
© 2020 JETIR February 2020, Volume 7, Issue 2                                                       www.jetir.org (ISSN-2349-5162) 

JETIRDK06099 Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) www.jetir.org 300 
 

ग्रामीण आदिवासी स्त्रियाांच्या आरोग्याच्या 

समस्या-एक अध्ययन 

सांशोधक दवद्यार्थी 

डॉ. साहेब ित्ता हनमांते 

स्वा.रा.ती.म.दवद्यापीठ, नाांिेड 

प्रस्तावना : 

भारतीय समाज हा ववववधतेने नटलेल्या देश आहे. त्या ववववधतेने नटलेल्या देशात अनेक जाती, धमम व पंथाचे लोक 

वास्तव्य करतांना आढळून येतात. आपल्या भारतीय समाजामधे्य प्रामुख्याने वतन समुदाय आढळतात. ग्रामीण 

समुदाय, शहरी समुदाय व आवदवासी समुदाय असे तीन ग्रामीणसमुदाय, शहरी समुदाय व आवदवासी समुदाय असे 

तीन समुदाय आपणास पहावयास वमळतात. त्या समुदायाच्या समस्या ह्या वेगवेगळ्या असतात. ग्रामीण स्त्रीच्या 

समस्या ह्या वेगळ्या आहेत. तर शहरी स्त्रस्त्रच्या समस्या वेगळ्या आहेत, तर आवदवासी स्त्रस्त्रयांच्या समस्या ह्या वेगळ्या 

आहेत. आवदवासी स्त्रस्त्रयांच्या आरोग्यावर पररणाम पडत असतो. 

आल्मा आटा येथे 1978 मधे्य भरलेल्या जागवतक आरोग्य पररषदेमधे्य इ.स. 2000 पयंत सवामना आरोग्य ही घोषणा 

करण्यात आली. आवण ववकासनशील भारत देशाने सुध्दा या घोषणेला आपले लक्ष मानुन त्या दृविने प्रयत्न करण्यास 

सुरुवात केली. संपूणम भारतात आरोग्य ववषयक समस्या आढळत असल्या तरी मागासलेल्या दुगमम अशा भागात या 

समस्या मोठ¶ाा प्रमाणावर आहेत. या वठकाणी आवदवासी ह्या स्त्रस्त्रयांना काही आरोग्य ववषयक समस्यांकडे लक्ष 

वेधलेले आहे. 

भारतातील आवदवासीच्या संसृ्कतीकरणाचे स्तर वभन्न-वभन्न असुन त्यानुसार त्यांच्या वजवन पध्दतीत आवण समस्या मधे्य 

ही फरक आढळतो. काही आवदवासीचे आधुवनकीकरण झालेले असले तरी आज ही ज्ांचे वभन्न प्रकार असुन 

त्यानुसार त्यांचे प्रश्न ही वेगवेगळी आहेत. परधान, गोडं, कोलम, कोरकु, वभल्ल, अंध, अशा अनेक जमाती असुन 

त्यांच्यात अनेक उपजमाती आहेत. त्यापौकी काहीनंा अवतमागस करण्यात आले, असुन त्यांच्या संसृ्कतीकरणाचा स्तर 

कवनष्ठ आहे व बाह्य जगाशी संपकम  पण कमी आहे. असे असले तरी कमी जास्त प्रमाणात सवम स्तरातील 

आवदवासीचं्या समस्यांचे मुळ, त्यांची वनरक्षरता, अज्ञान, अंधश्रध्दा, दाररद्र¶, आवण स्वच्छतेचा अभाव वदसून येते व तसेच 

भोळे भाबडे पना स्त्रस्त्रयांमधे्य वदसुन येतो. त्यामुळे आवदवासी स्त्रस्त्रयांच्या आरोग्याच्या समस्या वनमामन झाल्या आहेत. 

