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सारांश:- 

 ल�िगक असमानता ही कोण�या एका रा�ाची सम�या नाही तर ती एक जागितक �व�पाची 

सम�या �हणून सवा�ना भेडसावत आह.े समाजाम�ये या सम�येचा सवा�िधक िशकार जर कोणी झाला 

असेल तर तो मिहला वग� आह.े �ाचीन काळापासून तर आज�या आधुिनक काळाम�ये सु�ा पु�षां�या 

वच��वाला मा�यता दे�यात आली आह.े आज सव�च �े�ाम�ये �ी ची उपे�ा क�न ितला ित�या 

अिधकारापासून वंिचत ठेवले जाते. अनेक देशांनी �ी संर�णासाठी कायद ेक�न ठेवले असले तरी 

�या काय�ांची फारशी अंमलबजावणी होताना �दसत नाही. मिहलांवरील अ�याचारात �दवस��दवस 

वाढ होत असलेली पाहायला िमळत आह.े आपण जे�हा जगा�या शा�त िवकासाची गो� करतो 

ते�हा ल�िगक समानता हा मह�वाचा मु�ा डो�यासमोर येतो. संपूण� मानव जातीचे �तीिनधी�व 

करणारी �ी जर उपेि�त, गरीब, िबमार, लाचार आिण मानिसक व शारी�रक �ासाने ��त असेल 

तर शा�त िवकास कसा होईल? मिहलांचा उ�तीसाठी संयु� रा� संघाबरोबर संपूण� देश एक� 

�दसत असले तरी �यांना अजून संपूण� सम�या िनवारणासाठी उपाय करता आले. ��तूत शोध िनबंधात 

मिहलां�या सामािजक व इतर पैलंूचा िवचार क�न मिहलांवरील होणा�या अ�याचाराला वाचा फोडून 

मिहलां�या सम�यांचे अ�ययन कर�यात आले व �यावर अ�ययना�या मा�यमातून काही उपाय 

सुचिव�याचा �य� केला आह.े 

अ�ययन सम�या: 

 अ�ययन सम�यांची िनवड कर�यामागचे मु�य कारण �हणजे २१ �ा शतकातील भारताम�ये, 

तांि�क �गती आिण मिहलांवरील �हंसा या दो�ही गो�ी एकमेकांसोबत चालत आहते. मिहलांवरील 

ही �हंसा िविवध �कारची आह.े घर, साव�जिनक �ठकाण �कंवा काया�लय अशा कोण�याही �ठकाणी 

मिहला या �हंसेला बळी पडत आहते. मिहलांवरील ही �हंसा आता एक मोठी जागितक सम�या 

बनली आह ेआिण यापुढे याकडे दलु�� करता येणार नाही, कारण मिहला आप�या देशा�या अ�या� 

लोकसं�येचे �ितिनिध�व करतात. 

 पु�ष�धान भारतीय समाजामुळे ि�यांना अनेक अ�याचारांना सामोरे जावे लागते. सामा�यतः 

ि�यांना भेडसावणा�या सम�या �हणजे �डंाबळी, खून(ह�या), ल�िगक छळ, ि�यांना लुटणे, वाटेत 

अ�पवयीन मुल�ची छेडछाड करणे इ�यादी. 

      भारताम�ये ि�यावरील अ�याचाराला आळा घाल�यासाठी �हदं ुवारसा ह�ाचा कायदा, 

द�क, घट�फोट, पोटगी,ि�दभाया� �तीबंधक कायदा, �ंडाबंदी कायदा, बालिववाह �तीबंधक कायदा इ. 

कायद ेकेले असले तरी ि�यांना या कायदयािवषयी मािहतीचा अभाव आढळतो. १५ ते 20 ट�े 

ि�यांना घट�फोट व पोटगी कायदयाबाबत साधारण माहीती आह.े �ढी पंरंपरेचा जबरद�त पगडा, 

िश�णाची कमतरता, कायदेिवषयक मािहती क�न घे�या�या जाग�कतेचा व औ�सुकतेचा अभाव, 

आ�मिव�ासाची कमी, आ�थ�क बळ, बुरजेपणा आिण मानिसक कमतरतेमुळे कायदे कागदावर राहीले 

आहते. �यामुळे �ी�हंसाचारात आणखी वाढ होत आह.े ि�ला समाजात व कुटंूबाम�ये गौण दजा� 

देवून ित�यावर नानािवध अ�याचार केले जाते. ि�यांचा कमी होणारा सामाजीक दजा� तसेच आ�थ�क 
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ि�थती तसेच �यां�यावर होणा�या �हंसाचारािव��द मिहला �कतपत आप�या �याय ह�ासाठी लढतात 

या संबंधी अ�ययन उपरो� सम�यां�या मा�यमातून कर�याचा �य� आह.े 

अ�ययनाच ेउ����:े 

१. भारतातील मिहलां�या ि�थतीचे वण�न करणे. 

