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महहला सक्षमीकरण 
 

डॉ. सगंीता भालचंद्र काटकर  

अर्थशास्त्र विभाग प्रमखु, डॉ. तात्यासाहेब नातू कला ि िाविज्य महाविद्यालय मागथताम्हािे, तालकुा – विपळूि, विल्हा – रत्नावगरी 

वपनकोड – ४१५७०२, ई-मेल sangitakatkar@gmail.com  

 

 

गोषवारा :  

महहला सक्षमीकरण ऄनेक प्रकारे पररभाहषत केले जाउ शकते, ज्यामध्ये महहलांचे दृहिकोन स्वीकारणे हकंवा तयांना शोधण्याचा प्रयतन 

करणे, हशक्षण, जागरूकता, साक्षरता अहण प्रहशक्षणाद्वारे महहलांचा दजाा वाढवणे समाहवि अह.े महहला सक्षमीकरण महहलांना समाजातील हवहवध 

समस्यांमधनू जीवन-हनधााररत हनणाय घेण्यास ससुज्ज करते अहण परवानगी देते.  तयांना हलंग भहूमका हकंवा आतर ऄशा भहूमका पनु्हा पररभाहषत 

करण्याची संधी ऄस ूशकते, ज्यामळेु तयांना आहछित ईहिि ेसाध्य करण्यासाठी ऄहधक स्वातंत्र्य हमळू शकते. महहला सक्षमीकरण हा हवकास अहण 

ऄथाशास्त्रात चचेचा महत्त्वाचा हवषय बनला अह.े अहथाक सक्षमीकरणामळेु महहलांना संसाधने, मालमत्ता अहण ईतपन्नावर हनयंत्रण ठेवता येते अहण 

तयाचा फायदा होतो. ह ेजोखीम व्यवस्थाहपत करण्यास अहण महहलांचे कल्याण सधुारण्यास मदत करते. याचा पररणाम एखाद्या हवहशि राजकीय हकंवा 

सामाहजक संदभाात क्षुल्लक हलंगांना समथान करण्याछया दृिीकोनातून होउ शकतो. लैंहगक सशक्तीकरणाची ऄहधक व्यापक संकल्पना कोणतयाही 

हलंगाछया लोकांशी संबंहधत नसनू ती जैहवक अहण ऄजैहवक यामधील फरकावर जोर देते. महहला सक्षमीकरण म्हणजे हस्त्रयांमध्ये साक्षरता, हशक्षण, 

प्रहशक्षण अहण जागरूकता हनमााण करून महहलांचा दजाा वाढहवण्यात मदत करणे होय. महहला सशक्तीकरण म्हणजे धोरणातमक जीवन हनवडी 

करण्याछया हस्त्रयांछया क्षमतेचा संदभा देते ज्यांना पवूी नाकारण्यात अले होते.  

प्रस्तावना : 

महहलांचे सक्षमीकरण हवकासासाठी ईपलब्ध मानवी संसाधनांची गुणवत्ता अहण प्रमाण वाढवते. मानवाहधकार अहण हवकासाला 

संबोहधत करताना सक्षमीकरण ही मखु्य प्रहियातमक समस्यांपैकी एक अहे. राष्ट्रे, व्यवसाय, समदुाय अहण गटांना महहला सक्षमीकरणाछया 

संकल्पनेचा ऄवलंब करणारे कायािम अहण धोरणांछया ऄंमलबजावणीचा फायदा होउ शकतो. एखाद्याला सक्षम बनवायचे ऄसेल तर ते 

ऄशक्तीकरणाछया हस्थतीतून बाहरे अले पाहहजेत. बाहरेछया पक्षाने तयांना ऄहधकार देण्यापेक्षा तयांनी स्वत: सक्षमीकरण हमळवले पाहहजे. आतर 

ऄभ्यासात ऄसे अढळून अले अह ेकी, सशक्तीकरणाछया व्याख्येत लोकांना तयांछया जीवनात महत्त्वाचे हनणाय घेण्याची क्षमता ऄसते अहण तयांची 

काया करण्यास सक्षमता देखील ऄसते.  

शोधहनबंधाची उहिषे्ट : प्रस्तुत  शोधहनबंधाची ईहिि ेपढुीलप्रमाणे मांडली अहेत. 

1. महहला सबलीकरण धोरणाचा अढावा घेणे. 

2. महहला घटकाछया हवकासासाठी मागा सुचहवणे . 

सशंोधन पद्धती : प्रस्तुत शोधहनबंधाचे प्रकार वणानातमक अहण हवशे्लषणातमक अहे. 

 तथ्य सकंलन : संशोधनात तथ्य संकलनाला ऄहतशय महत्त्व ऄसते. तथ्य संकलनासाठी प्रकाहशत व ऄप्रकाहशत साहहतयाचा अधार घेतला अहे. 

संदभा ग्रंथ, माहसके, वतामानपत्र, शासनाचे ऄहवाल  यांचा अधार घेतला अहे.  

आहथिक सक्षमीकरण : 

१९८० छया दशकापासनू, नवईदारमतवादाचा प्रवाह अहथाक यशाचे मोजमाप म्हणनू स्पधाातमकता अहण स्वावलंबनाला प्राधान्य देतो. 

समाजाछया पसंतीछया नवईदारमतवादी मानकांची पतूाता न करणाऱ्या व्यक्ती अहण तयांचे ऄसणारे समदुाय यांना तुछितेने पाहहले जाते अहण यामळेु 

तयांचा स्वत:चा स्वाहभमान कमी होण्याची शक्यता ऄसते.  काही गट जे श्रेयस्कर नवईमतदारवादी प्रहतमेत बसत नाहीत ते हनम्न कामगार वगा अहण 

बेरोजगार अहते.  

       अपल्या कल्याणकारी सधुारणा धोरणांद्वारे महहलांछया अतम-मलू्यावर नकारातमक पररणाम झाला अह.े मेरी कॉकोरन आ. हसद्ांत मांडतात 

की, परुाणमतवादी कल्याण सुधारक कल्याणकारी ऄवलंहबतवाला गररबी हचे कारण अहे. कल्याणकारी सधुारकांना कल्याण  प्राप्तकताा म्हणून पात्र 

होण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीसाठी हनकष हवस्ततृ करण्यासाठी, कल्याणावर ऄवलंबून ऄसलेल्या लोकांची संख्या मयााहदत करते. या हनकषांमध्ये पढुील 

गोिी समाहवि अहते : कामाची अवश्यकता अहण वेळेची मयाादा, महहलांना वेगाने श्रहमक बाजारात ढकलणे.  महहलांना श्रहमक बाजारात प्रवेश 

करण्यासाठी सहिय धक्का या कल्पनेला बळकटी देते की एकल माता अहण हवनावेतन काळजी घेणारे मजरू ऄमेररकन ऄथाव्यवस्थेसाठी ऄनतुपादक 

अहते. पररणामी, महहलांना तयांछया माततृव अहण घरगुती जबाबदाऱ्या सांभाळून कमी पगाराछया ऄहस्थर नोकऱ्यांमध्ये स्थाहयक होण्यास भाग पाडले 

जाते.  हवद्वानांचा ऄसा हवश्वास अह ेकी, कल्याणकारी सुधारणांचा मळू ईिेश महहलांचे ऄहधकार अहण अहथाक स्वातंत्र्य दडपनू महहलांना ऄशक्त 

करणे हा अह.े नोकरी प्रहशक्षणासारख्या महहला सक्षमीकरणाछया संधी हनमााण करून, हस्त्रया नवईदारवाद अहण हवशेषतः कल्याणकारी सधुारणांछया 

सामाहजक पररणामांचा प्रहतकार करू शकतात.  

                   याव्यहतररक्त, धोरण हनमाातयांना औपचाररक बाजारपेठांमध्ये प्रवेशासाठी मदत करण्यासाठी नोकरी प्रहशक्षणास समथान देण्याचे सचुवले 

अह.े एक हशफारस म्हणजे हस्त्रयांना ऄहधक औपचाररक हशक्षणाछया संधी ईपलब्ध करून देणे ज्यामळेु घरामध्ये ईछच सौदेबाजी करण्याची शक्ती 

हमळेल. तयांना घराबाहरे जास्त वेतन हमळू शकेल. पररणामी, महहलांना बाजारात नोकरी हमळणे सोपे होइल.  
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लैंहगक समानता : 

 महहला सक्षमीकरण अहण लैंहगक समानता प्राप्त करणे समाजाला देशाचा शाश्वत हवकास सुहनहित करण्यास मदत करते. ऄनेक जागहतक 

नेते अहण हवद्वानांनी ऄसा यहुक्तवाद केला अह ेकी, लैंहगक समानता अहण महहला सक्षमीकरणाहशवाय शाश्वत हवकास ऄशक्य अह.े शाश्वत हवकास 

महहला सक्षमीकरणासह पयाावरण संरक्षण, सामाहजक अहण अहथाक हवकास स्वीकारतो. महहला अहण हवकासाछया संदभाात, सशक्तीकरणामध्ये 

महहलांना स्वतःहून हनवडण्यासाठी ऄहधक पयााय समाहवि करणे अवश्यक अहे.  

             महहलांना संपत्तीचा वारसा अहण जहमनीछया ऄहधकारांपयंत पोहोचण्यास बळकट करणे ही महहलांना अहथाकदृि्या सक्षम करण्यासाठी 

वापरली जाणारी दसुरी पद्त अहे. यामळेु महहलांना हलंग ऄसमानता दरू करण्यासाठी अवश्यक ऄसलेली मालमत्ता जमा करणे, भांडवल अहण 

सौदेबाजीची ऄहधक चांगली साधने जमा करण्यास ऄनमुती देइल. बहुतेकदा, हवकसनशील अहण ऄहवकहसत देशांतील महहलांना तयांछया भूमीतून 

हलंगाछया अधारावर कायदेशीरररतया प्रहतबंहधत केले जाते. तयांछया जहमनीवर हक्क हमळाल्याने हस्त्रयांना एक प्रकारची सौदेबाजीची शक्ती हमळते जी 

तयांना सहसा नसते. तयांना अहथाक स्वातंत्र्य अहण औपचाररक हवत्तीय संस्थांसाठी ऄहधक संधी हमळतात. 

रोजगार : 

 रोजगारासारख्या के्षत्रात महहलांछया सक्षमीकरणावर शयातीचा ऄहवभाज्य प्रभाव पडतो. रोजगारामळेु महहलांचे सक्षमीकरण होण्यास मदत 

होउ शकते. ऄनेक हवद्वानांनी ऄसे सचुवले अह ेकी, जेव्हा अपण महहला सक्षमीकरणावर चचाा करतो तेव्हा वंहचत महहलांना भेडसावणाऱ्या हवहवध 

ऄडथळयांवर चचाा करणे गरजेचे अहे. ज्यामळेु तयांना समाजात सक्षमीकरण हमळणे ऄहधक कठीण होते, ऄशा रोजगाराछया संबंधात वंशाछया 

प्रभावाचे परीक्षण करणे महत्त्वाचे अह.े हलंग, वंश अहण वगाानसुार संधींची रचना कशी केली जाते याचे लक्षणीय परीक्षण केल्याने सामाहजक बदल 

घडू शकतात. कामाछया संधी अहण कामाचे वातावरण महहलांचे सक्षमीकरण करू शकते. कामाछया हठकाणी सक्षमीकरणामळेु नोकरीतील समाधान 

अहण कामहगरीवर सकारातमक पररणाम होतो, कामाछया हठकाणी समानता ऄसण्याने सक्षमीकरणाची भावना मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते.   

सकू्ष्म कजि : 

महहलांछया अहथाक सक्षमीकरणाछया अणखी एका पद्तीमध्ये सकू्ष्म कजााचाही समावेश होतो. मायिोफायनान्स संस्थांचे ईहिि तयांछया 

समदुायातील महहलांना संपाहश्वाक गरजेहशवाय कमी व्याजदर ऄसलेल्या कजांमध्ये प्रवेश देउन तयांना सक्षम करणे अहे. हवशेष म्हणजे, ज्या महहलांना 

ईद्योजक बनायचे अह ेतयांना सूक्ष्म कजा देणे ह ेतयांचे (मायिोफायनान्स संस्था) ईहिि अह.े सकू्ष्म कजा अहण सकू्ष्म कजााचे यश अहण कायाक्षमता 

वादग्रस्त अहण सतत वादातीत अह.े काही टीकाकारांचा ऄसा दावा अहे की, केवळ मायिोिेहडटमळेु कजााचा वापर करण्याछया पद्तीवर महहलांचे 

हनयंत्रण ऄसते याची हमी हमळत नाही. मायिोफायनान्स संस्था सांस्कृहतक ऄडथळयांना संबोहधत करत नाहीत ज्यामळेु परुुषांना ऄजनूही घरगुती 

अहथाक हनयंत्रण ठेवता येते. पररणामी, मायिोिेहडट फक्त पतीकडे हस्तांतररत केले जाउ शकते. मायिोिेहडट महहलांना घरगुती जबाबदाऱ्यांपासनू 

मकु्त करत नाही अहण जरी महहलांकडे पत ऄसली तरी तयांना बाजारात परुुषांआतके सहिय राहण्यासाठी वेळ नाही. 

राजकीय सशक्तीकरण : 

  राजकीय सशक्तीकरण सावाजहनक अहण खाजगी दोन्ही के्षत्रात महहलांसाठी लैंहगक समानता अहण एजन्सीला सवोत्तम समथान देतील 

ऄशी धोरणे तयार करण्यास प्रोतसाहन देते. ज्या पद्ती सचुवल्या गेल्या अहते तया म्हणजे सकारातमक कृती धोरणे तयार करणे ज्यामध्ये धोरण 

बनवणाऱ्या अहण संसदेछया पदांवर महहलांछया संख्येसाठी कोटा ऄसेल.  २०१७ पयंत, खालछया अहण एकल सदनातील संसदेतील महहलांची 

जागहतक सरासरी २३.६ टक्के अह.े पढुील हशफारशींमध्ये महहलांना मतदानाचा ऄहधकार, मत मांडण्याचा ऄहधकार अहण हनवडून येण्याछया वाजवी 

संधीसह पदासाठी ईभे राहण्याची क्षमता वाढवणे अहे. कारण हस्त्रया सामान्यत: बाल संगोपन अहण घरातील घरगुती जबाबदाऱ्यांशी संबंहधत 

ऄसतात, तयांछयाकडे श्रहमक बाजारात प्रवेश करण्यासाठी अहण तयांचा व्यवसाय चालवण्यासाठी कमी वेळ ऄसतो. घरातील तयांची सौदेबाजीची 

शक्ती वाढवणाऱ् या धोरणांमध्ये घटस्फोटाची प्रकरणे, हस्त्रयांछया चांगल्या कल्याणाची धोरणे अहण हस्त्रयांना संसाधनांवर (जसे की मालमत्ता ऄहधकार) 

हनयंत्रण देणारी धोरणे यांचा समावेश ऄसेल.  तथाहप, सहभाग केवळ राजकारणाछया के्षत्रापरुता मयााहदत नाही. यामध्ये घरातील, शाळांमधील सहभाग 

अहण स्वतःसाठी हनवड करण्याची क्षमता समाहवि ऄस ू शकते. काही हसद्ांतकारांचा ऄसा हवश्वास अहे की, एखाद्याला व्यापक राजकीय 

सहभागाकडे जाण्यापवूी घरातील सौदेबाजीची शक्ती अहण एजन्सी प्राप्त करणे अवश्यक अह.े  

हडहजटल कौशल्ये : 

 हडजीटल कौशल्ये महहलांना स्थाहनक सरकारमध्ये सहभागी करून घेण्यास मदत करू शकतात अहण तयांछया समदुायांमध्ये तयांची हनणाय 

घेण्याची क्षमता वाढव ू शकतात. ईदाहरणाथा, ब्राझील अहण भारतातील वुमन-गव्ह प्रोजेक्टने महहलांना तयांची समज सधुारण्यास अहण स्थाहनक 

सरकारशी अयसीटीद्वारे संवाद साधण्यास मदत केली अह े .  ब्राझीलमध्ये या प्रकल्पाने महहला समदुाय नेतयांना तयांछया समदुायातील सावाजहनक 

अरोग्यहवषयक समस्यांना ईत्तम प्रहतसाद देण्यासाठी सरकारी अरोग्य सेवांवरील ऑनलाआन डेटामध्ये प्रवेश करण्यासाठी अहण तयांचा वापर 

करण्यासाठी प्रहशहक्षत केले. भारतात सरकारी सहाय्यासाठी (कल्याण अहण हक्कांसह) ऄजा सुलभ करण्यासाठी महहलांनी चालवल्या जाणाऱ् या, 

आटंरनेट-कनेक् ट सामदुाहयक माहहती कद द्रे स्थापन करण्यासाठी या प्रकल्पाने महहला समहूांसोबत काम केले, ज्यामळेु समहू, स्थाहनक ऄहधकारी अहण 

सावाजहनक संस्था यांछयातील संबंध सधुारले.     

       हडहजटल कौशल्य ऄसलेल्या हस्त्रया स्थाहनक समस्यांवर तयांचे अवाज ईठवण्यास अहण स्वतःवर अहण तयांछया समदुायावर पररणाम 

करणाऱ्या हनणायांछया पररणामांवर काया करण्यास ऄहधक चांगल्या प्रकारे सक्षम अहते. हडहजटल कौशल्ये महहलांना राजकीय चळवळींमध्ये सहभागी 

होण्यासाठी सक्षम बनवू शकतात. ईदाहरणाथा, अयसीटीछया हननावीपणामळेु काही महहलांना दडपशाही समाजातील भाषण स्वातंत्र्यावरील मयाादा 

टाळता येउ शकतात तर ऑनलाआन नेटवका द्वारे सामहूहक एकत्रीकरण महहलांना हलंग-अधाररत समस्यांवर प्रचार करण्यास सक्षम करू शकते. मोबाइल 
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फोनवर घेतलेल्या अहण सोशल मीहडयाद्वारे हवतरीत केलेल्या प्रहतमांनी चीनमधील घरगुती हहसंाचाराकडे लक्ष वेधले अह े अहण सक्तीछया 

गभापातावरील न्यायालयीन खटल्यांछया मीहडया ईपचारांवर प्रभाव टाकला अहे.  

हशक्षणाची  भूहमका : 

 लोक सावाजहनक वादहववादात सहभागी होतात अहण अरोग्य सेवा, सामाहजक सरुक्षा अहण आतर हक्कांसाठी सरकारकडे मागणी 

करतात. हवशेषतः हशक्षण महहलांना तयांछया मलुांचे अरोग्य, तयांचे कल्याण अहण जगण्याची कौशल्ये अतमसात करण्याछया संधी सधुारण्यासाठी 

हनवडी करण्यास सक्षम करते. हशक्षण आतरांना रोग प्रहतबंधक अहण तयासंबंधी माहहती देते. ऄशा प्रकारचे हशक्षण हस्त्रयांना कमी वयात लग्न न करणे 

अहण कमी मुले जन्माला घालणे यासह तयांचे कल्याण सधुारू शकतील ऄशा हनवडी करण्यास सक्षम करते. हशक्षणामळेु महहलांमध्ये तयांछया 

हक्कांबिल जागरूकता वाढू शकते, तयांचा स्वाहभमान वाढू शकतो अहण तयांना तयांचे हक्क सांगण्याची संधी ईपलब्ध होउ शकते.       

 हशक्षण सवात्र ईपलब्ध नाही अहण लैंहगक ऄसमानता कायम अह.े ऄनेक देशांमध् ये एक प्रमखु हचंतेची बाब म्हणजे केवळ शाळेत 

जाणाऱ्या मलुींची मयााहदत संख्या नाही, तर वगाात प्रवेश करणाऱ्यांसाठी शैक्षहणक मागांची संख्या देखील मयााहदत अहे. हवज्ञान, तंत्रज्ञान, ऄहभयांहत्रकी 

अहण गहणत हशक्षणात मलुींचा कमी सहभाग अहण हशकण्याची ईपलब्धी यावर ईपाय करण्याचे प्रयतन अहते . जगाछया काही भागांमध्ये, मलुी 

अहण महहलांवर शाळेत जाण्यासाठी हल्ले केले जातात अहण हे थांबवण्यासाठी सामाहजक प्रयतनांची कमतरता ऄसू शकते.  

इटंरनेट वापर : 

 सोशल मीहडयावरील हशॅटॅगची हनहमाती, प्रसार अहण वापर याद्वारे आटंरनेट ह े ऄनेकदा महहलांछया सक्षमीकरणाचे स्त्रोत अह.े हवसाव्या 

शतकाछया ईत्तराधाात वाढतया आटंरनेट प्रवेशामळेु महहलांना स्वत:ला सक्षम करण्यासाठी हवहवध साधने ईपलब्ध झाली. महहलांनी ऑनलाआन 

सहियतेसाठी फेसबुक अहण ट्हवटरसारख्या सोशल नेटवहकंग साआट्सचा वापर करण्यास सरुुवात केली. ऑनलाआन सहियतेद्वारे, ते मोहहमा अयोहजत 

करून अहण समानतेछया हक्कांसाठी तयांचे मत मांडून स्वतःला सक्षम बनव ू शकतात. इ-लहनंगची सहज ईपलब्धता अहण परवडण्यामळेु हस्त्रया 

तयांछया घरछया ररकाम्या वेळेत अरामात ऄभ्यास करू शकतात. ते कौशल्य हशकतात जे तयांना तयांछया कररऄरमध्ये प्रगती करण्यास मदत करतात. 

सारांश : 

 महहला सक्षमीकरण ऄनेक प्रकारे पररभाहषत केले जाउ शकते, ज्यामध्ये महहलांचे दृहिकोन स्वीकारणे हकंवा तयांना शोधण्याचा प्रयतन 

करणे, हशक्षण, जागरूकता, साक्षरता अहण प्रहशक्षणाद्वारे महहलांचा दजाा वाढवणे समाहवि अह.े अहथाक सक्षमीकरणामळेु महहलांना संसाधने, 

मालमत्ता अहण ईतपन्नावर हनयंत्रण ठेवता येते तयामळेु जोखीम व्यवस्थाहपत करण्यास अहण महहलांचे कल्याण सुधारण्यास मदत होते. महहला 

सक्षमीकरण म्हणजे हस्त्रयांमध्ये साक्षरता, हशक्षण, प्रहशक्षण अहण जागरूकता हनमााण करून महहलांचा दजाा वाढहवण्यात मदत करणे होय. महहला 

सशक्तीकरण म्हणजे धोरणातमक जीवन हनवडी करण्याछया हस्त्रयांछया क्षमतेचा संदभा देते ज्यांना पवूी नाकारण्यात अले होते. ऄनेक जागहतक नेते 

अहण हवद्वानांनी ऄसा युहक्तवाद केला अह ेकी, लैंहगक समानता अहण महहला सक्षमीकरणाहशवाय शाश्वत हवकास ऄशक्य अहे. हडहजटल कौशल्य 

ऄसलेल्या हस्त्रया स्थाहनक समस्यांवर तयांचे अवाज ईठवण्यास अहण स्वतःवर अहण तयांछया समदुायावर पररणाम करणाऱ्या हनणायांछया पररणामांवर 

काया करण्यास ऄहधक चांगल्या प्रकारे सक्षम अहते. इ-लहनंगची सहज ईपलब्धता अहण परवडण्यामळेु हस्त्रया तयांछया घरछया ररकाम्या वेळेत 

अरामात ऄभ्यास करू शकतात अहण  ते कौशल्य हशकतात जे तयांना तयांछया कररऄरमध्ये प्रगती करण्यास मदत करतात. 
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आधुननक काळातील ग्रामीण मनिलाांचे सक्षमीकरण 
 

प्रा. डॉ. अचचना दयाराम फें डरकर 

सहाय्यक प्राध्यापक 
 

 

 
साराांश : 

स्त्री ही आई, बहीण, पत्नीर्ी भमूमका पार पाडत कौटुुंमबक जबाबदारी समथचपणे पेलत असते. परुुषप्रधान सुंस्कृतीत मस्त्रया परुुषाुंवर 

अवलुंबून असल्याने त्याुंना स्वतःर्ा मनणचय घेण्याच्या फारसा अमधकार नाही. त्यामळेु आजही त्याुंर्े स्थान नगण्यर् असल्याने त्याुंच्यावर अन्याय, 

अत्यार्ार होताुंना मदसतो. 

आधमुनक काळात त्याुंना राजकीय, प्रशासकीय व व्यवस्थापन के्षत्रात परुुषाुंच्या बरोबरीने सुंधी ममळाली पामहजे, तरर् त्याुंर्ा आमथचक दजाच 

सधुारेल व राष्ट्राच्या प्रगतीत याुंर्े योगदान वाढेल. प्रत्येक स्तरातील ममहलाुंच्या समस्या वेगवेगळ्या आहते. 

ममहला ह्या मशक्षणाच्या के्षत्रात आजही मागे आहते. आजही ग्रामीण भागात मशक्षणासाठी पाठवले जात नाही. मलुींना मशकून काय 

करायर्ा हार् मवर्ार आपल्या समाजात रुजला आह.े कौटुुंमबक महुंसार्ारात ह ुंडाबळी, माहेरून पैसे आणण्यासाठी मारहाण, मलेु झाले नाही मकुं वा 

फक्त मलुीर् झाल्या म्हणून शारीररक त्रास, व्यसनी पमत असल्याने सुंपणूच कुटुुंबार्ी जबाबदारी इत्यादी या समस्या कुटुुंबाच्या दबावामळेु सवाससमोर येत 

नाही. 

अमतप्रार्ीन काळ ते आधमुनक काळापयसत स्त्री जीवनमान पामहल्यास असे मदसते की, मध्ययगुीन काळापयसत मस्त्रयाुंर्ी दैनावस्थार् होती. 

मशवाजी महाराजाुंच्या काळापासून मस्त्रयाुंना कुटुुंबात, समाजात मानसन्मान ममळू लागला. छत्रपती मशवाजी महाराजाुंच्या व्यमक्तमत्त्वावर मातोश्री 

मजजाऊ याुंर्ा मनमितर् प्रभाव होता. त्याुंनी स्वतः कायम मस्त्रयाुंर्ा आदर केला. मिमटश राजवटीमळेु तत्कालीन भारतीय तरुणाुंवर आधुमनकतेर्ा प्रभाव 

पडला. ‚स्त्री मशक्षण-सक्षमीकरण‛ यास सरुुवात झाली. अजनूही पणूचपणे स्त्री सक्षमीकरण झालेले आह,े असे म्हणता येणार नाही. आधमुनक काळात 

समाजात स्त्रीर्े स्थान आमथचक, सामामजक, राजकीय आमण कौटुुंमबक के्षत्रात पणूचपणे बदलते मदसते. 

प्रस्तावना : 

ममहला सक्षमीकरण हा आजच्या आधुमनक काळात मवशेष र्र्ेर्ा मवषय आहे. आपल्या प्रार्ीन ग्रुंथाुंमध्ये मस्त्रयाुंर्े महत्व लक्षात घेता 

असे साुंमगतले आहे की, ‚यत्र नारायस्तु पजु्यन्ते रमन्ते तत्र देवता‛ म्हणजे मजथे मस्त्रयाुंर्ी पजूा केली जाते तेथे देवता वास करतात. 

पण मवडुंबना बघा, एका स्त्रीमध्ये इतकी शक्ती असनूही मतच्या सक्षमीकरणार्ी खपू गरज आह.े मस्त्रयाुंर्े आमथचक सक्षमीकरण म्हणजे त्याुंर्े 

आमथचक मनणचय, उत्पन्न, मालमत्ता आमण इतर गोष्टींर्ी उपलब्धता फक्त या समुवधा ममळवनू ते त्याुंर्ा सामामजक दजाच उुंर्ाव ूशकतात. 

राष्ट्राच्या मवकासात ममहलाुंर्े महत्त्व आमण हक्कामवषयी समाजात जागरुकता आणण्यासाठी मदसच डे, आुंतरराष्ट्रीय ममहला मदन इत्यादी 

अनेक कायचक्रम सरकारद्वारे र्ालमवले जातात. ममहलाुंना अनेक के्षत्रात मवकासार्ी गरज आह.े 

भारतात मस्त्रयाुंना सशक्त करण्यासाठी सवचप्रथम समाजातील त्याुंर्े अमधकार आमण मलू्य आवश्यक आह,े जसे की - ह ुंडा व्यवस्था, 

मनरक्षरता, लैंमगक महुंसा, असमानता, भणृ हत्या, ममहलाुंवरील घरगुती महुंसा, वेश्या व्यवसाय, मानवी तस्करी आमण असे इतर मवषय. 

आपल्या देशात स्त्री-परुुष असमानतेर्े प्रमाण जास्त आहे. मजथे ममहलाुंना त्याुंच्या कुटुुंबाबरोबरर् बाहरेच्या समाजाच्या वाईट वागणकुीर्ा 

त्रास होत आह.े भारतात मनरक्षर ममहलाुंर्ी सुंख्या सवाचत वर आह.े 

ममहला सक्षमीकरणार्ा खरा अथच तेव्हा समजेल जेव्हा त्याुंना भारतात र्ाुंगले मशक्षण मदले जाईल आमण त्याुंना प्रत्येक के्षत्रात स्वतुंत्रपणे 

मनणचय घेण्यास सक्षम बनवले जाईल. 

मानव समहूात स्त्री जातीर्ा जवळपास मनम्मा महस्सा आहे. ममहलाुंनी फक्त ‘र्ूल आमण मलु’ याकडेर् लक्ष मदले पामहजे असे अनेक 

जणाुंना वाटते पण आता ममहलाुंनी र्ुला आमण मुलासोबतर् ‘देश आमण मवदेश’ याकडे सदु्धा लक्ष देण्यार्ी गरज आह.े 

मानवी हक्कामवषयी अनेक आुंतरराष्ट्रीय करारात मान्यता ममळूनही मस्त्रया मनधचन आमण मनरक्षर राहण्यार्े प्रमाण मोठे आहे. 

उनिषे्ट : 

१) वैमदक काळ ते आधमुनक काळापयसत ममहला सक्षमीकरणार्ा मागोवा घेणे. 

२) ममहला सक्षमीकरण ही सुंकल्पना समजावनू घेणे. 

३) ग्रामीण ममहलाुंच्या आधमुनक काळाच्या राजकीय मस्थतीर्ा आढावा घेणे. 

४) ग्रामीण ममहलाुंर्ा सामामजक मस्थतीर्ा आढावा घेणे. 

गृनितके : 

१) आधमुनक काळामध्ये भारतीय ममहला सक्षमीकरण झालेले आह.े 

२) सामामजक जाणीव जागतृीमळेु ममहलाुंर्ी सामामजक मस्थती सुधारली आहे. 

३) राजकारणातील आरक्षणामळेु ममहलाुंर्े नेततृ्व उदयास येत आह.े 

४) ममहलाुंना मवमवध के्षत्रात नेततृ्व करण्यार्ी सुंधी ममळाल्याने ममहला सक्षमीकरण घडवनू येत आह.े 
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आधुननक काळातील ग्रामीण मनिला : 

समाजात पुरुषाुंच्या सोयीसाठी सरुू झालेल्या काही कू्रर पुंथाुंनी मस्त्रयाुंच्या जीवनातील नरकयातना सरुू झाल्या. ‘समव्हचयामधील सुुंदर मस्त्रया 

बुटाच्या मकुं मतीला मवकल्या जात’ यार्े दाखले यरुोमपयन इमतहासात ममळतात. मात्र छत्रपती मशवाजी महाराजाुंच्या काळात स्वराज्यातील शत्रकूडील 

मस्त्रयाुंनादेखील सन्मान मदला जात असे. छत्रपती मशवाजी महाराज स्त्रीवादी मवर्ारसरणीर्े होते. स्वातुंत्र्यप्राप्ती, लोकशाहीर्ा स्वीकार, सामामजक 

पररवतचन इत्यादीमळेु भारतीय मस्त्रयाुंर्े सामामजक, साुंस्कृमतक व कौटुुंमबक अमस्तत्व अथचपूणच बदलते. स्त्रीयाुंच्या पारुंपाररक जीवनमानात बदल घडवनू 

आणण्यासाठी ‘मशक्षण’ हा एक मैलार्ा दगड बन ूशकतो. 

मनिला सक्षमीकरणाचा अथच : 

स्त्री ही सषृ्टीर्ी शक्ती मानली जाते. म्हणजेर् मानव जातीर्े अमस्तत्व स्त्रीपासून आह.े ममहला सक्षमीकरणार्ा अथच या मनममचतीर्ी शक्ती 

मवकमसत आमण पररष्ट्कृत करणे आमण त्याला सामामजक, आमथचक, राजकीय न्याय, मवर्ार स्वातुंत्र्य, मवश्वास, धमच आमण उपासना, सुंधीर्ी समानता 

प्रधान करणे आह.े 

दसु-या शब्दाुंत - ममहला सक्षमीकरण म्हणजे ममहलाुंर्ी सामामजक आमण आमथचक मस्थती सुधारणे, जेणेकरून त्याुंना रोजगार, मशक्षण, 

आमथचक प्रगतीसाठी समान सुंधी ममळतील. जेणेकरून त्याुंना सामामजक स्वातुंत्र्य आमण प्रगती ममळेल हा एक मागच आहे. ज्याद्वारे मस्त्रया परुुषाुंप्रमाणे 

त्याुंर्ा प्रत्येक आकाुंक्षा पणूच करू शकतात. 

ममहला सक्षमीकरणार्ी व्याख्या अशा प्रकारे केली जाऊ शकते की ती ममहलाुंना शक्ती आणते. ज्यापासनू ती मतच्या आयषु्ट्याशी सुंबुंमधत 

प्रत्येक मनणचय स्वतः घेऊ शकते आमण कुटुुंब आमण समाजात र्ाुंगले राहू शकते. ममहला सक्षमीकरण म्हणजे त्याुंना समाजात त्याुंर्े वास्तमवक हक्क 

प्राप्त करण्यासाठी सक्षम करणे. 

भारतात मनिला सक्षमीकरणाची गरज : 

भारतात ममहला सक्षमीकरणाच्या गरजेर्ी अनेक कारणे आहते. प्रार्ीन काळाच्या तुलनेत मध्ययगुीन काळात भारतीय ममहलाुंर्ा आदर, 

पातळी लक्षणीयरीत्या कमी झाली. प्रार्ीन काळात त्याला जो आदर मदला जात होता. मध्ययगुीन काळात तो आदर कमी होऊ लागला. 

१) आधमुनक यगुात अनेक भारतीय मस्त्रया अनेक महत्त्वाच्या राजकीय आमण प्रशासकीय पदावर तैनात आहते. तरीही सामान्य ग्रामीण ममहलाुंना 

अजनूही त्याुंच्या घरात राहायला भाग पाडले जाते आमण त्याुंच्याकडे सामान्य आरोग्य सुमवधा आमण मशक्षणासारख्या सुमवधा नाही. 

२) मशक्षणाच्या बाबतीतही भारतातील ममहला परुुषाुंच्या तुलनेत खपू मागे आहते. भारतात परुुषाुंर्ा मशक्षणार्ा दर ८१.३ टक्के आह,े तर ममहलाुंर्ा 

मशक्षणार्ा दर केवळ ६०.६ टक्के आह.े 

३) भारतातील शहरी भागातील ममहला ग्रामीण भागातील ममहलाुंपेक्षा जास्त रोजगारक्षम आहते. आकडेवारीनसुार भारतातील शहराुंमधील 

सॉफ्टवेअर उद्योगात समुारे ३०.०० टक्के ममहला काम करतात, तर ग्रामीण भागातील समुारे ९०.०० टक्के ममहला प्रामखु्याने गुुंतलेल्या आहते. 

शेती आमण सुंबुंमधत कामाुंमध्ये ती या पररसरात रोजुंदारीवर काम करते. 

४) भारतात ममहला सक्षमीकरणाच्या गरजेर्े आणखी एक कारण म्हणजे पेमेंटमध्ये असमानता, समान अभ्यास आमण पात्रता असनूही भारतातील 

ममहलाुंना पुरुषाुंच्या तुलनेत २०.०० टक्के कमी वेतन मदले जाते असे एका अभ्यासातून समोर आले आह.े 

५) आपला देश मोठ्या वेगाने आमण उत्साहाने प्रगती करत आह,े परुंतु जेव्हा आपण लैंमगक असमानता दरू करू शकतो आमण परुुषाुंप्रमाणे ममहलाुंना 

समान मशक्षण, प्रगती आमण पेमेंट समुनमित करू शकते. 

६) भारतात समुारे ५०.०० टक्के लोकसुंख्या फक्त ममहला आहे. यार्ा अथच सुंपूणच देशाच्या मवकासासाठी या अध्याच लोकसुंख्येर्ी आवश्यकता 

आह.े 

७) मस्त्रयाुंच्या सक्षमीकरणार्ी गरज मनमाचण झाली कारण भारतात मलुंग असमानता होती आमण प्रार्ीन काळापासून परुुष प्रधान समाज होता. मस्त्रयाुंना 

त्याुंच्या स्वत:च्या कुटुुंबाने आमण समाजाने अनेक कारणामळेु दडपले आमण त्याुंना कुटुुंब आमण समाजात अनेक प्रकारच्या महुंसा आमण 

भेदभावास सामना करावा लागला. ह ेकेवळ भारतातर् नाही तर इतर देशाुंमध्येही मदसनू येते. 

८) भारतीय समाजात ममहलाुंना आदर देण्यासाठी आई, बमहण, मुलगी, पत्नीच्या रूपात ममहला देवीर्ी पजूा करण्यार्ी परुंपरा आह,े परुंतु आज तो 

केवळ मदखावा रामहला आह.े 

९) कुटुुंबातील परुुष सदस्याुंना सामामजक, राजकीय अमधकार पूणचपणे प्रमतबुंमधत होते. 

१०) गेल्या काही वषासमध्ये, मस्त्रयाुंमवरुद्ध लैंमगक असमानता आमण वाईट प्रथा दरू करण्यासाठी सरकारकडून अनेक घटनात्मक आमण कायदेशीर 

अमधकार मनमाचण आमण अुंमलात आणले गेले आहते. मात्र एवढा मोठा प्रश्न सोडमवण्यासाठी ममहलाुंसह सवासच्या सतत सहकायाचर्ी गरज आह.े 

भारतात मनिला सक्षमीकरणाच्या अांमलबजावणीतील अडथळे : 

भारतीय समाज हा एक समाज आह.े ज्यामध्ये मवमवध रीतीररवाज, श्रद्धा आमण परुंपरा समामवष्ट आहते. यापैकी काही जनु्या श्रद्धा आमण 

परुंपरा अशाही आहते. ज्या भारतातील ममहला सक्षमीकरणासाठी अडथळा ठरत आहोत. त्यापैकी काही मयाचदा खालीलप्रमाणे आहते. 

१) जनु्या आमण सनातनी मवर्ारसरणीमळेु भारतातील अनेक भागात ममहलाुंना घर सोडण्यास बुंदी आह.े अशा के्षत्रास मस्त्रयाुंना मशक्षण मकुं वा 

नोकरीसाठी घराबाहरे जाण्यार्े स्वातुंत्र्य नाही. 

२) जनु्या आमण रूढीवादी मवर्ारसरणीच्या वातावरणात राहण्यामळेु मस्त्रया स्वतःला परुुषाुंपेक्षा कमी मानू लागतात आमण त्याुंर्ी सध्यार्ी सामामजक 

आमण आमथचक मस्थती बदलण्यात अपयशी ठरतात. 
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३) कामाच्या मठकाणी शोषण ह ेदेखील ममहला सक्षमीकरणात एक प्रमखु अडथळा आहे. खाजगी के्षत्र जसे की सेवा उद्योग, सॉफ्टवेअर उद्योग, 

शैक्षमणक सुंस्था आमण रुग्णालये या समस्येमळेु सवाचमधक प्रभामवत आहते. 

४) समाजात परुुषाुंच्या वर्चस्वामळेु ममहलाुंसाठी समस्या मनमाचण होतात. कामाच्या मठकाणी ममहलाुंवरील महुंसा अलीकडच्या काळात खपू वेगाने 

वाढली आहे आमण गेल्या काही दशकाुंत समुारे १.७० टक्के वाढ झाली आह.े 

५) भारतातील ममहलाुंनी अजनूही आमच्या मठकाणी मलुंग पातळीवर भेदभाव केला जातो. अनेक के्षत्राुंमध्ये ममहलाुंना मशक्षण आमण नोकरीसाठी 

बाहरे जाण्यार्ीही परवानगी नाही. 

६) भारतातील ममहलाुंना त्याच्या परुुष समकक्षाुंपेक्षा कमी वेतन मदले जाते आमण असुंघमटत के्षत्रात मवशेषतः दैनुंमदन वेतन असलेल्या मठकाणी ही 

समस्या अमधक गुंभीर आह.े मस्त्रयाुंना समान वेळ समान काम करूनही परुुषाुंपेक्षा खपू कमी मोबदला मदला जातो आमण असे काम ममहला आमण 

परुुषाुंमध्ये शक्ती मवषमता दशचमवते. सुंघमटत के्षत्रात काम करणा-या ममहलाुंना त्याुंच्या परुुष समकक्षासारखार् अनभुव आमण पात्रता असूनही 

परुुषाुंपेक्षा कमी मोबदला मदला जातो. 

नशफारशी : 

१) ग्रामीण ममहलाुंर्े सक्षमीकरण घडवनू आणण्यासाठी ममहलाुंना सवचर् पातळीवर अमधकार देणे आवश्यक आह.े 

२) ग्रामीण ममहलाुंर्े सक्षमीकरण घडवनू आणण्यासाठी शासनाबरोबरर् सवचर् घटकाुंनी त्याला पामठुंबा मदला पामहजे व ममहलाुंनी देखील आपली 

जबाबदारी ओळखनू भमूमका पार पाडली पामहजे. 

३) ग्रामीण ममहलाुंर्े शैक्षमणक दृमष्टकोनातून सक्षमीकरण होण्यासाठी व स्त्री साक्षरता वाढण्यासाठी पालकाुंर्ी मानमसकता बदलली पामहजे. शासनाने 

ही ममहलाुंना मोफत शैक्षमणक समुवधा उपलब्ध करून देणे गरजेर्े आहे. 

४) ग्रामीण ममहलाुंच्या सक्षमीकरणासाठी शासनाने ममहला सरुमक्षततेर्ी हमी घेतली पामहजे. 

सांदभच : 

१) प्रा. डॉ. मोरे मदनेश, ‘मशवरायाुंच्या स्त्री मवषयक दृमष्टकोन’, पुंर्फुला प्रकाशन, औरुंगाबाद, २०१२ 

२) जे. भाग्यलक्ष्मी, ‘ममहला सक्षमीकरण : एक लाुंब पल्ला’, योजना, ऑगस्ट, २००४ 

३) आर. एस. साळुुंखे, जी. बी. गावुंडे, ‘भारतातील ममहला साक्षरता आमण सक्षमीकरण’, योजना, जनू, २००६ 

४) डॉ. सदा शव सरकटे, ‘१९८० नुंतरर्ी स्त्रीवादी कमवता’ र्न्मय प्रकाशन, औरुंगाबाद, २०११ 

५) मराठे सुनीता, ‘मस्त्रयाुंर्े सबलीकरण व प्रर्मलत मशक्षण व्यवस्था’, प्रबोधन प्रकाशन, ऑक्टों.-नोव्हें. २००३ 

६) सामुंत मेघा, ‘मायक्रोफायनान्स व ममहला सक्षमीकरण व कष्टकरी ममहला एक सहप्रवास, पणेु ररसर्च सेंटर, पणेु, २००९ 

७) लोकराज्य - मामहती व जनसुंपकच  महासुंर्ालनालय, महाराष्ट्र शासन, मुुंबई, एमप्रल, २०१२ 

८) डॉ. लीला पाटील ‘भारतीय स्त्री जीवन मेहता पमब्लकेशन हाऊस’, पणेु. 
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सहाय्यक प्राध्यापक, वभिापरू महाविद्यालय, वभिापरू वज. चंद्रपरू 
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सारांश : 

 भारतीय समाजातून ऄवततत्िात ऄसलेली स्त्री मकु्तीची चळिळ ि स्त्रीिादी प्रिाह हे मवहला सक्षमीकरणासाठी महत्त्िाचे ठरले अह.े सिव 

समाजातील वस्त्रयांना दयु्यम समजनू त्यांचे प्रश्न सारख ेऄसतात त्यामळेु त्यांचे दयु्यमत्ि कमी करून त्यांना सक्षम करण्यासाठी िेगिेगळे विचार घेउन 

स्त्रीमकु्ती चळिळीतून स्त्रीिादी प्रिाह समोर अले. ईदारमतिादी स्त्रीिादी प्रिाह समान वशक्षण, समान संधी, मार्कसविादी स्त्रीिादी प्रिाहाने स्त्री परुुष 

समानता, समाजिादी स्त्रीिादी प्रिाह, जागवतकीकरण ि भांडिलाचा पररणाम मनोविशे्लषणात्मक स्त्रीिादी प्रिाहाने वस्त्रयांमधील कमतरता यािर भर 

वदला अह.े या सिव स्त्रीिादी प्रिाहाचा अधार घेत समाजातील काही वस्त्रया ह्या सक्षमीकरणाकडे िाटचाल करत सक्षम झाल्या अहते. परंत ुभारतीय 

समाज हा जाती व्यितथेिर अधाररत ऄसल्यामळेु जातीचा प्रभाि वस्त्रयांचा दजाव ि भवूमकेिर पडत ऄसतो. त्यामळेु स्त्रीिादी प्रिाहामधून प्रश्न 

सोडिण्यासाठी ि दजाव सधुारण्यासाठी झालेले प्रभाि हे ईच्च जातीतील वशवक्षत वस्त्रयांसाठी झाले अहे. ऄसेच लक्षात येते. दलीत स्त्री ही या 

प्रिाहापासनू दरू रावहली अहे त्यामळेु दलीत मवहलांच्या सक्षमीकरणासाठी त्यांचे प्रश्न समजनू घेण्यासाठी दलीत स्त्रीिादी दृष्टीकोन ऄवततत्िात अला. 

त्यांनी दलीत स्त्रीयांचे प्रश्न मांडल्यामळेु दलीत स्त्री सक्षमीकरणाकडे िाटचाल करतांना वदसनू येते. 

प्रस्तावना : 

 भारतात तिातंत्र्यपिूव काळात समाजसुधारकांनी अवण तिातंत्र्य प्राप्तीनंतरही वस्त्रयांना समान दजाव प्राप्त व्हािा यासाठी अवण मवहला 

सक्षमीकरणासाठी शासकीय पातळीिर काही प्रयत्न झालेली वदसनू येतात. त्यामध्ये राज्यघटनेतून जी तरतूद केली ती ऄवतशय महत्त्िाची होती. तसेच 

वस्त्रयांच्या सक्षमीकरणासाठी ि त्यांच्या दजावतील पररितवनासाठी राज्यघटनेचा अधार घेत शासकीय पातळीिरून काही योजना तयार करण्यात अल्या 

अहते. भारतीय समाजात वस्त्रयांचा दजाव ि पररितवन घडिनू अणण्यासाठी सिव पातळीिर विविध प्रकारचे प्रयत्न झालेल ेऄसले तरी स्त्री ही पणूवतः 

अजही सक्षम झालेली वदसनू येत नाही. त्यामळेु वस्त्रयांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी तसेच त्यांचा दजाव ईंचािण्यासाठी ि सक्षमीकरणासाठी भारतातील 

वस्त्रयांनी तिातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या कालखंडात एकत्र येउन यासाठीचे प्रयत्न केलेले वदसनू येतात. तसेच भारतीय स्त्रीमकु्तीची चळिळ ही ऄवततत्िात 

अलेली अह.े स्त्री मकु्ती चळिळीतून विविध स्त्रीिादी प्रिाह ऄवततत्िात अले. त्यांनी स्त्रीयांच्या प्रश्नासंबंधी ि वस्त्रयांच्या सक्षमीकरणा संबंधी प्रयत्न 

केलेले वदसनू येतात. 

भारतीय समाजातील हस्त्रयांचा दजाा उंचावण्यासाठी झालेले प्रयत्न : 

 भारतात प्राचीन काळापासून स्त्रीयांच्या दजावत पररितवन व्हाि े यासाठी भारतातील सधुारकांनी ऄनेक प्रयत्न केल े ि स्त्री तिातंत्र्यासाठी 

ऄनेकांनी पढुाकार घेतला. बाराव्या शतकात महानभुाि पंथाचे श्री. चक्रधर तिामी स्त्रीचे तथान परुुषांच्या बरोबरीत मानत ऄसत. तेराव्या शतकात 

जनाबाइचे सामावजक तथान लक्षात घतेले तर वतने व्यवक्तगत पातळीिर घेतलेली झेप वतच्या ऄभंगातून प्रत्ययास येते. वस्त्रयांचे तिातंत्र व्यवक्तगत 

पातळीिरच मयाववदत रावहले. समाजसधुारकांनी वस्त्रयांच्या सामावजक दजाव ि भवूमकात पररितवन व्हाि ेयासाठी महात्मा गौतम बुद्ध, बाळशास्त्री जांभेकर, 

पंवडत इश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरतिती, पंवडता रमाबाइ, अगरकर, महषी किे, महात्मा फुले, सावित्री फुले, डॉ. बाबासाहबे अंबेडकर, राजाराम 

मोहन रॉय, राजषी शाहू, ताराबाइ वशंदे, मकु्ता साळि ेआ. सधुारकांनी वस्त्रयांच्या समानतेसाठी वस्त्रयांचे प्रश्न मांडले ि ते सोडविण्यासाठी प्रयत्न केल.े 

स्त्रीयांना तिातंत्र्य प्राप्त करून देउन त्यांचा दजाव ईंचािण्यासाठी, हर्ककाची जाणीि करून देण्यासाठी अपल्या समाज सधुारणेच्या कायावतून प्रयत्न केल.े 

त्यांच्या कायावच्या योगदानात ि वस्त्रयांचा सामावजक दजाव ि भवूमकेत पररितवनास मदत झाली. मवहला सक्षमीकरणाचे ते पवहले पाउल ठरले. 

 भारताला तिातंत्र्य वमळाल्यानंतर वस्त्रयांच्या पररितवनासाठी समाजसधुारकांनी केलेल्या प्रयत्नामळेु तिातंत्र प्राप्तीनंतर स्त्री-परुुष विषमता नष्ट 

करून दोघांनाही समान हर्कक ि समान दजाव वमळािा यासाठी घटनात्मक तरतूद करण्यात अली. त्यानंतर शासकीय पातळीिर ऄनेक प्रयत्न ह े

स्त्रीयांच्या दजावत सधुारणा झाल े अहते. शासकीय पातळीिर कायदे वनमावण करून ि मवहलांसाठी विविध शासकीय योजना राबिनू सदु्धा वस्त्रयांना 

समाजात वमळणारा दयु्यमत्िाचा दजाव कायम अहे. स्त्रीयांचे प्रश्न, स्त्री ऄत्याचार, समाजातील वलंगभेद, स्त्री-परुुष ऄसमानता, स्त्रीभ्रणूहत्या आ. बाबत 

फारसा बदल झालेला नाही. वस्त्रयांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी तसेच वस्त्रयांचा दजाव ईंचािण्यासाठी काही वस्त्रयांनीच यासाठी काही संघवटतरीत्या तर 

काहींनी िैयक्तीकररत्या स्त्री-मकु्ती चळिळीच्या माध्यमातून काही प्रयत्न केल.े त्यातूनच त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी ि दजावतील पररितवनासाठी भारतात 

स्त्री मकु्ती चळिळ विकवसत झाली. 

भारतीय हस्त्रयांचा दजाा उंचावण्यासाठी स्त्री मुक्ती चळवळीचे योगदान व स्त्रीवादी प्रवाि : 

 भारतातील वस्त्रयांचा दजाव, प्रश्न यांचे िाततव्य कळण्यासाठी १९७४ ला ‘मवहला अयोग सवमती’ चा ऄहिाल प्रवसद्ध झाला. यातून 

वस्त्रयांच्या स्त्रीतीची िाततिता समोर अली. पाश्चात देशांमधनू स्त्री मकु्तीिर काम करणाऱ्या वस्त्रयांच्या संपकावत भारतातील वशवक्षत वस्त्रया अल्या होत्या 

वतथनू स्त्री चळिळीला िेग प्राप्त झाला. पाच्छात स्त्रीमकु्ती चळिळीचा प्रभाि भारतीय स्त्रीमकु्ती चळिळीिर पडला. आ.स. १९७५ ला यनेुतकोने 

‘अंतरराष्ट्रीय स्त्री िषव’ जाहीर केल्यामळेु पणु्यात स्त्री मकु्ती संघटना तथापन केली. या चळिळीच्या माध्यमातून वस्त्रयांचे प्रश्न, िाततिता तपष्ट करण्याचा 

प्रयत्न केला. त्यामळेु वस्त्रयांचा दजाव ईंचािण्याचा देखील प्रयत्न झाला. भारतातील स्त्री मकु्ती चळिळीचा तिातंत्र्यपिूव काळात जो प्रयत्न झाला त्यामध्ये 
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ऄवखल भारतीय मवहला पररषद १९०४, भारत स्त्री महामंडळ १९१०, मवहला भारतीय महामंडळ १९१७,  वहदं मवहला सभा १९१८, भारतीय मवहला 

पररषद १९२५, ऄवखल भारतीय राष्ट्रीय तमारक सवमती, कायदेभंग चळिळ १९३०-३२, स्त्री सरकार १९४२-४७, तेभांग चळिळ आ. चळिळीतून 

स्त्रीयांच ेप्रश्न सोडिनू त्यांना समानतेचा दजाव वमळािा यासाठी प्रयत्न केल.े तिातंत्र्योत्तर काळात महाराष्ट्रात १९६७ नंतर स्त्री-परुुष समानतेला प्रारंभ 

झाला. आ.स. १९६९ ला वदल्ली येथील ऄवखल भारतीय मवहला पररषद, महाराष्ट्रातील स्त्री प्रश्नांची मांडणी १९६९ ते १९८५ रोजी पणु्यात पवहली स्त्री 

मकु्ती पररषद घेण्यात अली. या पररषदेमधनु महाराष्ट्र राज्य संपकव  सवमती तथापन करण्यात अली. भारतात ि महाराष्ट्रात स्त्रीया संबंवधचे विचार मांडून 

िेगिेगळ्या पातळ्यांिर स्त्रीिादी संकल्पना मांडण्यात अल्या. वस्त्रयांच्या जीिनातील सिव के्षत्रांमध्ये होणारे शोषण ि दयु्यमत्ि नष्ट करणे हाच 

स्त्रीिादाचा ईद्देश अहे. स्त्रीिाद जे मांडले गेल े ते िेगिगेळया टप्यातून विकवसत झालेले अहते. स्त्रीिादी विचारांचा विकास हा चार दशकांच्या 

टप्प्यांमध्ये झाला अह.े 

 समाजिादी स्त्रीिादी प्रिाहाने जागवतकीकरण ि भांडिलिाद यांचे वस्त्रयांिर झालेल्या पररणामांचे विशे्लषण केल ेतसेच घरकाम शेती ि 

शेतमजरू वस्त्रयांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी काम केल.े जहालिादी स्त्री प्रिाह १९८० च्या दशकात मांडला. कुटंुबसंतथा, वििाहसंतथा याला विरोध केला 

अहे. छाया दातार त्याविषयी म्हणतात, ‘फेवमवनझम म्हणजे िगव, जात, वलंग, िचवति यांचा वन:ष्ट्पात करुन समतेिर अधाररत समाज प्रतथावपत करणे 

होय. शोषण, दयु्यमत्ि ऄनेक बंधने यांची जावणि करून देणे म्हणनू मनोविशे्लषणात्मक स्त्रीिादी प्रिाह विशे्लषण करतो की, वस्त्रयांमध्ये वतन कमतरता 

वनमावण होतात. ऄहभंाि, अत्मपे्रम अवण लज्जा यामळेुच स्त्रीया जातत ईन्मादशील अवण संिेदनशील बनतात.  

 स्त्रीमकु्ती चळिळीतील स्त्रीिादी प्रिाहाची मांडणी करून त्या अधारे वस्त्रयांचा दजाव सधुारणा घडिनू अणली पण यशतिीतेचे प्रमाण ऄत्यंत 

कमी अह.े याचे कारण सिव स्त्रीिादी प्रिाहांनी वलंगभेद हा एकमेि कारण स्त्री-परुुष विषमतेचे मानले. समाजव्यितथेत स्त्री-परुुषांची भवूमका विद्यीत 

करणारे वलंगभेदाबरोबरच िणवभेद, िंशभेद, जातीभेद आ. घटक महत्िाचे वदसनू येतात. स्त्रीयांचे होणारे शोषण, प्रश्न, समतया देखील िणवभेदानसुार वभन्न 

ऄसतात. याच अधारे निा स्त्रीिादी प्रिाह पाच्छात देशातून पढेु अला. 

 स्त्रीिादीतील ईदारमतिादी, मार्कसविादी, समाजिादी, जहालिादी, मनोविशे्लषणात्मक आ. विचार प्रिाहाच्या चळिळीतून वलंगभेदाचा 

अधार घेत समाजातील वस्त्रया वलंगभेदाच्या अधारे कवनष्ठ अहते ऄशी मांडणी केली. भारताची समाजरचना ही जातीभदेािर अधाररत ऄसल्यामळेु 

जातीच्या अधारे वस्त्रयांचा दजाव ि भवूमका, प्रश्न, शोषण वभन्न वभन्न ऄसते त्याची मांडणी केली. भारतात दलीत स्त्रीिाद हा विकवसत झालेला वदसनू 

येतो भारतातील वस्त्रयांचे प्रश्न ह े जातीव्यितथेशी संबंवधत ऄसतात. ऄशीच मांडणी दलीत स्त्रीिादाने केली. भारतातील बहुसंख्य वस्त्रया दलीत, 

अवदिासी, कष्टकरी िगावतील अहते. त्यांचे प्रश्न परुुषप्रधानतेपेक्षा िगीय, िणीय, जातीय विषमतेशी संबंवधत अह.े भारतीय वस्त्रयांचे प्रश्न जातीशी 

संबंवधत ऄसतात. वस्त्रयांचा दजाव ि भवूमका वनवश्चत होतांना जातीचे महत्त्ि खपु ऄसलेले वदसनू येते तरी देखील भारतीय स्त्रीमकु्ती चळिळीतील 

अतापयंत मांडलेल्या िेगिेगळया प्रिाहानी मात्र ऄशी मांडणी केलेली वदसनू येत नाही. आ.स. १९७० ते १९९० या िीस िषावच्या काळात देशभरात 

ऄनेक वस्त्रया संघटना ि स्त्री ऄभ्यास कें द्र वनघाली, परंतु कोणीही वस्त्रयांचे प्रश्न जातीशी वनगडीत ऄसतात हे मान्य केल ेनाही. त्यामळेु दलीत वस्त्रयांच े

प्रश्न जातीिादामळेु सामान्य वस्त्रयांच्या प्रश्नाहून िेगळे ऄसतात. दलीत वस्त्रयांचे दःुख सिवसामान्य दःुखा बरोबर ऄसले तरी जातीयिादाचे िेगळे ि 

ऄवधक चटके देणारे ऄसतात. समाजशास्त्रातील स्त्री ऄभ्यासक शवमवला रेंगे यांनी दलीत स्त्रीिाद ही संकल्पना ऄवधक तपष्ट केली. स्त्रीयांच्या 

सक्षमीकरणात प्रामखु्याने स्त्रीिादाने अपले लक्ष कें द्रीत केल ेअहे. 
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साराांश: 

  मानि हा एक समाजशील प्राणी ऄसनू तो बुविमान ि विचारशील प्राणी अहे. यामळेु मानि अपले मानिी जीिन जगताना तसेच स्ितःच े

ऄवस्तत्ि ि भवूमका पार पाडताना त्याला काही ऄवधकार ि कततव्य पार पाडािी लागतात. भारतीय संविधानात मलुभतू हककांचा समािेश केला ऄसनू 

मानि कोणत्या देशाचा, िंशाचा, वलंगाचा वकंिा त्याच ेसामावजक,अवथतक, धावमतक, राजकीय, सांस्कृवतक स्थान कोणते याचा विचार न करता त्यात 

काही मलूभतू ऄवधकार वदल ेअहते. स्त्री-परुूष ऄवधकाराची संकल्पना ही न्याय, स्िातंत्र्य  , समानता, लोकशाही अवण मानिी प्रवतष्ठा या संकल्पाशी 

संबवधत अह.े भारतीत वस्त्रयांची संख्या परुूषांच्या  बरोबरीने अहे. अधवुनक काळात मवहलांच्या तुलनेत ग्रामीण मवहलांचे सक्षमीकरण झालेले वदसत 

नाही. या ग्रामीण मवहलांचे एकूनच सक्षमीकरण करणे अज काळाची गरज बनली अह.े 10 वडसेंबर 1948 हा वदिस ‘मानिी हकक वदिस’ म्हणनू 

संयकु्त राष्ट्रसंघाने साजरा करण्याचे ठरविले. मानिाच्या विविध कायातच्या ऄंमलबजािणीसाठी मानिी हककाच े राष्ट्रीय मंडळ (एन.एच.अर.सी.) 

वस्त्रयांसाठी राष्ट्रीय मंडळ, यनुायटेड नेशन्स, राष्ट्राचे मानिी हककािरील मंडळ यांच्या कायातचा समािेश केला अह.े  1975 हे िषत ‘अंतरराष्ट्रीय 

मवहला िषत’ म्हणनू घोषीत केल.े तेव्हापासनू 1975 ते 1985 च्या दशकात सितप्रथम वस्त्रयांना कें द्रस्थानी ठेउन मवहलांचा एक व्यक्ती ि समाजाचा 

घटक म्हणनू जगात विचार सरुु झाला. पढेु 8 माचत हा ‘जागवतक मवहला वदन’ साजरा करण्याचे सितमान्य होत गेल.े 2001 हे सरकारने मवहला 

सक्षमीकरण िषत म्हणनू जाहीर केल.े ऄसे ऄसले  तरी भारतातील ग्रामीण भगातील वस्त्रयाचे पणूतपणे सक्षमीकरण झालेले अहे ऄसे म्हणता येत नाही. 

अजच्या विज्ञान ि तंत्रज्ञानाच्या विषेशतः जागवतकीकरणाच्या लाटेत वस्त्रयांचे महत्ि अज जगाला  वस्त्रयांनी  प्रत्येक के्षत्रात वसध्द करून दाखविले 

अहे.  त्यासंबंधाने  अधवुनक काळात विषेशतः ग्रामीण मवहलांचे सक्षमीकरणाचा थोडकयात घेतलेला अढािा. 

प्रस्तािनााः 

प्राचीन काळापासनू चालत अलेल्या भारतीय संस्कृतीने वकत्येकांचा  अघात होउनही अपला परंपरागत िारसा जपला अहे. मानि 

समाजशील प्राणी ऄसनू तो बुध्दीवजिी प्राणी अह.े तो अपले कौटंुवबक जीिन जगताना स्ितःच ेऄवस्तत्ि ि अपली सामावजक भवूमका पार पाडताना 

वदसतो. समाज व्यिस्थेत िािरत ऄसताना या देशातील अपली सामावजक रचना, त्यात येणाऱ्या विविध प्रकारच्या रूढी,परंपरा, चालीररती, 

बुरसटलेली माणवसकता यांचा विचार करताना वस्त्रया या पिूीपासून अजही सरुवक्षत ऄसताना वदसत नाही. मवहलांिरील ऄत्याचार पिूीपासनू अजही 

होतांना वदसत अहते. राष्ट्रविकासात वस्त्रयांचे स्थान महत्िपणूत ऄसनूही वस्त्रयांना ईपेवक्षत जीिन जगाि ेलागत अहे. ‘मवहला म्हणजे एक दासी, मवहला 

म्हणजे ‘चलू अवण मलू ऄशा वहन भािनेच्या भवूमकेतून स्त्रीयांकडे पाहण्याचा दृविकोन वकत्येक िषे चालत होता.  िषातनिूषातपासून स्त्रीकडे पाहण्याची 

दृिी दयु्यम स्िरुपाची अह.े मवहला वकंिा स्त्री एक भोगिस्तू अहे वतला परुुषापेक्षा दयु्यम स्थान अहे म्हणनू समाजव्यिस्थेने वतच्याकडे अजतागायत 

बवघतले ऄसल्यामळेु वस्त्रयांिरील ऄत्याचार होत अहते. याला कारणीभतू समाजव्यिस्था ि शासनव्यिस्था अह ेऄसे म्हटल्यास िािगे ठरु नये. 

1950-70 च्या कालखंडात मवहलांकडे केिळ मदतकायत या भािनेतून विविध संघटनेकडून ि शासकीय यंत्रणेकडून मवहलांकररता कायतक्रम अखल े

जायच.े स्त्री ही केिळ एक माता ि पत्नी हाच वस्त्रयांचा दजात होता. भारतीय समाज व्यिस्थेमळेु भारतात वस्त्रयांना नेहमीच गौण स्थान देण्यात अले होते. 

आवतहासाचा अढािा घेतल्यास िैवदक काळात काही ऄपिाद सोडल्यास सितच काळात वस्त्रयांची मानहानी ि वस्त्रयांिर ऄत्याचार झाल्याचे वदसनू येते. 

अजच्या अधवुनक विज्ञान ि तंत्रज्ञानाच्या काळातही वस्त्रयांिरील ऄन्याय ि ऄत्याचार कमी झालेले वदसत नाही. ऄशा पररवस्थतीत मवहलांचे 

सक्षमीकरण होणे महत्िाचे अह.े  

मनिला स़क्षमीकरण सांकल्पनााः  

स्त्री सक्षमीकरण म्हणजे, कायद्याच्या पातळीिर मवहलांना परुूषासारखे समान ऄवधकार ऄसणे म्हणजे मवहला सक्षमीकरण ऄसे म्हटल्या 

जाते. स्त्रीच्या बुविमते्तला, सपु्त शक्तीला वकंिा कायतक्षमतांना, सामर्थयातला, धारणक्षमतेला फुलविणे, तसेच स्ितःची खरी ओळख, विचारस्िातंत्र्य, 

अवभव्यक्ती स्िातंत्र्य अवण प्रत्यक्ष कृती, तसेच वतच्या जीिनातील प्रत्येक के्षत्राला हाताळण्याचे सामर्थयत वतच्यात वनमातण करणे होय. वस्त्रयांना केिळ 

त्यांच्या क्षमतेची जाणीि करून न देता,त्यासोबतच, त्यांना अिश्यक त्या संधी, सवुिधा अवण बाहय ि अंतररक िातािरण वनमातण करून देण,े 

त्यांच्या जन्मजात गुणांचा यथायोग्य िापर करून, त्यांच्यात अत्मवि स्िास अत्मवनथतरता वनमातण करून देणे, ह ेस्त्री सक्षमीकरणासाठी ऄवतशय 

महत्त्िाचे अहे. वतच्याविरूदध होणाऱ्या ऄन्याय ि शोषणाविरूि अिाज ईठविण ेि त्याविरूि संघषत वनमातण करण्याची क्षमता वतच्यात वनमातण करणे, 

म्हणजे स्त्रीचे सक्षमीकरण करणे होय. एकूणच स्त्री सबलीकरण म्हणजे वस्त्रयांची वस्थती सधुारण्यासाठी स्त्रीला अवथतक, सामावजक,नैवतक, सांस्कृवतक 

दृिीने सदुृढ करणे होय. त्यासाठी मवहला अरक्षण धोरणाचा स्िीकार करण्यात अला. 

मनिला सबलीकरण ि मानिी ाऄनधकाराः 

भारतात परुूष प्रधान संस्कृतीमळेु स्त्रीयांना समजात दयु्यम स्थान वनमातण करून त्यांना चलू अवण मलू यात गोिण्यात अले. यामळेु त्यांचा 

विकास झालेला नाही. ग्रामीण स्त्रीयांत याची गंभीरता अजही वदसते. पयातयाने राष्ट्र विकासात महत्िाची भमूीका बजािण्यात अलेली नाही. समाजात 

ऄधात िाटा ऄसणारया मवहलांच्या विकासावशिाय मानि जातीचा 100टकके विकास होउ शकत नाही. त्यासाठी मवहला सक्षमीकरणाची संकल्पना पढेु 
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अली. मवहला सक्षमीकरणात मवहलांची सामावजक, सांस्कृवतक, धावमतक, अवथतक ि राजकीय दास्यातून मकु्ती करून परुुषाच्या बरोबरीने स्थान प्राप्त 

करून देण ेहोय. मवहला सक्षमीकरणाचे  काये महात्मा फुले यांच्या काळापासून सरूू झाल.े बालमनािर पवहले संस्कार माताच करू शकते हा वसध्दांत 

ऄनेक सधुारकांना पटल्यामळेु  भारतीय वस्त्रयांच्या जीिनात क्रांतीकारी बदल घडविण्याचे कायत राजा राममोहन रॉय, महषी  किे, अगरकर सावित्रीबाइ 

फुले, ऄॅनी बेझंट, कमतविर भाउराि पाटील, डॉ.बाबासाहबे अंबेडकर आत्यादी समाज सधुारकांनी स्त्री वशक्षणाच्या चळिळीचे महत्िपणूत काय ेकेले ि 

स्त्री वशक्षणाच्या के्षत्रात स्त्री सक्षमीकरणात  महत्िाचे योगदान वदल.े अजच्या काळात जागतृ झालेली स्त्री समाजात मोठ्या  अत्मविश्वासाने िािरत 

ऄसनू अपले हकक ि ऄवधकारासाठी सक्षमपणे ईभी अह.े  

मनिला सक्षमीकरण नियक कायदेाः 

स्िातंत्र्यानंतर मवहलांच्या विकासासाठी ि मवहला सक्षमीकरणासाठी ऄनेक कल्याणकारी योजना ि विकासात्मक कायतक्रम राबविले 

गेल्याचे वदसते. मवहलांना त्यांच्या ऄवधकाराची जाणीि व्हािी ि त्या अवथतक, सामावजक दृिीकोणतून अत्मवनभतर ि स्िािलंबी जीिन जगता याि े

म्हणनू त्यांच्यात प्रेरणा वनमातण केल्या गेल्या त्यासाठी  काही महत्िाचे कायदे करण्यात अले. त्यामळेु मवहलांच्या सक्षमीकरणाला मानिावधकार 

ईपयकु्त ठरला. या कायदयात- प्रसतुी सुविधा कायदा 1961, बालवििाह वनषेध कायदा 1976, स्त्री ऄवनि वनरुपण वनषेध कायदा1986, िे श्याितृ्ती 

वनिारण कायदा 1986, ह डंा वनषेध कायदा 1986, सती वनषेध कायदा 1987, समान िेतन कायदा 1976, घरघतुी वहसेंपासनू मवहला संरक्षण कायदा 

2005, वहदं ूिारसा कायदा 2005, वििाह नोंदणी कायदा, मेंटेनन्स ऄॅडं िेलफेऄर ऑफ पॅरेंट्स ऄॅडं वसवनऄर वसवटझनबील 2006 ि घरेल ूकामगार 

विधेयक 2008 ऄ शा कादयामळेु स्त्रीयांना अपले ऄवधकार मागता येउ लागले, या कायदयांमळेु मोठे पाठबळ वस्त्रयांना प्राप्त होउन मवहला 

सक्षमीकरणास गती वमळाली.  

      भारतात 1950 पासनू लोकशाही शासनपिती ऄमलात अली. लोकशाही शासन व्यिस्थतेत स्त्रीयांचा सहभाग महत्िाचा ठरला. 

भारतातील राजकारणात मवहलांचा सहभाग विचारात घेतल्यास ऄसे वदसते की, सन 1952 ते 1999 च्या दरम्यान भारतात लोकसंख्येच्या एकून सदस्य 

संख्येत मवहला प्रवतवनवधचे प्रमाण 6 ते 7 टकके अहे. तर राज्यसभेत हचे प्रमाण 9 ते 10टकके एिढे अहे. म्हणजेच संसद ही देशातील सिातचे सत्ताकें द्र 

ऄसनू जेथे देशाच्या विकासाचे वनणतय घेतले जातात तेथे मवहलांचे प्रमाण फारच कमी ऄसल्याचे जानिते. भारतातील राज्य विवधमंडळातील मवहला 

सदस्यांचे प्रमाणही 4 टकके एिढेचच अह.े ऄसे ऄसले तरी स्त्री सक्षमीकरणाला राजकीय िलय प्राप्त झाल ेह ेवनवितच  खरे अहे.  

भारतातील स्त्री सक्षमीकरणाः 

भारतीय संविधानानसुार 73 ि 74 संधनाद्वारा  मवहलांना 33 टकके अरक्षण ह ेमवहलांच्या सक्षमीकरणातील महत्िाचे पाउल होय. या 

संशोधनानसूार मवहलांना राजकीय के्षत्रात वनिडणकू लढविण्याकररता एक महत्िपणूत ऄवधकार प्राप्त झाला. ह ेअरक्षण ि ऄवधकार वमळाल्याने ग्रामीण 

मवहला ऄवधकावधक संख्येने ग्रामपंचायत वनिडणकूीत विजयी झाल्या अहते. 

भारतातील वजल्हा स्तरािरील वकंिा स्थावनक पातळीिरील विकासाचे सत्ताकें द्र म्हणजे पंचायत राज संस्था होय. पंचायत राज संस्थामधील 

ऄवखल भारतीय स्तरािरील मवहलांचे सरासरी प्रमाण वजल्हा पररषदेत 32 टकके तर पंचायत सवमतीत 22 टकके तर ग्रामपंचायतमघ्ये 31 टकके ऄसे 

अहे. राजकीय के्षत्रात मवहलांना परुुषांच्या तुलनेत ऄवधकाराचा समान िाटा वदसनू येत नाही. मवहलांच्या िाढत्या राजकीय सहभागामळेु ि 

ऄनभुिामळेु मवहलांच्या सशक्तीकरणचा मागत प्रशस्त झाला अह ेऄसे म्हणता येइल.   

ग्रामीण स्तर-महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतमधील एकून सभासद संक्ष्या 303545 एिढी ऄसनू त्यापैकी 101182 मवहला ग्रापंचायत सदस्य 

बनल्या.पंचायत सवमती सदस्य 1147 झाल्या अवण वजल्हा पररद सदस्य 587 वनिडून अल्या. या अकडेिारीिरुन संविधान संशोधना व्दारे मवहलांना 

ग्रामपंचायत, पंचायत सवमती, वजल्हा पररषदांमध्येच सहभाग नाही तर नेततृ्ि करण्याची संधी प्राप्त झाली. यािरून ग्रामीण मवहलांचे राजकीय के्षत्रातील 

सक्षमीकरण झाल्याचे वनवितच ईल्लेखवनय अह.े  

संविधानाने बहाल केलेल्या अरक्षणामळेु मवहलांचा राजकीय, सामावजक, शैक्षवणक  पररवस्थतीत महत्िाचा बदल झालेला अह.े अज 

मवहला स्ियंस्फूतीने ि सक्तपणे वनिडणूक प्रचारामध्ये सहभाग घेत अहते. मवहला सक्षमीकरणाच्या संदभातत मवहलांची राजकीय सहभागाची अिड 

वनमातण ि प्रगल्भता वदसनू येते. याचा पररणाम 1991 च्या लोकसभा वनिडणकूामध्ये मावहतीच्या ऄवधकाराव्दारे वदल्या गेलेल्या मतदानाची टककेिारी 

51.4 वदली गेली.1996च्या वनिडणकुीत 53.4 टकके तर 1998 च्या वनिडणूकीत ती 57.9 टकके झाली.यािरून ऄसे स्पि  होते की, मागील िीस 

िषाततील मवहलांच्या िाढत्या राजकीय सहभागामळेु ि ऄनभुिामळेु सशक्तीकरणाचा मागत प्रशस्त झाला ऄसनू मवहलाचे सक्षमीकरण झाल्याचे वदसते. 

महाराष्ट्रातील मवहलांना 11 एवप्रल 2011 साली 50 टकके अरक्षण वदल्या गेल ेअवण मवहलांचा राजकारणातील सहभाग ि संधी याकडे लक्ष िेधनू 

ऄवधकावधक मवहलांना राजकारणात सहभागी करुन घेण्याच्या दृश्टीने वनणतय घेण्यात अला. भारतातील ग्रामीण मवहला ऄवधक सक्षम होण्याच्या 

ऄनशंुगाने मवहलांचे राजकीय योगदान महत्िाचे अहे. मवहलांच्या सक्षमीकरणाच्या प्रवक्रयेत मवहलांचा राजकीय सहभाग, राजकीय संघटनांची 

सदस्यता िाढविण्याकररता प्रयत्न व्हािेत. त्याचा राजकारणािर चांगला पररणाम पडेल. लोकांचा पररचय ि जनसंपकत  िाढेल या सित घटनांमळेु त्याचा 

गुणात्मक स्तर िाढेल. मवहलांना नेततृ्ि करण्याची क्षमता िाढेल. ि त्या वनवितच सितगुणसंपन्न  होतील. मवहलांचा राजकीय के्षतातील प्रिेश म्हणज े

राजकारणाच ेअधवूनकीकरण ि मवहलांचे सक्षमीकरण होय. याचाच एक भाग म्हणजे मवहलांना वमळालेल्या ऄवधकरामुळे मवहलांनी दे शाच्या राष्ट्रपती 

पदापयंतची भमूीका पार पाडली अह.े 

स्त्री सक्षमीकरणासाठी जागतीक पातळीिरचे प्रयत्नाः- जगात दसुऱ्या जागवतक महायधु्दानंतर मवहला सक्षमीकरणाचे प्रयत्न सरुू झाल.े यनुोच्या 

स्थापनेनंतर त्याला चांगली चालना वमळाली. यात मवहलांच्या सक्षमीकरणासाठी महत्िाचे ईपाय सचुविण्यात अले. 
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1. मानिी ाऄनधकाराच्या जािीरनाम्यात समािेश- 10 वडसेंबर 1948 ला संयकु्त राष्ट्रसंघाने जावहर केलेल्या मानिी हकक जावहरनाम्यात मवहला 

हककांचाही समािेश केला गेला.  कलम 23 मध्ये समान कामासाठी समान िेतन देण्याची तरतूद केली.  स्त्री परुूषाप्रमाणे धमत वकंिा वलंग या 

घटकािरून भेद केल्या जाणार नाही ऄसेही स्पि करण्यात अले. 

2. मनिला सक्षमीकरण िरे्ष 2001-2001 ह ेिषत सरकारने मवहला सक्षमीकरण िषत म्हणनू जाहीर केल.े  8 माचत हा मवहला वदिस म्हणनू साजरा 

केल्या जातो. 

3. नलांग भेदािर ाअधारीत भेदभाि नष्ट करण्याचा ठराि 1979- गेल्या ऄनेक  िषांपासून वस्त्रयांचे शोषण होत अह ेते थांबविण्यासाठी हा ठराि 

1979 पास करून परुूषाच्या बरोबरीने ऄवधकार वमळािे म्हणनू या ठरािात तरतूदी करण्यात अल्या. 

4. राजकीय ठरािाः- राजकीय के्षत्रात मवहलांचा सहभाग िाढािा या दृिीने 1952 मध्ये यनुोने परुूषाप्रमाणे स्त्रीयांनाही राजकीय प्रवक्रयेत सहभागी 

करून घेण्याचा ठराि मंजरू केला.  त्यात मतदान करण ेि वनिडणकू लढविण ेह ेऄवधकार मान्य केल.े 

5. ाअांतरराष्ट्रीय मनिला ाअयोगाः- मवहलांच्या समस्या सोडविण्यासाठी ही संस्था कायत करते ही संस्था मवहला संदभातत अंतरराष्ट्रीय पररषदा 

अयोवजत करते. 

 पररणामाः 

  भारतातील कें द्र सरकार अवण राज्य सरकार यांनी मवहलांच्या सक्षमीकरणासाठी विकासाच्या ि कल्याणाच्या विविध योजना राबवित 

अहते. तरी मवहला सक्षमीकरणाचे ईविि ऄजनूही पणूत झाल्याचे वदसनू येत नाही. समाजात वस्त्रयांना परुुषांच्या बरोबरीने स्थान वमळविण्यासाठी 

ऄजनूही बराच कालािधी लागेल ऄसे वदसते. वलंग समानतेचा वकतीही अि अणला तरी ती साध्य होइल यासारखी पररवस्थती भारतात नाही. याचे 

कारण ऄसे अहे की, स्त्रीयांच्या विषयी ग्रामीण समाजाच्या मानवसकतेत फारसा बदल झाला ऄसे िाटत नाही. भारतीय समाज 21 व्या तकात िािरत 

ऄसला तरी स्त्रीयांच्या प्रश्नाकडे पाहतांना तो सतराव्या ऄठराव्या शकातील िततन ठेितो. त्यामळेु वस्त्रयांना समान हकक देण्याच्या बाबतीत सहसा तयार 

होइल ऄसे िाटत नाही. 

      भारतात सितच भागातील सितसामान्य लोकचं वस्त्रयांच्या प्रश्नाकडे ऄनास्थेने पाहतात ऄसे नाही तर विचारिंत वकंिा समाजसधुारक अवण 

राजकीय पढुारी देखील वस्त्रयांच्या प्रष्ट्नांकडे ऄनास्थेने बघतात ि कृती करतात. भारतीय संसदेत ि राज्य विधीमंडळात मवहलांना 33 टकके अरक्षण 

देण्याच ेप्रश्नाबाबत चालविलेली चालढकल ह े त्यांचे ईत्तम ईदाहरण होय. त्यासाठी अधवुनक काळातील ग्रामीण मवहलांचे सक्षमीकरण अिश्यक    

िाटते. 

स्त्री सक्षमीकरणासाठी उपाययोजनााः 

स्त्री सक्षमीकरणासाठी महत्िाच्या ईपाययोजना अिश्यक ऄसल्याचे वदसते. यात स्त्री वशक्षणाचे साक्षरतेचे प्रमाण िाढविण,े वस्त्रयांना 

अवथतकदृि या स्िािलंबी बनविणे, परुुषांप्रमाणे वस्त्रयांनासिुा वि शेष वनणतय प्रवक्रयेत सहभागी करुन घेण,े अवथतक व्यिहार ि संपत्तीमध्ये वस्त्रयांना 

ऄवधकार देणे, राजकारणात वस्त्रयांना योग्य प्रमाणात प्रवतवनवधत्ि देण,े प्रशासनामध्ये वस्त्रयांचे प्रमाण िाढविणे,वस्त्रयांना त्यांच्या ऄवधकाराची जाणीि 

करुन देण ेपरुुषप्रधान विचारसरणी ि मानवसकतेमध्ये बदल घडिनू अणने, विविध विकास योजना ि कायतक्रम ऄंमलबजािणीमध्ये मवहलांना प्राधान्य 

देणे महत्िाचे िाटते यासोबतच मवहलांच्या ईन्नतीसाठी सकारात्मक ईपायाची गरज िाटते. त्यात-कायद्याची ऄंमलबजािणी कडकपण ेकेली जािी. 

मवहलांचा सन्मानाची िागणकू वमळणारे लेखन ितृ्तपते्र ि पसु्तकातून प्रवसि करण्यात यािे. मवहलांचा ती ज्यावठकाणी नोकरी ऄथिा काम करते ते 

वठकाण सरुवक्षत ऄसािे ि वतचा लेंवगक छळ होणार नाही ऄशी पररवस्थती वनमातण करािी. शैक्षवणक  ऄभ्यासक्रमामध्ये मवहलांचे ऄवधकार ि मानिी 

हकक याबिलची मावहती देणरे लेख प्रकाशीत करण्यात यािेत. स्त्रीयांचे मानिी हकक ि लैंवगक हकक याबिल सितत्र जागतृी करणे गरजेच ेअहे. 

ननष्ट्कर्षष: 

 भारतात मवहलांना घटनेतील तरतूदीनसुार ज ेमानिावधकार प्राप्त झाल ेअहते त्यामळेु वतच्या सामावजक, अवथतक,शैक्षवणक ,राजकीय 

के्षत्रात बदल घडून अलेला वदसतो. प्राचीन काळापासनू तर स्िातंत्र्योत्तर काळापेक्षा वस्त्रयांचा अजचा दजात ि वस्थती चांगली अहे ऄसे वदसनू येते. 

परंतु अजही बह तांश स्िातंत्र्योत्तर भारतीय मवहला येथील परुूषांच्या तुलनेत प्रत्येक के्षत्रात ईपेवक्षत ऄसनू त्यांची प्रवतष्ठा ि समान दजात ऄजनूही 

जपल्या जात नसल्याचे वदसनू येते. घटनेतील तरतुदीनसुार भारतीय मवहलांना मानिावधकार प्राप्त झाले अह.े परंत ुप्रत्यक्षात समाजातील त्यांची वस्थती 

दयु्यम िगाततील नागररकाप्रमाणे अहे ऄसे वदसते. भारतीय राज्यघटनेने वस्त्रयांच्या विकासासाठी ि सक्षमीकरणासाठी सितकस प्रयत्न केल ेअहते. 

त्यातून वस्त्रयांच्या वस्थतीत काही प्रमाणात बदल झाल ेअहते. परंत ुभारतीय समाजात वस्त्रयांना एक अदरयकु्त दजात प्राप्त करुन देण्यासाठी मोठया 

प्रमाणात प्रयत्न करण्याची गरज अह.े मवहलांच्या दजातत सधुारणा करण्यासठी कायद े ि कायतक्रम तेव्हाच महत्िपूणत ठरतील जेव्हापयंत अपण 

समाजाचा वस्त्रयांच्या बाबतीत ऄसणारा पारंपररक दृिीकोन बदलविणार नाही तोपयंत स्त्री सक्षमीकरण झाले ऄसे म्हणने ईवचत होणार नाही.  
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सारांश: 

सशक्षा का प्रकाश व्यसक्त के सब सिंशयों एविं बाधाओ िं का सनवारण करता ह।ै सशक्षा की ज्योसत से अन्द्तर्दथसि, मानव की बुसद्ध, सववेक और 

कुशलता में वसृद्ध करती ह।ै सशक्षा जीवन के यथाथथ, सत्य, सभुासषत होने में सहायक ह।ै सशक्षा ही मानव को सनवाथण अथाथत मोक्ष प्रासि में महत्वपणूथ 

योगदान प्रदान करती ह ैपरन्द्तु हम देखते ह ैसक भारत के प्रारसभभक वैसदक काल से उत्तर वैसदक काल तक स्त्री सशक्षा की सथथसत नाजकु रही ह।ै कहा जाए 

तो स्त्री सशक्षा से विंसित रही। तथागत भगवान बुद्ध ने स्त्री को सशक्षा में प्रवेश की अनमुसत प्रदान की, और छात्राओ िं को पढ़ने-सलखने का अवसर मठों एविं 

सवहारों में समला। इसी सिंबिंध में मुसथलम काल में स्त्री सशक्षा की उपेक्षा रही, सजसका कारण पदाथ-प्रथा रहा। जनसाधारण की बासलकाएिं अपने महुल्लों के 

मकतबों में बालकों के साथ थोड़ा सा पढ़ना-सलखना सीख लेने में कुछ सफल हुई। कहा जाए तो इनकी सिंख्या अत्यन्द्त नगण्य थी। सिसिश काल में, वडु 

का घोषणा-पत्र 1854 में जन-सशक्षा अथाथत् शरूों को सशक्षा एविं स्त्री सशक्षा के प्रावधान सकये गये। सासवत्रीबाई फूले ने 01.01.1848 को सभडेवाडा, पनूा 

में थकूल खोलकर 06 छात्राओ िं में से 04 छात्रायें िाह्मण , 01 धनगर, 01 मराठा को पढ़ाना शरुू सकया। सासवत्रीबाई फूले आसपास की बसथतयों में जाती 

और लोगों को सशक्षा का महत्व समझते हुए अपने बच्िों को थकूल में भेजने के सलए पे्रररत करती थी। महामना ज्योसतबाराव फूले के सविारों एविं कृसतत्व 

से प्रेरणा ग्रहण करके सासवत्रीबाई फुले ने तत्समय सामासजक व्यवथथा से लोहा लेते हुए स्त्री-जासत के सलए सशक्षा के दरवाजे खोलने का क्ािंसतकारी कायथ 

सकया। नारी की मुसक्त सिंघषथ में सासवत्रीबाई फूले मील के पत्थर बनकर उभरी और आधसुनक भारत के प्रथम सशसक्षका का श्रेय सासवत्रीबाई फूले को जाता 

ह।ै 

प्रस्िािना: 

प्रारसभभक वैसदककाल में सस्त्रयों को भी सशक्षा प्राि करने का उदाहरण समलते ह ैजैसे-‘‘सवश्वारा, अपाला, होमशा, शाश्वती और घोषा आसद।
1
 

उपसनषदों में कुछ सशक्षण कायथ करने वाली मसहलाओ िं का भी उल्लेख समलता है लेसकन वाथतसवकता यह ह ैसक उस परेू काल में स्त्री सशक्षा बहुत सीसमत 

थी, सत्य कहा जाय तो उस काल में स्त्री सशक्षा उपेसक्षत रही, यह कहना कोई असतश्योसक्त नहीं होगी। उत्तर वैसदककाल में वणाथनसुार सशक्षा दी जाने लगी, 

सजससे स्त्री सशक्षा के असधकार से विंसित हो गई। इस सभबन्द्ध में डॉ0 ए0एस0 अल्तेकर ने बताया सक-‘‘धमथशास्त्र यगु (300 ई0 प0ू 500 ई0 ) में 

बासलकाओ िं के सलए सववाह की आय ुको कम करके 12 वषथ तक कर सदया गया और सस्त्रयों के सलए वेदाध्ययन को सनषेध कर सदया गया। इनसे उनकी 

सशक्षा को प्रबल आघात पहुिंिा।’’
2 
इससे थपि होता ह ैसक स्त्री सशक्षा अवरूद्ध हो गई। इस सिंबिंध में बाबा साहब डॉ0 आिंबेडकर बताते ह ैसक-‘‘ मन ुशरूों 

के प्रसत सजतना अनदुार था, सस्त्रयों के प्रसत भी उसके सविार उतने ही अनदुार थे। सस्त्रयों के प्रसत हीन सविारों से वह आरभभ करता ह।ै मन ुघोषणा करता 

ह-ै‘‘ सस्त्रयों को पढ़ने का कोई असधकार नहीं ह।ै इससलए उनके सिंथकार वेद मिंत्रों के सबना सकए जाते ह।ै सस्त्रयों को वेद जानने का असधकार नहीं है 

इससलए उन्द्हें धमथ का कोई ज्ञान नहीं होता। पाप दरू करने के सलए वेद मिंत्रों का पाठ उपयोगी ह।ै िूिंसक सस्त्रयों वेद मिंत्रों का पाठ नहीं कर सकती, वे उसी 

प्रकार अपसवत्र है, सजस प्रकार असत्य अपसवत्र होता ह।ै’’
3
 इससे थपि हो जाता है सक सस्त्रयों को सशक्षा पणूथतः विंसित थी। तथागत भगवान बुद्ध ने सस्त्रयों 

को सशक्षा प्राि करने की अनमुसत प्रदान की और स्त्री सशक्षा की व्यवथथा की गई। ‘‘बौद्धकाल में अनेक सवदषूी मसहलाओ िं जैसे- शील भट्टाररका, 

सवजयािंका, प्रभदुेवी, रानी सनयसनका, रानी प्रभावती गुि, सिंघसमत्रा, सम्राि हषथबधथन को बसहन शास्त्राथथ में सनपुण आसद का उल्लेख ह।ै’’
4
 इसके असतररक्त 

जो बौद्धकाल में मसहलायें अहथत हुई जैसे -‘‘महाप्रज्ञावती खेमा, दासीपतु्री पूसणथका, धभमदीया खज्जतु्तरा, सवनय-धाररणी पिािारा, जनपद कल्याणी 

आम्रपाली, आत्मदशी मसल्लका, सकसा गोतमी, िाण्डाल -कन्द्या प्रकृसत आसद का उल्लेख समलता ह।ै’’
5
 

इसी सिंबिंध में मुसथलम कालीन सशक्षा व्यवथथा में प्रायः देखने को समलता है सक ‘‘राज घराने और कुलीन पररवारों की सस्त्रयों में सशक्षा का 

प्रिलन था, सामान्द्य सस्त्रयों में सशक्षा का प्रसार नहीं हुआ।’’
6
 इसी तथ्य को ध्यान रखते हुए डॉ0 एफ0 ई0 केई ने सलखा है-‘‘ मसुलमान सस्त्रयों के 

सवशाल सामान्द्य समहू को पाररवाररक कतथव्यों को करने के सलए घरेल ुप्रसशक्षण के अलावा सकसी भी प्रकार की कोई सशक्षा प्राि नहीं हुई।’’
7
 भारत की 

स्त्री सशक्षा के सिंबिंध में सिसिश काल में भी शरुूवात किकारी रही ह ैलेसकन महामना ज्योसतराब फूले के सशक्षा सभबन्द्धी प्रयासों से अिंग्रेजी काल में वषथ 

1854 में वडु का घोषणााा पत्र जारी हुआ, सजसमें स्त्री-सशक्षा एविं जनसामान्द्य सशक्षा हतेु घोषणाएिं की गई जैसे-‘‘बासलका सवद्यालयों को सवशेष 

अनदुान एविं स्त्री-सशक्षा में सहयोगी व्यसक्तयों को प्रोत्सासहत सकया जायेगा।’’
8
 जन-सशक्षा के सभबन्द्ध में वडु का घोषणा-पत्र में घोषणा की गई सक -‘‘ 

सनथयन्द्दन ससद्धान्द्त को अथवीकृत करके, सशक्षा सभी थतर व वगथ के व्यसक्तयों हेतु सलुभ होगी एविं जन-सशक्षा के प्रसार हतेु व्यसक्तगत प्रयासों (देशी व 

समशनरी प्रयासों) को प्रोत्साहन सदया जायेगा।’’
9
 जबसक सनथपन्द्दन ससद्धान्द्त के अनसुार-‘‘ पहले कुछ उच्ि वगथ सवशेष के व्यसक्तयों को सशक्षा दी जाएगी 

तदपुरान्द्त समय के साथ-साथ सनभन वगथ की जनता उच्ि वगथ की नकल अथवा अनसुरसण करते थवयिं ही सशसक्षत हो जाएगी।’’
10
 पररणामथवरूप ‘‘उच्ि 

सशक्षा की प्रगसत तेज हुई परन्द्तु सरकार ने सजस सविार से इस ससद्धान्द्त को अपनाया था,उसमें उसे सफलता नहीं समली क्योंसक सशक्षा उच्ि वगथ से छन-

छन कर जन साधारण तक नहीं पहुिंिी।’’
11
 इसी काल में महामना ज्योसतबा राव फूले ने ‘‘01 जनवरी 1848 में जब कहीं कोई जगह नहीं समली तो 

उन्द्होंने पनूा सथथत तात्यासाहब सभडे की हवेली में लड़सकयों के सलए प्रथम थकूल खोला।’’
12
 लगभग ’’ढाई हजार वषथ बाद अछूतों के सलए सशक्षा के द्वार 

खलेु
13
 इस महान शैक्षसणक क्ािंसत का सूत्रपात करने वाले महामना ज्योसतबा राव फूले पहले भारतीय ह।ै ‘‘भारतीय समाज में स्त्री का थथान जानवरों और 
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शरूों से भी सनभन था’’ स्त्री जासत द्वारा सशक्षा प्राि करना धमथ के सवरूद्ध सकया गया पाप समझा जाता था। लेसकन इस सथथसत में भी महामना ज्योसतबाराव 

फूले ने सासवत्रीबाई फूले को सशसक्षत करके, इस देश की प्रथम सशसक्षका, अध्यासपका बनाया।’’
14

 

उदे्दश्य: 

1. भारतीय समाज की नारी को शैसक्षक उन्द्नसत के माध्यम से आत्मसनभथर बनाना। 

2. भारतीय समाज में शरू-असतशरू छात्राओ िं को सशसक्षत करना। 

साहित्रीबाई फूले: 

अगर हम भारतीय इसतहास में सशक्षा तथा सशसक्षकाओ िं का अध्ययन कर ईमानदारी से सवशे्लषण करें तो आधसुनक काल में प्रथम भारतीय 

मसहला के रूप में सासवत्रीबाई फूले का नाम पाएिंगे सजन्द्होंने सहन्द्दू धमथ में औरत होने की सजा के साथ देश की प्रथम सशसक्षका होने की कीमत भी झेली 

थी। वह बात अलग ह ैसक बाद के दौर में दसलत एविं सपछड़ी जासत की मसहलाओ िं के सलए ही नहीं बसल्क िाह्मण मसहलाओ िं के सलए भी सशक्षा के बन्द्द 

दरवाजे खलेु थे। सासवत्रीबाई ने सजन मुसश्कल पररसथथसतयों में अध्यासपका के रूप में नारी की मयाथदा और सिंकीणथता को तोड़कर स्त्री सशक्षा कायथ में अपने 

पसत को जो ससक्य योगदान सदया, वह अपने-आप में अभतूपवूथ ह।ै उदाहरण के रूप में बताना िाहता ह ाँ सक ‘‘ अध्यापन कायथ के दौरान एक बार थकूल 

जाते हुए एक कट्टर सनातनी सासवत्रीबाई के सामने  आ खड़ा हुआ। उसने उन्द्हें धमकी दी सक ‘ यसद तुम लड़सकयों और महार-मािंगों को पढ़ाना बन्द्द नहीं 

करोगी तो तुभहारी इज्जत नहीं बिेगी।’’
15
 इसके वाबजदू सासवत्रीबाई फूले भयभीत नहीं हुई और इससे बढ़कर एक नेक कायथ सकया जैसे -‘‘उन सदनों 

बहुत ही कम उम्र में लड़सकयों का सववाह अक्सर ही उम्रदराज लोगों के साथ कर सदया जाता था। ऐसे में अगर सववाह के कुछ सालों के भीतर पसत की 

मतृ्य ुहो जाती तो लड़की एकदम यवुावथथा में ही सवधवा जो जाती। इसके बाद वह घर में कैद होकर रह जाती, उसे ससफथ  सफेद कपड़ों में रहने की 

इजाजत होती, उसे अपना ससर मुिंडवाकर रहना पड़ता और वह दयनीय , आनन्द्द-सवहीन जीवन व्यतीत करती। ऐसी सथथसत में अक्सर ही ऐसा होता था 

सक पररवार का कोई सदथय लड़की की दखुावथथा का लाभ उठाता और वह थवयिं को गभथवती पाती। तब सफर उसे या तो गभथपात कराना पड़ता, उन 

सदनों यह बहुत ही जोसखपणूथ काम था या पैदा होनें के बाद बच्िे को त्याग देना पड़ता। सासवत्रीबाई फूले एविं महामना ज्योसतबा राव फूले ने सवधवाओ िं के 

साथ होने वाले इस तरह के दवु्यथवहार का सवरोध सकया।’’
16

 

 मैं एक प्रसिंग आपके समक्ष रखना िाहता ह ाँ सक सासवत्रीबाई को थकूल में पढ़ाने के सलए जाना, धमथ एविं शास्त्रों के सवरूद्ध था। धमाांध और 

कट्टर परुोसहत लोगों को दसलत शरू एविं छात्राओ िं को सशक्षा देना फूिी आिंख नहीं सहुाता था, इससलए इन्द्होंने सासवत्रीबाई की छीछालेदर करने में कोई 

कोर-कसर नहीं छोड़ी थी। ‘‘घर से बाहर सनकल कर जब वह थकूल जाती, तब राथते पर खड़े िाह्मण लोग उसे गिंदी-गिंदी गासलयािं देते, उस पर थकूतें, उसे 

पत्थर मारते, उस पर गोबर फें कते ।’’
17
 इस कसठन पररथथसतयों में सासवत्रीबाई ने छात्राओ िं को पढ़ाया। इस जानलेवा अपमान की आग को शािंसत से पीकर 

वह अपने कायों को कुशलता पवूथक से अिंजाम तक पहुिंिाया था। सासवत्रीबाई ने लोगों से हाथ जोड़कर कहा-‘‘भाईयों, मैं तो आपकी और अपनी इन 

छोिी-छोिी बहनों को पढ़ाने का पसवत्र काम कर रही ह ाँ। मझुे बढ़ावा देने के सलए शायद आप मझु पर गोबर-पत्थर फें क रह ेह।ै मैं यह मानती ह ाँ सक ये 

गोबर-पत्थर नहीं फूल हैं। आपका यह कायथ मझुे पे्ररणा देता ह ैसक उसी तरह मुझे अपनी इन बसहनों की सेवा करनी िासहए। आप सदा सखुी रहें।
18
 इस 

प्रकार वह छात्राओ िं को पढ़ाती रही। सासवत्रीबाई फूले को शरू-असतशरु, बसहष्कृत एविं उपेसक्षत मानव के प्रसत गहरी सहानभुसूत थी। उनके दखु-ददथ, पीड़ा 

की कथा-व्यथा सनुकर वह छिपिा जाती ह।ै इस सिंबिंध में सासवत्रीबाई फूले ने कहा था-‘‘ जब तक हम इस बात से पररसित नहीं हो पाते सक सभी मानव 

एक ही ईश्वर की सिंतान हैं, तब तक ईश्वर का सहीं रूप भी समझ पाना असिंभव ह।ै हम सब भाई-भाई हैं, यह महससू करना ही ईश्वर की सही पहिान का 

प्रथम सिन्द्ह ह ैऔर वही सत्य ह।ै लेसकन इस बात की ओर आिंख बिंद सकए रहना सक हम ही श्रेष्ठ हैं तथा महार-मािंग आसद को नीि होने के कारण 

अथपशृ्य (अछूत) समझना सबसे बड़ी मूखथता ह।ै जो लोग ऐसा कायथ करते ह ैऔर उसी प्रकार धमथ-आधाररत आिंडिंबर करते हैं, वे ईश्वर को सही कभी 

समझ ही नहीं पाऐ िंगे। ऊिं ि-नीि की व्यवथथा ईश्वरकृत नहीं ह।ै थवाथी मानव ने भी अपनी उन्द्नसत एविं अपने विंशजों के सहत के सलए ही यह पाखण्डी दशथन 

प्रथतुत सकया ह।ै दसूरे मानव को अथपशृ्य समझना मानवता का उद्देश्य नहीं है, इससलए हर एक व्यसक्त द्वारा अथपशथता को ठुकराने में ही व्यसक्त समाज एविं 

सिंथकृसत का परम कल्याण सिंभव ह।ै’’
19
 सासवत्रीबाई फूले इतना कहकर ही थमी नहीं। आगे भी इस सिंबिंध में कहा था-‘‘दो हजार सालों में शरू-असतशरूों 

को श्रेष्ठ ( िाह्मण ) लोगों ने ज्ञान सभपसत्त एविं सत्ता से दरू रखा। इससलए सवदेसशयों ने आक्मण करके इन तथाकसथत श्रेष्ठ लोगों को जीत सलया। हम 

केवल देखते ही नहीं रह ेबसल्क आने वाले सवदेसशयों की हमेशा मदद करते रह े। यही सच्िा इसतहास है, लेसकन क्या इसके सलए केवल उच्ि वगथ के 

लोग ही सजभमेदार नहीं है? मिुठी भर िाह्मण, क्षसत्रय एविं वैश्य घमिंड से सवदेसशयों से लड़ते रह।े वे हम से (शरू-अछूतों को) पछूते तक नही थे। देश की 

बार-बार होने वाली पराजय के सलए वे ही सजभमेदार हैं। शरू-अछूत इसके सलए सबल्कुल भी सजभमेदार नहीं ह।ै यह बात कहने का ज्ञान मझुे सशक्षा ने प्रदान 

सकया ह।ै अज्ञान, दगुथसत एविं भ्रामक सविारों के ििंगुल में फिं से शरू-अछूतों को सशक्षा देने से ही िाह्मणों की गुलामी का एहसास होगा। इससलए अगर 

सशक्षा प्रासि की हम उपेक्षा कर रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी को भी वैसी ही ददुथशा सहन करनी पड़ेगी, जैसी हम आज भगुत रह ेहैं।’’
20
 सासवत्रीबाई फुले के 

इन सविारों से थपि होता ह ैसक छात्राओ िं की सशक्षा के साथ शरू-असतशरू को सशक्षा देने का काम भी सकया। समाज सधुार की उदात्त भावना से वशीभतू 

होकर अपने दीन-हीन बिंधओु िं से हमेशा कहा करती  थीं सक -‘‘मिंसदर में दान देने से पहले अपने समाज को देख लो, शायद आपके दान की जरूरत मिंसदर 

से ज्यादा आपके समाज को हो’’
21

 

सासवत्रीबाई फूले ने शरू-असतशरू एविं सस्त्रयों को सशक्षा पाने हतेु समथथ बनाने में, अिंगेजों की भसूमका को पहिाना और अपनी कसवता 

‘‘अिंग्रेजी पढ़ो’’ में वह कहती हैं- ‘‘थवावलिंबन की हो उद्यम प्रवसृत्त, मेहनत करके ज्ञान-धन का सिंिय करो। सबना सवद्या, जीवन व्यथथ पश ुसमान, सनठल्ले 

न बैठे रहना, करो कुछ सवद्या ग्रहण।। शूर-असतशरूों के दखु दरू करने की खासतर समला है कीमती अवसर, अिंगेजी सशक्षा प्राि करने का, अिंगेजी पढ़कर 

जासतभेद की दीवारें तोड़ डालो, फें क दो भट्ट-िाह्मणों के षडयिंत्री शास्त्र-परुाणों को।’’
22

 

ससवत्रीबाई फूले ने अपनी कसवता ‘अिंग्रजी मय्या’ में वह कहती हैं- 
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‘‘अिंग्रेजी मय्या , देती ह ैसच्िा ज्ञान, 

शरूों को देती ह ैजीवन, वह तो प्रेम से। 

अिंग्रेजी मय्या , शरूों को सपलाती है दधू, 

पालती पोसती है, मााँ की ममता से। 

अिंग्रेजी मय्या , तूने तोड़ डाली जिंजीरें  पशुता की, 

और दी ह ैमानवता की भेंि, सारे शरू लोक को।।’’
23

 

सासवत्रीबाई फूले का ‘काव्य फूले’ नाम से पहला काव्य सिंग्रह 1854 में शीला पे्रस में छपा। दसूरा 1892 में महामना ज्योसतबा राव फूले की मतृ्य ुके बाद 

प्रकासशत हुआ।’’
24
 सासवत्रीबाई फूले ने दसूरे काव्य ‘‘बावन कशी सबुोध रत्नाकर’ में पेशवा यगुीन नारी को दीनहीन दशा का यथाथथ रूप में अिंसकत 

सकया।
25

 

हनष्कर्ष: 

 सासवत्रीबाई फूले के कायों की ख्यासत छाया की तरह दरू-दरू अथाथत सवदेशों तक फैली। उन्द्होंने अपना कायथ सशक्षा के के्षत्र में शरुू सकया एविं 

भारतीय समाज में नारी के साथ हो रहे दवु्यथवहार जैसे- सवधवाओ िं का ससर मुिंड़ने , सवधवा पनुसवथवाह की सहमायत की, देवदासी प्रथा का सवरोध तथा जब 

1896 के अकाल से जनता त्रासह-त्रासह कर रही थी तब सासवत्रीबाई फूले ने राहत-कायों में सहथसा सलया। सशक्षण कायों के साथ-साथ पत्र -पसत्रकाओ िं में 

लेख सलखे। भारतीय समाज की कुरीसतयों के सवरूद्ध अपनी आवाज को बुलन्द्द सक नारी जासत को सवकास की असग्रम पिंसक्त तक भेजनें में कोई कोर-

कसर नही छोड़ी । महामना ज्योसतबा राव फुले एविं सासवत्रीबाई फूले ने अपने जीवन में छात्राओ िं हतेु 18 पाठशालाये खोली । नारी सशक्षा एिंव शरू-अछूत 

मसहलाओ िं की सशक्षा का जो महत्वपणूथ कायथ सकया उसके पीछे एक दशथन था सक समाज -पररवतथन का एक प्रभावी साधन सशक्षा ही ह।ै जब शोसषत, 

बसहष्कृत और उपेसक्षत वगथ के सलए सभी ओर सशक्षा के दरवाजे बिंद थे। ऐसे सवपरीत समय में समाजोत्थान के सलए सशक्षा के महत्व को समझा पाना एक 

कसठन कायथ था, लेसकन सशक्षा के महत्व को समझाने में सासवत्रीबाई फूले सफल हुई। यह उनकी महानता को प्रकि करता ह।ै उनकी पाठशालाओ िं में 

सशसक्षत छात्रा मकु्ता सालवे, कक्षा-03 ने एक सनबिंध सलखा, सजसके कुछ अिंश - ‘‘महाराज , अब तो वेदों को सवथथव मानने वाले लोगों के सवधान का 

खिंडन करना िासहए, उसी प्रकार खदु को ‘ऊाँ िा’ सदखाने वाले सवशेषतः लड्डू खाने वाले, िाह्मण लोग यह कहते है सक वेद हमारी ही सत्ता ह।ै उसे पढ़ने 

का असधकार हमारा ही ह।ै इससे यह थपि होता ह ैसक हमारी काई भी धमथ पथुतक नहीं ह।ै यसद वेद िाह्मण का धमथ हैं यसद हमें धमथ सिंबिंसधत पथुतक देखने 

को मनाही है, तो क्या इससे यह थपि नहीं होता सक हम धमथरसहत हैं? हर, हर! इस प्रकार के वेदों का पठन करने से महापाप होता है, तो इन वेदों के 

अनसुार आिरण करने से हमें सकतना हीनत्व (दोष) लगेगा? मसुलमान लोग कुरान के आधार पर, अिंग्रेज लोग वाईबल के आधार पर और िाह्मण लोग 

वेदों के अनसुार सदनियाथ करते हैं इससलए वे अपने-अपने झठेू-सच्िे धमथ के अनुसार हम से कम-असधक मात्रा में सखुी हैं, ऐसा सदखाई देता ह।ै इससलए 

ह ेभगवान आप ही बताएिं सक हमारा कौन-सा धमथ है? यानी हम भी उसी प्रकार अनभुसूत कर सकें गे। लेसकन सजस धमथ को सबके सलए बताकर एक जासत 

उसका लाभ लेती है, असधकार जताती है, वह धमथ एक खाना खा रह ेव्यसक्त का दसूरों द्वारा मुिंह ताकने जैस धमथ होगा, इससलए इस प्रकार के इस धमथ को 

पथृ्वी से नि करना आवश्यक ह,ै और ऐसे धमथ का थवासभमान मन में रखना भी तुच्छ ह।ै’’ ऐसी, थी फूले पाठशाला की छात्रा। परम पजू्य बाबा साहब 

डॉ0 आिंबेडकर ने इस छात्रा के सनबिंध को पढ़ा था और मन ही मन में थवीकृसत। आज सासवत्रीबाई फूले की छात्राओ िं को भी याद सकया जाता ह।ै धन्द्य है 

सासवत्रीबाई, सजन्द्हें शत् शत् नमन ; सजन्द्होंने नारी की उन्द्नसत में अपना अभतूपवूथ योगदान सदया। 
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सारािंश:  

सकसी भी समाज व राष्ट्र में सिंतुलन बनान ेके सलए जरूरी ह ैकी वहााँ परुुषों तथा सियों के मध्य लैंसगक समानता स्थासपत की जानी चासहए। 

आज आधसुनकता की जीवन शैली को अपनाने के बावजदू भारतीय समाज लैंसगक समानता के मामले में बहुत सपछड़ा हुआ ह।ै सही मायनों में देखा 

जाए तो लैंसगक समानता का न होना ही समाज मे असिंतुलन और अपराध को जन्म देता ह।ैयह बहुत जरूरी ह ै सक हर के्षत्र में चाहे वह सशक्षा हो, 

राजनीसत हो, रोजगार हो, अवसर या असधकार हो हर छेत्र में लैंसगक समानता को ध्यान में रखा जाना चासहए। सजस तरह एक ससक्के के दोनों पहलओु िं 

की समानता ह ैठीक उसी तरह समाज के दोनों पहलओु िं िी तथा परुूष के मध्य भी लैंसगक समानता होनी चासहए। सरकार द्वारा लैंसगक समानता के स्तर 

को ऊिं चा उठाने हतेु कई योजनाएिं लागू की जा रही हैं सकिं तु सफर भी भारत इस मामले में सपछड़ा हुआ ह।ै अब आवश्यकता है समाज के बुसनयादी ढािंच े

को बदलकर दसकयानसूी सोच को ख़त्म करने की। लैंसगक समानता के सलए समाज से न केवल सियों को बसकक सशसक्षत वगग को भी जनजागरण का 

कायग करना होगा | 

बीज शब्द: लैंसगक समानता , आधसुनक यगु, लक्ष्य , समता, भागीदारी ,सिंसाधन , सगुमता,आसद | 

प्रस्तावना : 

 लैंसगक समानता का अथग (MEANING OF GENDER EQUALITY) 

लैंसगक समानता को अिंग्रेजी में जेण्डर इक्यसुलटी (Gender Equality) कहते हैं। यह दो शब्दों से समलकर बना ह-ै सलिंग (Gender) + समानता 

(Equality) । सलिंग समाज में तीन होते हैं परन्त ुसामासजक व्यवस्था में दो ही सलिंग भाग लेते हैं— िी (Feminine) व परुुष (Masculine)। 

समानता शब्द से आशय ह-ै दोनों के साथ एकसमान व्यवहार सकया जाये। उनसे सकसी भी आधार पर भेदभाव न सकया जाये। 

लैंनगक समानता आशय एविं पररभाषा : 

लैंसगक समानता या जेंडर समानता वह अवस्था ह ैजब सभी मनषु्ट्य अपने जैसवक अिंतरों के बावजदू सभी अवसरों, सिंसाधनों आसद के सलए 

आसान और समान पहुिंच प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें अपना भसवष्ट्य सवकससत करन ेमें समानता, आसथगक भागीदारी में समानता, जीवन शैली के तरीके में 

समानता, उन्हें सनणगय लेने की स्वतिंत्रता दने ेमें समानता, उनके जीवन में लगभग हर चीज में समानता लाने की अनमुसत दी जानी चासहए। 

  लैंसगक समानता को जेंडर इक्वसलटी भी कहा जाता है और इसे सलिंग को ध्यान में ना रखके अवसरों और सिंसाधनों तक समान पहुिंच की 

सस्थसत के रूप में पररभासषत सकया जाता ह,ै और सनणगय लेने और आसथगक भागीदारी ससहत; सबना सकसी पक्षपात के सभी सवसभन्न आवश्यकताओ िं, 

आकािंक्षाओ िं और व्यवहारों का मकूयािंकन करना भी कहा जाता ह।ै  लैंसगक समानता का अथग यह नहीं की समाज का प्रत्येक व्यसि एक सलिंग का हो 

असपतु लैंसगक समानता का सीधा सा अथग समाज में मसहला तथा परुुष के समान असधकार, दासयत्व तथा रोजगार के अवसरो भी समान रूप से प्रदान 

करना ह।ैलैंसगक समानता , सजसे लैंसगक समानता या सलिंगों की समानता के रूप में भी जाना जाता ह ै, आसथगक भागीदारी और सनणगय लेने ससहत, सलिंग 

की परवाह सकए सबना सिंसाधनों और अवसरों तक पहुिंच की समान सगुमता की सस्थसत ह;ै और सलिंग की परवाह सकए सबना सवसभन्न व्यवहारों, 

आकािंक्षाओ िं और जरूरतों को समान रूप से महत्व देन ेकी सस्थसत। 

" सलिंग समानता की अवधारणा का अथग ह ै"मसहलाओ िं और परुुषों के सलए उनकी सिंबिंसधत आवश्यकताओ िं के अनसुार सनष्ट्पक्षता। इसमें 

समान व्यवहार या व्यवहार शासमल हो सकता है जो अलग है लेसकन सजसे असधकारों, लाभों, दासयत्वों और अवसरों के सिंदभग में समकक्ष माना जाता 

ह"ै[ 1] 

लैंसगक समानता लक्ष्य है, जबसक लैंसगक तटस्थता और लैंसगक समानता ऐसे व्यवहार और सोचने के तरीके हैं जो लक्ष्य को प्राप्त करन ेमें 

मदद करते हैं। जेंडर समता , सजसका प्रयोग सकसी सस्थसत में जेंडर सिंतुलन को मापने के सलए सकया जाता ह,ै लैंसगक समानता हाससल करन ेमें मदद कर 

सकता ह ैलेसकन अपने आप में यह लक्ष्य नहीं ह।ै लैंसगक समानता समान प्रसतसनसधत्व से असधक ह,ै यह मसहलाओ िं के असधकारों से दृढ़ता से जड़ुी हुई ह ै

, और अक्सर नीसत में बदलाव की आवश्यकता होती ह।ै 2017 तक , लैंसगक समानता के सलए वैसिक आिंदोलन ने मसहलाओ िं और परुुषों के अलावा 

सलिंग के प्रस्ताव को शासमल नहीं सकया है , या सलिंग बाइनरी के बाहर सलिंग पहचान को शासमल नहीं सकया है । 
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यसूनसेफ का कहना ह ै सक लैंसगक समानता "का अथग ह ै सक मसहलाओ िं और परुुषों, और लड़सकयों और लड़कों को समान असधकार, 

सिंसाधन, अवसर और सरुक्षा प्राप्त ह।ै इसके सलए यह आवश्यक नहीं ह ै सक लड़सकयािं और लड़के, या मसहलाएिं और परुुष समान हों, या उनके साथ 

व्यवहार सकया जाए। सबककुल एक जैसे।" [2]वैसिक स्तर पर, लैंसगक समानता प्राप्त करने के सलए मसहलाओ िं और लड़सकयों के सखलाफ हासनकारक 

प्रथाओ िं को समाप्त करन ेकी भी आवश्यकता है, सजसमें यौन तस्करी , िी-हत्या , यदु्धकालीन यौन सहिंसा , सलिंग वेतन अिंतर , [3] और अन्य उत्पीड़न 

रणनीसत शासमल हैं । यएूनएफपीए ने कहा सक, "उनके मानवासधकारों की पसुि करन ेवाले कई अिंतरराष्ट्रीय समझौतों के बावजदू, परुुषों की तुलना में 

मसहलाओ िं के गरीब और अनपढ़ होने की सिंभावना असधक ह।ै सिंपसि के स्वासमत्व, ऋण, प्रसशक्षण और रोजगार तक उनकी पहुिंच कम ह।ै यह आिंसशक 

रूप से परुातनपिंथी रूसढ़यों से उपजा है मसहलाओ िं को पररवार की रोटी कमाने वाली के बजाय बाल-वाहक और गसृहणी के रूप में लेबल सकया जा रहा 

ह।ै [4] उनके राजनीसतक रूप से ससिय होने की सिंभावना परुुषों की तुलना में बहुत कम है और घरेल ूसहिंसा के सशकार होने की सिंभावना असधक ह ै। " 

[5] 2017 तक, लैंसगक समानता सिंयिु राष्ट्र के सत्रह सतत सवकास लक्ष्यों ( एसडीजी 5 ) में से पािंचवािं है । लैंसगक असमानता को सिंयिु राष्ट्र सवकास 

कायगिम की मानव सवकास ररपोटग द्वारा प्रसतवषग मापा जाता ह ै। 

लैंनगक समानता हेतु भारतीय सिंनवधान के कानूनी प्रावधान : 

लैंसगक असमानता को ख़त्म करने के सलए हमारे सिंसवधान में कई प्रावधान बनाए गए हैं । ऐसे बहुत सारे काननू है जहािं सारे व्यसि को 

समानता का असधकार देता ह ै । इसमें शासमल प्रावधान ह ै– " अनचु्छेद 14 , अनचु्छेद 15 , अनचु्छेद 16 और इसके असतररि वोट डालने का 

असधकार । हमारा सिंसवधान नागररकों के सलए स्तर की समानता और अवसर प्रदान करती ह ै। इसी िम में मसहलाओ िं को भी वोट डालने का असधकार 

प्राप्त हैं। सिंसवधान का अनचु्छेद 14 "  6 कहता ह ै– ‗भारत राज्य – के्षत्र में सकसी व्यसि को सवसध के समक्ष समता से अथवा सवसधयों के समान सिंरक्षण 

से राज्य द्वारा विंसचत नहीं सकया जायेगा।‘ भारत के प्रत्येक व्यसि को समानता का असधकार प्रदान करता ह ै , जो सक दशे के सभी नागररकों के बीच 

अयसुियिु सवभेद को वसजगत करता ह ै। सिंसवधान का अनचु्छेद 15 कहता है – ‗राज्य सकसी नागररक के सखलाफ ससफग  धमग, मलू, विंश, जासत, सलिंग, 

जन्मस्थान या इनमें से सकसी के आधार पर कोई भेद नहीं कर सकता ह‘ै। सिंसवधान का अनचु्छेद 15 ( 3 ) कहता ह ै– ‘ राज्य को सियों और बालकों 

के सलए कोई सवशेष उपबिंध ( Provision ) करन ेसे सनवाररत ( Prevented ) नहीं करेगी ‗। सिंसवधान का अनचु्छेद 15 ( 4 ) कहता ह ै– ‗राज्य को 

सामासजक और शैसक्षक दृसि से सपछड़े हुए नागररकों के सकन्हीं वगों की उन्नसत के सलए या अनसुूसचत जासतयों और अनसुसूचत जनजासतयों के सलए कोई 

सवशेष उपबिंध करन ेसे सनवाररत नहीं करेगी‘। सिंसवधान का अनचु्छेद 16 ( 1 ) कहता ह ै– ‗राज्य के अधीन सकसी पद पर सनयोजन या सनयसुि से 

सिंबिंसधत सवषयों में सभी नागररकों के सलए अवसर की समता होगी‘। सिंसवधान का अनचु्छेद 16 ( 2 ) कहता ह ै– ‗राज्य के अधीन सकसी सनयोजन या 

पद के सिंबिंध में केवल धमग, मलूविंश, जासत, सलिंग, उद्भव, जन्मस्थान, सनवास या इनमें से सकसी के आधार पर न तो कोई नागररक अपात्र होगा और न 

उससे सवभेद सकया जाएगा‘। भारत में मसहलाओ िं के सलये बहुत से सिंवैधासनक सरुक्षात्मक उपाय बनाये हैं । इन सभी प्रावधानों के बावजदू देश में 

मसहलाएिं के साथ आज भी सद्वतीय श्रेणी के नागररक के रुप में व्यवहार सकया जाता हैं , परुुष उन्हें अपनी कामकु इच्छाओ िं की पसूतग करन ेका माध्यम 

मानते हैं , मसहलाओ िं के साथ अत्याचार अपने खतरनाक स्तर पर हैं , दहजे प्रथा आज भी प्रचलन में हैं , कन्या भ्रणू हत्या आज भी कई जगहों पर 

प्रचसलत ह ै। 

भारत ने मैक्ससको कायगयोजना (1975), नैरोबी अग्रदशी (Provident) रणनीसतयााँ (1985) और लैसगक समानता तथा सवकास एविं शािंसत 

पर सिंयिु राषर् महासभा सत्र द्वारा 21वीं शताब्दी के सलय ेअिंगीकृत "बीसजिंग सडक्लरेशन एिंड पल्ेटफामग फॉर एक्शन को कायागन्सवत करन ेके सलये और 

कारगवाइयााँ एविं पहलें" जैसी लैंसगक समानता की वैसिक पहलों की असभपसुि की ह।ै ―बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ िं‖, ―वन स्टॉप सेंटर योजना‖, ―मसहला 

हकेपलाइन योजना‖ और ―मसहला शसि कें द्र‖ जैसी योजनाओ िं के माध्यम से मसहला सशिीकरण का प्रयास सकया जा रहा ह।ै इन योजनाओ िं के 

सियान्वयन के पररणामस्वरूप सलिंगानपुात और लड़सकयों के शैसक्षक नामािंकन में प्रगसत देखी जा रही ह।ै आसथगक के्षत्र में आत्मसनभगरता हतेु मदु्रा और 

अन्य मसहला कें सद्रत योजनाएाँ चलाई जा रही हैं। 

लैंसगक असमानता को दरू कर समानता लाने के सलये काननूी प्रावधानों के अलावा सकसी देश के बजट में मसहला सशिीकरण तथा सशशु 

ककयाण के सलये सकय ेजाने वाले धन आविंटन के उकलेख को जेंडर बजसटिंग कहा जाता ह।ै दरअसल जेंडर बजसटिंग शब्द सवगत दो-तीन दशकों में वैसिक 

पटल पर उभरा ह।ै इसके ज़ररय ेसरकारी योजनाओ िं का लाभ मसहलाओ िं तक पहुाँचाया जाता ह―ैजेंडर बजसटिंग' अपेक्षाकृत एक नई अवधारणा ह ैसजसका 

उद्देष्ट्य लोकसनसधयों के आविंटन में, मसहलाओ िं और बासलकाओ िं के सलए इसके प्रभाव की पहचान करके, सलिंग (जेंडर) सवषयक समानता लाना ह।ै इसका 

उद्देष्ट्य सिंसाधनों का उसचत और कुषलतापवूगक सवतरण ससुनसष्ट्चत करना ह ैऔर इस प्रकार सनणगय लेने की प्रसिया में मसहलाओ िं की भागीदारी बढ़ाना ह ै

जो सक उनके जीवन का एक स्वरूप प्रदान करते हैं। इसका उद्देष्ट्य सरकार तथा नागररक समाज को सलिंग (जेंडर) पररप्रेक्ष्य से राष्ट्रीय और / अथवा 

स्थानीय बजटों का सवष्ट्लेषण के उपयोग का समथगन करना ह।ै 

वैसिक नीसतयािं और भारत सरकार ने मसहलाओ िं की प्रसस्थसत में सधुार तथा समाज में सलिंग सवषयक समानता स्थासपत करने के सलए अनेक 

उपाय सकए हैं। असधकतर नीसतगत हस्तके्षप और सिंस्थागत समथगन सलिंग (जेंडर) सवषयक समानता तथा सलिंग सवषयक न्याय, रोजगार और आय सजृन, 
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शैक्षसणक और कौषल सवकास, राजनीसतक भागीदारी में वसृद्ध इत्यासद ससुनसष्ट्चत करके मसहलाओ िं की असधकाररता और प्रगसत के सलए कायग सकए हैं। 

सरकार के सिंस्थागत समथगन और अन्य सनयोसजत तथा नीसतगत हस्तके्षप से धीमी गसत के बावजदू भी भारत में सलिंग (जेंडर) सिंबिंसधत सवकास सचूकों में 

सधुार हुआ ह।ै भारत सरकार द्वारा कायागसन्वत योजनाओ िं और कायगिमों से मसहलाओ िं की सस्थसत में बोधगम्य सधुार हो सका ह ैतथा यह भी प्रत्यक्ष बोध 

हुआ ह ैसक आज जीवन के सवसभन्न सवककपों की दृसि से मसहलाएिं बेहतर सस्थसत में हैं। लैंसगक समानता हतेु आधसुनक यगु में बहुत कुछ कायग करन ेकी 

आवश्यकता है 

ननष्कषष: 

हमारे समाज के सवकास के सलए लैंसगक समानता  अत्यिंत आवश्यक हैं। मसहला और परुुष समाज के मलूाधार ह ैऔर समानता एक सुिंदर 

और सरुसक्षत समाज की वो नींव ह ैसजसपर सवकास रूपी इमारत बनाई जा सकती हैं। लैंसगक समानता के बीच में भेदभाव की सोच समझकर बनाई गई 

एक खाई ह,ै सजससे समानता तक जाने का सफर बहुत मसुश्कल भरा हुआ बन जाता हैं। इस सफर लैंसगक समानता के द्वारा अत्यिंत आसन बनाना होगा 

।लैंसगक समानता का उद्देश्य परुुषों और मसहलाओ िं के बीच सभी सीमाओ िं और मतभेदों को दरू करना ह।ै यह परुुष और मसहला के बीच सकसी भी प्रकार 

के भेदभाव को समाप्त करता ह।ै सलिंग समानता परुुषों और मसहलाओ िं दोनों के सलए समान असधकार और अवसर ससुनसित करती है, चाहे वह घर पर हो 

या शैक्षसणक सिंस्थानों में या कायगस्थलों पर। लैंसगक समानता राजनीसतक, सामासजक और आसथगक समानता की गारिंटी दतेी ह।ै 
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संरक्षण ईद्योग स्थापनेसाठी ईद्योजकांना ऄनदुान-सहाय्य स्वरूपात मखु्यतः पत संलग्न  ऄथगसहाय्य (भांडवली ऄनदुान ) प्रदान करते. प्रधानमंत्री  

क्रकसान संपदा योजनेतील संबंक्रधत घटक योजनांतगगत सहाय्य करत महाराष्ट्रात अतापयांत, 3 मेगा फूड पाकग  , 62 शीतसाखळी प्रकल्प, 12 कृषी 

प्रक्रिया समहू,  39 ऄन्न प्रक्रिया ईद्योग , मागास अक्रण ऄग्रेक्रषत संलग्न 12 प्रकल्पाची क्रनक्रमगती अक्रण 26 ऄन्न चाचणी प्रयोगशाळांना ऄन्न प्रक्रिया 

ईद्योग मंत्रालयाने मंजरुी क्रदली अह.े 

मागील काही काळात भारतातील ईद्योग अक्रण स्टाटगऄपचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले अह.े याची सवागत चांगली गोष्ट म्हणजे यात 

मक्रहलांचे प्रमाण देखील मोठे अह.े एखादी मक्रहला जेव्हा ईद्योग सरुू करण्याचा क्रवचार करते, त्यावेळी क्रतच्यासमोर ऄनेक ईडचणी ईभ्या राहतात. मात्र 

ऄशा काही सरकारी योजना अहते, ज्याद्वारे मक्रहलांना ईद्योगासाठी अक्रथगक मदत क्रमळू शकते.  

शोधक्रनबांधाची उक्रिष््टये : 

 १.ऄन्नप्रक्रिया ईद्योगातून मक्रहलांसाठी ऄसणाऱ्या नवीन संधी ऄभ्यासणे.  

 २. ऄन्नप्रक्रिया ईद्योगातील मक्रहलांचा  क्रवकास ऄभ्यासणे . 

 ३.ऄन्नप्रक्रिया ईद्योग वाढीसाठी शासनाच्या योजना  ऄभ्यासणे . 

प्रस्तािना : 

 स्त्री हा ऄथगव्यवस्थेतील एक महत्वाचा घटक अहे.एकूण श्रमपरुवठयातील ४८ टक्के श्रमपरुवठा ज्या घटकापासून प्राप्त होतेा तो म्हणजे 

‘स्त्री’ घटक होय.अपल्या देशात खपू मोठया प्रमाणात क्षमता ऄसलेले मनषु्ट्यबळ अह.ेयातील मक्रहलांचा वाटाही क्रततकाच महत्वाचा अह.ेअजच्या 

काळातील स्त्री ही क्रशक्षणामळेु सक्षम झाली.स्वत:च्या पायावर अक्रथगकदषॄ्टया ईभी राक्रहली अहे.ईद्योग क्रवश्वाचा क्रवचार करता क्रस्त्रयांसमोर वेगवेगळ्या 

पातळयांवरचा संघषग अहे , ऄगदी वैयक्रिक जबाबदा–यांपासनू सामाक्रजक पाक्रठंब्यापयांत. 

भारतातील साधारण: १० टक्के ईदयोग मक्रहला ईदयोजकांकडून राबक्रवले जातात.Global Women Entrepreneurship ररपोटगनसुार – 

भारताचा िमांक ३१ देशांत २९ अह.ेखादयपदाथाांच्या  व्यवसायाबरोबरच मक्रहलांनी आतरही के्षत्रात अपला ठसा ईमटवणे ऄत्यावश्यक 

अह.ेजगभरात मक्रहलांनी अपल्या कायागचा ईदयोजकतेत ठसा ईमटवला अह.ेऄपारंपाररक ईदयोगांमध्ये देखील भारतात मक्रहला अघाडीवर 

अहते.देशातील मक्रहलांमध्ये ईदयोजक होण्याची प्रचंड क्षमता अहे. मक्रहलांचे ईदयोजकतेत ऄसलेले प्रमाण Master Card Index of Women 

Entrepreneurs च्या ऄहवालात नमदू करण्यात अले अह.ेत्यात ५४ देशांच्या ऄथगव्यवस्थेचा अढावा घेण्यात अला.त्यात भारताला ४१.७ गुणांक 

क्रमळून भारताचा ४९ वा िमांक लागला अहे.५४ देशांना ऄसे िमांक देताना  मास्टरकाडगने अक्रशया प्रांतात मध्यपवूेकडील देश,अक्रिका,ईत्तर 

ऄमेररका, ऄमेररका,यरुोप देशाचा क्रवचार केला. 

जगातील एकूण मक्रहला कामगारांमध्ये या प्रदेशात ७८.६ मक्रहला मनुष्ट्यबळ याक्रठकाणी कायगरत ऄसल्याचे सवेक्षणावरून नमदू करण्यात 

अले अह.ेगेल्या काही वषाांत देशातील ऄन्नप्रक्रिया ईद्योगाची वाक्रषगक वाढ १५ टक्के वेगाने होत अहे. झपाटय़ान ेहोणारी ही वाढ लक्षात घेता पढुील 

पाच वषाांत या के्षत्रात ३५ लाखांहून ऄक्रधक तज्ञ व्यिींची गरज भासणार अह.े त्यामळेु साहक्रजकच या के्षत्रात कररऄरच्या ईत्तम संधी ईपलब्ध होउ 

शकतात. 

मक्रिलाांना उद्योगासाठी आक्रथिक मदत करणाऱ्या सरकारी योजना :-मागील काही काळात भारतातील ईद्योग अक्रण स्टाटगऄपचे प्रमाण मोठ्या 

प्रमाणात वाढले अहे. याची सवागत चांगली गोष्ट म्हणजे यात मक्रहलांचे प्रमाण देखील मोठे अह.े ज्याद्वारे मक्रहलांना ईद्योगासाठी अक्रथगक मदत क्रमळू 

शकते.त्या योजना पढुीलप्रमाणे – 

१.सेंट कल्याणी योजना : सेंरल बँक ऑफ आकं्रडयाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या योजनेसाठी ईद्योग, शेती, हडँीिाफ्ट्स, जेवणाचा व्यवसाय, कपडे 

बनवणे, ब्यटूी, कँक्रटन, हॉटेल, लायबे्ररी, एसटीडी/झॅरोक्स बूथसाठी काम करणाऱ्या मक्रहला ऄजग करू शकतात.  

२.देना शक्ती योजना : या योजनेंतगगत देना बँक कृक्रष, ईत्पादन, मायिो िेक्रडट, क्रकरकोळ व्यापार ऄथवा छोट्या स्तरावरील ईद्योगासाठी मक्रहलांना 

20 लाखांपयांतच ेकजग देते.  

३.अन्नपुणाि योजना : या योजन ेऄंतगगत फूड कॅटेररंगचा ईद्योग करणाऱ्या मक्रहलांना सरकार 50 हजार रुपयांपयांतचे कजग देते. ह ेपैसे मक्रहला ईद्योजक 

अपल्या क्रहशोबाने भांडी, क्रिज, भांड्यांचे स्टँड, क्रमक्सर ऄशा गोष्टी खरेदी करू शकतात. 
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४.मुद्रा योजना : पंतप्रधान मदु्रा योजन ेऄंतगगत येणाऱ्या राष्ट्रीय बँकेद्वारे ब्यटूी पालगर, ट्यशून सेंटर, टेलररंग यकू्रनट आत्यादी छोट्या ईद्योगासाठी कजग 

क्रदल ेजाते. यामध्ये 50 हजार ते 50 लाखापयांतचे कजग क्रमळू शकते. 10 लाखांपेक्षा कमी कजागसाठी कोणतेही तारण ठेवण्याची गरज नाही. 

५.स्त्री शक्ती पॅकेज : या योजनेत मक्रहलांना 2 लाखांपेक्षा ऄक्रधकच्या कजागवर व्याजामध्ये 0.05 टक्के सटू क्रमळते. 5 लाखांपयांतच्या कजागसाठी 

तारणाची गरज लागत नाही. 

६.भारतीय मक्रिला बँक उद्योग कजि : ही योजना भारतीय मक्रहला बँकेद्वारे सरुू करण्यात अली होती. मक्रहलांना ईद्योगासाठी व्याजदरात 0.25 टक्के 

सटु क्रमळते. कजग परत करण्यासाठी 7 वषाांचा कालावधी क्रमळतो. 

७. ओररएांट मक्रिला क्रिकास योजना : ओररएंटल बँक ऑफ कॉमसगतफे या योजनेत ऄशा मक्रहलांना कजग क्रमळते, ज्यांचा ईद्योगात 51 टक्के मालकी 

हक्क अहे. 10 लाख ते 25 लाखांपयांतच्या कजागसाठी तुम्हाला कोणतीही तारण ऄथवा ठेवीची गरज नाही.  

८.मक्रिला उद्यम क्रनधी योजना : छोट्या स्तरावर ईद्योग सरुू करण्याचा क्रवचार करत ऄसलेल्या मक्रहलांसाठी या योजनेंतगगत पंजाब नॅशनल बँक अक्रण 

स्मॉल आडंस्रीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ आकं्रडयाद्वारे कजग क्रदले जाते. 

पायाभूत सधुारणेतून अन्न प्रक्रियेला पुढील घटकाांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात चालना क्रमळत असल्याचे क्रदसनू येते. 

1. जागक्रतक स्तरावरील ऄन्नधान्य ईत्पादनांच्या बाबतीत भारत चीनच्या पढेु अह.े दधू, केळी, अंबा, पेरू, पपइ, अले, भेंडी अक्रण मांस 

क्रनक्रमगतीमध्ये भारताचा प्रथम िमांक लागतो. 

2. वाटाणा, बटाटे, चहा, टोमॅटो, तीळ अक्रण आतर ऄनेक महत्त्वाच्या वस्तूंच्या क्रनक्रमगतीमध्ये भारत जगात दसुऱ्या िमांकावर अह.े 

3. ऄन्नप्रक्रिया के्षत्रातील रोजगार अक्रण रोजगाराच्या दृष्टीने कारखान्यांची संख्या अक्रण ईत्पादन दृष्टीने क्रतसऱ्या स्थानी अह.े 

जागक्रतक स्तरािर अन्नप्रक्रिया के्षत्रामध्ये भारत: 

1. भारतातील ऄन्नप्रक्रिया ईद्योगातील धान्य, साखर, खाद्यतेल, पेये व डेऄरी ईत्पादने ह ेप्रमखु ईद्योग अहते. 

2. ऄन्न-अयात करण्यासाठी देशाचे धोरणात्मक भौगोक्रलक स्थान अक्रण प्रक्रियायुि पदाथाांच्या क्रनयागतीसाठी भारत ऄनकूुल अहे. 

3. भारतात फळे अक्रण भाज्यांमध्ये २ टक्के, समदु्री मासे १०.५ टक्के, मांस २.७ टक्के अक्रण कुक्कुटपालनामध्ये ६.७ टक्के प्रक्रियेचे प्रमाण अहे 

4. भारतात २०१३-१४ मध्ये प्रक्रिया ईद्योगामध्ये ७.१ टक्के वाढीची नोंद अह.े आडंस्रीजच्या वाक्रषगक सवेक्षणानुसार (एएसअय) देशातील 

नोंदणीकृत ऄन्न प्रक्रिया ईद्योगांची एकूण संख्या ३७,१७५ अह.े तक्रमळनाडू (१४ टक्के), तेलंगणा (१० टक्के), महाराष्ट्र (८ टक्के) अक्रण पंजाब 

(७.५ टक्के)  या राज्यांतील नोंदणीकृत खाद्यान्न अहे 

के्षत्रानूसार अन्नप्रक्रियेच्या सांधी ; 

१. डेअरी के्षत्र: 

1. भारतात समुारे १४६ दशलक्ष मेक्ररक दधुाचे ईत्पादन होते.   वाढती मागणी लक्षात घेउन डेऄरी ईत्पादनांच्या बाजारपेठेत फ्लेवडग दही, लोणी, 

सगंुधी दधू, चीज आत्यादीची क्रनक्रमगती होणे गरजेचे अह.े 

2. नवीन मलू्यवक्रधगत दगु्ध ईत्पादने, अधकु्रनक पॅकेक्रजंग तंत्र, व्हलॅ्य ूऍडेड डेऄरी प्रॉडक् ट, प्रोसेक्रसंगसाठी कोल्ड चेन अक्रण नवीन टेक् नॉलॉजीची क्षमता 

वाढवणे अवश् यक अहे. 

२. फळे आक्रण भाजीपाला: 

1. केळी, पपइ, अंबा अक्रण पेरूच्या ईत्पादनामध्ये भारत ऄग्रेसर अहचे. तसेच बटाटे, मटार, कोबी अक्रण फूलकोबी ईत्पादनामध्ये भारताचा जगात 

दसुरा िमांक अहे. 

2. परेुशा पायाभतू सोयी (कोल्ड चेन, प्रक्रियेच्या पायाभतू सोयीसुक्रवधा), खाद्य प्रक्रकया अक्रण पॅकेक्रजंग यांसह ऄपव्यय पातळी कमी करण्यास मदत 

करणाऱ्या ईपिमांमध्ये गुंतवणकू करण्यास प्रचंड संधी अह.े 

३. माांस आक्रण पोल्री: 

1. भारतात दरवषी ५.३ दशलक्ष मेक्ररक मांस क्रनक्रमगती होते.  

