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समाजिास्त्र हवभाग, 

हमहलांद कला मिाहवद्यालय, 

नागसेनवन, औरांगाबाद 

 

प्रस्तावना :- 

भारतीय संसृ्कतीला जवळपास 5 हजार वर्ााचा इततहास आहे, प्राचीन काळात भारतीय समाजात मतहलांचे स्थान 

पुरुर्ांच्या बरोबरीचे होते. परंतु आयाांच्या आगमनानंतर हळूहळू मतहलांचे स्थान पुरुर्ांच्या तुलनेत तनम्न होत गेले. 

पुरुर् प्रधान कुटंुबसंस्थेच्या प्रभावामुळे स्त्रियांचे कुटंुबातील व समाजातील स्थान तनम्न होत असतानाच त्ांच्यावर 

अनेक बंधनेही लादली गेली. त्ाचा पररणाम मतहलांच्या तिक्षण व पयाायाने तवकासावर झालेला स्पष्टपणे तदसून 

येतो. तिटीि कालखंडात समाजसुधारणेच्या चळवळी उदयास आल्या व इतर सुधारणांबरोबरच स्त्रियांच्या 

सुधारणेकडेही या चळवळीच्या माध्यमातुन लक्ष वेधले गेले. पररणामी स्त्रियांच्या संदभाातील तवतवध अन्यायकारक रुढी 

- परंपरा संपुष्टात येण्याबरोबरच स्त्रियांच्या तिक्षणाची दारे खूली झाली. 

म. फुले म्हणतात, "जर एक पुरुर् तिकला तर एक व्यक्ती तितक्षत होईल, पण एक िीला तिक्षण तदले तर एक 

कुटंुब तितक्षत होईल." म्हणुनच लोकिाही तवचार प्रणाली स्त्रिकारलेल्या आपल्या देिात िी-तिक्षणाचे तविेर् महत्व 

आहे. लोकिाहीत प्रते्क व्यक्तीला सारखाच अतधकार असतो. या अतधकाराचा योग्य वापर व्हावयाचा असेल तर 

पुरुर्ांच्या बरोबरीने िीही तिकली पातहजे, तिक्षणामुळेच िीचे जीवन बदलु िकते.  

संिोधनाची उतिष्टये : 

1. भारतीय स्त्रियांच्या तवतवध कालखंडातील स्त्रस्थतीचा अभ्यास करणे. 

2. ग्रामीण भागातील स्त्रियांच्या तिक्षणाचा आढावा घेणे.  

3. पुरुर्ांच्या तुलनेत मतहलांच्या तिक्षणाबाबतचा सामातजक दृष्टीकोन अभ्यासणे. 

4. ग्रामीण भागातील स्त्रियांच्या तिक्षणात येणाज्या अडचणीचंा अभ्यास करणे. 

5. ग्रामीण भागातील स्त्रियांच्या तिक्षणाच्या सद्यस्त्रस्थतीचा आढावा घेणे. 

संिोधन पद्धती : 

 प्रसु्तत िोध-तनबंध तयार करण्यासाठी तवतवध संदभा गं्रथ, मातसके, पातक्षके, साप्तातहके, दैतनक वृत्तपते्र, िासकीय 

अहवाल व इतर प्रकातित सातहत्ाचा उपयोग केला आहे.  

ग्रामीण भागातील िी-तिक्षणाची आवश्यकता : 

 भारत हा कृर्ीप्रधान देि असल्याने देिातील जवळपास 75 टके्क लोक ग्रामीण भागात राहतात. त्ामुळे 

ग्रामीण भागातील तिक्षणाच्या तवकासाची देिाला खरी गरज आहे.  देिाच्या एकूण लोकसंखे्यत 50 टके्क स्त्रिया 

आहेत. या स्त्रियांच्या तिक्षणाकडे दुलाक्ष करुन चालणार नाही. ही देिाची अधी लोकसंख्या म्हणजेच स्त्रिया 

अतितक्षत, अडाणी रातहल्या तर देिाचा तवकास होणार नाही असे मत पं. नेहरंुनी व्यक्त केले होते.  