२. मिहलांवर होणा�या अ�याचारावर आळा घाल�यासाठी उपाय सुचिवणे. 

गृहीतक: 

१. आधुिनक काळाम�ये मिहलां�या संर�णासाठी अनेक कायद ेअसले तरी �यां�या प�रि�थतीम�ये 

सुधारणा झालेली �दसून येत नाही. 

अ�ययनाच ेमह�व: 

आज बिघतल तर अस ल�ात येईल �क, भारताम�ये मिहलांसाठी संर�क कठोर कायद ेअसून 

सु�दा �यां�यावर होणा�या अ�याचारां�या घटनेत फारसा बदल झालेला �दसत नाही. मिहलांवर 

अ�याचार केवळ गु�हगेार, ग�रब आिण अिश�ीत लोकच करत नाही, तर मोठया �ीमंत व िश�ीत 

लोकांम�ये सु�दा  याचे �माण खूप जा�त आह.े मिहलांचे र�ण करणे जगासमोरील सवा�त मोठे 

आ�हान आह.े याचे मु�य कारण आह ेअसमान वागणूक �कंवा �व�था. ल�िगक असमानतेपासून 

िपडीत �ी, लहान मुलं, अपंग तसेच वंिचत घटक यांचे िहताचे संर�ण गरजेचे आह.े या सम�येचा 

�ितकार �चंता �� क�न, घोषणाप� जाहीर क�न �कंवा राजक�य संदेशा�ारे केले जाऊ शकत 

नाही. तसेच कोण�या करारावर सही क�न ही सम�या दरू करणे श�य नाही. भारताम�ये ल�िगक 

असमानामुळे होणा�या अ�याचाराचे मु�य कारण �हणजे ग�रबी आिण अिश�ा आह.े ह े�माण काही 

सुिशि�त लोकांम�ये सु�ा बघायला िमळत आह.े यावर आळा घाल�यासाठी अनेक कठोर कायदे 

क�न सु�दा लोकां�या उ�पीडना�या घटनांम�ये रोजच वाढ होत आह.े यासाठी जबाबदार आह ेती 

शासन आिण �शासनाची उदासीन वृ�ी. �यामुळे बाल िववाहाची �था कायम आह,े �डंाबळी वाढत 

आहते, देवदासी सार�या �थे�ारे आज सु�दा मिहलांना वे�या �वसायाम�ये ढकलले जाते. गरीब 

�ामीण कुटंुबातील मुल�ना अनैितक अवैध �ापासाठी खरेदी िव�� केली जाते. जीवना�या ��येक 

�े�ात लहान मुलं, मिहला व िवधवांसोबत भेदभाव के�या जातो. बंधुआ मजूरी �था िवरोधी 

अिधिनयम 1986 व बालमजूरी िनषेध व िनयमन अिधिनयम १९७६ चा ��या�वयन होऊ शकला 

नाही. उपरो� संदभ� ल�ात घेता समाजाम�ये ल�िगक असमानातेमुळे मिहलावर व इतर घटकांवर 

होणा�या अ�याचांवर आळा घालून ती सम�या दरू करणे काळाची गरज आह.े क�रता या अ�ययन 

सम�येची िनवड कर�यात आली. 

ल�िगक असमानतचेी कारण:े 

ल�िगक असमानता �कंवा भेदभाव हा मिहलां�या शोषणाचा �मुख कारण आह.े समाजाम�ये 

मिहलांसोबत वाईट वत�न �कंवा मिहलांन खालचा दजा� देऊन �यांना हीन वागणूक देणे याला ल�िगक 

असमानता हा पमु�य कारण जबाबदार आह.े ल�िगक असमानतेची काही कारणे उपरो� �माणे 

सांगता येईल. 

अ) पु�ष�धान सं�कृतीचा �भाव. 

ब) पारंपा�रक रीती�रवाजांचा समाजावर असलेला पगडा. 

ड) कौटंुिबक आिण आ�थ�कद�ृ�ा(बेरोजगारी) कमकुवत असलेली मिहलांची ि�थती. 

इ) मिहलांम�ये िश�ण(अिशि�त) आिण काय�ा�या �ानाचा असलेला अभाव. 

ई) �सार मा�यमां�ारे �ी संबंिधत �सा�रत होणारे अ�ील िच��फत. 

