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मिहला सबलीकरणात बचत गटांची भूिमका 
 

ा.िशवाजी रावसाहेब नेटके 
सहा. ा यापक व रा यशा िवभाग मुख 
छ पती िशवाजी महािव ालय, ीग दा. 

 

 

गोषवारा: 

भारताम ये एकूण लोकसं ये या सरासरी ५0 ट के मिहला असतानाही या िवकास 

ि येत सि य व पात नाहीत. मिहला आजही चूल आिण मूल या पारंपा रक प तीने 

ामीण भागात जीवन जगत आहेत. परंतु  एकिवसा या शतकात देशात मिहला बचत गटांची 

चळवळ िव तारामुळे व याम ये झाले या शंसनीय गतीमुळे िवकास ि येत पु षां या 

खां ाला खांदा लावून या मह वा या आघाड्यावर काय करीत आहेत. मिहलांना पु षां या 

बरोबरीने समान ह क ा  झाले पािहजेत यां या वरील अ याय दू र होऊन यांना पु षां या 

बरोबरीने समाज जीवन जग यासाठी मिहला बचत गटांची उ म संधी िमळाली आहे. ही बाब 

ल ात घेऊन तुत शोध िनबंधात मिहलां यासबलीकरणातील मिहला बचत गटांची 

भू िमकाअ यास याचा य त केलाआह.े 
 

कळीचे श द:मिहला सबलीकरण, ीवाद, सामािजक िवकास, बचत गट.  

 

तावना: 

आप या वरील आिथक अ याय दू र कर यासाठी मिहलांचे सामािजक व आिथक सबलीकरण घडवून 

आण यासाठी मिहला बचत गटांची आव यकता िदसून येते. बेरोजगारी, िनर रता, कौश यांचा अभाव, 

पारंपा रक समजुतीमुळे घराबाहेर जाऊन काम  करणारयावर मयादा, आधुिनक तं ानाचा अभाव अशा अनेक 

अडचण मुळे ामीण व िनमशहरी मिहलां या स य सामािजक व आिथक सहभागावर मयादा येतात. 

भारतासार या िवकसनशील देशात सात याने वाढणा या लोकसं येबरोबरच देशाला बेरोजगारी, दा र ् य व 

उपास मार या दु च ाचा सामना करावा लागतो. भारताम ये यात या यात महारा ात दा र यरेषेखाली जीवन 

जगणा या लोकांचे माण अिधक आह.े अशा या दा र ् यातून लोकांना बाहेर काढयासाठी व आिथक दु बल 
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घटकांचे आिथक सबलीकरण कर यासाठी मिहलांना आिथक वावलंबन कर याचे मह वाचे साधन हणजे 

मिहला बचत गटाची भू िमका होय. जागितक पातळीवर सव थम बांगलादेशातील अथत  डॉ. मोह मद युनुस 

यांनी आिथक ्या दु बल घटकांची सावकारी पाशातून मु ता हावी व या लोकांना वयं रोजगाराचे कायमचे 

साधन ा  हावे या उ ेशाने लोकांना एकि त क न यांचे छोटे छोटे गट तयार क न यांना लघु  व पाचे 

यवसाियक कज िदले. याच कायातून डॉ. मोह मद युनुस यांना बांगला देशात मिहला बचत गटाची उभारणी 

केली. आज भारतासार या अनेक िवकसनशील देशात मोठ्या माणात मिहला बचत गट िव तारलेला आह.े 

भारतातील सामािजक चालीरीती, ढी, परंपरामुळे मिहलांना िवकासाची संधी ा  झाली नाही. परंतु  वा तव 

व पात जोपयत मिहलांना िवकासा या मु य वाहात आणले जात नाही तोपयत देशाचा संपूण िवकास झाला 

असे हणता येणार नाही. अनुसू िचत जाती-जमात या मिहलांची सं या आिथक दु बल ते म ये अिधक 

अस याने रा ा या िवकास कायात एक मह वाची संधी ा ीसाठी मिहला बचत गटांना संधी ा  होणार आहे. 