जगभरातील एकुन 45 टके्क बालमृतु्य प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष अपुज्ा पोषणामुळे होतात. वशवाय वनरोगी मुलांपेक्षा कमी 

वजनाच्या मुलामधे्य मृतु्यदराचे प्रमाण दुप्पट आहे. पोषक घटकांमधे्य 'अ' वजवनसत्वाची कमतरता प्रवतकारशक्ती 

दुबमल करते, ज्ामुळे वषामकाठी 10 लाख मुले मृतु्य पावतात. या व्यवतररक्त आकडे वारी नुसार 60,000 गरोदर स्त्रस्त्रया 

एका वषामत मरण पावतात, ज्ाचे कारण रक्तातील लोहाची कमतरता आहे. याप्रमानेच गरोदर स्त्रस्त्रयांमधे्य जाणवणारी 

फोवलक एैवसडची कमतरता, 2,50,000 अभमकांमधे्य जन्मत: दोष वनमामण करते. तर आयोवडनच्या कमतरतेमुळे वनव्वळ 

0.15 बुध्दांक असलेली तब्बल 180 लाख अभमके असल्याचे आढळून आले. 

कुपोवषत मुलीच्या बाबतीत होणारा प्रकार असा की या मुलीची वाढ नीट झाली नसल्याने त्यांच्या पैंगडावस्थेतही 

त्यांचे पोषण भरुन वनघले नाही. याचे गंभीर पररणाम संपूणम आरोग्यावर होतात, मुख्यते्व जेंव्हा त्या लहान वयात 

गरोदरपणाला सामोर जातात. अशा वाढ खंुटलेल्या मुलांना वा मातांना, बाळांना जन्म देताना वकंवा त्यानंतरच्या 

काळात अनेक गंुतागंुतीला समोरे जावे लागते. वशवाय अशा माता समयपूवम आवणकमी वजनाच्या बाळांना जन्म 

देतात गरोदर पणावतल कमी अंतर, वारंवार गभमधारणाचा जोडीने किाची शारररीक कामे, अपुरा, आहार, आपुरी 

आरोग्यवनगा आवण भेदाभेद, त्यामुळे स्त्रस्त्रयांच्या पोषणावर दुष्पररणाम संभावतात. 

व्याख्या : जागवतक आरोग्य संघटना : 

"आरोग्य म्हणजे शारीरीक, मानवसक, आवण सामावजक दृविकोणातुन सुस्त्रस्थत अशी अवस्था होय नक्की रोग वा 

दुबळेपणा यांचा अभाव होय." 
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 आवदवासी स्त्रस्त्रयांच्या आरोग्याच्या समस्या : 

आवदवासी भागातील 49 टके्क मवहलांचा शारीरीक वनदेशांक 18.5 पेक्षा कमी आहे. आवण कमालीच्या अशक्त 

आहेत. आवदवासीच्याआहारामधे्य प्रवथने, लोह, 'अ' जीवनसत्व 'ब' वजवनसत्वावतल रासायवनक घटक तसेच शक्ती देणारे 

घटक, चरबी यांच घटकाचे प्रमान कमी आहे. आवदवासी भागातील अनुसुवचत जमातीमधील मवहलांना अवतशय 

वनकृि प्रवतचे अन्न वमळत असल्यामुळे, कुपोशणाची समस्या गंभीर बनली आहे. सततच्या कुपोषणामुळे मुलांना व 

बालंना अनेक रोगांना बळी पडावे लागते.  

आवदवासी मवहलांमधे्य वशक्षणा चे प्रमाण कमी असल्यामुळे वकंवा अज्ञान असल्यामुळे मवहलांना अनेक औषध, 

उपहारांना तुटवडा पडतो. त्यामुळे, त्यांना अनेक रोगांना बळी पडावे लागते. अववकवसतपणा असल्यामुळे, कुपोषण 

संस््रगजन्य आजार, माता-बालक आरोग्य समस्या वनमामण होते. वववशि वगामत न मोडणारे आजार-वसकलसेल, आजार 

(हायपर, टेन्शन, मेटंल, से्टस, व्यसनावधनता) आवदवासी मवहलांना आरोग्याची अपुरी सुववधा असल्यामुळे त्यांना अनेक 

रोगांना बळी पडावे लागते. 

