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पंतप्रधानांचा	संवाद

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 11 सप्टेंबर 2018 रोजी  अंगणवाडी आणण मानयताप्राप्त सामाणजक आरोगय काय्यकरया्य 
(आशा) यांचया मानधनात वाढ करणयाची घोषणा केली. नरेंद्र मोदी यांनी  नमो ऍप द्ारे अंगणवाडी सणेवकांशी 

सवंाद साधला. रयावेळी मोदीनंी ही घोषणा केली.

 याणशवाय, सव्य आशा कामगार आणण रयांचया सहाययकांना प्रधान मंत्ी जीवन जयोती णवमा योजनेअंतग्यत आणण 
पंतप्रधान सरुक्ा णवमा योजना अंतग्यत मोफत णवमा सरंक्ण णदल ेजाईल,रयाखेरीज, पंतप्रधान मोदीनंी अंगणवाडी सणेवकांना 
णदलया जाणाऱया  मानधनात लक्णीय वाढ करणयाची घोषणा केली. आतापययंत जया सणेवकांना दरमहा ३००० रुपये णमळत 
होते रयांना आता, दरमहा ४५०० रुपये णमळणार आहते. रयाचप्रमाण,े दरमहा २२५० रुपये प्राप्त करणाऱयांना आता 
दरमहा ३५०० रुपये णमळतील. अंगणवाडी मदतणनसांसाठी मानधनही १५०० वरून  २२०० रुपये दरमहा वाढवणयात 
आल ेआह.ेकुपोषण णनम््यलनात अंगणवाडी सणेवका,आशा काय्यकरयायंचा सहभाग महरवाचा असलयाच ेमोदी यांनी यावेळी 
सांणगतल.े अंगणवाडी सणेवका आणण आशा काय्यकरयायंनी यावेळी आपल ेअनभुव पंतप्रधानांना सांणगतल.े 

अगंरवाडी	सेहवकांच्या	मानधनात	लक्षरी्य	वाढ

पंतप्रधानांच्या	संवादाची	वहैशष्ट्ये

1. राजस्ान राजयातील  झुंझनुम्धये राष्टीय पोषण आहार णमशनची  सरुुवात झाली.  या णमशनमळेु कुपोषण,जनमताच 
अभ्यकाच ेवजन कमी असण,ेअशक्तपणा या समसयांवर मात करता येणार आह.े या णमशनमधये जासतीत जासत मणहला 
आणण मलुांनी सहभाग घेण ेगरजेच ेआह.े

2. पोषण आणण चांगलया आरोगयासाठी सरकार कण्टबद्ध आह.े लसीकरणामळेु गभ्यवती मणहला आणण बालकांना फायदा 
होत आह.े 

3. लहान मलुांसाठीचंया नय ्बॉन्य केअरमळेु देशभरात दरवषषी  एक को्टी 25 लाख मलुांना फायदा 

4. पंतप्रधानांनी या सवंादात आरोगय आणण णवकास यांच ेसबंंध सांणगतल.े देशातील मलुं अशक्त असतील तर देशाचा 
णवकास कसा होईल असा सवाल रयांनी यावेळी उपणस्त केला.

5. आयषुयमान भारत योजनेचया पणहलया लाभारयायंचा उललखे केला. बेबी कणरषमा ही आयषुयमान बेबी महणन् ओळखली 
जात आह.े बेबी कणरषमा ही देशभरातील 10 को्टी कु्टुंबासाठी आशचे ंणचनह बनली आह.े



सचूना
‘योजना’ ह ेनिती आयोगाचया वतीि,े कें द्र 

सरकारचया मानहती व प्रसारण मंत्ालयाचया 
प्रकाश नवभागातर्फे  नहदंी, इगं्रजी, मराठी, 
गजुराती, कनिड, तलेगु,ू पजंाबी, उद ूदू, बंगाली, 
तनमळ, मलयाळम, उनडया व आसामी भाषातंिू 
प्रकानशत होत.े दशेाचया  सवाांगीण नवकासाची 
खलुी चचादू करणारे त े वयासपीठ आह.े 
योजिा मानसकात प्रनसद्ध झाललेया लखेातील 
मत-ेनवचार तया-तया  लखेकाचंी असतात.  
सरकार नकंवा लखेक कायदूरत असललेया 
ससं्ा तया मताशंी/नवचाराशंी सहमत 
असतीलच अस ेिवह.े लखेामंधय ेवापरणयात 
आलले े िकाश/ेधवज ह े केवळ प्रानतनिनिक 
आहते. राजकीय िकाशा तसचे भारताचा 
अ्वा अनय दशेाचा राष्ट्रधवज महणिू ते  
नयायालयीि बाबीसंाठी ग्राह्य िसतील. सपिादू 
परीक्ा पसुतक प्रकाशक तसचे मागदूदशदूक 
ससं्ाचया योजिा मानसकातील जानहरातीमधये 
केललेया दावयाचंी वाचकािंी सवतः खात्ी 
करूि घयावी. अशा जानहरातीमंिील 
मजकुराबाबत ‘योजिा' कुठलयाही प्रकारे 
जबाबदार असणार िाही. योजिा मानसकातील 
मजकुराच ेलखेी अिमुतीनशवाय सपंणूदू अ्वा 
अंशतःपिु:प्रकाशि नकंवा पिु: प्रसारण 
तसचे ‘योजिा' मानसकाचया िावाचा वापर 
वयावसानयक कारणासंाठी करणयास मिाई 
आह.े
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महिलाचंया पढुाकारातनू हिकास

भारतीय ससंकृतीमधये 
िारीशक्ीची सकंलपिा 

परुाति काळापासिू अनसततवात आह.े 
भारतात  अिादीकाळापासिू देवीचया 
नवनवि रुपांची उपासिा करणयाची पद्धत 
आह.े पवूदू भारतात काली, महहैसासरू 
मनददूिी आनण केरळमधये भागवती या 
सारखया नवनवि रुपात देशभरात देवीची 
उपासिा करणयात येते. शक्ीच ं रुप 
महणिू देवीची उपासिा आनण आराििा 
करणयात येते. 

परंत ुही िाणयाची एक बाज ूआह.े 
दसुऱया बाजलूा मनहलांिा तयांचया 
जीविात आनण कुटुंबात मत वयक् 
करणयाच ंसवातंत्यपण नदल ेजात िाही. 
तयांच ंजीवि ह ेपरुुषांचया अिीि असते. 
तयांचया आशा- आकांशा, इच्ांिा महतव 
नदल े जात िाही.  मलुगी,पत्ी आनण 
मात्तृवाची  जबाबदारी निभावणयातच 
मनहलांच ेआय़षुय सपंते

मात्, गेलया काही वषाांपासिू 
मनहलांचया जीविात आमलूाग्र बदल 
झाला आह.े आिनुिक मनहला आता 
चार नभतीमंधये राहत िाही. मनहलांिा 
तयांच े अनसततव गवसल े आह.े घर 
असो की ऑनर्स मनहला ्रिी -परुुष 
समािता आनण ऩयायाची मागणी करत 
आहते. न्रियांिी प्रतयेक क्ेत्ात उतुंग 
कामनगरी केली आह.े तंत्ज्ाि,अंतराळ 
नवज्ाि,खेळ, सहैनय या सवदूच क्ेत्ात 

मनहलांिी भरारी घेतलीय. एवढेच िाही 
तर ग्रामीण आनण शहरी भागागतील 
प्रतयेक पाच मनहलामधये एक मनहला 
उदय़ाेजक आह.े 

गेलया काही वषादूपासिू मनहलांचया 
नवकासात सरकारी िोरणाचाही मोलाचा 
वाटा आह.े

 ्रिी भ्णृ हतया रोखणयापासिू 
कायादूलयाचया नठकाणी तयांचया 
कनरअरला उभारणी देणयापासिू 
सरकारकडूि पढुाकार घेणयात आला 
आह.े मनहलांिा तयांचया जीविाचया 
प्रवासात सक्म करण े तसचे तयांचया 
मात्तृवापय ांत सरकारिे अिेक कठोर 
कायदे आनण योजिांची अमंलबजावणी 
केली आह.े  पंतप्रिाि मात् ृ  वंदि 
योजिेमळेु मनहलांिा गरोदरपणाचया 
काळात आनण बाळतंपणािंतर  आन द्ूक 
सरुनक्तता लाभली आह.े तसचे मनहला 
कमदूचाऱयांसाठी 26 आठवडयाची 
पगारी मात्तृव रजा देणयाची तरतदू 
करणयात आली आह.े मलुगी वाचवा, 
मलुगी नशकवा  आनण सकुनया समृद्धी 
योजिेमळेु नशक्ण आनण आन द्ूक 
सरुनक्तता प्राप्त झाली आह.े निरोगी 
आनण सवस् मनहलाच सक्म होऊ शकते 
तयामळेुच कें द्र सरकारिे आयषुयमाि 
भारत,राष्ट्रीय पोषण आहार,उजजवला 
योजिा सरुु केलया आहते. या योजिांमळेु 
मनहलाचया जीविात आमलूाग्र बदल 

झाला आह.े

उदय़ाेजकता नवकास अनभयािामळेु 
मनहला तयांचया पायावर उभया रानहलया 
आहते. पंतप्रिाि मदु्रा योजिा, सटटँड 
अप इनंडया,सटाटदू अप इनंडया आनण 
राष्ट्रीय जीवनिोती अनभयािाअंतगदूत 
तयार झाललेया  मनहला बचत गटामळेु 
मनहला सक्म आनण सवावलंबी झालया 
आहते.  पंतप्रिाि जििि योजिेमळेु 
मनहलांच ेआन द्ूक समावेशि झाल ेआह.े 

मनहलांिा सक्म करणयासाठी प्रतयेक 
नठकाणी तयांची सरनक्तता महतवाची 
आह.े  कामाचया नठकाणी लहैनगंग ्ळ 
कायदा, ऑिलाईि तक्रारीसाठी सनुविा, 
181 मनहलांसाठी हलेपलाईिमळेु मनहला 
सक्म होणार आहते. नतहरेी तलाक 
बंदीला लोकसभेिे मंजरूी नदलयािंतर 
कें द्र सरकारिे अधयादेश काढला आह.े 
या अधयादेशामळेु मनुसलम मनहलांचया 
नवकासातील अडसर दरू होणार आह.े 

भारतात एकूण लोकसखंयेचया 
50 टकके मनहला आहते. मनहलांचया 
नवकासानशवाय देशाचा नवकास अशकय 
आह.े मनहलांिा सक्म करणयासाठी 
बहपुदरी योजिाची आवशकयता आह.े 
कें द्र सरकारचया  योजिांमळेु मनहलांचया 
नवकासासोबतच देशही नवकासाचया 
वाटेवर घोडदौड करेल.
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साततयपरू्ण प्रयत्ातनू महिलाचें सक्षमीकरर
-प्रीती सदुान

बे् ी बचाि, बे् ी पढाि योजनेतनू 
मलुीचे खरे मिति समाजात 
पोिोचिले जात आिे. जर देशाला 
महिला सबल, कृतीशील असलेला 
समाज धारर कररारी संसकृती 
तयार करायची असेल तर महिलांना 
परुूषाइंतकीच चांगली ि समान 
आरोगयसेिािी हमळाली पाहिजे. 
िे सगळे गहृित धरूनच आरोगय 
मंत्ालयाने अनेक काय्णक्रम राबिले 
आिेत तयात महिलांचया आरोगयाची 
काळजी घेणयासाठई कंह्नम ऑफ 
केअर मिरजे काळजीतील साततय 
िा दृहटिकोन ठेिला आिे.  यात 
गर्णिती महिला, निजात बालके, 
तरूर मलुी, प्ररौढ मलुी यांचयासाठी 
काय्णक्रम आिेत

मनहला सक्मीकरण मलुगी 
गभादूशयात असलयापासिू सरुू 

होते अस े आमही आरोगय व कुटुंब 
कलयाण मंत्ालयात काम करणारे 
लोक माितो. नलंग निवड व तयावर 
आिानरक गभदूपात टाळण े ह े मनहला 
सक्मीकरणातील पनहल े पाऊल आह.े 
सरकारिे तयासाठी गभदूिारणा पवूदू 
व गभदूिारणिंेतर नलंग निदाि बंदी 
कायदा १९९४ लाग ू केला आह े
तयामळेु गभदूिारणपेवूती नकंवा िंतर नलंग 
निनचिती करता येत िाही, नकंबहिुा 
तस े केलयास नशक्ेची तरतदू आह.े 
यानशवाय आमही सामानजक आन द्ूक 
अंगािेही काम करीत आहोत तयातिू 
बेटी बचाव बेटी पढाव योजिेतिू 
मलुीच ेखरे महतव समाजात पोहोचवल े
जात आह.े जर देशाला मनहला सबल, 
कृतीशील असललेा समाज िारण 
करणारी ससंकृती तयार करायची असले 
तर मनहलांिा परुूषाइतंकीच चांगली व 
समाि आरोगयसवेाही नमळाली पानहजे. 
ह े सगळे गृनहत िरूिच आरोगय 
मंत्ालयािे अिेक कायदूक्रम राबवल े
आहते तयात मनहलांचया आरोगयाची 
काळजी घेणयासाठई कंनटिम ऑर् 
केअर महणजे काळजीतील साततय हा 
दृनटिकोि ठेवला आह.े  यात गभदूवती 
मनहला, िवजात बालके, तरूण मलुी, 
प्रौढ मलुी यांचयासाठी कायदूक्रम आहते 
नशवाय प्रजििक्म न्रियांसाठी कुटुंब 
नियोजि कायदूक्रम राबवल े जात 
आहते. सावदूजनिक आरोगय कें द्रांिी 
मनहलांची  नस्ती सिुारली आह.े आशा 
कमदूचाऱयांपासिू, आरोगय प्रशासक व 

िोरण नियोजिात तयांचा सहभाग आह.े 
पनरचानरकांची कामेही तया करीत आहते. 
एकूण १०,३१,८०५ आशा कमदूतारी 
व २,२०,२०७ पनरचानरका माच दू 
२०१८ अखेर काम करीत आहते. 
या मनहलाच देशाचया आरोगयवयवस े्चा 
कणा आहते. 

प्रतयेक गभदूवती मनहलचेी काळजी 
घेतली पानहजे. बाळाचया जनमापवूती व 
िंतर तयांची ही काळजी घेतली तरच ते 
आपलया आरोगयसवेेच ेयश आह ेतयात 
बरेच यश येत आह.े पंतप्रिािांचा 
याबाबतचा नवचार पढेु िेतािा प्रिाि 
मंत्ी सरुनक्त मातृतव योजिा गभदूवती 
मनहलांसाठी राबवली जात आह.े दर 
मनहनयाचया िऊ तारखेला यात गभदूवती 
मनहलांची तपासणी केली जाते. तयांिा 
औषिे व वहैद्यकीय सलला नदला 
जातो. जरी िऊ तारखेला ही तपासणी 
केली जात असली तरी इतरवेळीही 
सावदूजनिक आरोगय कें द्रे या मनहलांचया 
सवेेसाठी सजज असतात. ्रिीरोगतज्, 
रेनडओलॉनजसट, डॉकटर यांचयासवेा 
पीएमएसएमए अतंगदूत उपलबि आहते. 
एनप्रल २०१८ अखेर १.४२ कोटी 
मनहलांची तपासणी करणयात आली 
असिू सात लाख गभदूवती मनहला 
जोखमीचया अवस े्त आढळिू आलया 
तयांिा योगय तो आरोगय सलला देणयात 
आला. ग्रामीण पातळीवर ग्रामीण 
आरोगय व पोषण नदि पाळणयात येतो. 
तयात मनहलांचया नकमाि चारवेळा 
तपासणया केलया जातात. लोह,र्ॉनलक 
अनसड, कॅनलशयम यांची गभदूवती 
मनहलांिा खपू गरज असते. तयांिा 

दृटिीक्षपे
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तयाचया गोळया तपासणीचयावेळी नदलया 
जातात. गभादूरपणातील गुंतागुंत असले 
तर सरुनक्त बाळंतपणाची जबाबदारी 
घेतली जाते. माता व बालक सरंक्ण  
पनत्का तयार करणयात आलया असिू 
सरुनक्त मातृतवानवषयी मागदूदशदूि 
करणाऱया पनुसतकाही उपलबि करणयात 
आलया आहते. गभादूरपणात िेमकी काय 
काळजी घयाची याची सवदू मानहती तयात 
नदली आह.े एवढेत िवह े तर मानहती 
तंत्ज्ािाता वापरकरूि माता व बालक 
वयवस्ा तसचे पिुरूतपादि बाल आरोगय 
पोटदूल व नकलकारी मोबाईल सवेा यांची 
वयवस्ा कऱणयात आली आह ेतयामळेु 
गरज ू मनहलांिा आशा सनेवका लगेच 
मदत करतात. गभदूवती मनहलांिा तयांच े
वय व अडचणी यावरूि सदंेश पाठवल े
जातात प्रतयक् तयांचयाशी सवंादही 
सािला जातो. 

जििी नशश ु सरुक्ा कायदूक्रमात 
गभदूवती मनहलांिा सावदूजनिक आरोगय 
कें द्रात मोर्त प्रसतूी करूि नदली जाते. 
नशवाय नसझरीयि श्रिनक्रयेसाठीही 
कुठल ेपहैस ेआकारल ेजात िाहीत. यात 
मोर्त निदाि, औषिे, रक्, आहार, 
वाहतकू सनुविा नदली जाते. घर ते 
सबंंनित ससं्ा हा वाहतकुीचा खच दू 
सरकार करते. बाळंतपण झालयािंतर 
तयांिा सरुनक्त घरी िेऊि सोडल े
जाते. एकूण १.३३ कोटी गभदूवती 
मनहलांिा १०२ व १०८ क्रमांकावर 
कॉल करणयाचयासवेेचा र्ायदा झाला 
आह े तयांिा मोर्त वाहतकू सवेा 
नमळाली आह.े या क्रमांकावर तया 
जवळचया आशा सनेवकांशी (मानयता 
प्राप्त सामानजक आरोगय कमदूचारी 
महणजे अक्रीडेटेड सोशल  हले् 
अकटीनवहसटशी) संपकदू  सािता येतो. 
ऑनकसलरी िसदू नमडवाइर् व पनबलक 
हले् रॅ्नसलीटी महणजे आया व 
सावदूजनिक आरोगय सनुविेशी सपंकदू  
करता येतो. अनलकडेच आमही लक्य 
िावाचा कायदूक्रम राबवला असिू तयात 

प्रसतूीगृह ेव ते् ील प्रनक्रया सिुारणयावर 
भर नदला आह.े  जििी सरुक्ा योजिेत 
ससं्ातमक पातळीवर प्रसतूीसाठी े्ट 
रोख हसतांतर योजिा आह.े प्र्म 
सदंभदू कें द्रे, माता व बाल आरोगय कें द्रे, 
अनतदक्ता कें द्रे, आपतकालीि उपचार 
कें द्रे यांिा आता नवशषे महतव नदल े
असिू घरातच बाळतंपण े करणयाची 
पद्धत कमी होत आह.े २०१५-१६ 
मधये ७८.९ टकके प्रसतूी  ससं्ातमक 
पातळीवर झालया २००७-०८ मधये 
ह े प्रमाण केवळ ४७ टकके होते. 
कुठलहेी बाळ जनमाला आलयािंतर 
तयाच ेपनहल ेहजार नदवस र्ार महतवाच े
असतात तयातच तयाची जीविक्मता 

नवकनसत होत असते. वयाचया दसुऱया 
वषादूपय ांत माणसाचा मेंद ू ८५ टकके 
प्रमाणात नवकनसत झाललेा असतो. ती 
तयाची घडणीची वषफे असतात. तयावेळी 
परेुशी आरोगय काळजी, चांगल ेपोषण 
व नशक्ण, सरुनक्त पयादूवरण नमळण े
आवशयक असते. याबाबत पालकांमधये 
जिजागृती होण े आवशयक असते. 
बालकांच े पालिपोषण चांगल े झाल े
पानहजे तयासाठी जिती ऑर् र्सटदू 
१००० डेज ही पनुसतका आरोगय 
मंत्ालयाकडूि प्रकानशत करणयात 
आली आह.े प्रौढ मनहला या सदुृढ 
असण ेगरजेच ेआह.े तयामळेु आरोगय 

समसया व जोखमीच ेमदु्े तयात लक्ात 
घयावे लागतात. माता व   बाल आरोगय 
यासाठी अिेक योजिा मंत्ालयािे हाती 
घेतलया असिू तयात राष्ट्रीय नकशोर 
सवास्थय कायदूक्रमाचा समावेश आह.े 
पौंगडावस े्तील आरोगय व जागृती, 
समपुदेशि, आरोगय  सवेा, सिॅटरी 
िॅपनकि या गोटिी यात महतवाचया 
आहते. र्ॉनलक अनसडचया गोळया 
यात नदलया जातात. दर आठवडयाला 
र्ॉनलक अनसडचया गोळया हा र्ार 
महतवाचा घटक आह ेतयातिू शाळकरी 
मलु े व मलुी यांचयात लोहाच े प्रमाण 
वाढते. अनिनमया टाळणयासाठी 
अलबेडेझॉलचया गोळया नदलया जातात. 
एनप्रल २०१८ अखेर ३.७ कोटी 
मलुा मलुीिंा लोहाचया गोळया देणयात 
आलया दर आठवडयाला तया नदलया 
जातात यात २ लाख प्रनशक्कांची 
निवड करणयात आली होती तयांिी 
यावर जिजागृतीच ेकाम केल.े आरोगय 
व कुटुंब कलयाण मंत्ालय यात मानसक 
पाळी आरोगय योजिाही राबवत 
आह.े यात ग्रामीण भागातील  १० 
-१९वयाचया मलुीिंा आरोगयाच े िडे 
नदल ेजातात. तयासाठी ७५१६ उपचार 
व सलला कें द्रे सरुू करणयात आली 
आहते. शहरी भागातही अशी कें द्रे 
आहते. प्रतयेक मनहलसे नतचया सतंती 
निनमदूतीच ेनियोजि करणयाचा अनिकार 
आह.े दोि मलुांमधये अंतर ठेवणयासाठी 
अिेक पयादूय यात मांडल े जातात. 
मेड्ॉकसी प्रोजेसटेरॉि अनसटेट (अंतरा) 
या सतंतीप्रनतबंिकाच ेइजंेकशिही यात 
नदल े जाते. आठवडयाला सेंक्रोमि 
गोळी(्ाया) यात नदली जाते. यात 
गभदूपातािंतरही मदत केली जाते. 
िसबंदी, दोि मलुांमधये अंतर या 
सगळया सनुविा उपलबि केललेया 
आहते. सतंनतनियमि औषिे आशा 
कमदूचारी घरपोच देतात. नववाहािंतर 
पाळणा  कसा लांबवायचा याच ेउपाय 
व तयाची अंमलबजावणी याच ेप्रनशक्ण 

जननी हशश ुसरुक्षा काय्णक्रमात 
गर्णिती महिलांना साि्णजहनक 
आरोगय कें द्ात मोफत प्रसतूी करून 
हदली जाते. हशिाय हसझरीयन 
शस्त्रहक्रयेसाठीिी कुठले पैसे 
आकारले जात नािीत. यात मोफत 
हनदान, औषधे, रक्त, आिार, 
िाितकू सहुिधा हदली जाते. घर 
ते संबंहधत संस्ा िा िाितुकीचा 
खच्ण सरकार करते. बाळंतपर 
झालयानंतर तयांना सरुहक्षत घरी 
नेऊन सोडले जाते.
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आशा कमदूचाऱयांिा असते तयामळे ते 
ही मानहती मनहलांिा देतात. पनहलया 
मलुािंतर तीि वषफे पढुच ेमलू होणयाच े
टाळल े जाते.मलुीिंा आरोगयदायी 
बालपण नमळावे यासाठी अिेक सवेा 
उपलबि आहते.नजलहा पातळीवर 
िवजात बालकांसाठी नवशषे काळजी 
घेणारी कें द्रे स्ापि करणयात आली 
आह.े  उप नजलहा पातळीवरही अशी 
कें द्रे आहते. आशा कमदूचारी घरी 
जाऊिही योगय तो सलला देणयाच ेकाम 
करीत आहते. जगात रोग प्रनतबंिक 
लसीकरणाचा सवादूत मोठा कायदूक्रम 
भारतात राबवणयात आला असिू ती 
अनभमािाची बाब आहते.  दोि वषादूचया 
मलुांपय ांत लसीकरण केल े जाते व 
मनहलांिाही लसी नदलया जातात. 
सवदू मलु े व गभदूवती मनहला यांचया 
लसीकरणासाठी २०१४ मधये इदं्रििषु 
योजिा सरुू करणयात आली. आतापयांत 
३.१५ कोटी बालकांच े लसीकरण 
झाल े असिू तयातील ८०.५८लाख 
बालकांची लसीकरणाची सगळी प्रनक्रया 
पणूदू करणयात आली आह.े ८०.६३ 
लाख गभदूवतीचं े लसीकरण करणयात 
आल ेअसिू ९१.९४ लाख मनहलांिा 
अ जीविसतवाची मात्ा  देणयात आली 
आह.े पोषण पिुवदूसि कें द्रांचा नवचार 
करता अशी ११५० कें द्रे सरुू केली 
असिू तयात कुपोनषत बालकांवर उपचार 
केल े जातात. राष्ट्रीय बाल सवास्थय 
कायदूक्रमात बालकांचया जीविाचाच 
दजादू उंचावला जातो. जनमदोष, रोग, 
कमतरता यात लक् नदल जाते. या 
कायदूक्रमात सपटेंबर २०१७ अखेर 
७०.९ कोटी बालकांची तपासण केली 
असिू १.५५ कोटी बालकांवर उपचार 
करणयात आल ेआहते. मोर्त औषिे 
व तपासणी योजिेत आवशयक औषिे 
आरोगय कें द्रात नदली जातात. नर्रती 
वहैद्यकीय कें द्रे सरुू असिू मनहलांिा 
मोर्त आरोगय सनुविा नदलया जात 
आहते. तयासाठी राजयांिा १६००० 

कोटी रूपये तीि वषादूत नदल े असिू 
आयषुमाि भारत योजिेत मनहला आरोगय 
व कलयाण कें द्रातिूअिेक सनुविा 
नदलया जाणार आहते. सवांकष प्रा्नमक 
आरोगय  काळजीला यात महतव असिू 
माता व बालके यांचयासाठी दीड लाख 
कें द्रे सरुू केली जाणार आहते. मधयम 
टपपयात  आरोगयाचया काळजीसाठी 
प्रनशक्ण नदल ेजाणार असिू ससंगदूजनय 
व अससंगदूजनय रोगांवर उपचार व 
सवेा उपलबि होतील. यातिू आरोगय 
कमदूचारी मनहलांिा रोजगारही नमळणार 
आहते. मनहलांचया सवांकष आरोगयासाठी 
सरकार प्रयत्शील असिू तयातिू पाच 
वषादूखालील मलुांचया मृतयचू े प्रमाण 

भारतात कमी झाल ेआह.े माता मृतयूंच े
प्रमाणही काळजी घेतलयािे घटत 
आह.े एनप्रल २०१५ मधये भारतात 
माता व बालकांमिील ििवुातादूच े
उचचाटि करणय़ात मोठे लक्य गाठल े
आह.े जागनतक लक्य पातळीचया 
आपण खपूच पढेु आहोत. सहस्रक 
नवकास उनद्टेि साधय करणयात आपला 
देश आघाडीवर असिू तयात माता 
मृतयचूपे्रमाण कमी करण ेहा महतवाचा 
टपपा गाठ्ला आह.े माता मृतयचू ेप्रमाण 
२०११-१३ मधये लाखात १६७ 
होते ते आता १३०पयांत खाली आल े
आह.े अिेक दशकातील ही चांगली 
कामनगरी आह.े याचा अ द्ू २०११-
१३ दरमयाि आपण १२००० 

गभदूवती मनहलांच ेप्राण वाचवणयात यश 
आल े आह.े यात राजयांचाही पानठंबा 
नमळत असिू आमचया आघाडीवरील 
आशा कमदूचाऱयांचा यात मोठा वाटा 
आह.े शाश्वत नवकास उनद्टिांची पतूदूता 
२०३० चया आिी करता येईल 
असा आमहाला नवश्वास आह.ेतयातिू 
भारतातील  मनहलांच े सक्मीकरण 
होणार असिू  तयांच ेभनवतवय उजजवल 
होईल यात शंका िाही 

nnn

लनेखका कें द्रीय आरोगय आनण कुटुंब 
कलयाण मंत्ालयात सनचव पदीकायदूरत 
आहते.
ई मेलः sechfw@nic.in

२०१४ मधये इंद्धनुष योजना 
सरुू करणयात आली. आतापययंत 
३.१५ को्ी बालकांचे लसीकरर 
झाले असनू तयातील ८०.५८लाख 
बालकांची लसीकरराची सगळी 
प्रहक्रया परू्ण करणयात आली 
आिे. ८०.६३ लाख गर्णितीचें 
लसीकरर करणयात आले असनू 
९१.९४ लाख महिलांना अ 
जीिनसतिाची मात्ा  देणयात आली 
आिे.
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भारतात, सज्ाि न्रियांची 
प्रमखु भनूमका गृनहणीचीच 

आह.े भरघोस उतपनि नकंवा पगार 
नमळवणाऱया न्रियांची संखया तलुिेिे 
कमी आह.े उचच आन द्ूक वाढीचया 
काळात तर ती अजिूच कमी झालेली 
नदसते. न्रियांिी करावयाची कामे 
वेगळी ठरनवलयामळेु नकंवा ठरानवक 
कामे न्रियांिीच करायची अशी 
भनूमका घेणे, ्रिी आनण परुुष यांिा 
एकाच कामासाठी देणयात येणाऱया 
मजरुीतील तर्ावत आनण उतपादिक्म 
स्रोतांची अिपुलबिता या सगळया 
कारणांमळेु आन द्ूक नवषमता वाढीस 
लागते आनण  न्रियांिा अ द्ूनवषयक 
संपणूदू िागरी हकक नमळवणयात 
अड्ळे येतात. मािवी क्मता आनण 
बनुद्धमतेचया अयोगय नवतरणाचा 
पनरणाम स्लू राष्ट्रीय उतपादिावर होत 
असतो. रोजगार नकंवा िोकऱयांमधये 
न्रियांचा सहभाग १० टककयांिी 
वाढला तरी २०२५ पयांत भारतीय 
अ द्ूवयवस े्मधये ७०० अबज अमेनरकी 
डॉलसदूची भर पडेल.

न्रियांिा िोकरीिंद्याचया संिी 
उपलबि करूि देणे, तया देखील 

भेदभावरनहत वातावरणात, यावर 
लक् कें नद्रत करणयाचया दृटिीिे 
या लेखात भारतातील न्रियांचया 
रोजगारानवषयीची काही नवनशटि त्थये 
आनण तयावर पनरणाम करणारे घटक 
मांडले आहते. सरकारिे आनण इतर 
संबंनित वयक्ीिंी सरुु केलेलया काही 
िवया योजिांचा देखील यात सहभाग 
आह.े

रारतासाठीची हिहशटि तथये

भारतातील कामगार शक्ीमधये 
आिीच कमी असलले े  न्रियांचया  
सहभागाच े प्रमाण  जगातील इतर 
कोणतयाही भागाशी तलुिा केली तर 
अनिकच घसरलले े नदसले.(आकृती 
क्रमांक १), कामाचया क्ेत्ात सहभागी 
होणाऱया ्रिी परुुषांचया प्रमाणातील 
तर्ावत (आकृती क्रमांक २अ), 
शहरी भागातील कमी आनण ि वाढणारे 
आनण ग्रामीण भागात सतत कमीच होत 
जाणारे सहभागाच ेप्रमाण,सवदू प्रदेशातील 
आनण सवदू क्ेत्ातील कामगार वगादूतिू 
न्रियांचा कमी होत जाणारा सहभाग ह े
या नवषयातील नवचार करणयासारखे  
प्रमखु मदु्े आहते. नदललीत िोकरी 
नकंवा इतर उदय़ाेगात काम करणाऱया 

हस्त्रया आहर अ ््णहिषयक नागरी िकक 

-ह्ंरदा हिश्वना्न/ संजना शमा्ण

 हस्त्रयांनी कराियाची कामे िगेळी 
ठरहिलयामळेु हकंिा ठराहिक 
कामे हस्त्रयांनीच करायची अशी 
रहूमका घेरे, स्त्री आहर परुुष 
यांना एकाच कामासाठी देणयात 
येराऱया मजुरीतील तफाित आहर 
उतपादनक्षम स्ोतांची अनुपलबधता 
या सगळया काररांमळेु आह ््णक 
हिषमता िाढीस लागते आहर  
हस्त्रयांना अ ््णहिषयक संपरू्ण नागरी 
िकक हमळिणयात अड्ळे येतात. 
मानिी क्षमता आहर बुहधिमत्चेया 
अयोगय हितरराचा पहरराम स्लू 
राष्टीय उतपादनािर िोत असतो.

सम-हिषम
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न्रियांच े प्रमाण १७% आह े तर 
इतर महािगरांमधये ते २४% आह.े 
लनुियािात कामकरी परुुषांच े प्रमाण 
सवादूत जासत महणजे ८३% आह ेमात् 
न्रियांच ेप्रमाण र्क् १२% आह.े

आकृती क्र.१: जगाचया आनण 
भारताचया सवदू प्रदेशांमधये न्रियांचा 
कामातील सहभागाचा दर स्रोत: 
जागनतक नवकास निदफेशक अहवाल

जासतीचया कामासाठी अनिकानिक 
न्रिया उपलबि असिू तयांच े वाढते 
उतपनि ह ेदेखील यासाठी एक महत्वाच े
कारण आह.े न्रियांमधये काम करूि 
उतपनि वाढनवणयाची गरज आनण तीव्र 
इच्ा आह.े तयांचा बेरोजगारीचा दर 
देखील परुुषांपके्ा जासत आह े(आकृती 
क्र. २ ब). परुुषांचा बेरोजगारी दर 
प्रामखुयािे ग्रामीण क्ेत्ात २-३% आनण 
शहरी भागात ३-४% इतका रानहला 
आह.े तर न्रियांमधये बेरोजगारीच े
प्रमाण ग्रामीण भागात ३-४% आनण 
शहरी भागात ७ ते ९% चया दरमयाि 
रानहल ेआह.े

आकृती क्र.२ अ : कामातील               
आकृती क्र.२ ब : बेरोजगारीचा दर 

सिरागाचा दर.

सचूिा : ्रिोत : राष्ट्रीय सवफेक्ण 
कायादूलय अहवाल ५५४. प्रमाण 
दरहजारी.

सि २०११-१२ मधये झाललेा 
भारतीय मािव नवकास सवफेक्ण अहवाल 
अस े दशदूनवतो की कोणतयाही क्ेत्ात 
काम करतािा न्रियांिा वयनक्गत 
आनण कौटुंनबक पातळीवर अडचणीिंा 
तोंड द्यावे लागते. (आकृती क्र.३)  

आकृती क्र.३(अ): जर योगय 
िोकरी आकृती क्र.३(ब):जर 
तमुचयायोगय नमळाली तर काम 
करायची तमुची िोकरी तमुही 
शोिलीत तर ती इच्ा आह े का?                         
करायची परवािगी तमुहाला घरूि                         
नमळेल का?

न्रियांच े कामातील सहभागाच े
प्रमाण वाढतया नशक्णासोबत कमी 
होतािा नदसते, मात्, आणखी उचच 

नशक्णासोबत ते नकंनचत वाढलले े
नदसते. तसचे ते २००५ मिलयापके्ा 
(आकृती क्र.४, तक्ा १) २०११ 
मधये (आकृती क्र. ४, तक्ा२)
जासत आह ेआनण महािगरे िसललेया 
शहरांपके्ा महािगरांमधये ह े प्रमाण 
जासत आह.े २०११-१२ या वषतीचया 
कोणतयाही शहैक्नणक नवभागाचा नवचार 
केला तरी न्रियांमिील बेरोजगारीच े
प्रमाण २ ते ५ टककयािी जासतच आह.े 
ग्रामीण नवभागातील उचच माधयनमक 
आनण पदनवका पातळीपयांत नशक्ण 
घेतललेया  न्रियांमधये तर बेरोजगारीच े
प्रमाण आणखी जासत, समुारे १७-
१८% आह.े याच शहैक्नणक पात्तेचया 
परुुषांमधये र्क् ४ ते ५ टकके परुुष 
बेरोजगार असलयाच ेनदसिू आल ेआह.े

आकृती क्र. ४: नवनवि 
शहैक्नणक पात्ता असललेया ्रिी-
परुुषांचया  सि २००५ (तक्ा१) 
आनण २०११(तक्ा२) मिील 
िोकरीिंद्यातील सहभागाच ेप्रमाण 

िोकरी अ्वा रोजगाराच े
सवरूप प्रदेश, उदय़ाेगाचा प्रकार 
आनण नवभागािसुार बदलत असते. 
दनक्णकेडील राजयांपके्ा उतरेकडचया 
राजयांमधये न्रियांचा कामे करणयातील 
सहभाग कमी आह;े शहरी आनण ग्रामीण 
अशा दोनही नवभागांमधये अिदुािावर 
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आिानरत ्ोटया उदय़ाेगांमधये काम 
करणाऱया बायकांच ेप्रमाण जासत आह े
आनण तयातील बहसुखंय बायका कृषी 
नवभागाशी सबंंनित कामे करतािा 
नदसतात. तयाखालोखाल, सावदूजनिक 
सवेा क्ेत्ात, नज े् राजय सरकार सवदू 
नियकुतयांसाठी प्रा्नमक नियोक्ा महणिू 
काम पाहते, नत े्ही काम करणाऱया 
न्रियांच े प्रमाण कमी आह.े तयािंतर 
क्रमांक लागतो व्रिोद्योगासारखया 
उतपादि क्ेत्ांचा. यातही काम करणाऱया 
न्रियांच ेप्रमाण कमीच आह.े

हस्त्रयांनी नोकरी हकंिा 
उदय़ाेगधंद्ात सिरागी िोणयाचया 
प्रमारािर पहरराम कररारे घ्क 

न्रियांिी घराबाहरे जाऊि  जे 
काम करायच े आह े ते करणयासाठी 

आवशयक असललेया सरंचिातमक 
घटकांची पतूदूता करणयाची गरज आनण 
कुटुंबाची भनूमका तसचे इतर सामानजक 
रूढी-परंपरा यासारखया सांसकृनतक 
घटकांचा पनरणाम न्रियांचया िोकरी 
करणयावर नकंवा उदय़ाेग उभारणयावर 
होत असतो.

