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ल िंगभाव लवषमता आलि मलि ा सब ीकरि 
 

प्रा खेत्री िनुमान रामभाऊ 

समाजशास्त्र लवभाग 

सौ के एस के मिालवद्या य बीड 

 

प्रस्तावना : भारतीय समाजव्यवस्था लि विणव्यवस्थेवर आधारीत आसल्यामुळे समाजशी  मानवीय प्राण्याचे रूपािंतर शे्रष्ठ आलि 

कलनष्ठ या लवषमतावादी व्यवस्थेत बिंधीस्त के े गे े . त्यामुळे व्यक्तीचा विण जाती धमण विंश ल िंग इत्यादी लवषमतावादी व्यवस्थेमागे 

पुरूष कायणरत आसल्यामुळे. सािालजकच सवण आलधकार पुरुषप्रधान व्यवस्थेच्या िाती आ े . त्यामुळे स्त्री  ा प्रते्यक अलधकारात 

आलि प्रते्यक के्षत्रात दुय्यम स्थान देण्यात आ े . त्यामुळे स्त्री ा एक प्रकारचे दाष्यत्व गु ामी तीच्या वाटे ा आ ी . पुरुष म्हिजे 

विंशाचा लदवा आलि स्त्री उपभोगाची वसु्त आशीच सिंकल्पना समाजात रूढ झा ी . त्यामुळे स्त्रीचे कायणके्षत्र फक्त चु  आलि मु  

यापुरतेच मयाणदीत ढेव े गे े . या लवषमतावादी समाजव्यवस्थेमुळे स्त्रीयाना अनेक प्रकारच्या कठोर समस्याना सामोरे जावे  ाग े 

. स्त्रीच्या या दाष्यत्वा ा १९ व्या शतकामधे्य समाजसुधारकानी प्रथमच वाच्या फोड ी . स्त्रीयाना समाजात लद ा जािारा लवषम 

दजाण व स्त्री अलधकाराचा स्त्री स्वतिंत्र्याचा प्रश्न उपस्स्थत के ा . स्त्रीच समाजाती  स्थान व दजाण उिंचलवण्यासाठी अनेक समाज 

सुधारकािंनी मो ाची भरीव कामगीरी के ी त्यामधे्य म. फु े , सालवत्रीबाई फु े , डॉ बाबासािेब आबेडकरािंनी यानी स्त्री लवकास व 

उन्नतीसाठी मो ाचे कायण के े . त्याचाच पररपाक म्हिुन राज्यघटनेच्या मध्यमातुन स्त्री ा सामालजक , आलथणक , राजकीय ,धामीक 

, अभीव्यक्ती स्वतिंत्र्य आशा प्रते्यक के्षत्रात समान सिंधी देण्यात आ ी. तसेच 73 व 74 व्या घटना दुरुस्तीतुन 33 % अरक्षि देण्यात 

आ े. लििंदु कोड बी  िा तर स्त्री स्वतिंत्र्याचा जालिरनामाच िोता . मलि ािंना वैयक्तीक स्वतिंत्र्य आलि स्वतािंचे लनिणय घेण्यासाठी 

मलि ािंना अलधकार देिे म्हिजे मलि ा सब ीकरि िोय . कुिं टूब आलि समाज याच्या मयाणदा ओ ाडुन स्विंयम , लनिणय स्विंयम 

आलधकार, लवचार आलि स्विंयम बुद्धी याव्दारे अलधकार देिे म्हिजे मलि ा सशक्तीकरि िोय . स्त्रीने आपल्या बिंधनातुन मुक्त 

िोऊन अप े अलधकार आलि स्वातिंत्र्य , स्वधीनता व आत्मसन्मानासाठी जागरूक िोिे गरजेचे आिे . त्यासाठी भारत सरकारने 

२००१ िे वषण मलि ा सब ीकरन म्हिुन घोषीत के े आिे . याच आनुषिंगाने कधी काळी उपेलक्षत , आब ा समज ी जािारी स्त्री 

या आधुलनक युगात पुरूषािंच्या खािंद्या  खािंदा  ावून प्रते्यक के्षत्रात यशस्वी कामगीरी करत आिे . त्या अुषगाने कधी काळी आब ा 

समज ी जािारी स्त्री आज सब ा आिे त्यामुळे ल िंगभाव लवषमता आलि मिी ा सब ीकरन या शोध लनबिंधास मित्व आिे . 