स्वयंपाक पाणी व इतर घरकाम मोलमजुरी, पशुपालन, वडंग गोळा करने, गरोदरपणा, बाळंतपणा-बालसंगोपन या वतहेरी 

बोज्ामुळे स्त्रस्त्रयांच्या आहर ववषयक गरजा जास्त आहे. 2005 मधील रािर ीय कुटंुब आरोग्य पाहणी-3 (NFH-IF) नुसार 

बॉडी मास इंडेक्स (BMI) 18.5 पेक्षा कमी असलेल्या म्हणजेच कुपोवषत असलेल्या स्त्रस्त्रयांचे प्रमाण महारािर ातीत 

आवदवासी स्त्रस्त्रयां मधे्य 46 टके्क होते. पण अनेकदा शेण गोठ¶ााचे काम वशवाय काबाडकिाचे काम मोलमजूरीचे 

काम, वडंग गोळा करने, पशु पालन करणे, असा वेगवेगळ्या कामाचा बोजा आवदवासी स्त्रस्त्रयावर पडतो. त्यामुळे त्यांना 

योग्य तो आहार वमळत नाही. म्हणून त्यांच्यात आरोग्यावर प्रभाव पडतो. आवदवासी स्त्रस्त्रयांच्या आहार ववषयक 

गरजांकडे दुलमक्ष होत असल्यामुळे त्यांच्यातील अैवनवमया वकंवा रक्तपांढरीवतल प्रमाणावरुन ही आवधक स्पि पणे 

लक्षात येते की, मावसक पाळी, गरोदर पणा, बाळंतपण, स्तनपान या प्रते्यकामुळे स्त्रस्त्रयांशी आहारातील लोहयुक्त पदाथम, 

प्रवथने यांची गरज वाढते पण आवदवासी स्त्रस्त्रयांना हे वमळत नाही. त्यांच्याकडे दुलमक्ष केले जाते. आवदवासी 

स्त्रस्त्रयांमधे्य हे अनुक्रमे 55 टके्क व 59 टके्क आहे. असे वनदेवशत पाहणीवरुन वदसते. आवदवासी समुदायावतल 

स्त्रस्त्रयांची आवथमक पस्त्रस्थतीती बेताची असते. त्यामुळे त्यांच्या पुरुषांना अनेक व्यसने वदसुन येतात. कारण त्यांना 

मानवसक त्रास व कौटंुवबक वहंसा सहन करावी लागते. दारुचे व्यसन वाढल्यामुळे अनेक कुटंुबाचे आवथमक अडचणी 

म्हणून स्त्रस्त्रयांवरचा कामाचा बोजा आवण मानवसक तान वाढते. 

आवदवासी भागातील स्त्रस्त्रयां ह्या डोगंरदज्ा पवमत, पठार व मौदानी भागात राहत असल्यामुळे, जंगली भागात अनेक 

प्राणी, असतात ते त्यांना चावतात. त्यांचा पररणाम त्यांच्या शरीरावर होतो त्यांना अनेक प्रकारचे त्वचा रोग गुप्त रोग 

होतात. करण आवदवासी स्त्री ही पावसात वभजते. ते आंघोळ कररत नाहीत. त्यामुळे, त्यांना अनेक रोग् उद्भवू 

शकतात. त्यांच्याकडे अंधश्रध्दा, जास्त प्रमाणात आहे. देवी देवतांची पुजा अचाम करतात. ते वनसगामला देवता 

मानतात. त्यामुळे ते औषध उपचार करीत नाहीत. म्हणून त्यांना अनेक रोगांना बळी पडावे लागते. 

2010 च्या प्रवसध्द झालेल्या आकडेवारी नुसार भारतात माता मृतु्यचे प्रमाण हे सवामत जास्त आहे. कारण गरोदर 

स्त्रस्त्रकडे कुटंुबातील व्यस्त्रक्तचे दुलक््रष होते 80 टके्क पेक्षा आवधक स्त्रस्त्रयांच्या शरीरात रक्ताचे प्रमाण कमी असते. 

स्त्री म्हणून वतने काय व वकती खावे यावर पारंपाररक बंधने आहेत. उपास करणे, पोटाला लागेल त्या पेक्षा कमी 

खाने व घरातील पुरुष वगामचे जेवण झाल्या नंतरच जेवन करने. व अन्न वाया जावु द्यायचे नाही म्हणून तीच्या 

आरोग्यावर पररणाम पडतो. वतच्यावर औषध उपचार केला जात नाही. कारण आवदवासी जमातीमधे्य जादू 

टोण्याला, महाराज, साधु संताना महत्त्व वदले जाते. त्यामुळे ते औषध उपचार न घेता, दोरा, गंडा, नवस, उपवास, 

करतात. व त्यांचा टोाेटमवादावर जास्त ववश्वास असतो. कुटंुब वनयोजनाच्या साधनाचा माराही स्त्री शरीरावर केला 

जातो. वतला स्वत:च्या शरीरावर हक्क नसतो. वकती अपत्य व्हावीत मुले की मुली, मुलगी नको ंही धारना असते 

व तसेच बालवववाह, केला जातो बाल वववाहमुळे स्त्रस्त्रयांमधे्य वारंवार गरोदरपणा, येतो त्यामुळे अपत्य होतात. ह्या 

अपत्या मुळे यांच्या शरीरावर पररणाम पडत असतो. म्हणून आवदवासी स्त्रस्त्रच्या अनेक रोगांना बळी पडावे लागते. 

