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ग्रामीण महिलाच्या समस्या 

डॉ. किशोर उत्तमराव राऊत 

समाजशास्त्र कवभाग, 

संत गाडगे बाबा अमरावती कवद्यापीठ, अमरावती 

 

प्रस्तावना (Introduction) : 

 भारता संदभाात कवचार िरता आकदवासी, ग्रामीण व नागरी असे तीन भाग पाडले जातात.शासन प्रशासन 

आकण महसुलाच्या दृष्टीनेही त्याचे कवभाग पाडणे गरजेचे ठरते. त्याच्या अनुषंगाने  ग्रामीण के्षत्र (Rural Area) 

महत्त्वाचे ठरते. तेव्हाच त्याच्या कविासािडे लक्ष देता येते.  ग्रामीण के्षत्र आजही भारतात सवााकिि आहे. त्याच्या 

सवाांकगण कविासाकशवाय देशाचा खज्या अर्ााने कविास िरता येणार नाही. म्हणून भारत हा खेडयाचा देश आहे. 

तसेच भारत िृषी प्रिान देश असेही म्हटले जाते. या सवाांचा कवचार िरतांना ग्रामीण के्षत्र आकण कवशेष स्त्री 

पुरुष यासवाांचा कवचार िरताना त्यांच्या जीवनशौली , राहणीमान त्याचे वतान व्यवहार या बाबी पाहणे महत्त्वाचे 

ठरते. गेल्या किते्यि वषाापासून आजही ग्रामीण के्षत्र िायम आहे. अर्ाात बरेच पररवतान झाले असले तरी 

ग्रामीणाचा मोठा भाग आहे तसाच आहे. ज्यामुळे ग्रामीण के्षत्राची ओळख कदसून येते. 

 या शोि कनबंिात ग्रामीण के्षत्र गावे, स्त्री पुरुष आकण प्रामुख्याने मकहलाच्या समस्या, समसे्यची िारणे 

त्याचा दजाा व भूकमिा आकण एिूणच जीवनशौली अभ्यासण्याचा प्रयत्न आहे. ग्रामीण समाजाचा महत्त्वाचा व अिाा 

भाग त्याला मकहला ज्यांना सोडून ग्रामीण के्षत्राचा पूणााशाने कवचार िरता येणार नाही त्याकशवाय ग्रामीण मकहलाच्या 

समस्याचे कवशे्लषण िरता येईल. 

अध्ययनाची उदे्दश : 

 या अध्ययनात खालील प्रिारच्या उदे्दशाचा समावेश िरण्यात आला ते खालील प्रमाणे आहेत. 

1. ग्रामीण मकहलाच्या जीवन शौलीचे अध्ययन िरणे. 

2. ग्रामीण मकहलाच्या समस्या अभ्यासणे. 

3. ग्रामीण मकहलाच्या समस्याच्या िारणाचे कवशे्लषण िरणे. 

4. ग्रामीण मकहलाच्या समस्यावर उपाय सुचकवणे. 

वरील उदे्दशाला अनुसरुन ग्रामीण मकहलाच्या कववाहीि, िौटंुकबि, सामाकजि, आकर्ाि समस्याचे कवशे्लषण िेले 

आहे. दुय्यम तथ्याच्या आिारे मकहलाच्या एिूण समस्या, त्याचे िारणे आकण त्यावर िाही उपायही सुचकवल्या 

आहेत. 

ग्रामीण महिलाांची जीवनशौली : 

 ग्रामीण के्षत्रात मकहलाचा कवचार िरता मुळात ग्रामीण के्षत्र परंपरागत जीवन पद्धतीचे प्राबल्य असणारा 

भाग, ज्यामधे्य जातीय-िाकमाि प्रर्ा, परंपरा , चालीररती, संिेत , कवश्वास, कभन्न-कभन्न प्रिारची आहे. जोडीला 

सण समारंभ, उत्सव, देवी देवता ह्या सवा बाबी पाकहल्या तर ग्रामीण जीवनशौलीचे प्रकतकबंब आढळून येते. 

