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ग्रामीण स्त्रियाांची सामाजिक व रािकीय सद्यस्त्रथिती आजण 

आव्हाने,  उपाय योिना. 
 

प्रा. डॉ. पंढरी व्यंकटी गुटे्ट 

समाजशास्त्र विभाग प्रमुख, 

कै. लक्ष्मीबाई देशमुख मविला मिाविद्यालय परळी िैजनाथ. 

 

प्रस्तावना:  

कोणत्यािी समाजाचा अभ्यास करताना आपल्याला त्या समाजातील लोकसंखे्यचा विचार करािा लागतो. लोकसंखे्यतील 

स्त्री-पुरुष आवण या घटकांचा अभ्यास त्यासाठी मित्त्वाचा असतो. ग्रामीण समुदायात स्त्री पुरुषांच्या बरोबरीने काम करत असते. 

समाजरूपी रथाची दोन चाके जर सक्षम असतील तर समाजरूपी परत आपली प्रगती करू शकतो. म्हणून ग्रामीण समुदायातील 

स्त्रस्त्रयांची सद्यस्त्रथथती कशी आिे िे समजािून घेता यािे यासाठी िा प्रयत्न केला आिे. भारतीय ग्रामीण समाज िा शिरी 

समुदायाच्या तुलनेत विकासामधे्य मागे असलेला वदसून येतो. याचे कारण म्हणजे ग्रामीण स्त्रस्त्रयांिर लादलेले वनकृष्ट प्रतीचे जीिन िे 

िोय. पुरुष प्रधान ग्रामीण समाजात स्त्रस्त्रयांना दुय्यम थथान वदले जाते. प्राचीन काळात विंदू धमाात स्त्रस्त्रयांना देितेचे थथान वदले 

असले तरी नंतर त्यात बदल िोत गेला वतला दाशी समजण्यात येऊ लागले. ग्रामीण समुदाय आिेत याची प्रवचती येण्यास सुरुिात 

झाली. ग्रामीण स्त्री िी अबला आिे, वतचे कायाके्षत्र चूल आवण मूल इतकेच आिे असे नंतर समजण्यात येऊ लागले. भारतीय 

संविधानाने आज जरी वतला अवधकार वदले असले तरी ग्रामीण भागातील स्त्रस्त्रयांना याची वकतपत माविती आिे िा संशोधनाचा 

विषय आिे. त्यामुळे ग्रामीण  स्त्रस्त्रयांची सामावजक ि राजकीय स्त्रथथती कशी आिे िे समजािून घेण्याचा प्रयत्न केला आिे. याची 

उविषे्ट आिेत ती खालील प्रमाणे.  

उजिषे्ट: 

1) ग्रामीण स्त्रस्त्रयांची कौटंुवबक सामावजक स्त्रथथती समजून घेणे. 

2) ग्रामीण कुटंुबातील स्त्रस्त्रयांच्या राजकीय स्त्रथथतीचे अध्ययन करणे. 

3) ग्रामीण स्त्रस्त्रयांच्या दजाा ि अवधकाराची माविती घेणे.  

िरील उविष्ट लक्षात घेऊन ग्रामीण समुदायातील स्त्रस्त्रयांच्या सामावजक ि राजकीय स्त्रथथतीचे अिलोकन करून अध्ययन 

करण्याचा प्रयत्न केलेला आिे. भारतीय राज्यघटनेचे पंधराव्या कलमानुसार स्त्री-पुरुषांच्या भेदभाि आस बंदी घालण्यात आली. 

स्त्रस्त्रयांना मतदानाचा अवधकार वदला असला तरी ग्रामीण भागात मतदान करण्याची जेव्हा िेळ येते तेव्हा ग्रामीण भागातील बहुतांश 

मविलांचे मतदान िे पुरुषांच्या माता नुसारच िोते िे वदसून येते. इतकेच नािी तर पदावधकारी असलेल्या सरपंच मविला ि इतर 

थथावनक स्वराज्य संथथांतील मविलांच्या अवधकाराचा िापर त्या स्वतःच्या विचारानुसार करत नािीत तर त्यांचे पतीच त्यांच्या 

अवधकाराचा िापर करताना वदसून येतात. पदावधकारी स्त्रस्त्रया फक्त त्यांच्या स्वाक्षरी करण्यापुरताच मयाावदत असतात, असे यािरून 

अनेक िीरा वनदशानास येते. म्हणून ग्रामीण स्त्रस्त्रयांची राजकीय स्त्रथथती फारशी सुधारलेली नािी असे आपणास लक्षात येते. 1955 

चा विंदू वििाि कायद्यानुसार जरी स्त्रस्त्रयांना पुरुषांच्या बरोबरीने घटस्पोट देणे घेणे मान्य केले असले तरी ग्रामीण भागातील स्त्रस्त्रयांना 

