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"ग्रामीण स्त्रियाांचे शिक्षण" 

डॉ. बाळासाहेब म ुंडे 

समाजशास्त्र विभाग प्रम ख 

खोलेश्वर महाविद्यालय, अुंबाजोगाई 

 भारताच्या स्वातांत्र्यानांतर ग्रामीण भागात शिक्षणाचा प्रसार वाढला. िासकीय आशण खाजगी पातळीवर िाळा-

महाशवद्यालयाांची शनशमिती झाली. स्वातांत्र्याच्या पूवी अनेक समाजसुधारकाांनी शिक्षण प्रसाराचे महत्वपूणि काम केलेले 

होते. महात्मा फुले याांचा या सांदभाित गौरवाने उले्लख करावा लागेल. स्वातांत्र्यानांतर शवशवध राज्ाांमधे्य समपिण 

वृत्तीने शिक्षणाचा प्रसार करणारे समाजसेवक होऊन गेले. महाराष्ट्र ात शिक्षणाच्या के्षत्रात महत्वपूणि कामशगरी 

करणाज्ा कमिवीर भाऊराव पाटील याांचा आदराने उले्लख करावा लागेल. प्राथशमक, माध्यशमक आशण उच्च 

माध्यशमक िाळाांच्या अस्त्रित्वामुळे खेडयात सुशिशक्षत मध्यमवगि शनमािण होऊ लागला. शिक्षणामुळे मानवी जीवनात 

अनेक पररवतिने घडून येतात. व्यस्त्रिमत्व शवकास, कल्पनाििीचा शवकास, आत्मशवश्वासात वाढ, रोजगाराच्या नवीन 

सांधी ांची उपलब्धता, सांवादकौिल्य, सामूशहक शवकासाचा दृशष्ट्कोन यामधे्य वाढ होते. शिक्षण हे अनेक समस्ाांवरील 

प्रभावी औषध आहे. 

 ग्रामीण भागातील स्त्रियाची स्त्रथथती अत्यांत दयनीय आहे. अज्ञान आशण आत्मशवश्वासाचा अभाव हेच त्यामागील 

खरे कारण आहे. शिक्षणामुळे अज्ञानाचे प्रमाण कमी होऊन स्त्रियाांच्या सांदभाित असलेल्या अनेक समस्ाांची 

सोडवणूक करणे िक्य आहे. भारतीय समाजात स्त्रियाांच्या शिक्षणाकडे पाहण्याचा दृशष्ट्कोन उदासीन आहे. नागरी 

शवभागात पुरुष-साक्षरता आशण िी-साक्षरता यातील अांतर कमी आहे; परां तु ग्रामीण के्षत्रात हे अांतर जाि आहे. 

स्त्रियाांचे कायिके्षत्र घरापुरते मयािशदत असावे आशण इतर शिकाणी त्याांची भूशमका दुय्यम असावी हा परांपरागत 

दृशष्ट्कोन या अवथथेला कारणीभूत आहे. पररणामी समाजाच्या जवळपास 50% घटकाची क्षमता समाजशवकासासािी 

कामी येऊ िकली नाही. शडसेंबर 2003 मधे्य झालेल्या पाहणीवरुन भारतातील ग्रामीण साक्षरतेमधे्य पुरुषाांचे साक्षरतेचे 

प्रमाण 71% तर स्त्रियाांचे साक्षरतेचे प्रमाण 48% एवढे आहे. (सांदभि :- Statistical Abstract, India 2004) यावरुन 

स्त्रियाांच्या शिक्षणाची स्त्रथथती आपल्याला लक्षात येते; परां तु हा केवळ साक्षरतेिी सांबांशधत शनष्कषि आहे. अक्षरओळख 

म्हणजे शिक्षण हा शिक्षणाचा अशतिय सांकुशचत अथि आहे. 

 भारतीय सांशवधानाने शिक्षण या शवषयाला शविेष महत्व शदले आहे. घटनेच्या नीशतदििक तत्वाांमधे्य अशनवायि 

आशण शन:िुल्क प्राथशमक शिक्षण उपलब्ध करुन देण्याचा उले्लख केला आहे. भारतातील ग्रामीण भागात एकूण 

साक्षरतेचे प्रमाण कमी आहे. ग्रामीण िी साक्षरतेचे प्रमाण तर आणखी कमी आहे. प्राथशमक शिक्षणाचा आवाका 

वाढशवणे आशण िाळाबाह्य मुली ांना शिक्षणासािी कसे प्रवृत्त करावे हा प्रश्न अद्यापही महत्वाचा आहे. 

 उदे्दि :-  

1) ग्रामीण स्त्रियाांची शिक्षण शवषयक स्त्रथथती जानून घेणे 

2) ग्रामीण स्त्रियाांचा शिक्षणामुळे झालेला शवकास अभ्यासणे 

 गृशहतके :- 

1) ग्रामीण स्त्रियाांची शिक्षण शवषयक स्त्रथथती दयनीय आहे. 

2) शिक्षणामुळे ग्रामीण स्त्रियाांच्या शवकासाला प्रोत्साहन शमळत आहे. 

 

 ग्रामीण स्त्रियाांच्या शिक्षण शवषयक समस्ाांची कारणे :- 

1) स्त्रियाांचे समाजातील दुय्यम थथान 

2) मुली ांच्या शिक्षणाबाबतचा दुजाभाव 

3) शिक्षण शवषयक सुशवधाांचा अभाव 

4) ग्रामीण भागातील मुली ांना वाहतुकीच्या साधनाांच्या अभावामुळे िहरापयंत येऊन शिक्षण घेता येत नाही. 
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5) स्त्रियाांकडे पाहण्याचा समाजाचा पारांपाररक दृशष्ट्कोन 

6) प्रशतकूल आशथिक पररस्त्रथथती 

7) लैंशगक अत्याचाराच्या घटना 

8) आत्मशवश्वासाचा अभाव 

 शिक्षणामुळे ग्रामीण मशहलाांचा झालेला शवकास :- 

1) शिक्षणामुळे ग्रामीण स्त्रियामधे्य जागरुकता शनमािण होण्यास मदत झाली आहे. 

2) स्वत:कडे पाहण्याच्या दृशष्ट्कोनामधे्य बदल झाला आहे. 

3) थथाशनक स्वराज् सांथथाांमधे्य स्त्र्क्षीत स्त्रिया सकारात्मक काम करु लागल्या आहेत. 

4) ग्रामीण स्त्रिया कमी प्रमाणात का होईना नौकरी करु लागल्या आहेत. 

5) शिशक्षत स्त्रिया बचतगटाच्या सहाय्याने कुटुांबाला आशथिक हातभार लाऊ लागल्या आहेत. 

 शनष्कषि :- 

1) शिक्षणामुळे ग्रामीण स्त्रियाांचा शवकास होण्यास मदत झाली आहे. 

2) सुशिशक्षत स्त्रिया नोकरी करु लागल्या आहेत. 

3) ग्रामीण स्त्रियाांचे सबलीकरण होण्यास शिक्षणाची महत्वाची भुशमका राशहली आहे. 

4) ग्रामीण स्त्रियाांच्या शिक्षणामुळे कौटुांबीक शहांसाचाराचे प्रमाण कमी होण्यास मदत झाली आहे. 

5) ग्रामीण स्त्रिया शिक्षणामुळे थथाशनक स्वराज् सांथथाांमधे्य आपल्या कामाचा िसा उमटत आहेत. 
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