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ि रे रि्व सुरू िोऊि जेमतेम मनििा-िीड मनििा झाला आिे. ्या रिा्वच्या 
सुरुरातीलाच मनिलांसाठी कािी आिंििा्यी गोष्ी घडल्या आिेत. अनिरासी 
भारती्यांकडूि भारती्य मनिलांचे नररािाच्या माध्यमातूि केले जाणारे शोिण 

रोखण्यासाठी परराष्ट्मंत्री सुिमा सरराज ्यांिी राज्यसभेत नरधे्यक सािर केले. ््याचे 
का्यद्यात लरकर रूपांतर िोईल, अशी आशा करू ्या. पूरषी पंजाब, िदर्याणा, गुजरात 
्या राज्यांपुरती म्या्वदित असलेली ्या समस्येची धग आता मिाराष्ट्ातिी जाणरू लागली 
आिे. ््यामुळे ्या नरि्यारर तातडीिे िालचाली करणे िी गरज बिली िोती. राज्य 
मनिला आ्योगािे जुलै २०१८मध्ये िरी दिल्लीत आ्योनजत केलेल्या राष्ट्ी्य पदरििेतिी 
्या नरि्यारर उिापोि झाला िोता. आता समस्येची तड लागते आिे, िे िक्ीच 
दिलासािा्यक आिे. अ्ा्वत, नरधे्यकाचे का्यद्यात रूपांतर िोण्याची प्रनक्र्या िीघ्व आिे. 
््याचबरोबर का्यद्यातिी बिल करारे लागणार आिेत. ््यामुळे कािी रेळ जाईल, पण 
समस्या निरारणाच्या दृष्ीिे सुरुरात तरी चांगली झाली आिे. 

मिाराष्ट् राज्य मनिला आ्योगाचा रधा्वपि दिि २५ जािेरारीला पार पडला. 
आ्योगाच्या रौप्य मिौ्सरी रिा्वची सांगता झाली. ्या निनमत्ािे अिेक गोष्ी आमिी करू 
शकलो, ्याचा आिंि आिे. अद्याप अिेक गोष्ी करण्याचे नि्योजि आिे, भनरष्यात ््या 
िोतीलच. ्याच प्रसंगाचे औनच््य साधूि राज्य सरकारिे प्रजरला ्योजिा सािर केली. िी 
्योजिा अनधकानधक मनिलांप्ययंत पोिोचरली जाईल. 

रैद्यकी्य अ्रा शारीदरक कारणांमुळे मातृ्रापासूि रंनचत रािणाऱ्या मनिलांसाठी 
सरोगसी िे ररिाि ठरलेले तंत्रज्ञाि. मात्र, अलीकडे ्या तंत्रज्ञािाला बाजारू सररूप प्राप्त 
झाले आिे. परिेशांतूि ्ये्े ्या्यचे आनण सरोगसीद्ारे अप््यप्राप्ती करूि घ्या्यची, असा 
दरराजच झाला आिे. निंिी नचत्रपटसृष्ीतील अिेक तारे-तारकांिीिी ्या तंत्रज्ञािाचा रापर 
करूि अप््यप्राप्ती करूि घेतल्याच्या बातम्यांमुळे सरोगसीचा नरि्य अनधक चचवेत िोता. 
््यातूि अिेक मनिलांचे शोिण झाल्याच्यािी तक्रारी आल्या. पदरणामी, ्या शोिणा रोखणे 
अनिरा्य्व बिले िोते. सरोगसी नि्यमि नरधे्यक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. मिाराष्ट् 
राज्य मनिला आ्योग ्या नरधे्यकाचे सरागतच करतो. ्याच नरि्यारर आ्योगाच्या 
रतीिे पुण्यात ३१ जािेरारीला राष्ट्ी्य पदरिि आ्योनजत करण्यात आली िोती. ्या 
नरि्यारर जिजागृती करणे, िा ्या पदरििेच्या आ्योजािामागील िेतू िोता. पदरििेत ्या 
नरधे्यकाच्या नरनरध पैलूंरर, ््यातील उनणरांरर नरनरधांगी चचा्व झाली. अिेक तजज्ञ 
्या पदरििेला उपसस्त िोते. ्या उनणरांबाबत आमिी सरकारला अिराल सािर करू, 
नरधे्यकातील त्रुटी िूर करण्याचा प्र्य्ि केला जाईल. िा का्यिा पदरपूण्व विारा आनण 
््यातूि िोणारे शोिण ्ांबेल, ्यासाठी आमच्या परीिे पूण्व प्र्य्ि आमिी करू. 

हिजयिा रिाटकर, मुख्य संपािक आनण मिाराष्ट् राज्य मनिला अा्योगाच्या अध्यक्षा

चांगली सु�वात
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अंतरंग...

‘सरोगसी’चा गैरवापर टाळण््यासाठी
संसदेचयिा हििाळी अहधिेशनात ‘सरोगसी (हनयिमन) 
हिधेयिक, २०१६’ लोकसभेत मंजूर झाले. िंधयितिािर िरदान ठरणाऱयिा 
सरोिली तंत्रज्ञानाला कायिदेशीर चौकट प्रा� करुन देणारे िे 
हिधेयिक आिे.

कुपोषणमुक्ती कशी साधणार?
मिाराष्ट्र राजयि महिला आयिोगाने ददलेलयिा संशोधनिृत्ीतून 
कुपोषण हिषयिािर डॉ. अरहिंद शेलार यिांनी केलेलयिा 
संशोधनाचा शोध हनबंध...

एनआरआ्य जववािातील शोषण ्ांबणार
अहनिासी भारतीयिांकडून (एनआरआयि) भारतीयि तरुण�चे 

हििािाचयिा माधयिमातून िोणारे शोषण रोखणयिासाठी केंद् सरकारने 
पािले उचलली आिेत. यिा प्रयितनांचा भाग मिणून ११ फे�ुिारी रोजी 
परराष्ट्रमंत्री सुषमा सिराज यिांनी एक हिधेयिक राजयिसभेत सादर केले. 

बदलत ंिग!... बदलत्या कारिारणी!!
लोकशािी पदरितषानाचयिा हिकासक्रमाला चालना द्ायिची तर, महिला 

ि िंहचतांची सिायंगीण सत्ाकेंद्ात ि�ाची भागीदारी िाढलीच 
पाहिजे. यिा महिलांना समाजाचा समंजस पादठंबा हमळाला, तर तयिा 

राजयिघटनेचयिा अनो्यिा हशलपकार िोऊ शकतील.
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संसदेचयिा हििाळी अहधिेशनात ‘सरोगसी 
(हनयिमन) हिधेयिक, २०१६’ लोकसभेत मंजूर 
झाले. िंधयितिािर िरदान ठरणाऱयिा सरोिली 
तंत्रज्ञानाला कायिदेशीर चौकट प्रा� करुन 
देणारे िे हिधेयिक आिे. यिा हिधेयिकाचयिा 
हनहमत्ाने मातृ�िाचयिा यिा नवयिा संकलपनेबद्दल 
समाजात मंथिन िोणे आिश्यिक आिे. तयिा 
�ष्ीने ३१ जानेिारीला पुणयिात मिाराष्ट्र राजयि 
महिला आयिोगाने राष्ट्रीयि पदरषदेचे आयिोजन 
केले िोते. यिा हनहमत्.. 

 हज्वर्रा रिराटकर
अ�यक्ष, महारा�� रा�य मतहला आयोग, मुंबई 

सर तःचे मूल िे प्र््येक ्रिीचे सरपि असते. कोण््यािी 
कारणामुळे मुलास जनम िेता ि आल्यािे ्रिी्राला खरे तर 
कोणताच धक्ा पोिोचत िािी, परंतु शतकािुशतके भारती्य 

समाजाची धारणाच अशी बिलेली आिे, की ्रिीिे मुलाला जनमास 
घातलेच पानिजे. ््यातिी मुलगाच झाला तर सोन्याहूि नपरळे. मुलगी मिणजे 
परक्याचे धि. मुलगा िा कुळाचा रारसिार, िी समजूत िुि�रािे आजिी 
समाजात घट् आिे. नपतृसत्ाक संसकृतीचा िा पदरणाम आिे.

अप््यप्राप्ती करुि ि िेऊ शकलेल्या ्रिीला अपराधी राटारे, 
अशीच रागणूक समाजातूि नतच्या राट्ाला ्येते. मुलाची आई 
झाल्यािंतरच ्रिीला ‘प्िी’ मिणूि प्रनत�ा नमळते. ्यामुळे नतच्या 
पतीचे पौरुि्र आनण लैंनगक क्षमता नसद्ध िोते आनण रंश पुढे चालत 

राितो, िी समजूत समाजात रुजलेली आिे. कािी लेखकांिी ्याचे रण्वि 
असे केले आिे – “जैनरकदृष्टा पालक मुलांिा जनमाला घालतात, 
आनण मुले पालकांिा सामानजकदृष्टा जनम िेतात.” िे रासतर कटू 
आिे. िाते आनण कौटुंनबक बंध दटकरण्यात ‘रंध्य्र’ िी समस्या 
ठरारी, िे खरे तर नररेकनि�ता आनण सुजाणपणाला आविाि 
मािले पानिजे. पूरषीच्या काळी अप््यप्राप्ती ि झाल्यास एकापेक्षा 
अनधक नरराि िोत. ित्क घेण्याची परंपरा िोती. ्या सगळ्याला 
नरज्ञािािे ‘सरोगसी’चा प्या्व्य उपलबध करूि दिला आिे.

‘सरोगेट’ (Surrogate) िा शबि ‘सरोगेट्स’ (Surrogatus) 
्या मूळच्या लॅदटि शबिापासूि आला. सोप्या भािेत ्याचा 
अ््व ‘प्या्व्य’ मिणजेच ‘एखाद्याची भूनमका निभारण्यासाठी संबंनधताऐरजी 
नि्युक् केलेली िुसरी व्यक्ी,’ असा. ‘सरोगेट माता’ मिणजे, अशी ्रिी 
जी सरतःच्या बीजापासूि नकंरा िुसऱ्या ्रिीच्या बीजापासूि त्यार झालेले 
भ्रूण सरतःच्या गभा्वश्यात राढरते. न्यू एिसा्यलिोनपडी्या नब्टानिकाच्या 

‘������’�� ������� ������
�

������ �����
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व्याख्येिुसार - ‘‘िैसनग्वक पद्धतीिे मूल जनमाला घालण्यास असम््व 
असलेल्या जोडप्यासाठी िुसऱ्या ्रिीिे करुि घेतलेली गभ्वधारणा मिणजे 
सरोगेट मातृ्र िो्य.’’ रॉरिॉक दरपोट्वच्या (१९८४) अनर्ये-‘‘मूल 
जनमाला आल्यािंतर ते िुसऱ्या ्रिीला िेण्याच्या उद्देशािे एखाद्या ्रिीिे 
करुि घेतलेली गभ्वधारणा मिणजे सरोगसी िो्य.’’ ्या व्याख्या सर्यंसपष् 
आिेत.

‘सरतःचेच मूल िरे,’ िा आग्रि  सरोगसीच्या माध्यमातूि पूण्व करता 
्येतो. पण नरज्ञाि िी िुिेरी तलरार आिे. तंत्रज्ञािाचा रापर कसा 
करा्यचा, िे ज्याच्या-््याच्या नररेकबुद्धीरर आनण िैनतकतेरर अरलंबूि 
असते. सराभानरकपणे नरज्ञािाचा सरा्वस िुरुप्योग िोतो. गभा्वश्य भाड्ािे 
दिले-घेतले जाईल, ्याची कलपिा तरी कोणी केली िोती का? पण 
आपल्याकडे िे एरढ्ा मोठ्ा प्रमाणात घडले, की अप््यप्राप्तीसाठी 
जगभरातील जोडपी भारताकडे धार घेऊ लागली. का तर भारतात गभा्वश्ये 
सरसतात उपलबध िोतात. अज्ञाि आनण गरीबीमुळे कािी िजार रुप्यांसाठी 
शेकडो न्रि्या िुसऱ्याचा गभ्व पोटात राढरू लागल्या. न्रि्यांच्या ‘सरेचछिा 
शोिणा’चा िरा राजमाग्वच निमा्वण झाला. उसन्या मातृ्राच्या संकलपिेचे 
रूपांतर कािी िजार कोटी रुप्यांची उलाढाल करणाऱ्या ‘इंडसटट्ी’त झाले. 
िा रेग नचंताजिक िोता.

्या पार््वभूमीरर  सि २०१८च्या माच्व मनिन्यात ‘सरोगसी 
(नि्यमि) नरधे्यक २०१६’ संसिेच्या पटलारर आले. उसन्या मातृत्राला, 
गभा्वश्ये भाड्ािे िेण्याच्या प्रनक्र्येला का्यिेशीर चौकट िेण्याच्या दिशेिे 
पडलेले िे ठोस पाऊल मिणारे लागते. अ्ा्वतच राष्ट्ी्य सतरारर ्याची 
सुरुरात सि २००९ मधल्या नरधी आ्योगाच्या २२८व्या अिरालािे 
झाली िोती. सरोगसी पद्धतीमधल्या नकचकट का्यिेशीर बाबतींची चचा्व 
्यात झाली. सरोगेट माता, सरोगसीद्ारे जनमाला आलेले अप््य, सरोगेट 
अप््यासाठी प्र्य्ि करणारे इचछिुक पालक, रैद्यकी्य सेरा पुररणारे 

डॉकटर, रुगणाल्ये आिी सर्व घटकांचे िक्, कत्वव्ये आनण मुख्य मिणजे 
िान्य्र ्या संिभा्वतली चचा्व ्या अिरालामुळे सुरू झाली. परंतु, ्या 
चचवेला का्यद्याची चौकट प्राप्त करूि िेण्याच्या दृष्ीिे पुढे फार कािी घडले 
िािी. सरोगसी ्या नरि्यासंिभा्वतली संरेििशीलता आनण गांभी्य्व प्रकट 
िोण्यासाठी पुढे सात-आठ रिायंचा कालारधी गेला. पंतप्रधाि िरेंद मोिी 
्यांिी ्यात व्यसक्गत लक्ष घातले. बऱ्याच रिायंपासूि चचवेच्या पातळ्यांरर 
असणारे सरोगसी (नि्यमि) नरधे्यक, २०१६ िोविेंबर २०१८ मध्ये 
लोकसभेच्या पटलारर आले आनण २९ नडसेंबर २०१८ला ््याला मंजुरी 
नमळाली. सध्या िे नरधे्यक राज्यसभेत प्रलंनबत आिे. इचछिुक जोडप्याला 
अप््यप्राप्तीचा आिंि तर नमळा्यलाच िरा, पण मातृ्राचे बाजारीकरणिी 
िोता कामा ि्ये, िाच ्या नरधे्यकाचा उद्देश आिे.

िारत : प्रिनन प्यथिटन स्ळ…?

 भारतात साधारणपणे २५ िजार ते ३० िजार डॉलर िा सरोगसीचा िर 
आिे. अमेदरकेसारख्या नरकनसत िेशांच्या तुलिेत तो एक तृती्यांश 
इतका कमी आिे. सराभानरकपणे भारत िा नकफा्यती मिणूिच 
सरा्वनधक पसंतीचा प्या्व्य 

 ्यामुळेच गेल्या कािी रिायंत भारतातले सरोगसी रैद्यकी्य क्षेत्र 
एकिमच बिरुि आलं. तबबल २५ िजार कोटतींच्या पुढं उलाढाल 
असलेला ‘एआरटी उद्योग’ मिणजे सोन्याची खाणच बिला आिे.

 आणंि िे एक गुजरातेतील छिोटसं गार. व्यारसान्यक सरोगसीचं 
सरवो्कृष् केंद असा िारलौकीक ्या गारािं प्राप्त केला आिे. आता 
नचत्र असं आिे, की भारतातली गभा्वश्यं भाडेतत्रारर उपलबध 
िोतात ज्यातूि परिेशी मंडळतींिा अप््यप्राप्ती िोते आनण भारती्य 
सरोगेट मातांिा डॉलस्वची गंगाजळी

व्याख्येिुसार - ‘‘िैसनग्वक पद्धतीिे मूल जनमाला घालण्यास असम््व 

������ �����
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 ‘सरोगसी’साठी ल�ािंतर पाच रिायंिीच पात्र िोणार. पुरूिांसाठी 
नकमाि र्य २६ र कमाल ५५ रिवे, तर मनिलांसाठी नकमाि २३ तर 
कमाल ५० रिायंची अट असेल.

 ज्यांिा अप््ये झाली आिेत नकंरा ज्यांिी ित्क घेतलेले आिे, 
््यांिािी प्रनतबंध.

 एक मनिला फक् एकिाच ‘सरोगेट मिर’ िोऊ शकते. ््याचबरोबर 
‘सरोगेट मिर’ िी नररानित आनण उत्म प्रकृती असलेल्या नकमाि 
एका अप््याची आई असली पानिजे.

 गरजू निपुनत्रक जोडप्यासाठी नरिामोबिला मित करण्याचा िेतू 
‘सरोगेट मिर’चा असला पानिजे. ्यामध्ये रैद्यकी्य खच्व रगळता 
कोणतािी आन््वक व्यरिार िोता कामा ि्ये.

 मािरी भ्रूणांची आनण पूण्व नरकनसत झालेल्या पुरूि-्रिी बीजांडाच्या 
खरेिी र नरक्रीसि व्यापारी तत्राररील ‘सरोगसी’ला पूण्व प्रनतबंध.

 अनररानित जोडपे, समलैंनगक, ‘नलवि-इि-दरलेशिनशप’, एकेरी 
पालक्र (नसंगल पॅरेदटंग) ्यांिािी पूण्व बंिी.

 अनिरासी भारती्यांिा (एिआरआ्य) सरोगसी करता ्येईल; पण 
नरिेशी िागदरक्र घेतलेल्या मूळ भारती्य रंशांच्या (ओसीआ्य) 
जोडप्यांिा िकार. परिेशी जोडप्यांिा तर सरयंकि बंिी.

 ‘सरोगेट मिर’ आनण ््यातूि जनमाला ्येणाऱ्या अप््यांच्या 
िक्ाचे संरक्षण. जैरपद्धतीिे जनमाला ्येणाऱ्या अप््याप्रमाणेच 

(बा्योलॅनजकल बेबी) 'सरोगेट बेबी'ला अनधकार असतील.
 सरोगेट मातेला नरमा सुरक्षा िेणे बंधिकारक. गभा्वश्यामध्ये भ्रूण पेशी 

बसनरण्यापूरषी पुनिा एकिा सरोगेट मातेची संमती आरश्यक
 नि्यंत्रण ठेरण्यासाठी केंद र राज्यसतरांरर ‘सरोगेट मंडळ’ स्ापि 

िोणार.
 िोंिणीकृत िराखान्यांमध्येच ‘सरोगसी’ 

करता ्येईल. िोंिणीकृत िसलेल्या 
िराखान्यात केल्यास ििा लाख 
रूप्यांचा िंड आनण जासतीत जासत 
पाच रिायंच्या नशक्षेची तरतूि.

 आन््वक व्यरिारांसाठी सरोगसी, 
सरोगेटस मातेचे शोिण, मािरी भ्रूण 
पेशतींची आ्यात अशा कृ््यांसाठी 
जासतीत जासत ििा रिवे तुरूंगरास 
आनण ििा लाख रुप्यांप्ययंत िंड

 सरोगसीमध्ये नलंग निरड 
चाचणीच्या कोण््यािी 
प्रकाराला संपूण्व 
प्रनतबंध

������ �����
��������

सरोगसी जन्यमन जवधे्यकातील ठळक तरतुदी

आई िोणं िे जनसगाथिने आपल््याला ददलेलं खूप मोठं 
वरदान आिे. आजण िे वरदान आिे त्याला आपण 
एकप्रकारे वरदानच ठेवलं पाजििे. ज्या मजिला 
आई बनू शकत नािीत त्यांच्यासाठी सरोगसी 
वरदान आिे पण िेव्िा त्याचा गैरवापर केला िातो 
तेव्िा ती जचंतेची बाब िोते. आजण ज्या खरंच गरिू 
आिेत ज्यांनी आई बनलं पाजििे त्यांना त्यांचे ि� 
जमळाले नािीत तर तेिी चुक�चंच आिे. अशा प्रकारे 
सगळ््यांना एकत् घेऊन आपल््याला पुढे िा्यचं आिे.

हज्वर्रा रिराटकर
अ�यक्ष, महारा�� रा�य मतहला आयोग, मुंबई
(पुण्यात ३१ जािेरारी रोजी झालेल्या सरोगसीनरि्यक राष्ट्ी्य पदरििेतील भािणात)



8

राज्य मजिला आ्योगाच्या सरोगसी 
जवष्यावरील राष्ट्ी्य पदरषदेत अपेक्षा व््यक्त

का्य�ातील त्ुट�बाबत सरकारला अिवाल सादर 
करण््याचे अध््यक्ष जवि्या रिाटकर ्यांचे आश्वासन

साद प्रतितिधी, पुणे
मिाराष्ट् राज्य मनिला आ्योगाच्यारतीिे ३१ फेब्ुरारी रोजी पुण्यात 

सरोगसी ्या नरि्यारर राष्ट्ी्य पदरिि घेण्यात आली. ्या पदरििेचा मुख्य 
उद्देश सरोगसी प्रनक्र्येबाबतची सनरसतर मानिती घेऊि, ््याचा गैररापर 
कसा केला जातो आनण ््यासंबंधी लोकसभेत िुक््याच मंजूर झालेल्या 
का्यद्यातील सकारा्मक बाजू आनण ््यातील त्रुटी लक्षाते घेऊि ््याबाबत 
नशफारसी आनण प्रसतार सरकारला सािर करणे िा िोता. ््यामुळे ्या 
नरि्यातील तज्ञ डॉकटस्व, मिोनचनक्सक, आंतरराष्ट्ी्य प्रजिि केंद 
अध्यक्ष, का्यिेतजज्ञ, सरोगसी केंद चालक आनण सामानजक का्य्वकतवे 
्यांचा ्या पदरििेत मुख्य समारेश करण्यात आला िोता. ््याप्रमाणे 
पदरििेत संनमश् मतमतांतरे मांडण्यात आली. अंनतमतः सरोगसीबाबत 
का्यिा िोणे गरजेचेच िोते, मात्र ््यातील त्रुटतींरर लरकरात लरकर 
उपा्य्योजिा करा असा निषकि्व काढण्यात आला. ््याबाबत ्रदरत एक 

अिराल त्यार करूि तो सरकारला सािर करण्याचे आर्ासि मिाराष्ट् 
राज्य मनिला आ्योगाच्या अध्यक्षा नरज्या रिाटकर ्यांिी ्या पदरििेत 
दिले. प्रनसद्ध मनिलारोगतजज्ञ डॉ. इंदिरा निंिुजा ््यांच्या िसते पदरििेचे 
उि् घाटि करण्यात आले. मुंबई िा्यकोटा्वचे निरृत् न्या्याधीश मा. ॲड. 
आर. सी. चविाण ्यांिी ्या पदरििेतूि निषपन्न झालेले फनलत मांडूि ्या 
पदरििेचा समारोप केला.

