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

JETIRDK06091 Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) www.jetir.org 269 
 

भोई जमातीतील महिला सशक्तीकरणासाठी 

शासकीय योजना 
सुनिता जगन्नाथराव कुकडे  डॉ.रामचंद्र मंुजाजी निसे 

के.के.एम. महानवद्यालय, मािवत  निगंबरराव नबंिू कला, वानिज्य व नवज्ञाि महानवद्यालय, 

नज.परििी    िोकर नज.िांिेड 

प्रस्ताविा 

 आनटिकल 38 मधे्य नवषमता िष्ट करिे, सवाांिा समाि संधी िेिे, वेगवेगळ्या पातळीवर जो समाज आहे 

त्या घटकांिा एकत्र एका निकािी आििे या जबाबिाज्या शासिावर सोपनवलेल्या आहेत. राज्यघटिा लोकशाहीला 

महत्त्व िेते, समाि वागिूक, समाि समता, समाि संधी, समाि नशक्षि, समाि वेति, लोकांची क्षमता समाि 

असावयास हवी. िटक्या िोई जमातीचा स्तर निकृष्ट मागासलेले असमाि असतील तर समाि संधीचे तत्व निरथिक 

िरेल. म्हिूि घटिेत मागििशिक तत्वािुसार मनहलांिा व मुलीिंा सक्तीच्या नशक्षिाचा आग्रह धरूि पररवतिि करूि 

समता प्रिाि करिारी ती एक शक्ती आहे. त्यावर मनहला सबलीकरि आवलंबूि आहे. िारताला स्वातंत्र्य 

नमळाल्यािंतर मनहलांचे प्रश्न सुटले िाहीत. त्यातच िोई जमातीतील मनहलांचे प्रश्न अद्यापही सुटलेले िाही. महाराष्टर 

शासिािे 1965 िंतर शासकीय सेवेत आरक्षि िेऊि, सनमती व नशफारस काढूि सामानजक नवकास, िटक्या 

नवमुक्तांची आनथिक स्थथती सुधारण्यासािी िरीव व िोस कायिक्रम राबनविे आवश्यक आहे. त्यातल्या त्यात मनहलांच्या 

आनथिक व एकूिच नवकास करिे म्हिजे मनहला सबलीकरि होय. मनहलांचा नवकास म्हिजे कुटंुबाचा नवकास होय. 

मनहलांमधील आंतररक निती काढूि आत्मनवश्वास, स्वावलंबी, आत्मनिििरता या क्षमता नमळविे आवश्यक आहे. तर 

ती निििय होऊि "नहंिू कोड बील" हे सुरक्षीत बील म्हिूि त्याची अंमलबजाविी होईल. मनहला सशक्तीकरि 

संकल्पिा सविप्रथम 1960 मधे्य अमेररकेतील काळ्या गटािे मांडली. 1985 मधे्य िौरोबी येथे आंतरराष्टर ीय संमेलिातूि 

स्त्री-पुरुष समतेचे तत्व सबलीकरिात आले. म्हिूि 8 माचि जागनतक मनहला निि म्हिूि मनहलांचा सवाांनगि नवकास 

करण्यासािी िारतात प्रयत्न झाले.   

उदे्दश : 

 िोई जमातीतील मनहला सशक्तीकरिाच्या योजिेचा अभ्यास करिे. 

व्याख्या (सशक्तीकरि) 

 नकरि िेवेंद्र यांच्या मते स्त्री सबलीकरि नकंवा मनहला सशक्तीकरि याचा अथि स्त्री ही आनथिक दृष्टया स्वतंत्र 

स्वयंनिििर व स्वावलंबी असिे होय. स्वतःबद्दल सकारात्मक दृनष्टकोि असावा जेिेकरूि कोित्याही नवपरीत 

पररस्थथतीला सामोरे जाता येईल नवकास कायाित सहिागी होण्यास पात्र िरेल निििय निधािरि प्रनक्रयेत सहिागी होऊ 

शकेल या कररता नशक्षि सबलीकरिासािी एक महत्त्वपूिि िूनमका वाटिारा घटक आहे. 

