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 भारत हा खेडयाांचा देश म्हणून ओळखला जातो. आजही 65% जनतेच्या उदरननर्ााहाचे साधन 

शेती आहे. त्याकररता ग्रामीण भागातील नर्कास केल्यानशर्ाय  देशाचा नर्कास होणार नाही. म्हणूनच 

स्वातांत्र्य प्राप्तीनांतर कल्याणकारी राज्याची सांकल्पना स्वस्वकारली गेली. ग्रामसांसृ्कती हा देशाचा पाया 

म्हणून ओळखला जातो.  महात्मा गाांधी ांच्या खेडयाकडे चला या सांकल्पनेनुसार खेडयाची  म्हणजेच 

ग्रामीण भागाची सुधारणा झाल्यानशर्ाय भारतात सुधारणा होणार नाही. भारताचे माजी राष्ट्र पती 

डॉ.ए.पी.जे. अबु्दल कलाम याांनी जे भारत महासत्ता होण्याचे स्वप्न पानहले आहे. ते पूणा करण्यासाठी 

ग्रामीण भाग स्वयांपूणा होणे आर्श्यक आहे. 

 समाजामधे्य स्त्री आनण पुरुष ही एकाच रथाची दोन चाक आहेत आनण ती दोन्हीही सारखीच 

असायला हर्ी. तरच समाजाचा रथ व्यर्स्वथथत चालु शकेल. देशातील  प्रते्यक राज्यातील मनहलाांची 

सद्य:स्वथथती नशक्षण, आरोग्य आनण रोजगार या तीन प्रमुख ननकषाांर्र तपासली जाते.  कोणत्याही 

समाजाचा नर्कास त्या समाजातील मनहलाांच्या स्वथथतीर्रुन ठरर्ला जातो. 2011 च्या जनगणनेनुसार देशाची 

लोकसांख्या 121.06 कोटी आहे. त्यातील 48.5 टके्क मनहला आहे. म्हणजेच जर्ळपास ननम्मी लोकसांख्या 

मनहलाांची आहे. त्यामुळे समाजाच्या एकास्वत्मक नर्कासासाठी आनण राष्ट्र उभारणीसाठी मनहलाांचेही 

समप्रमाणात योगदान अननर्ाया आहे. मात्र देशात नदर्ाकाळापासून मनहला सामानजक, आनथाक, शौक्षनणक 

आनण राजकीय अडथळ्ाांचा सामना करत आहेत. त्यातही मनहलाांच्या नशक्षण-रोजगाराकडे सबलीकरणाचे 

प्रमुख साधन म्हणून बनर्तले जात नाही. 

 स्वस्त्रयाांना समान दजाा न देण्याची पारांपाररक पुरुषी माननसकता समाजात नदसून येते. त्याचाच 

पररणाम स्वस्त्रयाांना सहन करार्ा लागतो. प्रादेनशक दुगामता, दळणर्ळण सुनर्धाांचा अभार्, आरोग्याच्या 

समस्या, सामानजक अस्वथथता याचा पररणाम मनहलाांच्या जीर्नार्र झाला आहे. मनहला या देशाच्या 

भनर्ष्याची शक्ती आहे आनण त्यामुळे ही  शक्ती सुदृढ र् सबल करणे ही समाजाची जबाबदारी आहे. 

कामकाजी, व्यर्सायी, नोकरदार या सर्ा के्षत्रातील मनहलाांना त्याांच्या क्षमताची जाणीर् करुन देऊन 

र्ौयस्वक्तक स्वातांत्र्य र् ननणाय रे्ण्याचा अनधकार नमळणे गरजेचे आहे. आपल्या भारत देशाला पूणा 

नर्कनसत बननर्ण्यासाठी र् पररपूणा नर्कासाचे लक्ष पूणा करण्यासाठी मनहला सबलीकरण महत्वाचे आहे. 

मनहला सबलीकरण म्हणजे काय ? 

 मनहला सबलीकरण ही एक माननसक अर्थथा असून त्यामधे्य मनहलाांची कायाक्षमता 

र्ाढनर्ण्यासाठी सामानजक, आनथाक, शौक्षनणक, राजकीय  यासारख्या के्षत्रामधे्य मनहलाांच्या नर्कासाला पूरक 

र्ातार्रण ननमााण करण्यार्र भर नदला. 