मिाराष्ट् राज्य मनिला आ्योगातफ� आ्योनजत केलेल्या सरोगसी 
नरि्याररील राष्ट्ी्य पदरििेत आ्योगाच्या सिस्य सनचर डॉ. मंजूिा 
मोळरणे ्यांिी सूत्रसंचालि केले. आ्योगाच्या सिस्या िेर्यािी ठाकरे, 
ग्याताई कराड, सीमा लांडगे, नरंिा नकतषीकर ्यारेळी उपसस्त िो््या. 
््यांिी सत्रात सिभागी झालेल्या मान्यररांचा स्कार केला. तसेच गोरा, 
झारखंड आिी नरनरध राज्यांतील मनिला आ्योगाचे अध्यक्ष, प्रनतनिधी 
्यांिी ्या पदरििेत सिभाग घेतला.

सरोगसीबराबत करा्दरा ्ो�्च, 
पण त्ुटी द�र करणे आज्व�्क

������ �����
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स रोगसी नि्यमि नरधे्यक िुकतच लोकसभेत मंजूर झालं 
आिे आनण राज्यसभेत लरकरच िोणार आिे ््यामुळे 
सराभानरकपणे ्यारर चचा्व िोणे आरश्यक आिे कारण  ्या 

नरि्याचं आज नकती मि्र आिे िे तुमिी सर्व जाणताच. मनिलांसाठी 
जे का्यिे बितात ््याबाबत सरकारकडे चांगल्या नशफारसी द्याव्यात, 
ज्यामुळे तो का्यिा अनधक चांगल्या प्रकारे बिेल आनण ््याची 
अंमलबजारणी करणे सोपे जाईल िेच आ्योगाचे काम आिे. सरा्वत प्र्म 
आ्योगानरि्यी सांगू इसचछिते, आ्योग का मि्राचा आिे, ््याचं का्य 
काम आिे, आताप्ययंत आ्योगािे का्य केलं िे सांगणंिी खूप मित्राचं 
आिे. मला आिंि आिे की आज रैद्यकी्य क्षेत्रातील अिेक डॉकटस्व 
इ्े आलेले आिेत आनण ््याचबरोबर अिेक रकीलिी आलेले आिेत. 
््यांिा िी सगळी मानिती िेणं खूप आरश्यक आिे. मिाराष्ट् राज्य 
मनिला आ्योगाची स्ापिा १९९३ मध्ये झाली. आ्योगाला आता २६ 
रि्व पूण्व झाली आिेत. ्या २६ रिा्वत आ्योगािे खूप काम केले आिे. 
आ्योगाला अिेक अनधकारिी नमळाले आिेत. इतर आ्योगाप्रमाणेच 
मनिला आ्योगालािी न्यान्यक अनधकार आिे. ््यामुळे आ्योगाचेिी खटले 

पुणयिात सरोगसी यिा हिषयिािर 
झालेलयिा राष्ट्रीयि पदरषदेत मिाराष्ट्र राजयि 

महिला आयिोगाचयिा अधयिक्ा हिजयिा 
रिाटकर यिांनी उद् घाटन सत्रात केलेले 

सहिसतर भाषण... 

	� ������ �����, 
������ ��� ��
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चालतात, कोट्व चालतात. मनिलांच्या सनमािासाठी, ््यांच्या िक्ासाठी 
िे आ्योग काम करते. जर कोणती मनिला अडचणीत आिे तर ््यांिा 
मित करणे िे आ्योगाचे काम आिे आनण तशी मित आ्योगाच्या 
माध्यमातूि करण्यात ्येत आिे. सगळ्यात मोठा अनधकार जो आ्योगाला 
नमळाला आिे तो मिणजे, मनिलांसंिभा्वतील अिेक नरि्यांरर जे िरीि 
का्यिे बित आिेत, िरीि निण्व्य िोत आिेत ््याबाबत लोकांचं का्य 
मिणणं आिे ते सरकारप्ययंत पोिचरणे आनण ््याचबरोबर जर ््यात का्य 
कमी आिे. कािी आणखी गोष्ी िव्या आिेत. जर कोणते िरीि का्यिे 
आणारे लागणार असतील नकंरा कािी िुरुसती करण्याची गरज आिे तर 
््याबाबतिी लोकांबरोबर चचा्व करूि, ््याचा पदरपूण्व अभ्यास करूि 
््याबाबत ज्या नशफारसी करा्यच्या असतील ््या सरकारप्ययंत पोिचरणे. 
िा खूप मोठा अनधकार सगळ्या आ्योगांिा नमळाला आिे. मला राटतं, 
किानचत ्या अनधकाराचा ्योग्य उप्योग केला तर अिेक चांगल्या 
नरि्यांिा समजूि घेऊ शकतो. कािी मनिन्यांपूरषी आमिी एिआरआ्य 

नरराि ्या नरि्यारर एक राष्ट्ी्य पदरिि घेतली. ््यासाठी परराष्ट्मंत्री 
सुिमा सरराज आनण ््याचबरोबर केंदी्य मनिला आनण बालकल्याण मंत्री 
मिेका गांधी ्यांिी सिभाग घेतला िोता. ््या पदरििेतूि िे लक्षात आलं 
की एिआरआ्य नरराि िी एक खूप मोठी समस्या आिे आनण ््यासाठी 
का्यिा िोणे अ््यंत आरश्यक आिे आनण ््यादृष्ीिे ्रदरत ठोस पारलं 
उचलण्यात आली. सगळ्या आ्योगांिा सांगण्यात आलं की अभ्यास सुरु 
करा, ्येणाऱ्या कािी दिरसात ्याबाबत एक िरीि का्यिा ्येईल तर अशा 
प्रकारे काम आमिाला करा्यचे असतात, ज्यामुळे ज्या सामानजक प्रश्नांचा 
आपण सामिा करतो्य ््याबाबत आपण आराज उठरू शकतो. ््यांची 
उत्र शोधण्यात सरकारची मित करू शकतो. जसं िा्य कोटा्वला अनधकार 
असतो कोणतीिी केस सरतः उभी करण्याचा तसेच अनधकार सगळ्या 
आ्योगांिा िेण्यात आले आिेत. जर समाजात मनिलांच्या बाबतीत कािी 
चुकीचं घडतं्य आनण ््याची सर्व जबाबिारी समाजारर ्येत असेल 
तर ््याबाबत ्यानचका िाखल करण्याचा अनधकार आ्योगाला असतो. 
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्या सगळ्या अनधकारांसि आ्योगाचं कामकाज चालतं. अिेक उपक्रम 
आ्योगाच्या माध्यमातूि आमिी करतो. आमिी ्याचािी नरचार केला की 
एकटं आ्योग कुठे कुठे लक्ष िेऊ शकणार आिे आनण मिणूि समाजाला 
बरोबर घेऊि आमिी काम करत असतो. मिाराष्ट्ात ४५० संस्ांिा बरोबर 
घेऊि आ्योग काम करत आिे. ५० असे नरि्य आमिी काढले आिेत 
ज्यारर मनिलांच्याबाबत अभ्यास सुरू आिे. ्याप्रकारे आ्योग काम करते. 
आनण ््याचाच एक भाग मिणजे आजची िी राष्ट्ी्य पदरिि. 

सरोगसी ्या नरि्याररील पदरिि आज इ्े िोत आिे. िा 
खूपच मि्रपूण्व नरि्य आिे. ्याआधीच डॉ. इंदिरा निंिुजाजी बोलत 
िो््या ््यारेळी तुमिाला सगळ्यांिाच मानित झालं असेल की िा नरि्य 
आपल्या सरायंसाठी नकती मित्राचा आिे. २००५ पासूि २०१६ प्ययंत 
्या नरधे्यकासाठी काम चालू िोते. २०१६ला सरकारिे ्या नरि्याकडे 
गांभी्या्विे बनघतले आनण पंतप्रधाि िरेनद मोिी ्यांच्या का्य्वकाळात 
सरोगसी नरधे्यक २०१६ मध्ये मंजूर झाले आिे. आता राज्यसभेत केंदी्य 
मंनत्रमंडळाला िे नरधे्यक सािर करण्याची मंजुरी नमळाली आिे लोकसभेत 
िे नबल मंजूर झालं आिे, परंतु अजूि राज्यसभेत मंजूर िोणं बाकी 
आिे. पुढच्या कािी दिरसात ते िोईल. ्या नरधे्यकाबाबत प्र््येकाच्या 
रेगरेगळ्या प्रनतनक्र्या असू शकतात. काितींिा िे नरधे्यक खूपच चांगलं 
राटू शकतं. कािी लोकांिा असं िक्ीच राटत असेल की ्यात कािीतरी 
कमी आिे. ््यात िुरुसती केली पानिजे. आज ््यासाठीच आ्योगािे 
आपल्या सरायंिा इ्े आमंनत्रत केलं आिे की जर कािी गोष्ी राहूि गेल्या 
असतील तर आपण आता सरकारला िे िक्ीच सांगू शकतो की, अजूि 
्या कािी बाबतींचा समारेश ्यात केला पानिजे. जसं आपण सगळे बघतोच 
आिोत की, आज इ्े आलेले जे लोक आिेत ते समाजाच्या सर्व घटकांचं 
प्रनतनिनध्र करतात. समाजसेरक, रकील, डॉकटर आज इ्े आिेत 
आनण ््याबरोबरच का्यिे बिरणारेिी इ्े आिेत. ्या सगळ्यांबरोबर 
नरचार नरनिम्य करूि आमिी पुढे जाणार आिोत. आपण आता असं 
नचत्र बघत आिोत की, सरोगसीसाठी भारत िे एक व्यरसा्याचं केंद बित 

आिे. आई िोणं िे निसगा्विे आपल्याला दिलेलं खूप मोठं ररिाि आिे. 
आनण जे ररिाि आिे ््याला आपण एकप्रकारे ररिािच ठेरलं पानिजे. 
ज्या मनिला आई बिू शकत िािीत ््यांच्यासाठी सरोगसी ररिाि आिे 
पण जेविा ््याचा गैररापर केला जातो तेविा ती नचंतेची बाब िोते. आनण 
ज्या खरंच गरजू आिेत ज्यांिी आई बिलं पानिजे ््यांिा ््यांचे िक् 
नमळाले िािीत तर तेिी चुकीचंच आिे. अशा प्रकारे सगळ्यांिा एकत्र 
घेऊि आपल्याला पुढे जा्यचं आिे.

मी आज एरढं िक्ी सांगते की आजच्या पदरििेतूि जो पण 
नरचार िोईल तो सरायंपुढे ठेरला जाईल. समाज नकंरा समाजात ज्या गोष्ी 
िोतात ््या जेविा चुकीच्या दिशेिे जा्यला लागतात तेविा का्यद्याची गरज 
पडते. ््यामुळे कोणतेिी नरधे्यक पास िोतािा ््यामागे असलेला आपला 
नरचार नररेकनि� असला पानिजे. आपण आज बघतो की जे आई रडील 
झालेले आिेत तेिी केरळ सुनरधा आिे मिणूि सरोगसीचा रापर करत 
आिेत. का्य िे बरोबर आिे? एका बाजूला ज्या मनिलेला आई बिा्यचं्य 
ती आई िोऊ शकत िािी्ये. नतच्या शरीराच्या ज्या कािी म्या्विा आिेत 
््यामुळे नतला िी समस्या आिे आनण िुसऱ्या बाजूला ज्यांच्याकडे सगळं 
आिे, सरतःची मुलं आिेत ते फक् सरोगसी करता ्येते मिणूि ््याचा 
फा्यिा घेत आिेत. का्य आमचा नररेक िेच सांगतो ्याचािी नरचार 
झाला पानिजे. सरोगेट जेविा आई बिते तेविा नतची खूप काळजी घेतली 
जाते िी खूप चांगली गोष् आिे. पण िे केरळ पैसे कमारण्याचं एक क्षेत्र 
आिे का? ्याचािी नरचार केला पानिजे. प्र््येक मनिलेचा िा अनधकार 
आिे की नतिे सरतःच्या पा्यारर उभं रानिलं पानिजे, पैसे कमारले पानिजे 
पण ््यासाठी िा माग्व बरोबर आिे? ्याचािी नरचार आपण केला पानिजे. 
मिणूिच ्या नरधे्यकाच्या दृष्ीिे सर्व बाजूंिी नरचार िोणे खूप आरश्यक 
आिे. सरोगसी मातेच्या मािनसक सस्तीचािी नरचार झाला पानिजे. नतचे 
समुपिेशि िोणे आरश्यक आिे. 

आई िोण्याचं िे जे ररिाि आिे ््याला ररिािच राहू िे. आपल्या 
संसकृतीमध्ये आईचा जो सनमाि िोतो ती संसकृती सांभाळली पानिजे.

{à` dmMH$,
gmX A§H$m{df`r Amnë`m 
à{V{H«$`m§Mr Amåhr dmQ> nmhV 
AmhmoV. Ë`mM ~amo~a Amnë`m 
g_ñ`m§{df`r _mJ©Xe©Z hdo 
Agë`mg AmnU "gmX'er g§nH©$ 
gmYy eH$Vm. Amnë`m g_ñ`m 
Imbrb _obda {bhÿZ nmR>dm.

 saad.mscw@gmail.com

_hmamï´> amÁ` 
_{hbm Am`moJ, _w§~B©
J¥h{Z_m©U ^dZ åhmS>m {~pëS>¨J, 
H$bmZJa, dm§Ðo (ny.), _w§~B© 400051
XÿaÜdZr : 022 - 26590878

 mscwmahilaayog@gmail.com

्या सगळ्या अनधकारांसि आ्योगाचं कामकाज चालतं. अिेक उपक्रम 
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पुणयिात सरोगसी यिा हिषयिािर 
झालेलयिा राष्ट्रीयि पदरषदेत प्रहस� 
महिलारोगतजज्ञ डॉ. इंददरा हिंद�जा 
यिांचयिा िसते पदरषदेचे उदघाटन 
करणयिात आले. पदरषदेत तयिांनी 
केलेले सहिसतर भाषण...

आ जच्या पदरििेत घेण्यात आलेला नरि्य सरोगसी िा 
खरोखरच आपल्या िेशातला खूप मि्राचा नरि्य आिे. 
्या नरि्याच्या गैररापर आनण िुरुस््यांबाबत सध्या सतत 

खूप रािनरराि, खूप चचा्व सुरु आिेत. पण आपल्याला ्याची जाणीर 
िािी्ये की िे खरोखरीच एक नरलक्षण तंत्रज्ञाि आिे, अनतश्य उप्योगी 
आिे. इनफदट्वनलटी (रांझपणा नकंरा िंपुसक्र, जििक्षम िसणं) िी एक 
अशी गोष् आिे जी केरळ शाररीक िविे तर ््या कुटुंबाच्या मािनसक 
सरासर्याररिी नरपरीत पदरणाम करते. असे कुटुंब मािनसकदर््या खचूि 
जाते आनण बऱ्याचिा समाज ््यांिा आपल्यापासूि िूर करतो. लिाि 
मुलांशी निगनडत का्य्वक्रम जसे, बारसं, राढदिरस, डोिाळे जेरण अशा 
दठकाणी ््यांिा बोलारले जात िािी. मला िे समजतच िािी की लोकं 
असं कसं रागू शकतात. अशा पदरसस्तूि िोणारी खूप जोडपी असतात 
जी ्यानररुद्ध लढतात. िरनिमा्वण करणे, घडरणे िा प्र््येक मनिलेचा 
अनधकार आिे. प्र््येक िामप््याला मूल असणे िा ््याचा अनधकार 
आिे परंतु कािी करणासतर िे शक्य िसेल तर ते ््यांच्यासाठी खूपच 
निराशाजिक असतं. इनफदट्वनलटी िी अशी गोष् आिे जी बिलण्यासारखी 
िािी. इनफदट्वनलटी केसेसमध्ये असं लक्षात आलं आिे की िा िोि पुरुि 
आनण मनिला ्यांच्यात समाि असतो. मिणजे ५० टक्े पुरुिांमध्ये ती 
क्षमता िसते तसेच ५० टक्े मनिलांमध्ये ती क्षमता िसते. परंतु जेविा 

अशी पदरसस्ती ्येते तेविा बहुतेक रेळा आपला समाज मनिलेलाच िोिी 
ठररूि मोकळा िोतो. एरढंच िािी तर, अिेक रेळा नतच्या सासूकडूि, 
इतर िातेराईकांकडूि, िरऱ्याकडूििी अपमािासपि रागणूक नमळते. 
नतचा छिळ केला जातो. कोणतािी पुरुि िे सांगा्यला त्यार िोत िािी की 
िो, ्या पदरसस्तीला मी जबाबिार आिे. एरढंच का्य तो टेसट करा्यला 
डॉकटरकडे सुद्धा ्येत िािी तो बा्यकोलाच मिणतो, तू तुझी टेसट करूि 
घे, तुझ्यातच प्रॉबलेम आिे. असं का? ््याला असं राटत असतं की तोच 
उ्कृ� आिे आनण तोच पदरपूण्व आिे. कािी अशा िुि�री मनिला आिेत 
ज्यांिा खरंच प्रॉबलेम असतो. ््यांिा गभा्वश्यच िसते नकंरा इतर कािी 
अडचणी असतात. परंतु ््यांची बाकी शरीर रचिा नकंरा इतर िालचाली 
्या िैसनग्वकरी््याच सुरू असतात ््यामुळे िे लक्षात ्येत िािी फक् मूल 
जनमाला घाला्यच्या रेळेस नतच्यातील कमी समोर ्येते. अशारेळेला ््या 
िे उघडपणे सांगू शकत िािीत. अशा मनिला जेविा माझ्याकडे ्येतात 
््यारेळेला ््या नरिंती करतात की मला मानिती्ये नक मला गभा्वश्य 
िािी परंतु िी गोष् तुमिी उघड करू िका. कारण नतला संपूण्व आ्युष्य ्या 
ओझ्याखाली घालरारं लागतं नक ती आई िोऊ शकत िािी. आनण अशा 
पदरसस्तीत नतला आशा दिसली की िो तरीिी तू आई िोऊ शकतेस फक् 
तुला कोणाचं तरी गभा्वश्य उसिं घ्यारं लागेल तर तुमिी नरचार करा नतचं 
आ्युष्य नकती तेजसरी िोऊ शकेल आनण मिणूि मी मिणते की, सरोगसी 
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िी एक पनरत्र आनण आशीरा्वि िेणारी गोष् आिे. ्यात कािीच गैर िािी. 
जेविा आपल्याकडे रािा्यला घर िसतं तेविा आपण का्य करतो 

घर भाड्ािे घेतो. तसंच आिे िे, िे बाळ अािुरंनशकदर््या तुमचंच 
आिे फक् कािी दिरस ते बाळ िुसऱ्याच्या गभा्वश्याचा राढण्यासाठी 
आधार घेतं. कािी रेळेला असं िोतं की ्रिी गभ्वरती िोते मात्र नतला 
अनतरक्स्ार िोतो नकंरा नतचा सतत गभ्वपात िोतो. नतचं गभा्वश्य इतकं 
कमकुरत असतं की २-३ मनिन्यािंतर बाळाची राढ िोत िािी. सध्या 
इतकं प्रचंड प्रिूिण आिे की, ््याचा पदरणामिी ््या ्रिीच्या शरीरारर िोत 
असतो मग िा नतचा िोि आिे का? नतला जनमतःच गभा्वश्य िािी िािी 
नतचाच िोि आिे का? 

सरोगसी िे तत्रंज्ञाि चुकीचं िािी. ते अशा मनिलांिा नमळालेलं 
एक ररिाि आिे फक् ््याची चुकीच्या पद्धतीिे िोणारी अंमलबजारणी 
िा नचंतेचा नरि्य आिे. आता आपण सरोसीमधूि िोणारं शोिण ्या 
नरि्यारर चचा्व करत आिोत. आपण रेसटोरंटमध्ये जातो आनण आपलं 
जेरण मागरतो. ््यारेळी आपल्याला ससवि्वस पुररणाऱ्या रेटरला आपण 
जातािा टीप िेतो. का? ््याला पगार नमळत िसतो का? नमळतो. 
िक्ीच नमळतो. बािेर ्येतो. रॉचमि आपल्यासाठी िार उघडतो. गाडी 
आणूि िेतो. जातािा ््यालािी आपण पैसे िेतो. मग इ्े तर सरोगेट 
माता तुमचं बाळ ९ मनििे नतच्या गभा्वश्यात सांभाळणार असते. ््याला 
पोिण िेणार असते. मग नतला नतच्या कामाचा मोबिला िेण्यात का्य गैर 

आिे. ््यारेळी ््याला कमनश्व्यल सरोगसी असं िार दिलं जातं. असला 
कसला का्यिा आिे िा? का िािी नतला नतच्या कामाचा मोबिला 
द्या्यचा. सरोगेट माता जेविा आमच्याकडे ्येते ््यारेळी नतची डोक्यापासूि 
पा्याप्ययंत सर्व तपासणी केली जाते. एखािी मनिला ्यासाठी जेविा 
गारातूि ्येते. तेविा ती कधीिी इतक्या तपशीलरार तपासणीला सामोरी 
गेली िसेल ्याची कलपिा ्येते. ््यामुळेच सर्व तपासणी केल्यािंतरच 
नतची सरोगेट बिण्यासाठी निरड केली जाते. का? कारण जे अािुरंनशक 
पालक असतात ््यांिा एक निरोगी बाळ िरं असतं. एरढंच िािी तर ते 
डॉकटरांचं कत्वव्य असतं. सरोगेट बिण्यासाठी आलेली ्रिी िी रोगग्रसत 
असूि कसं चालेल. ते शक्यच िािी्ये. िा सरोगेट बिण्यासाठी आलेल्या 
मनिलांचा फा्यिा आिे की ्यानिनमत्ािे ््यांची सर्व तपासणी करण्यात 
्येते. सरोगेट मातेच्या गभा्वरपणाच्या काळात नतला अ््यंत चांगलं अन्न 
खा्यला नमळतं. माझ्या मानितीत असणारे िामप््य तरी अशा सरोगेट 
मातेसाठी सतत नमठाई, डट्ा्य �ुट्स, पौनष्क आिार आणत असतात. 
तसेच ््यांच्या प्ररासाचीिी उत्म सो्य करत असतात. ््यामुळे सािनजकच 
नतच्या कुटुंबालािी ते एक रि्व आिंििा्यी असतं. माझ्याकडे अशीच एक 
सरोगेट बिण्यासाठी आलेली मनिला िोती. ती मला सांगत िोती. मॅडम मी 
अजूि एक िजाराची िोट पानिली सुद्धा िािी्ये. आपल्याला लाज राटली 
पानिजे अशा मनिलांकडूि आपण का्य अपेक्षा करतो्य की नतला पैसे ि 
िेताच आपण नतचं गभा्वश्य रापरा्यचं. 
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का्यिा मिणतो, सरोगसीसाठी कुटुंबातील सिस्य, िातेराईक नकंरा 
नमत्र पदररारातील मनिलेची निरड करारी मिणजे ््यांचं शोिण िोणार 
िािी. सरोगसीचा प्या्व्य रापरणारे लोक िे साधारणतः उच् रगा्वतले 
असतात ््यांच्याकडे तर मनिलेचं जासत शोिण िोतं. 

