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प्र तावना 

भारतीय समाज हा िविवध तरात व जातीत िवखरुलेला आढळुन येतो. भारतीय समाजास जाती यव थनेे िवभागललेे 
आह े ही जाती यव था मखु्यत: दिलत व सवणर् यात िवभागललेी िदसुन येते िह िवभागणी जातीने लादनु िदले या 
िनबर्धामळेु िदसनु येते यात शु द व अशु द या संक पनाचा समावेश होतो. भारतात अ पृ यांना जाणीवपुवर्क दलुर्िक्षत 
कर यात आलेले आह ेभारतात दिलतांना िविवध नावाने ओळखल ेजाते. 
गोपाळ गु  यां या मतानसुार "दिलत यक्ती िविवध िटकांना सामोरे जावे लागते समाजात दिलतांना तु छ वागिवले जाते 
या वागणकुीमागे मनु मतृीचा आधार घे यात येतो.दिलत या श दाचा सवर्प्रथम वापर डॉ. बी आर आंबेडकर यांनी 
आप या बिह कृत भारत या पिरि ात केला यांनी दिलतांची िव ततृ याख्या केली (दिलतांची याख्या) यां या 
मतानसुार दिलत ही एक िजवनाची अशी यव था आह े की, याम ये उ च जातीतील वगर् सामािजक, आिथर्क, 
शैक्षिणक आिण राजकीय या उ चविणर्य असले या यक्तीकडुन शोषण कर यात येते (राजकुमार: 2000). 
भारतातील बहुसंख्य दिलत समाज ग्रामीण भागात ि थरावलेला िदसनु येतो यापैकी काही अ पभदुारक शेतकरी 
आहते.तर बहुतेक ह ेग्रामीण भागात रोज मजरु हणनु काम करतांना िदसनु येतात.तसेच शहरी भागातील दिलत समाज हा 
असंघिटत के्षत्रात काम करत असताना िदसनु येतो. 
अनसुिूचत जाती रा ट्रीय आयोगा या अहवाला नसुार दिलतांची अव था िवशषेत: अनसुिूचत जाती जमातीची अव था 
अितशय वाईट असनु बहुसंख्य दिलत ह ेगरीब, िनरक्षर आिण आधिुनक जगाशी पधार् कर यास आाव यक असणार्या 
कौश याचा अभाव िदसनु येतो हा समाजात परंपरागमत यवसायसात गुंतलेला िदसनु येतो. अ पृ यता कायदयानसुार 
प्रितबंधीत असली तरी मोठया प्रमाणात ती पाळली जाते. 
 
दिलतांचे सामािजक जीवन 

मराठवाडयातील दिलत, दिलतेतरांचा भदुास होता यामळेु यांना शेतावरची पडलेली व गावातील सडलेली गिल द, 
घाणेरडी कामे करावी लागत ती यांनी िपढयानिपढया केली. यांना यां या कामाचा योग्य मोबदला िमळत 
नसे.मराठवाडयातील दिलत गलुामगीरीचे िजणे जगत होता.गावातील चावडीची झाडझडु करणे, सारवणे, र ते झाडणे, 
मतृ जनावरे ओढुन गावाबाहरे टाकणे, यांची िनगडीत नसललेी कामे दिलतांना िबनबोभाटपणे करावी लागत.अशा 
व पा या कामात जर कोणी कुचराई दाखिवली तर तो िशक्षेस पात्र होई. या यक्तीस गावातनु व जातीतुन वाळीत 
टाक यात येत असे. मराठवाडयातील महार, मांग, चांभार व भंगी यांना उ चभ्र ुसमाजांनी अ पृ य ठरिव यामळेु यंkचा 
पशर् अथवा सावली अमंगळ अपिवत्र मान यात येत असे यां या पशार्ने िवटाळ होतो अशी समजतु मराठवाडयात 
सवर्त्र होती. पेशवकेाळात तर िशवािशव बारयबाट कठोरपणे पाळ यात येई (िगमेकर: 2004). 
मराठवाडयातील दिलत ि या पृ यां या घरीदारी शेतात, नानािवध प्रकारची कामे करतात कामात या िभंती सारवणे 
झाडझडु करणे, शेण काढणे, गोव-या थापने, दळणे िनसणे, िवटळशा व बाळंत ि यांचे कपडे धणेु, उखळात धा य कुटणे 
इ बारीक सारीक कामे करतांना िदसुन येतात. दिलत ि यां शेतातील मेहनतीचे कामे करतात िनंदणे, खरुपण,े कापणी 
करणे, ऊस कापणे, काशा वेचणे, भईुमगुा या शगा तोडणे, खळगयातील धा य उपसणे ही सवर् कामे दिलत ि यांना 
करावी लागतात. या कामाबददल यांना अ प मजरुी दे यात येते (िगमेकर: 2004). 
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दिलत मिहला 

