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1. प्रस्तावना: 

आजच्या एकविसाव्या  शतकात  माविती  ि  तंत्रज्ञानाच्या  युगामधे्यिी  समाजात  मुल- मुलीमंधे्य  भेदभाि  केला  जात  

आिे.  मिाराष्ट्र   राज्य  िे  वकतीिी  सुधारलेले  वकंिा  प्रगतीशील  जरी असले तरी राज्यामधे्यसुद्धा याहून िेगळी स्थिती नािी, िे 

आपल्या  राज्याच्या  आकडेिारीिरून  स्पष्ट्  िोते.  मिाराष्ट्र   राज्याची  जी  लोकसंख्या  आिे  त्या  लोकसंखे्यला  बघता  स्त्रीपुरूषांचे  

प्रमाण  समान  नािी  म्हणजे  स्स्त्रयांपेक्षा  पुरूषांचे  प्रमाण  अवधक  आिे. िा  असमतोल  वनसगााने  घडविलेला  नािी  तर  वलंगभेद  

कारणामुळे  झालेला  आिे.  वलंगभेदविरिीत मानि   विकास  ख अिााने  साधाियाचा  असेल  तर  स्स्त्रयांचािी  विकास  िोणे  

आिश्यक  आिे.  त्याकरीता  मुलीचंी  संख्या  िाढणे  आिश्यक  आिे.  म्हणजेच  निजात  मुलगी  प्रिमतः   वजिंत  राविली  पाविजे  

नंतर  वतचे  व्यिस्थित  भरणपोषण  िोिून  वतला  मोकळेपणाने िाढू  देिून  वनिडीचे  स्वातंत्र  वदले  पाविजे.  िे  स्वातंत्र  

उपभोगण्यासाठी  सक्षमीकरणाची  गरज  आिे.  स्त्रीला  वनणाय  स्वातंत्र  नसल्यामुळे  वतच्या  आत्मविकासाचे  मागा  रोखले  जातात. 

यातूनच  सुरूिात िोते  ती  वलंगभेदभािाला  आरोग्यािर  झाले  सुरूिात  िोते  ती  वलंगभेदभािाला  आरोग्यािर  झालेल्या  

पररणामामुळे  स्त्री  िी  कामाच्या  वठकाणी  एकाग्र  िोिू  शकत  नािी.  पररणामी  ती  पुरूषांच्या  तुलनेत  जरी  जास्त  श्रमाचे  ि  

जास्त  काम  करून  देखील  सुद्धा  वतला  वमळणारे  िेतन  िे  त्या  तुलनेत फार  कमी  असते  िे िास्ति आपल्याला नाकारता येत 

नािी. 

उच्चवशवक्षत स्त्री ज्ञान आवण कौशल्य संपादन करून घराबािेरच घराबािेरील जबाबदा-या कौशल्यपूिा रीतीने िाताळू 

शकते. ितामानकाळामधे्य  मविलांिर  अनेक  जबाबदा-या  आिेत. निीन वपढीच्या  वनवमातीबरोबर  ती अनेक कामांमधे्य सविय 

सिभाग घेत असते. 

अवशवक्षत  स्त्री  माता वपता, पती आवण मुलांिर वनभार रािते.  त्यामुळे  ती  स्वतः लाच  कमी  लेखते. वशक्षणामुळे  वतच्या  

वठकाणी  स्वावभमान  वनमााण  िोतो.  आपल्या  बुस्द्धमतेच्या  उतंु्ग झेपेतून  ती  प्रवतमािंत  बनू  शकते.  बुस्द्धमान  आवण  प्रवतमािंत  

स्त्रीने  जर  कुठेिी  कामाची  सुरूिात  केली  तर  ते  के्षत्र,  ती  संथिा,  वकंिा  कुठलेिी  वठकाण  िे  वशखर  गाठल्यावशिाय  रािणार  

नािी.  पंरतु  भारतीय  समाजात  वशखर गाठल्यावशिाय रािणार  नािी  परंतु  भारतीय समाजात स्त्री - पुरूष  िा भेदभाि  खूप  

जास्त  प्रमाणात बघयला  वमळतो.  त्यामुळे  समाजातील  कािी  टके्क  समाज  आजिी  स्त्री  पुरूष  भेदभाि  केला  जातो.  त्यामुळे  

आजिी  कािी  स्स्त्रयांच्या  िाटयाला  चूल  आवण  मूलचं  आलेले  आिे.  आजिी  त्यांना  घराच्या  बािेर  पडुन  कुठलेिी  काम  

करण्याची  मुभा  वमळालेली  नािी  आवण  ज्या  करतात  त्यांना  बरेच  वठकाणी  भेदभाि  सामोरे  जािे  लागते. 