 ईरावती कवे यांिी मरािी लोकांची संसृ्कती या पुस्तकात िमूि केल्याप्रमािे यांचा सामानजक िजाि कनिष्ठ 

असला तरी ते कुिेही असृ्पश्य िाहीत. व त्यांिी वाहलेले पािी संपूिि जातीिंा चालते यावरूि समजते नक 

अलुतेिारापौकी 'िोई' या अलुतेिाराला शारीररक कष्टाची कामे करावी लागत असे. त्याचा मोबिल्यात त्याला जी 

मजुरी निली जाते त्यावर त्यांचा उिरनिवािह केला जाई. पि इतराबरोबर सामानजक संबंधात सहािुिूतीपूविक नवचार 

करण्यात आला. िोई जातीचा व्यवसाय हा िद्या, तलावातूि, मासेमारी करिे, लाईटची व्यवथथा िसल्यामुळे मशाली 

धरिे, नशंगाडे नवकिे, टरबूज नवकिे, िाजीपाला नवकिे, नशकार करिे, मुरमुरे चिे फुटिे नवकिे, नवट िट्टी 

वर काम करिे, बीबे फोडिे, गोडंबी नवकिे, नमिाई नवकिे, मजुरी करिे ई व्यवसाय करत असत. 

 यातूि िोई जमातीतील मनहलांचे वेगवेगळ्या प्रकारचे व्यवसाय निसूि येतात. त्यांचे सामानजक, शौक्षनिक, 

आनथिक, राजकीय नवकासाच्या दृष्टीिे सशक्तीकरि होिे आवश्यक आहे.  

िारताला स्वातंत्र्य नमळाल्यािंतर 1951 पासूि  वेगवेगळ्या योजिा  ग्रामीि लोकांपयांत पोहोचलेल्या िाहीत त्यामुळे 

त्याच्या लािापासूि ते वेगळे िरले आहेत. 80 टके्क लोकांिा वेगवेगळ्या समसे्यला तोडं द्यावे लागत आहे. यामुळे 

त्यांची प्रगती होतािा निसूि येत िाही. िारतामधे्य "खेडयाकडे चला ही मोहीम महात्मा गांधीिंी राबवली होती. 
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खेडयाचा उद्धार जोपयांत होत िाही तोपयांत िारताची प्रगती होिार िाही. िारतीय ग्रामीि समाजाचा सवाांगीि 

नवकास घडवूि आिायचं असेल तर आनथिक  नियोजि महत्त्वाचे आहे. त्या सािी या योजिा राबवाव्या लागतील. या 

योजिा राबवूि व त्यांची अंमलबजाविी करिे खूप महत्त्वाचे आहे. 

व्याख्या (योजिा) :  

िारतीय नियोजि मंडळाच्या मते, पंचवानषिक योजिाच्या पद्धतीच्या सहाय्यािे  आनथिक आनि सामानजक जीविामधे्य 

पररवतिि घडवूि आिाण्याचे प्रयत्नात सुरुवात झाली आहे ती पद्धती म्हिजे समाज नवकास योजिा होय. 

 पंनडत िेहरू म्हितात "िौनतक समृद्धी साधिे एवढेच मयािनित धे्यय समाज नवकास योजिांची िाही. त्याहूि 

शे्रष्ठ आनि महत्त्वाचे धे्यय समाज नवकास योजिांची आहे ते म्हिजे समाजाबरोबर व्यक्तीचा नवकास करिे होय कारि 

शेवटी व्यक्ती हीच खेडयाची व आपल्या राष्टर ाची उिारिी करत असते"  

"नववनक्षत िागात राहिाज्या एकमेकांबद्दल अवलंबि िाविा असलेल्या समुिायातील लोकांच्या संिाव्य क्षमतेचा नवकास 

घडवूि आििारी योजिा म्हिजे समाज नवकास योजिा आहे" 

 कालि टायलर यांच्या मते,  नवकास योजिा ही एक अशी पद्धती आहे या पद्धतीमधे्य ग्रामवासी आपली 

आनथिक व सामानजक पररस्थथती सुधारण्यासािी मित करण्यासािी सहिागी होतात त्यायोगे समथिपिे काम करिाज्या 

लोकांचा समूह बिूि राष्टर ीय नवकास कायिक्रमाला हातिार लावतात.  