सपंणूदू कुटुंबाची काळजी घयायची 
जबाबदारी आनण घरातील कामांसाठी 
घरच ेपरुुष देत असललेा मयादूनदत वेळ 
ही मनहलांिा िोकरी नकंवा उदय़ाेगात 
सहभागी होणयापासिू रोखणारी प्रमखु 
कारण े आहते. आनण अभयासातिू 
अस े लक्ात आल े आह े की घरगतुी 
मदतीसाठी कुणालातरी िोकरीवर 
ठेवणयामळेु नकंवा कुटुंबातील सदसयांिी 
नदललेया अिौपचानरक पानठंबयामळेु  

न्रियांिा िोकरी, उदय़ाेगासाठी  वेळ 
काढण ेसहज शकय होते आनण तयांच े
कामात सहभागी होणयाच े प्रमाणही 
सिुारते.

न्रियांिा कामाचया नठकाणी 
पोहोचणयासाठी चांगली वाहतकू 
वयवस्ा सहजतेिे उपलबि करूि 
नदलयामळेु तयांचा वेळ वाचले आनण 
तयामळेु,घराची काळजी घेणयासोबतच 
अ्ादूजदूिासाठी तया सवतःला सक्म 
बिव ूशकतील. ग्रामीण भागात नज े् 
नज े् राजय सरकारिे वाहतकुीचया 
सोयीचा नवसतार करूि नदला आह े
नत े् नत े् नबगर कृषी क्ेत्ात काम 
करणाऱया न्रियांचया सखंयेत लक्णीय 
वाढ झालयाच े नदसिू आल.े घरगतुी 
तसचे सामानजक पातळीवर नलंगसापके् 
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परंपरा बदलण ेदेखील शकय वहायला 
हवे. देशाचया काही राजयांमधये 
(आसाम, गजुरात, किादूटक, महाराष्ट्र 
आनण तानमळिाडू) न्रियांिा सरकारी 
िोकऱयांमधये ३०% आरक्ण ठेवणयात 
आल े आल े आनण याचा सावदूजनिक 
क्ेत्ातील रोजगार सिंीवंर कोणताही 
दषुपनरणाम झाललेा िाही. जगभरचया 
वयापार चालनवणयासाठीचया िोरणांचा 
एक भाग महणिू भारत सरकारिे 
२०१३ पासिू कायदूकारी मंडळांमधये 
न्रियांसाठी आरनक्त जागा ठेवायला 
सरुुवात केली. मनहलांचया वाढतया 
उपनस्तीमळेु कंपिीची मलूये आनण 
कामनगरी सिुारायला मदत होते मात्, 
कुटुंबाचया मालकीचया कंपनयांमधये 
निणदूय घेणयाच े अनिकार कुणाचया 
हातात आहते तयाचया मजतीमळेु ह ेशकय 
होतेच अस ेिाही. 

राजयात घडणाऱया ल ैंनगक 
्ळवणकुीचया आनण इतर गनुह्यांवर 
नियंत्ण ठेवणयासाठी सरकारांिी 
दाखवललेी सतकदू ता, रात्पाळी 
करणाऱया मनहलांसाठी योगय कायद्याच े
सरंक्ण आनण मनहला उदय़ाेजकांिा नदला 
जाणारा प्रोतसाहिपर लाभांश यामळेु 
नवनवि राजयांमधये मनहलांचया कामातील 
सहभाग दरावर पनरणाम होत असतो. 
नज े् पोलीस आनण नयायवयवस े्वर 

लोकांचा जासत नवश्वास आह े आनण 
गनुहगेारीच े प्रमाण  कमी आह े अशा 
नठकाणी न्रियांिी अ्ादूजदूिासाठी काम 
करणयाच ेप्रमाण वाढलले ेनदसते. 

तयाचबरोबर शवेटी आणखी एक 
महतवाचा घटक महणजे न्रियांच े
राजकारणातील प्रनतनिनितव. न्रियांिा 
राजकीय प्रनतनिनितव नमळालयामळेु 
तयांिा पकके रसते, प्रा्नमक आरोगय 
कें द्र आनण बटँकांसारखया सोयी-सनुविा 
सलुभतेिे नमळवता येतात आनण 
तयांचया योगे न्रियांिा रोजगाराचया 
संिी उपलबि करूि देण े सोप े जाते. 
मनहला िेतयांिी राजकीयदृषटया 
महत्वाचया पदांवर असणयामळेु, तयांचया 
मतदारसघंातील मनहला मतदारांिा 
तयांच े काम करणयासाठी प्रोतसाहक  
वातावरण नमळते.

समारोपाची ह्पपरी

न्रियांचया अ द्ूनवषयक िागरी 
हककांचया सशक्ीकरणासाठी, 
घराचया उतपनिाला हातभार लावणारी 
आनण घराची काळजी घेणारी या 
भनूमकांसोबतच नतिे सवीकारललेया 
कामातिू  नतचया वयनक्गत आकांक्ा 
पणूदू होणदेेखील महत्वाच ेआह.े घराचया 
आनण समाजाचया वतुदूळात न्रियांवरची 
सामानजक-सांसकृनतक बंििे नशन्ल 

होणयासोबतच तयांिा उतम सावदूजनिक 
सवेा-सनुविा परुनवणयात राजय 
सरकारांिी प्रशासकाची भनूमका 
निभावली तर न्रियांिा सवतःचया 
सवदूसमावेशक वयनक्तव नवकासाचा 
पाठपरुावा शकय आह.े

करकपातीसारखया आन द्ूक 
िोरणांमळेु मनहलांमधये रोजगार 
वाढायला काहीच मदत होत िाही 
कारण, तयातिू नमळणाऱया र्ायद्यातिू 
तयातील गुंतवणकुीची भरपाई होऊ 
शकत िाही. औपचानरक क्ेत्ातील 
रोजगार क्ेत्ाचा एकूण रोजगारातील 
कमी वाटा आनण या क्ेत्ाचया वाढीची 
कमी शकयता यामळेु, २०१८ चया 
कें द्रीय अ द्ूसकंलपात जाहीर केललेया, 
िवनियकु् मनहला कामगारांच े भनवषय 
निवादूह नििीतील योगदाि १२% वरूि 
८% पयांत कमी करुि तयांच े प्रतयक् 
हातात  नमळणारे वेति वाढनवणयाची 
योजिा न्रियांिा जासतीत जासत 
प्रमाणात िोकरी-उदय़ाेग करणयासाठी 
प्रोतसाहक ठरेल नकंवा सधया रोजगार 
हातात असललेया न्रिया भनवषयात 
तयांच ेकाम सरुूच ठेवतील याची खात्ी 
देता येत िाही. 

सरकारी िोरणांमळेु समािता आनण 
वाढ यांचयातील तर्ावत दरू झाली. 
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महातमा गांिी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार 
हमी योजिेमळेु जासतीत जासत न्रियांिा 
रोजगार उपलबि झाला, इतर क्ेत्ातील 
कामकरी ्रिी परुुषांचया मजरुीचया 
दरातील तर्ावत कमी झाली. या 
सगळयाचा सकारातमक पनरणाम 
महणिू गनरबी कमी झाली, न्रियांचा 
आनण तयांचया मलुांचा पोषणाचा दजादू 
उंचावला तसचे मनहला सक्मीकरण 
वाढ ू लागल.े राष्ट्रीय ग्रामीण आरोगय 
अनभयािाचया नवसतारामळेु आशा 
कमदूचाऱयांची सखंया वाढली आह.े 
याचादेखील सहभाग दरावर चांगला 
पनरणाम झाला आह.े एकानतमक बाल 
नवकास सवेा योजिेसोबतच, पाळणाघर 
सनुविेलासदु्धा प्रोतसाहि द्यायला हवे 
कारण या दोनही योजिांमधये काम 
करणाऱया नकंवा या सवेा परुनवणाऱया 
न्रियाच असतात. तयामळेु भारतात 
ग्रामीण पातळीवर या दोनही योजिा 
मोठया  प्रमाणावर चालनवलया तर तया 
भागातील न्रिया मोठया प्रमाणावर ही 
कामे करू शकतील आनण अनिकानिक 
मनहलाशक्ी कायदूप्रवाहात सामील 
होईल. पाळणाघर योजिेमळेु ्ोटया 
मलुांची नदवसभर काळजी घेणारा उतम 
पयादूय नमळालयामळेु न्रिया तयांची मलु े
पाळणाघरात ठेविू नििादूसतपण े तयांच े
काम करू शकतील आनण तयांचया 
कामात अनिकानिक एकाग्र होऊ 
शकलयामळेु कामाचा दजादूही उंचावेल.

सि २०१८ चया कें द्रीय 
अ द्ूसकंलपात मनहला आनण सावदूजनिक 
वाहतकू वयवस े्साठी केललेी १७३ 
कोटीचंी अनतनरक् तरतदू आनण 
तनमळिाडूत काम करणाऱया न्रियांसाठी 
अिदुाि ततवावर सकूटर खरेदीची 
योजिा या दोनही महतवाचया योजिा 
आहते. पण तयाच ेर्ायदे कळणयासाठी 
्ोडी वाट पहावी लागेल.  

सरुनक्त वातावरणात काम करता 
येण े आनण आपलया शहरापासिू दरू 
राहिू काम करणाऱया न्रियांसाठी 

तयांिा परवडणाऱया दरात राहायची 
सोय उपलबि करूि देण े या हतेिूे, 
अशा न्रियांसाठी वसनतगृहाची योजिा 
आणली गेली.

प्रसतूीनवषयक लाभ कायदा 
१९६१मधये सिुारणा करूि २०१७ 
मधये  प्रसतूीनवषयक लाभ सिुानरत 
कायदा २०१७ आणला गेला. 
या सिुानरत कायद्यात, प्रािानयािे, 
पगारी प्रसतूी रजेचा कालाविी १२ 
आठवडयांवरुि वाढविू २६ आठवडे 
करण,े या २६ आठवडयांिंतर न्रियांिा 
‘घरातिू काम करणयाचा’ पयादूय 
उपलबि करूि देण,े तयाचसोबत तयांिा 
पाळणाघराची सोय करूि देण े तसचे 
मलू दतक घेणाऱया न्रियांिा मलुांची 
काळजी घेता यावी महणिू रजा मंजरू 
करण,े यासारखया तरतदुीचंा अंतभादूव 
आह.े मात् या तरतदुीचंा र्ायदा 
सघंटीत क्ेत्ात काम करणाऱया न्रियांिा 
नमळणार आह,े असघंटीत क्ेत्ात 
काम करणाऱया न्रियांिा याचा लाभ 
नमळणार िाही. तयामळेु, या तरतदुीचंया 
पनरणामांचा अभयास करावा लागेल.

‘मेक इि इनंडया’ आनण ‘नडनजटल 
इनंडया’ या मोनहमांचा एक भाग महणिू 
भारतीय मनहला उदय़ाेजकांसाठी 
ऑिलाईि बाजाराचा पयादूय सरकारिे 
उपलबि करूि नदला आह.े ‘मनहला-ई-
हाट’ िावाचा हा ई-वयापार मंच मनहला 
उदय़ाेजकांिा मोठया पातळीवरच े
बाजार नमळविू देईल. प्रिािमंत्ी मदु्रा 
योजिेतिू ्ोटे उदय़ाेग करणाऱयांिा 
आन द्ूक मदत नदली जाते आनण मनहला 
उदय़ाेजकांिा प्रोतसाहि देणयासाठी या 
योजिेतिू कजदू घेतािा तयांिा पाव 
टककयाची सटू नमळते. न्रियांसाठी अशा 
अिेक योजिा राबविू आनण न्रियांचया 
कामानवषयी जाणीवपवूदूक जिजागृती 
करूि  न्रियांिा आपलीशी वाटेल अशी 
अ द्ूवयवस्ा उभारायला मदत होईल. 
उदाहरणा द्ू, सवेा बॅकेंिे आन द्ूक मदत 
परुवतािाच सरुुवातीला कायदूशाळा 

आयोनजत करूि स्ानिक समाजात 
सवेांच े जाळे वाढवायला सरुुवात 
केली. या प्रयत्ांचा चांगला पनरणाम 
या पनरसरातील सवयंरोजगारावर नदसिू 
आला. 

यात भर महणिू, सवच् भारत 
अनभयािाचया सदंभादूत वागणकुीच े
काही मदु्े लक्ात घयायला हवे, कारण 
सामानजक रूढी-परंपरा बदलायला 
वेळ लागतो. तयातही पणूदू समाजाचया 
सहभागामळेु काही गोटिी बदलायला 
हातभार लागतो ह ेसतय आह.े वेळोवेळी 
जमा केललेया मानहतीतिू आपलयाला, 
न्रिया तयांचा वेळ समाजासाठी काही 
उतपादि करायला कसा वापरतात ह े
तर कळेलच, तयाचबरोबर, अिेक 
कुटुंबांमधये घरगतुी कामे करणयात 
घरच े परुुष कसा भाग घेतात हहेी 
लक्ात येईल. कुटुंबातलया सदसयांची 
काळजी घेण े आनण कुटुंबासाठी पहैस े
नमळनवण े या दोनही गोटिी कोणतयाही 
देशातील वयक्ीचया अनिकानिक 
चांगलया जीविासाठी सारखयाच 
महत्वाचया आहते.

शवेटी तातपयदू काय, तर जेवहा 
नवकासाला अिकूुल िोरण े आनण 
ससं्ा यांचयात सकारातमक सिुारणा 
होते तेवहा न्रियांसहीत सवदू सामानजक 
दृषटया वंनचत घटकांिा आन द्ूक िागरी 
हकक नमळतात.

nnn

न्ंरदा नवश्विा्ि च हैनिई ये्ील 
मद्रास सकूल ऑर् इकॉिॉनमकसचया 
प्राधयानपका आहते.
ई मेलः brinda@mse.ac.in

सजंिा शमादू िवी नदलली ये्ील रॉयल 
बटँक ऑर् सकॉटलटँड मधये कायदूरत  
आहते.
ई मेलः sanjanasharma339@gmail.
com
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भारताचया लोकसखंयेत 
सािारणतः निममी सखंया 

मनहलांची आह.ेगेलया काही वषादूपासिू  
सावदूजनिक जीविात,कायादूलयात, 
आतंरराष्ट्रीय क्रीडा क्ेत्ात,सरकारी 
कायादूलयात,राजकारणात,आतंरराष्ट्रीय 
ससं्ात आनण अशा अिेक नठकाणी 
मनहलांचा वावर वाढला आह.ेहा बदल 
सकारातमक असिू आिीपके्ा हा बदल 
आता झपाटयािे घडत आह.े

मनहला सबलीकरणाचया क्ेत्ात 
सधया घडणाऱया घडामोडी मोठया 
प्रमाणात प्रोतसाहिदायी आहते अस े
मला वाटते. भारतीय हवाई दलात, 
लढाऊ नवमािाची वहैमानिक महणिू 
पनहलया मनहला वहैमानिकाची िकुतीच 
नियकु्ी झाली.लषकरात लढाऊ र्ळीत 
मनहलांचया सहभागाबाबत  नवचार सरुु 
आह.े ऑनलनमपक,राष्ट्रकुल क्रीडा सपिादू 
आनण नक्रकेटसह अिेक आतंरराष्ट्रीय 
क्रीडा सपिादूत भारतीय मनहलांची 
चमकदार कामनगरी पाहायला नमळत 
आह.े भारताच ेयशसवी मंगळयाि आनण 
104 ्ोटे उपग्रह कक्ेत सोडणयाचा 
नवक्रम यामागे मनहला वहैज्ानिकांचा चम ू
होता.या मनहला देशासाठी आदशदू आहते 
आनण ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ या 
घोष वाकयातिू याची प्रचीती येत आह.े 

शालये नशक्णात मलुगा आनण 
मलुगी असा भेदभाव ि ठेवता तयात 
समािता आणणयात भारताला यश 
नमळाल े आह.े वहैद्यकीय, नविी, 
मानहती तंत्ज्ाि, अनभयांनत्की, 
वयवस्ापि यासारखया तंत्-नशक्ण 

आनण वयावसानयक नशक्णातही 
मनहला  प्रनतनिनितवात लक्णीय वाढ 
नदसत आह.े मनहला साक्रतेतही वाढ 
झालीअसिू 1951 मिलया केवळ 
9% मनहला साक्रतेवरूि  2011 
मधये ह े प्रमाण 65 % झाल े आह.े
पनरनस्तीत बदल घडविू आणणारा  हा 
मोठा घटक आह.े 

भारतात, कामाचया नठकाणी प्रतयेक 
चौ्ा कामगार एक मनहला असते.
अनिक तंत्नवषयक आनण गुंतागुंतीच े
काम असले तर नत े् आपलयाला 
मनहलांची सखंया िककीच जासत 
आढळेल.अनभयंतयांपहैकी एक तृतीयांश 
मनहला आहते तर प्रा्नमक सतरावर 
काम करणाऱया आरोगय सवेकांपहैकी 
तीि चतु् ाांश मनहला आहते. वहैद्यकीय 
सशंोिक, बटँक कमदूचारी,मानहती तंत्ज्ाि 
कमदूचारी,सिदी लखेापालांपहैकी समुारे 
एक तृतीयांश मनहला राहतील असा 
अंदाज आह.े देशात उदय़ाेजकतेला 
मोठा वाव नमळत असिू सधया प्रतयेक 
पाचवी मनहला ही उदय़ाेजक आह.े 

राजकारणातही मनहलांची आकडेवारी 
आिीपके्ा,िककीच उतसाहविदूक आह.े
पंचायत सदसयांपहैकी समुारे  46 % 
सदसय लोकनियकु् मनहला प्रनतनििी 
आहते. याबरोबरच गाव पातळीवर, 
1.3 दशलक्पके्ा जासत मनहला सता 
स्ािी  आहते, गाव-खेडया पासिू 
आपलया देशाच े नचत् बदलत आह.े
उदाहरणा द्ू, 1957 मधये, केवळ 
45 मनहलांिी निवडणकू लढवली 
होती तर 2014 चया निवडणकुीत, 

महिला नेतृतिाखालील हिकासाद्ारे राष्टाचे सक्षमीकरर 
-मनेका संजय गांधी 

शालेय हशक्षरात मलुगा आहर 
मलुगी असा रेदराि न ठेिता तयात 
समानता आरणयात रारताला यश 
हमळाले आिे. िदै्कीय,हिधी,माहिती 
तंत्ज्ान, अहरयांहत्की,वयिस्ापन 
यासारखया तंत्-हशक्षर आहर 
वयािसाहयक हशक्षरातिी महिला  
प्रहतहनहधतिात लक्षरीय िाढ हदसत 
आिे. महिला साक्षरतेतिी िाढ 
झाली असनू 1951 मधलया केिळ 
9% महिला साक्षरतेिरून  2011 
मधये िे प्रमार 65% झाले आिे.
पहरहस्तीत बदल घडिनू आररारा  
िा मोठा घ्क आिे. 

धोरर
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668 मनहला  निवडणकुीचया नरंगणात  
होतया.

आरोगयाचया आघाडीवरही सिुारणा 
नदसिू येत आह.े 1950 – 51 मिे 
मनहलांच े  सािारणतः  आयषुयमाि 
31.7 वषफे अस,े 2016 मिे ह ेप्रमाण 
समुारे 70 वषफे झाल ेआह.े प्रसतूीसाठी 
घरी राहणयापके्ा  रुगणालयात दाखल 
होणयाकडे  कल मोठया प्रमाणात 
वाढला असिू  2014 – 15 
मिे दवाखानयात प्रसतूीसाठी दाखल 
होणाऱया मनहलांच ेप्रमाण 79 % अस े
आतापयांतच े सववोचच होते. बालक 
आनण मातेचया आरोगयाचया दृटिीिे ह े 
चांगल ेआह.े2001-03 ते 2011- 
13 या काळात प्रसतूी दरमयाि माता 
मृतयचू े  प्रमाण निममयािे कमी झाल.े
गेलया काही वषादूत मनहलांचया  नवतीय 
समावेशकतेत लक्णीय वाढ झाली 
आह.े सवतःचया बटँक खातयाचया 
वयवहार सवतःच करणाऱया बटँक नकंवा 
बचत खातेिारी मनहलांचया सखंयेत वाढ 
झाली असिू  2005-06 मिे 15% 
असणारी ही सखंया 2015-16 मिे 
53% वर पोहोचली होती.

ही सकारातमक आकडेवारी असिूही 
आपलया देशात ददुदैवािे मनहलांिा 
जीनवताला िोका असणाऱया पनरनस्तीचा 
सामिा करावा लागत आह.े मनहलांप्रती 
नहसंाचाराचया अिेक भयावह घटिा 
आपण ऐकतो,तयाच वेळी अिेक मलुी 
भावंडांचा सांभाळ करणयासाठी शाळा 
सोडत आहते अ्वा लगिामळेु शाळा 
सोडत आहते.घरातआनण शतेात अशा 
दोिही नठकाणी, मोबदला नमळत िाही 
अशा कामामधये मनहलांच े अद्यापही 
मोठे प्रमाण आह.े आपलया आन द्ूक 
बाबीवंर अनिक नियंत्ण असिूही घरात 
अ्वा कायादूलयीि निणदूयात, तयांिा 
बरोबरीची सिंी अिेकदा नदली जात 
िाही. अगदी आताचया काळातही ह े
जीविाच ेप्रखर वासतव आह.े भारतीय 

मनहलांच े खरेखरेु सबलीकरण हवे 
असले तर मनहलांप्रती सरुु असललेा 
हा भेदभाव आनण नहसंाचाराची दखल 
घेऊि तयासदंभादूत कृतीही हवी.   

भारतीय मनहलांिा ग्रासणाऱया 
या समसया महणजे आपलया सपंणूदू 
समाजाला ग्रासणाऱया समसया आहते 
असा सरकारचा दृटिीकोि आह.े ्रिी-
परुुष समािता राखणयासाठी सवदूतोपरी 
कायदू करणयासाठी सरकार कनटबद्ध 
आह.ेमनहला सबलीकरणावाचिू केललेी 
कोणतीही प्रगती देशात नटकूि राहणार 
िाही.  

मनहलांचया नवकासासाठी सरुनक्त 
आनण प्रोतसाहिदायी वातावरणाबरोबरच 
तयांिा समाि संिी नमळावी यासाठी 
सरकारण े अिेक उपाययोजिा केलया 
आहते. नशक्ण आनण कामाचया 
नठकाणी मनहलांिा प्रोतसाहि देणयासाठी, 
तयांच े शारीनरक आनण मािनसक 
आरोगय राखणयासाठी,सावदूजनिक 
आनण राजकीय सहभागाला प्रोतसाहि 
देणयासाठी,तयांिा कुटुंबात आनण इतरत् 
समाि वागणकू नमळावी यासाठी 
अिेक कायदे समंत करणयात आल े
असिू अिेक योजिांची अंमलबजावणी 
करणयात आली आह.े    

समसयेचया मळुावरच घाव 
घालणयासाठी,मािनसकतेशी निगडीत 
गुंतागुंतीचया समसयेशी निगडीत 

आमही ‘बेटी बचाओ,बेटी पढाओ’ 
अनभयाि, सवदू नजलह्यात हाती घेतल े
आह.े  मनहला आनण मलुीप्रती,समाजािे 
आपली मािनसकता बदलली िाही तर 
मनहला सबलीकरणाचया इतर उपक्रमात 
शाश्वत यश पाहायला नमळणार िाही.

या अनभयािाबरोबरच 2015 मिे 
सकुनया समृद्धी योजिा सरुु करणयात 
आली. या योजिेअंतगदूत मलुीचंया 
बटँक खातयात अलप रककम जमा 
करता येते,तयावर उचच वयाज दराचा 
लाभ नमळतो.मलुीला 18 वषफे पणूदू 
झालयािंतर ही रककम काढता येते, 
मलुीचया उचच नशक्णासाठी नकंवा इतर 
गुंतवणकुीसाठी याचा वापर करता 
येतो. 1.39 कोटी खाती आतापयदूत 
उघडणयात आली असिू तयात एकूण 
25,979 कोटी रुपये रककम जमा 
आह.े 

मनहलांचया सबलीकरणामिे  
आन द्ूक सबलीकरण कें द्र स्ािी आह े
आनण नवतीय समावेशकता हा तयाचा 
महतवाचा भाग आह.ेकाही वषादूपवूती 
बटँक खाते उघडण े ह े निरस काम 
होते. बटँनकंग वयवहाराशी आतापयांत 
जे लोक जोडल े गेल े िवहते तयांिा 
सकुनया समृद्धी योजिा आनण पंतप्रिाि 
जि िि योजिेमार्दू त बटँनकंग सवेा 
कक्ेत आणणयात आल.ेजि िि 
अंतगदूत 16.42 कोटी मनहलांची 
खाती उघडणयात आली.सववोचच 40 
बटँकाकडूि आनण प्रादेनशक ग्रामीण 
बटँकाकडूि प्राप्त आकडेवारीिसुार  
एकूण बचत खातयातला मनहलांचा वाटा 
वाढला असिू 2014 मधये हा वाटा 
28% होता तयात वाढ होऊि 2017 
मिे तो 40% झाला आह.ेमनहलांचया 
नवतीय समावेशकतेची ही वाढ आह.े 

 प्रिाि मंत्ी मदु्रा योजिे अंतगदूत 
आमचया सरकारिे लहाि उदय़ाेजकांिा 
तारण अ्वा हमीदारावाचिू पत परुवठा 
केला.यापहैकी 75 % कजदू मनहलांिा 

हशक्षर आहर कामाचया हठकारी 
महिलांना प्रोतसािन देणयासाठी, 
तयांचे शारीहरक आहर मानहसक 
आरोगय राखणयासाठी,साि्णजहनक 
आहर राजकीय सिरागाला 
प्रोतसािन देणयासाठी,तयांना कु्ंुबात 
आहर इतरत् समान िागरकू 
हमळािी यासाठी अनेक कायदे 
संमत करणयात आले असनू अनेक 
योजनांची अमंलबजािरी करणयात 
आली आिे.
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नदल े गेल े आह.े या योजिेंतगदूत 
9.81 कोटी मनहलांिा आतापयांत 
लाभ नमळाला आह.े राष्ट्रीय ग्रामीण 
उपजीनवका अनभयािा अंतगदूत 47 
लाखापके्ा जासत मनहला सवयं सहाययता 
गटांिा 2000 कोटी रुपयांपके्ा जासत 
नििीच ेवाटप करणयात आल ेआह.ेखरे 
तर आमचया सरकारिे, मनहला सवयं 
सहाययता गटांिा करणयात आललेया 
कजदू वाटपात गेलया नवतीय वषादूत  
37 % वाढ पनहली आह.े

मनहला मिषुय बळाचया क्मता 
वृनद्धगत करणयासाठी कौशलय नवकास  
हा आणखी एक महतवाचा घटक आह.े 
प्रिाि मंत्ी कौशलय नवकास योजिे 
अंतगदूत उदय़ाेग जगताशी सबंंनित 
कौशलय नवकास प्रनशक्ण भारतीय 
यवुकांिी मोठया प्रमाणात घेतल.े 
आतापयांत देणयात आललेया प्रमाण 
पत्ात निममी संखया मनहला प्रमाणपत् 

िारकांची  होती.

मनहला कमदूचाऱयांिी कायादूलयीि 
काम सरुु ठेवावे यासाठी या मनहला 
कमदूचाऱयांिा प्रसतूी  पगारी रजा 26 

आठवडयांपय ांत करणयासाठी प्रसतूी 
लाभ कायद्यात सिुारणा करणयात 
आली. प्रसतूी  काळामळेु  िोकरी 
अ्वा पगार गमवणयाची मनहला 
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कमदूचाऱयांची भीती िाहीशी होऊि 
बालकाला सतिपाि देणयासाठी तयांिा 
वेळ नमळ ूलागला आह.े 

असघंटीत क्ेत्ातलया गरोदर आनण 
सतिदा मातांसाठीही, प्रिाि मंत्ी मातृ 
वंदिा योजिेअंतगदूत रककम देणयात 
येते.पगाराची अंशतः िकुसािभरपाई 
महणिू या मनहलांिा 6000 रुपये 
देणयात येतात यामळेु तयांिा प्रसतुीिंतर 
परेुसा आराम  नमळणयाबरोबरच  
बालकाला सतिपाि देता येते. या 
योजिेअंतगदूत 38 लाख लाभा्थयादूिी 
िोंदणी केली आह.े

ससं्ा,मनहलांसाठी अिकूुल 
राहावयात या दृटिीिे पात् मनहलांची  उचच 
स्ािी िेमणकू करण े ह े सकारातमक 
पाऊल आह.ेसवदू सावदूजनिक 
आनण खाजगी कंपनयात सचंालक 
मंडळात आनण उचच स्ािी मनहला 
प्रनतनििीतवाला  प्रोतसाहि देणयात 
येत आह.ेकंपनयांमधये 5 लाखाहिू 

अनिक मनहला सचंालकांची नियकु्ी 
करणयात आली असिू भारतातली ही 
आतापयांतची  सववोचच सखंया आह.े 

ग्राम सतरावर पंचायत मनहला 
सदसय आपलया गावाचया सक्मतेमिे  
आघाडीची भनूमका बजावत आहते.
तयांिा पंचायत सबंंिी आपली 
जबाबदारी आनण कतदूवये चोख बजावता 
यावीत या दृटिीिे आनण प्रनक्रयेला मदत 
यासाठी मनहला आनण बाल नवकास 
मंत्ालयािे गेलया वषती 18,000 

मनहला सदसयांसाठी प्रनशक्ण आयोनजत 
केल े होते.मनहलांच े िेतृतव गणु आनण 
वयवस्ापकीय कौशलय नवकनसत वहावे  
या हतेिूे या वषती आणखी 13,000 
मनहलांिा  प्रनशक्ण देणयात येणार आह.े

मनहलांिी कायादूलयीि कामकाजात 
सक्रीय राहावे यासाठी कायादूलयीि 
नठकाण,े मनहला कमदूचाऱयांसाठी 
पोषक असणयाची गरज आह.े
यासाठी कामाचया नठकाणी मनहलांचा 
लहैनगंक ्ळ(प्रनतबंिक,मिाई आनण 
निवारण) कायदा 2013 या 
कायद्याची कडक अंमलबजावणी 
करणयात येत आह.ेयामळेु,पणूदू वेळ-
अिदू वेळ,खाजगी आनण सावदूजनिक 
क्ेत् तसचे सघंटीत आनण असघंटीत 
क्ेत्ातलया आनण घरकामासाठीचया 
मनहला,नवद्या्ती,प्रनशक्णा्ती आनण 
कायादूलयाला भेट देणाऱया अशा  सवदू 
मनहलांिा सरुनक्त वातावरण नमळते.

कामाचया नठकाणी होणाऱया ल ैंनगक 

महिलांसाठी  सरुहक्षत िातािरर 
राहिलयास तया अ ््णवयिस्ेशी 
संबंहधत  काया्णत आहर साि्णजहनक 
जीिनात संपरू्णतः सिरागी िोऊ 
शकतात.िे लक्षात घेऊन सरकारने 
31 राजये आहर कें द् शाहसत 
प्रदेशात 181 महिला िेलप लाईनना 
मंजरुी  हदली असनू 206 िन  
स्टॉप  सें्र काया्णह्ित करणयात 
आली.
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्ळाचया तक्रारी दाखल करणयासाठी 
माझया मंत्ालयािे िकुतीच ऑिलाईि 
तक्रार यंत्णा स्ापि केली आह.े 
यामळेु सबंंनित मनहललेा सलुभपण े 
तक्रार दाखल करता येते आनण तया 
तक्रारीबाबतचया कायदूवाहीचा मागोवाही  
घेता येतो.

घरातही मनहला खपू काम करतात 
आनण ह े काम नविा मोबदला तर 
असतेच तयाच बरोबर तयाची दखलही 
अिेकदा घेतली जात िाही.मनहला 
सबलीकरणासाठी आनण  तयांचया 
आरोगयाची काळजी घेणयासाठी 
उजजवला योजिा आणणयात आली 
असिू या योजिेद्ारे, दानरद्य रेषेखालील 
कुटुंबािा सवयंपाकाचया  गॅस नसलेंडरची  
मोर्त  जोडणी परुवणयात येते. जलुहै 
2018 पयांत 5.08 कोटीपके्ा 
जासत गॅस  जोडणया मंजरू करणयात 
आलया आहते.यामळेु या मनहलांिा 
लाकडावरचया सवयंपाकाचया नकचकट 
आनण आरोगयाला अपायकारी ठरणाऱया 
कामापासिू मकु्ी नमळत असिू  गॅस 
नसलेंडरवरचया सवयंपाकामळेु वाचललेया 
वेळेचा इतर भरीव कामासाठी तया 
उपयोग करू शकतात.

मनहला सबलीकरणातला महतवाचा 
आणखी एक घटक महणजे सरुनक्तता.
मनहलांसाठी  सरुनक्त वातावरण 
रानहलयास तया अ द्ूवयवस े्शी सबंंनित  
कायादूत आनण सावदूजनिक जीविात 
सपंणूदूतः सहभागी होऊ शकतात.
ह ेलक्ात घेऊि सरकारिे 31 राजये 
आनण कें द्र शानसत प्रदेशात 181 
मनहला हलेप लाईििा मंजरुी  नदली 
असिू 206 वि  सटॉप  सेंटर 
कायादूननवत करणयात आली असिू 
याचया मदतीिे,अतयाचारग्रसत मनहललेा 
जलद आनण सलुभ मदत नमळ ूशकते. 
पोलीस दलात मनहलांिा 33 % 
आरक्णाची अंमलबजावणीही करणयात 
येत आह.ेअडचणीत सापडललेया 

मनहलांिा तातडीिे मदत परुवणयाचया 
दृटिीिे सवदू मोबाईल र्ोि मिे पनॅिक                                 
बटण लवकरच परुवणयात येणार 
आह.ेदेशातली 8 महतवाची शहरे 
मनहलांसाठी सरुनक्त राहणयाचया दृटिीिे 
आनण लैंनगक अतयाचाराचया प्रकरणात 
नयायवहैद्यक परीक्ण क्मता वृनद्धगत 
करणयासाठी सवांकष आराखडा 
अंमलात आणणयासाठी  निभदूया नििीचा 
उपयोग केला जात आह.ेया सवदू उपाय 
योजिांसह, मनहला सबलीकरणासाठी  
आणखीही इतर पावल े उचलणयात 
आली आहते.  मनहला सबलीकरणासाठी 
सरकार अिेक योजिाही राबवत  आह.े
मात् दगुदूम आनण मागास भागातलया 
लाभा्थींपय ांत या योजिा िेहमीच 
पोहोचतात अस ेिाही. या समसयेवर मात 
करणयासाठी आनण अशा मनहलांपय ांत 
पोहोचणयासाठी माझया मंत्ालयािे 
िकुतीच मनहला शक्ी कें द्र योजिा 
सरुु केली आह.े या योजिेअंतगदूत 
3 लाख नवद्या्ती सवयंसवेक, मनहला 
सबलीकरणासाठीचया  सरकारचया 
योजिा आनण सवेा घेऊि  देशभरातलया 
ग्राम सतरातलया या मनहलांपय ांत े्ट 
पोहोचणार आहते.   

सबलीकरणाचया या प्रवासात 
कोणतीही मनहला मागे राह ूिये यासाठी 
माझ े मंत्ालय दक् आह.ेसधयाचया 
योजिा पणूदू क्मतेिे राबवतािा,अनतशय 
मागास भागातलया आनण तयामळेु या   
नपरॅनमड मिे  तळाशी असललेया 
मनहललेा वरचया स्ािाकडे झपे घेता 
यावी या दृटिीिे लक् कें नद्रत करणयात 
येत आह.े  

केवळ मनहलांचा नवकास आपलयाला 
साधय करायचा िाही तर मनहलांचया 
िेतृतवाखालील नवकासाचया  मागादूकडे 
आपलयाला मागदूक्रमण करायच ेआह.े 
मनहलांचया िेतृतवाखालील नवकास 
साधय करण ेह ेसरकारच ेिेयय असिू 
सरकारचया िोरणाचा हा पाया आह.े 

याद्ारे भारतीय मनहलांच े अनिक 
उजजवला भनवषय आमहाला नदसत 
आह.े सबलीकरणासाठी, प्रोतसाहिदायी  
आनण सरुनक्त वातावरणाची मनहलांिा 
आवशयकता  असते. तयांिा जीविात 
भय मकु् वातावरण नमळायला हवे  
तर तयांिा तयांचया क्मता आजमावता 
येतात,तयांिा जखडूि ठेवणारे  बंि 
िसावेत. याबरोबरच मनहलांिा बाकी 
सवाांबरोबर एका सतरावर आणणाऱया 
सकारातमक िोरणाला चालिा देणयाची 
आवशयकता आह.े योगय सिंी 
नमळालयास भारतीय न्रियांची अपार 
क्मता नदसिू येते.