अर्ाात ह्या सवा बाबी िृषी के्षत्राशी जवळीि सािणाज्या आहे. ग्रामीणचे जीवन शेती व शेतीशी संबंिीत 

व्यवसायाशी कनगडीत म्हणावे लागते. यामधे्य मकहलाचा सहभाग, त्याचा दजाा व त्यानुसार भूकमिा अतं्यत महत्त्वाची 

आहे. ग्रामीण के्षत्रातील मकहलाही ग्रामीण परंपरागत जीवनशौलीचा अवलंब िरणाज्या आहेत. उपास, व्रत, 

वौिल्प यामधे्य त्या त्याचे जीवन जगत असून जोडीला शेतीशी संबंिीत व्यवसायात त्याचा सक्रीय सहभाग असतो. 

 ग्रामीण मकहला ह्या शेती व्यवसायात पुरुषाच्या बरोबरीने िाया िरताना आढळतात. शेतीमधे्य जवढे माणसे 

आहेत तेवढे िमीच. िारण माणसाकशवाय शेती िरता येत नाही. तंत्रज्ञनाचा पुरवठा वाढला असला तरी ग्रामीण 

के्षत्रात माणसे शेतीला लागतात. त्यात मकहलाचा सहभाग मोठा असतो. एिीिडे मकहलांना िुटंुबाची जबाबदारी 
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सांभाळतांना दुसज्या बाजुला शेती व्यवसायात पुरुषाच्या बरोबरीने िामे िरावी लागतात. त्यामुळे त्याचा सहभाग 

आढळतो. त्यातून त्यांच्या समस्या सुद्धा कनमााण होतात. िाही सोडकवल्या जातात तर िाही त्या पकलिडे 

असतात. एिूणच ग्रामीण मकहलाची जीवनशौली वौकशष्टयपूणा असल्याचे म्हणावे लागेल. वतामान स्थर्तीत वरवर 

मकहला सुखी व समािानी कदसत असल्यातरी अन्याय, अत्याचारात सातत्याने वाढ होतांना आढळते. उदा. 

उत्तरप्रदेशात 49,262, पकिम बंगाल 32,513, महाराष्टर 31,388, राजथर्ान 27422 तर सवाात िमी 

नागालँड मधे्य 105 आहेत. हे सवा आिडे 2016 चे आहेत. (http://en. wikipedia.org) 

ग्रामीण महिलाांच्या समस्या 

ग्रामीण के्षत्राचा कवचार िरता मकहला हा  समाजाचा अिाा भाग असतानाही त्याच्या समस्या बज्याच आहेत. या 

गुन्ांची अनेि प्रिार पाडले जातात. उदा. अपरािी कहंसा यामधे्य बलात्कार, अपहरण, हत्या तर िौटंुकबि 

कहंसेमधे्य पत्नीला बेदम मारणे , लैंकगंि दुरव्यवहार, कविवा व वृद्ध मकहलांना त्रास, तर सामाकजि कहंसेमधे्य पत्नी 

किंवा नवविुला हंडयासाठी त्रास देणे, संपत्तीमधे्य मकहलांचा हक्क नािारणे इत्यादी (आहजा 2000 : 239)  

या प्रिारचे अन्याय अत्याचार आढळून येतात. ग्रामीण मकहला संबंिी असणाज्या समस्या  त्या खालील प्रमाणे 

आहेत. 

1) वौयक्तीक समस्या :  

 ग्रामीण मकहला िुटंुबाच्या जबाबदाज्या पौलताना वौयक्तीि बाबीिडे पूणात: दुलाक्ष होते. उदा. शारीररि 

व मानकसि बौद्धीि दृष्टीने त्यांना स्वतंत्र थर्ानच उरत नाहीत. पररणामी शरीरावर त्याचा वाईट पररणाम कदसून 

येतो. िामिंद्याच्या गतेतून त्यांना आपल्या जगण्यािडे वेळच देता येत नाही. पररणामी अनेि आजाराचा सामना 

त्यांना िरावा लागतो. 