 राष्टर ाचा दजाा उंचावयाचा असेल तर िीचा दजाा समाजामधे्य उंचावला गेला पातहजे. गावांचा व देिाचा 

तवकास घडवून आणण्यासाठी तवतवध तवकास योजनांमधे्य स्त्रियांचा सहभाग वाढतवला पातहजे. जमीन, पाणी, घर 

इत्ादी साधनांवरील िीच्या मालकी हक्काची भूतमका स्पष्ट झाली पातहजे. तवकासाच्या नवीन तंत्रज्ञानाचे प्रतिक्षण 

http://www.jetir.org/


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

JETIRDK06108 Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) www.jetir.org 330 
 

स्त्रियांना तदले पातहजे. बालतववाह, हंडाबळी, कौटंुतबक तहंसाचार आदी बाबत स्थातनक पातळीवर प्रबोधन व प्रत्क्ष 

कृती कायाक्रम तयार करुन त्ात स्त्रियांचा सहभाग वाढवून तनणाय प्रतक्रयेत त्ांना सहभागी करुन घेतले पातहजे, 

तरच राष्टर ाचा तवकास िक्य होईल. या सवा प्रतक्रयेत तनणाय घेण्याची भूतमका िी तेंव्हाच पार पाडू िकते जेंव्हा  

ततच्यातील अंगभूत गुणांचा तवकास होईल, ततच्यामधे्य तवचार करण्याची िक्ती येईल. चांगले-वाईट ततला समजू 

िकेल, हे सवा होण्यासाठी ग्रामीण िीला परंपरागत अज्ञानाच्या अंधकारमय जीवनातून बाहेर काढावे लागेल व ततला 

तिक्षण द्यावे लागेल.  ग्रामीण िी तिकली तरच ती तवचार करु िकेल व ग्रामीण समाजाच्या प्रगतीला हातभार 

लावू िकेल.  

िीची भूतमका माता व पत्नी एवढया पुरतीच मयाातदत रातहली नाही तर बदलत्ा समाजाच्या गरजा पूणा करण्यासाठी 

व ततच्या ित:च्या व्यक्तीमत्वाचा सवाांतगण तवकास घडवुन आणण्यासाठी िी-तिक्षणाची आवश्यकता आहे. कुटंुब, 

समाज व पयाायाने राष्टर ाच्या तवकासाच्या स्त्रिया तिल्पकार आहेत, त्ामुळे वेगवेगळे उतिष्ट साध्य करण्यासाठी िी-

तिक्षणाची आवश्यकता आहे.  

अ) सुसंस्कारासाठी िी-तिक्षण : 

िी  ही तदघाकाळ मातेची भूतमका पार पाडत असते, सामाजीकरणाच्या माध्यमातून आपल्या मुलांना सुसंस्कारीत 

करण्याची महत्वाची जबाबदारी िीची असते. त्ाचे व्यक्तीमत्व, चाररत्र्य व भतवष्य घडतवण्याची महत्वपूणा भूतमका 

िी पार पाडत असते, ही भूतमका योग्य ररतीने पार पाडण्यासाठी िी-तिक्षणाची आवश्यकता आहे.  

ब) समाज पररवतानासाठी िी-तिक्षण : 

 अलीकडील काळात िहरी समुदायात सामातजक पररवतान वेगाने होत आहे. परंतु त्ा तुलनेत ग्रामीण 

समाज अजूनही परंपरागत तवचारसरणी  व साधनांच्या चक्रवू्यहामधे्य अडकलेला आहे. सामातजक पररवतानाच्या 

मागाात स्त्रियांची संकुतचत वौचाररकता हा महत्वाचा अडसर ठरत आहे. डॉ. आंबेडकर म्हणतात, 'तिक्षण हे 

वातघणीचे दुध आहे, जो ते प्रािन करेल तो गुरगुरल्यातिवाय राहणार नाही.'  म्हणून स्त्रियांना तिक्षण तदल्यास त्ांची 

गुलामतगरीच्या मानतसकतेतून सुटका होईल. तसेच अन्याय, अत्ाचार इत्ादी  बाबी  संबंधी त्ांना मातहती तमळेल व 

त्ा तवचार करु लागतील.  त्ाचप्रमाणे समाजातील कालबाह्य अतनष्ट प्रथा, रुढी  यांच्यापासूनही त्ांची मुक्तता होईल 

व त्ांचे वतान अतधक मोकळे, अतधक आत्मतवश्वासपूणा होऊन समाज पररवतानाला त्ांचा हातभार लागेल व समाज 

पररवतानातील अडथळे दूर होतील.  