डेमोग्रानर्क नडवहीडंडचा भारत, 
लाभ घेऊ इनच्त आह े अशा वेळी 
सक्म मनहलांची भनूमका अनिकच 
महतवाची ठरते. नशक्ण आनण उतपादक  
रोजगाराद्ारे, मनहलांिी सावदूजनिक 
जीविात अनिक सक्रीय वहावे आनण 
राष्ट्र उभारणीचया कायादूत अनिक 
योगदाि द्यावे अशीच आमची अपके्ा 
आह.े

nnn

लनेखका मनहला आनण बालनवकास 
खातयाचया कें द्रीय मंत्ी आहते.
ई मेलः min-wcd@nic.in
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मनहलांचया सक्मीकरणासाठी 
महाराष्ट्र शासिामार्दू त अिेक 

योजिा राबनवणयात येत आहते यात 
नवशषे करुि मनहला आनण बालनवकास 
नवभाग तसचे ग्रामनवकास नवभागािे 
नवशषे पढुाकार घेतला आह ेशासिाचया 
या योजिांचा लाभ े्ट मनहलांपय ांत 
पोहोचत असिू तयांच े शहैक्नणक 
सामानजक आन द्ूक उनितीकरण होत 
आह े देशाचया नवकासात मनहलांचा 
सहभाग लाभलयास देश प्रगतीप्ावर 
अनिक गतीिे वाटचाल करु शकतो ह े
सतू् लक्ात घेऊि मनहला सक्मीकरणावर 
अनिक भर देणयात येत आह.े 

बचतग्ांना शू् य ्कके वयाजदराने 
कज्ण

उमेद अनभयाि (महाराष्ट्र राजय 
ग्रामीण जीविोनिती अनभयाि) आनण 
मनहला आन द्ूक नवकास महामंडळामार्दू त 
मनहला सक्मीकरणाच े काम सरुु 
आह.े बचतगटांिा नवनवि उदय़ाेग 
वयवसायासाठी  बटँकेमार्दू त पतपरुवठा 
केला जातो. महाराष्ट्र शासिािे बचत 
गटांिा नबिवयाजी बटँक कजदू उपलबि 
करुि देणयाचा महतवाकांक्ी निणदूय घेतला 
आह.े यासाठी समुतीबाई सकुळीकर 
उदय़ाेनगिी मनहला सक्मीकरण  योजिा 
महाराष्ट्र शासिािे सरुु केली आह.े 
राजयातील अडीच लाख बचतगट या 
योजिेच े लाभा्ती असिू एकूण 25 
लाख कुटुंबे या योजिेचा लाभ घेत 
आहते. सि 2016-17 साठी राजय 
शासिािे वयाज अिदुािासाठी 10 
कोटी रुपये तरतदू उपलबि करुि नदली 

होती. राजयात सि 2019 पयांत 5 
लाख बचतगटांिा महणजेच सािारण 
50 लाख कुटुंबांिा या योजिेचा लाभ 
देणयात येणार आह.े 

माझी क्या रागयश्ी

मलुीचंा जनमदर वाढनवण,े मलुीचं े
नशक्ण, आरोगय यामधये सिुारणा 
करण,े तयांचया उजजवल भनवषयाकनरता 
आन द्ूक तरतदू करण,े बानलका 
भ्णृहतया रोखण,े मलुीचंया जनमाबाबत 
समाजामधये सकारातमक नवचार आणण,े 
बालनववाह रोखण े याकनरता मनहला 
आनण बालनवकास नवभागामार्दू त 
‘माझी कनया भागयश्ी योजिा’ सरुु 
करणयात आली आह.े एका मलुीवर 
कुटुंब नियोजि श्रिनक्रया केलयास 
या योजिेतिू मलुीचया िावे 50 
हजार रुपये र्ीकस नडपॉझीटद्ारे बटँकेत 
गुंतनवल े जातात मलुीचया वयाचया 
सहावया व बारावया वषती नतच े नशक्ण 
आनण पोषणासाठी वयाजाची रककम 
काढिू घेणयास व अठरावया वषती 
मलुीचया उचच नशक्णासाठी वयाजाची 
रककम मळु गुंतवणकू रककमेसह काढिू 
घेणयास मानयता देणयात आली आह.े 
दोि मलुीचया जनमािंतर कुटुंब नियोजि 
श्रिनक्रया केलयास प्रतयेकी 25 हजार 
रुपये इतकी रककम  मलुीचंया िावे 
बटँकेत गुंतवणकू केली जाते. 2017-
18 या वषादूत 4 हजार 377 मलुीिंा 
या योजिेचा लाभ देणयात आला आह.े

अगंरिाडी सेहिकांचे मानधन ्े् 
बँक खातयात 

अंगणवाडी सनेवका, नमिी 

सक्षम महिला सम ््ण समाज

- पंकजा मुंडे

हिकास

महिला आह ््णक हिकास 
मिामंडळामाफ्ण त महिला 
सक्षमीकरराचे काम सरुु आिे. 
बचतग्ांना हिहिध उदय़ाेग 
वयिसायासाठी  बँकेमाफ्ण त 
पतपरुिठा केला जातो. मिाराष्ट 
शासनाने बचत ग्ांना हबनवयाजी 
बँक कज्ण उपलबध करुन देणयाचा 
मितिाकांक्षी हनर्णय घेतला आिे. 
यासाठी समुतीबाई सकुळीकर 
उदय़ाेहगनी महिला सक्षमीकरर  
योजना मिाराष्ट शासनाने सरुु 
केली आिे. राजयातील अडीच 
लाख बचतग् या योजनेचे लारा्थी 
असनू एकूर 25 लाख कु्ंुबे या 
योजनेचा लार घेत आिेत.
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अंगणवाडी सनेवका, मदतिीस यांच े
माििि पवूती प्रकलप व नजलहासतरावर 
देणयात येत असलयामळेु माििि 
नमळणयास 2 ते 3 मनहनयांचा नवलंब 
होत होता. तो नवलंब दरू करणयासाठी 
माििि े्ट तयांचया बटँक खातयात 
जमा करणयासाठी राजयसतरावर डीबीटी 
प्रणाली सरुु करणयात आली आह.े 
तयामळेु सनेवकांच ेमाििि वेळेत अदा 
होत आह.े अंगणवाडी सनेवकांचया 
मािििात भरीव वाढ करणयात आली 
आह े पवुती 5 हजार रुपये असलले े
माििि आता वाढविू 6 हजार 500 
रुपये करणयात आल ेआह.े 

मनोधैय्ण योजना

बलातकार, बालकांवरील लैंनगक 
अतयाचार आनण अ ॅनसड हलला यामधये 
बळी पडललेया मनहला आनण बालकांिा 
अ द्ूसहायय करण े व तयांच े पिुवदूसि 
करणयासाठी मिोिहैयदू योजिा सरुु 
करणयात आली आह.े नपडीत मनहला 
व बालकांिा शानररीक आनण मािनसक 
आघातातिू बाहरे काढणयासाठी 
प्रयत् करण,े नवतीय सहायय देण े
तसचे समपुदेशि, निवारा, वहैद्यकीय 
व कायदेशीर मदत करणयासाठी ही 
योजिा सरुु करणयात आली आह.े  या 
योजिेंतगदूत नपडीतांिा पिुवदूसिासाठी 
जनुया निकषािसुार 2 ते 3 लाख 
रुपयांपय ांत अ द्ूसहायय व नपडीतांच े
पिुवदूसि करणयात येत होते. त्ानप, 
िवीि निकषािसुार गंभीर व तीव्र 
सवरुपाचया प्रकरणामधये नपडीतास 
10 लाख रुपयांपय ांत अ द्ूसहायय 
देणयाचा निणदूय घेणयात आला आह.े 
मिािहैयदू योजिेंतगदूत नपडीतांिा सि 
2013-14 मधये 5 कोटी 9 लाख, 
2014-15 मधये 30 कोटी 63 
लाख, 2015-16 मधये 36 कोटी 
88 लाख तर 2016-17 मधये 
43 कोटी 23 लाख रुपये इतके 
अ द्ूसहायय देणयात आल ेआह.े 

अहसमता योजना

नकशोरवयीि मलुीिंा र्क् 5 
रुपयांत तर इतर मनहलांिा सवसत दरांत 
सनॅिटरी िॅपकीि उपलबि करुि देण े
तसचे तयाचया नवक्री वयवसायातिू 
बचतगटांचया मनहलांिा रोजगार उपलबि 
करुि देणयाचया दहुरेी उद्ेशािे 8 माच दू 
रोजी जागनतक मनहला नदिी अनसमता 
योजिेचा शभुारंभ करणयात आला आह े
मनहलांमधये मानसक पाळीचया काळात 
सनॅिटरी िॅपकीि वापराच े प्रमाण 
सधया र्क् 17 टकके इतके आह े
अनसमता योजिेचया माधयमातिू पनहलया 
वषादूत ग्रामीण भागात ह े प्रमाण 70 
टकके इतके करणयाच े उद्ीटि आह.े 

तसचे दसुऱया वषती ग्रामीण भागातील 
100 टकके नकशोरवयीि मलुी आनण 
मनहलांपय ांत सनॅिटरी िॅपकीि सवसत 
दरात पोहोचनवणयाच ेउद्ीटि आह.े

मलुीनंा फक्त 5 रुपयांत 8 
सॅहन्री नॅपकीन

अनसमता योजिेतिू नजलहा पनरषद 
शाळांमिील 11 ते 19 वयोगटातील 
नकशोरवयीि मलुीिंा 240 मीमीचया 8 
पडॅच ेएक पाकीट 5 रुपयांमधये उपलबि 
करुि देणयात येत आह ेपनहलया टपपयात 
राजयातील सािारण 7 लाख मलुीिंा 
अनसमता काडदू देणयात येणार आहते 
अनसमता काडदूिारक नकशोरवयीि 

मलुीिंा 5 रुपयांप्रमाण े नवक्री केललेया 
पकेॅटचया सखंयेचया प्रमाणात प्रती पकेॅट 
15 व20 रुपये इतके अिदुाि शासि  
बचतगटांिा देणार आह े नकशोरवयीि 
मलुीिंा वषदूभरात 13 पाकीटे उपलबि 
करुि देणयात येत आहते योजिेतिू 
ग्रामीण भागातील मनहलांिाही मार्क 
दरात सनॅिटरी िॅपकीि उपलबि करुि 
देणयात येत आहते मनहलांिा 240 
मीमीचया 8 पडॅच े एक पाकीट 24 
रुपयांिा तर 280 मीमीचया 8 पडॅच े
एक पाकीट 29 रुपयांिा उपलबि 
होत आह े बचतगट ह े नवतरकांकडूि 
सनॅिटरी िॅपकीिच ेपाकीट खरेदी करुि 
परसपर नवक्री करीत आहते.

शाश्वत उपजीहिकेची संधी देरारे 
‘उमेद’

राजयात बचतगटांचया चळवळीला 
चालिा देणयासाठी ग्रामनवकास 
नवभागामार्दू त महाराष्ट्र राजय ग्रामीण 
जीविोनिती अनभयाि अ्ादूत उमेद 
अनभयाि राबनवणयात येत आह.े उमेद 
या शबदातच योजिेचा सगळा सार 
सामावला आह.े उमेद ही कायदूकतृदूतवाला 
चालिा देणारी, मिाला उभारी देणारी 
गोटि. उमेद असले तर माणसू पनुहा 
उभे राह ू शकतो. याच उमेदिे लाखो 
न्रियांिा सवरोजगाराची वाट दाखवली. 
तयांचयातील कौशलयाला िवे पंख 
नदल.े यामधये गनरबी निमूदूलिाचा समग्र 
नवचार करणयात आला असिू समदुाय 
नवकासापासिू शाश्वत उपजीनवका 
निमादूण करणयापय ांतचया सवदू बाबीचंा 
यात समावेश आह.े या योजिेतिू 
बचतगटाद्ारे न्रियांच े सघंटि करूि 
तयांचयातील उदय़ाेग वयवसायाला 
चालिा देणयात येते. 

गािात ‘उमेद’ 

राजयात अनभयािाची प्रभावी 
अंमलबजावणी करणयासाठी समदुाय 
ससंािि वयक्ीचंी एक भककम र्ळी 
गावपातळीपयांत उभी केली गेली 

अगंरिाडी सेहिका, हमनी 
अगंरिाडी सेहिका, मदतनीस 
यांचे मानधन पिूथी प्रकलप ि 
हजलिासतरािर देणयात येत 
असलयामळेु मानधन हमळणयास 
2 ते 3 महि्यांचा हिलंब िोत 
िोता. तो हिलंब दरू करणयासाठी 
मानधन ्े् तयांचया बँक खातयात 
जमा करणयासाठी राजयसतरािर 
डीबी्ी प्रराली सरुु करणयात 
आली आिे.
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आह.े समदुाय ससंािि वयक्ीमार्दू त 
गरीब कुटुंबांची िेमकी ओळख 
करूि तयांिा सवयंसहाययता गटात 
समानवटि करणयाच े मोलाच े काम या 
अनभयािांतगदूत केल े जाते.  समदुाय 
ससंािि वयक्ी या स्ानिक न्रिया 
असिू तया समदुाय ससं्ाचा एक भाग 
महणिू काम करतात.

उमेद अ्ादूत महाराष्ट्र राजय ग्रामीण 
जीविोनिती अनभयािाची राजयात 15 
नजलह्यात आनण 134 तालकुयात 
इनटेननसवह पद्धतीिे तर उवदूनरत 
तालकुयात समेी व िॉि इनटेननसवह 
पद्धतीिे अंमलबजावणी होत आह.े समेी 
आनण िॉि इनटेंनसवह तालकुयांच ेरुपांतर 
टपपया टपपयािे इनटेननसवह तालकुयात 
केल ेजाईल. 

‘उमेद’अतंग्णत कज्ण परुिठा

राजयात उमेद अंतगदूत एकूण 1 
लाख 81 हजार बचतगट स्ापि झाल े
आहते. अनभयािाची बांिणी करतांिा 
न्रियांिा कें द्रस्ािी ठेवणयात आल े
आह.े तयामळेु अनभयािात समानवटि 
असणारे सवदूच उपक्रम ह ेन्रियांसाठीच 
आहते. न्रियांच े सवयंसहाययता गट 

तयार झालयािंतर आनण तयास तीि 
मनहिे पणूदू झालयािंतर 10 हजार 
ते 15 हजार रुपये एवढा नर्रता 
नििी नदला जातो. याचा उपयोग 
गटातील न्रिया तयांचया मलुभतू गरजा 
भागवणयासाठी तसचे वयवसायासाठी 
करू शकतात. गट सहा मनहनयांचा 
झालयािंतर तया गटातील प्रतयेक 
सदसयांचा सकू्म गुंतवणकू आराखडा 
तयार करूि तया गटास 60 हजार 
रुपये एवढा समदुाय गुंतवणकू नििी  
नदला जातो. अनतगरीब व जोखीमप्रवण 
कुटुंबासाठी प्रती ग्रामसघं 75 हजार 
तर बटँकांमार्दू त प्रतयेक गटास 1 
लाख रुपये एवढया रकमेच े  पनहल े
कजदू नदल ेजाते. या उपलबि होणाऱया 
नििीतिू न्रिया तयांचयाकडे असणारे 
कौशलय, ससंाििे व तयांची इच्ा या 
सगळया गोटिीचंा साकलयािे नवचार 
करूि वयवसायाची निवड करतात. 
न्रियांिा तयांचया कौशलयवृद्धीसाठी 
तसचे क्मताबांिणीसाठी उमेद अंतगदूत 
प्रनशक्ण नदल े जाते. या अनभयािाचा 
लाभ गावातील सवदू गरीब न्रिया घेऊ 
शकतात. तयासाठी तयांिी सवंयसहाययता 
गट वा बचतगटात सहभागी होण े
आवशयक आह.े 

उमेदमधील लार घेणयासाठी कुठे 
संपक्ण  साधािा ?

या अनभयािात सहभागी होणयासाठी 
गावाचया जवळ यनुिट महणिू इनटेननसवह 
तालकुा अनभयाि वयवस्ापक, 
तालकुयात तालकुा अनभयाि वयवस्ापि 
कक् तर समेी आनण िॉि इनटेननसवह  
क्ेत्ात गट नवकास अनिकारी, पंचायत 
सनमती यांचयाकडे सपंकदू  सािावयाचा 
असतो.

उमेदमळेु न्रियांिा गरीबीतिू बाहरे 
पडणयास मदत होत आह ेतसचे तयांचया 
उपजीनवकेच े ्रिोत बळकट होत 
जातांिा तयांची आतमसनमािाची वाट 
अनिक सक्म होत आह.े http://
www.umed.in  या सकेंतस्ळावर 
जाऊि या अनभयािाची मानहती आपण 
घेऊ शकाल.

nnn

लनेखका महाराष्ट्र शासिाचया मनहला  
व बालनवकास खातयाचया मंत्ी आहते.
ई मेलः min.rdd@maharashtra.
gov.in

प्रकाशन हिरागाची निी पसुतके

एका पसुतकाची हकरकोळ  
हिक्री

हकंमत 30 रुपये प्रतयेकी

चार पसुतकांचा संच
100 रु.
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मनहला सबलीकरणासाठी आनण 
मनहलांिा समाि हकक  नमळावेत 

महणिू सरकार आनण सयंकु् राषे्ट्र 
कायदूक्रम योजत आहते, िोरण ेआखत 
आहते. मनहलांवर दडपशाही गाजनवण े
आनण तयांिा समाजात गौण स्ाि 
देण ेअशा जहैनवक िारणांवर आिारीत 
समाजरचिेनवरूद्ध लढा देणयात येत आह.े 
या नवकास प्रनक्रयेचया पनरणामसवरूप 
समृद्धी नदसिू येत असली तरीही, 
तयाबरोबरीिेच असमाि नवभागणी 
आनण वाढता नलंगभेदही नदसिू येत 
आह.े भारतीय मनहलांिी तयांच ेदहैिंनदि 
अिभुव तयांचयासारखयाच पनरनस्तीत 
असललेया मनहलांपढेु मांडल े आहते. 
यामळेु िवीि वसतनुस्ती निमादूण करूि 
भारतीय मनहलांिी सवतःच ेस्ाि तयार 
केल ेआह.े या लखेात भारतातील अशा 
पनरनस्तीचा आढावा घेतला आह.े 
पाचिातय पद्धतीपके्ा वेगळे असलले ेह े
सवदू मनहलांच ेसबलीकरण आह ेआनण 
अस े सबलीकरण समजिू घेणयासाठी 
पयादूयी नसद्धांत इ े् मांडला आह.े  

पिू्णहपहठका

१९९० चया दशकापासिू मनहला 
समािता आनण सबलीकरण ह े मदु्े 
शासिाचया कायादूत अग्रभागी रानहल े
आहते. शाश्वत नवकास सािण ेआनण 
तयाचबरोबरीिे शहरी आनण ग्रामीण 
मनहलांिा अिभुवावा लागणारा 
मागासपणा, दानरद्य आनण सामानजक 
बनहषकार यांच ेनिमूदूलि करण ेयाबाबत 
शासि अग्रक्रमािे पढुाकार घेत आह.े या 
नवकासाचया प्रनक्रयेत सहभागी झाललेया 

्रिीहककवादी लोकांिी ल ैंनगक समािता 
आनण नयायय नवकास यांचा परुसकार 
करणयासाठी सबलीकरणाची सकंलपिा 
जागनतक पातळीवर िेणयात महत्वाची 
भनूमका बजावली आह े अस े शमादू 
(२००८) यांच ेमहणण ेआह.े तयांचया 
कायादूिे प्रभानवत होऊि जागनतक बॅकेंिे 
अस े सचुनवल े आह े (जागनतक बॅकं 
२००२) की मनहला सबलीकरण हा  
सवदू प्रकारचया सामानजक नवकासाचा 
मखुय घटक असला पानहजे. भारतातील 
मनहला सबलीकरणासाठी असललेया 
शासकीय कायदूक्रमांिा अपनेक्त उद्ीटि 
गाठता आलले े िाही.  देशाचया 
लोकसखंयेपहैकी मनहलांची सखंया ४८ 
टकके आह े (जिगणिा २०११) 
तरीही, मनहला सबलीकरण िोरणातील 
असतंलुिामळेु मनहलांचा सामानजक 
आनण आन द्ूक मागासपणा तसाच 
रानहला आह ेआनण मनहलांचया गरजा 
आनण तयांच ेनहत बाजलूाच पडत गेल े
आह.े अिेक मनहलांचया आनण तयांचया 
ससं्ांचया बहतुेक र्सवया असललेया 
त्ाकन्त प्रकलपांसाठी नििी पदरात 
पाडूि घेता यावा महणिू मनहला 
सबलीकरण ह ेएक चलिी िाण ेझाल े
आह.े मनहला सबलीकरण ही एक 
प्रनक्रया आह.े याप्रनक्रयेत मनहलांचया 
आयषुयावर प्रभाव पाडणाऱया ससं्ांच े
उतरदानयतव निनचित करण,े तयामधये 
सहभागी होण,े यासारखया कामात 
मनहला आपली निवड नवसतृत करत 
आहते आनण अनिक सवतंत् होत 
आहते ह े मानय केल े पानहजे. तरीही, 
मनहला सबलीकरणाच े धयेय सा द्ू 

महिला सशक्तीकरराचे आविान पेलताना

-हनलीमा श्ीिासति, हलंडा लेन, सहुनता ढाल

१९९० चया दशकापासनू 
महिला समानता आहर सबलीकरर 
िे मदु्े शासनाचया काया्णत अग्ररागी 
राहिले आिेत. शाश्वत हिकास 
साधरे आहर तयाचबरोबरीने शिरी 
आहर ग्रामीर महिलांना अनुरिािा 
लागरारा मागासपरा, दाहरद्य 
आहर सामाहजक बहिषकार यांचे 
हनम ू्णलन कररे याबाबत शासन 
अग्रक्रमाने पढुाकार घेत आिे. या 
हिकासाचया प्रहक्रयेत सिरागी 
झालेलया स्त्रीिककिादी लोकांनी 
लैंहगक समानता आहर ्यायय 
हिकास यांचा परुसकार करणयासाठी 
सबलीकरराची संकलपना जागहतक 
पातळीिर नेणयात मित्िाची रहूमका 
बजािली आिे

हिशे्षर
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आह े आनण तयासाठी झटल े पानहजे 
असा दृटिीकोि मनहला सवतः जेवहा 
ठेवतील तेवहाच मनहला सबलीकरण 
साधय होईल. यासाठी मनहलांची शक्ी 
वापरण े गरजेच े आह,े तयांची क्मता 
उपयोगात आणली गेली पानहजे आनण 
तयांिी सवतः निनचित केलले े धयेय 
साधय करणयासाठी तयांिा प्रोतसाहि 
नदल ेपानहजे. ही उद्ीटेि साधय होणयाची 
शकयता निमादूण करायची असले तर 
मनहला सबलीकरणाबाबतची िोरण े
आनण कायदूक्रम यामधये मनहलांचया 
मताला आनण कतृदूतवाला स्ाि नदल े
गेल ेपानहजे (जागनतक बॅकं २०१४).  

सबलीकरराची वयाखया ठरहिताना

पनहल े महणजे, मनहलांचया 
सबलीकरणाची पवूदू तयारी करणयासाठी 
मनहला सबलीकरणाची योगय वयाखया 
ठरनवण ेक्रमप्राप्त आह.े ह ेकाही सोप े
काम िाही. मनहला सबलीकरणाच े
कायदे र्ार पवूतीच आतंरराष्ट्रीय 
पातळीवर अनसततवात आल े आहते, 
तरीही प्रतयक्ात सबलीकरणात कशाचा 
अंतभादूव होतो आनण तयाची मोजदाद 
कशी केली जाते याबाबत अिेक 
नवकास सानहतयात उहापोह (मलहोत्ा 
इ. २००२) झाला आह.े  लोकांचया 
निवड करणयाचया संिीमंधये वाढ 
करण े आनण लोकांचया आयषुयावर 
प्रभाव पाडणाऱया ससं्ांच ेउतरदानयतव 
निनचित करण,े तयामधये सहभागी 
होण,े तयावर प्रभाव पाडण,े नियंत्ण 
ठेवण े महणजे सबलीकरण आह े अस े
जागनतक बॅकेंिे (२००२) महटल े
आह.े सबलीकरणाचया सकंलपिेबाबत 
उहापोह चालचू असला तरीही या 
लखेात आमही कबीर (२००१) 
यांचया सकंलपिेवर भर नदला आह.े 
ती अशी आह े– सबलीकरण महणजे 
जीविातलया महतवाचया बाबीमंधये 
निवड करणयासाठी लोकांचया क्मतेचा 
नवसतार करण.े नज े् पवूती लोकांची ही 

निवड क्मता तयांिा िाकारली गेली 
होती अशा नठकाणी ही सकंलपिा लाग ू
होईल. कबीर यांची सकंलपिा वापरूि 
सबलीकरणाचा अभयास केला तर 
नसद्धांत आनण अिभुवजनय सशंोिि 
यामधये दवुा जोडणयाची संिी नमळेल. 
सबलीकरणाचया प्रनक्रयेतला गुंता 
सोडवण े सलुभ होईल. सांसकृनतक, 
सामानजक - आन द्ूक आनण राजकीय 
पनरघात मनहलांिा मत वयक् 
करणयासाठी मोकळीक देणयात आली 
पानहजे, कारण या सवदू पनरनस्तीत तया 
खोलवर रूतलया आहते. अशातऱहिेे 
मनहलांचया जगणयावर  लक् कें द्रीत केल े
गेल े तर, सबलीकरणाचया आतमनिष्ठ 

पहैलबूाबत सखोल ज्ाि नमळणयाची 
शकयता निमादूण होऊ शकेल.

संकलपनेबाबत समीक्षा कररे.

सबलीकरणाच े े्ट निरीक्ण करता 
येणयासारखे िाही तसचे तयाबाबत 
निरनिराळया तऱहिेे मलूयमापि करता 
येऊ शकेल ह ेलक्ात ठेवल े पानहजे. 
प्रतयेकाचया वहैयनक्क दृटिीकोिावर 
आनण जया सांसकृनतक वातावरणात 
वयक्ी जगत आह ेतयावर ह ेमलूयमापि 
अवलंबिू राहील. मनहलांचया 
गरजांिसुार, प्रािानयािसुार आनण 
मनहलांचया समजािसुार तयांचयामधये 
सबलीकरणाची ही सकंलपिा नकतपत 

सवीकारली गेली आह े असा प्रश्न 
नवचारला जातो. शासिाचया आनण 
इतर सबलीकरणाचया िोरणांमधये 
हलली ल ैंनगक समाितेवर लक् कें द्रीत 
करतात परंत ु मनहलांमधयेही नभनिता 
आह े ह े ओळखणयात या योजिा 
अपयशी ठरतात. नक्रयाशील, उतसाही 
आनण अंगी भरपरू गणु असललेया 
वयक्ी महणिू मनहलांकडे नवशषेतवािे 
पानहल ेजात िाही, परंत ुतयांचया अंगी 
असललेया याच गणुांमळेु मनहला 
तयांचया सबलीकरणामधये सवतःच 
योगदाि देऊ शकतात, महणजेच मनहला 
सबलीकरणाचया कायादूत मनहलांचाच 
स्रोत महणिू वापर होऊ शकतो. 
मनहलांचया गणुांकडे दलुदूक् केलयाचा 
पनरणाम असा होतो की सवदू मनहलांिा 
‘एकाच मापािे’ मोजणाऱया योजिा 
तयार होतात आनण तयामळेु मनहलांचया 
समसयांवर उपाय शोिायला बहतुेक 
योजिा अपयशी ठरतात. कारण 
मनहलांचया आकांक्ा आनण गरजा 
या गुंतागुंतीचया असतात, काहीवेळा 
नवरोिी असतात ह ेलक्ात घेतल ेजात 
िाही. सधयाचया तयांचया पनरनस्तीला 
आवहाि देण ेनकंवा ि देण ेया भनूमकेमागे 
मनहलांच े नवनवि उद्ेश अस ूशकतात 
(िाईटीगंेल २०११) ह ेदेखील लक्ात 
घेतल ेजात िाही. अशा कायदूक्रमांमधये 
मनहलांचया गरजा मांडणयासाठी 
मोकळीक ठेवललेी िसते आनण महणिू 
दीघदू काळ असललेी बंििे तोडणयाचया 
कामी अस ेकायदूक्रम अपयशी ठरतात. 
जात, िमदू, वंश आनण इतर सतर तसचे 
मलुगी, सिू, आई, सास,ू बायको 
आनण नविवा अशा कुटुंबातलया नभनि 
स्ािामळेु मनहला मखुय प्रवाहातिू 
आणखीिच बाजलूा ढकललया जातात.  
यामळेु मलूभतू मािवी हकक, सिंी 
आनण स्रोतांचया बाबतीत तयांची 
अवस्ा जासतच िाजकू होऊि तयांिा 
आणखी भेदभावाला सामोरे जावे 
लागते (उदाहरणा द्ू के्रिशॉ १९९१, 

महिला तयांचया सबलीकररामधये 
सितःच योगदान देऊ शकतात, 
मिरजेच महिला सबलीकरराचया 
काया्णत महिलांचाच स्ोत मिरनू 
िापर िोऊ शकतो. महिलांचया 
गरुांकडे दलु्णक्ष केलयाचा पहरराम 
असा िोतो की सि्ण महिलांना ‘एकाच 
मापाने’ मोजराऱया योजना तयार 
िोतात आहर तयामळेु महिलांचया 
समसयांिर उपाय शोधायला बिुतेक 
योजना अपयशी ठरतात.
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मॅकॉल २००५ पहा).  नपतृसताक 
पद्धती, आनण राजकीय सतबेाबत 
समाज िारणलेा आवहाि देणयापवूती 
सबलीकरणाचया योजिांिी अगोदर ह े
समजिू घेतल ेपानहजे की अशी नवनवि 
वयनक्मतवे एकत् झालयामळेु मनहला 
सबलीकरणामिे आणखी अड्ळे 
येतात. जया योजिांमधये मनहलांचया 
मताला समानवटि केल े जाते अशा 
तळागाळाला प्रािानय देणाऱया योजिा 
कबीर यांचया सकंलपिेबाबत साततय 
राखतात. अशा योजिा मोजमापाचया 
सचूकांकावर अवलंबिू रहाणयापके्ा 
सबलीकरणाचया प्रनक्रयेवर नवशषे 
भर देतात. कारण मोजमापाचया 
सचूकांकाचया आिारे मनहलांचया 
पनरनस्तीबाबत वसतनुस्तीची मानहती 
नमळण ेदरुापासत असते.

िागनरक असण ेमहणजे मत असण े
(ड्ीझ आनण सिे २००२), परंत ुमत 
असिूही तयाकडे दलुदूक् करण े महणजे 
िागनरकतवच िाकारणयासारखे आह.े 
आपण मनहलांच े मत ऐकल े पानहजे 
आनण तयांच े महणण े गंभीरपण े घेतल े
पानहजे अशी मनहला सबलीकरणाची 
अपके्ा आह.े कुटुंबापासिू ते राष्ट्रीय 
पातळीवरचया ससंदेतही निणदूय 
प्रनक्रयेमधये मनहलांची मते घेतली तरच 
सबलीकरणाच े धयेय साधय होईल. 
मनहलांिा तयांचया गरजा मांडणयासाठी 
अवकाश नदला पानहजे आनण तयांिा 
तयांचया समाजातलया नलंगभेदाला 
आवहाि देता आल ेपानहजे - ह ेआवहाि 
वहैयनक्क आनण सामदुानयकनरतया 
निभदूयपण ेदेता आल ेपानहजे (मारखाम 
२०१३). वर महटलयाप्रमाण ेमनहलांमधये 
नवनवि वयनक्मतवे एकत् झालयामळेु 
तयांची अवस्ा जासत िाजकू होऊि 
तयांिा आणखी भेदभावाला सामोरे जावे 
लागते, यामळेु सामानजक, आन द्ूक 
आनण राजकीय कायादूत मनहलांचया 
सहभागावर बंििे येऊ शकतात. 
महणिू, जे कायदूक्रम नवशषेकरूि 

मनहला आनण मलुीसंाठी तयार केलले े
असतात तयात सामानजक नशक्ण आनण 
पद्धती असललेया घटकांचा अंतभादूव 
केला जावा (एनलस इ. २०१७). 
जबाबदारीच े नवकें द्रीकरण करण,े 
मनहलांच े सबलीकरण करण े तसचे 
सवयं सहायता गट, सहकारी गट अशा 
तयांचया सामानय पातळीवरचया ससं्ांिा 
बळकट करण े अस े उपाय करूि ह े
काही प्रमाणात साधय करता येईल. 
गरीब आनण तळागाळातलया मनहलांचया 
गाठीला मौलयवाि अिभुवरूपी सपंती 
असते, जयाचा उपयोग पनरवतदूि 
घडवरणयासाठी होऊ शकतो, ह ेलक्ात 
घेण ेगरजेच ेआह.े 

मनहलांचया दहैिंनदि आयषुयातल े
अिभुव लक्ात घेणयाच े ठरवल े तर 
तयाच ेअिेक पनरणाम होऊ शकतात. 
जेवहा मनहला तयांचया अिभुवांबद्ल 
दसुऱया मनहलांशी सवंाद साितात, 
तेवहा तया अिभुवांिा मानयता नमळते 
आनण तयातिू िवीि पनरनस्ती निमादूण 
होते. जेवहा मनहला तयांचया सवतःचया 
अिभुवांच ेवणदूि करतात, तेवहा तयांचया 
सवतःचया नवश्वात तया एक प्रनतनििी 
बितात आनण तयांचया वसतनुस्तीशी 
इतरांचा सबंंि जोडायला सरुवात 
करतात.  प्रनतनििी बिण ेआनण मत 
मांडण े ह े महतवाच ेआह े – मनहलांच े
मत आनण प्रनतनििीतव वाढवण े या 
गोटिी अतयंत मौलीक आहते. या 
गोटिीिंा सािि महणिू आनण प्रतयक्ात 
देखील मलूय आह.े मनहलांच े मत 
आनण प्रनतनििीतव वाढनवलयािे 
तयांचया नवकासाचा तयांिा सवतःला 
आनण तयांचया कुटुं नबयांिा, जातीला 
आनण समाजालाही लाभ नमळ ूशकतो 
(जागनतक बॅकं-२०१४ - २). 

सियं सिायता ग् - सकू्म हित् 
आहर सकू्म सबलीकरर (अध्ण 
सबलीकरर) 

नसद्धांत आनण प्रतयक् अिभुव यांचा 

मेळ घालणयासाठी सवयं सहायता 
गटाची भनूमका तपासिू बघायची 
आमहाला इच्ा आह.े नज े् सामानजक 
आनण सांसकृनतक दबावाखाली 
मनहलांिा मलूभतू हककदेखील नमळ ू
शकत िाहीत अशा मखुय प्रवाहातिू दरू 
ढकललया गेललेया ग्रामीण मनहलांिा 
तयांच े अिभुव मांडणयासाठी सवयं 
सहायता गटाचा लाभ होतो. या मनहला 
जेवहा नवनवि सवयं सहायता गटांशी 
जोडलया जातात तेवहा तया प्रनक्रयेत 
या मनहला सामदुानयक जाणीव प्राप्त 
करूि घेतात, यालाच सबलीकरण 
महणतात. यामळेु तयांिा कौटुं नबक 
घटिांमधये निणदूय घेण,े आवाज उठवण े
नकंवा मत तयार करण ेअशा गोटिीत 
मयादूनदत सवरूपात कायदूरत प्रनतनििी 
होता येते. गनरबी निमूदूलि करणयासाठी 
आनण मनहलांिा तोंड द्यावया लागणाऱया 
ल ैंनगक भेदभावाला िटि करणयासाठी 
नवकसिशील देशांमधये १९८० 
आनण ९० चया दशकांमधये सवयं 
सहायता गटाची कलपिा उदयाला येऊ 
लागली. मनहलांची आन द्ूक पनरनस्ती 
सिुारणयासाठी सवयं सहायता गटाची 
खपू मदत झाली. याबरोबरीिेच 
लोकशाही पद्धतीिे गट बांिणी करण,े 
सवयं सहायता करण े आनण जागृती 
करण ेयासारखी  कामेही सवयं सहायता 
गटाचया माधयमातिू होऊ लागली 
(कोललोज ु२०१३, सगुिा २००६). 
एकत् येण,े एकमेकीिंा आिार देण,े 
कजादूऊ रककम देण,े  ह ेसवदू मनहलांिा 
हळहूळ ू जम ू लागल.े अशातऱहिेे 
सामदुानयक नरतीिे पहैस े साठवणयाचया 
उपायािे तयांिा तयांचया आन द्ूक आनण 
सामानजक उनितीसाठी मागदू नमळाला 
(पा द्ूसार्ी २०१२). 

काय्णक्षेत्ातले अनुरि

तळागाळातलया मनहलांिा तयांचा 
आवाज उठवणयासाठी आनण तयांचया 
घरात निणदूयक्मता नमळवणयासाठी 
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सवयं सहायता गटाचा उपयोग झाला 
आह.े सवयं सहायता गटाची भनूमका 
समजिू घेणयासाठी या कायदूक्ेत्ातलया 
सशंोिकांची काही निरीक्ण े एकत् 
करणयात आली.  ओनदशातलया 
मयरूभंज आनण कंिमल या नजलह्यात 
सशंोिि सरुू असिू तयातली निरीक्ण े
प्रा्नमक मानहती महणिू वापरणयात 
आली. या क्ेत्ातलया सवयं सहायता 
गटातलया मनहलांचया आपापसात 
बहैठका आयोनजत करूि तयाआिारावर 
अिमुाि काढणयात आल ेआह.े

सवयं सहायता गटातल े प्रनतनििी 
या बहैठकांमधये तयांचया समसया 
नहरीरीिे मांडतात. या समसयांमधये 
दारूच ेवयसि, दहैिंनदि सवयंपाकासाठी 
पयादूयी इिंिाच े लाभ, माता आनण 
बालकांच े आरोगय, मलुांिा सांभाळण े
अशा गोटिीचंा समावेश असतो. काही 
घटिांमधये दारूडया पतीमळेु होणारा 
घरगतुी नहसंाचार रोखणयात मनहला 
यशसवी झालया आहते. अशाचप्रकारे, 
गावाला नपणयाच े पाणी परुनवणयाची 
सोय करण,े जळणासाठी जंगलातल े
सानहतय नमळवण े अशा गोटिीसंाठी 
प्रशासिाकडे सवयं सहायता गटातलया 
मनहलांिी आवाज उठवला. पाणी 
आणण,े जळण गोळा करण ेयासारखया 
कामासाठी लागणारा वेळ यामळेु 
वाचला. मनहलांिा सामानजक ओळख 
देणाऱया सवयं सहायता गटाकडे 
‘मनहलांचा समाज’ या दृटिीिे पहाता 
येऊ शकेल. मनहला तयांचया समाजात 
कायदूरत असतािाच, सवयं सहायता 
गटाचया रचिेमळेु, मनहलांिा निणदूय 
घेण ेआनण वाटाघाटी करण ेशकय होते. 
बहतुेक वेळा मनहला आपलया घराचा 
उंबरठा ओलांडतात आनण एकजटुीिे 
कायदू करतात. दारूबंदी करण,े देशी 
वाण साठवणयासाठी प्रयत् करण,े  
मातेच े आरोगय सिुारणयासाठी आनण 
लसीकरणासाठी नशनबरे आयोनजत 
करण,े  लाकूड वगळता अनय वनय 
उतपादिे नवकण े अशा कायादूत या 

मनहला सहभागी होतात. या कायादूमळेु 
मनहलांमधये वहैयनक्क नकंवा एकनत्त 
असा आतमनवश्वास निमादूण होतो आनण 
सबलीकरणाची सरुवात होते. 

