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ग्रामीण  महिला आहण हिक्षण 

प्रा.डॉ.आव्िाड भगवान भानुदास 

समाजिास्त्र हवभाग 

आनंदराव धोंड ेऊर्फ   बाबाजी मिाहवद्यालय 

कडा,ता-आष्टी हज.बीड 

 

गोषवारा:- भारतातील लोकसंख्येचा हवचार केल्यानंतर एक वस्तुहस्िहत लक्षात यतेे की, एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास ५०%  

हियांची संख्या आि.े आहण या हनम्मम्मया  लोकसंख्येला आजिी हिक्षण, आरोग्य, नोकरी या क्षेत्रामध्ये मागे ठेवले जाते.हियानंा 

भारतीय समाजात दयु्यम स्िान आि.े आपल्या समाजामध्ये िीची भूहमका िी एकाच पद्धतीने रंगहवलेली ददसते. िीिी 

कुटंुबासाठी त्याग करणारी तसेच इतरांसाठी स्वत:च्या गरजा बाजूला सारणारी असावी िी अपेक्षा आजिी आढळते. िी सुरुवात 

हतच्या जन्मापासूनच झाललेी आढळते.मुलींना आिीवाफद दणे्याऐवजी  ओझ े समजले जात.े त्यामुळे घरातील मंडळीच्या 

आनंदामध्ये हवरजण पडल्यासारखे िोते असे ददसनू यतेे. कािी भागामध्ये अिी पररहस्िती नसेल पण बहुसखं्य कुटंुबामध्ये 

हविेषत: ग्रामीण भागामध्ये िचे हचत्र आजिी ददसनू येते. ककंबहुना मुलगी जन्मालाच येऊ नये यासाठी प्रयत्न केले जातात. 

त्यामुळेच ललंगपरीक्षा केली जाते. मुलीकड ेपरक्याचे धन म्मिणून पहिले जाते त्यामुळे अजूनिी ग्रामीण भारतातील पुरुष आहण 

िीया यांच्या िैक्षहणक पातळीवर मोठी तर्ावत आढळते,केवळ भारतीयच नव्ि ेतर जगात महिलांना हिक्षणाच्या, व्यवसायाच्या 

आहण त्या अनुषंगाने हवकासाच्या संधी र्ार कमी प्रमाणात उपलब्ध िोतात. पूवाफपार महिलांऐवजी पुरुषांना प्राधान्य हमळण्याची 

िक्यता सवफ रठकाणी, सवफकाळी ददसून येत असे आहण आजिी त्याचे प्रमाण र्ारसे कमी झालेले नािी.म्मिणून सिंोधकाने ग्रामीण 

भागातील महिला हिक्षण, कारणे आहण हिर्ारसी यावर लक्ष कें दित केले आि.े 

कीवडफ:- िी हिक्षण, महिला स्वायतत्ता ,सामाहजक पररणाम 

पररचय:- भारतीय समाजाचे हनरीक्षण केल्यानतंर अस ेलक्षात येतदेक,समाजातील कोणत्यािी क्षेत्राचाहवचार केला तर मुलानंाच 

प्राधान्य ददल ेजाते याला िैक्षहणक क्षेत्रिी अपवाद नािी. ग्रामीण भागातील मुलींना-मुलाच्या तुलनते कमी हिक्षण हमळते.तसचे 

कुटंुबातील आई-वडील दोघांनािी आपण कािी चुकीचे करत आिोत असे वाटत नािी असे हनरीक्षनानंतर  आढळूनआले. ग्रामीण 

महिलांमध्ये प्रजनन व मृत्युचे प्रमाण उच्च आि.े पौष्टीकतेची  कमतरता आि.े कमाईची क्षमता कमी आि ेआहण घरात िोडीच 

स्वायत्तता आि.े तसेच एखाद्या महिलेच्या हिक्षणाअभावी हतच्या मुलाच्या आरोग्यावर नकारात्मक पररणाम िोतो. या खालच्या 

पातळीचा केवळ महिलाचं्या जीवनावरच  नव्ि ेतर त्याचं्या कुटंुबावर आहण दिेाच्या  आर्िफक हवकासावरिी नकारात्मक प्रभाव 

पडतो. तसेच  बालमृत्यू िा हवपरीतपणे आईच्या िैक्षहणक  पातळीिी संबंहधत आि.ेम्मिणूनच महिलाचं्या स्वायत्ततेत मित्वपूणफ 