2. कुक्कुटपालनात प्रक्रियेचे प्रमाण ६ टक्के अहे, तर मांसामध्ये २१ टक्के अह.े 

3. स्वच्छ अक्रण सरुक्रक्षत मांस ईत्पादनासाठी भारतीय ग्राहकांच्या मागणीनसुार प्रक्रिया अक्रण कोल्ड चेनमध्ये पायाभतू सकु्रवधांमध्ये मोठी संधी 

अह.े 

४. सागरी उत्पादने: 

1. ९.६ दशलक्ष मेक्ररक ईत्पादनासह भारत जगात दसुऱ्या िमांकाचा मत्स्य ईत्पादक देश अह.े  

2. भारतात २३ टक्के सागरी ईच्पादनांवर प्रक्रिया होते. समदु्री ईत्पादनांच्या साठवणुकीसाठी अवश् यक ऄसणाऱ्या शीतसाक्रहत्याच्या क्रवकासासाठी 

भारतामध्ये प्रचंड संधी ईपलब्ध अह.े 

3. ५. कोल्ड चेन भारतात दरवषी ४०० दशलक्ष मेक्ररक प्रक्रियायिु पदाथग तयार होतात. 
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izLrko.kk  

lekt jFkkp ,d izeq[k pkd Eg.kwu vki.k tsOgk fL=pk mYys[k djrks- lektkP;k LokLF;klkBh gs nksUgh pkd leku vl.ks 

xjtssps vlrs- vls vki.k tsOgk Eg.krks] rsOgk efgykauk loZp {ks=kr leku la/kh feGk;yk ikfgts- ijarw cksVkoj ekst.;kbRkD;kp lqf’k{khRk 

fL=;k iq:”kkaP;k [kkan;kyk [kkank nsowu dke djrkr vls fnlwu ;srs- ijarw vktgh vkFkhZdn`”V;k nqcZy fdaok lkekftdn`”V;k nqcZy 

vlysY;k efgykaP;k ckcrhrhy fp= gs fonkjdp vkgs- v’kk osGh lektkP;k leku ikrGhoj L=hyk eq[; izokgkr vk.k.;klkBh 

lektkrhy loZP;k loZ L=h;kauk Lokra«;] leku gDd o leku la/kh feGwu R;kaP;k drZ̀Ro’khy dykxq.kkauk fodlhr gks.;kl laiq.kZ oko 

feG.ks gkp L=h Lokra«;kpk y<;kiq<hy egRokpk iaza’u vkgs- efgyk lcyhdj.k dj.ks Eg.kts iq:”kkauk fgrohus fdaok R;kaP;kis{kk efgykaps 

Js”BRo fl/n dj.ks uOgs] rj efgykauk R;kaP;k uSlfxZd xq.k/keZ] {kerk] ijaijk] ;kaP;klg lekursus okxfo.ks gks;- L=h lcyhdj.k Eg.kts 

dk; \ rj L=h;kauk oSpkfjd Lokra«; feG.ks rlsp lkekftd] vkFkhZd] /kkehZd] lkaLd`frd] oSpkfjd ikrG;koj leku ntkZ iznku dj.ks- 

L=h gk Lora= ?kVd ek.kwu rhyk fodklkP;k izfdz;sr cjkscjhpk ntkZ nsowu lekfo”V dj.ks= FkksMd;kr L=h lcyhdj.k gh mFkG fdaok 

ojojph cksy.;kiqjrh ladYiuk ulwu R;kr vusd xkaHkhrkFkZ nMysys vkgsr- Eg.kwu frpk eqGkiklwu o la’kks/kukRed vH;kl gks.ks xjtsps 

vkgs-  

Hkkjrkr efgyk vtqugh nqÓe LFkkukaoj vkgsr- R;k vkFkhZd o lekkftdn”̀V;k nqcZy rlsp fuHkZj vkgsr- i.k orZeku fLFkrhr 

fL=;kae/;s f’k{k.k o rRle dkj.kkeqGs tkx:drk ok<rp pkyyh vkgs- R;keqGs L=h lcyhdj.kkP;k ladYiuspk fopkj xkaHkh;kZus dj.ks 

xjtsps vkgs- Eg.kwu L=h l{kehdj.k dls vlkos R;kps Lo:i vko’;drk rlsp fofo/k iSyw ;koj izdk’k Vkd.ks xjtssps vkgs- 

m|h”Vs- 

1- Efgyk lcyhdj.kkpk vFkZ Li”V dj.ks  

2- Efgyk lcyhdj.kkP;k fofo/k ‘kklu ;kstukaP;k vH;kl dj.ks- 

3- efgyk lcyhdj.kkr ‘kklfd; ;kstukaph Hkqehdk rikl.ks- 

la’kks/kui/nrh - 

izLrqr ‘kks/kfuca/k gk f}rh; lk/kulkeqxzhoj vk/kkfjr vkgs- ;klkBh fofo/k ekflds] xzaFks] nSfud orZekui= rlsp osxosxG;k 

iqLrdkapk vH;kl dsyk vkgs- 

efgykaps vkFkhZd vkf.k lkekftd lcyhdj.k ¼empowering women socially and economical½ 

efgykauk lektkr lUeku izkIr d:u ns.;klkBh vkVZ vkWQ fyOghaxus lektkrhy fofo/k Lrjkojhy efgykauk vkRe lUeku 

varxZr etcqrh vkf.k jpukRed fodklkl dkj.khHkqr gksrhy vls efgyk vkrk loZ leL;kaoj ekr djr vkgsr- vkiys dkS’kY;] 

vkRefo’okl vkf.k mi;ksxhrsckcr vxzslj gksrkuk fnlrkr- vkiY;k dqVwacke/;s brj efgykalkBh vkf.k lektke/;s ‘kkarhps vkf.k 

ldkjkRed lkekftd ifjorZukps izfruh/khRo djrkuk fnlrkr- 

vkVZ vkWQ fyOghaxus efgykalkBh dsysys 6 dk;Zdze 

1- vkFkhZd Lokra«;  

2- eqykaps f’k{k.k 

3- ,p-vk;-Ogh@,Ml 

4- ty dk;Zdze  

5- usr`Ro fodkl 

6- lkekftd l{kehdj.k 

f’k{k.kknokjs efgyk lcyhdj.k-¼women empowerment through education½ 

thoukr izxrh djk;ph vlys rj f’k{k.k gs vR;ar izHkkoh ek/;e vkgs- efgykaph izxrh vkf.k l{kehdj.kklkBh f’k{k.kkis{kk tkLr 

ifj.kkedkjd dk; vlw ‘kdrs- vkVZ vkWQ fyOghaxps f’k{k.kknokjs ns’kkrhy dkukdksij;krhy xzkeh.k eqyh vkf.k efgykauk leku] ntkZus 

Lk{ke cufoys- efgyk lcyhdj.kklkBh jkT; ‘kklu usgehp ldkjkRed n`”Vhdksu Bsowu osxosxG;k ekxZkus R;kauk enr djr vlrs= efgyk 

Lokoyach o Lo;aiq.kZ OgkO;kr R;kapk fodkl Ogkok ;klkBh ‘kklu vusd ;kstuk jkcor vkgsr- 

efgyk lcyhdj.kklkBh ‘kklukP;k ;kstuk  

1- cykRdkj fiMhr] ySafxd ‘kks”k.k fiMhr ckyd vkf.k ckyhdk fiMhrkadjhrk euks/kS;Z ;kstuk ¼efgyk o ckyd½- cykRdkj vkf.k vWflM 

gYY;krhy fiMhr efgyk o ckyds ;kaP;k iquoZluklkBh vkFkhZd lgkî iqjfo.ks ;klkBh egkjk”Vz ‘kklukdMwu euks/kS;Z ;kstuk jkcfo.;kr 

;sr vkgs- 
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cykRdkj vkf.k gYyk fiMhrakuk >kysY;k ekufld vk?kkrwu lkoj.ks loZkRk egRokps vlrs- R;kpcjkscj R;kauk vkFkhZd enr 

oSn;fd; vkf.k dk;ns’khj enr rlsp leqins’ku lsok miyC/k d:u ns.ksgh egRokps vkgs- ;k loZ xks”Vhapk fopkj d:u jkT;krhy efgyk 

vkf.k ckyfodkl foHkkx euks/kS;Z vaeyctko.kh djhr vkgsr- ;k fiMhrkauk 1 yk[k :i;kaph vkf.k fo’ks”k izdj.kkea/;s 10 yk[k :i;akph  

vkFkhZd enr ns.;kr ;srs- ek- mPp U;k;ky; funsZ’kkuwlkj ;kstusP;k vkFkhZd fud”kkae/;s cny d:u lq/kkfjr euks/kS;Z ;kstuk ykxw 

dj.;kr vkyh vkgs- 

2- flaxy foaMks flLVhe 

;k ;kstusvarxZr vtZ Lohdkj.;kiklwu rs vkFkhZd lkgkî iqjfo.ks ;kckcrph loZ izfdz;k jkT;] ftYgk fo/khd lsok izk/khdj.k ;kauk 

gLrkarj.k dj.;kr vkyh vkgs- TTPA vf/kfu;e varxZr eqyhapk lekos’k lq/kkfjr ;kstuke/;sTTPA vf/kfu;ekavarxZr lqVdk dj.;kr 

vkysY;k eqyhaukgh lgkî dj.;kr ;srs-  

3- ek>h dU;k HkkX;Jh ;kstuk 

1 vkWxLV 2017 iklwu efgyk vkf.k ckyfodkl egkjk”Vz ‘kklukrQsZ loZizFke ^^ek>h dU;k HkkX;Jh^^ ;k ;kstusph vaeyctko.kh lq: 

>kyh vkgs- ;k ;kstusr ‘kklu [kkyhyizek.ks vkFkhZd lgkî iznku djrs- 

1- ,d eqyxh- 18 o”ksZ dkyko/khlkBh :i;s 50]000@& 

2- nksu eqyh- izR;sd eqyhP;k ukos :i;s 25]000@& 

;kpk ykHk 7-5 yk[k jqi;kai;Zr ekfld mRiUu vlysY;k dqVwackuk vkf.k T;kauh QDr dkSVqafcd fu;kstu izek.ki= lknj 

dsY;kuarj ;kpk ykHk feGrks- izR;sd lgk o”kkZauh tek >kkysys O;kt dqVwafc; dk<w ‘kdrkr-  

‘kklukus vkFkhZd o”kZ 2017-2018 yk eqnr BsohP;k fuehZrhlkBh 20 dksVh vkf.k 2018-2019 yk 14 dksVh :i;s forjhr 

dj.;kr vkyssys vkgsr- 

4- ,dkfRed ckyfodkl ;kstuk ¼vk;-lh-Mh-,l½ 

vk;flMh,l gk Hkkjr ljdkjus iq<kdkj ?ksowu lq: dsysY;k midzekaiSdh ,d vkgs vkf.k rh jkT;krhy efgyk o ckyfodkl 

foHkkxkekQZr dk;kZUohr dj.;kr gksrks- ;k ;kstuse/;s ygku eqykauk iks”k.k vkgkj] vkjksX; fuxk] ‘kkGkiqoZ f’k{k.k lsok ladfyr Lo:ikr 

iqjohyh tkrs- ygku ckydkaP;k vkjksX; vkf.k iks”k.kkP;k leL;k R;kaP;k fdaok frP;k ekrspk fopkj u djrk lksMfork ;s.sk ‘kD; ukgh- 

vkf.k Eg.kwup ;k midzekph O;kIrh fd’kksjkoLFksrhy eqyh] xHkZorh efgyk vkf.k Lrunk ekrk ;kaP;kekQZr foLrkj.;kr vkyh vkgs- vk;-

lh-Mh-,l- gk midze eqykauk vkf.k ekrkauk R;kaP;k xkokr fdaok okMkZr loZ ik;kHkqr vko’;d lsok ,df=ri.ks iqjohyh tkrs- rlsp gh 

;kstuk ‘kgjh >ksiMiV;ke/kwu VI;kVI;kauh foLrkjyh vkgs- 

jkT;kr vk;-lh-fM-,l- mizdekps ,dq.k 553 izdYi dk;Zjr vlwu 364 xzkeh.k rj 85 vkfnoklh foHkkxkr vkf.k ‘kgjh 

>ksiMiV;ke/;s 104 vkgsr- 

;k ;kstusvarxZr ykHkkF;kZauk iqjfo.kr ;s.kkj;k dkgh izeq[k lsok iq<hyizek.ks- 

1- iqjd iks”k.k vkgkj 

2- ylhdj.k 

3- vkjksX; rikl.kh 

4- lanHkZ vkjksX; lsok 

5- vukSipkfjd ‘kkykiqoZ f’k{k.k 

6- iks”k.k vkf.k vkjksX; f’k{k.k 

5- csVh cpkvks csVh i<kvks ;kstuk- 

jkT;krhy ckyd fyax o`/nkarxZr dj.;kP;k izeq[k m|s’kkus jkT;kP;k efgyk vkf.k ckyd fodkl foHkkxkus dsanz ‘kklukph csVh 

cpkvks csVh i<kvks ;kstuk chM] tGxko] vgenuxj] cqy<k.kk] vkSjaxkckn] okf’ke] dksYgkiwj] mLekukckn] lkaxyh vkf.k tkyuk ;k ngk 

ftYg;kae/;s dk;kZUohr dsyh vkgs- csVh cpkvks csVh i<kvks ;k ;kstusph m|h”V;s iq<hyizek.ks vkgsr- 

1- L=hHkqz.k gR;kauk izfrca/k dj.ks 

2- eqykaP;k thohrkph vkf.k laj{k.kkph dkGth ?ks.ks 

3- eqyhaP;k f’k{k.kkph vkf.k lkekftd lgHkkxkaph uksan dj.ks 

fnukad 15 twu 2016 iklwu fgaxksyh] lskykiwj] iq.ks] ijHk.kh] ukf’kd] ykrwj] ;k vfrjhDr ftYg;kaP;k lekos’k lnj ;sktusr 

dj.;kr vkyk vkgs- ‘kkl.k fu.kZ; fn- 6 vkWxLV 2018 uwlkj moZfjr 19 ftYg;kar lnj ;kstuk dj.;kr vkyh vkgs- ns’kke/;s egkjk”Vz 

jkT; gs vls vkgs dh] R;ke/khy tGxko vkf.k mLekukckn ftYg;kauk izHkkoh leqnk; izfrc/nrk izlqrh iqoZ fyax funk.k ifj{k.k] 

iqoZladYiusph vaeyctko.kh rlsp eqyhauk ckG f’k{k.kkr l{ke cufo.ks ;k {ks=kr mYys[kfu; dk;kZcnny fo’ks”k iqjLdkjkus ekuuh; ea=h 

efgyk cky fodkl ea+=ky; ¼Hkkjr ljdkj½ ;kaP;k gLrs fn- 24 tkusokjh 2016 jksth jk”Vzh; ckyhdk fnok’kh lUekuhr dj.;kr vkys 

vkgs- 

6- cky laxksi.k laLFkk ¼lh-lh-vk;½ 

efgyk vkf.k ckyfodkl foHkkxkyk tk.kho vkgs dh] ckydkaps laj{k.k Eg.ktsp ckydkauk vlysY;k laHkkO; okLrfod o ftohrkP;k 

rlsp O;DrhP;k vkf.k ckydkP;k vlysY;k /kksD;kiklwu j{k.k dj.ks] eqykaps dks.kR;kgh izdkjs uqdlku gksow u;s Eg.kwu eqykapk nqcGsi.kk 

deh dj.ks vkf.k ,dgh eqy lkekftd lqj{kk dopkP;k ckgsj tk.kkj ukgh] ;kph dkGth ?ks.ks ts pqdwu dopkP;k ckgsj iMrhy R;kauk 

;ksX; rs laj{k.k nsowu vkf.k enr nsowu iqUgk rs lkekftd dopkr vk.k.ks- laj{k.k gk izR;sd eqykpk vf/kdkj vlyk rjh dkgh eqys 

vf/kd nqcZy vlrkr- vkf.k R;kaP;kdMs brjkais{kk vf/kd y{k ns.;kph vko’;drk vlrs- ;k eqykauk lqjf{kr okrkoj.k iqjfo.;kcjkscjp 
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brj eqys loZ vf/kdkjkaph ckylaj{k.k dk;nk lyXu vkgs- ;k ckch y{kkr ?ksowu foHkkxkus 1100 is{kkgh vf/kd cky laxksi.k oLrhx`gkaps 

tkGs r;kj dsys vkgs- 

7- efgyk leqins’ku dsanz- 

;k dsanzke/;s vR;kpkj fiMhr ¼ efgyk vkf.k ckyd ½ >kkysY;k ekufld vk?kkrwu ckgsj iM.;kl enr dj.;klkBh leqns’kukph 

enr iqjfo.;kr ;srs-  

8- vR;kpkj fiMhr efgykalkBh lkfo=hckbZ Qqys cgqm|s’kh; efgyk dsanz- 

;k ;kstusnokjs vR;kpkj fiMhr efgykauk lYyk vkf.k ekxZn’kZu iqjfo.;kr ;srs- v’kk fiMhrkalkBh gh dsanzs ekxZn’kZu vkf.k 

dk;ns’khj enrh ckcrhr lYyk feG.;kps rlps jkstxkj vkf.k O;kolk;hd izf’k{k.k feGoh.;kps fBdk.k vlrs-  

9- bafnjk xka/kh ekr`Ro lg;ksx ;kstuk- 

;k ;kstusps eqG mf|”V xHkZorh vkf.k Lruik.k dkyko/khr efgykauk osru uqdlku HkjikbZ Eg.kwu jks[k jDde ns.ksrlsp R;kauk iks”k.k 

vkgkj miyC/k djwu R;kaP;k vkjksX;kph fLFkrh lq/kkj.ks-xHkZorh efgysus uksan.kh dsY;kuarj rhyk ‘kklukrQsZ feG.kkjs vkFkhZd ykHk ?ksrk 

;srkr= ‘kklukdMwu nksu gIR;kae/;s ,dq.k :i;s 6000 enr fnyh tkrs- izFke izlqrhP;k e/;s ,dq.k :i;s 6000 vkf.k ckyd lgk 

efgU;kaps >kY;koj 3000 :i;s ns.;kr ;srkr- 

10- fd’kksjh ‘kDrh ;kstuk- 

fd’kksj o;krhy eqyhauk cky fookgkps vkf.k okjaokj eqykauk tUe ns.;kps vkjksX;koj gks.kksj nq”ifj.kke rlsp larqyhr vkgkjkps vkf.k 

fgjO;k ikysHkkT;k [kk.;kph vko’;drk b-ckcrps vkjksX; vkf.k LOkPNrslaca/kh f’k{k.k rlsp izf’k{k.k ns.ks] ;k ;kstusvarxZr fd’kksjhdjhrk 

fd’kksjh esGkok] fd’kksjh vkjskX; f’kchj vls fofo/k izdkjps dk;Zdze vax.kokMh dsanz ikrGhoj vk;ksthr dsys tkrkr- T;k fd’kksjhauk 

jDrk{k; >kyk vlsy v’kk eqyhauk vk;Zu QkWyhd vWflMP;k xksG;k nsowu fo’ks”k izf’k{k.k fnys tkrs- 

11- fujkJhr efgyk] fd’kksjo;hu ekrk] vR;kpkj fiMhr efgyk ;kaP;klkBh jkT; efgyk x`gs ¼18 rs 60 o”ksZ½  

;k efgykauk okLrO;kdjhrk lqjf{kr vkf.k lajf{kr okrkoj.k vkf.k eqyHkwr lqfo/kk iqjfo.;kr ;srkr- fiMhrkaps fookg vkf.k jkstxkj 

;kaP;knokjs iquoZlu lqfu’phr dsys tkrs- R;kauk jkT;kr 1 efguk OkkLRkO; >kkY;kuarj izfr ykHkkFkhZ gtkj jqi;s] 500 :i;s] frP;k 

ifgY;k eqykadjhrk vkf.k 400 :i;s rhP;k nqlj;k eqykdjhrk ekfld vuqnku Lo:ikr ns.;kr ;srkr- 

12- nsonklh dY;k.k ;kstuk- 

nsonkflauk fuokZgkdjhrk vkf.k R;kauk o R;kaP;k eqyhauk fookgkdjhrk vuwnku ns.;kr ;srs- R;kaP;k eqykauk ‘kkys; x.kos’k rlsp brj 

‘kkyksi;ksxh lkfgR; ?ks.;kdjhrk vuwnku ns.;kr ; srs- rlsp nsonkflP;k eqykalkBh oLrhx`gkph lks; iqjo.;kr ;srs-  

13- lqdU;k ;kstuk- 

eqyhaP;k tUekckcr lektkr ldkjkRed fopkj jqtfo.;klkBh vkf.k ckyfookgkaps izek.k jsk[kwu eqyhapk tUenj ok<fo.;klkBh 1 

tkusokjh 2014 iklwu jkT;kr lqdU;k ;kstuk lq: dj.;kr vkyh- 

14- lkfo=hckbZ Qqys dU;k dY;k.k ikfjrks”khd ;kstuk 

1 fdaok 2 eqyhaoj dqVwacfu;kstukph ‘kL=fdz;k dj.kkj;k tksMI;kauk izksRlkgu feGkos Eg.kwu jkT;kr lkfo=hckbZ Qqys dU;k dY;k.k 

ikfjrks”khd ;kstuk jkcfo.;kr ;srs- 

lekjksi 

efgyk lcyhdj.kklkBh ‘kklukus ;k ;kstuk dk<Y;k vlY;k rjh ;kph ekfgrh cj;kpnk efgykai;Zar iksgpr ukgh- R;keqGs 

;kstusiklwu R;k oafpr jkgrkr- Eg.kwu ‘kklukus ;kstuk R;kaP;ki;Zar iskgpo.;kpk iz;Ru dsyk ifkgts- rlsp efgykauh ns[khy ;k ;kstuspk 

Qk;nk ?ksryk ikfgts R;keqGs efgyk vkFkhZdǹ”V;k l{ke gksrhy- vkf.k lekt lq/kkj.kk gks.;kl enr gksbZy- 

lanHkZ 

1- L=h pGoGhph okVpky--- dey Hkxr 

2- l[kh lg;knzh efgyk mn;kstd 

3- http//:womenchild.maharashtra.gov.in 

4- Art of Living in  India 

5- Women empower  

6- efgyk o ckyds dk;ns ¼fodkl fiMh;k½ 
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izLrkouk% 

 nSuafnu thoukr vxnh lgt fofo/k Hkwfedk ikj ikMr efgyk lektkP;k vk/kkjLraHk cuY;k vkgsr- d/kh izseG dU;k] rj d/kh 

okRLkY;iq.kZ ekrk] rj d/kh l{ke lgpkfj.kh v’kh fofo/k ukrh vR;ar dq’kyrsus vkf.k dkseyrsus R;k fuHkkor vlrkr- vls vlys rjh 

txkP;k ikBhoj c&;kp fBdk.kh lektkdMwu R;kaP;kdMs nqyZ{k gksrkuk fnlrs-rlsp efgykauk lkekftd vR;kpkjkauk] vkfFkZd ijkoyafcRp] 

lkekthd vlekurk bR;knhauk cGh iMrkr- vuknh dkGkiklqu efgykaojhy gh ca/kus R;kaP;k oS;Drhd o O;olklhd fodklkP;k vkM 

;sr vkgs- 

 Hkkjrh; lektO;oLFksr L=h&iq:”kkauk feG.kk&;k vf/kdkjkr o ntkZr dekyhph fo”kerk fnlqu ;srs- fL=;kauk feG.kkjh 

nq¸;eRRokph] dfu”Brsph i’kqrqY; okxuqd ghp eqGkr ?k`.kkLin vkgs- ygkui.kh fL=;kauk oMhy] fookgkuarj irh vkf.k o`n/kkidkGkr 

eqykaP;k opZLok[kkyh jkgqup Lor%ps O;ogkj fuf’Pkr djkos ykxrkr-,dk vFkkZus L=hyk vk;q”;Hkj dsoG nklh Eg.kqu thou txkos 

ykxrs- frph ‘kkfjjhd ] vkfFkZd] ekulhd] cSn/khd v’kk loZ cktqus dwpacuk gksrkuk vk<Gr vkgs- v’kk osGh fL=;kauk iqjsls laj{k.k nsoqu 

R;kaP;k ?kljysY;k ntkZr lq/kkj.kk dj.;kP;k mnns’kkus vusd dY;k.kdkjh ;k stukaps vk;kstu dj.;kr vkys vkgs- R;kpk lfoLrj vk<kok 

izLrqr ‘kks/kfuca/kkr ?ks.;kr vkyk vkgs- 

efgyk lcyhdj.k Eg.kts dk; % 

 lcyhdj.k fdaok l{kehdj.k Eg.kts ,[kkn;kyk lkeF;Zoku fdaok vlerksykP;k ckcrhr Lor% fu.kZ; ?ks.ks tls dh f’k{k.k] 

lgHkkx] vkfFkZd Lokra«;] xfrekurk] lkoZtfud fBdk.kh Hkk”; dj.ks ] gDdkacnny tkx:drk vaeyctko.kh o jktdh; leHkkx 

bR;knh- efgyk lcyhdj.k gs dsoG lRrsps okVi] iquZokVi fdaok lgHkkxkiqjrsp e;kZfnr ulqu R;ke/;s lkekftd] vkfFkZd o laLFkkRed 

O;oLFksrhy cny vis{khr vkgsr-  

 efgyk lcyhdj.kkph ladYiuk 1985 e/khy uSjksch ;sFkhy tkxrhd efgyk ifj”knsr mn;kl vkyh- lcyhdj.kkpk vFkZ 

Eg.kts lkekftd lRrk fadaok vf/kdkj o lalk/kukojhy fu;a=u ;kps fL=;kauk gDd iznku dj.ks gks;- 

lcyhdj.kkph xjt% 

01½ ns’kkP;k lokZafx.k lk/kulaiRrhP;k fodklklkBh lcyhdj.k xjtsps vkgs- 

02½ efgyk lcyhdj.kkeqGs L=h&iq:”k loZZ Lrjkoj lekurk izLrkfir gksbZy R;keqGs lerksy fodkl ladYiuk vfLrRokr ;sbZy- 

03½ L=h ?kVdkauk ekufld] lkekftd] vkfFkZd fodklkdfjrk lcyhdj.k vko’;d vkgs- 

04½ efgykaps vkjksX;] ekulUeku ok<o.ks]thoueku mapko.ks] lektkr fuHkZ;rsus tx.ks- 

05½ efgyk lcyhdj.kkP;k n`”Vhus lerksy lgk¸;kdfjrk Lokoyacu] efgyk dkS’Y;] LokF; n`”Vhdks.kkrqu ldkjkRed cny ?kMoqu 

vk.k.;klkBh  

     efgyk l{kehdj.k vko’;d vkgs- 

06½ iq:”kkauk L=hP;k R;kxkPkh] drZO;kph]lguf’kyrsph tk.kho ;kdfjrk efgyk lcyhdj.k- 

07½ efgykaps laxB.k vkf.k R;kaP;kojhy vU;k;] vR;kpkj] xqUgsxkjh nqj gks.;kdfjrk efgykaps lcyhdj.k gks.ks vko’;d vkgs- 

vH;klkph mfÌ”V;s% 

01½ efgyk lcyhdj.k gh ladYiuk letwu ?ks.ks- 

02½ efgyk lcyhdj.kklkBh jkco.;kr vkysY;k dsanz ‘kklukP;k ;kstukapk vH;kl dj.ks- 

03½ efgyk lcyhdj.kklkBh jkcysY;k jkT; ljdkjP;k ;kstukapk vk<kok ?ks.ks- 

04½ efgykapk lkekftd o vkfFkZd ntkZ ‘kkldh; ;kstukaeqGs mapkoyk vkgs- 

Lka’kks/ku i/nrh % 

 izLrqr ‘kks/kfuca/k gk nq¸;e lk/ku lkexzhoj vk/kkjhr vlqu R;ke/;s fofo/k lanHkZ xzaFk] fofo/k ekfldkrhy ys[k] ‘kkldh; 

vgoky] lkIrkfgds] orZekui=krhy ys[k] ‘kkldh; izdk’kus] baVjusV bR;knhapk vk/kkj ?ksÅu ‘kks/kfuca/k iw.kZ dj.;kr vkyk vkgs- 

efgykaP;k vkfFkZd l{kehdj.kklkBh ‘kklukps iz;Ru%& 

efgykaP;k l{kehdj.kklkBh dsanz rlsp jkT; ‘kklu usgehp ldkjkRed Hkwfedsrwu osxosxG;k ekxkZus R;kauk enr djrss- 

efgyk Lokoyach Lo;aiw.kZ rlsp R;kP;k lokZafx.k fodklklkBh ‘kklu vusd ;kstuk jkcor vkgs R;kpk lfoLrj vk<kok iw<hyizek.ks ?ksoq- 

dsanz’kklukus fL=;kaP;k lcyhdj.kklkBh jkcoysY;k ;k stuk- 

01½ efgyk Lok/kkj ;kstuk% 

 ;k varxZr fujk/kkj] fujkfJr] dSnh efgyk ]uSlfxZd vkiRRkheqGs fujk/kkj >kysY;k vR;kpkjkl cGh iMysY;k] gqaaMkxzLr ] ,p-

vk;-Ogh- ,M~lxzLr bR;knhizdkjP;k efgykauk LosPNsus izos’k fnyk tkrks- lu 2001&02 iklqu ;k ;kstusl lq:okr >kysyh vkgs- dsanz 
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‘kklukdMwu efgykaps f’k{k.k] laxksi.k] izf’k{k.k vkf.k iwuZolu dj.;klkBh vuqnku fnys tkrs rlsp jkT; ‘kklu vkf.k Lo;alsoh laLFkkaP;k 

ek/;kekrqu lnj ;kstuk dk;kZfUor dsyh tkrs- 

02½ ik;yV izkstsDV % 

 uSfrdn`”V;k ladVkr lkiMysY;k] os’;k O;olk;krwu iksyhlkauh lqVdk dsysY;k fL=;k o eqyhaps Lo;aloh laLFksP;k ek/;kekrwu 

laxksiu ] f’k{k.k] izf’k{k.k] izfrlkn nsÅu iquZolu dj.;klkBh dsanz ‘kklukus gh ;kstuk dk;Zjr dsyh vkgs- 

03½ lcyk %    

 fd'kksjo;hu eqyhae/khy vkjksX; fo”k;d iz’ukaph lksMo.kwd dj.;klkBh 19 uksOgascj 2010 iklqu Hkkjrkrhy 200 ftY;kr 

jktho xka/kh fd’kksjo;hu eqyhaps lcyhdj.k ¼ lcyk ½ ;kstuk lq: dj.;kr vkyh- ;k varxZr 50 VDds dsanz ‘kklu o 50 VDds jkT; 

‘kklu iks”ku vkgkjkoj [kpZ djrkr- 

04½ uksdjh dj.kk&;k efgykalkBh olrhx`gs% 

 uksdjh dj.kk&;k ,dV;k] fookghr] vfookghr] fo/kok] ?kVLQksVhr efgyk o ftps ok”khZd mRiUu 16000 :Ik;s is{kk deh 

vkgs v’kh efgyk frP;k eqykalg olrhx̀gkr jkgw ‘kdrs- dsanz ‘kklukrQsZ Lo;alsoh laLFksl tehu [kjsnhl 50 VDds o bekjrhP;k 

cka/kdkekl [kpkZP;k 75 VDds vuqnku ns.;kr ;srs- 

05½ tasMj ctsVhax % 

 fyaxHkkokRed vk;ke y{kkr ?ksÅu ekaMysY;k vFkZ ladYikl tasMj ctsVhax Eg.krkr- efgykaP;k fof’k”V xjtk iq.kZ dj.;klkBh 

vFkZladYikl ldkjkRed —rhph rjrwn dsyh tkrs Eg.ktsp vFkZladYikr efgyk fodklklkBh Hkjho foRrh; rjrqn dsyh tkrs- 

06½   bafnjk xka/kh ekr`Ro lg;ksx ;kstuk % 

 xHkZorh o Lrunk ekrkaph izlwrhiwohZ o izlwrhuarj gks.kk&;k jkstxkjkph gk.kh Hk:u dk<.;kP;k mnns’kkus dsanz ‘kklukus 

2010&11 iklqu gh ;kstuk lq: dsyh vkgss- ;k varxZr 19 o”kkZis{kk tkLr o;kP;k xHkZorh] Lrunk ekrkauk izlwrhiwoZ 03 eghus o 

izlwrhuarj 01 efguk vls 16 vkBoM;kdfjrk 800 :Ik;s izzek.ks enr feGrs- 

07½ L=h ‘kDrh iqjLdkj % 

 Hkkjrhl lektkr fL=;kaph ekufldrk cny.;klkBh o efgykauk fofo/k {ks=kr dke dj.;kl mRrstu ns.;klkBh L=h ‘kDrh 

iqjLdkj fnyk tkrks- Hkkjrh; lektkr L=hps LFkku cGdV dj.ks o okbZV o`Rrhps mPPkkVu dj.ks bR;knhalkBh gk iqjLdkj ns.;kr ;srks- 

iqjLdkjkps Lo:Ik 3]60]000 @& : jks[k lUekufpUg vls vlqu gk iqjLdkj njo”khZ 8 ekpZ jksth efgyk fnu ;k fno’kh uoh fnYyh 

;sFks iznku dssyk tkrks- 

efgyk lcyhdj.kklkBh jkT; ‘kklukP;k fofo/k ;kstuk% 

01½ fttkekrk vk/kkj foek ;kstuk% 

 gh ;kstuk 1es 1999 iklwu lq: dj.;kr vkyh- egkjk”Vªkrhy jfgok’kh vlqu nkfjnz; js”ks[kkyhy dqVwaackrhy dqVwacizeq[kkps 

vi?kkrkr fu/ku fdaok dk;eps viaxRo vkY;kl R;kaP;k dqVwackrhy L=h yk ‘kklukdMqu 25]000 # vFkZ lgk¸; fnys tkrs-  

02½ ‘kkldh; efgyk jkT;x`gs % 

 18 rs 60 o”ksZ o;ki;ZarP;k fujk/kkj] fujk{khr] ifjrDR;k] dqekjhekrk] ladVxzLr o v’kk vR;kpkjkyk cGh iMysY;k efgykauk 

vkJ;] laj{k.k o eqyHkwr lqfo/kk iqjowwu R;kaps ukSdjh] fookg o O;olk; ;k ekxkZps iquZolu dj.;kdfjrk ‘kkluk ekQZr 16 ftYg;kr 

,dq.k 20 efgyk olrhx`g lw: dsys vkgsr- 

03½ efgyk eaMGkauk lgk¸;d vuqnku% 

 uksan.khd`r efgyk eaMGkekQZr efgyk izzf’k{k.k dasnzknokjs vkfFkZd n`”V;k ekxkl dqVwackrhy efgykauk Vadys[ku] gLrdyk] 

[kkn;inkFkZ cufous] f’koudyk bR;knh O;olk;hd izf’k{k.k ns.;kr ;srs- ;klkBh efgykeaMGkauk 43]000@&# okf”kZd vko`Rrh vuqnku 

ns.;kr ;srs- 

04½ vukFk eqyhaP;k fookgkl vFkZlgk¸; %  

 ‘kkldh; Lo;alsoh laLFkkaps vukFkky;s] vk/kkjx`gs o brj loZ laLFkke/khy vukFk eqyhaP;k fookgklkBh 15]000 :Ik;s vuqnku 

‘kklukekQZr fnys tkrs R;kiSdh 10]000 :Ik;s jk”Vªh;d`r cWadsr xqarfo.;kr ;srkr o 5000 :Ik;kps lalkj mi;ksxh lkfgR; ?ks.;kr ;sr s- 

05½ Lo;afl/nk ;kstuk% 

 Lo;algk¸; cpr xVkn~okjs la?kfVr efgykae/;s vkjksX;] f’k{k.k] LoPNrk] gDd o vf/kdkj] jktdh;] vkfFkZd lkekftd fodkl 

bR;knh fo”k;kackcr tkx`rh fuekZ.k dj.ks- efgykauk vkfFkZd L=ksr miyC/k d:u ns.ks- fodklkRed loZ ;kstukaps ,d=hdj.k d:u ,d 

lokZaaxhu ;kstuk efgykaiq<s ekaM.ks bR;knh izdkjph mn~nh”V izkIrhlkBh lu 2000&01 iklqu ‘kklukus gh ;kstuk lq: dsyh vkgs- 

06½ vk’kk ¼ ,-,l-,p-, ½ ;kstuk % 

 Lu 2003&04 iklqu ns’kkrhy loZ [ksM;kr vWfdzMsVsM lks’ky gsYFk odZj ¼ vk’kk ½ ;kaP;k ek/;kekrwu ?kjks?kjh HksVh nsowu 

efgykalkBh cky vkjksX;kP;k laca/kh ekfgrh vkf.k lsok miyC/k d:u ns.ks gs ;kstusps izeq[k dke vkgs- 

 v’kk osxosxG;k ;kstukaaP;k ek/;ekrwu dsanz o jkT; ‘kklu osGksosGh efgyk lcyhdj.kklkBh iz;Ru’khy vlrkr- ojhy loZ 

;kstukaf’kok; fofo/k efgyk laca/kh dk;ns] Lo;alsoh laLFkk] jkT; ?kVusthy rjrqnh LFkkfud LojkT; laLFkkae/khy efgyk vkj{k.k o fofo/k 

;kstukn~okjs Hkkjrkr lcyhdj.k ?kMowu vk.kys tkr vkgs- R;kpizek.ks egkjk”V` ‘kklukus 1994 e/;s ifgys efgyk /kksj.k tkghj dsys- 

R;ke/;s dkylqlaxr cny d:u 2001 e/;s nqljs rj 2014 e/;s frljs efgyk /kksj.k fuf’pr dsys xsys- ;k frUgh /kksj.kkae/;s izkeq[;kus 

fL=;kaojhy vR;kpkj] fgalk] L=hfo”k;d dk;ns R;kaP;k vkfFkZd ntkZr lq/kkj.kk dj.;klkBh ‘kklukus osxosxG;k ekxkZus iz;Ru’khy vkg s- 
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lekjksi% 

 dsnz o jkT; ‘kklukus efgyk loZ {ks=kr l{ke Ogkoh Eg.kwu vusd dY;k.kdkjh ;kstuk jkcfoY;k vkgsr- efgykauk lks;h 

loyrh nsoqu  Lor%P;k ik;koj mHks jk.;klkBh izf’k{k.k o vFkZlgk¸; fnys vkgs- eqyhauk eksQr f’k{k.k vkjksX; lqfo/kk] vR;kpkj izfrca/k 

L=h Hkzw.kgR;k caanh dk;nk] ekyeRrsr lgHkkx ] gqaMkcGh] ckyfookg dk;nk] ySafxd NG izfrca/kd dk;nk] fujk/kkj ifjrDR;k] efgykauk 

vkJ;] jktdkj.kkr vkj{k.k rlsp ‘kklukps ,d vax vl.kk&;k efgyk vkfFkZd fodkl egkeaMG o jkT; efgyk vk;ksx ;kaP;k}kjs 

efgykauk vkfFkZdn`”Vhus l{ke dj.;klkBh o dkSVqafcd NGkiklqu laj{k.k feG.;klkBh enr gksr vkgs- ,danjhr vkt efgykaph fLFkrh] 

R;kaph izxrh vkf.k ‘kklukus fofo/k ;kstukaP;k ek/;kekrwu efgykalkBh dsysys iz;Ru ;kapk ,d=hr ifj.kke Eg.ktsp efgyk lcyhdj.kkus 

?ksrysyk osx gks;- 

 vkt tx izpaM >ikV;kus cnyr vkgs uos la’kks/ku] uos fopkj] uohu ra=Kku loZ= Li/kkZ lq: vkgs- loZp {ks=kr efgykapk 

lgHkkx eksB;k izek.kr fnlqu ;srks- iwohZP;k dkGkrhy pqy vkf.k ewy gh ladYiuk eksfMr fu?kkyh vlqu ?kjk?kjkrhy L=h gh izR;sd {ks=kr 

jsYos] foeku] vkWQhl] Ikz’kklu bR;knh fBdk.kh l{kei.ks vkiyh Hkwfedk ikj ikMRk vlrkuk vki.kkl fnlqu ;srs- f’k{k.k] dyk] fdzMk] 

la’kks/ku] ekfgrh o ra=Kku jktdkj.k ;k {ks=kr iq:”kkP;k cjkscjhus dk;Zjr vlY;kps fnlqu ;srs- R;kps fo’ks”k dkj.k Eg.kts L=h 

l{kehdj.kklkBh tkxfrd] jk”Vªh;] jkT;] ftYgk ikrGhojhy ‘kklu rlsp Lo;alsoh laLFkkuh dsysys vrksukr izrRu gks;- 

lanHkZ lqph % 

01½ xzkfe.k efgykaps lcyhdj.k vkf.k iapk;rjkt 

02½ yksdjkT; ¼ekpZ 2010½ 

03½ lkaxksydj nRrk] ^^ ekuoh VDds** ftKklk izdk’ku ¼ 2013½  iq.ks  

04½ ^ f’k{k.k ladze.k* ekfld ekpZ 2022  

05½ https://Mr.vikaspedia.in 

06½ https://pib.gov.in 
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Hkkjrh; Lora=rk laxzke esa efgykvksa dk ;ksxnku 
 

pUnz’ks[kj mljsBs 

lgk;d izk/;kid ¼jktuhfr foKku½ 'kkldh; egkfo|ky; pkSjbZ] ftyk fNUnokM+k 
 

 

 

ikfjHkkf"kd 'kCnkoyh % lfou; voKk] O;fDrxr lR;kxzg] Økafrdkjh] [qkfQ;k dkaxzsl jsfM;ks] jktnwr 

Hkkjrh; ds }kjk Lora=rk ds fy, fd;k x;k la?k"kZ ohjrk vkSj  R;kx dh ,d vn~Hkqr xkFkk gSA bl la?k"kZ esa efgykvksa us Hkh c<+&p<+dj 

Hkkx fy;k vkSj viuk egRoi.kZ ;ksxnku fn;kA ?kj ifjokj dh viuh ftEesnkfj;ksa dks fuHkkrs gq, efgykvksa us lkgl vkSj ohjrk ls vaxzstksa 

ls yksgk fy;kA Hkkjr dk izFke Lora=rk laxzke 1857 esa  gqvk ftlesa jkuh y{ehckbZ] thur egy] csxe gtjr egy vkfn efgykvksa us 

vius ijkØe vkSj ohjrk ls vaxztksa dk lkeuk fd;kA 

 28 fnlEcj 1885 dks eqacbZ esa Hkkjrh; jk"Vªh; dkaxzsl dh LFkkiuk gqbZA dkaxzsl dh LFkkiuk  ds dqN o"kksZa ckn blds vf/kos’kuksa 

esa efgyk;sa Hkh Hkkx ysus yxhA Jherh dknfEcuh xkaxqyh us 1890 ds dYkdRrk vf/kos’ku esa viuk Hkk"k.k fn;k] os ,slk djus okYkh ns’k 

dh igyh efgyk FkhA Lo.kZ dqekj nsoh ,d vU; efgyk Fkh ftlus bl vf/kos’ku esa Hkkx fy;k FkkA blds ckn Lora=rk ds vkanksyu esa 

efgykvksa dh la[;k vkSj Hkwfedk fujarj c<+rs xbZA 

Hkkjrh; Lora=rk vkanksyu esa Hkkx ysus okyh izeq[k efgyk;sa % 

jkuh y{ehckbZ%  

Hkkjr esa tc Hkh efgyk Lora=rk lsukuh dh ckr gksrh gS rks egku ohjkaxuk jkuh y{ehckbZ dh ppkZ  vo’; gksrh gSA 1857 

ds Lora=rk laxzke esa vaxztksa ls la?k"kZ djrs gq, vius izk.kksa dh vkgqrh nsus okyh jkuh y{ehckbZ dk uke Hkkjr dh egku efgykvksa esa 

vxz.; gSaA  vkt Hkh djksM+ksa efgyk;sa muds 'kkS;Z] lkgl vkSj cfynku ls izsj.kk ysrh gSaSA 

csxe gtjr egy%  

csxe gtjr egy 1857 ds Lora=rk laxzke esa Hkkx ysus okyh igyh efgyk FkhAa mUgksaus viuh 'kkunkj laxBu 'kfDr vkSj 

cgknqjh ls vaxzstksa ls eqdkcyk fd;kA 1856 esa vaxztksa us vo/k jkT; ij dCtk dj fy;k vkSj vo/k ds uokc okftn vyh 'kkg dks  

canh cuk fy;kA ftlds ckn csxe gtjr egy us vius ukCkkfyx csVs fcjftl dknj dks jktxÌh esa fcBkdj vo/k jkT; dh lRrk 

laHkkyhA 7 tqykbZ 1857 esa os vaxztksa ds f[kykQ ;q)Hkwfe esa mrj xbZ vkSj MVdj eqdkcyk fd;kA 

Hkdkth dkek%  

eqacbZ ds ,d laiUUk ifjokj esa tUeh Hkkjrh; ewy dh Ýkalhlh ukxfjd Hkhdkth dkek dks dHkh Hkh thou la?k"kZ dk lkeuk ugha 

djuk iM+k ysfdu os vaxztksa ls Hkkjr dks vktkn djkus ds fy, fujarj iz;kl djrs jghA mUgksus ryokj vkSj oans ekrje uked lekpkj 

i=ksa dk laiknu fd;kA ;wjksi ds i=dkj mUgsa Hkkjrh; jk"Vªh;rk dh egku iqtkfju dgrs FksA 

dYiuk nRr%  

dyIuk nRr dks vaxzsth 'kklu vkSj mudh Hkk"kk ls cSj FkkA os 1929 esa Økafrdkfj;ksa ds laidZ esa vkbZ vkSj lfØ; :Ik ls 

vktknh dh yM+kbZ esa fgLlk ysus dk fu.kZ; fy;kA iqfyl dks tc ;dhu gqvk fd os Økafrdkjh xfrfof/k;ksa esa 'kkfey gSa rks mUgsa tsy Hkst 

fn;k x;k] ij lcwrksa ds vHkko esa NksM+ fn;k x;kA os pVxkao 'kL=kxkj ij Nkis ekeys esa ekeyk ntZ dj mUgsa vkthou dkjkokl dh 

ltk nh xbZ fdarq 1942 esa mUgsa tsy ls NksM+ fn;k x;kA 

v:.kk vklQ vyh%  

v:.kk vklQ vyh us lfou; voKk vkanksyu ls Lora=rk laxzke esa dne j[kkA 1931 esa xka/kh&bjfou le>kSrs ds dqN 

le; ckn mUgs tsy Hkst fn;k x;k fdarq dqN le; ckn fjgk dj fn;k x;kA 8 vxLr dks tc Hkkjr NksM+ks vkanksyu izkjaHk gqvk rks 

dkaxzsl ds lHkh cM+s usrkvksa dks fxj¶rkj dj fy;k x;k] rc 9 vxLr 1942 dks xksokfy;k VSad eSanku esa frjaxk Qgjkus okyh og igyh 

'kf[l;r FkhA 26 flRkEcj 1942 dks mudh lkjh laifRr tCr dj yh xbZA mUgsa viuh lHkh phtsa okil ikus ds fy, vkReleiZ.k djus 

ds fy, dgk x;kA tc mUgksaus euk dj fn;k] rks muds lkeku csp fn, x;sA v:.kk vklQ vyh fnYyh uxj fuxe dh igyh efgyk 

es;j Hkh jghA 

lqpsrk —iykuh%  

lqpsrk —iykuh us 1939 esa jktuhfr esa izos’k fd;kA muds dk;ksZa ls izHkkfor gksdj xka/khth us mUgs O;fDrxr LkR;kxzg ds fy, 

pqukA blds fy, mUgs fxj¶rkjh Hkh nsuh iM+hA mUgksaus vky bafM;k efgyk dkaxzsl dh uho j[kh] ftldk dke efgykvksa dks ns’k ds fy, 

la?k"kZ djus ds fy, izsfjr djuk FkkA mUgksaus 1946 eas iwohZ caxky esa lkEiznkf;d naxksa vkSj 1947 esa iatkc naxksa dh ihfM+r efgykvksa dks 

'kj.k nhA os ekpZ 1963 ls 1967 rd mRrj izns’k dh eq[;ea=h jghA os Lora= Hkkjr dh igyh efgyk eq[;ea=h FkhA  

nqxkZ HkkHkh%  

nqxkZ HkkHkh Økafrdkjh xfrfof/k;ksa esa 'kkfey jghA 1928 esa tc Hkxrflag vkSj muds lkfFk;ksa us lkaMlZ dh gR;k dh rks nqxkZ 

HkkHkh us cM+h lrdZrk ls Hkxrflag vkSj lq[knso dks lqjf{kr dydRrk igqapkus dh  ;kstuk cukbZ FkhA 9 vDVwcj 1930 dks nqxkZ HkkHkh us 

xoZuj gSyh ij xksyh pyk nh] ftlesa xoZuj gSyh rks cp x;k fdarq lSfud vf/kdkjh Vsyj ?kk;y gks x;kA eqacbZ ds iqfyl deh’uj dks 

Hkh nqxkZ HkkHkh us xksyh ekjh FkhA mUgs dbZ ckj tsy tkuk IkM+kA 

jkuh xkbafMusY;w% 
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jkuh xkbafMusY;uw dks ukxkySaM dh y{eh ckbZ ds :Ik esa tkuk tkrk gSA egt 13 lky dh mez esa mUgksus vaxstksa ds f[kykQ 

yM+us dk fu.kZ; fy;k FkkA og Nkisekj ;q) vkSj gfFk;kj lapkyu esa fuiq.k FkhA mUgsa 1932 eas fxj¶rkj djds vkthou dkjkokl dh ltk 

lqukbZ xbZA Hkkjr dh vktknh ds ckn tc os tsy ls ckgj vkbZ rc mudh mez ek= 30 lky FkhA Lora=rk la?k"kZ esa muds ;ksxnku ds 

fy, mUgsa iãHkw"k.k ls lEekfur fd;k x;kA 

izhfryrk okMsdj%  

izhfryrk okMsdj Økafrdkjh ny esa 'kkfey FkhA mUgksus vius usrk lw;Zlsu ds lkFk feydj vaxst vkSj ;wjksih; yksxksa ls Hkjs jgus 

okys ,d Dyc esa 24 flrEcj 1932 dks geyk dj fn;kA vaxztksa dh tokch dk;Zokgh esa ,d xksyh mudks Hkh yx xbZA tc mUgsa yxk 

dh mudk cpuk eqefdu ugha gS rks mUgkasus iqfyl dh xksyh ls ejus ds ctk, viuh tsc ls iksVsf’k;e lk;ukbV dk ,d iSdsV [kkdj 

viuh dqckZuh ns nhA 

ljksftuh uk;Mw%  

Hkkjrh; dksfdyk ds uke ls e’kgwj ljkftuh uk;Mw ,d Lora=rk lsukuh gh ugh cfYd cgqr vPNh dfo;=h Hkh FkhA ljksftuh 

uk;Mw us f[kYkkQr vkanksyu esa egRoi.kZ Hkfedk fuHkkbZ FkhA os dkaxzsl dh igyh Hkkjrh; efgyk v/;{k Hkh jghA 

y{eh lgxy%  

is’ks ls MkWDVj jgrs gq, y{eh lgxy us lkekftd dk;ZdrkZ ds rkSj ij Hkwfedk fuHkkbZ FkhA usrkth lqHkk"k panz cksl dh vVwV 

vuq;k;h ds rkSj ij os bafM;u vktkn fgUn QkSt esa 'kkfey gqbZ vkSj ns’k dh vktknh ds fy, viuk egRoiw.kZ ;ksxnku fn;kA mUgs o"kZ 

1998 esa iãfoHkw"k.k ls lEekfur fd;k x;kA 

dLrwjck xka/kh%  

dLrwjck xka/kh us vktknh dh yM+kbZ esas vius ifr eksgunkl djepan xka/kh dk gh dne ij lkFk fn;k FkkA xka/khth us ^ck^ ds 

ckjs esa [kqn Lohdkj fd;k Fkk fd mudh n`<+rk vkSj lkgl [kqn xka/khth ls Hkh mUUkr FksA og ,d n`<+ vkRe’kfDr okyh efgyk Fkh vkSj 

xka/khth dh izsj.kk HkhA 

deyk usg: %  

tokgj yky usg: dh iRuh deyk usg: us vlg;ksx vkanksyu vkSj lfoUk; voKk vkanksyu esa c<+&p<+dj fgLlk fy;k FkkA 

Hkkjr dh vktknh ds la?k"kZ esa deyk usg: dks dbZ ckj tsy Hkh tkuk iM+kA 

m"kk egrk%  

m"kk egrk us Hkkjr ds Lora=rk vkanksyu esa egRoiw.kZ Hkwfedk fuHkkbZ FkhA m"kk us Hkkjr NksM+ks vkanksyu ds le; 14 vxLr 

1942 dks [qkfQ;k dkaxzsl jsfM;ks izkjaHk fd;k FkkA bl jsfM;ks dk igyk izlkj.k Hkh m"kk dh vkokt esa gqvk FkkA rhu ekg ds izlkj.k ds 

ckn vaxzstksa us m"kk vkSj muds lg;ksfx;ksa dks idM+ fy;k vkSj mUgs tsy Hkst fn;k x;kA 

fot;k y{eh iafMr%  

,d dqyhu ?kjkus ls rkYyqd j[kus okyh vkSj tokgjyky usg: dh cgu fot;k y{eh iafMr Hkh vktknh dh yM+kbZ esa 

'kkfey FkhA lfou; voKk vkanksyu esa Hkkx ysus ds fy, mUgsa tsy tkuk iM+k FkkA os la;qDRk jk"Vª la?k dh igyh efgyk v/;{k Fkh vkSj 

Lora= Hkkjr dh igyh efgyk jktnwr] ftUgksaus ekWLdks] yanu vkSj okWf’kaxVu esa Hkkjr dk izfrfuf/kRo fd;kA 

,uh cslsaV% ,uh cslsaV efgyk vf/kdkjksa dh leFkZd] ys[kd ,oa oDrk ,oa Hkkjr izseh efgyk FkhA 1917 esa Hkkjrh; jk"Vªh; dkaxzsl dh 

v/;{k cuus okyh os igyh efgyk FkhA mUgksus Hkkjr esa lekt lsok ls tqM+s dbZ egRoiw.kZ dk;Z fd;sA 

 buds vykok Hkh vusd efgykvksa us ns’k ds Lora=rk laxzke esa egRoiw.kZ Hkwfedk fuHkkbZ gSA xka/khth ds vfgald vkanksyu] 

Økafrdkjh xfrfof/k;kW ;k usrkth lqHkk"kpanz cksl dh vktkn fgUn QkSt gj vkanksyuksa esa efgykvksa us viuk ;ksxnku fn;k gSA ftlds 

ifj.kkeLo:Ik xqykeh ds ?kksj va/kdkj dks phjdj 15 vxLr 1947 dks gekjk ns’k vktkn gqvkA 

lgk;d lanHkZ xzaFk lwph % 

1- xqIr] fo’o izdk’k] ,oa eksfguh xqIr] Lora=rk laxzke vkSj efgyk,WA 

2- ukxksjh] MkW- ,l-,y- ,oa dkark ukxksjh] Hkkjrh; ohjkaxuk,WA 

3- dqekj] MkW- vohUnz LVMht vkWQ n fgLVªh vkWQ ekMuZ fcgkjA 

4- >k] MkW- tVk’kadj] , fgLVªh vkWQ njHkaxk jktA 

5- ekFkqj] ,y]ih] Hkkjr dh efgyk Lora=rk lsukuh 

6- lDlsuk] 'kkfyuh] Lo/khurk vkanksyu esa e/;izkar dh efgyk,W 

7- 'kqDy] iz;kxnRRk Økafr ds pj.kA 
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गोषवारा : 

           स्त्री ह े मानव जातीचे अस्थथत्व असनू त्यासाठी मस्हलाांच्या स्वकासासाठी योगदान देणे आवश्यक आह.ेत्यानसुार त्याांच्या स्वकासात भर 

घालण्यासाठी व सक्षम बनस्वण्यासाठी थवतांत्रप्राप्तीनांतर महत्वाच्या स्दशेने अनेक काययक्रम घेतलेले आहते परांतु पररणामकारक बदल स्दसनू येत नाही 

.सदरच्या सांशोधनामध्ये मस्हलाांच्या स्शक्षण पद्धतीत बाबत अध्ययन करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे  

मूळ शब्द -मस्हला,स्शक्षण.गळती, 

प्रथतावना: 

 1“Educating a man is educating an individual while educating a woman is educating a family”—Jawaharlal 

Nehru 

           नकुतीच जागस्तक मस्हला स्दन २०२२ मोठया उत्सहाने साजरा करण्यात आला आह.ेवेगवेगळ्या आयोस्जत सावयजस्नक समारांभ 

,चचायसत्र,मस्हला मेळाव्यातून स्वस्वध के्षत्रातून नेत्रदीपक कामस्गरी केलेल्या मस्हलाांचा सत्कार करण्यात आला.याचा मस्हला स्दनाचे औस्चत्य साधनू 

भारतात मस्हलाांच्या शैक्षस्णक प्रगतीचा लेखाजोखा माांडणे आवश्यक आह.ेपारांपररक भारतीय समाजात मस्हलाांची शैक्षस्णक प्रगती समाधानकारक 

आढळून येत नाही परांतु भारतात थवतांत्र प्राप्तीच्या नांतर झालेला बदल,घटनात्मक तरदतुी,इ घटकाांचे योगदान महत्वाचे आहे.मस्हलाांच्या प्रश्ाांची  उकल 

करण्यासाठी नवीन व्यासपीठ उपलब्द  झालेले आह.ेभारताच्या राजघटनेच्या उद्देस्शकेमध्ये सवाांना  पणूय थवातांत्र्य आल्याचे वचन देण्यात आलेले आह.े 

मस्हलाांचे शैक्षस्णक सक्षमीकरण होणे महत्वाचे आह.ेसमाजातील स्वस्वध घटकाला बहुआयामी बनस्वण्यासाठी स्वषमता नष्ट झाली पास्हजे.त्यामुळे 

मस्हलाांच्या स्वकासाची बीजे स्शक्षणात रोवली असल्याने त्याांच्या स्शक्षणास प्राधान्य स्दले पास्हजे. प्राचीन  काळापासनू मस्हलाांच्या शोषणाचे कारण 

स्शक्षणाचा अभाव आह.े.मस्हलाांचे सक्षमीकरण घडून आणण्यात स्शक्षण मैलाचा दगड आहे.सध्या भारतात प्राथस्मक स्शक्षण मोफत व अस्नवायय 

करण्यात आलेले असनू वयोगट ६ ते १४ पयांत मलुाांसाठी स्ह तरदतू आह.े 

सांशोधनाचे महतव : 

भारतातील स्शक्षण आस्ण मस्हला प्रमाण लक्षात घेता  बऱ्याच  मोठया प्रमाणात सांबांस्धत प्रश् नवीन आव्हाने स्नमायण करीत 

आह.ेमस्हलाांच्या प्रश्ाांची  उकल करण्यासाठी नवीन व्यासपीठ उपलब्द  झालेले आह.े तरी पररथथतीसमाधानकारक स्दसनू येत नाही त्यासाठी सवय 

प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.त्यानसुार सदरीलस्वषय सांशोधनासाठी स्नवडला आह.े 

अध्ययन हवषयाचे उदे्दश: 

1 भारतातील साक्षरतेचे अध्ययन करणे.  

2 भारतातील स्वस्वध शैक्षस्णक धोरणे व तरतूस्दचे अध्ययन करणे. 

3 मस्हलाांच्या स्शक्षणाची पररस्थथती सधुारण्यासाठी उपाययोजना सचुस्वणे. 

 सांशोधनाची गृहहतके: 

1.मस्हलाांमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण कमी स्दसनू येते. 

2.भारतातील साक्षरतेचे अध्ययन करणे.  

3.भारतातील व जगातील प्राथस्मक,माध्यास्मक स्शक्षणात मस्हलाांचे प्रमाण कमी आहे.  

4.भारतात प्राथस्मक व उच्चस्शक्षणात मस्हलाांमध्ये गळतीचे प्रमाण आढळून येते.  

पद्धहतशास्त्र: 

सदर  स्वषयाचे अध्ययन करण्यासाठी तथ्य सांकलनासाठी दयु्यम स्रोताचा वापर करण्यात आलेला असनू स्वस्वध 

वतयमानपत्र,रोजस्नशी,शासकीय अस्भलेख,दसु्मयळ पत्र,ऑन लाईन मास्हती इ,मास्हतीचा वापर करून सदर स्वषयाचे अध्ययन करण्याचा प्रयत्न केलेला 

आह.े 

भारतातील हवहवध वषाातील साक्षरतेचे प्रमाि तक्ता 

अन.ु क्र. वषय परुुष मस्हला अन.ु क्र . वषय परुुष मस्हला 

1 1901 9.8 0.7 7 1961 34.4 13.0 

2 1911 10.6 1.1 8 1971 39.5 18.7 

3 1921 12.2 1.8 9 1981 46.9 24.8 

4 1931 15.6 2.9 10 1991 53.9 39.2 

5 1941 24.9 7.3 11 2001 76.9 54.0 

6 1951 24.9 7.3 12 2011 82.14 65.46 

mailto:satya291977@gmail.com
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Source-census 2011 

वरील तक्ता नसुार भारतातातील साक्षरतेचे वास्षयक दर स्दसून येतो.वरील सवय वषाांमध्ये मस्हलाांचा साक्षरता दर  परुुषा पेक्षा कमी स्दसनू येतो.मस्हलाांचा 

साक्षरता दर वाढस्वणे आवश्यक आह.े  

प्रािहमक हशक्षि 2015-2016 प्रवेहशत माहहती तक्ता 

Sr.No Leval Male Female Sr.No. Level Male Female 

1 Primary 66873 62250 4 Elementary 101593 95124 

2 Upper primary 34720 32874 5 1 To 5 12240 113722 

3 Secondary 20547 18598 6 Senior secondary 13002 11733 

7 1 To 12 135142 125455 

source-Higher Education profile-2019-2020 

प्राथस्मक स्शक्षण 2015-2016 प्रवेस्शत  मास्हती तक्तानुसार भारतातही प्राथस्मक आस्ण माध्यस्मक स्शक्षणात मुले आस्ण मलुी स्कती आहते याचे प्रमाण 

स्दसनू येते मात्र मुलींचे स्शक्षणात प्रमाण कमी आहे. 

भारतातील उच्चहशक्षिातील गळतीचे प्रमाि 

Sr.No. YEAR IIT IIM OTHERS 

1 2015-2016 2.25 1.04 7.49 

2 2016-2017 1.6 1.06 8.56 

3 2017-2018 1.71 1.03 6.76 

4 2018-2019 1.46 0.50 5.36 

5 2019-2020 0.68 0.78 2.82 

Source: Ministry of HRD 

भारतातील २०१५-२०२० या कालखांडातील उच्चस्शक्षणातील गळतीचे प्रमाण स्दसनू येते मात्र मस्हलाांचे गळतीचे  प्रमाण अस्धक आह.े 

घटनातमक तरतुदी : 

1.अनचु्छेद 14 नसुार सवय मस्हला कायद्यासमोर समान आहते.2.अनचु्छेद 15 नसुार धमय,वांश,स्लांग इ नसुार भेदभाव करता येत 

नाही.3.अनचु्छेद16 नसुार सवाांना सांधीची समानता आह.े4.अनचु्छेद 45 नसुार मुलाांसाठी मोफत आस्ण सक्तीच्या स्शक्षणाची तरतूद.धोरण 

1.१९५८ मध्ये मस्हलाांच्या स्शक्षणासाठी राष्ट्रीय पररषदेची थथापना करण्यात आली.2. हांस मेहता सस्मती १९६२आस्ण भक्त्तवत्सल सस्मती १९६३ 

याांनी मस्हलाांच्या स्शक्षणाकडे लक्ष कें स्ित केले.3. १९५६ च्या स्शक्षण सस्मतीच्या अहवालात पुरुष व मस्हला याांच्यातील साक्षरतेचा दर कमी 

करण्यासाठी उपाययोजना सचुस्वण्यात आल्या.4.सातव्या पांचवास्षयक योजनेत मस्हलाांच्या स्शक्षण,रोजगार,याना महत्व देण्यात आले. 

 उपाययोजना: 

1.मस्हलाांत स्शक्षणाची आवड स्नमायण होण्यासाठी उच्च स्शक्षण मोफत देण्यात यावे. 2.स्शक्षणाची व्याप्ती वाढस्वण्यासाठी सवयच थथरातून 

जनजागतृी करण्यात यावी.3.घर व शाळा यामधील अांतर ज्या स्ठकाणी अस्धक आह ेअशा स्ठकाणी दळणवळणाची साधने उपलब्ध करून देण्यात 

यावी.4. मलुगा व मलुगी असा भेद करू नये.5.पारांपररक दृष्टीकोन माता -स्पत्यानी बदलला पाहीजे.6. प्राथस्मक ते उच्च थतरापयांत मलुींच्या 

स्शक्षणासाठी प्रवेश शलु्क कमी करणे,आस्थयक सहाय्य स्शष्ट्यवतृी, मोफत पथुतक, मोफत गणवेश,स्वशेषतः दबुयल घटकाांसाठी देणे.7. कमी खचायत 

व्यावसास्यक स्शक्षणाची तरतूद करावी.8.मस्हलाांना त्याांचे कौटुांस्बक आरोग्य आस्ण आहार सधुारण्यास सक्षम करणे.9. मस्हलाांची सामास्जक आस्ण 

साांथकृस्तक स्थथती सधुारणे.10.मस्हलाांना त्याांच्या जबाबदाऱ्या अस्धक प्रभावीपणे पार पाडण्यास सक्षम करणे. 
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प्रस्तावना : 

स्त्री व परुूष याांना समानतेची व प्राप्ती र्नसगािवस्थेतच होत असते. ससोच्या मते “मणषु्य हा जन्मताच स्वतांत्र व समान आहे पण सवित्र तो बांधनात 

बांदीस्त झाला.”ही बांदीस्तता मणषु्याला अनेक सामार्जक सांस्थाांनी तथा सामार्जक र्नयमाांनी बहाल केली. मानवी र्जवन सांस्कृतीच्या र्वकासासाठी 

स्त्रीच्या दरुदृर्टिच ेमोठे योगदान आहे. कारण शेती करण्याचा शोध एका गर्िवती स्त्रीनेच लावला. यामळेु कुिूांब व्यवस्था र्नमािण झाली. स्त्रीचां देणां ही 

माणवी सांस्कृतीच्या मरण पोषणासाठी मुलगामी आहे.  

धार्मिक र्वधी, साविजर्नक र्जवन, कौिुांबीक प्रर्तष्टााा आर्ण राजर्कय व्यवस्थेत स्त्रीयाांना दरु ठेवण्यात आले होते. स्ती ही केवळ उपर्ोग्य वस्त ुही 

धारणा बलवत्र झाली होती. र्स्त्रयाांना र्शक्षणापासनू वांर्चत ठेवनू तयाांच्यावर पडदा पध्दती, सतीप्रथा, जौहार प्रथा, बाल र्ववाह पथा, बहुपतनीतवाची 

रूढी, र्वधवाांचा छळ, अथोतपादनापासून र्स्त्रयाांना दरु ठेवणे आर्ण पर्तव्रत धमािच ेपालन , अशा अनेक प्रथामळेु र्स्त्रयाांना दयुमतव र्दले गेल.ेस्वार्र्मान, 

सामर्थयि आर्ण स्व चा र्वसर पडलेली स्त्री होती. 

 परांतु काही काळानांतर (मध्ययगुीन कालखांडात) स्त्री र्वकासाच े चक्र काही प्रमाणात र्िरू लागले. शांकराचायि आर्ण मांडणर्मप्प्प्र याांच्या 

शास्त्राथि चचेत महतवाती र्रू्मका घेणारी परगामरो र्ह महीला पाकृत र्ाषेचा शब्दकोषर्लहीणारी “अबािन्त सुांदरी”, र्क्तीच्या के्षत्रात स्वातांत्रयाची हुांकार 

र्रणारी “र्मराबाई”, राज्यसत्ता चालर्वणारी रजीया सलुतान, दगुािवती चााँदबीबी, देवलराणी,पदमावती,राणी रूपमती,जीजीमाता, ताराबाई, अशा अनेक 

स्त्रीयाांनी आपल्या पराक्रम व अपार प्रयतनातून र्स्त्रयाांची शक्ती समाजाला दाखवनू र्दली. 

पढेु आधरु्नक कालखांडात पारतांत्रयाच्या कालखांडात आपल्या हक्कासाठी लढणाऱ्या राजघराण्याशी सांबांधीत तयात र्वषेशकरून 

अर्हल्यादेवी होळकर, र्कतुरची राणी चनम्मा, झाशीची राणी लक्ष्मीबाई 1857 च्या उठावात अनेक मर्हला होतया. पढेु सार्वत्रीबाई िुले व ज्योर्तबा 

िुले याांनी सतयशोधक समाज स्थापन करून मर्हला र्वकासाचे यगुप्रवतिक कायि केल.े 1916 मध्ये धोंडो केशव कव ेयाांनी SNDT र्वदयार्पठाची 

स्थापना करून व डॉ. बाबासाहबे आांबेडकर याांनी “र्हांद”ू र्बल पास करून र्स्त्रयाांच्या आतमोन्नतेची, आतमजागतृीची व आतमसन्मानाची चळवळ उर्ी 

केली. 

 आता र्वज्ञान व सांगणक यगु आले आह.े स्त्रीमध्ये आमलुाग्र बदल झाला. आज परुूषाांच्या खाांदयाला खाांदा लावनू प्रतयेक के्षत्रात स्ती 

सक्षम व कायिक्षम असलेली र्दसते. जीजीमाता, झाशीची राणी लक्ष्मीबाई, अर्हल्यादेवी होळकर, लता मांगेशकर, कल्पना चावला, साधनाताई आमिे, 

पी. िी. उषा, मल्लाे्श्वरी, सार्नया र्मजाि, सरु्नता र्वल्यम्स, इांर्दरा गाांधी, सषुमा स्वराज, ममता बॅनजी, जयललीता, र्मराकुमारी, प्रर्तर्ा पािील अशा 

अनेक मर्हलाांनी वेगवेगळया के्षत्रात उल्लेखर्नय कायि केल.े 

गेल ऑमव्हिे या तज्ञाच्या मते “सामार्जक क्राांतीसाठी झगडल्या र्शवाय र्स्त्रयाांना सवातांत्रय प्राप्त होणार नाही. म्हणनू र्स्त्रयाांची मकु्ती हा 

सामार्जक क्राांतीचा एक महतवपणुि र्ाग आहे. आज मर्हलाांना र्वकासाच्या काांही के्षत्रात सांधी उपलब्ध् झाल्या असल्यातरी मर्हला र्वकास म्हणावा 

र्ततका झालेला नाही. मर्हलाांच्या एकूण लोकसांख्येपैकी 10 ते १२ % मर्हलाच आपल्या र्वकासाचा र्वचार करण्यास समथि आहते. तयामळेु 

शासनाला र्वर्वध योजना तयार करून मर्हला सक्षमीकरणासाठी र्वशष प्रयतन करावा लागतो. 

महहला सक्षहमकरणाचा अथि : 

कायदे व कल्याण कायिक्रमाच्या माध्यमााून आर्थिक, सामार्क शैक्षर्णक, व राजर्कय सवि के्षत्रामध्ये मर्हलाांना परुूषाांच्या बरोबरीने हक्क 

व दजाि प्रदान करून देण,े र्वकासासाठी सांधी उपलब्ध करून देण,े आर्ण स्त्री-परुूष असमानता नष्ट करणे या प्रक्रीयेला स्त्री सक्षमीकरण असे म्हणतात. 

मानव समहुात स्त्री जातीचा जवळपास र्नम्मा र्हस्सा आह.े र्स्त्रयाांना हतोतसाहीत करणारे वतिन करून तयाांचा जीवनस्तर उांचावण्याकडे दलुिक्ष 

करण्यापासनू ते तयाांचा छळ आर्ण अतयाचार करण्यापयंत अनेक प्रकारे र्हनतवाची बागणकू स्त्री जातीला र्मळत रार्हली आह.े हा र्ेदर्ाव दरु करून 

र्स्त्रयाांच्या प्रगतर्शल पोषक वातावरणाची र्नर्मिती आर्ण तयाचे सचुालन करणे आर्ण लैंर्गक समतेव्दारे समाजाचे सांतुलन साधने यासाठी परुोगामी 

आर्ण र्ववेकी समाजाने बाळगलेला दृर्ष्टकोन केलेली कृती याचा समचुय म्हणजे स्त्री सक्षमीकरण असे म्हणता येईल. 

उददेश :  

1. मर्हला सबलीकरणामळेु तयाांना तयाांचे मलुर्तू अर्धकार प्राप्त होतात. 

2. मर्हला अर्धकाराचे रक्षण करून तयाांना सामार्जक न्याय र्मळर्वण्यासाठी तयाांना कें द्र सरकार व राज्य सरकार याांच्या र्वर्वध योजनेमळेु 

र्स्त्रयाांची प्रगती होत आह.े 

3. शासनाच्या मर्हला सक्षर्मकरण योजनेव्दारे मर्हलाांना स्थार्नक स्वराज्य सांस्था, नगर पार्लका व महानगर पार्लका मध्ये मर्हलाांना 50% 

आरक्षण र्मळाले तयामळेु मर्हलाांचे राजकारणातील प्रमाण वाढले. 

महहला सक्षहमकरणासाठी राज्य सरकारच्या योजना : 

मर्हलाांच्या सक्षर्मकरणासाठी राज्य शासन नेहमी च सकारातम दृर्ष्टकोन ठेवनू वेगवेगळया मागािने तयाांना मदत करत असते. मर्हला स्वावलांबी व 

पररपणुि व्हाव्यात, तयाांचा र्वकास व्हावा, तया जोमाने र्वकासकामात सहर्ागी व्हाव्यात यासाठी शासन अनेक योजना राबर्वत आहे. 
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1. शैक्षहणक सहुवधा : 

राज्य घिनेतील मागिदशिक ततवाने स्त्री र्शक्षणाची जबाबदारी राज्यावर सोपर्वलेली आह.े वयाच्या 14 वषािपयातच्या मुलींना सक्तीचे व मोित 

र्शक्षण राज्यान ेउपलब्ध करून र्दले आह.े महाराष्रातील सवि र्वदयार्पठात व महार्वदयालयामधे पदवी अर्य्ासक्रमासाठी मर्हलाांसाठी 30% 

आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. मलुींसाठी सैर्नकी शाळा स्थापन करण्यात आल्या आहते. शासकीय कागदपत्राांमध्ये पाल्याच्या वर्डलाांसोबत 

आईच्या नावाचा उल्लेख केला जात आहे. सार्वत्रीबाई िुले योजना, माततृव अनदुान, स्त्री डॉक्िरच्या सेवा अशा अनेक योजना शासनाने 

र्मर्हला र्वषयक धोरणात केल्या आहते. 

2. हनराधाराांसाठी शासनाचा आधार : 

र्नराधार मर्हलाांसाठी स्वयांसेवी सांस्था मािि त आधार गहृाची र्नमीती दरडोई मानधन र्दल ेजाते. सांकिग्रस्त अशा मर्हलाांना आश्रय देण्यासाठी 

आश्रयस्थान उपलब्ध करून र्दलेली आहते. तेथे आरोग्य, देखर्ाल, अन्न ् वस्त्र र्नवारा, याची सोय करून तयाांना र्शक्षण, प्रर्शक्षण तसेच 

कायदेर्शर मागिदशिन केल ेजाते. 

3. बाहलका समृध्दी योजना : 

कें द्र शासनाच्या या योजनेअांतगित कुिूांबातील जास्तीत जास्त दोन मलुींसाठी अथि सहाटय र्दले जाते. शहरी , ग्रामीण बार्लकाांसाठी ही योजना 

राबर्वली जाते. परांतु तया 1997 नांतर जन्मलेल्या असाव्यात. रार्ष्रय बचत योजना, साविजर्नक मनषु्य र्नवािह र्नधी इ. योजनेत हा र्नधी गुांतवला 

जातो. आर्ण मग दरवषी र्शश्यवतृ्तीच्या रूपाने तयाांना लार् र्दला जातो. 

4. इांहदरा गाांधी महहला सांरक्षण योजना :  

पीडीत मर्हलाांसाठी इांर्दरा गाांधी मर्हला सांरक्षण योजना सरुू करण्यात आलेली आह.े पीडीत मर्हलेचे पणिपण ेपनुविसन होईपयंत मानधनाच्या 

स्वरूपात मदत र्दली जाते. 

5. देवदासी पुनविसन योजना : 

या योजनेअांतगित ज्या देवदासी असतात तयाांना र्कां वा तयाांच्या मलुींना र्ववाहासाठी 10 हजार रू. इतके अनदुान र्दले जाते.तसेच तयाांना 

र्शक्षणासाठी सधु्दा अनउुान देवनू प्रोतसार्हत केल ेजाते. 

6. महहलाांसाठी व्यावसाहकक प्रहशक्षणाची योजना :  

15 वषािवरील मर्हलाांना व्यावसार्यक प्रर्शक्षण उपलब्ध करून देण.े हा या योजनेचा उददेश आहे. यात र्नराधार, र्नरर्श्रत रार्खव गिातील र्स्त्रया 

, र्वधवा अशा मर्लाांना प्राधान्य र्दले जाते. 

7. सवुणि जयांती ग्राम स्वयांरोजगार योजना : 

शहरी र्ागातील मर्हलाांसाठी सवुणि जयांती शहरी रोजगार योजना राबर्वली जाते. ग्रार्मणर्ागातील आर्थिक दृष्टया दबुिल असलेल्या मर्हलाांना 

स्वयांरोजगाराव्दारे आर्थिक मदत र्ागर्वण्यासाठी बचत गिाच्या माध्यमातून अथिसहाटय करणारी मर्हला स्वावलांबन योजना आह.े 

8. महहला बचत गट :  

मर्ला बचत गिाच्या माध्यमातून मर्हलाांनी स्वबळावर उर्े रार्हले पार्हजे. यासाठी शासन मदत करीत असते. बचत गिामळेु मर्ला अभ्यास ू

तसेच बोलक्या होवनू द:ुखामधनु सावरण्याची शक्ती तयाांना र्मळत आहे. र्जदद, मेहलत, धाडस या बळावर उदयोग व्यवसायातून मर्हलाांना 

यशस्वीपणे समधृ्दी खेचनू आणता येव ूशकते. 

9. 7/12 वर पती – पत्नीचे नाव लावणे : 

मर्हलाांचा आतम सन्मान वाढर्वण्यासाठी शेत दोघाांच े(7/12 वर पती – पतनीचे नाव लावणे) आर्ण घर दोघाांच े(नमनुा नांबर ८ वर पती – पतनीचे 

नाव लावण)े या सांकल्पने    अांतगित मालमत्तेवर पती – पतनीच ेनाव लावणे. 

10. मर्हलाांचे र्हमग्लोबीन बीएसआय तपासणी करून तयाांना पोषणाबाबत मागिदयािन करणे. 

11. मर्हलाांच्या उतपादनाची र्वक्री करण्यासाछी प्रदशिन,े कापोरेि मॉल मध्ये उतपादन र्वक्रीची सांधी उपलब्ध करून देणे. 

बेटी बचाओ-बेंटी पढाओ योजना : 

ही एक र्ारत सरकारची योजना आह.े र्ारतातील 2011 मध्ये र्लांगगुणोत्तर 918 होते. तयामळेु मलुीच्या र्नर्ावासाठी, सांरक्षणासाठी व 

सबलीकरणासाठी २२ जानेवारी २०१५ ला बेिी बचाओ – बेिी पढाओ अर्र्यानाला सरुूवात झाली. मर्हला कल्याण योजनेअांतगित समाजात 

जागरूकता र्नमािण करणे हा या योजनेचा उददेश आह.े या योजनेअांतगित र्लांगगुणोत्तरात मलुींची सांख्या वाढर्वणे, बालमतृय ु दरात घि करण,े 

मलुींमधील कुपोषण कमी करण ेमाध्यमीक शाळाांमधील मलुींची पिसांख्या वाढर्वण,े प्रतयेक शाळेत मलुींसाठी शौचालय उर्ारण,े बाल लैंर्गक शोषण 

कायदयाची अांमलबजावणी करणे, इ. लक्ष ठरर्वण्यात आले आह.े 

हनष्कषि :  

र्मर्हला सक्षर्मकरणासाठी राज्य सरकार व कें द्र सरकारच्या र्वर्वध योजनाांच्या माध्यमाव्दारे र्स्त्रयाांच्या र्वकासामध्ये र्र पडत आह.े 

शासनाव्दारे र्स्त्रयाांना र्शक्षण, प्रर्शक्षण, नोकरी मध्ये असारक्षण, स्थार्नक स्वराज्य सांस्थाांमध्ये 50% आरक्षण यामळेु राजकारणाांमण्ये र्स्त्रयाांचा सहर्ाग 

वाढत आहे. मलुींना १२ वी पयंत मोित र्शक्षण व र्वर्वध र्शष्यवतृ्तीमळेु मलुींचे र्शक्षणाचे प्रमाण वाढत आहे. यामळेु र्स्त्रयाांच्या सक्षर्मकरणामध्ये 

वाढ होत आह.ेर्स्त्रयाांचा र्वकास होत आह.े 
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izLrkouk %  

 Hkkjr gk uonqxsZph iqtk dj.kkÚ;k laLd`frrhy L=h ‘kDrhpk ns’k vkgs- izR;sd ;’kLoh iq:”kkP;k ekxs ,d L=hpk lgHkkx vlrks 

vls EgVys tkrs- ;k lektkr ?kMysys vusd egkiw:”k L+=hewGs ?kMys- jktekrk fttkÅ] jk.kh y{ehckbZ] vfgnsoh gksGdj] lkfo=hckbZ 

Qqys] jekckbZ vkacsMdj] enj Vsjslk] vkf.k brjgh vusd drqZRooku efgykauh ;k ns’kkpk ukoykSfdd ok<foyk vkgs- jktekrk fttkÅ 

gksR;k Eg.kwu laLdkje`rhZ o fdrhZoar N=irh f’kojk; ?kMys- lkfo=hckbZ Qqysph lkFk gksrh Eg.kwu T;ksrhck Qqys egkRek >kys- vkf.k 

brdsp uOgs gk rj L=hP;k laLdkjkpk vkf.k l`tukapk vfo”dkj vkgs- eqGkrp efgykae/;s fulZxkdMwu dkgh ns.kX;k iq:”kkis{kk tkLr vkgs- 

L=he/;s lguf’kyrk] ukfoU;rk] lkSn;kZaph tk.kho] cpr izo`Rrh] la?k izsj.kk] Lej.k’kDrh gs xq.k fulxZ%rkp vf/kd vkgsr- L=h l̀tuf’ky 

vkgs dkj.k fulxkZus fuehZrhpk vf/kdkj L=h;kauk fnyk vkgs- L=h ewGkrp lcyk vkgs- tjh lafo/kkukus L=h o iq:”k ;kauk leku vf/kdkj 

fnys vlys rjh HkkjrkP;k iq:”kiz/kku laLd`frewGs L=h vkt lekt o dqVwackP;k ca/kukr vMdwu iMyh vkgs-  

 20 O;k ‘krdkP;k mRrjk/kZ vkf.k 21 O;k ‘krdkP;k iqokZ/kkZrhy n’kd ;k dky[kaMkr vkfFkZd o lkekftd txrkr izpaM 

myFkkikyFk >kY;kps fnlwu ;srs- [kjrj ;k dky[kaMkr ekuoh thoukP;k izR;sd {ks=kr vls cny >kY;kps vkiY;kyk tk.korkr- 

[kktxhdj.k] mnkjhdj.k vkf.k tkxfrdhdj.k ;k ladYiukauh ,dw.kup vkfFkZd {ks=koj izHkko Vkdysyk vk<Grks- fodlu’khy ns’kkP;k 

vFkZO;oLFksr yksdla[;k gk egRokpk vMlj ekuys tkrs- ijarw cnyR;k vkfFkZd izokgkuqlkj ekuoh L=ksrkyk vuU;lk/kkj.k egRo izkIr 

>kysys vlwu eksB;k izek.kkoj mRiknd {kerk vlysY;k ekuoh L=ksrkaph myC/krk vl.kkÚ;k fpu o Hkkjr ;k ns’kkdMs vk’okld 

cktkjisBk vkf.k vkfFkZd egklRrkaps nkosnkj Eg.kwu ikfgys tkr vkgs- phu ph rj R;k n`”Vhus okVpkygh lq: >kysyh vkgs-  

 ;k cnyR;k vkfFkZd ifjfLFkrhr Hkkjrkps useds dk; LFkku vkgs- vkfFkZd n`”V;k laiUurk izkIr dj.;klkBh Hkkjrkph usedh 

cyLFkkus dks.krh\ egklRrk cu.;kps vkiys LoIu izR;{kkr ;s.kkj dh LoIujatup Bj.kkj vkgs\ ;k n`”Vhus vkiys dk; fu;kstu vkgs\ 

;k ckchapk mgkiksg djrkauk vkiY;kyk vls y{kkr ;sbZy dh] Hkkjrkph x.kuk ‘klDr ekuoh L=ksrkaph miyC/krk vl.kkÚ;k ns’kkr gksr 

vkgs- fodluf’ky ns’kkP;k fodklkdjhrk vko’;d vl.kkjk r:.k oxZ gs HkkjrkP;k vkfFkZd fodklkrhy cyLFkku vkgs- ;k fBdk.kh 

r:.k oxkZP;k lkscrp Hkkjrkrhy efgyk g;k ekuoh L=ksarkdMs y{k iqjfo.ks vR;kao’;d vkgs- Hkkjrh; iajijkxr ekufldrsus fL=;kaps {ks= 

ladwphr dsys vkgs- vkiY;k ns’kkP;k vkfFkZd fodklkr eksB;k izek.kkoj Hkj ?kkyw ‘kd.kkÚ;k eksB;k oxkZpk vki.k okij dsyk ukgh- 

ifj.kkeh gk oxZ vkfFkZd izokgkr u ;srk vuqRiknd ?kVd Eg.kwu vFkZO;oLFksrhy vks>s Eg.kwu x.kY;k xsyk-  

efgyk l{kehdj.k Eg.kts dk;\ 

 fOguslk fxzQu ;kaP;k ers L=h l{kehdj.k Eg.kts L=hP;k vaxh fu.kZ; ?ks.;kph fu;a=.k dj.;kph] la?kVhr dj.;kph {kerk 

fuekZ.k dj.ks] d`frf’ky dk;ZØe ?kMowu vk.k.ks] yksdlaidZ] laLFkklaidZ] vkfFkZd O;ogkjbR;knh dj.;kph {kerk o vkoM fuekZ.k gks.ks 

gks;- laRrkoafpr o la/khoaphr efgykauk dks.kR;kgh Hksnkf’kok; izxrh dj.;kph la/kh Eg.kts efgyk l{kehdj.k gks;- efgyk l{kehdj.k 

Eg.kts O;DrhP;k vaxHkwr {kerkapk fo/kk;d fodkl gks;- 

 dk;ns o dY;k.k dk;ZØekP;k ek/;ekrwu vkfFkd] lkekftd] ‘kS{kf.kd o jktfd; loZ {ks=ke/;s efgykauk iq:”kkP;k cjkscjhus 

gDd o ntkZ iznku d:u ns.ks] fodklklkBh la/kh miyC/k d:.k ns.ks vkf.k fL=&iq:”k vlekurk u”B dj.ks ;k izfØ;syk L=h l{kehdj.k 

vls Eg.krkr- dqVwackP;k] leqnk;kP;k] jk”VªkP;k fodklklkBh vkf.k dY;k.kklkBh fyaxHkko lekurk vFkkZr L=h&iq:”k lekurk vkf.k 

efgykaps l{kehdj.k vR;ar vko’;d vkgs- gs cgwla[;k ns’kkauh vkt ekU; dsy s vkgs- T;k dqVwackr] lektkr ns’kkr fuEeh yksdla[;k 

vlysY;k fL=;k vkf.k eqyhauk lUekukus okxfoys tkr ukgh- R;k eqDr ukghr] vkuanh ukghr- R;k dqVwackph] lektkph] jk”Vªkph HkjHkjkV 

gksow ‘kdr ukgh- frFks vkuan ukanw ‘kdr ukgh- 

 Hkkjrkrhy ‘kS{kf.kd fu;kstudR;kZauh L=h o iq:”k ;kaP;ke/khy njh deh dj.;kdjhrk j.kfurh Bjfoyh- 1950 e/;s ;k 

dk;ZØekpk n`”Vhdks.k dY;k.k gk gksrk- rj 1970 P;k lqekjkl fodkl >kyk- o 1990 iklwu lcyhdj.k gk n`”Vhdks.k >kyk- 

efgyk l{kfedj.kkph mfn~n”V;s % 

1½ L=h iq:”k lekurk izLFkkihr dj.ks 

2½ fL=;kauk izfr”Bk o lUeku feGowu ns.ks  

3½ fL=;kauk vkfFkZdn`”V;k Lokoyach cufo.ks- 

4½ fL=;kauk loZp {ks=ke/;s leku vf/kdkj ns.ks 

5½ fL=;kauk izxrh o fodklkP;k la/kh ns.ks 

xzkeh.k efgykaP;k vkFkhZd l{kehdj.kkr dsUnz ‘kklukph Hkqfedk %   

 xzkehu efgykaP;k l{kehdj.kklkBh dsUnz ‘kklukdMwu vusd dY;k.kdkjh ;kstuk jkcfoY;k tkrkr- R;krhy dkgh ;kstuk g;k 

iw.kZr% xzkeh.k efgykaP;k l{kehdj.kklkBh lefiZr vkgsr- R;krhy vusd ;kstuk g;k vfLFkRokr ukghr- ek= rjhgh T;kaps efgykaP;k 

lcyhdj.kkrhy ;ksxnku egRoiw.kZ vkgsr-  
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1½ ,dkfRed xzkeh.k fodkl dk;ZØe %  

 gk dk;ZØe 2 vkWDVksacj 1980 ;k o”khZ lq: dj.;kr vkyk gksrk- ;kpk eq[; gsrw xzkeh.k xjhckauk nkjhnz; js”ksP;k oj vk.kwu 

vkfFkZd n`”V;k Lokoyach dj.ks gk gksrk- ;k dk;ZØekpk Qk;nk xzkeh.k efgykaukgh >kysyk vkgs-  

2½ xzkeh.k {ks=krhy efgyk o ckydkapk fodkl % 

 lnj ;kstuk 1982 lkyh lq: dj.;kr vkyh- ;krwu xzkeh.k xjhc fL=;kauk xVkP;k ek/;ekrwu la?kVhr d:u R;kauk l{ke 

dj.;kpk iz;Ru >kyk vkgs-  

3½ efgyk izf’k{k.k vkf.k jkstxkj dk;ZØekauk ikBcG % 

 lnj dk;ZØe dsUnz ‘kklukP;k efgyk o ckydaY;k.k fodkl foHkkxkekQZr 1986&87 lkyh lq: dj.;kr vkyk- lnj 

dk;ZØekeqGs xzkeh.k xjhc efgykauk Hkqfeghu efgykaps lgdkjh xV LFkki.k d:u R;kauk vFkZlgk¸;] Lo;ajkstxkj izf’k{k.k ns.;kps dk; Z dsys 

tkrs- 

4½ Lo.kZta;rh xzke Lojkstxkj ;kstuk %  

 Xkzkeh.k efgykaP;k l{kehdj.kkrhy egRoiw.kZ ?kVd Eg.kts 1 ,fizy 1999 iklwu Lo.kZ t;arh xzke Lo;ajkstxkj ;kstusph 

>kysyh vaeyctko.kh gks;- lnj ;kstuk fg ,dkfRed xzkeh.k fodkl dk;ZØe Lo;ajkstxkjklkBh xzkeh.k r:ukauk izf’k{k.k] xzkeh.k {ks=krhy 

L=h;k o eqykapk fodkl dk;ZØe] n’ky{kh fofgj ;kstuk] xzkeh.k dkjkfxjkauk lq/kkjhr votkjkapk iqjoBk] xaxk dY;k.k ;kstuk] ;k lgk 

;kstukaps ,df=dj.k d:u lq: dj.;kr vkyh- ;k ;kstusrhy fodklkps egRoiw.kZ lk/ku Eg.kts ckXykns’k ;sFkhy ukscsy ikfjrksf”kd fotsrs 

MkWa- eksgean ;quwl ;kauh lkdkjysyh efgyk Lo;a%lgk;rk leqnk;kph cprxV ladYiuk gks;- ;k ;kstusP;k vH;klkuarj 2011 e/;s dsUnz 

‘kklukus lnj ;kstusps :ikarj.k jkf”Vª; xzkeh.k vkthfodk vfHk;kukr dsys- gs vfHk;ku Eg.kts xzkehu efgykaP;k vkfFkZd l{kehdj.kkrhy 

egRoiw.kZ ikÅy vkgs-  

5½ egkRek xka/kh jk”Vªh; xzkeh.k jkstxkj geh ;kstuk %  

 Xkzkeh.k jkstxkj o vkfFkZd l{kfedj.kkyk ikBcG ns.kkjk dsfUnz; eq[; dk;ZØe Eg.kts eujsxk ;kstuk gks;- lnj ;kstsph lq:okr 

2 Qjojh 2006 iklwu jk”Vªh; jkstxkj geh dk;nk 2006 uqlkj dj.;kr vkyh- ;k ;kstusuqlkj izR;sd xzkeh.k dqVwackyk fdeku 100 

fnolkaP;k dkekph geh ns.;kr vkysyh vkgs- ;k ;kstusph eq[; oSf’k”V;s Eg.kts L=k&iq:”kkauk leku etqjhph rjrwn dsysyh vlwu ,dw.k 

ykHkkF;kZae/;s 1@3 ykHkkFkhZ efgyk vl.ks xjtsps vkgs-  

6½ jk”Vªh; efgyk dks”k % 

Hkkjr ljdkjus 1993 e/;s ckyfodkl ea=ky; varxZr jk”Vªh; efgyk dks”kkph LFkki.kk dsyh- gh laLFkk vla?kVhr {ks=krhy 

xjhc o lk/kufgu efgykaP;k vkfFkZd xjtk Hkkxfo.;klkBh ,d jk”VªLrjh; laLFkk Eg.kwu dk;Z djrs- ;k laLFksP;k ekQZr xjhc fL=;kaP;k 

lkekftd] vkfFkZd mUurhdjhrk rkj.k o geh fouk dtZ iznku dsys tkrs- 

7½ xzkeh.k Lo;ajkstxkj izf’k{k.k laLFkk %  

 ;k laLFksph ladYiuk xzkeh.k fodkl o Lo;ajkstxkj izf’k{k.k laLFkk i)rhoj vk/kkjhr vlwu izR;sd ftYg;kr ,d laLFkk LFkkiu 

dj.;kr vkyh vkgs- ;k laLFksekQZr xzkeh.k Hkkxkrhy ;qod ;qorhlkaBh 30 rs 40 dkS’kY; fodkl dk;ZØe pkyfoys tkrkr- mnk-

vxjcRrh r;kj dj.ks] csdjh m|ksx] Mªsl fM>k;fuax] fM-Vh-ih- lkSn;Z izf’k{k.k dk;ZØe] f’ko.kdke izfØ;k m|ksx ;k ;kj[ks vusd 

izf’k{k.k dk;ZØe pkyfoys tkrkr- ;kf’kok; efgykalkBh fo’ks”k dkS’kY; fodkl izf’k{k.k dk;ZØegh vk;ksthr dsys tkrkr- o R;kcjkscj 

R;kauk ,[kkn;k m|ksx O;olk;klkBh cWadsekQZr _.k O;oLFkkgh dsyh tkrs-  

8½ jkf”Vª; ‘ksrh o xzkeh.k fodkl cWad %  

d`”kh o xzkeh.k xSjd`”kh foHkkxkyk for iqjoBk d:u xzkeh.k Hkkjrkpk fodkl ?kMowwu vk.k.;kP;k n`”Vhus Hkkjr ljdkjus 12 tqyS 

1982 e/;s ukckMZ ;k xzkeh.k fodkl lefiZr f’k[kj cWadsph LFkki.kk dsyh- ukckMZ ekQZr vusd dk;ZØe jkcfoy tkrkr- tls Msvjh 

m|kstdrk fodkl ;kstuk] d`”kh fpdhRlk o d`”kh O;olk; dsUnz ;kstuk] jkf”Vª; i'kqlao/kZu vfHk;ku] O;kt vuqnku ;kstuk b-ukckMZ ekQZr 

‘ksrh{ks=] y?kw m|ksx] xzkeh.k o dqVhj m|ksx] gLrks|ksx ;k {ks=kr xq.ko.kwd o mRiknu dk;kZlkBh foRriqjoBk dsyk tkrks- ukckMZps ;ksxnku 

xzkeh.k efgykaP;k fodklkr egRoiw.kZ LFkku vkgs-  

9½ fnun;ky vaR;ksan; ;kstuk %  

 xzkeh.k efgykaP;k l{kehdj.kklkBh fdacgwuk laiw.kZ xzkeh.k nkjhnz; fueqZyuklkBh Lo.kZ t;arh xzke Lo;ajkstxkj ;kstusps :ikarj.k 

dsUnz ‘kklukP;k orhus xzkeh.k vkftfodk vfHk;kukr dj.;kr vkys- o gs vfHk;ku Eg.kts xzkeh.k efgykaP;k l{kehdj.kklkBh lefiZr 

vfHk;ku gks;- ;k vfHk;kukph lq:okr 3 tqu 2011 jksth jktLFkku e/khy clokjk ;sFkwu dj.;kr vkyh- ;k vfHk;kukP;k ek/;ekrwu 

xzkeh.k efgykaps Lo;algk;rk leqg LFkki.k d:u efgykaps la?kVu dj.ks] R;kaP;k vkfFkZd mUurhlkBh o xq.koRrkiq.kZ thouekuklkBh fofo/k 

la/kh miyC/k d:u ns.ks- b ;k vfHk;kukps egRoiw.kZ mfn~n”V; vkgs-  

10½ efgyk fdlku l’kDrhdj.k ifj;kstuk %  

 fnun;ky vaR;ksn; ;kstuk] jkf”Vª; xzkeh.k vkthfodk vfHk;kukP;k ek/;ekrwu xzkeh.k efgyk ‘ksrdÚ;kauk ‘ksrh fodklkP;k 

lanHkkZr f’k{k.k] izf’k{k.k nsowu R;kaps dkS’kY; o`)hxr dj.ks] gs efgyk fdlku l’klDrhdj.k ;kstusps egRoiw.kZ oSf’k”V; vkgs- ‘kkLOkr 

d`”kh n`”Vhdks.kkrwu efgykauk ‘ksrhfo”k;d izf’k{k.k ns.;klkBh fofo/k lsokHkkoh laLFkk] ns’kkrhy jkT; xzkeh.k vkftfodk vfHk;ku] leqnk; 

vk/kkjhr laLFkk ;kaP;k ekQZr lnj ifj;kstukaph izHkkoh fjrhus vaeyctko.kh gksr vkgs-  
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lekjksi %  

11 O;k iapokf”kZd ¼2007&12½ ;kstusps ?kks”kokD; ^^loZ lekos’kd tyn fodkl** gs vkgs- Eg.ktsp fodklkP;k ;kstukaP;k 

v/kZ’krdkuarjgh lektkrhy loZ ?kVdkauk fodklkP;k izfØ;sr lkekowu ?ksrys xsys ukgh g;kph dcwyh fnyh tkrs- Hkkjrkrhy fu;kstu 

izfØ;sps fujh{k.k dsys vlrk efgykaP;k leL;kdMs ikg.;kapk n`”Vhdks.kkr ldkjkRed cny >kY;kps fnlr vlys rjh fyaxHksnkps leqG 

mPpkVu dj.;kP;k fn’ksus ikÅy mpyys xsys ukgh gs ekU; djkos ykxsy- Hkkjrkrhy n`yZf{kr efgyk euq”;cGkdMs ,d mRiknu{ke 

mRiknd ?kVd Eg.kwu y{k iqjfo.ks dkGkph xjt vlwu R;kaP;krhy {kerkapk fodkl] okij vkf.k R;kaP;k fuoMhP;k d{kk foLrkjhr tk.ks 

vko’;d vkgs-  

 ikWy fLVVuP;k ers]^ekuoh fodkl Eg.kts vf/kdkvf/kd mRikndrk gks;* gh mRikndrk ok<fo.;klkBh f’k{k.k] mRre vkjksX;] 

ldl vkgkjkph vko’;drk vlrs- ijarw vtwu Hkkjrkrhy efgykapk vkgkj] vkjksX; vkf.k f’k{k.kkph voLFkk lek/kkudkjd ukgh- 

efgykaP;k lokZafx.k fodklkps mfn~n”V;s lk/; dj.;klkBh f’k{k.k] izf’k{k.k o mPp f’k{k.kkrhy efgykaps izek.k ok<fo.;kP;k n`”Vhdks.kkrwu 

dkS’kY;kf/kf”Vr O;olk;kfHkeq[k f’k{k.k dsUnzkph LFkki.kk d:u efgykauk vkj{k.k ns.ks] efgykapk lgHkkx dsoG dqVhj o y?kqm|ksxkiwjrk 

e;kZnhr u jkgrk brj eksB;k m|ksxkrgh efgykaP;k y{kf.k; lgHkkxklkBh deh O;ktnj] izR;;iqjoB;kph lks; rlsp vkS|ksfxd 

olkgrhe/;s vkj{k.kkph vko’;drk vkgs- vla?kVhr {ks=krhy fL=;kaps izek.k fo’ks”kr% d`”kh {ks=krhy rksV;kaP;k O;olk;krwu R;kauk vkfFkZd 

n`”V;k l{ke {ks=kdMs oGfo.;klkBh tkf.koiwoZd iz;Rukaph xjt vkgs- fL=;kaP;k iz’kklfd; lsoke/;s lgHkkx ok<fo.;klkBh vko’;d 

laLFkkaP;k miyC/krsph xjt vkgs- jktfd; {ks=kr izHkkohi.ks dk;Zizo.k gks.;klkBh efgykaps jktfd; izcks/ku o izf’k{k.kkRed dk;ZØe 

‘kklfd; ikrGhoj jkcfo.ks xjtsps vkgs- rlsp fodklkP;k izfØ;sr fu;kstukaP;k izR;sd Lrjkoj efgykapk lekos’k d:u ?ks.ks vko’;d 

vkgs- rjp fL= iq:”k lekursyk fLod`rh ns.kkjk o R;kaph vaeyctko.kh dj.kkjk lekt fuekZ.k gksowu fL=;kaP;k vkFkhZd O;ogkjkr lgHkkx 

ok<sy vkf.k ‘kk’or fodklkps /;s; xkBrk ;sbZy- 

lanHkZxzaFk % 

1½ eqykuh izk-,e-;q- & Lo;algk;rk cpr xV o efgyk l{kehdj.k] Mk;eaM iCyhds’kUl~] fMlsacj&2006 

2½ ;kstuk ekfld & lIVsacj 2016 

3½ =Sekfld vFkZlaokn % tkusokjh&ekpZ 2020 

4½ tuZy fo|kokrkZ & 3 lIVsacj 2019  

5½ http:// gaganbharari.com 
6½   mr.m.vikipedia.org 

7½ vFkZfo’o uW’kuy fjlpZ tujy % tkusokjh&tqu 2014 

8½ vFkZfeekalk lgkekgh ekfld % tkusokjh&tqu 2018 [kaM 11&vad 1 

9½ uoHkkjr ekfld % tkusokjh 2013  
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गोषवारा (Abstract): 

 भारतातील एकूण लोकसंख्येपैकी जवळपास ननम्मा नहस्सा मनहलांचा अहे. मनहलांना हतोत्सानहत करणारे वततन करून, त्यांचा जीवनस्तर 

ईंचावाण्याकडे दलुतक्ष करण्यापासनू ते त्यांचा छळ अनण ऄत्याचार करण्यापयंत ऄनेक प्रकारे हीनत्वाची वागणकू स्त्री जातीला नमळत रानहली अहे. हा 

भेदभाव दरू करून नस्त्रयांच्या प्रगतीस पोषक वातावरणाची नननमतती अनण त्यांचे सचुालन करणे अनण लैंनगक समतेद्वारे (Gender Equality) 

समाजाचे संतुलन साधने यासाठी परुोगामी अनण नववेकी समाजाने बाळगलेला दृष्टीकोन, केलेली कृती यांचा समचु्चय म्हणजे मनहला सक्षमीकरण, 

ऄसे थोडक्यात म्हणता येइल. मनहलांनी फक्त ‘चलू अनण मुल’ याकडे लक्ष द्यायला हवे ऄसे काही लोकांचा मानस ऄसतो. पण अता मनहलांनी चूल 

अनण मुलांसोबतच ‘देश अनण नवदेश’ याकडे देखील लक्ष्य देण्याची गरज अहे. 

 मानवी हक्कांनवषयी ऄनेक ऄंतरराष्ट्रीय करारांत मान्यता नमळूनही, नस्त्रया ननधतन अनण ननरक्षर राहण्याचे प्रमाण मोठे अह.े वैद्यकीय 

सनुवधा, मालमते्तची मालकी, पतपरुवठा, प्रनशक्षण अनण रोजगारात परुुषांच्या तुलनेत नस्त्रयांना कमी संधी नमळते. त्या पुरुषांच्या तुलनेत राजकीयदृष््टया 

सक्रीय ऄसण्याची शक्यता फारच कमी अह,े अनण त्या घरगुती नहसंाचाराचा बळी होण्याची शक्यता खपूच मोठी अह.े मनहलांची माननसकता 

बदलणे ह ेऄनतशय महत्वाचे अह.े ग्रामीण भागात मनहला ऄजनूही स्वतः ननणतय घेउ शकत नाहीत. ते पुरुषांच्या ननणतयावर ऄवलंबून राहतात. 

मनहलांची ननणतय क्षमता वाढवणे गरजेचे अह.े मनहलांना घटनेने ऄनेक ऄनधकार नदलेले अहते, त्यांची मानहती व ऄंमलबजावणी त्यांच्यापयंत  

पोहचली पानहजे, ग्रामीण मनहलांचे प्रबोधन झाले पानहजे. ग्रामीण मनहला ऄजनूही १००% सक्षम अह ेहे अपण मान्य करू शकत नाही. 

बीजसांज्ञा (Keywords): मनहला सक्षमीकरण, लैंनगक समानता, संसदीय शासन पद्धती, सावतभौमत्व, समाज प्रबोधन, अनथतक मागासलेपणा 

प्रस्तावना (Introduction): 

भारतामध्ये संसदीय शासन पद्धती अहे व ही पद्धती लोकशाही मागातने चालते. जनता हीच सावतभौम ऄसते व जनकल्याण होण्यासाठी 

प्रस्तुत व्यवस्था प्रयत्नशील ऄसते. लोकशाहीमध्ये सवांना समान ऄनधकार नदलेले अपणास पहावयास नमळतात. त्यामध्ये स्त्री-परुुष समानता हा मदु्दा 

देखील अहे. म्हणजेच ज्या प्रमाणात पुरुषांना ऄनधकार अहते तेवढेच नस्त्रयांना देखील संनवधानाने ऄनधकार नदलेले अहते. भारतात स्वातंत्र्योत्तर 

काळात नस्त्रयांवर वेगवेगळ्या रुढी, प्रथा व परंपरेच्या माध्यमातून ऄन्याय ऄत्याचार झालेले अहते व नस्त्रया ते ननमटूपणे सहन देखील करत अलेल्या 

अहते. पण नंतर जस-जसा काळ बदलत गेला तशी ही पररनस्थती देखील बदलत गेली. भारतीय समाजात नवनवध समाज सधुारकांने अपल्या  

प्रबोधनाव्दारे म्हणा नकंवा चळवळीद्वारे या ऄन्यायाला वाचा फोडली अहे. स्वातंत्र्य प्राप्ती मध्ये देखील स्त्रीयांचा मोलाचा वाटा अहे. जसे महात्मा 

गांधी यांच्या ‘चले जाव’ चळवळीतील मनहलांचा प्रनतसाद तसेच महात्मा फुले यांनी मलुींची पनहली शाळा काढली त्यातील स्त्रीयांचा पढुाकार हा त्या 

काळात खपू धाडसाचे ननमातण होते व यात मनहला हरररीने सहभागी होत गेल्या. नंतर डॉ. बाबासाहबे अंबेडकर यांच्या नशफारशीनसुार देशातील 

मनहलांना ऄत्यंत मौल्यवान ऄसा मतदानाचा ऄनधकार देण्यात अला व तेव्हा पासनू मनहला वेगवेगळ्या कायातत व के्षत्रात अपल्या कौशल्याच्या 

अधारे यशस्वी होत रानहल्या व त्यांचे सक्षमीकरणाकडे वाटचाल झालेली अपणास पाहावयास नमळते. 

आतकं सगळं ऄसताना देखील अजही अपल्या समाजात ह डंाबळी, बालनववाह, स्त्री भ्रणूहत्या, बालहत्या, बलात्कार ऄशा प्रथा-परंपरा 

नदसनू येतात व या माध्यमातून नस्त्रयांवर ऄन्याय ऄत्याचार होत अहते. एकीकडे अपण म्हणतो की स्त्री व परुुष ह ेसंसाररुपी रथाचे दोन चाक अहते व 

दसुरीकडे मात्र या स्त्री नावाच्या चाकाला वरील प्रथा-परंपरेचे बंधन लावनू खीळ घालतो. हे सवत थांबवण्यासाठी नस्त्रयांनी अणखी ऄनधक सक्षम 

होण्याची अवश्यकता अहे. व यासाठी स्वतः त्या संधी ननमातण करून पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावनू समाजात अपले स्थान कायम राखले पानहजे 

व समाजाने देखील ऄशी व्यवस्था ईपलब्ध करून नदली पानहजे. 

उद्दीषे्ट (Objective): 

१) ग्रामीण मनहला साक्षमीकरणाची संकल्पना समजनू घेणे. 

२) ग्रामीण मनहलांची सक्षमीकरणा संदभातत नस्थती समजनू घेणे. 

३) अधनुनक ग्रामीण मनहलांच्या नवनवध समस्या व प्रश्ांची ओळख करून देणे. 

गृहीतकृत्ये (Hypothesis): 

१) ननरक्षरता, ऄंधश्रद्धा, नलंगभेदाची भावना व अनथतक मागासलेपणा ह ेग्रामीण भागातील मनहला साक्षमीकरणात अडचण ठरत अहते. 

२) ग्रामीण भागातील मनहला सक्षम होण्यासाठी त्यांना ईपलब्ध सोयी-सनुवधा व संधीचा ऄभाव अह.े 

सांशोधन पद्धती (Research Method): 

 प्रस्तुत नवषयाच्या संशोधनासाठी नद्वतीय स्रोत पद्धतीचा वापर करण्यात अला अह.े व तथ्य संकलनासाठी प्रस्तुत नवषयाशी संबंनधत 

नवनभन्न संदभत ग्रंथ, ननयतकानलके, दैननके अनण संकेतस्थळांचा वापर करण्यात अला अह.े 
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नवषय नवशे्लषण (Topic Analysis): 

मनहला सक्षमीकरणाचा अथथ: 

सामान्यतः मनहला सक्षमीकरण संकल्पनेचा ईगम अधनुनक काळात झाला. मनहला सक्षमीकरण म्हणजे नस्त्रयांना स्वावलंबी बनवणे ऄसा 

ढोबळमानाने ऄथत काढता येतो. 

1. ‚सामानजक दृनष्टकोनातून नस्त्रयांवर ऄन्याय सरुू अह ेया ऄन्यायाची भरपाइ करणे म्हणजेच मनहला सक्षमीकरण होय.‛ 

2. ‚मनहलांना सामानजक, अनथतक, राजकीय, सांस्कृनतक, शैक्षनणक, धानमतक व प्रशासकीय के्षत्रात योग्य प्रमाणात सहभागी करून ननणतय प्रनक्रयेत 

सामील करणे म्हणजेच मनहला सक्षमीकरण होय.‛ 

3. ‚कायदे व कल्याण कायतक्रमाच्या माध्यमातून अनथतक, सामानजक, शैक्षनणक व राजकीय के्षत्रांमध्ये मनहलांना परुुषांच्या बरोबरीने हक्क व दजात 

प्रदान करून देणे, नवकासासाठी संधी ईपलब्ध करून देणे अनण स्त्री-परुुष ऄसमानता नष्ट करणे या प्रनक्रयेला स्त्री सक्षमीकरण ऄसे म्हणतात.‛ 

ग्रामीण मनहलाांचे सक्षमीकरण: 

भारताचा नवकास हा ग्रामीण भागावर ऄवलंबून अहे. जोपयंत ग्रामीण भागाचा नवकास होणार नाही तोपयंत देशाचा नवकास शक्य नाही. 

कारण की अजही भारत देशातील लोकसंख्या ही जास्तीत जास्त ग्रामीण भागात राहते व त्यात ५० टक्के संख्या ही मनहलांची अहे व ग्रामीण 

भागातील मखु्य व्यवसाय शेती ऄसल्यामळेु शेतीतील बरीच कामे मनहला माफत त केली जातात. म्हणून ग्रामीण भागाच्या नवकासाकररता देखील मनहला 

सक्षमीकरण करणे गरजेचे अहे. व हे करण्यासाठी सरकार सतत प्रयत्नशील ऄसते. जसे ग्रामस्वच्छता ऄनभयान, जलसंवधतन, सवांसाठी नशक्षण, 

अरोग्य व लसीकरण, दाररद््रय ननमूतलन, स्वच्छता व अहाराबाबत मनहलांची भनूमका, मनहला बचत गटांमाफत त नवनवध योजना, व्यवसाय करण्यासाठी 

नवशेष ऄनदुान योजना आत्यादी माफत त ग्रामीण भागातील स्त्री सक्षमीकरण करण्याचा प्रयत्न सरकार करत अहे. 

ग्रामीण भागातील मनहला अजही जवळपास ७२ टक्के अनथतक दृष््टया परावलंबी अहते. बह संख्य मनहला पती व मलुांवर ऄवलंबून 

अहते. अजही ग्रामीण भागातील मनहलांचे जीवन ऄनेक समस्यांनी ग्रस्त अह.े जसे की, मुलगी जन्मली तर नतचे स्वागत नाही, मलुगाच वंशाचा 

नदवा, स्त्री नशक्षणाचा ऄभाव, पतीचे दारूचे व्यसन, स्त्री अरोग्याचा प्रश्, अनथतक स्वातंत्र्याचा ऄभाव, ऄपत्य न होणे यासाठी स्त्रीला जबाबदार ठरवणे, 

कुटंुबात दयु्यम स्थान, चाररत्र्याचा संशय, लैंनगक छळ, पती-पत्नी ऄंतर आत्यादी समस्यांना ग्रामीण मनहलांना अजही सामोरे जावे लागते. 

ग्रामीण मनहला सक्षमीकरणा बाबतचे महत्वपूणथ घटक: 

 शहरी मनहलांपेक्षा भारतीय ग्रामीण मनहला स्त्री सक्षमीकरणाबाबत तुलनेने बयायाच मागे अहते. करीता ग्रामीण मनहलांचे सक्षमीकरण 

घडवनू अणावयाचे ऄसेल तर खानलल बाबतीतील मनहलांची नस्थती सधुारणे गरजेचे अह.े म्हणूनच मनहला सक्षमीकरणाबाबत खानलल घटक 

महत्वपणूत ठरतात. 

१) ग्रामीण मनहलाांची आरोग्य सक्षमता: 

ग्रामीण भाग हा शहरी भागाच्या तुलनेत अजही ऄप्रगतच अहे. ज्या सोयी सुनवधा शहरात ईपलब्ध अहते त्या ग्रामीण भागात ऄभावानेच 

नदसतात. यामध्ये महत्त्वाचा प्रश् अहे तो म्हणजे मनहलांच्या अरोग्याच्या सोयी-सनुवधेचा व त्यामध्ये जर ग्रामीण भागातील मनहला सक्षम बनवायची 

ऄसेल तर पनहल्यांदा नतचे अरोग्य ईत्तम ऄसणे गरजेचे अहे. ग्रामीण भागात अरोग्या नवषयी वेळ हातावर मारून नेली जाते व नंतर जीवन-मरणाचा 

प्रश् ईद्भवतो. यामध्ये भरपरू प्रमाणात मनहला मतृ्य ुपावतात म्हणनू पनहल्यांदा अरोग्य नवषयी सधुारणा करून मनहला सक्षमीकरण करणे गरजेचे अहे. 

२) ग्रामीण मनहलाांची आनथथक सक्षमता: 

ग्रामीण भागातील मनहला वगत अजही अपणास परावलंबी जीवन जगताना पहावयास नमळते. जन्मापासून ते लग्न होइपयंत वडलांवर ऄवलंबून 

व लग्न झाल्यास अपल्या पती वरती ऄवलंबून अनण शेवटी अपल्या मुलांवरती ऄवलंबून ऄसते. ग्रामीण भागातील मनहलांची माननसकताच प्रस्तुत 

व्यवस्थेने ऄशी करून ठेवली की नतला या चक्रव्यहूातून बाहरे पडून अनथतक स्वावलंबी बनवायची संधीच नाकारली व ईपलब्ध करून नदली नाही. तरी 

देखील सध्या हे नचत्र थोडं बदललेलं नदसनू येते कारण बह तांश ग्रामपंचायतीत मनहला सरपंच व तसेच नवनवध योजनेमाफत त मनहला ग्रामीण भागात 

अनथतक बाजनेू सक्षम झालेल्या अहते. जसे मनहला बचत गटांमाफत त नवनवध संधी द्वारे पढुाकार घेउन मनहला स्वयंनसद्ध होत अहते. ह ेएक मनहला 

सक्षम होण्यासाठी अशेचा नकरणच अह.े ऄसे म्हणावयास हरकत नाही. 

३) मनहलाांची शैक्षनणक सक्षमता: 

भारतात मनहला नशक्षणासंदभातत प्राचीन काळ ते अधनुनक काळापयतत तूलनेने खपु बदल झालेला अह.े तरी पण हा बदल जेवढा अवश्यक 

अह ेतेवढा ऄद्याप झालेला नाही. भारताचा २०११ च्या जनगणनेनसुार एकूण साक्षरता दर ७४.०४ टक्के आतका अह.े यामध्ये परुुष ८२.१४ टक्के व 

मनहला ६५.४६ टक्के अहते. जे परुुषांच्या तुलनेत १६.६८ टक्क्यांनी कमी अहेत. यामध्ये महाराष्ट्र राज्याचा  साक्षरता दर जर बनघतला तर हा एकूण 

८२.३४% अहे व यामध्ये परुुष ८८.३८ टक्के व मनहला ७५.८७ टक्के अहते. जे परुुषांच्या तुलनेत १२.५१ टक्क्यांनी कमी अहते तरी पण 

समाधानाची बाब ऄशी की जेवढ्या मनहलांना संधी नमळाली त्यांनी स्वतःला नसद्ध करण्याचे कायत केले अहे. म्हणनू मनहला सक्षमीकरण होणे गरजेचे 

अहे. तरच अपला व देशाचा सवांगीण नवकास होआल. 

४) ग्रामीण भागातील मनहलाांची राजकीय सक्षमता: 

भारतातील आनतहास हा जरी परुुषांच्या नावाने नलनहला गेला ऄसला तरी त्यामध्ये नस्त्रयांचा पण लक्षणीय वाटा अहे. ऄसे कोणतेच के्षत्र नाही जेथे  

मनहला पोहोचू शकल्या नाहीत. राजकारणात देखील संनवधानाने नस्त्रयांना नेततृ्व गाजवण्याचा ऄनधकार नदला अहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४ 
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नसुार सवत व्यक्ती कायद्यासमोर समान अहते. कलम १५ नसुार जात, धमत, नलंग आत्यादींच्या अधारे नागररकात मतभेद केला जाणार नाही. १६ व्या 

कलमानसुार शैक्षनणक पात्रता ऄसणाया या स्त्री- परुुषास शासनात कोणतेही पद प्राप्त करता येइल. या संवैधाननक हक्कामुळे नस्त्रया पुरुषांच्या बरोबरीने 

राजकीय के्षत्रात देखील पाहावयास भेटतात. व ग्रामीण नस्त्रया देखील यामध्ये सहभागी होताना नदसत अहते. 

५) ग्रामीण मनहलाांचे आनथथक बचत गटामार्थ त सक्षमीकरण: 

भारतीय स्वातंत्र्या नंतरच्या काळात मनहलांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी देशभरात ऄनेक योजना राबनवल्या जात अहेत. पवूीपासनूच चालत 

अलेल्या चालीरीती, रूढी, परंपरांमळेु मनहलांना अनथतक, सामानजक अनण अरोग्य बाबतच्या ऄनेक संकटांना सामोरे जावे लागत ऄसते. परंतु गेल्या 

काही वषातपासून मनहला सक्षमीकरण व सबलीकरणावर भर देउन स्त्री-परुुष यांच्यात सवत बाबतीत समानता प्रस्थानपत करण्याच्या ईद्देशाने मनहला स्वयं-

सहायता समहू चळवळ देशपातळीवर जोमाने सरुू अहे. ग्रामीण भागातील मनहला बचत गट ही मोहीम मनहलांसाठी नवशेष महत्त्वाची अहे. कारण 

त्यांना घराबाहरे पडून नवीन गोष्टी नशकायला नमळतात. मनहला बचत गटांमाफत त काम करूनही सक्षम नकंवा स्वावलंबी बनतात. यामळेु मनहलांची 

अनथतक व्यवहाराची जाणीव वंध्दीगत होत राहते व ऄशा प्रकारे ग्रामीण भागातील मनहलांचे सक्षमीकरण घडून येण्यास मदत होते. 

६) ग्रामीण भागातील मनहलाांची माननसक सक्षमता: 

अजच्या घडीला ग्रामीण भागातील मनहलांना शारीररक, माननसक व अध्यानत्मकररत्या सक्षम बनवण्याची गरज अहे. मनहलांना शारीररक 

स्तरावर सक्षम बननवण्यासाठी त्यांना स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी नवशेष प्रनशक्षण देण्याची अवश्यकता अहे. तसेच शाळा व महानवद्यालयात त्यासाठी 

प्रयत्न करणे व ऄंमलबजावणी करणे गरजेचे अहे. व नसुते शारीररकच नव्ह ेतर माननसक दृष््टया देखील त्यांना सक्षमीकरणाची अवश्यकता अहे. 

ग्रामीण भागातील बह तांश मनहला फक्त ‘चलू अनण मलू’ पयंतच नस्थरावलेल्या नदसनू येतात जर या मनहलांना सक्षमीकरण करून संधी ईपलब्ध करून 

नदली तर नक्कीच त्या यशस्वी होतील यात दमुत नाही. 

ग्रामीण मनहला सक्षमीकरणासाठीच्या उपाययोजना: 

१) भारतातील ग्रामीण मनहला साक्षरतेचे प्रमाण तुलनेने कमी अह.े त्यामध्ये वाढ केल्यास त्यांच्यात बदलाची भावना ननमातण होइल व त्यातूनच 

मनहला सक्षमीकरण होण्यास मदत होइल. 

२) समाजातील स्त्री-परुुष भेदभाव कमी केल्यास मनहला सक्षमीकरण होण्यास मदत होइल. 

३) कौटंूनबक नहसंाचारातून मनहलांचे संरक्षण ऄनधननयम २००५ हा कायदा २६ अक्टोंबर २००६ पासनू लागू करण्यात अला त्यामाध्यमातून 

देखील मनहला सक्षमीकरण होण्यास मदत होत अहे. 

४) ह डंा व नस्त्रयांवरील नहसंाचार या ऄननष्ट प्रथांचे समळू ईच्चाटन करण्यासाठी भारतीय दंड संनहतेच्या कलम ४९८ (ऄ) नसुार ह डंा नकंवा ऄन्य 

नहसंाचार करणायाया व्यक्तीवर कारवाइ केली जाते. यामळेु देखील मनहला सक्षमीकरण होण्यास मदत होते. 

५) ग्रामीण भागातील मनहला सक्षमीकरण करण्यासाठी त्यांना ईच्च नशक्षणाच्या संधी ईपलब्ध करून देणे गरजेचे अहे. 

६) ग्रामीण भागातील मनहला सक्षमीकरण करण्यासाठी ईपाययोजना म्हणून सरकार, ऄशासकीय संघटना, समाजसेवक अदींच्या माध्यमातून 

जनजागतृी केली पानहजे. 

७) ग्रामीण भागातील मनहला एकजटुीने ‘मनहला संघटनांची’ स्थापना करून स्त्री शक्तीद्वारे नपडीत मनहलांना मदत केली पानहजे. 

ननष्कषथ (Conclusion): 

प्रस्तुत नवषय ‚अधनुनक काळातील ग्रामीण मनहलांचे सक्षमीकरण‛ या संपणूत नवषयाचे ऄवलोकन केले ऄसता या मधनू ऄसा ननष्ट्कषत 

ननघतो की, ग्रामीण भागातील मनहलांना सक्षम होण्यासाठी अणखीनही समाजातील काही सामानजक रूढी, प्रथा व परंपरा ऄडचणी ननमातण करत 

अहते. त्यासाठी  सामानजक प्रबोधन व ठोस ऄश्या कायद्याची ऄंमलबजावणी करणे अवश्यक अह.े त्यांच्यासाठी समाजात वेगवेगळ्या संधी ननमातण 

करणे व स्त्री-परुुष समानतेची भावना अत्मसात करणे गरजेचे अह.े 
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प्रस्तावना:  

वतयम न यगु हे महहल  सक्षमीकरण चे युग आह.े जगभर तील महहल  परुूष ांच्य  बरोबरीने प्रगतीच्य  हदशेने व टच ल करत आहते. घर त, 

सम ज त आहण देश त महहल ांच  दज य व ढत आह.े स्त्री सक्षम होत आह.े आपल्य  भ रत देश त आज महहल  सवयच के्षत्र त आपले स्वतांत्र अहस्तत्व 

हनम यण करत आहते. देश च्य  सवोच्च पद वर हवर जम न होण्य च  सन्म न सदु्ध  महहल ांन  हमळ ल  आह.े भ रत तील अनेक र ज्य च  र ज्यक रभ र 

सदु्ध  महहल ांनी यशस्वीररत्य  स ांभ ळल  आह.े ग्र मपांच यतप सून ते थेट सांसदेपयंत आहण ररक्ष  च लहवण्य प सनू ते थेट हवम न उडहवण्य पयंत अश  

सवयच के्षत्र त महहल ांनी उल्लेखनीय क यय केले आह.े र जकीय के्षत्र असो की स म हजक के्षत्र, वैज्ञ हनक के्षत्र की वैद्यकीय के्षत्र, त ांहत्रक के्षत्र असो की 

सांरक्षण के्षत्र, हशक्षण के्षत्र असो प्रश सकीय के्षत्र महहल ांस ठी आज कोणतेही के्षत्र अस्पहशयत न ही. स्वतांत्र भ रत त इांहदर  ग ांधी, हवजय लक्ष्मी पांहडत, 

प्रहतभ त ई प टील, मीर  कुम र, म य वती, सोहनय  ग ांधी, ममत  बॅनजी, जयलहलत , लत  मांगेशकर, हनरुपम  र व, हकरण बेदी, रोहमल  थ पर, मेध  

प टकर, हसांधतु ई सकप ळ, सनुीत  हवल्यम, कल्पन  च वल , अरुां धती रॉय, मीर  बोरग वकर, हकरण शॉ मझुमुद र, कल्पन  सरोज आदी अनेक 

महहल ांनी आप पल्य  के्षत्र त आपल्य  क य यची अहमट छ प सोडली आह ेआहण ह ेसवय केवळ महहल  सक्षमीकरण मळेुच शक्य झ ले आह.े 

भारतीय महहलाांची सामाहजक हस्थती:  

आज भ रत त महहल  सक्षमीकरण ची गती व ढत असली तरी भ रत त एक क ळ अस  होत  की, स्त्री ही केवळ त डण चीच अहधक री 

समजली ज त होती. चलू आहण मलू एवढ्य परुतेच हतचे मय यहदत के्षत्र होते. हतल  न  कोणते स म हजक स्थ न होते न  कोणते ध हमयक अहधक र होते. 

न  हतल  शैक्षहणक स्व तांत्र्य होते न  र जकीय हक्क होते. घर च्य  च र हभांतींच्य  आतच हतचे सांपणूय हवश्व होते. स म हजक आहण ध हमयक गुल महगरीच्य  

स खळदांड त हस्त्रय  आपले अहस्तत्व गम वनू बसल्य  होत्य , परुुष प्रध न सांस्कृतीने भ रतीय महहल ांन  अपम हनत केले होते, हतची गणन  शदु्र  वण यत 

केली गेली होती. सती प्रथ , केशवपन, हवधव  प्रथ , हशक्षण बांदी, ब हलक  हवव ह, ब हलक  प्रौढ हवव ह, देवद सी प्रथ , मरुळी, जोगहतनी प्रथ , 

हवट ळ इत्य दी अनेक प्रथ ांमळेु भ रतीय महहल  वग यची अधोगतीकडे व टच ल सरुु होती. 

महहला सक्षमीकरणाची वाटचाल:  

परुुषप्रध न भ रतीय सांस्कृतीतून ब हरे पडून हस्त्रय  आज स्वत:च्य  प य वर उभ्य  र हू शकल्य  आहते, पण ह  चमत्क र कोणत्य  देव 

देवतेच्य  कृपेमळेु एक  र त्रीत झ लेल  न ही त्य स ठी भ रत त एक अख्खीच्य  अख्खी चळवळ र बहवण्य त आली, त्य त अनेक ांन  ह लअपेष्ट  

म नह नी सहन कर वी ल गली. अनेक महहल ांनी स्वतः स्वहवक स स ठी प्रयत्न केले. त्य ांची दयनीय हस्थती सधु रली, त्य चप्रम णे अनेक परुुष ांनीही 

हस्त्रय ांन  स्व वलांबी बनवण्य स ठी प्रय स केल , हजथे सन तनी स्त्रीहवरोधी हवच रसरणीच्य  पुरुष घटक ांनी हस्त्रय ांन  सम ज बांधन त कैद केले होते, त्य च 

सम ज त क ही स्त्री स्व तांत्र्यव दी, स्त्री सुध रण व दी परुुष घटकही होते. त्य ांनी महहल ांच्य  दयनीय हस्थतीत सक र त्मक बदल घडवनू आणणे ह ेआपले 

कतयव्य म नले. अश  मह न पुरुष ांमध्ये गौतम बुद्ध अग्रस्थ नी आहते. बुद्ध ने आपल्य  सांघ त प्रवेश देवनू तत्क लीन हस्त्रय ांस ठी ज्ञ न ची द रे खलुी केली 

आहण स्त्री-परुुष सम नतेची प य भरणी केली. बुद्ध नांतरच्य  क ळ त सम्र ट अशोक ने सुद्ध  महहल  सक्षमीकरण त महत्व ची भहूमक  बज वली. मसु्लीम 

आक्रमण नांतरच  मध्ययगुीन क ळ महहल  सक्षमीकरण च्य  दृहष्टकोन तून ह  अांधक रमय होत . य ही क ळ त रहजय  सलुत न, नरुजह न, हजज ब ई, 

त र ब ई, अहहल्य ब ई य ांनी आपल्य  स्वकतृयत्व ने सम ज त आपले स्थ न हनम यण केले. सांत परांपरेतील क ही मह परुुष ांनी स्त्री ज गतृीचे क यय केले. 

आधहुनक क ळ त र ज  र म मोहन रॉय, मह त्म  जोहतब  फुले, महषी कवे, डॉ. ब ब स हबे आांबेडकर ह ेअसे मह परुुष होते ज्य ांनी स्त्रीय ांन  पुरुष ांच्य  

बरोबरीच  दज य हमळवनू देण्य स ठी प्रय स केले. र ज  र म मोहन रॉय य ांनी सती प्रथ आहण केशवपन य ांस रख्य  हस्त्रय ांच  अवम न करण ऱ्य  रूढी 

परांपर ांहवरुद्ध चळवळ र बवनू हस्त्रय ांच्य  स म हजक उत्थ न स ठी प्रयत्न केले. त्य ांच्य च प्रयत्न ांमळेु भ रत त सतीप्रथ  बेक यदेशीर घोहषत करण्य त 

आली. मह त्म  जोहतब  फुले य ांनी अहवद्य  हचे हस्त्रय ांच्य  अधःपतन चे क रण म नून स्त्रीहशक्षण च्य  म ध्यम तून स्त्री स्व तांत्र्य ची द रे उघडली. 

आपल्य  पत्नी स हवत्रीम ई फुले य ांन  हशक्षण देऊन त्य ांन  पहहल्य  महहल  हशहक्षक  बनवनू जोहतब  फुले य ांनी मह र ष्ट्र त स्त्री हशक्षण च  प य  

घ तल . महषी कवे य ांनी महहल ांच्य  उच्च हशक्षण स ठी महहल  हवद्य पीठ ची स्थ पन  केली. स्वतः एक  हवधव  महहलेशी लग्न करून त्य ांनी 

सम ज समोर एक आदशय हनम यण केल . डॉ ब ब स हबे आांबेडकर य ांनी भ रतीय र ज्यघटनेत महहल ांच्य  स म हजक, र जकीय, ध हमयक, आहथयक आहण 

शैक्षहणक उन्नतीस ठी हवहधवत क यदे करून महहल ांन  सांहवध हनक स्व तांत्र्य हमळवनू हदले. महहल ांच्य  हवक स स ठी भ रतीय सांहवध न तील अनेक 

तरतुदींमळेु आज भ रतीय स्त्रीय ांच  सव ंगीण हवक स शक्य झ ल  आहे.  

राजषी शाहू महाराज:  

महहल  सक्षमीकरण स ठी क म करण ऱ्य  य  मह परुुष ांच्य  य दीत आणखी एक  मह परुुष च  सम वेश कर व  ल गेल ज्य ांनी हस्त्रय ांची 

ख ल वलेली हस्थती सधु रून त्य ांन  सन्म ननीय स्थ न वर आणण्य स ठी मन प सनू प्रयत्न केले ते मह परुुष म्हणजे छत्रपती र जषी श हू मह र ज. 

कोल्ह परू सांस्थ नचे छत्रपती र जषी श हू मह र ज ह े सधु रण व दी हवच र चे होते. आपल्य  कोल्ह परु तील सांस्थेत त्य ांनी दहलत, हपडीत, शोहषत, 

अस्पशृ्य, बहुजन आहण महहल  वग यच्य   सक्षमीकरण स ठी त्य ांनी अहवरत प्रय स केले. कोल्ह परू सांस्थ न चे सांस्थ हनक र जषी श हू मह र ज य ांचे 

महहल  सक्षमीकरण तील योगद न स्पष्ट करणे ह  प्रस्तुत लघ ुशोधप्रबांध च  उद्देश आहे. हदन ांक २६ जनू १८७४ रोजी जन्मलेल्य  यशवांतर व चे इ. स. 
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१८८४ मध्ये कोल्ह परूच्य  छत्रपतीं पद स ठी दत्तकहवध न झ ले. आहण ते श हू मह र ज बनले. इ. स. १८९४ मध्ये त्य ांनी कोल्ह परू सांस्थ न ची सत्त  

आपल्य  ह त त घेतली. आहण इ. स. १९२२ मध्ये त्य ांच  मतृ्यू झ ल . इ. स. १८९४ ते इ. स. १९२२ अश  आपल्य  २८ वष यच्य  क ययक ळ त र जषी 

श हू मह र ज आपली सवय शक्ती बहुजन सम ज च्य  सव ंगीण हहत स ठी व परली. ते महहल  सधु रण व दी हवच रसरणीचे परुस्कते होते. मह त्म  

जोहतब  फुले य ांच  आदशय त्य ांच्य पढेु होत . महहल ांची हस्थती सधु रण्य स ठी महहल  सक्षमीकरण वर भर हदल .  

स्त्री हशक्षण:  

आपले वैच ररक गुरु जोहतब  फुले य ांच्य प्रम णेच र जषी श हू मह र ज य ांनी सदु्ध  हनरक्षरत  आहण अज्ञ न ह े हस्त्रय ांच्य  ऱ्ह स चे प्रमखु 

क रण म नले. त्य मळेु महहल ांच्य  हशक्षण स ठी श हू मह र ज ांनी त्य ांच्य  कोल्ह परू सांस्थ न त मलुींस ठी स्वतांत्र श ळ  क ढल्य  आहण मलु ांबरोबरच 

मलुींचेही हशक्षण व्ह वे  य स ठी एक हत्मक श ळ  हनम यण केल्य . छत्रपती श हू मह र ज य ांनी म ग स ज तीतील हवद्य हथयनींस ठी अभ्य स आहण लेखन 

करण्य च्य  उद्देश ने हवद्य लय ची व्यवस्थ  केली. श हू मह र ज य ांच्य  कोल्ह पूर सांस्थ न च्य  भदुरगडस रख्य  दगुयम भ ग त ही हवद्य हथयनींस ठी श ळ  

सरुू करण्य त आल्य .
१
 हवद्य हथयनींच्य  हशक्षण स ठी अहधक प्रयत्न करण ऱ्य  हशक्षक ांन  श हू मह र ज य ांच्य  हवशेष प ररतोहषके हदली.

२
 हुश र मुलींन  

प्रोत्स हन देण्य स ठी श हूांनी हशष्ट्यवतृ्ती योजन  सुरू केली. अक्क स हबे मह र ज ांच्य  हवव ह प्रीत्यथय चौथीच्य  व हषयक परीके्षत सव यहधक गुणवत्त  

हमळहवण ऱ्य  हवद्य हथयनींन  च ळीस रुपय ांची प च हशष्ट्यवतृ्ती श हू मह र ज य ांनी ज हीर केली.
३
 श हू मह र ज य ांनी प्रौढ आहण वयस्क हस्त्रय ांच्य  

हशक्षण स ठीही हवशेष प्रयत्न केले. प्रौढ हस्त्रय ांच्य  हशक्षण स ठी, र हण्य ची आहण भोजन ची व्यवस्थ  करण्य स ठी स्वतांत्र अस  क यद च श हू 

मह र ज य ांनी प ररत केल  होत .
४
 कोल्ह परू येथील र ज र म मह हवद्य लय त महहल ांच्य  उच्च हशक्षण ची व्यवस्थ  करण्य त आली होती. कोल्ह परू 

सांस्थ न च्य  हशक्षण हधक री हमस हलहटल य  आपल्य  पद वरून हनवतृ्त झ ल्य नांतर श हू मह र ज य ांनी रखम ब ई केळवरकर य ांच्य स रख्य  स्थ हनक 

महहलेल  हशक्षण हधक री पद वर हनयकु्त केले. रखम ब ई खेवलकर य ांनी कोल्ह परू सांस्थ न त स्त्री हशक्षण स ठी अनेक महत्त्व ची क मे केली. श हू 

मह र ज य ांनी रखम ब ई केवलरकर य ांची मलुगी कृष्ट्ण ब ई हहल  मुांबईच्य  ग्रांट मेहडकल कॉलेजमध्ये प ठवले आहण वैद्यकीय हशक्षण देवनू डॉक्टर 

बनहवले. इतकेच नव्ह ेतर त्य ांन  कोल्ह परूच्य  एडवडय मेमोररयल हॉहस्पटलमध्ये वररष्ठ वैद्यकीय अहधक री य  पद वर हनयकु्त करून उच्च वैद्यकीय 

हशक्षण स ठी कृष्ट्ण ब ई ांन  इांग्लांडल  प ठवले.
५
 र जषी श हू मह र ज य ांनी  र जघर ण्य च्य  हवरोध ल  न जमु नत  आपल्य  मलु च्य  मतृ्यनूांतर हवधव  

झ लेल्य  त्य ांच्य  तरुण सुनब ई इांदमुती य ांन  हशक्षण देण्य च  हनणयय घेतल  आहण त्य स ठी र जव ड्य ब हरे ज ण्य ची सुद्ध  परव नगी हदली. 

र जपररव र तील एक  तरुण हवधवेल  हशक्षण स ठी र जव ड्य तून ब हरे प ठहवण्य ची ही घटन  स्त्री सक्षमीकरण च्य  दृष्टीकोन तून अत्यांत महत्त्व ची 

होती. आहण हे फक्त श हू मह र ज य ांच्य  सुध रण व दी हवच रसरणीमळेुच हसद्ध होऊ शकले. र जषी श हू मह र ज य ांन  आपली सनुब ई इांदमुती य ांन  

वैद्यकीय अहधक री बनव यचे होते. म त्र श हू मह र ज ांच्य  अक ली मतृ्यूमळेु ह ेस्वप्न अधरेुच र हहले. प्रहसद्ध स हहहत्यक डॉ. अरुण  ढेरे म्हणत त की, 

‚त्य ांच्य  हवधव  स्नषु  इांदमुती य ांचे जीवन म्हणजे श हूांच्य  स्त्रीहशक्षण च्य  कल्पनेल  प्रत्यक्ष त आणण्य ची प्रयोगश ळ  होती‛.
६
 अश  प्रक रे र जषी 

श हू मह र ज य ांनी महहल  सक्षमीकरण स ठी ठोस प वले उचलली. त्य ांच्य  प्रयत्न ांमळेुच कोल्ह परु सांस्थ न ह ेएक आदशय सांस्थ न बनले होते. 

हवधवा हववाह हवषयक कायदा: 

र जषी श हू मह र ज य ांनी महहल  सक्षमीकरण केवळ स्त्री हशक्षण परुते मय यहदत ठेवले न ही. तत्क लीन सम ज त हस्त्रय ांच  अपम न 

करण ऱ्य  अनेक प्रथ  परांपर  होत्य .  ब लहवधव , केशवपन, सती, देवद सी, ब लहवव ह अश  अनेक दषु्ट्प्रथ ांनी स्त्री वग यचे शोषण करीत होत्य . 

छत्रपती र जषी ह हू मह र ज य ांनी य  कुप्रथ  नष्ट करण्य च  प्रयत्न केल . आपल्य  सत्त शक्तीच  उपयोग त्य ांनी महहल  वग यच्य  सक्षमीकरण स ठी 

योग्यरीत्य  केल . आपल्य  अहधक र च  व पर करून त्य ांनी कोल्ह परू सांस्थ न त अनेक महहल ांच्य  हहत चे अनेक क यदे केले. तत्क लीन सम ज त 

हवधव ांवर अनेक अन्य य, अत्य च र झ ले. हवधव  मलुगी असेल तर हतच्य समोर हतचे सांपणूय आयषु्ट्य कां ट ळव णे होते. हवधव ांचे दयनीय जीवन श हूांन  

म हीत होते. अश  पररहस्थतीत श हू मह र ज ांनी हवधव  हवव ह स ठी प्रयत्न केले. सम ज च्य  आरोग्य स ठी हवधव  हवव ह ल  क यदेशीर म न्यत  

आवश्यक आह,े  असे श हूांचे मत होते. हहांद ू धम यत हवधव ांच्य  पुनहवयव ह ल  परव नगी नव्हती. हवधव  हवव ह स ठी अनेक समस्य  होत्य . जलैु 

१९१७ मध्ये र जषी श हू मह र ज य ांनी कोल्ह परु सांस्थ न त हवधव  पुनहवयव ह ल  क यदेशीर परव नगी देण्य स ठी क यद  केल . य  क यद्य ने 

हवधव ांच्य  पनुहवयव ह ल  क यदशीर घोहषत करण्य त आले. श हू मह र ज य ांनी हवधव  हवव ह ांची नोंदणी करणे आवश्यक केले त्य मळेु हवधव ांन  

घटन त्मक सांरक्षण हमळ ले. य  क यद्य च्य  आध रे कोल्ह परू सांस्थ नमध्ये अनेक हवधव  महहल ांचे पनुहवयव ह करण्य त आले.
७
 हवधव ांन  सम ज त 

सन्म न हमळ ल . इ. स. १९१९ मध्ये क नपरू येथील कुमी क्षहत्रय पररषदेत श हू मह र ज ांनी हवधव  हवव ह व्यवस्थेचे जोरद र समथयन केले तसेच पडद  

पद्धतीच  ज हीर हनषेध सदु्ध  केल . स्त्री हशक्षण आहण हवधव  पनुहवयव ह चे समथयन करण ऱ्य  आयय सम ज आहण सत्यशोधक सम ज ची श ख  त्य ांनी 

कोल्ह परु त स्थ पन केल्य . र जषी श हू मह र ज य ांचे इ. स. १९२२ मध्ये अक ली हनधन झ ले न ही तर त्य ांनी आपली तरुण हवधव  स्नषु  इांदमुती 

हहच  हनहितच हवधव पनुहवयव ह करून हदल  असत . 

कोल्हापूर सांस्थान हववाह कायदा: 

इ. स. १९१६ मध्ये छत्रपती श हू मह र ज य ांनी ‘कोल्ह परू सांस्थ न हवव ह क यद ’ प ररत केल . य  क यद्य नुस र महहल ांच्य  लग्न स ठी 

कमीत कमी १४ वषे वय ची तरतूद ठेवण्य त आली होती. तत्क लीन सम ज त कमी वय त लग्न झ ल्य मळेु अल्पवयीन मलुींच्य  मतृ्यचूे प्रम ण ज स्त 

होते. त्य चप्रम णे अल्पवयीन मुलींचे लग्न वयस्कर परुुष ांसोबत होते. य  ब ल-जरठ हवव ह पद्धतीमळेु सम ज त हवधव ांचे प्रम ण व ढत होते. त्य मळेु 

ह  क यद  महहल  सक्षमीकरण च्य  दृष्टीने महत्त्व च  प्रयत्न ठरल . य  क यद्य नसु र वय ची १८ वषे पणूय झ लेल्य  महहलेच्य  लग्न स ठी वहडल ांची 

सांमती आवश्यक नव्हती. य  क यद्य तील ह ेकलम तत्क लीन हहांद ूसम ज त पररवतयन घडवण रे ठरले. र जषी श हू मह र ज य ांनी हहांद ूआहण जैन 

सम ज तील आांतरज तीय हवव ह ांन  क यदेशीर म न्यत  हदली. हवव ह नोंदणी आवश्यक केली.
८
 हवव ह शी सांबांहधत क यद्य ने महहल ांन  अहधक सक्षम 

करण्य चे क म केले. लह न वय त ब लहवव ह वर बांदी घ लण्य त आली. प्रौढ महहल ांन  जीवनस थी हनवडण्य च  अहधक र हमळ ल . आांतरज तीय 
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हवव ह ांन  प्रोत्स हन हमळ ले. र जषी श हू मह र ज य ांनी मुहस्लम सम ज तही हवव ह नोंदणी करणे बांधनक रक करण्य त केले. महहल  सक्षमीकरण च  

ह  क्र ांहतक री प्रयत्न होत . 

महहला अत्याचार हवरोधी कायदा:  

र जषी श हू मह र ज य ांनी हस्त्रय ांचे श रीररक शोषण रोखण्य स ठी आहण घटस्फोट स ठी दोन महत्त्व चे क यदे केले. पहहल  क यद  

महहल ांवरील अत्य च र हवरुद्ध होत . स्वत:च्य  कुटुांब तील पुरुष वग यच्य  अत्य च र ल  बळी पडण ऱ्य  महहल ांन  सांरक्षण देण्य स ठी ह  क यद  

महत्त्व च  होत . य  क यद्य त महहल ांवर अत्य च र करण ऱ्य  गुन्हगे र ांन  ६ महहने सक्षम क र व स आहण २००  रुपये दांड च्य  हशके्षची तरतूद होती.
९
 

दसुर  क यद  घटस्फोट शी सांबांहधत होत . तत्क लीन सम ज त हवव ह आहण घटस्फोट ह ेत्य ांच्य च ज तपांच यतीच्य  हनणयय ांवर आध ररत होते. श हू 

मह र ज ांनी ही प्रथ  बांद केली. घटस्फोट स ठी क यदेशीर म न्यत  आवश्यक करण्य त आली. श हू मह र ज ांनी घटस्फोट नांतर हस्त्रय ांची र हण्य ची 

आहण जेवण ची सोय करण्य ची तरतूदही य  क यद्य त केली.
 

 हहांदू वारसा कायदा:  

तत्क लीन भ रतीय सम ज त हहांद ू धम यत हपत्य च्य  म लमते्तवर फक्त त्य च्य  पतु्र ांच च अहधक र होत . वहडल ांच्य  सांपत्तीत मलुींन  

कोणत ही व ट  हमळत नव्हत . श हू मह र ज ांनी इ. स. १९२० मध्ये ‘हहांदू व रस  क यद ’ प ररत करून कोल्ह परू सांस्थ न न तील महहल  वग यल  

वहडल ांच्य  सांपत्तीत सम न व ट  हमळवनू हदल .
१०  

कुप्रथा हवरोधी कायदा: 

र जषी श हू मह र ज य ांनी तत्क लीन हहांद ूसम ज तील देवद सी, मरुळी, जोगहतणी य ांस रख्य  हस्त्रय ांचे शोषण करण ऱ्य  हनांदनीय प्रथ  बांद 

करण्य स ठी क यदेशीर प्रयत्नही केले.
११

 य  क यद्य ने धम यच्य  न व ख ली, देव च्य  न व वर महहल ांच्य  श रीररक शोषण वर बांदी घ तल्य  गेली. 

अनेक देवद सींनी आपले अपम न स्पद क म सोडले. वहडल ांच्य  सांपत्तीत देवद सी, व ्य , मरुळी आहण जोगहतनी इत्य दींन  व ट  हमळ ल . छत्रपती 

श हू मह र ज ांनी सांगीत आहण ग यन के्षत्र त अनेक हस्त्रय ांच्य  हक्क ांन  प्रोत्स हन हदले. 

मूल्यमापन: 

छत्रपती र जषी श हू मह र ज हे आधहुनक भ रत च्य  इहतह स तील एक कते सुध रक होते. सते्तच  व पर लोक हहत स ठी कस  कर व  य चे 

महूतयमांत उद हरण म्हणजे र जषी श हू मह र ज होय. स्त्री हक्क चे परुस्कते असलेले श हू मह र ज य ांनी आपल्य  कोल्ह परू सांस्थ न त महहल  

सक्षमीकरण स ठी अथक प्रयत्न केले. म त्र त्य ांचे क यय केवळ कोल्ह परू सांस्थेपरुते मय यहदत नव्हते. त्य ांच्य  क य यतून पे्ररण  घेऊन पढेु सांपणूय देश त 

महहल  सक्षमीकरण चे पवय सरुू झ ले. र जषी श हू मह र ज य ांन  आपल  आदशय म नण ऱ्य  ब ब स हबे डॉ.आांबेडकर य ांनी भ रतीय सांहवध न तय र 

करत असत न  र जषी श हू मह र ज ांनी कोल्ह परू सांस्थ न त केलेल्य  स्त्री हहत च्य  क यद च  सम वेश भ रहतय सांहवध न त केलें हदसनू येतो त्य मळेु 

श हू मह र ज य ांनी स्त्री सक्षमीकरण स ठी केलेले प्रयत्न हनहितच पे्ररण द यी आहेत ह ेहसद्ध होते.  
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साराांश : 

       भारताच्या  एकूण लोकसंख्येत सिव सामान्यतः वनम्मी संख्या मविलांची अि े. साधारणतः गेल्या कािी िर्ावपासून म्िणजे, देशात 1990 

च्या दशकापासनू मविला समानता अवण सक्षमीकरण ि े मदु्दे शासनाच्या ऄग्रक्रमी राविले अि.े मविलांचे कायदेशीर िक्क ि विकाससाठी वित्त 

यासारख्या संकल्पनांिर अधाररत योजना शासनाद्वारे यशस्िीपणे राबिनू तयांची प्रभािीपणे ऄमलबजािणीसुद्धा केली जात अि.े अजच्या काळात 

मविला घर ऄसो िा कायावलय न्यायाची िा समानतेची मागणी करत अि.े अज मविलां प्रतयेक  के्षत्रात परुुर्ाच्या खांद्याला खांदा लाउन पुरुर्ांच्या 

बरोबरीने ईत्तुंग कामवगरी करतांना वदसत अि.े तंत्रज्ञान, विज्ञान, ऄंतराळ , खेळ, सावितय , संरक्षण के्षत्र  आ. सिवच के्षत्रात अज वियांनी ईत्तुंग भरारी 

घेतली अि.े एिढेच नािी तर ग्रामीण अवण शिरी भागातील दर पाच मविलामध्ये एक मविला ईद्योजक अि.े मविलांना प्राधान्य देउन ि कें द्रस्थानी 

ठेिनू ऄनेक योजना ग्रामीण स्तरािर शासनाने कायाववन्ित केल्या अि ेअवण  प्रभािीपणे तयांची ऄमलबजािणी देखील केली जात अि.े  तयाचाच 

पररणाम अजच्या काळात ग्रामीण भागातील मविला अवथवक, सामावजक, ि राजकीय अवण संस्कृवतक दृष््टया सक्षम िोतांना वदसत अि.े अवण 

तयामळेुच अज ग्रामीण भागातील मविलांच्या जीिनात अवथवक सक्षमता ि समाजामध्ये स्िावभमानाने जगण्याची संधी तसेच राजकीय प्रभािक्षमता 

प्राप्त झाली अि े. मविला अज खर् याऄथावने  सिाीगीण  तसेच अवथवक ि सामावजक  ि राजकीयदृष््टया  सक्षम झाली अि.े  

बीज सज्ञा : मविला सक्षमीकरणाच्या व्याख्या ,मविला विकास केवन्द्रत योजनाद्वारे ग्रामीण मविलांचे सक्षमीकरण 

प्रस्तािना :  

     2011 च्या जनगणनेनसुार देशाची एकूण लोकसंख्या 121 कोटी  ऄसनू  पुरुर्ांची संख्या 62,37,24,248 अवण वियांची संख्या 

58,64,69,174 यािरून ऄसे वनदशवनास येते की, देशाच्या एकूण मानिीय संसाधनात वियांचा िाटा  48.5 टक्के म्िणजे जिळपास 49 टक्के अि े. 

िी 49 टक्के शक्ती ऄनेक िर्व बुरसटलेल्या चाली, ररती -ररिाज  , संस्कृती अवण परंपरेच्या  जोखडात चार वभंतीच्या अत या  िीशक्तीची प्रवतभा 

अवण सजृनता बंवदस्त  करून ठेिली िोती . एकीकडे अवदकाळापासनू भारतीय संस्कृतीत वियांना अवदशक्ती चा दजाव द्यायचा अवण दसुरीकडे 

केिळ एक दासी म्िणनू वतच्यातील या क्षमतेला गौण स्थान द्यायचे ऄसाच ठळक विरोधाभास वियांच्या बाबतीत प्रकर्ावने ऄनेक िर्व वदसून येत िोता. 

ऄशा या पुरुर्प्रधान संस्कृतीिर अधारलेल्या सामावजक रचनेत अधुवनक काळात अज अमलुाग्र बदल िोत अि.े अजच्या जागवतकीकरणाच्या 

यगुात या परुुर्प्रधान संस्कृतीच्या मानवसकतेिर अधाररत सामावजक रचनेच्या चौकटीतून समाज बािरे पडताना वदसनू येत ऄसनू वियांना परुुर्ाच्या 

खांद्याला खांदा लाउन अवथवक, सामावजक , राजकीय, तसेच सांस्कृवतक के्षत्रात स्ित;च्या क्षमता वशद्धतेच्या मोठ्या संधी प्राप्त िोतांना वदसत अि.े  

परंतु ि ेपररितवन सिज झाले नािी, तर या पररितवनमागे िीशक्तीच्या संघर्वमयी आवतिासाची पार्श्वभमूी दडलेली अिे.   

        राष्ट्राचा  समग्र विकास करायचा ऄसेल तर कोणतयािी बंधनावशिाय  परुुर्ाच्या खांद्याला खांदा लाउन परुुर्ांच्या बरोबरीने समान िागणकू 

वमळिण्याच्या दृष्टीने मविला सक्षवमकरण  िी काळाची गरज अिे.  घटनेने सिाीना समानतेचा अवधकार वदलेला अिे सोबतच िी –परुुर् भेदाभेदवि 

ऄस ूनये लैंवगक समानतेचा, भारतीय संविधानाणे सिावना समान ऄवधकार प्रदान केले अिे.  तयामळेु भारताचे पविले पंतप्रधानमंत्री पंवडत जिािरलाल 

नेिरूजी म्िणतात “ जन जागतृी करायची ऄसेल तर प्रथमत:  मिीलामध्ये जन जागतृी करा, एकदा िी जागतृ झाली की कुटंुब जागतृ िोइल, गाि 

जागतृ िोइल अवण संपणूव देश जागतृ िोइल.  तयादृष्टीने  देशात 1990 च्या दशकापासनू मविला समानता अवण सक्षमीकरण िे मदु्दे शासनाच्या 

ऄग्रक्रमी राविले अि.े 

         शार्श्त विकास अवण तयाच बरोबर शिरी अवण ग्रामीण मविलाना ऄनभुिािे लागणारे सामावजक ि अवथवक तसेच राजकीय के्षत्रातील 

दयंुस्थान तयामळेु मविला मधील वदसनू येणारे शैक्षवणक ,सामावजक, अवथवक  ि राजकीय  मागासलेपन ,दाररद््र अवण सामावजक बविष्ट्कार यांचे 

वनमूवलन करणे याबाबत शासन ठोस ि प्रभािशाली कायवक्रम तसेच योजना अखनू तया यशस्िीपणे राबविण्यास प्राधान्य देतांना वदसत अि.े ग्रामीण 

भागातील  स्ियंसिायता बचत गटांच्या माध्यमातून मविला मध्ये शैक्षवणक ,सामावजक, अवथवक  ि राजकीय तसेच संस्कृवतक जागतृी अली ऄसनू 

ग्रामीण भागातील मविलांचे खर् याऄथावने सक्षमीकरण झालेले अि.े  अधवुनक काळात मविलांना कें द्रस्थानी ठेिून विविध योजनांच्या माध्यमातून  

शार्श्त विकासाचा अराखडा तयार करण्यात अला . तयामळेु ग्रामीण भागातील मविलांनी शासनाच्या मविला केवन्द्रत विविध योजनांच्या घेतलेल्या 

लाभामळेु मविलांचे अज सक्षमीकरण िोतांना वदसत अि े तयाचा अढािा या शोध वनबंधांनाच्या माध्यमातून घेण्याचा प्रयतन करण्यात येत अि.े  

मनहला सक्षमीकरणाच्या व्याख्या  

     मविलांचे सक्षमीकरण म्िणजे काय िे यो्य पद्धतीने समजनू घेण्याकररता मविला सक्षमीकरणाच्या ऄनेक संस्थांनी अवण   मविला 

अंदोलनाच्या विर्याशी जळुलेल्या ऄनेक विचारिंतांनी मविला सक्षमीकरणाच्या विविध  व्याख्यांचा ईिापोि केला अि.े तयापैकी कािी मितिाच्या 

व्याख्या मविलांच्या सक्षमीकरणाचा खर् याऄथावने ऄथव समजाउन घेण्याच्याच्या दृष्टीने मितिाच्या अिे.  

जागनतक बँक (2002): ‘’ व्यक्तींना वकिा गटांना अपली पसंती ठरविण्याचा ि िी पसंती इष्ट तया कृतीमध्ये ईतरविण्याची  क्षमता िाढविण्याची 

प्रवक्रया म्िणजे सक्षमीकरण िोय. “ 
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‘व्हेनीस नग्रफेण’ (ई.स. 1947) : यनूोने अयोवजत केलेल्या जागवतक पातळीिरील कायवशाळेत ‘केलेली व्याख्या ‚िीसक्षमीकरण म्िणजे  वियांच्या 

ऄंगी वनणवय घेण्याची , वनयंत्रण ि संघटन करण्याची , मत प्रदवशवत करण्याची , कृतीशील कायवक्रम घडिनू अणण्याची , जनसंपकव  संस्था मार्व त 

अवथवक व्यििार करण्याची क्षमता ि अिड िीयामदे्ध वनमावण िोणे म्िणजे खर् याऄथावने मविला सक्षमीकरण िोय.” 

        थोडक्यात , समाज परुूर्ांना जे कायव करण्याची ऄनमुती देते ते सिव कायव करण्याची ऄनुमवत वियांना देणे ि वियांनी ती पणूव क्षमतेने ि 

अिडीने करणे म्िणजे खर् याऄथावने मविला सक्षमीकरण ऄशी व्यापक व्याख्या जास्त सयवुक्तक ठरेल.” 

       देशाचा  नागररक ऄसणे म्िणजे, तया प्रतयेक नागररकाला घटनेने संविधावनक मत नोंदविण्याचा बिाल केलेला सािवभौम ऄवधकार ऄसणे , 

परंतु मत ऄसनूिी तयाकडे दलुवक्ष्य करणे म्िणजे ,नागररकतिच नाकरण्यासारखे अि.े अत्तापयीत मविलांच्या बाबतीत ऄशीच वस्थवत िोती.  तयामळेु 

मविलांचे मत ऐकले पाविजे अवण तयांचे म्िणणे गांभीयावने घेतले पाविजे, ऄशी मविला सक्षमीकरणाची ऄपेक्षा अिे.. 

         अधवुनक काळातील या  सिव बदलांचा पररणाम अधुवनक मविला अता चार वभंतीत वदसत नािी. कें द्र सरकारने 1 एवप्रल 1999 पासनू 

ग्रामीण भागातील दाररद्रयरेरे्खालील मविलाचे दाररद्रय स्ियंसिायता बचत गट स्ियंरोजगाराच्या माध्यमातून एका विवशष्ट कलािधीत दरू करण्याच्या 

ईद्देशाने सरुू केलेल्या स्िणवजयंती ग्राम स्ियंरोजगार योजनेमळेु या योजने ऄंतगवत ग्रामीण भागातील मविलांनी स्िताचे बचत गट स्थापन केले िा 

प्रथमत: ग्रामीण भागातील मविलांना कुटंुबातील सदस्यांच्या विरोधाविणा अवथवक व्यििार करण्याकररता कुटंुबातील सदस््यांनी कोणतािी विरोध न 

करता परिानगी वदली.  िा ग्रामीण भागातील मविलांना समाजाने वतच्या कतुवतिािर विर्श्ास ठेिून प्रथमच मकु्तपणे स्िातंत्र्य बिाल केल्याबाबत वदसनू 

येणारा वनवितपणे क्रांवतकारी बदल अिे. ग्रामीण भागतील वियांच्या सिाीगीण व्यक्तीतति विकासाच्या तसेच सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने  स्िणवजयंती ग्राम 

स्ियंरोजगार योजना मैलाचा दगड ठरली अि.े ऄशा योजनांच्या माध्यमातून मविलाना स्ित:च्या क्षमतेची जाणीि झाली अि े ि तयांचे ऄवस्तति 

तयांना गिसले अि.े अजच्या काळात मविला घर ऄसो िा कायावलय िी न्यायची िा समानतेची मागणी करत अिे. अज मविलां प्रतयेक  के्षत्रात 

परुुर्ाच्या खांद्याला खांदा लाउन परुुर्ांच्या बरोबरीने ईत्तुंग कामवगरी करतांना वदसत अिे. तंत्रज्ञान, विज्ञान, ऄंतराळ , खेळ, सावितय , संरक्षण के्षत्र  आ. 

सिवच के्षत्रात अज वियांनी ईत्तुंग भरारी घेतली अि.े एिढेच नािी तर ग्रामीण अवण शिरी भागातील दर पाच मविलामध्ये एक मविला ईद्योजक अि.े  

िचे मविला सबलीकरणाचे ठळक प्रतीक अि.े  

मनहला निकास केनरित योजनाद्वारे ग्रामीण मनहलाांचे सक्षमीकरण 

     मविलांचे सक्षमीकरण या ऄतयंत सिेदनशील विर्याकडे प्रथमतः जगाचे लक्ष िेधल्या गेले ते म्िणजे सयकु्त राष्ट्र संघाने 1975 िे िर्ी 

‘अंतरराष्ट्रीय मविला िर्ी ‘ जािीर केले तेव्िापासनू. तयानंतर 1975 ते 1985 च्या दशकात सिवप्रथम मविलांना कें द्रस्थानी ठेिनू मविलांचा एक व्यक्ती 

ि समाजाचा एक घटक म्िणून तयांच्या भािनांकडे अदरांने पािण्याचा ि तयाची दाखल घेण्याचा तसेच िी – परुुर् समानता अवण समान संधीचा 

विचार जगात सरुू झाला. मविलांचे कायदेशीर िक्क ि विकाससाठी वित्त यासारख्या संकल्पनांचा ईदय याच दशकात झाला. ि या दशकानंतर 

मविलाना सिव के्षत्रात समान संधी  ि ऄवधकार प्राप्त िोइल ऄशा लैंवगक समानतेिर अधाररत योजना अखायला जगातील बिुतांश देशात सुरुिात 

झाली.  