मिहला बचत गटांचा उ शे: 

१.दा र ् य रेषेखालील गरीब मिहलां या िवकासासाठी १०िकंवा यापे ा अिधक मिहला एक  येऊन बचत 

गट थापन क न बचतीला ो साहन देणे व अडीअडचण ना छोटे छोटे कज वाटप करणे. 

२.सद यांनी दैनं िदन व पांत काही बचत करावीव अडचनी याकाळात या एकि त बचतीतनू कज यायचे 

ही बचत गटाचीमूळ संक पनाआह.े 

३.मिहलांचे मानिसक व वैचा रक प रवतन घडवून आणून यांना वबळावर उभे राह यास आिथक हातभार 

लावणे. 

४.सावकारां या पाशात अडकावे लागू  नये,बचतीची सवय लागावी,मिहलांचा सवागीण िवकास हावा  हे 

मिहला बचत गट थापन कर याचा ाथिमक हेतू  होय. 

मिहला बचत गटांची या या: 

आिथक व सामािजक िवकासा या ि कोनातून मिहला बचत गटाची भू िमका मह वाची आह.े 

" ादेिशक समानता असले या समिवचारी, समान गरजा व समान सामािजक व आिथक तरांमधील १०ते 

२०मिहलांनी एक  बचत क न बचतीचा िविनयोग उपभोगासाठी कज घेऊन यवसाय करणा या व लोकशाही 

मागाने संघटन करणा या समूहास मिहला बचत गट असे हणतात." 
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संशोधन िवधान व संशोधन  : 

"अहमदनगर िज ातील ीग दा व पारनेर तालु यातील मिहलां या सामािजक व आिथक 

सबलीकरणातमिहला बचत गटाची भू िमका."  
 

 

 संशोधन  

१. बचत गटामुळे अडीअडचण या वेळेस तातडी या गरजा भागिव यासाठी कज वाटप कशा कारे केले जाते? 

२.  मिहला घराबाहेर पडून यांना नवीन बाबी िशक याची संधी बचत गटा ारे िमळाली आहे का? 

३.मिहलांना बचत, कज घेणे व परतफेड करणे अशा आिथक यवहारांची मािहती होते का? 

४.मिहलांचा बचत गटअसावा? व यांची कायप ती कशी असावी? 

संशोधनाची उि :े 

१. ीग दा व पारनेर तालु यातील मिहलां या सामािजक व आिथक सबलीकरणात बचत गटांचा अ यास करणे. 

२.मिहला सबलीकरणतील मिहला बचत गटां या योगदान चा सामािजक उपकरणाचा अ यास करणे. 

संशोधनाची गृिहतके 

१.मिहला बचत गटामुळे मिहलांना वयं रोजगारा या संधी ा  झाले या आहेत. 

२.मिहला बचत गटामुळे गट सभासद मिहलां या उ पादनात वाढ झाली आह.े 

संशोधन प ती: 

तुत लघु  संशोधनासाठी संशोधन काय े ातील मिहला बचत गट अय , सिचव व सभासदांची 

िनवड कर यासाठी नमुना िनवडी या साधा या ि छक नुसार िनवड केली आहे. ीग दा तालु यातील १०बचत 

गट व पारनेर तालु यातील १०बचत गटांची िनवड िनयिमत अंकन प ती नुसार केली आहे.एकूण५० 

तीसादाकांचीिनवड केली आह.े 

त य संकलनाचे साधने: 

१. ाथिमक ोत: 

तुत संशोधनाम ये ामु याने ाथिमक ोतांवर आधा रत आहे. आकडेवारी व मािहती संकिलत करताना 

मिहला बचत गटांचे अ य , सिचव वसभासद यां याकडून ावली, मुलाखत  व  िनरी ण या ारे मािहती ा  

केली आह.े 
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२.ि तीय ोत: 

तुत लघु  संशोधनासाठी आव यक असणारी ि तीय साम ी ही िविवध संदभ ंथ, पु तके, िज हा 

आिथक व सामािजक समालोचन, नाबाडचे वािषक अहवाल, िज हा ामीण िवकास यं णा अहवाल तसेच 

िविवध िव ापीठ पातळीवरील संशोधन, िविवध सं केत थळे, मािसके, वतमानप ,े मेािसके, बचत गटांचे 

िमळावे व दशने इ यादी ारे संशोधन आव यक ती मािहती व आकडेवारी संकिलत केली आहे. 