 

2. ठ िंगभेदभाव म्हणजे काय ? 

अधा  भायाा  मनुष्यस्  भायाा  शे्रष्ठतमः   सखा  भायाा  मूल  वगिगास्य भायाा  मूल  तररष्यतः !  संपूणा  कुटंुबाचा भार  आपल्या  

वशरािर घेिून  कुटंबाच्या  उन्नतीकररता  विकासाकररता  झटते  ती  स्त्री.  वलंग  ि  वलंगभाि  त्या  वभन्न  गोष्ट्ी  आिेत. वलंग  िे  

गोषवारा:-  वलंगभेदभािाची सुरूिात िोण्यामागील मुख्य कारण म्हणजे  जेव्हा समाजात स्त्री पुरूष असा  भेदभाि 

करण्यास सुरूिात िोते. स्त्री आवण पुरूष यांना असमानतेची िागणूक देण्यात येते. जर दुस-या शब्दात सांगायचे झाले तर  

वलंगभेदभाि म्हणजे अशी पररस्थिती जेव्हा पुरूषंना स्स्त्रयांपेक्षा अवधक दजेदार िागणूक देण्यात येते. बहुतांश िेळी 

व्यािसावयक आपल्या उद्योगात जेव्हा बढतीची  िेळ येते तेव्हा बढतीसाठी प्रिम पसंती िी  स्त्रीऐिजी पुरूषालाच  देण्यात  

येते.  या  वलंगभेदभािाला  आळा बसिण्यासाठी भारतीय संविधानात अवलकडच्या काळात विविध कायदयांची  तरतूद 

करण्यात आली आिे. विविध कायदे जरी अस्स्तत्वात असले तरी ख-या आयुष्यात वलंगभेदभाि समजून घेणे फार अिघड 

काया आिे.   

 

 कीवर्ड ः - महिला कामगार, हलिंग भेदभाव, कायदेहवषयक सिंरक्षण, कामाचे हिकाण. 
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जन्मतः   ठरतं  तर  वलंगभाि  सामावजक  रचनेत  घडतो.  वलंगभेदािर  आधाररत  सामावजक  रचना  म्हणजे वलंगभाि.  िेन  म्हणते  

की,  कोणत्यािी  कायदयाचे  कधीिी  भेदभाि  िा  ओळखल्या  जाऊ  शकतो.  वलंगभेदभाि  िा एखादया अनुवचत  ितामानाचे  

स्वरूप  म्हणून  पररभावषत  केले  जाऊ  शकते.  वलंगभेद  म्हणजे  एका  वलंगाला  अनािश्यक  मित्व  देणे  तर  दुसरे वलंग कमी 

लेखणे िोय. 

 

3. समस्या ठवधान:- 

वलंगभेदभाि  िी  एक प्रकाराची  िताणूक  म्हणता  येईल  जी  एका  व्यस्िकडून  दुस-या  व्यस्िकडे  पररितीत  िोिू  

शकते.  यामधे्य  एका  गटाचा  अिाात  पुरूष  िे  कामाच्या  वठकाणी  आपले  िचास्व  वकंिा  बुस्द्ध  िी  दुस-या  गटातील  अिाात  

स्स्त्रयांपेक्षा  अवधक  समजतात.  लोकसंखे्यच्या  1/3  संख्या  िी  स्स्त्रयांची  आिे  परंतु  त्यांना  वलंगाच्या  आधारािर  दुय्यम  िागणूक  

वदली  जाते. 

 

4. अभ्यास उठदद्टे:- 

1) कामाच्या  हिकाणी  महिला  कामगारािंबरोबर  लैहगिंक  भेदभावाची  सिंकल्पना  समजून  घेणे. 

2) कामाच्या  हिकाणी  महिला  कामगारािंशी  लैहगिंक  भेदभावाचे  कारण  शोधणे. 

3) स्त्रीसि  हलिंग  आधाररत  भेदभाव  दुर  करण्यासािी  उपाय  सुचहवणे. 

