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गोषवारा : 

 या संशोधनात �ाचीन काळापासून म�हलांवर कसे अ�याचार होत आहेत. म�हला स�मीकरणाचा अथ!, 
"या#या आ$ण �कार यावर चचा! केल% आहे. म�हला स�मीकरणासाठ' कोणती त��वे वापरल% पा�हजेत आ$ण 

म�हला स�मीकरणावर कोणते घटक प+रणाम करतात याचा अ,यास कर-यात आला आहे. म�हला 
स�मीकरणासाठ' कोणकोण�या उपाययोजना करा"यात हे लेखात नमूद केले आहे. 
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�1तावना : 

 भारतात �ाचीन काळापासून म�हलांवर �व�वध �कारचे अ�याचार होत आले आहेत. अनेक जु�या  ढ" 

आ#ण �थांमुळे म�हलांना अनेक अ�याचार सहन करावे लागतात. �ाचीन काळी ि()यांवर"ल अ�याचारामुळे 

ि()यांचा सामािजक, राजक*य, श-ै#णक, आ.थ/क �वकास होऊ शकला नाह". �यामुळे समाजाकडून होणा2या 

दडपशाह" 4कंवा शोषणा�व67 आवाज उठवता आला नसला तर". याम:ये सती �था, बाल�ववाह, ()ी 

<श-णाला �वरोध आ#ण �वधवा पुन�व/वाहाला बंद" यांमुळे मो=या �माणावर �पतसृ�ताक सं(कृतीमुळे शोषण 

झाले. 

 परंतु अल"कड@या काळात सामािजक, राजक*य, श-ै#णक आ#ण आ.थ/क इ�याद" सव/च -े)ात 

म�हला आपले (थान Bनमा/ण करताना �दसतात, तसेच �यांना �यां@या अ.धकारांची आ#ण अ.धकाराची 

जाणीव होत असCयाचे �दसून येते. म�हला स-मीकरण हे �वकासाचे एक �भावी साधन आहे आ#ण �यातून 

म�हलांना सामािजक-आ.थ/क बंधनांपासून मुEत करणे अपेF-त आहे. भारतात अजूनह" बहुतांश गावांम:ये 

म�हला <श-णापासून वं.चत आहेत. Gूणह�या, बाल�ववाह आ#ण म�हलांवर"ल अ�याचार अजूनह" थांबलेले 

नाह"त. 

 

म�हला स�मीकरण 2हणजे काय? 

 म�हलांना वैयिEतक वाढ"साठH तसेच राIJा@या �वकासासाठH (वतःचे Bनण/य घेMयास �ो�सा�हत 

करणे Nहणजे म�हला स-मीकरण होय. तसेच म�हलांना (वावलंबी बनवणे आ#ण आ.थ/क (वावलंबी करणे. 

म�हला स�मीकरण – आ3थ!क, सामािजक व औ6योगीक 7वकासाचा    पाया 

सहा8यक �ा.पवन ल9मण गायकवाड 

वा#णOय �वभाग, 

कम/वीर आबासाहेब तथा ना.म. सोनवणे कला, वा#णOय आ#ण �वPान महा�वQयाल, सटाणा 
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"या#या: 

"म�हला सबल"करण" या शTदाचा अथ/ म�हलांना इतरां@या Bनयं)णापासनू मुEत होMयासाठH शEती �दान 

करMया@या �4Uयेस सू.चत करते, Nहणजे, �यां@या (वत: @या जीवनावर Bनयं)ण ठेवMयाची आ#ण (वतःची 

पVरि(थती BनिWचत करMयाची शEती गहृ"त धरणे. 

 

म�हला स�मीकरणाचे �कार: 

1.  सामािजक : 

 म�हलांना �यांचे सामािजक संबंध सुधारMयासाठH �ेVरत आ#ण �ो�साहन देणे आवWयक आहे. �यांना 

समजूतदारपणाने स�मान आ#ण आदर Qया. समाजाचा म�हलांकडे पाहMयाचा XिIटकोन सकारा�मक 

करMयाचा �य�न. 

२.  श�ै$णक: 

 राIJ"य �वकासासाठH <श-ण हा मह��वाचा भाग आहे. श-ै#णक �वकास झाला तर म�हलांम:ये 

�यां@या हEक आ#ण अ.धकारांबाबत जाग6कता वाढेल. �यामुळे म�हलांना राजवाYयांमधील शोषण, 

अ�याचार, अ�याया�व6Qध बोलणे शEय होणार असून म�हला स-मीकरणावर मात होणार आहे. 