फ) �ी संर�णासाठी कठोर काय�ाचा असलेला अभाव इ. कारणे �ी शोषणाला आिण मिहलांम�ये 

होणा�या भेदभावाला कारणीभूत आहते. 
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आधुिनक काळात मिहलांची ि�थती व काही घटना: 

भारतीय दंड संिहतेनुसार बला�कार, अपहरण, शारी�रक �कंवा मानिसक अ�याचार, ��ंासाठी 

ह�या, प�ीवर ह�ला, ल�िगक छळ, इ�यादी गंभीर गु�ह े�हणून वग�कृत कर�यात आले आहते. मिहलांवरील 

�हसंाचाराशी संबंिधत �करणे सात�याने वाढत आहते आिण आता ती खूप वेगाने वाढत आहते. 

भारतातील मिहलांवरील �हसंा ही एक जुनी सामािजक सम�या आह,े �याची मुळे आता 

सामािजक िनयम आिण आ�थ�क अवलंबना�या �व�पात ि�थरावली आहते. रानटी सामूिहक बला�कार, 

काया�लयात ल�िगक छळ, अॅिसड फेकणे अशा घटनां�या �पात मिहलांवरील �हंसा उघडक�स आली 

आह.े याचे ताजे उदाहरण �हणजे 16 िडस�बर 2012 रोजी राजधानी �द�लीतील िनभ�या सामूिहक 

बला�कार �करण. 

23 वष�य मुलीवर झाले�या सामूिहक बला�काराने देश हादरला. प�रणामी, बदलाची मागणी 

करत मोठा जमाव र��यावर उतरला. अशा घटना रोज घडत अस�याने मिहलांना सामािजक िनयम 

बदलणे अश�य वाटते. लोकांची वाढती शै�िणक पातळी असूनही, ही सम�या भारतीय समाजासाठी 

गंभीर आिण गुंतागुंतीची बनली आह.े मिहलांवरील �हसंाचारामागील मु�य कारणे �हणजे पु�ष �धान 

िवचारसरणी, कमकुवत कायदे, राजक�य रचनेत पु�षांचे वच��व आिण अकाय��म �याय�व�था. एका 

संशोधनानुसार, ि�या �यां�या घरी सु�वाती�या काळात �हंसेला बळी पडतात. मिहलांना �यां�या 

कुटंुबातील सद�य, पु�ष नातेवाईक, शेजारी, िवशेषत: �ामीण भागात �ास �दला जातो. 

या �दवसांम�ये मिहलांवरील अ�याचारा�या घटनांम�ये तेजी आली आह.े एकही �दवस असा 

जात नाही जे�हा मिहलांवर अ�याचारा�या घटना देशा�या कानाकोप�यातून न�दव�या जात नाहीत. 

एकापाठोपाठ एक अ�याचार - �ूरता आिण �ूरते�या मया�दा ओलांडणे. बला�कार आिण िवशेषतः 

सामूिहक बला�कारा�या घटना आता सामा�य होत आहते. याम�ये सु�ा वयाचा िवचार न करता. 

जे�हा सहा वष�, आठ वष� �कंवा अकरा वषा��या मुल�वर अमानुष बला�कारा�या घटना घडतात, ते�हा 

काय घडले ह ेआप�या सवा�ना समजत नाही. जीवना�या ��येक �े�ाम�ये ित�या सोबत भेदभाव होत 

आला आह.े मिहलांसोबत वाईट �वहार आिण छेळछाळीसारखे कृ�य घरात, र��यांवर, बिग�यांम�ये, 

काया�लय सव�च �ठकाणी बघायला िमळतात. पोलीस सु�दा मिहलांवर होणा�या अ�याचाराला बघुन 

बेदखल करतात. बला�कार, �डंाबळी, खून इ. सार�या गो�ी समोर येतात. परंतु �यापैक� जा�तीत 

जा�त गु�हगेारांना मािहती�या अभावी सोडून �द�या जाते. बाल िववाह सार�या सम�यांनी मुली 

आजही ��त आहते. मिहलांचे अपहरण क�ण �यांना वे�या बनिवणे, जाळून मारणे तसेच �यांना 

शारी�रक व मानिसक �ास देणे सामा�य गो� बनलेली आह.े मिहला सा�रता अिभयान तसेच 

सशि�करणा�ारेच �यांना मूलभूत अिधकार �ा� होऊ शकतात. “म�य �दशेातील बेिडया जनजातीम�ये 

मुलीचा ज�म आनंद घेऊन येतो कारण मुली वयात आ�या नंतर कुटंूबा�या रोजी रोटीचे साधन 

बनतात. देह �ापारा�या धं�ाम�ये परंपरे�या नावाने आप�या मुलीला �वखुशीने ढकल�या जाते.”1 

