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स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर भारताच्या राजकीय, आर्थिक व सामाजजक के्षत्ातं झपाट्याने स्स्ित्यंतर झाले 
आहे. गेल्या पंचवीस वर्षात स्स्ित्यंतराचंी जिया तशीच चालू आहे. ही जिया इतकी मूलग्राही त्याचबरोबर 
परस्पर जनगडीत आहे की त्या संिमणातून जवजवध जवभागातं जी नवी घडी बसू पहात आहे जतचा 
सशास्त्रपद्धतीने व सखोल शोधपूववक अभ्यास होणे अवश्य आहे. 

 
प्रस्तुत गं्रिात, स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात भारतीय स्त्रीच्या स्िानात जे पजरवतवन होत आहे त्याचा 

बहुजवधव्यापक संशोधन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याकजरता महाराष्ट्रातील मंुबई, पुणे, नागपूर व 
सोलापूर ह्या चार मोठ्या शहरातील समाजरुपी देहाचा जण ू आधारस्तंभ अशा मध्यमवगातील अिाजवन 
करणाऱ्या व न करणाऱ्या जस्त्रया नमुन्यादाखल घेतल्या आहेत. 

 
समाजाचे जीवन घडजवण्यामध्ये भारतीय जस्त्रया जो कायवभाग उचलीत आहेत व त्यामुळे त्यानंा 

जनरजनराळ्या के्षत्ात जे स्िान लाभत आहे त्याची तुलना सहा जवकजसत राष्ट्रातंील तत्सम के्षत्ातंील 
जस्त्रयाबंरोबर करून अन्य राष्ट्रीय भजगनींचा साम्यजवरोध प्रकट केला आहे. 

 
ह्या संशोधनातूंन जस्त्रच्या स्िानात जनजित परंतु अपूणव पजरवतवन झाले आहे असे जदसून येते. 

समानतेच्या युगात जमळालेल्या नवनव्या सुसधंींचा पूणवतया फायदा घेण्याकजरता ज्या समस्यानंा जस्त्रयानंा 
तोंड द्याव ेलागत आहे. त्याचे जचत्ण जस्त्रयाचं्या स्वतःच्याच शब्दात केले आहे. 
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स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर भारताच्या राजकीय, आर्थिक व सामाजजक के्षत्ातं झपाठ्याने स्स्ित्यंतर झाले 
आहे. गेल्या पंचवीस वर्षांत ही स्स्ित्यंतराचंी जिया तशीच चालू आहे. ही जिया इतकी मूलग्राही 
त्याचबरोबर परस्पर जनगडीत आहे की त्या संिमणातून जवजवध जवभागातं जी नवी घडी बसू पहात आहे 
जतचा सशास्त्रपद्धतीने व सखोल शोधपूववक अभ्यास होणे अवश्य  आहे. 

 
प्रस्तुत गं्रिात, स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात भारतीय स्त्रीच्या स्िानात जे पजरवतवन होत आहे त्याचा 

बहुजवधव्यापक संशोधन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याकजरता महाराष्ट्रातील मंुबई, पुणे, नागपूर व 
सोलापूर ह्या चार मोठ्या शहरातील सामाजरुपी देहाचा जण ू आधारस्तंभ अशा मध्यमवगातील अिाजवन 
करणाऱ्या व न करणाऱ्या जस्त्रया नमुन्यादाखल घेतल्या आहेत  

 
सामाजाचे जीवन घडजवण्यामध्ये भारतीय जस्त्रया जो कायवभाग उचलीत आहेत व त्यामुळे त्यानंा 

जनरजनराळ्या के्षत्ात जे स्िान लाभत आहे त्याची तुलना सहा जवकजसत राष्ट्रातंील तत्सम के्षत्ातंील 
जस्त्रयाबंरोबर करून अन्य  राष्ट्रीय भजगनींचा साम्यजवरोध प्रकट केला आहे. 

 
ह्या संशोधनातूंन जस्त्रच्या स्िानात जनजित परंतु अपूणव पजरवतवन झाले आहे असे जदसून येते. 

समानतेच्या युगात जमळालेल्या नवनव्या सुसधंींचा पूणवतया फायदा घेण्याकजरता ज्या समस्यानंा जस्त्रयानंा 
तोंड द्याव ेलागत आहे. त्याचे जचत्ण जस्त्रयाचं्या स्वतःच्या शब्दात केले आहे. 

 
डॉ. श्रीमती चंद्रकला आनंदराव हाटे याचें सवव जशक्षण मंुबई जवद्यापीठात झाले. “मंुबई नगरातील 

सुजशजक्षत जस्त्रयाचंी आर्थिक स्स्िजत” हा प्रबंध कै. प्रा. खु. त. शहा ह्याचं्या मागवदशवनाखाली जलहून एम्. ए. 
ची पदवी जमळजवली. नंतर समाज शास्त्राचे सन्माजनत प्रा. गो. स. धुये ह्याचं्या नेतृत्वानुसार पीएच्. डी. 
होण्याचा मान लाभला. पुढे हा प्रबधं “हहदु स्त्री व जतचे भजवतव्य” ह्या शीर्षवकाखाली प्रजसद्ध झाला. 

 
अिवशास्त्राची अध्याजपका म्हणून श्रीमती ना. दा. ठा. जवद्यापीठाच्या मंुबईतील जवद्यालयात डॉ. 

श्रीमती हाटे ह्याचं्या जीवनिमास सुरुवात झाली. त्याच जवद्यालयातून १९६४ साली समाजशास्त्राच्या प्रमुख 
म्हणून त्या सेवाजनवृत्त झाल्या. सेवाजनवृत्त प्राध्यापकाचं्या सेवचेा उपयोग करून घेण्याची जवद्यापीठ अनुदान 
मंडळाची जी योजना आहे त्या योजनेनुसार त्याचंी होऊन जनवड प्रस्तुत संशोधन कायव त्यानंी पुरे केले. 
सध्याही त्या एका संशोधनात गंुतल्या आहेत. 

 
डॉ. श्रीमती हाटे ह्याचंा मंुबई शहरातील जस्त्रयाचं्या व इतर अनेक संस्िाशंी संबधं आहे. त्याचप्रमाणे 

आपल्या जवव्दतेत, साधेपणाने व माणुसकीच्या दृष्टीकोनामुळे शकै्षजणक व सामाजजक पजरसरात त्या चागंल्या 
पजरजचत आहेत. म्हणूनच त्यानंा नॅशनल कजमटी ऑन् द स्टेटस् ऑफ वुइमेन ह्या मंडळाच्या पोटमंडळावर 
घेतले आहे. १९४८ सालीच त्याना जे. पी. व ऑनररी पे्रजसडेन्सी मजॅजस्रटे करण्यात आले. नागजरकशास्त्र 
अिवशास्त्र आजण समाजशास्त्र ह्यावर त्यानंी आपली लेखणी चालजवली आहे. अलाहाबाद जवद्यापीठाचे 
उपकुलगुरू व तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक ब्र. गु. रा. द. रानडे ह्याचं्या आदेशानुसार अंडर जहलबाईच्या 
जमस्स्टजसझम गं्रिाचे साक्षात्कारशास्त्र म्हणून रुपातंर केले आहे. साक्षात्कारशास्त्राच्या मराठी अभ्यासूना तो 
एक मागवदशवन करणारा गं्रि झाला आहे. डॉ. हाटे ह्यानंी अनेक स्त्री जवर्षयक प्रश्नावंर जवजवध माजसकातूंन 
वळेोवळेी प्रकाशझोत टाकला आहे. 
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णनवेदन 
 

मराठी भारे्षला व साजहत्याला ज्ञानजवज्ञानाच्या के्षत्ात पजिमी भार्षाचंा दजा प्राप्त व्हावा, इंग्रजी, 
फ्रें च, जमवन, रजशयन इत्यादी भार्षानंा जसे जवद्यापीठीय स्तरावर स्वयंपूणव महत्व प्राप्त झाले आहे तसे मराठी 
भारे्षला व साजहत्याला प्राप्त व्हाव,े इंग्रजी भारे्षला व साजहत्याला आज भारतीय जवद्यापीठामंध्ये जसे प्रमुख 
स्िान आहे तसे स्िान, महाराष्ट्रामधील जवद्यापीठातं मराठी भारे्षला व साजहत्याला प्राप्त व्हाव ेया उदे्दशाने 
साजहत्य आजण संस्कृजत मंडळाने वाडःमय-जनर्थमतीचा जवजवध कायविम हाती घेतला आहे. जवश्वकोश, मराठी 
महाकोश, वाडःमयकोश, जवज्ञानमाला, भार्षातंरमाला इत्यादी योजना या कायविमात अंतभूवत आहेत. 

 
२. संस्कृत व अन्य भारतीय भार्षातंील आजण त्याचप्रमाणे इंग्रजी, फ्रें च, जमवन, इटाजलयन, रजशयन, 

ग्रीक, लँटीन, इत्यादी पजिमी अजभजात गं्रिाचें व उच्च साजहत्यामधील जवशरे्ष जनवडक पुस्तकाचें भार्षातंर 
हकवा साराशं-अनुवाद अिवा जवजशष्ट जवस्तृत गं्रिाचंा आवश्यक तेवढा पजरचय करून देणे हा 
भार्षातंरमालेचा उदे्दश आहे. 

 
३. भार्षातंर-योजनेतील पजहला कायविम मंडळाने आखून, ज्यानंा अग्रिम जदला पाजहजे अशी 

पािात्य व भारतीय भार्षातंील सुमारे २०० पुस्तके जनवडली आहेत. होमर, व्हर्थजल, एस्स्कलस्, 
अँजरस्टोफेनीस, युराजपजडस, प्लेटो, अँजरस्टाँटल, िॉमस ॲक्वाइनस, न्यूटन, डार्थवन, रुसो, काटं, हेगल, 
जॉन स्टुअटव जमल, गटे, शके्सपीअर, टॉलस्टाय्, दोस्तएवस्की, स्ताजनस्लाव् स्की, बरांड रसेल, रुि 
बेनेजडक्ट, रायशनेबाख, व्हाइटहेड, िोचे, माजलनव् स्की, कॉसेरेर, गॉडवन व्ही. चाइल्ड इत्याजदकाचंा या 
भार्षातंरमालेत समावशे केला आहे. संस्कृतमधील वदे, उपजनर्षदे, महाभारत, रामायण, ‘भरताचे 
नाट्यशास्त्र’, ‘संगीतरत्नाकर’, ‘ध्वन्यालोक’, ‘प्राकृतातील’ “गािासप्तशती”, जत्पीटकातील जनवडक भाग 
इत्याजदकाचंाही या भार्षातंरमालेत समावशे केला आहे. 

 
४. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात समता, स्वातंत्र्य व शोर्षणरजहतता या मूलभतू मानवी हक्ामुंळे, नव्या 

दृष्टीकोनातून, स्त्रीजीवनावर सासं्कृजतक-नैजतक पजरस्स्ितीबरोबर आर्थिक व सामाजजक पजरस्स्िती 
कसकसा पजरणाम करीत आहे या गोष्टीचा शोध घेण्यासाठी व स्त्रीजीवनाच्या जवजवध अंगोपागंाचें मूल्याकंन 
करण्याच्या उदे्दशाने “स्त्रीचे पजरवर्थतत स्िान” (Changing status of woman) या जवर्षयावर डॉ. श्रीमती 
चंद्रकलाबाई हाटे यानंी जवद्यापीठ अनुदान मंडळाच्या योजनेखाली संशोधन केले. सदर संशोधन कायव डॉ. 
श्रीमती हाटे यानंी केन्द्रीय व राज्य सरकाराचं्या कचेऱ्या, स्िाजनक स्वराज्य संस्िा, व्यापारी व औद्योजगक 
प्रजतष्ठाने, बँका, जनयतकाजलके, शकै्षजणक व समाजकल्याण संस्िा यामंध्ये काम करणाऱ्या व डॉक्टर, 
वकील इ. या नात्याने स्वतंत्रीत्या काम करणाऱ्या सवव िरातंील जस्त्रया याचंी प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्याचं्याशी 
चचा करून, परस्पर जवचारजवनमय करून व प्रश्नपजत्केच्या द्वारे माजहती जमळवनू केले आहे. वैवाजहक, 
शकै्षजणक अगर कौटंुजबक अशा एकाच बाजूचा अभ्यास करण्याऐवजी सामाजजक, नैजतक, व्यावसाजयक, 
रोजगारजवर्षयक, मातृत्व, नागजरकत्व इत्याजद स्त्रीजीवनजवर्षयक सवव बाजू जवचारात घेऊन स्वातंत्र्योत्तर 
कालातील भारतीय जस्त्रयाचं्या पजरवर्थतत स्िानाचा अभ्यास करण्याचा मुख्य हेतु ठेवनू यिािव स्त्रीजचत्ण 
“Changing status of Woman in Post-Independence India” या शोधगं्रिात सादर केले आहे. सदर 
गं्रिाचा प्रस्तुत अनुवाद डॉ. श्रीमती हाटे यानंीच केला आहे व प्रकाशात आलेल्या नवीन माजहतीची त्यात भर 
घालून अद यावत स्वरुपात तो प्रकाशनािव मंडळाच्या स्वाधीन केला. सदर अनुवाद “स्वातंत्र्योत्तर भारतीय 
स्त्री” या शीर्षवकाने आज मंडळाच्या भार्षातंर योजनेखाली प्रकाजशत करण्यास मंडळास आनंद होत आहे. 
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सजचवालय.   

जदनाकं ४ एजप्रल, १९७३  लक्ष्मिशास्त्री जोशी 

‘गुढीपाडवा’ चैत् १४, १८९५  अध्यक्ष. 
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भणिनीविास 

  



 

 

अनुक्रमणिका 
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दोन शब्द 
 

कोणत्याही जवर्षयाचा आजण त्याच्या अभ्यासूचा जवकास होत रहावा अशी सामान्यतः अपेक्षा असते. 
“स्त्री आजण जतचे स्िान” ह्या प्रश्नाचाही असाच जवकास होत गेला आजण लेजखकेला स्वतःच्या बाबतीत हेच 
जवधान िोड्याफार अंशाने लाग ूकरता येईल. हरएक मानवाला मग तो पुरूर्ष वा स्त्री असो, स्वतंत् व्यस्क्त 
म्हणून त्याचे हक् व कतवव्यें ह्याचंी नवी जाणीव दुसऱ्या महायुद्धाने करून जदली आहे. ह्याच जाजणवनेे आपण 
जागजतक समाजाचे अजवभाज्य घटक आहोत ही जागृती येते. स्त्री ही मानवतेचे अधांग आहे. एक स्वतंत् 
व्यस्क्त म्हणून जतची पातळी उंचाजवण्याकजरता संयुक्त राष्ट्रसंघाने एक कायम कजमशन नेमले आहे. 
जगातील कोणत्याही भागात स्त्रीजवरुद्ध पक्षपात होऊ नये म्हणून ह्या कजमशनने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आम 
सजमतीला वळेोवळेी सल्ला द्यावयाचा असतो. म्हणूनच स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या काळात भारतीय जस्त्रयाचं्या 
स्िानात कसकसा बदल होत गेला आहे, ह्या जवर्षयावर िोडाफार प्रकाश टाकण्याचा येिे प्रयत्न केला 
आहे. 
 

गेल्या तीसचाळीस वर्षांत स्त्रीला येणाऱ्या अनुभवातूंन व पडणाऱ्या समस्यारुपी माडंवाखालून 
गेल्यामुळे स्त्रीचे सामाजजक स्िान व जतचे प्रश्न ह्या बाबतीत स्वाभाजवकपणे आस्त्मयता वाटू लागली. 
जवद्यािीदशपेासून ह्या जवर्षयाच्या अभ्यासाला सुरुवात केली. कदाजचत प्रस्तुत लेखन हे स्त्रीजवर्षयावर 
अखेरचे ठरेल. आधुजनक स्त्रीला जवजवध व संजमश्र भजूमका पार पाडणे अवश्य आहे असा प्रस्तुत गं्रिाचा 
जनष्ट्कर्षव आहे. घटनेने व कायद्याने जदलेले हक्, जतला जमळालेले स्वातंत्र्य आजण ती घेत असलेले जशक्षण 
ह्यातून आपणास प्राप्त झालेल्या संधींचा उपयोग करण्यास व तेणेकरून मानवतेच्या कल्याणाला 
अल्पस्वल्प हातभार लावण्याची जतला स्फूर्थत यावी. स्त्रीजीवनाच्या काही अंगाचंा सखोल अभ्यास करणे 
प्रस्तुत लेजखकेला शक्य झाले नाही तो करण्याचीही ह्या लेखनाच्या वाचनाने चालना जमळेल अशी आशा 
आहे. 
 

अनेक तक्त्यातूंन आंकडेवार माजहती जदलेली असली तरी वाचकवगव त्स्त होणार नाही अशी 
काळजी घेतली आहे आजण ती सािव ठरो. धार्थमक दृजष्टकोन, वाचनाच्या आवडीजनवडी वगैरे मुदे्द गौण 
आहेत. मागली व सध्याची जपढी ह्यातील फरक दशवजवण्याकजरता त्याचंा उल्लखे आहे. 
 

हे संशोधन कायव ज्या संस्िाचं्या व व्यक्तींच्या मदतीने पार पडले त्याचंा ऋणजनदेश करणे अवश्य 
आहे. 
 

जवद्यापीठ अनुदान मंडळाच्या जनयुक्तीने ही योजना हाती घेतली व ते संशोधन पूणव झाल्यावर 
त्याचं्याच अनुदानाने इंग्रजीतून फेबु्रआरी १९६९ साली ‘चेंहजग स्टेटस् ऑफ वुमन इन पोस्ट इंजडपेन्डन्स् 
इंजडया” ह्या शीर्षवकाखाली प्रजसद्ध झाले. प्रस्तुत गं्रि हे त्याचेच रूपातंर आहे. दरम्यानच्या चार वर्षांच्या 
अवधीत जो िोडाबहुत फरक पडला त्यानुसार आद्यावत माजहती देण्याचा यत्न केला आहे. 
 

श्री. ना. दा. ठा. मजहला जवद्यापीठ, तेिील गं्रिपाजलका, महाजवद्यालयाचे प्राचयव श्री. द. श.ं 
फाटक ह्यानी सवव प्रकारचा हातभार लावला आहे. 
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मंुबई जवद्यापीठातील समाजशास्त्राचे सन्माननीय प्राध्यापक डॉ. गो. स. घुये ह्यानी इंग्रजी 
हस्तजलजखत वाचनू महत्त्वाच्या सूचना केल्या त्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करीत आहे. 
 

सरकारी व खाजगी कचेऱ्या व औद्योजगक संस्िा ह्यातंील कमवचारी भजगनींनी व तेिील 
अजधकाऱ्यानंी प्रश्नपजत्का भरून देण्याचे व इतर माहीती पुरजवण्याचे सहकायव जदले नसते तर हे संशोधन 
होऊ शकले नसते. 
 

माजहती गोळा करण्यास श्रीमती इंदूमती गोखले, सौ. शशीकला देशपाडें, सौ. जवद्या कारुळकर, 
सौ. जवमल भोळे, कु. सुधा काजनटकर व कु. हेमलता जोशी ह्यानंी मदत केली. प्रश्नपजत्कातूंन तक्ते तयार 
करणे व इतर मदतजनसाचे जजकरीचे काम श्री. म. द. पंजडत ह्यानंी पार पाडले. ह्यासवांची आभारी आहे. 
 

महाराष्ट्रराज्य साजहत्य आजण संस्कृती मंडळातफे मंडळाचे अध्यक्ष श्री. तकव तीिव लक्ष्मणशास्त्री 
जोशी व सजचव श्री. द. य. राजाध्यक्ष ह्यानंी मराठीत पुनमुवद्रण करण्याची जबाबदारी घेतली ह्याबद्दल त्याचें 
ऋण व्यक्त करते. 
 
 
मंुबई, १५-३-७३. चं. हा. 
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प्रस्तावना 
 

अजखल मानवतेवर दूरगामी पजरणाम करणाऱ्या अशा ज्या काही जागजतक घटना झाल्या त्यातंील 
१७८९ साली झालेली  फ्रें च राज्यिातंी ही महत्त्वाची होय. स्वातंत्र्य, समता आजण बंधुभाव ह्या उच्च 
ध्येयाचं्या घोर्षणेने स्त्रीवगालाही जाग आली. पुढे तीनच वर्षांनी मेरी वुइल्स्टोनेिॅफ्ट ह्या बाईंनी ‘अ 
स्व्हंजडकेशन ऑफ द राइटस् ऑफ वुमन’ असे जस्त्रयाचं्या हक्ाजंवर्षयीचे पजहलेच पुस्तक प्रजसद्ध केले. 
त्यातील संदेशाला जरी जवशरे्ष महत्त्व देण्यात आले नाही तरी औद्योजगक िातंीसारख्या घटनामुंळे जस्त्रयानंी 
आपल्या हक्ाचंी लढत चालू ठेवली. जे. एस्. जमल्सारख्या उदारमतवाद्यानंी त्याचंी बाजू उचलून धरून 
‘सब्जेक्शन ऑफ् वुइमेन’ या गं्रिाद्वारे जस्त्रयाचंी समानता पुढे माडंली. हा गं्रि तत्सम अक्षर वाङ्मयात जमा 
झाला आहे. 

 
एकोजणसाव्या शतकाच्या मध्यकालानंतर हळूहळू स्त्रीजवमोचन कायाला सुरवात झाली. मात् 

जवसाव्या शतकात आजण त्यातल्यात्यात पजहल्या महायुद्धानंतर त्या चळवळीला गती आली आजण पुढे दोस्त 
राष्ट्रातंील जस्त्रयानंी युद्धकाळात केलेल्या मदतीमुळे त्यानंा मतदानाचा हक् जमळाला. 

 
पजहल्या महायुद्धानंतर रजशयात साम्यवादी राजवट स्िापन झाली आजण जस्त्रयानंा तेिे पूणव समानता 

देण्यात आली. स्त्रीपुरुर्षजवर्षयक सामाजजक व नैजतक बाबतींतही जभन्न जनयम रद्द करण्यात आले. 
हहदुस्िानात १९२१ च्या सुधारणा कायद्याने प्रिमच हहदी प्रजेपैकी िोड्या जणानंा मतदानाचा हक् जमळाला 
व त्यात जस्त्रयानंाही समाजवष्ट करण्यात आले. पतीला हा हक् असल्यास पत्नीला जमळे. तसेच त्याचं्याकजरता 
जवजधमंडळात काही जागा राखून ठेवण्यात आल्या. मात् पजहल्या महायुद्धानंतरची सवांत महत्त्वाची घटना 
म्हणजे संततीजनयमनाला लाभलेली जाहीर मान्यता. तेणेकरून जस्त्रयाचं्या जीवनात कशी िातंी झाली आहे 
त्याची चचा पुढे करण्यात येईल. 

 
दोन महायुद्धाचं्या मध्यंतरात समानतेच्या जदशनेे होत असलेल्या जस्त्रयाचं्या वाटचालीला फॅजसस्ट 

देशात दुदैवाने उलट कलाटणी जमळाली. जमवनी व इटली येिील हुकूमशाह्यानंी जस्त्रयानंा चूल व मूल हा 
आदेश जदला. त्याचं्या श्रमाचा मात् पुरेपूर फायदा तेिील हुकूमशहानंी घेतला. “स्त्रीमजूर अगदी अपजरहायव 
होते . . . घराबाहेर श्रम करणाऱ्या जस्त्रयाचं्या संख्येत वाढ झाली . . . सवांत कळस म्हणजे मातृकतवव्यात 
जवके्षप जनमाण करणाऱ्या अशा याजंत्क कायवके्षत्ात जकत्येक जस्त्रया काम करीत होत्या.” [सी. ककव पजॅरक, वुमन् इन् 
नाझी जमवनी, पा. २३७.] 

 
दुसरे महायुद्ध सुरू झाले. सामाजजक व आर्थिक आंदोलनामुळे व जवज्ञानशासे्त्र आजण तंत्शासे्त्र 

ह्यातंील झपाट्याने झालेल्या प्रगतीमुळे सामाजजक संबंधात बदल होऊ लागले. मकॅ्आयव्हर ह्या 
समाजशास्त्रज्ञाच्या मते हे बदल मूलभतू होते आजण म्हणून तेच फक्त वास्तव होत. 

 
ह्या स्स्ित्यतंराची उज्ज्वल बाजू म्हणजे बहुजनवगात झालेली जागतृी आजण मानवाला आपल्या 

हक्ाचंी आलेली जाग. ह्या जागृतीला संयुक्त राष्ट्रसघंाने १९४८च्या मानवी हक्ाचं्या जाहीरनाम्याने 
मान्यता जदली आहे. जाहीरनाम्याच्या प्रास्ताजवकेत म्हटले आहे : 



 

 

अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 

“. . . संयुक्त राष्ट्रसंघातील जनतेने जाहीरनाम्याच्या द्वारे मानवाच्या मूलभतू हक्ावंरील आपल्या 
श्रदे्धस, मानव म्हणून त्याचे हक् व योग्यता ह्यानंा व स्त्रीपुरुर्षाचं्या समान हक्ानंा मान्यता व्यक्त केली आहे 
आजण सामाजजक प्रगती व व्यापक स्वातंत्र्याचे जीवनमान अजधकाजधक प्राप्त करण्यास चालना जदली आहे, 

 
“कलम २ रे–वशं, वणव, हलग, भार्षा, धमव, राष्ट्रीय अगर सामाजजक उत्पत्ती, मालमत्ता, जन्म अगर 

इतर दजा ह्यापंैकी कोणत्याही प्रकारे भेद न कजरता ह्या जाहीरनाम्यात जदलेले सवव हक् व स्वातंत्र्य 
उपभोगण्याचा प्रत्येकास हक् आहे. 

 
“कलम २९ व–ेप्रत्येकास समाजजवर्षयक कतवव्ये आहेत. ती बजावल्यानेच व्यक्तीचा स्वतंत् व पूणव 

जवकास होणे शक्य आहे.” 
 
अशा प्रकारच्या मानवतेच्या प्रगजतपिावरील वाटचालीबरोबर आधुजनक काळात एक अस्वस्ि 

करून टाकणारी बाजूही आढळते. ती म्हणजे जवध्वसंक शस्त्रास्त्राचं्या शोधामुंळे मानवाने जमळजवलेली सत्ता 
होय. ती इतकी वाढली आहे की मानवतेचे अस्स्तत्वच धोक्यात आले आहे. अशा ह्या संकटाच्या कात्ीत 
सापडलेल्या मानवाने त्याची जी नवमुक्त माता जतला एक आव्हानच जदले आहे म्हणाना! “अध्या मानवतेने 
आपल्या चुरशीच्या गतीने आजण ताजंत्क प्रगतीने आपल्या सवव संपन्नतेसह आम्हा सवांना एक राक्षसी 
दरीच्या काठी आणून सोडले आहे.” [एजरक् एच्. एजरकसन्, वुइमेन अँड सायस्न्टजफक प्रोफेशन्स (१९६५), पा. २४४.] अशा 
स्स्ितीत स्त्री आपले सवव वजन जवधायक बाजूकडे टाकील का? तसे जतला करता येईल का? जर येत 
असेल तर ते कुठपयंत? –हे प्रश्न उपस्स्ित होतात. तसे पाजहले तर स्त्री अगर पुरुर्ष हे दोघेही पूणवतया 
स्वतंत् नाहीत. ज्या राजकीय, सामाजजक व आर्थिक पजरस्स्ितीत ते जगत असतात त्या पजरस्स्ितीने त्याचें 
जीवन घडजवले जाते. ज्या वातावरणाने ते वजेष्टलेले असतात त्या पलीकडे त्याला अगर जतला जाणे व्यक्ती 
म्हणून जरा अवघडच आहे. 

 
कदाजचत बदलत्या पजरस्स्ितीत जस्त्रया आजण पुरुर्ष ह्यानंी “जमळून नवी तडजोड–नव ेसमायोजन” 

केल्यास स्त्रीला अजधक चागंली संधी जमळू शकेल. “वुइमेन अँड सायजंटजफक् प्रोफेशनस्” ह्या जवर्षयावरील 
पजरसंवादाचा उपसंहार करताना प्रा. एजरक् एच्. एजरक्सन् पुढे म्हणतात : “ज्या समाजाला आपल्या 
मूल्याचंी खात्ी आहे त्याला समाजशास्त्रीय संशोधक बुद्धी आजण नवनव ेज्ञान हे अशी तडजोड आखून देऊ 
शकेल. परंतु अशा मूल्याचं्या अभावी वतवनशासे्त्र फारसे काही जनदर्थशत करू शकणार नाहीत.” [एजरक् एच्. 
एजरकसन्, वुइमेन अँड सायस्न्टजफक प्रोफेशन्स (१९६५), पा. २४५.] 

 
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारताने आपल्या घटनेनुसार लोकशाही राज्यव्यवस्िा व समाजवादी 

समाजरचना मान्य केली असून वशं, हलग, धमव जनरपेक्ष सवव नागजरकानंा समता, स्वातंत्र्य व शोर्षणरजहतता 
हे त्याचें मूलभतू हक् म्हणून मान्य केले आहेत. १५ व्या कलमानुसार “स्त्री व पुरुर्ष असा कोणताही भेद 
भारतराज्य करणार नाही.” पािात्य लोकशाही राज्यातं अजूनही स्त्रीजवरोधी जवचारप्रवाह रेंगाळत आहेत. 
लोकशाही राज्यामंध्ये राजकीय के्षत्ात जस्त्रया जो कायवभाग उचलतात त्याजवर्षयीच्या युनेस्कोच्या 
अहवालात म्हटले आहे, “राज्याचं्या प्रभावी नेतृत्वामध्ये म्हणजे राज्यकारभारजवर्षयक जनणवय घेणे व त्याची 
अंमलबजावणी करणे ह्यात जस्त्रयाचंा फार िोडा भाग असतो. ह्याचे पजहले कारण म्हणजे पुरुर्षाचंा जवरोध . . 
. तो जवरोध मूलतःच (जस्त्रयाचं्या) समानतेजवरुद्ध आहे. कारण पुरुर्ष हा बहुयोजी व स्त्री ही एकयोजी आहे 
असे अध्याहृत धरूनच ते चालतात.” [युनेस्को, पोजलजटकल रोल ऑफ् वुइमेन (१९५६), पा. १२४.] 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 

ह्या पुरोगामी राष्ट्राशंी तुलना केल्यास वरवर पहाताही जस्त्रयाचं्या जवरुद्ध कोणत्याही के्षत्ात 
भारतराज्य भेदभाव करीत नाही. ताया जझनजकनच्या मते “स्त्री जवमोचनाचे लोण हे अगदी खेड्यापयंत 
पोहोचले आहे.” [ताया जझनजकन्, चॅलें जजस् इन् इंजडया (१९६६), पा. १९९.] आजण तेसुद्धा स्वातंत्र्योत्तर पचंवीस वर्षांच्या 
छोट्या अवधीत! वर उल्लेजखलेले सवव हक् भारतराज्याने तर जस्त्रयानंा जदलेच आहेत परंतु हहदु जववाह-
कायदा आजण हहदू वासरा-कायदा पास करून बहुसंख्य जस्त्रयानंा जदवाणी अजधकाराचं्या बाबतीत पुरुर्षाचं्या 
समान पातळीवर आणून सोडले आहे. अशा तऱ्हेने समानतेची भजूमका तर तयार आहे. प्रश्न आहे असा : 
नव्या दृजष्टकोनातून स्त्रीपुरुर्षानंी नव्या पजरस्स्ितीशी जुळवनू घेण्याचा. हे जकतपत साध्य होत आहे त्याचे 
संशोधन करणे योग्य ठरेल. 

 
तसे म्हटले तर भारत गणराज्याचा जन्म अगदी अजलकडील आहे. त्यामुळे घटनेने जदलेल्या 

हक्ाचंा व संधीचा पजरणाम िोडा सावकाशच होणार. तिाजप शास्त्रीय व ताजंत्क शोधामुंळे अजखल जगात 
सववत् झपाट्याने बदल होत असल्याने भारतदेश त्याला अपवाद ठरणार नाही. हे नवजात राष्ट्र आहे, 
त्याची संपत्ती अजवकजसत आहे; शतकाचें दाजरद्र्य त्याच्या वाट्यास आले आहे आजण लोकसंख्या तर 
झपाट्याने वाढत आहे. अशा प्रजतकूल पजरस्स्ितीला तोंड देऊन आपले स्वातंत्र्य जटकजवण्याचा आजण 
कोट्यावधी नागजरकाचें रहाणीमान सुधारण्याचा भारताचा जनिय आहे. म्हणूनच ह्या समाजकल्याणवादी 
राज्याने जनयोजनाचा अवलंब केला आहे. तेव्हा प्रत्येक नागजरकाला आपल्या सुप्त गुणाचंा जवकास करून 
समाजकल्याणाचे साध्य प्राप्त होण्यास आपल्या कुवतीप्रमाणे हातभार लावण्याचे हे जण ूआव्हानच आहे. 
“संपूणव मानवत्व साधणे हे हरएकास पुरेसे उच्च ध्येय आहे. त्यात स्त्री व पुरुर्ष ह्याचं्या सुप्त शक्ती कायमच्या 
जनगजडत होतात.” [एिेल एम्. आलबटव, “द रोलस् ऑफ वुइमेन”, इन् एस्. एम्. फाबवर अँड आर्. एच्. एल,् वुइल्सन, द पोटेंजशअल ऑफ 
वुमन (१९६३), पा. ११५.] 

 
“पूणव व्यस्क्तमत्वाचे” उच्च ध्येय गाठणे हे भारतीय जस्त्रयानंा जततकेसे सहजसाध्य नाही. पुरातन 

परंपरा, जनरुपयोगी रुढी हे जस्त्रयाचं्या वाटेतले जुने अडिळे आहेतच जशवाय सध्याची झपाट्याने बदलणारी 
पजरस्स्िती. एकीकडे ह्या अडचणी आजण दुसरीकडे वर उल्लजेखलेले हक् व नवप्राप्त लोकशाहीतील 
अनुकूल संधी. त्यामुळे ज्या जस्त्रयामंध्ये स्वयंजवकासाची ज्योत प्रज्वजलत झाली आहे त्यानंा आपला मागव 
काढण्याकजरता झगडाव े लागत आहे. जशवाय भारताची संस्कृती फारा वर्षांची आहे. स्त्री आजण पुरुर्ष ह्या 
उभयतानंी आधुजनक पजरस्स्ितीच्या अनुर्षंगाने ही संस्कृती जतन करावयास हवी. स्त्रीजीवनावर सासं्कृजतक 
व नैजतक पजरस्स्िती कशी रीतीने पजरणाम करीत आहे ह्याचीही चचा होणे इष्ट आहे. प्रगतीची वाटचाल 
करीत असताना जस्त्रयाचं्या पदरात काही जनजित माप पडले असेल परंतु त्याचबरोबर कुठे घसरावयास 
झाले असेल अगर चुकाही होत असतील. आजण ज्याअिी त्या पुरुर्षाचं्या मानाने मागे आहेत त्याअिी काही 
समस्या उपस्स्ित होणारच. “बदलत्या पजरस्स्ितीत आपले स्वत्व जटकवनू धरावयाचे, स्त्री आजण कमवचारी, 
पत्नी आजण सहकारी, माता आजण जनमाती ह्या जवजवध भजूमका साभंाळून त्याचें सातत्य राखावयाचे म्हणजे 
एक आव्हानरुपी असे जजजकरीचे काम आहे.” [वुइमेन अँड द सायस्न्टजफक प्रोफेशन्स (१९६५), पा. २३४.] ह्या अगंोपागंाचें 
काही प्रमाणात मूल्याकंन करून अपुरी का होईना, शोधज्योत टाकण्याकजरता ‘स्त्रीचे पजरवर्थतत स्िान’ हे 
संशोधनकायव जवद्यापीठ अनुदान मंडळाच्या योजनेखाली प्रस्तुत लेजखकेने हाती घेतले. 

 
व्यक्तीचा दजा आजण तजद्वर्षयक भजूमका ह्याचंा जजव्हाळ्याचा संबधं आहे. सुप्रजसद्ध मानवशास्त्रज्ञ 

राल्फ हलटन म्हणतात, “व्यक्ती ज्या पदावर आहे त्या पदाचा दजा व तजद्वर्षयक भजूमका ह्यातं फरक आहे. 
दजा म्हणजे हक् व कतवव्ये ह्याचें जमश्रण . . .तर दजामुळे जमळणाऱ्या पे्ररणेतून भजूमका वठली जाते. प्रत्येक 
व्यक्तीचा दजा समाजाकडून ठरजवला जातो. परंतु त्याचबरोबर कौटंुजबक वगैरे जनराळा दजा असतोच. 
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जेव्हा मनुष्ट्यमात् दजाच्या अनुर्षंगाने येणारे हक् उपयोगात आणतो, कतवव्ये करू लागतो तेव्हा तो आपली 
भजूमका बजावीत असतो. भजूमका आजण दजा अजवजभन्न आहेत. आजण त्यातंला फरक केवळ शास्ब्दक 
महत्त्वाचा आहे.” [बी.जे. जबडल ्अँड इ. जे. िॉमस्, रोल जिअरी–कन्सेप्टस् अँड रीसचव (१९६६), पा. ७.] 

 
जगातील जवकजसत राष्ट्राचं्या जोडीला जाऊन बसण्याकजरता भारताने औद्योगीकरणावर बराचसा 

भर जदला आहे. त्याचा पजरणाम म्हणजे अजधकाजधक प्रमाणात शहराचंी वाढ झाली आहे. उदाहरणािव १९५१ 
ते १९६१ च्या दहा वर्षांच्या अवधीत मंुबई शहराची लोकसखं्या २८ लक्षावंरून ४१ लक्षावंर गेली आहे, आजण 
१९६१-७१ च्या दरम्यान ती ५९ लक्ष झाली आहे! आधुजनकतेचे भलेबुरे आघात प्रिम शहरावंर व नंतर 
खेड्यावंर होत असतात. उदाहरणािव, पोर्षाखाची नवी फॅशन शहरातूंन खेड्याकंडे गेली आहे हे लक्षात 
घेऊन आजण वळे व संशोधनास उपलब्ध असलेली साधने जवचारात घेऊन जस्त्रयाचं्या दजावर शोधज्योत 
टाकण्याकजरता महाराष्ट्रातील [महाराष्ट्र शब्दाच्या व्युत्पत्तीबद्दल जनरजनराळी मते आहेत. जे. एच. हटन–सामाजजक मानवशास्त्रज्ञ 
आपल्या कास्ट इन इंजडया गं्रिात म्हणतात, “महार हे ज्याअिी वेसरक्षक असतात, त्याअिी ते महाराष्ट्राचे मूळ रजहवासी असावे. दीघवमस्तकी 
कुणबी व श्वेतवणीय ब्राह्मण ह्या लोकाचं्या आधी ते होते आजण सखं्येने जास्त व सववत् पसरलेले असल्यामुळे वरील जवधानास पुष्टी जमळते. व 
त्याचं्यावरून महाराष्ट्र नाव पडले असाव.े” –जे. एच्. हटन, सामाजजक नृवंशशास्त्राचे प्राध्यापक–कास्ट इन इंजडया (१९६३), पान ३०.] 

 
“हा महाराष्ट्राच्या व्युत्पत्तीबद्दलचा जसद्धातं प्रिम मोलस्विवने आपल्या कोशात जदला होता. त्याला 

पुढे डॉ. स. वी. केतकरानंी पुष्टी जदली. तिाजप डॉ. भाडंारकर व डॉ. काणे ह्यानंी तो खोडून काढला. 
महारार्षर (महा-राष्ट्र) म्हणजे जवदभव, अश्मक व अपरान्त आदी राष्ट्राचें संघराज्य.” –महाराष्ट्र सारस्वत, 
पान ६४३. 

 
“राष्ट्रीक, वैराष्ट्रीक व महाराष्ट्रीक हे लोक मगध, कुरुपाचंाल व उत्तरकुरु ह्या नमवदेपलीकडील 

देशातूंन बुद्धिातंीनंतर दजक्षणेकडे आले. हे भारे्षच्या आधारे जसद्ध करता येते.” –लक्ष्मणशास्त्री जोशी-
राजवाडे लेखसंग्रह (१९५८), पान ११६.] चार मुख्य शहरे–मंुबई, पुणे, नागपूर व सोलापूर–येिील 
मध्यमवगीय जस्त्रयाचंी पहाणी करण्यात आली. 

 
मंुबई शहराच्या खानेसुमारीच्या अहवालात मंुबईचे महत्त्व पुढीलप्रमाणे दाखजवलेले आहे : “मंुबई 

ही भारताची आद्यनगरी आहे. ती देशातील व्यापारी उत्पन्नाचे आगर असून उद्योगधंदा, व्यापार, वाहतूक व 
दळणवळणाचे कें द्र आहे. महाराष्ट्राच्या राजकीय, सामाजजक व आर्थिक जीवनावर मंुबापुरी आपली सत्ता 
चालजवते.” [सेन्सस् ऑफ इंजडया, १९६१, व्हॉल्युम् १०, पाटव १० (१-बी).] 

 
“आधुजनक उद्योगप्रधान समाजामध्ये उद्योगपती व व्यावसाजयक मध्यमवगीयाचंी जी मूल्ये आहेत 

त्यानुसार मुख्यतः व्यक्तीचा दजा कमीअजधक प्रमाणात ठरजवला जातो.” [डेस्व्हड लॉकवुड, द ब्लॅककोटेड वकव र 

(१९५८), पा.२०९] अशा तऱ्हेने मध्यमवगीयाचें महत्त्व दशववनू डेस्व्हड लॉकवूू़ड शवेटी म्हणतात, “आजवर मान्य 
झालेले बुजद्धजीवी श्रमाचे श्रषे्ठत्व गेल्या अध्या शतकात झालेल्या बदलानंतरही पूणवतया कमी झाले नाही. 
मात् पुष्ट्कळ वळेा त्या वगाला असे श्रेष्ठत्व का असा प्रश्न उपस्स्ित केला जातो.” [डेस्व्हड लॉकवुड, द ब्लॅककोटेड 
वकव र (१९५८), पा. २११.] 

 
मुख्यतः ज्या युनायटेड हकगडममध्ये उद्योगप्रधान व दुसऱ्या महायुद्धानंतर समाजवादी तत्त्वावर 

समाजव्यवस्िा प्रस्िाजपत झाली आहे त्या देशात आजही मध्यमवगाचे ज्येष्ठत्व आहे; तर जेिे जातीसंस्िेवर 
उभारलेली व्यवस्िा प्रामुख्याने आढळून येते तेिे वरील जवधान अजधकच सत्य ठरेल. जशवाय प्रा. घुये 
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म्हणतात, “इ. स. १८१२ मध्ये ‘मध्यमवगव’ हा शब्दप्रयोग प्रिम वापरण्यात आला. पुढे १८३१ मध्ये ब्राउहॅम 
ह्यानंी ‘स्पेक्टेटर’ पत्ात मध्यमवगाची ‘देशाची संपत्ती व बुजद्धमत्ता’ अशी व्याख्या केली . . .  १९६१ साली 
ग्रँटच्या म्हणण्याप्रमाणे ६० वर्षांत त्या वगाची संख्या ८५ टक्क्यानंी वाढली. सववसाधारणपणे असे म्हणता 
येईल की मध्यमवगव हा स्स्िर असतो, तो सुवणवमध्यमाग ेरहात असतो, आजण तो समाजातील नीजतमान वगव 
आहे.” [जी. एस्. घुये, कास्ट, क्लास, ऑक्युपेशन (१९६३), पा. २९.] अशा तऱ्हेने मध्यमवगाच्या महत्त्वाबद्दल खात्ी पटून 
पण त्याचबरोबर मकॅ्सवबेरच्या पुढील मताशी सहमत होऊन–“मनुष्ट्याला जेव्हा व्यस्क्तशः अगर काही 
जपढ्ानंंतर एका समाजगटातून दुसऱ्या गटात संिमण करता येते; तेव्हाच वगव असू शकतात” 
[एन्सायक्लोपीजडया ऑफ सोशल सायस्न्सस्, व्हॉल्युम ३-४, पा. ५३३.] –वगव व जाती ह्या संिमणावस्िेचाही येिे जवचार 
केला आहे. प्रस्तुत प्रबंधापरुती सेंरल स्टॅजटस्टीकल ऑरेगनायझेशनने केलेल्या पहाणीनुसार “शतेी 
व्यजतजरक्त बौजद्धक व्यवसाय करणारी सवव कुटंुब”े [सेरल स्टॅजटस्स्टकल ऑरगनायझेशन, एकॉनॉजमक सवे ऑफ जमडल ्क्लास 

(१९५८-५९).] अशी मध्यमवगाची व्याख्या मान्य केली आहे. 
 

पण मुळात कूटप्रश्न उपस्स्ित होतो तो हा की ह्या जवसाव्या शतकाच्या उत्तराधात स्त्रीपुरुर्ष हा भेद 
बहुतेक नष्ट झाला असताना जस्त्रयाचें म्हणून काही जववाद्य प्रश्न आहेत का? मागल्या युगामध्ये स्त्री ही 
नैसर्थगक पजरस्स्ितीची दास होती. मोठ्या कुटंुबाचे संवधवन करण्यात चुलीभोवती जतचे जीवन गंुजफलेले 
असे. त्यामुळे ती असहाय होती व पतीचा जतला आधार घ्यावा लागे. जतची ही असहायता व वन्यावस्िेतील 
तीव्र जीवनकलह यामुळे परुुर्षवगाला वचवस्व जमळाले. परंपरेने जतला स्वतःचे असे िोडेच हक् जदले होते. 
ह्याला अपवाद म्हणजे वैजदक काळातील आयांचा समाज व रोमन साम्राज्याचा अखेरीचा काल. 
“ऋग्वदेकाळी सामाजजक व धार्थमक के्षत्ात जनदान वरच्या व संपन्न वगातील आयव जस्त्रयानंा पुरुर्षाइंतकीच 
स्वतंत्ता होती. समानता व स्वातंत्र्यामुळे आयव जस्त्रयातंील उच्च गुणसंपन्नता उदयास आली व समाजाला 
संस्कृतीची वरची पातळी गाठता आली.” [अजवनाशचंद्र दास, ऋग्वेजदक कल्चर, पा. १०६] 

 
आधुजनक काळात सवव पजरस्स्िती बदलली आहे. जनसगावरील मानवाच्या वाढत्या वचवस्वामुळे स्त्रीचे 

जवमोचन होऊ लागले आहे. प्रजोत्पादनावर एकीकडून जमळालेला ताबा आजण दुसरीकडून जनरजनराळ्या 
के्षत्ातं जतच्यापुढे चालून येत असलेली संधी, तसेच श्रमाचंी बचत करणारी साधने ह्या सवांच्या मदतीने 
स्वतंत् प्रजतजष्ठत मानव म्हणून जतला स्िान जमळजवता येईल व मानवतेच्या प्रगजतपिाच्या आिमणास 
यिाशक्ती जतला हातभार लावता येईल असे वातावरण जनमाण झाले आहे. 

 
दास्यजवमोचनाची प्रजिया जस्त्रयापंुरतीच मयाजदत राजहलेली नसून मागासलेले वंश व जमाती 

याचं्यातही सुरू झाली आहे. व तशीच ती चालू रहाणार, कदाजचत मानवतेच्या अखेरीपयंत ती चालू 
राहील; कारण अपूणवता हा भौजतक जगाचा जनयम आहे. “. . . मानवजातीला पूणवता प्राप्त होऊ शकेल ह्या 
मानवाच्या ध्येयवादाने, आजण जवश्वासाने मानवी स्वातंत्र्याला अगर लोकशाहीला मदत न होता त्याचें ते 
अत्यंत घातक शत् ूठरतात. स्वतःच्या अपूणवतेची वास्तव जाणीव झाल्यानेच मानवाला ऐजहक जीवन सुसह्य 
होऊ शकते” ह्या डॉ. जनभरूच्या जवचारसरणीमुळेच ते आजच्या काळातील एक मननीय व पजरणामकारक 
जवचारवतं ठरले आहेत. (२५-११-१९६० च्या ‘गाडीयन’ मधील रेनहोल्ड जनभरूच्या नेशनस् अँड एम्पायरस् 
ह्या लेखाच्या परीक्षणावर इजझया बर्थलन ह्याचंी टीका). 

 
“मनुष्ट्यातील आध्यास्त्मक तत्त्वाच्या अस्स्तत्वामुळे सामाजजक जवकासाबद्दलची स्फूती जनमाण होते. 

व्यक्तीतील आध्यास्त्मक तत्त्वामुळे समाजातील आध्यास्त्मक तत्त्व, त्याला शोधून काढता येते. म्हणूनच 
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एकाच्या पजरपूणवतेवर दुसऱ्याची पजरपूणवता अवलंबनू असते.” [रा. द. रानडे, द भगवद्गीता ॲज् अ जफलॉसॉफी ऑफ् गॉड 
जरअलायझेशन् (१९५८), पा. १३०.] तेव्हा पूणव मानवत्व–जसद्धावस्िा–प्राप्त करून घेणे हे प्रत्येकाचे ध्येय आहे. हे 
ध्येय साध्य करण्याच्या प्रयत्नामंध्ये स्त्रीपुरुर्ष भेद काहीसा आड येतो. स्त्रीच्या भजूमकेसंबधंी चचा करीत 
असताना एिेल एम्. आलबटव म्हणतात, “हलगजवर्षयक भेदाचा अभ्यास करीत असताना जनसगाने–
जीवशास्त्राने म्हणूया–आपणास नर व मादी केले आहे. समाजाच्या ज्या मूल्यानुंसार व जनयमानुंसार आपला 
जवकास होतो, त्याप्रमाणे आपण स्त्री व पुरुर्ष म्हणून घडजवले जातो आजण ह्या घटकाचं्या व ध्येयवादी, 
सामाजजक व पजरस्स्िजतजन्य अनुभवाचे जे धडे जमळतात त्या सवांच्या परस्पर प्रजतजियेनुसार आपले 
व्यस्क्तमत्व बनले जाते.” [इ. एम्. आलबटव, द रोलस्  jऑफ वुइमेन, पा. १०८.] 

 
तेव्हा वरील घटकाचं्या प्रजतजियेच्या गंुतागंुतीमुळे तसेच मानवी इजतहासात स्त्रीजवमोचन ही अगदी 

अजलकडील घटना असल्यामुळे जस्त्रयाचं्या सवांगीण प्रश्नाचंा साकल्याने अभ्यास करणे महत्त्वाचे ठरते. 
 
‘दी पोटेंजशअल ऑफ वुमन’ ह्या पजरसंवादाच्या प्रस्तावनेत संपादक म्हणतात, “पत्नी व माता ह्या 

व्यजतजरक्त स्त्रीने अजधक काहीतरी कराव े असे म्हणणे सोपे आहे, परंतु ‘अजधक काहीतरी’ ह्याची व्याख्या 
करणे आजण जतच्या नैसर्थगक भजूमकेचा व समानतेत अंतभूवत असलेल्या वाढत्या जबाबदारीचा समन्वय करणे 
कठीण आहे.” [एस्. एम्. फाबवर अँड वुइल्सन, पा. ८.] 

 
ह्या शतकाच्या सुरवातीच्या काळामध्ये भारतीय स्त्रीपुरते बोलावयाचे तर बालजववाह रूढ 

असल्यामुळे अक्षरओळख होण्याची मारामार पडे. ह्याच्या उलट आज तीच स्त्री उच्च पदव्यानंी केवळ 
जवभजूर्षतच होत नाही, तर ताजंत्क के्षत्ातंही पदापवण करीत आहे. १९४३ मध्ये जेव्हा प्रिम जशधावाटप-पद्धती 
सुरू झाली तेव्हा मध्यमवगीय जस्त्रया बहुसंख्येने घराबाहेर पडून कचेऱ्यातूंन काम करू लागल्या. तत्पपूवी 
काही तुरळक जस्त्रया जशजक्षका, डॉक्टसव व पजरचाजरका म्हणून काम करीत होत्या. स्वातंत्र्योत्तर काळात पत्नी 
व माता म्हणून नैसर्थगक जबाबदारी पार पाडीत असतानाही स्त्री आपल्या व्यस्क्तमत्त्वाची ‘उंची’ जकती उंचाव ू
शकली आहे, हे शोधून काढण्याकजरता जशजक्षत, अिोत्पादन करणाऱ्या व न करणाऱ्या अशा मध्यमवगीय 
जस्त्रया नमुन्यादाखल येिे घेतल्या आहेत. दुय्यम शालान्त परीक्षा पास झालेल्यानंा व त्यापेक्षा अजधक जशक्षण 
घेतलेल्यानंा जशजक्षत ह्या सदराखाली घेतले असून त्याचंा ‘अ’ गट केला आहे. दुसरा गट ‘ब’ असून त्यात 
मध्यमवगीय कुटंुब हा एकाकं घेतल्यामुळे जशक्षणाचा प्रश्न येत नाही. 

 
प्रस्तुत जवर्षयाचे संशोधन संकजलतरीत्या करावयाचे असल्यामुळे सवव बाजंूनी अभ्यास करता येईल 

अशी पद्धत स्वीकारली आहे. कालव  जपअरसन म्हणतात की सवव शास्त्रातील जवजवध जवर्षयाचंा मेळ पद्धतीवर 
अवलंबून असतो. “कसल्याही प्रकारच्या माजहतीचे वगीकरण करून परस्पर संबंध दाखवनू जी व्यक्ती 
त्याचे पजरणाम दशववनू देते ती व्यक्तीच शास्त्रीय पद्धतीचा अवलंब करीत असते. व जतलाच शास्त्रज्ञ म्हणता 
येईल.” [कालव  जपअरसन, गॅ्रमर ऑफ् सायन्स, पा. १०.] म्हणनू वैवाजहक, शकै्षजणक अगर कौटंुजबक अशा एकाच बाजूचा 
अभ्यास करण्याऐवजी सामाजजक, नैजतक, व्यावसाजयक, रोजगारजवर्षयक, मातृत्व व नागजरकत्वासबंंधी 
इत्यादी स्त्रीजीवनजवर्षयक सवव बाजू जवचारात घेऊन सयंोजगकरीत्या अभ्यास करण्याचा हा जवनम्र प्रयत्न 
आहे. हा उदे्दश डोळ्यासंमोर ठेवनू तीन प्रकारच्या प्रश्नपजत्का तयार करण्यात आल्या. त्यापंैकी पजहली ‘अ’ 
गटाकजरता. त्यात वय, जशक्षण, वैवाजहक स्स्िती, मुले, कुटंुबजनयोजन, आर्थिक स्स्िती, नोकरी अगर 
व्यवसाय व तत्संबधंीची पजरस्स्िती, नागजरकत्व आजण स्वतःच्या असलेल्या समस्या, ह्या सवव बाजंूजवर्षयी 
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प्रश्न जवचारले होते. शवेटी आयुष्ट्यात जकतपत समाधान लाभले असा एक सूचक प्रश्न टाकण्यात आला 
होता. अशा तऱ्हेने जरी फार खोलवर नसले तरी स्वजचजत्त स्त्रीजचत्ण येिे केले आहे. 

 
दुसरी प्रश्नपजत्का कुटंुबजवर्षयक असून त्यात आधुजनक काळातील झालेल्या फेरबदलामुळे जस्त्रया 

व कुटंुब ह्याचं्यावर कोणते पजरणाम झाले आहेत, त्याचे मूल्याकंन करण्याच्या दृष्टीने प्रश्न जवचारले होते. 
दोन्ही प्रश्नपजत्कातंील प्रश्न सुटसुटीत होते. वैयस्क्तक माजहती देण्यास जस्त्रया नाखूर्ष असतात असा प्रस्तुत 
लेजखकेचा मागल्या दोन खेपाचंा अनुभव आहे. १९२७-२८ मध्ये ‘मंुबई शहरातील जशकलेल्या जस्त्रयाचंी 
आर्थिक पजरस्स्िती’ ही पजहली पहाणी व १९४३-४५ मध्ये ‘हहदू जस्त्रयाचंा सामाजजक दजा’ ही दुसरी पहाणी 
ह्या जवर्षयाच्या अनुर्षंगाने केली होती. दोन्ही वळेेस जस्त्रयाचंी नाखुर्षी बरीच होती. परंतु प्रस्तुत पहाणीच्या 
वळेी जस्त्रयाचंी उत्तरे देण्याची तत्परता व त्याचें सहकायव बरेच आढळून आले. तिाजप टपालमाग े मात् 
माजहती मागजवण्यात आली नाही. उलट परस्पर जवचारजवजनमयावर भर देण्यात आला होता. काही 
स्त्रीमदतजनसाचं्या सहाय्याने वरील दोन प्रश्नपजत्काचं्या द्वारे माजहती गोळा केल्यावर लेजखका व मदतनीस 
ह्यानंी त्या जस्त्रयासंबंंधी झालेले व्यस्क्तदशवनही शक्यतो नमूद करून ठेवले होते. 

 
ह्या पहाणीत समाजवष्ट केलेल्या जस्त्रया ज्या अजधकाऱ्याचं्या व वजरष्ठाचं्या हाताखाली काम करीत 

होत्या त्याचं्यासाठी जतसरी प्रश्नपजत्का काढली असून स्त्रीकमवचाऱ्याचंी कायवक्षमता, त्याचं्या गैरहजेरीचे 
प्रमाण आजण पुरुर्ष कमवचाऱ्याचंा त्याचं्याजवर्षयीचा दृजष्टकोन हे सवव शोधून काढण्याकजरता त्यात प्रश्न 
जवचारले होते. त्या प्रश्नाचंी उत्तरे देताना वैयस्क्तक मताची छाप पडणे स्वाभाजवक आहे. ही गोष्ट जमेस 
धरूनही सवांचे मतैक्य जजतपत आढळले जततपत त्याला महत्त्व आहे. हे अजधकारी वरच्या श्रेणींतील 
असल्यामुळे त्याचंी उत्तरे जबाबदारपणे जदली जाण्याचा संभव आहे. अशा तऱ्हेने स्त्रीकमवचाऱ्याचें प्रकट 
होणारे जचत् त्याचं्या जीवनासबंंधी शोधज्योत टाकणारे ठरते. एकंदरीत दोनशवेीस अजधकाऱ्याचं्या 
प्रश्नपजत्का व मुलाखती घेण्यात आल्या. प्रश्नपजत्केतून गोळा केलेल्या माजहतीव्यजतजरक्त जस्त्रयाचं्या प्रत्यक्ष 
भेटी घेण्यात आल्या, अजधक माजहतीची भर घातली आजण ज्या ज्या के्षत्ात त्या जस्त्रया काम करीत होत्या, 
तजद्वर्षयक प्रश्नाचंी चचा करण्याकजरता जस्त्रयाचं्या एकत् बैठकीही घेण्यात आल्या होत्या. ह्या 
संशोधनकायात अजधकारीवगाने जरूर जततके सहकायव जदले हे प्रशसंनीय आहे. 

 
सदरहू संशोधन हे बहुउदे्दशीय असल्यामुळे प्रिमतः बुजद्धजीवी काम करणाऱ्या जस्त्रयापंासून सुरवात 

करण्यात आली. मंुबई नगरपाजलका प्रािजमक जशजक्षका, त्याचंी संख्या फार मोठी (६,०६०) असल्यामुळे 
नॅशनल समॅ्पल सव्हेप्रमाणे फक्त दोन टके्च जशजक्षकाचंी माजहती घेण्यात आली. उलटपक्षी सोलापूरच्या 
मेजडकल कॉलेजातील जशजक्षकासंारखी संख्या फारच लहान (४) असेल तेिे सवांना समाजवष्ट करण्यात 
आले. अशा तऱ्हेने संख्याजवर्षयक ह्या दोन टोकातं समन्वय करण्यात आलेला आहे. जशवाय उत्तरदायी 
जस्त्रयाचंी स्वखुर्षी पण लक्षात घ्यावी लागली. जेिे अजधकारीवगव आजण कमवचारी ह्याचें सहकायव लाभले तेिे 
अजधक जस्त्रयाचंा समावशे करण्यात आला. 

 
पजहल्या तक्त्यात काम करण्याचे जठकाण, शहरानुसार व अजधकारीवगाने पुरजवलेल्या 

माजहतीनुसार स्त्री व पुरुर्ष कमवचाऱ्याचंी संख्या त्याचप्रमाणे ह्या पहाणीकजरता नमुन्यादाखल घेतलेल्या 
जस्त्रयाचंी मूळ संख्येशी टके्वारी जदली आहे. 
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ह्या तक्त्यावरून जदसून येते की कें द्र सरकारच्या सात जवजवध प्रकारचे काम करणाऱ्या बारा 
कचेऱ्यानंा भेट देऊन २९२ वैयस्क्तक व १९ मुलाखतवजा प्रश्नपजत्का गोळा करण्यात आल्या. एकूण 
अजखल कें द्र सरकारी कमवचारी जस्त्रयाचं्या प्रमाणाशी ह्या २९२ जस्त्रयाचें प्रमाण दहा टके् पडते. नमुन्याकजरता 
म्हणून जस्त्रयाचंी जनवड करताना दोन घटक लक्षात घेतले होते. एक नोकरीत गेलेली वर्ष े आजण दुसरा 
वैवाजहक दजा. यात केवळ नोकरीजवर्षयक पजरस्स्ितीचा अभ्यास करण्याचा उदे्दश नसून स्त्रीच्या पजरवर्थतत 
स्िानाचा अभ्यास करण्याचा हेतू असल्यामुळे ह्या दोन घटकाचें जवशरे्षतः दुसऱ्या घटकाचे महत्त्व लक्षात 
येईल. अजधकाऱ्यानंी जदलेल्या आकड्यानुंसार स्त्रीपुरुर्ष कमवचाऱ्याचें प्रमाण १:३ असे पडते. टेजलफोन 
कायववाहीच्या बाबतीत इतर प्रगत देशापं्रमाणे भारत सरकारनेही हा व्यवसाय संपूणवतया जस्त्रयाचं्या हाती 
सोपजवण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. 

 
कें द्र सरकारप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य-सरकारच्या सात प्रकारच्या श्रजमक मजहला ११ कचेऱ्यातूंन येिे 

घेतलेल्या आहेत. १७३ जस्त्रयाकंडून आजण ३५ अजधकाऱ्याकंडून घेतलेल्या प्रश्नपजत्का म्हणजे 
सजचवालयातील–कारण फक्त तेिूनच आकडेवारी जमळाली–स्त्रीकमवचाऱ्यापंकैी ११ टके् नमुना होतो. 
वरील आकड्याशंी तुलना केल्यास िोड्याच स्िाजनक नगरपाजलकातंील कमवचाऱ्याचंी माजहती जमळाली. 
कारण सुरवातीसच तेिून फारसे प्रोत्साहन जमळाले नाही. 

 
तक्ता १ 

कामाच्या स्िळानुसार घेतललेला नमुना, स्त्रीपुरुर्षाचें प्रमाण, उत्तरदायी जस्त्रयाचंी संख्या व टके्वारी 
    व्यस्क्तगत प्रश्नपजत्का 
स्िळाचंी 
संख्या 

संघटना एकूण मंु. पु. ना. सो. 
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तीन स्वजनयजंत्त संस्िाकंडून २६ टके् स्त्रीकमवचाऱ्याचें आजण दोन शहरातंल्या चौदा व्यापारी 

संस्िातूंन ९१ कमवचारी व पाच मुलाखत प्रश्नपजत्का गोळा केल्या होत्या. ह्यातं महाराष्ट्र स्टेट को-
ऑपरेजटव्ह बँकेतून २० टके् नमुन्याचे प्रमाण पडते. इतर जठकाणचे प्रमाण देता येत नाही कारण तेिील 
अजधकाऱ्यानंा जवनंती केली असतानाही आकडे देण्यात आले नाहीत. 

 
जशक्षण व तत्संबधंी संस्िातूंन ४६५ जस्त्रयाकंडून व एकोणीस अजधकाऱ्याचं्याकडून प्रश्नपजत्का भरून 

घेतल्या. ह्याचंी टके्वारी देणे चुकीचे ठरेल. म्हणून फक्त प्रािजमक जशजक्षका २ टके् घेण्यात आल्या, येवढेच 
नमूद करावसेे वाटते. 

 
दोन सामाजजक संस्िाचं्या बाबतीतही वरील जवधान सत्य ठरते. 
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एकवीस वैद्यकीय संस्िातूंन २३९ जस्त्रयाचंी–उच्च जशजक्षत डॉक्टर व पजरचाजरकाचंी गाठ घेतली. 
तसेच डॉक्टर वगाकडून ७६ मुलाखत प्रश्नपजत्का जमळाल्या. वैद्यकीय व्यवसायाचे दोन भाग आहेत. एक 
जशक्षक वगव व दुसरा, जशकजवण्याच्या व्यवसायाव्यजतजरक्त मुख्यतः रोगजचजकत्सा, उपाययोजना, व 
प्रयोगशालेय काम करणाऱ्याचंा वगव. येिेही स्त्रीपुरुर्ष प्रमाण जमळाले नाही. म्हणून महाराष्ट्र राज्यातील नोंद 
झालेल्या डॉक्टराचें आकडे घेतले. त्यानुसार प्रस्तुत नमुन्याचे प्रमाण ३·४५ टके् पडते. तसेच पजरचाजरकेचा 
व्यवसाय हा मूलतः जस्त्रयाचंाच असल्यामुळे महाराष्ट्र नजसंग कौस्न्सलच्या आकड्यानुसार ११ टके् नमुना 
घेण्यात आला. 

 
इंजजजनयहरग, टेक्नॉलॉजी, आर्थकटेक्चर, कायदा आजण जसनेनटी हे सवव व्यवसाय ‘जवजवध’ या 

सदराखाली घातले आहेत. कारण ह्या के्षत्ातं जस्त्रया अजलकडेच पदापवण करू लागल्यामुळे त्याचंी संख्या 
कमी आहे. फक्त इंजजजनयहरग व कायदा हे व्यवसाय करणाऱ्या जस्त्रयाचें आकडे जमळू शकले. वरील 
व्यवसायातंील जस्त्रयाचंी भेट व्यस्क्तशःच घ्यावी लागली. मुलाखत प्रश्नपजत्का मात् एकंदरीने १५ 
जमळाल्या. 

 
अशा तऱ्हेने चार शहरातंील १२९ जठकाणी जाऊन १५३४ जस्त्रया, १२९ मुलाखती व २६ 

व्यस्क्तदशवनाचंी नोंद घेण्यात आली. तसेच तुलनात्मक अभ्यासासाठी १४३ कुटंुबानंा भेट देऊन २५९ (‘ब’ 
गट) जस्त्रयाकंडून प्रश्नपजत्का भरून घेतल्या. त्याचप्रमाणे श्रद्धानंद मजहलाश्रमातील बावीस जस्त्रया व तेिील 
सन्माननीय जचटणीस ह्याचं्याकडूनही माजहती घेण्यात आली. परंतु आश्रमातील जस्त्रयाचंी उदाहरणे 
असामान्य असल्यामुळे ती ह्यात धरली नाहीत. फक्त िोडीशी जवरोधात्मक बाजू म्हणूनच त्या संस्िेस भेट 
देण्यात आली होती. तसेच चार खाजगी व नऊ साववजजनक सूजतकागृहातूंन जनबीजीकरण केलेल्या १०१० 
जस्त्रयाचंी तेवढ्ापुरतीच माजहती घेऊन ती कुटंुबजनयोजन प्रकरणात घालण्यात आली आहे. जशवाय एम्. 
अे. चा अभ्यास करणाऱ्या २५ जवद्यार्थिनींच्या मुलाखती घेऊन आधुजनक जवद्यािी-वगाचा कल पहाण्याचा 
प्रयत्न केला. पण त्यानंाही सदर नमुन्यात जमा केले नाही. 

 
तक्ता ि. २ मध्ये स्िाजनक फरकासंजहत साराशं रूपाने १७९३ जस्त्रयाचंी माजहती िोडक्यात जचजत्त 

केली आहे. 
 
जशक्षणासबंंधी जवचार करता १०६६, अगर ५९·४० टके् ह्या पदवीपूवव जशक्षण घेतलेल्या परंतु ३८२, 

अगर २१·४ टके् ह्या पदवी घेतलेल्या आढळतात. १०६६ जस्त्रयामंध्ये ब गटातील २५९ पैकी २१६ जस्त्रया जमा 
आहेत. अ आजण ब गटाचंी तुलना केल्यास ब गटात अजधक वयस्कर जस्त्रया आहेत. त्यामुळे त्या फारशा 
जशकलेल्या नसणे स्वाभाजवक आहे. 
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गट अ १५३४ व गट ब २५९ जमळून १७९३ जस्त्रयाचें दहा प्रकारचे वगीकरण केलेले आहे. पजहल्यादंा 

त्याचं्या वयानुसार पहाता ८२७, अगर ४६·०९ टके् ह्या २१ ते ३० ह्या वयोमान गटात येतात. जरी ह्या 
जस्त्रयाचंा जन्म स्वातंत्र्यपूवव काळात झालेला असला तरी त्याचें संवधवन तदनंतरच्या काळात झाले आहे. 
वरील संख्येत ७१, अगर ४ टके् वीस वर्षांखालील–अ गटात कमीतकमी १७ व ब गटात कमीतकमी १८ 
वयोमान जमळाले आहे–आजण ५५८, अगर ३१ टके् ३१ ते ४० वयोमानातल्या जस्त्रया जमा केल्यास प्रस्तुत 
पहाणीमध्ये ८१ टके् स्वातंत्र्योत्तर काळातील जस्त्रयाचंा समावशे होतो असे सववसाधारणपणे म्हणता येईल. 
 

आठव्या व दहाव्या वगीकरणाचे िोडे स्पष्टीकरण करणे अवश्य आहे. अ गटातील जस्त्रयानंा पुढील 
प्रश्न जवचारला, “तुम्ही प्राप्तीकर भरता का? भरत असल्यास कशावर भरता–नोकरी, व्यवसाय, 
मालमत्ता?” ह्या प्रश्नानुसार ४२६, अगर २७·०८ टके् जस्त्रया सदरहू कर देतात व तोही मुख्यतः नोकरीच्या 
अगर व्यवसायाच्या उत्पन्नावर देतात. फारच िोड्या उत्पन्न व मालमत्ता ह्या दोहोंवर कर भरतात. ह्यावरून 
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असे जदसून येते की प्रस्तुत पहाणीतील नमुना हा मध्यमवगाचा मघ्यछेजदत जवभाग आहे. उरलेल्या 
वगीकरणासंबधंी जववचेन पुढे जदलेले असून शक्यतो परस्परसंबंध दाखजवण्यात आला आहे. 

 
जशक्षण लाभल्यामुळे आजण/अगर काम करण्यास सधंी जमळाल्याने वा न जमळाल्याने असो, 

आयुष्ट्यातील अंजतम समाधान हीच सवांत महत्त्वाची गोष्ट आहे. अ गटात ६०·१ टके् व ब गटात ४०·९२ टके् 
जस्त्रया समाधानी आहेत असे जदसून आले. अ गटातील समाधानी जस्त्रयाचें प्रमाण अजधक आहे. त्यावरून 
घराबाहेर काम करण्याची संधी आजण तेणेकरून स्वावलंबी झाल्यामुळे स्वकतृवत्व दाखजवण्याचा लाभलेला 
योग हा समाधानास कारणीभतू असावा. 

 
ह्या समाधानाला वरवरचे महत्त्व आहे असा मुद्दा कोणी उपस्स्ित करील. कारण समाधान म्हटले 

तर सापेक्ष आहे. ह्या मुद्याला असे उत्तर देता येईल की, कोणत्याही प्रश्नाला फारसा जवचार न करता 
एकदम जदलेल्या उत्तरातून मनातील अव्यक्त जवचार प्रगट होतात. जशवाय समाधान आहे हकवा नाही 
त्याला पूरक उत्तरे पुढे जदली आहेत. समाधान हे आकड्याने मोजता येत नसले तरी मध्यमवगीय जस्त्रयाचंा 
कल कोणत्या जदशनेे वहात आहे हे तरी उघड होते. 

 
 

----------- 
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प्रकरि १ ले 
काही जीवशास्त्रीय व सामाणजक बाजू 

 
स्त्रीपुरुर्ष हा भेद जनसगाने जनमाण केला आहे. दोघामंधील ही जभन्नता मान्य करूनही हकवा त्यामुळे 

का होईना, स्त्री ही मानव आहे आजण सजीव प्राण्यामंध्ये अगदी अग्रस्िानी आहे हे मान्य कराव ेलागते. मानव 
म्हणून स्त्री आजण पुरुर्ष ह्याचं्यात जवजभन्नतेपेक्षा अजधक प्रमाणात साम्य आहे ही वस्तुस्स्िती पुष्ट्कळ वळेा 
नजरेआड केली जाते. आपण पुरुर्षापेंक्षा वगेळे आहोत हे जस्त्रयावंर फार मोठे दडपण होते. ही जभन्नता जकती 
आजण साम्य जकती हा एक प्रश्नच आहे. स्त्रीपुरुर्षातील भेदामुळे व जभन्न कायामुळे जो वागणुकीत फरक 
आढळतो त्यासंबधंी पािात्य देशातं िोडेबहुत संशोधन झाले आहे. 

 
“...स्त्रीपुरुर्षाचं्या कायात स्त्रीपुरुर्षत्व भेदामुळे आजवर जो फरक केला जात होता तो प्रजतकूल 

पजरस्स्ितीला तोंड देण्याकरता होय. जो फरक अजूनही औद्योजगक प्रगत राष्ट्रातं आढळतो...तो चालू 
ठेवण्याचे कारण नाही. उलट त्याचंी काये सहजरीत्या परस्पर जनगजडत करणे इष्ट आहे” असे जब्रजटश 
शास्त्रज्ञ पजतपत्नी सौ. क्लेअर रसेल व डॉ. डब्ल्य.ू एम. एस. रसेल म्हणतात.[इपंकॅ्ट ऑफ सायन्स ऑन सोसायटी-
यूनेस्को व्हॉल्यूम् xxi नं. १, पा. ५५, ७३.] 
 

अमेजरकन स्त्रीस्वातंत्र्याच्या पुढारी जमसेस जहल्डे म्हणतात की जोपयंत पुरुर्षाचं्या हाती राष्ट्राची 
राज्यसूते् आहेत तोपयंत कोणतेही राज्य आपला लष्ट्करी दृजष्टकोन सोडणार नाही. कारण पुरुर्षवगाची 
मूल्ये म्हणजे हहसेला मान्यता व जतचा उदोउदो होय. [इंपॅक्ट ऑफ सायन्स ऑन सोसायटी-यनेूस्को व्हॉल्यमू् xxi नं. १, पा. 
५५, ७३.] 
 

स्त्री-नेतृत्व समाज हा मानवतेला उपकारक ठरेल काय? 
 

ह्या संशोधनातून उपलब्ध झालेली माजहती लक्षात घेता प्रस्तुत पहाणी उपरोक्त प्रश्नावर काहीसा 
प्रकाश टाकेल काय? 
 

वरील प्रश्नाला उत्तर देण्यापूवी भारतात पुरुर्षाचं्या मानाने जस्त्रयाचंी संख्या कमी आहे ह्या 
लोकसंख्याजवर्षयक एका महत्त्वाच्या बाजूकडे वाचकाचें लक्ष वधेावसेे वाटते. भारतीय दशवनातील हे एक 
वैजशष्ट्ट्य आहे. ह्या देशातील स्त्रीपुरुर्ष प्रमाणाची तुलना इतर देशातंील तत्सम आकड्याबंरोबर केल्यास ती 
हचताजनकच वाटते. 
 

तक्ता ३ मधील आकड्यावंरून पाच प्रगत देशातं व त्यातल्यात्यात रजशयात जस्त्रयाचें प्रमाण अजधक 
आहे असे जदसून येते. उलटपक्षी भारत, महाराष्ट्र व ज्या चार शहरातूंन प्रस्तुत पहाणीसाठी जस्त्रयाचंी जनवड 
केली आहे तेिे सववत् ते प्रमाण फारच कमी आहे. सामान्यतः जस्त्रयाचंी संख्या शहरात कमी ह्याचे कारण 
उपजीजवकेसाठी जस्त्रयापेंक्षा पुरुर्ष अजधक संख्येने शहराकडे धाव घेतात. जशवाय जागेची टंचाई वगैरे 
अडचणींमुळेही पुरुर्षानंा आपली कुटंुब े शहरात आणता येत नाहीत. ही गोष्ट जमेस धरूनही केरळ 
घटकराज्य वगळल्यास भारत व भारतातील बाकीच्या राज्यामंध्ये पुरुर्षाचंी संख्या जस्त्रयापेंक्षा अजधक 
आढळते! इतर तुलनेकजरता घेतलेल्या देशातं औद्योगीकरण, युद्ध वगैरेंमुळे पुरुर्षाचंी प्राणहानी अजधक होते 
ही गोष्ट खरी तरीसुद्धा भारतातील ही जवर्षमता हचताजनक वाटते. प्रस्तुत पहाणीतील जस्त्रयाचं्या १०९६ 
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मुलामुलींच्या संख्येत मुलींचे प्रमाण कमी असले तरी अ गटात चार शहरातंील सरासरीपेक्षा बरीच अजधक व 
ब गटात काहीशी पण अजधकच आहे. प्रश्नपजत्केमध्ये मुलामुलींची संख्या व त्याचंी जन्मतारीख असा प्रश्न 
जवचाजरला होता. त्यानुसार हे प्रमाण काढण्यात आले आहे. अ गटातील जस्त्रयाचें अजधकात अजधक वय ५८ व 
ब गटातील जस्त्रयाचें ८२ असल्यामुळे, त्याचं्या मुलामुलींच्या वयातं १ पासून ३२ पयंत फरक आढळून येतो. 
मुलाचें सरासरी वय ९·१८ व मुलींचे सरासरी ९·६८ असून दोघाचंी सरासरी ९·५२ येते. ह्यावरून दोन 
जनष्ट्कर्षव जनघतात. एक, ही जपढी बालपणी येणाऱ्या जीवनातील धोक्यातून वाचली आहे व दुसरा जनष्ट्कर्षव 
म्हणजे मध्यमवगीय मुली आपल्याला मुलाचं्यापेक्षा रोगप्रजतकारशक्ती अजधक आहे असे दाखवनू देतात. 
 

तक्ता ३ 

राष्ट्रानुसार स्त्रीपुरुर्ष प्रमाण 

राष्ट्र  वर्षव दर हजार पुरुर्षासं 
जस्त्रयाचें प्रमाण 

  

य.ूएस्.ए. (अमेजरका)  १९६७ १,०३३*   

य.ूएस्.एस्.आर. (रजशया)  १९६१ १,२०९*   

य.ू के. (जब्रटन)  १९६९ १,०६०T   

स्वीडन  १९६६ १,००२*   

जपान  १९६६ १,०३७*   

इस्त्राएल  १९६६ ९७८*   

भारत  १९६१ ९४१ ∎   

  १९७१ ९३२ ∎   

 केरळ १९६१ १,०२२   

  १९७१ १,०१९   

 महाराष्ट्र १९६१ ९३६   

  १९७१ ९३३   

 सोलापूर १९६१ ९०२ 

 

 

  १९७१ ९११  

 पुणे १९६१ ८८४  

  १९७१ ८७९  

 नागपूर १९६१ ८८४  

  १९७१ ९००  

 बृहन्मंुबई १९६१ ६६३  

  १९७१ ७२१  
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 गट अ १९६५-६६ ९८० 

} 

पहाणीतील 
जस्त्रयाचं्या 
मुलामुलींचे प्रमाण 

 गट ब १९६६-६७ ९२१  

* य.ूएन्.ओ. डेमोगॅ्रजफक इअर बुक १९६७. T जब्रटन-ॲन् ऑजफजशअल हॅन्डबुक १९७०. 

∎ सेन्सस् ऑफ इंजडया १९६१, १९७१.  

 
सवांत खेदाची गोष्ट म्हणजे गेल्या साठ वर्षांत एकटे केरळ राज्य सोडल्यास अजखल भारतात 

जस्त्रयाचें प्रमाण घटत आहे. पढुील तक्ता हे जवधान सत्य आहे असे दाखवनू देतो. 
 

तक्ता ४ 

१९०१-७१ च्या दरम्यान दर हजारी पुरुर्षाचं्या प्रमाणाशी जस्त्रयाचं्या प्रमाणात झालेला बदल 

राष्ट्र वर्षव 
 १९०१ १९११ १९२१ १९३१ १९४१ १९५१ १९६१ १९६९ १९७१ 

जब्रटन  १,०६७ – – १,०९१ – १,०८० १०६८ १०६० [जब्रटन–
ॲन ऑजफजशअल 
हॅन्डबुक १९७०, 

पा. ६] 

 

भारत ९७२ ९६४ ९५५ ९५० ९४५ ९४६ ९४१  ९३२ 
[इंजडया 
१९६८, 

पस्ब्लकेशन्स 
जडव्हीजन, 

पा. १९० 
आजण सेन्स 

ऑफ इंजडया 
पेपर 

१,१९७१, 
पा.३.] 

महाराष्ट्र ९७८ ९६६ ९५० ९४७ ९४९ ९४१ ९३६  ९३३ 

केरळ १,००४ १,००८ १,०११ १,०२२ १,०२७ १,०२८ १·०२२  १,०१९ 

 

‘जब्रटन–ॲन ऑफजशअल हॅन्डबुक’मध्ये स्त्रीपुरुर्ष जवर्षम प्रमाणाबद्दल म्हटले आहे: “साधारणपणे 
मुलींच्यापेक्षा ६ टक्क्यानंी अजधक मुलगे जन्माला येतात परंतु बहुतेक सवव देशातं–आजण जेव्हापासून नोंद 
ठेवण्यात आली आहे तेव्हापासून जब्रटनमध्येही–जन्मतः मृत बालकाचें आजण बहुतेक सवव वयोमान गटातंील 
मृत्यूचे प्रमाण हे जस्त्रयापेंक्षा पुरुर्षाचं्या बाबतीत अजधक असते. त्यामुळे उतार वयातील गटातं आजण एकंदरीत 
लोकसंख्येतही पुरुर्षापेंक्षा जस्त्रया संख्येने वरचढ असतात.” [जब्रटन-ॲन् ऑजफजशअल ्हॅन्डबकु (१९६६ आवतृ्ती), पा. ११.] 
जरी वरील देशाइंतके नसले तरी अजखल भारत व महाराष्ट्रातसुद्धा मुलींच्यापेक्षा मुलेच अजधक जन्मास 
येतात. आकड्यातं हे जवधान माडंावयाचे तर १९६१ च्या खानेसुमारीनुसार त्या वर्षी अजखल भारतात ०·६ 
टके् व महाराष्ट्रात २·६ टके् इतके मुलाचें प्रमाण जन्मतः अजधक होते. असे असूनही भारताखेरीज इतर 



 

 

अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 

देशातं जस्त्रयाचंी संख्या का अजधक असावी? एक स्पष्टीकरण असे देता येईल की, तुलनात्मकदृष्ट्ट्या 
औद्योगीकरणामुळे कदाजचत पुरुर्षवगाला अपघातासारखे बरेच धोके संभवतात. तसेच समुद्रपयवटनात, 
युद्धामध्येही पुरुर्षवगवच कामास येतो. उलटपक्षी भारतात स्त्रीवगाला जास्त मृत्यूची संभवनीयता आहे. “. . . 
१९३१ पासून बहुतेक सवव वयातंील पुरुर्षाचं्या मृत्यूचे प्रमाण घटत असले तरी तसे जस्त्रयाचं्या बाबतीत जदसून 
येत नाही . . . बालवयात मुलाचं्यापेक्षा मुलींची अजधक आबाळ होते असे जदसते.” [सेन्सस् ऑफ् इजंडया–१९६२ चा 

पेपर नं. १, पा ⅹⅴⅰⅰ.] ह्यामुळेच कदाजचत लाइफ इन्शुअरन्स् कॉपोरेशन, भारतीय स्त्रीकडून, ती शालान्त परीक्षा 
उत्तीणव नसल्यास व जमळवती नसल्यास, जवम्याचा हप्ता अजधक प्रमाणात घेत असते. 
 

लाइफ् इन्शुअरन्स् कॉपोरेशन ऑफ् इंजडयाच्या मनॅ्युअलमध्ये म्हटले आहे: “...ह्या देशातील 
बहुसंख्य जस्त्रयाचं्या बाबतीत त्याचं्या स्वतःच्या आयुष्ट्याचा जवमा उतरजवण्यात फारसा अिव नाही असाच 
जनणवय घेणे भाग आहे. ज्या अजववाजहत जस्त्रया स्वतःच्या उपजीजवकेकजरता अिाजवन करतात त्याचं्यावर 
बहुधा कोणीही अवलंबीत नसतात. फक्त त्याचं्या स्वतःच्या वाधवक्याची तरतूद करण्याकजरता जवमा 
उतरजवण्याची आवश्यकता असते.” [लाइफ् इन्शुअरन्स कॉपोरेशन् ऑफ् इंजडया मॅन्युअल् फॉर ्एजन्टस्, (चौिी आवृत्ती, एजप्रल 
१९६५), पा. १९.] पुढे म्हटले आहे, “तुलनात्मकदृष्ट्ट्या पहाता जस्त्रयाचं्या बाबतीत शारीजरक धोके अजधक 
असतात आजण त्यातच बाळंतपणातील धोके व जस्त्रयाचं्या खास रोगाचंी त्यातं भर पडते. हे शवेटचे पण 
जततकेच महत्त्वाचे कारण आहे.” [त्यातूनच पा. २०.] अशा तऱ्हेने जवमायोजनेमध्ये स्त्री व परुुर्ष ह्यामंध्ये फरक 
केला जातो. जशवाय जस्त्रयाचं्या बाबतीत नैजतक जोखीम असल्यामुळेही मुख्यतः जस्त्रयाचंा जवमा 
उतरजवण्याच्या बाबतीत ही प्रजतकूलता असावी. 
 

पन्नास वर्षांपूवी भारतीय जस्त्रयाचें जे स्िान होते त्यापेक्षा ते स्िान आज उंचावले आहे. जशवाय 
स्वातंत्र्योत्तर कालात सूजतकागृहाचंी संख्या वाढजवली आहे. खेड्यातं जशजक्षत दायाचंी व्यवस्िा केली आहे. 
त्याकजरता यूजनसेफ संस्िेकडूनही मदत घेतली जाते. इतकी अनुकूल तरतूद करूनही, “. . . १५ ते ३४ 
च्या प्रसूतीकालातील पूवववयात जस्त्रया बहुसंख्येने मृत्युमुखी पडतात. ही संख्या इतकी मोठी असते की 
स्त्रीपुरुर्ष प्रमाणात झपाट्याने अंतर वाढत जाते आजण ते अंतर मधल्या अगर उतार वयातसुद्धा भरून जनघत 
नाही. अजधक खेदाची गोष्ट म्हणजे ३५ ते ५४ वयात सववसाधारण समजुतीपेक्षा जस्त्रया अजधक प्रमाणात मृत्य ू
पावतात.” [सेन्सस् ऑफ् इंजडया, पेपर नं. १, १९६२, पा. ⅹⅴⅰⅰ.] खानेसुमारी अजधकाऱ्यानंी स्त्रीपरुुर्ष जवर्षम प्रमाणाबद्दलचे 
केलेले हे स्पष्टीकरण सत्य असू शकेल. डॉ. जमहलन म्हणतात,“बेकायदेशीर गभवपात हे माताचं्या मृत्यूचे 
मुख्य कारण आहे. जर हे प्रमाण शभंर असेल तर ३० ते ५० टके् मृत्य ूअशा गभवपातामुळे होतात. ह्याखेरीज 
सरकारच्या आरोग्यजवर्षयक पैशाचा बराच मोठा भाग कृजत्म उपायानंी गभवपात करणाऱ्या जस्त्रयासंाठी 
खर्थचला जातो.” [जफफ्ि वल्डव कॉन्फरन्स् ऑफ् गायनाकॉलॉजी व ऑबस्टेस्रीकस्, “जफ्रके्वन्सी ॲन्ड मॉरटॅजलटी रेट असोजसएटेड वुइि 
इंड्युस्ड ॲबॉशवन्स् ऑन ए ग्लोबल स्केल”, (ॲन् असेसमेंट).] काहीही असो, ही फार गंभीर पजरस्स्िती आहे आजण ह्या 
बाबतीत सरकारने जनकडीने लक्ष घालणे आवश्यक आहे. [१९५० मध्ये सयुंक्त राष्ट्रसघंाच्या न्ययूॉकव  येिे भरलेल्या सभेत 
जस्त्रया व मुलींच्या अनैजतक व्यवहाराकजरता चाललेल्या व्यापारावर बंदी घालण्याचा ठराव पास केला व त्यावर भारताची सही आहे. पुढे १९५६ मध्ये 
सयुंक्त राष्ट्रसघंाने तशा प्रकारचा कायदा केला. तो १९५८ मध्ये अंमलात आला. भारताच्या गृहमंत्र्याचं्या कृपेने पोलीस अहवालात नोंद झालेल्या 
अपहजरत जस्त्रयाचें आकडे जमळाले आहेत. ते पुढे जदले असून त्यावरून जस्त्रयानंा कोणते धोके असतात ते जदसून येते.] 
 

वर्षव  नोंद केलेल्याचंी सखं्या (भारत) नोंद केलेल्याचंी सखं्या (मुंबई राज्य) नोंद केलेल्याचंी सखं्या (महाराष्ट्र) 
१९५३  ५,२६१ ६२७ — 
१९५४  ५,५१४ ६४७ — 
१९५५  ५,५२९ ६१५ — 
१९५६  ५,९०५ ७७३ — 
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१९५७  ५,८२१ ७९२ — 
१९५८  ६,०४३ ७५४ — 
१९५९  ६,४५९ ७३५ — 
१९६०  ६,०२४ — ४५४ 
१९६१  ६,६९८ — ४८२ 
१९६२  ७,११९ — ४६५ 
१९६३  ६,९२४ — ३३० 
१९६४  ८,०५० — ५२० 
१९६५  ७,९२७ — ५६४ 
१९६६  ७,८७४ — — 
१९६७  ८,१९२ — — 
१९६८  ८,८३० — — 
 

पन्नास वर्ष े वयावरील जस्त्रयाचें अपहरण होण्याचा सभंव नाही असे गृहीत धरल्यास १९६१ च्या खानेसुमारीनुसार अजखल भारतातील 
जस्त्रयाचंी सखं्या १८७,३२१,४६२ होती. म्हणजे एक लक्ष जस्त्रयातं चार अगर दर हजारी ०·०४ असे प्रमाणे पडते. अिात येवढ्ा लहान सखं्येमुळे स्त्री-
पुरुर्ष फारसे बदलणे शक्य नाही. 
 

परंतु त्याचबरोबर हे लक्षात घेतले पाजहजे की समाजाची, लोकहनदेची भीती व लज्जा ह्या कारणामुंळे सववच अपहजरत जस्त्रयाचंी माजहती 
जदली जात नसावी असाही सभंव आहे. 

 
वरील माजहतीनुसार भारतात व महाराष्ट्रातसुद्धा ही सखं्या वाढत आहे हे जस्त्रयानंी स्वतः व सरकारनेही लक्षात घेण्यासारखे आहे.] 
 
मध्यमवगाच्या जशक्षणाची व रहाणीची पातळी पण वरच्या दजाची असल्यामुळे व त्यात मुलासारखे 

मुलीला वाढजवले जात असल्यामुळे जशजक्षत कमावत्या जस्त्रयाचं्या व िोड्या कमी प्रमाणात त्याच वगातील न 
जमळवत्या जस्त्रयाचं्या मुलींची संख्या, तुलना कजरता अजधक जदसून येते (तक्ता ३). स्त्रीसखं्याजवर्षयक अशी 
ही पजरस्स्िती आहे. 
 

ह्यापुढे स्त्रीपुरुर्षाचं्या वागणकुीत जो फरक आढळून येतो त्याचा आता जवचार करू. हॅवलॉक 
एजलसच्या मते जस्त्रयाचंी मुख्य लक्षणे पुढीलप्रमाणे आढळतात: 
 

१. अजधक संवदेनाक्षमता. त्याची भरपाई अजधक रोगप्रजतकार शक्ती. 
२. कमी अनाजतरेकी प्रगती म्हणजे अलौजकक बुजद्धमत्ता अगर पराकाष्ठेची अधमता 

जनपजण्याचा संभव कमी. 
३. प्राजणशास्त्रीय शस्क्तपजरग्रहता आजण शशैव-उत्िातंीच्या प्रजियेत नेतृत्वाचा अभाव. 

 

स्त्रीत्वदशवक वरील प्रवृत्ती जरी हॅवलॉक एजलस ह्यानंी जदलेल्या असल्या तरी “मानवातील सवव 
प्रवृत्तींवर बाह्य पजरस्स्ितीचा पजरणाम होतो हे ते जाणनू आहेत.” [व्हाओला क्लीन, फेजमनाईन कॅरॅक्टर, (१९४६), पा. 

५०.] आसपासच्या वातावरणाचे मनुष्ट्याच्या सहजमनोवृत्तींवर संस्कार होतात आजण त्यातल्यात्यात सध्याच्या 
झपाट्याने बदलत्या जागजतक पजरस्स्ितीचे संस्कार अजधकच होण्याचा संभव आहे. 
 

जस्त्रया ह्या अजधक संवदेनाक्षम असतात. ह्या दृष्टीने कमवचारी जस्त्रया–अगर मुलीच म्हणणे अजधक 
बरोबर ठरेल, कारण अगदी तरुण व नुकत्याच नोकरी करू लागल्यामुळे–त्याचं्या जवर्षयी एकदोघा पोक्त 
अजधकाऱ्यानंी मारलेले शरेे जवचारात घेण्यासारखे आहेत: “उशीर झाल्याबद्दल अगर कचेरीतील कामात 
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काही चुका झाल्यास आम्ही रागे भरल्यावर त्या लगेच रडावयास लागतात आजण आम्ही हतबल होतो! 
मुलगे असे वागत नाहीत.” ह्याचे िोडेसे स्पष्टीकरण असे करता येईल की, कचेरीत येणाऱ्या मुलींच्या 
मनावर िोडेफार दडपण असते. मुलीने घरकामात मदत केली पाजहजे अशी इतराचंी अपेक्षा असते ही 
बाजरकसाजरक न संपणारी कामे आवरून कचेरीत वळेेवर हजर रहावयाचे म्हणजे काहीतरी मानजसक ताण 
पडतोच. जशवाय मुलींनी नोकरी करणे हे जततकेसे मान्य झालेले नाही. त्यातच भर म्हणजे वाटेतील 
धोक्यापासून सुरजक्षतता असावी म्हणून इतर मुलींची सोबत जमळाली तर त्या पहातात. ह्या सवव कारणामुंळे 
उशीर होतो व त्यातच रागावणे ऐकण्याची वळे आल्यास आवरून धरलेले मन अश्रूवाटे मोकळे होऊ पहाते 
असे म्हणता येण्यासारखे आहे. परंतु चारचौघासंमोर रडण्याची सुरवात व्हावी ही भावनाजववशता म्हणावी 
की त्याचं्या अप्रौढतेमुळे तसे होत असाव?े दुसरा मुद्दा जस्त्रयाचं्या रोगप्रजतकारक्षमतेबद्दल. भारत सोडल्यास 
सवव जगातील स्त्रीपुरुर्ष प्रमाणाचे आकडेच ते जवधान जसद्ध करीत आहेत. 

 
अलौजकक बुजद्धमत्ता अगर अत्यंत अधमता जस्त्रयामंध्ये आढळत नाही असे हॅवलॉक एजलस ह्याचें 

दुसरे जवधान आहे. जमजशगन येिील स्टॅनफोडव जवद्यापीठाच्या मानसशास्त्राच्या सहकारी प्राध्याजपका डॉ. 
एजलनॉर ई. मकॅोबी यानंी जस्त्रयाचं्या बुजद्धमते्तजवर्षयी चचा करीत असताना, पुरुर्षाचं्या मानाने जस्त्रयाचं्यापासून 
कमी प्रमाणात गं्रिजनर्थमती झाली आहे ही गोष्ट मान्य करून त्याचे स्पष्टीकरण पुढीलप्रमाणे केले आहे: “तो 
अगर ती जर स्पधा करणारी, स्वमताबद्दल आग्रह धरणारी, स्वतंत् बुजद्धमते्तची आजण इतर मुलावंर हुकमत 
गाजवणारी असेल” तर त्या मुलाचा अगर मुलीचा बुजद्धजनदेशाकं पुढील चार वर्षांत वाढत जातो. पुढे त्या 
म्हणतात, “जस्त्रयाचंी म्हणून समजली जाणारी वैजशष्ट्टे्य आजण वाढत्या बुजद्धमते्तस लागणारी वैजशष्ट्टे्य ही 
एकच नसतात. फेल्स् येिे जे संशोधन चालले आहे तेिील एका संशोधकानंा मी (मकॅोबी) 
जवचारले,“एखादी मुलगी पुढील आयुष्ट्यात बुजद्धमान व्यक्ती म्हणून ठरण्याकजरता कोणत्या प्रकारे जतची 
वाढ व्हावयास पाजहजे?” त्यानंी उत्तर जदले, “सोप्या शब्दातं सागंावयाचे म्हणजे ती बालपणी एखाद्या हूड 
मुलाप्रमाणे वागणारी असावी.” [एम्. फाबवर ॲन्ड आर्. एच्. एल्. वुइल्सन, दी पोटेन्शअल् ऑफ् वुमन् (१९६३), पा. ३३.] प्रस्तुत 
जवधान वाचल्यानंतर एक सुजशजक्षत व वरच्या दजाच्या स्त्री अजधकारी सहज बोलून गेल्या त्या शब्दाचंी 
आठवण झाली. त्या म्हणाल्या,“लहान असताना की नाही मी शीळ घालीत असे.” दुसऱ्या एका 
प्राध्याजपकेने साजंगतले,“मी व माझा भाऊ ह्यानंा वागजवण्यात आईवडील फरक करीत नसत. 
लहानपणापासून आम्हाला स्वावलंबी करण्यात आले.” 
 

डॉ. मकॅोबी पुढे म्हणतात, “स्त्रीत्वाला साजेशा वागण्याच्या ज्या पद्धती आहेत, त्या अवमानण्यामुळे 
जो मनावर ताण पडतो त्यामुळे बुजद्धजीवी पेशा घालजवणाऱ्या जस्त्रयापंासून जवशरे्ष गं्रिादी जनर्थमती होत 
नसावी, असा तकव  करण्याचे मी धाडस करते.” [एम्. फाबवर ॲन्ड आर.् एच्. एल.् वुइल्सन, दी पोटेन्शअल ्ऑफ् वुमन् (१९६३), 
पा. ३३.] समारोपादाखल त्या म्हणतात, “बुजद्धमान मुलीची चपळाई, वरचढपणा, स्वतंत् गुणवत्ता ह्यानंा 
पुरुर्षी असे न म्हणता जतला उते्तजन का देऊ नये? तसेच जवश्लेर्षणात्मक बुद्धीला जी स्त्रीत्वदशवक अंगे 
असतील ती का वाढीस लाव ू नयेत?” [ई. ई. मकॅोबी, वुमनस् इटंलेक्ट, पा. ३३.] अिोत्पादनाच्या वरच्या पातळीवर 
त्या अजलकडेस पदापवण करू लागल्यामुळे जस्त्रयाचं्यापासून जनमाणक कायव जततक्या प्रमाणात होत नसाव.े 
त्या पातळीवर चढण्याचा मान त्यानंा नुकताच कुठे जमळाला आहे. जशवाय,“प्रौढ (३५ च्या वरच्या) जस्त्रयाचंी 
कायवजनष्ट्पत्ती अजधक चागंली असते. ४५ ते ६५ वयोमानात त्यानंी कामाचा उच्चाकं गाठला आहे. 
तरुणींच्याकडून कमी काम होऊ शकते.” [त्याच गं्रिातून, पा. ३८.] 
 

य.ू एस्. ए. ची तुलना भारताबरोबर केल्यास तो देश फारच प्रगत आहे, जवशरे्षतः जशक्षण आजण 
प्रत्येक जवर्षयाच्या जनरजनराळ्या शाखाचंा अभ्यास ह्यामंध्ये तर जवशरे्ष आघाडीवर आहे हे ध्यानात घेतले 
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पाजहजे. स्वाभाजवकपणे अनेक अमेजरकन जस्त्रया बुजद्धजीवी व्यवसायातं जशरल्या आहेत. तशी भारतीय 
जस्त्रयाचंी स्स्िती नाही. येिे साक्षरतेचे प्रमाणसुद्धा मंुगीच्या पावलाने वर सरकत आहे. १९७१ च्या 
खानेसुमारीप्रमाणे भारतात साक्षर पुरुर्षाचें प्रमाण शभंरात ५१ आजण जस्त्रयाचें शभंरी २६ आहे. महाराष्ट्रात 
पुरुर्षाचें प्रमाण शभंरी ५१ आजण जस्त्रयाचें शभंरी २६ म्हणजे अजखल भारताइतके आहे. [बलेुजटन २८५ ऑफ् य.ू एस्. 
जडपाटवमेंट ऑफ् लेबर, हॅन्डबकु ऑफ् वुइमेन् वकव रस्, (१९६३), पा. ३७.] शाळेत जाण्याच्या वयोमानातील मुलाचं्यामध्ये १९६१ 
साली ९४·६ टके् व मुलींच्यामध्ये ६० ·६६ टके् साक्षर होते ही समाधानाची गोष्ट आहे. जवद्यापीठात प्रवशे 
करण्यास लागणाऱ्या वयोमानातील मुलापंकैी शकेडा २·७ व मुलींपैकी ०·७ फक्त उच्च जशक्षणाचा लाभ घेत 
आहेत. [सेन्सस् ऑफ् इंजडया पेपर i, १९७१, पा. २.] 

 
म्हणजे ह्या बाबतीत भारत फार मागे असल्यामुळे फारच िोड्या मुली तैलबुद्धीची चमक दाखव ू

शकल्या आहेत. 
 
मात् मराठ्याचं्या इजतहासाकडे पाजहल्यास जस्त्रयाचं्या कतृवत्वाची साक्ष दृष्टीस पडते. सामाजजक 

मानवशास्त्राचे आजीव प्राध्यापक जे. एच्. हटन ह्यानंी “मराठ्या”ं ची –मराठी भार्षा बोलणारे–पुढील 
शब्दातं स्तुती केली आहे : “साववजजनक के्षत्ातं केलेल्या कामजगरीबद्दल मराठी जस्त्रया प्रजसद्धी पावल्या 
आहेत.” [जे.एच्. हटन, कास्ट इन् इंजडया (१९६३), पा. २०.] आजसुद्धा पुढे आलेल्या जवदुर्षींची नाव े भारताला घेता 
येतील. [मेन ऑफ् सायन्स ॲन्ड टेक्नॉलॉजी इन् इंजडया (जडस्स्टंगवुइजशड हूज् हू), (१९६४).] तसेच शालान्त परीके्षचे व मंुबई 
जवद्यापीठाचे (१९६७) जनकाल जस्त्रयाचंी वरचढच दाखवनू देतात (तक्ता २७ व २८ पहा). 
 

मंुबईतील दोन सुप्रजसद्ध डॉक्टराचं्या बरोबर ह्या जस्त्रयाचं्या “कमी जवजवधते”बद्दल चचा केली होती. 
त्यानंी ठामपणाने साजंगतले “जस्त्रयानंा समान संधी द्या.” जशवाय मंुबई, पुणे व नागपूर येिील स्त्रीडॉक्टराचं्या 
पाच वळेा जनरजनराळ्या जठकाणी गटाने मुलाखती घेऊन ह्याच मुद्यावर चचा केली होती. इतर प्रश्नाबंरोबर 
हा एक सवाल टाकला होता: “मध्यमवगाचे आरोग्य आजण आर्थिक स्स्िती लक्षात घेता मातृत्व व 
अिाजवन–मग ते स्वतंत्पणे असो की नोकरीतून असो–ही दुहेरी जबाबदारी आजच्या स्त्रीला उचलता 
येईल का?” हा प्रश्न जवचारून जीवनशास्त्र व वैद्यकीयशास्त्र ह्या दोन्ही दृजष्टकोनातूंन त्याचें जवचार समजून 
घेण्याचा प्रयत्न केला. माजसक पाळीमुळे होणाऱ्या त्ासाबद्दलही जवचारले होते. ह्या नंतरच्या प्रश्नाचे उत्तर 
त्यानंी पुढीलप्रमाणे जदले: “फारसा त्ास होत नाही. परंतु प्रत्येकीच्या प्रकृतीवर अवलंबून असते.” 
 

ते्पन्न स्त्रीडॉक्टरानंी पजहल्या प्रश्नास जनरजनराळी उत्तरे जदली. नुकत्याच पदवीधर झालेल्या दोन 
डॉक्टरानंी म्हटले :“आम्ही ह्याबद्दल काही बोलत नाही.” दुसऱ्या दोघींनी उत्तर जदले “कुटंुबावर पजरणाम 
होतो.” अकरा जणी म्हणाल्या, “दोन आघाड्या साभंाळणे स्त्रीला जडच जाते.” उलटपक्षी चाळीस म्हणजे 
तीन चतुिांश स्त्रीडॉक्टरानंी समपवक उत्तर जदले. त्या म्हणाल्या, “स्त्रीला ह्या दोन्ही जबाबदाऱ्या साभंाळता 
येतील पण कुटंुजबयाचें, जवशरे्षतः यजमानाचें सहकायव पाजहजे.” अशा तऱ्हेने बहुसंख्य स्त्रीडॉक्टरानंी दुहेरी 
जबाबदारीजवर्षयक व स्त्रीच्या कायवक्षमतेबद्दल अनुकूल मत व्यक्त केले. ह्यावर कोणी असा आके्षप घेईल की 
ही त्याचंी वैयस्क्तक मते असल्यामुळे त्याला शास्त्रीय आधार नाही. ह्या आके्षपाला असे उत्तर की ज्या 
जस्त्रया–त्यासुद्धा डॉक्टरीसारख्या दगदगीच्या पेशातल्या–त्याच माडंवाखालून जाणाऱ्या, त्याचंी ही मते 
आहेत. जोपयंत शास्त्रशुद्ध उलट पुरावा पुढे येत नाही, तोपयंत भारतीय जस्त्रयाचं्यापुरते हे अनुकूल मत 
स्वीकारण्यास हरकत नाही. मातृत्व आजण अिाजवन अगर इतर व्यवसाय ह्याचंी सागंड घालण्याची पात्ता 
मान्य केली तरी त्याचे काही दूरगामी पजरणाम होतात का आजण होत असल्यास त्यावर उपाय कोणते ह्याचा 
जवचार उपसंहारात केला आहे. 
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हॅवलॉक एजलस ह्यानंी उपस्स्ित केलेल्या दुसऱ्या मुद्यावर वरीलप्रमाणे चचा केल्यानंतर त्याचंा 
जतसरा मुद्दा “अप्रौढत्व–नेतृत्वाचा अभाव” ह्यावर जववचेन करणे अप्रस्तुत ठरेल. ‘वुइमेन अँड सायजंटजफक 
प्रोफेशनस्’ ह्या जवर्षयावर भरलेल्या य.ू एस्. येिील राष्ट्रीय पजरर्षदेमध्ये प्राध्यापक बी. बेटलहेम समारोप 
करताना म्हणतात: “मानवतेपुढे असलेला आजचा पेचप्रसंग सोडजवण्यासाठी जे जवजशष्ट कायव करावयाचे 
आहे त्याकडे आपण लक्ष जदले पाजहजे. तसे अवधान देऊन कायव घडवनू आणण्याकजरता स्त्रीत्व व 
पुरुर्षत्वदशवक प्रवृत्तींचा समन्वय घडवनू येणे अवश्य आहे हे आपण बुजद्धपुरस्सर मान्य केले पाजहजे.” 
[“वुइमेन ॲन्ड द सायस्न्टजफक प्रोफेशन्स्”, दी एम्. आय्.टी. जसम्पोइझम् ऑन् अमेजरकन वुइमन इन् सायन्स ॲन्ड इंजजजनअहरग, पा. ८.] ह्या 
म्हणण्याला वर उल्लजेखलेल्या स्त्री डॉक्टराचं्या मताचंी जोड जदल्यास, ज्या जस्त्रयाचं्यात पात्ता आहे त्यानंा 
संधी देणे आजण त्याचं्यातील उत्तम गुणाचंा समाजाला फायदा जमळू देणे हेच ध्येय ठरेल. 
 

भारत हा जवशाल खंड असून त्यात अनेक धमव व पंि आहेत. राष्ट्र ह्या नात्याने भारतात 
धमातीततेचे धोरण मान्य केले आहे. परंतु त्याचबरोबर प्रत्येक नागजरकाला आपल्या धमानुसार आचरण 
करण्याचे पूणव स्वातंत्र्य आहे. (भारतीय घटना–कलम २५). 
 

धमानुसार लोकसंख्येची जवभागणी केल्यास हहदुधमीय बहुसंख्येने आहेत– भारतात ८९ टके्, 
महाराष्ट्रात ८३ टके् आजण त्यातील पहाणीसाठी जनवडलेल्या चार शहरातं ७० टके्. प्रस्तुत पहाणीनुसार 
१५३४ अिाजवन करणाऱ्या अ गटातील जस्त्रयापंकैी ८९ टके् हहदू आहेत (तक्ता ५). प्रत्येक धमाचा 
जीवनजवर्षयक दृजष्टकोन कसाकसा आहे आजण त्या दृजष्टकोनाचा जस्त्रयाचं्या स्िानावर कोणता पजरणाम होतो 
हे जवचारात घेण्यासारखे असल्यामुळे प्रश्नपजत्केत धमवजवर्षयक प्रश्न जवचारला होता. 
 

असतो मा सद्गमय, 

तमसो मा ज्योजतगवमय । 
मृत्पोमामृतं गमय ॥ 

–बृहराण्यकोपजनर्षद १·३·३८ 

 

हहदू अशी प्रािवना करीत असतो. जीवनातील परमोच्च ध्येय म्हणजे मोक्ष–आत्मसाक्षात्कार–
ह्याबद्दल जरी हहदुधमाचा कटाक्ष असला तरी गृहस्िाश्रमाला, हहदुधमाने जततकेच उचलून धरले आहे. 
मनुष्ट्याप्राण्याने चारी आश्रमातूंन व्यवस्स्ितपणे जीवन घालजवल्यास त्यास अंजतम साध्य अखेरीस प्राप्त 
होईल. “याज्ञवल्क्याचं्या शब्दातं सागंावयाचे तर आत्मसाक्षात्काराला जे जे पोर्षक आहे त्यालाच फक्त 
हकमत आहे” [एस्. राधाकृष्ट्णन्, दी हहदू व्ह्य ूऑफ् लाइफ् (१९६६), पा. ४५.] जस्त्रया आजण परुुर्ष ह्या उभयतानंा हे साध्य 
जमळवावयाचे आहे. तेिे कसलाच भेद नाही. म्हणूनच वैजदक काळात स्त्रीला पुरुर्षाचं्या बरोबरीचा मान 
होता. नंतरच्या काळात ती त्या स्िानावरून खाली घसरली ही गोष्ट जनराळी. 
 