अशातऱहिेे, तळागाळातलया 
मनहलांिा बळकट करूि सामानयक 
ओळख निमादूण करणयासाठी सवयं 
सहायता गट हचे एक सघंटीत कायदूक्ेत् 
झाल.े यामळेु मनहलांिा घराचया दारातच 
अ द्ूसहायय नमळणयाची शकयता निमादूण 
झाली. मात् याउलट निरीक्णही नदसिू 
येते. गोळा केललेया मानहतीवरूि 
असहेी नदसिू आल े की सकू्म नवत 
ससं्ांकडूि घेतलले े कजदू रे्डणयाच े
मनहलांवरच ेओझ ेनदवसेंनदवस वाढतच 

चालल ेआह.े अशा अ्ादूिे आपण अस े
अिमुाि काढ ू शकतो की मनहलांिा 
आन द्ूक पनरनस्तीत नमळाललेा लाभ 
आनण तयांिा नमळालले े अनिकार ह े
मयादूनदत सवरूपाच े अस ू शकतात. 
घराघरात सधया अनसततवात असललेी 
नपतृसताक पद्धती याला जबाबदार अस ू
शकते. 

अनुमान 

मनहला सबलीकरणाचया वातावरण 
निनमदूतीसाठी सबलीकरणाचया िोरणांत 
आनण कायदूक्रमांत मनहलांच ेमत आनण 
प्रनतनििीतव असण े ही महतवाची अट 
आह.े वहैयनक्क, सामानजक आनण 
राष्ट्रीय अशा सवदूच सतरांतिू मनहलांचा 
आवाज ऐकला जावा यासाठी 
सबलीकरणाची योगय वयाखया केली 
पानहजे. ह े सबलीकरण कस े होते ते 

समजिू घयायच ेअसले तर सहैद्धांनतक 
आनण प्रातयनक्क पातळीवर नवशे्षण 
करता येणयाजोगया वयाखया करणयाची 
गरज आह.े  अशा तऱहचेी प्रनतबद्धता 
बाळगतािा ह े देनखल लक्ात घेतल े
पानहजे की मनहलांच ेगट नभनि असतात, 
नवनवि भागात, काळात आनण नवनवि 
प्रकारे होणाऱया भेदभावाचा आनण 
नपतृसताक पद्धतीचा त्ास तया सोसत 
असतात. जर नवशाल दृटिीिे पानहल े
तर ह ेलक्ात येईल की केवळ मनहलांचा 
आवाज ऐकण ेनकंवा तयांिा प्रनतनिनितव 
देण ेह ेसबलीकरणासाठी परेुस ेठरणार 
िाही कारण मनहलांिा मखुय प्रवाहात 
आणणयासाठी नकंवा खोलवर रुजलले े
भेदभाव िटि करणयासाठी ह े परेुस े
िाही. तरीही, मनहलांचया गरजांवर 
केवळ उपदेश करणयापके्ा तयाचया 
पलीकडे टाकलले े ह े एक पाऊल 
ठरेल. िवभारताचया उभारणीत मनहला 
सबलीकरण ह ेएक आवहाि आह,े परंत ु
भारतातलया लोकसखंयेचया ४८ टकके  
असललेया मनहलांची अंतगदूत शक्ी , 
ज्ाि आनण अिभुव जोपयांत पणूदूपण े
सबलीकरणाचया कायादूत उपयोगात 
येत िाही तोपय ांत ह ेधयेय साधय होणार 
िाही.
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निनलमा श्ीवासतव इनंदरा गांिी 
राष्ट्रीय मकु्  नवदय़ापीठाचया एका 
नवभागाचया सचंानलका आहते.  
ई मेलः nilimasrivastav@ignov.ac.in
नलंडा लिे या गो े्ि बगदू  नवदय़ापीठात  
वनरष्ठ अनिवयाखयातया आहते. 
ई मेलः linda.lane@socwork.gv.se
सनुिता ढाल या इनंदरा गांिी 
राष्ट्रीय मकु् नवदय़ापीठात 
सहाययक प्राधयानपका आहते.  
ई मेलः sunitadhall@ignov.ac.in

सांसकृहतक दबािाखाली 
महिलांना मलूरतू िककदेखील 
हमळ ू शकत नािीत अशा मखुय 
प्रिािातनू दरू ढकललया गेलेलया 
ग्रामीर महिलांना तयांचे अनुरि 
मांडणयासाठी सियं सिायता ग्ाचा 
लार िोतो.
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गेलया 50 वषादूत भारताचया 
लोकसखंयेत नतपटीिे वाढ 

झालयाच ेनदसिू येते. मात्, तया तलुिेत 
रोजगाराचया संिी, नवशषेतः ग्रामीण 
भागात, महणावया तेवढया उपलबि 
झाललेया िाहीत. या लोकसखंयेत 
मनहलांची सखंया 50 टकके आह े
आनण तया कुटुंबाचया मखुय आिार 
मािलया जातात. अनलकडचया 
काही वषाांत बदलतया पनरनस्तीतिू 
निमादूण झाललेया आन द्ूक गरजांमळेु, 
मनहलांचया पारंपनरक भनूमका बदललया 
आहते आनण समाजाचया एकूण नवकास 
आनण प्रगतीसाठी मनहलांच े योगदाि 
दृशय सवरूपात समाजाचया मखुय 
प्रवाहात आणल ेजात आह.े भारतासह, 
जगातील सवदू नवकसिशील देशांत 
सवयंउदय़मशीलतेचया नवकासाचया 
माधयमातिू, मनहलांच े सक्मीकरण 
करणयासाठी मनहला बचत गट 
अतयंत महतवाच ेसािि बिल ेआहते. 
(अंजली,2017). 

मनहलांचया सक्मीकरणासाठी 
सवयंउदय़मशीलतेचा नवकास आनण 
रोजगार निनमदूतीची कामे हा अतयंत 
चांगला आनण वयवहानरक उपाय आह.े 

मनहला सक्मीकरणाची संकलपिा 
िेमकया शबदांत सांगायची झालयास, 
ती एक अशी प्रनक्रया आह,े जयात 
मनहलांिा तयांचया मजतीिे, आवडीिसुार 
एखाद्या वयवसायाची मालकी आनण 
अनिकार सवतःकडे घेणयाच े सवातंत्य 
असले. 

मनहला सक्मीकरणाच े महतवाच े
घटक महणजे यंत्णा (एखाद्याच े
धयेय निनचित ठरविू तयािसुार कृती 

करणयाची क्मता), ्रिी-परुुषाचया 
शक्ीस्ळांची जाणीव, सवानभमाि 
आनण आतमनवश्वास अस ेसांगता येतील. 
(कबीर, 2001). ह े सक्मीकरण 
वेगवेगळया पातळयांवर केल े जाऊ 
शकेल- तयात वहैयनक्क,कौटुंनबक, 
सामदुानयक आनण सामानजक अशा 
पातळयांवर आनण तयासाठी मनहलांिा 
अशा सवदू पातळयांवर आवशयक तया 
सनुविा उपलबि करुि प्रोतसाहि द्यावे 
लागेल.(उदाहरणा द्ू, िवी कामे नकंवा 
उपक्रमांसाठी प्रोतसाहि देण,ेजयातिू 
तयांचया क्मता नवकनसत होऊ 
शकतील.) आनण कामातल े अड्ळे 
दरू करण े (महणजे ,ससंाििे अ्वा 
कौशलयाची कमतरता) 

याच अिषंुगािे, मनहला 
सवयंउदय़ाेनजकांिा प्रोतसाहि आनण 
नवतीय समावेशिाचया दृटिीिे लघउुदय़ाेग 
कजदू तसचे मनहला बचत गट महतवाची 
भनूमका बजावतात. ह े गनरबीशी 
लढणयासाठीच े एक महतवाच े सािि 
तर आहचे, तयासोबत, देशातील एकूण 
लोकसखंयेतील सवादूत वंनचत, दलुदूनक्त  
घटक, तयातही नवशषेतवािे मनहलांिा 
सक्म करणयाचया नदशिेे होत असललेा 
यशसवी प्रयत् आह.े भारतातील काही 
राजयातील ग्रामीण भागात तर मनहला 
बचतगट चळवळ एक वरदािच ठरली 
आह.े यामळेु ग्रामीण भागातील मनहलांच े
केवळ उतपनि वाढल ेिाही तर तयांचा 
सामानजक दजादूही सिुारला आह.े आज 
मनहला सक्मीकरण आनण ्रिी-परुुष 
समािता या दोनही गोटिी समाजाचया 
सवदू क्ेत्ात प्रगती करणयासाठी एक 
महतवाचा घटक मािलया जातात. 
(सजंय कांती दास, 2012)

सियंउद्मशीलतेचया हिकासाद्ारे महिलांचे सक्षमीकरर 
-एन विी माधुरी

महिला सियंउदय़ाेहजकांना 
प्रोतसािन आहर हित्ीय 
समािशेनाचया दृटिीने लघउुदय़ाेग 
कज्ण तसेच महिला बचत ग् 
मितिाची रहूमका बजाितात. िे 
गहरबीशी लढणयासाठीचे एक 
मितिाचे साधन तर आिेच, 
तयासोबत, देशातील एकूर 
लोकसंखयेतील सिा्णत िहंचत, 
दलु्णहक्षत  घ्क, तयातिी हिशेषतिाने 
महिलांना सक्षम करणयाचया हदशेने 
िोत असलेला यशसिी प्रयत् आिे. 
रारतातील कािी राजयातील ग्रामीर 
रागात तर महिला बचतग् चळिळ 
एक िरदानच ठरली आिे.

फोकस
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लघ ु उद्यमशीलतेमळेु मनहला 
सक्मीकरण अनिक बळकट होत असिू 
्रिी-परुुष नवषमता कमी होणयासही 
मदत होते आह.े सवयंसहायता गटांचया 
लघउुदय़ाेग पतपरुवठा योजिेमळेु 
मनहला इतर सामदुानयक नवकासाचया 
उपक्रमांमधये देखील सहभागी होत 
आहते. लघ ु उदय़ाेग पतपरुवठयामळेु 
्ोटया-्ोटया उदय़ाेगांिा पाठबळ 
नमळते आह.े आनण याचा मखुय उद्ेश 
उत्पनि वाढवणाऱया सनुविा निमादूण 
करुि समाजातील, नवशषेतः ग्रामीण 
भागातील गनरबी दरू करण े हा आह.े 
काही अधययिांचया निषकषादूिसुार, 
देशातील अिेक सवयंसहायता गट, 
जस े की, अनभिव र्ामदूसदू सहकारी 
ससं्ा, ग्रासरूटस, ग्रामीण बटँक, आसाम 
टी कोपवोरेशि, कुटुंबश्ी, इनंदरा क्रांती 
अशा ससं्ा मनहलांिा पतपरुवठा आनण 
सवयंउदय़मशीलातेला मदत करुि 
मनहला सक्मीकरणाचया कामात मोठे 
योगदाि देत आहते.

(सहयोगी प्राधयापक आनण 
प्रमखु,्रिी-परुुष समािता अधययि 
आनण नवकास कें द्र, एिआयआरडी 
आनण पीआर, हहैदराबाद)  

अभयासातिू ह े ही सपटि झाल े
आह े की सवयंसहायता गट ह े आिी 
प्रामखुयािे मनहलांसाठी तयार करणयात 
आल े आनण तानमळिाडू तसचे 
केरळसारखया राजयात, ते अतयंत 
यशसवी झाल े आहते. िाबाडदूिेही 
वयवसानयक बटँका तसचे प्रादेनशक 
ग्रामीण बटँकांचया मदतीिे सवयंसहायता 
गटातील मनहलांसाठी प्रायोनगक 
ततवावर काही प्रकलप हाती घेतल े
आहते.तयानशवाय, अकृषक क्ेत्ांतलया 
उदय़ाेगांिा कजदूपरुवठा करणयासाठी, 
राष्ट्रीय बटँकांचया माधयमातिू कजदू 
पिुगदूठीत करणयाची वयवस्ाही 
उपलबि आह.े तीि राजयातील 
अभयासािसुार, सवयंसहायता गटांकडूि 
कजादूची परतरे्ड होणयाच े प्रमाण 
अनतशय चांगल ेअसिू, यामळेु बचत 
गटांचया मनहलांिा काटकसर करणयाची 

सवय लागली तसचे, नमळाललेया 
पतपरुवठयाचा वापर केवळ उतपनि 
वाढवणाऱया गोटिीसंाठी करण े सरुु 
झालयामळेु मनहलांमधये आपोआपच 
आन द्ूक नशसत निमादूण झाली, जयाचा 
लाभ महणिू तयांच ेआन द्ूक सक्मीकरण 
होतांिा नदसते.  

केरळ आनण तानमळिाडू या दोि 
राजयांमधये बचतगटांचया भककम 
पाठीबंयामळेु अिेक यशसवी मनहला 
सवयंउदय़ाेजक आनण लघउुदय़ाेजक 
तयार झालया आहते.तयांिा लघ-ु
पतपरुवठा केला जातो, मनहलांिा 
प्रनशक्ण देऊि तयांचया क्मता वाढवलया 
जातात, तयािा योगय आकार नदला 

जातो आनण उदय़ाेग सरुु करणयासाठी 
आन द्ूक सहाययही केल े जाते. आज 
नरझवहदू बटँकेिे सदु्धा लघ ु नवतपरुवठा 
क्ेत्ात बचत गटांच े असलले े महतव 
जाणल ेआह.े आनण िाबाडदूचया मदतीिे 
मनहला उदय़ाेजकांिा मधयम सवरूपाची 
कजफे देऊ केली आहते. मनहला 
सवयंउदय़ाेजकांची ही भरारी, इतर 
मनहलांसाठी प्ररेणादायी ठरली आह.े 
तयािाही बचतगटाचया या मोनहमेत 
सहभागी होऊि आपला उदय़ाेग सरुु 
करणयाची प्ररेणा नमळते आह.े जगभरात, 
अिेक सटाटदू अप उदय़ाेग, मनहलांिा 
भेडसावणाऱया नवतीय समसयांमळेु 
अपयशी ठरल े आहते.मात् भारतात, 
मनहला बचत गट चळवळीमळेु मनहला 
उदय़ाेजकांमधये तयांची सवपिे  प्रतयक्ात 
उतरवणयासाठीचा नवश्वास निमादूण झाला 
आह.े तयामळेुच, अशाप्रकाराची वाढ, ही  

भारतासाठी खरोखरच सवदूसमावेशक 
वाढ आह,े जयातिू मनहलांच े आन द्ूक 
सक्मीकरण सािल ेजात आह.े( सनबहा 
र्जलभोय, 2014)   
रारत सरकारने सरुु केलले ेउपक्रम : 

मनहला उदय़ाेजकांच े महत्व आनण 
देशाचया अ द्ूवयवस े्तील वृद्धी आनण 
समृद्धीतील  तयांचा सहभाग लक्ात 
घेऊि, भारत सरकारिे सवदू िोरण े
आखतािा मनहलांिा समाि संिी 
नमळेल,अशी काळजी घेतली आह.े 
भारताचया उद्यमशीलतेचया क्ेत्ात 
,मनहलांिा आघाडीवर आणणयाचा 
सरकारचा प्रयत् असिू, तयासाठी 
तयािा कजदू, उदय़ाेगांसाठी आवशयक 
जाळे, बाजारपठे आनण प्रनशक्ण अशा 
सवदू सनुविा नमळावयात अशी वयवस्ा 
सरकार निमादूण करत आह.े   

सकू्म, लघ ु आनण मधयम उदय़ाेग 
नवकास ससं्ा (एमएसएमई-डीओ), 
नवनवि राजयातली  लघ ु उदय़ाेग 
नवकास महामंडळे, राष्ट्रीयकृत बटँका 
आनण सवयंसवेी ससं्ादेखील मनहला 
उदय़ाेजकांचया क्मतांिा अनिक समृद्ध 
करणयासाठी उद्यमशीलता नवकास 
कायदूक्रमासारखे नवनवि कायदूक्रम, 
प्रनशक्ण नशनबरे आयोनजत करत आहते. 
अशा नशनबरांमििू, कमी नशनक्त नकंवा 
नवशषे कौशलये िसललेया मनहलांिा 
उदय़ाेगांसाठी प्रनशनक्त केल े जाते. 
एमएसएमई-डीओद्ारे, टीवही दरुुसती, 
नप्रटंीगं सनकदू ट बोडदू, चामडयाचया 
वसत,ू सक्रीि नप्रटंीगं अशा ्ोटया 
वयवसायांसाठी उद्यमशीलता नवकास 
कायदूक्रम आयोनजत केल े आहते.  
तयानशवाय मनहला उदय़ाेजकांिा 
प्रोतसाहि नमळावे, यासाठी तयांचया 
उललखेिीय कामनगरीची दाखल 
घेऊि, तयांिा दरवषती ‘उतकृटि मनहला 
सवयंउदय़ाेजक’ परुसकारािे गौरनवल े
जाते. एमएसएमई-डीसी कायादूलयात 
आता मनहला उदय़ाेजकांिा सहायय 
करणयासाठी, तयांचया समसया 
सोडवणयासाठी आनण समनवय 

लघ ु उद्मशीलतेमळेु महिला 
सक्षमीकरर अहधक बळक् 
िोत असनू स्त्री-परुुष हिषमता 
कमी िोणयासिी मदत िोते आिे. 
सियंसिायता ग्ांचया लघउुदय़ाेग 
पतपरुिठा योजनेमळेु महिला 
इतर सामदुाहयक हिकासाचया 
उपक्रमांमधये देखील सिरागी िोत 
आिेत.
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सािणयासाठी  एक सवतंत् कक्च 
उघडणयात आला आह.े 

 कें द्र सरकारचया उतपिाची साििे 
निमादूण करणाऱया आणखीही काही 
योजिा आहते, जया मनहला आनण 
बालनवकास मंत्ालयातर्फे  राबवलया 
जातात. या योजिांचया माधयमातिू 
मनहलांिा रोजगारनवषयक प्रनशक्ण 
नदल े जाते तसचे तयांच े उतपनि 
वाढवणाऱया उपक्रमात सहभागी करुि 
घेतल े जाऊि, तयांिा आन द्ूकदृषटया 
सवावलंबी बिवणयासाठी सवदूतोपरी 
मदत केली जाते. 

नसडबी, महणजेच भारतीय लघ ु
उदय़ाेग नवकास बटँकेिे मनहलांसाठी 
दोि नवशषे योजिा सरुु केलया 
आहते. तयातील एक महणजे मनहला 
उद्यम नििी- मनहला उदय़ाेजकांिा 
समभाग देणारी ही अशाप्रकारची 
एकमेव योजिा आह.े आनण दसुरी 
योजिा- मनहला नवकास नििी जी 
मनहलांिा उतपनि वाढवणाऱया उपक्रमात 
सहभागी होणयासाठी आवशयक ते 
नवकासातमक सहकायदू केल े जाते.
्ोटया उदय़ाेजकांची, तयातही मनहलांची 
कजादूची गरज लक्ात घेऊि नसडबीिे 
मनहलांिा नबिवयाजी कजदू नमळणयासाठी 
एक अिौपचानरक यंत्णाही सरुु 
केली आह.े एवढेच िवह ेतर, नसडबी 
कजादूचया रकमेचा योगय नवनियोग 
कसा करायचा याचहेी प्रनशक्ण देते. 
कें द्रीय सामानजक कलयाण मंडळातर्फे  
सामानजक- आन द्ूक कायदूक्रमाअंतगदूत 
एखादे उतपादि कें द्र सरुु करणयासाठी 
मनहलांिा अिदुािही नदल ेजाते. 

सवयंउद्यमशीलतेला आनण 
सशंोििाला प्रोतसाहि देणयासाठी 
भारतात सरुु करणयात आलले े काही 
उप्रकम आनण योजिा पढुीलप्रमाण:े

सटाटदूअप इनंडया : सटाटदू अप इनंडया 
उपक्रमाअंतगदूत, भारत सरकार सटाटदू 
अप कंपनयांिा राजाश्य, मागदूदशदूि 
आनण सनुविा परुविू देशातील 
सवयंउदय़ाेजकांिा प्रोतसाहि देत आह.े 

नवशषे महणजे या कंपनयांिा या सनुविा 
कायमसवरूपी नमळणार आहते. सटाटदू 
अप इडंीया ही योजिा २०१६ साली 
सरुु झाली, तेवहापासिू या योजिेअंतगदूत 
अिेक िवया होतकरू उदय़ाेजकांिा 
आशचे,े आिाराच ेपंख नमळाल ेआहते. 
देशात अनिकानिक सटाटदू अप योजिा 
सरुु वहावयात, तयांिा बळ नमळावे 
यासाठी सरकारिे आिीचया िोरणात 
आमलूाग्र बदल केला आह.े या 
योजिेअंतगदूत आता सवयंउदय़ाेगांसाठी 
इच्ुक यवुकांिा चार आठवडयांच े
मोर्त आनण सवदूसमावेशी ऑिलाईि 
प्रनशक्ण नदल े जाते. तयानशवाय, 
देशभरात नवनवि नठकाणी सशंोिि 
कें द्र, इनकयबुेटर आनण सटाटदू अप 
कें द्रे सरुू केली आहते. तयानशवाय, 
उदय़ाेगक्ेत्ातील अभयासक्रम आनण 
उदय़ाेगजगत यांची सांगड घालिू 
वयवसायानभमखु प्रनशक्ण देणयावरही 
भर नदला जातो आह.े 
महिलांसाठीचया  प्रहशक्षर आहर 
रोजगार काय्णक्रमांना पाठबळ 
(एस्ीएपी):

जया न्रियांिा औपचानरक कौशलय 
प्रनशक्ण सनुविा उलबि िाहीत 
अशा, नवशषेत: ग्रामीण भारतातलया  
मनहलांिा प्रनशनक्त करणयासाठी भारत 
सरकारचया मनहला व बाल नवकास 
मंत्ालयािे मनहलांसाठीचया  प्रनशक्ण 
आनण रोजगार कायदूक्रमांिा पाठबळ 
देणारी,  एसटीएपी ही योजिा सरुू केली. 
उदय़ाेगजगताचया आजचया काळातलया  
गरजा लक्ात घेऊि कौशलय नवकास 
व उदय़ाेजकता मंत्ालय आनण  िीती 
आयोग यांिी िकुतीच 30 वषाांचया 
जनुया  मागदूदशदूक ततवांची आजचया 
काळाशी ससुगंत ठरेल अशी 
पिुरदूचिा केली आह.े  या  एसटीएपी 
योजिेंतगदूत मनहलांसाठीच े उपक्रम 
आज देशभरातलया 16 वषाांपके्ा 
जासत वयाचया सवदू  न्रियांपय ांत 
पोहोचत आहते. या उपक्रमाअंतगदूत,  
शतेी, बागकाम, अनि प्रनक्रया, 
हातमाग, पारंपनरक कलयाण, प्रवास 

आनण पयदूटि, आदरानत्थय, सगंणक 
आनण आयटी सवेा यासारखया क्ेत्ातील 
कौशलय नशकवल ेजाते.

सटटँड-अप इनंडया : 2015 साली 
सरकारिे सरुु केललेया या योजिेअंतगदूत, 
देशातील वंनचत घटकांिा   ससं्ातमक 
पतपरुवठा उपलबि करूि नदला जातो. 
भारताचया अ द्ूवयवस े्त मनहलांचा 
सहभाग वाढवण े आनण देशाचया 
नवकासाची र्ळे मनहला उदय़ाेजक, 
अिसुनूचत जाती आनण अिसुनूचत 
जमाती यांचयापयदूत समाितेण ेपोहचवण े
हा या योजिेचा प्रमखु उद्ेश आह.े  
ह े उनद्टि साधय करणयासठी, कमीत 
कमी एक मनहला आनण अिसुनूचत 
जाती नकंवा अिसुनूचत जमातीचया 
समदुायांपहैकी एका वयक्ीला उतपादि, 
सवेा नकंवा वयापार क्ेत्ातील ग्रीिर्ीलड 
उदय़ाेग सरुु करणयासाठी 10 लाख ते 
1 कोटी रुपयांच े पयदूतच े  कजदू नदल े
जाते. सटटँड-अप इनंडया पोटदूल लहाि 
उदय़ाेजकांसाठी नडनजटल पलटॅर्ॉमदू 
महणिू देखील कायदू करते आनण नवतीय 
आनण पतपरुवठा हमीबद्ल मानहती 
प्रदाि करते.

वयापाराशी सबंंनित उदय़ाेजकता 
सहायय आनण नवकास (ट्ेड): 
भारताचया वंनचत समाजातील मनहलांिा  
कजदू नमळवणयात येणाऱया अडचणी 
सोडवणयासाठी, तयांचया समसयांवर 
तोडगा काढणयासाठी, ट्ेड, महणजेच 
वयापाराशी सबंंनित उदय़ाेजकता 
सहायय आनण नवकास ही योजिा सरुु 
करणयात आली आह.े या अंतगदूत काही 
सवयंसवेी ससं्ा (एिजीओ) द्ारे इच्ुक 
मनहलांिा पतपरुवठा  उपलबि करुि 
नदला जातो. अशाप्रकारे, कजदू-सनुविा 
नमळवणयासाठी  मनहला कुठलयाही 
िोंदणीकृत सवयंसवेी ससं्ाशी सपंकदू  
करू शकतात. या ससं्ाकडूि 
प्रसतानवत  उपक्रम सरुू करणयासाठी 
सलला व प्रनशक्ण संिी नदली जाते. 
तसचे,  शतेीसलंगि  उपक्रमांसाठी 
मनहलांिा मागदूदशदूि केल ेजाते. 
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प्रिािमंत्ी कौशलया नवकास 
योजिा (पीएमकेवहीवाय): ही कौशलय 
नवकास व उदय़ाेजकता (एमएसडीई) 
मंत्ालयाची प्दशती योजिा आह.े हा 
एक कौशलय प्रनशक्णावर आिानरत 
उपक्रम आह.े  रोजगारक्मतेसाठी सिंी 
वाढनवणयासाठी आनण जगणयासाठीच े
कौशलय नमळवणयासाठी उदय़ाेग-
सबंंनित कौशलयांमधये यवुकांिा 
प्रनशनक्त करणयाच े काम या अंतगदूत 
केल े जाते. =पवूदू नशक्ण, अिभुव 
नकंवा कौशलये असललेया वयक्ीचंहेी 
याअंतगदूत पिुमूदूलयांकि  केल े जाते 
आनण आिी घेतललेया प्रनशक्णाच े
प्रमाणपत्ही नदल ेजाते.  या उपक्रमातील 
प्रनशक्ण आनण मलूयांकििाच े पणूदू 
शलुक सरकार देते. 

समभाग सशक्ीकरण आनण 
नवकासासाठी नवज्ाि (सीईईडी) : 
सीईईडीचा उद्ेश मनहलािा, नवशषेतः 
ग्रामीण भागातलया मनहलांचया 
सामानजक-आन द्ूक उनितीसाठी नवनशटि 
प्रकलपांवर लक् कें नद्रत करणयाचया 
उद्ेशािे होतकरु शा्रिज् आनण 
लोकांमधये प्रतयक् काम करणाऱया 
कायदूकतयाांिा कृती-प्रवण आनण स्ानिक 
पनरसराशी ससुगंत अशा नवनवि योजिा 
राबवणयासाठी संिी उपलबि केलया 
जातात. ग्रामीण भागात होणाऱया नवनवि 
सशंोििांिा तजज्ांकडूि गणुवता, 
पायाभतू सनुविांच ेज्ाि आनण मागदूदशदूि 
नमळावे, या दृटिीिे,  देशातील राष्ट्रीय 
प्रयोगशाळा आनण इतर तजज् तसचे 
सशंोिि आनण प्रनशक्ण ससं्ांिा   या 
ग्रामीण सशंोिकांशी जोडणयाच े प्रयत् 
केल े जात आहते.  नवकासाच े लाभ 
देशातील सवदू घटकांपयदूत समाितेिे 
पोचावेत, यावर सीईईडीचा भर आह.े 
जेणकेरूि लोकसखंयेचया वयापक 
भागात, नवशषेतः वंनचत घटकांपयदूत 
आिनुिक तंत्ज्ािाच े लाभ पोचवता 
येतील.  

िीती आयोगािे सरुु केललेा 
मनहला उदय़ाेजकता मंच : भारतातील 

मनहलांचया उदय़ाेजक आकांक्ा जागृत 
करत, तयांचयातील सशंोििवृतीला 
प्रोतसाहि देत, तयांचया उदय़ाेगांिा 
शाश्वत, दीघदूकालीि आिार देणयासाठी 
मागदू तयार करणयाचया दृटिीिे, िीती 
आयोगािे हा उपक्रम सरुु केला आह.े 
गनतमाि िव भारत तयार आनण सशक् 
करणयात हातभार लावणाऱया मनहला 
सवयंउदय़ाेजकांची सखंया लक्णीयरीतया 
वाढावी, या हतेिूे िीती आयोगािे 
तयांिा एक वयासपीठ प्रदाि केल ेआह.े 
मनहला सवयंउदय़ाेजगता मंच मनहलांचया 
आकांक्ाचया तीि खांबांवर  उभा रानहला 
आह,े ते आहते :इच्ा शनक्, (होतकरू 
उदय़ाेजकांिा तयांच ेिवे वयापार-उदय़ाेग 
सरुु करणयास प्रोतसाहि देण)े ज्ाि 
शक्ी: सवयंउदय़ाेगजगतेला प्रोतसाहि 
देणयासाठी मनहला उदय़ाेजकांिा ज्ाि 
आनण पोषक पनरनस्नत उपलबि 
करूि देणआेनण कमदू शक्ी महणजे, 
वयवसायाची स्ापिा आनण वयवसाय 
वाढनवणयास उदय़ाेजकांिा पाठबळ देण.े 

मनहलांसाठी मदु्रा योजिा : जया 
मनहलांिा आपला सवतःचा वहैयनक्क 
उदय़ाेग सरुु करायचा आह,े तयांचयासाठी 
कें द्र सरकारिे ही योजिा सरुु केली 
आह.े बयटुी पालदूसदू, नशवणकाम उदय़ाेग, 
नशकवणी कें द्रे अस े्ोटे वयवसाय सरुु 
करणयासाठी या योजिेअंतगदूत कजदू 
नदल ेजाते. तयानशवाय काही मनहलांिी 
एकत् येऊि एखादा वयवसाय सरुु 
करणयाच ेठरवलयास, तयासाठीही तयांिा 
कजदू नदल ेजाते. या कजादूला कोणतयाही 
तारण नकंवा सरुनक्ततेची आवशयकता 
िसते आनण तीि प्रकारचया  योजिांिसुार 
कजादूचा लाभ घेता येतो.
१.नशश ु कजदू: या नशश-ुकजादूची 

रककम ̀  50,000 पयांत मयादूनदत 
आह.े जयांच े वयवसाय  अगदी 
प्रा्नमक पातळीवर आहते, तयांिा 
या अंतगदूत कजदू नमळ ूशकते. 

२. नकशोर:  नकशोर कजादूची रककम  
`50,000 आनण `5 लाख 
दरमयाि आह.े जया कंपनया आता 

वयवसायात नस्रावलया आहते अशा 
कंपनया ह ेकजदू नमळव ूशकतात. 

३: तरुण कजदू  -या अंतगदूत कजादूची 
रककम `10 लाख असिू 
वयवसायात उतम स्ाि नमळवललेया 
कंपनयांिा ह े कजदू नमळ ू शकेल. 
कंपिीचया नवसतारासाठी देखील मदु्रा 
योजिेअंतगदूत कजदू नमळ ूशकेल.  

हनषकष्णः
मनहलांमिील सवयंरोजगार, ही बाब 

आज देशाचया आन द्ूक नवकासाचा एक 
महतवाचा ्रिोत महणिू   ओळखली 
जाते. मनहला उदय़ाेजक सवत:साठी 
आनण इतरांसाठी िवीि िोकऱया, 
रोजगार तयार करतात आनण 
वयवस्ापि, ससं्ा आनण वयवसायाचया 
समसयांसदंभादूत येणाऱया अडचणीवर 
मात करत समाजालाही नवनवि 
पातळयांवर सहकायदू करतात. मात्, 
आजही अशा सवयंउदय़ाेजक मनहलांची 
सखंया िगणय आह.े   

मनहला उदय़ाेजक एकाच वेळी 
अिेक उनद्षटये साधय करु शकतात. 
कुटुंब आनण समदुायांच े आन द्ूक 
कलयाण, दानरद्य निमूदूलि आनण 
मनहला सशक्ीकरण यांमधये तया भरीव 
योगदाि देतात, महणजे,  एका तऱहिेे 
तया शाश्वत नवकासात मोठा सहभाग 
देत आहते. 

अशा प्रकारे, जगभरातील सरकारे  
आनण नवनवि नवकासातमक ससं्ा 
सनक्रयपण ेमनहला उदय़ाेजकांिा नवनवि 
योजिा, प्रोतसाहि आनण प्रोतसाहि 
उपायांचया माधयमातिू सनक्रय मदत 
करत आहते.

nnn

लनेखका राष्ट्रीय ग्रामनवकास आनण 
पंचायतराज ससं े्तील एका नवभागाचया 
प्रमखु आनण सह प्राधयानपका आहते.
ई मेलः madhurinv5@gmail.com
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‘जि जागृती करायची आह े तर 
प्र्मतः मनहलांमधये जिजागृती 

करा एकदा ्रिी जागृत झाली की कुटुंब 
जागृत होईल, गाव जागृत होईल आनण 
सपंणूदू देश जागृत होईल.’- पंडीत 
जवाहरलाल िेहरू

राष्ट्राचा समग्र नवकास सािायचा 
असले तर कोणतयाही बंििानशवाय 
सवतःच ेनिणदूय सवतः घेऊि परुूषांचया 
बरोबरीिे समाि वागणकू नमळनवणयाचया 
दृटिीिे मनहला सबलीकरण ही 
काळाची गरज आह े  राजयघटिेिे 
सवाांिा समाितेचा हकक नदला आह े
तयाचबरोबर ्रिी परुूष भेदाभेदही अस ू
िये असहेी घटिेमधये िमदू केलले ेआह े
अस ेअसिूसधुदा नलंगािानरत भेदांभेदीची 
पाळेमळेु अगदी प्राचीि काळापासिू 
नदसिू येतात. 

भारताचया सववोचच नयायालयाचया 
अंतगदूत घटिापीठािे अनलकडील 
काही वषाांत या सदंभादूतील काही 
कलमांवर नवसतृत नववेचि केल ेआह.े 
ह े नववेचि नवनवि कायदे तपासणी 
मधये अतयंत सकारातमक आह.े तयाच 
प्रमाण े उपयकु्सधुदा आह.े नवशषेतः 
भारतीय दंड संनहता 1860 च ेकलम 
376,  जे बलातकारासबंंिी आह,े  
कलम 377 जे परुूषापरुूषांमिील 
अिहैसनगदूक सबंंि तयाचप्रमाण ेसमनलंगी 
सबंंिांबद्ल आह.े तयाचप्रमाण े कलम 
497 जे वयनभचारासबंंिी आह.े 
सद्यपनरनस्तीतील या कलमांची 
उपयकु्ता यावर ही चचादू केललेी आह.े 

कलम 497 अंतगदूत एखाद्या 
परुूषािे एखाद्या माणसाचया पत्ी बरोबर 
तया माणसाचया परवािगी नशवाय सबंंि 

ठेवल े तर संबंि ठेवणारया वयक्ीला 
नशक्ा सिुावणी जाते. नलंगभेदािानरत 
नशक्ेसाठी ही तरतदु नदसते. परंत ु
घटिेचया कलम 14 आनण 15 िसुार 
ह ेउललंघि आह.े कारण एकतर अशा 
तरतदुीमधये ्रिी ही वयहैयनक्क सपंती 
समजली जाते, आनण महणिू जर समंतीिे 
‘सबंंि’ प्रस्ानपत केल े असतील तर 
हा गनुहा समजला जाणार िाही. आनण 
दसुरे महणजे हा गनुहा तया वयक्ीचा 
समजला जातो जो परुूष दसुरयाचया 
पत्ीशी अिहैनतक सबंंि ठेवतो. यात ती 
्रिी सवतः बळी असलयािे नशक्ेस पात् 
िाही. नतसरा मदु्ा असा की, 1860 
मधये हा कायदा बिलयािंतर यामधये 
काहीही बदल अगर सिुारणा केली गेली 
िाही. 1971 मिील 42 वया कायदा 
अहवालाचया आनण 2003 मिला 
मानलमठ सनमतीचया अहवाल नलंगभेद 
िाहीसा करणयानवषयी सिुारणा सचुवत 
असता तयांचयाकडे डोळेझाक झाललेी 
नदसते. नकतीतरी नयायालयीि निणदूयांत 
यांची सवंहैिानिक वहैिता मािली गेली 
मात् जोसरे् शाइि नव. यनुियि ऑर् 
इनंडया यामधये या सिुारणा उजेडात 
आलया. यादावयात सववोचच नयायालयात 
या तरतदूीचंया वहैितेला आवहाि नदल े
गेल.े यामधये पीठािे अस ेनिरीक्ण केल े
की, नलंगािानरत समाितेचा अभाव 
आह.े 497 मिील पतीचया समंतीमळेु 
्रिीचया सवपनरचयाला बािा येते. मात् 
आता ्रिीही परुूषाइतकीची सबळ आह े
ह ेसमाजािे मानय करणयाची गरज आह.े 
आनण कायद्यात िमदू केललेी ही तरतदु 
अप्रचनलत वा परुाति आह.े कलम 
497 नववाह ससं े्ला यामळेु बािा 
आण ूदेत िाही, तयाच बरोबर जर का 

महिला सबलीकरर कायद्ातील तरतुदी

- गीता लथु्ा

राष्टाचा समग्र हिकास साधायचा 
असेल तर कोरतयािी बंधनाहशिाय 
सितःचे हनर्णय सितः घेऊन 
परुूषांचया बरोबरीने समान िागरकू 
हमळहिणयाचया दृटिीने महिला 
सबलीकरर िी काळाची गरज 
आिे राजयघ्नेने सिायंना समानतेचा 
िकक हदला आिे तयाचबरोबर स्त्री 
परुूष रेदारेदिी अस ू नये असेिी 
घ्नेमधये नमदू केलेले आिे असे 
असनूसधुदा हलंगाधाहरत रेदांरेदीची 
पाळेमळेु अगदी प्राचीन काळापासनू 
हदसनू येतात.