गारातूि आलेल्या सरोगेट मातेला नतच्या कामाचा ्योग्य मोबिला 
नमळारा. तो नतच्याच िातात पडारा, नतला कोणी फसरू ि्ये िे सर्व 
पािण्याची जबाबिारी डॉकटरची असते. िुसरं मिणजे ज्या िामप््याला ती 
मूल िेऊि कृतकृ््य करते ते िामप््य नतचं आ्युष्यभरासाठी ऋणी िोतं. 
नतला आशीरा्वि िेतं. अशा सरोगेट मातेच्या आरोग्याची जबाबिारी ््या 
िापं््यािे घेतली आिे का? िे बघण्याची जबाबिारी डॉकटरची असते. 
तसेच सरोगेट माता आनण अािुरंनशक पालक ्यांच्यात करार करण्याची 
जबाबिारी डॉकटरची असते ज्यामूळे पुढे जाऊि कािी समस्या निमा्वण 
िोणार िािीत. 

्या सर्व पद्धतीत मध्यसती मिणजे एजंटिी खूप मि्राचा घटक 
आिे. तो सरोगेट माता आनण अािुरंनशक पालक ्यांच्यातला िुरा आिे. 
््यांची भेट घडरूि आणण्यात ््याचा मोलाचा राटा असतो. तसेच सरोगेट 
मातेला डॉकटरकडे घेऊि ्येणे, नतची तपासणी, नतची काळजी अशी 
सगळी जबाबिारी बऱ्याचिा तोच घेतो. बाळाला जनम दिल्यािंतरिी 
सरोगेट मातेला सुखरूप घरी पोिचरा्यची जबाबिारीिी ््याचीच असते. 
्या सगळ्याची फी तो घेतो इतकंच. इचछिुक जोडप्याकडूि सरोगेट मातेला 
रेगळा आनण एजंटला रेगळा मोबिला नमळतो्य नक िािी िे पािण्याची 
जबाबिारी मात्र डॉकटरची असते. ्या सगळ्यात सरोगेट मातेचे िुकसाि 
िोत िािी िा, नतचे खरंच शोिण िोत िािी िा, नतचे पैसे नतच्याच िातात 
पडत आिेत िा िे डॉकटरिे पािा्यचे असते. इचछिुक जोडप्याची सरोगेट 

मातेला अजूि मित करा्यची, नतच्या आरोग्यासाठी कािी तरतूि करा्यची 
इचछिा असल्यास ््यांिा ्योग्य माग्विश्वि करणे डॉकटरचे सामानजक 
क््य्वव्य आिे.

्या नरधे्यकात अशी तरतूि केली आिे नक सरोगेट माता िोण्यास 
इचछिुक िोणारी मनिला िी इचछिुक जोडप्याची जरळची िातेराईक असारी 
आनण नतचे र्य िे २५ ते ३५ रिा्वच्या िरम्याि असारे. परोपकारी 
सरोगसी पद्धतीत, सरोगेट मातेिे उनचत रैद्यकी्य खच्व रगळता इचछिुक 
जोडप्याकडूि अनधक पैसे ि घेता मुलाला ््यांच्या ताब्यात िेणे अपेनक्षत 
आिे. नरधे्यक पुढे असे सपष् करते की, सरोगसीसाठी  कुठल्यािी 
प्रकारचा आन््वक मोबिला नकंरा ््याबद्दल जानिरात करणे िा िंडिी्य 
गुनिा आिे. तुमिी कलपिािी करू शकत िािी नक ््या पैशामुळे ््या 
गरीब मनिलेचं संपूण्व आ्युष्य बिलूि गेलेलं असतं. मग िी समाजाची, 
का्यद्याची, राज्याची जबाबिारी आिे की अशा सरोगेट मातेला नतच्या 
कामाचा मोबिला िेणं. नरज्ञाि-तंत्रज्ञािाच्या प्रगतीमुळे आनण डॉकटरांच्या 
्योग्य सपोट्व आनण माग्विश्विामुळे अप््यनििांिा सरोगसीच्या माध्यमातूि 
अप््याचा लाभ िोत असेल, तर आनण सरोगसीतूि गरीब न्रि्यांिा चार 
पैसे नमळत असतील तर का्य िरकत आिे? माझ्या मते िी एक अ््यंत 
उत्म उपचार पद्धती आिे मुलं ि िोऊ शकणाऱ्या िुि�री मनिलेसाठी 
तसेच सरोगेट मातेसाठीिी. ्या अशा अ््यंत चांगल्या तंत्रज्ञािाचा िुरुप्योग 
करणारेिी आिेतच आनण ््याच्यासाठी ्याबाबत का्यिा असणे गरजेचे 
आिे. मिणजे सरोगसीबाबतचा का्यिा करतािा ््यातील गैरप्रकार 
रोखण्यासाठी, ््या दृष्ीिे तो केलेला असारा. संपूण्व सरोगसी पद्धतीच 
चुकीची आिे असा निषकि्व काढणं चुकीचं आिे. खरं तर िी एक ररिाि 
िेणारी उपचार पद्धती आिे असं मी मािते.
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स रोगसीररील राष्ट्ी्य पदरिि पाच सत्रात घेण्यात आली. ्यातील 
पनिले सत्र ‘भारतातील सरोगसी पद्धतीचा आढारा’ असा 
नरि्य घेऊि मांडण्यात आले. ्यात फॉगसीच्या (FOGSI – 

Federation of Obstetrics and Gynaecological Societies 
of India) राष्ट्ी्य अध्यक्षा डॉ. िंदिता पालशेतकर आनण आंतरराष्ट्ी्य 
फदट्वनलटी सेंटरच्या अध्यक्षा डॉ. दरटा बक्षी ्यांिी सिभाग घेतला. ््यांिी 
सरोगसी पद्धतीबाबत सपष् भूनमका मांडली. 

सरोगसी मिणजेच रेगरेगळ्या कारणांमुळे मूल िोऊ ि शकणाऱ्या 
आनण मूल िरंच िी इचछिा असलेल्या जोडप्यापैकी पुरुिाच्या शरीरातले 
शुक्राणू आनण ्रिीच्या शरीरातलं बीजांडं काढूि घेऊि ््याचे प्र्योगशाळेत 
फलि घडरूि आणले जाते. ््यातूि निमा्वण झालेला गभ्व िुसऱ्या ्रिीच्या 
गभा्वश्यात सोडला जातो. तो नतच्या शरीरात रुजला की नतच्या माध्यमातूि 
िऊ मनिन्यांच्या काळािंतर मूल जनमाला ्येतं. मिणजेच एका जोडप्याचं 
मूल िुसऱ्या ्रिीच्या गभा्वश्यात राढतं. जनमजात गभा्वश्य िसणं, 
गभ्वधारणा िोण्यात अडचणी, रारंरार गभ्वपात िोणं, एखाद्या आजारामुळे 
गभा्वश्य जििक्षम िसणं, एखाद्या आजारामुळे प्रसूतीच्या रेळी ्रिीच्या 
नजराला धोका निमा्वण िोण्याची शक्यता अशा सगळ्या पदरसस्तीत 
डॉकटर सरोगसीचा प्या्व्य सुचरू शकतात. िी सगळी प्रनक्र्या रररर 
राटते नततकी सोपी आनण पटकि िोणारी िसते. एका सरोगसीसाठी 

मनििोनमनििे काम केलं जातं. मुळात संबंनधत जोडपं मूल िोण्यासाठी 
अिेक प्रकारे प्र्य्ि करतं. ््याला पारंपदरक पद्धतीिे मूल िोऊ शकणार 
िािी, िे एकिा सपष् झालं की डॉकटर सरोगसीचा प्या्व्य सुचरतात. तो 
मान्य असेल, कािीिी झालं तरी मूल िरंच िी भूनमका असेल, ््यासाठी 
्येऊ शकणारा आठ ते बारा लाखांप्ययंतचा खच्व करणं शक्य असेल तर ते 
जोडपं सरोगसीसाठी आपण त्यार असल्याचं डॉकटरांिा सांगतं. ््यािंतर 
्ड्व पाटषी दरप्रॉडकशि एजनसीचं काम सुरू िोतं. आपल्याकडे असलेल्या 
आ््यंनतक गदरबीतूि िे काम करण्यासाठी न्रि्या उपलबध िोतात. एखाद्या 
्रिीला नतचा िररा सरोगसी करा्यला लारतो, एखािी सरत:हूि मुलांचं 
नशक्षण, इतर आन््वक गरजा ्यातूि सरोगसीसाठी त्यार िोते. नतच्याकडूि 
नतच्या आसपासच्या गरजू न्रि्यांिा मूल जनमाला घालणं िा ््यातल्या 
््यात पैसे नमळरण्याचा एक माग्व आिे िे समजतं आनण मग ््या सरोगेट 
मिर बिण्याचा माग्व प्करतात.

सरोगेट मिर बिण्यासाठी त्यार असलेली ्रिी ्ड्व पाटषी 
दरप्रॉडसकटवि एजनसीकडे आली की मित्राचा घटक असतो, नतचं र्य. 
ते २५ ते ३५ प्ययंत अपेनक्षत असतं. नतचं ल� झालेलं असणं, नतला 
््याआधी एक नकंरा िोि सरत:ची मुलं असणं, ्या कामासाठी नतच्या 
घरातल्यांची, मुख्यत: िरऱ्याची संमती असणं िे घटक मित्राचे 
असतात. ल� झालेली, सरत:ची मुलं असलेली ्रिी असेल तर ती 
जििक्षम आिे, िे ््यातूि नसद्ध झालेलं असतं. मग ््यानशरा्य ््या ्रिीची 
रक्तपासणी, एड्स तपासणी, इतर कािी आजार आिेत का िे सगळं 
पानिलं जातं. ्या शारीदरक तपासणीबरोबरच नतचं समुपिेशि िोतं. ती 
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सरोगसीसाठी शारीदरक तसंच मािनसकदृष्टा नफट आिे िे ््यातूि सपष् 
िोतं अशी सर्व काळजी ्या सरोगसीमध्ये घेतली जाते, असे डॉ. िंदिता 
आनण दरटा बक्षी ्यांिी आरजू्वि सांनगतले. सरोगेट ्रिीची निरड झाली 
की संबंनधत एजनसी आनण संबंनधत जोडपं, संबंनधत एजनसी आनण 
संबंनधत संभाव्य सरोगेट मिर आनण संबंनधत जोडपं आनण संबंनधत ्रिी 
्या नतघांमध्ये तीि रेगरेगळे करार िोतात. ्या करारामध्ये पैसे, कोणाची 
भूनमका का्य का्य असेल, कोण््या पदरसस्तीत का्य करा्यचं ्या 
सगळ्या गोष्ी असतात. मिणजे उिािरणा््व बाळाला जनम िेण्याच्या रेळी 
नसझदरि करारं लागलं तर का्य, जुळं िोणार असेल तर का्य, बाळात 
कािी व्यंग असेल तर का्य, ्या िऊ मनिन्यांिरम्याि संबंनधत जोडप्याचा 
घटसफोट झाला, िोघांपैकी एकाचा नकंरा िोघांचािी मृ््यू झाला तर का्य 
करा्यचं रगैरे मुद्दय़ांबाबत कलमं असतात. ््यामुळे कोण््यािी प्रकारचा 
गैरप्रकार डॉकटर करत िसल्याचेिी ््यांिी सपष् केले. लोकसभेत मंजूर 
झालेल्या सरोगसी नरधे्यकात रैद्यकी्य व्यरसान्यकािेच का्यिेशीर 
अटतींचा भंग केल्यास ््यारर कडक कारराई करण्याची तरतूि आिे  
्याबाबतिी डॉ. िंदिता ्यांिी िाराजी व्यक् केली. तसेच िा अिबेलेबल 
गुनिा आिे. ्यासाठी बेल नमळणार िािी, असेिी आिे. ््याबाबत ््या 
मिणाल्या, आमिी डॉकटर आिोत, गुनिेगार िािी. आमिी कुणाला मारत 
िािी तर एक जीर जनमाला घालतो. एका ्रिीला रांझ मिणूि कलंनकत 
िोण्यापासूि राचरतो. नतच्या कुटुंबात आिंि आणतो. तसेच सरोगेट 
्रिीलािी ्योग्य न्या्य नमळेल, ती नतचे पुढचे आ्युष्य मािािे जगेल ्याची 
काळजी घेतो तरीिी जर डॉकटरला गुनिेगार ठररले जाणार असेल तर 
कोणतािी चांगला डॉकटर िे करा्यला त्यार िोणार िािी आनण ््यामुळे 
उलट ्यातील गैरप्रकार राढण्याचा धोका असल्याचेिी ््यांिी िमूि केले.

तसेच ्यातला मित्राचा मुद्दा िोता तो सरोगसी पद्धतीला आलेलं 

व्यरसा्याचं सररूप. ्याबाबत ््या मिणाल्या की, एक ्रिी नररानित 
जोडप्याला ज्यांिा मूल िोऊ शकत िािी अशांिा एक अिोळखी ्रिी मूल 
जनमाला घालूि िेते आनण ््यांचं कुटुंब पूण्व करते. खरं तर ्याची नकंमत 
केलीच जाऊ शकत िािी. िी गोष्च खूप मौल्यराि आिे. पण तरीिी नतचे 
रैद्यकी्य खच्व नतच्या तबबेतीची काळजी घेणं ्यासाठी पैसे खच्व करणं नि 
््या जोडप्याची जबाबिारी आिे. एखाद्या ्रिीला प्रे�नट असतािा मॅटनि्वटी 
नलर, गरोिरपणासाठी सुट्ी दिली जाते तीिी पे नलर असते कारण तीची 
एक प्रोसेस सुरु असते. मग सरोगेट मिर जर नतचं शरीर आनण तीचा रेळ 
िेत असेल तर नतला ््यासाठी ््याचा मोबिला िेणे ्यात कािीच गैर िािी 
असं राटतं. 

िुसरा एक मि्राचा मुद्दा मिणजे सरोगसी करण्यासाठी जरळचे 
िातेराईक त्यार असल्यास ््याचािी नरचार प्र्म केला जातो. मात्र मी 
२००४ पासूि सरोगसी करते आिे. जरळचे िातेराईक ्यासाठी त्यार िोत 
िािीत असाच अिुभर आिे असंिी डॉ. िंदिता ्यांिी सांनगतलं. तसंच 
एकाच घरात जनम िेणारी सरोगेट आई आनण ््याचरेळेला सांभाळणारी 
आई असं असेल तर अिेक अडचणी ्येतात असंिी नििश्विास आल्याचं 
््या मिणाल्या. 

दरटा बक्षी ्यांिी ्याबाबतची आकडेरारी आनण ्यांच्या 
स््यास््यतेनरि्यी भाष्य केले. ्या नरधे्यकािुसार ल� झालेल्या 
जोडप्याला ५ रिा्विंतर सरोगसीचा प्या्व्य खुला िोऊ शकतो तर ््याबाबत 
डॉ. दरटा बक्षी मिणाल्या, पाच रि्व का? िल्ली मुलांची ल� उनशरा 
िोतात. ३० रिा्विंतर मुली ल� करतात ््यांिा मानित आिे की ््यांिा मूल 
िोण्यात अडचण आिे तरी ््यांिी ५ रि्व का राट बघा्यची? िी ५ रिा्वची 
म्या्विा कुठूि आनण का आली? असा प्रश्न ््यांिी केला.
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प दरििेतील िुसरे सत्र 'सरोगसी नि्यमि नबल २०१६'चा 
का्यिेसंबंधीचा प्ररास आनण ््याची मुख्य रैनशष्टे असा िोता. 
्या सत्रात ॲड. अनमत कारखािीस, डॉ. मिीिा कोठेकर, 

मुंबईतील एंजलस लॉ कॉलेजच्या नप्रसनसपल डेसी अलेकझांडर, डॉ. संज्य 
गुप्ते आनण नि्यंत्रक मिणूि पुण्यातील आ्यएलएस लॉ कॉलेजच्या राईस 
नप्रसनसपल डॉ. ज्या सागडे ्यांचा समारेश िोता. ्या सत्रात सरोगसी 
नि्यमि का्यिा िोणे गरजेचेच आिे, सरोगसीचे व्यारसान्यकारण ्ांबले 
पानिजे, सरोगसीपेक्षा ित्क मूल घेण्याचे प्रमाण राढले पानिजे असे मत ्या 
मान्यररांिी व्यक् केले. 

सरोगसी िी पद्धत चांगली आिे. पण आपण सरतःला नि्यंनत्रत 
ठेरत िािी ््यामुळे का्यद्याची गरज पडते. पण मिणूि घाईघाईत नरचार 
करूि का्यिा संमत करारा असा ्याचा अ््व िोत िािी. िोि रिायंपूरषी िे 
नबल मांडण्यात आलं. तेविा ्यारर अिेक आक्षेप घेण्यात आले. अिेक 
तास चचा्व झाली. आनण प्र््यक्षात लोकसभेत जेविा ते चचवेत घेण्यात आले 
तेविा केरळ एक तासात ते मंजूर करण्यात आले िी खूपच गंभीर बाब 
आिे असे मत ॲड. अनमत कारखािीस ्यांिी व्यक् केले. 

डॉ. मिीिा कोठेकर मिणाल्या, सरोगसीबाबत, ््या का्यद्याबाबत 
लोकांमध्ये जागरूकता निमा्वण िोणे खूप गरजेचे आिे. का्यद्याचे 
अभ्यासक, जाणकार असतील ््यांिा ्यानरि्यी मानिती आिे मात्र 
सामान्य माणसाला ्याची कलपिा िािी. तेविा ्या बाबतचा प्ररास 
्ोडक्यात पण सपष्पणे मांडणे आधी आरश्यक आिे. गभा्वश्याचे िाि 
िे अर्यरिािापेक्षा अनधक गुंतागुंतीचे आिे. भारतात ्याबाबतीत ठोस 
असा का्यिा आताप्ययंत अससत्रात िविता. लॉ कनमशिच्या 2009 
सालच्या 228 व्या दरपोट्वमध्ये सुधिा सरोगसी पद्धतीमध्ये असलेली  
का्यद्याची गुंतागुंत, सरोगेट मिर, सरोगसीद्ारे जनमाला ्येणारे बाळ, 

इचछिूक िामप््य ्यांच्या नितसंबंधाचे का्यद्यािे संरक्षण करणे कसे 
गरजेचे आिे ्यारर भर िेण्यात आला िोता. ्या दरपोट्वमध्ये अनससटेड 
दरप्रॉडकटीवि टेकिॉलॉजी नबल 2008 रर चचा्व करण्यात आली िोती. 
मात्र िे नबल का्यिा बिू शकले िािी. भारताची ‘सरोगसी िब’ मिणूि 
जागनतक ओळख मात्र ्या काळात त्यार झाली.  इंनड्यि कौसनसल फॉर 
मेनडकल दरसच्विे (आ्यसीएमआर) िे 2005मध्ये अनससटेड दरप्रॉडसकटवि 
टेकिॉलॉजी मिणजेच सरोगसीच्या प्रनक्र्येसाठी कािी माग्विश्वक तत्रे 
निनचित केली िोती. ्यात सरोगसीसाठी संबंनधत व्यक्तींिी आधी करार 
करणे आरश्यक आिे, सरोगेट मिर बिण्यासाठी संबंनधत ्रिीची, तसंच 
नतच्या कुटुंबाची, नरशित: िरऱ्याची संमती िरी. संबंनधत प्रनक्र्येचा सर्व 
खच्व सरोगेट मिरला नमळा्यला िरा. सरोगसीमागे व्यापारी िेतू िसारा. 
सरोगसी प्रनक्र्येिरम्याि संबंनधत जोडप्याचा घटसफोट झाला, िोघांपैकी 
एकाचा नकंरा िोघांचािी मृ््यू झाला तर ््या मुलासाठीच्या आन््वक 
तरतुिीचा करारात सपष् उल्लेख िरा. सरोगेट मिरला नरम्याचे संरक्षण 
नमळारे. सरोगसीतूि जनमाला आलेल्या बाळाचे आईरनडलांपैकी एकाशी 
तरी िैसनग्वक िाते असा्यला िरे. सरोगसीतूि जनमािे आलेल्या बाळारर 
््याच्या आई-रनडलांचाच का्यिेशीर िक् असेल र ््याच्या िाराच्या 
ित्कनरधािाची गरज िािी. सरोगसी मिरचा खासगीपणा जपला गेला 
पानिजे. सरोगेटद्ारे जनमाला ्येणाऱ्या बाळाचे गभ्वनलंग परीक्षा करता ्येणार 
िािी. गभ्वपातासंबंधीच्या का्यद्याचा PCPNDT ॲकट 1994 (Pre 
Conception & Pre-Natal Diagnostic Techniques)च्या 
तरतुिी सरोगसीलािी लागू िोतील अशी माग्विश्वक त्रे िोती. मात्र िी 
माग्विश्वक्रे का्यद्यािे बंधिकारक िसल्यामुळे भारतात मोठ्ा प्रमाणात 
व्यापारी तत्रारर सरोगसी चालू रानिली. का्यद्याच्या कमतरतेमुळे तसेच 
तंत्रज्ञाि र कुशल डॉकटरांची उपलबधता, कमी पैशात सरोगेट माता मिणूि 
काम करा्यला त्यार असणाऱ्या मनिला इ््यािी बाबतींमुळे भारत ‘सरोगसी 
िब’ मिणूि उि्याला आला. मात्र सरोगसीतूि जनमलेल्या बाळ र सरोगेट 
माता ्यांचे का्यिेशीर िक् सरोगसी पद्धतीचा रापर करूि आई-
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रडील बिू इसचछिणारे िामप््य ्यांच्यात अिेकिा राि उि् भरले. ््यामुळे 
बाजारीकरणाला आळा घालण्यासाठी तसेच सरोगेट माता मिणूि काम 
करणाऱ्या मनिलांचे शोिणापासूि संरक्षण करणे र सरोगसीिे जनमलेल्या 
मुलांचे अनधकार निनचित करण्यासाठी सरोगसी (नि्यमि) नरधे्यक 2016 
सािर करण्यात आले. िे नरधे्यक २१ िोविेंबर २०१६ रोजी लोकसभेत 
मांडण्यात आलं िोतं. ््यािंतर ते १२ जािेरारी २०१७ रोजी आरोग्य आनण 
कुटुंबकल्याण संसिी्य स्ा्यी सनमतीकडे सोपरण्यात आले. िागदरक 
आनण संबंनधत संस्ा, प्रनतनिधतींच्या सूचिा मागरण्यात आल्या. सनमतीिे 
आपला अिराल १० ऑगसट २०१७ रोजी संसिेत मांडला. आनण ््यािंतर 
नडसेंबर २०१८ मध्ये सुधादरत सरोगसी (नि्यमि) नरधे्यक, २०१६ 
लोकसभेत संमत झालं. ्या का्यद्यािुसार, भारतात सरोगसीद्ारे िोणारी 
मातृ्राची प्रनक्र्या नि्यनमत करण्यात आली आिे.  केंदी्य सतरारर राष्ट्ी्य 
सरोगसी मंडळ तर राज्यात राज्य सरोसगी मंडळाची स्ापिा करणं, 
सरोगसीच्या व्यापाराला प्रनतबंध करणं, सरोगसीचे प्रभारी 
नि्यमि करणं ्यासाठी ्या नरधे्यकाचा प्रसतार आणला गेला 
आिे अशी सनरसतर मानिती डॉ. कोठेकर ्यांिी दिली. 

