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प्रस्तािना : 

भारत िा जगाच्या सांदभाात िागासलेला दशे ि अशा िागासलेल्या दशेातील ग्रािीण भागातील िमिला पुरुषाांच्या नजरेत 

िागासलेल्या असतात, आमण उच्चभू्र ि सिणा सिाजातील िमिलाांच्या तुलनते बहुजन, दमलत, िुमस्लि िमिला तर अमत:िागासलेल्या 

असतात, ि ेभारत देशातील ग्रामिण भागातील सािामजक पयाािरणातुन क्रदसुन येत.े ग्रािीण भागातील िमिला या आर्थाक, 

राजक्रकय सािामजक ि धार्िाक अशा पररिेशात राित असल्यािुळे तरी त्या मभन्न-मभन्न िनोिस्थेच्या पातळीिर जगताांना 

क्रदसतात. एकां दर ग्रािीण िमिला सिाधान ि आर्थाक सांपन्नता या सांदभाात परुूषाांपेक्षा खुपच िागास आिते. िागासिीय, 

दमलत, अडाणी, अल्पमशमक्षत, बहुजन िमिला िगाािध्य ेतर किालीचे दाररद्रय आढळुन येत.े 

स्िातांत्र्योत्तर काळात भारताच्या लोकसांख्येत प्रचांड िाढ झाली असुन सध्या देशाची लोकसांख्या 111 कोटींच्या जिळपास आि.े 

या ििाकाय लोकसांख्येिुळेच भारतासिोर दाररद्रय, कुपोषण, आर्थाक मिषिता आमण बेरोजगारी याांसारख्या ििासिस्या मनिााण 

झालेल्या आिते. मिशेषत: देशात दाररद्रयाची सिस्या सतत आपल ेउग्र रुप धारण करताांना क्रदसत आि.े या दाररद्रयाच्या 

सिस्येचा मिळखा ग्रािीण भागातील िागासिगीय, अडाणी अल्पमशमक्षत, दमलत, अनुसमुचत जाती-जिातीच्या बहुजन िमिलाांना 

अमधक प्रिाणात बसललेा आि.े सन 2001 च्या जणगणनेनुसार भारताच्या एकुण लोकसांख्यािध्ये िमिलाांची सांख्या 48.15 टके्क  

िोती. त्यापौकी 120 दशलक्ष िमिला दाररद्रय रेषेखाली जीिन जगत असताांना आढळुन आल्या आिते. त्यािध्य ेग्रािीण 

भागातील िमिलाांचे प्रिाण 70 टके्क पेक्षा अमधक आि.े 

दाररद्रय रेषेखाली जीिन व्यतीत करणाज्या िमिला-पुरूषाांिध्य ेफक्त िमिला िगााचेच प्रिाण अमधक असण्याचे कारण काय? 

िा एक िोठा मचकीत्सेचा मिषय आि.े तरीिी याचे सिासाधारण कारण म्िणजे मनसगात: िमिला-पुरुषाांना सािामजक, आर्थाक, 

राजक्रकय, आरोग्य, शौक्षमणक तसेच सांिौधामनक अमधकार ि ेसारखेच असताांनािी या सिाच क्षेत्रात िमिलाांचे अमस्तत्ि पुरुषाच्या 

अमस्तत्िापेक्षा फारच  दयु्यि िानले गेले. पयाायाने सािामजक, आर्थाक आमण राजकीय दजाात ि स्थानात घसरण झाली. िी 

घसरण प्राचीन काळाच्या उत्तराधाापासुन खज्या अथााने िोण्यास सुरुिात झाली. 