      भारताच्या  एकूण लोकसंख्येत सिव सामान्यतः वनम्मी संख्या मविलांची अि े. साधारणतः गेल्या कािी िर्ावपासून म्िणजे, देशात 1990 

च्या दशकापासनू मविला समानता अवण सक्षमीकरण ि े मदु्दे शासनाच्या ऄग्रक्रमी राविले अि.े शार्श्त विकास अवण तयाच बरोबर शिरी अवण 

ग्रामीण मविलाना ऄनभुिािे लागणारे सामावजक ि अवथवक तसेच राजकीय के्षत्रातील दयंुस्थान तयामळेु मविला मधील शैक्षवणक ,सामावजक, अवथवक 

ि राजकीय मागासलेपन ,दाररद््रअवण सामावजक बविष्ट्कार यांचे वनमूवलन करणे याबाबत शासन ठोस ि प्रभािशाली कायवक्रम तसेच योजना अखनू तया 

यशस्िीपणे राबविण्यास प्राधान्य देतांना वदसत अि.े ऄशाच कािी योजनांचा पररणाम अज मविलांचे अवथवक,सामावजक, राजवकया सक्षमीकरण 

प्रभािीपणे िोताना वदसनू येत अि ेतया कािी योजनांचा अढािा खालीलप्रमाणे देण्यात  येत अि.े  

बेटी पढाि बेटी बचाि योजनेतून मनहलाांचे शैक्षनणक ि आरोग्यनिषयक सक्षमीकरण 

       खरे पािता मविला सक्षमीकरणाची प्रवक्रया मलुगी गभावत ऄसल्यापासनूच सुरू िोते ऄसे म्िणणे िािगे ठरू नये. वलंग वनिड ि गभवपात 

टाळणे ि े मविला सक्षमीकरणाचे पविले पाउल अि े . सरकारने तयाकररता गभवधारण पिूव  ि गभवधारनेनंतर वलंग वनदान बंदी कायदा 1994 पासनू 

ऄमलात अणला . ि तयाचे ईल्लंघन केल्यास  वशके्षचे प्रािधान वनवित करण्यात अले. तसेच मिीलामध्ये साक्षरतेचे प्रमाण िाढण्याकररता ि 

मविलांना तयांच्या ऄवधकाराची ईत्तमरीतया जाणीि िोण्याच्या ईद्देशाने बेटी पढाि बेटी बचाि या योजनेतून मुलींचे खरे मिति समाजात पोिचिले जात 

अि.े तयाचा पररणाम 1951 मधील मविला साक्षरतेचे एकूण प्रमाण केिळ 9 टक्के िोते ते 2011 च्या जनगणनेत 65 टक्के पयवन्त िाढले अि.े िे 

मविलांच र्ार मोठं शैक्षवणक सक्षमीकरण झाल्याचे ऄगदी ठळकपणे िरील अकडेिारीिरून वदसनू येत अिे.  

      राष्ट्रीय ग्रामीण अरो्य योजनेच्या विस्तारामळेु अशा कमवचार् यांची संख्या िाढविली अिे. एकावतमक बाल विकास योजना यासारख्या  

शासनाच्या विविध मविलांच्या अरो्यविर्यक योजनांचा पररणाम प्रामखु्याने ग्रामीण भागातील मविलांच्या सिवसाधारण सरासरी अयुष्ट्यमान िे 

1950-51 मध्ये 31.7 िर्व िोते ते 2016 मध्ये सुमारे 70 िर्व झाले अि.े प्रधान मंत्री सरुवक्षत माततृि योजना गभविती मविलासाठी राबविली जात अिे 

तयाचा पररणाम 2014-15 मध्ये प्र्सतुीकररता रु्णालयात दाखल िोणार् या मविलांचे प्रमाण 79 टक्के आतके झाले अि.े 2001-03 ते 2011-13 

काळात प्र्सवुतदरम्यान माता मतृयचुे प्रमाण वनम्म्याने कमी झाले अिे.  ग्रामीण पातळीिर ग्रामीण अरो्य ि पोर्ण वदन पाळण्यात येतो या योजनेऄंतगवत 

मविलांच्या वकमान चारिेळा तपासण्या केल्या जाते ि तयांच्या सदुृढ अरो्याची काळजी घेतली जाते. जननी वशश ु  सरुक्षा कायवक्रम ,सािवजवनक 

अरो्य कें द्रात मोर्त तपासणी केली जाते, ग्रामीण भागात 10-19 ियाच्या मलुींना अरो्याचे धडे देण्यासाठी 7516 सल्ला ि ईपचार कें द्रे सरुू 

करण्यार अली अि.े 2014 मध्ये आदं्रधंनषु्ट्य योजनेद्वारे अतापयीत 3.15 कोटी बालकांचे लसीकरण करण्यात अले. ऄशाप्रकारे मविलांची ि मलुांची 

अरो्य विर्यक काळजी या ऄवभयांनांतगवत घेण्यात येत अि.े  



IJAAR   Vol.2 Issue-11               ISSN – 2347-7075 

45 
प्रा. डा. विशाल ड््ल.ु मालेकार 

 
 

 

शासनाच्या निनिध योजनाांतून ग्रामीण मनहलाांचे आनथिक ि सामानजक  सक्षमीकरण 

       मविलांच्या सबलीकरणामध्ये मविलांचे अवथवक सक्षमीकरण ऄतयंत मितिाचे अिे. अवण मविलांची वित्तीय समािेशकता िा तयाचा 

मितिाचा भाग अि.े  वियांना अवथवक ऄवधकार प्राप्त करतांना ऄनेक ऄडथडयांचा सामना करािा लागतो. देशाच्या एकूण जनसंख्येत मविलांचा िाटा 

49 टक्के एिढा अि.े देशाच्या रोजगारात िीशक्तीचा िाटा 10 टक्क्यांनी िाढिला तरी  2025 पयीत भारताच्या ऄथवव्यिस्थेमध्ये  700 ऄ्ज 

ऄमेररकी डॉलर ची भर पडेल ऄसा ऄथवतज्ञांचा  दािा अि.े तयादृष्टीने मविलांच्या अवथवक सबलीकरणात  समवृद्ध योजना ि जनधन योजना यांचे 

योगदान ऄवतशय मितिपणूव अि े . मविलांना जनधन योजने ऄंतगवत बँवकंग सेिा कक्षात अणल्या गेले अवण या योजने ऄंतगवत 16.42 कोटी 

मविलांची बँकेत खाती ईघडण्यात अली. ऄग्रणी 40 बँकाकडून अवण प्रादेवशक  ग्रामीण बँकाकडून प्राप्त अकडेिाडीनसुार एकूण बचत खातयात 

मविलांचा िाटा िाढला ऄसनू 2014 मध्ये िा िाटा 28 टक्के िोता तयात िाढ िोउन 2017 पयवन्त 40 टक्के झाला अि े . मविलांच्या वित्तीय 

समािेशकतेची िी वदसनू येणारी िाढ लक्ष्यणीय अि.े प्रधानमंत्री मदु्रालोण योजनेऄंतगवत तारण ि िमी िाचून पत  परुिठा केला अिे या योजनेऄंतगवत 

एकूण कजावपैकी  75 टक्के  कजे मविलांना वदल्या गेले अि.े या योजनेऄंतगवत  अतापयीत 9.81 कोटी मविलांना लाभ वमळाला अि.े      

          राष्ट्रीय ग्रामीण ईपजीविका ऄवभयांनांतगवत 47 लाखापेक्षा जास्त मविला स्ियं सिाय्यता गटांना  2000 कोटी रुपयापेक्षा जास्त  वनवधचे 

िाटप करण्यात अले अि.े ग्रामीण भागातील दाररद्रयरेरे्खालील मविलाचे दाररद्रय स्ियंसिायता बचत गट स्ियंरोजगाराच्या माध्यमातून एका विवशष्ट 

कलािधीत दरू करण्याच्या ईद्देशाने कें द्र सरकारने 1 एवप्रल 1999 पासनू सरुू केलेल्या स्िणवजयंती ग्राम स्ियंरोजगार योजनेमळेु ग्रामीण भागातील 

मविलांनी स्िताचे बचत गट स्थापन केले अवण  प्रथमता ग्रामीण भागातील मविलांना कुटंुबातील सदस्यांच्या विरोधाविणा अवथवक व्यििार करण्याची 

संवध प्राप्त झाली . िा ग्रामीण भागातील मविलांच्या बाबतीत समाजाने वतच्या कतुवतिािर विर्श्ास ठेिनू प्रथमच स्िातंत्र्य बिाल केल्याबाबत  वदसून 

येणारा वनवितपणे क्रांवतकारी बदल अि.े तयामळेुच ग्रामीण भागतील वियांच्या सिाीगीण व्यक्तीतति विकासाच्या तसेच सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने  

स्िणवजयंती ग्राम स्ियंरोजगार योजना मैलाचा दगड ठरली अिे. 

        मविला मनुष्ट्य बळाच्या क्षमता िवृदं्धगत करण्याकररता प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना िी एक ऄतयंत मितिाची योजना अि.े या 

योजनेतील प्रवशक्षणात प्रमाणपत्र धारकात वनम्मा िाटा मविलां वप्र्शक्षणाथथचंा अि.े   भारतात कामाच्या वठकाणी प्रतयेक चौथा कामगार एक मविला 

ऄसते .  देशात ईद्योजकतेला मोठा िाि वमळत ऄसून सध्या प्रतेक पाचिी मविला िी ईद्योजक अि.े  कृवर् िा भारतीय ऄथवव्यस्थेचा कणा अिे. 

भारतातील ग्रामीण भागात प्रामखु्याने  कृवर्  के्षत्रातील एकूण रोजगारात वियांची भागीदारी जिळपास 70 ट्क्यापेक्षा ऄवधक अि े . मिातमा गांधी 

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार िमी योजनेमळेु ग्रामीण भागातील जास्तीतजास्त मविलांना िक्काचा रोजगार ईपल्ध झाला आतर के्षत्रातील कामकरी िी 

परुुर्ांच्या मजरुीच्या दारातील तर्ाित ऄशा योजनामळेु कमी झाली . या सिव बदलांचा पररणाम ग्रामीण भागातील मविला अवथवकदृष््टया सक्षम झाली 

मविलांना िर्वभर रोजगारची शार्श्ती अली या सिाीचा  पररणाम तयांच्या कुटंुबाची गरीबी कमी झाली. तयामळेुच या सिव योजनांचा सकारातमक पररणाम  

अज ग्रामीण भागातील मविलांच्या जीिनात अवथवक सक्षमता ि समाजामध्ये स्िावभमानाने जगण्याची संधी प्राप्त झाली अि े.  

ग्रामीण मनहलाांचे राजकीयदृष्टबया सक्षमीकरण : 

      अज राजकरणातिी ग्रामीण मविलांनी अपल्या व्यवक्तमतिाची विशेर् छाप सोडली अि.े देशात तालकुापातळीिर पंचायत सवमतीच्या 

एकूण सदस्यात 46 टक्के लोकवनयकु्त मविला प्रतींवनधी सदस्याची संख्या अि.े तसेच गािपातळीिर 1.3 दशलक्ष पेक्षा जास्त मविला सत्तास्थानी 

अि.े   

       या सिव योजनांचा सकारातमक पररणाम  ठळकपणे वदसनू येतो अिे अवण तयामुळेच अज ग्रामीण भागातील मविलांच्या जीिनात अवथवक 

सक्षमता ि समाजामध्ये स्िावभमानाने जगण्याची संधी तसेच राजकीय प्रभािक्षमता प्राप्त झाली अिे . मविला अज खर् याऄथावने  सिाीगीण  तसेच 

अवथवक ि सामावजक  ि राजकीयदृष््टया  सक्षम झाली अि ेऄसेच म्िणािे लागते.    

ननष्कषं : 

     अधवुनक काळातील अधवुनक मविला अता चार वभंतीत वदसत नािी. दाररद्रयरेरे्खालील मविलाचे दाररद्रय स्ियंसिायता बचत गट 

स्ियंरोजगाराच्या माध्यमातून एका विवशष्ट कलािधीत दरू करण्याच्या ईद्देशाने सुरू केलेल्या स्िणवजयंती ग्राम स्ियंरोजगार योजनेमळेु या योजने ऄंतगवत 

ग्रामीण भागातील मविलांनी स्िताचे बचत गट स्थापन केले अवण प्रथमत: ग्रामीण भागातील मविलांना कुटंुबातील सदस्यांच्या विरोधाविणा अवथवक 

व्यििार करण्याची सिुणव संधी प्राप्त झाली . िा ग्रामीण भागातील मविलांच्या दृष्टीने वनवितपणे क्रांवतकारी बदलअि.े  तयामळेुच ग्रामीण भागतील 

वियांच्या सिाीगीण व्यक्तीतति विकासाच्या तसेच सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने  स्िणवजयंती ग्राम स्ियंरोजगार योजना मैलाचा दगड ठरली अि.े ऄशा 

योजनांच्या माध्यमातून मविलाना स्ित:च्या क्षमतेची जाणीि झाली अिे ि तयांचे ऄवस्तति तयांना गिसले अि.े अजच्या काळात मविला घर ऄसो 

िा कायावलय िी न्यायाची िा समानतेची मागणी करत अि.े अज मविलां प्रतयेक  के्षत्रात परुुर्ाच्या खांद्याला खांदा लाउन परुुर्ांच्या बरोबरीने ईत्तुंग 

कामवगरी करतांना वदसत अिे. तंत्रज्ञान, विज्ञान, ऄंतराळ , खेळ, सावितय , संरक्षण के्षत्र  आ. सिवच के्षत्रात अज वियांनी ईत्तुंग भरारी घेतली अिे. 

एिढेच नािी तर ग्रामीण अवण शिरी भागातील दर पाच मविलामध्ये एक मविला ईद्योजक अि.े मविलांना प्राधान्य देउन ि कें द्रस्थानी ठेिून ऄनेक 

योजना ग्रामीण स्तरािर शासनाने कायाववन्ित केल्या अि े अवण  प्रभािीपणे तयांची ऄमलबजािणी देखील केली जात अि.े तयाचाच पररणाम 

अजच्या काळात ग्रामीण भागातील मविला अवथवक, सामावजक, ि राजकीय अवण संस्कृवतक दृष््टया सक्षम िोतांना वदसत अि.े अवण तयामळेुच 

अज ग्रामीण भागातील मविलांच्या जीिनात अवथवक सक्षमता ि समाजामध्ये स्िावभमानाने जगण्याची संधी तसेच राजकीय प्रभािक्षमता प्राप्त झाली 

अि े. मविला अज खर् याऄथावने  सिाीगीण  तसेच अवथवक ि सामावजक  ि राजकीयदृष््टया  सक्षम झाली अि ेऄसेच म्िणािे लागते.    

सांदभिसचुी : 

1. मेनका संजय गांधी, ‘’मविला नेततृिाखालीलविकसद्वारे राष्ट्राचे सक्षमीकरण’’  लेख , योजना विकास समवपवत मावसक अक्टोबर 2018   



IJAAR   Vol.2 Issue-11               ISSN – 2347-7075 

46 
प्रा. डा. विशाल ड््ल.ु मालेकार 

 
 

 

2. प्रीती सदुान ,’’साततयपणूव प्रयतनातून मविलांचे सक्षमीकरण’’ लेख , योजना विकास समवपवत मावसक अक्टोबर 2018   

3. मेघ परुि सामंत ‘’मायक्रोर्ाआनान्स अवण मविला सक्षमीकरण ‘’ समाज प्रबोधन पवत्रका जानेिारी-माचव 2009 

4. प्रा. य ू. म. मलुांनी ‘ऄल्पबचत वनयोजन ‘(बचत गट) ‘’स्ियं सिाय्यता बचत गट अवण मविला सक्षमीकरण ‘ डायमंड प्रकाशन नोिेंबर 2008  

5. ऄथवसंिाद मावसकातील लेख  

6. भारत सरकार मविला एिं बाल विकास मंत्रालय 3 िर्व की मितिपणूव ईपल्धीया 2014-17  

7. 2011 चा जनगणना  प्रकावशत ऄििाल  

8. रुद्रद्दत्ता, के. पी. सुंदरम ‘भारतीय ऄथवव्यिस्था ‘एस.चाँद पव्लकेशन  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



International Journal of Advance   ISSN – 2347-7075 

and Applied Research (IJAAR)   Impact Factor –7.328 
Peer Reviewed Bi-Monthly                        Vol.2 Issue.11 May-June 2022      

47 
डॉ. अशोक तकुाराम खोब्रागडे 

 
 

 

भारतीय समाजातील स्त्रियाांच्या स्त्रथितीचे अध्ययन 
 

डॉ. अशोक तुकाराम खोब्रागडे 

राज्यशास्त्र विभाग, राष्ट्रविता महात्मा गाांधी महाविद्यालय सािली 
 

 

 

साराांश : 

एकीकडे भारतात मवहलाांना लक्ष्मी, दगुाा, िािाती आवण सीता याना शक्तीचे प्रतीक मानल्या आवण त्याांची उिासना केली जाते तर याच 

भारतीय समाजात वस्त्रयाांची अबला म्हणून उिेक्षा केली जाते. िैवदक काळात वस्त्रयाांना महत्ििणूा स्थान होते. िण हळूहळू वस्त्रयाांचे महत्ि कमी होत गेले. 

आज भारत स्ितांत्र झाला तरी वस्त्रयाां मध्ये सामावजक ि  राजकीय जागतृी आलेली नाही, म्हणनू वस्त्रयाांचा समाजातील दजाा उांचािलेला वदसत नाही. 

वस्त्रयाांना न्याय देण्यासाठी ि जाणीि जागतृ करण्यासाठी काही सांविधावनक कायदे तयार करण्यात आले. ज्यामळेु त्याांचे समाजात राजकीय अवधकार 

सांरवक्षत झाले. भारतात वस्त्रयाांचे स्थान नेहमीच आदराचे रावहले. इवतहासाचे वसहािलोकन केल्यास असे वदसून येईल वक, मवहलाांचे स्थान गौरििणूा 

होते. समथािान, धैयािान, बुवििान मानून मवहलाांनी आिले स्थान स्िणीम अक्षरात कोरले. काळानुरूि मवहलाांच्या स्थानात ि दजाात बदल होत गेले. 

िैवदक काळ, उत्तर िैवदक काळात, स्मवृतयगु, मध्ययगु, स्िातांत्र्यििूा काळ, स्िातांत्र्यानांतरचा काळ या काळत वस्त्रयाांच्या स्थानात बदल होत गेला. २१ 

व्या शतकात मवहला आिले स्थान विकविण्यासाठी सांघर्ा  करीत आहे.   

अध्ययन समथया स्त्रनवडीचे महत्व: 

आज अशी दुुःखद िररवस्थती आह ेकी, भारतामध्ये कठोर कायदे असनू सधु्दा मवहलाांिर मोठ्या प्रमाणात अन्याय होत असल्याचे वदसते. 

स्त्रीच्या अवधकाराचे रक्षण करणे लोकशाहीसाठी सिाात मोठी समस्या आह.े  स्त्रीच्या अवधकाराचे रक्षण म्हणजेच विडीत स्त्री, लहान मलुां, अिांग तसेच 

िांवचत घिक याांचे वहताचे सांरक्षण करणे होय. या समस्येचा प्रवतकार वचांता व्यक्त करून, घोर्णाित्र जाहीर करून वकां िा राजकीय सांदेशाद्रारे केले जाऊ 

शकत नाही. तसेच कोणत्या करारािर सही करून ही समस्या दरू करणे शक्य नाही. ही गोष्ट लक्षात ठेिायला िावहजे. भारतामध्ये स्त्रीिरील अन्यायाचे 

मखु्य कारण म्हणजे गररबी आवण अवशक्षा हाच आह.े स्त्रीच्या सन्मानाचा सािाजवनक स्तरािर वस्िकार केल्यानांतर सधु्दा लोकाांच्या उत्िीडनाच्या 

घिनाांमध्ये रोजच िाढ होत आह.े खरां तर ह े यासाठी होत आह े कारण स्त्री रक्षणाचा सांकल्ि सरकारी फाईल आवण दस्तािेजाांमध्येच बांद होऊन 

रावहलेला आहे. त्यामळेु बाल वििाहाची प्रथा कायम आहे, ह ांडाबळी िाढत आहते, देिदासी सारख्या प्रथेद्रारे आज सधु्दा मवहलाांना िेष्ट्या 

व्यिसायामध्ये ढकलले जाते. गरीब ग्रामीण कुिुांबातील मलुींना अनैवतक अिैध व्यािासाठी खरेदी विक्री केली जाते. जीिनाच्या प्रत्येक के्षत्रात लहान 

मलुां, मवहला ि विधिाांसोबत भेदभाि केल्या जातो. बांधुआ मजरूी प्रथा विरोधी अवधवनयम 1986 ि बालमजरूी वनरे्ध ि वनयमन अवधवनयम 1976 चा 

वक्रयान्ियन होऊ शकला नाही. उिरोक्त गोष्टी लक्षात घेता समाजामध्ये वस्त्रयाांच्या वस्थतीमध्ये सुधारणा करणे ही काळाची गरज आह.े कररता या 

अध्ययन समस्येची वनिड करण्यात आली. 

अध्ययनाचे उस्त्रिष््टये: 

१. मवहलाांच्या सामावजक वस्थतीचे अध्ययन करणे. 

२. मवहला सांरक्षण सांबांवधत कायद्याांचे अध्ययन करून उिाय योजना सचुविणे. 

स्त्रवस्त्रवध काळात मस्त्रहलाांचे थिान/स्त्रथिती : 

मवहलाांच्या सांदभाात माांडणी करतां िेगिेगळ्या काळात मवहलाांचा दजाा िाहणे गरजेचे आह.े िैवदक काळािासून तर आज ियंत मवहलाांचे 

स्थान ि दजाा तिासािा लागेल. मवहलाांच्या वस्थतीत बदल होण्यामागील कारण म्हणजे समाजीक, राजकीय िररवस्थती होय. 

अ) वैस्त्रिक काळातील मस्त्रहलाांचे थिान  

िैवदक कालखांड वहांद ूधमाासाठी सिुणा कालखांड माननू उल्लेख केला जातो. या कालखांडात वस्त्रयाांना िुरुर्ाांच्या बरोबरीने मानाचे स्थान 

होते. िैवदक सावहत्यािरून असे वनदशानात येते वक, त्याकाळी वस्त्रयाांना आत्मविश्वास, वशक्षण, वििाह, सांित्ती याबाबतीत वस्त्रयाांना िुरुर्ाांच्या बरोबरीचे 

स्थान होते. त्यािेळी िरुुर्प्रधान सांस्कृती असली तरी वस्त्रयाांना महत्िाचे स्थान होते. ित्नी मानून वस्त्रयाांचा दजाा खिू महत्िाचा होता. ऋग्िेदात िती-ित्नी 

याना सांयकु्त िितीने यज्ञ करािे लागत होते. याच काळात मुलींिरच्या गवतशीलतेिर कोणतेही बांधने नव्हती. या कालखांडात विधिा वििाहाला मान्यता 

होती. या कालखांडात वस्त्रयाांना ब्रह्म ज्ञान घेण्यािर कोणतीही बांदी नव्हती याचे उदाहरण. िदे ग्रांथात नार आवण नारी दोन असले तरी ते एक आह ेअसां 

म्हिल्या गेलां. या काळात विद्रान वस्त्रया बरोबर सामान्य वस्त्रयाांना सिुा महत्िाचे स्थान होते. या काळात वस्त्रया सैवनकी वशक्षण घेत होत्या सोबतच दतू 

म्हणनू काया करत होत्या. 

ब) उत्तर वैस्त्रिक काळ : 

िैवदक काळातील वस्त्रयाांचा दजाा विकू शकला नाही. या काळात वस्त्रयाांची वस्थती हळूहळू कमी होत गेली. या काळात बाल वििाहाची िित 

सरुु झाली. स्त्रीच्या वशक्षणािर मयाादा िडल्या सोबतच सांित्तीच्या अवधकारािर सिुा मयाादा िाडण्यात आल्या. धावमाक कायाात भाग घेण्यास वस्त्रयाांिर 

बांदी घालण्यात आली. मुलीिेक्षा मलुाना श्रेष्ठ समजल्या जाऊ लागले. विधिा वििाहािर बांदी घालण्यात आली.  

क) थमृती युगातील मस्त्रहलाांची स्त्रथिती : 
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या काळात वस्त्रयाांचे अवधकार ििूीिेक्षा खिू मयाावदत ठेिण्यात आले. या काळात वस्त्रयाांचा सम्मान फक्त मातेच्या स्िरूिात होता. ित्नी 

म्हणनू वतचे अवधकार कमी करण्यात आले. मुलीच्या वििाहाचे िय ठरविण्यात आले, त्यामळेु बाळ वििाहाची प्रथा सरुु झाली. मनूने असे म्हिले वक, 

बालिणी स्त्रीचे रक्षण िडील करेल, तारुण्यात िती आवण िाधाक्यात ितु्र म्हणनू स्त्रीला कधी स्िातांत्र प्राप्त झाले नाही. 

ड) मध्ययुगातील स्त्रियाांची स्त्रथिती : 

 मध्ययगुीन कालखांड म्हणजे मघुल कालखांड होय. या काळात वस्त्रयाांची वस्थती अत्यांत शोर्णीय होती. हा काळ राजकीय अशाांततेचा होता 

याच कालखांडात िडदा ििती अवस्तत्िात आली. वस्त्रयाांना वशक्षणािासनू िांवचत ठेिण्यात आले. बालवििाह, सती प्रथा कठोर करण्यात आली. या 

काळातील काही वस्त्रयाांचा अििाद िगळला त्या म्हणजे अिांती, सुांदरी, देिलराणी, रूििती िद्मािती आवण मीराबाई या उल्लेखनीय मवहला होय. 

इ) थवतांत्रपूवव काळातील स्त्रियाांची स्त्रथिती : 

 हा कालखांड म्हणजे वब्रिीश कालखांड होय. या काळात स्त्रीवशक्षणाचे प्रमाण केिळ ६% होते. या काळात सतीप्रथा, बालवििाह, विधिा 

िनुविािाह बांदी घालण्यात आली होती, या काळात वस्त्रयाांच्या वस्थतीत बदल घडिनू आणणारे िारे िाहू लागले होते. स्िामी दयानांद सरस्िती, राजाराम 

मोहन रॉय, ईश्वरचांद्र विद्यासागर, ए. बेझांि, गोिाळ कृष्ट्ण गोखले इ. समाजसधुारकाांनी समाज सधुारणेसाठी प्रयत्न केले. याच काळात वस्त्रयाांना सांित्तीचा 

अवधकार देण्यात आला, सतीप्रथा बांद करण्यात आली होती. याच काळात महात्मा फुलेनी स्त्री वशक्षणासाठी प्रयत्न केले. वस्त्रयाांच्या सामावजक दजाात 

सधुारणा होण्यामध्ये याच काळात िातािरण वनवमाती  झाली. 

ई) थवातांत्रोत्तर काळातील स्त्रियाांची स्त्रथिती : 

 भारत स्िातांत्र्यानांतर भरतात प्रगतीचे िारे िाहू लागले. स्त्री शोर्णाचा काळ आता सांिषु्टात आला होता. वस्त्रयाांना सांविधानाने िरुुर्ाांच्या 

बरोबरीने अवधकार बहाल केले होते. वस्त्रयाांच्या सामावजक शैक्षवणक आवथाक दजाात सधुारणा होत गेली. स्त्री आिल्या अवधकाराबद्दल जागरूक झाली 

ि िरुुर्ाच्या बरोबरीने प्रत्येक के्षत्रात आिला ठसा उमिि ूलागली. आज असे एकही के्षत्र नाही वजथे वस्त्रयाांचे अवस्तत्ि नाही. राजकारण, समाजकारण, 

अथाकारण, िैज्ञावनकरण प्रत्येक के्षत्रात स्त्री उल्लेखनीय कामवगरी करीत आह.े 

भारतीय मस्त्रहलाांची सामास्त्रजक स्त्रथितीचे वर्वन: 

समाज आवण राज्याच्या विविध उिक्रमाांमध्ये िरेुसे सहभाग असूनही, अिमानास्िद िागणकू, घरगुती वहांसाचार, कामाच्या वठकाणी 

वहांसाचार, रस्ते, सािाजवनक रहदारी आवण इतर वठकाणी िाढ झाली आह.े यात शारीररक, मानवसक आवण लैंवगक अत्याचार देखील समाविष्ट आहते. 

दररोजच्या ितामानित्राांमध्ये बलात्कार, ह ांड्यासाठी जाळणे आवण मलुीिर अत्याचार करणे यासारख्या घिना घडतात. हे खरां आह ेकी आज वस्त्रयाांनी 

स्ित: ला मखु्य प्रिाहात समाविष्ट केले आह,े िरांतु त्याांच्या विकासामध्ये, त्याांच्या दृश्यात्मक इच्छेसह, मीवडया आवण भारतीय वचत्रििाांनी देखील 

महत्त्ििणूा योगदान वदले आह ेज्यामळेु स्त्री मानवसकररत्या सतत विकासाकडे गेली आह.े भारतीय सांस्कृतीत मवहलाांना समाजात सिोच्च स्थान देण्यात 

आले आह.े िैवदक यगुात, लग्नाच्या िेळी िडील आिल्या मुलीला आशीिााद द्यायचे, जेणेकरुन ती सािाजवनक कामे आवण कलामध्ये उत्कृष्टता प्राप्त 

करू शकेल. बर् याच महत्िाच्या सयतयता वस्त्रयाांच्या समान जोमाने आवण सजानशीलतेिर आधाररत आहते. खरां तर भारत जगातील अशा काही 

देशाांिैकी एक आह ेवजथे सांस्कृती आवण इवतहासामध्ये वस्त्रयाांना सन्माननीय स्थान आह ेआवण जेथे मानि बनविण्यात त्याांचे योगदान स्िीकारले गेले 

आह,े िरांतु विविध कारणाांमळेु भारतीय समाजातील वस्त्रयाांची सामावजक वस्थती कालाांतराने बदलत गेली. िररवस्थती सतत कमकुित होत गेली आह े

आवण िरुुर्ाांनी समाजाद्रारे लादलेले मोठेिण आवण सन्मान स्िीकारण्यास भाग िाडले गेले आहे. 

स्िातांत्र्यानांतर भारतीय राज्यघिनेने मवहलाांना समाजातील एक महत्त्िाचे घिक मानले आवण त्याांना नागररकत्ि, प्रौढ मतावधकार आवण 

मलूभतू अवधकाराांच्या आधारे िुरुर्ाांना समान दजाा ि समान हक्क वदले, िरांतु िास्तविक सत्ता अजनूही वस्त्रयाांिासनू फारच दरू होती. विशेर्त: ग्रामीण 

आवण आवदिासी समाजातील मवहला. घिनेच्या अनचु्छेद ३९  मध्ये केलेल्या व्यिस्थेनसुार राज्य आिले धोरण अशा प्रकारे राबिेल की सिा िरुुर् 

आवण वस्त्रयाांना जगण्याला िरेुसा हक्क वमळाला िावहजे आवण म्हणनूच २००१ साली भारत सरकारने सबलीकरणाचे िर्ा साजरे करण्याचा वनणाय 

घेतला. 

७३ व्या घिनात्मक दरुुस्तीत स्थावनक स्िराज्य सांस्थाांमध्ये  33 िक्के आरक्षण देऊन मवहला सबलीकरणाची सांधी उिलब्ध झाली आह.े 

अलीकडील काळात काही राज्याांतील स्थावनक स्िराज्य सांस्थाांच्या वनिडणकुाांमध्ये मवहलाांना ५० िक्के आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली 

असनू काही स्थावनक स्िराज्य सांस्थाांच्या वनिडणकुादेखील करण्यात आल्या आहते. राज्याांत आयोवजत आवण काही राज्याांमध्ये तरतूद केली जात 

आह,े ज्यामळेु सिा के्षत्रात मवहलाांचा सहभाग होईल. ग्रामीण भागातील मवहला आवण विविध गिाांतील मवहलाांना सक्षम बनविण्याच्या दृष्टीने ह ेएक 

क्राांवतकारी िाऊल असल्याचे वसि झाले. या लोकशाही सांघिनाांशी सांबांवधत असलेल्या मवहलाांना त्याांच्या हक्काांची जाणीि होत असल्याने त्याांचे 

हक्क िांवचत करण्याची प्रवक्रयाही त्याच िेगाने थाांबेल. 

स्त्री सांरक्षणाच्या दृष्टीने केलेल्या सांिूणा प्रयत्नानांतर भलेही जागवतक स्तरािर मवहलाांचे नाि गौरिाने चमकत असले तरी समाजामध्ये 

अजनूही मवहलाांच्या मानिावधकाराची वस्थती वचांताजनक आह.े जगाच्या एका िोकािासनू तर दसुर्या िोकाियंत मवहला प्रवत वदिस, प्रवत तास, प्रवत 

वमवनि आवण प्रत्येक क्षणाला कधी आिल्या तर कधी अनोळखी िरुूर्ाच्या हाताने मानवसक शोर्नािासनू तर जाळून मारण्याियंतच्या वहांसेला बळी 

िडताांना वदसतात. एक सामावजक प्राणी होण्याच्या नात्याने सिा व्यवक्तां ना सामावजक सरुके्षचा हक्क आह.े सामावजक, राजकीय, आवथाक सिाच 

के्षत्रामध्ये मवहलाांच्या अवधकारािर अवतक्रमण केले जाते, या दृवष्टने भारताची वस्थती खिू िाईि आह.े राजकीय के्षत्रामध्ये प्रवतवनधीत्ि देण्याच्या 

बाबतीत भारत आिल्या शेजारील राष्ट्राच्या खिू मागे आहे. ‘िािर िाइस एण्ड राइि्स’(सांयकु्त राष्ट्र) नािाच्या ररिोिा मध्ये जलैु २००९ च्या 

आकड्यानसूार भारतीय सांसदेतील सभागहृामध्ये मवहलाांचे प्रवतवनवधत्ि १०.३ िक्के आह,े तर भिूान मध्ये हा आकडा १३.९ िक्के, िाकीस्तान मध्ये 

२१.२ िक्के, बाांग्लादेशमध्ये १८.६ िक्के आवण नेिाळमध्ये ३३.२ िक्के आह.े
i
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स्त्री जगाची जननी आहे, जी जगाचे िालन-िोर्ण करते. िरांतु वतची नेहमी चेष्टाच केली जाते. जीिनाच्या प्रत्येक के्षत्रामध्ये वतच्या सोबत 

भेदभाि होत आला आह.े मवहलाांसोबत िाईि व्यिहार आवण छेळछाळीसारखे कृत्य घरात, रस्त्याांिर, बवगच्याांमध्ये, कायाालय सिाच वठकाणी 

बघायला वमळतात. िोलीस सधु्दा मवहलाांिर होणार्या अत्याचाराला बघनु बेदखल करतात. बलात्कार, ह ांडाबळी, खनू इ. सारख्या गोष्टी समोर येतात. 

िरांतु त्यािैकी जास्तीत जास्त गुन्हगेाराांना मावहतीच्या अभािी सोडून वदल्या जाते. बाल वििाह सारख्या समस्याांनी मलुी आजही त्रस्त आहते. मवहलाांचे 

अिहरण करूण त्याांना िेश्या बनविणे, जाळून मारणे तसेच त्याांना शारीररक ि मानवसक त्रास देणे सामान्य गोष्ट बनलेली आह.े मवहला साक्षरता 

अवभयान तसेच सशवक्तकरणाद्रारेच त्याांना मलूभतू अवधकार प्राप्त होऊ शकतात. ‘मध्य प्रदेशातील बेवडया जनजातीमध्ये मलुीचा जन्म आनांद घेऊन 

येतो कारण मुली ियात आल्या नांतर कुिूांबाच्या रोजी रोिीचे साधन बनतात. देह व्यािाराच्या धांद्यामध्ये िरांिरेच्या नािाने आिल्या मलुीला स्िखशुीने 

ढकलल्या जाते.
ii
 

मवहलाांिरील वहांसा ही एक जागवतक घिना आह,े ज्यािासनू कोणताही समाज आवण समदुाय मकु्त नाही. वस्त्रयाांविरूि भेदभाि विद्यमान 

आह ेकारण त्याची मळेु सामावजक रूढी आवण मलू्ये अांतभूात आहते. जरी वस्त्रयाांिरील वहांसाचाराची कारणे सांिल्यावशिाय त्याचे सांिणूा वनदान करणे 

शक्य नसले तरी आिण िाश्चात्य आवण विकवसत देशाांकडे िावहले तर असे वदसते की मानिी रचना आवण वनसगााच्या अांतवनावहत अांतभूाततेमळेु त्याचे 

कारण शक्य नाही. मवहला आवण वहांसाचाराच्या प्रत्येक प्रकारासाठी समाज आवण समाज आवण राज्य या दोघाांनाही त्याांची नैवतक आवण कायदेशीर 

जबाबदारी िार िाडािी लागेल. व्यािहाररक स्िरुिाची अशी मागणी आह े की एक सामावजक िढुाकार असािा जो सांिणूा समाजाचा विचार 

मवहलाांविर्यी बदल ूशकेल. 

भारतातील मवहला वहांसाचाराच्या भयांकर स्िरूिाविरुि लढा देण्यासाठी आवण जनजागतृी करण्यासाठी सिासमािेशक मोहीम राबविली 

िावहजे. आकाशिाणी आवण दरूदशान दोघेही मानिी हक्काांविर्यी जागरूकता वनमााण करण्यासाठी प्रभािी आवण सवक्रय भवूमका वनभािू शकतात. 

महात्मा गाांधींचे हे िाक्य, 'स्ितांत्र भारत असा असािा की स्त्री काश्मीरिासून कन्याकुमारीियंत एकि्याने प्रिास करू शकेल आवण वतथेही असायला 

हिां.' अशोभनीय घिना होऊ देऊ नका. ह ेलक्षात घेण्यासाठी सतत प्रयत्न करणे आिश्यक आह ेआवण त्याच िेळी प्रत्येकाने वस्त्रयाांना आिले अधे 

अांग(भाग) म्हणनू चाांगल्या भािनेने स्िीकारले िावहजे. 

मस्त्रहला व बाल स्त्रहत सांरक्षर् कायिे : 

वस्त्रयाांची वस्थती सुधारणे ि त्याांच्या सांरक्षणासांबांवधत कायदे िढुील प्रमाणे आह.े 

१. विशेर् वििाह अवधवनयम, १९५४  या कायद्याद्रारे दोन भारतीयाांना ते कोणत्याही धमा वकां िा जातीचे असेले तरी त्याांना न्यायालयाच्या मदतीने लग्न 

करण्याचा अवधकार आह.े 

२. वहांद ूवििाह अवधवनयम, १९५५- या कायद्याद्रारे जम्मु-कश्मीर सोडून सिा जातीच्या स्त्री-िरुूर्ाांना लग्न तसेच घिस्फोि देण्याचा अवधकार आह.े 

३. वहांद ूिारसा कायदा, १९५६- या कायद्याद्रारे स्त्री-िरुूर्ाांना सांित्तीिर समान िारसा हक्क असेल. 

४. वहांद ूनाबावलक तसेच सरुवक्षतता कायदा, १९५६ -या कायद्याद्रारे िडीलाच्या मतृ्यनूांतर आईला सांरक्षक बनण्याचा अवधकार देण्यात आला आह.े 

५. वहांद ू दत्तक घेणे आवण िालन िोर्ण कायदा, १९५५ -या कायद्याद्रारे दत्तक घेणे आवण स्त्रीयाांना तसेच त्याांच्या आश्रीताांच्या िालन िोर्णाची 

व्यिस्था केली आहे. 

६. वस्त्रया आवण मुलींचा अनैवतक व्यािारािर विरोध कायदा, १९५६ -िेश्याितृ्ती आवण अनैवतक व्यिहार थाांबविण्यासाठी हा कायदा िाररत करण्यात 

आला आह.े 

७. ह ांडा विरोधक कायदा, १९६१-ह ांड्याची प्रथा बांद करण्यासाठी हा कायदा िाररत करण्यात आला. 

 अशाप्रकारे मवहला सांरक्षणासाठी विविध कायदे असले तरी या कायद्याांचा प्रभाि वकां िा िररणाम जन माणसािर िडल्याचे िावहजे त्या 

प्रमाणात वदसत नाही. 

उपाय योजना : 

 वस्त्रयाांची वस्थती सुधारण्यासांबांधीत उिाय योजना िढुील प्रमाणे आहते. 

१. ग्रामीण ि शहरी मवहलाांना त्याांना त्याांच्या अवधकाराांची ि कायद्याची जाणीि करून देणे. 

२. शाळा, महाविद्यालये ि वशक्षण सांस्थाांमध्ये स्त्री सांरक्षक कायद्याांचा अयतयासक्रमामध्ये समािेश करणे. 

३. चचाासत्र, सभा, सम्मेलनाद्रारे ग्रावमण तसेच शहरी भागामध्ये वस्त्रयाांमध्ये जाणीि जागतृी वनमााण करणे. 

४. मवहलाांच्या अवधकाराांचे उल्लांघन करणार्याला तत्काळ न्यायालयीन वनकालाद्रारे कठोर वशक्षा देणे. 

सांिभव सचूी : 
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ii
  डॉ. शमाव कृष्र्कुमार, मानवास्त्रधकार एवां स्त्रवश्व, अजुवन पस्त्रललस्त्रशांग हाऊस, नई स्त्रिल्ली, २०१२. पृ. २६५ 

3  
बन्सल वांिना, पांचायती राज में मस्त्रहला भागीिारी, काल्पाज पस्त्रललकेशन्स, स्त्रिल्ली, २००४ 

4  
डॉ. शमाव कृष्र् कुमार, मानवास्त्रधकार और कतवव्य, अजुवन पस्त्रललस्त्रशांग हाऊस, नई स्त्रिल्ली, २०१२. 

5
 खांडेला मानचांि,मानवास्त्रधकार एवां सामास्त्रजक न्याय, अस्त्रवष्कार पस्त्रललशसव, स्त्रडथरीव्यूटसव, जयपूर(राजथिान),२००८
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izLrko.kk % 

 izkphu dkGkr euq”; jkukoukr MksaxjnÚ;kr jkgwu vkiyh mithfodk Hkkxfo.;klkBh fdaok iksVkph Hkwd Hkkxfo.;klkBh feGsy 

R;k lkfgR;kpk mi;ksx d:u izk.;kaph f’kdkj d:u iksV Hkjr gksrs- ifjfLFkrh iq<s cnyr tkowu cjsp’ks cny >kys- R;kaP;ke/;s f’kdkj 

dj.ks] nkSM dj.ks /kuqfo|k] ?kksMsLokjh b- xq.kkaP;k vk/kkjkoj R;kauh ‘kqjfojrk nk[kfoyh- R;kdkBh Hkkjrh; efgyk brj {ks=kizek.ks [ksG] 

dyk] u`R; b- izdkjkr vxzaslj gksR;k- egkHkkjr dky[kaMke/;s dqarh lq)k pkSlj [ksGr gksrh- jktiwr rlsp egkjk”Vªh;u eghyk 

?kksMsLokjho:u ;q) [ksGr gksrh- gs jk.kh y{khckbZP;k brhgklko:u dGwu ;srs- R;kosGsl efgyk psl fØMkizdkjke/;s fuiwu gksR;k- eqxy 

dkGkr R;kaP;k isVhx o:u R;kosGsl iksyks [ksGr vlY;kps fp= fnlwu vkys- R;ko:u gsp fl) gksrs dh] Hkkjrh; efgyk g;k ‘kqjfoj 

gksR;k- 

 iqohZP;k dkGke/;s QDr iq:”kkauk [ksGke/;s Hkkx ?ks.;kph fdaok ikg.;kph eqHkk gksrh- ijarw R;k dkGkr efgykauk [ksGke/;s Hkkx 

?ks.;koj rlsp ikg.;koj lq)k canh gksrh- v’kk osGsls vkiY;k eqykyk izf’k{k.k nsrkauk R;kaps oMhykpk e`R;q >kyk- R;kuarj R;kaph laiw.kZ 

tckcnkjh vkbZoj vkyh vkbZus R;kyk izf’k{k.k fnys- vkf.k cqj[kk ykowu vkiY;k eqykpk [ksG ikg.;klkBh eSnkukoj xsyh gksrh- R;keqGs 

frP;k eqykyk mRd`”B [ksG c?kwu rh vkuankus ukpw ykxyh- v’kkrp frpk isgjko lqVyk vkf.k rh fL= vkgs v’kh vksG[k >kyh- rh 

efgyk ^^dkyhisVªsfj;k** ifgy;k efgyakP;k :ikr leksj vkyh- rsOgkiklwu efgykyk [ksGke/;s [ksG ikg.;klkBh rlsp [ksG.;klkBh 

R;kauk la/kh feGkyh-  

vkWyafid [ksG %  

 xzhle/;s 1896 lkyh cWju Mh dqcjVhu ;kauh vkarjkf”Vª; vkWfyaihd LFkki.k d:u vk/kqfud vkWfyaihd lq: dsys- rsOgk ;k 

vkWyhaihd e/;s fotsR;kauk Qqys ns.;kps dke efgyk djhr gksrs- R;kauk Li/ksZe/;s Hkkx ?ksow nsr uOgrs- uarj 1900 e/;s iWfjl vkWfyaihd 

e/;s efgykapk lekos’k dj.;kr vkyk- ;k Li/ksZe/;s 11 baXyaMP;k efgykauh Hkkx ?ksryk gksrk- R;kuarj 1904 e/;s 6 efgykauh Hkkx 

?ksryk 1908 yaMu vkWyafid e/;s 36 efgykauh Hkkx ?ksowu loksZPp dkexhjh dsyh- R;kuarj efgykapk lgHkkx Okk<rp xsyk- vkf.k vkt 

iq:”kkaP;k cjkscjhus izR;sd la?kkr efgykapk lgHkkx fnlrks-  

vkWfyaihd Li/kkZph mfn~fn”V;s %  

1½ Li/ksZrhy dk;ZØe ;qod&;qorhauk lqn<̀ cuowu R;kaaP;k f’kylao/kZuk)kjs R;kauk vkuanh lq[kh o dk;Z{ke ukxjhd cufo.ks- 

2½ Li/kkZe/kwu izkekf.kdrk] f[kykMw o`Rrh fe=Ro b- o`Rrhaph tksikluk d:u O;ogkjh thoukr R;k ln~xqukapk mi;ksx dj.;kl enr dj.ks-  

3½ ;k fØMkLi/kkZe/kwu cylao/kZu o ;ksX; izdkjps euksjatukps ekxZ ‘kks/kus- 

4½ ;k tkxfrd fØMkLi/kkZrwu vkarjk”Vªh; ,drk ca/kwHkko o ijLij lkeaT;L; fuekZ.k dj.;kl ;ksX; okrkoj.k fuekZ.k dj.ks-  

 v'kk izdkjs ,’kh;u [ksG] dkeuosYFk [ksG] lkdZ[ksG] rlsp QsMjs’ku] eaMGk}kjs] fo|kihBk}kjs vk;ksthr egkfo|ky;hu fo|ky;hu 

‘kkys; ØhMk Li/kkZe/;s efgykapk lgHkkx fnlwu ;srks-  

[ksGkps egRo % 

[ksG gh ekulkph LokHkkfod izo`Rrh vkgs- ygku eqykiklwu rj o`)ki;Zar gh izo`Rrh usgehp izdV gksrs- ;k LokHkkfod izo`Rrhps 

dkj.k Eg.kts R;kiklwu feG.kkjk vkuan ,d pkaxy eqy iksV HkjY;kpk gkrik; vkiVus] rksaMkus fof’k”V vkokt ns.ks] [ksG.kh iklwu gl.ks] 

[ksG.ks o rksMQksM dj.ks] tksM.ks okLrfod g;k fØ;k R;kps [ksGp gks;- tks O;Drh dks.krhp gkypky d: ‘kdr ukgh- R;kyk jksxh 

Eg.kw ‘kdrks- Lokeh foosdkuankuh vls EgVys dh] xhrk okp.;kis{kk QqVckWy [ksGus lokZar pkaxys vkgs- ;kpkp vFkZ pkaxY;k ‘kfjjkr 

pkaxyk vkRek okl djrs- ,o<s egRo lkaxhrys- R;kizek.ks vk/kqfud vkWyaihdps tuenkrk fi;j Mh dqcVhZu ;kauh lkfaxY;kizek.ks [ksGke/;s 

ftad.ks ukgh R;ke/;s Hkkx ?ks.ks egRokps vkgs- thoukr fot; feGfo.ks vko’;d ukgh rj pkaxY;kizdkjs la?k”kZ dj.ks vko’;d vkgs-  

 R;kpizek.ks ekuoh thoukr [ksGkps egRo dk; vkgs- rs [kkyh eqn~n;ko:u fnlwu ;srs- 

1½ ‘kkfjjhd fodkl 

2½  ekufld fodkl 

3½  lkekftd fodkl 

4½  ckS)hd fodkl 

5½ Lora= fparukl izsjd 

6½  vkuankpk v[kaM L=ksr 

7½  euksjatuklkBh [ksG 

8½  rkuruko deh dj.ks 

9½  uoufou fu;ekaph ekfgrh 
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10½ fu.kZ; ?ks.;kph ‘kDrh 

11½ fopkjkaph nsoku?ksoku  

12½ vkfFkZd iz’ukaph lksMo.kwd 

13½ pkjh«;kpk fodkl 

14½ Hkkofud fodkl 

 

 

Hkkjrh; efgykaph [ksGkrhy ,sfrgkfld Hkwfedk % 

Hkkjrh; efgyk gh dsoG pqy o ewy ;ke/;s jeysyh vcyk ulwu rh tkxfrd fØMk{ks=krgh vkiY;k ns’kkph izfrek mapkor 

vkgs- Hkkjrh; efgykauh fØMk {ks=kr vkiY;k ns’kkpk ukoykSfdd dsyk R;ke/;s ‘kdwrykus vkiY;k eqykyk fu’kkusckthps f’k{k.k fnys- 

Hkkjrh; efgyk iksyks ‘karjat rlsp u`R;] dyk] fØMk e/;s izfou gksR;k- 

vk/kqfud dkGkr eqyhps vkbZ&oMhy eqyhauk O;k;ke fØMk izdk’kiklwu vfyIr Bsor vls- R;kauk pkaxyh x`fguh cufor vls- 

o”kZ 1930 e/;s efgyk [ksGke/;s :ph o vkoM ?ksow ykxyh- rlsp [ksGkfo”k;h tutkx`rh d: ykxyh- jktdqekjh ve`r dkSy ifgyh 

efgyk LOkkLFkea=h dWfcusVe/;s >kyh rh lq)k pkaxyh Vsful [ksMkGw gksrh- R;kizek.ks iafMr dlek jkssus 1920 e/;s Vsful [ksMkGw e/;s 

vkiyh Nki ikMyh- R;kuarj jkf”Vª; Li/kkZe/;s 4 efgykauh 4 fØMk izdkjke/;s Hkkx ?ksryk gksrk- R;ke/;s 100 xt nkSM 86 xt 

vMFkGk nkSM] map mMh] xksGk Qsd e/;s Hkkx ?ksowu izkfo.; feGfoys- 

Hkkjrh; lafo/kkukus efgyk o iq:”kkauk leku gDd fnys vlY;keqGs fL=;kauh lq)k iq:”kkizek.ks izR;sd [ksMke/;s rlsp brj 

miØeke/;s Hkkx ?ksowu vkiyh dkexhjh nk[kokoh- iqohZ yikNih] /kko.ks] idM.ks] f’kdkj dj.ks] iR;kpk [ksGs b- izdkj izpfyr gksrs- 

vkrk gkWdh[ ckLdsVckWy[ dcM~Mh[ gkWyhcky[ fØdsV b- uoufou [ksG [ksGys tkrkr- R;ke/;s iq:”kkP;k cjkscjhus efgykauh lq)k 

[ksGke/;s Hkkx ?ks.ks lq: dsys vkgs- rjh i.k ikfgts R;kizek.ks efgykaP;k lgHkkx cksVkoj ekst.;kbrir vkgs- R;klkBh vusd dkj.ks vkgsr 

rs [kkyhy izek.ks  

1½  dqVwackph vkfFkZd fLFkrh 

2½  lektekU;rk 

3½  f’k{k.kkpk vHkko 

4½  [ksGkps fØMkax.k o lkfgR;kpk vHkko 

5½  vkgkj 

6½  ekfld /keZ   

7½  fookg fjrhjhokt 

8½  efgykaP;k oS;fDrd leL;k 

9½  eqykaps laxksi.kkph tckcnkjh 

10½ ifjokj 

 bR;knh leL;kapk lkeuk djkok ykxr vlY;keqGs efgykapk lgHkkx fnolsafnol deh vlrks- ijarw R;kauk tltlk lksbZloyrh feGr 

jkfgY;k rj R;kpk lgHkkx ok<.;kl enr gksowu fØMk fo’okyk enrp gksbZy- rjh R;k fL=;k iq:”kkis{kk fHkUup jkgrkr- R;kr R;kaph 

1½  ‘kfjjkph jpuk 

2½ ‘kfjjkph fØ;k 

3½  tSo lkjk;fud Qjd  

4½  ekul’kkL=h; Qjd 

5½ lkekftd Qjd 

6½  ;ka=hfd; Qjd 

7½  ySfxd varj 

fofo/k [ksGke/;s mYys[kfu; dkexhjh efgyk [ksMkGwph ukos 

1½  lkfu;k fe>kZ   Vsful 

2½  esjh dkse   ckWDlhax  

3½  ferkyh jkt   fØdsV 

4½  lk/kuk usgoky   cWMfeaVu 

5½  ih-Ogh-fla/kw    cWMfeaVu 

6½  xhrk QksxV   dqLrh 

7½  lk{kh efyd   dqLrh 

8½  fnihdk dqekjh    /kuqfo|k 

8½ jk.kh jkeiky   gkWdh 

9½ HkDrh ‘kekZ    iksg.ks 

10½ fnO;k flax    ckWLdsVckWy 
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11½ d.kZy eys’ojh   osVfyIVhax  

12½ ih-Vh-m”kk   nkSM ¼/kko.ks½ 

13½  ‘kadwryk [kjkVdj   dcM~Mh 

14½ fu’kk feysV   iksg.ks 

15½ uank tk/ko    /kko.ks egkjk”Vªkph Lo.kZdU;k 

16½ fnik dekZdj     fteuWLVhad 

fu”d”kZ % 

bR;knh izdkjs iq:”k vkf.k efgykaps Qjd vk<Gwu ;srkr- rlsp oS|fd; leL;k fo’ks”k leL;k efgykauk ;srkr R;keqGs R;kP;k 

dk;Zekukoj ifj.ke fnlwu ;srkr- rjhi.k vkrk uoufou lk/kus lksbZ lqfo/kkaP;k vk/kkjs efgykauk fnolsafnol [ksGkdMs dy fnlwu ;sr vkgs- 

vkt brj {kss=kis{kk fØMk {ks= iq<s vkysys fnlwu ;sr vkgs- R;ke/;s efgykapk lgHkkx pkaxyk vkgs- rlsp jkstxkjkP;k la/kh miyC/k gksr 

vkgsr- dsUnz ljdkjus ‘kkfjjhd f’k{k.k o fØMk gk fo”k; dsUnzh; fo|ky;kyk ykxq dsyk vkgs vkf.k R;kps fudky pkaxys fnlwu ;sr vkgs- 

R;keqGs efgykauk fØMk {ks=kdMs vks< fuekZ.k >kyh vkgs- 

lanHkZ lqph % 

1½ O;k;ke fØ;k foKku ,~o [ksy fpfdRlk ‘kkL= jktdqekj ‘kekZ & fØMk lkfgR; izdk’ku  

   uoh fnYyh o”kZ 1999 

2½ Hkkjrkps vkWyafEid izk-lat; nq/kkus & fnyhijkt izdk’ku izk-fy-iw.ks 15 tqyS 2015 

3½ ‘kkjhjhd f’k{k.k izxrh cqDl izk-fy- lIVsacj 2011 
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वैश्वीकरण की तऺत में महऺलाओ ंकी हथथहत : हऺन्दी न्न्साह कव  हवषवस हदंभ म में 
 

डॉ . हिन्ही िोहफ 

एच एस टी हिन्दी, केरल,  

 Email- jincymanakunnel90@gmail.com 
 

 

 
हरांष:   

महादेवी वमाा जी के शब्दों में - " आज स्त्री को अपने रूप , अपने शरीर और अपने आकषाण का जजतना ध्यान ह ैउसे देखते हुए कोई भी 

जवचारशील , स्त्री को स्वतन्र न कह सकेगा। ... अफसोस ह ैजक यहााँ जक जस्त्रयों ने उन्हीं को अपना मागादशाक बनाना जनजित जकया ।” आज बाजारीकरण 

और उपभोक्ता संस्कृजत ने इस अनकुरण की रफ्तार को तेज जकया है । अपनी प्रजतभा को प्रमाजणत करने की धनु के रहते वह सोच नहीं पा रही  है जक 

बाजार की नजर मार उसके दैजहक आकषाण या ग्लैमर की ओर ह ै। वैसे भी ग्लैमर की वजह से ही पूाँजीवादी बाजार में उसको जगह तक जमल रही ह।ै 

लेजकन सच्चाई से पररजचत होकर भी वह बाजार के सामने अपने जववेक को जगरवी रख रही है और देह का प्रदशान कर रही ह।ै वह इसी को स्वतंरता मान 

रही ह।ै यानी दसूरों के इशारे पर नाचने के जलए मजबूर रही जस्त्रयााँ आज नये नाच में लगी ह।ै जजसकी डोर खींच रहा ह ैबाजार | 

मूलषब्द : बाजारीकरण ,वैश्वीकरण,  जहन्दी उपन्यास , पूाँजीवाद , 

मजहला भी मनषु्य ह।ै लेजकन मनषु्य का दजाा उसे आज तक हाजसल नहीं हुआ ह।ै कहीं उसे नौकरानी का स्थान , कहीं उपभोग वस्तु का 

स्थान, कहीं देवी का स्थान और कहीं पालतू जानवरों से भी गया बीता स्थान उसे प्राप्त हुआ था। इसमें ध्यान देने की बात यह ह ैजक उसे कभी भी, कहीं 

भी एक मनुष्य का स्थान नहीं प्राप्त हुआ था। आज एक ओर मजहला अपने स्वत्व व अजधकारों के प्रजत सजग हैं , वहीं दसूरी ओर नये जसरे से उसका 

शोषण भी हो रहा ह।ै  वैश्वीकरण से मजहलाओ ंकी जस्थजत में काफी पररवतान आया। यह जशजित, काम काजी और पजत के साथ कंधे से कंधा जमलाकर 

चलने में कामयाब हो गयी। उसके मन को मारकर एक व्यावसाजयक मन पैदा कर जदया ह।ै एक तरफ से देखें तो मजहलायें आजथाक रूप से सशक्त होती जा 

रही ह ैतो दसूरी तरफ से नैजतक रूप से मजहलाओ ंकी छजव में पतनकारी शजक्तयााँ दाजखल हो गयी ह।ै इस संदभा में प्रभा खेतान प्रस्तुत कथन जचंतनीय है- 

“भमूण्डलीकृत समाज में स्त्री भोक्ता और भोग्या दोनों ह।ै सनुने में बड़ी अजीब बात लगती ह ैजक स्त्री-देह का उपयोग हो रहा ह।ै वह प्रदशान की वस्तु 

बनती जा रही ह।ै लेजकन यह एक कड़वा सच ह।ै मीजडया की सहायता से स्त्री अपनी देह के हर जहस्से का अंग प्रत्यंग का प्रदशान करती ह।ै " (1) आज 

की बाजारवादी संस्कृजत ने स्त्री शरीर का  वस्तुकरण जकया ह।ै अपनी महत्वाकांिा की आड़ में परुुष द्वारा जनयंजरत व्यवस्था के जशकार बन जाती ह।ै 

स्त्रीयों की कामभावना भी आज जबकने की चीज ह।ै ब्ल ूजफल्म धंधे को अपना कमा िेर बननेवाली स्त्रीयों का भी कमी नहीं ह।ै अमेररका जैसे देशों में 

ब्ल ू जफल्म के माध्यम से स्त्री शरीर का प्रदशान का खलुासा 'जछन्नमस्ता' में की ह-ै 'और उसके बाद टाइम्स स््वायर की दाजहनी गली में ब्लू जफल्म 

देखना। से्स की जीवन्त कलाबाजजयों का वह भााँड़ा प्रदशान! जछिः मेरा जी भन्ना जाता। 'नरेन्र, एक जदन देख जलया, हो गया न? अरे वाह! ्या बात 

करती हो? ऐसे जिल ्या रोज-रोज जमलते ह?ै' और बाद में होटल लौटकर उसकी वही वहशी उतेजना और एक-एक कर मेरे अंगों का जनस्पन्द होना। 

औरत के शरीर का बेहूदा प्रदशान देखकर ्या कोई औरत उतेजजत हो सकती है? शायद होती हो। शायद मैं ही कहीं गलत हूाँ। "(2) उसने खदु पाररवाररक 

ढााँचे को पररवजतात जकया ह।ै रवीन्र काजलया के ए. बी. सी. डी' में शीनी और नेहा पािात्य संस्कृजत में पले-बढे पार ह।ै शीनी के अनुसार जववाह और 

सामाजजक दृजिकोण पािात्य संस्कृजत के अनरुूप होना चाजहए। उसके मन में पजत-पत्नी के बीच जन्म-जन्मान्तर का सम्बन्ध जैसी कल्पना जनरथाक ह।ै 

उसके वैवाजहक जीवन में पजतव्रता जैसी कोई संकल्पना नहीं ह।ै इसजलए ही जनक को छोड़ने के जलए वह तैयार होती ह।ै वैश्वीकृत समाज के प्रभाव से 

शीनी अपनी पाटानर को खदु ढूाँढ लेती ह।ै मााँ-बाप को बताये जबना उसे घर ले आती ह।ै बाद में वह कहती ह ै - "डेड़ यह जनक ह।ै जनक मीट माई 

फादर।"(3) उसके चररर में समाज के प्रजत जचंता या भय नहीं ह।ै समकालीन स्त्री अपनी अजस्मता और मुजक्त के जलए हमेशा  संघषारत ह।ै वह स्वतंर 

व्यजक्त के रूप में अपनी पहचान बनाने की कोजशश कर रही ह।ै इसजलए ही 'जछन्नमस्ता' की जप्रया कहती ह ैजक "में सारा अतीत भलू चकु हूाँ। पीछे से 

पकुारती हुई आवाजों के जलए मैंने कानों पर हथेजलयााँ रख ली ह ैऔर जजन्दगी की लड़ाई में सजिया हूाँ। (4) 

वह अपनी पहचान बनाने के जलए या अपनी कामयाबी के जलए खदु का कारोबार चलाती ह।ै जप्रया कहती ह ैजक "नरेन्र में व्यवसाय रूपए के 

जलए नहीं कर रही। हााँ, चार साल पहले जब मैंने पहले-पहले काम शरुू जकया था, मझुे रुपयों की भी जरूरत थी। पर आज मेरा व्यवसाय मेरी आइडेंजटटी 

ह।ै यह आए जदन की जवदेशों की उड़ान.... यह मेरी जजन्दगी के कैनवास को बड़ा करती ह।ै जनत्य नए लोगों से जमलना-जलुना, जीवन के काया-जगत को 

समझना। मझुे जजन्दगी उद्देश्यहीन नहीं लगती।"(5) एक तरफ वह कामयाबी की सीजढयााँ चढती जा रही है तो दसूरी तरफ वह घरेलू पीड़ा को झेलकर, 

बलाकृत होती नजर आ रही ह।ै वैश्वीकरण से उपजे उपभोक्तावाद के इस यगु में जवज्ञापन, मीजडया, आजद ने स्त्री देह को जबकाऊ चीज बना दी ह।ै जप्रया 

अपनी अजस्मता बोध से यकु्त पार ह।ै वह जववाह, पजत और बच्चे से अलग अपना स्वतंर अजस्तत्व पहचानती ह।ै जप्रया जब सात-आठ वषीय बाजलका 

थी तब उसका यौन शोषण उसके सगे भाई द्वारा होता है वहीं अंत में शादी होने के बाद पजत द्वारा भी शोषण होता ह।ै ए्सपोटा जबजनेस में व्यस्त रहने 

वाली जप्रया से पजत नरेंर का कहना है- “दरअसल तुम्हें इतनी खलुी छूट देने की गलती मेरी ही थी मझुे पहले ही जचजड़या के पंख काट डालने चाजहए थे। 

"(6) स्वतंर रूप से तैरकर अपनी महत्वाकांिा को पणूा करने के जलए तत्पर नारी का शोषण  एवं परुुषवाद का पोल खोलकर जदखाया ह।ै नारी शोषण 

आज जवश्व व्यापी बाजार तन्र का जहस्सा ह।ै गोपाल राय ने जलखा ह ै जक- "स्त्री चाह ेभारत की हो या अमेररका की, उच्च वगा की, मध्यवगा की या 

जनम्नवगा की हो, परुुष द्वारा श्रम और देह-शोषण उसकी  जनयजत ह।ै (7) 

  आज पजिम की जीवन शैली से भारतीय लोग प्रभाजवत हो रह ेहैं। प्रभा खेतान ने कई बार जवदेश यारा की ह ैऔर कई बार वहााँ रहा भी थी। 

उसी समय पािात्य जीवन को जनकटता से देखने का सौभाग्य उसे जमली। यही अनभुव उसके उपन्यासों में खलेु तौर पर अवतीणा हुआ ह।ै उनके 'आओ 
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पेपे घर चलें' में अमेररकी जीवन पद्धजत दृजिगोचर ह।ै उपन्यास की नाजयका आइजलन दो पजत और पााँच पे्रजमयों के साथ संबन्ध रखने के बाद भी 

अकेलापन से पीजड़त ह।ै पािात्य संस्कृजत में जीवन केवल भौजतकतावादी दृजि पर जटका हुआ ह।ै उपन्यास में आइजलन की जैसी जस्थजत मरील की भी ह।ै 

दो बच्चों की मााँ है और पजत उसे छोड़कर जकसी बीस वषीय लड़की के साथ सम्बन्ध बनाये हुए ह।ै इसपर मरील का कहना ह ै“भाग गया साला, जकसी 

बीस बरस की लड़की को लेकर। - कोटा का दखाजा खटखटाने पर आजकल हजार डालर महीने भेजता है, बास्टडा (8) 

वैश्वीकरण के चंगुल में पड़े व्यजक्त अपने अहं को महत्व देता हैं। अपनी इच्छानुसार जीने की स्वतंरता पसंद करता ह।ै परुानी पीढी इस पर 

जचंजतत ह।ै 'ए.बी.सी.डी' में हरदयाल और शील ऐसे पार ह।ै लेजकन उनकी बेटी शीनी परंपरागत जीवन को जतरस्कृत करती ह।ै रवीन्र काजलया का कहना 

ह ै- "हरदयाल दम्पती अभी तक इस बात से समझौता नहीं कर पाये थे जक शीनी ने अपने सयाने बच्चों की परवाह नहीं की और तलाक ले जलया। यही 

कुछ जबन्द ुथे, जजनको लेकर उनके भीतर संग्राम जछड़ा हुआ था। '' ( 9 ) समकालीन उपन्यास में नारी चाहे भारत की हो या जवदेश की उसके ऐसे रूप का 

जचरण हुआ ह ैजो अपनी इच्छाओ ंको खलुकर व्यक्त करती ह।ै वह अपने अजधकारों के जलए लड़ती ह ैऔर अपना अजस्तत्व पाने के जलए जनरन्तर 

संघषारत ह।ै आज तक मजहला संघषारत रही , शरीर से परे व्यजक्त के रूप में स्वीकृजत पाने के जलए । अफसोस की बात है जक वही आज अजस्मता के नाम 

पर शरीरबोध में जसमट रही ह।ै इसमें कोई सन्देह नहीं ह ैजक आज की जस्त्रयााँ आत्मजनभार जजन्दगी जी रही है, आत्मजवश्वास के साथ कदम बढा रही ह।ै 

लेजकन ये उपलजब्धयााँ हाजसल हुई स्वयं अपने स्वत्व के प्रजत सजग होने की शता पर, सबसे बढकर शरीरबोध से मकु्त होने की शता पर ्योंजक शरीर के 

नाम पर ही स्त्री के •व्यजक्तत्व को नजर अन्दाज करते हुए पुरुष ने उसे भोग की वस्तु मान जलया था। सजदयों से लेकर स्त्री इसी अवमलू्यन के ददा को 

झेलती आ रही हैं। इससे मकु्त होने और एक व्यजक्त के रूप में अपनी पहचान देने के जलए उसे सालों तक इन्तजार करना पड़ा। ऐसी स्त्री का जफर से 

शरीरबोध की ओर बढना उसका जदशाहीन होना ही ह।ै 

  जरूर इसकी जड़ें पजिमी सभ्यता-संस्कृजत के अन्धे अनकुरण में जनजहत ह।ै स्वत्व संघषा के जसलजसले में जरूर उसने पजिम से पे्ररणा पायी है, 

लेजकन आज के समान उसके अन्धे अनुकरण का प्रयास पहले कभी नहीं हुआ। जमहादेवी वमाा के शब्दों में " आधजुनकता की वायु में पली स्त्री का यजद 

स्वाथा में केजन्रत जवकजसत रूप देखना हो तो हम उसे पजिम में देख पायेंगे। स्त्री वहााँ आजथाक दृजि से स्वतन्र हो चकुी ह,ै अतिः सारे सामाजजक बन्धनों पर 

उसका अपेिाकृत अजधक प्रभतु्व कहा जा सकता ह।ै उसे परुुष के मनोजवनोद की वस्तु बने रहने की आवश्यकता नहीं ह,ै अतिः वह चाहे तो परम्परागत 

रमणीत्व को जतलाञ्जजल देकर सखुी हो सकती ह।ै परन्तु उसकी जस्थजत ्या प्रमाजणत कर सकेगी जक वह आजदम नारी की दबुालता से रजहत ह?ै बाहर के 

संघषामय जीवन में जजस परुुष को नीचा जदखाने के जलए वह सभी िेरों में कजठन से कजठन पररश्रम करेगी.... उसी परुुष में नारी के प्रजत जजज्ञासा जागतृ 

रखने के जलए वह सौन्दया और अंग सौष्ठव के रिाथा असाध्य में असाध्य काया करने के जलए प्रस्तुत ह।ै आज उसे अपने रूप, अपने शरीर और अपने 

आकषाण का जजतना ध्यान ह ैउसे देखते हुए कोई भी जवचारशील, स्त्री को स्वतन्र न कह सकेगा।.... अफसोस ह ैजक यहााँ जक जस्त्रयों ने उन्हीं को अपना 

मागादशाक बनाना जनजित जकया। " (10 ) आज बाजारीकरण और उपभोक्ता संस्कृजत ने इस अनकुरण की रफ्तार को तेज जकया ह।ै अपनी प्रजतभा को 

प्रमाजणत करने की धनु के रहते वह सोच नहीं पा रही ह ैजक बाजार की नजर मार उसके दैजहक आकषाण या ग्लेमर की ओर ह।ै वैसे भी ग्लेमर की वजह से 

ही पूाँजीवादी बाजार में उसको जगह तक जमल रही ह।ै लेजकन सच्चाइयों से वाजकफ होकर भी वह बाजार के सामने अपने जववेक को जगरवी रख रही ह ै

और देह का प्रदशान कर रही ह।ै जवडम्बनात्मक जक वह इसी को स्वतन्रता मान रही ह।ै यही भ्रम उसे भटका रहा ह।ै यानी दसूरों के इशारे पर नाचने जलए 

मजबूर रही जस्त्रयााँ आज नये नाच में लगी ह,ै जजसकी डोर खींच रहा ह ैबाजार ।  

वैश्वीकरण के इस दौर में कहीं भी मनषु्य नहीं ,हर कहीं बाजार और उसका जवज्ञापन तंर ह।ै दसूरी ओर सचूना िांजत की माजलक दजुनया भी । 

ऐसे माहौल में स्त्री को इस नव उपजनवेशी शजक्तयों की , उसकी मनुाफाखोरी प्रवजृि के प्रजत सावधान होना ह।ै पल -  पल बदलते इस समय जवज्ञापन के 

जतलस्म से मजहला जशकार हैं। ऐसी दजुनया की पोल खोल देने में आधजुनक उपन्यास लेखन सिम ह।ै  
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प्रस्तावना :   

मराठी सादहत्याच्या प्राांतात ग्रामीण सादहत्य प्रवाहाने स्वत:ची अशी खास ओळख दनमााण केलेली आह.े रुचीपालट दकां वा रांजनप्रधान हे 

आपले प्राथदमक रूप ओलाांडून प्रखर ग्रामवास्तवाला दभडणारी कादांबरी मराठी सादहत्यात मबुलक प्रमाणात दनमााण झालेली आह.े जागदतकीकरण, 

खाजगीकरण, औद्योगीकरण व याांदिकीकरणामळेु घडणाऱ्या खेड्याांच्या बदलाची दवदवध दस्थत्यांतरे व ग्रामजीवनात दनमााण झालेले नवनवीन प्रश्न 

आदण यातून उभा रादहलेला मलू्यात्मक सांघषा ग्रामीण कादांबरीने दहरीरीने माांडलेला आह.े नव्वदोत्तरी कालखांडात दनमााण झालेल्या ग्रामीण 

कादांबऱ्याांतून शेती, शेतकरी व ग्रामजीवनातील दवदवध जीवनानभुवाचे दचिण करीत असतानाांच ग्रामीण भागातील स्त्री जीवनाचा ग्रामीण 

कादांबरीकाराांनी घेतलेला वेधही वैदशष््टयपणूा आह.े ‘रूपसावली’, ‘आमदार सौभाग्यवती’, ‘राहूकेतू’, ‘दजनगानी’, ‘पाटाटाईम’, ‘बोडखी’, ‘बुढाई’, 

‘रौन्दाळा’, ‘गावठाण’, ‘पाटीलकी’, ‘ऐसे कुणबी भपूाळ’, ‘तहान’, ‘अधाांतरी’, ‘दनशाणी डावा अांगठा’ अशा काही कादांबऱ्याांतील स्त्री प्रदतमाांचा वेध 

डॉ. छाया ताांबे याांनी आपल्या ‘नव्वदोत्तर मराठी ग्रामीण कादांबरीतील स्त्रीचीिण’ या सांशोधन दनबांधात घेतला आह.े (‚नव्वदोत्तर मराठी ग्रामीण 

कादांबरी‛ सांपा. प्राचाया डॉ. गजानन जाधव, अनघाददत्य प्रकाशन अमरावती, प्रथमावतृ्ती १५ ऑक्टोबर २०२१, प.ृ३१४) या पढेु जाऊन सदानांद 

देशमखु याांची ‘बारोमास’, अशोक कौदतक कोळी याांची ‘पाडा’, भालचांद्र देशपाांडे याांची ‘अांधार इथला सांपत नाही’, कैलास दौंड याांची ‘कापसूकाळ’, 

राजन गवस याांची ‘ब,बळीचा’, रवींद्र पाांढरे याांची ‘पोटमारा’ या दनवडक कादांबऱ्याांतील स्त्री प्रदतमाांचा वेध या सांशोधन दनबांधात घेण्याचा प्रयत्न केला 

आह.े  

बारोमास : 

‘बारोमास’ ही सदानांद देशमखु याांची २००२ मध्ये प्रकादशत झालेली कादांबरी शेतकरी जीवनातील अनेक प्रश्नाांचा वेध घेणारी कादांबरी 

असली तरी यात आलेल्या स्त्री- प्रदतमा अदतशय वैदशष््टयपणूा आहते. शेवांतामाय, अलका, ममता वारे, जया, ददलीप पवारची आई धरुपदाबाई अशा 

अनेक स्त्रीपािाांचे दशान ही कादांबरी घडवते. अलका ही नवसदुशदित व आधदुनक भोगवादी शहरी सांस्कृतीची प्रदतदनधी आह.े अलका ही या 

कादांबरीतील नादयका सदुशदित असनूही स्वत: नोकरी न दमळवता नोकरीवाला नवरा बरा म्हणून एम.ए., बी.एड. आदण २७ एकर शेती असलेल्या 

एकनाथसोबत लग्न करते. माि नवऱ्याला नोकरी न लागल्याने दनराश होणारी, नवऱ्याकडून भौदतक सखुाांची पतूाता झाल्यादशवाय त्याला शरीरसखु 

देणार नाही अशी ठाम भदूमका घेणारी, नोकरी लागली नाही तर नवऱ्याने आपल्या वाट्याचे शेत दवकून शहरात राहून व्यवसाय करावा असे साांगणारी, 

स्वत:च्या स्त्रीधनाचे सांरिण करण्यासाठी प्रसांगी सासर सोडून माहरेी येणारी, जळुवनू घेण्याचा प्रयत्न करूनही ग्रामीण सांस्कृती आदण जीवनाशी नाळ न 

जळुणारी आदण म्हणनू शेवटी एकनाथला सोडून स्वतःच शहरात येऊन स्वत:च्या पायावर उभी होऊ पाहणारी अशी धीट नादयका आह.े याउलट 

शेवांतामाय, धरुपदाबाई, बळीमामाची मुक्ता अशा प्रदतमा ह्या सोदशक, सांसारासाठी, मुलाबाळाांसाठी स्वत:ला झोकून देणाऱ्या, दयाळू आदण अदतशय 

कष्टाळू माि पारांपररक मलू्यसांस्कृतीच्या वाहक आहते. ममता वारे ही दशदिका असनूही नीतीमलू्याांना पायदळी तुडदवणारी तर जया ही शहर व खेडे 

यातील सांघषा दशादवणारी प्रदतमा आह.े सदानांद देशामखु हे या कादांबरीतील स्त्रीप्रदतमा रेखाटत असताांना अदतशय सजग आहते. 

पाडा : 

अशोक कौदतक कोळी याांची २००६ साली प्रकादशत झालेली ‘पाडा’ ही कादांबरी शेती आदण शेतकरी या प्रश्नाांसोबतच स्त्री प्रश्नाांवरही 

मलुभतू दचांतन माांडणारी कादांबरी आह.े कमळाबाई, सदुनता आदण काशीबाई अशा काही प्रमखु स्त्रीपािाांचे वणान या कादांबरीत येते. आांदोलनात 

गुांतलेल्या नवऱ्याचे शेताकडे दलुाि होताांना स्वत:च्या बळावर शेत साांभाळणारी. माि मुलीच्या लग्नासाठी घाई करणारी कमळाबाई मुलीचे लग्न 

तुटताांना पाहून अांथरुणाला दखळते. आांदोलनात भावनेच्या आहारी जाऊन रस्त्यावर केळे फेकणाऱ्या चाांगदेवपेिा कमळाबाई अदधक व्यवहारी आहे. 

काशीबाई ही चाांगदेवची सख्खी बहीण आह.े  मलुाच्या नोकरीसाठी लागणारे डोनेशन भावाने   भरावे या अटीवर आपल्या सख्ख्या भाचीला सनू 

करून घेणारी व शेवटी भाऊ पैशाांची जुळवाजळुव करण्यात असमथा आहे याची जाणीव झाल्यावर सनेुला जाळून मारणारी काशीबाई स्त्रीच्या पारांपररक 

शोषणव्यवस्थेचे प्रदतक म्हणून येते. सुदनता ही प्राण्याांवर पे्रम करणारी, स्वत:च्या लग्नासाठी आई वदडलाांमध्ये होणारी भाांडणे बघनू स्वत:ला दोष लावनू 

घेणारी अशी आह.े लग्नाच्या व्यवहारात ह ांडाप्रथेमळेु मुलीच्या वदडलाांची, कुटुांबाची होणारी ओढाताण व आदथाक दपळवणकू थाांबावी असे दतला 

मनातून वाटत असले तरी याचा उघड उघड प्रदतकार ती करू शकत नाही. मनात आत्याचा मलुगा गणेशशी लग्न करण्याची इच्छा असनूही दसुऱ्या 

दशिक मलुाशी ह ांडा देऊन जळुणारे लग्न ती दनमटुपणे स्वीकारते. माि काहीच ददवसात दतचे जळुलेले लग्न मोडून गणेशशी लग्न झाल्याने आनांदी 

असते. माि आपल्या भाांडखोर स्वभाव असलेल्या आत्यापढेु मनाने कोवळी आदण हळवी असलेली सुदनता तग धरू शकत नाही आदण  शेवटी ती 

ह ांडाप्रथेची बळी ठरते. 

अंधार इथला सपंत नाही : 

mailto:pradeepchapale@gmail.com
mailto:narenarekar@gmail.com
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भालचांद्र देशपाांडे याांची ‘अांधार इथला सांपत नाही’ ही माचा २००८ मध्ये प्रकादशत झालेली कादांबरी शेतकरी आत्महत्तयाांच्या कारणाांचा 

शोध घेणारी आदण काही उपाय सचुवू पाहणारी कादांबरी आह.े यात आलेल्या मधरुा भांडारी, वडजीच्या सरपांच सुलभा काांबळे, सलमा जाधव, 

सत्वगुणी जाधव, कॅरल ओटमॅडम अशा काही स्त्रीप्रदतमा वैदशष््टयपणूा आहते.  मधरुा भांडारी ही सेवादनवतृ्त पररचाररकेची मलुगी असनू महापादलकेच्या 

शाळेत दशदिका आह.े खेड्यात राहणाऱ्या भगवान राऊत वर पे्रम असल्याने त्याच्याशी लग्न करण्याचा ठाम दनधाार करून ती भगवान राऊत ला 

दधुाचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी २५ हजाराांची मदत करते. माि आईचा खेड्यात मलुगी द्यायला दवरोध असल्याने तो दवरोध मावळल्यादशवाय ती 

लग्न करीत नाही. स्वत:च्या पायावर उभी असलेली मधरुा लग्न झाल्यानांतर माि नोकरी सोडताांना ददसते. वडजीच्या सरपांच सलुभा काांबळे ददलत व 

स्त्री असल्याने पांकज सोमाणी सारखा राजकारणी दतच्यावर दबाव आणून ध्वजारोहण करण्यापासनू दतला वांदचत ठेवण्याचा प्रयत्न करताांना ददसतो. 

‘मदहला वगााच्या सशक्तीकरणाचा उदात्त उद्देश समोर ठेवनू शासनाने स्थादनक स्वराज्य सांस्थाांतून आरिण आणले तरी ग्रामीण भागातील परुुष मांडळी 

हा बदल स्वीकारायला तयार नसल्याचे’ दनरीिण लेखकाने यादठकाणी नोंदवले आहे. सलमा जाधव ही मसु्लीम तरुणी ग्रेडरची नोकरी करणाऱ्या 

पांजाबरावावर पे्रम करते. दोघाांच्याही घरच्याांचा दवरोध असताांनाही अमरावतीला पळून जाऊन लग्न करते. पढेु पांजाबराव नाहीसा झाला तरी मलुीला 

डी.एड. पयंत दशकवते. सलमा जाधवची मलुगी सत्वगुणी दहचे ददलीप वडजेवर पे्रम असूनही घरच्याांनी ददलीप वडजेचे लग्न दसुऱ्या मलुीसोबत लावनू 

ददल्याने सत्वगुणी नांदरूबारच्या एका खेड्यात दशदिकेची नोकरी करते. पढेु दतथून ती सरुतला जाऊन एका हॉटेल मध्ये नोकरी करते. तेथीलच बाबूलाल 

दमस्त्री या दलालाच्या सोबत मुांबईला जाऊन बारबालेचे काम करू लागते. रेडमध्ये सापडून पोदलसाांच्या हाती आल्याने दतचा पत्ता सापडतो व ती गावी 

येऊन परत ददलीप वडजेसोबत लग्न करून सांसाराला लागते. कॅरल ओटमॅडम या आपला देश सोडून शेतकऱ्याांच्या आत्महत्याांमागील कारणाांचा शोध 

घेताांना ददसतात. स्वत:च्या पायावर उभ्या असलेल्या, स्वत:चे दनणाय स्वत: घेणाऱ्या अशा या दस्त्रया कादांबरीतून पाहायला दमळतात.  

कापूसकाळ : 

कैलास रायभान दौंड याांची सप्टेंबर २००९ मध्ये प्रकादशत झालेली ‘कापसूकाळ’ ही कादांबरीही ग्रामीण सांस्कृतीतील स्त्रीचे गौणत्व 

जाणीवपवूाक अधोरेदखत करीत जाते. सुशाबाई ही जगूच्या अनपुदस्थतीत घराची व शेताची सांपणूा जबाबदारी स्वत:च्या खाांद्यावर घेते. ताप असलेल्या 

मलुाला स्वत: तालकु्याला दवाखान्यात घेऊन जाते. शेतीचे काम, सण-सणवार करणारी सशुा ज्योदतष्याला पैसे देऊन मुलाचे भदवष्य पाहते माि मुलगी 

कामली हट्ट करूनही ‚तुपलां काय इचारायचां ..... पोरीला नसतु लाभन् खचा‛ असे मत व्यक्त करताांना ददसते. जगूच्या दवदवध सांवादाांतून ग्रामीण परुुष 

स्त्रीला कसा दयु्यम दजााची वागणकू देतो हे प्रामखु्याने लिात येते. नवऱ्याला आांघोळीला पाणी काढून देणे, जेवण वाढणे हे स्त्रीचेच काम आह ेहा 

ग्रामीण समाज अजनूही दरू झालेला नाही, ह ेया कादांबरीतून दृष्टीस पडते. कमलीच्या दशिणाच्या बाबतीत जगू उदासीन आहे. माि सशुा कामलीने 

दशकावे म्हणनू दतच्या पाठीशी खांबीरपणे उभी असलेली जाणवते. ती कधी कधी ‚काय व्हतय बरां एखाद्या येळाला हाताांनी घेतलां तां. काय महारहाांडीत 

पडतां व्हय? लोकाचे माणसां पाहा बया, बायकुला पाणी सुद्धा आण ूलागतेत. तुम्ही कव्हा करता का घरातली इकाडची काडी दतकडां.‛ अशी जगूला 

खडसावताांनाही ददसते. 

ब, बळीचा : 

राजन गवस याांची २०१२ साली प्रकादशत झालेली ‘ब, बळीचा’ ही कादांबरी वैदवध्यपणूा स्त्री प्रदतमा साकारणारी सुांदर कलाकृती आह.े 

‘बाईमधनू वासना वजा केली तर माणसू दशल्लक उरतो’ असा मलू्यात्मक दवचार ही कादांबरी देते. आधदुनकीकरण व शहरीकरणाचा प्रभाव पडलेल्या, 

केवळ स्वत:परुता दवचार करणाऱ्या स्वाथी नोकरदाराांच्या बायका आदण दसुरीकडे शेतामध्ये ददवस-राि राबूनही दनस्वाथापणे कुटुांब दटकवनू 

ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या अशा स्त्री प्रदतमा या कादांबरीत पाहायला दमळतात. एकीकडे दोन साड्याांवर वषा काढणारी शेतकरी स्त्री तर दसुरीकडे 

कपाटात ढीगभर साड्या असनूही पनु्हा साड्या घेणारी नोकरदार  कोणकेरीची पत्नी याांच्यातील आांतरदवरोधाची भदूमका अदतशय उत्कृष्ट रीतीने 

लेखकाने माांडली आह.े कोणकेरी च्या दोन वादहनी, पत्नी,  दारूवाला या दचिपट ददग्दशाकाची अदसस्टांट छुपी दारूवाला, स्वस्त धन्य दकुानदाराची 

लबाडी लिात येऊनही अगदतक असल्याने काही करू न शकणारी व शेवटी त्याला शाप देणारी कुां भाराची म्हातारी, कष्ट करणारी, नवऱ्याला समजनू 

घेणारी, भाऊ भाांडले तरी स्वत: मध्ये न पडता कुटुांब जोडून ठेव ूपाहणारी आडव्याप्पाची पत्नी तायव्वा, बेपत्ता झालेल्या दारुड्या नवऱ्याला शोधणारी 

दगरजा, ब्यटुी पालार चे दकुान थाटून नोकरदाराांच्या बायकाांना लक्ष्य करू पाहणारी, बेंबीच्या खाली साडी नेसणे म्हणजे सधुारलेपणाचे लिण मानणारी 

तुका सरमाळ्याची बायको अशा अनेक स्त्री प्रदतमा लेखकाने साकारलेल्या आहेत. नैदतकता हरवलेली धन्नापा गाडवेची पत्नी, ददपशेुठशी दबनददक्कत 

शरीरसबांध ठेवणारी चष्मे दवकणारी स्त्री, या स्त्रीप्रतीमाांच्या पार्श्ाभमूीवर स्वत:च्या अब्रवूर वाईट नजर ठेवणाऱ्या व जांगलातील सवा बायका ही आपलीच 

मालमत्ता समजणाऱ्या कानझाडे राउांड ऑदफसरचा दलांग कापनू हातात देणारी धनगरवाड्यातील कें च्याची पत्नी दवलिण प्रभावी ठरते.  

पोटमारा :  

‘पोटमारा’ ही रवींद्र पाांढरे याांची एदप्रल २०१६ मध्ये प्रकादशत झालेली कादांबरीही कोरडवाहू शेतकरी व त्याच्या दवदवध समस्या, ग्रामीण 

सदुशदित तरुणाांचे प्रश्न माांडते. असे असले तरी यातून साकारलेल्या स्त्री प्रदतमाही तेवढ्याच महत्वपणूा ठरणाऱ्या आहते. लीलाबाईचा नवरा दोन मलेु 

लहान असताांनाच मतृ्य ूपावतो. काही ददवस दतचा धीर खचतो. माि काही ददवसातच मलुाांसाठी कमरेला पदर खोचनू ती पररदस्थतीशी लढायला तयार 

होते. मुलाांना दशकवते. माि लहान मुलगा प्रकाश एम.ए. बी.एड. होऊनही नोकरी न लागल्याने व त्याला शेतातच काम करावां लागते या अस्वस्थ 

करणाऱ्या जाणीवेने लीलाबाई हळूहळू खांगत जाते व यातच दतचा शेवट होतो. उषा ही प्रकाशची वादहनी कष्टाळू आदण समांजस आहे. माि लहान जाऊ 

आपल्या ददरासाठी डब्याला वेगळी भाजी करते, पोळ्या करते आदण आपल्या छोट्या मलुाांनी मादगतलां तर माि त्याांनाही देत नाही हे समजल्यावर 

भाांडते, वेगळी होते, तरी दतचाही ददरासाठी जीव तुटतो. टेंभणूीची कस्तुराबाई ही देखील या कादांबरीतील महत्वपणूा व्यदक्तरेखा आह.े एका पायाने 

थोडीशी अधू असलेल्या आपल्या मलुीला नोकरदार नवरा दमळणार नाही म्हणून चेअरमन असलेल्या भावाशी बोलनू प्रकाशला पाांगरीच्या शाळेवर 

दशिकाची नोकरी लावनू देण्याचे वचन घेते. त्यासाठी लागणारे दोन लाख डोनेशन ती स्वत: भावाकडे जमा करते. त्या अटीवर आपल्या पषु्पाचे प्रकाश 
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सोबत लग्न लावनू देते. माि भावाने दवर्श्ासघात करून दसुऱ्या मलुाला नोकरीवर घेतल्याचे समजताच त्याच्याशी भाांडून कायमचे नाते सांपवते. पुष्पा ही 

महादवद्यालयीन दशिण घेऊ इदच्छणारी तरुणी आह.े माि मुलींनी दशिण घ्यायचे कशासाठी तर नोकरीवाला नवरा दमळावा यासाठी. मग तो आत्ताच 

दमळत असेल तर पढेु दशकण्याची गरज काय? हा ग्रामीण समज दतच्या आईने दतच्या मनावर ठसवल्याने व दतलासदु्धा तो पटल्याने ती दशिण अधावट 

सोडून प्रकाशशी लग्न करते. प्रकाशची नोकरी गेल्यावरही त्याला धीर देणारी, त्याचे दहरव्या मळ्याचे स्वप्न फुलदवण्यासाठी माहरेून दवदहरीसाठी 

परवानगी दमळवनू डोनेशनचे पैसे दवदहरीसाठी दमळवून देणारी पषु्पा प्रकाशला  पणूा साथ देताांना ददसते. दशकलेली असली तरी मजरू दस्त्रयाांच्या मागे 

शेतावर जाऊन वेगवेगळ्या दबयाणाांची लागवड करते. उत्पादन खचा आदण दमळणारे उत्पन्न याांच्यात मेळ बसत नसल्याने कजाबाजारी होऊन दचांताग्रस्त 

झालेल्या नवऱ्याला धीर देण्याचे कामही ती करते. माि प्रकाशाच्या मतृ्यनेू शेवटी बफाासारखी गोठून जाते. 

गोषवारा :  

नव्वदोत्तर कालखांडातील कादांबरीकाराांचे नादयकेकडे पाहण्याचे दृष्टीकोन बदलल्याचे जाणवत असले तरी स्त्री- परुुष भेद अजनू कायम 

असल्याची जाणीव या कालखांडातील कादांबऱ्याांतील स्त्री प्रदतमाांवरून होते. नुसत्या स्त्रीदेहाच्या वणानावर भर न देता ग्रामीण जीवन आदण ग्रामीण 

स्त्रीच्या जीवनातील द:ुख या कादांबऱ्याांतून येते. शेतकरी जसा ददवसभर शेतात कष्ट करतो तशीच त्याची पत्नी देखील खाांद्याला खाांदा लावून कष्ट 

उपसते. तरीही घरी आल्यानांतर परांपरेने दस्त्रयाांच्या वाट्याला आलेले घरकाम कोणतीही कुरबुर न करता करते. पहाटेपासनू सरुु होणारा त्याांच्या कामाचा 

धबडगा रािीची जेवणां होऊन भाांडी घासनू होईपयंत दनरांतर सरुू राहतो, याचे दचिण नव्वदोत्तरी कादांबरी करताांना ददसते. दवदवध पातळ्याांवर होणारी 

दस्त्रयाांच्या मनाची घसुमट, स्त्रीचे कुटुांब व्यवस्थेतील स्थान, दतचा त्याग आदण भोग, खणुावणारे नव्या स्वप्नाांचे आकाश आदण कुरतडणारे भीषण 

वास्तव याांच्या चक्रात दपसनू  आयषु्याची माती झाल्याची अस्वस्थ करणारी जाणीव अशा अनेक वैदशष््टयाांनी नव्वदोत्तरी कादांबऱ्याांतील स्त्रीप्रदतमा 

साकार झालेल्या आहते. स्त्रीकडे पाहण्याचा परुुषसत्ताक समाजाचा दृष्टीकोन अजनूही फारसा बदला नसल्याचे नव्वदोत्तरी कादांबरीतून प्रकषााने 

जाणवते.  

तनष्कषष : 

वर अभ्यासासाठी दनवडलेल्या कादांबऱ्याांची दचदकत्सा केल्यानांतर काही सवासामान्य दनष्कषा आपणास काढता येतात, ते खालील प्रमाणे- 

1. नव्वदोत्तरी मराठी ग्रामीण कादांबरी आदशा स्त्री प्रदतमाांचे रेखाटन करण्याऐवजी वास्तव स्त्री प्रदतमा रेखाटण्याला अदधक प्राधान्य देताांना जाणवते. 

2. नव्वदोत्तरी मराठी ग्रामीण कादांबरीतील स्त्री जबाबदारीपासनू दरू पळत नाही. परुुषाची साथ सटुली तरी ती खांबीरपणे पररदस्थतीशी सांघषा करताांना 

जाणवते. 

3. नव्वदोत्तरी ग्रामीण कादांबरी स्त्रीच्या शारीररक सौंदया वणानावर भर न देता मानदसक अांतरांग उलगडण्याला अदधक प्राधान्य देते.  

4. नव्वदोत्तरी कादांबरीतील जास्तीत जास्त स्त्रीप्रदतमा ह्या समन्वयवादी आहते. ग्रामीण स्त्री ददवस-राि कष्ट करते, परुुषसत्ताक  समाजव्यवस्थे कडून  

होणारा छळ, अपमान, अवहेलना सहन करते, परांतु दवद्रोही भदूमका घेऊन बांड करीत नाही.  

5. राजकारणात दस्त्रयाांना आरिण असले तरी प्रत्यि दनणाय घेताांना दबाव तांिाचा वापर करून त्याांना बाजलूा सारण्याचे प्रयत्न ग्रामीण जीवनात 

घडत असल्याचे जाणवते. 

6. ग्रामीण भागातील नवतरुणींवर जागदतकीकरण व आधदुनक भोगवादी, चांगळवादी सांस्कृतीचा प्रभाव वाढत जात आह.े माि त्या तुलनेत 

आधदुनकतावाद व त्यातून प्रसतृ होणाऱ्या मलू्याांपासनू ती अजनूही अनदभज्ञ असल्याचे जाणवते.  
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भूहमका:  

आज के आधनुनक समय में महिला सशहिकरण एक निशेष चचचा कच निषय ह ै। 

आज के मचहौल में मनहलच सशनिकरण की बचत करने से पहले हमें सिचल कच जिचब ढूूंढनच जरूरी ह ैनक क्यच िचस्ति में मनहलचएूं अशि हैं 

? यनद अशि ह ैतो इतने सचरे सूंिैधचननक उपचयों के बचद भी मनहलचएूं निकचस की मखु्य धचरच से क्यों नहीं जड़ु सकी ? हमचरे आनद – ग्रूंथों में नचरी के 

महत्त्ि को मचनते हुए यहचाँ तक बतचयच गयच ह ैनक "यत्र नाययस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:" अथचात जहचाँ नचरी की पजूच होती है, िहचाँ देितच ननिचस 

करते ह।ै 

लेनकन निडम्बनच तो देनखए नचरी में इतनी शनि होने के बचिजदू भी उसके सशनिकरण की अत्यूंत आिश्यकतच महससू हो रही ह।ै 

मनहलचओ ूं के आनथाक सशनिकरण कच अथा उनके आनथाक फैसलों, आय, सूंपनि और दसूरे िस्तुओ ूं की उपलब्धतच से ह,ै इन सनुिधचओ ूं को पचकर ही 

िह अपने सचमचनजक स्तर को ऊाँ चच कर सकती हैं।  इसे हम इस तरह समझ सकते हैं - 

सशहिकरण का ऄथथ : स्त्री को सजृन की शनि मचनच जचतच है अथचात स्त्री से ही मचनि जचनत कच अनस्तत्ि मचनच गयच ह।ै इस सजृन की शनि को 

निकनसत-पररष्कृत कर उसे सचमचनजक, आनथाक, रचजनैनतक न्यचय, निचचर, निश्वचस, धमा और उपचसनच की स्ितूंत्रतच, अिसर की समचनतच कच सु-अिसर 

प्रदचन करनच ही नचरी सशनिकरण कच आशय ह।ै 

दूसरे शब्दों में :मनहलच सशनिकरण कच अथा मनहलचओ ूं के सचमचनजक और आनथाक नस्थनत में सधुचर लचनच ह।ै तचनक उन्हें रोजगचर, नशक्षच, आनथाक 

तरक्की के बरचबरी के मौके नमल सके, नजससे िह सचमचनजक स्ितूंत्रतच और तरक्की प्रचप्त कर सके। यह िह तरीकच ह,ै नजसके द्वचरच मनहलचएाँ भी परुुषों 

की तरह अपनी हर आकचूंक्षचओ ूं को परूच कर सके। 

आसान शब्दों में- मनहलच सशनिकरण से मनहलचओ ूं में उस शनि कच प्रिचह होतच ह,ै नजससे िे अपने जीिन से जड़ेु हर फैसले स्ियूं ले सकती हैं और 

पररिचर और समचज में अच्छे से रह सकती हैं। समचज में उनके िचस्तनिक अनधकचर को प्रचप्त करने के नलए उन्हें सक्षम बनचनच ही मनहलच सशनिकरण ह।ै 

भारत में महिला सशहिकरण की अवश्यकता : 

भचरत में मनहलच सशनिकरण की आिश्यकतच के बहुत से कचरण सचमने आते हैं। निश्व की आबचदी कच एक चौथचई ग्रचमीण मनहलचएूं एिूं 

बचनलकचएूं हैं। लेनकन िे सभी आनथाक, सचमचनजक और रचजनैनतक सचूकचूंक के ननम्नतम ्पचयदचन पर हैं। आय,  नशक्षच, स्िचस््य सेिच और ननणाय 

प्रनियच में उनकी सहभचनगतच कचफी कम ह।ै दसूरी ओर ग्रचमीण और कृनष के्षत्र के अिैतननक सेिच कचयों में उनकच योगदचन बहुत ज्यचदच ह।ै सचल 2011 

में इूंनदरच गचूंधी शचूंनत परुस्कचर समचरोह में रचष्रपनत प्रणब मखुजी ने भी मनहलचओ ूं के सशनिकरण पर जोर देते हुए कहच थच नक रचष्र की आनथाक 

गनतनिनधयों में मनहलचओ ूं की उनचत भचगीदचरी के नबनच सचमचनजक प्रगनत की उम्मीद करनच बेमचनी  ह ै।  सूंयिु रचष्र के एक सिेक्षण के अनसुचर जहचाँ-

जहचाँ मनहलचओ ूं की व्यचपचर और कॉरपोरेट जगत में अहम भचगीदचरी रही है, िहचाँ करीब 53% ज्यचदच लचभचूंश और करीब 24% ज्यचदच नबिी दजा की 

गई। लेनकन कुछ मनहलचओ ूं को ऊूं चचई पर देख, हम अनशनक्षत मनहलचओ ूं को नजर अूंदचज नहीं कर सकते। हमचरे देश में ऐसी अनशनक्षत  मनहलचओ ूं की 

सूंख्यच ज्यचदच है, जो आज भी गरीबी, कुपोषण और घरेलू नहूंसच की नशकचर हैं ।  इसी सचल सूंयिु रचष्र सूंघ के महचसनचि 'श्री बचन की मून' ने भी 

अूंतररचष्रीय मनहलच नदिस के मौके पर आयोनजत एक समचरोह में मनहलचओ ूं की बरचबर की भचगीदचरी पर जोर देते हुए   कहच थच नक ग्रचमीण मनहलचओ ूं 

और यिुनतयों की पीड़च समचज की मनहलचओ ूं और लड़नकयों को प्रनतनबनम्बत करती ह।ै अगर सूंसचधनों पर समचन अनधकचर हो और िे भेदभचि और 

शोषण से मिु हों तो ग्रचमीण मनहलचओ ूं की क्षमतच परेू  समचज की भलचई के स्तर में सधुचर लच सकती ह।ै सही मचयने में देखच जचए तो मनहलच 

सशनिकरण कच अथा ही है  मनहलच को आत्म-सम्मचन देनच और आत्मननभार बनचनच, तचनक िे अपने अनस्तत्ि की रक्षच कर सकें ।  िैसे तो सरकचर, 

सचिाजननक प्रशचसन और अन्य व्यिसचयों में मनहलचएूं पहले से कहीं अनधक अपने प्रभचि कच इस्तेमचल कर रही हैं, लेनकन ग्रचमीण इलचकों में नस्थनत 

नबल्कुल निपरीत हैं।  ऐसे में ‘गचाँिों कच देश‘ कह ेजचने िचले देश भचरत को बहुत लम्बच सफर तय करनच ह ैतचनक मनहलचएूं और बचनलकचएूं अपने 

बुननयचदी अनधकचरों, आजचदी और सम्मचन कच लचभ उठच सकें , जो उनकच जन्मनसद्ध अनधकचर ह।ै इससे नसफा  ग्रचमीण मनहलचओ ूं कच सशनिकरण ही 

नहीं बनल्क, इसके सचथ-सचथ सचमचनजक निकचस को भी नई गनत  नमलेगी। 

ऄंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिला मानवाहधकार :                                                                                                             

सूंयिु रचष्र के चचटार की प्रस्तचिनच में कहच गयच है नक ‘‘हम सूंयिु रचष्र के लोग  मलूभतू मचनिचनधकचरों में मचनि की गररमच, महत्ि ि मलू्य 

में तथच स्त्री, परुुष के समचन अनधकचरों में आस्थच व्यि करते हैं । सचथ ही चचटार में मनहलचओ ूं के समचनतच के अनधकचरों की घोषणच की गई ह।ै‘‘  

अनचु्छेद 23(2) के अनसुचर स्त्री पुरुष में भेदभचि  नकए नबनच समचन कचया के नलए समचन िेतन पचने कच अनधकचर ह।ै अनुच्छेद 26(1) के अनुसचर सभी 

व्यनियों को नशक्षच पचने कच अनधकचर ह ैचचह ेिे स्त्री हो यच परुुष ।   अूंतररचष्रीय स्तर पर मनहलचओ ूं के समुनचत निकचस पर सूंयिु रचष्र ने निश्व मनहलच 

सम्मेलन आयोनजत करने कच ननणाय नलयच तचनक मनहलचएाँ स्ियूं के निकचस के सूंदभा में अपने निचचर व्यि कर सके तथच नीनत ननधचारण में उनके निचचरों 

को प्रमखुतच दी जच सके। प्रथम निश्व मनहलच सम्मेलन सन ्1975 मेनक्सको : इस सम्मेलन में िषा 1975 से 1984 को मनहलच दशक के रूप में घोनषत 

नकयच तथच पूंचिषीय योजनचएाँ बनचई गई |  नजनमें स्त्री नशक्षच, नलूंग भेदभचि नमटचनच, मनहलचओ ूं के नलए रोजगचर के अिसर बढ़चनच,  नीनत ननधचारण में 
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मनहलचओ ूं की भचगीदचरी, समचन रचजनैनतक, आनथाक, सचमचनजक  अनधकचर देने आनद पर बल नदयच गयच।     नई नदल्ली सम्मेलन 1997 : ‘‘िीमेंस 

पोनलनटकल िचच‘‘ नचमक गैर सरकचरी सूंगठन ने सूंयिु रचष्र सूंघ और रचष्रीय मनहलच आयोग के सहयोग से निश्व सचूंसद सम्मेलन नई नदल्ली में 

आयोनजत नकयच, इसकच उद्देश्य मनहलचओ ूं की सिच में भचगीदचरी बढ़चनच थच। 

भारत में महिला मानवाहधकार :  

 मचनिचनधकचरों, निशेषकर मनहलचओ ूं के अनधकचरों की प्रचनप्त के नलए भचरत ने भी लम्बे समय से सूंघषा नकयच ह ै। सनदयों से 

भचरत में सती प्रथच, पदचा प्रथच, दहजे प्रथच, अनधकचर निहीनतच, रूनढ़िचनदतच समचज कच मखु्य अूंग थच  परूंतु 19 िीं शतचब्दी में पनिमी नशक्षच के आगमन 

से सूंस्कृनतयों कच टकरचि हुआ नजसके फलस्िरूप मनहलच अनधकचरों की बचत की जचने लगी। लोग परूंपरचगत ढचूंचे से बचहर ननकलकर सोचने लगे और 

मनहलचओ ूं की नशक्षच को बढ़चिच नदयच जचने लगच। भचरत में  रचष्रीय स्तर पर मचनिचनधकचरों को लचगू करने के नलए 1950 में सूंिैधचननक उपचय नकए गए। 

भारतीय सहंवधान में मूल ऄहधकारों के सदंभथ में महिलाओ ंके हलए प्रावधान: 

अनचु्छेद 15 : इसके अूंतगात कोई नचगररक अयोग्य नहीं होगच।                           

अनचु्छेद 39 : परुुष और स्त्री दोनों को समचन रूप से जीनिकच के पयचाप्त अनचु्छेद कच कोई भी प्रचिधचन रचज्य को मनहलचओ ूं और बच्चों के नलए निनशष्ट 

प्रचिधचन बनचने से नहीं रोक सकतच।                                                                                               

 अनचु्छेद 16 : रचज्य के अधीन नकसी पद के सूंबूंध में धमा, िूंश, जचनत, नलूंग के आधचर पर सचधन प्रचप्त करने कच अनधकचर होगच। दोनो को  समचन कचया 

के नलए समचन िेतन। मनहलचओ ूं के नलए प्रसनूतकचल में रचहत की व्यिस्थच तथच कचम के स्थचन पर मचनिीय सनुिधच की व्यिस्थच करेगच।                                       

अनचु्छेद 51 : प्रत्येक नचगररक कच यह किाव्य होगच नक िह ऐसी प्रथचओ ूं कच त्यचग करे जो नस्त्रयों के सम्मचन के निरूद्ध हो। सूंनिधचन के नीनत ननदेशक 

तत्िों में मनहलचओ ूं के अनधकचर सनुननित नकए गए हैं। अनचु्छेद 325, 326 इसके अूंतगात ननिचाचक नचमचिली में मनहलच और परुुष को समचन रूप से 

मत देने और चनेु जचने कच अनधकचर देतच ह।ै भचरत में मनहलच मचनिचनधकचरों को मलू अनधकचरों के सचथ जोड़च गयच ह ैतथच मनहलचओ ूं के नलए निस्ततृ 

अनधकचरों की नििेचनच की गई ह।ै  

आस सदंभथ में सहंवधान में हनमनांहकत ऄहधहनयमों को स्थान हदया गया िै:                                                                                  

1. सती प्रथच ननिचरण अनधननयम 1987 : इस अनधननयम के अूंतगात सती कमा करने के नलए कचरचिचस और जमुचानच दोनों की सजच कच प्रचिधचन ह।ै                                         

2. दहज़े ननिचरण अनधननयम 1961 (सूंशोनधत 1986) : इसके अूंतगात दहज़े लेने और देने के नलए दूंड की व्यिस्थच की गई ह ैतथच दहज़े मतृ्य ुपर 7 िषा 

से लेकर आजीिन कचरचिचस कच प्रचिधचन ह।ै 

3. अनैनतक व्यचपचर ननिचरण अनधननयम 1956 (सूंशोनधत 1986) : इसके अूंतगात व्यिस्थच है नक सूंनदग्ध यच अपरचधी मनहलच से पछूतचछ, तलचशी एिूं 

नगरफ्तचरी केिलमनहलच पनुलस यच मनहलच सचमचनजक कचयाकिचा द्वचरच की जचएगी।                                                                                                                                                                                  

4. निशेष नििचह अनधननयम 1954 : इसमें मनहलचओ ूं को पैतकृ सूंपनि में उिरचनधकचरी प्रदचन नकयच गयच ह।ै नहन्द ूनििचह अनधननयम, 1954 नस्त्रयों को 

भरण-पोषण और दम्पनिक प्रदचन करतच ह।ै                                                                                                 

5. स्त्री अनशष्ट रुपण पप्रनतबूंध  अनधननयम 1986 : इस अनधननयम के अूंतगात नकसी भी मनहलच को इस प्रकचर से नचनत्रत नहीं नकयच जचएगच नजससे 

उसकी सचिाजननक नैनतकतच को आघचत पहुाँचे। इस अनधननयम में नफल्म सेंसर बोडा के गठन कच प्रचिधचन नकयच गयच ह ैजो ऐसी नफल्मों पर रोक 

लगचएगच नजनमें मनहलचओ ूं की मयचादच भूंग होती ह।ै                                                                                                              

 6. समचन पचररश्रनमक अनधननयम 1976 : इसके अूंतगात समचन कचया हतेु मनहलचओ ूं को भी पुरुषों के समचन पचररश्रनमक देने कच प्रचिधचन नकयच गयच ह।ै                   

7. 73िचूं एिूं 74 िचूं सूंनिधचन सूंशोधन 1993 : इस अनधननयम के अूंतगात मनहलचओ ूं को नत्रस्तरीय पूंचचयतों में एक नतहचई आरक्षण प्रदचन करने कच 

प्रचिधचन   ह।ै 

भारत में महिला सशहिकरण के हलए सरकार की भूहमका :      

भचरत सरकचर द्वचरच मनहलच सशनिकरण के नलए कई सचरी योजनचएाँ चलचई जचती हैं। इनमें से कई सचरी योजनचएाँ रोजगचर, कृनष और स्िचस््य 

जैसी चीजों से सम्बूंनधत होती हैं। इन योजनचओ ूं कच गठन भचरतीय मनहलचओ ूं के पररनस्थनत को देखते हुए नकयच गयच ह ैतचनक समचज में उनकी भचगीदचरी 

को बढ़चयच जच सके। इनमें से कुछ मखु्य योजनचएाँ मनरेगच, सिा नशक्षच अनभयचन, जननी सरुक्षच योजनच पमचत ृमतृ्यु दर को कम करने के नलए चलचयी जचने 

िचली योजनच  आनद हैं। 

  मनहलच एूंि बचल निकचस कल्यचण मूंत्रचलय और भचरत सरकचर द्वचरच भचरतीय मनहलचओ ूं के सशनिकरण के नलए ननम्ननलनखत योजनचएाँ इस 

आशच के सचथ चलचई जच रही ह ैनक एक नदन भचरतीय समचज में मनहलचओ ूं को परुुषों की ही तरह प्रत्येक अिसर कच लचभ प्रचप्त होगच- 1) बेटी बचाओ ं

बेटी पढाओ ंयोजना,  2) महिला िले्पलाइन योजना, 3) उज्जवला योजना, 4) सपोटट टू टे्रहनंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वमेून (स्टेप),  5) महिला 

शहि कें द्र,  6) पंचायाती राज योजनाओ ंमें महिलाओ ंके हलए आरक्षण,  

मनहलचओ ूं के कचननून अनधकचर : 

1. यनद कोई व्यनि नकसी मनहलच की इच्छच के निरूद्ध शचरीररक सम्बन्ध बनचतच  ह ैतो यह बलचत्कचर कहलचएगच | उस मनहलच को ऐसे अपरचधी के 

निरूद्ध थचने में नशकचयत करने कच अनधकचर ह।ै धचरच -376, सजच 7 से 10 िषा ,     

2. पहली पत्नी के जीनित रहते दसूरच नििचह करनच। धचरच 494ए, सजच 10 िषा,           

3. बेइज्जती करनच, झठेू आरोप लगचनच। धचरच 499ए, सजच 3 िषा  ,     

4. दहजे। धचरच 304 क, सजच आजीिन कचरचिचस ,                                                                          

5. दहजे मतृ्य।ु धचरच 304 ख, सजच आजीिन कचरचिचस,                                                                   
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6. आत्मचहत्यच के नलए दबचि बनचनच धचरच 306, सजच 10 िषा ,                                

7. मनहलच की सम्मनत के बगैर गभापचत करचनच। धचरच 313, सजच 10 िषा यच आजीिन  कचरचिचस/जमुचानच,                                                                                                                                

 8. ससरुचल पक्ष के लोगों द्वचरच की गई िूरतच नजसके अूंतगात मचरपीट से लेकर कैद में रखनच, खचनच न देनच ि दहज़े के नलए प्रतचनड़तच करनच। धचरच 498, 

सजच 3 िषा ,                                                                                                                                                         

9. यनद नकसी सचिाजननक स्थल जैस-स्कूल, कॉलेज, सड़क यच अन्य नकसी भी स्थचन पर कोई व्यनि नकसी मनहलच के सचथ छेड़छचड़, अभद्र व्यिहचर यच 

अश्लील नटप्पणी करतच है तो उस मनहलच को ऐसे अपरचधी के निरूद्ध नशकचयत  दजा करने कच अनधकचर ह।ै धचरच 354, सजच 2 िषा ,                                                             

10. यनद नकसी नििचनहत स्त्री कच पनत यच पनत के ररश्तेदचर उसे शचरीररक यच मचननसक रूप से प्रतचनड़त करते है यच दहजे की मचूंग करते हैं तो उि लोगों 

के नखलचफ पुनलस में नशकचयत दजा करने कच कचननूी अनधकचर ह।ै धचरच 498 (अ. , सजच 3 िषा ,                                                                                                                                                       

11. अगर कोई व्यनि नकसी मनहलच कच अपहरण करतच ह ैयच उसको जबरन नकसी व्यनि से शचदी करने के नलए मजबूर करतच ह ैतो उसके निरूद्ध 

नशकचयत दजा करचई जच सकती ह।ै धचरच 366, सजच 10 िषा  ,                                               

12. अगर कचम के के्षत्र यच समय में कोई व्यनि नकसी मनहलच से शचरीररक सूंबूंध की मचूंग करतच है, कचमकु िचन कहतच ह ैएिम् मौनखक यच इशचरों में 

कचमकुतच कच प्रदशान करतच ह ैतो मनहलच को अपने ननयोिच से उसकी नशकचयत करने कच अनधकचर ह।ै                                                                                                                               

13. शब्द, प्रयोग, अूंगनिच्छेद यच अन्य कचया पजैसे- अश्लील शब्द कहनच, कोई ध्िनन, अूंग निशेष के इशचरे यच कोई िचस्तु प्रदनशात करनच  जो नकसी 

मनहलच के लज्जच कच अनचदर करने के उद्देश्य से नकयच गयच हो एिम ्जो उस मनहलच की एकचूंततच कच अनतिमण करतच हो, इसके नखलचफ थचने में ररपोटा 

दजा करने कच अनधकचर ह।ै धचरच 509, सजच 1 िषा । 

हववाि हवहध सशंोधन हवधेयक 2010 के प्रावधान  :                                                                         

 इस निधेयक में तलचक के बचद नहन्द ूमनहलचओ ूं को पनत की अचल ि पैतकृ सूंपनि में नहस्सच देने कच प्रचिधचन ह ै। तलचक होने 

की नस्थनत में पनत की सूंपनि में पत्नी और  बच्चों कच अनधकचर सनुननित होगच । निधेयक के अनसुचर तलचक की नस्थनत में पत्नी को  पनत की अचल 

सूंपनि से नमलने िचले नहस्से की मचत्रच कच ननधचारण न्यचयलय करेगच ।  तलचक के दौरचन सभी त्यों पर निचचर कर न्यचयचधीश फैसलच करेंगे नक पत्नी को  

नकतनच गुजचरच भिच नदयच जचनच चचनहए। अदचलत के फैसले से असहमनत होने पर उसे उच्च अदचलतों में चुनौती देने कच प्रचिधचन ह।ै इसके अलचिच 

बच्चों के भरण-पोषण कच अनपुचत तय करने के नलए अदचलत को भी ज्यचदच अनधकचर नदए गए हैं। सूंशोनधत निधेयक में शचदी न चल पचने की सरूत में 

परुुष यच स्त्री में कोई भी तलचक के नलए  आिेदन कर सकतच ह।ै  रचज्यसभच ने नििचह पसूंशोधन  निधेयक 2010 को 26 अगस्त, 2013 को मूंजरूी  

प्रदचन की । लोकसभच इसे पहले ही पचररत कर चकुी ह।ै  

 उपसिंार : 

मनहलचएूं समचज कच अननिचया अूंग हैं | सचमचनजक, सचूंस्कृनतक, आनथाक के्षत्र के सचथ-सचथ रचजनीनत के के्षत्र में उनकी अहम भनूमकच ह।ै अूंत 

में यही कहनच है नक जो लोग नचरी को मचत्र निषय भोग की िस्तु मचनते हैं िो भलू जचते हैं नक नचरी सबसे पहले मचाँ है, यनद िह मचाँ के रूप में हमें नच 

नमलती और हम पर करुणच, ममतच, सूंस्कचर आनद गुणों की िषचा नच करती तो क्यच होतच ? तब नच हम होते और नच ही यह सूंसचर  होतच। तब केिल शनू्य 

होतच। उस शनू्य को भरने के नलए ईश्वर ने नचरी को हमचरे नलए सिाप्रथम मचाँ बनचयच। मनहलच नचरी के रूप में जब मचाँ बनती ह ैतो िह हमचरे जीिन कच 

आध्यचनत्मक पक्ष बन जचती ह ैजबनक नपतच भौनतक पक्ष बनतच है और जीिन इन दोनों से ही चलतच ह।ै हमचरच देश कचफी तेजी और उत्सचह के सचथ 

आगे बढ़तच जच रहच है, लेनकन इसे हम तभी बरकरचर रख सकते है, जब हम लैंनगग असमचनतच को दरू कर पचए और मनहलचओ ूं के नलए भी परुुषों के तरह 

समचन  अनधकचर, नशक्षच, तरक्की और भगुतचन सनुननित कर सके।  यह बहुत आिश्यक ह ैनक हम मनहलचओ ूं के निरुद्ध अपनी परुचनी सोच को बदलें 

और सूंिैधचननक तथच कचननूी प्रचिधचनों में भी बदलचि लचए। 
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शिक्षा पर मशिलाओ ंकी अशिकाररता। 

“शकस्मत में शलखी िर मशुककल  टल जाती िै 

यशि िो बुलंि िौर्ले तो मंशजल शमल िी जाती िै 

शर्र उठाकर यशि आर्मान को िेखोगे बार बार 

तो गगन को छूने की प्रेरणा शमल िी जाती ।“ 

हौसले बुलांद करन ेहतेु मशक्ष  क  योगद न महत्िपरू्ण ह।ै इसी मशक्ष  के बल पर ितणम न यगु में स्त्री जो कभी अबल  कही ज ती थी आज 

अपने पैरो पर सशक्त रूप में न केिल खड़ी है अमपतु सांपरू्ण सम ज तथ  र ष्ट्र क  नेततृ्ि करने क  दम अपने में रखती ह।ै 

“मैं नारी ि  ंमैं प्रकट करती ि ूँ,  आदिश सजशन करती ि ूँ, मानि मिामानि मिात्मा गांधी लोकमान्य शतलक, दयानंद, शििेकानंद,अरशिंद यि 

सब मेरी िी सतंाने िैं क्योंशक मैं नारी ि ूँ ।“ 

नारी शिक्षा की आिश्यकता एिं मित्ि: 

  म नि सम ज में न री मशक्ष  क  मिमशष्ट महत्ि ह ैक्योंमक कोई भी क म च हे स म मजक हो य  आमथणक य  सांस्कृमत य  र जनीमतक हो मबन  

स्त्री  के परू्ण नहीं होत  एक अच्छे सम ज के मनम णर्  क  आध र भी न री ह ै। न री सम ज मनरांतर तथ  उत्प दकत  क  भी प्रमखु आध र ह ैि स्ति में 

सांपरू्ण सम ज के मनम णर् एिां मिक स की सांभ िन एां न री पर ही मनभणर है इसीमलए न री मशक्ष  की अिहलेन  करन  सम ज के प्रमत अन्य य करन  ह।ै 

 नारी शिक्षा के मित्ि के सबंंध में कुछ प्रमुख शिचार को शिद्वानों तथा शिक्षाशिद्रो शनम्न प्रकार के शिचार व्यक्त शकए िैं: 

1 नेपोमलयन के अनसु र मझु ेसमुशमक्षत म त एां दो मैं एक समुशमक्षत र ष्ट्र क  मनम णर् कर दूांग  । 

2  जगजीिन र म ने एक ब र मिच र व्यक्त मकय  एक कन्य  को पढ़  देन ेसे आने ि ली पीढ़ी समुशमक्षत होगी । 

3  पांमित पांमित नेहरू के अनसु र लड़के की मशक्ष  ह ैपरांतु एक लड़की की मशक्ष  सांपरू्ण पररि र की मशक्ष  ह ै। 

4 र ष्ट्रपमत मलांकन ने कह  ह ैमक  मैं चोर कुछ ह ां और जो कुछ होने की आश  करत  ह ां उसके मलए मैं अपनी म त  क  कृतज्ञ ह ां । 

 उपयुणक्त कथनों से स्पष्ट ह ैमक स्त्री पररि र क  मेरुदांि ह ैिे अपने पररि र सम ज तथ  र ष्ट्र के गौरि को ऊां च   उठ ती ह।ै बच्चे िैस  ही बनते हैं जैस ेम ां 

उन्हें बन ती ह ैबच्चों के मिक स के सि णमधक योग म ां क  होत  ह ैअतः ितणम न समय में स्त्री मशक्ष  की आिश्यकत  और महत्ि क फी बढ़ गय  ह ै। 

भारत में स्त्री शिक्षा की भूशमका: 

भ रतीय सम ज के सही आमथणक और स म मजक मिक स के मलए न री मशक्ष  बेहद ज़रूरी ह।ै ममहल  एिां परुुष दोनों ही एक मसक्के के दो 

पहलू हैं। 

मजस तरह से स इमकल क  सांतुलन दोनों पमहयों पर मनभणर होत  है उसी तरीके से सम ज क  मिक स भी परुुष और ममहल  के कन्धों पर आमित ह।ै दोनों 

ही देश को नई ऊँच ईयों तक ले ज ने की क्षमत  रखते हैं इसमलए दोनों को ही बर बर की मशक्ष  क  हक़ ममलन  जरुरी ह।ै अगर इन दोनों में से मकसी भी 

एक की मशक्ष  क  स्तर मगर  तो सम ज की प्रगमत होन  न ममुमकन ह।ैभ रत की उन्नमत के मलए ममहल ओ ां क  मशमक्षत होन  बहुत जरुरी है क्योंमक अपने 

बच्चों की पहली मशक्षक म ँ ही होती ह ैजो उन्हें जीिन की अच्छ ईयों और बुर इयों से अिगत कर ती ह।ै  

एक परुुष को मशमक्षत करके हम मसफण  एक ही व्यमक्त तक मशक्ष  पहुचँ  प एांगे पर एक ममहल  को मशमक्षत करके हम परेू देश तक मशक्ष  को पहुचँ  प एांगे। 

ममहल  स क्षरत  की कमी देश को कमज़ोर बन ती ह।ै इसमलए यह बहुत जरुरी है मक ममहल ओ ां को उनकी मशक्ष  क  हक़ मदय  ज ए और उन्हें मकसी भी 

तरह से परुुषों से कम न समझ  ज ए। 

ससं्कृत में यि उशक्त प्रशसद्ध िै   -                                                                       

   नाशस्त शिद्यासम ंचक्षुनाशशस्त मातृ समोगुरुरूष्ण ्

इसक  मतलब यह ह ैमक इस दमुनय  में मिद्य  के सम न नेत्र नहीं ह ैऔर म त  के सम न गुरु नहीं ह।ै यह ब त परूी तरह सच ह।ै ब लक के 

मिक स पर प्रथम और सबसे अमधक प्रभ ि उसकी म त  क  ही पड़त  ह।ै म त  ही अपने बच्चे को प ठ पढ़ ती ह।ै 

मशिला शिक्षा के शलए शकए गए प्रयास : 

मिमिश क ल में र ज  र ममोहन र य  और ईश्वर चांद्र मिद्य स गर ममहल ओ ां के मलए आि ज उठ ई। उनक  स थ परेू देश में देन े के मलए 

मह र ष्ट्र  ज्योमतब  फुले और िॉक्िर आांबेिकर आगे बढ़े तो िहीं दमक्षर् में पेररय र  ने  इसमें पहल की  भ रत में पनुमनणम णर् क  दौर चल रह  थ । ऐसे में 

भल  ममहल ओ ां के मपछड़े होने पर  यह कैसे सांभि थ  \ र ममोहन र य मशक्ष  नीमत क  मिरोध मकय  तो दसूरी ममहल ओ ां की आि ज बुलांद की । िह्म 

सम ज और आयण सम ज ने भी ममहल ओ ां की उन्नमत के र स्ते खोलें ममहल ओ ां को मशमक्षत करन ेक  बीड़  उठ य  गय । ह ल ांमक इसमें तेजी आज दी के 

ब द आई सरक र ने औरतों की मशक्ष  के मलए नीमतय ां तैय र की , मजसके क रर् ममहल  स क्षरत  में जबरदस्त उछ ल आय  आज दी के केिल तीन 

दशक ब द इसमें परुुषों की स क्षरत  दर की अपेक्ष  तेज गमत से िमृि हुई ।  सन 1971 मैं केिल 22 फ़ीसदी ममहल एां  स क्षर  थी ,िही सन 2001 तक 

54.16  फ़ीसदी हो गय ।  इस दौर न ममहल  स क्षरत  दर में  14. 87 फ़ीसदी की िमृि हुई और िही परुुष स क्षरत  दर में िमृि 11.72 ही रही ,लेमकन 
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इस के्षत्र में और तेजी  दरक र है ।भ रत के दरूदर ज के इल कों की ब त तो दरू बड़े शहरों में भी लड़मकयों को उच्चतर मशक्ष  के मलए एक कड़ी मशक्कत 

करनी पड़ती है । जह ां 2001 की जनसांख्य  में परुुषों की स क्षरत  75 फ़ीसदी थी िही ममहल  स क्षरत  महज 54 फ़ीसदी थी । िैसे स क्षरत  दर में आई 

तेजी से उम्मीद की ज  सकती ह ैआने ि ले मदनों  इसमें और तेजी आएगी । 

आज भ रतीय न री च र दीि री से मनकल कर अपने अमधक रों के प्रमत सजग हो गयी ह।ै मशमक्षत होकर मिमभन्न के्षत्रों में िो अच्छ  प्रदशणन 

कर रही ह।ै न री को भोग्य  म नने ि ले परुुष प्रध न सम ज में न री ने प्रम मर्त कर मदय  की िो भी इस परुुष प्रध न देश में अपन  लोह  रख सकती ह।ै 

आज उसकी प्रमतभ  और दृमश्िकोर् परुुष से पीछे नहीं ह।ै स महत्य एशमचमकत्स  एमिज्ञ न ए अनेक ऐसे के्षत्र ह।ै मजसमें न री ने अपनी प्रमतभ  प्रदशीत की 

ह।ै केिल परुुष क  के्षत्र म नने ि ले पमुलस मिभ ग में मसु्तैदी से अपन  क यण कर रही ह।ै और परुुष से पीछे नहीं ह।ै कल्पन  च िल  बछेंद्री प ल ऐसी 

कई इमस्त्रय  ँह ैअगर मजनक  न म मगनने लगे तो श यद परूी मकत ब पड़ ले उनके ब रे में य  मलखने बैठे तो कॉपी के पन्ने भी कम पड़ ज येंगे आज न री 

अांतररक्ष में ज ने के स थ ही महम लय की दगुणम चोिी पर भी चढ़ रही ह।ै और ऐस  कोई के्षत्र नहीं छोड़ रही ह ैजह ँ िो अपनी मिजय क  झांि  न  फेर  रही 

हो। 

स्त्री शिक्षा के लाभ:  

आधमुनक यगु में स्ि धीनत  सांग्र म के दौर न मह र नी लक्ष्मीब ई, मिजय लक्ष्मी पांमित ,अरुर्  आसफ अली ,सरोमजनी न यिू ,कमल  

नेहरु, सचुते  कृपल नी ,मर्ीबेन पिेल, अमतृ कौर जैसी मस्त्रयों ने आगे बढ़कर परूी क्षमत  एिां उत्स ह के स थ भ ग मलय । भ रतीय न री के उत्थ न हते ु

सममपणत मिदेशी मस्त्रय  ँएनी बेसेंि, मैिम क म  मसस्िर मनिेमदत  आमद से अत्यमधक प्रेरर्  ममली । 

स्ि धीनत  प्र मि के ब द मस्त्रयों ने स म मजक और र जनीमतक व्यिस्थ  में अपनी मस्थमत को मनरांतर सदुृढ़ मकय  हैं I                                                    

 िीमती मिजय लक्ष्मी पांमित मिश्व की पहली ममहल  थी जो सांयकु्त र ष्ट्र सांघ मह सभ  की अध्यक्ष   बनी I 

 सरोजनी न यिू स्ितांत्र भ रत की पहली ममहल  र ज्यप ल थी जबमक सचुेत  कृपल नी  

 प्रथम मखु्यमांत्री I 

 िीमती इांमदर  ग ांधी द्व र  र ष्ट्र को मदए ज ने ि ले योगद न को भल  कौन भलू सकत  हैं जो लम्बे समय तक भ रत की प्रध नमांत्री रही I 

मचमकत्स  क  के्षत्र हो य  इांजीमनयररांग क  मसमिल सेि  क  हो य  बैंक क  पमुलस क  हो य  फौज क  िैज्ञ मनक हो य  व्यिस यी प्रत्येक के्षत्र 

में अनेक महत्िपरू्ण पदों पर मस्त्रय  आज सम्म न के पद पर आसीन हैं I 

  मकरर् बेदी] कल्पन  च िल ] मीर  कुम र ]सोमनय  ग ांधी बछेंद्री प ल] सांतोष य दि ]स मनय  ममज ण~ ]~स यन  नेहि ल~ ]पी िी उष ] 

कर्णम मल्लेश्वरी आमद की क्षमत  एिां प्रदशणन को भलु य  नहीं ज  सकत र् ्आज न री परुुषों से कां ध  ममल कर आगे बढ़ रही हैं और देश को 

आगे बढ़  रही हैं। 

र ष्ट्र के मनम णर् में मस्त्रयों क  सबसे बड़  योगद न घर एिां पररि र को सांभ लने के रूप में हमेश  रह  हैं। मकसी भी सम ज में िम मिभ जन के अांतगणत कुछ 

सदस्यों को घर एिां बच्चों को सांभ लन  एक अत्यांत महत्िपरू्ण द मयत्ि हैं A अमधक ांश मस्त्रय  ँइस द मयत्ि क  मनि णह बखबूी कर रही हैं । 

घर को सांभ लने के मलए मजस कुशलत  और दक्षत  की आिश्यकत  होती ह ैउसक  परुुषों के प स स म न्यतय  अभ ि होत  हैं इसमलए मस्त्रयों क  

मशमक्षत होन  अमनि यण हैं । 

यमद स्त्री मशमक्षत नहीं होगी तो आने ि ली पीमिय ां अपन  लक्ष्य प्र ि नहीं कर सकती एक मशमक्षत स्त्री परेू पररि र को मशमक्षत बन  देती हैं । 

 मजस सम ज में न री बढ़ चढ़कर मिमभन्न के्षत्र से सम्बमन्धत क यों में महस्स  लेती ह ैिह ां प्रगमत की सांभ िन एां अत्यांत बढ़ ज ती हैं । 

मशिला शिक्षा की बेितरी के शलए शनम्नशलशखत योजनायें भारत सरकार द्वारा चलाई जा रिी िै 

1 सिण मशक्ष  अमभय न 

2 इांमदर  ममहल  योजन  

3 ब मलक  सममृध योजन  

4 र ष्ट्रीय ममहल  कोष 

5 ममहल  सममृध योजन  

6 रोज़ग र तथ  आमदनी हतेु प्रमशक्षर् कें द्र 

7 ममहल ओ ां तथ  लड़मकयों की प्रगमत के मलए मिमभन्न क यणक्रम 

घर गहृस्थी क  मनम णर् हो य  र ष्ट्र क  मनम णर् न री के योगद न के मबन  कोई भी मनम णर् परू्ण नहीं हो सकत  हैं । िह म त ए बहन पतु्री एिां 

ममत्र रुपी मिमिध रूपों में परुुष के जीिन के स थ अत्यांत आत्मीयत  के स थ जड़ुी रहती हैं । 

िषण 2011 की जनगर्न  के मतु मबक़ भ रत में लगभग 40 करोड़ क यणशील व्यमक्त है मजसमें 125 करोड़ से अमधक ममहल एां हैं । 

भ रत की कुल जनसांख्य  में लगभग 39 प्रमतशत क यणशील जनसांख्य  हैं मजनमें लगभग एक चौथ ई ममहल एां हैं कृमष प्रध न भ रत में कृमष क यण में 

समक्रय भमूमक  अद  करते हुए मस्त्रय  ँप्र रम्भ से ही उमचत रूप से मलू्य ांमकत नहीं मकय  गय  ह ै। 

समाज में स्त्री शिक्षा के प्रशत  मानशसक पररितशन 

ममहल ओ ां के म मले में सांिैध मनक ग रांिी और ि स्तमिकत  के मबच मिरोध भ स हैं यदमप ममहल ओ ां ने अनेक के्षत्रों में प्रगमत की है परन्त ु

अनेक ममहल ओ ां को बहुत कुछ करन  ब की हैं । 
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मलांग अनपु त को सांतुमलत मकय  ज न  हैं सभी आय ुसमहूों की ममहल ओ ां की जीिन शैली में सधु र मकय  ज न  ह ै। आज भी अमधक ांश 

भ रतीय न री आमथणक दृमष्ट से परुुषों पर आमित बनी हुई हैं स म मजक ,मनोिैज्ञ मनक एिां नैमतक दृमष्ट से भी उसकी प्रमस्थमत परुुषों के सम न नहीं हैं । 

भ रत में अद लती क ननू की अपेक्ष  प्रथ गत क ननूों क  भी ख़ स स्थ न हैं अतः मसफण  क ननूी प्र िध न ही ममहल ओ ां की मस्थमत सधु रने के मलए पय णि 

नहीं होंगे बमल्क लोगों की मनोिमृत में पररितणन ल न ेकी भी आिश्यकत  हैं ,आिश्यकत  इस ब त की भी हैं मक भ रतीय सम ज ममहल ओ ां को उनक  

उपयकु्त स्थ न मदल ने के मलए कमिबि हो उनकी मेध  और ऊज ण क  भरपरू उपयोग हो तथ  जीिन के प्रत्येक के्षत्र में उनके स थ सम नत  क  व्यिह र 

हो । मजससे उनके अपने मिक स क  परू  अिसर प्र ि हो सके क्योंमक ऐसी मस्थमत में ही भ रतीय सम ज में मस्त्रयों क  योगद न अमधकतम हो सकत  हैं 

ि स्ति में शमक्त और अमधक र तब तक उनकी सह यत  नहीं कर सकते ह ै। 

मैं खड्ग धाररणी काली ि ंए पाखंडों का िध करने के शलए। मैं दि प्रिरणधाररणी दुगाश माूँ   ि ूँ, ससंार में नारी िशक्त को जगाने के 

शलए लक्ष्मी ि ूँ, ससंार को सिुोभन बनाने के शलए मैं सरस्िती ि ूँ जगत में शिद्या शितरण के शलएमैं धरणी  ि ूँ ,सशिष्णुता के गुण से आकाि  

ि ूँ,सबकी आश्रयदाशयनी िोने से िाय ुि ूँ ,सबको जीिनदाशयनी िोने सेऔर जल ि ूँ, सबको रसाशसक्त करने िाली दूसरों को अपना बनाने 

िाली िोने से मैं ज्योशत  ि ूँप्रकाि के कारण और मैं माटी  ि ूँ ,क्योंशक मैं  माूँ  ि ूँ। 
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साराांि  : 

वेळोवेळी बदलत गेलेल्या समाज व्यवस्थेच्या गरजा ,उपलब्ध  संसाधने ,तंत्र ववज्ञान इ. बाबी लक्षात घेता मवहला सक्षमीकरण वह व्यापक 

प्रविया आपल्या लक्षात येते. काळाच्या ओघात यामध्ये बदल होत जातो.त्याचे काही चांगले तर काही वाईट ,दृश्य व अदृश्य पररणाम समाजावर 

उमटतात .ओधोवगक िांतीनंतर साववजवनक के्षत्रात मवहला कायव  के्षत्राशी जोडल्या गेल्या.शासन आवण मवहला  सक्षमीकरण यांचा परस्पर संबंध 

आजही दृढ रावहलेला आहे.सववप्रथम ववद्यापीठीय पातळीवर “स्त्री “ अभ्यासाच्या ज्ञानशाखा उदयाला आल्या . 1990 नंतर जर मवहला  

सक्षमीकरनावर प्रकाश टाकला तर मवहला हा कमाल ओळखी  असणारा समाज घटक बनला आह.े पवूव मोगलकालीन वस्थतीत भारतात वस्त्रयांना 

सम्मान पवूवक वागणकू होती.व परुुषप्रमाणेच  वस्त्रयांना देखील सारखे अवधकार होते. स्वातंत्र्यानंतर भारतीय समाजामध्ये मवहलांप्रती मोठे पररवतवन 

झाल्याचे वदसनू येते.स्वतंत्र भारतात मवहला वशक्षणाच्या सामावजक वस्थतीमध्ये िांवतकारक बदल झाले.सामावजक व राष्ट्रीय ववकासाकररता मवहलांचे 

वशक्षण अत्यंत आवश्यक व महत्वपणूव आह.े आजच्या सुवशवक्षत मवहलांना वेळ व वशक्षण या दोन्ही गोष्टीचे महत्व समजत आह.ेआज प्रत्येक के्षत्रात  

मवहला सिीय भवूमका पार पाडत आह.ेवशक्षण ,वैद्यकीय ,तकवनकी,कला ,कववता , सावहत्य, न्यायालय या के्षत्रात अग्रेषर आह.े वशक्षणामळेु 

मवहलांच्या आत्मववश्वासात वाढ होऊन प्रत्येक समस्या सोडववण्यास सक्षम आहे. 

प्रस्तावना :   

महात्मा जोतीबा फुले आवण साववत्रीबाई फुले यांनी स्त्री वशक्षणाचे उचललेले  पाऊल फारच महत्वपणूव ठरले. “वशक्षण” हे प्रत्येक व्यक्तीला 

सवावथावने सक्षम ,सवुशवक्षत, व ससंुस्कृत बनव ूशकते याचे प्रबोधन पणूव ववश्वासाने समाजात पसरववले. ववध्येचे शस्त्र प्रत्येकाने हाती घ्यावे त्यासाठी 

पणु्यासारख्या वठकाणी मुलीची शाळा काढली.वशक्षणाच्या माध्यमातून वस्त्रयांना सक्षमबनववण्याचे प्रयत्न केले. त्यांच्या त्या अथक प्रयत्नामधूनच 

त्यांची पत्नी साववत्रीबाई फुले, फावतमा शेख , मकु्त साळवे यासारख्या धडाडीच्या मवहला सक्षमीकरणाचे उदाहरण  म्हणनू पढेु येताना वदसतात.  

मनहला  सिमीकरण सांकल्पना :  

“स्त्रीच्या अंगी असलेल्या शारीररक  व मानवसक क्षमता ववकवसत करून वतच्या स्वताच्या व कुटंुबाच्या सरुके्षकररता व ववकासाकररता 

उपयोग करून घेण्याची ऐपत  असलेली स्त्री म्हणजे सक्षम स्त्री.” 

उदे्दि :  

1.  आधवुनक  काळातील सवुशवक्षत मवहलांचे  सक्षमीकरण कश्यारीतीने झाले आह,ेयाचा अभयास करणे. 

2. मवहलांना सक्षम होण्याकररता त्यांना कोणकोणत्या  प्रसंगांना सामोरे जावे लागते,याचा अभयास करणे. 

3. मवहलांचे  सक्षमीकरणा स  कारणीभतू ठरणाऱ्या घटकांचा अभ्यास करणे. 

पररकल्पना :   

       मागील काळाच्या तुलनेत आधवुनक काळातील सुवशवक्षत मवहलांचे सक्षमीकरण अवधक प्रभावी आह.े 

आज  संख्या शाश्त्राच्या प्रभावी वापरातून मवहला सक्षमीकरण टप्यातून पढेु आणले गेले तरी वास्तववकता अवधक ववदारक आह.े ओधोवगक िांतीनंतर 

साववजवनक के्षत्रात मवहला  कामगार म्हणनू कायव  के्षत्राशी जोडल्या गेल्या. 1975  नंतर स्वताचे प्रश्न सोडववण्याच्या प्रयत्नात संघटनात्मक पातळीवर 

स्वतंत्रपणे भवूमका घ्यायला सरुुवात झाली.1990 नंतर सववच के्षत्रात मवहलांचा पढुाकार वदस ूलागला. शेवटी सक्षमीकरण मग ते  कोणत्याही स्तरावरचे 

असो ते  ववकासाकडे नेणारे असते. आवण ववकास कधीही न थांबणारी प्रविया आह.े त्यामळेु सक्षमीकरण वह देखील अखंड प्रवाही, गवतशील अशी 

प्रविया आहे. 

मनहला सिमी करणातील टप्पे : 

कोणतीही सधुारणा वह वनवळ  राजकीय ,सामावजक वकवा धावमवक नसते.तर त्यात आंतरसंबंध असतात.हाच धागा सक्षमीकरणाला  देण्यासाठी समाज 

सधुारकांनी पकडलेला आह.े 

1. राजाराम मोहन राय  : बंगालमध्ये समाज सधुारणेच्या माध्यमातून यांनी मवहला सक्षमीकरणाला  वाचा फोडली. त्या काळात असलेली सतीची चाल 

,बहु पत्नीत्व ,स्त्र्याना धमावच्या व अंधश्रध्येच्या नावाखाली िूर व वहंसक वागणकू या विटीश सरकारच्या मदतीने काही महत्वपणूव कायदे केले.हा या  

मवहला सक्षमीकरणाच्या  प्रवियेतील महत्वाचा टप्पा रावहलेला आहे. 

2. नवद्यासागर  ईश्वरचांद्र : वस्त्रयांच्या सक्षमीकरणासाठी  वशक्षणासारखे दसुरे प्रभावी साधन नाही.ह े यांनी ओळखनू वस्त्रयांना मोफत वशक्षण,नवनवे 

अभ्यासिम ,धडे, पद्धती यांचा अवलंब केला.”सुवशवक्षत स्त्री ह ेसमाजाला वमळालेले वरदान आह”े असे ते म्हणत. 

3. म. जोतीबा फुले : खरे तर फुले दाम्पत्याचा  लढा ह केवळ स्त्री  प्रश्नापरुता  नव्हता तर तो समाजाच्या सक्षमीकरणात अडचणी वनमावण करणाऱ्या 

समाज घटकांच्या समळू उच्चाटनाच्या संदभावत होता.  
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          अशारीतीने  राजश्री शाहू महाराज ,महषी धोंडो केशव कवे, ववठल रामजी वशंदे , रामसामी नायकर (पेररयार) ,न्यायमतूी महादेव रानडे  अश्या 

अनेक समाज सधुारकांनी वनरवनराळ्या समाज प्रबोधनाच्या मागावचा अवलंब करून स्त्री प्रश्नाची मांडणी केली. 

आधुननक  काळात मनहलाांचा नवकास  : 

मवहलांशी जे कायव पार पडल्या गेले त्यावरून ह ेस्पष्ट  होते वक ,90 % देशानी मवहलांच्या  ववकासाकररता संमती वदली .तर 70 % देश्यानी याला 

गांभीयावने घेतले.व बऱ्याच  देशामध्ये मवहलांना कायद्याद्वारे मदत वमळाली. 73 व्या संववधान संसोधनात तीन स्तरात ग्राम पंचायत ,पंचायत सवमती, व 

वजल्हा पररषद यात मवहलांची एक ततृीयांश भागीदारी ,सदस्य, तसेच अध्यक्ष पदावर वनयकु्ती होईल. अश्या प्रकारे पंचायतीमध्ये सरासरी 34 लाख 

पदापैकी 11 लाख पदे मवहला सवगावतून वनवित केले आह.े 

आज मवहलांमध्ये वशक्षणाच्या प्रती आवड वनमावण होऊन अनेक के्षत्रात वस्त्रयांच्या आवाजात  सशक्तपणा आलेला आहे.हा मवहला 

सक्षमीकरणाचा पवहला अध्याय असनू  आरक्षणामळेु मागव मोकळा झाला आहे. 

आज मवहला ववकासात आपले योगदान देत आहते.परंतु केवळ 7 % मवहला उच्च पदावर पोहोचल्या आहते. ज्या के्षत्रात  फक्त परुुष 

कायवरत होते,त्या के्षत्रात मवहला कायवरत आहते.आपल्या देशातील प्रथम आय. पी. एस.मवहला श्रीमती वकरण बेदी म्हणतात वक, “मवहला वशवक्षत 

होऊन ज्ञानवान बनायला पावहजे.फक्त साक्षर होऊन चालणार नाही.त्यात व्यावहाररक ज्ञान असायलाच पावहजे.तेव्हाच त्यांच्या वस्थतीत सधुारणा शक्य 

आह.े”  वतवमान काळात प्रत्येक के्षत्रात प्रवेश करताना वदसनू येतात.राजनीवतक सारख्या के्षत्रातही आपली सशक्तता प्रस्थावपत करत आह.े जे देशाला 

ववकासाकडे नेण्यासाठी प्रयत्नशील आहते.आज अनेक राज्यात मखु्यमंत्री पदाचे दावयत्व सांभाळून अत्यंत कुशलता पवूवक कायव करताना 

वदसतात.आज आपल्या देशात राष्ट्रपती,प्रधानमंत्री,मखु्यमंत्री,व ववववध महत्वाचे पदभार सांभाळून देशाला ववकासाकडे नेण्याचे ,व योग्य वनयोजन 

करण्याचे सामर्थयव मवहलांमध्ये वदसून येतो.    आजच्या  सवुशवक्षत मवहलांना वेळ व वशक्षण या दोन्ही गोष्टीचे महत्व समजत आह.ेआज प्रत्येक के्षत्रात 

मवहला सिीय भवूमका पार पाडत आह.े वशक्षण ,वैद्यकीय ,तकवनकी,कला ,कववता , सावहत्य, न्यायालय या के्षत्रात अग्रेसर आह.े वशक्षणामळेु 

मवहलांच्या आत्मववश्वासात वाढ होऊन  प्रत्येक समस्या सोडववण्यास सक्षम आह.ेसुवशवक्षत मवहला आपल्या अवधकाराच्या प्रवत जागरूक होऊन 

समाज तसेच देशाच्या ववकासाकररता मुख्य भवूमका वनभावत असल्याचे वदसनू येते. 

मनहला सिमीकरणास  अडचणी  : 

1. मवहला भेदभाव व असमानता वववभन रुपामध्ये स्पष्ट  होते. 

2. सामावजक व आवथवक संरचनाचा आधार वलंगभेद हा मखु्य कारण आह.ेज्याचा आधार रूढी व परंपरा आहते. 

3. घरगुती वहसंाचार अवधक पहावयास वमळतो.एन.सी.बी.आर.ने.(2005) च्या आकडेवारीनसुार  i ) प्रत्येक चार वमवनटात एका  मवहलेच शोषण . ii ) 

प्रत्येक 15  वमवनटात  मवहलेची छेडछाड  iii) दर 53 वमवनटाला एक यौन उत्पीडन  iv ) दर 17 वमवनटाला एक हुडंाबळी .v)  दर 29 वमवनटाला एक 

बलात्कार . वह आकडेवारी भयभीत करणारी आहे.  

4. आज बहुतांश वस्त्रया खपू चांगल्या पगाराची नोकरी करतात . त्यांना बाहरे मानसम्मान आहे.परंतु घर,ऑवफस ,मुल ह ेसगळ सांभाळून ह ेकरत असताना 

त्या आतून एका खपू मोठ्या मानवसक ताणाचा सामना करीत असतात.  

  अशारीतीने अनेक प्रकारच्या अडचणींना वशवक्षत व अवशवक्षत मवहलांना सामोरे जावे लागते. 

ननष्कषष :  

मवहलांच्या  सक्षमीकरणासाठी आवश्यक असणाऱ्या भौवतक गोष्टीवर जास्त भर वदला जातो.परंतु मवहलांचं मानवसक सक्षमीकरण वह 

तेवढंच महत्वाच आह.ेत्यावशवाय त्या सक्षम बन ूशकत नाही.सवुशवक्षत मवहलांनी अनेक के्षत्रात आपले नाव लौवकक काळे आहे.अनेक चळवळीमध्ये 

सहभागी होतात. आज समाजाच्या ववकासासाठी प्रयत्नशील आहते.वेळोवेळी बदलत गेलेल्या समाजव्यवस्थेच्या गरजा ,उपलब्ध संसाधने ,तंत्र ववज्ञान 

ई.बाबी लक्षात घेता मवहला सक्षमीकरण व्यापक प्रविया असल्याचे आपल्या लक्षात येते.काळाच्या ओघात यात बदल होत जातो.अशा रीतीने 

आधवुनक काळात सवुशवक्षत मवहलांचे सक्षमीकरण पहावयास वमळते. 
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साराांश : 

                मनहला बचत गटाची स्थापना हा मनहलांच्या सक्षनमकरणाच्या वाटचालीतील एक महत्वाचा टप्पा अह े.केवळ बचत करणे व कजज वाटप 

करणे एवढेच बचत गटाचे कायज नाही तर बचत गटाच्या माध्यमातून मनहलांचे नवनवध सामानजक पश्न ,नवषय याबाबत चचाज करणे व त्यासाठी बचत 

गटामार्ज त सामनुहकपणे काही कृती करणे याचाही नवचार केला जातो.ग्रामीण समाजातील मनहलांच्या नवकासात स्वयं सहायता बचत गटांची भनूमका 

ऄत्यंत महत्वाची अह.े ग्रामीण समाजातील मनहलांच्या नवकासात स्वयं –सहायता गटाच्या माध्यमातून पडलेला प्रभाव यामध्ये अनथजक ,सामानजक , 

शैक्षनणक,मनोरंजन ,राहणीमान नवीन तंत्रज्ञान स्वयं सहायता गटामार्ज त ननवडलेले ईद्योग ,ईद्योगाचा नवकास अनण येणाऱ्या ऄडचणी,,मनहलांच्या 

अनथजक, सामानजक, सांस्कृनतक सक्षमीकरण ,बचत प्रवतृीतील बदल कौटंुनबक व राहणीमानातील बदल ,स्वयं सहायता गटातील सदस्यांची शासकीय 

योजनेबाबत जाणीव जागतृी या सवज घटकांवर स्वयं सहायता गटाच्या माध्यमातून प्रभाव पडलेला नदसून येतो . 

हक शब्द  :  मनहला बचत गट, बचत गटाची भनूमका ,ईनिष््टये ,वैनशष््टये ,बचत गटाद्वारे करता      येणारे ईद्योग. 

 प्रस्ताविा :     

             पवूीच्या काळात मनहलांना चूल व मलु यामध्ये गुरर्टून राहावे लागत ऄसे. मात्र अजच्या काळात मनहला एकनत्रत येउन , बचत  गटाची 

स्थापना करून त्यामधून एखाद्या ईद्योगाची ईभारणी करून स्वयं रोजगाराची  नननमजती करीत अहते . त्यातून त्यांचे स्वताचे व कुटंुबाचे अनथजक 

सशक्तीकरण होण्यास मदत नमळत अहे. स्वयं सहायता बचत गटाची नननमजती नह मनहलांना रोजगाराच्या प्रवाहात अणून त्यांचे सशक्तीकरण घडवनू 

अणत ऄसते.  बचतगट हा एक सामानजक –अनथजक ईपक्रम अहे. नह प्रनक्रया संघनटतपणे एकमेकांना समजनू घेत होत ऄसल्याने या रचनेला स्वयं 

सहाय्य गट ऄसे संबोनधले जाते .अपल्या देशात बचतगट झपाट्याने वाढत अहते नवशेषत: ग्रामीण भागात ह ेर्ार चांगले कायज करते ,ऄथजव्यवस्था 

अनण समाज यावर चांगला पररणाम होत अह.े बचात्गाताच्या मदतीने बऱ्याच गरीब निया ईपलब्ध स्थाननक िोतांसह ,त्यांचे कौशल्य अनण ज्ञानाने 

स्वयंरोजगार ननमाजण करून स्वावलंबी झालेल्या अहते. अजच्या काळात बचत गट ग्रामीण ऄथजव्यवस्थेत महत्वपणूज भनूमका बजावतात.  