“�वतःला मानवािधकाराचे र�क समजणा�या अमे�रकेची वा�तिवकता अशी आह ेक� तेथे १४ 

वषा�पे�ाही कमी वय असले�या मातांची सं�या लाखो�या घरात आह ेव अवैध आई-वडील नसले�या 

मुलांची सं�या करोडो म�ये आह.े”2 जगा�या पाठीवर महास�ा असले�या देशाम�ये अशा �कार�या 

घटना होत आहते. आई-वडीलां�या मारहाणीने मरणा�या मुलांची सं�या हजारोवर आह.े शाळेम�ये 

िश�ण घेणा�या लहान मुलांना सु�दा आप�या अि�त�वासाठी शारी�रक �म करावे लागते. जगामधील 

असा कोणताच देश नसेल िजथे मिहलांचे शोषण होत नाही. िवकसनशील देशाम�ये याचे �माण 

जा�त आह.े 

“नॅशनल �ाइम �युरो �रपोट�, �युरो िमिन�टर ऑफ होम अफेअर (२००१) �या नुसार ि�यांना 

�यांचा पती, सासु, सासरा, आई, वडील, भाऊ आिण नातेवाईकां�दारे �ास �द�या जातो. १९९६ ते 
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२००१ पय�त जेवढे गु�ह ेि�यािव��द घडले �याम�ये िपडा जा�त आहते.  याम�ये िपडा देणारे गु�ह े

३५२४६ होते तर २००१ पय�त या गु�हयाम�ये ४९१७० एवढी वाढ झाली.“ याव�न माहीती िमळते 

क� ि�यावर होणारे गु�ह े हे �दवस��दवस वाढतच चाललेले आह.े ही एक समाजाला कािळमा 

फासणारी गो� आह.े �द�ली मधील इंि�ट�ुट ऑफ सोिशअल साय�स २००१ �या �रपोट� नुसार 

मुज�फर नगरातील चतुरभूज मधुन एक मिह�याला ४० मुल�ची िव�� केली जाते, ��येक मुलीला ४ 

हजारांम�ये खरेदी क�न �यांचे वय व चेहरा बघुन १० ते २५ हजाराला िव�� केली जाते. या�माणे 

दलाल या �े�ामधून १० लाख �पयांपे�ाही जा�त कमाई मुली�या देहिव��वर करीत असतो.3 अशा 

�कार�या घटना आज पण घडताना �दसत आहते. 

१४ स�ट�बर २०२० ची हाथरस घटना िह मन हेलावून टाकणारी घटना आह.े याम�ये उ�र 

�देशातील हाथरस येथील ४ उ� जाती�या युवकांनी १९ वष�य एका दिलत मुलीवर �ूरपणे मारपीट 

आिण बला�कार केल होत. १९ स�ट�बर रोजी उपचारादर�यान युवतीचा मृ�यू झाला. यावेळी 

�शासनाने किथत �र�या म�यरा�ी �वमज�ने �या मुलीचा मृ�युदेहाचा अंितम सं�कार केला. यावेळी 

�या िपडीत मुली�या प�रवाराला शेवटची भेट सु�ा करता आली नाही. या घटनेम�ये गु�हा करणा�या 

���च काय झाल ह े कुणालाच मािहत नाही. देशातील या घटनेव�न ल�ात येते �क आपली 

�शासन आिण पोलीस यं�णा �कती स��य आह.े �शासना�या या �वहारामुळे गु�हगेाराला पु�हा 

बळ िमळत आह.े 

मिहलांची ि�थती सुधार�याच ेउपाय: 

 मिहलांची समाजातील ि�थती सुधार�यासाठी कठोर काय�ा �ित�र� खूप काही गो�ी करणे 

गरजेचे असते �या संबंधी उपाय योजना उपरो� �माणे सांगता येईल. 

१. मिहलांवर होणा�या बला�कारा�या िश�ेसाठी फाशीसार�या कठोर िश�ेची तरतूद काय�ात करणे. 

२. पोलीस �शासनाम�ये अित�र� मिहला पोलीस दलाची �थापना करणे. 

३. मिहलांना कायदेिवषयक मािहती देऊन �यांना कोण�याही �कारची भीती न बाळगता 

गु�हगेारािव�� आवाज उठिव�यासाठी िह�मत देऊन िवशेष संर�ण �दान करणे. 

४. मिहलां�ती होणा�या �हंसेवर आळा घाल�यासाठी समाजाम�य े जनजागृती काय��म घेऊन 

समाजा�या मानिसकतेत बदल घडिव�यासाठी �य� करणे. 

५. समाज मा�यम �कंवा �सार मा�यमा�ारे �सा�रत होणा�या अ�ील िच��फतीवर बंदी घालणे 

आिण �यावर कारवाई करणे. 

६. समाजातील घटक �ढी-परंपरावर बंदी आणणे आिण अशा घटकावर कायदेशीर कारवाई करणे. 

इ.  
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