घटस्फोट देण्यासाठीची समाजाची मानवसकता विंदुधमााचा चांगली नािी असेिी अनेक िेळा वदसून येते. कारण पुरुषांच्या 

मागणीप्रमाणे घटस्फोट लिकर वदला जातो. तर स्त्रस्त्रयांची मागणी असल्यानंतर त्याकडे दुलाक्ष केले जाते, यािरून िैिाविक 

स्त्रथथतीमधे्य िी ग्रामीण समुदायांमधे्य समाधानकारक प्रगती झालेली नािी असे म्हणता येते. 1956 च्या विंदू वििाि िारसा 

कायद्यानुसार स्त्रस्त्रयांना आई िवडलांच्या संपत्तीत जरी समान अवधकार वमळालेला असला तरी त्यांना यासाठी पुरुषांच्या अथाातच 

पतीच्या संमतीची गरज पडते. याबाबतीत या स्वतः वनणाय घेऊ शकत नािीत िेच यािरून स्पष्ट िोते. कायद्याने वकतीिी जरी 

त्यांना स्वातंत्र्य वदले तरी त्यांची मानवसक स्त्रथथतीिी पुरुषािर अिलंबून असलेले वदसून येते. म्हणून या बाबतीतिी ग्रामीण 

समुदायामधे्य सुधारणा िोणे गरजेचे आिे. 1961 च्या हंुडा प्रवतबंधक कायद्यानुसार जरी हंुडाबंदी केली असली तरी ग्रामीण 

भागातील स्त्रस्त्रयांच्या याबाबतीत मोठ्या प्रमाणािर अज्ञान वदसून येते. ग्रामीण समुदायाच्या अनेक अटीमुळे स्त्रस्त्रयांचा वििाि करताना 

त्यांना हंुडा द्यािाच लागतो. म्हणून अनेक प्रश्न स्त्रस्त्रयांच्या विकासामधे्य अडसर करताना वदसून येतात. उदािरणाथा वशक्षण वदले 

तरी िोडंा वशिाय त्यांचे लग्न िोत नसेल तर वशक्षणािर कशाला खचा करायचा अशी मानवसकता ग्रामीण समुदायातील स्त्रस्त्रयांच्या 

वशक्षणाच्या बाबतीत ग्रामीण लोकांची झालेली वदसून येते म्हणून ग्रामीण समुदायातील स्त्रस्त्रयांच्या वशक्षणाचे प्रमाण शिरी समुदायाच्या 

तुलनेत कमी आिे िे लक्षात येते. त्यामुळे अनेक प्रश्न वनमााण िोतात. या बाबतीतिी ग्रामीण समुदायातील स्त्रस्त्रयांची स्त्रथथती िी 

फारशी समाधानकारक नािी असेच म्हणािे लागेल. वशक्षणाच्या बाबतीत आजिी ग्रामीण भागात स्त्रस्त्रयांच्या संदभाात अनाथथा 

असलेली वदसून येते. ग्रामीण समुदायात आजिी स्त्रस्त्रयांना माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक पयंत वशक्षण देण्याचा प्रयत्न कुटंुबात 

असतो. स्त्रस्त्रयांना पदिी ि पदवु्यत्तर वशक्षण देणाऱ्या कुटंुबांची संख्या ग्रामीण भागात कमी असलेली पािायला वमळते. त्यामुळे 

ग्रामीण समुदायांमधे्य उच्चविद्याविभूवषत स्त्रस्त्रया फारशा पािायला वमळत नािीत. त्यामुळे ग्रामीण समुदायातील स्त्रस्त्रयांचा म्हणािा 

वततकासा विकास झालेला नािी असेच म्हणता येईल. अशा अज्ञानामुळे ग्रामीण भागातील स्त्रस्त्रयांना आजिी अनेक समस्ांना सामोरे 

जािे लागते. सामावजक ि आवथाक दुरािथथा िा त्यांच्या वनरक्षरतेचा त्यांच्यािर झालेला पररणाम आिे िे आपल्या लक्षात येते. 
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स्त्रस्त्रयांिरील अत्याचाराचे प्रमाण ग्रामीण समुदायात आज जरी कमी झालेले असले तरी शिरी स्त्रस्त्रया ि ग्रामीण पुरुष यांच्या तुलनेत 

ते नक्कीच जास्त आिे असे पािायला वमळते. आज स्त्रस्त्रयांना वजिंत जाळण्याचा प्रयत्न अनेक नराधम करताना वदसून येऊ 

लागतात, िे कशाचे वनदशाक आिे िे समजािून घेणे आिश्यकता आिे. ग्रामीण स्त्रस्त्रयांना वपण्याचे पाणी इंधन यासाठी कष्ट सोसािे 

