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ग्रामीण स्त्रियाांचे शिक्षण: समस्या आशण उपाय 

प्रा. राठोड बी.जे. 

समाजिाि शिभाग प्रमुख, 

पी.व्ही.पी. कॉजे पाटोदा 

 

प्रस्तावना : भारताच्या स्वातंत्र्यनंतर ग्रामीण भागात शिक्षणाचा प्रसार वाढला. िासशिय आशण खाजगी 

पातळीवर िाळा, महाशवद्यालयाची शनशमिती झाली. स्वातंत्र्याच्या पुवी अनेि समाज सुधारिांनी शिक्षण 

प्रसाराचे िाम िेलेले होते. महात्मा जोशतबा फुले यांचा या शििाणी आवजजिन उले्लख िरावा लागेल. 

स्वातंत्र्यानंतर शवशवध राज्ांमधे्य शिक्षणाचा प्रसार िरणारे शवशवध समाजसेवि होवजन गेले. महाराष्ट्र 

राज्ात िौक्षशणि िायाित मोलाची िामगीरी िरणारे भाऊराव पाटील यांचा आदराने उले्लख 

िरावालागेल. प्राथशमि, माध्यशमि आशण उच्च माध्यशमि िाळांच्या अस्तस्तत्वामुळे खेडयात अथवा ग्रामीण 

भागात सुशिक्षीत वगि शनमािण होऊ लागला. शिक्षणामुळे मानवी जीवनात अनेि पररवतिने घडज न येतात. 

व्यस्तिमत्व शविास, िल्पना ििीचा शविास, आत्मशवश्वासात  वाढ, रोजगारांच्या नवीन संघाची उपलब्धता, 

संवाद िौिल्य, सामजशहि शविासाचा दृष्ट्ीिोण यामधे्य वाढ होते. शिक्षण हे अनेि समस्यावरील प्रभावी 

उपाय आहे. ग्रामीण भागातील स्तियांची स्तथथती अतं्यत दयनीय आहे. अज्ञान आशण आत्मशवश्वासाचा 

अभाव हेच त्यामागील मुख्य िारण आहे. शिक्षणामुळे अज्ञानाचे प्रमाण िमी होवजन मशहलांच्या संदभाित 

असलेल्या अनेि समस्यांची सोडवणजि िरणे िक्य आहे. भारतीय समाजात मशहलांच्या शिक्षणािडे 

पाहण्याचा दृष्ट्ीिोण उदासीन अिा स्वरूपाचा आहे. नागरी भागात पुरूष साक्षरता आशण िी  साक्षरता 

यातील अंतर िमी आहे. परंतु ग्रामीण भागात हे अंतर मात्र जास्त आहे. स्तियांचे िायिके्षत्र िुटंुबापुरते 

मयािदीत असावे आशण इतर शििाणी तयाची भजशमिा दुय्यम असावी हा परंपरागत दृष्ट्ीिोण या अवथथेला 

जवाबदार आहे शडसेंबर 2003 मधे्य झालेल्या पाहणीवरून भारतातील ग्रामीण साक्षरतेमधे्य पुरूषांचे 

साक्षरतेचे प्रमाण 79% तर मशहलांचे साक्षरतेचे प्रमाण िेवळ 48% एवढे आहे.1 यावरून आपणास िी  

शिक्षणाची स्तथथती लक्षात येते. परंतु हा िेवळ साक्षरतेिी संबंशधत शनष्कषि आहे. अक्षरओळख म्हणजे 

शिक्षण हा शिक्षणाचा अशतिय संिुशचत अथि आहे.  