हरएक धार्थमक जवधी दाम्पत्याने करावयाचा असतो. ऋग्वदेात म्हटले आहे, “सोमवल्लीचा रस 
दाम्पत्याने पूणव अवधान देऊन जपळून काढावा, त्यात दुधाचे जमश्रण कराव े आजण ते पेय स्तुतीपर मंत्ानंी 
देवानंा अपवण कराव.े” [ऋग्वेद, viii, ३१-३.] अजूनही सवव प्रकारचे धार्थमक जवधी करण्यास दाम्पत्याची जरुरी 
असते. कन्यादानालासुद्धा आई अगर वडील दुसऱ्या कोणत्या तरी नात्यातील दाम्पत्याने ते करावयाचे 
असते. डॉ. राधाकृष्ट्णन् म्हणतात, “स्त्रीला हहदुधमीय मानाचे स्िान देतो. आपल्या हरएक कायात स्त्री ही 
जोडीदारीण असल्यामुळे जतला सहधमीणी म्हणतात.” [एस्. राधाकृष्ट्णन्, दी हहदू व्ह्य ू ऑफ् लाइफ्, पा. ६३.] 
जोडीदारीण पण त्याचबरोबर एक स्वतंत् व्यक्ती म्हणून जतचे जे स्िान आहे ते तक्ता ५ वरून जवशद होते. 
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ह्या तक्त्यावर जववचेन करण्यापूवव जििन व मुसलमान धमांच्या जीवनजवर्षयक आजण जवशरे्षतः 
स्त्रीकडे पहाण्याच्या दृजष्टकोनाजवर्षयी िोडक्यात परामर्षव घेऊ या. “ईश्वर आजण मनुष्ट्यमात् ह्यावंर पे्रम 
करणारे जीवन घालवाव ेअसा आदेश जििन धमाच्या आद्य जशकवणीतून मानवतेला देण्यात आला आहे. 
मनुष्ट्यमात्ावरील पे्रमात ईश्वरभक्ती सामावलेली आहे.” [एन्सायक्लोपीजडया ऑफ् सोशल सायस्न्सस् व्हॉल्यमू vii, पा. ३३८.] 
अशातऱ्हेने ईश्वराची लेकरे म्हणून मानवतेवर पे्रम करणे हा जििन धमाचा पाया आहे. रुग्ण आजण गरजवतं 
ह्याचंी सेवा करणे ह्यामध्ये मानवतेवरील पे्रमाचे व्यवहारी स्वरूप जदसून येते. “. . गरजवतंाचें ऋण आजण 
संपत्तीच्या मालकीहक्जवर्षयक सववसाधारण जवश्वस्तपणाचा भाव ह्यानंा जििन धमाने आजपयंत जटकवनू 
धरले आहे आजण जििन धमवगुरंूच्या बाबतीत ती तत्त्व ेसमाजशास्त्रीयदृष्ट्ट्या साववजजनक संस्िेच्या स्वरूपात 
चालत आली आहेत.” [एन्सायक्लोपीजडया ऑफ् सोशल सायस्न्सस् व्हॉल्यूम vii, पा. ४५३.] 
 

स्त्रीबद्दल तो धमव म्हणतो, “प्रभनेू पुरुर्षाची एक फासळी काढून त्यातून स्त्री जनमाण केली आजण जतला 
पुरुर्षाजवळ आणली.” [द होली बायबल, ओल्ड टेस्टामेंट, प्र. २, पा. २२.] अशा तऱ्हेने जििन धमानुसार पुरुर्षाच्या 
हाडामासातून स्त्रीचा जन्म झाला आहे. ज्याअिी स्त्री ही पुरुर्षामधून उत्पन्न केली आहे त्याअिी ते उभयता 
समान आहेत अगर स्त्रीचे स्िान दुय्यम आहे. दोन्ही दृष्ट्ट्या वरील बायबलातील वचनाचा अिव लावता 
येईल. 
 

प्रस्तुत पहाणीमध्ये जििनधमीय जस्त्रया पाच टके् असल्यामुळे त्याचंा उल्लेख दुसऱ्या िमाकंामध्ये 
केला आहे. परंतु अजखल भारतात, महाराष्ट्रात व चार शहरातं जमळून जििन धमीयाचें प्रमाण अनुिमे १·३५ 
टके्, २·४४ व ६ टके् असून धमानुसार त्याचंा िमाकं लोकसंख्येत जतसरा लागतो. ह्यावरून जििन लोक 
शहरी जीवन पसंत करतात असे जदसते. 
 

जतसरा अनुिम मुसलमान जस्त्रयाचंा लागतो. अरबी भारे्षमध्ये इस्लाम शब्दाचा अिव “ईश्वरेच्छा 
जशरसावदं्य” [एम्. एम्. जसद्दीक, वुमन इन् इस्लाम, पा. ५३.] असा आहे. परंतु ‘एन्सायक्लोजपडीया ऑफ् जरलीजन् ॲन्ड 
एजिकस्’मध्ये “ईश्वरी इच्छा पूणवतया जशरसावदं्य ह्या नैजतक कल्पनेभोवती असलेली रमणीयता बहुताशंी 
इस्लाममधून . . . नष्ट झाली असून मुख्यतः धमाच्या बाह्यागंावर व कायदेशीर भागावर भर जदला जातो” 
[एन्सायक्लोपीजडया ऑफ् जरलीजन ॲन्ड एजिक्स्, (१९४०), व्हॉल्यमू् ⅶ, पा. ४३८.] असे म्हटले आहे. मुसलमानी जगतात सुरू 
झालेल्या सुधारणा चळवळीजवर्षयी एन्सायक्लोजपडीया जब्रटाजनकामध्ये असे म्हटले आहे की, “बहुजन 
समाजावर त्याचप्रमाणे युरोजपयन प्रबावाखाली आलेल्या सुजशजक्षत लोकानंा वगळल्यास इतर बहुतेक 
सामान्य व सुजशजक्षत लोकावंर सनातनी परंपरेचा अजूनही पगडा आहे.” [एन्सायक्लोपीजडया जब्रटाजनका (१९५५), 

व्हॉल्यूम् ⅺ, पा. ७०८.] वरवर पहाता तुकव स्िानात सुधारणेचे वारे वहात आहेत खरे, परंतु स्पष्ट बोलावयाचे 
झाल्यास जरा मंदगतीनेच. मुसलमानाचंा धमवगं्रि कुराण ह्यात जस्त्रयासंंबधंी पुरुर्षानंा उदे्दशून म्हटले आहे : 
“ज्या देवाच्या नाव ेतुम्ही परस्पर सहकायव अपेजक्षत त्या देवाला जभऊन वागा –आजण ज्या मातानंी तुम्हाला 
नऊ मजहने उदरात बाळजगले होते त्यानंा मान द्या.” [जे. एम्. रॉडवेल, द कुराण, रान्स्लेटेड फ्रॉम अरेजबक, पा. ४१०.] 
 

अशा तऱ्हेने पे्रजर्षत महंमदाने आपल्या अनुयायानंा वरील प्रकारची आज्ञा जदलेली असली आजण 
“इस्लाम धमाने पत्नीला हंुडा म्हणून योग्य ती रक्म द्यावी अशी कायदेशीर तरतूद केलेली असली” [एम्. 
एम्. जसद्दीक, वुमन इन् इस्लाम, पा. ५३.] आजण जशवाय मुलीला मुलाच्या जनम्मा जहस्सा जपत्याच्या मालमते्ततून जमळावा 
ही व्यवस्िा असली तरी “कुराणामध्ये जस्त्रयाचं्यापेक्षा पुरुर्ष एका अंशाने श्रेष्ठ आहेत असेच म्हटले आहे. हा 
श्रेष्ठपणा घरगुती व राजकीय अशा उभय के्षत्ातं देण्यात आला आहे.” [एम्. एम्. जसद्दीक, वुमन इन् इस्लाम, पा. २३.] 



 

 

अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 

धमाचा जीवनावर कसा पजरणाम होतो हे तक्ता ५ वरून जदसून येईल. लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार 
आजण प्रस्तुत पहाणीनुसारही अिाजवन करणाऱ्या मुसलमानी जस्त्रयाचें प्रमाण फार कमी आढळते. 
महाराष्ट्रात मुसलमानाचंी संख्या ७·६ टके् आहे पण अवघ्या २·९ टके् सुजशजक्षत अिाजवन करणाऱ्या जस्त्रया 
आढळल्या. 
 

तक्ता ५ 
धमव आजण अिाजवन करण्याचा उदे्दश ह्यासंजहत गट अ मधील जस्त्रयाचंी सखं्या 

टके्वारी अिाजवनाचा उदे्दश 
धमव सखं्या पहाणी चार 

शहरे 
महाराष्ट्र भारत भारत कुटंुबाच्या पोर्षणासाठी स्वतःच्या 

      (१९७१) सववस्वी काही अंशी उदरजनवाहासाठी 
       सखं्या टके् सखं्या टके् सखं्या टके् 
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 मु. १ - ψ - - १   
 जै - - - ψ - -   
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पहाणीनुसार शभंर जस्त्रयामंध्ये जैन व झोरास्स्रयन फक्त १·४ व १ ह्या प्रमाणात असल्यामुळे आजण 

चार ज्य ू व एक बुद्धधमीय कमवचारी स्त्री असल्यामुळे वरील धमांसंबधंी अजधक जलजहणे अप्रस्तुत ठरेल. 
जशवाय हहदू कायदा जैन व बौद्ध लोकानंा लाग ूपडतो. 
 

१,५३४ कमावत्या जस्त्रयापंकैी १,३६८ अिवा ८९·१७ टके् जस्त्रया हहदू आहेत. पहाणीसाठी 
जनवडलेल्या चार शहरातं हहदू लोकाचें प्रमाण ७०·४ टके् आहे. तेव्हा हहदू जस्त्रया अजधक प्रमाणात जशक्षण 
घेऊन अिाजवन करतात आजण त्या ८९·१७ टक्क्यापंैकी ८२·३ टके् कुटंुबाच्या जनवाहासाठी ‘काही अंशी’ 
द्रव्याजवन करीत असतात.“आपण अंशतः–हकवा मुळीच नाही–कुटंुबाचा उदरजनवाह चालजवता काय?” 
ह्या प्रश्नाला हहदू जस्त्रयापंकैी ७·५६ टके् मजहलानंी ‘सववस्वी’ असे उत्तर जदले. त्या ह्या ७·५६ टके् मजहला 
एकतर अजववाजहत, जवधवा, घटस्फोजटत अिवा पजरत्यक्ता आहेत. ८२·३ टके् ‘काही अंशी’ कुटंुबाला 
हातभार लावतात. ह्यात बहुतेक जववाजहत जस्त्रया समाजवष्ट आहेत. उरलेल्या १० टके् स्वतःसाठीच व्यवसाय 
करीत असतात. ह्यावरून हहदू जस्त्रया मुख्यतः कुटंुबासाठी नोकरी अगर व्यवसायाची धडपड करतात असा 
जनष्ट्कर्षव काढण्यास हरकत नाही. 
 

जििन लोकातं अजवभक्त कुटंुबपद्धती आढळत नाही. एखाद्या जििन स्त्रीवर आकाशाची कुऱ्हाड 
कोसळली, तर जतला स्वतःचा व मुलाबाळाचंा उदरजनवाह चालवावा लागतो. म्हणूनच कुटंुबाचा सववस्वी 



 

 

अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 

आर्थिक भार उचलावा लागणाऱ्या जस्त्रयाचें प्रमाण जििनातं सवांत अजधक सापडते. जशवाय त्याचं्यात अनेक 
कुमाजरका आढळल्या आजण त्यानंा स्वतःकजरता अिाजवन कराव ेलागते. बहुतेक जस्त्रया पजरचाजरका आजण 
जशजक्षका हा व्यवसाय पसंत करतात. आतांची सेवा करणे हा जििन धमाचा आदेश आहे. 

 
अजूनही काही मुसलमान जस्त्रया पडदानशीन असतात. फेबु्रआरी १९६७ मध्ये झालेल्या 

जनवडणुकाचं्या वळेी हे जवशरे्षतः लक्षात आले. त्यानंी आपला मतदानाचा हक् बजाजवला, पण मत जदले ते 
बुरखा पाघंरूनच! जवसाव्या शतकाच्या उत्तराधात–स्त्रीजवमोचनाच्या काळात–स्त्री जर पडद्यात राजहली तर 
ती मतदानाचा आपला हक् जकतपत स्वतंत्पणे बजाव ू शकते, हा एक वादग्रस्त प्रश्न आहे. “आपल्या 
राजकीय हक्ाची जकतपत बजावणी  केलीत?” [“आपल्या राजकीय हक्ाचंी जकतपत बजावणी केलीत?” असा एक प्रश्न 
प्रश्नपजत्केत जवचारला होता. त्याच्यावरील जववचेन पढेु येईल.] असा एक प्रश्न प्रश्नपजत्केत जवचारला होता. जशवाय प्रस्तुत 
पहाणीमध्ये मुसलमान जस्त्रयाचं्या स्िानावर एका प्रश्नरूपाने अप्रत्यक्ष प्रकाश टाकण्यात आला होता. 
“जववाह करण्याची तुमची इच्छा असल्यास तुम्ही काही अटी घालू इस्च्छता का?” सवांनी एकच उत्तर 
जदले: “जववाह जमजवण्यात काहीच बोलता येत नाही. वडील मंडळी ठरवतील ते खरे.” 
 

जैन व पारशी जमाती ह्या बहुतेक सधन जमाती आहेत. उद्योगधंदा व व्यापार हे त्याचें व्यवसाय. 
त्यामुळे त्याचं्यातील जस्त्रयानंा अिाजवन करण्याची कमी आवश्यकता आजण तेही कुटंुबाच्या पोर्षणासाठी. 
म्हणूनच २३·५ टके् जैन आजण ६६·६ टके् पारशी जस्त्रया स्वतःचा उदरजनवाह चालजवण्याकजरता नोकरी 
अगर व्यवसाय करतात.  
 

१,५३४ पैकी १,०७२ जस्त्रया जववाजहत असून फक्त सहाजणींनीच आंतरधमीय जववाह केले आहेत. 
ही संख्या फारच लहान असल्यामुळे कोणताही सववसामान्य जनष्ट्कर्षव काढता येणार नाही. परंतु जभन्नधमीय 
जोडप्यामंध्ये कसे आियवकारक परस्परमीलन झालेले आहे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. दोन उदाहरणे: 
उभयता पजतपत्नी सुजशजक्षत असून अजधकारी पदावर काम करीत आहेत. पजहल्या उदाहरणात एका हहदू 
स्त्रीने जििन अजधकाऱ्याशी जववाह केला आहे. पजतपत्नी आपापल्या धमाचे पालन करतात, आपापले सण 
साजरे करतात. मुले मात् जपत्याच्या धमानुसार जििनधमीय समजली जातात. पत्नी इतकी सुसंस्कृत आहे 
की स्वतःची मुले आजण सावत् मुलगा ह्यातं मुळीच भेद करीत नाही. सावत् मुलगा जतला सख्खी आईच 
समजतो. 
 

दुसरे उदाहरण अजधक जचत्तिरारक आहे. एका मुसलमान स्त्रीने हहदू पतीबरोबर जववाह केला 
आहे. परंपरेने सासू ही खाष्ट समजली जाते. परंतु प्रस्तुत उदाहरणातील हहदू सासूने मुसलमान सुनेचा 
आनंदाने स्वीकार केला आहे. मुलगा इतका आज्ञाधारक आहे, की आई सागेंल तेव्हा घरातील देवपूजा 
करीत असतो. सूनबाई आपल्या खोलीत धमवजनष्ठ मुसलमानाचं्या जरवाजाप्रमाणे नमाज पढते. ही झाली 
धमवपालनाची बाजू दुसरी बाजू आहाराची. सूनबाई जरी मासंाहारी आहे तरी पतीचे कुटंुब शाकाहारी 
असल्यामुळे जतनेही तो आहार स्वीकाजरला आहे. 
 

डॉ. कानन ह्यानंी आंतरजातीय व आंतरधमीय अशा २०० जववाहाचंा खास अभ्यास केला आहे. 
त्याचं्या ह्या अभ्यासानुसार: “आंतरधमीय जववाहाचं्या बाबतीत सासं्कृजतक फरक पराकोटीचा असला तरी 
बहुतेक उदाहरणामंध्ये फारशा अडचणी न येता परस्पराचें मीलन झालेले आढळते.” [सी. टी. कानन्, इटंरकास्ट 
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ॲन्ड इंटरकम्यूजनटी मॅरेजजस् इन इंजडया, पा. १७६.] प्रस्तुत पहाणीनुसार ह्या जनष्ट्कर्षाला पुष्टीच जमळते. उत्तरदायी 
जस्त्रयाचं्या धमवजवर्षयक बाजूचा जवचार केल्यानंतर हहदू जस्त्रयाचें जातीय वगीकरण पाहू या. 
 

“हहदू समाजाची जातींमध्ये गटजवभागणी झाली असून जातीनुसार कमीअजधक श्रेष्ठता असते व 
सामाजजक व्यवहारसंबधं जातीतच चालतात” [जी. एस्. घुये, कास्ट, क्लास ॲन्ड ऑक्युपेशन इन् इंजडया (१९६२), पा. १.] 
अशा तऱ्हेने ‘कास्ट,क्लास ॲन्ड ऑक्युपेशन इन इंजडया’ ह्या प्रमाण गं्रिाची सुरवात करून प्रा. घुये जातीय 
पद्धतीची सहा लक्षणे सागंतात. [जी. एस्. घुये, कास्ट, क्लास ॲन्ड ऑक्युपेशन इन् इजंडया (१९६२), पा. २.] हहदू समाजाची 
ही जातीय व्यवस्िा जब्रजटश अमदानी अखेरपयंत चालू होती. चालू होती असे म्हणावयाचे कारण जातींना 
जब्रजटश सरकारने मान्यता जदली होती. जेव्हा भारतीय घटनेच्या जशल्पकारानंी समानता हे मागवदशवक तत्त्व 
म्हणून जाहीर केले आजण जेव्हा भारतवासीयानंी त्यावर आपला जशक्ामोतवब केला तेव्हाच जाजतसंस्िेला 
आजण तदनुर्षंगाने असणाऱ्या श्रेष्ठकजनष्ठतेला मूठमाती जदली. १९५१ व १९६१ च्या खानेसुमारीत जातीनुसार 
वगाकरण केलेले नाही. अशा तऱ्हेने समानतेचे तत्त्व प्रत्यक्षात उतरजवले आहे. तिाजप त्याचबरोबर 
अनुसूजचत जातींना जशक्षण व नोकरी ह्यातं भारतीय घटनेनुसार खास सवलती देण्यात आल्या असून 
शतकानुशतकाच्या अन्यायाची भरपाई केली जात आहे. 
 

अजखल भारतात जशी भस्क्तमागाची चळवळ सुरू झाली तशीच महाराष्ट्रात तेराव्या शतकामध्ये 
संतजशरोमणी ज्ञानेश्वरानंी सुरू करून अस्पृश्यासुंद्धा सवांना जवळ करून मुक्तीचा मागव दाखवनू जदला. 
हाच भस्क्तमागव सोळाव्या व सतराव्या शतकातं संत एकनाि व संत तुकाराम ह्यानंी पुढे चालजवला. गेल्या 
शतकात न्यायमूती रानडे व सर रामकृष्ट्ण भाडंारकर प्रभतूींनी प्रािवनासमाज स्िापन करून भस्क्तमागाचे 
लोण आजतागायत आणनू सोडले. स्वातंत्र्योत्तर काळातील तीन पंचवार्थर्षक योजनामुंळे औद्योगीकरण व 
त्या अनुर्षंगाने झालेले नागरीकरण, त्यामुळे “जाजतसंस्िा अखेरचे जनःश्वास सोडीत आहे” [ताया जझस्न्कन्, कास्ट 

टुडे (१९६२), पा. ६९.] असे ताया जझनजकन म्हणतात. लोकशाही स्वरूपाचे राजकीय वातावरण प्रत्यक्षपणे व 
जातीयजवरोधी कायदे तसेच ‘दैवायत्त ं कुले जातम्’ (कणव) ह्या समजुतीचा कमी होत चाललेला प्रभाव, 
ह्याचं्या अप्रत्यक्ष कारणामुळे जातीय भावना कमी होत गेली आहे, असे ताया जझनजकनचे मत आहे. 
 

प्रा.जे.एच्. हटनच्या मते “. . . भारतात चालत आलेली जातीय पद्धत ही एक अजद्वतीय घटना 
आहे, आजण स्िाजनक, ऐजतहाजसक व जवजशष्ट सघंातामुळेच केवळ जनमाण झाली असावी.” [जे. एच्. हटन, कास्ट  

इन्  इंजडया, पा. १२.] आज हहदू समाज प्राचीन कडक ज्ञाजतजववाहबद्ध वगीकरणातून ज्ञाजतरजहत समाजाकडे 
जात आहे. इतर काही पे्ररकशक्तींमुळे गजतशील वगव जनमाण होत आहेत. अशा ह्या स्स्ित्यंतराच्या अवस्िेत 
ज्ञाजतसजहत वगव असा अभ्यास करणे इष्ट होईल. म्हणून प्रश्नपजत्केत ‘आपली जात कोणती’ असा प्रश्न 
जवचाजरला होता. 
 

तक्ता ६ 

हहदू जस्त्रयाचें जातीनुसार वगीकरण (गट अ) 

 मंुबई पुणे नागपूर सोलापूर एकूण 

ब्राह्मण ४१२ १२७ ६८ ५३ ६६० 

सारस्वत १८४ ९ २ ४ १९९ 

प्रभ ु ९८ ६ २ २ १०८ 
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मराठा ५० ८ २ १० ७० 

भडंारी १८ – – – १८ 

खत्ी १३ २ १ – १६ 

हसधी ६८ ४ – – ७२ 

वैश्य बजनया ४९ – २ – ५१ 

दाजक्षणात्य ९ – – ६ १५ 

पंजाबी ९ १ – – १० 

इतर ५५ १३ ५ ८ ८१ 

जात न जदलेल्या ५२ १० ६ – ६८ 

एकूण हहदू १,०१७ १८० ८८ ८३ १,३६८ 

 
जेव्हा जस्त्रयानंा आपली जात जलजहण्यास साजंगतली, तेव्हा बऱ्याचजणींनी जवशरे्षतः पदवीधर 

जस्त्रयानंी ती जलजहण्याचे साफ नाकारले. परंतु जवशरे्ष आग्रह केल्यानंतर काहीजणींनी आपली जात जलहून 
जदली. ६८ अगर ५ टके् जस्त्रयानंी मात् अजजबात उल्लखे केला नाही. ह्या प्रश्नापरुता त्यानंी असहकार 
करण्याची तीन कारणे संभवतात. एकतर नजरचुकीने अगर, जनष्ट्काळजीपणाने जलजहण्याचे राहून गेले 
असाव.े दुसरे कारण असे असाव ेकी खालच्या म्हणून समजल्या जाणाऱ्या जातीय जस्त्रयानंा जातीचा उल्लेख 
करण्यात कमीपणा वाटत असावा. आजण जतसरे म्हणजे जातीयतेला असलेला त्याचंा जवरोध. हे शवेटचे 
कारण जर असेल आजण ज्याअिी १,०३६ हहदू जववाहातं फक्त २४च आतंरजातीय जववाह झालेले 
आढळतात [तक्ता ७ पहा.] तर “जातीय पद्धती शवेटचे जनःश्वास टाकीत आहे” हे वर उल्लेजखलेले ताया 
जझनजकनचे म्हणणे समपवक ठरेल का? हकवा डॉ. ए. बी. बोपेगामागे व डॉ. पी. व्ही. वीरराघवन् ह्याचें 
जवधान : “१०८ लोकाचं्या संकजलत मतानुसार स्वातंत्र्योत्तर काळात जातीय भेद कमी झाला आहे” [ए. 
बोपेगामागे ॲन्ड पी. व्ही. वीरराघवन्, स्टेटस् इमेजजस् इन् चेंहजग इंजडया (१९६७), पा. १७४.] हा जनष्ट्कर्षव मान्य करता येईल का? 
 

वरील प्रश्नाचे उत्तर होकारािी धरल्यास आंतरजातीय जववाह इतके िोडे–फक्त २·४५ टके्–का? 
जातीतल्या जातीत जववाह करण्याची पद्धत अजूनही रूढ नाही का? आजण तेणेकरून जातीयतेला बळकटी 
येत नाही का? जशवाय ‘टाइम्स ऑफ् इंजडया’च्या एजप्रल १९६७ च्या व इतर पत्ातं जवचार करावयास 
लावणारी एक बातमी प्रजसद्ध झाली होती. पुण्यामधील सुभार्षनगर येिील ‘ब्राह्मण जवनामूल्य सेवा मंडळ’ 
दर रजववारी एक “स्वयंवर” कॅम्प उघडणार आहे अशी ती बातमी होती. ब्राह्मणजातीचे सातत्य चालजवणे 
असा त्यामागे उदे्दश नसावा काय? 
 

प्रस्तुत पहाणीनुसार आजण सद्यःपजरस्स्ितीच्या अवलोकनानुसार जातीय भावनेची तीव्रता 
लोकशाही घटनेने बोिट केली असली तरी ती साफ नष्ट होणे जततकेसे सोपे नाही. 
 

िोड्या जस्त्रयानंी आपली पोटजात पण जलजहली आहे पण अशी उदाहरणे कमी असल्यामुळे त्याचंा 
जवचार केलेला नाही. तक्ता ६ कडे नजर टाकल्यास सवांत पजहला नंबर ब्राह्मण जातीचा लागतो. ह्यामध्ये 
जचत्तपावन, देशस्ि, कऱ्हाडे व दैवज्ञ अशा मराठी भार्षीय आजण नागर, अनावील गुजरािी भार्षीय ह्याचंा 
समावशे केला आहे. प्रा. हटन ब्राह्मण ज्ञातीजवर्षयी म्हणतात : “ह्या वणात अनेक जातींचा समावशे होत 
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असून त्याचंा परंपरागत व्यवसाय पौरोजहत्याचा आहे. हहदू समाजाच्या अग्रस्िानी ते गणले जातात.” [जे. 
एच्. हटन्, कास्ट इन् इंजडया, पा. १२.] येिेही ६६०, हकवा ४८·१७ टके् ब्राह्मण जस्त्रया जशक्षणाच्या व अिाजवनाच्या 
दृष्टीने आघाडीवर असलेल्या आढळतात. 
 

एकोजणसश े नव्व्याण्णव हकवा १४·५५ टके् सारस्वत जस्त्रयाचंा दुसरा िमाकं लागतो. प्रा. घुये 
म्हणतात : “मराठी प्रदेशापुरते बोलावयाचे तर इतर ज्ञातीय, सारस्वत ब्राह्मणानंा सारस्वत म्हणून 
ओळखतात. पण सारस्वत स्वतःला शणेवी हकवा सष्टीकर अिवा पेडणेकर असे म्हणजवतात. 
सववसाधारणपणे समाज ही एक वगेळी जात मानतो तर ते स्वतःची पोटजात म्हणनूच समजतात.” [जी. एस्. 
घुये, कास्ट, क्लास  ॲन्ड ऑक्युपेशन इन् इजंडया, पा. १९.] गुजराती लोकातं सारस्वत हे ब्राह्मणातंच गणले जातात. जर 
सारस्वत जस्त्रया ब्राह्मणातं जमा केल्या तर वरील तक्त्यानुसार ब्राम्हण जस्त्रयाचंी संख्या ६३ टके् भरेल. 
 

पाठारे व कायस्ि जमळून प्रभ ू जस्त्रयाचंी संख्या ८ टके् होते. प्रभजू्ञातीचे वणवन प्रा. हटन ह्यानंी 
पुढीलप्रमाणे केले आहे : “पजिम भारतातील प्रभ ूही लेखकाचंी जात असून आपण क्षजत्यकुलोत्पन्न आहोत 
असा त्याचंा दावा आहे व तसा पुरावाही दाखवनू देता येतो.” [जे. एच्. हटन, कास्ट इन् इंजडया, पा. २८०.] 
मराठ्याचं्या इजतहासाच्या अभ्यासकानंा प्रभ ू लोकाचं्या शूरत्वाची साक्ष जनराळी द्यावयास नको. प्रभ ू
जस्त्रयाचं्या नंतर मराठा जस्त्रयाचंा अनुिम लागतो. ‘मराठा’ ह्या सदराखाली अनेक पोटजातींचा समावशे होत 
असून तेही लढाऊ वृत्तीचे आहेत. ब्राह्मण व क्षजत्य वणाचे लोक पूवीही बुजद्धजीवी असत व आजही ते 
मुख्यतः तशाच प्रकारचे काम करताना आढळतात. 
 

हहदू जस्त्रयापंैकी हसधी जस्त्रयाचंी संख्या प्रस्तुत पहाणीत ७२ अगर, ५ टके् असून तो वगव जनवाजसत 
असल्यामुळे मुख्यत्व ेमंुबईतच स्िाईक झाला आहे. पाच हसधी जस्त्रया पुण्यात आढळल्या. त्या अपवादात्मक 
म्हणता येतील. हसधी लोकाचंा जवजशष्ट जीवनजवर्षयक दृजष्टकोन, जनराळी वरे्षभरू्षा व काही जभन्न चालीरीती 
ह्याचंा यिावकाश जवचार केला जाईल. 
 

एकंदरीने २९ जातींचा उल्लखे सापडला. वर उल्लजेखलेल्या पाच मुख्य जाती वगळल्यास पुढील 
िमाकं गुजराती बोलणाऱ्या ५१ वैश्य बजनया जस्त्रयाचंा लागतो. ह्यावरून असे जदसून येते की व्यापारी 
वगातील जस्त्रयाही अिाजवन करू लागल्या आहेत. हकवा त्यानंा तसे करणे भाग पडत आहे. तक्ता ६ मध्ये 
जदलेल्या इतर जाती–भडंारी सोडून–म्हणजे प्रादेजशक वगववारी आहे. “इतर” ह्या सदराखाली अनुसूजचत 
जातींचा उल्लेख आहे. 
 

प्रा. घुये म्हणतात : “. . . जातीय अमदानीची आमच्यात अजूनही उरलेली सामाजजक अपात्ता 
म्हणजे अस्पृश्यता.” [जी. एस्. घुये, का. क्ला. ॲ. ऑ. इ. इ.ं, पा. २३६.] अस्पशृ्यता नष्ट करणे हे तर महात्मा गाधंींनी 
आपल्या जीवनाचे ध्येयच मानले होते. पण अस्पृश्यता नष्ट होण्याची जिया फार मंद गतीने चालत आहे. 
१,३६८ हहदू जस्त्रयापंकैी अवघ्या ९ हजरजन जस्त्रया पुरेसे जशक्षण घेऊन बुजद्धजीवी काम करीत आहेत. ह्यापंैकी 
३ हहदू बुद्ध (सोलापूर), १ बुद्ध, ४ चाभंार आजण १ न्हावी अशी वगववारी होते. जातीयतेच्या दृष्टीने 
आंतरजातीय जववाह दाखजवणारा तक्ता ७ अभ्यासण्यासारखा आहे.  
 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 

तक्ता ७ 
आंतरजातीय जववाहाचंा िमाकं, जववाह समयीचे वय, आईवजडलाचंी संमती/असंमती आजण यशस्वी जववाह 
 
ि. जववाहपूवव जात जववाहोत्तर 

जात 

जशक्षण  जववाह 
समयीचे वय 

आईवजडलाचंी 
अनुमती 

यश 

      हो नाही हो नाही 
१ सारस्वत को. ब्राह्मण एस.एस.सी + २४ नाही हो 
२ खत्ी मारवाडी  

ब्राह्मण 

एस.एस.सी  १६ नाही हो 

३ मराठा ब्राह्मण एस.एस.सी  १६ नाही हो 
४ दैवज्ञ ब्राह्मण एस.एस.सी  २७ नाही हो 
५ महाराष्ट्रीय 

ब्राह्मण 

बंगाली  
ब्राह्मण 

पदवीधर  २३ नाही हो 

६ भाटीया मारवाडी पदवीधर + २१ नाही नाही 
७ ब्राह्मण गुजराती  

ब्राह्मण 

पदवीधर + १८ नाही हो 

८ महार मराठा पदवीधर  १९ हो हो 
९ चा ं. का . प्रभ ू मराठा स्पेशल  २४ हो हो 
१० मराठा पंजाबी स्पेशल  २९ हो हो 
११ चा ं. का . प्रभ ू मराठा एस.एस.सी  २३ हो हो 
१२ ब्राह्मण गुजराती 

बजनया 
एस.एस.सी  २० हो हो 

१३ भडंारी मराठा पूवव पदवी  २७ हो हो 
१४ मराठा सारस्वत पदवीधर  २० हो हो 
१५ चा ं. का . प्रभ ू गुजराती 

ब्राह्मण 

पदवीधर + २७ हो हो 

१६ चा ं. का . प्रभ ू भडंारी पदवीधर  २२ हो हो 
१७ सारस्वत दैवज्ञ पदवीधर + २२ हो हो 
१८ ब्राह्मण बंगाली पदवीधर + २२ हो हो 
१९ कासार ब्राह्मण पदवीधर + १४ हो नाही 
२० मराठा ब्राह्मण स्पेशल + २७ हो हो 
२१ सारस्वत ब्राह्मण पदवीधर + २३ हो हो 
२२ महाराष्ट्रीय 

ब्राह्मण 

दाजक्षणात्य 
ब्राह्मण 

पदवीधर + २४ हो हो 



 

 

अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 

२३ पंजाबी ब्राह्मण पदवीधर  २० हो हो 
२४ मराठा सारस्वत पदवीधर  २९ नाही हो 
   ३ स्पेशल     

   ८प. +६प.  २२·३८ १६ ८ २२ २ 

   १ पदवीपूवा     

   ४ एस्. एस्. 
सी. 

+    

   २ एस्. 
एस्.सी 

    

 एकंदरीने हहदू जववाहापंैकी आंतरजातीय जववाह २·२२. 

 
चोवीस आंतरजातीय जववाहापंैकी तेरा ब्राह्मणेतर जस्त्रयानंी ब्राह्मण पुरुर्षाबंरोबर लग्न केले. 

धमवशास्त्राप्रमाणे असे जववाह शास्त्रसंमत असून त्यानंा अनुलोम जववाह म्हणत असत. चार जस्त्रयानंी 
आपल्यापेक्षा कजनष्ठ जातीचे वर पसंत केले. ही प्रजतलोम जववाहाची उदाहरणे होत. सात जववाह 
आंतरप्रादेजशक असून त्यातंील एक अनुलोम जववाह आहे. सोळा उदाहरणातं आईवजडलाचंी अशा जववाहानंा 
मान्यता होती तर आठ जणींच्या बाबतींत आईवजडलाचं्या संमतीजवरुद्ध हे जववाह करण्यात आले. 
जववाहसमयी वधूचे सरासरी वय २२·३८ होते. म्हणजे त्यावळेी त्या पूणव वयात आलेल्या होत्या. जशवाय अशा 
ह्या चोवीस आंतरजातीय जववाहापंकैी २२ हकवा ९१ टके् जववाह यशस्वी झाले आहेत ही समाधानाची गोष्ट 
आहे. डॉ. कानन ह्याचं्या पढेु जदलेल्या जनष्ट्कर्षाला ह्यातून पुष्टी जमळते : “जेव्हा इतर पजरस्स्िती अनुकूल 
असते तेव्हा धमवजवर्षयक व जातीजवर्षयक मतभेद जवरून जातात.” [सी. टी. कानन्, इं. ॲ. इ.ं मॅ. इ. इं., पा. १८४.] 
 

येिे १९७२ मध्ये घडवनू आणलेल्या एका इष्ट घटनेचा उल्लखे करावासा वाटतो. बास्तार ह्या 
आजदवासी वस्तीजवळ असलेल्या जठकाणी पंचवार्थर्षक योजनेमुळे काही इतर प्रातंीय सुजशजक्षत व श्रमजीवी 
लोक गेले होते. १९७१ च्या खानेसुमारीनुसार असे उघडकीस आले की ३०० वर आजदवासी मुली माता 
झाल्या असून त्याचंी स्स्िती फार अनुकंपनीय आहे. तेव्हा डॉ. बी. डी. शमा ह्या जजल्ह्याजधकाऱ्यानंी त्या 
मुलींना पाचारण केले. त्यापंकैी २०० मुलींचा स्पेशल मरेॅज ॲक्ट खाली देशातील जनरजनराळ्या राज्यातंील 
पुरुर्षाशंी जववाह घडवनू आणला. [दी. इलस्रेटेड जवक्ली ऑफ इंजडया, व्हॉ. ⅹⅽⅲ २३, जून ४, १९७२.] अजधकारी व्यक्तीने 
मनात आणल्यास कशी झटपट व दूरगामी सुधारणा करता येते ह्याचे हे एक उदाहरण आहे. 
 

अिाजवन करण्याची मध्यमवगीय जस्त्रयाचंी प्रवृत्ती ही फक्त मराठी भाजर्षक जस्त्रयातंच आढळत नाही. 
तक्ता ८ वरून भारे्षनुसार पाच गट पडलेले आढळतात. 
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तक्ता ८ 

भारे्षनुसार चार शहरातंील जस्त्रयाचंी वगववारी 
  १९६१ च्या खाने-

सुमारीनुसार चार 
शहरातंील जस्त्रयाचें 

प्रमाण 

गट   

     अ + ब टके् 

  अ  ब   

१ मराठी भाजर्षक ७८·०४ १,२०४ ७८·४८ २३९ १४३३ ८०·१७ 

२ गुजराती भाजर्षक ५·०९ ९९ ६·४५ २८ १२७ ७·० 

३ हसधी भाजर्षक ३·०७ ६९ ४·४९ – ६९ ३·८० 

४ इंग्रजी भाजर्षक १·०२ ५६ ३·६५ – ५६ ३·०७ 

५ इतर भाजर्षक १२·७८ १०६ ६·९३ २ १०८ ५·९६ 

  १००% १,५३४ १००% २५९ १७९३ १००% 

 
१९६१ च्या खानेसुमारीनुसार चार शहरातंील मराठी भाजर्षक जस्त्रयाचें प्रमाण ७८·०४ होते. 

त्याचप्रमाणे चार शहरातंील १,२०४, हकवा ७८·४८ टके् अिाजवन करणाऱ्या गट अ–जस्त्रया मराठी भाजर्षक 
आहेत. तेव्हा प्रस्तुत पहाणी ही भारे्षनुसार खरी प्राजतजनजधक स्वरूपाची आहे असे म्हणावयास हरकत नाही. 
नंतर खानेसुमारीनुसार गुजराती भाजर्षकाचंी संख्या ५·०९ टके् आहे तर ह्या नमुन्यामध्ये एक टके् गुजराती 
भाजर्षक अजधक आहेत. हसधी जस्त्रयाचंी टके्वारी ३·०७ आहे तर पहाणीमध्ये ४·४९ टके् आहे. लोकसंख्येत 
अवघ्या एक टक्ा जस्त्रया इंग्रजी भाजर्षक आहेत तर येिे ३·६५ टके् आढळतात. “इतर” भाजर्षकामंध्ये जवजवध 
भार्षाचंा समावशे होतो आजण त्या तर संख्येने १२·७८ आहेत. त्यातंील जनम्म्यातरी पहाणीखाली येऊन गेल्या 
आहेत. 
 

भारताच्या दुदैवाने धमावरून देशात कलह चालू होते व आहेतही. त्यातच जातीजातींतही वैमनस्य 
आहे. स्वातंत्र्य चळवळीच्या नेत्याचंी उमेद होती की स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर सवव भारतीय राष्ट्रीय झेंड्याखाली 
एक होतील. परंतु त्या आशा अजून सफल झाल्या नाहीत. 
 

त्यातल्या त्यात समाधानाची गोष्ट म्हणजे सध्याची माजहती गोळा करीत असताना व कचेऱ्यातूंन 
हहडत असताना दुपारच्या जेवणाच्या वळेी जभन्नभाजर्षक, जभन्नधमीय अशा भजगनींमध्ये अगदी खेळीमेळीचे 
वातावरण आढळून आले. 

 
ह्या प्रकरणात जदलेल्या माजहतीनुसार असे जदसून येते की स्त्रीला स्त्री म्हणून काही शारीजरक धोके 

असतात बाकी इतर पजरस्स्िती अनुकूल आहे. 
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प्रकरि २ रे 
णववाहणवषयक स्स्थती 

 
समाजशास्त्रज्ञ वसे्टरमाकव  जववाहाची पुढीलप्रमाणे व्याख्या कजरतात: “वशंवृद्धीपलीकडे कमीअजधक 

काल जटकणारा नरमादीचा समागम. ही जनसगाच्या भजूमकेवरून केलेली व्याख्या. सामाजजक दृष्ट्ट्या रूढी 
व कायद्याचं्या बंधनानंी युक्त स्त्रीपुरुर्षमीलन.” [वसे्टरमाकव , जद ओजरजजन ॲन्ड डेव्हलपमेंट ऑफ मॉरल आयजडयाज, व्हॉल्युम ⅱ 
पा. ३६४.] हहदू जववाह कायद्याप्रमाणे: “(१) हहदू जववाह हा वरवधूपैकी एकाच्या रूढीनुसार केलेल्या जवधींनी 
व समारंभानंी साजरा करता येतो. (२) ज्याचं्या रूढीमध्ये सप्तपदीचीं (अग्नीभोवती वर आजण वधू ह्यानंी 
जमळून सात पावले टाकावयाची असतात त्यास सप्तपदी म्हणतात) चाल आहे त्या जवधीत जेव्हा सातव े
पाऊल टाकले जाते तेव्हा तो जववाहजवधी पुरा होतो आजण परस्परानंा बधंनकारक असतो.” [मुल्ला, द हहदू लॉ, 
जवभाग ७, पा. ६३८.] अशा तऱ्हेने रूढी व कायद्यानंी जनयजंत्त केलेली जववाहससं्िा आजवर चालत आली आहे. 
प्रा. हॉबहाऊस म्हणतात: “जववाहसंस्िा ही सववत् आढळते. स्त्रीपुरुर्षसंबधं रूढीने जनयंजत्त केले नसाव ेहे 
असंभवनीय आहे.” [एल्. टी. हॉबहाऊस, मॉरलस् इन् एव्होल्युशन (१९५१), पा. १७८.] हे स्वाभाजवक सत्य आहे. कारण 
वशंसातत्य जटकजवण्याची आजण प्रजेची योग्य जोपासना करण्याची समाजाने खबरदारी घेतलीच पाजहजे. 
 

जनरजनराळ्या संस्कृतीमध्ये जववाहजवर्षयक रूढी, जनयम व बंधने ही वगेवगेळी असतात. भारतामध्ये 
वगेवगेळ्या धमांच्या प्रमाणगं्रिानुंसार वैवाजहक संबंध जनजित केलेले आहेत आजण त्याला व्यस्क्तगत कायदा 
म्हणतात. प्रस्तुत जठकाणी हहदू, जििन व मुसलमान रूढी व कायदे ह्याचंाच फक्त जवचार केला जाईल. 
कारण ह्या तीन धमांचे जमळून बहुसंख्य लोक आहेत. 
 

हहदू समाजाने जववाहसंस्िाजवर्षयक परंपरागत रूढी व कायद्यामंध्ये जवशरे्षतः स्वातंत्र्योत्तर काळात 
काही उल्लेखनीय असे महत्त्वाचे बदल केले आहेत. बौद्ध, जैन, हलगायत आजण शीख आदीकरून सवव 
हहदूना लाग ू होणारा असा १९५५ चा हहदू जववाहकायदा हा अगदी अजलकडील आहे. १९५५ पूवीही 
िोडेफार फरक करणारे कायदे पास झाले होते. परंतु १९५५ चा कायदा पूवीच्या कायद्यानंा रद्द करतो. 
जशवाय तो फार व्यापक आहे आजण तदनुसार जववाहाची नोंद करणे सक्तीचे आहे. वरवधूचे जकमान वय 
जनजित केले असून पजहल्या पत्नीच्या हयातीत दुसरी पत्नी करता येत नाही. जववाहजवच्छेदाची व 
पजतपत्नीला जवभक्त होण्याची तरतूद केलेली आहे. सगोत् व आंतजातीय जववाहानंा परवानगी जदल्यामुळे 
वधूवर पसंतीचे के्षत् अजधक झाले आहे. भारतातील बहुसंख्य म्हणजे ९०·६७ टके् लोकानंा हा कायदा लाग ू
होतो असे असूनही १९६७ च्या नोव्हेंबरमध्ये हहदू जववाह (ताजमलनाड दुरुस्ती) कायदा पास केला. त्या 
कायद्याने “नातेवाईक, जमत् अगर इतर मंडळी ह्याचं्या समोर कोणत्याही दोन स्त्री पूरुर्षानंी (अ) पती आजण 
पत्नी हे नाते जाहीर करून हकवा (ब) एकमेकाचं्या गळ्यातं हार अगर बोटात अंगठी घालून हकवा (क) 
‘ताली’ बाधूंन जववाह करता येतो.” प्रस्तुत कायद्यानुसार पुरोजहताच्या मंत्ाची जरुरी उरली नाही हकवा 
१९५५ च्या हहदू जववाह कायद्यानुसार नोंदणी करण्याची आवश्यकता नाहीं! [‘हहदू वुमन् ॲन्ड हर फ्यचूर‘ मधील 
पजरजशष्ट ड, पा. २८६.] 
 

जििन जमात ही बाटलेल्या हहदु व वन्य जमातींतून जनमाण झाली आहे. त्यापंकैी जे कॅिजलक 
आहेत ते पोपच्या आजे्ञनुसार वागतात. तर प्रॉटेस्टंट व इतर पंिीय त्याचंा जदवाणी कायदा प्रमाण मानतात. 
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भारतीय मुसलमानानंी आपल्या जववाहससं्िेत कोणताही बदल केला नाही. फक्त एकच अपवाद 
सागंता येईल. १९३९ चा मुसलमान जववाहजवच्छेद कायदा. ह्या जमातींतील काही जवजशष्ट चालीरीतींचा 
प्रसंगोजचत जवचार केला जाईल. 
 

जववाहादी सवव सामाजजक संस्िावंर आर्थिक व इतर घटनाचंा पजरणाम होत असतो. त्यातल्या त्यात 
स्त्रीच्या स्वतंत् व्यस्क्तमत्वाच्या उदयामुळे, जतच्या जवजवध कायामुळे–गृजहणी आजण कमवचारी, जशक्षणामुळे व 
नागजरकत्वामुळे येणारी जबाबदारी इत्यादी–जतचा दृजष्टकोन बदलला असून पजतपत्नी संबंधावरही पजरणाम 
झाला आहे. सध्याच्या पहाणीत घेतलेल्या जस्त्रयावंर व त्याचं्या वैवाजहक जीवनावर तसा पजरणाम झाला 
असल्यास नवल नाही. जववाहसंस्िेची झालेली उत्िातंी दशववनू सध्याच्या अगर आदशव जववाहसंबधंाजवर्षयी 
प्रा. हॉबहाऊस म्हणतात त्याप्रमाणे: “. . .  दोन स्वतंत् व जबाबदार व्यक्तींचे–परस्पराचें समानहक् मान्य 
करणाऱ्याचें–कोणत्याही ताजंत्क जवधींवर न आधारलेले तिाजप अत्यंत पजवत्, गाढ मीलन.” [एल्. टी. 
हॉबहाऊस, उपरोक्त गं्रि, पा. २३२.] अशी ही व्यापक स्वरूपाची भाजगदारी जकतपत दृढ झाली आहे आजण 
पजतपत्नीचे नाते जकतपत “पजवत्” राजहले आहे हे पहावयाचे आहे. 
 

नवव्या तक्त्यावरून सध्याच्या जपढीचा जववाहजवर्षयक दृष्टीकोन जदसून येतो. तो लक्ष वधूेन 
घेण्यासारखा आहे. पूवी व अगदी पजहल्या महायुद्धाच्या काळापयंत हहदू मुलींच्या बाबतीत लग्न हे 
आवश्यक समजले जाई. तिाजप ह्या सामान्य जनयमाला काही अपवाद आढळतात. बृहदारण्यक 
उपजनर्षदातंली गागी, महाभारतातील सुलभा, रामायणातील शबरी आजण तेराव्या शतकातील मुक्ताबाई 
ह्या सवव कुमाजरकाच होत्या. पण मुलीने लग्न करणे कसे िमप्राप्त होते हे प्रा. पा. वा. काणे ह्यानंी दाखवनू 
जदले आहे. “शल्यपवात (प्रकरण ५२) कुनीमागाच्या मुलीची  किा आहे. नारदमुनींनी अजववाजहत मुलीला 
स्वगव जमळत नाही असे साजंगतले तेव्हा जतने एका जदवसाकजरता का होईना, शृगंवतबरोबर लग्न केले आजण 
नंतर स्वगारोहण केले.” [डॉ. पा.ं वा. काणे, जहस्री ऑफ् धमवशास्त्र, खं. ⅱ, भा. ⅰ, पा. ४३६.] 
 

तक्ता ९ 

अजववाजहत जस्त्रयाचंी धमानुसार सखं्या, जववाह न करण्याची कारणे, आजण जववाह करावयाचा झाल्यास काही खास अटी 
      जववाह न करण्याची कारणे 

धमव गट संख्या अजववाजहत वाग्दत्त उरलेल्या इच्छा 
नाही 

कौटंुजबक 
जबाबदारी 

तत्त्व आर्थिक 
कारणे 
हंुडा 

वर जमळण्याची 
अशक्यता 

शारीजरक न 
जदलेली 

हहदू “अ” १,३८९ ५६५ २४ ५४१ १३४ ४४ ४९ ११ १७ ९ २३ 

  १००%   ३८·९% ९·४%       

 “ब” २५६ ५६  ५६ २      २ 

  १००%   २१·७%        

  १,६४६ ६२१ २४ ५९७ १३६ ४४ ४९ ११ १७ ९ २५ 

जििन “अ” ७९ ५० २ ४८ १५ ७ २  २ १ ३ 

मुसलमा
न 

“अ” ४५ ३३ २ ३१ २ १ १     

 “ब” २           
पारशी “अ” १५ १५  १५        
इतर  ६ २  २        

  १,७९३ ७२१ २८ ६९३ १५३ ५२ ५२ ११ १९ १० २८ 

 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 

तक्ता ९ (पुढे चालू) 

     अटी   

  उरलेल्या 
जववाहेच्छु 

अटी 
नसलेल्या 

अटी 
असलेल्या 

कमी दजाचा समान 
दजाचा 

उच्च 
दजाचा. 
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अटी 
  धनसचंय कल/ योग्य उत्तम     

  अवश्य अनावश्य उच्च/अजवभक्त व्यस्क्तमत्व शील नोकरीस/कामा
स परवानगी 

स्वधमीय 
स्वराष्ट्रीय 

कलेचा 
चहाता 

चागंला 
स्वभाव 
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अशी ही दीघवकालीन परंपरा असूनही १३८९ गट अ हहदू जस्त्रयातंील ५४१ हकवा ३८·९ टके् जस्त्रया 

प्रस्तुत पहाणीच्या वळेी अजववाजहत आढळून आल्या. त्याचें मध्यम (mean) वय २६·८ वर्ष े आहे. गट ब 
मधील ५६ अगर २१·७ टके् अजववाजहत असून मध्यम वय २३·७७ आहे. 
 

मध्यम वयाचं्या ह्या आकड्यावंरून जववाहाचे वयोमान नक्ीच वाढलेले जदसून येते! जशवाय ५४१ 
(५६५ अजववाजहत–२४ वाग्दत्त=५४१) पैकी १३४ म्हणजे ९·४ टके् जस्त्रयानंा लग्नच करावयाचे नाहीं! 
अजववाजहताचें ३८·९ टके् हे प्रमाण १९४३-४५ मध्ये केलेल्या पहाणीतील १३ टक्क्यापेंक्षा अजधक आहे. हा 
उच्च जशक्षणाचा आजण आर्थिक स्वतंत्तेचा पजरपाक असावा का? का वरपसंतीचे के्षत् जदवसेंजदवस ह्या वगात 
तंग होऊ लागले आहे म्हणून? ह्यापेक्षाही काही सखोल कारणे जबाबदार असावीत कीं ज्याकजरता 
वैवाजहक सुख त्या नाकारीत असाव्या? का त्यानंा कुमाजरकेचे जीवन घालजवणे भाग पडत आहे? 
 

जशक्षण व तदनुर्षंगाने आर्थिक दृष्ट्ट्या स्वतंत् होण्याची जमळालेली संधी तसेच व्यवसायाबद्दल 
वाटणारी कळकळ ह्या कारणानंी काही अंशी आधुजनक मुली अजववाजहत रहाण्यास उदु्यक्त होतात. ब गटात 
कमी टके्–२१·७–अजववाजहत मुली आढळून आल्या. ह्यावरून वरील कारण सयुस्क्तक वाटते. तिाजप 
जनजितपणे कोणते घटक कारणीभतू होत असाव ेहे शोधून काढण्याकजरता, “जववाहाचा संभव नाही, कारण 
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(अ) कौटंुजबक जबाबदाऱ्या, (ब) योग्य वराचा अभाव, (क) आर्थिक कारणे हकवा (ड) तत्त्वासाठी?” असे 
प्रश्न जवचाजरले होते आजण त्याना पुढील उत्तरे जमळाली: 
 

जववाह करण्याची इच्छा नसलेल्या १५३ जस्त्रयापंैकी २८ जणींनी कारणे जदली नाहीत. दहा जणींच्या 
पैकी काहींच्या आड शरीरसौष्ठवाचा अभाव तर काहींचे वय बरेच झाले आहे. जशवाय ५२ जणींना तत्त्वासाठी 
कुमाजरका रहावयाचे आहे. ह्यामंध्ये पाच जणी जैनधमीय आहेत. जवरक्त जीवन घालजवण्याचा ह्या धमाचा 
जवशरे्ष कटाक्ष आहे. तसेच काही डॉक्टरस् व व्यावसायजप्रय मजहलाचंी कौटंुजबक जबाबदारी स्वीकारण्याची 
तयारी नाही. 
 

एकशचेौतीस अजववाजहतापंकैी जेव्हा दुसऱ्या ५२, अगर ३८ टके् जस्त्रयाचंी जववाह न करण्याची 
कारणे लक्षात घेतल्यास त्याचें साजभमान कौतुक करावसेे वाटते. वडील मुलगा ज्याप्रमाणे जपता गेल्यास 
अगर सेवाजनवृत्त झाल्यास सवव कुटंुबाचे पोर्षण, लहान भावडंाचें जशक्षण वगैरे आर्थिक जबाबदारी उचलतो 
त्याप्रमाणे ह्या बावन्न जणींनी कुटंुबाची जबाबदारी उचलली आहे. सध्याच्या वाढत्या महागाईच्या जदवसातं 
मध्यमवगीय लोकानंा वृध्दापकाळाची फारशी तरतूद करता येत नाही. जवशरे्ष हे की आपल्या मुलानंा उच्च 
जशक्षण देण्याची त्याचंी महत्त्वाकाकं्षा असते. कारण बौजद्धक व्यवसाय िोडे आजण त्यातं वाढती तीव्र चुरस. 
जर मुलगा अगर मुलगी ह्यापंैकी एकालाच उच्च जशक्षण देता येईल असा पेच आईबापानंा पडला तर बहुधा 
मुलाच्या जशक्षणासाठी मुलीचे जशक्षण बाजूला टाकले जाते. अशा पजरस्स्ितीत कुटंुबाच्या मदतीला मुली 
धावनू जातात. अिाजवनाची जमळेल ती संधी साधून भावडंाचं्या जशक्षणाला मदत करून आईवजडलानंा 
काळजीतून सोडजवतात. दरम्यान काही वर्ष े लोटतात व जववाहाचा काल आजण संधी जनसटून जाते. 
अिातच त्यानंा एकाकी जीवन घालजवण्याची पाळी येते. उतार वयात त्याचं्याकडे दुलवक्ष होते आजण त्यानंा 
एकएकटे वाटत असते. ह्यातून काही शोकाजंतका जनमाण झाल्यास नवल नाही. अशी दोन उदाहरणे 
आढळून आली. अ गटातील एका ४३ वर्ष ेवयाच्या प्रौढ स्त्रीने आपली कहाणी साजंगतली. वडील लौकरच 
वारले. तेव्हा ह्या बाईने आपल्या भावाच्या जशक्षणासाठी नोकरी करून पैसा जमळजवला. त्याचे आता लग्न 
झाले असून संसाराचा गाडा सुरळीतपणे चालत आहे. पण ह्या बाईच्या जीवनात पोकळी जनमाण झाली 
आहे. ही पोकळी जकतपत भरून काढता येईल ह्याची शकंा आहे. लेजखकेला तरी त्यातून काही मागव 
दाखजवणे अशक्य होते. दुसरे उदाहरण ब गटातील ४२ वर्ष ेवयाच्या एका प्रौढ कुमाजरकेचे आहे. त्यातील 
खेदाची बाजू म्हणजे अशी की ह्या दोघीजणींनी आपणास ‘जववाहाची इच्छा आहे’ असे नमूद केले आहे! 
सक्तीने कौमायव लादलेल्याचें हे नमुने आहेत! अ गटातील अजववाजहतानंा बाहेरील कामाचा जवरंगुळा आजण 
आर्थिक स्वातंत्र्याचे समाधान तरी असते. पण ब गटातील कुमाजरकानंा तेही नसते. 
 

तीस जणींनी योग्य वर जमळत नाही हे कारण साजंगतले आहे तर अकरा जणींनी हंुडा आदीकरून 
आर्थिक कारणे पुढे माडंली आहेत. काहींनी एकापेक्षा अजधक कारणे साजंगतली आहेत; त्याचंा जवचार पुढे 
करण्यात येईल. 
 

एकंदरीत अ गटात हहदू जस्त्रयाचंी संख्या १३९१ व ब गटात २५७ आहे. त्यातंील अनुिमे ५४१ व ५६ 
अजववाजहत. त्यापंैकी ४०७ हकवा २९ टके् व ५६ हकवा २१ टके् अजववाजहतानंा जववाह करण्याची इच्छा आहे. 
ही इच्छा स्वाभाजवक असली तरी २३ टके् मुलींना कोणतीही लग्नसंबधंी अट घालण्याची इच्छा नाही. 
मध्यमवगातील जशजक्षत कुमाजरका ह्या महत्त्वाच्या बाबतीत कशा असहाय आहेत हे नाही का यावरून जदसून 
येत? मात् हा लग्नाचा जवर्षय काढल्यावर एक प्रकारचे आनंदी वातावरण जनमाण होई. सहजच आहे ते. 
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जववाह होणार ही नुस्ती कल्पानाच त्यानंा सुखद वाटे. मात् वरपसंतीच्या आपण काही अटी घालाव्या हे 
जनरुपयोगी आहे असा त्याचंा रोख होता. जववाह जमजवण्याचे काम वडील मंडळी करतात आजण त्यात जात, 
पजत्का, घराणे आजण मुख्य म्हणज हंुडा ह्या गोष्टींना महत्त्व असते. जबचाऱ्या मुलीला ह्यात कुठे फारसा वाव 
असणार? मुसलमान मुलींची काय स्स्िती असते हे आपण आधीच जवचारात घेतले आहे. गुजरात 
जवद्यापीठातील मानसशास्त्राचे प्राध्यापक एच्. डी. रदामींनी १७४४ कॉलेजातंील जवद्यार्थ्यांच्या मुलाखती 
घेतल्या. त्यातं ३८० मुली होत्या. रदामींनी काढलेल्या जनष्ट्कर्षानुसार बहुतेक मुली आपल्या वरपसंतीच्या 
बाबतीत काही करू शकत नाहीत, पालक ठरवतील ते त्यानंा मान्य कराव ेलागते, असा प्रा. रदामी ह्यानंी 
जनष्ट्कर्षव काढला आहे. 
 

हहदंूच्या बाबतीत अजून जातीतल्या जातीतच कसे जववाह होतात हे मागल्याच प्रकरणात दाखवनू 
जदले आहे. एकंदरीत जववाहाच्या संख्येपैकी केवळ २·२२ टके् जववाह आंतजातीय झालेले आढळले. पुणे 
जजल्ह्यातील ७,४३० जववाहाचंी पहाणी १९५५-५६ मध्ये करण्यात आली होती. त्यात असे जदसून आले की 
“पोटजात, जात व धमव ह्याचं्याबाहेर अवघे ४·३ टके् जववाह झाले होते. त्यापंैकी २·३ आंतजातीय व २ टके् 
आंतधवमीय होते.” [पी. के. मोकाशी, सम् सोशल आस्पेक्टस् ऑफ् मॅरेज्–पूना जडस्रीक्ट (१९५५-५६), पा. १४०.] 
 

आपल्या जातीतच मुलीला देण्याच्या आग्रहाव्यजतजरस्क्त मुलामलींच्या पजत्का जमण्याचाही 
पालकाचंा आग्रह असतो. 
 

आयुष्ट्याचा जोडीदार चागंल्या सुसंस्कृत घराण्यातला असावा ह्या मुद्याकडे लक्ष देणे अवश्य आहे. 
आनुवजंशकतेला जकतपत महत्त्व आहे ह्याबद्दल समाजतज्ञाचें एकमत नाही. हहदू धमवशासे्त्र मात् कुळाला 
अग्रस्िान देतात. त्याच्या खालोखाल व्यक्तीचे शील. कुलशीलाचा परस्परसंबधं काय आहे ह्याबद्दल 
मानसशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ फुस्टर म्हणतात, “कुटंुबातच ससं्कृतीचे धडे जदले जातात. ह्यामुळे आजण 
माताजपता व मुले ह्याचं्यातील परस्पर नात्यामुळे व्यस्क्तमत्वाच्या जवकासाचा प्रमुख सामाजजक घटक म्हणजे 
कुटंुबच होय.” [जे. एम्. फुस्टर, एस्. जे. सायकॉलॉजजकल ् कौन्सेहलग इन् इंजडया (१९६४), पा. १२१.] ‘जेनेजटक्स ॲण्ड 
एन्व्हायरन्मेंटल ्फॅक्टरस् इन ह्यमून ॲजबजलटी’ ह्या जवर्षयावर १९६५ मध्ये युजनव्हर्थसटी कॉलेज लंडन, येिे 
भरलेल्या पजरसंवादातून जब्रजटश शास्त्राज्ञानंी पुढील जनष्ट्कर्षव काढला: “जनरजनराळ्या सामाजजक वगांत 
असलेला बुजद्धमते्ततील फरकसुद्धा काही अशंी आनुवजंशक असतो असे म्हटले जाते.” [सायन्स जरपोटवर, मे १९६६, 

पा. २२४. ] जर आनुवजंशकतेचा घटक भावी अपत्यावर पजरणामकारक ठरत असेल तर जववाह जमजवताना 
अगर वरवधू पसंत करताना त्याचं्या कुळाला योग्य ते महत्त्व देण्यात याव.े प्रस्तुत पहाणीमध्ये फक्त नऊ 
मुलींनी “कुलीन व मान्य घराण्यातला” मुलगा पसंत करावा अशी अट घातली आहे. 
 

जववाह होण्यास हंुडा हा अजूनही एक प्रचंड अडिळा आहे असे जदसून येते आजण तेही हहदू 
मुलींच्याच बाबतीत नसून जििन समाजातील मुलींनाही ती पद्धत आड येते. ऐजतहाजसक दृष्ट्ट्या पहाता 
आजदवासी समाजात हंुडा देण्याची पद्धत नव्हती. कुटंुब सघंजटत होऊ लागले आजण कुटंुबाला आपली 
खाजगी मालमत्ता राखून ठेवता येऊ लागली, तेव्हापासून जनरजनराळ्या समाजातं ह्या पद्धतीचा स्वतंत्पणे 
उदय झाला. वरवधूला उभय पक्षाकंडून भेटी देण्याची पद्धत होती. आयव लोक वस्तंूची भेट देत असत. 
मुलीजवर्षयी स्वाभाजवक वाटणारे पे्रम ह्या भेटीतून व्यक्त होई. झालाच तर अडीअडचणीला त्या वस्तंूचा 
जतला उपयोग व्हावा हाही हेतू असे. ग्रीक व रोमन लोकसुद्धा हंुडा देत असत आजण रोमन कायद्यात असे 
म्हटले आहे की पजतजनधनानंतर जवधवलेा हंुडा परत देण्यात यावा. “बायबलमध्येही अशाच अिाने सूजचत 
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केले आहे. पण हकग जेम्सने जदलेल्या आवृत्तीमध्ये कन्यामूल्य ह्या अिाने हा शब्द वापरला आहे.” 
[एन्साय्क्लोजपडीया ऑफ् सोशल सायन्सेस् (१९५४), व्हॉल्युम ‘डावरी’, पा. २३१.] य.ू एस्. व य.ू के. मध्ये हा शब्द ‘डॉवर’ 
म्हणून प्रचजलत होता. इंग्लंडमध्ये समाजाच्या वरच्या वगात हंुड्याची उघड चचा करणे असभ्य समजले 
जाई. [एन्साय्क्लोजपडीया ऑफ् सोशल सायन्सेस् (१९५४), व्हॉल्युम ‘डावरी’, पा. २३१.] मुसलमानाचं्याजवर्षयी श्री. जसजद्दक 
म्हणतात: “जववाहानंतर पत्नीचे आर्थिक स्िान सुरजक्षत ठेवण्याच्या दृष्टीने पतीने पत्नीला योग्य रक्म द्यावी 
असा इस्लाम धमाने कायदाच केला आहे. ही रक्म जकती असावी हे उभय पक्षातं करार होत असताना 
ठरजवले जाते.” [एम्. एम्. जसजद्दक्, वुइमेन इन् इस्लाम्, पा. ५३.] 
 

मूळ हेतंूचा जवपयास होऊन आज भारतीयामंध्ये हंुड्याने राक्षसी स्वरूप धारण केले आहे. सामान्य 
हहदंूना जातीय भावनेमुळे वरवधूपसंतीचे के्षत् आधीच मयाजदत असते. त्यात ही हंुडा पद्धत! तरी बरे, 
स्वातंत्र्योत्तर काळात जस्त्रयामंध्ये जशक्षणाची वाढ झाली आहे, त्याचें स्िान उंचावले आहे. जशवाय हहदू वारसा 
कायद्याने (१९५६) त्यानंा जादा वारसा हक् जमळाले आहेत. सवांत कळस म्हणजे १९६१ साली हंुडा 
प्रजतबधंक कायद्याने हंुडा देणे घेणे हा गुन्हा ठरजवला आहे, तरीसुद्धा सदरहू पहाणीनुसार हहदंूतच नव्हे तर 
केरळ जििनामंध्येही ही पद्धत जचकटून राजहली आहे! 
 

प्रश्नपजत्केत हंुड्याजवर्षयी प्रश्न जवचारला नव्हता. तरीसुद्धा स्वतःहून अकराजणींनी हंुडा हेच लग्न 
न जमण्याचे कारण साजंगतले. कोणतीही व्यक्ती आपणच सागंवयास लागते तेव्हा ती गोष्ट जतच्या मनाला 
जकती डाचत असावी हे उघड जदसून येते. गट अ मधील अजववाजहताचें २६·८ मध्यम वय व ब गटातील 
मुलींचे २३ हे मध्यम वय, आजण जववाहाच्या मागातील अडिळे ह्यावर झालेल्या चचेतून वरील 
अकराजणींच्या जवधानाला पषु्टीच जमळते. जजतका मुलगा अजधक जशकलेला व हुदे्ददार आजण मुलगी जजतकी 
जदसण्यात कमी आकर्षवक, जततकी हंुड्याची रक्म अजधक. काही अपवाद सोडल्यास हीच सववत् रीत 
आढळते. काही सुजशजक्षत व उदार मनाचे तरुण आपल्या वजडलाचंा जवरोध सहन करतात व हंुडा घेत 
नाहीत. वळेेला मनपसंत मुलीबरोबर स्वतःच लग्न जमजवतात व करतातही. पण असे तरुण जवरळाच. 
सामान्यतः पुरुर्षवगाने ह्या पद्धतीला कवटाळून धरले आहे. 
 

हहदुस्िानच्या झालेल्या फाळणीमुळे आपली हजारो वर्षांची भमूी मालमते्तसह सोडून भारताकडे 
अनेक हसधी कुटंुबानंा धाव घ्यावी लागली ही इजतहासात नोंद होऊन गेलेली घटना आहे. ते भारतात 
जवखुरलेले असले तरी आपले वैजशष्ट्ट्य राखून ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. ह्याची कारणे पुढीलप्रमाणे 
देता येतील: “.  .  . नगरे व उपनगरे ह्यातूंन हसध्याचं्या झालेल्या वसाहतींमध्ये आपले परंपरागत जीवन ते 
घालव ूशकत आहेत हे पजहले कारण. दुसरे कारण त्याचंी हसधी भार्षा आजण जतसरे म्हणजे सद्यः जपढीवर 
असलेला परंपरेचा प्रभाव. ही जपढी अजून नष्ट झालेली नाही.” [य.ू टी. ठाकूर, हसधी कल्चर (१९५९), पा. १९९.] अशा 
तऱ्हेने त्याचं्या समाजरचनेला पूवी केव्हाही न बसलेल्या धक्क्यातून ते सहीसलामत बचावले आहेत. 
जसध्याचं्या समाजात “जातीतच जववाह करण्याची पद्धत रूढ आहे” [य.ू टी. ठाकूर, हसधी कल्चर (१९५९), पा. ९४.] 
भरीला हंुडा घेण्याची चाल असून हंुड्याची रक्म वाढत चालली आहे. जवळ जवळ सववच हसधी मुलींनी–
एकंदरीने एकोणसत्तर–ह्या वस्तुस्स्ितीचा उल्लखे केला. दलालीच्या अपेके्षने मध्यस्िी लग्ने जमजवतात. 
कमीत कमी रु २००० पासून पुढे ही रक्म जकती वाढेल ह्याचा नेम नाही. तोंडी जनवदेन केलेल्या ह्या 
हकीगतीला डॉ. ठाकूर ह्यानंी पुष्टी जदली आहे. “.  .  .  हंुड्याची रक्म म्हणजे एक पैशाचाच व्यवहार असून 
त्या रक्मेच्या अनुर्षंगाने सामाजजक स्िान जनजित ठरते.” [य.ू टी. ठाकूर, हसधी कल्चर (१९५९), पा. ९३.] हंुड्याच्या 
चालीच्या अनुर्षंगाने हहदंुव्यजतजरक्त इतर समाजातंील मुलींची उदाहरणे पाहू. 
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पािात्य समाजात पुरुर्षापेंक्षा जस्त्रयाचंी संख्या अजधक असल्यामुळे तेिे कुमाजरका जास्त संख्येने 
असण्याचे एक कारण असाव.े पण अजखल भारतासंबधंाने तसे म्हणता येणार नाही आजण महाराष्ट्राबद्दल 
[तक्ता ३ पहा.] तर तशी शक्यताच नाही. केरळराज्याची मात् उलट पजरस्स्िती आहे. तेिे दर हजारी 
पुरुर्षामंागे बावीस जस्त्रया जास्त आहेत. [तक्ता ३ पहा.] आजण “त्या लोकाचंी अजधक देशातंरगजतक्षमता” लक्षात 
घेता पजरचाजरकेचा व्यवसाय करणाऱ्या अनेक केरळातील जस्त्रया प्रस्तुत पहाणी करीत असताना लेजखकेला 
आढळल्या असल्यास नवल नाही. बहुतेकजणी जििन आहेत. त्यातंील कहीजणींची एकत् बैठक घेऊन 
चचा केली असता त्यानंी साजंगतले की त्याचं्या समाजात जातीव्यवस्िा आहे, जातीतच लग्न करण्याची 
पद्धत आहे आजण रोख रक्म देऊनही वर दाजगन्याचं्या रूपात हंुडा द्यावा लागतो. म्हणूनच त्या महाराष्ट्रात 
आल्या. आपल्या पगारातंील एकही पैसा खचव न करता त्या सवव पैसे केरळमधील आपल्या आईवजडलाकंडे 
पाठवनू देतात हे त्यानंा भरू्षणावह आहे. अशा तऱ्हेने जपानी भजगनींप्रमाणे ह्या केरळ भजगनी आपल्या 
हंुड्याची तरतूद करीत असतात. [टी. व्ही. स्वामीनािन्, जद फायनॅस्न्शयल एक्सपे्रस, २० जून १९६६.] 
 

हंुड्याच्या रूपाने जववाहाच्या मागात येणारा प्रचडं अडिळा ‘जववाहेच्छु’ अशा ५४६ मुलींचा जवचार 
केला असता प्रामुख्याने लक्षात येतो. त्यातंील चौदा जणींनी साजंगतले की “हंुडा घेण्याची चाल नसती तर 
एव्हाना आमची लग्ने होऊन गेली असती.” 
 

ह्या कुमाजरकानंी जववाहाकजरता स्वतःच्या म्हणून ज्या अटी साजंगतल्या आहेत त्यानंा त्याचं्या 
इच्छेपलीकडे अजधक महत्त्व नाही! फक्त वरील माजहतीवरून त्याचं्या मनाचा कल तेवढा लक्षात येतो. ५४१ 
कुमाजरकापंकैी १०८ हकवा २० टके् मुलींनी “आमची काहीच अट नाही” असे साजंगतले. सातजणी 
जववाहाच्या बाबतीत इतक्या अगजतक आढळल्या की वयाने, जशक्षणाने वगैरे आमच्यापेक्षा कमी दजाचा वर 
असला तरी चालेल असे म्हणाल्या! उलटपक्षी ७२ टके् कुमाजरकानंी आपल्यापेक्षा वय, जशक्षण, उत्पन्न वगैरे 
बाबतींत वरचढ असाच मुलगा पाजहजे म्हणून जलहून जदले आहे. त्यातल्या त्यात ह्या मुलींनी िोडा फरक 
केला आहे. वयाने व जशक्षणाने तो जास्त असावा इतकेच नव्हे तर ९० जणींनी आपल्यापेक्षा मुलाचे उत्पन्न वा 
पगार अजधक असावा व त्याच्याजवळ िोडी पुंजीही असावी असे साजंगतले. तेवीस कुमाजरकानंा ही 
उत्पन्नाची अट आवश्यक वाटत नाही. बासष्ट मुलींना आकर्षवक व्यस्क्तमत्व असलेला वर हवा तर ५२ 
जणींनी चागंल्या शीलावर जोर जदला आहे. येवढ्ा अल्पसंख्याकं मुलींनीच चागंल्या वतवनाची-स्वभावाची 
अट घालावी ह्याबद्दल िोडे सखेदाियव वाटते! सहाजणींचे असे म्हणणे पडले की आमच्या भावी पतींनी 
आम्हाला नोकरी चालू ठेवण्याची परवानगी द्यावी. ह्याच्या उलट हा नोकरी चालू ठेवण्याचा प्रश्न 
काहीजणींनी आपले भावी यजमान व त्याचें कुटंुब ह्यावंर सोपजवला आहे. अशा तऱ्हेने ह्या ‘जववाहेच्छु’ 
कुमाजरका आपल्या वराची पसंती करू इस्च्छतात. पण त्याचं्या हातातं सद्यःपजरस्स्ितीत ते जकतपत आहे 
बरे? 
 

अजववाजहताचं्या पसंतीचा येिवर जवचार केल्यानंतर ज्याचें जववाह स्वपसंतीनुसार झाले आहेत 
त्यानंी आपली पसंती कोणत्या भजूमकेवरून केली हे पाहणे योग्य ठरेल. त्याचबरोबर जववाजहत जस्त्रयाचं्या 
वैवाजहक जीवनाच्या इतर अंगाचंा जवचार करणे समपवक ठरेल. तक्ता १० मध्ये धमाप्रमाणे जववाजहताचंी 
वगववारी केली असून त्याचें जववाहसमयी असलेले मध्यम वय, वैवाजहक जीवनातील कालाची सरासरी, 
जववाहाचा प्रकार आजण पजतपत्नीसंबधं जदलेले आहेत. 
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ह्या तक्त्याच्या जनरीक्षणानंतर पुढील गोष्टी लक्षात येतात : नमुन्यादाखल घेतलेल्या सवव जस्त्रयापंैकी 
५९·८९ टके् जववाजहत आहेत. १९६१ च्या खानेसुमारीनुसार २० ते २४ च्या वयोमान गटात–नमुन्यातील 
जववाजहताचें मध्यम वय जततकेच आहे–महाराष्ट्रामध्ये ७७ टके् जववाजहत जस्त्रया आढळतात. अ गटातील 
१,३६८ हहदू जस्त्रयापंकैी ८२४ हकवा ६० टके् जववाजहत आहेत. तर हेच प्रमाण ब गटात ७८ टके् आढळते. हे 
प्रमाण ब गटात अजधक असण्याचे कारण त्यात अिाजवन न करणाऱ्या व वृद्ध जस्त्रयाही आहेत. ब गटात 
सवांत अजधक वय ८२ वर्षांचे आढळले. त्याचप्रमाणे अठरा वर्षांवरील सवव जस्त्रया त्यात घेतल्या आहेत. 
जििन जववाजहत जस्त्रयाचें अ गटात ३६ टके् प्रमाण आहे तर मुसलमान जस्त्रयाचें प्रमाण २६ टके् आहे. उच्च 
जशक्षण घेऊन अिाजवन करणाऱ्या मुसलमान जस्त्रया फक्त ४६ असल्यामुळे हे प्रमाण इतके कमी असाव.े 
“एकंदरीत इस्लामी जीवनपद्धत अशी आहे की स्त्रीचे मुख्य कायवके्षत् घरापुरते मयाजदत असाव.े” [एम्. एम्. 
जसजद्दक, उपरोक्त गं्रि, पा. १०२.] 
 

पहाणीतील सवव जमातींच्या जववाजहत जस्त्रयाचें जववाहाच्या वळेी मध्यम वय २२·१७ इतके होते. 
सोलापूर येिील एका बाईचे लग्न कमीतकमी जतसऱ्या वर्षी झाले असून जास्तीतजास्त एकोणचाळीसाव्या 
वर्षी मुबंईच्या एका स्त्रीने लग्न केले होते. जमातीनुसार पाजहले असता जििनातं सवांत अजधक २७·९३, 
त्याच्या खालोखाल मुसलमान स्त्रीचे २४·०८ (अ) व १९·५ (ब) सापडले. हहदू अ गटातील स्त्रीचे २२·७४ व 
ब गटात १८·८३ आढळून आले. ह्या सवव आकड्यावंरून मध्यमवगीय स्त्रीचे व त्यातल्या त्यात जमळजवत्या 
स्त्रीचे वयोमान वाढले आहे. वीस वर्षांपूवीच्या हहदू जस्त्रयाचं्या केलेल्या पहाणीनुसार ते २१ वर्ष ेहोते. [हहदू वुमन् 
ॲन्ड हर ्फ्यूचर, तक्ता ५, पा. २८२.] लग्नाच्या वळेी मुली वयात आलेल्या असल्यामुळे जववाहपूती ताबडतोब होते. 
 

वरील चचेवरून शारीजरक, मानजसक व सामाजजक दृष्ट्ट्या मुलामलींचे कोणते वय जववाहासाठी 
योग्य समजाव?े जनसगाच्या आदेशानुसार वयात आल्याबरोबर स्त्रीपुरुर्ष संयोग व्हावा. परंतु त्या वयापयंत 
भावी जपढीची योग्य जोपासना करण्याइतपत उभयताचंी शारीजरक व मानजसक वाढ झालेली नसते. जशवाय 
पाजिमात्य व पौवात्य देशातंीलही जशजक्षत वगात असा सववसंमत प्रघात आहे की नव्या कुटंुबाच्या आर्थिक 
पोर्षणाची पात्ता आल्याजशवाय पुरुर्षाने लग्न करू नये. तसेच भावी जपढीचे कल्याण होण्याच्या दृष्टीने प्रा. 
घुये म्हणतात, “मुलाचें योग्य संगोपन, जशक्षण आजण समाजरचनेमध्ये योग्य स्िान जमळण्याकजरता  .  .  .  
मातेच्या व बालकाचं्या प्रकृतीमानानुसार दापंत्याच्या पूवाधात अपत्याचंा जन्म व्हावा  .  .  .  ह्याचाच अिव 
असा की मुलाचे जववाहसमयी वय पंचवीसपेक्षा अजधक नसाव.े आजण ज्याअिी पुरुर्षाचं्या मानाने जस्त्रयाचंी 
शारीजरक व मानजसक वाढ तीनचार वर्षांनी अगोदर होत असते त्याअिी मुलीचे जास्तीतजास्त जववाहाचे 
वय बावीस वर्षांपेक्षा अजधक नसाव.े” [जी. एस्. घुये, ॲन्रोपो-सोशलॉजजकल पेपरस् [जद एज् ॲट् मॅरेज्, १९३५), पा. ६६-६७.] 
 

सप्टेंबर १९६७ मध्ये मंुबई दजक्षण जवभाग स्त्री संयुक्त सजमतीने डॉक्टर, वकील, धमवशास्त्रज्ञ, 
समाजसेवक, समाजशास्त्रज्ञ, मानवजवज्ञानतज्ञ वगैरेंचा एक पजरसंवाद घडवनू आणला होता. त्यात असा 
ठराव पास झाला की जववाहाचे मुलीचे वय अठरा वर्षांपयंत वाढवाव.े काही जदवसानंी प्रस्तुत लेजखकेने 
त्यातील सुजवख्यात स्त्रीरोगजचजकत्सकाचंी भेट घेतली व काही मुद्याचंा खुलासा करून घेतला. ते म्हणाले, 
“बारा ते चौदा वर्षांच्या आतबाहेर रजोदशवनाची सुरुवात होते. नंतर पंधरा वयोमानापयंत पाळीपाळीने 
जवटाळ जाऊ लागतो. परंतु अठराव्या वर्षी बीजोद भव होऊ लागतो तेव्हाच ती खरी वयात येते. तत्पूवी 
गभवधारणा होण्याचा संभव असतो पण प्रसूती कठीण होते, जन्मतः मृत बालकाचें प्रमाण अजधक असते, 
बालकाची वाढही अपुरी असते आजण मातेची मानजसक वाढ झालेली नसल्यामुळे प्रसूतीसमयी त्ास होतो. 
दुसरे टोक म्हणजे २५. चोवीसच्या पुढे जसजसे वय पुढे जाते तसतसे पजहले बाळंतपण जड जाते. म्हणूनच 
१८ ते २४ हा पजहल्या व नंतरच्या प्रसूतीच्या दृष्टीने योग्य काळ होय.” 
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१९३१ पयवत हहदुस्िानात सरास बालजववाहाची प्रिा होती. परंतु ह्या प्रिेच्या दुष्ट्पजरणामाकंडे 
समाजसुधारकाचें लक्ष केव्हाच गेले होते. १९०० मध्ये अजखल भारतीय सामाजजक पजरर्षदेने नमूद केले की, 
“मुलीचे जववाहाचे वय १२ ते १४ व मुलाचे १५ ते २१ पयवत वर नेल्याजशवाय बरीचशी सुधारणा होणार नाही 
हे उघड आहे.” अशा ह्या सतत मागणीमुळे व अजखल भारतीय मजहला पजरर्षदेच्या प्रयत्नानंी १९२९ मध्ये 
बालजववाह प्रजतबंधक कायदा पास करण्यात आला. ह्या कायद्याची अंमलबजावणी १९३१ पासून सुरू झाली 
व १९३८ मध्ये त्यात िोडी सुधारणा करण्यात आली. ह्या कायद्यानुसार १४ वर्षांच्या खालील मुलीचे व १८ 
वर्षांखालील मुलाचे लग्न करणे हा गुन्हा ठरतो. १९५५ च्या हहदू जववाह कायद्याने मुलीचे वय १५ व मुलाचे 
वय १८ ठरजवले. स्पेशल मरेॅज कायद्यानुसार अनुिमे १८ व २१ आहे; पारशी जववाह कायद्याप्रमाणे 
वधूवराचे वय २१ वर्षांपेक्षा कमी असल्यास पालकाचंी संमती अवश्य असते. मुसलमानाचं्या बाबतीत: 
“वयात येण्यापूवी आपल्या मुलीचे लग्न पालकाला करवनू देण्याचा अजधकार आहे. परंतु अशा पजरस्स्ितीत 
आपल्या जहताच्या व कल्याणाच्या दृष्टीने आपला जोडीदार अयोग्य आहे असे वयात आल्यावर जतला 
वाटल्यास जववाह रद्द करून घेतो येतो.” [ज्योती जत्भवुन, लॉ जरलेहटग टु वुइमेन् इन् इंजडया (१९६५), पा. १२.] हे झाले 
कायद्याच्या दृष्टीने. प्रत्यक्ष वस्तुस्स्िती जभन्न आहे हे अगोदरच स्पष्ट केले आहे. तरीसुद्धा १९६१ च्या 
खानेसुमारीतील माजहती तक्ता ११ मध्ये जदली आहे. 
 

तक्ता १० 

धमाप्रमाणे, जववाजहत जस्त्रया, त्यांचे जववाहसमयीचे मध्यम वय, वैवाजहक जीवनाची सरासरी कालमयादा, जववाहाचे प्रकार आजण पजतपत्नीसंबंध 

धमव गट एकंदरीत 
संख्या 

जववाजहतांची  
संख्या 

जववाहसमयीचे 
मध्यम  
वय 

वैवाजहक 
जीवनाची 
सरासरी 

कालमयादा 

जमजवलेले जववाह पजरपत्नी संबंध 

संख्या व 
टके्वारी 

जस्त्रयांची 
अनुमती 

पूणवपणे 
समाधानकारक 

काही अंशी 
समाधान-

कारक 

असमा- 
धानकार-

क 

उत्तरे 
जदली 
नाहीत 

हो नाही     

हहदू अ १,३६८ ८२४ २२·७४ १०·४ ६७० ६२९ ४१     

  १००% ६४%   ५२% ४८% ३·१३     

   १००%   ८१%       

      १००% ९३·५% ६·५%     

 ब २५६ 
१००% 

२०१ 
७८% 

१८·८३ १७·२ १८६ 
७३% 

१८६ 
७३% 

-     

जििन  ७९ २९ २७·९३ १०·४ २२ २२ -     

  १००% ३६%   २७% २७%      

मुसलमान अ ४५ 
१००% 

१२ 
२६·६% 

२४·०८ १०·४ १० 
२२·५% 

१० 
२२·५% 

-     

 ब २ २ १९·५० १७·०२ २  २     

इतर  ४३ ४ २५·०० १०·४ ३ ३ -     

  १००% ९·९%          

  १,७९३ १,०७२ २२·१७ ११·६५ ८९३ ८५० ४३ ७८६ २७ ३० ५० 

  १००% ६०%   ५०% ४८% २%     

   १००%   ८३%       

      १००% ९५%  ८३·९% ३·१% ३·३% ६·९% 
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तक्ता १० 

  पसंतीची भूजमका पजतपत्नीसंबंध समाधानकारक 

   पसंती जववाह पजरचय पे्रम स्वभाव जशक्षण मैत्ी व्यस्क्तमत्त्व शील जदले 
नाही 

पूणवपणे काही 
अंशी 

नाहीत 

आईवजडलाचंी 
अनुमती 

   हो नाही बालप-
णापासून 

कॉले-
जात 

कचेरीत नातेवाई-
कामाफव त 

          

  संख्या                 
हहदू अ १५४   ३ १७ १५ ६ २७ ९ १० ५ ६ १५ ४६ १४७ ४ ३ 

  १९%                 

 ब १५             १५ १५ ० ० 

जििन  ७   १    १   २ १  २ ७ ० ० 

मुसलमान अ २   १   १           

  १७%              २ ० ० 

 ब -                 
इतर  १             १ १ ० ० 

  १७९ १३५ ४४ ५ १७ १५ ७ २८ ९ १० ७ ७ १५ ६४ १७२ ४ ३ 

  १००% ७३·४% २३·७%            ९३·५%  ४·९% 

 
तक्ता ११ 

[१९७१ च्या खानेसुमारीनुसार असे आकडे अजून उपलब्ध झाले नाहीत.] १९६१च्या खानेसुमारीनुसार सौभाग्यवती, जवधवा व 
घटस्फोजटत जस्त्रयाचंी १०-१९ वयोमान गटातील संख्या 

वयोमान गट व्याप्ती संख्या सौभाग्यवती 
१०—१४ अजखल भारत २३,०३२,००० ४,४२६,००० 

  (१००%) (१९·२१%) 

 महाराष्ट्र २,०८३,०२० ३७२,२०५ 

  (१००%) (१७·८६%) 

१५—१९ अजखल भारत १७,२८४,००० १२,०२४,००० 

  (१००%) (६९·५६%) 

 महाराष्ट्र १,५३२,४५५ १,१०५,७६४ 

  (१००%) (७२·१५%) 

वयोमान गट जवधवा घटसेफोजटत व 
पजरत्यक्ता जवशरे्ष उल्लखे न केलेला 

१०—१४ ३०,००० २९,००० — 

 (·१३%) (·१२५%)  

 ३,१६९ २,९९५ ७,५८६ 

 (·१५%) (·१४%) (·३६%) 
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१५—१९ ९१,००० १११,००० — 

 (·५३%) (·६४%)  

 ९,७१५ १६,१६८ ९६६ 

 (·६३%) (१·०५%) (·०६%) 

 
दहा ते चौदा ह्या वयोमानातील जवळजवळ १९·४६ टके् जस्त्रया जववाजहत आहेत आजण ७०·७३ टके् 

एकोणीस वर्षांच्या आत जववाहबद्ध होतात. जशवाय नऊ वर्षांखालील सववच मुली अजववाजहत आहेत असा 
भलताच समज वाचकानंी करून घेऊ नये. खानेसुमारी अजधकारीवगाच्या आदेशानुसार त्याचंी नोंद झाली 
नाही इतकेच. फक्त पजिम बंगालने ही नोंद केली आजण नऊ वर्षांच्या खालील मुलींच्या संख्येपैकी २·१ 
टके् मुली लग्न झालेल्या आढळल्या. [“ऑल ्इंजडया टेबलस् व बहुतेक सवव राज्यातंील टेबलस् कजरता ०-९ ह्या वयोमान गटातील 
लोकसखं्या ‘केव्हाही जववाजहत नाही’ अशी गणली गेली आहे. परंतु काही राज्यानंी ह्या गटाची वास्तव वैवाजहक स्स्िती नमूद केली आहे, ती त्या 
राज्याचं्या टेबललस् मध्ये जदली आहे.”–ऑल ्इंजडया सेन्सस् जरपोटव १९६१, पाटव iic , पा. १७.] ह्यावरून बालजववाहाच्या रूढीला 
कायद्याने जकतपत प्रजतबंध घालता येतो हे उघड जदसून येते. 
 

भारताला जववाहाचे वय वाढजवण्याची तीव्र आवश्यकता वाटते. परंतु अमेजरकन संयुक्त संस्िानातं 
ते वय दुसऱ्या महायुद्धापासून खाली उतरत आहे. “जववाहाची नोंद ठेवल्यावळेेपासून पजहल्या जववाहाचे 
सरासरी वयोमान घटत आहे. जववाहयोग्य अशा जनम्म्या मुलींची लग्ने जवसाव्या वाढजदवसाच्या आतच 
झालेली असतात.” [डेस्व्हड ॲन्ड स्व्हरा मेस, मॅरेज् ईस्ट ॲन्ड वेस्ट (१९६७), पा. २९७.] परंतु तेिे जवभक्त व 
घटस्फोजटताचंी संख्या बरीच आहे. बालजववाहाव्यजतजरक्त त्याला इतर कारणे आहेत. 
 

भारतातील सध्याच्या गंुतागंुतीच्या पजरस्स्ितीमुळे व जभन्न जभन्न समाजरचनेमुळे जववाहाचे अचूक वय 
ठरजवणे कठीणच आहे. बरेचसे व्यस्क्तगत पजरस्स्ितीवर अवलंबून असते. तिाजप मुलीचा दुय्यम शालेय 
जशक्षणिम पुरा झाला आजण ती जकमान अठरा वर्षांची तरी झाली की जतच्या जववाहाचा जवर्षय गंभीरपणे 
जवचारात घेतला जावा. तसे करीत असताना जतचा कल, जतची बौजद्धक पात्ता वगैरे इतर गोष्टी लक्षात 
घ्याव्या. 
 

प्रस्तुत पहाणीतील १,०७२ जववाहापंैकी ८८९ अगर ८३ टके् जववाह हे पालकानंी जमवनू आणले 
आहेत. जववाहाच्या बाबतीत पालक जरी पुढाकार घेत असले तरी अजलकडेस मुलामुलींची पसंती जवचारात 
घेतली जाते. नव्हे, ही प्रिा मान्य झाली आहे. परस्पराचंा पजरचय घडवनू आणनू त्यानंा एकमेकाचें जवचार 
समजून घेण्याची संधी जदली जाते. जर दोघाचें एकमत झाले तरच जववाह नक्ी करण्यात येतो. पूवी 
अिातच मुलीच्या पसंतीचा प्रश्नच नसे. हल्ली मुलगा जर मुलीला पसंत नसेल तर वरच्या व मध्यम वगात 
तरी आईवडील जतच्यावर सक्ती करीत नाहीत. वर उल्लेजखलेल्या ८८९ जमवनू आणलेल्या जववाहापंैकी 
८५८ अगर ९६ टके् जववाह मुलींच्या संमतीनुसार झाले आहेत. फक्त ४ टक्क्याचं्या बाबतीत मुलींना 
जवचारण्यात आले नाही. 
 

आियाची गोष्ट अशी की जििन जमातीतही अजून जववाह जमजवले जातात. ते हहदंूचे अनुकरण 
करतात असे जदसते. 
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सतरा टके् जववाह स्वतःच जनवड करून झाले आहेत. मात् ही टके्वारी जमातीजमातीप्रमाणे 
कमीअजधक आढळते. उदाहरणािव जििनातं २४ टके्. त्याचप्रमाणे अ गट हहदू व ब गट हहदू ह्यातं फरक 
आढळतो. पजहल्या गटात १९ टके् तर दुसऱ्यात अवघे ७ टके्. कॉलेजात अगर कचेऱ्यामंध्ये मुलामुलींची 
ओळख होते आजण हा पजरचय वळेेस वाढीस लागतो आजण त्याचे पयववसान जववाहात होण्याचा संभव 
असतो. 
 

एकंदरीने जववाहाच्या १,०७२ संख्येपैकी १७९ जववाहच फक्त स्वतः मुलामुलींनी ठरजवले आहेत. 
टके्वारी पहाता ही १६·६९ इतकीच येते. त्यातल्या त्यात समाधानाची गोष्ट म्हणजे अशा जववाहापंकैी ७३ 
टके् जववाहानंा आईवजडलानंी आपली संमती जदली आहे. बाकीच्या २७ टक्क्यानंी जदली नसली तरी पुढेमागे 
आईवडील व नवदापंत्य ह्यातं जदलजमाई घडून येते. काही काळ जनघून जावा लागतो इतकेच. अशा 
प्रकारचा सलोखा झाल्याची चार उदाहरणे आढळली. 
 

“पसंती कोणत्या भजूमकेवरून तुम्ही केलीत?” असा एक सवाल प्रश्नपजत्केत जवचारला होता. ह्या 
प्रश्नाला ५९ जणींनी उत्तर जदले नाही. ह्याचा अिव असा की एकतर उत्तर देण्याची त्याचंी इच्छा नसावी 
हकवा आपली पसंतीची भजूमका त्यानंा जनजित शब्दातं सागंता येत नसावी. एकश े पस्तीस जस्त्रयानंी ह्या 
प्रश्नाचे उत्तर जदले आहे पण काही जणींनी उत्तर देताना घोटाळा केला आहे. आपल्या जप्रयकराची जनवड 
कशी केली ह्याची गल्लत कुठे भेट झाली ह्याच्याशी केली आहे. त्याचंी उत्तरे तक्ता १२ मध्ये जदली आहेत. 
 

तक्ता १२ 

जववाजहत जस्त्रयाचं्या पसंती भजूमका 
अजववाजहताचं्या पसंतीच्या भजूमकेशी तुलना 

 जववाजहताचं्या बाबतीत अजववाजहताचं्या बाबतीत 

पे्रम ४८ — 

स्वभाव १९ ६ 

ध्येय, संस्कृती व जवचाराचंी समानता वगैरे १८ — 

व्यस्क्तमत्व १२ ६२ 

आर्थिक स्िैयव ८ ९० 

मतै्ी ८ — 

शील ५ ५२ 

कुठे व कशी ओळख झाली   
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कचेरीमध्ये 

जमत् अगर नातेवाईकामाफव त 
कॉलेजात 
धंद्यात हकवा एकाच राजकीय अगर 
सामाजजक के्षत्ात काम करीत असताना 
प्रत्यक्ष ओळख करून 
उत्तरे न जदलेल्या 

१५ 

१२ 
११ 

 
९ 

१० 
५९ 

 

 
वरील तक्त्यावरून मदनाचा प्रभाव चागंलाच जदसून येतो. कारण अठे्ठचाळीस जणींना त्याच्या 

शरानंी जवद्ध करून टाकले! शवेटी जदलेल्या एकोणसाठ जणींच्या बाबतीतही कदाजचत हीच वस्तुस्स्िती 
झाली असावी. पण सहजसुलभ जवनयामुळे त्यानंी ते शब्दातं व्यक्त केले नसाव.े एकोणीस जणींना स्वभाव 
पसंत पडला तर अठरा जस्त्रयानंा समजवचार, समान ध्येयें ह्यामुंळे परस्पराबंद्दल आकर्षवण वाटले. आपल्या 
जप्रयकराच्या प्रभावी व्यस्क्तमत्वाने त्याच्याशी जववाहबद्ध व्हाव ेअसे बारा जणींच्या मनात आले. फक्त आठच 
जस्त्रयानंी भावी पतीच्या आर्थिक व सामाजजक स्िैयाला महत्त्व जदले. 
 

वरील तक्त्याच्या दुसऱ्या बाजूला कुमाजरका आपली पसंती कशी करणार हे जदले आहे. त्यावरून 
उभयताचं्या भजूमकेत जमीनअस्मानाचा फरक जदसून येतो! ९० म्हणजे १६ टके् कुमाजरका स्स्िर उत्पन्न व 
िोडी पुंजी जवळ असेल असाच पती जनवडणार आहेत. अजलकडील जपढीमधल्या मुली ह्या जास्त व्यवहारी 
व आरामशीर जीवन पसंत करतात असे म्हणाव ेकाय? असे जवधान करण्याचे एक कारण म्हणजे बऱ्याच 
कुमाजरकानंी जववाहोत्तर नोकरी सोडण्याची आपली इच्छा प्रस्तुत लेजखकेकडे प्रदर्थशत केली. हे प्रमाण 
१७·७५ टके् होते. उलटपक्षी ५६·०७ टके् म्हणजे १०७ जववाजहत जस्त्रयानंी आपण आपली नोकरी अगर 
व्यवसाय चालू ठेव ूअसे उत्तर जदले होते. २२·४३ टके् कुमाजरकानंी अिाजवन करणे न करणे हे वरपक्षावर 
अवलंबून राहील असे उत्तर जदले, आजण ३·७५ टके् अजववाजहतानंी आपला नक्ी जवचार ठरला नाही असे 
साजंगतले. 
 

परस्पर पजरचय वाढण्यास कचेरी व महाजवद्यालये ही स्िाने अनुकूल ठरतात आजण ह्या पजरचयाचे 
पयववसान जववाहात होऊ शकते असे प्रस्तुत पहाणीवरून जदसून येते. हे स्वाभाजवक आहे. जमत्ाकंरवी अगर 
नातेवाईकामाफव त ओळख करून जदली गेली असे काही जणींनी साजंगतले. सामाजजक संस्िाही लग्न 
जुळजवण्याच्या बाबतीत पुढाकार घेतात असे जदसते. पण अशा संस्िा िोड्याच आहेत. 
 

पालकानंी जमजवलेल्या जववाहापंैकी ८६ टके् जववाहाचं्या बाबतीत पजतपत्नीसंबधं समाधानकारक 
आहेत. ११ टके् उदाहरणातं िोडासा बेबनाव आढळतो तर ३ टके् जववाह भग्न झाले आहेत. स्वपसंतीने 
केलेले जववाह आजण पालकानंी जमजवलेले जववाह ह्या दोहोंमध्ये यशस्वी जववाहाचे पारडे पसंतीच्या 
जववाहाकडे झुकते असे जदसून येते. त्याचे कारण वधूवर प्रौढ असून नंतर स्वतः जनवड करीत असतात हे 
असाव.े 
 

ह्यापुढे जवधवा जस्त्रया आजण त्याचं्या समस्या ह्याचंा जवचार करावयाचा आहे. पण तसे करण्यापूवी 
‘मरेॅज् ईस्ट ॲन्ड वसे्ट’ ह्या गं्रिात डॉ. डेस्व्हड व स्व्हरामेस ह्यानंी प्रगट केलेल्या जवचाराचंा साराशं येिे 
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द्यावा असे मला वाटते, प्रिम ते जवचारतात, “मुलामुलींना जदलेले स्वातंत्र्य आजण त्याचंी प्रणयजवलासाची 
पािात पद्धत आमच्या पौवात्य जमत्ानंी योग्य म्हणून अनुकरण करावी असे आम्ही त्यानंा सागं ूशकतो का?” 
[डेस्व्हड ॲन्ड स्व्हरा मेस, मॅरेज् ईस्ट ॲन्ड वेस्ट (१९६७), पा. २९३.] नंतर य.ू एस्. मधील कौटंुजबक जीवनावरील दोन 
अजधकारी व्यक्ती बरजेस् व लॉक्–ह्याचं्या गं्रिातील उतारा देतात: “यू. एस्. मध्येच कदाजचत जववाहाची 
नादंी आजण सूत् म्हणून प्रणयजवलासाचा संपूणव आजवष्ट्कार झालेला जदसत असावा. ह्याचे कारण 
जप्रयाराधनास आईवडील पूणव मोकळीक देतात.” [डेस्व्हड ॲन्ड स्व्हरा मेस, मरेॅज् ईस्ट ॲन्ड वसे्ट (१९६७), पा. २९५.] ते पढेु 
जलजहतात, “आतापयंत झालेल्या संशोधनातून जववाहोत्तर सुख अचूक अजमावणे ही फार अवघड गोष्ट आहे 
असे जदसून येते. तिाजप जे जववाह उघडउघड जवजोड होतात व उभयता पजतपत्नी आपण दुःखी आहोत 
अशी कबुली देतात त्यावरून जववाहाचे यश स्िूलमानाने अजमावणे शक्य आहे. य.ू एस्. मध्ये आज जनम्मे 
जववाह तरी अयशस्वी होतात.  .  .  .  आजण खरी वस्तुस्स्िती इतपतच नाही.” वधूवरपसंतीच्या 
स्वातंत्र्यातून “डेहटग–भेटण्याची तारीख ठरजवणे” हा जो प्रकार तेिे सुरू झाला आहे त्याचे पयववसान 
बऱ्याच जणाचं्या बाबतीत सुखी जववाहात होते हे जरी खरे असले तरी त्यातून काही इतर पजरणाम होतात 
त्याचेही वणवन डॉ. डेस्व्हड व स्व्हरामेस ह्यानंी केले आहे. ज्याअिी कौमायावस्िेतील हे जववाह फार मोठ्या 
प्रमाणात अयशस्वी ठरतात त्याअिी ते उभयता पुढील जनणवय देतात: “आमच्या मते तरुणानंी व 
आईवजडलानंी परस्पर जवचारजवजनमयाने वधूपरपसंती जनणवय घ्यावा हे सवात आदशव ध्येय ठरेल.” [डेस्व्हड 
ॲन्ड स्व्हरा मेस, मॅरेज् ईस्ट ॲन्ड वेस्ट (१९६७), पा. २९५-३००. ] ह्या बाबतीत संशोधन आजण सल्लागार सजमतीही त्या 
उभयतानंी सुचजवली आहे. त्याचप्रमाणे डॉ. फॉस्न्सका ह्यानंीही आपल्या प्रबंधात जववाह-सल्लागार मंडळे 
सुरू करावी असे ठामपणे माडंले आहे. 
 

जववाहजवर्षयक आधुजनक पािात्य जवचारसरणीमुळे कुटंुबसंस्िेत झालेल्या ‘सखोल िातंी’ जवर्षयी 
तत्त्वज्ञ डेजनस डी. रुगमॉन्ट म्हणतात: “केवळ वैयस्क्तक हेतूने पे्रजरत होऊन केलेल्या खुल्या पसंतीवर 
अजधकाजधक प्रमाणात जववाहसंस्िा आधाजरत होत आहे.” पुढे ते जास्त स्पष्ट करतात: “जनरोगी 
समाजव्यवस्िेमध्ये पे्रम व प्रणयाचे जवजशष्ट स्िान आहे ह्याबद्दल कोणाचेही एक क्षणभरसुद्धा दुमत होणार 
नाही. परंतु पे्रमाचे मध्यस्ि म्हणून गौण आजण अंजतम कायव असल्यामुळे त्यायोगे जमलनाचा कायवभाग साध्य 
झाल्यावर प्रणय भाव नष्ट झाला तरी काही जबघडत नाही.” [डेजनस् डी रुगमॉन्ट्, ‘जद िायजसस् ऑफ् जद मॉडनव कपल’,  इन् 
रूि नन्दा ॲन्शने् (सपंाजदत), जद फॅमेली (१९५९), पा. ४५०-५२.] 
 

प्रा. हॅलन ह्यानंी भारतीय सुजशजक्षत तरुणाचं्या प्रवृत्तींचा अभ्यास केला आहे. ते म्हणतात: 
“पंचाऐशी टके् तरुण व ७९ टके् तरुणींचे एकमत आहे की ज्याच्याशी जववाहबद्ध व्हावयाचे ती व्यक्ती जवशुद्ध 
असली पाजहजे. तसेच ६६ टके् तरुण व ५४ टके् तरुणींचे एकमत, उलट २२ टके् तरुण व २६ टके् 
तरुणींनी प्रजतकूल मत जदले की जववाहोत्तर पजतपत्नी संबंधाव्यजतजरक्त कुणा एकाकडून नैजतक गैरवतवन 
होत असल्याचे आढळल्यास त्यानंा एकमेकाजंवळ रहाण्यास आवडणार नाही. ह्या सवव उत्तरावंरून आम्ही 
जनष्ट्कर्षव काढतो तो असा : लैं जगक नीजतमते्तचे परंपरागत मूलभतू दंडक अजूनही सववमान्य आहेत.” [जी. सी. 
हॅलन्, ‘ॲजटट्यूडस् ऑफ् एज्युकेटेड यिू टोवडवस् मॅरेज्’, सोशल वेलफेअर, फेब्रुआरी १९६६, व्हॉल्युम् xii, नं. ११ पा. ९-१०.] 
 

एकंदरीत १,०७२ जववाजहत जस्त्रयापंैकी ५१ अगर ४·७५ टके् जस्त्रया जवधवा आहेत. हे तक्ता १३ वरून 
लक्षात येईल. ह्याच वयोमान गटात १९६१ च्या खानेसुमारीनुसार २२ टके्वारी येते. जशवाय 
खानेसुमारीप्रमाणे महाराष्ट्रात १० ते १४ ह्या वयोमान गटात ३,१६९ अगर ०·१ टके् आजण १५ ते १९ च्या 
गटात २९०, हकवा ०·२ टके् ८ जस्त्रया जवधवा आहेत ! ०–९ गटातल्या जवधवाचें आकडे नमूद नाहीत ही गोष्ट 
जनराळी. परंतु त्याचंीही संख्या िोडीतरी असावीच. बालजवधवाचं्या दैन्यावस्िेची कल्पनाच करवत नाही. 
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पण त्याचंी संख्या कमी होत आहे आजण समाजाचा त्याचं्याकडे पहाण्याचा दृजष्टकोनही जनवळत आहे. तसेच 
सेवासदन, हहगणे स्त्रीसंस्िासंारख्या संस्िा त्यानंा जशक्षण देऊन स्वावलंबी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत 
ही समाधानाची गोष्ट आहे. 
 

जवधवा जस्त्रयाचें मध्यम वय जवळजवळ २६ वर्षांचे आहे. म्हणजे त्यानंा सरासरी ३·७८ वर्षचे 
वैवाजहक सुख लाभले. अ गटातील हहदू जवधवाचें मध्यम वय २६·८ असून सवांत कमी १५ व सवांत जास्त 
५० वर्षांचे आढळले. ब गटात मध्यम वय १९·३ वर्ष.े म्हणजे त्यानंा दापंत्य जीवन फक्त ४·७ वर्ष े
घालवावयास जमळाले. ही पजरस्स्िती दुदैवी तर खरीच. असे असूनही ह्या मध्यम वगातील ५३ जस्त्रया 
पुनर्थववाह करण्यास राजी नाहीत. तरी बरे समाजाची पनुर्थववाहास आडकाठी नाही आजण कायद्याची तर 
मुळीच नाही! पंचेचाळीस जणींनी नक्ीच नाही म्हटले तर आठ जणींनी ‘तुम्ही पुनर्थववाह करण्याची शक्यता 
आहे का?’ ह्या प्रश्नावर मौन स्वीकारले. 
 

पजतजनधनामुळे सोळा जवधवानंा आर्थिक असहायता सोसावी लागते तर सतरा जणींना आयुष्ट्याच्या 
जोडीदाराची हानी जवशरे्ष तीव्रतेने भासते. पाच जणींनी दोन्ही प्रकारचे दुःख व्यक्त केले. उरलेल्या सोळा 
जस्त्रया काहीच म्हणाल्या नाहीत. अजधक चौकशी करणे गैर वाटले म्हणून तेिेच जवचारणा पुरी करण्यात 
आली. 
 

सवव पहाणीमध्ये एकच पुनर्थववाजहत स्त्रीचे उदाहरण आढळून आले, त्याचंी हकीगत पुढीलप्रमाणे : 
पंधराव्या वर्षी लग्न होऊन त्या बाईंना सोळाव्या वर्षी वैधव्य आले. नंतर जशक्षण घेऊन त्या जशजक्षका झाल्या. 
पुढे त्याचं्या अडजतसाव्या वर्षी एका जवधुराबरोबर त्याचें लग्न झाले. उभयता सुखी जीवन घालवीत आहेत. 
 

दोन जवधवा जस्त्रयानंी आपल्या श्वशुराचंी कृतज्ञतापूववक स्तुती केली. त्या म्हणाल्या श्वशुरानंी 
आपणास जशक्षण देऊन आर्थिक स्वावलंबन जमळवनू जदले. अिातच त्या आता सासरीच आपली 
कालिमणा करीत असतात. 
 

ब्राह्मण, क्षजत्य व वैश्य ह्या तीन वणांना घटस्फोट जनजर्षद्ध होता. जववाहबधंन हे ह्या जन्मापुरतेच 
नसून जन्मोजन्मी बंधनकारक आहे अशी समजूत होती, म्हणूनच पुतळाबाई, रमाबाई ह्याचं्यासारख्या जस्त्रया 
स्वखुर्षीने सती गेल्या. ‘धमे च अिे च कामे च नाजतचराजम’ ही जववाहसमयीची शपिही जशवाजी महाराज व 
िोरले माधवराव ह्यानंी पाळली होती. पण सववच व्यक्ती इतक्या उच्च नैजतक भजूमकेवरून आपले जीवन 
कंठीत नाहीत. ह्याकजरता शूद्रानंा व हजरजनानंा जातपचंायतीमाफव त काडीमोड जमळजवता येई. 
 

पूवीचा दृजष्टकोनच वगेळा होता. पजतपत्नीची गाठ ब्रह्मदेवाने आधीच मारलेली असते अशी समजूत 
होती. जवजधजलजखत ज्या जोडीदाराशी अगर जोडीदारीणीशी लग्नगाठ बसली असेल त्याच्याशी अगर 
जतच्याशी जमवनू घेण्याची वृत्ती असे. त्यातच समाधानाने रहाण्याकडे कल असे. तिाजप मानवी स्वभावात 
रजोगुण व तमोगुणही असल्यामुळे वळेेला उभयपक्षी कुणाचा तरी त्याग केला जाई. परंतु अशा पजरस्स्ितीत 
फक्त पुरुर्षालाच दुसरे लग्न करता येई आजण स्त्रीला मात् कुठेतरी आश्रय घ्यावा लागे. स्त्रीजवरुद्ध होणाऱ्या 
ह्या अन्यायाच्या पजरमाजवनासाठी १९३१ मध्ये बडोदा संस्िानात हहदू जववाहजवच्छेद कायदा पास करण्यात 
आला. नंतर म्हैसूर संस्िानात १९३३ मध्ये आजण १९४७ मध्ये मंुबई राज्यात व पुढे मद्रास राज्यात १९४९ 
मध्ये, १९५२ साली सौराष्ट्रात आजण शवेटी १९५५ च्या हहदू जववाह कायद्याने घटस्फोटाचे कलम अजखल 
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भारताला लाग ूकरण्यात आले आहे. ह्या शवेटच्या कायद्याचा जवशरे्ष असा आहे की जववाहजवच्छेद शक्य तो 
टाळावा. ह्याच्या उलट पाजिमात्य देशात घटस्फोट होईल जततका सुलभ करण्याकडे कल आहे. 
इंग्लंडच्या बाबतीत, “दुसऱ्या महायुद्धापयंत फार िोड्या सधन लोकानंाच घटस्फोट घेता येई... कारण 
त्याकजरता हायकोटाकडे जाव े लागे आजण बराच खचव करावा लागे.” [जमचेल ्बने्सन्, मरेॅज् ॲट् जरस्क (१९५८), पा. 
२२.] अमेजरकन संयुक्त संस्िानाचं्या बाबतीत जनरजनराळ्या राज्यातं घटस्फोटजवर्षयक वगेवगेळे कायदे 
आहेत. रजशयामध्ये १९१७ च्या िातंीनंतर जववाहाची अगर घटस्फोटाची नोंद करणे अवश्य नसे. परंतु आता 
कायद्यानुसार दोन्ही घटना नोंदाव्या लागतात. डॉ. कु. फॉस्न्सका ह्यानंी बृहन् मंुबईतील घटस्फोजटत 
उदाहरणाचंा अभ्यास केला आहे. ८९४ उदाहरणातं ७१ टके् हहदू, १४ टके् मुसलमान व ७ टके् जििन 
उदाहरणे आहेत. 

