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  प्रस्तावना : 
इततहास आणि इतर सामाणिक शास्त्र ेयाांचे नाते अतूट आहे. त्यामुळे राज्यशास्त्र, समािशास्त्र, अर्थशात्र, 
इत्यादी शास्त्राांना इततहास लेखनात अनन्यसाधारि महत्व आहे. आतर्थक इततहासाचा ववचार करता अनेक 
व्यक्तांनी योगदान हदल्याचे हदसते. या क्षेत्रात महहलाही मागे नव्हत्या. अनेक महहलाांनी पुरुषाांच्या 
खाांदयाला खाांदा लावून काम केललेे आहे. मािदेशातील महहलाही त्याबाबतीत मागे नव्हत्या. त्यापैकतच 
एक म्हििे श्रीमती चेतना तसन्हा गाला या होय. त्याांनी मािदेशी महहला बँकेच्या माध्यमातून गरिू 
महहलाांना सहाय्य केले. दषु्काळी भागात चारा छावण्या सुरु केल्या व पाझर तलाव तयार करून 
वपण्याच्या पाण्याचा आणि शतेीच्या पाण्याच्या रश्न स सोडवण्याचा रश्यन क केला. 
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जन्म ,बालपि व सशक्षि : 
 

         श्रीमती   चेतना गाला तसन्हा  या मुळच्या मुांबईतील आहेत. त्याांचे वडील मगनलाल णखमिी 
गाला याांचे नळबािार – भेंडीबािार भागात एक दकुान होते. कुमकुमबेन आणि मगनलाल याांच्याकुटुांबात 
२१माचथ १९५८ रोिी याांचा िन्म झाला१. कुमकुमबेन आणि मगनलाल याांचे हे ततसरे कन्यारन क होते. 
चेतना याांचेवर कोित्याही स्वरुपाची परांपरागत बांधने नव्हती. चेतना याांनी त्याांचे तशक्षि इांग्रिी 
माध्ममाच्या मास्टसथ हायस्कूल मध्ये पूिथ केले२. १९७५च्या दरम्यान मुांबईच्या लाला लिपतराय वाणिज्य 
महाववद्यालयात त्याांनी रश्वेश घेतला. श्रीमती इांहदरा गाांधी याांनी १९७५ ते १९७७ या काळात आिीबािी 
लादली होती३. 
 

आिीबािी आणि चेतना सिन्हा : 
 

आिीबािीच्या काळात इांहदरा गाांधी याांच्याववरोधात सुरु झालले्या चळवळीचे नेततृ्व ियरश्काश 
नारायि याांचेकडे होते. त्याांच्या नेततृ्वाने रश्भाववत होऊन लक्षावधी युवक रस्त्यावर उतरले. चेतना तसन्हा 
ही त्यापैकत एक होत्या. आिीबािीववरोधी आांदोलनातून सांघटना बाांधल्या गले्या ग्रामीि भागात काम 
करण्यासाठी या  गटाने पुढाकार घेण्यास सुरवात केली. येर्ेच  मािदेशी महहला बँकेच्या  स्र्ापनेचे  
बीि तनमाथि झाले.   

 

मािदेशी महहला बँकेची स्थापना : 
 

देश बदलायचा तर ग्रामीि भागात काम उभे केले पाहहिे या णिद्दीतून चेतना गाला याांचे लक्ष 
ग्रामीि भागाकडे वेधले गलेे. इलाबने भट्ट सेवा सांस्रे्च्या सांस्र्ावपका याचबरोबर साताऱ्याचे तत्कालीन 
णिल्हा तनबांधक हदनेश ओउळकर याांच्या सहकायाथने श्रीमती चेतना गाला तसन्हा याांनी १९९७ मध्ये 
मािदेशी  महहला बँकेची स्र्ापना केली. मािदेशातील म्हसवडसारख्या भागात महहला बँक सुरु 
करण्यासाठी त्यावेळी ६ लाख रुपये भागभाांडवलाची आवश्यक्यता होती. त्यासाठी शअेसथ गोळा करताना 
सुरवातीस अनेक अडचिी आल्या. कारि या भागात आतापयतं अनेकाांनी शअेसथ गोळा केल ेहोते. परांतु 
सांस्र्ा स्र्ापन झालेल्या नव्हत्या अशा णस्र्तीतही चेतना तसन्हानी तनराश न होता णिद्दीने शअेसथ गोळा 
करून सहकार खात्याकडे रश्स्ताव पाठवून हदला४.     

