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१ प्रस्तािना:  

आज असीम कततुत्िाचे पांख लािून आकािाला गिसणी घालणा-या वियाांना भारतात हजारो िर्ाुपासून पजरूर्प्रधान सांस्कत तीच्या 

िचुस्िातून वियाांच्या सहभागािर आवण कायुकततुत्िािर विविध स्िरूपाची बांधन ेघालण्यात आललेी आहते.  वियाांना पजरूर्ाांच्या बरोबरीने 

अथिा समानतेचे अवधकार हजारो िर्ाुपासून नाकारण्यात आल.े भारतीय समाजव्यिस्थेतील प्रस्तजत स्थानाविर्यी सिुप्रथम 19 व्या 

ितकात महत्मा ज्योवतबा फजल ेयाांनी आिाज उठविला. िी-पजरूर् समानतेसाठी स़्व त्रयाांना पजरूर्ाांप्रमाणेच विक्षण वमळणे आिश्यक आह.े 

विक्षणाअभािी चूल आवण मजल एिढ्याच विश्वात वियाांना जगािे लागत अस.े सावित्रीबाई फजल ेयाांनी महात्मा फजलेंच्या कायाुत मोठा 

हातभार लािला. िी विक्षणाला चालना देण्यास िी विवक्षका म्हणून प्रवतकजल पररवस्थतीत भूवमका पार पाडली. त्याचीच पररणती म्हणून 

आज िी-पजरूर् समानता साकार होत आह.े पजरूर्प्रधान सांस्कत तीचे चटके बसलेल्या ताराबाई शिांदे याांनीही त्याविर्यी जागतती करण्याचा 

िसा घेतला. त्याच प्रयत्ाांची फलश्र्रतती म्हणजे 20 व्या ितकात िी जागतती वनमाुण झाली. स्ितांत्र भारताच्या सांविधानात िी-पजरूर् 

समानता वनमाुण करण्यासाठी वियाांना पजरूर्ाांसारखेच अवधकार प्रदान केल.े  

स्िातांत्र्यपूिु कालखांडाचा विचार केला तर आपल्याला अस े ददसून येत ेकी, देिाला स्िातांत्र्याकडे नेण्यासाठी देिी राणी चैधरी 

देिाची प्रथम स्िातांत्र्यता सेनानी मवहला याांनी स्िातांत्र्याचे बांड पजकारून स्िातांत्र्य चळिळीमध्य ेआपला सहभाग दिुविला आह.े देिाच्या 

स्िातांत्र्य चळिळीमध्य ेक्ाांतीकारक मवहला म्हणून अगदी 8 व्या िगाुमध्ये विकणा-या िाांती घोर् आवण सजवनता चैधरी याांचाही उल्लेख 

करािाच लागेल. त्यानांतर इांदजमती शसांह, वलला नाग, सजविला मोहन, कल्पना दत्त, कल्याणी दास इत्यादी मवहलाांनी क्ाांतीकारक मवहला 

म्हणून काम केले आह.े 1942 च्या भारत छोडो आांदोलनामध्य ेसरोवजनी नायडू, उिा मेहता, सूचेता कत पलानी, विजयालक्ष्मी पांवडत, कस्तजरबा 

गाांधी याांनी विरटिाांविरूद्ध बांड पजकारून चल ेजािच्या चळिळीमध्य ेमवहला म्हणून सहभाग घेतला.  

२ िीिादी विचारधारा:  

पजरूर्प्रधान सांस्कत तीचा विरोध करण ेयाच भूवमकेतून िीिादी चळिळी उदयास आल्याचे ददसून येते. पजरूर् िचुस्िाला आव्हान ि 

वियाांच्या िोर्णाला विरोध करणारा एक विचारप्रिाह आह.े विविध प्रकारच्या शलांगभेदािर आधाररत समस्या सोडविण्यासाठी ि वियाांचे 

हक्क वमळिून देण्यासाठी िीिाद हा िब्द पजढे आला अस ेम्हणता येईल. िास्तविक पाहता िीिाद ही वियाांिरील अन्याय, अत्याचारासांबांधी 