 
हहदू जववाह कायद्यानुसार घरस्फोट पुढील कारणाकजरता घेता येतो : १) व्यजभचार २) धमांतर ३) 

दुःसाध्य व सतत वडे ४) संसगवजन्य गुप्तरोग ५) दुधवर महारोग ६) संन्यास. ३, ४ आजण ५ ह्या कारणासंाठी 
लग्नानंतर तीन वर्षे लोटल्याजशवाय घटस्फोटाचा अजव करता येत नाही. ७) सात वर्ष े बेपत्ता ८) 
कोटामाफव त जवभक्त झाल्यानंतर दोन वर्षांनी अजव करता येतो. ९) कोटामाफव त नादंण्याचा हुकूम झाला 
असताना तो अमान्य केल्यास. जशवाय पत्नीला आणखी दोन कारणासंाठी घटस्फोट घेता येतो : १) 
जद्वभायाजववाह २) बलात्कार हकवा गुदमिुैन करणारा अगर पशुतुल्य पती असल्यास. स्पेशल मरेॅज 
कायद्यानुसार ८ व ९ कलम सोडून त्याच कारणाकजरता घटस्फोट घेता येतो. परंतु परस्पर संमतीनेही 
जववाहजवच्छेद करून घेण्याची ह्या कायद्यात तरतूद आहे. 
 

तक्ता १३ 

जवधवा, घटस्फोजटता व जवभक्ता जस्त्रयाचंी संख्या, त्याचें मध्यम वय आजण वैवाजहक जीवनाचा काल, त्याचं्या 
समस्या, पुनर्थववाह/पुनर्थमलनाची शक्यता, घटस्फोटाची व जवभक्तपणाची कारणे 

 एकंदर 
संख्या 

जववाजहताचंी 
एकंदर 
संख्या 

मध्यम वय 
व जकमान 

मयादा 

वैवाजहक 
जीवनाचा 

काल 

पुनमीलन 
पुनर्थववाह  

(जवभक्ताचं्या 
बाबतीत) 
(जवधवा व 

घटस्फोजटताचं्या 
बाबतीत) उ. 
जदले नाही 

     हो नाही  
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जवधवाचं्या 
समस्या 

आर्थिक 
हानी 

 वैयस्क्तक 
हानी 

 दोन्ही  उत्तर जदले नाही 

एकंदर संख्या ५१ १४  १७  ५  १५ 

 
तक्ता १३ (पुढे चालू) 

घटस्फोट घेण्याची आजण जवभक्त होण्याची कारणे 

वगव संख्या उत्तर 
जदले 
नाही 

नपुंसकत्व उतार 
वय 

िौयव/ 

त्ास 

गुप्त 

रोग 

फसवणूक 

दारू, 
जुगार व 
व्यजभचार 

रागीष्ट 

स्वभाव/ 

बेपत्ता 

आर्थिक 

आपत्ती 
जशक्षणाचा 
अभाव/ 

मूल 
होण्याची 

इच्छा 
घटस्फोजटता ८ २  १  १ १+१ १  १ १ १ 

जवभक्ता २६ ९ १  ५  ७  २    

 ३४ ११ १ १ ५ १ ९ १ २ १ १ १ 

 
१८६९ सालचा जििन जमातीकजरता जो इंजडअन जडव्होसव ॲक्ट आहे तदनुसार पत्नीने व्यजभचार 

केल्यास पतीला काडीमोड करून घेता येते. उलट पत्नीला व्यजभचार, जद्वभाया, बलात्कार, गुदमिुैन व 
पशुत्व ह्या कारणाकंजरता जववाहजवच्छेद जमळू शकतो. 
 

“मुसलमानाचं्या वैयस्क्तक कायद्यानुसार पतीला घटस्फोट घेण्याचा अमयाद अजधकार जदला 
आहे...१९३९ मध्ये जडसोल्युशन ऑफ मुस्लीम मरेॅज ॲक्ट पास करण्यात आला. त्यामुळे मात् पत्नीला 
पुढील कारणाकजरता काडीमोड मागता येतो:” [ज्योती जत्भवुन, उपरोक्त गं्रि, पा. ३५-३६.] (१) चार वर्ष ेपती बपेत्ता 
असल्यास (२) चार वर्ष े पोटगी न जदल्यास (३) सात वर्षांची सजा झाल्यास (४) तीन वर्ष े वैवाजहक 
जबाबदारी पार पाडता न आल्यास (५) नपुसकत्व (६) वडे, महारोग अिवा उपदंशाने पछाडल्यास (७) 
अज्ञानावस्िेत लग्न झाले असून जववाहपूती झाली नसल्यास (८) िौयव (९) तल्लक वगेरे इतर कारणे. 
ह्यावरून असे जदसून येते की इतरापेंक्षा मुसलमानानंा घटस्फोट घेणे सुलभ आहे. 
 

अ गटातील ८२४ जववाजहत जस्त्रयामंध्ये घटस्फोट घेतलेल्या जस्त्रयाचंी आठ उदाहरणे आढळली. 
त्याचे प्रमाण शभंरात एक येते. परंतु ब गटातील एकाही स्त्रीने घटस्फोट घेतलेला नाही. म्हणजे काय की 
शभंरात एकीलाच घटस्फोटासाठी पुरेशी कारणे होती आजण ती कोटापयंत जाऊन दाद घेऊ शकत होती. 
पण ह्या जस्त्रया कमावत्या आहेत. त्यानंा फक्त ४·४० वर्षांचे वैवाजहक सुख लाभले. डॉ. फॉस्न्सका [मॅबेल ्
फॉस्न्सका, कौस्न्सहलग फॉर् मॅजरटल ्हॅजपनेस् (१९६६), पान ५३.] ह्यानंीही आपल्या अभ्यासानुसार घटस्फोजटत जस्त्रयाचें 
मध्यम वय पाच वर्षचे दाखजवले आहे. घटस्फोटाच्या कारणाचंा जवचार केल्यास फक्त सहा जणींनी 
जभन्नजभन्न कारणाचंा उल्लेख केला असून जतघीजणींनी ती जदली नाहीत. एकीने गुप्तरोग आजण तीन जस्त्रयानंी 
पतीचा व्यजभचार ह्यामुळे आम्ही हहदू जववाह कायद्यातील घटस्फोटाच्या तरतुदीनुसार घटस्फोट घेतला 
असे साजंगतले. पतीच्या गुप्तरोगामुळे घटस्फोट घेतलेल्या पत्नीची कहाणी जवशरे्ष उल्लेखनीय आहे. त्या 
पुरुर्षाने हंुड्याच्या लोभानेच हे लग्न केले असाव.े मीलनाच्या पजहल्याच रात्ी त्याने जतला साजंगतले की 
‘मला तुझ्याशी काही कतवव्य नाही!’ हा आघात जकती जवदारक असावा ही कल्पनाच करणे बरे. भरीला 
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जतच्या लक्षात आले की त्याला उपदंशाची बाधा आहे. दुसऱ्याच जदवशी आईवजडलाकंडे जतला कायमचे 
परताव ेलागले. 
 

फसवजेगरीचे दुसरे उदाहरण असेच अभ्यासनीय आहे. आईवजडलाचंी ती सवांत धाकटी मुलगी. 
जतचे लग्नाचे वय होईतोपयंत वडील वृद्ध झाले होते. तेव्हा त्यानंी वरसंशोधनाचे हे अवघड व त्ासदायक 
काम आपल्या एका जवश्वासू जमत्ावर सोपजवले. हा जमत् घरचाच एक समजला जाई. तो अजववाजहत होता. 
त्याने असा कट जमवनू आजणला की जतचे लग्न एका वृद्धाबरोबर लावनू जदले. हेतू हा की जमत् ह्या नात्याने 
त्या मुलीशी आपल्याला संबधं ठेवता यावा. हा कट त्या मुलीच्या लक्षात आला पण फार उशीरा. तोपयंत 
जववाहजवधी पार पडला होता. पुढे घटस्फोट घेतला. ती आता जशजक्षका असून स्वावलंबी आहे. पण 
आयुष्ट्यातल्या उधळलेल्या या डावाची स्मृती आजण त्याच्या अनुर्षंगाने ज्या सामाजजक वतुवळात ती वावरत 
आहे तेिील सहानुभतूीशून्य वागणूक ही छातीवर सतत धोंड आहे. अशी ही घटस्फोजटताचंी किा आहे. 
आियव नाही की त्यानंी पनुर्थववाहाची इच्छा प्रदर्थशत केली नसावी. वैवाजहक जीवनाचा आनंद त्यानंा 
कायमचा पारखा झाला आहे. 
 

पतीचे वृद्धत्व हकवा त्याची आर्थिक जवपन्नावस्िाही घटस्फोट घेण्यास पुरेशी कारणे होऊ शकत 
नाहीत. परंतु ह्याच कारणास्तव दोघानंी घटस्फोट घेतला. हकबहुना आपणास आर्थिक जवपन्नावस्िा 
आलेली आहे हे लक्षात घेऊन पत्नीला घटस्फोट घेण्यास पतीने साजंगतले. 
 

वर उल्लेजखलेल्या आठ घटस्फोजटताचं्या उदाहरणामंध्ये जर जवभक्त झालेल्या सव्वीस जणींची 
उदाहरणे जमा केली तर भग्नकुटंुबाचें प्रमाण ३·१७ इतके होते ह्या पतीपासून जवभक्त रहाणाऱ्या सववच 
जस्त्रयानंी कोटामाफव त जवभक्तीकरण घेतलेले नाही. दूर रहाण्याच्या कारणापंैकी सात जणींच्या बाबतीत 
पतीचे िौयव हे एक आहे. जशजक्षत मध्यमवगातील पत्नीच्या अंगावर हात उगारल्याची दोन उदाहरणे आहेत 
(गट ब). येिे असे करण्यास त्याचं्या सास्वानंी मुलानंा प्रवृत्त केले. दोघेही व्यापारी असून त्याकजरता ते 
मंुबई सोडून गेले होते. आपण आपल्या स्वकीयापंासून दूर आहोत तेव्हा पत्नी आपल्या पूणवतया ताब्यात 
आहे जतला कसेही वागजवता येईल, म्हणून मारहाणीपयंत मजल गेली. परंतु ही वागणकू त्या जस्त्रयानंा सहन 
झाली नाही आजण त्या आपल्या माहेरी परतल्या. तेिे त्या जशजक्षका होण्याच्या मागावर आहेत. ह्या 
सातजणींच्या भरीला जतघीजणी पतीची छळणूक म्हणून दूर रहात आहेत. 
 

दुसऱ्या सात जणींनी पतीने दुसऱ्या स्त्रीबरोबर जववाह केला हे जवभक्त रहाण्याचे कारण साजंगतले. 
हहदू, स्पेशल हकवा जििन ह्या जतन्ही कायद्यानंी जद्वभाया करण्यास परवानगी नाही! वैताग येऊन त्या घर 
सोडून बाहेर पडल्या. ह्याच्या उलट एका सुसंस्कृत व जशजक्षत घराण्यातील स्त्रीचे उदाहरण आहे. ती 
जदसण्यात नाकीडोळी नीटस आहे. लग्न होऊन दोन वर्ष ेलोटण्याच्या आतच एके जदवशी अचानकपणे तो 
एका स्त्रीला घेऊन आला आजण जतला साजंगतले, “ही तुझी सवत!” जतची काय स्स्िती झाली असेल ह्याची 
कल्पनाच करणे बरे! पण ती बाई आपल्या सधन माहेरी परतली नाही. कॉलेजात जाऊन जशक्षण घेतले 
आजण आता जशजक्षका म्हणून काम करीत आहे. जशक्षण पुरे झाल्यावर सासूच्या सागंण्यावरून पतीच्या घरी 
रहात आहे. वैवाजहक सुखास मात् अंतरली आहे. उरलेल्या नऊ जणींनी जवभक्त रहाण्याची कारणे नमूद 
केली नाहीत. 
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“कादंबरीव्यजतजरक्त आवडजनवड, स्वभाव, ध्येये आजण उदे्दश अशा हरएक बाबतीत पजतपत्नीचे 
एकमत झाले आहे असे क्वजचतच घडून येते. न बदलता येण्यासारखी काही स्वभाववैजशष्ट्टे्य रहाणारच 
आजण वैजशष्ट्ट्याचंा उपयोग सुसंगत जीवन घालजवण्याकजरता करणे हे जववाहससं्िेचे कायव आहे. आपला 
जोडीदार जनवडण्याचे िोडे स्वातंत्र्य असले तरी अत्यंत जवचारपूववक जमवनू आणलेल्या जववाहातंही 
योगायोगाचा बराचसा भाग असतो. अत्यंत जवजभन्न व्यक्तींना एकच सामान्य ध्येय एकजत्त बाधूंन ठेव ू
शकते.” [एस्. राधाकृष्ट्णन्, जद हहदू व्ह्य ूऑफ् लाइफ्, पा. ८५.] असे डॉ. राधाकृष्ट्णन् म्हणतात. 
 

सदरहू माजहती गोळा करीत असताना लेजखकेने एका मजहलाश्रमास भेट जदली व तेिील जस्त्रयाचं्या 
२२ प्रश्नपजत्का भरून घेतल्या. ज्याअिी ह्या जस्त्रयाचंी उदाहरणे असाधारण आहेत त्याअिी त्याचंा समावशे 
इतर स्वभाजवक जीवन घालजवणाऱ्या १७९३ जस्त्रयामंध्ये केलेला नाही. तिाजप त्याचं्या जीवनेजतहासावरून 
सामाजजक पजरस्स्ितीवर वगेळाच प्रकाश पडतो. म्हणून त्याचंी माजहती िोडक्यात पुढे जदली आहे. 
 

शारीजरक व्यंग असलेल्या दोन मुलींनी आश्रमाचा आश्रय घेतला होता. सावत् आईचा छळ 
टाळण्याकजरता आपल्या दोन मुलींना एका जपत्याने आश्रमात ठेजवले होते. फौजदारी गुन्हा शाबीत झालेल्या 
दोन जस्त्रयानंा त्या सुधाराव्यात म्हणून कोटाने आश्रमात पाठजवले होते. एक अनाि आहे. चारजणींच्यावर 
बलात्कार झाला होता. जतघीजणींना जुलुमाने वशे्याव्यवसाय करण्यास भाग पाडले जात होते. त्यातून 
सुटका करून आश्रमाकडे रवानगी करण्यात आली होती. वशे्येचे जीवन हे अत्यंत लाजजरवाणे आहे. स्त्रीवर 
व समाजावरही हा एक कलंक आहे. परंतु वशे्याव्यवसाय हा जवर्षय प्रस्तुत संशोधनाबाहेरील असल्यामुळे 
त्याची अजधक चचा करता येत नाही. 
 

पतीसमवते आयुष्ट्य कंठणे अशक्य झाल्यामुळे दोन जस्त्रयानंा आश्रमाचा आधार घ्यावा लागला; 
कारण परस्त्रीबरोबर त्याचें पती संबंध ठेवीत होते. एका नवऱ्याने तर बायकोला बाहेर काम करून सवतीचे 
पोट भरण्यास फमाजवले! एका उदाहरणात तर कुटंुबावर आर्थिक आपत्ती आली म्हणून मुलीने बाहेर काम 
करण्याचे ठरजवले. बाप अंिरुणाला जखळला असल्यामुळे बापाच्या तिाकजित शजेारी जमत्ाने जतला 
आपल्या दुकानात काम देण्याचे कबूल केले. त्या मुसलमान जमत्ाने हळूहळू जतला घरी बोलावण्यास 
सुरवात केली. एके जदवशी जतला घरात कोंडले, जतचा जवनयभगं केला, केस कापले आजण मुसलमान 
म्हणून जतला बाटजवण्याच्या जवचारात होता. ह्या खडतर प्रसंगातून जतने पळून जाण्याचा प्रयत्न केला 
असताना जतच्या अंगावर घासलेट ओतले. त्यातून जतने मोठ्या जशताफीने सुटका करून घेतली आजण 
जवळच्याच आश्रमाचा आधार घेतला. हे प्रकरण पुढे बरेच जचघळले आजण संस्िेला जतच्यासाठी बरीच 
खटपट करावी लागली. 
 

जवळजवळ अशाच कारणाकजरता दुसऱ्या पाचजणी आश्रमात रहात होत्या. अशावळेी आश्रमाचे 
अजधकारी शक्य असेल त्या जठकाणी घटस्फोट घ्यावयास लावनू पुनर्थववाह करून देतात. अशी ही बावीस 
जणींची कहाणी आहे. 
 

वरील बावीस जणींची प्रत्यक्ष माजहती घेतल्यावर मजहलाश्रमाच्या सन्माननीय जचटजणसाचंी भेट 
घेतली, ते म्हणाले की, पतीने वाईट रीतीने वागजवल्याने, वळेेला मारल्यामुळे सववसाधारणपणे तीन चार 
जस्त्रया दर मजहन्याला आश्रमात दाखल होतात. पुढे ते आणखी म्हणाले की कायद्याने जरी जद्वभाया प्रजतबधं 
घातला असला तरी पुरुर्ष त्यातून वाट काढतात. एक बाई ‘ठेवतात’, घरात आणूनसुद्धा. जचटजणसाचं्या मते 
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जववाहाचे वाढते वय आजण मुलामुलींना एकत् जमसळण्याची वाढती सधंी ह्यातूंन जववाहपूवव स्त्रीपुरुर्ष संबधं 
जनमाण होतात आजण त्याचा कौटंुजबक जीवनावर दुष्ट्पजरणाम घडून येतो.  
 

आश्रमजवर्षयक जस्त्रयाचंा प्रश्न येिेच पुरा पहाणीतील जस्त्रयाचं्या वैवाजहक पजरस्स्ितीचा िोडक्यात 
आढावा घेऊ या. एकंदरीने पहाता जचत् तर बरेच समाधानकारक आहे. मानवी दुबवलता, त्यातच प्रजतकूल 
अगर अनपेजक्षत पजरस्स्िती असल्यास काही गैर प्रकार पूवीही जनमाण होत असत आजण आताही होताहेत. 
त्याचे पयववसान पजतपत्नी जवभक्त होणे अगर घटस्फोट घेणे, असे झाल्यास आियव नाही. पूवी नसलेले असे 
दोन नव ेमागव आज स्त्रीला उपलब्ध झाले आहेत. लग्नाची बेडी तोडून टाकणे आजण दुसरे म्हणजे जशक्षण 
घेऊन नोकरी, व्यवसाय करून स्वाजभमानी जीवन जगणे हे आज आधुजनक स्त्रीला शक्य झाले आहे. 
 

ह्या जचत्णात एक गोष्ट खटकते आजण ती म्हणजे कुमाजरकाचंी फार मोठी संख्या (४० टके्). 
ह्यापंैकी काही जणींचे जववाह होतीलही. पण इतरापंैकी काहींनी आजीव कौमायावस्िा पत्करण्याचे ठरजवले 
आहे तर काहींच्यावर ते लादले गेले आहे. त्याचं्यावर सक्तीचे कौमायव रहाण्याचे कारण म्हणजे आमच्या 
चालीरीती व दृष्टीकोन फारसा बदलला नाही. ह्याला उपाय, केवळ कायद्याची कास धरून होणार नाही तर 
जस्त्रयानंीच स्वावलंबन व स्वसंयम करून सासं्कृजतक पातळी उंचावण्यामध्ये आहे. तिाजप आणखी जे काही 
गैर प्रकार व प्रवृत्ती जदसून येत आहेत त्याचंा जवचार पुढे करण्यात येईल. 
 

प्राध्यापक घुये याचं्या मते भारतीय संस्कृतीने जववाहाचे जे उजद्दष्ट घालून जदले आहे ते अजखल 
जगाने आपल्या डोळ्यासंमोर ठेवनू आचरण्याचा प्रयत्न करावा. वाटल्यास त्यातील जवधीचा भाग गाळून 
टाकावा. ते म्हणतात, “मुलीचा जपता अगर त्याच्यासमान इतर वडीलधारी व्यक्ती कन्येचे जवजधपूववक 
मुलाला दान देते. हे दान देण्यात मानवी जीवनाचे जे चार पुरुर्षािव साजंगतले आहेत त्यातंील धमव, अिव 
आजण काम हे उभयतानंी जमळून साध्य करावयाचे आजण ज्याअिी धमव म्हणजे ‘धार्थमक कतवव्य’–त्यातून मोक्ष 
प्राप्त होतो–त्याअिी मानवी जीवनाचे आदशव हेतू साध्य करून घेण्याकजरता वरवधू एकमेकाशंी सलंग्न होत 
असतात असा भारतीय जववाहाचा उदे्दश आहे.” [जी. एस्. घुये, फॅमेली ॲन्ड जकन् (१९५५), पा. ९२.] 
 

_____ 
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प्रकरि ३ रे 
कुटंुब 

 
कुटंुब ह्या संस्िेशी सववसाधारण मानवप्राणी इतके पजरजचत आहेत की त्यानंा कुटंुबाची व्याख्या 

करण्याची आवश्यकता वाटत नाही. तिाजप एक सामाजजक संस्िा म्हणून जतचे स्पष्टीकरण करणे अवश्य 
आहे. जनरजनराळ्या समाजशास्त्रज्ञानंी त्या संस्िेच्या एखाद्या पैलूवर जोर देण्याच्या दृष्टीने वगेवगेळ्या 
व्याख्या केल्या आहेत. अशा सवव व्याख्याचें प्रा. बनाडव फाबवर आपल्या ‘जकस्न्शप् ॲन्ड फॅजमली 
ऑरगनायझेशन्’ ह्या अजलकडील गं्रिात पुढीलप्रमाणे समालोचन कजरतात : “जन्म व जववाह ह्यानंी जनजित 
केलेल्या नात्यावर आधारलेले सामुदाजयक अंगीकृत साहस म्हणजे कुटंुब होय.” [बनाडव फाबवर, जकनजशप् ॲन्ड 
फॅजमली ऑरगनायझेशन (१९६६), पा.८.] हे सामुदाजयक साहस यशस्वीरीत्या कायवरत रहाण्यासाठी योग्य प्रकारच्या 
जववाहावर कसे अवलंबनू असते हे गेल्या प्रकरणात अगदी स्पष्ट झाले आहे. 
 

मकॅ्आयव्हर आजण पेज ह्या दोन अजधकारी व्यक्तींनी ह्या संस्िेचे महत्त्व पुढीलप्रमाणे दाखवनू जदले 
आहे : “ही संस्िा समाजाच्या सवांगीण जीवनावर जवजवध प्रकारे पजरणाम करते इतकेच नव्हे तर त्या 
संस्िेत झालेल्या बदलाचें पडसाद अजखल समाजरचनेत उठत असतात. आधुजनक कुटंुबाची प्रािजमक 
काये म्हणजे (१) प्रजोत्पादन, बालसंगोपन, (२) पजतपत्नींच्या लैं जगक गरजाचें एकमागी समाधान, (३) 
ऐजहक, सासं्कृजतक आजण पे्रममय समाधानाचे स्िान अशा गृहाची भागीदारी. यशस्वी कुटंुबातच फक्त ह्या 
तीन कायांचे एकीकरण असे होते की जे परस्परपूरक असून परस्परानंा संपन्न करीत असते.” [मकॅ आयव्हर 
ॲन्ड पेज्, सोसायटी, पा. २४०-६४.] 
 

व्यक्तींचा योग्य जवकास होण्यास आजण त्याचे सामाजीकरण होण्यास तसेच समाजाच्या स्िैयासाठी 
ह्या संस्िेचे अत्यतं महत्त्वाचे स्िान आहे हे जनर्थववाद आहे. काही कुटंुबातंील जवस्कळीतपणातून 
बालगुन्हेगारीस हकवा वशे्याव्यवसायास उते्तजन जमळते हे कु. हंसा शठे व डॉ. एस्. डी. पुणेकर ह्यानंी 
अनुिमे ‘ज्युस्व्हनाइल डेजलकं्वसी इन् ॲन् इंजडयन सेंहटग’ आजण ‘ए स्टडी ऑफ् प्रॉस्टीटू्यटस् इन् बॉम्ब’े 
(वुइि रेफरन्स टू फॅजमली बॅक्ग्राऊंड) ह्या गं्रिातूंन दाखवनू जदले आहे. 
 

अजवभक्त कुटंुबपद्धती हे एक भारतीय संस्कृतीचे वैजशष्ट्ट्य समजले जाते. वर वर्थणलेले मूळ 
कुटंुबापासून होणारे फायदे अजवभक्त कुटंुबापासून अजधक प्रमाणात होण्याचा संभव असतो. मुल्लाचं्या मते, 
“संयुक्त आजण अजवभक्त हहदू कुटंुब हे हहदू समाजातील स्वाभाजवक कुटंुब आहे आजण एका पूववजापासून 
पुरुर्ष वशंजातूंन ते चालू रहाणे ही त्यातील मूलभतू कल्पना आहे.” [ए.एन्. मुल्ला, जप्रस्न्सपल्स् ऑफ् हहदू लॉ, 

“इंन्रोडक्टरी नोट” बाय एस्. टी. देसाई (१९६६), पा. ५३७.] प्रा. घुये म्हणतात, “अशा तऱ्हेने मूळ पुरुर्षापासून दोन 
जपढ्ाचं्या भावी वारसदाराचंा एक गट म्हणजे अजवभक्त कुटंुब; कारण जिस्तपूवव पाचव्या शतकात 
बौद्धायनाने घालून जदल्याप्रमाणे तीन जपढ्ापंयंत वारसा अजवभक्त असल्यामुळे प्रत्यक्षात ह्याचेंच एक कुटंुब 
बनत असे.” [जी. एस्. घुये, फॅजमली  ॲन्ड जकन् इन इन्डो-युरोजपयन कल्चर (१९६२), पा.८१.]  
 

परंतु ह्या अजवभक्त कुटंुबपद्धतीत प्रा. कापडीयाचं्या मते, “स्त्रीजशक्षणामुळे हहदू जववाह व कुटंुबाच्या 
उजद्दष्टात आजण व्यवहारात आमलूाग्र बदल झाला आहे.” [के. एम्. कापडीया, मरेॅज् ॲन्ड फॅजमली इन्  इजंडया (१९६८), पा. 
२५३.] जशक्षणाच्या जोडीला घराबाहेरील काम हेही जबाबदार आहे असे मला म्हणावसेे वाटते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 

प्रस्तुत जवर्षयाच्या अभ्यासाकजरता वर उल्लजेखलेल्या कारणाचंा जरी अभ्यास करावयाचा असला 
तरी अजवभक्त कुटंुबपद्धतीचा लोप होण्यास केवळ तीच कारणे जबाबदार नाहीत. औद्योजगक िातंीपूवी 
कुटंुब हे एक उत्पादनाचे केन्द्र होते. शतेीखेरीज हे उत्पादनाचे कायव कुटंुबाकडून कारखाने व इतर मोठ्या 
प्रमाणावरील उत्पादनके्षत्ाकडे गेले आहे. जवभाजनकेन्द्र व व्ययकेन्द्र म्हणूनही कुटंुबात िोडा बदल होऊ 
लागला आहे. लाबंून कामासाठी येणारे स्त्रीपुरुर्ष आपले मधल्यावळेचे जेवण बाहेरच घेतात. जशवाय 
शहरामध्ये तयार पदािव इतके उपलब्ध होऊ लागले आहेत की ते घरी करण्याची जरुरी वाटत नाही. 
 

नागरीकरण आजण काम जमळण्याची वाढती संधी म्हणून अनेक लोक आपले मूळ खेड्यातील कुटंुब 
सोडून शहराकडे धाव घेतात. जरी अजवभक्त कुटंुब हे भारताचे वैजशष्ट्ट्य असले तरी “आधुजनक सुधारणेची 
सवांगीण प्रिीया” मकॅ् आयव्हर आजण पेज ह्यानंी पुढील शब्दातं म्हटल्याप्रमाणे जशी मूळ कुटंुबावर 
पजरणाम करीत आहे तशीच ती अजवभक्त कुटंुबावरही करीत आहे: “कुटंुबाच्या कायातील घट व त्याकजरता 
घ्याव े लागणारे कमी श्रम आजण त्यामुळे जस्त्रयानंा जमळणारी वाढती फुरसद, सतंतीजनयमन अगर दोन 
अपत्यातं दीघवकाल वगैरे कारणामुंळे आजच्या व भावी कुटंुबाचे पजरवतवन झाले आहे.” [मकॅ आयव्हर ॲन्ड पेज्, 
सोसायटी, पा. २५८.] 
 

ह्या पहाणीनुसार कोणते बरे नव े प्रश्न उपस्स्ित झाले आहेत? गट अ व ब ह्यातूंन तुलनात्मक 
जदसणारे कुटंुबाचे जचत्ण तक्ता १४ मध्ये जदले आहे. 
 

उत्तर देणाऱ्या जस्त्रयाचें कुटंुब कशा प्रकारचे आहे हे समजून घेण्याकजरता: “तुमचे अजवभक्त कुटंुब 
आहे काय? असल्यास त्याच्या सदस्याचंी संख्या जकती व त्याचे तुमच्याशी कोणते नाते आहे?” असा प्रश्न 
जवचाजरला होता. त्याचं्यापकैी कोणी सासू व सासरे, दीर व जाऊ आजण त्याचंी मुले तसेच नणंदा 
ह्याचं्यासजहत हकवा ह्याचं्यापकैी कुणा एकाजवळही त्या रहातात. उत्तरे जलजहताना सवांनीच आपले नाते 
साजंगतले नाही. त्यामुळे वर जदलेल्या स्पष्टीकरणाप्रमाणे अजवभक्त कुटंुबात त्या रहातात की नवीन 
उपयोगात येत असलेल्या समाजशास्त्रीय शब्दप्रयोगाप्रमाणे ‘जवस्ताजरत’ कुटंुबात रहातात हे जनजितपणे 
ठरजवणे कठीण आहे; म्हणून त्या कायदेशीर अिाने अजवभक्त कुटंुबात रहात असल्या तरी जवस्ताजरत कुटंुब 
असाच अजधक व्यापक अिी शब्दप्रयोग येिे वापरण्यात आला आहे. 
 

तक्ता १४ 

कुटंुबाचंी संख्या, व्याप्ती, प्रकार-जवस्ताजरत, मूळ, भग्नकुटंुबसदस्याचंी प्रजतजिया आजण असंतोर्षाची कारणे 

गट कुटंुबाचंी 
संख्या 

जस्त्रयाचंी 
संख्या 

हहदू अहहदू जवस्ताजरत 

कुटंुबातंील 

संख्या 

मूल 

कुटंुबातंील 

संख्या 

भग्न 

कुटंुबातंील 

संख्या 
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गट जवस्ताजरत 

कुटंुबातील 
संख्या 

समाधान 

कारक 

असमाधान 

कारक 

जदले छळ 
नाहीत 

वाईट 
वागणूक 

आर्थिक 
कारणे व 
हंुडा 

जदली बेरीज 
नाहीत 
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तक्ता १४ (पुढे चालू) 

 हहदू जववाजहत 
जस्त्रयाचंी संख्या 

 मूळ 
कुटंुबातील 

अहहदू 

 पजतपत्नी संबंध  

पूणवपणे  
समाधानकारक 

काही अंशी 
समाधानकारक 

उत्तर 
जदले 
नाही गट जवस्ताजरत 

कुटंुबात 
मूळ 

कुटंुबात 
जस्त्रयाचंी 
संख्या 

बेरीज 
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अ गटातील १,५३४ जस्त्रयापंकैी १,३९१ हहदू असून त्यातंील ४६१, हकवा ३२·६६ टके् जवस्ताजरत 

कुटंुबात रहात आहेत. सदस्याचंी संख्या ३ पासून २२ आहे. दुसऱ्या गटातील १४१ कुटंुबापंैकी ४३, हकवा 
३० टके् अशा प्रकारची कुटंुब े असून ५ पासून १४ पयंत सवव नातेवाईक एकत् रहातात. अ गटातील 
कुटंुबाची सरासरी व्याप्ती ५·१६ व ब गटाची ७·९४ आहे. ह्यावरून जशजक्षत भजगनींचा कल मयाजदत 
कुटंुबाकडे आहे असे जदसून येते. 
 

पन्नाशीच्या वयाला मनुष्ट्य वृद्धावस्िेकडे झुकू लागला असे म्हणावयास हरकत नाही. पन्नाशीच्या 
वर व ५८च्या आत−५८च्या आसपास सामान्यतः सेवाजनवृत्त होत असतात–अ गटात १७·१ टके् जस्त्रया 
आहेत तर पन्नाशीच्या वर ब गटात २७·४१ टके् आहेत. ह्या बहुतेक जस्त्रयानंा कुणा ना कुणा जमळजवत्या 
नातेवाईकावर अवलंबनू रहाव े लागणार आहे. उलटपक्षी अ गटातील १७ टके् जस्त्रयानंा काहीतरी 
वृद्धापकाळाची तरतूद करता आली आहे. ज्या सरकारी कमवचारी आहेत त्यानंा पेन्शन जमळेल तर इतरानंा 
प्रॉव्हीडंट फंडाची सोय आहे. स्वतंत् व्यवसाय करणाऱ्यानंाही िोडेफार बचत केल्याचे समाधान असाव.े 
अशा तऱ्हेने ह्या जस्त्रया कुणाला भार म्हणून वाटणार नाहीत. 
 

“अजवभक्त कुटंुबातील मंडळींबरोबर तुमचे संबंध समाधानकारक आहेत की असमाधानकारक? 
तसे असल्यास कोणती कारणे आहेत?” अ गटातील ८२ टके् व ब गटातील ७९ टके् जस्त्रयानंी ते 
समाधानकारक आहेत असे कळजवले तर अनुिमे १४ व ११·६३ टके् मजहलानंी उलट उत्तर जदले आहे आजण 
उरलेल्या जस्त्रयानंी काहीच म्हटले नाही. जमळजवत्या जस्त्रया सासरच्या इतर मंडळींबरोबर जमवनू घेतात हे 
त्यानंा एका दृष्टीने भरू्षणावह आहे. त्याबरोबरच त्यानंाही अनेक फायदे असतात. घरच्या सूनेने गृहकृत्ये 
करावी अशी सामान्यतः अपेक्षा असते. परंतु घरात वडीलधारी व्यक्ती असल्यास कामाचा भार हलका 
होतो. तसेच मुलानंा संभाळण्याकजरता जमळवत्या बाईला नोकर ठेवता आला तरी नोकरावर देखरेख 
करण्यास घरचे माणूस असले म्हणजे जततकी ती जनहित असते. ह्या बाबतीत एक स्त्रीरोगजचजकत्सक 
डॉक्टरने केलेल्या जवधानाची आठवण येते. ह्या डॉक्टर पािात्य लोकशाही देशातूंन पाचसहा वळेा हहडून 
आल्या आहेत. “नोकरी अगर व्यवसाय ह्याची आजण मातृत्वाची अशी दुहेरी जबाबदारी स्त्री जकतपत उचलू 
शकते?” असा प्रश्न जवचारला असताना त्या म्हणाल्या : “ही दुहेरी जबाबदारी पेलण्यास भारत हा आदशव 
देश आहे. कारण येिे अजवभक्त कुटंुब आहे आजण नोकर मनुष्ट्याचंी कमतरता नाही.” त्या पुढे म्हणाल्या: 
“पािात्य देशातं पजहली गोष्ट नजरेस येते ती म्हणजे वृद्धाचंी आबाळ! त्यानंा फार एकाकी वाटते आजण 
जदवसेंजदवस आयुमान तर वाढत आहे. आमच्यापेक्षा तेिील वृद्धाचें जीवन अजधक स्वास्र्थ्याचे असेल परंतु 
त्यात मायेचा ओलावा नसतो. अजववाजहत मुलगीसुद्धा आपल्या आईला वृद्धाश्रमाकडे पाठवनू देईल.” 
 

ज्याअिी ह्या पहाणीतील एकतृजतयाशं कुटंुब े जवस्ताजरत आहेत आजण त्यातंील ८२ टके् जस्त्रयाचें 
संबंध समाधानकारक आहेत त्याअिी अशा प्रकारचे कुटंुब नागरीकरणाचे आजण व्यस्क्तवादी जवचारसरणीचे 
आघात सहन करू शकते असे म्हणावयास हरकत नाही. इतकेच नव्हे तर स्त्रीजशक्षण आजण जतचे 
जनयजमतपणे कामासाठी घराबाहेर जाणे ह्याचाही पजरणाम जवस्ताजरत कुटंुबावर झालेला नाही हे पुढील 
उत्स्फूतव जवधानावंरून लक्षात येईल : “अजवभक्त कुटंुबात अत्यतं सुखी आहे”; “हे एक मला वरदानच 
आहे”; “अजवभक्त कुटंुबामुळे मला नोकरी पुढे चालू ठेवता आली. त्यामुळे मला स्वस्िपणे माझे काम 
करता येते”; “केवळ अजवभक्त कुटंुबामुळे नोकरीची जबाबदारी उचलणे शक्य झाले आहे”; “मी माझ्या 
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कुटंुबातील मंडळींना मदत करते”; “सासऱ्यानंी मला उच्च जशक्षण घ्यावयास लावले, नोकरी जमळवनू जदली 
आजण ती करणे केवळ अजवभक्त कुटंुबामुळे शक्य झाले आहे” –एक जवधवा.  
 

ह्या मनोहर जचत्णाची दुसरीही बाजू आहे. ६५ अजवभक्त कुटंुबातं परस्पर संघर्षव जदसून येतो. ह्या 
कुटंुबातं जववाजहताप्रमाणे अजववाजहतही उत्तर देणाऱ्या जस्त्रया आहेत. ह्या संघर्षाची कारणे जवचाजरता अ 
गटातील ३३ जणींनी व ब गटातील ५ जणींनी उत्तरे जदली नाहीत. बारा जस्त्रयानंी आपला छळ होतो असे 
म्हटले आहे. 
 

घरात आलेल्या नववधूचे दोर्ष काढून व जतचे उणेदुणे काय असेल त्याचा बोभाटा करून, जतला 
टोमणे मारीत रहाणे, हे सास्वानणंदाचें काम असे आमच्या अनेक म्हणींत  

[“आधी करते सून सून, मग करते फूणफूण”  
“सासूची झाली होळी, सून वाजव ेटाळी”  
“उतरंडीला नसावी केळी, घरात नसावी नणंद खेळी.”  
ह्या म्हणींतून व्यक्त केलेल्या सासू-सून व नणंद-भावजय ह्याचं्यातील जवरोधी सबंंधाच्या उलट मध्यमवगीय मराठी भाजर्षक जस्त्रयामंध्ये 

सासू-सून, नणंद-भावजय ह्यानंी परस्परानंा उदे्दशून वापरण्याच्या शब्दप्रयोगात फरक झाला आहे. पूवी सासूचा उल्लेख सूनबाई ‘सासूबाई’ म्हणून 
करी. आता जतलाही ‘आई’ म्हणते. उलट सासू पण ‘सूनबाई’ म्हणून हाक मारीत असे, त्याऐवजी नावाने हाक मारते. नणंदेला ‘वन्स’ 
म्हणण्याऐवजी भावजय टोपण नावाने हाक मारीत असते. तसे पाजहले तर नात्यासबंंधी पाजरभाजर्षक शब्द फार जदवस जटकून रहात असतात.] 
जवधान सापडते. असे हे घालूनपाडून बोलणे सूनेने मुकाट्याने सहन केले पाजहजे असा दंडक आहे. त्या 
व्यक्तींच्या अपरोक्ष स्वाभाजवकपणे त्या जस्त्रया आपला “छळ” होतो हकवा “आपणास वाईट रीत्या वागजवले 
जाते” असे सहज बोलून गेल्या. वरील बारा जणींच्या जोडीला दुसऱ्या नऊ जणींनी जनराळ्या शब्दातं तेच 
साजंगतले असून दोघी जणी म्हणतात की छळ करण्यात त्याचें पजतराजही सामील असतात! 
 

आर्थिक ताणामुळे नऊ जस्त्रयाचं्या कुटंुबातं संघर्षव चालतो. जववाहप्रसंगी हंुडा न जदल्याचा राग 
सूनेवर काढला जातो. तसेच हंुडा पद्धती कशी जस्त्रयानंा घातक ठरते हे पूवीच [दुसरे प्रकरण पहा.] जवस्तृतपणे 
दाखवनू जदले आहे त्यात ह्या दोन उदाहरणाचंी भर पडते. 
 

मोठ्या कुटंुबातंील असमाधानकारक संबधंाचं्या जोडीला काही िोडी उदाहरणे सापडतात की जेिे 
पजतपत्नी संबंध असाव ेतसे नाहीत. तरी बरे की ९८७ जववाजहत जस्त्रयापंकैी ९५७, हकवा ९७·९८ टके् जोडपी 
सुखासमाधानाने नादंत आहेत. ह्या जवधानाच्या सत्यतेबद्दल कुणी शकंा घेईल. पजतपत्नी नाते हे जजतके 
पजवत् जततकेच सलगीचे. त्याबद्दल परक्याजवळ उघड चचा करण्यास जस्त्रया नाखूर्ष असतात. त्यामुळे 
काही जणींनी आमचे सवव ठीक (?) आहे असे उत्तर जदले असेल. ह्या आके्षपाला उत्तर इतकेच की असे 
उत्तर देणाऱ्या बऱ्याच जस्त्रया सुखी–जनदान वरवर पहाता तरी– जदसल्या. परंतु बारा जणींनी ‘काही अंशी 
असमाधानकारक’, व अठरा जणींनी ‘असमाधानकारक’ अशी उत्तरे जदली आहेत. त्याची टके्वारी पहाता 
ती २·०२ इतकी येते. ही टके्वारी मागील पहाणीच्या [हहदू वुमन् ॲन्ड हर फ्युचर (१९४८), पा. ४७.] टके्वारी–१३–
पेक्षा कमीच आहे. 
 

आपापसातील बेबनावाची कारणे देण्यास मात् ह्या जस्त्रया नाखूर्ष जदसल्या. एकंदरीने त्या बावीस 
जणी असून िोड्याच जस्त्रयानंी आपले अंतःकरण उघड केले. त्यापंकैी दोघींनी पतीला दारूची सवय 
असल्याची तिार केली. दुसऱ्या दोघी आपले यजमान आपणाबरोबर नीट वागत नाहीत इतकेच म्हणाल्या. 
मूल होत नाही म्हणून पजतराज नाराज असतात असे गाऱ्हाणे एकीने माडंले. जतघी जणींनी अनुिमे पती 
अहंमन्य, तापट आजण “पागल” आहेत असे नमूद केले. आठ जणींनी जदलेली ही कारणे साधार वाटतात. 
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आपल्या जीवनजवर्षयक अपेक्षा पतीच्या बाबतीत अपुऱ्या राजहल्या अगर भग्न झाल्या तरीसुद्धा ह्या 
वर उल्लेजखलेल्या तीस जस्त्रया आपले वैवाजहक जीवन कंठीत आहेत. कदाजचत ह्या असंतोर्षाचा पयाय 
घटस्फोटातही होण्याची शक्यता आहे. अजलकडेस प्राप्त पजरस्स्ितीत जमवनू घेण्याची प्रवृत्ती कमी झाली 
असून एकमेकाचें पटत नाही तर जवभक्त होणे हकवा घटस्फोट घेणे बरे असे हल्लीच्या जपढीला वाटत असते. 
तेव्हा ह्या तीसजणी घटस्फोट घेतील असे गृहीत धरल्यास आजण त्या जवसातं जवभक्त झालेल्या व घटस्फोट 
घेतलेल्या चौतीस जणी जमळजवल्यास भग्न कुटंुबाचें प्रमाण एकंदरीत जववाजहत जस्त्रयामंध्ये ६·४६ टके् येते. 
उलटपक्षी, ९३·५४ टके् कुटंुबे यिािम जीवन कंठीत आहेत. समाधानी कुटंुबाचें इतके मोठे प्रमाण पुढील 
जनष्ट्कर्षास पुष्टी देत आहे : “गोळा केलेल्या माजहतीवरून असे सूजचत होते की (पत्नीच्या) 
नोकरी/व्यवसायामुळे वैवाजहक समायोजनावर सामाजजक-आर्थिक दृष्ट्ट्या खालच्या पातळीवरील 
कुटंुबापेंक्षा वरच्या पातळीवरील कुटंुबावंर कमी प्रजतकूल पजरणाम झालेला जदसून येतो.” [एस्. युड जकन् ॲन्ड 

होम, वजकंग मदरस् ॲन्ड देअर जचल्रन् (१९६३), पा. २८०, ए स्टडी फॉर ् दी कौस्न्सल फॉर जचल्रन्स् वेलफेअर, लंडन.] वरील 
टके्वारीकडे लक्ष जदल्यास समाजशास्त्रीय जवचारवतंाला फारसे काळजी करण्याचे कारण नाही असे 
म्हणावयास हरकत नाही. त्याचबरोबर मात् मजहलाश्रमातून जमळालेली अल्पशी माजहती नजरेआड करून 
चालणार नाही. तसेच कुटंुबसंस्िेला हादरा देण्यास ज्या आधुजनक संभाव्य शक्ती आहेत त्या जवचारात 
घेतल्यास ह्या प्रश्नाचा अजधक खोलवर अभ्यास करणे आवश्यक आहे. 
 

दोन महायुदे्ध आजण त्यातून झालेले राजकीय-आर्थिक बदल, ह्यामुंळे कुटंुबससं्िेच्या मुळावरच 
घाव घातलेला आहे. आियवकारक दु्रतगतीने हरएक जदशकेडून होत असलेल्या फेरबदलात व त्यातील 
वादळात सापडलेल्या आधुजनक जपढीला अजधक अस्स्िरता वाटत आहे आजण जतची वृत्ती जे सहजी हाती 
येईल त्याचा सुखोपभोग घेण्याकडे वळत असून पूवापार चालत आलेल्या कुटंुबाच्या परंपरेकडे व त्याच्या 
मूल्याकंडे ती दुलवक्ष करू लागली आहे. मुलानंाही जदवसेंजदवस कुटंुबावर कमी प्रमाणात अवलंबनू रहाव े
लागत आहे; कारण कुटंुबाची बरीचशी काये कल्याणकारी संस्िानंी उचलली आहेत. जशवाय कायदाही 
स्त्रीला अनुकूल आहे. अजधकाजधक प्रमाणात मातेला जपत्यासमान मुलावंर अजधकार प्राप्त होऊ लागले 
आहेत. कुटंुबप्रमुख आजण पालक म्हणून जपत्याचा अजधकार कमी होऊ लागल्यामुळे कुटंुबाची जण ूपरीक्षाच 
पाजहली जात आहे! पूवीसारखा आज्ञाधारकपणा मुलाचं्यापासून अपेक्षणे कठीण आहे. 
 

भारतातील काही जवजशष्ट जशजक्षत वगाची प्रवृत्ती पािात्याचें अंधानुकरण करण्याकडे जदसून येते. 
पािात्य कुटंुबापंुढील समस्याबंद्दल डेजनस डी. रुगमॉन्ट पुढील जवधानापासून सुरवात करतात : “. . . 
प्रत्यक्ष जवचार केला तर पजत-पत्नीतील समस्यापंुढे कुटंुबाचं्या समस्या दुय्यम ठरतात.” १९४७ मध्ये 
केलेल्या पहाणीनुसार य.ू एस्. ए. मध्ये पाच जववाहातं दोन घटस्फोट हे प्रमाण आजण (१९६७ च्या वल्डव 
आलमानॅक ॲन्ड बुक ऑफ् फॅक्टस् मध्ये १९६५ साली चार जववाहासं एक घटस्फोट हे प्रमाण जदले आहे, 
पा. ६८३) इतके प्रमाण असल्याने ते पुढे म्हणतात : “अशा तऱ्हेने जिस्ती काळात पजहल्यादंाच कुटंुबाला 
गंभीर अशी भीती जनमाण झाली आहे.” ह्याचे कारण “पािात्य संस्कृती पूवीपेक्षा पे्रमाला अजधकाजधक 
प्रमाणात मोहक वरे्ष देऊ लागली आहे. पे्रमाचा हा नवनवा रंग म्हणजे आमच्या वैवाजहक संस्िाचंा 
शपिपूववक शत् ू आजण सवव लजलत साजहत्यातील सतत प्रचाराचा आजण सध्याच्या जचत्पटाचंा अन्नदाता. 
आजण दुसरे असे की जीवन असेच आहे हे गृहीत धरले तर असेच पुढे चालेल की नाही हा प्रश्नच आहे. 
कारण ज्या समाजात सारख्याच प्रमाणात जववाह व घटस्फोट चालू रहातात तो समाज हे फार जदवस सहन 
करू शकणार नाही.” [डेजनस् डी. रुगमॉन्ट, “दी  िायजसस् ऑफ् द मॉडवन कपल” रूि नंदा ॲन्शने (एजड.), दी फॅजमली (१९५९), पा. 
४४९, ४५६.] 
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१९६७ च्या डेमोगॅ्रजफक इयर बुकप्रमाणे  एकाच जवभागातील दर हजारी लोकसखं्येतील सहा 
राष्ट्राचें व सध्याच्या पहाणीचे घटस्फोटाचे कचे्च आकडे पढेु जदले आहेत. 
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“अ” गट . . १९६५/६६ ०·२१ 

“ब” गट . . १९६५/६६ ०·२४ 

“अ” व “ब” जमळून . . १९६५/६६ ०·२२ 

वरील आकडे स्वतः जसद्धच आहे. 

 
‘दी फॅजमली’ गं्रिाच्या संपाजदका रूि नंदा ॲन्शने ह्या शवेटी जनष्ट्कर्षव काढतात:“कुटंुब हे समाजाचे 

पजहले नैजतक मूळ असून त्या कुटंुबातच व्यस्क्तवैजशष्ट्ट्य आजण वस्तुजनष्ठ सववसामान्यत्व ह्याचंा जमलाफ 
मूर्थतमंत ऐक्यात झालेला आढळतो. आजण पूणव पजरणत व्यक्ती ही पूणव पजरणत समाजाची पूती आजण 
पजरपाक आहे. तिाजप त्यामुळे समाजापासून व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याला उते्तजन येत नसून जेव्हा धमातीतता, 
समाजस्वाजमत्ववाद, लोकससं्कृती ह्या प्रभावी शक्ती समाजावर सतत आघात करीत आहेत तेव्हा त्यातून 
जनमाण होणाऱ्या परमाण ू अवस्िेतून–क्षूद्रपणातून व अनामीत्वातून-अस्स्तत्वशून्यत्वातून–समाजाची 
मुक्तता करीत आहे.” [रूि नंदा ॲन्शने्, दी फॅजमली, पा. ५१७.] िोडक्यात कुटंुबाच्या भक्म आधारामुळेच समाज 
सावरला जात आहे. 
 

कुटंुबावर सवव बाजंूनी धके् बसत असताना आधुजनक स्त्री–कुटंुबाचा जण ूकणाच–परस्परजवरोधी 
कायात–गृजहणी, माता, यजमानीण, व्यवसाजयका, आकर्षवक पत्नी, ‘संस्कृती’बद्दल उत्साही, सखी शयनेरु्ष 
रंभा–पकडली गेली आहे. ह्या भजूमकापंैकी काहींचा जतने त्याग केला पाजहजे हकवा काहींना दुय्यम लेखले 
पाजहजे अिवा त्या अशा रीतीने एकजत्त केल्या पाजहजेत की जेणेकरून जतला सुसबंद्ध व्यस्क्तजीवन कंजठता 
येईल.” [चालवस् ॲब्रमॅ्स् ॲन्ड जॉन् पी. डीन, वरील गं्रि, पा. ४८३.] 
 

वर वर्थणलेल्या भोवऱ्यात जशी पािात्य स्त्री सापडली आहे तशीच, कमी प्रमाणात का होईना, 
मध्यमवगीय जशजक्षत भारतीय स्त्री सापडली आहे. जशवाय अ गटातील १,५३४ मजहलानंी अिाजवन करून 
कुटंुबाला आर्थिक हातभार लावण्याचा पत्कर घेतला आहे, त्यापंैकी ६६४ माता आहेत. त्याचं्या कुटंुबाचंी 
व्याप्ती, आपल्या मुलाचंी व्यवस्िा त्या कशी ठेवतात, आजण त्याचे पजरणाम भावी जपढीवर कशा प्रकारचे 
होतात ह्याचा आता जवचार करावयाचा आहे. पंधराव्या तक्त्यावरून त्याची कल्पना येऊ शकते. 
 

अ गटामध्ये ८६९ जववाजहत जस्त्रया आहेत असे तक्ता १५ वरून जदसून येते. ह्यापंैकी २०५, हकवा 
२३·६ टके् जस्त्रयानंा अपत्य नाही तर ६६४, हकवा ७६·४ टके् जस्त्रयानंा मुले आहेत. अ गटातील जस्त्रयाचंी ब 
गटातील जस्त्रयाबंरोबर तुलना केल्यास ह्या दुसऱ्या २०३ जववाजहत, त्यातंील २३, हकवा ११·३३ टके् 
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अपत्यजवरजहत असून १८०, हकवा ८८·६७ टके् जस्त्रयानंा मुले आहेत. दोन गटातंील मुले असणाऱ्या जस्त्रयाचंी 
तुलना केल्यास ब गटाची टके्वारी १२·२७ अजधक भरते. ह्याचे एक कारण म्हणजे ब गटात ४१ वर्ष े
वयावरील जस्त्रया अ गटातील जस्त्रयापेंक्षा अजधक प्रमाणात–२७·४ टके् व १७·३५ टके् [तक्ता २ पहा.] –आहेत. 
दुसरे कारण असे की अ गटातील जस्त्रया मुलाचंी जबाबदारी पुढे ढकलण्याकजरता जास्त प्रमाणात कुटंुब 
जनयोजन करीत असाव्या. [तक्ता १९ पहा.] जतसरे कारण शोधण्याकजरता जननक्षमता व जननसखं्या ह्याचंा 
जवचार करावयास पाजहजे. जननक्षमता जीवशास्त्रीय जनयमानुंसार असते तर जननसंख्या कॉक्सच्या 
म्हणण्याप्रमाणे: “. . . स्त्रीचा दृजष्टकोन, आकाकं्षा, बुद्धी व जशक्षण ह्यावंर काही प्रमाणात अवलंबनू असते व 
त्याचप्रमाणे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या सरकारचे धोरण आजण आर्थिक पजरस्स्ितीचाही जननसंख्येवर 
पजरणाम होतो. तसेच व्यवसाय, सामाजजक दजा आजण प्रदेश ह्याप्रमाणे पण ती कमी अजधक होत असते.” 
[कॉक्स्, डेमोगॅ्रफी (१९५९).] 
 

तक्ता १५ 

अपत्यजवरजहत व अपत्यसजहत जस्त्रयांची संख्या, वैवाजहक जीवनाची कालमयादा, मुलांच्या संख्येची सरासरी, त्यांचे सरासरी वयोमान व त्यांची देखरेख 

गट संख्या कुटंुबे जववाजहतांची 
संख्या 

अपत्यजवरजहत 
जस्त्रयांची संख्या 

अपत्यांसजहत 
जस्त्रयांची 
संख्या 

वैवाजहक 
जीवनाची 
सरासरी 

कालमयादा 

एकंदर 
अपत्यांची 

संख्या 

अपत्यांची संख्या 
[यू. के संबंधी प्रा. 

केलसाल म्हणतात 
: मध्यम व लहान 
वयाच्या बौजद्धक 
कमवचारी गटांत 

मुलांची संख्या फार 
कमी असते 

(१·२९.. १·२०).] 

अपत्यांच्या 
वयाची 

सरासरी 

सरासरी जास्तीत 
जास्त 

अ १,५३४ १,५३४ ८६९ २०५ ६६४ १०·४ वर्ष े १,०९६ १·६५ ६ ९·९५ वर्ष े

 १००% १००% ५६·६५% १३·३६% ४३·२९%      

   १००% २३·६% ७६·४०%      

ब २५९ १४३ २०३ २३ १८० १७·२ वर्ष े ७०५ ३·९२ ८ २१·२० वर्ष े

   ७८% ९% ६९%      

   १००% ११·३३% ८८·६७%      

अ+ब १,७९३ १,६७७ १,०७२ - २२८% - ८४४ ११·६५ वर्ष े १,८०१ २·१४ ६/८ १८·३४ 
वर्ष े

   अपत्यांची देखरेख   प्रश्न   

 कुटंूब 
सदस्यांकडून 
फक्त 

कुटंुब सदस्य व 
पगारी व्यक्ती 

पगारी व्यक्ती संस्िा मदतीची 
जरूरी नाही 
कारण मुले 
मोठी झाली 
आहेत 

जशशुसंगोपन गृहाची 
आवश्यकता 
भासणाऱ्या जस्त्रयांची 
संख्या 

माता व व्यवसाजयका 
ह्या दोन भजूमकांतील 
संघर्षव दाखजवणाऱ्या 
जस्त्रयांची संख्या 

फक्त गट अ २४९ ५१ १९६ ८ १०९ ९४ ७६ 
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वरील कारणपरंपरा मान्य मान्य होण्यास अ गटातील मुलाचंी सरासरी १·६५ तर ब गटातील ३·९१ 

व वैवाजहक सरासरी कालमयादा अनुिमे १०·४ व १७·२ वर्षे आहे ही वस्तुस्स्ितीही पुष्टी देते. जर अ 
गटातील जस्त्रयाचंी वैवाजहक जीवनाची कालमयादा ब गटाइतकी व इतर घटक तेच आहेत असे गृहीत धरले 
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तर त्याचं्या अपत्याचंी सरासरी २·७ येते. बरे, अ गटातील स्त्रीला जास्तीत जास्त मुले ६ तर ब गटात ८ 
आहेत. तेव्हा समान सरासरी वैवाजहक जीवनात ब गटातील जस्त्रयाचं्या मुलाचंी सरासरी टके्वारी ४४ ने 
जास्त आहे. 
 

कुटंुबाचंी पहाणी करण्याकजरता काढलेल्या प्रश्नपजत्केनुसार कुटंुबातंील वयात आलेल्या सवव 
जस्त्रयाचंी नोंद घेतली आहे. त्यामुळे ब गटातील वृद्ध स्त्रीची मुले-मुली प्रौढ झाली असून सूना येऊन 
नातवडेंही झालेली आहेत. म्हणूनच मुलाचं्या वयाची सरासरी २१·२ ब गटात येते तर अ गटातील मुलाचं्या 
वयाची सरसरी १०·४ वर्ष ेआहे. त्याचे कारण अ गटात तरुण जस्त्रयाचंी संख्या अजधक आहे. 
 

मध्यमवगीय माता बहुसंख्येने अिाजवन करू लागल्या आहेत ही साधारणपणे गेल्या पंचवीस 
वर्षांतील घटना असल्यामुळे जतची जवशरे्ष दखल सरकारने अगर समाजाने घेतलेली जदसत नाही. 
इंग्लंडसारख्या सुधारलेल्या देशासंबधंीही असे जवधान केले जाते: “सध्याची पजरस्स्िती धोक्याची आहे अशी 
आमची खात्ी झाली आहे. माताचं्या मािी दोर्ष मारणे ठीक आहे. परंतु उद्योगसंस्िा आजण समाज ह्यानंी 
कमवचारी जस्त्रयाचं्या मुलाचंी देखरेख करण्याबाबत जवळजवळ मुळीच जवचार केलेला जदसत नाही.” 
तिाजप, फॅक्टरी कायद्याप्रमाणे कारखान्यातं अगर जगरण्यातं जेिे पन्नासच्यावर जस्त्रया काम करतात तेिे 
जशशुसंगोपनगहृाची तरतूद केली पाजहजे अशी भारतात, यु. के. व इतर पुढारलेल्या देशातं सक्ती आहे. 
सबंध जदवस काम करणाऱ्या माताचं्या गैरहजेरीत मुलाचंी व्यवस्स्ित देखरेख करणे व त्याचें काळजीपूववक 
संगोपन करणे म्हणजे एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. लंडन कौस्न्सल फॉर जचल्रनस् वेलफेअर ह्या संस्िेने या 
प्रश्नाचा १९६  मध्ये अभ्यास केला व त्यातीलच उतारा वर जदला आहे. त्याचप्रमाणे एफ्. इव्हॅन् नी ह्यानंीही 
दी एम्प्लॉइड मदर इन् अमेजरका असा जवचारप्रवतवक गं्रि जलजहला आहे. अशा गं्रिामुंळे श्रमजीवी माताचं्या 
प्रश्नावंर िोडाबहुत प्रकाश पडू शकतो. त्याचप्रमाणे इझ्राएलमधील एक अजलकडील प्रयोगसुद्धा अिवपूणव 
वाटतो. “‘जकबुस्त्झम्’ म्हणजे शतेकऱ्याचं्या सामुदाजयक वसाहतीतील एक स्िान असून तेिे मूल 
जन्मल्यापासून रहाते, झोपते आजण त्याची काळजी घेतली जाते. अशी ती ‘जशशुगहेृ’ आहेत. . . . काही 
मात्याजपत्यानंा आपल्या मुलासंमवते घालजवण्यास जो वळे जदला जातो त्याबद्दल ते असंतुष्ट असून त्याचंी 
अजधक वळेाची मागणी आहे. जशवाय दुसऱ्या व जतसऱ्या वर्षाच्या मुलानंाही हा वळे अपुरा वाटतो. जवशरे्षतः 
रात्ीच्या वळेी ती मुले आपल्या आईबापापंासून दूर होण्यास खुर्षी नसतात.” [एस्. युड जकन् ॲन्ड होम, वजकंग मदरस् 
ॲन्ड देअर जचल्रन्, पा. ८९.] 
 

लंडन कौस्न्सलने केलेल्या अभ्यासात सबंध जदवस काम करणाऱ्या आजण अधा जदवस काम 
करणाऱ्या माता असे दोन वगव पाडले आहेत. त्या गं्रिात अधा जदवस कामाबद्दलच्या मुद्याचंी पुढील नोंद 
केली आहे: “जशवाय बेकारीपेक्षा सबंध जदवस अिवा अधा जदवस काम करण्यात स्त्रींच्या दृष्टीने पुढील 
फायदे आहेत: 
 

(अ) मुलीच्या दृष्टीने अजधक जवधायक आदशव, 
(आ) जतचे जीवन अजधक सािवकी लागते की जेणेकरून आपली मातृत्वाची कतवव्ये ती चागंल्या 

रीतीने पार पाडू शकते.” 
 

दुसरा एक फरक ह्या गं्रिात दाखजवला असून मुलाचं्या वयानुसार कुटंुबाचें त्यात “तीन वगव केले 
आहेत : फक्त कुमार अवस्िेतील मुले असलेली कुटंुब,े ६ ते १२ वर्षांची मुले असलेली कुटंुब,े आजण इतर 
मोठ्या मुलाबंरोबर शाळेत न जाणारी मुले ज्या कुटंुबात आहेत ती.” अहवालात म्हटले आहे : “आपल्या 
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मुलाबंरोबर संवदेनाक्षम आजण पे्रमाचे नाते संवधवन करण्यास–ज्यातून त्यानंा स्वतःला आनंद होईल व जे 
नाते मुले मोठी होऊन स्वतःची कुटंुब ेस्िापन केल्यावरही अवश्य आहे–मातानंा संधी (व वळेही) सापडत 
नाही.” 
 

“आपल्या अपत्याबरोबर जनकटचे आजण परस्पर समाधानकारक नाते मातेने जवकजसत करणे, 
आमच्या मते, एक मूलभतू महत्त्वाची गरज आहे म्हणून तीन वर्षांखालील मुलाचं्या मातेने काम करण्याला 
आमचा पूणव जवरोध आहे. . . .तीन ते पाच वर्षांतील बालकाचंी देखरेख दररोज बराच वळे आईव्यजतजरक्त 
दुसऱ्या कोणीही करण्यास हरकत नाही आजण त्याचे दुःष्ट्पजरणाम दृगोचर होत नाहीत उलट झालाच तर 
फायदाच होतो.” 
 

दी चाइल्ड स्टडी सेन्टर जरपोटव अगदी स्वच्छपणे सागंून टाकतो की, “एकीच्याकडून 
दुसरीच्याकडे अशी देखरेख करणारी व्यक्ती बदलत गेल्यास मुलामंध्ये गंभीर स्वरूपाचे जबघाड जनमाण 
होतात.” [एस्. युड जकन् ॲन्ड होम, वजकंग मदरस् ॲन्ड देअर जचल्रन्, पा. १३०-३६.] 
 

एफ्. इव्हॅन् नी म्हणतात : “शाळेत जाण्याच्या वयापूवीच्या बालकाचं्या माता अिाजवन करीत 
असल्या तरी केवळ तेवढ्ानेच मुलाचें नुकसान होत नाही असे शोधाअंती जदसून येते.” [एफ्. इव्हॅन नी, दी 

एम्प्लॉइड मदर इन् अमेजरका (१९६३), पा. ९२.] कौमायावस्िेतील मुलींसंबधंी म्हटले आहे: “मध्यमवगीय कमवचारी 
माताचं्या मुली . . . तुलनात्मक दृष्ट्ट्या पहाता अजधक उद्योगी, स्वावलंबी असून आपल्या माताकंडे आदराने 
पहातात परंतु सामान्यतः कुटंुबाशी फारशा जनगजडत नसतात . . .अिाजवन न करणाऱ्या माताचं्या मुलींपेक्षा 
ह्या मुली आपल्या आयानंा आदशव म्हणून पसंत करतात.” [एफ्. इव्हॅन नी, दी एम्प्लॉइड मदर इन् अमेजरका (१९६३), 
पा.१५१.] मुलाचं्याबद्दल : “कुमाराचं्या जीवनात आईचे बाहेरील काम हा कमी महत्त्वाचा घटक आहे.” [एफ्. 

इव्हॅन नी, दी एम्प्लॉइड मदर इन् अमेजरका (१९६३), पा.१६१.]  आणखी “आईच्या बाहेरील कामामुळे मुलामुंलींच्या 
अभ्यासाची प्रगती अगर आकाकं्षा सामान्यतः खालच्या पातळीवर आजणली जात नाही.” [एफ्. इव्हॅन नी, दी 
एम्प्लॉइड मदर इन् अमेजरका (१९६३), पा. १०९.] 
 

कमवचारी स्त्रीच्या दृष्टीने भारतापेक्षा यू. के. अगर य.ू एस्. ए. येिील जीवनिम अजधक अनुकूल 
आहे. तेिे जशशुसंगोपनगृहे, बालगृहे, बालशाळा आजण लहान मुलाचें क्लब व वाचनालये अशा अनेक 
तऱ्हेच्या संस्िा आहेत. परंतु त्या पुरेशा नाहीत अशी लंडन कौस्न्सल फॉर जचल्रन्स् वलेफेअरची तिार 
आहे. आम्हीही अशा संस्िा काढू लागलो आहोत. परंतु त्या फार िोड्या व अगदीच अपुऱ्या आहेत. आता 
पहाणीतल्या माताचं्या मुलाचंी व्यवस्िा कोण पहाते ते पाहू. तक्ता १५ मध्ये जदल्याप्रमाणे २४९ जस्त्रयाचंी मुले 
घरच्यापैकीच कुणीतरी–बहुधा आजी–संभाळीत असते. आईच्या गैरहजेरीत आजी ही घरातच असते व 
जततक्याच पे्रमाने नातवडंानंा संभाळते असे गृहीत धरण्यास हरकत नाही. दुसऱ्या ५१ जस्त्रया खास मुलासंाठी 
नोकर ठेवतात पण तो अगर ती ही घरातल्या माणसाच्या देखरेखीखाली असते. तेव्हा लंडन कौस्न्सलच्या 
अभ्यासानुसार ह्या ३०० माताचं्या मुलाचंी काळजी करण्याचे कारण नाही. “जेव्हा आई कामाला जाते तेव्हा 
शाळेत जाण्याइतके वय न झालेल्या मुलाचंी काळजी घेण्यात अजूनही आजीचा पजहला िमाकं लागतो असे 
आम्ही म्हण ू शकतो.” [एस्. युड जकन्  ॲन्ड होम, वजकंग मदरस् ॲन्ड देअर जचल्रन्, पा.६७.] म्हणनूच की काय, पहाणीतल्या 
अनेक जस्त्रयाचं्या तोंडून अजवभक्त अगर जवस्ताजरत कुटंुबाबद्दल प्रशसंोद्गार जनघाले असल्यास नवल नाही. 
[प्रकरण ६ पहा.]  
 

आठ जस्त्रयानंी आपली मुले ‘माझी आई’ अगर जशशुसंगोपनगृहे येिे ठेवतो असे नमूद केले आहे. 
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ज्या १९६ माता आपली मुले पगारी नोकराचं्या स्वाधीन करून जातात त्याचं्या मुलाचंा प्रश्न 
जवचारात घेण्यासारखा आहे. आधीच भारतात ‘आया’ंची संख्या कमी ज्या जमळतात त्या जशकलेल्या नसतात 
आजण मुलासंंबधंी आपल्या कतवव्याची त्यानंा जततकीं जाणीव नसते. अशा पजरस्स्ितीत आईचे लक्ष धड ना 
कामाकडे ना मुलाकडे. “कामाकजरता बाहेर जाणाऱ्या आईऐवजी जी व्यक्ती मुलाची काळजी घेण्यास 
ठेवली जाते, ती व्यक्ती ज्या गुणावगुणाचंी असेल त्यावर त्या मुलाचे कल्याण आजण भावी जवकास फार 
मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असतो.” [वजकंग मदरस् ॲन्ड देअर जचल्रन, पा. ५२.] म्हणूनच ह्या पहाणीतल्या ९४ 
जस्त्रयानंी जशशुगृहासंाठी फार जोरदार मागणी केली. ही आपली मागणी माडंताना ही गृहे मंुबईसारख्या 
शहरी मध्यवती जठकाणी असावी, कचेरीजवळ असू नयेत असेही सुचजवले. कचेरीस जातायेता लोकल 
गाडी हकवा बस ह्यातून प्रवास करणे म्हणजे एक जदव्यच असते असे त्याचें म्हणणे पडले. हरएक जदवस 
म्हणजे त्याचं्याच शब्दातं ‘हजकू हकवा मरू’ असा जीवनमरणाचा असतो! आईचीच जर अशी धडपड चालते 
तर त्यात लहान बाळ आजण त्याची अंगडी टोपडी घेऊन कचेरीला कसे पळाव ेबरे? 
 

मुलाचं्या जशक्षणाबद्दल अगर जशस्तीबद्दल कोणताच प्रश्न जवचाजरला नव्हता. फक्त “तुम्ही अिाजवन 
करीत असाल तर मुलाचंी काय व्यवस्िा कजरता?” येवढीच चौकशी केली होती. त्यावरून वर जदलेली 
माजहती तर जमळालीच, त्याव्यजतजरक्त दोन्ही गटातंील जस्त्रयाबंरोबर अनौपचाजरक सभंार्षण चालू असता जे 
काही समजले तेही लक्षात घेण्यासारखे आहे. 
 

अ गटातील ९ जस्त्रयानंा मूल नसल्याचे दुःख बरेच जाणवत आहे. स्त्रीमधली मातृत्वाची भावना 
इतकी जबरदस्त आहे की जतची पजरपूती झाली नाही तर जतच्या जीवनात एक मोठीच पोकळी जनमाण होते. 
काही प्रमाणात ती भरून काढण्यासाठी आम्ही नोकरी/व्यवसाय करतो असे त्या म्हणाल्या. परंतु 
कामापासून जमळणारे समाधान आजण मातृत्वाचे सुख ह्या दोहोंच्या संघर्षातून काही महत्त्वाचे मुदे्द उपस्स्ित 
होतात ते पाहू. दोन आयानंा आपल्या मोठ्या झालेल्या मुलींच्या लग्नाची काळजी लागली आहे. अ 
गटातील दहा व ब गटातील दोन माता आपल्या मुलाचं्या जशक्षणाबद्दल फार हचतेत असलेल्या आढळल्या. 
आपल्या मुलामुंलींना–जवशरे्षतः मुलानंा–योग्य वळेी उत्तम जशक्षण जमळण्याची संधी द्यावी असे त्यानंा फार 
वाटत असते. उत्तम जशक्षण जमळाले तर ते वरच्या दजाचे व्यवसाय करू शकतील असे आशचेे अंकुर जनमाण 
झाल्यास नवल नाही. कुटंुबाच्या उदरपोर्षणासाठी आर्थिक मदत जमळण्याकजरता धडपडावयाचे आजण आहे 
त्या पजरस्स्ितीत मुलाचंी शक्य जततकी काळजी घ्यावयाची असे कष्टाचे जीवन व्यतीत करीत असताना 
जीवनाच्या मध्यावर आपल्या अपेक्षा अपुऱ्या राजहल्या अगर भगं पावल्या आजण त्याबद्दल आपणच–म्हणजे 
आपले घराबाहेर काम करणेच–जबाबदार आहे असे नाही, ही वस्तुस्स्िती लक्षात आल्यावर आयुष्ट्यात 
जनराशचेे दाट वलय जमल्यास आियव नाही. म्हणूनच काही जस्त्रयानंी अकाजलक सेवाजनवृत्तीची इच्छा प्रगट 
केली तर काही असमाधानी जदसल्या. 
 

आपल्यापासून मुलानंा दूर ठेवाव ेलागते ह्याचेच दुःख दोन मातानंा होत आहे. कौमायावस्िेतील व 
काही लहान मुलाचं्याही बेजशस्त वागण्याबद्दल अ गटातील बारा व ब गटातील आठ जणींनी तिार केली. 
तसेच ब गटातील एका अजवभक्त कुटंुबात रहाणाऱ्या स्त्रीने आपला पुतण्या व पुतणे ह्याचं्या अयोग्य 
वतवनाबद्दल माजहती साजंगतली. आपल्या मुलानंी जशक्षण सोडून देऊन भटकेजगरी पत्करली आहे हे शल्य 
सारखे बोचत रहाते असे दोघा मातानंी कळवळून जनवदेन केले, तर ‘आपल्या मुलीने फॅशनचा नवनवा ढंग 
सुरू केला आहे त्याला कोणता उपाय करावा सागंा’ अशी एकीने पृच्छा केली. ८४४ मातापंैकी २८ जणींनी 
म्हणजे ३·४३ मातानंी अशा तऱ्हेने अंतःकरणातले दुःख वशीवर टागंले. 
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तरुण जपढीचे प्रश्न कसे हाताळाव ेही एक राष्ट्रीय पातळीवरची समस्या आहे. येिे गोळा केलेल्या 
िोड्याशा माजहतीवरून आईच्या बाहेरील कामामुळे मुलाचं्यात बेजशस्त वाढते असे सववसामान्य जवधान करणे 
धोक्याचे ठरेल. तरुण जपढीच्या असमाधानाचे वगैर वागणुकीचे हे कारण असो व नसो, जागजतक आजण 
जवशरे्षतः भारतीय सामाजजक-आर्थिक पजरस्स्ितीत झपाट्याने होत असलेल्या बदलामुळे मागवदशवन 
तरुणाचं्या मनात संभ्रम उत्पन्न झाला आहे. ह्या संभ्रमातून योग्य वाट काढून त्यानंा मागवदशवन करणे सोपे 
नाही पण जततकेच ते जनकडीचे आहे. ह्या गं्रिाचा तो जवर्षय नसल्यामुळे येिेच आटोपते घेणे बरे. 
 

कौटंुजबक ऐक्याची भावना अप्रत्यक्षपणे अजमावण्याकजरता:“तुम्ही सववजण रात्ी एकदमच 
जेवावयास बसता का?” असा प्रश्न जवचाजरला होता. ह्या प्रश्नाला १४३ कुटंुबातंील ९०, अगर ६३ टके् 
जस्त्रयानंी होकारािी, १६ कुटंुबातंील जस्त्रयानंी नकारािी आजण ३४ कुटंुबातंील जस्त्रयानंी काहीच उत्तर जदले 
नाही. पूवीची रूढ पद्धत अशी की मुलानंा प्रिम अगर मुलामुंलींची आजण पुरुर्षाचंी पजहली पंगत व नंतर 
घरातील बायकानंी, जवशरे्षतः सवांत वडील बाईने मागाहून जेवावयाचे. परंतु अजलकडेस ह्या पद्धतीत 
चागंलाच बदल झाला असून बहुतेक सववजण एका पकं्तीला खेळीमेळीने सहभोजन करतात. मग ते 
वाढत्या महागाईत आजण जशधावाटप पद्धतीमुळे कसेका असेना! 
 

मध्यमवगातील कुटंुबाचंी पहाणी करीत हहडत असताना माजहती गोळा करणाऱ्या जस्त्रयाचं्या व 
लेजखकेच्याही एक गोष्ट ठळकपणे नजरेत भरली. ती म्हणजे ह्या मध्यमवगीयाचंी घरे स्वच्छ व टापटीपीची 
आढळली. आम्ही गेलो ते काही आगाऊ भेटीची वळे ठरवनू रीतसर गेलो नव्हतो. म्हणूनच जे सहजी 
नजरेत आले त्याला महत्त्व आहे. जशवाय ३००० कुटंुबासंाठी नेमलेल्या व म्हणूनच त्यानंा 
अनौपचाजरकरीत्या भेट देणाऱ्या एका समाजकल्याणकारी अजधकारी बाईने म्हटले की, “मध्यमवगीय 
कुटंुबात स्वच्छता व नीटनेटकेपणा जदसून येतो. सारखेच उत्पन्न असणाऱ्या चवर्थ्या श्रेणीतील लोकापेंक्षा 
जतसऱ्या श्रेणीतील लोक अजधक सुसंस्कृत आढळतात.” 
 

ते्सष्ट कुटंुबानंा भेट देऊन माजहती गोळा करणाऱ्या बाईंनी आणखी एक नोंद घेतली आहे. एक-
दोन-तीन खोल्या अगर ब्लॉकमध्ये रहाणाऱ्या तेवीस कुटंुबातं देवघर असून तेिे गणपती, जवष्ट्णु, दत्त वगैरे 
मूतींची अगर फोटोंची स्िापना केलेली आहे. त्याचंी रोज पूजा होत असते. नऊ कुटंुबातं साईबाबाचं्या 
फोटोची भर पडली आहे. आजण एका घरात फक्त त्याच फोटोची पूजा चालते. तीस कुटंुबातं असे देवघर 
त्यानंा जदसले नाही. 
 

ह्या पहाणीतून आजवष्ट्कृत झालेल्या कुटंुबाचं्या जचत्णाकडे दृष्टीके्षप टाकल्यास, आधुजनक 
काळातील “धमातीतता, सामुदायीकरण आजण आम संस्कृती” ह्या शक्तींच्या आघातानंी ही मूलभतू संस्िा, 
जरी मध्यमवगीय स्त्री अिाजवन करण्यासाठी घराबाहेर पडू लागली तरी, फारशी हादरलेली जदसत नाही. 
गृजहणीचा जदवसातील बराच काळ बाहेर जात असल्यामुळे कुटंुबातील मंडळींना ऐजहक सुखसोई जमळत 
नसतील हकवा प्रणयाचे अगर पे्रमाचे पडसाद जततके उठत नसतील. परंतु अजधक उत्पन्नामुळे जीवनमान 
सुधारत असाव े आजण घरकामाव्यजतजरक्त जनराळे कायवके्षत् जमळाल्यामुळे जतचेही समाधान होत असाव.े 
जनदान जवस्ताजरत कुटंुब तरी तग धरून आहे. त्याच बरोबर दोन बाजंूचा सखोल जवचार व्हावयास हवा. 
एक, कुटंुबाच्या संस्कृती रक्षणाच्या व परस्पर त्यागमय पे्रमाच्या मूल्यापेक्षा अजलकडेस अिोत्पादनास 
जदलेले महत्त्व आजण जीवनमान उंचावण्यासाठी चालत असलेली धडपड. दुसरी, मध्यमवगीय कुटंुबाच्या 
सदस्याचंी सखं्या कमी झाली असून ती पुढील जपढीत भरून येणार नाही. ज्या जवचारवतंानंा आनुवजंशक 
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घटकाचे महत्त्व वाटते त्यानंा ही हचतेची बाब आहे असे जनजित वाटेल. म्हणूनच पुढील जपढीचे योग्य 
संगोपन होणे व कुटंुबससं्िेचे रक्षण करणे अत्यतं अगत्याचे आहे. 
 
 

_____ 
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प्रकरि ४ थे 
कुटंुबणनयोजन 

 
भारताने स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये कल्याणकारी राज्य असे ध्येय आपल्यापढेु ठेजवले आहे. हे ध्येय 

साध्य होण्याच्या दृष्टीने लोकसंख्येच्या प्रश्नाला अग्रस्िान द्याव ेलागते आजण तो सोडजवणे जततकेच अवघड 
होऊन बसले आहे. १९५१ मध्ये मृत्यूचे दर हजारी प्रमाण २७ होते ते १९६१ मध्ये १७·८ पयंत उतरले आहे. 
तसेच १९०१ मध्ये बालमृत्यचेू प्रमाण दर हजारी बालकामंध्ये २३२ होते ते १९६१ मध्ये १११·८ पयंत घटले 
आहे. बरे, जननाच्या प्रमाणात दर हजारी–४०/४२–फारशी घट न झाल्यामुळे आम्ही लोकसंख्येत दर वर्षी 
१ कोटी लोकाचंी भर घालीत आहोत! जेिे आम्ही हयात असलेल्या बालकाचं्या अन्न, वस्त्र, आसरा आजण 
जशक्षण ह्याचंी तरतूद करू शकत नाही तेिे दर वर्षी भर पडत असलेल्याचंी कशी व्यवस्िा करणार? तीन 
पंचवार्थर्षक योजना जकतीही सदोर्ष असल्या तरी तेणेकरून आमच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडली आहे. पण 
त्या वाढत्या उत्पन्नाला वाढत्या संख्येचा सारखा छेद जात आहे! 
 

लोकसंख्येची वाढ हा फक्त भारताचाच प्रश्न नाही तर तो अजखल मानवतेपुढील प्रश्न आहे; तिाजप 
भारताच्या बाबतीत केवळ संख्यावाढ ही एक गंभीर वास्तवता होऊन बसली आहे. जागजतक पाश्ववभमूीवर 
भारतीय लोकसंख्येचे जचत्ण कसे जचतारले जाते हे युनायटेड नेशन्स् डेमोगॅ्रजफक इयरबुक १९६५ व १९६७ 
ह्यातूंन घेतलेल्या आकड्यानुंसार तक्ता १६ मध्ये पुढे जदले आहे: 
 

पुढील तक्त्याकडे पहाता, जन्म-मृत्यूचे कचे्च आकडे, जननसंख्या व बालमतृ्यूचे प्रमाण आजण 
त्याबरोबरच वाढीच्या प्रमाणात जगातील सहा पुढारलेल्या देशापेंक्षा–य.ूएस्., य.ूके., य.ूएस्.एस्.आर्., 
जपान, स्वीडन, इस्राएल–भारत फार वरचा िमाकं पटकाजवत आहे, असे जदसते. १९६०-६४ [यू. एन्. 
डेमोगॅ्रजफक इयरबुक १९६५, पा.३.] मध्ये अजखल जगतात वार्थर्षक वाढ १८ टके् झाली तर भारतात २५ टके् झाली. 
सुधारणेच्या जवकासानुसार जगातील देशाचें तीन गट केले जातात: “अजधक जवकजसत”, “कमी 
जवकजसत”, आजण दोहोंच्या मधले देश. ह्या तीन गटाचं्या जननप्रमाणावर टीका करताना डेमोगॅ्रजफक इयर 
बुकमध्ये म्हटले आहे, “१९६० च्या आसपास जागजतक लोकसंख्येमध्ये कचे्च जननप्रमाण सरासरी १००० स 
४० होते परंतु कमी जवकजसत देशातं सरासरी १००० स ४० व अजधक जवकजसत देशातं सरासरी १००० स २१ 
होते. अजधक जननप्रमाण व कमी जननप्रमाणाच्या प्रदेशाचंी तुलना केल्यास सामाजजक व आर्थिक हरएक 
दशवकसूचीनुसार त्याचं्या सरासरी पातळीत महदंत्तर जदसून येते . . . उदाहरणािव दर माणशी सरासरी 
राष्ट्रीय उत्पन्न, शस्क्तव्ययाचे प्रमाण, जशक्षण, शतेीव्यजतजरक्त रोजगारी, आरोग्यजवर्षयक सोई, वृत्त प्रसार 
वगैरे.” [उपरोक्त गं्रि, पा. १-२.] जस्त्रयाचं्या बाबतीत हे आर्थिक व सामाजजक घटक कशाप्रकारे पजरणाम करीत 
आहेत हे प्रस्तुत पहाणीच्या अनुर्षंगाने पुढे सागंण्यात येईल. 
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तक्ता १६ 

जीवसखं्याशास्त्रीय आकड्याचंा साराशं : जवजशष्ट देश, अद्यावत वर्षव 

देश वर्षव 

जनन मृत्य ू स्वाभाजवक 
वाढीचे 
प्रमाण 

जन्मतः आयुमानाची अपेक्षा 

 
कचे्च 

आकडे 

× 

जननप्रमाण 
 

कचे्च 
आकडे 

 
बालमृत्य ू

वर्षव पुरुर्ष जस्त्रया 

य.ूएस्. ए. १९६७ १७·९ ७५·६ ९·४ २४·७ १०·० १९६४-६६ ६६·७ ७३·८ 

य.ूके. १९६७ १७·४ ६९·८ ११·५ १९·६ ६·९ - - - 

इ.ं व. वेल्स १९६७ १७·१ ६९·१ ११·५ १९·० ६·६ १९६३-६५ ६८·३० ७४·४० 

उ. आयलंड १९६७ २२·४ ८४·९ १०·६ २५·१ १२·५ १९६४-६६ ६७·७९ ७२·९८ 

स्कॉटलंड १९६७ १८·६ ७२·१ १२·१ २३·१ ७·३ १९६४-६६ ६६·६० ६७·३८ 

य.ूएस.          

एस्.आर्. १९६७ १७·५ ८३·२ ७·३ २८·० ११·२ १९६५-६६ ६६·०० ७४·०० 

स्वीडन १९६७ १५·५ - १०·१ १२·६ ०·९ १९६१-६५ ७१·६० ७५·७० 

इस्त्राएल १९६७ २४·८ - ६·६ २५·३ १·० १९६६ ७०·९१ ७३·७३ 

जपान १९६७ १९·३ ५३·४ ७·१ १८·५ ११·५ १९६४-६६ ६८·३५ ७३·६१ 

भारत १९६३-६४ ३८·४ १३६·७+ १२·९ १३९·० ∅ २५·५ १९५१-६० ४१·८९ ४०·५५ 

भारत १९६६ ४१·० - १६·० - २६·० - - - 

सरासरी १९६५-६७ ⊡४०·४ १८४·४ १७·८ १११·८ २२·६ १९६५-६७⇒ ४९·२ ४८·३ 

गणना प्रमाण : - × जननाचे प्रमाण म्हणजे १० ते ४९ वर्षांच्या १,००० जस्त्रयानंा त्यावर्षी (१९६५) झालेल्या जजवंत अपत्याचं्या नोंदीनुसार सखं्या. + 
अंदाजी. ∅ १९५८-५९ ग्रामीण भारताचे अंदाजी, नॅशनल समॅ्पल सव्हेच्या जनष्ट्कर्षाधारे. ⊡ अगरवाल बी. एल्. समॅ्पल रजजस्रेशन इन इंजडया-
पॉप्युलेशन स्टडीज् व्हॉ. xxiii लंडन, नो. १९६९, पा. ३७९-३९४. ⇒ रजजस्रार जनरल ऑफ इंजडया समॅ्पल रजजस्रेशन बुलेजटन नं. २८ न्यू जदल्ली 
ऑजफस ऑफ् दी रजजस्रार जनरल ऑफ् इंजडया, ए. १९६९, पा. १. - युनायटेड नेशन्स डेमोगॅ्रजफक इयरबुक १९६५ व १९६७. 

 
प्रत्येक जवचारवतं नागजरकाला लोकसंख्येच्या प्रश्नाचा गंभीरपणा व व्याप्ती ह्याची जाणीव आहे. 

व्यस्क्तशः अिवा संस्िामंाफव त, जवशरे्षतः जस्त्रयाचं्या संस्िामंाफव त स्वातंत्र्यपूवव काळातही कुटंुबजनयोजनाच्या 
प्रचाराचे प्रयत्न चालू होते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर पंचवार्थर्षक जनयोजन आखणाऱ्या तज्ञाचं्या लक्षात आलेच की 
वाढत्या लोकसंख्येवर जनयतं्ण घातले नाही तर कोणताही आर्थिक आजण औद्योजगक जवकास तर शक्य 
नाही परंतु अन्नधान्याचाही प्रश्न सुटावयास दीघवकाल लागेल. ह्या पेचप्रसंगामुळेच कुटंुबजनयोजन हे 
योजनासजमतीने राष्ट्रीय पातळीवरील धोरण म्हणून त्याला मान्यता जदली. 
 

सरकारी दस्तपत्कावंरून व अहवालावंरून ह्या बाबतीत सरकारकडून होत असलेल्या प्रयत्नाचें 
कालानुिमे तीन टप्पे जदसून येतात असे स्िूलमानाने म्हणता येईल.  
 

१९५६-६१ च्या दुसऱ्या पंचवार्थर्षक योजनेमध्ये जनरजनराळ्या जठकाणी कुटंुबजनयोजन केन्दे्र 
उघडण्यात आली. 
 

तदनंतर स्वयंसेवक-सेजवकानंा जरूर ते जशक्षण देण्याची आवश्यकता तसेच संशोधनाची जरुरी 
ह्यालाही योग्य ते महत्त्व देण्यात आले. 
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ह्यापुढील पाऊल म्हणजे खेड्यातंील लोकाशंी संपकव  साधून आमजनतेला लोकसंख्येच्या समस्येचे 
गाभंीयव पटवनू कुटंुबजनयोजनाच्या पद्धतीची माजहती पुरजवण्यात येऊ लागली. त्याबरोबर संशोधनही चालू 
ठेवण्यात आले आहे. शवेटी कुटंुबजनयोजनाबाबत लोकाशंी जकतपत संपकव  साधता येतो व त्यानंा जकतपत 
प्रवृत्त करता येते ह्याजवर्षयी काही सशास्त्र सूचक पहाणीही करण्यात आली. १९५६ मध्ये आमजनतेपुढे 
नसबंदीचा उपाय माडंण्यात आला आजण त्याकजरता शस्त्रजिया करून घेणाऱ्यास पैसेही देण्यात येऊ 
लागले. 
 

वरील उपायावं्यजतजरक्त १९६५ मध्ये इंजडयन कौस्न्सल ऑन् मेजडकल रीसचव तफे मान्य झालेल्या 
लूप पद्धतीचा प्रिमतःच फार मोठ्या प्रमाणावर प्रचार करण्यात येऊ लागला. त्यात जनरोध व 
संततीप्रजतबधंक गोळ्या ह्याचंी भर घालण्यात आली आहे. 
 

कुटंुबजनयोजनाचा पुरस्कार सरकारतफे होऊ लागल्याला पंधरा-सोळा वर्षांचा अल्पकाळ लोटला 
आहे. ह्या अल्पकाळात म्हणावी जततकी प्रगती झाली नाही; तिाजप काही राज्यानंी बरीच आघाडी मारली 
आहे. उदाहरणािव, महाराष्ट्रराज्याला कुटंुबजनयोजनात पजहल्या प्रतीचे राज्य म्हणून दोनदा मान जमळाला 
आहे. चौर्थ्या पंचवार्थर्षक योजनेत ३१५ कोटी रु. मंजूर केले होते. 
 

कुटंुबजनयोजन हमखास यशस्वी होण्याच्या दृष्टीने भारताच्या मागात बरेच अडिळे आहेत. मुले ही 
देणगी ही एक समजूत, तसेच जकतीही मुली झाल्या तरी घराण्याचे नाव चालजवण्यास मुलगा पाजहजे ही 
दुसरी समजूत. त्याचप्रमाणे धार्थमक जवरोध. परंतु ह्या सवांपेक्षाही जनतेचे अज्ञान आजण दाजरद्र्य ह्यामुंळे 
राष्ट्रीय पातळीवरील पुरस्काराचे पूणवतया अवलंबन होत नाही असे तक्ता १७ वरून जदसून येईल. 
 

१९६६ च्या एजप्रलमध्ये भारत सरकारने कुटंुबजनयोजन खाते सुरू केले. त्याची पुनरवचना झाली 
असून सेिेटजरएट बाजू व ताजंत्क बाजू अशा दोन शाखा आहेत. पजहली बाजू कारभार पहाते व दुसरी 
अंमलबजावणी करते. मध्यवती कु. जन. दल उभारलेले असून पंतप्रधानाचं्या अध्यक्षतेखील एक कजमटी 
नेमलेली आहे. ह्या कायाकजरता परराष्ट्रीय मदतही आहे. असे हे वाढते कायव चालू आहे. तिाजप दुसरी 
बाजूही लक्षात घेऊया. 
 

१९६३ साली डॉ. चंद्रशखेर आजण कॅिराइन कूडर ह्या उभयतानंी बृहन्मंुबईतील कुटंुबजनयोजन 
केन्द्रात चालत असलेल्या कामकाजाची पहाणी केली. ते म्हणतात: “बृहन्मंुबईतील फक्त पाच टके् 
जववाजहत जस्त्रयानंी कुटंुबजनयोजन केन्द्रानंा भेट जदली.” [सी. चदं्रशखेरन् ॲन्ड कॅिजरन कूडर, फॅजमली प्लाहनग र ूस्क्लजनकस्, 
पा.३३.] 
 

दर हजारी लोकसंख्येत जननाचे प्रमाण २० ते २५ वर आणणे हे ध्येयसुद्धा तसे म्हटले तर फार 
दूरगामी आहे. लोकसंख्याजवर्षयक सद्यःपजरस्स्िती हचताजनकच आहे! डॉ. राएनाचं्या शब्दातं: “आपल्या 
काळातील सवव प्रश्नावंर मात करणारा हा प्रश्न आहे, त्यामुळेच सध्याची बरीचशी राजकीय अस्स्िरता 
जनमाण होत असून मानवाच्या अजधक चागंल्या जीवनाचा अपेक्षाभगं करणाऱ्या प्रश्नाला आपल्याला तोंड 
द्यावयाचे आहे. म्हणूनच अत्यंत जनकडीच्या, सखोल जनष्ठेच्या आजण दीघव कल्पकतेच्या प्रयत्नाचंी 
आपणाकंडून पराकाष्ठा झाली पाजहजे.” [बी.एल्. राएना, फॅजमली प्लाहनग ॲन्ड पॉप्युलेशन प्रोग्रामस् –इंजडया, पा. १२१.] 
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अनुक्रमणिका 

लोकसंख्येच्या प्रश्नाची अस्वस्िता जनमाण करणारी दुसरी बाजू मध्यवती सरकारचे आरोग्यमंत्ी 
पुढील शब्दातं दाखवनू देतात:“तेव्हा जनकटच्या काळात जसजसा भारताचा ऐजहक जवकास होत जाईल 
तसतशी लोकसंख्येत भर पडेल. लोकसखं्येच्या प्रश्नाची सववसामान्य चचा करीत असताना ही बाजू 
दृष्टीआड होण्याचा संभव आहे.” [एस्. चंद्रशखेर (एजड), एजशआई पॉप्युलेशन प्रॉब्लेम्स (१९६७), पा. ८६-८७.] भारताला जर 
स्वतंत् राष्ट्र म्हणून मानाने जगावयाचे असेल तर ऐजहक जवकासाची आवश्यकता कोणीही नाकारणार 
नाही. परंतु लोकसंख्येच्या वाढीची ही चढती लाट आपण कशी िोपवनू धरू शकू? 
 

ह्या प्रश्नाला एकमेव अगर सुटसुटीत असे उत्तर देणे कठीणच. अशा समस्येला तोंड देण्याकजरता 
धाडसी उपाययोजना आजण तीही अजखल राष्ट्रीय पातळीवर त्वजरत गतीने झाली पाजहजे. ह्या 
उपाययोजनाचं्या गुणदोर्षाचंी चचा करण्यापूवी कुटंुबजनयोजनाच्या अनुर्षंगाने प्रस्तुत पहाणीमध्ये 
जमळालेल्या माजहतीचे समालोचन करूया, आजण नंतर ह्या समस्येवर कोणता तोडगा सापडतो ते पाहू. 
 

तक्ता १७ 

भारत सरकारची कुटंुबजनयोजनजवर्षयक कामजगरी 

वर्ष े

मंजूर रक्म खर्थचत रक्म कु. जन. 
केद्राचंी 
सखं्या 

नसबंदी सखं्या (लक्ष) लूप 
बसजवल्याची 
सखं्या (लक्ष) 

जनरोध 
वापरणाऱ्याचंी 

सखं्या 

इतर 
साधने 

वापऱ्याचंी 
सखं्या 
(लक्ष) 

रु. 
(लक्ष) 

% रु. 
(लक्ष) 

% 

१९५२ ६५ १०० ३० ४६·१५      

१९६१ १३८    १,५००     

१९६४  १००  ४८ ३,१९५  १·३०   

१९६५ ५००    ४,९४० स्त्रीबीजवाजहकाबंदी 
८·६० 

शुिजन्तुवाजहकाबंदी 
१६·०० 

९·००×  २०·०० 

३१-१२-
६५ 

   (शहरात)  १,९०७ 
 

२४·४४ १७·७५   

    (खे) १३,००१     

१९६६ ९५०    १७,०००     

१९६८ ३७००     १२·०७  ३·०५ २२·०० ५·०७ 

१९६९ ४२००     ९·०८ ३·०७ २२·०६ ९·०६ 

१९७० 
अखेर 

    ७५० ८२·०५ ३३·४० -- -- 

१९७१ 
ऑगस्ट 

     ९१·० ३९·४०*   

× टाइम्स ऑफ इंजडया – १२-८-६७  जरपोटव – १९६९-७० जमजनस्री ऑफ् हेल्ि ॲन्ड फॅजमली प्लाहनग, पा. १६७. * ए. चंद्रशखेर-द पॉप्युलेशन 
प्रॉब्लेम् ॲन्ड फॅजमली प्लाहनग एफटव-जनवल ऑफ् द इंजडयन मेजडकल असोजसएशन, ऑक्टोबर १९७२. 

 
कुटंुबजनयोजन ह्या शब्दप्रयोगाचा सववसंमत अिव म्हणजे जननसंख्येवर जनयंत्ण आजण दोन 

बालकामंध्ये योग्य ते अंतर ठेवणे. पूवी काही धार्थमक जनयमामुंळे–व्रते उपवास वगैरे–आजण जवधवा 
जववाहास बंदी अशा सामाजजक रूढीमुळे जननसंख्या जनयजंत्त होत असे. “संततीजनयमनाच्या पद्धती, 



 

 

अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 

संस्कृती-संस्कृतीनुसार व उपलब्ध असलेल्या ज्ञानानुसार बदलत आल्या आहेत.” [एन्सायक्लोपीजडआ ऑफ 
सोशल सायन्सेस्, व्हॉल्युम Ⅱ (१९५५), पा. ५५९.]  पोटात घ्यावयाच्या गोळ्या, लूप, जनरोध, समगजतक पद्धत आजण 
जनबीजीकरण वगैरे संतजतजनरोधक उपाय हे मानवी इजतहासातील अजलकडील मागव आहेत. तसे पाजहल्यास 
पजहल्या महायुद्धानंतरच संतजतजनयमनाचा प्रचार उघडपणे करण्यात येऊ लागला. 
 

कुटंुबजनयोजनजवर्षयक अभ्यास अगर पहाणी करीत असताना मुख्य उदे्दश लोकसखं्याजनयंत्ण हा 
असतो. “ह्यापुढे कुटंुबजनयोजनाचा मुख्य हेतू म्हणजे १९७३ पयंत भारतात दर हजारी जननसंख्येचे प्रमाण 
२५ वर उतरजवत आणावयाचे.” [बी. एल्. राएना, उपरोक्त गं्रि, रीपोटव फॉर १९६२-६३, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ् हेल्ि सस्व्हवजसस, 
जमजनस्री ऑफ् हेल्ि, न्यू जदल्ली.] परंतु “१९६५ च्या मध्यकाळात भारताची लोकसखं्या ४७·५ कोटी असावी असा 
अंदाज होता... २१·५ टके् वाढ म्हणजे काही कमी नव्हे आजण ७-८ कोटाचंी भर अगदी अनपेजक्षत होती.” 
[एस्. चंद्रशखेर, उपरोक्त गं्रि, पा. ७४.] कुटंुबजनयोजनाचे धोरण संख्याजनयंत्णाच्या दृष्टीने जकतपत यशस्वी अगर 
अयशस्वी होत आहे हा मुद्दा बाजूला ठेवनू त्यायोगे घडलेल्या जनराळ्याच पजरवतवनाचा जवचार करू: 
गरोदरपण आजण बाळंतपण ह्या वरचेवर येणाऱ्या नैसर्थगक अवस्िातूंन सुटका झाल्याने आजण त्या सुटकेमुळे 
जमळालेल्या स्वातंत्र्याने स्त्रीच्या जीवनात िातंीच घडवनू आणली आहे आजण अप्रत्यक्षपणे समाजजीवनही 
आमूलाग्र पालटले आहे. स्त्रीला आपला व्यवसाय चालजवण्यासाठी हकवा येरवीसुद्धा स्वतःच्या 
सामाजजक/आर्थिक पजरस्स्ितीनुसार आपले कुटंुब मयाजदत करता येते, तसे जतला वाटल्यास मातृत्वही 
जतला अजजबात डावलून देता येते! ह्या सवव बाजू प्रस्तुत पहाणीत जनदशवनास आल्या आहेत. 
 

अ व ब गटातील जस्त्रयाचंा कुटंुबजनयोजनाबद्दल कशा प्रकारचा कल आहे हे अजमाजवण्याकजरता व 
तजद्वर्षयक जनरजनराळ्या बाजू पहाण्याकजरता कुटंुबजनयोजनावर एक प्रश्नसमुच्चयच जवचारण्यात आला 
होता. जरी जस्त्रयाचंी व जवशरे्षतः कुटंुबाचंी संख्या फार मोठी नसली तरी त्यानंी मोकळेपणाने जदलेल्या 
उत्तरावंरून मध्यमवगीय जमळवत्या वा न जमळवत्या जशजक्षत जस्त्रयाचंा कल येिे जकतपत आहे ते जदसून येते 
आजण त्याचं्या जीवनात झालेला बदलही लक्षात येतो. कुटंुबजनयोजनाच्या बाबतीत आणखी माजहती 
जमळजवण्यासाठी बृहन्मंुबई आजण सोलापूर येिील तेरा साववजजनक व खाजगी सूजतकागृहातूंन जानेवारी ते 
जून १९६६ ह्या सहा मजहन्यातं स्त्रीबीजवाजहका बंदी केलेल्याचें आकडे पण गोळा केले. ते तक्ता १८ व १९ 
मध्ये जदले आहेत.  
 

पूवी साजंगतल्याप्रमाणे ह्या पहाणीत १,५३४ अिाजवन करणाऱ्या जशजक्षत जस्त्रया व मध्यमवगीय २५९ 
जस्त्रयाचंा अभ्यास आलेला आहे. ह्यापंैकी अ गटातील ७९५, हकवा ५१·८२ टके् जववाजहत असून त्याचें 
वैवाजहक कालमान बारा वर्षांचे आहे. तर ब गटातील २०३, हकवा ७८·३५ टके् जस्त्रया जववाजहत असून त्याचें 
वैवाजहक कालमान १३·७५ वर्ष े आहे. [प्रकरण दुसरे पहाव.े] जवधवा, घटस्फोजटता आजण पजरत्यक्ता ह्यातून 
वगळल्या आहेत. कारण उघड आहे, हे प्रकरण कुटंुबजनयोजनाजवर्षयी आहे. अ गटापेक्षा ब गटात अजधक 
जववाजहत जस्त्रया असून सरासरी वैवाजहक कालमानसुद्धा जास्त आहे. ह्या बाबतीत स्िाजनक फरकही काही 
प्रमाणात जदसून येतो. 
 
 
 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 

तक्ता १८ 

अपत्यरजहत जववाजहत उत्तरदायी जस्त्रयाचें पृिक्रण 

  ब गट  अ गट   अ गटाची  बेरीज 

      उपबेरीज  अ + ब 

कुटंुबजनयोजन करीत नाहीत :      

(अ) सध्याचे वय ४३ आजण त्याहून 
अजधक व सरासरी वैवाजहक जीवन 
१६·७ वर्षे 

 २२ 

 

   २२ 

(ब)  ४३ खाली सध्याचे वय व सरासरी 
वैवाजहक  

      

 जीवन ९ वर्ष े.. १६   १६ 

 

९२ 

 जीवन ७·१वर्ष े..  ७६ १७३ ७६  

(क) ४३ खाली सध्याचे वय व सरासरी 
वैवाजहक जीवन  

      

 जीवन १·३ वर्ष े.. ७   ७ 

 

८२ 

 जीवन १·७ वर्ष े..  ७५  ७५  

कुटंुबजनयोजन करीत आहेत:     

(ब) ४३ खाली सध्याचे वय, सरासरी 
वैवाजहक जीवन ७·४ वर्ष े.. 

 २१ 

 

   २१ 

(क) ४३ खाली सध्याचे वय, सरासरी 
वैवाजहक जीवन १·८५ वर्षे .. 

  
७ 

२८    
७ 

  २३ २०१     = २२४ 

 
अ गटातील ७९५ जववाजहत जस्त्रयापंैकी २०१, हकवा २५·५८ टके् जस्त्रया आजण ब गटातील २३, हकवा 

११·३ टके् जस्त्रया अपत्यरजहत आहेत. ह्या अपत्यरजहत जस्त्रयाचंा खास जवचार करणे अवश्य आहे. 
 

अपत्यरजहतापंैकी ज्या कुटंुबजनयोजन करीत नाहीत व ज्या करीत आहेत असे त्याचें दोन वगव करू 
या. ह्या पजहल्या वगापैकी अ गटातील २२ जस्त्रया ४३ वर्षांवरील असून त्यानंी वैवाजहक जीवन १६·७ वर्ष े
घालजवले आहे. ब गटात अशी एकही स्त्री नाही. येिे कोणी असा मुद्दा उपस्स्ित करील की स्त्रीची 
रजोजनवृत्ती ४९ व्या वर्षी हकवा लौकरात लौकर ४५ व्या वर्षी होते. परंतु बाजवसापंैकी बरोबर ४३ वर्षांच्या १५ 
जणी व ४३ च्या वर ७ जणी आहेत. ज्याअिी १६ वर्षांच्या दीघव वैवाजहक काळात त्यानंा अपत्य झाले नाही 
त्याअिी त्यानंा ह्यापुढे होण्याचा संभव जदसत नाही. ह्याचं्याखेरीज अ गटात ४३ वर्षांखालील व ७·१ वर्ष े
वैवाजहक कालमान असलेल्या ७६ जस्त्रया व ब गटात ९ वर्ष ेसरासरी वैवाजहक जीवन घालजवलेल्या व तेच 
वयोमान असलेल्या १६ जस्त्रया अपत्यजवहीन आहेत. मात् हे कुटंुबजनयोजनाचे फल नव्हे. ह्या ब्याण्णव भजगनी 
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वाझं आहेत असे म्हणण्याचे जरी धाडस करणे बरोबर नसले तरी मातृत्वाचा लाभ ह्यापुढे त्यानंा होईल असे 
शक्य वाटत नाही. 
 

पंचाहत्तर अगर ८ टके् जस्त्रयाचंी गोष्ट अगदी स्पष्ट आहे. त्याचें सरासरी वैवाजहक जीवन फक्त १·७ 
वर्षांचेच आहे. त्या कुटंुबजनयोजन करीत नसल्यास नवल नाही. मुले व्हावी ही त्यानंा स्वाभाजवक इच्छा 
जदसते. तक्ता १८ कडे लक्ष देऊन ह्या ७५ जणींची तुलना पुढील कुटंुबजनयोजन करणाऱ्या २८ जस्त्रयाबंरोबर 
करूया. ह्या २८ पैकी २१ जणींनी ७ वर्षांपयंत कुटंुबजनयोजनाच्या मदतीने मातृत्व पुढे ढकलले आहे आजण 
दुसऱ्या ७ जणींचे वैवाजहक जीवन फक्त १·८ वर्षांचे आहे. ब गटात अपत्यरजहत असून संतजतजनयमन करीत 
आहे अशी एकही स्त्री नाही! ह्या सवव २८ जस्त्रयाचंा जवस्तृत अभ्यास पुढे केला आहे. 
 

सदोर्ष प्रकृती व प्रजतकूल आर्थिक पजरस्स्िती म्हणून ३ जस्त्रया संतजतजनयमन करीत आहेत. ह्या 
जतघींच्या जशवाय २१ जणी एकंदरीने सुस्स्ितीत आहेत. पती, कुटंुबातील इतर व्यक्ती–मग ते कुटंुब 
अजवभक्तही असेल–ह्याचं्याबरोबर ह्या जस्त्रयाचें संबंधही चागंले आहेत. सवांत ताण म्हणजे वैयस्क्तक 
जीवनातही त्या पूणव समाधानी आहेत! ह्याला एकच अपवाद आहे. आपणास मूल नाही म्हणून एक बाई 
काहीशी असमाधानी आहे. वरील जदग्दशवनातून असा अजभप्राय जनघतो की ह्या वीस जणींच्या यजमानानंाही 
जपतृत्वाचा आनंद नको आहे म्हणून त्याचंी संतजतजनयमनाला मूक संमती आहे! ह्या वीस जणींत एका स्त्री 
अजधकाऱ्याला काहीतरी जनमायक स्वरूपाचे काम नाही म्हणून खेद होत आहे. जण ूबाळाला जन्म देणे व 
वाढजवणे हे पुरेसे जनमायक कायव नाही! जशवाय ह्या सवव जमळवत्या व्यवसायी जस्त्रया आहेत; अकरा जणी तर 
प्राप्तीवरील कर भरीत असतात, १८ जणी पदवीधर असून त्यातंील २ डॉक्टर आहेत. त्याचें वयोमान २५ ते 
४० च्या दरम्यान अिवा सरासरी ३०·२१ वय म्हणजेच संतजतकाल आहे. जीवनातील हरएक बाजू त्यानंा 
अनुकूल आहे. बरे सववचजणी नैसर्थगकरीत्या वाझं असतील असेही म्हणता येत नाही. हेच तर लेजखकेला 
म्हणावयाचे आहे की संतजतजनयमनाने स्त्रीच्या जीवनात अशी ही िातंी घडजवली आहे. ह्या २१ जणी म्हणजे 
एकंदर अ नमुन्यातील जववाजहत जस्त्रयापंैकी २·६४ टके् मजहला सहजसुलभ मातृत्वाचा आनंद गमावतात. 
कदाजचत त्यानंा आपला व्यवसाय अिवा नोकरीमध्ये अजधक आनंद वा पूती जमळत असेल; कदाजचत 
डॉक्टरला कराव्या लागणाऱ्या कामासारखे कामाचे दडपण असेल. काही का असेना, सदरहू जनष्ट्कर्षव वर 
साजंगतल्याप्रमाणे इतर घटक वगळून अखेरीस काढला आहे. 