सदरचा रश्स्ताव ररझवथ बँकेत आल्यानांतर बँकेच्या रश्मोहटांग सदस्याांच्या ववस्ततृ माहहतीवरून 
सांबांधीत सदस्य हे अतशणक्षत होते हे तनदशथनास आले. रश्मोहटांग सदस्य अतशणक्षत असल्याने लायसन्स 
देता येिार नाही अशी सबब साांगून रश्स्ताव फेटाळून लावण्यात आला.  त्यामुळे चेतना तसन्हा व त्याांच्या 
सहकायाचंी तीन वषाथची मेहनत वाया गेली. परांतु या कालावधीत आलेल्या अनुभवामुळे त्याांचात मोठा 
आत्मववश्वास तनमाथि झाला होता. तनरक्षरतेमुळे बँकेचा रश्स्ताव फेटाळला गेला याचे अतीव द;ुख या 
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महहलाांना झाले पररिामी त्याांच्यातील णिद्द व स्वत:ला तसध्द करण्याची मानतसकता या गुिाांमुळे या 
महहला साक्षर झाल्या. त्याांना तलहहता वाचता येवू लागल.े आपली सही त्या स्वत: करू लागल्या. त्याांनी 
पुन्हा एकदा नव्याने रश्स्ताव तयार करून सादर करण्यासाठी त्या १७ ििी तमळून ररझवथ बँकेकडे गेल्या. 
परत तोच रश्स्ताव आल्याचे पाहून वरीष्ाांनी त्याांना बाहेरच्या बाहेर टाळण्याचा रश्यन क  केला५. परत अतांत्य 
सांयमाने व तचकाटीने त्याांनी आपली भूतमका मांडली. त्यामुळे या महहला णिद्दीने साक्षर झाल्याचे रश्त्यांतर 
आले. पररिामस्वरूप ९ ऑगस्ट १९९७ रोिी मािदेशी महहला बँकेला ररझवथ बँकेकडून लायसन तमळाले. 
आि या बँकेचे १,६५,००० खातेदार आहेत. 

 

घरपोच िेवा :  
 
 या भागातील महहला आपल्या रोिच्या कमाईतून काही वाटा बािूला काढू शकत होत्या. पि 
रोिच्या रोि बँकेत भरिा करिे त्याांना शक्य होत नव्हते ही वस्तुणस्र्ती होती. त्यामुळे त्याांच्या  घरी 
हकां वा सोयीच्या हठकािी िाऊन पैसे गोळा करिे व बँकेत आिून त्याांच्या खात्यात िमा करिे हा मागथ 
समोर आला. डेली बँहकां ग, डोअरस्टेप बँहकां ग म्हििेच घरपोच सेवाच्या सांकल्पना त्यातून समोर येत 
गेल्या. ही नाव ेमोठी वाटली तरी त्याांच्या बचतीचे आकडे खूप छोटे छोटे होते. ही रक्कम िमवण्यासाठी 
श्रीमती चेतना गाला तसन्हा याांनी महहला रश्तततनधीची तनयुक्त केली६. यातूनच बचतीची सुरवात झाली. 
त्यामुळे महहलाांमध्ये आत्मववश्वास तनमाथि होण्यास मदत झाली.  

 
बँकेच्या माध्यमातून रचनात्मक कामे : 
 