विविध पैलू समजािून घेण्याचा प्रयत् करणारी गतीिील विचारधारा आह.े िीिादी दतष्टीकोनातून िी-पजरूर् सांबांधाच्या प्रस्थावपत व्यिस्थेत 

साराांि:  भारतीय मवहला आधजवनकीकरणाच्या यजगात आत्मविश्वासाने यिस्िीररत्या प्रत्येक विखर काबीज करीत आहते. सामावजक, 

राजकीय, आर्थुक, तांत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात पजरूर्ाांच्या बरोबरीने मागुक्मन करीत आहते. िी विक्षण, वियाांमधील जागतती तसेच 

देिाच्या स्िातांत्र्य लढ्याच्या वनवमत्ताने घराबाहरे पडलेली भारतीय िी आज सिुच क्षेत्राांमध्य ेसिोच्च स्थान वमळविण्याच्या प्रयत्ात 

आह.े 20 व्या ितकाच्या मध्यात वियाांनी कज टजांब विकास, समाज विकास ि राष्ट्र विकासाच्या ददिेन ेिाटचाल सजरू केली. त्यातच 

िैद्यकीय, अवभयाांवत्रकी, सांगणक, मावहती ि तांत्रज्ञान, पत्रकाररता, लष्करी सेिा, कायदा ि सजव्यिस्था, विमानसेिा, रेल्िे मोटार 

चालक, माऊां ट एव्हरेस्ट सारख्या विखरािर चढाई, उच्च विक्षण, साांस्कत वतक के्षत्र तसेच दक्डा क्षेत्रातील जलतरण, िेट वलश्टांग, 

अॅथ्लेरटक्स  नेमबाजी, बॉशक्सांग यासारख्या पजरूर्ी मकेदारी मानल्या गेलले्या क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण, सिलत न मागता 

बजद्धीमते्तच्या ि कततुत्िाच्या जोरािर विया सिुच क्षेत्रात आपला ठसा उमटिू लागल्या आहते.  

या पाश्र्िभूमीिर 21 व्या ितकात िीचे भारतीय विकासातील नेमके  स्थान काय असेल, याचा िेध घेताांना अस ेलक्षात 

आल ेकी, 19 िे ितक ह ेवियाांना कज टजांबात स्थान ि प्रवतष्ठा वमळिून देण्यात खची पडल.े या ितकाच्या अखेरीस ि 20 व्या ितकाच्या 

प्रारांभी महात्मा ज्योवतबा फजले, महिी किे, आगरकर आदी पजरूर्ाांनी िी सजधारणा ि िी उन्नतीसाठी अथक प्रयत् केल.े त्याांच्या 

कायाुतून वियाांना आत्मबळ प्रकट करण्याची िक्ती प्राप्त होऊन कततुत्ि वसद्ध करण्याची सांधी त्याांना वमळाली. त्यामजळे 20 व्या ितकात 

िीचां कज टजांबातील आवण पयायाुने सामावजक स्थान उांचािल. यािरून 21 व्या ितकात तर विया आधजवनक तांत्रज्ञानयजक्त भारत 

घडविण्यास समथु ठरू लागल्या. जीिनाच्या सिुच क्षेत्रात आपल ेकततुत्ि पजरूर्ाांबरोबर वसद्ध करू लागल्या.  
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बदल घडिून आणण्यािर लक्ष कें द्रीत करण्यात आल ेआह.े सामावजक न्यायाच्या दतष्टीने वियाांना पजरूर्ाांच्या बरोबरीचा दजाु वमळिून देण े

हा िीिादी विचारप्रिाहाांचा मजख्य उदे्दि आह.े  

प्राचीनकाळापासून विया हा अन्यायग्रस्त िगु आह.े या प्रमजख विचाराांचा आधार घेिून वियाांच्या मजक्ततेसाठी विचारधारा वनमाुण 

झाल्या. वियाांच्या अवधकाराांना मानिावधकारात स्थान ददल्यामळे हा लढा वतव्र झाला. समान कायाुसाठी समान िेतन, िी-पजरूर् समानता, 

