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ग्रामीण विकासात मविला बचत गटाची भूवमका 
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समाजशास्त्र ववभागप्रमुख 

पंडीत दीनदयाल उपाध्याय 

महाववद्यालय, देवणी वज.लातूर 

 

भारतीय समाजव्यवस्थेत वनरक्षरता, दाररद्रय, बेकारी, व्यसनाविनता, रोगराई, महागाई व वाढती लोकसंख्या प्रचंड प्रमाणात 

वाढली असून ते ग्रामीण ववकासास अडथळा वनमााण करत आहेत. या अडथळयांचे उच्चाटन करणे हे ग्रामीण 

ववकासाचे मुख्य उविष्ट आहे. हे अडथळे दूर करण्याकररता ववववि पातळीवरुन ववववि सािनाने वेगवगळ्या पद्धतीने 

दूर करण्याचा प्रयत्न केला जातो. कोणत्याही समाजव्यवस्थेचा आिार म्हणजे आवथाक घटक होय. समाजव्यस्थेत 

बदल घडून येण्याकररता आवथाक घटकांत बदल आवश्यक आहे. त्यावशवाय समाजात सकारात्मक पररवतान घडून 

येण्यास वेळ लागत नाही. समाजाची प्रगती आवण अिोगती ही आवथाक घटकांवरच अवलंबून असते. ग्रामीण 

समाजाच्या ववकासाचा मुख्य प्रवाह हा आवथाक घटकच आहे. आवथाक घटकांनी संपूणा ग्रामीण अथाव्यवस्था व्यापून 

टाकलेली वदसून येते. भारतीय समाजाचे ववघटन होण्यास कारणीभूत घटक असलेली स्वयंपूणा खेडी आज संपूणा 

ववघटीत होत आहेत. शेती व्यवसायाव्यवतररक्त इतर व्यवसायसुध्दा ग्रामीण समाजात मोठया प्रमाणात पररवतान घडून 

आणण्यास जबाबदार आहेत. 

आवथाक संपन्नतेवशवाय कोणत्याही घटकाचा ववकास अशक्य आहे. मवहला आवथाकदृष्टया स्वावलंबी झाल्यावरच ग्रामीण 

ववकास शक्य आहे. स्त्रस्त्रयांवर होणाज्या अत्याचाराचे व अन्यायाचे प्रमुख कारण वतचे आवथाक परावलंबन होय. 

आवथाक स्वावलंबनातूनच आत्मववश्वास वाढतो. अन्याय व अत्याचाराच्या ववरोिात संघर्ा करण्याची क्षमता आवथाक 

स्वावलंबनामुळे वाढते. म्हणून अथााजानाची योग्य संिी उपलब्ध करून त्यांचे आवथाक सक्षमीकरण होणे महत्त्वाचे 

आहे. स्त्री आवथाकदृष्टया स्वावलंबी असली म्हणजेच ती स्वकततात्वावर खंबीरपणे उभे राहण्याच्या हेतूनेच बचत गटाची 

संकल्पना पुढे आली. समाजातील दाररद्रय वनमूालन करण्यासाठी मवहलांनी आत्मवनभार व्हावे यासाठी 1 एवप्रल 1999 

पासून शासनाने स्वणाजयंती ग्रामरोजगार योजना चालू केली. या योजनेअंतगात स्वयंसहायता गटाची वनवमाती करून 

गटातील प्रते्यक स्वयंरोजगारशील ग्रामीण उद्योजक बनववणे यावर प्रािान्याने भर देण्यात आला. स्वयंसहायता बचत 

गट म्हणजे मवहलांना सक्षमीकरणाची सुवणासंिी होय. स्वयंसहायता गटाची चळवळ, बचत गट स्वयंसहायतता समूह 

अशा वेगवेगळ्या संकल्पनेतून वनमााण झाली. कालांतराने आिुवनक काळात बचतीचे महत्त्व वाढत गेले. 31 ऑक्टोबर 

हा जागवतक काटकसर वदन म्हणून साजरा केला जातो. 

उविषे्ट : 

1) ग्रामीण ववकासात बचत गटाच्या योगदानाचा अभ्यास करणे. 

2) रोजगार वनवमातीमधे्य स्वयंसहाय्यता बचत गटाच्या भूवमकेचा अभ्यास करणे. 

3) ग्रामीण भागातील स्वयंसहाय्यता बचत गटाच्या स्वरूपाचा अभ्यास करणे. 

4) ग्रामीण ववकासातील बचत गटाच्या भूवमकेचा अभ्यास करणे. 

गतवहतके : 

1) स्वयंसहाय्यता गटांमुळे ग्रामीण भागाचा ववकास होत आहे. 

2) स्वयंसहाय्यता गटांमुळे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संिी उपलब्ध होत आहेत. 

3) ग्रामीण भागाचा आवथाक ववकास होण्यास होण्यास स्वयंसहाय्यता गटाची महत्त्वाची भूवमका राहते. 