 कायदे कल्याण कायाक्रमाच्या माध्यमातून आनथाक, सामानजक, शौक्षनणक र् राजकीय सर्ा के्षत्रामधे्य 

मनहलाांना पुरुषाांच्या बरोबरीने हक्क र् दजाा प्रदान करुन देणे, नर्कासासाठी सांधी उपलब्ध करुन देणे 

आनण स्त्री-पुरुष असमानता नष्ट् करणे या प्रनक्रयेला मनहला सबलीकरण असे म्हणतात. 

 समाजाचे सांतुलन साधने यासाठी पुरोगामी आनण नर्रे्की समाजाने बाळगलेला दृनष्ट्कोन केलेली 

कृती याांचा समुच्चय म्हणजे मनहला सबलीकरण होय. मनहला सबलीकरणामुळे स्वस्त्रयाांचे के्षत्र फक्त चूल 

आनण मूल यापुरते मयाानदत न राहता ते आरोग्य, बँका, प्रशासन, राजकारण, अथाकारण, समाजकारण 

यासारख्या सर्ा के्षत्राांशी  जोडले गेले आहे. 
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मनहला आनथाक सबलीकरणाची गरज  : 

 साक्षरतेचे प्रमाण उांचार्त आहे ही एक मनहलाांच्या बाबतीत समाधानकारक बाब र्गळली तर 

अन्य बहुतेक मुद्दयाांबाबत सुधारणेसाठी खूपच र्ार् असल्याचे जाणर्ते. स्वस्त्रयाांना समाजातील हक्काचे 

थथान आनण माणूस म्हणून थथान नमळत नाही हे नर्दारक र्ास्तर् आहे. भारतातील बहुसांख्य मनहला 

या र्रकामात गुांतलेल्या असतात. कमी उत्पादकतेची र् कमी कौशल्याची कामे मनहलाांकडे नदली 

जातात. याला कारणीभूत असणारे एक मुख्य कारण म्हणजे ग्रामीण भागातील मनहला या ननरक्षर, 

अडाणी आनण कमी नशनक्षत असल्याचे नदसून येते. त्यामुळे त्याांच्यामधे्य पुरेशी जाणीर्जागृती नसते. 

म्हणून मनहला या उपनजनर्केसाठी शेती, मजूरी, उदयोग, दुग्ध व्यर्साय इत्यादी कामे करतात. परां तु या 

कामाची कधीच मोजमाप केली जात नाही. म्हणून मनहलाांचे आनथाक उत्पन्नाचे प्रमाण कमी र् रे्गही 

कमी असतो. याच कारणामुळे मनहलाांच्या आनथाक सबलीकरणाला चालना देणे गरजेचे आहे. 

 मानर्ी हक्काांनर्षयी अनेक आांतरराष्ट्र ीय करारात मान्यता नमळूनही मनहला ननधान आनण ननरक्षर 

राहण्याचे प्रमाण मोठे आहे. र्ौदयकीय सुनर्धा, मालमते्तची मालकी, पतपुरर्ठा, प्रनशक्षण आनण रोजगारात 

पुरुषाांच्या तुलनेत मनहलाांना कमी सांधी नमळते. मनहला या पुरुषाांच्या तुलनेत राजकीयदृष्ट्या सक्रीय 

असणे फारच कमी आहे. मनहला या र्रगुती नहांसाचार, अत्याचार, हुांडाबळी, बलात्कार यासारख्या र्टनाांच्या  

बळी होण्याचे प्रमाणही मोठे आहे. यासाठी मनहलाांची माननसकता बदलणे हे अनतशय  महत्वाचे आहे. 

ग्रामीण भागात मनहला आजही स्वत: ननणाय रे्ऊ शकत नाहीत. त्या पुरुषाांच्या ननणायार्र अर्लांबून 

राहतात. र्टनेने अनेक अनधकार तसेच मनहलाांची आनथाक स्वथथती सुधारार्ी यासाठी अनेक प्रकारच्या 

योजना र् उपक्रम आहेत, याची मानहती त्याांच्यापयंत पोहचली पानहजे, प्रबोधन झाले पानहजे. म्हणूनच 

मनहला या सबल होण्याची गरज ननमााण होत आहे. 

मनहला आनथाक सबलीकरणाची उनद्दष्ट्ये  : 

1. मनहलाांना शौक्षनणक, आनथाक, र्ौचाररकदृष्ट्या सबल करणे. 

2. समान सांधी, समृध्दता आनण नर्नर्ध शासन धोरणाांमधे्य स्वत:हून सहभाग रे्ण्यासाठी मनहलाांना 

प्रोत्साहन देणे. 

