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''ग्रामीण महिला समस्या व उपाययोजना'' 
  

प्रा. डॉ. सलामपुरे फुलचंद 

समाजशास्त्र हवभाग प्रमुख, 

संत ज्ञानेश्वर मिाहवद्यालय, 

ता. सोयगाव, हज. औरंगाबाद. 

 

साराांश :  

 आज स्त्री ने सर्वच के्षत्रात स्वत:चे अस्तित्त्व ननर्ावण केले आहे. पुरुष र्के्तदारी असलेले के्षत्रात देखील 

कार्निरी बजार्ली आहे. पण पुरुषसत्ताक सर्ाजात आज ही नतचे स्थान दुय्यर् आहे.  

 शहरी भािापेक्षा ग्रार्ीण भािातील र्नहलाांना अनेक सर्स्ाांना सार्ोरे जारे् लािते. नशक्षण, आरोग्य, आनथवक 

र्ोबदला, लैंनिक अत्याचार, हांडा बळी, कौटुांनबक नहसाांचार अशा अनेक प्रकारच्या सर्स्ाांना तोांड द्यारे् लािते.  

 प्रिुत सांशोधनाचा उदे्दश ग्रार्ीण भािातील र्नहलाांच्या कौटुांनबक, आरोग्य, आनथवक सर्ानता, लैंनिक अत्याचार, 

हांडाबळी, कौटुांनबक नहांसाचार अशा सर्स्ाांचा अभ्यास करून त्यार्र उपाययोजना साांिण्याचा प्रयत्न केला आहे.  

उनद्दषे्ट : 

 ग्रार्ीण र्नहलाांच्या कौटुांनबक सर्सयाचा अभ्यास करणे. ग्रार्ीण र्नहलाांच्या शौक्षनणक सर्स्ाचा अभ्यास. 

 ग्रार्ीण र्नहलाांच्या आरोग्य सर्स्ाांचा अभ्यास करणे.  

 ग्रार्ीण र्नहलाांच्या आनथवक नर्षर्ताचा अभ्यास करणे.  

 ग्रार्ीण र्नहलाांच्या लैंनिक अत्याचाराचा अभ्यास करणे.  

 ग्रार्ीण र्नहलाांच्या हांडा बळीच्या सर्स्ाचा अभ्यास करणे.  

 

प्रिार्ना :  

 ग्रार्ीण भािाचा अभ्यास करताांना कुटुांबाचा प्ररु्ख पुरुष असतो. कुटुांबातील र्हत्त्वपूणव ननणवय पुरुष घेत 

असतो. कुटुांबातील स्त्रीचे स्थान निण्य असते. स्त्रीला दुलवनक्षत घटक म्हणून बनघतले जाते, म्हणून नर्नर्ध 

स्वरूपाच्या सर्स्ाांना र्नहलाांना तोांड द्यारे् लािते.  

ग्रार्ीण र्नहलाांचा सर्स्ा :  

 स्त्री ही आई, बहीण, पत्नीची भूनर्का पार पाडत कौटुांनबक जबाबदारी सर्थवपणे पेलत असते. पुरुषप्रधान 

सांसृ्कतीत स्तस्त्रया पुरुषाांर्र अर्लांबून असल्याने त्याांना स्वत:चा ननणवय घेण्याचा फारसा अनधकार नसतो. त्यारु्ळे 

आजही स्त्रीचे स्थान निण्याच असल्याने त्याांच्यार्र अन्याय, अत्याचार होताना नदसतो. नपतृसत्ताक व्यर्स्थेर्धे्य कुटुांबात 

रु्लाांचा जन्म उत्साहात साजरा केला जातो नततका उत्साह रु्लिी जन्म झाल्यार्र केला जात नाही. रु्लिी म्हटल 

की अनेक सर्स्ा ननर्ावण करणारी सर्जून नतची भु्रणहत्या केली जाते. 1901 साली दर हजार पुरुषार्ािे 972 स्तस्त्रया 

होत्या ते प्रर्ाण 1911 साली 927 पयंत घसरले होते. 2011 साली स्तस्त्रयाांचे प्रर्ाण प्रते्यक हजार पुरुषार्ािे स्तस्त्रयाांचे 

प्रर्ाण 940 इतके पोहोचले होते. आज स्त्री पुरुष जन्मदरात र्ोठी तफार्त नदसून येते. स्त्रीचे घटते जन्मदर 

नचांतेची बाब बनत चालले आहे. 