2) कौट ांहिक समस्या : 

 ग्रामीण मकहलांना िौटंुकबि जबाबदारी पूणात: पौलावी लागते. त्याच्या कशवाय िुटंुबाची िल्पनाही िरता 

येत नाही. उदा. मुलाला जन्म देणे, त्याचे पालनपोषण िरणे, त्याच्या व िुटंुबातील इतर सदस्याची िाळजी 

घेणे त्यामुळे त्यांना िौटंुकबि जबाबदारी पाहतांना अनेि  अडचणीचा सामना िरावा लागतो. 

3) आरोग्य हवषयक समस्या : 

 ग्रामीण के्षत्राचा कवचार िरता आरोग्यकवषयि सोयी सवलती बज्याच िमी असल्याचे आढळून येते. 

मकहलांना त्याच्या िाम, िंदे व जीवनशौलीमुळे  अनेि आजार होतात. िौटंुकबि िामे िरतांना स्वत:च्या 

शरीरािडे फारसे लक्ष कदल्या जात नाही. कनट िाळजी त्यांना घेता येत नाही. पररणामी आरोग्यकवषयि समस्यांना 

तोडं द्यावे लागते. 

4) पतीपत्नीचा  सांघषष : 

 ग्रामीण के्षत्रात पत्नीला असणारे  दुय्यम थर्ान त्यातून कतच्या िायााची अपेक्षा पाहता, पती पत्नी यामधे्य 

बज्याच वेळा संघषा होतो. पत्नी पायाखालची वाहान, चुल आकण मूल उपभोगाची वसु्त, त्यांनी िायम पुरुषाच्या 

मजी खाली जगावे ही भावना बज्याच कठिाणी आढळते. लहानमोठया िारणातून  पतीपत्नीचे संगडे-भांडणे होतात 

पररणामी बज्याच िुटंुबात संघषा असल्याचे कदसून येते. 

5) द य्यमत्त्वाची वागणूक : 

 ग्रामीण के्षत्रात पुरुषापेक्षा स्त्रीयांना दुय्यम दजााची वागणूि कमळते. यामधे्य आकर्ाि देवाण घेवाण, लग्न 

िाया, देवी देवतांचे सण समारंभ, वा उत्सवाच्या वेळी मकहलांना दुय्यम महत्त्व कदले जाते. एिूणच कनणाय 

प्रकक्रयेपासून त्यांना दूर ठेवले जाते. 

6) रुढी, परांपरा व धमाषचा प्रभाव : 

 ग्रामीण जीवनशौली परंपरागत वाढ रुढी कप्रय असते. तं्यााच्या जीवनावर जातीय व िाकमाितेचा प्रभाव 

अकिि असतो. सण, उत्सव, उपास, व्रत, प्रार्ाना इत्यादीमधे्य सहभागी असतात. या िाकमाितेमुळे मकहलांना 

सातत्याने डावलले जाते. 
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7) स्त्रीयाची दयनीय अवस्था : 

 भारतीय ग्रामीण समुदायातील मकहलाची स्थर्ती अकतशय वाईट असल्याचे कदसून येते. गावातील जातीय 

िाकमाि रचना पाहता स्त्रीला िायमच दुय्यमत्त्व व िकनष्ठ समजले जाते. उदा. कववाहाचा कनणाय िुटंुबातील पुरुष 

मंडळी घेतात. मग ते बालकववाह असो. वा संमती कववाह असो. त्याची जबाबदारी पुरुषाची असते. स्त्रीयांना 

िुटंुबाच्या कनणाय प्रकक्रयेत फारसे सहभागी िरुन घतले जात नाही. पती कितीही व्यसनी, दारुडया असला तरी 

पती परमेश्वर म्हणून मुिाटपणे त्याच्या अन्याय अत्याचाराला सहन िरावे लागते. समाजातील असणाज्या प्रर्ा-

परंपरा प्रामुख्याने स्त्री जीवनाशी अकिि कनगडीत ठेवल्या असून त्यांना सातत्याने दुय्यमत्त्व थर्ान देण्यािडे ग्रामीण 

व्यवथरे्चा िल असतो. 