आर्थुक समानता अस ेविचार पररितुनािाद्याांनी उिलून धरल ेहोते. समाजिादी विचारधारेनजसार सांपतीच्या िाट्यामध्य ेमजलीपेक्षा मजलाला 

जास्त प्राधान्य ददल्या जाते. भाांडिलिाही व्यिस्थेत वियाांचे आर्थुक िोर्ण होते; त्यासाठी वियाांना न्याय देणे आिश्यक आह.े वियाांचे 

िोर्ण थाांबविण्यासाठी वियाांनी पारांपाररक मानवसकता ि रूढीची बांधने झजगारून देण ेआिश्यक आह.े पजरूर्ाांच्या सांघटनाांना सोबत न घेता 

वियाांनी स्ितःच्या िेगळया सांघटना वनमाुण करून स्ितांत्रपेण लढा ददला पावहजे, ह ेिीिादाचे मजख्य सूत्र आह.े  

या विचारप्रिाहामधून िीिादी चळिळी उभ्या झाल्या आहते. या चळिळीद्वारेच अनांतकळापासून होणा-या िी अत्याचाराला िाचा 

फज टली. वियाांचा सन्मान िाढविणारे, कौटजांवबक ि लैंवगक अत्याचार थाांबविणारे कायदे वनमाुण होऊ लागल.े भारतात अनके धमाुमध्य े

िीयाांकडे बघण्याच्या दतष्टीकोनात मोठया प्रमाणात बदल झालेला आह.े सजधारणािादाकडून पररितुनिादाकडे ही चळिळ गेललेी आह.े 

सामावजक ि राजकीय सते्तची समान िाटणी, समान अवधकार, न्यायाचे समान िाटप, मतदानाचा अवधकार, आत्मसन्मान, प्रवतष्ठा असा हा 

प्रिास विविध विचारधाराांच्या माध्यमातून होत आला आह.े समतािादी, उदारमतिादी विचारसरणी पासून िगुसांघर्ुिादी विचारसरणी 

पयंत नव्या-नव्या  भूवमका घेत मवहला मजक्ती ि विकासाची चळिळ सक्ीय झाली आह.े  

३ िीिादी चळिळीचा इवतहास:  

 19 व्या ितकात वियाांचे हक्क वमळिून देण्यासाठी भारतात जो लढा सजरू झाला त्यास बांगालमध्य ेराजाराम मोहन रा ॅय, ईश्वरचांद्र 

विद्यासागर आवण महाराष्ट्रात महात्मा फजल,े आगरकर, अण्णा किे याांचे मोलाचे योगदान लाभल.े पांवडत रमाबाई सारखी अन्याय करणा-या 

धमाुचा स्िईच्छेन ेत्याग करणारी घटना ही वियाांचे स्थान उांचािण्यास हातभार लािणारी ठरली. एकदा आपल्या अवधकारासाठी जागतत 

झालेली िी िीमजक्तीचा लढा प्रखर करण्यासाठी पजढाकार घेण्यास तत्पर झाली त्यामजळेच िीजीिनाच्या कक्षा रूां दाित गेल्याचे ददसून येत.े  

 1970 चे दिक ह ेतस ेआांतरराष्ट्रीय शस्थांत्यतराचे दिक होते. याचकाळात भारतातही िीमजक्तीची चळिळ गतीमान झालेली आह.े 

याकाळात भारतात दजष्काळी वस्थती होती. महागाई, टांचाई वनमाुण झाल्यामजळे अन्नधान्य वमळेणासे झाल.े ग्रामीण ि िहरी भागात 

त्याविरूद्ध आिाज उठविण्यास सजरूिात झाली. त्यात वियाांचा सहभाग मोठयाप्रमाणात होता. याचकाळात 1974 मध्य े“भारतीय वियाांचा 

दजाु” याविर्यािर अभ्यास करणा-या सवमतीने आपला अहिाल सादर केला. त्यात िी जीिनाविर्यी ि वस्थतीविर्यी अनेक धक्कादायक 