ज्ा प्रमाणे प्रगत समाजात कायदा यंत्रना आहे. त्याच प्रमाणे अवदम समाजात ही त्यांची, प्रथा, परंपरा चावलररती 

असतात. ते बंधनकारक आहेत. प्रथा परंपराचे पालन न करणाज्ांना वशक्षा पण वदली जाते. पण आजही वकते्यक 

घटना अशा घडतात की, ज्ांच्या ववरुध्द कोणतेच कायदे त्यांच्यात अस्तीत्वात नाहीत. त्यातील एक बाब ही आहे 

की, वेश्या वृत्तीवर कोणतेही ववशेष बंधन नाही. वकंवा कठोर वशक्षा नाही. 

आवदवासी समुदाय शहरापासुन दूर व अवलप्त डोगंर दज्ा खोज्ात राहतो. या समुदायातील काही व्यÜक्तनी 

आधुवनक बाबीचंा स्त्रस्वकार केलेला असुन तर काही लोकांनी केला नाही. तरी पण येथे अनेक समस्या वनमामण 
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झाल्या आहेत. त्यातील एक समस्या आहे. वेश्यावृत्ती वेश्याव्यावसाय हा आज शहरी समाजाशी संपकामत असलेल्या 

आवदवासी लोकांत मोठ¶ाा प्रमाणात वदसतो. आवदवासीची आवथमक स्त्रस्थती नाजुक असल्या कारणामुळे गरजा 

भागववण्यासाठी स्त्रस्त्रयांना मजबुरीने वेश्या व्यवसाय स्त्रस्वकारावा लागाते. यामुळे अनेक गुप्त रोग वनमामण होण्याची 

शक्यता असते. त्यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर पररणाम होतो वा शारररीक समस्या वनमामण होतात. 

 आवदवासी स्त्रस्त्रयांच्या आरोग्य ववषयक समस्याचा आढावा : 

1. शाररररक समस्या : चमम रोग, गुप्तरोग, एड्स कैं न्सर इत्यादी. 

2. अशुध्द पाण्यामुळे होणारे रोग: कॉलेरा, ग्ाॉस्टर ो, काववळ इत्यादी. 

3. वजवन सत्वाच्या अभावामुळे वनमामण होणारे आजार : रातांधळेपणा, मुडदूस इत्यादी. 

4. कुपोषाणामुळे होणारे आजार: रक्ताक्षय, पोटाचे रोग, क्षयरोग इत्यादी. 

5. अंधश्रध्देमुळे होणारे आजार: शारररीक मानवसक इत्यादी. 

6. आवशक्षतपणामुळे होणारे पररणाम: बालवववाह, घटस्फोट, हंडा इत्यादी. 

आवदवासी स्त्रस्त्रयांच्या आरोग्य ववषयक समस्यांवर उपाय :- 

1. ववज्ञानाची मदत घेऊन प्रात्यावक्षक करने उपयुक्त ठरेल. 

2. वफरते रुग्णालय, लसीकरण, सवम प्रकारच्या आरोग्य सेवा उपलब्ध करने. 

3. रोगाची कारने, रोगाचे प्रवतबंध उपचार या बाबत माहीती देने व प्रात्यवक्षकाद्वारे पटवून देने. 

4. आरोग्य ववषयक जावणव जागृती झाल्यास मुळातच अनेक आरोग्य ववषयक समस्या कमी करता येतील. 

5. वेश्या व्यावसाय प्रवतबंध कायद्याचे ज्ञान देवून त्यांना वेश्या व्यावसायापासून दुर करने. 

सुचना/वशफारशी : 

1. आवदवासी स्त्रस्त्रयांमधे्य वशक्षणाचा प्रसार झाला पाहीजे. 