कायदा
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तयातिू काही पचे झाला तर आपलया 
समाजातील उचच परंपरा आनण नववाह 
ससं्ांच ेपानवत्य यांिा हािी पोहोचले या 
दृटिीिे तयावर पडदा टाकला जाईल. 
वयनभचाराचा चमतकारीपणा असा की 
1955 चया नहदं ू नववाह कायद्यामधये 
नववाह भंग करणयासाठी पाया तयार 
करूि देतो. कारण तो या कायद्यांतगदूत 
गनुहा समजणयात येतो. 

भारताचया सववोचच नयायालयासमोर 
चच फेत असललेा महतवपणूदू मदु्ा असा 
की ततकाळ पधदतीिे नदला जाणारा 
नतहरेी तलाक. या पधदतीतील तरतदुी 
मनुसलम कायद्यातील तरतदुीचा भाग 
आहते का? हा एक महतवपणूदू प्रश्न 
सववोचच नयायालयासमोर आह.े 
नतहरेी तलाक पधदती, नशया मनुसलम 
समाजामधये प्राचीि काळापासिू चालत 
आललेी पधदती आह.े प्रामखुयािे 
हिार्ी सकूलमधये ही प्र्ा नवशषेतः 
चालिू आललेी आह.े या पधदतीमधये 
मसुलमाि वयक्ी एकतर्फी तसचे 
कायमचा तीि वेळा तलाक, तलाक 
शबद उचचारूि आपलया पत्ीला 
घटसर्ोट देतो. वषादूिवुषफे या पधदतीचया 
तलाकमळेु मसुलमाि मनहलांिा हािी 
पोहोचली आह.े या सदंभादूत मनुसलम 
वयक्ी टेकसट मेसजे करूि, नकंवा चटेिा 
मसकरीिे महणिू घेतललेा तलाक दोनही 
वहैि मािल ेजात असत तो तलाक प्रमाण 
मािला जात अस.े रानशद अहमद नव. 
अनिसा खातिू् ए आय आर 1932 
पीसी 25 या दावयामििू एक अट 
अशी निषपनि झाली की, घटसर्ोट 
घेतािा ती वयक्ी प्रौढ असावी. काही 
वेळा तर पत्ीसमोर शबदोचचारण केल े
िसतािाही आनण जयाक्णी पत्ीला या 
सदंभादूत कळेल तया क्णापासिू तो 
अंमलात आला अस ेसमजणयात येईल. 
उदा. प्ाई नव. मोइददीि 1962 
केएलटी 763. अस ेअसतािा एका 
महतवपणूदू निकालामधये नहिा आनण 
इतर नव. उतरप्रदेश सरकार 2017 
आर ्सी आर ् नसनवहल 313 यामधये 
अलाहाबाद उचच नयायालयािे अस े
निरीक्ण िोंदवल े आह े की, सबळ 

कारणानशवाय तलाक हा शबदोचचारण 
करूि तयापवूती कोणतीही तडजोड 
केललेी िसले तर हा नवनियकु् 
‘तलाक’ मािला जाणार िाही. अशाच 
प्रकारच े निरीक्ण भारताचया सववोचच 
नयायालयािे शनमम आरा नव. उतरप्रदेश 
सरकार आनण इतर या खटलयामधये 
अस े महटल े आह े की, तलाकची 
दखल अशा तरहिेे घेणयात यावी की, 
तयातील वयक्ीवर अनयाय झालयाची 
भाविा असले. अस े असिू सधुदा, 
ततकाळ तलाकाची दखल घयावीच 
लागेल. कारण मनुसलम मनहलचेी 
तक्रार िसतािा सधुदा मनुसलम परुूषाला 
नयायालयीि जाब नवचारता येतो. हा 
कायदा मसुलमाि मनहलांिा तयांचया 
हककानवषयी प्रोतसानहत करणयाकनरता, 
मसुलमाि परुूषांचया हककांला आवडी 
निवडीला बािा आणिू तयांचयामधये 
भेदभाव करतो.

सपंतीवरचा हकक आनण न्रियांचा 
सवतःची सपंती असलयाचा हकक या 
दोि नवषयांवर नयायालयाची उहापोह 
चाल ूआह.े या नवषयावर नयायालयीि 
घोषणा चाल ू आहते. परुवणी पत्के 
येत आहते, तसचे कायदेशीर कारवाई 
देखील चाल ूआह.े 

नहदं ू वारसाहकक कायद्याचया 
1956 चया अनिसचुिेिसुार न्रियांिा 
कुटुंबांचया सपंतीमधये हकक असलयाच े
सपटि केल.े हकक माहरेी तसचे सासरी 
दोनही नठकाणी असलयाच े सपटि झाल े
आह.े यापवूती अस े हकक मयादूनदत 
सवरूपात असत. अिसुनूचत जातीचंया 
कायद्यांिसुार तयाचप्रमाण े इतर नवनवि 
िानमदूक कायदद्यािसुार एखाद्या ्रिीिे 
समाजाबाहरेील वयक्ीशी नववाह 
केला तर नतचया सवतःचया सपंतीतिू 
तयाचप्रमाण े वनडलोपानजदूत सपंतीतिू 
नतचया सपंतीनवषयक हककांिा बािा 
आणता येत होती. ्ोटा िागपरू 
टेिनसी ऍकट 1908 मधये जया 
मनहला समाजाबाहरेील वयनक्शी 
नववाह करतील तयांच ेआईवनडलांचया 
सपंतीतील हकक सपंटूिात आल ेअस े

मािल े जाई. अशाच त-हचेी तरतदू 
पारसी कायद्यामधयेही आह.े पारसी 
कायद्यामधये अशी तरतदू आह े की 
एखाद्या पारसी मनहलिेे समाजाबाहरेील 
वयनक्शी नववाह केला तर नतची िानमदूक 
ओळख पसुली जाई. तयाचप्रमाण ेपारसी 
परुूषािे समाजाबाहरेील मनहलशेी 
नववाह केला तर तयांचया मलुांिा पारसी 
समाजाच ेहकक नमळतात. परंत ुपारसी 
मनहलिेे समाजाबाहरेील वयनक्शी 
नववाह केला तर नतचया मलुांिा 
पारसी समाजाच ेहकक नमळत िाहीत. 
एखाद्या पारसी मनहलिेे समाजाबाहरेील 
वयनक्शी नववाह केला तर नतला 
समशािभमूीत प्रवेशबंदी असते तसचे 
आईवनडलांचया अंनतम कायादूलादेखील 
उपनस्त राहणयास मजजाव असतो. 
‘गलुरूख गपु्ता’ या पारसी मनहलिेे 
या प्र े्ला गजुरात उचच नयायालयामधये 
आवहाि नदल.े या सदंभादूत समाजाचा 
निणदूय माििीय नयायालयािे योगय 
ठरनवला. नयायालयािे इतर सवदू 
समाजाचया बाबतीतील प्र्ा, परंपरांचा 
निरीक्ण करत उदा. नरिचिि समदुाय, 
पारसी समदुाय वगहैरे अस ेमत िोंदवल े
की मनहलचेया नववाहािंतर नतचया 
लगि झाललेया िव-याचया िानमदूक 
प्र्ा परंपराबरोबर नतच ेवतदूि असावे. 
याला पढेु सववोचच नयायालयात आवहाि 
देणयात आल ेजेवहा एक पारसी ट्सट या 
वषादूिवुषफे चालत आललेया रूढीनंवरोिात 
नयायालयात गेली आनण ‘टॉवर 
ऑर् साइलनेस’ अ्ादूत मातानपतयांच े
अंनतम नविी मधये उपनस्त राहणयास 
समाजाबाहरे लगि करूि गेललेया 
मलुीस परवािगी मागणयात आली.या 
दावयामधये तया मलुीची िानमदूक ओळख 
पणूदूतः पसुिू जाते का या प्रश्नावर खल 
करणयात आला. यावर नयायालयािे 
अस े निरीक्ण जाहीर केल े की, जर 
समाजाबाहरे नववाह करणारा कुणी 
परुूष तयाची िानमदूक ओळख अबानित 
ठेव ूशकत असले तर ्रिी का िाही? 
कदानचत या बाबत अस ेमहणता येईल 
की ्रिी नववाहबंििात अडकतािा 
आपली ओळख गहाण टाकते, जयामधये 
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िानमदूक ओळखीचाही अंतभादूव आह.े 
भारतात बलातकाराचया घटिा 

वारंवार समोर यायला लागलयािंतर 
माििीय नयायालयािे कायद्यांमधये 
ब-याच सिुारणा करावयास सरुूवात 
केली. सि 2013 चया अगोदर 
बलातकाराची वयाखया कलम 375 
भारतीय दंड नविािािसुार अतयंत 
त्ोटक होती. जयामधये केवळ लैंनगक 
सभंोगानवषयी मत अंतभूदूत होते. 
मात् अतयंत प्रनसधद अशी निभदूया 
बलातकाराचा दावा समोर आला 
आनण गनुह ेकायदा सिुारणा 2013 
बलातकारनवरोिी नविेयक उदयास 
आल े जयामधये उपरोक् संकलपिेची 
वयाप्ती वाढवणयात आली. जयामधये 
बळजबरीिे बाह्य वसतूंचा वापर अ्वा 
शरीरात नशरकाव इतयादीचंा समावेश 
करनवला आह.े सि 2018 मधये 
सववोचच नयायालयािे या दावयातील 6 
प ैंकी 4 जणांिा र्ाशी सिुावली असिू 
एक गनुहगेार अलपवयीि होता तयामळेु 
कू्ररतेचया सा-या मयादूदा पार करूिही 
तयाची सटुका तीि वषाांिंतर झाली. 
अठरा वषफे पणूदू होणयाकनरता अवघे तीि 
मनहिे बाकी असलयामळेु तयाची गणती 
बालगनुहगेारांमधये करणयात आली होती. 
या िंतरचया प्रकरणात, अलपवयीि 
मलुांचया कामकाजासाठी बालसरुक्ा 
आनण सरंक्ण कायदा 2015 पानरत 
करणयात आला. या कायद्यािसुार 16 
वषफे नकंवा तयावरील वयनक्िंी घृणासपद 
गनुहा केलयास - असा गनुहा जो सात 
वषफे वा अनिक नशक्ेसाठी पात् असतो, 
अशा वयक्ीला प्रौढ समजणयात येऊि 
नशक्ेस पात् ठरवणयात यावे अशी तरतदू 
केली गेली. कठुआ ये े् घडललेया 
सामनूहक बलातकार प्रकरणािंतर 
गनुहगेारी दरुूसती कायदा 2018 
हा राष्ट्रपती महोदयांचया मानयतेिंतर 
अधयादेश काढणयात आला. जयायोगे 
बलातकारासारखया प्रकरणांमधये 
अनिक नशक्ेची तरतदू करणयात 
आली आह,े तयातही 16 वषाांखालील 
मलुीसंाठी याची अंमलबजावणी 
पनरणामकारकनरतया करणयात येईल.

यामधये िोंद घेणयाजोगा भाग महणजे 
बलातकाराची वयाखया. कायद्यामधये 
बदल करूिसधुदा नववाहािंतरचया 
बलातकार हा बलातकार समजणयात 
येत िाही. मात् मलुगी 15 वषाांखालील 
असले तर या नविािास अपवाद ठरतो. 
याबाबतची भनूमका लक्ात घेता या 
नवरूधद घेतललेी भनूमका आपालया 
समाजामधये नववाहससं े्ला बािा 
आणणारी आह.े

‘भारतीय घटिेचया प्रसताविेची 
सरुूवात अशी आह े की, आमही 
भारतीय जिता एकमखुािे ठराव करत 
आहोत की, आमही भारतीय सावदूभौम , 
सामानजक िमदूनिरपके् लोकशाही जिता 
आनण .......’

िमदूनिरपके्ता महणजे देशातील सवदू 
िमाांिा समाि वागणकू असा होय. 
समाि िागरी कायदा िमदूनिरपके्तेचया 
आसाचया कें द्रस्ािी बसनवललेा नखळा 
आह.े अशाच तरहचेया आचारसनंहतेची 
गरज वहैयनक्क कायद्यामधये प्रकषादूिे 
जाणवते कारण भारतामधये मनहलांचया 
बाबतीत केला जाणारा दजुाभाव. 
आनण महणिू नलंगभेदानवरनहत प्रवास 
गाठणयासाठी आपलयाला बरीच 
मजल गाठावी लागेल. घटिेचया 
कलम 14 मधये सवदू िागनरकांिा 
समाि कायद्यानवषयी बोलते. मग 
गनुहगेारी असो वा नदवाणी, सवाांिा सवां 
समाि कायदे आहते. मात् वहैयनक्क 
कायदे यास अपवाद ठरतात. 
मनहला तयांचया मलूभतू हककांसाठी 
नयायालयाकडे वारंवार िाव घेतात. 
ह ेपाहिू कायदेमंडळाला समाि िागरी 
कायद्याबद्लचया अंमलबजावणीनवषयी 
नवचारणा होते जेण े करूि ्रिीपरुूष 
वहैयनक्क कायद्यांमधये समाि 
पारडयात असतील. घटिेच े 44 वे 
कलम अ्ादूत राजय िोरण निदफेशक 
ततवे, समाि िागरी कायद्याचा उललखे 
करतात. ‘िागनरकांचया सरुक्ेसाठी 
राजयांिी समाि िागरी कायद्याचा सपंणूदू 
भारतवषादूत परुसकार वहावा याकनरता 
पराकाष्ठा करावी’. मो. अहमद खाि 

नव. शाहबािो आनण इतर या दावयात 
सववोचच नयायालय महणते की घटिेच े
कलम 14 ह े मृतपत्च आह.े या 
मदु्द्यावर कोणताही समाज मांजराचया 
गळयात घंटा बांि ू इनच्त िाही 
तयाचप्रमाण ेअहतेकु सवलत घेणयासही 
तयार िाही. समाि िागरी कायदा 
आणणयाची राजयांची जबाबदारी असिू 
वहैिानिक उतरदानयतव तयांचयाजवळ 
आह.ेमात् नकतीही अडचणी आलयातरी 
राजयघटिेस काही अ द्ू असले तर 
कुठूितरी सरुूवात ही वहावयास हवी. 
सरला मदु्गल नव. यनुियि ऑर् 
इनंडया 1995 मधये या समाि िागरी 
कायद्याचया गरजेबद्ल चचादू घडली. 
याच े अंमलबजावणी र्ार अडचणीची 
आह.े खासकरूि भारतासारखया िमदू, 
जाती यांसारखया सांसकृनतक वहैनवधयािे 
िटललेया देशात ह े कठीण भासते. 
िमदूसवातंत्याला यामळेु बािा येईल. 
नशवाय नकतीही प्रगतशील असला 
तरी जितेचया रूकारानशवाय कोणताच 
निणदूय बळजबरीिे लादता येत िाही.

अशा तरहिेे भारतामधये गेलया 
अिेक वषादूपासिू बदल घडनवणयाची 
गरज भासत आह े आनण यामधये 
भारताच े सवादूेचच नयायालय आपली 
नविायक भनूमका बजावत आह.े जिुाट 
कायद्यांिा िवा आकार देत आह.े अस े
असिू सधुदा आपलयाला बरीच मोठी 
मजल मारावी लागणार आह े आनण 
जयामळेु मनहलांिा समाजामधये समाि 
भनूमका नमळ ूशकेल.

nnn

लनेखकेिे सववोचच नयायालयात भारत 
सरकारचया नवशषे वनकल महणिू काम 
केलले ेअसिू मागील ३५ वषाांपासिू 
तया राष्ट्रीय आनण आतंरराष्ट्रीय क्ेत्ात 
जयेष्ठ वकील महणिू कायदूरत आहते. 
ई मेल: geetaluthra@gmail.com
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सवातंत्योतर कालखंडात भारतािे 
कलयाणकारी राजय ही 

िोरण रणिीती ठरनवली, तयािसुार 
सामानजक, आन द्ूक राजकीय प्रगतीची 
धयेय िोरण ेआखणयात आली. प्रसततु 
लखेात मनहला सक्मीकरणाचया 
सदंभादूत नशक्णाची सवदूवयापी भनूमका 
अभयासतािा नशक्णनवशयक िोरणांचया 
तरतदुी व तयातील नस्तयंतरे मांडली 
आहते. भारतीय नशक्णाचा इनतहास 
अभयासता, नशक्णाच ेससुबंधद सवरूप 
वहैनदक काळापासिू आरंभ झाल ेअसल े
तरी अिेक बदल नस्तयंतरातिू 
भारतातील नशक्णवयवस्ा पढेु आली 
आह.े लॉडदू मॅकेलपे्रणीत ‘नझरपणयाचा 
नसधदांत‘ मांडणाऱया नशक्ण वयवस े्ची 
दारे जानतवयवस े्तील सवदू जात समहू 
तसचे न्रियांसाठी खलुी होणयासाठी 
सघंषदू करावा लागला ह े सवदूज्ात 
आह.े प्रतयेक क्ेत्ातील मनहलांचा 
वाढणारा सहभाग सम द्ूिीय असला, 
तरी मनहलांचया सक्मीकरणासदंभादूत 
वहैयनक्क, कौटुं नबक त्ा सामानजक 
पातळीवर सकारातमक दृटिीकोिाची 
गरज आह.े घटिेचया मागदूदशदूक 
तत्वांमधये नलंगभाव समाितेचा परुसकार 
करतािा कलम 14, 15 व 16 िसुार 
मलूभतू हकक प्रदाि करणयात आल े
आहते. यानषवाय न्रियांचा समाजातील 
दजादू, प्रनतष्ठा सिुारणयाकनरता मलूभतू 
अनिकार यासाठी राजयघटिेचया कलम 
38, 39 व 39-ब, 42-ब मधये 
तरतदू करणयात आली आह.े 

मनहलांचया प्रश्नांचा मािवी 
हककांचया दृटिीिे ऊहापोह झाला 

पानहजे याकडे सयंकु् राष्ट्र सघंािे 
लक् वेितािा 1975 ह ेवषदू प्र्मतः 
आतंरराष्ट्रीय मनहला वषदू महणिू जाहीर 
केल.े यािसुार नवनशटि गतीिे मनहलांची 
प्रगती घडविू आणावी यासाठी 
1979 मधये आतंरराष्ट्रीय सकेंत 
तयार करणयात आल.े यामिील सीडॉ 
(Convention of the Elimination 
of all Forms of Discrimination 
Against Women) हा दसतऐवज 
महत्वाचा मािला जातो. याची दखल 
घेऊि नलंगभाव नवषमता, कौटुं नबक 
नहसंाचार या कें द्रस् बाबी तसचे िववया 
पंचवानषदूक योजिेची उनद्टिपतूती महणिू 
2001 मधये मनहला सक्मीकरणाच े
राष्ट्रीय िोरण ठरनवणयात आल.े प्रसततु 
िोरण ठरनवतािा, 1974 चया राष्ट्रीय 
आराखडय़ािसुार ‘समाितेचया नदशिेे‘ 
ह े ततव व 1988-2000 मिील 
श्मशक्ी अहवाल यांचया आिारे 
मनहलांिा समाि सिंी, निणदूय प्रनक्रयेत 
सहभाग, सवदू पातळय़ांवर दजफेदार 
नशक्ण, रोजगारनवशयक सरुनक्तता, 
आरोगय व सामानजक सरुनक्तता 
यांचा अंतभादूव करणयात आला. कें द्र 
शासिािे िकुतेच 2016 मधये मनहला 
सक्मीकरणाच े दसुरे िोरण जाहीर 
केल.े मनहलांचया सदंभादूत धयेय िोरण 
ठरनवतािा महाराष्ट्र राजयािे 1994, 
2001 यािंतर 2014 मधये नतसरे 
मनहला िोरण जानहर केल.े वरील 
िोरणांचया उनद्धटिपतूतीसाठी न्रियांचया 
क्मता नवकनसत करणाऱया ‘नशक्ण‘ 
या सामानजक घटकात न्रिया अग्रभागी 
असलयास िोरणकतफे, प्रशासक 

स्त्री हशक्षरः धोररातमक तरतुदी ि सामाहजक िासति 
-डटॉ. हिजय गायकिाड 

 रारतीय हशक्षराचा इहतिास 
अभयासता, हशक्षराचे ससंुबधद 
सिरूप िहैदक काळापासनू 
आरंर झाले असले तरी अनेक 
बदल हस्तयंतरातनू रारतातील 
हशक्षरवयिस्ा पढेु आली आिे. लटॉड्ण 
मॅकेलेप्ररीत ‘हझरपणयाचा हसधदांत‘ 
मांडराऱया हशक्षर वयिस्ेची दारे 
जाहतवयिस्ेतील सि्ण जात समिू 
तसेच हस्त्रयांसाठी खलुी िोणयासाठी 
संघष्ण करािा लागला.

हममासंा
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यांिा जागनतक पटलावर न्रियांच े
सक्मीकरणाच े इनपसत सािण े शकय 
होईल.

देशाच े भनवषय ह े शाळेतील 
वगाांमधये आह े ह े नशक्णानवषयक 
िेमललेया कोठारी आयोगाच ेप्रनतपादि 
महत्वाच े ठरते. या दृटिीिे मनहलांचया 
सक्मीकरणाकडे पाहण ेआवशयक आह.े 
2009 चया नशक्ण हकक कायद्यातील 
तरतदुीिसुार सहा ते चौदा वयोगटातील 
सवदू बालकांिा मोर्त व सक्ीचया 
नशक्णाची सोय उपलबि करणयात 
आली आह.े यानशवाय, शालये सतरावर 
मलुांची उपनस्ती वाढणयासाठी पोषण 
आहार, पनहली ते आठवीपयांतचया 
नवद्या्थयाांिा मोर्त पाठय़पसुतके 
यासारखया िोरणातमक तरतदुी 
सवागताहदू ठरलया आहते. नशक्णाचया 
सदंभादूत पढुील पाऊल टाकतािा 
सह्रिक नवकास िोरण ठरनवतािा 
सवाांिा समाि व दजफेदार नशक्णाच े
धयेय ठरनवणयात आल ेआह.े यानशवाय 
मनहलांचा नवनवि क्ेत्ातील सहभाग 
वाढनवणयासाठी दहावया पंचवानषदूक 
योजिेपासिू अंदाजपत्कीय खचादूमधये 
नलंगभाव समािता दशदूनवणयाचया दृटिीिे 
तरतदु करणयात येत आह.े नलंगभाव 
आिानरत सवेंदिाबाबत राजयससं े्ची 
िोरण े व तरतदुी सकारातमक आहते. 
मात् याची जागरूकता मनहलांमधये 
निमादूण होणयासाठी नशक्णनवषयक 
सकारातमकता आवशयक आह.े प्रसततु 
लखेाचया माधयमातिू मनहलांचया 
सदंभादूत असललेया िोरणातमक 
तरतदुीचंा ऊहापोह केला आह.े  

महिलांचया सिायंगीर 
हिकासाकहरता असलेलया 
मित्िपरू्ण योजना

मनहलांच े सक्मीकरण, सरुनक्तता 
आनण आरोगय सवंिदूिासाठी 
कें द्रशासिामार्दू त ‘बेटी बचाओ 
बेटी पढाओ‘ या योजिेची सरुूवात 

हनरयाणाचया पानिपत ये्िू 22 
जािेवारी 2015 पासिू झाली. 
या योजिेचया माधयमातिू मलुीचंया 
जनमाबरोबर नतचया नशक्णाची 
जबाबदारी शासि उचलते. मनहलांचया 
आरोगयाचया दजादूत सिुारणा होणयासाठी 
राष्ट्रीय आहार नमशि योजिेबरोबरच 
गरीब, असघंनटत क्ेत्ातील गभदूवती 
मनहलांसाठी ‘मातृतव लाभ योजिा‘ सरुू 
करणयात आली आह.े सवयंपाकासाठी 
पारंपनरक इिंि साििांचया वापरामळेु 
मनहलांचया आरोगयावर होणारे 
दषुयपनरणाम टाळणयासाठी ‘पंतप्रिाि 
उजजवला योजिा‘ सरुू करणयात 
आली आह.े नशक्ण, आरोगय याबरोबर 

मनहलांची सरुनक्तता हा ऐरणीवरील 
मदु्ा असिू यासदंभादूत, देषातील 115 
नजलहय़ांकनरता ‘पंतप्रिाि मनहला 
शक्ी कें द्रे‘ सरुू करूि मनहलांचया 
सरुनक्ततेचया सदंभादूत कनटबधदतता 
दशदूनवणयाचा प्रयत् केला आह.े 
याबरोबरच अडचणीत असललेया 
मनहलांसाठी देशातील 28 राजयांत 
आनण कें द्रशानसत प्रदेशात 24 तास 
कायदूरत असललेी 181 क्रमांकाची 
हलेपलाईि कायदूरत आह.े मनहलांप्रती 
सामानजक जाणीव जपणयाला प्रािानय 
देत असतािा पनरतकतया मनहलांसाठी 
सवािार कें द्र चालवली जात आहते. 
महाराष्ट्र राजयदेखील मनहलांचया 

सवाांगीण नवकासासाठी योजिा राबनवत 
आह.े यामधये प्रामखुयािे कुपोषणावर 
मात करणयासाठी यनूिसरे्चया 
अ द्ूसहाययातिू कुपोषण मनुक्साठी 
राजमाता नजजाऊ माता-बाल 
आरोगय व पोषण नमशि ह ेअनभयाि 
राबनवणारे महाराष्ट्र ह ेदेशातील पनहल े
आह.े यानषवाय ्रिी-परुूषांच े नलंग 
गणुोतरामधये समािता राखणयासाठी 
व ्रिी जनमाच े सवागत करणयासाठी 
‘माझी कनया भागयश्ी योजिा‘ तसचे 
‘सकुनया समृधदी योजिा‘ राबनवलया 
जात आहते. ‘मेक इि महाराष्ट्र ते 
सटाटदूअप‘ या योजिांचया माधयमातिू 
मनहलांिा उदय़ाेगक्ेत्ात िानवनयपणूदू 
संिी उपलबि होणयाच े प्रमाण 20 
टकके पयांत वाढनवण े प्रसतानवत आह.े 
मनहलांचा नवनवि उदय़ाेगांमिील 
सहभाग वाढनवणयासाठी महाराष्ट्र राजय 
ग्रामीण जीविोनिती अनभयािाद्ारे 
मनहलांिा सवयंसहाययता गटांचया 
माधयमातिू रोजगारक्म केल े जात 
आह.े राजयातील या गटांिा आन द्ूक 
अडचणी येऊ ियेत महणिू बटँकेमार्दू त 
नबिवयाजी कजदू उपलबि होणयासाठी 
समुतीबाई सकुळीकर मनहला उदय़ाेनगिी 
सक्मीकरण ही महत्वाकांक्ी योजिा 
सरुू करणयात आली आह.े 

वरील योजिा व उपक्रम मनहलांचया 
सक्मीकरणासाठी महत्वपणूदू आहते. मात् 
या योजिेचा लाभ घेणयासाठी सामानजक 
व वहैचानरक प्रगलभता आवशयक असिू 
या क्मतांचा नवकास होणयासाठी सबंंनित 
मनहला नशनक्त असण ेआवशयक आह.े 
सामानजकरणाचया प्रनक्रयेत नशक्ण 
हा अनवभाजय घटक असिू नशक्णही 
दीघदूकाळ चालणारी प्रनक्रया आह.े 
भारतीय राजयघटिेचया मागदूदशदूक 
तत्वांिसुार नशक्ण ह ेसामानजक नयाय 
व समािता सािणयाचा महत्वाचा 
घटक आह.े यासाठी प्रतयेकाच े हकक 
व सवातंत्य अबानित राहील या दृटिीिे 
सवाांसाठी नशक्ण महणजे प्रतयेकाला 

2009 चया हशक्षर िकक 
कायद्ातील तरतुदीनुसार सिा ते 
चरौदा ियोग्ातील सि्ण बालकांना 
मोफत ि सक्तीचया हशक्षराची 
सोय उपलबध करणयात आली आिे. 
याहशिाय, शालेय सतरािर मलुांची 
उपहस्ती िाढणयासाठी पोषर 
आिार, पहिली ते आठिीपययंतचया 
हिद्ाथयायंना मोफत पाठय़पसुतके 
यासारखया धोररातमक तरतुदी 
सिागताि्ण ठरलया आिेत.
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ररारीअिरुूप नशक्ण नमळण े आवशयक 
आह.े यामधये ्रिी-परुूष भेदभाव, 
नशक्ण संिीमधये असमािता याला 
स्ाि नदल ेजाऊ िये. 

शैक्षहरक धोरर ि स्त्री हशक्षर

्रिीनशक्णा नवषयीचा 
वसाहतकाळापासिूचा प्रवास नवचारात 
घेता 1882 मधये िेमललेया ‘हटंर 
आयोगाि‘ ्रिी नशक्णाचा परुसकार 
करतािा नशक्णातील सहभाग 
वाढनवणयासाठी वेगळया पाठय़क्रमाची 
नशर्ारस केली होती. पढेु 19 वया 
शतकात कलकतता व मद्रास ये े् 
मलुीचंया नशक्णाला नमशिरीमंार्दू त 
उतजेिा नमळाली. मलुीचंया 
नशक्णासदंभादूत ही सकारातक सरुूवात 
असली, तरी 1927 मधये पणु े ये े् 
भरललेया अनखल भारतीय मनहला 
पनरषदेमधये मलुीचंा लवकर होणाऱया 
नववाहामळेु मातृतवाची जबाबदारी पडते. 
अशा नस्तीमळेु मनहलांचया नशक्णाकडे 
होणारे दलुदूक् याकडे सदर पनरषदेमधये 
लक् वेिणयात आल.े सवातंत्योतर 
काळात आखललेया िोरणांमधये 
सरुूवातीपासिू ्रिी नशक्णाकडे लक् 
कें नद्रत करतािा नलंगभाव सवेंदिा 
दाखनवणयाचा प्रयत् केला आह.े यासाठी 
बहतुांश पाठय़पसुतकांमििू न्रियांिा 
आदशदू माता, पत्ी, भारत माता अशा 
उपािी देऊि गौरवीकरण करणयाचा 
प्रयत् केला आह.े 1986 चया नशक्ण 
िोरणानवये अभयासक्रम नलंगभाव 
सवेंदिशीलतेकडे लक् वेििू नलंगभाव 
समाितेचा परुसकार करणयाला प्रािानय 
नदल ेआह.े 1990 िंतरचया दशकात 
आललेया सदंभदू ग्रं् ात परुूशताक 
वयवस े्त न्रियांचया भनूमका बदलत 
आहते; तयामधये वेति, कुटुंबातील 
स्ाि याबरोबर राष्ट्रउभारणील न्रियांच े
योगदाि सरोनजिी िायडू, इनंदरा 
गांिी यासारखया मनहलांिा स्ाि 
देणयात आल.े नतसऱया पंचवानषदूक 

योजिेचया कालखंडापासिू नशक्णाचया 
सावदूनत्करणाचा मदु्ा चनच दूला जात 
आह.े यािसुार नशक्णातील िोंदणी 
वाढनवणयाला प्रािानय देणयात आल.े 
मात् 1973-74 या कालाविीत 
देषात शाळेत दाखल झाललेया 14 ते 
17 वयोगटातील एकूण 7 दशलक् 
मलुांचया तलुिेत मलुीचंी िोंदणी र्क् 
2.69 इतकी होती. ह ेप्रमाण ग्रामीण व 
मागास भागात अनिक होते. यावर मात 
करणयासाठी मागास भागांमधये मलुीचंया 
नशक्णासाठी सनुविा परुनवणयावर 
भर नदला गेला. चौ्थया पंचवानषदूक 
योजिेत सामानजक बदल व आन द्ूक 
प्रगतीच े सािि महणिू नशक्णाकडे 

पाहणयात आल.े यािसुार समाजातील 
सवदू घटकांपय ांत नशक्णाच े महत्व 
पोहचनवणयाला प्रािानय देणयात आल.े 
मात् प्रसततु योजिेचया कालाविीत 
अिसुनूचत जाती, जमातीचंया मलुीचंी 
शालये सतरावरील अलप िोंदणीकडे 
नवशषे लक् वेिणयात आल.े याकनरता 
िोरणातमक तरतदू महणिू पढेु सातवया 
पंचवानषदूक योजिेचया कालखंडात 
1984-85 मधये प्रा्नमक पातळीवर 
92 टकके तर माधयनमक पातळीवरील 
53 टकके मलुांचया तलुिेिे मलुीचंी 
टककेवारी अिकु्रमे 69 व 38 पयांत 
िेणयाच ेप्रयत् झाल.े 

1992 मिील नशक्ण िोरणामधये 
न्रियांचया सबलीकरणावर नवशषे भर 
देतािा सामानजक आनण प्रादेनशक 

पातळीवरील असमािता दरू 
करणयाबाबतचा प्रािानयक्रम ठरनवणयात 
आला. िववया पंचवानषदूक योजिेत 
1993 मधये झाललेया सहावया All 
India Survey चा आिार घेणयात 
आला. यािसुार 1   नक.मी. चया 
पनरसरात प्रा्नमक शाळा व 3 नक.मी. 
चया पनरसरात उचच प्रा्नमक शाळा 
सरुू करणयाला प्रािानय देऊि मलुीचंया 
नशक्णाचा सकारातमक नवचार करणयात 
आला. मलुीचंी शालये सतरावर 
िोंदणी वाढनवणयासाठी सकारातमक 
उपाययोजिा केलया जात आह.े मात् 
प्रतयेक आनदवासी बहलु प्रांतांचया 
सामानजक, आन द्ूक व भौगोनलक 
पनरनस्ती यामधये नभनिता असलयािे 
िोरणांचया अंमलबजावणी प्रनक्रयेत 
पनरनस्तीिरुूप गरजा आिानरत 
कृती कायदूक्रमाची आवषयकता आह.े 
2001-02 मधये ‘सवदू नशक्ा 
अनभयाि‘ याद्ारे शालये सतरावर 
ग्रं् ालयांसाठी नवपलु ग्रं् सपंदा 
याबरोबर मलुीचंया नशक्णासाठी शाळा 
व शालये सानहतयासाठी अनिक सहायय 
करणयाला प्रािानय देणयात आल.े 
यानशवाय मधयानह भोजि योजिा, 
कसतरुबा गांिी बानलका नवद्यालय, 
एस.सी, एस.टी, ओबीसी तसचे 
अलपसखंयांक मलुीसंाठी निवासी शाळा 
सरुू करणयाची नशर्ारस करणयात 
आली. या नशर्ारषीिंा बारावया 
पंचवानषदूक योजिेचया कालाविीत 
अनिक बळकटी देणयाचा प्रयत् 
करतािा मागास घटकांतील नवशषेतः 
आनदवासी मलुीचंया क्मता वृधदीसाठी 
सपिादू परीक्ांची तयारी होणयाचया 
दृटिीिे मोर्त मागदूदशदूिाचा पयादूय पढेु 
आला. कालािपुरतवे नििादूनरत केललेया 
िोरणांमधये मनहलांचा नशक्णातील 
सहभाग वाढनवणयाचया दृटिीिे 
िोरणकतयाांिी उचलललेया सकारातमक 
पावलांमळेु वेगवेगळय़ा आघाडय़ांवर 
मनहलांिी ठसा उमटललेा आह.े

1986 चया हशक्षर 
धोररा्िये अभयासक्रम हलंगराि 
संिदेनशीलतेकडे लक्ष िधेनू 
हलंगराि समानतेचा परुसकार 
करणयाला प्राधा्य हदले आिे. 
1990 नंतरचया दशकात आलेलया 
संदर्ण ग्रं् ात परुूशत्ाक वयिस्ेत 
हस्त्रयांचया रहूमका बदलत आिेत.
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समारोप

2011 चया जिगणिेिसुार 
मनहलांच ेप्रमाण 48.5 टकके असिू, 
65.46 टकके मनहला साक्रतेच े
प्रमाण आह.े साक्रतेची आकडेवारी 
समािािकारक असली, तरी 
मनहलांचा आरोगयाचा दजादू, पारंपनरक 
कुटुंबवयवस े्त असलले ेदयुयम स्ाि, 
असघंनटत व कृषी क्ेत्ांमधये वाढते 
अवलंनबतव यामळेु न्रियांचया आरोगयाचा 
प्रश्न निमादूण होत असिू 46 टकके 
मनहलांमधये अलपरक्ता (ऍनिनमक) 
आढळते ह े बंडोपाधयाय व स्ुरमणयम 
(2011) या अभयासकांिी दाखविू 
नदल ेआह.े आरोगयाचा निमि दजादू व 
कुपोषण यामळेु परेुसा बौनधदक नवकास 
होत िाही. जागनतकीकरणाचया प्रनक्रयेत 
झपाटय़ािे नवकनसत होणारे सवेाक्ेत् 
यामळेु ‘मकु् सपिफेनशवाय नवकास 
िाही‘ ह े एकनवसावया शतकातील 
्रीदवाकय आह.े या प्रनक्रयेत उचचतम 
शहैक्नणक कामनगरीचया जोरावर श्म 