सुधारणा करण्यापूवी हिक्षणाच्या दकमान उंबरठ्याची गरज आि.ेभारतातील साक्षर महिलांपैकी ५९% व्यक्तीकड ेर्क्त प्रािहमक 

हिक्षण आि ेककंवा त्याहून कमी हिक्षणाची िी पातळी अिफपूणफपणे या महिलांची हस्िती सुधारण्यासाठी पुरेिी नािी.लिान मुला-

मुलींना िाळेतून बािरे काढले जाते जसे दक लिान भावडंांची काळजी घेणे इत्यादी कौटंुहबक जबाबदाऱ्या यामुळे मुलींना िाळेतून 

बािरे काढले जाण्याची िक्यता असते. जगात बालवधूचे प्रमाण भारतात सवाफहधक आि.े िाळेच्या उपहस्ितीवरील 

आकडवेारीवरून असे ददसून येते दक वयानुसार िाळेत जाणाऱ्या या मुलींचे प्रमाण कमी िोते. साधारणपणे कुटंुबे आर्िफक 

हनबंधामुळे मुलींपेक्षा मुलाला हिक्षण दतेात. मुलींना हिहक्षत करण्याहवषयी पालकांचा नकारात्मक दहृष्टकोन दखेील मुलींच्या 

हिक्षणातील अडिला आि.े बरेच पालक मुलांचे हिक्षण गुंतवणूक म्मिणून पाितात कारण वृद्ध आई-वहडलांची काळजी घेण्यास िी 

मुले जबाबदार असतील. दसुरीकड े हववािानंतरचे लोक हजवंतपणीच मुलींचे पैस े वायाघालवतांना पालक पाितात.त्यांच्या 

पतीच्या कुटंुबासि आहण पालकांना त्याचं्या हिक्षणाचा िेट लाभ हमळत नािी. याव्यतीरीक्त उच्च हिक्षणासि मुलींना हुडंा जास्त 

द्यावा लागतो कारण त्यांना तुलनेने हिहक्षत पती िवा आि.ेतसेच मुलींच्या हिक्षणामध्ये महिला हिक्षकांचा अभाव िा एक 

आणखी एक अडिळा आि.े जर महिला हिक्षक असतील तर मुली िाळेत जाण्याची िक्यता जास्त असते. सध्या प्रािहमक 

स्तरावरील हिक्षकांपैकी केवळ २९% महिलांचा वाटा आि.े हिक्षक असलले्या महिलाचंे प्रमाण हवद्यापीठ पातळीवर  अगदी कमी 

म्मिणजेच २२% आि.ेि ेप्रमाण हिक्षक असण्याची िैक्षहणक पात्रता असलेल्या महिलांची ऐहतिाहसक कमतरता दिफहवते.भारतीय 

अभ्यासक्रमाच्या अभ्यासानसुार असे आढळल ेदक बहुतके धड्ांमध्ये पुरुष िचे मुख्य पात्र आि.े पुरुषांना मजबूत, धाडसी,सािसी 
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आहण बुहद्धमान म्मिणून दिफहवलेगेले. याउलट िीया दबुफल आहण असिाय्य म्मिणून हचहत्रत केल्या गेल्या बहुतेक वेळा अत्याचार 

आहण मारिाणीच्या बळी म्मिणून िी हचत्रे समाजातील िीयांची हस्िती सुधारण्यासाठी मजबूत अडिळे आिते. ग्रामीण मुलांना 

आधुहनक सुहवधांचा लाभ नसतो जसे दक वाितकू, वीज, स्वच्छता, आरोग्य, सेवा,  हिक्षणप्रवेि, ग्रामीण मुली-मुलस्वयंपाक, 

सार्सर्ाई, लाकूड व पाणी आणण्यात, मुलांची काळजी घेण्यास आहण िेतातील कामे करण्यात वेळ  घालवतात. मुलींनी 

घरातील एकूण  कामात २५% पेक्षा जास्त योगदान ददले आि.ेग्रामीण  भागामध्य े मुलींचा एकच र्ायदा म्मिणजे दशृ्यमानता. 