 

३.सां ि यक य िव ेषण: 

तुत लघु  संशोधनात संकिलत केले या मािहती व आकडेवारीचे िव ेषण क न िन कष काढताना 

सां ि यक य प रणामांचा वापर केला आह.े यासाठी सरासरी, को क, ट केवारी इ याद चा  वापर केला आह.े  

 

संकिलत मािहतीचे िव े षण: 

तुत संशोधनाम ये बचत गटां या मा यमातून गावातील वाडी- व तीतील मिहलां या आिथक 

वावलंबनाचा बरोबरच गटातील एकमेकां या अडी-अडचणी शोध याचा य न केला आह.े  

त ा .०१पारनेर व ीग दा तालु यातीलगावे व सभासद 

अ. . पारनेरतालु यातीलगावे व सभासद ीग दातालु यातीलगावे व 

सभासद 

एकूण ट केवारी 

१ आ ्गांव ०२ आनंदवाडी ०२ ०४ ०८ 

२ बाबुड  ०२ बनिपंपरी ०४ ०६ १२ 

३ िचंचोली ०३ बोरी ०२ ०५ १० 

४ दरोडी ०४ चांडगाव ०३ ०७ १४ 

५ ढोक  ०२ िचखली ०२ ०४ ०८ 

६ गातेवाडी ०२ ग हानेवाडी ०२ ०४ ०८ 

७ गोरेगांव ०२ घोडेगाव ०४ ०६ १२ 

८ कलस ०४ हं गेवाडी ०२ ०६ १२ 

९ कासारे ०२ का ी ०२ ०४ ०८ 

१० िनघोज ०२ कोरेगाव ं ०२ ०४ ०८ 
एकूण २५  २५ ५० १०० 

ोत: ाथिमक मािहती संकलन 
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त ा .०१नुसार पारनेरतालुकाव ीग दा तालु यातील दहा-दहागावांचीिनवड तुत 

संशोधणासाठीकेली आह.े येकगावातून चार, तीन आिणदोनसभासदांचीिनवड केली आह.ेपारनेरतालु यातून 

२५ आिण ीग दा तालु यातून २५ असे एकूण ५० सभासदांची िनवडकेली आह.ेसवातजा तपारनेरतालु यातील 

दरोडी, कलसआिणिचंचोली या गावातून सभासदांची सं याआह.े यांचीट केवारी १४व १२ आह.ेतसेच ीग दा 

तालु यातील बनिपंपरी, घोडेगाववचांदगाव या गावातून सभासदांची सं याआह.े यांचीट केवारी १४व १२ 

अशीचआह.ेआ ्गांव, बाबुड ,ढोक , गातेवाडी, गोरेगांव, कासारे विनघोज यापारनेर तालु यातील येक  दोन 

दोन सभासद आहेत.तसेच ीग दा तालु यातील आनंदवाडी, बोरी, िचखली, ग हानेवाडी, हं गेवाडी, का ी 

वकोरेगावया गावातून येक  दोन दोन सभासदांची िनवड केली आह.े 
 

त ा .०२  पारनेरव ीग दा तालु यातील सभासदसं या 

अ. . सभासद/पद पारनेरतालु यातील 

सभासदसं या 

ीग दातालु यातील 

सभासदसं या 

एकूण ट केवारी 

१ अ य  ०८ ०७ १५ ३० 

२ सिचव ०५ ०८ १३ २६ 

३ सभासद १२ १० २२ ४४ 

 एकूण २५ २५ ५० १०० 

ोत: ाथिमकमािहती संकलनत ा .दोननुसार पारनेरव ीग दा 

तालु यातील सभासदसं याचाआढावा घे यातआलाआह.ेअ य , सिचव वसभासद या माणे 

दो हीतालु यातील सारखी सं यादशवली आह.ेअ य सं या १५ असून यंची ३० ट केवारी आह.े 

मिहलाबचत गटाम ये सिचव पदावरकायरतअसणारे एकूण १३ सद य असून यांची २६ ट केवारी 

आह.ेबचतगटा म येसभासद असनारेएकूण २२ सभासद असून यांची४४ ट केवारी आह.े तुतलघू  

संशोधनातसवातजा त सभासदां या मुलाखती घे यात आ या हो या. यानंतरसवात कमी माणात सिचव पदावर 