          बांगला देशात नोबल परुस्कार नवजेते व बचत गटांच्या चळवळीचे जनक डॉ.महमद यनुसु यांनी राबवलील्या बचत गटाच्या प्रयोगाला ऄभतूपवूज 

यश नमळाले. अज देशात गटाला ग्रामीण बँक म्हणून ओळखले जाते.या कायाजची सरुुवात बांगलादेशातील बांगरा या खेड्यात १९७६ मध्ये झाली. 

याच्या पाठीमागे कल्पना ,ननयोजन ,मांडणी नह त्या देशातील प्रनसद्ध ऄथजतज्ञ डॉ. महमद यनुुस यांची होती .भारतातही बांगला देशाप्रमाणे 

बचात्गातांच्या चळवळीने चांगलाच वेग घेतला अह.े बचत गटाच्या ऄनस्तत्वासाठी १९९३ मध्ये एक एनतहानसक ननणजय ररझवज बँकेने घेतला . या 

ननणजयामळेु बचत गट बँकेत खाते ईघडू शकते.त्याचबरोबर नाबाडजने १९९२ मध्ये ५०० स्वयं सहाय्यता बचत गटांना जोडण्याचा पथदशजक प्रकल्प सरुु 

केला.ररझवज बँकेने स्वयं सहाय्यता बचत गटांना नवत्तासाठी मागजदशजक तत्वे नननित करून १९९६ मध्ये प्राधान्य क्रम कजाजच्या के्षत्रात समानवष्ट केला 

.त्यामळेु स्वयं सहाय्यता बचत गटाच्या बँक संलग्नता संख्येत वाढ होत गेली.  

महहला सक्षमीकरण म्हणजे काय? 

            “िीने स्वत:च्या क्षमतांची ओळख करून त्या क्षमतांचा नवकास करण्यासाठी घरगुती व सामानजक ननणजयाच्या  प्रनक्रयेत सहभागी होउन 

अत्मननभजरतेने व अत्मनवश्वासाने काम करणे म्हणजे मनहला सक्षमीकरण होय.” 

          “  िी सक्षमीकरण म्हणजे िीच्या ऄंगी ननणजय घेण्याची ,संघटीत करण्याची क्षमताव मतप्रदशजन करणे ,कृतीशील कायजक्रम घडवनू 

अणणे,लोक्सस्पकज ,जनसंपकज ,संस्था संपकज  ,अनथजक व्यवहार आत्यादी करण्याची क्षमता व अवड ननमाजण होणे त्यास मनहला सशक्तीकरण म्हणतात  

.महहला बचत गट म्हणजे काय? 

               बचत गटांना स्वयंसहायता समहू ग्रामीण मनहला बचत गट शेजार गट, सेल्र् एचडीपी ग्रपु या नावाने ओळखले जातात .ऄडचणीच्या वेळी 

एकमेकांना ऄथजसहाय्य करणे, अनथजक नस्थती सधुारण्यासाठी बीज भांडवल तयार करणे या दृष्टीकोनातून गटस्थापन केले जातात. संघटीत मनहलांची 

शक्ती व अत्मनवश्वास वाढनवण्यासाठी पस्पजरांच्यासःकायाजने तयार झालेल्या गटाला स्वयं साह्यता गट नकवा बचत गट ऄसे संबोधले जाते. यामध्ये 

अपण स्वतः करावी व त्या बचतीद्वारे कजज घेउन ईद्योग व्यवसाय ईभारून स्वावलंबी व्हावे .  हा या बचत गटामागे महत्वाचा हतेू ऄसतो .एकाच वाडी 

,वस्तीतील एकाच सामानजक,अनथजक स्तरावरील समनवचार ,समान गरजा ऄसणायाज १० ते २० मनहलांच्या संघटनास स्वयं सहायता बचत गट 

म्हणतात .एकमेकांच्या ऄडीऄडचणी  सोडनवण्यासाठी व जीवनमान ईंचनवण्यासाठी कजज स्वरुपात ऄथज सहाय्य केले जाते ,ईद्योग धंदा ईभारला जातो . 

महहला आहथिक सशक्तीकरणात बचत गटाची भूहमका  : 

      ग्रामीण भागातील मनहलांचे कौटूनम्बक सामाजीक,अनथजक,सांस्कृनतक व शैषनणक नवकासाच्या दृष्टीने स्वयं सहाय्यता बचत गट महत्वाची भनूमका 

बजावत अहते .त्यामळेु मनहलांचा सवाांगीण नवकास तसेच मनहला अनथजक सशक्तीकरण होण्यासाठी बचत गटांची अवश्यकता अहें. 

1. मनहलांचे अनथजक ,सामानजक व माननसक सबलीकरण करणे. 

2. मनहलाचा  कौटंुनबक दजाज वाढनवणे व माननसक सबलीकरण करणे. 

3. मनहलांना संघटीत करून स्व ऄनस्तत्वाची जाणीव करून देणे. 
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4. मनहलांमध्ये अत्मसन्मान व अदर ननमाजण करणे. 

5. मनहलांना काटकसर,बचतीची सवय लावनू त्यांच्यात नेततृ्व गुण नवकनसत करणे . 

6. ग्रामीण भागातील दबुजल मनहलांना बचत करण्यास प्रवतृ्त करणे . 

7. स्वयं रोजगार नननमजतीसाठी  स्वयं सहाय्यता गटाद्वारे प्रनशक्षण देउन ईद्योजकता वाढनवणे . 

8. मनहलांना एकमेकांशी मकु्त संवाद करण्यासाठी ,नवचारांची व ऄनभुवांची देवाण घेवाण करण्यासाठी हक्सकाचे व्यासपीठ बचत गटाची 

अवश्यकता अह.े 

9. स्वयं सहाय्यता बचत गटाच्या माध्यमातून मनहलांमध्ये स्वावलंबन ,माननसक व वैचाररक ,अनथजक ईन्नती अनण सामानजक प्रगती झालेली 

नदसनू येते. 

महहला बचत गटाांची वैहशष््टये : 

 सामाहजक वैहशष््टये : मनहला अनथजक सक्षम व सशक्तीकरणासाठी मनहला बचत गटाची सवाजत जास्त गरज ग्रामीण भागात अह े. कारण या नठकाणी 

रोजगार ईपलब्ध नसते. त्यामळेु मनहलांचा नवकास होत नाही .कौटंुनबक दाररद््रय,नशक्षणाचा ऄभाव ,धाडस नसणे,प्रनशक्षणाचा ऄभाव ,या कारणांमळेु 

मनहलांना सक्षम होता येत नाही .परतू बचत गटात सवाजना सोबत घेउन काम केले जाते . सवज मनहला समानता या तत्वांचे पालन करतात .सभासदांमध्ये 

अस्था ,अदर व अपलुकी ननमाजण होउन एकात्मतेची भावना वाढीस लागते .बचत गटांमळेु स्वशक्ती व समहू शक्ती प्रबळ बनते.स्वयं सहाय्यता गटात 

ननणजय व कृती सामदुानयकररत्या होत ऄसते.मनहलांना त्यांच्या कलागुणांना वाव देणारे हक्सकाचे ऄसे व्यासपीठ अह.े सभासदांचा एकमेकांवरील 

नवश्वास वनृदं्धगत करून एकजटू ननमाजण करणे.समाज व देशामध्ये र्ार मोठे परीवतजन होउ शकते. बचत गटामळेु ननतीमलु्ये जोपासली जातात. 

आहथिक वैहशष््टये :  

             ग्रामीण भागातील मनहला अनथजकदृष््टया कमकुवत ऄसल्यामळेु त्यांचा नवकास झालेला नाही.ऄश्या पररनस्थतीत मनहला सक्षम व 

सशक्तीकारणासाठी मनहला बचत गटाची गरज ऄसल्याचे जाणवते. बचत गटांमळेु मनहलांना रोजगाराची संधी नमळते व त्यातून नमळणाऱ्या ईत्पन्नावर 

त्यांच्या कुटंुबाचा ईदरननवाजह भागनवला जाउ शकतो. तसेच ऄडचणीच्या वेळी बचत गटामधनू ईचल करून अनथजक ऄडचण दरू करता येउ शकते. 

सभासद कमी ईत्पन्न गटातील ऄसल्यामुळे ते काटकसर करून बचत करतात. 

राजकीय वैहशष््टये : 

          मनहलांना पवूीच्या काळात राजकारणात स्थान नदले जात नव्हते परतू भारतीय राज्यघटनेनसुार मनहलांना राजकारणात ३३% अरक्षण लागू 

करण्यात अलेले अह े,त्यामळेु मनहलांना परुुषांच्या बरोबरीने राजकीय के्षत्रात कामनगरी करता येत अह े.गटात लोकशाहीचे मलू्य जपली जातात व 

त्यामळेु गट सक्षम होतात. सभासदांमध्ये नेततृ्व गुणांचा नवकास होतो.  

 

व्यावसाहयक वैहशष््टये : 

             बचत गटांची नननमजती केल्यामळेु मनहलांना एकनत्रत येउन स्वयंरोजगार करण्याची संधी नमळत अह.ेत्यामुळे व्यवसायातील धाडस व 

कायजक्षमता वाढत अह.े मनहलांना व्यवसाय व लघ ुईद्योग करण्यासाठी शासकीय स्तरावरून प्रनशक्षण नदले जाते गटांना राष्ट्रीयकृत बँकांकडून कजज 

परुवठा केला जातो . 

बचत गटाांद्वारे करता येणारे उद्योग व व्ययसाय : 

            मनहलांच्या अनथजक सशक्तीकारणासाठी बचत गटाची गरज जास्त  ऄसल्यामळेु मनहलांना ईद्योग व व्यवसाय करता यावे म्हणनू शासनाने 

नवनवध योजना कायाजनन्वत करून रोजगार ईपलब्ध करून नदला अहे.  

              व्यवसाय देणारे ईद्योग जसे नकराणा दकुान चालनवणे , पाळणा घर चालनवणे, मोबाइल दरुुनस्त करणे ,नवमा सेवा कें द्र चालनवणे ,हौटेल 

चालनवणे ,रसवंती गहृ चालनवणे ,लौंड्री व्यवसाय आ.व्यवसाय करता येतात . तसेच कुकुत्पालन ,शेली व मेंढी पालन ,दगु्धोत्पादन/दगु्धजन्य पदाथज तयार 

करणे .मश्रमू शेती ,रेशीम ईद्योग गांडूळ खात प्रकल्प,पापड व लोणचे तयार करणे ,मसाले तयार करणे,औषधी वनस्पती लागवड ,बेकरी ईद्योग ,र्ळ 

प्रनक्रया ईद्योग ,आ. शेतीपरूक व्यवसाय बचत गटाच्या माध्यमातून चालनवण्यात येतात .अधनुनक यंत्राचा ईपयोग करून शेवया मशीन ,नमनी दाल नमल 

,चटणी कदाप यंत्र ,खोवा तयार करण्याची मशीन आ. ईद्योग मनहला करताना नदसतात . 

        बचत गटाद्वारे अजकाल शासकीय कायाजलयात ऄंगणवाडी अहार परुनवणे, सायकल/स्कूटर  stand चालनवणे अयवुेनदक औषधी तयार करणे 

,ऄगरबत्ती तयार करणे बांबूच्या शोनभवंत वस्तू तयार करणे आ. तयार करून नवक्रीस ठेवले जातात. 

हिष्कषि : 

            वरील सवज गोष्टींचा ऄभ्यास केले ऄसता ऄसे लक्षात येते नक, एकंदरीत  ग्रामीण मनहलांचा सामानजक नवकास व अनथजक नवकास बचत 

गटांच्या माध्यमातून झालेला नदसून येतो .त्यांच्या अनथजक परीनस्थतीत  चागला बदल झालेला नदसतो . त्यांची बचत वाढली,सावकारावर ऄवलंबून 

राहणे संपले .मनहला अत्मननभजर   बनलेल्या नदसनू येतात. गटातून सहज ररत्या कजज नमळत ऄसल्यामळेु दैनंनदन गरजा पणूज होउ लागल्या व ईत्पन्न 

वाढण्यास मदत नमळाली.तसेच सामानजक पररवतजन होउन कुटंुबात मानाचे स्थान प्राप्त झाले . मनहला एकनत्रत येउन रोजगार नननमजती करतात.स्वयं 

सहाय्यता बचत गटाच्या माध्यमातून ग्रामीण के्षत्रातील मनहलांचा जो नवकास घडून अलेला अह े त्यावरून ऄसे कळते नक त्यांचे सक्षमीकरण व 

सबलीकरण  होत अह े . तसेच मनहलांच्या सबलीकरणाचे मळू ह े त्यांच्या अनथजक नस्थतीवर ऄवलंबून ऄसल्यामळेु अनथजक सबुते्तबाबत मनहला 

वगाजतील ईपेनक्षतता दरू करून मनहलांना अनथजकदृष््टया स्वावलंबी बनवनू त्यांचे समाजात स्थान पक्सके करण्यासाठी स्वयं सहाय्यता बचत गटाची 

भनूमका महत्वपणूज अहे.  
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गोषवारा : 

              शनसगग पयगटन ि ग्रामीण पयगटन याांना महत्त्ि आलेले आह.े ग्रामीण पयगटकाांच्या शिकासाची कल्पना भारतासारख्या देिात शनशितच उपयकु्त 

आह.े ग्रामीण पयगटनाचा शिकास झाला तर रोजगाराच्या सांधी तर उपलब्ध होतीलच, त्याचबरोबर आशथगक शिकासातून सामाशजक शिकासही साधला 

जाईल. यासाठी केिळ िासनाचे प्रयत्न परेुसे नसनू समाजाचा देखील हातभार असणे अपेशित आहे. हा उपक्रम राबिण्याचा आहे. तेथील जनतेची 

मोठी मदत अपेशित आह.े पयगटनासाठी रस्त्याांची, शनिासाांची, जनसांिाद माध्यमाांची, िाहतुकीची आशण शििेष म्हणजे शपण्याचे िुद्ध पाण्याचे स्त्रोत 

शनमागण करण्याची आिश्यकता स्पष्ट केली आह.े कृषी पयगटनाच्या माध्यमातून िहरी लोकाांना ग्रामीण जीिन , सांस्कृती , िेती आशण शनसगग याांच्यािी 

जोडण्याची सांधी कृषी पयगटनामळेु शमळत आह.े तर ग्रामीण भागातील लोकाांना गािातच रोजगाराच्या आशण आशथगक उत्पन्न िाढिण्याच्या सांधी कृषी 

पयगटनातून शमळत आहते. 

मुलभूत िब्द :    शनसगग पयगटन, ग्रामीण पयगटन, 

प्रस्तावना :  

          कृषी पयगटनाच्या माध्यामातून ग्रामीण ि िहरी भागाांच्या माशहतीची, ज्ञानाची देिाण-घेिाण होते. िहरी पयगटकाांना िेती ि िेतीशिषयक 

कामाांची माशहती आशण त्याचा प्रत्यि अनभुि घेण्यासाठी कृषी पयगटन हा उत्तम पयागय आह.े ग्रामीण जीिनाचा, सांस्कृतीचा, लोककलाांचा, खाद्य 

सांस्कृतीचा त्याांना अनभुि पयगटकाांना घेता येतो. कुटुांबासोबत शनिाांत िण घालिण्याची उत्तम सांधी पयगटकाांना शमळते. िहरी लोकाांना िेतीत शकती कष्ट 

करािे लागतात याची कल्पना येईल. िहरी आशण ग्रामीण भागातील दरी कमी होण्यास मदत होईल. ग्रामीण लोकाांचाही िहरी आधशुनकतेिी सांपकग  

येईल. कृषी पयगटन कें द्रामळेु गािाचीही प्रशसद्धी होईल. तसेच ग्रामीण भागातील राहणीमान उांचाि ूिकेल.  

        ग्रामीण सांस्कृती, परांपरा, कलाकृती लोप पाित चालल्या आहे. जनुी गाणी, कथा, सांस्कृती, परांपरा नष्ट सिग कृषी पयगटनाच्या माध्यमातून 

जतन करता येईल. पिूीची कौलारू घरे, घर िेणाने सािरणे, घरची रचना, अांगण तसेच िेिभषूा, केिभषूा, पारांपररक पेहराि, राहणीमान, बोलीभाषा, 

शचत्रकला इ. चे जतन आशण सांिधगन पयगटन कें द्राच्या माध्यमातून होत आह.े िहरी भागातील पयगटक मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागात येतात. त्याांना 

ग्रामीण सांस्कृतचे शििेष आकषगण असते. कृषी पयगटनातून लोक ग्रामीण जीिन पाहतात, अनभुितात आशण जगतात. यातूनच आपल्या ग्रामीण 

सांस्कृतीचे सांिधगन होते. ग्रामीण भागात काही दशुमगळ औषध िनस्पती असतात त्याांचे कृषी पयगटन कें द्रात सांिधगन केले जाऊ िकते. 

िोधशनबंधाची उशिषे्ट  : 

१. कृषी पयगटन कें द्राांकडून परुशिल्या जाणाऱ्या सेिा-सशुिधाांचा अभ्यास करणे.  

२.  कृषी पयगटन कें द्राच्या माध्यमातून शमळणारा रोजगार आशण उत्पन्न याांचा अभ्यास करणे. 

सदंभय साशहत्याचे अवलोकन: 

पटवधयन चंद्रिेखर (२००२) “पयगटनामध्ये दडलीय रोजगाराची सांधी" या लेखामध्ये लेखकाने पयगटनिेत्रात मोठ्या प्रमाणािर शनमागण झालेल्या 

रोजगाराच्या सांधी या शिषयी शिचार माांडले आहते.  

देिपांडे पद्माकर (२००८) कृषी पयगटनाच्या िेत्रातील शिशिध सांधी, या लेखामध्ये कृषी पयगटनाच्या िेत्रातील शिशिध सांधीची माशहती शदली आहे. 

मध्यमिगीय ग्रपु डोळ्यासमोर ठेिला तर आपल्या िेतात शिशिध प्रकारच्या िहरी नगाररकाांना हव्या असणाऱ्या सशुिधा रास्त भािात देऊन फायदा घेऊ 

िकतो असे मत माांडले आह े. 

रशवंद्र काटोले (२०१४) “कृषी पयगटन" या पसु्तकामध्ये कृषी पयगटन व्यिसायाची सशिस्तरपणे माशहती देण्यात आली आहे. या पसु्तकात कृषी पयगटन 

व्यिसाय किा पद्धतीने चालशिला जातो. तसेच या व्यिसायाची नोंदणी तसेच हा व्यिसाय कोणी करू िकतो यासाठी शकती िेत्राची आिश्यकता 

असते. या सिग बाबी योग्य पद्धतीने माांडण्यात आल्या आहते.  

भंडारे यिवंत (२००६) "अशतथी देिोभि!" या लेखामध्ये शनसगग पयगटन ि ग्रामीण पयगटन प्रकल्प याांची माांडणी करण्यात आलेली आह.े भारताची 

साांस्कृशतक शिशिधता शिदेिी पयगटकाांना आकशषगत करीत असते. भारतीय पयगटकाांना शिभागाने ही बाब ओळखली असनू त्यामळेुच “इनके्रडीबल 

इांडीया" आशण "अशतथी देिो भि!" ह ेअशभयान राबशिले. शिदेिी पयगटक भारतात आल्यानांतर साधारणपणे ७०० ते १००० डॉलरपयंत खचग करतात. 

तर भारतीय पयगटक जेव्हा ऑस्रेशलया सारख्या देिात पयगटनासाठी जातात तेव्हा ३००० पेिा अशधक डॉलर खचग करतात ह ेशचत्र बदलण्याची गरज 

आह ेअसे मत व्यक्त केले आहे.  

महाजन रेखा (२००८) "शनसगागिी जिळीक साधणारे आनांददायी शठकाण" या लेखामध्ये डॉ. महाजन याांनी २००० मध्ये िेतामध्ये कुां पण घालनू 

सरुूची झाडे शिशिध प्रकारच्या िनस्पती, बाांबूची, जरबेरा फुलाांची लागिड केली. आशदिासीसाठी अजांता कलाग्राम हा प्रकल्प सुरू केला. 

आशदिासींच्या मलुाांना ि त्याांच्या कुटुांशबयाांना रोजगार उपलब्ध करून द्यािा या हेतुने बाांबू प्रशििण कें द्र सरुू केलेले आह.े त्यामधनू प्रथम २० लोकाांना 
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रोजगार उपलब्ध करून शदला आह.े बाांबूपासनू शिशिध प्रकरच्या कलात्मक िस्तू तयार केल्या जातात. पाना-फुलाांपासनू आकषगक प्रकारचे बुके तयार 

केले जातात. कृषी पयगटनामध्ये रोजगाराच्या सांधी असल्याने कृषी पयगटनासाठी लागणारी जागेची आिश्यकता िीज, पाणी, मनषु्यबळाची आिश्यकता, 

इमारत खचग, प्राथशमक खचग, भाांडिल, कच्चा माल, देखभाल दरुूती, प्रिासकीय खचग याशिषयी माशहती देण्यात आली आह.े  

कृषी पययटनाचे फायदे : 

           ग्रामीण भागातील िेती, शनसगग, पिु-पिी, सांस्कृती आशण जीिनिैली याचे िहरी भागातील लोकाांना आकषगण िाटू लागले आह.े त्यामळेु 

शिरांगुळा शकां िा िणभर शिश्ाांती म्हणनू िहरी लोक आता ग्रामीण भागाकडे पयगटन कें द्र म्हणनू पाहू लागले आहते. त्यामळेु ग्रामीण fगातील कृषी पयगटन 

व्यिसायाला चालना भेटत आह.े महाराष्रात आजशमतीला जिळपास ७०० ते ७५० प्रयत्न कें द्रे आहते. कमीतकमी एक एकर जागेमध्येही कृषी प्रयत्न 

कें द्र सरुु करता येते. कृषी पयगटन कें द्र िै िेतकरी, कृषी सहकार सांस्था, िेतकयांषची सहकारी सांस्था, अिासकीय सांस्था, कृषी शिज्ञान कें द्र, कृषी 

महाशिद्यालये, कृषी शिद्यापीठे, िेतकयांकनी एकत्र येऊन तयार केलेल्या भागीदारी सांस्था शकां िा कां पन्या, ग्रामपांचायत, िेतकऱ्याांचे गट याांपैकी कुणीही 

सरुु करू िकतो. िेतीतून अशधक उत्पन्न शमळिायचां असेल तर केिळ िेती शपकाांिर अिलांबून न राहता िेतीपरूक व्यिसाय सरुु केले पाशहजेत. कृषी 

पयगटन हा त्यासाठी एक चाांगला पयागय आहे. 

               कृषी पयगटनातून ग्रामीण शिकास आशण ग्रामीण शिकसातून राज्याचा शिकास साधता येईल. कृषी आशण पयगटन या दोन शिभागाांच्या 

समन्ियाने िेतकरी आपली आशथगक प्रगती करू िकेल. िेतातील जागेतच कें द्र उभारता येत असल्यामळेु निीन जागा िोधण्याची गरज पडत नाही. 

यासाठी ग्रामीण भागातील पडीक, गायरान आशण िारपड जशमनीचा योग्य िापर होऊ िकतो.  

                कृषी पयगटनातून िेतकऱ्याांसाठी स्थाशनक बाजारपेठ ि इतर रोजगाराची सांधी उपलब्ध होईल. यामळेु िेतकऱ्याच े आशथगक उत्पन्न तर 

िाढेलच शििाय ग्रामीण ि स्थाशनक रोजगारामध्ये िाढ होईल. आपण शपकिलेल्या िेतमालाची शकां मत स्ितः िेतकऱ्याांना ठरिता येईल. िेती 

भोिताली असणाऱ्या गोष्टींतूनच स्थाशनकाांना रोजगाराच्या सांधी शमळतील. पयगटन कें द्रासाठी मनषु्यबळ आिश्यक असते. पयगटकाांच े शनयोजन. 

मागगदिगन, स्ियांपाकासाठी, िेतीकामासाठी, माळी काम, लॉड्री, रेशकां ग, बोशटांग, शििार फेरी, बाजार ऑनलाईन जाशहराती, व्यिस्थापनासाठी मोठ्या 

प्रमाणत कामगार लागतात. यातून िेतकऱ्याांसह गािातील यिुकाांना गािपातळीिर रोजगार शमळेल. खरेदी, माकेशटग, जाशहराती, व्यिस्थापनासाठी 

मोठ्या प्रमाणत कामगार लागतात. यातून िेतकऱ्याांसह गािातील यिुकाांना गािपातळीिर रोजगार शमळेल. 

               कृषी पयगटनाच्या माध्यमातून कृषी उत्पादनाांना चाांगली बाजारपेठ शमळेल. पररसरातील लघउुद्योग- कुशटरोद्योगास चालना शमळेल. 

अिाप्रकारे कृषी पयगटनातून ग्रामीण अथगव्यिस्थेला उभारी शमळेल. समजा गािात एखादी मोठी नसगरी असेल, फळबाग असेल, प्रशसद्ध शठकाण असेल 

अिा शठकाणी पयगटकाांना शफरण्यासाठी नेल्यास ते त्याशठकाणहून िस्तू खरेदी करू िकतात. यामळेु ग्रामीण भागाचा व्यिसाय िाढते. यातून गािाचा 

शिकास होण्यास मदत होते. ग्रामीण भागातील िस्तू िहरात जाऊन शिक्री करण्यापेिा तीच िस्तू जर कृषी पयगटन कें द्रािर शकफायतिीर शकमतीत शमळत 

असेल तर यातून पयगटकाांचीही आशथगक बचत होईल तसेच िेतकऱ्याांनाही आशथगक मदत शमळेल. 

             गािातील काही मशहलाांचा बचत गट असेल तर त्याांची उत्पादन ेपापड , लोणचे शकां िा शिशिध कलाकृती पयगटन कें द्रािर शिक्रीसाठी ठेिल्यास 

मशहलाांना त्यातून रोजगार उपलब्ध होऊ िकतो. याशििाय गािातील स्थाशनक लोकाांच्या कलाकृती बाांबूचे टोपल,े सपू , नीरा मध याांसारखे खाद्यपदाथग 

याांचीही शिक्री पयगटन कें द्राच्या माध्यमातून होते. यामळेु ग्रामीण भागातील लोककला, हस्तकला, खाद्य सांस्कृती िहरी भागापयंत पोचायला मदत होते 

आशण गािाची लोककला, खाद्यसांस्कृती, यात्रा उत्सि, पररसरातील पयगटन िैभि याांचे जतन ि सांिधगन होते. 

कृषी पययटनाचे पययटकांना होणारे होणारे फायदे : 

१ . पयगटकाांना प्रदषूणमकु्त आशण गािच्या िातािरणाच्या साशनध्यात राहायला शमळते.  

२. पयगटकाांसाठी आयोशजत केलेल्या लोककलाांच्या कायगक्रमाांमळेु या लोककला पयगटकाांना जिळून पाहता येतात.  

३. शिद्यर्थयांच्या सहली कें द्रािर आयोशजत करण्यात येतात. शिद्यर्थयांना शनसगागचा अभ्यास करण्याची सांधी शमळते.  

४. पयगटकाांना आरोग्यदायी िातािरणात राहायला शमळते.  पयगटकाांना गािरान पद्धतीचे जेिण शदले जाते. या जेिणासाठी लागणारा भाजीपाला हा 

िेतातच शपकिलेला असतो. अिाप्रकारे पयगटकाांना कें द्रात आरोग्यदायी आहार-शिहार शमळतो.  

५. कृषी पयगटन कें द्रािर जेष्ठ नागररक, मशहला मांडळ याांच्या सहलीही आयोशजत करता येतात. यामळेु जेष्ठ नागररक, मशहला मांडळालाही आपल्या 

बरोबरीच्या लोकाांसोबत सहलीचा आनांद लटुला येईल.  

६. पयगटन कें द्रामध्ये ऑशफसच्या कॉपोरेट मीशटांग देखील आयोशजत करता येतील. यामळेु कामाबरोबरच पयगटनही होईल आशण कामाचा ताणही 

जाणिणार नाही.  

 

 शिफारिी: 

१. कृषी पयगटन हा िेतीचा जोड व्यिसाय असनू िेतीच्या सिग सशुिधा उदा. बीजशबल, िीजशबल कजग, पाणी यासाठी व्यिसाशयक दर न लागू करता 

कृषी शिषयक दर लागू करािेत. २) पयगटकाांसाठी शनिासव्यिस्था, पाणी, स्िच्छतागहृ, सािगजशनक िाहतुक सेिा, माफक दरात भोजन व्यिस्था या 

सशुिधा दजेदार ि माफक दरात उपलब्ध करून द्याव्यात त्यामळेु पयगटन िाढीस मदत होईल.  

३) कृषी पयगटन कें द्राची नोंदणी करण्यासाठी साधी ि सोपी पद्धत असािी. नोंदणी सिलु्क देऊनच करून घ्यािी.  

४) कृषी पयगटन कें द्रातील शनिासव्यिस्था बाांधताना कुठल्याही परिानगीची गरज नसािी. सदर शनिास बाांधकामाची नोंद तात्काळ ग्रामसेिक पातळीिर 

करून शमळािी. यासाठीची कर आकारणी सदु्धा ग्रामपांचायतीकडून करण्यात यािी. 
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 ५) कृषी पयगटन कें द्रािर सरकारकडून राष्रीय फळबाग योजना, जनसांधारण तसेच िेततळे, शिशहर खोदणे अिा योजना, प्राधान्यक्रमाने मांजरु करण्यात 

यािी.  

६) कृषी पयगटनासाठी बैलगाडी, बैलजोडी, गाई, म्हिी, िेळ्या, कुक्कुटपालन, तसेच िेतीची इतर यांत्र सामग्री ि रॅक्टर घेण्यासाठी आशथगक पाठबळ 

िेतीकजग व्याजदराने प्राधान्याने मांजरु करािे. 

साराि: 

कृषी-पयगटन म्हणजे आनांद, शििण शकां िा इतर सशक्रय सहभागाच्या उद्देिान ेकायगरत िेतात शकां िा इतर कृषी कायांना भेट देणारे लोक. कृषी-

पयगटनामध्ये शिशिध प्रकारच्या शक्रयाकलापाांचा समािेि होतो आशण िेतकरय्ाांना त्याांच्या उत्पन्नात शिशिधता आणण्यासाठी आशण त्याांना परूक 

करण्यासाठी एक साधन प्रदान करते. अिा शक्रयाकलापाांमध्ये िन्यजीि अभ्यास, घोडेस्िारी,  स्ियांपाक िगग, िाइन टेशस्टांग, कापणी उत्सि, धान्याचे 

कोठार नतृ्य, िेतातील मकु्काम आशण प्राणीसांग्रहालय याांचा समािेि अस ूिकतो. उत्पन्नात शिशिधता आणणे ही एक महत्त्िाची जोखीम व्यिस्थापन 

धोरण आहे आशण सेंशद्रय िेतकऱ्याांना यिस्िी कृषी-पयगटन उपक्रमाांबद्दल अशधक जाणनू घ्यायचे आह.े त्याांना िेतािर अभ्यागत असण्यामागील 

जोखीम आशण सांभाव्य दाशयत्िाांची देखील चाांगली समज असणे आिश्यक आह.े 

सदंभय ग्रंथ यादी : 

१. आगलाि ेप्रशदप,  ( जानेिारी २०००) सांिोधन पद्धतीिास्त्र ि तांते्र, शिद्याप्रकािन, नागपरु. 

२. शिांदे अशनल ,(२०२०), कृषी-पयगटन , सेठ प्रकािन  मुांबई. 

३. योजना मराठी शिशिध अांक २०१८ . 

४. दै . सकाळ . 

५. दै. लोकसत्ता. 
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प्रस्तािना : 

 ‘एखाद्या समाजाची प्रगती मोजायची असेल तर ज्या समाजातील महहलांची प्रगती हकती झाली आह ेह ेमी मोजतो.’ 

-डॉ. बाबासािेब आांबेडकर  

 21 व्या शतकातील स्त्री ही सवव के्षत्रात परुुषांच्या खांद्याला खांदा लावनू कायव करत आह.े  हशक्षण, राजकारण, समाजकारण, धमवकारण, 

व्यापारके्षत्र, अथवकारण अशा हवहवध के्षत्रामध्ये हस्त्रयांची कायव अहतशय उल्लखेहनय आहते.  हवहवध के्षत्रात महहला आपला प्रभाव पाडत आहते.  

सामाहजक, राजकीय, आहथवक व शैक्षहणक, कौटंुहबक के्षत्रात महहलांचे वचवस्व प्रस्थाहपत झाल.े  आज स्त्री हशहक्षका , प्राध्यापक, प्राचायव, डॉक्टर, नसव, 

हजल्हाहधकारी, तलाठी सरपंच, आमदार, खासदार, मखु्यमंत्री लोकसभा अध्यक्ष इ. हवहवध भहूमका सरुळीतपणे पार पाडीत आहे.  तरीही महहलांना 

आजही आपल्या कुटंुबात व समाजात दयु्यम स्थान हदल े जाते.  ह े महहलांवर होणाऱ्या कौटंुहबक आहण सामाहजक अत्याचारातून जाणवते.  

स्वातंत्र्यानंतर भारतात महहलांच्या सक्षमीकरणासाठी अनेक प्रयत्न झाल.े  राज्यघटनेतही महहलांना परुुषांच्या बरोबरीने स्थान देण्यात आले आहे.  

भारतीय समाजातील महहलांबाबतही  हशक्षणातील भेदभाव, मालमत्तेचा भेदभाव, व्यवसायातील भेदभाव, कामाचे शोषण, महहलांवरील हहसंाचार 

आहण कौटंूहबक हक्कांचा भेदभाव यासारख्या समस्या समानता आहण सक्षमीकरणाशी हनगडीत आहते. त्यामळेु जागहतकीकरणाच्या या यगुात 

महहलांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी त्यांच्या मलुभतू गरजा पणुव करणे आवश्यक आहे. 

  भारतीय स्वातंत्र्यानंतर महहलांना माणसू म्हणनू परुुषांच्या बरोबरीने समान संधी हदली गेली. हवहवध कायदे महहलांच्या संरक्षणासाठी केल े

गेल.े अनेक समाज सधुारकांनी महहलांच्या सधुारणेसाठी कायव केले तसेच अनेक चळवळी हनमावण झाल्या. यातून महहला सक्षमीकरण करण ेहा हतेु 

होता. पण आज 21 व्या शतकातील महहलांची हस्थती पाहता महहलांचे सक्षमीकरण खरेच झाल ेका, हा प्रश्न हचन्ह हनमावण होतो. पण काही प्रमाणात 

महहला सक्षम झाल्या, ह ेमात्र नाकारता येणार नाही. महहलांच्या सामाहजक हस्थतीच्या संदभावतच जागहतक स्तरावर सक्षमीकरणाची संकल्पना हनमावण 

झाली. सक्षमीकरण ही एक बहुआयामी संकल्पना आहे, जी व्यक्तीच्या समहुातील व्यक्तीला जीवनाच्या प्रत्येक के्षत्रात पणुव ओळख आहण शक्ती प्राप्त 

करण्यास सक्षम करण्याचा प्रयत्न आहे. 

  समाजाचा सवाांहगण व समतोल हवकासाची उहिष्ट ेसाध्य करण्यासाठी महहलांचे सक्षमीकरण करण ेआवश्यक आहे. महहला सक्षमीकरणाचे 

उिीष्ट केवळ महहला आहण परुुष यांच्यातील श्रेणी बध्य नाते संबंधात बदल घडवनू आणने हचे नाही तर, जात, वगव, वंश आहण उत्तर दहक्षण अशा 

समाजातील सवव पदानकु्रमांमध्ये बदल घडवनू आणने हे देखील त्याचे उहिष्ट आहे. 

  सक्षमीकरण म्हणजे हलंग, जात धमव, वंश इत्यादी आधारावर भेदभाव नसावा, तर सवाांना हजवन जगण्याचा समान अहधकार हमळावा. 

सक्षमीकरणाची संकल्पना मानवाहधकारातून हनमावण झाली आह.े 

  आजच्या काळात भारतातील महहला सक्षमीकरण ह े हवकासाच े सवावत प्रभावी साधन आह.े महहला सक्षमीकरण म्हणजे महहलांची 

आध्यात्मीक, राजकीय, सामाजीक आहण आहथवक शक्ती वाढवणे होय. 

  मानवी जीवनात चळवळीला हवशेष महत्त्व असनू आपल्यावरील अन्याय अत्याचाराची, हपळवणकूीची जाणीव झाल्यानंतर प्रहतकारासाठी 

माणसू जो वैचाररक व प्रत्यक्ष कृतीव्दारे लढे देतो त्यालाच आंदोलन हकंवा चळवळ म्हणतात. फ्रें च क्रांतीनंतर ‘मानवी हक्काची सनद’ थॉमस पेणने 

जाहीर करत स्वातंत्र्य, समता, बंधतूा ही मानवी मलु्ये जगाला बहाल केली. परंत ूस्त्रीयांना यातून वगळल्यामळेु मेरी बुलस्टोन क्राप्ट या लंडनच्या पत्रकार 

हस्त्रन े‘स्त्री हक्काच ेसमथवन’
1
 हा ग्रंथ हलहून स्त्रीयांच्या मकु्तीच्या चळवळीचा जाहीरनामाच सादर केला. 1960 च्या दशकात स्त्री प्रश्नांहवषयी जोरदार 

हवचारमंथन होऊन 1975 ह े वषव संयुक्त राष्ट्रसंघाने ‘जागहतक महहला वषव’ म्हणनू साजरे केल.े पररणामी जगभरात पसरलेले स्त्रीमकु्तीचे हे लोण 

भारतातही पोहचले. 

  परंतू भारतीय स्त्री  चळवळीचा इहतहास पहाता वसाहहतक कालखंडात इगं्रजी हशक्षणामळेु सधुारणावादी हवचारांच्या भारतीय परुुषांनी सरुु 

केलेल्या सामाहजक सधुारणेच्या चळवळीमधनू प्रथम स्त्री प्रश्न समोर आणला. त्यातून स्त्रीभान जागतृ झालेल्या भारतीय हस्त्रयांनी हळूहळू संघटीत होत, 

स्त्रीमकु्ती चळवळीच्या हदशेने प्रवास सरुु केला. सधुारणावादी चळवळीपासुन ते स्वातंत्र्योत्तर काळातील स्त्रीवादी चळवळीपयांतचा आढावा घेण्यात 

आला आहे. 

(स्िातांत्र्यपिव : कालखांड – स्त्रीसधुारणा चळिळ – 1829-1900) 

  या कालखंडात स्त्रीहजवन हे परुुषावलंबी, उपेक्षीत होते. बालहववाह, सतीप्रथा, केशवपन, हवधवापनुहवववाहाला बंदी, धाहमवक रुढी परंपरानी 

गुरफटलेले होते. सधुारणावादी परुुष हे उच्चवणीय असल्याने त्यांनी फक्त त्यांच्या हस्त्रयांच्या जीवनात पररवतवन घडवनू आणण्यासाठी प्रयत्न केल.े 

कहनष्ठ वगीय हस्त्रजीवन दलुवहक्षतच राहहल.े राजा राममोहन रॉय, पं. ईश्वरचंद्र हवद्यासागर, देवेंद्रनाथ टागोर, महात्मा फुले, आगरकर, रानडे, म. कवे इ. 

भारतीय सधुारकांनी स्त्री प्रश्नाला कें द्रस्थानी मानत समाजसधुारणा घडवनू आणल्या. 

  या सधुारकांच्या कायावन े प्रभाहवत होऊन बंगालमध्ये स्वणवकुमारदेवी, सरलादेवी चौधरी महाराष्ट्रात साहवत्रीबाई फुले, ताराबाई हशंदे, 

रमाबाई रानडे, पं. रमाबाई, दहक्षणेस रुक्माबाई या हस्त्रयांनी हस्त्रयांच्या उद्धारासाठी प्रयत्न केल.े परंत ु हस्त्रयांची हस्थती सधुारण्यासाठी एकसंघ चळवळ 
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हनमावण होऊ शकली नाही. परंतु इगं्रजी शासनाच्या मदतीने अनेक अहनष्ठ प्रथा बंद करण्याचा प्रयत्न झाला. व बरेच कायदे करुन समाजसधुारकांनी 

स्त्रीमकु्तीचा पाया घातला. 

स्त्री-सधुारणा चळिळ (1900 ते 1929) : 

  19 व्या शतकाअखेरीसच परुुषांबरोबर हस्त्रनेततृ्वही उदयाला आले होते. पहहल्या भारतीय हस्त्र-हशहक्षका साहवत्रीबाई फुलेंच्या वारसा 

लाभलेल्या हस्त्रयांनी परुुषप्रधान व्यवस्थे हवरुद्ध लेखन करत समाजजागतृी करण्याचा प्रयत्न केला. ताराबाई हशंदे यांनी ‘स्त्री-परुुष तुलना’ हा ग्रंथ हलहुन 

हस्त्रयांच ेहक्क कसे नाकारले जातात यावर प्रकाश टाकला. मागावरोट कहझन्स आहण ॲनी बेझंट यांनी ‘भारतीय महहला सहमती’ स्थापन करत हस्त्रयांचे 

हक्क व मागण्यांहवषयी चचाव व जागतृीचे कायव केल.े रमाबाई रानडे यांनी 1904 मध्ये मुंबईत ‘महहला पररषदेची स्थापना करत स्त्री हशक्षण व  समान 

हक्कांसाठी जागतृीच ेकायव केल.े पंडीता रमाबाईनंी महाराष्ट्रात हपडीत महहलांसाठी ‘शारदा सदन’ संस्थेची स्थापना केली. 1925 मध्ये ‘हहन्दु राष्ट्रीय 

महहला मंडळ’ स्थापन झाल.े 1927 मध्ये भारतीय महहला सहमतीचेच पढेु अहखल भारतीय महहला पररषदेत रुपांतर झाल.े संपणुव भारतातील स्त्री 

संघटनांना एकंहत्रत बांधणारी ही देशव्यापी मध्यवती महहला संघटना आजही कायवरत आहे. यातुनच हस्त्रयांच्या शैक्षणीक प्रगतीचा वेग वाढला. 

महाराष्ट्रात मलुींच्या हशक्षणासाठी व स्त्री मताहधकारासाठी जनाक्का हशंदे व रमाबाई रानडे यांनी 1920 मध्ये 2000 हस्त्रयांना घेऊन मोचाव काढला. 

यातूनच स्त्री स्वातंत्र्यांच्या दृष्टीने पायाभरणी झाली. त्यामळेु हिटीश शासनाला त्या काळी 1921 चा मतदानाचा हक्क कायदा, मालमत्ता हक्क तसेच 

बालहववाह प्रहतबंधक कायदा 1929 ला करावा लागला. यातुनच स्त्रीया परुुषांच्या नेततृ्वाहशवाय संघटना स्थापन करत स्वत:च्या न्याय हक्कासाठी 

लढताना हदसनू येतात. 

स्त्री सधुारणा चळिळ -1920 – 1947 : 

   हस्त्रहवकासाच्या हतसऱ्या टप्यात वेगाने स्त्री हजवनाची प्रगती जानवते. यात हस्त्रयांना राजकीय संघटनांनी मोठा हातभार लावला. पहहल्या व 

दसुऱ्या महायुद्धामळेु जनमानस स्वातंत्र्याच्या हवचाराने पेटुन उठल ेहोते. हस्त्रयांच्या क्षमतांची जाणीव महात्मा गांधीना असल्याने राजकीय कायावत त्यांनी 

हस्त्रयांना सामील करुन घेतल.े गांधीजींच्या असहकार आंदोलन, चलेजाव आंदोलन, हमठाच्या सत्याग्रहात देशाच्या सवव भागातून सवव स्तरातून हस्त्रया 

साहमल झाल्या. महाराष्ट्र व बंगालमधील महहला संघटना स्वातंत्र्यलढ्यात खपुच सक्रीय होत्या. असहकार, परदेशी वस्तुंची होळी, सभा, हमरवणकूा 

काढत हस्त्रयांनी तुरंुगवासही भोगला. प्रहतसरकार चळवळ, हदै्राबाद मकु्ती संग्रामातही हस्त्रयांनी सहभाग घेतला. स्वातंत्र्य लढ्यात सहभागी होण्यासाठी, 

शतकानशुतके चार हभंतींच्या आत असलेल्या हस्त्रया प्रथमच बाहरे पडल्या व परुुषाबरोबर प्रत्येक आघाडीवर स्वत:ला हसध्द केल.े 

  भारतामध्ये हवशेषत: महाराष्ट्रात डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांच्या अस्पशृ्यते हवरुध्दच्या सामाहजक पररवतवनाच्या लढ्यातही दहलत, कष्टकरी 

महहला साहमल होऊन आपल्या क्षमता हसध्द करु लागल्या. महाडचा चवदार तळे सत्याग्रह, नाहशकचा काळाराम मंदीर सत्याग्रह इ. लढ्यात शांताबाई 

दाणी, जाईबाई चौधरी, राधाबाई कांबळे
2
 अशा अनेक ज्ञात अज्ञात हस्त्रयांनी नेततृ्व केल.े दहलत हस्त्रयांनी ‘अहखल भारतीय दहलत महहला पररषद’, 

अस्पशृ्य महहला समता सैहनक दल’ अशा संघटना स्थापन करत दहलत स्त्री प्रश्नांची मांडणी केली. 

  समाजात अस्पशृ्यतेची वागणकू हमळत असतांनाही या हस्त्रयांनी हन:स्वाथावने तुरंुगवास भोगत राष्ट्रवादाच्या जडणघडणीला हातभारच 

लावलेला हदसतो. तसेच तानबुाई हबजे, साहवत्रीबाई रोडे व गोदबूाई उपाध्य ेयांनीही सामाजीक कायावत भरीव योगदान हदल.े 

  भारतात याच कालखंडात शेतकरी, कामगार चळवळींनाही वेग आला होता. हगरणी कामगार भहूमहीन शेतमजरु कष्टकरी, शेतकरी व  

आहदवासी सारख्या शोहषत समहुाच्या हक्कासाठी त्यांच्या लढ्याचे नेततृ्व करत कम्यहुनस्ट पक्षाच्या काही हस्त्रयांनी तुरंुगवासही भोगला. बंगालमध्ये 

संतोषकुमारी देवी, प्रभावती दासगुप्ता, सधुा रे तसेच महाराष्ट्रात उषा डांगे, शांताबाई भालेराव, अहहल्या रांगणेकर यांनी चळवळीन ेनेततृ्व केल.े कापड 

उद्योग, ज्यटु उद्योग या के्षत्रातील स्त्री-परुुष कामगारांच्या वेतनातील तफावत, कामाचे तास, महहला कामगारांची कपात यासारख्या कामगार हस्त्रयांच्या 

शोषणाहवरुद्ध लढा हदला. सवव संघटनांमध्ये बंगालच्या महहला आत्मरक्षा सहमतीचे कायव फारच मोठे आहे.
3 

  भारतीय हस्त्रया राजकीय, सामाहजक व आहथवक हक्कांसाठी अन्यायाहवरुद्ध झगडत देशाच्या स्वातंत्र्याला सामोऱ्या गेल्या. 

 स्िातांत्र्योत्तर कालखांडातील स्त्री हिकास - (1950-1975):  

  भारताला स्वातंत्र्य हमळाल्यानंतर राज्यघटनेनेच स्त्री-परुुष समानता बहाल केल्यामळेु आता हस्त्रयांचा हवकास होईल अशी सवाांची धारणा 

झाली. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी हहदं ू स्त्रीला परुुषांप्रमाणेच समान दजाव हमळावा अशी तरतुद होती परंत ू हबलाला हवरोध झाला. शासनाने 

पंचवाहषवक योजनांमध्ये हस्त्रयांचा समावेश कल्याणकारी घटकात केला.
4
 

  शासन महहला संघटना, स्वयंसेवी संस्था यांनी हस्त्रयांच्या हवकासासाठी हवशेष प्रयत्न सरुु केल.े 1971 मध्ये ‘मसु्लीम स्त्री पररषद” 

आयोजीत करत स्त्रीप्रश्न समोर आणला होता. भारतीय महहला फेडरेशन, समाजवादी महहला सभा या संघटनांमधील स्त्रीयांनी महागाई, बेकारी व 

भ्रष्टाचार हवरुद्धच्या मध्यमवगीय हस्त्रयांच्या चळवळीच े नेततृ्व करत मुंबई, गुजरात व हबहार येथे जाहीर सभा घेतल्या. स्त्री चळवळींमध्ये सामहुहक 

शक्तींची जाणीव होऊन आत्महवश्वासाची पायाभरणी भारतात घडून आली. 

  1975 ह ेवषव यनोने जागहतक महहला वषव म्हणनू तर 1975 – 1985 हे दशक जागहतक महहला दशक म्हणनू जाहीर केल.े
5
 1974 च्या 

शासनाच्या ‘समानतेच्या हदशेने. या हवदारक अहवालानंतर पढुाकार घेत शासनाने महहला सक्षमीकरणाच्या धोरणाची घोषणा केली. महहला  

दशकापासनु स्वतंत्रपणे महहला सक्षमीकरणावर लक्ष कें द्रीत करुन पंचवाहषवक योजनांमधनू हवशेष तरतुदी केल्या. 

  73 व्या घटना दरुुस्तीने स्थाहनक स्वराज्य संस्थांमध्ये महहलांनी 50% आरक्षण देत राजकारणात हलंगभाव समानता प्रस्थाहपत करण्याचा 

प्रयत्न केला.
6
 राष्ट्रीय महहला आयोगाव्दारे कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करत हस्त्रयांच्या सवाांगीण उन्नतीसाठी प्रयत्न सरुु झाल.े 1980 च्या 

दशकात हदल्लीतील ‘सहलेी’ या स्त्रीसंघटनेने देशभरातील हस्त्रप्रतीनीधींची कायवशाळा घेत हस्त्रयांच्या समस्या पषृ्ठभागावर आणल्या. देशभरातील 

हस्त्रयांवरील वाढते बलात्कार, प्रकरण े ऐरणीवर आल्याने भारतभर हस्त्रचळवळींनी तीव्र आंदोलने छेडले. गभव हलंग चाचणी हवरोधी मुंबईत मंचाने 
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जनजागतृी केली. स्त्री चळवळींच्या दबावामळेु सरकारला हस्त्र हहसंाचार हवरोधी स्त्री हहताचे नव ेकायदे करणे व जनु्या कायद्यात दरुुस्ती करणे भाग 

पडल.े
7
 

  तसेच घटस्फोहटत हस्त्रयांच्या प्रश्नांचीही सोडवणकू करण्याचा प्रयत्न केला गेला. हचपको आंदोलन, नमवदा बचाव आंदोलनासारख्या 

पयाववरण रक्षणाच्या चळवळीही हस्त्रयांनी नेटाने चालहवल्या. 

  1990 च्या दशकात भारतीय स्त्री हजवन अहधक जहटल व गुंतागुतीच ेबनले. महहला चळवळी राजकारणापासनु दरु राहहल्याने त्यांना प्रभावी 

यश हमळाले नाही. तरीही स्त्री अहस्मतेसाठी हदलेला लढा म्हणनु भारतीय स्त्री चळवळ महत्त्वाची भहुमका बजावते. सध्या भारतीय हस्त्रचळवळी शांत 

झाल्या असल्या तरी त्या संपल्या नाहीत. आजच्या हस्त्रजीवनाचे वास्तव पाहता स्त्रीचळवळींना अजनू खपु लांबचा पल्ला गाठायचा आहे. 

साराांश :  

  भारतीय महहला चळवळीच्या इहतहासात उदारमतवादी परुोगामी परुुषांनी स्त्रीची अन्यायग्रस्त रुढींमधनू सटूका करत स्त्री हजवनाला अथव 

देण्याचा प्रयत्न केला. स्त्रीहहताच े कायदे करतांना परुुषसते्तच्या चौकटी मात्र कायम ठेवल्या. यातुनच पहहल्यांदा स्त्री नेततृ्व उदयास आले. हस्त्रया 

स्वातंत्र्यासाठी व इतर चळवळींमधून मोठ्या प्रमाणात आंदोलनामध्ये सहभागी झाल्या. हस्त्रयांनी स्वत:ला कामगार व शेतकरी चळवळींशी जोडून 

घेतले. स्वातंत्र्यानंतर हस्त्रयांना मानवी हक्क हमळाले ह ेगहृीतके चकुीचे ठरले. स्वायत्त गट स्थापन करत हस्त्रयांनी स्त्री दशकामध्ये स्त्रीवादी चळवळीव्दारे 

कौटंुहबक हहसंाचाराहवरोधी लढतच मानहसक मकु्तीपासून ते लैंहगक मकु्तीपयांतच ेप्रश्न पषृ्ठभागावर आणले. स्त्रीचळवळीमळेु शासनाने स्त्री हहताचे कायद े

केल.े 

 एकंदरीतच भारतीय महहला चळवळीचा प्रवास. हपतसृत्ताक व्यवस्थेपासून ते स्त्रीवादी आंदोलनापयांत अत्यंत खडतडपणे झाला. स्वत:ची 

स्वतंत्र ओळख सक्षमपण ेहनमावण करण्याचे बळ येथील हवहवध संघटनांनी स्त्रीला हदल्याचे हदसनू येते. 
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गोषवारा : 

               आज भारतासह जगभरातील देशाांमध्ये मवहलाांयाया विकासासा,ीहमवहला सषमीमीकरणासा,ी ेनेक रकाकार े रकायन न ाेंतरराट्रीय 

सांस्थाहराट्रीय सांस्थाहराज्यसांस्था आवण स्थवनक पातळीिरील सांस्थामार्फ त होताांना आपण बघत आहोत.८ मा फ हा जागवतक मवहला वदन मो,्या 

रकामाणािर साजरा केला जातो. मवहलाांयाया िैयविकह सामावजकह आवथफकह राजकीय  आवण सिाांगीण सषमीमीकरणासा,ी विविध कायदेह योजनाहधोरणेह 

रकाकल्प राबविले जात आहते.परांतु इतके सिफ काही करून सुद्धा रकान यषमीात हव्या न या रकामाणात मवहलाां े सिाांगीण सषमीमीकरण करण्यास ेड णी येत 

आहते. मवहलाां ा कौटुांवबकह सामावजकह आवथफकह राजकीय दजाफ हा दयु्यम स्िरूपा ा  वदसून येत आह.े या े महन िा े कारण म्हणजे समाजातील ( 

विशेष करून भारतीय समाजातील ) व्यिींमध्ये ेसलेला वलांगभाि सांिेदनशीलते ा ेभाि होय. आवण  हा ेभाि दरू करणे मवहलाांयाया 

सषमीमीकरणासा,ी ेन यािश्यक आह.े म्हणनू सदर सांशोधन लेखात वलांगभाि सांिेदनशीलते ी मवहला सषमीमीकरणासा,ी ेसलेल्या आिश्यक बाबींिर 

एक दृष्टीषेमीप टाकण्या ा रकायन न केला आह.े       

महत्वपूणण शब्द : मवहला सषमीमीकरणह वलांगभाि सांिेदनशीलता. 

प्रस्तावना :  

                 जगामध्ये स्त्री-परुुष समता रकास्थावपत करण्यासा,ी सांयिु राट्र सांघ सरुुिातीपासनू  रकायन नशील आहे. “मुलभतू मानिी हक्कह व्यिी ी 

रकावतष्ठा ि योग्यताह स्त्री-परुुषाां े समान हक्क आवण लहान ि मो,ी राट्रे यामध्ये समानता” ह ेउविष्ट सांयिु राट्र सांघायाया सनदेत आहे. यामळेु समानता 

वह मानिी विकासाशी जोडली गेली.  

                  वलांग वह सामावजक र ना आह.े न यामळेु स्त्री ि परुुषाांयाया भवूमका या जन्मजात नसतात तर न या बनिल्या जातात. यामळेु  समाजात स्त्री-

परुुष भेदभािह पषमीपातह ेसमानता वनमाफण होतात. या े पररणाम जगभरातील मवहलाांयाया सामावजकह आवथफकह राजकीयह कौटुांवबकह शैषमीवणक षेमीत्रात 

वदसनू येतात. १९७९ मध्ये सांयिु राट्र सांघायाया सिफसाधारण सभेत वस्त्रयाांयाया विरोधात सिफ रकाकारयाया भेदभािाांयाया वनमुफलनासा,ी ,राि पास करण्यात 

आला. परांतु आजही साऱ्या समाजात स्त्री-परुुष विषमते े भयानक स्िरूपा े गांभीर पररणाम वदसनू येतात. आवण वह स्त्री-परुुष समानता रकास्थावपत 

करण्यासा,ी समाजातील सामावजकरण करणाऱ्या सांस्थाां ी भवूमका वह महन िपणूफ ,रते. या सांस्थामध्ये कुटुांबसांस्थाह वििाहसांस्थाह वशषमीणसांस्थाह 

धमफसांस्थाह राज्यसांस्थाह ेथफसांस्था इन यादी सांस्थाां ा समािेश होतोह कारण समाजात स्त्री-परुुष समानता रकास्थावपत करािया ी ेसेल तर व्यिी े 

सामावजकरण करणाऱ्या या िरील सांस्थामध्ये वलांगभाि सांिेदनशीलतेविषयी जावणि वनमाफण होणे गरजे े आहे. 

हवषय हववेचन : 

                       भारतात ेनेक बाबतीत विविधता वदसनू येते. या विविधतेत ेनेक धमाफ ेह जाती ेह पांथाां ेह भाषाां ेह सांस्कृती े लोक एकत्र िास्तव्य 

करतात. भारताने १९५० साली सांविधानायाया लोकशाही पद्धती ा स्िीकार केला. भारताला स्िातांत्र्य वमळून आज ७५ िषे होत आलीत तरी देखील 

भारतातील वस्त्रयाांना समानते ा दजाफ आजही रकााप्त झालेला वदसत नाही. भारतीय राज्यघटनेत कलम १४ आवण १५ मध्ये समानते ा हक्क भारतातील 

नागररकाांना वदला आह ेतरी देखील भारतीय समाजव्यिस्थेत स्त्रीयाया िाट्याला दयु्यमन ि ह ेसरुू  आह.े या दयु्यम्न िा ी ेनेक करणे साांवगतली जातात  

उदा. धावमफक रूढीह रकाथाह परांपराह  ालीरीतीह सांस्कृती इन यादी परांतु सिाफत महन िा ी कारणे म्हणजे परुुषसत्ताक पद्धती आवण वलांगभाि विषमता वह होय. 

या दोन महन िायाया कारणाांमळेु वस्त्रयाांना भारतीय समाजात दयु्यम दजाफ वकां िा दयु्यम स्थान वदले जाते.  

ेगोदर वलांगहवलांगभाि, वलांगभाि सांिेदनशीलता या महन िपणूफ सांकल्पना समजनू घेणे आिश्यक आह.े  

हलिंग ( Sex ): वलांग ह ेनैसवगफक आवण जीिशास्त्रीय आह.े ते स्त्री आवण परुुषाांयाया जननेन्रीयातील र्रकामळेु दृश्य स्िरूपा े ेसते. वलांगातील भेद ह े

रकाजनन रकावियेतील कायाफिर ेिलांबून आह.े वलांग हे सहजपणे बदलता येत नाही. वलांग ह ेसिफत्र सारखे म्हणजे  स्िरूपा े ेसते. 

हलिंगभाव ( Gender ) : वलांगभाि हा साांस्कृवतक ि सामावजक म्हणजे  मनटु्यवनवमफत आहे. तो भवूमकाह गुणह ितफनरकाकार ि जबाबदाऱ्या इन यादींयाया 

स्त्रीयोव त आवण परुुषोव त ेशी विभागणी करतो. काळह सांस्कृती आवण कुटुांबा कुटुांबात तो बदलतो म्हणजे  वलांगभाि बदलता येतो.  

हलिंगभाव सिंवेदनशीलता ( Gender Sensitization )  : वलांगभाि सांिेदनशीलते ा ेथफ ेसा होतो वक सामावजकह साांस्कृवतकह शैषमीवणकह 

आरोग्यह आवथफकह राजकीय इन यादी सिफ मिुे ह ेदेखील स्त्रीयाां े मिुे ेसतात ह ेमान्य करणे. कारण सांपणुफ मानि समाजात जगातील ेधाफ भाग या ा वस्त्रया 

आहते.       

सामावजकरण करणाऱ्या विविध सांस्थामधनू कशा पद्धतीने वलांगभाि विषमता वदसनू येते आवण वह वलांगभाि विषमता दूर करण्यासा,ी कशा पद्धतीने 

रकायन न केले पावहजे याबाबत खालील मदु्् ाांयाया आधारे बघता येते. 

कुटुिंबसिंस्था : 

या ी सरुुिात होते ती जन्मायाया पिूीपासनू म्हणजे  कुटुांबसांस्थेतून  जेव्हा  एखा्ा स्त्रीला गभफधारणा होते तेव्हा मलुगा  जन्माला यािा 

ेशा ेपेषमीा केल्या जातात. कुटुांबात मलु जन्माला येते तेव्हा न या मलुायाया वलांगानसुार न यायाया जन्मा े स्िागत केले जाते. मलुगा जन्माला आला तर 

िांशाला वदिा वमळाला म्हणनू न यायाया जन्मा े खपू आनांदाने स्िागत केले जाते तर मलुगी जन्माला आली वक वनराशेने वतयाया जन्मा े स्िागत केले 
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जाते वकां िा बऱ्या  िेळा केलेही जात नाही. आवण इथनू  सरुुिात होते ती वलांगभेदभािा ी मलुीला िाढविणे म्हणजे दुसऱ्यायाया ाेंगणातल्या रोपाला 

खतपाणी घालणे ेशी धारणा मलुीयाया बाबतीत होते. याला जबाबदार ेसते ती परुुषसत्ताक मानवसकता आवण वलांगभाि विषमता  

परुुषसत्ताक मानवसकता ेशासा,ी म्हटले आह ेवक जरी स्त्री मलु जन्माला घालत ेसली तरी वत ी जडणघडण वह पुरुषी मानवसकतेत झालेली ेसते. 

तसे  न या  कुटुांबातील स्त्री ेपन यायाया जन्मा ा विरोध करणारी देखील स्त्री  ( सासहूनणांदहजाऊ इन यादी.) ेसते. कारण न याां ी िाढ वह तशा  

िातािरणातहपररवस्थतीत झालेली ेसते. लहानपणापासनू न याांयाया मनािर मुलगा-मलुगी हा भेद वबांबिण्यात आलेला ेसतो.  

उपाय : कुटुांबसांस्थेतील वह वलांगभाि विषमता दरू करण्यासा,ी मलुाांना न याां ा िाढ ि विकास होत ेसताांना  वलांगभाि समानता वशकविली पावहजे. 

मलुगा ेसो िा मलुगी दोघाांना समान िागणकू कुटुांबातील सदस्याांकडून देणे गरजे े आह.े 

खेळ : वलांगभाि विषमता वह खेळण्याांयाया बाबतीतही वदसनू येतो. मलुाला कारहबांदकुह तलिार याांसारखी खेळणी वदली जातात तर मलुीला 

बाहुलीहभातुकली ी भाांडी इन यादी वदली जातात. आवण इथून न याांयाया सामावजकरणाां ी जडणघडण सरुु होते. मलुाला  ाांगल्या शाळेत घातले जाते तर 

मलुीला साध्या वकां िा सरकारी शाळेत. आहार विहारात देखील हा वलांगभेद वदसनू येतो. मुलाांना बहुतेक गोष्टीत मोकळीक वदली जाते तर न या तुलनेत 

मलुींिर ेनेक रकाकार ी बांधने घातली जातात. मलुींनी मुलींसोबत मुलीं े  खेळ खेळािेत तर मलुाांनी मलुाांसोबत मलुाां े खेळ खेळािेत ेशी खेळ 

विभागणी पालकाांकडून केली जाते.  

उपाय : पालकाां ी जबाबदारी आह े वक सोबत खेळ खेळणाऱ्या मलुा मलुींना एकत्र येत सिफ खेळ खेळू ्ािेत न यासा,ी पालकाांमध्ये वलांगभाि 

समानता रकास्थावपत करणे गरजे े आह ेजेणे करून ते आपल्या मलुाांना न याबाबत वशकितील.  

दोषपूणण हशक्षण सिंस्था : मलुाला  ाांगल्या शाळेत घातले जाते तर मलुीला साध्या वकां िा सरकारी शाळेत. वशषमीण सांस्थामध्ये ेभ्यासिमदेखील हा 

वलांगभाि सांिेदनशीलता वनमाफण करणारा नसतो तसे  ेभ्यासिमाांत लैंवगक वशषमीणा ा समािेश नसनू पारांपाररक स्िरूपा ा ेभ्यासिम ेसतो. 

तसे  शाळेत मलुामलुीं ी बै,क व्यिस्था वह िेगिेगळ्या व,काणी ेसते जसे एका बाजलूा मलेु आवण दसुऱ्या बाजलूा मलुी वकां िा काही शाळाांमध्ये 

र्ि मलेु तर काही शाळाांमध्ये र्ि मुली ेसतात. इथेही वलांगभेद वदसनू येतो. मलु ियात आल्यानांतर तर  मुलाांपेषमीा मलुींिर जास्त वनबांध लािले 

जातात. ऋतू िाबाबत मलुींना वशषमीणातून आवण कुटुांबातून योग्य मागफदशफन केले जात नाही वकां िा न यािर उघडपणे   ाफ केली जात नाही. आवण 

मलुीला मावसक पाळी सरुु झाली वक वतयायािर बांधने लादली जातात.  

हववाह सिंस्था : मलुगी ियात आली वकां िा वतला ऋतूरकााप्ती झाली वक वतयायािर आणखीन  जास्त रकामाणात बांधने घातली जातात. काही व,काणी तर 

लग्नासा,ी िरा ी शोधाशोध सरुु केली जाते. आवण न या मलुीयाया िाट्याला निीनतम दयु्यम स्थाना ा रकािेश खलुा केला जातो.काही भागाांत तर मलुगी 

१८ िषे पणुफ नसताांना लग्ना ी घाई केली जाते. मलुीला आपला िर वनिडण्या ीही मभुा वदली जात नाही. घरातील परुुषसत्ताक व्यिस्था ,रितील 

न यारकामाणे िर वनिडला जातो. बऱ्या  व,काणी मलुी ी इयाछा नसताांना वत े जबरदस्तीने आपल्या जबाबदारीतून मिु होण्यासा,ी वकां िा ियात 

आल्यािर मलुी े िाकडे पाउल पडू नये म्हणनू लग्न करून वदले जाते.वतयाया इयाछा आकाांषमीा ाां वि ार न करता वतयाया स्िातांत्र्यािर लग्नायाया नािाने 

ाेंकुश लािला जातो. 

उपाय : बदलन या काळानसुार मुलगी पररपक्ि होत नाही तोपयांत वकां िा वतयाया इयाछेनसुार वििाह करण्यािर भर देण्यात यािा. तसे  िर वनिडी े 

स्िातांत्र्य मलुीला ्ािे. वकां िा मलुीला स्ितायाया पायािर उभे राहून स्िसषमीम होण्यास सांधी ्ािी. जेणे करून वत े पढुील जीिन ह ेसमाधानकारक 

ररन या ेसािे.  

धमणसिंस्था : भारतीय समाज व्यिस्थेत धमाफला जास्त महन ि आह ेभारतात ेनेक धमाां े लोक राहतात आवण या धमफव्यिस्थेयाया नािाने समाजात 

ेनेक रकाकारयाया रूढीह रकाथाह परांपराह  ालीरीतीह कमफकाांडह श्रद्धाह मलु्येह नीतीवनयम ाेंधश्रद्धा रका वलत आहते धमाफतील ेशा   काही रका वलत बाबी 

या वलांगभाि विषमते े मुल आहते. धमाफ ी वशकिण वह वलवखत सावहन यायाया माध्यमातून आ रणीत केली जाते. आवण काही रकाा ीन धमफ ग्रांथात नमदू 

बाबींमळेु समाजात मवहलाांना दयु्यम स्थान देण्यात आले आहे वकां िा न याां ा दयु्यम दजाफ या मळेु ेवस्तन िात आह.े भारतात वहांद ुधमाफनुसार मुलामळेु 

मोषमीरकााप्ती होतेहमलुगा िांशा ा वदिा ेसतोह मलुगा वकां िा परुुष हा कतफबगार ेसतोह आईिवडलाां ा तो आधार ेसतो तर मलुगी वह ओझेह परक्या े 

धनहमलुी ा जन्म र्ि  लू आवण मलु यासा,ी  ेसतो. इन यादी भाकड समजतुींमळेु लैंवगक विषमता वनमाफण झालेली आह.े 

उपाय ेशा समजतुी आवण कुरकाथाां े उया ाटन करण्यासा,ी समाजात विज्ञानिादी वि ाराां े रोपण करणे आिश्यक आह.े ज्यातून समाजात 

िास्तितेला स्िीकारण्यासा,ी मदत होऊन स्त्री-परुुष समानता रकास्थावपत करणे शक्य होईल.  

राज्यसिंस्था : भारतीय राज्यव्यिस्था वह लोकशाही पद्धती ी आहे. भरता ा राज्यकारभार हा सांविधानानुसार  ालतो.लोकसभा आवण राज्यसभा वह 

विसभागहृी सांसद आहहे िर नमदू केल्यारकामाणे भारतीय राज्यघटनेने नागररकाांना समानते े ेवधकार वदलेलां आहते परांतु या राजकीय सभागहृाांमध्ये 

देखील वलांगभाि विषमता आढळून येते ती ेशी वक मवहलाांना र्ि ३३% राजकीय आरषमीण वदलेले आह ेते पुरुष सदस्याांयाया तुलनेत र्ार  कमी 

आह.े सांसदेयाया दोनही सभागहृात मवहला रकावतवनधीं ी सांख्या कमी आहे. न यामळेु मवहलाांयाया रकाश्ाांिर हिे न या रकामाणात लषमी वदले जात नाही.तसे  ज्या 

मवहला राजकीय षेमीत्रात कायफरत आहेत  न याां ा कायफभार हा बहुतकरून पुरुष  साांभाळताना आढळतात न या मवहला र्ि नामधारी ेसतात. 

न या बरोबर सरकारी आवण खाजगी षेमीत्रातही मवहलाां ी सांख्या परुुषाांयाया तुलनेत कमी आह.े  

उपाय :  राज्यसांस्थेत जर वलांगभाि समानता आणाय ी ेसेल तर मवहलाां े ३३% ेसलेले आरषमीण हे ५०% करणे आिश्यक आह ेतसे   सरकारी 

आवण खाजगी षेमीत्रातही मवहला सांख्या वह ५०%   केली पावहजे. तेव्हा कु,े समसमानता रकास्थावपत करता येईल.  

अथणसिंस्था : भारताने वमश्र ेथफव्यिस्थे ा स्िीकार केलेला आह.े सािफजवनक आवण खाजगी षेमीत्रे ेशा दोन्ही षेमीत्राां ा यात समािेश होतो. भारताने 

१०९० ला जागवतकीकरणाला सरुुिात झाली. परांतु भारतीय ेथफव्यिस्थेत परुुषाां े  ि फस्िमो,्या रकामाणात वदसनू येते.  भारतातील  ेथफव्यिस्था 

परुुषकें वरत आहे ेसे म्हटल्यास िािगे ,रणार नाही.या े सिाफत मो,े कारण म्हणजे वलांगाधारीत श्रमविभागणी होय. रका वलत समाजव्यिस्थेने 
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मवहलाांयाया आवण परुुषाांयाया शरीरीिेनुसार केलेली कामाां ी विभागणी घरातील कामे वह वस्त्रयाां ी आवण घराबाहरेील ( कष्टा ी ) ेथाफजफना ी कामे वह 

परुुषाां ी न यामळेु आपल्या ेथफव्यिस्थेत मवहलाां ा िाटा हा ेन यल्प आह.े मवहलाांयाया कामाां ा ेथफव्यिस्थेत समािेश केला जात नाही.विशेष करून 

घरकामा ी गणती  केली जात नाही. मवहला या िषाफनिुषाफपासनू विना मोबदला ह ेकाम करत आहते. 

उपाय :  भारतीय ेथफव्यिस्थेत ज्या ज्या षेमीत्रात विशेष करून उन पादनायाया षेमीत्रात परुुषाां ी मिेदारी आह ेेशा षेमीत्रात वस्त्रयाां ा सहभाग िाढिणेह 

वस्त्रयाांना वशषमीण ि रकावशषमीण देणेह आवण वस्त्रयाांयाया सिफ कामा ा ेथफव्यिस्थेत समािेश करणे कारण जर समाजातील र्ि परुुष या एका  घटका ा 

वि ार केला तर सांपणुफ समाजा ा विकास साधने शक्य होणार नाही. ेथफव्यिस्थेत ेसलेली वलांगभाि विषमता दरू करणे.    

हनष्कषण : 

 िरील वििे नािरून समाजात वलांगभाि विषमता आपल्याला वदसून येते समाजातील परुुषसत्ताक पद्धती आवण वलांगभाि विषमता दरू 

करण्यासा,ी जनवशषमीणा ा रकासार करणेह समाजात जागरूकता आणणेह स्त्री भ्रुण हत्त्या थाांबिण्यासा,ी क,ोर स्िरूपायाया उपाययोजना करणेह स्त्री 

वशषमीणा ा रकासार करणेहवशषमीण रकाणालीत सधुारणा करणेह मलुींना व्यािसावयक वशषमीण ि रकावशषमीण देणाऱ्या सांस्थाां ी स्थापना करणेह समाजातील 

रका वलत कुरकाथाांना आळा घालणेहमुलींना सरुषमीान मक िातािरण परुविणे तसे  समाजातील रकान येक सामावजकरण करणाऱ्या सांस्थाांनी वलांगभाि 

सांिेदनशीलता रकास्थावपत करण्यासा,ी रकायन नशील ेसािे आवण रकान येक व्यिीने वलांगभाि सांिेदनशील ेसणे आिश्यक आह.े तर  आवण तर  

मवहलाां े सिाांगीण सषमीमीकरण हे साध्य होऊ शकते.        
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प्रस्ताविााः 

 We can say here, "Women empowerment is one of the best tool to build a sustainable future." 

 ववसाव्या शतकाची पहाट ही वियांयया जीवनातील वेगळीच पहाट होती, मानवाला याच काळात नवीन समाज-वनवमितीची स्वप्न े पडू 

लागली. नव्या ध्येयवादांचे रोपन झाल.े एका नव्या मकु्तीसंग्रामाचा प्रारंभ याच काळात झाला होता  एक मानवप्राणी म्हणून वियांना सामावजक, 

वैधावनक, आवथिक आवण राजकीय हक्क व अवधकार असावेत असे वाटते, तेच वियांचे खरे हक्क होत,  असे ववचार या काळातच उदयास यायला 

लागलेत.  स्वातंत्र्यानंतर भारतात मवहलांयया सक्षमीकरणासाठी अनेक प्रयत्न झाल.े  राज्यघटनेतही मवहलांना परुुषांयया बरोबरीने स्थान देण्यात आले 

आहे. समाजाचा ववकास आवण ववकासाची उविष्ट ेसाध्य करण्यासाठी मवहलांचें सक्षमीकरण करणे आवश्यक आह.े मवहला सक्षमीकरण ही संकल्पना 

अवलकडची आहे . सक्षमीकरण म्हणजे वलंग, जात, धमि, वंश इत्यादी आधारावर भेदभाव नसनू सवि प्राणीमात्ांना जीवन जगण्याचा समान अवधकार 

वमळावा. सक्षमीकरणाची कल्पना मानवावधकारातून वनमािण झालेली आह.े मवहला सक्षमीकरण ही समाजाची ती शाखा आह ेज्यामध्ये  मवहलांयया 

सवाांगीण ववकास आवण उन्नतीसाठी केलेले कायदे आवण कायदेशीर प्रयत्न आवण मवहलांयया हक्कांपासनू वंवचत राहण्याची प्रविया कमी केली जाते , 

वियांच ेसक्षमीकरण म्हणजे वियांची राजकीय, सामावजक, आध्यावत्मक, आवण आवथिक शक्ती वाढववणे होय.  

ववसाव्या शतकायया सरुुवातीपयांत जगातील सविच वियांची अवस्था गुदमरुन टाकणारी होती. आजही िी ववषयक पारंपाररक भावना 

सहजपणे बदलेल असे वाटत नाही.  िी व परुुष समान आहते या ववचाराचा वस्वकार काही अंशाने करीत आहे, पण त्यासाठी वियांनी फारच सोसले हे 

ही नाकारता येत नाही.  

 ‘‘ जगाचा ववचार करता वियांचा दजाि व स्थान देशवनहाय वेगवेगळा वदसनू येतो. काही देशांत असा एक पारंपाररक समज आहे की विया 

बौवध्दक मानवसक व शारीररक दृष्टया परुुषापेक्षा कमकुवत आहते’’1 भारतीय समाजात िीचे स्थान पवूी कसे होते, याची मावहती वैवदक काळापासनूच 

वमळू शकते. प्राचीन  कालखंडापासनूच समाजातील मवहलांयया दजािमध्ये अनेक प्रकारच े चढ-उतार वदसनू येतात. ‘‘वेदोत्तर काळात वहदं ू धमि 

शािांमध्ये  मानदंड समजल्या जाणाÚया स्मवृतवाड्.मयात िीस एखाद्या गलुामासारख्े ेेा स्थान वदल्याचे आढळते.’’2 अनावद कालापासनू 

मवहलांचे स्थान समाजायया उदय व पतनासाठी कारणीभतू रावहलेले आह.े मवहलांयया  सक्षमीकरणाची प्राचीन कालखंडापासनूची वाटचाल बघता 

वसंध ुसंस्कृतीयया काळात ती स्वतंत्र्य होती. वतला समाजामध्ये सामावजक प्रवतष्ठा होती या काळात मातकृें वित समाजव्यवस्था अवस्तत्वात होती. पवूि 

वैवदक यगुामध्ये अपाला, गागी, ववश्वतारा, इिंाणी व लोपा या विया मवहलांयया गौरवायया प्रतीक होत्या, परंत ुकालांतराने मनसु्मतृी व्दारे मवहलांना 

भोगवस्तुचा दजाि देण्यात येण,े यज्ञामध्ये शधु्दतेच े , प्रचलन, यज्ञासाठी पतु्ाची आवश्यकता, मवहलांचे शोषण व गुलामवगरीचे समथि न करणाÚया 

अवनष्ठ रुढी, परंपरा  इत्यादी मध्ये मवहलांचा समाजातील दजाि परुुषंेायया तुलनेने दयु्यम स्वरुपाचाच रावहला. समाजातील मातकृें िीत समाज व्यवस्था 

नष्ट होऊन परुुष प्रधान व्यवस्था सरुु झाली.  

मध्ययगुीन काळात परकीय आिमणे वाढली- आवण सरुवक्षत असणारी िी असरुवक्षत झाली. परुुष प्रधान समाज व संस्कृतीत वियांना 

दयु्यम स्थान देण्याचे प्रमाण वाढले. भारतामध्ये एकोवणसाव्या शतकायया उत्तराधाित आवण ववसाव्या शतकायया प्रारंभी महात्मा ज्योवतबा फुले, 

न्यायमतुी रानडे, गोपाळ गणेश आगरकर, महषी कवे इत्यादी समाज सधुारकांनी वियांयया गुलामवगरीववरुध्द आवाज उठवनू मवहलांना परुुषांयया 

बरोबरीने सवि के्षत्ामध्ये समान अवधकारांची मागणी केली व मवहला सक्षमीकरणायया दृवष्टकोनातून महत्वपणूि पावले उचलण्याचे कायि केले. ‘‘ 

ववसाव्या शतकायया प्रारंभीयया वषाित’ लेवडज क्लब, मवहला मंडळ, लेडीज होम क्लास इ. िी संस्था स्थापन  होवू लागल्या. या संस्थामळेु वियांचे 

एकत् येण,े ववचार वववनमय करण,े सधुारणावादी पाऊल उचलणे इ. प्रवतृ्ती अग्रेसर होव ूलागल्या हे मात् वनिःसंशय! ’’3 स्वातंत्र्यायया प्राप्तीनंतर 

मवहलांयया  संरक्षणासाठी व सरुके्षयया दृवष्टने ववववध प्रकारयया कायदयांची वनवमिती करुन वियांयया सक्षमीकरणायया अनषंुगाने महत्वपणूि प्रयत्न सरुु 

झाल.े  

वियांचे दयु्यमत्व नष्ट करण्यासाठी वनमािण झालेली जागतृी आवण विऺयांना त्यांयया खÚयाखÚुया  के्षत्ापयांत जाण्याचा मागि सरुळीत 

करणारी प्रविया म्हणजे िी सक्षमीकरण होय. मवहला सक्षमीकरण ही वलंगभेदावर आधाररत समाजव्यवस्था नष्ट करुन िी-परुुष समानतेवर आधारीत 

नवीन व्यवस्था वनमािण करणारी ही आंतरराष्ट्रीय  प्रविया आहे . समाजामध्ये वियांना उपेवक्षत ठेवणाÚया, त्यांना समाजामध्ये आवथिक, सामावजक 

आवण राजकीय लाभापासून वंवचत ठेवणायया शक्तीमध्ये वैचाररक पररवतिन घडवनू आणने. अश्या प्रवाहाची वदशा बदलणे म्हणजे मवहला सक्षमीकरण 

होय. थोडक्यात मवहला सक्षमीकरण ही वियांचा अवधकार याचा परुस्कर करणारी आवण मवहलांयया ववकासाशी संबंधीत प्रविया आह.े  

भारतीय िी चळवळीचा इवतहास पाहता वसाहवतक कालखंडात इगं्रजी वशक्षणामळेु  सधुारणावादी ववचारांयया भारतीय परुुषांनी सरुु 

केलेल्या सामावजक सधुारणेयया चळवळीमधनु प्रथम िी प्रश्न ऐरणीवर आणला, त्यातूनच िीभान जागतृ झालेल्या  भारतीय वियांनी हळूहळू संघटीत 

होत िी मकु्ती चळवळीयया वदशेने प्रवास सरुु केला. त्यातून अनेक िीया सामावजक सधुारणा चळवळीत कायि करु लागल्या. ‘‘ त्याचबरोबर ‘ िी -

वशक्षण’ हा समाज सधुारणेयया  चळवळीमधला एक महत्वाचा कायििम झाला’’4. 1920 साली वटळकपवि संपले आवण देशायया राजकीय 

वक्षवतजावर महात्मा गांधीचा उदय झाला. गांधीजींयया ववचारात आवण त्यांयया राजकारणातही वियांना प्रथमच महत्वपणूि स्थान वदल ेगेल.े वियांचा 



IJAAR   Vol.2 Issue-11               ISSN – 2347-7075 

81 
मीना संतोषराव फुले 

 

 

ववकास, त्यांची प्रगती आता वेगान ेहोऊ लागली. दसुÚया महायधु्दा नंतर विया मोठया प्रमाणात नोकरीसाठी बाहरे पडल्या. डा  ेक्टरी व्यवसायापासनू 

ते रंगभमूी, वचत्पट , संगीत अशा अनेक के्षत्ात मकु्तपणे संचार करु लागल्या , परुुष जी कामे करतो , ती सवि कामे विया करतांना वदसते. अनेक विया 

सामावजक कायाित स्वतिःला गुंतवतात व त्यासाठी दगुिम प्रदेशात , आवदवासी वकंवा तत्सम असंस्कारीत लोकांत वनभियपणे एकटया देखील राहून 

कायािची धरुा सांभाळतात. पवूीयया काळातील गोदावरी परुळेकर, अनसुयाबाई काळे, ववमलाबाई देशपांडे, डा  े. आनंदीबाई जोशी, पंवडता रमाबाई, 

साववत्ीबाई फुले, सरोवजनी नायडू इवंदरा गांधी तर आजयया काळातील मदर टेरेसा, राणीबंग, साधना आमटें मेधा पाटकर ही अशी धडाडीयया  

कायिकत्र्या वियांची नावे या संदभाित कुणालाही आठवतील. 

 ‘स्वतंत्ता आंदोलनात मवहलांचा सविय सहभाग ह ेमवहला सक्षमीकरणायया वदशेने टाकलेल ेप्रथम पाऊऺल होते. त्यानंतर त्या अनेक 

वेगवेगळया चळवळीत अग्रेसर होत गेल्या . स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर भारत सरकारने अनेक कायदे करुन विऺयांना  त्यांचे अवधकार वमळवनू वदलेत. त्यामळेु  

वियांची  वस्थती व दजाि सधुारण्यात मोलाची मदत झाली. आधवुनक काळात िी-मकु्ती चळवळ जोरात वाढत आहे. या काळात विया आपल्या 

अवधकाराववषयी अवधक जागतृ झाल्या आहते.  

आधवुनक काळात समाजकायि करणाÚया मवहलांचे सक्षमीकरण खरेच झाल ेआहे  काय? असा प्रश्न वनमािण होतो. अलीकडयया काळात 

प्रत्येक जण मवहला सक्षमीकरणाकडे बोट दाखवत आह.े मवहला सक्षमीकरण ही काळाची गरज बनली आह.े भारतीय समाजात  त्यांची स्वतंत्र्य 

भवूमका प्रदान करण्यासाठी भारतातील मवहला सक्षमीकरण आवश्यक आहे. िी सक्षम झाली की, समाजायया संतुवलत ववकासायया मखु्य प्रवाहात ती  

आपोआप सामील होईल. एकवत्त प्रयत्न , साविजवनक बांवधलकी आवण सामावजक ववचारामध्ये अपेवक्षत बदल याबाबींचा ववचार करता मवहला 

सक्षमीकरणाला योग्य अथािने न्याय वदल्या सारखा होईल. एकववसाव्या शतकातील वकंवा कोणत्याही यगुाची प्रगती ही मवहला ववकास आवण 

सक्षमीकरणावर आधाररत आहे. आज आपण भारतीय स्वातंत्र्याचा अमतृ महोत्सवी वषि साजरे करीत आहोत. देशातील मवहला अनेक बाबतीत आवण 

ववववध के्षत्ात सक्षम झाल्या आहते. तरीही शैक्षवणक आवण आवथिक के्षत्ात आजही हवी तेवढी प्रगती झालेली वदसनू येत नाही. त्या दृष्टीने पाऊले 

उचलणे गरजेच ेआहे. समाजात मवहलांना एक नवी दृष्टी देण्यासाठी काही मवहलांचे कायि व कतृित्व नजरेसमोर आणण ेआवश्यक आहे. त्या अनषंुगाने 

पढुील वियांच ेकायि महान आहे. त्यातून मवहलांना समाजकायि करण्याची प्रेरणा वमळेल. आपल्या इवतहासात नेहमी  लढाया, परािम राजकीय दृष्टया 

महत्वायया वाटतात. सामावजक कायाित हौतात्म पत्करणाÚयां कडे इवतहास कमी आकवषित होतात त्या दृष्टीने हा एक प्रयास आह.े  

1) साववत्ीबाई फुले :  

साववत्ीबाईना जाऊऺन आता सव्वाशे वषि झाली . पण त्यांनी केलेले कायि आवण त्यांनी मांडलेले ववचार आजही प्रेरणादायी आहते. 

साववत्ीबाई फुले या भारतीय समाज पररवतिनायया वक्षतीजा वरील एक दैदीप्यमान तारा आहे. मानवी स्वातंत्र्य  आवण हक्क, वैज्ञावनक, दृष्टीकोन, िी-

परुुष समतेचा परुस्कार करुन, वियांयया सक्षमीकरणासाठी आजीवन झटणाÚया , धमाियया नावाखाली सविसामान्य माणसायया शोषणाववरुध्द 

अन्यायाववरुध्द, दैववादाववरुध्द आवाज उठवणाÚया समता आवण मानवतेयया उदात्त तत्वांनी भारलेल्या आवण आवाज दडवल्या गेलेल्या समाजायया 

तळाशी  असलेल्या उपेवक्षतांयया जीवनात प्रबोधणायया  जागतृीची ज्योत जागवणारी एक यगुिी ! अशा अनेक पैलूंनी साववत्ीबाई ज्ञात आहते. 

समाजासाठी  आवश्यक पण अनेकदा न आवडणारे पररवतिन करणाÚऺया, सामाजकायिकत्र्यांची  जात कुळी होती. त्यामळेु त्यांयया कायािला पावहजे 

तेवढी प्रवसध्दी वमळाली नसली तरीही वर उल्लेख केलेल्या के्षत्ाची ओळख समाजात आहे.  

महात्मा जोतीराव फुले यांनी काढलेल्या अस्पशृ्य, िी वशक्षणायया सवि शाळा प्रमखु म्हणनू शाळेवर देखरेख ठेवण्याची कामवगरी 

साववत्ीबाईनी केली. समाजकायि त्या वनष्ठेने करीत. त्यांयया ववषयी लहान थोर साÚऺयांना आदर वाटे. म्हणनूच पवहल्या भारतीय िीवादी ववचारवंत  

ठरल्या. आजवर साववत्ीबाईची ओळख प्रामखु्याने महात्मा जोतीराव फुलेची पत्नी आवण सहकारी अशी झालेली आहे. ती अपरुी आह े त्या एक 

प्रवतभावंत वशक्षणतज्ञ होत्या. त्यांयया ठायी कुशल नेततृ्वाचे अनेक गुण होते त्या उत्तम संघटक होत्या प्रभावी वक्त्या होत्या. पणु्यात मलुीसाठी  पवहली 

शाळा सरुु केली आवण िी वशवक्षका म्हणनू साववत्ीबाई फुले  यांची नेमणकू केली. साववत्ीबाई हयाच भारतातल्या आद्य भारतीय िी वशवक्षका ठरतात. 

ज्या समाजातील मलुा-मलुींची आपण सेवा करतो ते एक समाजकायि असल्यामळेु सनातन्याकडून होणाÚया छळाला त्यांनी जरासधु्दा भीक घातली 

नाही. त्या थोर ववभतूी होत्या. शेतकरी, शेतमजरू दीनदबुळयांची मलेु, स्त्ऱी  समाज आवण शिु- अवतशिु यांयया  सेवेचे कायि असो वकंवा केशवपण, 

बालवववाह प्रवतबंध, ववधवा वववाह, सतीची चाल, बालहत्या प्रवतबंधक गहृ वशक्षण, सामाज सधुारण्याचे ववषय या सविच कायािस साववत्ीबाईचा अधाि 

वाटा आहे. जोतीरावांयया प्रत्येक कायाित त्या तन्मय होऊन सहभागी झाल्या.  

 ‘‘ िी-परुुष समानतेवर भर द्यायचा असल्यामळेु आम्ही वियांना सधु्दा सभासद करुन घेणार आहोत आवण ग्रामीण जनतेच े प्रश्न 

डोळयासमोर ठेवनू काम करणार आहोत असे साववत्ीबाईनी सांवगतले ’’5 असे सांगणाÚया भारतीतील पवहली व्यक्ती िी म्हणजे साववत्ीबाई होय. 

देशायया इवतहासात साववत्ीबाईनी यशस्वी सविसमावेशक समाजसेवा करुन एक थोर अपवूि आवण िांवतकारी परंपरा वनमािण केली. त्यांनी समाजातील 

वियांयया वशक्षणासाठी जे मोलाचे कायि केले ते  आज करणे शक्य नाही. म्हणनूच साववत्ीबाई फुले हया यगुिी , िीवादी ववचारवंत ठरतात.  

2) इांनिरा गाांधी:  

इवतहासात एक पोलादी मवहला म्हणनू गौरन्वीत झालेल्या तपवस्वनी  म्हणजे इवंदरा गांधी ! लहानपणापासून स्वातंत्र्यसंग्राम अगदी जवळून 

पावहल्यामळेु समाजकायािचे धडे आपोआपच वमळत गेले. संघटक कुशलता बालपणापासनूच अंगात होती. आजबुाजयुया सवि मलुांना एकत् बोलावनू 

योजना तयार करुन ‘वानरसेना’ तयार केली. ‘‘1934 साली म वरक पास झाल्यावर नेहरुनी त्यांना गुरुदेव टागोरांयया शांवतवनकेतन मध्ये ठेवले’’6 

त्यामळेु भावी जीवनात अनेक के्षत्ात करतांना संस्काराची वशदोरी येथनूच वमळाली. एकववसाव्या वषी का  ेग्रेसचे सदस्यत्व वमळवनू स्वातंत्र्य 

चळवळीत सिीय भाग घेण्यास त्यांनी सरुवात केली. पढेु वफरोज गांधी सोबत लग्न झाल.े दोघांययाही मनात स्वातंत्र्यायया चळवळीबिल ओढ होती. 

त्यामळेु वैवावहक जीवनाच ेसहा मवहने लोटत नाही तर तुरंुगात टाकण्यात आल.े 1942 मध्ये ‘चले जाव’ आंदोलन सरुु झाल.े इवंदरा गांधीनी पण 
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स्वातंत्र्य लढयात सहभाग घेतला म्हणनू त्यांना तुरंुगात बंवदस्त ठेवण्यात आले. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर फाळणीयया दंगलीत, दंगलग्रस्त भागांना त्यांनी भेटी 

वदल्या. अवतशय जोखमीचे काम आपल्या हुशारीने व वजद्यीने यशस्वी केल.े 

इवंदरा गांधी फक्त राजकीय के्षत्ात कायि करीत नव्हत्या तर शैक्षवणक व सामावजक के्षत्ात देखील त्यांचा सहभाग असायचा. गरीब मलुासाठी 

‘बाल सहयोग’ व वशक्षण सहाय्यक मंडळ ’ स्थापन केल.े िी वशक्षणाला चालना देण्यासाठी िी वशक्षण मंडळ स्थापन केल.े दोन मलुांचे संगोपन 

करतांना त्यांनी समाज कायािकडे कधीही दलुिक्ष होऊ वदले नाही. नेहरुजी पंतप्रधान झाल्यावर  इवंदराजी त्यांयया वचटणीस म्हणनू काम बघत होत्या. 

1959 साली त्यांना कााँग्रेसचे अध्यक्षपद वमळाले, इवंदराजींनी देशाचे उत्तम प्रकारे नेततृ्व केल.े संयकु्त महाराष्ट्रयया वनवमितीत त्यांचा फार मोठा वाटा 

आहे. मुंबई सकट संयकु्त महाराष्ट्रास मान्यता वमळवनू वदली. त्यांयया स्वतंत्र्य वतृ्तीची आवण अचकू वनणिय घेण्यायया कौशल्याची प्रवचती तेव्हा सवाांना 

आली. ‘‘ त्या वनभिय वतृ्तीयया होत्या, राजकारणपटू होत्या, देशपे्रम, त्याग करण्याची तयारी या गुणांमळेु त्या  उत्तम पंतप्रधान झाल्या” राजकारण असो 

वकंवा समाजकारण इवंदरा गांधी कधीही मागे हटल्या नाही. येणाÚया वपढीला त्या सतत प्रेरणादायी ठरल्या.  

3. मिर टेरेसा : 

आपल्या देशात अनेक अलोेैवकक जीव जन्माला आलेत. त्यांनी हया ददुवैी समाजात राष्ट्राचं व देशाच सोनं केलं त्यापैकी एक 

अलौवकक व्यवक्तमत्व आपल्या देशात आलंयं त्यांच नाव मदर टेरेसा. सवि सामान्य लोकांना त्यांचा जीवन परीचय फारसा नाही. त्यामळेु त्यावर प्रकाश 

टाकणे आवश्यक आहे.  

26 आ  ेगष्ट 1910 रोजी एका अल्बेंवनयन कुटंूबात मदर टेरेसांचा जन्म झाला. मदर टेरेसा लहानपणापासनू एकाकी व एकटया राहणाÚया 

होत्या. प्राचीन काळापासनूच परवकय देशांना भारताचे अप्रुंप वाटत आले आहे. वसस्टर, टेरेसांनी जनकल्याणाचे महान कायि भारतात करण्याचे ठरववले 

होते. त्यांनी सविप्रथम आपले कायि बंगाल मध्ये सरुु केल.े ह ेसगळे करीत असतांनाच वसस्टर टेरेसा हया कलकत्ता येथे आल्या. तेथेेे त्यांनी नव्यान े

आयषु्ट्य सरुु केल.े ईश्वरावर त्यांची वनतांत वनष्ठा होती. त्यांना सेवा करण्यासाठी भारताची भवूम योग्य वाटली. त्यांनी ‘वमशनरीज आ  ेफ च ररटी’ या 

संस्थेची स्थापना केली. आपल्या समाजसेवेचे कायि त्यांनी ‘‘ मोत्याचे सरोवर या काव्यमय नावाची एक गवलयछ झोपडपट्टीपासनू केल े’’8 जगाचा  

त्याग करुन चालणार नाही तर गरीबी, अज्ञान, रोगराई यायया ववरोधात लढा दयायला हवा त्यांची त्यांना खात्ी पटली होती, ज्यांच ेकोणी नाही 

अश्यांयया सेवेसाठी जीवन अपिण करायच ेअसे त्यांनी ठरववले. समाजसेवेतूनच ईश्वराकडे जाणारा मागि आहे. ह ेत्या जाणनू होत्या.  

मदर यांनी झोपडपट्टीतील रोड, उपाशी पण उत्साही मलुांना वशकववण्याच ेकायि सरुु केल.े हळूहळू मदतीचा ओघ वाढू लागला. छोटया 

रोपटयांचा वटवकृ्ष होण्यास वेळ लागला नाही. मदर टेरेसा आवण त्यांयया काही वसस्टर यांनी शंभरावर शाळा झोपडपट्टीमध्ये सरुु केल्या. गरीब, अनाथ 

टाकून वदलेली बालके यांची काळजी घेतात म्हणनू त्यांचे सवित् नाव व्हायला लागले. अनाथ बालकांसाठी ‘ वनमिळ वशशभुवन’ सरुु केले. वनराधारांना 

आधार देण े हा त्यांचा धमिच झाला होता. कुष्ठरोग्यांना आश्रम देवनू,जखमा धणेु, त्यावर मलमपट्टी करणे ही कामे तर दररोजची झाली होती. 

कलकत्यायया झोपडपट्टी पासनू सरुु झालेले कायि आता जगभर पसरले आहे. स्वतिःबद्यल वकंवा आपल्या कायािबिल बोलणे त्यांना आवडत नसे. 

त्यांच ेकायिच बोलके होते. त्यामळेु त्यांची जावहरात करण्याची गरज नव्हती. वकतीही अडचणी आल्या तरी घेतलेला प्रकल्प त्या अध्र्यावर सोडत नसत. 

पे्रमपणूि वचकाटी त्यांययात होती.  

1965 साली मदर नी प्रथमच भारताबाहरेही आपल्या संस्थेची शाखा चालू केली होती. जगात अनेक वठकाणी त्यांनी शाळा,अनाथालये  

सरुु केल.े कूष्ठरोगी , मवतमंद, असाध्य रोगांनी ग्रासलेल्या लोकांसाठी ववश्रामधाम व मदत  कें ि सरुु केल.े मदर टेरेसांयया जीवनात सेवा ओपप्रोत भरली 

होती. अश्या या सेवाव्रती तपस्वीनीनेेे 5 सप्टेबर 1997 रोजी जगाचा वनरोप घेतला त्यांयया सेवाकायािने त्या अमर झाल्या.  

निष्कषय : 

मवहला सक्षमीकरणाचा ववचार करता आज कुठेतरी, काही तरी कमी आहे याची जाणीव होते. त्यास दृष्टीने पाऊले उचलणे गरजेच ेआहे. 

भाषणापरुता ववषय न राहता तो समाजात रुजायला हवा तरच खÚया अथािने मवहलांचे सक्षमीकरण होईल. प्रस्ततृ शोधवनबंधात या वतन्ही मवहलांचा 

ववचार करता प्रत्येकींच े के्षत् वेगवेगळे असले तरी समाज कायािचा धागा सारखाच आहे. आपआपल्या के्षत्ात उत्तुंग कायि त्यांनी केल.े मवहला  

सक्षमीकरणाचा ववचार करता येणाÚया अडचणीचा त्यांनी कधीही ववचार केला नाही. आपल्या के्षत्ात त्या सतत कायिरत रावहल्या म्हणनूच समाजाला 

सदैव प्रेरणादायी ठरल्या. असे एकवत्तपण ेया वतन्ही व्यवक्तमत्वाचे कायि कधी समोर आले नाही म्हणनू त्यायया कायिकतृित्वावर प्रकाश टाकण्याचा या 

शोध वनबंधायया रुपाने एक प्रयत्न केला गेला.   

सांिर्य सचूी : 

1) प्राचायि कदम य. ना 

  ववसाव्या शतकातील जगाचा इवतहास-पषृ्ठ ि. 431, फडके प्रकाशन.  

  वकत्ता- पषृ्ठ ि 431 

2) डॉ. वक्काणी वन. आ 

   आधवुनक ववदभािचा इवतहास-  पषृ्ठ क 227, श्री. मंगेश प्रकाशन. 

3) डॉ. आम्हटे गेल  

  जोतीबा फुले आवण िी-मकु्तीचा ववचार - पषृ्ठ ि9, लोकवाड्.मय गहृ  प्रकाशन  

4) डॉ. पांढरे नीला,  

 5) डॉ. तपस्वी सहावसनी  

   भारतायया पोलादी मवहला- श्रीमती इवंदरा गांधी, पषृ्ठ ि 8. सावनका प्रकाशन 

6) मळेु या. वा, 
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7) मजुमुदार लीला, करकररया बयची  

   मदर टेरेसा - पषृ्ठ ि 10, न शनल बुके रस्ट इवंडया 

8) वशदे ताराबाई  
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आधुननक काळातील सनुिक्षीत मनिलाांचे सक्षमीकरण 
 

कु. िुन्यता मधुकर सावांत 

एम.फील समाजशास्त्र ववभाग,डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर मराठवाडा ववद्यापीठ,औरंगाबाद 
 

 

 
प्रस्तावना : 

 प्राचीन काळापासनू वस्त्रयांच्या सामावजक आवण सांस्कृवतक जीवनाचा वेध घेतला असता वस्त्रयांचा दजाा हा परुूषांपेक्षा नेहमीच दयु्यम 

स्वरुपाचा राहीला आहे. वपतसृत्ताक समाजामध्ये तसेच वंशश्रेष्ठत्त्वामध्ये मवहला हीन समजली जात असे. तयांना सावाजवनक जीवनात कोणतेही हक्क 

वकंवा अवधकार वहदं ुसमाजरचनेने प्रदान केलेले नव्हते. तयांनी केवळ चार वभंतीच्या आत ‘चलु आवण मलू’ याच कायाके्षत्रात आपले जीवन जगावेत, 

असा धमााला एक प्रकारे दंडक होता एकंदरीत ववचार केला तर मवहला ही केवळ परुूषांची अवश्रत रावहलेली आह ेव तयांना कोणतयाही प्रकारचा वनणाय 

घेण्याचा अवधकार नव्हता, पररणामी प्राचीन काळापासनू मवहला ही अन्याय आवण अतयाचाराला बळी पडलेली वदसून येते. मात्र 15 ऑगस्ट 1947 

रोजी भारताला इगं्रजांच्या जलुमी राजवटीतून स्वांतत्रय वमळाले आवण स्वांतत्रय, समता, न्याय, बंधतुा या मानवी मलु्यावर आधारीत भारतीय 

राज्यघटना 26 जानेवारी 1950 रोजी भारताने स्वीकारली. 1950 पासनू स्त्री-परुूष असा कोणताही भेदभाव न करता भारतीय संववधानाने मवहलांना 

परुूषांच्या बरोबरीचे अवधकार बहाल केले. 

 भारताने संववधानात लैवगंक समानतेला महत्त्व वदले असनू भारतीय सामावजक व्यवस्थेने मवहला सोबत होणाऱ्या भेदभावात घटनेच्या 

माध्यमातून दरु सारले आह.े ‘‘संववधानातील कलम 15 व 16 मध्ये मवहलांच्या ववकासाकररता धोरणे राबववली गेली आहे.’’ तसेच 1953 ला 

मध्यवती समान कल्याण मंडळ स्थापन करुन मवहलांमध्ये समानतेची भावना वनमााण केली.’’ 

 वेगाने बदलणाऱ्या आजच्या आधुवनक यगुात मवहला सशक्तीकरण वकंवा मवहला सक्षमीकरण हा महत्त्वाचा मदु्दा आहे. सशक्तीकरण वकंवा 

सक्षमीकरण ह ेदोन्ही शब्द सारखेच आहते, एखादा व्यवक्त सक्षम असणे याचा अथा आहे. तो स्वत:चे वनणाय स्वत: घेऊ शकतो आवण कोणाच्याही 

सहाय्यावशवाय जीवन जगू शकतो. 

उनिष््टये : 

 1. वस्त्रयांची ततकालीन वस्थती अभ्यासणे. 

 2. मवहला सक्षमीकरणाची संकल्पना व अथा स्पष्ट करणे. 

 3. आधवुनक काळातील सवुशवक्षत मवहलांची सक्षमीकरणाच्या वस्थतीचा अभ्यास करणे. 

मनिला सक्षमीकरणाचा अथथ : 

 मवहला सक्षमीकरण या शब्दाची ववभागणी केली असता असे म्हणता येईल की, मवहलेला सबल वकंवा सक्षम बनवणारी म्हणजेच 

स्वतवाची जातीत करुन देणारी, तसेच स्वत:च्या व्यक्तीमत्त्वाचा ववकास घडवनू, जागरुकता वनमााण करणारी आवण स्वयं ववकासासाठी प्रवतृ्त करणारी 

संकल्पना आहे. मवहला सक्षमीकरणात मवहला स्वत:च्या आयषु्याबद्दलचा वनणाय स्वत: घेऊ शकतात कारण ज्या वठकाणी मवहलांच्या अवधकराचा 

व्यवक्तश: संबंध येतो तयात सामावजक, आवथाक, राजकीय यासारख्या अनेक के्षत्रातील तयांची समाजाप्रतीची जबाबदारी वनवित होते ज्या वठकाणी 

तयांना ववववध वनणायप्रवियेत सहभागी केल्या जाते तयांना तयांच्या हक्काची व अवधकाराची जाणीव होते तेव्हाच खऱ्या अथााने मवहला सक्षमीकरण 

होईल असे म्हणता येईल.  

मनिला सक्षमीकरणच्या व्याख्या : 

1. ‚एक मानव घटक या अथााने जे स्वातंत्र्य व अवधकार कोणतयाही प्रकारच्या भेदभाव न बाळगता सवासामान्यांना वमळतात तसेच ते 

अवधकार मवहलांना वमळून ते स्वत: वावरणे म्हणजेच मवहला सक्षमीकरण होय. 

2. ‚मवहलांमध्ये सकारातमक मानवसकता घडवनू आणणे म्हणजेच मवहला सबलीकरण होय‛. 

नियाांची तत्कालीन नस्थती : 

 भारतातील पारंपाररक वहदं ुसमाज रचनेमध्ये मवहलांना नेहमीच दयु्यम दजाा रावहलेला आहे. स्त्रीयांना तयांच्या जीवनामध्ये कोणतेही हक्क व 

अवधकार वहदं ुसमाजरचनेने प्रदान केलेले नव्हते. वहदंु धमाातील अनेक बुरसटलेल्या रूढी, प्रथा, परंपरा, चाली-ररती वस्त्रयांच्या क्षमतांना वनबंवधत करत 

होते. 

 आज वनतीला समाज वकतीही ववकवसत झाल्याचे आपण मानत असलो तरी तयाला साक्ष असणाऱ्या इवतहासाला आपण ववसरू शकता 

नाही. प्रबोधनकाळातील सामावजक, राजकीय, धावमाक सधुारणांचा संबंध मवहला सक्षमीकरण प्रवियेशी नक्कीच जोडलेला आह.े 

आधुननक काळातील मनिलाांचे सक्षमीकरण : 

 वेगान ेबदलणाऱ्या आजच्या आधवुनक यगुात मवहला सशवक्तकरण वकंवा मवहला सक्षमीकरण हा महत्त्वाचा मदु्दा आहे. मवहला सक्षमीकरण 

वह वनरंतर चालणारी प्रविया आह.े  

भारतीय राज्यघटनेतील नियाांचे स्थान : 

 डॉ. आंबेडकर यांनी समाज स्वातंत्र्य, समता आवण बंधतुा या वत्रसतु्रीच्या आधारावर राज्यघटना तयार करून नोव्हेंबर 1949 मध्ये 

राज्यघटना भारतीयांना बहाल केली. भारतीय जनतेच्या सवांगीण स्वातंत्र्याच्या परुस्काराच्या मळुाशी समतेची आधारशीला संववधानात करण्यात 

तयाचा हते ुभारतीय समाजात समतेची संकल्पनला रूजववण्याचा होता. म्हणनू तयांनी राज्यघटनेत वस्त्रयांच्या हक्काचे संरक्षण करून परुूषाच्या बरोबरीचे 
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अवधकार बहाल करण्याचा प्रयतन केला. राज्यघटनेच्या कलम 15 मध्ये धमा, जात, वंश, वलंग, जन्मस्थान यावरून भेदभाव करण्यास प्रवतबंध करण्यात 

आला.  

 सद्यवस्थतीत मवहलांचे सक्षमीकरण होण्याकररता शासनाने ववववध प्रकारच ेकाय्रिम हाती घेतलेले वदसनू येते. तसेच ववववध अन्याय आवण 

सतयचाराववरोधात उभे राहण्याची प्रबळ मानवसकता मवहलांची झाली आह.े आजची मवहला ही अबला नसनू सबला झालेली वदसनू येते, नेततृ्त्व 

करण्याची क्षमता वाढीस लागली आहे.  

 मवहलांचा आवथाक स्तर उंचावलेला वदसून येत आह.े 

 ववववध समाजातील मवहलांना आपल्या हक्क आवण अवधकाराची जाणीव झाली. 

 मवहलांना मान सन्मान वमळत आह.े 

 कौशल्यात वाढ झालेली आह.े  

सनुिनक्षत मनिलाांचे सक्षमीकरण : 

 आज एकववसाव्या शतकातल्या वस्त्रयांना राजमागाावरून चालता येत आहे. तयांचे धैया, तयाचे शहानपण तयांचा वनिय, तयाच ेकतृातव आवण 

तयांची तळमळ या सवा गोष्टींचे स्त्रीधन आधवुनक स्त्रीला सक्षमीकरणाने वमळाले आहे. सवुशवक्षत वस्त्रयांचे योगदान हे फार मोठे ठरले आहे.  

 वशक्षणाचा प्रारंभकाळात नाना के्षत्रांत धडाडीने काम करू लागलेल्या अनेक वस्त्रयांनी दाखववलेल े सामावजक भान फार मोलाचे आहे. 

सावाजवनक जीवनात सवा के्षत्रात आतमववश्वासाने आवण वहरररीने पढेु सरसावलेल्या कतृातववान वस्त्रयांनी महाराष्राच्या शैक्षवणक, सामावजक ववकासाला 

जसा हातभार लावला तसाच सांस्कृवतक ववकासालाही लावला आह.े जेव्हा वशकणे हचे बाईसाठी पाप मानले जात होते. तेव्हा वलवहणे वकंवा गाणे 

वकंवा नाचणे यांचा तर ववचारच करता येणे शक्य नव्हते. तरीही लोकवनंदेचा स्वीकार करत सवुशवक्षत मवहलांनी हळूहळू तीही के्षत्रे आपल्या कतृातवाने 

गाजवली. मवहलांनी सक्षमीकरणामळेु मान सन्मान वमळत आहे. कुटंूबावर येणाऱ्या, आवथाक संकटाचा सामना मोठ्या वहमंतीने सवुशवक्षत मवहला 

करताना वदसत आह.े तयामळेु आज तयांची प्रशंसा वाढीस लागलेली वदसते. कौशल्यात वाढ झाली. आज आधवुनक काळात मवहला उद्योजक पढेु येत 

आहे. सावकारी पाशातुन सटुका झालेली वदसनू येते. तयांचा आतमववश्वास वाढला, बचतीची सवय लागली आह.े आजची स्त्री सवुशवक्षत बननू मवहला 

सक्षमीकरणात स्वत:च्या आयषु्याबद्दलचा वनणाय स्वत: घेऊ शकतात. तसेच सामावजक के्षत्रातील ववववध वनणाय प्रवियेत सहभागी होऊ शकतात. 

 वस्त्रयांना कें द्रस्थानी माननू योजनांची वनविती, स्वयंसाहाय्यता बचतटांचा ववकास, यांचा प्रामखु्याने ववचार झाला. तयाच े पररणाम 

अनेकांगांनी वदसनू आले. शासकीय वनमशासकीय यंत्रणामध्ये वस्त्रयांना नोकरीत 30 टक्के आरक्षण वमळाले. स्थावनक स्वराज्य संस्थात 50 टक्के 

आरक्षण वमळाले. मवहला आवथाक ववकास महामंडळाच्य माध्यमातून, महाराष्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अवभयानाच्या माध्यमातून वस्त्रयांना व्यवसाय 

वशक्षण प्रवशक्षणाच्या संधी उपलब्ध झाल्या. कायदेशीर मदतीसाठी राज्य मवहला आयोग स्थापन झाला. स्थावनक स्वराज्य संस्थांच्या (वजल्हा 

पररषद/पंचायत सवमतया व ग्रांमपंचायती) स्व.उतपन्नातील 10 टक्के वनधी स्त्री आवण बालकल्याणासाठी राखनू ठेवण्याची तरतुद करण्यात आली. आज 

भारताची जलद होणारी आवथाक प्रगती लक्षात येते की येतया काही वषाामध्ये भारत मवहला सक्षमीकरणाचे ध्येय साध्य काहीप्रमाणात साध्य झालेले 

आहे. व साध्य करण्यात येईल.  

समारोप : 

 अशाप्रकारे माझ्या संशोधन ववषयात आधवुनक काळातील देशाचे भववतव्य घडववणारी स्त्री आज प्रतयेक के्षत्रात अग्रेसर आह.े मवहला 

सक्षमीकरणामळेु आज मवहलांना तयांच्या हक्क व अवधकाराची जाणीव झालेली आहे व मवहला सक्षमीकरणात आज स्त्री ववववध भवुमकेत वदसनू येत 

आहे व वतची प्रगती आधवूनक काळात वदसनू येते. 
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lkjka’k% 

 lekt  o jk’Vª ds fuekZ.k esa efgykvksa dh Hkwfedk dks ysdj] fparu esa ,d fo”oO;kih cnyko vk;k gS vkSj efgyk fodkl 

o mlds l”kDrhdj.k dks ysdj ,d vuqdwy okrkoj.k cukrk tk jgk gS A efgyk,aWa Hkh bl fparu dh lkFkZdrk fln~/k djus ds fy, 

thou ds gj {ks= esa iq:’kks ls da/ks ls da/kk feykdj viuh varfufgr {kerk dk izek.k ns jgh gS A fQj pkgs og [kfygkuksa esa gkFk cVkus 

dk dk;Z gks ;k yMkdw foekuks dh ik;yV cu lhek j{kk djus dh nkf;Ro gks ;k ekWa ;k ifRu cu x`gLFkh dks laokjus dk {ks= gks A  Hkkjr 

gh ugh bZjku tSls dV~VjiaFkh ns”k esa Hkh efgykvksa dks  iq:’kks ds cjkcj vf/kdkj nsus dh ckr mnkjiaFkh Hkh [kqys eap ls djus yxs gS A 

 vkfFkZd o lkekftd {ks=ks esa ;ksxnku ds ckotwn tc rd jktuhfr esa efgyk dh Hkwfedk lqfuf’pr ugh dh tkrh rc rd 

efgyk dk lokZaxh.k fodkl lEHko ugh gS A blh jktuhfrd Hkwfedk dks efgyk l”kfDrdj.k dk uke nsdj f=Lrjh; iapk;rks esaa efgykvksa 

dh Hkkxhnkjh dks 73 osa o 74 os lafo/kku la”kks/ku }kjk ,d fuf”pr izfrfu/khRo nsdj ,d ,sfrgkfld dne mBk;k x;k gS A mRlkgtud 

rF; ;g gS fd vf/kla[;k efgyk izfrfu/kh;ksa us viuh ldkjkRed o lØh; Hkwfedk us ;g fl/n dj fn;k gS fd os bl {ks= esa Hkh iq:’kksa 

ls de ugh gS A  efgykvksa  dh fLFkrh] vkfFkZd fodkl] jktuhfrd fgLlsnkjh vkSj lkS/nkafrd fopkj/kkjkvksa ls izHkkfor  jgh gS A 

 dqy feykdj efgyk,a bu pqukSfr;ksa dks fLodkj dj jgh gS rFkk foHkhUu jkT;ksa es usrk ds :I esa viuk LFkku cuk jgh gS A 

lkeqnkf;d lgk;rk tqVkus rFkk xzke iapk;r ,ao xzke lHkk dh cSBdksa essa egRoiw.kZ eqn~nks dks mBkus dh fn”kk esa mUgksaus viuk fo”ks’k izHkko 

fn[kk;k gS A  dqN ekeyksa ess ,salk ns[kk x;k gS fd efgykvksa }kjk vk;ksftr xzkelHkk dh  cSBdksa esa vke yksxksa dh Hkkxhnkjh iq:’kks }kjk 

vk;ksftr cSBdks dh vis{kk T;knk jgh gS A vkSj og lQyrkiwoZd izkIr djrs gq, fu.kZ; {kerk dh izfØ;k esa lØh; jgh gS A 

 oSls rks vkt yxrk gS fd L=h&iq:’k esa  cjkcjh LFkkfir gks xbZ gS ijarq tkx:drk dk lrr~ izokg cuk jguk t:jh gS A  

lQyrk ds fy, LokfHkeku dks txkus dh vko”;drk gS A  iafMr usg: us dqN izlaxks esa dgk fd fo/kkulHkk,Wa] uxj ikfydk,aWa] ftyk 

ifj”kn] laln vkfn ds izfrfu/kh;ksa es efgyk dh la[;k 50 fQlnh gksuh pkfg, A  cukZM “kkW dk dFku gS fd egRoiw.kZ txgksa ij ,d 

iq:’k ,d efgyk nksuks dh fu;qDrh gks] mu nksuksa }kjk fn, x, fu.kZ; mfpr o nwjxkeh gksaxs A 

izLrkouk % 

 ^loZgkjk&oxZ rc rd Lora=rk izkIr ugh dj ldrk gS tc rd fd efgykvksa ds fy, iw.kZ Lora=rk izkIr ugh dj ys A  ;fn 

efgykvksa dks jktuhrh esa] lkoZtfud dkeksa esa lfEeyhr ugh fd;k tkrk mUgs jlksbZ dh ?kVu ls ckgj ugh fudkyk tkrk] mUgs cjkcj dk 

ntkZ izkIr ugh gksrk] rc rd okLrfod Lora=rk dh ckr djuk vlaHko gksxk] tuokn dh LFkkiuk djuk Hkh vlaHko gksxk] lektokn dh 

ckr rks nwj A*  &&& ysfuu 

 viuh blh lksp ds dkj.k ysfuu us lcls igys fdlku&etnwjksa ds izR;{k laxBuksa ls vyx efgyk laxBu cukus dh ckr dgh 

Fkh A  tgkW efgyk l{kehdj.k gks lds A 

 Hkkjrh; lafo/kku Hkkjr dks ,d dY;k.kdkjh jkT; crk;k x;k gS ftldk vFkZ gS fd jkT; izR;sd ukxjhd ds dY;k.k ds fy, 

dk;Z djsxk vkSj lekt ds detksj oxksZ vkSj efgykvksa ds mRFkku o fodkl ds fy, fo”ks’k iz;Ru djsxk A  blds vykok lafo/kku ds 

pkSFks Hkkx esa ^^jkT; ds uhfr funsZ”kd rRoksa** dk ftØ fd;k x;k gS tks lh/ks&lh/ks efgykvksa ds vf/kdkj vkSj muds fodkl ls lEcaf/kr gS 

A ysfdu Lora=rk feyus ds ckn Hkh iapk;rks ds fodkl o muesa efgykvks dh Hkkxhnkjh lqfuf”pr djus ds fy, dksbZ [kkl iz;kl ugh 

fd, x, A  iapk;rs xfBr djus dh ctk; dsanz ljdkj us lkeqnkf;d ;kstuk dk;ZØe o jk’Vªh; foLrkj dk;ZØe pyk, A  LFkkuhd 

igydneh dks jk’Vªh; fodkl esa Hkkxhnkj cukus ds fy, rnFkZ lferh;ka] ftuds vf/kdka”k euksuhr lnL; vf/kdkjh gh Fks] ysdhu buesa 

ukSdj”kkgh  dk gh cksyckyk Fkk A  blh igyw dks /;ku esa j[krs gq, dsUnz ljdkj us lkeqnkf;d ifj;kstukvksa ds fy, cyoar jk; esgrk 

dh v/;{krk esa ,d v/;;u lferh xfBr dh A bl lferhus 24 uoEcj] 1957 dks viuh fjiksVZ ljdkj dks lkSi nh A  cyoar jk; 

esgrk lferh us efgykvksa dh Hkkxhnkjh lqfuf”pr djus ds fy, iapk;rks ds rhuksa Lrjksa ijnks efgyk lnL;ksa dks euksuhr  djus dk lq>ko 

fn;k A  efgykvksa dh iapk;rks esa Hkkxhnkjh lqfu”phr djus dk og igyk iz;kl Fkk ysdhu vQlksl fd bu efgykvksa dks fuokZfpr 

lnL;ksa ds :I esa ugh fy;k tkuk Fkk A 

 1971 esa Hkkjr esa efgykvksa dh fLFkrh ij Hkkjr ljdkj us ,d lferh xBhr dh A  blus ^lekurk dh vkSj* f”k’kZd ls viuh 

fjiksVZ esa dgkW&oSls rks efgykvksa dh jktuhfrd Hkkxhnkjh c<h gS] ysfdu muds jktuhfrd :i ls  fuj{kj gksus rFkk jktuhrhd ikfVZ;ksa o 

efgyk laxBuks dh mnklhurk ds dkj.k os viuh jkstejkZ dh leL;kvks ds lanHkZ esa jktuhfrd izfØ;k ij dksbZ [kkl ncko ugh cuk ldh 

A 

 1959 esa cyoar jk; esgrk lferh dh flQkfj”ks dks /;ku esa j[kdj egkjk’Vª esa eqacbZ xzke iapk;r vf/kfu;e rFkk ftyk 

ifj’kn o iapk;r lferh vf/kfu;e ds }kjk rhu Lrjh; iapk;rh jkt O;oLFkk dk mn; gqvk A 1992 esa gq, pqukoksa esa iapk;r ds rhuks 

Lrjksa ij efgykvks dh 30 izfr”kr Hkkxhnkjh dk  izko/kku dj fn;k Fkk A  ;g efgykvksa dh LFkkfu; Lrj ij fu.kZ; ysus dh izfØ;k e sa 

iz”kaluh; dne Fkk A 
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 cyoar jk; esgrk lferh dh fjiksVZ ds nks n”kd ckn v”kksd esgrk v/;{krk es 1977 esa iapk;rh jkt lferh dk xBu gqvk 

ftleas efgykvksa dh Hkkxhnkjh c<kus ds fy, ftyk ifj’kn o eaMy iapk;r Lrj ij pquko esa vf/kdre er izkIr djus okyh nks 

efgykvksa dks lnL; cukus dh flQkjh”k djrs  gq, efgyk pquko ugh yMrh  tks nks efgykvksa dk lg;kstu djus dk izko/kku fd;k A 

 73] 74 os lafo/kku la”kks/ku dh /kkjk 243&?k ds vuqlkj izR;sd iapk;r esa  izR;{k fuokZpu }kjk Hkjs tkus okys LFkkuks dh  

dqy la[;k ds ,d&frgkbZ vU; in eghykvksa ds fy, gS A bl la”kks/ku ls Lok;Rr laLFkkvksa dk ntkZ fn;k gS A  vkfFkZd fodkl o 

lkekftd U;k; dh ;kstuk, cukus dk ftEek] ftlesa lafo/kku dh 11 oh vuqlwph esa lqfpc/n 29 fo’k; Hkh “kkehy gS A bl izdkj 

efgyk, vius {ks=ks ds vkfFkZd fodkl o lkekftd U;k; dh ;kstuk, cuk,axh A ;gka ;g crkuk mfpr gS dh oSls rks efgyka, laiw.kZ 

;kstuk,a cuk,axh ysdhu vuqlwfp&2 esa tks 29 fo’k; gS] muesa efgyk ,ao cky dY;k.k] LokLFk o LoPNrk] vLirky&izkFkfed vkjksX; 

lsok rFkk vkS”k/kky;] ifjokj dY;k.k] lekt dY;k.k] f”k{kk  vkfn ,sls fo’k; gS tks izR;{k :ils efgykvksa ls lacaf/kr gS A 

mn~ns”k% 

 efgykvksa dh jktuhfrd fodkl tkuus ds fy, efgykvksa dh n`f’V ls rhu ckrks ij viuk /;ku la”kks/ku v/;;u esa dsanzhr 

fd;k gS A 

1- lekurk ds fy, laosnu”khyrk 

2- jkT; vkSj lekt O;oLFkk dks izHkkfor djus dh {kerk 

3- jkT; O;oLFkk dh bdkb;ksa ls efgykvksa dk laca/k- 

bu vk/kkjksa ij fd;k tkus okyk fo”ys’k.k efgykavks ds jktuhfrd fodkl ds Lrj dks vlarks’ktud fLFkrh esa crkrk gS A  fo”o dk 

bfrgkl vkSj fo”o ds izxfr”khy ns”kks dh jktuhfrd] lkekftd ,ao vkfFkZd izxfr bl ckr dk izek.k gS fd fdlh Hkh ns”k dh okafNr 

izxrh ds fy, ml ns”k dh efgykvksa dh Hkkxhnkjh vko”;d ,ao egRoiw.kZ gS A  D;k dkj.k jgk gS fd la;qDr jk’Vª la?k dh eglHkk }kjk 

?kks’khr varjjk’Vªh; efgyk o’kZ ,ao efgyk n”kd 1990&2000 dh lekIrh rd Hkh laEiw.kZ dk;kZRed “kDrh esa efgyk dk;ZdrkZvksa dh 

la[;k de jgh gS A  fo”o dh vk/kh “kfDr ,ao {kerk gksus ds ckotwn jktfufrd] lkekftd] vkfFkZd ,ao lkaLd`frd {ks=ks esa efgykvks dh 

Hkwfedk] mudh de Hkkxhnkjh rFkk detksj fLFkrh ij vkSj lgHkkxhrk ij iz”ufpUg ;Fkkor yxk gqvk gS A D;k dkj.k gS fd Hkkjrh; 

jktfurh esa efgykvksa ds fy, fdlh izdkj dk izfrca/k u gksus ds ckotwn Hkh os Hkkjr ds vke pqukoks esa cgqr de la[;k esa Hkkx ysrh gS 

rFkk tks Hkkx ysrh gS] oks izkFk% jktfufrdh maph dqlhZ rd igqpus vFkok mls izkIr djus esa  vleFkZ jgrh gS A iq:’k iz/kku lekt esa 

gekjs ns”k esa dSls feysxk mUgs ;g vkf”k;kuk] og tehu] og vkdk”k vc rd ?kj esa cSBdj mUgksus ftu iq:’kks dks ;ksX; cuk;k os gh 

mUgs ns”k dk izfrfu/khRo vklkuhls ugh djus nsrs A  ;fn ,slk ugh gksrk rks efgyk vkj{k.k dh vko”;drk D;ksa gksrh \ gesa gekjs ns”k dh 

efgykvksa ds mRFkku ds fy, bu lc ckrks dks lkspuk gksxk A 

Hkkjr dh efgykvksa dh jktfufrd fØ;k”khyrk dks tkuus ds fy, ;nh ge Hkkjr ds izkfpu bfrgkl dk v/;;u dj ldrs gS A  

Hkkjr ds Lokf/kurk vkanksyu esa egkRek xka/kh dh fo”ks’k izsj.kk ,ao izksRlkgu ls efgyk,Wa ns”k ds jktfufrd {ks= esa vkxs vkbZ A  ijarq nq%[k 

bl ckr dk gS fd mUgs vc rd Hkh lekt esa lekurk ds vf/kdkj ugh feys gS A  jktfufrd fodkl ds eq[; :i ls pkj i{k gS A 

jktfufrd tkx:drk] jktfufr Hkkxhnkjh] jktfufrd usr`Ro izkIr djuk ,ao usr`Ro izkIr dj fu.kZ;ksa dks izHkkfor djuk rFkk fn”kk nsuk A 

Hkkjr ds lafo/kku esa la”kks/ku djds vc Hkkjr esa Lo”kklu esa efgykvksa dks vkj{k.k iznku dj jktfufrd fodkl ds fy, jkLrk cuk 

fn;k gS A bl jkLrs ij pyuk vkSj mlesa vkxs c<uk gS A  efgykvksa dks vius vf/kdkjks dks okLrfod :i ls izkIr djus ds fy, vc 

Loa; dks leFkZ vkSj tkx:d gksuk gksxk A  Hkkjfr; jktfurh esa fØ;k”khyrk ekxZ [kkstus dk iz;kl djuk] ftlls fd ns”k dk lgh fodkl 

gks lds A 

 Hkkjr dh efgykvksa dks tks dkj.k mUgs jktfufr ls nwj j[kk jgs gS  

Hkkjrh; lkekftd lajpuk] efgykvksa esa ladkp] ckyd vkSj ckfydkvks esa HksnHkko] uSfrdrk dk nksgjk ekin.M] efgykvksa dh vkfFkZd 

ijkf/kurk] efgykvksa esa vlqj{kk dk Hk;] foHkhUu jktfurhd nyksa esa lRrk izkIrh ,ao LokFkZ dh nwf’kr izo`Rrh] lekt esa uSfrdr k dk 

vHkko] Hkkjr esa [kfpZyh pquko iz.kkyh] efgykvksa esa jktfufrd tkx:drk dk vHkko vknh- 

 efgykds fy, jktfufrd lq/kkj 

1- vkt vko”;drk gS fd jktfufrd tkx:drk mRiUu djus ds fy, loZizFke lekurk ij vk/kkjhr lkekftd lajpuk dk xBu fd;k tk;s 

A 

2- efgykvksa dks vkfFkZd :i ls vkRefuHkZj cukuk gksxk A muesa lkgl] R;kx vkSj fuHkhZdrk dh Hkkouk dk fodkl djuk gksxk A 

3- ifjokj vkSj lekt esa L=h&iq:’k nksuks ,d&nqljs ds lg;ksx ls vius nkf;Roks dk fuokZg djs] ;g Hkkouk fodlhr djuh gksxh A 

4- efgykvksa dks ek= dkuwuh vf/kdkj iznku djus ls leku vf/kdkj dk mi;ksx ugh dj ikrh A  vko”;drk gS dh lekt esa lkekftd 

ifjorZu gks] lekt dk utfj;k cnyuk gksxk ,ao efgykvksa dks vius ekufld fguHkkouk dk vUr djuk gksxk A 

5- Hkkjrh; lekt esa efgykvks dks iq:’kks ds leku Lrj ij ykus rFkk mudk fodkl djus ds fy, Hkkjr esa lekt ,ao ljdkj nksuks dks gh 

leku :i ls lg;ksx djuk gksxk A 

     vr% ;g Li’V gS dh efgyk ml eqdke ij igqWapsxh] ;fn og lkekftd&vkfFkZd vk/kkj izkIr dj ys A  vko”;drk bl ckr 

dh gS fd efgykvksa esa jktfufrd tkx:drk mRiUu djus esa iq:’k iz/kku lekt ,ao jktusrkvks dks lg;ksx nsuk gksxk A  nksuks dks le; 

ds cnyrs ijhos”k ds vuq:i vius vkidks <kyuk gksxk A vr% efgykvksa dh jktfufr esa okLrfod Hkkfxnkjh lqfu”phr djus gsrw efgykvk s 

esa tkx:drk ykuk ,ao mUgs usr`Ro ds fy, f”kf{kr djuk vko”;d gS A 
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fu’d’kZ% 

efgykvksa dh Hkkxhnkjh ds Lrj rFkk xq.koRrk es o`/nh gsrw rFkk {ks= dh leh{kk djus ds fy, laLFkkxr ra= dh vko”;drk dks 

Lohdkj djuk pkfg, A efgykvksa dks vf/kdkj laiUu cukus ds fy, mfpr uhfr;ksa ,ao dk;ZØeksa] fofHkUu Lrjks ij laLFkkxr ra=ks rFkk 

i;kZIr foRrh; lalk/kuks ds tfj, ,d mi;qDr okrkoj.k dk fuekZ.k fd;k tkuk pkfg, A  efgyk,Wa pqukSfr;ks dks fLodkj dj jgh gS rFkk 

foHkhUu jkT;ksa es usrk ds :i esa viuk LFkku cuk jgh gS A  efgykvksa dh  vf/kdkj laiUurk ds fy, mudh vkthfodk lg< djuk] 

etcwr cukuk egRoiw.kZ gS A 
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पुरूष प्रधान ससं्कृती व महहलांचे सक्षमीकरण 
 

कु. द्वारकादास रंगनाथ राकडे 

एम. ए. समाजशास्त्र विभाग, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर मराठिाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद 

 

 

प्रस्तावना : 

 भारतातील पारंपाररक वहदंु समाज रचनेमध्ये परुूषांना नेहमीच प्रथम दजाा ि मवहलांना दयु्यम दजाा रावहलेला आहे. वपतसृत्ताक समाजामध्ये 

तसेच िंशश्रेष्ठत्तामध्ये मवहला वहन समजली जात असे. परुूषप्रधान संस्कृती आवण त्यामध्ये वस्त्रयांच्या अत्याचाराच्या घडत असलेल्या घटना यामध्ये 

िारंिार िाढ होतांना वदसनू येत होती. स्त्रीची ‘चलु आवण मलु’ म्हणनू रावहलेली भवूमका आजही 21 व्या शतकामध्ये आपल्याला बदलेली वदसनू 

आली नाही. सामावजक ि अन्यायाने ग्रस्त असलेल्या स्त्री विषयक समस्या सोडविण्याचे प्रयत्न राष्ट्रीय, राज्यशास्त्रीय ि वजल्हा पातळीिर अनेक 

सामावजक संस्था ि चळिळी करीत असल्याचे आपल्याला वदसनू येतात.  

उहिष््टये : 

1. परुूषप्रधान संस्कृतीचा अभ्यास करणे.  

2. परुूषप्रधान संस्कृतीमधील स्त्रीयाच्या वस्थतीचा अभ्यास करणे. 

3. मवहला सक्षमीकरणाची संकल्पना अथा स्पष्ट करणे.  

4. मवहला सक्षमीकरणाच्या वस्थतीचा अभ्यास करणे. 

पुरूषप्रधान ससं्कृती सकंल्पना व अथथ : 

 स्त्री ि परुूष दोघे वमळून एकत्र येऊन समाज तयाला झाला. अथाातच दोघांचेही महत्त्ि समानच असायला हि े पण परुूषसत्ताक 

अिस्थेमधील स्त्रीला वमळाणारे स्थान वतचा दजाा, वतला प्राप्त होणारे स्िातंत्र्य, अवधकार यामध्ये असमानता आढळून येते.  

 ‘परुूषप्रधान’ संस्कृतीत वलंगभािाची जडणघडण परुूषांना झकुते माप देणारी असते आवण तुलनेत वस्त्रयांना पक्षपाताला अवधक तोंड दयािे 

लागते. परुूष कुटंूबप्रमखु, परुूषाकडे मालमत्तेची मालकी, लग्न झाल्यािर वस्त्रयांनी सासरी जाण,े वपतिृंशीय व्यिस्था ह्या समावजक प्रविया आपली 

समाजव्यिस्था परुूषप्रधान असल्याचे दशाितात कुटंूबातील घटक व्यक्तींिर वपत्याची िा िडीलधाऱ्या परुूषाची अवधसत्ता असणारी कुटंूबाची संघटना 

म्हणजे वपतसृत्ताक कुटंूबपद्धती वपतसृत्ताक कुटंूबपद्धतीध्ये जस े वपत्याची िा िडीलधाऱ्या परुूषाची अवधसत्ता असते तसेच परुूषप्रधान संस्कृतीमध्ये 

परुूषांचा महत्त्िाचे स्थान होते ि आह.े परंपरेने जी समाजव्यिस्थेची रचना झाली आहे. त्या व्यिस्थेला वस्त्रयांना दयु्यम स्थान, कवनष्ठ दजाा वमळाला. 

मात्र अवलकडे शैक्षवणक विकासातूनच सिा के्षत्रात वस्त्रया काम करू लागल्या आहते.  

पुरूषप्रधान ससं्कृतीमधील हियांची हस्थती : 

 परुूषप्रधान संस्कृतीमध्ये वस्त्रयांचा दजाा दयु्यम, कवनष्ठ प्रतीचा होता. स्त्री ि परुूष याची शारीररक ि मानवसक वभन्नता हा जरी जीिशास्त्रीय 

स्िरूपाची असली तरी सामावजक स्तरािर वतला या वलंगभेदािर आधाररत िागणकू वमळू लागली. स्त्री-परुूष असमानता हा मळेु मदु्दा धरून वतला 

सिाच के्षत्रात कमीपणा प्राप्त झाला. दयु्यम स्थान प्राप्त झाल.े परंत ुहे दयु्यम स्थान ह ेअन्यायी विषमतेिर आधाररत असल्याने याविरूद्ध स्त्रीत्िाच ेदयु्यम 

स्थान नाकारून माणसू म्हणनू व्यक्ती म्हणनू समाजात स्थान वमळविण्यासाठी वतचा प्रयत्न सरुू झाला. या व्यिस्थेमध्ये वतला वतचे स्ित:चे स्थान वनमााण 

करण्याची गरज भासु लागली ि यातूनच स्त्रीिादाचा जन्म झालेला वदसतो.  

 ‘िीवाद’ म्हणजे स्त्री-परुूष समानतेसाठीचा लढा स्त्रीला वतच े गरजेचे विकासाचे स्िातंत्र्य प्राप्त करण्यासाठीचा लढा एकूणच 

समाजव्यिस्थेमध्ये परुूषांप्रमाणे सिा स्तरािर वतची गुणित्ता, कायाक्षमता वसद्ध करण्यासाठी वतला वतचे अवस्तत्ि एक व्यक्ती म्हणनू स्थान 

वमळविण्याच्या दृवष्टने सिासमािेशक मांडणी ि वतचा अभ्यास म्हणजे स्त्रीिाद होय.  

िीवादी हवचारप्रहियेतून महहला सक्षमीकरण : 

 परुूषप्रधान संस्कृतीमध्ये स्त्रीने ‘चलु आवण मलु’ एिढेच सांभाळािे, वतचे कायाके्षत्र तेिढेच आह,े वतला कोणताही वनणाय घेण्याचा 

अवधकार नव्हता ि नाही. धावमाक अवनष्ठ चालीररतींच्या बंधनात ती जीिन जगते. वतला वशक्षण नाकारले गेल.े गुलामासारखे स्थान वतला देण्यात 

आले. बालवििाह, सतीप्रथा, बुरखापद्धती अशा प्रकारे वतच्या मनाविरूद्ध, सक्ती करून, वतच्यािर अन्याय अत्याचार केल ेजात. या सिंविरूद्ध स्त्रीिादी 

भवूमका उभा राहताना वदसते. मळुातच परुूषाप्रमाणेच स्त्रीसदु्धा  एक व्यक्ती आह.े ज्यापद्धतीने स्ित:चा विकास करण्यासाठी परुूष प्रयत्नशील असतो 

तसेच व्यक्ती म्हणनू स्त्रीने स्ित:चा विकास साधण्यासाठी जे-जे आिश्यक आहे. ते-ते प्राप्त करण्यासाठी स्ित: प्रती स्िातंत्र्याची मागणी करणे आिश्यक 

आहे ि म्हणनूच स्त्रीिदी विचार स्त्री स्िातंत्र्याच्या अवधकाराचा परुूस्कार करताना वदसतात ि त्यातुनच स्त्री सक्षमीकरणाचा विकास झालेला वदसनू 

येतो.  

 ‚मवहलांमध्ये सकारात्मक मानवसकता घडिनू आणण े म्हणजेच मवहला सिलीकरण होय.‛ आजची मवहला ही अबला नसनू सबला 

झालेली वदसनू येते.  

महहला सक्षमीकरणाची सकंल्पना व अथथ : 
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 मवहला सक्षमीकरण ही वनरंतर चालणारी प्रविया आह.े प्रत्येक मवहलेला स्ित:च्या विकासासाठी वतचे नेततृ्त्ि, कततृ्ि उभ े राहण्यासाठी 

संधी उपलब्ध करून देणे तसेच स्त्री ही स्िािलंबी बनण्यासाठी वतला आवथाक, सामावजक, शैक्षवणक, सांस्कृवतक मदत करणे वतला मानवसक आधार 

देऊन वतच्यातील आत्मविश्वास जागतृ करणे म्हणजे ‘मवहला सक्षमीकरण’ होय. 

 भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून खऱ्या अथााने स्त्रीला समता, स्िातंत्र्य आवण समानतेची संधी उपलब्ध करून वदली असल्याचे 

आपल्याला वदसनू येतो. 

महहला सक्षमीकरण : 

 िेगान ेबदलणाऱ्या आजच्या आधवुनक यगुात मवहला सशवक्तकरण वकंिा मवहला सक्षमीकरण हा महत्त्िाचा मदु्दा आहे. मवहला सक्षमीकरण 

ही वनरंतर चालणारी प्रविया आह.े  

भारतीय राज्यघटनेतील हियांचे स्थान : 

 डॉ. आंबेडकर यांनी स्ितंत्र्य, समता आवण बंधतुा या वत्रसतु्रीच्या आधारािर राज्यघटना तयार करून नोव्हेंबर 1949 मध्ये राज्यघटना 

भारतीयांना बहाल केली. भारतीय जनतेच्या सिांगीण स्िातंत्र्याच्या परुस्काराच्या मळुाशी समतेची आधारशीला संविधाना करण्यात त्याचा हतेु 

भारतीय समाजात समतेची संकल्पना रूजविण्याचा होता. म्हणनू त्यांनी राज्यघटनेत वस्त्रयांच्या हक्काच ेसंरक्षण करून पुरूषाच्या बरोबरीच ेअवधकार 

बहाल करण्याचा प्रयत्न केला. राज्यघटनचे्या कलम 15 मध्ये धमा, जात, िंश, वलंग, जन्मस्थान यािरून भेदभाि करण्यास प्रवतबंध करण्यात आला.  

 आज एकविसाव्या शतकातल्या वस्त्रयांना राजमाािरून चालता येत आहे. त्याचे धैया, त्याच ेशहाणपण, त्यांचा वनश्चय त्याने कतुात्त्ि आवण 

त्यांची तळमळ या सिा गोष्टींचे स्त्रीधन आधवुनक स्त्रीला सक्षमीकरणाने वमळाल ेआह.े 

महहला सक्षमीकरणाची आवश्यकता : 

 समाजाच्या जडणघडणीत स्त्रीचे योगदान महत्त्िाचे आहे. थोर विचारिंत प्लेटोने स्त्रीयांना राज्याची आधी शक्ती मानले होते. आज कुटंूब, 

समाज, राष्ट्र ि जगाच्या विकासासाठी स्त्री सक्षमीकरणाचे महत्त्ि पटू लागले आह.े  

 1975 साली आंतरराष्ट्रीय ‘स्त्री िषा’ जाहीर केल ेगेल ेत्यांनतरचे दशक स्त्री दशक’ म्हणनू जगभर मानले गेल.े भारताने 2001 ह ेिषा मवहला 

सबलीकरण िषा म्हणनू साजरे केल.े िास्तविक समाजातील वनम्मी लोकसंख्या स्त्रीयांची असनू समाजाच्या जडणघडणीत वतचे योगदान महत्त्िाचे आह.े 

परंतु समाजात परुूषप्रधान व्यिस्थेमळेु स्त्रीला नेहमीच दयु्यम स्थान देण्यात आले आह.े मध्ययगुीन कालखंड तर स्त्री िगााच्या दृष्टीने अवतशय भयंकर 

समजला जातो. आधवुनक यगुातही परूुष मंडळी स्त्रीला दयु्यम समजतातच परंत ुस्त्रीदेखील स्ित:ला वहन लेखते. शतकानशुतकाच्या गुलामवगरीमळेु 

महान शक्ती असणाऱ्या स्त्रीची शक्ती सबलीकरणाची आिश्यता वनमााण झाली आहे.  

 सद्यवस्थतीत मवहलांचे सक्षमीकरण होण्याकररता शासनाने विविध प्रकारच े कायािम हाती घेतलेले वदसनू येते. सक्षमीकरणामळेु विविध 

अन्याय आवण अत्याचाराविरोधात उभ ेराहण्याची प्रबळ मानवसकता मवहलांची झाली आहे. वतच्यात नेततृ्ि करण्याची क्षमता िाढीस लागली आहे. 

महहला सक्षमीकरणाचा पररणाम : 

 मवहला सक्षमीकरणामळेु मवहलांचा आवथाक स्तर उंचािलेला वदसनू येत आह.े  

 विविध समाजातील मवहलांना आपल्या हक्क आवण अवधकाराची जाणीि झाली. 

 मवहलांना मान सन्मान वमळत आह.े 

 कौशल्यात िाढ झालेली आह.े 

 वशक्षणाच्या प्रारंभकाळात नाना के्षत्रात घडाडीने काम करू लागल्या आहते. 

 वस्त्रयांना कें द्रस्थानी माननु योजनांची वनवश्चती, स्ियं साहाय्यता बचतगटांचा विकास, यांचा प्रामखु्याने विचार झाला, त्याच ेपररणाम अनेकांगांनी वदसनू 

आले.  

समारोप : 

 अशा प्रकरे परुूषप्रधान संस्कृती ि मवहला सक्षमीकरण या संशोधन विषयात देशाचे भवितव्य घडविणारी स्त्री आज प्रत्येक के्षत्रात 

परुूषांबरोबर खांद्याला खांदा देऊन अग्रेसर आह.े मवहला सक्षमीकरणामळेु आज मवहलांना त्यांच्या हक्क ि अवधकाराची जाणीि झालेली आहे ि 

वतची प्रगती आधवुनक काळात 100 टक्के नसनू परंतु 70 टक्के आज स्त्री विविध भवुमकेत वदसनू येत आह.े 
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प्रस्तावना  :  

आज ममतीला समाज मकतीही मवकमसत झाल्याचे आपण मानत असलो तरी त्याला साक्ष असणाऱ्या इमतहासाला आपण मवसरू शकत 

नाही. प्राचीन काळापासनू मियाांच्या सामामजक आमण साांस्कृमतक जीवनाचा वेध घेतला असता मियाांचा दजाा हा परुूषापेक्षा नेहमीच दयु्यम स्वरूपाचा 

रामहला आह.ेमपतसृत्ताक समाजामध्ये तसेच वांशश्रेष्ठतामध्ये ममहला महन समजली जात असे. त्याांना सावाजमनक जीवनात कोणतेही हक्क मकां वा 

अमधकार महांदू समाजरचनेने प्रदान केलेलेेे नव्हते. त्याांनी केवळ चार मभांतीच्या आत ‘ चलु आमण मलू’ याच कायाके्षत्रात आपले जीवन जगावेत, असा 

धमााला एक प्रकारे दांडक होता. एकां दरीत मवचार केला तर ममहला ही  केवळ परुुषाांची अमधन रामहलेली आह ेव त्याांना कोणत्याही प्रकारचा मनणाय 

घेण्याचा अमधकार नव्हता. पररणामी प्राचीन काळापासनू ममहला ही अन्याय आमण अत्याचाराला बळी पडलेली मदसनू येते. 

 परुूषप्रधान सांस्कृती आमण त्यामध्ये मियाांच्या अत्याचाराच्या घडत असलेल्या घटना यामध्ये वारांवार वाढ होताांना मदसनू येत आहे. बऱ्याच प्रमाणात 

िीची ‘चलु आमण मलू’ म्हणनू रामहलेली भमूमका आजही २१ व्या शतकामध्ये आपल्याला बदललेली मदसनू येत नाही. सामामजक व अन्यायाने ग्रस्त 

असलेल्या िी मवषयक समस्या सोडमवण्याचे प्रयत्न राष्ट्रीय, राज्यस्तरीय व मजल्हा पातळीवर अनेक सामामजक सांस्था व चळवळी करीत असल्याचे 

आपल्याला मदसनू येते. 

पुरुषप्रधान ससं्कृती व सकंल्पना व अथथ : 

िी व परुुष दोघे ममळून एकत्र येऊन समाज तयार झाला अथाातच दोघाांचेही महत्त्व समानच असायला हवे. पण, परुुषसत्ताक अवस्थेतील 

िीला ममळणारे स्थान मतचा दजाा, मतला प्राप्त होणारे स्वातांत्र्य, अमधकार यामध्ये असमानता आढळून येते. 

‘परुुषप्रधान सांस्कृतीत’ मलांगभावाची जडणघडण परुुषाांना झकुते माप देणारी असते आमण तुलनेत मियाांना पक्षपाताला अमधक तोंड द्याव ेलागते. परुूष 

कुटुांबप्रमखु परुूषाांकडे मालमत्तेची मालकी, लग्न झाल्यावर मियाांनी सासरी जाण,े मपतवृांशीय व्यवस्था या सामामजक प्रमिया आपली  समाज व्यवस्था 

परुूषप्रधान असल्याचे दशावतात. कुटुांबातील घटक व्यक्तींवर मपत्याची व वमडलधाऱ्या परुूषाांची अमधसत्ता असणारी कुटुांबाची सांघटना म्हणजे 

मपतसृत्ताक कुटुांब  पद्धती, मपतसृत्ताक कुटुांब पद्धतीमध्ये जस े मपत्याची वा वमडलधाऱ्या परुूषाांची अमधसत्ता असते तसेच परुूषप्रधान  सांस्कृतीमध्ये 

परुूषाांचे महत्त्वाच ेस्थान होते व आहे. परांपरेने जी समाज व्यवस्थेची रचना झाली आहे. त्या व्यवस्थेला मियाांना दयु्यम स्थान, कमनष्ठ दजाा ममळाला. 

मात्र, अमलकडे शैक्षमणक मवकासातूनच सवा के्षत्रात मिया काम करू लागल्या आहते. 

पुरूषप्रधान ससं्कृती व हियांची तत्कालीन हस्थती :  

परुूषप्रधान सांस्कृतीमध्ये मियाांचा दजाा दयु्यम, कमनष्ठ प्रतीचा होता.  िी व परुूष याांची शारररीक व मानमसक मभन्नता हा जरी जीवशािीय 

स्वरूपाची असली तरी सामामजक स्तरावर मतला या मलांगभेदावर आधाररत वागणकू ममळू लागली. िी-परुूष असमानता हा मळू मदु्दा धरून मतला 

सवाच के्षत्रात कमीपणा प्राप्त झाला. दयु्यम स्थान प्राप्त झाले. परांत,ु ह ेदयु्यम स्थान ह ेअन्यायी मवषमतेवर  आधाररत असल्याने यामवरूद्ध िीत्वाच ेदयु्यम 

स्थान नाकारून माणसू म्हणनू व्यक्ती म्हणनू  समाजात स्थान ममळमवण्यासाठी मतचा प्रयत्न सरुू झाला. या व्यवस्थेमध्ये मतला मतचे स्वत:चे स्थान 

मनमााण करण्याची गरज  भासू लागली व त्यातूनच िीवादाचा जन्म झालेला मदसतो. 

िीवादी हवचार प्रहियेतून महहला सक्षमीकरण  : 

गेली अनेक वषा िी ही प्रामखु्याने घर-दार  बघणारी, आल्या गेल्याचे बघणारी अशी होती. पण, गेल्या २०-२५ वषाात मिया मोठ्या सांख्येने 

सामामजक, आमथाक मवश्ाांमध्ये आपलां केवळ अमस्तत्व मसद्ध करू लागल्या आहते. या प्रगतीच्या आड िीला समाजात पवूी मदला जाणारा दयु्यम दजाा  

आड येतो. धाममाक, अमनष्ठ चामलररतीच्या बांधनात ती जीवन जगते. मतला परुुषप्रधान सांस्कृतीमध्ये खपु सारे बांधने होती. चलु-मलू एवढेच साांभाळावे, 

मतचे कायाके्षत्र तेवढेच आह,े मतला कोणताही मनणाय घेण्याचा अमधकार नव्हता. काही मठकाणी अजनू अमधकार नाही. मतला मशक्षण नाकारले गेल.े  

गुलामासारखे स्थान मतला देण्यात आले. या सवाांमवरूद्ध िीवादी भमूमका उभा राहताना मदसते. िीने स्वत:चा मवकास साधण्यासाठी जे- आवश्यक 

आहे, ते-ते प्राप्त करण्यासाठी स्वत:प्रती स्वातांत्र्याांची मागणी करणे आवश्यक आहे म्हणनूच िीवादी मवचार िी स्वातांत्र्याचा अमधकाराचा परुस्कार 

करताांना मदसतात. त्यातूनच िी सक्षमीकरणाचा मवकास झालेला मदसनू येतो. आजची ममहला ही अबला नसनू ती आता सबला झालेली मदसनू येते. 