सवाफत मोठा गैरर्ायदा म्मिणजे स्वतःकड ेदलुफक्ष करणाऱ्या तीची आईहतच्याहवरुद्ध भेदभाव करते. घरकामाबरोबरच मुली इतर 

कामे करून उत्पन्न हमळून दतेात.ग्रामीण भागातील मुलींच्या हिक्षणासाठी मागणी हनमाफण करणे आवश्यक आि.ेधोरणात्मक 

चौकट,महिला आहण मुलींसाठी िैक्षहणक संधीची तरतूद िी हिक्षणाच्या क्षेत्रात राष्ट्रीय प्रयत्नांचा एक मित्वाचा भाग आि.े 

१९९४ मध्ये भारतान ेएक सावफहत्रक िी हिक्षण हवधेयक मंजूर केले ज ेपालकांना मुलीला िाळेत न ठेवण्यासाठी प्रवेि आहण 

हिक्षेसाठी प्रोत्सािन दतेे. या प्रयत्नांना मित्वपूणफ पररणाम हमळाला असला तरी, ग्रामीण भागात आहण वंहचत समाजात ललंगभेद 

कायम आिते. आता बऱ्याच महिला सरकारी आहण हनमसरकारी संस्िामध्ये कायफरत आिते.या संस्िाकडून बऱ्याच  मुलींच्या 

जीवनात कायापालट िोत आि.ेपरंतु अजूनिी असंख्य इतर कामाच्या प्रहतक्षते आिते.ते हवहिष्ट िाळा वाटपकरतात. मुलांची 

प्रगती आहण त्यांच्या कृत्याकड े काळजीपूवफक हनरीक्षण करतात. सरकारचे उदिष्ट अहतररक्त गावामध्ये उपक्रम वाढहवणे आहण 

िाळा सुरु करणे ि ेआि.ेराष्ट्रीय माध्यहमक हिक्षण अहभयान सवफ मुलींचे िाळेपासून अंदाजे रठकाण (माध्यहमक िाळा ५ दक.मी. 

मध्ये आहण उच्च माध्यहमक ०७-१० दक.मी.) अंतगफत कुिल व सुरहक्षत वाितूक व्यवस्िा, हनवासी सुहवधा यावर अवलंबून 

असलेल्या माध्यहमक िालेय प्रवेिात सुधारणा करण्यावर भर दतेे. खुल्या िालेय हिक्षणासि स्िाहनक पररहस्िती आहण 

कोणत्यािी मुलास ललंग, सामाहजक, आर्िफक,अपंगत्व आहण इतर अडिळ्यामळेु समाधानकारक गुणवत्तेच्या माध्यहमक 

हिक्षणापासून वंहचत ठेवल्याची खात्री हमळते. 

सिंोधन पद्धती :- िा अभ्यास सव्िवेर आधाररत आि.े िाळा, सरकारी कायाफलये, हिक्षक, वेबसाईट, वतफमानपत्र ेआहण माहसके 

याच्या माध्यमातून माहिती जमा करून त्याचे हवशे्लषण केलेले आि.ेएकूण ५ टेबल  तयार केले आिते.टेबल एक मध्ये जगाच्या 

तुलनेत भारतीय िीयांचा िैक्षहणक दजाफ हविद केला आि.े टेबल दोन मध्य े एकूण साक्षरता आहण पुरुषांच्या तुलनेत 

िीहिक्षणामध्ये असलेला र्रक हविद केला आि.े टेबल तीन मध्ये हनवडक राज्यातील िीयांची साक्षरता लक्षात घेतली आि.े 

टेबल चार मध्ये वस्तुहस्ितीवर प्रकाि टाकण्यासाठी आनंदराव धोंड े मिाहवद्यालयाचा २०१२-२०२० पयंतचा हवद्यािीपट 

माहितीस्तव घेऊन ग्रामीण मुलींच्या हिक्षणाच्या हस्ितीसंबंधी माहिती मांडली आि े आहण टेबल पाच मध्ये िाळा 

सोडण्यासंबंधीची माहिती  दिफहवले आि.े 

तक्ता नं.०१ 

भारतीय िीयांचा िैक्षहणक दजाफ : जागहतक तुलना  

अनु दिे/हवभाग/प्रदिे िीयांची 

साक्षरता 

१९९५ 

माध्यहमक िाळेतील 

मुलींची पटावरील नोंदणी 

दर१०० मुलांमागे 

िाळेतील मुलींची नोंदणी 

१. संपूणफ जग ६४% ५९% ९०% 

२. हवकहसत राष्ट्र े ९९% १०२% १०३% 

३. आहिया ६०% ५२% ८२% 

४. भारत ३८% ३८% ६५% 

(स्त्रोत-Women of our world Report 1998, World Population Research Bureau, Washington,1998) 