 
एकंदरीने अ गटात २०१ आजण ब गटात २३ जस्त्रया अपत्यरजहत आहेत. अशी पजरस्स्िती जनमाण 

होण्यास बरीच कारणे आहेत. आईवजडलाचें जशक्षण, सामाजजक-आर्थिक दजा वगैरे तसेच इतर काही 
जैजवक घटक आजण अ गटातील जस्त्रयाचें व्यवसाय आजण जवशरे्षतः खास व्यासंग व तेणेकरून येणारा 
नैसर्थगक वाझंपणा आजण/हकवा कुटंुबजनयोजनाचा जरवाज ह्या सवांचा पजरपाक म्हणजे इतक्या मोठ्या 
प्रमाणावर संतजतन्यनूता जदसून येते. हीच गोष्ट युनायटेड नेशन्स् डेमोगॅ्रजफक ईयरबकु १९६५ च्या तक्ता ९ 
[डेमोगॅ्रजफक इयर बुक १९६५ पहाव.े] वरून जदसून येईल (तक्ता २०). त्यामध्ये १५ वर्षांवरील अपत्यरजहत अशा य.ू 
एस्., य.ू के., जपान ह्या देशातंील जस्त्रयाचें आकडे जदले आहेत. य.ूएस्.एस्.आर्. व भारत ह्याचें आकडे 
उपलब्ध नाहीत. य.ूएस्., य.ूके. व जपान ह्यातंील अपत्यरजहत जस्त्रयाचें शकेडेवारी आकडे अनुिमे १६·८, 
१६ आजण १२ असे आहेत. प्रस्तुत पहाणीनुसार अ गटात १३·१ आजण ब गटात ११·३ अशी शकेडेवारी येते. 
अशा तऱ्हेने येिील जशजक्षत अपत्यरजहत जस्त्रयाचें प्रमाण जवळजवळ पुढारलेल्या देशाइंतके येते. मात् तेिे ते 
प्रमाण लोकसंख्येतील सवव वगव जमेस धरून अजखल राष्ट्रीय पातळीवरून काढलेले आहे. 
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तक्ता १९ कडे पुनः वळल्यास असे जदसून येते की अ गटात ५९४ हकवा एकंदर संख्येच्या ३८·७२ 
टके् व जववाजहत जस्त्रयाचं्या ७४·७२ टके्, आजण ब गटात १८० व एकंदर संख्येच्या ६९·५० टके् व 
जववाजहताचं्या ८८·६७ टके् जस्त्रया माता आहेत. अ गटापेक्षा ब गटाचे प्रमाण अजधक आहे हे उघडच जदसून 
येते. हाच फरक कुटंुबजनयोजन करणाऱ्याचं्या संख्येत व टके्वारीत जदसून येतो. अ गटात २८६ हकवा ३६·० 
टके् आजण ब गटात ६६ हकवा ३·२५ टके् जववाजहत जस्त्रया कुटंुबजनयोजन करीत आहेत. ही एक गोष्ट खरी की 
टके्वारीत इतका फरक पडण्याचे एक कारण वयस्कर जस्त्रयाचंी संख्या ब गटात अजधक आहे. परंतु ह्या 
एकाच कारणामुळे इतके अंतर पडले नसते. जशवाय कुटंुबजनयोजनात आपण यशस्वी झालो आहोत असे अ 
गटातील २८६ पैकी २८० जस्त्रयानंी व ब गटातील ६६ पैकी ६३ जणींनी नमूद केले असून ह्यापंैकी अनुिमे, 
त्यानंी हकवा त्याचं्या यजमानानंी शस्त्रजिया करवनू स्वतःचे जनबीजीकरण केले आहे! असे करण्याने ही 
कुटंुब ेसंख्या मयाजदत करतात इतकेच नव्हे तर अजधक भर पुढेही पडणार नाही अशी खबरदारी घेतात. ही 
सवव आकडेवारी लक्षात घेतल्यावर कोणीही ह्या सुजशजक्षत मध्यमवगीय भजगनींचे अजभनंदनच करील की 
आधुजनक उपाययोजनाचंा यशस्वी अवलंब करून राष्ट्राची एक गंभीर समस्या सोडजवण्यास त्यानंी 
आपणाकंडून अल्पसा हातभार लावला आहे. परंतु तसे करताना त्यानंी स्वतःचे व एकंदर समाजाचे 
नुकसानच केले आहे. कारण त्याचंीच पुढील जपढी ह्या सुसंस्कृत व जशकलेल्या वगाची जततक्याच संख्येने 
आपली जागा भरून काढणार नाही. 

 
तक्ता १९ 

जशजक्षत मध्यमवगीय जमळजवत्या जस्त्रया आजण कुटंुबजनयोजन 

अनु-
िम 

स्िान अभ्याजसलेल्या 
जस्त्रयाचंी 
सखं्या 

पैकी 
जववाजहत 

जववाजहता-ं
पैकी 

अपत्य-
रजहत 

अपत्यरजहता-ं
पैकी 

कुटंुबजनयो-
जन 

करणाऱ्या 

जववाजह-
तापंैकी 
सापत्य 

सापत्यापंैकी 
कुटंुबजनयोजन 

करणाऱ्या 

ह्यापैकी 
कुटंुब 

जनयोजन 
यशस्वी 
झाले 
म्हण-
णाऱ्या 

स्त्रीबीज/ 
शुिजन्तु 

वाजहकाबंदीची 
उदाहरणे 
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१९६५ च्या डेमोगॅ्रजफक इयरबुकमधून य.ूएस्., य.ूके. आजण जपान ह्या देशातंील जननसंख्येचे 

स्िूल प्रमाण घेतले असून ते तक्ता २० मध्ये पहाणीतील जस्त्रयाचं्या अपत्याचं्या प्रमाणासजहत उद्धतृ केले 
आहे. एक हजार जस्त्रयानंी जन्म जदलेल्या जजवतं अपत्याचें प्रमाण जपानमध्ये सवांत अजधक आहे (३,२०४). 
दुसरा नंबर य.ू के.चा (२,९६९) आजण नंतर यू. एस्. ए. (२,५०५). प्रस्तुत पहाणीनुसार अ गटात हे प्रमाण 
७१४·५–वरील देशापेंक्षा फारच कमी–असून ब गटात २७२२ म्हणजे य.ूएस्.ए. पेक्षा जास्त पण यू.के. पेक्षा 
कमी आहे. दोन्ही गटाचें प्रमाण सवव देशापेंक्षा कमीच आहे. भारताचे हे प्रमाण जमळाले असते तर फार बरे 
झाले असते. त्यामुळे आपली जननसखं्येजवर्षयीची माजहती अजधक व्यापक झाली असती. अ गटात हे प्रमाण 
७१४·५ इतके कमी असल्यास आियव नाही. ह्या जस्त्रया उशीरा लग्न करतात (सरासरी २३ व्या वर्षी) आजण 
बऱ्याचजणी (४८ टके्) कुटंुबजनयोजन करीत आहेत. अ व ब गटाचे मध्यम प्रमाण १९१६ येते. ह्याच 
आकड्याचें अजधक पृिक्रण केल्यास, उदाहरणािव ४३ वर्षांच्या वरील आधीच्या जपढीतील व ४३ च्या 
खालील जस्त्रया असे दोन गट केले तरीही मुलाचं्या प्रमाणात फरक पडतो. हाच फरक दोन गटाचंी तुलना 
केल्यावरही जदसून येतो. तक्ता २१ पहावा. 

 
वय आजण मुलाचंी संख्या ह्याचं्या अनुर्षंगाने अ व ब गटातंील जस्त्रयाचें वगव केल्यास असे जदसून येते 

की, ४३ वर्षांच्या वर असलेल्या अ गटात ८२ जस्त्रया असून त्यानंा २२६ मुले म्हणजे सरासरी प्रत्येकीस २·७६ 
मुले असे प्रमाण पडते, तर ब गटात ५६ जस्त्रयानंा २२३ मुले म्हणजे सरासरी ४·०० हे प्रमाण आधीच्या 
जपढीतील जस्त्रयाचं्या बाबतीत जदसून येते. ४३ वर्षांखालील म्हणजे अजलकडील जपढीच्या अ गटात ५१२ 
जस्त्रयानंा ८७० म्हणजे सरासरी १·७० मुले हे प्रमाण अ गटात येते. 

 
तक्ता २० 
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वयानुसार जस्त्रयाचंी संख्या आजण जजवतं जन्मास आलेल्या एकूण मुलाचंी संख्या : १९६०-१९६७ 
खानेसुमारी * (ह्यामध्ये १५ वर्षांवरील सवव जस्त्रया व ज्याचें वय माहीत नाही अशा वयात आलेल्या सवव 
जस्त्रयाचंी  संख्या घेतलेली  आहे. एकाही सजीव मुलास जन्म न जदलेल्या जस्त्रयातं, गुप्तपणे जन्म जदलेल्या 
जस्त्रयाही अंतभूवत आहेत.) 

 
देश जजवंत मुलास जन्म न 

जदलेल्या जस्त्रयाचंी टके्वारी Φ 

जजवंत मुलांचे 
प्रमाण ∓ 

 वय  वर्षव 

यू. एस्. ए. १६·७ २,५०५  १५ व त्यावरील  १-४-६० 

यू. के. १९·९ १,९९१  १६ व त्यावरील  २३-४-६१ 

यू. एस्. एस्. 
आर्. 

आकडे उपलब्ध नाहीत 

जपान १२·५ ३,२०४  १५ व त्यावरील   १-१०-६० 

भारत आकडे उपलब्ध नाहीत 

अ नमुना १३·१ ७१४·५ 

 

१८ व त्यावरील  

 

१-६-६५ 
ते 

३१-१२-६६ 
ब नमुना ११·३ २,१६२ १८ व त्यावरील  

अ + ब १२·४६ ९२३·६  १८ व त्यावरील    

* डेमोगॅ्रजफक इयरबुक १९६९ पा. २२२-२३४. 
Φ डे. इ. बु. मध्ये जदलेल्या जस्त्रयाचं्या संख्येवरून ही टके्वारी लेजखकेने काढली आहे. 
∓ जननसंख्येचे स्िूल प्रमाण : १००० जस्त्रयासं झालेली जजवंत अपत्ये. 

 
ब गटामध्ये १२४ जस्त्रयानंा ३३७ मुले असल्यामुळे हे प्रमाण दर स्त्रीस २·७२ मुले असे येते. अ व ब 

गटातंील मुलाचं्या सरासरी प्रमाणात असे अंतर पडण्याचे कारण पजहल्या गटातल्या जस्त्रया जमळवत्या असून 
दुसऱ्या अिाजवन करीत नाहीत, तिाजप दोन्ही गट मध्यमवगातीलच आहेत हे जनराळे सागंावयास नको. 

 
१९६१ च्या खानेसुमारीतील आकड्यानुंसार:“. . .प्रजोत्पत्तीचा काल संपेतोपयंत एक भारतीय स्त्री 

सरासरी ६·६ मुलानंा जन्म देते. ग्रामीण व नागरी जननसंख्येच्या प्रमाणात फरक पडत नाही असे जदसून 
येते.” [एस्.एन्. अगरवाल, पॉप्युलेशन (१९६७), पा. १८.] 

 
खानेसुमारीच्या सरासरीपेक्षा प्रस्तुत पहाणीतील (अ गटात १·८४ व ब गटात ३·११, तक्ता २१) 

सरासरी बरीच कमी आहे. एज्युकेशन कजमशनच्या अहवालात म्हटल्याप्रमाणे : “. . . जननसंख्येचे प्रमाण 
स्त्रीजशक्षणामुळे बरेच कमी होण्यास मदत होते.” [जरपोटव ऑफ, दी एज्युकेशन कजमशन, पा. १३५.] केवळ जशक्षणच नव्हे 
तर बाहेरील बौजद्धक कामाचाही जननसंख्येवर फार मोठा पजरणाम घडून येतो. 

 
डॉ. अगरवालाचं्या मते: “१९६५ मध्ये भारतात ८२० लक्ष जोडपी होती. ह्यापंकैी ३२० लक्ष 

जोडप्यानंा चार अगर त्यापेंक्षा अजधक मुले असून त्यानंा जास्त मुले व्हावी अशी इच्छा नाही. उरलेल्या ५ 
कोटी लोकानंा तीन अगर त्यापेंक्षा कमी मुले आहेत.” [एस्. एन्. अगरवाल, उपरोक्त गं्रि, पा. ११४.] ह्या 
आकड्यावंरून असा जनष्ट्कर्षव जनघतो की ३९ टके् जोडप्यानंा चार हकवा अजधक मुले आहेत तर ६१ टके् 
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लोकानंा चारापेंक्षा कमी आहेत. पहाणीतील आकड्याचंी वरील आकड्याबंरोबर तुलना केल्यास अ गटात 
अनुिमे १० व ९० टके् आजण ब गटात २८ व ७२ टके् असे प्रमाण पडते. लोकसंख्येच्या वाढीवर जनयंत्ण 
घालण्याच्या दृष्टीने मध्यमवगाचा हा लहान कुटंुबाचा आदशव फार जवलोभनीय व आकर्षवक वाटतो.  

 
लोकसंख्येच्या प्रश्नाच्या दोन बाजू आहेत. संख्येची व दजाची. महाराष्ट्रातील ह्या मध्यमवगाच्या 

पहाणीनुसार बुजद्धजीवी वगामध्ये कुटंुबाच्या संख्येला मयादा घालण्याच्या दृष्टीने जैजवक घटक अगोदरच 
पजरणामकारक ठरत आहेत, हे तक्ता २० वरून जदसून येते. इतर प्रगत देशातंील अपत्यरजहत जस्त्रयाचं्या 
प्रमाणाइतकेच ह्या पहाणीतील जस्त्रयाचें प्रमाण आहे. तसेच पहाणीमध्ये १५ वर्षांवरील १००० जस्त्रयातं मुलाचें 
प्रमाण बरेच कमी आढळून येते. ह्यातच भर म्हणजे प्रस्तुत नमुन्यात अजववाजहताचंी संख्या बरीच आहे. ज्या 
जववाह करतात त्याही बऱ्याच उशीरा करतात. जववाजहतापंैकी काहीजणी ‘दो या तीन बचे्च’ ह्या आदशव 
संख्येपेक्षाही कमी संख्या करण्याच्या दृष्टीने कुटंुबजनयोजन करीत आहेत. ह्या सवव गोष्टी साकल्याने 
जवचारात घेतल्यास ह्या वगाची पुढील जपढी संख्येने जततकीच भरणार नाही. दोनापेक्षाही (१·८४) कमी मुले 
होऊ देण्याचा हेतू सामाजजक नसून वैयस्क्तक आहे हे त्यातल्या त्यात जवशरे्ष! ह्या जवधानास पुष्टी जमळते ती 
पुढीलप्रमाणे: अ गटातील अपत्यरजहत काही जस्त्रया कुटंुबजनयोजन कजरतात तर तसे ब गटात एकही 
उदाहरण सापडत नाही. 

 
तक्ता २१ 

वय, गट व अपत्याचंी संख्या ह्यानुंसार उत्तरदायी जस्त्रया 
अ गट  ब गट 

४३ वर्षांवरील वयातील जस्त्रया 
संख्या  संख्या 

मुले जस्त्रया एकूण 
मुलाचंी 
संख्या 

प्रत्येक स्त्रीस 
सरासरी मुलाचंी 

संख्या 

मुले जस्त्रया एकूण 
मुलाचंी 
संख्या 

प्रत्येक स्त्रीस 
सरासरी 

मुलाचंी संख्या 
१-३ ५७ ११५ २·०० १-३ २९  ६९ २·४ 

४ व अजधक २५ १११ ४·४४ ४ व अजधक २७ १५४ ५·७ 

 ८२ २२६ २·७६  ५६ २२३ ४·० 

        

४३ वर्षाखालील तरुण जस्त्रया 
१-३ ४७८ ७१९ १·४० १-३ १०१ २२२ २·२ 

४ व अजधक  ३४ १५१ ४·३१ ४ व अजधक  २३ ११५ ३·० 

 ५१२ ८७० १·७०  १२४ २३७ २·७२ 

एकूण ५९४ १०९६ १·८४  १८० ५६० ३·११ 

 
तक्ता २२ 

चार हकवा अजधक मुलाचं्या संख्येचे जास्त पृिक्रण 

  अ गट  ब गट 
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  मुलाचंी 
संख्या 

जस्त्रयाचंी 
संख्या 

मुलाचंी 
एकूण संख्या 

मुलाचंी 
संख्या 

जस्त्रयाचंी 
संख्या 

मुलाचंी 
एकूण संख्या 

१३ वर्षांखालील 

 

४ २५ १०० ४ ७ २८ 

५ ३ १५ ५ ९ ४५ 

६ ६ ३६ ६ ७ ४२ 

   ३४ १५१  २३ ११५ 

१३ वर्षांवरील 

 

४ १७ ६८ ४ १५ ६० 

५ ५ २५ ५ ४ २० 

६ ३ १८ ६ १ ६ 

     ६ पेक्षा 
जास्त 

७ ६८ 

   २५ १११  २७ १५४ 

 
वरील जववचेनावरून वाचकानंा कदाजचत असे वाटेल की समाजात सध्या असलेले वगव तसेच पुढे 

चालू रहाव े ह्या उदे्दशानेच ही पहाणी हाती घेतली असावी! पण तसे नव्हे. स्वतंत् भारताने लोकशाही 
स्वरूपाची समाजवादी समाजरचना हे ध्येय आपल्यापढेु ठेजवले आहे; त्या ध्येयाशी लेजखका पूणवपणे संमत 
आहे. समता, न्याय व बंधुभाव ही तत्त्व ेवरील ध्येयपूतीच्या पायऱ्या आहेत. शक्य तो सवांना समान संधी व 
न्याय देण्याचा प्रयत्न चालू आहे. मागासलेल्या वगांना अनेक खास सवलती आहेत. [महाजवद्यालयातील सवव 

जवद्यार्थ्यांपैकी एकशष्ठाशं जवद्यार्थ्यांना जशष्ट्यवृत्त्या व वेतन जमळते–दी टाइम्स ऑफ् इंजडया, ऑगस्ट १५, १९६७.] तिाजप जन्मतःच जनसगव 
मनुष्ट्यामनुष्ट्यात फरक करीत असतो. सववजण एकजजनसी जन्माला येत नाहीत. पूवी म्हटल्याप्रमाणे [प्रकरण 

जतसरे पहाव.े] सासं्कृजतक व बौजद्धक आनुवजंशकता काही प्रमाणात पजरणामकारक ठरते. ज्याअिी भारत 
जवकासाच्या मागावर पाऊलवाट चालू इस्च्छतो त्याअिी त्याला उच्च दजाच्या मनुष्ट्यबळाची आवश्यकता 
आहे. म्हणून ही वस्तुस्स्िती लक्षात घेतली पाजहजे. त्याचबरोबर आमजनतेला जशक्षण देऊन व हरएक 
के्षत्ात समान संधी देऊन त्याचंीही पातळी उंचाजवली पाजहजे. 

 
राष्ट्राचे कुटंुबजनयोजनाचे धोरण मध्यमवगाने केवळ मान्य केले आहे इतकेच नव्हे तर ते 

समाजजहताच्या दृष्टीने प्रत्यक्षात उतरजवले आहे. ही प्रवत्ती जकतीही स्तुत्य असली तरी आमजनतेला 
लोकसंख्येच्या प्रश्नाचे गाभंीयव लक्षात आले नाही व द्यावा जततका प्रजतसाद बहुसंख्य लोक देत नाहीत हे 
तक्ता २३ वरून जदसून येईल. १९६६/६७ मध्ये ही माजहती गोळा केली. तदनंतरच्या पाच वर्षांच्या काळात 
पजरस्स्ितीत िोडाबहुत चागंल्या प्रकारचा बदल झाला आहे हे लेजखकेला मान्य आहे. तिाजप प्रश्नाचा 
व्यापकपणा व गाभंीयव लक्षात घेता ही पाऊले फार सावकाश पडत आहेत असे म्हणाव ेलागते. 

 
तेजवसाव्या तक्त्यात अ व ब मधील दाम्पत्यापंकैी कोणा एकावरही जनबीजीकरणाची शस्त्रजिया 

झाली आहे त्याचेंही आकडे घेतले आहेत. जशवाय त्यात क₁ व क₂ असे नव ेगट घेतले आहेत. जानेवारी ते 
जून १९६६ मध्ये मंुबई व सोलापूर येिील साधारण खालच्या मध्यमवगातील चार खाजगी प्रसूजतगृहे आजण 
नऊ साववजजनक प्रसूजतगृहे येिील जस्त्रयावंर कोणत्या बाळंतपणाच्या खेपेनंतर शस्त्रजिया केली गेली ते 
आकडे घेतले आहेत. हे आकडे सहा मजहन्यातंील असून त्यातं धमानुसार केलेली नोंदही जवचारात घेतली 
आहे. तक्त्त्यातील शवेटच्या कलमात जकतव्या बाळंतपणानंतर जनबीजीकरण केले गेले ते जदले आहे. अ 
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गटातील शस्त्रजिया करून घेतलेल्या ६३ जणींपकैी २९, हकवा ४६·०३ टके् जस्त्रयानंी तीन मुलाचं्या नंतर ती 
करून घेतली आहे. ही संख्या सवांत अजधक आहे. चौदा जणींनी दोन मुलानंंतर व दोघींनी एक बाळंतपण 
झाल्यावर शस्त्रजिया करजवली. ह्या दोघीजणींची प्रकृती नीट रहात नसल्यामुळे त्यानंा एकच मूल पुरे वाटले 
व डॉक्टरी सल्ल्यावरून शस्त्रजिया करवनू घेतली. एकंदरीने ६३ जणींना १९६ मुले म्हणजे सरासरी ३·११ 
मुले असून वयाच्या ३१·५ वर्षी प्रजोत्पादनाला त्यानंी पूणवजवराम जदला–गट अ. 

 
ब गटात ३३ जणींपकैी १५ जणींनी म्हणजे ४६·४५ टके् जस्त्रयानंीही तीन मुलाचं्यानंतर शस्त्रजिया 

करवनू घेतली. परंतु ब गटात एका मुलानंतर प्रजोत्पादनाला टाळा जदल्याचे एकही उदाहरणे नाही. 
एकंदरीने ३३ जणींना १३० मुले म्हणजे सरासरी ३·९३ मुलाचं्यानंतर वयाच्या ३१ व्या वर्षी हा प्रयोग साधला 
आहे. 

 
क₁ गटात १६० जस्त्रयानंा ६६६ मुले म्हणजे सरासरी ४·२ मुले असून वयाच्या २७·३३ व्या वर्षी 

शस्त्रजिया करवनू घेतली. १ ते ६ मुलापंयंत शस्त्रजिया करवनू घेणाऱ्याचंी संख्या सम जदसून येते. ही माजहती 
मंुबईतील चार खाजगी प्रसूजतगृहातंील आहे. 

 
क₂ गटात मंुबई व सोलापूर येिील साववजजनक नऊ प्रसूजतगहृातंील माजहती जदली आहे. ८५० 

जस्त्रयानंा ४,३६२ मुले म्हणजे सरासरी प्रत्येकीस ५·१३ मुले असून सरासरी वयाच्या २७·७१ व्या वर्षी 
शस्त्रजिया करवनू घेतली आहे. ही वयाची सरासरी फक्त ४२ टके् जस्त्रयाचं्या वयावरून काढली आहे. कारण 
ह्या साववजजनक प्रसूजतगृहात सववच जस्त्रयाचं्या वयाचंी नोंद सापडली नाही. पाचव्या बाळंतपणानंतर 
शस्त्रजिया करजवल्याची सवांत अजधक संख्या आढळते. 

 
लक्षात येण्यासारखी गोष्ट म्हणजे अ गटात सहाव्या बाळंतपणानंतर आजण ब गटात सातव्या 

बाळंतपणानंतर शस्त्रजिया करून घेतल्याचे एकही उदाहरण नाही. उलटपक्षी क₁ गटात म्हणजे खाजगी 
प्रसूजतगहृातंील उदाहरणामंध्ये आठव्या, अकराव्या आजण तेराव्या खेपेनंतर प्रत्येकी एक उदाहरण असून 
क₂ गटात बाराव्या, चौदाव्या, पंधराव्या आजण सोळाव्यासुद्धा बाळंतपणानंतर प्रत्येकी एक असे उदाहरण 
सापडते! इतक्या उशीरा शस्त्रजिया करवनू घेण्यात काय साध्य होते ह्याचे आियवच वाटते! समाजाच्या 
अगदी खालच्या िरातील लोकानंा एका मुलाची योग्य जोपासना करणे जेिे कठीण तेिे त्यानंी आठ, नऊ, 
दहा, इतकेच काय पण सोळा मुले होऊ द्यावी? जनरजनराळ्या अहवालातूंन शस्त्रजियेचे आकडे पाहून 
कुटंुबजनयोजनाच्या यशाबद्दल अनुकूल पण चुकीचे मत बनण्याचा संभव आहे. अशा एका साववजजनक 
प्रसूजतगहृातील एका स्त्रीरोगजचजकत्सक डॉक्टरने पुढील टीका केली : “बहुतेक जस्त्रया झोपडपट्टीतून 
येतात. जतसऱ्या बाळंतपणानंतर शस्त्रजिया करवनू घ्या म्हणून आम्ही त्यानंा परोपरीने सागंतो. परंतु 
जततक्याच कटाक्षाने तसे करण्याचे त्या टाळतात! प्रत्येक खेपेस बहुतेक जणींना त्याचें व मुलाचें प्राण 
वाचाव े म्हणून रक्त देणे व इतर उपचार कराव े लागतात. नव्हे, डॉक्टर ह्या नात्याने आमचे ते कतवव्यच 
असते. परंतु दैवदुर्थवलास असा की अशा बेपवाई लोकासंाठी साववजजनक पैसा व मेहनत ही खची पडतात!” 

 
लासवन ॲन्ड टोब्रो ह्या मंुबईतील एका मोठ्या कंपनीच्या कमवचाऱ्यासंाठी मे १९६७ मध्ये 

कुटंुबजनयोजन सप्ताह साजरा करण्यात आला. “एकंदरीने २,५०३ कमवचाऱ्याचंी मुलाखत घेण्यात आली; 
त्याचप्रमाणे जववाजहत कमवचाऱ्याकंडून गुप्तपणे माजहती गोळा केली गेली व त्याबरोबर प्रत्येकास 
डॉक्टराचं्या सूचनाही देण्यात आल्या. ह्या सवव माजहतीवरून डॉ. उर्षा कृष्ट्ण ह्यानंी एक अहवाल तयार 
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केला. “. . . एकंदरीने ३७९ कमवचारी कुटंुबजनयोजन करतात परंतु त्यापंैकी फक्त १९२ (१७ टके्) योग्य व 
पजरणामकारक कुटंुबजनयोजनाची साधने वापरतात. . . . अज्ञान व जनस्ष्ट्ियता ही . . . ८३ टके् लोकानंी 
कुटंुबजनयोजन न करण्याची कारणे . . . फक्त १० टके् लोकाचं्या बाबतीत धार्थमक कारणे आड येतात. 
देशात सामान्यतः आढळून येणारी प्रवृत्ती येिेही जदसून आली. अजधक उत्पन्न असणाऱ्या कुटंुबापेक्षा कमी 
उत्पन्न असणाऱ्या कुटंुबानंा जास्त मुले असतात. तसेच कमी जशजक्षतानंा अजधक जशजक्षतापेंक्षा जतप्पट मुले 
होतात. ज्या कुटंुबातं मुलाचंी संख्या फार असते तेिे गभवपाताचे व बालमृत्यूचे प्रमाण अजधक असते.” 
[“फॅजमली प्लाहनग सव्हे ऑफ् एल्. ॲन्ड टी. एम्लॉइझ्”, लासवन ॲन्ड टोब्रो जलजमटेड न्यूज लेटर, व्हॉल्युम ८, ऑक्टोबर ३,१९६७.] 

 
तक्ता २३ 

अ, ब, क₁ व क₂ (४ खाजगी व ९ साववजजनक प्रसूजतगृहे) गटातंील वेगवेगळ्या खेपेच्या वेळी जनबीजीकरणाच्या 
शस्त्रजियेचे आकडे 

खेप संख्या % वधवमान % मुलाचंी 
संख्या 

 मुलाचंी सरासरी संख्या 

      शस्त्रजकयेच्या वेळचे वय 
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* ह्या गटातील सवव जस्त्रयाचें वय नोंदलेले नसल्यामुळे फक्त ४२ टके् जस्त्रयाचं्या वयावरुन सरासरी काढली आहे. 
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नसबंदीच्या शस्त्रजियेसबंंधी जमळालेल्या माजहतीचे एकत् समालोचन केल्यावर असे जदसून येते की 
अ पासून ब, व तदनंतर क₁ व क₂ ह्या गटातंील सरासरी मुलाचंी संख्या अनुिमे वाढत जाते. ह्यावरून 
समाजातील जनरजनराळ्या िरातंील लोकाचंा कुटंुबजनयोजनाबाबतचा दृजष्टकोन कसा जभन्न आहे हे जदसून 
येते आजण लोकसंख्येच्या वाढीला आळा घालण्याचे प्रयत्न कुठे कें जद्रत केले पाजहजेत हे जनःसंशयपणे 
जदग्दर्थशत होते! मात् ह्या चारही गटातं शस्त्रजियेच्या वळेचे स्त्रीचे वय कमी होत गेले आहे असे जदसून येते. 
ह्याचे कारण मध्यमवगातील ब गटातल्या व त्याच वगातील जशजक्षत व अिाजवन करणाऱ्या अ गटातल्या 
जस्त्रयापेंक्षा क₁ व क₂ गटातंल्या जस्त्रयाचें जववाह लौकर झाले असावते. जववाहसमयीचे क गटातल्या भजगनींचे 
वय समजण्यास मागव नसल्यामुळे वरील जवधान अनुमानाने केले आहे. अ गटाच्या जस्त्रयाचें जववाहाचे 
सरासरी वय २३ व ब गटाचे १८·८३ येते. शस्त्रजिया अनुिमे ३१·५ व ३१ वयाला करून घेतल्यामुळे 
प्रजोत्पादनाचा काळ मयाजदत होतो आजण खालच्या िरात प्रजोत्पादन २७ व्या वर्षी िाबंजवले जाते ही काही 
अंशी लोकसंख्या वाढीच्या दृष्टीने समाधानाची गोष्ट आहे. पण ह्याची काही जनराळी प्रजतजिया होण्याचाही 
संभव आहे!  

 
भारतातल्या तीन मोठ्या धमीयाचंा कुटंुबजनयोजनाजवर्षयी व शस्त्रजियेसंबधंी कोणत्या जदशनेे कल 

आहे हे अजमाजवण्याकजरता त्या त्या जमातीनुसार गोळा केलेल्या माजहतीवरून आलेल्या प्रमाणास 
नमुन्याकजरता घेतलेल्या चार शहरातंील जमातीच्या प्रमाणाने गुजणले व पुनः चार शहरातंील जस्त्रयाचं्या 
प्रमाणा–८३३–ने गुणून पढील आकडे काढले आहेत :— 

 
  अनुकूल तटस्ि हकवा प्रजतकूल 

हहदू . . ५०·३१ ४९·६९ 

जििन . . ३५·६८ ६४·३२ 

मुसलमान . . २८·३६ ७१·६४ 

 
वरील आकड्यावंरून असे जदसून येते की हहदू जमातीतील जनम्म्यापेक्षा जकहचत अजधक जस्त्रया 

कुटंुबजनयोजन व शस्त्रजिया करवनू घेण्यास अनुकूल आहेत, तर जििनापंकैी एक तृजतयाशं व 
मुसलमानापंैकी एक चतुिांश अनुकूल आहेत. जनखालस आकडे कदाजचत चुकीची जदशा दाखवतील परंतु 
वर जहशबे केलेल्या आकड्यावंरून त्याचंा दृजष्टकोन तरी जदसून येईल. 
 

धमानुसार जननसंख्याजवर्षयक माजहती ही फक्त स्िाजनक पहाणीपुरती मयाजदत असल्यामुळे 
अजखल भारताचे जचत् रेखाटता येत नाही. तिाजप ह्या सवव पहाणीवरून असे जदसून येते की हहदंूच्यापेक्षा 
मुसलमानाचें जननसंख्येचे प्रमाण अजधक आहे. उदाहरणािव कानपूरच्या पहाणीनुसार मुजुमदारानंा 
आढळून आले की मुसलमान जस्त्रयाचं्या जननसंख्येचे प्रमाण ८·० असून हहदू स्त्रीचे ७·० आहे. [डी. एन्. मुजुमदार, 

सोशल कन्टूरस्  ऑफ ॲन् इंडस्स्रअल जसटी, पान १७४.] रायव्हरना अशी माजहती जमळाली की मध्य भारतातील 
मुसलमान स्त्री सरासरी ४·६ अपत्यानंा जन्म देते तर हहदू स्त्रीच्या बाबतीत ही सरासरी ४·५ असते. [ई.डी. 
रायव्हर, जडफरेंजशअल  फर्थटजलटी  इन  सेंरल इंजडया, पा. ३८.] 

 
कुटंुबजनयोजनाची मोहीम जी काही अंशी यशस्वी झाली आहे जतचे श्रेय जमशनरी धतीची सेवावृत्ती 

ज्या कायवकत्यांत–ते पगारी असोत की जबनपगारी असोत–आहे अशा लोकाचं्या श्रमाचे फल आहे. अशा 
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जतघाजणाचंी ह्या पहाणीमध्ये लेजखकेशी भेट झाली. दोघेजण हॉस्स्पटलमधूनच कायव चालजवत आहेत. 
सोलापूर येिील एक महाराष्ट्रीय वृद्ध पजरचाजरका व दुसरे गृहस्ि मंुबईच्या एका साववजजनक 
सूजतकागृहातील कुटंुबजनयोजन कें द्राचे पयववके्षक आहेत. जतसरी व्यक्ती म्हणजे एका उद्योगपतींची सुजवद्य 
पत्नी. ह्याचं्याखेरीज अनेकानंी ह्या कायास वाहून घेतलेले आहे. परंतु ह्या जतघाचेंच कायव पहाण्याची 
लेजखकेला संधी जमळाली. त्यानंा शतशः धन्यवाद! 

 
माजहती गोळा करीत असताना काही अनुभवी व तज्ञ डॉक्टराबंरोबर व समाजसेवकाबंरोबर 

कुटंुबजनयोजनाची मोहीम कशी अजधक यशस्वी होईल ह्याची चचा करण्याची संधी लेजखकेला जमळाली. 
त्यानंी प्रकट केलेले जवचार पढेु जदले आहेत : 

 
१. “स्त्रीचा दजव सुधारण्यासाठी भारतात कुटंुबजनयोजन सक्तीचे करा” – एक डॉक्टर भजगनी. 
 
२. “प्रत्येकाने कुटंुबजनयोजन केले पाजहजे” –दुसऱ्या डॉक्टर भजगनी. 
 
३. “जजतकी आवश्यकता आहे जततक्या प्रमाणात कुटंुबजनयोजनाचा अवलंब केला जात नाही” –

डॉक्टरी व्यवसाय करणारी भजगनी. 
 
४. “यशस्वी राष्ट्र होणे हे केवळ कुटंुबजनयोजनावर अवलंबून आहे”– एक डॉक्टर भजगनी. 
 
५. “कॅिजलक पंिीय म्हणून मला ह्या बाबतीत काही मत देता येत नाही” – एक स्त्रीप्राध्यापक. 
 
६. “स्व-संयमन” –एका मेजडकल कॉलेजचे मुख्याजधकारी. 
 
७. “कुटंुबजनयोजनाचे उजद्दष्ट जनजित करा. नंतर ते साध्य करण्याचा शभंर टके् प्रयत्न करा” –

दुसऱ्या एका मेजडकल कॉलेजचे मुख्याजधकारी. पुढे ते व्यंगोक्तीने म्हणाले, “कुटंुबजनयोजन म्हणजे 
व्यजभचाराचा परवाना.” 

 
८. एक रुग्णालयातील सोळा डॉक्टराचंी एकत् बैठक लेजखकेने घेतली व तेिे ह्या प्रश्नाची चचा 

केली. सोळा जणींपैकी दहा जणींनी म्हटले, “तीन मुलानंंतर सक्तीने नसबंदी केली पाजहजे.” ही बैठक 
सप्टेंबर १९६६ मध्ये घेतली होती. त्यानंा आणखी एक प्रश्न जवचारला– “गभवपाताला कायदेशीर मान्यता 
जदल्यास लोकसंख्येची समस्या सुटण्यास मदत होईल का?” अकरा जणींनी ठामपणे नकार जदला. 
उरलेल्या पाच जणींनी खास पजरस्स्ितीत असावी असे उत्तर जदले. 

 
९. “मंुबई शहरात जननाचे प्रमाण दर हजारी २७ आहे. इतके कमी प्रमाण असण्याचे कारण नागरी 

वातावरण, कुटंुबजनयोजन नव्हे” –एका रस्टचे मुख्य वैद्यकीय अजधकारी. 
 
१०. “सवव वगव कुटंुबजनयोजन करीत आहेत” –एक डॉक्टर भजगनी. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 

११. “सध्याच्या गभवपाताच्या कायद्यात सुधारणा झाली पाजहजे. काही खास पजरस्स्ितीत, 
उदाहरणािव (१) बलात्कार, (२) वडेी आई, (३) आईच्या प्रकृतीला धोका असल्यास गभवपाताला 
परवानगी असावी. सरसहा गभवपाताला परवानगी जदल्याने लोकसंख्येचा प्रश्न सुटणार नाही! जतसऱ्या 
अपत्यानंतर हरएक प्रकारची मोफत वैद्यकीय मदत, जशक्षण, नोकरी वगैरे देण्याचे बंद करा” –एका 
सुप्रजसद्ध स्त्रीरोगजचजकत्सक बाईनंी जोरात उत्तर जदले. त्या जपानला दोनदा गेल्या होत्या. तेिे गभवपात व 
गभवधारणा आलटून पालटून चाले आजण त्यामुळे माताचंी प्रकृती कशी खालावते हे त्यानंी प्रत्यक्ष पाजहले 
होते. आता त्या देशाने डॉ. कोया ह्याचं्या जवनामूल्य अजवरत प्रयत्नामुंळे गभवपाताऐवजी स्वखुर्षीने 
कुटंुबजनयोजनाचा अवलंब केला आहे. [क्लेरेन्स हॉल,“पॉप्यूलेशन कन्रोल, जपानीज् स्टाइल” इन, रीडरस् डायजेस्ट एजप्रल 
१९६६.] 

 
१२. “जतसऱ्या श्रेणीतील कमवचारी जस्त्रयानंी कुटंुबजनयोजनाचा अवलंब केला आहे. परंतु बऱ्याच 

हहदंूना मुलगा हवा असतो. पुष्ट्कळ मुली असल्या तरी ते साधने वापरण्यास अगर शस्त्रजिया करून घेण्यास 
खुर्षी नसतात” –एक समाजकल्याण स्त्री अजधकारी. 

 
१३. “कारकुनी पेशातल्या जस्त्रयानंा कुटंुबजनयोजन हव ेअसते पण श्रमजीवी वगातल्या फक्त पाच 

टके् लोकाचंी हा सल्ला घेण्याची तयारी असते. शस्त्रजियेची त्यानंा भीती वाटते. कारण त्यानंा वाटते 
नपुंसकत्व येईल. चौर्थ्या श्रेणीतील काही पुरुर्ष अगदी मूखव हकवा ऐदी आहेत” –एक समाजकल्याण 
स्त्रीतपासनीस. 

 
ह्याच बाईंना लूपसंबधंी जवचारल्यानंतर त्या म्हणाल्या, “भारतीय पजरस्स्ितीत लूप योग्य नाही. 

कारण मलजवसजवन करताना जोर केल्यास लूप पडून जाण्याचा संभव असतो. आपल्याकडे िोडेच 
कमोडस् आहेत?” ज्या ससं्िेत त्या काम करतात तेिल्या जतसऱ्या श्रेणीतील कमवचाऱ्यानंा मुलाचंी व 
गभवपाताची संख्या, आईचे बाळंतपणाच्या वळेचे वय, कुटंुबजनयोजन अगर शस्त्रजिया करजवली असल्यास 
वगैरे माजहती जवचारणारी पत्के वाटण्यात आली होती. ही पत्के उत्तरासंजहत भरून देण्यात येतील अशी 
अपेक्षा होती. परंतु सवांनी ती कचऱ्याच्या टोपलीत टाकली असे त्या बाईनंी साजंगतले.  

 
एक वयातीत सजवन म्हणाले, “लूपमध्ये योनीच्या भागात घर्षवण होते, त्यामुळे कॅन्सर होण्याचा 

संभव असतो. ह्याचे संशोधन चालू आहे.” 
 
कुटंुबजनयोजनाच्या पुरस्कारािव सरकारी व इतर ससं्िानंी चालजवलेल्या प्रयत्नाचंा आपण 

िोडक्यात आढावा घेतलाच आहे. हे प्रयत्न अजधक कसोशीने ह्यापुढे चालजवले जातील हे जनजित. जशवाय 
पूरक म्हणून खालील सूचना करण्यात आल्या : 

 
१. प्रौढ साक्षरता आजण सवांगीण कुटंुबकल्याण योजना. 
२. उते्तजनािव आर्थिक जवलोभने. 
३. गभवपातास कायदेशीर मान्यता. 
४. जववाहाचे व सम्मतीचे वय जवसापयंत वाढजवणे. 
५. तीन अपत्यानंंतर सक्तीने नसबंदी. 
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ह्या प्रत्येक सूचनेचा िोडाफार उहापोह करू या. प्रौढ साक्षरता व कुटंुबकल्याण ह्याबद्दल कुणाचेच 
दुमत असणे शक्य नाही. परंतु भारतात सध्या ६५ टके् (१९७१) लोक जनरक्षर आहेत तेिे हा उपाय 
दीघवकालीन असल्यामुळे तादृश लोकसंख्येची समस्या तातडीने सोडजवण्यास अपुरा ठरेल. तिाजप 
कुटंुबजनयोजनाबरोबरच साक्षरतेचा प्रसार करण्याचे हरएक प्रयत्न चालू ठेवलेच पाजहजेत. 

 
१. कुटंुबजनयोजनाच्या जोडीने सध्या चालू आहेत त्यापेक्षा अजधक व्यापक अशा कुटंुबकल्याणाच्या 

योजना हाती घेतल्या तर मुलाचंी संख्या मयाजदत करण्याची आवश्यकता सामान्य जनतेला लौकर पटेल. 
आपल्या मुलाचंी शारीजरक व बौजद्धक काळजी घेतली जाते व तेणेकरून आपली जबाबदारी हलकी होते हे 
कोणत्या आईबापाचं्या हृदयाला जाऊन जभडणार नाही? अिातच ते दुसरी सूचना झटजदशी मान्य करतील. 
परंतु अजखल राष्ट्रातील कुटंुबाचं्या कल्याणासाठी पैसा खचव करणे तूतव तरी सरकारला भारी पडणार आहे. 
त्यामुळे हा उपायसुद्धा पुढे ढकलावा लागेल. 

 
२. नसबंदी करणाऱ्या डॉक्टारानंा व करवनू घेणाऱ्या व्यक्तीला आर्थिक जवलोभन म्हणून रोख 

रक्म देणे हा मागव सध्या सरकारने अवलंजबला आहे. परंतु स्वयंस्फूतीने नसबंदी करवनू घेण्यास तयार होणे 
अजधक योग्य हे कोणीही मान्य करील. म्हणून लोकाचें मन वळजवण्यावर अजधक भर असावा. 

 
३. गभवपाताला कायदेशीर मान्यता देणे हा फार वादाचा प्रश्न आहे. तिाजप कृजत्म गभवपाताने 

आईच्या प्रकृतीवर वाईट पजरणाम होण्याचा संभव असतो. जशवाय वर उल्लेजखलेल्या वैद्यकीय 
महाजवद्यालयाच्या मुख्याजधकाऱ्याचं्या मताप्रमाणे दुष्ट्प्रवृत्त व्यक्तींच्या हातातं हे कायदेशीर कोलीत 
जदल्यासारखे होईल! पण ह्या व्यस्क्तजरक्त गभवपातानंतर लौकर गभवधारणा होते व दोन जजवतं मुलानंा जन्म 
देण्यास जजतका काळ लागतो त्यापेक्षा ह्या दोन गभवधारणेत कमी काळ लोटतो. [एस्. एन्. अगरवाल, उपरोक्त गं्रि, 

पा. ८२.] जशवाय गभवपाताची व्यवस्िा करण्यास जजतक्या डॉक्टराचंी व इतर साधनसामुग्रीची आवश्यकता 
लागेल जततकी करणे सध्या ह्या देशास शक्य नाही. ज्या प्रगत जपानने सरसहा गभवपाताचा प्रयोग करून 
पाजहला त्यावरून तरी आपल्याला शहाणपणा घेता येईल. जरी गभवपातामुळे जननसंख्येचे प्रमाण कमी 
झाले तरी त्याच जपानने आता अजधक सुरजक्षत असा कुटंुबजनयोजनाचा मागव अवलंजबला आहे. पीनल 
कोडमध्ये गभवपातासंबधंी ज्या अटी आहेत त्या जढल्या करण्याच्या दृष्टीने १९७१ साली दी मेजडकल 
टर्थमनेशन ऑफ् पे्रग्नन्सी ॲक्ट पास करण्यात आला आहे. 

 
४. जननाचे प्रमाण कमी करण्याकजरता मुलीचे जववाहसमयीचे वय वीस करण्यात याव े हा एक 

उपाय सुचजवला जातो. जववाहाचे वय वाढल्यास अपत्यसंख्या कमी होते हे तर प्रस्तुत पहाणींतून जसद्धच 
झाले आहे. लोकसंख्येच्या दृष्टीने जववाहाचे वय वाढजवणे इष्ट असले–डॉ अगरवालाचं्या मते १९६१ मध्ये 
मध्यम वय १६ (?) होते [एस्.एन्. अगरवाल, उपरोक्त गं्रि, पा. २६] –तरी वय वाढल्यामुळे जे इतर अजनष्ट पजरणाम 
होण्याचा संभव आहे ते जवचारात घेणे जरूर आहे. जववाहसमयीचे आदशव वय कोणते हा मुद्दा आपण 
जववाहाच्या प्रकरणात चर्थचला आहे. तिाजप वादाकजरता म्हणून २० हे वय योग्य आहे असे गृहीत धरल्यास 
वर जमळजवण्याची चुरस वाढेल आजण आतापेक्षाही आईबापानंा मुलीचे लग्न जुळजवणे कठीण पडेल. त्यातच 
भारतासारख्या जवस्तीणव देशात अशा सामाजजक कायद्याची अंमलबजावणी करणे दुरापास्त होईल. कारण 
धार्थमक आजण सामाजजक रूढींची बंधने कायद्यापेक्षा लोक अजधक तत्परतेने पाळीत असतात. १९६१ च्या 
खानेसुमारीप्रमाणे १९ वर्षांखाली असलेल्या जस्त्रयाचं्या सवव संख्येपकैी २० टके् मुली जववाजहत आहेत [प्रकरण 
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दुसरे पहाव.े] आजण हेसुद्धा सवव जमातींना लाग ू असलेला १९२९ चा बालजववाह प्रजतबधंक कायदा व शीख, 
जैन, बुद्ध ह्या सवांना लाग ूपडणारा १९३५ चा हहदू जववाह कायदा अंमलात असताना!  

 
आणखी एक बाजू लक्षात घेतली पाजहजे. सध्याच्या अस्वस्ि पजरस्स्ितीत अशा कायद्याचें पालन 

होण्याऐवजी ते धाब्यावर बसजवण्याचा संभव अजधक. जशवाय अशा जववाहजवर्षयक कायद्यातं आणखी एक 
पळवाट असते. कायद्याने घालून जदलेल्या जववाहजवर्षयक वयोमयादेपूवी लग्न झाल्यास ते लग्न रद्द होत 
नाही. फक्त ज्या कोणी हे लग्न जमवनू आणले असेल त्यानंा कायद्याने जशक्षा होते. पण ती सुद्धा कोणीतरी 
कोटात तिार केल्यास! ह्या सवव अडचणींचा जवचार केल्यानंतर असा कायदा पास करणे जनरुपयोगी ठरेल. 
आहेत कायदे त्याचंीच अंमलबजावणी कडकपणे करावी.  

 
जे जववाहजवर्षयक कायद्याच्या बाबतीत खरे आहे तेच सम्मती वय वाढजवण्याबाबतही जततकेच खरे 

ठरेल. 
 
५. तीन अपत्ये जजवतं असल्यास नसबंदी करवनू घेणे. अशी सक्ती कदाजचत योग्य ठरेल. नव्हे 

महाराष्ट्र सरकारने भारत सरकारकडे अशी सूचना पाठजवली पण होती. परंतु आपल्या राज्यात जवनासक्ती 
कुटंुबजनयोजनाचे कायव समाधानकारकरीत्या चालू आहे असे लक्षात आल्यावर ही सूचना मागे घेतली. 
यदाकदाजचत असा कायदा झाला तरी तो पुरुर्षावंर शस्त्रजिया करण्यापुरता मयाजदत ठेव ूनये. जस्त्रयानंाही 
लाग ूअसावा. कारण त्यानंाच गरोदरपण व बाळंतपण ह्याचंा त्ास सोसावा लागतो; त्यामुळे त्या शस्त्रजिया 
करवनू घेण्यास तयार असतात व त्याचंा मागोवा काढणे सुलभ असते. जशवाय शस्त्रजिया करवनू घेण्यास 
पजतपत्नी ह्या उभयताचं्या अनुमतीची आवश्यकता असते. ज्याप्रमाणे महाराष्ट्रराज्याने ही अट काढून 
टाकली आहे त्याप्रमाणे इतर राज्यानंीही ती रद्द करावी आजण ज्या व्यक्तीला तीन जजवतं अपत्ये आहेत 
त्याने वा जतने दुसऱ्याच्या अनुमतीची वाट पाहू नये. अिात येणेकरून पजतपत्नीसंबंधात जवतुष्ट येण्याचा 
संभव आहे ही बाजू लक्षात घेऊनच. 

 
तीन अपत्यानंंतर नसबंदी सक्तीने करण्याच्या प्रश्नाला दोन बाजू आहेत. असे करण्याने 

व्यस्क्तस्वातंत्र्याचा भगं होतो हकवा नाही? नकारािी बाजू पुढीलप्रमाणे माडंता येईल: मानवी हक्ाचं्या 
जाहीरनाम्याने जववाह करण्याचा व कुटंुब स्िापन करण्याचा हक् मान्य केला आहे (कलम १६) आजण तीन 
मुले होऊ देण्याने ह्या हक्ाला मंजुरी जमळते. परंतु आपल्या सरकारमाफव त आपल्या नागजरकाचं्या केवळ 
पालनपोर्षणाचीच जबाबदारी समाज उचलत नाही तर त्याचं्या कल्याणाचीही काळजी घेतो. भारत 
सध्याच्या सामाजजक-आर्थिक पजरस्स्ितीमध्ये, असलेल्या लोकसंख्येचे भरणपोर्षण करू शकत नाही तेिे 
संख्येवर जनयंत्ण घालणे अगत्य आहे. अखेरीस व्यक्तीचे सवव हक् समाजमान्यतेतूनच जनमाण होतात. 
“समाजाने व्यक्तीला इतर बंधनातूंन मुक्त केले आहे परंतु सामाजजक जीवनाला अवश्य असलेल्या 
बंधनातून मोकळे केले नाही. आधुजनक नैजतक व्यवस्िेचे व्यक्ती हे एक टोक तर समाज हे जवरुद्ध जदशचेे 
दुसरे टोक आहे.” [एल्. टी. हॉबहाऊस, मॉरलस् इन एव्होल्युशन, पा. ३५३.] 

 
जशवाय, प्रचजलत समाजरचनेमध्ये कुटंुबसंस्िा ही मूलभतू संस्िा समजली जाते–नव्हे तशी ती 

मान्य केलीच पाजहजे, कारण मानवतेच्या युंगातरीच्या इजतहासाने दाखवनू जदले आहे की ही संस्िा जकती 
महत्त्वाची आहे ते! अशी पजरस्स्िती असताना राष्ट्राचे उत्तम नागजरक होतील ह्याच दृष्टीने आपल्या मुलाचें 
संगोपन त्यानंी केले पाजहजे. आईबाप आर्थिक अिवा सुप्रजाजननशास्त्रीयदृष्ट्ट्या आदशव नसतील त्यानंा 
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अपत्यानंा जन्म देण्याचा कोणता अजधकार पोहोचतो? “. . . ज्या दाम्पत्यानंा सुप्रजाजननदृष्ट्ट्या अनुकूल 
देणगी आहे त्यानंी अजधक अपत्यानंा जन्म जदल्यास आजण सववसामान्य व जततकी अनुकूलता नसणाऱ्यानंी 
कमी मुलानंा जन्म जदल्यास समाजातील लोकसंख्येचा दजा सामान्यतः लौकर उंचावले ह्यात शकंा नाही.” 
[दी टाइम्स ऑफ इंजडया, नोव्हेंबर २६,१९६९ पहाव.े] 

 
तीन जजवतं मुले असताना सक्तीने नसबंदी करावी ह्या दृष्टीने केलेले वरील जववचेन लक्षात 

घेतल्यास सहज कोणीही त्या मतास अनुमती देईल. परंतु असे करण्यात अजधक महत्त्वाचा व मूलभतू प्रश्न 
उपस्स्ित होतो. व्यक्तीच्या व्यस्क्तमत्वाला जकतपत हात घालता येईल? 

 
सरकारला व्यस्क्तस्वातंत्र्य मयाजदत करण्याचा जकतपत अजधकार आहे? व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याची 

अंजतम हद्द कोणती व मानव म्हणून त्याचे हक् कोठपयंत जवस्तृत होऊ शकतात? हा मुद्दा कुटंुब 
जनयोजनापुरताच मयाजदत नाही. “पुढील वीस वर्षांत शास्त्रज्ञ, मनुष्ट्याच्या नैसर्थगक पे्ररणा, भावना व सहज 
प्रवृत्तींवर जनयतं्ण करतील, तसेच मातेच्या उदरातील अपत्याचे हलग बदलतील आजण व्यक्तीचे आयुमान 
कमी अजधक करू शकतील” अशी भीती स्टॅन्फोडव जवद्यापीठात एकत् आलेल्या अमेजरकन जीवशास्त्रज्ञानंी 
व्यक्त केली. ह्या पजरर्षदेस अमेजरकेतील कायदेपजंडत व न्यायशास्त्रज्ञ हजर होते. सवांच्या मते शास्त्रज्ञाचं्या 
ह्या अफाट आघाडीला तोंड देण्याकजरता अमेजरकेची घटना बदलली पाजहजे व व्यस्क्तस्वातंत्र्याला जरूर ते 
संरक्षण जमळाले पाजहजे असे ठरले. [एफ्. ए. ई. क्र्य,ू “दी फर्थटजलटी ॲन्ड पॉप्युलेशन प्रॉब्लेम्स्”, फॅजमली प्लाहनग वलेफेअर जनवल, 
माचव १९६७] व्यस्क्तस्वातंत्र्याच्या मयादाचंा मुद्दा जकती महत्त्वाचा आहे ते पहा.  

 
ह्यावरून सक्तीने शस्त्रजिया करण्याचा जवचार रद्द करावा लागतो आजण लोकमत कसे वळवनू 

घ्याव ेहा मुद्दा रहातो. पजहली तीन मुले झाल्यावर चौर्थ्या बाळंतपणास मोफत वैद्यकीय मदत न देणे तसेच 
वतेनवाढ न करणे वगैरे अनेक उपायानंी सरकारला अप्रत्यक्ष दडपण आणता येईल. सरकारने आपले 
धोरण जनजित कराव ेव ते व्यवस्स्ितपणे व जनक्षून अंमलात आणाव.े 

 
लोकसंख्या मयाजदत करण्यास नसबंदीसारखे दुसरे ऐस्च्छक साधन नाही. डॉ. अंक्लेसजरआ 

म्हणतात: “४,००० शस्त्रजिया करवनू घेतलेल्या लोकापंैकी १,२१४ लोकाचंी प्रश्नपजत्केद्वारा व ७११ 
लोकाचंी प्रत्यक्ष तपासणी केल्यावर असे आढळून आले की ९४ टके् लोकाचं्या लैं जगक जीवनात कोणताही 
फरक झाला नाही, १ टके् लोकानंा त्ास झाला व ५ टके् लोकाचं्या बाबतीत शस्त्रजिया अयशस्वी झाली. हे 
प्रमाण १,२१४ उदाहरणावंरून काढले आहे.” [एस्. बी. अंक्लेसजरआ, “लाँग टमव फॉलोअप स्टरजलज्ड वुइमेन”, जफफ्ि वल्डव 

काँगे्रस ऑफ गायनाकॉलजी ॲन्ड ऑब्स्टेजरक्स (१९६७), पा. ८६७.] हाच उपाय जनजित करावा आजण तीन वर्षांचा काल 
ठरवावा. मग त्या मोजहमेला “शभंर टके् गती द्यावी”, वर जदलेल्या मुख्याजधकाऱ्याचं्या सूचनेप्रमाणे. 

 
परंतु ही गती येण्यास ह्या मोजहमेचे महत्त्व लोकाचं्या अंतःकरणास जाऊन जभडले पाजहजे. 

राजकीय वा आर्थिक मते काहीही असोत, प्रत्येक नागजरकाने ह्या मोजहमेची जबाबदारी ओळखून तीत भाग 
घेतला पाजहजे. डॉक्टर, पजरचाजरका व इतर साजहत्यासजहत जफरत्या गाड्या खेडोपाडी हहडून त्यात 
स्िाजनक लोकाचंी मदत घेतली पाजहजे. “ये बचे्च बंद करनेवाले आये” असे म्हणनू लोकानंी तुच्छतेने 
आपली दारे बंद करून घेता कामा नये. म्हणूनच इतर बालकाचंी व प्रौढाचंी आरोग्यजवर्षयक उपाययोजना 
जोडीजोडीने झाली पाजहजे. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 

प्रस्तुत पहाणीतून कुटंुबजनयोजनजवर्षयक जी बाजू प्रगट झाली आहे त्यासंबधंी एक दक्षतेची सूचना 
लेजखकेला कराजवशी वाटते. सववत् हा प्रचार चालू असताना एक काळजी घेतली पाजहजे. समाजात 
जशकलेला, सुसंस्कृत व सुप्रजाजननाच्या दृष्टीने आदशव असलेला भाग फार अल्प आहे व असतो. अशा 
दाम्पत्यानंी तीन अपत्य झाल्याजशवाय शस्त्रजिया करवनू घेऊ नये. ही दक्षता घेणे अिात डॉक्टरवगाच्या 
हातात आहे. तात्काजलक आर्थिक फायद्याकडे लक्ष न देता समाजाच्या जवकासास अशा लोकाचंी जकती 
जरुरी आहे हे ध्यानात ठेवले पाजहजे. आजण नेमका हाच वगव अद्यावत शोधाचंा फायदा सववप्रिम घेत असतो! 
 
 

_____ 

 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 

प्रकरि ५ वे 
णशक्षिणवषयक यथाथवदशवन 

 
“जीवनाचे स्वरूप हे तत्त्वतः सामाजजक आहे आजण ह्या जीवनाच्या दाराची जकल्ली जशक्षण ही आहे.” 

[नॅशनल कजमटी ऑन वुइमेन्स् एज्युकेशन, पा. ६.] जकल्ली तर खरीच! परंतु मुली व जस्त्रयाचं्या बाबतीत जवद्यामजंदराची 
द्वारे ह्या जकल्लीने गेल्या शतकातच त्यानंा खुली झाली. जशक्षणाचा व्यापक अिव घेतल्यास मुलाच्या पजहल्या 
काही वर्षांत, नव्हे मजहन्यातंच त्याच्यावर भलेबुरे संस्कार होतात व त्याला वळण लागते. ह्या संस्काराचें 
ठसे पुढील आयुष्ट्यात कदाजचत अखेरपयंत जटकून रहातात. डॉ. जे. सी. माफव जतया, प्रजसद्ध मानसशास्त्रज्ञ, 
इंजडयन सायजकआजरक सोसायटीच्या एकोजणसाव्या पजरर्षदेच्या अध्यक्षीय भार्षणात म्हणाले: “माताजपता व 
मूल ह्याचं्यातंील जनरोगी परस्परसंबधंावर योग्य व संपूणव व्यस्क्तमत्वाचा जवकास अवलंबून असतो. पजहल्या 
सहा घडणीच्या वर्षांमध्ये काही मूलभतू कर, करू नको अशी जशस्त लावली पाजहजे. . . हे सवव समजुतीने व 
पे्रमाने त्याचबरोबर खंबीरपणे कराव.े” [दी टाइम्स ऑफ् इंजडया, ४ एजप्रल १९६७.] आजण येिेच आईला महत्त्वाचा 
कायवभाग उचलावा लागतो. जततका वजडलानंा अगर कुटंुबातल्या दुसऱ्या कुणालाही नाही. जजतकी आई 
अजधक सुसंस्कृत, उदात्त आजण जशजक्षत जततके मुलाचं्या दृष्टीने अजधक चागंले. ह्याचा अिव पुरुर्षाच्या 
जवशरे्षतः जपत्याच्या भजूमकेला कमी लेखावयाचे नाही; मुलाचं्या पुढे जवशरेे्षकरून मुलग्यापढेु जपत्याचाच 
आदशव असतो. 

 
मातेच्या उदात्ततेचे महत्त्व आमच्या आयव पूववजानंी आपल्या संस्कृतीच्या सुरवातीपासूनच ओळजखले 

होते. केवळ माता म्हणूनच नव्हे तर एक स्वतंत्र्य व्यक्ती म्हणून आयवससं्कृतीच्या सुरवातीस जस्त्रयानंी जकती 
हातभार लावला व पुढे जतचे स्िान कसे खालावत गेले, जशक्षण घेण्यास कशी बंदी झाली ही हकीगत अनेक 
लेखकानंी, स्वतः लेजखकेनेसुद्धा, पुनःपुनः साजंगतली आहे. जस्त्रयानंा जशक्षणाची संधी मात् गेल्या शतकाच्या 
काळापासून जमळाली आहे. ही संधी देण्याचे श्रेय अनेक उदार जवचारसरणीच्या सुधारकानंा जदले पाजहजे. 
जब्रजटश अमदानीत व स्वातंत्र्योत्तर काळात स्त्री जशक्षणाची प्रगती कसकशी होत गेली हे तक्ता २४ मध्ये जदले 
आहे. 

 
अजखल भारतीय पातळीवर स्त्रीजशक्षणाच्या प्रगतीचा काल ८४ वर्षांचा आहे. स्वातंत्र्यपूवव काळाचे 

वीस वर्षांचा एक असे तीन टप्पे पाडले आहेत. स्वातंत्र्योत्तर काळाचे मात्, दहा दहा वर्षांचे जवभाग केले 
आहेत. १९५१ मध्ये प्रिमतः भारताने जनयोजनाचा अवलंब केला आजण १९६६ पयंत तीन पंचवार्थर्षक योजना 
पुऱ्या झाल्या. भारतीय घटेनेमध्ये पंधरा वर्षांत सववत् मोफत व सक्तीच्या प्रािजमक जशक्षणाची सोय करण्यात 
येईल असे जाहीर करण्यात आले होते त्याप्रमाणे शाळाचंी व अध्यापनमजंदराचंी संख्या बरीच वाढजवण्यात 
आली. जशवाय हरएक पातळीवर संशोधनासही उते्तजन देण्यात आले. ह्याचा पजरणाम म्हणजे तक्ता २४ 
कडे नजर टाकल्यास जनरजनराळ्या पातळ्यावंर स्त्रीजशक्षणाची वाढ झालेली जदसून येते. १८८२ मध्ये 
प्रािजमक शाळातं १·२ लक्ष मुली जशकत होत्या. ही संख्या १९४६-४७ मध्ये ३० लक्षावंर व १९६५-६६ मध्ये 
१·८ कोटीवर वाढत गेली. तसेच दर १०० मुलामंागे मुलींच्या संख्येचे प्रमाण ३६ वरून ५५ वर गेले. परंतु 
ह्या प्रािजमक पातळीवरही मुलाइंतकीच मुलींची संख्या गेली नाही हे लक्षात घेतले पाजहजे. तीच पजरस्स्िती 
दुय्यम जशक्षणाच्या पातळीवरही आढळते. तुलनात्मकदृष्ट्ट्या पाजहल्यास पूवीपेक्षा अजधक मुली जशक्षण घेत 
आहेत. परंतु मुले व मुली ह्याचं्या संख्येत बरेच अंतर असलेले जदसून येते. जीवनाची पूववतयारी व आपल्या 
जनरजनराळ्या भजूमका–नागजरकाचीसुद्धा–कायवक्षमतेने पार पाडण्यास प्रािजमक व दुय्यम जशक्षणाची 
मुलींनाही जततकीच आवश्यकता आहे हे कोणीही नाकबलू करणार नाही. 
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तक्ता २४ 

स्त्रीजशक्षणाच्या प्रगतीचे हसहावलोकन 

गेल्या ८४ वर्षांतील जनरजनराळ्या पातळ्यावंर जशक्षण घेत असलेल्या मुलींची सखं्या 
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 * सबंंजधत आकडे उपलब्ध नाहीत. 
आधारगं्रि : जरपोटव ऑफ् दी नॅशनल कजमटी ऑन् वुइमेन्स एज्युकेशन, १९५९ व जरपोटव ऑफ् दी एज्युकेशन कजमशन १९६६, पा. १३६. 

 
महाजवद्यालयीन व जवद्यापीठाचं्या पातळीवरील १८८२ मधल्या एकम् स्िानी असलेल्या मुलींच्या 

आकड्याकडे कुणाचेही सहज लक्ष जाईल. तोच आकडा १९६५-६६ मध्ये लक्षस्िानी पोहोचला आहे, असे 
एज्युकेशन कजमशनच्या अहवालावरून जदसून येते. ही प्रगती कुणालाही नाकबलू करता येणार नाही. परंतु 
मुलींचे मुलानंा प्रमाण जवद्यापीठीय पातळीवर १:४ येते (सववसामान्य जशक्षण). [जरपोटव ऑफ् दी एज्युकेशन कजमशन, 
तक्ते ६ व ७, पा. १३६.] तेच प्रमाण १:५ महाजवद्यालयीन व अध्यापनीय पातळीवर कमी होते. कजमशनच्या मते: 
“हे (१:४) प्रमाण आर्थिक व सामाजजक जवकासाच्या दृष्टीने योग्य नव्हे. आम्हाला असे वाटते की ही 
(देशाची) गरज लक्षात घेता पुढील दहा वर्षांत ह्या पातळीवर ३३ टके् तरी मुलींची नाव े नोंदवली गेली 
पाजहजेत तरच जनरजनराळ्या के्षत्ातंील जशजक्षत जस्त्रयाचंी परेुशी जागा भरून जनघेल.” [वरील गं्रि, पा. ३१३.] 

 
मुलाचं्या बरोबरीने येण्यास लगतच्या भावी काळात मुलींना आपली गती त्वरेने वाढवावी लागेल. 

उपरोक्त ध्येय साध्य होण्याच्या दृष्टीने एज्युकेशन कजमशनने दोन मागव सुचजवले आहेत: (१) 
महाजवद्यालयात व जवद्यापीठात स्त्रीजवद्यार्थ्यांकजरता जशष्ट्यवृत्त्या व आर्थिक मदत ह्याचंी उदार स्वरूपाची 
योजना आखणे (२) स्त्रीजवद्यार्थ्यांकजरता योग्य परंतु काटकसरीच्या वसतीगृहाचंी व्यवस्िा करणे. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 

जशक्षणामध्ये मुलाचं्या मानाने मुली संख्येने मागे रहात असल्या तरी स्त्रीलोकसंख्येच्या प्रमाणात 
स्त्रीजवद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे हे तक्ता २५ वरून जदसून येईल. खानेसुमारीच्या माजहतीप्रमाणे [सेन्सस् ऑफ् 

इंजडया, नं. २, १९६३.] १९५१-६१ च्या दरम्यान ०-४ वयोमान गटात स्त्रीसखं्या १·८ टक्क्यानंी वाढली. १९५१ 
साली ज्या मुली ह्या वयोमान गटात होत्या त्या १९५६-५७ मध्ये प्रािजमक शाळेत असण्याचा संभव आहे. 
त्याचप्रमाणे १९६१ च्या खानेसुमारीतील ०-४ गटामधल्या १९६६-६७ मध्ये प्रािजमक शाळेत असल्या 
पाजहजेत, तत्सम काळात प्रािजमक शाळेत मुलींची ४२२ टके् वाढ झाली आहे; त्याचप्रमाणे दुय्यम 
जशक्षणाच्या पातळीवरही ५४ टक्क्याचंी वाढ जदसून येते. वास्तजवक १९५७ ते १९६१ च्या दरम्यान ४-५ 
वयोमान गटात ०·५ टक्क्याची स्त्रीलोकसंख्येत घट झालेली जदसून येते. तसेच १९५१-६१ मध्ये ज्या मुली 
जन्माला आल्या त्यानंी १९५६-५७ व १९६५-६६ मध्ये दुय्यम शाळेत प्रवशे करून घेतला असला पाजहजे. 
ह्याच पद्धतीने आकडेमोड केल्यास ११४ टक्क्याचंी वाढ महाजवद्यालये व जवद्यापीठे ह्यातं झालेली जदसते. 
हरएक पातळीवरील अशा प्रकारच्या ह्या प्रचंड वाढीवरून असे जदसून येते की मुलींना व त्याचं्या पालकानंा 
अजधकाजधक जशक्षण घेऊन आपली स्स्िती सुधारावी असे वाटते. हाच जनष्ट्कर्षव तक्ता २५ मधील 
स्त्रीजशजक्षकाचं्या संख्येवरून जदसून येईल. 

 
एकूण जशक्षकाचं्या संख्येत सववत् वाढ झालेली जदसून येते व त्याचबरोबर पुरुर्षाचं्या मानाने 

स्त्रीजशक्षकाचंी संख्याही वाढली आहे. इतकेच नव्हे तर नॅशनल कजमटी ऑन वुइमेनस् एज्युकेशन १९६५ 
[जरपोटव ऑफ् दी  नॅशनल कजमटी ऑन् वुइमेन्स् एज्युकेशन, पाने ९९, २६४.] मध्ये पऱु्या होणाऱ्या जतसऱ्या पचंवार्थर्षक योजनेच्या 
अखेरीस जे उजद्दष्ट म्हणून ठरजवले होते त्यापेक्षा १९६५-६६ मध्ये स्त्रीजशक्षकाचंी वाढ अजधक झाली आहे. 
तक्ता २५ कडे पुनः एकदा दृष्टीके्षप केल्यास रेखाजंकत केलेले आकडे दर जशक्षकास–स्त्री वा पुरुर्ष–जमश्र 
जवद्यार्थ्यांचे प्रमाण दाखजवतात. १९४९-५० साली प्रािजमक जशक्षक सरासरी ३३ जवद्यार्थ्यांना जशकजवत असे. 
तीच संख्या १९६५-६६ साली ४८ झाली आहे. एका जशक्षकाने छोट्या मुलाचं्या एवढ्ा मोठ्या संख्येस 
जशकवावयाचे म्हणजे जशक्षकाची परीक्षाच म्हणावयाची. ह्यामुळे एकतर जशक्षणाचा दजा खालावतो व दुसरे 
असे की पुरेसे जशक्षक जमळत नसाव.े “संख्या वाढली तरी जशक्षणाची गुणवत्ता खालावली आहे. जशकवण्याची 
व जशकण्याची पातळी खाली गेली आहे. ह्याला प्रत्यक्ष पुरावा देता येत नाही तिाजप जशक्षणाशी संबंजधत 
असलेल्या व्यक्तींचे हे मत आहे.” [लक्ष्मी जमश्र, एज्युकेशन ऑफ् वुइमेन् इन इंजडया, १९२१-६६ (१९६६), पा. २०५-६.] 

 
दुय्यम व उच्च जशक्षणाचा जवचार केल्यास दर जशक्षकामागे जवद्यार्थ्यांची संख्या अजधक वाटते. जशवाय 

जशक्षकाला नेमलेल्या अभ्यासाबाहेर इतरही गोष्टी कराव्या लागतात. पुढील व्यवसायजवर्षयक प्रकरणात 
जशक्षकाचे जचत् आपणास अजधक जवळून पहावयास जमळेल. 

 
महाजवद्यालयीन व जवद्यापीठीय पातळीवर जशक्षकाचंी संख्या वाढलेली जदसून येत असली तरी 

जवद्यार्थ्यांचे प्रमाण तेच राजहले आहे. जर ह्या उच्च पातळीवर वगात कमी जवद्यािी असले तर त्याला 
व्यस्क्तशः जवद्यार्थ्यांकडे अजधक लक्ष देता येईल व स्वतःलाही काही जनमायक गं्रिजनर्थमती करता येईल. 
त्यातल्या त्यात जी अपेक्षा नॅशनल कजमटीची होती त्यापेक्षा येिेही स्त्रीजशक्षकाचंी संख्या बरीच वाढली आहे 
असे जदसून येते. अशी प्रगती असली तरीसुद्धा पुरुर्षजशक्षकाचं्या मानाने स्त्रीजशजक्षका अल्पसंख्याकच आहेत–
प्रािजमक पातळीवरसुद्धा एकतृजतयाशं. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 

तक्ता २५ 

स्वातंत्र्योत्तर काळातील स्त्रीजशजक्षकाचंी संख्या (कंसात त्याचें पुरुर्षजशक्षकाशंी प्रमाण, स्त्रीपुरुर्ष जशक्षक जमळून 
जवद्यािांचे दर जशक्षकास प्रमाण, तसेच जतसऱ्या योजनेतील संकस्ल्पत संख्या जदली आहे.) 

    १९४९-५० १९५६-५७ १९६५-६६ 

१. पूवव-
प्रािजमक 

.. प्रािजमक ५१५ (३६·९)२६ १७६७(५१०·०)१४  

 प्रािजमक ..  ७९३३९(१८·०)३३ १२१२६५(२०·६)३१  

    ७९८५४(१९·०)३३ १२३०३२(२१·०)३० १४००००(३७·०)४८ * 

२. जमडल स्कूल .. दुय्यम १२०७८(१८·०)२५ ३१०८०(२३·०)२४ 
१/४ 

 

 हायस्कूल ..  १८६५६(१९·०)२४ ३९१३३(२३·५)२३  

    ३०७३४(१८·५)२४ ७०२१३(२३·२६)२४ ९५०००(२८·०)३७ 

३. जवद्यापीठे व 
महाजवद्यालये  

उच्च १७७२(१०·२५)१९ ४६०८(१२·३)१७ ११२६२(१५·०)२० 

४. व्यावसाजयक, 
ताजंत्क वगैरे  

जवशरे्ष ४२४२(१७·०)५२ ५१५९(१३·०)३८ ६२००(१७·०)१५ 

 एकूण ..  ११६६०२(१८·०) २०२९७२(२०·०) २५२४६२(३०·४५) 

* ‘एज्युकेशन कजमशनच्या अहवाला’तील तक्ता ९·१, पा. २३३ मधील आकड्यावंरुन हे प्रमाण काढले आहे. 

 
ह्याच अनुर्षंगाने कजमटी ऑन् दी लीगल ॲन्ड एकॉनॉजमक स्टेटस ऑफ वुइमेन ऑफ दी 

इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ युजनव्हर्थसटी वुइमेन व कल्चरल जरलेशन्स कजमटी ह्यानंी दहा (१९५६-६५) 
वर्षांतील स्त्रीपदवीधराचंी चौकशी करून काढलेल्या माजहतीचा मुख्य गोर्षवारा िोडक्यात जदल्यास उपयुक्त 
ठरेल. 

 
कजमटीने टीका केली आहे: “.  .  .  बऱ्याच देशातं (एकंदरीने ४५) मुलींना दुय्यम जशक्षण पुरे 

करणे, नव्हे सुरू करणेसुद्धा अशक्य असते.” त्याचं्या मागातील अडचणी पुढीलप्रमाणे: 
 
“(अ)  .  .  .  घर व शाळा ह्यातं असलेले बरेच अंतर. 
(ब) .  .  .  योग्य शालागृहे बाधंण्यास आजण जरूर जततके जशक्षक नेमण्यास पुरेसा पैसा नसणे;  

.  .  .  घरात व शतेीवर मुलींची मदत. 
(क) तपासणी अजधकाऱ्याचंी कमतरता. 
(ड) सामाजजक पजरस्स्िती व रूढी.” 
 
उच्च जशक्षणाच्या बाबतीत त्याच अहवालात पुढील टके्वारी जदली आहे. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 

आय् एल ्ओ अहवालात म्हटले आहे: “बाळंतपण आजण मातृत्व ह्यामुंळे व्यवसायात अडिळे येतील 
ह्या कल्पनेने ज्या जशक्षणासाठी बराच काल व पैसा लागेल व त्यातून कौशल्याची व जबाबदारीची रोजगारी 
पत्करावी लागेल असे जशक्षण मुलींना देण्यास मुलाशंी तुलना करता नाखुर्षी जदसून येते. आज जरी ह्यात 
बदल झालेला जदसून येत असला, आजण व्यवसायात दीघव कालाचे व वरचेवर येणारे व्यत्यय कमी होत 
असलेले–आजण जनवेध काम वा व्यवसाय करणारींची संख्या वाढत आहे–जदसून येत असले तरीसुद्धा 
मुलींच्या भावी कामाजवर्षयींच्या कल्पना व वास्तवता ह्यातं महदंतर जदसून येते.” [दी आय्एलओ् जरपोटव, १९६३, पा. 
३९-४०.] 

 
वरीलपैकी पजहल्या अहवालात पुढील उपाय सुचजवले आहेत: 
 
“(अ) मुलींना अजधक जशष्ट्यवृत्त्या; 
(ब) स्त्रीजवद्यार्थ्यांसाठी व जवद्यािीकुटंुबासंाठी वसजतगृहाचंी व्यवस्िा व तेिे जशशुसंगोपनगृहे 

वगैरे; 
(क) पत्द्वारे प्रािजमक अभ्यासिमाची व्यवस्िा;  
(ड) मुलींचा दुय्यम अभ्यासिम मुलासंारखाच आखणे म्हणजे मुलींना उच्च जशक्षणससं्िेत प्रवशे 

जमळण्याची समान संधी जमळेल. 
(इ) ज्या देशात मुलामुलींची फारकत करण्याचे सरकारी धोरण आहे तेिे सवव पातळ्यावंर 

अजधक सहजशक्षणाच्या संस्िा वाढजवणे; 
(फ) जशक्षकवगाचा दजा सुधारणे व संख्या वाढजवणे; 
(ग) दुय्यम शाळातं अगर समाजात सल्लागार पद्धती सुरू करणे. 
 
वरील यादी ही संपूणव नाही हे उघडच आहे.” [दी पोझीशन ऑफ् दी वुमन गॅ्रज्युएट टुडे, पा. ७.] 
 
स्त्रीजशक्षणाची प्रगती आजण जशक्षाजवर्षयक अंगे ह्याचें येिवर हसहावलोकन केले. ह्यापुढे त्यानंी 

शारदेच्या उपासनेत कायकाय संपाजदत केले आहे ते पहावयाचे आहे. शकै्षजणक संस्िामंध्ये शालान्त 
परीके्षपासून मुलाबंरोबर चढाओढ चालू असते. १९६६ व १९६७ सालाचे महाराष्ट्र बोडाचे शालान्त परीक्षाचें 
जनकाल पाजहल्यास मुलीं प्रमाणातः अजधक संख्येने उत्तीणव होतात. तीच वस्तुस्स्िती जवद्यापीठीय परीक्षातूंन 
जदसून येते. 

 
तक्ता २६ 

[आयएफयूडब्ल्य,ू दी पोझीशन ऑफ दी वुमन गॅ्रज्युएट टुडे-ए सवे (१९५६-६५), पा. ६.] 
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बी.ए/बी.एस्.सी. .. ४७ ११ ४१ १७ २० २ 

बेस्ल्जअम, १९६४ .. ४२·७१ १५·८० ४२·६२ १४·९४ २५·५२ ०·८३ 

कॅनडा १९६२-६३ .. ३३·४० ५·२० २८·५० १०·४० १५·८० उपेक्षणीय 

लंका .. ५०   ३३ ५ (जफ.) १ पेक्षा कमी 
डेन्माकव  १९६२-६३ .. ५२·४० २६·८० ५२·५० २४·२० २२·४० ४ 
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जफन्लंड १९६०-६१ .. ७७ १९ ८६ ३६ ३८ “फक्त मुले” 

गे्रट जब्रटन १९६१-६२  ४२ अंदाजे ४० २२ २२ ३ 

आयलंड (उ. व द.) .. ४३ २१ ४० २६ ३० फक्त १ 

जपान (महाजवद्यालय 
व जवद्यापीठ). 

 ४३·८० १·८० ५६·७० ९·८० २·१० (सायन्स व 
इंजजजनअहरग 
जमळून) 

हॉलंड १९५४-५५ .. ४२ ३०  २० १६ १ 

न्यूझीलंड .. १७ ४  १·९० २० ० 

दजक्षण आजफ्रका .. ५२·१० ४·२०  १९·८० २८ ०·१४ 

नॉवे १९६१ .. ५१·८० १७ ६२·५० २३ २६·६५ ४·४० 

स्स्वत्झलंड १९६१-६२    ५० १७·३०   

 
तक्ता २७ कडे नजर टाकल्यास पुण्याच्या एस्. एस्. सी. बोडाच्या परीके्षस ६२·५ टके् मुले व ३७·५ 

टके् मुली, तसेच १९६७ साली ७६·३९ टके् मुले आजण २३·६१ टके् मुली परीके्षस बसल्या होत्या. ह्यावरून 
मुलाचं्या जनम्मे मुली हजर होत्या असे जदसून येते. म्हणजे दुय्यम जशक्षण घेण्यात मुलामुलींत बरीच तफावत 
पडते. परंतु परीके्षस बसलेल्या मुलींपैकी ५०·१५ टके् १९६६ साली यशस्वी झाल्या तर त्याच वर्षी शालान्त 
परीके्षला बसलेल्या मुलापंकैी ४३·८५ टके्च उत्तीणव झाले. तोच जनष्ट्कर्षव १९६७ च्या सवव जतन्ही बोडांच्या 
परीक्षाचं्या जनकालातूंन जनघतो. मुली ५४·७२ टके् व मुले ४४·२१ टके् उत्तीणव झाली. 

 
तसेच तक्ता २८ मध्ये मंुबई जवद्यापीठाच्या १९६७ मधील सवव परीक्षाचें जनकाल जदले आहेत. बी. ए. 

परीके्षला मुली मुलाचं्यापेक्षा संख्येने अजधक बसतात. परंतु एम्. ए. व पी. एच्. डी परीके्षला त्याचंी टके्वारी 
कमी असते. यशाची माळ मात् मुलींच्या बाबतीत सववत् अजधक प्रमाणात पडते. फक्त जशक्षाप्रमाणपत् व 
गं्रिालयशास्त्र परीक्षामंध्ये मुलामुलींची टके्वारी सारखीच येते. पी.एच्.डी ह्या उच्चतम परीके्षची टके्वारी 
देता येत नाही कारण ह्या पदवी परीके्षकजरता वळे जनजित केलेली नसते. अजधकृत त्या त्या शाखेच्या 
मुखाध्यापकाचं्या हाताखाली ठरलेल्या जनयमाप्रमाणे संशोधन करावयाचे असल्यामुळे तो प्रबंध सामान्यतः 
मान्य केला जातो. अशा रीतीने हे व्यस्क्तशः कायव करावयाचे असते. 

 
जवज्ञानशासे्त्र, व्यापार, कायदा व वैद्यकीय शाखानंा बसलेल्या व यशस्वी झालेल्या जवद्यार्थ्यांचे 

आकडे जदले आहेत. जे आटवस् शाखेच्या बाबतीत खरे आहे तेच ह्याही शाखातूंन जदसून येते. जवद्यार्थिनी 
संख्येने कमी बसलेल्या असल्या तरी यशस्वी होण्यात अजधक िमाकं लावतात. फक्त एल.् एल.् एम्. 
(कायदा) परीके्षत मात् उलट झाले आहे. ८·३ टके् मुली तर मुले २२·४ टक्क्यानंी यशस्वी झाली आहेत. 

 
वरील शाखातंील जनरजनराळ्या परीक्षामंध्ये सुवणवपदके, पाजरतोजर्षक वगैरे जमळवण्यामध्येही 

मुलाचं्यापेक्षा मुलींचा िमाकं अजधक लागतो. अशा तऱ्हेने जवद्या संपादन करीत असताना मुली आपले 
बुजद्धसामर्थ्यव जवशरे्षत्वाने प्रगट कजरतात. 
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तंत्शास्त्र उफव  टेक्नॉलॉजी म्हणजे आधुजनक युगात अत्यतं प्रगत पण जततकेच अवघड शास्त्र आहे. 
ह्याही के्षत्ात मुलींचे गुण मुलाचं्या इतकेच हकबहुना िोडे अजधकच जदसून येतात. मात् बी. फामव आजण 
बी.एस्सी. (टेक्) परीक्षा सोडल्यास इतर शाखातं उत्कृष्टता जमळजवण्यात मुलाचंा िमाकं वर लागतो. 
कदाजचत ह्याचे कारण मुली अत्यल्प संख्येने–१, २, ६, १७ हकवा अजजबात नाही–ह्या अवघड शाखाचं्या 
परीके्षस बसल्या आहेत. त्यात जवशरे्ष हे की टेक्स्टाईल व इंडस्स्रअल मनेॅजमेंट ह्या जवर्षयाकंडे मुली अजून 
वळलेल्या जदसत नाहीत. 

 
तक्ता २७ 

जनकलाचें मूल्यमापन 

महाराष्ट्रातील पुणे, नागपूर आजण औरंगाबाद बोडांतफे १९६६ व १९६७ मधील शालान्त परीक्षा 
  पुणे नागपूर औरंगाबाद एकूण 

माचव १९६६      

 उपस्स्ित एकूण १,०८,९७७    

 टके् १००%    

 मुले ६८,११०    

 टके् ६२·५%    

 मुली ४०,८६७    

 टके् ३७·५%    

यशस्वी एकूण ४४,१४७    

 टके् ४०·५१%    

 मुले २७,८२४    

 टके् ४०·८५% ४७·४१% ४३·२९% ४३·८५% 

 मुली १६,३२३    

 टके् ४९·७३% ५२·१२% ४८·६२% ५०·१५% 

माचव १९६७     

 उपस्स्ित एकूण १,५०,२८४ ५२,५२५ १९,६६६ २,२२,४७५ 

 टके् १००% १००% १००% १००% 

 मुले १,०९,५९८ ४२,४९७ १७,८६७ १,६९,९६२ 

 टके् ७२·२६% ८०·९०% ९०·८५% ७६·३९% 

 मुली ४०,६८६ १०,०२८ १,७९९ ५२,५१३ 

 टके् २७·७४% १९·१०% ९·१५% २३·६१% 

यशस्वी एकूण ७१,१३७ २४,१९९ ८,५३२ १,०३,८६८ 

 टके् ४७·३४% ४६·०९% ४३·३८% ४६·६८% 
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 मुले ४८,११३ १९,३५३ ७,६६७ ७५,१३३ 

 टके् ४३·९०% ४५·५४% ४२·९१% ४४·२१% 

 मुली २३,०२४ ४,८४६ ८६५ २८,७३५ 

 टके् ५६·५९% ४८·३२% ४८·०८% ५४·७२% 

संदभव : १९६६ – लोकसत्ता ३० जानेवारी १९६७ – पत् नं. एस्.डी.आर्./स्टेटस्/९८२९ एम.एस्. बोडव 
ऑफ् सेकंडरी एज्युकेशन, ५ ऑक्टोबर १९६७. 

 
वास्तव पजरस्स्िती आजण वरील आकडे म्हणजे जस्त्रयाचं्या बौजद्धक कामजगरीची साक्षच होय. १९६७ 

चे जनकाल अपवादात्मक म्हणता येणार नाहीत. हीच वस्तुस्स्िती १९६६ साली होती. जस्त्रयाचं्या बौजद्धक 
उत्कृष्टतेचा रोख जशक्षणतज्ञ व सववसामान्य लोक ह्याचं्याही लक्षात आला होता. ह्या घटनेची फोड 
करण्याकजरता जवजवध प्रकारची स्पष्टीकरणे पुढे माडंली जात आहेत. त्यातल्या त्यात अशी बाजू माडंली 
जाते की सध्याच्या परीक्षा म्हणजे बुद्धीमते्तची खरी कसोटीच नव्हे तर त्यात यश जमळजवणे हे केवळ “जनबुवद्ध 
पाठातंरावर” अवलंबनू असते. जशवाय असे म्हटले जाते की “मुली ह्या सुजशक्षणीय असतात. 
लहानपणापासूनच त्यानंा आज्ञाधारकपणा व कंटाळवाणे आजण तेच तेच काम करावयास जशकजवले जाते. 
त्या सनातनी वृत्तीच्या व रूढीजप्रय असतात. बहुतेक ह्याच गोष्टीमुळे आमच्या जवद्यापीठातं–ती पीठे म्हणजे 
अफाट अशी जवद्याजवर्षयक नोकरशाही–मुलींना फायदा उठवता येतो, असे खात्ीने कुणाला म्हणता येणार 
नाही. परंतु तसे असण्याचा सभंव आहे.” [“अ महाराष्ट्र लेटर”, दी टाइम्स ऑफ् इजंडया २ जुलै १९६७.] वादाकजरता आपण 
गृहीत धरले की, आमची परीक्षा पद्धत सदोर्ष आहे तसेच त्यात बरीचशी पुनरुक्ती असते आजण मुली अजधक 
सुजशक्षणीय असतात तरीसुद्धा परीक्षा म्हणजे जवद्यार्थ्यांच्या पात्तेच्या अंदाजी का होईना पण आयत्या 
कसोट्या असतात. जर त्यात मुली अजधक पात्ता दाखजवत असल्या तर त्याचे श्रेय त्यानंा जदलेच पाजहजे. 
जशवाय, हेही ध्यानात घ्यावयास पाजहजे की आपले बहुतेक पुढारी हे शालेय व जवद्यापीठीय फार हुशार 
जवद्यािी असत. 

 
साखं्यकी खात्याचे एक अजधकारी लेजखकेला म्हणाले, “काही वळेेला केवळ आकडे जदशाभलू 

करतात आजण मुली शालान्त व जवद्यापीठीय परीक्षातं उच्चाकं जमळजवतात हे त्याचं्या श्रेष्ठतर बुजद्धमते्तचे 
लक्षण नव्हे. ह्या घटनेची सखोल कारणे शोधली पाजहजेत. ज्या मुली उच्च जशक्षणाकडे वळतात त्या 
आर्थिकदृष्ट्ट्या सुखवस्तू व सुसंस्कृत िरातून येत असतात.” ह्या जवधानात िोडेबहुत सत्य आहे. आपल्या 
मुलानंा जवशरे्षतः मुलींना सुखवस्तु लोकच उच्च जशक्षण देऊ शकतात. महाराष्ट्र सरकार आर्थिकदृष्ट्ट्या 
मागासलेल्या मुलानंा जशक्षणाच्या सवलती देते हे जरे खरे असले तरी सववसामान्य पजरस्स्िती वरीलप्रमाणेच 
आहे. सामान्यतः आईबाप मुलीकडे आर्थिक साधन म्हणून पहात नाहीत. कारण कण्वऋर्षींनी 
म्हटल्याप्रमाणे मुली ह्या ‘अिो जह कन्या परकीय एव’। त्याचें एकूण लग्न व्हावयाचे हे ठरलेलेच. आपल्या 
शालेय जशक्षणात मुली जर जवशरे्ष गुण जमळजवत असल्या तर पुढील जशक्षणास परवानगी जमळते. पुढेही 
आपल्या कन्या जर प्रगती दाखव ूलागल्या तर आईबापानंा धन्यता वाटते. परंतु मागील प्रकरणात [प्रकरण २रे 

पहा] पाजहल्याप्रमाणे मुलींची लग्ने लाबंणीवर पडतात, कारण त्याचं्या जशक्षणामुळे त्या एका कुटंुबाला 
आर्थिक आधार होऊन बसतात. ह्यावरून आपल्याला असे म्हणता येईल की बहुसंख्य मुली जरी सधन 
कुटंुबातूंन येत असल्या तरी काहीजणी कमी उत्पन्नाच्या मध्यमवगातील गटातूनही व्यावसाजयक 
जशक्षणाकजरता पुढे येतात. काही असो, प्रस्तुत मुद्दा जर मान्य केला तर त्यावरून आमच्या आनुवजंशक 
घटकाच्या महत्त्वाला पुष्टी जमळते. अमान्य केला तर मुलींचा जवद्याभ्यासातील वरचढपणा कबूल करावा 



 

 

अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 

लागेल. एकूण आपल्याला ह्यातून असा जनष्ट्कर्षव काढता येतो की अनुकूल सामाजजक-आर्थिक पजरस्स्ितीचा 
घटक आजण “मुलींची तीन ते चार वर्षांनी मुलाचं्या पूवी होणारी वाढ” [प्रकरण ३रे पहा.] ह्यामुळे त्या काही 
प्रमाणात वरचा िमाकं जमळवत असतील, जशवाय त्या अभ्यास अजधक लक्षपूववक व मनापासून करीत 
असतील. परंतु त्याबरोबरच ही गोष्ट कबूल करावीच लागते की बुजद्धमते्तच्या बाबतीत मुलापेंक्षा मुली अजधक 
श्रेष्ठ नसल्या तरी बरोबरीच्या आहेत. ह्याच अनुर्षंगाने डॉ. मकॅोबी ह्यानंी केलेले जवधान लक्षात घेण्यासारखे 
आहे. त्या म्हणतात: “एखाद्या स्त्रीला योग्य अशी बुजद्धमते्तची देणगी असली आजण त्याला अनुकूल व पूरक 
अशा मनःप्रवृत्तींचा व जवचाराचं्या सवयींचा जतच्यात जवकास झाला असला तरीसुद्धा समाजाने जनमाण 
केलेल्या अडिळ्यानंा तोंड देऊन सवांगीण व सुखी व्यस्क्तमत्व वाढीस लावनू आपल्या बौजद्धक प्रवृत्तींची 
जोपासना करण्यात ती बाई फार चलाख व शीघ्रगामी असली पाहीजे.” [ई. ई. मकॅोबी, दी एक्सपेजरमेंटल स्टडी ऑफ् 
दी फीमेल, इन फामवर ॲन्ड वुल्सन, दी पोटेंजशअल ्ऑफ् वुमन, पा. ३७.] 

 
तक्ता २८ 

मंुबई जवद्यापीठाच्या जनकालाचंा गोर्षवारा-माचव १९६७ 

  शाखा 
  (आटवस) 

  बी.ए. 
जनरल 

बी.ए. 
स्पेशल 

एम्.ए. जडप्लोमा इन 
एज्युकेशन, 

लायब्ररी, फे्रच, 
रजशयन, एकूण 

बी. 
लायब्ररी 

बी. 
एज्युकेशन 

उपस्स्ित :        

जवद्यािी .. १३ १४०८ ३८६ १०७ ९ १४३ 

  २४·५ ४५·९ ६१·० ३५·० २७·३ ४२·२ 

जवद्यार्थिनी .. ४० १६६१ २४७ १९८ २४ १९६ 

  ७५·५ ५४·१ ३९·० ६५·० ७२·७ ५७·८ 

एकूण .. ५३ ३०६९ ६३३ ३०५ ३३ ३३९ 

  १००·० १००·० १००·० १००·० १००·० १००·० 

यशस्वी :        

जवद्यािी .. ११ ८२३ २२३ १०४ ५ १४१ 

  ८४·६ ५८·५ ५८·० ९७·२ ५५·६ ९८·६ 

जवद्यार्थिनी .. ४० १३३७ १९८ १९२ १४ १९३ 

  १००·० ८०·५ ८०·२ ९७·० ५८·३ ९८·५ 

एकूण .. ५१ २१६० ४२१ २९६ १९ ३३४ 

  ९६·० ७०·४ ६६·५ ९७·१ ५७·६ ९८·५ 

उत्कृष्ट :        

जवद्यािी .. -- ४ १० २ -- ८ 



 

 

अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 

   ०·५ ४·५ १·९  ५·८ 

जवद्यार्थिनी .. -- १६ १९ १७ २ २७ 

   १·२ ९·६ ८·९ १४·३ १३·६ 

एकूण .. -- २० २९ १९ २ ३५ 

   ०·९ ६·९ ६·४ १०·५ १०·५ 

 
तक्ता २८ (पुढे चालू) 

मंुबई जवद्यापीठाच्या जनकालाचंा गोर्षवारा-माचव १९६७ 

शाखा 
(आटवस्) (सायन्स) जवज्ञानशासे्त्र (कॉमसव) वाजणज्य  

एम्. 
एज्युकेशन 

पीएच्. 
डी. 

बी. 
एस्.सी. 

एम्. 
एस्.सी. 

पीएच्. 
डी. 

बी.कॉम्. एम्.कॉम्. जडप्लोमा 
इन् बी. 
एम्., 

एल.्डब्ल्य.ू 
एकूण 

        

९  १७२१ २७८  ९७८ ११६ ७५ 

३६·०  ७२·५ ७८·३  ९१·० ९५·० ९७·४ 

१६  ६५४ ७७  ९७ ६ २ 

६४·०  २७·५ २१·७  ९·० ५·० २·६ 

२५  २३७५ ३५५  १०७५ १२२ ७७ 

१००·०  १००·० १००·०  १००·० १००·० १००·० 

        

६ २९ ११५१ १४१ ६१ ४३० ५१ ५० 

६६·७  ६६·९ ५०·७  ४३·९ ४४·० ६६·६ 

१४ १२ ५३७ ५८ ११ ६३ ३ २ 

८५·५  ८३·६ ७५·३  ६५·० ५०·० १००·० 

२० ४१ १६८८ १९९ ७२ ४९३ ५४ ५२ 

८०·०  ७१·१ ५६·०  ४६·० ४४·३ ६७·५ 

        

-- -- १०१ २६  ३७ ८ ४ 

  ८·७७ २०·६  ८·९ १५·८ ८·० 

-- -- ६१ १३  ८ -- -- 



 

 

अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 

  ११·३६ २२·४  १२·७   

-- -- १६२ ४२  ४५ ८ ४ 

  ९·५३ २१·१  ९·१३ १४·८ ७·७ 

 
तक्ता २८ (पुढे चालू) 

मंुबई जवद्यापीठाच्या जनकालाचंा गोर्षवारा-माचव १९६७ 

  शाखा 
  (लॉ) कायदा (मेजडजसन) वैद्यशास्त्र  (टेक्नॉलॉजी) 

उद्यमशास्त्र 

  एल्.एल्. 

बी. 

एल्.एल्. 
एम्. 

एम्.बी. बी. 
एस्.  

बी. डी. एस् बी. 
एस.सी. 

(मेजडजसन). 

एम्.डी. एम्.एस्. 
एम्.डी. एस्. 
एम्. एस्. सी. 

जफ.पी. एम्. एम्. 
आर. ई. एम्. 

एल्. टी. 

जडप्लोमा 
इन ए.व्ही. 
ॲन्ड डी. 

हाय 

बी. एस्
सी. 

नजसंग 

बी.ई. जसस्व्हल, 
मेक्., इले., के. 

इंजजजन. 

उपस्स्ित:         

जवद्यािी .. ८३९ १३४ २५३ २३६ ४२ -- ३३३ 

  ९०·६ ९१·८ ७०·५ ८५·० ६४·५  ९९·४ 

जवद्यार्थिनी .. ८७ १२ १०६ ५२ २० ७ २ 

  ९·४ ८·२ २९·५ १५·० ३५·५ १००·० ०·६ 

एकूण .. ९२६ १४६ ३५९ २७८ ६२ ७ ३३५ 

  १००·० १००·० १००·० १००·० १००·० १००·० १००·० 

यशस्वी :         

जवद्यािी .. ४२९ ३० १५३ ६७ ३० -- २४१ 

  ५१·१ २२·४ ६०·५ २८·४ ७१·४  ७२·४ 

जवद्यार्थिनी .. ६१ १ ७२ २० १८ ७ २ 

  ७०·० ८·३ ६७·९ ४७·६ ९०·० १००·० १००·० 

एकूण .. ४९० ३१ २२५ ८७ ४८ ७ २४३ 

  ५२·९ २१·२ ६२·७ ३१·३ ७७·४ १००·० ७२·५ 

जवद्यािी .. २ १ ९ -- -- -- ६३ 

  ०·५ ३·५ ४·०    २६·२ 

जवद्यार्थिनी .. २ -- -- - -- -- -- 

  ३·३       

एकूण .. ४ १ ९ -- - -- ६३ 



 

 

अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 

  ०·८ ३·३ ४·०    २५·९ 

 
तक्ता २८ (पुढे चालू) 

मंुबई जवद्यापीठाच्या जनकालाचंा गोर्षवारा-माचव १९६७ 

शाखा 
(टेक्नॉलॉजी) उद्यमशास्त्र 

एम्. ई. 
जसस्व्हल 

मेक्. ऑटो. 

बी.व्ही. 
सायन्स 

एम्.व्ही. 
सायन्स 

बी. 
फामव. 

बी. 
टेक्स्ट. 

बी.एस्
सी. टेक्. 

बी. 
आकव , 

जडप्लोमा 
आय्. 
एम्. 

पीएच्.डी. 

         

१० ३२ १५ १९ १७ १०५ ११६ २६  

१००·० ९६·० १००·० ७६·० १००·० ९८·१ ८७·२ १००·०  

-- १ -- ६ -- २ १७ --  

 ४०  २४·०  १·९ १२·८   

१० ३३ १५ २५ १७ १०७ १३३ २६  

१००·० १००·० १००·० १००·० १००·० १००·० १००·० १००·०  

         

८ २० ११ १६ १६ ९३ ४४ २० ६ 

८०·० ६२·५ ७३·३ ८४·२ ९३·५ ८८·६ ३८·० ७७·०  

-- १ -- ६ -- २ ३ -- १ 

 १००·०  १००·०  १००·० १७·७   

८ २१ ११ २२ १६ ९५ ४७ २० ७ 

८०·० ६३·० ७३·३ ८८·० ९३·५ ८८·८ ३५·३ ७७·०  

-- -- ५ १ ९ ४० -- ७  

  ४५·५ ६·३ ५६·३ ४३·०  ३५·०  

-- -- -- ३ -- २ -- --  

   ५०·०  १००·०    

  ५ ४ ९ ४२ -- ७  

  ४५·५ १९·२ ५६·३ ४४·२  ३५·०  

 
वरील ताजत्त्वक चचा बाजूला ठेवली तरीसुद्धा एक मुद्दा उरतोच आजण तो म्हणजे ह्या जवदे्यतील 

प्राजवण्याचा उपयोग स्वतःच्या आजण एकंदरीत समाजाच्या सुधारणेसाठी कसा करता येईल. उच्च जशक्षण 
हेच एक साध्य आजण जशक्षणाकडे भौजतक उपयुक्ततेच्या दृष्टीने पहाणे, जवशरे्षतः जस्त्रयाचं्या बाबतीत, योग्य 
नव्हे अशी बाजू कोणी पुढे माडंण्याचा संभव आहे. हे म्हणणे आटवस् शाखेपुरते ठीक आहे. परंतु ज्या 



 

 

अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 

जशक्षणाकजरता मुख्यत्व े सरकार खचव करते आजण जेिे ठराजवक संख्येने जवद्यािी घेतले जातात, 
उदाहरणािव वैद्यकी, तंत्शास्त्र, त्या जशक्षणाचा उपयोग करून घेतलाच पाजहजे. 

 
म्हणूनच प्रिम ह्या पहाणीत आलेल्या अ गटातील १,५३४ आजण ब गटातील २५९ जस्त्रयाचंी 

शकै्षजणक पातळीप्रमाणे जवभागणी करू (तक्ता २९) आजण त्यानंी आपल्या जशक्षणाचा कोणता उपयोग केला 
आहे हे पुढे तक्ता ३० मध्ये पाहू. 

 
उत्तरदायी जस्त्रयाचें सहा मुख्य गट पाडले आहेत: (१) पदवीपूवव; (२) पदवीधर आजण जमळजवलेली 

अजधक प्रशस्स्तपत्के वगैरे. उ.–एम्.बी.बी.एस्.,जी.डी.ओ.; (३) मास्टर पदवी हकवा दोन बॅचलरस् 
पदव्या व जशवाय काही जवशरे्ष उ.–बी.ए.,एल.्एल.्बी.,एम्.ए., सी.ए.आय्.आय्.बी.; (४) एका शाखेत 
बॅचलरस् पदवी व दुसऱ्या शाखेत मास्टरस् पदवी हकवा उलट अिवा तीन जनरजनराळ्या शाखातं बॅचलरस् 
पदवी; (५) दोन शाखातं मास्टरस् पदवी आजण डॉक्टोरेट तसेच परदेशी जवद्यापीठातील डॉक्टोरेट पदवी; 
(६) शवेटच्या भागात, चढाओढीच्या स्वरूपाच्या अजखल भारतीय लोकसेवा आयोग परीक्षा उत्तीणव 
झालेल्याचंी संख्या नमूद केली आहे. असे सहा गट केले आहेत. 

 
वरील वगीकरणानुसार अ गटाच्या ३३८ अगर २२·०४ टके् जस्त्रयानंी फक्त शालान्त परीक्षा जदली 

आहे. ब गटात ह्याच सदरात ७१ हकवा २७·४१ टके् जस्त्रया असून ५१ टके् भजगनी तेिपयंत पोहोच ूशकल्या 
नाहीत. मध्यमवगातील मागील जपढीतील ह्या भजगनी आहेत. साधारणपणे चाळीस वर्षांपूवी मुलींच्या 
जशक्षणाची जवशरे्ष प्रगती झाली नव्हती. ही वस्तुस्स्िती तक्ता २४ वरून लक्षात येण्यासारखी आहे. १९२१-
२२ साली अजखल भारतात दहा लक्ष मुलीसुद्धा प्रािजमक जशक्षण घेत नव्हत्या आजण साक्षरतेचे प्रमाण अवघे 
८ टके् होते. तक्ता २९ मधील जतसऱ्या रकान्यात अ गटातील ३७७ हकवा २४·५८ टके् व ब गटातील ७ 
हकवा ३·२४ टके् जस्त्रयानंी शालान्त परीके्षव्यजतजरक्त बी.पी.एन्.ए. (पजरचाजरका प्रशस्ती) हकवा राष्ट्रभार्षा 
जवशारद वगैरे परीक्षा यशस्वीरीत्या जदल्या आहेत. 

 
पदवीपरीक्षा जदली नाही परंतु काही वर्ष े महाजवद्यालयातं घालजवली आहेत अशा अ गटात ११५ 

हकवा ७·५ टके् व ब मध्ये ६ अगर २·३१ टके् जस्त्रया आहेत. जशवाय दुसरे काही जशक्षण घेतलेल्या अ मध्ये २० 
अगर १·३ टके् आहेत. एकंदरीने पदवीपूवव वगीकरणात आपल्या नमुन्यातील अ पैकी ५५·४१ टके् व ब पैकी 
८३·४० टके् भजगनी येतात. ह्यावरून असे जदसून येते की अ पैकी जनम्म्याहून अजधक जस्त्रया शालान्त अगर 
पदवीपूवी पायरीपयंत जाऊन नोकरी अगर व्यवसाय करू लागतात आजण ब पैकी चार-पंचमाशंापेक्षा 
अजधक जस्त्रया जशक्षणाची इतकीच मजल गाठतात. 

 
दुसऱ्या वगामध्ये २२५ जस्त्रयानंी आटवस् शाखेत पदवी घेतली असून ११ जणींनी पदवीनंतर आणखी 

काही जशक्षण घेतले आहे (अ गट). ब गटातील २८ जणी हीच पदवी घेतलेल्या आढळल्या. सायन्स ह्या 
जवर्षयात पदवी घेतलेल्या अ मध्ये २५, ब मध्ये ५; होमसायन्समध्ये ४ (अ); आर्थकटेक्चरमध्ये पदवी 
घेतलेल्या ३ व जडप्लोमा घेतलेल्या ३; इंजजजनअहरगमध्ये ६; मेजडजसन ४० जशवाय जड.जी.ओ. सारखा त्याच 
शाखेतला जडप्लोमा घेतलेल्या १७ जणी; २० जस्त्रयानंी पजरचाजरकेची पदवी (B.Sc. नर्थसग) व एकीने 
आणखी जडप्लोमा घेतला आहे; ६ लॉची पदवी आजण ५ जणी कॉमसव जवर्षयाच्या पदवीधर आहेत. ह्या सववच 
अिोत्पादन करीत असल्यामुळे अ गटात समाजवष्ट करण्यात आल्या आहेत. एकंदरीने २२·५५ टके् अ 
गटातल्या, व १२·७४ टके् ब गटातल्या, जस्त्रया जनरजनराळ्या जवर्षयाचं्या पदवीधर आहेत. 
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तक्ता २९ 

अ आजण ब गटातील जस्त्रयाचंी शकै्षजणक पात्ता 
  एस्.एस्.सी. पदवीपूवव जडप्लोमा फक्त 

  खाली फक्त अजधक फक्त अजधक   

गट अ व ब 
टके्वारी 

  ५५·४१%   २२·५५%   

गट अ 

केवळ संख्या 
  

- 

 
३३८ 

 
३७७ 

 
११५ 

 
२० 

  

गट ब 

केवळ संख्या 
  

१३२ 

 
७१ 

 
७ 

 
६ 

 
- 

  

आटवस अ       २२५ 

 ब       २८ 

सायन्स         

जनरल अ       २५ 

 ब       ५ 

होम अ      ३ ४ 

आर्थकटेक्चर अ       ३ 

इंजजजनअहरग अ       ६ 

मेजडजसन अ       ४० 

नजसंग अ       २० 

लॉ अ       ६ 

कॉमसव अ       ५ 

एकूण गट अ  - ३३८ ३७७ ११५ २० ३ ३३४ 

एकूण गट ब  १३२ ७१ ७ ६ - - ३३ 

टके् अ - २२·०४ २४·५ ७·५ १·३ ०·१९ २३·७ 

टके् ब ५०·४४ २७·२४ ३·२४ २·३१ - - १२·७४ 

तक्ता २९ (पुढे चालू) 

अ आजण ब गटातील जस्त्रयाचंी शकै्षजणक पात्ता 
हकवा पदवी  पदव्योत्तर आजण दुहेरी पदवी 

अजधक पदव्योत्तर    दुहेरी पदवी 
जडप्लोमा फक्त अजधक जडप्लोमा दुसरी पदवी : शाखा अजधक जडप्लोमा 

संबंजधत असंबंजधत  संबंजधत असंबंजधत एज्यु. टी लॉ मेजड. कॉम. संबंजधत असंबंजधत 

     १८ ९१      
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१० १ ५२ १ ८ १८ १९ १० - २ १ १ 

  १० - - - - - - - - - 

            

  ७   ७ ४ २ २    

            

            

            

            

 १७ ३ १         

 १           

            

  १          

            

१० १९ ६३ २ ८ २५ २३ १२ २ २ १ १ 
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०·६५ १·१ ४·४३ ०·१३ ०·५२ १·९५ १·५ ०·७८ ०·१३ ०·१३ ०·०६ ०·०६ 
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तक्ता २९ (पुढे चालू) 

अ आजण ब गटातील जस्त्रयाचंी शकै्षजणक पात्ता 
जशवाय म्हणजे (१) दुसऱ्या शाखेत मास्टरची पदवी; (२) मास्टरच्या पदवीनंतर दुसऱ्या शाखेत बॅचलरची 

पदवी; (३) तीन शाखातं बॅचलरची पदवी. 

       

बॅचलरस् + मास्टरस्   मास्टरस् + बॅचलरस् जशवाय जडप्लोमा 
------------------------------------- ३ बॅचलरच्या --------------------------------- 

  एज्युके. सायन्स टी. एज्यु. लॉ. जलब. 
सायन्स 

पदव्या संबंजधत असंबंजधत 

गट अ व ब 
टके् 

  २·४१%        

गट अ 

एकूण संख्या 
          

गट ब 

एकूण संख्या 
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आटवस अ १० १ ७ ४ ३ १ १ १ ४ 

 ब          

सायन्स           

जनरल अ   १     १  

 ब          

होम अ          

आर्थकटेक्ट अ          

इंजजजनअहरग अ  १        

मेजडजसन अ          

नजसंग अ          

लॉ अ          

कॉमसव अ          

एकूण  अ १० २ ८ ४ ३ १ १ २ ४ 

एकूण  ब - - - - - - - - - 

गट अ टके् अ ·६५ ·१३ ·५२ ·२६ १·९५ ०·०६ ०·०६ ·१३ ·२६ 

गट ब टके् ब - - - - - - - - - 

 
तक्ता २९ (पुढे चालू) 

अ आजण ब गटातील जस्त्रयाचंी शकै्षजणक योग्यता 
स्पेशल 

डबल मास्टरस् डॉक्टोरेट  

जडग्री अजधक जडप्लोमा आटवस् सायन्स मेजडजसन परदेशीय 
पदवी 

ऑल इंजडया 
सस्व्हवजसस् 

एकूण 
संख्या अ + 

ब 

आटवस् सायन्स असंबंजधत       

        ८५० 

       ०·२६%  

      २ ३ २१६ 

        ३८९ 

  - ४    १ ३८ 

 १ -      ५१ 

        ५ 
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        ४ 

         

         

        ६ 

        ७ 

१     ३   ६५ 

        २१ 

        ६ 

        ६ 

१ १ - ४ - ३ २ ४ १५३४ 

-        २५९ 

०·०६ ०·०६ - ०·२६ - ०·१९ ०·१३ ०·२६  

- - - - - - - -  

 
जतसऱ्या वगाकडे वळल्यावर टके्वारी बरीच कमी झालेली जदसते. अ मध्ये ८·९३ व ब मध्ये ३·८६; 

असे होणे अपजरहायवच आहे. मुलींना बुद्धीची देणगी कमी म्हणून नव्हे तर सामाजजक वातावरण जततकेसे 
अनुकूल नाही हेच खरे. मुलींच्या मागात अजधक अडिळे असतात. [आय्. एफ्. य.ू डब्ल्य.ू स्टॅजटस्स्टकस् पहा.] 
आटवस्मध्ये मास्टरची पदवी घेतलेल्या आजण दोन पदव्या घेतलेल्या ११० अ मध्ये आजण १० ब मध्ये असून 
सायन्स शाखेत २, मेजडजसनमध्ये ४ आजण कॉमसवमध्ये एक अशा सवव अ गटातल्या भजगनी आहेत. 

