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प्रस्तावना : 

 कोणत्याही समाजाची वास्तववक परिस्थिती जाणून घ्यावयाची ठिल्यास एक महत्वाचे माध्यम 

म्हणजे त्या समाजातील मवहला व ववशेष करून ग्रामीण मवहलाांची परिस्थिती काय आहे ते जाणून घेणे, 

त्याांना काय अविकाि आहेत? त्याांच्या जीवनामिील अनेक मुलभूत समस्ाांचा आढावा घेणे क्रमप्राप्त 

ठिते. त्याचबिोबि समाजाच्या व शासनाच्या वतीने त्याांना विली जाणािी वागणूक व त्याांच्या ववकासाकरिता 

केले जाणािे प्रयत्न इत्यािी वनकषाांच्या आिािे समाजाचे थिान वनवित किता येऊ शकते. भाितीय 

इवतहासाचा आढावा घेतला असता विवि पाहता स्ियाांचा गौिव किण्यात आलेला आहे. पिां तु प्राचीन 

काळापासून ते आजपयंत मवहलाांच्या वाट¶ााला िुय्यम थिान आले आहे. त्यातल्या त्यात भाितीय ग्रामीण 

मवहलाांची स्थिती सांतोषजनक नाही. ग्रामीण मवहलाांचे सामावजक, शािीरिक, मानवसक व बौस्दिक 

दृष्टीकोनातून पुरूषाांच्या तुलनेत अविक शोषण झालेले विसते. यामुळे समाज व िाष्टर उभािणीच्या 

प्रवक्रयेपासून ग्रामीण मवहलाांचा एक मोठा वगग उपेवित िावहला आहे. त्यामुळे ववकास प्रवक्रयेत बािा 

येते. 

 सांयुक्त िाष्टर सांघाच्या आमसभेने सन 2007 मधे्य ििवषी 15 ऑक्टोबि हा आांतििाष्टर ीय ग्रामीण 

मवहला विवस म्हणून साजिा किण्यासांबांिी ठिाव सांमत केला. ही कल्पना सवगप्रिम सन 1995 च्या 

बीवजांग येिील जागवतक मवहला परिषिेमधे्य माांडली गेली होती. ििवषी 16 ऑक्टोबि हा जागवतक अन्न 

विवस म्हणून साजिा किण्यात येतो व त्याचे औवचत्य सािून 15 ऑक्टोबिला ग्रामीण मवहला ज्या खज्या 

अिागने अन्निात्या आहेत, त्याांच्या नावाने साजिा किावा असे आव्हान आांतििाष्टर ीय मवहला सांघटनाांनी केले 

होते. त्यामुळे काही िेशाांमधे्य 1997 पासून हा विवस साजिा केला जातो. सांयुक्त िाष्टर सांघाने 2007 

साली एका महत्त्वाच्या ठिावाद्वािे औपचारिक मान्यता विली व 2008 पासून तो अनेक िेशाांना अमलात 

आणण्यास सुरूवात केली. या ठिावामधे्य ग्रामीण ववकास, अन्नसुििा आवण गरिबीचे वनवािण यामिील 

ग्रामीण मवहलाांचे योगिान असल्याचे नमुि केले आहे. तसेच ग्रामीण मवहलाांची स्थिती सुिािल्याच्या 

दृष्टीने पोषक वाताविण वनमागण किणे, वलांगभाव, जात-िमग-वगगसािख्या ववषमतेमुळे वनमागण झालेले अडिळे 

िूि करून त्याांचा सांपूणग सहभाग वाढवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न किणे, योजनाांचे वनयोजन, अमांलबजावणी व 

मुल्याांकन यामधे्य त्याांचा पूणग सहभाग घडवणे, कायिे व िोिणे यामधे्य आवश्यक त्या सुिािणा करून 

ग्रामीण लोकाांच्या जीवनामधे्य वषागनुवषे चालत आलेल्या समस्ाांचा अभ्यास किणे व त्यावि उपाययोजना 

किणे अत्यांत महत्वाचे आहे. 