््या मिणाल्या, कािी सरोगेट सेंटस्विा मी भेट दिली 
आिे. आनण सरोगेट मिस्वशी ्याबाबत चचा्विी केली  आिे. 
अिेकरेळा मजबुरी मिणूिच ््या िे काम करतात. ्याबाबत 
एक अिुभर सांगतािा ््या मिणाल्या, मी एका आधीच 
सरतःची मुलगी असणाऱ्या एका सरोगेट ्रिीला नरचारले तू 
तुझ्या मुलीलािी िे व्यरसा्य मिणूि करू िेशील का ््यारेळी 
ती मिणाली माझ्या मुलीिे अशी कामं करू ि्ये मिणूिच 
मी िे काम करते आिे. असे असले तरी िा कदरअरसाठी 
ऑपशि िोऊ शकत िािी असंिी ््या मिणाल्या. सरोगसीचे 
बाजारीकरण बंि िोण्यासाठी व्यरसा्य मिणूि ्याकडे पािता 
्येणार िािी, सरोगसी करता ्येणार िािी िा नरधे्यकातील मुद्दा 
बरोबरच आिे असे ््या मिणाल्याे. िा प्या्व्यच बंि झाला की 
आपोआपच िुसरा मिणजे परोपकारी रृत्ीिे सरोगसी करण्याचा 
माग्व रापरला जाईल असा नरर्ास ््यांिी ्यारेळी व्यक् केला.

डेसी अलेकझांडर ्यांिीिी डॉ. कोठेकर ्यांच्या मिणण्यालाच िुजोरा 
दिला. परोपकारी पद्धतीिेच सरोगसी िोणे आरश्यक आिे, सरोगसी िा 
व्यरसा्य िोऊ शकत िािी. आज िोत असलेले व्यरिार पािता िुसऱ्या 
्रिीचं गभा्वश्य भाडय़ािे घेणे, ््यात आपलं मूल राढरणे आनण ््याचा 
मोबिला िेणे िाच रोखठोक व्यरिार आिे. ््यामुळे, सरोगसीबाबतचे 
नरधे्यक अगिी बरोबर आिे फक् कािी िुरुस््या विा्यला िव्यात असं 
सपष् मत ््यांिी मांडलं.

सरोगसी तंत्रज्ञाि िोि पधिततींिी रापरले जाते. पनिली पधित मिणजे 
पारंपादरक सरोगसीमध्ये सरोगेट माता मिणूि गभा्वश्याचे िाि िेणाऱ्या 
्रिीचे ्रिीबीज रापरले जाते. मिणजेच जनमाला ्येणाऱ्या मुलाचे र जनम 
िेणाऱ्या मातेचे आिुरांनशक (genetic) िाते असते. मात्र सध्या ्या 
पारंपादरक पद्धतीपेक्षा Gestationl पद्धतीचा रापर अनधक केला जातो. 
्या पद्धतीत सरोगेट मातेचे ्रिी बीज ि रापरता आई बिू इसचछिणाऱ्या 
्रिीचे  ्रिीबीज रापरले जाते. ्या ्रिीबीजपासूि नतच्या जोडीिाराचे शुक्राणू 
रापरूि गभ्व त्यार करण्यात ्येतो. िा गभ्व सरोगेट मातेच्या गभा्वश्यात 
राढरला जातो. अशा प्रकारे आई-रडील बिू इसचछिणाऱ्या िामप््याचा 
गभ्व िुसऱ्या ्रिीच्या गभा्वत राढरला जातो. ्या पद्धतीच्या सरोगसीमध्ये 
जनमाला ्येणाऱ्या मुलाचे र जनम िेणाऱ्या मातेचे अिुरांनशक (genetic) 
िाते िसते. तर आई-रडील बिू इसचछिणाऱ्या िामप््याचे आिुरंनशक िाते 
असते. िा मुद्दा धरूि डॉ. संज्य गुप्ते मिणाले, केरळ ्रिीबीज आनण 
शुक्राणू रापरले मिणजे िाते निमा्वण िोत िािी. तुमचे खाणे, नपणे, रािणे, 
जगण्याची पद्धती, नरचार ्यारर ते अरलंबूि असते. ््यामुळे सरोगसी 
पद्धतीपेक्षा ित्क पद्धतच अनधक ्योग्य आिे असा नरचार ््यांिी मांडला. 

्या सत्राच्या नि्यंत्रक असणाऱ्या ज्या सागडे ्यांिी िे नरधे्यक 
खूपच िैनतकतारािी आनण नपतृसत्ाक असल्याचं ठामपणे सांनगतलं. 
््यांच्यामते िे नरधे्यक सरोगेट मिर आनण सरोगेट मूल ्यांिा न्या्य िेणारे 
िािी. अिेक मुद्द्यांचा उिापोि केलेलाच िािी. ्या नरधे्यकातील प्र््येक 
शबि ि शबि आनण राक्य ि राक्य ्यारर चचा्व झाली पानिजे, असे ््यांचे 
मिणणे िोते. ््यांच्यािी मते सरोगसीपेक्षा ित्क पद्धतीरर अनधक भर 
द्या्यला िरा आनण ित्क पद्धत सोपी करा्यला िरी.
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्या पदरििेतील नतसरे सत्र सरोगसीबाबत सामानजक, 
आन््वक, िैनतक आनण मािनसक दृनष्कोि ्या नरि्यारर 
िोते. गोरा मनिला आ्योगाच्या अध्यक्षा शुभलक्मी 

िाईक, डॉ. मिुभाई पटेल, रा्यनझंग इंनड्या संस्ेचे संस्ापक नगरीश 
लाड, मिोनचनक्सक डॉ. नशरीिा साठे आनण नि्यंत्रक मिणूि डॉ. अंजली 
िेशपांडे ्यांचा समारेश िोता. 

सरोगसी प्रनक्र्येतील मि्राचे घटक असणारे मिणजे, बाळाला 
जनम िेणारी, बाळाला राढरणारी, जनमाला ्येणारे बाळ अशा कोण््याच 
घटकाचा पूण्व नरचार ्या नरधे्यकात झालेला िािी असे शुभलक्मी िाईक 
्यांिी सपष् केले. आपल्या िेशातील सरोगसीसंिभा्वतील बेबी मिजी 
नररुद्ध भारत सरकार िी केस प्रनसद्ध आिे. ्याकडे ््यांिी लक्ष रेधले. 
जपािी िामप््याचे ‘बेबी मिजी’ िे बाळ 2008 मध्ये सरोगसीच्या 
माध्यमातूि गुजरात ्ये्ील आणंि ्ये्े जनमाला आले. संबंनधत जपािी 
जोडप्यांपैकी शुक्राणू रनडलांचे िोते तर ्रिीबीज अज्ञात ्रिीचे िोते. 
पण बेबी मिजीचा जनम िोण्यापूरषीच ्या जोडप्याचा घटसफोट झाला. 
््यािंतर ्या जोडप्यातील मनिलेिे मुलाचा सरीकार करा्यला िकार दिला. 
रनडलांिी मात्र बाळाचा ताबा सरीकारा्यची त्यारी िश्वरली. मात्र जपािी 
का्यद्यांिुसार सरोगसीला पररािगी िसल्यािे तसेच भारतातील माग्विश्वक 
तत्रािुसार एकाच पालकाला सरोगसीची पररािगी िसल्यािे बाळाचा 
ताबा रनडलांकडे द्या्यला का्यद्याची मान्यता िविती. ््यामुळे िे प्रकरण 
कोटा्वत गेले. कोटा्विे बेबी मिजीच्या रनडलांच्या बाजूिे निण्व्य दिला. 
िंतर बेबी मिजीला जपािी सविसा नमळूि ््याचा जपािला जा्यचा माग्व 
मोकळा झाला. ्या प्रकरणािे आपल्याकडील सरोगसीमधली का्यिेशीर 
गुंतागुंत अधोरेनखत झाली. िे ््यांिी ्यादठकाणी सपष् केले. डॉ. मिुभाई 
पटेल ्यांिी सरोगसीबाबतच्या ्या नरधे्यकात केरळ का्यिेशीरच िािी तर 
मिोरैज्ञानिक दृष्टा सुद्धा खूप अडचणी आिेत असे सपष् केले. 

रा्यनझंग इंनड्या संस्ेचे संस्ापक नगरीश लाड मिणाले, १० रि्व 
मी ्या क्षेत्रात काम करतो्य. कािी रिा्वप्ययंत गभा्वत मुलगी असेल तर 
नतला मारूि टाका्यचं असं नचत्र िोतं ््यासाठी का्यिा झाला आनण आता 
सरोगसी मिणजे मुलाला जनम िेणाऱ्या आईला राचरण्यासाठी आपण 
चचा्व कारतो्य. केरळ जनम िेणाऱ्याच िविे तर ््याला राढरणाऱ्या 
आईला सुद्धा. मिणजे एका बाजूला आपण मुलीला जनमिी घेऊ िेत िािी. 
आनण जनम िेणारीलािी िीट जगू िेत िािी, अशा समाजाचा आपण भाग 
आिोत. िेिमी कोणतीिी समस्या निमा्वण िोते ती मागणी आनण पुररठा 
्या बाबतींमुळे निमा्वण िोते. जेविा मी सरोगसी बाबत नरचार केला तेविा 
असं राटलं नक िे जरुरी आिे का की प्र््येक ्रिीिे आई बिा्यलाच िरं. 
मग ्याबाबत जेविा आजूबाजूला चचा्व केली तेविा असं लक्षात आलं की  

'आई' िोणे मिणजे जीरिाची इनतकत्वव्यता, असे नरचार आपल्याकडे 
खोलरर रुजले आिेत. आई झाल्यानशरा्य ती ्रिी पूण्व िोऊ शकत िािी 
असं समजलं जातं. अशाप्रकारे आपला समाज ्रिीरर असं िडपण आणतो 
की सरा्वत पनिले तुला आई बिा्यचे आिे. आनण िुसरं तुला मुलाची आई 
बिा्यचं्य. अशा कोण््यािी समस्या निमा्वण झाल्या नक प्र्म जे काम 
केलं जातं ते मिणजे ््यानरि्यी का्यिा बिरा. ््या समस्येला का्यद्याच्या 
चौकटीत बसरा. पण ््या का्यद्याची अंमलबजारणी नकती िोते ्याकडे 
लक्ष दिले जात िािी असा मि्राचा मुद्दा ््यांिी मांडला. 

मिोनचनक्सक डॉ. नशरीिा साठे ्यांिी अ््यंत िेटकेपणािे ्यातील 
मािनसक गुंतागुंत सपष् केली. ््यासाठी सरोगसी संिभा्वत प्रिनश्वत झालेल्या 
एका नचत्रपटाचा कािी भाग ््यांिी उिािरणािाखल सािर केला आनण 
््या माध्यमातूि िी गुंतागुंत कशी असू शकते िे िाखरूि दिलं. सरोगेट 
मुलामध्ये शुक्राणू आनण ्रिीबीज जरी पेशंट िांप््यांचे रापरले जात 
असले तरी, सरोगेट ्रिीचा कोणताच संबंध असत िािी असे मिणणे 
चुकीचेच आिे. ती ््या मुलाला ९ मनििे आपल्या गभा्वश्यात राढरते 
््यारेळी ती ््यात आपला अंश शोधत असते. कारण  ््या बाळातील  
मांस, रक् तर नतचंच असतं िा. मिणजे सरोगेट मुलाचा जैनरक नरकास 
््याच्या आईरनडलांसारखा िोत असला तरी ््याचा बाकी नरकास सरोगेट 
आईररच अरलंबूि असतो. जसे नक मेंिूचा नरकास, ््याचे पोिण आिी. 
््यामुळे सरोगेट ्रिीचे मािनसक आनण शारदरक सरासर्य तसेच नतच्या 
िक्ाबाबत नरचार करणे आरश्यकच आिे. कोणतीिी ्रिी मग ती सरोगेट 
का असेिा ती गरोिर असतािा मािनसक, शारदरक आनण भारनिक 
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बिलांतूि जातच असते. उलट सरोगेट ्रिीला ्या व्यनतदरक्नि इतर अिेक 
समस्यांचा नरचार करारा लागतो. ती जरी बाळाला जनम िेणार असली 
तरी ती ््या बाळात भारनिकदर््या गुंतू शकत िािी. तसेच समाजाचा 
नतच्याकडे बघण्याचा दृनष्कोि ्यामुळे जर ती तणाराखालूि जात असली 
तर ््याचा पदरणाम ््या बाळाच्या नरकासारर िोऊ शकतो. कारण 
तणाराच्या काळात ््या ्रिीच्या शरीरात रसा्यिाचा ्रिार िोत असतो जो 
नतच्यासाठी तसेच बाळाच्या शारीदरक आनण मािनसक नरकासासाठीिी 
िानिकारक ठरू शकतो. ््याचप्रमाणे ््या बाळाला राढरणारी ्रिीसुद्धा 
अिेक मािनसक तणारातूि जात असते. जे मूल आपल्या गभा्वश्यात 
राढलेले िािी ््याला आपलं मािा्यचं, ््याच्यारर प्रेम करा्यचं तसंच 
गरोिरपणाच्या काळात बाळाची िोणारी पनिली िालचाल, ्येणारे अिुभर 
ती घेऊ शकत िािी ्याची सलिी नतला असतेच. नशरा्य आपण आई 
िोऊ शकत िािी िी बोच आिेच, ््याचबरोबर सरोगेट ्रिीची काळजी 
घेणे, नतच्या गभा्वत राढणाऱ्या बाळाची नचंता अशा अिेक गोष्तींमुळे तीिी 
मािनसक तणारातूि जात असते ्याचािी नरचार करा्यलाच िरा. ्या संपूण्व 
प्रानक्र्येत घरातील इतर सिस्यांची आनण समाजाची जबाबिारी राढते. 
कारण ्या िोघतींच्यािी भारनिक आनण मािनसक आंिोलिांिा समजूि 
घेणे ्यारेळी गरजेचे असते. अशारेळी ््यांिा गरज असते ती आधाराची. 
््यामुळे का्यद्याबरोबरच समाजातिी ्यानरि्यी जागरूकता निमा्वण करणे 
आरश्यक आिे. मिणजे केरळ पैसे कमारण्यासाठी सुरु केलेला एक 
व्यरसा्य असा ्याबाबत समाजाचा झालेला दृनष्कोि बिला्यला मित 
िोईल. कारण जो प्ययंत कुटुंब, समाज सरोगसी पद्धतीचा सरीकार करणार 
िािी तोप्ययंत सरोगेट आईला आनण अशाप्रकारे जनमलेल्या मुलाला 
सुरनक्षत राताररण नमळू शकणार िािी. ्या प्रनक्र्येचा मुख्य िेतू एका 
सरस् बाळाला जनम िेणे िा आिे जो पुढे जाऊि ्याच समाजाचा एक 
भाग बिणार आिे अशी धारणा जोप्ययंत समाजात निमा्वण िोत िािी 
तोप्ययंत आपण परोपकारी पद्धतीिे ्या प्रनक्र्येकडे पाहू शकणार िािी. 
नरज्ञाि-तंत्रज्ञाि ्याचे फा्यिे आनण ््यातूि उद्भरणाऱ्या समस्या िा िेिमीच 
रािाचा मुद्दा रानिला आिे. ््यामुळे ््यात रािात ि पडता, सरोगसी िी 
प्रनक्र्या जासतीत जासती परोपकारी पद्धतीिे कशी करता ्येईल ्याकडे लक्ष 

दिले पानिजे. सरोगसी पद्धतीकडे परोपकारी दृष्ीिे बघण्याचे प्रमाण राढले 
की आपोआपच का्यद्याची गरज पडणार िािी. अन्य्ा नकतीिी का्यिे 
केले तरी ते तोडणारे असतातच, असे अ््यंत मि्राचे मुद्दे डॉ. नशरीिा 
साठे ्यांिी मांडले.

्या सत्राचा समारोप करतािा सत्राच्या नि्यंत्रक डॉ. अंजली िेशपांडे 
मिणाल्या, सरोगसी िा मािराचा शरीर आनण मि ्याच्याशी जोडलेला 
नरि्य आिे ््यामुळे ््याची तुलिा भाड्ािे घेतलेले घर अशा पद्धतीिे 
करणे चुकीचे िोईल. तसेच ऑग्वि डोिेट नकंरा ित्क मूल ्या संकलपिा 
आनण सरोगसी ्याचािी परसपरसंबंध जोडणे ्योग्य िोणार िािी, असे ््या 
मिणाल्या. मनिला आ्योग आताप्ययंत झालेल्या सर्व चचायंचा ्योग्य नरचार 
करूि आनण ्या नरि्यातील तजज्ञांचा सल्ला घेऊि ्योग्य मुद्दे सरकारकडे 
सािर करतील असा नरर्ास ््यांिी ्यारेळी व्यक् केला.

������ �����
��������



21

ि रीि जनमाला ्येणारा जीर िा समाजाचा, िेशाचा मि्राचा 
भाग, ््याचा नरचार माणुसकीच्या भारिेतूिच विा्यला िरा. ्या 
पदरििेतील चौ्े सत्र सरोगसी नि्यमि नबल २०१६, रािनरराि 

सत्र िोते. ्यात सरोगसी आनण आ्यविीएफ सल्लागार डॉ. ि्यिा पटेल, 
संपूण्वच्या अध्यक्षा डॉ. शोभा नरजेंिर, ्रिीरोगतजज्ञ डॉ. नशरािी सचिेर 
गौर, बी. जे. गविि्वमेंट मेनडकल कॉलेजचे मुख्य डॉ. रमेश भोसले, डॉ. 
मिीि मचमे आनण ्या सत्राच्या नि्यंत्रकपिी डीएिएचे पत्रकार संतोि 
आंधळे आितींचा समारेश िोता. िे सत्र अपेक्षेप्रमाणे चांगलेच रंगले. 

डॉ. मिीि मचमे मिणाले, िा का्यिा आता लोकसभेत मंजूर 
झाल्यािंतर, िा का्यिा का्य आिे आनण िा का्यिा का करारा लागला. 
िे प्रश्न आता गौण आिेत. आता खरी गरज आिे ती ्या का्यद्याची कशी 
अंमलबजारणी करा्यची ्या प्रश्नाचे उत्र शोधण्याची! ्यासाठी ््यांिी 
कािी मि्राचे मुद्दे मांडले आनण आताच्या का्यद्यात कोण््या त्रुटी आिेत 
िे अधोरेनखत केले.  

सरोगेट मनिलांचं ्या पद्धतीिे खरंच शोिण केलं जातं का 
्यानरि्यी डॉ. ि्यिा पटेल मिणाल्या की, सरोगेट मातांिा सविवे िरम्याि 
जेविा नरचारलं की ्या पद्धतीत तुमचं शोिण िोतं का? ््यारेळी ््या 
मिणाल्या, आमिी जेविा िोकरी मागण्यासाठी बािेर पडतो, जेविा सरकारी 
िोकरीसाठी इंटरसवि्यूला जातो ््यारेळी तो प्रश्न नरचारणारा अनधकारी 
आमच्याकडे बघतो ््यारेळी आमचं शोिण िोतं. सरोगसीतूि आमचं 
शोिण िोत िािी. सरोगसीतूि उ्पन्न नमळरणे िी अिेक मनिलांची सम््व 
बाजू आिे असेिी ््या मिणाल्या. 

कोणतेिी िामप््य जे मूल जनमाला घालू शकत िािी ््यांिा िी 
गोष् जगासमोर खरं तर कुटुंबासमोर सुद्धा आणणं आरडत िािी. ्या 
नरधे्यकामुळे आनण केरळ  िा््यातील मनिलेच्या मितीिे मूल जनमास 
घालणे ्या अटीमुळे ््यातील गुप्तता संपेल. ््यांच्यारर ््यांचे खाजगी प्रश्न 
सगळ्यांसमोर मांडण्यासाठी ्या पद्धतीिे िबार आणला जाईल ्याचािी 
नरचार झाला पानिजे असा मि्राचा मुद्दा डॉ. नशरािी ्यांिी मांडला. 

तसेच िऊ मनिन्यांच्या काळात सरोगेट मिरचं बाळाशी कािी 
भारनिक िातं निमा्वण िोत असेल का आनण बाळ द्या्यच्या रेळी ््यांिा 
भारनिक त्रास िोत असेल का, ्या प्रश्नाररिी डॉकटर सांगतात की िे 
सगळं फक् नसिेमातच िाखरलं जातं. प्र््यक्षात तसं कािीच िोत िािी. 
बाळ जनमाला आल्यािंतर ते संबंनधत आईरनडलांकडे सोपरूि आपले पैसे 
घेऊि सरोगेट मिर निघूि जाते. पुषकळिा नतलािी गभा्वरपणातूि लरकर 
सुटका िोऊि कधी आपले पैसे नमळतील असं झालेलं असतं. िे मूल 
आपलं िािी, आपण ््याला िऊ मनििे फक् आपल्या गभा्वश्यात राढरलं 
आिे, ्याची सरचछि जाणीर ््यांच्यामध्ये असते. नत्े भारनिक गुंतागुंतीचा 
मुद्दाच िसतो. कधीकधी संबंनधत जोडपंच जासत भारनिक िोतं आनण 
ठरल्यापेक्षा जासत पैसे िेतं. सरोगेट मिरला, नतच्या मुलांिा, कुटुंबाला 
भेटरसतू िेतं. नतच्या िऊ मनिन्यांच्या गरोिरपणाच्या काळात नतची 

जासतीतजासत िीट काळजी घेतली जारी, आपलं बाळ नतच्या गभा्वश्यात 
िीट राढारं, ्यासाठी प्र्य्िशील असतं, असं नििश्विास आलं आिे. 