प्राचीन ग्रािीण सिाजातील िणाव्यिस्थेचे रुपाांतर जामतव्यिस्थेत झाले. जामतव्यिस्थेने सिाजात श्रेष्ठ कमनष्ठत्िाची कधीिी न 

सांपणारी उतरांड मनिााण केली. हिांद ुसांस्कृतीने मनिााण केलेल्या पुरूषप्रधान व्यिस्थेने ि जामतव्यिस्थनेे िमिलाांना आर्थाक, 

सािामजक, राजक्रकय, धार्िाक, शौक्षमणक ि साांस्कृमतक अस ेसिा प्रकारचे सिता प्रदान करणारे िक्क नाकारले. िमिलाांिर ज्ञानबांदी 

लादनु त्याांना बौमध्दकदषृ्टया गलुाि केले. यािुळेच ग्रािीण िमिलाांचा दजाा ि स्थान परुूषाांच्या तलुनते दयु्यि झाले ि 

पुरूषाांची जीिनाच्या सिाच क्षेत्रािध्ये एकामधकारशािी मनिााण झाली. भारतीय सिाजाच्या मिकासाच्या प्रत्येक कालखांडात 

कािी अपिाद िगळता ग्रािीण िमिलाांचे स्थान ि दजाा घसरत गेललेा क्रदसुन येतो. 

ग्रािीण िमिलाांचे आरोग्य : 

कोणत्यािी राष्ट्राचा मिकास िा त्या राष्ट्रात असलेल्या नौसर्गाक साधन सािग्रीिर अिलांबुन असतो. तसाच तो त्या देशातील 

िानिी सांपत्तीिर अिलांबुन असतो. आमण ती िानिी सांपत्ती (शारीररक  आमण बौमध्दक आरोग्य) देशातील िमिलाांच्या 

आरोग्यािर अिलांबुन असत.े 

ग्रािीण भागात िमिलाांचे कुपोषण ि अज्ञान यािुळे िोणारे िृत्युचे प्रिाण जास्त आि.े ग्रािीण सिाजातील रािणीिानाचा 

दजाा क्रदिसेंक्रदिस खालािलेला क्रदसुन येत आि.े ि िमिलाांचे आरोग्यिी खालच्या पातळीिरचे आि.े ग्रािीण िमिला क्रकरकोळ 

आाजाराकडे दलाक्ष करतात आमण या सततच्या दलुाक्षतिेुळां गांभीर आजारात रुपाांतर िोते. दमुषत पाणी स्िच्छतेची मनकृष्ट 

व्यिस्था याचबरोबर रुढी परांपरा यािुळे ग्रािीण िमिलाांच्या आरोग्याचे प्रश्न मनिााण िोतात. पुरुषाची िमिलाांशी असलेली 

बेक्रफकीरीची िागणुकिी या सिस्याांना कारणीभुत ठरते. ग्रािीण िमिलाांना िानमसक ताण, िधुिेि असल ेआजार िोत नािीत. 

पण त्या बळी पडतात' मनकृष्ट आिार आमण सांसगाजन्य रोगािुळे तसेच ग्रािीण िमिलाांना शेतात कष्टाची काि ेकरािी लागतात. 
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सिाजाच्या इच्छेला येईल तसां िमिलाांनी िागािां अशी ग्रािीण िमिलाांची मस्थती आि.े सािामजक रुढी ि बांधनािुळ या 

िमिला मशक्षणापासुन िांमचत राितात. जरी िमिला िी घरातील मिळिती अशी प्रिुख घटक असली तरी घरात मतला तसां 

िानाच स्थानिी नािी. आमण मनणाय घेण्याचां स्िातांत्र्यिी नािी. त्या िमिला िुकपणे सगळ सिन करत असतात. ग्रािीण 

िमिला या आजिी रुढीबांधन आमण दाररद्रय उपासिार याांच्या कात्रीत सापडलेल्या आिते. िमिलाांच्या आरोग्याचा पररणाि 

मतच्या सांपुणा कुटुांबािर पडत असतो. ितािान काळातील िमिला घरकाि आमण बालसांगोपन या कािापुरतीच ियााक्रदत रामिली 

नािी. घराबािरेील आर्थाक प्रक्रियािध्ये स्त्री सिभाग नोंदमित आि.े कुटूांबाचा व्यिसाय, शेती व्यिसाय यात मतचा िोठा 