बाबी पजढे आल्या. त्यातजनच िी चळिळी विस्तारत गले्या. िी हक्कासाठी सामावजक न्याय, आर्थकु हक्क, िैक्षवणक सिलती, राजकीय सहभाग 

िाढविणे, अत्याचार थाांबविणे इत्यादी मूलभूत प्रश्न माांडल्या जाऊ लागल.े न्यायव्यिस्थेनेही या कायाुला प्रोत्साहन ददल.े अनेक खटले, 

बलात्काराची, लैंवगक िोर्णाची, हांडाबळीची प्रकरण ेयोग्यररत्या हाताळून वियाांना हक्क वमळिून देण्यास सहाय्य केले आह.े अभ्यासक, 

विचारिांत, बजद्धीिादी विचारसरणीच्या पजरूर् िगाुनेही या चळिळींना हातभार लािला आह.े  

४ मावहती तांत्रज्ञानाचा स्िीकार:   

 मागील काही िर्ाुत सांगणक, इलेक्रावनक, मावहती तांत्रज्ञान क्षेत्रात क्ाांती होऊन ई-हले्थ, ई-गव्हनुन्स, ई-कॉमसु इत्यादीच्या 

माध्यमातून वियाांना घरात बसून उद्योगधांदा करण्याची सांधी प्राप्त झाली आह.े साक्षरता, इांटरनेट सजविधा, उपयजक्तता आवण आर्थुक 

सक्षमीकरण यावििाय निीन तांत्रज्ञानाने कोणत्याही समाजामध्य ेदीघ ुपातळीिरचे सते्तचे वितरण, विकें द्रीकरण िक्य झालेल ेआह.े प्रत्येक 

समाजाच्या सत्ता, आदि ुमूल्य ेआवण िास्ति याांच्या तडजोडीसाठी असलेल्या मध्यिती प्रदक्याांच्या मूळािी मवहती आवण तांत्रज्ञान आह.े  

दवक्षण भारतात जेथ ेइांग्रजी साक्षरता जास्त आह.े त्यारठकाणी वियाांच्या कौिल्याची आवण त्याांच्या विकास कायाुची प्रामजख्याने 

दखल घेतली गेली आह.े या क्षते्रातील वियाांच्या सदक्यतेने भारतातील खेड्ाांमध्ये सांगणकाने लोकाांच्या जीिनात सजधारणा घडविण्यास 

प्रारांभ केला आह.े तेथील बहताांि सांगणक कें द्र वियाच चालित आहते. नेटिकु आवण डाटाबेस तयार करण्याचे कायु वििेर्तः वियाच 

करतात. पररणामतः येथील वियाांनी भारतीय विकासात मोलाची भर टाकून देिाांच्या सामावजक, राजकीय, आर्थुक विकासात भरीि 

योगदान ददले आह.े  

 नोक-याांमध्य ेपजरूर्ाांपेक्षा वियाांना जास्त सांधी वमळाली. ‘डेटामरेटक्स’ या भारतीय सॉ्टिेअर कां पनीन ेघरून काम करण्यासाठी 

नेमलले्या कामगाराांमध्य े90 टके्क विया होत्या ह ेकरताांना अिा वियाांना कामािर ठेिले ज्याांच्यात त्यां ाना अपेवक्षत अस ेकौिल्य होते. 

वििेर्तः वियाांना या क्षेत्रात प्राधान्य वमळाले असून चाांगल्या पगाराच्या नोक-या वियाांसाठी उपलब्ध होऊ लागल्या. मानिी भाांडिलाचा 

-हास किा पद्धतीन ेथाांबविता येईल आवण भारतीय समाजाचा विकास कसा गाठता येईल. यादतष्टीने त्या प्रयत्पूिुक कायुरत आहते. इांटरनेट 
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सजविधाांमजळे वित्तपजरिठा सल्ला आवण उद्योजकतेचे विक्षण छोटया उद्योगाांसाठी फायदेिीर ठरत आह.े उत्पादनाांचे प्रदिुन, ककां मती पाहणे, 

