
VIVEK RESEARCH JOURNAL SPECIAL ISSUE 8th MARCH 2021 ISSN-2581-8848 

 

188 
 

कोल्हापूर शहरातील महहला सक्षमीकरणाचा समाजशास्त्रीय अभ्यास हिशेष सदंर्भ: जाधििाडी प्रर्ाग 

धनश्री हिश्वास सरुिसे 

समाजशास्त्र विभाग (संशोधक विद्यावथिनी)  

डॉ. कन्नाडे एम. के. 

रा. छ. शाहू कॉलज, कोल्हापरू  

गोषिारा : मानि समाजात जिळपास पन्नास टक्के प्रमाण वस्त्रयांची आह े आज स्त्री शकै्षवणक, सामावजक, राजकीय, क्षेत्रात 

परुूषाच्या खांद्याला खांदा दऊेन काम करताना वदसते. स्त्रीने स्ितःच्या कष्टाने कतुित्िाने आवण आपल्या बवुिमते्तच्या जोरािर 

समाजात मानाच े स्थान प्राप्त केले आहे. आज सिि क्षेत्रात स्त्री परुुषाच्या बरोबरीन े आघाडीिर असली तरी ते फक्त ठराविक 

िगािपरुतेच मयािवदत आह.े 

 उदे्दश : 

 मवहला सक्षमीकरणाच्या इवतहासाचा अभ्यास करणे  

 सद्यवस्थतील मवहलांच्या वस्थतीचा अभ्यास करण े

मवहला सक्षमीकरण ही एक व्यापक प्रविया आहे. मवहलांचे सक्षमीकरण म्हणजे समाजाचा, दशेाचा विकास असतो. 

समाज पररितिनशील आह ेत्याप्रमाण ेवस्त्रयांची भवूमका, महत्त्िाकांक्षा, दृवष्टकोण यामध्ये बदल होत आह.े भारताच्या परुुष प्रधान 

संस्कृतीत मवहलांकडे, त्यांच्या अवधकाराकडे, व्यक्ती स्िातंत्र्याकडे पाहण्याच्या दृवष्टकोनात आज फरक झालेला वदसतो. पण 

त्याची व्यापकता िाढण ेआिश्यक आहे. भारतीय संविधानाने वदलेले मलुभतू हक्क आवण अवधकार हा वस्त्रयांच्या विकासाचा 

पाया आह.े मवहलांच्या सक्षमीकरणासाठी मलुींची शकै्षवणक, व्यािसावयक योग्यता िाढिण ेआिश्यक आहे. यावशिाय राजकीय 

अवधकारावशिाय कोणत्याही घटकाला सामावजक ि आवथिकदृष््टया सक्षम होता यते नाही. त्यामळेु वस्त्रयांना राजकीय हक्क 

वमळण्यासाठी राजकारणात 50 टक्के आरक्षण वमळण ेआिश्यक आहे. मवहला समाजव्यिस्थेचा अविभाज्य ि अवनिायि भाग 

आह.े तेव्हा त्यांना सिािथािने सक्षम करण ेह ेसमाज, शासन ि स्ितः मवहलांचे प्रथम कतिव्य आह.े 

प्रस्तािना : मानि समाजात जिळपास पन्नास टक्के प्रमाण वस्त्रयांची आह ेआज स्त्री शैक्षवणक, सामावजक, राजकीय, क्षेत्रात 

परुूषाच्या खांद्याला खांदा दऊेन काम करताना वदसते. स्त्रीने स्ितःच्या कष्टाने कतुित्िाने आवण आपल्या बवुिमते्तच्या जोरािर 

समाजात मानाच े स्थान प्राप्त केले आह.े आज सिि क्षेत्रात स्त्री परुुषाच्या बरोबरीन े आघाडीिर असली तरी ते फक्त ठराविक 

िगािपरुतेच मयािवदत आह.े 

महहला सक्षमीकरण सकंल्पना: मवहला सक्षमीकरण म्हणजे कायद ेि कल्याण कायििमाच्या माध्यमातून आवथिक, सामावजक, 

शैक्षवणक ि राजकीय क्षेत्रामध्ये मवहलांना परुुषांच्या बरोबरीने हक्क ि दजाि प्रदान करून दणे,े विकासासाठी संधी उपलब्ध करून 

दणे ेआवण स्त्री-परुुष असमानता नष्ट करण ेतसेच स्ितःच्या क्षमतांची ओळख करून घऊेन त्याचा विकास करायचा तसेच घरगतुी 

आवण सामावजक वनणिय प्रवियेत सहभागी होण्याचा प्रयत्न करणे या प्रवियेला स्त्री सक्षमीकरण म्हणतात. 

