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

JETIRDK06106 Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) www.jetir.org 324 
 

"ग्रामीण भागातील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी 

कुट ूंबातील महहलाूंचे हशक्षण समाजशास्त्रीय 

अभ्यास" 

प्रा.डॉ. यादव घोडके, 

समाजशास्त्र हवभाग, 

वसूंतदादा पाटील महाहवद्यालय, पाटोदा हज. बीड. 

 

प्रस्तावना : 

 महाराष्ट्र जमीन सुधारणा कायद्यामुळे कधी नाही तेवढे महत्वपूणण सुधारणा घडुन आल्या आहेत. या 

कायद्यामुळे राज्यात अनेक महहलाांच्या नावावर जहमनी करण्यात आल्या आहेत. त्ाांचा पररणाम म्हणजे समाजसुधारणा 

आपोआपच होत आहे. हवहवध पांचवाहषणक योजनाांच्या आधारे जलहसांचनाच्या सोयी, हपण्याच्या पाण्याची सोय, आहण रसे्त 

बाांधणी केली जाऊ लागली. शेतीच्या कामासाठी बाजारपेठा हनमाणण केल्या जाऊ लागल्या आहेत. शेतीच्या आहण 

शेतकज्याांच्या हवकासासाठी सहकार तत्व 1904 पासून हनमाणण केले आहे. या सवाांचा फायदा हा गरीब व मध्यम 

शेतकरी महहला व पुरषाांना न होता श्रीमांत शेतकज्याांनाच अहधक प्रमाणात   झाला आहे असे हनदशणनासयेते. 

महाराष्ट्र राज्यात मराठा जात प्रभावी असली तरी त्ातील काहीलोक श्रीमांत आहेत. परां तु बहूताांशी मराठा कुलबी हे 

हनधणण, अल्पभूधारक व भूहमहीन आहेत. तसेच राज्यात अनेक जाती भूहमहीन आहेत. त्ाांचा आहथणक, सामाहजक आहण 

शौक्षहणक हवकास करणे आवश्यक आहे. जे सधन शेतकरी होते त्ानीच हवहवध योजनेचा लाभ घेतला आहे. इतके 

लोक गरीब असल्यामुळे हनधणणच राहीले आहेत.1 

 भारत सरकारने पहहल्या पांचवा Ýषक योजनेत शेती के्षत्रासाठी केलेली तरतुद समाधनकारक असल्यामुळे त्ापुढे 

एखादी अपवादात्मक पांचवाहषणक योजना सौडता शासनाने शेती के्षत्रासाठीची तरतुद मोठया प्रमाणात कमी केली. 

शासनाचा शेतीकडे पाहण्याचा उदासीन दृहष्ट्कोन शेतकज्याांच्या हजावर बेतला. त्ात हशक्षणचे प्रमाण कमी असल्यामुळे 

सांपूणण शेतकरी कुटुांब खचले आहण आत्महते्चे मागण जवळ करण्यात आला.  

 शेतीसाठी केवळ अडीच टके्क तर हसांचनासाठी 0.35 टके्क म्हणजेच अध्र्या टक्क्यापेक्षा कमी आहे. म्हणून 

शेतकरी आत्महते्सारख्या अधोरी मागाणचा अवलांब करू लागला आहे. शेतकज्याांच्या अथणकारणात महत्त्वपूणण बदल 

करून शेतीतील गुांतवणुक मोठया प्रमाणात वाढहवण्याची आवश्यकता आहे. तरच शेतकरी आत्महत्ा थाांबतील व 

शेतकज्याांच्या महीला हवधवा होणार नाहीत आहण शेतकज्याांचे कुटुांब उघडयावर पडणार नाही. या उलट सुधारणा 

झाल्याहशवाय राहणार नाही हे हत्रकाल बाधीत सत्आहे. 

उहिष्ट्ये :  

 ग्रामीण भागातील आत्महत्ाग्रस्त शेतकरी कुटुांबातील महहलाांचा शौक्षहणक दृष्ट्ीकोण या हवषयाची उहिष्ट्ये 

पुढील प्रमाणे साांगता येतील. 

1)   शेतकज्याांच्या आत्महते्चे प्रमाण पाहाणे. 

2)  आत्महत्ाग्रस्त शेतकरी कुटुांबाची शौक्षहणक पररस्थथतीचा अभ्यास करणे. 

3)  शेतकरी आत्महते् अगोदर व नांतर आहथणक व सामाहजक घटकाांचा अभ्यास करणे.  

 आज देशात सवणत्र अल्पभूधारकतेची प्रहिया वेगाने फोफावत आहे. त्ामुळे अनेक जहमनी पीक अयोग्य व 

आहथणक दृष्ट्या हनरूपयोगी ठरत आहेत. त्ात हवधवा महहला शेतकरी शेतीतून उत्पन्न कमी काढते कारण मशागत 

कमी होऊ वेळैवर होत नाही असे हदसते.  

 लोकसांखे्यच्या वाढत्ा दबावामुळे वरच्या स्तरातल्या जहमनी हवभागल्या जाऊन त्ाांचा आकार घटतो आहे. तर 

खालच्यास्तरात मुळातच छोटया असलेल्या जहमनीचे मालक भूहमहीन होत आहेत. त्ाचा वाईट पररणाम म्हणजे 

http://www.jetir.org/


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

JETIRDK06106 Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) www.jetir.org 325 
 

शेतकरी आत्महते्त वाढ झाली, सवण जबाबदारी महहलाांवर पडल्यामुळे कुटूांबाच्या सवण गरजा भागहवण्यास असमथण ठरत 

आहेत. अशाकुटूांबाांची हाल होताांना हदसते.  