सांपकु तयार करण,े करार करण ेइत्यादी कामासोबतच प्रत्यक्ष उत्पादन विक्ीचे कायुदेखील वियाां दलालाांच्या मदतीवििाय करू लागल्या 

आहते. त्यामजळे सािुजवनक क्षेत्रात वियाांचा प्रभाि िाढून भ्रष्टाचाराला काही प्रमाणात का होईना आळा बसला आह.े स्ियांविकासाबरोबरच 

समाजाच्या आर्थुक विकासाच्यादतष्टीने ह ेमहत्िाचे पाऊल ठरलले ेआह.े   

५ व्यािसावयक क्षते्रातील वियाांच ेयोगदान:  

भारताच्या विकासातील व्यािसावयक क्षेत्रात वियाांची सदक्यता लक्षात घेतलास, व्यािसावयक प्रविक्षणाद्वारे वियाांनी आपल्या 

ज्ञान ि कौिल्याचा उपयोग करून विविध क्षेत्रात अग्रस्थान पटकािलेल ेआह.े पररणामतः कज टजांबाची आर्थुक वस्थती वनयांत्रणात आणून 

राष्ट्राच्या आर्थुक विकासाच्यादतष्टीन ेसामूवहक जबाबदारीच्या तत्त्िनजसार आत्मवनभुर होऊ लागल्या आहते. योग्य मागुदिुनाद्वारे विया आज 

कजिल व्यिसायी, अवभयांता, डॉ.क्टर, अवधव्याखता, िकील, न्यायधीि, उच्चावधकारी, िैज्ञावनक इत्यादी विविध क्षेत्रात कायुरत आहते. आपल े

कौिल्य, श्र्म, आत्मविश्वास, वजद्द पणाला लािून विज वनर्मुती करण्याचे यिस्िी कायु वसद्ध करून आांध्रप्रदिेतील सरकारसमोर तेथील 

वियाांनी आर्थुक उत्पादनाचे एक निीन साधन उपलब्ध करून ददलले ेआह.े ज्यामजळे तेथील िासनाच्या आर्थुक विकासास मदत झाली आह.े 

आांध्रप्रदिेातील वियाांनी बचतीच्या जोरािर स्ियाांवसद्ध होण्यास वनघालेल्या भारतीय वियाांच्या अथुकारणातील एक क्ाांवतकारी िळण 

म्हणून विकासाच्या दतष्टीन ेयेथील वियाांच्या योगदानाची नोंद भारतातच नव्ह ेतर विदेिात देखील घेण्यात आली आह.े बचत गटाच्या 

बाबतीत दवक्षण भारत आघाडीिर आहचे, पण त्यातही आांध्रप्रदिेातील वियाांनी विविध क्षेत्रात यि प्राप्त केले आह.े आज एकटया आांध्रप्रदेि 

राज्यात कोट्यािधी रूपयाांची िार्र्ुक उलाढाल बचत गटाांच्या माध्यमातून होऊ लागली. तेथील वियाांच्या या विकास योगदानाचे अनजकरण 

आज अनेक राज्यातील बचत गटाांच्या विस्ताररत जाळयानजसार विया करू लागल्या आहते. वियाांचा आत्मविश्वास बळाितो आह.े 

स्िािलांबी होऊन राज्याच्या विकासास हातभार लािण्यासाठी विया पजढे सरसाित आह,े याचा प्रत्यय आपल्याला येत आह.े  

 राष्ट्रविकासाच्या दतष्टीन े बचतीचे चाांगल े सामावजक, आर्थकु, राजकीय पररणाम आता ददसू लागल े आह.े वियाांमध्य े

परािलांवबत्िाची भािना कमी होऊन िैचाररक आवण सैद्धाांवतक वनष्कर्ाुपयंत आपण पोहचू िकतो, त्या ददिेने ितुन करू िकतो या 

आत्मविश्वासने त्या कायु करू लागल्यामजळे सरकारनेही ब-याचिा विकासात्मक योजना राबविण्यास सजरूिात केली. सरकार आवण बँकानी 