महहला सक्षमीकरणाचा अथथ :  

  ममहलाांमध्ये सकारात्मक मानमसकता घडवनू आणण े म्हणजेच ममहला सबलीकरण होय. एक मानव घटक या अथााने जे स्वातांत्र्य व 

अमधकार कोणत्याही  प्रकारचा भेदभाव न बाळगता, सवासामान्याांना ममळतात तसेच ते अमधकार ममहलाांना ममळून ते स्वत: वापरणे म्हणजेच ‘ममहला 

सक्षमीकरण’ होय. 

शासनाच्या साथीने महहला सक्षमीकरण :  

१. मनराधाराांसाठी शासनाचा आधार 

२. बामलका समदृ्धी योजना 

३. इांमदरा गाांधी ममहला सांरक्षण योजना 
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४. देवदासी पनुवासन योजना 

५. ममहलाांसाठी व्यावसामयक प्रमशक्षणाची योजना 

६. सवुणा जयांती ग्राम स्वयांरोजगार योजना 

७. ममहला बचत गट 

या ममहलाांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य शासन नेहमी सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवनू वेगवेगळ्या मागााने त्याांना मदत करत असते. ममहला 

स्वावलांबी व स्वयांपणूा व्हाव्यात, त्याांचा मवकास व्हावा, त्या जोमाने मवकास कामाांत सहभागी व्हाव्यात, याेासठी शासन अनेक योजना राबमवत आह.े 

ममहला बचत गट, सवुणा जयांती ग्राम स्वयांरोजगार योजना आदी मवमवध योजना वेगवेगळ्या मवभागामार्ा त राबमवल्या जातात. यामशवाय सवा समावेश 

असे ममहला धोरणही राबमवण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्रातील सवा मवद्यापीठात व महामवद्यालयामध्ये पदवी अभ्यासिमासाठी ममहलाांसाठी ३० टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले आह.े ममहलाांसाठी 

सामवत्रीबाई रु्ले योजना, माततृ्व अनदुान, िी डॉक्टराच्या सेवा अशा अनेक  योजना शासनाने ममहला मवषयक धोरणात जामहर  केल्या आहते. 

शासनामार्ा त ममहलाांच्या कल्याण्यासाठी अनेक योजना सातत्यपणूा पद्धतीने राबमवण्यात येत आहते. 

महहला सक्षमीकरण व आधुहनक महहला प्रणाली : 

आज एकमवसाव्या शतकात मियाांना राजमागाावरून चालता येत आह.े वेगान ेबदलणाऱ्या आजच्या आधमुनक यगुात ममहला सक्षक्तीकरण 

मेकां वा ममहला सक्षमीकरण हा महत्त्वाचा मदु्दा आहे. ममहला सक्षमीकरण ही मनरांतर चालणारी प्रमिया आहे. ममहला सक्षमीकरणामळेु मवमवध अन्याय 

आमण अत्याचारामवरोधात उभ ेराहण्याची प्रबळ मानमसकता ममहलाांची झाली आह.े त्याांच्यात नेततृ्व करण्याची क्षमता वाढीस लागली आहे. 

ममहलाांचे धैया, त्याच ेशहाणपण, त्याांचा मनश्चय, त्याांचे कतृात्व आमण त्याांची तळमळ या  सवा गोष्टीच ेिीधन आधमुनक िीला सक्षमीकरणाने ममळाले 

आहे. 

महहला सक्षमीकरणाचा पररणाम:  

१. ममहला सक्षमीकरणामळेु ममहलाांचा आमथाक स्तर उांचावलेला मदसनू येत आह.े 

२. ममहलाांना आपल्या हक्क आमण अमधकाराची जाणीव झाली व कौशल्यात वाढ झालेली मदसत आह.े 

३. मशक्षणाच्या प्रारांभ काळात नाना के्षत्रात धडाडीने काम करू लागल्या आहते. त्याांना मान-सन्मान ममळत आह.े 

४.  मियाांना कें द्रस्थानी माननू योजनाांची मनमश्चती स्वयां सहाय्यता बचत गटाांचा मवकास, याांचा प्रामखु्याने  मवचार झाला. त्याच ेपररणाम अनेकाांगाांनी 

मदसनू आले. 

समारोप :  

 अशा प्रकारे परुुषप्रधान सांस्कृती व ममहला सक्षमीकरण या सांशोधन मवषयात देशाचे भमवतव्य घडमवणारी िी आज प्रत्येक के्षत्रात परुूषाांबरोबर 

खाांद्याला खाांदा देवनू अग्रेसर अेाहे. 

सदंभथ :  

१. प्रदीपकुमार, (२००४), ‘ममहला आमण मवकास’, यश पमललशसा, नागपरू. 

२. केळकर, मीना (१९९०), ‘भारतीय िी सांकल्पना आमण प्रमतमा’, मनतीन प्रकाशन, पणेु. 

३. ममहला सशक्तीकरण-मवमकपीमडया. 

४.  काांबळे, अेाशा ( २०२०), ‘मियाांच्या उन्नतीसाठी’, सगुवा प्रकाशन, पणेु.  
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प्रस्तावना  :  

प्रकृशतने सषृ्टीला दोन भागात शवभक्त केलेले आहे. परुुष व स्त्री यापासनू ह े शसद्ध होते की, सफल सामाशजक जीवन जगण्यासाठी  स्त्रीचे 

महत्त्वाचे स्थान आहे. समाजामध्ये अनेक क्ाांशतकारी पररवततन होत आहते. ‘पवूी चलु आशण मलू’ एवढच कायतके्षत्र असलेल्या मशहला आज परुूषाांच्या 

खाांद्याला खाांदा लावनू काम करीत आहेत. साशवत्रीबाई फुलेंचा आदित पढेु ठेवनू आशण तयाांची प्रेरणा घेऊन अनेक मशहला आज यिाची शिखरे गाठत 

आहते. ग्रामीण भागातील मशहला सदु्धा याला  अपवाद नाहीत. अनेक के्षत्रात ग्रामीण मशहलाांनी आपल्या कतृततवाचा ठसा उमटशवला आहे. आज 

मशहला उद्योशजकाांची सांख्या खपु मोठी आहे. फक्त िहरातील नाही तर ग्रामीण  भागातील शस्त्रयाांनी सदु्धा अिा मोठ्या उड्या घेतल्या  आहते. तया फक्त 

आज स्वत:चा व्यवसाय यिस्वीपणे  चालवत आहते आशण इतर मशहलाांना प्रेरणा देत आहते. 

उनिष््टये :  

१. ग्रामीण मशहलाांची शस्थती अभ्यासणे. 

२. मशहला सक्षमीकरणचा अथत स्पष्ट करण.े 

३. आधशुनक काळातील ग्रामीण मशहलाांच्या सक्षमीकरणाचा अभ्यास करणे. 

सांिोधन पद्धती : 

सदर सांिोधनामध्ये शितीय स्त्रोताचा वापर करून शलशखत पसु्तके याांचा वार केला आहे. 

ग्रामीण मनिला  :  

िहरी भागापासनू दरू िहरात न राहणाऱ्या व ग्रामीण भागात राहत असणाऱ्या मशहलाांना ‘ ग्रामीण मशहला’ असे म्हणतात. ह्या मशहलाांची 

िेतात मोलाची साथ, िेतीच्या कामात, घरकामात मोलाची साथ नेहमीच राशहलेली आह.े ग्रामीण मशहलाांच्या  क्षमताांना शनबंशधत करणारे शहांदू 

धमाततील अनेक बुरसटलेल्या रुढी, प्रथा, परांपरा, चाली-ररती, अांधश्रद्धा आहते. 

 ग्रामीण मनिलाांची तत्कालीन नस्थती :  

भारतातील पारांपाररक शहांद ूसमाज रचनेत मशहलाांना नेहमीच दयु्यम दजात राशहलेला आहे. शस्त्रयाांना तयाांच्या जीवनामध्ये कोणतेही हक्क व 

अशधकार शहांद ूसमाज रचनेन ेप्रदान केलेले नव्हते. शहांद ूधमाततील अनेक बुरसटलेल्या रुढी, प्रथा, परांपरा, चाली-ररती शस्त्रयाांच्या क्षमताांना शनबंशधत करत 

होते. शहांद ूसांस्कृतीने शनमातण केलेल्या परुूषप्रधान व्यवस्थेने, धाशमतक, िैक्षशणक व साांस्कृशतक असे सवत प्रकारच ेसमता प्रदान करणारे हक्क नाकारले. 

मशहलाांवर ज्ञानबांदी लादनू तयाांना बौशद्धकदृष््टया गुलाम केल.े तयामळेुच ग्रामीण मशहलाांचा दजात व स्थान परुूषाांच्या तुलनेत दयु्यम झाले व परुूषाांची 

जीवनाच्या सवतच के्षत्रामध्ये एकाशधकारिाही शनमातण झाली. भारतीय समाजाच्या शवकासाच्या प्रतयेक कालखांडात काही अपवाद वगळता ग्रामीण 

मशहलाांचे स्थान व दजात ततकालीन घसरत गेलेला शदसनू येतो. 

डॉ. बाबासािेब आांबेडकराांचे नियाांना सक्षम बननवण्याचे कायय :  

  मशहलाांच्या शवकासाशिवाय कुटुांब, समाज आशण देिाचा शवकास अिक्य आहे. मशहला केवळ देिाची सतू्रधार नसनू ती लोकिाहीची 

आधार आह.े स्त्री समाजाचा  महत्त्वपणूत घटक आहे. या जाशणवेतून डॉ. बाबासाहबे आांबेडकराांनी शस्त्रयाांना सक्षम बनशवण्याच ेकायत केल.े सवत धमातच्या 

तुलनातमक अभ्यास केल्यानांतर भारतीय समाजात शस्त्रयाांवर लादलेली कठोर बांधने याची  जाणीव तयाांना झाली. शस्त्रयाांना सामाशजक, साांस्कृशतक, 

धाशमतक स्वातांत्र्य शमळाले पाशहजे, अिी डॉ. बाबासाहबे आांबेडकराांची धारणा होती.  भारतीय राज्य घटनेच्या माध्यमातून शस्त्रयाांच्या सक्षमीकरणासाठी 

तरतुदी करण्यात आलेल्या आहते. 

डॉ. बाबासाहबे आांबेडकर कायदा मांत्री असताांना तयाांनी अथक पररश्रम घेऊन ‘शहांद ूकोडशबल’ ४ वषत १ मशहना व २६ शदवसाांत पणूत केल.े 

तयाांचा उद्देि हा मशहलाांना कायदेिीर हक्क शमळावा, मशहला अशधक सक्षम व्हाव्यात, मशहलाांना समाजात प्रशतष्ठा शमळावी, हाच उद्देि होता. शहांदू 

कोडबीलाने मशहलाांवर होणारे अन्याय, अतयाचार दरू होण्यास व मशहला सक्षम होण्यास मोलाचे यागेदान आह.े राज्य घटनेत शस्त्रयाांच्या हक्काचे सांरक्षण 

करून परुूषाांच्या बरोबरीच ेअशधकार बहाल करण्याचा प्रयतन केला. राज्य घटनेच्या कलम १५ मध्ये धमत, जात, वां ांंि, शलांग, जन्मस्थान यावरून 

भेदभाव करण्यास प्रशतबांध करण्यात आला. 

मनिला सक्षमीकरण :  

आज २१ व्या ितकातल्या शस्त्रयाांना राजमागातवरून चालता येत आह.े तयाांचे धैयत, तयाांचे िहाणपण, तयाांचा शनश्चय तयाांचे कतृततव आशण 

तयाांची तळमळ या सवत गोष्टीचे स्त्रीधन आधशुनक स्त्रीला सक्षमीकरणाने शमळाले आहे. शस्त्रयाांचे योगदान फार मोठे ठरले आहे. 
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सक्षमीकरणाचा अथय : मशहला सक्षमीकरण या िब्दाची शवभागणी केली असता असे म्हणता येईल की, मशहलेला सबल शकां वा सक्षम बनवणारी 

म्हणजेच स्वतवाची जाणीव करून देणारी, तसेच स्वत:च्या व्यक्तीमतवाचा शवकास घडवनू जागरूकता शनमातण करणारी आशण स्वयां शवकासासाठी प्रवतृ्त 

करणारी सांकल्पना आहे. 

मशहला सक्षमीकरणात मशहला स्वत:च्या आयषु्याबद्दल शनणतय स्वत: घेऊ िकतात. तसेच सामाशजक के्षत्रातील शवशवध शनणतय प्रशक्येत सहभागी होऊ 

िकतात.  कारण ज्या शठकाणी मशहलाांच्या अशधकाराचा व्यशक्ति: सांबांध येतो तयात सामाशजक, आशथतक, राजकीय जबाबदारी शनशश्चत होते, ज्या 

शठकाणी तयाांना शवशवध शनणतय प्रशक्येत सहभागी केल्या जाते, तयाांना तयाांच्या हक्काची व अशधकाराची जाणीव होते, तेव्हाच खऱ्या अथातने मशहला 

सक्षमीकरण होईल, असे म्हणता येईल.  

‘मनिलाांमध्ये सकारात्मक  माननसकता घडवून आणणे  

म्िणजेच मनिला सक्षमीकरण िोय’ 

वेगान ेबदलणाऱ्या आजच्या आधशुनक यगुात मशहला सबलीकरण शकां वा मशहला सक्षमीकरण हा महत्त्वाचा मदु्दा आह.े मशहला सक्षमीकरण 

ही शनरांतर चालणारी प्रशक्या आह.े सद्यशस्थतीत मशहलाांचे सक्षमीकरण होण्याकररता िासनाने शवशवध प्रकारचे कायतक्म हाती घेतलेले शदसनू येते. 

आधुननक काळातील ग्रामीण मनिलाांचे सक्षमीकरण :  

आजच्या अंाधशुनक यगुात मशहला सबलीकरण शकां वा सक्षमीकरण हा महत्त्वाचा मदु्दा आहे. मशहला सक्षमीकरणामळेु आज ‘चलु व मलू’ 

एवढांच कायतके्षत्र असलेल्या मशहला परुुषाांच्या खाांद्याला खाांदा लावनू काम करीत आहते. 

या शस्थतीतील ग्रामीण मशहलासदु्धा अपवाद नाहीत. अनेक के्षत्रात ग्रामीण मशहलाांनी आपल्या कतुततवाचा ठसा उमटशवला आहे. अनेक  कामे मशहला 

ग्रामीण भागात शहरररीने करताांना शदसनू येतात. िेतातील शहिोबदेखील मशहलाांच्या हातात, िेतातील मजरुाांचा शहिोब, तयाांची मजरुी देण,े 

आठवडाभराचा िेतातील कामाचा ताळेबांद ठेवणे, मलुाांच्या िैक्षशणक गोष्टींचा शहिोब, शकराणा शहिोब, आठवडे बाजार करणे, भशवष्याच्या दृष्टीने 

काटकसर करणे आदी कामे सदु्धा मशहला करतात. 

िासनाच्या मदतीने मनिला सक्षमीकरण : 

१. शनराधाराांसाठी िासनाचा आधार 

२. बाशलक समदृ्धी योजना 

३. इांशदरा गाांधी मशहला सांरक्षण योजना 

४. देवदासी पनुवतसन योजना 

५. मशहलाांसाठी व्यवसाशयक प्रशिक्षणाची योजना 

६. सवुणत जयांती ग्राम स्वांयरोजगार योजना 

७. मशहला बचत गट 

मशहलाांच्या सक्षमीकरणासाठी िासन नेहमीच सकारातमक दृष्टीकोन ठेवनू वेगवेगळ्या मागातने तयाांना मदत करत असते. 

ग्रामीण मनिला बचत गटाच्या माध्यमातून आनथयक सक्षम : बचत गटाच्या माध्यमातून मशहला आशथतक सक्षम होत आहते. बचत गटाच्या 

माध्यमातून मशहला स्वत:च्या पायावर सक्षमररतया उभ्या राहत आहते. ग्रामीण भागात शिलाई मिीन चालशवणे, कापड, शकराणा दकुान चालशवणे आदी 

कामातून ग्रामीण मशहला व्यवसायातही ठसा उमटशवत आहते. 

 राजकीय के्षत्रात ग्रामीण मनिलाांची प्रगती : राजकीय के्षत्रात प्रभावी कायातत, आज सवतच महत्त्वाच्या पदाांवर मशहलाराज आहे. अगदी शजल्हा 

पररषद सदस्य, सरपांच, पांचायत सशमती सदस्य, अनेक ग्रामपांचायत सदस्य, िालेय सशमती अध्यक्ष अिा शवशवध पदाांवर  मशहला शवराजमान आहते. या 

माध्यमातून ग्रामसभा, तसेच सभाांच्या माध्यमातून मशहलाांचे प्रश्न माांडत असनू सभा गाजशवत आहते.  

ज्ञानदानाच्या कामातसदु्धा अग्रेसर, राजकीय, सामाशजक के्षत्रासोबतच िैक्षशणक के्षत्रातसदु्धा मशहलाांचा सहभाग वाढला आह.े 

िैक्षनणक कायय : शवशवध िैक्षशणक  के्षत्राांत शिशक्षक म्हणनू अनेक मशहला ज्ञान देण्याचे कायत करीत आहते. याचबरोबर अांगणवाडी सेशवका म्हणनू तया 

महत्त्वाचे कायत करीत आहते.  

प्रशिक्षणामळेु अनेक मशहलाांनी स्वावलांबी होण्यासाठी उद्योग व व्यवसायाची कास धरली आह.े मशहलाांची सांघटनातमक बाांधणी करून  तयाांचा 

सामाशजक, आशथतक, राजकीय व साांस्कृशतक शवकास साधण्याचा प्रयतन करण्यात येत  आहे. 

आधुननक प्रगती : आधशुनक काळात मशहला उद्योशजकाांची सांख्या खपु मोठी आहे. फक्त िहरातील नाही तर ग्रामीण भागातील शस्त्रयाांनी सदु्धा अिा 

मोठ्या उड्या घेतल्या आहते आशण इतर मशहलाांना पे्ररणा देत आहते. ग्रामीण मशहलाांचे सक्षमीकरण करण्यामध्ये गहृ उद्योगाांचा मोठा वाटा आह.े एका 

स्त्रीने शकां वा अनेक शस्त्रयाांनी एकत्र येऊन आज गावोगावी असे घरगुती व्यवसाय सरुू केल ेआहते. यातील बरेच उद्योग भाांडवलशवना शकां वा अगदी कमी 

भाांडवल घालनू सरुू करता येतात. ग्रामीण मशहला शवशवध व्यवसायासाठी शवशवध व्यवसाशयक सांधी शमळाली. 

मशहला सक्षमीकरणातून आधशुनक प्रगती काहीिा प्रमाणात मशहलाांची झाली असली तरी ग्रामीण भागातील सवतच खेड्यापाड्यातील  मशहलापयंत 

शवशवध के्षत्रातील व्यवसाशयक, िैक्षशणक, राजकीय, सामाशजक, आशथतक माशहती शदली जात नाही. माशहतीच्या अभावामुळे खेड्यापाड्यातील मशहलाांना  

व्यवसायासाठी शवशवध व्यवसाशयक सांधीतून मकुावे लागत आहे. 

ग्रामीण मनिला व मानितीचा अभाव :  

देिातील ग्रामीण भागातील मशहलाांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन हा गरीब, अज्ञानी, अशिशक्षत, अांधश्रद्धा आशण दडपिाहीखाली जीवन जगणारी असा 

घेतला जातो. तयाचबरोबर तयाांच्याकडे कौिल्याचे प्रमाण कमी असल्यामळेु िहरी भागातील मशहलाांच्या तुलनेत शवकास झालेला शदसत नाही. 
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तयाांच्यापयंत आधशुनक ज्ञान, तांत्रज्ञानाची, व्यवसायाची माशहती पोहोचशवली जात नाही. ग्रामीण भारताच्या शवकासासाठी ग्रामीण मशहलाांचे बऱ्याचिा 

प्रमाणात आशथतक सक्षमीकरण महत्त्वाचे आहे. 

 

ननष्कर्य :  

१. मशहला सक्षमीकरणामळेु मशहलाांचा बऱ्याच प्रमाणात स्तर उांचावलेला शदसनू येत आहे. 

२. मशहलाांना आपला हक्क आशण अशधकाराची जाणीव झाली व कौिल्यात वाढ झालेली शदसत आह.े 

३. काही ग्रामीण मशहला शिक्षणाच्या प्रारांभकाळात नाना के्षत्रात धडाडीने काम करू लागल्या आहते. तयाांना मान-सन्मान शमळत आहे. 

४. शस्त्रयाांना कें द्रस्थानी माननू योजनाांची शनशश्चती, स्वयां सहाय्यता बचत गटाचा शवकास याचा प्रामखु्याने शवचार झाला, तयाच ेपररणाम अनेक अांगानी  

शदसनू येत आहते. 

५. एकीकडे सवत प्रकारच ेकायद,े योजना असनू ही  शनयोजन व शवकासाच्या सरकारी योजना मशहलाांपयंत पोहोचण्यास अडचणी शनमातण होत आहे. 

समारोप :  

  अिा प्रकारे ‘आधशुनक काळातील ग्रामीण मशहलाांचे सक्षमीकरण’ या माझ्या सांिोधन शवषयात देिाचे भशवतव्य घडशवणारी स्त्री मग, ती 

िहरी असो शकां वा ग्रामीण आज प्रतयेक के्षत्रात परुूषाांबरोबर खाांद्याला खाांदा दवेनू अग्रेसर आह.े परांत ु शनयोजन व शवकासाच्या सरकारी योजना या 

बऱ्याचिा प्रमाणात ग्रामीण मशहलाांपयंत पोहोचत नसल्यामळेु मशहला सक्षमीकरण होण्यास अडचणी शनमातण होत आहते. ह े लक्षात घेवनू ग्रामीण 

मशहला सबलीकरण होण ेगरजेच ेआहे. 
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प्रस्तावना: 

 भारतीय राज्यघटनेने मलहिांना परुूषांच्या बरोबरीने अलधकार बहाि केि ेआह.े मलहिांना राजलकय के्षिात कायय करण्याची संधी लदिी 

असतांना देलखि तयांना राजकारणात येण्यास मज्जाव होता. परंत ू १९९३ च्या ७३ व्या व ७४ व्या घटना दरुूस्तीने स्थालनक स्वशासनामध्ये 

मलहिांकरीता ३३% आरक्षण देण्यात आिे. तयामळेु ग्रामपंचायत, पंचायत सलमती, लजल्हा पररषद, नगरपररषद व महानगरपालिकांच्या राजकारणात 

मलहिांना प्रवेश लमळािा. आज मलहिांचे स्थालनक स्वशासनामध्ये ५०% आरक्षण झाि ेआह.े परंत ुराजकारणात लियालशि असिेल्या समाजाचा 

दृष्टीकोन आजही बदििेिा नाही. 

 मलहिांच्या सशक्तीकरणाकरीता लशक्षण, अथोतपादन अतयंत महतवाचे घटक आहते. मलहिांनी जास्तीत-जास्त लशक्षणावर भर देऊन 

आपिी बौद्धीक क्षमता वाढलवण े आवश्यक आहे. अथायतच चांगिे लशक्षण घेतिे तर रोजगाराच्या चांगल्या संधी तयांना प्राप्त होऊ शकतात व 

आलथयकदृष््टया तया सक्षम होऊ शकतात. लिया आलथयकदृष््टया सक्षम झाल्या तर तयांचे कुटंूबातीि तयाचप्रमाणे समाजातीि स्थान वाढेि व तयांच्या 

व्यक्तीतवाचा लवकास होण्यास मदत होते. तयातून तयांच्यात सपु्त स्वरुपात असिेिे नेततृव गुण लवकलसत होण्यास चािना लमळेि आलण तयातुनच 

समाजकारणात व राजकारणात आपिा सहभाग दशयलवण्यास सक्षम होतीि. 

स्पष्टीकरण: 

 िी सशक्तीकरणाकरीता शैक्षलणक, आलथयक, सामालजक घटकाबरोबरच राजलकय सहभाग हा महतवपणूय घटक आह.े राजलकय सहभागातून 

राजकीय सत्ता प्राप्त करता येतो आलण राजलकय सत्तेने अनेक गोष्टी प्राप्त करता येतात. आपल्या अंतगयत प्रश्ांची सोडवणकू करता येते. लनणयय घेऊन 

तयाच ेरूपांतर कायद्यात करता येते. मलहिांच्या लवकासाच्या लवलवध योजना आखता येतात. याद्वारे मलहिांना संरक्षण देऊन तयांचा सवाांगीन लवकास 

साधनु मलहिांचे सशक्तीकरण करता येते. कौटंूलबक चौकटीतून तया बाहरे पडून तया स्वाविंबी बनतात. मेळावे, चचायसि, पररषदा, सभा-सम्मेिने यातून 

तयांचा आतमलवश्वास वाढण्यास मदत होते. पंचायतराज व स्थालनक स्वराज्य संस्थांमध्ये मलहिांना आरक्षण लमळाल्यामळेु तयांच्या कायायिा व 

लवचारांिा एक नवी लदशा लमळािी. चार लभंतीतल्या मलहिा सत्तेत सहभागी झाल्यात. तयामाध्यमातून मलहिांत राजलकय जागकृता लनमायण होत आहे. 

कौटंूलबक वातावरण, राजलकय पक्षांनी मलहिांना लदिेिा पक्षीय सहभाग यातून मलहिांचे होत असिेिे राजकीय सक्षमीकरण यामळेु देखीि मलहिांना 

राजकारणाच ेआकषयण वाटून मलहिांत नेततृवगुण लवकलसत होत आहे. तयामळेु मलहिा मोठ्या संख्येने राजकारणात येत आहते. 

 राजकारणातीि सलिय मलहिांना लवलवध भलमकातून जाव ेिागते. तयातीि महतवाची भलूमका म्हणजे िोकप्रलतलनधी म्हणून सभागहृात प्रश् 

मांडणे, चचाय करणे तसेच पक्षाच्या लवलवध काययिमांमध्ये, सभांमध्ये आपिे मत, लवचार, प्रश् मांडणे, प्रश् लवचारणे व चचाय करणे ही तयांची महतवाची 

भलूमका आह.े अनेक मलहिांनी आपल्या स्वकतृयतवाने चांगिा ठसा उमटविेिा आहे. राजलकय के्षिात आम्ही परुूषांपेक्षा कमजोर नाही. हे दाखवनू 

लदि ेआह.े अनेक मलहिा लजल्हा, तािूका, गाव, शहर पातळी ओिांडून प्रादेलशक व राष्ट्रीय राजकारणात पोहचल्या आहते. 

 गेल्या हजारो वषाांपासून लिया उपेक्षीत राहील्या होतया. लसंधू संस्कृतीच्या ऱ्हासानंतर मातसृत्ताक समाजव्यवस्थेचा अस्त होऊन, लपतसृत्ताक 

समाजव्यवस्थेकडे वाटचाि झािेिी आहे. मध्ययगुीन काळात लियांचे मोठ्या प्रमाणात सामालजक अधपतन झािे. तयानंतर ज्योलतबा फुिे, 

सालविीबाई फुिे यांच्या िी लशक्षणाच्या चळवळीमळेु लियांची सामालजक लस्थती सधुारिी. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर डॉ. आंबेडकरांच्या प्रयतनांनी 

संलवधानात केिेल्या तरतूदींमळेु लियांच्या हक्काच ेकायदे व लियांमध्ये झािेिा लशक्षणाचा प्रसार यामळेु लियांचा सामालजक दजाय उंचावण्यास मदत 

झािी व भारतात मलहिा सशक्तीकरणाची खरी सरुूवात झािी म्हणता येईि. 

 आधलुनक काळात मलहिांमध्ये लशक्षणाचा प्रसार मोठ्या प्रमाणात होत आहे. उच्च लशक्षण आलण तांलिक लशक्षणामळेु मलहिा 

आलथयकदृष््टया सक्षम झािेल्या आहते. नोकरी, व्यापार, सेवा या सवय के्षिात मलहिांनी फक्त यश संपादीत न करता आपल्या कायायची समाजावर छाप 

उमटविी आह.े 

साहहत्याचा आढावा: 

 भारतीय समाजातीि लियांचा राजलकय सहभागाचा लवचार करीत असतांना लियांना वैलदक काळापासनू भारतीय समाजव्यवस्थेमध्ये दयु्यम 

स्थान असल्याचे अधोरेलखत झाि ेआह.े लियांना खऱ्या अथायने मानवी मलु्यांच्या अलधकारात व हक्कात रूपांतरीत करण्यासाठी खरा प्रयतन भारतीय 

राज्यघटनेद्वारे करण्यात आिा. लिपरुूष समानता, स्वातंत्र्य व बंधतेुची हमी देणारा दस्तावेज राज्यघटनेच्या माध्यमातून लनमायण केिा. राज्यघटनेतीि 

किमेही लिपरुूष समानतेचे समथयन करणारी आह.े तयाचप्रमाणे परुूषांच्या व लियांच्या लवकासापासनू ते संपणूय राजलकय लवकासाची संधी लनमायण करुन 

देण्याची ग्वाही भारतीय राज्यघटना देते. तयामळेुच आज भारतीय राजकारणात लिया महतवाची भलूमका बजावत असल्याचे लदसनू येते. 

 आज जागलतक पातळीवर लियांचा राजलकय सहभाग परुूषांच्या बरोबर असल्याच ेलदसनू येतो. जगातीि लियांचा राजलकय संदभय पाहता 

लवलवध काळामध्ये राजलकय प्रवेश झािा. असल्याच ेलदसनू येतो. बांग्िादेश, पालकस्तान, इडंोनेलशया, श्रीिंका, तुकी, इलजप्त, लफलिपाईन्स, अमेररका, 

रलशया, फ्रान्स, इगं्िंड, जपान, जमयनी व भारत इतयादी लवकलसत-अलवकलसत राष्ट्रांमध्ये लियांचा राजलकय सहभाग वाढिा असल्याचे िक्षात येतो. 
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भारताचा लवचार करायचा झाल्यास देशाच्या सवोच्च स्थानावर श्रीमती प्रलतभाताई पाटीिच्या रूपाने राष्ट्रपती पदावर लवराजमान झाल्या. 

भारतासारख्या िोकशाहीप्रधान देशामध्ये श्रीमती इलंदरा गांधी यांनी प्रधानमंिी पद भषूलविेिा आहे. िोकसभा अघ्यक्ष पद, राज्याचे मखु्यमंिी पद 

असो वा कें लिय मंत्र्यापासून अथयखातयासारखे महतवाचे खाते लिया सांभाळत आहते. 

स्थाहनक स्वशासनातील हियांची भूहमका :     

 भारता एकूण िोकसंख्येपैकी जवळपास समप्रमाणात लिपरुूष आहते. तयामळेु दशेाचा लवकास घडवनू आणण्यासाठी लियांना योग्य मान-

सन्मान देऊन राजकारणात सलिय सहभाग घडवनू आणल्यालशवाय उलचत प्रगती साध्य होणार नाही. या दृष्टीकोणातून स्थालनक स्वशासनािा खऱ्या 

अथायने यशस्वी बनवायचे असेि तर तयामध्ये लियांच्या भलूमकेिा नाकारता येत नाही. स्थालनक स्वशासनालवषयी पंलडत जवाहरिाि नेहरू यांचे लवचार 

आधलुनक वाटतात, ‚जर िोकांना जागतृ करायच ेअसेि तर सवयप्रथम लियांमध्ये जागतृी लनमायण करावी िागेि. एकदा जर लिया समोर आल्या तर 

संपणूय ते एक कुटंूब लवकलसत होते. तयामळेु लिजागतृीतून गाव आलण शहर सदु्धा लवकलसत होते व तयातून सवय देश सदु्धा लवकलसत होते.‛ बिवंतराय 

मेहता सलमतीने सदु्धा १९५९ मध्ये लियांच्या प्रलतलनधीतवासाठी लवशेष प्रयतन केि.े 

 आज ग्रामीण भागापासनू तर शहरी भागापयांत लिया मोठ्या प्रमाणात राजकारणात सलिय झािेल्या लदसनू येतात. आरक्षणाच्या 

आधारावरच नाही तर स्वकतृयतवाने लिया स्वत:हून राजकारणात मोठ्या प्रमाणात सहभागी होतांना लदसनू येतात. स्थालनक स्वशासनामध्ये आज तयांची 

असणारी भलूमका अतयंत महतवाची ठरत आह.े स्थालनक स्वशासनाच्या माध्यमातून लिया स्वत:चाच नाही तर कुटंूबाचा देलखि लवकास साधत आहते. 

तयाचप्रमाणे गावाच्या आलण देशाच्या लवकासात मोठ्या उतसाहाने भाग घेत असल्याचे लदसनू येतात. तयामळेु लियांच्या स्थालनक स्वशासनामधीि 

महतवपणूय भलूमकेिा नाकारू शकत नाही. 

 ग्रामपंचायतमलधि सरपंच पदापासनू तर पंचायत सलमती, लजल्हा पररषद, नगरपररषद, महानगरपालिकेतीि महापौर पद लिया मोठ्या 

राजलकय कौशल्य बुद्धीने महतवपणूय भलूमका वटवत असल्याचे लदसनू येतात. तयाचप्रमाणे राज्यस्तरापासनू तर कें ि स्तरापयांत सवोच्च पद लिया भषूलवत 

आहते आलण तयामाध्यमातूनच आपल्या चौकस बुद्धीने देशाच्या लवकासात परुूषाच्या बरोबरीने हातभार िावत आहते. 

महहला सशक्तीकरण:    

 आधलुनक भारताच्या राजलकय इलतहासातीि ‘मलहिा सशक्तीकरणावर’ भाष्ट्य करतांना ७३ व्या व ७४ व्या घटना दरुूस्तीचा आवजुयन 

उल्िेख करावा िागेि. २४ एलप्रि, १९९३ रोजी मंजरू झािेल्या ७३ व्या घटना दरुूस्तीस व ०१ जनू, १९९३ रोजी अंमिबजावणी करण्यात आिेल्या 

७४ व्या घटना दरुूस्तीमध्ये खऱ्या अथायन ेराजकारणात ‘मलहिा सशक्तीकरणािा’ सरुूवात झािी. 

 ७३ व्या व ७४ व्या घटना दरुूस्तीमळेु लियांना राजलकय आरक्षण प्राप्त झाि.े तयामळेु साहालजकच लियांचा सलिय राजकारणात सहभाग 

घेण्यास चािना लमळािी. तयामळेु तयांना लवलवध लठकाणी नेततृव करण्याची संधी लमळािी. काही लियांना राजकारणाचा वारसा िाभिा तर काहींनी 

स्वकतृयतवावर राजकारणात आपिा ठसा उमटलविा. २१ व्या शतकाचा िी कतृयतवालवषयी लवचारमंथन करतांना िक्षात येईि की, मतदानाचा हक्क 

बजावतांना लिया स्वतंि लवचारातून आपिा उमेदवार लनवडतांना लदसनू येतात. मतदानाचा हक्क बजावतांना परुूषांपेक्षा जास्त प्रमाणात मतदान करीत 

असल्याचे लदसनू येतो. आज लियांनी परुूषाप्रमाणे राजकारणात आपिे नेततृव लसद्ध केि ेआह.े    

 मलहिांचे पणूयत: सशक्तीकरण होण्यासाठी राजलकय के्षिात मलहिांना जास्त प्रमाणात स्थान लमळण ेआवश्यक आहे. 

 राजलकय सत्ता लकंवा कारभार लियांच्या हाती असल्यालशवाय िी पणूयत: सक्षम होऊ शकत नाही. 

 राजलकय सत्तेत लनणयय प्रलियेत मलहिांना सालमि करुन घेणे आवश्यक आहे. 

हनष्कषय: 

 जागलतक ‚राजलकय काययके्षिातीि मलहिा सशक्तीकरणा‛ लवषयी मोठ्या उतसकुतेने आपिे लवचार मांडत असतो. आज जगाच्या 

पाठीवरीि सवय लवकलसत-अलवकलसत दशेांचा लवचार केिा तर कुटंूबाच्या आधाराने असो वा वारसा हक्काने असो लकंवा स्वकतृयतवाने असो मलहिा 

मोठ्या प्रमाणात राजलकय के्षिात काम करतांना लदसतात. कलधकाळी मलहिा नेततृवािा लवरोध झािा. परंत ू आधलुनक लशक्षणाच्या प्रसार, प्रचार 

माध्यमामळेु मलहिांचे नेततृव मान्य करायिा िागि ेआहते. 

 काही देशांचा लकंवा भारताचा जरी लवचार केिा तरी मलहिावगय उपेक्षीत असल्याचे लदसनू येईि. तयासाठी परुूष मंडळींना आपिी 

मानलसकता व समाजािा आपिे मत पररवतयन करण्याची गरज आह.े मलहिांना अलधकालधक राजकारणात आपिे नेततृव लसद्ध करण्याची संधी द्यायिा 

हवी. समाजातीि वंलचत घटकातीि उपेक्षीत मलहिांमध्ये जाणीव जागतृी करुन राजकारणाच्या मखु्य प्रवाहात आणने गरजेचे आहे. तयांच्या 

माध्यमातूनच मतदानाचा हक्का वाढलवण्यासाठी मदत होईि. उच्चभ्र ू जातीतीि लकंवा श्रीमंत जातीतीि मलहिांनाच राजकारणात नेततृव लसद्ध 

करण्याची संधी न देता उपेलक्षत, दलित, लपलडत, गरीब प्रवगायतीि मलहिांकडे पण िक्ष लदिा लकंवा तयांना योग्य ती संधी लदिी तर खरच समाजातीि 

सवय घटकांना उलचत सन्मानाने जगता येईि. 
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 Hkkjrkph laLd`rh gh txkrhy izkphu laLd`rhiSdh ,d vkgs] bFkys eqY;s] dqaVckO;oLFkk L=hyk izkphu dkGkiklwu feG.kkjk 

ekulUeku gk HkkSfrdn`”V;k iq<kjysY;k ikf’pekR; txkpk dqrqgykpk dk;epk fo”k; Bjysyk vkgs- ;a= uk;ZLrq iqT;rs jeUrs ra= nsork 

Eg.kts ftFks fL=;kaP;k ekulUeku dsyk tkrks] frFks nsork okl djrkr v’kk vFkkZps tqus lqHkkf”kr vkiY;kdMs vkgs- xkxhZ] eS=h;h 

;klj[;k izkphu dkGkrhy fonq”khiklwu rs vyhdMP;k dkGkrhy jk.kh y{ehckbZ] MkW- vkuanhckbZ tks’kh] lkfo=hckbZ Qqys] bafnjk xka/kh 

v’kk osxosxG;k {ks=krhy efgykauh vkiY;k drqZRokph pq.kwd txkyk nk[kowu fnyh vkgs- jkT;] jk”Vª] vkf.k vkrajjk”Vªh; Lrjkoj fL=k;kaps 

drqZRo cgjr vlrkuk R;kauk vR;qP; lUeku izkIr gksr vlrkauk R;kpk ykHk fdrh fL=;kauk gksr vkgs gs c?k.ks m}s”kd Bjsy eq[; Eg.kt s 

fL=;k ^^L=h** Eg.kwu fopkj gksrks vkgs dh O;Drh Eg.kwu gsgh tk.kwu ?ks.ks egRokps vkgs-
1
 

  ;= uk;ZLrq iwtUrs] jeUrs r= nsork- 

vFkkZr fL=;kapk vknj dsY;kl rh ?kjkps eafnj dj.kkj v’kh fopkjlj.kh gksrh- ek= iq<s& 

  firk j{fr dkSek;Z] HkrkZ j{kfr ;kSous 

  iq= j{kfr ok/kZD;su] L=h Lokra=rk egZfr- 

 L=hus ckyi.kh ofMykP;k vk/kkjkus] r:.ki.kh irhP;k vk/kkjkus rj o`/nkidkGh eqykP;k vk/kkjkus jgkos v’kh f’kdo.k fnyh 

tkbZ- ;kpk vFkZ lektkr L=h ,dVh lqjf{kr jkgwp ‘kdr ukgh vlk letp frP;k eukr fuekZ.k dsyk xsyk- v’kh fLFkrh lektkr fuekZ.k 

>kyh vkgs- dsoG vf’kf{kr Hkkxkrp uOgs rj izxr lektkrgh rhp fLFkrh vkgs- e/kY;k dkGke/;s fL=;kaoj vfr’k; vU;k; o vR;kpkj 

>kyk- lektkus frps loZ gDd frP;kdMwu fgjkowu ?ksrys- frP;koj tho?ks.;k izFkk] ijaijk ykn.;kr vkY;k- lrh tk.;kph vekuoh; 

izFkk] ckyfookg] ds’koiu ;klkj[;k vekouh; izFkke/kqu rh vkiyh loZ’kDrh xekowu clyh- iq:”k iz/kku laLd`rhP;k vfLrRokeqGs 

efgyk ^pqy vkf.k eqy* ;ke/;sp flehr gksR;k- ;k fLFkrhrqu ckgsj dk<.;klkBh vusd lekt lq/kkjdkauh iz;Ru dsys- vk| lekt 

lq/kkjd jktk jkeeksgu jkW;] bZ’oj panz fo|klkxj] egkRek T;ksfrck Qqys] lkfo=hckbZ Qqys] MkW- ,Wuh cs>aV] U;k- jkuMs] MkW- xksiky d`”.k 

xks[kys] yksdekU; fVGd ;kaP;k lkj[;k iq<kÚ;kaP;k iz;Rukrwu L=h ‘kDrh iqUgk tkx’r >kyh- L=hyk f’k{k.kkpk vf/kdkj feGkok Eg.kwu 

loZrksijhus iz;Ru dj.;kr vkys- g;kpk ifj.kke frP;k O;klax o Kku ok<hl ykxys- ,o<sp uOgs rj frP;kleksj fodklkph vusd nkyus 

[kqyh >kyh vkgsr-
2
 

 vkiyk lekt gk dkSVaqfcd i/nrhpk voyac dj.kkjk vkgs- dqVqackr L=hyk iwohZ pqy vkf.k eqy ,o<sp e;kZfnr Lo:ikr 

ikfgys tkr gksrs- L=hyk eqy ula.k gh lkekftd n`”Vhdks.kkrwu frph O;Fkk Bjrs- okLRkfod ;kp dkj.kgh iq:”kgh vlq ‘kdrks] i.k 

L=hlkBh cka>i.k] oa/;Ro gs ‘kCn vkgsr- ijarw iq<s Hkkjrkr L=hokn gh ladYiuk vfLrRokr vkyh- L=hokn Eg.kts fL=;kauk iq:”kklkj[ks 

leku gDd] leku ntkZ] o leku la/kh gks;- ikf’pekR; ns’kkr fL=;kaP;k jktdh; gDdklkBh pGoGh mH;k jkgw ykxY;k- ;kp njE;ku 

yaMue/;s lÝstsaV pGoGhrwu L=hokn tUekyk vkyk o gGwgGw rks txHkj iljyk- jktdh; gDdkalkBh uOgs rj lkekftd gDdkalkBh 

Hkkjrkr pGoGh lq: >kY;k- lq:okrhyk lkfgR;krqu o uarj eksPkkZ pGoGh o vH;kldsanz v’kk ek/;ekrwu Hkkjrkr L=hoknkps chtkjksi.k 

>kys- 1971 gs tkxfrd efgyk o”kZ o 1975 rs 1985 gs tkxfrd efgyk n’kd Eg.kwu ?kksf”kr dj.;kr vkys- f’k{k.k ?ksrY;kus frP;k 

eukrhy U;quxaM fu?kqu tkbZy o frP;k eukr vkRefo’okl ok<sy gh R;k ekxhy Hkqfedk gksrh-
3
 

    vkrk banz/kuq”kkus LoIu Hkqo;kar ikg.ks 

     eh lksMwu fnys vkgs 

    vkrk ehp gks.kkj vkgs ,d banz/kqu 

      vkf.k jaxowu dk<.kkj vkgs- 

 v’kk izdkjs vkt fL=;kalkBh fodklkph loZ nkyus [kqyh vkgsr- ek= vktgh ^^eykyk** lkj[;k ;qorhpk la?k”kZ cf?kryk rj 

efgyk leL;kaps vfr’k; fonkjd fp= MksG;kleksj mHks jkgrs- 

fL=;kalkBh ‘kklukus dsysys dkgh dk;ns 

1½ 12 oh i;Zar eksQr f’k{k.k geh ;kstuk 

2½ vkfFkZd nqcZy ?kVdkrhy eqyhaP;k ikydkauk vkfFkZd enr 

3½ rkaf=d f’k{k.k ‘kqYdkr loyr 

4½ ekxkloxhZ; eqyhalkBh deykusg: olrhx̀g 

5½ ,l Vh HkkM;kph eksQr izokl loyr 

6½ xjksnj ekrkauk vkjksX; fo”k;d lqfo/kk o eksQr vkS”k/ksa 

7½ nqcZy ?kVdkrhy efgykauk U;k;ky;kr eksQr lYyk o izdj.kkpk eksQr fuiVkjk 

8½ eqyhalkBh f’k”;o`Rrh ikB;iqLrds eksQr 

9½ efgykaP;k laj{k.kklkBh Lo;afl/nk ;kstuk 

10½ vkfFkZd nqcZy fo/kok fL=;kauk ‘kklukdMwu enr
4
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vk/kqfud dkGkrhy fL=;kaiq<hy vkOgkus 

 vkiY;k Hkkjr ns’kkr vktgh jktdh; {ks=kr cksVkoj ekst.;kbrD;k fL=;k vkiys drZ’Ro xktfor vlrkauk jktdkj.k gs 

fL=;kaps {ks= ukgh v’kh iq:”kh ekufldrk izcGi.ks vfLrRokr fnlqu ;srs- L=hyk 33 VDds vkj{k.k ns.;kr ;kos dh ukgh ;koj vtwugh 

okn lq: vkgs- ek= vkt L=hoxkZus gs fl/n d:u nk[kfoys vkgs dh rh ;’kkpk dks.krkgh f’k[kj xkBw ‘kdrs- vkiY;k Hkkjrkr fL=;kaph 

gks.kkjh xGpsih Fkkackoh ;k mÌs’kkus tkrh;] i{kh; Lrjkoj fL=;kaP;k la?kVuk mH;k jkfgY;k- dkexkj] ‘ksrdjh] vkfnoklh] vLi`’; v’kk 

;k fofo/k {ks=krhy fL=;kaP;k pGoGh fuekZ.k >kY;k- ek= ;k la?kVukae/;s ,dla?ki.kk ulY;keqGs vktgh 33 VDds vkj{k.kklkBh fL=;kauk 

HkkaMkos ykxr vkgs- vkt L=hus izxrhps vusd f’k[kj ikj dsyh vlrkauk ns[khy frps thou vfr’k; Hk;k.k vkf.k vlqjf{kr >kysys vkgs- 

dqVqackrhy NG] lklqjokl] uksdjhP;k fufeRrkus gks.kkjs ekufld o ‘kkjhfjd ‘kks”k.k] cykRdkj] fou;Hkax] ,drQhZ izsekps cGh] fo/kok 

fL=;k] ifjrD;rk] ?kVLQksVkpk iz’u] Hkzq.kgR;k] nsonklh] os’;k rlsp xzkeh.k] ‘kks”khr ihfMr fL=;kaP;k leL;k vktgh mH;k vkgsr- L=h 

gh dsoG miHkksX; oLrq ulwu fdaok vcyk ulwu lektkrhy ,d thoar ?kVd vkgs- vls lqHkkf”krkadMwu lkafxrys tkrs ek= izR;{kkr 

vktgh lekt Qkj’kk pkaxY;k n`”Vhus L=hdMs ikgr ukgh- L=hf’kok; lektO;oLFksph ?kMh uhV clwp ‘kdr ukgh gh oLrqfLFkrh vkgs-
5
 

 v’kk fLFkrhrgh jktdkj.k] lektdkj.k] f’k{k.k] [ksG] laxhr] v’kk fofo/k {ks=kr fL=;kauh Lodr`ZRokpk >saMk QMdfoysyk 

vkgs- jktdkj.kkr bafnjk xka/kh] izfrHkkrkbZ ikVhy] t;yfyrk] ek;korh] lq”kek Lojkt] eerk cWuthZ] lkfgR; {ks=kr ‘kksHkk Ms] ‘kkark 

‘ksGds] v:a/krh jkW;] bjkorh do sZ] ØhMk {ks=kr ih-Vh- m”kk] lkfu;k fetkZ] lk;uk usgoky] rstfLouh lkoar o esjh dkWe ;klkj[;k 

fL=;kauh laiw.kZ txkr vkiY;k ns’kkps uko ykSfdd dsys vkgs- xk;u {ks=ke/;s yrk eaxs’kdj] ,e- ,l- lqCcky{eh] vk’kk Hkkslys] csxe 

v[rj] vYdk ;kfKd] dfork d`”.keqrhZ v’kk vusd dykoarkauh ns’kkps uko txkr izfl/n dsys vkgsr-
6
 

lkjka’k 

 vkiY;k ns’kkr gGw gGw i.k fuf’pri.ks ok<.kkÚ;k ;k f’k{k.kkP;k izlkjkcjkscjp vktoj dsoG iq:”k{ks= Eg.kwu letY;k 

tk.kkÚ;k {ks=kr fL=;k vkiys infpUg meVfor vkgsr- vkt L=h iq:”k vlk HksnHkko mjyk ulwu L=hgh iq:”kkP;k [kka|kyk [kkank ykowu 

dke dfjr vkgs- efgyk lcG vkgsr g;kph tk.kho Ogkoh Eg.kwup 8 ekpZ gk efgyk tkxfrd fnu Eg.kwu lktjk dsyk tkrks- vkiY;k 

ns’kkps iariz/kku ekuuh; ujasnz eksnh g;kauh ^^lsYQh fon MkWVj** vfHk;kukrqu ,d ewd lans’k fnyk vkgs dh ns’kokfl;kauh izR;sd eqyhyk 

frpk vf/kdkj fnyk ikfgts- 

lanHkZlqph % 

1½ Lo;afl/nk yksdjkT; ekfld] eqacbZ  i`-Ø- 27 

2½ ;’knk ^^;’keaFku** ,izhy&tqu 2006 ì-Ø- 16 

3½ L=h] oknh lfe{kk& vf’ouh /kkasxMss] i`-Ø- 7 rs 15 

4½ Hkkjrh; lanHkkZrqu L=hokn & ‘kksHkk ukbZd] yksd okM%e; x`g eqacbZ ì-Ø- 111 

5½ dqyd.khZ oanuk efgykaph vkfFkZd l{kfedj.kkdMs okVpky i`-Ø- 97 

6½ ik=ptU; fo- l- 2072 
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कामकाजी महहलाओ ंकी सामाहजक प्रहतिहि में पररवितन 
 
 

सौम्या बनतवाल 

शोधप्रज्ञा, समाजशास्त्र विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना 
 

 
सार : 

हमारे समाज में मवहलाओ ंके प्रवत लोगों की सोच बदली ह|ै मवहलाओ ंको ईवचत वशक्षा प्रदान की जा रही ह|ै अज मवहलाएं सभी के्षत्र में 

महत्िपणूण भवूमका वनभा रही ह|ै मवहलाओ ंने यह वसद्ध वकया ह ैवक िह घर गहृस्थी के साथ साथ बाहर के काम को भी ऄच्छे से कर सकती हैं| अज की 

कामकाजी मवहलाओ ंका ऄनपुात परुुषों के मकुाबले 3 गुना कम है| कोविड-19 के समय भी ईन्हें बहुत ही समस्याओ ंएिं चनुौवतयों का सामना करना 

पडा| मेरा ईद्देश्य कामकाजी मवहलाओ ंके सामावजक पररवस्थवत में हो रह ेबदलाि को जानना ह ैवक क्यों कामकाजी मवहलाओ ंका ऄनपुात परुुषों के 

मकुाबले कम है? ईन्हें वकस तरह के चनुौवतयों का सामना करना पडता ह?ै  

Keyword : कामकाजी मवहलाएं, चुनौवतयां, कोविड-19, जीिन शैली एिं ईनकी प्रवस्तवथ में पररितणन 

प्रतिावना : 

स्त्री और परुुष सामावजक संरचना के दो महत्िपणूण आकाइ माने जाते हैं आसवलए वस्त्रयां हमारे समाज की महत्िपणूण ऄंग मानी जाती हैं। नेशनल 

फैहमली एडं हेल्ि सवे 2021 के ऄनसुार पहली बार भारत का वलंगानपुात 1000 परुुषों पर 1020 वस्त्रयों का वमला ह।ै 2011 वलंगानपुात 1000 परुुषों 

पर 940 वस्त्रयों का था। 2001 में वलंगानुपात 1000 परुुषों पर 924 वस्त्रयों का था। यह बढ़ा हुअ वलंगानपुात हमें बताता है वक वस्त्रयों के प्रवत समाज के 

लोगों का नजररया बदला ह|ै िह खदु की पहचान बनाने में सफल हो रही हैं। मवहलाएं वशवक्षत एिं ईच्च स्तर की वशक्षा ग्रहण कर रही हैं, आस िजह से 

मवहलाओ ंकी भवूमका में पररितणन अ रह ेहैं। पहले मवहलाओ ंकी पहचान केिल एक कुशल गवृहणी के रूप में या ऄबला नारी के रूप में होती थी| 

मवहलाए त्िररत दर से अगे बढ़ रही ह।ै िे ऄपनी कुशल गहृणी की भवूमका के साथ-साथ नौकरी पेशा की भवूमका बखबूी ढंग से ऄदा कर रही हैं। 

ऄपनी सभी भवूमकाओ में ऄच्छा सामंजस्य बैठाने में सफल हो रही है, ितणमान में लगभग 24% मवहलाएं भारत में कामकाजी हैं। विश्व बैंक की एक 

ररपोटण के ऄनसुार भारत में मवहला श्रम भागीदारी दर 2019 में वगरकर 20.3% हो गइ थी, जो 2005 में लगभग 26 %  थी|  लेवकन 2019 में हमारी 

पडोसी देशों में  नेपाल ,बांग्लादेश मे 30.5 % और श्रीलंका में 33.7% था।  

ग्लोबल जेंडर गैप इडेंक्स 2021 के ऄनसुार 2021 में भारत 156 देशों में 140  िे स्थान पर ह,ै 2015-16 ररपोटण के ऄनसुार 144 देशों के सिे में 

पाया वक भारत 136 में स्थान पर ह|ै भारत की मवहला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) 2011-12 मे 31.2 % से वगरकर 2018-19 में 24.5 % हो 

गइ। 2020 में 82% परुुषों की तुलना में केिल 24% मवहलाएं ही कामकाजी रह गइ। NSSO के द्वारा प्राप्त अंकडों से भी यही पता चलता है वक 

कामकाजी मवहलाओ ंका अंकडा 1993 से 2011 के बीच तेजी से वगरा ह।ै  

Covid-19 महामारी के दौरान महहलाओ ंके जीवन शैली मैं आई सघंषत एवं चुनौहियां :  

कोविड-19 ने परेू विश्व को बहुत बुरी तरह से प्रभावित वकया। आसका एक बहुत बडा प्रभाि कामकाजी मवहलाओ पर भी पडा। समस्त राष्ट्रों 

ने आस महामारी से संक्रवमत होने से बचने के वलए लॉकडाईन लगाया एिं सोशल वडस्टेंवसंग लागू वकया। वजसकी िजह से घर से काम करने का वनयम 

लागू हुअ। ऄब औरतों को एक तरफ ऄगर पररिार के साथ में वमलजलु कर ऄच्छा समय वबताने का ऄिसर वदया तो िहीं दसूरी तरफ पाररिाररक 

वजम्मेदाररयों एिं कायाणलय से जडुी कायों को प्रबंवधत करने के वलए चनुौवतयां पैदा की। लॉकडाईन के कारण अिश्यक सेिाओ ंको प्रदान करने िाले 

लोगों को छोडकर कोइ भी ऄपने काम पर नहीं जाता था। घर के बढे हुए काम, बच्चों को संभालना, ऑवफस का काम अवद का ईनकी वदनचयाण एिं 

ईनकी शारीररक- मानवसक वस्थवत पर प्रवतकूल प्रभाि पडा । आन सब से घबराकर कुछ मवहलायें काम छोडने पर  मजबूर हो गइ। आसके ऄवतररक्त िेतन 

कम वमलने की िजह से ईनकी अवथणक वस्थवत पर प्रवतकूल प्रभाि पडा। कइ मवहलाओ ंकी नौकररयां भी चली गइ। वजसकी िजह से ईनकी अवथणक 

वस्थवत वबल्कुल डगमगा  गइ और घरेल ूवहसंा में भी िवृद्ध होने लगी, सामावजक ऄलगाि पैदा होने लगा। 

विश्व बैंक की एक ररपोटण के ऄनुसार 2011 - 2012 के बीच विवभन्न कारणों से 1.7 करोड मवहलाओ ंने नौकरी छोड दी लेवकन जो मवहलाएं कायणरत हैं 

ऄपने पद पर बनी हैं िे दसूरे ऄन्य मवहलाओ ंके कायण करने के वलए पे्ररणा एिं मागणदशणन का कायण कर रही हैं| मवहलाओ ंकी नौकरी छोडने के पीछे का 

कारण है- 

1) पवत ऄगर ऄच्छा कमाता है तो नौकरी करने की क्या जरूरत है| 

2) दोहरी बोझ की वजम्मेदारी।  

3) सामावजक ि धावमणक पषृ्ठभवूम। 

4) ईच्च वशक्षा के ऄिसरों में कमी। 

5) ऄसरुक्षा की भािना, यौन वहसंा का डर। 

6) कायणस्थल पर ऄसमान िेतन, वलंग भेद, शोषण । 

उदे्दश्य : 

 कामकाजी मवहलाओ ंकी चुनौवतयों एिं प्रवस्तवथ  को जानना। 

 कोविड-19 के दौरान कामकाजी मवहलाओ ंके जीिन शैली पर पडे प्रभाि को जानना। 
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उपकल्पना: 

1) मवहलाएं वशवक्षत होने तथा नौकरी पेशा िाली होने से समाज में ऄपनी ऄलग पहचान बना रही हैं 

2) कामकाजी मवहलाओ ंको गैर कामकाजी मवहलाओ ंसे ऄलग चनुौवतयों का सामना करना पडता ह।ै 

साहहत्य समीक्षा:  

Debjani Sarkar ने Quality Of Life Working Women पर ऄध्ययन वकया। वजसमें आन्होंने ऄध्ययन के्षत्र पटना के Municipal 

Corporation को चनुा और ईस पर केस स्टडी वकया। वजसमें ईन्होंने पाया वक ऄवधकतम मात्रा में कामकाजी मवहलाएं ऄपने पेशेिर जीिन को एंजॉय 

कर रही हैं। कुछ ही नौकरीपेशा िाली मवहलायें हैं वजनकी जीिनशैली ऄच्छी नहीं ह ैवक, ईनकी सैलरी कम ह ैवशक्षा भी ईच्च नहीं ह,ै मानवसक तनाि 

ज्यादा महसूस करती हैं। वजनका ईनके शारीररक स्िास््य पर प्रवतकूल प्रभाि पडता ह ैलेवकन अत्म वनभणर होने का जज्बा और ऄपने वशक्षा का ईवचत 

सदपुयोग कर पा रही हैं आसवलए िे संतुष्ट महससू करती हैं। 

अरंधहि भट्टाचायत ने जो एसबीअइ की चेयरमैन है ितणमान में आन्होंने ऄपनी पसु्तक Indomitable: A Working Woman's Notes On Life 

Work And Leadership मे आन्होंने यह बताया ह ैवक वकस तरह  जीिन में एक मवहला होने के नाते वकन वकन संघषों का सामना करना पडा। वकस 

तरह मवहलाओ ंको कामकाजी होने के बािजदू भेदभाि और पिूाणग्रह का वशकार होना पडता ह।ै ईन्होंने बताया वक हालांवक ऄब मवहलाओ ंकी वस्थवत 

में बदलाि अ रह ेहैं। मवहलाओ ंकी वस्थवत ऄब सधुर रही ह।ै 

Lahtinen and Wilson (1994) आन्होंने ऄपने ऄध्ययन में मवहलाओ ंके प्रगवत तरक्की में अने िाली बाधाओ ंको दूर करने के तरीकों की पहचान 

की और बताया वक मवहलाओ ंके पास शवक्त और ऄिसर की कमी है क्योंवक आनके पास परुुषों की तुलना में वशक्षा की कमी ह ैऔर ईनके पास 

पाररिाररक वजम्मेदाररयों की िजह से घर से दरू नौकरी के ऄिसर को िे खो देती हैं। बच्चों के पालन पोषण ि घर के कायों को वनभाने की वजम्मेदाररयों 

की िजह से िह नौकरी छोडने पर मजबूर हो जाती हैं। जब ईच्च स्तर के प्रबंधकों द्वारा बच्चों की देखभाल करने की व्यिस्था, काम करने के तरीकों में 

सधुार करेंगे तभी यह मवहलाएं ऄपने ऄपने कैररयर, क्षमता, योग्यता, शवक्त को सही मायने में आस्तेमाल कर सकें गी और अगे बढ़ सकें गी। 

सधुीर हसन्हा ने ऄपने लेख ऄपने कामकाजी मवहलाओ ंकी कइ भवूमकाएं और मनोिैज्ञावनक कल्याण में वलखा ह ैवक गैर कामकाजी मवहलाओ ंकी 

तुलना में कामकाजी मवहलाएं ऄपनी नौकरी पेशा की भवूमका की िजह से ऄपने जीिन में ज्यादा ऄवधक संतुष्ट ह।ै 

अध्ययन पद्धहि : 

प्रस्तुत शोध की ऄध्ययन प्रणाली वनम्न चरणों पर अधाररत है| 

(1)  वनदशणन आकाआयों का चयन ईद्देश्य पणूण वनदशणन द्वारा वकया गया ह ै, आसके ऄंतगणत 100 वििावहत कामकाजी मवहलाओ ंको वलया गया ह ै| वजनका 

ईम्र 20 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60 ि 60 िषण से ऄवधक है| 

(2)  ऄध्ययन के्षत्र – आस शोध का ऄध्ययन के्षत्र पटना नगर को वलया गया है| 

(3) त्यों का संकलन - त्यों का संकलन प्राथवमक एिं वद्वतीयक दोनों स्रोतों के माध्यम से प्राप्त वकया गया है| 

1. प्राथवमक स्रोत के ऄंतगणत ऄिलोकन विवध एिं साक्षात्कार ऄनसुचूी का प्रयोग वकया गया है| 

2. वद्वतीयक स्रोत के ऄंतगणत पत्र-पवत्रकाओ,ं लेख ि आटंरनेट का सहारा वलया गया है| 

(4) त्यों का िगीकरण एिं विशे्लषण- प्रस्तुत ऄध्ययन में प्राप्त अंकडों के अधार पर त्यों का िगीकरण एिं विशे्लषण वकया गया है | 

िथ्यों का सकंलन एवं वगीकरण: 

कामकाजी महहलाओ ंकी जीवन शैली से जुडी चुनौहियों से सबंंहधि सारणी 

अनुसचूी हााँ नहीं 

दोहरी भवूमका का सामना करना पडता है 100 0 

बच्चों को परूा समय नहीं दे पाती है 90 10 

खदु को परूा समय नहीं दे पाती 92 8 

मानवसक और शारीररक थकान ज्यादा महससू करती हैं 73 27 

 

कामकाजी महहलाओ ंकी कायततिल से जुडी चुनौहियों से सबंंधी सारणी 

अनुसचूी हााँ नहीं कुछ कह नहीं सकिे 

कायणस्थल पर यौन ईत्पीडन का सामना करना पडता है 10 75 15 

कायणस्थल पर वलंग भेद, ऄपशब्द ,गंदे मजाक का सामना करना पडता है  10 85 5 

ऄसमान िेतन का सामना करना पडता है 30 70 0 

 

कामकाजी महहलाओ ंके जीवन में आए बदलाव सबंंहधि  सारणी 

अनुसचूी हााँ नहीं कुछ कह नहीं सकिे 

अत्मवनभणर बनने से समाज द्वारा ज्यादा सम्मान वमलता है 80 20 0 

घर की अवथणक संबंध में वनणणय ले सकती हैं 80 20 0 
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बच्चों की पढ़ाइ ऄच्छी स्कूल के दावखले के संबंध में वनणणय ले सकते हैं 90 10 0 

समाज में, घर में, ऄपनी ऄलग व्यवक्तगत पहचान वमली है 95 5 0 

बच्चों के वलए रोल मॉडल बन रही हैं 65 10 25 

दसूरी औरतों के वलए मागणदशणक बन रही हैं 85 0 15 

खशु रहने लगी है ,स्ितंत्र महससू करती हैं 95 5 0 

 

कोहवड-19 महामारी के कारण कामकाजी महहलाओ ंके जीवन शैली में आए बदलाव एवं चुनौहियों में पररवितन से सबंंहधि सारणी 

अनुसचूी हााँ नहीं 

कायण भार बढ़ गया है 95 5 

नौकरी चली गइ है 20  80  

नौकरी छोडने के वलए मजबूर 10  90  

सामावजक ऄलगाि बढ़ गया है 44  56  

स्िभाि में वचडवचडापन अ गया 60  40  

मानवसक तनाि बढ़ गया एिं शारीररक स्िास््य भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हुअ 82  18  

 

हनष्कषत : 

ईपरोक्त स्त्रोतों एिं अंकडों से पता चलता ह ैवक अधुवनक समाज में मवहलाओ ंकी भवूमका एिं जीिन शैली में विवभन्न रूपों से पररितणन 

अ रह ेहैं। मवहलाओ ंने स्ियं के वलए लडना एिं बोलना सीख वलया ह।ै ऄब मवहलाएं ईच्च वशक्षा ग्रहण करने लगी ह ैवजसके कारण उंची पद िाली 

नौकररयों में ऄपना स्थान बनाने लगी है। 30% कामकाजी मवहलाओ ंको ऄसमान िेतन का सामना करना पडता ह।ै लेवकन आस ऄसमान िेतन का 

सामना सरकारी संगठनों की तुलना मे वनजी संगठनों एिं संस्थाओ से जडुी मवहलाओ ंको करना पडता ह|ै मझुे ऄपने शोध से पता चलता ह ैवक 95% 

मवहलाएं ऄपनी नौकरी पेशा जीिन से संतुष्ट हैं क्योंवक िे अत्मवनभणर बन गइ ह,ै वजसकी िजह से ऄपने  जीिन में संतुवष्ट, स्ितंत्रता और खशुी महसूस 

करती हैं। लगभग 80% कामकाजी मवहलाएं कहती हैं वक घर के संबंध में िे खुद अवथणक वनणणय ले सकती हैं जो गैर कामकाजी मवहलाओ ंको आनकी 

ऄपेक्षा कम वमलता ह।ै 20% कामकाजी मवहलाएं कहती ह ैवक िे वनणणय लेती ह ैपर मेरा वनणणय अवखरी नहीं होता ह।ै यह िह मवहलाएं हैं जो वनम्न 

मध्यम िगण से जडुी हैं या कम वशक्षा या छोटे पद पर असीन ह।ै लेवकन वफर भी यह गैर कामकाजी मवहलाओ ंकी ऄपेक्षा ऄपने अप को स्ितंत्र एिं 

खशु महससू करती हैं। कामकाजी मवहलाओ ंके सामने तरह-तरह की की चनुौवतयां अती हैं जैसे िे ऄपने बच्चों को ईवचत समय नहीं दे पाती हैं। दोहरी 

भवूमका की िजह से िे परेशान रहती हैं, खदु के वलए समय नहीं वनकाल पाती हैं। मैंने वद्वतीय स्त्रोतों से पाया वक सभी कामकाजी मवहलाओ ंमें ऄसरुक्षा 

की भािना व्याप्त रहती ह,ै  आस िजह से िे या ईनके घर िाले ईन्हें नौकरी छोडने के वलए कहते हैं| मैंने ऄपने शोध में पाया वक 73% कामकाजी मवहला 

दोहरी भवूमका की िजह से मानवसक तनाि महससू करती हैं| 92% मवहलाएं कहती हैं वक िे खदु को परूा समय नहीं दे पाती। कोविड-19 महामारी की 

िजह से घर से ऑवफस का काम, घर का काम साथ-साथ करने से ईनके काम का भार  बढ़ गया। कुछ मवहलाएं जो ज्यादातर वनजी स्कूल या वनजी 

संगठनों एिं संस्थाओ ंसे जडुी थी ईनकी नौकरी चली गइ, वजससे ईन्हें अवथणक संकट का सामना करना पडा। नौकरी चली जाने, घर से रहने बाहर नहीं 

जा पाने की िजह से 44% कामकाजी मवहलाओ ने कहा वक िे सामावजक ऄलगाि महसूस करने लगी। 60% कामकाजी मवहलाओ ंने कहा वक ईनके 

स्िभाि में वचडवचडापन अने लगा।  बच्चों एिं बडे बुजगुण की देखरेख, महामारी की िजह आन सभी बढे हुए काम की िजह से 70% कामकाजी 

मवहलाएं का शारीररक स्िास््य प्रभावित हुअ। 82% मवहलाओ ं ने कहा वक िे मानवसक तनाि बहुत ज्यादा मात्रा में महसूस करने लगी ह।ै ऄतः 

ईपरोक्त से वसद्ध होता है वक कोविड-19 के समय में कामकाजी मवहलाओ ंकी सामावजक वस्थवत एिं जीिन शैली में पररितणन अए एिं चनुौवतयां बढ़ी।  

सझुाव:  

 कामकाजी मवहलाओ ंको ऄपनी ऄसरुक्षा की भािना को दरू करने के वलए माशणल अटण, ताआक्िांडो अवद प्रवशक्षण ले न वक नौकरी छोडे।  

 सरकार द्वारा ईनकी सरुक्षा के वलए बनाइ गइ हले्पलाआन, हले्थ संस्थाओ के बारे में जागरूक बने और ईनका सदपुयोग करें। 

 जो लोग अज भी मवहलाओ ंके अगे बढ़ने के रास्ते में रुकािट का कायण कर रह ेहैं ईन्हें ऄपनी सोच बदलनी चावहए। 

 कोविड-19 हो या कोइ भी समस्या हो सभी समय में पररिार िालों को काम को बराबर बांट देना चावहए तावक कामकाजी मवहलाए भी 

स्िस्थ और खशु रह सके। 

 सरकारी, गैर सरकारी संगठनों एिं संस्थाओ ंको कामकाजी मवहलाओ ंके बच्चे के वलए वशशगुहृ की सुविधा दी जानी चावहए। 

 ऄगर ड्यटूी रात की है तो ईसके वलए कैब की व्यिस्था की जानी चावहए। 
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महहला उद्योजकासमोरील समस्या व उपाय 
 

प्रा.डॉ. रसाळ दैवशाला चत्रभुज
1
, प्रा. केळे एच.हहह

2
 

1&2
कर्मवीर र्ार्ासाहबे जगदाळ ेर्हाववद्यालय, वाशी ,उस्र्ानाबाद विन : ४१३ ५०३ 

 

 

 

प्रस्तावना : 

 २०११ च्या जनगणनेनसुार महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ४८% मव्हला आहते. म्हणजेच जवळ-जवळ अधी लोक संख्या व्ह 

मव्हलांची आहे. त्यापैकी फक्त ९% मव्हला या उद्योजक आहते. मव्हलांना उद्योगापासनु परावतृ्त राहण्यासाठी व्वव्वध करणे आहते या पैकी कांही 

मव्हला पतीच्या व्नधनामळेु अचानक उद्योगात प्रवेश करतात तर कांही मव्हला पतीच्या आजरपणामळेु मात्र स्वतचच्या इच्छेेने उद्योगाचा पिरपणूण 

अभ्यास करुन व प्रव्शक्षण घेवनू उद्योगात प्रवेश करणाऱ्या मव्हलांचे प्रमाण हे अव्तशय कमी आह.े   

 मव्हलांना उद्योगाच्या व्वव्वध के्षत्रात, समान संधी दण्याचे बोलण्यापेक्षा कृतीत उतरवणे गरजेचे आह.े त्यातुनच राष्ट्राचा व्वकास साध्य 

होईल व मव्हला उद्योगात यशस्वी होतील. 

उहदषे्ट : 

     प्रस्तुत शेधव्नबंधाची उव्दष्ट ेपढुील प्रमाणे आहते. 

१)भारतातील औद्योव्गक के्षत्रातील मव्हलांच्या सहभागाचा अभ्यास करणे. 

२)मव्हला उद्योजकासमोिरल अडचणी/समस्यांचा अभ्यास करणे. 

३)मव्हला उद्योजकांच्या अडचणीवरील उपायांचा अभ्यास करणे. 

सशंोधन पध्दती : 

 प्रस्तुत शोधव्नबंध व्लहीण्यासाठी दयु्यम साधनसामगु्रीचा वापर केला आह.े यासाठी वेगवेगळे संदभणग्रंथ, पसु्तके, माव्सके, वतणमानपत्र, 

वेबसाईट्स यांचा वापर केला आह.े 

उद्योग के्षत्रातील महहलांचा सहभाग : 

 भारतामध्ये प्रामखु्याने १९ व २० वे शतक मव्हलांच्या व्वकासासाठी अव्तशय महत्वाचे ठरले याच शतकात मव्हलांचे शैक्षव्णक, 

सामाव्जक, सांस्कृतीक आयषु्ट्य बदलनु गेले त्यांचे हयक्तीमत्व सधुारले खऱ्या अथाणने मव्हलांनी परुुषांच्या खांद्याला खांदा लावनू सवण के्षते्र पादारांत 

केली. याच शतकात मव्हलांनी औद्योगीक के्षत्रातही प्रवेश केला. नसु्ता प्रवेशच केला नाही तर यशाची व्शखरेही गाठली त्री ी उद्योजगतेला भारतात त्री ी 

उद्योगजगतेचा प्रारंभ १९९७ च्या नवीन औद्योगीक धोरणाने झाला याच धोरणात प्रथमतच त्री ी उद्योजकांसाठी व्वचार केला गेला. भारतातील लघु 

उद्योगके्षत्रात मव्हलांचे प्रमाण जास्त आह.े आज लघउुद्योग के्षत्रात मव्हला कमणचाऱ्यांची संख्या अंदाजे १०,६३,७२३ ऐवढी आह.े तर 

मव्हलाउद्योजकांची एकूण संख्या अंदाजे ९,४५,१४१ ऐवढी आहे यापैकी सुमारे १३% मव्हला लघउुद्योगाके्षत्रात नोंदणीकृत आहते. तर उवणरीत ८७% 

मव्हला लघ ुउद्योग के्षत्रांत अनोंदणीकृत  आहते. १९७० पासून भारतात मव्हलांणी उद्योगात प्रवेश केला परंतु त्यांची संख्या बोटावर माजण्याएवढीच 

होती त्यामळेु १९७५ पासून सरकाने सधु्दा आपल्या औद्योव्गत धोरणात मव्हलांचा व्वचार करण्यास सरुुवात केली १९८० नंतर मात्र मव्हलांचा 

उद्योगातील टक्का वाढतच गेला. १९९१ च्या नव्वण अव्थणक सधुारणा धोरणानंतर तर भारतीय औद्योव्गक के्षत्रात मोठ्या प्रमाणात मव्हलांनी यश 

संपादन केले. वुमन इन व्बझनेस या संस्थेने जगभरातील देशाचा औद्योव्गक के्षत्राचा अभ्यासकरुन असा व्नष्ट्कषण काढला की ज्या कंपन्यामध्ये मव्हला 

संचालक आहते व्कंवा सी ई ओ आहते त्या कंपन्यामध्ये भागधारकांना अव्धक लाभांश व्दला जातो.  तयाचबरोबर मव्हला सी ई ओ नेमणु 

करण्याबाबत भरत देश जगात प्रथम रमांकावर आह.े यामध्ये त्याने व्वकसीत देशास सधु्दा मागे टाकले आह.े भारतात मव्हला सी ई ओ चे प्रमाण 

८.९% एवढे आह.े ह ेप्रमाण व्वकसीत देशाच्या तुलनेत जास्त आहे. भारतात सेबीच्या व्नयमानुसार नोंदणीकृत कंपन्यांच्या संचालक मंडळाने एकतरी 

मव्हला असावी व नसल्यास ती कंपनी दंडास पात्र ठरते सकु्ष्म, लघ ुआव्ण मध्यम उद्योगाच्या सवेक्षणात भारतात मव्हला उद्योजकाचे प्रमाण १३.८% 

एवढे आह ेजर महाराष्ट्रात ह ेप्रमाण ९% आह ेराज्यात हे प्रमाण वाढवनू २०% पयंत घेवनू जाण्याचे उव्दष्ट मव्हला औद्योव्गक धोरणाचे आहे. 

महहला उद्योजका समोरील अडचणी : 

 भारतात आज मोठ्या प्रमाणात मव्हला उद्योजगाकडे कळत असल्या तरी त्यांना या के्षत्रात अणेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आह.े 

त्यांना उद्योगात कमणचारी म्हणनू काम करत असतांना, उच्च पदावर काम करत असताना व्कंवा संचालक मंडळावर काम करत असताना अणेक 

समस्यांना तोंड द्यावे लागते त्यापैकी कांही प्रमखु अडचणी / समस्या पढुील प्रमाणे सांगता येतील. 

१)पुरुष प्रधान ससं्कृती : 

 समाज व्कती व्वकसीत झाला तरी समाजात कांही घटकांची मानव्सकता बदलत नाही. त्यांचा व्त्री यांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन मागालेलाच 

आह.े अशा व्वचाराचे लोक मव्हलांच्या व्वकासातील खरे अडसर ठरतात. त्यांच्यामते उद्योग ही पुरुषांची मके्तदारी आह.े उद्योग फक्त परुुषांनेच करावेत 

मव्हलांचे ते के्षत्र नाही अशा परुुष प्रधान संस्कृतीच्या लोकांचा मव्हलांना खऱ्या अथाणने त्रास होतो त्यामळेु त्या उद्योगामध्ये प्रगती करु शकत नाहीत. 

२)कौटुहिक जािािदाऱ्या : 

 मव्हलांना कौटंुव्बक जबाबदात्यातुन मुक्तता व्मळत नाही. त्री ी नौकरी करत अस ू व्कंवा उद्योग चालवत अस ुतीला घरातील जबाबदाऱ्या 

सांभळाहयाच लागतात. घर सांभाळणे, मलुांचे संगोपन, वघृदांची सेवा, पै-पाहुणे या सवण जाबाबदाऱ्या तीला पूणण कराहयाच लागतात त्यामळेु आपल्या 
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किरअरकडे तीला पाव्हजे तेवढा वेळ देता येत नाही उद्योजक मव्हलेला पण या सवण जाबाबदाऱ्या पार पाडाहया लागताता पिरणामी उद्योगाच्या 

व्वकासाकडे ती फारशे लक्ष देव ूशकत नाही. 

३)हशक्षणाचा अभाव : 

 आज मव्हला व्शक्षणाच्या बाबतीत सवतंत्र्य झालया असल्यातरी त्यांचे प्रमाण अगदी अल्प आह.े बहुतांश मव्हला या शैक्षव्ण व्नणणय स्वतच 

घेव ू शकत नाहीत कुटुबातील मोठ्या हयक्ती ठरवतील तेच व्नणणय त्यांना मान्य करावे लागतात स्वतचच्या इच्छेेनसुार त्या व्शक्षण घेव ू शकत नाही. 

पिरणामी उद्योजक मव्हलेणे उद्योगाचे / हयवसायचे व्शक्षण घेतले असेल असे नाही, त्यांना ते व्मळत नाही. 

४)अनुभव व माहहती नसणे : 

 भारतात व्त्री या या उद्योगके्षत्राकडे नाव्वलाजाने वळल्या जातात स्वईच्छेेने, स्वयंपे्ररणेने उद्योगाचे व्शक्षण घेऊन उद्योजक असलेल्या त्री ीयांचे 

प्रमाण अव्तशय अल्प आह.े त्यामळेु त्यांना उद्योग संचालनाचा अनभुव नसतो. उद्योगातील चढ-उतार बद्दल त्यांना मव्हती नसते पिरणमी त्या योग्य 

प्रकारे उद्योगाचे संचलन करु शकत नाहीत. 

५)अहथिक समस्या : 

 मव्हला उद्योजका समोरील सवाणत महत्वाची समस्या म्हणजे अव्थणक समस्या होय. मव्हलांकडे मोठ्या प्रमाणात भांडवल नसते व व्वत्तीय 

संस्था देव्खल भांडवल उभारणीस सहकायण करत नाहीत भारतातील सवण व्वत्तीय संस्था मव्हलांना कजण देण्यास उत्सकु नसतात कारण त्यांना मव्हला कजण 

परतफेड करतील यावर व्वश्वास बसत नाही पिरणमी त्या मव्हलांना कजण परुवठा करत नाहीत त्यामळेु मव्हला उद्योजकांना भांडवलाची समस्या 

भेडसावते. 

६)जोहखम न पत्करण्याची मानहसकता : 

 भारतात जास्तीत जास्त मव्हला या कुटुबाची गरज म्हणनू उद्योगउद्योगात प्रवेश करत असतात. उद्योगाचे व्शक्षण घेऊन उद्योग करण्यासाठी 

उद्योगात येणाऱ्या मव्हलांची संख्या अव्तशय कमी आहे. त्यामळेु उद्योगातील उतपादन प्रमाण उत्पादन घटकांची खरदी कच्चा माली खरेदी, भांडवल 

उभारणी या घटकांबाबत मव्हला जोव्खम पत्कारण्यास तयार नसतात अव्थणक नकुसाणीच्या भीतीने त्या उद्योगातील मोठे अव्थणक व्नणणय घेत नाहीत 

पिरणामी उद्योगांना महत्तम उत्पादन संस्थेस व्मळणारे फायदे व्मळत नाहीत. 

७)सामाहजक िंधने : 

 मव्हला उद्योजक असली तरी समाजाचा मव्हलांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलत नाही आजही मव्हला समाजामध्ये सरुव्क्षत नाही मव्हला ही 

कोणत्याही पदावर असो व्कंवा कोणत्याही वयाची असो आज ती सरुक्षीत नाही म्हणनू उद्योगात पणुणवेळ काम करण्यासाठी सामजाची बंधने तीच्यावर 

येतात व त्याचा पिरणाम उद्योगाच्या व्वकासावर झलेला व्दसनू येतो. 

८)रूढी व परंपरा: 

 भारतीय समाज हा अव्तशय रुढी-परंपरा व्प्रय आह ेसमाजावर शैक्षव्णक सामाव्जक सधुारणा  झाल्या असे मानले जात असले तरी आजही 

समाजात अनेक रूढी परंपरा मानल्या जातात या रूढी परंपरा त्री ीव्वषयक जास्तच जाचक आह ेमव्हलांच्या सवांगीण व्वकासात अडसर ठरत आहे 

मव्हलांनी उद्योग करू नये व्तने फक्त चलू आव्ण मलू एवढेच पहावे अशी धारणा समाजाची आह ेयाचा पिरणाम मव्हला उद्योगात उद्योगातील प्रमाणावर 

झालेला व्दसून येतो. 

 वरील काही मव्हला उद्योजका पढुील व उद्योगासमोरील प्रमखु अडचणी व्दसनू येतात याच बरोबर व्लंगभेद, समाजातील मव्हलांचे स्थान, 

हयवसाय सरुू करण्यासाठी अपरेु स्तोत्र, तांव्त्रक व हयवसाव्यक ज्ञानाचा अभाव, अमयाणव्दत आव्थणक स्तोत्र, हयवसायासाठी जागा, गुंतवणकू, भांडवल, 

यासारख्या अनेक आहहानांना मव्हला उद्योजकांना सामोरे जावे लागते. 

महहला उद्योजकता समोरील समस्यांचा समस्यांच्या उपाय योजना : 

 वरील समस्या मव्हला उद्योजका समोर असल्या तरी त्यावर काही उपाययोजना करता येतील. 

१)महहलांसाठी काही उद्योग सरंक्षीत : 

 भारतीय मव्हला उद्योजक का समोरील वरील समस्या कमी करण्यासाठी अथणहयवस्थेतील काही उद्योग ह े मव्हलांसाठी राखनू ठेवावेत 

ज्यामध्ये भांडवल गुंतवणकू, कमणचारी, व्नयंत्रण, मालकी सवण मव्हलांचीच असावी. 

२)महहला उद्योजकांना प्रोत्साहन देणे: 

 मव्हला उद्योजकांना उद्योगात प्रवेश घेण्यासाठी कुटंुबातून, समाजातून प्रोत्साहन व्मळणे आवश्यक आहे. समाजातील सुव्शव्क्षत मव्हलांनी 

यासाठी पढुाकार घयावा व्नरक्षर मव्हलांना साक्षर करणे, आव्थणक हयवहाराची माव्हती देणे, उद्योगात प्रवेश करण्यासाठी व्वव्वध कायणशाळा, पिरसंवाद 

आयोव्जत करणे अशा प्रकारचे प्रोत्साहन मव्हलांना व्मळणे आवश्यक आह.े 

३)महहलांना सलुभरीत्या भांडवल उभं करून देणे : 

 मव्हलांना लघ ुगहृ, माध्यम आकाराचे उद्योग सरुू करण्यासाठी भांडवल ह ेसहजरीत्या उभा करून देण्यासाठी व्वत्तीय संस्थांनी मदत करावी 

मव्हलांमध्ये व्जद्द अपार कष्टाची तयारी असणे पण असते पण त्यांना भांडवल उपलब्ध होत नाही त्यामळेु अशा मव्हलांना मव्हलांनीच मदत करणे 

आवश्यक आहे 

४)औद्योहगक सहुवधा शासनाने उपलब्ध करून द्यावेत: 
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 मव्हला उद्योजकांनी उभा केलेल्या उद्योगांना लागणाऱ्या सवण सुव्वधा शासनाने सवलतीच्या दराने उपलब्ध करून द्याहयात. शासनाने मव्हला 

उद्योगात आवश्यक असणाऱ्या त्या मलूभतू संरचना वीज, रस्ते, दळणवळण, वाहतूक इत्यादी सवु्वधा मव्हलांना माफक दरात उपलब्ध करून द्याहयात. 

जेणेकरून मव्हला उद्योगाकडे वळतील व उद्योगाची प्रगती करतील. 

५)सरकारी कायािलयात चांगली वागणूक हमळावी: 

 उद्योगाच्या कामासाठी जर मव्हला सरकारी कायाणलयात गेल्या तर त्यांना चांगली वागणकू व्मळत नाही. त्यांचा वेळ वाया घालवला जातो 

त्यामळेु सरकारी कायाणलयात मव्हलांची कामे लवकरात लवकर करावी त्यामळेु त्यांचा वेळ वाचेल तो वेळ त्या उद्योगाच्या व्वकासाला देऊ शकतील 

मव्हलांना व्मळणारी व्वव्चत्र वतणणकु बंद करून त्यांना सन्मानाने वागवावे. 

६)महहलांसाठी उपक्रम रािवावे: 

 सामाव्जक बांव्धलकीच्या माध्यमातून मव्हला उद्योजकांसाठी वेगवेगळे उपरम राबवले जावेत. उद्योगाबद्दल चे मागणदशणन ज्ञानाबद्दलची 

माव्हती उत्पाव्दत वस्तुच्या बाजारपेठा या घटकांबद्दल ची माव्हती देण्यासाठी मव्हलांसाठी कायणशाळा पिरसंवाद आयोव्जत करावेत जेणेकरून त्यांचा 

लाभ मव्हला उद्योजकांना त्यांच्या उद्योगाच्या व्वकासासाठी होईल. 

७)महहलांना सरुहक्षतता द्यावी : 

 मव्हला उद्योजकांना उद्योगासाठी रात्री-अपरात्री प्रवास करावा लागतो त्यामळेु मव्हलांना सरुव्क्षतता असायला हवी उद्योगांमध्ये काम 

करणाऱ्या मव्हला कमणचाऱ्यांना नोकरी दरम्यान कामाच्या व्ठकाणी प्रवास करून यावे लागते. त्या दरम्यान त्यांच्या सुरव्क्षततेसाठी सरकारने खास 

उपाययोजना करणे आवश्यक आह.े म्हणजे मव्हलांसाठी खास बस सेवा सरुु करणे कॅब चालक, टॅक्सी चालक मव्हला असणे अशा प्रकारच्या काही  

उपाय योजना करता येतील. 

८)हवत्तीय ससं्थांनी (िँकांनी) सहकायि करावे : 

 मव्हला उद्योजकाची उद्योगातील भवू्मका पाहता व्वत्तीय संस्थांनी म्हणजेच बँकांनी मव्हलांना वेगळे सहकायण करावे मव्हलांना भांडवल 

परुवठा करण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना तयार कराहयात सवलतीच्या हयाजदराने कजण परुवठा करावा, कजाणच्या योजना सरळ सोप्या असाहयात अशा 

प्रकारच्या व्वव्वध योजनेतून बँकांनी मव्हला उद्योजकांना सहकायण करावे. 

9)औद्योहगक सघंटनेत महहलांना स्थान द्यावे : 

 उद्योगात मव्हला कामातील सातत्य कठीण पिरश्रम वक्तशीरपणा या गुणांमळेु यशस्वी होत आहते. याच गुणांमळेु त्या उद्योगातील अव्त 

उच्च पदापयंत पोहोचतात. त्यामळेु सगळ्याच औद्योव्गक संघटनांमध्ये मव्हलांना स्थान व्मळावे. ज्यामळेु संघटनेच्या ध्येय धोरणात त्यांचा सहभाग 

होईल व त्यांच्या गुणाचा फायदा संघटनेला होईल. 

१०)शासकीय योजनांची माहहती महहलांना हमळावी : 

 मव्हला उद्योजकासाठी शासनाने अनेक योजना धोरणे तयार केली आहते परंतु  त्यांची पणूण माव्हती मव्हलांपयंत पोहोचत नाही. ती माव्हती 

मव्हलांपयंत पोहोचवणे पोहोचवण्याचे कायण शासनाने करावे. त्या योजनेची अंमलबजावणी कायणक्षमपणे करावी जेणेकरून त्या योजनेचा फायदा 

जास्तीत जास्त मव्हलांना घेता येईल. 

समारोप : 

 महाराष्ट्रात मव्हलांनी उद्योजक म्हणून उद्योगांमध्ये जरी मोलाची भवू्मका बजावली असली तरी अनेक अडचणींमुळे त्यांच्यामधील 

उद्योजकीय कायणक्षमतेला परेुसा वाव व्मळालेला नाही शासनाने मव्हला उद्योजकासाठी प्रत्येक धोरणात उपाययोजना केल्या आहते 2013 च्या धोरणाने 

मव्हलांना उद्योग वाढीच्या मखु्य प्रवाहात मव्हलांना आणण्याचे काम केले त्या धोरणानसुार मव्हला उद्योजकांसाठी व्वशेष धोरणे, उव्द्दष्ट े मव्हला 

परीचलीत उद्योगाचे प्रमाण ९% वरून 20% पयंत सधुारण्याचे आह.े राज्यात मव्हला उद्योजकांच्या वाढीसाठी आश्वासक वातावरण व्नमाणण करावे. 

तांव्त्रक, पिरचलनात्मक आत्मक तसेच आव्थणक सहाय्य परुवून राज्यातील मव्हलांना अव्धक रोजगाराच्या संधी व्नमाणण करण्याच्या दृव्ष्टकोनातून राज्याने 

प्रयत्न करण्याची गरज आह.े 

सदंभि : 

१)व्शक्षण संरमण माव्सक माचण २०२२ 

२)उद्योजक माव्सक एव्प्रल दोन २०२२ 

3)व्त्री  उद्योगजकता, संधी आव्ण अहहानेच-  https://divyamarathi.com news EDT – developing-entrepreneur  

४)शासनाच्या मव्हला उद्योग धोरणातील तरतुदी-https://www.agrowon.com/mahala/no.chira-no-lamp 

५)मव्हला उद्योजकांसाठी शासनाचे व्वशेष धोरण च-1 हया शतकातील मव्हला उद्योजकता व शक्ती, प्रा. डॉ. आर.एम. सरोदे प्रा.एन.ई.भंगाळे, Tactful  

management Research Sournal July- 2017 

6) राऊंड टेबल च मव्हला उद्योजकांसाठी हवे क्लस्टर महाराष्ट्र टाइम्स 03 Oct  2016 
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स्त्रीवादी साहहत्य : एक हववेचक अभ्यास 
 

श्री. चेपूरवार गंगाधर नरहसगंराव 

पीएच.डी. संशोधक - पीपल्स कॉलेज न ंदेड 

 ईमेल :- chepurwargn27@gmail.com   

 

 
सारांश : 

आ.स.१९६० नंतर ऄमेररकेत स्त्रीवादाचा प्रसार झाल्यानंतर अपल्याकडेही स्त्रीवादी संकल्पना रूढ झाली. या स्त्रीवादी सवचारसरणीतुन 

सस्त्रयांना स्व ऄसस्तत्वाची जाणीव झाली. ती स्वतः चे घरातील, समाजातील स्थान शोध ू लागली. स्व ऄसस्तत्वाच्या जासणवेतुन स्वतःचे प्रश्न मांडू 

लागली. सतच्यावरील बंधने झगुारून देण्यासाठी ती सक्षम होउ लागली. ऄशा प्रकारे स्त्रीवादी सवचारसरणी सासहत्यात येउन 'स्त्रीवादी सासहत्य' हा 

नवप्रवाह सनमााण झाला. त्यावर प्रकाश टाकण्यासाठी ह ेलेखन. 

प्रमुख शब्द :   

स्त्रीवादी सासहत्य, नवप्रवाह, स्त्रीमकु्ती, स्त्रीवाद, स्त्रीधमा, स्त्रीत्व ऄसस्मता, शरीरसनष्ट ऄनभुव, फेसमनाइन सिटीक,गायनो सिटीक, दसलत 

सासहत्य, ग्रामीण सासहत्य, असदवासी सासहत्य, सौंदयावादी दृष्टी, अंतरराष्ट्रीय मसहला दशक, परुूषसत्ताक व्यवस्था, मलु्यव्यवस्था, स्त्रीमकु्ती चळवळ, 

ईपेसक्षत व वंसचत  आत्यादी. 

प्रास्ताहवक : 

स्वातंत्र्योत्तर काळात लोकशाही असण सशक्षणाच्या प्रसारामळेु ऄनेक समाजघटक जागतृ झाले असण अपल्या प्रश्नांसाठी चळवळी सरुू 

केल्या. ह्या ईपेसक्षत घटकांनी चळवळीबरोबरच अपले प्रश्न अपल्या सासहत्यातुन मांडले. सासहत्य केवळ मनोरंजनाचे साधन न राहता ते सामासजक 

प्रश्नांचे व्यासपीठ बनले पासहजे ह्या भसूमकेतून लेखन केले गेले. दसलत सासहत्य, ग्रामीण सासहत्य असण स्त्रीवादी सासहत्य ह्या वाड्ःमय प्रवाहात दसलत, 

शेतकरी असण सस्त्रयांच्या प्रश्नांचा प्रामखु्याने ईहापोह केलेला जाणवतो. वाचकांपढेु सासहत्याबरोबरच अपल्या समस्या मांडण्याची ही वाड्ःमयीन कृती 

होय.  

स्वातंत्र्योत्तर काळात ऄनेक सामासजक स्तर अपल्या वेदना असण प्रश्न अपल्या सासहत्यातुन व्यक्त करू लागले. सस्त्रयांनीही अपल्या व्यथा 

वेदना सासहत्याद्वारे व्यक्त केलेल्या सदसतील. सरुुवातीच्या काळात लेखन करणाऱ्या सस्त्रयांच्या लेखनावर पुरूषप्रधान मलु्यव्यवस्थेचा पगडा ऄसलेला 

जाणवतो. परुूषांच्या वाड्मयाचे ऄननुय करण्याचाही प्रयत्न काही लेसखकांच्या लेखनातुन केलेला जाणवतो. 

केवळ सस्त्रयांनी सलसहलेले सासहत्य म्हणजे स्त्रीवादी सासहत्य वा केवळ परुूषांनी सस्त्रयांवर सलसहलेले सासहत्य म्हणजे स्त्रीवादी सासहत्य ऄसेही 

म्हणता येत नाही. काही स्त्री लेसखकांनी कल्पनारम्य सौंदयावादी दृष्टीने सासहत्य सलसहले त्यापैकी काहीचे सासहत्य कल्पनारम्य रोमँसटक प्रवतृ्तीचे ऄसनु 

स्त्रीवादी सासहत्य सनसमातीमागील पे्ररणा सतथे सदसनु येत नाही. सस्त्रया या केवळ मनषु्ट्य नसनु त्या मखु्यत: सस्त्रया अहते. या सवचाराला कद ्रसस्थानी ठेवनू 

स्त्रीत्व ऄसस्मतेच्या शोधाला प्राधान्य देणारी ती महत्त्वाची ऄशी सवचारधारा अह.े या सवचारधारेच्या प्रणेता ससमाँन द बोव्हा अहे. स्त्रीला 

समाजव्यवस्थतेचे 'बाइ' पणाची भसूमका प्रदान केली ऄसनू ती भसूमका न्यनुत्वाची ऄसल्याचे स्पष्ट होते. ती नातेसंबंधांत गुंतल्यामळेु सतला स्वतः चे 

ऄसे स्थान प्रथम स्थान समळत नाही असण ती सतचे दयु्यम दजााचे स्थान पसुनू टाकते व सासहत्यातुन सतची ओळख करून देते त्या दृष्टीने 

सासहत्यकृतीतील स्त्रीप्रसतमा महत्त्वाच्या ठरतात. या भसूमकेतून सलसहलेले सासहत्य, स्त्रीवादी सासहत्य म्हणून ओळखले जात ऄसनू, ज्या सासहत्यातुन 

प्रस्थासपतांसवरूध्द बंड करीत अपल्यावर झालेल्या ऄन्यायाची जाणीव तसेच ही जाणीव करून देत ऄसताना स्वतःच्या सक्षमतेची ओळखही करून 

सदली जाते ऄशा सासहत्याला स्त्रीवादी सासहत्य ऄसे म्हटले जाते. 

स्वातंत्र्योत्तर काळात सस्त्रयांच्या संघटनानी अपल्या हक्कासाठी संघषा सरुू केला. सस्त्रयांच्या ऄसधकाराची बाज ूघेणाऱ् या भसूमका मांडल्या, 

समाजात ईदारमतवादी वातावरण सनमााण होउ लागले. त्यामळेु सरुुवातीच्या काळात सस्त्रयांच्या लेखनात जाणवणारी समन्वयवादी दृष्टी मागे पडली 

असण सस्त्रयाही अपल्या समग्र ऄनभुवांना शब्दरूप देउ लागल्या. सस्त्रयांच्या पारंपाररक मानससकतेत अमलूाग्र बदल होउ लागला असण त्याचे 

पडसाद सस्त्रयांच्या लेखनात ईमटू लागले. सववाह संस्थेमळेु सस्त्रयांचे होणारे शोषण असण समाजातील सतचे दयु्यम स्थान ह्यासवषयी समाजमनात 

हालचाल सुरू झाली. परुूषांनी स्त्रीरूपाचे गोडवे गाणाऱ् या तथाकसथत ईदात्त प्रसतमा सनमााण केलेल्या होत्या. देवता, सती, पसतव्रता, माता, ऄबला, 

ऄधाागी, सौभाग्यवती, ऄशा तथाकसथत रूपांना तडे जाउ लागले. जोडीदार, मैत्रीण, सहकारी, सखी, असण कायाकती ऄशा नव्या रूपात जीवनाच्या 

ऄनेक के्षत्रांत स्त्री ऄग्रेसर होउ लागली. सतने 'ऄधाागी', होण्यापेक्षा 'पणूाागी' होणे पसंत केले. 'चलू असण मूल' ह ेसतचे कायाके्षत्र मागे पडले असण सतचे 

पारंपाररक रूपही पालटले. स्त्री मकु्ती चळवळीमळेु सस्त्रयांमध्ये नवी चेतना सनमााण झाली. 

स्त्रीवाद : 

स्त्रीवाद म्हणजे स्त्रीला अपल्या स्वत्वाची जाणीव होणे होय. सतला अपल्या व्यक्तीमत्वाचा ऄथा कळणे व सतला सतच्या ऄसस्मतेचा साथा 

ऄसभमान वाटणे. सतला सतच्या माणसुपणाबद्दल असत्मयता वाटणे, सतला सतचे हक्क ऄसधकार कळणे, सतला सतच्या ऄवमलु्याची असण शोषणाची 

जाणीव होणे, सतने अपल्या दडपल्या जाणाऱ्या स्वत्वासाठी संघषाप्रवण होणे म्हणजे स्त्रीवाद होय. स्त्रीवादाने जेव्हा संपणूा सवश्व व्यापले जाइल तेव्हा या 

सवश्वाचा चेहरा - मोहरा बदलला जाइल. ऄमेररका, आगं्लंड असण फ्ांस येथील सवद्यापीठात स्त्रीवादी वाड्मयाचा ऄभ्यास मोठ्या प्रमाणावर होत अहे, 

भारतातही हळूहळू स्त्रीवादी वाड्मय ऄभ्यासाचे प्रमाण वाढताना सदसत अहे, पण त्याचे प्रमाण अणखी वाढायला हवे तरच स्त्रीवादी सासहत्य ही 

संकल्पना रूजली जाइल. 
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स्त्रीवादी साहहत्याचे स्वरूप : 

आब्सेनने 'डाँल्स हाउस' नावाचे नाटक सलसहले, ह्या नाटकाची नासयका 'नोरा' ही नाटकाच्या शेवटी घर सोडून जाते. सतने केलेल्या बंडाने 

त्याकाळच्या सस्त्रया प्रभासवत झालेल्या होत्या. ह्या नाटकाने स्त्रीवादाला पषु्टी असण दृष्टी सदली. महाराष्ट्रातही ज्योती म्हापसेकर ह्यांनी 'मलुगी झाली हो' 

ह ेनाटक सलसहले असण ह्या नाटकाचे ऄसंख्य प्रयोग झाले. ह्या नाटकाने महाराष्ट्रातल्या स्त्री चळवळीला गती सदल्याचे जाणवेल. परुूषी वचास्वाला सवा 

बाजनेु हादरे देणे ह ेस्त्रीवादी सासहत्याचे वैसशष््टये अहे.  

अजपयंत स्त्री असण परुूषाचे मन ह ेएकाच प्रकारचे ऄसते ऄसे गसृहत धरले जायचे. त्यामळेु परुूष लेखकांनी सस्त्रयांचे ऄनभुव कल्पनेने 

मांडलेले सदसतात. त्यामध्ये स्त्रीवाद व्यक्त झालेला सदसत नाही. पुरूषाला स्त्री सवसशष्ट ऄनभुव मांडता येणार नाहीत ऄशी स्त्रीवादाची भसुमका अह.े 

ईदा. सस्त्रयांचा शरीरसनष्ट ऄनभुव.  

ह्या ऄनभुवाला प्रत्यक्ष जगण्याचा अधार अह.े त्यामळेु ह ेऄनभुव कल्पनेने जसेच्या तसे ऄनभुवता येणार नाहीत. सस्त्रयांचे ऊतुप्राप्तीचे 

ऄनभुव, सतची गभाधारणा, माततृ्व, ह ेऄनभुव परुूषाला ऄनभुवता येणार नाहीत. स्त्रीचा देहसनष्ठ ऄनभुव हा सतचा स्वतः चा अह.े स्त्रीचे शरीर असण 

मन परुुषापेक्षा वेगळे सभन्न अह.े त्यामुळे सतचे ऄनभुव वेगळे ऄसणार अहते, ह्या ऄनभुवाची ऄसभव्यक्तीही वेगळी ऄसणार अह.े ऄशा ऄनभुवांची 

समीक्षा देखील वेगळी ऄसणार अह.े 

हजारो वषांपासून स्त्री परुुषप्रधान व्यवस्थेत जगत अह.े सतच्यावर परुूषप्रधान मलु्यव्यवस्थेचा प्रभाव पडला अहे. सतची बुध्दी असण मन हे 

परुूषप्रधान बनलेले सदसते. त्यामळेु एखादी कलाकृती स्त्रीने वाचणे असण तीच कलाकृती सतने स्त्री म्हणनू वाचणे ह्यात तफावत अह.े स्त्रीची वाढ असण 

सतचा सवकास परुूषप्रधान व्यवस्थेत झालेला ऄसल्याने सतला सतच्या स्वत्वाचा सवसर पडलेला अह.े ह्याची एकुणच जाणीव स्त्रीला स्त्रीवादी 

सासहत्यातुन समळते. सासवत्रीबाइ फुले, ताराबाइ सशंदे ह्यांच्यापासनु ते छाया दातार, सवद्या बाळ ह्यांच्यापयान्त स्त्रीवादावर सलखाण अढळते. आ. स. 

१८८२ साली 'स्त्री परुुष तुलना' हा सनबंध सलहून ताराबाइ सशंदे यांनी स्त्रीवादी सासहत्यात पदापान केले. स्त्रीधमा म्हणजे काय हा प्रश्न या सनबंधात मांडला 

ऄसनू त्यांनी त्या वेळेच्या पारंपाररक प्रथेला या प्रश्नातुन अव्हानच सदले होते ह े सदसून येते. ऄशाच प्रवतृ्तीचा अवाज ईठसवण्यासाठी काही काळ 

गेल्यानंतर सन. १९३३ साली सवभावरी सशरूरकर यांचा 'कळयांचे सन:श्वास' हा कथासंग्रह प्रससद्ध झाला. ही स्त्रीवादी सासहत्य प्रवाहातील महत्वपणूा 

कलाकृती मानली जाते. 

माहसके, हनयतकाहिके ह्यातुन हस्त्रयांच्या प्रखर जाहिवांचा अहवष्कार : 

शांताबाइ सकलोस्कर यांनी 'स्त्री' ह्या माससकातुन ससमान द बोव्हा ह्यांच्या 'सेकंड सेक्स' ह्या पसु्तकाचा सार रूपाने ऄनवुाद केला. त्यामळेु 

महाराष्ट्रातील स्त्री सवचाराला चालना समळाली. 'बायका', 'समळून साऱ् याजणी' ऄशा सनयतकासलकांमधनु सस्त्रयांच्या प्रखर जासणवांचा ऄसवष्ट्कार होउ 

लागला.  

मराठी भाषेत हस्त्रयांच्या समानतेसदंभाात मौहिक िेखन:   

गीता साने, तारा भवाळकर, असण अ. ह. साळंुखे ह्यांनी मराठी भाषेत सस्त्रयांच्या समानतेसंदभाात मौसलक लेखन केलेले प्रामखु्याने 

अढळून येते. सवभावरी सशरूरकर ते मसलका ऄमर शेख ह्यांच्यापयान्त मराठी लेसखकांनी अपल्या लेखनामध्ये सस्त्रयांच्या सवसवध रूपांचा शोध घेतलेला 

सदसतो.  

हस्त्रयांच्या प्रश्ांवर सघंषााची भूहमका : 

ऄसश्वनी धोंगडे ह्यांनी 'स्त्रीवादाची समीक्षा: स्वरूप असण ईपयोजन' ऄसा ग्रंथ सलसहला अहे. सीमा साखरे, सनलम गोऱ् हे, रसझया पटेल, 

सौदासमनी राव, कुमदु पावडे ह्यांनी सस्त्रयांच्या प्रश्नांवर वेळोवेळी संघषााची भसूमका घेतलेली सदसनू येते.  

स्त्रीवादी समीक्षा: 

स्त्रीवादी समीक्षकांची सवभागणी दोन सवभागात केली जाते.  

(१). फेहमनाईन हिटीक : 

सस्त्रयांच्या लेखनाकडे दलुाक्ष झालेला सदसतो. सासहत्याच्या आसतहासात सस्त्रयांच्या लेखनाची योग्य दखल घेतलेली सदसत नाही. स्त्रीवादाचा 

ईदय ऄलीकडच्या काळात झालेला ऄसला तरी सस्त्रया त्यापवूीही सलसहत होत्या. परुूष समीक्षकांनी सस्त्रयांच्या लेखनाकडे पाठ सफरवलेली 

ऄसल्यामळेु स्त्रीवादी समीक्षक ऄसे दलुासक्षत सस्त्रयांचे सासहत्य वाचनू त्याची पुनामांडणी करत ऄसतात.  

(२). गायनो हिटीक : 

सस्त्रयांचे ऄनभुव हे सतच्या शरीरधमाामळेु परुुषांच्या ऄनभुवापेक्षा सभन्न स्वरूपाचे अहते. स्त्रीचे शरीर हे सतच्या सनसमातीचे उजाास्त्रोतच अह.े 

स्त्रीच्या शरीरसनष्ट ऄनभुवांना प्राधान्य देउन सतच्या लेखनाची समीक्षा करणारा समीक्षक हा गायनो सिटीक प्रकारात मोडत ऄसतो. 

स्त्रीवादामध्ये मवाळ आहि जहाि असे दोन गट आहेत: 

नेमस्त स्त्रीवादी मंडळ ही ईथळ, ईरबड्या असण प्रचारकी प्रवतृ्तीवर टीका करतात असण स्त्रीच्या मगु्ध व कलात्मक ऄनभुवांची प्रशंसा 

करताना सदसतात. कडव्या स्त्रीवादी ऄमेररकन लेसखकांनी अपल्या नासयका बंडखोर असण साहसी रंगवल्या अहते. परुूषी जोखड फेकुन देणाऱ् या ह्या 

नासयका अहते. सँनडाा सगल्बटा असण हेलेन ससझ ह्या जहाल स्त्रीवादाच्या प्रणेत्या मानल्या जातात. 

आंतरराष्रीय महहिा दशक: 

सन.१९७५ ते १९८५ या कालावधीमध्ये मसहलांसवषयीचे हक्क, सतचे ऄसधकार यासवषयी जनजागतृी करण्यात अली. याचा पररणाम 

स्त्रीवादी सासहत्य खऱ् या ऄथााने या दशकानंतर सक्षम होउ लागले. कारण स्त्रीमकु्ती चळवळीचा अरंभ याच दशकात होउन त्याचीही पे्ररणा स्त्रीवादी 

सासहत्यासाठी समळाली.  
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समाजसधुारक व थोर महापुरूषांच्या वैचाररक पे्ररिेतुन स्त्रीवादी साहहत्यास पे्ररिा हमळािी  : 

राजा राममोहन रॉय यांना स्त्री सधुारणेचे अद्यप्रवताक म्हणतात. त्यांनी स्त्री ऄन्यायाला वाचा फोडली, सतीप्रथा बंद केली, सवधवा सववाह 

प्रथेचा प्रचार करून स्त्री जागतृी मोठ्या प्रमाणात केली अह.े तसेच न्यायमतुी रानडे, महात्मा जोसतबा फुले, सासवत्रीबाइ फुले, महात्मा गांधी, छत्रपती 

राजषी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहबे अंबेडकर,महषी धोडो कवे, ऄशा थोर समाज सधुारकांच्या वैचाररक पे्ररणेतुन स्त्रीमधील अत्मभान जागतृ झाले. 

यात सवाात महत्त्वाचे म्हणजे डाँ. बाबासाहबे अंबेडकरांनी 'सहदं ूकोड सबल' तयार करून परुूषांप्रमाणेच सवा ऄसधकार व मलुभतू हक्क सहदं ूस्त्रीलाही 

समळाले पासहजे या जासणवेची बीजे स्त्री मनात रूजवली. समाजसधुारकांचे हे काया म्हणजे स्त्रीवादी सासहत्य सनसमातीमागील मलुभतु पे्ररणाच अहे. 

स्त्रीवादी साहहत्य कथा: 

स्त्रीवादी सासहत्यामध्ये कथा हा सासहत्य प्रकार महत्त्वाचा ऄसनू सवभावरी सशरूरकर ते अशा बगे, ऄंसबका सरकार, सासनया, वसुंधरा 

पटवधान, गौरी देशपांडे, सप्रया तदडुलकर यांनी कथा या सासहत्यप्रकारातुन स्त्री घसुमटीला वाचा फोडली. कौटंुसबक स्तरावरील सतच्या संदभाातील 

ताणतणाव ईद्धतृ करत ऄसताना कधी-कधी ती रोमँसटक, वास्तववादी सीमारेषेवरही जाताना सदसते.  

स्त्रीवादी आत्मचररत्रात्मक साहहत्य : 

स्त्रीवादी सासहत्य सनसमाती करताना ती अत्मचररत्रात्मक सासहत्यातही रमताना सदसते. सुरूवातीच्या काळात ती परुूषी वचास्वाखाली 

वावरताना सदसते. ह े वचास्व सतने अत्मखशुीने स्वीकारल्यामळेुच सतने पतीचे गुणगौरव केले अहे.ईदा.स्मतृीसचते्र, अमच्या अयषु्ट्यातील काही 

अठवणी, अमची ऄकरा वषे, या सदासशव, मीच ह ेसांसगतल पासहजे आत्यादी. या सासहत्यसनसमातीतुन स्त्रीमनातील सव्रसोह कूठेही स्पष्ट झाला नाही, ह ेया 

सासहत्याचे वैसशष््टये म्हणावे लागेल. 

स्त्रीवादी अत्मचररत्रातुन मात्र सतने जे अजपयान्त ऄनभुवले, भोगलेले, सोसलेले अहे, त्या व्यथा, वेदना, दःुख सव्रसोहाच्या रूपातुन ऄसधक 

स्पष्ट होताना ईत्तरोतर सदसनू येते. 

स्त्रीवादी पद्य काव्य साहहत्य : 

आ.स.१९२० ते १९५० या कालखंडात संजीवनी मराठे, लक्ष्मीबाइ सटळक, बसहणाबाइ चौधरी यांच्या कसवतेतून धासमाक, कौटंुसबक असण 

भावसवश्वाचे मनोहारी जीवनानभुवाचे दशान घडुन अले ऄसले तरी स्त्रीवादी दृसष्टकोन प्रखरतेने पढेु अल्याचे जाणवत नाही. आ. सन. १९८० नंतर मात्र 

स्त्रीसनसमात कसवतेचे वेगळे रूप अपणास पाहावयास समळते. मसलका ऄमर शेख, असश्वनी धोंगडे, प्रभा गणोरकर, हमेा लेले, असावरी काकडे या 

स्त्रीवादी कवसयत्री ईषासकरण समोर अल्याचे सदसनू येते. त्यांनी अपल्या सासहत्यातुन सस्त्रयांपढुील नवनवीन प्रश्न, अव्हाने ठळकपणे मांडली अहते. 

दहित, आहदवासी आहि भटक्या हवमुक्त जमातीच्या हस्त्रयांचे प्रश् अजुनही अंधारातच हभजत पडिे आहेत : 

सवषम वणा व्यवस्थेच्या काळोखात त्या चाचपडत अहते. 'स्त्रीमकु्ती', 'स्त्रीवाद' ऄसे शब्द ऄजनु त्यांच्या झोपडीपयान्त पोहचलेले नाहीत. 

दारर्रसय, ऄंधश्रद्धा, असण ऄज्ञानाच्या खाइत ही स्त्री रूतलेली अह.े  

फुिे शाहू आंबेडकरी हवचारांची पे्ररिा: 

 फुले शाहू अंबेडकरी सवचारांची पे्ररणा घेउन दसलत सस्त्रयांची चळवळ उभी राहत अह.े ती अज दसलतांच्या मकु्ती लढ्यात सहभागी होत 

अह.े ह्याच लढ्यातुन सतच्याही मकु्तीचा लढा ईदयाला येउ शकेल व एक नवी िांती घडवनू अण ूशकेल.  

उपेहक्षत व वंहचत हस्त्रयांच्या दुुःखाची विाने दहित हस्त्रयांच्या आत्मकथनात वाचायिा हमळतात : 

ईपेसक्षत व वंसचत स्त्रीच जीवन ह ेवेदना असण करूणेन ओथंबलेलं अह.े ह्या दःुखाचे वणाने कुमदु पावडे ह्यांचे 'ऄंत: स्फोट', बेबी कांबळे 

ह्यांचे 'सजणं अमच'ं, शांताबाइ कांबळे ह्यांचे 'माझ्या जल्माची सचत्तरकथा', मकु्ता सवागोड ह्यांचे 'समटलेली कवाडं', जनाबाइ सगऱ् ह ेह्यांचे 'मरणकळा' 

असण सवमल दादासाहबे मोरे ह्यांचे 'तीन दगडाची चलू' ह्या अत्मचररत्रामधुन दसलत सस्त्रयांच्या व्यथा असण वेदना व्यक्त झालेल्या सदसनु येतात. 

समारोप : 

स्त्रीवादी सासहत्य ही स्वातंत्र्योत्तर काळातील सस्त्रयांची वाड्मयीन चळवळ अहे. स्त्रीयांनी परुूष लेखकांचे लेखन नाकारून स्वतः चे अपले 

ऄनभुव सासहत्यातुन मांडायला सरुुवात केली. स्त्रीवादी सासहत्य ह े स्त्री स्वातंत्र्याचा परुस्कार करते असण परुूषसत्ताक व्यवस्था नाकारते. स्त्रीवादी 

सासहत्य स्त्रीला सतच्या हक्क ऄसधकाराची जाणीव करून देते असण सतच्यावर लादलेल्या सवा प्रकारच्या बंधनाना झगुारून देते. व त्यासोबतच 

स्वतःच्या सक्षमतेची ओळखही करून देते ऄशा सासहत्याला स्त्रीवादी सासहत्य ऄसे म्हटले जाते.  

एकंदरीत, स्त्रीवादी सासहत्यामध्ये स्त्रीला स्वतःचे ऄसस्तत्व सापडते, 'स्व' चा शोध लागतो असण सतचे स्वतःचे एक स्वतंत्र व सवस्ततृ जग 

सनमााण होते. थोडक्यात आ. सन. १९६० नंतरच्या स्त्रीवादी सासहत्यातुन स्त्री एक अशादायी दृसष्टकोन, स्व ऄसस्तत्वासवषयीच्या नवनवीन प्रेरणा घेउन 

सद्य: पररसस्थतीला व अव्हानांना सामोरी जाताना सदसून येत ऄसून, सतचे पाळेमळेु स्त्रीवादी सासहत्यातुन पाहावयास समळतात. त्यासाठी स्त्रीवादी 

सासहत्य ऄसधकासधक समधृ्द व सवस्ततृ होण्यासाठी सवा स्तरातून प्रयत्न होणे गरजेचे अह.े 
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महाराष्ट्राला राष्ट्रीय स्परे्धत िी एकूि १२३ पदकं णमळाली त्यापैकी बहुसंख्य पदकं ही मणहलांच्या खाती िमा आहेत. महाराष्ट्रातल्या 

मणहला शक्तीचं ह ेउदाहरि म्हिता येईल. गेली काही वषष सातत्याने गेली काही वषष सातत्याने णवणवर्ध खेळात महाराष्ट्रातल्या मणहलांची कामणगरी 

दखल घेण्यािोगी राणहलेली आह.े गेल्या राष्ट्रकुल स्परे्धतही महाराष्ट्रातल्या अनेक मणहलांचा पदकणविेत्यांमध्ये सहभाग होता. महाराष्ट्रातल्या 

मणहलांचं योगदान पाहता त्यातून भणवष्ट्यासाठी काही योिना आखण्याचा णवचार करण्याची गरि आह.े 

नकुत्याच झालेल्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पधेत महाराष्ट्राने ३० सवुणणपदकांसह एकूण देशभरात चौथे स्थान प्राप्त केले, पण त्यापेक्षाही महत्त्वाची 

गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्राला अनेक पदके व मानमरातब ममळवनू देण्यात महाराष्ट्रातील ममहला खेळाडंूचा मोठा वाटा होता. मवमवध खेळात महाराष्ट्रातल्या 

मलुींनी पदकमवजेती काममगरी करत या पदकांमध्ये भर घातली. नेमबाजी, जलतरण, मजम्नॅमस्टक्स, कबड्डी, खोखो, बॅडममंटन, टेबलटेमनस, 

अथलेमटक्स, वेटमलम्टंग अशा मवमवध क्रीडा प्रकारांत महाराष्ट्राला जी पदकं ममळाली त्याचं श्रेय ममहला खेळाडंूना द्यावं लागेल. आकांक्षा व्होरा ही 

जलतरणपटू स्पधेतील सवोत्तम खेळाडू ठरली. ममहला नेमबाजांनी सांमघक सवुणणपदकांचा धडाका लावला. अथलेमटक्समध्ये लमलता बाबरने 

महाराष्ट्राचे नाव उंचावले. एकप्रकारे क्रीडाके्षत्रात ममहला मकती सक्षम आहते, याचं ह ेउदाहरण म्हणता येईल. पण या मदु्याची कुणी गंभीर दखल घेतली 

असं वाटत नाही.  

महाराष्ट्राला या स्पधेत जी एकूण १२३ पदकं ममळाली त्यापैकी बहुसंख्य पदकं ही ममहलांच्या खाती जमा आहते. महाराष्ट्रातल्या ममहला 

शक्तीचं ह ेउदाहरण म्हणता येईल. 

गेली काही वषण सातत्याने मवमवध खेळात महाराष्ट्रातल्याममहलांची काममगरी दखल घेण्याजोगी रामहलेली आह.े गेल्या राष्ट्रकुल स्पधेतही 

महाराष्ट्रातल्या अनेक ममहलांचा पदकमवजेत्यांमध्ये सहभाग होता. यंदा केरळला झालेल्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पधेतलं महाराष्ट्रातल्या ममहलांचं योगदान 

पाहता त्यातून भमवष्ट्यासाठी काही योजना आखण्याचा मवचार करण्याची गरज आह.ेमुली या जन्मत्याच मेहनती आमण मजद्दी असल्याचे मदसतं. मुलं 

तशी नसतात असं नव्हे पण कदामचत जन्मजात आमण संस्कारातून हे गुण त्यांच्यात आलेले असावेत. त्याचा कुठेतरी ठसा क्रीडाके्षत्रातील या यशात 

मदसनू येतो. घरातल्या मवमवध जबाबदाऱ्या पार पाडतानाच खेळाकडेही लक्ष देण्याची तारेवरची कसरत मुली मललया करतात. अथाणत, ह ेयोग्य आहे 

असे नव्हे, पण त्यातूनच त्या तावनू सलुाखनू मनघतात आमण त्याचे प्रत्यंतर नंतर त्यांच्या कारकीदीत मदसनू येते. गेल्या काही वषाणत मलुींनी खेळांकडे 

वळावे यासाठी पालकही अनकूुल असल्याचे मदस ूलागले आहे. सायना नेहवाल, मेरी कोम, सामनया ममझाण, दीमपका पल्लीकल, दीमपकाकुमारी अशा 

मलुी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गाज ूलागल्यानंतर त्यांचा आदशण समोर ठेवत असल्यामळेुही मुलींच्या संख्येत नव्याने भर पडते आह.े मैदानी खेळांपासनू ते 

अगदी कॅरम, बुमिबळ अशा बैठ्या खेळांपयंत सगळ्या खेळांत मलुींची संख्या वाढलेली आहे. मकंबहुना, दखल घेण्याजोगी काममगरी मलुी या खेळांत 

करीत आहते. कदामचत, मलुी या मनमित करून मदलेले ध्येय गाठण्यासाठी १०० टक्के प्रयत्न करतात. आंतरराष्ट्रीय नेमबाज दीपाली देशपांडे यांच्या 

मते, ‘मलुी खेळातील कारकीदीशी खपू भावमनकदृष््टया जोडल्या गेलेल्या नसतात, तर आपल्याला योग्य मागाणने चालत राहायचं आहे, एक मदवस यश 

आपल्याला ममळेल असा त्यांचा दृमष्टकोन असतो.  

मलुींमध्ये मात्र मचकाटी अमधक असते.’ की,’मलुींमध्ये पररपक्वतेचं प्रमाणही तुलनेने अमधक असतं. त्याचा त्यांना फायदा ममळतो.’एका 

बाजलूा राष्ट्रीय क्रीडा स्पधेच्या मनममत्ताने पदकमवजेत्या मुलींची संख्या अमधक असल्याचे मदसत असले तरी त्याच्या व्यस्त प्रमाण मलुींच्या 

मफटनेसच्या बाबतीत पाहायला ममळते.   

याबाबतीत शालेय मकंवा कॉलेज स्तरावर कोणते प्रयत्न होत असल्याचे मदसत नाही. शाळांमध्ये मफमजकल एज्यकेुशनचा तास असतो पण 

त्याचा उपयोग सवांचा मफटनेस पाहण्यासाठी केला जात नाही. मलुी जर खेळत नसतील तर त्यांच्याकडे दलुणक्ष केले जातं. ज्या मलुी खेळत आहते, 

त्यांच्याकडेच लक्ष परुवले जाते. त्यामुळे गुणवत्ता असनूही अनेक मलुींना खेळाकडे वळवता येत नाही. म्हणतात की, वयाच्या चाळीशीनंतर अनेक 

ममहला मजम्नॅमशयमकडे वळतात, त्यापेक्षा पमहल्यापासून खेळाकडे त्यांचा ओढा असेल तर नंतरच्या काळात त्यांना व्यायामशाळेचा आधार घेण्याची 

गरज उरणार नाही.’ त्या दृष्टीने शालेय मकंवा कॉलेज स्तरावर सवणच मलुींना खेळाची आवड मनमाणण करायला हवी.   

नेमबाजी, जलतरण, बॅडममंटन, टेमनस, मजम्नॅमस्टक्स अशा खेळांकडे लक्ष मदले तर महाराष्ट्रातल्या ममहला नक्कीच ऑमलमम्पक पदकांची 

नोंद करू शकतात. नेमबाजीत महाराष्ट्राकडून अंजली भागवत, दीपाली देशपांडे, तेजमस्वनी सावंत अशा सीमनयर खेळाडू खेळल्या पण उदयोन्मखु 

खेळाडंूनीही आपली कुवत मसि केली. सीमनयर खेळाडू आणखी काही काळ महाराष्ट्राला खेळाडू म्हणनू सेवा देऊ शकतील पण नंतर कायत्यांच्या 

मागणदशणनाखाली अमधकामधक ममहला खेळाडू महाराष्ट्रात कशा तयार होतील, याचा मवचार आपण करायला हवा. 

 तेवढी गुणवत्ता महाराष्ट्रात नक्कीच आह.े जलतरणात महाराष्ट्राने मजंकलेल्या ३२ पदकांपैकी २२ पदकं ही ममहलांनीच मजंकली. मग याचा 

मवचार आपण कुठे करणार आहोत की नाही.महाराष्ट्रातली जलतरण संघटनाच सध्या बरखास्त आह.े हगंामी सममतीच सगळा कारभार चालमवते आह.े 

मग राष्ट्रीय स्पधेत ममळालेल्या यशाचा फायदा आपण कसा उठवणार आहोत.  

वेटमलम्टंग, खोखो, कबड्डी, टेबलटेमनस, बॅडममंटन या खेळातही महाराष्ट्राला ममळालेल्या पदकांत ममहलांचा वाटा मोठा आह.े त्या 

अनषंुगाने संघटनांनी मवचार करण्याची गरज आह.े पण मळुात संघटना ममहलांप्रती तेवढा उदार दृमष्टकोन दाखवतात का मजम्नॅमस्टक्स प्रमशमक्षका वषाण 
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उपाध्ये यांच्या मते, ‘मलुींना आज सवण के्षते्र खलुी झाली आहते. त्यातच अनेक ममहला खेळाडंूनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे नाव उज्ज्वल केले 

आहे,. 

त्यातून जनजागतृी होऊन मलुी खेळांकडे मोठ्या संख्येने वळू लागल्याचे मदसते. ही गोष्ट लक्षात घेऊन त्यांना अमधकामधक प्रोत्साहन 

ममळायला हवं. मवशेष म्हणजे संघटनांमध्ये ममहलांना प्राधान्य असलं पामहजे.’  संघटनांतममहलांना आरक्षण हवेआज जरी महाराष्ट्रातील ममहला 

मवमवध खेळात अग्रेसर असल्या तरी त्यांना त्या तुलनेत संघटनात्मक पातळीवर प्राधान्य ममळाल्याचे मदसत नाही. मकती क्रीडा संघटनांत ममहला 

प्राधान्यक्रमाने आहते. एका बाजलूा राजकारणात आरक्षण आहे, त्याला सवाचंा पामठंबा ममळतो मग खेळात असे आरक्षण का नको राष्ट्रीय कबड्डी 

स्पधेत महाराष्ट्राच्या ममहलांनी रौप्य मजंकलं, खोखोत ममहला सवुणणमवजेत्या ठरल्या मकती ममहला या खेळांच्या संघटनांत आहते त्या भाग घेत नसतील 

कारण सगळ्या क्रीडा संघटनांत सरुू असलेले राजकारण. 

 आमण अशा राजकारणासाठी कशाला हव्यात ममहला असा दृमष्टकोन असतो. एवढंच कशाला राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ममहला 

मदमाखदार काममगरी करत असल्या तरी प्रत्यक्षात खेळाच्या संघटनांत त्यांना स्थान नगण्य आहे.  

भारतीय ऑमलमम्पक संघटना असो की महाराष्ट्र ऑमलमम्पक संघटना मकती ममहला पदामधकारी म्हणनू काम करीत आहते. तेव्हा एका 

बाजलूा महाराष्ट्रातल्या ममहला पदकांची लयलटू करीत असताना संघटनात्मक पातळीवर मात्र त्यांचा क्रमांक सगळ्यात खालचा आहे, हा मवरोधाभास 

म्हणावा लागेल. क्रीडा संघटनांत ममहलांनाही आरक्षण हवेच, हचे यातून मदसून येते. 

पीव्ही स िंधू  : 

 (बॅडममंटन):पसुारलावेंकटमसंधूहीभारतीयबॅडममंटनचीराणीआहे. हदैराबादमध्येस्थामयकझालेल्याएकातेलगुूकुटंुबातमतचाजन्मझालाआहे. मत

चे आई-वडील दोघेही राष्ट्रीय स्तरावरील व्हॉलीबॉल खेळाडू आहते पीव्ही मसंधनेू २००९ मध्ये आंतरराष्ट्रीय पदापणण केले आमण २०१६  मध्ये रौप्य 

पदक, २०१९ च्या जागमतक स्पधेत सवुणणपदक  मजंकले.ऑमलमम्पकमध्ये रौप्य पदक मजंकणारी ती पमहली भारतीय खेळाडू आह.े आमण जागमतक 

चॅमम्पयनमशपमध्ये पाचहून अमधक पदके मजंकणारी दसुरी आंतरराष्ट्रीय खेळाडूआह.े पी.व्ही.मसंधूने च्या सवाणमधक कमाई करणाऱ्या ममहला खेळाडंूच्या 

यादीत देखील स्थान ममळवले आमण “पद्मश्री”, ‚राजीव गांधी खेलरत्न” आमण “पद्मभषूण” ह ेसन्मान ममळवले. 

दुती चंद (अ ॅथलेहर््स) : 

 ओमडशा येथील ,एक व्यावसामयक धावपटू आह ेज्यानेआंतरराष्ट्रीय  चॅमम्पयनमशपमध्ये भारताचे प्रमतमनमधत्व केले आह.े 

 राज्यस्तरीय धावपटू असलेल्या मतची मोठी बहीण सरस्वती चंद यांच्याकडून मतला नेहमीच पे्ररणा ममळाली.२०१२ च्या १८ वषांखालील 

गटात दतुी राष्ट्रीय चॅमम्पयन होती. ममहलांच्या १०० मीटर स्पधेत ती सध्याची राष्ट्रीय मवजेती आहे.दतुीने जकाताण आमशयाई क्रीडा स्पधेत 

रौप्यपदकासह आंतरराष्ट्रीय स्पधांमध्ये अनेक पदके मजंकली. मतला वोग इमंडयाने “स्पोट्णसवुमन ऑफ द इयर २०१९” म्हणनूही मान्यता मदली. 

िरमनप्रीत कौर (हिकेर्):  

 मक्रकेटसारख्या परुुषप्रधान खेळात, ममहला मक्रकेटपटूसाठी प्रमसिी ममळवणे इतके सोपे नाही! पंजाबमधील ने मसि केले की ममहला 

व्यावसामयक स्तरावर मक्रकेट खेळू शकतात आमण परुुष खेळाडंूइतकाच चाहतावगण ममळवू शकतात.ती एक अष्टपैल ू खेळाडू आहे मजने अनेक 

आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये शानदार खेळ केला. हरमनने चॅमम्पयनमशपमध्ये शतक झळकावणारी पमहली भारतीय ममहला र बननू मवक्रमही केला.१०० 

आंतरराष्ट्रीय टी-२० सामने खेळणारी ती पमहली भारतीय खेळाडू आह.े   ही ऑस्रेमलयात होणाऱ्या २०२०ममहला टी 20मवश्वचषक स्पधेसाठी 

सध्याची भारतीय मक्रकेट कणणधार आह.े 

हवनेश फोगर् (कुस्ती): 

 फोगट ही सवाणत प्रमसि फोगट कुटंुबातील आहे, मजच्याकडे गीता फोगट, बमबता कुमारी इत्यादी यशस्वी कुस्तीपटू आहते.फोगट ही 

राष्ट्रकुल आमण आमशयाई दोन्ही स्पधाण मजंकणारी पमहली भारतीय ममहला पटू बनली आमण प्रमतमित लॉरेस वल्डण स्पोट्णस अवॉडण, २०१९ साठी 

नामांकन ममळालेली पमहली भारतीय ऍथलीट देखील ठरली. या अजुणन परुस्कार मवजेत्याने मवमवध जागमतक चॅमम्पयनमशपमध्ये ३ सवुणण पदके, ३ रौप्य 

पदके आमण ६ कांस्य पदके मजंकली. मतने रोम रँमकंग मामलकेत सवुणणपदक मजंकून २०२० ची धमाकेदार सुरुवात केली. 

सायनानेिवाल (बॅडहमंर्न): 

 नेहवालला भारतातील सवाणत प्रभावशाली पैकी एक होण्याचे श्रेय ममळाले. या माजी जागमतक नंबर १ खेळाडूने ऑमलमम्पकसह मोठ्या 

चॅमम्पयनमशपमध्ये मकमान एक पदक मजंकण्याची दमुमणळ काममगरी केली. मदग्गज खेळाडू प्रकाश पदकुोण आमण मतचे प्रमशक्षक पलु्ले गोपीचंद 

यांच्यानंतर सपुरमसरीजचे मवजेतेपद मजंकणारी ती पमहली भारतीय ठरली आह.ेसायना आपल्या कारमकदीत ४३३ हून अमधक मवजयांसह देशातील 

सवाणत यशस्वी खेळाडंूपैकी एक आह.े  

हिमा दास (अ ॅथलेहर््स) :  

 भारतीय धावपटू  महला “मधंग एक्सपे्रस” देखील म्हटले जाते ह ेतुम्हाला माहीत आह ेकाती आसाममधील मधंग या छोट्या शहरातून आली 

आह.ेवल्डण 20 चॅमम्पयनमशपमध्ये सवुणणपदक मजंकणारी पमहली  भारतीय  होण्याचा मवक्रम केल्यानंतर मतने लक्ष वेधून घेतले. इतक्या मवनम्र 

पाश्वणभमूीतून येऊनही, महमाने २०१९ साली अवघ्या २० मदवसांत ५ सवुणणपदके मजंकून प्रमसिी ममळवली.आमशयाई क्रीडा स्पधेत ४०० मीटर शयणतीत 

रौप्यपदक ममळवणारी ती पमहली भारतीय ममहला होती.२०१८ मध्ये मतला भारताच्या राष्ट्रपतींकडून अजुणन परुस्कार ममळाला. 

दीपा कमा्कर (हिम्नॅहस्र्क): 

 ग्लासगो येथील २०१४ राष्ट्रकुल क्रीडा स्पधेत कांस्यपदक मजंकणारी पमहली भारतीय ममहला मजम्नॅस्ट म्हणून प्रमसि झाली. भारतात 

जन्मलेल्या या मत्रपरुातील क्रीडापटूसाठी ती घटना जीवन बदलणारी ठरली आहे.मदपा ही गेल्या ५२ वषांतील पमहली भारतीय ममहला आह.े 
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 मजने प्रोडुनोव्हा नावाच्या मजम्नॅमस्टक्समधील सवाणत कठीण वॉल्टचा प्रयत्न केला आमण ते करण्यात यशस्वी झालेल्या ५ खेळाडंूमध्ये 

स्थान ममळवले.मतला अजुणन परुस्कार, राजीव गांधी खेलरत्न परुस्कार, पद्मश्री यांसारख्या अनेक परुस्कारांनी सन्मामनत करण्यात आले आमण ३० 

वषांखालील आमशयातील फोबणच्या सुपर अमचव्हसणच्या यादीत स्थान ममळवले. 

अहदती अशोक (गोल्फ) :  

 जेव्हा इतर ममहला  मकंवा  यापैकी एक मनवडण्यात व्यस्त असतात तेव्हा  गोल्फ खेळणे हा मतचा व्यवसाय स्वीकारला. आमशयाई यवुा 

खेळ, यवुा ऑमलमम्पक खेळ आमण २०१६  भारताचे प्रमतमनमधत्व करणारी एकमेव खेळाडू होण्याचा मवक्रमही आमदतीच्या नावावर आह.े१३ वषांची 

असताना मतचा  मवश्वात प्रवेश झाला. व्यावसामयक के्षत्रात येण्यापवूी अमदतीने “भारतातील सवोत्कृष्ट हौशी” हा मकताब पटकावला. ह ेसवण मतने १८ 

वषांचे होण्याआधीच साध्य केले!  