3. मनहलाांना आनथाकदृष्ट्या स्वार्लांबी बनर्णे. 

4. मनहलाांची समाजातील माननसकता बदलणे र् त्याांच्यामधे्य आत्मनर्श्वास ननमााण करणे. 

मनहलाांसाठी आनथाकदृष्ट्या नर्नर्ध उपक्रम र् योजना  : 

 शासनाने मनहलाांसाठी नर्कासासाठी आनण त्याांच्या सबलीकरणासाठी नर्नर्ध कायाक्रम र् योजनाांची 

अांमलबजार्णी केली आहे. अगदी ग्रामस्तरापासून ते शहरी पातळीपयंत मनहलाांच्या नर्कासासांबांधी योजना 

राबनर्ल्या जातात. ही खरोखरच आनांददायी र् अनभनांदनीय बाब आहे. 

1. मनहला र् बाल कल्याण सनमतीमाफा त राबनर्ण्यात येणा-या योजना :- 

(i) शाळेत जाणा-या मुली ांना सायकली पुरनर्णे, लाांब पल्ल्याच्या (2 नक.मी. अांतरार्रील) शाळेत 

जाणा-या मुली ांसाठी (इयत्ता 5 र्ी ते 10 र्ी पयंत नशकणा-या) सायकली पुरनर्णे. या योजने अांतगात 

मुली ांना सायकली पुरनर्ल्यामुळे त्याांना शाळेत येण्या-जाण्यासाठी सुनर्धा प्राप्त होते. 

(ii) ग्रामीण भागातील आनथाकदृष्ट्या कमकुर्त असलेल्या स्वस्त्रयाांसाठी मोफत नशलाई मनशन खरेदी 

करणे - कें द्र पुरसृ्कत एकास्वत्मक ग्रामीण नर्कास कायाक्रमाखाली दाररद्रय रेषेखालील मनहलाांना नशलाई 

मशीन देण्याची तरतूद आहे. तसेच समाजकल्याण नर्भागामाफा त देखील नशलाई मशीन पुरनर्ण्याची 

तरतूद आहे. 

(iii) ग्रामीण मनहला र् बालकल्याण रोग ननदान नशनबराचे आयोजन - 0 ते 6 र्योगटातील बालकाांच्या 

आरोग्याची तपासणी तज्ञ डॉक्टराांकडून करुन रे्णे र् आर्श्यक असलेले औषधोपचार करणे, यासाठी 

रोगननदान नशनबरे आयोनजत करण्याची ही ननर्न योजना आहे. 
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(iv) नकशोरर्यीन मुली ांना जीर्नकौशल्याचे प्रनशक्षण देणे - याबाबत अनुभर्ी र् सांरे्दनशील तज्ञ / 

स्वयांसेर्ी सांथथामाफा त सदर प्रनशक्षण आयोनजत करण्यात यारे्. त्याचे स्वरुप थथाननक आर्श्यकतेनूसार 

ठरनर्ण्यात यारे्. उदा.शालेय / महानर्दयालयात नशकणा-या मुली ांसाठी नकां र्ा गळती झालेल्या मुली ांसाठी  

दर आठर्डयाला र्गा भरनर्ण्यात यारे्त. बाहेरील तज्ञ र् डॉक्टराांना मनोर्ौज्ञाननकाांना सदर सत्र 

रे्ण्यासाठी ननमांनत्रत करण्यात यारे्. 

(v) मुली ांना र् मनहलाांना व्यार्सानयक र् ताांनत्रक प्रनशक्षण देणे. 

(vi) मुली ांना स्वसांरक्षणासाठी र् त्याांच्या शारीररक नर्कासासाठी प्रनशक्षण योजना. 

(vii) मनहलाांना कायदेशीर / नर्नधनर्षयक सल्ला देणे, मनहलाांसाठी हेल्पलाईन सुरु करणे. 

2. मनहला उदयोजकासाठी कजा योजना (2001-02)  : 

  सार्ाजननक बँकाव्दारे मनहला उदयोजकाांना लागणा-या एकूण ननधीपैकी  काही ननधी 

कमी व्याजार्रील कजााच्या स्वरुपात उपलब्ध करुन देणे. त्याव्दारे  मनहलाांच्या स्वयांरोजगाराला चालना 

देणे. 