 भारतीय संशवधानाने शिक्षण या शवषयाला अशतिय महत्व शदले आहे.  भारतीय राज्संघटनेच्या 

शनती शनदेिि तत्वामधे्य आशण शन:िुल्क प्राथशमि शिक्षण उपलब्ध िरून देण्याचा उले्लख िेलेला 

आहे. भारतातील ग्रामीण भागात एिज ण साक्षरतेचे प्रमाण िमी आहे. ग्राशमण साक्षरतेचे प्रमाण तर 

आणखी िमी आहे. प्राथशमि शिक्षणाचा अवािा वाढशवणे आशण िाळाबाह्य मुलीनंा शिक्षणासािी प्रवृत्त 

िरणे  हा प्रश्न अशतिय महत्त्वाचा आहे. 2 

 प्रसु्तत िोध शनबंधाचे शलखाण िरण्यासािी 'ग्रामीण मशहलांचे शिक्षण' अिा शवषयाची शनवड 

िरण्यात आलेली आहे. ग्रामीण महीलांचे शिक्षण यासंबंधी असणारे शवशवध प्रश्न व समस्या या शििाणी 

मांडण्याचा प्रयत्न िरण्यात आलेला आहे.  

िोध शनबंधाचा उदे्दि : 

1)  ग्रामीण मशहलांच्या शिक्षण शवषयि समस्याच्या िारणांचा िोध घेणे. 

2)  मुलीचं्या शिक्षणात िेला जाणारा भेदभाव तपासजन पाहणे. 

3)  मुलीचं्या शिक्षणात येणाज्ा अडचणीचा िोध घेणे व त्यावर उपाय सांगणे.  

 

संिोधन पद्धती :  प्रसु्तत िोध शनबंधाचे शलखाण िरण्यासािी शवशे्लषणात्मि पद्धतीचा उपयोग िरण्यात 

आलेला आहे. तथ्य संिलन िरण्यासािी दुय्यम िोत म्हणजन संदभिगं्रथ, प्रिाशित व अप्रिाशित िोध 

प्रबंधाचा वापर िेलेला आहे. तसेच वतिमानपते्र, मासीिे, इंटरनेट इ. साधन सामुग्रीचा उपयोग िरण्यात 

आलेला आहे. 
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 "2009" साली झालेल्या जणगणनेमधे्य भारतात 24 िोटी स्तिया शनरक्षर असल्याची अशतिय धक्का 

मशहती पुढे आली.जगातील सवािशधि शनरक्षर स्तिया (मशहला) भारतात आहेत हे ही आता शसद्ध झाले 

आहे. एवढया स्तिया (मशहला) भारतात आहेत हे ही आता शसद्ध झाले आहे. एवढया स्तिया शनरक्षर 

ििा राशहल्या? स्वातंत्र्याची एवढी वषे गेली तरी हे िसे घडले? या शनरक्षरतेमधे्य िहरी स्तिया अशधि 

शनरक्षर आहेत िी, ग्रामीण शनरक्षरतेस िोण जबाबदार आहे? असे अनेि प्रश्न आपल्या मनात येतात" 

3 मनुच्या िाळात स्तियांना शिक्षणाचा अशधिार नव्हता पंतु शिशटिांची सत्ता भारतात प्रथथाशपत झाल्यानंतर 

िुद्राशतिुद्र व स्तियांना शिक्षण औपचारीिपणे खुले िरण्यात आले. परंतु िमििवादयांनी देखील त्यास 

शवरोध िेला. õशाााश्चन मिीनज्ांनी शिक्षणांच्या नव्या संधी मुलीसंािी उपलब्ध िरून शदल्या. आयि 

समाजाने मुलीसािी िाळा उघडण्याची पे्ररणा, शिक्षण देण्याऐवजी मुलीनंा õशाााश्चन शमिनज्ांच्या िाळेत 

जाण्यापासजन रोखण्यात आशण शवरोध िरण्यात धन्यता मानली. याच िाळात 1848 मधे्य पुण्यात म. 

