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गोषवारा: 
भारतात स्वातिंत्र्यापूवी पासूनचणियािंच्या िोषिाच्या आणि दयु्यमत्वाच्या णवरोधात चळवळी व कायय 

करण्याची सुरुवात झाली. स्वातिंत्र्यानिंतर सिंणवधानाद्वारेचललिंगभाव समानतेचे तत्व स्वीकारण्यात आले.िी-पुरुष 
यािंच्यातील सवयप्रकारचे भदेभाव व णवषमताकालबाह्य ठरणवण्यात आले.ह े समानतेचे तत्वपत्यक्ष व्यवहारात 
येण्यासाठी सामाणिक, आर्थयक, रािकीय, सािंस्कृणतकसिंरचनेत िो बदल करण्याचीगरि होती ती केली नसल्यामळेु 
िी-पुरुषसमानता णनमायि होऊ िकलीनही. णपतसृत्ताकसरिंिामिाही, भािंडवलिाहीया िीिोषक व्यवस्थातिाच 
टटकून राणहल्यामुळेिीयािंच्यािोषिाला हातभारच लागला.लोकिाही स्वीकारून िनतेचे राज्य िरी णनमायि केले 
असले तरी या लोकिाहीत िनसिंख्यनेेणनम्मम्मया असलेल्या णियािंना दयु्यम दिाय णमळत आला 
आह.ेददवसागणिकत्यािंच्यावर णवणवध प्रकारच ेअत्याचार होत आहते.िागणतकीकरिाच्या आगमनानिंतर काही क्षते्र 
खुलेिरी झाल ेअसले तरी णियािंचे िोषि वाढले आह.ेआणि त्याचे स्वरूपही बदलले आह.ेभारतातललिंगभावसमानता 
णनमायि करण्यासाठीसामाणिक, आर्थयक, रािकीय, सािंस्कृणतकसिंरचनते आणि मानणसकतते अमुलाग्र पटरवतयनाची 
गरि आह.े 
बीि सिंकल्पना: ललिंगभाव, समानता, िागणतकीकरि 

प्रस्तावना: 
समािाच्या अणस्तत्वासाठी आणि सातत्यासाठीिीव पुरुषह े दोन्ही घटक अणनवायय आहते. सामािीची 

प्रगीती ही या दोन्ही घटकािंच्या प्रगतीवर अवलिंबून आह.ेखऱ्या अथायने समािणवकास व्हायचा असेल तरया दोन्ही 
घटकािंचासमान पातळीवर णवकास होि े गरिेचे आह.ेपिप्राचीन काळापासूनपुरुषािंनी णियािंवर आपले वचयस्व 
णनमायि करूनत्यािंना गुलाम केले.सवय क्षेत्रावर आपलेप्रभुत्व टटकून राहण्यासाठी णपतृसत्तेला पोषक 
असिारीसामाणिक, आर्थयक, रािकीय, सािंस्कृणतक, धार्मयकव्यवस्था णनमायि केली. प्रबोधिाची चळवळ, फ्रेंचराज्य 
क्ािंती यातनू झालेल्यावैचाटरकपटरवतयनातूनउदयासआलेल्यास्वातिंत्र्य, समानता, बिंधतुा यामानवीमूल्यािंमुळे णियािंना 
अणधकारािंची िािीव झाली आणिणियािंच्या अणधकारािंच्या चळवळी उदयास आल्या. 

भारतात प्रबोधनाच्या आगमनाने उपरोक्तमानवी मुल्यािंची िािीव झाली आणि णियािंच्यागुलाणमणवरुद्ध व 
िोषिाणवरुद्ध णवचार व चळवळी णनमायि झाल्या.त्यासाठीअनेक णवभूतींनी िोरकसपिे प्रयत्न केले.िी-पुरुष यािंच्यात 
प्रचणलतअसलेलेसवय प्रकारचे भेदभाव नाकारूनसिंणवधानाद्वारे ललिंगभाव समानता प्रस्ताणपत करण्यात 
आली.पुरुषयािंच्या बरोबरीने णियािंना सवय अणधकार दणे्यात आल.े त्यािंच ेअत्याचारापासून व िोषिापासून सिंरक्षि 
होण्यासाठी णवणवध कायद े करण्यात आले. तरीपिसमािातिी-पुरुष समानता णनमायि होऊ िकलीनही. 
आिहीललिंगभावाधाटरतभेदभाव केला िातो, णवणवध प्रकारे िोषि केल ेिाते.िागणतकीकरिाच्या आगमनाने काही 
बाबतीत खुलेपिािरी वाटत असला तरी णियािंच्या िोषिात आणि अत्याचारातवाढ होताना ददसत 
आह.ेयािोधणनबिंधात िी-पुरुष समानतेबाबतभारतात झालेल ेप्रयत्न वघटनात्मकआणिकायदिेीरबाबींचा थोडक्यात 
आढावा घेऊनणियािंच्या दयु्यामत्वाची व भेदभावाची कारिमीमािंसा करण्याचा, त्यािंच्या िोषिाचे स्वरूप स्पष्ठ 
करून काही उपाययोिना सचुणवण्याचा प्रयत्न केला आह.े 
िोधणनबिंधाचा उद्दिे: 