 
चौर्थ्या वगात एका शाखेत मास्टरची परीक्षा देऊन दुसऱ्या शाखेतील बॅचलर पदवी घेतलेल्या २६ 

जणी असून एकीने तर तीन शाखातं बॅचलरची पदवी घेतली आहे. बी.ए.,बी.कॉम्., व बी.जलब्. तीन परीक्षा 
ह्या बाईनी कशासाठी जदल्या असाव्या? बी.ए. झाल्यावर कॉमसवकडे वळल्या असतील. तेिे काही जम न 
बसल्यामुळे गं्रिपालाचे काम घ्यावसेे वाटले असाव.े 

 
पाचव्या जवभागणीमध्ये फारच िोड्या जस्त्रया येतात. त्याचंी टके्वारी ०·७२ आहे. सहा जणींनी 

आटवस् शाखेत डॉक्टोरेट पदवी जमळजवली असून दोघी जणींची ही पदवी परदेशी जवद्यापीठाची आहे. एकीने 
सायन्समध्ये व जतघी जणींनी मेजडजसनमध्ये ही उच्चतम पदवी संपादन केली आहे. परदेशात जाऊन हा 
उच्चतम मान शकै्षजणक के्षत्ामध्ये दोघी जणींनी का होईना, पण जमळजवणे म्हणजे प्रशसंनीय नव्हे काय? 

 
शवेटच्या वगात ज्यानंी अजखल भारतीय लोकसेवा परीक्षा जदल्या आहेत अशा चौघी जणी येतात. 

एका आय्.पी.एस्. आजण तीन आय्.ए.एस्. अजधकाऱ्याचंी भेट घेण्याची संधी लेजखकेला लाभली होती. 
तेव्हा एकंदरीने पहाता प्रस्तुत नमुन्यातील जस्त्रयाचं्या शकै्षजणक योग्यतेचे आजण त्यानंी केलेल्या प्रयत्नाचें 
पजरशीलन करता येते. पुढील यादीत वरील जशक्षणाच्या जोडीला त्याच शाखेत–जशक्षक, वैद्यशास्त्र वगैरे–
हकवा इतरही घेतलेला जडप्लोमा नमूद केला आहे. असा जडप्लोमा घेण्यात आपणास बढती वगैरे जमळावी 
असा हेतू असावा. 
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तसे जर पाजहले तर जशक्षणाचा मुलानंाच आर्थिकदृष्ट्ट्या उपयोग असतो असे नाही तर काही वळेा 
तो मुलींनाही होतो. उत्तरदायी जस्त्रयाचें जशक्षण आजण त्यानंी पत्करलेला व्यवसाय अगर नोकरी ह्याचं्या 
परस्परसंबधंातून असा उपयोग पहाण्यापूवी प्रिम १९६१ च्या खानेसुमारीमध्ये जदलेल्या माजहतीनुसार ह्या 
बाबतीत काही प्रकाश पडतो का पाहूया. तक्ता ३० मध्ये स्त्रीपुरुर्ष असे वगेळे वगीकरण करून नंतर 
महाराष्ट्र राज्यातील लोकाचें जशक्षण आजण शतेीव्यवसाय वगळून बाकीचे व्यवसाय ह्याचंा परस्परसंबधं 
दाखजवण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

 
सुरवातीसच हे स्पष्ट करावसेे वाटते की खानेसुमारीच्या अहवालात वर उल्लेजखलेला परस्परसंबधं 

दाखजवलेला नाही. जशक्षण व व्यवसाय हे वगेळे वगीकरण केलेले आहे. त्यामुळे आकड्याचं्या माजहतीत 
फरक पडतो. एज्युकेशन कजमशनच्या अजधकाऱ्याबंरोबर चचा करून जे स्पष्टीकरण करता येईल तसे केले 
आहे. 

 
उत्तरदायी जस्त्रयाचं्या पुढील प्रयत्नाचें जनवदेन 

त्ुजटत स्वरूप केवळ संबंजधत 

१. पी.टी.सी./एस्.टी.सी.   टीहचग-प्रािजमक/दुय्यम 

२. जड.म्युजझक/िाफ्ट/जशवण हकवा सर्थटजफकेट   टीहचग खास जवर्षय 

३. जड.पी.टी. ..  टीहचग-शारीजरक जशक्षण 

४. जड.एड. ..  टीहचग-सववसामान्य  
५. राष्ट्रभार्षा (पंजडत) .. 

 

टीहचग 

६. राष्ट्रभार्षा (कोजवद) .. हहदी व सववसामान्य 

७. राष्ट्रभार्षा (रत्न) ..  

८. साजहत्य रत्न ..  

९. जड.एस्.डब्ल्यू. ..  समाज कल्याण 

१०. बी.पी.एन्.ए./रजजस्टडव नसव ..  पजरचाजरका 
११. जड. नजसंग ..   

१२. जड.इन् नजसंग ॲन्ड टीहचग ॲडजमजनस्रेशन ..  पजरचाजरका व तजद्वर्षयक 
जशजक्षका 

१३. जड.इन् कमर्थशअल आटव ..  कमर्थशअल आटव  
१४. जड.इन् जलब्. ..  गं्रिपालन 

१५. जड.इन् अकाऊंटस् ..  जहशबे तपासनीस 

१६. जड. इन् कोऑपरेशन ..  ॲडजमजनस्रेशन जनरल 

१७. जड. इन् बँहकग सी.ए.आय्.आय्.बी. ..  बँक सस्व्हवस 

१८. जड.इन् गायनॉकॉलॉजी ॲन्ड ऑब्स्टेजरक्स .. 

 

 

१९. जड. इन् चाइल्ड सायकॉलॉजी ..  



 

 

अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 

२०. जड. इन् पस्ब्लक हेल्ि ..  

२१. जड. इन् मेजडकल रेजडऑलॉजी ॲन्ड इलेक्रोिेरपी .. मेजडजसन प्रोफेशन 

२२. जड. इन् मेजडकल रेजडऑलॉजी ॲन्ड इलेक्रोिेरपी .. टीहचग सस्व्हवस 

२३. जड. इन् ऑप्िमॅॉलॉजी ..  

२४. ज्योजतर्थवद ..  ज्योजतर्षशास्त्र 

अहवालाच्या चौर्थ्या मुखपृष्ठावर १९६१ मध्ये काम करणाऱ्या लोकाचें जशक्षण व उद्योग–व्यवसाय नव्हे–
ह्याचें संबधं दाखजवले आहेत. तक्ता ३० मध्ये जशक्षण व व्यवसाय एकत् दशववनू जेिे आकडे 
खानेसुमारीप्रमाणे जमत नाहीत तेिे खानेसुमारी अजधकाऱ्याबंरोबर चचा करून जे स्पष्टीकरण करता येईल 
तसे केले आहे.  
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भारतातील मजॅरक्युलेशन परीक्षा ही महाराष्ट्रराज्यातील शालान्त परीके्षसम धरली आहे. १९६१ 

मध्ये ६,४३,८३४ मजॅरक्युलेशन परीक्षा उत्तीणव झालेल्यापंकैी १,४७,१४८ हकवा फक्त २२ टके् मुली आहेत. 
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परंतु १९६५-६६ साली हे प्रमाण ३०·५ टके् इतके वाढलेले जदसून येते. [तक्ता २४ पहा.] काहीही असो १९६१ 
मध्ये मुलींची संख्या मुलाचं्या चतुिांशापेक्षा कमी होती आजण पुढील पाच वर्षांत ती एक चतुिांशापेक्षा िोडी 
अजधक झाली आहे. ह्या मजॅरक्युलेट झालेल्या मुलींपैकी ४४·४३ टके् मुली महाराष्ट्र राज्यात अिाजवन करू 
लागल्या आजण त्याही बहुताशंी शहरामंध्ये एस्.एस्.सी. परीक्षा जदल्यानंतर एकतृजतयाशंापेक्षा अजधक मुली 
कारकुनी हकवा तत्सम नोकरी अिवा लघुटंकलेखकाची नोकरी पत्करतात (४२ टके्); उरलेल्यापंैकी 
पूववप्रािजमक, प्रािजमक आजण उपदुय्यम जशजक्षकेचा व्यवसाय पत्करतात (३३ टके्); पजरचाजरका व 
आरोग्यसहायक म्हणून काम जमळजवतात (२१ टके्); दूरध्वनी-तारायंत् चालक (३ टके्). अशा तऱ्हेने 
महाराष्ट्रातील ज्या मुली शालान्त परीक्षा देऊन पुढील जशक्षण न घेता व्यवसाय करू लागतात त्याचें हे असे 
दशवन आहे. 

 
ह्याच राज्यात २,०४८ तंत् पदवी नव्हे परंतु तंत् पदजवका घेतलेल्या आजण ४,२८९ तंते्तर के्षत्ात 

पदजवका घेतलेल्या जस्त्रया आहेत. त्या कुठे आजण जकतीजणी नोकरीस लागल्या आहेत हे सागंणे कठीण 
आहे. तिाजप तंत् पदजवका घेतलेल्यापंकैी १४ टके् आजण तंते्तरापंैकी ३७ टके् अिाजवन करीत आहेत. 
जशवणकाम, टंकलेखक वगैरे िोड्या मुदतीचे ताजंत्क जशक्षण घेऊन काही मुलींना नोकरी करणे पसंत 
पडते असे जदसते. 

 
ह्यानंतर तक्ता ३० मध्ये २२,१७२ स्त्रीपदवीधर जस्त्रया आढळतात. ह्या जस्त्रयानंी पदवीखेरीज आणखी 

काही पदजवका संपादन केल्या आहेत परंतु त्या तंते्तर आहेत. ह्या बावीस हजारावंरील जस्त्रयापंैकी १,०६१, 
हकवा ४·७ टके् शासकीय जवभागात–कें द्रीय, राज्य व स्िाजनक संस्िातं–काम करीत आहेत. अंदाजे ३२·८ 
टके् शाळा, महाजवद्यालये अगर जवद्यापीठे व तत्सम के्षत्ातं काम करीत आहेत. उरलेल्या ६२·३ टके् 
जस्त्रयापंकैी अगदी संख्येने िोड्या अशा उच्च जशक्षण घेण्यात गंुतल्या असतील. परंतु बहुताशंी पदवी घेऊनही 
नोकरी/व्यवसाय न करणाऱ्याच संख्येने अजधक. जरी अचूक टके्वारी देता येत नसली तरी १९६१ मध्ये 
अिाजवन न करणाऱ्या ६० टके् तरी खऱ्याच असाव्या. ह्याच्या अनुर्षंगाने जशक्षण के्षत्ातील एका अजधकारी 
व्यक्तीने केलेले जनवदेन द्यावसेे वाटते : “ग्रामीण भागातील स्िाजनक पदवीधर जस्त्रयाचं्या जशक्षणाचा उपयोग 
अंशकाजलका जशजक्षका म्हणनू करून घेता येईल. जशक्षण के्षत्ाशी काही वर्ष ेत्याचंा संबंध दुरावला असल्यास 
त्याचं्याकजरता छोटासा अद्यावत पुनचालना देणारा जशक्षणिम आखता येईल. येणेकरून पुरेशा जशक्षकाचंी 
उणीव ही जशक्षण खात्याची समस्या आहे तीही सोडजवता येईल व ग्रामीण भागातंील बुजद्धमत्ता व शकै्षजणक 
पात्ता उत्तम रीतीने खची पडेल.” 

 
महाराष्ट्र राज्यामध्ये एकंदरीने १०,२९९ डॉक्टरस् असून त्यापंैकी ८,२९९ पुरुर्ष आजण २,००० स्त्री 

डॉक्टरस् आहेत. म्हणजे ३,९२२ लोकानंा एक डॉक्टर असे प्रमाण पडते. भारतात डॉक्टरवगाची संख्या 
फार कमी आहे हे सवांना मान्य आहे व तेच खानेसुमारीच्या आकड्यातूंन जनदशवनास येते. स्टॅजटस्स्टकल 
इयर बुक ह्या आंतरराष्ट्रीय गं्रिातील माजहतीनुसार भारतात १९६५ मध्ये ४,६१० लोकानंा एक डॉक्टर असे 
प्रमाण होते तर त्या वर्षी तेच प्रमाण जपानमध्ये ८९८ लोकानंा १ डॉक्टर, इंग्लंड व वेल्स ८४० : १, य.ूएस्. 
६६९ : १, आजण १९६९ मध्ये यू. एस्. आर्. मध्ये ४३३ लोकानंा एक डॉक्टर. [यएून्ओस्टॅजटस्स्टकल इयर बकु १९७१, 

तक्ता २०१, पा. ७१४.] ह्या पाश्ववभमूीवर भारताचे जचत् लक्षात घ्याव.े 
 
दुसरा व्यवसाय इंजजजनअहरगचा. अजखल भारतात अवघ्या ४० स्त्रीइंजजजनअरस् तर पुरुर्ष ९,६६५. 

आर्थकटेक्टसजहत टेक्नॉलॉजजस्ट जस्त्रया ३४ तर पुरुर्ष ८८४. शतेीजवर्षयक पदवी घेतलेल्या जस्त्रया ५ तर पुरुर्ष 
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१,२१८. व्हेटरनरी हकवा डेअरीजवर्षयक पदवी घेतलेली एक स्त्री तर पुरुर्ष ३०९. ह्या आकड्यावंरून असे 
जदसून येते की फार िोड्या जस्त्रया अशा ताजंत्क जशक्षणिमाकडे वळतात. त्यातल्या त्यात समाधानाची गोष्ट 
अशी की जी के्षते् आजवर पुरुर्षाचंी मक्तेदारी म्हणून समजली जात असत त्यातंसुद्धा आता जस्त्रया प्रवशे 
करू लागल्या आहेत. जसजसा काळ लोटत आहे तसतशी प्रमाणातः जस्त्रयाचंी संख्या वाढत आहे हे तक्ता 
२८ वरून लक्षात येईल. १९६७ मध्ये मंुबई जवद्यापीठातून पंधरा जस्त्रयानंी टेक्नॉलॉजी शाखेत पदव्या घेतल्या 
आहेत. त्याचप्रमाणे सहा पुरुर्षाबंरोबर त्याच शाखेत पी.एच्.डी. पदवी घेतलेली एक स्त्रीही आहे. 

 
शवेटच्या रकान्यात “इतर” ह्या सदराखाली पदवीधराचंी संख्या जदली आहे. एकंदरीने ह्या 

सदरात २,९०० स्त्रीपदवीधर असून त्यापंैकी १,६६४ अिवा ५७ टके् जस्त्रया वकील, जहशबे तपासनीस म्हणून 
अगर मजूर कल्याण संघटना ह्यामंध्ये काम करीत आहेत. ते्चाळीस टके् पदवीधर जस्त्रया अिाजवन करीत 
नाहीत हा जनष्ट्कर्षव अपरोक्षरीत्या काढला आहे. 

 
ह्या ते्चाळीस टके् काम न करणाऱ्याचं्या उलट २,५६६ अगर १२३ टके् जस्त्रया डॉक्टर म्हणून 

नोकरी अगर खाजगी व्यवसाय करीत आहेत. आजण त्यापंैकी २,३२२ फक्त शहरातं. ह्यावरून स्त्रीडॉक्टरस् 
ग्रामीण भागात जाण्यास नाखूर्ष जदसतात. आियाची गोष्ट अशी की आपण वर पाजहल्याप्रमाणे फक्त २,००० 
जस्त्रयानंीच डॉक्टरची पदवी घेतली आहे. पुरुर्षाचं्या बाबतीतही जरूर ते जशक्षण घेतलेल्याचं्यापेक्षा डॉक्टर 
म्हणून व्यवसाय करणारे संख्येने अजधक आहेत. हे कसे होत असाव?े जुजबी माजहती गोळा करून, 
िोडाफार अनुभव घेऊन, डॉक्टर म्हणवनू घेऊन ते और्षधे देऊ लागतात; कारण लोकानंा त्याचंी जरुरी 
आहे आजण असे अपात् वैद्य स्वस्तात दवापाणी करून गब्बर होऊ शकतात. जशजक्षत डॉक्टर व अपात् 
डॉक्टर ह्याचं्यात सरजमसळ झाल्यामुळे खानेसुमारीचे आकडे व यू. एन्. ओ.चे आकडे ह्यातं तफावत 
आढळते. युनोचे आकडे दर डॉक्टरी अजधक लोकसखं्या दाखजवतात. कारण प्रमाण काढताना त्यानी 
डॉक्टर ही पदवी घेतलेल्याचंीच संख्या जमेस धरली असावी; अपात् डॉक्टरानंा वगळून. कदाजचत असेही 
झाले असेल की ज्यानंी पॅिॉलॉजजस्ट हकवा सायन्समध्ये डॉक्टरेट ही पदवी घेतली असेल तेही 
खानेसुमारीच्या वळेेस ‘डॉक्टर’ सदराखाली घातले गेले असतील. त्याहीपेक्षा असा संभव जदसतो की 
‘डॉक्टर’ म्हणून व्यवसाय करणाऱ्या सवांनीच जरूर ती पदवी घेतली आहे की नाही हे पहाण्याची तसदी 
नोंदणी करणारानंी घेतली नसावी. वास्तजवक पहाता वैद्यकीय व्यवसायावर लोकाचं्या आरोग्यरक्षणाची 
जबाबदारी असते. म्हणूनक लायक लोकानंीच तो व्यवसाय करावा. इतरानंा करण्याचा अजधकार असू नये. 
वरील आकड्यातंील १०० डॉक्टरी पदवी घेतलेल्या तर १२३ व्यवसाय करणाऱ्या जस्त्रया! ही जवसंवादी गती 
टाळण्यासाठी पुढील खानेसुमारीच्या वळेी–१९७१–नोंदणी करणाऱ्यानंा असे सागंण्यात आले की जे 
डॉक्टरी व्यवसाय करणारे आहेत त्यानंी कोणती पदवी अगर पदजवका घेतली आहे हे नमूद कराव.े पण 
अशी सूचना लक्षात घेतली नाही! 

 
प्रस्तुत संशोधन चालू असताना महाराष्ट्रातील चार शहरामंधल्या सेवायोजन कायालयाकंडून 

काही माजहती गोळा करण्याचा प्रयत्न केला. नागपूर सोडून बाकीच्या तीन शहरातंील कायालयातून 
तत्परतेने माजहती देण्यात आली. ३० जून १९६६ ते ३१ जडसेंबर १९६६ च्या दरम्यान ज्या लोकानंी 
त्याचं्याकडे नाव ेनोंदजवली व ज्यानंा ते नोकरी जमळवनू देऊ शकले त्याबद्दल ही माजहती होती. 

 
जनरजनराळ्या शाखातं जशक्षण घेतलेल्या लोकानंा तत्सम नोकरी जमळवनू देण्याचे फार महत्त्वाचे 

काम ही सेवायोजन कायालये करीत असतात. जब्रटीश राजववटीच्या अखेर त्याचंी स्िापना झाली परंतु 
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स्वातंत्र्यानंतरच त्याना खरे उते्तजन जमळाले. सुरवातीस फक्त राजधानीच्या शहरात ही कायालये असत 
परंतु आता जजल्ह्याचं्या मुख्य जठकाणी शाखा उघडल्यामुळे त्याचें जाळे जनदान महाराष्ट्रापुरते तरी सववत् 
पसरले आहे. केन्द्रीय आजण राज्य सरकारला जेव्हा जागा भरावयाच्या असतात तेव्हा ह्या कायालयातून 
नाव े मागजवतात परंतु खाजगी मालकानंा ही सक्ती नाही. कायम नोकऱ्याचं्या बाबतीत चाचणी परीक्षाही 
असतात. जशवाय स्िलातंर करण्याचा प्रश्न उद्भवतो. ह्या अनुर्षंगाने मराठी भाजर्षक लोकाचं्या बाबतीत दोन 
अजधकाऱ्यानंी केलेली टीका जवचारात घेण्यासारखी आहे. “महाराष्ट्रीय, जवशरे्षतः जस्त्रया स्िलातंर 
करण्यास व आपल्या सामाजजक वतुवळापासून दूर होण्यास नाखूर्ष असतात.” 

 
स्त्रीउमेदवाराजंवर्षयी अजधक चचा करीत असताना वरीलपैकी एक अजधकारी म्हणाले की “त्यानंा 

मुलाखतीतून यशस्वीरीत्या कसे पार पडाव ेते समजत नाही. काहींची अशी समजूत असते की आपण जस्त्रया 
म्हणून आपल्याला अजधक सवलत देण्यात येईल. ही त्याचंी चुकीची अपेक्षा असते.” वरील टीकेच्या जवरुद्ध 
महाराष्ट्रीय जस्त्रयाचें एक स्तुत्य वैजशष्ट्ट्य सागंण्यात आले : “त्यानंा संस्िेची सेवा करावयाची असते. 
व्यक्तीची नव्हे.” जशवाय, “जववाजहत स्त्री आपली नोकरी व कौटंुजबक जबाबदारी ह्याचंा योग्य समन्वय घालू 
शकते.” त्या अजधकाऱ्याचं्या मते अिाजन करणाऱ्या मजहलासंाठी औद्योजगक गृहे व जशशुसंगोपन कें दे्र 
काढणे ही आजची गरज आहे. हा मुद्दा तूतव बाजूला ठेव ूआजण तक्ता ३१ व ३२ ह्यातंील आकड्याचंा अभ्यास 
करू या. 

 
तक्ता ३१ मध्ये शालान्त परीक्षा उत्तीणव होऊन ज्यानंी आपली नाव े सेवायोजन कायालयात 

नोंदजवली आहेत त्याचंी संख्या जदली आहे. पजहल्या रकान्यात तीन शहरातंील कायालयाचं्या चालू नोंदणी 
पुस्तकातंील आकडे आहेत. ही संख्या ३० जून १९६६ ला एकूण ३४,०१५ होती. पुढील सहा मजहन्यातं 
कायालये वरील संख्येपकैी ४,७४९ लोकानंा म्हणजे १३·९१ टक्क्यानंा नोकऱ्या देऊ शकली. जर आपण 
नोकऱ्या जमळालेल्या स्त्रीपुरुर्षाचंी तुलना केली तर ते प्रमाण २७·७ टके् येते. ह्याचा अिव असा की पुरुर्षापेंक्षा 
जस्त्रयानंा गेल्या सहा मजहन्यातं अजधक जागा जमळाल्या. असे का व्हाव े म्हणून काही अजधकाऱ्यानंा 
जवचारल्यानंतर एका अजधकाऱ्यानंी जदलेले उत्तर जवचारात घेण्यासारखे आहे : “जे पुरुर्ष व जस्त्रया अजव 
पाठजवतात त्यातं जस्त्रयानंा अजधक गुण जमळालेले असल्यामुळे चाचणी परीके्षत त्या संख्येने अजधक उत्तीणव 
होतात. त्यामुळे आमचे हात बाधंले जातात आजण आम्हाला त्यानंाच घ्याव ेलागते.” जस्त्रयानंा प्रिमतः पसंत 
कराव े लागते ही गोष्ट बाजूला ठेवली तरी उभय स्त्रीपरुुर्षापंैकी ८६ टके् लोकानंा सेवायोजन कायालये 
नोकऱ्या देऊ शकत नाही असे जदसते. कदाजचत ह्यापंैकी काहींना स्वतंत्पणे नोकरी जमळजवता आली असेल 
आजण काही मुलींनी जन्माचा जोडीदार पटकावल्यामुळे त्यानंा नोकरीची आवश्यकता उरली नसेल. ही 
वस्तुस्स्िती काही नुकत्याच लागलेल्या अजववाजहत मुलींनी जदलेल्या उत्तरावरून जदसून येते. ‘लग्नानंतर 
नोकरी कराल का?’ ह्या प्रश्नास “हे वरपक्षावर अवलंबून राहील”, असे त्या म्हणाल्या. 

 
वर आढळून आलेली बेकारी ३१ जडसेंबर १९६६ मध्ये ८९५ नी कमी झाली असे त्या वळेच्या 

आकड्यावंरून जदसून येते. त्यानंतरच्या काळात औद्योजगक के्षत्ात िोडी मंदाईची लाट आली होती. 
अजखल भारतात दर मजहना एक लाख लोक बकेार होतात असा अदंाज होता. [दी टाइम्स् ऑफ् इजंडया, ११ सप्टेंबर 

१९६७.] ही मधली मंदाईची लाट आज (१९७२ अखेरी) िोडी ओसरली असली तरी त्या वळेीसुद्धा 
महाराष्ट्रातल्या तीन शहरातं तेहतीस हजार सुजशजक्षत लोक बेकार का असाव?े १९६६ ची पजरस्स्िती १९७३ 
मध्ये सुधारेल अशी आशा करावयास जागा नाही. असोजसएटेड चेंबर ऑफ कॉमसव ह्या संस्िेच्या 
सुवणवमहोत्सव प्रसंगी श्री. जे. आर्. डी. टाटानंी असे उद्गार काढले की, “१९६० मध्ये अन्नधान्याच्या 



 

 

अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 

प्रश्नाला जसे भारताला तोंड द्याव े लागले तसेच आव्हान १९७० मध्ये बेकारीचा प्रश्न टाकणार आहे. 
भारताने माल्िसवर जवजय जमळजवला पण माक्सवला भारत बळी पडणार आहे का?” [दी टाइम्स् ऑफ् इजंडया, ९ 
जडसेंबर १९६९.] 

 
तक्ता ३१ 

तीन शहरामंधील सेवायोजन कायालयातंील ३०-६-६६ व ३१-१२-६६च्या नोंदणी पुस्तकातंील चालू आकडेवारी व 
त्यानंा जमळालेल्या नोकऱ्याचं्या अनुमानाने काढलेले आकडे आजण नवी नोंद  

 ३०-६-६६ मध्ये नोंदणी 
पुस्तकातील चालू प्रत्यक्ष 

आकडे 

जुलै ते जडसेंबर १९६६ 
मध्ये भरलेल्या जागा 

३१-१२-६६ मध्ये नोंदणी 
पुस्तकातील चालू 

आकडे 

जुलै ते जडसेंबर १९६६ 
मधील अनुमाजनत नवी 

नोंदणी 
 पु. + स्त्री = एकूण पु. + स्त्री = एकूण पु. + स्त्री = एकूण पु. + स्त्री = एकूण 
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तक्ता ३२ 

शकै्षजणक पात्तेनुसार नोकरीची अपेक्षा 
३१-१२-६६ इंजजजनअहरग 

व टेक्नॉलॉजी 
मेजडसीन नजसंग सवव 

पातळ्यावंरील 
जशक्षक 

मॅजरक इंटर 
मीजजएट 

गॅ्रज्युएटस् ऑफ 
प्युअर सायस्न्सस् 

व हु्यमॅजनटीज् 

इतर 
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बरे, सववच नोकरीच्या शोधािव असलेले लोक सेवायोजन कायालयात नाव नोंदवतात असे नाही. 

ह्याचा अिव असा की वरील तक्त्यात जदलेल्यापेंक्षा बरेच अजधक लोक बेकार असाव.े जशवाय अनेकानंा 
बाहेरगावी जाण्यास नको वाटते. त्यामुळे बदली होणाऱ्या नोकऱ्या घेण्यास ते नाखूर्ष असतात. शारीजरक 
श्रम करण्याचीही तयारी नसते. त्यानंा टेबल-खुचीवर बसून करावयाचे काम आवडते. दुसरी अडचण 



 

 

अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 

म्हणजे इंग्रजी भारे्षचे अज्ञान. महाराष्ट्र शालान्त परीके्षस इंग्रजी हा आवश्यक जवर्षय नव्हता. ह्याखेरीज 
जवशरे्ष उच्च जशक्षण घेतलेले असे िोडे पदवीधर आहेत की त्यानंा योग्य असे काम येिे जमळत नाही. 
परदेशात उच्च जशक्षणाकजरता गेलेले लोक तेिेच स्िाईक होतात. ही सवव पजरस्स्िती लक्षात घेता असे 
जदसून येते की समाजाला ज्या प्रकारची गरज आहे तसा जशक्षणिम आखला जात नाही. एका अजधकाऱ्यानंी 
अशी टीका केली की, “भारतातील जनयोजन भौजतक साधनानुसार आखले आहे. आमचे जनयोजनाचे सूत् 
‘मानवी साधनानुसार जनयोजन’ हे असाव.े” 

 
तक्ता ३२ मध्ये नोकरीकजरता नोंदजवलेल्या स्त्रीपुरुर्षाचंी तपशीलवार माजहती जदली आहे. जून 

१९६६ मध्ये ११ स्त्रीइजंजजनअरस् व टेक्नॉलॉजजस्ट नोकरीच्या शोधात होत्या. ही संख्या जडसेंबर १९६६ मध्ये 
१४ झाली तर स्त्रीडॉक्टराचंी संख्या २ ने घटली. उलटपक्षी पजरचाजरकाचंी संख्या वाढली. हीच पजरस्स्िती 
जशक्षकपेशात जदसून येते. मजॅरक परीक्षा उत्तीणव झालेल्याचंी संख्या सहा मजहन्यातं घटली असली तरी ती 
मुळातच मोठी आहे. जडसेंबर अखेरी ३,९८० मजॅरक्युलेट जस्त्रया, ६६३ ह्यमूजॅनजटझ व प्युअर सायस्न्सस 
शाखेतील पदवीधर आजण ३,४९१ ‘ इतर’. अशाच वगीकरणात पुरुर्षाचंी संख्या अिात बरीच मोठी 
आहे. सेवायोजन कायालये आपापल्यापरी नोकरी जमळवनू देण्याची जशकस्त करतात, तरीसुद्धा बेकारी नष्ट 
होत नाही. वर उल्लजेखलेली कारणे ह्या बेकारीला जबाबदार असतील परंतु ह्या कारणाचंा अजधक सखोल 
अभ्यास व्हावयास पाजहजे. त्याकजरता सेवायोजन कायालयात नाव ेनोंदजवल्याचंी शकै्षजणक पात्ता, त्यानंा 
देऊ केलेल्या नोकऱ्या, त्याचं्या त्या न स्वीकारण्याबाबतच्या हरकती व अडचणी तसेच कामावर रुजू 
झालेल्याचंा मागोवा वगैरे गोष्टींचा अभ्यास करावा लागेल. येिे इतर देशातंील बेकारीचे आकडे जदल्यास 
अप्रस्तुत होणार नाही. १९७० मध्ये : [यूएन्ओस्टॅजटस्स्टकल इयर बुक १९७१, तक्ता २२, पा. ८६.] 

 
जपान .  . १·२ टके् 

य.ू के. .  . २·६ टके् 

य.ू एस्. .  . ४·९ टके् 

भारत .  . ३७·५ टके् (१९६९) 

 

य.ू एन्. च्या स्टॅजटस्स्टकल इयर बुकमध्ये भारताचे आकडे अनुमानाने जदले आहेत असे म्हटले 
आहे. जपानची बेकारी गेल्या आठ वर्षांत कमी होत गेली आहे. १९५६ मध्ये एकंदरीत श्रमजीवी लोकापंकैी 
१·७ टके् बेकार होते; तर य.ू के. व य.ू एस्. मध्ये बेकारी वाढत आहे. कारण १९५६ मध्ये अनुिमे हे प्रमाण 
१·३ व ४·२ टके् असे होते. काहीही असो १५ वर्षांवरील १०० लोकातं चारपाच कामाजशवाय असणे म्हणजे 
फार महत्त्वाची बाब नव्हे. भारताच्या बाबतीत बेकारी नष्ट होणे हे तूतव तरी स्वप्नच आहे. 

 
सेवायोजन कायालयातील आकड्यावंरून जशक्षणसजहत-नोकरी ह्याचा जवचार केल्यानंतर प्रस्तुत 

पहाणीतील अ गटाच्या उत्तरदायी जस्त्रयाचें जशक्षण व त्या सध्या करीत असलेल्या नोकऱ्या ह्याचंा एकत् 
अभ्यास करू या. 

 
तक्ता ३३ मध्ये शकै्षजणक पात्तेनुसार केलेले पजहले मुख्य वगीकरण म्हणजे ३३८ फक्त शालान्त 

परीक्षा जदलेल्या, ३७७ शालान्त परीक्षा देऊन आणखी पदजवका घेतलेल्या, ११५ अंडर गॅ्रज्युएटस् आजण २० 
अंडर गॅ्रज्युएटस् जवशरे्ष जशक्षण घेतलेल्या जस्त्रयाचें आहे. शालान्त परीक्षा जदलेल्यापंैकी १३६, हकवा ४०·२४ 
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टके् जस्त्रया कारकून म्हणून काम करीत आहेत; ९०, हकवा २६·६२ टके् दूरध्वनीवर हकवा तारायंत्ावर काम 
कजरतात; १०५ हकवा ३१, टके् प्रािजमक जशजक्षका असून ७ हकवा २ टके् इतर प्रकारची नोकरी करतात. 

 
वरच्यापेक्षा संख्येने अजधक म्हणजे ३७७ शालान्त परीक्षा अजधक ताजंत्क अगर ताजंत्केतर पदजवका 

घेतलेल्याचंा दुसरा वगव आहे. ह्यापंैकी १४६, हकवा ३८·७३ टके् कारकुनी पेशात गंुतलेल्या असून १३७, 
हकवा ३६·२८ टके् पजरचाजरका म्हणून काम करीत आहेत; ९४, हकवा २४·९९ टके् प्रािजमक जशजक्षका आहेत. 

 
अंडर गॅ्रज्युएटस् व आणखी काही पदजवका घेतलेल्या जस्त्रया अनुिमे ११५ व २० आहेत. 

व्यवसायाच्या बाबतीत त्याचंा वरीलप्रमाणेच कल जदसत आहे. 
 
मात् गॅ्रज्युएट व पोस्टगॅ्रज्युएट पातळीवरील जस्त्रयाचंा जवचार करू लागल्यावर एक जनराळेच पण 

लक्षवधेक जचत् साकारू लागते. सहा जणी आर्थकटेक्ट ही पदवी घेतलेल्या असून त्यापंकैी पाच जणींनी 
खाजगी व्यवसाय सुरू केला आहे. एकजण स्कूल ऑफ आर्थकटेक्टमध्ये जशजक्षका आहे. सात इंजजजनअर 
जस्त्रयापंकैी एक प्रशासन अजधकारी असून दोघीजणी खाजगी व्यवसाय करीत आहेत व एकजण 
इंजजजनअहरग कॉलेजमध्ये प्राध्याजपका म्हणून नुकत्याच लागल्या होत्या. उरलेल्या जतघी इंजजजनअरस् 
नोकरीच्या शोधात होत्या. टेक्नॉलॉजजस्ट पैकी एकाच बाईची गाठ घेता आली. आपल्या जवर्षयाची 
परदेशातील पदवी घेऊन इंजडअन इंस्स्टटू्यट ऑफ टेक्नॉलॉजीमध्ये प्राध्याजपका म्हणून त्या काम करीत 
आहेत. मेजडजसन ह्या जवर्षयात काही गॅ्रज्युएटस् व काही पोस्ट गॅ्रज्युएटस्–एकंदरीने सदुसष्ट–ह्या 
पहाणीमध्ये घेतल्या आहेत. त्यापंैकी ३१, हकवा ४६·२७ टके् प्रशासन-जन-जचजकत्सालयीन बाजूकडे 
रुग्णालयातून काम करीत आहेत; ९, हकवा १३·४३ टके् स्वतंत् व्यवसाय करतात; आजण २७, हकवा ४०·३ 
टके् तत्सम महाजवद्यालयात प्राध्याजपका आहेत. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 

 

एकश े अडुसष्ट उत्तरदायी जस्त्रयानंी जशक्षक व्यवसायाचे खास जशक्षण घेतले आहे. ह्यापंैकी ८९, 
हकवा ५०·९७ टके् महाजवद्यालयात जशकजवतात; ६९, हकवा ४१ टके् दुय्यम जशजक्षका; आजण १०, हकवा ५ 
टके् प्रािजमक जशजक्षका म्हणून काम करीत आहेत. कॉमसव जवर्षयात पदवी घेतलेल्या फक्त ६ जस्त्रयाकंडून 
प्रश्नपजत्का भरवनू घेता आल्या. त्यापंैकी पाच जणी मध्यम श्रेणीच्या प्रशासक आहेत. लॉ जवर्षयाच्या सहा 
पदवीधर ह्यातं समाजवष्ट झाल्या असून दोघी प्रशासन अजधकारी असून ४ वजकली करीत आहेत. 
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तीनश े नव्वद जस्त्रया आटवस् शाखेच्या पदवीधर असून त्यापंकैी बहुतेकजणी प्रशासन जवभागात–
केवळ सरकारी नव्हे–सामावनू गेल्या आहेत. एकश े अठे्ठचाळीस तृतीय श्रेणीच्या पातळीवर, ३९ जद्वतीय 
श्रेणीच्या, १९ पजहल्या श्रेणीत आजण जतघीजणी ऑल इंजडया सस्व्हवसमध्ये आहेत. एकच स्वागतकार म्हणून 
काम करीत आहे. वास्तजवक स्वागतकाराचे काम जस्त्रयाकंडेच सोपजवले जाते. कारण लोकाचें हास्यवदनाने 
स्वागत करून मृदु आवाजात जस्त्रयाच उत्तर देऊ शकतात, म्हणून त्यानंा हे काम जदले जाते. प्रस्तुत 
पहाणीच्या वळेी अनेक स्वागतकाराचंी भेट लेजखकेला घ्यावी लागली. परंतु वर उल्लजेखलेला एक अपवाद 
सोडल्यास बाकीच्या स्वागतकार, अजधकारी ह्या श्रेणीत मोडतात म्हणून त्यानंा तेिे जमा केले आहे. सहा 
जणी दूरध्वनी जनयंत्क म्हणून काम करीत आहेत. आटवस् कडे वळून पदवी घेतलेल्या बहुतेकजणी 
जशजक्षकेचा पेशा उचलतात. ते्चाळीस, हकवा ११·०२ टके् जस्त्रया प्राध्याजपका; ७४, हकवा १९ टके् दुय्यम 
जशजक्षका; तिाजप ह्या ७४ जणींनी जशजक्षकेचे खास जशक्षण घेतलेले नाही; १०, हकवा २·१६ टके् प्रािजमक 
जशजक्षका; आजण ३३, हकवा ८·४६ टके् ह्या जशक्षणजवर्षयक इतर के्षत्ातं काम करतात. उदाहरणािव, कोणी 
संशोधनसहायक तर कुणी लेजखका म्हणून काम करीत आहेत. चौघीजणींनी पगारी समाजसेजवकेचे म्हणजे 
कुटंुबजनयोजनाचे वगैरे काम अंगावर घेतले आहे. वृत्तपत्व्यवसाय फक्त चौघीजणींनी पसंत केला आहे. 

 
प्युअर सायन्सेसमध्ये पदवी घेतलेल्या व काही पोस्ट गॅ्रज्युएटस् झालेल्या २५ जस्त्रया असून ह्यापंकैी 

एकीने आय्. ए. एस्. ही परीक्षा देऊन त्या अजधकारी पदावर जवराजमान झाल्या आहेत. दुसऱ्याही एक 
अजधकारी म्हणूनच काम पहातात. परंतु वरील परीक्षा त्यानंी जदलेली नाही; १२ कारकून; १ रुग्णालयाच्या 
प्रयोगशाळेच्या प्रमुख आहेत; ६ महाजवद्यालयात प्राध्याजपका; एक तत्सम के्षत्ामध्ये. दोघीजणी 
समाजसेजवका व एक वृत्तव्यवसायात गंुतल्या आहेत. होम सायन्स शाखेतल्या सवव पदवीधर होम सायन्स 
महाजवद्यालयात सामावल्या आहेत. चार बी.एस्.सी. नर्थसग ह्या जसस्टर-टू्यटर म्हणनू काम पहातात. 

 
येिे जस्त्रयाचं्या दृष्टीने जवचार करण्यासारखा एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्स्ित होतो. जस्त्रयासंाठी 

होमसायन्स सारखा एक वगेळा जशक्षणिम असावा का? अिातच आधुजनक काळाची पाऊले परत वळजवणे 
शक्य नाही आजण जस्त्रयाचें जशक्षण काही जवशरे्ष व खास जशक्षणिम आखून संकुजचत करता येणार नाही. 
ह्याचा अिव असा नव्हे की होमसायन्ससारखी एखादी उच्च जशक्षणाची शाखा असू नये! “तेहतीस 
जवद्यापीठातूंन होमसायन्सची सुरवात झाली असून हळूहळू ह्या जवर्षयाला जशक्षण के्षत्ात मान्यता जमळू 
लागली आहे. होमसायन्समधून सववसाधारण चागंले जशक्षण देऊन आहारतज्ञ, अन्न तंत्ज्ञ, कुटंुबकल्याण 
कायव, सामूजहक जवकास व कल्याण जवकास योजना आजण आय्.सी.एम्.आर. व आय्.सी.ए.आर्. व 
काँजसल ऑफ चाइल्ड वलेफेअर ह्यामंधील संशोधनाच्या योजना सशास्त्र पद्धतीने हाती घेण्यास जवद्यार्थिनी 
तयार कराव्या.” [जरपोटव  ऑफ् दी एज्युकेशन कजमशन पान ३१४.] 

 
जर पजरस्स्िती अनुकूल असली तर जस्त्रया उच्च जशक्षणाकजरता कष्टपूववक प्रयत्न करीत असतात ही 

गोष्ट इजतहासजमा झाली आहे. परंतु जशक्षणाचा उपयोग आर्थिक स्स्िती सुधारण्याकजरता जस्त्रयानंी करणे ही 
अजलकडील घटना आहे. ह्याचें प्रत्यतंर ब गटातील माजहतीचे पृिक्रण केल्यानंतर येईल. ह्या गटातल्या 
शालान्त परीक्षा न जदलेल्या १३२ पोक्त जस्त्रया सोडून जदल्यास, उरलेल्या १२७ पकैी १९, हकवा १५ टके् 
(फक्त शालान्त उत्तीणव झालेल्या), ह्या कारकून व प्रािजमक जशजक्षका म्हणून, ६ आटवस व १ सायन्स 
पदवीधर कारकूनपेशा, आजण ५ आटवस् पदवीधर पुनः प्रािजमक जशजक्षका म्हणून काम करीत आहेत. अशा 
तऱ्हेने मध्यमवगाचे कुटंुब हे एकाकं धरून पहाणी केली असतानाही ह्या वगातील जवळजवळ १५ टके् 
जस्त्रया अिाजवन करीत आहेत. 
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आधुजनक जपढीतील जस्त्रयाचंा उच्च जशक्षण घेण्यात अिाजवनाचे ते एक साधन असा प्रत्यक्ष वा 
अप्रत्यक्ष हेतू असतो की काय हे सववसाधारणपणे अजमावनू पहाण्याकजरता श्री. ना. दा. ठा. मजहला 
जवद्यापीठाच्या एम्.ए. ला बसणाऱ्या जवद्यार्थिनींसाठी एक जनराळीच प्रश्नपजत्का तयार करण्यात आली व 
त्याचं्यातील काहीजणींच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. हल्लीच्या जवद्यार्थिनींचा कल कुणीकडे आहे ह्याचे 
ओझरते दशवन तक्ता ३४ मध्ये जदले आहे. 

 
मजहला जवद्यापीठाच्या मंुबईतील महाजवद्यालयातं १९६६-६८ मध्ये एम्.ए. च्या वगात एकंदरीत 

१५१ जवद्यार्थिनी होत्या, ५६ जसजनअर व ९५ ज्युजनअर एम्.ए. वगामध्ये. ह्या १५१ जवद्यार्थिनींपकैी २५, हकवा 
१६ टके् जवद्यार्थिनींची प्रत्यक्ष मुलाखत वगेवगेळी घेण्यात आली. सवव जसजनअर जवद्यार्थिनींचे सरासरी वय 
२५·७ व ज्युजनअर मुलींचे वय २३·६ होते. बी.ए. ची पदवी घेण्याच्या वळेी दोन्ही वगांतील जवद्यार्थिनींचे वय 
जवळजवळ सारखे म्हणजे अनुिमे २३·३४ व २३·६९ असताना एम्.ए. च्या वळेी अंतर का पडाव?े ह्याचे 
कारण काही जसजनअर जवद्यार्थिनींनी बी.ए. ची पदवी घेतल्यावर मध्ये काही वर्ष े जशक्षण सोडून देऊन पुनः 
महाजवद्यालयाच्या पायऱ्या त्या चढल्या होत्या. काहीही असो, बी.ए. च्या वळेचे सरासरी वयसुद्धा िोडे 
अजधकच वाटते. सामान्यतः शालान्त पजरक्षा देताना वय १६ हकवा १७ हकवा वळेेला १८ असते. सारखे 
उत्तीणव होत गेल्यास बी.ए. पदवी बाजवसाव्या वर्षी घेता यावी. तेव्हा २३·३९ हे सरासरी वय वर्षा-सव्वावर्षाने 
अजधकच आहे. 
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जसजनअर एम्.ए. वगातल्या सवव जवद्यार्थिनींनी आपली बी.ए. पदवी श्री. ना. दा. ठा. जवद्यापीठातूनच 

घेतली आहे. परंतु ज्युजनअर जवद्यार्थिनींपैकी पाचजणी दुसऱ्या जवद्यापीठातून मजहला जवद्यापीठाकडे आल्या 
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आहेत. त्याचं्या वैवाजहक दजाचा जवचार करता २५, अगर १६·५६ टके् जववाजहत असून १२६, हकवा ८३·४४ 
टके् अजववाजहत आहेत. ह्या त्याचं्या वैवाजहक दजावरून मागे काढलेल्या जनष्ट्कर्षास पुष्टी जमळते की 
सुजशजक्षत मुलींचे जववाहाचे वय प्रमाणाबाहेर वाढत आहे. भारे्षनुसार वगीकरण केल्यास, ३३ मराठी भाजर्षक, 
९९ गुजराती आजण १९ इतर. ह्या जवद्यापीठाने सुरवातीपासूनच म्हणजे पन्नास वर्षांपूवी, मातृभार्षा हे 
जशक्षणाचे माध्यम ठेवल्यामुळे जनरजनराळ्या भाजर्षक मुलींना येिे येऊन जशक्षणाचा फायदा घेता आला आहे. 
एम्.ए. कजरता जवर्षयाची जनवड करताना ७७ हकवा जनम्म्या जवद्यार्थिनींनी कोणतीतरी एक भार्षा आपला 
मुख्य जवर्षय म्हणून जनवडली आहे. ह्यामंध्ये ८ जणींनी इंस्ग्लश भारे्षला हा मान जदला आहे. भारे्षच्या 
खालोखाल त्याचंा कल समाजशास्त्राकडे जदसून येतो. तूतव ह्या महाजवद्यालयात दुसरे कोणतेही सामाजजक 
शास्त्र–अिवशास्त्र, राज्यशास्त्र वगैरे–जशकजवण्याची व्यवस्िा नाही. हाताच्या बोटावर मोजता 
येण्यासारख्या–४ आजण १–गायन व जचत्कला ह्या लजलत कलाचं्या उपासक जदसताहेत. 

 
पंचवीस जवद्यार्थिनींच्या घेतलेल्या मुलाखतींवरून असे जदसून येते की शालान्त परीक्षा त्या पजहल्या 

प्रयत्नानंतरच पास झाल्या असून गुणाचंी सरासरी ५६·२ टके् इतकी आहे. सवांत कमी गुण ४७ व सवांत 
अजधक गुण ६३. बी.ए. परीक्षा १७ जणी जद्वतीय श्रेणीत उत्तीणव झाल्या असून ८ जणी तृतीय श्रेणीमध्ये. 
ह्यापंैकी २३ जणींना प्रिमतःच व दोघींना दुसऱ्यादंा परीके्षस बसाव े लागले. ह्या सवव माजहतीवरून ह्या 
जवद्यापीठातं येणाऱ्या जवद्यार्थिनी सववसाधारण पातळीवरील असतात. 

 
जरी सदरहू २५ जवद्यार्थिनींचा नमुना फार अल्प असला आजण त्यावरून काढलेले जनष्ट्कर्षव सवव–

१५१–जवद्यार्थिनींच्या माजहतीवरून काढलेल्या जनष्ट्कर्षापेक्षा कदाजचत जभन्न जनघाले असते तरी त्यावरून 
त्याचंी प्रवृत्ती कुणीकडे आहे हे जदसून येते. त्यातल्यात्यात जशक्षणाच्या उदे्दशाजवर्षयी जवचारलेल्या जतहेरी 
स्वरूपाच्या प्रश्नाचे उत्तर जवशरे्ष उद्बोधक आहे. 

 
शालान्त परीके्षच्या वळेी ७२ टके् मुलींना ‘पदवी जमळजवणे’ हे एकच ध्येय नजरेसमोर होते तर १२ 

टके् जवद्यार्थिनी ‘वळे जावा’ म्हणून हकवा आईवडील अगर इतर नातेवाईकाचंी इच्छा म्हणून उच्च 
जशक्षणाकडे वळल्या होत्या. कदाजचत असे करण्यात त्याचंा हेतू आपल्या मुलीच्या लग्नाची संभवनीयता 
अजधक सुलभ करण्याचा असावा. 

 
पदवी घेतल्यानंतर जवद्यार्थिनींच्या शकै्षजणक ध्येयात फारसा फरक झालेला जदसत नाही, कारण ७६ 

टके् जवद्यार्थिनींनी ज्ञानाजवन हेच ध्येय असे नमूद केले आहे. सोळा टके् मुलींच्या मनात जशक्षणाचा उपयोग 
अिाजवनासाठी करावा अशी दूरगामी इच्छा डोकावत आहे. म्हणजे २४ टके् जवद्यार्थिनींना पदवी 
घेतल्यानंतर काहीतरी नोकरी वा व्यवसाय करावा असे वाटणे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. 

 
एम्.ए. च्या पातळीवर ६४ टके् जवद्यार्थिनींना नोकरी करावीशी वाटू लागते. ह्यापंैकी ३२ टके् 

जणींना जशजक्षका व्हावसेे वाटते, २० टक्ें ना कारकून वगैरे शासनजवर्षयक नोकरी हवी तर १२ टक्ें ना पगारी 
समाजसेवा कराजवशी वाटते. एम्.ए. पयंत ज्ञानाची पातळी गाठल्यावर २४ टके् जवद्यार्थिनींना 
समाजकायाला वाहून घ्यावसेे वाटणे ही फार अजभनंदनीय प्रवृत्ती आहे. फक्त १२ टक्ें ना काही जनजित 
सागंता येत नाही. खरोखर अशी अजनजितता वाढत्या संख्येने जदसून येते. शालान्त परीके्षच्या वळेेस ४ टके्, 
बी.ए. च्या पातळीवर ८ टके् तर एम्.ए. ला १२ टके् हे वाढते प्रमाण कशाचे द्योतक असाव ेबरे? एक तर 
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जवचाराचंी अपजरपक्वता असावी हकवा लग्न होत नाही म्हणून जशकत रहावयाचे ह्या प्रवाहपजतत जीवन 
पजरस्स्ितीचे ते जनदशवक असाव.े 

 
मात् २० टके् जवद्यार्थिनींना आपण उच्च जशक्षणाकजरता समाजाचे ऋणी आहोत आजण हे ऋण फेडणे 

आपले कतवव्य आहे असे मनापासून वाटताना जदसले. 
 
एकंदरीने ह्या छोट्या गटाला ज्ञानाजवन करून त्याचा काहीतरी उपयोग व्हावा अशी इच्छा असावी 

ही स्तुत्य गोष्ट आहे. 
 
त्याचबरोबर लग्नाची इच्छा कोणी उघडपणे प्रगट केली नाही ह्यावरून ‘स्त्रीच्या जीवनात लग्न 

करणे हेच साध्य’ ह्या पुरातन उजद्दष्टापासून हल्लीची तरुणी दूरावत आहे की काय असा प्रश्न उपस्स्ित होतो. 
परंतु प्रस्तुत प्रश्नाला होकारािी उत्तर देणे चुकीचे ठरेल. लग्न व्हाव े ही स्वाभाजवक इच्छा आहे. पण 
मध्यमवगात ते लाबंणीवर पडू लागले आहे हीसुद्धा घटना जततकीच सत्य आहे. त्याचं्या उत्तरावरून असा 
जनष्ट्कर्षव काढता येईल की आधुजनक मुलींना जवजवधागंी जीवन जगावसेे वाटते. 

 
सदरहू पहाणीतींल व इतर गोळा केलेल्या जस्त्रयाचं्या शकै्षजणक माजहतीचा साराशं काढावयाचा 

झाल्यास पजहली घटना लक्षात येते ती म्हणजे स्वातंत्र्योत्तर काळात सवव पातळीवरील जस्त्रयाचंी झालेली 
शीघ्र प्रगती. ह्या प्रगतीमुळे समाधानाचा जनश्वास टाकता आला असता; परंतु प्रािजमक, दुय्यम आजण उच्च 
पातळीवरील जवशरे्षतः प्रािजमक शाळेत जाण्यास योग्य वय असलेल्या मुलामुलींच्या संख्येच्या मानाने 
त्याचप्रमाणे मुलाचं्या संख्येच्या मानाने प्रत्यक्ष जशक्षण घेत असलेल्या मुलींची संख्या कमी आहे. नॅशनल 
कजमटी ऑन् वुइमेन्स एज्युकेशनच्या मते ज्या मुली पजहल्या इयते्तत दाखल होतात त्याचें जशक्षण पुढे चालू 
रहात नाही व “अपव्यय” [जरपोटव ऑफ् दी नॅशनल कजमटी ऑन् वुइमेन्स् एज्युकेशन (१९५९), पा. २२३.] होतो. ह्या कजमटीने 
मुलींची हजेरी झपाट्याने वाढण्याच्या दृष्टीने आजण मंदगती सुधारण्याच्या हेतूने अनेक सूचना केल्या 
आहेत. [वरील जरपोटव, पा. २०८.] ह्या सूचना एज्युकेशन कजमशनने मान्य केल्या आहेत. [जरपोटव ऑफ् दी एज्युकेशन 

कजमशन, पा. १३८.] हा मंदगतीचा मुद्दा फार महत्त्वाचा आहे. आईवडील–जवशरे्षतः खेड्यातील–मुलीला शाळेत 
घालण्यास नाखूर्ष असतात. कारण घरकामात, शतेीसाठी अगर लहान भावडें संभाळण्यास जतचा उपयोग 
असतो. त्यातून शाळेत नाव घातलेच तर जनयजमतपणे जतला पाठजवले जात नाही. पास अगर नापास होवो, 
लौकरच जतची शाळा बंद केली जाते. कारण चागंल्या प्रकारचे जीवन जगण्यास जशक्षण जकती अवश्य आहे 
हे अजून आमच्या लोकाचं्या लक्षात आलेले नाही. “शाळा आजण इतर जशक्षण हकवा तुम्हाला वाटल्यास, 
शाळा आजण जीवन ह्याचं्या परस्पर संबधंात घडून आलेले पजरवतवन ही आजची फार मोठी घटना आहे.” 
[एडमंड जे. हकग, एज्युकेशन ॲन्ड सोशल चेन्ज (१९६६), पा. ५.] 

 
शालान्त परीके्षनंतर उच्च जशक्षण घेतलेल्या जस्त्रयाचंा नमुना ह्या पहाणीत असल्यामुळे दुय्यम 

जशक्षणाचा येिे जवचार न करणे बरे. शालान्त अगर अजधक जशजक्षत जस्त्रया आपल्या ज्ञानाचा उपयोग कसा 
करतात हे आपण पाजहले आहे. 

 
एकंदरीने पहाता, जर वैयस्क्तक पजरस्स्िती अनुकूल असेल तर जस्त्रया उच्च जशक्षण घेण्याकजरता 

बराच प्रयत्न करताना जदसून येतात. लग्न झाले तरी त्या आपले जशक्षण पुढे चालू ठेवतात. मध्येच सोडाव े
लागले तर काही वर्ष ेलोटल्यावरही पुनः जशकू लागतात. सुरवातीस कदाजचत काहीच ध्येय डोळ्यासंमोर 
नसते. परंतु महाजवद्यालयीन जशक्षण पुरे होण्याची वळे आली की आपण जमळजवलेल्या जवदे्यचा उपयोग, 
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जवशरे्षतः ऐजहक फायद्याच्या दृष्टीने करावा असे त्यानंा हळूहळू वाटू लागते. कारणे काहीही असोत 
जशक्षणाच्या चढाओढीत मुलाचं्यापेक्षा मुली वरचढ आढळून येतात. “  .  .  .  माझ्या मंुबईच्या जवद्यापीठात 
पुरुर्षापेंक्षा अजधक जस्त्रया प्रिम श्रेणीत उत्तीणव होतात.” [एम्. सी. छगला, एज्युकेशन ॲन्ड दी नेशन, पा. ५८.] 

 
आधुजनक काळातील जस्त्रयाचंी जागतृी व उच्च जशक्षणाची तळमळ जरी बरीच जदसून येत असली तरी 

शालान्त परीक्षा उत्तीणव झालेल्याचंी संख्या फार अत्यल्प आहे. ह्या अल्पसंख्याकापंैकी ७१ टके् जस्त्रया 
महाराष्ट्रात अिाजवन करतात असे अनुमान १९६१ च्या खानेसुमारीवरून काढता येते. उरलेल्या २९ 
टक्क्यापंकैी संख्येने अत्यल्प अशा, पुढील जशक्षण घेत आहेत परंतु बुहुताशंी जस्त्रया आपला परंपरागत 
गृजहणीचा व्यवसाय करीत आहेत. “१९६१ च्या खानेसुमारीनुसार २४ वर्षांखालील दहा लक्ष तरुण जस्त्रया 
शालान्त परीक्षा उत्तीणव झालेल्या असून केवळ घर संभाळण्याचे काम करीत आहेत. ही दहा लक्षाचंी संख्या 
१९७१ च्या खानेसुमारीत बरीच वाढलेली जदसेल. ह्या जस्त्रयाचंा राष्ट्रीय पुनरवचनेच्या कायविमात उपयोग 
करून घेण्याच्या दृष्टीने अंशकाजलक व्यवसायाची संधी त्यानंा उपलब्ध करून जदली पाजहजे.” [जरपोटव ऑफ् दी 
एज्युकेशन कजमशन, पा. १३८.] 

 
व्यवसाय पसंतीच्या बाबतीत प्रस्तुत पहाणीवरून असे जदसून येते की जशजक्षकेच्या व्यवसायाला त्या 

पजहले स्िान देतात. त्याचंी दुसरी पसंती पजरचाजरकेच्या व्यवसायाची असते. त्यानंतर दूरध्वनी अगर 
तारायंत् चाजलकेचे काम पसंत पडते. चौर्थ्या प्रकारची पसंती कारकुनी, टंकलेजखका, कायववाजहका वगैरे 
शासनजवभागी कामाची जदसून येते. काही िोड्या जस्त्रया अजधकारी पदावरही आहेत. त्याचप्रमाणे जवशरे्ष 
जशक्षण घेतलेल्या जस्त्रया वैद्यकीय, वजकली वगैरे स्वतंत् धंदा करू इस्च्छतात. ह्या व्यजतजरक्त ताजंत्क के्षत्ात 
काहीजणी जशरल्या असून हाताच्या बोटावंर मोजण्याइतक्या अजखल भारतीय सेवाजधकारीही आहेत. अशा 
तऱ्हेने हळूहळू जस्त्रया जबाबदारीच्या जागा घेऊ लागल्या आहेत. एज्युकेशन कजमशनने म्हटले आहे: 
“जशजक्षका, पजरचाजरका व समाजसेजवका ह्या के्षत्ातं जस्त्रयानंा उपयुक्त काम करता येते हे सववमान्य आहे. ह्या 
के्षत्ातं जस्त्रयानंा व्यापक प्रमाणात संधी जदली पाजहजे आजण जनरजनराळी नवनवी के्षते्, जवळजवळ जीवनाची 
सववच के्षते् त्यानंा खुली करून जदली पाजहजेत.” [वरील जरपोटव, पा. १३९.] 

 
जर आधुजनक जागृत झालेल्या स्त्रीला जशक्षण घेण्यात व नोकरीव्यवसाय करण्यात सािवकता वाटत 

असेल तर ही लाट परतजवणे अशक्य आहे आजण तसा प्रयत्नही करू नये. जवकजसत राष्ट्राला पुढे येत 
असलेल्या हाताचंी आजण बदु्धीची गरज आहे. “आधुजनक जगात स्त्रीचे कायवके्षत् चलू व मूल ह्या पलीकडे 
बरेच जवस्तृत झाले आहे. ती आता स्वतःचे स्वतंत् कायवके्षत्–नोकरी वा व्यवसाय–जनवडीत असून 
पुरुर्षाचं्या बरोबरीने समाजाच्या सवांगीण जवकासाची जबाबदारी वहात आहे. ह्याच जदशनेे आपल्याला 
पुढील पाऊल टाकले पाजहजे.” [एज्युकेशन ॲन्ड नॅशनल डेव्हलपमेंट, पा. १३५.] पूवीच्या नॅशनल कजमटी ऑन् 
वुइमेन्स एज्युकेशनच्या अहवालात म्हटले आहे: “जनयोजन सजमतीने असे दशवजवले आहे की जतसऱ्या 
योजनेच्या (आता पाचवी योजना) जवजवध प्रकल्पाकंजरता स्त्रीकमवचाऱ्याचंी संख्या अपरुी पडणार आहे. तरी 
आतापासूनच ही तूट भरून काढण्याकजरता पाऊले टाकली पाजहजेत.” [जरपोटव ऑफ् दी नॅशनल कजमटी ऑन् वुइमेन्स् 
एज्युकेशन, पा. २१८-१९. ] लेबर ब्यूरोच्या पजत्केत आणखी एक पुस्ती जोडली आहे: “अजधक कौशल्याची व 
जास्त पगाराची कामे मुलींना व जस्त्रयानंा न जमळण्यास मुख्य अडचण म्हणजे व्यावसाजयक जशक्षणाचा अभाव. 
दुसऱ्या टोकाला उच्च जशक्षण घेतलेल्या परंतु ताजंत्क बाजू नसलेल्याही जस्त्रया आहेत. आय्.एल.्ओ. च्या 
अजलकडील अहवालात म्हटले आहे की “(जवकजसत देशातं) कोणत्याही प्रकारची व्यावसाजयक पात्ता 
नसताना आजण पुष्ट्कळ वळेा सववसाधारण अल्पज्ञान असलेल्यानंा, तसेच राष्ट्राच्या आर्थिक व सामाजजक 
जवकासाच्या तात्काजलक गरजाशंी जनगडीत नसलेल्या उच्च महाजवद्यालयीन जशक्षण घेतलेल्या तरुण मुलींनी 
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व जस्त्रयानंी रोजगारी पत्करल्यावर त्यानंा बेकार होण्याची वळे येते.  .  .  .  आपणाला भावी काळात 
कोणत्या के्षत्ात वाव आहे ह्याची अजधक वास्तव कल्पना देण्याची उपाययोजना करावी आजण काही 
प्रमाणात कौशल्य व जबाबदारीचे काम उचलता येईल अशी पूववतयारी करण्यास त्यानंा उते्तजन देण्यात 
याव.े” [गव्हर्मेंट ऑफ् इंजडया, जमजनस्री ऑफ् लेबर ॲन्ड एम्लॉयमेंट, लेबर ब्यूरो, वुइमेन् इन् एम्लॉयमेंट, जसजरज ८, पा. ६४.] 

 
वर उल्लजेखलेल्या कजमटीने व कजमशनने जवस्तृत जशफारशी केल्या आहेत त्या येिे पुनः देणे 

अप्रस्तुत होईल. ह्या जशफारशी आजण त्या अमलात आणण्यास लागणारे जरूर ते अनुदान शक्य जततक्या 
लौकर अमलात आणाव ेआजण ते अनुदान दुसरीकडे खर्थचले जाऊ नये हे येिे सागंण्याची आवश्यकता आहे 
असे वाटत नाही. टाइम्स ऑफ इंजडयाच्या संपादजकयात पुढील टीका केलेली आढळून येते: “जस्त्रयाचं्या 
जशक्षणासाठी जो वार्थर्षक फंड जनयोजजत केला होता तो दुसरीकडे कसा जनष्ट्काळजीपणे खर्थचला ह्याचे हे 
एक महत्त्वाचे उदाहरण आहे.” [दी टाइम्स् ऑफ् इंजडया, १० जुलै १९६६.] 

 
स्त्रीजशक्षणाची प्रगती योग्य जदशनेे व्हावी ह्या दृष्टीने लेजखकेला हे प्रकरण पुरे करण्यापूवी दोन तीन 

महत्त्वाच्या मुद्यावंर भर द्यावासा वाटतो. 
 
१. दहाव्या अथवा अकराव्या इयत्तमेध्ये उभय मुलामलींचा स्वाभाणवक कल व बुणिमत्ता ह्ाचंी 

चाचिी घेऊन व्यावसाणयक मािवदशवन कराव.े ज्याचंी पुरेशी बुजद्धमत्ता चाचणीतून जदसून येईल आजण 
ज्याचं्यात जचकाटी, कष्टाची तयारी वगैरेसारखे गुण आढळून येतील त्यानंाच उच्च जशक्षणास जाण्याचा सल्ला 
द्यावा. लायक जवद्यार्थ्यांना अजधक प्रमाणात जशष्ट्यवृत्त्या देण्यात याव्या. अमेजरकेसारख्या प्रगत देशामध्ये 
प्रािजमक शाळेपासून तो वयात येईपयंत व्यावसाजयक मागवदशवन चालू असते. “मागवदशवन व जशक्षण ह्याचें 
ध्येय एकच असते: व्यक्तीचा अजधकात अजधक जवकास.” [मारगराइट डब्ल्य.ू झॅपोजलऑन्, ऑक्युपेशनल प्लाहनग फॉर ्

वुइमेन (१९६१), पा. ४३.] जसन् जसनाटी व्होकेशन ब्यूरोच्या डायरेक्टरने म्हटले आहे, “व्यावसाजयक 
मागवदशवनामुळे मागव सापडण्याची आशा असते  .  .  जेणेकरून प्रत्येक व्यक्तीला वाढते समाधान, पूतीची 
आशा जनमाण होईल आजण जीवनाच्या कठोरतम जनयमानंा आजण भग्न करणाऱ्या घटनानंा तोंड देऊन 
समतोलपणा राखण्याचे सामर्थ्यव येईल.” [कॅम्बेल एम्. एजडि, व्होकेशनल गायडन्स (१९२३), पा. ४१८.] 

 
महाराष्ट्र राज्यात व्यावसाजयक मागवदशवन व जनवड अशी संस्िा आहे. जतच्या (१९६६-६७) च्या 

अहवालाप्रमाणे जे व्यस्क्तशः त्याचं्याकडे मागवदशवनासाठी येतात व पोस्टाने माजहती मागजवतात त्यानंा 
मागवदशवन केले जाते व माजहती पाठजवली जाते. त्याकजरता व्यावसाजयक पजरर्षदा भरजवतात. अहवालाच्या 
वर्षी राज्यातील जनरजनराळ्या जठकाणी अशा चव्वचेाळीस पजरर्षदा भरजवल्या होत्या. त्याचप्रमाणे जशक्षकानंा 
चाचणी घेण्याचे व मागवदशवन करण्याचे जशक्षण जदले जाते. जे जवद्यािी आपली चाचणी घ्यावी अशी इच्छा 
प्रगट करतात त्याचंी चाचणी घेतली जाते. त्या वर्षी तेरा हजारानंा मागवदशवन करण्यात आले. तिाजप 
तेिील अजधकाऱ्याचं्या मते राज्यातील जवद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेता ही व्यवस्िा अपुरी आहे. जशवाय 
पालकानंा ह्या व्यवस्िेची माजहती तरी नसते हकवा असे मागवदशवन जवद्यार्थ्यांच्या अगर राष्ट्राच्या दृष्टीने जकती 
महत्त्वाचे आहे व जे आज मोफत जमळू शकते ह्याची जाणीव नसते. अगदी जेमतेम पास होणाऱ्या मुलाचें 
महाजवद्यालयात नाव दाखल केले जाते आजण तेही सायन्स शाखेकडे. नंतर पस्तावण्याची वळे येते. 

 
२. मानवरुपी साधनाचं्या पायावर आणि व्यवसायाचं्या अनुषिंाने णशक्षिक्रमाची आखिी करिे. 

असे केल्याने सुजशजक्षताचं्या बेकारीला आळा बसेल. जदवसेंजदवस हे प्रमाण वाढत आहे आजण त्यात जशजक्षत 
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जस्त्रयाचंी भर पडत आहे, ह्याची सेवायोजन कायालयाचं्या आकड्यावंरून आजण प्रस्तुत पहाणी करीत 
असताना स्त्रीइंजजजनयराचं्या उदाहरणावंरून िोडीबहुत कल्पना येऊ शकते. १९६५ साली इन्स्टीटू्यट ऑफ् 
अप्लाइड मनॅपॉवर रीसचव ह्या संस्िेने इंजजजनयर लोकाचंी पहाणी केली. इंजजजनयसव व टेक्नॉलॉजजस्ट 
ह्याचं्या जशक्षणजवर्षयक सवव अंगाचंा अभ्यास केला. जशक्षणिम सुधारण्यासाठी आजण वरच्या िरावरील 
जवद्यार्थ्यांचा अपव्यय नाहीसा करण्याकजरता इतर उपायाबंरोबर पुढील योजना सुचजवली आहे: 
महाजवद्यालये आजण संभवनीय उद्योगपती ह्यानंी परस्पर सहकायाने जशक्षणिम आयोजजत करावा. [टाइम्स् 
ऑफ् इंजडया, ११ ऑक्टोबर १९६७.] डॉ. व्ही. के. आर्. राव म्हणतात: “राष्ट्राचे मानवरुपी साधन अजमावण्याच्या 
दृष्टीने जनयोजन केले पाजहजे, राष्ट्राच्या जवकासाकजरता जकती प्रमाणात आजण कोणत्या प्रकारच्या नैपुण्याचंी 
मागणी उद्भवले ह्याचा अंदाज काढणे आजण उत्पादन वाढजवण्यासाठी व आर्थिक भरभराट दु्रतगतीने 
होण्यासाठी कच्च्या मानवी साधनाचे ताजंत्क व इतर नैपुण्यकुशल असे कारागीर बनजवण्यासाठी जरूर ती 
मंजुरी घेतली पाजहजे.” [व्ही. के. आर्. व्ही. राव, एज्युकेशन ॲन्ड ह्यमून जरसोर्थसस् डेव्हलपमेंट, पा. ३.] जशवाय उच्च 
जशक्षणावरील आपल्या प्रकरणाच्या शवेटी डॉ. हकग पुढीलप्रमाणे जलजहतात: “जसे इतर के्षत्ातं तसेच उच्च 
जशक्षणाच्या बाबतीत जनयोजन हे िमप्राप्त आहे. पण सुधारणेचे पाऊल पुढे पडावयाचे असेल तर हे 
जनयोजन खरोखरी बंदी घालणारे अगर जनयामक असता कामा नये. सवव िोर संस्कृतींचे एक आवश्यक 
वैजशष्ट्ट्य म्हणजे व्यक्तींच्या परस्पर पूरकतेला कमी महत्त्व देऊन त्यानंा स्वतंत् वाढीस व 
स्वयंप्रकटीकरणास वाव देणे. ह्या दोन गुणानंा स्िान व वळण देण्याचे कायव इतरत् नव्हे पण सववप्रकारच्या 
उच्च जशक्षणाचे आवश्यक वैजशष्ट्ट्य असले पाजहजे. म्हणूनच पुढील उच्च जशक्षणाचे जनयोजन दोन पातळ्यावंर 
झाले पाजहजे. ऐजहक आधार म्हणून, शाळाचें शासकीय आजण अध्यापनशास्त्राच्या दृष्टीने ज्ञानाची मुक्तगंगा 
म्हणून आजण जवदे्यची संधी जमळावी ह्या हेतूनेही साववजजनक जनयोजन झाले पाजहजे. हा शवेटचा हेतू साध्य 
होण्यासाठी उच्च जशक्षणाकडे मोकळेपणाने मुले व जवत्तादी साधने ओढली जातील आजण जशक्षण पुरे 
झाल्यावर ज्या साववजजनक जीवनाचे ते अत्यंत महत्त्वाचे घटक आहेत त्यामध्ये त्या सवांची उत्तम जवभागणी 
होईल.” [एडमंड जे. हकग, एज्युकेशन ॲन्ड सोशल चेन्ज (१९६६), पा. १९०.] 

 
३. णशक्षि, णवशेषतः उच्च णशक्षि समाजाच्या सासं्कृणतक, शास्त्रीय आणि इतर अपेक्षा पूिव करिारे 

असले पाणहजे. दु्रत गतीने बदलाणाऱ्या पजरस्स्ितीनुसार जशक्षणाची आखणी केली पाजहजे. “उच्च जशक्षणाची 
मागणी आजण संभाव्यता ह्याजंवर्षयी व्यापक शब्दातं आपणास खरोखरी काय सागंता येईलॽ .  .  . उच्च 
जशक्षण म्हणजे िमािमाने जवदे्यची प्राप्ती अगर जवदे्यचे के्षत् ह्या दृष्टीने उद्भवणारे महत्त्वाचे व आवश्यक प्रश्न 
तर लक्षात घेतलेच पाजहजेत पण जशवाय त्याचं्या आनुर्षंजगक सामाजजक घटकाचंाही जवचार करावयास 
पाजहजे. ते घटक म्हणजे: जवद्यार्थ्यांचा लाबंत चाललेला तारुण्याचा काळ, जवशरे्षतः नोकरी, व्यवसाय 
जमळणे, कुटंुब स्िापन करणे वगैरे बाबतीत; सहजशक्षण आजण तरुण जस्त्रयाचं्या खास गरजा, ‘जपढीजपढीतील 
अंतर’ आजण पसंत झालेले व नापसतं ह्यातं जनमाण होणारा दुरावा  .  .  .  ज्या जगात जवद्यापीठे आहेत त्या 
जीवनिमाला योग्य अशी भजूमका त्यानंी पटवनू जदली पाजहजे.” [वरील गं्रि, पा. ८६.] आणखी पढेु श्री.एम्.सी. 
छगला म्हणतात: “आमचा समाज हा जवकजसत देश आहे हे त्याचे एक वैजशष्ट्ट्य. जशवाय त्याची संस्कृती 
फार पुरातन आहे. अशा आमच्या भारताची दोन अगें आहेत, पुराण परंतु श्रेष्ठ असा भतूकाळ, िोर 
सासं्कृजतक परंपरा आजण आर्थिक दाजरद्र्य .  .  आमच्या सुजशजक्षत तरुण तरुणींनी, आपल्या घटनेने व 
सरकारने राष्ट्रापढेु जी उजद्दष्ट ेमाडंली आहेत ती जमळजवण्यास मदत केली पाजहजे.” [एम्. सी. छगला, एज्युकेशन 
ॲन्ड दी नेशन, पा. ४५.] 

 
उपकुलगुरंुची पजरर्षद ११-१३ सप्टेंबर १९६७ मध्ये भरली होती, त्यावळेी जवद्यापीठ अनुदान 

मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. कोठारी ह्यानंी आपल्या भार्षणात म्हटले: “आपल्या देशात उच्च जशक्षणाचे मूलभतू कायव 
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म्हणजे (एज्युकेशन कजमशनने व्यक्त केल्याप्रमाणे) आपण एकराष्ट्रीयत्वाची व एक संस्कृतीची भावना 
वाढजवणे; राष्ट्रीय एकात्मतेस पुष्टी देणे; देशाच्या उत्पादनाला प्रत्यक्ष हातभार लावणे; आजण (जकतीही अल्प 
प्रमाणात का होईना) दु्रतगतीने वाढणाऱ्या जागजतक ज्ञानात आजण तंत्शास्त्रात भर घालणे.” येिे यूनेस्कोने 
‘ॲक्सेस टू हायर एज्युकेशन’ ह्याचा अभ्यास केल्यावर जो महत्त्वाचा मुद्दा जवशद केला आहे तो सागंावासा 
वाटतो, तो असा की ह्यापढेु राष्ट्रीय मयादेपुरतेच मानवी साधनाचे जनयोजन म्हणून ज्ञानाची कक्षा आखता 
येणार नाही. 

 
जनरजनराळ्या िोर जशक्षणतज्ञानंी वर जे उच्च जशक्षणाचे व्यापक उदे्दश माडंले आहेत ते साध्य 

होण्याकजरता दुय्यम आजण उच्च जशक्षणाच्या वळेी मानसशास्त्रीय व व्यावसाजयक मागवदशवन असाव े आजण 
त्याच बरोबर पुणे जवद्यापीठाप्रमाणे जवद्यार्थ्यांची व जवशरे्षतः जवद्यार्थिनींची–कारण त्या भावी माता असून 
पुढील जपढीच्या बरोबर त्याचें जीवन जवशरे्ष जनगजडत असते म्हणून–आरोग्य जवर्षयक पूणव तपासणी 
करण्यात यावी. 

 
जशवाय ‘सुजशजक्षत जस्त्रयाचं्या जीवनिमाचा मागोवा’ अिाजवन करण्याची संधी ह्या दृष्टीने करून 

तदनुसार स्त्रीजशक्षणात बदल व सुधारणा घडवनू आणाव्या. 
 

_____ 
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प्रकरि ६ वे 
व्यवसायाचंी िंुतािंुत 

 
कमीत कमी दुय्यम जशक्षण, तर काही जस्त्रयानंी पदवी, मास्टर पदवी हकवा त्याहूनही जास्त जशक्षण 

घेतल्यावर त्यातंील काही जणींना ह्या जशक्षणाचा उपयोग व्यवसाय शोधण्याकजरता करावा अशी इच्छा होते. 
अशी ही प्रवृत्ती १९६१ च्या खानेसुमारीतील माजहतीचे पृिक्रण केल्यावर व प्रस्तुत पहाणीनंतरही जदसून 
आली. अिाजवन करणाऱ्या आजण मध्यमवगातील कुटंुबामधील जस्त्रयाचं्यावरून ही प्रवृत्ती अजधकच स्पष्ट 
झाली. तसेच एम्.ए. चा अभ्यास करणाऱ्या जवद्यार्थिनींतही ती जदसून आली. सुजशजक्षत जस्त्रयानंी 
अिोत्पादनात्मक व्यवसाय करण्याची प्रवृत्ती स्वातंत्र्यपूवव काळात सुरू झाली परंतु युद्धोत्तर व स्वातंत्र्योत्तर 
काळात जतला जोराने चालना जमळाली ही गोष्ट खरी. 
 

समानता हा एक मूलभतू मानवी हक् आहे, त्यात स्त्रीपुरुर्ष अगर वाजंशक वगैरे भेद नाही हे १९४८ 
साली संयुक्त राष्ट्रसंघाने आपल्या जाहीरनाम्याने मान्य केल्यावर अजखल जगतातील स्त्रीजातीला 
स्वातंत्र्याचे दरवाजे खुले झाले, भारत त्याला अपवाद नाही. शतकानुशतके जनमाण झालेल्या स्त्रीपुरुर्षाचं्या 
जभन्न कायवके्षत्ातंील अंतर तोडण्याचा जतचा प्रयत्न चालू आहे. ह्या जतच्या आगेकूच वाटचालीला, 
सशास्त्रपद्धतीने प्रजोत्पादनावर जनयंत्ण घालता येते ह्या शोधामुळे स्त्रीला एक स्वतंत् व्यक्ती म्हणून जीवन 
जगण्यास फार मोठी मदत झाली आहे. आपणापढु वाढून आलेल्या नव्या संधीचा उपयोग करून घेणे आजण 
त्याकजरता जरूर तेिे व तसे जमवनू घेणे ही स्त्रीची प्रजिया सुरू आहे. ह्याच्या अनुर्षंगाने प्रा. घुये म्हणतात : 
“एका नव्या ताजंत्क िातंीच्या प्रारंभाच्या काळातून जग आज जात आहे; ह्या िातंीची वैजशष्ट्टे्य म्हणजे 
स्वयंचलन आजण उष्ट्णता-अणुशक्ती. भारताच्या बाबतीत राज्याने सेवाजनयोजन करणे ह्या दृष्टीने आपण 
बरेच पुढे गेलो आहोत; अशा व्यवस्िेत रूढ आजण साचेबंद अशी शासनयंत्णा तर असते जशवाय 
कल्याणकारी राज्याच्या नवनव्या सेवायोजनाचंा समावशे त्यात असतो आजण राज्यामाफव त नेमलेल्या व 
खाजगी पगारी नोकरवगामाफव त बरेचसे उद्योगधंदे चालजवले जातात.” [जी. एस्. घुये, कास्ट, क्लास ॲण्ड ऑक्युपेशन 
(१९६२), पा. २९३.] ह्यालाच पूरक असे प्लाहनग कजमशनचे माजी उपाध्यक्ष प्रा. ध. रा. गाडगीळ म्हणाले : 
“बौजद्धक, कारकुनी, शासकीय आजण धंद्याचं्या के्षत्ातंच जस्त्रयानंा नोकऱ्याचंी संधी वाढत्या प्रमाणात 
जमळणार आहे.” [डी. आर्. गाडगीळ, वुइमेन् इन द वजकंग फोसव इन इंजडया, (१९६५), पा. २७.] हा कल सववत् आढळत आहे. 
 

य.ू एस्. मधील एक लेखक जम. हण्ट ह्यानंी ‘पोटेंजशअल ऑफ् वुमन’ ह्या जवर्षयावरील चचेत असे 
साजंगतले की : “समायोजनाची अजधक कायववाही जदशा म्हणजे भतूकालातील कोणत्याही स्त्रीला कराव्या 
लागल्या नाहीत अशा जवजवध भजूमका वठवणारी एक अत्यंत संजमश्र व्यक्ती म्हणून आधुजनक स्त्रीने आपले 
जचत्ण कराव े असे मी सुचजवतो.” [मॉटवन एम्. हण्ट, “दी डायरेक्शन ऑफ् फेजमनाइन एव्होल्युशन्”, एस्. एम्. फाबवर ॲन्ड आर.् एच्. 
एल्. वुइल्सन, दी पोटेंजशअल ऑफ् वुमन (१९६६), पा. २६६.] एक समाजाची कायवकती सदस्य म्हणनू जतने जनरजनराळ्या 
भजूमकातूंन भाग घ्यावयास पाजहजे इतकेच नव्हे तर “गंुतागंुतीचे जीवन आजण भजूमका पसंतीचे वाढते के्षत् 
ह्यामुंळे जतला अनेक प्रकारे जुळवनू घ्याव े लागेल व युक्त्या योजाव्या लागतील परंतु त्यामुळे सुजशजक्षत 
मध्यमवगीय बहुसंख्य पुरुर्षाचं्या गरजा भागजवण्यात ती अजधक यशस्वी ठरू पहात आहे.” [फाबवर ॲन्ड वुइल्सन्, 

वरील गं्रि, पा. २६८.] कै. राष्ट्राध्यक्ष केनेडी ह्यानंी पे्रजसडेन्टस् कजमशन नेमून खाजगी उद्योगधंद्यात जस्त्रयाचंी 
भरती करण्याच्या मागात असलेली जवघ्ने दूर करण्याच्या दृष्टीने एक जनणायक पाऊल टाकले–ही जवघ्ने 
बहुताशंी पूववग्रहदूजर्षतपणामुळे जनमाण झाली होती. हे झाले लोकशाही आजण जगातील दोन नेत्या 
राष्ट्रापंकैी एकाच्या बाबतीत. 
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दुसरे नेते राष्ट्र म्हणजे सवांना पजरजचत असलेले समाजवादी अगर साम्यवादी य.ू एस्. एस्. आर्. 
तेिे जस्त्रयानंा तिार करण्यास जागाच नाही असे जदसते. कारण “सोस्व्हएट युजनयनची घटना इतर 
गोष्टींबरोबर असेही ध्वजनत करते की : ‘य.ू एस्. एस्. आर्. मधील जस्त्रयानंा आर्थिक, सरकारी, सासं्कृजतक, 
राजकीय आजण इतर सामाजजक कायात म्हणजे सववच के्षत्ातं पुरुर्षाचं्या बरोबरीने सवव समान हक् जदले 
आहेत’.” [सोस्व्हएत जरव्हय,ू ७ माचव १९६७, पा. २७.] ही समानता कोठवर गेली आहे? पत्नीला आपले नावच काय 
पण आडनावही लग्नानंतर बदलाव ेलागत नाही. पुढील उतारा पहा : “उदाहरणािव, आपल्या जववाहाची 
नोंद करताना आपल्या कुटंुबाचे नाव कोणते असाव े हे पजतपत्नीच्या इच्छेवर अवलंबून असते. त्यानंा 
कोणतेही सववसामान्य नाव पसंत करता येते (प्रसंगोपात ते पतीचे नाव असेल हकवा पत्नीचेही असेल), 
हकवा त्यानंा आपली पूवाश्रमीची नावहेी पुढे चालजवता येतात.” [वरील पुस्स्तका, पा. ३६.] जपतृप्रधान कुटंुब 
असलेल्या इतर समाजात उलट पजरस्स्िती असते. जतला आपले आडनावच बदलाव ेलागते असे नव्हे तर 
पूवीच्या काळी ज्या कुटंुबात जतने प्रवशे केला असेल हकवा करावा लागला असेल त्या कुटंुबात आपले सवव 
व्यस्क्तमत्व जतला जवलीन कराव े लागे. य.ू एस्. एस्. आर्. मधील दुसरी गोष्ट म्हणजे मेजडजसनसारख्या 
महत्त्वाच्या धंद्यात य.ू के. मधील एक प्राध्याक डॉ. हकग ह्याचं्या मते स्त्रीडॉक्टराचंी संख्या अजधक आहे. 
[एडमन्ड जे. हकग, ‘एज्युकेशन ॲन्ड सोशल चेन्ज्’ (१९६८), पा. १६८.] 
 

“जागजतक लक्ष वधूेन घेणारे” दुसरे युरोपातील राष्ट्र म्हणजे स्वीडन. “स्कॅन्डेनेस्व्हयाइतके 
कल्याणकारी फायदे जमळण्याचे जवस्तृत के्षत् जगात इतरत् कुठेही नाही.” आणखी : “इतर देशातंील 
समाजशास्त्रज्ञानंी आधुजनक स्वीडनच्या समाजपद्धतीला जीवनाची सुवणवमध्य पद्धत म्हणजे समाजवादी व 
भाडंवलशाहीतील मध्यरेर्षा असे नाव जदले आहे. हकवा अजधक समपवक अिाने जनयोजनात्मक अिवव्यवस्िा 
व खाजगी उद्योगव्यवस्िेतील सुवणवमध्य. खाजगी उद्योगधंद्यानंा उत्पादनाचे स्वातंत्र्य आहे, ते उत्पादन 
समाजवादी सरकार वाटून देते व अशा तऱ्हेने प्रत्येकास मूलभतू आर्थिक सुरजक्षततेचे जनयोजन करते.” 
आजण “आर्थिक धोरणाचा मुख्य हेतू सवांना व्यवसाय जमळवनू देणे हा आहे.” [लाइफ्: वल्डव लायब्ररी, स्कॅस्न्डनेस्व्हया, 
पा. ८९.] जशवाय “मालक आजण कामगार ह्या दोन गटानंी स्नेहाने आजण शातंतेने जमळून काम करणे हे 
कदाजचत सवांत अजधक उल्लखेनीय वैजशष्ट्ट्य आहे.” [ॲना-जलझा कॅल्हेस्टन, स्वीडन टुडे, पा. ८०-८१.] 
 

एकोजणसाव्या शतकातील इंग्लंडमधील जस्त्रयानंी समानतेकजरता प्रिमतः झेंडा फडकजवला. परंतु 
आता ज्याअिी तेिे हरएक के्षत्ात त्यानंी समानता जमळजवली आहे त्याअिी असा प्रश्न उपस्स्ित होतो की 
अजखल राष्ट्रोन्नतीकजरता आजण स्वतःचे व्यस्क्तमत्व उंचावण्याकजरता त्यानंी त्यानंतर काय केले आहे? 
त्याचे उत्तर: “संधी जदल्यास जस्त्रया आपल्या कृत्यानंी अजखल जगतामध्ये उपयुक्त आजण पजरणामकारक 
कायव करू शकतात.” [जब्रटीश इन्फमेशन सस्व्हवस, वुइमेन इन् जब्रटन, पा. २.] 
 

आजशयातील बऱ्याच पुढारलेल्या पण आमच्या जवळच्या अशा जपानजवर्षयी बोलावयाचे तर: 
“जपानी स्त्री ही बदलत आहे हे जवळजवळ जनःसंशयपणे म्हणता येईल. ती मुक्त होत आहे, कवडी मोलाचे 
जीवन जतला घालवावयाचे नाही, तेसुद्धा जतच्या धन्याने–पतीने–साजंगतले तरी.” [जे. ब्रवॅ्हेल ब्यरूो, जद जपानीज् 
वुइमेन् (१९५७) ]. 
 

आजशयातील दुसरे राष्ट्र आज पुढे येत आहे ते इस्त्राएल. ह्याच देशात जस्त्रया पोलीसाचे काम 
करतात इतकेच नव्हे तर संरक्षक दलातही त्या आहेत. “स्वतंत् राज्य स्िापनेनंतर सैन्यात सक्तीने भरती 
करण्याचा जनयम मुलापं्रमाणेच मुलींनाही लाग ूकरण्यात आला, मात् आघाडीवरील युद्धाचे जशक्षण त्यानंा 
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जदले जात नाही तर संरक्षणाकजरता हलकी शस्त्रासे्त्र वापरण्याचे जशक्षण त्यानंा देण्यात येते.” [इस्त्राएल ्टुडे, 
“वुइमेन् इन् इस्त्राएल्” इन् इस्त्राएल् डायजेस्ट (१९६४), पा. ११.] 
 

भारतीय पजरस्स्ितीबद्दल जलहावयाचे तर तत्त्वतः व प्रत्यक्षातही जस्त्रयानंा कोणत्याही के्षत्ात मज्जाव 
नाही. बऱ्याच वरच्या जागा जस्त्रयानंी भरू्षजवल्या आहेत. परंतु सववसाधारण जस्त्रयाचंीच काय पण आम जनतेची 
स्स्िती असावी तशी नाही. एज्युकेशन कजमशनच्या अहवालात म्हटले आहे: “ज्या व्यवसायाचं्या जवजशष्ट 
के्षत्ात प्रजशजक्षत व सुजशजक्षत जस्त्रयाचंी तातडीची आवश्यकता आहे त्याच व्यवसायाचं्या दृष्टीने बऱ्याच 
स्त्रीजवद्यार्थिनींचे उच्च जशक्षण आखण्याची जरुरी आहे.” [जरपोटव आफ् दी एज्यूकेशन कजमशन (१९६६), पा. ३१४.] 
सद्यःस्स्िती मात् काही आदशव नाही. खानेसुमारीतील महाराष्ट्राच्या व प्रस्तुत पहाणीतील माजहतीच्या 
अनुर्षंगाने जशक्षण आजण व्यवसाय ह्याचंी सागंड घालून गेल्या प्रकरणात प्रत्यक्षात काय आहे हे पहाण्याचा 
प्रयत्न केला आहे. ज्याअिी जनरजनराळ्या के्षत्ातं प्रवशे करण्याची जस्त्रयानंा इच्छा आहे त्याअिी अजखल 
भारत व महाराष्ट्र आजण इतर पुढारलेले देश ह्याचें तुलनात्मक जचत्ण, जशवाय स्त्रीपुरुर्ष श्रजमक अशी 
जवभागणी केल्यास येिे अप्रयोजक ठरणार नाही. 
 

पुढील तक्त्यात जगातील इतर सहा देशाबंरोबर भारत व महाराष्ट्रातील श्रजमक स्त्रीपरुुर्षाचंी तुलना 
केली आहे. भारताची लोकसंख्या य.ू एस्. हकवा य.ू एस्. एस्. आर्. च्या लोकसखं्येपेक्षा अडीच पटीने 
अजधक आहे. महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येपेक्षा एक कोटी तीस लक्षानंीच अजधक आहे. भारत जपानपेक्षा 
लोकसंख्येने पाचपट आहे. अशा तऱ्हेने जरी के्षत्फळाने नव्हे तरी संख्येने तक्त्त्यात जदलेल्या सहाही 
देशापेंक्षा भारत अजधक मोठा आहे. ह्या प्रचंड लोकसंख्येमध्ये तुलनात्मक दृष्ट्ट्या जस्त्रयाचंी संख्या कमी आहे 
आजण महाराष्ट्रात तर ती आणखीच कमी आहे. इस्त्राएल ह्या नवोजदत राष्ट्रास वगळल्यास बाकीच्या सवव 
देशातं जस्त्रयाचंी संख्या पुरुर्षापेंक्षा जास्त आहे. दुदैवाने इस्त्राएलपेक्षाही भारतातील जस्त्रया संख्येने कमी 
भरतात. भारतातच हे प्रमाण इतके प्रजतकूल का असाव ेह्याची सजवस्तर चचा पजहल्या प्रकरणात केली आहे. 
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ह्यानंतरची तुलना १४ वर्षांवरील स्त्रीपुरुर्षाचंी–संभाव्य श्रजमकाचंी–केली आहे. चौदा वर्षांखालील 
मुलामुलींनी अिाजवन करू नये अशी वजहवाट सववमान्य आहे. तरीसुद्धा महाराष्ट्रात [सेन्सस् ऑफ् इजंडया १९६१, 

“महाराष्ट्र” व्हॉल्यूम् X, पाटव II-बी (ii), पा. ५०६.] २ टके् आजण भारतात ३ टके् चौदा वर्षांखालील मुलेमुली शहरातूंन 
कामे करून पैसे जमळजवतात असे खानेसुमारीत नमदू केले आहे. [सेन्सस् ऑफ् इजंडया १९६१, व्हाल्युम् X.] ह्यावरून 
आर्थिक गरजेकजरता मुलाचं्या श्रमाचंा गैरफायदा घेतला जातो असे जदसून येते. ही गोष्ट बाजूला ठेवल्यास 
संभाव्य श्रजमक गटात ज्या देशामंध्ये अजधक संख्या आहे ते देश अशी संख्या कमी असलेल्याचं्यापेक्षा अजधक 
संपन्न आहेत. स्वीडन, य.ूके. व जपान ह्या तीन देशातं तीनचतुिांशापेक्षा िोडी अजधक संख्या असून त्यापेक्षा 
कमी परंतु जनम्म्यापेक्षा बरीच अजधक य.ूएस्.ए. आजण य.ू एस्. एस्. आर्. मध्ये आहे. इस्त्राएल, महाराष्ट्र 
आजण भारत ह्या देशाचंी जनम्म्यापेक्षा िोडी अजधक इतकीच संभाव्य श्रजमक लोकसंख्या आहे. ह्याच्याच 
जोडीला आयुमानाच्या अपेके्षचाही जवचार करावयास हवा (चौर्थ्या प्रकरणातील जीवनसंख्या जवर्षयक 
प्रजतपादन पहा). भारतातील लोकाचें सरासरी आयुमान वाढत आहे ही समाधानाची गोष्ट आहे. सरकारी व 
स्िाजनक संस्िाचें प्रयत्न, व्हू ह्या जागजतक आरोग्यसंघटनेची मदत आजण रहाणीचे वाढते मान ह्या सवांमुळे 
आयुमान उंचावण्यास मदत झाली आहे. परंतु इतर देशाशंी तुलना केल्यास ते बरेच कमी आहे. दुसरा 
जवचारात घेण्यासारखा मुद्दा असा की दुसऱ्या देशातं जस्त्रयाचें आयुमान पुरुर्षापेंक्षा अजधक असते पण भारतात 
त्याच्या उलट पजरस्स्िती आहे. आजण ज्या कारणामुंळे पुरुर्षापेंक्षा जस्त्रयाचंी संख्या कमी त्याच कारणामुंळे 
जस्त्रयाचें सरासरी आयुमानही पुरुर्षापेंक्षा कमी असते. 

 
तक्ता ३५ मधील पजहल्या दोन स्तंभातील आकडे यू. एन्. डेमोगॅ्रजफक इयर बुक मधून घेतले 

आहेत. श्रजमक लोकसंख्येचे आकडे य.ू एस्. एस्. आर्. खेरीज दुसऱ्या देशातंील वजकलातींकडून 
पाठजवलेल्या माजहतीवरून अगर त्याचं्याकडून आलेल्या वाङ्मयावरून काढले आहेत. तेव्हा य.ू एस्. एस्. 
आर्. मध्ये जवद्यािी वगाखेरीज इतर सुदृढ लोक श्रजमक असतात असे येिे गृहीत धरून चाललो आहोत. 

 
चौदा वर्षांवरील हरएक व्यक्ती अिाजवन करीत असेल हे जततकेसे संभवनीय वाटत नाही. अगदी 

अल्प प्रमाणात िोडे लोक जशक्षण घेत असतील. वाधवक्य, शारीजरक वा मानजसक अपंगता ह्यामुळे काहींना 
काम करता येत नसेल तर काहीजणानंा काम न जमळाल्यामुळे बेकार रहाव ेलागत असेल. बहुजन वगाला 
उदरभरणासाठी काम करावचे लागते अगर समाजवादी तत्त्वाप्रमाणे, “प्रत्येकाने आपल्या सामर्थ्यानुसार” 
उत्पादन केलेच पाजहजे. आजण ह्याकजरता प्रत्येकाला त्याच्या शारीजरक आजण बौजद्धक सामर्थ्यानुसार काम 
करण्याची व तेणेकरून राष्ट्रीय संपत्तीत भर घालण्याची संधी जमळवनू देणे हे सरकारचे पहाणे आहे. 
व्यक्तीच्या दृष्टीकोनातूनही जवचार केल्यास आपल्या जीवनाच्या योग्य समयी काम करण्याची अनुरूप संधी 
जमळाल्यास स्वकृतािवता लाभत असते. 

 
ह्यानंतर फक्त संभाव्य श्रजमक पुरुर्षाशंी प्रत्यक्ष श्रजमक पुरुर्षाचेंच प्रमाण काढल्यास य.ू एस्. ए. व 

य.ू के. येिे अंदाजे तीनचतुिांश, स्वीडनमध्ये अंदाजे चारपचंमाशं आजण इस्त्राएल व भारतात नऊ 
दशाशंापेक्षा अजधक असे प्रमाण येते. भारतात १५ व्या वर्षीच हकवा आधी जलजहल्याप्रमाणे त्याच्यापूवीही 
कामाला लागाव े लागते. अगदी अल्पसंख्याक भारतीयानंाच जशक्षणाकजरता काही वर्ष े घालजवता येतात. 
लोकसंख्येच्या दुसऱ्या टोकाकडे लक्ष जदल्यास भारतामध्ये प्रमाणतः वृद्धाचंी संख्या कमी आहे कारण 
पुरुर्षाचें सरासरी अपेजक्षत आयुमान, वाढीस लागले असले तरी सध्या ५३·२ आहे. ह्यावरून असे म्हणता 
येईल की संख्येने बऱ्याच लोकानंी कौमायावस्िेतच अिाजवन करण्यास सुरुवात करणे हे जततकेसे इष्ट 
नाही. 
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जशवाय, भारतासारख्या जवकासेच्छु देशाला प्रजशजक्षत लोकाचंी गरज जकती आहे हे वल्डव 
एकॉनॉजमक सव्हेने पुढील शब्दात दाखवनू जदले आहे: “एकीकडून उत्पादनाचा उच्चाकं गाठण्यासाठी 
श्रमजीवी वगाचा, जवशरे्षतः प्रजशजक्षत लोकाचंा पुरवठा हे एक प्रमुख साधन असले तरी, मुख्यत्व े
योजनाचं्याच योगाने बेकारीचा हकवा िोड्या लोकानंाच काम जमळण्याचा प्रश्न जनयोजनाच्या काळात कमी 
होईल.” [युनायटेड नेशन्स्  वल्डव एकॉनॉजमक् सव्हे (१९६५), पा. ४८.] 

 
सवव लोकानंा पुरेसे काम जमळण्याच्या समस्येचा जवचार बाजूला ठेवनू स्त्रीपुरुर्ष श्रजमकाचंी तुलना 

केल्यास, श्रजमक मजहलाचंी सवांत अजधक संख्या महाराष्ट्रात आहे. जर १००० परुुर्ष श्रजमक असल्यास 
जस्त्रया ६२५ आहेत. महाराष्ट्राच्या खालोखाल हे प्रमाण स्वीडन (६०६), जपान (५९३), य.ूके. (५८७), 
[“श्रजमक वयोमानातील अिाजवनाचे काम करण्याची इच्छा असणाऱ्या जस्त्रयाचें प्रमाण बरेच कमी आहे–अंदाजे ५० टके्–इतक्या गृजहणींना बाहेर 
काम करण्याची इच्छा नाही हकवा बाहेरील व्यवसाय त्या घेऊ शकत नाहीत.”–जब्रटन १९६६, पा. ४२५.] य.ूएस्.ए. (५१२), भारत 
(४६४), (४६०-१९७१), इस्त्राएल (३८२) असे आहे; ह्याचाच अिव असा की आठ जस्त्रयातं तीन अिोत्पादन 
करीत नाहीत. हकवा दुसऱ्या शब्दातं, प्रत्येक श्रजमक पुरुर्षामागे महाराष्ट्रात ०·६८, स्वीडनमध्ये व 
जपानमध्ये अनुिमे ०·५९, ०·५४, य.ूके.त व भारतात ०·४९, (४६-१९७०), य.ू एस्. ए. मध्ये ०·४८ आजण 
इस्त्ाएलमध्ये ०·३९ स्त्रीश्रजमकाचें प्रमाण पडते. मात् एका पुरुर्षास पाचअष्टमाशं जस्त्रया ह्यापेक्षा ते कुठेही 
जास्त नाही. 

 
आर्थिक जवजनमयाचे पैसा हे साधन होण्याइतपत समाज जोपयंत सुधारलेला नव्हता तेव्हा पुरुर्षवगव 

उदरपोर्षणाकजरता भक्ष्य जमळजवणे, शत्ूला तोंड देणे व स्वतःचे आजण आपल्या कुटंुबाचे संरक्षण करणे हे 
काम करीत असे आजण जस्त्रया, पुरुर्षानंी आणलेले भक्ष्य जशजजवणे व मुलानंा वाढजवणे ही कामे करीत असत. 
जसजशी सुधारणा होत गेली तसतशी स्त्री ही पुरुर्षाच्या उत्पादनकायात मदतनीस म्हणून काम करू 
लागली. अशी ही पूवीची श्रमजवभागणी होती. पण स्वतंत्पणे अिोत्पादन करणे, कुटंुबापासून दूर जाऊन 
काम करणे आजण आपण जमळजवलेले वतेन स्वतःच्या मालकीचे म्हणून ठेवता येणे ही अजलकडील घटना 
आहे आजण त्याची सुरुवात औद्योजगक िातंीपासूनच झाली. जस्त्रयानंा अनुकूल असा हा काल वाढत्या 
प्रमाणात जदसून येत आहे. म्हणूनच आपणास वरील तक्त्यात द्रव्याजवन करणाऱ्या परुुर्षजस्त्रयाचें प्रमाण ३:२ 
असे आढळते. 

 
जनरजनराळ्या देशातंील सवव के्षत्ातं काम करणाऱ्या पुरुर्षजस्त्रयाचंी सववसामान्य तुलना करून वरील 

प्रमाण जनघ ूशकते. ह्याखेरीज व्यवसायानुसार आणखी वगीकरण केल्यास जवशरे्ष उपयुक्त ठरेल. परंतु येिे 
एक दीघव प्रश्नमाजलका उभी रहाते: उदाहरणािव. काही जवजशष्ट व्यवसाय जस्त्रया पसतं करतात का? हकवा 
स्त्री आजण पुरुर्ष म्हणून पूवीप्रमाणे जभन्न श्रमजवभागणी आहे का? असे असल्यास अशी ही प्रवृत्ती काही 
देशापंुरतीच मयाजदत आहे का काही जणाचें ते वैजशष्ट्ट्य आहे? जशवाय, पगारी म्हणून जे व्यवसाय म्हटले 
जातात त्यातं समान कामाला समान वतेन अशी वस्तुस्स्िती आहे काय? वगैरे. कारण, प्रस्तुत पहाणीतील 
नमुना हा बहुताशंी पगारी व्यवसायी लोकाचंा आहे. 
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अशीही तुलना करून त्यातून जनष्ट्कर्षव काढणे ही सवांत अवघड गोष्ट होती; कारण जवजवध 

देशाजंवर्षयी जी माजहती मागजवली ती एकाच धतीची असावी अशी जवनंती करूनसुद्धा तशी ती जमळाली नाही. 
त्यामुळे दोन ठळक प्रकारचे वगीकरण मात् लेजखकेला करता आले: एक शारीजरक श्रमजीवी हकवा बौजद्धक 
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श्रमजीवी आजण पगारी उलट मजुरी श्रजमक असे दोन भाग करण्यात आले. परंतु ह्यानंतर आणखी एक 
अडचण उपस्स्ित झाली. आधुजनक कालातील स्वयंचजलत यंत्साधने चालजवण्यास िोडीफार तरी 
बुजद्धमत्ता व जशक्षण अवश्य असते. अगदीच िोडी कामे केवळ शारीजरक श्रमाचंी असतात. जशवाय 
शहरसाफसफाई सारखी कामे करणारे पगारी नोकर असतात आजण त्यानंा प्रजशक्षणाची जरुरी असते. पण 
प्रस्तुत पहाणी करताना मजॅरक अगर तत्सम शालान्त परीक्षा ही जकमान जशक्षणाची मयादा असे गृहीत धरले 
आहे. तर तुलनेसाठी घेतलेल्या सहाही देशातं दुय्यम जशक्षण अगर त्यापेक्षाही जास्त जशक्षण सक्तीचे आहे. 
वगीकरण करताना आजण त्यातून तुलना करताना वरील अडचणी आल्या तरीसुद्धा तक्ता ३६ तयार 
करण्यात आला आहे. 
 

तक्ता ३६ मध्ये द्रव्याजवन करणाऱ्या सवव लोकाचें अकरा प्रकारच्या व्यवसायातं वगीकरण केले 
आहे. पुरुर्षस्त्री श्रजमकाचंी फक्त टके्वारी जदली आहे. खानेसुमारीच्या अहवालाप्रमाणे: “कोणत्याही आर्थिक 
कायवके्षत्ात स्वतःला गंुतवनू घेऊन श्रजमक जे कायव करतो तो त्याचा व्यवसाय आजण उद्योगधंदा होय. 
श्रजमक आपला ‘व्यवसाय’ एका ‘उद्योगात’ करीत असतो.” [सेन्सस् ऑफ् इजंडया १९६१, “महाराष्ट्र” व्हॉल्युम् X, पाटव II-बी 
(ii), पा. ३.] व्यवसायाची हीच व्याख्या येिे घेतली आहे. ह्याही तक्त्यात ३५ व्या तक्त्यातील देश त्याच 
अनुिमाने घेतले आहेत. य.ू एस्. एस्. आर्. खेरीज इतर देशातंल्या प्रत्यक्ष श्रजमकाचंी पूणव संख्या जदली 
आहे. य.ू एस्. एस्. आर्. मध्ये जनरजनराळ्या के्षत्ातं जकती लोक काम करतात हे अज्ञात आहे. त्यामुळे 
टके्वारी देता आली नाही. तर शभंर पुरुर्ष काम करीत असले तर जकती जस्त्रया काम करतात हे प्रमाण 
देण्यात आले आहे. जी माजहती उपलब्ध झाली त्यावरून हे प्रमाण काढले. [“इटंरनॅशनल ्वुइमेन्स् डे”, सोस्व्हएट 
जरव्हय,ू व्हॉल्युम् IV, नं. १८, माचव १९६७.] ह्या देशात एक हजारी परुुर्षासं १,२९० असे जस्त्रयाचं्या लोकसखं्येचे प्रमाण 
पडते आजण सोस्व्हएट स्त्री “साम्यवाद प्रस्स्ित करणारी समान कायवकती आहे” [वरील माजसक, पा. ५.] अशी 
वल्गना केली जाते, तरीसुद्धा अकरापंैकी कोणत्याही उद्योगके्षत्ात श्रजमक जस्त्रया संख्येने पुरुर्षाचंी बरोबरी 
करीत नाहीत. उदाहरणािव, धंदे आजण ताजंत्क कामे–जवशरे्ष कौशल्याचे उद्योग–जस्त्रयाचें प्रमाण शभंर 
पुरुर्षासं ६३ इतकेच पडते. उलटपक्षी, मनेॅजरच्या व कारकुनीच्या व्यवसायातं त्या पुरुर्षाचं्या एकचतुिांशच 
आहेत. शतेी व खाणी आजण कला वगैरेमध्ये अनुिमे ४० व ३९ हे शभंरामागे प्रमाण येते. ह्या कामाला 
बुद्धीच्या बळापेक्षा शारीजरक बळ अजधक लागते. 

 
नवोजदत इस्त्राएल राष्ट्र श्रजमक म्हणून स्त्रीपुरुर्षात कोणताही भेद करीत नाही असे लेजखकेला 

सागंण्यात आले. [“पूवेकडील जस्त्रयाचंा दजा दजलत होण्याची तीन मुख्य कारणे नेसेटने (इस्त्राएलची 
लोकसभा) राज्याच्या सुरवातीच्या काळात कायद्याने दूर केली; सतरा हे जववाहाचे जकमान वय ठरजवण्यात 
आले–जर कोणी ह्या कायद्याचा भगं केला तर जबरदस्त जशक्षा केली जाई; जद्वभाया हा फौजदारी गुन्हा 
ठरजवण्यात आला–हा कायदा मुसलमान व सेफॅर्थडक ज्यूंनाही लाग;ू आजण पाच ते चौदा वर्षांपयवत 
मुलामुलींना मोफत व सक्तीचे प्रािजमक जशक्षण–पूवेतील िातंीकारक सुधारणा.”–इस्त्राएल ्टुडे, “वुइमेन् 
इन इस्त्राएल”्, पा. १४-१५.] त्यामुळे स्त्रीपुरुर्ष श्रजमकाचंी तुलना कजरता आली नाही. इतकेच म्हणता येईल 
की एकंदरीत प्रमाण २१ परुुर्षासं ८ जस्त्रया असे पडते. तरीसुद्धा प्रस्तुत पहाणीच्या अनुर्षंगाने महत्त्वाच्या 
व्यवसायाचंी अशी तुलना पुढील तक्त्यात–तक्ता ३७ मध्ये–जदली आहे. 

 
भारत–आजण भारताचा अजवभाज्य घटक असा महाराष्ट्र–मुख्यत्व ेशतेीप्रधान देश आहे. भारतात 

६५ टके् व महाराष्ट्रात ६९ टके् पुरुर्ष शतेी हा व्यवसाय कजरतात. पुरुर्षापेंक्षा संख्येने अजधक जस्त्रया–भारतात 
८० टके् व महाराष्ट्रात ८८ टके्–शतेी हा आपला व्यवसाय आहे असे नमूद कजरतात. जपानमध्ये हाच 
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व्यवसाय करणाऱ्या जस्त्रया ५२ टके् तर पुरुर्ष ३३ टके्. त्यात जवशरे्ष हे की अजखल लोकसंख्येत जस्त्रया कमी 
आहेत तेव्हा ही वस्तुस्स्िती लक्षात घेतली तर भारतीय शतेी करणाऱ्या स्त्रीश्रजमकाचंी संख्या वरील 
प्रमाणावरून अजधक भरेल. य.ू एस्. ए., य.ू के. व स्वीडनमध्ये उलट पजरस्स्िती आहे. ह्याच व्यवसायात य.ू 
एस्. ए. मध्ये १५·१ टके् पुरुर्ष तर ३ टके् जस्त्रया, य.ू के. मध्ये ४·४५ टके् पुरुर्ष तर १·१९ टके् जस्त्रया आजण 
स्वीडनमध्ये १·२ टके् पुरुर्ष व ०·५ टके् जस्त्रया काम करतात. खाणीत व जशकारी व्यवसाय करणाऱ्याचें 
प्रमाण फार अल्प आहे. य.ू एस्. ए. मध्ये ५·७ टके् पुरुर्ष व १ टके् जस्त्रया, य.ू के. मध्ये ४·० टके् पुरुर्ष व 
जस्त्रया नाहीतच म्हटले तरी चालेल, जपानात १·४ व १·२ टके्, अजखल भारतात ३·१ व २ टके् आजण 
महाराष्ट्रात ३·२ व ०·३ टके्. स्वीडनमध्ये ही संख्या उपेक्षणीय आहे. 

