनातून सक्षमीकरण घडवून आनण्यासाठी शासनाबरोबरच समाजातील सविच 

घटकाांनी त्ाला पाटी ांबा हदला पाहिजे व महिलाांनी देखील आपली जबाबदारी ओळखून रु्हमका पार पाडली पाहिजे. 

3) ग्रामीण महिलाांचे शौक्षहणक दृहष्टकोनातून सक्षमीकरण िोण्यासाठी व िी साक्षरता वाढण्यासाठी पालकाांची 

मानहसकता बदलली पाहिजे. शासनानेिी महिलाांना मोफत शौक्षहणक सुहवधा उपलब्ध करुन देणे गरजेचे आिे. 

4) ग्रामीण महिलाांच्या सक्षमीकरणासाठी शासनाने महिलाांच्या सुरहक्षततेची िमी घेतली पाहिजे. त्ासांबांधीच्या 

कायद्याची कडक अांमलबजावणी केली गेली पाहिजे 

           समारोप :-  

अशाप्रकारे ग्रामीण महिलाांचे सक्षमीकरण िी एक काळाची गरज बनली आिे. िी आहण पुरुष िे समाजरुपी 

व्यवस्थेची दोन चाके आिेत. दोन्हीना समान मित्व हदले तरच समाजव्यवस्था कायिक्षम बनेल. पररणामी राष्टर ाांचा 

हवकास घउून येईल. म्हणून िीयाांचा दजाि सुधारण्यासाठी व त्ाांना सक्षम बनहवण्यासाठी शासनाचीिी रु्हमका 

मित्वपूणि ठरते. असे म्हणता येईल. 
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