 कनाणटकातल्या शेतकज्याांच्या आत्महत्ाच्या कारणाबाबत अहलकडेच झालेल्या एक अभ्यासाच्या दरम्यान असे 

लक्षात आले की, शेतकरी कुटुांबाला तगधरण्या इतकी ही जमीन अनेक कुटुांबाकडे हशल्लक राहीलेली  नाही.2 

तक्ता ि. 01 

मराठवाडयातील आत्महत्ा केलेल्या शेतकज्याांची आकडेवारी 

अ.ि. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

हजल्हा बीड नाांदेड उस्मानाबाद औरांगाबाद लातूर परभणी जालना हहांगोली एकूण 

शेतकरी आत्महत्ा 586 177 154 131 91 84 66 35 1384 

 

 वरील तक्ता ि. 01 मधे्य मराठवाडयात 1384 शेतकरी आत्महत्ा झालेल्या आहेत. नाहपकीत कजणवारीपणा 

आहण हशक्षणाचा अभाव असल्यामुळे शेतकरी आत्महते्चे प्रमाण वाढत चालले आहे असे प्रते्क्षात मुलाखती घेताांना 

हनदशणनास आले आहे. 

 ग्रामीण भागात पुरूषाचे प्रमाण कमी आहे. त्ात महहलाांचे हशक्षणाचे प्रमाण पुरूषापेक्षा कमी असल्यामुळे 

अज्ञान आहण अांधश्रदे्धचे प्रमाण जास्त आहे. कुटुांब प्रमुखाने आत्महत्ा केल्यामुळे कुटुांबातील सवण समस्ाांना महीला 

सक्षमपणे तोांड देऊ शकत नाही. दु:खाचा डोांगर कुटुांबावर कोसळलेला असल्यामुळे शेती खचण आहण उत्पन्न याचा 

ताळमेळ कुटुांबातील महहलाांना बसत नाही. 

तक्ता ि. 02 

हवदभण - मराठवाडयात सरासरी रोज 03 शेतकरी आत्महत्ा 

मराठवाडा हवदभण 

अ.ि. हजल्ह्याचे नाव शेतकरी आत्महते्ची सांख्या हजल्ह्याचे नाव शेतकरी आत्महते्ची सांख्या 

1) औरांगाबाद 98 अमरावती 208 

2) जालना 64 अकोला 96 

3) परभणी 64 यवतमाळ 148 

4) हहांगोली 32 बुलढाणा 138 

5) नाांदेड 107 वाहशम 50 

6) बीड 147 वधाण 60 

7) लातुर 84   

8) उस्मानाबाद 108   

 एकुण 704 

 700 

 

 

 जानेवारी ते ऑगस्ट या आठ महहन्याच्या कालावधीत दोन्ही हवभागात 1404 शेतकज्याांची जवन सांपवले आहे.  

 हनसगाणची अवकृपा, हवस्कटलेली आहथणक घडी, नाहपकी, दूष्काळी पररस्थथती आहण कोटुांहबक हचांता या कारणामुळे 

हवदभण - मराठवाडयात हदवसाकाठी तीन शेतकरी आत्महत्ा करीत असल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे.  

http://www.jetir.org/


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

JETIRDK06106 Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) www.jetir.org 326 
 

 अधणवट हशक्षीत असल्यामुळे आहण हशक्षणाचा अभाव असल्यामुळे ग्रामीण भागात शेतकरी आत्महत्ा होत 

आहेत. शेतकरी आत्महते्नांतर त्ा कुटुांबातील महहला अनेक समस्ाांना तोांड देताांना हदसून येते. शासकीय मदत 

वेळेवर हमळत नाही. जी हमळते ती अल्पस्वरूपाची आहे. 70,000/- रू. दामदूप्पटी वर टाकतात, तर 30,000/- रू. 

रोख स्वरूपात देतात. हमळालेल्या रक्कमेतून त्ा कुटुांबाांचा खचण भागहवता येत नाही. 

उपाय योजना: 

1) शेतकरी आत्महते्च्या मदतीमधे्य दूप्पट वाढ करावी. 

2) शेती उत्पन्नासाठी कायम स्वरूपी योजना आखावी. 

3) शेतकरी मदत हा सवणस्वी उपाय योजना नाही. 

4) शेतकरी नुकसान भरपाई दूप्पट करण्यात यावी.  

साराांश : 

 ग्रामीण भागात हशक्षणाचा अभाव आहे. प्रते्क गावात 4 थी पयांत शाळा आहे. काही आांतरावर 7 वी पयांत 

हशक्षणाची व्यवथथा हदसून येते तर जास्त आांतरावर 10 वी पयांत हशक्षण घेता येते. उच्च माध्यहमक व महाहवद्यालयीन 

हशक्षण घेण्यासाठी तालुका हकां वा हजल्ह्याच्या हठकाणी जावे लागते.  महागडया हशक्षणामुळे महाहवद्यालयीन हशक्षण 

ग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुांबातील व्यस्क्त घेऊ शकत नाही बज्याच शेतकरी कुटुांबातील मुलाने पौशा अभावी 

हशक्षण घेत नाही तर सुरू असलेले हशक्षण मधे्यच सोडून हदलेलेआहे असे हदसून येते. 
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