अन्नू राणी (भालाफेक):  

  भालाफेकमध्ये ६० मीटरचा टप्पा ओलांडून एक नवा मवक्रम रचला, अशी काममगरी करणारी पमहली भारतीय ममहला 
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xks"kokjk% 

 efgyk l{kehdj.k gh vktP;k vk/kqfud dkGkph xjt vkgs- [kjs rj l{kehdj.kkph lq:okr vusd o"kkZiklqu lq: vkgs- ek= 

xzkeh.k Hkkxkis{kk ’kgjh Hkkxkr l{kehdj.kkpj izfØ;k >ikV;kus :tr pkyyh vkgs- ;k efgyk l{kehdj.kkeqGs  lqf’kf{kr efgykaps 

vk;q";kr vusd cny ?kMwu vkys vkgs- vkt lqf’kf{kr L=h;k iq:"kkaP;k [kka|kyk [kka|k ykowu loZp {ks=kr vkRefo’oklkus okojr vkgs- 

vk/kqfud dkGkrhy lqf’kf{kr efgykauh Hkkjrh; lektkr vl.kkÚ;k iq:"kiz/kku laLd`rhr vkiyk ik; [kaHkhji.ks jksoyk vkgs- frus frps 

vfLrRo ’kks/kwu dk<ys vkgs- vls Eg.k.ks vfr’kks;Drh Bj.kkj ukgh- vktP;k L=hyk dks.krsp {ks= vxE; jkfgysys ukgh- myV dkgh {ks= 

frus iw.kZi.ks dkcht dsyh vkgs- rh mRre jkT;drhZ] lektdrhZ fØMkiVw cuyh vkgs- oS|dh; {ks=kr]la’kks/kukyk {ks=krgh rhus us=nhid 

dkefxjh djrs- ek= gs  loZ dk;Z djhr vlrkauk fryk vusd ladVkpk lkeuk djkok ykxrks- d/kh dqVwackdMwu rj d/kh ukrsokbZdkadMwu] 

d/kh lektkdMwu-i.k vls vlqu lq/nk vktph lqf’kf{kr efgyk Mxexr ukgh- [kaHkhji.ks vkiys iz;Ru lq: Bsor vkgs- vkf.k vkiY;k 

LoIukph f{krhts foLrk:u rh iw.kZ dj.;kP;k okVpkyhus ia[k il:u vkdk’kkyk xoluh ?kkYk.;kpk iz;Ru djrkauk fnlr vkgs- 

 vkiY;k izkphu xzaFkke/;s fL=;kaps egRo y{kkr ?ksrk vls lkafxrys xsys vkgs dh] ‘;= ukjk;Lrq iwT;Urs jeUrs r= nsork’ 

Eg.kts ftFks fL=;kaph iwtk dsyh tkrs rsFks nsork okl djrkr ijarq vls vlwugh L=hP;k ckcrhr foMacuk v’kh dh]brdh ’kDrh ,dk L=h 

e/;s vlwugh fryk frP;k ’kDrhfo"k;h tk.kho d:u ns.ks vkt dkGkph xjt Bjr vkgs- L=h gh l+̀"Vhph ’kDrh ekuyh tkrs Eg.ktsp 

ekuo tkrhps vfLRkRo L=hiklwup vkgs- izkphu dkGkP;k rqyusr e/;;qxhu dkGkr Hkkjrh; efgykapk vknj]R;kapk eku lUeku ;ke/;s 

y{k.kh;jhR;k ?kV >kyh vkgs- 

 ,d dkG vlk gksrk dh] L=hps dk;Z{ks= ?kjkaP;k vkrp gksrs- ?kjkrgh QDr iq:"k eaMGhpsp opZLo gksrs- loZ fu.kZ; QDr 

iq:"kpa ?;k;pk vkf.k ,dnk fu.kZ; ?ksryk rj R;k fu.kZ;koj ?kjkrhy L=hps er ns[khy fopkjkr u ?ks.;kpkh ifjfLFkrh gksrh- v’khp 

ifjfLFkrh ?kjkckgsj gksrh- dk;kZy;ke/;s L=h;k Dofprp fnlk;P;k- eqyhaps f’k{k.k ?ks.;kps izek.k deh vlY;keqGs egkfo|ky;kr 

nksu&pkjp eqyh vlar- mPp f’k{k.kkph eDrsnkjh lq/nk iq:"kkaphp gksrh- ek= gGwgGw dkG cnyr xsyk- vktP;k L=hus dsysyh Lor%ph 

izxrh gh [kjks[kjp vk’p;Z pfdr dj.kkjh vkgs- lektlq/kkjd egkRek tksfrjko Qqys] vkxjdj] MkW-ckcklkgsc vkacsMdj] eg"khZ dosZ] 

lkfo=hckbZ Qqys ;kauh Hkkjrh; L=h;kauk  vkRefodklkpk ekxZ nk[kfoyk- L=h fopkj d: ykxyh- eku&viekukph tkxk LokfHkekukuh 

?ksryh- pqya vkf.k eqy ;kis{kkgh osxosxG;k {ks=kr vki.k leFkZi.ks iq:"kkP;k cjkscjhus dk;Z d: ’kdrks ;kph tk.kho fryk >kyh vkf.k 

gh tk.kho fuekZ.k dj.;kps dk;Z dsya l{kehdj.kkus- l{kehdj.kkkeqGs L=hyk frpa vfLRkRo Lohdkj.;kr enr >kyh- 

 Lk{kehdj.k gh vk/kqfud dkGkph xjt vkgs- l{kehdj.kkkph izfØ;k gh izkphu dkGkiklqu lrr lq: vkgs- iwohZ l{kehdj.k gh 

izfØ;k dkgh {ks=kaiqjrsp e;kZfnr gksrs ijarq vk/kqfud dkGkr ek= l{kehdj.kkph  izfØ;k  gh izR;sd {ks=krp jkcfoyh tkr vkgs vkf.k 

R;krgh lokZr egRokps Eg.kts efgyk l{kehdj.k gks;- efgyk l{kehdj.kklkBh fofo/k dk;ZØe  o /;s; mfn~n"Vs jkcfoys tkr vkgs- 

dkj.k ns’kkpk fodkl djko;kpk vlsy rj efgyk l{kehdj.k gks.ks vR;ar xjtspa vkgs- txkrhy v/khZ ekuoh ’kDrh gh L=h vkgs vkf.k 

rh ’kDrh ns’kkP;k  fodklklkBh egRokph vlY;keqGs R;kaP;kdMs nqyZ{k dj.ks vkiY;k ns’kkP;k fodklklkBh ?kkrd Bjsy- 

 efgykae/;s vkRefo’okl o lkgl fuekZ.k dj.ks gk efgyk l{kehdj.kkpk eq[; gsrw vkgs- b-l-1975 gs o"kZ vkarjjk"Vªh; 

efgyk o"kZ Eg.kwu lktjk dj.;kr ;srs rj 2001 gs o"kZ Hkkjrkr efgyk l{kehdj.k Eg.kwu tkghj dj.;kr vkys- ;k l{kehdj.kkP;k 

izfØ;sr efgykaps lkekftd]vkfFkZd] jktdh;] thoueku o lkscrp R;kapk ntkZ dlk mapkoyk tkbZy ;kpk loZd"k  fopkj dj.;kr 

vkyk- efgyk l{kehdj.kkpk tkxj vkt FksV xzkeh.k Hkkxkr iksgkspyk vkgs- loZizFke Hkkjrh; lkekftd fopkjoarkuh Lokra«;iqoZZ dkGkr 

L=h;kaP;k lkekftd ntkZ ok<owu R;kaP;k l{kehdj.kkph izfØ;k  fuekZ.k dj.;kps dk;Z dsyss- lkekftd]fopkjoarkuh vkiY;k oSpkfjd 

lektizcks/kukrwu rlsp izR;{k d`rhrwu efgyk l{kehdj.kkyk lq:okr dsyh- 

 l{kehdj.kkeqGs fL=;kauk R;kaps dr`ZRo fl/n dj.;kps vf/kdkj feGkys vkgs- ;kps egRokps mnkgj.k Eg.kts- vkiY;k HkkjrkP;k 

ifgY;k iariz/kku bafnjk xka/kh - bafnjk xka/kh ;kauh vkiY;k jktdh; dkjdhfnZr ‘vkWijs’ku Cyq LVkj’ ‘ohl lw=h dk;ZØe’ ‘cWadkps 

jk"Vªh;hdj.k’ ‘v.kqfufeZrh’ v’kk vusd xks"Vh R;kauh ;’kLohi.ks  gkrkGY;k- ckaXykns’k ;q/n ftadwu rj lxG;k txkykp vk’p;kZpk 

/kDdk fnyk gksrk- Hkkjrkph lqo.kZdU;k ih-Vh-m"kk fgus lq/nk vkiyh ;ksX;rk [ksGkP;k eSnkukr osGksosGh fl/n d:u nk[kfoys vkgs- 

lkfu;k fe>kZ] ih-Ogh-fla/kw] lkfu;k usgoky ;kauh lq/nk vkiY;k Hkkjrkps uko eksBs dsys vkgs- eWxlsls iqjLdkj iVdkfo.kkÚ;k o dS+|kaP;k  

thoukr ek.kqldh fuekZ.k d:u R;kaps :{k thou Qqyfo.kkaÚ;k fdj.k csnh ;k vf}rh; vkgsr] rj vkiys lkjs vk;q"; vlgk¸;kaP;k 

lsosyk okfgysY;k tkxfrd dhrhZP;k lsokHkkoh o`RrhP;k enj Vsjslk ;kauk R;kaP;k dk;kZeqGs ukscsy ikfjrksf"kd feGkys gksrs- vktP;k 

ifjfLFkrhpk vk<kok ?ksryk rj  vls fnlqu ;srs dh] dsjG e/;s 14 ftYgs vkgsr vkf.k 14 ftYg;kiSadh 9 ftYg;ke/;sa efgyk dysDVj 

vkgsr ;ko:u efgyk l{kehdj.k ;’kLoh gksrkauk fnlwu ;srs- 

 xzkeh.k Hkkxkrhy efgykaP;k rqyusr ’kgjh Hkkxkrhy L=h;kaps l{kehdj.kkps izek.k [kqi tkLr izek.kkr vkgs- efgyk 

l{kehdj.kkeqGs efgykauk mPp f’k{k.kkP;k la/kh miyC/k >kY;k vkgsr- ijarq vk/kqfud dkGkrhy lqf’kf{kr efgyk ;kauh dsoG mPp f’k{k.k 
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?ksÅu ’kkar clY;k ukghr rj R;k mPp f’k{k.kkapk R;kauh iqjsiqjs mi;ksx lq/nk d:u ?ksryk vkgs- vktP;k vk/kqfud dkGkrhy lqf’kf{kr 

efgyk iq:"kkaP;k [kka|kyk [kaknk ykoqu dke djrkauk fnlr vkgs- vktP;k lqf’kf{kr L=hus vkiY;k vf/kdkjkalkBh >XkM.ksgh f’kdyh vkgs- 

vktP;k vk/kqfud dkGkrhy L=hus fl/n dsys vkgs dh] R;k ,desdkaP;k ’k=w ukgh rj ,desdkaP;k lgdkjh vkgs- vk/kqfud dkGkph L=h 

gh lcy >kyh vkgs- rh l’kDr vkgs vkf.k frP;k l{kehdj.kkph vfHkO;Drh vkiY;kyk [kkyhy xks"Vhoj fnlwu ;srs- 

1½ L=h&iq:"k lekursdMs dy 

 vk/kqfud dkGkrhy lqf’kf{kr efgyk ;k L=h&iq:"k lekurk ;k fopkjkapk iqjLdkj dj.kkÚ;k vkgsr- L=h iq:"k v’kh fHkUurk u 

djrk ,d O;Drh Eg.kwu izR;sdkus ,desdkauk c?kkos v’;k fopkjkaps er lqf’kf{kr efgykaps vkgs- 

2½ loZ {ks= dkcht dj.;kps dkS’kY; 

 vkt L=h pkj fHkarhrwu ckgsj iMwu vkiY;k gDdkackcr tkx`r >kyh vkgs- lqf’kf{kr vlY;kus rh fofo/k {ks=kr pkaxyh 

dkefxjh djr vkgs- vkt L=hph izfrHkk vkf.k o`Rrh iq:"kkais{kk nqljh ukgh- lkfgR;]oS|d] foKku v’kh vusd {ks= vkgs- T;ke/;s efgykauh  

vkiys dkS’kY; nk[koys vkgs- [ksGkae/;s gh L=h;kauh vkiys dkS’kY; fl/n d:u nk[koys vkgs- dsoG iq:"kkaps {ks= eku.kkjs iksyhl 

foHkkxkr L=h;k vkiys dke pks[ki.ks ctkorkauk fnlr vkgs- vkt vls dks.krsgh {ks= mjys ukgh- ts {ks= efgykauh dkcht dsys ukgh-  

3½ tksMhnkj fuoMhps Lokra«;% 

 vk/kqfud dkGkrhy lqf’kf{kr eqyhauk tksMhnkj fuoMhps Lokra«; vlY;kps fnlwu ;srs- l{kehdj.kkeqGs eqyh mPp f’kf{kr >kY;k 

vkgsr- mPp f’kf{kr vlY;keqGs eqyh pkaxY;k inkoj vFkkZtu djhr vkgs- vkRefuHkZj >kysY;k vkgsr- R;keqGs vkiys er] fu.kZ; ?ks.;kps 

Lokra«; R;kauk feGkysys vkgs- rlsp vkiys er Bkei.ks lokZaleksj ekaM.;kpk vkRefo’okl R;kaP;kr dekyhpk vkysyk vkgs- R;keqGs 

tksMhnkj fuoMrkauk tksMhnkj dlk vlkok- fookg tksMhnkj fuoMrkauk vl.kkÚ;k vis{kk]vki.k T;k O;Drhcjkscj vkiys laiq.kZ vk;q"; 

O;rhr dj.kkj vkgksr- R;k O;DrhP;k vkf.k vkiY;k vkoMh&fuoMh] LoHkko tqG.kkjs vkgsr- ;k loZ ukuk rÚgsP;k xks"Vhapk fopkj d:u 

vkiys er ?kjkaP;kleksj Bkei.ks lkaxrkuk fnlr vkgs Eg.kwu brj fu.kZ;kizek.ks  tksMhnkj fuoM.;kps Lokra«;gh vk/kqfud dkGkrhy eqykauk 

feGkysys vkgs- 

4½ vFkkZtukP;k la/kh miyC/k% 

 xzkeh.k Hkkxkis{kk ’kgjh Hkkxkr l{kehdj.kkph izfØ;k ;’kLohi.ks ikj iMr vkgs- l{kehdj.kkeqGs ’kgjh Hkkxkrhy eqyhauk mPp 

f’k{k.kkph nkjs [kqyh >kysys vkgsr- mPp f’k{k.kkeqGs eqyhauk mPp inkoj vFkkZtukP;k la/kh miyC/k gksrkauk fnlwu ;srkr- lkscrp vk/kqfud 

thou’kSyh txrkuk vkfFkZd xjtk ok<ysY;k vlY;kus]eqykaP;k ok<R;k ’kS{kf.kd [kpkZeqGs] eqykaP;k laxksiuklkBh] ok<R;k egkxkbZeqGs 

lqf’kf{kr efgyk vFkkZtu dj.;kl r;kj vlrs- ,dizdkjs vktph L=h gh dqVwackpk vkfFkZd Hkkj iq:"kkaP;k cjkscjhus mpyrs vls vk<Gqu 

;srs- 

5½ laiRrhps vf/kdkj% 

 Ekfgyk l{kehdj.kkeqGs eqyh mPpf’kf{kr >kY;k vkgs- f’kf{kr vlY;keqGs R;kauk R;kaP;k vf/kdkjkaph tk.kho >kysyh vkgs- ex 

rks vf/kdkj f’k{k.kkpk vlks]vFkkZtukpk vlks fdaok laiRrhpk vlks- vkt eqyhauk dk;|kus ofMykaP;k laiRrhr eqykaizek.ks vkEkpkgh leku 

vf/kdkj vkgs- ;k fo"k;hph  tk.kho >kyh vkgs vkf.k oMhygh fryk vkiY;k laiRrhrhy leku okVk nsrkauk  fnlr vkgs- ;klkscrp 

lqf’kf{kr efgykae/;s dekyhph ltxrk fnlwu ;srs- vkiY;k vkbZ&ofMykaph tckcnkjh Lohdkj.;kph {kerk R;kaP;ke/;s fnlwu ;sr vkgs- 

6½ Hkzq.kgR;sl vkGk% 

vktP;k vk/kqfud dkGkrhy lqf’kf{kr efgyk eqyxk&eqyxh ,d leku v’;k rRokoj fo’okl Bsorkauk fnlr vkgs- eqyxk gk oa’kkpk 

fnok vkf.k eqyxh gh ijD;kps /ku ;k ijaijkxr fopkjkauk lqf’kf{kr efgyk vkGk clo.;kps dk;Z djhr vkgs- R;keqGs lqf’kf{kr eqyh 

efgyk ;k L=hHkzq.k gR;sfo"k;h tk.kho tkx`rh dj.;kps iz;Ru djhr vkgs- lektkrhy lkekftd LFkS;Z fVdfo.;klkBh L=h tUekaps Lokxr 

djkos ;klkBh lektkus ekufldrk cny.;kph xjt vkgs- ;klkBh O;kid tutkx`rhph vkf.k izcks/kukph pGoG lqf’kf{kr efgyakuh lq: 

dsY;kaphgh fnlwu ;srs- 

 ojhy loZ ckchao:u vls y{kkr ;srs dh vk/kqfud lqf’kf{kr efgykaps l{kehdj.k ;’kLoh gksr vkgs- ;k loZ ckchaeqGs 

efgykae/;s ,dizdkjs ldkjkRed vkf.k ÅtsZps okrkoj.k vlY;kps fnlwu ;srs- ;k loZ ckch o:u vls vk<Gwu ;srs dh vktph vk/kqfud 

L=h vfr’k; mRlkgh] vkuannk;h] tx ftad.;kps lkeF;Z frP;ke/;s vkgs gs tjh [kjs vlys rjh ,d okLro vlsgh vkgs dh] ’kgjh L=h 

gh vkt feGkysY;k Lokra«;kaP;k iwjsiwj miHkksx ?ksÅ ’kdr ukgh- frP;kdMs c?k.;kph ekufldrk vktgh cnyysyh ukgh- tls dh] 

fL=;kalkBh Bjkfod lkpk% 

 eqyhauk [ksGk;yk ckgwY;k fnY;k tkrkr rj eqykauk ;kaf=d [ksG.kh fnyh tkrkr- gs fyaxHksn diMs] orZ.kwd o okx.kqdhrwu 

dk;e Bsoys tkrkr- Bjkfod lkP;kph dkes L=h&iq:"kkauh djkoh v’kh ;k lkekftd izfØ;sph vis{kk vlrs- fir`LkRrkd dqVwac i/nrhr 

eqyahdMs frP;k fiR;kP;k ?kjh rkRiqjrs dqVwac ?kVd Eg.kwu ikfgys tkrs- 

vFkkZtu% 

 vkt ’kgjh L=h vFkkZtuklkBh ckgsj iMyh vkgs- ?kj vkf.k dk;kZy; ;k nksUgh vk?kkM;k lkaHkkGrkauk frph neNkd gksr vkgs- 

ckyi.kkiklwu lalkj gsp vkiY;k thoukps vafre /;s; vlY;kps frP;k eukoj fcaco.;kr vkY;keqGs rh izFke lalkjkyk izk/kkU; nsrs 

vkf.k frus rls ?kkos v’kh brjkaphgh /kkj.k vlrs- R;keqGs L=hpk v’kk O;oLFksr dksaMekjk gksr vkgs- 

L=hP;k Lora= O;fDreRokcn~nyph izfØ;k vfr’k; xqarkxaqrhph vkgs-L=hyk dsoG gDd feGkys ijarq miHkksx.;kps iw.kZ okrkoj.k ek= 

fuekZ.k gksÅ ’kdys ukgh- R;keqGs vk/kqfud dkGkrhy lqf’kf{kr efgykaph dksaMh gksrkauk fnlwu ;srs- 

fu"d"kZ% 
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 vk/kqfud dkGkr efgyk l{kehdj.kkeqGs mPp f’kf{kr >kY;k vkgsr- mPp f’k{k.kkeqGs efgykauk vusd {ka=kr  fofo/k la/kh 

miyC/k >kY;k vkgsr- vkf.k R;k loZ {ks=kr efgykauh vkiys dr`ZRo fl/n d:u nk[kfor vlY;kps  fun’kZukl ;srs- ijarq vk/kqfud 

txkrhy L=h Eg.kwu okojrkauk frP;k leksjph vkOgkus ns[khy uO;kus fuekZ.k >kyh vkgs- ;k vkOgkukauk isyrk isyrk uohu vk’k iYyfor 

gks.;kps vkf.k uohu  LoIus ikg.;kps ek= rh lksMr ukgh vkf.k R;kr rh [kaHkhji.kkus vkf.k rkBji.ks mHkh jkgrs- d/kh fujk’k gksrs] d/kh 

eugh mnkl gksrs] i.k gkj ek= ukghr ukgh-ß thoukph gh y<kbZ vtwu ckdh vkgs- ;k j.kkax.kkoj ,dV;kus rh y<k;ph vkgs rh 

,dV;kusp y<k;ph vkgs-Þ vkf.k v’;k vusd ladVkoj glreq[kkus ekr d:u ;’kLohi.ks thou tx.;kpk iz;Ru djhr vkgs- 

lanHkZxzaFk lwph 

1. esgsrs MkW- Lehrk] ‘Hkkjrh; L=h vkf.k ekuokf/kdkj’  Jh- lkbZukFk izdk’ku]ukxiqj tqyS 2011 

2. ykatsokj MkW-T;ksrh] ‘Hkkjrh; lekt vkf.k L=h’] lqxkok izdk’ku] iq.ks ekpZ  2005 

3. Lkaiknd% tkoMsdj ’kjn] tks’kh olq/kk] tk/ko yrk] ‘lkekftd ifjorZu% fpfdRlk vkf.k HkforO; ’jfoanz Eglns]lqxkok izdk’ku iq.ks] 

tkusokjh 2009  

4. ckscMs MkW- izdk’k ‘Hkkjrh; lektjpuk ikjaikfjd o vk/kqfud’ Jh-eaxs’k izdk’ku]ukxiqj lgkoh vko`Rrh 200 

vktph L=h fuca/k marathiessay.in https://marathiwebdunia.com 

5. https:// Marathi momspressso.com 

6.  vk/kqfud L=h 14 twu 2018 vkf’ouh dikGs xksGs 08 ekpZ 2020 
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iapk;rhjkt esa efgyk usr`Ro 
 

MkWa fu[kr [kku 

lgk- izk/;kid] jktk Hkkst ‚kkldh; egkfo|ky;] daVxh] ckyk?kkV 
 

 

 

Hkkjr xkaoks dk ns‛k gS xkaoks ds fodkl dk vFkZ gS ns‛k dk fodkl gSA Hkkjr ,d d`f’k iz/kku ns‛k gSA vxj ge 

Hkkjrh; jktuhfr esa efgykvksa dk i zfr‛kr ns[kks rks cgqr gh de gSA yksdlHkk o jkT; lHkk esa efgykvksa dh la[;k iq:’kksa dh 

vis{kk cgqr de gSA vxj ge iapk;rhjkt esa efgykvksa dk izfr‛kr ns[ks rks iq:’kksa ds cjkcj gSA bldk lcls cMk dkj.k 

iapk;rksa es efgyk vkj{k.k gSA tgka 73oka lafo/kku la‛kks/ku iapk;rhjkt esa fey dk iRFkj lkfcr gqvk ftlds dkj.k iapk;rksa 

esa efgykvksa dks Hkh 33 izfr‛kr vkj{k.k iznku fd;kA 

 efgyk,a Hkkjr dh tula[;k dk d+jhc vkèkk fgLlk gSa] ysfdu mUgsa vis{kk”r ns'k dh vkfFkZd laiUurk dk de ykHk feyk 

gSA ns'k esa efgykvksa dh fLFkfr] [kkldj mudh tks lekt ds fiNM+s rcds ls vkrh gSa] n;uh; gSA cPph vius tUe ds 

igys ls gh HksnHkko dk f'kdkj gksrh gSa vkSj tUe ds ckn Hkh muds lkFk [kku&iku] f'k{kk] LokLF; lqfoèkkvksa vkfn ds ekeyksa 

esa HksnHkko fd;k tkrk gS vkSj  fd'kksjkoLFkk vkrs&vkrs mudh 'kknh dj nh tkrh gSA xzkeh.k {ks=ksa dh T;knkrj efgykvksa dks 

[kkuk idkus] ikuh ykus] cPpksa dks Ldwy Hkstus] tkuojksa dks pkjk nsus] xk; nqgus tSls de “f"Vxkspj dke djus iM+rs gSaA 

tcfd] iq#’kks ds fgLls ,sls dke gksrs gSa tks vfèkd Li"V :i ls fn[kkbZ iM+rs gSa] tSls& nwèk dh fcØh] [ksrh djuk vkSj 

[ksrh ds mRikn cspdj èku dekukA vYila[;d leqnk; dh efgykvksa dh fLFkfr Hkh Bhd ughaA os dsoy vYila[;d gh 

ugha gksrha cfYd os gkfl, ij iM+s cgqla[;d leqnk; ds Hkh vax gksrh gSaA ifjokj ds vge QSlyksa esa mudh dksbZ bPNk ugha 

iwNh tkrh vkSj lkekftd dkeksa esa Hkh mUgsa Hkkx ysus ds volj ugha fn, tkrs vkSj bl çdkj lekt ls feyus okys ykHkksa esa 

mudh Hkkxhnkjh cjkcj dh ugha gksrhA 

efgykvksa dk l'kähdj.k u dsoy lkekftd lekurk ds fy, t:jh gS cfYd ;g xjhch mUewyu] vkfFkZd 

fodkl] vkSj lH; lekt dh etcwrh ds fy, Hkh mruk gh t:jh gSA efgyk,a ,oa cPps fdlh xjhch ls tw>rs ifjokj esa 

lcls vfèkd ihfM+r gksrs gSa vkSj blfy, mUgsa enn dh lcls vfèkd t:jr gksrh gSA efgykvksa [kkl dj ekrkvksa dk 

l'kähdj.k rks vkSj Hkh vfèkd t:jh gksrk gS D;ksafd ifjokj dh os èkqjh gksrh gSa vkSj os gh cPpksa dh ijofj'k] ikyu&iks‛k.k 

vkSj muds O;fäRo dks x<+us dh vlyh ftEesnkjh mBkrh gSaA 

Hkkjrh; eqfLye leqnk; dh lkekftd] vkfFkZd vkSj 'kS{kf.kd fLFkfr ij ,d mPp Lrjh; lfefr dh fjiksVZ ¼lPpj 

fjiksVZ½ esa bl rF; dks js[kkafdr fd;k x;k gS fd 13-83 djksM+ dh tula[;k okys Hkkjr ds lcls cM+s vYila[;d leqnk; 

fodkl dh nkSM+ esa ihNs NwV jgk gS vkSj bl leqnk; ds vUnj efgykvksa dh n'kk rks vkSj Hkh cqjh gSA bl rF; dks è;ku esa 

j[kdj efgyk ,oa cky fodkl ea=ky; us 2007&08 esa ÞvYila[;d efgykvksa ds thou] vkthfodk vkSj ukxfjd 

l'kähdj.kß ds fy, ,d ;kstuk pykbZ ftldk y{; gS vYila[;d leqnk; dh oafpr efgykvksa rd fodkl dk ykHk 

igqapkukA vc bl ;kstuk dks vYila[;d ekeyksa ds ea=ky; dks gLrkarfjr dj fn;k x;k gSA 

Lora=rk feyus ds lkFk gh yksdra=h; jkT; esa turk dks mlds vius dY;k.k dk;Z es lgHkkxh cukus dh i/nfr 

ij fopkj fd;k tkuk vko‛;d Fkk] O;Ld er vf/kdkj lsa jkT;ksa dks fo/kkue.My rFkk Hkkjr dh laln ds fy, vius 

izfrfu/kh pquus ds dke esa turk lk>hnkj cuh ijarq dsoy ;gh ,d dkjd dY;k.kdkjh jkT; dh cqfu;knh leL;kvksa ls 

fuiVus ds fy, vius vki esa i;kZIr ugh Fkk] Hkkjrh; lafo/kku ds varxZr iapk;rh jkt dks jkT; lwph ds varxZr ‚kkfey 

fd;k x;k LFkkuh; ‚kklu vFkkZr uxj fuxeksa lq/kkj U;klksa ftyk cksMksZ [kuu cLrh izkf/kdkfj;ksa vkSj LFkkuh; Lo‛kklu ;k 

xzke iz‛kklu ds izk;kstuksa ds fy, vU; LFkkuh; izkf/kdkfj;ksa dk xBu vkSj ‚kfDr;kWa lafo/kku dh /kkjk 40 ftlesa xzke 

‚kklu dh ckr fuEu izdkj ls Li’V dh xbZ gS]jkT; xzke iapk;rksa dk laxBu djus ds fy, dne mBk,xk vkSj mudksa ,Slh 

‚kfDr;ka vkSj izkf/kdkj iznku djsaxk tks mUgs Lok;r% ‚kklu bZdkbZ;ksa ds :i es dk;Z djus ;ksX; cukus ds fy, vko‛;d 

gksA ;g /kkjk jkT; furh funsZ‛kd fl/nkarksa dk ,d vax gS ysfdu bls ykxq djus ds fy, dksbZ dkuqu ugh cuk;k x;k Fkk] 

cyoar jk; esgrk lfefr us yksdrkaf=d fodsUnzhdj.k ij vk/kkfjr f=Lrjh; iapk;rh jkT; dh lQyrk ds fy, rhu fcanqvksa 

vko‛;d ekuk] lRrk dk fodsUnzhdj.k fodsUnzhd`r bZdkbZ;ksa dks fodkl ds fy, i;kZIr lk/ku djuk ,oa drZO; dh le> 

rFkk izf‛k{k.k dh O;oLFkkA 

  iapk;rh jkt esa efgyk dh Hkwfedk esa iap ijes‛oj rFkk efgyk Lora=rk dh ijaijk izkphudky ls gh izpyu esa FkhA 

iapijes‛oj ds :i esa bZekunkj vkSj fu’Bkoku lnL; fu’i{k gks dj lPpk vkSj lLrk U;k; nsrs Fks rFkk efgykW, Lora=rk 

iwoZd vius dks lk{kj f‛kf{kr vkSj l‛kDr cukdj lkekftd O;oLFkk dks larqfyr ,oa loZfgrdkjh cukus esa fufoZ/u ugh 

jg ik;kA nqHkkZX;o‛k lSdMksa o’kksZ dh ijk/khurk ds dky esa fons‛kh ‚kkld vius fufgr LokFkksZ dh iwfrZ gsrw iapk;rhjkt 

O;oLFkk rFkk efgyk Lora=rk dks tku &cq>dj lekIr djus dh ps’Vk djrs jgsA efgykvksa dks ?kjksa dh nhokjksa ds vanj can 

j[kus ds fy, lrr iz;kl gksrs jgs ] rkfd os fufj{k.k] vfodflr vkSj ‚kfDrghu cu tk,WA ,slh fod`r O;oLFkk LFkkfir 

djus esa ,d lhek rd lQy Hkh gq,A lkSHkkX; ls lu~ 1947 esa tc Hkkjr Lora= gqvk] rks iapk;rh jkt O;oLFkk dks 

iquthZohr vkSj lfdz; djus dk iz;kl fd;k x;k] fQj Hkh iq:’kksa esa lSadMksa o’kksZ dh nklrk okyh ekufldrk rFkk efgykvksa 

esa O;kIr fuj{kjrk vkSj voykiu dh fLFkfr ds dkj.k iapk;rh jkt O;oLFkk lqizko ikfjr gq,A Hkkjrh; efgykvksa dks Hkh 

iq:’kksa dh rjg lHkh vf/kdkj izkIr FksA Hkkjrh; lafo/kku ds vusd vuqPNsn es efgykvksa dks vf/kdkj fn, x, gSA fofHkUu 
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vuqPNsn es efgykvksa dks dkuqu dh utjksa lc lkeku gS] rFkk HksnHkko fu’ks/k ekuk x;k gSA jkT; ds fdlh Hkh dk;kZy; es 

l‛kfDrdj.k vFkok fu;qfDr lac/kh ekeys es Hkh lHkh ukxfjdksa dks lkeku volj miyC/k gks] jktfurh ds lca/k esa lafo/kku 

esa furh funsZ‛kd rRo cuk, x, gS ftues ekSfyd vf/kdkj Hkh lEefyr gSA iapk;rh jkt esa efgykvksa dh fLFkfr Hkkjrh;  

ukjh l`f’V ds izkajHk ls gh vuar xq.kksa dks HkaMkj jgh gS ] ogk n;k d:.k eerk vkSj izse dh ifo= eqfrZ gS] fdlh jk’Vª dh 

ijiajk vkSj laLd̀fr ml jk’Vª dh efgykvksa ls gh ifjyf{kr gksrh gS] efgykW, lekt dh jpukRed ‚kfDr gksrh gS ] vkus 

okys dy dks lq/kkjus ds fy, ges vkt efgykvksa dh fLFkrh es lq/kkj ykuk gksaxk ] 74 os laoS/kkfud la‛kks/ku vf/kfu;e 73 

osa la‛kks/ku dh rjg gh ‚kgjh LFkkuh; fudk; uxj fuxe vkSj ?kksf’kr {ks= izkf/kdj.k ds fy, izko/kku cuk, x, gS] ;s ns‛k 

dh efgykvksa dks  jktuSfrd l‛kfDrdj.k dh izfdz;k vko‛;d gSA laoS/kkfud la‛kks/ku vf/kfu;e jkt fo/kkulHkk vkSj 

jk’Vªh; Lrj ij yksdlHkk esa efgykvksa ds vkj{k.k dh O;oLFkk vfuok;Z gSA lafo/kku vf/kfu;e 81 osa la‛kks/ku dk fuekZ.k 

ftles efgykvksa ds fy, ,d frgkbZ lhV laln vkSj jkT; fo/kkulHkkvksa esa vkjf{kr djus dk y{; j[kk x;k fu’d’kZ iapk;rh 

jkt esa vuqlqfpr efgyk dk usr`Ro ,oa jktuSfrd lgHkkfxrk ‚kh’kdZ ds varxZr ;g dguk mfpr gksxk dh iapk;rh jkt Hkkjr 

ds fy, dksbZ ubZ ckr ugh gS ] efgyk l‛kfDrdj.k las gekjk rkRi;Z efgykvksa dh f‛k{kk vkSj Lora=rk dks lekfgr djrs 

gw, lkekftd lsokvksa es lkeku volj iznku djukA jktfurhd vkSj vkfFkZd furh fu/kkZj.k es Hkkxhnkjh leku dk;Z ds fy, 

leku osru dkuqu ds rgr lqj{kk nsus dk vf/kdkj iznku djus ls gS blds lkFk gh xzkeh.k efgykvksa dh fLFkfr es Hkh 

lq/kkj ns[kk x;k gSA izLrqr leh{kk esa ns[kus dk ;g iz;kl fd;k x;k gS fd rhoz xfr ls ifjofrZr gks jgh xzkeh.k 

jktuhfrd ljapuk dh orZeku fLFkfr esa iapk;rksa dk D;k LFkku gS budh vlQyrk ds D;k dkj.k gS rFkk budk lapkyu 

dSls lgh gSA  

iapk;r dk egRo izkphu dky ls gS] LFkkuh; Lrj ij lHkh yksx iapk;r djds viuh leL;kvksa dk lek/kku ,oa 

U;k; iznku djrs jgs gSa] le; ds lkFk bl iapk;r O;oLFkk esa vkewy &pwy ifjorZu gks pqdk gS] igys ;gk O;oLFkk 

ijEijkxr vk/kkj ij dk;Z djrh Fkh vc iapk;rh jkt O;oLFkk dksa laoS/kkfud ntkZ fey pqdk gS]  laoS/kkfud ntkZ feyus ds 

ckn iapk;r O;oLFkk uk dsoy ‚kfDr‛kkyh cuh vfirq LFkkuh; ljdkj ds :i esa viuh igpku cukbZ gSA iapk;r O;oLFkk 

ij ge izdk‛k Mkys rks bl O;oLFkk dk fodkl bl izdkj utj vkrk gS iapk;r O;oLFkk esa iwoZ esa dsoy iq:’kksa dks gh 

egRo feyrk Fkk ijarq orZeku le; esa efgykvksa dks Hkh 50 izfr‛kr Hkkxhnkjh feyus ds ckn fodkl dk ekxZ iz‛kLr gqvk gSA 

mis{kk fd f‛kdkj efgykvksa dks vc lEeku feyus yxk gSA 

uxjksa dh vis{kk xzkeh.k {ks=ksa es efgykvksa dh la[;k T;knk gSA Hkkjr ds xzkeh.kksa {ks=ksa es ,d lkekU; izFkk gS fd iq:’k ?kj ds 

ckgj dk;Z djrk gS vkSj efgykW, ?kjsyq ftEesnkfj;ksa dks fuHkkrh gSa 1974 esa vuq'kalk dh Fkh fd ,slh iapk;rsa cukbZ tk,sa 

ftuesa dsoy efgyk,a gh gksaA us'kuy ilZisfDVo Iyku Q‚j n foesu] 1988 us xzke iapk;r ls ysdj ftyk ifj‛kn rd 30 

çfr'kr lhVksa ds vkj{k.k dh vuq'kalk dh FkhA efgykvksa dks çnÙk vkj{k.k dks iapk;rhjkt laLFkkuksa esa jko lfefr }kjk çLrqr 

larqfr;ksa dh lcls egRiw.kZ विशषेता ;g Fkh fd blesa igyh ckj efgykvksa ds fy, vkj{k.k dh O;oLFkk j[kh xbZA orZeku 

l̀tu‛khy lekt esa ukjhokfn;ksa }kjk vkRefu.kZ; ,oa Lok‛kklu ds fy, lkekftd :ikarj.k dh ekax çcy gqbZ gSA bldh 

vfHkO;fä Hkkjrh; laln esa 110osa o 112osa lafoèkku la‛kksèku foèks;d] 2009 ds :i eas gqbZ] ftudk lacaèk Øe‛k% 

iapk;rhjkt vkSj 'kgjh fudk;ksa ds lHkh Lrjksa esa efgykvksa ds fy, fuèkkZfjr 33 çfr‛kr lhVksa dks c<+kdj 50 çfr‛kr djus 

ls FkkA 

Hkkjrh; lafoèkku ds 73 osa lafoèkku la'kksèku vfèkfu;e] vçsy 1993 us iapk;r ds fofHkUu Lrjksa ij iapk;r 

lnL; vkSj muds çeq[k nksuksa ij efgykvksa ds fy, ,d&frgkbZ LFkkuksa ds vkj{k.k dk çkoèkku fd;k A ftlesa ns'k ds 

lkekftd ,oa jktuhfrd thou esa lUrqyu vk;sA bl la'kksèku ds ekè;e ls lafoèkku esa ,d u;k [k.M ¼9½ vkSj mlds 

vUrxZr 16 vuqPNsn tksMs x,A vuqPNsn 243 ¼5½ ¼3½ ds vUrxZr efgykvksa dh lnL;rk vkSj vuqPNsn 243 ¼n½ ¼4½ esa muds 

fy, inksa ij vkj{k.k dk çkoèkku gSA vuqPNsn 243 ¼?k½ esa ;g micUèk gS fd lHkh Lrj dh iapk;r esa jgus okyh vuqlwfpr 

tkfr vkSj vuqlwfpr tutkfr;ksa ds fy, vkj{k.k gksxkA çR;sd iapk;r esa çR;{k fuokZpu ls Hkjs tkus okys dqy LFkkuksa esa ls 

,d&frgkbZ LFkku efgykvksa ds fy, vkjf{kr gksaxsA jkT; fofèk }kjk xzke vkSj vU; Lrjksa ij iapk;rksa ds vè;{k ds inksa ds 

fy, vkj{k.k dj ldsxk rFkk jkT; fdlh Hkh Lrj dh iapk;r esa ukxfjdksa ds fiNM+s oxksZa ds i{k esa LFkkuksa ;k inksa dk 

vkj{k.k dj ldsxkA orZeku esa fcgkj] fgekpy çns‛k] mÙkjk[k.M] jktLFkku vkSj dsjy us iapk;r esa efgykvksa dh Hkkxhnkjh 

dks c<+kdj 50% fn;k gSA 

fu’d’kZ 

  fu’d’kZ :i esa dgk tk ldrk gS fd ukjh lekt dk vfHkUu vax gSA vrhr ls gh ukjh dk lekt esa loksZijh 

LFkku jgk gSA mls lq[k vkSj lèf/n dk izrhd ekuk tkrk jgk gS] 73 osa lafo/kku la‛kks/ku }kjk iapk;rksa dks efgykvksa dks 33 

izfr‛kr vkj{k.k iznku fd;k x;k ogh orZeku es iapk;rksa es efgyk vkj{k.k dks c<kdj 50 izfr‛kr dj fn;kA iapk;rksa es 

fujarj efgyk usr`Ro c<rk tk jgk gSaA efgyk, iap & ljiap ds :i es xzkeh.k fodkl esa egRoiw.kZ Hkwfedk fuHkk jgh gSaA  

lanHkZ xzaFk lwph   

1- ‚kekZ- ds- ds ‘’Hkkjr es iapk;rh jkt’’ dkyst cqd fMiksa t;iqjA 

2- caly ] oanuk ¼2004½  iapk;rh jkt es efgyk Hkkxhnkjh dYit ifCyds‛ku fnYyhA 

3- flag] lhek ¼2010½ iapk;rh jkt vkSj efgyk l‛kfDrdj.k fo|k fogkj ] ubZ fnYyhA 

4- fNYyj ] eatqyrk ¼2010½ Hkkjrh; ukjh ] vtqZu ifCyf‛kax gkml ubZ fnYyhA 
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Hkkjrh; Lora=rk vkanksyu esa efgykvksa dh Hkkxhnkjh 
 

Jherh dkark oekZ 

lgk;d izk/;kid jktuhfr foKku 'kkldh; egkfo|ky;] ykath ftyk&ckyk?kkV] ¼e-iz-½ 
 

 

 

lkjka’k  

Hkkjr ds bfrgkl esa xkSjoiw.kZ v/;k; fy[kus esa efgykvksa dk ;ksxnku cgqr egRoiw.kZ gSA jk"Vªh; vkanksyu esa Hkkx ysdj 

efgykvksa us u dsoy fczfV’k 'kklu ds fo:) rh[kh izfrfdz;k  O;Dr dh] cfYd fxj¶rkj Hkh gqbZA jk"Vªh; vkanksyu ds bfrgkl esa viu s 

vki dks efgykvksa us fofo/k vk;keksa ds lkFk izLrqr fd;k gSA efgykvksa us Hkkjr dh Lora=rk izkIr djus esa egRoiw.kZ Hkwfedk fuHkkbZA 

Hkkjr ds Lora=rk laxzke esa efgykvksa dh Hkkxhnkjh 1817 ls gh 'kq: gks xbZ FkhA Hkhek ckbZ gksYdj us fczfV’k duZy eSYde ds f[kykQ 

yM+kbZ yM+h vkSj mUgsa xqfjYyk ;q) esa gjk fn;kA 20oha 'krkCnh ds nkSjku dbZ efgykvksa us lSU; usr`Ro] jktuhfrd usr`Ro vkSj lkekftd 

lfdz;rk ds ek/;e ls vkanksyu esa ;ksxnku nsuk tkjh j[kkA ge dg ldrs gSa fd 1857 dh dzkafr ls ysdj Lora=rk rd laiUu lHkh 

izeq[k Lora=rk vkanksyu esa L=h&iq:"k ds la;qDr ,oa leku la?k"kZ dks ns[kk tk ldrk gSA Hkkjr ds dzkafrdkjh vkanksyu esa efgykvksa dk 

;ksxnku egRoiw.kZ gSA jk"Vªh; vkanksyu esa Hkkx ysdj efgykvksa us fczfV’k 'kklu dh uhao fgyk nh lkFk gh fl) dj fn;k fd os ,slh 

jk"Vªh; 'kfDr gS] tks jk"Vª dh Lok/khurk vkSj vf/kdkjksa ds fy, lHkh ca/kuksa ls mUeqDr gksdj yM+ ldrh gSA bl rjg jk"Vªh; vkanksyu 

bfrgkl esa viuk uke Lo.kZ v{kjksa ds lkFk ntZ djk;kA 

Keyword- vkanksyu] Hkkxhnkjh] efgykvksa] Lora=rkA 

izLrkouk 

Hkkjr dk Lora=rk vkanksyu la?k"kZ ls Hkjk gqvk gSA bl la?k"kZ esa efgyk o iq:"k dk leku ;ksxnku gSA ?kj dk ekspkZ gks ;k 

jktuhfr dk j.k{ks=] efgykvksa us iwjs lkgl] lfg".kqrk vkSj ohjrk ls Lora=rk vkanksyu esa viuh Hkwfedk fuHkkbZA lu~ 1857 dk fonzksg 

Hkkjrh; Lora=rk laxzke dk igyk ,slk foLQksV Fkk] ftldh uk;d ,d efgyk Fkh] ftlus vn~Hkqr ohjrk] ijkdze dk ifjp; fn;kA lj 

g~;qjkst dks >kalh dh jkuh y{ehckbZ ds vn~Hkqr ijkdze ls pfdr gksdj dguk iM+k fd ^^lSfud fonzksg ds usrkvksa esa egkjkuh y{ehckbZ 

lokZf/kd cgknqj vkSj loZJs"B FkhA** 

Hkkjrh; jk"Vªh; dkaxzsl dh 1885 esa LFkkiuk us efgykvksa dks ,d jktuhfrd eap iznku fd;kA 1890 ds vf/kos’ku esa Lo.kZ 

dqekjh nsoh] Jherh xkaxqyh us loZizFke Hkk"k.k fn;kA 1930 esa lfou; voKk vkanksyu esa] 1920 dk vlg;ksx vkanksyu] 1942 dk 

Hkkjr NksM+ks vkanksyu esa lfdz; :i ls efgykvksa us lg;ksx fn;kA tc ns’k ds jk"Vªh; usrkvksa dks fczfV’k ljdkj us lyk[kksa ds ihNs j[kk 

Fkk] mlh le; jk"Vªh; Lrj ij Jherh ljkstuh uk;Mq] v:.kk vkflQ vyh] Jherh lqpsrk d`iykuh] deyk nsoh pVksik/;k;] dLrqjck 

xka/kh] fot; y{eh iafMr] eqRrqy{eh jsM~Mh] ,uh cslsaV] galk esgrk rFkk jktdqekjh ve`r dkSj] tSlh efgykvksa dk ;ksxnku bfrgkl esa 

vfoLej.kh; gSA 

e/;izns’k dh efgykvksa dk Lora=rk vkanksyu esa ;ksxnku 

xka/kh th }kjk pyk;s x;s] vlg;ksx vkanksyu esa jk;iqj ;k=k ds nkSjku xka/kh th us efgykvksa dh lHkk dks lacksf/kr fd;k Fkk 

vkSj bl lHkk esa efgykvksa us cM+h la[;k esa Hkkx fy;k FkkA ftlesa Jherh HkkxhjFkh ckbZ] :Deuh ckbZ esa Hkkx fy;kA fNanokM+k igqapus ij 

xka/kh th us Lojkt QaM ds fy, efgykvksa ls nku dh vihy dh] ftlesa cM+h la[;k esa /ku ,oa vkHkw"k.k dk nku fd;kA 

>aMk lR;kxzg dk mn; e/;izns’k esa gqvk Fkk] ftlesa izeq[k lR;kxzgh efgyk Jhefr lqHknzk dqekjh pkSgku us Hkkx ysdj 

fxj¶rkjh nh FkhA lqHknzk dqekjh pkSgku us viuh dforkvksa ds ek/;e ls dzkafr dh ygj pkjksa rjQ QSykbZA 1930 ls 1942 rd lfou; 

voKk vkanksyu esa jhok&lruk esa Jherh mfeZyk nsoh] jktx<+ esa jkes’ojh usg: rFkk Jherh ehjk ckbZ] Jherh :De.kh ckbZ] Jherh 

yhykorh us lfdz; ;ksxnku fn;kA 

e/;izns’k ds fofHkUu LFkkuksa ls Hkh iq:"kksa ds lkFk&lkFk efgykvksa us Hkh Lora=rk vkanksyu esa izeq[k :Ik ls lgHkkfxrk dh FkhA 

ftldk ifj.kke Hkkjr dh Lok/khurk ds :Ik esa ns[kk tk ldrk gSA 

jkuh y{ehckbZ ¼1835&1858½ 

>kalh dh jkuh y{ehckbZ dk jkT; jktk dh e`R;q ds ckn vaxzstksa us >kalh dks vius jkT; esa feyk fy;kA jkuh us izFke fonzksg 

1857 esa fd;kA blesa csxe gtjr egy vkSj rkR;k Vksis us bl dzkafr esa Hkkxhnkjh dh vkSj ;s Hkkjrh; Lora=rk dk izFke laxzke dgyk;kA 

vaxzstksa ds f[kykQ fonzksg esa 'kkfey gksdj mlesa rsth ls vius lSfudksa dks laxfBr fd;k vkSj cqansy[kaM {ks= esa fonzksfg;ks a dh deku 

laHkkyhA dkyih esa rkR;k Vksis o jkuh dh la;qDr lsuk us g~;qjkst dh vaxzsth lsuk ij geyk cksyk] ?kk;y jkuh vaxzstksa ls yksgk ysrs gq, 

'kghn gqbZA Hkkjrh; jk"Vªokfn;ksa ds fy, fczfV’k jkt ds izfrjks/k dk izrhd cu xbZA 

>ydkjh ckbZ 

egkjkuh y{eh ckbZ dh lsuk esa nqxkZny ds uke ls efgyk VqdM+h dh lsukifr FkhA >ydkjh ckbZ y{ehckbZ dh j{kk djrs gq, 

'kghn gks xbZA 

jkuh voarh ckbZ 

jkex<+ ds jktk y{e.k flag ds iq= fodzekfnR; ls budk fookg gqvkA jktk fodzekfnR; ekufld :Ik ls vlarqfyr o vLoLFk 

gksus ls jkuh us jkex<+ dk 'kklu laHkkykA 1857 esa vaxzstksa ds f[kykQ fonzksg fd;kA ftlesa ykMZ cSfyaxVu vkSj jkuh ds e/; nsogkjx<+ 
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ds taxy esa ;q) gqvkA ftlesa jkuh dh vf/kdka’k lsuk ekjh xbZA fLFkfr dks ns[krs gq, jkuh us lsukifr mejko flag yks/kh ls ryokj ys yh 

vkSj [kqn dks ?kksi yhA bl rjg og 'kghn gks xbZA mudh lajf{kdk fxj/kkjh ckbZ us Hkh bl rjg fonzksg esa c<+&p<+dj Hkkx fy;k vkSj 

'kghn gks xbZA 

nqXkkZ HkkHkh 

1907 dks bykgkckn esa TkUe gqvkA nqxkZ HkkHkh] Hkxorh ckcw ¼dzkafrdkjh½ dh iRuh FkhA os ny ds iSls bdV~Bk djrh] dzkafr ds 

ijps ckaVrh] Hkxr flag dh lgk;rk dh] bl rjg lkgl dk ifjp; nsrs gq;s lfdz; Hkwfedk fuHkkbZA 

ljyk nsoh 

Lons’kh vkSj cax&Hkax vkanksyu esa egRoiw.kZ fuHkkbZA mUgksaus vusd dzkafrdkjh xfrfof/k;ksa esa Hkkx fy;k vkSj 1905 esa caxky o 

iatkc ds dzkafrdkfj;ksa ds chp laidZ lw= dk dke fd;kA 

jkuh ckyk nsoh 

bUgksaus vius Hkrhts ds lg;ksx ls ;qxkarj ikVhZ esa 'kkfey gqbZ o dzkafrdkfj;ksa dk lg;ksx fd;kA os igyh efgyk Fkh] ftUgsa 

iqfyl us 1818 dh /kkjk ¼111½ ds varxZr izrkfM+r fd;k FkkA 

jktdqekjh ve`r dkSj 

1919 esa dkaxzsl dh xfrfof/k;ksa esa lfdz; :Ik ls Hkkxhnkjh dhA 1930] 1942 ds vkanksyu esa Hkkx fy;kA cky dY;k.k 

Hkkjrh; ifj"kn~ dh LFkkiuk dh Hkkjrh; jsMdzkWl lkslk;Vh esa mudk ljkguh; ;ksxnku jgkA 

T;ksfreZ;h xkaxqyh 

xka/kh th ds lfou; voKk vkanksyu esa Hkkx fy;kA 1945 esa QkWjoMZ CykWd }kjk djk, x, 'kkL=kFkZ esa Hkkx fy;kA 1945 esa 

,d tqyql dk usr`Ro djrs gq, 'kghn gks xbZA 

csxe gtjr egy 

1857 dks vo/k esa fonzksg dh ?kks"k.kk gqbZA bl fonzksg dh usrk csxe gtjr egy FkhA lqanjrk ds lkFk&lkFk gtjr egy esa 

iz’kklfud ;ksX;rk Hkh dwV&dwV dj Hkjh gqbZ FkhA 'kh?kz gh vo/k dh dzkafr vU; izns’k esa Hkh QSy xbZ vkSj 1857 ds var rd y[kuÅ 

jsthMsalh esa fonzksfg;ksa dk vf/kdkj gks pqdk FkkA  

vthtu csxe 

dkuiqj esa dzkafr ds 'kq: gksus ij vkthtu us ohj] lkglh vkSj fuHkZ; efgykvksa dh ,d VqdM+h rS;kj dhA ml efgyk lSfud 

ny dh ohjkaxuk,a iq:"k os’k esa ?kksM+ksa ij lokj gkFk esa uaxh ryokj ysdj fudy iM+ha] os iq:"kksa dks Lok/khurk laxzke esa lfEefyr gksus ds 

fy, dgrh] os ?kk;yksa dh lsok lqJq"kk djrh rFkk ;q)jr lSfudksa dks nw/k] feBkbZ vkSj Qy ckaVrhA tc vko’;drk iM+rh rks j.kHkwfe esa 

ladV rFkk xksyh o"kkZ dh ijokg u dj ;q)jr lSfudksa dks dkjrwl igqapkrhA bl izdkj j.kHkwfe esa usr`Ro fd;kA 

izhfryrk cV~Vsnkj 

pVxkao fLFkr Hkkjrh; fjifCydu lsuk dh lnL; cuhaA 24 flracj 1932 dks pVxkao esa igkM+ rkyh ;wjksih; Dyc ij 

lQyrkiwoZd ?ksjkcanh dh] ftlesa fxj¶rkj gksus ls cpus ds fy, lkbukbM fuxy fy;k o 21 lky dh vk;q esa e`R;q gks xbZA 

ljkstuh uk;Mq 

;s ,d Hkkjrh; jktuhfrd dk;ZdrkZ vkSj dfo;f= FkhA ukxfjd vf/kdkjksa] efgykvksa dh eqfDr] lkezkT;oknh fojks/kh fopkjksa dh 

leFkZd] vkSifuosf’kd 'kklu ls Lora=rk ds fy, Hkkjr ds la?k"kZ esa ,d egRoiw.kZ O;fDrRo FkhA bUgksaus f[kykQr vkanksyu dh ckxMksj 

laHkkyhA 1925 esa dkaxzsl vf/kos’ku dh v/;{krk dhA Lora= Hkkjr esa mRrjizns’k dh izFke efgyk jkT;iky cuhaA Hkkjr dh Loj dksfdyk 

uke ls Hkh bUgsa tkuk tkrk gSA 

dLrqjck xka/kh 

xka/kh th dh iRuh dLrqjck xka/kh izFke efgyk ftUgsa fczfV’k ljdkj us Vªkaloky tsy esa dSn j[kk FkkA 1942 esa Hkkjr NksM+ks 

vkanksyu esa ;ksxnku ds fy, tsy Hkstk x;kA 1944 esa iwuk tsy esa mudk nsgkar gks x;kA 

tkudh nsoh ctkt 

1921 esa xka/kh th ls izsfjr gksdj tkudh nsoh ctkt us ?kj ds vanj vkSj ckgj bLrseky gksus okyh fons’kh diM+ksa dks tyk 

fn;kA og ?kj&?kj tkdj pj[ks dh drbZ fl[kkrh FkhA budk tUe e-iz- ds tkojk ds ekjokM+h ifjokj es gqvk FkkA 

rkjds’ojh flUgk 

rkjds’ojh flUgk ,d fd’kksjh ds :Ik esa Hkkjr NksM+ks vkanksyu esa 'kkfey gqbZ FkhA os izFke mi foRr ea=h gksus dk xkSjo j[kh gSaA 

bUgksaus ukyank esa egkRek xka/kh dh vxokuh dh] tks foHkktu ds nkSjku fganw&eqfLye naxksa dks nckus ds fy, bl {ks= esa FksA 

ljyk nsoh pkS/kjkuh 

,d egku~ jk"Vªoknh ,oa i zHkko’kkyh jktuhfrK FkhA og vius laxhr ds ek/;e ls jk"Vª dks txkus ds fy, izfrc) FkhA 

vkykspuk v[kckj ds ek/;e ls dhA 

deyknsoh 

budh :fp tkfr ls ysdj fFk,Vj rd gj fo"k; esa FkhA xka/kh th ls lR;kxzg esa vkSjrksa dks 'kkfey djus dh ekax dh FkhA 

deyknsoh dbZ ckj tsy x;haA dHkh ued vkanksyu] rks dHkh Hkkjr NksM+ks vkanksyu esa 'kkfey gksus ds dkj.kA 1936 esa dkaxzsl ds 

lks’kfyLV ikVhZ dh izsflMsaV cuhaA 

eSMe Hkhdkth dkek 
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Hkhdkth dkek fons’k esa Hkkjr dk >aMk Qgjkus okyh izFke efgyk FkhA 1907 esa >aMk [kqn rS;kj fd;k vkSj mls Qgjk;kA 

bUgksaus isfjl bafM;u lkslk;Vh dh LFkkiuk dh vkSj mlesa viuh dzkafrdkjh eSxthau oans ekrje~ fudkyhA 30 o"kksZa rd bUgsa isfjl esa dzkafr 

dh eka dgk tkrk gSA 

iafMr jekckbZ 

;s Lo;a cky fo/kok gksus ds dkj.k bUgksaus iwuk esa fo/kokvksa ds fy, ,d vkJe dh LFkkiuk dh FkhA bUgksaus Hkkjrh; fL=;ksa dh 

n’kk ij vesjhdk tSls ns’kksa esa vius Hkk"k.k fn;sA budh cqf)eRrk vkSj okd~iVqrk ds dkj.k bUgsa ljLorh miuke ls Hkh tkuk tkrk FkkA 

MkW] fot;y{eh iafMr 

;g iafMr eksrhyky dh iq=h FkhA bUgksaus Lok/khurk laxkze esa Hkkx fy;k rFkk dbZ izfrf"Br inksa ij jghA 1955 ls 61 bZ- rd 

baxyS.M esa Hkkjr dh mPpk;qDr jgha] 1947&49 esa lksfo;r la?k] 1949&51 rd vesfjdk esa Hkkjr dh jktnwr jghaA 

v:.kk vklQ vyh& 

1930 esa ued lR;kxzg ls jktuhfrd la?k"kZ dh 'kq:vkr gqbZA 1 o"kZ ds fy, tsy esa jghA 9 vxLr 1942 dks xksfoy;k 

VSad eSnku esa jk"Vªh; >aMk Qgjk;k vkSj vkanksyu dk usr`Ro fd;kA vaxzst ljdkj us 5000 :Ik, dk bZuke bu ij j[kk FkkA bUgksaus dkaxzsl 

dh ekfld if=dk badykc dk Hkh laiknu fd;kA 1998 esa bUgsa Hkkjr jRu ls lEekfur fd;k x;kA 

,uh cslsaV 

;g vk;fj’k efgyk FkhaA 1895 esa fFk;kslksfQdy lkslk;Vh dh v/;{k cudj Hkkjr vk;haA lsaVªy fganw dkWyst dh LFkkiuk tks 

ckn esa cukjl fganw fo’ofo|ky; cukA xhrk dk vaxzsth esa yksVl lkaXl ds uke ls vuqokn fd;kA 1915 esa _f"k vxLR; dh izsj.kk ls 

jktuhfr esa izos’k fd;k rFkk 1917 esa dkaxzsl dh izFke efgyk v/;{k cuhaA fryd ds lkFk feydj gkse:y yhx vkanksyuu pyk;kA U;w 

bafM;k o dkWeuohy uked lekpkj i=ksa ds ek/;e ls fopkj O;Dr fd;sA 1920 esa ukxiqj vf/kos’k dk cfg"dkj fd;k vkSj 'ks"k o"kksZa esa 

jktuhfr ls vyx jghaA 

nqxkZckbZ ns’keq[k 

bUgsa ykSg efgyk ds uke ls tkuk tkrk gSA bUgksaus dkuwu dh fMxzh izkIr dh Fkh rFkk gkbZdksVZ o lqizhe dksVZ esa izSfDVl dhA 

mUgksaus jk"Vªoknh ,-ds- izdk’ku rFkk ukxs’oj jko ds lkFk enzkl esa vkanksyu lapkfyr fd;kA mUgsa tsy Hkstk x;kA os lafo/kku lHkk dh 

lnL; pquh xbZA 1952 esa vke pquko esa Hkkx fy;kA 1941 esa vka/kz efgyk lHkk dh LFkkiuk dhA vka/kz efgyk if=dk dk laiknu fd;k 

,oa vka/kz f’k{kk lfefr dh LFkkuk dhA mUgsa ^^iky gkQeSu** iq:Ldkj ls lEekfur fd;k x;kA 

y{eh LokehukFku 

1938 esa enzkl esfMdy dkWyst ls ,e-ch-ch-,l- dh fMxzh izkIr dh rFkk 1940 esa flaxkiqj tkdj vktkn fgan lsuk dh 

efgyk 'kk[kk esa duZy pquh xbZ fdarq yksx mUgsa dSIVu ds :Ik esa tkuus yxsA os vktkn fgan dh rnFkZ ljdkj dh ,dek= efgyk ea=h FkhA 

1981 esa os ekDlZoknh dkaxzsl ikVhZ }kjk xfBr vkWy bafM;k MseksdzsfVd ohesal ,lksfl,’ku dh jk"Vªh; mik/;{k pquh xbZA 2002 ds 

jk"Vªifr pquko esa okeiaFkh nyksa dh vksj ls jk"Vªifr in dh izR;k’kh cuhaA 

bafnjk xka/kh 

tc og cPph Fkh] rHkh mUgksaus okujlsuk dk fuekZ.k fd;kA cpiu la?k"kksZa ds chp chrkA gj Ng ekg esa Ldwy cnyuk iM+rkA 

dbZ ckj 10&10 fd-eh- iSny pydj tkuk gksrk FkkA tc og cPPkh Fkh firk tsy esa vkSj eka vLirky esa gksrh FkhA mUgsa ns[kus okyk 

dksbZ ugha gksrk FkkA 

fu"d"kZ 

 efgykvksa us lHkh {ks=ksa esa iwjh rRijrk ds lkFk dke fd;k gSA jk"Vªh; vkanksyu esa efgykvksa ds Hkkx yss ls vusd iqjkuh 

ijEijkvksa o jhfr&fjoktksa dks rksM+us esa lQyrk izkIr gqbZA efgykvksa us Lora=rk ds lej dh izR;sd j.kuhfr esa egRoiw.kZ Hkwfedk fuHkkbZA 

efgykvksa ds }kjk vius fy, erkf/kdkj dh ekax dks ysdj yM+uk gks ;k ns’k dks Lora= djkus esa viuk loZLo U;kSNkoj djus dh ckr gks] 

fL=;kasa us lHkh {ks=ksa esa iwjh rRijrk ds lkFk dke fd;k gsA efgykvksa us iq:"kksa ds lkFk da/ks ls da/kk feykdj vius ns’k d s Lora=rk la?k"kZ 

esa Hkkx fy;kA vla[; efgykvksa ds Lora=rk vkanksyu esa Hkkx ysus ds dkj.k gh vktknh dk ;g egku vkanksyu lfdz; cukA 'kkafrfiz; 

vkanksyu ls ysdj dzkafrdkjh vkanksyuksa esa efgykvksa dh Hkwfedk egRoiw.kZ jghaA jkuh y{ehckbZ ls ysdj bafnjk xka/kh rd efgykvksa us u;s 

Hkkjr dk fuekZ.k esa viuk ;ksxnku fn;k gsA efgykvksa dh Hkkxhnkjh 1817 ls gh 'kq: gks xbZ FkhA Hkhek ckbZ gksYdj us fczfV’k duZy 

eSYde ds f[kykQ yM+kbZ yM+h vkSj mUgsa xqfjYyk ;q) esa gjk fn;kA chloha lnh ds nkSjku dbZ efgykvksa us LkSU; usr`Ro] jktuhfrd usr`Ro] 

vkSj lkekftd lfdz;rk ds ek/;e ls vkanksyu esa ;ksxnku nsuk tkjh j[kkA efgykvksa dks vkanksyu rd igqapus ls igys lekt dh 

vufxur csfM+;ksa dks rksM+uk iM+rk Fkk] blds ckn Hkh dbZ Hkkjrh; efgyk,a bl yM+kbZ esa Lora=rk lsukuh ds :i esa dk;Z dj ns’k dks 

vktknh fnykbZ] blds bl R;kx dks Hkqyk;k ugha tk ldrkA 
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e/;;qxhu  dkGkr  ns[khy  lrhizFkk]  iMnk  izFkk]  ckyfOOkg  izFkk]  g;k  izFkk  vLrhROkr  gksR;k-  g;k dkGkrhy  

ckyfOkOkg]  iMnk  i/nr  g;k  izFkk  fL=;kaP;k  f’k{kOkkrhy  izeq[k  vMFkGk  gksR;k-  ,dksOkhlkO;k ‘krdkP;k  mRrjk”kkZr  Hkkjrh;  

lektlq/kkjdkauh  fL=;kaP;k  iz’ukauk  Okpk  QksMyh-  fczVha’kkcjkscj  vkysY;k ik’P;kR;  fOpkjkauh  vkfOk  R;kaP;k  OkM~%e;kus  

fL=;kaP;k  iz’ukckcr  Hkkjrh;  lektlq/kkjd  tkxs  >kys- yksdfgrOknh]  U;k;eqrhZ  jkuMs]  egkRek  T;ksrhck  Qqys  g;k  lkj[;k  

lektlq/kkjdkauh  /keZ]  ijaijk]  lkekthd :<h  ;k  ukOk[kkyh  fL=;kaOkj  yknY;k  tk.kkjh  ca/kus  ;krwu  frph  lqVdk  gksO;klkBh  

caMkpk  >saMk  mHkkjyk- ,dksuhlkO;k ‘krdkP;k  iwOZk/kkZr  lq:  vlysY;k  ;k  pGOkGhps  LO:i  ^^L=h  nkL;  fOkekspukps**  gksrs-  

;k dkGkr fL=;kaP;k iz’ukaph tk.khOk] vfHkO;Drh O fOpkjeaFku vls ;k pGOkGhps LO:i gksrs-  

dks.kR;kgh  jk”Vªkpk]  lektkpk  fOkdkl  ?kMwu  vkOkO;kr  L=h&iq:”kk  ;kapk  leku  OkVk  vlrks- L=h&iq:”kgh thOu:ih 

lalkjLFkkph nksu pkds vkgsr] gh nksu pkds lkscr vkfOk leku pkyyh rjp lekt vkfOk  ns’kkpk  fOdkl  gksxÅ  ‘kdrks-  thOu  

vkunank;h  gksÅ  ‘kdrs-  ek=  Hkkjrkr  L=h&fLFkrhP;k  lanHkkZr fOpkj dsyk vlrk izkphu dkGkiklwu iq:”kiz/kku laLd`rh vlY;kus 

fL=;kauk lektkr lOZp {ks=kr iq:”kkis{kk nq¸;e LFkku fnY;kps fnlwu ;srs- ntkZ mPp] eku [kwi ijarq vf/kdkj dkgh ukgh v’kh fLFkrh 

izkphu dkGkiklwu pkyr  vkysyh  vkgs-  OSfnd  dkGkr  fL=;kaph  fLFkrh  pkaxyh  vlY;kps  EgVyss  tkrs  fdaOkk  ;k  dkGkrhy 

lekt gk fL=;kaP;k ckcrhr mnkj gksrk vls EgVys tkrs- ijarq _XOsnkrhy ;k mnkj _”khauhns[khy vkiY;kyk eqyxh OgkOh v’kh bPNk 

,dnkgh O;Dr dsysyh ukgh- myV eqyxk OgkOk v’kh bPNk OkjaOkj O;Dr dsY;kps vk<Grs] vls MkW- vk- g- lkGqads ;kauh vkiY;k ^^fganq 

laLd`rh vkfOk L=h** ;k xzaFkkr er ;Dr dsys vkgs- iwOZk OSfnd dkGkuarj mRrjOSfnd dkGkiklwu fL=;kaOj vf/kdp ca/kus ;sÅu R;kaps LOkra«; 

laiq”Vkr vkY;kps fnlwu ;srs- eqfLyekaP;k vkxeuki;Zar ghp fLFkrh fVdwu gksrh- eqfLyekaps Hkkjrkr vkxeu Ok R;kaP;k lRrsph LFkkiuk  

>kY;kuarj  ek=  fL=;kaph  fLFkrh  vf/kd  [kkykOkr  xsyh-  txkrhy  lOZk  ns’kkrhy  efgykais{kk  Hkkjrh; efgykaph vOkLFkk vf/kd 

n;fu; gksrh- ,d ekOkwl EgOkwu lektkyk frph vksG[k uOgrh-  

baxztkaph  Hkkjrkr  lRrk  LFkkiu  >kY;kuarj  R;kauh  19  O;k  ‘krdkr  ;sFks  vk/kqfud  f’k{k.k  vkOkys-  gs f’k{kOk  

?ksrysY;k  cqf/nOk|kauh  Hkkjrkr izcks/kukyk lq:Okr dsyh- R;ke/;s L=h m/nkjkpk  iqjLdkj dsyk xsyk- rls  19  Osk ‘krd  gs  fL=;kaP;k  

n`”Vhus  vfr’k;  egROiwOkZ  ‘krd  ekuys  tkrs-  dkjOk  Ýsap  jkT;Økarhuarj tkxfrd  L=hOknh  pGOkGhph  ykV  fuekZOk  >kyh-  

;qjksfi;u  jk”Vªkauh  gh  dYiuk  pkaxyhp  mpywu  /kjyh- Hkkjrkr ek= caxky vkfOk egkjk”Vª gs izkarp vk?kkMhOj gksrs- vls vlys rjhgh 

egkjk”Vªkrgh L=h nkL;ROkph leL;k  rhOzk  gksrh-  ckyfOkOkg]  cgqifRuROk]  ds’kOkiu]  lfrizFkk]  fOk/kOkfOkOkg  canh  vkfOk  fOk”ke  fOkOkg  

;k leL;kauh L=hthOku EgOkts canhOkl v’kh fL=;kaph fLFkrh gksrh- ;k canhOklkrwu fL=;kauk eqDr djO;klkBh vusd  

L=h&iq:”klektlq/kkjdkauh  egROiwOkZ  dk;Z  dsys-  vkiY;k  ys[kOkhr  fL=;kaOkj  gksOkkjk  vU;k;  & vR;kpkjkyk  Okpk  QksMyh-  

L=h&iq:”klekurslkBh  iz;Ru  dsys-  v’kk  ik’OZkHkqehOkj  txkr  ekuOh  gDd izLFkkfir  djO;klkBh  OkVpky  lq:  >kyh-  15  

tqu  1215  jksth  jktk  tkWu  ;kus  tursyk  gDdkph  lun fnyh ¼eWXukdkVkZ½- jktkP;k vfucZa/k lRrsyk vkGk clqu O;Drhps 

vf/kdkj ekU; gksO;kph gh lq:Okr gksrh- iq<s 4 tqu 1776 jksth vesfjdu LOkra«;kP;k tkghjukek izfl/n >kyk- 

HkkjrkOkj  fczVh’kkaps  jkT;  vlOk;kpk  ifjOkke  Eg.kts  ;sFks  baxzth  f’k{kOkkph  :tOkr  gks;-  gs  f’k{k.k ?ks.kkÚ;k 

Hkkjrh; rq:.kkauj LOkra«;kph ekxOkh djk;yk lq:Okr dsyh- deZdkaMkyk izk/kkU; nsOkkjk /keZ vkf.k vfu”V  :<h  ;kaph  fpfdRlk  izkjaHk  

>kyh-  Hkkjrkrhy  fL=;kaph  fLFkrh  /kkfeZd  :<haps  vf?k”Bku  feGkysY;k lkekftd  fOk”kerseqGs  pkaxyh  uOgrh-  lOkZr  egROiwOkZ  

ekuOf/kdkj  Eg.kts  txO;kpk  vf/kdkj-  rks  vf/kdkj ns[khy  frP;k  irhP;k  e`R;qcjkscj  laiq”Vkr  ;kO;kpk-  v’kh  lrhph  

vekuq’k  pky  HkkjrkP;k  vusd  Hkkxkr vfLrROkr  gksrh-  irhP;k  fu/kukuarj  R;kP;k  fprsOj  iRuhus  LOr%yk  tkGwu  ?;kOks  

v’kh  :<h  4  F;k ‘krdkiklwu  19  O;k  ‘krdkP;k  e/;ki;Zar  pkyq  gksrh-  ¼vktgh  rqjGd  LO:ikr  ;k  ?kVuk  ?kMrkrp½- 

xksO;kP;k  iksrqZxht  jkT;iky vYccqddZ  ;kus 1510 lkyh xksO;kr vkfOk  1829  e/;s xOgZuj tujy ykWMZ csVhzax  ;kP;k  iq<kdkjkus  

fczVh’k Hkkjrkr gh  izFkk can djO;kr vkyh- lrhP;k  pkyhfOk:/n  yksder  tkx’r djO;klkBh  jktk  jkeeksgu  jkW;  ;kaauh  fOk’ks”k  

dk;Z  dsys-  egkjk”Vªkr  lrh  tkO;kps  izdkj  rqjGd  gksrs-  11 lIVsacj  1891  jksth  iqO;kr  jk/kkckbZ  ukOkph  L=h  lrh  

xsY;kuarj  iqO;krhy  ‘kkL=h]  iaMhrkaps  er  vtekOwku lrhP;k pkyhP;k fOjks/kkr yksder r;kj djO;kpk ljdkjus iz;Ru dsyk- 

lrhcanh dk;|kyk ikfBack nsOkkÚ;k lHkk ukuk ‘kadjlsB OkxSjasuh eqacbZr HkjOY;k- 19 O;k ‘krdkr Hkkjrkrhy fL=;kaP;k f’k{kOkklkBh iz;Ru 

lq: >kys- is’kOkbZpk vLr gksO;kiwOhZp 1815 lkyh eqacbZ ‘kgjkr fe’kuÚ;kauh vukFk eqykeqyhalkBh ,d izkFkfed ‘kkGk  lq:  dsyh  

gksrh-  iq<s  vkOk[khgh  ‘kkGk  lq:  >kY;k-  dydRrk  ;sFks  ^fQesy  T;qOgsukbZy  ,T;qds’ku lkslk;Vh*  1918  lkyh  LFkkiu  

>kyh-  ppZ  fe’kujh  lkslk;VhP;k  lgk¸;kus  fganq  eqyhaP;k  30  ‘kkGk  lq: djO;kr  vkY;k-  egkRek  T;ksrhck  Qqys  ;kauj  

1848  lkyh  iqO;ke/;s  eqyhaph  ‘kkGk  lq:  dsyh-  baxzt ‘kklukykgh  R;kauh  L=h  f’k{kOk  lanHkkZr  vusd  lqpuk  dsY;k  

gksR;k-  1822  e/;s  gaVj  vk;ksxkleksj  R;kauh vusd  f’kQkjlh  dsY;k  gksR;k-  iafMrk  jekckbZ  ;kauh  ‘kkjnk  lnu]  vk;Z  

efgyk  lekt  uarj  eqDrh  fe’ku;kaP;k ek/;ekrwu fL=;kaP;k f’k{kdkaps dke dsys- 
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EgkrkÚ;k  iq:”kka’kh  vxnhp  vYiO;hu  eqyhpk  fOkOkg  >kyk  EgOkts  LOkHkkfOkdi.ks  ;sOkkjs  OkS/kOk;k  gs fL=P;k  nq%[kkps  

egROkkps  dkjOkk  gksrs-  fOk/kOkaP;k  nqnZ’ksph  n[ky  ?ksÅu  R;kfOk”k;hps  fOkpkj  tkghjiOks  izFker% ckG’kkL=h  tkaHksdjkauh  niZ.k  

i=kr  1836  ekaMys-  iq<s  1884  e/;s  nqljs  ,d  i=dkj  cSjketh  ;kauhgh  ;k iz’ukr y{k ?kkrys- fOkOkfgr L=h ckjk Ok”kkZph 

gksbZi;Zr frP;k’kh irhus laca/k BsOw u;s vlk naMd ?kkyOkkjk dk;nk djO;kpk ljdkjus 1891 e/;s fOkpkj dsyk- rsOgk egkjk”Vªkr ;k 

iz’ukOkj nksu rV iMys- ijarq dk;nk laer  >kyk-  dsljhps  rsOgkps  laiknd  xksikG  xOks’k  vkxjdj  ;kauh  L=h  f’k{kOkkpk  tksjnkj  

iqjLdkj  dsyk- fOk/kOkapk  iqufOkZOkg  vkfOk  R;kaps  f’k{k.k  ;klkBh  ?kksaMks  ds’kOk  dOsZk  ;kauh  iz;Ru  dsys  Ok  fgxaOks  ;sFks  f’k{k.k 

laLFkk LFkkiu dsyh- izkjaHkhP;k dkGkr T;k fL=;kauh f’k{kOk ?ksO;kpkk iz;Ru dsyk R;kauk lektkdMwu migkl lgu  djkOk  ykxyk  Ok  

vR;ar  d”V  lkslkOks  ykxys-  v’kk  egku  fOkHkwrhaP;k  iz;Rukrwu]  ladVkP;k  eq’khrwu rkOwku lqyk[kqu fu?kkysyh Hkkjrh; L=h] 

flrsP;k vXuh fnO;kpk bfrgkl vlysyh Hkkjrh; L=h la?k”kkZl r;kj gksr  gksrh-  eSfFkyh’kjOk  xqIrkaP;k  ‘kCnkr]  ^vf/kdkj  [kksdj  

cSBs  jguk  ;g  egk  nq”deZ  gS]  U;k;kFkZ  vius  ca/kq dks  Hkh]  nUMa  nsuk  /keZ  gS!  bl  rRO  ij  dh  dkSjOksals]  ikaMvksadk  jOk  

gqvk]  tks  HkO;k  Hkkjr  ds]  dYikar  dk dkjOk  gqvk!*  v’kk  vusd  izsjOkk}kjs  Hkkjrh;  efgykaP;k  l{kfedjOkkph  ik;kHkjOkh  

>kY;kps  fnlwu  ;srs- R;klkBh dLeqjck xka/khlkj[;k vla[; Hkkjrh; efgykauh fL=m/nkjkps dk;Z dsys- vkanksyuk}kjs 1921 lkyh Hkkjrkr 

izFkep enzkl fOk/kkulHksr efgykauk erkf/kdkj fweGOwku nsO;kr iq<kdkj ?ksryk- 1926 lkyh ekxfjV dftUl  enzkl  fOk/kkulHksr  

fpaxyisV  ftYg;kpk  vkWujjh  eWftLVªsV  cuY;k-  g;k  HkkjrkP;k  izFke  efgyk eWftLVªsV  gksR;k-  rj  1926  lkyh  enzkl  

fO/kkulHksr  efgyk  izfrfu/kh  ukeksuhr  djO;kpk  vf/kdkj  feGOwku fnyk-  ;k  fOk/kkulHksr  izFkep  Jherh  eqRry{eh  jsM~Mh  

;kauk  fOk/kk;d  EgOkwu  ukeksuhr  djkO;kr  vkys  gksrs- jktdh; {ks=kr Hkkjrh; efgykaps vk/kqfud dkGkrhy gs ifgys ikÅy EgOkkOsk 

ykxsy- eS peu esa pkgs tgkW jgqa!  esjk  gd  gS  Qlys  cgkj  ij!  gh  L=hph  gDdkph  ekxOkh  ,dk  VI;kOkj  ;’kLOkh  >kY;kps  

EgOkrk  ;sbZy- ekuOktkrhP;k dY;kOk gsrw LFkkiu >kysY;k la;qDr jk”Vª la?kkus 1975 gs O”kZ vkarjjk”Vªh; efgyk Ok”kZ EgOkwu lktjs  dsys-  

15  ekpZ  1975  jkth  Jherh  bafnjk  xka/kh  ;kauh  fnYyhyk  fu?kkysY;k  fOk’kky  fejOk.kwdhuarj >kysY;k  lHkleksj  cksyrkauk  

iq:”kkauk  vkOkgu  djrkauk  EgVys  gksrs  dh]  ^iq:”kks  ds  fy,  vktrd  lHkh  O”kZ Fks!* efgykvksadks ;g ,d Ok”kZ feyk gS rks 

iq:”kksadks bldh b’kkZ ugh gksuh pkfg,! mUgs efgyk mRFkkud s dk;Z es iwjk lg;ksx nsuk pkfg,! 

efgyk l{kehdjOkklkBh 21 uksOgsacj 1995 yk efgyk Ok ckyfOdkl fOHkkxkrQsZ jk”Vªh; furh r;kj djO;kr  vkyh-  R;kuqlkj  

efgykauk  O;Oklk;  {ks=kr]  f’k{kOk  {ks=kr]  vkjksX;  {ks=kr]  cjkscjhpk  vf/kdkj  Ok ntkZ  nsO;kr  vkyk-  ;k  lanHkkZr  vyhdMsp  

efgyk  cpr  xVkph  ladYiuk  vfr’k;  egROkph  Bjrs  vkgs- vkiY;k  egkjk”Vª  jkT;kr  l|kfLFkrhr  LOOkZ  t;arh  xzke  

LOkjkstxkj  ;kstus  varxZr  5  yk[k  efgyk  cprxV LFkkiu  >kysys  vkgsr-  ;k  cpr  xVkauk  4%  O;ktnjkus  dtZiqjOBk  dsyk  

tkrks-  ;ke/kqu  efgyk  la?kVuklkscr vkfFkZd LOkOkyacu ns[khy lk/; gksOkkj vkgs- jk”Vªh; efgyk vk;ksxkus ns[khy fL=;kauk eksBs cG 

fnys vkgs- gk  vk;ksx  L=h;kapk  lektkrhy  ntkZ  Ok  izfr”Bk  lq/kkjOkk]  R;kaph  vizfr”Bk  djOkkÚ;k  izFkkaP;k  lanHkkZr lq/kkjkRed  

mik;;kstuk  djOks  ;k  lanHkkZr  ‘kklukyk  lYyk  nsO;kps  dke  djrks-  vk;ksxkekQZr  efgykalkBh f’kfcjs  Ok  dk;Z’kkGk]  efgyk  

esGkOs  ?ksÅu  efgykaps  gDd  Ok  vf/kdjklaca/kh  ppkZ  ?kMfOyh  tkrs-  ;kf’kOk; nsOknklh  izFksyk  izfrcan]  R;kaps  iquOZlu]  

fL=;kaOkjhy  vR;kpkjk  lanHkkZrhy  dk;ns]  ySfxd  f’k{kOk  izlOkiwOZk ra=kpk  Okkij]  dkSVaqfcd  fgalkpkjkfOk”k;h  ekfgrh]  gqaMkcGh  

pGOkGh  fOk”k;h  ekfgrh]  ckyfOkOkg  fOkjks/kh  eksfge v’kkizdkjs HkjhOk dk;Z dsys tkrs- vFkkZr gs lOZk djr vlrkauk tksi;Zr lektkP;k 

fOpkjljOkhe/;s jpukRed cny gksOkkj ukghr rksi;Zar ‘kklukP;k efgykalkBh vlOkkÚ;k fOkdkl vkf.k dY;kOkdkjh ;kstuk izHkkOhiOks 

jkcfOkY;k tkÅ ‘kdOkkj ukgh- gs rsOk<sp lR; vkgs- 

pqy  vkfOk  eqy  gh  ladYiuk  vkrk  dsOgkp  eksMhr  fu?kkyh  vkgs-  ?kjkrhy  ckbZ  vkrk  cl]  jsYOks] fOeku] 

vkWfQl] ekWy e/;s eksdGsiOkkus OkOjrkauk fnlr vkgs- f’k{k.k] fØMk] dyk] la’kks/ku] ekfgrh ra=Kku {ks=kr rh iq:”kkP;k cjkscjhus iq<s iq<s 

tkr vkgs- R;kaph izaapM ftÌ] [kMrj] ifjJe] lkgl] bfPNr /;s;klkBh >ksd qu nsOks vkfOk map f’k[kj p<wu tkOks gs xqOk L=h tkrhlkBh 

vkn’kZOr Bjrkr- dkghaph ukOsk ;k fBdkOkh mYys[kuh; Bjrkr- fx;kZjksgd d`”.k ikVhy] u{kyOk|ka’kh nksu gkr djOkkjh deyk vkyke] 

dWUljlkj[;k nq/kZj  vktkjkOj  la’kks/ku  djOkkÚ;k  MkW-  dYiuk  tks’kh]  ikj/kh  eqykauk  f’k{kOkklkBh  izO`kRr  djOkkÚ;k  lqpsrk 

lksGads] m|ksxklkj[;k iq:”kiz/kku {ks=ke/;s mRrqax >si ?ksOkkÚ;k Ok”kkZ lIrkGdj] laLd`r Hkks”kslkBh eksykps dke djOkkÚ;k Lusgy ukansMdj] 

vdksyk ftYg;krhy ckHkwGxkaOk ;sFkhy ljiap inkO:u xzkehOk Hkkxkr fOk/kk;d dke  djOkkÚ;k  fOkey  f’kjlkV  ;k  efgykauh  vkiY;k  

drZqROkpk  Blk  meVOkwu  fgjdOkh  izekOks  ?ksrysyh  >si izsjOkknk;h  Bjrs-  EgOkwup  mOks  vkfOk  csjtsP;k]  pkaxY;k  vkfOk  OkbZVkP;k  

;k  fOOspuke/;s  fL=;kauh  tj Ok?khOkhlkj[ks dke dsys rj R;k vkdk’kkykgh xOklOkh ?kkyq ‘kdrkr- vkiY;k ns’kkr efgyk l{kehdjOkkP;k 

fn’ksau eksB dke lq: vlys rjh cjkp eksBk iYyk vkiY;kyk xkBkOk;kpk vkgs- dkjOk ikf’pekR; ns’kkrhy efgykaP;k  izxrhP;k  

Osxkis{kk  rks  vtqugh  deh  vkgs-  vesfjdsP;k  ,dq.k  dkedjh  yksdla[;se/;s  v/khZ yksdla[;k efgykaph vkgs- eqyhyk tUekyk 

;sOk;kiklwup vkeP;k ns’kkr la?k”kZ djkOk ykxrks rks iq<s frP;k vfLrROkpk >xMk curks- v’kkOsGh iq:”kkaP;k cjkscjhus ikOkys Vkdr fryk 

le’kn jk”VªkP;k mHkkjOkhr lgHkkxh Ogk;pa vkgs- mTOky HkfO”;dkGkOkj utj BsOkr LOkIukP;k iqrZrsdMs frps ikÅy vf/kd vkRefOk’Oklkus 

iMsy ;kr ‘kadk ukgh- txTtsR;k usiksfy;uus L=hps egROk y{kkr ?ksOkwu EgVay gksrs& eq>s ,d ;ksX; ekrk nks] eS rqEgs  ,d  ;ksX;  jk”Vª  

nqaxk!  ,Ok<h  {kerk  fL=e/;s  [kfprp  vkgs-  vkrk  iz’u  vkg s]  la/kh  feGO;kpk  Ok feGOkkÚ;k la/khps lksus dsys ikfgts! 

 

lanHkZlqph % 

1½ vUlkjh ,e-, & efgyk vkSj ekuOkf/kdkj] T;ksrh izdk’ku] t;iwj izdk’ku 2007 ì- 33  

2½ jktdqekj] efgyk ,aOk fOkdkl] vtwZu iCyhf’kax gkÅl uOkh fnYyh i`- 102 
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3½ izk- HkkMa  Okydj ,l-,l- vk/kqfud Hkkjr vfHkthr iCyhds’ku izFke vkÒRrh& 1998 i`- 49 

4½ ;’knk ^^;’keaFku** ,izhy&tqu 2006 ì-Ø- 16 

5½ L=h] Oknh lfe{kk& vf’Okuh /kkasxMss] i`-Ø- 7 rs 15 

6½ MkW- dOksZ] LOkrh] ,d’ks,d dr`ZROku fL=;k % mRd”kZ izdk’ku iqOks 2012 i`- 27 7½ nfS ud yksd’kkgh OkrkZ 07@12@2012 lOkan 

iqjOOkh 
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लक्ष्मी बाई, अवहल्याबाई होळकर इ. अनेक पराक्रमी ि कतुुत्ििान स्त्रीयांचा उल्लेख करता येईल यापैकीच एक म्हणजे चंद्रपरूच्या इवतहासात दलुुवित 

रावहलेली महाराणी वहराई. 

 वहदसु्थानच्या इवतहासात अनेक प्रकारची घराणी नािारुपास आली. त्यातीलच एक मध्यप्रदेशातील गोंडराजिट होय. या गोंडाच े राज्य 

मध्यप्रदेशातील गढामंडला, खेरला, देिगढ ि चंद्रपरू येथे होते
1
. त्यापैकी चंद्रपरू सोडून बाकी तीन्ही विकाणीच गोड घराण ेलिकरच लयाला गेली. परंत ु

चंद्रपरूची गोंड राजिटही (1247-1751) पयुत जिळपास 500 िषे वटकून होती 1247 मध्ये आध्रप्रदेशातील वशरपरू येथे राजा वभमबल्लाळ वसंह यांनी 

गोंड राजिटीची स्थापणा केली.
2
 पढेु त्याच्या िंशातीलच खांडक्या, बल्लाळशहा याने 1480 मध्ये चंद्रपरूचा 12 वकमी चा परकोट तयार केला.

3
 पढेु 

वशरपरू िरुन गादीचे स्थलांतर बल्लारपरू या विकाणी करण्यात आले. परंत ु हहेी विकाण सोयीचे न िाटल्यामळेू खांडक्या बल्लाळशहाचा मलुगा 

वहरशहाने (1497-1522) चंद्रपरू येथे गादीचे स्थलांतर केल.े
4
  

 पढेु चंद्रपरू गादीिर आणखी सात शासक येऊन गेल.े रामवसंग हा 1667 ते 1684 पयुत राजगादीिर होता. त्यांनी मोगलांच ेअवधपत्य 

नाकारुन मोगल सम्राट औगजेबाला खंडणी देण्याचे नाकारले ि बादशहाविरुध्द विद्रोह केला बादशहान े रामवसंगािर मोगली फौज पाििनू त्याला 

पराभतू केल ेि यधु्दात िार केले
5
 ि त्याच ेराज्य राजा वकशनवसंहास देऊन त्याला राहजवसंहासनािर 31/12/1684 मध्ये बसविले. तसेच राजपत्र ि एक 

हत्ती पाििनू वकशनवसंगाचा सन्मानही केला.
6
 (राजा रामवसंग वनपवुत्रत होता म्हणनू सरदार वकशनवसह यांना राजा म्हणनू बादशहाने चंद्रपरूच्या गादीिर 

बसविले होत)
. 
वकशनवसहाला दोन राण्या असनू पावहल्या पत्नी पासनु बीरवसह तर दसुरी पत्नी इस्मामबाई वहच्यापासनू कालवसह उफु कोकमानवसह ि 

मोहनाबाई उफु मोमयानाबाई हे संतान प्राप्त झाली.
7
 पढेु वकशनवसंहाचा जेष्ठ पतु्र त्याच्या मतृ्यनंुतर बीरसीह हा (1696-1704) हा राजा बनला.

8
 तो 8 

िषाुचा असतांना मदनापरू होंशगाबाद येथील सरदार वढल्लनवसंह यांची मलुगी वहराई वहचाशी वििाह झाला होता.
9
  

उद्दीषे्ट 

1) राणी वहराईचे कतुुत्ि समजनू घेणे. 

2) गोंड-मरािा संबधाचा आढािा घेण े

3) गोंड-मोगल संबधाच आढािा घेणे 

4) गोंडकालीन स्थापत्य कलाचा आढािा घेणे 

गृहहत्के – 

1) राणी वहराई कतुुत्िान स्त्री होती. 

2) राणी वहराईने जनकल्याणाकारी काय ुकेल.े 

3) राणी वहराईने सामाजीक बांधीलकी जोपासली. 

सशंोधन पध्दर्ी – 

 इवतहास लेखन पध्दतीच्या माध्यमातून अभ्यासकरुन िणुनात्मक पध्दतीचा िापर केला जाईल तसेच सिेशन पध्दतीचा िापर करुन राणी 

वहराईच्या संदभाुतील मावहती गोळा केली जाईल. 

पतवाययतष्य 

 राणी वहराईचे मळू नाि गंगाबाई ह ेअसनू ती होशगाबाद येथील सरदार वढल्लनवसह मडािी यांची मलुगी होती.
10

 ती लहानपणापासनुच 

हुशार ि कुशाग्र बुध्दीची, वदसायला सुंदर असनू ियाच्या सहाव्या िषीच तीचा बालवििाह राजा वकशनवसहाचा मलुगा बीरवसह यांच्याशी करण्यात 

येऊन वििाहानंतर गंगाबाईच ेनामकरण वहराई असे िेिले गेल.े
11

 तीने लहानपणीच लष्करी ि राज्यकारभाराच े वशिण घेतले होते. राजा बीरवसग हा 

ियांच्या 15 व्या िषी गादीिर बसला पढेु या दांपत्याला एक मलुगी (मानकंुिर) झाली. तीचा वििाह देिगडचा गोंडशासक दगुुमशहा याचेही लािनू 

वदला गेला होता.
12 

 राणी वहराईला पतु्र संतान नसल्यामळेु राजगादीला िारस वमळण्यासािी वतने दरूदशीपणाचा विचार करुन राजा बीरवसहाला दसुरा वििाह 

करण्याची सहमती वदली. त्यामळेु राणी वहराईच्या आग्रहाखातर राजा बीरवसहाने औधीगड बाजागडच्या मडािी जमीनदार घराण्यातील कन्येशी वििाह 

केला. तेव्हा हा वििाह सोहळा पार पडत असतांनाचा वहरामण नािाच्या सरदाराने राजा बीरवसहचा खनू केला.
13

 त्यामुळे राणीला द:ुख झाल.े तेव्हा 

राणीला मलुगा नसल्यामळेु वहराईन ेचंदनखेडा घराण्यातील आपला चलुत वदर गोविंदशहा याचा 3 िषाुचा मलुगा दत्तक घेऊन त्याला चंद्रपरूच्या 

गावदिर बसविले ि त्याच ेनामकरण राजा रामशहा असे िेऊन राज्यकारभाराची संपणुु सत्तासतेु्र राणी वहराईने आपल्या हाती घेतली ि ती चंद्रपरू गादीचा 

राजकारभार सांभाळू लागली.
14
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राणीच्या प्रयत्नाने राजा बीरहसहाची सतटका :- 

 राजा बीरसीह ि त्याच ेिडील वकशनवसह ि त्याच ेपिुुज ह ेमोगलांचे मांडलीक असल्यामळेु मोगलांनी दरिषी वनवित केलेली खांडणी 

मोगलाच्या खवजण्यात भरािी लागे. ती खंडणी राजाने मोगलाकडे जमा केली नाही. तसेच राजा बीरसीहाला औरगजेबाने नेकनान खान उफु कालवसह 

याला अधे राज्य देण्यास सांवगतले असता बीरवसहाने औरगजेबाच्या आदेशाची अिमानना करुन टाळाटाळ केली. तसेच बीरवसहाने छत्रपती 

राजारामाला पकडण्यासािी गेलेल्या मोगली सरदाराविरुध्द कट केला होता.
15

 िरील सिु कारणामळेु औरंगजेबानी सरदार अलीमदाुन खानास 

बीरसीहास कैद करुन वशिा करण्याचा आदेश वदला त्यामळेु बीरसीहास पकडून पिनार येथे कैद करण्यात आले.
16 

 तेव्हा राजा बीरवसहाला औरगबादला औरगजेबाकडे पािविण्याच्या आधीच आपण राजाची सटुका केली पावहजे या विचारातून राणीने 

मंत्रीमंडळाची बैिक बोलािनू त्यात राजाचा सटुकेसािी खल केला ि स्ित: मतु्सद्देगीरीने िागून राजाला आपल्या अक्कल हुशारीने सोडिनू आणले. 

याप्रसंगी राणीने पािविलेल्या माणसांना बादशहाच्या अवधकाऱयांना पकडता आले नाही.
17

 अशाप्रकारे आपल्या बुध्दीचातुयाुने ि मतु्सद्देगीरीच्या 

जोरािर राणी वहराईने औरगजेबाच्या सैन्यािर मात करीत मोगलांच्या तािडीतून राजा बीरसीहाला सहीसलामत सोडिनू आणले.  

नेकनामखान उर्य  कालहसहचा पराभव 

 राजा बीरवसहाचा साित्र भाऊ कालवसंह ह्रयान ेऔरंगजेबाचा सांगण्यािरून धमाुतर करुन नेकनामखान ह े नाि धारण केल े होते. तो 

देिगढचा राजा होता.
18

 त्याने औरंगजेबाच्या मदतीने चंद्रपरूच्या गादीिर आपला अवधकारसांगून राजा बीरसीहाकडे अधे चंद्रपरूचे राज्य मावगतले होते. 

परंतु बीरवसंहाने ते वदले नव्हते. त्यामळेु पढेु नेकनामखानाने बीरसीहाच्या मतृ्यनंुतर राणी हीराईकडे पनु्हा राज्याची मागणी केली. तेव्हा राणी वहराईने 

नकार देताच नेकनामने चंद्रपरूािर स्िारी करण्याची योजना आखली तेव्हा ही मावहती गुप्तहरेामाफुत राणीला वमळाली म्हणनू तीने साताराचे मराि्याचे 

छत्रपती शाहू यांना मदत मावगतली.
19

 तेव्हा शाहूने मालोजी नेमानी वशदे यास मदत देऊन पािविले. राणी हीराईनेही यधु्दाची तयारी करुन ती मरािा 

सैन्याच्या मदतीने नेकनामखाना विरुध्द स्ित: यधु्दात उतरली.
 
ि नेकनाम खानाचा रामबाग जिळे झालेल्यायधु्दात पराभि केला.

20
 त्यामळेु 

नेकनामखान पळून जाण्याच्या विचारात असतांनाच त्याल कैद करुन चंद्रपरूला िेिले. या यधु्दाप्रसंगी राणीने नेकनामाची सरद परुििा तोडून त्याची 

ताकद कमी केली होती. ह ेयधु्द 1708 ला केव्हातरी झाल ेअसािे.
21

 एका स्त्रीच्या हातून झालेला पराभि नेकनामखानास आिडला नाही. म्हणनू त्याने 

कैदेत असतांना राणी हीराईच्या सैन्यांना लाच देऊन स्ित:ची सटुका करुन घेतली ि पनु्हा सैन्य जमिनू मरािा सेनापती मालोजी वशंदेला एकट्याला 

गािून िार केल ेि तो देिगडला पळून गेला.
22 

रावमानहसगाची चंद्रपूरवर स्वारी : (1708-09) 

 राणी वहराईने मोगली सेन्याच्या तािडीतून आपल्या पतीची सटुका केली होती. तसेच तीने औरगजेबाच्या काळात गोबंदी करुन
23

 नेकनाम 

खानासही अधाु वहस्सा वदला नव्हाता ि ती मोगलांचे माडलीकत्ि झगुारुन देण्याच्या तयारीत होती. त्यामळेु औरगजेबाला राणी वहराईला धडा 

वशकिायचा होता म्हणनू त्याने चंद्रपरू राज्यातील माणीकगड तसेच माहूरगड हे दोन परगणा परस्पर रािमानवसह जाधि या सरदारास बहादरुीबाबत 

देऊन टाकला होता.
24

 िास्तविक मावणकगड परगणा हा चंद्रपरू राज्याचा भाग होता. तरीही औरगजेबाने तो भाग रािमानवसगाला बविस म्हणनू वदला 

होता. 

 त्यामळेु रािमानवसह हा माहुरगढ ि मावनकगड ह ेदोन प्रदेश आपल्या ताब्यात घेण्यासािी त्याने चंद्रपरूिर स्िारी करण्याची योजना आखली 

ि तो मावनकगडच्या भागात ससैन्य पोहचला ि वकल्यािर स्िारी केली.
25 

 मावनकगड हा वकल्ला समदु्र सपाटीपासून 2000 फुट उंचीिर असनू तो इ.स. 9 व्या शतकात नागिंशीय माना राजांनी बांधला असनू हा 

डोंगरी वकल्ला होता.
26 
नेकनामा सोबतच्या संघषाुनंतर राज्यात आवथुक टंचाई वनमाुणा झाल्यामळेु या वकल्लािर लष्करी कुमक फार कमी होती तसेच 

मरािा सरदार कान्होजी भोसल ेयांची स्िारी चंद्रपरूिर होणार असल्याची गुप्त बातमी राणी वहराईला कळल्यामळेु चंद्रपरूला जास्तीचे राखीि सैन्य 

िेिल्या गेल.े त्यामळेु माणीकगडच्या वकल्लािर सैवनक कुमक कमी होती याचा फायदा रािमानवसहाला वमळून राणी वहराई विरुध्द झालेल्या 

माणीकगडच्या यधु्दात राजा रािमानवसहला विजय वमळाला परंत ुवकल्लातील खजीना मात्र त्याच्या हातीलागला नाही.
27 

 मावणकगडच्या यधु्दात राजा रािमान वसहाने बरेचसे नकुसान होऊन सैनीक ि आवथुक हानी बरीच झाली. या लढाईसािी त्याच्यािर 50 

लाख रुपयाचे कजु झाले होत. पढेु वकल्लाच्या सरिणासािी रािमानावसहाने आपले काही सैन्य माणीकगढािर िेऊन तो परत आपल्या राज्यात वनघनू 

गेला.
28

 परंत ुपरत पनु्हा तो वकल्लाच्या व्यिस्थेसािी आला नाही तसेच सैन्यही पािविले नाही. याचा फायदा घेऊन राणी वहराईने वकल्लािर नरवसंग 

िाकूर यास आक्रमण करण्यास सांगून वकल्ला ताब्यात घेतला ि रािमानवसगाच्या सैन्यास हाकलनू लािनू वतथे आपली व्यिस्था कायम केली. तसेच 

वकल्लाची दरुुस्ती करुन 2 तोफाही बसविल्या अशा प्रकारे मावणकगड वकल्ला ि परगणा राणी वहराईन ेपरत घेतला.
29 

कान्होजी भोसल्याचा पराभव :- (1710-11) 

 छत्रपती शाहू ने पररोजी भोसलेचा मलुगा कान्होजी भोसले याला िडीलांच्या मतृ्यनंुतर ‘सेनासाहबे सभुा’ हा वकताब 31 माचु 1710 रोजी 

देऊन िऱहाड ि गोंडिनच्या भागात चौथाई ि सरदेशमखुीचा अवधकार त्याला वदल ेहोते.
30

 तसेच राणी वहराईन ेनेकनामखान सोबत झालेल्या यधु्दात 

मराि्यांनी मदत केली तरी त्यांचा यधु्दाच्या खचाुचा िाटा अजनू पयुत वदला नव्हता. म्हणनू शाहूने चंद्रपरूिर स्िारी करण्यासािी सेनासाहबेसभुा 

कान्होजी भोसल ेयाला सांवगतले ि त्याच्या मदतीस सरलष्कर हबैतराि वनबाळकर यांना पािविले.
31 

 ही मावहती वहराईला गुप्तहरेामाफुत कळताच वतनेही मराि्याना टक्कर देण्याचे िरिनू सैन्य उभ ेकेल ेि सेनापती परशा (परशरुाम) यांच्या 

नेततृ्िात सैन्य जमविले.
32

 यधु्दाआधी िाटीघाटी करण्याचा प्रयत्न झाला असता त्या वफस्कटल्या त्यामळेु प्रत्यि रामबागेच्या मैदानािर यधु्द घेऊन 

त्यात सेनापती हबैतराि वनबाळकर मारल्या गेला. यामळेु मरािा सैन्य पळायला लागले. कान्होजीन सैन्याला थांबविण्याचा प्रयत्न केला असता तो 

असफल होऊन कान्होजीचा या यधु्दात राणी वहराई कडून पराभि झाला. ि तो पळून गेला.
33 



IJAAR   Vol.2 Issue-11               ISSN – 2347-7075 

128 

 
प्रा. डॉ. दीपक पा. लोणकर 

 

 

कान्होजीची दतसरी स्वारी (1715) 

 परंतु एका स्त्रीच्या हातून आपला पराभि व्हािा ही गोष्ट कान्होजीच्या वजव्हारी लागली ि तो बदला घेण्याच्या विचारात होता तेव्हा त्याने 

1714 मध्ये राणीकडून खंडणीिसलू करण्यासािी ि पराभिाचा बदला घेण्यासािी चंद्रपरूिर आक्रमण केल ेया िेळी राणीला यधु्दाची तयारी करण्यास 

िेळ न वमळाल्यामळेु तीचा या यधु्दात पराभि झाला ि अधु राज्य राणीला गमिाि ेलागले.
34

 

सतलर्ान हनबाळकरची स्वारी :- 

 राणी वहराईकडून हबैतराि वनबाळकर हा मराि्यांचा सेनापती मारला गेल्यामळेु त्याचा बदला घेण्यासािी हबैतरािाचा मलुगा सलुतानजी 

याला ‘सरलष्कर’ हा वखताब देऊन शाहूने राणी वहराईविरुध्द त्याला पािविले. तेव्हा त्याने विसाजी रघनूाथ यांच्या मदतीने चंद्रपरूिर स्िारी करुन राणी 

वहराईचा पराभि केला. त्यामळेु मरािा सरदार शामराि वपलाजी यांच्या बरोबर राणील तह करािा लागला.
35

 ि चंद्रपरूचे राज्य सातराच्या मराि्यांचे 

मांडलीक झाल.े राणीचा दत्तक मलुगा रामशहा यास तुरा ि िसे्त्र वदला गेली. तसेच राणी कडून खंडणी ि यधु्दाचा खचु िसलु केला गेला.
36 

राणी हहराईची इर्र कामगीरी  

1) जावयाचा पराभव/वध :- 

 राणी वहराईचा विरोध हा स्िकीयाशीच होता. राजा बीरशहाचा स्िातंत्र भाऊ नेमनामखान या स्िकीयाचा पराभि राणीन केला होता.
37

 तसेच 

राणीचा जािई ि मलुगी मानकुिरचा पती राजा दगुुमशहा याने राणीचा ि मलुीचा अपमान केला ि मलुीला माहरेी पािविले म्हणनू त्याचा बदला 

घेण्यासािी राणीने महाकाली देिी समोर जाियाचे मुंडके कापनू आणनू तुला चढिेल अशी शपथ घेतली.
38

 ि ती पणुु करण्यासािी खांबाडा येथे 

झालेल्या यधु्दात जाियाचा पराभि करुन त्याच मुंडके कापनू ते देिीला अपुन केल.े
39 

2) अधे राज्य परर् हमळहवले :- 

 कान्होजी भोसल्याकडून 1715 मध्ये पराभि झाल्यानंतर राणीला आपले अध े राज्य मराि्यांना द्याि ेलागले होते तेव्हा राणी वहराईने 

याबाबत चंद्रपरूचा मराि्याचा िकील बाजीराि महादेि यांच्या माफुत छत्रपती शाहूशी बोलनी करुन िाटाघाटी सरुु िेिल्या. तेव्हा छत्रपती शाहूचे मन 

िळविण्यात यश येऊन राणीचे अध ेराज्य परत करण्याचे मान्य केल.े
40

 तेव्हा पेशिा बाजीराि पवहला यास 11 मे 1722 रोजी चंद्रपरूला नजराना घेऊन 

पाििनू चंद्रपरूच ेअधे राज्य परत केल ेतसेच या संदभाुत कोणीही हस्तिेप करुन नये अशी ताकीदही शाहुने इतरांना वदली.
41 

3) गोवघ बदी कायदा 

 राणीचा पती ि पिुुज ह ेमोगलांचे मांडलीक होते. त्यामळेु त्यांना दरिषी मोगलांना कर द्यािा लागत. या मोगल राज्यात गोिघ बंदी कायदा 

नव्हता. गाय बैलाची सराुस कत्तल केली जात. तेव्हा गाय ही वहदंनुा पवित्र असल्यामळेु राणी वहराईने मोगलांचे मांडलीक असतांना ही औरगजेबाच्या 

काळात चंद्रपरू राज्यात गोिघ बंदी कायदा लागू केला.
42

 याच ेऔरगजेबला िाईट िाटले. 

4) राणी हहराईची बांधकामे :- 

 राणी वहराईने आपल्या काळात फक्त लढायाच न करता जनकल्याणाच्या दृष्टीकोनातून अनेक बाधकामे केली. त्या अनेक मंदीरे बांधली 

विशेषता चंद्रपरूचे महाकाली मंदीर, अंचलेश्वर मंदीर, खटीचा गणपती, गोरजाई मंदीर, एकिीरा मंदीर, महादेि मंदीर, राममंदीर इत्यादी मंदीराची 

बांधकाम राणीने केली.
43 

 तसेच विहीरी ि तलािची वनवमुती ही केली त्यात घटुकाळा तलाि, शंखाकृती विहीर, माणीकगड वकल्ल्याची दरुुस्ती ि माकुडा येथील 

मंदीराचा वजणोध्दार इत्यादी कामे राणी वहराईच्या काळात झाली तसेच पतीच्या प्रेमापोटी राणा बीरशहाची समाधी हडिाड्यात तयार करुन त्यािर 

कोरीि काम केल.े ही समाधी वशल्पकलाचा उत्कृष्ट नमनुा आह.े
44

 जनतेला वपण्याच्या पाण्याची व्यिस्था म्हणनू अनेक हतनी (हौद) वनमाुण केले. परंतु 

अजनूही राणीच्या कतुुत्िाबद्दल ि कायाुची बरीच मावहती उजेडात आली नाही. त्यासंदभाुत साधने उपलब्ध झाली तर राणी वहराईच्या ख-या कायाुचा 

दखल इवतहासात घेतली जाईल असे म्हणता येईल. 

मतल्यमापन/योग्यर्ा – 

 राणी वहराईच्या मतृ्यबुद्दल वनवित मावहती वमळत नाही तरीपण इ.स. 1725-26 च्या दरम्यान केव्हातरी राणीचा मतृ्यु झाला असािा. राणी 

वहराई च्या अंगी दरूदशीपणा, चतुर, राजकारणी, मत्सद्दी, व्यिहार कुशाल, जणकल्याणकारी इत्यादी अनेक गुण असनू ती पराक्रमी धाडसी ि शरु होती. 

तसेच ती उत्कृष्ठ प्रशासकही होती. मलुगा 3 िषाचुा असल्यामळेु तीन संपणुु कारभार आपल्या हाती िेऊन जिळपास 15 िषु राज्यकारभार योग्य ररत्या 

करुन जनवहताची कामेही केली यािरुन ती उत्कृष्ठ प्रशासन िरते. 

 ती स्िाभीमानी स्त्री असनू आपल्या मलुीच्या अपमानाचा बदला घेण्यासािी प्रत्यि जाियाला िार मारण्यासािी तीने मागे पढेु पावहले नाही. 

अशी सास ूइवतहासात सापडणे दवुमुळच आह.े तीच ेपतीिर प्रेम असनू त्याच्या सािी ती शत्रचू्या गोटातून त्याला सोडिनू आणण्यासही मागेपढेु न 

पाहता. त्याला दसुरे लग्न करण्याचाही सल्ला देत. यािरुन वतच्यातील त्यागी ितृ्ती वदसनु येते. तसेच पती पे्रमासािी बांधलेली बीरशहाची समाधी हे 

इवतहासातील एकमेि उदाहरण सांगता येईल. 

 राणी वहराई ची व्यिहारी ि मतु्सध्दी असल्यामळेुच तीने शाहुला वदलेले अधेराज्य परत वमळाविले. तसेच ती शरु ि उत्कृष्ट सैनानी 

असल्यामळेु नेकनामखान ि कान्होजी भोसले सारख्या मातब्दर सरदारांचा पराभि करु शकली यािरुन वतच्यातील नेततृ्ि गुण लिात येते तसेच 

जनतेच्या प्रमापोटी तलाि, विहीर ओलीताच्या सोयी, गोिध बंदी, भीक मागण्यास बंदी इत्यादी कायदे ि सोयी केल्यामळेु जनतेची पवणबा राणीला 

वमळाला ि 20 िषु तीला राज्यकारभार करता आला यािरुन तीच्यातील योग्यता कळते सामाजीक सधुारणा, बावधलकी, प्रजा िस्तल राज्यकती, 

कतुुत्ििान राणी म्हणनू तीचा गौरि करता येईल. 
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अजनूही राणीच्या कतुुत्िाबद्दल कायाुची बरीच मावहती उजेडात आली नाही. त्यासंदभाुत साधने उपलब्ध झाली तर राणी वहराईच्या खऱया कायाुचा 

दखल इवतहासात घेतली जाईल असे म्हणता येईल. 
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निनिीन तयार झालेल्या कायद्यामळेु त्यांना राजकारणात सहभागी होण्याची संधी वमळाली अह.े समाज व्यिस्थेच्या दृष्टीने पावहले तर स्त्री-परुुष दोघे 

ही समान अहते. समाजाला वनरंतर प्रगतीच्या वदशेने न्यायचे ऄसेल तर दोघांचा सारखाच विकास होणे अिश्यक अह.े परंतु भारतासह जगातील आतर 

सिव देशात ऄगदी आ.स.िी. पिूव काळापासनू अजपयंत समाजव्यिस्थेने स्त्रीला गौण स्थान वदले अहे, ह ेमान्य करािे लागेल. परुुषाप्रमाणे मवहलांमध्ये 

सिव क्षमता ऄसतांना 'चलू अवण मलंु यापवलकडे वतला जाउ  वदले जात नाही. 

                  अज जागवतकीकरणाच्या मावहती तंत्रज्ञान यगुामध्ये भारतीय समाजजीिन एका मोठया बदलाला सामोरे जातांना वदसत अहे. देशात 

सध्या अधुवनक जागवतकीकरणामळेु ि मावहती तंत्रज्ञानाच्या जोरािर  भारताचे स्थान ईंचािले अह.े याचा प्रत्यय वद.२४/०९/२०१४ रोजी मंगळयान 

मंगळ ग्रहािर यशस्िी पोहोचविण्यात यशस्िी झालो अवण भारताची शान संपूणव जगात वनमावण झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या मोवहमेचे विशेष 

कौतुक केले. राजकीय, अवथवक, धावमवक, शैक्षवणक ि सामावजक के्षत्राच्या बदलाचा पररणाम भारतीय स्त्रीयांच्या जीिनांिर विशेष करून झालेला 

अह.े जगातील प्रगत राष्ट्राच्या बरोबरीने भारताचे नाि घेतले जाते. मात्र भारतात गरीबी, बेरोजगार, बालमतृ्य,ू मवहलांिरील िाढते ऄत्याचार आ. बाबी 

पावहल्या तर देशाची प्रगती कोणत्या बाबतीत अहे, ऄसा प्रश्न पडतो. शहरांमध्ये मॉल्स,  बँक, कापोरेट के्षत्र, एस.टी. अदीसह ऄन्य के्षत्रात तर ग्रामीण 

भागातील मवहला शेती, शेतमजरुी करणारी मवहला पावहली की, बौविक, शारीरीक कष्ट करण्यास सक्षम अहते. परंतु त्या ज्या पररवस्थतीत काम 

करतात, त्या कामाचे स्िरुप,िेळ यादृष्टीने वदला जाणारा मोबदला, शारीरीक क्षमता यांचे सुक्ष्मपणे ऄध्ययन केले ऄसता, स्त्रीयांच्या मानिी हककांचे 

पािलोपािली हणन केले जाते, ह ेलक्षात येइल. म्हणनू मवहलांचे  सक्षमीकरण ऄथिा सबलीकरण करतांना राजकीय दृष्टीने महत्िाचे ठरेल. 

प्रथतावना:- 

       अवदिासी जमाती जगातील सिवच देशात अहते. अजही अवशया, अविका, ऄमेररका या खंडात अवदिासी जमाती मोठया प्रमाणात 

िास्तव्यास ऄसून त्या विखरुलेल्या ऄथिा एका पट्टयात वदसनू येतात, भारतात अवदिासी जमाती मोठया संख्येने अहेत.  एकुण ४१४ अवदिासींच्या 

जमाती भारतात िास्तव्यास अहते, तर महाराष्ट्रात मखु्य ४७ ि ईपजाती १४२ आतकया वनवित केल्या अहते. या अवदिासी जमातींना Aborigins 

वकंिा Aboriginols म्हणजे मळूवनिासी ऄथिा रवहिासी म्हटले जाते. अवदिासी हे विवशष्ट भाषा बोलणारे विवशष्ट जीिनपध्दती अवण परांपरांनी  

नटलेला अवण शेकडो िषव जंगलात पिवत सावनध्यात जीिन जगणाऱ्या, विवशष्ट धावमवक अवण सांस्कृवतक मलू्ये जोपासणारा मानिी समुह होय. याच 

समहुांना िन्य जमाती, अवदपतु्र, अवदसंतान, वगररराज, िनपतु्र, जंगलाचे राज,े िनिासी ऄशाही नािांनी ओळखले जाते. भारतीय संविधानात 

अवदिासी जमातींसाठी स्ितंत्र शेडयलु्ड तयार केले ऄसनू त्याला ऄनसुवुचत जमाती म्हणनू ईल्लेख केलेला अहे. या अवदिासी जमातींचा खालील 

ईद्दीष्टांच्या चौकटीत सदर संशोधन लेखात ऄभ्यास केलेला अहे. 

             अवदिासी समहु हे वनसगववप्रय ऄसनू प्राण्यांची ि वनसगावची पजूा करून जंगलात िास्तव्य करतात. यासरून ते अपले प्राचीनत्ि, अवदमतत्ि 

वसध्द करतात. भारतात प्राचीन काळी प्राटो-अस्रालाआड, मंगोलाआड ि नेवग्रटो ह ेवभन्न मानििंश िास्तव्यास होते. त्यांनाच अज अपण अवदिासी 

म्हणनू ओळखतो. भारतातील अवदिासीची ईत्पत्ती िरीलपैकी कोणत्या तरी मानििंशास्त्रापासनू झालेली अहे. ऄसा दािा मानििंश ऄभ्यासकांचा 

अह.े याईलट मानििंशशास्त्रज्ञ समाजशास्त्रज्ञ समाजसेिक, देशी विदेशी ऄभ्यासकांनी अवदिासी या संजे्ञच्या ऄनेक व्याख्या केलेल्या अहते. 

व्याख्या :- 

  i  )दगलीन:- एका विवशष्ट भपू्रदेशािर राहणारा समान बोली बोलणारा ि समान सांस्कृवतक जीिन जगणारा पण ऄक्षर ओळख नसलेल्या स्थावनक 

गटाच्या समचु्चयाला अवदिासी म्हणतात. 

   ii ) डब्ल्यू जे.पेरी.:- समान बोलीभाषा बोलणाऱ्या ि एकाच समान भपू्रदेशािर िास्तव्य करणाऱ्या समहुाला अवदिासी ऄसे म्हणतात. 

   iii ) विशेषतः मवहलांना सक्षम बनविणे यादष्टीने ऄॅडव्होकेट वनमवला सामंत यांच्या, मते’ स्त्रीयांना  सबलीकरण होणे म्हणजे वतचे व्यक्तीमत्ि एक 

माणसू म्हणनू व्यक्ती म्हणनू विकवसत करायाचे ि त्यांना तशी संधी ईपलब्ध करुन दयायची म्हणजे मवहलांचे सक्षमीकरण होय.' 

  Iv ) मवहलांचे सक्षमीकरण  म्हणजे मवहलांना सामावजक, अवथवक राजकीय वनणवय वनधावरण प्रवियेत  सहभागी करून घेणे म्हणजे मवहला सक्षमीकरण  

होय. 

सशंोधन लेखाची उद्दीष्टये:- 

   i ) आददवासी मदहलांची सामादजक पररदथथती अभ्यासणे. 

    Ii )आददवासी समाजातील जमातपंचायत दथथती जाणून घेणे . 

   iii)  आददवासी मदहलांचे  राजकीय के्षत्रातील थथान अभ्यासणे. 
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    iv ) मदहलांचा समाजातील मान-सन्मान प्रदतष्ठा जाणून घेणे. 

    v) सशंोधन पद्धती :-प्रस्तुत शोध वनबंधासाठी प्राथवमक अवण वितीय तथ्य संकलन केलेले अहे, ग्रंथ , मावसक आटंरनेट, संशोधन ऄहिाल आत्यावद 

माध्यमातून संशोधन केले अहे.  

 आददवासी सामादजक जीवन :- 

             २०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्र राज्याची एकूण लोकसंख्या ११ कोटी २३ लाख आतकी ऄसून त्यापैकी अवदिासी जमातींची संख्या १ 

कोटी ५ लक्ष आतकी अह.े ही राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ९.३५% आतकी अह.ेमहाराष्ट्रातील ऄनसुूवचत जमातींच्या यादीत एकूण ४५ अवदिासी 

जमातींचा समािेश ऄसनू त्यातील प्रमुख जमाती वभल्ल, महादेि कोळी, कोरकू, परधान, राजगोंड, िारली, कोकणा, ठाकर, अंध, धानका ह्या अहते. 

यितमाळ वजल्ह्यातील कोलाम, रायगड/ठाणे/पालघर वजल्ह्यातील कातकरी अवण गडवचरोली वजल्ह्यातील मावडया गोंड ऄशा तीन जमाती कें द्र 

शासनाने अवदम जमाती म्हणून 'ऄवधसूवचत' केलेल्या अहते.राज्यात एकूण ३६ वजल्ह ेऄसनू त्यापैकी धळेु, नंदरुबार, जळगाि, नावशक, पालघर ि 

ठाणे (सह्याद्री प्रदेश) तसेच चंद्रपरू, गडवचरोली, गोंवदया, भंडारा, नागपरू, ऄमरािती ि यितमाळ (गोंडिन प्रदेश) या पिूेकडील िनाच्छावदत 

वजल्ह्यांमध्ये अवदिासींची संख्या मोठ्या प्रमाणात अह.े 

   भौगोदलक के्षत्रानुसार आददवासींच्या वेगवेगळ्या जमाती- 

1. सातपुडा गट- यामध्ये प्रामखु्याने वभल्ल अवण कोरकू जमातींचा समािेश होतो. 

2. सह्याद्री पववत आदण पठारी प्रदेश- यामध्ये महादेि कोळी, ठाकर, िारली, कातकरी अवण कोकणा या जमाती येतात. 

3. गोंडवन गट- या भागांत गोंड, कोलाम, परधान आत्यादी जमाती अढळतात. 

मदहला  सक्षमीकरण व मानवी हक्क :- 

       २० व्या शतकापासनू  मानिी हककांचा जागवतक पातळीिर संयकु्त राष्ट्रसंघाने १० वडसेंबर १९४८ पासून  जोरदर  प्रयत्न केला जात अहे. या 

संदभावत मानिी हककविषयक प्रश्न मवहला प्रश्नासंबंधी  अज संपणूव विश्वातील मानिी जीिन ढिळून वनघाले अह.े मानिी हकक ह ेमानिी जीिनाचे 

ऄविभाज्य भाग बनले अहते. मानिी हककावशिाय कोणत्याही व्यक्तीला अपल्या व्यवक्तमत्िाचा विकास  करून घेणे शकय होणार नाही.ह ेअज 

समाजात देशभर जाणीि झालेली अहे म्हणनू  मानिी हकक मवहला विकास यांचा वनकटचा संबंध अहे. म्हणनू पढुील मदु्दे महत्िाच्या अहते. 

i  ) वस्त्रयांना मानिी हककापासनू िेगळे ठेिले अह ेते त्यांना वमळिनू देणे.  

 i i ) १९७५ ह ेिषव जागवतक मवहला िषव म्हणनू साजरे केले.   

 Iii ).परुुषाप्रमाणे मवहलांना बरोबरीचा दजाव देणे .  

 Iv ) मातामतृ्य ू अवण बालमतृ्यचूे प्रमाण फार मोठे अह.े 

 v ) स्त्रीयांिरील ऄत्याचार िाढतच त्याला अळा घालणे.  

 Vi ) राजकीय के्षत्रात मवहलांचा सहभाग िाढविणे गरजेचे अहे . 

 आददवासीं दवकास व शासकीय योजना :- 

एकादममक 'आददवासी दवकास प्रक्प कायावलये :- 

       महाराष्ट्रात एकूण २९ एकावत्मक 'अवदिासी विकास प्रकल्प कायावलये' ऄसनू त्यापैकी ११ कायावलये ऄवतसंिेदनशील म्हणनू घोवषत करण्यात 

अली अहते. यामध्ये नावशक, कळिण, तळोदा, जव्हार, डहाण,ू धारणी, पांढरकिडा, वकनिट, गडवचरोली, ऄहरेी ि भामरागड यांचा समािेश 

अह.ेअवदिासी जमाती ह्या ऄवतमागास जमाती ऄसल्यामळेु त्यांच्यासाठी विशेष तरतुदी ि ईपाययोजना ईपलब्ध अहते. महाराष्ट्र शासनामाफव त 

अवदिासींच्या कल्याण ि विकासासाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. त्यातील महत्िाच्या योजनांची नािे खालीलप्रमाणे-  

 आददवासी दवकास व दवदवध क्याणकारी योजना :- 

1. शासकीय अश्रमशाळा समूह 

2. ऄनदुावनत अश्रमशाळा 

3. मलुा-मलुींसाठी शासकीय िसवतगहृ 

4. नामांवकत वनिासी शाळेत ऄनसुूवचत जमातीच्या विद्याथ्यांना वशक्षण देणे 

5.  पंवडत दीनदयाल ईपाध्याय स्ियं योजना 

6.  पैसा ५ टकके ऄबंध वनधी योजना 

7. शबरी घरकुल योजना 

8. ठककर बाप्पा अवदिासी िस्ती सधुारणा 

9. न्यवुकलऄस बजेट 

10.  भारतरत्न डॉ.ए. पी.जे. ऄब्दलु कलाम ऄमतृ योजना 

            समाजातील कमकुित घटकांपैकी अवदिासी समाज ऄत्यंत दबुवल ऄसनू भारतीय घटनेच्या कलम ४६ खाली समाजातील दबुवल 

घटक/ऄनसुवूचत जमाती यांच्या शैक्षवणक, सामावजक ि अवथवक वहतसंबंधांकडे विशेष लक्ष देउन त्यांचा विकास करण्याकररता अवण त्यांना 

सामावजक ऄन्याय ि सिव प्रकारचे शोषण यांपासनू सरंक्षण देण्यास राज्य शासन कवटबि ऄसते.यावशिाय अवदिासी के्षत्रांच्या पायाभतू विकासासाठी 

राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांना पूरक वनधी म्हणून कें द्र शासनाकडूनही दरिषी राज्य शासनास विशेष कें द्रीय सहाय्य प्राप्त होते. 

 राजकीय आरक्षणा  व  मदहला सबलीकरण   :- 
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             मवहलांच्या हकक ि ऄवधकारविषयी राजकीय ईदावसनता हा महत्िपणूव भाग अह.े मवहलांचे सक्षमीकरण करून  समाजाच्या  योग्य प्रिाहात 

अणण्यासाठी राजकीय सहभाग िाढिनू त्यांना वनणवय प्रवियेत सामािनू घ्याियास हिे. म्हणनू अरक्षण ठेिनू मवहलांना संधी ईपलब्ध करून वदली 

अह.ेपरंतु तेिढे राजकीय पाठबळ वमळत नाही,राजकीय के्षत्रात ईदासीनता वदसून येते.त्यामळेु  मवहला ईपेवक्षत अहते .   

 १९९३-९४ साली झालेल्या ७३ ि ७४ िी  घटना दरुुस्तीने मवहलांना संधीचे िार ईघडले गेले.  

 १. ७३ व्या घटनादरुुस्तीने ग्रामपंचायत, पंचायत सवमती ि वजल्हा पररषदेमध्ये १/३ जागा राखीि ठेिण्यात अल्या अहते. 

 २. ७४ व्या घटना दरुुस्तीने महानगरपावलका, नगरपावलका, नगरपंचायत, कटक मंडळ, प्राधीकरण या 

 राजकीय के्षत्रातही मवहलांना संधी वदली अह.े 

 ३. स्थावनक स्िराज्य संस्थांमध्ये मवहलांना अरक्षण वदल्यामळेु मवहला सबलीकरण होणेस मदत होत अह.े 

 ४ .स्थावनक स्िराज्य संस्थाच्या वनिडणूकीत मवहलांना ५० टकके  जागा राखीि ठेिनू मवहला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने पाउल ईचलले अह.े 

 आददवासी मदहला राजकीय दथथती :-  

 महाराष्ट्र दवधानसभा दनवडणूका-१९६२-२०१९  :-   

२०११ च्या जनगणना अहवालानुसार महाराष्ट्रातील अवदिासी समहुाची संख्या १,०५,२०,२२३ आतकी ऄसनू ५३१५०२५ परुूष तर 

५१.९५.१८८ मवहला अहते. महाराष्ट्रातील एकुण लोकसंख्येच्या ९.४ टकके लोकसंख्या अवदिासींची अह.े महाराष्ट्रात अवदिासी जमातींना ७ 

टकके अरक्षण वदलेले ऄसनू राजकीय अरक्षणाच्या अधारे राखीि जागा वदलेल्या ऄसनू त्या अवदिासी बहुल के्षत्रात वदलेल्या अहते. महाराष्ट्रात 

१९६२ पासनू ते २०१४ पयंत एकुण ११ विधानसभेच्या वनिडणकूा झालेल्या अहते. या वनिडणकुांमध्ये अवदिासीसाठी राखीि जागा वदलेल्या होत्या 

त्यामधील झालेल्या वनिडणकुांचा तपवशल 

वषव राखीव जागा पुरुष आददवासी मदहला 

१९६२ १४ १४ ० 

१९६७ १६ १६ ० 

१९७२ १६ १६ ० 

१९७८ २२ २२ ० 

१९८० २२ २२ ० 

१९८५ २२ २२ ० 

१९९० २२ २२ ० 

१९९५ २२ २१ ०१ 

१९९९ २२ २१ ०१ 

२००४ २२ २१ ०१ 

२००९ २५ २१ ०१ 

२०१४ २५ २३ ०२ 

२०१९ २५ २३ ०२ 

           २०१९ महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या वनिडणकुीमध्ये ऄनसुूवचत जमातीसाठी २५ जागा राखीि होत्या, या २३ जागािर अवदिासी परुूषांनी 

अवण २ जागा मवहलांनी  विजय संपादन केलेला अह.े तर २०१४ महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या २५ जागेपैकी २३ जागािर अवदिासी परुूषांनी 

अवण २ जागा मवहलांनी  विजय संपादन केलेला वदसतो. १९६२ पवहल्या वनिडणकुीमध्ये ऄनसुूवचत जमातीसाठी १४ जागा राखीि होत्या त्यात 

एकही मवहला विजयी झाली नाही. १६७ अवण १९७२ या वनिडणकुीमध्ये राखीि जांची संख्या १६ होती तर १९७८ पासनू २००४ पयंत राखीि जागा 

२२ झालेल्या वदसतात १९६२ पासनू १९९० पयंत ऄनसुुवचत जमातीसाठी राखीि ऄसलेल्या कोणत्याही मतदारसंघामधनू मवहला विजयी झालेली 

नाही. १९९५ मध्ये प्रथमच पालघर मतदारसंघातून वशिसेनेच्या माध्यमातून मवनषा मनोहर वनमकर या विधानसभेत वनिडून अलेल्या अहते. पढेु याच 

मतदारसंघातून वनमकर यांनी १९९९ ि २००४ मधील वनिडणकूीत वशिसेना पक्षाकडुन विजय संपादन केला तर २००९ मध्ये वनमवला रमेश गावित 

यांनी आगतपरूी या मतदार संघातून काँग्रेस पक्षाकडुन विजय वमळिला ि त्याची पनुराितृ्ती २०१४ च्या वनिडणकूीत झाली. २०१४ च्या वनिडणकूीत 

राष्ट्रिादी काँग्रेस पक्षाकडून वदपीका संजय चव्हाण यांनी बागलाण या मतदारसंघातून विजय संपादन केलेला वदसतो. 

           महाराष्ट्रातील ऄनुसवूचत जमातीच्या राखीि जागांच्या वनिडणकुीचा अढािा घेता ऄसे लक्षात येते, की या जागािर १९६२ पासनू सतत 

परुूष प्रवतवनधींचा िरचष्ट्मा ऄसनू बहुतांशी ईमेदिार ह ेकाँग्रेस पक्षकडून विजयी झालेले अहते. तर एकुण ०६ िेळा मवहला प्रवतवनधींना संधी प्राप्त 

झालेली ऄसनू यािरून मवहलांचा राजकीय सहभाग ऄत्यल्प ऄसल्याचे वदसते. मवनषा मनोहर वनमकर या वशिसेना पक्षाकडून तीनदा अमदार झाल्या 

तर वनमवला रमेश गावित यांना काँग्रेस पक्षाकडुन दोन िेळेस अमदार होता अले. सरुगाणा- कळिण मतदार संघातून अजपयंत एकही मवहला ईमेदिार 

विजयी झालेली नाही. यावशिाय वदपीका संजय चव्हाण यांना प्रथम राष्ट्रिादी पक्षाकडून संधी वमळाली याईलट स्थावनक संस्था नागरी ि ग्रावमण मध्ये 

मवहलांना महाराष्ट्रात ५० अरक्षण ऄसून ते संिगव ऄंतगवत स्िरूपात वदलेले अह.े त्यामळेु स्थावनक संस्थमध्ये अवदिासी मवहलांना स्पष्ट अरक्षण 

वमळते ि त्याचा फायदा त्याच्या राजकीय सहभाग िाढीतून वदसून येतो. परंतु महाराष्ट्र पातळीिर अवदिासी मवहलांचा सहभाग ऄत्यल्प ऄसनू ज्या 

मवहलाचा विजय झालेला अहे त्यांना राजकीय घराणेशाहीचा िारसा ऄसल्याचे देखील वदसनू अलेले अह.े  



IJAAR   Vol.2 Issue-11               ISSN – 2347-7075 

133 

 
प्रा डॉ. अजय वसतंराव गव्हाणे   प्रा.भागवत शंकर महाले 

जमात पंचायत कारभार :-  

भारतात बहुतांश भागात अवदिासी जमातीत जमातपंचायत अढळून येते ह ेत्या जमातीचे ऄवतशय महत्िाचे न्यायदान कें द्र ऄसते. त्या जमातीचे पंच 

मंडळी ह े व्यिस्थापन,सामावजक प्रश्न,सांस्कृवतक,सण, ईत्सि सिव के्षत्रािर लक्ष्य ठेिून ऄसतात. गािचा कारभार वनणवय,न्यायदान, भांडण-तंटे 

सोडिणे,ऄशा कायावची महती ऄसल्याने पंच मंडळी न्यायालयाच्या भवूमकेत कायव पार पाडते. म्हणनू जमात पंचयातील ऄन्यायसाधारण महत्ि अहे. 

अवदिासी जीिनातील तिारी पांच मंडळी माफव त सोडिल्या जातात. त्यामळेु अवदिासी बांधिांना कोटव कचेरी कधी माहीत नसते. जमात पंचयातीने 

वदलेला वनणवय ते  बंधनकारक ऄसतात. सिव न्याय, वनिडा परंपरा ररती ररिाज प्रथा यांच्या वनकषािर न्याय वनिडा केला जातो. दसुरी बाब म्हणजे 

सध्याचे न्यायालय खचीक न परिडणारे अह ेअवण वनणवय पण लिकर लागत नाहीत.म्हणनू अवदिासी जमात पंचायत ऄजतगायत वठकून अहे. या 

जमात पंचायती विषयी कोठे ही नावशक वजलहयात पोवलस स्टेशनला तिार,गुन्हा नोंद नाही.मवहलांना योग्य न्याय वदला जात ऄसतो,त्यांना बाजू 

मांडण्याची संधी वदली जाते.           

 मदहला दवकास  व मन-सन्मान सध्यादथथत :- 

            शासनस्तरािर अवण एकंदरीता मानिसमाज जीिनात मवहला विकासाकरीता त्यांच्या कल्याण ि सिलीकरणाकरीता विविध योजना, 

ईपाययोजना योजल्या जात ऄसल्या तरी मवहला विकासाचे ईवदष्ट ऄद्यापही वदसत नाही.युवनसेफच्या ऄहिालानुसार जागवतक स्तरािर जेिढे 

बालवििाह होतात, त्यापैकी ४० टकके भारतात होतात. अपल्या देशात ऄजनूही देिदासी प्रथा अह.े ४५ टकके मवहला ऄजनूही घरच्या समस्यांना 

तोंड देत अहते. दर ९ वमवनटाला स्त्रीला अपल्या पती वकंिा कुटंुबातील आतर व्यक्तीकडून ऄत्याचार सहन करािा लागत अह.े दर १५ वमवनटाला एका 

स्त्रीला शारीररक त्रास सहन करािा लागत अह.े प्रत्येक २९ वमवनटांनी बलात्कार तर प्रत्येक ७७ वमवनटांनी ह डंयासाठी एका स्त्रीची हत्या होते. ५३ 

वमवनटांनी स्त्रीचे शारीररक शोषण केले जाते.ऄशा समस्यांना अज स्त्रीयांना तोंड द्यािे लागत ऄसल्याचे वदसते. समाजात परुुषांच्या बरोबरीने स्थान 

वमळविण्यासाठी ऄजनूही वनवितता सांगता येत नाही, ऄशी लक्षणे वदसत अहते. वलंग समानता अणण्यासाठी स्त्रीयाविषयीच्या समाजाच्या 

मानवसकता बदलण्याची मोवहम वनरंतर राबविणे गरजेचे अह.े ऄद्याप समाजाची मानवसकता बदललेली फारशी वदसत नाही.  

 दनष्ट्कषव व उपाय :- 

१. वस्त्रयांिर ऄन्याय, ऄत्याचार करणा-या व्यक्तींना कठोर वशक्षा करािी अवण याविषयक प्रवतबंधक ऄसणा-या कायद्यांची कायविाही कडकपणे केली 

जािी. 

  २. मवहला विकासाचे ईवदष्ट साध्य करण्यासाठी वस्त्रयांना त्यांचे मलुभतू मानिी हकक वमळतील ऄशी व्यिस्था वनमावण केली पावहजे. 

३. मवहलांच्या मानि ऄवधकाराच्या संरक्षणासाठी योग्य ते वनयम करणे. 

४. शैक्षवणक ऄभ्यासिमात स्त्रीयाबददल मावहती ि मानिी हकक यांचा समािेश करण्यात यािा, 

 ५. नोकरीच्या वठकाणी मवहलांचे शोषण अवण वहसंक बाबीविरोधात कायदेशीर वनयमािली तयार करणे ि ऄसलेल्या कायद्यात बदल करणे. 

६. सामावजक, अवथवक, राजकीय, सांस्कृवतक अवण न्यावयक या सिव के्षत्रामध्ये त्यांना परुुषांच्या बरोबरीने िाटा वमळिनू देणे. 

 ७. राजकीय दृष्टीने स्त्रीयांचे कायदेशीर हकक, मानिी हकक या संदभावत सिव मावहती जमिनू वतचा प्रसार करण्यासाठी प्रसारमाध्यमांनी खास कायविम 

बनिािेत अवण प्रसारीत करािेत 

 ८. सामावजक, अवथवक, राजकीय के्षत्रात मवहलांसाठी ऄसे िातािरण तयार करणे गरजेचे अह ेकी, त्यांना सहभागी होण्यास ईत्साह िाटािा अह.े 

 ९. शासन, स्ियंसेिी संस्था, कामगार संघ, वशक्षण संस्था आ. संघटनांनी वस्त्रयािरील भेटभाि दरू करण्यासाठी प्रयत्न करणे.  

 सदंभवसचूी   

 १.पाटील िा. भा.संशोधन पिती,प्रशांत पवब्लकेशन २०१२   

 २. वशन्दे ताराबाइ ,स्त्री-परुुष तुलना, प्रवतमा प्रकाशन,  

 ३ . गंगणे िषाव, अवदिासी वस्त्रयांच्या अवथवक ि सामावजक समस्या, ऊचा प्रकाशन नागपरू. 

 ३. गिइ सभुाष, बहुअयामी डॉ. बाबासाहबे अंबेडकर, ऊचा प्रकाशन नागपरू 

  ४. गारे गोविंद, महाराष्ट्रातील अवदिासी जमाती सामावजक ि सांस्कृवतक मागोिा, पणेु, कॉवन्टनेन्टल 

  ५ गंगणे िषाव, अवदिासी वस्त्रयांच्या अवथवक ि सामावजक समस्या, नागपरू, ऊचा प्रकाशन. 

  ६ गारे गोविंद,अवदिासीनचे अधी प्रकाशन,पणेु- १९७६  

  ७. संिदी ए.बी.महाराष्ट्राचा भगूोल अली प्रकाशन पणेु-२०१६    

  ८ दै. सकाळ, दै. लोकसत्ता, दै.महाराष्ट्र, दै. लोकमत, लोकराज्य. 

  ९. www.https://nashik.gov.in   

  १० https://en.m.wikipedidia.org   

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.https/nashik.gov.in
https://en.m.wikipedidia.org/


International Journal of Advance   ISSN – 2347-7075 

and Applied Research (IJAAR)   Impact Factor –7.328 
Peer Reviewed Bi-Monthly                        Vol.2 Issue.11 May-June 2022      

134 
MkWa-jked`”.k th- Vkys 

 
 

 

efgyk lcyhdj.k %& ,d fparu 
 

 

MkWa-jked`”.k th- Vkys 

izkpk;Z cWjh-‘ks”kjko oku[ksMs egkfo|ky;] 

[kkij[ksMk ft-ukxiwj 

b-esy %ramkrushnatalegr8@gmail.com 
 

 

 

vktP;k dkGkr efgyk l{kehdj.k gk ppsZpk fo”k; cuyk vkgs- [kkld:u ekxkloxhZ; o izxrf’ky 

ns’kkae/;s efgyk l’kDrhdj.kkoj Hkj fnyk tkr vkgs- dkj.k vkt izR;sdkyk dGwu pqdys dh] ns’kkrhy 

fL=;kaP;k izxrhf’kok; ns’kkph izxrh ‘kD; ukgh- vkiY;k izkphu xzaFkke/;s ^^;a= uk;ZLrw iwT;Urs jeUrs ra= 

nsork** vFkkZr tsFks ukjhph ¼L=hph½ iqtk dsyh tkrs rsFks nsokps LFkku vlrs- v’kk i)rhus fL=;kauk eku 

ns.;kr vkyk vkgs-  

 ijarw vktP;k lektkph foVacuk igk] L=he/;s ,o<h’kDrh vlrkaukgh ns’kkrhy vusd Hkkxke/;s fryk 

vf’kf{kr] vl{ke vkf.k fgu Hkkousus ikfgys tkrs- ,dk jk”VªkP;k fodklkr efgykaps egRo vkf.k vf/kdkj 

laiw.kZ lektkyk dGkos ;klkBh txHkjkr vkarjkf”Vª; efgyk fnu vkf.k ekr` fnol ;klkj[ks fL=;kaps fnol 

lktjs d:u R;kauk l{ke dj.;kps iz;Ru dsys tkr vkgsr- vkiY;k ns’kkr lektkrhy fL=;kaps vf/kdkj vkf.k 

ewY; ek:u Vkd.kkÚ;k Ø qj izFkk tls gqaMk] vf’k{kk] ySfxad vR;kpkj] lekurk] L=hHkzw.kgR;k vkf.k ?kjsyw fgalk 

bR;kfnauk canh ?kky.;kr vkyh vkgs- tj dks.kh vls djrkauk vk<Gr vlsy rj R;kyk dBksj anaM vkf.k 

f’k{kk ns.;kph nsf[ky rjrwn dj.;kr vkyh vkgs-  

 L=hyk l`tu’kDrh ekuys tkrs- Eg.kts L=hekuotkrhps vfLrRo vkgs- frP;keqGsp l`”Vhps fuekZ.k >kys 

vkgs- Eg.kwup fL=yk laiw.kZ vkfFkZd] jktfurhd] fopkj] fo’okl] /keZ vkf.k mikluk bR;knhps Lora= vf/kdkj 

ns.ks vko’;d vkgs- jkstxkj] f’k{k.k vkf.k vkfFkZd O;ogkjkr L=hyk iq:”kkizek.ksp vf/kdkj fnys xsys ikfgts- 

bR;knh xks”Vhaph iwrZrk dsY;kl ,d L=h laiw.kZi.ks l{ke vkf.k l’kDr gksbZy- 

dks.kR;kgh vFkZO;oLFkspk fodkl gk R;k vFkZO;oLFksus fLodkjysY;k ik;kHkwr eqY;koj vk/kkjhr vlrks- 

fod’khr jk”Vªkauh vkiyk fodkl d:u ?ksrkauk gh ewY;s ik;nGh rqMfoY;kph mnkgj.ks vk<Grkr- jk”VªkP;k 

lokZaxh.k fodklkr efgykapk lgHkkx egRokpk vkgs- gs vkt txekU; >kys rjh vkt fyaxHksnkoj vk/kkjhr 

lektjpuseqGs efgykaph >kysyh dqpacuk] dkSVwafcd o lkekftd O;oLFksr fnysys xkSu LFkku] ‘kS{kf.kd o 

vFkkZatukP;k {ks=kr vlysys izfrca/k ;kewGs vkfFkZd o lkekthd fodklkP;k izokgkiklwu efgyk dkslks nwj 

gksR;k- vuar dkGkiklwu efgykaps gksr vlysys ‘kks”k.k] vR;kpkj vkf.k R;kauk feG.kkjh viekukLin okx.kwd 

jks[k.;klkBh efgyk l{kehdj.k fdaok efgyk lcyhdj.k vlk efgyk fodklkpk /kksj.kkRed dk;ZØe Lokra= 

izkIrhuarj fodkl vkjk[kM;kr ekaM.;kr vkyk- rjh egkjk”Vªkr L=h;kaP;k lcyhdj.kkph lq:okr okjdjh 

laiznk;kus dsY;kps fnlwu ;srs- lar tukckbZ] eqDrkckbZ vkf.k cfgukckbZpkgh fL=;kaP;k v/;kRekP;k okVpkyhr 

egRokpk okVk vkgs- 

 Lokra=iwoZ dkGkr Hkkjrkr folkP;k ‘krdkP;k izkjaHkh vusd lketlq/kkjdkauh L=ha;kaP;k lq{kehdj.kkr 

eksykps ;ksxnku fnys- jktkjke eksgu jkW; ;kauh [kjh L=h eqDrhP;k dk;kZph lq:okr dsyh- R;kuarj egkRek 

Qqys] lkfo=hckbZ Qqys] MkWa-ckcklkgsc vkacsMdj] egkRek xka/kh] jekckbZ jkuMs] ;kauh L=h;k l{ke cufo.;klkBh 

lektkr L=h;kauk iq:”kkP;k cjkscjhus LFkku o ntkZ feGowu ns.;klkBh vFkd ifjJe ?ksrys- vWaM fueZyk lkoar 

;kaP;k ers fL=;kaps l{kehdj.k gks.ks Eg.kts frps O;DrheRo ,d ek.kwl] O;Drh Eg.kwu fodlhr dj.ks gks;-  

lcyhdj.k fdaok l{kehdj.k Eg.kts ,[kkn;kyk lkeF;Zoku dj.ks fdaok vlerksykP;k ckcrhr Lor% fu.kZ; 

?ks.ks tls dh] f’k{k.k] lgHkkx] vkfFkZd Lokra= xrhekurk] lkoZtfud fBdk.kh Hkk”; dj.ks] gDdkckcr 

tkx:drk o vaeyctko.kh rlsp jktfd; lgHkkx b- efgyk clyhdj.k gh dsoG lRrsps okVi] iquZokVi  

fdaok lgHkkxkiqjrhp e;kZnhr ulwu R;ke/;s lkekftd] vkfFkZd o laLFkkRed O;oLFksrhy cny visf{kr vkgsr-  

 vkt efgyk lcyhdj.k djrkauk loZizFke lektkr efgykaps vf/kdkj o ewY; ;kaP;koj ?kkr 

dj.kkÚ;k fo?kkrd izo`Rrh vFkkZr gwaMkizFkk] L=h&Hkzw.k gR;k] fuj{kjrk] ySfxd vR;kapkj] vlekurk] bR;knhpk 

uk’k dj.ks xjtsps vkgs- ySfxad HksnHkko u”B d:u lekurk izLFkkihr dj.ks rlsp lkekftd] ?kj?kqrh vU;k; o 

vR;kpkj ;kaP;k fo:) dBksj dk;ns o mik;;kstuk dj.ks] R;kpcjkscj efgykauk ‘kkjhjhd] lkekftd] vkfFkZd 

o ekufld n`”V;k l’kDr cufo.ks gh lektkph tckcnkjh vkgs- vlk fopkjizokg lektkr izLrkfir >kyk rj 

[kÚ;k vFkkZus efgykaps lcyhdj.k gksbZy-  

Hkkjr ljdkjus 2001 gs o”kZ ^efgyk l{kehdj.k o”kZ* ?kksf”kr dsys vkgs- R;kuqlkj efgykaP;k 

fodklklkBh vusd nkjs m?kMh >kyh vkgsr- izxrhph vusd f’k[kj s fryk [kq.kkow ykxyh- izR;sd ^dkGk <x 

pansjh dMk ?ksÅu ;srks* gh eu fryk lkFkZ okVw ykxyh- L=h&iq:”k lekurk izLFkkihr dj.ks] fL=;kapk 
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vkRefo’okl ok<fo.ks] fu.kZ; {kersr ok< dj.ks] Lor% fo”k;h tkx`d cufo.ks rlsp vkRelUeku ok<fo.ks R;k 

n`”Vhus efgyk l{kehdj.kkps ikÅy mpyys vkgs- R;kdjhrk cÚ;kp ;kstuk jkcfoY;k vkgsr- dkgh eqBHkj 

fL=;k vkt izxfrP;k map f’k[kjki;Zar tkowu iksgkspY;k vkgsr- efgyk l{kehdj.kkpk eqn~nk QDr Hkkjrkiqjrkp 

flfer ukgh dkj.k vkt izxr eufo.kkÚ;k o vkfFkZd Hkjkjhps cG xkB.kkÚ;k ns’kkrhy fL=;kaukgh vkiY;k 

vfLFkRoklkBh o gDdklkBh caM iqdkjkok ykxyk gksrk- T;kaps iMlkn laiw.kZ txkoj meVys o L=h ‘kDrhyk 

,d uoh fn’kk feGkyh- HkkjrkP;k vFkZO;oLFksr efgyk l{kehdj.kkph Hkqfedk vR;ar egRoiw.kZ vkgs- 

vFkZO;oLFksP;k foHkhUu {ks=kr fL=;k eksB;k la[;sus o l{kei.ks dk;Z djrkauk fnlwu ;srkr- dkgh {ks=kr rj 

fL=;kaP;k dk;kZpk okVk iq:”kkaP;k dk;kZis{kk vf/kd vkgs- efgyk cpr xV fg dsoG dkxnkojhy ‘kklfd; 

;kstuk ulwu efgyk l{kehdj.kkph ,d lqIr Økarhdkjh pGoG vkgs- efgyk cpr xVkeqGs fdR;sd fL=;kauk 

vkRelEeku feGkyk vkgs- Hkkjrkr 1992 P;k njE;ku cpr xVkP;k pGoGhyk [kjk osx vkyk- cpr 

xVkaeqGs efgyke/;s la?kVu’kDrh Lofodkl o lkekftd fodklkph tk.kho fuekZ.k >kyh- ckXykns’kkr ukscsys 

iqjLdkj fotsrs o cpr xVkP;k pGoGhps tud MkWa-egean ;quwl ;kauh jkcfoysY;k cpr xVkP;k iz;ksxkyk 

ckXykans’kkr vHkwriqoZ ;’k feGkys- efgykae/;s cpr xVkP;k ek/;ekrwu dekyhpk vkRefo’okl fuekZ.k >kyk- 

;k ;’kkrwu izsj.kk ?ksowu Hkkjrkusgh cpr xVkP;k ek/;ekrwu y?kqRre pkyuk ns.;kl lq:okr dsyh- cpr xV 

Eg.kts dsoG iS’kkph cpr dj.ks ,o<sp cpr xVkps mfn~n”V; ulwu R;kaP;k gkrkyk dke feGowu ns.ks vkf.k 

LOkfeGdrhrhy vkRelEeku feGowu nsus gs vkgs-  

 vkt Hkkjrkph tyn gks.kkjh vkfFkZd izxrh ikgrk y{kkr ;srs dh] ;sR;k dkgh o”kkZe/;s Hkkjr 

efgykl{kehdj.kkps /;s; lk/; djsy- ijarw yodjkr yodj laiw.kZ ns’kkrhy efgykauk l’kDr dj.;kdjhrk 

;ksX; fu.kZ; vkf.k miØe jkcfo.ks vko’;d vkgs- ‘kklukus o ns’kkrhy tursus efgyk l{kfedj.kkph 

vko’;drk letwu ?;k;yk goh o ;kfo”k;h tkLrhr tkLr yksdkae/;s tkx`rh fuekZ.k djk;yk goh- tj ;k 

loZ xks”Vh O;ofLFkr ikj iMY;k rj ;sR;k dkgh o”kkZrp Hkkjrkrhy efgyk iq:”kkaP;k [kkan;kyk [kkank ykowu 

dk;Z djrkauk fnlrhy-  

 efgyk lcyhdj.k djrkauk loZizFke lektkr efgykaps vf/kdkj o ewY; ;kaP;koj ?kkr dj.kkÚ;k 

fo?kkrd izo`Rrh vFkkZr gqaMk izFkk] L=h&Hkzw.kgR;k] fuj{kjrk] ySfxd vR;kpkj] vlekurk b- pk uk’k dj.ks 

xjtsps vkgs- ySfxad HksnHkko u”B d:u lekurk izLFkkfir dj.ks rlsp lkekftd] ?kj?kqrh vU;k; o vR;kpkj 

;kaP;k fo:) dBksj dk;ns o mik;;kstuk dj.ks] R;kpcjkscj efgykauk ‘kkfjjhd] lkekftd] vkfFkZd o 

ekufld n`”V;k l’kDr cufo.ks] lektkph tckcnkjh vkgs- vlk fopkj izokg lektkr izLFkkfir >kyk rj 

[kÚ;k vFkkZus efgykaps lcyhdj.k gksbZy-  

efgyk lcyhdj.k Eg.kts dk;\ 

 ^^efgyk lcyhdj.k Eg.kts iq:”k iz/kku laLd`rhP;k tkxh L=h iz/kku laLd`rh fuekZ.k dj.;kpk iz;Ru 

ukgh rj lekursP;k vk/kkjkoj efgykauk iq:”kkaP;k cjkscjhus leku vf/kdkj vkf.k Lokra«; ns.ks gks;**- 

 ^^efgykauk dsoG Lor%ph {kerk vksG[k.ks fdaok R;kauk tk.kho d:u ns.ks Eg.kts lcyhdj.k uOgs 

efgykauk {kersP;k tk.khos cjkscj R;kauk vkiyh {kerk fl) dj.;kph la/kh miyC/k d:u ns.ks Eg.kts [kÚ;k 

vFkkZus efgyk lcyhdj.k gks;-** 

O;k[;k %&^^lRrkoafpr o la/khoafpr efgykauk dks.kR;kgh HksnHkkokf’kok; izxrh dj.;kph la/kh ns.ks Eg.kts] 

^efgyk lcyhdj.k* gks;-  

efgyk lcyhdj.kkph mfn~n”;s %& 

 L=h&iq:”k lekurk %&  

Hkkjrkrp uOgs rj laiw.kZ txkr ‘krdkuq’krds fL=;kauk iq:”kkis{kk dfu”B ntkZ fnysyk vkgs- lkekftd] 

vkfFkZd] jktfd; o ‘kS{kf.kd {ks=kr iq:”kkaps opZLo vk<Gwu ;srs- R;keqGs iq:”kiz/kku laLd`frrhy fyaxHksnkoj 

vk/kkjhr efgykaP;k ‘kks”k.kkph gh izfØ;k u”B d:u L=h&iq:”k lekursoj vk/kkjhr O;oLFkk fuekZ.k dj.;klkBh 

L=hoknh la?kVuk dk;Zf’ky cuysY;k vkgsr-  

 fL=;kauk U;k; feGowu ns.ks %&  

Hkkjrke/;s iq:”k iz/kku laLd`rh vlY;keqGs ,sfrgkfld dkGkiklwu fL=;kaoj vU;k; dsyk tkr vkgs- 

R;kauk vusd xks”Vhiklwu oaphr Bsoys vkgs- R;keqGs R;kaP;k cq)heRrspk o dk;Z{kerspk Qkjlk fodkl >kyk 

ukgh- R;kaP;ke/;s U;quxaMkph Hkkouk fuekZ.k >kyh vkgs- R;keqGs fL=;kauk vkfFkZd vkf.k lkekftd vf/kdkj 

feGowu nsowu R;kapk fodkl lk/k.ks gs mfn~n”V; Bjfo.;kr vkys vkgs-  

 fL=;kauk vkfFkZd n`”V;k Lokoyach cufo.ks %&  

vusd o”kkZiklwu fL=;kaps pwy vkf.k ewy gsp dk; Z{ks= letys tkr gksrs- R;keqGs ^jka/kk] ok<k] m”Vh] 

dk<k* gsp dke fL=;k djhr gksR;k- iq:”kkauh vFkkZtu djk;ps o fL=;kauk Lo;aikd dj.ks] ok<.ks o eqykauk 

lkaHkkG.ks v’khp ,d izdkjs dkekph foHkkx.kh >kyh gksrh- L=h;kauk iSlk feGfo.;kph {kerk ukgh v’khp 

iq:”k lektkph ekufldrk cuyh gksrh- i.k L=h gh vFkZO;oLFkspk egRokpk ?kVd vkgs] L=h vkfFkZdn`”V;k 
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Lokoyach cuY;keqGs ns’kkP;k vkfFkZd fodklkyk pkyuk feGsy ;k mn~ns’kkus efgyk lcyhdj.k egRokps 

vkgs- 

 jktfd; lgHkkx ok<fo.ks %&  

iqohZiklwu jktfd; {ks=krhy egRokP;k inkoj iq:”kkaphp eDrsnkjh gksrh- Hkkjrkr jktfd; {ks=kr 

efgykapk lgHkkx vxnh ux.; gksrk- R;keqGs jktdkj.kkrhy iq:”k oxkZdMwu efgykaP;k fofo/k iz’ukadMs 

tso<;k xkfHkZa;kus igk;yk ikfgts gksrs R;kizek.kkr ikfgys xsys ulY;keqGs efgykapk visf{kr fodkl >kyk 

ukgh- R;klkBh efgykaP;k jktfd; {ks=kr o fu.kZ; izfØ;sr lgHkkx ok<fo.ks gs ,d efgyk lcyhdj.kkps 

mfn~n”V; ekuys tkrs-  

 ‘kS{kf.kd fodkl dj.ks %&  

iqohZiklwu iq:”kkP;k rqyusr efgyk lk{kjrk izek.k [kqip deh vkgs- R;keqGs efgyk lcyhdj.kkP;k 

ek/;ekrwu efgykaP;k e/khy lk{kjrsps izek.k ok<owu R;kapk ekufld o ckS)hd fodkl ?kMowu vk.kus gs 

mfn~n”V; Bso.;kr vkys gksrs-  

vkt Hkkjr ‘kkluk}kjs efgykaP;k l{kehdj.kklkBh vusd ;kstuk jkcfoY;k tkr vkgsr- efgyk o 

cky fodkl dY;k.k ea=ky; Hkkjr ljdkj}kjs efgyk l’kDrhdj.kkdMs fo’ks”k y{k fnys tkr vkgs- csVh 

cpko csVh i<ko ;kstuk] efgyk gsYiykbZu ;kstuk] mToyk ;kstuk] liksVZ Vw Vªsfuax QaM] ,EykesaV izksxzWe Qkj 

oqeu] efgyk ‘kDrh dsUnz] vkf.k iapk;rhe/;s efgykalkBh vkj{k.k b- dkgh izeq[k efgyk l’kDrhdj.k ;kstuk 

Hkkjrljdkj}kjs jkcfoY;k tkr vkgsr-  

fu”d”kZ %&  

 ‘kkluLrjkoj Lo;algk;rk xVfuehZrh o cka/k.kh /kMd dk;ZØe tkfgj dj.;kr vkyk- R;kewGs 

la[;kRed o xq.kkRed ok<hdMs vkotqZu y{k ns.;kr vkys- fofo/k lkekftd laLFkk] cWadk] ‘kklu bR;knh 

Lrjkoj Lo;a lgk;rk xVkckcr izf’k{k.k dk;ZØe gkrh ?ks.;kr vkys- vkt efgykauk vkiY;k lkekftd 

vkfFkZd fodkl dj.;klkBh cpr xV :ih lkekftd O;klihB feGkys vkgs- tkxfrd dai.;k] cgqjkf”Vª; 

daiU;k] foek daiU;k] ;k pGoGhr jl nk[kfor vkgsr- ‘kklukekQZr fofo/k izdkjP;k lksbZ lqfo/kk iznku 

dsY;k tkr vkgs- efgykauk jkstxkj la/kh iznku d:u R;kaP;k thouekukpk ntkZ mapko.;klkBh Lo;algk¸;rk 

cpr xVkps ;ksxnku gs egRoiw.kZ vkgs- ‘kklukus tkfgj dsysys vkj{k.k /kksj.k ;kewGs fL=;k vkfFkZd] lkekftd] 

jktfd;] lkaLd`frd {ks=kr iq:”kkaP;k [kkan;kyk [kkank ykowu dke djhr vkgsr-  

 2001 gs efgyk l{kehdj.k@lcyhdj.k o”kZ Eg.kwu ?kksf”kr >kys- efgykaP;k lcyhdj.kkph xjt okVw 

ykxyh vkgs- l{kehdj.k fdaok lcyhdj.k Eg.kts vf/kdkjkr ok< dj.ks o vf/kdkj dls okijkos ;kph 

tk.kho d:u ns.ks gks;- vusd lfeR;k o vk;ksx fL=;kaP;k fodklklkBh] R;kaP;k ntkZr lq/kkj.kk dj.;klkBh 

fuekZ.k >kY;k vkgsr- efgykauk Lo&vfLFkRokph tk.kho gksow ykxyh vkgs- pqy vkf.k eqy ;k izo`Rrhyk Nsan 

nsr vkt vusd {ks= efgykalkBh [kqyh >kyh vkgsr- vusd {ks= efgykaP;k dkexhjhus mtGwu fu?kkyh vkgsr- 

efgykaP;k x:M HkjkjhlkBh vla[; {ks=kps [kqys vkdk’k vktP;k efgyk r:.kkbyk [kq.kkor vkgsr- 

efgykaojps vU;k;] vR;kpkj ;koj ekr d:u HkqrdkGklkBh jM.;kis{kk orZekudkGk’kh y<r o Hkfo”;kP;k 

f’k[kjkoj p<.;kr [kjk vkuan ?ksr vkgsr- ;krwup efgyk m|ksfxdrsps lcyhdj.k >kys vkgs-  

 vkt fL= l{kehdj.kklkBh vusd ;kstuk] /kksj.ks vkf.k fu;e ‘kklu jkcfor vkgs rjh ns[khy L=h 

vlqjf{kr o misf{kr vkgs- tx.;kpa lanHkZ cnyys vlys rjh fryk frps eqyHkwr gDd vkf.k vf/kdkj 

vtqugh feGkysys ukghr- ekuo fodkl funsZ’kkadkr Hkkjrkpk Øekad txkr 121 ok vlyk rjh R;kr fL=;kaph 

fLFkrh o LFkku dls vkf.k dqBs vkgs\ ;kpk fopkj dj.ks xjtsps vkgs- L=h l{kehdj.kklkBh dsoG dk;n;kph 

uOgs rj izsj.kk o ekufld vkRecykph xjt vkgs- gs xka/khthaP;k rRoKkukrwu vkRelkr dj.;kph uO;kus xjt 

vkgs- vls eyk izd”kkZus Eg.kkosls okVrs-  

lanHkZ xzaFk lqfp %& 

 1½ vFkZfeekalk & tqyS & fMlsacj&2018] [kaM 11 

2½ ;kstuk ekfld & lIVsacj 2016 

3½ MkWa-xksVs % xOgkus ‘kqHkkaxh & efgyk lcyhdj.k Lo:i o leL;k] ojn iCyhds’kUl~ vkSjaxkckn  

4½ eqykuh izk-,e-;q-& Lo;algk;Rrk cpr xV o efgyk l{kehdj.k] Mk;aeaM iCyhds’kUl~ fMlsacj 2006 

5½ tuZy fo|kokrkZ & 3 lIVsacj 2019 

6½ vFkZfo’o &uW’kuy fjlpZ tuZy & tkus & tqu 2014  

7½ Hkkaxs MkWa-panzdkar cUlh/kj] oekZdkark] Hkkslys fot;] ^21 oh lnh es efgyk l’kDrhdj.k  

   & j.kuhrh;kW ,oa pqukSfr;kWa* Hkkjrh iCyhds’kUl~ ubZ fnYyh & 2021 
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प्रस्तावना:  

 अपला भारत देश संस्कृती, परंपरा, ऄध्यात्म व भौगोललक लवलवधते मळेु ओळखला जातो, तसेच तो परुू”kप्रधान संस्कृतीसाठी ही 

ओळखला जातो. प्राचीन काळापासनू स्त्रीला अलदशलिचे रूप मानले जाते. लकंबहुना अलदशलिच ेरूप माननू एकीकडे लतला दयु्यम स्थान लदले जाते 

तर दसुरीकडे ऄलधकार अलण लवकास यांपासनू वंलचत ठेवनू स्त्री-परुू”k समानतेच्या गोश्टी बोलल्या जातात, मलहला सबलीकरणाच्या नावाखाली 

मातलृदवस, मलहलालदन, बाललकालदन ऄसे वेगवेगळîाााा प्रकारे ऄलभयान राबलवले जातात ही गोश्ट अपण नेहमीच बघतो, ऄनभुवतो. मग प्रश्न 

लनमााण होतो की, स्त्री सक्षमीकरणाचे ऄलभयान राबलवले गेल ेतरी मग लस्त्रयांचे प्रश्न सटुले अहते कां? की ते वाढत अहेत? या प्रश्नांची ईत्तरे अजही 

अपल्याला ठामपणे देता येत नाहीत.    

 मळुातच भारतीय मलहला ही ऄबला नाहीच कारण लजजामाता ऄबला ऄसत्या तर छत्रपती लशवराय घडल ेनसते. सालवत्रीबाइची साथ 

नसती तर जोलतबा महात्मा झाल ेनसते. यशोधरा नसत्या तर गौतम बुद्ध (लसद्धाथं) झाल ेनसते. ऄशा ऄनेक महान त्यागी संस्कार मतूी अपल्या भारतात 

झाल्या अलण म्हणनूच भारतीय संस्कृती जगात महान मानली जाते ह ेनाकारता येत नाही. तरीपण अज लवचार करता भारतीय समाजाचा स्त्रीकडे 

बघण्याचा दृलश्टकोण फि चलू अलण मलू एवढाच काही लठाकाणी ऄलभप्रेत अह े तर काही लठकाणी लस्त्रयांकडून ‘देश-लवदेशा’ मध्ये अलथाक, 

सामालजक, राजलकय दृश्टया लस्त्रयांच्या प्रगतीपथाकडे लक्ष वेधले जाताना लदसते. मलहला भक्कम ऄशा समाजरचनेची ईभारणी करतांना लदसतात. 

केवळ भारतातच नव्हे तर जगातील संस्कृतीमध्ये अज लस्त्रयांकडे बघण्याचा समाजाचा जो दृलश्टकोण अपल्याला लदसतो तो म्हणजे प्रगतीशील ऄशा 

राश्राची ईभारणी स्त्री करू शकते ऄसा अशावादी दृलश्टकोण लनमााण झाल्याच ेलचत्र अपल्याला अधलुनक समाजात लदसते खरे! 