भारतात दिलत मिहलांची ि थती अितशय दयिनय आह े(राणी). भारतीय समाज 
यव था अदयापही एखादी यक्ती वा समाजाचा आिथर्क व सामािजक दजार् 

ठरवत असतांना जात प्रभावी घटक ठरतो (Battula: 2011). कोण या समाजाने 

कोणता यवसाय करावा. याचे मानधन व मोबद याचे व प कसे असेले व ते 

के हा दयावे ह ेभारतीय समाज यव थेत िनधार्िरत केलेले.या यव थते दिलतांन 

सवार्त खाली व शोषण पोषक ि थती ठेवले आह.े भारतीय रा य घटनेने प्र येक 
यक्तीचा मान स मानाचा आदर हावा हणनु प्र येकाना समान संधी तसचे 
आिथर्क सामािजक व सां कृितक यां या भरभराटीची समृ दीची व िवकासांशी 

िनगडीत अिधकार िदलेले आह.े परंत ु अदयापही हा समाज िवकासा या मखु्य 

प्रवाहात आलेला िदसत नाही. आज समाजाम ये मोठया प्रमाणावर बला कार 

होतात यात दिलत ि यांवरील बला काराचे प्रमाण जा त आह.े दिलत, क करी, 

लोकां या समक्ष यां य आयाबहीणीची अब्र ुलटुली जाते (लांजेवार: 2008). 
 
दिलत मिहलांचे िशक्षण 
इतर समाजा या तलुनेत दिलत समाजातील ि ंयाची शैक्षिणक ि थती दयिनय 

आह.ेिशक्षणाचा अभाव ितला मान स मानापासनु दरु ठेवणेतर समाजात मह वपुणर् 
भिुमका पार पाड या पासन ुवंिचत ठेव यास दबुर्ल आिथर्क ि थती व मानिसकता 

कारणीभतु ठरते.दािरद्रयामळेु ि  िशक्षण घेऊ शकत नाही तर िनरक्षरता व यनुगंड 

यामळेु दिलत ि यांत आ मिव ासाचा अभाव िदसनु येतो. 
 
आिथर्क दजार् 
िनरक्षरता व दािरद्रय ह े दोन घटक दिलत मिहलांची ि थती दशर्िवते ग्रामीण 

भागातील दिलत मिहला शेतीत मजदरु हणनु काम करतात. िनरक्षरता, अकुशल 
काम रोजगारातील असात य इ यादीमळेू मिहलंkचा आिथर्क दजार् खालावललेा 

िदसनु येतो कामाचे अिधक तास, कमी वेतन, कौटंkिबक िहसंाचार इतर 

समाजाकडुन अपमान इ यादी बाबीना मिहलाना सामोरे जाताना िदसतात. 
वेतनात भेदभाव अिनयिमत वतेन रोजगारातील अिनयिमतता यामळेु दिलत 

मिहलांची ि थती वाईट झालेली िदसनु येते. असंघिटत के्षत्रात सवार्िधक काम 

करणार्या मिहलांना कोण याही प्रकारची सामािजक सरुिक्षतता जसे रजा, उपचार, 

पे शन इतर लाभ इ उपल ध नसणे (Jadhav: 2008). आज दिलतांना 

स मानपवुर्क जीवन जग यासाठी परेुशी संधीची आव यकता आह े (कराडे 
2008.) 
पारेख (1981) ग्रामीण भागातील सामािजक अिथर्क दजार्ची वगर्वारी वैिश यावर 