संशोिन पध्दती : 
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प्रसु्तत शोिवनबंिासाठी आवश्यक असलेली मावहती संकलीत करण्याचे स्त्रोत दुय्यम स्वरूपाचे आहेत. यासाठी 

संदभागं्रथ, मावसके, वतामानपते्र, लेख इ. चा संशोिन कायाासााठी उपयोग करण्यात आला आहे. 

ग्रामीण ववकास  

ववकास ही वनरंतर चालणारी प्रविया आहे. ववकास म्हणजे केवळ आवथाक ववकास नसून मानवाच्या सामावजक, 

सांस्कत वतक, संस्थात्मक तसेच आवथाक पररवतानाशी संबंिीत आहे. वमसेस उसूाला हक्क या अथाशास्त्रज्ञाच्या मतानुसार 

घ्सरकारने केलेल्या प्रयत्नांचे फळ म्हणजे ववकास होय.ङ भारतीय ग्रामीण भागाचा ववकास न होण्याची कारणे 

सािनसंपत्तीचा अभाव हे नसून त्या सामग्रीचा भरपूर फायदा उठववण्यात आलेले अपयश होय. ग्रामीण ववकासावर 

आवथाक, सामावजक घटकांचे पररणाम होतात. ग्रामीण समाजातील ववकासाचा ववचार करताना केवळ आवथाक, 

सामावजक ववकासाचे पररक्षण करून भागणार नाही. तर समाजातील मवहला सक्षमीकरणाचाही ववचार करणे गरजेचे 

आहे. मवहला ववकासातच सवाांवगण ववकास होऊ शकतो. 

 भारताच्या ग्रामीण अववकसीत अथाव्यवस्थेमुळे शेतकज्यांच्या आवथाक गरजा पूणा होत नसून त्याचा पररणाम 

म्हणजे आज होत असलेल्या शेतकज्यांच्या आत्महत्या होय. यावरील उपाय म्हणजे स्वत:ची सहाय्यता स्वत:च करणे 

परंतु कोणतीही एकटी व्यस्त्रक्त येणाज्या समसे्यला तोडं देऊ शकत नाही. सवाांनी संघवटत होऊनच समस्या सुटू 

शकतात. या ववचाराने पे्रररत होऊनच ग्रामीण भागातील काही मवहलांनी संघवटत होऊन या कायााला सुरुवात केली. 

यात पौसा अथवा भांडवल उभे करणे ही समस्या त्यांना प्रामुख्याने भेडसावत होती. तरीही तुटपंुज्या रक्कमेतून 

अल्पवशवक्षत गरीब ग्रामीण मवहला रोजगाराच्या संिी शोित असतानाच त्या संघवटत होत गेल्या व वमळालेल्या 

मजूरीतून दर मवहन्याला थोडी थोडी रक्कम बँकेत त्यांच्या गटाच्या खात्यात टाकत गेल्या. ही बचत करण्यासाठी 

त्यांना अवतशय कष्ट करावे लागले. ववववि समस्यांना तोडं द्यावे लागले. पण अमेररका व फ्रें च स्वातंत्र्याच्या 

जावहरनाम्यात मवहला सक्षमीकरणाचे पवहले प्रवतवबंब पडलेले वदसते. त्यात स्त्री व पुरुर्ांसाठी समान अविकाराची 

तरतूद करण्यात आली. 19 व्या शतकात ववल्यम थॉम्पसन, जॉन सु्टअटा वमल यासारख्या सावहत्यकांनी स्त्रीमुक्तीचा 

ववचार तत्कालीन समाजात रूजवण्याचा प्रयत्न केला. 

स्त्रस्त्रयांना स्वावलंबी बनववण्यासाठी बचत गटाचे माध्यम वमळवून वदले. आिुवनक काळात वदवसेंवदवस वतत्तपते्र, 

दूरवचत्रवाणी, राजकारण, समाजकारण, शौक्षवणक के्षत्र, कायदा या के्षत्रात मवहला सक्षमीकरणाचा ऊहापोह होताना वदसत 

आहे. अन्याय, शोर्ण, दडपशाही, स्वातंत्र्य यावर प्रभावशाली उपाय म्हणजे सक्षमीकरण होय. मवहला सवा दृष्टीने 

सक्षम होण्यासाठी ती स्वबळावर उभी राहावी या उिेशाने मवहला सक्षमीकरण ही संकल्पना अभ्यासणे महत्त्वाचे 

आहे. 

ग्रामीण ववकास आवण मवहला सक्षमीकरण : 

स्त्रस्त्रयांवर होणाज्या अत्याचाराचे व अन्यायाचे प्रमुख कारण वतचे आवथाक परावलंबन होय. आवथाक स्वावलंबनामुळे 

वाढतो म्हणून अथााजनाची योग्य संिी उपलब्ध करून देवून त्यांचे आवथाक सक्षमीकरण होणे महत्त्वाचे आहे. स्त्री 

आवथाकदृष्टया स्वावलंबी असली म्हणजे वतच्या पाठीशी ववकास नक्कीच आहे. 