फुले व साशवत्रीबाई फुले यांनी स्वतंत्र मुशलंची िाळा िाढली.4 या िाळेत मुली तर सहाच होत्या व 

शिशक्षिा सुद्धा उपलब्ध नव्हती. तेंव्हा सावीत्रीबाइंनी रात्री घरी शिक्षण घेतले व शदवसा िाळेत सवांचा 

शवरोध स्तस्विारून शिक्षीिा झाल्या. परंतु िमििवादया लोिांनी शिक्षणाने स्तिया शबघडतात म्हणजन खजप 

आरडा ओरडा िेला त्याचा पररणाम हा आज देखील आपणास पहावयास शमळतो. समाजाची आजही 

हीच धारणा आहे िी, मुलीनंा शिक्षण निो, तर शतचे लविरात लविर लग्न िरून घ्यावे. शजतिी 

जास्त मुलगी शििली शततिाच जास्त हंडा द्यावा लागतो.5 

ग्रामीण स्तियांच्या शिक्षण शवषयि समस्याची िारणे : 

 भारतातील ग्रामीण स्तियांच्या शिक्षण शवषयि अधोगतीला अनेि घटि जबबदारआहेत. यातील 

प्रभावी घटनांचा येथे उले्लख िेलेला आहे.  

1)  स्तियांचे समाजामधे्य असणारे थथान :  भारतातील ग्रामीण समुदायात स्तियांचे थथान अतं्यत िशनष्ठ 

स्वरूपाचे आहे. ग्रामीण स्तियांच्या संदभाित 'चुल आशण मुल' या दृष्ट्ीिोणातजन पाशहले जाते. यामुळे 

स्तियांचा शिक्षण शवषयि दृष्ट्ीिोनात निारात्मि भाव शदसजन येतो. याचा पररणाम म्हणजन मुलीनंा 

शिक्षणापासजन वंशचत िेवण्यात येते. मुलीनंा शििवजन िाय िरायचे आहे? हा गौरसमज ग्रामीण समाजात 

शविशसत झालेला आहे. त्यांनी  फि आपलं घर सांभाळावं या दृष्ट्ीिोणातजन शतच्यािडे पाहीले जाते.6 

2)  मुलीच्या शिक्षणात िेला जाणार भेदभाव : स्वातंत्र्यानंतर ग्रामीण भागात शिक्षणाचा प्रसार होत 

असला तरी ग्रामीण िुटंुबात मुलीच्या शिक्षणाबाबत भेदभाव िरतांना शदसजन येतो. मुलगी ही शववाहानंतर 

दुसज्ा घरी जाणार आहे. शतला शिक्षण देवजन आपला िाहीच फायदा होणार नाही अिी बज्ाच 

लोिांची भावना आहे. 10 वी शिंवा 12वी पास होताच शतचा शववाह िेला जातो.  

3)  बालशववाह :  ग्रामीण भागात बाल शववाहाची प्रथा शिक्षण के्षत्रात िरणारा मोिा  अडथळा आहे. 

ज्ा वयात मुलीला शिक्षण घ्यावयाचे असते याच वयात शतचा शववाह िेल्याने शिक्षणाचे दार बंद होतात.  

4)  थथानीि सुशवधांचा अभाव :  ग्रामीण भागात प्राथशमि शिक्षणाच्या सुशवधा जेमतेम स्वरूपाच्या 

शनमािण झाल्या आहेत. परंतु माध्यशमि, उच्च माध्यशमि आशण महाशवद्यालयीन सुशवधा अद्यापही शनमािण 

झालेला नाहीत. प्राथशमि शिक्षण देणाज्ा िाळांची आवथथा शबिट आहेत. शिक्षिाची िमतरता आहे. 

शिक्षिाची अनाथथा, शिक्षिाचे िाळेत गौरहजर राहण्याचे प्रमाण हे प्रश्न शबिट आहेत. प्रथशमि शिक्षण 

झालेले मुलं आशण मुली जेमतेम अक्षर ओळख झालेले असतात. अिा पररस्तथथतीमधे्य शिक्षणाचा उदे्दि 

िसा पजणि होऊ ििेल? हा प्रश्न अशतिय गहन आहे.7 

5)   मुलीचं्या शिक्षणािडे पाहण्याचा पारंपारीि दृष्ट्ीिोण :  ग्रामीण समाजातील लोिांचा मुलीचं्या 

शिक्षणािडे पाहण्याचा दृष्ट्ीिोण हा निारात्मि स्वरूपाचा असल्याने मुलीचं्या शिक्षणात गळतीचे प्रमाण 