१) भारतातललिंगभाव समानतसेाठी झालेल्या प्रयत्नाचा आढावा घेि.े  
२) णियाणवषयीच्या घटनात्मक व कायदिेीर तरतुदींचाआढावा घेि.े 
३) णियाणवषयीच्या वास्तवपटरणस्थतीचा आढावा घेऊनउपाय सुचणवण्याचा प्रयत्न करिे. 

गणृहतकृत्य: 
१) भारतीयसामािातललिंगभावाधाटरतणवषमता प्रचणलत असनूतीदरू होिे गरिेचे आह.े 
२) ललिंगभावसमानता प्रस्ताणपत करण्यासाठीघटनात्मक व कायदिेीर तरतुदी भक्कमअसूनही िी-पुरुष समानता 

प्रस्ताणपत होऊिकलीनही. 
३) िी-पुरुष समानता प्रस्ताणपत होण्यासाठीअमुलाग्र पटरवतयनाची गरि आह.े 
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सिंिोधन पद्धती: 
 सदरसिंिोधनासाठी मानसिािीय, ऐणतहाणसक, णवशे्लषनात्मक सिंिोधन पद्धतीचा अवलिंब करण्यात आला 
आह.े तसेचतथ्यसिंकलनासाठीदयु्यमसाधनािंचा उपयोग करण्यात आला आह.ेत्यात सिंदभयग्रिंथ, णवणवध अहवाल, 
णनयतकाणलके, वतयमानपत्रे यािंचाही वापर करण्यात आला आह.े 

ललिंगभावसमानता: इिंग्रिीतील‘Gender’ या िब्दाचा मराठीत ‘ललिंग’ असा अथय आह.ेपि सामाणिक 
पटरपे्रक्ष्यात ‘ललिंगभाव’ असा अथय घेतला िातो.त्यालाणवणिष्ट अथय आह.े ‘िीपुरुषािंचेस्थान व भूणमका यात सामािात 
कसा भेद केला िातो, याचे या सिंज्ञेमुळेआकलन होते. म्महििेच‘िीपुरुषािंसिंबिंधीच्या सामाणिक वास्तवाचे आकलन 
होण्यासाठी णवशे्लषिाचे एक साधन म्महिून हीसिंकल्पनावापरली िाते.’णियािंचेदयु्यमत्व हते्यािंच्यािरीररचनेतचआह,े 
णतच्या भूणमका, दिायिैणवक वेगळेपिामुळे ठरतात, म्महिून ते नैसर्गयक आह.े असे मानले िाते तेव्हा त्याच्या 
कारिमीमािंसेचा प्रश्न उरत नाही.असासमािमानस चालत आलेला आह.ेयाणवचारला प्रणतवाद करण्यासाठी ललिंगभाव 
ही सिंकल्पना वापरली िाते.यासिंकाल्पानेद्वारे ‘ललिंग’ आणि‘ललिंगभाव’ यात फरक केला िातो. ललिंगही नैसर्गयक बाब 
आह.े ती अपटरवतयनीय आह.े पिया िैणवक वेगळेपिावरून णियािंना िीदयु्यमत्वाचीवागिूक ददली िाते,णतच े
णवणवध प्रकारे िोषि केले िाते,ते मात्र अनैसर्गयक,मानवणनर्मयत तसेचसािंस्कृणतक व ऐणतहाणसक आह,े हसे्पष्ठ 
करण्यासाठी या सिंकल्पनेचा सैद्धािंणतक वापर केला िातो. 