 

5. सिंशोधन पद्धतीः - 

दुय्यम संकवलत पद्धती, दुय्यम माविती िी िेगिेगळी वलंगभेदभािािर आधाररत पुस्तके, रोजवनशी, वनयतकतावलके संशोधन 

लेख आवण इंटरनेट इ. वठकाणाहून मावितीचे संकलन केलेले आिे  आवण  या  विषयाला  प्रसु्तत  करण्यासाठी  िणानात्मक  पद्धतीचा  

उपयोग  केला  आिे. 

 

5.1 स्त्री - पुरूष असमानतेची कारणे:- 

1) कािी  हिकाणी  पुरूषािंना  स्त्रस्त्रयािंपेक्षा  अहधक  बलवान  हुशार  व  जास्त  हचकाटी  असणारे  समजले  जाते  त्यामुळे  

कामाच्या  हिकाणी  पुरूषािंची  हनयुक्ती  केली  जाते. 

 2) महिलािंबद्दल पुरूषािंच्या बरोबरीने काम करण्याच्या क्षमतेबद्दल असणा-या  जागरूकतेचा अभाव. 

 3) पूवसग्रहित मानहसकता:- 

1) स्त्रस्त्रयािंच्या लैहगिंक शोषणाला बािय करणे. 

2) आपण स्वतः ची सुरक्षा स्वतः  करू शकतो याबाबत स्त्री स्वतः  खात्री देत नािी. 

3) स्त्रस्त्रयािंचा स्वतः बाबत असणारा दुबळा दृहिकोन. 

4) पारिंपाररक रूढी, प्रथा, परिंपरा 

5) कालबािय हनयम 

6) कुटुिंबात  हकिं वा  समाजात  स्त्रीला  बालपणापासून  अशी  हशकवण  हदली  जाते  की  हतची  सवस  सिंपत्ती  िी  

हतच्या  एकटीच्या  मालकीची  नािी. 

7) कुटुिंबामधे्य  कुिलािी  हनणसय  घेतािंना  स्त्रीचे  स्थान  िे  नेिमीच  दुय्यम  असते.  कारण  प्रथम  हनणसय  िा  पु

रूषािंचाच  असतो.  िी  मानहसकता  बदलणे  गरजेचे  आिे. 

  

5.2 स्त्री - पुरूष (ठ िंगभेदभावाचे) पररणामः - 

लैवगंक भेदभाि  बळी  िे  त्यांच्यािर  झालेल्या  अन्यायामुळे  त्यांचे  मानवसक  संतूलन गमािून  बसण्याची  शकयता  असते.  

टीरानरास  ररसचा  सस्व्हसच्या  मते,  कामाच्या  वठकाणी  68  टके्क  स्स्त्रया  िया  विश्वास  करतात  की  कामाच्या  वठकाणी  लैवगंक  

भेदभाि  िा  अस्स्तत्वात  असतो.  फेडरल  कायदयात  स्स्त्रया  आवण  इतर  अल्पसंख्यांकांना  कामाच्या  वठकाणी  भेदभािापासून  

संरक्षण  िोते.  समान  िेतन  कायदयाने  स्स्त्रयांपेक्षा  जास्त  पैसे  देण्याची  प्रिा  बंद  केली.  जेकबसन  यांनी  वलविलेल्या  टाका  

अििालाप्रमाणे  वलंगभेद  देखील  उत्पादकता  कमी  िोण्यास  कारणीभूत  ठरणारा  मित्वाचा  घटक  आिे. मनोबल  आवण  प्ेररणा  

या  नुकसानीस  कारणीभूत  गोष्ट्ीमंधे्य  कमाचा-यांचे  वलंगा  बद्दल  मस्करी  यांचा  समािेश  असू  शकतो  ज्यात  नू्यिता  सुचनेसंबंधीचा  

वकंिा  लैंवगक  स्वरूपाचा  आके्षपािा  विनोद  यांचा  समािेश  असू  शकतो.  जर  स्त्री  आवण  पुरूष  यांचा  विचार  करता  जर  

वतने  वतच्या  कततात्वाने  एखादी  नोकरी  वमळिली  असेल  तर  तेिे  वमळणारे  िेतन  कुठे  आवण  कसे  खचा  करायचे  िा  सिास्वी  

वनणाय  वतचा  राित  नािी.  तर तो  वतला  िडील,  पती,  मुलगा  यांची  संमती  िी  घ्यािी  लागते. 
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स्स्त्रयांच्या  कामाचे  वठकाण  म्हणजे  आजिी  आम्ही  घरच  मानतो.  या  पररस्थितीत  स्स्त्रया  आविाकदृष्ट्या  अनुत्पादक  