जर सिलतीच्या व्याज दरात अवधकावधक कजु ददल ेतर विया स्ितःच स्ितःच्या िक्तीचे रूपाांतर डोंगराएिढया विधायक कायाुत करू 

िकतील. वियाांनी केिळ स्ितःच्या बळािर घडिून आणलले्या या बदलाची दखल घेण ेजरूरी आह.े जागवतक बँकेला, सांयजक्त राष्ट्रसांघाला 

आवण अमेररकेसारख्या राष्ट्रालाही या उगित्या चळिळीचे महत्ि  पटल ेआह.े आांध्रप्रदिेात सहा लाखापेक्षा अवधक मवहला बचत गट कायुरत 

आहते आवण आपला आिाज सिाुपयंत पोहचिण्यासाठी ह ेगट आता प्रकािनाची साधनेही िापरत आहते. तसेच आपल्या गटान ेतयार केललेे 

उत्पादन ि विज परदेिात पाठविण्याची त्याांची तयारी आह.े ती पूणु झाली तर देिाच्या सामावजक आवण आर्थुक विकासाठी ती अवतिय 

महŸिपूण ुघटना ठरेल; आवण भारतीय विकास कायाुत वियाांच्या योगदानाची नोंद घेतल्या जाईल.   

६ राजकीय प्रदक्यते वियाांचा सहभाग: 

 भारतीय सांविधानात लोकप्रवतवनवधत्ि कायद्यानजसार 1952 मधील प्रथम सािुवत्रक वनिडणूकीपासून विया प्रत्यक्ष राजकीय 

प्रदक्येत सहभागी होत आहते. पांरतज राजकारणात पजरूर्ाांपके्षा वियाांचा सहभाग कमी रावहला आह.े पण जेिढया काही विया राजकारणात 

आहते त्याांनी आपल्या कायाुची वििेर् छाप पाडललेी आह.े प्रधानमांत्री पदापासून ते राष्ट्रपती पदापयंत, रणाांगणापासून अिकािापयंत 

वियाांनी झेप घेतली आह.े स्थावनक ि साांसदीय वनिडणूकीतील वियाांचा सहभाग कमी असला तरी आता त्याांचा सहभाग मात्र हळूहळू 

िाढत आह.े वियाांचा सांसदेतील सक्ीय सहभाग लक्षात घेताांना काही मवहलाांचा उल्लेख करण ेसजसांगत ठरेल. उदा. इांददरा गाांधी, सोवनया 

गाांधी सूचेता कत पलानी, विजयालक्ष्मी पांवडत, नांदीनी सत्पयी, ताकेश्वरी वसन्हा, मतणाल गोरे, प्रवमला दांडित,े जयलवलता, मोहवसना दकडिई, 

राजेंद्रकज मारी बाजपेयी, नजमा हपेतजल्ला, उमा भारती, ममता बनजी, सजर्मा स्िराज, विजयाराजे शसांवधया, मागाुरेट अल्िा, मायािती, 

पांकजा मजांडे सजवप्रया सजळे आदी वियाांनी आपल्या व्यवक्तमŸिाची छाप सांसदेिर ि विवधमांडळािर टाकली ेली ददसते.  

 विया आज कोणत्याही क्षेत्रात मागे रावहलेल्या नाहीत. ददसेंददिस त्याांची उांच भरारी िाढतच चालललेी पाहाियास वमळते आह.े 

विया राजकारणात सदक्यतेने सहभागी होऊन आपल ेकततुत्ि वसद्ध करीत आहते. त्याचे उदाहरण म्हणजेच भारताच्या पवहल्या मवहला 

राष्ट्रपती होण्याचा मान प्रवतभाताई पाटील याांना प्राप्त झाला. एिढया सिाु ेच्च विखरािर विया जाणे म्हणजेच भारतीयाांकररता ही 

गौरिाची ि अवभमानची बाब आह.े  

 73 व्या सांविधान वििोधनामजळे पांचायती ि स्थावनक स्िराज्य सांस्थामध्य ेवियाांना आरक्षण प्राप्त झाल्यामजळे त्याांच्यात हळूहळू 