क) समानतेसाठी िी-तिक्षण : 

 मुला-मुलीचें तिक्षण समान व्हावे, दोघांवरही  समान संस्कार केले जावेत. स्त्रियाही माणूस आहेत, 

माणसासारखे जगण्याची  संधी त्ांना तमळायला हवी. स्त्रियांना तिक्षणाची वाट खुली केली पातहजे असा तवचार 

करुन कृती करणारे महात्मा फुले हे पतहलेच  तवचारवंत आहेत. या घटनेला तदडिे वर्ा होऊन गेली, परंतू अजूनही 

िी-तिक्षणाचा पातहजे तेवढा प्रचार तविेर्त: ग्रामीण भागात झालेला नाही, िी-पुरुर् तवर्मता आजही तदसून येते.  

 िीचे मुख्य काम घरकाम आहे, घरकाम दुय्यम म्हणून ततचेही स्थान दुय्यम मानले जाते. िीला समानता 

देण्याचा मुख्यमागा म्हणजे कामातील हा भेद नातहसा करणे, म्हणजेच घरातील ियंपाक, िच्छता बालसंगोपन ही 

कामे िी व पुरुर् दोघांनीही केल्यास िीचा दजाा समान होण्यास मदत होईल. 

ड) आत्मतनभारतेसाठी िी-तिक्षण : 

 ग्रामीण िी  ही परंपरेने बांधली गेलेली आहे, म्हणून ती परावलंबी आहे, ितंत्र तनणाय घेणे, एखादे काम 

ित:च्या मताने करणे,  या सवा बाबतीत ती मागे पडते. प्रते्क तठकाणी ततला पुरुर्ाचा आधार लागतो. तसेच 

सासरी गेलेली िी माहेराला मुकली असेही समजले जाते, त्ामुळे ततचे परावलंबीत्व अतधकच वाढते. िीला 

समाजात मानाचे स्थान तमळतवण्यासाठी आत्मतनभार होणे आवश्यक आहे व ही आत्मतनभारता आतथाक िातंत्र्याने 

तमळेल आतण आतथाक िातंत्र्य तमळतवण्यासाठी ततला अगोदर तिकावे लागेल.  

इ) आरोग्यासाठी िी-तिक्षण : 

 आजच्या बदलत्ा सामातजक व आतथाक पररस्त्रस्थतीत मानवी जीवनमान व राहणीमान यांच्यात  

झपाटयाने बदल होत आहे. तविेर्त: ग्रामीण समाजातील स्त्रियांच्या राहणीमानाचा दजाा तदवसेंतदवस खालावत 

आहे. कुपोर्णामुळे आजारी पडणाज्यांची संख्या वाढत आहे, बाळंतपणात मृतु्मूखी पडणाज्या स्त्रिया व अभाके यांचे 
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कारणही कुपोर्ण हेच आहे. नवजात अभाकांच्या मृतू्चे मुख्य कारण मातेचे अनारोग्य हेच असते. त्ांची अतं्त 

खालावलेली पोर्णाची पातळी व आरोग्याची   

न घेतलेली काळजी यामुळे अिक्त मुले जन्माला येतात व त्ातील काही मुले जगावीत म्हणून वारंवार बाळंतपणे 

ओढवून घेतली जातात. दोन बाळंतपणामधील कमी अंतर हे ही त्ांच्या मृतू्ला कारणीभूत ठरते. पौतष्टक आहार, 

गभाधारणा, बाळंतपण या गोष्टीचंी िािीय मातहती ग्रामीण स्त्रियांना तिक्षणाच्या माध्यमातून तमळाली तर 

आरोग्यासंबंधीचा मोठा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल.  

