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प्रस्तावना :  

 महाराष्ट्र राज्य नननमितीनंतर ननयोजन काळात महाराष्ट्र ाचा, सामानजक, राजकीय, आनथिक, तांनिक, शौक्षनिक आनि 

सांसृ्कनतक के्षिात प्रगती झालेली निसून येते. आज आनथिक, सामानजक, राजकीय आनि शौक्षनिक के्षिाचा नवचार 

करता पुरुषांच्या बरोबरीने स्त्रियांचा िेखील सहभाग वाढलेला आहे. 1970 पयंत िीयांना ''चुल आनि मूल'' इथपयंत 

मयािनित ठेवण्यात आले होते. 1970 साली ''ईश्वर बोसरप'' यांनी ''मनहला आनि आनथिक नवकास'' हा गं्रथ प्रकानशत 

करुन आनथिक नवकासात मनहलांचा वापर करमा पद्धतीने करता येईल याचा अभ्यास करण्यात आला. बुखारेस्ट 

यांनी 1970 च्या जागनतक मनहला पररषिेत ''मनहला सक्षमीकरिानवषयी'' आपले नवचार मांडले. 1975 च्या म्ॉ स्त्रिको 

येथील संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या परीषिेने ''1975 ते 1985'' हे वषि ''आंतरराष्ट्र ीय मनहला वषि'' म्हिून घोनषत करण्यात 

आले. आज घडीला िी सक्षमीकरिासाठी अनेक उपाय योजना केल्या जात आहेत, तरी िेखील समाजात मनहलांना 

पुरुषांच्या तुलनेत िुय्यम स्थान िेण्यात आलेले निसून येते. 

संशोधनाची उनिष्ट्ये : 

1. महाराष्ट्र ातील मनहलांच्या आरोग्य स्त्रस्थतीचा आढावा घेिे. 

2. ग्रामीि नवकासातील मनहलांचे योगिान अभ्यासावेत. 

संशोधन पद्धती : 

 प्रसु्तत शोधननबंधासाठी नितीय साधन सामग्रीचा वापर करण्यात आला आहे. संिभि गं्रथ, मानसके, अहवाल, 

संशोधन पनिका, संशोधन पेपर, अग्रलेख, वतिमान पि आनि संकेतस्थळांचा वापर संशोधनासाठी करण्यात आला आहे. 

मनहला आनि आरोग्य सुनवधा : 

 आनथिक आनि सामानजक नवकासासाठी आरोग्य हा महत्त्वाचा घटक आहे. 2018 च्या ''Healthy states 

progressive India Report on the Ranks of States and Union Territories - Health live index'' नुसार महाराष्ट्र आरोग्याच्या दृष्ट्ीने 

िेशात नतसज्या स्थानी आहे. परंतु नशक्षि आनि आरोग्याबाबतीत मनहलांच्या स्त्रस्थतीत समाधानकारक नाही. 

महाराष्ट्र ात मनहलांच्या स्त्रस्थतीनवषयी प्रािेनशक, नजल्हा, तालुका, शहरी आनि ग्रामीि भागानुसार फरक असलेला निसून 

येतो. महाराष्ट्र ात मनहलांना खालील आरोग्य समस्या भेडसावतात. 

1) जननक्षम आरोग्य - महाराष्ट्र ात 1961 ते 2011 पयंत जन्मिर व मृतू्य िरात घट होताना निसून येते. परंतु 

माता मृतू्य, बाल मृतू्य यांची संख्या आजिेखील मोठी आहे. जानेवारी 2016 ते 2019 या कालावधीिरम्यान माता मृतू्य 
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आनि बालमृतू्यचे प्रमाि 80 हजार एवढे होते. प्रसुतीसमयी मृतू्य पाविाज्या मनहलांचे प्रमाि आजिेखील लाखामागे 

61 एवढे आहे. बाल नववाह प्रमाि अनधक असल्यामुळे जननक्षमतेचे प्रमाि जास्त असलेले निसून येते. 