8) दजाष आहण भूहमकेत पररवतषन : 

 ग्रामीण समुदायात पती पत्नीचा दजाा व भूकमिा बज्याच अंशी कभन्न असला तरी िाळाच्या ओघात त्यात 

मोठया प्रमाणात पररवतान झाल्याचे कदसून येतेाे. उदा. वतामान िाळात मकहलांना कमळालेले हक्क व अकििार 

जसे कशक्षणाचा अकििार, मकहला कशक्षण घेत असून बाहेर कवकवि पदावर नोिज्या कनकमत्ताने िाया िरतात 

पररणामी कतचा पारंपाररि दजाा बदलून नवीन दजाा व भूकमिेचा स्वीिार िेला. मकहला कितीही कशक्षण घेऊन 

बाहेर जात असणाज्या तरी पुरुषी मानकसिता आजही म्हणावी तसी बदलली नाही पती पत्नीचे कशक्षण, नोिरी, 

व्यवसाय याबाबतीत कभन्नता अकिि आढळते. एिूण मकहलाच्या दजाा व भूकमिेच्या पररवतानातून अनेि समस्याची 

कनकमाती होताना आढळते. 

9) आहथषक समस्या : 

 ग्रामीण मकहलाना नेहमी पुरुषावर अवलंबून राहावे लागते. मुलांना जन्म देणे, त्याचे पालनपोषण, घराची 

कनगा राखणेाे, मनाप्रमाणे नोिरी व व्यवसाय िरता येत नाही. पररणाम आकर्ाि परावलंबीत्व कनमााण होते. 

पुरुषाच्या मजीवर जगावे लागते. परंतु वतामान पररस्थर्ती पाहता ग्रामीण मकहला िामिंद्याच्या कनकमत्ताने घराबाहेर 

पडत असून िुटंुबाच्या उदरकनवााहामधे्य सहभागी होतात असे असले तरी, आजही मकहलांना डावल्याचे प्रिार 

अकिि आहे. 

10) हववािातील अांतर :  

ग्रामीण भागात मुलामुलीचं्या कववाह वयातील बरेच अंतर आढळते. मुलगा-मुलगी (विूवर) िायद्यानुसार बालि 

असतांना कववाह िेले जातात. िालांतराने त्यांच्यात मतभेद वाढतात. कवचार जुळत नाहीत. मनाची व भावनेची  

शारीररि पररपक्वता नसते. अशा अनेि बाबीमुळे कबजोड कववाह आढळतात. 

11) सास  साज्याचा िस्तके्षप : 

ग्रामीण के्षत्रात िौटंुकबि पातळ्यावर सासु सासज्याचा हस्तके्षप सवााकिि असतो. मुलाने  हे िरावे, ते िरु नये, 

असे वागावे, तसे वागू नये अशी अपेक्षा िरुन मुलावरील पिड िायम ठेवण्याचा प्रयत्न होतो. एिा बाजूला 

आईवकडल तर दुसज्या बाजुला पत्नी अशा वेळी िोणाची बाजु घ्यावी असा प्रश्न उपस्थर्त होतो त्यातून संघषा 

कनमााण होतो.  

वरील समस्याबरोबर कववाह प्रसंगी हंडा कदला नाही तर शारीररि व मानकसि छळ िेल्या जातो त्यातून होणाज्या 

हंडाबळी  सारख्या अनेि समस्या ग्रामीण मकहलामधे्य आढळून येतात. 