भारतातील िी-तिक्षणाचा तवकास : 

 भारताची ओळख जगाला वेदांमुळेच झाली, वेद हे सवाात प्राचीन मानले जातात. प्राचीन काळात स्त्रिया 

अध्ययनाबरोबरच अध्यापनाचेही काम करत असत. समाजात त्ांचा  'उपाध्याया' या नावाने उले्लख केला जात 

असे. कामंदकी या बौद्ध तभकू्षणीकडे तकते्क तठकाणाहून िेकडो तवद्याथी अध्ययनासाठी येत असल्याचा उले्लख 

आढळतो.  

 वौतदक काळात सुरु झालेली िी तिक्षणाची परंपरा त्ानंतरच्या काळातही तदसून येते. रामायणात तसता 

रोज संध्या करत असे. कौसल्या माताही मंत्रपठनादी सोबतच वौतदक यज्ञ करत असल्याचा उले्लख आला आहे. 

कालांतराने मुलीचं्या तववाहाचे वय कमी झाल्याने वेदाध्यायनाच्या बाबतीत त्ा मागे पडल्या. त्ातच पौरातणक व्रत-

वौकल्याचे प्रस्थ वाढले व स्त्रियांवरील बंधनातही वाढ होत गेली. इ.स. 1200 च्या सुमारास उत्तर भारतात 

मुसलमानी अंमल वाढत गेला व पडदा पद्धती रुढ होऊ लागली आतण घर हेच िीचे कायाके्षत्र बनले.  

इ.स. 1818 मधे्य पेिवाईचा अंत होऊन इंग्रजाची राजवट सुरु झाली, इंग्रजानी भारतात तिक्षणासंबंधी प्रयत्न सुरु 

केले.  इ.स. 1824 मधे्य अमेरीकन तमिनज्यांनी मंुबईत एतिेिीय मुलीकंररता खास ितंत्र िाळा स्थापन केली. 

1830 च्या सुमारास भारतभर खास मुलीचं्या अिा जवळपास 30 िाळा स्थापन होऊन त्ातून 500 पेक्षा जास्त मुली 

तिक्षण घेत होत्ा. 21 ऑगस्ट 1849 रोजी 'तद सु्टडंटस तलटररी अँड सायंतटतफक सोसायटी' च्या वतीने मराठी  तहंदू 

मुलीसंाठी 03 िाळा सुरु करण्यात आल्या होत्ा, त्ातून 24 तहंदू, 04 पारिी व इतर 44 मुली तिक्षण घेत होत्ा. 

 जगन्नाथ िंकरिेठ, भाऊदाजी मंगलदास, भगवान पुरुर्ोत्तम दास, दादाभाई नौरोजी  यांचा िी-तिक्षणास पूणा 

पातठंबा होता. इ.स. 1871 च्या सुमारास मेरी कारपेंटर यांनी मंुबई व पुणे येथील िी-तिक्षणास तविेर् उते्तजन 

तदले. 19 व्या ितकाच्या उत्तराधाात मुलीचं्या प्राथतमक तिक्षणासाठी खास वेगळा अभ्यासक्रम आखण्यात आला. 

इ.स. 1916 मधे्य महर्ी धोडंो केिव कवे यांनी िी-तिक्षणासाठी मतहला तवद्यापीठाची स्थापना केली.  इ.स. 

1848 मधे्य महात्मा फुले यांनी पूणे येथे मुलीसंाठी ितंत्र िाळा सुरु केली.  

 15 ऑगस्ट 1947 रोजी  िातंत्र्य तमळाल्यानंतर भारताने लोकिाही  िासन व्यवस्थेचा स्त्रिकार केला व 

राज्यघटनेने िी-पुरुर् दोघांनाही  समानतेचा अतधकार तदला. इ.स. 1947 मधे्य तवतवध तिक्षण संस्थेत तिक्षण 

घेणाज्या मुलीचंी एकूण संख्या 

41 लाख होती. ही संख्या 1960-61 मधे्य 1 कोटी 38 लाख 58 हजार एवढी झाली. िातंत्र्यप्राप्तीनंतर 13 वर्ाात सवा 

स्तरावर तिक्षण घेणाज्या मुलीचं्या संखे्यत 97 लाख 58 हजार इतकी वाढ झाली.  