तक्ता नं.०२ 

भारतातील महिलाची िैक्षहणक हस्िती  

वषफ   एकूण   पुरुष  िीया र्रक  

१९०१ ५.३५ ९.८३ ०.६० ९.२३ 

१९११ ५.९२ १०.५६ १.०५ ९.५१ 

१९२१ ७.१६ १२.२१ १.८१ १०.४० 
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१९३१ ९.५० १५.५९ २.९३ १२.६६ 

१९४१ १६.१० २४.९० ७.३० १७.६० 

१९५१ १८.३३ २७.१६ ८.८६ १८.३० 

१९६१ २८.३० ४०.४० १५.३५ २५.०५ 

१९७१ ३४.४५ ४५.९५ २१.९७ २३.९८ 

१९८१ ४३.५७ ५६.३८ २९.७६ २६.६२ 

१९९१ ५२.२१ ६४.१३ ३९.२९ २४.८४ 
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तक्ता नं. ०५ 

ग्रामीण महिलांचे हिक्षण बंद करण्याची कारणे 

अ.क्र. कारणे िीयांची% वारी 

१ मुलाला प्राधान्य  दणेे ३७ 

२ पालकांचा नकारात्मक दहृष्टकोन ३३ 

३ कौटंुहबक जबाबदारी  ४३ 

४ लवकर हववाि  ३९ 

५ महिला हिक्षणाचा अभाव  २१ 

६ आर्िफक समस्या  ६२ 

७ वािनाची समस्या  ३६ 

८ हिक्षणाबिलची अहनच्छा २८ 

हिर्ारसी:- भारतीय समाजाने मुलीच्या हिक्षणाबिलचा दहृष्टकोन बदलण्याची गरज आि.े अन्न, वि आहण हनवारा याप्रमाणे 

हिक्षण आवश्यक आि े ि े आपण मान्य केले पाहिजे.सुहिहक्षत मुलींच्या आई-वहडलांचा समाजानेमान-सन्मान केला पाहिज.े 

समाजातील नवीन व्यवस्िते मुलींनीिी हववािानंतर त्यांच्या पालकांची काळजी घ्यावी.वयाप्रमाणेच हववािासाठी दकमान 

हिक्षणाची अट असायला पाहिजे. सरकार ग्रामीण भागात मुलींच्या हिक्षणाला प्रोत्सािन दते आि.े हिष्यवृत्ती, मध्यान्ि भोजन, 

वाितुकीसाठी सायकल,गणवेि, पुस्तक आहण स्टेिनरी साहित्य हिक्षणाच्या सोयीसाठी पुरवत आिते.दगुफम भागात चांगल्या 

पायाभूत सुहवधांसि नवीन िाळा उघडल्या जातात. िासकीय क्षेत्रात ग्रामीण मुलींना प्राधान्य ददले पाहिजे. रोजगारगावे व ििर 

यांच्यातील अंतर दरू करण्यासाठी वाितुकीचा हवकास दखेील आवश्यक आि.ेयाबरोबरच संवादामध्ये सातत्य असावे. 

हनष्कषफ :- ग्रामीण भागातील मुलींच्या हिक्षणावर हविेष भर दणेे आवश्यक आि.ेयुवावस्िेतील मुलींचे हिक्षण अनके कारणामुळे 

मयाफददत आि.े त्यापैकी सवाफत प्रमुख कारण म्मिणजे िाळांमध्ये योग्य पायाभूत सुहवधांची कमतरता.दसुरे म्मिणजे िाळेत 

जाण्यासाठी लागणारा प्रवासाचा वेळ,गुन्िगेाराची भीती आहण अपररहचत घटनेमुळे केवळ मुलीसाठी सावफजहनक वाितुकीची 

तरतूद करणे आवश्यक आि े. कायदिेीर तरतुदीमुळे मुलींना हववािापासून वाचहवण्यात आहण त्यांच्यासाठी हवकासाचे दरवाज े

उघडण्यास मदत िोते. जागरूकता कायफक्रमाची आवश्यकता आि ेजी सवांगीण गरजांवर लक्ष  कें दित करेल. यासाठी कुटंुब आहण 

समाजाची भूहमका मित्वपूणफ आि.े 
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