 बँकेच्या माध्यमातून काही रचनात्मक काम उभे राहहले पाहहिे अशी भावना श्रीमती चेतना तसन्हा 
याांची असल्याने त्याांनी महहलाांना आत्मववश्वास देिे, त्याांना मालकत हक्काची िािीव देिे, त्याांच्या 
गरिेच्या वेळी पाठीशी उभे राहिे या भूतमका त्याांनी पार पाडल्या. पररिामी हळूहळू बँकेच्या कामाला 
वेग येऊ लागला. पहहल्या वषी ६,००,०००  शअेसथ आणि ६६,००,००० अनामत िमा झाले. तनयमारश्मािे 
भागभाांडवल व अनामतवर ७५ टक्के किथवाटपही  झाले. पहहले वषथ सुरळीतपिे पार पडल्यावर सवाचंाच 
आत्मववश्वास वाढला.  ग्रामीि भागातही महहलाांना बचतीसाठी रश्ोत्सहहत करायचे असेल तर त्याांच्यातील 
उद्योिगतेला चालना हदली पाहहिे असे चेतना तसन्हा याांचे मत होते. त्यामुळे त्यातूनच वेगवेगळ्या 
सांकल्पना िन्म घेऊ लागल्या. महहलाांना किथ देताना तो पैसा अांततमता महहलाांच्या तनयांत्रिात राहहला 
पाहहिे या दृष्टीने त्याांनी दरूगामी तनयथय घेतले. उदा –कोंबडयाांसाठी किथ हदल,े मात्र पोल्रीसाठी नाही, 
गाई-म्हशीसाठी किथ हदले, पि डेअरी सुरु करण्यासाठी नाही इत्यादी. 
 भािीपाला ववकिाऱ्या महहलाांसाठी ववववध योिना आखल्या त्यापैकत एक छत्रीसाठी वबनव्यिी 
किाथची योिना, उन्हापावसात राबिाऱ्या या महहलाांना हदलासा तमळावा म्हिून ही योिना अांमलात 
आिली. सवथ साहहत्य झाकले िाईल अशा आकाराच्या छत्र्या महहलाांनी बॅंकेतफे खरेदी केल्या आणि 
वबनव्यािी किाथच्या योिेनेत ववतररत केल्या. मुलीांना सायकल खरेदीसाठी बँकेने वबनव्यािी किथ देण्यास 
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सुरवात केली. त्यामुळे मुलीांच्या शाळेची सोय तर झालीच पि मुलाांरश्मािे सायकलवरून हफरताना घरची 
कामे करताना त्याांचा आत्मववश्वासही लक्षिीयरीत्या वाढला. मान्सनूच्या लहरीपिामुळे सन २०११ - 
२०१२ मध्ये महाराष्ट्राला भयांकर दषु्काळी पररणस्र्तीला सामोरे िावे लागले. या कालखांडात िनावराांच्या 
चाऱ्याचे दतुभथक्ष तनमाथि झाले. या समस्येवर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने लहान लहान बांधारे 
बाांधण्याची योिना आखली. अशा बांधाऱ्यामध्ये पाण्याचा साठा केला िातो.  त्यामुळे भूिल पतळी 
वाढते. या दषु्काळात  चेतना तसन्हा याांच्या मािदेशी महहला बँकेने आिूबािूच्या खेडयामध्ये चारा  
छावण्याचे काम हाती घेतले. त्या माफथ त  गावातील सवथ गुराांना चाऱ्याचे वाटप करण्याचे काम त्याांनी 
अर्कपिे केले. ज्या वेळी  महाराष्ट्र शासनाच्या बांधारे बाांधण्याच्या योिनेबद्दल चेतना तसन्हा याांना 
माहहती तमळाली. त्याच वेळी त्याांनी म्हसवड शहराच्या आिूबािूच्या पररसरात तीन बांधारे बाांधण्याची 
त्याांनी योिना शासनाला सादर केली.७त्याांच्या मागथदशथनाखालीच फुलकोटी, तशसथव व म्हसवड या हठकािी 
बांधारे बाांधण्याची योिना आखली गेली. हा सुमारे १,००,००.००० रुपयेचा आराखडा होता. राज्य सरकारने 
या योिनेसाठी तनधी पुरवला. पि बँकेने स्वतः ही योिना अांमलात आिण्याचे ठरवले व अशा बांधाऱ्याचे 
बाांधकाम केले. ही योिना २० पेक्षा अतधक गावाांना लाभदायक ठरण्याची आशा आहे.  
 मे २०१३ मध्ये या बांधाऱ्याचे बाांधकाम पूिथ झाल.े त्यानांतर िून – िुलै व ५ ऑक्टोंबर १९१३ 
रोिी झालेल्या मसुळधार पावसामुळे हे बांधारे पूिथ क्षमतेने भरले होते.  पररिामी स्र्ातनक लोकाांच्या 
पाण्याचा रश्न स िवळ िवळ सुटला. माि तालुक्यात बाांधले गेलेल े हे बांधारे सांपूिथ सातारा णिल्हयासाठी 
दषु्काळी पररस्र्तीत पाण्याच्या दतुभथक्ष काळात अततशय उपयोगी पडिारे आहेत. भववष्यकाळात अशा 
बांधाऱ्यामुळे पािी रश्न स सोडविे शक्य होिार आहे. या बांधाऱ्यामुळे फक् एका पातळीपयतं कमी िागेत 
पािी साठविे शक्य झाले आहे. मोठमोठया  यांत्रसामग्रीच्या सहाय्याने ितमतनत खोलवर खोदकाम करून 
मोठमोठी धरिे बाांधण्याची गरि नाही हे या योिनेमुळे तसध्द झाल.े८ त्यामुळे अशा रश्कारच्या इतर 
अनेक योिनाांना रश्ोत्साहन देिे शासन ेसुरु केले. पररिामी िवळ िवळ १०,००० लोकाांच्या गरिकेरता 
लागिारा पािीसाठा उपलब्ध झाला आहे.   

 

िाराांश  

 

 र्ोडक्यात अववरतपिे  समािकायथ करिाऱ्या चेतना तसन्हा याांनी मािदेशी महहला सहकारी 
बँकेच्या माध्यमातून अनेक गरिू महहलाांना आधार देण्याचे काम केले. दषु्काळी भागात चार छाविीच्या 
माध्यमातून िनावराांना चाऱ्याचे वाटप करण्याचे काम त्याांनी अर्कपिे केले. स्र्ातनक ग्रामस्र्ाांच्या 
पाण्याच्या समस्येवर मात करण्यासाठी अववरतपिे रश्यन क  करून अनेक लहान लहान बांधारे बाांधून 
लोकाांच्या िीवनात हास्य फुलवले.   

 

सांदभथ : 
 
१. चेतना गाला तसन्हा याांची हदनाांक १० िानेवारी २०१३ ची मलुाखत.  
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