सिभाग असतो. ग्रािीण अथाव्यिस्थते तर मतच ेिित्िपुणा योगदान असत.े िमिलाांचे आरोग्य आमण राष्ट्राचा आर्थाक मिकास 

याांचा सिसांबांध असतो. ''जागमतक आरोग्य सांघटनेनुसार'' आरोग्याचा अथा एखादा आजार ककां िा किजोरी िा नसुन शारररीक, 

िानमसक ि सािामजक रुपात पुणा स्िास्थ करणे िा असतो. आरोग्य प्रत्येक व्यक्तीची िुलभुत गरज आमण अमधकार असतो. 

िमिलाांच्या आरोग्याच्या सांदभाात अभ्यास िित्िपुणा आि.े कारण िमिला सांपुणा लेाकसांख्येचा अधाा मिस्सा असतात आमण एक 

तृमतयाांश श्रिशक्ती िमिलाांिध्य े एकिटलेली असत.े भारतात ग्रािीण िमिलाांच्या आरोग्यामिषयी ि आरेाग्य सुमिधा 

उपलब्धतेमिषयी कािीच पररणाि झाला नािी. 

मनकृष्ट दजााचा आिार :- 

ग्रािीण भागातील गररबी, दाररद्रय यािुळे दैनांक्रदन जीिनात िुलभुत गरजा भागमिण्यासाठी 

झुांज दयािी लागते. कारण िाढती ििागाई ि त्याांना मिळणारा रोजागार यािध्य े िोठी तफाित पिाियास मिळते. 

िध्यििगीय लोकाांना सुध्दा सकस आिार घेण्यासाठी बरीच झुांज द्यािी लागते. गरोदरपणात त्याांना आिश्यक आिार न 

मिळाल्यािुळे ि अनेक बाळांतपणािुळे या िमिलाांना अकाली िृध्दत्ि येत.े त्यािुळे कुपोषण ि आरोग्याच्या असमुिधा मनिााण 

झाल्या आिते. तसेच ग्रािीण िमिलाांना मपण्याच्या पाण्याचा ि स्िच्छतेच्या साधनाांचा अभाि आि.े ि स्िच्छता आमण 

स्नानगृिाच्या सुमिधािी उपलब्ध नािीत. तसेच त्या िमिला असुनिी त्याांना अनेक आिश्यक त्या सुमिधा उपलब्ध नािीत. 

स्िच्छतचे्या साधनाांचा अभाि :- 

ग्रािीण िमिलाांना स्िच्छेतचे्या साधनाचा अभाि आि.े त्याांना स्िच्छता ि स्नानगिृाच्या सुमिधा उपलब्ध झालेल्या नािीत, 

तसेच त्या िमिला असुनिी त्याांना आिश्यक त्या सुमिधा उपलब्ध नािीत. 

िातृत्िाच्या जबाबदारीचे ओझे : 

ग्रािीण िमिला  या सिासाधारणपणे 20 ते 40 या ियोगटातील  जास्त प्रिाण आि.े याच ियोगटािध्य ेसिा साधारण 

त्याांची िुले 6 िमिन्यापासून 14 िषाा पयंतची िलूे आिते. या िमिलाांनी िातृत्त्िाची जबाबदारी देखील पेलािी लागते. 

त्याांना लिान िलुाांचे  आजार, स्िच्छता आमण देखरेख देखील करािी लागते. यािुळे ग्रािीण िमिलाांिरती िानमसक ि 

शारररीक ताण पडतो. 