 शासि व लोक यांच्या संघनटत प्रयत्नामुळे सवि समाजाची सांसृ्कनतक आनथिक आनि सामानजक पररस्थथती 

सुधारण्यासािी आनि राष्टर ीय नवकास कायिक्रमात हातिार लावण्यासािी एक पररवतििाची प्रनक्रया म्हिजे समाज नवकास 

योजिा होय. 

िोई जमातीतील मनहलांिी समाज नवकास योजिांच्या द्वारे पारंपाररक जीवि पद्धती सोडूि िवीि पुरोगामी 

जीविपद्धतीचा अंनगकार करिे होय. मनहलांिी या योजिेद्वारे समाजाच्या पे्ररिेिे आनि मनहलांच्या सहकाज्यांिी 

मनहलांचेच जीविमाि उंचाविे.  ग्रामीि िागातील आनथिक व सामानजक जीवि बिलण्यासािी आनि मनहलांची 

जडिघडि करण्यासािी िोई जमातीतील मनहलांसािी समाज नवकास योजिा अतं्यत महत्त्वाच्या आहेत. िोई 

जमातातील मनहला समाज नवकास योजिेमुळे ग्रामीि िागात राहिाज्या सवि िोई समाजातील लोकांचा नवकास होईल. 

ग्रामीि िागातील लोकांिा पे्ररिा िेऊि त्यांिा आनथिक मित करूि त्यांच्याकडूि त्यांच्याच िागाचा नवकास करिे हे 

मनहला समाज नवकास योजिांचे धे्यय आहे.  

धे्यय - 

1.   समाज पररवतििासािी योजिा असावी आनि त्यात सवि िोई जमातीतील मनहलांचा सहिाग म्हिजे सामूनहक 

प्रयत्न असायला हवे.  

2.  िोई जमातीतील मनहलांच्या प्रथा, रुढी, परंपरा इत्यािीचंा प्रिाव असतो. त्यांच्या प्रवृत्तीमधे्य आनि सवयीतं 

बिल करूि आििे आवश्यक आहे. 

3.  समाज नवकास योजिेद्वारे सामानजक प्रश्न सोडनवता येतील.  

4.  समाज नवकास योजिेंद्वारे समाजाचा पोषक अशा गुिांचा नवकास करिे. सामूनहक प्रयत्न सं्वयपे्ररिा, 

सहयोग, स्वावलंबि, सामानजक जबाबिारी, िेतृत्व, नवश्वास, नशक्षि क्षमता इत्यािी गुिांचा नवकास होिे आवश्यक 

आहे.  

5.  िोई जमातीतील मनहलांचे व्यवसाय कौशल्यासािी आधुनिक तंत्रज्ञाि, प्रनशक्षि, कायिशाळा इत्यािी साधिांचा 

वापर करावा जेिेकरूि िोई जमातीतील मनहलांचे सशक्तीकरि होईल. 

6.  ग्रामीि  िागातील  आनथिक  सामानजक  सांसृ्कनतक  मािनसक पररवतिि घडवूि आििे. तसेच वौज्ञानिक 

पद्धतीचा उपयोग करूि शेती, नशक्षि, वाहतूक, मिोरंजि, आरोग्य इत्यािी सुधारिा करता येईल. 

वसंतराव िाईक नवमुक्त आनथिक नवकास महामंडळ :  

 नपढयािनपढया िटंकती करिाज्या समाजाच्या आनथिक सामानजक व शौक्षनिक असा सवाांगीि नवकास 

करण्यासािी शासिािे त्याच्या बंजारा समाजातील हररतक्रांतीचे प्रिेते कै वसंतराव िाईक यांच्या िावािे सामानजक 

न्याय व नवशेष सहाय नविागांतगित िटक्या जाती व नवमुक्त जमातीच्या नवकासासािी वसंतराव िाईक नवमुक्त जाती व 
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िटक्या जमाती नवकास महामंडळाची थथापिा 8 फेबु्र 1984 साली करण्यात आली. शासिािे महामंडळाचे अनधकृत 

िाग िांडवल 200.00 कोटी मंजूर करूि निले. त्यापौकी रु 161.29 कोटी िाग िांडवल नवमुक्त जाती व 

िटक्या जमातीच्या नवकासाकररता उपलब्ध करूि निले.  