3. 3. 3. 3.     आ3थ!क : 

म�हलांना आ.थ/कXIZया स-म करणे मह��वाचे आहे. म�हला आ.थ/कXIZया स-म झाCया तर देशाचा 

�वकास होईल. तसेच �यांना (वावलंबी होMयास मदत होईल. �यामुळे म�हलांचे इतरांवर"ल अवलं\ब�व कमी 

होMयास मदत होईल. 

4.  राजक=य : 

 म�हलांना राजक*य पातळीवर बळकट करणे आवWयक आहे.�यासाठH म�हलां@या सम(या संसदे@या 

पातळीवर आणणे �यांना शEय होईल. म�हलां@या सामु�हक सम(या आ#ण म�हलांवर"ल अ�याचारा�वरोधात 

भEकम कायदे तयार करMयासाठH म�हलांचे राजक*य अि(त�व असणे ह" काळाची गरज आहे. 

5. मान>सक : 

 म�हलांना मान<सकXIZया स-म करणे आवWयक आहे. म�हलांना �यां@या (वा<भमानाची जाणीव 

क न देऊन �यां@यावर होणारे मान<सक अ�याचार थांबवMयासाठH �य�न करणे आवWयक आहे. म�हलांना 

मान<सकXIZया स-म केले तर �या अ�याया�व67 सहज लढा उभा  शकतात. 
 

म�हला स�मीकरणाची त��वे: 

 म�हला स-मीकरणा@या त��वांचे पालन केCयास �भावी म�हला स-मीकरण होMयास मदत होईल. 

अ)  ल?3गक समानता: 

   म�हला 4कंवा पु6ष असा भेदभाव न करता म�हलांना समान नेत�ृव संधी उपलTध क न देणे. 
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ब)  समान संधी: 

 म�हलांना नेत�ृव करMयासाठH �ेVरत करणे, �यांना <लगंा@या आधारावर कोणताह" भेदभाव न करता 

समान वागणूक, समान वेतन आ#ण समान सेवा सु�वधा �दान करणे. o कामा@या �ठकाणी �यां@या 

पगारा@या 4कंवा पदो�नती@या बाबतीत �यांना जाणीवपूव/क अडथळा येणार नाह" याची खा)ी करा. 

c)  आरोAय सुर�ा : 

 म�हलांना आरो^य सुर-ा �दान करणे अ�यंत मह��वाचे आहे. म�हलांना शाVरर"क सम(या असCयास 

�या तातडीने सोडवMयासाठH यं)णा Bनमा/ण करणे आवWयक आहे. कामा@या �ठकाणी आवWयक वैQयक*य 

सेवा सु�वधा उपलTध झाCयास म�हला सतत काम क  शकतील. 

ड)  >श�ण : 

 म�हलांना <श-णा@या पुरेशा सु�वधा उपलTध क न देणे. �यां@या हEकांबाबत �यां@यात जागतृी 

Bनमा/ण करणे. म�हलांवर"ल अ�याचारा�व67 लढMयासाठH �यांना �ो�साहन देणे आ#ण कायदेशीर सCला 

आ#ण कायदेशीर लढाईसाठH �यां@या पाठHशी उभे राहणे. 

e)  पारदश!कता : 

 सव/ म�हलां@या �वकासाला चालना देMयासाठH म�हलांशी संबं.धत संपूण/ कामात पारदश/कता Bनमा/ण 

केल" पा�हजे. 
 

भारतातील म�हला स�मीकरणावर प+रणाम करणारे घटक : 

 खाल"ल घटक म�हला स-मीकरणावर �भाव टाकतात �यामुळे म�हला स-मीकरणापूव_ खाल"ल 

बाबींचा �वचार करणे आवWयक आहे. 

 i)  >लगंभेद: 

 ल.̀गक भेदभाव म�हला स-मीकरणात अडथळा आणतो. भारतासारaया देशात पु6ष�धान 

सं(कृतीमुळे म�हलांना काह" �माणात तु@छतेने वागवले जाते. �यां@या श-ै#णक, राजक*य, आ.थ/क, 

सामािजक �गतीत अडथळे Bनमा/ण होतात. 

ii) श�ै$णक घटक: 

 आपCया देशात अल"कड@या काळात ()ी <श-णाचे �माण वाढत असले तर" cामीण भागातील 

मुल"ं@या <श-णाचे �माण खूपच कमी असून �यांना उ@च <श-णा@या संधीपासून दरू ठेवले जात असCयाचे 

�दसून येते. तर"ह", �यांचे पालक मुल"ंचे लवकर ल^न कसे करावे यावर ल- कd �eत करत असCयाने, �यांना 

<श-णा@या मया/�दत संधी असCयाचे �दसते. 

iii)  म�हलांचा छळ : 

