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ग ोंड आदिवासी मदिलाोंची शौक्षदिक स्थिती 
 

डॉ.फ ले के.बी. 

 

प्रस्तावना : 

 ग ोंड आदिवासी समुिाय हा 'नागरी समुिाय' व 'ग्रामीण समुिाय' या ि न समुिायापेक्षा अगिी दिन्न असा 

समुिाय आहे. या समुिायाच्या पररवर्तनाची गर्ी अत्योंर् मोंि असून ग ोंड आदिवासी समुिाय हा ड ोंगरिज्यार् व 

अदर्िुगतम िागार् राहणारा समुिाय आहे. 

 िारर्ार्ील आदिवासी जमार्ीपौकी सोंखे्यने सवातर् म ठया जमार्ीपौकी एक अशी ही ग ोंड जमार् आहे. थेट 

ओररसापासून मध्यप्रिेश, छत्तीसगढ, महाराष्ट्र आदण आोंध्रप्रिेश पयंर् र्ी पसरली असून ग ोंडाोंनी व्याप्त प्रिेशाला 

'ग ोंडावना' हे नाव प्रचदलर् आहे. महाराष्ट्र ार् दविित दविागार् प्रामुख्याने ग ोंडाची वस्ती असून दवििातर्ल्या गडदचर ली, 

चोंद्रपूर, यवर्माळ, नागपूर, िोंडारा, ग ोंदिया, अमरावी, वर्ात येथे आहे. मराठवाडयार् आदण अल्प प्रमाणार् नाोंिेड या 

दजल्ह्ाोंमधे्य ग ोंडाोंची वस्ती आहे. 

 ग ोंड आदिवासी जीवनशौलीचा दवचार करर्ा, त्याोंच्या वेगवेगळ्या समस्ाोंचा उहाप ह घेणे गरजेचे आहे. आज 

जगाच्या दवकासाचा परीघ पाहर्ा मानवी दवकासार् दशक्षणाला अनन्यसार्ारण महत्त्व आहे. म्हणून प्रथमर्: ग ोंड 

आदिवासी ोंच्या दशक्षणाच्या काय समस्ा आहेर् ? हे जाणून घेणे गरजेचे आहे. 

समस्ा अध्ययनाचे महत्त्व : 

 दकनवट र्ालुक्यासारख्या अदर्िुगतम िागार् वास्तव्यास असलेल्या ग ोंड आदिवासी मदहला ्ा अत्योंर् 

िाररद्रयार् जीवन जगर्ार्. त्याोंना स्वर्:चा, आपल्या पाल्याोंचा शौक्षदणक खचत पेलवर् नाही. 

दशवाय काही खेडयाोंरू्न अजुनही पयातप्त शालेय इमारर्ी आकाराला आलेल्या नाहीर् आदण काही दठकाणी इमारर् 

आहे पण दवद्याथी सोंख्याच कमी असल्यामुळे अशा बज्याच शाळा बोंि पडल्या आहेर् व त्याचा खरा फटका ्ा 

ग ोंड आदिवासी ोंना बसलेला जाणवर् . पररणामी हा समाज दशक्षणापासून वोंदचर् ह र्ाना जाणवर्  आदण म्हणूनच - 

अशा अदर्िुगतम िागार् वास्तव्यास असलेल्या ग ोंड आदिवासी मदहलेला दशक्षणाच्या प्रवाहार् कसे आणर्ा येईल ? 

त्याोंनी दशक्षण न घेण्यामागची नेमकी पाश्र्विूमी काय आहे ? त्याोंच्या शौक्षदणक अडचणी क णत्या आहेर् ? हे जाणून 

घेवून त्याचे दनराकरण करण्याच्या दृष्ट्ीने क णरे् उपाय करर्ा येर्ील ? या सवत बाबी ोंचा अनेकदवर् अोंगाने अभ्यास 

करणे हाच या अध्ययनाचा प्रमुख उदे्दश आहे. 

ग ोंड आदिवासी मदहलाोंच्या शौक्षदणक समस्ाोंचा अभ्यास व त्यारू्न येणारे सोंिाव्य दनष्कर्त यारू्न सोंपूणत ग ोंड 

आदिवासी मदहलाोंच्या शौक्षदणक जीवनाचे दवदवर् पौलू समजून घेण्यास मिर् ह रे्. 