ग्रािीण िमिलाांची घरगुती क्रिया : 

िमिलाांनी घरकाि  करािे आमण परुूषान ेअथोत्पादनाचे काि करािे आमण श्रिमिभागणी सिाजात चालत आलेली आि.े 

याचा अथा असा की, िमिलाांनी घरातील सिा श्रि पार पाडािेत. (बालसांगोपन, स्ियांपाक, धुणीभाांडी, धान्य मनिडणे-पाखडण,े 

सारिणे, हलांपणे, कपडे मशिणे, पाणी भरणे, घरातील कपडे, िस्तू मनटनेटक्या ठेिणे, झाडणे इ.) िी तीची जबाबदारी आि.े िा 

शिरी भागातील दांडक ग्रािीण भागातील िमिलाांनािी  लागू आि.े 

परांतु िमिलाांनी शेती कािासाठी श्रि करािेत, पतीला अथोत्पादनात सािाय्य करून, पतीच्या ताब्यातील मिळकतीत भर टाकािी 

िा देखील मनयि ग्रािीण भागात अांिलात आि.े घरकाि ि ेिूलभूत आमण प्रथि ििाकाांचे तीचे काि आि.े परांतु शेतीतील 

एकूण मिळकत किी असल्यािुळे शेतकरी िमिलाांनी कुटुांबाांच्या आर्थाक भल्यासाठी शेतीकािातिी सिभाग द्यािा िी प्रथा 

ग्रािीण भागात मस्थर झाललेी आि.े शेतीत कुटुांबातील सारे पुरूष काि ेकरतात. नाांगरणी, िखरणीपासून तर पीके आल्यानांतर 

बाजारात नेतात. त्याांच्या शेतीिालाला न्याय भाि मिळत नसल्यािुळे त्याच्या िातात त्याांच्या श्रिाचा योग्य िोबदला येत 

नािी. पररणािी अमधकामधक श्रि करणे, चारीच्या ककां िा पािसाच्या पाण्याचा जास्तीत जास्त िापर करून अमधकामधक खेचली 

जाते. घरकाि अमधक शेतीकाि अस ेत्याांच्या कािाचे दिुरेी स्िरूप िोते. दोन्िी कािाांच्या जबाबदाज्या त्याांना पार पाडव्या 

लागतात. 

ग्रािीण भागातील िौमशष्टयपणूा भौगोमलक घटक मस्त्रयाांच्या घरकािाबाबत िौमशष्टयपूणा पररमस्थती मनिााण करतात. शेतीकािाशी 

सांबांमधत िौमशष्टयपूणा आर्थाक आमण ग्रािीण मिभागाचे भौगोमलकदषृ्टया िेगळेपण यातनू अनेक सिस्या मनिााण िोतात. त्यािुळे 
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शेतकरी िमिलाांच्या घरकािािर, तीच्या शारीररक आमण िानमसक आरोग्यािर त्याचे पररणाि िोतात. शेती अथाव्यिस्था आमण 

त्याांच्या घरकािाच्या श्रिाचे स्िरूपिी बदलते. 

 

शोधमनबांधाचे उदे्दश : 

1. ग्रािीण िमिला जीिनाला सिानतेचा दजाा मिळणे आिश्यक आि.े 

2. पुरूषप्रधान सिाज व्यिस्था िी ग्रािीण िमिला जीिनाला कलांकीत करणारी ठरली याचा आढािा घेणे. 

3. ग्रािीण भागात धिाानुसार िलुगा िाच िांशाचा क्रदिा िानला जातो. 

4. असिान दजाािुळे िमिला हिांसाचाराचे प्रिाण सातत्याने िाढते आि.े याचा आढािा घेणे. 

गृमितके : 

1. ग्रािीण भागातील िमिला सक्षिीकरणाला चालना देणे आिश्यक आि.े 

2. ग्रािीण भागातील िमिलाांना कौटुांमबक हिांसाचाराच्या बळीतून त्याांना िाचमिले पामिजे. 

3. ग्रािीण भागात स्त्री-पुरूष सिानता ि ेतत्त्ि खज्या अथााने पुरूषप्रधान सिाजव्यिस्थनेे अांगीकारले पामिजे. 

4. ग्रािीण भागातील िमिला कतृात्त्िशील असतात पण त्याांना सिानतेची सांधी मिळाली पामिजे. 

5. ग्रािीण िमिलाांच्या आरोग्याकडे शासनाने मिशेष लक्ष क्रदले पामिजे. 