राष्टर ीय मागास नवत्तीय नवकास योजिा:  

बीज िांडवल कजि योजिा:  

 बीज िांडवल कजि योजिेमधे्य 500,000 लाख रु प्रकल्प मयाििेच्या 25% रक्कम बीज िांडवल रूपािे, 

िाममात्र 4% व्याज िरािे 25% रक्कम महामंडळाकडूि निली जाते. आनि 75% रक्कम राष्टर ीयकृत बँकेकडूि निली 

जाते. महामंडळाचे कजि 60 हत्त्यामधे्य बँकेसोबत वसूल केले जाते. यामधे्य नवनवध व्यवसाय जसे नकरािा िुकाि, 

कापड िुकाि, िुग्ध व्यवसाय, शेळी मेंढी पालि, डॉक्टर वकील कृषी व्यवसाय इत्यािी सािी कजि उपलब्ध करूि 

निले आहे.  

थेट कजि योजिा :  

 या योजिे अंतगित छोटया व्यवसायाकररता रु 25000/- महामंडळाकडूि कजि निले जाते. यामधे्य कजि 

वसुलीचा तीि वषािचा कालावधी असतो. 2% व्याजािे वानषिक व्याज िर आकाराला जातो. वरीलप्रमािे राज्य 

शासिाच्या िोि योजिेमधे्य नवमुक्त जाती व िटक्या जमातीचा नवकासासािी महामंडळ अगे्रसर आहे.  

मिी कजि योजिा:   

 या कजि योजिेची प्रकल्प मयाििा रु 10 लाख असूि त्यामधे्य राष्टर ीय महामंडळाचा 40% सहिाग, बँकेचा 

50% सहिाग, महामंडळाचा 5% सहिाग  आनि लािाथी चा 5% सहिाग असूि 6% व्याज िरािे कजि निले जाते.  

शौक्षनिक कजि योजिा :  

 या मधे्य कजि योजिेची प्रकल्प मयाििा रु 5 लाख असूि प्रनतवषि रु 1.25 लाख याप्रमािे कजि योजिा 

आहे. या योजिे अंतगित उच्च नशक्षिाकररता तसेच वौद्यकीय नशक्षिासािी कजि उपलब्ध करूि िेण्यात येते. यामधे्य 

4% व्याजिरािे कजि निले जाते. 

सक्षम कजि योजिा:  

 या योजिेची प्रकल्प रु 10.00 लक्ष असूि यामधे्य राष्टर ीय महामंडळाचा सहतिाग  85% आहे. तर 

महामंडळाचा सहिाग 5% असूि व्याजिर रु 5.00 लाखापयांत 6% व त्यावरील कजि कररता 8% व्याजिर आहे. 

कजि परतफेडीचा कालावधी 5 वषि आहे. 

नशल्प संपंिा कजि योजिा:  

 या योजिेची प्रकल्प मयाििा रु.10.00 लाख असूि यामधे्य राष्टर ीय महामंडळाचा सहिाग 85%आहे, तर 

महामंडळाचा सहिाग 5% असूि व्याजिर रु 5.00 लाखापयांत 6% व त्यावरील कजािकररता 8% आहे. कजि परत 

फेडीचा कालावधी 5 वषि आहे.  

स्वनििमा योजिा :  

 या कजि योजिेची प्रकल्प मयाििा रु 75000/- आहे. या योजिेमधे्य मनहलांिा नवशेष प्राधान्य िेण्यात येते. 