महहला सक्षमीकरणाचा इहतहास: आज समाजाचा विकास झाला असे आपण मानत असलो तरी त्याला साक्ष असणाऱ्या 

इवतहासाला आपण विसरू शकत नाही. आज पयंत इवतहासाचा आपण आढािा घतेला तर 'स्त्री' ही राष्ट्रउभारणीच्या चळिळीचा 

अविभाज्य घटक आह ेअशीच वतची ओळख रावहली. 

महात्मा ज्योवतबा फुले यांनी वशक्षण+ समता +न्याय = सक्षमीकरण अशाच स्िरूपाचे विचार मांडलेले पहाियास वमळते. 

मवहला सक्षमीकरणाआ मध्ये डॉ. बाबासाहबेांचे योगदान तर अवतशय महत्िाचे आह.े त्यांनी वस्त्रयांना वहदं ूकोड वबला 

द्वारे न्याय वमळिनू दणे्याचा प्रयत्न केला. 

इवतहासा पासनू ते आजपयंत मवहला सक्षमीकरणाचे आयाम सतत बदलत असलेले वदसनू येतात. कारण येथे आपणास 

वस्त्रयांची बहुविविधता पहाियास वमळते. आवदिासी, दवलत, उच्चभ्र ूआवण उच्चवशवक्षत मवहलांच्या सक्षमीकरणाची वस्थती ही 

वभन्नवभन्न स्िरूपाची आह.े 
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मवहला सक्षमीकरणाच्या पहहल्या टप्पप्पयािर (इ.स. 1948 ते इ.स.1920) ब्राह्मणी व्यिस्थेने वस्त्रयांच्या संदभाित अनेक 

जाचक प्रथा (उदाहरणाथि - बालवििाह, सतीपिती, विधिा केशिपन, विधिा पनुविििाह बंदी इत्यादी) लादलेले होते. या 

विरोधात अनके समाजसधुारकांनी महत्त्िाच्या भवूमका बजािल्या. 

दुसऱ्या टप्पप्पयात( इ.स. 1920 ते इ.स. 1950) परकीय सत्ता होती. ही उदारमतिादाचे ि व्यवक्तस्िातंत्र्याचे समथिन 

करणारी होती. म्हणनूच स्त्री प्रश्नाच्या अनषंुगान े सती प्रथा बंदी, विधिा पनुविििाह, बालवििाह बंदी, िारसा हक्क इत्यादी 

सधुारणा घडिनू आणणारे कायद ेकेले गेले पण या कायद्यातही परुुषसते्तचे िचिस्ि वदसनू येते. 

हतसऱ्या टप्पप्पयािर (इ.स. 1950 ते इ.स. 1975) औद्योवगक िांतीनतंर जन्मावधवित विषमता नष्ट करण्यास मदत 

झाली. उपोषण,े संघटनात वस्त्रयांच्या सहभागाचे प्रमाण  िाढले. 1975 ह ेिषि यनुोने मवहला िषि म्हणनू घोवषत केल्यानतंर खऱ्या 

अथािने स्ितंत्रपण े मवहला सक्षमीकरण िर भाष्ट्य करायला सरुुिात झाली. 1990 नंतर जागवतकीकरण, उदारीकरण ि 

खाजगीकरणाच्या प्रिाहात स्त्री प्रश्नाच ेस्िरूप अवधक जवटल होत गलेे. 