अशा प्रकारे प्रसु्तर् अध्ययनारू्न येणारे दनष्कर्त, व त्यावर केली जावू शकेल अशी उपायय जना सुचदवर्ा यावी 

यासाठी हे अध्ययन नक्कीच उपयुक्त ठरेल, यार् शोंका नाही. 

अध्यनाची उदद्दष्ट्ये : 

1. ग ोंड आदिवासी मदहलाोंच्या शौक्षदणक स्थथर्ीचा आढावा घेणे. 

2. ग ोंड आदिवासी मदहलाोंच्या शौक्षदणक समस्ा स्पष्ट् करणे व त्याबाबर् उपायय जना सुचदवणे. 

गृदहर्के : 

1. ग ोंड आदिवासी मदहलाोंमधे्य दशक्षणाचे प्रमाण अत्यल्प आहे, याचे कारण म्हणजे िैनोंदिन घरकाम व 

दशक्षणाबाबर् जनजागृर्ीचा अिाव आढळून येर् . 
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2. ग ोंड आदिवासी मदहलाोंना अनेक शौक्षदणक समस्ाोंना साम रे जावे लागरे्, त्यामधे्य पालकाोंचे अज्ञान, िाररद्रय, 

गावार् उच्च दशक्षणाची स य नसणे, आश्रमशाळेचा दनकृष्ट् िजात, अपुरी दशष्यवृत्ती इ. 

ग ोंड आदिवासी मदहलाोंची शौक्षदणक स्थथर्ी : 

 ग ोंड आदिवासी मदहलाोंच्या वौवादहक आदण कौटुोंदबक स्थथर्ी बर बरच त्याोंच्या शौक्षदणक स्थथर्ीचा अभ्यास 

िेखील अत्योंर् महत्त्त्वाचा आहे आदण म्हणूनच प्रसु्तर् अध्ययनामधे्य ग ोंड आदिवासी मदहलाोंच्या शौक्षदणक स्थथर्ीचा 

अभ्यास केला आहे. 

 मानवी जीवनार् प्रगर्शील समाज अस  की, आदिवासी समाज अस , ि ह ोंच्याही दृष्ट्ीक नारू्न दवचार केला 

असर्ा, व्यक्तीचा सवांगीण दवकास सार्ण्यासाठी इर्र सामादजक सोंथथाोंप्रमाणेच शौक्षदणक सोंथथेचे य गिान िेखील 

अत्योंर् महत्त्वाचे आहे. सोंसृ्ीचे सोंक्रमण, सामादजकरण, दवदवर् आदथतक िूदमकाोंसाठी व्यक्ती ोंना र्यार करणे, सामादजक 

दनयोंत्रण सार्णे इत्यािी बाबर्ीर् शौक्षदणक सोंथथेची िूदमका महत्त्वाची ठररे्. 

 समाजार्ील इर्र सामादजक सोंथथाोंप्रमाणेच दकों बहुना त्याहीपेक्षा जास्त प्रमाणार् शौक्षदणक सोंथथेचा व्यक्तीच्या 

िैनोंदिन जीवनावर पररणाम ह र्  आदण म्हणूनच ग ोंड आदिवासी मदहलाोंच्या शौक्षदणक स्थथर्ीचा अभ्यास करणे 

महत्त्वाचे आहे. दशक्षणामुळे व्यक्तीच्या व्यक्तीमत्त्वाचा दवकास ह र् . आपल्या मुलिूर् गरजाोंची पूर्तर्ा करण्यास्तव 

त्याला सक्षम बनवरे्. त्यामुळे त्याोंच्या य ग्यरे्नुसार व पात्ररे्नुसार त्याोंचे उर्पन्न ठररे्, व्यवसाय ठरर् . त्यामुळे या 

घटकाोंचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. 

पुवीची स्थथर्ी :  

ग ोंड आदिवासी समाज हा प्रामुख्याने शेर्ी, जोंगलसोंबोंदर्र् व्यवसायाशी दनगदडर् असल्याने पूवी येथे दशक्षणाचे 

एकों िरीर् स्वरूप शेर्ी व्यवसाय, शेर्ीसोंबोंर्ीर् व्यवसाय आदण जोंगलदवर्यक व पशूपालन व्यवसायाशी दनगदडर् ह रे्. 

हे दशक्षण अनौपचाररक स्वरूपाचे ह रे्. म्हणजेच पूवीच्या काळी ग ोंड आदिवासी ोंमधे्य औपचाररक दशक्षण नसणारच 

हे उघडच आहे. 