‘ललिंग:ललिंग ह ेनैसर्गयक असते. ललिंग ह ेिीविािीय आह.ेतेिीपुरुषािंच्या िननेंन्रीयातील फरकामुळे दशृ्य 
स्वरूपाचे आह.े ललिंगातील भदे ह ेप्रिनन प्रदक्यतेील कायायवर अवलिंबून आहते. ललिंग ह ेिक्यतो सहिपिे बदलता यते 
नाही. ललिंग ह ेसवयत्र सारखे आसते. म्महििेच ते णस्थर आह.े’ 

‘ललिंगभाव:ललिंगभाव हा सािंस्कृणतक असनू मनुषयणनर्मयत आह.ेललिंगभाव हा सामाणिकसािंस्कृणतक असतो. तो 
भूणमका, गुि, वतयनप्रकार व िबाबदाऱ्या इत्याददिंचीिीयोणचत आणि पुरुषोणचतअिी णवभागिी करतो. ललिंगभाव 
बदलता असतो. काळ, सिंस्कृतीइतकेच काय कुटुिंबा-कुटुिंबाततोबदलतो. म्महििेचललिंगभाव बदलता येतो.’ मुलिन्माला 
आल्यानिंतर िीपानाचे दकवा पुरुषपानाचे सिंस्कार केले िातात. त्यािंचेवतयन कसे असावे, कपड ेकसे असावेत, काय 
करावे व काय करूनये, त्यािंच्याभुमका, िबाबदाऱ्या, सामाणिकक्षेत्रातील वतयन याचे मुलगा व मुलगी यािंच्यावर 
वेगवेगळे सिंस्कार केले िातात. यातनूचबाईपि व पुरुषपि घडणवले िाते.यात स्थळ, काळ,पटरणस्थतीवरून 
णभन्नातही ददसून यतेे.म्महिूनबाईपिवपुरुषपिह ेनैसर्गयक नसूनघडणवलेले आह.े  

ललिंगभावसमानता प्रस्ताणपत करण्यासाठी झाललेे प्रयत्न:भारतातप्राचीन काळापासून परिंपरेने चालत 
आलेल्या िी-पुरुषातील भेदभावाला नाकारून ललिंगभाव समानताप्रस्ताणपत करण्यात आली आह.े यासाठीचे प्रयत्न 
स्वातिंत्र्यापूवी पासूनचसुरु झाल ेहोते. 

स्वातिंत्र्यपवूयझाललेे प्रयत्न:भारतातस्वातिंत्र्यापूवी झालेल ेप्रयत्न प्रामुख्याने परिंपरेने चालत आलेल्याअमानवी 
रूढी, प्रथा, परिंपरामधून मुक्त करण्यासाठी आणििीयािंनासामाणिक प्रवेि णमळवून दणे्यासाठी झालेलेददसनू 
येतात.या प्रयत्नाची सुरुवात सती प्रथेला णवरोध करण्यापासून झाली.धमाांधाकडूनया प्रथेचे उदात्तीकरि केले िात 
होते.‘मध्ययुगात सवयप्रथम ही प्रथा बिंद करण्याचा प्रयत्नअकबर बादिहा यािंनी केला.’पि हपे्रयत्नअयिस्वी ठरले. सन 
१८२३ साली किं पनी सरकारचे अणधकारी लॉडय बेटटिंक यािंनी केले. त्याला रािाराम मोहन रॉय यािंनी पाटठिंबाददला व  
या प्रथेणवरुद्ध िोरकस प्रचार केला. िेवटी ही प्रथा बिंद झाली. ‘लॉडय बेटटिंक यािंनी मुलींची बालहत्या व णियािंचा 
व्यापार या प्रथाही बिंदकेल्या.’रािाराम मोहन रॉय,बाळिािीिािंभेकर,लोकणहतवादी, णवषिुिािी पिंणडत,पिंणडता 
रमाबाईमहात्मा फुले, साणवत्रीबाई फुले, फाणतमा िेख, िाहू महारािन्या. रानड,ेगोखल,ेईश्वरचिंर णवद्यासागर, महषी 
कव,े िाणिपदबेनािी, बेहरामिी मलबारी या व अिा अनेक समािसुधारकािंनीणियािंच्या मुक्तीसाठी मुलभूत अस े
कायय केले. राष्ट्रीय कॉंग्रेसनेहीणियािंना पक्षात स्थान दलेे. महात्मा गािंधी, डॉ. बाबासाहबे आिंबेडकर 
यािंच्याचळवळीतणियािंचा सहभाग मोठा होता.पटरिामीतत्कालीनणिटीि सरकारला अनेक महत्वपूिय कायद ेकरावे 
लागल.ेत्यात सतीबिंदीकायदा – १८२९, णवधवापुनर्वयवाहकायदा –१८५६,धमाांतरीतव्यक्तीणववाहणवच्छेदकायदा –
 १८६६, भारतीयघटस्फोटकायदा –१८६९, आनिंदीणववाहकायदा – १९०९,वैद्यकीवगभयपातकायदा –१९२९ 
हिंडाप्रणतबिंधककायदा – १९२९, बालणववाहणनबांधकायदा – १९२९ या कायद्यािंचा समावेि करता येईल. 