आज मवहला सक्षमीकरणाची टक्केिारी िाढली तरी िास्तविकता िेगळी पहाियास वमळते. आज ितिमानपत्र उघडले 

की मवहलांना जाळण्याच्या, बलात्काराच्या, हत्याच्या बातम्या िाचायला वमळतात. आपल्या अितीभोिती आपण पाहतो स्त्रीला 

शक्यतो दयु्यम स्थानच लाभलेले असते. तीला कुटंुबात, समाजात गौण समजण्यातच परुुषाला धन्यता िाटते. आपण नेहमी 

म्हणतो वजथे स्त्रीचा आदर केला जातो तेथेच दिेाचा िास असतो. परंतु समाजात वस्त्रयांना अजनुही पावहजे तेिढा आदर वदला 

जात नाही. आपण वकतीही म्हटलं की स्त्री-परुुष समान आहते तरीही आपण मलुालाच जास्त महत्त्ि दतेो. याच ेउदाहरण म्हणजे 

कोल्हापरू सारख्या शहरात सीपीआर हॉवस्पटलमध्ये प्रसतूीनंतर सहाव्यांदा मलुगीच झाली म्हणनू वतचा निरा एका वदिसाच्या 

बाळंवतणीला मारतो आवण या पढु ेमाझ्या घरात यायचं नाही असे म्हणनू वनघनू जातो. दसुरी घटना कोल्हापरुात काही वठकाणी 

स्थलांतररत कुटंुब झोपड्या करून राहतात. छोटा मोठा व्यिसाय करून उदरवनिािह चालितात ि काही मवहन्यानतंर दसुरीकडे 

स्थलांतररत होतात. या वठकाणी वतसऱ्यांदा मलुगी झाली म्हणनू तो तीन मलुींना ि पत्नीला सोडून मी आता दसुरे लग्न करणार 

म्हणनू वनघनू जातो. कुटंुबाची सरुुिात घरात खरं पण ह ेस्त्री मळेुच असते ह ेमाहीत असनूही बीडमधील डॉक्टर दांपत्य तुरंुगाबाहरे 

आल्यानंतर पनु्हा आपला व्यिसाय जोमान ेसरुू करताना वदसतात त्याला समाज प्रवतसाद दतेो. यािरून सत्य पररवस्थती लक्षात 

येते. 

अगदी अनादी काळापासनू वस्त्रयांनी आपले श्रेित्ि वसि केले आह.ेत्याचाच पररणाम म्हणनू दशेातील पवहली मवहला 

डॉक्टर होण्याचा मान डॉ. आनदंीबाई जोशी यांना वमळाला,  पतंप्रधान इवंदरा गांधी, आयपीएस ऑवफसर वकरण बेदी, 

अतंराळविरांगणा कल्पना चािला, राष्ट्रपती प्रवतभाताई पाटील, गानसम्राज्ञी लतादीदी, बॉवक्संग पटू मरेी कोम, बॅडवमंटनपटू 

सायना नहेिाल, टेवनसपटू सावनया वमझाि अशी उदाहरण े आपणास पहाियास वमळतात. एकीकडे समाजात अशा वस्त्रया पणूि 

जगामध्ये भारताचे नाि उंचाित आहते तर त्याच भारतामध् ये काही वस्त्रयांची वस्थती हलाखीची असल्याचे पहाियास वमळते. 

सद्यकालीन मवहला सक्षमीकरण जाणनू घणे्यासाठी कोल्हापरू शहरातील जाधििाडी या प्रभागातील विविध शैक्षवणक पात्रता 

असलेल्या, विविध जाती-धमािच्या ि िेगिगेळ्या आवथिक गटातील 30 मवहलांची सहतेुक नमनुा वनिड पितीन ेवनिड करण्यात 

आली. आवण मलुाखत तंत्राचा िापर करून संशोधन पपेर वलवहण्याचा प्रयत्न केला आह.े 

वशक्षणासंबंधी मावहती: 

अभ्यासासाठी वनिडलेल्या 30 मवहलांपैकी प्राथवमक वशक्षण घतेलेल्या 9 मवहला, माध्यवमक वशक्षण घतेलेल्या आठ 

मवहला, उच्च माध्यवमक वशक्षण झालेल्या सात तर उच्च वशक्षण पणूि केलेल्या सहा अशा तीस मवहलांनी कडून मावहती घणे्यात 

आली. फुले दाम्पत्याने स्त्री वशक्षणाला महत्त्ि वदले कारण वशक्षण ह े प्रत्येक व्यक्तीला सिािथािन े 'सक्षम' बनि ू शकते. वस्त्रयांना 