कामे  करतांना  वदसून  येतात. कारण  घरकाम  िे  आविाकदृष्ट्या  उत्पादक दृवष्ट्कोनातून  बवघतले  जात  नािी  ती  सिा  घरची  

कामे,  मुलांची  जबाबदारी,  ितद्धांची  काळजी  इ.  कामे  करत  असते.  परंतु  शेती,  व्यिसाय,  कंपनी  या  िेगिेगळया  वठकाणी  

िोणारी  वतची  मदत  िी  अदृश्य  आवण  दुलावक्षत  स्वरूपाची  असते.  याउलट  शिरी  भागात  स्स्त्रया  िया  डबल  नोकरी  करतांना  

वदसून  येतात.  घर  आवण  कामाचे  वठकाण  िया  दोघांचा  मेळ  वतला  जमिािा  लागतो  परंतु  कुटंुबाचा  प्रमुख  मात्र  आजिी  

पुरूषच  असतो. 

 

6. ठ िंगभेदभाव वरी  उपायः - 

1) आपले  सौदंया  आवण  सामथ्र्य  आवलंगन:  आपल्या  विश्वासू  व्यस्िालाच  आवलंगन  आवण  जपण्याचे  मागा  शोधा.  

तसेच  स्स्त्रयांना  ओळख -पुष्ट्ी  कायािमात  गोडे  पाविजे. तसेच  समिानासाठी  विश्वासवि  वमत्र  आवण  नातेिाईक  

आवण  स्वतः बद्दल  आत्मविश्वास  असण्या-या  लोकांना  बोलिा. 

 2) स्वतः सािी  उभे  राितािंना  इतरािंना  कळू  दया  की  त्यािंचे  शब्द  आहण  कृती िंनी  आपणास  आहण  आपल्याबद्दल  

काळजी  व्यक्त  केलेल्यािंना  कसे  प्रभाहवत  केले. आपल्या  अहधकारािंसािी  हदलेला  लढा  िी  एक  समस्या  आिे.  

ियाची  जाणीव  हनमासण  करण्याची  गरज  आिे.  आपल्या  नवहनवासहचत  लोकप्रहतहनधी िंना  सिंपकस   करा. 

3) अभ्यासकािंनी  िे  दशसहवले  आिे  की,  लैहगिंक  भेदभाव  िे  मादक  द्रव्याच्या  गैरवापरासािी  वाढीव  जोखमीशी  हनग

डीत  आिे.  आहण  महिलािंचे  आरोग्य  िरवण्यासािी  एक  मित्वपूणस  घटक  आिे.  िोमोफोहबयामधे्य  कािी  लोकािं

ना  नैराश्य,  हचिंता  आत्मित्या  िया  गोिी िंचा  धोका  असतो. 

4) कायदेशीर  ज्ञान,  आवण  वशवक्षत  कायदेशीर  ज्ञान  या  बाबीकंडे  जर  लक्ष  वदले  तर  स्त्री -वशक्षणामुळे  

वलंगभेदभािामुळे आळा  बसण्यास  मदत  िोईल. 

5) वेगवेगळया  गुन्हयािंबद्दल  महिलािंमधे्य  जागरूकता,  आत्मसन्मान  आहण  सिंरक्षण  ियाबाबत  माहिती  जाणून  घ्यावी. 

 

7. ठ िंगभेदभावावरी  ठनष्कषडः - 

सरकार  आवण  छळि्  यांनी  बनविलेले  कायदे  िे  पुरेसे  आिेत  असे  या  संशोधनािरून िाटत  नािी  तर  कािी  

सामावजक  संथिांनी  पुढाकार  घेिून  जागरूकता  वनमााण  करणे  गरजेचे  आिे. आवण  कायदयामधे्य  मोठा  बदल  आवण  पुरूषंच्या  

मानवसकतेत  बदल,  सामावजक  मूल्यांची  जाण  आवण  स्स्त्रयांबद्दल  वलंगभेदभािाच्या  बाबतीत  सामावजक  समानता  आखली  

गेली  पाविजे.  तसेच स्त्री - पुरूष  असमानता यािर  प्रभािी  अमंलबजािणी  करून  स्त्री -पुरूष  भेदभािाला  आळा  बसिणे  

गरजेचे  आिे. 
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