घटनात्मकव कायदिेीर तरतदुी:भारतातस्वातिंत्र्यापूवी  णियािंच्या मुक्तीसाठी 
झालेल्याप्रयत्नामुळेणियािंबाबत बरेच सकारात्मक वातावरि णनमायि झाल ेहोते. म्महिूनघटनेद्वारे ललिंगभावसमानतचे े



Sambodhi                                                                                          ISSN:2249-6661 

(UGC Care Journal)                                               Vol-43 No.-04 (XIII) October-December (2020)  

Copyright © 2020 Authors                                                                                                              71 

 

तत्व स्वीकारून सवय प्रकारची िी-पुरुष णवषमता कालबाह्य ठरणवण्यात आली. भारतीयराज्याघतनेतील मुलभूत हक्क 
व राज्याच्या धोरिाची मागयदियक तत्वे या भागातिी-
पुरुषसमानतेबाबतमहत्त्वपूियतरतुदीकरण्यातआलेल्याआहते.भारतीयसिंणवधानातील सवयमुलभूत हक्क हसेवयिी-
पुरुषािंनाकसल्याही भेदभावाणिवाय बहाल करण्यात आल ेआहते.नागटरकदकिं वा व्यक्ती असा उल्लेखिेव्हायेतो तेव्हा 
त्यात िी व पुरुष समाणवष्ट असतात.या दषृ्ठीने समतचेा हक्कणविेष महत्वाचा आह.ेअनचु्छेद१४मध्य े
सवयव्यक्तींनाकायद्यापुढेसमानताआणि कायद्याचेसमानसिंरक्षि असेल असेनमूद केले आह.े अनुच्छेद१५(१) नुसार 
राज्य धमय, विंि, िात, ललिंग, िन्मस्थानया दकिं वा यापैकी कोित्याही 
करिावरुन भेदभाव करिारनाही,अनचु्छेद१५(३) मध्येराज्यासणियाआणिबालकािंसाठीणविेषतरतूदी करता 
येतीलअसेनमूद केल े आह.ेअनुच्छेद१६(१) मध्येराज्याच्या णनयिंत्रिाखालील सावयिणनक सेवािंमध्ये समान सिंधी 
असेल. अनुच्छेद१६(२)नुसार याबाबत सेवायोिन, पदणनयुक  ्ती, नोकरीयामध  ्येधमय, विंि, िात, ललिंग,िन्मस्थानवा 
वास्तव्य या दकिं वा यापैकी कोित्याही करिाधारे व्यक्तींमध्ये  भेदभाव केला िािारनाही वाणतला अपात्र 
ठरणवलेिािारनाही.अनुच्छेद १९ त२े२मधीलस्वातिंत्र्याचा अणधकार सवय िी-पुरुषािंनादणे्यात आललेा 
आह.ेभाषिस्वातिंत्र्य, अणभव्यक्तीस्वातिंत्र्य,  िािंततेनेवणवनाििएकत्रिमण्याचेस्वातिंत्र्य, सिंघटनाबनणवण्याचेस्वातिंत्र्य,

 भारताच्याकुठल्याहीक्षेत्रातमुक्तपिेसिंचारकरण्याचे, राहण्याचेवस्थाणयकहोण्याचेस्वातिंत्र्य समाणवष्ट आह.े 
तसेचणपळविूकी णवरुद्धचाहक्क (२३आणि २४), धार्मयकस्वातिंत्र्याचाहक्क (२५ ते२८), सािंस्कृणतकविैक्षिीकहक्क (२९ 
ते३०),सिंवैधाणनकउपाययोिनाचा हक्क (३२) ह ेसवयहक्किी व पुरुषािंनादणे्यात आल ेआहते.  