आत्मभान यािे यासाठी वशक्षणाच्या माध्यमातनू वस्त्रयांना सक्षम बनविण्याचे प्रयत्न केले तरीही आज दखेील म्हणािे तेिढ े

त्यांच्या वशक्षणाच ेप्रमाण िाढलेले वदसनू येत नाही. 
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ियासबंधंी माहहती: अभ्यासासाठी वनिडलेल्या मवहलांपैकी 18 ते 28 या ियोगटातील सात मवहलांचा, 29 ते 39 ियोगटातील 

आठ मवहलांचा, 40 ते 50 ियोगटातील पाच मवहलांचा आवण 51 िषािपिूी दहा मवहलांचा समािेश करण्यात आला. 

व्यिसाय / नोकरी सबंंधी माहहती: अभ्यासासाठी वनिडलेल्या मवहलांमध्ये 24 मवहला व्यिसाय ि नोकरी मध्ये होत्या, 

म्हणजेच आवथिक उत्पन्नाच्या प्रवियेमध्ये सहभागी होत्या. तर सहा मवहला या घरकाम करीत होत्या. मवहलांच्या व्यिसायांमध्ये 

भाजी विकण,े बांगड्या विकण,े मेस चालविण ेयांचा समािेश आह.े तर नोकरी मध्य ेखाजगी क्षते्रात हॉटेलमध्ये, स्ियंपाक करण,े 

भांडी घासण,े फायनास मध्ये स्िच्छता करण,े कापड दकुानांमध्ये, मॉलमध्ये तर शासकीय नोकरीमध्ये प्राध्यापक, डॉक्टर, वशक्षक, 

क्लाकि  या कामाचा समािेश होतो. म्हणजे एकंदर 67 टक्के मवहला या आवथिक उत्पन्न प्रवियेत सहभागी होत्या. उत्पन्नातून 

वमळालेल्या पशैातनू कौटंुवबक खचि तर काही मवहला बचतीसाठी उत्पन्नाचा उपयोग करीत होत्या. पण बचतीतून साठलेला पैसा 

ते कुटंुब प्रमखुांना म्हणजेच त्यांच्या पतीनाच दते होत्या. तो पैसा कुटंुबातील एखाद्या मोठ्या कामासाठी िापरता यािा हा 

त्यामागील हतेू आढळून आला. 

कुटंुब वनयोजनाच्या संदभाित मवहलांमध्ये जागतृता असलेली वदसनू येते कारण अभ्यासासाठी वनिडलेल्या सििच मवहलांचे तीन 

पेक्षा जास्त अपत्य नव्हते. 

कोणत्याही कुटंुबामध्ये समता प्रस्थावपत करायची असेल तर वनणिय घणे्याचा अवधकार पती आवण पत्नी दोघांनाही 

असण ेआिश्यक आह.े अभ्यासातून असे वदसनू येते की आजही वस्त्रयांना स्ितंत्ररीत्या महत्त्िपणूि विषयासंदभाित वनणिय घणे्याचा 

अवधकार नाही. अभ्यासासाठी वनिडलेल्या वस्त्रयांमध्ये उच्चवशवक्षत ि उच्चपदस्थ स्त्रीयांचाही समािेश आह.े ते वनणिय घतेातही, 

पण वनणिय अवंतम वकंिा फायनल होण्यासाठी परुुषाची परिानगी आिश्यक आह े असे आढळून आले. केिळ आठ टक्के 

मवहलांच्या संदभाित त्यांचा वनणियही महत्त्िाचा मानला जात असलेला आढळून आले. 

कुटंुबातील हस्त्रयांची हस् ती: दशेात मवहलांचे स्थान/ वस्थती पाहून दशेाच्या प्रगतीचा अदंाज येतो. त्याप्रमाण े कुटंुबामध्ये 

वस्त्रयांची वस्थती पाहून आपण कुटंुबाच्या प्रगतीचा अदंाज येऊ शकतो. अभ्यासामध्ये असे वदसनू आले की ज्या मवहला 

उच्चवशवक्षत आहते त्यांनी कुटंुबामध्ये स्ितःचा दजाि प्रस्थावपत केला आह ेम्हणजे सक्षमीकरणाच्या  पािले उचलण्यास सरुुिात 

झाली असे म्हणता येईल. 