3. सुर्णा जयांती ग्राम स्वयांरोजगार योजना  : 

  शहरी भागातील मनहलाांसाठी सुर्णा जयांती शहरी रोजगार योजना राबनर्ली जाते. तर 

ग्रामीण भागातील आनथाकदृष्ट्या दुबाल असलेल्या मनहलाांना स्वयांरोजगाराव्दारे आनथाक मदत भागनर्ण्यासाठी 

बचतगटाच्या माध्यमातून अथासहाय्य करणारी मनहला स्वार्लांबन योजना राबनर्ते. 

4. बचतगट योजना  : 

  ननयनमतपणे केलेल्या अल्पबचतीतून आनथाक सहाय्य करण्यासाठी भाांडर्ल उभे 

करण्यासाठी सांर्टनशक्ती र्ाढनर्ण्यासाठी परस्पराांच्या सहकायााने  सभासदाच्या नेतृत्वाने तयार झालेली 

सांकल्पना म्हणजे घ्बचत गटङ होय. बचतगटामुळे गार्ातच रोजगाराच्या सांधी उपलब्ध झालेल्या आहेत. 

बचतगटाच्या  माध्यमातून मनहलाांना आनथाक स्वार्लांबनाच्या र्ाटेर्रुन जाण्यास सहाय्य झाले. लोणचे, 

पापड, इतर र्रगुती खाद्य पदाथा बननर्णे, कागदी नपशव्या बनर्णे, जे्वलरी मेकी ांग, दुग्ध व्यर्साय, मसाले 

नननमाती, गुळाची नचक्की, बेकरी उत्पादन नननमाती यासारख्या अनेक उपक्रमातून, व्यर्सायातून मनहला 

अथााजन करत आहेत. मनहला सबलीकरणात बचतगटाचा मोठा र्ाटा आहे. बचतगटामुळे ग्रामीण 

मनहला अभ्यासु तसेच बोलक्या होऊन दु:खातून सार्रण्याची शक्ती त्याांना प्राप्त होत आहे. 

5. बु्यनटनशयन र् फॅशन नडझायननांग व्यर्याय  : 

  ग्रामीण भागामधे्य नर्कास कायाक्रमाांतगात बु्यनटनशयन र् फॅशन नडझाईननांग या व्यर्सायाचे 

प्रनशक्षण रे्ण्याची सांधी प्राप्त करुन नदली जाते. प्रनशक्षण  पूणा केल्यानांतर या नशक्षणाचा उपयोग व्हार्ा 

म्हणून मनहला स्वत:चे बु्यटीपालार सुरु करु शकतात. यासाठी देखील अनुदानाची तरतूद असून 

व्यर्साय प्राप्तीची  सांधी नमळत आहे. 

6. माझी कन्या भाग्यश्री या प्रधानमांत्री योजने अांतगात मुलगी र् नतची आई याांचे सांयुक्त बचत 

खाते सुरु करण्यात येते. मुलगी 5 र्षााची झाल्यानांतर प्राथनमक शाळा प्ररे्श, माध्यनमक र् उच्च 

माध्यनमक शाळा प्ररे्श या कालार्धीत प्रनतर्षी 2 हजार रुपये र् 3 हजार रुपये लाभ होतो. र्याची 

18 र्षे पूणा झाल्यानांतर 1 लाख रुपये मुली ांना प्राप्त होऊन त्यातील 10 टके्क रक्कम मुली ांच्या कौशल्य 

नर्कासार्र खचा केले जातात. 

  अशाप्रकारे ग्रामीण स्तरार्र देखील मनहलाांच्या सबलीकरणासाठी नर्नर्ध कल्याण 

कायाक्रम आनण योजनाांना गनतमान करण्यात आलेले आहे. 

  आपल्या अनेकानेक नपढयाांनी कताव्याचे सगळे ओझे जेंव्हा फक्त एकाच खाांदयार्र 

नदले तर तो दुखार्णार, तो अधू होणार आनण अजूनही आपण जागे झालो नाही तर मग एकाांगी 
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एकलकोांडा समाज ननमााण होऊन सामानजक स्वास्थ्य नननितच नबर्डेल. त्यासाठी मुक्ताबाई मुक्त व्हार्ी, 

सानर्त्रीबाई नलनहती र्ाचती व्हार्ी, नजजाऊ लढती व्हार्ी, रमाई उभी रहार्ी, समाज ननरोगी व्हार्ा असां 

र्ाटत असेल तर नशक्षणाची आनण त्याचबरोबर अत्यांत महत्वाचे म्हणजे घ्मनहला सबलीकरणाचीङ 

आर्श्यकता आहे. 
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