मुलभूत हक्काबरोबरच राज्याच्या धोरिाचीमागयदियक तत्वेयामध्येहीमध्ये िी व पुरुष समानते णवषयी 
तरतुदी करण्यात आलेल्या आहते. अनुच्छेद३९(a)मध्येिीवपुरुषनागटरकािंना उपिीणवकेचे पुरेसेसाधनप्राप्त 
करण्याचा हक्क असावा. (d)िीवपुरुषदोघािंनासमान कामासाठी समानवेतन णमळावे. (e)कामगार, पुरुष, णिया यािंचे 
आरोग्यआणिक्षमतातसेच बालकािंचे नािूक वय याचा गैरवापर प्रणतबिंणधत करिेआणि आर्थयक गरिेपोटी नागटरकािंना 
आपले वय व क्षमतेस णवपरीत काम करण्याची सक्ती केली िािार नाही.अनचु्छेद४२मध्ये 
कामगारािंनाकामाच्याटठकािीन्याय आणि मानवी वातावरिाची हमी द्यावी.तसचे णियािंना मातृत्व (प्रसुतीणवषयक) 
साहाय्य णमळवून दणे्यासाठी तरतूद करावी. अिा तरतुदी मागयदियकतत्वात करण्यात आल्या आहते.अनुच्छेद५१(a) 
मध्ये समाणवष्ट करण्यात आलेल्या मुलभतू कतयव्यातीलपाचव्या कतयव्यात धमय, भाषा, प्रदिे, वगय वगैरे भेद णवसरून 
अणखल भारतीय िनतेत एकोपा व बिंधुभाव वाढीस लाविे; णियािंच्याप्रणतष्ठलेा उिेपिा आििाऱ्या प्रथा सोडून 
दिेे.अिा घटनात्मक तरतुदी भारतीय राज्यघटनते करण्यात आलेल्या असनू त्याची अिंमलबिाविीप्रभावीपिे 
होण्यासाठी अनेक कायदहेी करण्यात आले आह.े घटनात्मक आणि कायदिेीर दषृ्ठीने िी व पुरुष यािंच्यात कसल्याही 
प्रकारचा भेद ठेवण्यात आला नाही. 
णियािंणवषयीचे कायद:े 

वरीलघटनात्मक तरतुदी बरोबरचगरिेनसुार अनेककायदकेरण्यात आले आहते. 
िोधणनबिंधाच्यािब्दमयायदचेा णवचार करता सवय कायद्याचे णवशे्लषि न करता येथेफक्त उल्लेख करिार 
आह.ेस्वातिंत्र्यापूवी करण्यात आलेल्या कायद्याचा उल्लेख वर केला आह.े येथ ेपुनरावृत्ती नको.कमयचारीणवमायोिना –
१९५२,णविेषणववाह – १९५४,लहिंदणूववाहकायदा –१९५५, लहिंददूत्तकवणनवायहकायदा –
 १९५६,अनैणतकदहेव्यापारप्रणतबिंधककायदा– १९५६,  णववाणहतिीयािंचासिंपत्तीचाकायदा –
१९५९,णभक्षाप्रणतबिंधककायदा – १९५९, अनाथालयवधमायदायकायदा – १९६०, प्रसूतीसुधारिाकायदा – १९६१, 
मातृत्वलाभासिंबिंधीचाकायदा – १९६१, समानवेतनकायदा – १९७६,कुटुिंबन्यायालयकायदा –
 १९८४,वेश्यावृत्तीणनवारिकायदा – १९८६, हिंडाणनषेधकायदा– १९८६,मुस्लीमिीघटस्फोटहक्कसिंरक्षिकायदा –
१९८६, मानणसकआरोग्यकायदा –१९८७, राष्ट्रीयमणहलाआयोगकायदा –१९९०,  मानवीहक्कसिंरक्षिकायदा –
१९९३, अपिंगव्यक्तीकायदा –१९९५, कौटुिंणबकलहिंसाचारप्रणतबिंधक  कायदा –२००५, 
महाराष्ट्रदवेदासीप्रणतबिंधकवणनमूयलनकायदा – २००५, बालन्याय (मुलािंचीकाळिीवसिंरक्षि) 
सुधाटरतअणधणनयम२००६,लैंणगकअत्याचारापासूनबालकािंचेसिंरक्षिअणधणनयम२०१२,कामाच्याटठकािीमणहलािंचालैं
णगकछळ (प्रणतबिंध, मनाईवणनवारि) अणधणनयम२०१३. या कायद्याबरोबरच िासनाकडूनअनेक योिनाही अमलात 
आिल्या आहते. दरवषी अनके नवीन  योिना अमलात आिल्या िातात. 
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 मणहलािंची सद्य णस्थती: 
वरीलघटनात्मक आणि कायदिेीर तरतुदीअभ्यासल्यानिंतरभारतातखरेच ललिंगभाव समानता णनमायि झाली 

का? घटनेच्याअिंमलबिाविी निंतर सत्तर वषायच्या काळात आपि दकतीप्रमािात ललिंगभाव समानता णनमायि करू 
िकलो? याचा आढावा घेिे गरिेचे आह.े यातूनच वास्तव पटरणस्थतीचे आकलन होईल. 