नरज्ञािाचे साह् घेऊि अप््यिीिांिा पालक्र िेणे ्यात गैर िािी. 
मात्र, ््याचा धंिा िोणे ्योग्य िािी. व्यारसान्यक उद्देशािे गभ्वधारणा 
करण्यास बंिी घालणारे िे नरधे्यक आिे. सरोगसीला नररोध करणारा 
िा का्यिा िािी. ््यामुळे, लोकसभेत मंजूर झालेले सरोगसी नरधे्यक 
व्यारसान्यक सरोगसीरर बंधिे घालतं आनण ते ्योग्यच आिे. मातृ्राचे 
बाजारीकरण ्ांबरण्यासाठी पैशाची िेराणघेराण ि करता केरळ 
परोपकाराच्या भारिेतूि केले जाणारे प्या्व्यी मातृ्रच ्योग्य प्या्व्य आिे.  
मुलांचे, सरोगेट मातांचे शोिण ्ांबरणे फक् बाजारीकरण रोखण्यातूिच 
शक्य िोईल असे का्यिेतजज्ञांिा राटत असल्यािेच िा का्यिा करण्यात 
आला. िैनतकता, मािरी मूल्ये आनण िक् जपण्याच्या का्यद्याकडूि 
िोणाऱ्या ्या प्र्य्िांचे सरागतच करा्यला िरे. 'भाड्ािे गभा्वश्य' घेणे, 
िा निवरळ बाजारातला व्यरिार िसूि ्यात अिेक आ्युष्ये गुंफलेली 
असतात. िरीि जनमाला ्येणारा जीर िी कािी ्यंत्रातूि पडणारी रसतू 
िसते. मात्र, िे गांभी्य्व उणारत असल्यािेच ्या का्यद्याची गरज निमा्वण 
झाली. असे मत डॉ. रमेश भोसले आनण डॉ. शोभा नरजेंिर ्यांिी मांडले. 
आपली भारती्य संसकृती परोपकाराला अनधक मि्र िेणारी आिे आनण 
्याचा आपल्याला अनभमाि आिे ््यामुळे ्या अशा मातृ्राच्या बाबतीत 
असा व्यरिार िे िक्ीच ्योग्य िािी असे डॉ. रमेश भोसले मिणाले. 

िरीि जनमाला ्येणारा जीर िा केरळ ््या कुटुंबाचा िविे तर, 
समाजाचा, िेशाचा एक मि्राचा भाग असणार आिे. ््याचा नरचार 
माणुसकीच्या भारिेतूि च विा्यला िरा. ््यामुळे परोपकारी भारिेतूि 
िोणारी सरोगसीच ्योग्य आिे असे डॉ. शोभा सपष्पणे मिणाल्या. 
अर्यरिाि नकंरा ित्क नरधाि ्याच्याशी सरोगसीला जोडता ्येणार िािी, 
असे मत ्या सत्रातूििी व्यक् करण्यात आले.
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्या पदरििेतील पाचरे सत्र पनिल्या चार सत्रांमध्य ेसरोगसी 
नरध्ेयकानरि्यी झालेल्या चचवेररूि ज्या सचूिा  आल्या. 
््याररूि अनंतमतः निषपन्न झालेल ेफनलत माडंणार ेसमारोपाचे 

सत्र िोते. ्यात मंुबई िा्यकोटा्वच ेनिरतृ् न्या्याधीश मा. ॲड. आर. सी. 
चविाण, न्या्याधीश नगरीशचदं गपु्ता आनण मिाराष्ट् राज्य मनिला आ्योगाच्या 
अध्यक्षा नरज्या रिाटकर ्याचंा समारशे िोता. न्या्याधीश नगरीशचदं गपु्ता ्यािंी 
्ोडक्यात ३ मि्राच ेमदेु्द माडंल.े ते मिणाल,े सर्व नरचार करूि एक संतनुलत 
नरध्ेयक लोकसभते माडंण्यात आल ेआि,े मात्र सकाळच्या सर्व चचवेितंर कािी 
मि्राच्या नशफारसी राज्यसभते नबल पास िोण्याआधी करता ्यतेील. ््यात 
सरा्वत पनिल ंमिणज,े सरोगटे मातलेा नतच्या कामाचा मोबिला दिला गलेाच 
पानिज.े िसुर ंमिणज,े जी पाच रिा्वची अट ्या नरध्ेयकात आि े््याबद्दल 
बोला्यच ेझाल ेतर ज्या मनिलेला गभा्वश्य िसलेच आनण त ेरदै्यकी्यदर््या 
सपष् झाल ेतर अशा कसेसेमध्ेय पाच रि्व ्ांबण्याची अट लाग ूकरता ्यणेार 
िािी. आनण नतसरा मदु्दा मिणजे जो जीर जनम घणेार आि े््या बालकासाठी, 
जनमल्याितंर ््याच्या समोर ्यणेाऱ्या अडचणतींरर मात करण्यासाठी परुशेी 
सरुक्षा व्यरस्ा करण ेआरश्यक आिे. ॲड. आर. सी. चविाण ्यािंी चारिी 
सत्राचंा आढारा घतेला आनण कािी मि्राच ेनिषकि्व सानंगतल.े जी ्रिी आपले 
गभ्व िऊे करत ेआि,े नतला ््या सरेसेाठी ्योग्य मोबिला नमळण्याचीिी तरतिू 
्या नरधे्यकात िािी िे सत्रात सिभागी झालले्या अिके मान्यरराचं ंमिणणं 

िोत.ं ््याचं्या मते ि ेबरोबर आि.े व्यरसा्य मिणिू िािी परतुं नकमाि ््या 
सरोगटे मातलेा सुरनक्षतता नमळारी इतका मोबिला तरी नतला नमळा्यलाच 
िरा. अप््यजनम िी बाब सरतःच्या घरातील व्यक्ी बाळंत असले, तर ज्या 
गाभंी्या्विे घतेली जाते, ््याच गाभंी्या्विे ज्या ्रिीचा गभ्व भाड्ािे घतेला जातो, 
तवेिा असत ेका? नतच्या आरोग्य अनधकाराचें आनण इतराचं्या नतच्याप्रती 
असलले्या कत्वव्याचें पालि कलेे जात ेका? िे प्रश्न सदु्धा मित्राच ेठरतात. 
िा का्यिा ््यादृष्ीिे प्या्व्यी मातृ्राच्या आधारे प्रसतूीिािासाठी गभ्व उपलबध 
करूि िणेाऱ्या ्रिीला का्यिशेीर सरुक्षा करच िणेारा असला पानिज.े सरोगटे 
मिर बिण्यासाठी त्यार असललेी ्रिी नतचं ल� झाललंे असण,ं नतला ््याआधी 
एक नकरंा िोि सरत:ची मलु ंअसण ंआरश्यक आिे अस ंनरधे्यकात सपष् कलंे 
आि.े ्यामागील कारण ॲड. चविाण ्यािंी सपष् कले,ं ते मिणाल,े अस ंल� 
झाललेी, सरत:ची मलु ंअसलेली ्रिी असले तर ती जििक्षम आि,े िे ््यातिू 
नसद्ध झालले ंअसत.ं तसचे अशािी कसेसे आपण बघतो नज्े सरोगटे मातलेा 
््या मुलाबद्दल भारनिक ओढ राटत ेआनण ््यामळु ेअिेक गुतंागुतं निमा्वण िोत.े 
तस ंिोण्याची शक्यता ्यात कमी असत.े कारण नतला सरतःच मलू असल्यािे 
िसुर ंमूल साभंाळण्याची जबाबिारी त ेशक्यतो घते िािी. 

कोण््यािी िामप््याला आपल ेसरतःच ेमिणज ेआपला अशं (जीनस) 
असणारे मलू िर ेअसत.े मिणजे मी मलेो तरी माझा रंश पुढ ेसरुु आि ेिी 
भारिा ्यात असत.े ्यातिूच सरोगसीचा जनम झाला. ््यामळु े््याला प्या्व्य 
ित्क मलू घणे ेअसा असू शकत िािी तसचे ज्यांिा एक मलू आि ेआनण िसुरे 
िर ेआि े््यािंा सरोगसी िा प्या्व्य अस ूशकत िािी. कारण ती ्रिी जििक्षम 
आि ेि ेनसद्ध झाल ेआिे. फक् आता नतची कािी कारण ंआिते. तर अशा 

��, ����, 	�� ����� ����� ���� 
चचाथिसत् पाचवे व समारोप

��, ����, 	�� ����� ����� ���� 
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 मातृ्र िी निसगा्वची िेणगीच! सरत:च्या बाळाची अिेक सरपिे 
ल� झालेल्या जोडप्यांिी रंगनरलेली असतात. पण जेविा आपण 
आई िोऊ शकत िािी िे जेविा ््या ्रिीच्या लक्षात ्येते तेविा ््या 
जोडप्याच्या भारनरर्ाला धक्ा बसतो. अशा रेळी अिेक प्या्व्य 
डोळ्यांसमोर ्येतात. ्यातील जरा खनच्वक पण सध्या लोकनप्र्य 
िोत असलेला प्या्व्य मिणजे 'सरोगसी'चा.

 सरसत रैद्यकी्य उपचार आनण गदरबी ्यामुळे सरोगसी पद्धतीद्ारे 
मूल जनमाला घालण्यासाठी भारताची आनण भारती्य न्रि्यांची 
निरड करणाऱ्या परिेशी जोडप्यांची संख्या राढल्याचं नचत्र. 

 अप्रजििक्षम जोडप्यांसाठी भारत िे आरडत दठकाण झालं्य. 
कारण आिे, सरोगसी गभ्व उपलबध करणाऱ्या न्रि्यांच्या संख्येत 
भारतात झालेली राढ. सरोगसीमध्ये नमळणाऱ्या झटपट पैश्यांमुळे 

्यासाठी न्रि्यािी पुढे ्येत आिेत, असं तज्ञांच मत आिे. पण 
का्यद्यातील त्रुटीमूळे प्रजिि आनण सेरोगसी केंद ह्ा संधीचा 
फा्यिा उठरत आिेत. झटपट पैसे नमळत असले तरी, सरोगसीचे 
कािी धोकेिी आिेत. 

 सरोगसीच्या माध्यमातूि मातृ्राच्या गभा्वश्याचा बाजार मांडला 
जात आिे. घर भाड्ािे द्यारे, तसे गभा्वश्य भाड्ािे िेऊि तीि 
ते चार रेळा मुलांिा जनम िेण्याचा प्रकार मिणजे मातृ्राचाच 
छिळ 

 सरोगसीपेक्षा मुले ित्क घेण्याचा प्या्व्य चांगला असूि फक् 
ित्क प्रनक्या सुलभ करण्याची गरज.

 सरोगसी प्रनक्र्येत ‘परोपकारी भार असणे’ िा ्यातील गैरप्रकार 
्ांबरण्यासाठी सरा्वत उत्म माग्व आिे.

पदरषदेतील ठळक मु�े

रेळलेा मलू ित्क घेण्याचा प्या्व्य िक्ीच असू शकतो. असे अिके मि्राचे 
मदु्द ेज्याररूि ्या पदरििते मतभिे िोत ेते ््यािंी का्यद्याचा आधार घऊेि सपष् 
करूि सांनगतल.े 

पदरििचे्या समारोपाच ेअध्यक्षी्य भािण नरज्या रिाटकर ्यािंी कले.े 
््या मिणाल्या, मिाराष्ट् राज्य मनिला आ्योगाच्या माध्यमातिू सरोगसी ्या 
नरि्यारर जी पदरिि झाली ््यात आपण ्या नरि्यारर चागंली चचा्व कलेी. 
्या नरध्ेयकाच्या ज्या चागंल्या बाजू आिते ््याचीिी आनण ज्या त्रटुी आिते 
््याररिी. प्र््यके आ्योगाच ंिचे काम असत ंकी, मनिलांसाठी ज ेका्यिे बितात 
््याबाबत सरकारकड ेचागंल्या नशफारसी द्याव्यात, ज्यामळु ेतो का्यिा अनधक 
चागंल्या प्रकार ेबिेल आनण ््याची अमंलबजारणी करण ेसोप ेजाईल आनण तचे 
आ्योगाचे काम आि.े आज ्यानरि्यातले अिके तजज्ञ इ् ेआल ेिोत ेआनण 
््यािंतीं सानंगतल ंकी सरोगसीची जी व्याख्या आि ेती अनधक नरसततृ करण्याची 
आरश्यकता आि.े आपण एखाद्या व्यक्ीचा जवेिा नरचार करतो तवेिा ््या 
व्यक्ीसाठी ््याच ेमि, ््याची बदु्धी, ््याचा आ्मा आनण ््याचबरोबर ््याचे 
शरीर ्या सगळ्याचा आपण नरचार कलेा पानिज.े आजच्या चचा्व जवेिा िोत 
िो््या तवेिा मला अस ंराटल ंनक आपण शरीराच्या बाबतीत खपू बोललो जे 
बोलण ंआरश्यकिी िोतं, पण मि, बदु्धी आनण आ्मा ्याचंं का्य? आपण 
््याबाबतिी नरचार करण ंआरश्यक आि.े आनण किानचत का्यद्यात िे 
शबि ्यणेार िािीत पण िा नरचार ््या का्यद्यात जरूर आला पानिज ेआनण 
््याप्रमाणचे आपण ्या का्यद्याकड ेबनघतल ंपानिज?े पनरत्रतचेी भारिा ््यात 
असली पानिज.े सरोगटे माता जी बिणार आिे ती आनण ््याचबरोबर ज ेजोडपं 

आि े्याचंंिी समपुिेशि िोण ंखपू आरश्यक आि.े ्याची तरतूि ्या का्यद्यात 
असण ंखपू आरश्यक आि.े अजिू राज्यसभते ि ेनरधे्यक पादरत िोण ंबाकी 
आि ेतवेिा ््याआधी ज्या गोष्ी आपल्याकडूि राहूि गले्या आिेत ््यासाठी 
सकारा्मकपण ेआ्योग काम करले. ज्या गोष्ी राहूि गले्यात अस ंराटत्ंय, 
नकरंा कािी कमीपणा आि ेअस ंराटतं्य ््याचा अंतभा्वर ्या का्यद्यात झालाच 
पानिज ेअसे ््या मिणाल्या. मला िेिमी असं राटत ंकी जनैरकदृष्टा पालक 
मलुाला जनम ितेात आनण आमचं मलू जनमाला आल ं्याचा आपण आिंि 
व्यक् करतो पण खऱ्या अ्ा्विे िी मुलच पालकांिा सामानजकदृष्टा जनम 
िते असतात. ि ेफार मजशेीर आि.े जी आ्यषु्यातली एक गममत आि.े तवेिा 
िोघिंी एकमकेािंा जनम घालत असतात आनण िोघिंी एकमकेांचा िात धरूि, 
एकमकेांिा आधार िऊेि पुढ ंजात असतात. आपण िी नलकंसुद्धा लक्षात घेतली 
पानिज ेआनण ््याप्रमाणे पुढ ंगले ंपानिज.े का्यिा आपल्यासाठी बित असतो ते 
फार मि्राच ेआिे पण िा का्यिा िोत असतािा आपण आपली नररकेनि�ता 
तर सोडत िािी िा, ्याच ेभाि प्र््यके पारलाला ठरेण ेखूप आरश्यक आिे. 
आपली नररकेनि�ता आनण आपला सजुाणपणा सोबत घऊेि आपण पुढे 
गले ंपानिज.े मनिलांसाठी बिरलेल ेि ेका्यि ेमिणज ेज्या मनिला त्रासिा्यक 
पदरसस्तीतिू जात आिते ््याचं्यासाठी सारली िणे्याच ंकाम करत आिते. तवेिा 
्या सगळ्याच ंभाि ठऊेि सकारा्मकदर््या ्या सगळ्याचा नरचार आ्योग करले 
आनण ्योग्य नशफारसी सरकारकडे सािर करूि ््याप्रमाण े्या का्यद्यात बिल 
िोतील ्यासाठी प्र्य्िशील रािील, अस ेआर्ासि नरज्या रिाटकर ्यािंी दिले 
आनण पदरििचेा समारोप झाला.

������ �����
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निी ददल्ी ः अनिरासी भारती्यांकडूि (एिआरआ्य) 
भारती्य तरुणतींचे नररािाच्या माध्यमातूि िोणारे शोिण रोखण्यासाठी 
केंद सरकारिे पारले उचलली आिेत. ्या प्र्य्िांचा भाग मिणूि ११ 
फेब्ुरारी रोजी परराष्ट्मंत्री सुिमा सरराज ्यांिी एक नरधे्यक राज्यसभेत 
सािर केले. ्या नरधे्यकाद्ारे एिआरआ्य जोडीिारांररील उत्रिान्य्र 
निनचित करण्यात ्येणार आिे.

्या का्यद्याचे पालि ि केल्यास अनिरासी भारती्यांची मालमत्ा 
रद्द करण्याची तरतूििी नरधे्यकात प्रसतानरत करण्यात आली आिे. 

्या नरधे्यकातील तरतुितींिुसार, अनिरासी भारती्य आनण 
भारती्य िागदरक ्यांच्यातील नररािाची िोंिणी नररािाच्या दिरसापासूि 
३० दिरसांत करणे बंधिकारक करण्याचे प्रसतानरत आिे. ्या 
नरधे्यकामुळे एिआरआ्य जोडीिारांररील उत्रिान्य्र राढणार असूि, 
भारती्य मनिलांचे एिआरआ्य जोडीिारांकडूि िोणारे शोिण ्ांबू 
शकेल.

्या नरधे्यकातील तरतुितींचा समारेश का्यद्यात करण्याच्या दृष्ीिे 
फौजिारी िंड संनिता आनण १९६७चा पासपोट्व का्यिा ्यातिी आरश्यक 
बिल करण्यात ्येत आिेत. ‘अनिरासी भारती्य जोडीिारांकडूि भारती्य 
मनिलांचा नररािाच्या माध्यमातूि छिळ केल्याच्या तक्रारतींचे प्रमाण 
राढले आिे. नरशेितः नररािािंतर सोडूि िेणे रा ््यांचा कौटुंनबक छिळ 
करणे असे ्या तक्रारतींचे सररूप आिे. ्या पार्भू्वमीरर अशा का्यद्याची 
आरश्यकता िोती,’ असे परराष्ट् मंत्राल्यािे प्रनसद्ध केलेल्या निरेििात 
मिटले आिे. 

परराष्ट् मंत्राल्य, मनिला आनण बाल कल्याण मंत्राल्य, गृि 
मंत्राल्य आनण नरधी मंत्राल्य ्यांच्या एकनत्रत प्र्य्िांतूि नरधे्यकाचा 
मसुिा त्यार करण्यात आला आिे. 

जवधे्यकातील प्रसताजवत तरतुदी

 अनिरासी भारती्याशी भारती्य िागदरकाचा नरराि झाल्यास ्या 
नररािाची िोंिणी ३० दिरसांत करणे बंधिकारक करारे

 नरनित मुितीत िोंिणी ि झाल्याचे नसद्ध झाल्यास संबंनधत 
एिआरआ्य व्यक्ीचे पासपोट्व अ्रा अन्य प्ररास अनधकारपत्र 
रद्द करण्याचा अनधकार पासपोट्व अनधकाऱ्यांिा बिाल करण्यासाठी 
१९६७च्या पासपोट्व का्यद्यात आरश्यक बिल करारेत

 परराष्ट् मंत्राल्याच्या रेबसाइटररूि एिआरआ्यिा िोटीस 
बजारण्याचे आनण नरनित मुितीत ््या िोदटशीला उत्र ि दिल्यास 
््यांच्या मालमत्ा जप्त करण्याचे अनधकार न्या्याल्यांिा िेण्यासाठी 
१९७३च्या फौजिारी िंड संनितेत बिल करारेत.

एनआरआ् हज्वज्वरािरातील िोषण रराबंणरार
परराष्ट्मंत्ी सुषमा सवरािनी
मांडले राज्यसिेत जवधे्यक

ररा�् महिलरा आ्ोगरान े
उचललरा खरारीचरा ज्वराटरा

राजयि महिला आयिोगाने 27 जुलै २०१८ रोजी निी ददल्ी यिेथिे 
आयिोहजत केलेलयिा एनआरआयि हििािातील समसयिा हिषयिािरील 

राष्ट्रीयि पदरषदेत सुषमा सिराज आहण हिजयिा रिाटकर.

राजयि महिला आयिोगाने जुलै २०१८मधयिे निी 
ददल्ीत ‘एनआरआयि हििािातील समसयिा आहण 
मानिी तसकरी’ यिा हिषयिािरील राष्ट्रीयि पदरषदेचे 
आयिोजन केले िोते. तयिात अहनिासी भारतीयिांकडून 
भारतीयि महिलांचयिा केलयिा जाणाऱयिा शोषणाचा 
मुद्दा प्रकषाषाने मांडणयिात आला िोता. यिा पदरषदेचयिा 
उद् घाटक मिणून परराष्ट्रमंत्री सुषमा सिराज उपखसथित 
िोतयिा. तयिांचयिासमोर यिा समसयिा मांडणयिात आलयिा. 
तसेच, कािी प्राहतहनहधक उदािरणेिी सिराज 
यिांचयिासमोर मांडणयिात आली िोती. एनआरआयि 
हििािांची न�दणी बंधनकारक करणयिाची मागणी 
यिा पदरषदेत करणयिात आली िोती. ती सिराज यिांनी 
तयिािेळी मानयि केली िोती. 
तसेच, एनआरआयि पत�ना 
नोटीस बजािणयिासाठी 
परराष्ट्र मं�यिालयिाचयिा 
िेबसाइटिर िेगळी 
मायिक्रोसाइट बनहिणयिाचे 
सूतोिाचिी केले िोते. आता 
हिधेयिक राजयिसभेत सादर 
झालयिामुळे राजयि महिला 
आयिोगाचयिा प्रयितनांना यिश 
हमळाले आिे.
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िॉ. अरहज्वंद िेलरार, सहयोगी प्रा�यापक व अथर्शा� 
तवभाग प्रमुख, महष� कव� तशक्षण सं�थेचे �ी तस�ीतविायक मतहला 
महातव�ालय, कव�िगर, पुणे.

कुपोषणाचा कलंक दूर करण््यासाठी

मिाराष्ट्ात २००४ ते २०१८ ्या चौिा रिा्वत ७३ िजार २०३ 
बालमृ््यू झाले. ्यात डोंगरी, िुग्वम भागात जंगलांच्या सानिध्यात 
रािणाऱ्या आदिरासी बालकांचं प्रमाण जासत आिे. कुपोिण िे ्यामागचं 
सरा्वत मुख्य कारण आिे. पुरेशा पोिक िविे तर प्रा्नमक अन्नसुनरधांची 
अिुपलबधता, गदरबी आनण अज्ञाि ्यामुळं आदिरासी समाजात गरोिर 
माता मृ््यू आनण बालक मृ््यूचं प्रमाण कमी िोतािा दिसत िािी. 
आरोग्य, मनिला र बाल कल्याण आनण आदिरासी ्या शासिाच्या नतििी 
नरभागांिी एकत्र ्येत आदिरासतींमधल्या कुपोिणानररुद्ध लढा द्या्यला िरा. 
केंद आनण राज्य शासि आदिरासतींसाठी शेकडो कोट्रधी रुप्यांच्या 
्योजिा आणतं पण ््याची अंमलबजारणी िेमकेपणािं िोते की िािी 
्याररिी काटेकोर िजर ठेरारी लागणार आिे.  