जास्त शदसजन येते.  वंिसातत्य, िौटंुशबि जबाबदाज्ा आशण िुटंुबातील सदस्यांची सेवा एवढया पुरता 

हा दृष्ट्ीिोण शविशसत झालेला शदसजन येतो. याचा पररणाम म्हणजन ग्रामीण मुलीचं्या शिक्षणािडे दुलिक्ष 

होते. िासनाने मुलीच्या शिक्षणासािी 6-14 वषािच्या खालील मुला-मुली ंमोफत शिक्षण, त्याशिवाय मुलीचं्या 

शिक्षणासािी िें द्र सरिारच्या अशधपत्याखाली सविच राज् सरिारांनी िौक्षशणि सोयी, सवलती, सुशवधा 

देण्याचा प्रयत्न िेला आहे. उदा. महाराष्ट्र ात प्राथशमि िाळेत येणाज्ा मुलीनंा दररोज एि रूपया, 

िाळेचा गणवेि, पुस्तिे मोफत, माध्यशमि िाळेच्या मुली िरीता िाळेत जाण्याची फीस माफ, बसचा 

http://www.jetir.org/


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

JETIRDK06086 Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) www.jetir.org 252 

 

पास मोफत, बस नसेल तर मोफत सायिल, उच्च शिक्षणासािी सुद्धा अिाच सवलती शदल्या आहेत.  

िासनाने अिा शिती योजना मोफत शदल्या तरी लोिांच्या मनातील िीशिक्षण शवषयची भजशमिा बदली 

जाणार नाही. तो पयंत िी साक्षरता वाढणार नाही.  

6)  वाहतुिीच्या सुशवधाचा अभाव :  ग्रामीण भागात आज देखील वाहतुिीची सुशवधा म्हणावी तिी 

चांगली नाही. खराब रसे्त वाहनांचा तुटवडा, यामुळे िाळेत ये - जा िरणे अनेि वेळा ििीण जाते. 

छोटया वाडया वस्त्याआशण तांडयावर, आशदवासी पाडयावर शिक्षणाची सुशवधा नसते. वाहतुिीची सुशवधा 

नसल्याने अनेि ग्रामीण मुली हया शिक्षणापासुन वंशचत राहत आहे.8 

7)  नौसशगिि संिटे :  दुष्काळ, महापजर, अवषिण, भजिंप, रोगराई अिा नौसशगिि संिटानी भारतातील 

खेडी त्रस्त आहेत. नौसशगिि संिटाचा सवाित जास्त पररणाम िेती उत्पादनावर होतो. िेतीचे उत्पादन 

वाढतो. आगोदरच मुलीच्या शिक्षणाशवषयी निारात्मि सजर असतो. तिाच नौसशगिि संिटामुळे खचि 

पेलवत नाही. त्यामुळे शिक्षण अध्र्यावरच सोडावे लागते. 

8)  आशथिि प्रशतिुलता :  भारतामधे्य िेती व्यवसाय हा शनसगािवर आधारभजत असतो. जलशसंचनाच्या 

मयािशदत सुशवधांमुळे बहतांिी  िेती िोरडवाहू स्वरूपाची आहे.  उत्पादिता िमी असल्यामुळे आशथिि 

उत्पन्न िमी होते. पररणामी गरजांचा क्रम िरशवतांना शिक्षणाला शविेषता मुलीचं्या शिक्षणाला प्राधान्यक्रम 

शमळत नाही.  यामुळे ग्रामीण िुटंुबातील स्तियांचे शिक्षणाचे शविेषत: उच्च शिक्षणाचे प्रमाण िमालीचे 

िमी असल्याचे शदसजन येते.  

9)   िेती व्यवसाय :  ग्रामीण समाजात जीवन जगण्याचा मोिा मागि म्हणजे िेती व्यवसाय िरण्यासािी 

िी आशण पुरूषाची गरज असते. आधुशनि िाळात िेतीसािी लागणारे मजजर फारसे उपलब्ध होत 

नाही. पररणामीशनंदनी, खुरपणी, सरपण वेचणे, पेरणी, िापणी इत्यादी िामासािी िी मनुष्यबळाची गरज 

असते. त्याचा थेट पररणाम मुलीचं्या शिक्षणावर होतो.  