ललिंगभाव समानतेच्या तत्वामुळे मणहलािंनापुरुषािंच्या बरोबरीने णवणवध क्षेत्रात प्रगीती करण्याची सिंधी 
णमळाली. त्यामुळे त्या णवणवधक्षेत्रातसक्षमपािेकायय करताना ददसत आहते.या सत्तर वषायच्या काळात ज्या ज्या क्षेत्रात 
णियािंना सिंधी णमळाली त्या क्षेत्रात त्यािंनी महत्वपूिय कामणगरी केल्याचे ददसून येते. समािकायायपासून ते माणहती 
तिंत्रज्ञान आणि अिंतरीक्ष क्षते्रापयांतसवयच क्षेत्रात मणहला ददसत आहते.ह े प्रगतीचे लक्षि णनणितच आह.ेसन 
१९५१मध्ये ललिंगभाव समानतेबाबत मणहलािंची पटरणस्थती लचिंतािनकहोती. मणहलािंचे साक्षरतेचे प्रमाि केवळ 
८.८६% होते. लोकसभतेील िीयािंचासहभाग केवळ ४.४ % होता. सन १९६२ मध्ये पुरुष मतदान प्रमाि६३.३% 
तर मणहला मतदानप्रमाि४६.६% होते. दोन्हीतील फरक १६.७% होता.आता या पटरणस्थतीत बटरच प्रगती झाली 
असून सन २०११च्या िनगिने नुसारमणहलािंचे साक्षरतेचे प्रमाि केवळ ६५% एवढे वाढले आह.े लोकसभेतील 
प्रणतणनणधत्वात वाढ होऊन २०१४मध्ये११.२ % एवढा तर२०१९मध्ये २७% एवढी वाढ झाली आह.े तर मतदानाच े
प्रमाि २०१४च्या णनवडिुकीत ६५.५% म्महििे िवळपास पुरुषािंच्याबरोबर आल ेआह.ेस्थाणनक स्वराज्य सिंस्थामध्ये 
िीयािंसाठी५०% आरक्षिाची तरतूद केल्यामुळे तेथे णनम्ममे प्रणतणनणधत्व िीया करत आहते.मणहलािंचेश्रमातील 
भागीदारीचे प्रमाि वाढतअसूनसन २०१७-१८ च्या अहवालानुसार  िहरी भागातील मणहलािंचे ह ेप्रमाि५२.१% 
म्महििेपुरुषािंपेक्षा (४५.७%)िास्त झाल े आह.े यावरूनमणहलािंचा दिेाच्या णवकासातील सहभाग आणि योगदान 
ददसून येते. 

वरील पटरणस्थती िरी आिादायक ददसत असली तरी काही बाबतीत मात्र गिंभीरपिे णवचार करण्याची 
गरि आह.ेसिंख्यनेे िवळपास णनम्मम्मया असिाऱ्या मणहलािंचे रािकीय सहभागाचे प्रमािही त्याच प्रमािात असिे 
गरिेचे आह.े पि लोकसभेतीलप्रणतणनणधत्वाचेप्रमाि२०१४च्यासावयणत्रक णनवडिुकीपयांत केवळ११.२% 
होते.२०१९च्यासावयणत्रक णनवडिुकीत ते २७%पयांत गेले आह.ेघटक राज्यातील णचत्र यापेक्षा फार वेगळे 
नाही.सावयणत्रक णनवडिुकीमध्ये िेरािकीय पक्ष भाग घेतात त ेसवय पुरुष वचयस्व असललेे आहते.णपतसृत्ताक सिंस्कृतीन े
पे्रटरत आहते.त्यामुळेया पक्षाद्वारे मणहलािंना योग्य प्रतीणनधात्व णमळत नाही. योग्यप्रतीणनधात्व णमळण्यासाठी स्वतिंत्र 
आरक्षिाची गरि होती. पि३३%आरक्षिाचे णवधेयक अिून मिंिूर होऊ िकले नाही. मणहलािंचे प्रश्न घेऊन णनवडिूक 
लढणविाराएकहीरािकीय पक्ष नाही. त्यानुळेमणहलािंचे प्रश्नदलुयणक्षलेिातात.प्रत्येक राज्यातील णनवडिुकीआधी आणि 
निंतर अिी गुन्ह्याची तुलना केली असता ज्या पिंचायतराि णनवडिुकीत मणहला मोठ्या सिंख्येने णनवडून आल्या 
होत्यातेथे राष्ट्रीय गुन्ह े नोंद णवभागाच्या वार्षयकी आकडवेारी नुसार असे ददसून आल े की णनवडिुकीनिंतर 
मणहलावरील गुन्ह्याची सिंख्या २६%नीवाढली.बलात्कार प्रकरिात ११% तरअपहरि १२%नी वाढले. 
स्थाणनकस्वराज्य सिंस्थामध्यमेणहलािंना ५०% आरक्षि दऊेनही त्यािंच्यावरील होत असलेल्या अत्याचारकमी न होता 
वाढताना ददसत आहते. ललिंगभाव समानता प्रस्ताणपत होण्यासाठी णियािंनासामाणिक, आर्थयक, रािकीय, 
सािंस्कृणतक, िैक्षणिक अिा सवय क्षेत्रातणनभययपिे, स्वाणभमानाि,े प्रणतष्ठनेेसमान सहभाग णमळिे अपेणक्षत 
होते.ललिंगभाव समानतेची सिंस्कृती णनमायि होि े आवश्यक होते पितसे न झाल्याने मणहलािंना दयु्यम समिून 
त्यािंच्यावर अन्याय, अत्याचार केले िातात. 