प्रसतावना

सरातंत्योत्र काळात शेतीप्रधाि भारती्य अ््वव्यरस्ेत शेती क्षेत्राचे 
उ्पािि राढरण्यासाठी सर्व पातळ्यांरर प्र्य्ि करूििी अन्नधान्याच्या 
बाबतीत सार्वनत्रक सर्यंपूण्वता आपणास प्राप्त करता आलेली िािी. 
पदरणामी िेशात कुपोिणाची समस्या निमा्वण झालेली आिे. िेशात 

अिुसूनचत जमाती आनण ग्रामीण समुिा्य ्यांच्यात २१ टक्े कुपोिण 
आिे. ‘‘पुरेसा र ्योग्य आिार ि घेतल्यािे निमा्वण िोणारी अशक्पणाची 
अरस्ा मिणजे कुपोिण िो्य.’’ कुपोिण मिणजे आजार िविे. परंतु 
अ्योग्य आिार र उपासमार ्यांचा पदरणाम मुलांच्या शरीरारर िोतो. असे 
मूल लिाि, अशक् दिसू लागते. अंगारर सूज, नचडनचड करणे, रजि 
र उंची र्याच्या प्रमाणात ि राढणे ्याला कुपोिण मिणतात. उपासमारीिे 
िोणारे कुपोिण ्यात अंतभू्वत िािी. उपासमार िोतािा जगण्यासाठी नमळेल 
ते अन्न खारे लागते. ्ोडक्यात शारीदरक आरश्यकतेिुसार प्रन्िे, 
कबवोिके, ससिगध पिा््व, खनिजे र जीरिसत्रे इ््यािी समतोल प्रमाणात 
ि नमळाल्यािे शरीरारर जे िानिकारक पदरणाम िोतात ््याला कुपोिण 
मिणतात. शरीराला आरश्यक उषमांक अन्नाच्या सेरिापासूि पुरेसे नमळाले 
का्य, ्याच्या मापिातूि कुपोिण मोजले जाते.

बालकाच्या बाबतीत र्यािुसार उंची, र्यािुसार रजि आनण 
उंचीिुसार रजि ्या तीि गोष्तींद्ारे कुपोिण मोजले जाते. बालकाचे 
रजि जर अपेनक्षत रजिाच्या ७५ ते ९० टकक्यांिरम्याि असेल तर 
््याला पनिल्या श्ेणीतील नकंरा अलप कुपोनित बालक मिटले जाते. 
प्र््यक्ष रजि जर ६० ते ७५ टकक्यांिरम्याि असेल तर ््याला िुसऱ्या 
श्ेणीतील नकंरा मध्यम कुपोनित बालक मिटले जाते. अपेनक्षत रजिाच्या 
६० टकक्यांपेक्षा कमी असेल तर ््याला नतसऱ्या श्ेणीतील नकंरा तीव्र 
कुपोनित बालक मिटले जाते. इंनड्यि कौसनसल ऑफ मेनडकल दरसच्विुसार 
न्रि्यांिा दिरसाला अडीच िजार कॅलरीज आरश्यक असतािा केरळ 
१४०० ते १६०० कॅलरीज नमळतात. आिारातूि पुरेशी प्रन्िे, कॅसलश्यम, 
मॅ�ेनश्यम, लोि, जसत, आ्योनडि, कबवोिके ि नमळाल्यािे अशा 
न्रि्यांच्या पोटी जनम घेणारी बालके कुपोिणास बळी पडतात.जागनतक 
भूक नििवेशांकाच्या बाबतीत २०१६मध्ये भारत जगात ९७व्या क्रमांकारर 

कुपोषणमुक्ती 
कशी साधणार?

मजिलाजवश्वाचे

शोध 
संशोधन

कुपोषण

मिाराष्ट्र राजयि महिला आयिोगाने 
महिलाचंयिा संबहधत हिहिध मदु्ाचंा 
अभ्यिास करणयिासाठी संशोधनितृ्ी 
ददललेयिा आिते. तयिा अतंगषात 
आयिोगाकड ेअनेक हिषयिािंरील 
शोधहनबधं आल.े तयिातील कािी 
हनिडक ‘साद’चयिा प्रतयेिक अकंात 
माहलका�पान ेप्रहस� करीत आिोत.

दुसरा िाग
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िोता. राष्ट्ी्य कुटुंब आरोग्य सरवेक्षणािुसार २०१५-१६ ्या रिा्वत िेशात 
पाच रिायंखालील कमी रजिाची मुले ३५.७ टक्े िोती. बुटक्या, 
राढ खुरटलेल्या मुलांचे प्रमाण ३८.४ टक्े आढळले. अशा प्रकारच्या 
बाळांिा जनम िेणाऱ्या माता र्य रिवे १५ ते ४९ ्या गटातल्या आिेत. 
अ्ा्वत िे प्रमाण अलीकडे कमी झालेले आिे. सि २००५-०६ मध्ये पाच 
रिायंखालील कमी रजिाच्या मुलाचे प्रमाण ४२.५ टक्े आनण खुरट्ा-
बुटक्या मुलांचे प्रमाण ४८ टक्े िोते.

मिाराष्ट्ातली कुपोिणाची पदरसस्ती का्य आिे? राज्यात २००४ 
ते २०१८ ्या कालारधीत ७३ िजार २०३ मुले िगारली आिेत. कुपोिण 
िे आदिरासी भागातील बालमृ््यूचे सरायंत प्रमुख कारण आिे. कुपोनित 
मुलांच्या संख्येत सात््यािे राढ िोत आिे. राज्यातल्या आदिरासी 
भागात २०१६-१७ मध्ये १९ िजार ६२ 
कुपोनित मुलांची िोंि झाली. ््यातली 
३ िजार ७५२ मुले िी अनततीव्र 
कुपोनित तर १५ िजार २१० 
बालके मध्यम तीव्र कुपोनित 
आढळली. 

गभ्वरती आदिरासी 
मनिलांसाठी सुरू करण्यात 
आलेली डॉ. एपीजे अबिुल 
कलाम अमृत आिार ्योजिा 
कागिाररच रानिली आिे. 
राज्यातल्या आदिरासीबहुल 
८५ टक्े तालुक्यांमध्ये एकास्मक 
बालनरकास सेरा ्योजिेअंतग्वत 
िुक््याच घेतलेल्या सरवेक्षणात पाच 
रिवे र्याप्ययंतच्या ९ लाख १५ 
िजार ४०७ बालकांचे रजि 
घेण्यात आले. ्यातली ७ लाख 
३४ िजार बालके सामान्य 
रजिाची, मध्यम आनण तीव्र 
कमी रजिाच्या मुलांची संख्या 
१ लाख ८१ िजार इतकी िोती. 
तीव्र कमी रजिाची मुले ३६ 
िजार आढळली. एकास्मक 
बालनरकास सेरा ्योजिेत सिा 
रिायंप्ययंतच्या बालकांिा तसेच 
गरोिर मनिलांिा पोिक आिार 
िेण्यापासूि ते बालकांची नि्यनमत 
आरोग्य तपासणी करण्याप्ययंत 
िेखरेख ठेरली जात असल्याचा िारा 
्यंत्रणांकडूि केला जात असला तरी 
प्र््यक्षात कुपोिणाचे प्रमाण कमी झाले 
िसल्याचे आकडेरारी सांगते.

कुपोषणाची कारणे

िेशात झालेल्या आिार 

सरवेक्षणातूि असे लक्षात ्येते, की बहुतांशी लोकांचा आिार पोिक 
तत्रांच्या दृष्ीिे अपुरा आिे. िी अपूण्वता संख्या्मक आनण गुणा्मक 
आिे. पौनष्क घटकांचा असमतोल आनण गरजेिुसार अन्नाचा अभार 
िी बाह् कारणे झाली. आजार, शारीदरक िोि िी आंतदरक कारणे िो्य. 
गरीबी, उ्पन्नाची म्या्विीत साधिं िी आन््वक कारणेिी कुपोिणामागे 
आिेत. ्या नशरा्य निरक्षरता, अज्ञाि, अंधश्द्धा, सर्यी, व्यसिाधीिता, 
अन्नभेसळ, प्रिुनित राताररण ्यासारखी सामानजक कारणे कुपोिणाला 
कारणीभूत आिेत. िुषकाळ, भूकंप, अनतरृष्ी ्यामुळेिी कुपोिण घडते.

पौनष्क घटकांच्या कमतरता नकंरा अनतप्रमाणात पौनष्क घटकांचा 
समारेश ्या िोनिीमुळे आिार िोिपूण्व बितो. भारतात अनधक्यापेक्षा 
कमतरतेचे प्रमाण जासत आिे. सिा मनिन्यांप्ययंत नशशूचे पोिण पूण्वतः 
मातेच्या िुधारर िोत असते. तोप्ययंत कमतरतेची लक्षणे आढळत 
िािीत. मात्र गरोिर असतािाच मातेला ्योग्य, समतोल आिार नमळाला 
िािी तर नतला पुरेसे िूध ्येऊ शकत िािी. गभा्वच्या राढीरर पदरणाम 
िोतो. असे बाळ जनमतःच अशक् असू शकते. जनमािंतर आबाळ 

झाल्यािे ््याच्या आरोग्यारर पदरणाम िोतो. कुपोिणाची सुरुरात 
गभा्वत असल्यापासूिच िोते ती अशी. मिाराष्ट्ाच्या मािर नरकास 
निि�शाक अिरालािुसार ग्रामीण भागातल्या ५७.४ टक्े कुटुंबातील 
आनण शिरी भागातल्या ५४.८ टक्े कुटुंबातील माणसांिा िररोज 
आरश्यक असलेल्या २७०० उषमांकापेक्षा कमी उषमांक नमळतात. 
्या पार््वभूमीरर पालघर आनण िंिुरबार नजलह्ातील आदिरासी 
कुपोनित बालकांचा अभ्यास ्ये्े केला आिे. 

प्रकरण एक

संशोधन प�त 
प्रसतुत प्रबंधामध्ये आदिरासी बालकांच्या समस्यांचा अभ्यास 

करण्यासाठी मिाराष्ट्ातील पालघर आनण िंिुरबार िे मिाराष्ट्ातील 
सरा्वनधक िोि आदिरासीबहुल नजलिे निरडले. ्यातला पालघर नजलिा 
मिाराष्ट्ाची आन््वक राजधािी मुंबईच्या जरळ असूि ््या नजलह्ात 
आदिरासतींच्या नरनरध शासकी्य ्योजिा आनण आरोग्यनरि्यक मनिला-
बालकांची सस्ती अनतश्य भ्यारि आिे. एरढ्ा मोठ्ा शिराजरळच्या 
आदिरासतींच्या समस्या एरढ्ा का, िा दृनष्कोि ठेरूि अभ्यासकािे 
पालघरची निरड केली. २०११च्या जिगणेिुसार आदिरासी लोकसंख्या 
६९.३० टक्े असणारा िंिुरबार िा मिाराष्ट्ातील सरायंत मोठा आदिरासी 
नजलिा आिे. एकूण आदिरासतींपैकी ७९.८० टक्े लोकसंख्या ग्रामीण 
भागात आनण १७.३ टक्े लोकसंख्या शिरी भागात रासतव्यास आिे. 
आदिरासी ग्रामीण नजलिा अशी ओळख असलेल्या िंिुरबारमध्ये बालक 
र माता ्या िोघांमध्येिी पोिणात खूप कमतरता दिसूि ्येतात. ्या 
समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी िंिुरबारची निरड केली. 

अभ्यासासाठी एकूण चार तालुके र प्र््येकी सरासरी पाच गारे 
अशा एकूण रीस गारांमधूि आदिरासी बालकांच्या समस्यांचा अभ्यास 
प्र््यक्ष/्ेट घरोघरी जाऊि तीिशे पत्रके संकनलत करण्यात आली आिेत. 
प्र््येक गारात जाऊि आदिरासी कुटुंबातील दिसा्यला अशक् र 
व्यरसस्त राढ ि झालेल्या मुलाच्या आई नकंरा रनडलांकडूि पत्रके भरुि 
घेण्यात आली आिेत. पुढील उदद्दष्े अभ्यासासाठी ठेरली िोती.

शासकी्य पातळीररील उपा्य ्योजिा तपासणे.
आदिरासी भागातील आरोग्यनरि्यक सुनरधांचा अभ्यास करणे.

कुपोनित मुलांची िोंि झाली. ््यातली 
३ िजार ७५२ मुले िी अनततीव्र 
कुपोनित तर १५ िजार २१० 
बालके मध्यम तीव्र कुपोनित 

कलाम अमृत आिार ्योजिा 

८५ टक्े तालुक्यांमध्ये एकास्मक 
बालनरकास सेरा ्योजिेअंतग्वत 
िुक््याच घेतलेल्या सरवेक्षणात पाच 
रिवे र्याप्ययंतच्या ९ लाख १५ 

घेण्यात आले. ्यातली ७ लाख 

रजिाची, मध्यम आनण तीव्र 
कमी रजिाच्या मुलांची संख्या 
१ लाख ८१ िजार इतकी िोती. 
तीव्र कमी रजिाची मुले ३६ 

बालनरकास सेरा ्योजिेत सिा 
रिायंप्ययंतच्या बालकांिा तसेच 
गरोिर मनिलांिा पोिक आिार 
िेण्यापासूि ते बालकांची नि्यनमत 
आरोग्य तपासणी करण्याप्ययंत 
िेखरेख ठेरली जात असल्याचा िारा 
्यंत्रणांकडूि केला जात असला तरी 
प्र््यक्षात कुपोिणाचे प्रमाण कमी झाले 
िसल्याचे आकडेरारी सांगते.

कुपोषणाची कारणे

िेशात झालेल्या आिार 

िािीत. मात्र गरोिर असतािाच मातेला ्योग्य, समतोल आिार नमळाला 
िािी तर नतला पुरेसे िूध ्येऊ शकत िािी. गभा्वच्या राढीरर पदरणाम 
िोतो. असे बाळ जनमतःच अशक् असू शकते. जनमािंतर आबाळ 

झाल्यािे ््याच्या आरोग्यारर पदरणाम िोतो. कुपोिणाची सुरुरात 

कुपोनित बालकांचा अभ्यास ्ये्े केला आिे. 

प्रकरण एक

संशोधन प�त 

करण्यासाठी मिाराष्ट्ातील पालघर आनण िंिुरबार िे मिाराष्ट्ातील 
सरा्वनधक िोि आदिरासीबहुल नजलिे निरडले. ्यातला पालघर नजलिा 
मिाराष्ट्ाची आन््वक राजधािी मुंबईच्या जरळ असूि ््या नजलह्ात 
आदिरासतींच्या नरनरध शासकी्य ्योजिा आनण आरोग्यनरि्यक मनिला-
बालकांची सस्ती अनतश्य भ्यारि आिे. एरढ्ा मोठ्ा शिराजरळच्या 
आदिरासतींच्या समस्या एरढ्ा का, िा दृनष्कोि ठेरूि अभ्यासकािे 
पालघरची निरड केली. २०११च्या जिगणेिुसार आदिरासी लोकसंख्या 
६९.३० टक्े असणारा िंिुरबार िा मिाराष्ट्ातील सरायंत मोठा आदिरासी 
नजलिा आिे. एकूण आदिरासतींपैकी ७९.८० टक्े लोकसंख्या ग्रामीण 
भागात आनण १७.३ टक्े लोकसंख्या शिरी भागात रासतव्यास आिे. 
आदिरासी ग्रामीण नजलिा अशी ओळख असलेल्या िंिुरबारमध्ये बालक 
र माता ्या िोघांमध्येिी पोिणात खूप कमतरता दिसूि ्येतात. ्या 
समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी िंिुरबारची निरड केली. 

अशा एकूण रीस गारांमधूि आदिरासी बालकांच्या समस्यांचा अभ्यास 
प्र््यक्ष/्ेट घरोघरी जाऊि तीिशे पत्रके संकनलत करण्यात आली आिेत. 
प्र््येक गारात जाऊि आदिरासी कुटुंबातील दिसा्यला अशक् र 
व्यरसस्त राढ ि झालेल्या मुलाच्या आई नकंरा रनडलांकडूि पत्रके भरुि 
घेण्यात आली आिेत. पुढील उदद्दष्े अभ्यासासाठी ठेरली िोती.
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सार्वजनिक अन्नधान्य नरतरणाचा अभ्यास करणे.
अंगणराडी सुनरधांचा अभ्यास करणे.
आदिरासी भागातील अन्न सेरि प्ररृत्ीचा अभ्यास करणे.
आदिरासी बालकाच्या समस्यांचा अभ्यास करणे.
बालकांच्या नरनरध प्रकारच्या आजारांचा अभ्यास करणे.
आदिरासी भागातील लोकांची आन््वक सस्ती अभ्यासणे.
गृनितके
मिाराष्ट्ातील कुपोनित बालकांच्या संख्येत राढ िोत आिे. 
मिाराष्ट्ातील कुपोनित बालकांिा नमळणाऱ्या सेरासुनरधा अपुऱ्या 

आिेत.

नंदुरबार व पालघर जिल्ह्ाची माजिती

कुपोिण िी िेशापुढील गंभीर समस्या आिे. एकास्मक 
बालनरकास प्रकलप र आरोग्य नरभागाच्या अिेक ्योजिा राबरूििी 
राज्यातल्या आदिरासी भागातील कुपोिणाचे प्रमाण कमी िोतािा दिसत 
िािी. अजूििी ्या भागात मध्यम आनण तीव्र कमी रजिाच्या बालकांचे 
प्रमाण २० टकक्यांरर सस्रारले आिे. ठाणे, िंिुरबार आनण अमरारती 
नजलह्ातल्या आदिरासी पट्टात तर िे प्रमाण ४० टक्े असल्याचे 

धक्ािा्यक रासतर समोर आले आिे. राज्यातल्या आदिरासीबहुल ८५ 
टक्े तालुक्यांमध्ये एकास्मक बालनरकास सेरा ्योजिेंतग्वत िुक््याच 
घेण्यात आलेल्या सरवेक्षणािरम्याि पाच रिवे र्याप्ययंतच्या ९ लाख १५ 
िजार ४०७ बालकांचे रजि करण्यात आले तेविा ७ लाख ३४ िजार 
बालके सामान्य रजिाची, तर मध्यम आनण तीव्र कमी रजिाच्या मुलांची 
संख्या १ लाख ८१ िजार इतकी िोती. तीव्र कमी रजिाच्या मुलांची 
संख्या अरघी ३६ िजार असली तरी ््यातूिच गंभीर तीव्र कुपोिणाकडे 
(सॅम) ्या बालकांची राटचाल सुरू िोते. एकास्मक बालनरकास सेरा 
्योजिेत सिा रिायंप्ययंतच्या बालकांिा तसेच गरोिर मनिलांिा पोिक आिार 
िेण्यापासूि ते बालकांची नि्यनमत आरोग्य तपासणीप्ययंत प्र््येक टपप्यारर 
िेखरेख ठेरण्यात ्येत असल्याचा िारा ्यंत्रणांकडूि केला जात असला 
तरी प्र््यक्षात कुपोिणाचे प्रमाण कमी झाल्याचे आकडेरारीतूि दिसूि 
आले िािी.

२०१४ ्या रिषी ठाणे नजलह्ातील जविार, मोखाडा अमरारती 
नजलह्ातील धरणी आनण नचखलिरा तसेच िंिुरबार नजलह्ातील धडगार 
आनण अक्लकुरा ्या आदिरासी बहुल तालुक्यांमध्ये मध्यम र तीव्र 
कमी रजमांच्या मुलांचे प्रमाण ३८ ते ५६ टक्े िोते. २०१५ ला ‘जैसे ्े’ 
सस्ती आिे. ५५.२२ टक्े मध्यम र तीव्र कमी रजिाची बालके जविार 
तालुक्यात आिेत. धडगारात िेच प्रमाण ४४.८८ टक्े, मोखाड्ात 
४२.६९ टक्े आिे. धारणीत ४२ टक्े, नचखलिरा तालुक्यात ३९.६३ 
टक्े बालके कमी रजिाची आिेत. बालकांचे रजि घेणे पूरक पोिण 
आिार ्योजिेंतग्वत ््यांिा लाभ नमळरूि िेणे, कुपोिणाचे प्रमाण 
कमी करणे, तीव्र कुपोनित बालकांिा सामान्य श्ेणीत आणण्यासाठी 
उपा्य्योजिा करणे, बालनरकास केंदांमध्ये कुपोनित मुलांरर उपचार 
करणे िी कामे त्परतेिे िोतािा दिसत िािीत. कुपोिणाचे प्रमाण कमी 
करण्यासाठी आदिरासी भागात अिेक ्योजिा राबरूििी फारसा फरक 
पडलेला िािी.

राज्य सरकार आनण आरोग्य ्यंत्रणा कुपोिणाच्या उच्ाटिासाठी 
पालघर नजलह्ात सक्षमपणे काम करत असल्याचा िारा करण्यात 
्येतो. मात्र पालघरमधील नरक्रमगड, जविार, राडा ्ये्े कुपोिणग्रसत 
(मॅम) आनण अनततीव्र कुपोिणग्रसत (सॅम) ्या मुलांचे प्रमाण सरा्वनधक 
असल्याचे आरोग्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या कृती िलाच्या अिरालातूिच 
समोर आले आिे. जागनतक आरोग्य संघटिा आनण ्युनिसेफ ्यांच्या 
नििवेशांकािुसार मॅम आनण सॅममुळे शून्य ते पाच रिवे र्योगटातील 
बालकांिा मृ््यूचा धोका ििापट जासत असतो. ्या पार््वभूमीरर नरचार 
करता जविारमध्ये अनततीव्र कुपोनित गटात ९२४ मुलांचा समारेश आिे. 
मोखाड्ात िीच संख्या ३२०, नरक्रमगडमध्ये ९१८ आनण राड्ात ६६७ 
असल्याचे कृती िलाच्या अिरालात िमूि करण्यात आले आिे.