सामावजक समसे्चा अिग : 

 सामावजक समस्ाांचे अध्ययन किीत असताना सवगप्रिम सामावजक समस्ा म्हणजे काय? हे 

समाजावून घेणे आवश्यक आहे. सामावजक समस्ा म्हणजे एखाद्या समाजातील लिणीय सांखे्यच्या 

व्यक्तीच्या सामावजक वतगनातील वबघाड वकां वा पिभ्रष्टता, जी त्या समाजातील इति अनेक सिस्ाांना 

गांभीि परिणाम भागावयास लावते.  मुलत: सामावजक समस्ा या नौवतक होत. एखाद्या समाजातील 

बहुसांख्य सिस् जेव्हा व्यवहािाच्या पदितीला वकां वा परिस्थितीला आपत्तीकािक अिवा अयोग्य मानतात, 
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तेव्हा त्या सामावजक समस्ा होत. तसेच त्या समसे्चे वनिाकिण किण्यासाठी आवण त्याांची व्याप्ती 

कमी किण्यासाठी सुिािात्मक िोिणे, योजना व प्रत्यि सेवाकायागची आवश्यकता आहे. 

उविषे्ट : 

1) स्ियाांच्या समस्ाांचे महत्व जाणून घेणे. 

2) स्ियाांच्या ववववि मुलभूत समस्ा अभ्यासणे. 

3) स्ियाांच्या ववववि समस्ाविील उपाययोजना सुचववणे.  

सांशोिन पदिती : 

 प्रसु्तत शोिवनबांिासाठी ग्रामीण स्ियाांच्या मुलभूत समस्ा व उपाययोजना या शीषगकाअांतगगत 

अभ्यास किण्यात आला आहे. यामधे्य सांशोिन वनबांि, पुस्तके, वनयतकावलके, मावसके व सांकेतथिळ 

याांच्या माध्यमातून अभ्यास किण्यात आला आहे. 

ग्रामीण स्ियाांच्या मुलभूत समस्ा : 

 जगातील सवग समाजात िोचे अस्स्तत्व महत्वाचे आहे. वतच्यावशवाय पयागय नाही असे उिुगतील 

प्रवसदि कवी अलामा इकबाल याांनी म्हटले आहे. पिां तु तिीही जगभिात आपल्याला िी-पुरूष समानता 

आढळत नाही. त्यामुळे िीयाांच्या जीवनामधे्य अनेक मुलभूत समस्ा वनमागण झालेल्या आहेत. 

 

 

1) कौटुांवबक समस्ा : 

 सांयुक्त कुटुांब असो वकां वा ववभक्त कुटुांब कें द्रथिानी पुरूष असतो. त्या कुटुांबामिील महत्त्वाचे 

सवग वनणगय पुरूष घेतो. कुटुांबातील मुलीला लग्न झाल्यानांति पतीच्या घिी जावे लागते. म्हणजेच 

कुटुांबव्यवथिेमधे्य िीला नगण्य थिान आहे. पुरूषप्रिान सांसृ्कतीमुळे वांशाला मुलगाच हवा हा दृष्टीकोन 

असल्यामुळे िीयाांविती सतत कुटुांबामधे्य अन्याय झालेला असतो. सतत िी पुरूषामिील भेिभावामुळे 

आज मुली ांचे घटते प्रमाण ही िेशापुढची एक महत्त्वाची समस्ा बनली आहे. 

2) वववाहववषयक समस्ा : 

 भाितीय समाजामधे्य मुली ांचा लवकि वववाह किण्याची मानवसकता वनमागण झालेली आहे. लवकि 

वववाह झाल्यामुळे िीच्या जीवनामधे्य अनेक समस्ा वनमागण होतात. बाळां तपणामधे्य अनेक िीयाांचा 

मृतू्य होतो. ग्रामीण कुटुांबामधे्य आजही मुलगा आवण मुलगी याांच्यामधे्य फिक केला जातो. वशिण, 

आिोग्य अशा घटकामधे्य असमान वागणूक विली जाते. आजही भाितामधे्य स्ियाांचे वशिण ही समस्ा 

आहे. 2011 सालच्या जनगणनेनुसाि पुरूषाांचे वशिणाचे प्रमाण 82 टके्क असून िीचे प्रमाण 65 टके्क 

इतके आहे. 