सिंयुक्त राष्ट्र सिंघाच्या २०१९च्यालैंणगकअसमानता णनदिेािंक अहवालानुसार १२९ दिेाच्या सूचीमध्य े
भारताचा ९५ क्मािंक असून घाना, रवािंडा, भूतानया दिेापेक्षाही भारताची वाईट णस्थतीआह.ेिागणतकीकरिाच्या 
आगमनाने काही प्रगतीच ेनवेक्षेत्र उपलब्ध झाल ेअसले तरीमणहलािंची असुरणक्षतताव त्यािंच्यावर होिारे अत्याचारच े
प्रमाि यातवाढ झालेली ददसते.भारतातमणहलािंवर होिारे अत्याचारचे प्रमाि व स्वरूप 
पुढीलआकडवेारीवरूनअणधक स्पष्ठ होईल.पुढील सवय आकडवेारीिागणतकीकरिाच्या आगमनानिंतरची आह.े 

गुन्ह्याचे प्रकारानुसार भारतीय मणहलावरील लहिंसाचाराच्या घटना 
गुन्ह्याचा प्रकार २००१ २००५ २०१० 

बलात्कार १६०७५ १८३५९ २२१७२ 

अपहरि १४६४५ १५७५० २९७९५ 



Sambodhi                                                                                          ISSN:2249-6661 

(UGC Care Journal)                                               Vol-43 No.-04 (XIII) October-December (2020)  

Copyright © 2020 Authors                                                                                                              73 

 

हिंड्यासाठी मृत्यू ६८५१ ६७८७ ८३९१ 

कौटुिंणबकछळ ४९१७० ५८३१९ ९४०४१ 

णवनयभिंग ३४१४२ ३४१७५ ४०६१३ 

लैंणगकछळ ९७४६ ९९८४ ९९६१ 

मुलींची आयात ११४ १४९ ३६ 

अनैणतक व्यवहार इरातीबिंध 
कायदा ८७९६ ५९०८  

अयोग्य मणहला प्रदियन 
बिंदीकायदा १०५२ २९१७ ८५७६ 

    

हिंडाबिंदी कायदा ३२२२ ३२०४  

सती दािंडी कायदा ०० ००  

एकूि १४३७९५ १५५५५३ २१३५८५ 

िोत: सािंणख्यकीयव काययक्म अिंमलबिाविी मिंत्रालय, भारत सरकार  
 सन २००१मध्य े मणहलािंवरील अपराधाची नोंद१,४३,७९५सन२००५मध्ये१,५५,५५३ तर २०१०मध्य े
२,१३,५८५ अिी झाली असून ती सतत वाढतगेलेली ददसते.राष्ट्रीय अपराध रेकॉडय ब्युरो च्या अहवालानुसार सन 
२०१५मध्ये मणहलाणवरुद्ध गुन्ह्याची सिंख्या ३२,९२,४३ एवढी होती. तीसन २०१६मध्ये ३३,८९,५४ एवढी 
वाढलीतरसन २०१७मध्ये ३५,९८,५९ एवढी वाढली. मणहला सिंरक्षिाचे कायद ेकठोर करूनही त्याचा उपयोग 
होताना ददसत नाही. दरवषीअपराधात  वाढ होत आहते. 