तथ्य सांकलन : 

प्रस्तुत शोधमनबांध मलमिण्यासाठी मितीय स्त्रोताांिारे िामिती सांकलीत केली आि.े त्यात सांदभा ग्रांथ, िामसके, ितािानपत्र,े साप्तामिक 

ि इांटरनेट यासारख्या साधन सािग्रीचा उपयोग केलेला आि.े 

सांशोधन आराखडा : 

प्रस्तुत अध्ययनासाठी सांशोधन मिषयाच्या स्िरूपाशी सांबांमधत िणानात्िक सांशोधन आराखडयाचा िापर करण्यात आला आि.े 

तसेच अध्ययन, क्षेत्रातून तथ्ये सांकलन करण्यासाठी सिेक्षण पध्दतीचा िापर केला आि.े 

मनष्कषा : 

1. ग्रािीण िमिलाांचे जीिन आजिी रूढी-परांपरेच्या मिळख्यात आि.े 

2. ग्रािीण िमिलाांिध्य ेमशक्षणाचे प्रिाण अल्प स्िरूपाचे आि.े 

3. ग्रािीण िमिलाांना राजकारणािध्ये फक्त खुचीिर बसिले जाते. ि अमधकार सगळे त्याांच्या पतीकडे असत.े 

4. ग्रािीण िमिलाांच्या आरोग्याकडे दलुाक्ष ि ेिोठया प्रिाणािर केलेले क्रदसून यतेे. 

5. ग्रािीण िमिलाांकडे शासनाचे कािी मिशेष लक्ष क्रदसून येत नािी. 

6. ग्रािीण िमिलाांकडे स्िच्छतचे्या साधनाांचा अभाि क्रदसून येतो. 

7. ग्रािीण िमिलाांना घरकाि ि शेतीकाि अशा दिुरेी स्िरूपाच्या जबाबदाज्या पार पाडाव्या लागतात. 

सिारोप : 

ग्रािीण िमिलाांच्या जीिनाच्या इमतिासाचा आढािा घेतला तर िौक्रदक, बौध्द आमण जौन कालखांडातच मस्त्रयाांना सुिणायुग 

मिळालेले िोते. इतर कालखांडात िात्र िमिला जीिनाची िळेसाांड झाली याचा एक स्ितांत्र इमतिास आि.े याला सिाात 

िित्त्िाचे कारण म्िणजे भारतीय सिाजातील पुरूषप्रधान  सिाजव्यिस्था आमण त्याांची िानमसकता िोय. हिांद ूधिाातील प्रथा 

परांपरेने धिााला िित्त्ि देऊन धिााच्या नािाखाली िणाव्यिस्था, जातीव्यिस्था बळकट केल्या. िनुस्िृतीला अमधष्ठान दऊेन 

िमिलाांना पुरूषाच्या िातातील बाहुले केले. मतला दासी, गुलाि, लाचार केले गले.े मिनिले गेले केिळ चुल आमण िुल 

साांभळणारी, उपभोगाची एक िस्तू म्िणूनच मतला िानल ेगेले. आर्थाक, धािीक, शौक्षमणक, साांस्कृमतक, राजकीय अमधकारापासून 
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मतला िांमचत ठेिले गलेे. त्यािुळे पुरूषप्रधानतेच्या िानमसकतेतून  मस्त्रयाांचे जीिन म्िणजे यातना भोगणारे जीिन बनले. 

कौटुांमबक हिांसाचारापासून तर अिानिी कृत्य केली गलेी. तसेच ग्रािीण िमिलाांना क्रदले जाणारे कमनष्ठ स्थान यािुळेच 

िमिलाांना पुरूषी िचास्िाला बळी पडािे लागत आि.े आमण ग्रािीण िमिलाांकडे शासनाचे मिशेष लक्ष नसल्यािुळे ग्रािीण 

िमिला या क्रदिसेंक्रदिस असुरमक्षत िोत असल्याचे क्रदसून येत आि.े 
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