 म�हलांचा �व�वध �कारे छळ होत असCयाचे आढळून आले आहे. कामा@या �ठकाणी 4कंवा साव/जBनक 

�ठकाणी म�हलांचा जाणीवपूव/क छळ केला जातो. म�हला अ�याचारा@या घटना आपण सव/च वत/मानप)ातून 

4कंवा दरू.च)वाणी@या मा:यमातून Bनय<मतपणे पाहत आहोत. रा)ी 4कंवा �दवसा एकटे बाहेर पडणे कठHण 
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वाटते. �यामुळे म�हला स-मीकरणात काह" अडचण Bनमा/ण होते. 

iv)  Eनवडक गभ!पात : 

 आजह" मुलगा हा वंशाचा �दवा असCयाची भावना समाजात �बळ �दसते. मुलगा होMया@या 

हfयासापोट" अनेक गभ/पात होत असCयाचे आढळून आले आहे. कायQयाने गभ/धारणा चाचणी करMयास 

मनाई असतानाह" काह" डॉEटर गभ/धारणा चाचणी करतात आ#ण मुलगी गभ/वती असCयास अवैध गभ/पात 

करतात हे वा(तव आपण सवाhनी (वीकारले पा�हजे. 

v)  धारणा मFये 7वधवांची ि1थती 

 �वधवांना आजह" समाजात दiुयम (थान असCयाने �यां@या सम(यांकडे अनेकदा दलु/- केले जाते. 

आजह" अशा गर"ब आ#ण अभागी म�हलांवर समाजातील दIुट लोकांकडून अग#णत अ�याचार होतात आ#ण 

�या�वरोधात बोलताह" येत नाह". यामुळे म�हला अशEत होतात हे खरे आहे. 

vi)  कौटंुHबक �हसंाचार : 

 आजह" समाजात म�हलांवर मो=या �माणात कौटंु\बक �हसंाचार होत आहे. कौटंु\बक �हसंाचाराला 

सवा/.धक म�हला बळी पडतात. पैशासाठH �ववा�हतांना िजवंत जाळणे आ#ण �यांना शार"Vरक व मान<सक )ास 

देMया@या घटना नेहमीच ऐकायला <मळतात. �याचा म�हला स-मीकरणावर �वपर"त पVरणाम होतो. 

vii) हंुडा : 

 आजह" हंुYयासारaया �था समाजातून पूण/पणे नIट झालेCया नाह"त. हंुडा देMयासाठH म�हलांवर 

अनेकदा शार"Vरक आ#ण मान<सक अ�याचार केले जातात. 

viii)  बाल आ$ण लवकर 7ववाह : 

 आजह" समाजात मुलगी हे दाBय�व मानले जाते. �यामळेु पालक जबाबदार"तून मुEत होMयाचा �य�न 

करतात. मुल"ंची ल^न लवकर होत असCयाने उ@च <श-णा@या संधीपासून वं.चत राहतात. तसेच, 

कोरोना@या काळात मो=या �माणात बाल�ववाह झाCयाचे Bनदश/नास आले. 
 

म�हला स�मीकरणासाठ' उपाय: 

a)  ��येकाने म�हला स-मीकरणाला पा�ठंबा �दला पा�हजे. 

b)  सव/ म�हलांना �यां@या हEकांची आ#ण ()ी-पु6ष समानतेची जाणीव क न �दल" पा�हजे. 

c)  म�हलांम:ये नेत�ृव Bनमा/ण क न �यांचा राजक*य सहभाग वाढवMयाची -मता Bनमा/ण केल" पा�हजे. 

d)  म�हलांवर"ल �हसंाचार कमी करMयासाठH आ#ण म�हलांवर"ल Bनय<मत �हसंाचार रोखMयासाठH कठोर 

कायदे तयार करणे आ#ण �यांची अंमलबजावणी करणे आवWयक आहे. 

e)  म�हलांवर"ल �हसंाचार रोखMयासाठH आ#ण �यांना �हसंाचारापासून वाचवMयासाठH ��येकाने �य�न 

केले पा�हजेत. तसेच म�हलां@या बाबतीत कोणताह" भेदभाव होणार नाह" याची काळजी घेतल" 

पा�हजे. 
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EनIकष!: 

 म�हला स-मीकरणामुळे म�हलांना समाजात स�मान <मळेल. �ाचीन काळापासून ि()यांवर 

अ�याचार होत आले आहेत. पण आता म�हला <शF-त झाCया आहेत आ#ण आता �या आपCया �याय 

हEकासाठH लढू शकतात. म�हलांना �यां@या हEकांसाठH लढMयासाठH �ेVरत केले पा�हजे. म�हलांमधील 

<श-णाचे �माण वाढवणेह" गरजेचे आहे. 
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