राजकारणाबद्दल ि राजदकय प्रदक्येबद्दल आिड वनमाुण होत आह.े त्यामजळे त्याांची जबाबदारी  ि त्याांचा राजकीय सहभाग िाढला आह.े 

ग्रामांपचायत, पांचायत सवमती, वजल्हा पररर्द, नगरपररर्द, नगरपांचायत, नगरपावलका, महानगरपावलका इत्यादी स्थावनक स्िराज्य 

सांस्थामध्य ेिासनाची सजते्र विया हाती घेत आहते, त्या वनणुय-प्रदक्येत सहभागी होत आह.े वियाांच्या िाढत्या सहभागामजळे राजकारणातील 
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िी-पजरूर् याांच्यातील सते्तची समीकरण ेबदलली ि वनणुय प्रदक्येतील त्याांचा आत्मविश्वास िाढला. चजल आवण मजल साांभाळणारी मवहला 

पांचायतराज व्यिस्थेत आपल्या कततुत्िाचा ठसा उमटवित आह.े  

७ वनष्कर्:ु 

 भारतात प्राचीन काळापासून वियाांचे स्थान दजय्यम आह.े पण अनेक विचारधाराांच्या माध्यमातून िी मजक्ती ि विकासिादी 

चळिळी पजढे आल्या ि वियाांची दास्यत्िातून मजक्तता करण्याचा प्रयत् केला. अत्यांत प्रवतकजल पररवस्थतीतून वियाांनी आपल ेहक्क आपल्या 

प्रयत्ाांनी वमळविले आहते. स्िातांत्र्यपूिु काळापासून भारतीय वियाांना जागतत करण्याचे, साक्षर करण्याचे प्रयत् झाले. अल्प प्रमाणात का 

होईना ज्या विया भारतीय राजकारणात अग्रणी रावहल्यात, अवधकारी पदािर रावहल्यात, सांिोधक बनल्यात त्याांनी आपली िेगळी छाप 

उमटविली आह.े ग्रामीण भागात विया राजकीयदतष्ट्या जागतत होत असून त्याांचा राजकीय, सामावजक ि आर्थुक कायाुतील सहभाग िाढत 

आह.े प्रत्येकच क्षेत्रामध्य ेदेिाच्या या विकासाला चालना देण्याच्या उद्दिान ेवियाांनी आपल ेकतततु्ि पणाला लािलले ेददसून येत.े वियाांच्या 

अवस्तत्िावििाय देिाच्या विकासाची कल्पनाही आपण करू िकत नाही. कारण ज्या वनसगाुच्या िक्तींनी िी-पजरूर् याांची वनर्मुती केली. 

त्यामध्ये वियाांनाही सारखेच महŸि आवण स्थान ददल ेआह,े ह ेस्थान योग्य असल्याचे त्याांच्या कायुकलापािरून, सतजनविलतेिरून लक्षात 

येत.े तस ेपावहले तर देिाच्या विकासाचे मजख्य सजत्र वियाांच्या हातातांच आह.े 

भारतीय ग्रामीण वियाांचे ि मजलाांचे आरोग्य सांिधुन, िैक्षवणक, सामवजक ि व्यािसावयक उत्थान करण्याच्यादतष्टीन ेिी चळिळीचे योगदान 

महŸिाचे ठरल ेआह.े वियाांचा आत्मविश्वास िाढविण्यासाठी ि त्या आर्थुकदतष्टया स्िािलांबी होण्यासाठी सरकारद्वारे ज्या योजना आवण 

उपक्म राबविले गेलेत त्याचे फवलत म्हणजेच देिाच्या सिांगीण विकासात आज सिुत्र ददसून येणारी वियाांची सदक्यता आवण 

उद्योगविलता होय. भविष्यात भारताचा विकास साधण्यास पजरूर्ाप्रमाणेच वियाांचाही िाटा समान रावहल, अस ेम्हटल्यास अवतिोक्ती 

ठरणार नाही.  
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