बाजारात कौशलयािानरत रोजगार 
नमळनवणयाच े न्रियांपढेु आवहाि आह.े 
राजयससं े्मार्दू त ठरनवललेया वर 
मांडललेया िोरणातमक नशर्ारशी 
मनहला नशक्णाला परूक आहते, मात् 
समाजातील  परुूषसताक सतासबंंि व 
न्रियांिा परंपरागत नमळालले ेदयुयमतव 
यामळेु मनहलांिा नशक्णाचया पटलावर 
नसधद होणयासाठी परेुशा अवकाशाची 
गरज आह.े 2015-16 मिील 
NFHS चया चौ्थया सवफेक्णािसुार 
92.8 टकके परुूषांचया तलुिेत 
मनहला साक्रतेच ेप्रमाण 80.3 टकके 
होते. मात् दहावीपके्ा अनिक नशक्ण 
घेतललेया मनहलांच ेप्रमाण केवळ 42 
टकके असलयाच ेया सवफेक्णातिू नदसिू 
येते. यावर मात करणयासाठी न्रियांकडे 
पाहणयाचया पारंपनरक दृटिीकोिात 
बदल करणयाची आवशयकता आह.े 
सह्रिक नवकास िोरणांमिील नतसरे 
धयेय ‘नलंगभाव समािता व मनहला 
सबलीकरण‘ ठरनवणयात आल े आह.े 

यासदंभादूत कबीर (2005) या नवदषुी 
प्रनतपादि करतात की, समाजात 
अनसततवात असललेया नलंगभावािानरत 
नवषमतेमळेु नशक्णाचया क्ेत्ात प्रसततु 
धयेय साधय करणयासाठी 2030 
पयांतचा कालाविी परेुसा िाही. यासाठी 
अकृषक क्ेत्ातील न्रियांचया मजरुीत 
वाढ तयाचबरोबर भारतीय ससंदेत 
न्रियांचया सदसयतवात वाढ अपनेक्त 
आह.े नशक्ण या सामानजक घटकाचया 
माधयमातिू मनहलांच े सक्मीकरण 
सािणयाचा यशसवी प्रयत् होत आह.े 
मात् ्रिी नशक्णाचा प्रचार प्रसार केवळ 
शहैक्नणक ससं्ापरुता मयादूनदत ि राहता 
एक सामानजक बांनिलकी महणिू नवचार 
होण ेआवशयक आह.े
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लखेक सामानजक नवषयाच ेअभयासक 
आहते. 
ई मेल: vijay.gaikwad09@gmail.com
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भारतात अनिसनूचत अशा ७०५ 
अिसुनूचत जमाती आहते, 

यानशवाय ७५ िोकयातील आनदवासी 
गट सधया अनसततवात आहते. 
अिसुनूचत जमातीमधये २०११ चया 
जिगणिेिसुार एकूण लोकसखंयेचया 
८.६ टकके लोक समानवटि आहते. 
आकडेवारीचया भाषेत सांगायच े तर 
१९६१ मधये या लोकांच े प्रमाण 
३ कोटी होते ते २०११ मधये 
१०.४ कोटी झाल ेआह.े आनदवासी 
मनहलांची सखंया ही एकूण आनदवासी 
लोकसखंयेचया ४९.७ टकके महणजे 
५.१९ कोटी आह.े   

सामानजक रचिेत आनदवासी 
मनहलांिा वेगळे स्ाि आह ेतयांच ेनलंग 
गणुोतर महणजे दर हजारी परुूषांमागे 
न्रियांच े प्रमाण ही काळजीची बाब 
आह.े २००१ मधये ह े प्रमाण दर 
हजार परुूषांमागे ९७८ होते ते 
२०११ मधये ९९० झाल े आह.े 
भारतातील अिसुनूचत जमातीमंधये 
साक्रता दर राष्ट्रीय सरासरीपके्ा कमी 
होता. राष्ट्रीय सरासरी ७३ टकके आह े
मनहलांमधये साक्रता दर ४९ टकके तर 
परुूषांमधये ६९ टकके आह.े आनदवासी 
कामकाज मंत्ालय ह ेसामानजक नयाय 
व सक्मीकरण मंत्ालयापासिू १९९९ 
मधये वेगळे काढणयात आल ेतयाचा हते ू
भारतातील आनदवासी लोकांची आन द्ूक 
व सामानजक नस्ती सिुारण ेहा होता. 
आनदवासीचंा सनमाि व ससंकृती कायम 
राखतािाच मािवी नवकासात तयांिा 
इतरांचया बरोबरीिे आणण े याचा 
प्रयत् सरुू आह.े काही प्रनक्रयांची 

रे्र बांिणी व उपलबि साििे यांचा 
नवचार यात करणयात आला. नवनशटि 
शहैक्नणक, पायाभतू व इतर सनुविातिू 
आनदवासीचंा नवकास सािण े यासाठी 
मंत्ालय प्रयत्शील आह.े 

भारतीय राजयघटिेत यासाठी अिेक 
तरतदुी आहते तयात मनहलांिा समािता 
नमळविू देतािाच सक्म करणयासाठी 
अिेक उपाय केलले े आहते. राष्ट्रीय 
अिसुनूचत जमाती आयोगािे केललेया 
नशर्ारशीिसुार राजयघटिा ८९ वी 
सिुारणा कायदा २००३ अिसुार 
कलम ३३८ समानवटि केल े आह.े 
तयािसुार आनदवासी मनहलांसाठी 
सकारातमक सापत्भाव करणयाच े
अनिकार सरकारला नमळाल े आहते.  
आनदवासी कामकाज मंत्ालयािे 
अिसुनूचत जमातीचया मनहला व  
परुूषांसाठी अिेक महतवाची िोरण े
आखली आहते. एकलवय आदशदू 
निवासी शाळा ही एक योजिा तयात 
महतवाची असिू तयात आनदवासीचंया 
नशक्णाचा दजादू उंचावण े हा एक हते ू
आह.ेया शाळांमधये पनिास टकके 
मलुी आहते. शहैक्नणक, क्रीडा व 
इतर क्ेत्ात या मलुामलुीचंी कामनगरी 
चांगली आह.े अिसुनूचत जमातीचंया 
मलुीवंर आश्मशाळांचा भर आह.े 
मलुीिंा चांगल े वातावरण अिसुनूचत 
जमातीसंाठी िसललेया शाळांमधयेही 
उपलबि केल े जात आह.े अिसुनूचत 
जमातीचया मलुीसंाठी  नवशषे शाळा 
वसतीगृह ेसरुू करणयात आली आहते. 
या मलुीिंा नशक्णासाठी अ द्ूसहाययही 
देणयात येते. दहावी पवूती व िंतर तयांिा 

आहदिासी महिलांचे सक्षमीकरर-प्रश्न ि पढुील िा्चाल

-दीपक खांडेकर

सामाहजक रचनेत आहदिासी 
महिलांना िगेळे स्ान आिे तयांचे 
हलंग गरुोत्र मिरजे दर िजारी 
परुूषांमागे हस्त्रयांचे प्रमार िी 
काळजीची बाब आिे. २००१ 
मधये िे प्रमार दर िजार परुूषांमागे 
९७८ िोते ते २०११ मधये 
९९० झाले आिे. रारतातील 
अनुसहूचत जमातीमंधये साक्षरता दर 
राष्टीय सरासरीपेक्षा कमी िोता. 
राष्टीय सरासरी ७३ ्कके आिे 
महिलांमधये साक्षरता दर ४९ ्कके 
तर परुूषांमधये ६९ ्कके आिे.

रुपरेषा
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नशषयवृती नदलया जातात.  महानवद्यालय 
व नवद्यापीठ पातळीवर राष्ट्रीय नवद्यावृती 
व नशषयवृती योजिा सरुू करणयात 
आली आह.े अिसुनूचत जमातीचया 
नवद्या्थयाांसाठी  एमर्ील व पीएचडीसाठी 
एकूण ३० टकके नवद्यावृती आनदवासी  
मलुीकंरता आहते. िॅशिल ओवहरसीज 
सकॉलरशीप योजिेत या मलुीिंा 
३० टकके जागा राखीव आहते. 
तया पीएचडी व तयािंतरच े नशक्ण 
घेता येते. सवयंसवेी ससं्ांिा कमी 
साक्रता असललेया नजलह्यांमधये अशा 
शाळा चालवणयास प्रोतसाहि नदल े
जात आह.े यातिू आनदवासी मलुीचंी 
साक्रता कमी असललेया नजलह्यात 
नशक्ण सिुारणयासाठी या उपाययोजिा 
आहते. राष्ट्रीय अिसुनूचत जमाती अ द्ू 
व नवकास महामंडळ ही अिसुनूचत 
जमातीचंया आन द्ूक प्रगतीसाठी सववोचच 
ससं्ा मािली जाते. महामंडळ ह े
अिसुनूचत जमातीसंाठी आनदवासी 
मनहला सशक्ीकरण योजिा राबवीत 
आह.े या योजिेत महामंडळ १ 
लाखांच े अ द्ूसहायय नकमाि ९० 
टकके प्रकलपांिा देत आह.े तयासाठी 
केवळ चार टकके वयाज दर आकारला 
जातो. मनहला लाभा्थींिा यातिू 
उतपनि नमळतेच नशवाय रोजगारही 
निमादूण होतात. यानशवाय अिसुनूचत 
जमातीचया मनहलांिा नकमाि आिारभतू 
नकंमत व नकमाि नकर्ायतशीर नकंमत 
वि सपंतीसाठी नदली जाते. भारतीय 
आनदवासी नवपणि नवकास महासघं 
हा अिसुनूचत जमातीचया मनहलांिा व 
कलाकारांिा मदत करीत आह.े 

अिसूनूचत जमाती व इतर 
आनदवासी कायदा (विहकक मानयता) 
कायदा २००६ अिसुार मनहलांिा 
सवदू पातळयांवर सामाविू घेतल ेजात 
आह.े ्रिी व परुूष या दोघांचया िावािे 
विहकक  देणयात येत आहते. वि 
हकक सनमतीत दोि तृतीयांश सदसय ह े
अिसुनूचत जमातीच े असावे लागतात 

व तयात एक तृतीयांश मनहला असण े
बंििकारक आह.े  आनदवासीसंाठी 
नवशषे अ द्ूसहायय योजिा आहते तयात 
कलम २७५ (१) अनवये कौशलय 
नवकास व क्मता निमादूण करणयाची 
वयवस्ा करणयात आली आह.े तयात 

अिसुनूचत जमातीचंया मनहलांिा 
राजयांमधये प्रनशक्ण देणयात येते. 
तयाला आनदवासी कामकाज मंत्ालयाचा 
पणूदू पानठंबा आह.े आनदवासी सशंोिि 
ससं्ा या जिजागृतीसाठी कायदूशाळा 
व जागरूकता कायदूक्रम राबवतात. 
पंचायत राज वयवस े्त काम करणाऱया 
अिसुनूचत जमातीचया मनहलांिा िेतृतव 
नवकास, मनहला  सक्मीकरण, वि 
हकक कायदा, याची मानहती नदली जाते. 
आनदवासी भागात रसते, बाजारपठेा 
उपलबि केलया जात आहते. प्रनक्रया व 
साठवण सनुविाही नदलया जात असिू 
राष्ट्रीय व राजय पातळीवर आनदवासी 
कामकाज मंत्ालयािे आनदवासी 

महोतसवांिा प्रािानय नदल े आह े तयात 
मनहलांचा समावेश असिू तयांचया 
कलागणुांिा वाव तसचे अ्ादूजदूि अस े
दोनही उद्ेश तयांिा साधय होतात. इतर 
मंत्ालयांचया परूक कायदूक्रमातही ते 
जर आनदवासी नवकासाशी संबंनित 
असतील तर आनदवासी मंत्ालय मदत 
करते. या मंत्ालयाची पनिास टकके 
तरतदू ही नशक्ण, आरोगय, पोषण 
व रोजीरोटी यावर खच दू केली जाते. 
सवयंसवेी ससं्ांच े दरूस् भागात मोठे 
काम आह.े तयात या ससं्ा आरोगय 
व नशक्ण क्ेत्ात आनदवासी भागात 
मदत करीत आहते. आनदवासीमंिील 
अिसुनूचत जाती व जमातीचया 
मनहलांची प्रगती व सक्मीकरण या 
उनद्टिांिा मंत्ालय वचिबद्ध असिू 
अिेक आवहािे असिूही तयातिू मागदू 
काढला जात आह.े सािारण लोक व 
अिसुनूचत जमातीच े लोक यांचयातील 
नवकासातमक दरी कमी केली जात 
आह.े यात मंत्ालयाला यश येत असिू 
यापढेुही तयासाठीच े प्रयत् दपुटीिे 
वाढवल ेजातील. आनदवासीचंी ससंकृती 
व परंपरा कायम ठेविू तयांचा नवकास 
सािला जाईल.
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लखेक कें द्रीय आनदवासी कलयाण 
मंत्ालयाच ेसनचव आहते. 
ई मेलः secy-tribal@nic.in

सियंसेिी संस्ांचे दरूस् 
रागात मोठे काम आिे. तयात या 
संस्ा आरोगय ि हशक्षर क्षेत्ात 
आहदिासी रागात मदत करीत 
आिेत. आहदिासीमंधील अनुसहूचत 
जाती ि जमातीचया महिलांची 
प्रगती ि सक्षमीकरर या उहद्टिांना 
मंत्ालय िचनबधि असनू अनेक 
आविाने असनूिी तयातनू माग्ण 
काढला जात आिे.
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मनुसलम ्रिी सवतःची सवतंत् 
सामानजक अनसमता ि 

सवीकारता आपली ओळख एकाच 
वगादूचया पण इतर समाजातलया 
न्रियांबरोबर  वाटिू घेणयाचया सकुंनचत 
मािनसकतेला आजतायत पाळत आली 
आह.े नतचया िमादूिे नतला सवदूश्षे्ठता 
देऊि गौरव केला असला तरीही 
मसुलीम समाजािे नतला योगय तो माि 
नदललेा िाही. सरुत अल अहझाब 
यांिी पनवत् कुराणमधये उद्धृत केललेया 
ओळीवंरूि इसलाममिील ्रिीपरुूष 
आपपरभाव व भेदाभेद यासदंभादूबाबत 
प्रासतानवक करूया.
महुसलम परुुष आहर महिलांसाठी

परुुष आनण मनहलांवर नवश्वास 
ठेवणयासाठी

आज्ािारक परुुष आनण मनहलांसाठी

सचचया परुुष आनण न्रियांसाठी

सयंम असललेया परुूष आनण 
न्रियांसाठी

िम्र परुुष आनण मनहलांसाठी

िमादूदाय परुुष आनण मनहलांसाठी

शदु्ध आनण चानरत्यवाि परुुष आनण 
न्रियांसाठी

अललाहचया िामसमणात वयसत 
असललेया परुुष आनण न्रियांसाठी

अशा सवाांिा अललाह िेहमी क्मा 
करतो आनण वरदाि देतो.

उपरोक् ओळी ं या मनुसलम 
मनहलांसाठी सावदूभौनमक कुरानणक 

आदेश आह े जो तयांिा समाजात 
परुुषांप्रमाणचे समाि पातळीवर ठेवतो. 
पण जर िमादूिे कोणताही भेद मािललेा 
िाही तर मग प्रश्न पडतो की कुराण 
आनण प्रनेषत यांिा न्रियांसाठी अपनेक्त 
असललेी समािता, प्रनतष्ठा आनण दजादू 
समाजात कोठे आह?े का आजही 
जगभरातील मनुसलम मनहला तयांच े
सवतंत् अनसततव िाकारणारया प्रसतानपत 
अनयाय व अतयाचारानवरूधद सघंषदू 
करीत आहते? आिीच कमकुवत महणिू 
नहणवलया गेललेया समसत मनुसलम 
्रिी वगादूची खालावललेया सामानजक 
नस्तीला िावं ठेवणयापरुते समाजमि 
पढेु येते पण पनरनस्ती सिुारणयासाठी 
काहीच पढुाकार घेतला जात िाही. 
्ोडकयात, मनुसलम न्रिया अजिूही 
नवकासाचया मागादूपासिू इतकया दरू का 
आहते?

इसलाम िमादूची निनमदूती नवशषे 
सदंभादूतिू झाललेी आह.े इसलामचया 
माधयमातिू ततकालीि समाजातील 
वाईट प्र्ांिा वाचा र्ोडणयाच,े समाजाच े
प्रबोिि करणयाच ेक्रांतीकारी कायदू प्रनेषत 
मोहममद प ैंगंबरांिी हाती घेतल े होते. 
तया काळात न्रियांिा जिावरांपके्ाही 
वाईट वागणकू नदली जायची. अशा 
पनरनस्तीत पहैगंबरचया नशकवणीिंी 
मनुसलम समाजात क्रांती निमादूण केली. 
अनयायय निराशचेया अंिःकारातिू 
बाहरे काढिू न्रियांिा नवकासाचया 
संिीचंी, समाि हककांची तेजसवी प्रभा 
पहैगंबरांिी इसलामचया नशकवणकुीतिू 
दाखवली. मालमतवेर समाि अनिकार 
नमळविू नदला. अशा प्रकारे कुराणिे 

महुसलम हस्त्रया आहर सक्षमीकरर
-सईदा िमीद

समाजातील िाई् प्र्ांना िाचा 
फोडणयाचे, समाजाचे प्रबोधन 
करणयाचे क्रांतीकारी काय्ण प्रहेषत 
मोिममद पैगंबरांनी िाती घेतले िोते. 
तया काळात हस्त्रयांना जनािरांपेक्षािी 
िाई् िागरकू हदली जायची. अशा 
पहरहस्तीत पैगंबरचया हशकिरीनंी 
महुसलम समाजात क्रांती हनमा्णर केली. 
अ्यायय हनराशेचया अधंःकारातनू 
बािेर काढनू हस्त्रयांना हिकासाचया 
संधीचंी, समान िककांची तेजसिी 
प्ररा पैगंबरांनी इसलामचया 
हशकिरुकीतनू दाखिली. 
मालमत्िेर समान अहधकार हमळिनू 
हदला. अशा प्रकारे कुरारने महिला 
सशक्तीकरराचा माग्ण दाखिला.

हिशेष लेख
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मनहला सशक्ीकरणाचा मागदू 
दाखवला. परंत ु सकुंनचत नपतृसताक 
मािनसकता असललेा मनुसलम समाज 
आजही आपलया समाजाचया सवाांनगण 
उत्ािाचा मागदू ि नसवकारता जनुयाच 
अनयायय रूढी पाळत आह.े 

इनजतहाद महणजे िवकलपिा, िवीि 
समजतूी. पण परुूषप्रिाि मनुसलम 
समाजािे आजवर िवकलपिांिा 
अिकूुल ि बिता केवळ आपलया 
नहतसबंंिांचा सामानजक व कौटुंनबक 
सतरावर आपल े अनिकानरक नियंत्ण 
राखिू ठेवणयावरच भर नदला आह.े 
मनुसलम समाज बदललेा िाही, तसचे 
मनुसलमांिी प्रगती केली िाही. मनुसलम 
समाजात जी सिुारणा झाली ती 
पहैगंबरांचया काळात तयािंतर आजवर 
मनुसलम समाज जखडललेया अवस े्तच 
आह.े 

मनुसलमांिी प्रनेषतांच े हानदत (्ोर 
वचिं) वाचण े बंद केल े तसचे तयांच े
सनुिाह (पायंडे) मािणदेेखील  सोडूि 
नदल.े तयांचया नशकवणकुीचंा िेमका 

भावा द्ू समजिू ि घेता तयांचया 
नशकवणकुीचंा आपलया सोईप्रमाण ेअ द्ू 
लावला. बाकी िमाांचया ससंकृतीतंिू 
चांगलया नरतीभाती घेणयाऐवजी तयांची 
नपतृसताक मलूय सवीकारली.  उदाहरणा द्ू 
गेलया अिेक वषाांपासिू मनुसलम 
समाजात नववाह दरमयाि सरादूस हुंडा 
घेतला जातो. प्रतयक्ात इसलाममधये हुंडा 
घेणयाची अनिटि प्र्ा प्रनतबंनित आह.े 
तसचे जातीची सकंलपिा इसलाममधये 
िाही. जातीनिहाय सामानजक उचचिीच 

भेद देखील इसलाममधये निनषद्ध आह.े 
तरीही आकडेवारीिसुार 2004-
05 मधये 41% मनुसलमांिी सवतःला 
ओबीसी महणिू घोनषत केल े आह.े 
मनुसलम समाजात  जानतवयवस े्तिूच 
मनहलांनवरोिातील हतेपूरुसपर हतया 
(ऑिर नकनलंग सारखया) गनुह्यांमधये 
भर टाकणाऱया काही घटिा घडलया. 
1997 मधये अशी एका भयंकर घटिा 
मी सवतः र्ार जवळिू पानहली होती. 
तयावेळी राष्ट्रीय मनहला आयोगाची 
सदसय महणिू काम पाहतािा हनरयािा 
राजयाचया मेवत नजलह्यातील 19 
वषतीय माईमिू या मलुीचया हतेपूरुसपर 
हतया रोखणयाचा आमचा प्रयत् पणूदूतः 
असर्ल ठरला. 1997 ते 2000 या 
कालाविीत राष्ट्रीय मनहला आयोगाची 
सदसय महणिू काम करतािा सपंणूदू 
देशातील मनुसलम मनहलांचया सामानजक 
नस्तीबाबत सवफेक्ण करणयाच ेठरवल.े 
यामधये मनुसलम मनहलांिा तयांचया 
सामानजक वय्ा मांडणयासाठी वयासपीठ 
उपलबि करूि देणयाचा आगळावेगळा 

महुसलम समाजात हििाि 
दरमयान सरा्णस िुंडा घेतला जातो. 
प्रतयक्षात इसलाममधये िुंडा घेणयाची 
अहनटि प्र्ा प्रहतबंहधत आिे. तसेच 
जातीची संकलपना इसलाममधये नािी 
.जातीहनिाय सामाहजक उचचनीच 
रेद देखील इसलाममधये हनहषधि 
आिे. तरीिी आकडेिारीनुसार 
2004-05 मधये 41% महुसलमांनी 
सितःला ओबीसी मिरनू घोहषत 
केले आिे. 

  बेगम शरीफा िमीद अली यांचा जनम गजुरात मिील वडोदरा ये्ील राष्ट्रवादी 
दृनटिकोि बाळगणाऱया व राष्ट्रीय  एकातमतेचा परुसकार करणाऱया एका परुोगामी कुटुंबात 
झाला. 1907 मधये भारतीय राष्ट्रीय काटँग्रसेचया सत्ात सहभाग घेतलयािंतर तयांिी सवदेशी 
चळवळीचा प्रसार व हनरजिांचया सामानजक नयाय नमळविू देणयाचया कायादूत सवतःला झोकूि 
नदल.े

ततकालीि आघाडीचया मनहला नवचारवंत सरोनजिी िायडू राणी राजवाडे आनण कमला देवी 
चटटोपाधयाय यांचयासह अनखल भारतीय मनहला काटँग्रसे स्ापि करणयाचया कामी शरीर्ा 
बेगम यांिी मोलाच ेयोगदाि नदल.े पढेु भारतीय मनहला काटँग्रसेच ेअधयक्पदही तयांिी भषूवल.े 
मनहलांचया सामानजक पनरनस्तीवर अभयास करणयासाठी सयंकु्  राष्ट्राचया आयोगावर भारतीय 
प्रनतनििी महणिू तयांची नियकु्ी झाली होती. मनुसलम मनहलांिा नयानयक हकक नमळावेत यासाठी 
तयांिी नवशषे प्रयत् केल.े यामधये मनुसलम मनहलांचया नववाहाचया वयामधये वाढ, वहैवानहक 
कराराचया नियमांमधये सिुारणसेह मनहलांिा नववाहाचया बाबतीत अनिक सवातंत्य देणारे हकक 
इतयादीचंा समावेश होता. 

तयांिी भारतीय राष्ट्रीय काटँग्रसेचया नियोजि पनरषद, नहदंसुताि पाठयपसुतक सनमती व अनखल भारतीय मनहला नशक्ण 
सहयोग इ. ससं्ांत सदसय महणिू मोलाच ेयोगदाि नदल.े

बेगम शरीफा 
िमीद अली
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प्रयत् करणयात आला. उतर-दनक्ण 
पवूदूपनचिम सवदू नवभागातील प्रमखु शहरे 
जस,े अहमदाबाद, इदंरू, जबलपरू, मुंबई, 
कोलहापरू, हहैदराबाद, बंगलोर, चनेिई, 
कलकता, नतरूअिंतपरुम, कालीकत 
व तेजपरू ये े् सावदूजनिक सभा 
आयोनजत करूि मनहलांिा मोकळेपण े
तयांिा भेडसावणाऱया सामानजक समसया 
मांडणयाच ेआवाहि केल.े प्रतयेक सभेत 
शकेडो मनुसलम मनहलांिी आपलया 
वय्ांिा मकु्पण े वाचा र्ोडली. 
यामधये गरीबी या प्रमखु मदु्यासह 
मनुसलम वहैयनक्क कायदा  मंडळाचया 
(मनुसलम पसदूिल लॉ) जाचक नियमांचा 
समावेश होता. यानशवाय मनुसलम 
समाजामधये अिेक काळापासिू चालत 
आललेी बहपुत्ीतव नववाह पद्धती, 
तडकार्डकी घटसर्ोटाची तीि वेळा 
तलाक बोलिू पत्ीला घटसर्ोट देणयाची 
नतहरेी तलाक पधदती,  कोणतयाही 
शलुलक कारणासाठी तडकार्डकी 

सोडूि नदलयािंतर उदरनिवादूहासाठी 
िवऱयाकडूि कोणतीही पोटगी  नमळत 
िसलयामळेु निरािार झाललेया अिेक 
मनुसलम मनहला नवशषेतः झदवोसी च े
काम करणाऱया कारानगर मनहला,  
नबडया वळणाऱया न्रिया, घरोघरी काम 
करणाऱया न्रिया, शतेमजरू न्रिया यांिी 
मनुसलम समाजातील अनयायय रूढी ंनवरुद्ध 
तयांिा आलले ेवाईट अिभुव सांनगतल.े 

या सवफेक्णातिू मनुसलम मनहलांचया 
पनरनस्तीचा वासतवदशती परुावा प्राप्त 
झाला. कहै क वषफे निमटूपण े अनयाय 
सहि करणाऱया या मनहलांिी निभतीडपण े
आपली जीविवय्ा देशासमोर मांडली. 

समाजातील या वासतवाचा 
लखेाजोखा व तयावरील नशर्ारसी 
सरकारी यंत्णा, िोरणकतफे व िानमदूक 
ससं्ांिा सादर करणयात आलया. 
यामागील उद्ेश असा होता की 
कालपरतवे चालत आललेया अनिटि 
रूढी बंद करूि योगय सवदूसमाि नयाय 
व सनमािपवूदूक जीवि जगणयाचा हकक 
सवदू सतरातील मनहलांिा प्राप्त होऊ 
शकेल अशी िवी िोरण े तयार केली 
जावीत. नयायामतूती राजेंद्र सचार यांचया 
अधयक्तेखाली सरकारिे देशातील 
नवनवि समदूायांतील मनहलांचया 
पनरनस्तीचा अभयास करणयासाठी 
एक उचचसतरीय सनमती स्ापि केली. 
2007 या वषती या सनमतीिे आपला 

एकाच िळेी तीनदा तलाक 
बोलणयाची प्र्ा पैगंबर मोिममद 
यांचयानंतर सरुु झाली. अनेक 
इसलामी देशात याला मा्यता 
नािी. पर रारतात आजिी िी 
प्र्ा कायम आिे. देशातील एकूर 
महुसलम लोकसंखयेपैकी 70 ्कके 
सु् नी पं् ातील उलेमा याला मा्यता 
देतात. 1937 मधये महुसलम पस्णनल 
लटॉ अहपलकेशन अॅक्चया सेकशन 
2 मधये याहिषयी तरतदू आिे.

 न्रनटश पवूदू भारतीय मनुसलम समाजात आपलया कायादूतिू वहैचानरक क्रांती घडविू 
समाज प्रबोििातिू न्रियांचया सामानजक नस्तीत सकारातमक बदल घडवणयासाठी 
नशक्णाचा प्रसार करणाऱया परुोगामी नशक्णतजज्  लनेखका ‘तयाबा खेनदव जंग' यांचा 
जनम हहैदराबाद ये े् झाला.

तयांिी 1894 मधये मद्रास नवश्वनवद्यालयातिू बीए ही पदवी नमळविू तया काळात 
पदवीपयांत नशक्ण पणूदू करणारी पनहली मनुसलम मनहला होणयाचा माि नमळवला. नववाहािंतर 
औपचानरक नशक्ण ्ांबवल ेतरी ऊद ूदू भाषेत नवनवधयपणूदू लखेि करणयाबरोबरच तयांिी 
अरेनबक व पनशदूयि या भाषा नशकलया. तयांचा भारतीय लोक क्ांवर आिानरत 
क्ासगं्रह तयावेळी लंडिमिील एका भारतीय मानसकातिू प्रकानशत झाला होता.

नशक्ण  व इसलाम िमादूतील सामानजक सदंभादूवर तयांिी बरेच लखेि केल.े ततकालीि 
हहैदराबाद ससं्ािात वसललेया मनुसलम समाजावर िवयािे प्रस्ानपत झाललेया न्रनटश 

वसाहतीचया व  पानचिमातय नवचारशहैलीचया अंमलावर भाषय करणारी ‘अनवारी बेगम' ही कादंबरी नलनहली.  ही कादंबरी 
नवसावया शतकाचया सरुुवातीचया काळात उद ूदू भाषेमधये नलनहली गेललेी अनतउतम दजादूचया सानहतय कृतीपंहैकी एक महणिू 
िावाजली गेली.

्राह्मण समाजािे आयोनजत केललेया मनहलांचया वानषदूक पनरषदेच ेअधयक्पदही तयांिी भषूवल.े यांचया अ्क प्रयत्ांतिूच 
शहैक्नणक क्ेत्ात िावाजली गेललेी 'अंजमुि खवातीि इ-इसलाम' ही संस्ा स्ापि झाली. 

तयाबा खेहदि ेजंग 
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अहवाल सादर केला.  यातील िोंदीिसुार 
देशात मनुसलम न्रियांची अवस्ा दनलत 
व  मागासवगतीय मनहलांपके्ाही वाईट 
आह.े यािंतर 2011 साली करणयात 
आललेया राष्ट्रीय जिगणिेतिूही हीच 
बाब अिोरेनखत झाली.

सि 2000 पासिू मनुसलम 
मनहलांचया अिेक सामानजक ससं्ांकडूि 
इसलाम िमादूचया पनवत् िमदूग्रं्  कुराण 
मिील सदंभाांचा दाखला देऊि मनुसलम 
वहैयनक्क कायद्यामधये महतवपणूदू 
सिुारणा करणयाची, ्रिी व परुुषांिा 
मािवी हकक देणयाची मागणी वाढत 
आह.े जगभरातील मनुसलम समाजातच 
प्रबोििाची, ्रिी-परुुष समाितेची 
वहैचानरक नस्तयंतरे घडत असिू यामधये 
मनुसलम नवद्ाि मनहला अतयंत गांभीयादूिे 
इसलामचया िमदूग्रं् ातिू मांडललेा ्रिी 
सवातंत्याचया ्रिी-परुुष समाितेचा 
दृटिीकोि सदंभादूसह अभयासत आहते.

भारताचया सदंभादूत मनुसलम मनहला 
र्ोरम चया स्ापिेिंतर मनहलांचया 
नवनवि प्रश्नांवर काम करणाऱया इतरही 
काही सघंटिा अनसततवात आलया. 
यापहैकी एक 2006 यावषती स्ापि 
करणयात आललेी ‘भारतीय मनुसलम 
मनहला आदंोलि’ ही सघंटिा मनुसलम 
मनहलांचया नयायय हककासाठी आवाज 
उठवणारी एक महतवपणूदू सघंटिा आह.े 
तसचे मनुसलम वहैयनक्क कायद्याचया 
कायदूक्ेत्ात मनुसलम मनहलांचया 
सदंभादूतील सवदू नवषयांच े नियम 
बिवतािा मागदूदशदूि करणयासाठी 

अनखल भारतीय मनुसलम मनहला 
पसदूिल लॉ बोडदू या ससं े्िे पढुाकार 
घेणयास सरुुवात केली आह.े याच 
दरमयाि  भारतीय सववोचच नयायालयािे 
मनुसलम मनहलांचया सदंभादूत क्रांनतकारक 
निणदूय देऊि मनुसलम समाजातील ्रिी-
परुुष समाितेचया नयानयक लढाईत 
न्रियांची बाज ू अनिक मजबतू केली. 
2009 या वषादूत गवालहरेचया शबािा 

बािो आनण इमराि खाि यांचया 
घटसर्ोटाचया यानचकेवर निणदूय देतािा 
सववोचच नयायालयािे अस े िमदू केल े
की, भारतीय गनुहगेारी कायद्याचया 
कलम एकश ेपंचवीस अंतगदूत नववानहत 
मनहललेा घटसर्ोट नदलयािंतर पतीिे 
पत्ीला ती जोपय ांत पिुनवदूवाह करत 
िाही तोपय ांत पोटगी द्यावी लागेल व 
तशी मागणी करणयाचा तया मनहललेा 
कायदेशीर हकक आह.े या निकालामळेु 
समसत मनुसलम मनहलांिा नयानयक 
आिार सनुिनचित झाला. 

भारतीय मनुसलम मनहलांचया 
सामानजक पनरनस्तीत बदल घडविू 

आणणयासह मनुसलम मनहलांिा नयायय 
हकक नमळविू देणयासाठी सामानजक 
कायदूकतयाां महणिू कायदू करणाऱया 
मनुसलम मनहलांचा प्रतयक् सहभाग 
महत्वपणूदू ठरतो. सपटिपण े बोलायच े
झाल ेतर शतकािशुतके परुुषिानजदूनया 
मनुसलम िानमदूक सघंटिांिी मनुसलम 
मनहलांिा इसलाम िमादूत प्रनेषतांिी 
न्रियांिा नदलले े सवतंत् अनसततव व 
सवदू प्रकारचा माि सनमािापासिू वंनचत 
ठेवल.े ही पनरनस्ती बदलणयाची वेळ 
येऊि ठेपली आह.े तयासाठी मनुसलम 
मनहलांिी आपलया नयायय हककांसाठी व  
समाजात बदल घडूि येणयासाठी एकत् 

येऊि निरंतर प्रयत् करण ेही काळाची 
गरज आह.े 

सववोचच नयायालयािे यंदा 22 
ऑगसट रोजी नतहरेी तलाकबाबत 
ऐनतहानसक निणदूय नदला. सि 1937 
चया मनुसलम वयनक्गत कायद्याचा 
(शनरया) आिार घेऊि आनण कुराण 
व अनय िानमदूक परंपरांचया िावाखाली 
केवळ तीिदा तलाकचा उचचार करुि 
पत्ीस घटसर्ोट देणयाची मभुा मनुसलम 
परुुषास गेली नकतयेक वषाांपासिू नमळत 
होती. मात्, याचा गहैरवापर वाढलयािे 
हजारो मनुसलम मनहलांची ससहेोलपट 
होत होती. मनुसलम मनहलांिा समाितेचा 
हकक िाकारणारी, मनुसलम समदुायात 
नववाहसबंंि सपंटुिात आणणारी नतहरेी 
तलाक ही सवादूत वाईट प्र्ा आह'े. ही 
प्र्ा नवनशटि नवचारसरणीचया गटांचया 
मते ‘कायदेशीर’ असली तरी प्रतयक्ात 
‘अतयंत वाईट’ आनण ‘अनिटि’ आह,े 
अस े मत नयायमतूती कुनरयि जोसरे्, 
जनसटस आर. एर्. िरीमि आनण 
नयायमतूती उदय उमेश लनेलट यांिी 
नतहरेी तलाकनिषेिात वयक् केल.े 
एकाच वेळी तीिदा तलाक बोलणयाची 
प्र्ा पहैगंबर मोहममद यांचयािंतर सरुु 
झाली. अिेक इसलामी देशात याला 
मानयता िाही. पण भारतात आजही 
ही प्र्ा कायम आह.े देशातील एकूण 
मनुसलम लोकसखंयेपहैकी 70 टकके 
सनुिी पं् ातील उलमेा याला मानयता 
देतात. 1937 मधये मनुसलम पसदूिल 
लॉ अनपलकेशि अॅकटचया सकेशि 2 
मधये यानवषयी तरतदू आह.े

गेलया 70 वषाांपासिू समाि िागरी 
कायद्याबाबत सवदू सामानजक सतरावर 
चचादू घडत आह.े मनुसलम वहैयनक्क 
कायदा मंडळातर्फे  समाज िागरी 
कायद्यामळेु िानमदूक बाबतीत हसतक्ेप 
होणयाची नचतंा वयक् केली गेली 
असिू तयाबाबत सववोचच नयायालयािे 
अजिू निणदूय नदललेा िाही. नतहरेी 

समान नागरी कायदा िा 
समदुायांअतंग्णत समानतेचा तसेच 
स्त्री-परुुष समानतेचा परुसकार 
करते. तसेच रारतातील हिहिधांगी 
धम्ण ि  संसकृती जपताना इतर 
कोरतयािी समदुायाला बाधा 
पोिोच ू नये.  तसेच महिलांचया 
सिातंत्यािरिी गदा येऊ नये. 
महिलांना तयांचया समानतेचया 
िककाबाबत कोरतीिी तडजोड 
करािी लाग ूनये. तसेच महिलांना 
धम्ण हनिडीचे संपरू्ण सिातंत्य हमळेल 
याची काळजी घेतली जािी.
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तलाकबाबत निणदूय देतािा समाि 
िागरी कायदा हा वेगळा नवषय असिू 
तयाचा िानमदूक बाबतीत हसतक्ेप होणार 
िाही याची काळजी घेतली जाईल 
अस ेसववोचच नयायालयािे सपटि केल.े 
सधयातरी समाि िागरी कायदा हा 
नवषय राजयसभेत चनच दूला जात आह.े 
नवरोिकांिी हा नवषय अतयंत सवेंदिशील 
असलयामळेु तयावर सवदू बाजूंिी प्रदीघदू 
चचादू वहावी अशी मागणी केली आह.े 
याबाबतीत गेलया आठवडयात कायदा 
आयोगािे एक अहवाल राजयसभेत 
सादर केला आह.े बहपुनत्तव, निकाह 
हलाला, वयानभचार नवरोिी कायदा 
इतयादी नवषय सववोचच नयायालयात 
निकालाचया प्रतीक्ेत असलयामळेु 
आयोगािे या नवषयांबाबत आवशयक 
सिुारणा सांनगतलया आहते परंत ु
कोणतीही नशर्ारस सचुवललेी िाही. 
जस े की बहनुववाहा बद्ल सांगतािा 
कायदा आयोगािे अस ेिमदू केल ेआह े
की, जरी बहपुत्ीतव पद्धतीला इसलाम 
मधये मानयता असली तरीही भारतीय 
मसुलमाि समाजात बहपुनत्तवाचया 
घटिा खपू दनुमदूळ असिू बरेचदा इतर 
िमादूतील वयक्ीकंडूि िमाांतर करतािा 
प्र े्चा वहैयनक्क लाभासाठी गहैरवापर 
केला जातो. कायदे आयोगािे असहेी 
सचुवल ेआह ेकी बहपुत्ीतव हा एक 
कायदेशीर गनुहा असिू याला कोणताही 
िहैनतक आिार िाही तर केवळ परुुषांिा 
नवशषे लाभ नमळणयाचया हतेतूिू ही 
अनिटि प्र्ा पडली आह.े

समाि िागरी कायद्याबाबत महतवपणूदू 
सपटिीकरण देतािा कायदे आयोगािे 
अस ेसांनगतल ेआह ेकी, समाि िागरी 
कायदा हा समदुायांअंतगदूत समाितेचा 
तसचे ्रिी-परुुष समाितेचा परुसकार 
करते. तसचे भारतातील नवनविांगी िमदू 
व ससंकृती जपतािा इतर कोणतयाही 
समदुायाला बािा पोहोच ू िये. तसचे 
मनहलांचया सवातंत्यावरही गदा येऊ 
िये. मनहलांिा तयांचया समाितेचया 

हककाबाबत कोणतीही तडजोड करावी 
लाग ूिये. तसचे मनहलांिा िमदू निवडीच े
सपंणूदू सवातंत्य नमळेल याची काळजी 
घेतली जावी, असहेी कायदे आयोगािे 
सपटि केल ेआह.े

नशया व सनुिी मसुलमािांिा लाग ू
असणारा मालमता उतरानिकाराबाबत 
सिुारणा सांगतािा कायदे आयोगािे 
िमदू केल े आह े की, मालमतचेा 
उतरानिकारी महणिू केवळ परुुषाला 
अनिकार नदली जाऊ ियेत तर मृत 
वयक्ीचया जवळचया वयक्ीला 
उतरानिकारी महणिू प्रािानय नदल ेजावे.