आधारीत केली यात खालील बाबीचा समावेश होतो. 1 जात, 2. कंुटंुब 
प्रमखुाचा यवसाय, 3. कंुटंूब प्रमखुाचे िशक्षण, 4. कंुटंूब प्रमखुाचा सामािजक 
सहभागाचा तर, 5. जमीन धारणा, 6. घर 7 फामर्  
 
उ ेश 
1) िपढीत मिहला व ती या कुटंुबातील सद यां या शैक्षिणक ि थतीचा आढावा 

घेण. 
2) िपढीतांचे सरासरी मासीक उ प न व अ याचार यां या सहसंबंधाचा अ यास 

करणे. 
 
 
 
 

संशोधन प दती 
अ ययन के्षत्र व अ ययन िव  
प्र ततु संशोधनासाठी जालना व औरंगाबाद िज हयाची िनवड कर यात आलेली 
असनु वषे 2000 ते 2011 या कालावधीतील या दिलत मिहलांवर अ याचार 
झाललेा असनु या संदभार्त याय िमळिव या या ीकोणातनु यांनी पोलीस 
टेशनम ये अनसुिूचत जाती व जमाती अ याचार प्रितबंधक कायदा 1989 

अतंगर्त तक्रार न दिवलेली आह ेअशाच दिलत मिहलांचा समावेश अ ययनात 

कर यात आलेला आह.े 

210 दिलत मिहलांसोबत अ या यारा या घटना घडले या आहते. यातनुच 

संशोधन अ यासासाठी नमनुा आकार ठरिव यात आला आह.े 
 
नमुना िनवड 
प्र ततु संशोधन िवषयास अनसु न त य संकलनासाठी एकुण सम्रगातनु संभा य 
नमनुा िनवड प्रकारातील साधा या छीक नमनुा िनवड प दतीतील िनयिमत 
अकंन तंत्राचा वापर क न 100 एककाची नमनुा हणनु िनवड कर यात आलेली 

आह.े नमनुा िनवड कर याकरीता जालना व औरंगाबाद िज हयातील अ याचारास 
बळी पडले या मिहलांची वतंत्र यादी तयार क न िनयिमत अंकन प दतीने 

प्र येकी 50 असे एकुण 100 एककाची िनवड कर यात आली आह.े 
 
त य संकलन 
प्र ततु संशोधनात त य संकलनाकरीता प्राथिमक व दु यम ोतांचा वापर केलेला 

आह.े प्राथिमक ोतात संशोधन िवषयास अनसु न मलुाखत अनसुचूी तयार 

कर यात आली आह ेव याच बरोबर िपिडतां या कंुटंूबाबरोबर चचार्, िनरीक्षण, 

इ यादी मा यमांचा वापर त य संकलनासाठी कर यात आला. 

दु यम ोतात संशोधन िवषयास अनसु न संबंधीत पु तके, मािसके, गं्रथ, 

िनयतकािलके, अहवाल, प्रकािशत लेख, इटंरनेट, जाहीराती इ यादीचा वापर 

क न त य संकलन कर यात आलेले आह.े 
 
त यांचे िव े षण 
िपिडतांचे िशक्षण 

दिलत सामािजक िशक्षणाचे प्रमाण आज आह.े िशक्षणाचा संबंध यक्ती या व 

जागतृीशी आह.ेिशक्षणाने यक्ती सक्षम होतात व याउलट िशक्षण कमी असेल तर 
यक्तीत ज्ञान व मािहतीचा अभाव िदसनु येतो अ याचारस बळी 

पडले यामिहलांची शैक्षिणक ि थतीखालीलप्रमाणे आढळुन आली. 
 