3) श्रम ववभाजन : 

  आज सवग समाजातील स्िया घिातून बाहेि पडून अिागजगन किीत असून आपल्या कुटुांबाला 

आविगक हातभाि लावीत आहेत. याला कोणतेही कुटुांब अपवाि नसेल. महत्त्वाचा फिक म्हणजे िी 

अिागजगन किीत असताना कौटुांवबक जबाबिािी िेखील पाि पाडत असते. त्यापासून वतची सुटका नसते. 

यामुळे कुटुांबातील पुरूषाांपेिा वतला मानवसक आवण शािीरिक, िकवा येणे, शिीिातील िक्त कमी होणे, 

पाठ व कां बि िुखणे अशा अनेक शािीरिक व्यािी वनमागण होतात. 

4) मालमत्ता : 

 स्िया कमवू लागल्या तिीही त्याांच्या स्वत:च्या कमाईवि त्याांची मालकी असतेच असे नाही. 

अनेकवेळा त्याांची कमाई ही पतीच्या वकां वा ववडलाच्या हवाली किावी लागते. वतच्या उत्पन्नातून घेतलेले 
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घि वा इति वसू्तवि श्रदिा वतचा हक्क असतोच असे नाही मालमते्तमधे्य सुदिा वतच्यावि अन्याय झालेला 

आहे.  

5) हुांडा पदित : 

  भाितामधे्य पूवागपाि हुांडा पदित अस्स्तत्वात आहे. भाितातील प्रते्यक प्राांतात, जातीत अगिी 

िमागत सुदिा आजिेखील ही प्रिा मुळ िरून आहे. या प्रिेचे रूपाांति वौवाहीक जीवनामधे्य एका 

भयांकि समसे्त रूपाांति झाले आहे. या समसे्ला प्रामुख्याने िीयाच बळी पडतात. 

 

6) वौवावहक जीवन : 

 आज स्िया प्रते्यक िेत्रात आपला ठसा उमटवीत आहेत. आपल्या िैनांविन कामकाजाबिोबिच 

कौटुांवबक जबाबिाज्या िेखील समिगपणे पाि पाडत आहेत. स्िया घिाबाहेि यशस्वी ठित असतील 

ति त्याांचे ते यश मोठ¶ाा आनांिाने मान्य किाण्याऐवजी त्याांच्या मनात सांशय बळावतो व त्यातून घिामधे्य 

कलह वनमागण होतो व  या कलहाची पवहली बळी ही िी असते. 

7) पुरूषाांची व्यवसनाविनता : 

 अनेक कुटुांबातील पुरूष हे व्यसनाच्या आहािी गेलेले असतात. पिां तु त्याांना कोणी काहीही 

जाब ववचाित नाही. कािण कुटुांबप्रमुख हा पुरूष असतो. पण त्याांच्या व्यसनामुळे कुटुांब उदिवस्त 

होते. त्याचा परिणाम त्या कुटुांबातील िीला अनेक शािीरिक व मानवसक जाचाला सामोिे जावे लागते. 

कालाांतिाने त्याच िीला कुटुांबाची जबाबिािी घ्यावी लागते. कुटुांबामधे्य वनमागण झालेल्या प्रश्ाांना पुरूषाला 

जबाबिाि न मानता िीलाच त्याच िोष विला जातो.  

8) अपत्य न होणे : 

 आजही समाजामधे्य िाम्पत्याला अपत्य न होणे यामधे्य पती-पत्नी यापौकी कुणामधे्य तिी िोष 

असू शकतो. मात्र आजपण िीलाच जबाबिाि ििले जाते. वौद्यकीयदृष्ट¶ाा िी जबाबिाि नसली 

तिीही कुटुांबात, समाजात वतच्याकडे वाांझ म्हणून पावहले जाते याचा परिणाम त्या िीच्या शािीरिक व 

मानवसकतेवि होतो. 