लागतात. शेतािर शेतमजुरी करूनिी त्यांना खूप पुरेसा रोजगार वमळत नािी. ज्या स्त्रस्त्रयांच्या नािािर जमीन नािी ि ज्यांना 

टाकून वदलेले आिे अशा ग्रामीण स्त्रस्त्रयांना अनेक िेळा पुरुषांच्या त्रासाला बळी पडािे लागते. ग्रामीण भागात आजिी जातीयतेचे 

चटके स्त्रस्त्रयांना सोसािे लागतात. ग्रामीण भागातील असृ्पश्य स्त्रीयांना तेथील प्रबळ जातीतील पुरुषांकडून अनेक िेळा अन्यायाचा 

सामना करािा लागतो. त्याची िाच्यता केली तर आपली अबू्र जाईल ि रोजगार वमळणार नािी याची भीती त्यांना िाटत असते. 

तसेच अज्ञानाचा फायदा घेऊन अनेक िेळा त्यांच्यािर अत्याचार केले जातात. आरोग्यम् धनसंपदा असे जरी आयुिेदाने सांवगतले 

असले तरी ग्रामीण भागातील स्त्रस्त्रया स्वतःच्या ज्ञानामुळे ि आवथाक स्त्रथथती कमकुित असल्यामुळे आपल्या आरोग्याकडे फारशी लक्ष 

देऊ शकत नािीत. शासनाच्या अनेक आरोग्यविषयक जरी सुविधा असल्या तरी यांची माविती त्यांच्यापयंत पोिोचत नािी म्हणून 

त्या आरोग्यविषयक स्त्रथथती कमकुित असतात. िेळेिर जेिण न करणे, जीिनसत्त्वयुक्त आिाराचा अभाि, औषधोपचाराचा अभाि, 

आरोग्यविषयक अज्ञान इत्यादीमुळे त्यांचे आरोग्यविषयक स्त्रथथती चांगली असत नािी. आवथाक स्त्रथथती कमकुित असल्यामुळे त्या 

दिाखाना जिळ करण्याऐिजी मांवत्रकाकडे आजिी जाताना वदसून येऊ लागतात. त्यामुळे साध्या आजाराचे गंभीर आजारात 

रूपांतर िोताना वदसून येते. ॲवनवमया सारखे आजार सतत त्यांना भेडसाितात ि त्यामुळे त्यांचा मृतू्य िोताना वदसून येतो. ग्रामीण 

स्त्रस्त्रयांना काम जास्त करािी लागते परंतु त्यांचा कामाचा मोबदला मात्र त्यांना पुरेशा प्रमाणात वमळत नािी. जो कािी मोबदला 

वमळतो त्यािर त्यांच्या कुटंुबातील पुरुषांचे लक्ष असते. वमळालेला मोबदला त्या आपल्या पुरुषांच्या िाती जमा करतात. जर पुरुष 

चांगले असतील तर त्यांच्या त्या मोबदल्याचा योग्य उपयोग आपल्या कुटंुबाचा उदरवनिााि भागिण्यासाठी करतात परंतु जर त्यांना 

कािी व्यसन असेल तर त्या कष्टाच्या मोबदल्याचा उपयोग आपल्या प्रश्नांची पूताता करण्यासाठी करताना वदसून येऊ लागतात 

अशीिी अनेक िेळा वनदशानास आलेले आिे. म्हणून ग्रामीण कुटंुबात स्त्रस्त्रयांची आवथाक स्त्रथथती फारशी समाधानकारक नािी असे 

म्हणता येईल. ग्रामीण भागातील स्त्री यांना िैिाविक बाबतीत आजिी वनणाय घेण्याचे स्वातंत्र्य पुरुषाप्रमाणे नािी. पुरुष स्वतःच्या 

मजीप्रमाणे वििाि करू शकतो परंतु स्त्रस्त्रयांना पुरुषांच्या मजीप्रमाणे वििाि करािे लागतात. याबाबतीत ग्रामीण समुदायात आजिी 

फारशी सुधारणा झालेली नािी िे आपल्या लक्षात येते. पूिीच्या तुलनेत जरी याबाबतीत सुधारणा झाली असली तरी त्या बाबतीत 

अनेक प्रश्न वनमााण झाले आिेत. ग्रामीण भागातील स्त्रस्त्रया जरी बचत गट चळिळीत सिभागी झाले असले तरी त्यांच्या अज्ञानाचा 

फायदा पुरुष घेताना वदसून येऊ लागतात. बचत गटाच्या माध्यमातून जो आवथाक फायदा त्यांना वमळतो त्यािर पुरुष आपले 

अवधकार गाजिताना वदसून येतात. त्यांना जर विरोध केला तर कुटंुबात अनेक िेळा त्यांना त्रासाला सामोरे जािे लागते. त्यातून 