सारणी क्रमांक 1: िपिडतांच ेिशक्षण 
अ.क्र. िववरण वारंवारीता टक्केवारी

1. प्राथिमक 13 13
2. मा यिमक 23 23
3. उ च मा यिमक 15 15
4. पदवीधर 09 09
5. पदवी र पदवी 01 01
7. अिशिक्षत 39 39

एकुण 100 100
ोत: प्राथिमक त य 

 
एकुण अ याचारास बळी पडले या मिहलांपैकी 14% मिहलांनी प्राथिमक िशक्षण 

पणुर् केलेले आह.ेतर मा यिमक िशक्षण 24% पणुर् केलेले आह.ेयातनु असेही 
िदसनु येते की गावात उपल ध असले या शैक्षिणक ि थतीनुसार मिहलांचे िशक्षण 
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झाललेे आह.े 16% मिहलांनी उ च मा यिमक िशक्षण पणुर् केलेले असनु इतर 

करीता कंुटंूबातील िशक्षण िवषयक जागतृी हा घटक मह वाचा आह.ेपंरत ुफक्त 

12% मिहलांनी पदवी व पदवी र िशक्षण पणुर् केले.परंत ुअ याचारीत मिहलांम ये 

34% मिहलांनी कोणतेही िशक्षण घेतलेले नाही. 
 
कुटंुबातील सद यांचा िशक्षणाचा दजार् 
िपडीत मिहले या कंुटंुबातील िशक्षण हा यांचा सामािजक दजार् िनि ती करीता 
मह वाचा भाग मानला जातो िनरक्षर या तलुनेत सिुशिक्षत कंुटंुबचा दजार् 
उंचावलेला असतो प्र तुत सारणीत िपडीत मिहले या एकुण कंुटंुबातील 

सद यां या िशक्षणाचा आढावा खालील तक् यात घे यात आला आह.े 
 

सारणी क्रमांक 2: िपिडतां या कंुटंुबातील एकुण सद यां चे िशक्षण 
 

अ.क्र. िववरण कंुटंुबातील एकुण सद य टक्केवारी
1. प्राथिमक 197 34.68
2. मा यिमक 77 13.55
3. उ च मा यिमक 80 14.09
4. पदवीधर 30 05.28
5. पदवी र पदवी 20 03.53
7. अिशिक्षत 164 28.87
 एकुण 568 100

ोत: प्राथिमक त य 
 
ग्रामीण भागात व सभोवताली उपल ध असले या शेक्षिणक सिुवधेवर िशक्षण 
अवलबंनु असलेले िदसनु येते गावातील उपल धतेनुसार िशक्षणाचे प्रमाण अिधक 

आह.ेएकुण 100 अ याचारीत मिहले या कंुटंुबातील एकुण सद य संख्या 568 
आह ेपैकी 34.68% संद यांनी आपल ेप्राथिमक िशक्षण पणुर् केलेले आह ेवा घेत 

आहते.यात िशक्षण चाल ुअसणार्या मलुांमलुीचा समावेश होतो तर 13.55% 

सद यांनी मा यिमक पयत िशक्षण घेतले आह.े तसेच उ च मा यिमक िशक्षण 

घेणार्यांचे प्रमाण 14.09% आह.े पढुील िशक्षण करणार्यांचे प्रमाण अ य प 
आह ेग्रामीण भागात दिलत कंुटंुबात पदवी व पदवी र िशक्षण घेणार्याचे प्रमाणे 
अनकु्रमे 05.28% व 3.53% आह े तर 28.87% कंुटंुबातील सद य िनरक्षर 

आहते यां यात वय कर यक्तीचे प्रमाण सवार्िधक आह.े 
वरील सारणीचे असे िव ेषण करता येईल की जु या िपडीत िशक्षणाचे प्रमाण 
अ य प होते तर निवन िपढी ही गावात वा सोई या िठकाणी उपल ध असणार्या 

िशक्षणापयतच िशक्षण घेतले नंतर िशक्षण थांबिव याचे लक्षात येते. 
 
कंुटंुबाचे उ प न 
शेती व शेतीशी िनगडीत मजरुी ह े दोन प्रमखु उ प नाचे साधन ग्रामीण भागात 
उपल ध आहते िनसगार्वर आधारीत शेतीचे प्रमाण अिधक अस यामळेु 

शेतीधारीत रोजगार वषर्भर उपल ध होईल याची शा ती नसते. तसेच ग्रामीण 
भागात मजरुीचे दर कामा या व पानुसार ठरत असते व प्र येक गावात िभ न 

व पाचे दर असतात दरवषीर् ह े दर बदलत जातात. भारतीय सामाजातील 
अनसुिूचतजाती या संदभार्त अ यास केला असता या समाजाची आिथर्क ि थती 