10)  लंा शगि अत्याचार घटना : आधुशनि िाळात स्तियांच्या संदभाित लौशगि अत्याचाराच्या घटना 

सातत्याने समोर येत आहेत. ग्रामीण परीसरात देखील अिा घटना सातत्याने घडत असतात. मुलीची 

छेड िाढणे, बलात्कार यासारख्या घटनांची शभती पालिांच्या मनात असते. अिा घटणामुळे ग्रामीण 

िुटज ंब उधवस्त होण्याची िक्यता असते. या घटनांच्या भीतीमुळे मुलीनंा शिक्षणाची दारे बंदिेली 

जातात. शविेषत: माध्यशमि, उच्च माध्यशमि शिक्षण घेणाज्ा आशण दुसज्ा गावांत शिक्षणासािी ये-

जा िरणाज्ा स्तियांच्या शिक्षणावर प्रशतिज ल पररणाम होतांना शदसतो.  

* िी शिक्षणासािी उपाय योजना: 

1)  आज भारतात सुमारे 40% स्तिया शनरक्षर आहेत. व ज्ा साक्षर आहेत त्यापौिी 90% स्तिया बेरेजगार 

आहेत. स्तियावर होणाज्ा अन्यायाला व अत्याचाराला ििोर िायदे िरून रोखले पाशहजे.  

2)   सवांना समान संधी देणारी शिक्षणपद्धती असावी. भारतातील शिक्षणावरील खचि 3% वरून 8% पयंत 

वाढवावा राज्िति िौक्षशणि सुशवधा, अपुरी पुस्तिे, अपुरी शिक्षिसंख्या यामुळे मुलीचंी गळती प्रचंड 

होतांना शदसजन येते. शिक्षणावरील खचि वाढशवल्याशिवाय मजल्यांसािी स्वतंत्र िाळा, वसतीगृहे, गं्रथालये, 

उभारता येणार नाही.  

3)   खाजगी तत्त्वावर चालशवलेल्या संथथेचा हेतज नफा शमळवणे हा असतो.  'सवांना शिक्षण' हया 

जबाबदारीतजन आता िासनाने िाढता पाय घेतलेला आहे. हे धोरण अंशतमत: िीशवरोधी आहे. 

िुल्कवाढ, डोनेाेिन, इ. मुळे मुलीचें शिक्षण अध्र्यावरच बंद होते. त्यामुळे खाजगीिरणाच्या शवरोधात 

आंदोलन उभे िरणे गरजेचे वाटते.  

4)  भारतीय समाजातील िी जाचि प्रथाच्या शवरोधात सामाशजि चळवळी उभारणे आवश्यि वाटते. 

प्रते्यि गावांत तेथील लोिांच्या सहिायािने िी शविास महामंडळ थथापन िरावेत.  उदा. बचत गट, 

रणरागीणी, अिा चळवळीमुळे स्तियावर जाच िरणाज्ांना खीळ बसेल.  

5)  थथाशनि स्वराज् संथथा प्रमाणेच गांवातील सहिारी संथथा, िाळा व्यवथथापन सशमती, पाणी पुरविा 

सशमती, इत्यादीमधे्य सुशिशक्षत स्तियांना प्रोत्साहन शमळेल. 
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6)   भटक्या जाती - जमाती, ऊसतोड िामगारासािी  शफरते शिक्षण देण्यासािी सुशवधा शनमािण िरून 

शदल्या पाशहजे. 

7)  मशहला आश्रम िाळांची संख्या वाढवजन अनुदान वाढवावे. िारण शििशििाणी आश्रमिाळा शनमािण 

होतील आशण पररणामी मुलीचंा िाळेतील टक्का वाढेल.   

8)  िीशवषयि अभ्यासाला चालना शमळण्यासािी सवि महाशवद्यालयामधे्य व शवद्यापीिामधे्य 'िी अभ्यास 

िें द्र' सुरू िरावेत.  
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