- ग्रामीण ववकासात मवहला बचत गटाचे अभूतपूवा योगदान रावहलेले आहे. 

- ग्रामीण के्षत्रातील मवहलांचे आवथाक, सामावजक, मानवसक सबलीकरण प्रभावीपणे होत आहे. 

- ग्रामीण मवहला साक्षर होत आहेत व त्या संघवटत होत आहेत. 

- ग्रामीण मवहलांचा व्यस्त्रक्तमत्त्व ववकास होत आहे. 

- ग्रामीण भागातील शेतकज्यांच्या होत असणाज्या आत्महते्यवर मवहला बचत गट एक उपाय ठरत आहे. 

- ग्रामीण मवहलांचे नेततत्व कौशल्य वाढत आहे. त्या सवाच के्षत्रात प्रवेश करत आहेत. 

- ग्रामीण समाजातील गरीबाची सावकाराच्या जाळ्यातून सुटका होत आहे. 

- ववकास कायाात मवहलांचा सहभाग वाढत आहे. 

- गरीब होतकरु मवहलांना वौयस्त्रक्तक व सामूवहक रोजगार उपलब्ध होत आहे. 
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- बचत गटाच्या माध्यमामुळे ग्रामीण भागामधे्य सकारात्मक दृवष्टकोन, वजि, वजज्ञासा, वनिाार, सहकायााची भावना 

वाढत आहे. 

- अडचणीवर मात करण्याचे कौशल्य त्यांच्या अंगी या बचत गटामुळे वनमााण झाले आहे. 

ग्रामीण ववकासात बचत गटाचे महत्त्व 

- ग्रामीण बेरोजगार स्त्रस्त्रयांना रोजगार प्राप्त करून देण्यात बचत गटांचा मोलाचा वाटा आहे. 

- मवहलांना स्वबळावर बचत करण्याची सवय वनमााण झाल्यामुळे ग्रामीण ववकासास चालना वमळाली आहे. 

- मवहलांना आवथाक व्यवहाराचे ज्ञान वमळाल्यामुळे ग्रामीण ववकासाला गती प्राप्त झाली. 

- बँक, राजकारण, नेततत्व, सहभाग या ववर्याचे महत्त्व पटले. 

- स्वबळावर उद्योगिद्यांचे आयोजन होऊ लागले. 

- मवहलांमधे्य ववववि कला कौशल्य आवण ज्ञान आत्मसात करण्याची वजि वनमााण झाली. 

- मवहलांमधे्य आत्मसन्मानाची भावना वनमााण झाल्यामुळे गावपातळीवर मवहला अनेक वविायक कामात 

सहभागी होत आहेत. 

- मवहला आपल्या समस्या, प्रश्न, स्वत: सोडववण्यासाठीचे वनयोजन स्वत: वकंवा सहभागातून करू लागल्या. 

- पंचायत राज्यात मवहलांचा सहभाग वाढला. 

- मवहलांमधे्य राजकीय इच्छाशक्ती वाढली. 

- मवहलांमधे्य स्वत:च्या अस्त्रस्तत्वाची जाणीव वनमााण झाली. 

- मवहलांमधे्य नेततत्व, स्वावलंबन, सिीयता, प्रवतकार करण्याची क्षमता वाढली. 

- मवहला बचत गटामुळे ग्रामीण ववकास होऊ लागला. 

- स्त्री-मुक्तीचा मागा मोकळा झाला. 

- मवहला अत्याचार कमी झाले. शेतीला जोड देण्यासाठी मवहला बचत गट पुढे आले आहेत. 

वनष्कर्ा : 

 ग्रामीण भागात वनरक्षरतेचे प्रमाण अविक असल्यामुळे त्यांचा संबंि शेतीशी वनगवडत व्यवसायाशी आहे. 

त्यांना बचत केल्यावशवाय पयााय राहत नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागात स्थापन झालेल्या अनेक बचत गटामुळे ग्रामीण 

मवहला सक्षम बनत आहेत. मवहलांमधे्य बचत करण्याची प्रवतत्ती वाढीस लागली व संघटन भावना वाढीस लागून 

स्वयंपे्रररत आत्मववश्वास, आत्मवनभारपणा बचत गटामुळे मवहलांत वनमााण झाला. तसेच मवहलांमधे्य नेततत्व गुण ववकवसत 

होऊन राजकीय सहभाग वाढण्यास बचत गटाची भूवमका महत्त्वाची आहे. तसेच मवहलांमधे्य वनणाय घेण्याची 

क्षमताही वाढली आहे. तरीही मवहलांवरील अत्याचार कमी होत नाहीत. मवहलांकडे पाहण्याचा समाजाचा दृवष्टकोन 

बदललेला नाही. हंडाबळी, बलात्कार, वविी, जाचजुलूम आजही समाजातून जात नाही ही शोकांवतकाच म्हणावी 

लागेल. 
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