अ यंत दयनीय अस याचे िविवध अ यासकां या अ यासातनू िदसनू आले आह.े 
कारण या जातीपवूीर्पासनू अ पृ य अस यामळेु यांना धनसंचय कर याचा 

अिधकार न हता. केवळउ चविणर्यांची सेवा करणे व या मोबद यात िमळेल ते 

अ न घेणे एवढेच काम याजातीकडे होते. उ प न िमळवनू आिथर्क प्रगती 
हो यासाठी साधनसंप ीची कमतरताअस यामळेु आजही हा समाज आिथर्क 

िववचंनेम ये जीवन जगत आह.े िपडीत कंुटंुबाचे सरासरी मिह याचे उ प न 

खालील सारणीत दशर्िवले आहते. 
 

सारणी क्रमांक 3: कंुटंुबाचे सरासरी मािसक उ प न 
 

अ.क्र. िववरण  वारंवारीता
1 1000 पेक्षा कमी 10 10
2 1001-2000 15 15
3 2001-3000 11 11
4 3001-4000 14 14
5 4001- 5000 11 11
6 5001-6000 16 16
7 6001-7000 10 10
8 7001-8000 08 08
9 8001-9000 02 02

10 9001- पेक्षा जा त 03 03
एकुण 100 100

ोत: प्राथिमक त य 

 
िपडीत कंुटंूबापैकी 10 कंुटंूब असे आहते की यांचे मािसक उ प न ह े1000  
पेक्षाही कमी आहते तर 1001 ते 2000 मािसक उ प न असणारी कंुटंुबे 

साधारणत: 15 आहते. साधारणत: 50% कंुटंुबे ही 5000 पये मािसक उ प न 

असणारे आहते या कंुटंूबाचा आकार छोटा असनु साधारणत: 2 ते 3 यक्ती हया 
कमावणार्या आहते तर 40% कंुटंूबे ही 5001 ते 7000 पये प्रितमाह उ प न 
असणारी आहते तर फक्त 5% कंुटंुबे ही 8001 पेक्षा अिधक उ प न असणारे 

आहते. 
वरील सारणीव न असा िन कषर् काढता येईल की कंुटंूबाचे उ प न कंुटंुबातील 
कमाव या यक्ती व रोजगाराची उपल धता यावर अवलंबुन आह ेतसेच शेती व 

याचे व प िनसगार्ची साथ बाजारभाव, शा ीय शेती शेतीतील आधिुनकीकरण 

यांचा पण संबंध ग्रामीण भागातील रोजगार व उ प न यां याशी आह.े 
 
िन कषर् 

िपडीतां या िशक्षणाचा िव ेषण केले असता असे िनदशर्नास येते की, 

अ याचारास सिुशक्षीत व अिशिक्षत मिहला बळी पडले या िदसनू येतात. 

सवार्िधक अिशक्षीत मिहला अ यचारास बळी पडले या िदसनू येतात. यांचे 

प्रमाण 39% आह.े िशक्षण व अ याचार यांचा सहसंबंध येथे िदसनू येतो. 
उ चिशक्षीत मिहलांवर अ याचार कमी झाललेे िदसनू येते तर प्राथमीर्क आिण 

मा यिमक थरातवर िशक्षण पणूर् केले या मिहलावरही अ याचार झाललेे आह.े  

िपडीत मिहलां या कुटंुबातील सद यांचा िवचार केला असता असे िदसनू येते की, 
प्राथिमक िशक्षण पणुर् केले या कुटंुबातील सद यावर अ याचाराचे प्रमाण अिधक 

आह.े तर या खालोखाल 28.87% अिशक्षीत कुटंुबातील सद यावर अ याचार 

झाललेे आह.े 
आिथर्क ि थती व अ याचार यां या सहसंबंधाचा अ यास के यास असे िदसनू 

येते की, अ याचारास बळी पडले या सवार्धीक मिहलांचे मािसक उ प न पये 
5000 या आत आह े तर 8000 पेक्षा जा त उ प न असणार्या कुटंुबातील 

मिहलावर अ याचाराचे प्रमाण कमी आह.े  
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