ग ोंड आदिवासी जमार्ीर् युवागृहाच्या माध्यमारू्न अनौपचाररक स्वरूपाचे, व्यावसादयक, लैंदगक आदण इर्र स्वरूपाचे 

दशक्षण दिले जार् ह रे्. ग ोंडाोंच्या युवागृहाला 'ग टूल' म्हणर्ार्. 

इोंग्रजाोंच्या काळापासून औपचाररक दशक्षणावर िर दिला गेल्याने येथील समाजार्ील सवत जार्ी-र्मांच्या स्त्री-पुरूर्ाोंना 

दशक्षणाचे बोंि द्वार खुले करण्यार् आले. स्वार्ोंत्र्य दमळाल्यानोंर्र र्र एकों िररर् शौक्षदणक र् रणार् अमुलाग्र बिल 

घडवून आणण्यावर लक्ष कें दद्रर् केले गेले. इोंग्रजाोंच्या र्मत, जार्ी आदण दलोंगिेिदवरदहर् दशक्षण पद्धर्ीर् क णत्याही 

प्रकारचा फरक केला गेला नाही. आदिवासी समाजार्ील मुलाोंना दशक्षण दमळाले पादहजे म्हणून आश्रमशाळाोंची 

य जना करण्यार् आली. 

दशक्षणामुळे दृष्ट्ी व्यापक आदण दवशाल ह रे्. आदथतक स्थथर्ी सुर्ाररे् व जशी आदथतक स्थथर्ी सुर्ाररे् र्शीच 

आदथतक सुबत्ताही दशक्षणाला हार्िार लावरे्. ज्या समाजाने हे दशक्षण दमळदवले र्  समाज आदथतकदृष्ट्या सोंपन्न 

झाला. दशक्षणापासून जे वोंदचर् रादहले, (उिा.ग ोंड आदिवासी समाज) त्याोंची आदथतक पररस्थथर्ीही िुबतलच रादहली. 

त्याोंच्या आदथतक िु:स्थथर्ीची कारणे त्याोंच्या दशक्षणार्ील मागासलेपणार् आहेर् आदण दशक्षणार्ील मागासलेपणा हा 

त्याोंच्या एकूणच मागासलेपणाचे प्रमुख कारण आहे. 

दकनवट र्ालुक्यार्ील ग ोंड जमार्ीचे मागासलेपण हे दशक्षणाच्या अिावामुळेच आलेले दिसरे्. दशक्षणाचे महत्त्व न 

कळल्यामुळे दशक्षणार् मागासलेपण राहणे आदण दशक्षणार् मागासलेले रादहल्यामुळे आदथतकदृष्ट्या िुबतलर्ा येणे हे 

ग ोंड जमार्ीच्या पाचदवला पूजलेले आहे.  

सद्यस्थथर्ी : 

 ग ोंड आदिवासी मदहलाोंची सध्याची शौक्षदणक स्थथर्ी पाहर्ा, दशक्षणास अल्प प्रमाणार् सुरूवार् झाली 

असल्याचे जाणवरे्. दशक्षणादवर्यीची जागरूकर्ा ल काोंमधे्य दनमातण झाल्याचे दिसून येरे्. परों रु् आजही ग ोंड 

आदिवासी मदहलेला दशक्षण के्षत्रार् म्हणावा र्सा प्रिाव पाडर्ा येर् नाही. याला कारणही र्सेच आहे, त्यामधे्य – 
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1) ग ोंड आदिवासी मदहलाोंच्या दशक्षणाची व्यवथथा : 

 ग ोंड आदिवासी मदहलाोंच्या दशक्षणाच्या व्यवथथेच्या बाबर्ीर् थ डक्यार् साोंगायचे झाल्यास असे म्हणर्ा येईल 

की, ''ग ोंड आदिवासी मदहलाोंच्या दशक्षणाची व्यवथथा ही पक्षाघार् झालेल्या व्यक्तीसारखी आहे.'' त्याोंना केवळ 

प्राथदमक स्तरावर प ट िरण्यासाठी सरकारी आश्रम शाळेरू्न दशक्षण दिले जारे्. दवशेर् म्हणजे शाळेर्ील दशक्षक 

हा दबगर आदिवासी असल्याने त्याोंना दवद्याथ्रयाोंप्रर्ी आस्िक आथथा नाही. पररणामी प्राथदमक स्तरापयंर्च मुली 