 कुटुांबातील र्हत्त्वपूणव ननणवय पुरुष घेत असल्याने स्त्रीर्धे्य ननणवयक्षर्ता कर्ी नदसून येते. कुटुांबाचे र्हत्त्वपूणव 

ननणवय पुरुषच घेतात तो पुरुष दारूडा व्यसनी असला तर कुटुांबाची राखराांिोळी होते. कुटुांबार्धे्य स्त्रीर्र शाररीक, 
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र्ाननसक नहांसाचार होतात त्याची तक्रार करण्याचा अनधकार देखील नसतो ननर्पणे सहन करून अनेक शाररीक 

र्ाननसक सर्स्ाांना तोांड स्त्रीयाांना द्यारे् लािते. 

ग्रार्ीण र्नहलाांच्या  आरोग्याांच्या सर्स्ा :  

 ग्रार्ीण भािातील र्नहलाांना अनेक शाररीक व्याधी ांना सार्ना करार्ा लाितो. ग्रार्ीण भािात दर दोन 

र्नहलार्ािे एक र्नहला कसल्या ना कसल्या अशक्तपणाच्या तक्रारीने ग्रि असते. 35% टके्क र्नहला िांभीर 

स्वरूपाच्या अशक्त आहेत. तर 15 % टके्क र्नहला कर्ी िांभीर स्वरूपाच्या अशके्तचा त्रास आहे. असे अनेक 

डॉक्टराांनी व्यक्त केले. र्नहलाांच्या आरोग्याला हे शेर्टच्या प्राधान्य क्रर् देतात. कौटुांनबक जबाबदारी पार पाडत 

असताांना स्वत:च्या आरोग्याकडे दुलवक्ष करून कुटुांबाच्या आरोग्याकडे लक्ष देतात ज्यारे्ळी आजार िांभीर होतो 

त्यारे्ळी दर्ाखान्यात नेले जाते. पण ग्रार्ीण भािात आरोग्याांच्या सोयी कर्ी असल्यारु्ळे तज्ञ डॉक्टर सांख्या कर्ी 

असल्यारु्ळे र्नहलाांचे आजार िांभीर होऊन रृ्तू्यचे प्रर्ाण जाि, कॅन्सरच्या बाबतीत प्रथर् अर्स्थेत दुलवनक्षत 

केल्यारु्ळे दुसज्या अर्स्थेत िांभीर रूप घेतल्याने ननदान करण्यात रे्ळ जातो. आज ग्रार्ीन भािात र्ोठया प्रर्ाणात 

िभवशयाचे कॅन्सर प्रर्ाण जाि नदसून येते. ग्रार्ीण भािातील र्नहलाांना अनशनक्षत अस्वच्छता, स्वत:कडे दुलवक्ष 

यारु्ळे अनेक आजाराांना बळी पडारे् लािते.  

ग्रार्ीण र्नहलाांच्या शौक्षनणक सर्स्ा :  

 र्हाराष्टर ार्धे्य 75 र्नहला प्राथनर्क नशक्षण पुणव करतात पण ग्रार्ीण भािात सुनर्धाचा अभार् असल्यारु्ळे 

पुढील नशक्षणाच्या अडचणी ननर्ावण होतात. घरार्धील पुरुषाांचे र्चवस्व असल्यारु्ळे रु्लाांच्या नशक्षणाकडे जाि लक्ष 

नदले जाते. उच्च नशक्षणासाठी रु्लीपेक्षा जाि खचव रु्लाांर्र केला जातो. ग्रार्ीण भािातील रु्ली 10 ते 12 पयंत 

नशक्षणपुणव कसेबसे करतात. र्ाहणाचा अभार्ा, अपुज्या सुनर्धा, अनशनक्षत आई-र्डील, सर्ाजाचा रु्लीकडे बघण्याचा 

दृष्टीकोन यारु्ळे ग्रार्ीण र्नहला र् रु्ली याांना अधवर्ट नशक्षण सोडारे् लािते.  