गेल्या रिषी पालघर नजलह्ात सरा्वनधक बालमृ््यूची िोंि जुलै, 
ऑगसट आनण सपटेंबरमध्ये झाली िोती. एका रिा्वत ्ये्े सक्षम आरोग्य 
्यंत्रणा उभी ि रानिल्यािे २०१६-१७ मध्येिी जुलैत ६६ तर ऑगसटमध्ये 
९३ बालमृ््यूंची िोंि अिरालात करण्यात आली. कमी दिरसाची, कमी 
रजिाची मुले, न्युमोनि्या, ऑससफनक्या, तीव्र जंतुसंसग्व ्या कारणांमुळे 
मृ््यूमुखी पडत असल्याची िोंि झाली. पालघरमध्ये बालमृ््यूचे प्रमाण 
र्यािुसार शून्य ते २८ दिरसांच्या िरजात अभ्वकांच्या मृ््यूची संख्या इतर 
र्योगटापेक्षा अनधक आिे. २९ दिरस ते १ रि्व आनण एक ते सिा रि्व ्या 
र्योगटातील बालमृ््यीची संख्यािी ्ये्े इतर तालुक्यांपेक्षा जासत आिे. 
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पालघर व नंदूरबार जिल्ह्ाचे आज्थिक  
व सामाजिक समालोचन

१ ऑगसट २०१४ रोजी पालघर ्या मिाराष्ट्ातील ३६व्या िरीि 
नजलह्ाची निनम्वती झाली. पालघर, राडा, नरक्रमगड, जविार, मोखाडा, 
डिाणू, तलासरी आनण रसई ्या तालुक्यांचा ्यात समारेश आिे. सि 
२०११च्या जिगणिेिुसार पालघर नजलह्ाची लोकसंख्या २९ लाख ९० 
िजार ११६ आिे. पालघर नजलिा कोकणचा उत्र भाग असूि तो पूरवेकडे 
असणाऱ्या सह्ादी रांगा आनण पनचिमेकडील अरबी समुदाच्या नकिारपट्ी 
िरम्याि रसलेला आिे. नजलह्ातले पालघर र रसई िे तुलिा्मकदृष्टा 
नरकनसत तालुके असूि, उर्वदरत तालुके िुग्वम आिेत. कोकणपट्ीतल्या 
अनतपज्वन्य प्रिेशात पालघर नजलिा ्येतो. नजलह्ातले साक्षरतेचे प्रमाण 
लोकसंख्येच्या ७७.०४ टक्े आिे. पुरुि आनण न्रि्या ्यांचे साक्षरतेचे 
प्रमाण अिुक्रमे ८३.४० टक्े र ७०.२३ टक्े आिे. सि २०११ च्या 
जिगणिेिुसार पालघर नजलह्ात िर िजार पुरुिांमागे ९३४ न्रि्या आिेत. 
तसेच पाच तालुक्यांत ्रिी-पुरुि प्रमाण िजारापेक्षा अनधक आिे. सि 
२०१३-१४ मध्ये नजलह्ाचे िरडोई निवरळ उ्पन्न १ लाख ७१ िजार 
१५० रुप्ये िोते. पालघर नजलह्ाचे निवरळ उ्पन्न १ लाख ११ िजार 
२३८ कोटी आिे. पालघरमधील जंगलव्याप्त क्षेत्र ४१.०२ टक्े आनण 
लागरडीला्यक क्षेत्र ४२.९४ टक्े आिे. नजलह्ात भात, िाचणी, ररी, 
कडधान्य इ््यािी नपके घेतली जातात. ्या नजलह्ाला ८५ नकलोमीटर 
लांबीचा समुदनकिारा लाभला आिे. सि २०१४-१५ ्या रिा्वत मासेमारीचे 
एकूण उ्पािि ८९ िजार ४९४ टि झाले. पालघर नजलह्ात शासि र 
स्ानिक संस्ांच्या नि्यंत्रणाखाली 14 रुगणाल्ये, 9 िराखािे आनण 
46 प्रा्नमक आरोग्य केंदे आिेत. सि २०१४-१५ ्या रिा्वत एकूण २२ 

िजार ७९२ जनमाची िोंि झाली असूि ्या कालारधीत ७ िजार ७०१ 
मृ््यू िोंिले गेले. ्याच रिा्वत ४५७ बालमृ््यू आनण ३१८ अभ्वक मृ््यू 
िोंिरण्यात आले. नजलह्ातल्या कुटुंब नि्योजि केंदांची संख्या ४६ 
असूि केंदामाफ्फत २०१४-१५ मध्ये २ लाख ३२ िजार ६३७ ्रिी-पुरुिांचे 
निबषीजीकरण करण्यात आले. 

१ जुलै १९९८ मध्ये धुळे नजलह्ाचे नरभाजि करुि िंिूरबार िा 
अक्लकुरा, अक्राणी, तळोिा, शिािा, िंिूरबार र िरापूर ्या सिा 
तालुक्यांचा िरा नजलिा त्यार केला गेला. सि २०११ च्या जिगणिेिुसार 
िंिुरबार नजलह्ाची लोकसंख्या १६ लाख ४८ िजार २९५ आिे. ्यापैकी 
११ लाख ४१ िजार ९३३ लोकसंख्या अिुसुनचत जमातीची असल्यािे 
आदिरासी लोकसंख्येचा नजलिा अशी ्याची ओळख आिे. आदिरासी 
उप्योजिा क्षेत्राचे एकूण क्षेत्रफळ नजलह्ात ३५१७.५० िेकटर आिे. 
नभल्ल, पाररा, गनणत, कोकणी, धािका र िाईक ्या आदिरासी जमाती 
्ये्े आिेत. २०११च्या जिगणिेिुसार नजलह्ातल्या िर िजार पुरुिांमागे 
न्रि्यांचे प्रमाण ९७८ आिे. साक्षरतेचे प्रमाण ६४.३८ टक्े आिे. ्रिी 
आनण पुरुि साक्षरता अिुक्रमे ७२.१७ र ५६.४७ टक्े आिे. नजलह्ाच्या 
एकूण भौगौनलक क्षेत्रापैकी रिक्षेत्र ३९.४ टक्े आिे. अक्लकुरा 
तालुक्यात सरा्वनधक ४२.३४ टक्े रिक्षेत्र आिे. सि २०१३-१४ मध्ये 
नजलह्ाचे िरडोई निवरळ उ्पन्न ५६ िजार ५२१ रुप्ये िोते. नजलह्ाचे 
निवरळ उ्पन्न ४ िजार ६०० कोटी आिे. नजलह्ात सार्वजनिक र शासि 
सिास््यत तसेच खासगी संस्ांची नमळूि १०४ रुगणाल्ये, १६१ िराखािे, 
४७ प्रसूनतगृिे आनण ५८ प्रा्नमक आरोग्य केंदे आिेत. कुटुंब नि्योजि 
केंदांची संख्या ८२ असूि एकूण १३ िजार ३५० व्यक्तींरर निबषीजीकरण 
श्रिनक्र्या झाली आिे.
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प्रकरण तीन

सांख्यिकीयि माहितीचे हिश्ेषण
िंिूरबारमध्ये आदिरासी समाजातील ९६.६७ टक्े लोकांचे 

रासतव्य ग्रामीण भागात तर ३.३ टक्े लोकांचे रासतव्य शिरी भागात 
आिे. पालघरमध्ये १०० टक्े आदिरासी समाज ग्रामीण भागात 
रासतव्यास आिे. अभ्यासाच्या िमुिा निरडीिुसार प्रौढांची संख्या 
िंिूरबारमध्ये ५८.६७ टक्े आनण पालघरमध्ये ८७.६६ टक्े आढळली. 
िोनिी नजलह्ांमध्ये शेती िा प्रमुख व्यरसा्य आिे. रोजगारी िे िुसऱ्या 
क्रमांकाचे उपजीनरकेचे साधि आिे. िोनिी नजलह्ातले ४५.७२ टक्े 
लोक शेती आनण ४५.३९ टक्े लोक रोजगारी करतात.

सरवेक्षणातूि िंिूरबार र पालघर नजलह्ातल्या ३०४ कुटुंबांची 
मानिती घेतली असता २० िजार ते ३० िजार रुप्ये िरडोई उ्पन्न असणारी 
कुटुंबे सरा्वनधक मिणजे ३०.५६ टक्े आिेत. िरडोई पन्नास िजारांपेक्षा 
जासत उ्पन्न असणारी कुटुंबे ४.९३ टक्े आिेत. ििा िजारांपेक्षािी कमी 
िरडोई उ्पन्न असणारी कुटुंबे ४.२८ टक्े आिेत. सरतःची घरे असणारी 
कुटुंबे ९६.७१ टक्े आिेत. २.९६ टक्े कुटुंबांजरळ सरतःचे घर 
िािी. ्यातल्या ५३.२९ कुटुंबांची घरे कच्ी आिेत. पक्ी घरे असलेली 
कुटुंबे ८.५५ टक्े आिे. पालघरपेक्षा िंिूरबारमधल्या आदिरासतींकडे 
पकक्या घरांची संख्या जासत आिे. सर्यंपाकासाठी इंधि मिणूि जळण-
लाकूडफाट्ाचा रापर करणारी आदिरासी कुटुंबे तबबल ९९.०१ टक्े 
आढळली. केरळ ०.६६ टक्े आदिरासी घरांमध्ये गॅसचा रापर िोतो. 
नरजेचा रापर करणारी कुटुंबे िंिुरबारमध्ये ७८.६७ टक्े तर पालघऱमध्ये 
७४.०३ टक्े आढळली. िोनिी नजलह्ांत नमळूि २३.६८ टक्े आदिरासी 
कुटुंबे अजूििी नरजेपासूि रंनचत आिेत. रेशिकाड्व असणारी कुटुंबे 
८३.५५ टक्े आिेत. पालघरमध्ये ्याचे प्रमाण ८७.६६ टक्े इतके तर 
िंिूरबारमध्ये ७९.३३ टक्े आिे.

४९ टक्े आदिरासतींकडे सरतःच्या मालकीची शेतजमीि आिे. 
्यात पार एकर जमीि असणारे अलपभूधारक सरा्वनधक मिणजे ८१.८८ 
टक्े आिेत. केरळ १.३४ टक्े लोकांकडे सरासरी साडेसात ते १० 
एकर जमीि आिे. शेतीत सरा्वनधक उ्पािि जरारी आनण तांिळाचे घेतले 
जाते. ग्रामीण भागात रािणाऱ्या आदिरासतींकडे पाळीर प्राण्यांच्या प्रमाणिी 
सरासरीइतके आढळले. शेळी-बकरी ४.४ टक्े कुटुंबांकडे, कोंबडी 
३.९ टकक्यांकडे आिे. इतर प्राण्यांमध्ये गा्य २.४ टक्े कुटुंबांकडे, 
मिैस २.४ टक्े कुटुंबांकडे, घोडे २ टक्ें कुटुंबांकडे आनण इतर पक्षी २ 
टक्े कुटुंबांकडे असल्याचे दिसले. नपण्याच्या पाण्याचा स्ोत असंरनक्षत 
नरनिरीतले पाणी असणारे लोक ३७.५० टक्े आिेत. िळाद्ारे पाणी 
केरळ ६.२५ टक्े लोकांकडे ्येते. आरोग्याच्या र मनिलांच्या दृष्ीिे 
शौचाल्याचा रापर अनतश्य मित्राचा. उघड्ारर शौचास जाणाऱ्यांची 
संख्या आदिरासतींमध्ये ७३.६८ टक्े आिे.

तक्ा - गेलयिा कािी िषाषात अंगणिाडी केंद्ातून  
पोषणहिषयिक सुहिधा हमळालयिा का? (आकडे %मधयिे)

अ. क्र. नंदूरबार पालघर एकूण

िोयि                     ९०.२६ ८६.१८ ८२

नािी ९.३३ ९.७४ ९.५४

तक्ा - आयिोहडनयिुक् मीठ िापरता का?(आकडे %मधयिे)

अ. क्र. नंदूरबार पालघर एकूण

िोयि ८४.६७ १४.२९ ४९.०१          

नािी १५.३३ ८५.७१ ५०.९९

तक्ा - तुमिी आतापयियंत हकतीिेळा गरोदर राहिलात?(आकडे %मध्ये)

सं्यिा नंदूरबार पालघर एकूण

१ २३.३३ २५.९७ २४.६७

२ ३३.३३ २६.६२ २९.९३ 

३ २०.६७ २६.६२ २३.६८ 

४ ८ ३० ९.८७

५ ५.३३ ३.९० ४.६१

६ ० ३.९० १.९७

७ ०.६७ ०.६५ ०.६६

तक्ा - पहिलयिा गरोदरपणात तुमचे ियि हकती िोते?(आकडे %मध्ये)

ियिोगट नंदूरबार पालघर एकूण

१२ ते १४ १.४६ ११.११ ६.५५

१५ ते १७ १४.६० ४५.१० ३०.५९

१८ ते २० ३६.५० ३३.५० ३४.८३

२१ ते २३ ३६.५० ८.५० २१.७२

२४ ते २७ १०.९५ १.९६ ६.२१

तक्ा - तुमिाला मुले हकती आिेत? (आकडे%मध्ये)

सं्यिा नंदूरबार पालघर एकूण

1 ६०.१९ ५९.३५ ५९.७३

2 ३३.०१ ३३.३३ ३३.१९

3 ४.८५ ६.५ ५.७५

4 १.९४ ० ०.८८

<5 ० ०.८१ ०.४४

तक्ा - तुमिाला मुली हकती आिेत? (आकडे%मध्ये)

सं्यिा नंदूरबार पालघर एकूण

1 ६०.८७ ५५.२४ ५२.८७

2 २५ २७.६२ २६.४०

3 ६.५२ १३.३३ १०.१५

4 ६.५२ १.९० ४.०६

<5 १.०९ १.९० १.५२
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तक्ा-तुमिी अशा एखाद्ा मुलाला जनम ददलायि का जे जनमतः 
मृतयिू पािले ? (आकडे%मध्ये)

अ. क्र. नंदूरबार पालघर एकूण

िोयि ४.६७ ७.७९ ६.२५

नािी ८४ ८८.९६ ८६.५१

तक्ा-तुमिाला शेिटचे मूल कधी झाले? (आकडे%मध्ये)

ियिोगट नंदूरबार पालघर एकूण

0 ते 12 २०.६७ ३६.३६ २८.६२

12 ते 24 २० १९.४८ १९.७४

24 ते 36 १३.३३ १४.९४ १४.१४

36 ते 48 ११.३३ ७.१४ ९.२१

48 ते 60 ८ ९.०९ ८.५५

60 ते 72 ३.३३ ५.८४ ४.६१

तक्ा - गरोदरपणात आरोगयि सेिा हमळाली िोती का? (आकडे%मध्ये)

अ. क्र. नंदूरबार पालघर एकूण

िोयि ८८.६७ ८५.७१ ८७.१७

नािी ११.३३ १४.२९ १२.८३

तक्ा - प्रसुतीपूिषा उपचार कोणाकडून हमळाले?(आकडे%मध्ये)

अ. क्र. नंदूरबार पालघर एकूण

डॉकटर २० ५७.१४ ३८.८२

ANM/नसषा ६८ ३५.७१ ५१.६४

दाई ०.६७ ४.५५ २.६३

इतर १.३३ १.३० ५.५९

तक्ा - गरोदरपणात पोषक आिार घेणेबाबत सल्ा घेतला का? 
(आकडे%मध्ये)

अ. क्र. नंदूरबार पालघर एकूण

िोयि     ८६     ५७.१४ ७१.३८

नािी    ९.३३     ४२.२१ २५.९९

तक्ा - गरोदरपणात लोि गोळयिा,  
धनुिाषाताचे इंजेकशन घेतले का? (आकडे%मध्ये)

अ. क्र. नंदूरबार पालघर एकूण

िोयि ८५.३३ ९१.५६ ८८.४९

नािी १४.६७ ८.४० ११.५१

तक्ा - गरोदरपणात, बाळंतपणात  
अंगणिाडीतून पूरक आिार हमळाला का? (आकडे%मध्ये) 

अ. क्र. नंदूरबार पालघर एकूण

िोयि ८२ ८२.४७ ८२.२४

नािी १८ १७.५३ १७.७६

तक्ा - सतनपान, बालसंगोपन आहण लसीकरणाबद्दल पाहिले-
िाचले-ऐकले का? (आकडे%मध्ये)

अ. क्र. नंदूरबार पालघर एकूण

िोयि ६९.३३ ६८.१८ ६८.७५

नािी ३०.६७ ३१.८२ ३१.२५

िंिूरबार आनण पालघर नजलह्ातल्या मनिलांिा ््यांच्या 
आिारासंिभा्वत कािी प्रश्न नरचारण्यात आले.

तुमच्या गरोिरपणात तुमिी िूध आनण िुधाचे पिा््व नकतीरेळा 
घेता, ्या प्रश्नारर िररोज घेतो असं सांगणाऱ्या २०.१४ मनिला 
आढळल्या. कधीच िािी िे उत्र ४६.१८ टक्े मनिलांिी दिलं. कधीतरी 
घेणाऱ्या २०.४९ टक्े मनिला िो््या.

डाळी र कडधान्ये नकतीरेळा आिारात असतात? ्या प्रश्नारर 
िररोज असं उत्र ३८.८२ टक्े मनिलांिी दिलं. ६.२५ टक्े मनिला 
कधीच घेत िवि््या. दिरसाआड डाळी-कडधान्ये घेणाऱ्या मनिला २४ 
टक्े िो््या. तर सवरासिा टक्े मनिलांिी आिारात कधीच डाळी-
कडधान्ये घेतली िािीत.

निरव्या पालेभाज्या आपल्या आिारात आठरड्ातूि एकिा 
घेणाऱ्या ३१.२५ टक्े मनिला आिेत. िररोज पालेभाज्या घेणाऱ्या मनिला 
२१.७१ टक्े आिेत तर सवरासिा टक्े मनिलांिा पालेभाज्या कधीच 
नमळत िािीत.

अंडी-मासे िररोज घेणाऱ्या फक् ४.६१ टक्े मनिला आिेत. 
२८.९५ टक्े मनिलांिा कधीतरी अंडी-मासे नमळतात. 24२४.६७ टक्े 
मनिलांिा आठरड्ातूि, २३.६३ टक्े मनिलांिा दिरसाआड अंडी-मासे 
नमळतात. १२.८३ टक्े मनिलांिा कधीच अंडी-मासे नमळाले िािीत. 
नचकि-मटण ्यांचे सेरि रोज करणाऱ्या गरोिर मनिला फक् ०.६६ टक्े 
आढळल्या. १९.०८ टक्े मनिलांिा कधीच नचकि-मटण नमळाले िािी. 
३७.५ टक्े मनिला कधीतरी नचकि-मटण आिारात घेऊ शकल्या. 

िंगामी फळे, सुकी फळे २.३० टक्े गरोिर मनिलांच्या रोजच्या 
आिारात असतात. ३८.१६ टक्े मनिलांिा ती कधीच नमळाली िािीत. 
३९.८ टक्े मनिलांिा कधीतरी िंगामी फळे नमळाली. सुका मेरा, खोबरे, 
शेंगिाणे, काजू-बिाम-नपसते िे पिा््व ६७.७६ टक्े आदिरासी गरोिर 
मनिलांच्या आिारात कधीच आले िािीत. केरळ १.६४ टक्े मनिलांच्या 
आिारात िे पिा््व िररोज िोते. २१.३८ टक्े मनिलांिा िे पिा््व कधीतरी 
नमळाले. 

रोजच्या जेरणात भात खाणाऱ्या िोनिी नजलह्ातल्या गरोिर 
आदिरासी मनिलांचे प्रमाण ८६.४८ टक्े आिे. िंिूरबारमध्ये बाजरी 
खाणाऱ्या ५४.६७ टक्े आनण पालघरमध्ये ७९.२२ टक्े मनिला 
आढळल्या. गविाचा समारेश िोनिी नजलह्ातल्या ४१.४५ टक्े 
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मनिलांच्या आिारात िोता. रोजच्या आिारात िाचणी फक् ३३.३३ टक्े 
मनिला खात िो््या. जरारी ३०.३९ टक्े मनिलांच्या िैिंदिि आिारात 
िोती.

तक्ा - बाळाचा जनम कोठे झाला? (आकडे%मध्ये)

अ. क्र. नंदूरबार पालघर एकूण

शासकीयि दिाखाना ६८.६७ ७७.९२ ७३.३६ 

खाजगी दिाखाना ४.६७ २.६० ३.६२

घरी १७.३३ १८.६३ १८.०९

इतर ९.३३ ०.६५ ४.९३

तक्ा - बालकाचे हलंग कोणते? (आकडे%मध्ये) 

अ. क्र. नंदूरबार पालघर एकूण

मुलगा ५१.३३ ५५.१९ ५३.२९

मुलगी ३८ ४४.१६ ४१.१२

तक्ा - बाळाचे िजन (आकडे%मध्ये)

अ. क्र. नंदूरबार पालघर एकूण

1-2 हकलो ३.९४ ९.२१ ६.८१

2-3 हकलो ७४.०२ ७५ ७४.५५

3-4 हकलो १८.९ १५.७९ १७.२०

<4 हकलो ३.१५ ० १.४३

तक्ा - तुमिी खालीलपैकी कशाचे सेिन करता? (आकडे%मध्ये)

अ. क्र. नंदूरबार पालघर एकूण

मशेरी ६१.०५ ७०.८३ ६४.३४

गुटखा १८.९५ ० १२.५९

हसगारेट-हिडी १.०५ ० ०.७

दारु २.११ ० १.४०

तंबाखू १४.७४ १६.६७ १५.३८

इतर २.११  १२.५ ५.५९

तक्ा – तुमिी कधी सतनपान केले आिे का ? (आकडे%मध्ये)

अ. क्र. नंदूरबार पालघर एकूण

िोयि ८९.८० ९९.३४ ९४.६५

नािी  १०.२० ०.६६ ५.३५

तक्ा - बाळ जनमलयिांतर हकती िेळात सतनपान सुरु केले? 
(आकडे%मध्ये)

अ. क्र. नंदूरबार पालघर एकूण

एका तासात ६०.४५ ६६.६७ ६३.७६

कािी तासात ३१.३४ ३३.३३ ३२.४०

कािी ददिसात ८.२१ ० ३.८३

बाळाला जनमािंतर नचक िुधाची जासत आरश्यकता असते. 
नचकिूध पाजणाऱ्या मनिलांचे प्रमाण आदिरासतींमध्ये ९३.७५ टक्े आिे. 
नचकिूध ि पाजणाऱ्यांचे प्रमाण ५.२६ टक्े आिे. आईच्या िुधानशरा्य 
इतर अन्नपिा््व िेणाऱ्या मनिलांचे प्रमाण ३१.१४ टक्े आढळले. तर 
६८.८६ टक्े मनिलांिी सरतःचे िुधच बाळाला पाजले. तीि मनिन्यांप्ययंत 
सतिपाि िेणाऱ्या मनिला ५६ टक्े आढळल्या. तर १५.१३ टक्े 
मनिलांिी सिा मनिन्यांप्ययंत सतिपाि दिले. िऊ मनिन्यांप्ययंत सतिपाि 
चालू ठेरणाऱ्या मनिलांचे प्रमाण ४.९३ टक्े आिे. 

सकाळपासूि संध्याकाळप्ययंत ७ ते ९ रेळा सतिपाि िेणाऱ्या 
२०.९० टक्े मनिला आढळल्या. ५-७ रेळा सतिपाि िेणाऱ्या मनिला 
३७.६९ टक्े तर दिरसाला ३ ते ५ रेळा सतिपाि िेणाऱ्या २७.२४ 
टक्े आिेत. दिरसात तीिपेक्षा कमी रेळा सतिपाि िेणाऱ्या २.२४ टक्े 
मनिला आिेत. 