त्यामधे्य राष्टर ीय महामंडळाचा 95% सहिाग व महामंडळाचा 5% सहिाग आहे. यात 5% व्याज िरािे कजि निले 

जाते. 

ग्रामीि योजिा  

 स्वाधार योजिा : ज्या नवद्याथ्रयांिा वसनतगृहात प्रवेश नमळत िाही अथवा प्रवेश घेतला िाही अशा 

मागासवगीय नवद्याथ्रयांसािी स्वाधार योजिा ही िव्यािे सुरु करण्यात आले आहे. यामधे्य नवध्याथाियांच्या शौक्षनिक 

खचािची पूतिता केली जाते. इयत्ता 11 नव, पिवी, पिवु्यत्तर नशक्षि घेिाज्या नवद्याथ्रयांसािी ही योजिा आहे. अशा 

मुलांिा मंुबई, पुिे आनि िागपूर अशा शहरामधे्य वानषिक खचािसािी 48000 ते 60000 रुपये अिुिाि िेण्यात 

येते. अपंगांच्या खाजगी 123 नवशेष निवासी व अनिवासी शाळा आनि कायािशाळािा अिुिाि तत्वावर मंजुरी िेण्यात 

आली आहे. िोकरी आनि नशक्षिासािी जात पडताळिी आवश्यक आहे. त्याची प्रनक्रया जलि होण्यासािी प्रते्यक 
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नजल्ह्यात जात पडताळिी सनमती थथापि केली आहे. सि 2017-2018 सािी 25000 नवद्याथाांसािी निवड करण्यात 

आली.  

 प्रधािमंत्री मुद्रा योजिा : सँ्टड अप योजिेचाच मुद्रा हा एक िाग आहे. मुद्रा हे एक कायिकारी मंडळ 

आहे. लघुनवकास घटक आनि पुि: नवत्तपुरविा हा या मंडळाचा मुल उदे्दश्य आहे. िेशाअंतगित लहाि उद्योग 

घटकांिा नवत्तपुरविा करिाज्या आनथिक संथथािा नवत्त सहाय्य करिे हा मुद्रा योजिेचा उदे्दश्य आहे.   

राजीव गांधी आवास योजिा: या योजिेअंतगित शहरी लोकांिा घरे बांधूि िेण्यात येतात ही योजिा 2 जूि 2017 

पासूि सुरू झाली शहरी लोकांिा 2017 पासूि राजीव आवास योजिा सवाांसािी घरकुल नमळवूि िेिे आवश्यक 

आहे. बाराव्या पंचवानषिक योजिेत झोपडपट्टी मुक्त करिे ही योजिा एक लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरांिा लागू 

आहे.  

स्टाटि अप मेक इि इंनडया स्कीम:  औद्योनगक व व्यावसानयक संचनलत रोजगार वाढवण्यासािी 2015-16 मधे्य 

अथिमंत्री अरुि जेटली यांिी हा आयोग िरेंद्र मोिी यांच्या िेतृत्वाखाली कौशल्य नवकास योजिेचा चा आरंि केला. 

या कायिक्रमाचा िाग म्हिूि कें द्र व राज्य शासिाच्या प्रयत्नािे 1000 कोटीचंी तरतूि केली आहे. हा निधी 4 वषाित 

खचि केला जािार आहे. ही कृती योजिा असूि उियोनु्मख व्यावसानयकांसािी हा निधीची तरतूि आहे. SIDBI 

द्वारा या निधीचे वाटप होईल. यामुळे िेशातील िवतरुिांिा यामुळे प्रोत्साहि नमळेल. िारत सरकारिे या योजिेच्या 

अंतगित उद्योग वाढवण्यासािी  उते्तजि  निले आहे. ही योजिा 2016 मधे्य झाली अजूि एक िवीि उद्योगधंद्यांिा 

चालिा नमळाली आहे यामधे्य चार आिवडयाचे मुक्त ऑिलाइि प्रनशक्षि कायिक्रम घेतला जातो. योजिे अंतगित 

योगाचे नशक्षि घेिाज्यांचे िेटवकि  तयार करूि रीसचि वकि  इन्क्कु्यबेटर करण्यासािी सेंटर थथानपत करण्यात आले 

 घरकुल योजिा:. निवारा एक मूलिूत गरज आहे . तसेच अथिव्यवथथेचा िाग पि आहे 2011 च्या जिगििेिुसार 

शहरी लोकसंख्या 3377 लक्ष पयांत पोहोचली आहे. प्रती घरकुल रु 100000 नकमतीपौकी लािाथी नहस्सा रु 

10000 रोख अथवा बांधकाम सानहत्य वा मंजुरीच्या स्वरुपात िेिे बंधिकारक आहे.  