ग्रार्ीण र्नहलाांच्या आनथवक सर्स्ा :   

 ग्रार्ीण भािात पुरुषापेक्षा स्त्रीया  जाि कार् करतात पण रे्तनार्धे्य तफार्त नदसते. पुरुषापेक्षा 

स्त्रीयाांना रोजिार कर्ी नर्ळतो. ऊसतोड कार्िाराचा अभ्यास केला तर र्नहलाांना पुरुषाांच्या तुलनेत अनत अल्प 

रे्तन नर्ळते. त्या पौशार्र देखील पुरुषाांचा अनधकार असतो. घरकार् करून शेती शेतीपूरक व्यर्साय नर्ळालेला 

र्ोबदला स्वत:र्र खचव करू शकत नाही. र्नडलाांच्या र्ालर्ते्तत रु्लीचा अनधकार, पोटिीचा अनधकार, पतीच्या 

र्ालर्ते्तत सर्ान र्ाटा असून देखील ग्रार्ीण र्नहलाांना याचा लाभ घेता येत नाही. स्वांयसहाय्यता बचत िटार्ाफव त 

नर्ळालेल्या कजावचा देखील घरार्र खचव करार्ा लाितो.  

ग्रार्ीण र्नहलाांच्या हांडाबळीच्या सर्स्ा : 

 हांडा नर्ळो र्ा ना नर्ळो रु्लीला ठार करण्याची सांख्या सतत र्ाढत आहे. हांडा कर्ी नर्ळाला म्हणून 

शारीररक आनण र्ाननसक छळ करुन आत्महत्या करण्यास प्ररृ्त्त केले जाते. नाही तर जाळून, नर्नहरीत ढकलून, नर्ष 

पाजून र्ारुन तरी टाकले जाते. हांडयाच्या नार्ाखाली र्रणाज्या स्तस्त्रयाांची सांख्या सतत र्ाढत असल्यारु्ळे ही स्त्रीच्या 

दृष्टीने भयानक सर्स्ा ननर्ावण झाली आहे.  

 कलर् 306 नुसार पतीने नकां र्ा नातेर्ाईकाांनी छळ करणे िुन्हा ठरतो.  

 र्नहला सांघटनाांची स्थापना करुन स्त्री शक्ती द्वारे पीडीत र्नहलाांना र्दत करता येते.  

 हांडा प्रनतबांध करण्यासाठी हांडा घेणाज्याला 5 र्षव कें द्र 15000 रु. दांडाची नशक्षा होऊ शकते.  

 आनथवक स्वार्लांबनासाठी रु्ली ांना उच्च नशक्षण देणे पायार्र उभे करणे, स्वयांसहाय्यता बचत िट स्थापून 

लघुउद्योि करणे त्याद्वारे आनथवक स्वार्लांनबत होणे यारु्ळे र्नहलाांची आनथवक सर्स्ा सुटू शकते.  

 कलर् 19 नुसार पुरुषाप्रर्ाणे स्तस्त्रयाांनाही व्यर्साय स्वातांत्र्य नदले आहे.  

 स्वाधार :- 2001-02 ला स्वाधार योजना सुरु करुन िरीब, िरजु, नर्धर्ा र्नहलाांना राहण्याची सोय, आरोग्य 

सुनर्धा, नशक्षण, सार्ानजक, आनथवक पुनर्वसन कौशल्य प्रनशक्षण 1994 र्धे्य सर्ान र्ालर्ते्तर्धे्य अनधकार.  
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ननष्कषव :  

 र्नहलाांना सर्ानता, घरार्धे्य योग्य र्ािणुक, शौक्षनणक, आरोग्य याांच्या सुनर्धाांचा लाभ देणे. आनथवक स्वार्लांबन 

नर्ळरू्न नर्ल्पास अनेक सर्स्ा सुटू शकतात.  
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