िनगनिा २०११ नसुार भारतात१००० पुरुषामागे ९४०णिया आहते. हचे प्रमाि केरळमध्ये १०४८ 
(पुरुषापेक्षािास्त), महाराष्ट्रात ९९६ तर ददल्लीत८६८(सवायत कमी)असे आह.े आधुणनक तिंत्रज्ञानामुळे गभयललिंग 
णचदकत्सािक्य झाल्यामुळे मुलीचा िन्माआधीच बळी ददलािातो.णविेषम्महििे ही प्रवृत्तीणिणक्षत समािात िास्त 
आह.ेमुलगी िन्मल्याने द:ुखी होिारी व मुलगा झाल्याने आनिंदोत्सव सािरा करिारीप्रवृत्तीस्वतःला सुणिणक्षत 
समििाऱ्या समािात ददसत.े 
ललिंगभावअसमानतचेी कारिमीमािंसा: 
 सिंणवधान कत्याांनीफार णवचारपूवयक सिंणवधानाद्वारे ललिंगभाव समानता णनमायि केली पि त्याची 
प्रामाणिकपिे अिंमलबिाविी होऊ िकली नाही. डॉ. बाबासाहबे आिंबेडकरािंनीसिंणवधान सभेतकेवळ रािकीय 
समानता प्रस्ताणपत करून भागिार नाही तर सामाणिक व आर्थयक समानता प्रस्ताणपत करावे लागेल असा इिारा 
ददला होता.हाइिारािी-पुरुष यािंच्यातीलणवषमतेलाही लाग ू होतो.त्याकड े दलुयक्ष केले गेले. स्वातिंत्र्य, समता, 
बिंधुतेवर आधाटरत लोकिाहीचास्वीकार भारताने केला पि तीमुल्ये समािात रुिले नाहीत. येथीलमणहलािंचे िोषि 
अनेक पदरी आह.ेणपतृसत्ता, िातीव्यवस्था, धमय या सवय व्यवस्था णवणवध मागायने िोषि करत असतात.मागासवगीय 
मणहलािंचे िोषि तरिास्तच भयावह आह.ेललिंगभाव समानता प्रस्ताणपत होण्यातमोठा अडथळा असलेली णपतृसत्ता 
िोपासली गेली. िीने पुरुषाच्या इच्छेनुसार वतयन करावे असा आग्रह धरला िातो.एकिं दरीत सवय व्यवस्था 
पुरुषप्रधान, िातीप्रधान वधमायणधणष्ठत असून तीिी-पुरुष णवषमतेला पोषक ठरत आह.े 
 उपाययोिना:  
 ललिंगभाव समानताप्रस्ताणपत होण्यासाठीसिंणवधाणनक व कायदिेीर तरतुदींचे काटेकोर पालन होि ेगरिेच े
आह.े लोकिाही मूल्यािंच्या णवरुद्ध प्रचणलत असलेल्या व्यवस्था सिंपुष्टात येिेगरिेचे आह.ेसामाणिक, आर्थयक, 
रािकीय, िैक्षणिक,सािंस्कृणतक, धार्मयक, व्यावसायीक अिा सवयच क्षेत्रात मणहलािंना समान प्रतीणनधात्व दिेेगरिचेे 
आह.ेपुरुषािंचामणहलािंकड े पाहण्याचा दषृ्टीकोन बदलला पाणहिे. मणहला पुरुषाप्रमािेच मािूस असून मला िेवढे 
अणधकार आहते तेवढेचणतलाही आहते, णतचे अणधकार णहराउनघेण्याचामला अणधकार नाही,ही िािीव पुरुषात 
णनमायि होि े गरिेचे आह.े मणहलािंना मानवी अणधकारािंची िािीव णनमायि करून दिेेगरिेचे आह.े त्यािंच्यात 
आत्मणवश्वास णनमायि करून कुटुिंबातून त्यािंना प्रोत्साहन णमळिे गरिेचे आह.ेमणहलावर अत्याचार करिाऱ्यावर कठोर 
कारवाई होिेगरिेचे आह.े 
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 सरािंस: 
 भारतातघटनेद्वारे ललिंगभाव समानता प्रस्ताणपत करण्यात आलेली असली तरी प्रत्यक्षात मात्रलैंणगक भेदभाव 
मोठ्या प्रमािावर केला िातो. मणहलािंना समान प्रतीणनधात्व तर णमळत नाहीच पित्यािंच्यावरमोठ्याप्रमािावर 
अत्याचार केले िातात ह ेवरील आकडवेारीवरूनसमिते.ललिंगभाव समानताप्रस्ताणपत करण्यासाठी अिून फार मोठा 
पल्ला गाठावयाचा आह.े त्यासाठी पुरुषप्रधानतेवरआधारलेल्या या प्रचणलत वचैाटरक, मानणसक, सािंस्कृणतक, 
सामाणिक व्यवस्थेत अमुलाग्र पटरवतयन होण्याची गरि आह.े 
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