नवसावया शतकातील सामानजक 
सिुारणावादी मनुसलम मनहलांचया 
कायादूची मानहती वहावी यासाठी 
िकुतेच मनुसलम मनहला र्ोरमिे 
‘पा् ्रेकसदू: नवसावया शतकातील 
समाजसिुारक मनुसलम मनहला' ह े
प्रदशदूि व चचादूसत् आयोनजत केल े
होते. राष्ट्रउभारणीचया कायादूत महातमा 
गांिी, जवाहरलाल िेहरू तसचे 
मौलािा आझाद यांसारखया नदगगज 
िेतयांचया बरोबरीिे या मनहलांिीही 
मोलाच ेयोगदाि नदल.े यामधये शरीर्ा 
हमीद अली, मनर्दा अहमद, अजीज 
इमाम, अनिस नकडवाई, कीनद्सया 
अजीज रसलू, कीनद्सया झहैदी , सरुहै यया 
तययबजी इतयादी मनहलांचा नवशषेतवािे 
उललखे करता येईल. गजुरातमधये 
जनमललेया शरीर्ा हानमद अली 
राजय नविािसभेचया सदसय होतया. 
तयांिी सयंकु् राष्ट्र संघात मनहलांची 
सामानजक नस्ती या नवषयावरील 
चचादूसत्ात भारताच ेप्रनतनिनितव केल.े 
मनर्दा अहमद या आसाम राजयातील 
जोरहात नविािसभाक्ेत्ातिू निवडूि 
आललेया आमदार महणिू कायदूरत 
होतया. तर अजीज इमाम, अनिस 
नकडवाई, कीनद्सया अजीज रसलू या 
लोकसभेचया सदसय होतया. कीनद्सया 
झहैदी यांिी सवातंत्योतर भारतात 

वयवसानयक िाटक कंपिी सरुू केली 
होती. तर सरुहै यया तहैयबजी यांिी भारतीय 
राष्ट्रधवजाची रचिा केली.

यानशवाय सानहतय,कला, राजकारण,  
समाजकारण इ. अिेक क्ेत्ात आपलया 
कतृदूतवाचा ठसा उमटवणा-या अिेक 
महाि मनुसलम मनहलांचया जीविकायादूची  
मानहती या प्रदशदूिात करूि देणयात 
आली होती. 

आजचया घडीला जगभरात इसलाम 
हा नपतृसताक, मनहला नवरोिी िमदू 
अशी चकुीची समजतू पसरली आह.े 
समाजातील व  िमादूतील अनिटि 
प्र्ांनवरोिात कायदू करणाऱया या 
समाज सिुारक मनुसलम मनहलांचया 
जीविकायादूची ओळख करूि देणयाचया 
मनुसलम मनहला सघंटिांचया उपक्रमांतिू 
इसलाम िमादूबाबतची गहैरसमजतू दरू 
होणयास मदत होत आह.े

nnn

लनेखका पद्मश्ी सनमानित मनहला 
अनिकार कायदूकतयादू, नियोजि 
अायोगाचया माजी सदसया आनण मौलािा 
आझाद राष्ट्रीय उद ूदू नवदय़नपठाचया माजी 
कुलगरुु आहते.
ई मेलः hameed.syeda@gmail.com

आगामी अकं
नोविेंबर २०१८
‘सिच्छता: 
कलपनेतनू 
प्रतयक्षात’



³eespevee

43ऑक्टोबर 201842 ऑक्ोबर 2018 43ऑक्ोबर 2018

³eespevee³eespevee

सवदूसािारणपण े अस े मािल े जाते 
की आन द्ूक नवकास हा वयक्ीचया 

एकूण वाढीमधये आनण नवकासामधये 
उतजेक महणिू कायदू करतो. आन द्ूक 
समावेश हा आन द्ूक हािीचया बेडया 
तोडूि टाकत, अ द्ूवयवस े्चा मखुय 
आन द्ूक प्रवाह आनण समाज यांचयातील 
दवुा बिणयाचा प्रयत् करतो. कमी 
उतपनि गटाला औपचानरक बटँनकंग 
क्ेत्ाचया पनरनमतीमधये आणिू तो तयांचया 
आन द्ूक सपंतीच े आनण इतर स्रोतांच े
अतयावशयक पनरनस्तीत रक्ण करतो. 
आन द्ूक समावेशामळेु औपचारीक 
पत नमळणयाचा मागदू सोपा होऊि,  
पहैशाचया कजादूमळेु आनण सावकारांचया 
भरमसाठ वयाजामळेु होणारे कमजोर 
घटकांच े शोषण कमी होणयास मदत 
होते. (आरबीआय मलूयांकि अहवाल, 
२०१३).

आह ््णक समािशेाची वयाखया

आन द्ूक समावेश ही अशा प्रकारची 
आन द्ूक नस्ती आह े की जयामधये 
कायदूक्मतेचया निकषांपके्ा इतर 
प्ररेणांवर आिानरत अशा मलूभतू 
आन द्ूक सवेांमधये, वयक्ी आनण 
कंपनयांिा प्रवेश िाकारला जात िाही, 
अशी आन द्ूक समावेशाची वयापक 
वयाखया करता येइल.  (इटंरिॅशिल 
मॉिेटरी रं्ड (आयएमएर्) वनकां ग 
पपेर, २०१४).

नवनवि प्रकारचया आन द्ूक सवेांमधये, 
वाजवी खचादूवर सावदूनत्क प्रवेश नमळण े
महणजे आन द्ूक समावेश अशी वयाखया 
डॉ. रघरुाम राजि यांचया अधयक्ते 

खालचया आन द्ूक समावेशाबाबतचया 
सनमतीिे केली आह.े यामधये केवळ 
बटँनकंग उतपादिेच िवह ेतर नवमा आनण 
इनकवटी उतपादिांसारखया इतर आन द्ूक 
सवेांचा देखील यात समावेश आह.े

जागनतक आनण राष्ट्रीय पातळीवरील 
िोरण निमादूते दीघदूकालीि आन द्ूक 
वाढीचा प्रसार करणयासाठी सािि 
महणिू आन द्ूक समावेश सवीकारत 
आहते.

बायका िोकरी करु लागलयामळेु 
तयांचया कुटुंबाच े राहणीमाि, चांगली 
आन द्ूक नस्ती, मलुांसाठी शहैक्नणक 
उपलबिता आनण अनिक जागरूक 
आरोगय सवेा खच दू यासारखया बाबतीत 
सिुारत असलयाच े परुावे नदवसेंनदवस 
वाढत आहते.

वाजवी दरात नमळणारया 
पतपरुवठयाचया उपलबितेमळेु मनहलांचा 
उदय़ाेजकतेचया क्ेत्ातील सहभाग वाढत 
आह.े सकू्म नवतससं्ांकडूि मदत 
घेऊि नकंवा सवमदत गटांमधये सहभागी 
होऊि मनहला सवत:चा वयवसाय सरुु 
करु शकतात. सावकारांसारखया 
अिौपचानरक ्रिोतांकडूि अ द्ूसहायय 
नमळवण े तयामािािे सोप ेअसते, परंत ु
तयांचया अवाजवी वयाज दरांमळेु 
मनहला कजादूचया सापळयात अडकतात 
आनण याचा शवेट महणजे मनहलांिा 
आपलयाजवळील मालमता, बहतुेक 
वेळा दानगिे नवकावे लागतात.

सरकारला तसचे नरझवहदू बॅकेंला 
परुवठा नवभागाचया समसयांच े
महतव कळल े असिू तयांिी, ही दरी 

आह ््णक समािशेः महिलांना सशक्त करणयाचे साधन

-लेखा चक्रितथी, हपयषु गांधी

िाजिी दरात हमळरारया 
पतपरुिठयाचया उपलबधतेमळेु 
महिलांचा उदय़ाेजकतेचया क्षेत्ातील 
सिराग िाढत आिे. सकू्म 
हित्संस्ांकडनू मदत घेऊन हकंिा 
सिमदत ग्ांमधये सिरागी िोऊन 
महिला सित:चा वयिसाय सरुु 
करु शकतात. सािकारांसारखया 
अनरौपचाहरक स्त्रोतांकडनू अ ््णसिायय 
हमळिरे तयामानाने सोपे असते, 
परंतु तयांचया अिाजिी वयाज 
दरांमळेु महिला कजा्णचया सापळयात 
अडकतात आहर याचा शेि् 
मिरजे महिलांना आपलयाजिळील 
मालमत्ा, बिुतेक िळेा दाहगने 
हिकाि ेलागतात.

प्रगती
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भरणयासाठी, मदु्रा योजिा नकंवा प्रािानय 
क्ेत्ातील कजदू देण े यांसारखया िोरण े
सनक्रयपण े राबनवणयास सरुुवात केली 
आह.े देयक बॅकंा आनण लघ ुअ द्ूबटँका 
या दीघदूमदुतीचया काळात महतवाची 
भनूमका बजानवणार आहते.

तयाचप्रमाण,े आन द्ूक समावेश ह े
मनहला सबलीकरणासाठीच ेएक सािि 
आह;े मात् केवळ पतपरुवठा करण े
इतकेच मयादूनदत िाही. याचा अजिू 
एक पहैल ूआह ेजयाकडे लक् देणयासाठी 
दीघदू काळ सघंषदू केला गेला आह ेतो 
महणजे सरुनक्त, सलुभ आनण बचतीचया 
वयवहायदू संिी हा होय. अिौपचानरक 
्रिोतांमधये बरयाचदा दानगिे खरेदी 
केल ेजातात, (जयामळेु आणीबाणीचया 
काळात सकंटात नवकलया गेललेया 
नकंमतीच ेमलूय गमावल ेजाते.) नकंवा 
रोख रककम घरीच ठेवली जाते, 
(जयामळेु तयावर वयाज नमळत िाही 
आनण चोरी होणयाची भीती असते.). 
बरयाच घरांमधये अस ेआढळिू आल े
आह े की पहैसा भ्मनििादूनरत असतो, 
नवशषेत: मनहनयाचया सरुुवातीला 
जेवहा मजरुी नवतरीत केली जाते तेवहा 
ब-याचदा अवांन्त खच दू होतात आनण 
मनहनयाचया अखेरीस तयांिा पहैस ेकमी 
पडतात. अिेक, खासकरूि मनहलांच े
वच दूसव असललेया घरांमधये, औपचारीक 
बचतीचा पयादूय अिेक वेळा कुटुंबाचा 
मनहनयाभराचा खच दू भागनवणयासाठी 
तसचे बचत योजिा आनण साििसपंतीच े
र्ायदे नमळवणयासाठी, अनतशय 
महतवाचा असतो. सवदू लोकांिा बटँनकंग 
सनुविा प्रदाि करणयाचा हते ूअसणारे, 
प्रिािमंत्ी जििि योजिा ह ेअलीकडच े
एक िोरण आह.े

नवमा प्रवेश हा आन द्ूक समावेशाला 
पारखणयाचा आणखी एक असा घटक 
आह े की जयाला आज देशात खपू 
महतव प्राप्त झाल ेआह.े अपंगतवाचया 
आक्रमणानवरुधद आनण चांगलया 

आरोगयासाठी अनतशय आवशयक अस े
सरंक्ण देणारी, सरुक्ा नवमा योजिा 
आनण सवास्थय नवमा योजिा यांसारखी 
िोरण े आहते. अशा योजिांिा परूक 
महणजे अटल पेंशि योजिा यासारखया 
अलीकडेच सरुू करणयात आललेया 
प ेंशि योजिा. पती नकंवा मलुांचया 
इच्ेवर अवलंबिू ि राहता मनहला 
सवावलंबी बि ुशकतात आनण आपलया 
उतारवयासाठी बचत करू शकतात. 
यामळेु नलंगभेद कमी होऊ शकतो. आनण 
उतपादिक्मता जति करणयासाठी तसचे 
कोणतयाही आकनसमक सकंटासाठी 
मनहला सवत:चा नवमा उतरव ूशकतात. 
समाजातलया तळातलया मनहलांिा या 
िोरणांचा नवशषे लाभ नमळ ूशकेल.

खरं तर अशा प्रकारची नवनवि 
िोरण ेएका मोठया चरणावर अग्रगामी 
आहते. अलीकडेच िोवह ेंबर २०१६ 
मधये प्रिािमंत्यांिी जाहीर केललेया 
िोटबंदी मोहीमेमागे, आन द्ूक समावेशा 

बरोबरच पॉइंटं ऑर् सलेस मनशनस 
द्ारा ई बॅकंीगं तसचे बॅकंांच ेप्रनतनििी 
वाढनवण,े तयाचप्रमाण ेई वॉलटे आनण ई 
बॅकंीगंला प्रोतसाहि देण ेहा हते ूहोता.

भारताची तयाचया समकालीि 
देशांशी तलुिा केली असता भारतािे 
समािािकारकनरतया कायदू केल ेिाही, 
ही सतयनस्ती अिोरेनखत करावी 
लागेल. ्रनुकंगस र्ायिाननशयल 
अटँड नडनजटल इकंलझुि प्रोजेकट 
(एर्डीआयपी) अहवाल, २०१७ 
िसुार भारताच े मािांकि केनिया, 
यगुांडा आनण टकफीचयाही खाली आह.े 
एकूण लोकसखंयेचया एक तृनतयांश 
लोक अजिुही तयांचया कजदू घेणयाचया 
गरजांसाठी नमत् आनण िातेवाईकांवर 
अवलंबिू असतात. याचा अ द्ू अजिुही 
देशाचया बहतुांश भागात औपचारीक 
बटँनकंग सनुविांचा अभाव आह.े

सि १९५१-५२ या वषादूत 
शतेकरी मोठया प्रमाणात सावकारांवर 
अवलंबिू असलयाच े सि १९५० 
मधये करणयात आललेया अनखल 
भारतीय ग्रानमण पत सवफेक्णामधये 
अिोरेनखत करणयात आलयािंतर 
लगेचच आन द्ूक प्रवेशाची तपासणी 
करणयाची सकंलपिा महतवाची झाली. 
2000 चया दशकात नरझवहदू बटँकेिे 
नवतीय समावेशि वाढीचया िमनुयाची 
सरुुवात करेपयांत ग्रानमण भागापके्ा 

आह ््णक समािशे िे महिला 
सबलीकररासाठीचे एक साधन 
आिे; मात् केिळ पतपरुिठा कररे 
इतकेच मया्णहदत नािी. याचा 
अजनू एक पैल ूआिे जयाकडे लक्ष 
देणयासाठी दीघ्ण काळ संघष्ण केला 
गेला आिे तो मिरजे सरुहक्षत, 
सलुर आहर बचतीचया वयििाय्ण 
संधी िा िोय.
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शहरी भागात बटँकांचया शाखा जासत 
सखंयेिे होतया.

सि १९६९ मधये बटँकांच े
राष्ट्रीयीकरण झालयािंतर आन द्ूक 
सवेा ग्रानमण भागापय ांत वाढनवणयाच े
धयेय सरकारिे ठेवल ेहोते. या जलद 
नवसतारामळेु ‘प्रािानय नवभाग’ क्ेत्ातील 
कजादूमधये वाढ झाली. यानशवाय 
सरकारिे १९७० मधये क्ेत्ीय ग्रानमण 
बटँका (आरआरबी) स्ापि केलया. या 
बटँकांिी ग्रानमण जितेसाठी बिनवललेया 
नवशषे सवेांिा सरुुवात केली. 
यावयनतनरक् १९८२ मधये कृषी 
आनण ग्रानमण नवकासाशी सबंंनित सवदू 
बाबीचंा सामिा करणयासाठी, राष्ट्रीय 
शतेी व ग्रानमण नवकास बटँक (िाबाडदू) 
ची स्ापिा झाली.

२००५-०६ पासिू नरझवहदू बटँक 
ऑर् इनंडयािे (आरबीआय) वानषदूक 
िोरणािसुार बटँनकंग पद्धतीवंर जोर 
नदला जयामळेु जितेचया आन द्ूक 
समावेशिामधये अड्ळा निमादूण झाला, 
तयामळेु भारतात ख-या अ्ादूिे, आन द्ूक 
समावेश प्रक्रीयेला वेग आला. नरझवहदू 
बॅकेंिे सिुानरत मानलका सरुू केली 
आह ेआनण कमी उतपनि नमळवललेया 

गटांमधये आन द्ूक सवेांचा प्रचार 
करणयासाठी बॅकंािा नविंती केली आह.े 
बटँकांिा मळू िो-नरिलस बटँनकंग खाते 
प्रदाि केल े आह े जयामधये अतयलप 
नकंवा अनजबात िसललेी नशललक 
नकंवा नवतीय समावेश वाढनवणयासाठी 
शलुक आकारल ेजाईल.

२००६ मधये, नरझवहदू बटँकेिे 
आणखी एक मोठे पाऊल उचलल े
होते , ते महणजे खासकरूि ग्रानमण 
भागातील बटँकांिा आन द्ूक सवेा 
प्रदाि करणयासाठी, बटँकेच े प्रनतनििी 
(बी सी)  आनण वयवसाय सनुविा 
परुवणारयांिा (बीएर्) मधयसत महणिू 
काम करणयाची परवािगी देणयात 
आली होती. आदशदू वयापारी प्रनतनििी 
िमनुयामळेु बटँका ग्रानमण भागात घरपोच 
सवेा देउ शकतात.

२००७-०८ या आन द्ूक वषादूमधये 
आन द्ूक समावेश नििी आनण आन द्ूक 
समावेश तंत्ज्ाि नििी अस ेदोि नििी 
सरुू करणयात आल.े

धोरर हशफारसी

सि २०११ ते २०१७ या 
कालाविी मधये १५ वषादूवरील ७७% 

मनहलांची बटँक खाती असलयाचा अहवाल 
आह.े सि २०११ चया तलुिेत ही 
५१% वाढ आह.े (गलोबल र्ाइडेंकस 
२०१७). सधयाचया सरकारिे 
देशभरात सरुु केललेया प्रिािमंत्ी जि 
िि योजिेमळेु ही वाढ झाली आह.े 
सवदू िागनरकांिा सावदूभौनमक बटँनकंग 
सवेा प्रदाि करण ेहा या योजिेचा उद्ेश 
आह.े यामधये प्रतयक् लाभ हसतांतरण 
आनण नवनवि सामानजक सरुक्ा आनण 
नवमा कायदूक्रमाशी जोडलया जाणाऱया 
सवेांचा समावेश आह.े त्ापी, या 
आकडयांची मखुय समसया अशी आह े
की अशा खातयांची महत्वपणूदू टककेवारी 
शनूय-नशललक खाते आह ेजयाचा अ द्ू 
सवेांचा अभाव आह.े

आतापयांतचया िोरणांमधये 
अनसततवात असललेया काही समसया 
यामधये समानवटि केलया आहते:

l बँकेचे प्रहतहनधी (बी सी):  
दरुवरचया भागात रहाणारे लोक 
आनण बटँका यामिील दवुा महणिू 
काम करणारया बटँकांचया प्रनतनििीचंी 
खपू प्रयत्ािे सरुवात करुिही नवशषे 
यश नमळाल ेिाही, कारण, ग्रानमण 
अ द्ूवयवस े्मळेु कमी प्रोतसाहि 

रारतातील औपचारीक बँकीगंची सद्हस्ती

िष्ण खाते 
परुुष

खाते 
हस्त्रया

आह ््णक संस्ा 
खाते, उतप्न, 
गरीब ४०%

खाते 
िापरणयासाठी 

मोबाईल फोनचा 
हकंिा इं्रने्चा 
िापर कररारे, 

परुुष

खाते 
िापरणयासाठी 

मोबाईल 
फोनचा हकंिा 

इं्रने्चा िापर 
कररारे, हस्त्रया

कु्ंुब हकंिा 
हमत्ांकडनू 
कज्ण घेरारे, 

परुुष

कु्ंुब हकंिा 
हमत्ांकडनू 
कज्ण घेरारे, 

हस्त्रया

२०११  ४४%  २६%  २७%  २२%  १८%

२०१४  ६३%  ४३%  ४३%  ३५%  ३०%

२०१७  ८३%  ७७%  ७७%    ७%    ४%  ३५%  ३०%

स्रोत - गलोबल र्ाइडेंकस डेटाबेस
* 15 वषाांवरील वरील उतरदायी
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आनण भरपाई सरंचिा असण,े तसचे 
बटँकांचया प्रनतनििीमंिील जबरदसत 
्रटँनडंगची कमतरता ह ेआह.े

l  पोस् ऑहफस:  जरी पोसट 
ऑनर्सिे नवतीय सवेा नवसतानरत 
करणयासाठी एक महत्वपणूदू भनूमका 
बजावली असली तरी पोसट 
ऑनर्सचया नवद्यमाि पायाभतू 
सनुविांमििू नमळणारे सभंावय 
र्ायदे अद्यापपयांत करुि घेतल े
गेल े िाहीत. यामिील मखुय 
अड्ळे महणजे मिषुयबळाची 
तीव्र कमतरता. तयामळेु पोसट 
ऑनर्सकडूि परुनवलया जाणा-या 
सवेा  कमी पडतात. यानशवाय 
एकूण १ लाख ५४ हजार पोसट 
ऑनर्स पहैकी १ लाख ३९ हजार 
पोसट ऑनर्स जरी ग्रानमण भागात 
असली तरीही ते कजदू देणयाची सवेा 
देत िसलयामळेु ग्रानमण लोकसखंया 
अजिुही कजादूसाठी अिौपचारीक 
स्रोतांवर अवलंबिू असते. 
सधयातरी पोसट ऑनर्स कजादूसह 
कोअर बॅकंीगं सवेा देऊ शकतील 
अशी कोणतीही यंत्णा िाही.

l  मोबाईल बँकीगं: यगुांडा आनण 
केनियासारखया देशांइतकाच समाि 
साक्रतेचा दर आनण मजबतू 
बटँनकंग सरंचिा असिूही, मोबाइल 
बटँनकंगमधये क्रांती घडनवणयात 
भारत अयशसवी झाला आह.े 
केनियासारखया देशांमधये ७०% 
प्रौढ लोकसखंयेची मोबाइल बटँक 
खाती आहते. 

साक्रता कायदूक्रम: ३०% 
मनहलांिी (% वय १५+) आपलया 
नमत् नकंवा िातेवाईकांकडूि कजदू घेतल े
आह.े (गलोबल र्ाइडेंकस २०१७). 
तयामळेु अदय़ापही अिौपचारीक कजदू 
घेण े ही एक महतवपणूदू समसया आह.े 
यामििू लोकांमिील बदल घडविू 
आणणयाची कमतरता सपटि नदसते, 

तयाचप्रमाण ेऑनडओ आनण नवहजयअुल 
दरूदशदूिद्ारे नवतीय साक्रता सारखया 
नवनवि साक्रता कायदूक्रमांची कमतरता 
तसचे पत सलला कें द्रांच े कामही 
समािािकारक िसलयाच ेनदसिू येते. 

मनहलांमधये आन द्ूक समावेशि 
वाढनवणयासाठी आवशयक वाटणा-या 
काही िोरण नशर्ारसीवंर आपण आता 
चचादू करूया:-

१. अगंरिाडी प्रराली:  
भारतामधये समुारे १० लाख ५३ 
हजार अंगणवाडी कें द्रे आहते.आन द्ूक 
गरजांचया आणखी एक पहैल ूजोडलयािे 

अतयंत प्रभाव पडेल. बटँनकंग सवेांशी 
सबंंनित आवशयक प्रनशक्णामळेु 
मनहला आन द्ूकदृषटया सवतंत् होऊि  
तयांच ेजीविमाि सिुारेल. अंगणवाडी    
कमदूचा-यांिा बॅकेंच े मलूभतू प्रनशक्ण 
नदल ेजाऊ शकते जे तयांिा बटँक प्रनतनििी 
(बीसी) महणिू कायदू करणयाची संिी 
देईल. अशा प्रकारे नवद्यमाि पायाभतू 
सनुविा आनण कमदूचारी बटँकांचया 
भौनतक अनसततवाचया अभावाचया 
अड्ळयांवर मात करणयासाठी तसचे 
बॅकं प्रनतनििीिंी

वचि नदलयाप्रमाण े  सवेांचया 
नवतरणाची खात्ी करणयासाठी वापरली 
जाऊ शकतात.

खाती उघडणयासाठी कें द्र 
स्ापि केलयािे मनहलांिा शारीनरक 
गनतशीलतेचया वेदिातिू मकु् केल े
जाईल आनण के्रनडटचा वापर, सनबसडीचा 

लाभ नमळवण े आनण इतर वेळोवेळी 
सरकार े्ट वेळोवेळी चालनवलया 
जाणा-या इतर नवमा पॉनलसीजचा लाभ 
इतयादी योगय निणदूय घेणयास देखील 
परवािगी नमळेल.

2. के्रहड् सकोअहरंग मटॉडेलमधये 
अहरनि कलपना: मनहलांचया आन द्ूक 
प्रवेशानवषयी चचादू करतािा एक गोटि 
जी ब-याचदा दलुदूनक्त केली जाते 
ती अशी आह े की पत इनतहासावर 
अवलंबिू असललेया पारंपनरक के्रनडट 
सकोनरंग मॉडेलिे न्रियांिा वंनचत ठेवल े
आह.े सभंावय मनहला कजदूदारांिी 
जोखीमेच ेमलूयांकि करणयासाठी िवीि 
मागदू वापरल े पानहजेत. आनरिकेमधये 
अशा प्रकारचा प्रयोग केला गेला. 
ते महणजे के्रनडटयोगयतेच े मलूयांकि 
करणयासाठी क्मता, बदु्धीमता आनण 
पात्तेच े गणुिमदू नवशे्नषत करणारी 
सायकोमेनट्क चाचणी. (सी जी ए पी 
अहवाल).

३. प्राधा्य क्षेत्ातील प्रगतीची 
रहूमका: ग्रामीण लोकांचया गरजा 
पणूदू करणयामधये लक्णीय मानयता 
नमळनवणयाचया दृटिीिे मायक्रो 
एटंरप्राइज मालक (सभंावय मनहला) 
यांिा अिौपचानरक वयाजदरांचया 
वेबवर घसरणयापासिू आनण उदय़ाेजक, 
सवयंरोजगार वयवसाय, नकरकोळ 
वयापार, नियादूत वयापार इतयादीसारखया 
िवीि मागाांमधये बदल करणयास 
मदत करणयासाठी बटँकांद्ारे अनिक 
नवनवितापणूदू, गणुातमक आनण प्रमानणत 
कजदू आवशयक आह.े 

४. हस्त्रयांसाठी उपयकु्त 
असलेली लिहचक उतपादने: 
भारतासारखया देशात, नज े् मलु े
सामानयत: पालकांचया सपंतीचा 
भाग असतात आनण मलुी वगळलया 
जातात नत े्, मालमतांचया मालकीमधये 
नलंगभेद नदसिू येतो. नज े् सािारणतः 
जनमिीसारखया मालमतचे ेमालक परुुष 
असतात, आनण न्रियांचया मालकीच े

रारतामधये समुारे १० लाख 
५३ िजार अगंरिाडी कें द् ेआिेत.
आह ््णक गरजांचया आरखी एक 
पैल ूजोडलयाने अतयंत प्रराि पडेल. 
बँहकंग सेिांशी संबंहधत आिशयक 
प्रहशक्षरामळेु महिला आह ््णकदृष्टया 
सितंत् िोऊन  तयांचे जीिनमान 
सधुारेल.
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दागदानगिे आनण इतर मौलयवाि वसत ू
असतात. या र्रकांिा समजिू घेण े
आनण अशा मालकीचया िमनुयांसह 
ससुगंत पत उतपादिांची एक महतवाची 
नशर्ारस महणिू  नरझवहदू बटँकेिे िोंद 
घयावी.

५. आह ््णक साक्षरता आहर 
जनसांहखयकीय लारांश: 
भारतासह तयाचया लोकसखंयाशा्रिीय 
लाभांशाचया दृटिीकोिातिू, बहसुखंय 
लोक कामगारांचया वगादूत सामील 
होतील. जासतीत जासत न्रिया काम 
करु लागलयामळेु, भनवषय नििी, नवमा 
सरंक्ण आनण े्ट लाभा्ती योजिां 
यासारखया आन द्ूक सवातंत्य आनण 
सबंंनित सवेांनवषयी तयांिा नशनक्त 
करणयाची आवशयकता आह.े अशा 
प्रकारे, तयांिा िोक-या नमळालयािंतर 
तया बटँक खातयांच े महत्व जाणतील 
आनण कोणतयाही बाह्य मदतीनशवाय 
तयाचा वापर करणयास सक्म होतील. 
तांनत्क ज्ािाची कमतरता आनण बटँनकंग 
सवेांबद्लचया नम्कांमळेु भारतामधये 
बटँक खाती उघडणयामधये गंभीर 
अड्ळा आह.े

६.मोबाइल मनी- निीन आयामः 

भारतामधये मोठया लोकसखंयेद्ारे 
मोबाइल हटँडसटेचा वापर होत आह;े 
खासगी कमदूचा-यांिीही. मोबाइल 
अॅनपलकेशनसद्ारे वयवहार करणयास 
सलुभता, समाटदू र्ोि िसललेया मोबाइल 
वापरकतयाांसाठी एसएमएस बटँनकंग 
सक्म करण े इ. महत्वपणूदू भनूमका 
बजावली असिू मोबाईल र्ोिचया, 
एका कलीकवर वयवहार पणूदू होणयाचा 
गणु दीघदूकाळात खपू महतवाचा ठरेल.

ह े नवशषेतः महत्वपणूदू आह ेकारण 
मोबाइल मालकीमधये नलंगभेद िाही 
आनण महणिूच जया न्रियांिा बॅकं नकंवा 
एटीएमएसमधये जाणयाचा त्ास होतो, 
नवशषेत: जया भागात प्रवास करण े
एक नदवसाच ेमलूय नकंवा वेति नकंवा 
वेळ खच दू करू शकते, अशा न्रियांिा 
उपयोगाची संिी नमळते.

अशा िवकलपिांबद्ल ग्रामीण 
न्रियांिा जागरूक करणयाची आनण 
तयांिा तयांचया कायादूच े प्रा्नमक ज्ाि 
देणयाची आवशयकता आह े जयामळेु 
या मोबाइल वॉलटेमधये तयांची 
नवश्वसिीयता वाढनवणयात मदत होईल. 
पंचायतीमधये होणारी मानहतीपणूदू सत् 
आनण वाजवी नकंमतीची दकुािे ही 
आवशयक मानहती परुनवणयात मदत 
करू शकतात.

सवदू हटँडसटेमधये नडनजटल बॅनंकंग 
अिपु्रयोग पवूदू-स्ानपत करण े आनण  
या अिपु्रयोगांिा इटंरिेट डेटाचा वापर 
ि करता चालनवता येइल अशा प्रकारे 
शलुक सािकूुनलत करण े आवशयक 
आह.े ह े करणा-या मोबाइल कंपनया 
आनण यंत्चालकांची आवशयकता आह.े

7. पढुील संशोधन आहर 
हलंगरेद नसलेलया डे्ाचे मिति: 
कौटुंनबक पातळीवरील मानहती गोळा 
केलयावर औपचारीक आन द्ूक क्ेत्ामधये 
प्रवेश करायला मनहला का कमी पडतात 
याची कारण ेसपटि होतील आनण पढुील 
िोरण तयार करण ेशकय होइल. कमी 
आन द्ूक समावेशाची कारण े पणूदूपण े
समजिू घेणयासाठी एक प्रगत मॉडेल 
समानवटि करण े आवशयक आह,े 
जयात वतदूिातमक पहैल ूआनण सजं्ातमक 
मॉडेलसारखया गणुातमक चलिांचा 
समावेश आह.े ह ेिोरणकतयाांिा सवादूत 
प्रभावी पद्धतीिे हाताळणयास प्रवृत 
करेल आनण एकीकृत दीघदू िोरणाऐवजी 
नवनशटि चलिांिा लक्य करणारया 
योजिांच ेनिराकरण करेल.

हनषकष्ण

जासत कजादूमळेु आतमहतया 
करणारया शतेकरी, एखादी बटँक खाते 
घेणयास सक्म िसललेी गरीब ्रिी, 
बचत ि करु शकणारा एखादा कामगार, 
या आनण अशा इतर उदाहरणांमिील 
असम द्ू असणारी वयक्ी प्रासनंगकतेचया 
एका सामानय नवषयाकडे लक् वेिते - 
पहैशाची गरज; औपचानरक ससं्ांपय ांत 
पोहोचणयाची आवशयकता आह.े 

आनण महणिूच भारतामधये आन द्ूक 
समावेशिाची अतयंत आवशयकता 
आह.ेअ द्ूवयवस े्तील सवादूत 
आन द्ूकदृषटया कमकुवत भागाला 
परूक असललेया मलूभतू वहैनशषटयांमळेु 
प्रािानय क्ेत्ातील कजादूिे आन द्ूक 
वयापकतेमधये सिुारणा करणयासाठी 
मोठी भनूमका बजावली आह.े न्रियांिा 
लघ ुउदय़ाेगाची संिी नमळवणयास आनण 
कजादूचया सापळयातिू बाहरे पडणयास 
मदत होइल अशा प्रािानय क्ेत्ातील 
कजादूवर दनक्णी राजयांिी आपल ेलक् 
कें द्रीत केल ेआह.े

अशा प्रकारे, अंगणवाडी आनण 
प्रािानय क्ेत्ातील कजादूद्ारे मनहलांचा 
आन द्ूक समावेश शकय आह े असा 
निषकषदू निघतो. रोख पहैशानशवाय अ्ादूत 
कॅशलसे जीविशहैलीसाठी वतदूिातमक 
बदल होणयास योगय जागरुकता मोहीम 
मदत करेल. सरुनक्त ऑिलाइि 
वयवहार (नवमा नििीद्ारे समन द्ूत) 
सनुिनचित करणयासाठी मोबाइल बटँनकंग 
आनण सबंंनित पायाभतू सनुविांिा 
प्रोतसाहि देण े ही काही प्रभावी िोरण 
साििे आहते.

त्ानप, आन द्ूक समावेश अद्याप 
एक अंकुनरत सकंलपिा आह े आनण 
नवशे्षणामधये गणुातमक चलिे आनण 
सजं्ािातमक मॉडेल समानवटि करूि 
पणूदूपण े समजिू घेणयाची आवशयकता 
आह.े

nnn

लखेा चक्रवतती िॅशिल इननसटटयटू 
ऑर् पनबलक र्ायिानस अॅनड पॉनलसी 
मधये सह प्राधयानपका आहते.
ई मेलः lekhachakraborty@gmail.com

नपयषु गांिी ऑकसर्ोडदू यनुिवहनसदूटीच े
सकॉलर आहते.
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ऐनतहानसक, पारंपनरक आनण 
सामानजक समजतुी आनण 

भेदभावामळेु भारतातील बहतुेक राजये 
आनण (जगाचया अिेक भागांत) 
मलुी आनण मनहलांिा त्ास भोगावा 
लागला आह.े मलुी आनण मनहलांिा 
सपंणूदू आयषुयभर असललेया मयादूनदत 
सवायततेमळेु सक्मीकरणाचया प्रयत्ांिा 
मयादूनदत यश नमळाल.े सवायततेचया 
अभावी तयांच ं नशक्ण िोंदणी आनण 
नशक्णात साततय, जेवहा गरज असले 
तेवहा आरोगय सवेेची उपलबिता, 
सामनूहक माधयमांत पोहोच, लाभदायी 
रोजगारात सहभाग, पहैशाची उपलबिता 
आनण तयांचया गतीशीलतेवर मयादूदा 
येते जयामळेु तयाच ेसपिादूतमकतेच ेक्ेत् 
आणखी आकंुनचत पावते. 