ग्रामीण महिलाच्या समस्यावरील उपाय : 

 ग्रामीण मकहलाच्या समस्याची तीव्रता लक्षात घेता िायद्याची बरीच तरतूद िेली आहे. कविवा कववाह 

िायदा 1856, सती बंदी िायदा 1829, बालकववाह प्रकतबंिि िायदा 1929, कहंदू कववाह िायदा 1956 , 

किभायाा प्रकतबंिि िायदा 1955, नोदंणी कववाह िायदा 1872 सुिारीत 1954, घटस्फोटाचा िायदा 1955 

सुिारीत 1976, पोटगी िायदा 1946, सुिारीत 1956, हंडा प्रकतबंिि िायदा 1961 सुिारीत 1984, 

मुलीचं्या अनौकति व्यापारा कवरोिी िायदा 1956, दत्त घेण्याचा िायदा 1956, वेशा व्यवसाय प्रकतबंिि िायदा 

1956, गभापात िायदा 1972, गभाजल परीक्षण कवरोिी िायदा 1988, मंुबई देवदासी संरक्षण िायदा 1934, 

औद्योकगि व श्रमकवषि िायदा 1976, फौजदारी िायदा 1983, िौटंुकबि छळापासून मकहलांचे संरक्षि िायदा 
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1982, तर िामाच्या कठिाणी होणारा लैंकगि छळ िायदा 1994 अशा प्रिारचे एि ना अनेि िायदे भारतीय 

संकविानाने तयार िेलेले आहे. या सोबतच खालील उपाय सुचकवले जातात. 

1. कशक्षणाचा प्रचार प्रसार िरावा. 

2. स्त्री पुरुष समानतेचा पुरस्कार िरावा 

3. स्स्त्रयांना हक्क व अकििाराची जाणीव िरुन द्यावी. 

4. बालकववाह बंदी आणावी व तसे िरणाज्यावर िठोर िारवाई िरावी. 

5. स्स्त्रयांना रोजगार व  स्वयंरोजगाराची कनकमाती िरुन द्यावी. 

6. िुटीर व लघु उद्योगाचा प्रोत्साहन द्यावे. 

7. मकहलांना सक्षम बनकवणे. 

8. पूणापणे दारु बंदी िरावी. 

9. मकहलांना स्वयंरक्षणाचे िडे द्यावे. 

10. िायद्याची िठोर अंमलबजाणी िरावी. 

11. मकहलांचे स्वतंत्र पर्ि कनयुक्त िरावे. 

12. पोलीस न्यायालयाने प्रामाकणिपणे कन:पक्षपातीपणे भूकमिा कनभावी. 

13. मकहलांवर अन्याय अत्याचार िरणाज्यास सरसिट फाशीच्या कशके्षची तरतूद असावी. 

14. मकहला कविासािरीता िृतीबध्द िायाक्रम िरावा. 

साराांश :  

ग्रामीण मकहलाच्या समस्या बज्याच आढळतात. ज्यामुळे ग्रामीण मकहलाचे जीवनच उध्वस्त झाल्याचे कदसून येते. 

चुल आकण मूल एवढयावरच त्यांनी राहावे पुरुष सांगले त्या प्रमाणे वागावे. िुटंुबायाची सेवा िरावी , मुिाटपणे 

जगावे अशा प्रिारची स्थर्ती ग्रामीण भागात सराासपणे आढळतात. मकहलावर होणारे अन्याय, अत्याचार मकहलाच्या 

समस्या पाहता त्यावर िायदेशीर उपायही होताना कदसतात. मकहलावर होणाज्या अन्यायाबाबत कतला जाब कवचारला 

जातो. आरोपी मात्र मोिळे राहतात एिूणच भारतीय संकविाना िारा सुरक्षा िवच आकण िडि िायदे असले 

तरी आजही मकहलांवरील अन्याय अत्याचार संपले नाहीत हा मोठा प्रश्न सवाांन समोर आहे. यािरीता िुटंुबा 

पासून सवाच घटिांनी िाया िरण्याची आवश्यिता आहे. 
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