2. प्राथवमक आरोग्य कें द्र मोठ¶ाा प्रमाणात आवदवासी ववभागात वनमामण केले पाहीजे. 

3. प्रसृ्ततीगृह व बालसंगोपनग्राहाचा उपयोग करण्यास जागृती करणे. 

4. लसीकरण करण्यासाठी जणजागृती करण्यात यावी.  

5. आवदवासी, जनजागृती मोहीम राबववली पाहीजे. 

6. आवदवासी स्त्रीयंांना वेगवेगळ्या रोगांना वचत्र वफतीद्वारे, प्रात्यवक्षकांद्वारे पटवून वदले पाहीजे. 

7. आवदवासी मवहलांचे सामावजक, शेक्षवणक, राजकीय, आवथमक वजवनमान ऊंचावण्यासाठी शासन वकंवा सरकारने 

प्रयत्न केले पाहीजे.  

8. स्त्रस्त्रयांना सकस आहाराचे महत्त्व पटवून देने गरजेचे आहे. 

9. अंधश्रध्दा ववरुध्दी जणजागृती करने गरजेचे आहे. 

10. स्थावनक बोली भोषेत औषधीचे महत्त्व पटवून वदले पाहीजे. 

वनष्कषम : 

1. आवदवासी मवहलांमधे्य अज्ञानाचे प्रमाण आवधक आहे. 

2. आवदवासी मवहलांचे शारीररक शोषण होते. 

3. अस्वच्छतेचा अभाव अवधक वदसुन येतो. 

4. अवशवक्षतपना व वशक्षाणाचा अभाव आहे. 
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5. अंधश्रध्देचा प्रभाव असल्यामुळे ववववध आजारांना बळी पडावे लागते. 

6. वनसगामला देवता मानतात, पुजा, आचाम करतात, मांवत्रकावर जादु टोना यावर ववश्वास वदसुन येतो. 

7. आवदवासी स्त्रस्त्रयांना अपुज्ा आहाराच्या अभावामुळे कुपोषणाला वळी पडावे लागत आहे. 

8. औषध उपचार डॉक्टर या ववषयी अज्ञान वदसुन येते. 

9. सकस आहारववषयी अज्ञान. 

समारोप :- 

 अशा प्रकारे वररल वववेचनावरुन ग्रामीण आवदवासी स्त्रस्त्रयांच्या आरोग्यांच्या समस्या-एक अध्ययन स्पि 

करण्यात आले आहे. ग्रामीण आवदवासी स्त्रस्त्रयांमधे्य आरोग्याच्या समस्या आढळून येतात. त्यांना अनेक आजारांना 

बळी पडावे लागते. आवदवासी स्त्रस्त्रयांमधे्य अज्ञान, दाररद्र¶, वनरक्षरता, अंधश्रध्दा, स्वच्छतेचा अभाव, यामुळे स्त्रस्त्रया ह्या 

अनेक रोगांना बळी पडतांना वदसून येतात. त्यांना शारररीक, माणवसक, आजार होतात. आवदवासी स्त्रस्त्रयांमधे्य वजवन 

सत्त्वाच्या अभावामुळे कुपोषाणाचे प्रमाण वाढत आहे. त्याचा पररणाम त्यांच्या बालकावर होताना वदसुन येत आहे. 

आवदवासी स्त्रस्त्रयांना घरातील कामे व कंदमुळे गोळा करणे. वडंक जमा करने, पशुपालन करणे, मध गोळा करणे 

सरपन जमा करने इ. कामे करावी लागतात. त्यामुळे त्यांच्या आरोग्याच्या समस्या वदवसेन वदवस वाढत असतांना 

आपणास पहावयास वमळत आहेत. सांडपाणी, आवण शौचालये, इंधन, अन्न सुरक्षा आवण पोषणतत्त्व, इ. आरोग्यावरच्या 

समस्या म्हणता येईल. व व्यसनावधनता, वदसुन येते तसेच त्यांच्या मधे्य सुधारणा घडवून आणण्यासाठी त्यांचे आरोग्य 

चांगले राहण्यासाठी राबववल्या जाणाज्ा योजना, या ववषय कें द्र सरकारने आरोग्य आवण कंुटुब कल्याण खाते, 

आवदवासी मंत्रालयाने याकडे लक्ष वदले पाहीजे. 
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