आनिवासी नवकास योजिा -1983 साली आनिवासी नवकास नविाग थथापि झाला. 15 जािेवारी 1992 रोजी 

पुिरिचिा आनिवासी नविाग कें द्र व राज्य शासिातफे नवनवध योजिा राबवण्यात आल्या. शौक्षनिक नवकास योजिा 

समाजातील निरक्षरतेचे  प्रमाि कमी करूि साक्षरतेचे प्रमाि वाढवण्यासािी तसेच नशक्षिाच्या नवनवध सुनवधा 

िेण्यासािी वस्तीगृह, मोफत नशक्षि योजिा राबवण्यात आल्या.  शासकीय आश्रम शाळेत 5 ते 7 हजार 

नवद्याथाांसािी सुनवधा उपलब्ध करूि निले आहेत. 

प्रधाि मंत्री मुद्रा योजिा : शासिािे या योजिेत संपत्ती अथवा गतॉॉरण्टर नशवाय छोटया उद्योगांचे कजि माफ केले 

आहेत.  75 % मनहलांिा कजि निले आहेत. 9.81%  उद्योग  उद्योगात  मनहलांिा फायिा झाला. राष्टर ीय ग्रामीि 

रोजगार 47 कोटी सं्वय  सहाय्यता बचत गटाला महत्त्व आले. िोि हजार 2000 करोड पेक्षा जास्त फंड नवरनहत 

कजाित 37% िी वाढ निसूि आली. 

नवमा योजिा  : 2013 या योजिे अंतगित िोि लाख इत्यािी नवमा योजिेवर प्रीनमयम िाही.  त्याचा खचि शासि 

करतो. याचा  सवि 14 लाख मनहलांिा लाि झाला आहे. 

सारांश : 

 िोई जमातीतील मनहलांसािी कागिोपत्री अिेक योजिा असल्या तरी या योजिा या घटकांपयांत पोहचल्या 

िाहीत. त्या कारिामुळे िोई जमातीतील मनहलांचे अपेनक्षत असे सशक्तीकरि झाले िसल्याचे निसूि येते. नवमुक्त व 

िटक्या िोई व तत्सम लोकांिा आनथिक सहाय्य िेण्यासािी ज्या योजिा आहेत त्यामुळे आनथिक प्रश्न सुटतील असे 

वाटत िाही. लािाथी या योजिेचा वापर िैिंनिि कौटंुनबक गरजा िागनवण्यासािी करतात हा अिुिव आहे. त्यामुळे 

या समाजासािी िरीव व कृतीशील कायिक्रम राबनविे गरजेचे आहे.  

 मध्यवती सरकारच्या इतर मागासवगीय यािीत नवमुक्त व िटक्याचा समावेश आहे. परंतु नवमुक्त व िटके 

इतर मागासवगीय पातळीवर िाहीत. आनथिक, सामानजक, राजकीय व शौक्षनिकदृष्टया मागासवगीय (ओबीसी) 

पुढारलेले आहेत. त्यामुळे सवलतीचा फायिा मध्यवती सरकारच्या योजिामधे्य िटक्यांिा नमळण्याची शक्यता िगण्य 

असते. त्यामुळे या योजिा या घटकापयांत प्रिावीपिे पोहोचत िाहीत.  

 मध्यवती सरकारच्या यािीत िटक्या िोई समाजातील मनहलांसािी नवशेष तरतूि केल्यास मनहलांचे 

सशक्तीकरि प्रिावीपिे होईल.  
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