मनहला सक्मीकरण आनण दजफेदार 
आरोगय सवेेचा सावदूजनिकनरतया परुवठा 
या निनवदूवादपण ेसरकारचया जबाबदाऱया 
आहते. या लखेात भारतातील मनहला 
सक्मीकरणात आरोगय क्ेत्ाची भनूमका 
आनण पनरणाम यांचा सखोल अभयास 
केला असिू मात् हा लखे केवळ 
नवषयाचा पनरचयापरुताच मयादूनदत आह,े 
जयावर नवसतृत आनण वयापक चचादू 
पढुील सवादूत जवळची सिंी नमळेल 
तेवहा होण े आवशयक आह.े मनहला 
सक्मीकरण आनण आरोगय यांचयातील 
सांगड घालणयास - जी दोनही नदशांिी 
दोघांचयाही र्ायद्याची अस ू शकते, 
असा दावा करता येईल- 1995 मधये 
कहै रो, इनजप्त ये े् झाललेया लोकसखंया 
आनण नवकास यावरील आतंरराष्ट्रीय 
पनरषदेिंतर कमालीच े लक् देणयास 

सरुुवात झाली. या पनरषदेत केललेया 
घोषणपत्ात अस े महटल े होते की, 
मनहलांिा सवायतता आनण तयांच े
सक्मीकरण आनण तयांचया राजकीय, 
सामानजक, आन द्ूक आनण आरोगय 
नस्तीमधये सिुारणा ह े एक अतयंत 
महतवाच े सािि आह.े ...उतपादक 
आनण प्रजोतपादक आयषुयात परुुष 
आनण मनहला या दोघांचाही सपंणूदू 
सहभाग आवशयक आह ेजयात मलुांची 
काळजी आनण सगंोपि तसचे कुटुंबाची 
देखभाल यांचा समावेश  आह.े 

तयािंतर मनहलांचया आरोगयाचा 
अजेंडा आनण सक्मीकरणाशी घातललेी 
सांगड हा मदु्ा आता हळहूळ ू मखुय 
नवचार रानहला आह.े भारतात मनहलांिा 
आरोगय सवेेचया   उपलबितेत सिुारणा  
तयांिा सक्म बिवते. भारतात आरोगय 
सवेा नवतरण आनण नवनवि सावदूजनिक 
िोरण आनण वहैिानिक उपाय यातिु 
मनहलांिा सक्म बिवणयासाठी शाश्वत 
प्रयत् करणयात आल ेआहते. तरीही 
लोकसखंया शा्रिीय आनण आरोगय 
सवदूक्ण उदाहरणा द्ू राष्ट्रीय कुटुंब 
आरोगय सवफे आनण नजलहा सतरीय 
कुटुंब सवफेक्ण यांिी देशाचया सवदू 
भागांत सवेेचा नवनियोग आनण 
पनरणामांचया बाबतीत प्रमखु नवषमता 
(परुुषांचया तलुिेत) असलयाच े समोर 
आणल े आह.े तयावयनतनरक्, मोठया 
सखंयेिे मनहलांिा सवतःचया आरोगय 
प्रश्नांबाबत आरोगय सवेा आनण 
तयांचया नवनियोगाबाबत निणदूय घेणयाचा 
अनिकार िसलयाच ेअहवालात महटल े
आह.े आरोगयाचया मदु्याशी सबंंनित 

महिला सक्षमीकरर आहर रारतातील आरोगय क्षेत्

महिलांचया आरोगयाचा अजेंडा 
आहर सक्षमीकरराशी घातलेली 
सांगड िा मदु्ा आता िळिूळ ूमखुय 
हिचार राहिला आिे. रारतात 
महिलांना आरोगय सेिचेया   
उपलबधतेत सधुाररा  तयांना सक्षम 
बनिते. रारतात आरोगय सेिा 
हितरर आहर हिहिध साि्णजहनक 
धोरर आहर िधैाहनक उपाय यातुन 
महिलांना सक्षम बनिणयासाठी 
शाश्वत प्रयत् करणयात आले 
आिेत.

प्रयत्

- चंद्कांत लािहरया
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एवढा गंभीर िवहता. आज मात्, या 
समसयेिे अक्राळ नवक्राळ सवरूप िारण 
केल ेआह.े अस ेकाय कारण आह?े 
याबाबतीत महातमा गांिीचं ेनवचार र्ार 
मानमदूक आहते. 

Earth provides enough to 
satisfy every man’s needs but not 
every man’s greed.

पृ्थवीवरील साििसपंती माणसासह 
सवाांसाठीच आह.े पण, आपण अस े
िरूि चालतो की, ही साििसपंती 
केवळ माणसासाठीच आह.े नशवाय, 
ही साििसपंती वापरणयाचा व दनूषत 
करणयाचा आपला वेगही अनतप्रचडं 
आह.े

आनण महणिूच, पयादूवरण रक्णाची 
जबाबदारी ही र्क् सरकार, सवयंसवेी 
ससं्ांचीच िसिू आपली सवाांची 
सधुदा आह.े तयामळेु, ही कचराकोंडी 
सोडवायला 3 ‘R’ सकंलपिेवर भर 
नदला जातो आह.े ह े3 ‘R’ आहते - 
Reduce, Reuse आनण Recycle. 

Reduce महणजे कमी करा. 
वापर कमी करा महणजे कचरा कमी 
तयार होईल. नवकत घेतािा नवचार 
करा. पटे्ोल िासाडी करणाऱया 
गाडयांऐवजी, पटे्ोल कायदूक्मतेिे 
वापरणाऱया  गाडया वापरा. सोय व 
नकंमत ह े निकष लावा. वापरच कमी 
झाला तर पिुच दूक्रीकरणाची वेळ कमी 
येईल. पलानसटकऐवजी कापडी नपशवी 
वापरा. प्रतयेक मनहनयात िवयािे येणारा 
मोबाईल लगेच घेणयाची इच्ा सोडूि 
नटकाऊ वसत ू घया. उपभोग जासत - 
कचरा जासत - प्रदषूण जासत. पनॅकंग 
केललेया वसत ूघेणयाऐवजी ताजी र्ळे, 
भाजया नवकत घया. टेट्ापकॅ आनण सतं् े
नपळिू काढललेा रस, यात पनहली गोटि 
नवघटि करायला जासत अवघड, अशा 
डोळस वृतीिे पहा.

Reuse – पिुवादूपर - उदा. 
बाटलीतिू दिू परुवठा, जिुे वापरता 
येतील अस े सगंणक अडगळीत ि 
टाकता सनुस्तीत असतील तर ते 
समाजसवेी ससं्ांिा, शालये नवद्या्थयाांिा 
द्या. ओलया कचऱयाला नजरविू खत 
निमादूण करा. 

या जगाच े सतंुंलि राखणयासाठी 
च हैिीला गरजेत रूपांतनरत करू िका. 
आपली आजकाल प्रवृती असते  
िविवीि गोटिी नवकत घेणयाची. जिुी 
चांगली वसत ू रे्कूि देणयाची. मात्, 
भारतातील पवूतीचया नपढीत वसत ू िीट 
वापरणयावर भर असायचा. उिळ 

मािळ िको, असाच सदंेश होता. जनुया 
साडया जोडूि ्ाि गोिडी नशवत. 
तीच गोटि दपुटयांची. काटकसर, 
कोंडयाचा मांडा करण ेइ. ह ेReduce 
/ Reuse या वर भर देणारेच होते. 
आजही आपण ह ेमंत् आिनुिक जगात 
वापरू शकतो. वातािकूुलिाची गरज 
िसले तर ते आपण बंद ठेविू ऊजादू 
वाचव ू शकतो. केवळ सगंणकाचा 
मॉनिटर बंद केलयािे सगंणकही सरुू 
राहतो आनण अिावशयक खच दू होणारी 
वीजही वाचते. रिीजमिील गार पदा द्ू 
िेहमीचया तापमािात ्ोडा वेळ ठेविू 
मग तापवल े तर इिंिाचा कमी खच दू 
होतो. पयादूवरणाचया दृटिीिे कागद 
ही मौलयवाि गोटि आह.े तयामळेु, 
क्ुललक िोंदीसंाठी पाठकोरे कागद 
वापरूि आपण कागदाचा अनतवापर 

टाळ ूशकतो. ्ोडया अंतरासाठी वाहि 
चालविू ऊजादू खचती घालवणयाऐवजी, 
आपण चालत वा सावदूजनिक वाहि 
वयवस े्चा वापर करू शकतो. यातिू 
आपण ऊजफेचा वयय कमी करतो आनण 
प्रदषूणही. वाहि वापरतािा सनुस्तीत 
ठेवण,े चाकांमधये योगय तया प्रमाणात 
हवा राखण,े यामळेु सधुदा आपली 
मोटार कमी इिंिात जासत िावते व 
इिंिाची बचत होते.

Reduce (वापर कमी करण)े, 
Reuse (पिुवादूपर) या इतकेच Recycle 
(पिुच दूक्रीकरण) हा मंत्सधुदा महत्वाचा 
आह.े हवेतील कबदूवाय ू झाडे घेऊि 
प्राणवाय ू सोडतात, ह े एक िहैसनगदूक 
पिुच दूक्रीकरणच आह.े

तमुही कचऱयात काय काय 
रे्कता, ह े डोळसपण े बघा. तयातील 
पिुच दूक्रीकरणासाठी योगय असले ते 
वेगवेगळे ठेवा. उदा. वतदूमािपत्. एक 
चार रु्ट वतदूमािपत्ाचा गठठा जर 
पिुच दूक्रीकरणात वापरला, तर ते एक 
चाळीस रु्टी झाड वाचवणयासमािच 
आह.े काचचेया बाटलयांच ेपिुच दूक्रीकरण 
हहेी खपू ऊजादू वाचवते.

यासाठी कायादूलयात/इतरत् सवाांिा 
सामील करूि घया. जर कागद वाया 
घालवायचा िसले तर तयाची साठवणकू 
कें द्रे लोकांिा सोयीचया नठकाणी ठेवा. 
3 ‘R’ मंत् वापरणयासाठी बनक्स 
जाहीर करा. पावसाचया पाणयाच े
पिुभदूरण करा.

एक भारतीय घर रोज एक नकलो 
नवघटीत होणारा कचरा निमादूण करते. 
तर इगंलंडसारखे नवकनसत राष्ट्र 800 
टि कचरा वषादूला टाकते. कचरा दर 
वषादूला 1.4% ते 2% वाढत आह े
आनण या अनतप्रचडं प्रमाणाला कमी 
करणयासाठी काही शहरे जाणीवपवूदूक 
पावल े उचलत आहते. उदाहरणा द्ू 

पया्णिरर रक्षराची जबाबदारी 
िी फक्त सरकार, सियंसेिी 
संस्ांचीच नसनू आपली सिायंची 
सधुदा आिे. तयामळेु, िी कचराकोंडी 
सोडिायला 3 ‘R’ संकलपनेिर रर 
हदला जातो आिे. िे 3 ‘R’ आिेत 
- Reduce, Reuse आहर Recycle. 
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वयापक अज्ाि आनण मानहतीचा अभाव 
यामळेु भारतीय मनहलांच ेआरोगय आनण 
कलयाण तसचे  तयांचया सक्मीकरणात 
मोठे अड्ळे येतात. या पाश्वदू भमूीवर, 
मनहलांकडूि आरोगय सवेा घेण े(आनण 
तयांचा उपयोग) िेहमीच घटलले,े 
नवलंनबत नकंवा िाकारलले े असचे 
असते. 

राष्ट्रीय िमिुा सवफेक्ण सघंटिेचया 
71 वया रे्रीचया अहवालात अस े
दाखविू नदल ेआह ेकी, जरी भारतात 
सावदूजनिक आरोगय सवेा कें द्रांवरील 
आरोगय सवेा मोर्त असलया तरीही 
लोकांिा या सनुविा नमळवतािा नवनवि 
प्रकारचा खच दू सहि करावा लागतो. 
नवशषेतः मनहला आनण मलुांचया आरोगय 
सवेेवरील खच दू झालयास सवेा नवलंबािे 
नमळणयाची अ्वा उपयोगातिू वगळली 
जाणयाची जोखीम असते. मनहला आनण 
मलुांसह कमकुवत गटांसाठी आरोगय 
सनुविांची उपलबिता आनण पोहोच 
मनहला सक्म करणयाच े सािि आह.े 
या यनुक्वादाला पाठबळ देणारा अगदी 
अलीकडचा परुावा महणजे नदललीतील 
मोहलला नकंवा सामदुानयक आरोगय 
कें द्रांतिू आला असिू या कें द्रांवर हजेरी 
लावणाऱया अधयादू अनिक लाभा्ती या 
प्र्मच सावदूजनिक आरोगय सनुविा 
कें द्रांत  येणाऱया मनहला, मलु ेआनण 
वृद्ध होतया. मनहलांचया खासगीपणाला 
प्रनतसाद देणाऱया आरोगय सनुविा 
आनण देऊ केललेया सनुविांची वयाप्ती 
वाढवली तर आरोगय सवेा अनिक 
पोहोचयोगय  केलया जाऊ शकतील.  
पारंपनरक प्रसतूी आनण मलुांच ेआरोगय 
सवेांवरूि अतयावशयक आरोगय 
सवेांिा अनिक नवसतानरत करूि तयांचा  
भर वयापक लैंनगक आनण प्रजोतपादक 
आरोगयाकडे वळवणयािे  अनिक लक् 
वेिल े गेल े आह.े अगदी अलीकडे, 
नलंगभेद आिानरत नहसंाचारासाठी सवेा 
परुवणयात येत आहते. 

औपचाहरक रोजगारातनू महिला 
सक्षमीकरर 

मनहला सक्मीकरणात आन द्ूक 
सवायतता अतयंत महतवाची भनूमका 
बजावते; तरीही भारतात औपचानरक 
कामगार वगदू आनण लाभप्रद रोजगारात 
मनहलांचा सहभाग पारंपनरकदृषटया 
कमी रानहला आह,े एकूण कामगार 
वगादूपहैकी 28 टककेच मनहला आहते.  
(तक्ा 1 पहा) या पनरघात, इतर सवदू 
क्ेत्ापके्ा आरोगय क्ेत् तलुिेत चांगल े
काम करत आह,े अस े नदसते आनण 
अंदानजत 12.05 लाख (नकंवा 10 
लाख वीस हजार) औपचानरक आरोगय 

कमदूचारयांपहैकी 581,000 (48.2 
टकके) मनहला होतया तर 6.24 लाख 
परुुष कामगार होते. (स्रोत : कामगार 
मंत्ालय आनण रोजगार यांचा 2016 
मिील भारतातील रोजगार नस्तीवरील 
पनहला नतमाही अहवाल) औपचानरक 
कामगार वगादूतील मनहलांचा सहभाग 
आरोगय आनण नशक्ण क्ेत्ात इतर 
क्ेत्ापके्ा लक्णीय नरतया उचच आह.े 
(तक्ा 1)

हा कल शाश्वत आह े आनण 
भारतातील रोजगार नस्तीवरील 
सातवया नतमाही अहवालात जलुहै ते 
सपटेंबर 2017 या काळात (माच दू 

2018 मधये प्रनसद्ध) अस े महटल े
आह ेकी, परुुष कामगारांपहैकी अनिक 
मनहला कामगारांची भर पनहला 
अहवाल सपटेंबर 2016 मधये प्रनसद्ध 
झालयापासिू पढुचया प्रतयेक नतमाहीत 
पडली आह.े एक उदाहरण आह ेकी, 
जलुहै ते सपटेंबर 2017 या नतमाहीत 
एकूण 11,000 रोजगारांची   आरोगय 
क्ेत्ात भर पडली, जे सवदू मनहला आरोगय 
कमदूचारयांची भर पडलयाच ेगणुनवशषे 
होते. अहवालात सांनगतलयािसुार, 7 
इतर औपचानरक क्ेत्ातील रोजगारांशी 
तलुिा केली असता आनण क्ेत्ाचया 
आकाराह्या तलुिेत आरोगय क्ेत्ािे 
अनिक रोजगारांची निनमदूती केली 
आह.े सपटिपण,े आरोगय क्ेत् मनहलािा 
औपचानरक आनण सघंनटत  कामगार 
वगादूत उचच दरािे आणिू मनहला 
सक्मीकरणात योगदाि देत आह.े 
कामाचया संधीतनू महिला सक्षमीकरर 

जवळपास 187,000 सरकारी 
प्रा्नमक आरोगय कें द्रांतील औपचानरक 
आनण सवयंसवेी मनहला कमदूचारी या 
भारताचया नवशाल ग्रानमण आरोगय 
सवेा वयवस े्चा आिार आहते. 
आरोगय सनुविा कें द्रांचया जाळयाचा 
उद्ेशय 650,000 हिू अनिक 
गावांिा सवेा नवतरण करण ेहा आह.े 
सवेा नवतरण वयवस े्चया कें द्रस्ािी 
मनहला आहते. ग्राम सतरावर ए ए 
ए महणजे ऑनकसलरी िसदू नमडवाईर् 
(ए एि एम), अंगणवाडी सनेवका 
(ए डबलय ूडबलय)ू आनण अनिसवीकृत 
सामानजक आरोगय कायदूकतती (आशा) 
आरोगय आनण पोषण आहार सवेांच े
नवतरण आनण उपलबिता यांची खात्ी 
करणयासाठी समनवयािे काम करतात 
(आरोगय नशक्ण ते प्रसतूीपवूदू तपासणी, 
कुटुंब कलयाण सवेा अशा बऱयाच)

माच दू 2018 चया अखेरीस, 
210,000 ऑनकसलरी िसदू नमडवाइर् 
ग्रामीण भारतातील आरोगय सनुविा 

महिलांचया खासगीपराला 
प्रहतसाद देराऱया आरोगय सहुिधा 
आहर देऊ केलेलया सहुिधांची 
वयाप्ी िाढिली तर आरोगय 
सेिा अहधक पोिोचयोगय  केलया 
जाऊ शकतील.  पारंपहरक प्रसतूी 
आहर मलुांचे आरोगय सेिांिरून 
अतयािशयक आरोगय सेिांना 
अहधक हिसताहरत करून तयांचा  रर 
वयापक लैंहगक आहर प्रजोतपादक 
आरोगयाकडे िळिणयाने  अहधक 
लक्ष िधेले गेले आिे.
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कें द्रांत आहते. तयाचप्रमाण,े राष्ट्रीय 
ग्रामीण आरोगय नमशि अंतगदूत (एि 
आर एच एम), समुारे 1,000,000 
सवयंसवेी मनहला कायदूकतयादू ग्रामीण  
आनण शहरी दोनही भागांत होतया, 
जयांिा अनिसवीकृत सामानजक आरोगय 
कायदूकतती (आशा) महटल े जाते, 
देशभरात कायदूरत होतया. या नशवाय, 
समुारे 530,000 ग्राम आरोगय, 
सवच्ता आनण पोषण आहार सनमतया 
(वही एच एस एि सी) जयात आशा आनण 
ए एि एम यांचा समावेश होता, निणदूय 
प्रनक्रयेत मनहलांची भनूमका असले, 
याची काळजी घेणयासाठी काम करत 
आहते. तया वयनतरीक्, 730,000 
मनहला आरोगय सनमतया  (एम ए एस) 
आनण रोगी कलयाण सनमतया (आर के 
एस) यांचया माधयमातिू आरोगय सवेांचा 
परुवठयावर प्रभाव टाकणयासाठी आनण 
मनहलांचया सवतःचया आरोगयावर 
नियंत्ण नमळवणयासाठी तयांिा सक्म 
करणयात आल ेआह.े

जागहतक आहर राष्टीय क्ीबधिता

मनहला सक्मीकरण आनण 
आरोगयासाठी जागनतक 7 राष्ट्रीय 
िोरणातमक चौकट तयार झालयाच े
नदसते. जागनतक सतरावर मानय 
करणयात आललेया शाश्वत नवकास 
गोल (एस डी जी) अजेंडा 2013 
अिसुार, आरोगय (गोल 3)  आनण 
नलंग समािता (गोल 5) यािा समनपदूत 
उनद्टेि ठरवली आहते. एस डी जी 5 
मधये नलंग समािता आनण सवदू मनहला 
आनण मलुीिंा सक्म करण े ह े उनद्टि 
साधय करणयाबाबत नि:सनंदगिपण े
उललखे आह.े आरोगयावरील  एस 
डी जी 3 सावदूनत्क आरोगय कवच  
(य ु एच सी) साधय करणयाच े लक्य 
असिू तयाचा उद्ेशय दजफेदार आनण 
सवसत आरोगय सवेेची उपलबिता  
सवादूसाठी वाढवण े हा आह.े य ु एच 
सी साधय केलयास आरोगय सवेांची 

उपलबिता मनहलांसाठी वाढिू तसचे 
सवेांचा नवनियोग आनण आरोगय 
पनरणाम यातील नवषमता दरू होऊि 
मनहलांिा सक्म करणयात योगदाि 
नदल े जाणार आह.े भारताचया राष्ट्रीय 
आरोगय िोरणात देशातात य ुएच सी 
साधय करणयाचा उद्ेशय असलयाच े
महटल ेआह.े

आयषुयमान रारत काय्णक्रमाचया 
माधयमातनू संधी आहर क्षमता 

भारतात अगोदरच प्रा्नमक आरोगय 
कें द्रांच े(पी एच सी) वयवस े्च ेनवसतृत 
जाळे आह,े जे मजबतू करणयाची गरज 
आह.े अिेक ग्रानमण आनण आनदवासी 

मनहलांसाठी, पी एच सी वयवस्ा 
बाह्य पयादूवरणात जाणयाची सिंी 
परुवते आनण आपलया आरोगयाबाबत 
जाणिू घेणयाची पनहली संिी देते. 
प्रा्नमक आरोगय काळजी वयवस्ा 
खबरदारी आनण प्रोतसाहि, कुटुंब 
कलयाण, आरोगयसपंनि जीविशहैली, 
हायजीि, सवच्ता आनण ससंगदूजनय 
आनण अससंगदूजनय रोगािा प्रनतबंि 
यावर नशक्ण देते तसचे सांसकृनतक 
उपक्रम, सवयं सहाययता कायदूक्रम 
आनण आरोगय नशक्ण यािा प्रोतसाहि 
देऊि मनहला सक्म करणयासाठी एक 
सािि नसद्ध ठरू शकेल. आयषुयमाि 
भारत कायदूक्रम, 2018-19 चया 
कें द्रीय अ द्ूसकंलपात जाहीर करणयात 
आला असिू, देशभरात 150,000 
आरोगय आनण सवस् कें द्रे (एच डबलय ू
सी) स्ापि करूि प्रा्नमक आरोगय 

काळजी सवेा लोकांचया अनिक जवळ 
िेण ेआनण उपलबिता वाढवण ेप्रसतानवत 
आह.े यामळेु मनहलांिा आरोगय सवेांची 
उपलबिता वाढिू सवतःचया आरोगयाची 
काळजी देणयास तया सक्म होतील.

आयषुयमाि भारत कायदूक्रमाचा 
दसुरा घटक महणजे प्रिािमंत्ी जि 
आरोय योजिा (पी एम जे ए वाय) 
असिू समुारे 10.74 कोटी भारतीय 
कुटुंबािा 500,000 रुपायांपय ांत नवमा 
कवच परुवणयाचा नतचा उद्ेशय आह.े 
सवाांसाठी आरोगय सवेांची उपलबिता 
वाढविू वहैद्यकीय सवेा सवसत करणयात 
योगदाि देणारी ही योजिा असिू 
मनहला नतचया प्रमखु लाभा्ती असणयाची 
अपके्ा आह.े पवूतीचया अिभुवािसुार, 
वहैद्यकीय सवेांची उपलबिता वाढलयास 
मनहलांिा जासत लाभ होतो आनण 
तया सक्म होतात. ए बी पी च े दोि 
घटक आनण सधयाचया सरुू असललेया 
आरोगय उपाय योजिा यांचयात क्मता 
आह े आनण मनहलांचया गरजांप्रती 
सवेंदिशील अशी सावदूजनिक आरोगय 
वयवस्ा तयार करूि य ुएच सी साधय 
करणयाचया नदशिेे भारताला  वाटचाल 
करणयासाठी आणखी एक संिी 
परुवतात.

प्रिािमंत्ी जि आरोगय योजिा, 25 
सपटेंबर 2018 रोजी सरुू करणयात 
येणार असिू या कायदूक्रमांतगदूत प्रतयेक 
नलनखत आरोगय सनुविा कें द्रासाठी 
एक अस ेएक लाख आरोगय नमत्ांची 
भरती  करणयात येणार आह.े या 
पदांसाठी भरती करतािा मनहलांिा 
प्रािानय देणयात येणार असिू तयामळेु 
तयांचयासाठी रोजगार निनमदूती होणार 
आह.े

हनषकष्ण

िवयािे जारी करणयात आलले े
भारताच े राष्ट्रीय आरोगय िोरण 
(2017), िकुतेच जाहीर करणयात 
आलले े ए बी पी (2018) आनण 

प्रा्हमक आरोगय काळजी 
वयिस्ा खबरदारी आहर प्रोतसािन, 
कु्ंुब कलयार, आरोगयसंप्न 
जीिनशैली, िायजीन, सिच्छता 
आहर संसग्णज्य आहर 
असंसग्णज्य रोगाना प्रहतबंध यािर 
हशक्षर देते



52 ऑक्ोबर 2018 53ऑक्ोबर 2018

³eespevee³eespevee

शाश्वत नवकास उनद्टेि (एस डी 
जी) याकडे वेिणयात आलले े राष्ट्रीय 
सतरावरूि  लक् आनण सावदूनत्क 
आरोगय कवच (य ु एच सी) यात 
मनहलांच े आरोगय सिुारणयाची आनण 
तयांिा सक्म करणयाची क्मता आह.े ह े
दोि पहैल ूएकमेकांशी गहिपण ेजोडल े
आहते, यास अनिकानिक मानयता 
नमळत आह.े मात्, भारतात मनहला 
सक्मीकरण आनण चांगल ेआरोगय यात 
झपाटयािे आनण सहिभुतूीशील यश 
नमळवायच े असले तर उचच सतरीय 
आनण शाश्वत राजकीय इच्ाशक्ी, 
बहनुवि घटक, शाश्वत भागिारक  
यांचयाकडूि समनवयािे कृती आनण 
सक्म पयादूवरण यांची आवशयकता 
आह.े

अहधक िाचन 
l भारत सरकार . भारतातील रोजगार 

नस्तीवर पनहला नतमाही अहवाल 
(2016). (कामगार आनण 
रोजगार मंत्ालय, 2016, लबेर 
बयरुो,चदंीगड, सपटेंबर 2016)

l नियोजि, सांनखयकी आनण 
अमलबजावणी मंत्ालय. 
आरोगयनवषयक राष्ट्रीय िमिुा 
सवफेक्ण सघंटिेचया 71 वया रे्रीचा 
अहवाल, जिू 2014

लेखातील मते तयांची ियैहक्तक 
आिेत.
l अंगणवाडी सनेवका या मनहला आनण 

बाल मंत्ालयांतगदूत  एकानतमक 
बाल नवकास सवेा प्रकलपाशी 
सलंगि आहते.

l आशा या आरोगय यंत्णचेया अनिकृत 
कमदूचारी िाहीत आनण सवयंसवेी 
असिू उपक्रम/कामनगरीशी 
निगनडत वेति तयांिा नदल ेजाते.

nnn

लखेक जागनतक आरोगय सघंटिेचया 
िवी नदलली नस्त कायादूलयात वनरष्ठ 
पदावर कायदूरत असिू सावदूजानिक 
आरोगय आनण िोरण े क्ेत्ात तयांच े
उललखेिीय योगदाि रानहल ेआह.े  
ई मेलः c.lahriya@gmail.com

क्षेत् एकूर 
रोजगार 

एकूर कामगार िगा्णतील 
योगदान ्ककेिारी 

महिला 
कामगार

एकूर कामगार िगा्णपैकी 
महिला कामगार ्ककेिारी 

उतपादि 101.2 49.3 18.57 18.4

बांिकाम 3.67 01.8 0.56 15.3

वयापार 14.45 07.0 2.63 18.2

वाहतकू 5.80 02.8 0.66 11.38

निवास आनण उपहारगृह 7.74 03.8 1.21 15.6

आयटी/बीपीओ 10.36 05.1 3.24 31.3

नशक्ण 49.98 24.4 24.47 48.9

आरोगय 12.05 05.9 5.81 48.2

एकूण 205.22 100 57.15 27.8

uesKekeÀebvee DeeJeenve
³eespevee ceeefmekeÀemeeþer uesKe HeeþefJeleevee uesKekeÀebveer UNICODE (Mangal)  
eEkeÀJee  KRUTI DEV ³ee HeÀe@vì ceO³es®e DeeHeues uesKe HeeþJeeJesle, ner efJevebleer.
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मी बसमििू उतरते आनण नतकीट 
रसतयावर नभरकावते. मी रेलवेमधये 

नबनसकट खातो आनण वेटिि नत्लयाच 
बाकाखाली टाकतो. अस ेअिेक ‘मी’ 
सारखेच नदसतात. ते महणतात, ‘माझया 
एवढयाशा कचऱयािे अस ेकाय नबघडते! 
मी किी तरी अस ंकरतो. तयात काय 
एवढे! ह ेया पयादूवरणवाद्यांच ेकाही तरी 
िवीि खळू आह.े’

मी घर सार् करूि कचरा रसतयावर 
लोटते. माझ े घर सवच् झालयाचया 
आिंदात मी माझया सवादूत मोठया 
घराबद्ल महणजे पृ्थवी या ग्रहाबद्ल 
नवसरूि जाते. पृ्थवी ह ेघर खपू मोठे 
आह.े परंत,ु या घरातिू कचरा रे्कता 
येईल अशी कचराकंुडी अवकाशात वा 
अंतनरक्ात कोठेच िाही, ह े आपलया 
लक्ातच येत िाही. मग आपलयाला 
रेलवेमागादूवर /आसपास सवदूत् अिेक 
प्रकारचा कचरा नदसतो. रसतयांची ही 
नस्ती, तर समदु्रनकिारे व िद्यांचीही 
अवस्ा काही वेगळी िाही. आपलया 
या सवयीबद्ल हने्ी डेनवहड ्ोरो यांच े
एक मानमदूक वचि आह.े ते महणतात, 
‘Thank God men cannot fly, and 
lay waste the sky as well as the 
earth’.

अगदी एवढयातच, महाराष्ट्र 
शासिािे अनिसचूिेद्ारे पलानसटक 
वापरावर नियंत्ण आणल े आह.े 
एकेकाळी अतयंत उपयोगी शोि महणिू 
पलानसटकककडे पानहल े जायच.े मात्, 
तयाचया अनिबांि वापरामळेु आनण 

िदी, िाल,े समदु्रात रे्कूि देणयामळेु 
पशपुक्ी आनण जलचर यांच े जीवि 
िोकयात आल े आह.े पलानसटकचया 
सपंणूदू नवघटिास शंभराहिू अनिक वषफे 
लागतात. एकटया मुंबईमधये चारश ेते 
चारश ेपनिास मेनट्क टि दररोज कचरा 
निमादूण होतो. 26 जलुहै, 2005 रोजी 
झाललेया महापजदूनयवृटिीमळेु व तयािंतर 
उद्भवललेया इतर परूसदृश नस्तीस 
पलानसटक नपशवी ह ेएक प्रमखु कारण 
असलयाच ेसपटि झाल.े सयंकु् राष्ट्रांचया 
पयादूवरण कायदूक्रमांतगदूत जाहीर 
झाललेया आकडेवारीिसुार, दर वषती 
ऐशंी लाख टिांपके्ाही जासत पलानसटक 
समदु्रात जाऊि पडते. नकिारपटटयांिा 
कचरापटटया बिवणयाच े काम आपण 
करतो.

मात्, पवूतीचया काळी अस ेनिसगादूत 
होत िवहते. कचरा एवढा साठत 
िवहता. कचऱयाच े नवघटि होत होते. 
पाणी आनण हवा ह ेदोि घटकही तयामळेु 
शदु्ध होते; नवघटिाचया निरंतर प्रनक्रयेिे 
जनमिीचा दजादूही चांगला होता. आज 
मात् अस े िाही. माणस े जशी िगरे 
वसव ू लागली, लोकसखंया अमयादूद 
वाढव ूलागली, तस तसा हा कचऱयाचा 
प्रश्न वाढ ू लागला. प्राचीि काळी 
जनमिीचया खाली कचरा गाडत असत. 
अ े्नस या प्राचीि शहरात ही पधदत 
अनसततवात होती. चीिमधये कंपोसट 
करणयाची पधदत दोि हजार वषाांपवूती 
प्रचनलत होती. न्रटिमधये घराचया पढुची 
बाज ूकचरा मकु् ठेवा, असा कायदा 
होता. परंत,ु तयावेळेस कचऱयांचा प्रश्न 

प्रदषूर हनयतं्र - सरुूिात सितःपासनू

-रेशमा घारेकर

एक्टया मुंबईमधये चारशे ते चारशे 
प्नास मेहरिक ्न दररोज कचरा 
हनमा्णर िोतो. 26 जलुै, 2005 
रोजी झालेलया मिापज्ण्यिटृिीमळेु 
ि तयानंतर उद्भिलेलया इतर 
परूसदृश हस्तीस पलाहस्क हपशिी 
िे एक प्रमखु कारर असलयाचे 
सपटि झाले. संयकु्त राष्टांचया 
पया्णिरर काय्णक्रमांतग्णत जािीर 
झालेलया आकडेिारीनुसार, दर 
िषथी ऐशंी लाख ्नांपेक्षािी जासत 
पलाहस्क समदु्ात जाऊन पडते. 
हकनारप्ट्यांना कचराप्ट्या 
बनिणयाचे काम आपर करतो.

उपाय
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‘सवच् अहमदाबाद अनभयाि’. यामधये 
रसतयावर कचरा शनूय वहावा, यासाठी 
पधदतशीर प्रयत् केल ेगेल.े कचऱयाचया 
नपशवयांच े तीि कपप े करूि तयात 
कचऱयाच ेवगतीकरण झाल.े तर सवयंपाक 
घरातील कचऱयापासिू कंपोसट व इतर 
इिंिाची निनमदूती केली जाऊ लागली. 
सवच्तेनवषयी माधयमांिी जाणीव 
निमादूण केली. कचरा वेचकांच ेसघंटि 
केल ेगेल.े तयांिा कचरा वगतीकरणातिू 
पधदतशीर रोजगाराच ेप्रयत् केल ेगेल.े 
या अनभयािाला सवाांिी आपण होऊि 
वगदूणी देऊि ही मोनहम यशसवी केली. 

यासारखेच दसुरे यशसवी अनभयाि 
राबवल े गेल े - सयुादूपटे, आधं्र प्रदेश 
ये े्. यापवूती, या ्ोटया गावात वाहतया 
कचराकंुडया, दगु ांिी अस े सवदू होते. 
परंत,ु प्िाटय व घरोघरी भेटीदं्ारे 
जिजागृती केली गेली. पत्के वाटिू 

कचरा नवभागणीच ेमहत्व नबंबवल ेगेल.े 
प्रतयेक घराला दोि वेगवेगळया रंगाचया 
पटेया नदलया. 9 ट्कटर, 3 नतचाकी, 
3 सायकलनरक्ा यातिू कचरा गोळा 
केला जाई. या अनभयािाच े महत्व 
लोकांवर इतके चांगल े नबंबल े होते 
की, नशटटी रंु्कलयावर घरोघरच ेलोक 
कचरा देणयासाठी िावायच.े कचऱयाच े
खतात रूपांतर होऊि तयातिू उतपनि 
नमळाल.े घिकचरा नवकूिही उतपनि 
नमळाल.े केवळ सववा कोटी खचादूतिू 
पणूदू िगर सवच् झाल.े 

यानशवाय, नतरूनचरापलली ये्ील 
भरत ऍग्रो प्रॉडकटस, चनेिई पटे्ोनलयम 
कॉपवोरेशनस यासारखे उदय़ाेग याच 3 
‘R’ चा वापर करूि कचऱयापासिू 
ऊजादू आनण खत निमादूण करतात. 
पावसाळी पाणयाला साठवतात आनण 
पाणी टंचाईला ्ोडा उपाय शोितात. 

िेकचदं यांिी वसवलले ेचडंीगडच े
Rockgarden ह ेतर कचऱयातिू कलचे े
अिोखे प्रदशदूि आह.े टयबू, तेलाच े
डबे, नचिी माती, परशया, काचचेया 
बांगडया, नवटा, रु्टके नदवे इ. पासिू 
5000 कलाकृती केलया आहते. 

आपण एका नदवसात सवदू ग्रह 
सवच् करू शकत िाही पण, ्ोटी 
्ोटी पावल े जाणीवपवूदूक उचलली, 
तर पयादूवरण प्रदषूण आनण कचरा 
या Reduce, Reuse Recycle मंत्ािे 
िककी कमी करू शकू.

nnn

लनेखका या राजयकर सहआयकु् 
असिू पयादूवरणाचया अभयासक आहते.
ई मेलः rbgonline@gmail.com





RNI No. MAHMAR/2009/32156
Reg No. NMB/137/2016-18Yojana Marathi (Monthly) October, 2018

Published Date: 12th October,  2018
Date of Posting : 16th October, 2018

Editor - Umesh Ujgare
Printed and Published by Dr. (Ms) Sadhana Rout, Director General, on behalf of  Published Division 

 and Printed at Onlooker Press, 16, Sassoon  Dock, Mumbai - 400 005. Phone : 22183544/2939  
Published at - B-701, Kendriya Sadan, C.B.D. Belapur, Navi Mumbai - 400614.   
Posted at - Mumbai - Patrika Channel Sorting  Office, GPO,  Mumbai - 400 001. 

n¥îR�o 1048 595

Link - @Ksagarfocus

UPSC / MPSC d BVa gd©
ñnYm© narjm§À`m ZdrZ

nwñVH�m§À`m _m{hVrgmR�r
d doJdoJiçm gdcVtgmR�r

AmOM Amnë`m ñ_mQ�© \�moZ _Ü`o
Telegram App S�mD�ZcmoS�
H�ê�Z Am_Mm Telegram

Channel Join H�am.

{Ocm Amho 38 dfmªMm
àXrK© coIZmZw^d
{OZo KS�{dcoV 1986 nmgyZ
hOmamo A{YH�mar.
{OZo àË`oH�doir KoVcm`
~Xccoë`m Aä`mgH«�_mMm
`eñdr nam_e©

n¥îR�o 464 375 n¥îR�o 336 285n¥îR�o 1000 650

n¥îR�o 432 395 n¥îR�o 360 295n¥îR�o 112 120

n¥îR�o 512 395 n¥îR�o 360 275n¥îR�o 144 155