 
ह्यापुढील वगीकरण कला व उत्पादनजिया अशा प्रकारचे आहे. जपानमध्ये २९ टके् पुरुर्ष व १६·२ 

टके् जस्त्रया, य.ू के. त २६·७५ टके् (पु.) व २५ टके् (जस्त्रया), य.ू एस्. ए. त १५·४ टके् (प.ु) आजण १९ टके् 
(जस्त्रया), स्वीडन १२·७ टके् (पु.) व ०·८ टके् (जस्त्रया), महाराष्ट्रात १०·० टके् (पु.) व १·५ टके् (जस्त्रया), 
भारतात ५·५ टके् (पु.) व १·५ टके् जस्त्रया हा व्यवसाय करतात. पजहले तीन देश हे प्रामुख्याने उद्योगप्रधान 
देश आहेत हे सववश्रुत आहे. त्यामुळे पुरुर्षस्त्री श्रजमकाचें ह्या व्यवसायातले प्रमाण पजहल्या दोन देशातं 
जवळजवळ सम आहे तर जपानमध्ये तीनपंचमाशं, महाराष्ट्रात एकर्षष्ठाशं व एकसप्तमाशंच्या दरम्यान 
आजण अजखल भारतात तीनअकराशं असे आहे. 

 
जविेते श्रजमक हे ह्यानंतरचे वगीकरण. ज्या समाजात खाजगी उत्पादनास परवानगी आहे तेिे 

जविेत्याचा व्यवसाय फार महत्त्वाचा समजला जातो. ग्राहकानंा कसे ओढून घ्याव े ही एक कलाच आहे. 
त्याच बरोबर ग्राहकानंा पसंत पडले असा माल तयार करणे व तो लक्षवधेी पद्धतीने बाधंणे हीपण एक कला 
आहे. ही कलात्मक बाजू जपानने लक्षात घेऊन जस्त्रयानंा तो एक गृहोद्योग म्हणून उपलब्ध करून जदला 
आहे. “जनमाते व दलाल वगव वस्तू तयार करणे, त्याचंा अनुिम लावणे व दुरुस्त करणे अशा स्वरूपाची 
कामे जस्त्रयाचं्या काही गटानंा घरी करण्याकजरता देतात आजण तेणेकरून जमळणाऱ्या मोबदल्याची कुटंुबाच्या 
उत्पन्नात फार महत्त्वाची भर पडते  .  .  . सध्या अशा गृहश्रजमकाचंी संख्या १५,००,००० पेक्षा जास्त असून 
कपडा, वैयस्क्तक उपयोगाच्या वस्तू, जकरकोळ जजनसा, खेळणी, लेखनसाजहत्य वगैरे ७०० प्रकारचे जजन्नस 
त्या तयार करतात. जवळजवळ जीवनावश्यक सवव वस्तू त्याचं्या हातातूंन जातात असे म्हणता येईल.” 
[युनेस्को, दी चेंहजग सोशल पोजझशन ऑफ् वुमन इन् जपान (१९६१), पा. १२६-२७.] ह्या सवव स्त्रीश्रजमकानंा ह्याच सदरात घातले 
आहे. ह्या जपानी भजगनींच्यापासून आमच्या मजहला काही योग्य बोध घेतील काय? तेिे १०·८ जस्त्रया व 
१०·७ पुरुर्ष अशा प्रकारचे काम करीत आहेत. य.ू के. मध्ये १५ टके् पुरुर्ष व ११·० टके् जस्त्रया, य.ू एस्. ए. 
मध्ये १४·७ टके् (प.ु), ७ टके् (जस्त्रया) असा अनुिम लागतो. आमच्या देशासजहत इतर देशानंी “इतर” ह्या 
सदराखाली त्याचंी नोंद केली आहे अगर कदाजचत त्यानंा जमेस धरलेही नसाव.े 

 
“सेवा” ह्या शब्दाचा उपयोग शारीजरक जन ताजंत्क पगारी नोकरी ह्या अिाने केला आहे. य.ू एस्. 

ए. मध्ये १६·२ टके् पुरुर्ष आजण १५ टके् जस्त्रया असे काम करतात. य.ू के. मध्ये फक्त २·५ टके् पुरुर्ष आहेत. 
जपानमध्ये ४·२ टके् (प.ु) व ९·४ टके् (जस्त्रया). वाढपी व आया ह्याच सदराखाली येतात. भारताने हे अगर 
वरील प्रकारचे वगीकरण केले नाही. 

 
“वाहतूक व दळणवळण” ह्या मिळ्याखाली जे कोणी तशा प्रकारचे काम करतात ते सवव येतात. 

ह्या कामाला शारीजरक बलाची जास्त जरुरी असल्यामुळे य.ू के., जपान आजण महाराष्ट्रासजहत भारत ह्या 
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देशातं मुख्यत्व ेपुरुर्षच कामाला असतात. य.ू एस्. ए.ने असे काम करणाऱ्यानंा “व्यावसाजयक व ताजंत्क” 
ह्या वगात टाकले आहे. टेजलफोन/टेजलग्राफ चालक अशा फक्त ४ टके्च जस्त्रया य.ू एस्. ए. मध्ये काम 
करतात म्हणून त्याचंी नोंद ह्या सदरात झाली आहे. भारत व महाराष्ट्रानेही हेच वगीकरण मान्य केले असून 
अनुिमे ०·८१ टके् व ०·२ टके् जस्त्रया ह्या वगात मोडतात. 

 
प्रत्येक उद्योगधंद्यात एक मनेॅजर हकवा मनेॅजेजरअल नोकरवगव असतो. “अ” वगात मोडणाऱ्या 

बँकातं हजारोंनी काम करणारा नोकरवगव तो तहहयात लहानसे दुकान चालजवणारा दुकानदार 
“मनेॅजेजरअल” सदराखाली गणले जातात. मोठमोठ्या उद्योगधंद्याचं्या मनेॅजरच्या जागी असणाऱ्यानंा 
केवळ वरच्या दजाची बुहद्धमत्ता लागते इतकेच नव्हे तर उद्योगधंदा यशस्वी होण्यास त्याला सववस्वी वाहून 
घ्याव ेलागते. म्हणूनच ह्या सदरात जस्त्रयाचंी संख्या कमी आढळते कारण त्याचें लक्ष घर, मुले व काम ह्यातं 
जवभागले जाते. तरीसुद्धा य.ू एस. ए. मध्ये १३·३ टके् (पु.) व ५ टके् (जस्त्रया) आढळतात. दुसरा िमाकं 
जपानचा, ३·३ टके् (प.ु) व ०·५ टके् (जस्त्रया); नंतर स्वीडन, ३·० टके् (पु.) व ०·५ टके् (जस्त्रया); य.ू के., 
२·५ टके् (प.ु) व १·२ टके् (जस्त्रया); भारत, १·४ टके् (पु.) व ०·०८ टके् (जस्त्रया); आजण शवेटी महाराष्ट्र, 
१·८ टके् (पु.) व ०·२ टके् (जस्त्रया). 

 
उद्योगधंद्यात व ताजंत्क काम करणाऱ्यातं सवांत अजधक संख्या ५०·२ टके् (पु.) व ८·४ टके् 

(जस्त्रया) स्वीडनमध्ये आढळून येते. ह्याचे कारण त्या देशाने जविेते, सेवक आजण वाहतूक, दळणवळण असे 
सवव श्रजमक एकाच सदराखाली घातले आहेत. य.ू एस्. ए. मध्ये १०·२ टके् (प.ु) व ३·९९ टके् (जस्त्रया); य.ू 
के.त ७·६ टके् (जस्त्रया) [व्यवसाय व धंदा ह्याचं्या अनुर्षगंाने जवजवध देशातं जनरजनराळ्या प्रकारे वगववारी केली आहे, हे आगाऊच नमदू केले 
आहे. उदाहरणािव य.ू के. ने धंदा ह्या सदराखाली परुुर्षाचंी नोंदच केली नाही.]; जपानात ५·६ टके् (प.ु) व ३·९ टके् (जस्त्रया); 
भारतात १·९ टके् (प.ु) व ०·८२ टके् (जस्त्रया); आजण शवेटी महाराष्ट्रात ३·८५ टके् (पु.) व १·५५ टके् 
(जस्त्रया) असे प्रमाण पडते. 

 
“व्हाइट कॉलर” हकवा “ब्लॅक कोटेड” ह्या टोपण नावाने कारकून अगर तत्सम श्रजमक ओळखले 

जातात. स्वीडन व य.ू एस्. ए. मध्ये कारकून व लघुटंकलेखक म्हणून काम करणाऱ्या जस्त्रयाचंी संख्या 
पुरुर्षापेंक्षा अजधक आहे. ह्याच्या उलट भारत व महाराष्ट्र आजण इतर देश येिील पजरस्स्िती आहे. 
स्वीडनमध्ये ३२·९ टके् (पु.) व ८९·८ टके् (जस्त्रया); य.ू एस्. ए. मध्ये ७·५ टके् (प.ु) व ३१ टके् (जस्त्रया); 
य.ू के., २०·५ टके् (प.ु) व २·७५ टके् (जस्त्रया); जपान, ९·४ टके् (प.ु) व ७·५ टके् (जस्त्रया); महाराष्ट्र, 
६·६४ टके् (पु.) व ३·० टके् (जस्त्रया); आजण भारत, ५·३ टके् (पु.) व १·० टके् (जस्त्रया). अशा प्रकारच्या 
कामात महाराष्ट्रातील स्त्री व पुरुर्ष ह्या उभयताचंी संख्या भारतापेक्षा अजधक आहे. 

 
य.ू के. आजण महाराष्ट्रासजहत भारत ह्या देशानंा आपल्याकडे घरकामाचे नोकर जमळतात म्हणून 

अजभमानाने सागंता येईल! य.ू एस्. ए. मध्ये जवशरे्षतः गृजहणी व श्रजमक जस्त्रयाचं्या मदतीला जनरजनराळी 
याजंत्क उपकरणे असल्यामुळे घरकामाच्या नोकराचंी गरज बरीचशी भागजवता येते. ह्याच्या उलट भारतात 
अशा नोकराचंी जागा जस्त्रयाच बहुताशंी भरून काढतात आजण सवांत अजधक संख्या अजखल भारतात आहे 
ती येणेप्रमाणे ५·७ टके् (प.ु) व ७·८५ टके् (जस्त्रया); महाराष्ट्र, २·० टके् (पु.) व १·४ टके् (जस्त्रया); आजण 
य.ू के. २·९५ टके् फक्त जस्त्रयाच आहेत कारण घरकामाचे नोकर म्हणून पुरुर्षाचंी संख्या उपेक्षणीय आहे. 
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दुसरे जवजवध प्रकारचे व्यवसाय “इतर” ह्या सदराखाली घातले आहेत. त्याचें स्पष्टीकरण 
करण्याची आवश्यकता नाही. तुलना करणेही चुकीचे ठरेल कारण गटवारी जभन्न आहे. 

 
अशा तऱ्हेने वरील तक्त्यानुसार पुरुर्षस्त्री श्रजमकाचें सववसामान्य वगीकरण करून त्याचंी तुलना 

करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ह्या नंतर अशीच तुलना, परंतु प्रस्तुत पहाणीतील जस्त्रयाचें जे व्यवसाय आहेत 
त्याचं्या अनुर्षंगाने केली आहे. स्त्रीश्रजमकाचें संपूणव आकडे देऊन त्या त्या व्यवसायात पुरुर्ष श्रजमकाशंी 
स्त्रीश्रजमकाचंी टके्वारी जदली आहे. तसेच प्रत्येक व्यवसायातं जस्त्रयाचंी टके्वारी जकती आहे तेही नमूद केले 
आहे. पजरचाजरका व टेजलफोन चालक ह्या व्यवसायातं मुख्यत्व ेजस्त्रयाचंाच भरणा इतर देशातं जदसून येतो. 
महाराष्ट्रातही तीच पजरस्स्िती आहे व प्रस्तुत पहाणीतही तेच आढळून आले पण अजखल भारतात तशीच 
वस्तुस्स्िती सापडत नाही. तक्ता ३७ वरून हे जदसून येईल. 

 
पुढील तक्त्यातील माजहती खरोखरच अपूणव आहे. उपलब्ध असलेल्या सवव माजहतीचा संपूणव 

उपयोग करून पहाणीच्या अनुर्षंगाने हा तक्ता तयार केला. ज्या व्यवसायात शारीजरक बलाची [प्रा. आर.् एल.् 
व  आय्. एच्. जसम्पसनस् ह्यानंी “बौजद्धक” व “शारीजरक” ह्यातं पुढील भेद केला आहे: “दुसऱ्या प्रकारच्या व्यवसायात कारागीर वगैरे, 
यंत्कलाजभज्ञ, धातंूचे काम करणारे कारागीर, यंत्चालक आजण तत्सम श्रजमक, ‘सस्व्हवस’ देणारे श्रजमक, शतेीवर काम करणारे, शतेकरी व शतेीची 
व्यवस्िा पहाणारे, शतेीवरील मजूर आजण मुकादम”.–आर्. एल्. जसम्पसन ॲन्ड आय्. एच्. जसम्पसन, सोशल ऑक्युपेशन ॲन्ड जबहेस्व्हअर 
(१९६४), पा. ६९.] आवश्यकता असते ते व्यवसाय पुरुर्षच संभाळतात व एकंदरीने श्रजमकाचं्या एकतृजतयाशं 
संख्येने जस्त्रया काम करतात असे सववसामान्य जवधान करता येईल परंतु ह्याला जपान व भारत हे दोन 
अपवाद आहेत. (तक्ता ३६). 

 
तिाकजित बौजद्धक अगर पगारी व्यवसायापंैकी काही के्षते् संपूणवपणे जस्त्रयानंी काबीज केलेली 

जदसतात. उदाहरणािव, पजरचाजरका, टेजलफोन चालक; हकवा संख्येने जनम्म्या–जशक्षकपेशा–अिवा 
कारकुनी व तत्सम के्षत्, जशक्षण व त्याच्या अनुर्षंगाने असलेली खाती येिे जस्त्रयाचें प्रमाण एकचतुिांश इतके 
पडते. ह्यापढेु प्रत्येक व्यवसायाचा तपशीलवार अभ्यास केला जाईल. 

 
शासकीय सेवावगाचे दोन भाग केले आहेत: अजधकारीवगव आजण कारकून व तत्सम. भारतामध्ये 

गझेॅटेड सरकारी नोकर, पोलीस सब-इन्स्पेक्टरस्, जनमसरकारी, जवळजवळ सरकारी अजधकारी, आजण 
बँका व इतर व्यापारी आजण औद्योजगक संस्िातंील त्याच दजाचे अजधकारी हे सवव पजहल्या जवभागात येतात. 
काही सरकारी नोकऱ्यामंध्ये जे आधी लागलेले ते वर चढत जातात परंतु जवजशष्ट मयादेपयंतच. 
उदाहरणािव, राज्य सरकारच्या नोकरीमध्ये ‘अजसस्टंट’ म्हणून सुरुवात केल्यास तो ‘डेप्युटी-
सेिेटरी’पयंत जाऊ शकतो पण सेिेटरी होऊ शकत नाही. ही जागा आय्. ए. एस्. ही परीक्षा ज्यानंी जदली 
आहे त्यानंा गुणानुिमे जदली जाते. 
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य.ूएस्.ए. मध्ये अकरा लक्ष अठे्ठचाळीस हजार जस्त्रया ‘अजधकारी’ ह्या सदराखाली येतात. तर य.ू 
एस्. एस्. आर्. मध्ये हे प्रमाण २० टके् हकवा दुसऱ्या शब्दातं १०० पुरुर्ष अजधकारी असल्यास २५ अजधकारी 
जस्त्रया आहेत; स्वीडनमध्ये व्यवसायाच्या १० टके् व परुुर्षाचं्या ११ टके् आहेत; जपानमध्ये हेच प्रमाण 
अनुिमे ५·७ टके् व ३·९५ टके्. भारताच्या खानेसुमारीप्रमाणे अजखल भारतात १·९३ टके् व १·९७ टके्, 
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आजण महाराष्ट्रात २·५ टके् व २·६ टके् आहे. प्रस्तुत नमुन्यानुसार संख्येने ४४ आजण प्रमाणातः २·०७ व २·७ 
अशा स्त्री अजधकाऱ्याचंी माजहती जमळाली. 

 
वरील प्रकारची तुलना केल्यावर अजधकारी वगातील जस्त्रयाचंी संख्या तसेच कारकुनी करणाऱ्या 

जस्त्रयाचंी सखं्या भारतात सवांत भारतात सवांत कमी आहे. महाराष्ट्राजवर्षयी जलहावयाचे तर कारकुनी 
व्यवसायात त्याचें प्रमाण एकपंचमाशं आहे. 

 
समाजवादी देशातं जबाबदारीच्या जागावंर जस्त्रयाचंी संख्या बरीच आहे. त्यावरून जस्त्रयाचंी 

कतृवत्वशक्ती जदसून येते. य.ू के., जपान व भारत ह्या लोकशाही देशातं वरच्या हुद्यावंर काम करणाऱ्या 
जस्त्रयाचंी संख्या कमी आहे. ह्या दोन गटातंल्या देशाचं्या समाजरचनेत मूलतः फरक असल्यामुळे अशी 
वस्तुस्स्िती जनमाण होते, हे कारण पुढे करण्याचा उघड मोह सहज कोणालाही होईल. समाजवादी देशातं 
स्त्रीपुरुर्ष भेद व्यवहारातही जदसत नाही उलट जस्त्रयानंा अजधक संधी असते. उलटपक्षी दुसऱ्या गटातल्या 
देशातंील जस्त्रयानंा पुढे येण्यास जवरोध आहे आजण त्या स्वतः अगर पुरुर्षवगवसुद्धा त्यानंा पुढे येऊ देत नाही, 
ह्या जवधानात िोडेफार सत्य आहे. हे सत्य मान्य करूनही लेजखकेला त्याचे स्पष्टीकरण जनराळ्या रीतीने 
देता येईल. उच्च दजाचे शासकीय काम आजण उद्योगधंद्यात यश संपादन करण्यास तसेच संशोधन कायास 
अगर शास्त्रज्ञ म्हणून काम करण्यास स्वतःला जवळजवळ सववस्वी वाहून घ्याव े लागते. जशवाय अनेक 
ओळखीपाळखी, दु्रतगतीने जनणवय घेण्याचे सामर्थ्यव तसेच जवस्तृत व जवजवध प्रकारच्या माजहतीची पण 
आवश्यकता असते. स्त्रीला जनसगाने आजण रूढीने घराला बाधूंन टाकले असल्यामुळे स्वाभाजवकपणे जतचे 
लक्ष घर आजण बाहेरील काम ह्यातं जवभागले जाते. म्हणनू ती उच्च दजाची कामे बहुसंख्येने पार पाडू शकत 
नाही! 

 
शासकीय जवभागातील दुसऱ्या पोटगटामध्ये य.ू एस्. ए.त मुख्यत्व ेजस्त्रयाच आढळतात. व्यवसायात 

जस्त्रयाचें प्रमाण ८४ टके् व पुरुर्षाशंी त्याच व्यवसायात जस्त्रयाचें प्रमाण ५२५ टके्, य.ू एस्. एस्. आर्. मध्ये 
अनुिमे २० व २५ टके्–“अजधकारी” वगाइतकेच–, य.ू के.त २८·५ टके् आजण ४० टके्; स्वीडनमध्ये १२·५ 
टके् व ७५ टके्; जपान ३३ टके् आजण ५० टके्; भारतात ३·३७ टके् व ३·४९ टके्; महाराष्ट्रात २२ टके् आजण 
२८ टके्; आजण नमुन्यामध्ये ५·६ टके् व ६ टके् असे हे कारकुनी व तत्सम स्त्रीश्रजमकाचें प्रमाण पडते. 
खानेसुमारीचे आकडे आजण येिे घेतलेल्या नमुन्याचे आकडे ह्यातं फरक आहे असे जदसते. खानेसुमारीच्या 
आकड्याचंी टके्वारी बरीच आहे ह्याचे कारण त्यानंी ग्रामीण कचेऱ्यातंील श्रजमकानंासुद्धा समाजवष्ट केले 
असाव.े जशवाय एकूण स्त्रीश्रजमकाचें प्रमाण सवांत अजधक महाराष्ट्रातच आहे! (तक्ता ३५ पहा.) 

 
जस्त्रया ह्या उत्तम जशजक्षका, जवशरे्षतः पूवव-प्रािजमक व प्रािजमक के्षत्ात, असे गृहीत धरले जाते. 

जस्त्रयामंध्ये मातृत्वाची सहजप्रवृती असल्यामुळे बालकानंा त्या मादववतेने व कायवक्षमतेने हाताळू शकतात. 
म्हणूनच की काय य.ू एस्. ए. मध्ये ८६ टके्, यू.के. मध्ये ८० टके् व महाराष्ट्रात ६७ टके् प्रािजमक जशजक्षका 
आहेत. नमुन्यासबंंधी ह्या पातळीवरील स्त्रीजशक्षकाचंी टके्वारी देता येत नाही. कारण जी जशक्षकाचंी माजहती 
जमळाली त्यात प्रािजमक, दुय्यम व उच्च जशक्षक अशी वगववारी न करता जतहींचे जमळून एकजत्त आकडे 
जमळाले आहेत. 

 
प्रािजमक स्त्रीजशक्षकाबंद्दल वर जे गृहीत धरले आहे ते वास्तव पजरस्स्ितीत ही पाहणी करताना 

जततकेसे प्रत्ययास आले नाही. स्वतः लेजखकेस आजण माजहती गोळा करणाऱ्या जस्त्रयानंाही असे जदसून आले 
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की फार मोठ्या संख्येच्या मुलाचं्या वगांवर एक तरुण जशजक्षका असते. साधारणपणे वयाच्या १७ व्या वर्षी 
शालान्त परीक्षा देऊन प्रािजमक जशजक्षकेचा एका वर्षांचा अभ्यासिम पुरा केल्यावर जतची जशजक्षका म्हणून 
नेमणूक होते. इतक्या पूवववयात जतच्यातील मातृत्वाची सहजप्रवृत्ती जागृत झालेली नसते. त्यात ह्या 
परकीय वातावरणाची भर. जशवाय शाळेचे वातावरण जततकेसे अनुकूल नसते. शाळेत पुरेसा उजेड व हवा 
नसते. मुले लहान व पुष्ट्कळ, त्यामुळे त्यानंा गप्प करण्यास कठीण. सवांत ताण म्हणजे अभ्यासिम जवजवध 
व खच्चनू भरलेला. सोलापुरास जेव्हा लेजखकेने एका प्रािजमक शाळेस भेट जदली तेव्हा तेिे जशजक्षकासंाठी 
अगर जवद्यार्थ्यांसाठी संडास मुत्ीची काहीच व्यवस्िा नव्हती! अशा पजरस्स्ितीत स्त्रीमधील सुप्त मातृत्वाची 
भावना उदय पावणे कठीण व जागतृ झाल्यास जटकणेही कठीण. योग्य शालागृहे, पुरेसे जशक्षक आजण 
समतोल अभ्यासिम ह्याचंी व्यवस्िा तातडीने स्िाजनक अजधकाऱ्यानंी करावयास पाजहजे. 

 
दुय्यम जशक्षकाचं्या बाबतीत प्रािजमक स्त्रीजशक्षकाचं्यापेक्षा एकूण दुय्यम स्त्रीजशजक्षकाचंी टके्वारी 

बरीच कमी आहे–य.ू एस्. ए. ४७ टके्, भारत २२·६ टके् आजण महाराष्ट्र ३१·३५ टके्. असे जदसते की फक्त 
एकतृजतयाशंच स्त्रीजशजक्षका आहेत. एका स्त्रीजनरीक्षणाजधकारी–इन्स्पेक्रेस–बरोबर स्त्रीजशजक्षकाचं्या 
कायवक्षमतेचा मुद्दा चर्थचत असताना त्या म्हणाल्या, “स्त्रीजशजक्षका ह्या पुरुर्षजशक्षकापेंक्षा अजधक प्रामाजणकपणे 
काम करतात. जशक्षक हे अजलकडेस जशकवण्याचं्या मागे असतात. जशकवण्याचें उत्पन्न हे त्याचं्या पगारापेक्षा 
अजधक असते. त्यामुळे शाळेतील कामाजवर्षयी जततकेसे ते दक्ष नसतात. स्त्रीजशजक्षकेला जशकवणी पत्करणे 
जमत नाही कारण जतला गृहकृत्ये करावयाची असतात.” िोडक्यात सागंावयाचे म्हणजे आदशव जशक्षक–
स्त्री वा पुरुर्ष–ही गतकाळातील घटना आहे. जशक्षकाच्या पेशाला आज व्यापारी स्वरूप आले आहे. 

 
कोणत्याही जवर्षयाचा उच्च जशक्षक होण्याकजरता खास पात्ता लागत असते. ते के्षत् अजूनही 

मुख्यतः पुरुर्षाचं्याच हातात आहे. य.ू एस्. एस्. आर्. मध्ये ३७·११ टके्, भारतात १४·२२ टके् आजण 
महाराष्ट्रात २२·३६ टके् जस्त्रया प्राध्याजपका आहेत. प्राध्यापकानंा आपल्या जवर्षयाचे अद्यावत ज्ञान तर हवचे 
असते परंतु त्यानंी आपल्या जवर्षयात काही नवीन मौजलक भर टाकावी अशी अपेक्षा असते. त्याचंा पेशा हा 
पूणव अिाने जीवनपेशा बनतो. स्त्रीला जेव्हा मातृत्वाची जबाबदारी उचलावी लागते तेव्हा मेजडजसनसारख्या 
जवर्षयात व इतरही जवर्षयातं जतला अद्यावत रहाणे कठीण जाते. जशवाय ह्या जागा घेण्याइतपत फारच 
िोड्या जस्त्रयाचंी शकै्षजणक पात्ता आढळून येते. ह्या मुद्याचा जवचार आपण शकै्षजणक बाजूचा उहापोह 
करताना आगाऊच केला आहे. 

 
मागल्याच प्रकरणात ह्या देशात डॉक्टरवगाची फार आजण तातडीची आवश्यकता आहे हे लक्षात 

आले. अजखल भारतात १९६१ साली डॉक्टराचंी संख्या फक्त ७७,१०,५२० येवढीच होती. त्यात स्त्रीडॉक्टर 
१३,२९४ आहेत. महाराष्ट्रात १०,२९९ डॉक्टर असून २,००० स्त्री डॉक्टर आहेत. त्याचंी टके्वारी २० येते 
तर य.ू एस्. एस्. आर्. मध्ये ४२·५३, य.ू के.त २५ टके् हा व्यवसाय जस्त्रयाचं्या हातात आहे. हा एक श्रेष्ठ 
व्यवसाय आहे. मात् जो त्या वृत्तीने करील त्याच्याच बाबतीत. दुदैवाने काही डॉक्टर गडगंज संपत्ती 
जमळजवण्याचे साधन म्हणून ह्या व्यवसायाकडे वळतात! 

 
पजरचाजरकेचा आजण दूरध्वजनचालकाचा व्यवसाय सववस्वी जस्त्रयाचं्याच हातात आहे. तरीसुद्धा य.ू 

एस्. ए. व य.ू के. मध्ये २ टके्, आजण स्वीडन, भारत व महाराष्ट्रात ४ टके् पुरुर्ष पजरचारक आहेत. 
पजरचारक म्हणून पुरुर्षाचंी का आजण कोणाला जरुरी लागते? हा प्रश्न महाराष्ट्र नजसंग कौस्न्सलच्या मुख्य 
अजधकाऱ्यानंा जवचाजरला असता त्यानंी उत्तर जदले की काही पुरुर्ष रोग्याचंा, पुरुर्ष पजरचारकाकंडूनच सेवा 
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करून घेण्याचा आग्रह असतो हे िोडे पजरचारक आढळतात. ह्यापेक्षाही अनेकानंा ह्या व्यवसायात 
जशरण्याची इच्छा असते परंतु फार िोड्याच वॉडांत त्याचंा उपयोग असतो, असेही सागंण्यात आले. 

 
“टेजलफोनच्या ग्राहकानंा टोजलफोनवर बाईचा मृदु, गोड आवाज ऐकावयास आवडतो”, 

दूरध्वजनचालक म्हणून जस्त्रयाचंीच जनवड करण्याचे हे कारण एका टेजलफोन एक्सचेंजच्या सुपहरटेंडन्टनी 
साजंगतले, “परंतु जेव्हा त्या तत्परतेने काम करीत नाहीत तेव्हा ग्राहक त्यानंा अपशब्द वापरतात, ते 
आम्हाला आवडत नाही. पण त्या वरचेवर गैरहजर रहातात आजण काहीवळे आगाऊ कळजवल्याजशवाय! 
हीच एक स्त्रीचालकाचंी लंगडी बाजू आहे. मग जरूर ती व्यवस्िा करून काम चालू ठेवणे आम्हाला जड 
जाते!” मॉजनटरस् म्हणून हकवा काही सबटेजलफोन एक्स्चेंजच्या जठकाणी िोड्याच चालकाचंी जरुरी 
असते आजण जेिे “जस्त्रयानंा धोका असतो” तेिे पुरुर्षानंा ठेवण्यात येते, अशीही माजहती त्या सुपहरटेडन्टनी 
पुरजवली. इस्त्राएलमध्ये सवव चालक जस्त्रयाच आहेत. 

 
आणखी एक जस्त्रयाचंा खास व्यवसाय म्हणजे गं्रिपालाचा. सरकार वाचनालये व गं्रिसंग्रहालये 

उघडण्यास व चालजवण्यास अनुदान देऊन उते्तजन देत आहे. शकै्षजणक संस्िेची ती एक आवश्यक बाजू 
असल्यामुळे आजकाल गं्रिपालशास्त्र जनमाण झाले असून ते जवकजसत होत आहे. हे काम तत्परतेने आजण 
हुशारीने कराव ेलागते. लेजखकेचा स्वतःचा अनुभव फार चागंला आहे. परंतु एका सुप्रजसद्ध प्राध्यापकाचं्या 
मते, “जस्त्रया आल्यापासून सगळी अव्यवस्िा झाली आहे”, एका जवद्यापीठाच्या मुख्य गं्रिपालाने आणखी 
एक अडचण पुढे माडंली: “जस्त्रया उशीरा िाबंावयास अगर लौकर येण्यास नाखूर्ष असतात. सवांनाच 
जदवसाचे काम देणे शक्य नाही आजण ह्या कामावर जर सववच जस्त्रया असल्या तर आम्हाला व्यवस्िा करणे 
कठीण जाते.” ही प्रत्यक्ष वस्तुस्स्िती होती. गं्रिालये सकाळी ८॥-९ पासून रात्ौ ९-१० वाजेपयंत उघडी 
असावी असे अपेजक्षले जाते. य.ू के. मध्ये ३२५० जस्त्रया गं्रिपालाचे काम कजरतात. ह्या पहाणीतील नमुना 
फक्त २० जणींचाच आहे. काहीही असले तरी ह्या के्षत्ात जस्त्रयानंा बराच वाव आहे. गं्रिपालाखेरीज १८ 
जणी भार्षातंरकार अगर लेजखका म्हणून शकै्षजणक संस्िातं काम करताना आढळल्या. 

 
वृत्तपत्व्यवसाय हा एक आस्िेवाईक व्यवसाय आहे. प्रचजलत घडामोडींची अद्यावत माजहती 

जमळजवणे, त्यावर समतोलपणाने टीका करणे इ. अशी एक जवशरे्ष वृत्ती ह्या व्यवसायाला लागत असते. ह्यात 
रात्ी अगर अवळेीसुद्धा काम कराव े लागते. म्हणूनच फार िोड्या जस्त्रया हा व्यवसाय पत्करतात. दहा 
जस्त्रयाचं्याकडून माजहती गोळा केली त्यापंैकी नऊजणी जस्त्रयाचं्या माजसकाचे काम पहातात. फक्त एकच स्त्री 
दैजनक वतवमानपत्ाच्या संपादकवगात काम करीत आहे. त्या वगाचे सववसामान्य काम तर त्या बाईनंा 
उचलावचे लागते पण रजववारच्या पत्ात जस्त्रयासंाठी असलेल्या खास जवर्षयावर लेख जलहावा लागतो. य.ू 
एस्. एस्. आर्. मध्ये ४,०६० व य.ू के. मध्ये १,६५० जस्त्रया वृत्तपत्व्यवसाय चालवीत आहेत. भारतीय 
जस्त्रयानंी मनात आणले तर हेही के्षत् त्यानंा अजधक प्रमाणात काबीज करता येईल. 

 
समाजसेवा हा शब्दप्रयोग फार संजदग्ध आहे. समाजसेवा करता यावी म्हणून ह्या शतकाच्या 

सुरुवातीस जवजवध हेतुसाध्यासाठी जातीय आजण जातीय नसलेल्या अशा अनेक संस्िा स्िापन झाल्या. 
त्यातंल्या हहगणे स्त्रीसंस्िा व श्रद्धानंद अनाि मजहलाश्रमासारख्या संस्िा अनाि, गरजू जस्त्रयाचं्यासाठी 
खरोखरीच फार महत्त्वाचे कायव करीत आहेत. जर अशा संस्िानंा आजीव जनःस्वािीपणाने समाजसेवलेा 
वाहून घेतलेले स्त्रीपुरुर्ष लाभले नसते तर त्या संस्िाकंडून सध्या चालू आहे तसे उपयुक्त कायव झाले नसते. 
ज्यानंा समाजकायाची आवड आहे व त्याकजरता खचवण्यास फुरसद व साधने आहेत अशाही जस्त्रया ह्या 
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संस्िा चालवीत आहेत. अिातच काही अपवादात्मक भजगनी केवळ नावासाठी संस्िाचं्या कायववाहक 
होतात ही गोष्ट जनराळी. ‘तुझं आहे तुजपाशी’ ह्या सुप्रजसद्ध नाटकात लेखक श्री. प.ु ल. देशपाडें ह्यानंी 
‘अजतजवशाल मजहला’ म्हणून अशा जस्त्रयाचंी चागंलीच टर उडजवली आहे हे मराठी वाचकानंा सागंण्याची 
जरुरी नाही. पण सववच समाजसेजवका ‘एका माळेचे मणी’ नसतात. काहीही असो, प्रस्तुत जठकाणी 
आपल्याला पगारी समाजसेजवकाचंाच जवचार करावयाचा आहे. कुटंुबजनयोजन, समाजकल्याण वगैरे के्षत्ातं 
त्याचंा तो व्यवसाय बनतो. अशा दहा जणींची माजहती जमळाली आहे. जस्त्रयाचं्या संस्िा आजण समाजकायव 
ह्याचंा स्वतंत्पणे पुढील प्रकरणात जवचार केला आहे. 

 
सात जस्त्रयानंी आपल्याला धंद्याचंी आवड आहे असे साजंगतले. इतकेच नव्हे, तर प्रत्यक्ष त्या 

जनरजनराळ्या धंद्यातं गंुतल्या आहेत ही फार अजभमानाची गोष्ट आहे. दोघी जणी स्वतःचे दुकान चालजवतात, 
एक जमठाईचे व दुसरे स्टोअर. दुसऱ्या दोघी जणींनी आपल्या गत पतींचा धंदा पुढे चालजवला आहे. जशवाय 
दोन जस्त्रया स्टोअरस्च्या भाजगदार असून ते स्टोअर चालवीत असतात. एकजण जवमा एजन्ट आहे. जेव्हा 
लाइफ इन्शुअरन्स् कॉपोरेशनच्या कचेऱ्यानंा भेट जदली तेव्हा असे एजन्टाचे काम बऱ्याच जस्त्रया करतात असे 
आढळून आले. परंतु त्याचंा पजरचय करून घेऊन माजहती जमळजवणे शक्य झाले नाही. ज्या तिाकजित 
एजन्टची प्रश्नपजत्का भरून जमळाली त्या हे काम नाममात् करतात. ग्राहक जमळजवण्याची जबाबदारी त्याचें 
यजमानच उचलतात. तिाजप ज्या जस्त्रयानंा ही लकब आहे, ओळखी करून घेता येतात आजण पुरेशी 
जचकाटी आहे त्यानंी हा व्यवसाय उचलावा. परदेशातील स्त्रीएजंटाचें आकडे व माजहती उपलब्ध झाली 
नाही. 

 
इंजजजनअहरग व टेक्नॉलॉजी ही दोन के्षते् एकत् घेता येतील. सात स्त्रीइजंजजनअरस् व एक 

स्त्रीटेक्नॉलॉजजस्ट ह्याचंी गाठ घेता आली. ह्या सात जणींपैकी जतघी जणी नोकरीच्या शोधात आहेत. त्या 
नुकत्याच इंजजजनअहरगच्या परीके्षतून उत्तीणव झाल्या आहेत. माजहती गोळा करताना त्याचंा पजरचय झाला व 
खास उदाहरणे म्हणून ती समाजवष्ट केली आहेत. बेकारीच्या समस्येचा जवचार मागल्या प्रकरणात केला 
आहे. तसे पाजहले तर इंजजजनअहरग व टेक्नॉलॉजी ही के्षते् जस्त्रयानंा नवीनच आहेत. भारताने जेव्हा 
पंचवार्थर्षक योजना हाती घेतल्या व त्याचबरोबर औद्योगीकरणाचा वाढता जवकास होऊ लागला तेव्हा ही 
के्षते् व त्याचें जशक्षण देणाऱ्या खास संस्िा उदयास आल्या. इंजडयन इस्न्स्टटू्यटस् ऑफ् टेक्नॉलॉजी 
स्िापना झाल्या. कें द्र सरकार ह्या प्रत्येक जवद्यार्थ्यामागे बराच खचव करीत आहे. हा जशक्षणिम घेण्याचा 
जवचार मुली करावयास लागतील अशी अपेक्षा नव्हती. तूतव पुरेशा जवद्यार्थिनी आल्यामुळे त्याचं्याकजरता पवई 
येिे मुलापं्रमाणेच एक वगेळे वसजतगृह बाधंण्यात आले आहे. ह्या व्यवसायात बरेच पजरश्रम घ्याव ेलागतात 
आजण बाहेर हहडून जफरूनही काम कराव ेलागते. असे काम करण्याची ज्या मुलींची तयारी असेल आजण 
जशक्षण पुरे झाल्यावर त्या व्यवसायात पडण्याची ज्याचंी इच्छा असेल त्याच मुलींना अशा संस्िातं प्रवशे 
देण्यात यावा. राष्ट्रीय जवकासासाठी जे राष्ट्र तुटीच्या अंदाजपत्कावर आजण परराष्ट्रीय आर्थिक मदतीवर 
अवलंबून आहे त्या देशाला जनष्ट्कारण खचव करावयास लावणे योग्य नाही. ज्याप्रमाणे वैद्यकीय शाखेची 
पदवी घेतल्यावर काही वर्षे पदवीधरानंा सक्तीने नोकरी करावी लागते त्याप्रमाणे ह्या ताजंत्क शाखेच्या 
पदवीधरावंरही तशी सक्ती असावी. जशवाय ह्या खास जशक्षण घेतलेल्या पदवीधराचंा पाच वर्षांपयंत कसा 
जीवनिम असतो ह्याची अधूनमधून पहाणी करण्यात यावी. डॉ. हच. द्वा. देशमुख ह्यानंी आय्. आय्. टी. 
च्या १९६६ साली झालेल्या पदवीदानप्रसंगी आपल्या भार्षणात ह्या मुद्यावर जोर जदला होता. 
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वर उल्लजेखलेल्या खास जशक्षणिमात जस्त्रयानंा समान संधी देण्यात यावी–भारतात ती जदली जात 
आहे–ह्या मुद्याची चचा मागील प्रकरणात, “दी पोटेंजशअल ऑफ् वुमन” ह्या जवर्षयावर कॅजलफोर्थनया 
जवद्यापीठापुढे झालेल्या चचेच्या अनुर्षंगाने केली आहे. त्याचा साराशं पुढीलप्रमाणे: ‘जेिे गुणोत्कर्षव आढळून 
येईल त्याला मान्यता जदलीच पाजहजे, मग ते गुण कुणामध्येही का जदसेनात!’ हे जवधान कोणत्याही 
सत्यपे्रमी व्यक्तीला नाकाजरता येणार नाही. इतकेच की आपल्या बुजद्धमते्तमुळे प्राप्त करून घेतलेली जवद्या 
सािवकी लावावी. 

 
य.ू एस्. एस्. आर्. मध्ये ५००० आर्थकटेक्ट जस्त्रया आहेत; भारतीय स्त्री ह्या के्षत्ाचा नुकताच उंबरठा 

ओलाडंीत आहे. ज्या चार आर्थकटेक्टस्ची भेट घेतली त्या फार उत्साही जदसून आल्या. त्यापंकैी एकजण 
म्हणाल्या की, “मी स्वतः बाधंकामावर देखरेख करीत असते.” काँरॅक्टरस् जसमेंट वगैरेचे जमश्रण बरोबर 
करीत नाहीत तेव्हा स्वतः लक्ष घालणे अवश्य असते.” दुसऱ्या म्हणाल्या, “ही शाखा जस्त्रयानंा उपयुक्त 
आहे. प्लाहनगचे काम त्या आपल्या सवडीनुसार करू शकतात.” 

 
य.ू के. मध्ये ७९७ जस्त्रया कायदेजनष्ट्णात आहेत. मंुबईत ९,६२९ पुरुर्ष तर ३१२ जस्त्रया कायद्याच्या 

पदवीधर आहेत. ह्यापंैकी सहा जणींची गाठ घेतली. दोघी वजकलीचा धंदा करतात तर चौघी तत्सम 
नोकरीमध्ये आहेत. ह्या सहा जणी व्यजतजरक्त दुसऱ्या एक न्यायाजधशाच्या पदावर असून एकजण मजॅजस्रेट 
आहेत. पण ह्या उभयता शासकीय अजधकारी असल्यामुळे त्या जवभागात त्यानंा जमा केल्या आहेत. 
कायद्याच्या धंद्यात पडावयाचे असेल तर ती व्यक्ती कणखर स्वभावाची असली पाजहजे. जशवाय कायद्याचे 
सखोल ज्ञान लागते. हा धंदा चालजवताना जनगरगट्ट लोकाशंी गाठ पडते आजण बराचसा व्यवहार 
आतबट्ट्ट्याचा असतो. वजकलीचा धंदा करणाऱ्या चौघी जणीपैकी एकजण फार उत्साही आहेत. पजतपत्नी 
उभयता हायकोटात वजकली चालवीत असतात. दुसऱ्या दोघी बरेच वर्षे ह्या व्यवसायात पडल्या 
असल्यामुळे त्याचं्यात िोडी पुरुर्षीपणाची झाक आढळून आली. ह्यावरून असे उघड जदसून येते की 
जीवनामध्ये आपण जो व्यवसाय करतो त्याचा पजरणाम आपल्यावर होत असतो. 

 
चार जसनेनटींचीही माजहती जमळजवली. नटी जकतीही लोकजप्रय असल्या तरी त्या व्यवसायाकडे 

समाजाची दृष्टी साशकंतेनेच पहात असते. प्रत्यक्ष भेटीने ह्या लोकमताला पुष्टीच जमळाली. 
 
आपल्याकडे जकती गवई अगर कलाकार आहेत ह्याची आकडेवारी उपलब्ध नाही. म्हणून ती देता 

येत नाही. इतर देशातं अनेक जस्त्रया ह्या व्यवसायात आढळतात. जपानमध्ये तर २१,२०० जस्त्रया कलाकार 
आहेत. तो देश कलाजप्रय आहे हे सववश्रुत आहे. जाजहरात करणे हीसुद्धा कलाच समजली जाते. य.ू एस्. 
मध्ये ७,२८० जस्त्रया ह्या व्यवसायात पडल्या आहेत कारण त्यापासून दरमहा प्राप्तीही बरीच असते. भारतीय 
भजगनीपण पुढे येत आहेत परंतु नमुना म्हणून एकाही स्त्रीची गाठ घेता आली नाही. 

 
आतापयंत जस्त्रया जे जनरजनराळे व्यवसाय करीत आहेत त्याचंा जवचार केला. ह्यानंतर वगीकरण न 

करता आलेल्या नमुन्यातील “इतर” ह्या सदराखाली जदलेल्या व्यवसायाकंडे लक्ष देऊ या. ह्यामध्ये लाइफ 
इन्शुअरन्स कॉपोरेशनमध्ये व जरझवव बँकेत ‘पंच ऑपरेटरस्’ म्हणून काम करीत असलेल्या व ज्यानंा फक्त 
नोटा मोजावयाच्या व तपासावयाच्या असतात अशा ३३ जस्त्रया समाजवष्ट करण्यात आल्या आहेत. हे काम 
केवळ याजंत्क असते व जस्त्रयाचंी बोटे अजधक कुशलतेने काम सुरू शकतात म्हणून त्यानंा अजधक प्रमाणात 
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पसंत केले जाते. ज्याअिी पंजचग आजण कॉम्पुटरस् ह्या नव्या शोधाचंा वाढता वापर केला जाईल त्याअिी 
ह्या व्यवसायात जस्त्रयानंा अजधक वाव जमळेल असे वाटते. 

 
“इतर” ह्या सदरात मे ॲन्ड बेकर व ग्लॅक्सो लॅबोरेटरीज् ह्या दोन कंपन्यातूंन ‘पॅकसव’ म्हणून काम 

करीत असलेल्या चौदा जस्त्रया घातल्या आहेत. त्यानंा फॅक्टरीच्या वळेापं्रमाणे काम कराव ेलागते. फॅक्टरी 
कायद्यानुसार पगारी बाळंतपणाची रजा वगैरे ज्या सवलती जस्त्रयानंा असतात त्या ह्यानंाही जमळतात. 
त्याचबरोबर काही तोटेही आहेत. कामाची वळे बहुधा सकाळी आठाला सुरू होते. आजण आठवड्यात 
कामाचे तासही अजधक असतात. त्याचप्रमाणे जस्त्रयानंा बाळंतपणाची पगारी रजा द्यावी लागते, म्हणजे 
जततके कंपनीचे नुकसान म्हणून लग्नानंतर कामावरून काढून टाकण्याचाही प्रयत्न करण्यात आला होता. 
परंतु जस्त्रयानंी जवरोध केला. एक चाचणी खटला भरण्यात आला व हा खटला वजरष्ठ नायायालयापयंत 
लढजवण्यात आला. न्यायालयाने जस्त्रयाचं्या बाजूने जनकाल जदला. [बॉम्बे लेबर युजनयन जवरुद्ध इंटरनॅशनल फँ्रचाइझ् 
(प्रायव्हेट) जल., ए. आय्. आऱ्. १९६६ एस्. सी. ९४२ पहा.] हे जवशरे्ष म्हणून येिे नमूद करावसेे वाटते. 

 
हहदुस्िान जलव्हर ह्या गृहोपयोगी वस्तू तयार करणाऱ्या कंपनीमधून चौदा जस्त्रयाचंी माजहती 

जमळाली. त्या बाजार-सशंोधक, माल-प्रचारक म्हणून काम करतात. त्या जस्त्रयाचंी कोणतीच तिार नाही. 
 
उरलेल्यापंैकी पंधरा जणी तारायंत्ावरून ‘टेजलग्राजफस्टस्’ म्हणून काम करीत असतात व दहा 

जणी रेल्वतूेन जाणाऱ्या पत्ाचें वगीकरण करीत असतात. तारायंत्ाचे काम करणाऱ्या जस्त्रयानंी आपले काम 
याजंत्क म्हणून कंटाळवाणे असते अशी तिार केली. ह्या पंधरा जणींची नोकरी बरेच वर्षांची झाली असून 
केवळ कुटंुबाला पैशाची मदत व्हावी म्हणून त्यानंी आपली नोकरी पुढे चालजवली आहे. ‘रेल्व े मेल 
सॉटवरच्या’ कामाबद्दल तेिील अजधकाऱं्यानी साजंगतले की सायंकाळी सहा ते दुसऱ्या जदवशी सहा वाजेपयंत 
आठवड्यातून चार रात्ी काम कराव े लागते परंतु त्यानंा मध्ये ३६ तासाचंी सुटी जमळते. असे हे काम 
जस्त्रयानंा गैरसोईचे आहे असे लेजखकेला वाटते. ह्या लेजखकेच्या जनष्ट्कर्षाला त्या अजधकाऱ्यानंी पाहठबा 
जदला. परंतु वस्तुस्स्िती अशी आहे की जस्त्रया वाढत्या संख्येने ह्या नोकरीसाठी अजव करतात आजण शालान्त 
परीके्षत त्यानंा अजधक गुण जमळत असल्यामुळे त्या घेतल्या जातात. जशवाय जस्त्रया अजधक मन लावनू काम 
करतात असेही त्या अजधकाऱ्यानंी साजंगतले. काही मुलींनी तर ‘आगगाडीच्या टपालाच्या डब्यातून पत्ाचें 
वगीकरण करण्याचे काम द्या’ अशी अजधकारीवगाकडे मागणी केली पण ती नाकारण्यात आली, आजण ते 
बरोबरच आहे! पोस्टात काम करणाऱ्यानंा मोफत वैद्यकीय मदत जमळते. ह्या सवलतीचा काहीजण 
दुरुपयोगही करतात असेही सागंण्यात आले. ह्यावरून काही स्त्रीडॉक्टरानंी सुचजवल्याप्रमाणे भारताच्या 
सद्यःपजरस्स्ितीत वैद्यकीय व्यवसायाचे समाजीकरण करणे जहतकारक होणार नाही असे लेजखकेला वाटते. 

 
ह्या पहाणीमध्ये घेतलेल्या नमुन्यासजहत भारतातील व्यवसायी स्त्रीपुरुर्षाचंी तुलना इतर देशातंील–

काही जवकजसत तर इतर जवकासाच्या मागावरील–तत्सम स्त्रीपुरुर्षाबंरोबर केल्यानंतर आपण सध्या 
कोणत्या पजरस्स्ितीत आहोत ह्याचे िोडक्यात जदग्दशवन होते. सववसामान्य जवधान करावयाचे तर व्यवसाय 
पसंतीची जदशा कुणीकडे झुकते ह्यात देशादेशात फारसा फरक आढळत नाही. ह्यानंतर प्रस्तुत नमुन्यातील 
श्रजमक जस्त्रयाचंा अजधक सखोल जवचार करू या. त्याचं्या कामाच्या पजरस्स्ितीची पुरी माजहती जमळावी म्हणून 
प्रश्नप्रजत्केत अनेक प्रश्न जवचारण्यात आले होते. त्या माजहतीची चचा करण्यापूवी एक महत्त्वाचा मुद्दा 
प्रसंगोपात उपस्स्ित होतो त्याची चचा करणे अवश्य आहे. आजवर मध्यमवगातील स्त्री गृहकृत्यात मग्न 
राहून आपल्या संसारात रममाण होत असे ती घराबाहेर पडून द्रव्याजवन का करू लागली? त्यामागे कोणते 
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हेतू असाव?े का केवळ द्रव्याजवन करण्याच्या सुलभ संधी उपलब्ध होत आहेत म्हणून? आधुजनक काळात 
पैसे जमळजवण्याचे मागव जवळजवळ समान पातळीवर जस्त्रयानंा मोकळे झाले आहेत ही गोष्ट नाकारता येणार 
नाही. व्यवसायात गंुतवनू घेणे हे त्यानंा सहजसुलभ झाले असेल, तरीसुद्धा गृजहणीचा तुलनात्मकरीत्या 
सुखावह जीवनिम सोडून जतने पुरुर्षाची बरोबरी करण्यात आजण त्याचबरोबर चढाओढ, स्पधा, 
वाहतुकीच्या वगैरे अडचणी असलेल्या धकाधकीच्या जीवनात का बरे उडी घ्यावी? 

 
एफ्. इव्हॅन नी ‘एम्प्लॉइड मदर इन् अमेजरका’ ह्या जवर्षयावर एकोणीस समाजशास्त्रज्ञानंी 

काढलेल्या जनष्ट्कर्षांचे सार पुढीलप्रमाणे माडंतात: “जशक्षणामुळे रोजगारी जमळजवणे सुलभ झाले आहे. परंतु 
त्याचबरोबर साफल्याच्या पे्ररणेचा आजवष्ट्कार आजण उते्तजन ही रोजगारीत (स्त्रीला) जमळत असते.” ह्या 
अखेरीच्या जनणवयापूवी एके जठकाणी त्याच गं्रिात त्या म्हणतात: “बऱ्याचजणींनी पैसा जमळजवणे हा उदे्दश 
साजंगतला आहे. काहीजणींच्यावर अवलंजबत असे कुणी ना कुणी तरी असते. त्याचंा उदरजनवाह त्यानंा 
चालवावा लागतो.” “इतरही वैयस्क्तक कारणे आहेतच: मोकळेपणाची आजण स्वतंत् होण्याची जरुरी, 
जगाशी संबंध यावा ही इच्छा. . . . काही वळेा आपले वैफल्य कुटंुबात प्रकट होण्याचा संभव असतो, ते 
वैफल्य उद्योगधंद्यात मन गंुतजवल्यामुळे बाहेर पडत नाही अगर त्याला जनराळे वळण लागते.” [एफ्. इव्हॅन् नी, 
दी एम्प्लॉइड मदर इन् अमेरीका (१९६३), पा. १९, ३१, ३३.] 

 
वरील उताऱ्यावंरून असे जदसून येते की जवजवध हेतंूनी पे्रजरत होऊन जस्त्रया कामाला बाहेर पडतात. 

ह्या नमुन्यामध्ये अजववाजहत त्याचप्रमाणे जववाजहत जस्त्रयाही आहेत. त्या जनरजनराळ्या के्षत्ातं काम करीत 
आहेत. ज्या जस्त्रयानंी वैद्यकीय, इंजजजनअहरग, आर्थकटेक्चर सारख्या खास शाखाचें जशक्षण घेतले असेल 
त्यानंी आपल्या जशक्षणाचा उपयोग केलाच पाजहजे. अशा जस्त्रयाचें प्रमाण ४२·३ टके् पडते (तक्ता २ पहा) 
उरलेल्या ५७·७ टके् जस्त्रयानंी अिाजवन कराव ेअसे अपेजक्षले जात नाही. तिाजप पहाणीच्या वळेी तरी त्या 
व्यवसायात गंुतलेल्या आढळल्या ते का? दुसरी गोष्ट अशी की बहुसंख्य जमळजवत्या जस्त्रया (७२·२ टके्, 
तक्ता २) प्राप्तीवरील कर भरीत नव्हत्या. फक्त २७·८ टके् जस्त्रयाचें उत्पन्न प्राप्तीवरील कर 
आकारण्यातइतपत आहे. ह्याचा अिव असा की जवळजवळ तीनचतुिांश जस्त्रया कमी-मध्य उत्पन्न गटात 
समाजवष्ट होतात. हाच एक पुरेसा पुरावा आहे की गेल्या दहा वर्षांतल्या वाढत्या महागाईमुळे मध्यमवगाचे 
उत्पन्न कुटंुबपोर्षणास अपुरे पडते व त्यात स्त्रीला द्रव्याजवन करून भर घालावी लागते. त्याचबरोबर तसे 
करण्यास समाजानेही सधंी जदली आहे. 

 
ह्या प्रजतसादी जस्त्रया कुटंुबाच्या उदरजनवाहास हातभार लावतात हे जनःसंशय खरे आहे. कारण 

७८·७३ टके् जस्त्रया कुटंुबाच्या काही प्रमाणात–इतर जमळजवते कुटंुबसदस्य असल्यामुळे–आर्थिक 
आधारस्तंभ आहेत तर ९·७ टके् जस्त्रया सववस्वी कुटंुबाचा भार वहातात. जवधवा आजण घटस्फोजटता ह्यामध्ये 
येतात. फक्त ११·६७ टके् जस्त्रया स्वतःसाठीच नोकरी-व्यवसाय करीत असतात. घेतलेल्या जशक्षणाचा व 
जमळालेल्या अनुकूल संधीचा उपयोग करून घ्यावा हा जरी प्रमुख हेतू असला तरी कुटंुबाला हातभार 
लावावा हाही हेतू जदसून येतो. 

 
वरील कारणाखेंरीज इतरही काही दुय्यम हेतू अिाजवन करण्यामध्ये असू शकतात. त्याचंा जवचार 

पुढील प्रकरणात केला आहे. कारण येिे फक्त व्यवसाय व तदनुर्षंजगक अंगाचंीच चचा करावयाची आहे. 
तर मग कामाची आनुर्षजंगक स्स्िती कशी आहे? ती समाधानकारक आहे की नाही? 
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तक्ता ३८ 

कामाची पजरस्स्िती जदग्दर्थशत करणारी माजहती व असमाधानाची कारणे 

 कामाची पजरस्स्िती  

संख्या समाधानकारक असमाधानकारक अंशतः समाधानकारक नमूद केले नाही 
१,५३४ १,२६८  २०३ ९ २४ 

१००% ८४·६२% १३·२३% ०·५९% १·५६% 

स्स्िती: असमाधानकारक:    

 अती श्रमाचे १० (बहुतेक पजरचाजरका)  

 रात्पाळी ८   

 कमी पगार ३   

 बदली ३   

 बढती नाही २   

 पुढे वाव नाही २ (वृत्तपत् व्यवसायी)  

 याजंत्क काम २   

 उपस्स्ितीचा प्रश्न २   

 कामाच्या वेळेपेक्षा उशीरा बसणे अवश्य १ (समाजसेजवका)  

  ३३   

 
प्रजतसादी जस्त्रयापंैकी १,२९८, हकवा ८४·६२ टके् जस्त्रयाचंी कोणतीच तिार नाही. हे उत्तर जरा 

जवचारपूववकच मान्य कराव ेलागेल. स्त्रीला आजवर रूढीने मूकवृत्तीने आहे ती पजरस्स्िती मान्य करण्यास 
जशकजवले असल्यामुळे व्यवसायाची जी पजरस्स्िती आहे ती जनमटूपणे ती स्वीकारीत असावी. जशवाय बाह्य 
जगात वावरण्याचे आकर्षवण व ‘कमावती’ म्हणून जमळणारे समाधान हे जतला नव्यानेच लाभत आहे. अशा 
पजरस्स्ितीत स्वतःच्या हक्ाचें प्रजतपादन करण्याचा संभव कमी म्हणूनच फक्त २०३, हकवा १३·२३ टके् 
जस्त्रयानंी आपण ज्या पजरस्स्ितीत काम करीत आहोत ती असमाधानकारक आहे असे साजंगतले. ह्या 
असमाधानाची कारणे मात् सागंण्याचे बऱ्याच जणींनी टाळले. परंतु तेहतीस जणींनी मात् जनरजनराळी 
कारणे नमूद केली आहेत. 

 
दहा जणींनी आपणासं फार काम पडते अशा तिार केली. ह्या बहुतेक पजरचाजरका आहेत. ही 

संख्या इतकी कमी नाही. लेजखकेने व्यस्क्तशः रुग्णालयासं भेट देऊन बऱ्याच जणींची गाठ घेतली व 
अनौपचाजरकरीत्या चचा केली. साववजजनक रुग्णालयातंील पजरचाजरकानंा, जवशरे्षतः मंुबईतील, खरोखरीच 
फार काम पडते. पजहली गोष्ट त्यानंी नजरेस आणून जदली ती ही की वॉडवमध्ये जजतक्या रोग्याचंी व्यवस्िा 
असते त्यापेक्षा त्याचंी संख्या अजधक असते आजण रुग्णानंा प्रवशे तर नाकाजरता येत नाही! त्याचंी शुश्रुर्षा 
करावीच लागते. त्यामुळे ठराजवक तासापेंक्षा एकदोन तास त्यानंा जास्तच िाबंाव ेलागते. पजरचाजरकेचा हा 
व्यवसाय सेवसेारख्या उदात्त हेतूने पे्रजरत झालेला असला तरी शुश्रुरे्षचे काम कंटाळवाणे आजण कष्टदायक 
असते. आठ अगर अजधक तास त्यानंा दोन पायावंर उभे राहून काम कराव ेलागते, रुग्णाशंी पे्रमाने वागाव े
लागते व डॉक्टराकंडे लक्ष पुरवाव ेलागते. हे सवव त्या जचकाटीने व शातंपणाने करीत असतील, नव्हे त्या 
करतातच, आजण त्यानंा ठराजवक वळेेपेक्षा अजधक तास काम कराव ेलागले तर त्या िकून जात असल्यास 
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नवल नाही. तेव्हा त्याचंी तिार खरीखुरी आहे आजण जतकडे तातडीने लक्ष देणे अगत्याचे आहे. जशवाय 
पाळीपाळीने त्यानंा रात्पाळी करावी लागते. [असे सागण्यात येते की, “देशाला ८०,००० अजधक पजरचाजरकाचंी जरुरी आहे. जर 
तरुण मुलींनी पुरेश्या सखं्येने ह्या उदात्त व्यवसायाकडे वळाव ेव आज मागणीपुरवठ्यातील ३०,००० सखं्येचे अंतर भरून काढावयाचे असेल तर 
रुग्णालयाचं्या कारभाराचे धोरण सुधारले पाजहजे. . . . . . रहाण्याची स्स्िती अव्यवस्स्ित व घाणेरडी असली तर अगजतकपणा उत्पन्न होतो. 
रुग्णालयाच्या शासनव्यवस्िेने सवव देशात अगदी कमी वेतनाच्या नोकरानंा जशा खोल्या जदल्या त्यापेक्षा पजरचाजरकानंा अजधक चागंली सोय करू 
नये ह्याचा गंभीरपणे जवचार झाला पाजहजे.”–जद टाइम्स ऑफ इंजडया १५ एजप्रल १९६८ (जदल्लीच्या रुग्णालयातंील तीन पजरचाजरकानंी आत्महत्या 
केली त्याच्या अनुर्षंगाने).] 

 
पजरचाजरकामंध्ये ज्या माता असतात त्यानंा रुग्णालयाचं्या आसपास रहाण्याची सोय नाही ही त्याचंी 

दुसरी तिार. आपले काम, रात्पाळीसुद्धा संपवनू त्यानंा घरी परतण्यास बराच वळे लागतो व त्याचंी 
ताकदही खलास होते. अशा स्स्ितीत परतल्यावर त्यानंी गृहकृत्ये कशी उरकावी व मुलाकंडे कुठून लक्ष 
द्याव?े 

 
आणखी एक त्याचंी तिार म्हणजे चौर्थ्या वगाच्या सेवकाकंडून जसे पजरचाजरकानंा सहकायव 

जमळावयास हव े तसे हल्ली जमळत नाही. त्या पजरचाजरकापंैकी काहीजणी म्हणाल्या, “अलीकडेस हा वगव 
आमचे ऐकेनासाच झाला आहे. रुग्णाचें हाल होतात आजण डॉक्टसव आमच्यावर रागावतात. आम्हाला दोन्ही 
आघाडींना तोंड द्याव ेलागते.” आजाऱ्याचंी आजण अपंगाचंी सेवा करण्याचा पत्कर घेतला आहे त्याचंी अशी 
ही सद्यःस्स्िती आहे. ह्या व्यवसायाजवर्षयी इतर सववसामान्य समस्याचंा जवचार ह्या प्रकरणाच्या अखेरीस 
केला जाईल. 

 
पजरचाजरकेखेजरज इतर काही व्यवसाय केवळ जस्त्रयाकंडे असून त्यातं रात्पाळीचेही काम कराव े

लागते. जागजतक प्रवृत्तीनुसार दूरध्वनी चालकाचें काम भारतही जस्त्रयाकंडेच सोपव ूलागला आहे. म्हणूनच 
लेजखकेने ह्या व्यवसायाजवर्षयी खास माजहती जमळजवण्याकजरता चालक जस्त्रयाचंी व सुपहरटेंडन्ट ह्याचंी भेट 
घेऊन चचा केली. ह्या अनौपचाजरक संभार्षणात अनेक गोष्टी समजल्या. तूतव रात्पाळीजवर्षयी जी जस्त्रयाचंी 
तिार आहे त्याचाच येिे प्रिम जवचार करू. रात्पाळी ही त्यानंा करावीच लागते. ही नोकरी पत्करण्यापूवी 
उमेदवारंाना रात्पाळीची पूणव कल्पना जदली जाते, त्याकजरता शयनमंजदरे व इतर सुखसोई दूरध्वनी 
खात्यामाफव त जदल्या जातात. असे असूनही काहीवळेा ह्या चालक-भजगनी डुलक्या देताना आढळतात. ही 
तिार तेिील मॉजनटरने केली. कामाच्या वळेी डुलक्या केवळ आळसाने अगर कामची टाळाटाळ 
करण्याच्या हेतूने जदल्या जात नसाव्या. जी बाई रात्पाळीचे काम करते जतला जदवसा घरी िोडीच जवश्रातंी 
जमळू शकते. आमच्या समाजाचा दृष्टीकोन, जवशरे्षतः घरच्या मंडळीची वागणूक व घरात येऊन जतच्यापासून 
तातंडीने कामास लागण्याची अपेक्षा ह्या सवव गोष्टी जतला प्रजतकूल आहेत. जरूर ती जवश्रातंी न जमळाल्यामुळे 
जतच्याकडून स्वाभाजवकपणे काम नीट केले जात नाही. अिातच वजरष्ठ त्याचं्याबद्दल तिार कजरतात. 

 
रेल्व ेटपालाचे वगीकरण करणाऱ्या काही जस्त्रया वा मुली, शातंपणे आपले काम पुणे स्टेशनवरच्या 

रेल्व ेमेलच्या कचेरीत करीत होत्या. अशा त्या स्तब्धतेच्या समयी त्या एकत् आपले काम चालवीत आहेत 
आजण त्यानंा कसलाही उपसगव पोहोचत नाही अशी दक्षता वजरष्ठाकंडून घेतली जात होती. 

 
प्रजतसादी जस्त्रयापंकैी “कमी पगाराची” तिार वसजतगृहात रहाणाऱ्या डॉक्टरवगाकडून करण्यात 

आली. त्यानंा जवनाशुल्क रहावयास जागा–बहुधा स्वतंत् खोल्या नसून एकत् एका मोठ्या दालनात 
झोपणे–व जवनाशुल्क जेवणखाण असले तरी त्याचें पगार फार अल्प असतात. म्हणूनच १९६९ साली 
डॉक्टरवगाने जवधानसभेवर मोचा नेला व सरकारने त्याचं्या मागण्याचंा सहानुभतूीपूववक जवचार केला आहे. 
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आपल्या देशात आधीच डॉक्टरवगाची कमतरता आहे ही वस्तुस्स्िती वाचकाचं्या लक्षात आगाऊच आणनू 
जदली आहे, तेव्हा जो डॉक्टरवगव आहे त्यास पुरेसे वतेन द्याव ेहे कोणीही मान्य करील. 

 
फारच िोड्या जणींनी वाहतुकीची अडचण पुढे माडंली. म्हणून जतचा जवचार करू नये असे कुणी 

म्हणेल. परंतु ही अडचण हरएक जणाला–मग तो पुरुर्ष वा स्त्री कुणीही असो–भासत आहे. आगगाड्या व 
बसेस् कशा कचेरीच्यावळेी भरभरून येतात हे स्िाजनक लोकानंा चागंलेच पजरजचत आहे. प्रवाशाचें हाल 
वणवन करण्यास शब्द अपुरे पडतात. मंुबईत तर सारखी लोकाचंी भर पडत आहे आजण हा वाहतुकीचा प्रश्न 
गंभीर स्वरूप धारण करीत आहे. जस्त्रयाचं्या दृष्टीने तर तो प्रश्न अजधकच जबकट आहे. त्यानंा सवव गृहकृत्ये 
उरकून व इतर जकरकोळ कामे पुरी करून वळेेवर कामासाठी पोहोचण्याकजरता आगगाडी अगर बस 
पकडावी लागते. म्हणूनच बऱ्याच जणींनी ही अडचण व हजेरीपत्क गाठण्याची कशी धडपड होते हे अगदी 
रंगवनू साजंगतले. ‘हजकू हकवा मरू’ असा हा दैनंजदन झगडा असतो असेही त्या म्हणाल्या. म्हणूनच ही 
वाहतुकीची समस्या बऱ्याच जणींनी माझ्या जनदशवनास आणनू जदली. 

 
फारच िोड्या जस्त्रया वृत्तपत् व्यवसायात पडतात. कोणीही जस्त्रयाचं्या माजसकाची–इंग्रजी ‘फेजमना’ 

व मराठी ‘स्त्री’ची–संपाजदका नव्हती. ज्या जस्त्रया ह्या व्यवसायात पडल्या आहेत त्या खालच्याच जागावंर 
आहेत आजण आपणासं बढती जमळत नाही ही त्याचंी तिार आहे. 

 
एकशसेत्तर जस्त्रयानंी कोणत्या कारणामुंळे आपली व्यवसायजवर्षयक पजरस्स्िती असमाधानकारक 

आहे ती कारणे जदली नाहीत. कदाजचत काय सागंाव े व काय न सागंाव े ह्याबद्दल त्या गोंधळून गेल्या 
असतील, हकवा ‘वशेीवर दुःख टागंल्याने’ काही उपयोग नाही असेही त्यानंा वाटले असेल. 

 
आपले मालक व सहकारी ह्याचं्याबरोबर कशा प्रकारचे संबंध आहेत ही ह्यापुढील जवचारणा होती. 

जवळजवळ ९५ टके् जस्त्रयाचें संबंध समाधानकारक आहेत. फक्त तीन टके् जस्त्रयाचें तसे नाहीत. दोन टके् 
जस्त्रयानंी ह्या प्रश्नाला उत्तर जदले नाही. तेव्हा ह्या आघाडीवर सवव काही समाधानकारक आहे असे जदसते. 

 
वरील जचत्णाची दुसरी बाजू आहे आजण ती, स्त्रीश्रजमक ज्या वजरष्ठाचं्या हाताखाली काम करीत 

होत्या त्याचं्याकडून प्रश्नपजत्केच्या द्वारा माजहती गोळा करून तक्ता ३९ मध्ये जदली आहे. प्रिमतः 
प्रजतसाजद जस्त्रयानंी आपले वजरष्ठ व सहश्रजमक ह्याचं्याबरोबर कसे संबंध आहेत ते व्यक्त केले असून नंतर 
जनरजनराळ्या कायालयातंील वजरष्ठाचें स्त्रीश्रजमकाजंवर्षयी मत त्यानंी जे जलहून जदले ते नमूद केले आहे. 

 
स्वतःच स्वतःचे मूल्यमापन करण्यापेक्षा इतरानंी, आजण तेही आपणापेंक्षा जशक्षण व सुसंकृतपणात 

वरचढ असणाऱ्यानंी मूल्यमापन केलेले अजधक महत्त्वाचे ह्यात शकंा नाही. अिात वैयस्क्तक पूववग्रह आजण 
पुरुर्षी दृजष्टकोन असण्याचा संभव आहे. (ह्या ७८ मध्ये ७ जस्त्रया वजरष्ठ जागावंर असल्यामुळे त्याचंी ही मते 
असून उरलेली पुरुर्ष वजरष्ठाचंी आहेत.) हा धोका पत्करूनही बहुतेक वजरष्ठानंी–६८, अगर ८७·२८ टके् 
वजरष्ठानंी–स्त्रीश्रजमक “जबाबदार” आजण ७०, अगर ८९ टके् वजरष्ठानंी “कायवक्षम श्रजमक” आहेत अशी 
कबुली द्यावी हे खरोखरच श्रजमक मजहलानंा भरू्षणास्पद आहे. त्यानंी आणखी पुस्ती जोडली की जस्त्रयानंा 
बाहेरील आकर्षवण कमी असते म्हणून त्या अजधक सचोटीने काम करतात. मागील तक्त्यात शवेटी केलेला 
उल्लेख “महत्त्वाची माजहती गुप्त ठेवण्याची पात्ता” हा जमेस धरला तर जस्त्रयाचं्या बाजूने पारडे बरेच कलते 
होते. एक दूरध्वनी जनरीक्षक म्हणाले, “पुष्ट्कळ वळेा जदल्लीहून महत्त्वाचे जनणायक बोलणे स्िाजनक 
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अजधकाऱ्याबंरोबर चालू असते. ह्या स्त्रीदूरध्वनी चालकाकंडून त्या संभार्षणाचा एकही शब्द बाहेरील जगास 
कळत नाही!” खरेच हे त्यानंा फार भरू्षणावह आहे! कदाजचत ह्या भजगनी जततक्या जशकलेल्या नसल्यामुळे 
ह्या संभार्षणाचे पूणव ममव त्याचं्या लक्षात येत नसाव.े 

 
तक्ता ३९ 

प्रजतसादी जस्त्रयाचं्या दृजष्टकोनातून वजरष्ठ आजण सहकारी ह्याचं्याबरोबरचे संबधं 

समाधानकारक असमाधानकारक अंशतः समाधानकारक उत्तर जदले नाही 
१,४५१ ४५ ४ ३४ 

९४·३९% २·९३% ०·२६% २·२२% 

स्त्रीश्रजमकाचं्या कायवक्षमतेबद्दल वगैरे वजरष्ठाचं्या दृजष्टकोनातून.  
शासकीय अजधकारी–प्रश्नपजत्काचं्या उत्तरावरून 

एकूण संख्या ७८    

जबाबदार ६८, तशा नाहीत १० ८७·२८% १२·८२%  

कायवक्षम ७०, तशा नाहीत ८ ८९·७५% १०·२५%  

गैरहजेरी–अजधक ४१, कमी ४,     

सारखी २४ ५३·१०% ५·०५% ३०·७५% 

जववाजहत स्त्रीश्रजमका नाहीत ८,     

उत्तर नाही १ ९·८५% १·२५%  

गैरहजेरीची कारणे–कौटंुजबक 
४३ 

५५·१३%   

स्त्रीपक्षपातीपणा–हो १९, नाही 
३८, 

   

ह्यापंैकी एकही नाही २१ २४·३६% ४८·७२% २६·९२% 

व्यस्क्तमत्वाचा जवकास–हो ६०,    

नाही–६ ७७% ७·७%  

खात्ी नाही–२, उत्तर नाही १० २·५% १२·८%  

जस्त्रया वरच्या जागेवर नसण्याची कारणे 

पात्ता नाही २८ 

उशीरा के्षत्ात प्रवशे केला १६ 

समाजाचा जवरोध ५ 

कौटंुजबक जबाबदारी ५ 

उते्तजन नाही २ 

शारीजरक दौबवल्य ५ 
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प्रजशक्षण–जशक्षण नाही ९ 

संधी नाही २ 

व्यवसायी वृत्ती नाही ८ 

उत्तर नाही १० 

वरच्या जागेवर आहेत १० 

महत्वाची माजहती गुप्त ठेवण्याची पात्ता : सवव होकार ५–टके् १००%  

 
गैरहजेरीचा प्रश्न व त्याचे उत्तर ह्यावरून जस्त्रयाचंी जवशरे्षतः माताचंी दैन्यावस्िा लक्षात येते. 

एकेचाळीस, अगर ५३ टके् वजरष्ठानंी, श्रजमक मजहलाचंी पुरुर्षापेंक्षा गैरहजेरी अजधक असते असे म्हटले 
आहे. हकबहुना दोघानंी तर असे जवधान केले की आपली सवव रजा त्या संपवनू टाकतात. वास्ताजवक दीघव 
मुदतीची रजा ही जवश्रातंीसाठी अगर बाहेरगावी जाण्यात घालवावयाची असते परंतु घरात कुणीही आजारी 
पडले की ह्यानंा गैरहजर राहून त्याची शुश्रुर्षा करावी लागते. उलटपक्षी, २४ वजरष्ठानंी म्हटले की जस्त्रया वा 
पुरुर्ष सारखेच गैरहजर रहातात. पुरुर्षानंाही आपली नैजमजत्तक रजा, कारण असो वा नसो, संपवनू 
टाकाजवशी वाटते. जस्त्रया ह्या पुरुर्षापेंक्षा कमी प्रमाणात गैरहजर असतात असेही चौघाजणानंी नमूद केले. 
(ही जवधाने करताना काही जणानंी वार्थर्षक हजेरी पत्काचे आकडे आधाराकजरता जदले होते.) आठ जणानंी 
जलहून जदले की त्याचं्याकडे जववाजहत जस्त्रयाच काम करीत नाहीत तेव्हा हा प्रश्न फारसा उपस्स्ित होत 
नाही. 

 
अडतीस वजरष्ठाचं्या मते जवरुद्ध पक्षाकडून “सुंदर जातीच्या” बाबतीत पक्षपात केला जात नाही. 

खास वागवणूक अगर जनष्ट्कारण जवरोध होत नाही. फक्त १९, अगर एकचतुिांश जणानंीच फक्त पक्षपात 
केला जातो असे म्हटले. भारतीय संस्कृतीनुसार मातेला फार मोठा मान आहे. वडील मंडळींना वदंन 
करताना प्रिम ‘मातृदेवो भव’ म्हणून आईला नमस्कार करावयाचा असतो. पािात्य जरवाजानुसारही 
जस्त्रयानंा पजहला मान द्यावयाचा असतो. ही वृत्ती परस्पर संबंधात आल्याजशवाय कशी राहील? त्यातून जर 
का मुलींनी स्वतःला अजधक सवलती घेण्याचा प्रयत्न केला तर त्याचेंच नाव वाईट होते. एक लेडी वले्फेअर 
ऑजफसर म्हणाल्या, “एका जातीच्या मुली इतक्या वाईट रीतीने वागतात की अगदी तापदायक होते.” 
ह्याला काहीतरी आळा घालणे अवश्य आहे. 

 
“बाहेरील काम आजण त्याच्या अनुर्षंगाने जमळणारे आर्थिक स्वातंत्र्य येणेकरून स्त्रीच्या 

व्यस्क्तमत्त्वाचा जवकास होतो काय?” असा प्रश्न जवचारला असताना ६०, अगर ७७ टके् अजधकाऱ्यानंी 
होकारािी, सहा जणानंी नकारािी तर दोघानंी “खात्ीने सागंता येत नाही”, अशी उत्तरे जदली. जर ह्या 
उत्तराचं्या जोडीला ६७ टके् श्रजमक मजहलानंा जीवनातील समाधान लाभते ही वस्तुस्स्िती लक्षात घेतली 
तर जवजवध प्रकारच्या येणाऱ्या अडचणी व धोके पत्करूनही बाहेरील काम करणे योग्य ठरेल. 

 
कायद्याने काय अगर रूढीने काय कोणतीही जागा जस्त्रयानंा जमळण्यास हरकत नाही. असे असूनही 

फारच िोड्या भजगनी वरच्या अजधकाराच्या जागा भरू्षजवताना आढळतात. असे का असाव े ही शकंा 
कोणत्याही अभ्यासूला आल्याजशवाय रहाणार नाही. दहा जणानंी अगर १२ टके् अजधकाऱ्यानंी “जस्त्रया 
वरच्या जागावंरही आहेत” असे उत्तर जदले आहे. सरकारी व लाइफ इन्शुअरन्स् कॉपोरेशनस् सारख्या 
जनमसरकारी व्यवस्िेमध्ये पूववजनयुक्तीने मनुष्ट्य वर चढत जातो. व्यापारी व औद्योजगक संस्िातं अशी पद्धत 
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नाही. शकै्षजणक पात्ता, औद्योजगक धडाडी, उद्योगजप्रयता वगैरे काही जवशरे्ष गुण असले तर तो मनुष्ट्य 
अजधकाराच्या जागावंर जाऊ शकतो. असे गुण व अवश्य ते प्रजशक्षण जस्त्रयानंा जमळत नाही ही कारणे अनुिमे 
२८ व ९ जणानंी जदली आहेत. प्रजशक्षणाची व्यवस्िा करता येईल परंतु गुण काही बाहेरून ओतावयाचे 
नसतात! जस्त्रयाचं्यात स्वयंकतृवत्व, स्वतंत्पणे व जलद जनणवय घेण्याचे सामर्थ्यव, व्यवसायास पुरे वाहून घेणे 
इत्यादी गुणाचं्या अभावामुळे खरोखरीच उज्ज्वल यश त्यानंा जमळत नाही काय? कायवक्षमतेमध्ये स्वयंकतृवत्व 
व जनणवय घेण्याचे सामर्थ्यव अंतभूवत होत नाही काय? ८९ टके् वजरष्ठानंी श्रजमक मजहला कायवक्षम आहेत असे 
उत्तर जदले असताना ३६ टके् लोकानंी त्याचं्यात वरील गुण नाहीत हे जवधान करणे म्हणजे एक तर ते 
काल्पजनक हकवा पूववग्रहदूजर्षत असाव.े तूतव तरी वरील प्रश्नाचे उत्तर अजनजितच राहील; कारण जस्त्रयानंी 
उशीरा प्रवशे केला आहे (१६), आजण समाजाचा जवरोध (५), कौटंुजबक जबाबदारी व त्याच्या अनुर्षंगाने 
होणारे जद्वधा मन, उते्तजनाचा अभाव (२), आजण संधी नसणे (२), हे मुदे्द जवचारात घेतले पाजहजेत. काळच 
ह्याचा जनणवय देईल. मात् समानतेचे तत्त्व पूणवतया प्रत्यक्षात उतरले पाजहजे. 

 
दुसऱ्या जवकजसत देशातंील पजरस्स्िती लक्षात घेता जास्तीतजास्त २० टक्क्यानंी अजधकाराचं्या 

जागावर जस्त्रया आहेत असे तक्ता ३७ वरून जदसून येते. बाहेरील के्षत्ात त्या नव्यानेच पदापवण करीत 
आहेत–अवधी पन्नास वर्ष ेलोटली आहेत–ही गोष्ट ध्यानात धरता जस्त्रयानंा हे खरोखरच भरू्षणावह ठरते. 

 
तीनश ेएकोणनव्वद प्रजतसादी जस्त्रया–ह्यामध्ये खाजगी प्रॅस्क्टस करणाऱ्याही येतात–ज्यानंी आपण 

जकती वर्ष ेनोकरी अगर व्यवसाय करीत आहोत हे नमूद केले नाही अशा वगळल्यास, ११४५, हकवा ७४ टके् 
जणींनी आपण अिाजवनात जकती काळ घालजवला आहे ती माजहती जदली आहे. अडतीस वर्ष ेएका बाईने 
जास्तीत जास्त नोकरी केली आहे, तर सरासरी जवळजवळ आठ वर्ष े व कमीतकमी एक मजहना, असे 
जदसून येते; ह्याच्याच बरोबर १०७९, अगर ७० टके् जस्त्रयानंी आपला व्यवसाय अगर नोकरी पुढे चालू 
ठेवणार असे म्हटले आहे; ९०, अगर ५·८ टके् जणींनी ही गोष्ट वरपक्षावर अवलंबनू राहील–कारण त्या 
अजववाजहत आहेत–असे नमूद केले असून फक्त ६१, हकवा ३·९ टके् जनजितपणे नोकरी सोडणार असे 
म्हणतात. मात् कधी सोडणार ते बरीक साजंगतले नाही! १७१, अगर ११·१५ टके् जणींनी नोकरीतून 
अकाजलक सेवाजनवृत्त होण्याची इच्छा प्रगट केली, मात् पेन्शन वगैरे प्रमाणतः जमळाल्यास, ह्या सवव 
माजहतीवरून असे जदसून येते की सामान्यतः एकदा जस्त्रयानंी नोकरीस अगर व्यवसायास सुरुवात केली की 
त्या पुढे चालू ठेवतात. अिातच असे घडून येण्यास घरच्या मंडळींची, जवशरे्षतः यजमान व सासूसासरे 
इत्यादींची अनुमती आहे असे गृहीत धरले आहे हे अजववाजहत जस्त्रयाचं्या उत्तरावंरून जदसून येते. ‘ज्या 
कुटंुबात आपण प्रवशे करणार त्या कुटंुजबयाचंी जशी इच्छा असेल त्याप्रमाणे नोकरी चालू ठेवणार अगर 
सोडणार’, असे त्यानंी म्हटले आहे. [पुण्याच्या डॉ. वाय्. दामले ह्यानंी  त्या शहरातील पंचवीस तैलबुद्धीच्या जवद्यार्थ्यांची सखोल 
पहाणी केली. त्यात सात जस्त्रया आहेत. त्यापंैकी एक प्रिम वगात उत्तीणव झालेली पधवीधर जवद्यार्थिनी असून इतर क्षेत्ातंही ती चमकली होती. परंतु 
लग्न जमताच सासरच्या मंडळींनी घातलेल्या अटीमुळे जतने पुढील जशक्षण अगर इतर कायविम सोडून जदले.] ज्यानंा सोडावयाची इच्छा 
परंतु सोडवत तर नाही अशा फार िोड्या जणी आहेत. काहींचे मन जद्वधा मनःस्स्ितीत आहे; त्यानंा 
सेवाजनवृत्त तर व्हावयाचे आहे पण मध्येच नोकरी सोडल्यास काही अंशी तरी सेवाजनवृत्तीच्या फायद्यानंा 
मुकाव ेलागेल, त्यास त्याचंी तयारी नाही. ह्यानंतर त्याचं्या समस्याचंा जवचार करू या. 
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तक्ता ४० 
व्यवसायाचा व नोकरीचा काळ 

एकूण नोकरीचा 
काळ 
जदला 
नाही 

नोकरीचा 
काळ जदला 

आहे 

नोकरीच्या 
काळाची 
सरासरी 

जास्तीत 
जास्त 

कमीत 
कमी 

पुढे चालू ठेवणार सवलतीसह 
अगर जवना 
अकाजलक 

सेवाजनवृत्तीस 
पसंती 

हो वर 
अवलंबून 

नाही 
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“जोडा घालणाऱ्यालाच तो कुठे टोचतो हे समजते”, अशी एक इंग्रजी म्हण आहे. अिाजवन 
करण्याची आजण गृजहणीची ह्या दोन भजूमका एकाच वळेी वठजवणे म्हणजे सोपे काम नव्हे. लेजखकेला हे 
सहजी पटते. तेव्हा ह्या जस्त्रयाचं्या अडचणी सववप्रकारे समजून घेण्याची जशकस्त करण्यात आली आजण जेिे 
शक्य झाले तेिे त्यानंा आपल्या समस्या जलहून देण्यास जवनंती केली. सत्त्याण्णव जस्त्रयानंी नोकरीचे अगर 
व्यवसायाचे काम आजण गृजहणीचे वा मातेचे काम ह्या दोहोंत संघर्षव उत्पन्न होतो असे म्हटले आहे. तसे 
पाजहले तर ९७ ही संख्या फार अल्प वाटते. परंतु इतरानंाही ही समस्या कमी अजधक प्रमाणात पडत असली 
पाजहजे, परंतु त्यानंी ती शब्दातं व्यक्त केली नाही इतकेच. जशवाय ह्या संख्येची सवव नमुन्याबरोबर तुलना 
करता कामा नये. लग्न झाल्यावर आजण जवशरे्षतः मातृपद आल्यावर हा संघर्षव सुरू होतो. त्यातल्या त्यात 
जेव्हा मुलाला पहाण्यास घरात घरच्यापैकी कोणी नसते तेव्हा ह्या संघर्षाला अजधक  तीव्र स्वरूप प्राप्त 
होते. नुकतेच एका मेरनने अनौपचाजरकरीत्या काढलेले उद्गार जवचारात घेण्यासारखे आहेत. 
बाळंतपणाच्या रजेनंतर रात्पाळीवर त्या प्रिमच आल्या होत्या. त्यानंी आपली एक शकंा लेजखकेला जवजदत 
केली: “खरेच काहो बाळाच्या टाळूला माजंराने चाटू नये?” माझ्याकडून उत्तर येण्यापूवीच दुसरीने उत्तर 
जदले, “घाबरता कशाला? त्याचे वडील आहेतच की जवळ त्याला बघायला!” मेरन उद्गारल्या, “हे! 
त्याचंी काय ग्वाही द्यावी? झोपून जातील झाले. माझे मन अधे बाळाकडे अन् अधे कामाकडे अशी स्स्िती 
आहे माझी.” मुलाचे प्रत्यक्ष वडील घरात असूनही ही पजरस्स्िती! 
 

तक्ता ४१ 

नमुन्यातंील प्रजतसादी जस्त्रयाचं्या समस्याचें जनवदेनपत्क 

समस्याचंा साराशं : सववसामान्य आजण जवजशष्ट 

  भजूमकां
चा सघंर्षव 

वाहतुकी
चा प्रश्न 

आरो
ग्य 

पाळणागृह 
अगर 

जशशुगृहाची 
आवश्यक

ता 

बद
ली 

अजतश्र
म 

जबऱ्हाडाची 
सोय 

रात्पाळी 
आळीपा

ळी 

पसतंी 

 अकाजलक 
सेवाजनवृ

त्ती 

जवशरे्षतः           

 काम करीत 
असताना 
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अिाजवन करणाऱ्या माताचं्या दृष्टीने अजवभक्त कुटंुब हे एक वरदानच म्हटले पाजहजे आजण ‘कुटंुब’ 
ह्या प्रकरणात पाजहल्याप्रमाणे त्यानंी हे स्वतःच कबूल केले आहे. आप्तस्वकीय हे मुलाकडे अजधक 
आपलुकीने पाहतात. परंतु ह्या नमुन्यातील २०३ माता जवभक्तपणे रहात असल्यामुळे त्यानंा मुलाचंी 
काळजी वाटणे स्वाभाजवक आहे. नोकर अगर आया ठेवनू–जवश्वसनीय माणूस जमळणे कठीणच–अिवा 
दुसरी काही व्यवस्िा करून मुलाला संभाळण्याची सोय करतात. एका श्रजमक मजहलेने नुकत्याच ठेवलेल्या 
बाईची हकीगत साजंगतली. आठ जदवसापूंवीच त्यानंी रेजडओ खरेदी केला होता. कचेरीतून घरी येऊन 
पहातात तो रेजडओचे यंत् चालू पण तो मात् जळून गेलेला! नव्या नोकराची करामत! अशा तऱ्हेने जवजवध 
प्रसंगानंा तोंड देत देत श्रजमक मजहला दोन आघाड्या काही काळ संभाळीत असते. अनेक कारणाकंजरता 
जतला नोकरी सोडता येत नाही. त्याचबरोबर ती सुजशजक्षत असल्यामुळे आपल्या मुलाच्या शारीजरक व 
मानजसक गरजाकंडे पुरे लक्ष देता येत नाही ह्याची जतला खंत वाटते व जतचे मन जतला सारखे टोचत असते! 
स्वाभाजवकच आहे, की ८८ प्रजतसादी जस्त्रयानंी पाळणागृहे हकवा जशशुगृहाचंी मागणी करावी. 

 
सरकारी कायद्यानुसार ज्या कारखान्यात ५० हकवा अजधक जस्त्रया काम करतात तेिे पाळणागहृ 

असलेच पाजहजे, पंरतु अशा प्रकारची व्यवस्िा कचेऱ्यातूंन काम करणाऱ्या जस्त्रयासंाठी नाही. ग्लॅक्सो 
लॅबोरेटरीज ह्या और्षधाचं्या कारखान्याला जेव्हा लेजखकेने स्वतः भेट जदली तेव्हा लहान बाळे पाळणागृहात 
मजेने बागडताना पाहून फार आनंद वाटला. परंतु हा कारखाना कोणत्याही रेल्व े स्टेशनापासून दूर 
असल्यामुळे बऱ्याचशा उपनगरात रहाणाऱ्या मातानंा लहान मुलाला सकाळी आठाच्या अगोदर इतक्या 
लाबं घेऊन येणे गैरसोईचे वाटत असल्यामुळे त्या घरीच काहीतरी व्यवस्िा करतात. श्रजमक मजहलावंरील 
ताण कमी करण्याकजरता आजण तेणेकरून अजधक कायवक्षम श्रजमक बनण्यास, स्िाजनक मोठ्या रेल्व े
स्टेशनजवळ पाळणागृहे व जशशुगृहे उघडली जातील अशी स्िाजनक अगर मजहला संस्िानंी तरतूद करावी. 

 
तीन मजहला संस्िानंी अशी पाळणागृहे चालजवली आहेत. परंतु ती नेहमीच इतकी भरलेली 

असतात की प्रवशे नाकारण्यात येतो. ही वस्तुस्स्िती लक्षात घेऊन लेजखकेने मंुबई महानगरपाजलकेच्या 
काही अजधकाऱ्याचं्या बरोबर अनौपचाजरक चचा केली. त्यानंी साजंगतले की महानगरपाजलका एक दोन 
पाळणागृहानंा अनुदान देते आजण लोकाचंी तशी जोरात मागणी आल्यास जतचा सहानुभजूतपूववक जवचार 
केला जाईल. 

 
वाहतुकीच्या अपुऱ्या साधनाचंी व आरोग्याची समस्या, अल्पकाजलक काम आजण/हकवा प्रमाणतः 

सवलतीसजहत अकाजलक सेवाजनवृत्ती हे सवव प्रश्न, भजूमकाचंा संघर्षव ह्या मुख्य समस्येशी जनगजडत आहेत. 
वाहतुकीच्या समस्येचा मागेच जवचार केला आहे. चौदा जस्त्रयानंी जकरकोळ तिारी केल्या, त्या बहुतेक 
व्यस्क्तगत पजरस्स्ितीमुळे असाव्या. ही संख्या इतकी अल्प आहे की त्यानंा जततकेसे महत्त्व देता येत नाही. 

 
एकशचेाळीस, अगर ९ टके् प्रजतसादी जस्त्रयानंी अंशकाजलक कामाची मागणी केली. ही मागणी 

करणाऱ्यामंध्ये डॉक्टर व जशजक्षका होत्या. एकशअेडतीस शासकीय जवभागात काम करणाऱ्या भजगनींना 
सेवाजनवृत्तीची वळे येण्यापूवीच नोकरी सोडाजवशी वाटते. आयुष्ट्याच्या उत्तर काळात–आजण ह्यापंैकी २३ 
अगर १७ टके् भजगनी ४० वर्षांवरील आहेत–स्त्रीच्या लक्षात येऊ लागते की दोन्ही आघाडीवर पजरश्रमाचे 
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जीवन कंठण्यात आपली शक्ती शोर्षली जाते. अजधकाऱ्याच्या जागेवर असलेल्या एका बाईने म्हटले, 
“माझ्या दोघा भावानंा मी वाढजवले आजण त्यानंा जशस्त लावली. आता ते यशस्वी आयुष्ट्यिम घालवीत 
आहेत. परंतु माझ्याच मुलाचं्याकडे मी जततके लक्ष आजण वळे देऊ शकले नाही!” उलटपक्षी 
जशक्षणखात्यातील शासकीय जवभागात काम करीत असलेल्या बाई म्हणाल्या, “मला दोन्ही आघाड्या 
चागंल्या रीतीने संभाळता आल्या. माझी मुले पूणव स्वावलंबी झाली आहेत. एक ताजंत्क शाखेत पदवीधर 
झाला आहे व दुसरा त्या मागावर आहे.” 

 
पुरुर्षजस्त्रयानंा समानतेचे तत्त्व लाग ू असल्यामुळे अकाजलक सेवाजनवतृ्तीची मागणी 

अजधकारीवगाकडून फेटाळली जाण्याचा संभव आहे. ह्यावर पुढील प्रकरणात अजधक जवचार केला जाईल. 
सत्तावीस प्रजतसादी जस्त्रया बदली होणारी नोकरी आहे म्हणून तिार करतात. बदली झाली की 

स्त्रीच्या कौटंुजबक जीवनात कसा गोंधळ उडत असेल त्याची कल्पना करणे वाचकावंरच सोपजवते. पुरुर्ष 
बदलीच्या जठकाणी पत्नीसजहत मुलानंा घेऊन जाऊ शकतो. पण स्त्रीबरोबर जतचा पती कसा जाईल? 
एकतर जतला नोकरी सोडावी लागते हकवा कौटंुजबक स्वास्र्थ्याचा त्याग करावा लागतो. ‘इकडे आड जतकडे 
जवहीर!’ 

 
अशी ही व्यवसायाचंी आजण भजूमकाचंी गंुतागंुत आहे. परंतु स्त्री ही प्रागंणात उतरली आहे आजण 

आता घड्याळाचे काटे मागे जफरजवता येत नाहीत त्याप्रमाणे ती माघारी परतू शकत नाही. टागोर म्हणतात, 
“बदल हा जनसगाचा जनयम आहे” पण पुढे ते म्हणतात, “परंतु काही गोष्टी शाश्वत आहेत.” व्यवसाय हा 
“शाश्वतात” जमा होत नाही. 
 

_____ 
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प्रकरि ७ वे 
अन्य भूणमका आणि मूल्ये 

 

आधुजनक काळातील स्त्रीला फार गंुतागंुतीच्या जीवनाला तोंड द्याव े लागते कारण जतला जवजवध 
प्रकारच्या भजूमका घ्याव्या लागतात. मातृत्वाचे जतचे प्रािजमक व जैजवक कायव हळूहळू मागे पडू लागले 
असून ती जागा जनरजनराळ्या उद्योगानंी भरून काढली जात आहे. पूवीच्या काळातील आदशव स्त्रीचे जचत्ण 
काजलदासाने कसे केले आहे पहा : 

 
गृजहणी सजचवः सखी जमिः 
प्रयजशष्ट्या लजलते कलाजवधौ ॥ [रघुवंश, ८-६७] 

 
पत्नी ही काये कजरते : ती गृजहणी तर असतेच, सल्लागार पण असते. जतच्यासारखी दुसरी कोणी 

मजैत्ण नाही. घरातल्या जवजवध कला पण ती पतीपासून जशकून घेते. 
 
पण ही जतची कतवव्ये आपला पती आजण त्याचे कुटंुब इतपतच मयाजदत होती. सध्या जवजवध पैलू 

असलेल्या मानवाचे स्िान जतला लाभत आहे–पुरुर्षाची, व्यस्क्तशःच नव्हे तर सामाजजक रीत्या, सवव 
के्षत्ातंील समान जोडीदारीण ती बनू पहात आहे. जतची ही जीवनपद्धती जवजवध के्षत्ातं कशी जवकजसत होत 
आहे हे मागल्या प्रकरणातूंन दाखजवण्याचा प्रयत्न केला आहे. व्यवसायाची भजूमका, त्यातील गंुतागंुत व 
त्यातून जनमाण होणाऱ्या समस्या हा मागल्याच प्रकरणाचा जवर्षय आहे. ह्या प्रकरणात जतच्या उरलेल्या 
भजूमकाचंी पहाणी करून शवेटी त्याचें मूल्यमापन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

 
तुलना करण्याकजरता घेतलेल्या सवव देशामंध्ये स्त्रीपुरुर्ष हा भेद न करता सवांना प्रौढ मतदानाचा 

हक् आहे. परंतु फार पूवीपासून लोकशाही व्यवस्िा असलेल्या स्स्वत्झलंडमध्ये अजूनही जस्त्रयानंा 
मतदानाचा हक् नाकारण्यात आला आहे. [“दी फेडरल कौंजसल व दी फेडरल असेंब्ली ह्यानंी जस्त्रयानंा मतदानाचा हक् देण्यात 
यावा असा ठराव पास केलेला असतानाही त्यावर साववमत घेता ३२३,२७७ जवरुद्ध ६५४,९३९ मतानंी नाकारण्यात आला.” –दी स्टेटस्मन इयर 
बुक–१९६६-६७, पा. १४६४. पुनः १९७० साली हा ठराव वरील जवधीमंडळानंी पास केला आहे.] य.ू एन्. कजमशन ऑन् दी स्टेटस् 
ऑफ् वुइमेनच्या [भारतानेही १९७१ साली नॅशनल कजमटी प्रॉन दी स्टेटस् आफ वुइमेन नेमली आहे.] एकोजणसाव्या बैठकीच्या 
अहवालात म्हटले आहे : “जस्त्रयाचं्या राजकीय हक्ाजंवर्षयी घटना, जनवडणकुीचे कायदे व तर कायदेशीर 
साधने ह्यातं जदलेल्या माजहती संबंधाने जनरल असेंब्लीच्या जवसाव्या बैठकीस सादर केलेल्या 
जनवदेनपत्कावरून (ए/६०३६) जदसून येते की ८ ऑक्टोबर १९६५ पयंत ११२ देशातं सवव जनवडणकुीस 
मतदान करण्याचा व उमेदवार म्हणून उभे राहण्याचा जस्त्रयानंा हक् आहे; ५ देशातं मतदानाच्या व जनवडून 
येण्याच्या हक्ावंर मयादा आहेत पण तशा मयादा पुरुर्षानंा नाहीत; आजण ९ देशातं जस्त्रयानंा मतदानाचा व 
जनवडून येण्याचा हक् नाही.” [य.ू एन्. कजमशन ऑन जद स्टेटस् ऑफ् वुइमेन्-१० व्या अजधवेशनाचा अहवाल, पान ४६.] 

 
स्िाजनक संस्िाचं्या जनवडणकुीत जस्त्रयानंा मतदानाचा हक् सववप्रिम य.ू के. मध्ये १८६९ साली 

देण्यात आला. परंतु जवळजवळ अध्या शतकानंतर म्हणजे १९१८ साली जब्रजटश स्त्रीला पालवमेंटच्या 
जनवडणुकीत मतदान करता येऊ लागले. य.ू के. चे अनुकरण इतर लोकशाही राष्ट्रानंी केले. य.ू एस्. एस्. 
आर्. जवर्षयी जलहावयाचे म्हणजे १९१९ मध्ये जी साम्यवादी राजवट स्िापन झाली जतने राजकीय 
हक्ाचं्याच काय परंतु इतर के्षत्ातंही जस्त्रयानंा समान संधी जदली आहे. तिाजप तेिली राजवट म्हणजे 



 

 

अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 

पक्षहुकूमशाहीच आहे हे जनराळे सागंावयास नकोच. भारत, जपान व इस्राएल ह्या राज्यानंी लोकशाही व 
स्वतंत् राज्य स्िापनेनंतर समानतेचे तत्त्व मान्य करून जस्त्रयानंा मतदानाचा व जनवडून येण्याचा हक् जदला. 

 
व्यस्क्तस्वातंत्र्याकडे आज मानवता झुकत आहे, जनदान ते ध्येय तरी आहे. त्याचबरोबर व्यक्तीचे 

सामाजजक जीवन, जवश्वास बसणार नाही इतके गंुतागंुतीचे होत आहे. ज्या राजकीय वातावरणात तो आज 
वावरत आहे त्याबाबतीत तर ते अजधकच खरे आहे. राज्याच्या उच्चतम पातळीवर जे जनणवय घेतले जातात व 
जे धोरण अमलात आणले जाते तेणेकरून व्यक्तीचे अंतबाह्य जीवन घडजवले जात आहे. जशवाय सरकारचे 
कायदे बंधनकारक असतात ते जनराळेच. अशा तऱ्हेने जर राजकारण इतके दूरगामी व महत्त्वाचे 
पजरणामकारक ठरत आहे तर, लोकसंख्येचा जवळजवळ जनम्मा भाग असलेल्या व मतदानाची संधी 
जमळालेल्या स्त्रीने साजंघकरीत्या प्रभावी कायवभाग का उचलू नये? युनायटेड नेशन्स् कजमशन ऑन् दी स्टेटस् 
ऑफ् वुइमेन ह्या संस्िेने स्त्रीचे हे महत्त्व लक्षात घेऊन १९५२ व १९५३ साली युनेस्कोच्या जडपाटवमेंट ऑफ् 
सोशल सायस्न्सस् ला एक पहाणी करण्याकजरता पुढील प्रश्नाचंी उत्तरे देण्याचे पाचारण केले : “कायद्याने 
मान्य केलेली स्त्रीपुरुर्ष समानता ही प्रत्यक्षात जकतपत उतरली आहे? मान्य झालेल्या राजकीय 
जवशरे्षाजधकाराचंा जस्त्रया प्रत्यक्षात जकतपत उपयोग करीत आहेत?” युनेस्को जडपाटवमेंटने फ्रान्स, दी जमवन 
फेडरल जरपस्ब्लक, नॉवे आजण युगोस्लेस्व्हया ह्या चार राष्ट्रानंी पाठजवलेल्या अहवालावर तपशीलवार 
संशोधन केले. त्यावर केलेले स्पष्टीकरण आजण काढलेले जनणवय जवचारात घेण्यासारखे आहेत. ते येिे 
देण्यापूवी, युनेस्कोने केलेल्या पहाणीला जवळजवळ वीस वर्ष े उलटली असल्यामुळे पजरस्स्ितीत काही 
सुधारणा झाली आहे का ते पाहूया. 

 
स्त्री ही आपली राजकीय भजूमका कशी वठजवते ह्याचा तपशीलवार अभ्यास करणे प्रस्तुत लेजखकेला 

अशक्य झाले, कारण उघडच आहे की सध्याच्या अभ्यासाचा हा मुख्य जवर्षय नाही. म्हणून जनरजनराळ्या 
देशातंील जी आकडेवार माजहती उपलब्ध आहे जतच्या भरीला युनेस्कोचा अहवाल आजण ह्या पहाणीत 
प्रजतसादी जस्त्रयानंी, “राजकीय हक्ाचंी जाणीव जकतपत आहे आजण त्याचंा वापर केला की नाही” ह्या 
प्रश्नानंा जदलेल्या उत्तरावरून जे जचत्ण जदसून येईल त्यावर समाधान मानाव े लागेल. तक्ता ४२ मध्ये 
मागल्या प्रकरणात तुलना करण्याकजरता जे देश जनवडले आहेत त्यामंध्ये स्त्री-पुरुर्षानंी मतदान जकतपत 
केले, त्या प्रत्येक देशात जवजधमंडळाचे सभासद जकती व त्यात जस्त्रया जकती आजण अजधकारपदावर जकती 
जस्त्रया आहेत ती सवव माजहती जदली आहे. 

 
आपण तुलनेकजरता जे देश जनवडले आहेत त्यापेंक्षा युनेस्कोने जनवडलेले देश जभन्न आहेत. तेव्हा 

‘अजधक्स्याजधकं फलम्’ असे आपणास म्हणता येईल. तक्ता ४२ कडे दृजष्टके्षप केल्यास वाचकाचं्या लक्षात 
पजहली गोष्ट येते ती ही की जस्त्रयानंा मतदानाचा प्रिमतः हक् १९१८ साली य.ू के. व य.ू एस्. एस्. आर्. 
मध्ये देण्यात आला. १९१८ हे वर्षव खरोखरीच महत्त्वाचे आहे कारण त्या वर्षी पजहले महायुद्ध संपले. तसे 
पाजहले तर युद्धकाळात जस्त्रयानंी केलेल्या मदतीचे मानजचन्ह म्हणूनच य.ू के. मध्ये मतदान करण्याचा हक् 
त्यानंा जमळाला. 

 
मालमत्ता अगर वगव ह्यावर अवलंबून नसणारा, हरएक वयात आलेल्या स्त्री-पुरुर्षाला मतदानाचा 

अजधकार प्राप्त होणे म्हणजे समानतेच्या तत्त्वाचा जवजय असून त्याचे महत्त्व अजखल जगाच्या दृष्टीने आहे. 
जमवनीमध्ये पजहल्या महायुद्धाच्या अखेरीस सम्राट कैसरने राज्यत्याग केला आजण त्यानंतर १९१९ मध्ये तेिे 
लोकशाही राजवट प्रस्िाजपत झाली. पुढे िोड्याच वर्षात जहटलरने आपल्या हातात सत्ता घेतली वगैरे 
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ऐजतहाजसक घटना सववपजरजचत आहेत. पजिम जमवनीमध्ये ५ मे १९५५ त जमवन फेडरल जरपस्ब्लक 
अस्स्तत्वात येऊन लोकशाहीचा उदय पुनः झाला. दुसऱ्या महायुद्धाचा शवेट झाल्यावर दुसऱ्याही काही 
देशातं लोकशाही प्रस्िाजपत झाली. उदाहरणािव, “३ मे १९४७ मध्ये अमलात आलेल्या घटनेने . . . 
सम्राटाच्या हातून सवव राजकीय सत्ता काढून घेण्यात आली, सरदारकी रद्द केली, जस्त्रयानंा मतदानाचा हक् 
देण्यात आला, लष्ट्करात सक्तीने भरती केली जात होती ती काढून टाकली, खडे सैन्य ठेवले जाणार नाही 
आजण आंतरराष्ट्रीय कलह जमटजवण्यास युद्धाचा मागव अवलंबावयाचा नाही, तसेच संपूणव जवद्यास्वातंत्र्य व 
पािात्य धतीवर ‘जबल ऑफ् राइटस्’ तयार करावयाचे” [दी स्टेट्ट्समन इयर बुक–१९६६-६७, पा. ११९४] असे 
जपानमध्ये जाहीर करण्यात आले. 

 
भारताला १५ ऑगस्ट १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यावर लोकप्रजतजनधींनी घटना तयार केली व 

ती २६ जानेवारी १९५० पासून अमलात आली. ह्या घटनेने वशं, पंि अगर स्त्रीपुरुर्ष जनरपेक्ष सवव २१ 
वर्षांवरील प्रौढानंा मतदानाचा हक् जदला. 

 
जतसरा देश म्हणजे इस्राएल. १४ मे १९४८ मध्ये तेिे स्वतंत् प्रजासत्ताक राज्यसत्ता स्िापन झाली. 

तेिील नेसेट–पालवमेंट–ने १९५१ मध्ये वुइमेन्स् इक्वल राइटस् लॉ पास करून जस्त्रयानंा मतदान जदले. 
 
य.ूएस्.एस्.आर्. व य.ूके. सोडून बाकी सवव देशातं २१ वर्ष े पुरी झाल्यावर तो अिवा ती 

मतदानाच्या दृष्टीने प्रौढ होते. य.ूएस्.एस्.आर्. व य.ूके. मध्ये १८ हे कमीतकमी वय मान्य झाले आहे. 
उच्चतम जवधीमंडळानंा प्रत्येक देशातं वगेवगेळे नामाजभधान आहे. 

 
य.ू एस्.एस्.आर्. व इस्त्राएल खेरीज सवव देशातं दोन मंडळे आहेत. 
 
युनेस्कोच्या अहवालानुसार वर उल्लेजखलेल्या चार देशातं शभंर पुरुर्षसदस्याचं्या प्रमाणात 

स्त्रीसदस्याचें प्रमाण ५·०६ हे आहे. १९५२-५३ मध्ये ही पजरस्स्िती होती. ह्या चार देशाचंी आकडेवार 
अद्यावत माजहती लेजखकेला जमळाली नाही. आज सतरा वर्ष ेउलटल्यानंतर वरील स्त्रीसदस्याचं्या प्रमाणात 
िोडी वाढ झाली आहे खरी परंतु इतर देशामंध्ये स्त्रीलोकसंख्येच्या अगर स्त्रीमतदाराचं्या प्रमाणात ती वाढ 
झालेली नाही. 
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जब्रजटश संसदेला संसदाचंी जननी असे संबोजधले जाते आजण ते खरेच आहे. ह्या दोन जवधीमंडळातं 
कायदे करण्याबाबत अंजतम अजधकार चौदाव्या शतकाच्या मध्यकाळापासून प्राप्त झाले. आपल्या राष्ट्राच्या 
धोरणाला वळण देण्याची आजण ते अमलात आणण्याच्या ह्या ऐजतहाजसक अजधकाराबद्दल प्रत्येक इंग्रजी 
नागजरकाला अजभमान वाटतो. असे असल्यामुळे त्या देशातील जस्त्रयानंा ह्या जबाबदारीची भाजगदारी 
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आपणासही जमळावी असे वाटणे स्वाभाजवक आहे. १८६७ मध्ये जस्त्रयानंा मतदान करता याव ेह्या प्रश्नाने एका 
प्रमुख राजकीय समस्येचे रूप धारण केले. अनेक प्रकारचे शातंतामय प्रयत्न जनष्ट्फळ ठरल्यानंतर आजण 
उदार पक्षाने फसजवल्यानंतर जस्त्रयाचं्या ह्या चळवळीने १९०५ मध्ये लढाऊ स्वरूप धारण केले. जस्त्रयानंी 
सत्याग्रह सुरू केला व दोनश े मजहलानंी वरचेवर उपोर्षणास प्रारंभ केला. एजमली डेस्व्हसन व एलेन 
जपटजफल्ड ह्यानंी मृत्यूला आहलगन जदले! 