केलेला उद्योगाच्या वमळकतीिर, ि बँकांच्या कजाािर िे पुरुष अवधकार सांगताना वदसून येऊ लागतात. यािरून अनेक िेळा 

कुटंुबांमधे्य पती आवण पत्नी यांच्यामधे्य िाद झालेले पािायला वमळतात. म्हणजेच ग्रामीण स्त्रस्त्रयांच्या आवथाक वमळकतीत पुरुषाचा 

िस्तके्षप िा िाढलेला आिे असे आपल्या लक्षात येते. ग्रामीण भागातील कुटंुबात आजिी मुलगा आवण मुलगी असा भेदभाि 

पािायला वमळतो. जन्म,  वशक्षण,  वििाि, खानपान इत्यादीचंा जेव्हा प्रश्न येतो तेव्हा याची आपल्याला प्रवचती येते. ज्या 

कुटंुबामधे्य वनरक्षरता आिे तेथे िे प्रश्न मोठ्या प्रमाणात वनमााण झालेली वदसून येतात. म्हणून स्त्रस्त्रयांची ग्रामीण भागात आजिी 

फारशी स्त्रथथती समाधानकारक आिे असे म्हणता येत नािी. पूिीच्या तुलनेत आज ग्रामीण भागातील स्त्रस्त्रयांची स्त्रथथती झाली जरी 

सुधारलेली आपल्याला पािायला वमळत असले तरी त्यांच्या जीिनात अनेक निीन समस्ा िी वततक्याच वनमााण झालेल्या पािायला 

वमळतात. ज्या उच्च जाती आिेत त्या कुटंुबातील स्त्रस्त्रयांची स्त्रथथती ग्रामीण भागात थोड्याफार प्रमाणात सुधारलेली पािायला वमळते. 

परंतु आजिी कवनष्ठ जातीच्या कुटंुबातील स्त्रस्त्रयांची कौटंुवबक,  सामावजक, आवथाक,  िैिाविक, राजकीय स्त्रथथती पूिीच्या तुलनेत 

जरी असली तरी शिरातील स्त्री-पुरुष ि ग्रामीण भागातील पुरुषांच्या तुलनेत नक्कीच ती चांगली नािी असे आपल्या लक्षात 

आल्यावशिाय राित नािी. िी स्त्रथथती जर आपल्याला बदलिायची असेल तर त्यासाठी खालील उपाय योजना कराव्या लागतील.  

 

उपाय योिना: 

1) ग्रामीण स्त्रस्त्रयांना कुटंुबातील थथान मुलांच्या बरोबरीने देण्यासाठी कुटंुबातील मानवसकता बदलणे. यासाठी शासनस्तरािरून 

स्वयंसेिी संथथा करिी मदत करणे. 

2) ग्रामीण कुटंुबातील स्त्रस्त्रयांच्या वििािाचे िय 18 िरून 21 असे करणे. ज्यामुळे स्त्रस्त्रयांचे वििािाचे िय िाढत जाईल ि 

आपोआपच त्यांच्या वशक्षणाचे प्रमाण िाढेल जेणेकरून उच्चवशक्षण घेणाऱ्या स्त्रस्त्रयांचे प्रमाण जास्त िोईल. 

3) ग्रामीण स्त्रस्त्रयांना राजकीय प्रवियेमधे्य सिभागी करून घेण्यासाठी वशक्षणाची आठ घालने. 

4) स्त्री पदावधकाऱ्यांच्या कायाातील पुरुषांचा राजकीय िस्तके्षप कमी करणे. त्यासाठी स्त्रस्त्रया करत असलेल्या राजकीय 

कारभारासाठी त्यांना प्रवशवक्षत करणे. 

5) ग्रामीण समुदायातील स्त्रस्त्रयांना समाजात मानाचे थथान वमळािे यासाठी कौटंुवबक पातळीपासून प्रयत्न िोणे कसे गरजेचे आिे िे 

शासनाच्या विविध कायािमांच्या माध्यमातून लोकांपयंत पोिोचिणे. ग्रामीण स्त्रस्त्रयांपुढे जरी विविध प्रश्न आवण आव्हाने सध्या स्त्रथथतीत 

असली तरी कौटंुवबक पातळी िरून त्यांची स्त्रथथती सुधारण्याचा प्रयत्न जर प्रते्यकाने केला तर त्यांची स्त्रथथती नक्की सुधारेल. यासाठी 

शासन आवण स्वयंसेिी संथथांनी िी आपल्याला विविध योजनांची अंमलबजािणी सक्षम पणे करण्यासाठी कठोर कायद्याची 

आिश्यकता आिे. त्यासाठी शासनस्तरािरून पािले उचलणे िी वततकेच गरजेचे आिे असे िाटते.  
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