9) आिोग्यववषयक समस्ा : 

 आिुवनक भाितात परिवतगनाचे वािे जोमाने वाहात असले तिीही ग्रामीण भागातील स्ियाांच्या 

आिोग्यववषयक प्रश्ाांकडे िुलगि झालेले विसते. स्ियाांच्या आिोग्याच सांबांि केवळ स्ियाांशी वनगडीत 

आहे असे नाहीति स्ियाांच्या आिोग्याचा सांबांि जन्माला येणाज्या प्रते्यक मुला-मुलीशी आहे. ग्रामीण 

भागातील स्ियाांच्या आिोग्याचा प्रश्ाांची सुरूवात कुपोषण, अस्वच्छता, वशिणाचा अभाव, आिोग्यववषयक 

सुवविाांचा अभाव व मानवसक ताणतणाव होतो व त्यामिुन अनेक आजािाला स्िया ह्या बळी पडतात. 

ग्रामीण िीच्या मुलभूत समसे्विील उपाययोजना : 

1) कौटुांवबक वहांसाचािातून मवहलाांचे सांििण अविवनयम 2005 हा कायिा 26 ऑक्टोबि 2006 पासून 

लागू किण्यात आला.  

2) हुांडा व स्ियाविील वहांसाचाि या अवनष्ठ प्रिाांचे समूळ उच्चाटन किण्यासाठी भाितीय िांड 

सांवहतेच्या कलम 498 (अ) नुसाि हुांडा वकां वा अन्य वहांसाचाि किणाज्या व्यक्तीवि कािवाई केली जाते. 

3) मवहला सांघटनाांची थिापना करून िी शक्तीद्वािे पीवडत मवहलाांना मित केली पावहजे.  

4) ग्रामीण मवहलाांच्या ववववि समस्ावि उपाययोजना म्हणून जनजागृती, सिकाि, अशासकीय सांघटना, 

समाजसेवक कायगकते आिी ांच्या माध्यमातून मवहलाांच्या समस्ाववषयी जनजागृती केली पावहजे. 
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5) सिकािने हुांडाप्रवतबांिक कायिा सांमत केलेला आहे. हुांडा िेण्याघेण्यास प्रोत्साहन िेणाज्या 

व्यक्ती ांना 5 वषे कैि व 15,000 रू. िांडाची वशिा होऊ शकते. 

6) हुांडा पदितीववषयी पुरूषाांची मानवसकता बिलणे आवश्यक आहे.  

7) मुली ांचे वशिणातील गळतीचे वाढते प्रमाण कमी किण्यासाठी िी-पुरूष असा भेिभाव न 

किता िोघाांना पण वशिण प्रवाहात समान सांिी विली पावहजे. 

8) स्ियाांना आविगकदृष्ट¶ाा सिम किण्याकिीता त्याांना उच्च वशिणात सांिी उपलब्ध करून िेणे 

गिजेचे आहे. 

9) भाितात सद्यस्थितीमधे्य शहिापेिा ग्रामीण स्ियाांचे सािितेचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे 

सामुिावयक आिोग्याच्या सांिभागत त्याांना जाणीव नसते ती जाणीव वनमागण करून िेण्यासाठी साििता 

वाढववणे आवश्यक आहे. 

10) आजही समाजात पतीच्या व्यसनाविनतेमुळे ग्रामीण मवहला मोठ¶ाा प्रमाणात बळी पडत आहेत. 

त्यावि उपाय म्हणून शासनाने व्यसनमुक्तीचे कडक कायिे करून त्याची कठोि अमांलबजावणी किणे 

आवश्यक आहे. 

सािाांश :  

 सािाांशरूपाने ग्रामीण मवहलाांच्या मुलभूत समस्ा व उपाययोजना या शोिवनबांिावि प्रकाश 

टाकला असता ग्रामीण मवहलाांच्या वेगवेगळ्या समस्ा आहेत. त्यामधे्य कौटुांवबक समस्ा, वववाहववषयक 

समस्ा, श्रम-ववभाजन, मालमत्ता, हुांडा पदित, वौवावहक जीवन, पुरूषाांची व्यसनाविनता, अपत्य न होणे, 

आिोग्यववषयक समस्ा या गांभीि स्वरूपाच्या समस्ा आहेत याांचे कायमस्वरूपी उच्चाटन किण्यासाठी 

समाजातील सवग घटकाांनी पुढे येवून साांवगतलेल्या उपाययोजनाांची अांमलबजावणी किण्यात यावी. 
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