बीजशब्द: संस्कृती, परंपरा, ऄध्यात्म, मातलृदवस, दृलश्टकोन, 

 परंतु एकीकडे मानवी हक्कांना ऄनेक अंतरराश्रीय करारांत मान्यता लमळूनही दसुरीकडे लस्त्रया ऄसाह्य अलण लनरक्षर राहण्याचे प्रमाण फार 

मोठे ऄसल्याच े अपल्या लक्षात येते. अलण म्हणनू आथेच खÚया ऄथााने स्त्री सक्षमीकरणाची गरज वाटते. म्हणनूच कवलयत्री नीरजा म्हणतात 

त्याप्रमाणे, ‘‘शतकानशुतके ज्या स्त्रीला जगण्याचा हक्कच नाकारला गेला त्या स्त्रीची लतच्यातील ‘स्व’शी ओळख करून देणे, त्यासाठी लतला 

अत्मलनभार बनवताना लतला अलथाक स्वातंत्र्य, लवचारस्वातंत्र्य अलण सवाात महत्त्वाचे म्हणजे लनणायस्वातंत्र्य म्हणजे नेमकं काय अह ेहे सागणं या 

चळवळीला महत्त्वाचं वाटतं.  

सारी सत्तास्थानं स्वतःकडे ठेवनू या परुूशी व्यवस्थेनं स्त्रीला व्यवस्थेच्या ईतरंडीवर शेवटच्या पायरीवर लोटून एक व्यिी म्हणनू लतला लमळायला हवेत 

ते सारे हक्क नाकारले अहते. व्यिीमधनू स्वातंत्र्य भोगण्याचा लतलाही परुूशांएवढाच ऄलधकार अहे हे लतला मदत करणे, लतला व्यिी म्हणनू 

समजावनू घेतानाच लतच्यातल्या रलतप्रेरणा तसेच लतच्यातली सजाकता समजावनू घेणं अलण त्याचबरोबर सवा लस्त्रयांमध्ये भलगनीभाव वलृदं्धगत कारण ही 

स्त्रीवादी चळवळीची काही ईलिश्टं अहते.’’1 ऄसे नीरजा अधलुनक काळातील 21 साव्या शतकात स्त्रीवादी चळवळीचं ईलिश्टं ऄधोरेखीत करतात. 

कारण वैद्यलकय सलुवधा, मालमत्तेची मालकी, पतपरुवठा, प्रलशक्षण व रोजगार आ. बाबतीत परुूशांच्या तुलनेत लस्त्रयांना कमी संधी लमळते. तसेच घरगुती 

लहसंाचाराला बळी पडणाÚया लस्त्रयांची संख्या ग्रामीण भाग ऄसो ऄथवा शहरी अपल्याला बघायला लमळते. हा खरं तर परुूशप्रधान संस्कृतीतील 

संस्काराचाच भाग ऄसतो ऄसे म्हणावे लागेल. आथे अपल्याला लस्त्रयांची मानलसकता अलण त्यांचा स्वतःचा वैचाररक दृलश्टकोण बदलणे ऄत्यंत 

गरजेच ेवाटते. तसेच स्त्रीपरुूश समानतेचं मलू्य रूजवायचं ऄसेल तर माधरुी साकुळकर यांच्या मते, ‘‘स्त्री-परुूश समानता खरं म्हणजे परुूशांच्या 

लहताचीच अहे. ती कमावनू अणते त्यामळेु यांच्यावरचा ताण कमी होतो. जीवनमान सधुारतं. मलुांना चांगली शाळा, चांगल्या सलुवधा देउ शकतात. 

परुूशप्रधान व्यवस्थेला तोटा परुूशांना सदु्धा सहन करावा लागतो. जसं परुूशांनी कमाइ करून घराचा पोलशंदा, रक्षणकताा व्हायचं म्हणनू नोकरी लागली 

नाही तर तो वैफल्यग्रस्त होतो. पाुुरूशांनी रडायचं नाही, अपल्या भावना व्यि करायच्या नाहीत, या संकेतामळेु परुूशांना हाटाऄॅटक जास्त येतात. 

भीती वाटत ऄसतांनाही शरूपणाचं नाटक करावं लागतं...... 

 लस्त्रयांच्या प्रश्नांकडे पाहण्याची परुूशांची दृश्टी लटंगलखोरीची ऄस ूनये. लस्त्रयांचे नक्की काय चालले अहे, त्यांच्या काय समस्या अहते ह े

परुूशांनी जाणनू घ्यायला पालहजे. काही सन्माननीय ऄपवाद वगळता मलहलांसंबंलधत लेख, परुवण्या परुूश कधीही वाचत नाहीत. लस्त्रयांच्या समस्या 

त्यांच्या गरजा, ऄपेक्षा, त्यांच्या वरचे ऄध्याय, ऄत्याचार या साÚयांशी समाजाचा एक घटक म्हणनू अपलाही संबंध अह ेयाचा पत्ताही सलुशलक्षत 

समजल्या जाणाÚया परुूश वगाालाही क्वलचत ऄसतो. त्यासंबंधी योग्य ती जाणीव लनमााण करून घेण्याची आच्छाशिीही वाढायला हवी. लस्त्रयांच्या 

सखुदःुखाचा पोत समजला तर स्त्री-परुूशांमधली नाती ऄलधक सकस, समदृ्ध पररपूणा अलण सामंजस्यंपणूा होतील. त्यामळेु ऄनेक कौटंुलबक, सामालजक, 

प्रश्नांचे ईत्तर लमळेल. लहान वयातच स्त्री-परुूश समानतेचे लवचार रूजल ेतर अजचा मलुगा मोठेपणी बायकोल बरोबरीचा दजाा देइल. घरकामात मदत 

करेल. रूढी परंपरांचा जाच स्त्रीच्या कतृात्वाला मारक ठरू नये, याकडे लक्ष देइल. लनणाय प्रलियेत लतच्या सहभागाच े स्वागत करेल. मतलभन्नता 

ऄसणाÚया मदुद्यावरून गुददयावर न येता लकवा ‘बळी तो कान लपळी’ हा प्राणी जगतातला लनयम न लावता अपले माणसू पण लसद्ध करेल. स्त्रीकडे 

बघण्याचा समजाचा दृलश्टकोण जेव्हा बदलेल, स्त्री-परुूश समानतेचा लवचार जेव्हा समाजात रूजेल तेव्हा लस्त्रयांचा अलण पयाायाने समाजाचा लवकास 

होइल.  
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 स्त्री-परुूश म्हणजे एका बीचे दोन दल. लिदल धान्याप्रमाणे अपल्याकडे ऄधानारी, नरेश्वराची संकल्पना अहे. शंकर अलण पावाती म्हणजे 

लशव अलण शिी दोन्ही सारख्याच ताकदीचे अहते. शरीराचा एक भाग शलिशाली अलण दसुरा भाग दबुळा, ऄशि, ऄपंग ऄसेल तर कसे चालेल. 

समाजरूपी पक्ष्याचे स्त्री-परुूश दोन्ही पंख अहते. दोन्ही पंखात सारखीच ताकद ऄसेल तरच तो पक्षी अकाशात ईंच भराÚया घेउ शकेल. म्हणनू 

परुूशांनी लस्त्रयांच्या प्रगतीसाठी मदत करण्याची गरज अहे. समाजजीवनात दोघांच्याही भलूमका सारख्याच महत्त्वाच्या अहते लकंबहुना स्त्रीची भलूमका 

ऄंमळ जास्तच महत्त्वाची अह.े कारण ती नवलनलमाती करू शकते. लतच्यामळेु मानववंश सरुू राहतो. लतने मलुीला जन्म लदला तर ती मलुगी ही वंश 

सातत्य राखते म्हणजे ती स्वतः लनलमाती तर करतेच पण लनलमातीक्षम व्यिीसदु्धा लनमााण करते.’’2 

 लशक्षणामळेु स्त्री-परुूश ऄसे दोघांचेही लवचार बदलणे अज लनतांत गरजेच ेझाल ेअहे. कारण स्त्री सक्षमीकरण ऄसे जेव्हा अपण म्हणतो 

तेव्हा स्त्री-परुूश या दोघांना जेव्हा की परस्परांलशवाय पणूात्व नाही तेव्हा अपोअपच समानता अपल्याला लक्षात घ्यावी लागते. पवूीच्या काळी 

अपल्याला महाराणी ताराबाइ, झाशीची राणी लक्ष्मीबाइ यांसारख्या ऄनेक लस्त्रयां बरोबरच आलंदरागांधी, प्रलतभाताइ पाटील यांच्या मोठेपणाची ईदाहरणे 

दयावी लागतील अलण या ईदाहरणांवरून एक (काळ कुठलाही ऄसो स्त्रीसोबत परुूश अलण परुूशांसोबत स्त्री ऄसेच मानवी जीवन अपल्याला 

लदसेल. लकंबहुना अपल्याला ह ेनाकारता येत नाही.) गोश्ट अपल्या लक्षात यायला पालहजे अलण ती म्हणजे स्त्री जर सक्षम ऄसेल तर स्त्री-परुूश समान 

संस्कृती (परुूशप्रधान नाही) जन्माला येइल ऄसे मला वाटते.  

 एखाद्या स्त्रीचा भाउ ऄसो ऄथवा नवरा लकंवा वलडल याच व्यिी स्त्रीला घडलवत ऄसतात. तसेच मलुगा ऄसो ऄथवा देशाचा कुणी मोठा 

व्यिी याला घडलवणारी त्याची अइ ही एक स्त्री ऄसते. म्हणनू स्त्री अलण परुूश या एकाच नाण्याच्या दोन बाज ूअहते ऄसे अपणास ठामपणे म्हणावे 

लागते.  

 यासाठी खेदाने सांगावी लागते ती गोश्ट ऄशी की अज अपल्याला समाजामध्ये ऄनेक लवकृती जडलेल्या परुूशांमळेुच समाजातील 

स्त्रीपरुूश समानता धळुीला लमळाली ऄसे वाटते. कारण समाजात कुठे तरी काहीतरी चांगले घडत ऄसतानाचं कुठेतरी लवकृत घटना घडते अलण 

समाजातील समतोल लबघडतो. याला आलाज नाही म्हटल ेतरी प्रश्न सटुत नाही. अलण व्यलिवर चांगल्या संस्काराची जडण-घडण झाली तर ऄसे होणार 

नाही ऄसे सदु्धा ठामपणे म्हणता येणार नाही. याबाबत माधरुी साकुळकर म्हणतात. त्या प्रमाणे, ‘‘संस्कृती म्हणजे काय? ससंुस्कृत कोणाला म्हणावे? 

यांना सारख्या प्रश्नांचा शोध घेण्याची अजकाल तर अवश्यकता भासते, कारण सगळीकडे ऄसंस्कृतपणा, रानटीपणा, स्वाथा, पेर्ताच्या टाळूवरच े

लोणी खाण्याचा प्रकार अढळतो. सांस्कृलतक Úहास अलण मलू्यलहनतेच्या काळात संस्कृतीची सोपी, सरळ, व्यवहाया, साधी कालससंुगत व्याख्या 

करणे अवश्यक अह.े कारण संस्कृतीचा अधार ऄसलेली मलू्यसंकल्पना, मलू्यव्यवस्था नाहीशी होत अहे. ‘मलू्यलशक्षण’ च्या लपररयडमध्ये मलू्य 

लशकण्याची गरज अपल्याला भासते. खरं तर थोरा-मोठयांच्या अचारणातून पढुच्या लपढीत सहज संस्कार अजवर होतं. अता याची जागा 

‘मलू्यलशक्षणाचा तास’ अलण संस्कार वगांनी घेतलेली अहे. ..... अत्मतपृ्त, अत्ममग्न, स्वाथााललप्त जगणं हा जीवनाचा मागाच बहुतेकांनी 

स्वीकारलेला अहे. तरीही अशेच लकरण अह.े काळया ढगाला रूपेरी लकनार अहचे. कारण माणसुकी ऄजनू लजवंत अहे. प्रामालणकपणा ऄजनूही तग 

धरून अहे, म्हणनूच जीवन जगण्यासारखे अहे.’’3 ऄसे सांगून गुन्हगेारी वतानासाठी शैक्षलणक व अलथाक मागसलेपण ही प्रमखु कारण ेऄसल्याचे 

म्हटले अह.े एवढेच नव्हे तर, ‘‘व्यलिगत, सामालजक, कौटंुलबक कारणांबरोबरच चकुीचा अहार ह ेगुन्हगेारीचेच नव्ह ेतर एकूणच समाजलवघातक 

प्रवतृ्तीचं एक मलूभतू कारण अह.े डााॅ. ऄलेक्झांडर स्कााॅस यांनी या लवशयात प्रगतीचं एक मलूभतू कारण अह.े यांच्यामते अहारातले योग्य ते 

बदल गुन्हगेारी प्रवतृ्ती अलण पयाायानं गुन्हगेारीचं प्रमाण कमी करण्याच्या दृश्टीने महत्त्वाचं योगदान देतात.’’4 (243) अहाराचा संबंध थेट मानवी 

मेंदशूी येतो. माणसू ज्या गोश्टी सेवन करतो. त्यावर ऄनेक गोश्टी ऄवलंबून ऄसतात. ज्याप्रमाणे चांगल्या वाचनाच्या चांगला पररणाम शरीर अलण 

मनावर होतो, त्याचप्रमाणे चांगल्या ऄन्न सेवानाचा शरीर मनावर पररणाम चांगला होतो. एकंदरीत वाचनाचा अलण अहारावर मानवाच्या लवचारांची 

जडण-घडण होताना अपण बघतो.  

 वाचन अलण लशक्षणामळेुच अज लस्त्रयांमध्ये ऄताबाह्य बदल झालेले लदसतात. लस्त्रायांमधील झालेल्या बदलाचे वणान करताना ऄरूणा ढेरे 

म्हणतात, ‘‘बाइ जलमनीच्या पोटात’ ईतरून संशोधन करायला लागला. बाइ डोंगर लशखर सर करायला लागली; बाइ ऄंतराळात लफरून यायला 

लागली. अता लतला कसली भीती अलण कसली मयाादा? 

 परुूशाच्या सोबतीनं, मदतीनं, बरोबरीनं काम करता कतरा त्याचा हात सोडून बाइ एकटी कतृात्व गाजवायला लागली. लमळालेली संधी घेत 

रालहली. नव्या संधी लनमााण करत रालहली. लतची हौस, लतची स्वप्न अलण लतची गरज लतला घरातून बाहरे खेचत गेली. घर संसार चालवताना कधी 

स्वतःच्या क्षमतांचा ईपयोग म्हणनू अलण कधी घराची लनकड म्हणनू ती नोकरी करू लागली, स्वतःच ेव्यवसाय ईभारू लागली, ‘सातच्या अत घरात’ 

ऄसण्याची मयाादा लतच्या बाहरे पडणाÚया पावलांनी हळूहळू पसुनू टाकली.  

 कधी क्लास, कधी नोकरी, कधी बाजार हाट, कधी कौटंुलबक भेटी संध्याकाळी बाइलनं बाहरे ऄसणं लकंवा बाहरे पडणं बदलत्या जीवन 

शैलीनं िमप्राप्त झालं.5 एकंदरीत लतच अधलुनक मयाादांचं भान ज्यांना ऄसेल तो भंग ती स्त्री ऄसो वा परुूश अपण सक्षम म्हणायला हरकत नाही. 

म्हणनू शेवटी म्हणावेसे वाटते की लशक्षणामळेु स्त्री सलुशलक्षत झाली तर लतच्यामळेु समाज अलण देशही सलुशलक्षत होइल. तरच ती काही प्रमाणात सक्षम 

झाली ऄसे म्हणू शकू, परंत ुयासाठी गरज अहे ती लशक्षण, सकस कुटंुब अलण समंजस लवचारांची.  

लनश्कशा: 

1. भारतीय संस्कृती ही परुूशप्रधान संस्कृती म्हणनू ओळखली जाते.  

2. समाजामध्ये समंजस परुूशासोबतच लवकृतीजन्य परुूशही अहते.  

3  अज 21 साव्या शतकात लशक्षणामळेु झालेले बदलही जाणवतात.  

4. अज काही लठकाणी स्त्री-परुूश घरातील जबाबदाÚया वाटुन घेताना लदसतो ही  कदालचत बदलत्या समाजाची नांदी म्हणावी लागेल.  
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5. लशक्षणामळेु लस्त्रयांमध्ये लनणायक्षमता, मयाादांचे भान ऄसणारी एक सजग संस्कृती  लनमााण होताना लदसते.  
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lkjka'k %  

izLrqr ‘kks/kfuca/kkrwu L=h&iq:”k lekurspk ckcrhr ‘kklu iz’kklukph Hkwfedk o ;krhy leL;k o 

mik;;kstukapk ‘kks/k ?ks.;kr vkysyk vkgs- ;klkBh L=h&iq:”k lekurk ?kMowu vk.k.;klkBh lektkdMwu gks.kkjs 

iz;Ru o ‘kklukdMwu gks.kkjs iz;Ru ;kph ;Fkk;ksX;rk o leiZDrk tk.kwu ?ks.;kpk iz;Ru dj.;kr vkyk vkgs- 

izLrkouk %  

15 vkWxLV 1947 jksth Hkkjr Lora= >kyk o Lora= HkkjrkP;k lafo/kkukrwu Lokra«;] lerk] ca/kqrk 

;kauk o`/nhxar dj.kkÚ;k eqyHkwr vf/kdkjkps leFkZu dj.;kr vkys- Eg.kwup yksd’kkghph tuuh Eg.koY;k 

tk.kkÚ;k baXyMe/;s 1920 e/;s L=h;kauk ernkukpk vf/kdkj feGkyk ijarw Hkkjrkr rks lafo/kku vaeykr 

vkY;kcjkscjp feGkyk- ;kpkp vFkZ jktdh; vaxkus lekursph la/kh Hkkjrh; L=h;kauk feGkyh ijarw lkekftd 

o vkfFkZd] /kkfeZd cktwus L=h;kauk la/kh feGfo.;klkBh Qkj eksBk la?k”kZ o pGoGh ;k fuR; thoukpk Hkkx 

cuY;k vkgsr- iqokZikj pkyr vkysY;k lektO;oLFksr Hksnfojghr lektO;oLFkk fuekZ.k gks.;kP;k n`”Vhus 

vko’;d eqY;O;oLFksph :tqokr ;sFks gksm ‘kdyh ukgh- R;keqGs vktgh L=h&iq:”k lekurk] L=hokn ;kps 

poZ.k pkywp vkgs- L=hoknkpk vFkZ izR;sdt.k vkikiY;k ifjus dk<r vlrks- vkf.k R;keqGs L=h&iq:”k 

lekursckcr vFkkZckcr fofo/krk vk<Gwu ;srs- 

 fdrhrjh L=hoknh vH;kldkauh vkf.k fL=;kaP;k la?kVukuh jktdh; n`”V;k vkf.k oSpkfjd n`”V;k v’kh 

lfe{kk d:u oxZ] fyaxHkko vkf.k Hkkjrh; lanHkkZr tkr ;k dksVh dzekps fo’ys”k.k d:u xqarkxqarhps vkdyu 

ekaMys vkgs- L=hoknh n`”Vhus uO;k okVk ‘kks/krkauk vki.k pwdhP;k xks”Vh Vkdrkauk eqGkr vl.kkÚ;k dzkarhdkjd 

‘kD;rk ns[khy lksMwu nsrk ;s.kkj ukghr- tkxfrdhdj.kkP;k izfdz;sr vusd t.k uohure ?ks.;kP;k ekxkZoj 

vlrkaukp iqUgk ,dnk /kkfeZd eqyrRooknh mapcGwu ;srkauk fnlrkr- ;krwu tqU;kp izo`Rrh mQkGwu ;srkr- 

R;keqGs L=h&iq:”k fopkj ekaM.kkÚ;kaP;k vusd lafgrk lektokn o vkeqykxz lkekftd ifjorZuk’kh vkiys ukrs 

lkax.;kps dk;Z djrkauk vk<Grkr- 

 L=h&iq:”k lekurspk vFkZ jktdh; lanHkkZr fdaok ‘kklu iz’kklukP;k lanHkkZr iq<hyizek.ks visf{kr 

vkgs- ‘kCndks”kkrhy L=hoknkp vFkZ ns[khy ;kpizek.ks vkgs- 

la'kks/kukph mfn~n”V;s % 

1½ L=h&iq:”k lekursP;k vk/kkjkoj efgykaP;k gDdkaps leFkZu- 

2½ L=h&iq:”k lekursP;k vk/kkjkoj jktdh;] vkfFkZd vkf.k lkekftd lekursps leFkZu- 

3½ L=h vkf.k iq:”k nks?kkaukgh leku gDd vkf.k la/kh vlkO;kr gk fo’okl- 

cjspnk yksd ;qDrhokn djrkr dh L=h;k iq:”kklkj[;k leku ukghr Eg.kwu lekurk vlw ‘kdr ukgh- nqlÚ;k 

‘kCnkr ‘kkfjjhd n`”V;k osxGsi.k vlY;kus lekurk vlq ‘kdr ukgh- ^^leku** pk vFkZ leku ukgh gs letwu 

?ks.ks egRokps vkgs- ;sFks lekurk gh leku gDd vkf.k leku la/kh ;k eq|kph vkgs- T;kizek.ks ‘kkGsr izos’k 

?ksrkauk nksu eqykauk ;kiSdh ,dkyk ‘kkfjjhd n`”V;k dedqor o ygku Eg.kwu izos’k ukdkj.ks] R;kyk 

f’k{k.kkiklwu oaphr Bso.ks vU;k;dkjd vkgs- R;kpizek.ks i`Fohofjy izR;sd ekuo izk.kh ex L=h vFkok iq:”k 

;k nks?kkaukgh leku gDd o la/khpk vf/kdkj vl.ks gks;- 

 Hkkjrh; ‘kkluO;oLFksr izkIr L=h&iq:”k lekurspk fopkj dsyk vlrk Hkkjrh; lafo/kkukP;k ek/;ekrwu 

L=h;kauk loZp {ks=kr lekurspk vf/kdkj ns.;kr vkys vkgsr- ijarw jktdh; {ks=kr eghykaP;k lgHkkxkps izek.k 

fofo/k inkoj vlysY;k fu;qDR;k] HkjR;k ;k iq:”kkaP;k cjkscjhP;k ukghr] la;qDr jk”Vª la?kk}kjk vk;ksftr 

1995 e/;s tkxrhd efgyk lEesyuk e/;s ifgyk ekuo fodkl fjiksVZ lknj >kyk- T;kr laiw.kZ txkr L=h 

tuizfrfu/kh T;k dk;nseaMGkr fuoMwu vkY;k R;kaph iq:”kkaP;k rqyusr dsoG 10 VDds la[;k gksrh- ea=h 

Lrjkoj fg la[;k 6 VDds gksrh- eghykaP;k ;k jktdh; fodklkP;k pkj cktw y{kkr ?ks.ks vko’;d vkgs- 

1½ jktdh; tkx:drk- 

2½ jktdkj.kkrhy lgHkkfxRo- 

3½ jktdh; usr`Ro izkIr dj.ks- 

4½ usr`Ro izkIr d:u fu.kZ;kyk izHkkfor dj.ks vFkok fu.kZ;kyk fn’kk iznku dj.ks- 

 Hkkjrh; lafo/kkukr 73 o 74 oh ?kVuknq:Lrh d:u LFkkfud Lo’kklu 33 VDds vkj{k.k eghykauk 

nsÅ dsys- egkjk”Vªlkj[;k izxr jkT;kaus efgykauk LFkkfud Lo’kklukr 50 VDds vkj{k.k nsÅ dsys vkgs- vFkkZr 

;k ekxkZoj pky.ks o ;k vkj{k.kkpk Qk;nk ?ksmu vkiY;k mUurhpk ekxZ iz’kLr dj.ks gh efgykaph Lor%ph 
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tckcnkjh vkgs- jkT; fof/keaMGs o lalnsr ek= vls vkj{k.k feGkys ukgh- efgyk vkj{k.k fo/;s;d lalnse/;s 

ikfjr gksÅ ‘kdys ukgh- R;keqGs efgykaP;k ckcrhr jktdh; i{kkaph Hkwfedk ns[khy egRokph Bjrs- vFkkZr 

la[;sr 50 VDds vlysY;k L=h ‘kDrhpk ns’kkP;k fodklkr mi;ksx djk;pk ;klkBh jpukRed vkjk[kMk 

cufo.;kph xjt vkgs- 

 Hkkjrh; lafo/kkukP;k ek/;ekrwu L=h;kapk jktdh;] lkekftd o vkfFkZd fLFkrh lq/kkj.;klkBh lrh 

izFksfo:/npk dk;nk] ckyfookg izFkk can dk;nk] gqaMk izFkk fojks/kh dk;nk bR;knh dk;ns r;kj dsys- T;keqGs 

R;kapk lkekftd ntkZ mapko.ks ‘kD; gksbZy- Hkkjrh; L=h;kapk jktdh; fodkl vkf.k fdz;kf’kyrk fl/n 

dj.kkjh dkgh fo’ks”k mnkgj.ks Eg.kts jktdh; O;oLFksr loksZPp LFkkukoj dk;Z dsysY;k bafnjk xka/kh] 

vkarjjk”Vªh; {ks=koj vkiyh Nki lksM.kkÚ;k Jherh fot; y{eh iaMhr rlsp ljksthuh uk;Mw] ;k efgykauk ts 

LFkku izkIr dsys o efgyk tkx`rhP;k lanHkkZrhy fo’ks”k ladsr fnysys vkgsr- 

 vls vlys rjh Hkkjrkr izkIr ;k lafo/kkfud vf/kdkjkapk mi;ksx Hkkjrkrhy L=h;k dfjr vkgsr dk;\ 

jktdh; i{kkadMwu dkgh Bjkfod izek.kkr L=h;kauk la/kh feGr vlyh rjh rh dsoG izLFkkfir jktdh; 

Js”Bht.kkaiqjrhp rh e;kZfnr vkgs vls Eg.krk ;sbZy- R;keqGs Hkkjrh; L=h;kauk ‘kklu iz’kklukr lgHkkxh 

gks.;kiq<hy dkgh vMFkG;kpk fopkj iq<hy izek.ks djkok ykxsy- 

1½ Hkkjrh; lkekftd ntkZ- 

2½ L=h;kaP;k f’k{k.kkpk ntkZ- 

3½ L=h;kae/khy fu/kZurk- 

4½ L=h;kae/khy ladwfpr òRrh- 

5½ L=h&iq:”k lkekftd HksnHkko-  

6½ uSfrdrsps nq¸;e ekin.M- 

7½ L=h;kae/khy vlqjf{krrsps Hk;- 

8½ jktdh; i{kkaph nq”khr LokFkZ izo`Rrh- 

9½ Hkkjrkrhy [kfpZd fuOkM.kwd iz.kkyh- 

10½ L=h;kae/khy jktdh; tkx:drspk vHkko- 

11½ lektkrhy fufreRrspk vHkko- 

 Hkkjrh; L=h;k tksi;Zar ‘kklu iz’kklu O;oLFkse/;s tksi;Zar eksB;k izek.kkr lgHkkxh gks.kkj ukghr 

rksi;Zar lkekftd Lrjkoj ns[khy R;kps ldjkRed ifj.kke tk.ko.kkj ukghr- R;keqGs L=h&iq:”k lekurk 

;s.;kP;k n`”Vhus ns[khy dkgh egRoiq.kZ ?kVdkapk tk.khiqoZd fopkj dj.ks o d`rh’khy vkjk[kMk cufo.ks 

vko’;d Bjrs- 

 jktdh; tkx:drk % 

 L=h;kauk eq[; izokgkr vk.k.;klkBh vFkok L=h&iq:”k lekurk [kÚ;k vFkkZus lk/; dj.;klkBh 

R;kaP;kr R;kP;k jktdh; vf/kdkjkph tk.kho d:u ns.ks vko’;d vkgs- T;k i/nrhus LFkkfud ‘kkluke/;s 

fdaok iapk;rjkTk O;oLFkse/;s L=h;kauk vkj{k.k feGkY;kuarj iq:”k ns[khy L=h;kauk ;k fuoM.kwdhr mHks 

jkg.;kl izksRlkghr djrkauk fnlrkr- dkgh fBdk.kh ljiap Eg.kwu L=h;k vlY;krjh R;kaps ifrps dkjHkkj 

djrkr- ijarw vfydMP;k dkGkr dkgh efgyk ljiap ns[khy Lora=i.ks fu.kZ; ?ksr xkokP;k fodklkr Hkj 

?kkyr vkgs- uxjlsfodk] uxjk/;{kk Eg.kwu ns[khy Lora= fu.kZ;{kerk nk[kor vkgksr- vFkkZr ;k jktdh; 

laLFkke/;s lgHkkxh gks.;klkBh L=h;kaoj ncko vkY;kpk ns[khy vk<Grks ek= ;k loZ izfdz;se/;s L=h;k 

vkiY;k jktdh; vf/kdkjkaP;k izfr tkx:drk fuekZ.k gksrkauk fnlr vkgs- ernku izfdz;sr rj L=h;kaeksB;k 

izek.kkr lgHkkxh gksr gksrkp ijarw lRrsr lgHkkxh gks.;kP;k ;k la/kheqGs R;kaP;k vf/kd tkx:drk vkY;kps 

vk<Grs- tls xkokrhy nk:canhPkk Bjko vk.kwu xzkelHksr vkiys jktdh; vf/kdkjkapk loksZrksijh mi;ksx djhr 

vkgsr- Eg.kts la/kh feGkY;kl vkiY;k dr`ZRokpk ifjp; d:u nsrkauk fnlrkar R;keqGs jktdh; tkx:drk 

fofo/k ikrGhojP;k efgykai;Zar iksgpfo.;kph tckcnkjh ‘kklukph vkgs- 

 vkfFkZd Lokoyacu % 

 Hkkjrkrhy L=h;ka vktgh eksB;k izek.kkr vkfFkZd n`”V;k Lokoyach ukgh- T;k L=h;k vkfFkZd n`”V;k 

Lokyach vlY;k rjh R;k dqVwackP;k vFkok lektkP;k vFkok jktdh; v’kk izfdz;sr fdrh fu.k Z; Lora=i.ks 

?ksm ‘kdrhy gk ,d Lora= v/;;ukpk fo”k; vkgs vls vlys rjh vkfFkZd n`”V;k Lokoyach L=h;k ;k 

vf/kd vkRefo’oklkus o d.k[kji.ks lektkr okojrkauk fnlr vkgsr- ;kpkp vFkZ vlk dh] vkfFkZd 

Lo;aiq.kZrk O;Drhyk vkiys oSpkfjd ikBcG ns.;klanHkkZr Lora=i.ks fdz;k’khy >kysY;k fnlrkr- 

 HkkjrkP;k deZpkÚ;kae/;s lgk o”kkZiwohZP;k rqyusr deh efgyk vkgsr- xzkeh.k Hkkxkr 18 is{kk tkLr 

jkstxkj ukghr- 2011&12 e/;s xzkeh.k Hkkxkr 25 VDds vkf.k ‘kgjh Hkkxkr 15 VDdso:u 14 VDds brds 

izek.k gksrs 2017 e/;s ‘kgjh Hkkxkr ixkjnkj efgykaP;k la[;sr 52 VDdsi;Zar ok< >kY;kps vk<Gwu ;srs- 

xzkeh.k vkf.k ‘kgjh Hkkjrkrhy iq:”k vkf.k L=h;k nks?ksgh dkeklkBh ?kjkckgsj iMrkr ijarw efgyk deZpkÚ;kae/;s 

lkrR;kus ?kV gksrkauk fnlr vkgs- 1993 e/;s xzkeh.k Hkkxkar 33 VDds efgyk dkekoj gksR;k rj 2011&12 
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e/;s gs izek.k VDds ?kl:u 25 VDds brds >kys- rj ‘kgjh Hkkxkrhy eghykaps izek.k 15 VDds i;Zar vkys 

vkgs- dksjksuk dkGkr rj jkstxkjkaps izek.k vk.k[kh ?kVys vkgs- vFkkZarp L=h;kae/;s vkRefo’okl] Lo;aiw.kZr%] 

fu.kZ;{kerk ;k ok<hl yko.;klkBh vkfFkZd l qn`<rk vko’;d Bjrs- ;k loZ fBdk.kh vkf.k loZ dkGkr 

L=h;kaps vkfFkZd Lokoyacu vko’;d Bjrs- T;kf’kok; lkekftd o jktdh; Hkwfedk ok<fo.;klkBh iks”kd 

okrkoj.kkph fufeZrh gh ‘kklukph tckcnkjh Bjrs- 

 leku f’k{k.k % 

 ns'kkP;k lokZaxh.k fodklklkBh L=h f’k{k.k egRokps Bjrs- loZ izdkjps leL;kaojhy gs ,d vfr’k; 

izHkko’kkyh vkS”k/k vkgs- ,d lqf’k{khr efgyk frps oS;fDrd o O;kolkf;d thou nksUgh O;ofLFkr 

dj.;klkBh l{ke vlrs- ,d lqf’k{khr L=h pkaxyh vkbZ] dk;ZdrkZ vkf.k ukxfjd gks.;klkBh vko’;d loZ 

dkS’kY;s] Kku vkf.k vkRefo’okl iznku dfjr vlrs- ,d lqf’k{khr efgyk pkaxyh ixkjnkj o vf/kd 

mRiknu{ke vlw ‘kdrs- rlsp ;ksX; iz’kkld o usr`Ro ns[khy iznku d: ‘kdrs- vFkkZr ;klkBh iq:”kkbrdhp 

leku la/kh f’k{k.kkP;k ckcrhr L=h;kauk feG.ks xjtsps vlrs- ;kckcrhr ldkjkRed fopkj lektekulkr 

fnlwu ;sr vlys rjh vktgh iq:”kkauk vf/kdph la/kh feGrkauk fnlr vkgs-  

 l|k ns’kkP;k th-Mh-ih- e/;s Hkkjrh; eghykaps ;ksxnku 18 VDds vkgs- ts txkrhy lokZar deh 

vkgs- vkf.k HkkjrkP;k ,dq.k Je’kDrhP;k ,dw.k 25 VDds dsoG eghyk vkgsr- Hkkjrkrhy eqyhoj ?kjdkekps 

vks>s gs HkkjrklkBh lxG;kr eksBs ladV vkgs- Hkkjrkrhy L=h;k foukosru dkGthP;k dkekoj [kpZ djrkr] 

R;kiSdh 85 VDds osG R;kapk ?kjdkekoj [kpZ gksrks- ^^T;k eqyh njjkst nksu rkl ?kjdke djrkr R;kaph 

ek/;fed ‘kkGk iq.kZ gks.;kph ‘kD;rk 63 VDds brdh jkgrs** ,dk n’kdkiklqu f’k{k.k ,d gDd vkgs- vlk 

gDd Hkkjrh; ewyh gDdkaus ctkow ‘kdr ukgh- ;kyk dkj.k vusd vMFkGs vkgsr- ek= gs vMFkGs ikj 

dsY;kf’kok; ;k vf/kdkjkpk mi;ksx ?ksrk ;s.kkj ukgh-  

dqVwac o lektkrhy lgdk;Z % 

 L=h;kapk ‘kklu o iz’kkluke/;s lgHkkx ?kMwu ;s.;klkBh dqVwackrhy lgdk;kZ f’kok; i;kZ; ukgh- 

L=h;kaph O;fDreRokph ?kM.k ,d pkaxY;k i/nrhus d: ‘kdrs lkrR;kus izksRlkgukus vkiyh dkSVwafcd o 

lkekftd cktw lkaHkkG.kkÚ;k L=h;kaph vusd mnkgj.ks lkaxrk ;srhy- L=h;kalkBh dke dj.kkÚ;k iq<kÚ;kauh 

jktdh; gDdkaph leku ernkukpk vf/kdkj vkf.k lalnsr izfrfu/khRo bR;knh ekx.;k eksB;k izek.kkr dsY;k 

;krwu iq<s f’k{k.kkpk izlkj dj.;klkBh 1920 lkyh foesUl bafM;u vlksfl,’ku vkf.k vkWy bafM;k foesUl 

dkWUQjUl g;k laLFkk vfLrRokr vkY;k- ek= oSfnd dkGkrhy dYiukoj vk/kkfjr fganw vkn’kZoknkyk lekt 

lq/kkjdkauh vkf.k L=h;kaP;k la?kVukuh L=h;kaps iz’u lksMfo.;klkBh dsysY;k iz;RukeqGs /kksdk iksgpyk- 

 Jksfeyk Fkkij] ^^L=h;kaP;k Lokra«;kP;k pGoGhyk Hkkjrh; lkekftd ifjfLFkrhe/;s yxspp dkgh 

leiZdrk vkgs vls okVr ukgh- L=h Lokra«; gs ok<ysY;k ‘kS{kf.kd la/kheqGs T;kauk /kansokbZd f’kdo.k 

feGkysyh vkgs- dh T;k L=h;kaph dkS’kY;s R;kauk ?kjxqrh dkekae/;s Mkacwu BsoY;keqGs ok;k xsyh vlrh v’kh 

ukxjh e/;eoxhZ; L=h;kaps Qfyr vkgs-** 

 vkt LFkkfud laLFkke/khy vkj{k.kkeqGsp xzkeh.k Hkkxkrhy dqVwacs L=h;kaP;k jktdkj.kkrhy izos’kkyk 

O;ogk;Z vkf.k vifjgk;Z ekuwu lgdk;kZl r;kj >kysyh vk<Gwu ;srkr- ;keqGs dqVwac o lkekftd 

lgdk;kZrwu Loa; mRd”kZ dj.;kph vfHkuo la/kh L=h;kalkBh miyC/k >kyh vkgs- ;k la/khpk iqjsiwj mi;ksx 

d:u ?ks.ks LkoZLoh L=h;kaP;k v[kR;kfjrhy ckc vkgs- 

 Li/kkZRed ifj{kk la/kh % 

 1951 iklwu tsOgk ifgyh efgyk Hkkjrh; iz’kkldh; lsosr lkehy >kyh- vkt 2020 i;Zar vk;-

,-,l- vf/kdkÚ;kae/;s efgykaph la[;k 13 VDds vkgs- 1951 rs 2020 njE;ku ukxjh lsoke/;s izos’k 

dsysY;k 11]569 vf/kdkÚ;kiSdh dsoG 1521 brD;k efgyk gksR;k- vls v’kksdk fo|kfiBkrhy f=osnh lsaVj 

QkWj iksfyVhdy MsVk}kjs ladfyr Hkkjrh; iz’kkldh; lsok vf/kdkjh MsVklasVjps fo’ys”k.k nk[kfors 1970 e/;s 

vk;-,-,l-e/;s izos’k dj.kkÚ;k iSdh 9 VDds efgyk gksR;k- 2020 i;Zar gs izek.k dsoG 31 VDds i;Zar 

ok<ys vkgs- l/;k lsokjr vk;-,-,l- vf/kdkÚ;kiSdh 21 VDds efgyk lsokjr vkgsr vls uW’kuy 

bUQkWesZfVDl lsaVjpk MsVk nf’kZors- 

 l/;k Li/kkZ ifj{ksP;k ek/;ekrwu feG.kkÚ;k uksdÚ;k ;k vf/kd [kk=h’khj] lqjf{kr o izfrf”Br gh 

letY;k tkrkr- ek= ;k lkBh ykx.kkjk dkyko/kh] ljdkjps osGdk<w /kksj.k] /kjlksMi.kk ;keqGs eqyhaP;k 

f’k{k.kklkBh ykx.kkjh f’kLr o dkyko/kh ;kcn~nypk la;e o lgu’khyrk ;kph tk.kok fnlwu ;srs vls 

vlys rjh T;k eqyh ;k Li/kkZ ifj{kk nsrkr ;k loksZRd`”V fudky ns.;kr Hkkjrh; ewyh vxzslj vkgsr- ek= 

;klkBh dqVwackdMwu feG.kkjs izksRlkgu o lektkdMwu feG.kkjk izfrlkn ns[khy egRokpk Bjr vlrks- ek= 

T;kauk la/kh feGrs R;k loksZRd`”V ns.;kpk iz;Ru djr vlrkr- tls fdj.k csnh ‘kklu iz’kklu lgHkkxh 

gks.;kph lkrR;kus /kMiM L=h;kaph pkyw vkgs- ek= gs izek.k ok<fo.;klkBh vf/kd iz;Rukaph ijkdk”Vk djkoh 

ykxsy- 

 lqjf{kr okrkoj.k % 
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 Hkkjrkr ekxhy 10 o”kkZP;k dkGkr L=h;kaojhy ySfxad vR;kpkjkaps izek.k 44 VD;kauh ok<ys vkgs- 

v’kkosGh lkoZtfud thoukr dke dj.kkÚ;k L=h;k uksdjnkj efgyk] ‘kkys; f’k{k.k ?ks.kkÚ;k eqyh ;kaP;k 

ckcr vlqjf{kr okrkoj.k fufeZrh eksB;k izek.kkr >kysyh vkgs- lkrR;kus fHkrh] la’k;kP;k okrkoj.kkr 

okojrkauk vkRefo’oklkph derjrk Hkklrsp R;keqGs ‘kklu o iz’kklukr dke dj.kkÚ;k L=h;kaofjy ,d 

nMi.k vlY;kps tk.kors- dkekaP;k fBdk.kh ns[khy v’kk izdkjP;k ?kVuk ?kMr vlY;keqGs vlqjf{kr okVw 

ykxrs- izfrfu/khd Lo:ikr L=h;kaPkk  lekos’k la[;kRed o xq.kkRed Bjfor vlrkauk R;kauk feG.kkjs 

lkekftd iks”k.kkaph tckcnkjh O;oLFksus mpy.ks vko’;d Bjrs- L=h;ka dsoG Lor%P;k mRFkkuklkBh y<k nsr 

vlrs uOgs rj vusd lkekftd] jktdh;] ‘ksrdÚ;kaP;k loZp pGoGhe/;s lgHkkxh gksr vlrkr- ek= ;k 

lgHkkxh L=h;kauk ns[khy vusd vuSfrd ?kVukapk lkeuk djkok ykxrks- usr`RokP;k loZ Lrjkoj L=h;kaP;k 

lgHkkxkph vuqifLFkrh gh osxosxG;k izek.kkr vkti;Zar pkyw vkgs- la?kVusP;k vkf.k ,df=dj.kkP;k izfdz;sr 

L=h;kaph enr ?ksryh tkrs- ek= usr`RokP;k egRoiq.kZ Lrjkoj fdaok fu.kZ; izfdz;se/;s R;kauk d/kh lgHkkxh 

d:u ?ksrys tkr ukgh- L=h lqjf{krps xjt loZp ikrGhoj o loZ{ks=ke/;s vko’;d >kysyh vkgs- 

 lkekftd o jktdh; ln~Hkko % 

 Lkekftd pGoGhP;k ek/;ekrwu L=h la?kVukpk tUe >kyk] R;kaph fopkjlj.kh lk/kkj.ki.ks lkj[khp 

gksrh- L=h;kaP;k eqDrhP;k pGoGh dsoG L=h;kauk ikjaikfjd tks[kMkrwu eqDr dj.ks ,o<kp vfHkizk; gksrk- ek= 

;keqGsp ikjaikfjd iRuh] ?kjokyh] ekrk ;kaP;k Hkfedsyk cGdVh ns.;kP;k fo:/n y<k ns.;kpk mRlkg iw.kZi.ks 

laiq”Vkr vkyk vkgs- ‘kklu iz’kklukr izos’k dj.;klkBh iwohZ lekos’k u dsY;k xsysY;k mPpHkzw efgykapk ,dk 

Bjkfod dzekus cuysY;k ;k pkSdVhyk ;k efgyk vkOgku nsr ufou iwohZ ukdkjys xsysys gDd feGfo.;kpk 

iz;Ru Eg.kwu vkiY;k ekx.;k R;k ekaMrkr ijarw lekt /kkj.ksP;k LFkS;kZyk /kDdk yko.;kps lkeF;Z R;k 

,dfoVrkauk fnlr ukghr- Eg.kwup jktdh; i{kkadMwu ns[khy efgykauk mesnokjh nsrkauk v’kkp fBdk.kh 

mesnokjh fnyh tkrs T;k fBdk.kh fuoMwu ;s.;kph ‘kD;rk ulrs- R;keqGs ikjaikfjd ewY;O;oLFksr Nsn nsr 

uohu O;oLFkk Eg.kts lerk ewyd O;oLFkk LFkkiu dj.;klkBh lkekftd o jktdh; ln~Hkko fuekZ.k 

dj.;kph xjt fuekZ.k >kyh vkgs- 

fu”d”kZ % 

 ;ko:u vls Eg.krk ;sbZy L=h&iq:”k lekurk ‘kklu iz’kklukr vk.kko;kph vlsy rj dsoG 

lafo/kkukRed rjrqnhusp uOgs rj uohu eqY;O;oLFkk] f’k{k.kO;oLFkk ns[khy ?kMokoh ykxsy rj ‘kklu 

iz’kklukP;k izR;sd VI;koj L=h;kaP;k ‘kDrhpk iqjsiwj Qk;nk ?ksrk ;sbZy- 

lanHkZ xzaFk lwph % 

1½ ‘kgk] ?ku’;ke] ^Hkkjrkrhy lkekftd pGoGh*] Mk;eaM ifCyds’ku] iz-vk- 2008] iq.ks- 

2½ Hkkxor fo|qr] ^L=hoknh lkekftd fopkj*] Mk;eaM ifCyds’ku] iz-vk-2008] iq.ks- 

3½ jkuMs] izfrek] ^L=h iz’ukaph ppkZ*] ,dks.khlkos ‘krd] IkkWI;qyj izdk’ku] eqacbZ] iz-vk-1991- 

4½ ikVhy ‘kksHkk] ^L=hoknh fopkj vkf.k lferspk ekxksok*] Lusgo/kZu izdk’ku] iq.ks] iz-vk-2007- 

5½ MkW-ykatsokj fo-lk/kuk]^fofo/k /kekZrhy] uksdjh dj.kkÚ;k L=h;kapk ntkZ o Hkwfedk*] izdk’kd Bkdjs lat;] 

lj lkfgR; dsanz] ukxiwj 34- 

6½ yokfu;k tSu] ^Hkkjrh; lkekftd O;oLFkk*] fjlpZ ifCyds’ku] ubZ fnYyh- 

7½ tqugkjs jktsanz] yksder orZekui=] 6 tqyS 2006- 
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डॉ. प्रा. वसतं नििावे 

 सहा. प्राध्यापक शारीररक शशक्षण न. प. शशवाजी महाशवद्यालय  मोवाड, शज नागपरू 
 

 

सारांश: 

'खेळ ' ही समाजात शनमााण केलेली एक प्रणाली आहे ज्यामध्ये एखाद्या व्यक्तीचे केवळ शारीररकच नव्ह ेतर मानशसक शवकास देखील होते, 

खेळ हा व्यायामाचा प्रकार आह.े प्राचीन काळी लोक खेळाांना करमणकुीसाठी वापरले जाणारे साधन मानत असत पण आता शाळाांमध्ये खेळ हा शवषय 

म्हणनू शशकशवला जातो . आजच्या काळात, मशहलाांनी स्वतःला क्रीडा जगतात परुुषाांइतकेच  प्रगत केले आह ेतसेच भारतातील अनेक मशहलाांनी 

आांतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाचे नाव उांचावले आह.े क्रीडा के्षत्रातील आांतरराष्ट्रीय स्तरावर सदु्धा  मशहलाांची शक्ती एक चमकदार तारा म्हणनू उदयास 

आली आहे. कोणतेही खेळ ह ेखेळाडूांना चाांगले भशवष्ट्य आशण व्यावसाशयक जीवन प्रदान करते. खेळाद्वारे नाव, प्रशसद्धी आशण पैसा प्राप्त करण्याची 

क्षमता आह.े काही लोक आपल्या शरीराची आशण मनाची तांदरुुस्ती, आनांद उपभोगण्यासाठी शनयशमतपणे खेळतात. तथाशप काहीजण आपल्या 

आयषु्ट्यात मौल्यवान दजाा शमळवण्यासाठी खेळतात. वैयशक्तक आशण व्यावसाशयक जीवनात कोणीही खेळाचे मलू्य दलुाशक्षत कू  शकत नाही. असा 

शवश्वास आह े की खेळ आशण सामर्थया एकाच नाण्याच्या दोन बाज ू आहते. हे खरे आह े की खेळात भाग घेण्याऱ्या  एखाद्या व्यक्तीकडे सामान्य 

व्यक्तीपेक्षा जास्त सामर्थया असते आशण आजच्या यगुात परुुष इतकेच मशहला सुद्धा शवशवध खेळामध्ये आपले नाव उांचावत आह.े प्रस्तुत शोध-पत्रात 

भारतीय क्रीडा सांस्कृतीत मशहलाांचा सहभाग व योगदान यावर शचांतन करण्यात आलेले आह.े 

निजशब्द: क्रीडा, सांस्कृती, मशहला, खेळ इशतहास, 

उदे्दश्य:  

1. मशहलाांचा खेळात सहभाग अभ्यासणे  

2. ली आशण शियाांसाठी खेळाचे फायदे अभ्यासणे  

3. मशहलाांचा खळे सांस्कृतीचा इशतहास अभ्यासणे  

4. मशहलाांच्या व्यशक्तमत्व शवकासाच्या दृष्टीने क्रीडेचे महत्व अभ्यासणे 

प्रस्ताविा: 

भारतात खेळ सवाधमा समभाव या धोरणावर आधाररत आहे, जात, वगा आशण भाषेच्या आधारे कोणाचाही भेदभाव केला जात नाही, 

प्रत्येकजण आपल्या देशासाठी एकत्र खेळतो, ह े दशावते की भारतात शवशवधतेतही एकता आह.े तसेच भारतातील शलांगाच्या आधारे खेळामधील 

भेदभाव दरू झाल्यापासनू  मलुा-मलुींना खेळात समान सांधी शमळाल्या आहते. एकोशणसाव्या शतकापयंत मशहलाांना जाहीरपणे खेळात भाग घेण्याची 

परवानगी नव्हती, परांतु हळूहळू बदल घडून आले. मशहलाांच्या पारांपररक भशूमकेत  मशहलाांना खेळात शकां वा क्रीडा के्षत्रात स्थान नव्हते. शियाांच्या बहुतेक 

भशूमका घरापासनू सूु  झाल्या आशण घरीच सांपल्या, मखु्यत: मलेु पाळण्यासाठी, घरातील स्वयांपाकघर राखण्यासाठी, मलुाांची काळजी घेण्यासाठी 

आशण परुुषाांच्या लैंशगकतेचे समाधान करण्यासाठी. औद्योशगक क्राांतीमळेु समाज मलूभतू मागााने बदलला, शवशेषत: मशहलाांच्या पारांपाररक भशूमकेत 

आशण शिया घराबाहरे पडून खेळामध्ये भाग घेऊ लागल्या. शियाांमध्ये हा बदल सवाप्रथम उच्च घरातील शियाांमध्ये शदसून आला. खालच्या कुुुंांबातील 

शिया देखील बॉश्सांगसारख्या खेळात सहभागी होऊ लागल्या. मशहलाांच्या खेळात पवूीचा सहभाग केवळ मनोरांजन आशण आरोग्यापरुता मयााशदत 

होता, पण नांतर कालाांतराने स्पधेच्या दृष्टीकोनातून सुद्धा क्रीडा के्षत्रात मशहलाांचा सहभाग अतुलनीय ठरला. मशहलाांना खेळात भाग घेण्याचे स्वातांत्र्य 

प्रामखु्याने ऑशलशम्पकमधनू मानले जाते. प्राचीन काळातील ऑशलशम्पक मध्ये मशहलाांना  भाग घेण्यास सक्त मनाई होती. परांतु गोल्फ आशण 

ुेंशनसमधील 1904 च्या ऑशलशम्पक स्पधेत मशहलाांना सहभागी होण्याची परवानगी होती. त्यानांतर हळूहळू त्याांना इतर खेळाांमध्ये भाग घेण्याची 

परवानगी देण्यात आली. 

मनिलांचा खेळ संस्कृतीचा इनतिास-  

सवा प्रथम ग्रीक देशात खेळ सूु  करण्यात आले होते आशण तेथे अनेक परुुष शवशवध स्पधाा आशण ऑशलशम्पक खेळाांमध्ये भाग घेत असत. 

याशशवाय  त्या वेळी मशहलाांना पे्रक्षक म्हणनू खेळ पाहण्यासही मनाई होती.कालाांतराने ग्रीक देशाने नांतर हराा खेलच्या नावाने मशहलाांसाठी स्वतांत्र स्पधाा 

सूु  केली. नांतर मध्ययगुीन काळात मशहलाांना पे्रक्षक म्हणनू खेळात भाग घेण्याची परवानगी होती. मशहला क्रीडा  सांबांशधत तेथे कोणतीही स्पधाा नव्हती, 

मनोरांजनासाठी काही उपक्रम नव्हते.ते फक्त श्रीमांत आशण राजे महाराजे कररता मयााशदत होते. या वेळी मशहलाांच्या सामाशजक रचनेत शिया शवशेषत 

वैशशष््टयीकृत होत्या. उच्च वगाातील योद्धा म्हणनू नामाांशकत व्यक्तीने युद्ध सांबांशधत कौशल्ये दाखशवली, अशा कौशल्य प्रदशानात मशहलाांना पे्रक्षक म्हणून 

पाहण्याची परवानगी होती. एकोशणसाव्या शतकापयंत मशहलाांना जाहीरपणे खेळात भाग घेण्याची परवानगी नव्हती, परांतु हळूहळू बदल घडून आले. ही 

आधशुनक कलेची सरुुवात होती, ज्यामध्ये सामाशजक गशतशीलता प्रबळ होती आशण शिया घराबाहरे शनघनू काम कू  लागल्या. १९५० पयंत 

मशहलाचा क्रीडा स्पधांमध्ये सहभाग हा मयााशदत होता. मशहलाांच्या स्पधेशवू द्ध पवूााग्रह, मशहलाांना क्रीडा स्पधेत भाग घ्यावे लागणारे अडथळे 

शव्ह्ुंोररया काळात ओळखले गेले, त्याचा पररणाम नांतरही शदसून आला. शियाांच्या बहुतेक भशूमका घरापासून सुू  झाल्या आशण घरीच सांपल्या, 

मखु्यत मलेु पाळण्यासाठी, घरातील स्वयांपाकघर राखण्यासाठी, मलुाांची काळजी घेण्यासाठी आशण परुुषाांच्या लैंशगकतेचे समाधान करण्यासाठी. 

औद्योशगक क्राांतीमळेु समाज मलूभतू मागााने बदलला, शवशेषत मशहलाांच्या पारांपाररक भशूमकेत, आशण शिया घराबाहेर पडून खेळामध्ये भाग घेऊ 

लागल्या. शियाांमध्ये हा बदल सवाप्रथम उच्च घरातील शियाांमध्ये शदसनू आला. खालच्या कुुुंांबातील शिया देखील अनेक वेगवेगळ्या खेळात 
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सहभागी होऊ लागल्या. मशहलाांच्या खेळात पवूीचा सहभाग केवळ मनोरांजन आशण आरोग्यापरुता मयााशदत होता.पण नांतर कालाांतराने स्पधेच्या 

दृष्टीकोनातून सदु्धा क्रीडा के्षत्रात मशहलाांचा सहभाग अतुलनीय ठरला. 

क्रीडा सिभाग व मनिला सिलीकरण : 

सशक्त मशहला व सशक्त समाज दोघेही देशाच्या शवकासात एकमेकाांना परूक आहते. देशातील मशहलाांचे सबलीकरण ही आज तातडीची गरज 

आह.े मशहला सशक्तीकरण म्हणजे मशहलाांची आध्याशत्मक, राजकीय, सामाशजक शकां वा आशथाक शक्ती वाढशवणे. अशलकडच्या वषांत मलुी व 

मशहलाांच्या सबलीकरणासाठी एक धोरण म्हणनू खेळ आशण क्रीडाला जगभरात मान्यता शमळाली आह.े ज्या मशहला खेळतात शकां वा शारीररक-

शक्रयाकलापाांमध्ये भाग घेतात त्याांच्या शरीराची प्रशतमा अशधक सकारात्मक असते, जीवन कौशल्य, आत्मशवश्वास वाढवते आशण भाग न घेणायाा 

मशहलाांपेक्षा जास्त प्रमाणावर सोशल नेुंव्सा तयार कू  शकते. जे मशहला खेळात आशण शारीररक शक्रयाकलापाांमध्ये भाग घेतात त्याांचा स्वाशभमान 

जास्त असतो. क्रीडा सहभाग ह ेमशहलाांच्या शारीररक आशण मानशसक तांदरुुस्तीला प्रोत्साहन देणे, त्याांचे नेततृ्व आशण कतृात्व शमळशवण्याच्या सांधी 

वाढशवण,े सामाशजक समावेशन आशण मशहलाांचे सामाशजक एकत्रीकरण आशण लैंशगक शनकषाांना आव्हानात्मक बनशवण्यात महत्त्वपणूा भशूमका बजाव ू

शकते. खेळाांमध्ये मशहलाांचा सहभाग हा सावाजशनक जीवनात आशण समाज शवकासासाठी महत्त्वपणूा योगदान देऊ शकतो. एका नवीन अभ्यासात 

म्हुंले आह े शक,  ” जे मशहला खेळ खेळतात आशण क्रीडा स्पधेत सहभागी होतात त्याांच्यात आत्मशवश्वास प्रबळ आशण उदाशसनतेचे प्रमाण कमी 

असते.” खेळात सामील असलेल्या मशहलाांना शारीररक आशण सामाशजक दृशष्टकोनातून चाांगले वाुंते. जेव्हा आपण आपली कौशल्ये सधुारत 

असल्याचे आशण आपली उद्दीष्टे वास्तशवक होत असल्याचे पाहतो तेव्हा आत्मशवश्वास वाढशवण्यात मदत होते. मशहलाांना पे्ररणा, शवश्वास, आशा आशण 

धैयााची गुणवत्ता शनमााण करते. खेळ आशण शारीररक शक्रयेत गुांतल्यामळेु सांभाव्यतः मशहलाांना अनेक प्रकारचे फायदे शमळू शकतात जसे, 

1. खेळ खेळ्ण्यायाा मलुी आशण शिया अशधक सकारात्मक असतात 

2. खेळात भाग घेण्यामळेु  मशहला स्वाशभमानी होतात. 

3. शोधनाद्वारे शसद्ध झाले आह ेशक खेळ सहभागीतेमळेु मशहला तणाव मकु्त राहतात. 

4. क्रीडा के्षत्रात असण्याऱ्या मशहला कुठलीही जोखीम स्वीकारण्यास तत्पर असतात. 

5. कुठलाही खेळ मलुींना व मशहलाांना नेततृ्व कौशल्य शवकशसत करण्यात मदत करतो. 

6. खेळ ुंीमवका  शशकवते. 

7. शनयशमत खेळ व शनयशमत व्यायामामळेु एकूणच जीवनमान सधुारते. 

भारतातील खेळांमध्ये मनिलांचा सिभाग: 

वैशदक यगुातील शियाांच्या मनोरांजनाची थोडीशी झलक भारतात आह.े सांगीत आशण नतृ्य हा अांतगात खेळाांचा एक भाग मानला जात असे. 

जेव्हा नाुंक शकां वा इतर मनोरांजन उपक्रम आयोशजत केले जात असत तेव्हा मुली फक्त वडील शकां वा नातेवाईकाांसमवेत त्याांना बघायला जात असत. 

महाभारत काळात शकुां तला व कुां ती शवश्राांतीच्या काळात शवशवध खेळ खेळत असत. रामायण काळात मलुी बागेत सांध्याकाळी खेळायला जात 

असत.नांतर अशीही उदाहरणे आहते की मुली पोहायला जात असत शकां वा लपांडाव हा खेळ खेळत ज्यामळेु त्याांच्या शरीराच्या अवयव लवशचक 

होण्यास आशण वाढीस मदत होत असे. प्रत्येक जातीच्या मशहलाांना हा खेळ खेळण्याचा ह्क होता. ह े खरे आह े की भारतात मशुस्लम येण्यापवूी 

आमच्या शियाांना परेुसे स्वातांत्र्य होते, त्याांना अांतगात खेळ असो की बाहरेील खेळ असो अशा खेळात भाग घेण्याची त्याांना परेुशी सांधी होती, परांतु 

मशुस्लम काळात मशहलाांना चार शभांतींमध्ये कैद केले गेले. पडदा प्रणालीची प्रथा वाढली, म्हणून शतने आपला शवश्राांतीचा वेळ झोपेच्या शकां वा गपपाांमध्ये 

घालवण्यास सरुुवात केली. आता काळ बदलला आह ेआशण भारतीय मशहला आपली क्षमता शसद्ध करीत जागशतक शवद्वान, वैज्ञाशनक, डॉ्ुंर आशण 

क्रीडा अशजां्यपदाांच्या पशहल्या यादीमध्ये आपले नाव शचन्हाांशकत करीत आहते, आशण जर मशहलाांना प्रोत्साहन शदले गेले आशण सवोत्कृष्ट क्रीडा 

प्रशशक्षण सुशवधा परुशवल्यास पुरुषाांपेक्षा राष्ट्रीय आशण आांतरराष्ट्रीय के्षत्रात अशधक पदके शमळव ूशकतात. 

कािी भारतीय मनिला खेळाड चें योगदाि:  

1. बॅडशमांुंनपुूं सायना नेहवालला शतच्या खेळातील अपवादात्मक योगदानाबद्दल 'यधु्दवीर मेमोररयल परुस्कार' देण्यात आला व हदैराबाद 

हॉुंशॉु्ंस इांशडयन बॅडशमांुंन लीगची पदवी बहाल झाली. बीडब्लल्यएूफ परुस्कारासाठी नामाांशकत होणारी ती एकमेव भारतीय ठरली. 

2. ुेंशनस स्ुंार साशनया शमझााने  शिस्बेन ओपन ुेंशनस येथे शवजेतेपद शजांकले. दुबई ड्युूंी फ्री ुेंशनस स्पधेचे शवजेतेपद, डब्लल्युूंीए न्यू हवेन ओपन 

शवजेतेपद आशण पॅन पॅशसशफक ओपन ुेंशनस स्पधेतील मशहला  शवजेतेपद शतने शजांकले. 

3. आगामी बॅडशमांुंनपुूं पी.व्ही शसांध ू शहने जागशतक बॅडशमांुंन स्पधेत काांस्यपदक शमळवले, परांतु नांतर मलेशशयन ग्राांप्रीचे शवजेतेपद तसेच मकाऊ 

ओपन ग्रँड शप्र्स गोल्ड स्पधेतील मशहला शवजेतेपदही शजांकले. 

4. पणु्यात सधुा शसांगने एशशयन अॅनथलेशुं्समध्ये रौपयपदक शजांकले. 

5. अांदमान शनकोबारच्या डेबोराहने आशशयाई सायकशलांग चॅशम्पयनशशपमध्ये काांस्यपदक शजांकले. नांतर त्याांनी मनोरमा देवीच्या सहकायााने 

काांस्यपदकही शजांकले. 

6. सौम्या स्वाशमनाथनने राष्ट्रीय मशहला चॅलेंजसा बुशद्धबळ स्पधेचे शवजेतेपद शजांकले. 

7. झारखांडच्या शेतकरी मलुींनी स्पेनमधील गॅस्ुेंज फुुंबॉल (अांडर -१)) स्पधेत भारताच्या सांघाला काांस्यपदक शमळवून देण्यात महत्त्वाची भशूमका 

बजावली. 

8. अव्वल मशहला आचार दीशपका कुमारी याांना ुंाुंा स्ुंीलने 'बेस्ुं पलेअर ऑफ दी इयर' म्हणनू शनवडले. शाांघाई येथील शतरांदाजी वल्डा कपमध्ये 

दीशपकाने दोन रौपयपदके शजांकली. 
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9. अांजना ढवळू शहने आशशयाई यवुा क्रीडा स्पधेत मलुींचे 800 मीुंर शयात शजांकून भारताचे शतसरे सवुणापदक शजांकले. 

10. ग्रीसमध्ये झालेल्या वल्डा स्कूल बुशद्धबळ स्पधेत मुांबईच्या नऊ वषीय अनन्या गुप्ताने काांस्यपदक शजांकले. 

11. हररयाना पोशलस प्रमखु कॉन्स्ुेंबल अशनताने एव्हरेस्ुं शजांकला. 

12. राही सरनोबतने कोररयामध्ये झालेल्या वल्डा कपच्या अांशतम सामन्यात 25 मीुंर शपस्तूल स्पधेच्या अांशतम फेरीत सवुणापदक शजांकून इशतहासात 

आपले नाव नोंदवले. 

13. स्लोव्हाक ज्यशुनयर ओपनमध्ये भारताची उभरती ुेंशनसपुूं सतुीथा मखुजीने शवजेतेपद शजांकले. 

14. कनााुंकच्या सहाना कुमारी आशण केरळची शचांुूं लकुा याांनी राष्ट्रीय ज्येष्ठ अॅथलेशुं्समध्ये सवुणापदक शजांकले. 

15. भारतीय मशहला ररकव्हा सांघाने पोलांडमधील शतरांदाजीत सवुणापदक शजांकले. या सांघात दीशपका कुमारी, बुवायलुा देवी आशण ररशमल याांचा 

समावेश होता. 

16. एम.आर पवूम्मा याांनी आशशयाई ग्रँड शप्र्स अॅथलेशुं्स माशलकेत दोन सवुणा पदके शजांकली. 

17. मशहला शक्रकेुं सांघाची कणाधार शमताली राज आयसीसीच्या वनडे क्रमवारीत प्रथम क्रमाांकाची फलांदाज राशहली. 

18. लखनौच्या अशनष्ट्का उपाध्यायने दशक्षण कोररयामध्ये स्पेशल ऑशलशम्पक वल्डा शहवाळी खेळाांच्या स्कीइांग स्पधेत सवुणापदक शजांकले. 

19. शनखात झररन याांना बल्गेररयात आयोशजत आयबा मशहला यवुा जागशतक बॉश्सांगमध्ये रौपयपदक शमळाले. 

20. शहना शसद्धनेू वल्डा कप फायनलमध्ये 10 मीुंर मशहला एअर शपस्तूल प्रकारात सवुणा पदकाचे लक्ष्य केले. 

21. कानपरूच्या नेमबाज मशलका शवजने शफनलँडमध्ये आांतरराष्ट्रीय शॉुंगन स्पधेच्या वैयशक्तक सापळा स्पधेत रौपयपदक शजांकले. 

सारांश: 

वरील शववेचनावू न प्रकषाानी असे शदसते शक भारतातील अनेक मशहलाांनी आांतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाचे नाव उांचावले आह.े सायना नेहवाल, एम.सी 

मेरी कोम, साशनया शमझाा याांनी त्याांच्या उत्कृष्ट कामशगरीने जागशतक मांचावर भारताचे डोके वर केले आहे. भारतीय शक्रकेुंमध्येही मशहलाांनी आपले 

स्थान शनमााण केले आह.े खेळाांमध्ये भाग घेतल्यामळेु, मशहलाांनी स्वत:ला उपभोगाची वस्तू म्हणनू पाहण्यापासनू मुक्त केले आह.े मशहलाांमधील 

खेळामळेु घडून येणारा शारीररक कौशल्याांचा शवकास त्याांना अशधक सामर्थयावान आशण आत्मशवश्वास देतो. खेळाांमध्ये भाग घेवनू, मशहला केवळ 

स्वत:ला शारीररकदृष््टया तांदरुुस्त करत नाहीत तर त्याांच्या नाजकू आशण असरुशक्षत प्रशतमाांपासनू स्वताहास मकु्त करतात आशण ते अशधक आत्मशवश्वाशी  

व आत्मशनभार बनतात. जेव्हापासून  मशहलाांनी  खेळात भाग घेतला आह ेतेव्हापासनू  त्याांनी स्वत:ला स्वावलांबी बनवले आशण स्वत:ला एक नवीन 

अथााने मशहला म्हणनू शसद्ध केले आहे.  
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भारतातील स्त्री उद्योजकता शक्ती 
 

 

प्रा. जया सवाईथूल 

सहयोगी प्राध्यापक (वाणणज्य) श्रीमती केशरबाई लाहोटी महाणवद्यालय, अमरावती 
 

 

साराांश- 

आधणुनक अथथव्यवस्थेच्या यगुात णियाांचा औद्योणगक के्षत्रातील सहभाग िी उद्योजकता णवकासाकडे एक अत्यांत महत्त्वपणूथ पाऊल आह.े 

आपल्या बुद्धीचा, क्षमतेचा, कौशल्याचा, वेळेचा व सांबांधाांचा योग्य उपयोग करून घेणे, आपली महत्त्वाकाांक्षा पणूथ करणे, नवनवीन आव्हाने स्वीकारणे, 

समाजात स्वतांत्र स्थान णनमाथण करणे व आपल्या आणथथक व सामाणजक णस्थतीमध्ये सधुारणा करणे या णवचाराांनी प्रोत्साणहत होऊन अनेक णिया 

उद्योजक बनतात. णियाांची सामाणजक पार्श्थभमूी, साक्षरता, णशक्षण, आणथथक स्वातांत्र्य, राजकीय व बाजारपेठाांचे आकलन, शासकीय धोरण या सवथ 

बाबींचा त्याांच्या उद्योजकतेवर प्रभाव पडतो. त्याचबरोबर कुटुांबाची आणथथक पररणस्थती सधुारावी, रोजगार उपलब्ध व्हावा, उपजीणवकेसाठी पैसे 

णमळवावेत व कौटुांणबक जीवन सावरावे याांसाठी णिया एक तर व्यवसाय सरुू करतात णकां वा व्यवसायात  नोकरी स्वीकारतात. सरकारसदु्धा णवणवध 

योजना आखनू मणहलाांना देशात यशस्वी उद्योजकाचे प्रमाण कसे वाढणवता येईल याणवषयी जागतृ आहे. सध्या शासनाच्या णवणभन्न योजना व 

सवलतींमळेु िी उद्योजकाांच्या सांख्येत वाढ होताांना णदसून येते. मणहलाांना णवणवध के्षत्रात सांधी देणे ही सामाणजक आणण राष्ट्र उभारणीच्या कायाथची गरज 

आह.े  प्रस्तूत सांशोधनपर लेखात िी-उद्योजकाची व्याख्या, काय,े सरकारी पातळीवरून करण्यात येणाऱ्या प्रयत्नाांच्या पायऱ्या, िी उद्योजकतेला 

साहाय्य करणारे घटक, णतच्यापढेु येणाऱ् या अडचणी व अडथळे तसेच भारतातील काही यशस्वी मणहला उद्योजक याांच्याणवषयी थोडक्यात अभ्यास 

केला आहे. 

मुख्य शब्द - िी-उद्योजक, िी उद्योजकाची काये, सरकारी प्रयत्नाांच्या पायऱ्या, िी उद्योजकतेला साहाय्य करणारे घटक, िी उद्योजकाांपढेु येणाऱ् या 

अडचणी व अडथळे, भारतातील यशस्वी मणहला उद्योजक 

प्रस्तावना – 

आपला देश आणथथक महासत्ता होणार आह ेअसे मत अनेक तज्ञ णवचारवांत, शािञ, राजकीय नेते मांडळी व्यक्त करीत आहते. त्यादृष्टीने 

आपल्या देशात प्रत्येक स्तरावर णनयोजन करण्यात येत आहे. देशात मणहलाांचे प्रमाण 45 ते 48 टक्के असनू या मणहलाांचा उपयोग राष्ट्राच्या णवकास 

प्रणियेत करून घेण्यात खरी उद्योजकता आह ेअसे म्हणता येईल. मणहलाांना रोजगार, स्वातांत्र, व्यवसायात समान सांधी देण्याच्या फक्त बाता न करता 

प्रत्यक्ष कृतीत उतरावे ही अपेक्षा आह.े मणहलाांच्या कततृ्वाचा णवचार करताांना कुटूांब प्रमखु परुुषाने आपल्या घरातील मणहलाांना कततृ्व 

गाजणवण्याकररता प्रथम प्राधान्य द्यावे. त्यामळेु आपोआपच समाजाचा, गावाचा व पयाथयाने देशाचा णवकास होईल यात शांका नाही. 

मणहलाांना आपली खरी ओळख दाखणवण्यास 19 वे आणण 20 वे शतक कारणीभतू ठरले आह.े या शतकात मणहलाांच्या जीवनात अनेक 

सामाणजक, आणथथक, साांस्कृणतक बदल घडून आले. समाजाचा मणहलाांकडे बघण्याचा दृष्टीकोन सकारात्मक होव ूलागला. मणहलाांमध्ये आत्मणनभथरतेची 

जाणणव णनमाथण झाली. सपु्त व दबलेल्या क्षमता डोके वर काढू लागल्या. णवणवध के्षत्रात मणहला स्वयांपे्रररत होवनू णवणवध के्षत्र काबीज करू लागल्या. 

प्राचीन रूढी, परांपरा याांचे बांध झगुारून आपल्या क्षमता णवकणसत करण्याकररता मणहलाांनी पढुाकार घेतला. आपले कततृ्व त्याांनी णसद्ध केले. 

देशाच्या णवकासात वाढ करण्याच्या हतेूने भारतात काही यशस्वी मणहला उद्योजक आपली भणूमका योग्य प्रकारे पार पाडत आह.े यामध्ये 

इांद्रा नयूी, णकरण मजमुदार शॉ, वांदना लथुरा,  राणधका अग्रवाल, वाणी कोला या मणहलाांचा थोडक्यात या शोध लेखाच्या रूपाने अभ्यास करण्यात 

आला आह.े 

सांशोधनाची उद्दिष््टये – 

1. िी उद्योजकतेची व्याख्या व काये अभ्यासणे. 

2. िी उद्योजकतेकररता सरकारी पातळीवरून करण्यात येणाऱ्या प्रयत्नाांच्या पायऱ्याांचा अभ्यास करणे. 

3. िी उद्योजकतेला  साहाय्य करणाऱ्या घटकाांचा अभ्यास करणे. 

4. िी उद्योजकाांपढेु येणाऱ् या अडचणी व अडथयायाांचा अभ्यास करणे. 

5. काही यशस्वी िी उद्योजकाांचा अभ्यास करणे व णनष्ट्कषथ काढणे. 

सांशोधनाची पद्धती – 

प्रस्तूत सांशोधन लेखासाठी दयु्यम सांशोधन पद्धतीचा वापर करण्यात आला आह.े णवणवध पसु्तके, माणसके, वतथमानपते्र, वेबसाईट याांचा 

उपयोग करून माणहती गोळा करण्यात आली आह ेआणण  त्या अनुषांगाने णनष्ट्कषथ माांडण्यात आले आह.े 

स्त्री उद्योजकता म्हणजे काय? 

एखाद्या उद्योगाची स्थापना करून त्याचे सांचलन करणारी वा त्या उद्योगाला यशस्वी करण्यासाठी णवणवध कायाांची जबाबदारी पार पाडणारी 

िी म्हणजे िी-उद्योजक. ज्या उद्योग-व्यवसायात ही सवथ णकां वा बहुसांख्य काये िीकडून णकां वा णियाांच्या समहूाकडून पार पाडली जातात, त्यास मणहला 

उद्योग असे सांबोधले जाते. भारत सरकारच्या नॅशनल लेव्हल स्टँणडांग कणमटी ऑन णवमेन ऑन्त्रप्रनरणशप ( १९९१ ) या सणमतीने णनदेणशत केलेल्या 

व्याख्येनसुार, ज्या उद्योगात ५१% भाग-भाांडवल णियाांकडून गुांतणवण्यात आलेले आहते, तसेच ज्या उद्योगातील णनमाथण झालेल्या रोजगाराच्या 

सांधींपैकी णकमान ५०% रोजगार णियाांनाच देण्यात आलेले आहते, अशा उद्योगाांना मणहला उद्योग म्हटले आहे. अशा उद्योगाची मालकी व णनयांत्रण 

एखाद्या िीकडे णकां वा णियाांच्या गटाकडे असणे गरजेचे आह ेतथाणप वरील व्याख्या णियाांच्या उद्योजकतेच्या सवाांगीण णवकासाच्या दृष्टीने अडथळा 
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ठरू शकते. ही बाब लक्षात आल्यानांतर भारत सरकारने त्यात सधुारणा केली. या सधुाररत व्याख्येनुसार िी उद्योग ह ेप्रामुख्याने लघउुद्योग, उद्योगाांशी 

सांबांणधत सेवा णकां वा व्यावसाणयक उपिम, भागीदारी, सहकारी सांस्था णकां वा खाजगी ( मयाथणदत ) प्रमांडळ ह्ाांपैकी कोणत्याही सांघटनेद्रारा केले जातात. 

िी उद्योगाचा कारभार प्रत्यक्षात एका णकां वा जास्त णियाांकडूनच साांभाळण्यात येतो व उद्योग-व्यवसायाच्या भाांडवलामध्ये णियाांचे व्यणक्तगत णकां वा 

सांयकु्त भाांडवल णकमान ५१% असणे गरजेचे असते. 

 एकोणणसाव्या शतकात व णवसाव्या शतकाच्या पवूाथधाथत उद्योगधांद्याांमध्ये णियाांचा वाटा अत्यांत अल्प होता तथाणप णवसाव्या शतकाच्या 

उत्तराधाथत व एकणवसाव्या शतकाच्या प्रारांभी णियाांचा औद्योणगक के्षत्रातील सहभाग अत्यांत वेगाने वाढल्याचे णदसनू येते. सध्या सवथच के्षत्राांत परुुषाांच्या 

बरोबरीने त्या काम करीत असनू औद्योणगक के्षत्रातही त्या मागे नाहीत. भारताच्या तुलनेत यरूोपीय राष्ट्रे, अमेररका, जपान, कोररया, कॅनडा या 

पढुारलेल्या व प्रगत राष्ट्राांतील मणहला औद्योणगक के्षत्रात मोठ्या सांख्येने कायथरत आहते. तेथील अथथव्यवस्था, सामाणजक पररणस्थती, परुुषाांच्या 

बरोबरीने समान दजाथ व वागणकू, णशक्षणाची सांधी आदी अनेक घटक त्यास कारणीभतू आहते. प्रगत राष्ट्रात धलुाई व्यवसाय ( लाँड्री ), सौंदयथसाधना 

कें द्र (ब्यटूी पालथर), बेकरी, गहृोद्योग, हॉटेल, णशक्षण व माणहती-तांत्रञान इ. के्षत्राांत मणहला आपला सहभाग नोंदवीत आहते. सामान्यपणे िी उद्योजक 

णवणशष्ट प्रकारच्या व मयाथणदत उत्पादन करणाऱ् या लघउुद्योग के्षत्रात व्यस्त आहते. 

स्त्री उद्योजकाची काये  

 नवनवीन कल्पनाांचा शोध घेणे, 

  त्यातून व्यावसाणयक सांधी  शोधणे,  

 सांधीची नफ्याच्या दृष्टीने अनकूुलता तपासणे,  

 णनवड करणे, 

  धोका  पत्करणे,  

 उद्योगाची स्थापना करणे, 

  उद्योगास आवश्यक अशा सवथ घटकाांची जमवाजमव करणे,  

 उद्योगाचे व्यवस्थापन, णनयांत्रण व नेततृ्व करणे या बाबींचा समावेश होतो.  

सरकारी पातळीवरून करण्यात येणाऱ्या प्रयतनाांच्या तीन पायऱ् या - 

 यामध्ये ज्या णियाांमध्ये उद्योजक होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रवतृ्ती, पात्रता व महत्त्वाकाांक्षा आहते, अशा णियाांचा शोध घेणे. 

 मलुाखती व णवणवध चाचण्याांच्या माध्यमातून उद्योजकीय योग्यता असलेल्या णियाांची णनवड केल्यानांतर, अशा णियाांना उद्योजकता णवकास 

कायथिमामध्ये रीतसर सहभागी करून घेऊन त्याांना पद्धतशीर प्रणशक्षण देणे आणण 

 उद्योजकतेचे प्रणशक्षण घेतलेल्या णियाांना उद्योग-व्यवसायाची उभारणी करण्यासाठी सवथतोपरी साहाय्य करणे, त्याांना णवणवध यांत्रणाांकडून 

णवत्तीय व इतर मदत णमळवनू देणे. तसेच त्याांच्या अडचणींचे णनराकरण करण्यासाठी मागथदशथन करणे या बाबींचा समावेश होतो.  

स्त्री उद्योजकतेला साहाय्य करणारे घटक- 

 भारतात िी उद्योजकाांची राष्ट्रीय पररषद (इांणडयन काउणन्सल ऑफ णवमेन ऑन्त्रप्रनसथ), तसेच फेडरेशन ऑफ इांणडयन चेंबर ऑफ कॉमसथ अँड 

इांडस्री ( एफ्आयसीसीआय् ) ह्ा सवोच्च व्यावसाणयकाांच्या सांघटना िी उद्योजकाांना साहाय्य करीत आहते.  

 णियाांना णवकास कायथिमामध्ये सवथ पातयायाांवर सहभागी करून घेण्याच्या दृष्टीने णनयोजन मांडळाने णवणवध पांचवाणषथक योजनाांमध्ये आणथथक 

तरतूदीसह उपयकु्त सचूना केलेल्या आहेत.  

 राष्ट्रीयीकृत बँका, णवत्तीय महामांडळ, राज्य औद्योणगक णवकास महामांडळे व णजल्हा उद्योग कें द्र याांच्यामाफथ त िी उद्योजकाांना कजथ, 

अथथसाहाय्य (सबणसडी ), अनदुाने व ताांणत्रक सल्ला उपलब्ध करून णदले जात आहते.  

 आयआ्रडीपी, नाबाडथ, स्टेट बँक, िी–शक्ती योजना, णवमेन णडव्हलेप्मेंट कॉपोरेशन, इांणदरा मणहला कें द्र, राष्ट्रीय मणहला कोश, इांणदरा 

णप्रयदशथनी योजना, मणहला उद्यम व मणहला णवकास णनधी, वणकां ग णवमेन फोरम या शासकीय योजनाांद्रारे िी उद्योजकता वाढीसाठी प्रयत्न केले 

जात आहते. 

स्त्री उद्योजकाांपुढे येणाऱ् या अडचणी व अडथळे 

 परुुषप्रधान सांस्कृती,  

 कौटुांणबक जबाबदाऱ् या,  

 णशक्षणाचा अभाव,  

 अनभुव व माणहती नसणे, 

 आणथथक समस्या, जोखीम न पत्करण्याची मानणसकता,  

 सामाणजक बांधने,  

 रूढी व परांपरा या गोष्टींचा समावेश होतो.  

भारतातील यशस्वी मद्दहला उद्योजक - 
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भारतातही णदवसेंणदवस िी उद्योजकाांचे प्रमाण वाढत आह.े णशक्षणाच्या प्रसारामळेु जगाकडे पाहण्याची नवी दृष्टी व आव्हाने पेलण्यासाठी आवश्यक 

असा आत्मणवर्श्ास या गोष्टी प्रामखु्याने नवीन मणहला उद्योजक णनमाथण होण्यास साहाय्यक ठरत आहते. अन्य उद्योग-व्यवसायाांतून सरुुवात करून 

यशस्वी ठरलेल्या एवढेच नव्हे, तर देश-णवदेशातही नाव कमावणाऱ् या काही भारतीय मणहला उद्योजक पढुील-प्रमाणे :  

1. इांद्रा नूयी  

इांद्रा नयूी या एक व्यावसाणयक मणहला आहते. याांनी पेणप्सकोच्या वाढीसाठी आणण णवस्तारासाठी महत्त्वपणूथ भणूमका बजावली आह.े नयूी याांनी 

पेणप्सकोचे सीईओ आणण अध्यक्ष म्हणून काम केले. आज, त्या Amazon आणण आांतरराष्ट्रीय णिकेट पररषद (ICC) च्या बोडाथवर काम करतात. 

2008 मध्ये, नयूी याांची यएूस-इांणडया णबझनेस कौणन्सलच्या अध्यक्षपदी णनवड झाली. 2009 मध्ये, त्याांना ब्रेंडन वडु इांटरनॅशनलने 'टॉपगन सीईओ' असे 

नाव णदले. 2013 मध्ये त्याांना राष्ट्रपती भवनात भारताचे माजी राष्ट्रपती प्रणव मखुजी याांच्या हस्ते परुस्कार प्रदान करण्यात आला. जगातील 100 

शणक्तशाली मणहलाांच्या यादीत त्या सातत्याने स्थान णमळवत आहते. 2014 मध्ये,  नयुीने फोब्सथच्या जगातील 100 सवाथत शणक्तशाली मणहलाांच्या 

यादीत # 13 वा िमाांक णमळवला. 2015 मध्ये, त्याांनी फॉच्यूथनच्या सवाथत शणक्तशाली मणहलाांच्या यादीत #2 रा िमाांक णमळवला. पनु्हा 2017 मध्ये, 

नयुीने फोब्सथच्या व्यवसायातील 19 सवाथत शणक्तशाली मणहलाांच्या यादीत #2 रा िमाांक णमळवला. 2018मध्ये, त्याांना CEOWORLD माणसकाने 

‘जगातील सवोत्कृष्ट सीईओ’ पैकी एक म्हणनू नाव णदले.  

2. द्दकरण मुझुमदार-शॉ  

णकरण मझुमुदार-शॉ एक भारतीय अब्जाधीश उद्योजक आहते. त्या बांगलोर णस्थत बायोकॉन णलणमटेडच्या अध्यक्षा आणण व्यवस्थापकीय सांचालक 

आहते. त्या इांणडयन इणन्स्टट्यटू ऑफ मॅनेजमेंट, बांगलोरच्या माजी अध्यक्षाही आहते. 1989 मध्ये, मझुमुदार याांना जैवतांत्रञान के्षत्रातील योगदानाबद्दल 

भारत सरकारकडून पद्मश्री णमळाला. 2002 मध्ये, त्याांना वल्डथ इकॉनॉणमक फोरमने टेक्नॉलॉजी पायणनयर म्हणून मान्यता णदली. त्याच वषी, त्याांना 

अन्स्टथ आणण यांग एांटरपे्रन्योर ऑफ द इयर परुस्कार देखील णमळाला. 2005 मध्ये, त्याांना अमेररकन इांणडया फाउांडेशनचा इांणडयन चेंबर ऑफ कॉमसथ 

लाइफटाइम अणचव्हमेंट अवॉडथ आणण कॉपोरेट लीडरणशप अवॉडथ णमळाला. त्याच वषी त्याांना भारत सरकारकडून पद्मभषूण परुस्कारही णमळाला. 2009 

मध्ये, त्याांना प्रादेणशक वाढीसाठी णनक्केई एणशया परुस्कार णमळाला. 2014 मध्ये, त्याांना णवञान आणण रसायनशािातील योगदानासाठी ओथमर सवुणथ 

पदक देण्यात आले. फायनाणन्शअल टाइम्सच्या व्यवसायातील टॉप 50 मणहलाांच्या यादीतही त्या होत्या. 2019 मध्ये, फोब्सथने त्याांना जगातील सवाथत 

शणक्तशाली मणहलाांच्या यादीत # 65 वा िमाांक देवनू सचूीबद्ध केले. 

3. वांदना लुथरा  

वांदना लथुरा या एक प्रणसद्ध भारतीय उद्योजक आहते. त्या VLCC हले्थ केअर णलणमटेडच्या सांस्थापक आहते. त्या ब्यटुी अँड वेलनेस सेक्टर णस्कल 

अँड कौणन्सल (B&WSSC) च्या अध्यक्षा आहते. 2014 मध्ये त्याांची प्रथम या के्षत्राच्या अध्यक्षपदी णनयकु्ती झाली. सौंदयथ उद्योगासाठी कौशल्य 

प्रणशक्षण देणारा हा भारत सरकारचा उपिम आह.े फोब्सथ एणशया 2016 च्या 50 पॉवर णबझनेस वमुनच्या यादीत लुथरा 26 व्या िमाांकावर आह.े 

VLCC हा देशातील सवोत्कृष्ट सौंदयथ आणण आरोग्य सेवा उद्योगाांपैकी एक आह.े दणक्षण आणशया, दणक्षण पवूथ आणशया, GCC प्रदेश आणण पवूथ 

आणिकेतील 13 देशाांमधील 153 शहराांमधील 326 णठकाणी त्याांचे कायथ सरुू आह.े उद्योगात वैद्यकीय व्यावसाणयक, पोषण सल्लागार, 

णफणजओथेरणपस्ट, कॉस्मेटोलॉणजस्ट आणण सौंदयथ व्यावसाणयकाांसह 4000 कमथचारी आहते.  

4. राद्दधका अग्रवाल 

 राणधका अग्रवाल या एक भारतीय उद्योजक आहते आणण इांटरनेट माकेटप्लेस ShopClues च्या सह-सांस्थापक आहते. २०१६ मध्ये आउटलकु 

णबझनेस अवॉड्थसमध्ये त्या आउटलकु णबझनेस वमुन ऑफ वथथची प्राप्तकताथ आहते. त्याच वषी, त्याांना एांटरपे्रन्योर इांणडया अवॉड्थसमध्ये वुमन 

आांत्रपे्रन्योर ऑफ द इयर देखील णमळाला. अग्रवाल याांनी सेंट लईुस येथील वॉणशांग्टन णवद्यापीठातून एमबीए पणूथ केले आणण जाणहरात आणण जनसांपकथ  

या णवषयात पदव्यतु्तर पदवी घेतली.  

 5. वाणी कोला 

वाणी कोला या जगातील सवाथत प्रणसद्ध गुांतवणकूदाराांपैकी एक आहते. त्या एक भारतीय उद्यम भाांडवलदार असनू कलारीच्या सांस्थापक आणण 

व्यवस्थापकीय सांचालक आहते. 2018 आणण 2019 मध्ये भारतीय णबझनेस फॉच्यूथन इांणडया मधील सवाथत शणक्तशाली मणहलाांपैकी एक म्हणूनही 

त्याांची नोंद झाली. वाणीला सवोत्कृष्ट णमडास टच परुस्कार प्रदान करण्यात आला. त्याांना  2014 मध्ये फोब्सथने भारतीय सवाथत शणक्तशाली मणहलाांपैकी 

एक म्हणून देखील ओळखले होते. 2016 मध्ये त्याांना Linkedin's Top Voices म्हणनू ओळखले गेले. 

द्दनष्कषष 

णिया त्याांना हवे ते करू शकतात याचा णजवांत परुावा या उद्योजक आहते. मणहलाांनी केवळ भारतातच नव्ह ेतर आांतरराष्ट्रीय स्तरावरही मोठी कामणगरी 

केली आह.े त्याांची कीती आणण ओळख आज जगासाठी व्यवसायाच्या इणतहासात नोंदली गेली आह.े मणहलाांच्या पढुील णपढ्याांवर त्याांच्या कामाचा 

आणण यशाचा पररणाम होईल.  
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सारांश – वशक्षा एक ऐसा उपकरण ह,ैवजससे आज मवहला समाज में अपनी समान,उपयोगी एििं सशक्त भवूमका दजज करा सकती ह|ै ितजमान समय में 

दवुनया के समस्त शवक्तशाली एििं सम्रद्ध देश वशक्षा के बल पर ही आगे बढ़ रहे ह|ै ितजमान समय में जो मवहला वशवक्षत नही ह,ैउन्हें वशवक्षत कर के 

विकास की मखु्य धारा से जोड़ना हमारा लक्ष्य होना चावहए|     “एक मवहला को वशवक्षत करने का अथज एक पररिार को वशवक्षत करना”जब एक पररिार 

वशवक्षत होता ह,ैतो िह एक समाज को वशवक्षत करने में अहम ् भवूमका वनभाता है|समाज के विकास के वलए एक स्त्री का 

स्िस्थ,खशुहाल,बुवद्धमान,उत्तम,व्यिहार एििं वशवक्षत होना आिश्यक ह|ैजब स्त्री वशवक्षत होती ह,ै उसमें आत्मविश्वास का सिंचार होता ह,ैइसी 

आत्मविश्वास के आधार पर एक मवहला हर के्षत्र में अपना परचम लहलाती है| वशक्षा प्राप्त कर एक नारी अपने आप को सशक्त मानते हुए आत्मविश्वास 

के साथ प्रगवत के पथ पर आगे बड़ती ह,ै और सफलता हावसल करती ह ै| 

प्रस्तावना – मवहला सशवक्तकरण के वलए वशक्षा एक महत्िपणूज साधन है| वशक्षा प्राप्त कर मवहला समाज में अपने अवधकारों के प्रवत आवाज उठा 

सकती है| वशवक्षत होने के कारण आज की मवहलाएिं जागरूक एििं सचेत है| ितजमान समय में ग्रामीण के्षत्रों में भी साक्षरता के प्रवत होड़ मची 

ह|ैराजनीवत,वफल्म,फैशन जगत ने भी उन्हें प्रभावित वकया है|आज की नारी का हर जगह पणूज िचजस्ि है, ऑवफस में,पररिार में, वशक्षा में, फैशन में, यूूँ 

कहना उवचत होगा जीिन के प्रत्येक वियाकलाप में पुरुषो से कदम से कदम वमलाकर आगे चल रही ह|ैवस्त्रयों की वशक्षा के सम्बन्ध में पयाजप्त सधुार 

देखने को वमल रह ेह|ैप्राचीन समय में वस्त्रयों की वशक्षा का स्तर बहुत कम था,परन्तु ितजमान समय में वस्त्रयाूँ वशक्षा के के्षत्र में लगातार आगे बढ़ रही 

ह|ैभारत में िषज 1951 की जनगणना की तुलना में िषज 2011 में मवहलाओ िं की साक्षरता का प्रवतशत बढ़ा है| आज मवहलाएूँ 

सामावजक,व्यिसावयक,राजवनवतक,िैज्ञावनक सभी प्रकार की वशक्षा प्राप्त कर रही ह|ै आज भारत में लगभग 20प्रवतशत मवहलाएूँ न्यावयक सेिा में मवहला 

जज की भवूमका वनभा रही ह|ै स्त्री ने सेना में भी प्रिेश वलया है,मवहला थाने खलु चकेु ह|ै भारत देश की प्रथम पवुलस सेिा अवधकारी श्रीमती वकरण बेदी 

एक जानी-पहचानी हस्ती एििं मवहलाओ िं को इस के्षत्र में प्रिेश करने के वलए उनका आइवडयल ह ै|आज की मवहला वशक्षा प्राप्त कर हर के्षत्र  में अवितीय 

योगदान दे रही ह|ै 

शोध के उदे्दश्य –  

1. मवहला वशक्षा की वस्थवत की जानकारी प्राप्त करना | 

2. भारत में मवहला सशवक्तकरण की जानकारी प्राप्त करना | 

3. मवहला सशवक्तकरण पर वशक्षा के प्रभाि की जानकारी प्राप्त करना | 

4. मवहला सशवक्तकरण के वलए सरकारी योजनाओ िं की जानकारी प्राप्त करना| 

5. वशक्षा एििं सशवक्तकरण में सहसम्बन्ध की जानकारी प्राप्त करना| 

  महहला हशक्षा की हस्थहत की जानकारी 

जनगणना िषज व्यवक्त परुुष मवहलाएिं मवहलाओ िं और परुुषों की साक्षरता दर में अिंतर 

1951 18.33 27.16 8.86 18.30 

1961 28.3 40.4 15.35 25.05 

1971 34.45 45.96 21.97 23.98 

1981 43.57 56.38 29.76 26.62 

1991 52.21 64.13 39.29 24.84 

2001 64.83 75.26 53.67 21.59 

2011 74.04 82.14 65.46 16.68 
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भारतीय समाज में वततमान समय में महहला साक्षरता दर पुरुष साक्षरता दर से पीछे है,वषत 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में केवल 

8.86 प्रहतशत  महहलायें हशहक्षत थी| परन्तु वषत 2011 की जनगणना के आंकड़ो से जानकारी प्राप्त हुई है की 65.46 प्रहतशत  हियााँ 

अध्ययनशील (Educated) है| भारत की महहला हशक्षा दर हवश्व औसत 79.7 प्रहतशत से काफी कम है | ग्रामीण के्षत्रों में लड़कों की तुलना 

में लडहकयां स्कूल कम जाती है, स्कूल जाती भी है तो बीच में ही अपनी हशक्षा छोड देती है| बाहलकाओ ंकी बीच में ही हशक्षा छोड़ने की 

दर की सखं्या काफी हचंतनीय है|                                        भारत में महिला सशहिकरण की जानकारी 

क्रमांक वषत कामकाजी महहला प्रहतशत में 

1 1981 19.6% 

2 1991 23% 

3 2001 39.1% 

 

 

मवहला सशवक्तकरण मतलब मवहलाओ िं की   सामावजक,धावमजक,आवथजक,राजवनवतक,शवक्त में  िवृद्ध  ह|ै भारत में मवहलायें  

मीवडया,कला,सिंस्कृवत,वशक्षा,राजनीवत,विज्ञान ि प्रौद्योवगकी, खेल जगत,सेिा के्षत्र में बढ़-चढ़ कर वहस्सा ले  रही है| 

िषज 1991 से पहले भारत में मवहलाओ िं की वस्थवत बहुत ही दयनीय थी | 1981 की जनगणना के अनुसार हियों की पूरी आबादी की केवल 

19.6% मवहला ही रोजगार में सिंलग्न थी| िषज 1991 की गणना के मतुावबक कामकाजी मवहलाओ िं का प्रवतशत बढ़कर 23% और 2001 की 

जनगणना में यह प्रहतशत बढ़कर 39.1% हो गया है | भारत में कामकाजी मवहलाओ िं की सिंख्या तो बढ़ी ह,ैलेवकन वकसी भी उधोग या प्रवतष्ठान में 

वस्त्रयों की वनणाजयक भवूमका नहीं के बराबर ह|ै 

वशक्षा ग्रहण करने से मवहलाओ िं में सकारात्मक पररितजन देखने को वमले है|मवहला सशवक्तकरण में वशक्षा का महत्िपणूज योगदान ह|ै वशक्षा ग्रहण करने से 

स्त्री के सोचने समझने के स्तर में िवृद्ध हुई ह|ै वशक्षा ने मवहलाओ िं में आत्मविश्वास का सिंचार वकया है,उनके व्यवक्तत्ि में वनखार आया ह ैतथा घर की चार 
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वदिारी से बाहर वनकलकर भी जीिन ह,ै यह मवहलाओ िं ने जाना ह|ैितजमान समय में मवहलाएिं न केिल सामान्य वशक्षा प्राप्त कर रही ह,ै बवल्क राजनीवत 

में, फैशन जगत में, व्यिसाय में,सेना में, वचवकत्सा जगत,खेल जगत में अपनी सफलता के परचम लहला रही है| 

भारत सरकार के िारा मवहला सशवक्तकरण के वलए वनम्न योजनाओ िं  का वियान्ियन वकया जा रहा ह ै–  

1. बेटी बचाओ िं बेटी पढ़ाओ योजना – 22 जनिरी  2015  

2. प्रधानमिंत्री उज्जज्जिला योजना – 1  मई 2016  

3. सकुन्या सम्रधी योजना – 4 वदसिंबर 2014  

4. फ्री वसलाई मशीन योजना – 2022 

5. समथज योजना –20  वदसिंबर 2017  

6. सरुवक्षत माततृ्ि आश्वासन समुन योजना – 10 अक्टूबर  2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

हशक्षा के कारण ही आज की महहलाए ंधाहमतक, सामाहजक,आहथतक, राजहनहतक सभी के्षत्रों में पुरषों के साथ कंधे से कंधा हमलाकर चल 

रही है, और हर के्षत्र में सफलता प्राप्त कर रही है| सामाहजक कुरीहतयों को त्याग कर अपना एवं अपने पररवार का हवकास कर रही है| हशक्षा 

के कारण महहलाओ ंका सशहिकरण हुआ है| हशक्षा प्राप्त करने से बाहलकाओ ंमें अहधक ज्ञान,कौशल , आत्मविश्वास और कायत करने की 

क्षमता में वृहि होती है| हजससे महहला के जीवन में सधुार आता है,और बदले में एक हशहक्षत महहला अपने पररवार के हलए बेहतर 

पोषण,स्वास्थ तथा हशक्षा प्रदान करती है| हशक्षा एक िी को अपने जीवन के महत्वपूणत हनणतय लेने में सक्षम बनाती है | 

हनष्कषत – हशक्षा के कारण आज मवहला समाज में अपनी समान,उपयोगी एििं सशक्त भवूमका दजज करा रही है|वशक्षा प्राप्त कर के मवहला अपने 

अवधकारों के प्रवत जागरूक हुई ह,ै एििं साथ ही ज्ञान,कौशल ,आत्महवश्वाश और कायत करने की क्षमता में वृहि हुई है ,और पुरुषो के साथ कंधे 

से कन्धा हमला कर चल रही है|महहलाओ ंको सशि बनाने के हलए भारत सरकार के द्वारा लगातार हवहभन्न योजनाओ ंका हक्रयान्वयन 

हकया जा रहा है ,और महहलाए इन योजनाओ ंका लाभ उठाके सशि हो रही है|  
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प्रास्तातवक 

         भारतात तितिशाांची सत्ता स्थापन झाल्यानांतर ाऄनेक सामातजक धातमिक सधुारणा घडिनू ाअलेल्या ाअहते त्या सुधारणाांचा ाआततहास भारतातील 

स्त्री जीिनािर होाउ लागला.व्यतिस्िातांत्र्य ाईदारमतिाद या मलू्याांच्या प्रसारामुळे भारतीय समाज जीिनािर ाऄनेक पररितिन होण्यास साहाय्य झाले. 

ाआ.स.1832 साली तिधिा तििाह कायदा ि 18 28 साली सतीबांदी कायदा यामळेु तस्त्रयाांना सामातजक स्िातांत्र्य तमळू लागले. महात्मा फुले पासनू ते 

ाआरािती किे पयंत ाऄनेकाांनी तस्त्रयाांना जगण्याचे हक्क प्राप्त करून तदल.े भारतीय स्िातांत्र्य लढ्यामध्ये राणी लक्ष्मीबााइ, बेगम हजरत महल, ाऄरुणा 

ाऄसफ ाऄली, झलकारीबााइ ाआत्याद्च्या कामतगरी बरोबरच ाऄनेक क्ाांततकारक मतहला ज्यामध्ये कल्पना दत्त, तिना दास,तललातााइ पािील, याांसारख्या 

क्ाांततकारक मतहलाांनी भारतीय स्िातांत्र्य लढ्यामध्ये तजिाची पिाि न करता लढलेल्या ाअहते. त्याांची कामतगरी ही ाईल्लेखनीय ाअह.े ाआ.स.18 85 मध्ये 

सर ाऄलन ह्युम याांनी राष्ट्रसभेच्या ाईद्घािनपर भाषणात  स्त्री सहभागातशिाय कोणतीही राजकीय हक्काची चळिळ यशस्िी होणार नाही याची जाणीि 

ाईपतस्थताांना करून तदली होती.पढेु पांतडता रमाबााइ च्या नेततृ्िाखाली ाऄनेक तस्त्रया राष्ट्रसभेच्या ाऄतधिेशनाला हजर राहू लागल्या पणु्याहून रमाबााइ 

रानडे ि तिदभाितून यशोदाबााइ जोशी याांनी साथ तदली. याच रमाबााइ रानडे याांनी नांतर तस्त्रयाांना मतातधकार तमळािा म्हणनू चळिळ ाईभारली ाऄशा 

ाऄनेक तस्त्रया भारतीय स्िातांत्र्य लढ्यामध्ये लढलेल्या ाअहते त्यामधील ाईल्लखेनीय कामतगरी करणायां क्ाांततकारक स्त्रीयाांच्या कामतगरीचा ाअढािा 

घेण्यात येणार ाअह.े   

 शोध तनबंधाचा उदे्दश 

      भारतीय ाअांदोलन ह ेतस्त्रयाांच्या सहभागातशिाय पणूित्िास जााउ शकणारे नव्हते तस्त्रयाांच्या सहभागाने क्ाांततकारी चळिळीतील ाअांदोलन 

पणूित्िास नेले होते त्याांच्या कायािची ओळख करून देणे 

शोधतनबंधाची व्याप्ती 

         भारतीय स्िातांत्र्य स्िातांत्र्य ाअांदोलन हे सिि समाज घिकाांनी चालिलेले जनाअांदोलन होते. त्यामधील दलुितित क्ाांततकारक तस्त्रयाांच्या 

कामतगरीचा ाअढािा घेण्याचा प्रयत्न प्रस्तुत शोधतनबांधामध्ये केलेला ाअहे. 

सशंोधन पद्धती 

       प्रस्तुत शोधतनबांध कररता सामातजक शासे्त्र सांशोधन पद्धती पैकी िणिनात्मक, तिशे्लषणात्मक,ऐततहातसक िाऄन्िेषणात्मक पद्धतीचा 

ाऄिलांब केला ाअहे.त्याकररता दयु्यम साधनाांच्या ाअधारािर हा शोधतनबांध प्रस्तुत केला जात ाअह.े 

गृतहतके 

  1.भारतीय राष्ट्रीय ाअांदोलन ह ेफि परुुषान्च केलेले नसनू त्यामध्ये क्ाांततकारी तस्त्रयाांचाही सहभाग मोठ्या प्रमाणात होता ह ेशोधणे. 

   2.क्ाांततकारी चळिळीतील स्िदेशी तस्त्रयाांच्या कायािचा ाअढािा घेणे. 

   3.भारतीय स्िातांत्र्य चळिळीत क्ाांततकारी परुुषाांचे जस ेयोगदान ाअहे तसेच स्त्री क्ाांततकारकाांचेही ाअहे.  

 भारतीय स्िातांत्र्य लढ्यातील क्ाांततकारक तस्त्रया: 

     बांगालच्या फाळणीमळेु 1905 मध्ये स्िराज्य,स्िदेशी, राष्ट्रीय तशिण ि बतहष्ट्कार या कायिक्मात बांगाल पांजाब मद्रास ि महाराष्ट्रातील 

जनता सामील झाली राज्यकत्यांची तहांसा ह ेपाप नाही तर मातभृमूीसाठी केलेलां ते पतित्र कतिव्य ाअह ेाऄसे क्ाांततकारकाांना िाित होते त्यामध्ये ाऄनेक 

तस्त्र क्ाांततकारकाांच ेयोगदान तह मोठ्या प्रमाणात ाऄसलेले ाअपल्याला तदसनू येते 

तवना दास: 

      कलकत्त्याच्या सांस्कृत कॉलेजचे प्राचायि िेणीमाधि दास ह ेसभुाष चांद्र बोस याांचे गुरु होते. िेणीमाधि दास याांच्या पोिी तिना दास याांचा 

जन्म झाला. ितडलाांच्या देशभिीचा सांस्कार ततच्यािर झालेला होता. सायमन कतमशनचा ततने मैतत्रणीसह तनषेध नोंदतिला होता. 1928 कााँग्रेसच्या 

ाऄतधिेशनात त्याांनी स्ियांसेतिकेची काम केले होते. तहांदसु्तान ररपतललकन ाऄसोतसएशन च्या त्या एक सदस्य होत्या. कलकत्ता तिद्यापीठाच्या दीिाांत 

समारांभात 10 फेििुारी 132 रोजी ततने पाहू नये गव्हनिर जोक्स याांच्यािर पाच गोळ्या झाडल्या पण ततचा नेम चकुला त्यामळेु ततच्यािर खिला दाखल 

केला गेला. 13 िषांची कठोर तशिा झाली नांतर 1939 मध्ये ततला िमाधान देण्यात ाअले.त्यानांतरही त्या स्िातांत्र्य चळिळीत सहभागी झालेल्या 

होत्या ाआ.स.1940 -51 मध्ये तिधानसभेिर तनिडूनही गेल्या 

 भारत छोडो ाअांदोलनातही सहभाग घेतल्यामळेु ाऄनेकदा त्याांना तुरुां गिास भोगािा लागला. स्िातांत्र्यानांतर लेतखका ि मजरू नेत्या म्हणनू त्या 

नािारूपास ाअलेल्या होत्या. 
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प्रीतीलता वड्डेदार: 

      भारतातील तितिध शहरात यरुोतपयन क्लब ाऄसत भारतीयाच ेशोषण करणारे तितिश ाऄतधकारी तेथे करमणकू करत ाऄसत. कलकत्ता 

शहरात ही ाऄसाच एक क्लब होता. त्या क्लब िर 24 सप्िेंबर 1932 रोजी परुुषी पोषाख घालनू कलकत्ता तिद्यापीठाची पदिी घेत ाऄसलेल्या त्या 

प्रीतीलता तिांडेदार या स्त्रीने बॉम्बफेक केला. त्यातठकाणी काडतुसे, तपस्तुलाच्या गोळ्या ि कागदपत्र े तमळाली त्यात यरुोतपयनाांना ठार मारण्याचे 

ाअव्हान करण्यात ाअले होते. प्रीतीलतान े तचतगाि येथील रेल्िे क्लब िर केलेल्या एका हल्ल्यात यरुोतपयन मतहला ठार झाली ि 13 ाआांग्रज जखमी 

झाल.े जखमी झालेल्या  प्रीतीलता िड्डेदारने पोतलसाांच्या तालयात जाण्यापेिा सायनााइड खााउन शहीद झाली. त्या भारताच्या पतहल्या स्त्री हुतात्मा 

होत्या.ती ाअाइितडलाांची एकुलती एक कन्या होती. मायभतूमसाठी बतलदान तदल्याचा ाऄतभमान ाअाइ ितडलाांना ाऄतभमान िाित होता. 

कल्पना दत्त: 

बांगालच्या सपु्रतसद्ध मतहला क्ाांततकारक गािाांमधील श्रीपरू गािातील िजनदार घराण्यात जन्म झाला. त्याांचे िैज्ञातनक होण्याच े स्िप्न 

होते.कलकत्त्याच्या पॅथर महातिद्यालयात प्रिेश घेतला होता. स्त्रीसांघ या सांघिनेत त्याांनी कायििाही केली.गाांधीज्च े तत्त्िज्ञान त्याांना पसांत नव्हते.  

क्ाांततकायािने प्रोत्सातहत झालेल्या कल्पना ि प्रीती या दोघ्नी बॉम्ब तयार करण्याचे प्रतशिण घेतल.ेस्िातांत्र्याच्या प्राप्तीसाठी ससुांघतित दहशतिादच 

ाईपयोगी पडतो ाऄशी त्याांची श्रद्धा होती. क्ाांततकारी कायाितील त्याांच्या सहभागा सांबांधी ततच ेकुिुांबही ाऄनतभज्ञ होते. कलेक्िरला ठार मारण्याचा प्रयत्न 

फसला त्यामळेु तीला 1933 मध्ये त्याांना जन्मठेपेची तशिा ठोठािण्यात ाअली. पढेु 1937 मध्ये महात्मा गाांधी ि रि्द्रनाथ िागोर याांच्या प्रयत्नामळेु 

त्याांची तुरुां गातून सिुका झाली. पढेु भारतीय कम्यतुनस्ि पिात त्याांनी काही काळ काम केल.े 1995 मध्ये त्याांचे तनधन झाल.े 

ज्योतीतकरण दत्त: 

महातिद्यालयामध्ये ाऄसताना क्ाांततकारकाांना तपस्तूल पोचतिण्याचे काम त्या करीत ाऄसत. 1931 मध्ये पोलीस तपासात तपस्तूल बॉम्ब 

िगैरे सातहत्य ततच्याकडे सापडल ेम्हणनू चार िषािची तुरुां गिासाची तशिा झालेली होती. 

लीलाताई पाटील: 

   क्ाांतततसांह नाना पािील याांच्या नेततृ्िाखाली सरुू ाऄसलेल्या सातारच्या प्रती सरकारच्या चळिळीत त्याांचा सहभाग होता. ाऄमळनेर 

कचेरीिर त्याांनी मोचाि नेला होता. पोतलसाांनी केलेल्या हाणामारीत त्याांचा गभिपात झाला.त्यानांतर त्याांना पढेु येरिडा जेलमध्ये ठेिण्यात 

ाअले.कुां डलीतील तस्त्रयाांच्या क्ाांततकारी दलाचे नेततृ्ि करून तुफान सेनेत तस्त्रयाांना लढण्याचे प्रतशिण तदल ेपढेु त्या 1972मध्ये  तशांदखेड मतदार 

सांघातून तिधानसभेिर तनिडून गेल्या होत्या. 

 शांती घोष सतूनती चौधरी: 

या शाळकरी मलुी होत्या तशिण घेत ाऄसतानाच त्या क्ाांततकायाित सहभागी झाल्या होत्या. तजल्हा मॅतजस्रेि थ्री जी. बी. याांच्या घरी ाऄजि 

घेाउन गेल्या ाऄजि िाचत ाऄसताना दोघ्नी त्याांच्यािर गोळ्या झाडल्या.तेव्हा त्याांचे िय फि 13 िषािचे होते.त्याच्यािर खिला चालिण्यात ाअला ि 

त्याांना ाअठ िषािची सिमजरुीची तशिा झाली. 

राजमती पाटील: 

या साांगली तजल्ह्यातील ऐतिडे बुदु्रक या गािच्या जैन समाजातील होत्या. त्या ाऄततशय धाडशी ि तनडर होत्या सातिीत ाऄसतानाच 9 

ऑगस्ि 1942 रोजी सोलापरू येथे क्ाांततकारकाांच्या मदतीने त्याांनी झेंडा फडकिला होता. त्याबद्दल त्याांना पणु्याच्या येरिडा तुरुां गात ठेिण्यात ाअले. 

येरिडा येथे त्याांना राष्ट्रीय स्तरािरील क्ाांततकारक स्त्रीयाांचा सहिास लाभला. त्यानांतर त्याांची सिुका झाली त्यानांतर साांगली तजल्ह्यातील प्रततसरकार 

चळिळीत त्याांनी सहभाग घेत धळेु खतजना लतुित तही त्याांचा सहभाग होता.धुळे नांतर राजमती ने स्िताः क्ाांततकारकाांचा गि तयार केला त्यासोबत त्या 

स्िताः नेततृ्ि करत क्ाांतीकारकाांना शस्त्रासे्त्र परुिण्याचे काम त्याांनी केल.े 1942 ते 1947 पयंत भतूमगत कायि केल.े क्ाांतततसांह नाना पािील याांच्या 

सिुकेतही त्याांचा सहभाग ाऄततशय मोलाचा होता. 

राणी गायडीन्नल्लू: 

सतिनय कायदेभांगाच्या चळिळीत मतणपरू मधील राणी गुतडया लोने सहभाग घेतला होता.ियाच्या 13व्या िषीच ततने ाअांदोलनात सहभाग 

नोंदिला होता. मतणपरूमधील नागाांचे नेततृ्ि स्िीकारून सशस्त्र लढा पढेु चालचू ठेिला. ऑक्िोबर 1932 मध्ये त्याांना पकडण्यात ाअले. तेव्हा 

भारताला स्िातांत्र्य 15 ऑगस्ि 19 47 स्िातांत्र्यानांतर त्याांची सिुका करण्यात ाअली. 

तनष्कषष, 

1.भारतीय राष्ट्रीय ाअांदोलन ह ेक्ाांततकारी तस्त्रयाांच्या सहभागाने पणूि झाल ेहोते 

2.भारतीय राष्ट्रीय ाअांदोलनामध्ये समाजातील तळागाळातील ाऄनेक तस्त्रयाांनी ाअपला सहभाग नोंदतिला होता 

3भारतातील ाऄनेक राज्यातील तस्त्रयाांचा या ाअांदोलनामध्ये सहभागी होता 

4.भारतीय राष्ट्रीय ाअांदोलनामध्ये क्ाांती कायािने प्रभातित होाउन ाऄनेक तस्त्रयाांनी ाअपल्या तजिाची पिाि न करता पान ेलढल्या एिढेच नव्हे तर 

ाऄनेकाांनी ाअपल्या प्राणाचे बतलदान तदल.े 
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डॉ. सजंीवनी चंद्रशेखर बारहाते 

 

 

सारांश, 

    भारतीय राष्ट्रीय ाअांदोलनामध्ये भारतीय समाजातील ाऄनेक घिकाांनी ाअपला सहभाग घेतलेला होता त्यामळेु ही चळिळ जनतेची चळिळ म्हणनू 

ओळखली जाते. या चळिळीमध्ये समाजातील दीनदतलत ि पददतलत समाजाबरोबरच तस्त्रयाांचाही सहभाग ाऄततशय मोलाचा होता.त्यामध्ये 

तप्रतीलाता तिडेंदार, सशुीला दीदी घोष, कल्पना दत्त, लतलतााइ पािील यासारख्या ाऄनेक तस्त्रयाांनी सहभाग घेाउन भारतीय स्िातांत्र्यलढा पणूित्िास 

नेलेला तदसनू येतो. 
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सारांश :- 

धमाथतील िा क वनयमािंमळेु अगोदर  अवतशय मयाथवदत झालेले वस्त्रयािं े िीिन ह े पुरुषप्रधान सिंस्कृवत ि परुुषी मानवसकतेमळेु 

तयािंच्यािरील कठोर बिंधने आवण वनयमाद्वारे वनयिंवित करण्यात आले. या परुुषी मानवसकतेने वस्त्रयािं े स्िातिंत्र्य ि वत े हक्क नाकारले. तया ा गिंभीर 

पररणाम हा स्त्री िीिनािर पडून आिही कौटुिंवबक, सामाविक, आवथथक, सािंस्कृवतक ि रािकीय इ. अशा सिथ  के्षिातून वस्त्रयािं े प्र िंड प्रमाणात हनन 

होतािंना वदसते. आि मानिी िीिना ी सिथ  के्षिे नेिदीपक अशा प्रगतीने ढिळून वनघालेली असतािंना वस्त्रयािंच्या अवधकारा ी, स्िातिंत्र्या ी, तयािंच्या 

प्रगती ी भाषा बोलली िाते पण िास्तविक पाहता आिही परुुषप्रधान सिंस्कृतीत माि वस्त्रयािंना दयु्यम स्थान वदले िात असल्या े प्रतययास येते. या 

वस्थतीत आमलुाग्र बदल घडविण्याच्या अनषुिंगाने स्त्री- परुुष असा होणारा भेद दरू करून वस्त्रयािंच्या प्रगतीसाठी पोषक िातािरणा ी वनवमथती करण्याच्या 

व्यापक दृष्टीकोनातून स्त्री सबलीकरणाच्या प्रवियेला गती वमळणे िमप्राप्त ठरते. समािात मवहलािंना न्याय, हक्क, प्रवतष्ठा प्राप्तीसाठी ि तयािं ा 

सामाविक, आवथथक ि रािकीय विकास साधण्यासाठी आि स्त्री सक्षमीकरणा ी आिश्यकता आहे आवण सक्षमीकरणा ी ही प्रविया परुुषप्रधान 

सिंस्कृवततील परुुषी ि थस्िा ी मानवसकता दरू करून  पणूथ होणे हे उव त ठरणार आह.े परुुषप्रधान सिंस्कृवत ा अतयावधक प्रभाि हा शहरी भागाच्या 

तुलनेत ग्रामीण भागात अवधक आह.े ग्रामीण भागात आवथथक, रािकीय, सामाविक, शैक्षवणक इ. के्षिातील वस्त्रयािं े स्थान ह ेगौण असल्या े वनदशथनास 

येते. ग्रामीण समािातील अिंधश्रद्धा, अवशवक्षतपणा, रोिगारा ी अपरुी व्यिस्था, स्त्रीयािरील विविध बिंधने ि कौटुिंवबक वहिंसा ार इ. अशा समस्यािंमळेु 

वस्त्रयािंच्या िीिनातील पररितथना ा मागथ हा अवधक  खडतर होतािंना वदसते. या वस्थतीत सकारातमक पररितथन घडिनू आणण्यासाठी स्त्री सबलीकरना े 

महत्त्ि  अनन्यसाधारण ठरते.  

बीजशब्द :-  

परुुषी मानवसकता,  ालीरीती, ग्रामीण समाि, कायथके्षि, बिंधने, शोषण, पररितथन.  

प्रस्िावना :-  

परुुषाने सिथि असािे आवण स्त्रीने कोठे  नसािे, तुमच्या माततृिाला मान पण स्त्रीतिाला नसणे अशा अनेक खळु ट  ालीरीती धमथग्रिंथातून 

तयार झाल्या. या  ालीरीतींना पढेु िाऊन वनयमािं े स्िरूप आले आवण या वनयमाद्वारे  वस्त्रयािं े िीिन वनयिंवित केल्या िाऊ लागले. याप्रकारे वस्त्रया 

सामाविक शोषणाला बळी पडू लागल्या ि वस्त्रयािं े शोषण सरुु झाले. अशा वस्थतीत परुुषप्रधान सिंस्कृतीतील परुुषी मानवसकतेने वस्त्रयािंिरील बिंधने 

अवधक कठोर करून स्त्री िीिना ी सामाविक, आवथथक, रािकीय, सािंस्कृवतक  ौकट सिंकुव त ि सीवमत केली. स्त्रीला गुलाम, दासी, उपभोगा े साधन 

माननू सतीप्रथा, केशिपन, बालवििाह इ. अशा अघोरी प्रथािंच्या नािाखाली स्त्री े िीिन नरकमय झाले. वत े कायथके्षि ह े मयाथवदत म्हणण्यापेक्षा 

बिंवदस्त करण्यात आले. कोणतयाही वनणथयात स्ितः े मत मािंडण्या ा अवधकार नसतािंना  अनेक िा क बिंधनाला तीला सामोरे िािे लागले. 

समािविकासाच्या प्रतयेक टप्पप्पयात तीला वतच्या वििीध अवधकारापासनू ििंव त ठेिण्यात आले ि अशा पद्धतीने ती दिाथहीन िीिना ी िाटेकरी झाली. 

कोणतयाही पररवस्थतीत वस्त्रयािंना स्िातिंत्र्य देणे हे समािाला विघातक आहे ही वशकिणकू गेली वकतयेक शतके समािाच्या हाडामासात वखळली आह.े 

तया ा  पररणाम म्हणून आिही कौटुिंवबक, सामाविक, आवथथक, सािंस्कृवतक ि रािकीय इ. अशा सिथ  के्षिातून वस्त्रयािं े प्र िंड प्रमाणात हनन होत 

आह.े अशा पररवस्थतीत वतच्यािरील अन्याय दरू व्हािा, तीला वत े नैसवगथक अवधकार ि न्याय, स्िातिंत्र्य, समता, बिंधतुा या मलु्यािं ी उपलब्धता करून 

पोषक िातािरणाच्या वनवमथतीसाठी स्त्री सबलीकरणाच्या विषयािर   ाथ करणे िमप्राप्त ठरते. 

िषाथनिुषे अवस्मता नाकारलेला मानिी िगथ म्हणनू स्त्री ी वस्थती वह फार दयनीय होती. तयािं ा मनषु्य प्राण्यात िन्म होऊन सदु्धा माणसा े 

िीिन िगता येत नव्हते. विवशष्ठ मयाथदेत  वत े कायथके्षि ठरविण्यात येऊन अनेक बिंधने वतच्यािर लादण्यात आलेली होती. धमाथच्या ि व्यिस्थेच्या 

नािािर तर प्रा ीन काळापासनू  अनेक बिंधनात वस्त्रयािंना िखडून ठेिण्यात आले होते. स्त्री ही कधीही स्ितिंि राहण्यास योग्य नाही म्हणनू वतच्या 

रक्षणा ी िबाबदारी बालपणी वपतयािर, तरुणपणात पतीिर तर वतच्या िदृ्धािस्थेत वतच्या मलुािर देण्यात येऊन एकिं दरीत तीला या सिाांच्या वनयिंिणात 

ठेिण्यात आले. परुुषाने सिथि असािे माि स्त्रीने कोठे  नसािे अशा विव ि  ालीरीती धमथग्रिंथातून तयार झाल्या या  ावलरीती े पढेु िाऊन वनयम 

तयार करण्यात आले ि या वनयमािंनी समािातील समस्त वस्त्रयािं े िीिन वनयिंवित केल्या िाऊ लागले. याप्रकारे वस्त्रया सामाविक शोषणाला बळी पडू 

लागल्या ि वस्त्रयािं े शोषण सरुु झाले.  

आिही परुुषप्रधान सिंस्कृवत ा पररपाक असलेला वलिंगभेद ि तया आधारािर होणारा स्त्री आवण पुरुष असा भेदभाि ह्या ा माणसाच्या 

िागणकुीिर खोलिर प्रभाि पडलेला वदसतो. स्त्रीति आवण परुुषतिाच्या रुढ कल्पना ह्या वस्त्रया ि परुुष यािं ी  ौकट ठरिनू तयािंना एकमेकाविरुद्ध उभे 

करतात. वस्त्रयािंनी सिाथसोबत िळुिनू घेण्याबरोबर  वतने नम्र असािे, आज्ञाधारक असािे ि एकूण  ती सहनशील असािी अशी अपेक्षा केली िाते. 

अशात  एखादी स्त्री िोरिोरात बोलली, हसली, तर वतच्याकडे परुुषी म्हणनू बवघतले िाते. घरकाम या प्रमखु िबाबदारीबरोबर  बाहरेच्या िगातही 

वस्त्रयािंना बहुतेकदा स्ियिंपाक, वशिनकाम, घरसफाई, स्िागवतका, वशवक्षका, नसथ इ. अशा घरकामाशी वनगडीत िा घरकामा ी विस्ताररत कामे सोपविली 

िातात. एकूण  परुुषप्रधान समािात अवधकाराच्या अनुषिंगाने वस्त्रयािंना परुुषािंच्या  तुलनेत गौण स्थान देऊन परुुषािंना झुकते माप देण्यात येते. तयामळेु 

वस्त्रयािंना पक्षपाताला तोंड द्यािे लागते. परुुष हा कुटुिंब प्रमखु असतािंना  मालमते्त ा मालकी हक्क हा परुुषा ा , वपतिृिंशीय व्यिस्था, वस्त्रयािंनी सासरी 
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िाणे ि एकूण  कुटुिंबातील परुुषािं े ि थस्ि ह्या सामाविक प्रविया आपली समािव्यिस्था परुुषप्रधान असल्या े दशथितात. या व्यिस्थेत वस्त्रयािंना 

दयु्यम स्थान वमळत असल्यामळेु तयािंना विविध अतया ारािंना तोंड द्यािे लागते.   

आधवुनक समािव्यिस्थेतही या परुुषी मानवसकते े ि थस्ि कमी झालेले नसनू तया े प्रस्थ समािात घडणाऱ्या विविध घटना 

घडामोडीिरून  आिही कमी अवधक प्रमाणात वटकून असल्या े प्रतययास येते. विकासरूपी रथा ा एक  ाक, परुुषा े आधथ अिंग इ. अशा अनेक 

उपमा देऊन वत ा गौरिही समािात केला िातो. माि समािातील परुुषािंच्या ि थस्िामळेु पररवस्थती िेगळी  असनू यात वस्त्रयािं े स्थान ह ेदयु्यम  

मानले िाते. अिनूही कुटुिंबात मलुगी िन्माला येणे ही बाब व िंतािनक  मानली िाते. अिनूही विविध समािात मलुीं े वशक्षण, वत े आरोग्य वतच्या 

गरिा ि एकूण  वत े सिंगोपन यात मुलािंच्या तुलनेत वतच्याकडे कमी लक्ष पुरविण्यात येते. तयात  एक स्त्री म्हणनू वत े हक्क डािलतािंना  तीला 

वमळणाऱ्या सिंधीही नाकारल्या िातात. यातून  स्त्री आवण परुुष यािंच्यातील विषमते ी दरी प्रकषाथने िाणिते. ही  दरी कायमस्िरूपी वमटविण्यासाठी ि 

वस्त्रयािं े वहतसिंबिंध ह्यािं ी िोपासिंना करण्यासाठी स्त्री सक्षमीकरणा ी गरि प्रकषाथने िाणिते. िास्तविक पाहता  स्त्री सबलीकरण हा विषय वस्त्रयािंच्या 

वहतसबिंधापरुता  मयाथवदत नसनू समस्त मानि मकु्तीच्या दृष्टीने अतयिंत महतिा ा आह.े समािात मवहलािंना न्याय, हक्क, प्रवतष्ठा प्राप्तीसाठी ि तयािं ा 

सामाविक, आवथथक ि रािकीय विकास साधण्यासाठी आि स्त्री सक्षमीकरणा ी आिश्यकता आह ेआवण सक्षमीकरणा ी ही प्रविया परुुषप्रधान 

सिंस्कृवततील परुुषी ि थस्िा ी मानवसकता दरू करून  पणूथ होणे ह ेउव त ठरणार आह.े  

वस्त्रयािं े िीिनमान उिं ािण्याकडे दलुथक्ष करणे, तयािं े राहणीमान तसे  तयािं े आरोग्य यातील वनष्काळिी, तयािंना वहनतिा ी िागणकू देऊन 

तयािं ा छ्ळ ि अतया ार करणे ि स्त्री-परुुष समते ा विरोध करुन वतच्या अवस्ततिाला आिाहन देणे अशा अनेक बाबी वस्त्रयािंच्या सिाांगीण विकासात 

प्रमखु अडथळा ठरतात. या अनषुिंगाने स्त्री- परुुष असा भेद दरू करून वस्त्रयािंच्या प्रगतीस पोषक िातािरणा ी वनवमथती आवण तयािं े ससुिं ालन करणे ि 

लैंवगक समानतेद्वारे समािा े सिंतलुन साधने यासाठी परुोगामी आवण वििेकी समािाने बाळगलेला दृष्टीकोन, केलेली कृती यािं ा समचु् य म्हणिे 

मवहला सबलीकरण होय. समािात वस्त्रयािंिर िो अन्याय अतया ार केला िातो तो अन्याय दरू करण्या ा कृतीशील प्रयतन म्हणिे स्त्री सबलीकरण होय. 

एकूण  सबलीकरण म्हणिे वस्त्रयािंना मानिी िीिनाच्या सिथ के्षिामध्ये स्िािलिंबी बनविणे होय. वस्त्रयािंना तयािंच्या हक्का ी उपलब्धता करून देिनू 

तयािंच्या विकासासाठी नेहमी कटीबद्द राहून तयास पोषक िातािरणा ी वनवमथती करणे असा स्त्री सबलीकरणा ा अथथ होतो.  

आि िगात लोकशाही शासना ी िाढत  ाललेली लोकवप्रयता, उदारमतिावद वि ारािं ी पेरणी, विज्ञान ि तिंिज्ञानातील निनिीन शोध इ. 

 ा मानिी िीिनाच्या सिथ  के्षिािर व्यापक प्रभाि पडलेला आह.े यातून  समािात होत असलेली िाणीि िागतृी, वस्त्रयािं ी विविध के्षिातील 

भवूमका ि वस्त्रयािं ी प्रगती आवण एकूण  वत े िीिनमान उिं ािनू वतच्या सिंरक्षणाथथ शासनस्तरािरून िेळोिेळी करण्यात आलेल्या कायद्यािंनी 

महतिा ी भवूमका साकारलेली आह.े असे असतािंनाही वस्त्रयािंना वदले िाणारे स्थान यात अपेवक्षतररतया बदल घडून आलेला वदसत नाही. आि 

वस्त्रयािंच्या अवधकारा ी, स्िातिंत्र्या ी, तयािंच्या प्रगती ी भाषा बोलली िाते पण िास्तविक पाहता आिही परुुषप्रधान सिंस्कृतीत माि वस्त्रयािंना दयु्यम 

स्थान वदले िात असल्या े वदसून येते. आिही अनेक कुटुिंबात मलुगी िन्माला आली की, तीला मलुाच्या तुलनेत कमी महति वदले िाते. तीला िेगळी 

िागणकू देण्या ी सरुुिात ही वतच्या घरातून  होत असते. एक मलुगी म्हणनू वतने काय करािे ि काय करू नये या ा िेळापिक  िण ूवतच्या समोर 

मािंडला िातो. आि वतने स्ितः े अवस्तति सिथ  के्षिात वसध्द करून, परुुषाच्या खािंद्याला खािंदा लािनू वकिं बहुना तयालाही मागे टाकत स्त्री ी महती 

पटिनू देत असतािंनाही परुुषी अहिंपणामळेु तीला अनेक अड णी ा सामना करािा लागत असतो तयामळेु  लोकािंच्या या मानवसकतेत बदल 

होण्याच्या गरिेतून  आि वस्त्रयािं े सबलीकरण होणे िमप्राप्त ठरते. 

परुुषप्रधान सिंस्कृती ा प्रभाि हा शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील समाििीिनािर अवधक खोलिर पडलेला आढळतो. ग्रामीण 

भागात आवथथक, रािकीय, सामाविक, शैक्षवणक इ. के्षिातील वस्त्रयािं े स्थान हे गौण असल्या े वनदशथनास येते. एकीकडे वनकालाच्या टक्केिारीत 

मलुािंना मागे टाकत मलुी ह्या यश सिंपादन करीत असतािंना वदसतात तर गािात मलुींच्या वशक्षणविषयक प्रगती े व ि वनराशािनक आह.े  मलुीं े 

वशक्षण अध्याथत  थािंबविणे, नापास झाले असता वशक्षण बिंद करणे इ. अशा नकारातमक बाबी बरोबर  ग्रामीण भागातील मलुी महाविद्यालयीन 

वशक्षणापासून ििंव त असतािंना वदसतात. अशात  रोिगाराच्या के्षिातही वस्त्रयािंच्या अवधकारा े हनन होतािंना वदसते. समान काम करूनही तया ा 

समान मोबदला न देता परुुषािंच्या तुलनेत वस्त्रयािंना वमळणाऱ्या मिरुीत तफाित असलेली वदसते. या ा पररणाम म्हणिे आिही ग्रामीण भागातील 

मवहलािंना आवथथक दबुथलते े वशकार होणे भाग पडत असते. ग्रामीण भागात वस्त्रयािंच्या रािकीय के्षिातील प्रगती े व िही काही समाधानकारक 

असल्या े प्रतययास येत नाही. वस्त्रयािंना समान रािकीय सहभाग नोंदविता यािा, तयािंच्या नेततृि गुणािं ा विकास व्हािा याकररता ७३ िी घटना दरुुस्ती 

महत्त्िपणूथ ठरली. या घटना दरुुस्तीद्वारे वस्त्रयािंना स्थावनक स्तरािरील रािकीय प्रवियेत ३३ टक्के आरक्षणा ी सोय करण्यात आली. आि ह ेआरक्षण 

५० टक्के पयांत झालेले आह.े ही बाब स्त्री सक्षमीकरणाच्या अनषुिंगाने अतयिंत महतिपणूथ आहे. या आरक्षणा ा उव त लाभ उठिीत अनेक वस्त्रयािंनी 

स्ितः े नेततृि वसध्द केलेले असतािंना  दसुरीकडे माि तयािंच्या रािकीय पदा ा लाभ हा कुटुिंबातील परुुष व्यक्ती घेतािंना वदसतो. स्त्री ही पदािर 

विरािमान असनूही ती ी भवूमका पडद्याआड परुुष िटिीत असतो. तयामळेु वतच्या नेततृिाला पावहिे तेिढा िाि वमळत नाही. एकीकडे वत े कायथ हे 

कौतुकास्पद असले तरी सदु्धा तया कायाथ ी दखल घेण्याऐििी वतच्या मागाथत अडथळे वनमाथण केले िातात. ह्या बाबी वितक्या व िंतािनक आहते 

वततक्या  वस्त्रयािं े अवस्तति नाकारणाऱ्या आहते. 

परुुषप्रधान सिंस्कृवत ा अतयावधक प्रभाि असलेल्या ग्रामीण भागात वस्त्रयािंना रािकीय के्षिाप्रमाणे  सामाविक ि आवथथक या के्षिातही 

दयु्यम भवूमका िटिािी लागत असल्या े प्रतययास येते. शेती, मिरुी, दगु्धव्यिसाय इ. के्षिात काम करीत असतािंना वस्त्रयािंच्या कामा े मोिमाप कधी  

होत नसते. अशात  ग्रामीण समािातील अिंधश्रद्धा, अवशवक्षतपणा, रोिगारा ी अपरुी व्यिस्था, स्त्रीयािरील विविध बिंधने ि कौटुिंवबक वहिंसा ार इ. 

अशा समस्यािंमळेु वस्त्रयािंच्या िीिनातील पररितथना ा मागथ हा अवधक  खडतर होतािंना वदसते. विशेष म्हणिे याबाबत कोणीही समोर येऊन बोलण्या े 

धाडस करीत नाही वकिं िा  तयािंच्या अवधकारािंसाठी कोणीही आिंदोलना ी भाषासदु्धा करीत नाही. तयामळेु स्ितःिर होणारा अन्याय, अतया ार हा 
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वस्त्रयािंना मकुाट्याने सहन करािा लागत असतो. या वस्थतीत सकारातमक पररितथन घडिनू आणण्यासाठी स्त्री सबलीकरना े महत्त्ि अनन्यसाधारण 

ठरते.  

तनष्कषष :-  

समाि हा साततयाने बदलत असतो आवण तया बदला े पडसादही मवहलािंच्या िीिनमानािर होत असतािंना वदसतात. काळाच्या ओघात 

समाििीिनात झालेला बदल ि या बदलला सकारातमक प्रवतसाद देत स्त्रीयािंनी मानिी िीिनाच्या सिथ  के्षिामध्ये स्ितः े कतुथति वसध्द केले आहे. 

असे असतािंनाही पुरुषप्रधान सिंस्कृतीत मवहलािंकडे, तयािंच्या अवधकारािंकडे, व्यक्तीस्िातिंत्र्याकडे पाहण्या ा दृष्टीकोन माि अिनूही सिंकु ीत आहे. 

समािात आिही परुुषािंच्या ि थस्िामळेु वस्त्रयािंना दयु्यम वठकाणी  ठेिण्या ा कयास  ालत असतो. अथाथत  आधवुनक यगुातही परुुष ि थस्िा ी 

मानवसकता पणूथतः सिंपलेली वदसत नाही. तयामळेु  परुुषी ि थस्ि असलेली मानवसकता आवण तयातून िन्मास आलेली सामाविक असमानता, 

कौटुिंवबक वहिंसा, अन्याय-अतया ार, आवथथक परािलिंवबति यातून वस्त्रयािं ी सटुका व्हाय ी असेल तर प्रतयेक स्त्रीने आपण स्त्री आहोत या 

आतमग्लानीमध्ये न राहता आपण सक्षम आहोत हा वि ार अिंगी बाळगला पावहिे. कदाव त हा  वि ार म्हणिे  स्त्री सबलीकरणा ा सकारातमक 

प्रयास होऊ शकतो. या प्रयासातून  परुुषी मानवसकतेला खऱ्या अथाथने हादरे बसून स्त्री सक्षमीकरणा ी प्रविया गवतमान होईल.  
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efgyk ;k ‘kCnkcjkscj izse] oklY;] Lusg] eerk ;k Hkkouk leksj ;srkr- i.k R;kpcjkscj ‘kDrhlaiUu 

L=hgh leksj mHkh jgkrs- dkj.k vkrk L=hgh vcyk jkfgysyh ukgh- rh lcykgh >kysyh vkgs- ,dfolkO;k 

‘krdkr L=hus Lorph ‘kDrh vksG[kyh vkgs- rh vkiY;k vf/kdkjklkBh >xM.ksgh f’kdyh vkgs- vktP;k 

L=hus fl/n dsy s vkgs] dh R;k ,desdkaP;k ‘k=w ukghr rj lgdkjh vkgsr- L=h l’kDr vkgs- vkf.k frP;k 

‘kDrhph vfHkO;Drh ;kizdkjs ikgko;kl feGr vkgs- L=h&Hkzq.k gR;sP;k dyafdr xks”Vh vusdnk ,sdkO;kl 

feGrkr- R;kposGh lektkr eqyhauk tUe nsÅu izlUui.ks lkHkkaG.kkjh vkbZns[khy ikgko;kl feGr vkgs- v’kh 

cjhp’kh dqVaqcs vkiY;k toGikl lkiMrhy dh T;kauk QDr ,dp eqyxh vkgs fdaok nks?khgh eqyhp vkgsr- 

vkf.k R;k vkbZ&ofMykaP;k ykMD;k vkgsr- R;k vkbZ&ofMykaphgh dkGth ?ksr vkgsr-
1
 

 18 ekpZ 1871 jksth Ýkalhlh lSU; Økarhr tsOgk lSfudkauk iWjhlP;k tursoj xksGîkk >kG.;kpk 

vkns’k feGkyk] rsOgk L=h la?kVukauh R;kyk Fkkacfoys- ;kosGh 10 gtkj L=h;k iq:”kkaizek.ks y<Y;k gksR;k- ;k 

njE;ku baXyaM] teZuh] Ýkal ;sFks cÚ;k fL=;k mPp f’k{k.k ?ksÅu iq<s vkY;k o R;kauh lkekftd vkanksyukr 

Hkkx ?ksryk- 1869 lkyh ^gsx* ;sFks fL=;kaph ;q/nfojks/kkr vkarjjk”Vªh; ifj”kn >kyh- 1910 lkyh ,d 

lektoknh L=h ifj”kn >kyh- ;k ifj”knsr 8 ekpZ gk fnol efgyk la?k”kkZP;k Lo:ikr fLodkj.;kr vkyk- 8 

ekpZ 1913 jksth >kj’kkgh fojks/kkr fL=;kauh jLR;koj ,d tqywl dk<yk- vkf.k ;q/nfojks/kh ?kks”k.kk dsY;k- 

1914 jksth cfyZu ;sFks jkstk yXysacxZP;k vVd fojks/kkr iWjhl ;sFkhy fL=;kauh izn’kZu dsys- 

 ifgY;k egk;q/nkuarj L=h vkanksyukauk xrh vkyh- ekpZ 1923 lkyh gtkjks fL=;kauh iWjhlP;k 

jLR;koj fun’kZus dsyh- i.k fgVyjP;k dkGkr lxG;kalkscr fL=;kauhgh vkiys Lokra«; xekoys- 1936 lkyh 

QWfl>eP;k fojks/kkr gtkjks LiWfu’k fL=;kauh fun’kZus dsyh- dkj.k teZuhr ;q/nkP;k r;kjhlkBh vf/kd eqys 

tUEkkyk ?kky.;kl fL=;kauk Hkkx ikMys tkr gksrs- nqlÚ;k egk;q/nkuarj fL=;kaps vkanksyu vf/kd rhoz >kys- 

1945 lkyh iWjhl ;sFks foesUl baVjuW’kuy MseksØsVhd QsMjs’kuph LFkkiuk d:u loZ ns’kkrhy fL=;kauh 

tkxfrd Lrjkoj la?kfVr Lo:ikr vkanksyu dj.;kpk fu.kZ; ?ksryk- 1946 rs 1966 ;k 20 o”kkZr vusd 

{ks=kr fL=;kauh vkanksyus dsyh- fu%’kL=hdj.k o ‘kkarhlkBh vusd efgyk vf/kdkÚ;k auh vkokt mBfoyk i.k] 

txkph fuEeh yksdla[;k L=h vlwugh gk vkokt {kh.k Bjyk- 

 vkt la;qDr dqVaqc O;oLFkk dksyeMY;kuarj L=h&iq:”k la?k”kZ ok<yk vkgs- ok<r vkgs- ok<rs 

?kVLQksV] ok<rs vijk/k] ySfxd vijk/k] ygku&ygku eqyhaph vlqjf{krrk] ok<R;k gR;k vkf.k vkRegR;k] 

L=h;kaPkh Qlo.kqd] fL=;kaP;k vfLrRokpkp iz’u fuekZ.k djhr vkgsr- lektkrhy izR;sd O;Drh vkt ,dVh 

vlY;kizek.ks okVw ykxys vkgs- R;keqGs lkekftd lqj{kspk iz’u vf/kd dfB.k >kyk vkgs- R;keqGs dqVqackrhy 

i;kZ;kus lektkrhy lqjf{kr LFkku feGfo.ks gs fL=;kalkBh lxG;k vkanksyukis{kk vf/kd xjtsps >kysys vkgs- 

^fL=* lqjf{kr rj lekt lqjf{kr o i;kZ;kus ns’k lqjf{kr] gs lehdj.k vf/kd ;FkkFkZ okV.kkjs vkgs- R;keqGs L=h 

vkanksyukps Lo:I vkrk cnyys ikfgts- dqVqackrhy vknjkps o ekukps LFkku feGfo.;klkBh lkekftd 

ikrGhoj frpk la?k”kZ lq:p vkgs- brj ns’kkP;k rqyusr Hkkjrkph dqVqac O;oLFkk vf/kd lqn`< vkf.k etcqr 

vkgs- ikf’pekR; ns’kkr fL=;kauk cjkscjpk ntkZ vkgs i.k] la?k”kZ lq:p vkgs o R;keqGs vlek/kkuh o`Rrhr ok< 

gksr vkgs- gs y{kkr ?ksÅu vkrk efgyk vkanksyukph mfn”V;s cny.;kpk fopkj gks.ks xjtsps vkgs- fodklkrhy 

gDd o lgHkkx] vkjksX;] f’k{k.k] lektdY;k.k] jkstxkj] ‘kks”k.keqDrh] fL=;k o eqykaph lqjf{krrk] fgalkeqDr 

lekt] i;kZoj.k] tkxfrd ‘kkarrk o fL=;kaP;k vkanksyukps iSyw vlys ikfgtsr] v’kh vis{kk dj.;kr dk; 

gjdr vkgs\ dkj.k ?kjkrhy HkkaM.ks lksMorkuk frph g;kr laiwu tkrs vkf.k xaHkhj iz’u rlsp jkgrkr] 

ifj.kkeh Hkkjrh; L=hns[khy ftFks gksrh frFksp jkgrs gs fp= cny.;kph [kjh osG vkrk vkyh vkgs-
2
 

 ;q/ndkGkr fujL=hdj.k o tkxfrd ‘kkarrslkBh vusd ?kks”k.kk fnY;k xsY;k- R;krhy dkgh izeq[k 

;kizek.ks 1½ ;q/n dh ckr djks vkSj fo’o’kkarh ds gkFk etcwr djks 2½ fL=;ks cPpks dh lqj{kk] muij ,glku 

ugh] jk”Vªksa dk nkf;Ro gS! 3½ can djks ;s vR;kpkj] gesa cjkcj ds vf/kdkj 4½ D;k crk, cMh rckgh gS] 

vkSjr dh ftanxh QSyrh L;kgh gS 5½ ukjh uk nsoh u nklh] Lora= thou dh vfHkyk”kh 6½ Lokra«;] lekurk 

vkf.k lqjf{krrk vkepk tUefl/n vf/kdkj vkgs- l|%fLFkrhr nk:canh vfHk;ku] yksd;k=k bR;knhlkBh fL=;k 

eksB;k la[;sus >xMr vkgsr- T;kr iq:”k oxkZpk ns[khy rso<kp lgHkkx vlsy o vlyk ikfgts-
3 

 20 O;k ‘krdkyk L=h tkxr̀hps ;qx EgVys xsys vkgs- lekt vkf.k dkSVqafcd ikrGhoj fL=;kaP;k 

lqjf{krrslkBh dk;ns lear dj.;kr vkys vkgsr- cky dY;k.kkP;k ;kstuk jkcfoY;k tkr vkgsr- ihfMr 

fL=;kalkBh laj{k.kkRed mik; vaeykr vk.kys tkr vkgsr- thoukrhy ,d y<kbZ fL=;kauh ftadyh vkgs- 

dkj.k vkt jktdkj.k] ljdkj[ foKku] f’k{k.k] laLd`rh] lektdY;k.k] Jela?kVuk] m|ksx bR;knh loZ 
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fBdk.kh fL=;k egRoiw.kZ o tckcnkjhiw.kZ dk;Z djhr vkgsr- i.k] nqljh y<kbZ ftad.ks] vtqu ckdh vkgs- 

dkj.k la;qDr jk”Vªla?kkph f’kQkjl o Jela?kVu fu;ekuqlkj fL=;kauk leku vf/kdkj vkgsr] i.k rs dsoG 

dkxnkojp] O;ogkfjd ikrGhoj ukghr- vtqugh uksdjh] etqjh] dyk] f’k{k.k bR;knh lanHkkZr fL=;kaP;k 

ckcrhr HksnHkko dsyk tkrks- ;quksLdkspk fL=;kaP;k lekukf/kdkjkpk fjiksVZ Eg.kwup O;axkRed okVrks- gs vf/kdkj 

feGfo.;klkBh fL+;;kauk vk.k[kh y<.;kph xjt vkgs- dknkfpr gh y<kbZ 21 O;k ‘krdkP;k e/;ki;Zar iq.kZ 

gksbZy- la;qDr jk”Vªla?kk}kjs 1975 gs o”kZ efgyk o”kZ ?kksf”kr dj.;kr vkys- twu 1975 lkyh esDlhdks ;sFkhy 

130 ns’kkrhy 6000 izeq[k efgykaps c`gn laesyu ;klkBh ,d pkaxyk o HkDde iz;Ru gksrk- 1980 lkyh 

dksiugsxu ;sFkhy tkxfrd L=h laEesyukr f’k{k.k] vkjksX;] gksrh T;kauh HkkjrkP;k Lokra«;klkBh fons’kkr 

jkgqud dke dsys o izlaxh ns’knzkgh vlY;kpk Bidkgh ekU; dsyk- 18 vkWxLV 1907 jksth teZukrhy 

lks’kkfyLV dkWxzsalP;k vf/kos’kukr R;kauh Lora= Hkkjrkps izfrfuf/kRo dsys vkf.k LojkT;kpk iz’u ekaMrkuk 

vkiY;k lkMhpk inj QkMwu Hkkjrkpk jk”Vª/ot gosr QMdfoyk- gs HkkjrkP;k frjaX;kps ifgys Lo:I gksrs- 

vkt R;kps uko Lokra«; lSfudkaP;k ;knhr vknjkus ?ksrys tkrs-
4
 

 eqyhauk nRrd ?ksÅu R;kaps vxnh i zsekus ikyu iks”k.k dj.kkjhgh dqVaqcs vkgsr- vkt toGikl loZp 

lqlaLd`r vkf.k lqf’kf{kr dqVqacke/;s eqyhaP;k mPp f’k{k.kklkBh dtZns[khy ?ksrys tkr vkgs- eqyh f’kdwu dk; 

dj.kkj \ ‘ksoVh R;kauk pqy vkf.k eqyp rj lkHkkaGk;ps vkgs v’kk :f<oknh ijaijk >qxk:u nsÅu 

yXukvk/khp R;kauk f’k{k.k ns.ks] vkRefuHkZj dj.ks gh ekufldrk fodflr >kyh vkgs- eqyhP;k ?kjps ik.khgh 

otZ~; eku.kkÚ;k lektkr yksd eqyhaP;k ?kjh ;sÅu jkgq ykxyh vkgsr- vkf.k R;kaP;kdMwu HksVoLrqns[khy izsekus 

vkf.k xokZus fLodk: ykxyh vkgsr- eqyhauk dk;|kus laiRrhr vf/kdkj rj feGkysp vkgsr i.k oMhygh 

fryk vkiY;k laiRrhpk vf/kdkj nsÅ ykxys vkgsr- letnkj HkkÅns[khy R;kr lgdk;Z djhr vkgsr- 

yXuklkBh oj ilar djrkuk frP;k erkykp izk/kkU; fnys tkr vkgs- mPp f’k{k.kklkBh eqyh ygku&ygku 

‘kgjkrqu eksB;k ‘kgjke/;s ;sÅu jkg.ks] uksdjh dj.ks] vkiyh vksG[k fuekZ.k dj.ks] ;keqGs R;kaP;k 

vkRefo’okl ok<hl ykxyk vkgs- vkiY;k ns’kkrp dk; i.k fons’kkr tkÅ ykxyh vkgs- 

vkRefo’oklklkscrp vkiys er Bkei.ks ekaM.ksgh rh f’kdyh vkgs- ?kjkP;k lja{k.k dopkrqu ckgsj ;sÅu frus 

vfHkO;Drh Lokra= Lor%p feGfoys vkgs- vktph vk/kqfud r:.kh vU;k;kpk fojks/k dj.;kP;k ifj.kkekauk u 

tqekurk vU;k;kpk fojks/k djrs vkgs- vktph L=h [kÚ;k vFkkZus l[kh&lgpkfj.kh cuyh vkgs- rh irhph nq%[k 

okVwu ?ks.;krgh l{ke >kyh vkgs- rh iRuh cuwu QDr R;kus fnysY;k lq[&lqfo/kkapk ykHk u ?ksrk izR;sd 

lq[k&lqfo/kk feGfo.;kr cjkscjhus gkrHkkj ykow ykxyh vkgs- la?k”kZ d: ykxyh vkgs- f’kf{kr vkf.k ?kjkckgsj 

tkÅu dekow ykxysyh vktph vkbZ eqykizrhgh vf/kd tkx:d vkf.k laosnu’khy cuyh vkgs- eqykaps 

ikyu&iks”k.k djrkukp rh R;kauk fu.kZ; ?ks.;krgh Hkkxhnkj cuyh vkgs- eqys gh vkiY;k vkbZP;k dr`ZRokpk 

vfHkeku ckGxw ykxyh vkgsr- vktph L=h [kÚ;k vFkkZus lkljlaca/kh vkiys drZO; iw.kZ djhr vlrkuk 

ekgsjkizrh vl.kkjs drZO;gh ikj ikMhr vkgs- L=hp L=hph ‘k=` vlrs gk dyad ns[khy iqlwu Vkdyk vkg s- 

lklq&lwu ;kaP;krhy ;q/n vkrk QDr fV-Ogh- ekfydkea/kwup ikgko;kl feGr vkgs- dkj.k vktP;k 

lklw&lwuk ,desdkaP;k oSjh ukgh rj eS=h.kh cuY;k vkgsr-
5
 

 1919 lkyh dokf;=h ljksftuh uk;Mw ;kauh Hkkjrh; jk”Vªh; dkWaxzsl vkf.k Hkkjrh; fL=;kaph ,d 

l’kDr jktdh; iq<kjh :ikus izfrfuf/kRo dsys- 1928 lkyh Jherh eqFFkqy{eh jsÏhus Hkkjrkr efgyk f’k{k.k o 

fodklkoj fopkj dj.;klkBh lsØsVjh vkWQ LVsVrQsZ fu;qDr gsjVksx dfeVhP;k lHkkln Lo:ikr baXyaM ;sFks 

xsY;k- 1930 lkyh R;kauh f’kdkxks ;sFks baVjuW’kuy oweu dkÅaflye/;s Hkkx ?k sryk- Jherh fot;ky{eh iafMr 

1937 lkyh mRrjizns’kkr ifgY;k efgyk ea=h cuY;k- rh laiw.kZ txklkBh ,d vuisf{kr o vHkwriqoZ ?kVuk 

gksrh- v’kh vusd ukos lkaxrk ;srhy] T;kauh fL=;kalkBh R;kaP;k vf/kdkjkalkBh U;k;klkBh vusd ikrG;koj 

y<s fnys- Lora= Hkkjrkph ifgyh iz/kkuea=h Jherh bafnjk xka/khiklwu rs vkt jk”Vªirhinkoj dk;Zjr Jherh 

izfrHkkrkbZ ikVhy fL=;kaP;k dq’ky usr`Rokph o dk;ZHkkjkph irkdk lUekukus QMdfor vlY;kph lk{k vkgs- 

;kf’kok; vusd fL=;k leksj u ;srkgh vkikiY;k Lrjkaoj la?k”kZ djhr vkgsr o R;krwu fot;ekxZ ‘kks/k.;kr 

;’kLoh Bjr vkgsr- ;kr izkeq[;kus lk/kukrkbZ vkeVs] lkS- eankrkbZ vkeVs] MkW-jk.kh cax] fdj.k csnh b- ukos 

mYys[kuh; Eg.kr ;srhy- tkusokjh 1992 lkyh jk”Vªh; efgyk vk;ksxkph LFkkiuk dj.;kr vkyh] T;kps 

dk;Z{ks= lxG;kp fL=;kauk ekfgr vl.ks vko’;d vkgs-
6
 

1½ fL=;kaps jktdh; l’kDrhdj.k 

2½ vYila[;kad vkf.k ekufldn`”V;k viax fL=;kaps lkekftd vkf.k vkFkhZd l’kDrhdj.k 

3½ tkxfrdhdj.kkpk fL=;kaojhy izHkko 

4½ lsDl Vqfj>e vkf.k VªWfQdhax] T;kr nsonklh izFkspk iz’u fuxMhr vkgs- 

5½ ckyfookg fojks/kh vfHk;ku 

6½ fL=;kaojhy ok<rs vR;kpkj] rØkj fuokj.k o xaHkhj iz’ukaph rikl.kh 

7½ fo’ks”k oxkZrhy] tls eqfLye fL=;k] vuqlwfpr tkrhrhy fL=;k o R;kaP;k fo’ks”k leL;k 

8½ rq:ax] fjekaM gkse] lja{k.k x`gkrhy fL=;kaP;k leL;k 
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9½ dkSVqafcd U;k;ky;kps laLFkkRed v/;;u o lq/kkj.kkRed fo’ys”k.k 

10½ fL=;kaojhy dkSVaqfcd vR;kpkj o ySfxad leL;koj dk;Z dj.ks 

11½ lrh izFkk] psVqd izFkk b- lkekftd dqizFkkaps fuewZyu 

12½ gqaMk izFkspk fojks/k o leL;srhy gLr{ksi 

13½ feMh;k {ks=krhy fL=;k 

14½ d`”kh {ks=krhy efgykaps l’kDrhdj.k 

15½ L=h Hkzq.kgR;k vkf.k ckygR;k fojks/kh lkekftd tkx:drk vk.k.ks 

16½ efgyk vkjksX; fo”k;d iz’u 

17½ nk: fu”ks/k vkanksyu 

18½ Lo;a lgk;Rkk oxkZP;k ek/;ekrwu vkokgukpk lkeuk dj.ks- 

19½ fyax laosnuf’kyrk 

20½ usVodZph fuehZrh 

21½ viax o fo/kok efgykaP;k leL;k b-
7
 

lanHkZlqph %& 

1½ efgyk fo’ks”k & mcajBk yksd’kkghokrkZ 8 ekpZ 2011 
2½ egkfonHkZ & vfHk:ph 12 Qsczqokjh 2012 

3½ r:.k Hkkjr & vkdka’kk 20 ekpZ 2010 

4½ MkW- nsoGk.kdj ‘kSysanz& ledkyhu tkxfrd jktdkj.k] fo|k cqDl ifCy’klZ] 2005 

5½ MkW- xksVs &xOgk.ks ‘kqHkkaxh&efgyk lcyhdj.k Lo:Ik o leL;k] ojn ifCyds’kUl] vkSjxkackn 

6½ efgyk fnu fo’ks”k& macjBk yksd’kkgh okrkZ 6 ekpZ 2012 

7½ L=h&lkeF;Z] yksd’kkgh okrkZ] 24 tkusokjh 2010 
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प्रास्ताशवक:-    

मुक्त  तू]  स्वतंत्र तू 

सक्षम तू ] स्वयंशसद्ध तू  

काळ बदलला ]   तुिी बदललीस 

चलू अणण मलू ऄशी चाकोरीबद्ध णदशा  सोडून प्रगतीपथावर णनघालीस.  