 
मागल्या जपढीतील जब्रजटश जस्त्रयानंी मताजधकार जमळजवण्यासाठी केलेल्या ह्या जचकाटीच्या 

प्रयत्नाचं्या मानाने आजण वर हकजचत वर्थणलेल्या िरारक चळवळ करणाऱ्या जस्त्रयाचं्या मानाने गेल्या 
अधवशतकात जब्रजटश लोकसभेच्या अवघ्या ८१ स्त्रीसदस्य आजण २१ स्त्रीसदस्य राज्यसभेत असाव्या ह्याचे 
खरोखरच सखेदाियव वाटल्याखेरीज रहात नाही. जशवाय, “एक आजीव स्त्री सरदार व वशंपरंपरा 
सरदारकीचा मान जमळालेल्या बारा जस्त्रयापंैकी फक्त तीनच जस्त्रयानंी आपणासं हाऊस ऑफ् लॉडवस् च्या 
बैठकीस बोलाजवण्याचा लेखी हुकूम पाठवावा असा अजव केला आहे” [जब्रजटश इन्फरमेशन सस्व्हवजसस्, वुइमेन इन् जब्रटन 
(१९६२), पा. १६] तसे पाजहले तर ह्या वजरष्ठ कायदेमंडळाच्या सभासदाचंी सखं्या १००० आहे! हाऊस ऑफ् 
कॉमन्सच्या सभासदाचंी संख्या ६३० आहे आजण २९ जून १९७० च्या जनवडणुकीनंतर ह्या मंडळात अवघ्या 
२६ अगर ४·१ टके् जस्त्रया जनवडून आल्या आहेत. एका सवांत जुन्या प्राजतजनजधक सभेमध्ये जस्त्रया इतक्या 
अल्प संख्येने का असाव्या हा एक वादग्रस्त प्रश्न आहे. तेव्हा उरलेल्या देशातंील एतद जवर्षयक पजरस्स्ितीची 
पहाणी केल्यावर ह्या घटनेच्या कारणपरंपरेचा जवचार करू. 

 
युनायटेड स्टेटस् मधली वास्तव पजरस्स्िती ह्यापेक्षा जास्त सुधारलेली नाही. आपल्या इंग्लीश 

भजगनींप्रमाणे अमेजरकन जस्त्रयानंीही “जडक्लरेशन ऑफ् राइटस् ऑफ् मनॅ्” ह्या जाहीरनाम्याच्या धतीवर 
१८४८ मध्ये “जडक्लरेशन ऑफ् सेंजटमेंटस्” मधून आपले जवचार प्रगट केले होते. परंतु जेव्हा बहात्तर वर्षांचा 
काळ लोटला तेव्हा कुठे अमेजरकन जस्त्रयानंा आपले उजद्दष्ट प्राप्त करून घेता आले. असे असूनही जानेवारी 
१९६९ च्या जनवडणुकीमध्ये फक्त १० हकवा २·३ टके् जस्त्रया हाउस ऑफ् जरपे्रझेंटेजटव्हज् (कजनष्ठ 
जवधीमंडळ) च्या जागा काबीज करू शकल्या. सेनेट (वजरष्ठ जवधीमंडळ)च्या एकूण शभंर जागापंैकी दोन 
हकवा २ टके् स्त्रीसदस्य आहेत. 

 
रजशयाने १९१८ साली समाजसत्तावादी राजवट सुरू केली. तदनुसार अठरा वर्षांवरील सवव 

स्त्रीपुरुर्षानंा मतदानाचा हक् आहे. १९७० च्या जनवडणीनंतर एकूण १,५१७ सभासदापंकैी ४६३, हकवा ३०·५ 
टके् स्त्रीसभासद आहेत. इतर देशाशंी तुलना कजरता हे स्त्रीसभासदाचें प्रमाण सवांत अजधक आहे. 
त्याचबरोबर हेही लक्षात घेतले पाजहजे की तेिे जस्त्रयाचें प्रमाण सवांत अजधक व मतदानाचा हक् अठरा 
वर्षांनंतर प्राप्त होतो. ह्या कारणामुळेही काही अंशी जस्त्रयाचें प्रमाण अजधक असू शकेल. तिाजप तेिील जस्त्रया 
राजकारणात अजधक संख्येने भाग घेतात व व्यवसायामध्येही जास्त प्रमाणात [तक्ता २७ आजण २८ पहा.] 
आढळतात हे त्या देशास भरू्षणावह आहे. [जवज्ञान व तंत्शास्त्र ह्यातं ४५%, डॉक्टरी व्यवसायात ८०%, इंजजजनअसव ३६% व 
वकील ३५% म्हणून जस्त्रया काम करतात. जशवाय अवकाशात उड्डाण करणारी एकमेव स्त्री रजशयनच आहे.] परंतु जस्त्रया काय आजण परुुर्ष 
काय ह्यानंा मतस्वातंत्र्य आजण भार्षणस्वातंत्र्य जकतपत आहे हे न बोलणेच इष्ट आजण असे स्वातंत्र्य असणे हे 
तर लोकशाहीचे प्राणच आहेत. 

 
१९६९ च्या जनवडणुकीनंतर जपानच्या कजनष्ठ जवधीमंडळात १०, हकवा २·३ टके् व वजरष्ठ मंडळात 

११, हकवा ४·४ टके् स्त्रीसभासद आहेत. इस्त्राएलच्या नेसेटमध्ये १९७१ च्या जनवडणुकीनंतर १२० 
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सभासदापंकैी ११, हकवा ९·१७ टके् जस्त्रया असून त्या अजभमानाने सागंतात की “त्या सुसंगत रीतीने कायव 
करीत आल्या आहेत.” [वुइमेन् इन् इझ्रायल टुडे माला), पा. १२.] तूतव त्याचं्या पतंप्रधानकीचा मानही एका मजहलेला 
त्यानंी जदला आहे. 

 
इस्राएलच्या बाबतीत एक मुद्दा लक्षपूववक जवचारात घेण्यासारखा आहे. १९५१ सालापासून जी 

मंत्ीमंडळे उदयास आली ती सवव संयुक्त मंत्ीमंडळे असून आतापयंत त्याचें कायव व्यवस्स्ित व 
यशस्वीरीत्या चालू आहे. राष्ट्रीय जहतसंबधंापुढे पक्षाचे राजकारण हे दुय्यम गणले जाते आजण आपल्या 
नवोजदत राष्ट्राची झपाट्याने प्रगती होण्यासाठी ते एकजुटीने झटत आहेत. ह्या कायात जस्त्रयाही आपापल्या 
परीने हातभार लावीत आहेत, अिात अल्पाशंाने. 

 
स्वीडनमध्ये एक जवधीमंडळ असून मंडळाचे ३५० सभासद आहेत व त्यातं ५६ स्त्रीसभासद आहेत. 

कायदे मंडळात हे प्रमाण अजधक म्हणजे १६ टके् आहे. य.ूएस्.एस्.आर्.च्या खालोखाल स्स्वस लोकानंाही 
अजभमानाने सागंता येईल की आम्ही राज्यकाराभारात जस्त्रयानंा जास्त प्रमाणात भाग घेऊ देतो. 

 
साववभौम लोकशाही प्रजासत्ताक राज्य म्हणून २६ जानेवारी १९५० मध्ये नवभारताचा जन्म झाला. 

आमजनता साक्षर नसूनही सुरवातीपासूनच भारताने प्रौढ मतदान मान्य केले आहे. राष्ट्रीय चळवळीमुळे 
एक प्रकारची राजकीय जागतृी अगोदरच जनमाण झाली होती. तिाजप १९५५ मध्ये युनेस्कोच्या अहवालाशी 
भारतीय मतदानाच्या प्रमाणाची तुलना कजरता ते बरेच कमी आहे. त्यावळेी ८९·०७ टके् पुरुर्षानंी व ८४·३० 
टके् जस्त्रयानंी मतदान केले तर १९६७ मध्ये ६६·७२ टके् भारतीय पुरुर्षानंी व ५५·४६ टके् जस्त्रयानंी मतदान 
केले. तसेच त्या देशाचं्या बाबतीत स्त्रीपुरुर्ष मतदानातंील अंतर ५·८१ टके् होते तर भारताच्या बाबतीत हेच 
अंतर ११·२६ टके् होते. य.ूएस्.ए. मध्ये १९६६ साली ७८ टके् पुरुर्षानंी मतदान केले होते. तेिील 
स्त्रीमतदानाचे प्रमाण तसेच इतर देशातंीलही स्त्रीपुरुर्ष मतदानाचे आकडे उपलब्ध नसल्यामुळे अजधक 
तुलना करणे शक्य झाले नाही. ह्या सवव आकड्यावरून व तुलनेवरून इतके मात् लक्षात येते की 
जनरजनराळ्या राजकीय पक्षाचंा प्रचार चालू असूनही भारतीय नागजरकानंा आपल्या राजकीय हक्ाचंी पूणव 
जाणीव झाली नाही आजण त्यातल्यात्यात भारतीय मजहलानंा! 

 
वरील जनराशजनक वस्तुस्स्ितीच्या जदग्दशवनानंतर सध्याच्या पहाणीतून उघडकीस आलेल्या 

आकड्यानी िोडेतरी समाधान जनमाण होते. अ गटातील १५३४ जस्त्रयापंकैी १,२६१ हकवा ८२ टके् जस्त्रयानंा 
आपल्या राजकीय हक्ाचंी जाणीव होती. परंतु केवळ जाणीव अगर माजहती असणे म्हणजे ते हक् बजावणे 
असा अिव होत नाही. त्याच गटातील १,०७० मजहला एकवीस वर्षांवरील असल्यामुळे मतदानाचा अजधकार 
त्यानंा प्राप्त झाला होता. त्याचं्यापैकी ९८७ जणींनी मागील जनवडणकुीत मतदान केले. म्हणजे मतदानाची 
टके्वारी ९२·२४ इतके पडते. ब गटातील २५९ मजहलापंकैी २१३ मतदानास पात् होत्या आजण त्यापंैकी १६७ 
म्हणजे ७८·४ टके् मजहलानंी आपला हा हक् बजाजवला. अिातच अजखल भारतातंील जस्त्रयाचं्या 
मतदानाच्या प्रमाणापेक्षा (५५·४६ टके्) आजण महाराष्ट्रातील प्रमाणापेक्षा (६०·१) ते जनजितच अजधक आहे. 
ह्यावरून, नागरीकरण, मध्यमवगीय बौजद्धक वातावरण आजण जशक्षण ह्याचंा कसा पजरणाम होतो ते जदसून 
येते. अ गटाच्या बाबतीत त्या जस्त्रयाचंा बाहेरील जगाशी अजधक संबधं येत असल्यामुळे राजकीय 
घडामोडीजवर्षयी व आपल्या हक्ाजंवर्षयी त्या अजधक जागरूक बनतात असे म्हणता येईल. 
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मतदानाच्या बाबतीत जस्त्रया एकंदरीने पुरुर्षाचं्या मानाने मागे पडतात आजण जवशरे्षतः भारतीय 
जस्त्रया, हे वरील आकड्यावंरून जदसून येते. भारतीय जस्त्रयाचं्या बाबतीत त्याचंी जनरक्षरता, साववजजनक 
घडामोडींजवर्षयीचे अज्ञान आजण परंपरागत मागासलेपणा ही कारणे असावी. अिात हे अनुमान आहे. 
तिाजप य.ू एन्. कजमशन ऑन् द स्टेटस् ऑफ् वुइमेन् ह्यानंी केलेल्या सववसामान्य जवधानाचा आधार घेता 
येईल. ते जवधान पुढीलप्रमाणे : “जस्त्रयाचं्या राजकीय हक्ाचंी संपूणव अंमलबजावणी होण्याच्या आड ज्या 
कारणाचंा जनदेश करता येईल ती येणेप्रमाणे–जस्त्रयामंध्ये राजकीय जागृतीचा अभाव आजण आपल्या हक्ाचंा 
वापर करण्याबाबतची उदासीनता आजण नाखुर्षी ही जबाबदार आहेत. जशवाय असाही उल्लेख आढळतो की 
स्त्रीउमेदवारालासुद्धा जस्त्रया मतदान करीत नाहीत.” [यु. एन्. कजमशन् ऑन दी स्टेटस ऑफ् वुइमेन, १९ व्या अजधवेशनाचा 
अहवाल, पा. ४७.] 

 
जस्त्रयाचं्या मतदानाचा राजकारणावर जकतपत पजरणाम होतो ह्याचासुद्धा युनेस्कोच्या अहवालात 

सजवस्तर अभ्यास केलेला आढळतो. त्यानंी काढलेल्या जनष्ट्कर्षावरून अजधक प्रकाश पडू शकेल : 
“जस्त्रयाचं्या मतदानाजवर्षयी केलेल्या ह्या अभ्यासावरून असे जदसून येते की स्त्रीमतदानाच्या हक्ापूवी जी 
पजरस्स्िती होती जतच्यामध्ये स्त्रीच्या मतदानाने फारसा बदल होत नाही. एकंदरीने पुरुर्ष जसे मतदान 
करतात तसेच जस्त्रया करतात.” तिाजप “दोन महत्त्वाच्या वास्तव गोष्टींवर जोर जदलाच पाजहजे. एक, 
राजकीय चढाओढीत जस्त्रयाचं्या प्रवशेामुळे राजकीय पक्षाचं्या धोरणावर दूरगामी पजरणाम झाला असून 
त्याचं्या प्रचाराचा कल झुकला आहे. . . दुसरे, जनरजनराळ्या राजकीय पक्षाचं्या सामर्थ्यात फारच िोडी 
तफावत असते, त्यामुळे मतदानात हकजचत बदल झाला तरी कोणत्याही एका पक्षाने बहुमत होत असते. 
काही जवजशष्ट पजरस्स्ितीत कोणते मंत्ीमंडळ स्िापन व्हाव े ह्याचा जनणवय लावण्यास जस्त्रयाचं खरोखरी 
कारणीभतू होण्याचा संभव असतो.” [युनेस्को, दी पोजलजटकल रोल ऑफ वुइमेन (१९५५), पा. ७२] तेव्हा युनेस्कोच्या 
अहवालानुसार जस्त्रयाचें मतदान सािव ठरते तर! 

 
१९७१च्या जनवडणुकीनंतर भारतीय संसदेजवर्षयी असे जदसून येते की लोकसभेच्या ५२४ 

सदस्यापंैकी २२ जस्त्रया असून राज्यसभेच्या २४३ एकूण सभासदापंैकी १६ मजहला आहेत. ह्याचे टके्वारी 
प्रमाण पजहल्यात ४·२ आजण दुसऱ्यात ६·६ असे येते. हे टके्वारी प्रमाण युनेस्कोच्या अहवालातील 
आकड्यापेंक्षा, यु.के.,यु.एस्.ए. व जपान ह्याही देशातंील प्रमाणापेक्षा जनजित अजधक आहे; परंतु 
यु.एस्.एस्. आर्., इस्त्राएल व स्वीडनपेक्षा कमी आहे. तसेच संसदेतील स्त्रीसदस्याचं्या प्रमाणापेक्षा 
घटकराज्यातंील जवधीमंडळातंील, त्यातल्या त्यात महाराष्ट्र सोडून, स्त्रीसदस्याचें प्रमाण आणखीच कमी 
आहे. सभासदत्व हकवा लोकाचें प्रजतजनजधत्व म्हणजे युनेस्कोच्या मते समाजशास्त्रीय अिाने “राजकीय 
नेतृत्व” आहे. [वरील गं्रि, पा. ७५.] युनेस्कोच्या अहवालात पुढीलप्रकारची टीका आली आहे : “राजकीय 
नेतृत्वात जस्त्रयानंी घेण्याच्या प्रत्यक्ष भागाबद्दल जलहावयाचे तर–तो अत्यतं अल्प आहे. जनवडणुकीच्या 
बाबतीत पुरुर्षाचं्या मानाने जस्त्रया संख्येने कमी मतदान करतात, तिाजप दोघाचं्या मतदानात अंतर फारच 
अल्प असते म्हणून स्त्रीपुरुर्ष समानता प्रत्यक्षात उतरली आहे असे म्हणता येईल. उलटपक्षी नेतृत्वात 
खराखुरा भाग घेणाऱ्या जस्त्रयाचें प्रमाण उपहासास्पद अल्प आहे. उलट, बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात मंत्ी, 
जवधीमंडळाचे सदस्य, उच्च श्रेणीचे अजधकारी राजकीय पक्षाचें नेते व अत्यंत वजनदार गटाचे पुढारी पुरुर्षच 
असतात. राजकीय जनणवय घेणाऱ्या आजण राज्याचे धुजरणत्व चालजवणाऱ्या ज्या सजमत्या असतात त्यात 
क्वजचतच जस्त्रया आढळतात. त्या फक्त मतदानाच्या योगे हकवा जस्त्रयाचं्या खास वजनदार संस्िामंाफव त 
अप्रत्यक्ष दडपण आण ू शकतात. ह्या बाबतीत तरी स्त्रीपुरुर्ष समानता जनजितच प्रस्िाजपत झालेली नाही, 
उलट अजूनही बरीच जवर्षमता आढळते.” [वरील गं्रि, पा. ७५-७६.] वरील अहवालात १९५५ साली जे जनष्ट्कर्षव 
काढण्यात आले तेच जनष्ट्कर्षव भारतासजहत इतर देशाचं्या बाबतीत १९७० सालीसुद्धा खरे आहेत. 
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सध्या उच्च श्रेणीतील अजधकारपदावर जस्त्रयाचंी संख्या जकती आहे ते पाहू. यू. के. मधील १९७० च्या 
जनवडणुकीनंतर “एक मंत्ीमंडळातील मंत्ी आजण तीन राज्यमंत्ीपदावर आहेत.” य.ूएस्.एस्.आर्. मध्ये 
“१९६६ मध्ये पे्रजसजडअम् ऑफ् द सुप्रीम सोस्व्हएटच्या उपाध्यक्ष आजण पे्रजसजडअम् ऑफ् द सुप्रीम सोस्व्हएट 
ऑफ् दी उझ्बेक जरपस्ब्लकच्या अध्यक्ष एक स्त्री आहेत.” स्वीडनमध्ये एकही स्त्री मंत्ीपदावर नाही. इस्राएल 
व भारत ह्यानंी मात् पंतप्रधानकीचा मान स्त्रीला जदला आहे. गेली सात वर्ष े राष्ट्राचे धुरीणत्व चालजवत 
असताना श्रीमती गाधंीनी स्त्रीसुलभहृदयतेने बागंलातील जनवाजसतानंा आश्रय जदला; भारत-पाक युद्धात 
यश जमळजवले; सवात कळस म्हणजे भारताचे धोरण शातंताजप्रयतेचे आहे हे जसद्ध करण्याकजरता डाक्ा 
हजकताच आपणहून दोन्ही आघाडीवर युद्ध िाबंजवले, अशा भारतीय जस्त्रयानंा अजभमानास्पद झालेल्या स्त्री 
पंतप्रधानानंा लंडनच्या सन्डे “टाइम्स मगॅजझनने नवभारताची जनर्थमती, लोकशाहीची रक्षणकती व 
पाकसैन्याचे जनदालन करणारी त्ीमूती” म्हटले आहे. दोन्ही नवोजदत राष्ट्रे एकाच वर्षी जन्मास आलेली. 
दोन्ही राज्यानंी लोकशाही राज्यव्यवस्िा मान्य केलेली. पण एक जवस्ताराने अती लहान पण धडाडीने फार 
पुढे तर दुसरे आकाराने मोठे परंतु धडपडणारे असा दोहोंत फरक आहे. पंतप्रधानकीच्या खालोखाल 
कें द्रीय सरकारात एक राज्यमंत्ी व राज्य सरकारात एक मंत्ी व एक राज्यमतं्ी आहेत. जशवाय मध्यवती व 
राज्याचं्या पातळीवर प्रत्येकी तीन उपमंत्ी आहेत. महाराष्ट्रात दोन मजहलानंा हे पद जमळाले आहे. उच्च 
पदावर फक्त भारतातच जस्त्रयाचें प्रमाण अजधक आहे. परंतु स्त्रीपुरुर्ष प्रमाण फार कमी आहे. “जस्त्रयानंा 
राजकीय हक् देण्याबाबत कायद्याच्या दृष्टीने जरी बरेचसे साध्य झालेले असले तरी कायद्याची 
अंमलबजावणी करणाच्या बाबतीत पुष्ट्कळच करावयाचे उरले आहे हे मान्य झाले आहे. उच्च पदावर 
जस्त्रयाचंी संख्या जकती कमी आहे हे आपल्या देशातील पजरस्स्ितीवरून अनेक प्रजतजनधींनी साजंगतले आहे. 
त्याचबरोबर हेही ध्यानात घेण्यात आले आहे की पंतप्रधानकीची जागा आजशयामध्ये दुसऱ्यादंा (सध्या 
जतसऱ्यादंा) स्त्रीने जवभजूर्षत केली आहे. साववजजनक हुद्याच्या अजधकारपदाच्या बाबतीत कायदा आजण 
वास्तवता ह्यामंध्ये बराच भेदभाव आढळतो असे सदस्याचें मत पडले. परंपरा आजण पूववग्रह ह्याचं्या जवरुद्ध 
जस्त्रयानंा अजूनही झगडाव े लागते व तेच त्याचं्या राजकीय व इतर हक्ाचं्या आड येते हेही त्यानंी मान्य 
केले.” [यु. एन्. कजमशन ऑन् दी स्टेटस ऑफ् वुइमेन् १९ व्या अजधवेशनाचा अहवाल, पा. ४६-४७]  

 
भारत व इस्राएल ह्याचं्यासारख्या नवोजदत राष्ट्रातंच नव्हे तर य.ू के. व य.ू एस्. ए. सारख्या 

जवकजसत व पुरातन लोकशाही देशातंसुद्धा, की जेिे राजकीय हक् जमळजवण्याकजरता सतत लढा द्यावा 
लागला, तेिेही जस्त्रयाचंी अशी स्स्िती वर वर्थणल्याप्रमाणे का असावी? युनेस्कोच्या अहवालात गुणात्मक व 
संख्यात्मक बाजंूचे मूल्यमापन करून आजण प्रस्तुत प्रश्नाच्या अंगोपागंाचें पृिक्रण करून दोन कारणे 
जबाबदार धरली आहेत. “व्यापक अिाने सरकार ह्या शब्दाचा अिव लाजवल्यास, पजरस्स्िती अजजबात 
वगेळीच आढळून येते. येिे जस्त्रयाचंी भजूमका अत्यतं अल्प असून त्याहीपेक्षा जसजसे राजकीय नेतृत्वाच्या 
‘मध्यहबदू’कडे आपण वळतो तसतशी ही भजूमका आणखीनच कमी होत जाते . . . सखं्येने तर अल्पच परंतु 
राजकीय नेतृत्वाच्या दृष्टीने, तसे म्हणावयाचे तर, जस्त्रयाचंा ओढा गुणात्मक दृष्ट्ट्या खास वगेळाच 
आढळतो. येिे स्त्रीपुरुर्षाचं्या वागण्यात तीव्र स्वरूपाचा फरक जदसून येतो पक्षनेतृत्वात, उच्च श्रेणीच्या 
अजधकारपदावर, संसदेत व राज्यकारभारात ज्या जस्त्रया आहेत त्या, आरोग्य, जशक्षण, मातृत्व, 
कुटंुबकल्याण, गृहजनर्थमती वगैरेसारख्या, प्रश्नावंर म्हणजे सववसाधारणपणे जे जस्त्रयाचं्याच आवडीचे जवर्षय 
आहेत त्यावंर आपले लक्ष कें जद्रत करतात. प्रिमदशवनी, इतक्या मयादेपयंतच राजकीय जीवनात जस्त्रयानंी 
भाग घेण्याची ही पजहली लाट आहे आजण हळूहळू ती ओसरू लागेल व त्या आपले के्षत् व्यापक करतील 
असे वाटण्याचा संभव आहे. परंतु वस्तुस्स्िती हे आशावादी स्पष्टीकरण खोटे ठरजवते; आतापयंत ही जवजशष्ट 
प्रवृत्ती जनजितपणे वाढल्याची जचन्हे जदसत आहेत. 
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“राज्याच्या खऱ्या नेतृत्वात (राज्यव्यवस्िेत), म्हणजेच राजकीय जनणवयाच्या प्रत्यक्ष पजरश्रमपूववक 
अंमलबजावणीत जस्त्रयाचें फारच िोडे पजरणामकारक वजन पडते ह्याचे पजहले कारण, पुरुर्षाचंा जवरोध ... 
पूवीप्रमाणेच आताही राजकीय नेतृत्वाच्या बाबतीत नेहमीच फार मोठी चुरस चालू असते. उदाहरणािव, 
स्िाजनक पक्षाच्या सभासदातूंन नेत्याची जनवड, ह्या नेत्यातूंन जनवडणुकीकजरता उमेदवाराची पसंती, 
संसदेच्या सभासदातूंन मंत्ीपदाकजरता हकवा संसद सजमतीकजरता सभासदाची जनवड”, येिे जस्त्रयापेंक्षा 
पुरुर्षाचंीच वणी लागते. “जस्त्रयानंा ह्या जनवडीत न घेण्याच्या कारणावंर फार पजरणामकारक समिवनाचे 
पाघंरूण घातले जाते. असे प्रजतपाजदले जाते की, राजकारण हे जनसगवतःच पुरुर्षानंा अनुरूप के्षत् आहे. त्या 
के्षत्ात अगदी अपवादात्मक पजरस्स्ितीत आजण स्पष्ट जनजितच मयादेतच फक्त जस्त्रयानंा प्रवशे देण्यात 
यावा.” [युनेस्को, दी पोजलजटकल रोल ऑफ् वुइमेन् (१९५५), पा. १२२-१२४.] 

 
“तीव्र चुरस” हेच नेमके कारण महाराष्ट्राराज्याच्या जवधानसभेच्या स्त्रीसभासदानंी स्वतंत्पणे पुढे 

माडंले हे खरोखरच लक्षात घेण्यासारखे आहे. लेजखकेने ह्या सभासदाचंी मुलाखत घेतली त्यावळेी 
राजकीय नेतृत्व व त्यातं जस्त्रयाचंा अभाव ह्या मुद्याची चचा केली होती. १९६७ च्या जनवडणुकीनंतर 
जवधानसभेच्या २७० सभासदापंैकी अवघ्या ९ जस्त्रया जनवडून आल्या. मंत्ीपदाजवर्षयी त्या म्हणाल्या: 
“गटामंध्ये गट असतात. महाराष्ट्रराज्यात सत्तावीस जजल्हे आहेत. हरएक जजल्ह्यातील प्रत्येक गट आपल्या 
उमेदवारास मंत्ीपदापयंत ढकलण्याचा प्रयत्न करतो. ह्या रस्सीखेचीमध्ये जस्त्रया कुठल्याकुठे जातात!” 
िोडा वळे गेल्यानंतर लेजखकेचा प्रश्नजवर्षयक आग्रह पाहून त्यापंैकी एकजण उत्तरल्या : “आजण तुम्हाला 
माहीतच आहे की राजकारण हा जचत्तवधेक खेळ असला तरी घाणेरडा खेळ आहे!” 

 
ठीक आहे. पण ह्या पजरस्स्ितीला जस्त्रया स्वतःच जबाबदार आहेत. “राजकीय जीवनात जस्त्रयानंी 

भाग घेण्याच्या जवरुद्ध पुरुर्षाचें जकतीही धूतव समिवन असले तरी जस्त्रयानंी जर त्या जवरोधाचा कसून प्रजतकार 
केला असता तर पुरुर्षानंा यश आले नसते. परंतु सववसाधारणपणे हा प्रजतकार सौम्य असतो आजण तो 
अल्पसंख्याक गटातफे केला जात असल्यामुळे त्याला भरघोस यश येत नाही. राज्यकारभाराच्या नेतृत्वात 
जस्त्रयाचंा िोडाच भाग असतो ह्याला मुख्यत्व े त्याचेंच जनस्ष्ट्ियत्व जबाबदार आहे.” [वरील गं्रि, पा. १२६.] 

जस्त्रयानंी इतर राजकीय पक्षापंासून स्वतंत् तिाजप राष्ट्रीय एकीकरण, तरुणातंील असंतोर्ष, लोकसंख्येची 
समस्या, कुटंुबजनयोजन, आमजनतेतील जनरक्षरता वगैरे, अशा महत्त्वाच्या आवश्यक प्रश्नावंर आपले 
स्वतंत् पण जनःपक्षपाती मत तयार करून ते सरकार व जनता ह्याचं्यापुढे माडंण्याकजरता एक स्त्रीदल–
पक्ष–का स्िापन करू नये? 

 
ह्याच्याच अनुर्षंगाने जागजतक शातंता आजण स्वातंत्र्याच्या कायासाठी आंतर्राष्ट्रीय पातळीवर 

जस्त्रया काय करीत आहेत ह्याचा वाचकानंा िोडक्यात पजरचय करून जदल्यास अप्रस्तुत ठरणार नाही. 
 
दी वुइमेन्स् इंटरनॅशनल लीग फॉर् पीस ॲन्ड फ्रीडम् ह्या संस्िेची स्िापना १९१५ साली झाली. 

तेव्हा १९६५ मध्ये ह्या संस्िेने सुवणवमहोत्सव साजारा केला. त्यावळेी संस्िेच्या पन्नास वर्षांच्या कामाचा 
आढावा घेणारा गं्रि प्रजसद्ध करण्यात आला. त्यात म्हटले आहे : “. . . ऐजतहाजसक घडामोडीतून जनमाण 
होणाऱ्या बदलत्या समस्याचं्या बाबतीत लीगचे धोरण सुसूत्पणाचे होते. . . . वुइमेन्स् इंटरनॅशनल लीग 
फॉर् पीस अँड फ्रीडम् संस्िेच्या दोन पुढारी, जेन ॲडॅम्स् आजण एजमली ग्रीन बाल्च–य.ू एस्. ए. मधल्याच 
दोघीही–ह्यानंा नोबल शातंता पाजरतोर्षक लाभले ह्यावरूनच संस्िेची उच्च ध्येये व कायवक्षमता जदसून येते. 
आजण ह्या कायाला बाहेरूनही मान्यता जमळाली आहे.” 
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पुढे म्हटले आहे : “. . . आतंर्राष्ट्रीय आजण राष्ट्रीय शाखेतून अशा समस्या सोडजवण्यासाठी मदत 
करण्याचे काम ह्या संस्िेने हाती घेतले आहे आजण संस्िेचा त्या बाबतीतला जविम वाईट नाही. परंतु आंतर्
राष्ट्रीय ‘शातंतेचे धोरण’ साध्य करण्याचा जो आमचा महत्त्वाचा उदे्दश आहे त्यात प्रत्यक्ष फलप्राप्ती होणे 
कठीण आहे हे अमान्य करता येत नाही. तिाजप अशी आमची खात्ी आहे की, वुइमेन्स् इंटरनॅशनल लीग 
फॉर पीस ॲन्ड फ्रीडम् ह्यासारख्या संस्िामंाफव त आजण दुसऱ्या मागांनीही प्रयत्न झाल्याजशवाय नव्या व 
शातंताप्रधान जगाचा जवकास होण्यासारखे वातावरण जनमाण होणार नाही अशी आमची पूणव खात्ी झाली 
आहे.” [जर्ट्रयूवड बूसी ॲन्ड मागारेट टाइम्स्, वुइमेन्स इंटरनॅशनल लीग फॉर पीस ॲन्ड फ्रीडम्, (१९६५), पा. ७-८.] 

 
इतर देशातंील कायाबरोबरच १९२९ पासून वरील जस्त्रयाचं्या संस्िेने भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीत 

लक्ष घातले. “डब्ल्यू.आय्.एल.्पी.एफ्. च्या कायवकारी मंडळाने मे १९३२ मध्ये ‘मातृभमूीला स्वातंत्र्य 
जमळाव ेअशी इच्छा असणे हाच गुन्हा केल्याबद्दल’ पन्नास हजार भारतीयानंा तुरंुगात टाकण्यात आले ह्याचा 
जोराने जनरे्षध केला. ज्यानंी फौजदारी गुन्हा केला नाही त्या राजकीय कैद्यानंा तात्काळ सोडून देण्यात 
याव;े वटहुकूम रद्द कराव े आजण नेहमीच्या कायद्यानुसार कारभार चालवावा; तसेच तुरंुगात असलेल्या 
भारतीय प्रजतजनधींबरोबर पुनः समेटाची बोलणी सुरू करावी. डब्ल्यू.आय्.एल.्पी.एफ्. च्या सभासद जमसेस् 
मागारेट कजझन्सनी पुढाकार घेऊन ऑक्टोबर १९३२ मध्ये जजजनव्हा येिे भारताच्या प्रश्नाचा जवचार 
करण्यासाठी आंतर्राष्ट्रीय पजरर्षद घेण्यात आली, त्यामध्ये १५ देशातूंन २६ संस्िाचें प्रजतजनधी हजर होते. 
भारतासाठी एक कायम सजमती नेमण्यात आली आजण डब्ल्य.ूआय्.एल.्पी.एफ्. च्या प्रजतजनधी एजमलाइन 
पेजिक लॉरेन्स व मडेॅलाइन रोलंड हजर होत्या. जमसेस् कजझन्स् भारतात परतल्यावर वटहुकूमाचं्या खाली 
त्यावळेी जो राज्यकारभार चालू होता त्याजवरुद्ध साववजजनक भार्षण करण्याची बंदी नाकारल्यावरून त्यानंा 
एक वर्षाच्या कारागहृवासाची जशक्षा सुनावण्यात आली . . . ”. “ऑगस्ट १९३३ मध्ये 
डब्ल्य.ूआय्.एल.्पी.एफ्. च्या जब्रजटश शाखेने–जवशरे्षतः जनःशस्त्रीकरण पजरर्षदेने हवतूेन बॉम्ब टाकण्यास 
मनाई केली असताना व त्या पजरर्षदेचे तसे प्रयत्न चालू असतानाही–एका भारतीय खेड्यावर जब्रजटश 
फौजेने बॉम्ब टाकल्याबद्दल आपला तीव्र जनरे्षध प्रगट केला.” [वरील गं्रि, पा. १११.] 

 
शातंतेचे वातावरण जनमाण करण्याचे साधन म्हणून, “डब्ल्य.ूआय्.एल.्पी.एफ्. च्या कायाचा एक 

महत्त्वाचा भाग म्हणजे मुळापासून–बालपणापासून–(योग्य) जशक्षण देणे; ‘जजवतं प्राण्याबद्दल आदर’ हा 
लहानपणापासून उत्पन्न केला पाजहजे आजण हा उत्पन्न करण्याचे काम जस्त्रयाचं्याच हातात मुख्यत्व ेआहे हे 
उघडच आहे. ‘जागजतक मतै्ीकजरता कला’ ही आंतर्राष्ट्रीय चळवळ राजकीय मयादा व ध्येय उल्लंघून 
लौकरच जोरात वाढीस लागली. १९५३ च्या सुमारास (पोलादी पडद्याच्या दोन्ही बाजंूकडे) ३२ देशातूंन 
२०,००० जचते् जफरजवण्यात आली . . . प्रौढाचं्या पातळीवर ‘जजवतं प्राण्याबद्दल आदर’ उत्पन्न 
करण्याकजरता युद्धातच नव्हे तर फाशीची जशक्षा देण्याचा राज्याचा परंपरागत हक् जवसंगत आहे; तसेच 
जगणे इतका प्रत्येकाला जकमान न्याय हक् आहे हे मान्य झाले पाजहजे . . . जशवाय, अण्वयुगात 
‘सुरजक्षततेचे’ एकमेव वास्तव साधन म्हणून संपूणव व साववजत्क जनःशस्त्रीकरणाच्या दृष्टीने अण्वसे्त्र व 
अस्त्रकसोटी रद्द करण्याची आवश्यकता प्रजतपादन करणारी डब्ल्यू.आय्.एल.्पी.एफ्. ही कदाजचत एकमेव 
संस्िा असावी.” [वरील गं्रि, पा. २१०,२११.] 

 
“जतसरे महायुद्ध टाळणे ह्यापेक्षाही उच्चतर ध्येय डब्ल्यू.आय्.एल.्पी.एफ्. ने आपल्या पुढे ठेजवले 

आहे. मानवी कल्याण वास्तवतेत उतरजवणे आजण शातंता प्रस्िाजपत करणे म्हणजे युद्ध न होऊ देणे इतकेच 
नव्हे तर न्याय, स्वातंत्र्य आजण सवांनाच समृद्ध जीवन लाभणे हा आमचा हेतू आहे.” [वरील गं्रि, पा. २२४.] 
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“१९६३ च्या कायवकारी मंडळाने व्यक्त केल्याप्रमाणे सयुंक्त राष्ट्रसंघ ही खरीखुरी जागजतक 
राजकीय संघटना म्हणून जवकजसत व्हावी ही डब्ल्य.ूआय्.एल.्पी.एफ्. ची सध्याची जवचारसरणी आहे : 
राजकीय तसेच कायद्याचे तंटे जमटजवण्यासाठी आजण जेिे शक्य तेिे जबरदस्तीजशवाय, आमलूाग्र 
सामाजजक व आर्थिक बदल घडवनू आणण्यास पजरणामकारक अशी संयुक्त राष्ट्रसंघ ही आतंर्राष्ट्रीय 
यंत्णा झाली पाजहजे.” [वरील गं्रि, पा. २४६.] 

 
“सवव राष्ट्राचंी सववसामान्य जहतसबंंधींची भजूमका अजून जनजित व्हावयाची आहे आजण ती मान्य 

होण्याची शक्यता दूरच आहे. ह्या शतकाचे ते जवजशष्ट कायव आहे. ह्या मोठ्या शकै्षजणक व सामाजजक 
शातंताप्रधान िातंीमध्ये, वुइमेन्स् इंटरनॅशनल लीग फॉर पीस ॲन्ड फ्रीडमचा आवाज गेल्या 
अधवशतकाप्रमाणेच दुसऱ्या अधवशतकातही खात्ीने ऐकला जाईल.” [वरील गं्रि, पा. २४७.] 

 
ह्या संस्िेच्या भारतीय शाखेपासून काही भरीव कामजगरी अपेक्ष ूनये का? 
 
राजकीय के्षत्ात अवघ्या पन्नास वर्षांपूवी स्त्रीने पाऊल टाकले. ती बरोबरीने भाग घेत नाही हे वर 

जदसून आलेच आहे. तिाजप राज्याच्या व आंतर्राष्ट्रीय पातळीवर ज्या जस्त्रया जागतृ झाल्या आहेत त्या 
अल्पसंख्याक हा असेनात परंतु भरीव काम करीत आहेत. डब्ल्य.ू आय्. एल.् पी. एफ्. च्या पाऊलावर जर 
बहुसंख्य जस्त्रयानंी पाऊल टाकले तर शातंता साध्य होण्यास नक्ीच पजरणामकारक हातभार त्या लाव ू
शकतील. 

 
कोणत्याही के्षत्ातं जस्त्रयाचंी श्रेष्ठ पद गाठण्याची पात्ता पहावयाची असल्यास बौजद्धक व धार्थमक 

के्षत्ातं ती पुरुर्षाची बरोबरी करू शकते हे जरी खरे तरी अजलकडेसच जतला पुढे येण्याची संधी जमळाल्यामुळे 
प्रमाणतः ती बरोबरी करू शकलेली नाही. 

 
नोबल पाजरतोर्षक म्हणजे व्यक्तीच्या कतृवत्वाचा श्रेष्ठतम सत्कार असे समजले जाते आजण ते 

पाजरतोजर्षक देण्याची सुरवात झाल्यापासून असा बहुमान दोनदा जमळजवण्याचा योग एकदाच एका व्यक्तीला 
लाभला आजण तोही एका स्त्रीला. 
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मेरी क्यूरी व पेरी क्यूरी. 

मेरी क्यूरी. 

जेन ॲडॅमस्. 

पलव  वक 

एजमली ग्रीन बाल्च्. 

मजरआ जजओपाटव माया. 

डोरोिी िॉफूट हॉजजकन. 

 

रॉयल सोसायटीची फेलो मेम्बरजशप जमळजवण्याची चुरस बुजद्धमान लोकामंध्ये चाललेली असते 
आजण येिेसुद्धा ६३२ सदस्यामंध्ये १६ जस्त्रयानंा हा मान जमळाला आहे. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 

‘राणीचे सल्लागार’ हाही एक बहुमान समजला जातो आजण तो जमळण्यास कायदेज्ञानाची व 
जवद्वते्तची आवश्यकता असते. तीन जस्त्रयानंी हा मान जमळजवला आहे. 

 
ऐजहक के्षत्ातील बहुमानापेक्षा अगदीच वगेळ्या के्षत्ातंील म्हणजे जिस्ती धमवके्षत्ात १९६७ साली 

पोप पॉलनी पजहल्यादंाच दोन जस्त्रयानंा–सेंट टेरेझा व सेंट कॅिराइन–डॉक्टरस् ऑफ् चचव ही पदवी बहाल 
केली. 

∴ 

राजकीय समान हक् तत्त्वतः मान्य झाले असले तरी प्रत्यक्षात ते कसे जवरळ होत जातात हे आपण 
पाजहले. राजकीय हक्ाबंरोबरच सामाजजक व कायद्याचं्या दृष्टीने जस्त्रयानंी समानतेची मागणी केली होती. 
भारतासंबधंी जलहावयाचे तर हे हक् जमळजवण्यासाठी समाजसुधारकाचें व जस्त्रयाचं्या संस्िाचें प्रयत्न चालू 
होते. भारतातील लोकसंख्येत ८३ टके् हहदू आहेत.[तक्ता २ पहा] हहदू कायद्यात जस्त्रयाचं्या दृष्टीने अनेक 
प्रजतकूल कलमे होती. ती फटक्यासरशी १९५५ च्या हहदू जववाह कायदा व १९५६ च्या हहदू वारसा कायद्याने 
दूर केली. मुसलमान व जििन जमाती-व्यजतजरक्त इतरानंा हे कायदे लाग ू आहेत. त्याचं्यामुळे 
समाजरचनेत आमूलाग्र बदल झाला आहे. तिाजप त्याचें दूरगामी पजरणाम एकदोन जपढ्ानंंतरच 
अजमाजवता येतील. तरीसुद्धा हहदू जववाह कायद्याची प्रजतसादी जस्त्रयावंर कशा प्रकारची प्रजतजिया झाली 
आहे हे “जववाहजवर्षयक पजरस्स्िती” ह्या प्रकरणात पडताळण्याचा काहीसा प्रयत्न केला आहे तेव्हा वारसा 
कायद्याबद्दलचे प्रजतसाद येिे पाहूया. 

 
जर एखादा हहदू मृत्युपत् न करता मरण पावला तर त्याची मालमत्ता त्याची जवधवा, आई, मुलगे व 

मुली–मग त्या अजववाजहत अगर जववाजहत असोत–ह्या सवांमध्ये सारखी जवभागली जाते. ह्यामुळे मुलगा व 
मुलगी ह्यानंा समान पातळीवर आणण्यात आले. “मात् हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की कलम ६ नुसार 
स्त्रीवारस प्रत्यक्ष जवभागणी माग ूशकत नाही”, न्यायाधीश मुल्ला अजधक स्पष्टीकरण करतात: “हहदू वारसा 
कायदा १७ जून १९५६ पासून अमलात आला. हहदंूच्या जवनामतृ्युपत् वारसाहक्ाजवर्षयीच्या कायद्यातं 
येणेकरून दुरुस्ती करण्यात आली असून तो िमवार संग्रजहत करण्यात आला आहे. त्यामुळे 
वारसापद्धतीत आमलूाग्र सुधारणा झाली आहे. जरी त्यायोगे परंपरेचा जबरदस्त भगं झालेला असला तरी 
ज्या युगात िोर ध्येये प्रवर्थतत होत आहेत आजण सामाजजक, आर्थिक व राजकीय जसद्धातंात झपाट्याने 
बदल होत आहे त्या युगाला शोभेसा आहे . . . वारसा जमळण्याच्या हक्ाजवर्षयीच्या कायद्याला प्रस्तुत 
कायद्याने एकजजनसी व व्यापकपणा आणला असून दायाभाग व जमताक्षर शाखा तसेच दजक्षणेकडील काही 
भागातील मरू मख्खट्टयम्, अलीयसतंन आजण नंबदु्री हहदू पद्धतींनाही लाग ूपडतो.” [ए. एन्. मुल्ला, दी हहदू लॉ, 

पा. ७५८.] पूवीच्या कायद्यानुसार जर मुलगा नसेल तरच मुलीला बापाची मालमत्ता जमळत असे. ह्या 
कायद्याने समान वारसाहक् जमळवनू जदला आहे. [ज्योत्स्ना जत्भवुन, लॉ जरलेहटग टू वुइमेन इन् इंजडया, पा. ७९.] परंतु 
आपल्याला जपतृसत्ताक पद्धतीची सवय आहे आजण ह्या पहाणीनुसार ३० टके् कुटंुब े अजवभक्त आहेत 
त्याअिी असे वाटत होते की ह्या पद्धतीला हहदू वारसा कायद्याने अप्रत्यक्ष हादराच बसेल. आजकाल 
उद्योगधंद्यासाठी स्िलातंर, व्यस्क्तवाद, धमातीतता, जस्त्रयाचें स्वातंत्र्य हे घटक अजवभक्त कुटंुब पद्धतीवर 
हल्ल ेचढवीतच आहेत. अशा पजरस्स्ितीत वरील कायद्याची भर जकतपत पडत असेल हे अजमावणे कठीण 
आहे. तरीपण “मालमते्तचा वारसा हक् मुलगी, पत्नी व आई ह्यानंा नुकताच जमळाला आहे तो तुम्हाला 
माहीत आहे का?” असा प्रश्न पहाणी करीत असताना जवचाजरला होता. त्याचे उत्तर ९८१, हकवा ६३ टके् अ 
गटातील जस्त्रयानंी आपल्याला ह्या कायदेशीर हक्ाचंी माजहती आहे असे साजंगतले. १८९, हकवा १२ टके् 
मजहलानंी ‘काहीशी’ माजहती आहे असे साजंगतले तर ५ टके् जस्त्रयानंी माजहती नाही असे उत्तर जदले. 



 

 

अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 

उरलेल्या २० टके् जणींनी प्रश्न तसाच ठेवनू जदला. पहाणीच्या बाबतीत ज्या मदतनीस भजगनी होत्या 
त्यानंी ह्या कायद्यातंील सवलतींचे स्पष्टीकरण करण्याची खास काळजी घेतली होती. 

 
ह्या जस्त्रयानंा आपल्या हक्ाचंी केवळ जाणीवच आहे असे नव्हे तर २१७, हकवा १४ टके् मजहलानंी 

कन्येचा हक् बजाजवलाही आहे. ह्याच्या उलट ८५८, हकवा ५६ टके् मजहलाचं्या बाबतीत एक तर मालमत्ता 
नसावी हकवा त्याचें वडील आजण/अगर पती हयात असल्यामुळे मालमते्तची वाटणी करण्याचा प्रसंगच 
आला नसावा. ह्या व्यजतजरक्त ३३ कन्याचंा खास उल्लेख करणे अवश्य आहे. ह्या मुलींनी वजडलाचं्या 
मालमते्ततील आपणाला जमळणारा भलामोठा जहस्सा घेण्याचे नाकाजरले. त्याचबरोबर ही पण वस्तुस्स्िती 
लक्षात घेतली पाजहजे की अवघ्या २८ टके् [तक्ता २ पहा.] प्रजतसादी जस्त्रया उत्पन्नावरील कर भरीत आहेत 
म्हणजे वरच्या उत्पन्नाच्या गटात समाजवष्ट होतात. तेव्हा आपला जहस्सा नाकारणाऱ्या जस्त्रयानंी केलेल्या 
स्पष्टीकरणाचा उल्लेख जदल्यास अप्रस्तुत ठरणार नाही : 

 
“माझ्या वजडलानंी माझ्यासाठी शक्य जततके केले आहे. मी हा हक् बजावणार नाही.”–दोन दुय्यम 

जशजक्षका. 
 
“मी माझा हक् खुर्षीने सोडून जदला.”–एक प्रािजमक जशजक्षका आजण टेजलफोन ऑपरेटर. 
“आम्ही आमचा जहस्सा माजगतला नाही.”–एक घटस्फोजटत दुय्यम जशजक्षका.  
 
“वजडलाचं्या जजमनीचा जहस्सा मागण्याची इच्छा नाही.”–एक जवधवा प्रािजमक जशजक्षका. 
 
“वजडलानंी मला पुरेसे जदले आहे आजण ह्या पुढे ते जे काही देतील त्यात मला समाधान आहे. माझा 

हक् बजाजवण्याची माझी इच्छा नाही.”–बँकेतील एक सॉटवर. दुसऱ्या एका स्त्रीने जवळजवळ असेच म्हटले 
आहे. 

 
“मला तशी आवश्यकता नाही.”–एक दुय्यम जशजक्षका व कारकून. 
 
“जीवन हे देवाणघेवाणीवर आधारलेले आहे. तुम्ही फार ओढून धरू नये व आपला हक् 

काटेकोरपणे बजाव ूनये. आयुष्ट्यात सुखी व्हावयाचे असेल तर तडजोड करावयास जशकले पाजहजे आजण 
असाच माझा जवश्वास आहे.”–बँकेतील एक अजधकारी. 

 
“मी आईवजडलाचंा संबधं तोडला आहे.”–एक आंतर्धमीय जववाजहत अजधकारी.  
 
“कन्या म्हणून मला घेण्यापेक्षा देणेच अजधक आहे.”–वजकलीचा व्यवसाय करणारी एक जववाजहत 

स्त्री. 
 
“आवश्यकता नाही.”–दोन प्राध्याजपका. 
 
“माझ्या जहश्याची मागणी केली नाही.”–एक डॉक्टर. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 

“इच्छा नाही.”–दुसऱ्या एक डॉक्टर व एक प्राध्याजपका. 
 
“आईवडील माझी वाटणी मला देत होते परंतु मी ती घेतली नाही.”–एक प्रािजमक जशजक्षका. 
 
ज्या तेहतीस जस्त्रयानंी आपला हक् सोडला त्यापंैकी वरील एकोणीस मजहलानंी वरीलप्रमाणे उत्तरे 

जदली आहेत. उरलेल्या चौदा जणींनी कोणतीही कारणे साजंगतली नाहीत. 
 
कन्येला समान वारसा हक्ासंबंधाचा प्रश्न ब गटातल्या जस्त्रयानंा जनराळ्या शब्दातं जवचारला होता : 

“मुलीला समान हक् देण्यासबंंधाचा हहदू वारसा कायदा तुम्हाला पसंत आहे का?" दोनश ेएकोणसाठापैकी 
एकशसेत्त्याण्णव, हकवा ७६ टके् जस्त्रयानंी हा हक् पसंत आहे असे म्हटले तर २५, अगर १० टके् जस्त्रयानंी 
नापसंती दशवजवली. ब गटातल्या उरलेल्या जस्त्रयानंी उत्तर जदले नाही. िोडक्यात असे म्हणता येईल की 
नवप्राप्त हक्ाचंी माजहती जस्त्रयानंा तत्त्वतः झाली आहे परंतु िोड्याच जणींच्या बाबतीत जहस्सा 
मागण्याइतपत मालमत्ता, जवशरे्षतः वजडलाचंी मालमत्ता असू शकते. ज्या जततक्या नजशबवान आहेत 
त्यातंील काही आपला जहस्सा नाकारीत असतात. 

 
जििन जमातीला १९२५ चा इंजडयन सक्सेशन कायदा लाग ूपडतो. त्याप्रमाणे : “एखादा जििन 

मृत्युपत् केल्याजशवाय मरण पावला व त्याच्या मागे त्याची जवधवा व मुले अगर त्याचे वशंज असल्यास, 
जवधवलेा मृताच्या मालमते्तचा एकतृजतयाशं वाटा जमळतो व उरलेला दोनतृजतयाशं मुले अगर त्याचें वशंज 
ह्याचं्यात वाटला जातो . . . कायदा मुलगे आजण मुली असा भेद करीत नाही.” 

 
मुसलमान मुलींच्या बाबतीत : “कन्या ही वाटेकरी अगर शरे्षाजधकारी असते. जर मुलगा नसेल तर 

जहस्सेदार म्हणून जतला जनम्मा वाटा जमळतो आजण एकापेक्षा अजधक मुली असल्यास सवांना जमळून 
दोनतृजतयाशं जमळतो . . .  जर सुनी मुसलमानास एक मुलगा व एक मुलगी असेल तर पुढीलप्रमाणे 
मालमत्ता जवभागली. जाते : मुलाला दोनतृजतयाशं, मुलीला एकतृजतयाशं शरे्षाजधकारी म्हणून.” [ज्योत्स्ना 

जत्भवुन, लॉ जरलेहटग टू वुइमेन इन् इंजडया, पा. ८१-८३.] ज्याअिी ९ टके् अहहदंूपैकी कुणीही आपल्या हक्ासंबंंधी 
प्रश्नाला उत्तर जदले नाही त्याअिी त्याचंी प्रजतजिया कशी झाली असावी हे सागंणे कठीण आहे. 

 
सवव अ गटातील १,५३४ जस्त्रया ह्या श्रजमक मजहला आहेत हे वाचकानंा अवगत आहे. त्याचंा 

जदवसाचा बहुतेक वळे त्यानंी पत्करलेल्या कामात जातो. सद्यःपजरस्स्ितीत मध्यमवगीय गृजहणीला तसेच 
कुमाजरकेलाही नोकरी अगर व्यवसाय संभाळण्याव्यजतजरक्त स्वयंपाकच नव्हे तर इतर गृहकृत्येही उरकावी 
लागतात. दोन जपढ्ापूंवी मध्यमवगीय स्त्री, बरोबर कोणी घेऊन आजण तेसुद्धा धार्थमक अगर 
लग्नमंुजीसारख्या प्रसंगाजनजमत्त बाहेर पडत असे. आता पजरस्स्िती बदलली आहे. मुलीला शाळा, कॉलेज 
आजण तदनंतर नोकरी अगर व्यवसाय हा सववसाधारण जतचा जीवनिम, असे सरसहा समजण्यात येते. 
घराबाहेर पडून अिाजवन करण्याच्या संधीची हकमत मात् गृजहणीला फार मोठी द्यावी लागते आजण ती फार 
महागात पडते हे जतला जाणवते! उदाहरणािव, नोकरमाणूस नसल्यास पहाटे रागेंत उभे राहून जतला दूध 
आणाव ेलागते. रेशन आणण्याची पाळीही बहुधा जतच्यावरच येते. कारण, जवजवध प्रकारच्या धान्यात जनवड 
करावयाची हे यजमानानंा जमणे कठीण. तीच गोष्ट भाजीपाल्याची. त्यातच आपली मुले पुढे यावी ह्याची 
जतलाच सदा तगमग. म्हणून ती वळेेवर शाळेत जातात की नाही, त्याचंा अभ्यास होतो की नाही इकडेही 
तीच लक्ष देते. हा जतचा दैनंजदन जीवनिम. त्यात वळेेवर ऑजफसला जावयाचे. म्हणूनच ८४०, हकवा ५५ 
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टके् प्रजतसादी श्रजमक जस्त्रयानंी आपला बाहेरील कामाव्यजतजरक्त सवव वळे गृहकृत्यात खचव होतो असे म्हटले 
आहे. ४३·३ टके् [तक्ता २ पहा.] भजगनी अजववाजहत आहेत ही गोष्ट लक्षात घेतली म्हणजे जववाजहत गजृहणीला 
फुरसदच नसते हे समजून येईल. कमावत्या मुलीला जततका ताण पडत नाही. कारण आई अगर घरातंील 
वडीलधारी मंडळी जतच्याबद्दल सहानुभतूी बाळगत असल्यामुळे जतच्यापासून गृहकृत्यातंील मदत िोडीच 
अपेजक्षली जाते. आधुजनक काळातील संधीचा काही मुली भलताच फायदा घेण्यास ‘जशकल्या आहेत’ आजण 
अभ्यास वा काम ह्या गोंडस नावाखाली बाहेर वळे काढीत असतात ह्याची जाणीव लेजखकेला आहे. तरी 
बरे, शॉपस्, अजसस्टंटस् ॲक्ट आजण सरकारी जनयम ह्यामुंळे सायंकाळी ७ वाजल्यानंतर जस्त्रयानंा 
उद्योगधंद्याच्या जठकाणी अगर कचेरीत रहाता येत नाही. 

 
अजववाजहत मुलींच्या जवरुद्ध जववाजहत जस्त्रयाचंी पजरस्स्िती असते. घरकाम तर आहेच परंतु त्यात 

पाहुणे आल्यास त्याचंी बडदास्त ठेवावी लागते. एक अजधकारी बाई म्हणाल्या भेटी देणे घेणे आजण 
सामाजजक समारंभास हजर रहाणे ह्यातं इतका वळे जातो की स्वतःची अशी घटकाही जमळत नाही. 

 
जरकामपण जमळो वा न जमळो १,०४२, हकवा ६८ टके् जस्त्रयानंा वाचनाचा छंद आहे. अनेक 

स्त्रीपुरुर्षानंा वाचनाची आवड असते. ही आवड कुठेही आजण केव्हाही पुरवनू घेता येते. परंतु बऱ्याच जणाचें 
वाचन जनरिवक, केवळ वळे घालजवण्यासाठी असते, हेतुपुरःसर नसते. एखादी कादंबरी अगर नाटक 
माणसाने वाच ू नये असे नव्हे. परंतु गुप्तपोजलसाचं्या अगर शृगंाजरक किा सतत वाचल्याने जवपयवस्त 
मनोवृत्ती जनमाण होण्याचा संभव असतो, जवशरे्षतः संस्कारक्षम वयात. 

 
आधुजनक मराठी वाङ्मयात स्त्रीचे जचत्ण कसे केले जाते ते पाहू या. डॉ. संत : “आजच्या स्त्रीपुढील 

जवजवध समस्याचें जचत्ण आजच्या वाङ्मयात होत आहे काय? हा या संदभात जवचारात घेण्यासारखा प्रश्न 
आहे. त्याचे उत्तर पूणवपणे होकारािी देता येणे अशक्य आहे. असे का व्हाव,े हे शोधावयास गेले तर त्याचे 
उत्तर आज सववत् रूढ असलेल्या जवजशष्ट वाङ्मयीन ध्येयवादात, तसेच बहुसंख्य लेखक-लेजखकाचं्या 
जवजवजक्षत आत्मकें जद्रत व अजतजरक्त व्यस्क्तवादी प्रवृत्तीत सापडेल. आजचे साजहत्य हे लेखकाकंडून 
प्रामुख्याने साजहत्य म्हणूनच जनमाण होत आहे, व तसेच ते जनमाण व्हाव ेअसा जवचार आज चागंलाच बद्धमूल 
झाला आहे, आजण त्यास तसा जवरोध करण्याचे कारण नाही. पण साजहत्याचे साजहत्यत्व कशात असते? ते 
घडवीत असलेल्या जीवनदशवनात असते, का लेखास प्रतीत होत असलेल्या मानजसक कोलाहलात असते? 
आजच्या बहुसंख्य लेखकाचें मत दुसऱ्या बाजूने पडेल. आज व्यस्क्तवादाला व त्यातही आत्मकें जद्रत 
व्यस्क्तवादाला उधाण आले आहे. हा व्यस्क्तवादही आमच्या जीवनातून जनमाण झालेला नाही तर परकीय 
वाङ्मयाच्या अनुकृतीत त्याची बीजे आहेत. तो समाजजवन्मुखच आहे. राजसंस्िेने समाजवादी 
समाजरचनेचे ध्येय पुढे ठेवलेले आहे, पण बहुसंख्य लेखकानंा त्याचे आवाहन पोचत नाही. त्याऐवजी 
आत्मकें जद्रत व्यस्क्तवादच त्यानंा जवळचा वाटतो. कारण त्याचं्यापुढे ठेवल्या जाणाऱ्या वाङ्मयीन 
ध्येयवादाला तो जवळचा आहे.” [जड.के.सन्त, “आधुजनक मराठी साजहत्यातील स्त्री” –भारतीय स्त्री पुस्तकातून, पा. १०६.] 

 
एका पोक्त दुय्यम जशजक्षकेने प्रश्न टाकला, “काहो, हरएक माजसकावरील मुखपृष्ठाचे जचत् एखाद्या 

मोहक स्त्रीचेच का असाव?े” बाजूला असलेल्या दुसऱ्या जशजक्षकेने तत्परतेने उत्तर जदले, “वाचकाचें लक्ष 
वधूेन माजसकाचा खप व्हावा हा व्यापारी हेतू. दुसरे काय?” धंद्याचा दृजष्टकोन असो की काहीही असो, 
वस्तुस्स्िती अशी आहे की लोकाचंी अजभरुची जहणकस होत जाते!  
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“जशक्षणतज्ञानंी तसेच लोकमत बनजवणाऱ्यानंी भारे्षला–जवशरे्षत: वाङ्मयीन भारे्षला–लोकमत 
वळजवण्याचे अत्यतं प्रभावी साधन म्हणून फार महत्त्व जदले आहे. बीभत्स वाडःमय, वशे्यावृत्तीसंबधंी साजहत्य 
तर सोडूनच द्या, कौमायावस्िेमध्ये सतत डोळ्यासंमोर असल्यास लैं जगक बाबतीत एक प्रकारची 
अनुदारवृत्ती जनमाण होते. आजण भावी जीवनात त्याची प्रजतजिया म्हणजे स्त्रीपुरुर्ष संबधंाजवर्षयी कोमल अगर 
उत्कृष्ट भावना जनमाण होऊ शकत नाहीत. तेव्हा कुणालाही इतकेच म्हणता येईल की बालकाचं्या 
गं्रिसंग्रहात उते्तजक तसेच परपीडनात्मक वाडःमय असू नये.” जशवाय प्रा. शहा म्हणतात : “म्हणून 
तरुणाचें जशक्षणतज्ञ (जशक्षक नव्हेत), मानसशास्त्रज्ञ, समाजसेवक आजण तरुणाचें प्रजतजनधी ह्यानंाच, व 
न्यायाजधशानंा नव्हे, अशा प्रश्नासंंबधंी (बीभत्स वाडःमय) जनणवय देण्याचा अजधकार असावा.” [ए. बी. शहा, दी 
रूटस् ऑफ् ऑबजसजनटी (१९६८), पा. ७-८] 

 
जशवाय, इंग्रजी वाङ्मयाच्या वाचकाचं्या सवयीजवर्षयी जवचार करता हल्लीची जपढी ज्या प्रकारचे 

वाडःमय सध्या वाचीत असते ते पाहून आियवच वाटते. जर आपण अजधक लक्षपूववक जवचार केला तर असे 
जदसून येते की ही प्रवृत्ती सववत् आढळून येते. नैजतक मूल्ये आजण जीवनजवर्षयक मूलभतू तत्त्व ेज्यात ध्वजनत 
केली आहेत असे उत्कृष्ट कलात्मक वाडःमय जततक्या झपाट्याने खपत नाही. ह्याच्या उलट, ज्या 
वाङ्मयात मारामारी, रक्तपात आजण रहस्य आहे असे वाडःमय झटजदशी खपत असते. हीच प्रवृत्ती 
भारतातही अजलकडेस पसरू लागली आहे. म्हणूनच जशक्षणतज्ञानंी व मानसशास्त्रज्ञानंी येिे लक्ष देणे 
अवश्य आहे. 

 
‘टाईम’ ह्या साप्ताजहकात ह्या जवर्षयावर पुढीलप्रमाणे माजहती जदली आहे: प्रकाजशत झालेल्या 

पुस्तकाचें दोन भाग केले आहेत, एक किेतर व दुसरा किा. पजहल्या पैकी १९४६ मध्ये प्रजसद्ध झालेले ‘जद 
पॉकेट बुक ऑफ् बेबी ॲन्ड चाइल्ड केअर’ ह्याचा सवांत जास्त खप १,९०,७६,८२२ आजण शवेटचा िमाकं 
(२५) ‘जद स्टोरी ऑफ् द बायबल’ १९०४ मध्ये बाहेर पडलेले, त्याचा खप ३०,००,००० होता. किाचंा 
यादीत पजहला िमाकं १९५६ च्या पीटन प्लेसला जमळाला. त्याचा खप ९९,१९,७८५ व १९४७-५२ च्या 
दरम्यान जमकी स्स्पलेनची सात पुस्तके व एकंदर प्रती ३,४५,७०,९५८. त्यानंतर अस्स्कव न कोल्डबलेची 
१९३३-३५ मधली तीन पुस्तके व त्याचं्या एकंदर प्रती १,६७,८२,५८५ काढल्या गेल्या. ‘लेडी चॅटरजलज् 
लव्हर’ ह्या १९३२ च्या शृगंाजरक पुस्तकाचा पाचवा िमाकं व त्याच्या प्रती ६३,२६,४७०. [टाईम, २ फेब्रवुारी १९६८, 
पा. ५०.] 

 
इंग्रजी भारे्षव्यजतजरक्त इतर देशी वा परदेशी भारे्षतील वाङ्मयासंबधंी लेजखका काही अजधकृतरीत्या 

जलहू शकत नाही. मराठी मातृभारे्षचा जवचार केल्यास वरच्या सारखीच पजरस्स्िती आहे. जवचार पजरप्लुत 
गं्रि हाताच्या बोटावंर मोजण्याइतके बाहेर पडत असतील वा नसतील. बाबूराव अनाळकराचं्या 
रहस्यकिावंर मात् वाचकाचं्या उड्या पडतात. आतापयंत त्या लेखकाने ५३६ रहस्यकिा जलजहल्या आहेत 
व प्रजसद्ध केल्या आहेत.  

 
या पहाणीतील प्रजतसादी जस्त्रयाचंा छंद वाचन हा असावा ह्यात नवल नाही. त्याच्या खालोखाल, 

जशवण, भरतकाम, जवणकाम वगैरेमध्ये तीनश,े अगर १९ टके् जस्त्रयाचंा फुरसदीचा वळे जातो. अठ्ठठ्याशंी 
जस्त्रयानंा क्लबात जाणे आवडते. जमत्-मजैत्णींना भेटी देण्यात ६९ जस्त्रयाचंा वळे जातो. एकसष्ट जस्त्रया 
जचत्पट व नाटके पहाण्यात वळे घालजवतात. ही सखं्या अगर ४ टके्वारी फार अल्प वाटते. प्रत्यक्षात 
अनेकजणी जचत्पट पहात असाव्या, परंतु ज्याअिी इतक्या िोड्या जणींनी त्याचा नामजनदेश केला आहे 
त्याअिी त्याचं्या करमणुकीचे मुख्य साधन ते असाव.े इतरही पहात असणारच पण जततक्या प्रमाणात नव्हे. 
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चलत्जचत्पट हे मनोरंजनाचे साधन आहे व राहीलही. १९६४ साली १,८२,५०,००,००० 
भारतीयानंी जचत्पट पाजहले असे ‘स्टॅजटस्टीलकल इयर बकु’ मध्ये म्हटले आहे. [यु. एन्. स्टॅजटस्स्टकल ्इयर बकु 

(१९६६), पा. ७६०.] वाचनाच्या अजभरुचीबद्दल वर जे म्हटले आहे ते अजधक प्रकर्षाने जचत्पटाचं्या बाबतीत लाग ू
पडते. खरे पहाता जरमाडं होमच्या सुपहरटेंडन्सनी एकमताने पुढील मागणी केली आहे. तरी बरे लेजखका 
त्यानंा जनरजनराळ्या वळेी व जभन्न स्िळी भेटली होती. 

 
“जदवसातून चार खेळ दाखजवण्याची मनाई असावी. जवद्यािी शालेय वा कॉलेजचे तास बुडवनू 

जसनेमा पहावयास जातात. पािात्य चलत्जचते् आजण नाटकेही नकोत. उलटपक्षी वास्तव, पुरोगामी आजण 
योग्य अजभरुची वाढवणारे वाडःमय व जचत्पट हव.े” हे उद्गार कुमार कुमाजरकाशंी जनत्य संबधं असलेल्या 
जबाबदार व्यक्तींच्या तोंडून आले आहेत. तेव्हा त्याचंा गंभीरपणे जवचार व्हावयास हवा. 

 
वरील अजधकाऱ्यानंी तरुण जपढीची नीजतमत्ता सुधारण्याच्या दृष्टीने दुसरेही काही उपाय सुचजवले : 
“बालपणापासून जशस्तीची सुरवात होते . . . आईवजडलानंी फाजील मुभा जदल्यास मूल 

जबघडण्याचा संभव असतो . . . समानतेची कल्पना हे एक दुसरे कारण आहे.” 
 
“बालकानंा नागजरकत्वाची जबाबदारी, आरोग्याची माजहती आजण लैं जगक जशक्षण जदले पाजहजे. . ” 
 
“नैजतक जशक्षणाचंी व्यवस्िा पाजहजे.” 
 
“घरी तसेच शाळेमध्ये नैजतक व िोडेसे धार्थमक जशक्षण िजमक पुस्तकातून द्याव.े” 
 
“मुख्य गोष्ट म्हणजे मनोधैयव कायम राखणे आजण त्या दृष्टीने जशक्षणाची पातळी उंचावणे.” 
 
“घरी व शाळेत नैजतक व धार्थमक जशक्षणाची आवश्यकता.” 
 
“जवद्यार्थ्यांना आपल्यावरील अजधकाऱ्यानंा मान देण्यास जशकजवले पाजहजे.” 
 
“जवद्यार्थ्यांनी काय कराव ेव काय करू नये हे लेखी जनजित केले पाजहजे. . . ज्याअिी जवद्यार्थ्यांना 

जशस्त लावणे अवश्य आहे त्याप्रमाणेच आपणही एक जशस्तीचे राष्ट्र व समाज म्हणून पुढे येण्याचा प्रयत्न 
केला पाजहजे. . . मुलींना फुरसदीचा वळे उपयुक्त रीतीने कसा घालवावा हे जशकजवले पाजहजे.” इजत. 

 
पंचावन्न भजगनींना गाण्याची आवड असून ३३ जणी शास्त्रीय संगीताचा अभ्यास करीत आहेत. दहा 

जणी नृत्यकलेत प्राजवण्य जमळव ूपहात आहेत. एकंदरीने शभंर जणी, अगर ६ टके् जस्त्रया कलेच्या उपासक 
आहेत. “केवळ नृत्य अगर संगीत ह्याचंाच जवचार करावयाचा नाही. जेव्हा आपण कलाचंा उल्लखे करतो 
तेव्हा काव्य, जचत्कला, नक्षीकाम आजण जशल्पशास्त्र हे सवव जजतके हनदेला जततकेच स्तुतीला पात् आहेत. 
ह्या सवव कलानंा नैजतक तशीच अनैजतक बाजूही आहे. अनैजतक प्रवृत्तींना आळा घातला पाजहजे आजण नैजतक 
प्रवृत्तींचा जवकास करावयास हवा . . . कामदेवाची सेवा करणे हा कलाचंा उदे्दश असावा असेच केवळ नाही 
. . . शौयव, पे्रम, ईश्वरभक्ती, जवनोद, कारुण्य, रौद्रता, आियव आजण शाजंतरस हे सवव कलाचं्या द्वारे प्रगट 
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होऊ शकतात.सवव कलाचें उच्चतम ध्येय, बेकनच्या शब्दातं, ‘ईश्वराचा मोठेपणा गाणे आजण मानवजातीला 
मदत करणे’ ....” [रा. द. रानडे, पािव ेटु गॉड इन् हहदी जलटरेचर (१९५४), पा. २८८-२८९.] 

 
रेजडओवरील कायविम ऐकण्यात आपला वळे बऱ्याच जणी घालजवतात. मात् असा उल्लेख अवघ्या 

३८ जणींनी केला आहे. एकंदरीने अशा तऱ्हेने आमच्या सुजशजक्षत भजगनी आपल्याला जी अल्पशी फुरसद 
जमळेल ती घालवीत असतात. आता जब्रजटश भजगनी काय करीत असतात ते पाहू. तेिील पुरुर्षापं्रमाणेच 
त्याचेंही छंद असतात. घरी वाचन, जमत्मजैत्णींना बोलावणे, बागाईत, घराची शोभा वाढजवणे, रेजडओ अगर 
रेकॉडवस् ऐकणे, टेजलस्व्हजन पहाणे; बाहेर जाऊन खेळणे अगर खेळ पहाणे, भेटीगाठी घेणे, खेड्यात अगर 
समुद्रकाठी जाणे; जचत्पट, नृत्य, उपहारगृहे येिे जाणे; चचव हकवा मजूर संघटना, राजकारण, 
समाजकल्याण अगर सुधारणा, सासं्कृजतक मंडळे वगैरेसारख्या साजंघक चळवळीत भाग घेणे वगैरे.” [वुइमेन 

इन् जब्रटन, दी सेंरल  ऑजफस  ऑफ्  इनफरमेशन (१९६४), पा. २४.] भारतीय भजगनींपेक्षा जब्रजटश भजगनींना अजधक जवजवध 
के्षते् उपलब्ध आहेत. 

 
आधुजनक काळात एखादे कायव हाती घेणे अगर एखादे सामाजजक गाऱ्हाणे दूर करणे हे व्यस्क्तशः 

जवळजवळ अशक्य आहे. कोणत्या तरी संघटनेचाच त्याला आश्रय करावा लागतो. जशवाय क्लब 
वगैरेसारख्या जठकाणी जवचारजवजनमय होऊ शकतो. ही वाढती समाजशीलता जीवन समृद्ध करते. 
जब्रटनमध्ये, “शभंरावर जस्त्रयाचं्या राष्ट्रीय संघटना आहेत. त्यातं हरएक िरातंील जस्त्रया समाजवष्ट आहेत. 
त्यातील काही आंतर्राष्ट्रीय संघटनेच्या शाखा आहेत. काहींचा उदे्दश राष्ट्रीय अगर जागजतक राजकारण 
हा असतो तर धमवजवर्षयक अगर जशक्षणजवर्षयक जहतसंबधंासाठी इतर संस्िा आहेत, जवजशष्ट व्यवसायाचं्या व 
खेळासाठीही संघटना असतात.” जशवाय “नॅशनल फेडरेशन ऑफ् वुइमेन्स इस्न्स्टटू्यटस्, जद नॅशनल 
युजनयन ऑफ् टाऊनस् वुइमेन्स जगल्डस्, आजण स्कॉजटश वुइमेन्स् रूरल इस्न्स्टटू्यटस् ह्याचं्या शाखा सवव 
देशभर पसरल्या आहेत . . . राष्ट्रीय घडामोडींवर ह्या जनजितपणे पजरणाम करू शकतात.” [वरील गं्रि, पा. २४-
२५.] 

 
आमच्या जपानी भजगनींच्या जवर्षयी “ . . . (जपानीझ् वुइमेन व्होटसव लीग, हाऊस वाईव्हझ् 

फेडरेशन, नॅशनल फ्रें डजशप असोजसएशन) अशा संस्िापंैकी एकाच्या ना एकाच्या सभासद असणाऱ्या 
भजगनींचे प्रमाण ६३ टके् आहे असे जमजनस्री ऑफ् लेबरने केलेल्या पहाणीनुसार आढळून आले आहे.” 
[युनेस्को, दी चेंहजग  सोशल  पोजझशन ऑफ् वुमेइन इन् जपान (१९६१), पान. १३७.] टाइम्स ऑफ् इंजडयाच्या जडरेक्टरीनुसार 
(१९६७) बृहन्मंुबईत जस्त्रयाचं्या जहतसबंंधाचंी काळजी घेण्याकजरता ३५ संस्िा आहेत. सेवासदन, रतन टाटा 
इंडस्स्रअल इस्न्स्टटू्यट, इस्न्स्टटू्यट ऑफ् सोशल सस्व्हवस, इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स् फॉर सोशल वकव , 
िाफ्टस् कौस्न्सल ऑफ् इजंडया, बॉम्ब े स्व्हजजलन्स् असोजसएशन, भजगनी समाज वगैरे अनेक संस्िा 
जस्त्रयाचं्या जहतासाठी उपयुक्त कायव करीत आहेत. १९४५-४६ मध्ये लेजखकेने केलेल्या पहाणीनुसार 
सभासद असलेल्या जस्त्रयाचंी संख्या ३३ टके् होती तर प्रस्तुत पहाणीनुसार हे प्रमाण अवघे १४ टके् आहे. 
पजहले प्रमाण अजधक असण्याचे कारण त्या पहाणीत जमळजवत्या व न जमळजवत्या–पण बहुताशंी न 
जमळजवत्याच अजधक होत्या. सध्याचा अ गट हा केवळ श्रजमक मजहलाचंाच आहे. ह्या जस्त्रयानंा संस्िेत भाग 
घेण्यास वळेच जमळत नसावा. २२१ प्रजतसादी जस्त्रयापंैकी २१३८ भजगनी व्यावसाजयक–
मेजडकल/लीगल/टीचसव–संस्िाचं्या सभासद आहेत. उरलेल्या ८३ ह्या इतर जनरजनराळ्या संस्िाचं्या 
पुढीलप्रमाणे सभासद आहेत : 
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जस्त्रयाचं्या संस्िा-मंडळे, समाज वगैरे 

कलामंडळे 

वाचनालये 

क्लब 

समाज-कल्याण संघटना 
मजूर संघटना 

.. 

.. 

.. 

. . 

.. 

.. 
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१९ 
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शवेटचीच परंतु कमी महत्त्वाची नव्हे, अशी प्रजतसादी जस्त्रयाचं्या जीवनाची एक बाजू पाहू म्हणजे 

घेतलेल्या नमुन्याची पहाणी पूणव होईल. प्रस्तावनेत उल्लेजखल्याप्रमाणे एक सूचक व समयोजचत प्रश्न 
जवचारण्यात आला होता. तो म्हणजे तूतव ज्या प्रकारचे जीवन ह्या जस्त्रया घालवीत आहेत आजण ज्या 
वातावरणात त्या रहात आहेत त्यात त्यानंा समाधान आहे की नाही? काही श्रजमक भजगनींनी आपल्या 
वैयस्क्तक समस्या, सामाजजक प्रश्न अगर व्यवसायजवर्षयक अडचणी पुढे माडंल्या आहेत. वरील सवव 
प्रश्नापंैकी वैयस्क्तक प्रश्नाचंा अवश्य जततका उहापोह केला आहे व व्यवसायासंबधंीच्या समस्या मागील 
‘व्यावसाजयक प्रश्न’ ह्या प्रकरणात चर्थचल्या आहेत. सामाजजक व नैजतक प्रश्नासंंबंधीची चचा, स्त्रीला 
आधुजनक काळात जवजवध भजूमका घ्याव्या लागतात ही गोष्ट लक्षात घेऊनच पुढे करण्यात येईल. 

 
ज्याला सुख म्हणतात ते समाधान ह्या शब्दात पूणवतया व्यक्त होत नाही. पण एकातून दुसरे ध्वजनत 

होऊ शकते. जशवाय, समाधान अगर असमाधान सॉिेजटसच्या शब्दातं. “. . . श्रयेस्, मानवी जीवनाचे 
साध्य, प्रत्येक जवचारवतंाने आपल्या जीजवताचे ध्येय म्हणून पुढे ठेवण्यास योग्य” म्हणजे काय हे अजून 
एकमताने ठरले नाही. तिाजप वरील प्रश्नाला अ व ब गटाच्या जस्त्रयानंी जदलेले उत्तर व त्यातील फरक पुढे 
जदला आहे. 

 
पूणव व अंशतः समाधानी असलेल्या जस्त्रयाचें प्रमाण ब गटातल्यापेक्षा अ गटात १५ टक्क्यानंी अजधक 

आहे. सववसामान्यतः दोन्ही गटाचें नमुने हे एकाच आर्थिक व सासं्कृजतक पातळीवरील आहेत. तसेच उभय 
गटातं अजववाजहत, जववाजहत, जवधवा व घटस्फोजटता जस्त्रया आहेत. तेव्हा जववाह व कुटंुबजवर्षयक पजरस्स्िती 
सारखीच आहे. फक्त अ गटाचा जवशरे्ष म्हणजे त्या जस्त्रयानंा बाहेर वाव सापडत आहे. असमाधानी 
असणाऱ्याचें प्रमाण ब मध्ये अजधक आहे. तेव्हा जनष्ट्कर्षव उघडच आहे आजण वाचकानंा तो शब्दातं व्यक्त 
करून त्याचंी मानहानी करू नये ते बरे. 
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अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 

वरील गोंडस जचत्णाला दुसरी एक बाजू आहे आजण ती उदासवाणी आहे. आज कमावत्या जस्त्रला 
अजधक समाधान जमळत आहे पण ते कोणते मूल्य देऊन? सववच काही एका माळेचे मणी नव्हेत. परंतु काही 
जणी तरी पूवापार चालत आलेल्या जनयंत्णानंा डावलून वागत असतील! म्हणूनच जबाबदारीच्या स्िानी 
असणाऱ्या काही व्यक्तींना जवचार पडला असावा व त्यानंी पुढील शरेे मारले असाव े: 

 
एका अजधकारी बाईंनी श्रजमक मजहलाचंी पहाणी केली होती. त्यानंी काढलेल्या जनष्ट्कर्षाप्रमाणे : 

“मूल्ये जतन केलीच पाजहजेत. पे्रम, त्याग, परस्परानंा समजून घेऊन वागणे व जरूर तेिे जमवनू घेणे–ही 
मूल्ये हळूहळू नाजहशी होऊ लागली आहेत. त्यामुळे कुटंुबात सासू-सासरे, दीर-जाऊ, नणंदा वगैरे कुणी 
नसाव्या असे त्यानंा वाटते. आईबाप व मुले ह्याचं्यात परकेपणा येऊ लागला आहे. इतकेच नव्हे तर काही 
अजववाजहत मुली एकएकट्या रहातात आजण त्याचें जववाजहत पुरुर्षाशंी संबंध असतात! घटस्फोट घेतलेल्या 
जस्त्रयाचंीही तशीच उदाहरणे आहेत. मुलाचं्या आया असलेल्या काही जववाजहत जस्त्रयासुद्धा परपुरुर्षाशंी संबधं 
ठेवतात. त्याचं्या यजमानानंा एकतर ते माहीत नसाव ेहकवा मुद्दामच ते डोळ्यावर कातडे ओढून घेत असाव.े 
कारण त्याचं्या बायका पैसे जमळवनू आणतात ना? आम्ही कुठे वहावत आहोत?” 

 
दुसऱ्या एका अजधकारी बाईनंी जवधान केले,“काही तरुण मुली आपणाला बढती वा इतर सवलती 

जमळाव्या म्हणून गैरसंबंधालाही तयार होतात.” 
 
जतसऱ्या एक अजधकारी म्हणतात, “स्त्रीतला अहंगंड वाढू लागला आहे. आईवडील व मुले 

ह्याचं्यातील व्यस्क्तगत संबंध नाजहसे होऊ लागले आहेत.” 
 
एक पोक्त अजधकारी म्हणाले,“सरकारी व स्िाजनक कायवके्षत्ात अजववाजहत मुलींची संख्या 

झपाट्याने वाढत आहे. हे धोकादायक आहे. तेव्हा हे नैजतक संकट टाळण्याकजरता तुम्ही कोणते उपाय 
सुचजवता ?” 

 
अठ्ठाजवस वर्ष े समाजसेजवका म्हणून कायव केलेल्या एक जवश्वासू अनुभवी अजधकारी म्हणाल्या, 

“मध्यमवगीय जस्त्रयाचंी ईश्वरावरील धार्थमक श्रद्धा उडाल्यामुळे नैजतक दजा खालाव ू लागला आहे. 
देवावरील श्रदे्धजशवाय केवळ नैजतक जनयम उपयोगाचे नाहीत.” 

 
“पैसे जमळजवणे व बाह्य भपका ह्यावंर जास्त भर जदला जातो. तत्त्व ेव मूल्ये ह्यानंा हकमत उरली 

नाही. तरुण जपढीचा दृजष्टकोन पैसे जमळवनू मजा करणे हा आहे! मागली जपढी गोंधळून गेली आहे. त्यानंा 
कसे जीवन घालवाव ेते समजेनासे झाले आहे.” 

 
मुलावंर होणाऱ्या जवपरीत पजरणामासंबधंी : 
 
“बऱ्याच पजतपत्नींना कामाकजरता बाहेर जाव ेलागते. घरातील मंडळींशी गप्पागोष्टी करण्यास वळे 

जमळत नाही. मुलानंा शाळेत तर घातलेच जाते पण ‘क्लासेस’ मध्ये ही पाठजवतात अगर जशकवण्या 
ठेवतात. आईवडील व मुले ह्याचंा परस्परसंबधं उरला नाही. मुले व्यस्क्तजनरपेक्ष होऊ लागली आहेत आजण 
कुटंुबापासून दुराव ू लागली आहेत. रस्त्यावर त्यानंी आपला वळे का घालवावा? सुसंस्कृत मुले मुली 
नृत्यासाठी जातात. सववच घडी बदलू लागली आहे!”  



 

 

अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 

तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक, “मुली अजलकडेस जकती भपकेदार आजण आकर्षवक पोशाख करीत 
असतात!” 

 
एक मेजडकल अजधकारी, “गोळी दररोज म्हणजे व्यजभचाराचा परवाना राजरोस.” 
 
दुसरे एक स्त्रीरोगजचजकत्सक तज्ञ, “आईने सकाळच्या न्याहारीबरोबर मुलीला एक गोळी देण्याची 

काळजी घ्यावी म्हणजे तरी समाजावरील बेवारशी मुले पोसण्याचा भार कमी होईल.” 
 
एका अनािाश्रमाचे पोक्त आजण अनुभवी जचटणीस आपल्या मुलाखतीत म्हणाले, “आश्रमात 

येणाऱ्यापंैकी ऐंशी टके् जस्त्रया मध्यमवगातील असतात. दर मजहन्याला तीनचार अजववाजहत माता आश्रय 
शोधीत येतात; त्यापंैकी नव्वद टके् कॉलेजात जाणाऱ्या मुली असतात. त्याचें जप्रयकर (?) लग्न करण्याचे 
नाकारतात. गेल्या जपढीत जातीय अजभमान, भीती आजण कुटंुबाच्या नावाची काळजी तरी होती. आता तर 
तीही नाही. अजवभक्त कुटंुबाचे जनयंत्णही उरले नाही. त्यामुळे वृद्धाचंा प्रश्न उपस्स्ित होतो. लग्नाचे वय 
वाढले आहे. आई बाहेर काम करीत असल्यामुळे जतचा सहवास आजण जनयंत्ण नाही. जागेची टंचाई, 
जचत्पट, ह्या सवांचा पजरणाम म्हणजे जववाहपूवव अगर जववाहबाह्य संबधं. एकपस्त्नक जववाहाचा कायदा 
आपण मंजूर केला आहे परंतु रखेली ठेवण्यास कायदा आड येत नाही!  

 
“एकच सुटकेचा जनश्वास टाकणारी घटना म्हणजे, जनपजुत्क आईबाप जात अगर धमव जवचारात न 

घेता आश्रमातल्या मुलानंा दत्तक घेतात. ही एक आश्रमाला मोठीच मदत आहे. ही गोष्ट सोडल्यास, वर 
साजंगतलेल्या कारणामुंळे मध्यमवगीय कुटंुब ढासळण्याचा संभव आहे. जस्त्रयाचं्या उत्साहाला औद्योजगक 
गृहाचं्या अगर अंजशक कामाच्या द्वारा वाव जमळाला पाजहजे.” 

 
डॉ. ल. ब. जोशी व श्री. द. ब. सरदेसाई ह्या उभयतानंी १९६३-६४ साली पुणे शहर व पुणे 

जजल्ह्यामधील ३१ दुय्यम शाळातूंन २,५९० जवद्यार्थिनी व ९,५३९ जवद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी केली. 
“प्रस्तुत पहाणीचे वैजशष्ट्ट्य म्हणजे पुणे शहर व जजल्है येिील जवद्यार्थ्यांची लघ्वी, जहमोग्लोजबन, जसस्टॉजलक 
व डायेस्टोजलक ब्लड पे्रशरस् आजण सीरम ह्या सवांची व्ही.डी.आर्.एल.् चाचणी घेण्याचा हा नम्र प्रयत्न 
आहे”  

 
त्यानंी काढलेले जनष्ट्कर्षव कोणत्याही जवचारवतंाला गंभीर मनःस्स्ितीत नेऊन सोडल्याखेरीज 

रहाणार नाहीत. “पुणे शहर व जजल्हा येिील जवद्यार्थ्यांचे आरोग्य असमाधानकारक आहे . . . एकंदरीने 
जवद्यािी रक्तक्षीण आढळले, मुलापेंक्षा मुलींच्यामध्ये कमी रक्त. शहरातल्यापेक्षा खेड्यातील मुलाचें 
आरोग्य अजधक चागंले. परंतु खेड्यातील मुलींचे आरोग्य शहरातील मुलींप्रमाणेच कमी दजाचे . . . दुय्यम 
शाळेतील जवद्यािीजवद्यार्थिनींमध्ये उपदंशाचे प्रमाण लोकसंख्येतील सवव सामान्य प्रमाणाइतकेच आहे. काही 
जवद्यार्थ्यांना जवद्यािीदशतेच हा रोग झाला असण्याचा सभंव आहे . . . काही जवभागातील जवद्यार्थ्यांमध्ये ह्या 
रोगाचे प्रमाण बरेच आढळले. शहराच्या जनकट असलेल्या शाळामंध्ये जवशरे्षतः ही पजरस्स्िती का आढळली? 
. . . रोग होऊ न देणे व झाल्यास त्याला लौकर और्षधोपचार करणे ह्याचा जवद्यार्थ्यांच्या भजवतव्यावर फार 
अनुकूल पजरणाम होईल आजण समाजाचा फायदा होईल.” [एल.् बी. जोशी आजण डी. बी. सरदेसाई, हेल्ि इन् हायस्कूल 
(पुणे शहर आजण जजल्हा) (१९६३-६४), पा. १, ७०, ७१.] 
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कदाजचत समाजशास्त्राच्या काही अभ्यासकाचें मत पडेल की वरील जवधानापंकैी शवेटचे जवधान 
सोडल्यास बाकीची जवधाने वैयस्क्तक पूववग्रहाने केली गेली असावी व म्हणूनच त्याचंा गंभीर जवचार 
करण्याचे कारण नाही! ह्याला उत्तर असे की ही शास्त्रीय वैद्यकीय पहाणी आहे व ती गंभीर इर्षारा देत आहे. 
बरे आज समाजात आमूलाग्र पजरवतवन होत आहे व ते इतक्या झपाट्याने की जदग्मूढ होण्याची वळे येते. पण 
हे पजरवतवन योग्य की अयोग्य जदशनेे होत आहे? जीवनजवर्षयक काही मूलभतू सासं्कृजतक मूल्ये असून ती 
अमोल असल्यामुळे त्याचें जतन करावयास व नव्या पजरस्स्ितीनुसार वळण लावावयास नको का? 

 
स्त्रीच्या स्िानाचे होणारे पजरवतवन अभ्यासण्यासाठी तयार केलेल्या प्रश्नपजत्केत नैजतक मूल्याचं्या 

दृष्टीने प्रश्न न जवचारल्यामुळे स्त्रीची आचारजवचारजवर्षयक व नैजतक बाजू काही मयाजदत प्रमाणातच पहाता 
आली. ह्या बाबतीत समाजशास्त्रज्ञ वसे्टर माकव  म्हणतात : “भजवष्ट्यकाळात जरी लोकानंी एकमताने 
अजववाजहत मुलामुंलींना लैं जगक स्वातंत् जदले तरीसुद्धा पुरुर्ष जस्त्रयाचंा गैरफायदा घेतील; ज्या मुलींचे 
कौमायव शुद्ध त्याच पत्नी म्हणून पसंत केल्या जातील आजण बाकीच्याचंा तात्पुरत्या मजेकजरता उपयोग 
केला जाण्याचा धोका आहे . . . वशे्येशी संबंध ठेवण्यापेक्षा ह्या मागाने पुरुर्षानंा अजधक सुखकर रीतीने 
आपल्या इच्छाचंी तृप्ती करुन घेता येईल.” [वेस्टरमाकव , फ्यचूर ऑफ मॅरेज इन् वेस्टनव जसस्व्हलायझेशन, पा. १४८.] 

 
ई.एम्. व एम्. एपेल म्हणतात : “अगदी अजलकडील काही वर्षांपयंत, िोडे अपवाद सोडल्यास, 

बऱ्याच समाजशास्त्रज्ञानंी आजण सामाजजक मानसशास्त्रज्ञानंी नैजतक प्रश्नाकंडे दुलवक्ष केले आहे हे म्हणणे 
ठीक आहे . . . परंतु जेव्हा रस्त्यावरील मनुष्ट्य, ध्वजनत करण्याच्या दृष्टीने का होईना, वतवनजवर्षयक चचा 
करीत असताना नैजतक शब्दातं बोलतो त्यामुळे तरी ह्या घटनाचंा गंभीर जवचार करण्यास प्रोत्साहन जमळाव े
. . . जवशरे्षतः मागील जपढीतील लोकाचें कुमारकुमाजरकाचें नैजतक आचरण हा जरी सतत चचेचा जवर्षय 
असला तरी मुख्य भर लैं जगक वतवनावर हकवा समाजजवरोधक वतवनावर जदला जातो.” [एम्. एपेल,् ॲडोलेसन्ट 
ॲन्ड मोरॅजलटी (१९६७), पा. २१८.] 

 
जब्रटनमधील कुमारकुमाजरकाचं्या नीतीमते्तच्या अनुर्षंगाने उत्पन्न होणाऱ्या प्रश्नाचंा काळजीपूववक 

अभ्यास केल्यानंतर त्यातील एक जनष्ट्कर्षव : “ह्या तरुण मंडळीपैकी बहुतेकाचं्या बाबतीत स्त्रीपुरुर्षाचें एकच 
जहतसबंंध असण्यात अगर एकत् काम करण्यात असणारा आनंद उच्च कोटीचा असतो आजण असा आनंद 
घेण्यास जर समाजाने नकार जदला अगर तशी संधी जदली नाही तर त्याचा एक पजरणाम म्हणजे शारीजरक 
उपभोग घेण्याची इच्छा बलवत्तर होईल आजण त्यामुळे उच्च दजाच्या मानवी संबंधानंा ते मुकतील. ह्या 
पजरणामाचंी त्यानंा जाणीव आहे.” [वरील गं्रि, पा. २५.] 

 
सखोल नागजरक जाणीव असणारे आजण पूवापार चालत आलेल्या प्रिा व सत्ता ह्यानंा मानणारे 

जब्रटन हे राष्ट्र आहे. भारतीय आजण जब्रजटश चालीरीतीत फरक आहे आजण भारतीय जस्त्रयानंा नुकताच बाह्य 
जगात प्रवशे जमळाला आहे. जे तेिे योग्य ठरेल त्याची प्रजतजिया येिे जनराळी होईल. 

 
क्लाइव्ह बेलच्या मते : “अत्युच्च सुधारलेल्या काळाची वैजशष्ट्टे्य पुढीलप्रमाणे : मूल्याचंी जाणीव 

आजण बुजद्धमते्तचे प्राधान्य . . . सत्य आजण सौंदयाची जोपासना, बोजद्धक प्रामाजणकतेप्रमाणेच जजज्ञासेचे 
महत्त्व.”  [वरील गं्रि, पा. २१८.] 

 
डॉ. मुन्शी म्हणतात : “मूलभतू मूल्यानंी पे्रजरत झालेली जवजशष्ट जीवनजिया म्हणजे संस्कृती. ज्या 

वैजदक संस्कृतीवर भारतीय संस्कृती उभारलेली आहे त्यातील मध्यवती जवचार ‘ऋत’ –केवल, परमश्रेष्ठ 



 

 

अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 

जवश्वव्यापी जसद्धान्त –हा आहे. आजण ते ऋत एकच व अजवभाज्य आहे. ह्या मध्यवती ऋतेभोवती गंुफणारी 
मूल्ये प्रत्यक्षात उतरजवण्याकजरता परंपरा, आचारजवर्षयक जनयम व संस्िा ह्याचंी उभारणी करण्यात आली. 
सामाजजक, आर्थिक व राजकीय जीवन असे आखण्यात आले होते की प्रत्येक जपढीतील व्यक्तीला ह्या 
मध्यवती कल्पनेनुसार रहाण्यात जीवनाची सािवकता लाभेल . . . धमव म्हणजे व्यक्तीचे व गटाचे जीवन 
जनयजमत करणारे जनयम. ह्यावर भारतीय संस्कृतीची उभारणी झाली होती.” [के. एम्. मुनशी, फाउन्डेशन ऑफ् 
इंजडयन कल्चर (१९६५), पा. २६,५०.]  

 
आहारजनद्रा भयमिुैनं च, सामान्यमेतद पशुजभनवराणाम्, 
धमोजह तेर्षामजधको जवशर्षः, धमेण हीनः पशुजभः समानाः ॥ –महाभारत 

 
आहार, जनद्रा, भीती व मिुैन ह्या गोष्टी इतर प्राणी व मानव ह्याचं्या बाबतीत सारख्याच असतात. 

मानवाच्या बाबतीत संयम–धमव–हा जवशरे्ष आहे. ह्या संयमाजशवाय मानव म्हणजे जवनापुच्छ पशुच होय. 
 
लोकमान्य जटळकानंी आपल्या गीतारहस्य गं्रिात धमव ह्याचा ह्या संदभाने संयम असा अिव केला 

आहे. 
 
सववसामान्यतः आपल्या इच्छावंर जनयमन ठेवावयाचे व फक्त वैवाजहक जीवनाच्या मयादेत 

समाधान मानावयाचे असा हा आचारदंडक भारतीय संस्कृतीने तसेच इतर समाजानंीही घालून जदला आहे. 
मकॅ्आयव्हर व पेज ह्याचें असे मत आहे की : “आधुजनक कुटंुब . . . आपल्या तीन आवश्यक कायांच्या 
गरजा आजण त्यातूंन जमळणाऱ्या समाधानाचा मेळ घालण्याच्या सामर्थ्यावर ते जटकेल अगर कोलमडून 
पडेल. ती तीन काये पुढीलप्रमाणे : (१) प्रजोत्पादन व प्रजासंगोपन, (२) पजतपत्नींच्या लैं जगक गरजाचें 
सातत्याने समाधान, (३) ऐजहक, सासं्कृजतक आजण पे्रमाचे जमश्रण असलेल्या गृहात सवांना योग्य ते स्िान. 
जववाहबाह्य संबंधात अगर वशे्यागमनात लैं जगक समाधान ही एकच बाजू असते तसे पजतपत्नीसंबधंात नसून 
ह्या समाधानाबरोबर ते जीवनाचे प्रश्न जोडीने सोडवीत असतात. आजण अशा गृहात मुलाचें संगोपन होत 
असते ते संगोपन सरकारी जशशुगृहे, साववजजनक अगर खाजगी संस्िातूंन होणाऱ्या संगोपनापेक्षा फार 
अनुकूल पजरस्स्ितीत होत असते असे बऱ्याच पुराव्यावंरून म्हणता येईल.” [मकॅ्आयव्हर ॲण्ड पेज्, सोसायटी, पा. 

२६४.] जगप्रजसद्ध लेजखका म्हणतात : “तेव्हा नव्या नीजतमते्तचा मुख्य आदेश असा आहे की, ह्या जनकटवती 
स्त्रीपुरुर्षसंबधंाचा केवळ शारीजरक उपभोगाकजरता गैरफायदा घेऊ नये. जर ही अत्यंत सलगीची कृत्ये 
दुसरीकडे उरकण्यात आलेली असली आजण म्हणून ह्या सखोल परस्परसंबंधाचा अिव नष्ट झाला असेल तर 
जववाह ही संस्िा –अजूनही मानवी परस्परसंबधंातील अत्यंत फलदायी संबंध–संपूणव अिवशून्य ठरेल.” [पलव  
बक्, ‘दी जपल् ॲण्ड टीन् एज् गलव ’, दी जरडरस् डायजेस्ट, जून १९६८.] 

 
कुटंुब ही संस्िा जटकजवण्याकजरता आजण भावी जपढीला आत्मसयंमन व स्वजनयमन 

जशकजवण्याकजरता वृद्ध, अपगं व बालके ह्याचंी काळजी घेणारे जे पूवापार जनयम चालत आले आहेत ते 
गृजहणीने पाळून आपला आदशव नव्या जपढीपुढे ठेवला पाजहजे व ज्या पाजतव्रत्याकजरता भारतीय जस्त्रयानंी 
जोहार केले व सतीचे वाण घेतले, ते पाजतव्रत्य जटकजवले पाजहजे. 

 
मनुष्ट्याने आपल्या कामवासनावंर ताबा जमळवावा हे भगवद्गीतेतील दोन श्लोक उद्धतृ करून प्रा. 

रा. द. रानडे ह्यानंी दाखवनू जदले आहे. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 

ध्यायतो जवर्षयान्पुसंः सङ्गस्तेर्षपूजायते । 
संइन्गात्संजायते कामः कामात्िोधोऽजभजायते ॥ 

िोधाद्भवजत संमोहः संमोहात्स्मृजतजवभ्रमः । 
स्मृजतभं्रशादु्बजद्धनाशो बुजद्धनाशात्प्रणश्यजत ॥ 

–श्रीमद्भगवद्गीता II ६२-६३ 

 

“जवर्षयाचें हचतन करणाऱ्या पुरुर्षाला त्याचं्याजवर्षयी प्रीजत उत्पन्न होते; प्रीतीमुळे काम उत्पन्न होतो. 
कामापासून िोध. िोधापासून संमोह, त्यामुळे स्मृजतभ्रंश, स्मृजतभ्रंशापासून बुजद्धनाश होतो आजण 
बुजद्धनाशामुळे (तो पुरुर्ष) नाश पावतो.” (सािव ज्ञानेश्वरी –श.ं वा. दाडेंकर, पा. ६१.) 

 
“तेव्हा काम हा मनुष्ट्याचा मुख्य शत्.ू त्यालाच प्रिम हजकले पाजहजे. आधुजनक मानसशास्त्र-

जवश्लेर्षणानुसार मनुष्ट्यस्वभावातील जबरदस्त घटक काम त्यालाच हजकले पाजहजे. तेव्हा कुठे नैजतक व 
आध्यास्त्मक प्रगती होईल. मनोजवश्लेर्षण तज्ञ उघडपणे कामासंबधंी चचा करतात, अशी चचा करणे 
म्हणजेसुद्धा ते कृत्य करण्यासारखेच आहे. ज्याप्रमाणे आरसा धुळीने माखला जातो, अग्नी धुराने व गभाला 
उल्वोदकाचे वषे्टन असते त्याप्रमाणे आपले आध्यास्त्मक जीवन कामवासनेने वजेष्टलेले असते असे 
भगवद्गीतेला स्पष्ट करण्यास कोणतीच अडचण वाटत नाही (Ⅲ-३८-३९). आपण कामवासनेला हाकलून 
जदले पाजहजे तरच आत्म्याचा उदय होईल.” [रा. द. रानडे, दी भगवद्गीता ॲज् अ जफलॉसॉफी ऑफ् गॉड जरअलायझेशन् 
(१९५९), पा. २५२.] 

 
श्रजमक मजहलानंी आपणच केलेल्या जवधानातूंन रेखाटलेल्या स्वजचत्णाचा अभ्यास केल्यावर 

त्याचं्या परस्परजवरोधी टीकेमुळे त्याचें मूल्यमापन करून त्यातून जनष्ट्कर्षव काढणे कठीण जाते. तिाजप 
साधारणपणे ते जचत्ण पुढीलप्रमाणे बोल बोलीत आहेत :  

 
१. स्त्रीला मूळात लग्न करून गृजहणी व्हावसेे वाटते (९६ टके्) आजण त्याबरोबरच आपल्या 

कायांची व्याप्ती वाढवनू स्वतःचे व इतराचें जीवन समृद्ध करावसेे वाटते. 
 
२. स्वतःच ओढवनू घेतलेल्या सवव जदवस गंुतवणाऱ्या (सुरुवात कोणत्याही कारणानंी का 

होईना) नवनव्या भजूमकामुंळे-नोकरी, व्यवसाय, समाजसेवा वगैरे–कुटंुबात खरोखरीच 
अव्यवस्स्ितपणा अगर पोकळी  जनमाण होते व ती जवशरे्षतः आई-मुले ह्याचं्या 
परस्परसंबधंावर पजरणाम करते.  

 
३. श्रजमक स्त्रीच्या शरीराची झीज अगर पडलेला ताण हा जतच्या वयाच्या अिवा नोकरीच्या 

मध्यकाळात जाणव ूलागतो. 
 
४. ती सामान्यतः कुटंुबाला आर्थिक मदत व्हावी म्हणून अिाजवन करते.  
 
५. सुजशजक्षत श्रजमक मजहलेला काही समस्या ह्या अजूनही समस्याच आहेत.  
 
जववाहसबंंधी त्यानंी केलेल्या जवधानाचंी पुढील टाचणे बराच प्रकाशझोत टाकू शकतील : 



 

 

अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 

“घरातील मुलामुंलींत सवांत वडील म्हणून जबाबदारी अंगावर घेतली. तेव्हा लग्नाचा जवचारसुद्धा 
मनात आणणे शक्य नव्हते. माझ्या धाकट्या जतघी बजहणींची व एका भावाच्या लग्नाची व्यवस्िा केली.” –
एक दुहेरी पदवीधर.  

 
“लग्न करण्याची तयारी नाही कारण माझ्या धाकट्या भावाची व वृद्ध वजडलाचंी जबाबदारी 

घेण्यास कोणताही तरुण तयार होणार नाही.” –एक पदवीधर जशजक्षका.  
 
“श्रजमक मजहलेला पसंत करीत नाहीत.”–जतहेरी पदवीधर जशजक्षका. 
 
“माझ्या अटी जर मान्य केल्या गेल्या नाहीत तर मी लग्न करणार नाही.” – एक पदवीधर 

जलजपक. 
 
“एकदा मी पजरचाजरका म्हणून आजण दुसऱ्यादंा माझ्या उंचीवरून मला नाकारण्यात आले.” –

नववधू पजरचाजरका. 
 
“जर भावी वराने हरकत घेतली तर पुढे नोकरी करणार नाही.”–एक जलजपक.  
 
“हंुडा आजण इतर पजरस्स्िती ह्यामुळे लग्न लाबंणीवर पडले.”–एक कारकून.  
 
“आमच्या जमातीत कुळाला अजधक महत्त्व आहे आजण हंुडा आड येत नाही.”– एक अजववाजहत 

कारकून. 
 
“रु. १५,००० चा हंुडा जमजवण्याकजरता नोकरी करीत आहे.” –एक जलजपक.  
 
“लग्न आजण स्वतःचे घरकुल ह्यासाठी मी आतुर झाले आहे.” –एक सहाय्यक. 
 
“आईच्या आजारामुळे लग्न करण्याचा जवचार लाबंणीवर टाकावा लागला.” –एक पदवीधर 

कारकून. 
 
लहान वयात नोकरी जमळजवणे आजण ती करीत रहाणे ह्यात जी मजा वाटते ती हळूहळू नष्ट होऊ 

लागते. स्वातंत्र्योत्तर काळाच्या सुरुवातीस ज्यानंी अिाजवनास आरंभ केला त्यानंी नोकरीचा मध्य गाठला 
आहे. त्यामुळे सेवाजनवृत्तीनंतरचे फायदे आजण तेणेकरून वृद्धापकाळातील आर्थिक सुरजक्षतता पदरात पडत 
नाही हकवा इतक्या दीघवकालाच्या कष्टाने शरीर कमकुवत झालेले असते. हे पजरणाम त्याचं्या पुढील 
उद्गारावंरून जदसून येतात : 

 
“जोपयंत प्रकृती जटकून राहील तोपयंत चालू ठेवण्याची इच्छा आहे.” –१८ वर्ष ेनोकरी केलेल्या 

पदवीधर. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 

“माझा व्यवसाय मला आवडतो परंतु धड नोकरी अगर घर येिे पुरेसे लक्ष द्यावयास जमत नाही.” 
–१५ वर्षांच्या नोकरीतील एक पजरचाजरका. 

 
“गृहकृत्ये करून दोन्ही जबाबदाऱ्या पार पाडणे कठीण पडते.” –जतहेरी पदवीधर गं्रिपाजलका. 
 
“पुढे नोकरी करण्याची इच्छा नाही पण करणार काय? पजरस्स्िती भाग पाडते ना!” –१७ वर्षांच्या 

कारकुनीनंतर एक पदवीधर. 
 
“माझी १८ वर्षांची नोकरी झाली आजण सेवाजनवृत्तीपयंत चालू ठेवावी लागणार!” –एक पदवीधर 

जलजपक. 
 
काही जस्त्रयानंा आपला दृजष्टकोन व्यापक करावयाचा होता, ज्ञानाजवन करावयाचे होते म्हणून ज्या 

कामातून हे शक्य होईल असे व्यवसाय त्यानंी पत्करले. काहींच्या पदरात जनराशा आली तर एकदोघींना 
यशही जमळाले. पुढील उद्गार वाच ूया :  

 
“माझ्या जवर्षयाचा अभ्यास समाधानकारक रीतीने करण्यास वळेच जमळत नाही. इकडे जशकवायचे 

आजण इकडे घर संभाळायचे.”–२३ वर्षे नोकरी केलेल्या एक डॉक्टरेट प्राध्याजपका. 
 
“मी नोकरी पत्करली, का तर मला पुढे जशकता येईल. पण ते काही शक्य जदसत नाही तेव्हा 

नोकरी सोडण्याच्या जवचारात आहे.”–१३ वर्ष ेनोकरी केलेल्या एक दुहेरी पदवीधर कारकून. 
 
“माझ्या यजमानानंी मला पुढे जशकण्यास मदत केली.”–एक पदवीधर जशजक्षका, दहा वर्ष ेनोकरी. 
 
“मला वाढते ज्ञान पाजहजे, देशाटन करायला हवयं्, कसलेही बंधन नको आजण मोठमोठ्या 

महत्त्वाकाकें्षच्या उड्या घ्यायच्या आहेत.”–एक दुहेरी पदवीधर कुमाजरका, २३ वर्षे नोकरी. 
 
“जशक्षण घ्याव ेहा उदे्दश पण काम आजण अभ्यास दोन्ही करणे कठीण. हे चाकोरीतले काम नकोसे 

वाटते.”–एक पदवीधर सहाय्यक कुमाजरका. १४ वर्ष ेनोकरी. 
 
पजरस्स्ितीशी जमवनू कसे घ्याव ेआजण आपल्यात काय उणे आहे ह्याचाही जवचार आधुजनक स्त्रीने 

केलेला असतो हे पुढील उताऱ्यावंरून जचजत्त होईल :  
 
“एकमेकानंी समजून घेतले म्हणजे अडचणी येत नाहीत. . . दहा वर्ष े नोकरी केली आजण जर 

प्रकृती नीट राजहली आजण वजरष्ठानंी कामावर ठेवले तर करीत रहायचे.” 
 
“पजहल्या वगात पास होत असलेली मी. पण मला पुढे संधीच जमळेना . . . मला वाटते आम्ही 

नुसत्या पदवीधर होतो, सुजशजक्षत नव्हे.” 
 
काही दुःखाचे, वैफल्याचे जनश्वास वाच ूया : 



 

 

अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 

“मला कोणाची सोबत नाही . . . मला एकटेएकटे वाटते . . . मला स्वतःच्याच पायावर उभे 
राजहले पाजहजे.” –एक २६ वर्ष ेनोकरी केलेली प्रािजमक जशजक्षका. 

 
“माझ्या कुटंुबाला वर येण्यास मदत केली. आता माझी मुलगी डॉक्टर झाली आहे.”–दुसऱ्या एक 

प्रािजमक जशजक्षका, ३८ वर्ष ेनोकरी. 
 
“वजडलाचंा धंदा फायदेशीर झाला नाही. मला धाकटी सहा भावडें आहेत . . . एक पडकी खोली . 

. .नोकरी न् अभ्यास करून िकून जाते . . . काहीही होवो मी जशकणार! बघ ूया शक्य आहे की नाही ते!” 
–एक तरुण कुमाजरका. 

 
“माझी सवांत मोठी महत्त्वाकंाक्षा म्हणजे मुलानंा जशक्षण द्यावयाचे. पण त्यानंी मला जनराश केले. 

यजमान गेले. सगळीकडून माझ्या वाट्यास दुःख आले आहे.”– एक प्रािजमक जशजक्षका. २० वर्ष ेनोकरी. 
 
“अहंमन्य, जतरसट नवरा. माझ्या चाजरत्र्याजवर्षयी संशयी. त्यामुळे माझा मुलगा लहरी आजण संशयी 

झालाय्.”–एक कॉलेज प्राध्याजपका. १४ वर्ष ेनोकरी. 
 