शोध ननबधाची उद्दीषे्ट                              

1.  ल िंगभाव लवषमता आलि मलि ा सब ीकरि याच्या परस्पर कारिाचा शोध घेिे                                         

2. ल िंगभाव लवषमता आलि पुरुष प्रधान समाज व्यवस्थेचा अभ्यास करिे                                              

3. मलि ाच्या लवकासामधे्य मलि ा सब ीकरिाचा अभ्यास करिे 

ग्रहीतके  

1. ल िंगभाव लवषमता िी एक मानवलनलमणत प्रलिया असून स्त्री आलि पुरुष समान आिेत  

2. भारतीय राज्यघटनेने स्त्री-पुरुषािंना समान अलधकार लद े आिेत  

3. .आजच्या स्स्त्रयादेखी  पुरुषाच्या बरोबरीने प्रते्यक के्षत्रात यशस्वी कामलगरी पार पाडत आिेत 

संशोधन पघ्दती- 

प्रसु्तत शोधलनबिंधामधे्य प्राथलमक आलि दुय्यम तथ्य सिंक न पद्धतीचा वापर करण्यात आ े ा आिे 
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पुरुषप्रधान समाजव्यवस्था  

पुरुषप्रधान समाजव्यवस्थेने स्स्त्रयािंचे सवणच िक्क आलि अलधकार नाकार े स्त्री िी फक्त उपभोगाची वसू्त ठेव ी िोती. 

न ंग भेदाची स्त्री वरती झा े े पररणाम  

1. मु ीचा जन्म नाकारिे स्स्त्रयािंमधे्य. 

2. स्स्त्रयािंना दुय्यम दजाणच्या  

3. नू्यनगिंड लनमाणि िोिे. 

4. आत्मलवश्वास नष्ट िोिे 

5. िक्क-अलधकार नसिे. 

6. बा लववाि प्रथा- आलथणक अत्याचार  

7. हिंडा प्रथा- शास्िक  

8. लशक्षिाचा अभाव -पुरुषािंची व्यसनाधीनता  

9. आलथणक दुबण ता- चाररत्र्यावर सिंशय  

10.  ैंलगक छळ -उपासमार इत्यादी  

11. कौटुिंलबक अत्याचार  

12. स्स्त्रयािंच्या स्वतःवर अत्याचार  

13. मु गी परक्याचे धन म्हिून लतरस्कार भावना.  

14. भावलनक अत्याचार 

मनह ा सब ीकरण  

लििंदू कोड लब  िी स्स्त्रयािंची स्वातिंत्र्याचा जािीरनामा िोता 

1. सामालजक सब ीकरि  

2. शैक्षलिक सब ीकरि  

3. राजकीय सब ीकरि  

4. आलथणक सब ीकरि  

5. लतसऱ्या जगाती  धोरिात्मक दृलष्टकोन  

6. कल्यािकारी दृलष्टकोि  

7. न्यायावर आधाररत दृलष्टकोि  

8. सामालजक चळवळी  

9. मलि ा चळवळी  

10. स्त्रीवाद 

मनह ा सब ीकरणाचे कायदे  

1. िेल्प ाइन योजना  

2. मलि ा तिार सलमती योजना  
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3. न्यायाधीश धमाणलधकारी योजना  

4. जननी सुरक्षा योजना  

5. लवशाखा सलमती योजना 2013  

6. अिंतगणत व्यापार लवरोधी कायदा 1956  

7. लवशेष बा  सिायक पोल स पथक  

8. बा  कल्याि अलधकार  

9. बेटी बचाव बेटी पढाव  

10. राजीव गािंधी लकशोरी योजना  

11. सालवत्रीबाई फु े कल्याि योजना 

12. कौटुिंलबक लििंसाचार कायदा 2005  

13. हिंडा प्रलतबिंधक कायदा 1961  

14. स्त्रीभू्रि ित्या प्रलतबिंधक कायदा  

15. वारसा कायदा  

16. घटस्फोट कायदा  

17. पोटगी कायदा  

18. दत्तक कायदा  

19. मलि ा सिंरक्षि लनयम 2006  

20. ल िंग लनवड प्रलतबिंधक कायदा 1994  

इत्यादी उपरोक्त कायद्यामुळे मलि ा सब ीकरिा ा बळ लमळा े आलि स्त्री स्वातिंत्र्य व स्त्री लवकासा ा चा ना लमळा ी 

ननष्कषष  

पुरुषप्रधान व्यवस्थेमुळे स्स्त्रयािंना सवण अलधकार स्वातिंत्र्य नाकार े गे े प्रते्यक के्षत्रात दुय्यम वागिूक त्याच्या वाटे ा आ ी परिं तु 19 

व्या  शतकामधे्य अनेक समाजसुधारकाने यात भरीव कामलगरी करत स्त्री-पुरुष समानतेचा पुरस्कार के ा तसेच भारतीय 

राज्यघटनेने स्त्री सब ीकरि यासाठी कायद्यात तरतुदी करून त्याचे कठोर पा न के े त्यामुळे आजची आधुलनक स्त्री प्रते्यक 

के्षत्रात पुरुषािंच्या बरोबरीने लदसत आिे. तसेच प्रते्यक के्षत्रात पुरुषाच्या खािंद्या ा खािंदा  ावून यशस्वी कायण करत आिे. 
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