सपंत्ती हिषयक माहहती: उच्चपदस्थ मवहलांच्या नािे निीन खरेदी केलेली संपत्ती असल्याच ेअभ्यासामध्ये स्पष्ट झाले. यासाठी 

सरकारची जी पंतप्रधान आिास योजना आह े वतचा उपयोग झालेला आठ टक्के मवहलांनी सांवगतले. कारण या योजनेनसुार 

स्त्रीच्या नािे घर खरेदी केल्यासच शासनाचे अनदुान दोन लाख 65 हजार रुपये वमळते. केिळ परुुषांच्या नािे घर खरेदी केल्यास 

ही रक्कम वमळत नसल्याने, वशिाय बॅकेंच े व्याजदर आवण इतरही सिलती वमळत असल्याने घरासारखी संपत्ती स्त्रीच्या नािे 

असल्याचे वदसनू आले. 

काही परंपरागत रूढीच्या संदभाित विशेषतः िटपौवणिमलेा वस्त्रया िडाच्या झाडाची पजूा करतात. त्यामागील त्यांची 

श्रिा कमी झालेली वदसनू येत नाही. अभ्यासासाठी वनिडलेल्या तीस मवहलांपैकी दोन मवहला या विधिा होत्या. या व्यवतररक्त 

दसुऱ्या तीन मवहला सोडल्या तर तब्बल 83 टक्के मवहला पजूा करीत असलेले आढळून आले. 

मुलांच्या हशक्षणासदंर्ाभतील माहहती: अभ्यासासाठी वनिडलेल्या शभंर टक्के मवहला त्यांच्या मलुाच्या आवण मलुीच्या 

वशक्षणासंदभाित अवधक जागतृ असलेले वदसनू आले. ज्या मवहलांचे गॅ्रज्यएुशन पयंत वशक्षण झाले आह े त्यांना तर त्यांच्या 

अपत्यांच्या वशक्षणाची काळजी आहचे पण ज्या वस्त्रयांचे वशक्षण कमी झाले ते सिुा वकतीही कष्ट करािे लागले तरी आपण 

अपत्यांना दजेदार वशक्षण दणेार असल्याचे मत स्पष्ट केले. विद्यासागर ईश्वरचंद ने म्हटंले होते सवुशवक्षत स्त्री ह े समाजाला 

वमळालेले िरदान आह,े वस्त्रयांच्या सक्षमीकरणासाठी वशक्षणासारख े दसुरे प्रभािी साधन नाही त्याची आज प्रवचती आल्याच े

वदसनू येते. 

मवहला सक्षमीकरण ही एक व्यापक प्रविया आहे. मवहलांचे सक्षमीकरण म्हणजे समाजाचा, दशेाचा विकास असतो. 

समाज पररितिनशील आह ेत्याप्रमाण ेवस्त्रयांची भवूमका, महत्त्िाकांक्षा, दृवष्टकोण यामध्ये बदल होत आह.े भारताच्या परुुष प्रधान 
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संस्कृतीत मवहलांकडे, त्यांच्या अवधकाराकडे, व्यक्ती स्िातंत्र्याकडे पाहण्याच्या दृवष्टकोनात आज फरक झालेला वदसतो. पण 

त्याची व्यापकता िाढण ेआिश्यक आह.े भारतीय संविधानाने वदलेले मलुभतू हक्क आवण अवधकार हा वस्त्रयांच्या विकासाचा 

पाया आह.े मवहलांच्या सक्षमीकरणासाठी मलुींची शकै्षवणक, व्यािसावयक योग्यता िाढिण ेआिश्यक आहे. यावशिाय राजकीय 

अवधकारावशिाय कोणत्याही घटकाला सामावजक ि आवथिकदृष््टया सक्षम होता यते नाही. त्यामळेु वस्त्रयांना राजकीय हक्क 

वमळण्यासाठी राजकारणात 50 टक्के आरक्षण वमळण ेआिश्यक आहे. मवहला समाजव्यिस्थेचा अविभाज्य ि अवनिायि भाग 

आह.े तेव्हा त्यांना सिािथािने सक्षम करण ेह ेसमाज, शासन ि स्ितः मवहलांचे प्रथम कतिव्य आह.े 

------------------- 
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