तसेच भावी जीवनात आर्थिक दृष्ट्ट्या आपले जहत कसे होईल हाच जवचार प्रामुख्याने पुढील 

जस्त्रयाचं्या मनात असतो असे ह्या उताऱ्यावरून जदसून येईल :  
 
“ह्या राज्यात पुढे येण्यास जास्त संधी जमळते म्हणून मी जतकडून इकडे आले आजण आता वडील 

वारले म्हणजे माझ्यावरच सवव कुटंुबाची जबाबदारी येऊन पडली.”–एक अजववाजहत सहाय्यक पाच वर्ष े
नोकरीनंतर. 

 
“आम्हाला पेन्शन, गॅ्रच्युइटी आजण चागंले पगार पाजहजेत . . . जववाजहत जस्त्रयाचं्या आर्थिक गरजा 

अंशकाल नोकऱ्याचं्या योगाने पुरजवल्या जातील.”–तेहतीस वर्ष ेनोकरी केलेल्या एक जशजक्षका. 
 
“कुटंुबाचा आधार आहे मी. धाकट्या भावाचें सवव काही करते.”–एक अजववाजहत जलजपक. 
 
“रहाणीमान जटकवनू धरणे आजण उद्योगात मग्न रहाणे.”–नऊ वर्ष े नोकरी केलेल्या एक 

अजववाजहत सहाय्यक. 
 
“कुटंुबाच्या उत्पन्नाला भरीव हातभार लावावा म्हणून नोकरी करायची . . .मला आता सवय झाली 

आहे म्हणून मी आणखी पाच वर्ष ेनोकरी करीन . . . प्रकृती पण माझी त्यामुळे नीट रहाते.”–अठरा वर्ष े
शाळा-तपासनीस म्हणून काम केलेल्या. 

 
“माझा अभ्यासिम उत्तम होता, कुटंुब पण सरदारी िाटाचे . . . शारीजरक अगर मानजसक ताण 

वाटत नाही . . . मला उत्तम गृजहणी आजण उत्तम श्रजमका व्हावसेे वाटते . . . (स्वमतानुसार). श्रजमक 
मजहलाचं्या यजमानानंा आपली जबाबदारी टाळजवशी वाटते.”–सोळा वर्ष ेनोकरी केलेल्या एक जववाजहत 
भजगनी. 



 

 

अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 

“पाळीची नोकरी असल्यामुळे मुलाचं्याकडे पुरेसे लक्ष द्यावयास जमत नाही.”–एक दूरध्वनी 
कायववाह. 

 
“जेव्हा मुलाला आपली अत्यंत गरज असते तेव्हा त्याला सोडून येण्याला वाईट वाटते.”–सहा 

वर्षांची नोकरी केलेल्या एक जलजपक. 
 
“वळे जाण्यासाठी मी काम करते. ह्यापढेु मी नोकरी सोडून देणार.”–एक कारकून. 
 
“एम्.बी.बी.एस्. परीक्षा जदली. पण पुढे काय कराव े ते समजत नाही.”–एक अजववाजहत 

हाऊसमन डॉक्टर. 
 
“घरात आजण रुग्णालयात काम करणे म्हणजे फार त्ास पडतो . . . मुलाचंी आबाळ होते.”–एक 

जववाजहत शस्त्रजकया जवशारद. 
 
“अंशकाल काम करणे बरे. मात् त्यातून उत्पन्न मात् चागंले पाजहजे.”–पाच वर्ष ेनोकरी केलेल्या 

एक डॉक्टर. 
 
शवेटी आपल्या समस्याचंी पूणव कल्पना असलेल्याही काही भजगनी आहेत. त्याचें उद्गार : 
 
“जवचारल्याबद्दल आभारी आहे. संशोधनातून काय जनष्ट्कर्षव जनघतो तो मला वाचायला आवडेल.”–

एक अजववाजहत जलजपक. 
 
“लग्न म्हणजे एक सोडत आहे स्वतःच्या अपेक्षा क्वजचतच पुऱ्या होतात. आर्थिक पजरस्स्ितीमुळे 

जतला काम करण्याची वळे येते . . . वास्तजवक हे कठीण नाही मात् कुटंुबातील सवव मंडळींनी समजून 
घेतले तर. जतने आपणाकडून आनंदी वातावरण जनमाण केले पाजहजे आजण घरात शातंता नादंजवण्याचा 
प्रयत्न केला पाजहजे.”–एक जववाजहत पदवीधर सहाय्यक. 

 
“भारतीय जस्त्रयानंा जब्रटनच्या मानाने अजधक अनुकूल वातावरण आहे हे जवधान पक्षपाती नव्हे. 

जस्त्रयाचंी शारीजरक व मानजसक ताकद कमी मानून त्यानंा तेिे कोणी सवलती देत नाहीत. त्यानंा कसेही 
करून आपले काम पुरे कराव ेलागते. भारतात जस्त्रयानंा नोकरी चालू ठेवता यावी म्हणून अनेक सवलती 
जदल्या जातात, मात् त्यानंी त्या माजगतल्या तर! त्यामुळे काम व्हाव ेतसे व तेवढे होत नाही.”–अजववाजहत 
डॉक्टरेट प्राध्याजपका. 

 
“मला आरामशीर जीवन जगावयाचे आहे.”–बारा वर्ष े नोकरी केलेल्या जववाजहत पदवीधर 

कारकून. 
 
“सुजशजक्षत स्त्रीचे मुख्य कतवव्य म्हणजे मुलानंा चागंल्या रीतीने वाढजवणे . . . हे जतची पजहली 

जबाबदारी ... म्हणून जतला बाहेरचे काम नसाव.े”–वाग्दत्त पदवीधर शाळा तपासनीस. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 

“वाढते रहाणीमान, फॅशन आजण समाजाच्या अपेक्षा ह्यामुंळे स्त्रीला नोकरी धरावी लागते . . . मला 
मात् नोकरी करायला आवडत नाही . . . मानजसक आजण शारीजरक ताण सहन करावा लागतो. . .  
त्यापेक्षा जस्त्रयानंी गृहोद्योग कराव.े”–पाच वर्ष ेनोकरी केलेल्या पदवीधर. 

 
“लोकानंा वाटते बायका स्वतःच्या मजेसाठी नोकऱ्या करतात. वास्तव पजरस्स्िती अजजबात वगेळी 

आहे. जतच्यावरील दुहेरी जबाबदारीमुळे जतची शक्ती लौकर कमी होते. म्हणून जतला अकाजलक सेवाजनवृत्त 
होता याव.े”–एक पदवीधर जववाजहत जलजपक. 

 
“स्त्रीचे जीवन जळत्या वातीसारखे आहे. आवतीभोवती असणाऱ्याचं्या मोठेपणासाठी जतला आहुती 

देत रहाव ेलागते.”–अजववाजहत पदवीधर दुय्यम जशजक्षका.  
 
“क्षुल्लक गोष्टींसाठी स्त्रीने आपला काळ घालव ू नये . . . बाहेरील कामाने व्यक्तीच्या जीवनाची 

घडण बनते आजण जतला श्रमगौरव पटायला लागतो.”–एक पदवीधर वृत्तपत्कार. 
 
“आर्थिक मदत तर खरीच पण बाहेरील कामामुळे बाह्य जगाची जतला माजहती होते. . . दोनदा मी 

माझा व्यवसाय बदलला, सध्या मी जस्त्रयाचं्या जनकटवती व्यवसायात काम करीत आहे.” –
कुटंुबजनयोजनाचे काम करणाऱ्या पदवीधर समाजसेजवका. 

 
“स्त्रीने मुख्यतः आपले घर आजण घरातील माणसे इिे लक्ष द्याव.े”–जववाजहत पदवीधर 

दूरध्वजनचाजलका. 
 
“जस्त्रयाचं्या उपयोगी पडणाऱ्या संस्िातं काम करावयास मला आवडेल.”–अजववाजहत वकील. 
 
“वृद्धपणी आश्रमात रहावयास मला आवडेल. . . नाहीतर एकटेच . . . देवाच्या हचतनात.”–तीन 

वर्ष ेनोकरी केलेल्या अजववाजहत अिवशास्त्रज्ञ. 
 
“बऱ्याच भजगनी आर्थिक गरजेमुळे हकवा काहीतरी करावसेे वाटते म्हणून नोकरी करतात . . . 

ह्याच गोष्टीवरून जदसून येते की जतचा दृजष्टकोन बदलला आहे.”–एक संशोजधका. 
 
एका जवधवा दुहेरी मेजडकल पदवीधर जशजक्षकेला वाटते : “अजूनही जवधवानंा चागंले वागजवले 

जात नाही. हे आमलूाग्र बदलले पाजहजे. स्त्रीच्या बाबतीत दुहेरी जबाबदारी म्हणजे एक ओझेच होय.”–
दहा वर्ष ेनोकरी. 

 
एक धीर वृत्तीची अजववाजहत कारकून : “जर माणसाचा जमवनू घेण्याचा स्वभाव नसेल तर, 

दुसऱ्याच्या आयुष्ट्याचे मातेरे करण्यापेक्षा अजववाजहत राजहलेले पत्करले . . . ” 
 
एक जववाजहत वजकली करणाऱ्या : “फॅशन्स आजण मेकअप हे सुजशजक्षतपणाचे लक्षण नव्हे . . . 

वागण्याची उत्तम पद्धत, नीतीमत्ता, तरतरीतपणा, धीटपणा ह्याचंा उपयोग होतो . . . खरे पहाता सुजशजक्षत 
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स्त्री हा खरा कुटंुबाचा पाया . . . काही जस्त्रया जशक्षणाचा दुरुपयोग करतात त्यामुळे लोकाचें वाईट मत होते. 
. . ” 

 
दुहेरी पदवीधर जशजक्षका : “जशक्षण के्षत्ात चागंले पगार जमळत नसल्यामुळे सुजशजक्षत दुसरीकडे 

वळतात . . . हल्ली जवद्यािी जशक्षकानंा मान देत नाहीत . . . जशक्षण घेऊन पैसे जमळजवणे हाच जवद्यार्थ्यांचा 
उदे्दश असतो. कारण ते पैसे देतात गुरुपाशी ज्ञानाजवन करणे हा हेतू नाही.” 

 
बारा वर्ष ेनोकरी केलेल्या एक जववाजहत टंकलेजखका आपली श्रद्धा प्रकट करतात :“. . . आजण 

देवाच्या मनात असेल आजण यजमानानंा सोडत लागली नाही तर सेवाजनवृत्तीपयंत नोकरी करण्याची इच्छा 
आहे . . . ” 

 
दुसऱ्या एक समाजसेजवका तीन वर्षांच्या नोकरीनंतर : “. . . नोकराचं्या स्वाधीन मुलानंा 

करण्यापेक्षा स्वतः लक्ष जदल्यास नैजतक व सासं्कृजतक संस्कार चागंले घडतील . . . ” 
 
पंधरा वर्ष े दूरध्वजनचाजलका म्हणून काम केल्यानंतर : “सवव शारीजरक व मानजसक त्ास लक्षात 

घेऊनही काम करणे ही मोठीच गोष्ट होय.” 
 
एक नटी : “िोडेसे जशक्षण घेतल्यावर मुलींना ह्या धंद्यात पडावसेे वाटते कारण िोडे जदवस का 

होईना पण चैन करता येते.” 
 
आठ वर्ष ेकाम केलेल्या एक पजरचाजरका :“कोणत्याही धंद्यात स्त्रीला आपले चाजरत्र्य शुद्ध ठेवता 

येते . . . हा प्रत्येकाचा वैयस्क्तक प्रश्न आहे . . . ”  
 
एका जववाजहत जलजपकेला वाटते :“अजूनही पुरुर्षाचा पुरुर्षी दृजष्टकोन उघड आहे.” 
 
अजववाजहत जलजपकेला तेच वाटते:“तरुण श्रजमक मुलगी म्हणजे लोकानंा वाटते ‘जबनमालकीची 

मालमत्ता’ . .” 
 
एका जवधवा पजरचाजरकेचे दीघव कालाच्या नोकरीनंतरचे स्वगत : “अगदी एकाकी वाटते मला 

आजण पुढे कसे होईल हेच जवचार मनात येतात . . .” 
 
दुसऱ्या एक जवधवा प्रािजमक जशजक्षका उद्गारतात : “मला मूल नाही . . . ही एकाकी अवस्िा मी 

देवाच्या स्मरणाने भरून काढते.” 
 
एक खंत करीत असलेल्या पदवीधर :“आज माझे आईवडील हयात असते तर . . . त्यानंा त्याचं्या 

श्रमाचें चीज झाल्यासारखे वाटले असते . . . . इतकेच मला वाईट वाटण्याचे कारण . . . ” 
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बारा वर्ष ेजशजक्षकेचा व्यवसाय केलेल्या एक चार पदव्या धारण करणाऱ्या “नैजतक मूल्ये, जशस्तीच्या 
कल्पना, सववमासामान्य ज्ञान ह्या बाबतींत पूवीचे आजण आताचे जवद्यािी ह्यातं जमीन अस्मानाचा फरक आहे 
. . . ” 

 
एक जवधवा शाळातपासनीस उद्गारतात : “. . . अजववाजहत श्रजमक मुलगी ही अजधक स्वतंत्पणे 

वाग ूलागते. नंतर ती वराची जनवड चुकीची करते हकवा आवतीभोवतीच्या पुरुर्षाचं्या दुष्टपणाला बळी पडते. 
. . ” 

 
आजण शवेटी एक अजववाजहत दुहेरी पदवीधर म्हणतात : “स्त्रीचे पूवीचे स्िान बदलत आहे. आजण 

जतला जास्तीजास्ती संधी जमळत आहे. त्याचा जतने पुरेपूर फायदा घेतला पाजहजे . . . तरी पण कुटंुबाची 
सेवा हे जतचे मुख्य कतवव्य . . . कुटंुबातील प्रत्येक व्यक्ती जबाबदार नागजरक बनेल असा जतने प्रयत्न केला 
पाजहजे . . . आजण जतने तशी माजहती जमळजवली तर ते कसे साध्य कराव ेहे जतला समजेलही.” 

 
*   *   * 

 
आपल्या समाजातील मध्यमवगीय िरातून सुजशजक्षत स्त्रीचा नमुना घेऊन स्त्रीच्या जीवनाच्या जवजवध 

कडाचंा अभ्यास करण्याचा आतापयंत प्रयत्न केला. परंतु समाजाच्या खालच्या स्तरातील अजशजक्षत 
भजगनींकडे दुलवक्ष करणे लेजखकेला योग्य वाटत नाही. जनव्वळ पैशाच्या अडचणीमुळे त्यानंा कामासाठी 
बाहेर पडाव ेलागते. व जे जमळेल ते कष्टाचे काम पत्कराव ेलागते. ह्या मजहलाचं्या श्रमानंा शारीजरक श्रम 
असे म्हणावयास हरकत नाही कारण अशा कामाला जशक्षणाची आवश्यकता नसते. अजखल भारतात 
६,९४,०१,७०९ श्रजमक मजहला आहेत त्यापंैकी २,८१,७५९ ह्याचें व्यवसाय माहीत असल्यामुळे ती संख्या 
उणी केल्यास बाकीच्या मजहला शारीजरक श्रजमका आहेत असे म्हणावयास हरकत नाही. ह्यातंील बहुतेक 
शतेकरी हकवा शतेावरील मजूर म्हणून काम करीत असतात १९७० च्या खानेसुमारीप्रमाणे ७४ टके्. 
पुरुर्षाचं्या मानाने त्याना कमी वतेन जमळते. त्याचंी पजरस्स्िती आजण प्रश्न ह्याचंी अजून कोणी फारशी दखल 
घेतलेली जदसत नाही. प्रस्तुत लेजखकेलाही इतक्या व्यापक के्षत्ाचा अभ्यास करणे उपलब्ध असलेल्या 
साधनसामुग्रीत अशक्य होते. ह्या शतेकरी मजहला वगळल्यास औद्योजगक श्रजमक मजहलाचं्यावर एक 
लहानशी टीप येिे देत आहे. 

 
त्याचं्या मुख्य समस्या िोडक्यात पुढीलप्रमाणे देता येतील : श्रमशोर्षण, पुरुर्षापेंक्षा जस्त्रयानंा कमी 

मजुरी अगर हलक्या दजाचे काम आजण संघटनेचा अभाव. श्रमशोर्षणाबद्दल पुढीलप्रमाणे उपाय केले जात 
आहेत : “स्त्रीश्रजमकाचें शोर्षणास प्रजतबंध करण्याकजरता भारतासजहत सवव राष्ट्रानंी कायदे केले आहेत.” ते 
पुढीलप्रमाणे :“१९१९ सालापासून आंतर्राष्ट्रीय मजूर संघटनेने बाळंतपणाच्या वळेी (पगारी रजा) वगैरे 
संरक्षण, रात्ीच्या वळेी काम करण्यास मनाई हकवा तत्सम दंडक तसेच जवशरे्ष धोक्याचे अगर 
आरोग्यहानीकारक हकवा ज्यात जस्त्रयानंा भीती आहे अशा व्यवसायास बंदी. आजण व्यवसायसंधी व त्यासाठी 
जरूर ते जशक्षण ह्याबाबतीत स्त्रीपुरुर्ष असा भेद न करणे.” आंतर्राष्ट्रीय मजूर संघटनेचे बावीस आदेश 
आहेत. “जरी भारत सरकारने हे सवव आदेश पूणवतया मान्य केले नसले हकवा त्याचं्या जशफारशी जशाच्या 
तशाच प्रत्यक्षात उतरजवलेल्या नसल्या तरी त्यातंील तत्त्वानंा सववसाधारण मान्यता जदली असून जस्त्रयाचं्या 
व्यवसायासंबधंीच्या कायद्यात व जनयमात त्यानंा स्िान जदले आहे.” [गव्हनवमेंट ऑफ् इजंडया, जमजनस्री ऑफ् लेबर ॲन्ड 
एप्म्लॉयमेंट, लेबर ब्यूरो, वुईमेन इन् एम्प्लॉयमेंट (१९६१) ८ वी माला, पा. २४-२५.] 
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बुजद्धजीवी श्रजमकाचं्या वतेनात स्त्रीपुरुर्ष असा भेद केला जात नाही. शारीजरक स्त्रीश्रजमकानंा कमी 
वतेन जमळण्याचे कारण त्याचंा गरीब स्वभाव आजण जे जमळेल ते काम पत्करण्याची तयारी. परंपरागत 
चालत आलेल्या स्त्रीपुरुर्ष श्रमजवभागणीच्या कल्पनानुंसार जतला कमी वतेन तरी जदले जाते अगर कमी 
मजुरीचे काम जतच्या वाट्यास येते. जेव्हाजेव्हा ही पजरस्स्िती सुधारण्यासाठी कायद्याचं्या मागाने प्रयत्न 
केला जातो तेव्हा मालकवगव जस्त्रयाचंी संख्या कमी करतो. 

 
शारीजरक वा बुजद्धजीवी स्त्रीश्रजमकाचं्या बाबतीत कशात साम्य असेल तर ते संघटनेच्या अभावात. 

मजूर संघटनेच्या फारच िोड्या जस्त्रया सभासद आहेत. 
 
आणखी एका बाबतीत दोन्ही वगांच्या समस्यातं साम्य आहे. स्त्री ही स्त्रीच. जतला गृजहणी व माता 

म्हणून आपले कतवव्ये करावयाचे असते आजण सवव गैरसोईंसजहत बाहेरील काम कराव ेलागते. ह्या उभय 
भजूमकातं संघर्षव जनमाण होतो. 

 
आधुजनक जगात स्त्रीला कराव्या लागणाऱ्या जवजवध भजूमकाचें तसेच तदनुर्षंगाने येणाऱ्या नैजतक 

बाजूचेही जचत्ण येिवर केले आहे. 
 

_____ 
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प्रकरि ८ वे 
समारोप 

 

प्रत्येक काळ्या मेघाला रुपेरी कडा असतेच. दुसऱ्या महायुद्धासारख्या भयंकर अजरष्टातूनही जगात 
समता स्िापण्याचा प्रयत्न झाला. भारतातीलच नव्हे तर सवव देशातंील स्त्रीवगाला समतारुपी फायदा झाला 
आजण ती न्यनूगंडातून मुक्त झाली. तसेच एक जागजतक आवश्यकता म्हणून जतच्या मातृत्वाचे कायव 
मयाजदत करण्यात आले आजण जवशरे्षतः भारतासारख्या आपल्या देशात. त्यामुळे एका मूलभतू बंधनातून 
जतला मोकळीक जमळाली. तेव्हा जवसाव्या शतकातील उत्तराधव म्हणजे जतला जमळालेल्या स्वातंत्र्याची 
परीक्षाच म्हणावयाची. जतच्या परीके्षला नुकतीच कुठे सुरुवात झाली आहे. ह्या स्वातंत्र्याचे मूल्यमापन 
आताच करणे अकाली ठरेल. परंतु ‘जशतावरून भाताची परीक्षा’ ह्या न्यायास अनुसरून महाराष्ट्रीय 
जस्त्रयाचं्या दोन नमुन्याचंा अभ्यास करण्यात आला. बुजद्धजीवी वगव पसंत करण्याचे कारण म्हणजे 
कोणत्याही घडामोडीची पजहली प्रजतजिया ह्याच वगावर होत असते. जशवाय हाच वगव राष्ट्राच्या नेतृत्वाचे 
कायव करीत असतो. पसंत केलेले नमुने ह्या वगाचे शक्य जततके प्रजतजनजधक असतील असाही प्रयत्न 
करण्यात आला. 

 
ह्यातून स्त्रीचे जे जचत् उठले आहे ते फार गंुतागंुतीचे आहे. एकंदरीने जचत् तर समाधानकारक 

वाटते पण मध्येच काहीतरी खटकते. ही खटकणारी बाजू कालातंराने नष्ट होईल अशी आशा धरावयाची 
पण न जाणो सबंध जचत्ावर जतची काळी सावलीही पसरण्याचा संभव आहे. 

 
स्त्री ही शारीजरकदृष्ट्ट्या पुरुर्षापेक्षा जभन्न आहे हे येिे नमूद करण्याचे कारण नाही. परंतु आधुजनक 

काळात स्त्रीपुरुर्षातंील भेदापेक्षा साम्यावरच जोर अजधक जदला जातो आजण बरोबरच आहे ते. अजलकडील 
वैज्ञाजनक व ताजंत्क प्रगतीमुळे मानवाच्या शारीजरक श्रमाचें महत्त्व कमी झाले असून बौजद्धक श्रम अजधक 
महत्त्वाचे ठरत आहेत. ही गोष्ट स्त्रीची समानता प्रस्िाजपत करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. शकै्षजणक 
पारंगता जमळजवल्याने ह्या जियेला गती प्राप्त होते. 

 
स्त्रीचे जीवन अजूनही असुरजक्षत आहे आजण तेही जवशरे्षतः आपल्या देशात व महाराष्ट्राची तर त्यात 

चढच आहे त्या बाबतीत. बाळंतपणातील मृत्यूंची संख्या बरीच आहे. वास्तजवक ही नैसर्थगक गोष्ट. परंतु तेिे 
आमच्या जस्त्रया दगावतात, जशवाय जस्त्रयानंा पळवनू नेणे हकवा त्याचं्यावर जबरदस्ती करणे हेही प्रकार 
चालूच आहेत. हजारो भजगनींना सक्तीने हकवा फूस लावनू पळजवले जाते, त्यापंकैी काहींची वदी 
पोजलसानंा देण्यात येते परंतु िोड्याच जणींचा पत्ता लागतो. हेसुद्धा जस्त्रया व मुली ह्याचं्या अनैजतक 
व्यापारास संयुक्त राष्ट्राने–भारत त्याचा सदस्य आहे–बंदी घातलेली असूनही. 

 
भारतदेशात जनरजनराळे धमव व पंि आहेत. तिाजप त्यात वैजशष्ट्ट्यपूणव आजण सजहष्ट्ण ुअसे हहदुधमीय 

बहुसंख्येने आहेत. सरकारचे सववधमवसमाजनत्व–सेक्युलॅजरझम्–धोरण आजण नागरीकरण व आधुजनकता 
ह्याचें आिमण सववत् हळूहळू होत आहे. त्यामुळे जस्त्रयामंध्ये उदार मनोवृत्तींचा फैलाव होत आहे. 
स्वातंत्र्यपूवव काळात आतंर्जातीय आजण आंतर्धमीय झगडे सारखे चालत असत. स्वातंत्र्याच्या 
चळवळीमुळे एकजुटीची भावना जनमाण झाली होती परंतु स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर ही भावना जटकून राजहली 
नाही. उलट त्यात आंतर्राज्यीय संघर्षाची भर पडली आहे. ह्या समस्या प्रस्तुत जवर्षयीच्या कके्षबाहेर आहेत 
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हे मान्य केले तरी जातीय जवदे्वर्ष नष्ट करण्यास व राष्ट्रीय ऐक्यात्मतेची भावना वाढीस लावण्यास व तसे 
करून जस्त्रयानंा नक्ीच राष्ट्राच्या प्रगतीस हातभार लावता येईल. 

 
जातीय जवभाजन व जातीतच लग्न करण्याची प्रिा बऱ्याच प्रमाणात रूढ आहे. जात आजण वगव हे 

एकमेकासं पुजष्टदायक ठरत आहेत. जववाह व कुटंुब ह्याचं्यासारख्या सामाजजक संस्िाशंी जस्त्रया जनगजडत 
आहेत. त्याचंी काही अजनष्ट वैजशष्ट्टे्य जदसून येतात. समाजसुधारकाचंी जचकाटी आजण बालजववाह प्रजतबधंक 
कायदे असूनही अजखल भारतातील १० ते १४ वयाच्या गटातील एकपंचमाशं मुलींची लग्ने झाली आहेत. 
महाराष्ट्रात हे प्रमाण दोन टक्क्यानंी कमी आहे. ह्यावरून असे जदसून येते की जवशरे्षतः ग्रामीण जवभागातील 
माताजपत्यानंा मुलगी वयात येण्यापूवी जतचा जववाह उरकून टाकावा असे वाटते. 

 
शहरातील सुजशजक्षत वगात ह्याच्या उलट पजरस्स्िती आहे. ह्या वगातील मुलींना ‘सावधान’ 

ऐकण्याची वळे येणे ही सोपी गोष्ट नसते. जात, दजा आजण हंुडा ह्याचं्यासारखी जवघ्ने आ पसरून उभी 
असतात. त्याचा पजरणाम म्हणजे जववाहाचे वयोमान भलतेच वाढले आहे (सरासरी २३)! दरम्यान, ज्यानंा 
जववाहबद्ध होण्याची इच्छाच नाही अशा १० टके् वगळल्यास, ९० टके् मुली उच्च जशक्षणाकडे आजण तदनंतर 
हकवा त्याबरोबर नोकरी करू लागतात (३० टके्), आशा ही की आईवजडल लग्न जमवतीलच. काहींच्या 
बाबतीत ही आशा पुरी होते तर काही प्रौढ कुमाजरका होऊन राहतात. नैसर्थगक वृत्तींना वाव देण्यास 
ह्याचं्यापैकी काहीजणी गैरमागाचा अवलंब करतात. मागली जपढी ह्या घटनाचं्याकडे भीजतयुक्त मानाने 
पहात असते. ही त्याचंी जभती जनराधार नाही कारण जनरजनराळ्या आश्रमाचें आकडे ती सािव आहे असे जसद्ध 
करतात. 

 
आपले लग्न जमण्याच्या बाबतीत काही कुमाजरकानंा इतकी असहायता जाणवते की त्या 

वरजनवडीच्या आपल्या काही आवडी आहेत हेही सागंत नाहीत (२० टके्)! आणखी, जववाहोत्तर नोकरी पुढे 
चालू ठेवण्याची इच्छा आहे की नाही असे जवचारल्यास परपक्षाला पसंत नसल्यास हे आर्थिक स्वातंत्र्य त्या 
सोडावयास तयार असतात! 

 
एकदा का हा जववाहपेच सुटला की मग बहुतेकजणी सुखी असतात. नैसर्थगक आपत्तीमुळे नव्हे 

अन्य कारणानंी जववाहजवच्छेद झाल्याची उदाहरणे क्वजचतच (२ टके्). हे प्रमाण पुढील जपढीत कदाजचत 
वाढण्याचा संभव आहे कारण नवी जपढी ही अजधक स्वतंत् आजण व्यस्क्तवादी वातावरणात वाढजवली जात 
आहे. श्रजमक स्त्रीची घरातील गैरहजेरी वगैरे गोष्टींशी केवळ जतचा जोडीदारच नव्हे तर अजवभक्त 
कुटंुबातील सदस्यही जमवनू घेऊ लागले आहेत. 

 
अशा तऱ्हेने ही पूवापार चालत आलेली अजवभक्त कुटंुबपद्धती कमावत्या मजहलेला वरदानच ठरत 

आहे. कमी जबाबदारी, घरातील कामाची वाटणी अजधक सोईस्कर. पण ही स्स्िती प्रत्युत्तरदायी जस्त्रयापंैकी 
एकतृजतयाशंाचं्या बाबतीत खरी आहे. जवधवा आजण घटस्फोजटता आपल्या जपत्याच्या कुटंबाच्या आश्रयास 
जातात. तेव्हा त्यानंी आपण ‘एकत् कुटंुबात’ आहोत असे नमूद केले आहे. म्हणूनच भग्न कुटंुबाचे प्रमाण 
जवच्छेदी जववाहाच्या जनम्मे आहे (तक्ता २). दोनतृजतयाशं मजहलानंा घराच्या आत व बाहेरील जगाला 
एकट्यानेच तोंड द्याव ेलागते. 
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भावी जपढीच्या अनुर्षंगाने जेव्हा कुटंुबसंस्िेचा जवचार करावयास लागतो तेव्हा एक गंभीर स्वरूप 
नजरेस येते. कुटंुबजनयोजनाची आवश्यकता नव्याने सागंण्याची जरुरी नाही. परंतु हे कुटंुबजनयोजन 
कोणत्या पातळीवर आजण केव्हा कराव?े ज्या वगाचा नमुना घेतला आहे त्यातील अपत्यरजहत असलेल्या 
श्रजमक मजहलाचें प्रमाण अिाजवन न करणाऱ्याचं्या (११ टके्) दुप्पटीपेक्षा अजधक आहे (२४ टके्). वधं्यत्व 
नैसर्थगक असेल वा नसेलही. कारण १४ टके् जस्त्रया आपण कुटंुबजनयोजन करीत असतो हे उघडपणे 
सागंतात. 

 
प्रत्येक जवचारी भारतीयाला जननसंख्येचे वाढते प्रमाण आजण मृत्युसंख्येचे घटते प्रमाण हे जाणवत 

असते. ही लोकसंख्येची वाढ रोखून धरण्यासाठी सरकार पाण्यासारखा पैसा खचव करीत आहे. परंतु 
सववसामान्यतः लोकाचंा उत्साह कमीच. आर्थिकदृष्ट्ट्या खालच्या पातळीवरील लोक जततकासा प्रजतसाद 
देत नाहीत हे महाराष्ट्रातील साववजजनक रुग्णालयातील आकड्यावंरून दाखजवण्यात आले आहे. ह्या 
बाबतीत गरीब व अजशजक्षत लोकाचं्या आजण जशजक्षत लोकाचं्या वृत्तीत जमीन अस्मानाचे अंतर जदसून येते. 
हेच अंतर जवजवध धमांनुसारही आढळून येते. अशा पजरस्स्ितीत ह्या अडाणी लोकाचंा जवरोध मोडून 
काढण्याकजरता त्याचं्यावर सक्ती करण्यापेक्षा आजववनू, पटवनू, वळवनू घेणे हाच उपाय योग्य वाटतो. 

 
अनेक सामाजजक समस्यावंर जशक्षण हाच रामबाण तोडगा आहे असे म्हटले जाते आजण खरे आहे 

ते! स्वातंत्र्योत्तर काळात शालेय व उच्च जशक्षण घेणाऱ्या मुलींच्या तुलना केल्यास ही वाढ फार कमी वाटते 
(ह्या जवधानाला २४ टके् साक्षरता ह्या आकड्याने पुष्टी जमळते). जशवाय, जवजवध पातळीवर मुलाचं्या मानाने 
मुलींची संख्या कमीच. जस्त्रयाचं्या दृष्टीने जशक्षकाचा पेशा हा अिाजवनाचा योग्य मागव असे मानले जाते 
तरीपण प्रािजमक जशक्षक म्हणून अवघ्या एकतृजतयाशं जस्त्रयाच काम करीत आहेत. आजण जशक्षक अपुरे 
पडतात ही वस्तुस्स्िती असूनही! 

 
मात् ज्ञानसपंादनाच्या चुरशीमध्ये मुली आघाडीवरच! जशक्षणाच्या बहुतेक सवव शाखातं त्या अजधक 

गुण जमळजवतात (तक्ता २९). मुलाचंाच खास मक्ता अशा शाखेत जरी त्या नुक्ताच प्रवशे करीत असल्या 
तरी त्याचंा मुख्य कल भार्षा आदी जवर्षयाकंडेच जदसतो. १९६१ च्या खानेसुमारीनुसार ६० टके् पदवीधर 
जस्त्रया अिाजवन करीत नाहीत. ह्यामंध्ये काही आपला अभ्यासिम पुढे चालजवणाऱ्या असतील तर काहींना 
नोकरी वगैरे करण्याची इच्छा नसावी. 

 
वैद्यकीय व्यवसाय हा आवश्यक असा महत्त्वाचा व्यवसाय आहे. भारतामध्ये डॉक्टर वगाची संख्या 

अपुरी आहे हे तुलनात्मक आकड्यावंरून स्पष्ट जदसून येते. ज्या जस्त्रयानंी डॉक्टरी पदवी जमळजवली आहे 
अशा सववजणी आपल्या ज्ञानाचंा उपयोग करतात की नाही हे शोधून काढणे शक्य नव्हते व तसा अभ्यासही 
आजवर झालेला नाही. हे आवश्यक ज्ञान व्यिव जाऊ नये म्हणून काही स्त्रीडॉक्टरानंी पाच वर्षांचा 
करारनामा जलहून द्यावा असे सुचजवण्यात आले. 

 
शकै्षजणक योग्यतेनुसार रोजगारी, अशा प्रकारचा सखोल व पूणव अभ्यास करणे वळे आदीकरून 

मयादेमुळे अशक्य होते. आपल्या देशात बेकार लोकानंी आपली नोंद केलीच पाजहजे अशी सक्ती नाही. 
तिाजप सेवायोजन कायालये ताजंत्क पात्ता असलेल्या सवव लोकानंा नोकऱ्या देऊ शकत नाही ही 
वस्तुस्स्िती आहे (तक्ता ३१). स्त्री असो वा पुरुर्ष असो, जशक्षण व्यिव जाऊ नये. जकती तंत्ज्ञ अवश्य आहेत 
हे योजना व जशक्षण ह्याचं्या अनुर्षंगाने जनजित केल्याखेरीज पजरस्स्िती सुधारणार नाही. हे आताशा कोठे 
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अजधकारी वगाच्या लक्षात येऊ लागले आहे. [भारतसरकारच्या इंस्स्टट्यूट ऑफ अप्लाइड मॅनपॉवर रीसचवने हरएक 
राज्यसरकारला पाचव्या पंचवार्थर्षक योजनेमध्ये जकती पदवीधर श्रजमकाचंी गरज लागेल हे सशंोधण्याकजरता कें दे्र उघडण्यास साजंगतली आहेत.–
फेब्रआुरी १९७३.] 

 
तक्ता ३३ मध्ये प्रजतसादी जस्त्रयाचं्या रोजगारीचा आराखडा सजवस्तररीत्या जदलेला आहे. त्याचं्या 

पसंतीचा अनुिम पुढीलप्रमाणे : जशजक्षका, पजरचाजरका, ताजंत्क व्यवसाय, शासन आजण धंदे; ह्या धंद्यात 
वैद्यकी, वजकली, आर्थकटेक्ट, इंजजजनयर आजण इतर धंद्याचंा समावशे होतो. श्रजमक म्हणून त्याचं्या वजरष्ठानंी 
केलेले मूल्यमापन ‘समाधानकारक व कायवक्षम श्रजमक’ असेच एकंदरीने ठरजवले आहे. घराबाहेरील 
कामामुळे स्त्रीच्या व्यस्क्तमत्त्वाचा जवकास होतो असेही त्याचें मत आहे. 

 
सात देशातंील स्त्रीपुरुर्ष श्रजमकाचंी तुलना केल्यावर दोन पुरुर्षासं एक स्त्री असे प्रमाण जदसून येते. 

त्यातल्या त्यात महाराष्ट्राचा िमाकं पजहला लागतो. स्त्रीपरुुर्ष श्रजमकाचें असे जवर्षम प्रमाण का असाव ेह्याची 
कारणपरंपरा दशवजवणे प्रस्तुत पहाणीच्या के्षत्ापलीकडे आहे. परंतु पुरुर्षाने अिाजवन करून कुटंुबाचे पोर्षण 
कराव ेव स्त्रीने घर साभंाळाव ेअसे श्रमजवभाजन स्वाभाजवक व जोपयंत कुटंुबजनयोजन माहीत नव्हते तोपयंत 
सातत्याने स्त्रीला श्रम करणेही अशक्य ही कारणे असावीत. ही परंपरा अजूनही काही प्रमाणात चालू 
राजहली आहे. 

 
इंटर्नॅशनल फेडरेशन ऑफ् युजनव्हर्थसटी वुइमेनच्या अहवालानुसार : “आधुजनक समाजात स्त्रीची 

भजूमका जनजित करणारी मुख्य कारणे पुढील तीन प्रमुख सदराखाली देता येतील हे उघड आहे : 
 
(अ) शारीजरक घटक आजण तदनुर्षंगाने जनमाण होणारी सामाजजक कतवव्ये : मातृत्व, बालसंवधवन व 

त्याचें जशक्षण; 
 
(ब) ऐजतहाजसक, नैजतक व धार्थमक घटक : समाजातील स्त्रीपुरुर्ष भजूमकाजंवर्षयींच्या 

फरकाबद्दलच्या अजतरंजीत कल्पना : परंपरा व जतच्यामुळे उत्पन्न झालेले जनरे्षध–‘स्त्रीचे गूढ’; 
 
(क) आर्थिक घटक : श्रजमकाचंी बाजारातील मागणी, तंज्ञाचंी जरुरी वगैरे. 
 
जेव्हा आर्थिक गरजा महत्त्वाच्या ठरतात तेव्हा परंपरेचा जोर कमी होतो आजण जस्त्रयावंरील मुलाचंा 

भार कोणत्या साधनानंी हलका होईल हकवा एकदा घरातील जबाबदारी कमी झाली की त्या व्यावसाजयक 
जीवनाकडे कशा परततील ह्याचा शोध सुरू होतो. उलट पजरस्स्ितीत म्हणजे जेव्हा आर्थिक मंदी येते. 
तेव्हा काम करण्याच्या–आपल्या व्यस्क्तमत्वाचा पूणव जवकास करण्याच्या–हक्ाचंी बजावणी करणे जस्त्रयानंा 
कठीण जाते. भलत्याच कल्पनानंी त्या भारावलेल्या असल्यामुळे त्याचं्या प्रगतीचा मागवही अडखळतो.” 
[इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ् युजनव्हर्थसटी वुइमेन, दी पोझीशन ऑफ् दी वुमन गॅ्रज्युएट टुडे–अ सव्हे (१९५६-६५), पा. ३०.] 

 
घराबाहेर काम करण्यामागील प्रमुख हेतू कुटंुबाचे पोर्षण हा असावा. अजववाजहत, जवधवा व 

घटस्फोजटता ह्यानंा स्वतःसाठी व स्वतःवर अवलंबनू असणाऱ्यासंाठी काहीवळेा अिाजवन करावचे लागते. 
इतरजणी कुटंुबाच्या उत्पन्नात भर घालतात. 
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सरकारी व जनमसरकारी नोकरीतील श्रजमकाचें वातावरण व परस्परसंबधं एकदंरीने 
समाधानकारक आहेत. पजरचाजरकेसारख्या व्यवसायातून अजतश्रम व िकवा, व्यवसायाचे व राहण्याचे 
जठकाण ह्यातंील बरेच अंतर वगैरेंसारख्या काही समस्या जनमाण होतात. तसेच अपुरे वतेन व इतर गैरसोई 
ही डॉक्टरी व्यवसायातील जस्त्रयाचंी तिार आहे. 

 
श्रमजीवी स्त्रीला दुहेरी जबाबदाऱ्या संभाळाव्या लागतात हे अजून समाजाने पूणवतया लक्षात घेतले 

नाही. म्हणून जशशुगृहे अगर बालजशक्षणकें दे्र वगैरे व्यवस्िा व्हावी तशी केलेली नाही. त्यामुळे श्रमजीवी 
स्त्रीच्या जीवनात उभय जबाबदाऱ्यात सतत संघर्षव व त्यामुळे आपण काहीतरी अपराध करीत आहोत ही 
भावना सारखी टोचत असते. ह्यावर प्रजतसादी जस्त्रयानंी अनेक उपाययोजना सुचजवल्या आहेत. तूतव त्या 
सोयी नसल्यामुळे श्रमजीवी मजहलेवर सवव बाजंूनी दडपण पडते. तरीसुद्धा ह्या धडपडीत जतला समाधान 
आहे. 

 
आपल्या खास संघटनाचं्या द्वारा, शातंतेसाठी व समाजकल्याणासाठी जागजतक रंगमंचकावर स्त्री 

आपल्यापरीने प्रयत्न करीत आहे. हे प्रयत्न डोळ्यातं भरण्यासारखे नसतील अगर जनराशजनकही 
असतील! अशा चळवळीत व राजकीय भजूमकेतही भारतीय स्त्री इतर सुधारलेल्या देशाचं्या मानाने 
सामान्यतः मागेच पण म्हटली तर पुढेच आहे. 

 
आपल्या कायदेशीर हक्ाचंी बजावणी करणे हे जर गमक मानले तर घटस्फोट न घेता जुळवनू घेणे 

अगर जवभक्त रहाणे अशी काही जस्त्रयाचंी उदाहरणे सापडतात. त्यागवृत्ती–मातृवृत्तीचा कळस आजण 
त्यातून जदसून येणारी जवधायक प्रवृत्ती–ही श्रजमक व जन्मजात कुटंुबाच्या जोपासनेसाठी स्वखुर्षीने 
ब्रह्मचारी जीवन पत्करणाऱ्या जस्त्रयातं तर जदसून येतेच परंतु जपत्याच्या कुटंुबाच्या मालमते्तचा जहस्सा 
नाकारण्यातही आढळून येते. 

 
“स्त्री ही साहसप्रवृत्त झाली आहे”, असे काही म्हणतात! हे जर खरे असले तर वाटेत अडचणी 

येणारच. जी काही िोडीशी माजहती जमळाली त्यावरून ह्या नैजतक धोक्याचंा गंभीरपणे जवचार करणे भाग 
पडते. ह्या बाबतीत अनाि आश्रमाच्या सन्माननीय जचटजणसाचंी मुलाखत ध्यानात ठेवणे इष्ट. [प्रकरण ७ वे 
पहाव.े] 

 
इतर राष्ट्रातील राष्ट्रीय बाधंवापंासून त्याचंा सखोल, जबरदस्त जवधायक राष्ट्राजभमान, नागजरक 

भावना, राष्ट्रीय एकात्मता आजण धाडसी वृत्ती, उचलावयाची का काही नैजतक मूल्याचंा त्यानंी त्याग केला 
आहे हीच कल्पना उराशी बाळगावयाची? 

 
ह्या अनुर्षंगाने ‘जरफ्लेक्शनस् अबाउट ॲडोलसन्टस्’ ह्या गं्रिातील समारोपात्मक वाक्य लक्षात 

घेण्यासारखे आहे : “बहुसंख्य तरुणतरुणींना जववाह व कौटंुजबक जीवनाबद्दल फार आस्िा व आदर आहे हे 
ह्या संशोधनातून सववतः स्पष्ट जदसून येते.” [ई. एम्. व एम्. एपेल्. ॲडोलसन्टस् ॲन्ड मोरॅजलटी, पा. २१९.] 

 
स्त्रीची मातेची भजूमका ही फार मोठी जवधायक भजूमका आहे. मातेचे पाजवत्र्य आजण मान हा 

संशयातीत आहे. माता ह्या शब्दाभोवती अनेक किा व गीते गंुफण्यात आल्या आहेत. परंतु हे कायव 
स्वाभाजवक असल्यामुळे गृहीतच धरले जाते. मातेचे महत्त्व पुढील शब्दातं सुंदररीत्या वर्थणले आहे : “. . . 
अशा तऱ्हेने बालकाचा–हकवा दोन जकलजकल्या डोळ्याचंा व केसाचंा–जन्म म्हणजे दैवी कायव आहे. परंतु 
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ती जनत्याचीच गोष्ट आहे. प्रत्येकजण जन्म देण्याचे कायव करीत असतो. म्हणून त्याचे अवमूल्यन होते.” [दी 
व्हाइस् ऑफ् अमेजरका, फोरम् लेक्चरस् (१९६५), पा. ६.] जकमान आजकालच्या शहरी समाजात तरी त्याचे महत्त्व जदसून 
येते. गरोदर स्त्रीला जरूर ती मदत केली जाते वगैरे परंतु एवढ्ावरच िाबंून उपयोगी नाही आजण जे 
करावयाचेते ही त्वरीत केले पाजहजे. 

 
आतापयंत आधुजनक स्त्रीचे केलेले हे जचत्ण आशादायक तर खरेच परंतु पूणवतया समाधानकारक 

नाही. श्रजमक मजहलेवरील ताण कमी करण्याकजरता काही त्वजरत अमलात आणण्यासारखे उपाय सुचजवले 
गेले आहेत. जर सरकार आजण स्त्रीसंस्िा ह्याचें सहकायव होईल तर त्या अमलात आणणे कठीण नाही. 
 

णशशुिृहाचंी तरतूद 

 

ज्या कारखान्यातं अगर जगरण्यातं जकमान ५० जस्त्रया काम करीत आहेत आजण जेिे फॅक्टरी कायदा 
लाग ूझाला आहे तेिे जशशुगृहाचंी सोय असलीच पाजहजे अशी सक्ती आहे. ह्यातून पळवाट काढण्यासाठी 
काही जठकाणी पन्नासापेक्षा कमी जस्त्रया ठेवतात आजण/हकवा त्यानंा हंगामी नोकरीवर ठेवले जाते. ज्या 
जठकाणी जशशुगृहे आहेत त्याचंा फायदा घेणे सववच जस्त्रयानंा जमत नाही. कारण दूर रहात असल्यामुळे 
लहान बाळाला आगगाडीतून वगैरे घेऊन जाणे कठीण पडते. मुलाला घरीच ठेवणे त्यानंा सोईस्कर वाटते 
आजण तेिेच कशीबशी त्याचंी व्यवस्िा करतात. 

 
मंुबईसारख्या शहरात, जेिे बहुसंख्येने जस्त्रया कामावर जातात, तेिे जशशुगृहे अगर 

बालजशक्षणससं्िा जनरजनराळ्या जठकाणी सुरू करणे कठीण नाही. प्रिमतः ही मागणी सजचवालयातील 
श्रजमक मजहलानंी माडंली. पजिम रेल्वचे्या डॉक्टर भजगनींनीही ह्या मागणीला पुष्टी जदली. इतरानंी त्याला 
जोड जदली. अशा जकती जशशुगृहाचंी जरुरी आहे व ती कोठे उघडण्यात यावी हे येिे सुचजवणे शक्य नाही. 
तिाजप कोणत्याही संस्िेने ह्या कायास सुरुवात करण्याचे ठरजवले तर सरकार आजण/हकवा 
महानगरपाजलका आर्थिक व इतर मदत देईल असे अनजधकृतरीत्या सागंण्यात आले. 

 
इतराचं्या मानाने औद्योगीकरणात तसा भारत मागेच आहे. परंतु वरील बाबतीत इतर पुढारलेल्या 

देशानंी जवशरे्ष पुढे पाऊल टाकले आहे असे म्हणता येणार नाही. इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ् युजनव्हर्थसटी 
वुइमेनच्या अहवालात काय म्हटले आहे पहा : 

 
“ह्या सवांतून एक जनष्ट्कर्षव जनघतो : श्रजमक मातानंा मदत करणाऱ्या पुरेशा संघटना नाहीत. हे 

युरोप अगर उत्तर अमेजरकेपरुतेच खरे नसून लेबेनॉन आजण जपानातही तीच स्स्िती आहे. तेिील नॅशनल 
असोजशएशनस् ‘लज्जास्पद’ व ‘अनिावह’ असे वणवन करतात. आपल्या धंद्यात का खंड पडला असे मातानंा 
जवचारले असता, त्या हेच मुख्य कारण सागंतात. उद्बोधक आकडे जदले जातात परंतु दी स्टेटस् ऑफ् 
वुइमेन ऑफ् दी अमेरीकन पे्रजसडेंजशअल कजमशनच्या अहवालात जदलेले आकडे सवांत अजधक आहेत.” 

 
“ह्या अहवालात य.ू एस. मध्ये १८५,००० इतकी लायसेन्सड जशशुगृहे आहेत असे म्हटले असून 

सहा वर्षांखालील मुले असणाऱ्या ३०,००,००० माता बाहेरील कामे करीत आहेत. बऱ्याच जणींना कशीतरी 
व्यवस्िा करावी लागते अगर देखरेखीजशवाय मुलानंा ठेवनू जाव े लागते. ह्या उदासीनतेवरून हल्लीच्या 
जीवनिमाच्या वास्तवतेची समाजाला जाग आलेली नाही असे ह्या अहवालाचे मत आहे. फ्रान्समध्ये १९६४ 
साली अवघी ४८१ जशशुगृहे होती आजण त्यात १८,००० मुलाचंी व्यवस्िा होती. ज्या देशात कुटंुबससं्िा 
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भरभक्म आहे हकवा जेिे घरगुती मदत जमळू शकते अशा देशानंा जास्त जशशुगृहाचंी आवश्यकता नाही.” 
[इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ् युजनव्हर्थसटी वुइमेन, दी पोझीशन ऑफ् दी वुमन गॅ्रज्युएट टुडे, पा. ३५.] 

 
अध्यक्ष केनेडी ह्यानंी जे कजमशन नेमले त्यामुळे अमेजरकन श्रजमक मजहलाचंी बरीच सोय झाली 

ह्याबद्दल धन्यवाद. 
 

वाहतुकीच्या सुखसोई 

 

मंुबईतील लोकल गाड्यातूंन जस्त्रयासंाठी एक हकवा दीड डबा राखून ठेवलेला असतो. गदीच्या 
वळेी गाडीत चढणे अगर उतरणे हे जकती मुस्ष्ट्कलीचे असते ते अनुभवजसद्धच आहे. म्हणून रेल्व े
अजधकाऱ्यानंी जस्त्रयाकंरता दोन डबे जोडाव.े ह्या सवलतीच्या बदली सध्या रात्ौ १० नंतर जस्त्रयाचं्या डब्यात 
कुणालाही बसता येते. ती वळे ९ची करावी. 

 
राहण्याचे जठकाण व कामाचे स्िान ह्यामंध्ये मोठ्या शहरात बरेच अंतर असते. आपल्या 

नोकरवगाकरता सरकार अगर इतर खाजगी संस्िाही बसची व्यवस्िा करतात. परंतु ही व्यवस्िा सववत् 
नसल्यामुळे अजधक बसची व्यवस्िा करण्यात यावी. 

 
अशंकाणलक व्यवसायाचंी तरतूद 

 

प्रस्तुत पहाणीनुसार पजरचाजरका, टेजलफोन ऑपरेशन आजण काही प्रमाणात जशक्षकाचा व्यवसाय हे 
जस्त्रयाचं्याच हातात आहेत असे जदसून आले. पजरचाजरकेच्या व्यवसायात जस्त्रयाचंी संख्या अपुरी असून ज्या 
काम करतात त्याचं्यावर भलताच ताण पडतो. ही पजरस्स्िती सुधारण्यासाठी मदतनीस पजरचाजरका घेण्यात 
याव्या. तसेच अधा वळे काम करण्यास परवानगी असावी. कामाची आखणी अशी करण्यात यावी की ज्याचंी 
तशी वृत्ती आहे अशानंा दोनतीन मजहने रात्पाळी द्यावी व त्याबद्दल जादा पगार देण्यात यावा. 

 
वरील शवेटची सूचना करण्याची कारणे अशी ही रात्पाळीचे काम कंटाळवाणे, ताण पडणारे, 

तसेच जवशरे्ष धीराचे, जचकाटीचे, गाभंीयाचे व समतोल मनाचे असते. एका ‘जसस्टर’ने म्हटले की आम्ही 
पहाटे पहाटे अगदी मरगळून जातो! 

 
रात्पाळीचे काम टेजलफोन ऑपरेटरस् नाही कराव ेलागते. त्यातंील काहीजणींनी तिारही केली. 

अिात त्यानंा जवश्रातंीसाठी व्यवस्िा केलेली असते. कायद्याने नव्हे, परंतु ह्या कामासाठी अजववाजहत मुलीच 
पसंत कराव्या. स्त्रीला अशा दोन आघाड्या–मातेची व कामाची–योग्य प्रकारे संभाळणे कठीणच जाते. 
वरील सूचनेमुळे अजधकाऱ्याचंाही प्रश्न सुटेल. जशवाय टेजलफोनचे ताजंत्क जशक्षण घेण्यास फार काळही 
लागत नाही. 

 
दोन शासकीय अजधकारी एक प्रािजमक व दुसऱ्या दुय्यम जशक्षणाजधकारी, म्हणाल्या की जनम्नकाल 

जशजक्षका, जवशरे्षतः स्िाजनक जशजक्षकानंा ठेवले तर त्याचें शासकीय प्रश्न सुटतील. अिातच जशजक्षका हव्यात 
म्हणून प्रजशक्षणाजशवाय कोणत्याही जस्त्रयानंा पसंत करू नये हे कोणीही मान्य करीलच. 
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टाटा इस्न्स्टटू्यट ऑफ् सोशल सायस्न्सस्, मंुबई आजण जदल्ली स्कूल ऑफ् सोशल वकव  ह्या दोन 
संस्िानंी सरकारसाठी धावती पहाणी केली. जनम्नकाल नोकऱ्याचंी संधी जस्त्रयानंा उपलब्ध व्हावी की जास्त 
चौकशीची आवश्यकता आहे, हा वरील पहाणीचा उदे्दश होता. मंुबईतून ४०० व जदल्लीतून १३७८ जस्त्रयाचंा 
नमुना घेण्यात आला. “जदल्लीतील प्रजतसादी जस्त्रयापेंक्षा मंुबईतील जववाजहत जस्त्रयाचंा कौल जनम्नकाल 
नोकऱ्यासंाठी आढळून आला.” [वुइमेन् ऑन् दी माचव, एजप्रल १९६५ Ⅸ, पा. ४.] 

 
शासकीय आजण वैद्यकीय व्यवसायात जनम्नकाल कामाची व्यवस्िा करता येईल की नाही हे 

लेजखकेला सागंता येत नाही. परंतु ४ टके् भजगनींनी तशी मागणी केली ही गोष्ट खरी. ह्या मागणीची 
अजधकारीवगांनी काळजीपूववक छाननी करणे जरूर आहे. “अगदी अजलकडेस, भारतसरकारने जनम्नकाल 
व्यवसायाबंद्दल जस्त्रयाचंा प्रजतसाद कसा आहे ह्याची पहाणी करण्यासाठी एक सजमती नेमली असून जदल्ली 
स्कूल ऑफ् सोशल वकव  टाटा इस्न्स्टटू्यट ऑफ् सोशल सायस्न्सस् ह्या संस्िानंा धावती पहाणी करण्यास 
सागंून सुरवात झालीच आहे. ग्रामीण व लहानसहान उद्योगधंदे तसेच हस्तव्यवसाय ह्याचं्या वाढीसाठी 
सरकार उत्तरोत्तर अजधक लक्ष देत आहे, त्याअिी खेड्यापाड्यातून आजण मोठे उद्योगधंदे नसलेल्या 
भागातून जस्त्रयानंा जनम्नकाल कामे जमळण्याचा संभव अजधक जदसतो.” [लेबर ब्युरो, जमजनस्री ऑफ् लेबर ॲन्ड 
एम्प्लॉयमेंट, गव्हनवमेंट ऑफ् इंजडया वुइमेन् इन् एम्पलॉयमेंट, जसरीज् ८, पा. ३७.] एक मुद्दा मात् जनजितपणे पढेु माडंता येईल. 
अंशकाजलक व्यवसायाचंी काही जस्त्रयाचंी पसंती आहे म्हणून सबंध वळे काम करू इस्च्छणाऱ्या जस्त्रयानंा 
आडकाठी होऊ नये. ह्या प्रश्नाच्या अनुकूल प्रजतकूल बाजंूची इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ् युजनव्हर्थसटी 
वुइमेन् ह्यानंी आपल्या अहवालात संपूणवपणे चचा केली आहे. त्यातील उतारा पुढीलप्रमाणे : 

 
“पूणवकाल कामापासून जे फायदे होतात तेच अंशकाजलक व्यवसायापंासूनही होतात : 
 
(अ)  आर्थिक फायदा आहे परंतु तो जकती प्रमाणात हे कामाच्या तासावंर अवलंबून राहील; 

अखेरीस काही झाले तरी त्यातून एकंदरीने फायदा आहेच; 
(ब) नैजतक व बौजद्धक फायदे, व्यवसायातील उत्साह आजण इतर व्यक्तींशी येणाऱ्या संबधंामुळे 

हे फायदे होतात; 
(क) मानवी व्यस्क्तमत्वाबद्दल, उपयोग म्हणून आजण जबाबदारी म्हणून वाटणारी वाढती 

भावना; 
(ड) काही उदाहरणातं अजधक समतोल कौटंुजबक जीवन. 
 
जनम्नकाल कामापासून गैरफायदे मात् अनेक : 
 
(अ) आर्थिक फायदा मयाजदत; 
 
(ब) िोडेफार झाले तरी सामाजजक फायदे कमीच; 
 
(क) नोकरीतील अस्िैयव, असुरजक्षतता; 
 
(ड) बढतीची शक्यता कमी, जवशरे्षतः उच्च श्रेणीमध्ये; 
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(इ) जनम्नकाल व्यवसायामुळे मंदीची व हौसेखातर पत्करण्याची शक्यता; 
 
(फ) केव्हा केव्हा मालकवगाकडून गैरफायदा घेतला जाण्याचा संभव, उदाहरणािव, जेव्हा 

िोड्या अवधीत बरेच काम करून घ्यावयाचे असेल तेव्हा; 
 
(ग) शवेटी, पूणवकाल काम करणाऱ्या सहकाऱ्याचं्या संबधंात गैरसमज जनमाण होण्याचा 

संभव.” 
 
म्हणूनच ज्या जस्त्रयानंा काम करण्याची इच्छा आहे त्यानंी अनुकूल-प्रजतकूल बाजू लक्षात घेऊनच 

जनम्नकाल व्यवसाय पत्करावा. इतके मात् म्हणता येईल की बाहेरील कामावर अजजबात पाणी 
सोडण्याऐवजी जनम्नकाल व्यवसाय पत्करणे बरे. 

 
इंटरनॅशनल लेबर ऑजफसने प्रजसद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले आहे : 
 
“कुटंुबाची जबाबदारी असणाऱ्या अनेक जस्त्रयाचं्या काही समस्यानंा अंशतः उत्तर म्हणून 

अंशकाजलक नोकरी बरी असे म्हणता येईल, परंतु अशा बहुसंख्य जस्त्रयाचं्या प्रश्नानंा हे खरे उत्तर नव्हे.” 
 
दी इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ् युजनव्हर्थसटी वुइमेनच्या लीगल आजण एकॉनॉजमक स्टेटस ऑफ् 

वुइमेन कजमटीने १९६५ च्या पजरर्षदेत एक ठराव पास केला. त्यात म्हटले आहे की, जस्त्रयाचें व्यवसाय, 
जववाजहत जस्त्रयाचें हकवा लहान बालके असणाऱ्या जस्त्रयाचें व्यवसाय म्हणजे जनम्नकाल काम, ह्या कल्पनेशी 
पद्धतशीररीत्या जनगजडत केल्याने जस्त्रयाचं्या बाबतीत जो पक्षपाताचा धोका उत्पन्न होईल त्याचा इंटरनॅशनल 
फेडरेशन ऑफ् युजनव्हर्थसटी वुइमेन जनरे्षध करीत आहे. 

 
यद्यजप, हे गैरफायदे असूनही जनम्नकाजलक कामापंासून काही लोकानंा, जवशरे्षतः जस्त्रयानंा आपल्या 

व्यवसायाशंी संबंध ठेवता येतो व वळे येईल तेव्हा पूणवकाजलक काम करता येते हे मान्य केले आहे; आजण 
शवेटी, जनम्नकाजलक श्रजमकानंा पूणवकाजलक श्रजमकासंारखे पण प्रमाणतः सामाजजक व आर्थिक फायदे 
देण्यात याव ेअसा आग्रह धरला आहे (ⅩⅤ कॉन्फरन्स्, ठराव १३).” [इटंरनॅशनल फेडरेशन ऑफ् युजनव्हर्थसटी वुइमेन, 
दी  पोझीशन  ऑफ्  दी वुमन गॅ्रज्युएट टुडे, पा. १३-१४.] 
 
अकाणलक सेवाणनवृत्ती 
 

सद्यःकाल म्हणजे भारताचा संिमणकाल हे आवजूवन सागंण्याची आवश्यकता नाही. सुरुवातीस 
ज्या मजहला श्रजमक म्हणून घराबाहेर पडल्या त्याचं्यावर भलताच ताण पडला आजण त्याचंी ओढाताणही 
झाली. मात् आपल्या अडचणींना त्यानंी धीराने तोंड जदले. परंतु उत्तरकालात शारीजरक िकवा व काही 
वळेा आलेले वैफल्य त्यानंा जाणव ूलागले आहे. म्हणूनच अकाजलक सेवाजनवृत्तीची मागणी िोड्याजणींनी 
(११ टके्, प्रश्न जवचारलेला नसतानाही) केली. सवांनी नव्हे. जर ही सवलत देता येण्यासारखी असेल तर 
ती स्त्रीपुरुर्ष उभयतानंा देण्यात यावी, समानतेच्या तत्त्वात तडजोड नको. मात् त्याचबरोबर सेवाजनवृत्तीचे 
फायदे प्रमाणतः जमळावते. 
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आपल्या कष्टाचंी तीव्रता कमी करण्याकजरता प्रजतसादी जस्त्रयानंी केलेल्या सूचनावंर येिवर 
जवचारजवजनमय केला. आतापयंत केलेल्या स्त्रीजीवनाचे जचत्ण आदशव तर नाहीच परंतु तसे होण्यासाठी व 
स्त्रीच्या व्यस्क्तमत्वाचा जवकास आजण व्यक्तीच्या व समाजाच्या दृष्टीने जतच्या सुप्त शक्तीला योग्य वळण 
देण्यास लेजखकेला ज्या सूचना कराव्याशा वाटतात त्या पढेु जदल्या आहेत. 

 
स्त्रीच्या जीवनाला असलेले धोके शक्य जततके कमी झालेच पाणहजेत. प्रसूतीच्या काळी भारतीय 

स्त्रीच्या व त्या लहान बालकाच्या जीवाला धोका असतो. इतर देशातं हा धोका जर शक्य जततका कमी 
करण्यात आला आहे तर आमच्या येिे तसे का करता येऊ नये? तसे पाजहले तर मातृत्व ही नैसर्थगक जिया 
आहे. त्यासाठी मातेला मृत्यूस तोंड देण्याची वळे का यावी? ह्याकजरता अजधक सूजतकागृहे व जफरते 
दवाखाने आजण प्रजशजक्षत सुईणींची व्यवस्िा व्हावी. 

 
जशवाय, गभवपातामुंळे ह्या जस्त्रयाचं्या मृत्युसंख्येत आणखीनच भर पडते. गभवपातासारख्या 

वाममागाचा अवलंब जस्त्रयानंी का करावा? “गभवपाताला कायदेशीर मान्यता देणे आजण बुद्ध्याच केलेल्या 
गभवपातासबंंधीचे जनयम सैल करणे” हा उपाय नव्हे. जर एखाद्या मुलीचे पाऊल वाकडे पडले, तर जतच्या 
पालकानंी उपस्स्ित झालेल्या पजरस्स्ितीला तोंड द्याव े पण दोन जीव धोक्यात घालू नये. तसेच, 
सौभाग्यवती जस्त्रयाचंीही अशी काही उदाहरणे आहेत की, का कुणास ठाऊक, गभवपाताचा त्या प्रयत्न 
करतात आजण मृत्यूला बोलवणे पाठजवतात! ह्या बाबतीत कडक उपाययोजना झाली पाजहजे. 

 
जीवनाच्या ह्या धकाधकीमध्ये, जेव्हा स्त्री घराच्या उंबराठ्याबाहेर पाऊल टाकण्याचे ठरजवते तेव्हा 

आपल्या देहाचा अयोग्य फायदा घेतला जाण्याचा धोका असतो ही वस्तुस्स्िती जतच्या लक्षात आणून जदली 
पाजहजे आजण जतनेही ती डोळ्याआड करता कामा नये. समजून उमजून आजण जरूर ती खबरदारी घेऊनच 
जतने श्रजमक जगात पाऊल टाकाव.े त्याचबरोबर कें द्र व राज्य सरकारानंी “सपे्रशन ऑफ् इम्मॉरल रॅजफक 
इन् वुइमेन ॲन्ड गलवस्” अशा कायद्याचंी कडक अंमलबजावणी करावी. 

 
जववाह, कुटंुब आजण कंुटंबजनयोजन ही सवव परस्पर जनगजडत आहे. पजहल्या दोन संस्िा आपल्याला 

जटकवनू धरावयाच्या आहेत आजण अजखल राष्ट्रभर जतसऱ्याचा अवलंब करावयाचा आहे. जववाहसंस्िा व 
कुटंुबससं्िा ह्या आधारभतू संस्िानंा कुठेही तडा जाणार नाही म्हणून अवश्य ती खबरदारी घ्यावयास हवी. 
सामाजजक संकटानंा तोंड देण्याकजरता कायदा करणे ठीक परंतु तो पूणवतया पजरणामकारक ठरत नाही हे 
आपल्याला जदसून आलेच आहे. जो काही िोडाबहुत त्याचंा उपयोग होतो जततका का होईना, बालजववाह 
प्रजतबधंक कायदा व हहदुजववाह कायदा–हंुडा कायद्याचा उल्लेख न करणे बरे–इझ्राएल राष्ट्राने ज्याप्रमाणे 
कडकरीत्या अंमलबजावणी केली आहे, [प्रकरण ६ वे पहाव.े] त्याप्रमाणे ह्याचंी सक्ती करावयास पाणहजेच. 

 
ज्याप्रमाणे वयात येण्यापूवी मुलीचे लग्न न करणे बरे त्याप्रमाणे तारुण्य उलटल्यावर–मुलींच्या 

बाबतीत अंदाजे २५ नंतर–लग्न करण्याचे टाळाव.े ह्याचा अिव आईवजडलानंा मुलीला योग्य वळेी सासरी 
पाठजवण्याची इच्छा नसते असे नव्हे, परंतु मुलाचं्या बाजूनेच अडचण येते. ह्याला आर्थिक पजरस्स्िती 
जबाबदार आहे. व्यावसाजयकदृष्ट्ट्या मध्यमवगीय मुलाचंा जीवनिम २५ ते ३० वर्ष ेवयापयंत जनजित होत 
नाही. त्यामुळे त्याचंा जववाह लाबंणीवर पडतो. हा प्रश्न जशक्षणिम आजण उपलब्ध मानवीबळाच्या अनुर्षंगाने 
व्यावसाजयक जनयोजन करणे ह्याच्याशी जनगजडत आहे. जन्ममृत्यूप्रमाणे जववाहाची सक्तीने नोंद करणे व 
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समाजसंस्िानंी जववाहसल्लागार मंडळ उघडणे अवश्य आहे. जववाहाची सक्तीने नोंद झाल्यास वरवधंूना 
जकमान वयाखाली लग्न करता येणार नाही आजण अप्रत्यक्षपणे कुटंुबजनयोजनास मदत होईल. 

 
ह्याच्याशीच हंुडा पद्धतीचाही संबंध येतो. ह्या पद्धतीच्या जनरे्षधािव येिे दोन शब्द जलजहण्याने काही 

कायवभाग होणार नाही! ऐजहक व पारमार्थिक उजद्दष्टासंाठी दोन जीवाचें मीलन आजण जाजतजनरपेक्ष दोन 
कुटंुबाचें ऐक्य असा जोपयंत जववाहजवर्षयक दृजष्टकोन जनमाण झालेला नाही तोपयंत पैशाची देवाणघेवाण 
चालूच राहील. हंुडा पद्धतीमुळे संस्कृतीला कमीपणा येतो. आईवजडल आजण इतर नातेवाईक वरवधंूवर 
देणग्याचंा जकती का वर्षाव करीनात, पण त्यात सक्ती नसावी. 

 
कुटंुबजनयोजनाजवर्षयी जलहावयाचे तर ह्या सुजशजक्षत वगाने तर ते अवलंजबलेच आहे; परंतु त्यामुळे 

ह्या वगाची संख्या पुढील जपढीत घटण्याचा संभव आहे. नवीन सुजशजक्षत वगाची ह्या संख्येत भर पडेल ही 
गोष्ट खरी. काही का असेना, दोनाऐवजी तीनतरी व तीही योग्य वळेी होऊ देणे असा प्रचार ह्या वगात 
करावयास हवा. [जववाहाचे वय ह्यावरील चचा पहा.] महाराष्ट्र राज्यात कुटंुबजनयोजनाची प्रगती झपाट्याने होत 
आहे. परंतु ह्यापेक्षा अजधक जलद पाऊल पडलेच पाजहजे. उपाययोजनाचंा जवचार पूवीच केला आहे. [प्रकरण 
४ िे पहाव.े] 

 
जशक्षणके्षत्ात प्रािजमक जशक्षण मोफत व सक्तीचे झालेच पाजहजे. सवव राज्यात तसे ते नाही. [इंजडया 

१९६७, पा. ६२] जशवाय त्याचंी अंमलबजावणी कसून झाली पाजहजे. जपानने १८८५ सालीच धडाडीने पण 
जनजित पाऊल टाकले. 

 
दुय्यम जशक्षणाच्या अखेरीला अगर एक वर्षव पूवी व्यावसाजयक मागवदशवन व सल्ला देण्यात यावा. हा 

सहावा आवश्यक उपाय. माध्यजमक जशक्षण हे घटक राज्याच्या कके्षत येते. जादा शाळा उघडणे वगैरे 
सुधारणा राज्यातूंन होत आहेत परंतु महाराष्ट्रात िोडीशी तशी व्यवस्िा आहे. त्याखेरीज असे 
व्यवसायमागवदशवन सववत् नाही. [प्रकरण ५ वे पहाव.े] 

 
मुली आजण ह्या उभयतानंाही हे मागवदशवन आवश्यक आहे हे मान्य केले तरी मुलींच्या बाबतीत ते 

अजधक अवश्य आहे. दुय्यम शालेय जशक्षणाच्या काळातच काही स्वाभाजवक शारीजरक बदल होत असतात. 
मुलामुलींची हे बदल स्वीकारण्याची तयारी असतेच असे नाही. मुलींच्या बाबतीत ही तयारी करण्याची 
नाजूक जबाबदारी आईवर येते. ह्याच काळात भावनात्मक बदलही होत असतात. मुलाचंा सहवास हवासा 
वाटू लागतो. मुलीचे मन अस्स्िर असते, भावनाजववश व संस्कारक्षम असते. अशावळेी योग्य सल्लागार फार 
उपयुक्त आहे. लैं जगक पाठ देण्याने कदाजचत काही फायदा होईल पण व्यस्क्तगत सल्लागाराची जागा ते 
घेऊ शकणार नाही. लैं जगक जशक्षणाची फादर फुस्टरनी पुढीलप्रमाणे व्याख्या केली आहे : “हलगभेदाजवर्षयी 
तरुण मंडळींची जनरोगी प्रवृत्ती बनजवणे व त्याचबरोबर आत्मसंयमन व स्वािवत्यागाच्या सवयी लावनू घेणे 
म्हणजेच लैं जगक जशक्षण.” पढेु ते म्हणतात : “हलगभेदाचे कायव जनमायक स्वरूपाचे आहे. स्त्री आजण पुरुर्ष 
ह्यानंी जमळून एका मानवी प्राण्याला जनमाण करण्याकजरता परमेश्वराशी सहकायव करण्याची शक्ती त्याने 
जदली आहे. देवाच्या हेतूप्रमाणे ह्या शक्तीचा उपयोग केल्यास ती पजवत् आजण आियवकारक आहे. ह्या 
अिाने लैं जगक जशक्षण हे उत्साहवधी आजण उदात्त स्वरूपाचे ठरेल. परंतु ह्या जशक्षणाचा फार आग्रह धरू नये 
आजण ते वगेळे न देता एकंदरीच्या जशक्षणिमात अतंभूवत कराव.े” [जे. एम्. फुस्टर एस्. जे. सायकॉलॉजजकल कौंसहलग 
इन् इंजडया (१९६४), पा. २२६-२७] 
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लैं जगक जशक्षणाऐवजी हकवा ते समाजवष्ट करण्याचे ठरेलच तर धमाचे–कोणताही जवजशष्ट धमव न 
घेता, सवव धमांच्या जशकजवणकुींचे सार असलेले नैजतक जशक्षण देण्यात याव.े जवश्वाचा जनमाता, संरक्षक व 
मागवदशवक त्या सवोच्च परमेश्वरावर–श्रेष्ठतम शक्तीवर–अचल श्रद्धा उत्पन्न करणे हीच सवव धमांची 
जशकवण. कान्टच्या शब्दातं मानव “परमेश्वराच्या सादर भीजतयुक्त पण त्याचबरोबर जहतकारक 
मागवदशवनाखाली आजण आधाराखाली वावरत आहे व कोणतीही कृत्ये न्याय्य की गह्यव हे तोच ठरवीत 
असतो.” ह्या दृष्टीने, “सवव कतवव्ये ह्या ईश्वराच्या स्वतः जदलेल्या आज्ञाच ठरतात”. कान्ट पुढे म्हणतात : 
“एकदा का अशी मूलभतू तत्त्व ेसंस्कारक्षम काळात रुजजवली गेली की तो अिवा ती चागंली व्यक्ती आजण 
म्हणूनच चागंला नागजरक तयार होतो.” एज्युकेशन कजमशनने म्हटले आहे : “िोर धमांच्या नैजतक 
जशकवणुकीच्या मदतीने सामाजजक, नैजतक व आध्यास्त्मक मूल्याचें जशक्षण देण्याचा बुद्ध्याच व संघजटत 
प्रयत्न केला जावा अशी आम्ही जशफारस करतो.” [जरपोटव ऑफ् एज्युकेशन कजमशन, पा. २०६.] 

 
जशवाय ह्याच काळात मुलाला अगर मुलीला आपले भजवतव्य जनजित करावयाचे असते. दोघेही 

अप्रबुद्ध असतात आजण काही पूववग्रजहत जवचारानंी वाहवले जातात. आईवडीलसुद्धा जनरपेक्षपणे जवचार 
करून ठरव ूशकत नाहीत. म्हणूनच चाचणी वगैरे घेऊन जतऱ्हाईत अचूक मागवदशवक करू शकतो. अिातच 
हे सल्लागार आपल्या कामात पूणवपणे तज्ञ असले पाजहजेत. 

 
स्त्रीपदवीधर उच्च जशक्षणानंतर, जवशरे्षतः ताजंत्क (मेजडसीन, इंजजजनअहरग वगैरे) उच्च जशक्षणानंतर 

आपल्या जशक्षणाचा फायदा समाजाला कसकसा देतात ह्याची अभ्यासपूववक पहाणी वरचेवर करण्यात 
यावी. 

 
ज्या व्यक्तींना तत्सम खास बुजद्धमते्तचा पाहठबा असूनही तसा कल आहे त्यानंाच ताजंत्क जशक्षणात 

प्रवशे देण्यात यावा. त्यात स्त्रीपुरुर्ष असा भेद करू नये व फारसा केलाही जात नाही. स्त्रीडॉक्टरस्, 
इंजजजनअरस् आदीकरून त्या त्या व्यवसायातील कष्ट व ताण आपल्या मातेच्या व श्रजमकाच्या उभय 
भजूमकामुंळे सहन करू न शकल्या तर त्यानंा त्यातंील जशजक्षकेचे काम करता येईल. भारतात 
बाळंतपणातील मृत्युसखं्या फार आहे, लोकसंख्येची तर वाढ आहेच. ह्यासाठी पुरेसे डॉक्टरस् नाहीत 
म्हणून डॉक्टरी जशक्षणाला उते्तजन देण्यात याव े व स्त्रीरोगशास्त्र, प्रसूजतशास्त्र, वदेना क्षमताशास्त्र वगैरे 
शाखाचंा अभ्यास करण्यास जस्त्रयानंा उते्तजन देण्यात याव.े येणेकरून जशक्षणाचा जस्त्रयाकंडून उपयोग केला 
जात नाही हा खराखोटा प्रवाद कमी होईल. अपव्ययाबद्दल जनजितपणे काहीच जलजहता येत नाही कारण 
तसा अभ्यास झालेला नाही. परंतु ह्या पहाणीनुसार जनरजनराळ्या के्षत्ातंील दहा टके् श्रजमक मजहलानंी 
आपणासं लग्न करण्याची इच्छा नाही परंतु आपण व्यवसायास वाहून घेतले आहे असे म्हटले आहे. [डॉ. कु. 
वसुधंरा कालेवार, एम्. एस. ह्या नेत्शस्त्रजियातज्ञ  असून त्यानंा य.ूएस्.मध्ये बोलवणे आले आहे. त्यानंीही सववस्वी आपल्या व्यवसायाला वाहून 
घेतले आहे.] ह्यापंकैी काहींच्यावर ब्रह्मचाजरत्व लादले गेले असेल तर काहींनी ते खुर्षीने स्वीकारलेही असेल. 

 
वरच्या दजाच्या कामापासून तो खालच्या िरापयंत श्रजमक स्त्रीला, केवळ तत्त्वतः नव्हे तर 

प्रत्यक्षात, मान्यता जमळाली पाजहजे. त्याचबरोबर माता म्हणून जतचे जे कायव त्याला मान देऊन वर 
साजंगतल्याप्रमाणे सवव सवलती उपलब्ध करून जदल्या पाजहजेत. समानसधंीजवर्षयी म्हणावयाचे तर ही 
समानता फक्त बौजद्धक के्षत्ातच मान्य झाली आहे. अजशजक्षत श्रजमक मजहलाचंी स्स्िती हचताजनकच आहे. 
त्या कामकरी म्हणून नकोच असतात परंतु पजरस्स्ितीमुळे त्यानंा काम करणे भाग पडते. जशवाय त्या 
अजनष्ट्णात व असंघजटत आहेत. त्या कायवक्षम श्रजमक बनण्याकजरता जशक्षण हाच उपाय आजण त्याचबरोबर 
त्याचंी संघटनाही झाली पाजहजे. 
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स्त्रीच्या दोन भजूमकातंील संघर्षावर उपाय म्हणून, आजण बुजद्धजीवी श्रजमकाची जतची भजूमका 
सुखावह करण्यासाठी ती माता होण्याचा संभव जदसू लागताच पाच ते सहा वर्षांची सूट देण्यात यावी. जर 
जशक्षण, जववाह आजण व्यवसाय ह्याचें जनयोजन केले आजण समाजाने अशा योजनेला सवलत जदली तर 
श्रजमक मजहलेला आपली नोकरी अगर व्यवसाय दोनतीन मुलाचें िोडेबहुत संवधवन केल्यावर पुढे चालू 
ठेवता येईल. भारतीय घटनेतील कलम १५ (३) मध्ये म्हटले आहे : “जस्त्रया व मुले ह्याचं्यासाठी खास 
तरतूद करण्यास राज्याला ह्या कलमाने कोणतीच आडकाठी केलेली नाही.” ह्यावर दुगादास बसू ह्यानंी 
पुढील टीका केली आहे : “ह्या कलमाची व्याप्ती फार व्यापक आहे.” [दुगादास बसू, कॉमेंटरी ऑन् दी कॉस्न्स्टट्यशून 

ऑफ् इंजडया (१९६५), व्हाल्युम् Ⅰ, पा. ५०७.] पुढे ते म्हणतात : “जरी ‘पुरुर्षासंाठी तशी आवश्यकता नसली’ तरी 
प्रस्तुत कलमामुळे श्रजमक मजहलाचें श्रमाचे तास जनयंजत्त करता येतील व तसे करणे योग्यही ठरेल.” 
कारण असे की, “स्त्रीशरीररचना आजण जतचे मातृत्वाचे कायव ह्यामुळे जीवनकलहाच्या झगड्यात जतला हार 
घ्यावी लागते आजण म्हणूनच जतच्या शारीजरक स्वास्र्थ्याची काळजी घेणे ह्याकडे समाजाचे लक्ष अगत्याचे 
ठरते, कारण जतच्या स्वास्िावर पुढील जपढीची शक्ती व जोम अवलंबून असतो.” आपल्या स्पष्टीकरणाचा 
शवेट ते पुढीलप्रमाणे करतात : “ह्या भजूमकेवर जस्त्रयासंाठी जगातील बहुतेक सवव सुधारलेल्या देशातं खास 
सवलती आहेत.” [तोच गं्रि, पा. ५१९.] 

 
जस्त्रयाचं्या संस्िानंी फार महत्त्वाचा कायवभाग उचलावयास हवा, केवळ कुटंुबजनयोजन अगर 

जस्त्रयाचें प्रश्न हाताळणे येवढ्ापुरतेच मयाजदत असता कामा नये. राजकारणातही त्या संस्िानंी लक्ष घालून 
केवळ राष्ट्रीयच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय प्रश्नाचं्या बाबतीत जवधायक भर घालावी. [प्रकरण ७ वे पहाव.े] ह्या 
जठकाणी, पूवीच जदलेल्या प्राध्याजपका एजरक्सन ह्याचं्या जवचाराचंी आठवण करून द्यावीशी वाटते : “. . . 
अध्या मानवतेने आपल्या चुरशीच्या गतीने आजण जलद ताजंत्क प्रगतीने आपल्या सवव संपन्नतेसह, आपणा 
सवांना एका राक्षसी दरीच्या काठावर आणून सोडले आहे. [प्रस्तावना पहावी.] ह्या दरीकडे अजधक झुकू नये 
म्हणून स्त्री आपल्यापरी प्रयत्न करीत असली तरी जतने हा प्रयत्न व्यापकरीत्या आजण पजरणामकारकरीत्या 
करावयास हवा, जवशरे्षतः ज्या राष्ट्राला नुकतीच स्वातंत्र्यप्राप्ती झाली आहे आजण ज्याने लोकशाही 
समाजवादी समाजरचना करण्याचे ठरजवले आहे, अशा राष्ट्रात तर मजहलानंी अजधक जियाशील झाले 
पाजहजे. 

 
येिवर समाजाने अगर सरकारने कोणती तात्काजलक व दीघवकालीन उपाययोजना करावी ह्याचा 

जवचार केला. परंतु ह्या जदशनेे जकतपत पाऊल टाकले जाईल ह्याबद्दल शकंाच आहे. अिात जगात आदशव 
स्स्िती जनमाण झाली नाही आजण होणार नाही. मानव हा अपूणव आहे आजण अपूणावस्िेतच त्याला जीवन 
कंठाव ेलागते. हे ओळखूनच व्यक्तीने आपल्या जीवनाची आखणी करावी. तेव्हा आयुष्ट्याच्या धकाधकीत 
व्यक्तीशः स्त्रीने काय कराव?े हरएक मानवाला कोणती तरी जनणायक भजूमका उचलावी लागते. ही भजूमका 
कोणती हे “जदग्दशवक” ठरजवतो–मानले तर–अिवा व्यवहारी भारे्षत बोलावयाचे तर ज्या पजरस्स्ितीत ती 
व्यक्ती जन्माला आलेली असेल आजण वाढजवलेली असेल त्यावरून जतचा जीवनिम ठरत असतो. तिाजप 
आयुष्ट्यात असे काही प्रसंग उद्भवतात की ज्यावळेी व्यक्तीला स्वतंत्पणे जनणवय घ्यावा लागतो. मग त्याचा 
पजरणाम काहीही का होईना! मग आधुजनक स्त्रीने काय ठरवाव?े जतला “अत्यंत संजमश्र भजूमकायुक्त व्यक्ती” 
झाले पाजहजे. “संजमश्र भजूमकायुक्त”चा अिव : 

 
(अ) आपल्या पतीची बौजद्धकदृष्ट्ट्या समान आजण अत्यतं जजवलग सखी; 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 

(ब) गृहकृत्यानंी आजण मातृत्वाने आपल्या जीवनाचा जकती अल्प भाग व्यापला जातो हे जी स्त्री 
आगाऊच लक्षात घेते [प्रकरण ७ वे पहाव.े] आजण आपल्यातील इतर गुणाचंा जवकास करण्याची 
दक्षता घेते की जेणेकरून मातेचे कायव संपल्यानंतर अजधक सुखी व अजधक सािवक जीवन 
जगता येते. 

 “परंतु जरी स्त्रीला जवजवध भजूमका गंुफणारी व्यक्ती होणे सोपे नसले तरी ते कठीण नाही. 
आपल्या जनरजनराळ्या कामातंील संघर्षव कमी करावयाचा असेल तर जतला तडजोडीचे 
जनरजनराळे प्रयोग कराव ेलागतील. एकाच वळेी अनेक कामे हाती घेण्याची आवश्यकता 
नाही आजण कोणत्या वळेी व स्िानी कोणती भजूमका पार पाडावयाची आजण दुसऱ्या 
कोणत्या गोष्टी िोडा वळे बाजूला सारावयाच्या हे जतनेच शोधून काढावयाचे आहे.” [एस्. 
एम्. फाबवर  ॲन्ड  आर. एच्. एल्. जवल्सन, (एजडटरस्), दी पोटेंजशअल ्ऑफ् वुमन्, पा. २६७.] आपल्या अमेजरकेन 
भजगनीपासून जी अपेक्षा केली जाते तशीच स्वतः भारतीय स्त्रीने स्वतःच्या जीवनाची 
आखणी करावयास हवी. 

 
सध्याची आधुजनक सुजशजक्षत भारतीय स्त्री–जे महाराष्ट्रीय स्त्रीला लाग ूपडते तेच सवांना–आपल्या 

आयुष्ट्यात धरसोडीने वागत आहे हे त्याचं्या परस्परजवरोधी जवधानावंरून लक्षात येते. [प्रकरण ७ वे पहाव.े] जतला 
नैसर्थगक अशा कौटंुजबक जीवनाची हौस आहे. बऱ्याच जणींना ते जमळतेही. परंतु काहींची जनराशा होते. 
आपण घेतलेल्या सवव देशातंील जवळजवळ जनम्म्या जस्त्रया श्रजमक आहेत, काही स्वखुर्षीने तर काहींना 
पजरस्स्ितीने भाग पाडल्यामुळे. स्वतःच्या उत्साहाला आजण जमळजवलेल्या जशक्षणाला वाव सापडल्यामुळे 
त्यानंा कामामुळे समाधान लाभते. परंतु उत्तर आयुष्ट्यात काहींच्या पदरात वैफल्य येते. ह्या सवांची 
गोळाबेरीज केल्यास असे म्हणता येईल की जीवन म्हणजे तडजोड. पण “उच्च जवचार आजण साधी रहाणी” 
ह्या तत्त्वाला बाध न आणता. 

 
उपलब्ध असलेली आकडेवार माजहती व ह्या पहाणीतील नमुन्यावरून स्वतंत् मानव म्हणून स्त्रीला 

समानतेचे स्िान प्राप्त झाले आहे का, की जतच्यातील न्यूनगंड कायम आहे? तत्त्वतः होकारािीच उत्तर 
द्याव ेलागेल परंतु दैनंजदन जीवनिमात ह्या आदशव स्िानापासून अजूनही ती दूर आहे. जागजतक पातळीवर 
कमी प्रमाणात परंतु भारतात अजधक आजण त्यातल्यात्यात खालच्या मध्यम आजण खालच्या सामाजजक 
िरात. उदाहरणािव, दोन प्रािजमक जशजक्षकानंी केलेला उल्लेख पाहू या : “माझा पगार मी त्याचं्या 
(यजमानाचं्या) स्वाधीन करते आजण ते मला पॉकेट मनी देतात.” दुसरे : “मला ते पैसे देतात.” ह्या 
उल्लेखावरून उघडच जदसते की स्त्री ही स्वतंत् श्रजमक असली व अिाजवन करीत असली तरी ती घरच्या 
खजजन्याची सहमालकीण झालेली नाही. आदशव व वास्तवता ह्यातंील बरेच अंतर जतला तोडावयाचे आहे. 

 
तसेच हरएक प्रकारच्या सवलती व संधी व त्याचं्या अनुर्षंगाने स्वयंजनणवय घेण्याचे स्वातंत्र्य व काही 

प्रमाणात स्वमुखत्यारीने वागता आल्यामुळे, स्त्रीच्या व्यस्क्तमत्वाचा जवकास झाला आहे का? आजण तसे 
म्हणावयाचे तर व्यस्क्तमत्वाची कल्पना काय दशवजवते? “व्यस्क्तमत्वाचा जवकास म्हणजे भमूी आजण बीज ह्या 
जुन्या उपमेचेच उदाहरण घेता येईल. बीजाचे जे काही सुप्त गुण असतात त्याचंी वाढ होणे अगर खंुटणे हे 
ज्या भमूीत ते रुजेल त्यावर अवलंबून असते. परंतु व्यक्तीच्या जवकासाचा जवचार करताना केवळ शारीजरक 
अगर आहारजवर्षयक बाजू म्हणजे ‘भमूी’ असा अिव न करण्याची काळजी घ्यावी. त्याचं्याकडे दुलवक्ष कराव े
असे नव्हे परंतु वाढत्या व्यस्क्तमत्वाला अत्यतं आवश्यक बाजू म्हणजे भावनात्मक वातावरण . . . प्रौढाचें 
उच्च परस्परसंबधं.” [टी. ए. रॅटस्क्लफ्, दी डेव्हलप्मेंट ऑफ् परसनॅजलटी (१९६७), पा. ११७.] ह्या स्पष्टीकरणानुसार स्त्रीच्याच 
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काय पण कुणाच्याही व्यस्क्तमत्वाची योग्य वाढ होण्यास कुटंुबातील व शालेय वातावरण उच्च दजाचे, 
जनःपक्षपाती व पे्रमाचे असले पाजहजे; त्यात अनुकूल सधंीची भर पडली तर दुधात साखर नाहीपेक्षा ती 
प्रजतकूल पजरस्स्ितीला तोंड देऊनही वर येईल. 

 
मुलाखतीच्या प्रश्नपजत्का ८५ स्त्रीडॉक्टरस्ना आजण १८ प्राध्याजपकानंा जदल्या होत्या. त्यातं एक 

प्रश्न जवचारला होता : कुटंुब, समाज आजण कामाचे जठकाण येिे स्त्रीला समान दजा जकतपत प्राप्त झाला 
आहे? ह्याला होकारािी उत्तर कुटंुबाच्या बाबतीत ६३ टके् समाजाच्या बाबतीत ७० टके् व कामाच्या 
जठकाणी समानता जमळाली आहे असे ८५ टके् जस्त्रयानंी उत्तर जदले. इतरानंा तसे वाटत नाही. ह्या प्रश्नाला 
उत्तर देणाऱ्या सवव जस्त्रया अिाजवन करणाऱ्या व सुस्स्ितीतल्या आहेत. असे असूनही स्त्रीला समानता 
जमळाली आहे असे सवांना वाटत नाही. ह्यावरून जतच्या व्यस्क्तमत्वाचा संपूणव जवकास व्यवसाय अगर 
अिाजवनाने होऊ शकेल पण होईलच असे नाही. काहींना गृजहणी व सुमाता झाल्यानेही समाधान लाभेल. 
आपल्याला असे म्हणता येईल की तशी जतची प्रवृत्ती असेल अगर जततकी ती कतृवत्ववान असेल हकवा जवशरे्ष 
आवश्यकता असेल तर जतने बाहेरील काम, रोजगारी अगर व्यवसाय पत्करावा. पण एक गोष्ट मात् जनजित 
आहे : ह्यापुढे जतने फक्त स्त्रीजवर्षयक कामातच गंुतवनू घेऊ नये अगर त्याच दृजष्टकोनातून जवचार करू नये, 
तर मानवतेच्या, अगर मयाजदत स्वरूपाच्या राष्ट्राच्या प्रगतीला जवधायक पद्धतीने पुरेपूर हातभार लावावा. 
स्त्री म्हणून नव्हे पण मानव म्हणून जतचे हे कतवव्य ठरते. त्या दृष्टीने जतचे स्िान उंचावले आहे पण पूणवतया 
नाही. जतचे चागंल्या जदशनेे पजरवतवन होत आहे हे सुजचन्ह. 
 
 

_____ 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 

पाणरभाणषक शब्दसूची 
 

इंग्रजी–मराठी 
Abnormal अपसामान्य Amniotic membrane पाणमोटळीचे वषे्टन 

Achieved अर्थजत Aptitude प्रवृजत्त 

Adjustment समायोजन Aspects अंगोपागें 
Affectability संवदेनक्षमता Automation स्वयंचलन 

    

BPNA पजरचाजरका पदवी Biology जीवशास्त्र 

Behavioural Science वतवनशास्त्र Broken marriage भग्नजववाह 

Birth-rate जननप्रमाण   

    
Career व्यवसाय Complex गंुतागंुत, संजमश्र 
Changing पजरवर्थतत Conservation शस्क्तपजरग्रहता 
Civilization सुधारणा Counselling सल्ला 
Clerk जलजपक Creche जशशुसंगोपनगहृ 

Collectivization समाज स्वाजमत्ववाद Cum जन 
Community जमात   

    

DGO स्त्री रोग/प्रसूजतशास्त्र 
पदजवका 

Developed जवकजसत 

Degeneration अपकर्षव Diploma पदजवका  
Demography लोकसंख्याशास्त्र Disvulnerability रोगप्रजतकार शस्क्त 

    

Economic mobility आर्थिक गजतशीलता Energy consumption शस्क्तव्यय 

Emancipation  दास्यजवमोचन Escalation गजतशीलता 
Employment 
exchange 

सेवायोजन कायालय Exploitation जपळवणूक 

    

 Extended : जवस्ताजरत कु Fecundity जननक्षमता 
Family Joint : अजवभक्त टंु Fertility जननसंख्या 
 Nuclear : मूळ ब   

    



 

 

अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 

Genetics सुप्रजाजननशास्त्र Genius अलौजकक बुजद्धमत्ता 
    

Hazard धोका   

    

IAS अजखल भारतीय 
शासकीय सेवक 

Industry उद्योगधंदा 

Incentive जवलोभन Infantility शशैवता 
Indicator दशवकसूची Inspectress स्त्रीजनरीजक्षका अजधकारी 
    
Kidnapped अपहजरत   

    
Manual शारीजरक Morale मूल्ये मनोधैयव 
Mass culture लोकसंकृजत 

आमसंस्कृजत 

Mores रीजतजरवाज 

Mean मध्यम Motivation हेतुपे्ररणा 
Menopause रजोजनवृजत्त   

    

Non-manual बौजद्धक   
    

Objective वस्तुजनष्ठ Ovulation जडम्बक्षरण, बीजाण्डक्षरण 

Occupation व्यवसाय   

    

    

Para खेप, बाळंतपण Potential संभाव्य 
Part-time अंशकाजलक, 

जनम्नकाजलक 

Premature अकाजलक 

Per capita दर माणशी Profession धंदा 
Perspective यिािवदशवन Public Service 

examination 

लोकसेवा-आयोग-परीक्षा 

    

Receptionist स्वागतकार Respondent उत्तरदायी, प्रजतसादी 
Reorientation पुनचालना Role भजूमका 
    

Sample नमुना Sex-ratio स्त्रीपुरुर्ष प्रमाण 



 

 

अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 

Satisfaction समाधान, साफल्य Socialization समाजीभवम 

Secularization धमातीतता, 
सववधमवसमाजनत्व 

Satistics आकडे 

Seniority पूववजनयुक्त Status स्िान 

Separation जवभस्क्तकरण Sterile वाझं 

Service सेवा Sterilzation जनबीजीकरण, नसबंदी 
Sex-bar हलगभेद supervisor पयववके्षक 

    

Table तक्ता Tradition परंपरा 
Telephone operator दूरध्वजनचाजलका Tubectomy स्त्रीबीजवाजहकाबंदी 
Thermonuclear उष्ट्णता-अणुशस्क्त Typist टंकलेजखका 
Tomboy हूड (पणा)   

    

UK युनायटेड हकगडम 
(इंग्लंड, वले्स, 
स्कॉटलंड, उ. 
आयलंड) 

UNO संयुक्त राष्ट्रसंघ 

UNESCO संयुक्त राष्ट्रसंघाची 
जशक्षण–
सासं्कृजतक–
सामाजजक संघटना 

USA अमेजरकन संयुक्त संस्िाने 

Unit एकाकं   

  USSR संयुक्त समाजवादी 
सोस्व्हयट रजशया 

    

Value मूल्य Vital Statistics जीवनसंख्याशास्त्रीय 
आकडे 

Variation जवजवधता Vocational guidance व्यवसाजयक मागवदशवन 

Vasectomy शुिजन्तुवाजहकाबंदी   

    

Wastage अपव्यय Working श्रजमक 

Worker कमवचारी   

 
_____ 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 

पाणरभाणषक शब्दसूची 
 

मराठी–इंग्रजी 
 

अकाजलक Premature   

अंगोपागें Aspects कमवचारी Worker 
अर्थजत Achieved   

अपकर्षव Degeneration खेप, बाळंतपण Para 

अपव्यय Wastage   

अपहजरत Kidnapped गंुतागंुत Complex 

अपसामान्य Abnormal गजतशीलता Escalation 

अलौजकक बुजद्धमत्ता Genius   

अमेजरकन संयुक्त 
संस्िाने 

U.S.A जननप्रमाण Birth-rate 

अजवभक्त कुटंुब Joint family जननक्षमता Fecundity 

आकडे Statistics जननसंख्या Fertility 

आर्थिक गजतशीलता Economic mobility जमात Community 

  जीवशास्त्र Biology 

उत्तरदायी, प्रजतसादी Respondent   

उद्योगधंदा Industry टंकलेजखका Typist 
उष्ट्णता-अणुशस्क्त Thermonuclear जडम्बक्षरण Ovulation 

एकाकं Unit दरमाणशी Per capita 

दशवकसूची Indicator संवदेदनक्षमता Affectability 

दास्य जवमोचन Emancipation भजूमका Role 

दूरध्वजनचाजलका Telephone Operator   

  मध्यम Mean 

धमातीतता, 
सववधमवसमानत्व 

Secularisation मूल्य Value 

धोका Hazard मूळ कुटंुब Nuclear family 

धंदा Profession   

  यिािवदशवन Perspective 



 

 

अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 

नमुना Sample युनायटेड हकगडम् 
(इंग्लंड, वले्स, 
स्कॉटलंड, उ. आयलंड  

 

जन Cum व्यवसाय Occupation 

जनबीजीकरण, नसबंदी Sterilization व्यावसाजयक मागवदशवन Vacational guidance 

जनम्नकाजलका Part-time   

नैजतक जोम Morale रजोजनवृजत्त Menopause 

  रीजत जरवाज Moral 
पदजवका Diploma रोग प्रजतकारशस्क्त Disvulnerability 

पयववके्षक Supervisor   

परंपरा Tradition जलजपक Clerk 

पजरचाजरका पदवी B. P. N. A हलगभेद Sex-bar 
पजरवर्थतत Changing लोकसंख्याशास्त्र Demography 

पाणमोटळीचे वषे्टन Amniotic membrane लोकसेवा-योग-परीक्षा Public Service 
examination 

जपळवणूक Exploitation लोकसंस्कृजत 
(आमसंस्कृजत) 

Mass culture 

पुनचालना Reorientation   

पूववजनयुस्क्त Seniority वतवनशास्त्र Behaviorial Science 

प्रसूजत पदजवका D. G. O. वस्तुजनष्ठ Objective 

प्रवृजत्त Aptitude वाझं Sterile 

  जवकजसत Developed 

बीजाण्डक्षरण Ovulation जवभक्तीकरण Separation 

बौजद्धक Non-manual जवजवधता Variation 

  जवलोभन Incentive 

भग्नजववाह Broken marriage   

भावना जववशता सेवा Service 

  सेवायोजन कायालय Employment 
exchane 

जवस्तारीत कुटंुब Extended family संभाव्य Potential 
  संयुक्त राष्ट्रसंघ UNO 

शस्क्तव्यय Energy 
Consumption 

संयुक्त राष्ट्रसंघाची 
जशक्षण-संस्कृजत- 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 

शस्क्तपजरग्रहता Conservation सामाजजक संघटणा UNESCO 

शारीजरक Manual संयुक्त समाजवादी 
सोस्व्हएट 

 

जशशुसंगोपन गृह Creeche रजशया USSR 

शुिजंतुवाजहकाबंदी Vasectomy स्वयंचलन Automation 

शशैवता Infantility स्वागतकार Receptionist 
  स्िान Status 

समाजस्वाजमत्वाद Collectivization स्त्रीपुरुर्षप्रमाण Sex ratio 

समाधान Satisfaction स्त्रीबीजवाजहकाबंदी Tubectomy 

समायोजन Adjustment स्त्रीजनरीक्षकाजधकारी Inspectress 

सल्ला Counselling स्त्रीरोगप्रसृजतशास्त्रपदजवका DGO 

समाजीभवन Socialization श्रजमक Working 

साफल्य Satisfaction हूड (पणा) Tomboy 

सुधारणा Civilization हेतुपे्ररणा Motivation 

सुप्रजाजननशास्त्र Genetics   

 
 

_____ 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 

सूची 
 

अ  क  

अनािाश्रम  कुटंुब मयाजदत  

मजहलाश्रम  कुटंुब मूळ  

अनुवजंशकता  कुटंुब जवस्ताजरत  

अपव्यय  कुटंुबाचा आधार  

अपहरण  कुटंुबाची काये  

अिाजवन  कुटंुबाची व्याख्या . 

अस्पृश्यता  कुटंुबात स्िान  

  कुटंुबजनयोजन  

आ  कुमाजरका  

आयुमान  कौमायावस्िा  

इ–ई–  िाजंत  

इसराएल  ख  

उ–ऊ  खानेसुमारी  

उद्योगधंदा  ि  

औ  गभवपात  

औद्योजगकरण  गृहकृत्यें  

क  घ  

कमवचारी  घटना  

कलाकार  घटस्फोट  

कुटंुब  घटस्फोजटता  

कुटंुब अजवभक्त    

ज  लीगल  

जननप्रमाण  लेजखका  

जननसंख्या  जवमाएजंट  

जपान  जशजक्षका  

जात  समाजसेजवका  

जाती    

जीवशास्त्र  न  

त  नमुना  



 

 

अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 

तंत्शास्त्र  नसबंदी  

द  नागजरक  

दशवकसूची  जनम्नकाल  

द्रव्याजवन  जनयोजन  

जद्वभायाजववाह  शकै्षजणक  

ध  मानवी साधनानुसार  

धमव  जनबीजीकरण  

धमव जििन  नीजतमत्ता 
नीजतमत्ता लैं जगक 

 

धमव जैन  नैजतक जोम  

धमव ज्यू  नोबल पाजरतोजर्षक 
नॉवे 

 

धमव पाशी  प  

धमव बौद्ध  पडदानशीन  

धमव मुसलमान  पजत  

धमव हहदु  पजरचाजरका  

धंदा  पयववके्षक  

धंदा आर्थकटेक्चर  पजरत्यक्ता  

इजजजनयहरग अँड टेक्नॉलॉजजकल  परंपरा  

धंदा मेजडकल  पसंती  

प्रश्नपजत्का  पहाणी  

प्रास्प्तकर  पुनर्थववाह  

पे्रम  पूणव व्यस्क्तमत्व  

ब  पंतप्रधान  

बाजू  मातृत्व  

जीवशास्त्रीय  मानवी हक्ाचंा जाहीरनामा  

सामाजजक  मालमत्ता  

बायबल  मुलाचंी सखं्या  

बाल मंजदरें–बाल जशक्षण कें द्र  मूल्य  

बालजववाह  मूल्यमापन  

बाळंतपण  मृत्युसंख्या  

बेकारी  य  



 

 

अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 

भ  यूके  

भारत  यूनेस्को  

भार्षा  यू. एस्. ए  

भजूमका  यू. एस्. एस. आर  

भजूमका- व्याख्या  य.ू एन. कजमशन ऑन स्टेटस ऑफ वुइमेन  

भजूमका-राजकीय  यूजनसेफ  

म  योजना  

मतदान  योजना-पंचवार्थर्षक  

मध्यमवगव  र  

महाराष्ट्र  रजोजनवृजत्त  

महाराष्ट्र-उत्पजत्त  राज्यसरकार  

महाराष्ट्र-राज्य  रोजगारी  

माता  ल  

माता-महाराष्ट्राची  लघुटंकलेखन  

माताची वाढ  लोकसभा  

व  लोकसंख्या  

वाहतूक  वैफल्य  

जवधवा  व्यस्क्तमत्व  

जवलोभन  व्यस्क्तस्वातंत्र्य  

जवभक्त  व्ययकें द्र  

जववाह  व्यवसाय  

जववाहाचा उदे्दश  व्यवसाय-अंशकाजलक  

जववाहाचा कायदा  व्यवसाय-जनम्न काल  

जववाहाचे वय  व्यवसाय-कलाकार  

जववाहाचे वय कमीत कमी  व्यवसाय-कारकून  

जववाहाचे वय मध्यम  व्यवसाय-गं्रिपाल  

जववाहाचे वय योग्य  व्यवसाय-लघुटंकलेजखका  

जववाहाचे वय जास्तीत जास्ती  व्यवसाय-टेजलग्राजफस्ट  

जववाहाचे वय सरासरी  व्यवसाय-दूरध्वजन संचाजलका  

जववाहाचे वय सवात अजधक  व्यवसाय-नटी  

जववाहाच्या अटी  व्यवसाय-पजरचाजरका  

जववाहात वधुवर पसंजत  व्यवसाय-राजकारण  



 

 

अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 

जववाहात यश  व्यवसाय-वृत्तपत्ीय  

जववाह-जद्वभाया  व्यवसाय-शासकीय  

जववाह-बाल जववाह  व्यवसाय-जशक्षकाचा  

जववाह-समय  व्यवसाय-सेवचेा  

जववाह-संस्िा  व्यवसाय-स्वागतकार  

जववाह-जवजोड  श  

जववाह-आंतरजातीय  शस्क्तव्यय  

जववाह-आंतरधमीय  जशशुगृहे  

जववाह-जवच्छेद  जशशुगृहे-संगोपनगहेृ  

जववाहेच्छु  जशक्षण  

वधं्यत्व  जशक्षण-उच्च  

वधं्यत्व-लैं जगक  जशक्षण-ताजंत्क  

स, ह  जशक्षण-दुय्यम  

चा दजा  जशक्षण-नैजतक  

प्रगजत  जशक्षण-माध्यजमक  

जशजक्षका  सेवाजनवृत्ती  

जशजक्षका-प्रािजमक  अकाजलक  

जशजक्षका-दुय्यम  सेवायोजन कायालय  

जशजक्षका-उच्च  संततीजनयमन  

शतेकरी  संवदेनाक्षमता  

श्रमजवभाजन  संशोधन  

श्रजमक  संस्कृजत  

स  संस्कृजत-आम  

समता  संस्कृजत-पािात्य  

समाजवादी समाजरचना  संसद  

समाजशास्त्र  समतीवय  

समाजीभवन  संस्िा  

समाधान  संस्िा-  

सासं्कृजतक  संस्िा-मेजडकल  

समानता  संस्िा-लीगल  

समानता- चे स्िान  टीचसव  

सामुदायीकरण  संयुक्त राष्ट्रसंघ  



 

 

अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 

साक्षरता  साखं्यकी  

साक्षरता-चे प्रमाण  स्त्री  

सुप्रजाजनन  स्त्री-आधुजनक  

सेवा  स्त्री-अपत्यरजहत  

स्त्रीजशजक्षका  स्त्री-उत्तरदायी  

स्वातंत्र्यप्राप्ती  स्त्री-चा मृत्यु  

स्वातंत्र्य पूवव  स्त्री-ची राजकीय भजूमका  

स्वातंत्र्योत्तर  स्त्री-ची लोकसंख्या  

स्स्वत्झलंड  स्त्री-ची वृजत्त  

स्स्वत्झलंड  स्त्री-चे प्रमाण  

स्वीडन  स्त्री-चे नेतृत्व  

  स्त्री-चे स्िान  

  स्त्री-प्रजतसादी  

  ह  

  हहदुवारसाकायदा  

  हहदुसमाज  

  हंुडापद्धजत  

  होम सायन्स  

 
 

————— 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 

डॉ. श्रीमती हाटे ह्यानंी स्त्रीजवर्षयक जी पहाणी केली आहे तशा पहाणीची अत्यंत आवश्यकता होती. 
सन्माणनत प्रा. िो. स. धुये, मंुबई णवद्यापीठ. 

 
आजवर फारच िोडे संशोधन झालेले आहे अशा जवर्षयावर उपयुक्त माजहतीसजहत डॉ. श्रीमती हाटे 

त्याचंा हा मौजलक गं्रि–प्रा. ए. आर. देसाई, समाजशास्त्राचे प्रमुख–मंुबई णवद्यापीठ. 
 
दुसऱ्या महायुद्धामुळे व नंतरही झालेल्या शास्त्रीय व ताजंत्क प्रगतीमुळे शाजररीक श्रमापेंक्षा बौजद्धक 

श्रमानंा अजधक महत्त्व आले व हा बदल स्त्रीची समानता प्रस्िाजपत करण्यास फार उपकारक आहे. तिाजप 
स्त्रीचे धोके तसेच कायम आहेत. माताचं्या मृत्यूचे प्रमाण बरेच आहे. त्याचबरोबर जबरदस्तीने पळवनू 
नेलेल्या जस्त्रयाचंी संख्याही लेजखकेने जदली आहे. 

 
जववाह व कुटंुब ह्याचं्याशी स्त्रीचे जीवन जनगडीत असल्यामुळे हंुड्यासारख्या चाली जतच्या आड येत 

आहेत. 
 
लेजखकेच्या मते नवोजदत स्त्रीचे जचत्ण बरेच आशादायक पण मधूनच जनराशजनकही वाटते—

णहतवाद, नािपूर, 
 
सवागीण व सखोल अभ्यास ह्या गं्रिात आढळतो. जववाह, कुटंुब, कुटंुब जनयोजन अिाजवन व 

राजकारण ह्या सवव बाबतीत स्त्रीची वृजत्त कोणती आहे आजण त्याचा पजरणाम कुटंुब व मुले ह्याचं्यावर कसा 
होत आहे हे प्रस्तुत गं्रिाच्या योगाने वाचकाच्या लक्षात येते. समाजशास्त्राच्या कोणत्याही अभ्यासूला ह्या 
गं्रिात महत्वाचा संदभव सापडेल–दी मेल, मद्रास. 

 
एका आधुजनक महत्त्वाच्या प्रश्नावर हा गं्रि म्हणजे जवशरे्ष उल्लेखनीय शोध ज्योत आहे. समानतेकडे 

स्त्रीचे पुढे पाऊल पडले नाही हे अत्यंत उत्तमरीतीने जचत्ण केले आहे–अमृत-बझार पणिका, कलकत्ता. 
 
ह्या गं्रिामुळे समाजशास्त्रीय दृष्टीकोनातून भारतीय स्त्रीच्या वाटचालीचा मागोवा फार पजरश्रमपूववक 

घेण्यात आला आहे. केवळ मध्यमवगीय स्त्रीच्या त्यागामुळे भारतातील कुटंुब अजून एकजत्त राजहले आहे–
दी डेक्कन हेरॉल्ड, बंिलोर. 

 
व्यापक संशोधनाचे फल. त्यामुळे स्त्री कशी वाट काढीत आहे ह्याचे सुंदर जदग्दशवन होते–दी कहदु, 

मद्रास, 
 
प्रिम दजाचे व अत्यतं मौजलक असा हा गं्रि सववतया जशफारशीस पात् आहे. सोशालॉणजकल 

णरव्ह्–ूमंुबई. 