दशक्षण घेर्ार्. उच्च दशक्षण आदण पिवी व इोंदजदनअररोंग, वौद्यकीय के्षत्रार् दशक्षणाचे प्रमाण 1% पक्षाही कमी आहे.1  

2) आश्रम शाळेर् मुली ोंच्या सुरके्षचा प्रश्न : 

 सद्यस्थथर्ीचा दवचार करर्ा, मुली ोंच्या बाबर्ीर् म ठा प्रश्न म्हणजे, आश्रम शाळेर् मुली ोंच्या सुरके्षचा प्रश्न दनमातण 

झाला आहे. ज पयंर् आदिवासी दवद्यादथतनी व पालक याोंच्या मनामधे्य सुरके्षची िावना दनमातण ह र् नाही, र् पयंर् 

दशक्षणाचा दिवा ग ोंड आदिवासी ोंच्या झ पडीर् पेटणार नाही. त्याोंना अज्ञान, िाररद्रय व हलाखीच्या अोंर्ारार्च आपले 

जीवन घालवावे लागणार आहे. 

3) िारे्ची अडचण : 

 ग ोंड मुली ोंच्या बाबर्ीर् िारे्ची अडचण प्रामुख्याने जाणवरे्. अनेक अपभ्रोंश शब्द त्याोंच्या ब लीिारे्र् 

आढळर्ार्. शाळेर् मराठी माध्यम असरे्. सवांना मराठी समजरे् असे गृहीर् र्रून दशक्षणक्रम आखलेला असर् . 

पण या मुली ोंना सुरूवार्ीला दशक्षक काय म्हणर्ार् हेच कळर् नाही, आदण शाळेर् नुसरे् बसून राहणे त्याोंना जमर् 

नाही पररणामी त्याोंच्या गळर्ीचे प्रमाण वाढरे्.  

4) दशक्षकाोंद्वारे दहन वागणूक : 

 कर्ी कर्ी शाळेर्ील दशक्षकही दवद्याथ्रयाोंस समजावून साोंगण्याचा प्रयत्न करीर् नाहीर्. दवशेर्र्: दबगर 

आदिवासी दशक्षक दवद्याथ्रयाोंना हीन वागणूक िेण्याचा प्रयत्न करर्ाना दिसर्ार्. यासोंििातर् सुर्ीर शुक्ला2 याोंनी 14 

माचत 1993 च्या 'दहोंिू' मधे्य दलदहले की, रे् मध्य प्रिेशार्ील िुगतम गावार् व शाळेर् गेले ह रे्. रे्थे वगातर् सहा वर्ांचा 

दबशन दमत्राला म्हणाला, 'इोंगे वेर्ा' (ग ोंडी िारे्र्- इकडे ये) परों रु् त्याचवेळी दशक्षकाने रे् ऐकले व म्हणाले, ''Chup 

baith Janwar Kahi ka,'' (चूप बौस जानवर कुठला). लहान दबशनला आपण क णर्ी चूक केली हे समजले नाही, व त्याने 

काही मदहन्यार्च शाळा स डली. असे दकते्यक दबशन िेशिर आहेर्. याला दकनवटी अपवाि नाही. 

5) शौक्षदणक उिादसनर्ा : 

 शौक्षदणक अज्ञानामुळे ग ोंड आदिवासी मदहलाोंचा दशक्षण घेण्याकडे फार कमी कल दिसून येर् . 'दशकून 

कुठों न करी दमळणार आहे?' ही िावना त्याोंना दशक्षणापासून िूर ठेवण्यास पररणामी ठररे् व याचाच पररणाम म्हणून 

त्याोंच्यामधे्य शौक्षदणक उिादसनर्ा दिसून येरे्. 

6) िुगतम िागार्ील वास्तव्य : 

 ग ोंड आदिवासी जमार्ीचे वास्तव्य हे अदर्िुगतम िागार् आहे. हे ल क ड ोंगर, िज्या-ख ज्यार् वास्तव्य करून 

राहर्ार्. पररणामी दवकासाचे वारे त्याोंच्यापयंर् प ह चर् नाही. 