असणारे सभासदां या मुलाखती घे यातआ या हो या. 
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त ा .०३  पारनेरव ीग दा तालु यातील िश णाचा तर दशिवणारासभासदसं या 

अ. . िश ण पारनेरतालु यातील 
िश ण सं या 

ीग दातालु यातील 
िश ण सं या 

एकूण ट केवारी 

१ अिशि त ०४ ०३ ०७ १४ 
२ ाथिमक १० १२ २२ ४४ 
३ मा यिमक ०६ ०४ १० २० 
४ उ च मा यिमक ०४ ०४ ०८ १६ 
५ पदवी ०१ ०२ ०३ ०६ 
६ पद यु र ०० ०० ०० ०० 
 एकूण २५ २५ ५० १०० 

ोत: ाथिमक मािहती संकलन 

त ा .तीननुसार पारनेरव ीग दा तालु यातील मिहलाबचत गटातील सभासदांचिेश णाचा 

तराचा अ यास कर यात आलेला आह.ेमिहलाबचत गटातील अिशि त सभासदांची सं या ०७ असून 

यांची१४ ट केवारी आह.े मिहलाबचत गटातील ाथिमकसभासदांची सं या २२असून यांची४४ ट केवारी 

आह.ेमिहलाबचत गटातील मा यािमकसभासदांची सं या १०असून यांची२०ट केवारी आह.ेमिहलाबचत 

गटातील उ च मा यिमकसभासदांची सं या ०८असून यांची१६ट केवारी आह.ेमिहलाबचत गटातील 

पदवीसभासदांची सं या ०३असून याचंी०६ट केवारी आह.ेमिहलाबचत गटातील पद यु रसभासदांची सं या 

०आह.ेपारनेरव ीग दा तालु यातील िश णाचा तराम ये सवात जा त माण ाथिमक व मा यिमक मिहला 

बचतगटातील सभासदांचे आह.े तुतसंशोधनात पद यु र िश णघतेलेलेएकहीसभासद न हते.  

त ा .०४ पारनेरव ीग दा तालु यातील मािसकउ प नचा तर दशिवणारासभासदसं या 

अ. . मािसकउ प न पारनेरतालु यातील 
िति या 

ीग दातालु यातील 
िति या 

एकूण ट केवारी 

१ १००० पे ाकमी १३ १६ २९ ५८ 
२ १००० ते२००० ०६ ०४ १० २० 
३ २०००ते ३००० ०३ ०२ ०५ १० 
४ ३०००ते ४००० ०२ ०२ ०४ ०८ 
५ ४००० ते५००० ०१ ०१ ०२ ०४ 
६ ५००० 

पे ाजा त 
०० ०० ०० ०० 

 एकूण २५ २५ ५० १०० 
ोत: ाथिमक मािहती संकलन 
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त ा .०४ पारनेरव ीग दा तालु यातील मािसकउ प नचा तर दशिवणारासभासदांचाअ यास कर यात 

आलेला आह.ेपारनेरव ीग दा तालु यातील मिहलाबचत गटामधील मािसकउ प नचा तराम ये १०००पे ा 

कमी उ प न असणारे एकूण २९ सभासदआहेत यांची ५८ ट केवारी आह.ेपारनेरव ीग दा तालु यातील 

मिहलाबचत गटामधील मािसकउ प नचा तराम ये १०००ते२००० उ प न असणारे एकूण १०सभासदआहेत 

यांची २०ट केवारी आह.ेपारनेरव ीग दा तालु यातील मिहलाबचत गटामधील मािसकउ प नचा तराम ये 