नारी घे   तू ईंच  भरारी  णिरून पाहू नकोस माघारी. समज ूनकोस स्वतःला ऄबला  तूच अहेस देशाची खरी शक्ती ] खरी प्रगती.  

 एके  काळी मणहलांना  िक्त  चलू अणण मलू  पयंतच सीणमत ठेवलेले होते. पण  अजच्या  काळात ऄसे कोणतेच के्षत्र नाही  ज्या मध्ये  मणहलांनी 

अपली बाज ूमजबूत नसेल  केली.  गाडीच्या चालका  पासून  तर तर णवमानाच्या  पायलट पयंत सववच के्षत्रामध्ये  मणहलांनी बाजी  मारली अह.े 

अजची नारी  ही ऄबला  नसनू  सबला अह.े सक्षम अह े. स्वतःच्या पायावर वर ईभी  राहून जगाला  णतचे ऄणस्तत्व  दाखव ू शकते .तसेच परुुषाच्या 

खांद्याला खांदा लावनू  काम करण्यास  ती समथव अहे.  पण यासाठी णतला बराच संघषव करावा लागला. णवणवध चळवळी कराव्या लागल्या.  त्या 

पढुीलप्रमाणे अहते . 1975 पासनू नवीन प्रश्न नवीन संघटना व कायावची  नवीन ईभारी अली ऄसली तरी  स्त्री मकु्तीसाठीच्या चळवळींची अणण 

स्त्रीवादाची मळेु एकोणणसाव्या शतकापयंत मागे जातात.  एका ऄथावने ती त्याही अधीच्या काळामध्ये जातात कारण णस्त्रयांचे दयु्यम स्थान नेहमीच 

भारतीय समाजातील ऄंतणववरोध राणहला अह.े  एकोणणसाव्या शतकापासनू भारतात ज्या स्त्री चळवळीचा ईदय झाला त्यांची स्त्रीमकु्तीच्या संदभावत 

णचणकत्सा करणे ऄगत्याचे अह.े  प्रस्तुत णनबंध हा ऄशी णचणकत्सा करणाऱ्या एका लेखाचा भाग अह ेमळु लेख वासाहणतक कालखंडापासनू 1950 

च्या दशका पयंतच्या काळातील चळवळीचा उहापोह करणारा अहे या काळात णनमावण झालेल्या णवणवध स्त्री चळवळी पैकी प्रमखु चळवळींची चचाव 

या लेखात केली अहे.   

या चळवळी म्हणजे -------- 

1- स्त्री चळवळीचे वगीकरण ] स्त्रीवाद अणण णपतृसत्ताकत्ता 

2- सामाणजक सधुारणेची चळवळ अणण णस्त्रया. 

3- सधुारणावादी स्त्री चळवळ अणण सामाणजक स्त्रीवाद. 

या  चळवळी एकोणणसाव्या शतकात ईदय पावल्या व काही प्रमाणात णवसाव्या शतकातही चाल ूराणहल्या व वाढल्या .  

1- स्त्री चळवळींचे वगीकरण ] स्त्रीवाद अणण णपतृसत्ताकता 

स्त्री चळवळी णकंवा णस्त्रयांच्या चळवळी ऄशी सामान्य संज्ञा येथे वापरली तरी या चळवळींचे मलू्यमापन  करताना. त्या स्त्री - मकु्ती चळवळी णकंवा 

स्त्रीवादी चळवळी म्हणनू णकतपत यशस्वी  ठरल्या . या प्रश्नाचा णवचार अम्ही येथे करणार अहे.. त्यासाठी णस्त्रयांच्या चळवळीचे वगीकरण करून 

त्यात स्त्री मकु्ती चळवळीचे वेगळेपण लक्षात घेणे अवश्यक ठरते.. कारण णस्त्रयांचा समावेश ऄसलेल्या सववच चळवळी स्त्रीमकु्तीसाठी ऄसतात ऄसे 

नाही . स्त्रीमकु्ती  चळवळींमध्ये परुुषांचाही सहभाग ऄसू शकतो त्यामळेु अपल्याला णस्त्रयांच्या चळवळींच्या वगीकरणा पासनू सुरुवात केली पाणहजे. ते 

खालील प्रमाणे.  

   स्त्री चळवळींचे वगीकरण 

१.णस्त्रयांचा सहभाग ऄसणाऱ्या चळवळी 

२. णस्त्रयांच्या चळवळी केवळ णस्त्रयांचा सहभाग ऄसणाऱ्या सववसाधारण प्रश्नांवर च्या चळवळी  

३. णस्त्रयांच्या सधुारणा चळवळी 

४. स्त्री-मकु्ती चळवळी 

या ऄथावने स्त्रीमकु्ती ]  स्त्रीवाद अणण णपतसृत्ताकते णवरुद्ध लढे  हे भारतीय परंपरेचे मह्वाचे भाग अहते अणण केवळ ही पणचिममेकडून अलेली 

अयात नाही.. स्त्री मकु्ती चळवळीचे स्वरूप  समजनू  घेण्यासाठी स्त्रीवाद अणण परुुषसत्ताकता या संकल्पना समजून घेणे अवश्यक अहे . 

स्त्रीवाद 

अज स्त्रीवाद हा एक वादग्रस्त शब्द अह]े पण त्याचा ऄथव िार साधा अहे. 

ज्याप्रमाणे वगव लढ्यात संघणटत झालेल्या  कामगारांची समाजवाद ही णवचारसरणी अहे. त्याप्रमाणे स्त्रीवाद  ही त्यांच्या  दडपणकूी णवरुद्ध लढणाऱ्या 

णस्त्रयांची दडपलेला णवभाग म्हणनू ऄसलेली णवचारसरणी अहे स्त्रीवादाकडे बघण्या याचा सवावत चांगला मागव अहे . ह ेस्त्रीवाद या संकल्पनेचे मह्व 

मान्य करणे ,म्हणजे केवळ णस्त्रया या णस्त्रया म्हणनू णवणशष्ट ररत्या दडपल्या गेले अहते, अणण त्यांचे शोषण त्यांचा केवळ कामगार वगवच माननू या 

शोषण प्रणियेचा भाग अह े ऄसे समजता येणार नाही.. हे मान्य करणे ज्याप्रमाणे मनोराज्यमय समाजवाद, संसदीय समाजवाद मार्कसववाद ऄसे 

समाजाचे ऄनेक प्रकार अहे.. त्याचप्रमाणे स्त्री वादाचे सदु्धा ऄनेक प्रकार अहे ..ऄसे मानणे िार ऄवघड नाही स्वतःला स्त्रीवादी सववसाधारणपणे 

ईदारमतवादी परुोगामी समाजवादी स्त्रीवाद ऄसा भेद करतात. 
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 स्त्री चळवळ म्हणजे णस्त्रयांची] णस्त्रयांसाठीची अणण णस्त्रयांनी चालवलेली चळवळ होय.. पण त्याच बरोबर ती सवव प्रकारच्या दडपणकुीपासनू  मकु्ती 

णमळवण्यासाठी च्या सवंकष सामाणजक चळवळीचा भाग ऄसेल जेवढ्या प्रमाणात ती खऱ्या ऄथावने स्त्रीवादी अह े तेवढ्या प्रमाणात णस्त्रयांच्या 

चळवळीने सवव प्रकारच्या प्रवतृ्ती णवरुद्ध लढा देणे अवश्यकच अह.े 

 णपतसृत्ताकता 

णपतसृत्ताकता  संकल्पना ही संकल्पना समाजातील परुुषप्रधान व्यवस्थेला णनदेशीत करते. कुटंुबातील परुुष प्रमखुाची सत्ता ऄशा ऄथावच्या लॅणटन 

शब्दापासनू patriorki णपतसृत्ताकता  हा शब्द अला .अणण तो कुटंुबातील णस्त्रया मलेु अणण आतर ऄवलंणबत त्यांच्यावरील परुुषांच्या सते्तचा 

णनदशवक अह ेपुरुषाच्या घरातील सते्तची तो संपणुव समाजातील परुुषांच्या सते्तची सांगड घालतो. 

 सामाशजक सधुारणेची चळवळ आशण शस्त्रया - 

भारतीय आणतहासातील एकोणणसावे शतक धाणमवक अणण सामाणजक के्षत्रात घडून  अलेली  महत्वाची पररवतवने याष्ष्टीने मह्वाचे ठरले अह.े या 

काळात भारतीय समाजात जाणतसंस्था व  कडक जाती णनबंधांना  णवशेष मह्व प्राप्त झाले होते. या काळातील णस्त्रयांची णस्थती ऄन्यायकारक होती. 

णस्त्रयांना सामाणजक व कौटंुणबक प्रणतष्ठा   नव्हती. त्यांना णशक्षणाचा ऄणधकार नव्हता. अणथवक जीवनात कोणतेही स्वतंत्र स्थान नव्हते. ग्रंथ  प्रामाण्य व 

धाणमवक णवचारांमध्ये ऄंधश्रद्धा व रूढीपालनावर  भर होता. त्यामळेु णवषमतावादी सामाणजक व्यवस्थेच्या त्या बळी ठरल्या  होत्या. बालणववाह, सती 

पद्धत, णवषम णववाह, बहु भायावपद्दत, स्त्री णशक्षण णनबंध  आत्यादी ऄयोग्य परंपरा भारतीय समाजात प्रचणलत होत्या. त्यामळेु सामाणजक जीवनात 

सामाणजक एकता नव्हती. कोणत्याही संस्कृतीची महानता ऄथवा श्रेष्ठपणा त्या संस्कृतीमधील णस्त्रयांच्या सामाणजक दजाव वरून ठरणवली जाते. 

 सरकारच्या धोरणात बदल करण्याचे श्रेय गब.ज. लॉडव बेणटंग कडे जाते. त्याने सतीबंदीचा कायदा( १८२९  )  करून माची ऄणनष्ट प्रतीला कायद्याने 

बंदी घातली. तर सरकारच्या  स्त्री- णशक्षण धोरणात बदल करण्याचे श्रेय ग.ज.लॉडव डलहौसीकडे जाते. स्त्री णशक्षणामुळे] होणारे महत्वपणूव पररणाम 

दसुऱ्या कोणत्याही बदलाने होणार नाहीत स्पष्ट करून] त्यांनी णशक्षण मंडळाला मागवदशवन करताना  स्पष्ट सांणगतले की, स्त्री णशक्षणाची देखरेख  हाही  

णशक्षण मंडळाच्या कके्षतील णवषय अह.े त्यांना सरकारने अस्थेने] ऄगत्यपवूवक व  मोकळेपणाने  पाणठंबा णदला पाणहजे ,याचा पररणाम वडूच्या 

खलीत्यात होवनू णस्त्रयांच्या णशक्षणाची जबाबदारी सरकार ने ईघड ररत्या स्वीकारली. 

 सधुारणावादी स्त्री चळवळ आशण  सामाशजक स्त्रीवाद 

 भारतातील स्त्री चळवळ :-  

          भारतातील सामाणजक चळवळींच्या णवस्ततृ स्वरूपाच्या संदभावत स्त्री चळवळीचे मह्व अजही णटकून अहे  व्याप्ती अणण अणण णवस्तार 

लक्षात घेता ही चळवळ दीघवकाल र्कलीन अह ेअणण जगभर णतचा प्रभाव पढुील टप्पप्पयाच्या मदतीने स्त्री चळवळीचा ऄभ्यास केला जाउ शकतो तो  

     मणहला चळवळीची सुरुवात साधारणपणे एकोणणसाव्या शतकाच्या पवूावधावत झाली अली जेव्हा णस्त्रयांच्या छोट्या गटांनी अणण अणण काही 

परुोगामी परुुषांनी भारतातील णस्त्रयांच्या ऄसमान  णस्थतीचा मदु्दा ऄधोरेणखत केला तत्कालीन स्त्री चळवळ ऄनेक प्रकारे समाज सधुारणेच्या 

चळवळीच्या या ऄनषंुगाने गेली ब्रह्म समाज अणण अयव समाज यांनी मणहला मंडळे तयार केली त्यामळेु णस्त्रयांना णवचारांची देवाण-घेवाण करून प्रगती 

करण्यास व्यासपीठ णमळाले. राजा राम मोहन रॉय इश्वरचंद्र णवद्यासागर न्यायमतूी महादेव गोणवंद रानडे]  बेहरामजी मलबारी या समाजसुधारकांनी 

भेदभाव करणाऱ्या प्रथा व तरुणींना अवाहन णदले.  स्त्री प्रणतबंधक कायदा 1829] णवधवा पनुणवववाह कायदा 1856] स्त्री भनू हत्या णनवारण कायदा 

1870 यासारखे कायदे करण्यात अले. 

     स्वातंत्र्यपवूव काळात णस्त्रयांवरील होणारा ऄन्याय दरू व्हावा णस्त्रयांचे शोषण थांबवावे साववजणनक जीवनात णस्त्रयांना सन्मानाने जगताप यावे याकररता 

ऄनेक सधुारणावादी चळवळी करण्यात अली णस्त्रयांचे स्वातंत्र्य व स्त्रीला माणसू म्हणनू दजाव णमळणे ह ेप्रमखु णवषय या चळवळीच्या कें द्रस्थानी होते 

सती प्रथा  णवधवांची ईपेक्षा  बहुपत्नी णववाह पद्धती बालणववाह प्रथा आत्यादी सामाणजक प्रथा नष्ट व्हाव्यात स्त्री णशक्षण णस्त्रयांना मतदानाचा हर्कक 

पनुणवववाह ऄशा ऄनेक सधुारणा करण्यात इश्वरचंद्र णवद्यासागर राजा राम मोहन राय महात्मा िुले महषी कवे या परुोगामी णवचारवंत परुुषांसोबत ऄस 

साणवत्रीबाइ िुले पंणडता रमाबाइ रानडे ऄशा णस्त्रयांनी या सधुारणावादी चळवळीमध्ये सहभाग घेतला.  

स्त्री चळवळीचे वगीकरण :- 

       स्त्री चळवळी णकंवा णस्त्रयांच्या चळवळी ऄशी सामान्य सज्ञl येथे वापरली  ऄसली तरी या चळवळीचे मलू्यमापन करताना स्त्रीमकु्ती चळवळीत 

णकंवा स्त्रीवादी चळवळी म्हणून णकतपत यशस्वी ठरल्या या प्रश्नाचा णवचार येथे करणे गरजेचे अह ेत्यासाठी णस्त्रयांच्या चळवळीचे वगीकरण करून 

त्यात स्त्री मकु्ती चळवळीचे वेगळेपण लक्षात घेणे अवश्यक ठरते कारण पण णस्त्रयांचा समावेश ऄसलेल्या सवव चळवळी स्त्रीमकु्तीसाठी ऄसतात ऄसे 

नाही णह अणण स्त्री मकु्ती चळवळींमध्ये परुुषांचाही सहभाग ऄसू शकतो तो त्यामळेु अपल्याला णस्त्रयांच्या या चळवळीच्या वगीकरणा  पासनूऄजून 

सरुुवात केली पाणहजे यामध्ये ऄनेक चळवळींचा ईल्लेख करता येइल पण प्रामुख्याने ऄशा काही चळवळी अह ेणतच्यामध्ये स्त्री अणण परुुष ह ेदोघेही 

ही समानतेने सहभागी  झालेले णदसतात त्यामधील राष्ट्रीय चळवळ कामगार वगीय अणण शेतकरी चळवळ भाववाढ णवरोधी अणण आतर अणण 

जनतेच्या चळवळींमध्ये णस्त्रयांनी पुरुष या दोघांचाही सहभाग मोठ्या संख्येने ऄस ूशकतो काहीवेळा या चळवळी णस्त्रयांचे प्रश्नसुद्धा घेतात. मतदानाचा 

हर्कक णशक्षण पण सती मंणदर आत्यादी प्रश्न णस्त्रयांच्या चळवळीचा भाग म्हणून न घेता णस्त्रयांना जास्त ऄणधकार अणण ताकद देण्याचे ध्येय न ठेवता हे 

प्रश्न समाजाला अधणुनक करण्याच्या णकंवा ईंचावण्याच्या पण पारंपाररक मलेु शाबूत ठेवणाऱ्या मागांनी समाजरचना करण्याणवषयीचे प्रश्न म्हणून घेतले 

जाउ शकतात.  



IJAAR   Vol.2 Issue-11               ISSN – 2347-7075 

165 
 सौ.अंजली  भगवान पारधी,  सौ. ज्योती संजय ईचे, सौ वैशाली सधुीर शशंदे, सौ. प्रशतभा प्रमोद लोडम,  सौ. भारती गोपाल मोडक 

 

 

 
 

 

    सामाशजक स्त्री चळवळीचा पररणाम:- 

     मणहला चळवळीची सुरुवात साधारणपणे एकोणणसाव्या शतकाच्या पवूांचाल अलीजेव्हा णस्त्रयांचे छोट्या गटांनी अणण काही परुोगामी परुुषांनी 

भारतातील णस्त्रयांच्या छोट्या गटांनी अणण काही परुोगामी पुरुषांनी भारतातील णस्त्रयांच्या ऄसमान णस्थतीचा मदु्दा ऄधोरेणखत केला तत्काणलन स्त्री 

चळवळ ऄनेक प्रकारे समाज सुधारणेचा चळवळीच्या ऄनषंुगाने णदली ब्राह्मो समाज अणण अयव समाज यांनी मणहला मंडळे तयार केली ज्यामळेु 

णस्त्रयांना णवचारांची देवाण-घेवाण करून प्रगती करण्यास व्यासपीठ णमळाले. ज्यामळेु णस्त्रयांच्या समस्यांकडे गांभीयावने पाहून ईठून त्यांच्याकररता णवणवध 

कायदेही ही णनमावण करण्याकरण्यासाठी जागतृी करण्याचे प्रयत्नही केले गेले अले. तसेच 1926  ऄणखल भारतीय मणहला कॉन्िरन्स ची स्थापना 

झाली पणु्यामध्ये एक पररषद अयोणजत केली ज्यामध्ये त अले. भारतीय णस्त्रयांना परुुषांच्या समान पातळीवर अणण्याच्या हतेूने णशणक्षत णवणवध 

गटातील प्रणतणनधींनी मणहलांच्या णशक्षणाणवषयी च्या अपापल्या कल्पना मांडल्या या पररषदेमध्ये मणहला णशक्षणाला प्रोत्साहन देण्यात अले.  

सामाशजक स्त्रीवाद :- 

स्त्रीवादाची आधुशनक वाटचाल - 

    णस्त्रयांना दयु्यमत्व देण्यामागे जे परुुषी राजकारण अहे,  त्याचा णबमोड करणे ह ेस्त्रीवादाचे चे मळू ईणद्दष्ट अहे हे स्त्री वादानंतर वर ऄनेक गोष्टींचा 

ऄंतभावव होतो परुुषांआतकेच स्त्रीलाही स्वतःची ओळख अह े स्व णवकास स्वतंत्रता याची जरूर  अह.े णवसाव्या शतकाच्या ईत्तराधावत स्त्रीवादी 

सधुारणावादी  मणहला ऄणधक अिमक  झाल्या.  त्यांनी णस्त्रयांचे दमन ह ेऐणतहाणसक ष्ष््टया पाणहले अणण ते सवावत दरूगामी मी अह ेहा हा णसद्धांत  

प्रणतपाणदला.  या स्त्रीवाद यांनी अणण पुनरुत्पादन माततृ्व लैंणगकता यासंबंधी ऄनेक मह्वाचे प्रश्न ईपणस्थत केले ज्याप्रमाणे णपतृसत्ता कुटंुब ऄनसु्तुत्य 

ऄसलेल्या सत्ता, स्पधाव, श्रेणीबद्धता, वचवस्ववाद याचा समळू ईच्छेद करावा ऄसे प्रणतपादन केले.  संस्कृतीच्या आणतहासाने स्त्रीची सांगड णनसगावशी 

घातली. त्यामळेु स्त्रीणवषयक प्रश्नांचा णवचार णनसगवसापेक्ष केला पाणहजे. णपतसृत्ताक पद्धतीची णवचारसरणी ही श्रेणीबद्ध, द्वंद्ववादी अणण वचवस्ववादी 

अह.े तीत णस्त्रयांचे  शोषण झाले अह.ेस्त्रीवादाचा णनरणनराळ्या णसद्धांतांमधनू अणण त्यांच्या परस्परसंबंधांमधनू जो णवकास घडला, त्यामध्ये स्त्रीच्या 

गौणत्वाला कारणीभतू ठरणाऱ् या सामाणजक, अणथवक, सांस्कृणतक,राजकीय, मानसशास्त्रीय घटकांचा सखोल णवचार करण्यात अला. त्याचप्रमाणे 

स्त्रीत्वाची काही साववणत्रक, साववकाणलक व्याख्या करणे शर्कय अह ेकाय  स्त्रीत्व- ह े णनसगवदत्त ऄसते व म्हणनू ऄपररवतवनीय ऄसते, की ते एक 

सामाणजक रचना ( सोशल कन्स्रर्कट ) ऄसते व म्हणून पररवतवनशील ऄसते- ऄसे स्त्रीवादाच्या ष्ष्टीने ऄत्यंत मह्वाचे] मलूभतू प्रश्नही ईपणस्थत 

करण्यात अले अहते. स्त्री प्रश्नांचे सैद्धांणतक अणण व्यावहाररक पातळ्यांवर वणव] वगव] जात आत्यादींशी जे गुंतागुंतीचे संबंध ऄसतात- त्यांच्यावरही 

प्रकाश टाकण्यात अला अह.े स्त्रीमकु्तीचा लढा हा सवव शोणषत] वंणचत मानवसमहूांच्या मकु्तीच्या लढ्यांपासनू वेगळा काढता येत नाही, याचे एक 

सजुाण भान या सवव चचेमधून णनमावण झाले अहे. 

  समारोप: सामाणजक सधुारणा चळवळी मखु्यतः हा एकोणणसाव्या शतकात णनमावण होउन वाढल्या व णवसाव्या शतकातही चाल ू राणहली या 

चळवळीचे णवशे्लषण करतांना अपल्याला अढळते की संपणूव सामाणजक सुधारणा चळवळ णकंवा संपणूव ब्राह्मणेतर चळवळ या स्त्रीवादी नव्हत्या अणण 

त्यांनी णपतृसत्ताक रचना णवरुद्ध मलूभतू संघषव ईभा केला नाही. 

 तरीसदु्धा या सवव चळवळी ऄशा एका प्रणियेचा भाग होत्या णक णजने णस्त्रयांना घराबाहरे येउन स्वतःच्या दडपणकुीचे णवरुद्ध लढा सरुू करायला मदत 

केली यामध्ये हे ब्राह्मण समाज सत्यशोधक समाज अत्मसन्मान चळवळ या चळवळी अणण संघटना त्यांच्या णवचारसरणी अणण ध्येय यांच्या बाबतीत 

या ना त्या मागांनी स्त्रीवादी होतं त्यांनी भारतातल्या णपतसृत्ताक रचना णवरुद्ध एक प्रकारचा मलूभतू संघषव णदला अणण ज्या अपल्या भारतातील स्त्री-

मकु्ती चळवळीच्या पवूवज ठरल्या स्त्री अह ेएक अणदशक्ती जी करू शकते सगळ्या गोष्टी शर्कय.म्हणनूच अजची स्त्री ही ऄबला नव्हे तर सबला अह े

अहअेणण म्हणूनच सरतेशेवटी सवव णस्त्रयांसाठी खालील काव्यपंक्ती समणपवत- 

ती आिे म्िणून सारे शवश्व आिे 

ती आिे म्िणून सारे घर आिे 

ती आिे म्िणून सुदंर नाती आिे आशण 

ती केवळ आिे म्िणून सगळीकडे पे्रम आिे 

संदभव 

lqph:  गेल ऑमवेट 
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शोध सारांश-  

पयाावरण संरक्षण में महहलाओ ंका योगदान ऄप्रहतम एवं अदर्ा ह।ै र्ास्त्रों, परुाणों से लेकर अधहुनक सभ्यता तक महहलाओ ंके त्याग, करुणा, दया, 

स्नेह, समपाण तथा धैया की ऄनेकों गाथाएं पड़ी हैं। ईत्तररामचररत्रम में सीता भी प्रकृहत की लताओ ं तथा हहरणों को पतु्रवत् स्नेह प्रदान करती ह।ै 

अधहुनक सभ्यता में भी ऐसी कइ अदर्ामयी सीता के ईदाहरण हमल जायेगें हजन्होंने समाज व प्रकृहत के हलए ऄपना सवास्व न्यौछावर हकया ह।ै आन 

अदरणीय नाररयों में ऄग्रगण्य, राजस्थान के खेजड़ली गााँव की ऄमतृा प्रीतम का नाम ईल्लेखनीय है हजन्होंने भावी पीढ़ी को पयाावरण संरक्षण के हलए 

एक समहपात ईदाहरण पेर् हकया। बीसवीं र्ताब्दी के ईत्तरााद्ध दर्कों में ऐसे तमाम ईदाहरण देखने को हमलते हैं हजनमें डॉ0 वन्दना हर्वा, ‘अयरन 

लेडी’ भारत की पवूा प्रधानमंत्री स्व0 श्रीमती आहंदरा गााँधी, सनुीता नारायण, मेधा पाटकर, सजुेना, ऄरुधंहत राय, मेनका गााँधी, गौरा देवी, मध ुभटनागर, 

फेहकया देवी, मीराबेन, हवमला बेन, सरला बेन, हहमा देवी, गंगा देवी, बचना देवी तथा आतवारी देवी के नाम प्रमखु हैं। 

यह ऄध्ययन पवूा ऄध्ययनों से आस ऄथों में भी हभन्न है हक आसमें ईन कुछ प्रमखु महहलाओ ंको भी ऄध्ययन में र्ाहमल हकया है हजनके योगदान को 

प्रायः कम ही ईल्लेखबद्ध हकया गया ह।ै वणानात्मक एवं ऐहतहाहसक तरीकों से ऄध्ययन को गहत देते हुए आन हनष्कर्षों पर पहुाँचा गया हक प्रकृहत संरक्षण 

में महहलाओ ंका र्ीर्षास्थ स्थान ह।ै आससे समाज तथा प्रकृहत के ररश्तों में समरसता अयी ह।ै आस प्रकार के प्रयास भावी पीहढ़यों के हलए अदर्ा बनकर 

पयाावरण एवं वन्यजीवों के संरक्षण के हलए यगुों-यगुों तक समाज को पे्ररणा देते रहेगें। 

प्रस्तावना-  

सौरमण्डल के समस्त ज्ञात ग्रहों में पथृ्वी ही एक ऐसा ग्रह ह ैजहााँ पर सरलतम रूप में जीवन संभव ह।ै आस सरलता का कारण यहााँ का पयाावरण ह।ै 

पयाावरण र्ब्द ¼Environment½ फ्रें च भार्षा के Environner र्ब्द से हलया गया ह ैहजसका ऄथा-हघरा हुअ या घेरना होता ह।ै पयाावरण संरक्षण 

ऄहधहनयम-1986 के ऄनसुार- ‚पयाावरण हकसी जीव के चारों तरफ हघरे भौहतक एवं जैहवक दर्ाएं एवं ईनके साथ ऄंतःहिया को सहम्महलत हकया 

जाता ह।ै‛ मानवीय समाज के हलए ईस पयाावरण का महत्व सबसे ऄहधक होता ह ैहजसमें वह रहता ह।ै चूंहक मनषु्य का अवास पथृ्वी ह ैऔर मनषु्य 

पथृ्वी के पेड़-पौधों और जीव-जन्तुओ ंपर भोजन एवं ऄन्य अवश्यकताओ ंकी पूहता के हलए अहश्रत रहता ह।ै ऄतः हमारे हलए यह अवश्यक ह ैहक हम 

ऄपनी पथृ्वी के सभी पेड-पौधों और जीव-जन्तुओ ंके पयाावरण का बदलते समय के ऄनरुूप ऄध्ययन एवं अवश्यक पररवधान भी करते हैं। 

 समय के ऄनरुूप प्रकृहत की हर चीजें बदलती रहती ह।ै वतामान समय में ग्लोबल वाहमिंग की वजह से होने वाला जलवायु पररवतान, वैहिक 

स्तर पर एक हचंतनीय समस्या बन चकुा ह।ै आधर जनसंख्या में हुयी तीव्र वहृद्ध के कारण प्राकृहतक संसाधनों का ऄत्यहधक ईपयोग और दोहन के 

पररणामस्वरूप मदृ्रा हनम्नीकरण, जैवहवहवधता में कमी, वाय ुऔर जल प्रदरू्षण तथा जल संकट, जीवन के हलए खतरा बना हुअ ह।ै औद्योगीकरण एवं 

हवकास की चाह के चलते ऄंधाधुंध वनों की कटाइ के कारण मदृा ऄपरदन, भसू्खलन, गाद का जमाव तथा पयाावरण में क्षहत हो रही है हजसके चलते 

वन्य जीवों के संकटापन्न होने तथा कइ प्रजाहतयों के हवलपु्त होने का समाचार सहुखायों में हमलता रहें।  

 जहााँ तक भारत में पयाावरण की सरुक्षा एवं संतुलन की बात ह ैतो आसके हलए सहदयों से प्रयास हकये जाते रह ेहैं। आस संदभा में पहला साथाक 

प्रयास महात्मा गााँधी जी द्रारा हकया गया हजन्होंने वैहिक स्तर पर पयाावरण सरुक्षा की बात ईठाइ। पयाावरण संरक्षण के दृहिकोण से 1972 का वर्षा भारत 

के हलए ऄत्यहधक महत्वपणूा माना जाता ह ै क्योंहक आस वर्षा पयाावरण संरक्षण के हलए काननू बना हजसमें वन्य जीव संरक्षण ऄहधहनयम-1972 भी 

र्ाहमल ह।ै पयाावरण संरक्षण में भारत की बेहटयों का नाम स्वणााक्षरों में ऄंहकत ह ैहजन्होंने पयाावरण एवं वन्य जीव संरक्षण के हलए ऄपना सवास्व ऄहपात 

कर हदया। पयाावरण संरक्षण के के्षत्र में महहलाओ ंद्रारा जो ईल्लेखनीय प्रयास हकया गया ईसमें खेजड़ली (राजस्थान) अंदोलन से जड़ुा नाम ऄमतृा देवी 

का अता ह।ै भारत में पयाावरण के के्षत्र में वैधाहनक रूप से जंतुओ ंएवं पयाावरण संरक्षण को सहुनहित करने में ऄग्रणी नाम पवूा प्रधानमंत्री स्व0 श्रीमती 

आहंदरा गााँधी जी का अता ह।ै भारतीय संस्कृहत को ईदात्तता प्रदान करने वाला पयाावरण संरक्षण हतेु हकया गया अंदोलन ‘इको फेहमहनस्ट’ भी महत्वपणूा 

रहा, हजसका नेततृ्व चमोली के रैणी गााँव की गौरा देवी ने हकया था। आसी हदर्ा में नवदान्या अंदोलन की प्रणेता पयाावरणहवद ्वंदना हर्वा का नाम भी 

ईल्लेखनीय ह ै हजन्होंने जैहवक एवं सांस्कृहतक हवहवधता के संरक्षण पर काया हकया। नमादा बचाओ अंदोलन की प्रणेता प्रहसद्ध पयाावरणहवद ्तथा 

गााँधीवादी हवचारों की पोर्षक, मेधा पाटकर का नाम कौन नहीं जानता। हचपको अंदोलन में गौरा देवी के साथ कइ ऄन्य महहलाओ ंने ऄपना ऄमलू्य 

योगदान हदया हजसमें मीराबेन, सरलाबेन, हबमलाबेन, हहमादेवी, गंगा देवी, बचना देवी, आतवारी देवी तथा छमनु देवी के नाम र्ाहमल हैं। वन्य जीव 

संरक्षण के हलए ‘पीपुल फार एहनमल’ की हनदेर्क मेनका गााँधी का भी ईल्लेखनीय प्रयास रहा ह।ै आसी हदर्ा में पयाावरणीय हर्क्षा के हलए मधु भटनागर 

तथा पयाावरण के हलए ईल्लेखनीय काया करने वाली केन्द्रीय पाहक्षक पहत्रका ‘डाईन टू ऄथा’ की संपादन सनुीता नारायण का नाम भी ईल्लेखनीय ह।ै 

3. शोध का शीषाक- पयाावरण संरक्षण में महहलाओ ंका योगदान। 

4. शोध का उदे्दश्य- पयाावरण संरक्षण हतेु ईल्लेखनीय काया करने वाली भारतीय महहलाओ ंएवं ईनके योगदान का ऄध्ययन करना। 

5. शोध हवहध- ऐहतहाहसक एवं वणानात्मक। 

6. शोध सीमा- पयाावरण संरक्षण हतेु हियार्ील महहलाओ ंएवं ईनके योगदान का ऄध्ययन। 
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मुख्य शब्द- ग्लोबलवाहमिंग, इको फेहमहनस्ट, हचपको अंदोलन, नवदान्या अंदोलन, नमादा बचाओ ंअंदोलन, पयाावरण संरक्षण ऄहधहनयम-1986। 

हियान्वयन-  

ररयो हडक्लेरेर्न में माना गया ह ैहक पयाावरण प्रबंधन एवं हवकास में महहलाओ ंकी महत्वपणूा भहूमका रही ह।ै भारतीय संदभा में पयाावरण संरक्षण एवं 

प्रबन्धन में महहला वैहदक काल से ही ऄपनी महत्वपणूा भहूमका का हनवाहन कर रही ह।ै ईस संदभा में कुछ प्रमखु हहस्तयों में पहला नाम राजस्थान के 

खेजड़ली गााँव की रहने वाली ऄमतृा देवी का अता ह ैहजन्होंने 1730 में खेजड़ी के वकृ्षों को बचाने के हलए स्वयं तथा ऄपनी तीन पहुत्रयों की अहुहत दे 

दी। 

डॉ0 वन्दना हशवा- 

 ईत्तरखण्ड राज्य के देहरादनू जनपद में जन्मी डॉ0 वन्दना हर्वा जानी-मानी पयाावरणहवद ्लेखक, दार्ाहनक, पेर्ेवर वक्ता व सामाहजक कायाकताा हैं। 

1970 में वे हचपको अंदोलन से जड़ुी तथा वर्षा 1982 में ईन्होंने हवज्ञान, प्रौद्योहगकी और पाररहस्थहतक के हलए देहरादनू में ऄनसंुधान संस्थान की 

स्थापना की। डॉ0 वन्दना हर्वा द्रारा ‘नवदान्य’ नामक एक गैर सरकारी संगठन भी स्थाहपत हकया गया जो स्थानीय समुदायों के साथ हमलकर जैहवक 

कृहर्ष, देर्ी बीज एवं बौहद्धक संपदा ऄहधकारों की रक्षा के हलए काया करता ह।ै पयाावरण के के्षत्र में आनके ईत्कृि कायों के हलए राआट लवली हुड ऄवाडा, 

हसडनी र्ांहत परुस्कार, फुकुओ का एहर्याइ संस्कृहत परुस्कार, हमरोडी परुस्कार अहद प्राप्त हुअ। डॉ0 वन्दना हर्वा ने ऄफ्रीका, एहर्या, लैहटन 

ऄमेररका, अयरलैण्ड, हस्वट्जरलैण्ड और अहस्िया में भी हररत अंदोलन के जमीनी स्तर के संगठनों में प्रगहत के हवरोध में सहायता प्रदान हकया ह।ै 

डॉ0 हर्वा डब्ल्य.ूटी.ओ. के हखलाफ भारतीय जन ऄहभयान की संचालन सहमहत की सदस्य भी हैं। 

पूवा प्रधानमंत्री स्व0 श्रीमती इहंदरा गााँधी- वैधाहनक रूप से जन्तुओ ंएवं पयाावरण संरक्षण में पवूा प्रधानमंत्री स्व0 श्रीमती आहंदरा गााँधी का नाम ऄग्रणी 

ह।ै 1972 में आन्हीं के नेततृ्व के चलते वन्य जीव संरक्षण ऄहधहनयम पाररत हुअ। आन्हीं के कायाकाल में पयाावरण संरक्षण तथा जीव जन्तुओ ंके पोर्षण के 

हलए संरहक्षत के्षत्रों की संख्या 65 से बढ़कर 298 हो गइ। पवूा प्रधानमंत्री श्रीमती गााँधी ने भारतीय वन्यजीव बोडा के चेयरपसान का पद भी सरु्ोहभत 

हकया। 

 सनुीता नारायण- सुनीता नारायण भारत की प्रहसद्ध पयाावरणहवद ्हैं। 1982 में सशु्री नारायण हवज्ञान एवं पयाावरण केन्द्र से जड़ुी तथा महाहनदेर्क के 

रूप में भी काया कर रही हैं। ये पयाावरणहवद ्होने के साथ-साथ लेहखका भी हैं। सशु्री नारायण हररत हवकास की समथाक हैं और आनका मानना ह ै हक 

वातावरण में फैली ऄर्ुद्धता से सबसे ज्यादा हाहन महहलाओ,ं बच्चों एवं गरीबों की होती ह।ै पयाावरण के प्रहत आनकी सामाहजक हियार्ीलता के चलते 

भारत सरकार ने 2005 में आन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्माहनत हकया। आन्हीं के नेततृ्व में 2005 में सी0एस0इ0 को स्टॉकहोम वॉटर प्राआज परुस्कार भी 

हमला। 

मेधा पाटकर-  

मेधा पाटकर एक सामाहजक कायाकताा तथा समाज सधुारक के साथ-साथ राजनीहतज्ञ तथा पयाावरण कायाकताा भी ह।ै आनका नाम नमादा बचाओ ं

अंदोलन से जड़ुा है हजसमें सरदार सरोवर पररयोजना के कारण वधाा के स्थानीय पयाावरण को होने वाली क्षहत तथा हकसानों एवं अहदवाहसयों के 

हवस्थापन को लेकर अंदोलन चलाया गया। आस अंदोलन में परूा समय देने के हलए ईन्होंने ऄपनी पीएच0डी0 की पढ़ाइ छोड़ दी। पयाावरण संरक्षण के 

प्रहत आनकी सहियता के चलते आन्हें ‘गोल्डमैन पयाावरण परुस्कार’ प्रदान हकया गया। 

सजेुना अरंधहत राय- हर्लांग में जन्मी सजुेना ऄरंुधती राय मलूरूप से ऄंग्रेजी की चहचात लेहखका हैं आनका नाम हफल्मकार के साथ-साथ नमादा 

बचाओ ंअंदोलन तथा भारत के दसूरे जनांदोलनों में सहिय सहभाहगता के नाते भी जाना जाता ह।ै आन्हें आनकी पसु्तक ‘द गॉल ऑफ स्मॉलहथंग’ के 

हलए ‘बुकर परुस्कार’ से नवाजा गया। 

मेनका गााँधी-  

भारत सरकार की पवूा पयाावरण एवं वन मंत्री के पद को सरु्ोहभत करने वाली मेनका गााँधी ने वन्य जीव संरक्षण एवं पयाावरण संरक्षण के हलए 

ईल्लेखनीय काया हकया ह।ै वन्य एवं पालतू जीवों के संरक्षण के हलए आन्होंने कइ पसु्तकों का लेखन काया भी हकया। पालतू जीवों को बचाने के हलए 

श्रीमती गााँधी ने ‘पीपल फॉर एहनमल’ नामक एक संगठन भी बनाया। आनके ईल्लेखनीय कायों के नाते आन्हें कइ परुस्कार तथा सम्मान भी प्राप्त हुए। वर्षा 

1994 में आन्हें वर्षा का पयाावरणहवद ्और र्ाकाहारी व्यहक्त भी चुना गया था। 

गौरा देवी-  

गौरा देवी को हचपको अंदोलन की जननी और ‘हचपको वुमन’ भी कहा जाता ह।ै हचपको अंदोलन पेड़ों को बचाने का एक ऐहतहाहसक और नायाब 

संघर्षा ह।ै माचा 1974 में रैणी गााँव के 2500 पेड़ों को काटने के सरकारी अदेर् के हखलाफ वहााँ की महहलाओ ंने गौरा देवी के नेततृ्व में संघर्षा हकया 

तथा ऄपने प्राणों की परवाह हकए हबना पेड़ों से हचपक गयी। रैणी गााँव की महहलाओ ंने एक नारा हदया हक ‘जंगल हमारा मायका’ ह।ै 

मधु भटनागर-  पेरे् से एक हर्हक्षका होते हुए मध ुभटनागर ने पयाावरणीय हर्क्षा के माध्यम से यवुाओ ंएवं समाज में जन चेतना फैलाने का काम हकया। 

ईन्होंने ईप-प्रधानाचाया के रूप में श्रीराम स्कूल बसंत हवहार में काया हकया तथा जल संरक्षण के हलए वर्षाा जल संग्रहण की र्रुूअत की। मधु भटनागर 

का मानना था हक बच्चों में पयाावरण के प्रहत नजररये को बदल कर हवि पयाावरण में एक नवीन पररवतान देखा जा सकता ह।ै 

फेहकया देवी- हवहार प्रांत के एक छोटे से कस्बे में बसने वाले कहलगांव की फेहकया देवी ने सामंती प्रथा तथा दबंगों को हफ्ता देने से आकंार कर गंगा के 

हकनारे बसने वाली बस्ती, कागजी टोला, एल.सी.डी. और कालीघाट को आनके चंगुल से मकु्त कराया। आन बहस्तयों पर दबंगों का कब्जा था तथा वे 

मछुअरों को मछली पकड़ने के हलए कपड़ों का जाल लगाने के हलए मजबूर करते थे हजससे ज्यादा मछली पकड़ी जा सके। मछुअरा समदुाय जानता 

था हक कपड़ों के जाल से नदी की बायोडायवहसाटी को खतरा ह,ै लेहकन वे खदु को ऄसहाय मानकर जलु्म को सह ेजा रह ेरह ेथे। पानीदारी प्रथा के 

हवरूद्ध अंदोलन को गहत दे रह ेबड़का जोगेन्दर के साथ फेहकया देवी ने हमलकर गंगा महुक्त अंदोलन चलाया तथा सफलता भी प्राप्त की। 
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डॉ. लक्ष्मी शंकर यादव 

 
 

 

उपसहंार- देर् के सम्पणूा हवकास में भारत की बेहटयों ने बढ़-चढ़कर हहस्सा हलया तथा ऄपनी र्हक्त का लोहा समाज को मनवा हदया। हवर्ेर्षतयः 

पयाावरण संरक्षण के के्षत्र में हजस तरह की ऄनठूी पहल तथा कमाठता महहलाओ ंने हदखाइ ईससे यह हसद्ध हो गया हक कोइ भी काया महहलाओ ंके हलए 

ऄसंभव नहीं। पयाावरण संरक्षण एवं वन्य जीव-जन्तुओ ंके जीवन को बचाने के हलए ऄलग-ऄलग अंदोलनों-हचपको अंदोलन, खेजड़ली अंदोलन, 

नमादा बचाओ ंअंदोलन, पयाावरणीय हर्क्षा, बायो डायवहसाटी को बचाने के हलए गंगा महुक्त अंदोलन सरीखे अंदोलनों ने प्रकृहत एवं मानव के संबंधों 

को एक नयी हदर्ा हदया। पयाावरण के प्रहत आनके ऄहवस्मरणीय योगदान को आहतहास के पन्नों में स्वणााक्षरों में ऄंकना होगी। 

हनष्कषा- 

 हचपको अंदोलन ने प्रकृहत के हरे-भरे वकृ्षों को बचाकर प्रकृहत के सौन्दया एवं मानव जीवन को बचाने का काम हकया ह।ै आस अंदोलनों से 

पे्ररणा लेकर भारत की भावी पीढ़ी भी पयाावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के हलए कृत संकल्प ह।ै आसी अंदोलन से हरे वकृ्षों को काटने पर प्रहतबंध ह।ै आन 

अंदोलनों के पररणामस्वरूप सरकार तथा अम जनमानस का ध्यान, प्रकृहत एवं मानव सम्बन्धों की तरफ हवर्ेर्ष रूप से गया तथा आसे बचाने के हलए 

समय-समय पर कइ हवधान ऄमल में लाये गये। आन अंदोलनों के पररणामस्वरूप वन्य जीव संरक्षण की तरफ अम लोगों का भी सहयोग हमल रहा ह ै

हजसमें जंगली जानवरों का हर्कार न हकया जाना तथा हरे वकृ्षों का न काटना भी र्ाहमल ह।ै पयाावरण संरक्षण के हलए लोग स्वयं से पे्रररत हो रहे हैं तथा 

आस हदर्ा में सकारात्मक पररणाम भी सामने अये ह।ै 
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प्रास्तानिक :  

 मवहला या िब्दाबरोबर प्रेम, िासल्य, स्नेह, ममता या भािना समोर येतात, पण त्याच बरोबर िक्तीसंपन्न स्त्री देखील समोर ईभी रहाते. 

कारण अता स्त्रीही ऄबला रावहलेली नाही. ती देखील अता सबला झालेली अह.े  एकविसाव्या ितकात स्त्रीने स्ितःची िक्ती ओळखली अह.े  ती 

अता अपल्या ऄवधकारांसाठी झगडणे विकली अहे.  अजची स्त्री सिक्त अह े अवण वतच्या िक्तीची ऄवभव्यक्ती अधुवनक यगुात विविध 

माध्यमातून पाहाियास वमळत अह.े भारताच्या प्राचीन संस्कृतीमध्ये प्राचीन काळापासनूच अपल्या समाजामध्ये वस्त्रयांच्या स्थानांचा विचार केला  

जातो. िास्तविक पाहता ज्या घरात वस्त्रयांचा अदर होतो, त्यांची पजूा केली जाते त्या घरात देिता सदैि प्रसन्न ऄसते. या विश्वामध्ये ऄवतप्राचीन 

काळापासनू कुटंुबव्यिस्था ही मातसृत्ताक होती.  नदी वकंिा पाण्याच्या वठकाणी िेती करण्याची सुरुिात अवण एकत्र येउन जगण्याची सरुुिात स्त्रीनेच 

केली होती. या सि् कारणांमळेु अपल्या समाज व्यिस्थेमध्ये सभ्यता अवण संस्कृतीच्या सरुुिातीस वस्त्रयांचा मान खपू मोठ्या प्रमाणात  अहे. 

                 अजची प्रत्येक स्त्री िैचाररक, अवथ्क, मानवसक दृष््टया स्ितंत्र अह.े  ती विक्षणातही ऄव्िल स्थानी अह.े  अज स्त्रीची काय्क्षमता 

जाणनू देिातील विविध के्षते्र वतच्यासाठी खलुी झाली अहते. अजच्या स्त्रीला अत्मभान अह.े  स्ितःचा ऄवभमान अहे. स्ितःिर होणाऱ्या 

ऄन्यायाची जाणीि वतला अहे अवण त्या विरुद्ध लढण्याची ताकद देखील वतच्याकडे अह.े अज विश्व पातळीिर खास परुुषांची मके्तदारी समजली 

जाणारी ऄनेक के्षते्र वस्त्रया समथ्पणे अपल्या कतृ्त्िाने सांभाळताना वदसतात. त्या के्षत्रांना प्रगतीपथािर पोहोचित अहते. विक्षणाची संपण्ू द्रारे 

वस्त्रयांसाठी खलुी झाली अहते. त्यांच्या बुद्धीला, त्यांच्या काय्िक्तीला, त्यांच्या कतृ्त्िाला िाि वमळाला अह.े 

आधुननक काळातील नियांच्या प्रगतीचा आलेख : 

अजची अधुवनक स्त्री पुरुष अवण वततकीच वकंबहुना त्यापेक्षा ऄवधक समथ्पणे प्रत्येक के्षत्रात काय् करताना वदसत अह.े अज परुुषांच्या 

खांद्याला खांदा लािून ऄनेक वस्त्रया विविध के्षत्रांमध्ये ईच्च पदािर काय्रत अहते. अज डॉक्टर, आवंजवनऄर, िकील, िास्त्रज्ञ, ऄवधकारी, राजकीय 

नेता, न्यायमतूी म्हणनू ऄसंख्य वस्त्रया काय्रत अहते.  सावनया वमझा्, सायना नेहिाल, गीता, बबीता घुंगट, पी. टी. ईषा, कविता राउत ऄिा एक ना 

ऄनेक वस्त्रयांनी क्रीडा के्षत्रही काबीज केले अह.े ऄनेक िषे या के्षत्रांमध्ये वस्त्रयांची भरीि कामवगरी नव्हती.  परंतु या के्षत्रामध्येही वस्त्रयांनी भरीि 

कामवगरी करून दाखिली अह.े कल्पना चािला, सनुीता विल्यम्स यांनी तर ऄंतरीक्षात झेप घेतली अह.े  सावहत्य के्षत्रात ऄनेक वस्त्रया अज कसदार 

लेखन करीत अहते. महत्त्िाच्या समजल्या जाणाऱ्या प्रत्येक के्षत्रातील जबाबदारीच्या पदािर स्त्री कुिलपणे काय् करत अह.े कुटंुबाची अवण कामाची 

संपण्ू जबाबदारी चोखपणे पार पाडत अहते. म्हणूनच वतला ‘ऄष्टभजुा’ ऄिी ईपमा वदली जाते. 

अजची स्त्री प्रगतीच्या विखरािर ऄसली तरी ऄनेक वठकाणी अजही कौटंुवबक ऄत्याचार, हुडंाबळी, सामावजक वहसंाचार, लैंवगक 

िोषण, बलात्कार ऄिा ऄनेक समस्यांना वतला सामोरे जािे लागत अह.े अजही स्त्रीभ्रणूहत्ये सारखे घातक प्रकार घडताना वदसताहते. ‘वनभ्या’ 

सारखी ऄनेक प्रकरणे सातत्याने घडताना वदसतात. विनयभंग, एकतर्फी पे्रमातून होणारे हल्ले ह ेविकृत परुुषी मानवसकतेचा चेहरा अजही दाखिताना 

वदसतात. समाजात ऄिा घटना जरी घडत ऄसल्या तरी स्त्री लपून बसणारी नाही ह ेवतने दाखिनू वदले अहे. अत्मसंरक्षणाचे धडे वगरित अज स्त्री या 

िाइट प्रितृ्तीच्या नराधमांिी लढण्याची तयारी करत अह.े ऄवधक अत्मविश्वासाने ती प्रगतीपथािर अह.े  अपल्या कष्टाने वतने समाजात एक स्ितंत्र 

ऄवस्तत्ि तयार केले अह.े अज ती सज्ज अह ेनव्या अव्हानांसाठी. 

एकनिसाव्या शतकातील नियांचे सामानिक के्षत्रातील योगदान : 

                  अज एकविसाव्या ितकात स्त्री ही पुरुषापेक्षा ऄथा्ज्नाच्या के्षत्रातही पढेु अहे. मवहलांच्या संघटना अज  तयार झालेल्या अहते. 

त्यामळेु अवथ्क विकासाच्या ऄनषंुगाने विविध व्यिसायात वस्त्रया ऄग्रणी झाल्या.  समाजकारण, राजकारण, खेळ, क्रीडा, विक्षण, कला, सावहत्य, 

िैद्यकिास्त्र, विवध ि न्याय यंत्रणा, संिोधन, सरुक्षा यंत्रणा देिाचा  िासनकत्या् म्हणनू ित्मान स्त्री प्रत्येक वठकाणी परुुषांच्या बरोबरीने काय् करत अह े

अवण त्यामळेु साहवजकच अवथ्क विकासाला हातभार लागत अह.े  

 राष्ट्राची धरुा सांभाळण्यापासनू तर संिोधनापयंत समाजकाया्पासनू तर कुटंुब प्रमखुापयंत स्त्रीच्या काय्के्षत्राच्या  कक्षा रंुदािल्या अहते. 

विज्ञानाच्या के्षत्रात ऄनेक संिोधक वस्त्रया अज अघाडीिर अहते. भारताच्या पंतप्रधानपदी आवंदरा गांधी यांनी सलग ऄकरा िषे देिाचे नेततृ्ि 

सांभाळले अह.े भारताच्या सिोच्च पदािर राष्ट्रपती प्रवतभाताइ पाटील विराजमान झाल्या अहते. ग्रहािर जाण्यापासून तर एव्हरेस्ट सर करण्यापयंत 

वस्त्रयांनी मजल मारली अहे. अता स्त्री ही चार वभंतीच्या अत राहून केिळ पती ि कुटंुबापयंत मया्वदत रावहलेली नाही तर, जीिनाच्या विविधांगी 

के्षत्रात ती अता प्रिेिीत झाली अह.े  िासनाने सदु्धा वस्त्रयांना अज अरक्षण देउन त्यांचा सन्मान केला अह.े  समाजातील प्रत्येक व्यक्तीने वस्त्रयांकडे 

सन्मानाच्या ि अदराच्या भािनेने पाहािे ऄसे काय् अजच्या स्त्रीचे अह.े तुरंुग ऄवधकाऱ्यांपासून तर रक, एसटी, ररक्षा, विमान चालक, अमी  पयंत 

वस्त्रया परुुषांच्या पाठीिी पाठ लािनू विकासास सहाय्य करत अहते. कालची स्त्री समाजाच्या ऄत्याचारास बळी पडणारी होती परंतु अता  समाजाला 

िठणीिर अणण्याची समज अज वतच्यामध्ये अहे. परंतु ममता, िात्सल्य याबाबतीत मात्र कालच्या वस्त्रयांप्रमाणेच अजच्या स्त्रीया देखील सांभाळत 

अहते. चलू अवण मलू या जबाबदारी सोबतच आतरही के्षत्रात त्यांनी स्ितःला िाहून घेतले अह.े 

आधुननकता आनण िी : 
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‘यत्र नाय्स्तु पजू्यन्ते | रमन्ते तत्र देिता |’ वजथे स्त्रीचा गौरि केला जातो, वतला सन्मानाने िागिले जाते तेथे देितेचे िास्तव्य ऄसते. स्त्रीच्या 

केिळ ऄवस्तत्िाने घराला घरपण येते. स्त्री म्हणजे करुणा, पावित्र्य अवण ममता यांचा संगम होतो. ती कधी बहीण, कधी पत्नी, कधी िवहनी ऄिा 

विविध रूपात सहजतेने िािरणारी अजची स्त्री ही ऄत्यंत काय्क्षम अहे. 

रािकीय के्षत्र : 

                   वस्त्रयांनी विक्षणाचा िसा घेउन विविध के्षत्रात ईत्तुंग झेप घेतली अहे. अजच्या अधवुनक काळात ऄनेक वस्त्रया राजकीय के्षत्रात 

जबाबदारीने अपले काय् पार पाडत अहते. तर, ऄनेक वस्त्रया प्रिासकीय सेिेच्या ईच्च पदािर काम करीत ऄसल्याचे वदसनू येत अहे. ऄनसुवूचत 

जाती अवण ऄनसुवूचत जमातीच्या ि आतर मागासिगीय वस्त्रया अरक्षणामळेु राष्ट्रपती ते महानगरपावलका महापौर, नगराध्यक्ष, वजल्हा पररषद ऄध्यक्ष, 

पंचायत सवमती सभापती, सरपंच ऄिा ऄनेक राजकीय पदािर चोखपणे काम बजािताना वदसत अहते. तसेच ऄनेक वस्त्रया कें द्रीय मंवत्रमंडळामध्ये 

पंतप्रधानांपासनू ते मंत्री म्हणनू काम करीत अहते. तर, ऄनेक राज्यात वस्त्रया मखु्यमंत्री पदही चोखपणे भषूवित अहते अवण भषूिली अहते. 

उद्योग के्षत्र : 

                 ईद्योग के्षत्रातही ऄनेक मवहला जगप्रवसद्ध ठरल्या अहते.  त्यापैकी आदं्रान नयुी  ह्या सदु्धा भारतीय िंिाच्या अहते. थोडक्यात जागवतक 

ईत्पन्नातील दहा टक्के िाटा हा मवहलांचा अहे. मात्र जागवतक संपत्तीच्या ऄिघी एक टक्के संपत्ती मवहलांच्या िाट्याला अली अहे. मवहलांना 

विविध प्रकारच्या भेदभािाला सामोरे जािे लागते. ते जन्म प्रमाण, अिश्यक गरजा, संधी, रोजगार याद्रारे प्रवतवबंवबत होते. मवहलांचा विकास हा 

सामावजक, अवथ्क प्रगतीच्या  वनदेिांकातून राष्ट्राची सामावजक पररवस्थती लक्षात येते. भारतातही लोकसंख्येत ऄधे प्रमाण मवहलांचे अहे. मवहला 

‘काय्स्त्रोत’ तर अहतेच वििाय त्या राष्ट्राच्या तरुण मनषु्ट्यबळाला योग्य वदिा देण्याचे काय् करतात. मवहला विकास अवण ईद्योजकता विकवसत 

यामळेु खऱ्या ऄथा्ने देिांमध्ये मवहला ईद्योजक ही संकल्पना रुजली अह.े घराबाहरे पडून कमािणाऱ्या मवहलांची संख्या ित्मान यगुात मोठ्या 

प्रमाणात  िाढत अहे. 

                 िमु्पीटरच्या मतानुसार ईद्योजकता ही जमीन, श्रम, भांडिल अवण नैसवग्क साधनांचा एकवत्रत िापर होय. बाजारपेठेची मागणी अवण 

ईद्योजकता ि कौिल्य यांची सांगड घालनू मानिी अवथ्क सरुवक्षतता प्रस्थावपत करता येते.  

मनिला सबलीकरण आनण आनथिक निकास : 

 अज अपण पाहतो की समाजव्यिस्थेत मवहलांचा दजा् सधुारला अह.े संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मवहला विकासासाठी वनधी (यवुनरे्फम) नसुार मवहला 

ईद्योजक म्हणजे - स्ितःची क्षमता ओळखनू अिश्यक ते पररित्न घडिनू अणनू स्ितःचे अयषु्ट्य जगणे होय. मवहलांनी अपल्या व्यिसायािर पण्ूतः 

लक्ष कें वद्रत करािे. विक्षण हा मवहला ईद्योजकतेसाठी अिश्यक घटक अहचे वििाय अरोग्य, अवथ्क स्िािलंबन, काय्वनिड याकडे लक्ष वदले 

पावहजे. मवहलांना दहुरेी भवूमका पार पाडाियाची ऄसल्यामळेु खासगी ि साि्जवनक के्षत्रात नोकरी करण्यापेक्षा ईद्योजकता हा चांगला पया्य अह.े  

पण्ू जगात भारत देि अपली संस्कृती, परंपरा, ऄध्यात्म ि भौगोवलक विविधता यामळेु ओळखला जातो. ही नाण्याची एक बाज ूझाली पण, हाच देि 

जगभर परुुष प्रधान संस्कृतीसाठी देखील प्रवसद्ध अह.े तसे बवघतले तर भारतात मवहलांना अवदिक्तीचे रूप म्हणनू परुातन काळापासनू पजूनीय मानले 

गेले अह.े त्याच िेळी याच भारत देिात मवहलाना  घरात अवण समाजात ऄसंख्य बंधनांमध्ये ऄडकून पडल्या अहते. त्यांना समाजामध्ये दयु्यम स्थान 

वदले जाते. त्यांचे ऄवधकार ि विकास या पासनू त्यांना पण्ूपणे दरू केले जाते. तरीसदु्धा येथे स्त्री-परुुष समानतेच्या गोष्टी बोलल्या जातात. मवहलांच्या 

स्ितंत्र ि ऄवधकाराविषयी कळकळ व्यक्त केली जात ऄसताना देखील ऄमानषु ऄत्याचाराच्या घटना घडतात अवण ऄिा िेळी अपल्यासमोर 

मवहलांचे प्रश् न वबकट समस्या बननू ईभ्या राहतात. त्यािर ईपचार म्हणनू समाजात मवहलांना स्िायत्तता, सरुक्षा ि संरक्षण देण्यासाठी सबलीकरणाचे 

ऄवभयान राबविण्यास सुरुिात झाली पावहजे. 

       प्रत्येक यिस्िी परुुषाच्या मागे एका स्त्रीचा सहभाग ऄसतो ऄसे येथे म्हटले जाते. राजमाता वजजाउ, राणी लक्ष्मीबाइ, ऄवहल्यादेिी 

होळकर, सावित्रीबाइ रु्फले, माता रमाबाइ अंबेडकर, मदर तेरेसा, सरोवजनी नायडू, आवंदरा गांधी, कल्पना चािला, सनुीता विल्यम्स, पी. टी. ईषा, कविता 

राउत या अवण आतरही ऄनेक कतृ्त्ििान मवहलांनी या देिाचा नािलौवकक िाढविला अह.े मवहलांचे सबलीकरण करताना सि्प्रथम समाजात 

मवहलांचे ऄवधकार ि मलू्य यांच्यािर घात करणाऱ्या अवण घातक प्रितृ्ती ऄथा्त हुडंा प्रथा, स्त्री-भ्रणूहत्या, वनरक्षरता, लैंवगक ऄत्याचार ि समानता 

आत्यादींचा नाि करणे गरजेचे अह.े लैंवगक भेदभाि नष्ट करून समानता प्रस्थावपत करणे तसेच सामावजक घरगुती ऄन्यायांच्याविरुद्ध कठोर कायदे ि 

ईपाय योजना करणे, त्याचबरोबर मवहलांना िारीररक, सामावजक, अवथ्क ि मानवसक स्िरूपात सिक्त बनविणे ही समाजाची जबाबदारी अह.े 

मवहलांचे सबलीकरण म्हणजे त्यांचे नैसवग्क गुणधम्, क्षमता, परंपरा यांच्यासह त्यांना समानतेने िागिले जाइल ऄसा विचार प्रिाह समाजात प्रस्थावपत 

झाला तर खऱ्या ऄथा्ने मवहलांचे सबलीकरण होइल.  

मनिलांचा आनथिक निकास : 

अंतरराष्ट्रीय मवहला वदनावनवमत्त २४ रे्फब्रिुारी, १९७५ रोजी महाराष्ट्र िासनाकडून मवहला अवथ्क विकास महामंडळाची स्थापना 

करण्यात अली. २० जानेिारी, २००३ रोजी महाराष्ट्र िासनाने ‘माविम’ला बचत गटाच्या (Self Hele Group) च्या माध्यमातून विविध मवहला 

सबलीकरणाच्या योजना राबिण्यासाठी नोडल संस्था म्हणून जाहीर केले अह.े "मानिीय भांडिलात गुंतिणकू अवण मवहलांचे क्षमता संिध्न करून 

त्यांना अवथ्क अवण सामावजक दृष््टया सबळ करणे तसेच त्यांना ईपजीविकेचे िाश्वत साधन ईपलब्ध करून देउन वलंगभेद नष्ट करणे अवण मवहलांना 

समान न्याय वमळिून देणे” ह ेमाविमचे वमिन अहे. बचत गटाच्या माध्यमातून मवहलांचे व्यिस्थापन करणे, मवहलांच्या एकंदर क्षमतांचे संिध्न करणे, 

मवहलांमधील अत्मविश्वास िवृदं्धगत करणे, मवहलांचा ईद्योजकीय विकास करणे, रोजगाराच्या संधी अवण बाजार यामध्ये समन्िय वनमा्ण करणे, समान 

संधी, समदृ्धता अवण िासनामध्ये मवहलांनी स्ितःहून सहभाग द्यािा याकरता प्रोत्साहन देणे. िाश्वत विकासाचा माग् म्हणनू एसएचजी सोबत 



IJAAR   Vol.2 Issue-11               ISSN – 2347-7075 

171 
प्रा.के.एम.लोखंडे 

 
 

 

तळागाळात काम करणाऱ्या संस्था वनमा्ण करणे. ऄिाप्रकारे मवहला सबलीकरण करणे म्हणजे पुरुषांना वहनिणे वकंिा त्यांच्यापेक्षा श्रेष्ठता वसद्ध करणे 

ऄसे नव्हे. तर, र्फक्त मवहलांना त्यांच्या नैसवग्क गुणधम्, क्षमता, परंपरा यांच्यासह समानतेने िागिणे होय. 

मनिलांच्या निनिध चळिळी आनण उदय : 

१९७५ ह ेिष् सबंध जगभरच एका नव्या क्रांतीचे िातािरण वनमा्ण करून गेले. ऄनेक चळिळीतून समाज व्यिस्थेत बदल होत गेले. 

वस्त्रयांचे प्रश्न हे विश्वव्यापी अहते हे लक्षात अल्यािर संयकु्त राष्ट्रसंघाने १९७५ मवहला िष् अवण ८ माच्, मवहला वदिस म्हणनू घोवषत केला. 

स्िातंत्र्यपिू् काळातील चळिळी प्रमाणेच विसाव्या ितकाचे सहािे  ि सातिे दिक ह े भारतात पनु्हा एकदा अंदोलने चळिळी संघष् संप यांनी 

दमुदमुनू गेले.  विद्याथी संघटना, िेतकरी, िेतमजरू, वगरणी कामगार, दवलत, अवदिासी वस्त्रया आत्यादी समाजातील तथाकवथत दयु्यम स्थानािरील 

लोकांनी अपल्या मागण्यांसाठी यािेळी जोरदार वनदि्ने करून अपल्या समाजाला जाणीि करून वदली. 

या काळात वठकवठकाणी मवहलांच्या ऄनेक संघटनाची स्थापना झाली. यातील वकत्येक मवहला ऄन्य राजकीय संघटना मध्ये काय्िील 

झाल्या. पण, अताच्या नव्या संघटना र्फक्त वस्त्रयांच्या स्िायत्त संघटना होत्या. त्यामध्ये पुरुष सदस्य नव्हते. मवहलांनी मवहलांसाठी बनिलेल्या या 

संघटनेतून निे मवहला नेततृ्ि अपापल्या पातळीिर जन्माला येउ लागले होते.  मवहलांच्या संघटनांचा सरुूिातीचा ईद्देि होता की, मवहलांचे होणारे 

िोषण, ऄत्याचार, ऄन्याय या विरोधात लढणे.  पणु्यामध्ये माओिादी स्त्री संघटना, मुंबइत स्त्री मकु्ती संघटना स्थापन झालेल्या लाल वनिाण पक्षाने 

ितृ्तपत्राचा मवहला वििेषांक प्रवसद्ध केला. ऑगस्टमध्ये साधना  साप्तावहकाने १९७५ ‘मवहला वििेषांक’ प्रवसद्ध केला. सप्टेंबर, १९७५  मध्ये दवलत 

संघटनांनी ‘देिदासी संमेलन’ अयोवजत केले.  ऑक्टोबर, १९९५ मध्ये पणु्यात संयकु्त मवहला मकु्ती संघषा्चे अयोजन करण्यात अले अवण त्यात 

िेगिेगळ्या राजकीय संघटनांच्या वस्त्रया प्रथमच एकत्र अल्यावििाय प्राध्यापक, लेखक, विक्षक, व्यािसावयक, कामगार, ग्रामीण वस्त्रया, जात, धम् 

विसरून या पलीकडे स्त्री म्हणनू ऄसणाऱ्या प्रश्नांच्या िापरासाठी प्रथमच एकत्र अल्या. 

दवलत अंदोलन ह ेसमाजाचे वपढ्यानवपढ्या केलेल्या ऄत्याचार अवण िोषणाच्या विरोधात ईभे रावहले. वस्त्रयाही दवलतांप्रमाणेच ऄन्याय, 

ऄत्याचार अवण िोषणाच्या बळी होत्या. त्यामळेु सहावजकच या दोन चळिळी समान मदु्यांसाठी एकत्र अल्या. ‘जनिेदना’ नामक एका दवलत 

ितृ्तपत्राने एक वििेषांक प्रवसद्ध केला. त्याचे िीष्क होते ‘वस्त्रयांचा ऄवधकार ऄध्या् अकािािर’ काही मवहन्यांनी दवलत वस्त्रयांनी ‘मवहला समता 

सैवनक दल’ नािाची निी स्ितंत्र संघटना ईभी केली. ऄमेररकेतल्या कृष्ट्णिणीय वस्त्रयांच्या चळिळीिी त्यांचे नाते होते अवण एंजेला डेविस यांच्या 

नेततृ्िास त्यांनी अपली बहीण मानले होते.  अवण त्यांनी स्त्री परुुष समानतेबरोबरच अपली ितृ्ती त्यांनी अपल्या घोषणातून व्यक्त केली. भारतातल्या 

ऄसमतेची वचवकत्सा करताना धम् अवण जातीव्यिस्था ही वस्त्रयांच्या लैंवगक िोषणाची दोन मखु्य कारणे ऄसल्याचे त्यांनी प्रवतपादन केले. 

स्िातंत्र्यपिू् काळातील स्त्री संघटनांनी वस्त्रयांच्या प्रश्नांना विक्षण, जावतभेद, धम्, राजकारण आत्यादीना िाचा र्फोडण्याचे काम केले. तसेच 

स्िातंत्र्य चळिळीतही वस्त्रयांनी बहुमोल योगदान वदले. स्िातंत्र्योत्तर काळामध्ये प्रश्नांचे स्िरूप बदलले. त्यामध्ये खास करून दषु्ट्काळ, दरिाढ, महागाइ, 

जीिनािश्यक िस्तूंची टंचाइ आत्यादीविषयी स्त्री संघटनांनी अंदोलने केली.  १९७२ मध्ये ‘महागाइ प्रवतकार संयकु्त मवहला सवमती’ स्थापन झाली.  

तसेच १९७५ मध्ये वस्त्रयांना अवथ्क दृष््टया संपन्न करण्यासाठी ‘ऄन्नपणूा् मवहला मंडळ’, ‘स्त्री मकु्ती संघटना’, ‘नारीमंच क्रांवतकारी मवहला संघटना’, 

‘मवहला दक्षता सवमती’, ‘जनिादी मवहला संघटना’ यावििाय विविध राजकीय पक्षांच्या मवहला संघटनाही स्थापन झाल्या अवण विविध विषय घेउन 

त्यांनी जनअंदोलने ईभी केली. िसाहत काळातील वकंिा स्िातंत्र्यपिू् काळातील स्त्री संघटनांनी वस्त्रयांचे सामावजक प्रश्न, मतदानाचा हक्क, वस्त्रयांच्या 

देिदासी प्रथा, िेश्याव्यिसाय आत्यादी प्रश्न राष्ट्रीय स्तरािर नेउन संघष् केला. तर, स्िातंत्र्योत्तर काळातील वस्त्रयांच्या संघटनांनी िरील विषय हाताळले. 

या संघटनांमध्ये प्राध्यापक, डॉक्टर, िकील, नसेस यांची संख्या लक्षणीय होती. 

भारतातील नियांच्या सघंटना : 

  १) असाम लेवननच्या विचारांिरती अधाररत ऄसलेली नारीिक्ती संस्था १९७९ . 

  २) वबहार मध्ये छात्र यिुा संघष् िावहनी १९७९.  

  ३) गुजरात मधील ऄहमदाबाद येथे सेल्र्फ एम्पॉआड िमुन्स ऄसोवसएिन १९७०.  

  ४) महाराष्ट्र स्त्री मकु्ती संघटना, मैवत्रणी, र्फोरम ऄगेन्स्ट, ऑपरेिन सेंटर, नारी समता मंच, श्रवमक मकु्ती संघटना, क्रांवतकारी मवहला संघटना आ. 

ऄिाप्रकारे विविध मवहला संघटनांचा ईदय मवहलांच्या विविध समस्यांच्या वनराकरणासाठी झालेला वदसनू येतो.  

  स्िातंत्र्यपूिि कालीन िी सघंटना : 

१) स्थाननक मनिला सघंटना : 

 बंगालमध्ये केििचंद्र सेन यांनी ‘ब्राम्हो समाजा’ ची स्थापना केली.  स्त्री पुरुष समानतेसाठी ही संस्था स्थापन केली.  प्राथ्ना समाजाचे डॉक्टर 

भांडारकर ि रानडे यांनी वस्त्रयांचा दजा् सुधारािा याकडे वििेषत्िाने लक्ष वदले.  न्यायमतूी रानडे यांनी पंवडता रमाबाइ रानडे यांना ‘अय् मवहला समाज’ 

स्थापन करण्यास मदत केली.  पंवडता रमाबाइ रानडे यांच्या काया्पासनू धोंडो केिि किे यांना पे्ररणा वमळाली.  १९०५ मध्ये ‘भारतीय मवहला 

पररषदे’ची स्थापना झाली.  वनष्ट्काम मठ, समता संघ या सारख्या स्थावनक संघटना वनमा्ण होउन  वस्त्रयांचा ईद्धार, जावतभेद ि ऄस्पशृ्यता वनमू्लन, 

विक्षण यासारख्या के्षत्रात वस्त्रया काम करू लागल्या. १९०५ मध्ये क्रांवतिीर बाबाराि सािरकर यांच्या पे्ररणेने ‘अत्मवनष्ठ यिुती संघ’ या नािाची 

स्त्रीयांची संघटना नाविक येथे स्थापन झाली.  पारिी समाजातील वस्त्रयांनी सदु्धा अपली संघटना वनमा्ण केली. लाहोरमध्ये २०० िीख वस्त्रयांनी एकत्र 

येउन मलुींची िाळा सुरू केली. डॉ. ऄॅनी बेझंट यांनी १९१६ मध्ये होमरूल लीगची स्थापना केली. रमाबाइ रानडे यांच्या नेततृ्िाखाली एकोणीस 

संघटना काय्रत झाल्या. 

२) प्रादेनशक मनिला सघंटना : भारताच्या राजकीय अवण सामावजक के्षत्रात वस्त्रयांचा प्रत्यक्ष मोठ्या प्रमाणात सहभाग झाला. तो महात्मा 

गांधींच्यामळेु त्यांच्या प्रत्येक भाषणांमध्ये वस्त्रयांमध्ये पुरुषांच्या बरोबरीने काय् करण्याची वकंबहुना परुुषांपेक्षा ऄवधक वनष्ठेने काय् करण्याची िक्ती 
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ऄसते ऄिाप्रकारचे विचार ऄसायचे. महात्मा गांधी यांची पवहली विष्ट्या ऄिंवतकाबाइ गोखले यांनी दवलतोद्धार  ि स्त्री जागतृीचे काम केले. १९१८ 

साली ‘वहदं ूमवहला सभ’े ची स्थापना झाली अवण या संस्थेने ‘वहदंू मवहला’ ह ेपवहले मराठी साप्तावहक सरुू केले. पुढे ‘वहदंसु्तानी सेविका’ दलाची 

स्थापना होउन मवहलांचा विकास हे ध्येय समोर ठेिनू मवहलांनी काम सरुू ठेिले. 

३) राष्ट्रीय मनिला सघंटना : 

विसाव्या ितकाच्या पिूा्धा्पयंत भारतभर मवहला विविध संघटनांच्या माध्यमातून एकत्र येउ लागल्या. सरलादेिी चौधरी यांनी ‘भारत स्त्री 

महामंडळ’ ची स्थापना १९१० मध्ये केली. अवण विविध ितृ्तपते्र वनयतकावलकांमधनू वस्त्रयांच्या नैवतक अवण भौवतक ईन्नतीसाठी परुुषांच्या जाचातून 

सटुका करून घ्यािी लागेल ऄसे क्रांवतकारी विचार मांडले. पवहल्या महायदु्धानंतर म्हणजे १९१७ ते १९२७ दरम्यान राष्ट्रीय स्तरािरती काय् करणाऱ्या 

मवहला संघटना स्थापन झाल्या. 

४) भारतीय मनिला सघंटना : 

श्रीमती मागा्रेट कवझन्स या स्त्रीिादी अयररि नेत्यांमळेु वस्त्रयांना विक्षण, हस्तव्यिसाय ि मैदानी खेळ अले पावहजेत यासाठी मवहलांची 

भारतीय संघटना मद्रासमधील ऄड्यार येथे सर १९७५ मध्ये स्थापन झाली.  श्रीमती ऄँनी बेझंट, श्रीमती मागा्रेट कवझन्स, श्रीमती मालती पटिध्न 

आत्यादींनी भारतीय मवहला संघटना स्थापन केली. त्या संघटनेमध्ये धम्, विक्षण, राजकारण अवण लोकोपकार ऄसे चार विभाग होते. तसेच ‘स्त्रीधम्’ 

नािाचे आगं्रजी मावसक ही सरुू केले होते. 

५) भारतीय नियांचे राष्ट्रीय मंडळ : 

महरेाबाइ टाटा यांच्या पढुाकाराने सन १९२५ मध्ये ‘मुंबइ भारतीय वस्त्रयांचे राष्ट्रीय मंडळ’ स्थापन झाले. या मंडळांमधील वस्त्रयांनी घरोघरी 

जाउन पडदा पद्धतीतून वस्त्रयांना मकु्त करा ऄसे परुुषांना अिाहन केले. 

स्िातंत्र्योत्तर काळातील िी सघंटना : 

 स्िातंत्र्यपिू् काळातील स्त्री संघटनांनी वस्त्रयांच्या प्रश्नांना विक्षण, जावतभेद, धम्, राजकारण आत्यादी प्रश्नांना िाचा र्फोडण्याचे काम केले. 

तसेच स्िातंत्र्य चळिळीतही वस्त्रयांनी बहुमोल योगदान वदले, स्िातंत्र्योत्तर काळामध्ये प्रश्नांचे स्िरूप बदलले. त्यामध्ये खास करून दषु्ट्काळ, पेरोल 

दरिाढ, महागाइ, जीिनािश्यक िस्तूंची टंचाइ आत्यादीविषयी स्त्री संघटनांनी अंदोलने केली. १९७२ मध्ये ‘महागाइ प्रवतकार संयकु्त मवहला सवमती’ 

स्थापन झाली. तसेच १९७५ मध्ये वस्त्रयांना अवथ्क दृष््टया संपन्न करण्यासाठी ‘ऄन्नपणूा् मवहला मंडळ’ वनमा्ण झाले. स्त्री मकु्ती संघटना, नारी मंच, 

क्रांवतकारी मवहला संघटना, मवहला दक्षता सवमती, जनिादी मवहला संघटना यावििाय विविध राजकीय पक्षांच्या मवहला संघटनाही स्थापन झाल्या 

अवण विविध विषय घेउन त्यांनी जनअंदोलने केली. 

 िसाहत काळातील वकंिा स्िातंत्र्यपिू् काळातील स्त्री संघटनांनी वस्त्रयांचे सामावजक प्रश्न, मतदानाचा हक्क,  वस्त्रयांचा छळिाद, देिदासी 

प्रथा, िेिा व्यिसाय आत्यादी प्रश्न राष्ट्रीय स्तरािर नेउन संघष् केला तर स्िातंत्र्योत्तर काळातील वस्त्रयांच्या संघटनांनी िरील प्रमाणेच सि् विषय 

हाताळले. 

िी िककांसाठीच्या चळिळी : 

भारतात स्त्रीमकु्ती चळिळीची सरुुिात सत्यिोधक चळिळीने केली अहे. "स्त्रीमुक्तीचा विचार म्हणजे वस्त्रयांचे िोषण करणाऱ्या संस्थांच्या 

विरोधातील विचार होय." 

१) सत्यशोधक चळिळीमधील निया : 

 महात्मा रु्फले यांनी स्त्री-परुुष समानता अणण्यासाठी ऄथक पररश्रम घेतले. सन १८७३ साली त्यांनी सत्यिोधक समाजाची स्थापना केली. 

परुुषसत्ता, जातीय व्यिस्था ि धम्व्यिस्था यांच्याकडून वस्त्रयांचे िोषण केले होते ह ेसत्यिोधक चळिळीने मांडले. सत्यिोधकांचा वस्त्रयांबाबतचा 

दृवष्टकोन हा ईदार होता. सत्यिोधक समाजाने दवलत मजरू वस्त्रयांना अत्मभान, अत्मसन्मान वमळिून वदला. सत्यिोधक चळिळीमध्ये सावित्रीबाइ 

रु्फले, ताराबाइ विंदे यांच्या व्यवतररक्त आतर वस्त्रयांनीही अपल्या न्याय हक्कासाठी या चळिळीमध्ये योगदान वदले. 

सगुणाबाई क्षीरसागर : 

पणेु येथे १५ मे १८४८  रोजी महारिाड्यात मलुींची जी दसुरी िाळा रु्फले यांनी सरुू केली. त्या िाळेमध्ये विवक्षका म्हणून सगुणाबाइ 

क्षीरसागर यांनी काय् केले. 

फानतमा शेख : 

 महात्मा रु्फले यांच्या सामावजक क्रांवतकारी विचारांिी िेख पररिार सहमत ऄसािा. रु्फले यांच्या नॉम्ल स्कूल मधील पवहल्या प्रविवक्षत 

विवक्षका अवण एकोवणसाव्या ितकातील मवुस्लम समाजातील पवहली स्त्री विवक्षका र्फावतमा िेख, सावित्रीबाइ रोडे, तानबुाइ वबरजे, मकु्ता साळिे, 

लक्ष्मीबाइ पाटील, रत्नाम्माबाइ ऄय्यािारू, पाि्ती महाधट, कमलताइ विचारे, लक्ष्मीबाइ नायडू, विमलताइ देिमखु, नवलनी लढके आत्यादी मवहलांनी 

सत्यिोधक चळिळीची विचारधारा पढेु नेताना वस्त्रयांच्या हक्कासाठी ऄनेक संकटांना सामोरे गेल्या. 

२) आत्मसन्मान चळिळ : 

तावमळनाडू प्रांतात रामास्िामी पेररयार यांच्या नेततृ्िाखाली १९२६ मध्ये समाजसधुारणेसाठी अत्मसन्मान चळिळ सरुू झाली. ही 

नावस्तकांची चळिळ होती.  या चळिळीची ईवद्दष्ट ेखालीलप्रमाणे होय. 

१) ऄस्पशृ्यता वनिारण २) वस्त्रयांचा विकास ३) विधिांचे पनुि्सन, विधिांच्या पनुवि्िाहाचा अग्रह ४) देिधम्, ऄंधश्रद्धा यापासनू मकु्ती ५) स्त्री पुरुष 

समानता ६) स्त्री विक्षणाचा अग्रह ७) भटवभक्षुकांच्या पासनू होणाऱ्या धावम्क िोषणाचा वनषेध ८) ब्राह्मण्याचा ऄस्त ९) िैधव्याच्या सक्तीचा वनषेध 
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या ईवद्दष्टांसाठी वस्त्रयांनी ब्राह्मणी पुरुषसत्ताक व्यिस्थेला अव्हान वदले.  या चळिळीतील वस्त्रयांनी वस्त्रयांच्या मालमते्तचा हक्क, घटस्र्फोट, पनुवि्िाह ि 

संतवतवनयमन यासारख्या वस्त्रयांच्या प्रश्नािर अिाज ईठिला गेला.  

३) दनलत नियांची चळिळ : 

डॉ. बाबासाहबे अंबेडकर यांनी विविध सभा, पररषदा, चळिळी ि ितृ्तपत्रांच्या माध्यमातून दवलत मवहलांना ईपदेि केला ि त्यांच्या न्याय 

हक्कासाठी संघषा्ची अिश्यकता अहे ह ेपटिनू वदले. त्यासाठी विधायक चळिळीची अिश्यकता सांवगतली. देिदािी प्रथामध्ये दवलत समूहातील 

वस्त्रयांच्या लैंवगक िोषणाला ऄवधमान्यता होती. या प्रथेविरुद्ध दवलत स्त्री नेत्यांनी संघटन केलेले वदसते. नाविकच्या काळाराम मंवदरात दवलतांना प्रिेि 

वमळािा म्हणून डॉ.बाबासाहबे अंबेडकरांनी १९३० – ३५ या काळात मोठा लढा वदला.  या मंवदर सत्याग्रहात हजारो दवलत वस्त्रयांनी मलेुबाळे 

खांद्यािर घेउन राम मंवदराच्या प्रिेिद्राराजिळ वकत्येक वदिस ऄहोरात्र सत्याग्रह केला. यामध्ये िांताबाइ दानी अवण श्रीमती वभकनबाइ साळिी, 

श्रीमती िांताबाइ गांगुडे, बेबी कांबळे, उवम्ला पिार, रूथ मनोरमा, वगताबाइ गायकिाड, सधुाकर रामटेके, भगीरथी नंदेश्वर, लक्ष्मीबाइ नाइक, श्रीमती 

वमनाम्बक वििराज आत्यादीची नोंद करािी लागते.  यावििाय वनरक्षरता, ऄज्ञान, राजकीय जावणिांचा ऄभाि ऄसतानाही दवलत वस्त्रया कमी संख्येने का 

ऄसेना पण भारतीय स्िातंत्र्यलढ्यातही सामील झाल्या. 

 ४) आनदिासी शेतकरी कामगार नियांच्या िककांच्या चळिळी : 

                 अवदिासी वस्त्रयांना मारहाण, बलात्कार, मालमते्तचे ऄपहरण आत्यादी प्रश्नांना सातत्याने सामोरे जािे लागते. गैरअवदिासी लोकांनी 

त्यांच्या जवमनी बळकािणे, धाकदपटिा दाखिणे, अवदिासींच्या घरांना अगी लािणे ह ेभयंकर दःुख अवदिासींच्या िाट्याला अले होते. ऄसाच 

लढा िारली अवदिासी जमातीने गोदाताइ परुळेकर यांच्या नेततृ्िाखाली ईभा केला. ठाणे वजल्ह्यातील अवदिासी लोकांच्या जवमनी आतर लोकांनी 

अवदिासींना र्फसिनू ि त्यांच्या ऄज्ञानाचा र्फायदा घेउन बळकािल्या. गोदाताइ परुळेकर यांनी या गािाविरुद्ध अवण सरकार विरुद्ध दोन  ते तीन िष् 

सतत लढा ईभारला. अवदिासींचे िोषण, त्यांचा सरकारकडून होत ऄसलेला जलुमू, सातत्याने लोकांसमोर अणला. गोदाताइ यांनी अवदिासी 

यांच्यामध्ये जागतृीचे मोठे काम केले अवण सािकार जमीनदार यांची येथनू पीछेहाट झाली. अवदिासींच्या ऄन्न-िस्त्र, विक्षण, रूढी-परंपरा यातही 

मोठा बदल झाला.  याचे सि् श्रेय परुळेकर पती-पत्नींना जाते.  

पणेु, नगर वजल्ह्यातील स्त्री िेतकऱ्यांनी सािकारांच्या मालाला, जाचाला कंटाळून वकंिा त्यांच्या िोषणाचा त्रास झाल्याने कजा्च े

दस्तऐिज र्फाडण्याचे अंदोलन सरुू केले यास रोखे र्फाडीचे बंड ऄसे म्हणतात. चंपारण्य सत्याग्रहामध्ये ि खेडा सत्याग्रहामध्ये परुुषांच्या बरोबरीने 

वस्त्रया सदु्धा सामील झाल्या होत्या. राजस्थानमध्ये सुद्धा जहावगरी व्यिस्थेविरुद्ध वस्त्रयांनी अिाज ईठिला. मळुिी सत्याग्रह, बाडोली सत्याग्रह, 

वबळािी सत्याग्रह, तेभागा लढा, केरळ मधील लढे, वबहार मधील लढे या सि् लढ्यांमध्ये वस्त्रयांनी पुरुषांच्या बरोबरीने लढे वदले अवण सि् अंदोलने 

यिस्िी केलीत. महात्मा गांधी पासनू ते िरद जोिी पयंतच्या सि् िेतकरी संघटनांमध्ये मवहलांची भवूमका त्यांचे योगदान ऄनन्यसाधारण अह.े 

                 कामगार चळिळीचा लढासदु्धा यापेक्षा िेगळा नाही. श्रमांच्या बाजारपेठेत वस्त्रयांचे स्थान दयु्यम अह.े एक सारखेच काम करणाऱ्या स्त्री 

परुुषांच्या िेतनात र्फरक ऄसतो. आतकेच नाही तर भारतात स्त्री कामगार मोठ्या प्रमाणात िोषणाच्या बळी ठरल्या अहते. कारखानदारीच्या 

विकासाबरोबर कामगारांची संघटनाही िाढू लागली. कापड, कोळसा कारखाने, खाणींमधनू वस्त्रया परुुषांच्या बरोबरीने काम करू लागल्या. सरुुिातीला 

वस्त्रयांच्या पढेु ऄनेक समस्या होत्या. बाळंतपणाची रजा नसणे, साप्तावहक सटु्टी नसणे, कामािरून केव्हाही काढून टाकण्याची भीती, कामाचे तास 

ऄवनवित, गैरहजर रावहल्यास पगार कपात, अरोग्याच्या समस्या आत्यादी. नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी प्रथम वगरणी कामगारांचे संघटन केले. त्यांचे 

नेततृ्ि केले. वस्त्रयांना कामाचा मोबदला योग्य वदला वदला जात नाही म्हणनू मालकाची गाडी ऄडिनू त्यािर दगडरे्फक सदु्धा केली. १९२८-२९ च्या 

काळात मुंबइ वगरणी कामगार संपात वस्त्रया मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या. १९३० नंतर या कामगारांचे नेततृ्ि कम्यवुनस्ट वस्त्रयांनी केले. त्यामध्ये 

मणीबेन काबरा, ईषाताइ डांगे, प्रभािती देिी आ.  गोदाताइ परुळेकर यांनी स्त्री कामगारांच्या प्रश्नािर मोठे काम केले. ऄवहल्याबाइ रांगणेकर, सिुील 

गोपालन, विमला रणवदिे, ईषाताइ डांगे, मीनाक्षी साने, मवनिेल काबरा, पाि्ती भोर, िांताबाइ भालेराि आत्यादी वस्त्र नेत्यांनी वस्त्र  कामगारांच्या 

प्रश्नांसाठी प्रसंगी तुरंुगिास भोगला पण त्यांचे प्रश्न मागी लािले. 

५) नचपको आंदोलन, नमिदा बचाि आंदोलन ि निया : 

                    १९७० नंतर भारतात ऄनेक पया्िरणिादी चळिळी ईभ्या रावहल्या.  त्यामध्ये वचपको चळिळ, झारखंड चळिळ, ऄप्पीको चळिळ, 

सायलेंट व्हलॅी प्रकल्प विरोधातील चळिळ आत्यादी. वचपको चळिळ ही गढिाल  वहमालयातील पया्िरणिादी चळिळ अह.े या चळिळीत वस्त्रयांनी 

मोठ्या प्रमाणात सहभाग ि नेततृ्ि केले. १९७४ मध्ये चामोलीच्या रेणी जंगलात २५००  झाडे व्यापारी तोडणार होते. वस्त्रयांना ऄन्न, चारा ि सरपन 

यासाठी जंगलािर ऄिलंबून राहािे लागत होते. त्यामळेु वस्त्रयांनी या िकृ्षतोडीस विरोध केला. ही िकृ्षतोड थांबविण्यासाठी त्या झाडांना घट्ट पकडून, 

वचपकून राहील्या. या अधी अम्हाला कापा नंतर िकृ्ष कापा ऄसे या वस्त्रयांचे म्हणणे होते.  म्हणनू या स्त्री चळिळीला वचपको चळिळ म्हणतात. या 

अंदोलनात वस्त्रया अपल्या घरातील परुुषांच्या विरोधात ईभ्या रावहल्या.  नम्दा नदीिर बांधण्यात येणाऱ्या सरोिराच्या जलाियामळेु महाराष्ट्र अवण 

गुजरात मधील अवदिासी िेतकरी कुटंुबे विस्थावपत होणार होती, यावििाय त्यांची सपुीक जमीन नष्ट होणार होती. या िेतकऱ्यांच्या पनुि्सनाचा प्रश्न 

यािरती मेधाताइ पाटकर यांनी अंदोलन छेडले ि ते देिभर गाजले या अंदोलनात यांचा सहभाग लक्षणीय होता. 

समारोप : 

स्िातंत्र्यपिू् काळातील स्त्री संघटनांनी स्त्रीविषयक विक्षण, जावतभेद, धम्, राजकारण आत्यादी प्रश्नांना िाचा र्फोडण्याचे काम केले. तसेच 

स्िातंत्र्य चळिळीतही वस्त्रयांनी बहुमोल योगदान वदले. स्िातंत्र्योत्तर काळामध्ये प्रश्नांचे स्िरूप बदलले. त्यामध्ये खास करून दषु्ट्काळ, दरिाढ, महागाइ, 

जीिनािश्यक िस्तूंची टंचाइ आत्यादीविषयी स्त्री संघटनांनी अंदोलने केली.  १९७२ मध्ये ‘महागाइ प्रवतकार संयकु्त मवहला सवमती’ स्थापन झाली.  

तसेच १९७५ मध्ये वस्त्रयांना अवथ्क दृष््टया संपन्न करण्यासाठी ‘ऄन्नपणूा् मवहला मंडळ’, ‘स्त्री मकु्ती संघटना’, ‘नारीमन क्रांवतकारी मवहला संघटना’, 
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‘मवहला दक्षता सवमती’, ‘जनिादी मवहला संघटना’ यावििाय विविध राजकीय पक्षांच्या मवहला संघटनाही स्थापन झाल्या अवण विविध विषय घेउन 

त्यांनी जन अंदोलने ईभी केली.  

िसाहत काळातील वकंिा स्िातंत्र्यपिू् काळातील स्त्री संघटनांनी वस्त्रयांचे सामावजक प्रश्न, मतदानाचा हक्क, वस्त्रयांच्या देिदासी प्रथा, 

िेश्याव्यिसाय आत्यादी प्रश्न राष्ट्रीय स्तरािर नेउन संघष् केला. तर, स्िातंत्र्योत्तर काळातील वस्त्रयांच्या संघटनांनी िरील विषय हाताळले. या 

संघटनांमध्ये प्राध्यापक, डॉक्टर, िकील, नसेस यांची संख्या लक्षणीय होती. बालवििाह, सतीप्रथा विरोधी, हुडंा विरोधी अंदोलनामध्ये वस्त्रया वहरीरीने 

भाग घेत अहते. वस्त्रभ्रणूहत्या ते बेटी बचाि अंदोलनापयंत त्या सक्रीय अहते. सावहत्य, ितृ्तपते्र, अंदोलनाचा माग् स्िीकारून न्याय वमळिून 

घेण्यासाठी वस्त्रया पढुाकार घेत अहते. एकोवणसाव्या ितकामध्ये स्त्री सधुारणांबाबत अलेल्या समस्या ि त्याचे केलेले वनराकरण यातूनच वस्त्रयांच्या 

संघटनांचा झालेला ईदय अवण वस्त्रयांच्या न्यायहक्कासाठी वस्त्रयानीच ईभारलेल्या चळिळी ऄत्यंत महत्त्िाच्या अहते. परुुषप्रधान संस्कृतीने धावम्क 

कायद्याचा धाक दाखिनू वस्त्रयांना सि्च के्षत्रात दयु्यम मानले. पण विविध समाजसधुारक, राष्ट्रपरुुष यांच्या काया्तून अज वस्त्रयांना न्याय वमळताना 

वदसत अह.े तो परेुिा प्रमाणात जरी नसला तरी वस्त्रयांना संघवटत करण्यासाठी स्त्री नेततृ्ि पढेु येताना वदसत अह ेही जमेची बाज ूअहे.  
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१) भागित विद्यतु: ‘सक्षमीकरण : संकल्पना अवण व्यिहार’ मवहला सबलीकरण वििेषांक पणेु विद्यापीठ िाता् (काय्कारी  संपादक),डॉ. लोखंडे  

धनंजय, िष् -एवप्रल, २००२, माच्,२००३.   

२) देसाइ संभाजी : ‘मवहला सबलीकरण’,प्रिांत पवब्लकेिन्स, जळगाि, माच्, २०१४.  

३) र्फडके य. वद.: ‘विसाव्या ितकातील महाराष्ट्र’, खंड – १ ते ५, श्रीविद्या प्रकािन,  पणेु. 

४) पाटील पद्मजा ि. ‘भारतीय आवतहासातील वस्त्रया’, र्फडके प्रकािन, कोल्हापरू, माच्,   जाधि िोभना, २००७. 

   ५) मोदी निाझ (संपादक) ि : ‘भारतीय स्िातंत्र्यलढ्यातील वस्त्रया’, मेहता पवब्लकेिन हाउस,  र्फडके िासंती (ऄनिुाद),जानेिारी,२००३.  

६) काकडे नभा ि  6. ‘अधवुनक भारताचा आवतहास’, ऄक्षरिेल प्रकािन, सोलापरू,   अकलजूकर लता, ऑगस्ट , २००५.    

७) कठारे ऄवनल: ‘अधवुनक महाराष्ट्राचा आवतहास’, विद्या बुक पवब्लकेिस्,  औरंगाबाद, जनू, २०१२.   

८) मोरे सदानंद: ‘लोकमान्य ते महात्मा’, खंड १ ि २. राजहसं प्रकािन, २००७.  

९) विंदे श्रीधर: ‘२० व्या िकातील  भारतीय मवहला’, वििाजी विद्यापीठ, कोल्हापरू,   (पान – २५ ते ६४.) 

१०) गाठाळ एस. एस: ‘भारताचा आवतहास ि संस्कृती’, कैलाि पवब्लकेिन्स, औरंगाबाद, प्रथमाितृ्ती, जलैु, २००७.    

११) सांगिे विलास: ‘अवदिावसंचे सामावजक जीिन’, पॉप्यलुर प्रकािन, मुंबइ.  

१२) साने गीता: ‘भारतीय स्त्रीजीिन’, मौज प्रकािनगहृ, मुंबइ, दसुरी अितृ्ती,  ऑगस्ट, २००७.  

१३) भािे पषु्ट्पा: ‘िोध बाइ माणसाच्या वजण्याचा’, ऄक्षर प्रकािन, मुंबइ, प्रथमाितृ्ती, ४ ऑक्टोबर, २००४. 

१४) लांडे समुती:  ‘स्त्रीिाद’, िब्दालाय प्रकािन, श्रीरामपरू, प्रथमाितृ्ती,२००७.  
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 vk/kqfud dkGkrhy xzkeh.k efgykaps @ l{kehdj.k 
 

 izk-MkWa-fnudj jkes’oj pkS/kjh 

jkT;’kkL= foHkkx] izeq[k dyk o okf.kT; egk-]fHklh rk-fpewj] ft-panziwj 

bZ esy % drcpolitical@gmail.com  
 

 

izzLrkouk %&  

 eghykaps l{kfedj.k gk l|fLFkrhr vfr’k; egRoiw.kZ vlk fo”k; vkgs- laiw.kZ jktfd; lgHkkxklkBh 

vkf.k fodklklkBh lektthoukpk izR;sd ?kVd l{ke vl.ks vko’;d vkgs- iapk;rjkt O;oLFksrhy efgyk 

vkj{k.kkP;k rjrwnhewGs 21 O;k ‘krdkr Hkkjrkr efgyk l{kehdj.kkyk eksBh xrh izkIr >kyh vkgs- Hkkjrh; 

lafo/kkukrhy 73 jk oh o 74 jk oh ?kVuknq:Lrh yksd’kkgh izfØ;syk loZlekos’kd vkf.k efgykaps jktfd; 

l{kehdj.k cufo.;kP;k n`”Vhus ,sfrgkfld ekuys tkrs- ih-Ogh-ujflgajko ;kaP;k ‘kkludkGkr ?ksrysY;k ;k 

fu.kZ;kps nqjxkeh ifj.kke HkkjrkP;k lekt o jkT;O;oLFksoj >kysys vkgs- vkf.k ldkjkRed o mBwu fnl.kkjh 

cktw Eg.kts efgykaP;k cgwfo/k lajpusr jpukRed cny >kysys vlwu vkReHkku lRRkk o vkReizfr”Bsyk iwjd 

Bjysys vkgs-  

 uos iapk;rh /kksj.k o ;k /kksj.kkrwu lektkP;k v/;kZ okV;kyk lUekutud fn’ksus LFkku o R;kckcr 

n’kZfoysyk fo’okl ;k ckch egRoiw.kZ ekuY;k tkrkr- lRrsph ijaijkxr iq:”kh pkSdV eksMwu fL=;kaP;k fu.kZ; 

izfØ;syk fnysys LFkku ;kr egRoiw.kZ vkgs- Hkkjrh; lektO;oLFkk vusd ‘krdkiklwu fL=;kaP;k dk;Z o 

drZO;kckcr vuqnkj n`”Vhdks.kkph leFkZd jkfgysyh gksrh- fczaVh’k O;oLFksP;k vkxeukuarj ;sFkhy ekulkP;k 

ekufld cnykauk izkjaHk >kyk- jktkjkeeksgu jkW;] bZ’ojpanz fo|klkxj] e-Qqys] yksdfgroknh] vkxjdj] ea-

xka/kh] MkWa-vkacsMdj] b- rRoosR;kauh cafnLr lektO;oLFksrhy /kksj.kkauk n[ky ns.;kl ck/; dsys- o R;kpk 

ifj.kke Lora«;iw.kZ o Lokra«;ksRrj dky[kaMkr izR;;kl ;sow ykxysyk vkgs- e-xka/khuk lektkpk egRoiw.kZ v/kkZ 

Hkkx vkanksyus] pGoGh o jktfd; izfØ;siklwu vfyIr jkgw u;s vls okVwu R;kaP;k lgHkkxkyk oko ns.kkjh {ks=s 

Lokra«; pGoGhP;k fufeR;kus eksdGh dsyhr] R;kewGs ikf’pekR; ns’kkae/;s efgykauk jktfd; lgHkkxkdjhrk 

>qatkus la?k”kZ djkok ykxyk- R;k ckch Hkkjrh; lafo/kkfud O;oLFkk fuekZ.k djrkauk Hkkjrh; fL=;kaP;k okV;kyk 

vkY;k ukghr-  

xzkeh.k efgykaP;k l{kfedj.kklkBh 73 oh ?kVuknq:Lrh %&  

 fo’ks”kr% 73 o 74 jk oh ?kVuknq:Lrh efgykaP;k jktfd; l{kfedj.kklkBh vlkekU; ekuys tkrs 

izR;sd xkao gs Lo;aiw.kZ vkf.k vkiyk loZ dkjHkkj pkyfo.;kl leFkZ vlys ikfgts- izR;sd O;Drh gkp ‘ksoVh 

xkokpk fdeku ?kVd vkgs vls fopkj ekaM.;kpk egkRek xka/khthaP;k xzkeLojkT;kpk fopkj gk Lora= Hkkjrkrhy 

iapk;r jkt O;oLFkspk rkfRod vk/kkj jkghysyk vkgs- xzkeh.k lektkpk lokZafx.k fodkl ?kMowu vk.k.;klkBh 

1952 e/;s ea-xka/kh t;arh iklwu HkkjrHkj ^lkeqfgd fodkl dk;ZØe* ykxq dj.;kr vkyk- iapk;r jkt 

O;oLFksps l{kehdj.k dj.;klkBh 1957 lkyh cyoarjkW; esgrk lferh( 1977 lkyh v’kksd esgrk lferh( 

1985 lkyh Ogh-ds-jko lferh] 1986 lkyh ,y-,e-fla?koh lferh xBhr dj.;kr vkY;k- vkf.k ;k 

lfeR;kauh vH;kl d:u vusd f’kQkj’kh dsY;kr- Hkkjrh; jktdkj.kkr efgykapk lgHkkx gk Hkkjrh; Lokra= 

vkanksyukP;k dkGkr >kysyk fnlrks- Hkkjrh; efgykauk jktdkj.k o lektdkj.kkr iq<kdkj ?ks.;klkBh Lora«; 

y<;krhy efgyk izsj.kknk;h BjY;k- Lora«;iw.kZ dkGkr iapk;rhe/;s jktfd; lgHkkxklkBh fo’ks”k iz;Ru 

>kY;kps fnlr ukgh- ijarw Lokra«;ksRrj dkGkr iapk;rhr efgykauk lkekowu ?ks.;kps iz;Ru >kysys fnlwu ;srs- 

Jh-cyoarjkW; esgrk lferhuqlkj nksu efgyk izfrfu/kh LFkkfud Lo’kklu laLFksr fu;qDrhph O;oLFkk gksrh-
1
  

 ;k lferhP;k f’kQkj’khP;k vk/kkjs Hkkjrkrhy ?kVd jkT;kauh iapk;rjkt laLFkkaaph LFkki.kk d:u 

efgykalkBh dkgh izfrfuf/kRo ns.;kpk iz;Ru dsyk- EgSlwu fOgyst iapk;r vkf.k LFkkfud eaMG vf/kfu;e lu 

1959 uqlkj izR;sd xzke vkf.k rkywdkLrjkoj nksu tkxk efgykalkBh vkjf{kr Bso.;kph rjrwn gksrh- ek= 

[kÚ;k vFkkZus efgyk vkj{k.kkph lq:okr dukZVd ftYgk ifj”kn] rkywdk iapk;r lferh] eaMG iapk;r vkf.k 

ufou iapk;r vf/kfu;e lu 1983 uqlkjp >kyh vls Eg.kkos ykxsy- dkj.k ;k vf/kfu;ekrhy rjrwnhuqlkj 

ftYgk ifj”kn vkf.k iapk;r eaMG ;k nksUgh Lrjkoj efgykalkBh 15 VDds tkxk vkjf{kr Bso.;kr vkY;k- b-

l-1991 P;k njE;ku vksjhlk] dsjG vkf.k egkjk”Vª ;k rhu jkT;kauh iapk;rjkt laLFksr efgykalkBh 30 VDds 

vkj{k.kkph rjrwn dj.;kr vkyh-
2
 v’kk izdkjP;k vkj{k.kkP;k ek/;ekrwu efgykaP;k jktfd; usr`RokP;k 

l{kehdj.kkizrh gs ,d eksBs ikÅyp Eg.kkos ykxsy- 1992 P;k 73 O;k ?kVuknq:Lrhus efgyaP;k jktfd; 

l{kfedj.kkr vk.k[kh Hkj Vkdyh-  

 l|k ifjfLFkrhr fnlr vlysys efgyk usr`Ro gs vkj{k.kkP;k ek/;ekrwu mBwu fnlr vkgs- fofo/k 

izoxkZrwu vkj{k.kkpk ykHk ?ksowu xzkeh.k {ks=kr efgyk usr`Ro mn;kl ;sr vkgs- fofo/k izoxkZrwu vkj{k.kkpk 

ykHk ?ksowu xzkeh.k {ks=kr efgyk usr`Ro mn;kl ;sr vkgsr- yksd’kkghP;k fodklkcjkscjp fofo/k ?kVdkapk 
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fodkl lk/k.;klkBh efgyk usr`Rokph vR;ar xjt vkgs- cykRdkj] ySfxd ‘kks”k.k] gqaMkizFkk] lkj[;k bR;knh 

leL;kauk rksaM o U;k; ns.;klkBh vukBk;h [kpZ] Hkz”Vªkpkj ;kauk izfrca/k ?kkywu ‘kklu&iz’kklukr lq/kkj.kk 

dj.;klkBh vkj{k.kkP;k vk/kkjkf’kok; fuekZ.k gks.kkÚ;k du[kj efgyk usr`Rokph vko’;drk vkgs- ijarw 73 

O;k ?kVuknq:LrhewGs efgykaP;k jktfd; l{kfedj.kkl egRokpk gkrHkkj ykxyk vkgs-  

 xzkeh.k efgyk l{kehdj.kklkBh 73 jk oh ?kVuk nq:Lrh vf/kfu;e 1992 vR;ar egRoiw.kZ Bjyh 

vkgs- ?kVusrhy dye 243 o ¼2½ uqlkj jk[kwu BsoysY;k tkxkaP;k ,dw.k la[;sP;k 1@3 is{kk deh ulrhy 

,o<;k tkxk vuqlwfpr tkrh&tekrh efgykalkBh jk[kwu Bso.;kr ;srhy- ¼3½ uqlkj izR;sd iapk;rhe/;s 

izR;{k fuoM.kwfd}kjs Hkjko;kaP;k tkxkaP;k ,dw.k la[;sP;k 1@3 is{kk deh ulrhy ,o<;k tkxk ¼vuqlwfpr 

tkrh&tekrhP;k efgykadjhrk jk[kwu BsoysY;k tkxk /k:u½ efgykalkBh jk[kwu Bso.;kr ;srhy- vkf.k 

iapk;rhe/khy fofo/k ernkj la?kke/;s vkGhikGhus v’kk tkxkaps okVi dj.;kr ;sbZy- ¼4½ uqlkj xzke fdaok 

vU; dks.kR;kgh ikrGhoj iapk;rhe/khy vHkk?;{kkaph ins] jkT; fo/kheaMG dk;n;k}kjs rjrwn djhy v’kk 

fjrhus vuqlwfpr tkrh&tekrh vkf.k brj efgyk ;kaP;klkBh jk[kwu Bso.;kr ;sbZy- Eg.ktsp izR;sd 

ikrGhojhy iapk;rhe/khy vHkk/;{kkaP;k inkaP;k ,dw.k 1@3 is{kk deh ulrhy ,o<h ins efgykalkBh jk[kwu 

Bso.;kr ;srhy-
3
 v’kh ?kVusr rjrwn dj.;kr vkyh vkgs- Eg.kwu l|fLFkrhr Hkkjrh; xzkeh.k jktdkj.kkr 

efgyk usr`Rokaph la[;k fnolsafnol ok<r vkgs- lq:okrhyk efgykauk jktfd; ins lkaHkkGrkauk iq:”kkaph enr 

?;koh ykxr vls- vkrk R;k Lor% ins lkaHkkG.;klkBh l{ke >kY;k vkgsr vls vk<Grs- 

 2011 P;k ?kVuknq:Lrhus efgykauk 50 VDds vkj{k.kkph O;oLFkk dsY;kewGs efgykapk LFkkfud 

jktdkj.kkr iqUgk jktfd; lgHkkx ok<yk-
4
 R;kewGs fuf’prp iapk;r O;oLFksr fo’ks”kr% xzkeh.k efgykaps 

l{kehdj.k gks.;kl enr gksbZy- L=h;kaP;k l{kehdj.kkewGs ik.kh] vkjksX;] lkaMik.;kP;k lqfo/kk] f’k{k.k 

;klkj[;k ftOgkG;kaP;k ckachauk vxzØe feGr vkgs- xzkeh.k efgykae/khy mnkflurk o ladkspo`Rrh ekxs iMwu 

R;k fgfjjhus iq<s ;sr vkgsr- i;kZ;kus xzkeh.k efgykaP;k l{kehdj.kkl egRoiw.kZ fjR;k gkrHkkj ykxr vkgs-      

fu”d”kZ o mik;;kstuk %&  

 73 O;k ?kVuknq:Lrhus xzkeh.k LFkkfud Lo’kklu laLFksr efgykauk 50 VDds izfrfu/khRo ns.;kr vkys 

vlys rjh xzkeh.k efgyk usr`Rokpk Qkjlk fodkl >kY;kps vk<Gr ukgh- efgyk usr`Ro o l{kfedj.kkr 

vusd vMp.kh fdok vMFkGs vkgsr- Hkkjrkrhy iq:”k iz/kku laLd`rh] fL=;kae/khy jktfd; vKku o fuj{kjrk] 

xfyPN jktdkj.k] jktfd; ca/kus] jktdkj.kkfo”k;h mnkf’kurk] okbZV vkfFkZd fLFkrh] Lora=rspk vHkko gs 

efgykaP;k jktfd; lfedj.kkrhy egRoiw.kZ vMFkGs vkgsr- T;k efgykauk jktfd; dkSVwafcd okjlk feGkyk 

vkgs R;kaps usr`Ro l{ke vlY;kps vk<Grs- T;k izek.ks LFkkfud iapk;rhe/;s efgykauk 50 VDds vkj{k.k 

ns.;kr vkys vkgs] R;kpizek.ks laln o jkT;fo/kheaMGkr R;kauk 50 VDds vkj{k.k ns.;kr ;sbZy rsOgkp [kÚ;k 

vFkkZus efgykaps l{kfedj.k gksbZy vls Eg.krk ;sbZy-  

lanHkZ xzaFk lwph %& 

1½ jk-t-yksVs& Hkkjrkrhy LFkkfud Lo’kklu] fiaiGkiwjs vWaUM da-ifCy’klZ]ukxiwj vkWDVksa- 2012 i`-Ø-44 

2½ MkWa-ok-Hkk-ikVhy & LFkkfud LojkT; laLFkk] iz’kkar iCyhds’kUl~ tGxkao 2009 i`-Ø-198 

3½ MkWa-ckcklkgsc vkacsMdj & Hkkjrkps lafo/kku] izc`) Hkkjr izdk’ku ukxiwj vkWDVksa 2012 i`-Ø- 92 rs 

93 

4½ MkWa-jfoUnz ikaMwjax Hk.kxs & Hkkjrkrhy LFkkfud LojkT; laLFkk] iz’kkar iCyhds’kUl~ tGxkao 2012 i`-Ø-    

    140               
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  iq:”kiz/kku laLd`rh o efgykaps l{kehdj.k 
 

  MkW- lk/kuk ftpdkj 

vjfoanckcw ns’keq[k egkfo|ky;] Hkkjflaxh- 

E-mali: sadhana.jichkar2106@gmail.com  
 

 

 

Lkkjka’k% 

 Hkkjr ns’kkr iq:”kiz/kku laLd`rhps i zk.k.; fnlwu ;srs- iq:”k L=his{kk vf/kdkjlaié gksrk- 

L=h vxnh ijk/khu gksrh- ijarq jkT;?kVusrhy 14] 15 o 16 gh dyes ikfgyh vlrk L=h o 

iq:”k vkrk leku Hkqfedkaoj vkgsr vls x`fgr /kjys tkrs- rFkkfi fczVh’k jkT;drsZ tsOgk 

Hkkjrkr vkys rsOgk L=h o iq:”k ;kaP;kr Qkj rQkor gksrh- R;kaP;k thoukph /;s;] 

drqZRod{kk ;k fHkUu gksR;k- R;kr egnarj gksrs- iq:”k fL=;kais{kk iq”dGp vf/kdkjlaié gksR;k- 

vkfFkZd] lkekftd] dkSVwafcdn`”Vîkk R;kyk tkLr vf/kdkj gksrs- efgykaP;k l{kehdj.kkr 

egRokph Hkwfedk ctkoyh rh fczVh’k jktoVhus] fczVh’kkaP;k jktoVhrp L=h f’k{k.kkph uO;kus 

lq:okr >kyh vkf.k nkL;’kà[kykpk ifjR;kx d:u iq:”kkaP;k leku Hkwfedsoj ;s.ks gk Qkj 

eksBk vo?kM VIik fL=;kauk xkBko;kpk gksrk- vktph fL=;kaph ifjfLFkrh ikgrk lkekU;r% 

fL=;kauh rks xkByk vkgs vls okVrs- 

izLrkouk % 

 iz:”kiz/kku laLd`rheqGs ckyi.kkiklwup eqyhauk nq¸;e LFkku ns.;kr ;srs- eqyxh Eg.kts 

ijD;kp /ku gs iz:”kiz/kku laLd`rhps er- eqyxk Eg.kts oa’kkpk fnok gs y{kkr ?ksrys tkr i.k 

eqyxh Eg.kts l`tukpk Bsok gs cqf)ijLij foljya tkra- L=hyk vkiY;k vf/kdkjkr 

Bso.;klkBh ckyfookg] lrhizFkk] fL=f’k{k.kkoj canh] fo/kok fookgkl canh v’kk fdrhrjh izFkk 

lektkr :< >kY;k vkf.k R;keqGs oa’kkpk fnok ns.kkjh L=hp mis{kspa thou txw ykxys- 

Hkkjrh; jkT;?kVusus ek= fL=;kauk vusd vf/kdkj nsowu [kÚ;k vFkkZus L=h;kaP;k l{kehdj.kkl 

lq:okr dsyh- vkxjdjkauh eqykeqyhauk lkj[ks f’k{k.k nîkkos vls izfriknhys- fL=;kaP;k vaxh 

fujfujkGs vk/kqfud ukxj xq.k ;s.;klkBh 1870 iklwu ,d L=h fopkjorh lq:okr dsyh- L=h 

iq:”kkph lekurk egkRek xka/khuh vkxzgkus lkafxrysyh vkgs- efgykaP;k l{kehdj.kkP;k n`”Vhus 

xka/khthaps L=h fo”k;d fopkj Qkj egRokps vkgsr- 

fo”k; % 

 iz:”kiz/kku laLd`rhus L=hP;k vaxh vl.kkÚ;k xq.kkaph ikj[kp dsysy fnlr ukgh- rhyk 

QDr vkiY;k LokFkkZdjhrk okij.kkjh oLrw cuowu Bsoys- d/kh frph iwtk dsyh rj d/kh fryk 

i’kwaP;k jkaxsr usÅu clfoys- euq”; Eg.kwu frpk d/kh fopkjp dsyk xsyk ukgh- L=hyk Lokra«; 

vlus fg dYiukp iq:”kiz/kku laLd`fryk ekU; ukgh- ^^jka/kk ok<k] m”Vh dk<k** ,o<sp frps 

dk;Z{ks= e;kZfnr d:u Bsoys gksrs- /kukph nsork y{eh ,d L=hp ijarq fL=;kauk vkfFkZd 

Lokra«; uOgrs- cq)hph n sork ljLorh ijarq fL=;kauk] f’k{k.kkpk vf/kdkj uOgrk- ‘kDrhph 

nsork nqxkZ rhgh ,d L=hp- ijarq fL=;kauk Lolaj{k.kkpk vf/kdkj uOgrk- irhijes’ojk; ueks 

ue% gsp eqyhyk f’kdfoys tk;ps- ex rks dlkgh vlks R;kyk fojks/k djk;pk ukgh- dkj.k rks 

iq:”k vkgs- v’kk ;k fofp= okrkoj.kkr baxztkauh L=hf’k{k.kkph th lq:okr dsyh] R;keqGs 

fL=;kauk gGwgGw vkiY;k gDdkph Lokra«;kph tk.kho gksow ykxyh vkf.k ;sFkwup L=h;kaP;k 

l{kehdj.kkph lq:okr >kyh- 
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 ;k efgyk l{kehdj.kkP;k dk;kZr vusd iq:”kkauhgh iq<kdkj ?ksryk- ;kr mYys[kuh; 

Eg.kts egkRek Qqys ;kauh vkiyh iRuh lkfo=hckbZ Qqys ;kauk f’kdowu f’kf{kdk dsys vkf.k 

eqyhalkBh iq.;kr ‘kkGk m?kMY;k- lektkrwu R;kauk [kwi fojks/k >kyk- lkfo=hckbZukgh cjkp 

=kl lgu djkok ykxyk- i.k u Mxexrk fL=f’k{k.kkps vkiys dk;Z R;kauh lq:p Bsoys- R;kr 

R;kauk ;’kgh feGkys- R;kaP;k tksMhyk Qkrhek ‘ks[k ukokP;k f’kf{kdkgh eqyhauk f’kdfor 

vlr- xka/khth gs 1935 rs 1947 ;k dky[kaMkrhy fL=;kaps Qkj eksBs dSokjh vkgsr- R;kauh 

ckyfookg iqufoZokg bR;knh loZ lq/kkj.kkapk iq:Ldkj dsyk- fL=;kaP;k drZR̀okfo”k;h vfrfjDr 

vknjkph Hkkouk R;kaP;k g`n;kr gksrh- fL=;kaoj lektkus T;k vU;k;] :<h yknY;k R;kauh 

R;kauh dMkMwu fojks/k dsyk- 

 Tkxkrhy lokZr cyoku] cqf)eku iq:”kgh ,dk L=hP;k iksVhp tUekl ;srks- ex gk 

iq:”kp frpk ‘k=w dlk >kyk\ L=hyk dfu”B nq¸;e ys[kwu] frp Lokra«; fgjkowu ?ksowu 

frP;koj opZLo dk xktow ykxyk\ gk iz’u vuqÙkjhrp vkgs- L=h gh lkeF;Zoku o l`tu’khy 

vkgsp r’khp rh lgu’khygh vkgs- ;qxkuq;qxs frP;koj gks.kkjk vU;k; rh lgu djrkauk fnlrs- 

 efgykaP;k l{kehdj.kklkBh vkxjdj] fVGd] yksdfgroknh] jktk jke eksgujk; bR;knh 

vusd lektlq/kkjdkauh iz;Ru dsys- 1914 rs 1920 ;k dkGkr loZp ckchauk ,dizdkjps 

fLFkrhf’kyRo izkIr >kys gksrs- fL=;kaps f’k{k.k ljkZl lq: >kys gksrs- iwohZ gks.kkjk fojks/k 

dksyeMwu iMyk gksrk- ‘kkGsr o Dofpr dkWystkr tk.kkÚ;k eqyhaph@efgykaph la[;k ok<r 

gksrh- ^lqf’k{khr L=h* yk izdkj lektkP;k ifjp;kpk Ogkok v’kh ifjfLFkrh fuek.k >kyh gksrh- 

fo/kok] ifrrk fL=;kaP;k m)kjkps iz;Ru lq: >kys gksrs- gGwgGw R;kyk lektekU;rk feGw 

ykxyh gksrh- 1916 yk ;k iz;Rukl ewrZ Lo:i vkys- o fL=;kalkBh Lora= fo|kihBkph 

LFkkiuk gksus gh Qkj eksBh egRokph ?kVuk gksrh- efgyk l{kehdj.kkP;k fn’ksus mpysys gs 

egRokps ikÅy gksrs- gGwgGw fL=;kaps dk;Z{ks=gh O;kid gksr xsys- iwohZ f’k{k.k o oS|dh; 

{ks=krp fL=;kauk LFkku gksrs- rFkkih egk;q)keqGs y”djh gkypkyhaP;k vuq”kaxkus fofo/k {ks=s L=h 

o iq:”k gîkk nks?kkaukgh miyC/k gksow ykxyh- fujfujkGîkk ljdkjh o fueljdkjh dk;kZy;kr 

ek.klkaph p.kp.k Hkklw ykxyh- v’kkosGh lqf’kf{kr fL=;kauh rh p.kp.k Hkklw ykxyh- 

v’kkosGh lqf’kf{kr fL=;kauh rh p.kp.k Hk:u dk<yh- vkiyk izos’k R;k fofo/k izdkjP;k 

dk;Z{ks=kr foLe`r o O;kid >kys- foeku O;olk;] lja{kd nys bR;knh {ks=krgh efgykapk 

izos’k >kyk o rh rh {ks=s R;kaP;k dk;kZl eksdGh >kyh- fL=;klca/khP;k fofo/k lkadsfrd 

dYiuk u”V gksow ykxY;k- fL=;kalgh vkiY;k drqZRokcn~ny ,dizdkjpk vkRefo’okl fuekZ.k 

gksow ykxyk- v’kkizdkjs L=h o iq:”k gîkkaP;k drZR̀o+{ks=krhy varj deh >kys- O;Drh Eg.kwu 

R;kauk dk;ns’khj LFkkugh izkIr >kys- frus defoysY;k iS’kkoj rhpk gDd vlY;keqGs rh 

vkfFkZdn`”Vîkk l{ke >kyh- 

 lektthoukph fofo/k {ks=s miyC/k >kys- O;Drh Eg.kwu dk;ns’khj vf/kdkj izkIr >kys- 

ukxfjdRokps vf/kdkj feGkys- ernkukpk vf/kdkj feGkyk- ,dw.kp 1935 rs 1947 ;k 

dkGkr lkekftd tkx`rhph o L=hgDd laiknukph pGoG òf)axr gksr gksrh- 

 vktph efgyk fj{kk iklwu rj varfj{kki;Zar iksgpysyh vkgs- L=h Vªd] jsYos] foeku] 

vkWVks] dkj ;klkj[kh loZ okgus pkyfors- rh lSU;kr vkgs- lqfurk foY;e~l] dYiuk pkoyk 

;k efgykauk varfj{kkr tk.;kps HkkX; ykHkys- oSKkfud {ks=krgh fL=;kauh map Hkjkjh ?ksrysyh 

vkgs- baftuh;j] MkWDVj] izk/;kid] ulZ] dysDVj] U;k;kf/k’k] ea=h] iariz/kku] jkT;iky bR;knh 

loZ ins efgyk vfr’k; tckcnkjhus lkaHkkGr vkgsr- efgykaP;k f’k{k.kkph VDdsokjh 
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fnolsafnol ok<r vkgsr- dqBY;kgh egRoiw.kZ ijh{kkaP;k fudkykP;k ;knhe/;s efgykaps LFkku 

vxzx.; fnlwu ;srs- ;kpcjkscj vkiyh x`fguhph] ekr`Rokph tckcnkjhgh R;k ;ksX; fjrhus 

lkaHkkGr vkgsr- 

lekjksi % 

 iq:”kiz/kku laLd`rheqGs efgykaP;k vf/kdkjkaoj O;fDreRo fodklkoj ts nMi.k vk.kys 

xsys rs dkyijRos nwj gksr xsys- ;kr lektlq/kkjdkapk Qkj eksykpk lgHkkx vkgs- iwohZ 

L=h;k@efgyk vcyk uOgR;k- xkxhZ] eS=s;h lkj[;k fo|klaié fo+}ku fL=;kgh gksR;k- Lo;aoj 

i)rhr Lor%pk oj fuoM.;kps Lokra«; gksrs- Eg.kts ckyfookg fuf’prp gksr uOgrk- 

e/;rjhP;k dyq’khr cqf)P;k iq:”klÙkkd fopkjkauh iNkMysY;k dky[kaMkr ek= efgykaP;k 

izxrhph ia[k NkV.;kr vkyh- vusd dqizFkkaph ca/ku R;kaP;koj ykn.;kr vkyh- ijarq vusd 

lektlq/kkjdkaP;k iz;RukeqGs iq:”kÙkkd fopkjkauk ekxs Bsowu efgykaP;k izxrhph dokMs m?kMyh 

xsyh vkf.k efgykaph vkiY;k izxrhph ?kksMnkSM lq: dsyh- v’kkizdkjs efgyk l{kehdj.kkph 

okV eksdGh >kyh- vkt [kÚ;k vFkkZus efgyk l{kehdj.kkph lk{k vusd efgyk vkiY;k 

dk;Zdr`ZRokoj nsr vkgsr- 

fu”d”kZ % 

1. iq:”klÙkkd laLd`rheqGs efgykaP;k izxrhyk vMFkGs fuekZ.k >kys- 

2. efgykaoj opd clfo.;klkBh vusd dqizFkk vfLrRokr vkY;k- mnk- ckyfookg] 

lrhizFkk] fo/kok fookgkl canh] ds’koiu b- 

3. efgykauk ekgsjh o lkljh nksUghdMs ca/kukr jgkos ykxs- 

4. ^gqn;h ikUgk] u;uh ik.kh tUekstUehph dgkuh L=h gh cafnuh* v’kh frph voLFkk 

>kysyh gksrh- 

5. gGwgGw fL=f’k{k.kkph lq:okr >kyh- vkf.k efgykaP;k l{kehdj.kkl lq:okr >kyh- 

6. efgykauk feG.kkÚ;k la/khp lksu d:u R;kauh izxrhph f’k[kjs xkByh- 

7. iq:”k dk;Zjr vl.kkÚ;k cgqrsd {ks=kr vkt efgyk dk;Z djrkauk fnlr vkgsr- 

ns’kkP;k izxrhr eksykps lgdk;Z efgyk djhr vkgsr- 

8. L=hyk nsoRo cgky d:u frps Lokra«; fgjkowu ?ksÅ udk- fryk ekuoRokusp txw |k- 

lanHk ZiqLrds %     

1½ ejkBh L=h & nq-dk- lar & in~exa/kk izdk’ku 

2½ L=h fo:) iq:”k & f’kojkt xk sysZ & lgysf[kdk & t;Jh jkoGsdj 

3½ Hkkjrh; L=h thou & xhrk lkus 

4½ L=h foeqDrh & Nk;k nkrkj 

5½ L=h iz’ukaph ppkZ % ,dksf.klkos ‘krd & izfrHkk jkuMs   
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   Ikq:”kiz/kku laLd`rh vkf.k eghyk l{kehdj.k 
 

 izk- MkW- ehuk x- lar 

lekt’kkL= foHkkxizeq[k dyk o okf.kT; egkfo|ky; fHklh] ft- panziqj 
 

 

 

 Hkkjr gk iq:”kiz/kku ns’k vkgs- rsOgk Hkjrh; iq:”kkadMqu eghykauk d/khgh cksy.;kph fdaok dks.krkgh fu.kZ; 

?ks.;kph la/kh fnyh tkr ukgh- eghykauk ?kjxqrh fagaalk] cykRdkj] vlekurk] ekuoh rLdjh] ySfxd fgalk] gqaMk 

izFkk ;klkj[;k xSjizdkj vkf.k vR;kpkjkyk leksjs tkos ykxr vkgs- xzkfe.k Hkkxkr ckyfookgklkj[;k okbZV 

izFkk vktgh lq: vkgs- ygku o;kr eqyhaps yXu dj.ks dk;ns’khj xqUgk vkgs- rlsp ygkui.kh yXu dj.ks 

Eg.kts ,dizdkjs eqyhaP;k f’k{k.kkr vMFkGs fuekZ.k dj.ks gks;- Hkkjr ljdkjP;k fu;ekaps mYya?ku vusd 

fBdk.kh fnlwu ;sr vkgs-?kjkrhy iq:”kkaP;k fu.kZ; gk vafre fu.kZ; ekuyk tkrks- fL=;kauk dk; gos vkgs \ 

;kpk fopkj dj.;kph lekt dkGth djr ukgh- tsOgk ik.kh MksD;kpk oj tkÅ ykxys vkf.k fL=;kaojhy 

vR;kpkj ok<r xsys- rsOgk efgyk l{kehdj.k gkp fL=;kapk l{kehdj.kkpk ,deso ekxZ gksrk-^eghyk 

l{kehdj.k Eg.kts fL=;kauk f’kf{kr dj.ks rlsp R;kauk R;kapk ns’k lekt vkf.k dqVacka’kh lacaf/kr fu.kZ; ?ks.;kl 

l{ke cufo.ks gks;-* eghyk gk lektkpk d.kk vkgs] Eg.kqup ckyi.kiklwu R;kapk fodkl gks.ks vko’;d 

vkgs- iafMr usg: ;kauh EgVys vkgs dh] yksdkauk tkx`r dj.;klkBh efgykauh tkx:d vl.ks vko’;d vkgs- 

tsOgk ,[kkfn L=h vkiys ikÅy iq<s Vkdrs- rsOgk frps dqVacgh izxrh djrs- frps xkogh iq<s ;srs- vkf.k lokZapk 

fodkl gksrks- 

 lq/kkjd vkxjdj ;kauh ^L=h gh ek.kql vkgs- *;k eqY;kpk tUeHkj fgjhjhus izpkj o izlkj dsyk- Kku 

laiknu dj.ks gs iq:”kkps drZO;] f’k’kqlaxksiu gs L=hps drZO;] iq:”k Lokeh rj L=h nklh] Lokra= iq:”kkdMs rj 

ikjra= L=hdMs] fookgk f’kok; fL=l xrh ukgh] x`gkf’kok; fryk fo’o ukgh] oS/kO; gs frps egkozr] 

Kkulaiknu gk frpk eksBk nqXkqZ.k v’kk /keZ] lekt fo”k;d [kqGpV dYiuk vl.kkÚ;kauk vkxjdjkauh ^L=h gh 

ek.kql vkgs* rh ns[khy f’kdq ‘kdrs] uksdjh d: ‘kdrs- vls Bklwu lkfxrys- ;kiq<s tkÅu vkxjdj Eg.krkr 

,dosGk eqykauk ukgh f’kdfoys rjh pkysy i.k eqyhauk f’kdfoys ikfgts- rjp lektkpk fodkl gksbZy- 

 Hkkjrh; L=h nfyr ] misf{kr  vlY;kph tkfuo L=h & iq:”k lq/kkjdkauk >kY;keqGs o R;kaP;k 

iz;Rukus R;kauh vkfFkZd o lkekftd {ks=kr vkiys LFkku fuekZ.k dsys- jktdh; {ks=kr fL=k;kauk LFkku uOgrk 

Eg.kqu R;kauk jktdkj.krgh izfrfuf/kRo ns.;kr vkys Eg.kqu 1890 lkyh eqacbZr HkjysY;k jk”Vªh; dkWxzslP;k 

vf/kos’kukr nkj BksBkowu ^izfrfu/kh Eg.kqu fL=;kauk izos’k dk ukgh* \ vlk [kMk loky iafMrk jekckbZuh dsyk 

R;kuarj dk’khckbZ dkusVdjkalkj[;k fL=;kauh izfrfu/kh Eg.kqu jk”Vªh; dkWxzsle/;s izos’k feGfoyk rsOgkiklwu 

jktdkj.kkr [kÚ;k vFkkZus fL=;kauk oko feGq ykxyk o fL=;kagh fgjhjhus Hkkx ?ksÅ ykxY;k vkt lkeftd] 

jktdh;] vkfFkZd] lkaLd`frd {ks=kr] loZp efgyk vkiys vfLrRo nk[koq ykxY;k vkgsr- 

 lar Kkus’oj Eg.krkr] ^^ A L=h iq:”kUue HksnsA f’koi.k ,dys ukansA ** Eg.k.ks f’ko’kDrhps Lo:i 

o:u tjh vfV nksu vlys rjh R;kaps rRo ,d vkgs- L=h & iq:”k lekurk ;kis{kk osxG;k ‘kCnkr lkaxrk 

;s.kkj ukgh- 

eghykae/;s vikj ‘kDrh vkf.k {kerk vkgs- O;ogkjh txkr lxG;kp {ks=kr R;kauh vkiyh fdrhZ LFkfir dsyh 

vkgs- vkiY;k vFkd ifjJe rlsp nqjn’khZ cq/nheRrspk tksjkoj fo’oiVykoj Lor%ph ,d vksG[k cufo.;kr 

rh ;’kLOkh >kyh vkgs- HkkjrkP;k ekth iariz/kku dS- Jherh-bafnjk xka/khuk R;kosGps vesjhdsps jk”Vªk/;{k ‘ks.kkyq 

js.ku vknjkus ^,d prqj eghyk* vlkp mYys[k djk;P;k bafnjkth dsoG Hkjrh; jktdkj.kkr uOgs] rj 

txkkP;k jktdkj.k {ks=kr vkiyh Nki ikMyh gksrh- ekufld laosnuk] d:.kk] okRlY; v’kk Hkkoukauh ifji q.kZ 

vlysY;k vusd fL=;kauh HkkjrkP;k uofuekZ.ke/;s vkiys eksYkkps ;ksxnku fnys vkgs- izR;sd L=h gh l{kep 

vlrs- gh L=h ‘kDrh vksG[kwu frP;krhy lq{e xq.kkauk oko feG.;klkBh L=h lqf’kf{kr vl.ks xjtsps vlrs- 

;kp L=h f’k{k.kkph tuuh Eg.ktsp lkfo=hckbZ Qqy- 

tkxfrd Lrjkoj fo’ks”k egRo vlysYkk fnol Eg.kts 8 ekpZ ^tkxfrd eghyk fnol* leLr L=h 

tkrhpk lUeku dj.;kpk fnol vls vlrkaukgh ^fuHkZ;k* lkj[;k vusd ?kVuk dk ?kMrkr\ [ksnkph xks”V gh 

dh] QDr 8 ekpZ ;k fno’khp L=h lUekuh; dk vlkoh\ vktP;k izxr ;qxkr loZp fL=;kauk ;ksX; lUeku 

feGrks dk\ ;kps mRrj nkgd vlys rjh ^ukgh* vlsp vkgs- uk.;kph ,d cktq L=hpk lokaZfx.k fodkl 

nk[kfors rj nqljh cktq cgqrka’k fL=;k lkekftd] dkSVqqfcd] ‘kkfjfjd vR;kpkjkyk cGh iMrkauk n’kZfor L=h 

Eg.kts izd`rhps nqljs uko  

 izR;sd L=hus Lor%rhy ^eh* pk ‘kks/k ?ksryk ikfgts] cnyR;k dkGkuqlkj cnyys ikfgts- FkksMklk =kl 

gksbZy i.k R;krqup Lor%ps rst vksG[kwu R;k rst fcanwrwu vusd rstksoy; fuekZ.k dsys ikfgts- ,dsdkGh 

macjB;kP;k vkM tx.ka] cafnLr >kysyh L=h] vkt ik;krY;k csM;k >qxk:u nsÅu uouohu {ks= iknkdzkar 

djrss vkgs- lekurspk gDd ekxrk ekxrk vusd ikrG;kaoj frus iq:”kkapkgh iq<s >si ?ksryh vkgs- L=h ‘kDrhpk 
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ukjk loZ= ?kqerks vkgs i.k ;k t;t;dkjkP;k fuuknkr rh vk’oLr >kyh vkgs dk\ dh vktgh rh varZ;keh 

vLoLFk vkgs-  

 L=h vkf.k iq:”k gh lalkjjFkkph nksu pkds vlY;kps EgVys tkrs [kjs] ijarq lalkjjFkkpk rksy lkojyk 

tkrks rks L=heqGsp- iq:”klRrsus fL=yk dk;e dedqor Bso.;kpk iz;Ru dsyk vkgs- gtkjks o”ksZ f’k{k.kkilwu 

oafpr Bsoys- vkrk dqBs fryk dk;n;kus gDd feGq ykxys vkgsr- R;kvk/kkjs rh vkiyh izxrh djhr vkgs-  

cq/nheRrsP;k ckcrhr vki.k iq:”kkis{kk deh ukgh- gs rh vkt fl/n djhr vkgs L=h Eg.kts R;kxkph eqrhZ] 

ijes’ojh :ip t.kq] L=h Eg.kts lgu’khyrspk dGl] lalkjkr frps vfLrRo izd”kkZus tk.koys rh ulsy rj 

dqVac dksestrs] jk= & fnol d”V d:u dqVqackpk Mksykjk lkaHkkGrs i.k vkiY;k eqykckGkauk R;kph >G iksgpq 

nsr ukgh- cfg.kkckbZ pkS/kjh Eg.krkr- 

vjs lalkj laalkj A ukgh jM.ka dqM.ka A 

;sM;k xGkryk gkj A Eg.kw udks  js yks<.ka A 

Laklkj dlkgh vlyk rjh xG;kryk gkj ekuqu R;kpk fLodkj djrs- vkt rh pqy o eqy lkaHkkGqu R;kpkgh 

iq<s tk.;kpk iz;Ru djhr vkgs- 

 ^^dqVwacO;oLFkk** gs Hkkjrkps cyLFkku vkgs- ek= rh lqjGhr o lqfLFkrhr vkgs- vls Bkei.ks Eg.krk 

;s.kkj ukgh- vktph dqVqac O;oLFkk fo?kVukP;k fn’ksus tksekus ikÅy Vkdq ykxyh vkgs- Hkkjrkrhy toG & 

toG loZp {ks=kr lkeftd thouke/;s dekyhps vkSnklhU;] vuSfrdrk] Hkz”Vkpkj ikgk;yk feGrks- vkt 

vkiY;kdMsgh vusd dqVqackr ?kVLQksV] dyg gksr vkgsr gk O;Drh Lokra«;kpk ifj.kke vl.;kph m/kG 

izfrdzh;k dkgh eaMGh nsr vlrkr- dkgh yksd ;kckcrhr fL=;kauk nks”kh /kjrkr- ek= vlk nks”kjksi dj.;kP;k 

vk/kh ;kckcr Hkkjrh; laLd`rhps voyksdu djk;yk gos- vkiY;k laLd`rhe/;s ts  dkgh pkaxys] ifo= mnkRr 

vkgs- rs loZ fL=;kaP;k lgHkkxkus lk/; >kkysys vkgs- lkaLd`rhd eqY;kaph tksikluk fL=;kauh tkLr izek.kkr 

dsyh vkgs- ijarq gs ?kMr vlrkauk fL=;kaoj vU;k; >kyk vkgs- dqVqac O;oLFkk fVdfo.;klkBh vkf.k 

lkaaLd`rhd eqY; lao/kZuklkBh L=;kauhp eksB;k izek.kkoj R;kx dsyk vkgs- ;kckcr iq:”kkapk okVk ux.; vkgs- 

fL=;kaoj tckcnkÚ;k ykoqu lektlaLd`rh laoZ/ku dj.;kP;k izfdz;sr R;kP;kaoj vU;k; >kyk vkgs- rks R;kauh 

lgu dj.;kps ukdkjys fdaok R;kauh U;k;kP;k okVsus tk;ps Bjoys] rj th dkgh lkekftd o lkaLd`rhd eqY;s 

dksyeMqu iMrhy rh [kjh eqY; uOgrh] gs vki.k ekU; dsys ikfgts- dkj.k rks lektkP;k ,dk ?kVdkaus 

nqlÚ;k ?kVdkP;k ‘kks”kukrwu] o xqykexhjhrqu feGoysY;k xSjoktoh lkekftd Qk;nk Bjrs- t’kk t’kk fL=;k 

f’kdrkgsr o vkfFkZd Lok;Rrk feGor vkgsr- frFks frFks iq:”kh opZLokps tks[kaM Qsdys tkr vkgs vkf.k ex 

iq”dGnk vkiY;kdMsgh dqVqacO;oLFkk eksMqu iMrkauk fnlrs- i.k R;kpk nks”k vki.k fL=;kauk ns.kkj vkgksr dk\ 

vkiyh dkSVqafcd laLd`rh fVdok;ph vlsy vkiY;kyk txkr vkn’kZ fuekZ.k djk;ps vlsy rj iq:”kkauh 

vkReifj{k.k  djk;yk gos vkf.k ;sÅ ?kkrysY;k fo?kVukps dkj.k vki.k vkgsr gs ekU; djk;yk gos- 

R;kuqlkj R;kauk Lor%e/;s vko’;d rs cny d:u eqY;s tksiklk;yk gohr- vPls u dsY;kl gks.kkÚ;k 

ifj.kkepk nks”k iq:”kkauh Lor%dMs ?ksryk ikgts R;klkBh fL=;kauk tckcnkj /k: u;s- ^vkuanh xksikG* ;k 

fp=iVkpk lanHkZ nsÅu dkgh fopkj ekaaMkol okVra- ;k fp=iVkcnn~y dk; cksykos ,d vizfre dykdr̀h- 

f’k{k.kkpk /;kl ?ksrysY;k ,dk /;s;osM;k nkEiR;kaP;k la?k”kkZph o LoIuiwrhZph FkDd dj.kkjh ;’kksxkFkk vkf.k 

R;klg R;kapk lgthou] izokl lkjs foy{k.k ! fp=iVkP;k ‘ksoVh lkdkjysY;k drZqRoku efgykauk ikgrkauk rj 

lokZaxkoj jksekap mHks jkfgys o vki.kgh ,d L=h vkgksr ;kpk lkFkZ vkfHkeku okVyk- 

 i.k ;k lkÚ;krgh eukoj <klys xsys rs xksikGjko tks’kh! vkuanhckbZauh mPp f’k{k.kklkBh ,sdV;k 

ijns’kh tk.;kl udkj fnY;koj xksiGjkokauh izpaM izksRlkgu ‘kCnkr vkuanhckbZuk cG fnys rs mn~xkj eukoj 

dksjys xsys- rs dkfgls vls dh] rqEgh f’k{k.k ?;kosr vlks ek>k gV~V gksrk i.k rqEgh rj f’k{k.kkr eyk ekxs 

Vkdqu fu?kqu xsykr- T;kosGsl rqEgh MkWDVj gksÅu ;’kkpk f’k[kjkoj mHks vlky R;kosGsl frFkqu rqEgkyk eh 

boyklk fnlsu i.k rsOgk [kÚ;k vFkkZus /kU; gksbZy- ex rks ekÖ;k vk;q”;krhy v[ksjpk fnol vlsy rjh 

pkysy vkf.k gs QDr ;qDrhrqu uOgs rj dr̀hrwu cksy.kkjs] yX.k Bjorkauk iRuhus yXukuarj f’k{k.k ?;kos gh 

,deso vV Bso.kkjs] iRuhyk vH;klklkBh iqjslk osG feGkok Eg.kqu HkY;k igkVs mBqu] ?kjkrhy loZ dkes 

Lor% d:u ex Lor%P;k uksdjhyk tk.kkjs] Lor%ph uksdjh xsysyh vlrkaukgh iRuhP;k ikBh’kh [kachji.ks mHks 

jkgqu fryk mPp f’k{k.klkBh ijns’kh ikBo.kkjs ^xksikGjko tks’kh* ikfgys vu okVys vls iq<kjysY;k 

fopkjlj.khps xksIkkGjko izR;sd vkuanhP;k vk;q”;kr vlys ikfgts- 

 ,dk ;’kLoh iq:”kkekxs ,d L=h vlrs- vls vki.k usgeh Eg.krks] ,sdrks i.k ,dk ;’kLoh L=hP;k 

ekxs ,d iq:”k [kachj i.ks mHkk vkgs- gs okD; vkiY;k lektkr LoFkkZus LokxrkgZ gksbZy- rks fnol [kÚ;k 

vFkkZus L=h&iq:”k lekurspk fnol vlsy- ex efgyk fnuklkj[ks lksgGs vu~ Events dj.;kph xjtp 

Hkkl.kkj ukgh fL=;kauh Lokra«;kP;k ukok[kkyh LoSjkpkjh o`Rrhus okxqu frP;k L=hRokyk xkyxksV ykx.kkj ukgh 

;kphgh dkGth L=hus ?;k;yk goh- vkiY;kyk >kkysY;k vkfFkZd] ckSf/nd] ekufld fodklkpk] vkiY;kyk 

feGkysY;k Lokra«;kpk la;e vkf.k lnkpkjkus mi;ksx d:u frus vkiY;k mitr lkeF;kZapk mi;ksx 

lektthoukyk] jk”Vªthoukyk lgk;dkjh dlk Bjsy gws vH;klus gh dkGkph xjt vkgs- vfHkekukLin Hkkjrh; 

laLd`rh vkf.k oSKkfud ;qxkpk izlkj ;k nksUgh leUo;krwu fuekZ.k gkss.kkjh lqf’kf{kr] ljqf{kr] Lojf{kr] 
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lqlaLd`r] lqanj] laiUu] laeatl v’kh lokZfx.k ^vkn’kZ L=h* jk”Vªlarkuk vktgh visf{kr vkgs- ;krqup 

lektkph Lor%fo”k;h vlysyh ekufldrk cnyfo.;kph rkdn frP;kr vkgs- tsOgk [kÚ;k vFkkZus L=h&iq:”k 

lekurk fuekZ.k gksbZy R;k fnolkpk LokxrklkBh L=h usgehp lTt jkghy vkf.k ,d fnol  rh fuf’pr 

Eg.ksy ^eh L=h vkgs ;kpk eyk uDdhp vfHkeku vkgs*! 

fu”d”kZ %& 

1. L=h vkf.k iq:”k gh lalkj jFkph nksu pkds vlyh rjh iq:”k lRrsus L=hyk dk;e dedqor Bso.;kpk 

iz;Ru djhr vlY;kps fnlrs- 

2. fL=;ke/;s vikj ‘kDrh vkf.k {kerk vkgs- O;ogkjh txkr loZp {ks=kr fL=;kauh vkiyh fdrhZ LFkkfir 

dsysyh fnlrs- 

3. vk/kqfud fL=;k lekurspk gDd ekxrk ekxrk vusd ikrG;kaoj frus iq:”kkP;kagh iq<s >si ?ksr vlY;kps 

fnlrs- 

4. fL=;kauk dkSVqafcd vR;kpkj] vlekurk] ySfxd vR;kpkjkyk lkeksjs tkos ykxr vkgs- 

5. fL=;k tlt’kk jktdkj.kkr tkLrhr tkLr Hkkx ?ksrhy rlrls fL=;kaP;k iz’ukaps egRo ok<rp tkbZy- 

lanHkZ xzaFk lqph %& 

1. egkjk”Vª VkbZEl % L=h ‘kDrh vkf.k lekt & 6 ekpZ 2017 

2. xka/kh uafnrk] ‘kkg uafnrk % L=h la?k”kkZph uoh :is & IkkWI;yj izdk’ku eqacbZ  

3. vkOgkM vWM HkkLdjjko % Hkkjrh; L=hps ;ksxnku & eghyk fnu fo’ks”kkad egkjk”Vª  VkbZEl 17 tqu 2017 

4. lkoar Jh eaxs’k % L=h iq:”kRre Hksns f’koi.k ,dys ukans & ys[kk foHkkx 8 ekpZ  

5. jk”Vªlar rqdMksth egkjkt % xzkexhrk  

6. f[koljk eaxy % L=h eqDrh pGoG vkf.k o`Rr=kkapk lgHkkx & Lo:Ik izdk’ku vkSjaxkckn 2005 

7. ikapkG vuqtk % lcykaps vfLrRo & eqacbZ iksVZ VªLV] viuk iksVZ  

8. eksguh fnokdj iq:”kksRre % fL=;kaps iq:”kkoyacu u”V Ogkos & yksdlRrk 27 vkWDVks a 2004 

9. fude fo|k % efgyk fnu fo’ks”k & ys[kk foHkkx 8 ekpZ- 
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