7) पालकाोंचे िाररद्रय व दवथथापन : 

 आठरादवशे्व िाररद्रय हे र्र ग ोंड आदिवासी ोंच्या पाचदवलाच पुजलेले आहे. पररणामी रे् आपल्या पाल्याोंच्या 

दशक्षणाचा खचत पेलू शकर् नाहीर्. दशवाय प टाची खळगी िरण्यासाठी त्याोंना सर्र् थथलाोंर्र करावे लागरे्. 

पररणामी मुली ोंना कायम दशक्षण प्रवाहार् दटकून राहर्ा येर् नाही व यारू्नच गळर्ीचे प्रमाण वाढरे्. 

8) िुगतम िागार् जाण्याबाबर् दशक्षकाोंची उिादसनर्ा : 

 ग ोंड आदिवासी ोंचे वास्तव्य हे अदर्िुगतम िागार् असल्याने दर्थे कुणीही दशक्षक जाण्यास र्यार नसर्  आदण 

चुकून गेलाच र्र दर्थे काम करण्याची त्याोंची मानदसकर्ा नसरे् व याचा पररणाम दवद्याथ्रयाोंच्या दशक्षणावर ह र्  व रे् 

प्रवाहापासून िूर जार्ार्. 

 

http://www.jetir.org/


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

JETIRDK06102 Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) www.jetir.org 315 
 

9) पालकाोंचे अज्ञान : 

 पालकाोंचे अज्ञान हा िेखील ग ोंड आदिवासी मदहलाोंच्या दशक्षणार्ील प्रमुख अडसर आहे. कारण दशक्षणाचे 

महत्त्व न समजल्यामुळे दकों वा शौक्षदणक अज्ञानापायी हे ल क आपल्या मुली ोंना शाळेर् पाठवर् नाहीर्. 

10) मुलीला घरकाम करावे लागरे् : 

 कुटुोंबाची आदथतक स्थथर्ी कमकुवर् असल्यामुळे मुली ोंना शाळा स डून घरकाम करावे लागरे् दकों वा लहान 

िावाोंडाोंना साोंिाळावे लागरे्. पररणामी र्ी दशक्षणापासून वोंदचर् राहरे्. 

11) शाळा लाोंब असणे : 

 शाळा गावापासून लाोंब असणे, दकों वा गावार् उच्च दशक्षणाची स य नसणे, गावाबाहेर जावून राहण्याची स य 

नाही इ. कारणाोंमुळे िेखील मुली दशक्षणाोंपासून िुरावर्ाोंना दिसून येर्ार्. 

12) दववाह झाल्यामुळे दशक्षण अर्तवट स डणे : 

 बज्याच मुली ोंना दववाह झाल्यामुळे िेखील दशक्षण अर्तवट स डावे लागरे्. 

 अशा प्रकारे वरील अनेक कारणाोंमुळे ग ोंड आदिवासी मदहला ्ा दशक्षणापासून वोंदचर् राहर्ाना दिसून 

येर्ार्. आज जरी दशक्षणाचे महत्त्व त्याोंना समजले असले र्रीही अजूनही त्याोंना दशक्षण के्षत्रार् म्हणावी र्शी प्रगर्ी 

सार्र्ा आली नाही. पररणामी ग ोंड आदिवासी मदहला आजही शौक्षदणकदृष्ट्या मागासलेली दिसून येरे्. 

उपायय जना : 

1. आदिवासी िागार्ील शौक्षदणक सुदवर्ाोंचा िजात सुर्ारणे. 

2. दशक्षणदवर्यक जागृर्ी व प्रचार करणे. 

3. दवद्यादथतनी व पालकाोंच्या मनार् सुरके्षदवर्यी दवश्वास दनमातण करणे. 

4. मुली ोंसाठी उच्च दशक्षण व वसर्ीगृहाोंची व्यवथथा करणे. 

5. आश्रमशाळाोंचा िजात सुर्ारणे. 

दनष्कर्त : 

1. ग ोंड आदिवासी मदहलाोंमधे्य दशक्षणाचे प्रमाण अत्यल्प असून त्याचे कारण िैनोंदिन घरकाम व दशक्षणाच्या 

अपुज्या सुदवर्ा हे आहे. 

2. ग ोंड आदिवासी मदहलाोंना अनेक शौक्षदणक समस्ाोंना साम रे जावे लागरे्, त्यामधे्य पालकाोंचे अज्ञान, िाररद्रय, 

गावार् उच्च दशक्षणाची स य नसणे, आश्रम शाळेचा दनकृष्ट् िजात, अपुरी दशष्यवृत्ती इ. 
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