२००० ते३०००उ प न असणारे एकूण ०५सभासदआहेत यांची १०ट केवारी आह.ेपारनेरव ीग दा 

तालु यातील मिहलाबचत गटामधील मािसकउ प नचा तराम ये ३००० ते४०००उ प न असणारे एकूण 

०४सभासदआहेत यांची ०८ट केवारी आह.ेपारनेरव ीग दा तालु यातील मिहलाबचत गटामधील 

मािसकउ प नचा तराम ये ४००० ते५०००उ प न असणारे एकूण ०२सभासदआहेत यांची ०४ट केवारी आह.े 

त ा .०५ पारनेरव ीग दा तालु यातील सामािजकउप मचा तर दशिवणारासभासदसं या 

अ. . सामािजकउप म पारनेरतालु यातील 
िति या 

ीग दातालु यातील 
िति या 

एकूण ट केवारी 

१ दा बंदीकरण े ०२ ०१ ०३ ०६ 
२ मदानातूनर तेतयारकरण े ०२ ०२ ०४ ०८ 
३ बससेवा सु करण े ०२ ०२ ०४ ०८ 
४ आरो यिवषयक िशबीरघेण े ०३ ०१ ०४ ०८ 
५ िश णिवषयक कामे ०१ ०५ ०६ १२ 
६ बँककायप तीचीओळख ०२ ०४ ०६ १२ 
७ पोि कआहार योजना ०३ ०२ ०५ १० 
८ िविवध यवसाियक िश ण १० ०८ १८ ३६ 
 एकूण २५ २५ ५० १०० 

ोत: ाथिमक मािहती संकलन 

त ा .०५ पारनेरव ीग दा तालु यातील सामािजकउप मचा तर दशिवणारासभासदांचाअ यास 

कर यातआलेला आह.ेपारनेरव ीग दा तालु यातील मिहलाबचत गटामधीलसामािजकउप माम ये 

दा बंदीकरणे याउप माला ाधा य देणारे सभासद सं या ०३असून यांची ०६ ट केवारी आह.ेमिहलाबचत 

गटामधीलसामािजकउप माम ये मदानातूनर तेतयारकरण,ेबससेवा सु करणेव आरो यिवषयक िशबीरघेणे 

याउप माला ाधा य देणारे सभासद सं यादो ही तालु यातील येक ०४असून यांची ०८ट केवारी 

आह.ेपारनेरव ीग दा तालु यातील मिहलाबचत गटामधीलसामािजकउप माम ये िश णिवषयक 

कामवेबँककायप तीचीओळखयाउप माला ाधा य देणारे सभासद सं या येक ०६असून यांची 
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१२ट केवारी आह.ेपारनेरव ीग दा तालु यातील मिहलाबचत गटामधीलसामािजकउप माम ये पोि कआहार 

योजनाकरणे याउप माला ाधा य देणारे सभासद सं या ०५असून यांची १०ट केवारी आह.ेमिहलाबचत 

गटामधीलसामािजकउप माम ये िविवध यवसाियक िश णयाउप माला ाधा य देणारे सभासद सं या 

१८असून यांची ३६ट केवारी आह.े 

िन कष: 

१.मिहला बचत गटामुळे मिहला धाडसी बन या व एकमेकां या सुख-द:ुखात सहभागीझा या. 

२.मिहला बचत गटामुळेमिहलांचआेिथक उ प न वाढलेव प रवारालाआिथक मदत िमळाली. 

३.मिहला बचत गटा या मा यमातून गाव पातळीवर िविवध सामािजकउप माला ाधा य िमळाले व यातून 

गावा या िवकासाला चालना िमळाली. 

४.मिहला बचत गटामुळेबँकाचीकायप ती, कजघेणे, परतफेडकरणे अशा आिथक व सामािजक यवहारातून 

मिहलांचाआ मिव ास वाढलाआह.े 

५.बचत गटा ारे सावकारी कजा यातुलनेत खूपचकमी याजदराने आिथकमदत उपल द 

झालीआह.े यामुळेसद यां या एकमेकां या आिथक अडचणी सोडिव यातयेऊ लाग या. 
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