 इ.स. 1921 मधे्य िी-साक्षरतेचा  दर 1.81 टके्क होता. इ.स. 1951 मधे्य िी-साक्षरतेचा  दर 9.45 टके्क 

होता.  

इ.स. 1981 मधे्य तो 24.82 टके्क होता, तर इ.स. 2011 च्या जनगणनेनुसार िी-साक्षरतेचा  दर 65.46 टके्क एवढा 

वाढला आहे.  तवतवध िौक्षतणक आयोगानेही  िी-तिक्षणासाठी भरीव अिा तिफारिी केल्या आहेत.  मागील 

काही वर्ाात भारतातील  

िी-तिक्षणाची प्रगती उले्लखनीय झाली आहे असे म्हणता येईल.  

 प्राथतमक तिक्षणात 'सवा तिक्षा अतभयान' मोतहमेमुळे मुलीचं्या तिक्षणाला चालना तमळाली. िासनाने मुलीचं्या 

तिक्षणाचा प्रचार व प्रसार व्हावा यासाठी मुलीचंा उपस्त्रस्थती भत्ता, सातवत्रीबाई फुले दत्तक पालक योजना, मोफत 

गणवेि, मोफत पुस्तके, सातवत्रीबाई फुले मागासवगीय तिष्यवृत्ती योजना, तवद्यावेतन, िाळेला जाण्यासाठी मोफत 

सायकल योजना, एस.टी. मोफत पास योजना, कसु्तरबा गांधी बातलका तनवासी तवद्यालय, मानव तवकास तमिनच्या 
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तवतवध योजना, लेक वाचवा लेक तिकवा या सारख्या अनेक योजनांच्या माध्यमातून तविेर्त: ग्रामीण भागातील 

मुलीचं्या तिक्षणासाठी िासन प्रयत्न करत आहे.  

तनष्कर्ा : 

1. प्राचीन काळात स्त्रियांना पुरुर्ांच्या बरोबरीने तिक्षण घेता येत होते. 

2. पारंपररक समाजजीवनात िी तिक्षणास बंदी होती.  

3. तिटीिांच्या मदतीने िी-तिक्षणास पुन्हा चालना तमळाली.  

4. िातंत्र्यप्राप्तीनंतर राज्यघटनेने पुरुर्ांच्या बरोबरीचे स्थान स्त्रियांना तदले, त्ामुळे िी-तिक्षणाचे प्रमाण लक्षणीय 

वाढले.  

5. िहरी भागाबरोबरच ग्रामीण भागातील िी-तिक्षणाचे प्रमाण हळूहळू वाढत आहे.  

6. अतलकडील काळात स्त्रिया तिक्षण घेऊन आतथाकदृष्टया िावलंबी होत आहेत.  

समारोप : 

 भारतीय समाजातील िी-तिक्षणाचे प्रमाण िातंत्र्यप्राप्तीनंतर लक्षणीय वाढत आहे. िहरी भागाबरोबरच 

ग्रामीण भागातही तिक्षणाच्या सोयी-सुतवधा िासनाने उपलब्ध करुन तदल्यामुळे ग्रामीण भागातील मुलीही तिक्षण घेत 

आहेत. तिक्षणाने सवाांतगण तवकास होतो, हे आता पालकांच्याही लक्षात आले आहे. म्हणुनच मुलीचें साक्षरतेचे प्रमाण 

वाढत आहे. याचा पररणाम म्हणून मतहलांची तवतवध के्षत्रातील नेत्रतदपक झालेली प्रगती तदसुन येते. राष्टर पती, 

पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, आय.ए.एस.,आय.पी.एस. अिा तवतवध उच्च पदावर मतहला आज यििीपणे काम करत 

आहेत. 
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