2) पोषिनवषयक समस्या : अपुरा आनि कमी पोषि आहार असिे आरोग्याची मुख्य समस्या आहे. पोषि 

आहाराच्या अभावामुळे आनिवासी समाजात कुपोषिाचे जास्त असल्याकारिाने तेथे बाल मृतू्य व माता मृतू्यचा िर 

जास्त आहे. पोषि आहाराच्या कमतरतेमुळे कुपोषिाचे प्रमाि जास्त असल्याचे निसते. एकूि गरोिर मनहलांपौकी 

51.4% मनहलांमधे्य रक्ताचे प्रमाि कमी असून 41% मनहलांचे वजन कमी आहे. 

संसगिजन्य आजार : 

 मनहलांच्या बाबतीत संसगिजन्य आजार ही एक मुख्य समस्या आहे. संसगिजन्य आजारात मनहलांचे प्रमाि 

60% आहेत. स्वत:च्या आरोग्याची काळजी घेण्यात उिानसन असिाज्या मनहलांमधे्य लैंनगक संसगिजन्य आजाराचे 

प्रमाि जास्त आहे. आरोग्य मंिालय भारत सरकारच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्र ात संसगिजन्य आजाराचे प्रमाि 

पुरुषांमधे्य 35% तर मनहलांमधे्य 65% आहे. िाररद्रय, रूढी-परंपरा, नशक्षिाचा अभाव, परावलंबी इत्यािी कारिांमुळे 

मृतू्यमुखी पडिाज्या मनहलांचे प्रमाि पुरुषांपेक्षा जास्त आहे. 

ग्रामीि नवकासात मनहलांचे स्थान : 

 आनथिक नवकास साध्य करायचा असेल तर ग्रामीि के्षिाचा नवकास होिे महत्त्वाचा आहे. महाराष्ट्र ातील एकूि 

लोकसंखे्यपौकी 52.7% लोकसंख्या कृषी के्षिात कायिरत आहे. वाढते औद्योनगकीकरि व नागरीकरिामुळे ग्रामीि 

लोकसंखे्यच्या प्रमािात घट झाली आहे. 2011 च्या जनगिनेनुसार महाराष्ट्र ात ग्रामीि भागातील मनहलांचा श्रनमक िल 

सहभाग िर 38.9% होता. एकूि कृषी मजूरांपौकी 40% कृषी मजूर म्हिून मनहला कायिरत होत्या. तर पुरुषांचे 

प्रमाि 21% होते. 2011 मधे्य मनहलांचा कायि सहभाग िर 31.1% असून एकूि मनहला कामगारांचे प्रमाि ग्रामीि 

भागात 42.5% होते. ग्रामीि भागातील मनहला कामगारात 81% मुख्य कामगार आनि 19% नसमांत कामगार होत्या. 

 2011-12 मधे्य ग्रामीि भागात सं्वयरोजगार करिाज्या मनहलांचे प्रमाि 53.4% होते. ननयमीत पगारिार मनहलांचे 

प्रमाि 3.1%, हंगामी मनहला श्रनमकांचे प्रमाि 43.3% एवढे होते. नवकासाच्या प्रनियेत भारतात मनहलांना पुरुषांच्या 

प्रमािात अल्प संधी असल्याचे निसते. मनहला एकूि कामापौकी 66% कामे अनुत्पािक स्वरुपाची करतात. ग्रामीि 

भागातील मनहला असंघनटत के्षिात काम करताना निसून येतात. त्यामुळे त्यांना कोित्याही सामानजक सवलती उिा. 

ननवृत्ती वेतन, रजा इ. नमळत नाहीत. मनहला कामगारांना पुरुष कामगारांच्या तुलनेत कमी वेतन िेण्यात येते. 

 

समारोप : 

 महाराष्ट्र हे भारतात आनथिकदृष्ट्या सक्षम आनि पुढारलेले राज्य आहे. आनथिक, सामानजक, शौक्षनिकदृष्ट्या 

महाराष्ट्र ात नभन्नता नकंवा असमतोल नवकास झालेला निसून येतो. ग्रामीि नवकासात मनहलांचा सवाित जास्त वाटा 

असताना िेखील त्यांना िुय्यम िजािच समाजात निला जातो. मनहलांच्या आरोग्यनवषयक समस्या िेखील अनधक 

असून त्या समस्या कमी करण्यासाठी सरकारने कायि करावे. मनहलांच्या सवांगीि नवकासासाठी राज्यांप्रमािे 

समाजाने िेखील कायि करावे. 
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