तक्ा- बाळाला गेलयिा दोन िषाषात आरोगयिसेिेसाठी दाखल केले 
िोते का? (आकडे%मध्ये)

अ. क्र. नंदूरबार पालघर एकूण

िोयि ६६.६७ ८१.७० ७४.३३

नािी ३३.३३ १८.३० २५.६७

तक्ा – बाळाला आरोगयिकेंद्ात दाखल करणयिाचे कारण कायि? 
(आकडे%मध्ये)

अ. क्र. नंदूरबार पालघर एकूण

कुपोषण ३२.६७ १४.९४ २३.६८

अहतसार-िगिण १३.३३ २२.७३ १८.०९

नयिुमोहनयिा १.३३ ३.२५ २.३०

ताप २१.३३ ३८.३१ २९.९३

जखम ० ०.६५ ०.३३

इतर ०.६७ ३.२५ १.९७



32

तक्ा - बाळाला कुपोषणाचयिा  
उपचाराकदरता कोठे दाखल केले? (आकडे%मध्ये)

अ. क्र. नंदूरबार पालघर एकूण

बालहिकास केंद् २६.६७ २३.३८ २५      

पोषण पुनिषासन केंद् ५.३३ १.९५ ३.६२

इतर ६ ६.४९ ६.२५

माहिती नािी ४.६७ १.३० २.९६

तक्ा - कुपोहषतांचे प्रमाणपत्र तुमिाला हमळाले का? 
(आकडे%मध्ये)

अ. क्र. नंदूरबार पालघर एकूण

िोयि १६.६७ ११.०४ १३.८२

नािी ८३.३३ ८८.९६ ८६.१८

ज्यांिा कुपोिणाचे प्रमाणपत्र नमळाले ््यात २० टक्े कुपोिीत 
असणारी सरासरी ३४.२९ टक्े बालके आिेत. ५८ टक्े कुपोिण 
असणारी आनण मॅममध्ये असणारी मुले प्र््येकी २.८६ टक्े आिेत.

शासकी्य ्योजिांची मानिती असणारी ३५.३३ टक्े आदिरासी 
कुटुंबे िंिूरबारमध्ये आनण १०.३९ टक्े कुटुंबे पालघरमध्ये आिेत. िोनिी 
नजलह्ातल्या १०.३९ टक्े लोकांिा शासकी्य ्योजिांची मानिती िािी. 
आदिरासतींसाठी कोण््या ्योजिा असल्याची कोणतीिी मानिती िोनिी 
नजलह्ातल्या ६८.७५ टक्े लोकांिा िविती.

तक्ा - गेलयिा िषषाभरात दिाखानयिात हकंिा औषधािर हकती 
खचषा झाला? (आकडे%मध्ये)

अ. क्र. नंदूरबार पालघर एकूण

सांगता यिेत नािी ६६ ४८.७० ५७.२४

रु. पाचशेपेक्ा कमी १०.६७ १२.३४ ११.५१

500 ते 2 िजार रु. ६ १६.८१ ११.५१

5 िजारपेक्ा जासत ७.३३ २.६० ४.९३

बाळाला पलस पोनलओ र ््याव्यनतरीक् िेण्यात ्येणाऱ्या 
लसीचे प्रमाण ७४.३४ टक्े आिे. लशतींची मानिती िसलेल्या मनिला 
१४.१४ टक्े िो््या तर लस टोचली िािी असे सांगणाऱ्या साडेअकरा 
टक्ा मनिल्या आिेत. बीसीजी लस टोचली असे सांगणाऱ्या ८७.५ 
मनिला िो््या. डीटीपी घटसप्व, डांग्या खोकला, धिुरा्वतची लस ८०.५९ 
टक्े बालकांिा टोचण्यात आली. गोररापासूि संरक्षण िेणाऱ्या लसीचे 
इंजेकशि ८४.५८ टक्े बालकांिा नमळाले. कानरळीची लस ८४.५४ टक्े 
बालकांिा टोचली गेली. बाळाला जीरिस्राचा डोस दिला आिे का, 
्यारर ५२.३० टक्े लोकांिी िोकारा्षी उत्र दिले. मानिती िसल्याचे 
४२.४२ टक्े मनिलांिी सांनगतले तर ५.२६ टक्े मनिलांिी जीरिस्राची 
लस दिली िसल्याचे सांनगतले. बाळाला गेल्या सिा मनिन्यात जंताररचे 
औिध दिले का, ्या प्रश्नारर ६२.१९ टक्े मनिलांिी िो्य असे उत्र दिले. 

१८.३७ टक्े मनिला िािी मिणाल्या तर १९.४३ टक्े मनिलांिी मानिती 
िसल्याचे सांनगतले. बाळाला सध्या लोिगोळ्या नकंरा पातळ औिध 
िेणाऱ्यांचे प्रमाण ४१.४८ टक्े आिे. ५१.७७ टक्े मनिला ्या गोळ्या 
िेत िािीत तर ६.३८ टक्े मनिलांिी मानिती िसल्याचे उत्र दिले. 

प्रकरण चार

निषकि्व
ग्रामीण भागात एकूण आदिरासी समाजातील लोकांचे रासतव्य िे 

िंिूरबारमध्ये ९६.६७ टक्े आिे तर ३.३ टक्े लोकांचे रासतव्य शिरी 
झोपडपट्ांमध्ये आिे. पालघरमधले १०० टक्े आदिरासी ग्रामीण भागात 
राितात.

मोबाईलचा रापर एकूण कुटुंबांच्या तुलिेत ३५.५३ टक्े 
कुटुंबांकडे िोतािा दिसूि ्येतो. िे प्रमाण नडनजटल इंनड्याच्या दृष्ीिे खूप 
कमी आिे. शासिाच्या नडनजटल िुनि्येपासूि िे लोक खूप िूर आिेत असे 
दिसते.

करमणुकीच्या साधिांचा रापर करणारी एकूण कुटुंबे २.९६ टक्े 
दिसूि आली. उर्वदरत ९७ टकक्यांपेक्षा अनधक लोकांकडे करमणुकीची 
साधिे िािीत.

मोटर सा्यकल र सा्यकल असणारी कुटुंबे १०.८५ टक्े आिेत. 
एकूण लोकांपैकी ८९.१४ टक्े लोकांकडे राितुकीची सरतःची साधिे 
िािीत.

शेती करणाऱ्यांचे प्रमाण जासत असले तरी ४.६१ टक्े 
लोकांकडेच बैलगाडी आिे. एकािी कुटुंबाकडे टट्ॅकटर िािी.

असंरनक्षत नरनिरीतले पाणी नपण्यासाठी रापरणाऱ्यांचे प्रमाण 
३७.५० टक्े आिे. िंिूरबारमध्ये नपण्याच्या पाण्याची सुनरधा िी 
सार्वजनिक िळ असल्याचे ३० टक्े आढळले. पालघरमध्ये िेच प्रमाण 
४.५५ टक्े िोते. सरासरी पािता घरी िळाचे पाणी ्येण्याचे प्रमाण 
िंिूरबारमध्ये ११.३३ टक्े आनण पालघरमध्ये १.३० टक्े आिे. उर्वदरत 
लोक नरंधिनरिरी, नरनिरी, टॅंकर ्यारर अरलंबूि आिेत. 

आरोग्याच्या दृष्ीिे मित्राच्या शौचाल्यांचा रापर आदिरासी 
भागात फार कमी आिे. उघड्ारर शौचाला जाणाऱ्यांची संख्या ७३.६८ 
टक्े आिे. पकक्या शौचाल्याचा रापर करणारे १९.७४ टक्े आिेत. 
तसेच फ्लशच्या टाकीचा रापर करणारे ६.५८ टक्े लोक आिेत. 

सरतःच्या मालकीची पार एकर शेतजमीि असणारी अलपभुधारक 
कुटुंबे सरा्वनधक मिणजे ८१.८८ टक्े आिेत. जासतीत जासत साडेसात 
ते ििा एकर जमीि असणारी फक् १.३४ टक्ेच कुटुंबे आिेत. भाड्ािे 
कसण्यासाठी १३.८२ टक्े लोकांिी जनमिी घेतल्या आिेत. गेल्यारिषी 
नपकरलेल्या धान्याची मानिती अशी, की ९२.६३ टि इतके सरा्वत जासत 
उ्पािि जरारीचे आिे. तांिळाचे उ्पािि १६.६२ टि िुसऱ्या क्रमांकारर 
तर ८.१२ टि गहू नतसऱ्या क्रमाकांरर आिे. तांिूळ िा फक् िंिूरबारमध्ये 
दिसला. तेलनब्या, गहू, बाजरी, कापूस ्या नपकांचे उ्पािि पालघरमध्ये 
दिसूि ्येत िािी. 

रेशिकाड्व असणारी ८३.५५ टक्े कुटुंबे आिेत. ्यात सरा्वनधक 
६४.९६ टक्े लोकांकडे नपरळी रेशि काडवे आिेत. १४.९६ टक्े 
लोकांकडे केशरी काडवे आिेत. गेल्या मनिन्यांत प्र््येक कुटुंबाला १९ 
नकलो तांिूळ, डाळ र साखर प्र््येकी एक नकलो नमळाली. गविाचे प्रमाण 
िंिूरबारमध्ये ९ आनण पालघरमध्ये १० नकलो असे िोते. प्र््येक घरी िोि 
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नलटर रॉकेल आनण १ नलटर खाद्यतेल नमळते. सरसत धान्य िुकािांच्या 
सेरेबद्दल ४५.७२ टक्े लोकांिी असमाधाि व्यक् केले. िजा्व चांगला 
िािी, रेळेरर पुररठा िोत िािी, अपुरा साठा िी िाराजीची कारणे आिेत.

पनिल्या गरोिरपणातल्या ३४.८३ टक्े मुली ्या १८ ते २० रिवे 
र्योगटातल्या आिेत, ३०.६९ टक्े मुली १५ ते १७ रिवे र्योगटातल्या 
आिेत. २१ ते २३ रिवे र्योगटात पनिल्यांिा गरोिर रािणाऱ्या तरुणी 
२१.७० टक्े आिेत. रिवे २४ ते २७ ्या र्योगटात पनिल्यांिा गरोिर 
रािणाऱ्या ६.२१ टक्े आिेत. तर १२ ते १४ रिवे ्या अलपर्यीि 
र्योगटातील मुली गरोिर रािण्याचे प्रमाण ६.५५ टक्े आिे. कमी र्यात 
बाळंतपण ओढरण्याचे प्रमाण आदिरासतींमध्ये दिसूि ्येते.

गरोिरपणात िेिमीच्या तुलिेत ६३.८२ टक्े मनिलांचा आिार 
िेिमीइतकाच दिसूि आला तर १८.४२ टक्े मनिलांचा आिार िेिमीपेक्षा 
जासत आिे. गरोिरपणात २०.०७ टक्े मनिलांिा अन्नाची कमतरता 
असल्याचे आढळले. एखाद्या िेशात जेविा माणसांिा उपाशी रािारं लागतं 
तेविा िे फक् अन्नाच्या कमतरतेमुळं िविे तर न्या्याच्या कमतरतेमुळं 
घडतं असं मिटलं जातं. मिाराष्ट्ात आदिरासतींमधल्या कुपोिणाची सस्ती 
अशीच आिे. पालघर ्या आदिरासी नजलह्ात कुपोिणामुळं बालमृ््यू 
झाल्याची बातमी आली आनण पुनिा एकिा ्या सामानजक प्रश्नारर चचा्व 
घडू लागल्या. ्या गंभीर प्रश्नाची िखल राज्यपाल आनण मुख्यमंत्यांिी 
घेतली असूि ््यांिी रेगरेगळ्या पातळ्यांरर अिेक उपा्य्योजिा सुचरल्या 
आिेत. कुपोिणारर तोडगा काढण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य, मनिला र 
बालकल्याण आनण आदिरासी नरकास ्या नतनिी नरभागाच्या राज्यसतरी्य 

अनधकाऱ्यांची एकनत्रत बैठक झाली. ्या नरभागांिी एकनत्रत पोिण धोरण 
तातडीिे सािर करारे, असे आिेशिी मुख्यमंत्यांिी दिले आिेत. परंतु, 
कुपोिणारर मात करण्यासाठी िे उपा्य पुरेसे ठरणार िािीत. ््यासाठी 
समस्यांच्या मुळाशी जारं लागेल. राजकी्य, आन््वक आनण सामानजक 
सत्ेच्या रतु्वळापासूि सतत बािेर ठेरला गेल्यािं आदिरासी समाज मोठ्ा 
प्रमाणात कुपोिणाला बळी पडतो. कुपोिणाला कारणीभूत मित्राचे पैलू 
मिणजे आदिरासतींचे जंगलाररचे अनधकार कमजोर िोणे. आदिरासी 
नरकासासाठी भरपूर निधी असूििी ््यारर आदिरासतींचे नि्यंत्रण िसणे 
आनण रेगरेगळ्या सार्वजनिक सेरा आदिरासतींप्रती संरेििशील िसणे िे 
िो्य. सरकार िररिषी िजारो कोटी रुप्ये आदिरासी नरकासासाठी राखूि 
ठेरते पण ््याचा रापर नज्ं विा्यला िरा नत्ं िोतािा दिसत िािी.
भनरष्यात कुपोिणाची समस्या उद्भरू ि्ये ्यासाठी नकशोर सक्षमीकरण, 
गरोिर मातेच्या आरोग्याचा पाठपुरारा, सतिपािाचे मित्रा आनण रेळेरर 
लसीकरण ्या चतुःसुत्रीचा रापर विा्यला िरा. ्या बद्दलच्या माग्विश्विाची 
चळरळ आदिरासी नजलह्ांमध्ये सुरु विा्यला िरी. कुपोिण िूर 
झाल्यानशरा्य गदरबी िटणार िािी. एकंिरीत शासिाची धोरणे, ्योजिा, 
का्य्वक्रम नकतीिी आिश्व असले तरी ््यांची ्यशसरीता िी शेरटी प्र््यक्ष 
अंमलबजारणी करणारी ्यंत्रणा नकती सक्षम आनण प्रामानणक आिे 
्याररच अरलंबूि असते. कोण््यािी ्योजिेची अपेनक्षत उदद्दष्टे साध्य 
करण्यासाठी प्रभारी अंमलबजारणी करणारी ्यंत्रणा निमा्वण करारी लागते. 
तसेच उदद्दष्टे साध्य झालीत नकंरा िािीत ्याचे मूल्यमापि करुि ््यातील 
उनणरा र त्रुटी िूर करणे िेखील आरश्यक आिे.

 आदिरासी समाजातील बाल कुपोिण समस्या आन््वक, सामानजक, 
शैक्षनणक, राजकी्य, धानम्वक अशा नरनरध पैलूंशी संबंनधत आिे. ्या 
दृष्ीिं सर्व सतरारर उपा्य्योजिा आखल्या पानिजेत.

 नशक्षणाचा अभार िे मित्राचं कारण आिे. शासकी्य आश्मशाळा 
अनधक सक्षम करणे, नशक्षकांची भरती करणे, आदिरासी नरद्यार्यायंची 
गळती ्ांबरणे, मुलतींच्या उच्नशक्षणासाठी निरासी नशक्षण व्यरस्ा 
निमा्वण करणे ्याची गरज आिे. आदिरासी मुलतींच्या नशक्षणाचे प्रमाण 
राढलं तर बालनरराि कमी िोतील. सुनशनक्षत माता कुपोिणाची 
तीव्रता कमी करु शकते. शारीदरक र मािनसक क्षमता िसतािािी 
मातृत्र लािलं जातं. ््यामुळं बालमृ््यू र मातामृ््यूचं प्रमाण 
आदिरासी समाजात जासत आिे. 

 प्रसुतीपूर्व काळजी घेणं आरश्यक आिे. मातेच्या आिाराची र 
आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी मातांिा ्योग्य माग्विश्वि, लसीकरण, 
औिधं रेळेत उपलबध विा्यला िरं. ्यासाठी शासकी्य ्यंत्रणा सक्षम, 
सजग आनण कत्वव्य भारिेिं प्रेरीत असली पानिजे.

 प्रसुती पचिात आरोग्य सेरा, प्रसुती सुनरधा ्यासाठी तजज्ञ डॉकटर 
उपलबध विा्यला िरेत. प्रसुती तजज्ञ डॉकटरांच्या माग्विश्विाखाली 
रैद्यकी्य केंदात िोईल, ्याची काळजी घ्या्यला िरी.

 प्रा्नमक आरोग्य केंदात बाळंतपणासाठीच्या सर्व सुनरधा सेरा, 
औिधं उपलबध करुि िेणं, मातेच्या र बाळाच्या आरोग्याची काळजी 
घेणं ्यासाठी आरोग्य खा््यािं त्पर असलं पानिजे. 

 िा्यी, पाडा सेनरका, सर्यंसेनरका ्यांची भूनमका ्या दृष्ीिं आदिरासी 

भागात मित्राची आनण प्रभारी ठरू शकणारी आिे. ््यांिा शासिािं 
प्रनशनक्षत करुि ््यांच्या मािधिात राढ केली पानिजे. मािधि रेळेरर 
नमळेल, ्याचीिी खबरिारी घ्या्यला िरी. 

 बीसीजी, पोनलओ, नत्रगुणी लस प्र््येक बालकाला दिली जाईल 
्यासाठी आरोग्य खातं आनण स्ानिक शासकी्य कम्वचाऱ्यांिी प्र्य्ि 
केले पानिजेत. 

 सरकारिं 2009 मध्ये अिुसुनचत जमातीतल्या गरोिर मनिलांसाठी 
मातृत्र सि्योग ्योजिा आणली. गरोिरपणात मातांिा पोिक आिार 
नमळारा ्यासाठी एकरकमी चार िजार रुप्ये अिुिाि ्यात दिले जात 
असे. पण कोणतंिी ठोस कारण ि िेता िी ्योजिा बंि करण्यात 
आली. ््यामुळं २०१५ मध्ये ८ िजार ३५६ गभ्वरती मनिलांिा ्याचा 
लाभ घेता आला िािी. ्या ्योजिेचा पुिनर्वचार विा्यला िरा. 

 गभ्वरती आदिरासी मनिलांसाठीची डॉ. ए. पी. जे. अबिुल कलाम 
अमृत आिार ्योजिा सुरू झाली पण अंमलबजारणीअभारी ती 
कागिाररच रानिली.

 शासिाच्या आरोग्य नरभागाच्या कामकाजाबद्दल कािी निदरक्षणे 
िोंिरली पानिजेत. प्रा्नमक आरोग्य केंदांिा इमारती िािीत. नज्े 
इमारती आिेत नत्े डॉकटर िािीत. ्याकडे शासिािे लक्ष द्या्यला 
िरे. एकास्मक बालनरकास ्योजिेच्या बाबतीतिी असेच झाले आिे. 
कुपोिणाचे मूळ असलेल्या माता र संगोपि ्योजिा ्या डोंगराळ, 
िुग्वम भागात निषप्रभ ठरल्या आिेत. ्या ्योजिा राड्ापाड्ारर 
राबनरण्यासाठी ््यांचा नरसतार केला पानिजे.

संशोधनातील जशफारशी
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लोकशािी पदरितषानाचयिा 
हिकासक्रमाला चालना द्ायिची 
तर, महिला ि िंहचतांची सिायंगीण 
सत्ाकेंद्ात ि�ाची भागीदारी 
िाढलीच पाहिजे. यिा महिलांना 
समाजाचा समंजस पादठंबा 
हमळाला, तर तयिा राजयिघटनेचयिा 
अनो्यिा हशलपकार िोऊ शकतील.

बदलतं जग!...
बदलत्या 
कारभारणी!!
भीम ररासकर, सद�य मतहला राजस�ा आंदोलि - महारा��

भा रती्य लोकशािीमध्ये राजकारण र धोरण बिनरण्यातील 
सर्व घटकांतील प्रनतनिधतींचा सम-समाि सिभाग, िा एक 
मित्रपूण्व मुद्दा आिे. प्र््यक्षात ््यात फार प्रगती झालेली 

दिसत िािी. मनिलांिा अजूििी नरधािसभा, लोकसभा–राज्यसभा नकंरा 
न्या्याधीश मिणूि खणखणीतपणे िोि अंकी संख्या गाठण्याएरढीिी संधी 
नमळालेली िािी. राज्यघटिेिे िागदरक मिणूि जात, रग्व, नलंग िे सर्व भेि 
िाकारूि मनिलांिा समाि िक् दिले आिेत. तरीिी सस्ती ि्यिी्य का 
आिे? निण्व्यप्रनक्र्येतील मनिलांची संख्या इतकी का खालारली आिे? 

मािरी र नलंगभेिारर आधादरत निण्व्य प्रनक्र्येतील नरिमता िश्वरणारे िे 
निकि िुल्वनक्षत रानिल्यास आपणाला भनरष्यातिी समताधादरत समाजाचे 
सरपि पािा्यलाच िको. राज्य घटिेतील खालील प्रमुख कलमे आपण 
मुखो�त केली पानिजेत 

कलम १५ :- धमषा, िणषा, जात, हलंग िा जनमसथिळािर 
आधादरत भेदभािाला प्रहतबंध. शासनाने यिापैकी कोणतयिािी 
हनकषांि�न भेदभाि क� नयिे.

कलम १६:- सािषाजहनक रोजगाराचयिा संधीत समानता 
असािी. शासनातफ� ददलयिा जाणाऱयिा रोजगारात िा नेमणुका 
करताना सिषा नागदरकांना समान संधी ददली जाईल. राजयिघटनेतील 
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िरील कलमाचयिा अनुषंगाने, सत्ेचयिा अनुषंगाने, कसे कसे बदल 
िोत आिेत ते प्रतयिक्ात राजयिाराजयिांत जाऊन पािणयिाची गरज 
आिे.

मिाराष्ट्ात मनिला राजसत्ा आंिोलिाच्या सा्यगाटा अनधरेशिाला 
आता १९ रि्व पूण्व िोतील. सानरत्रीबाई फुलेंच्या पुण्यनत्ीनिनमत् 
िोि िजार मनिलांिी शप् घेऊि, जे राि उठरलं, ््याला आता बांध 
घाला्यचं काम कुणीिी करू शकत िािी. जागनतक सामानजक पदरििेतिी 
््यांचा ठसा िोता. सा्यगाटाच्या संमेलिापासूि दिल्लीच्या मा्ा्व फँरेल 
पुरसकार संमेलिाप्ययंत नकतीतरी घडामोडी घडल्या. ्या संघि्व मानलकेतूि 
कारभारणीिी घडत गेल्या. ्यातील कािी भूतकाळातील लढाऊ व्यसक्नचत्रं 
आजिी सिज डोळ्यासमोरूि तरळत जातात! ््यांच्या लकबी, रेिभूिा, 
बोलण्याच्या पद्धतीपासूि ते ््यांच्या संचाराची व्याप्ती र राजिीती ्यात 
खूप बिल िोत गेले. तीि–चार दिरसांच्या िोदटशीरर ्या मनिला आता 
मीदटंगला मुंबईला िजर राितात. मुंबईला जा्यचं मिटलं की घरची 
मंडळीिी आता संपूण्व सिका्य्व करू लागली आिेत.

पररा–पररा गोरेगाराच्या जागनतक सभेत िळूच अमरारतीतल्या 
सुिीताताई कािात कुजबुजल्या – “अिो आमिी मुंबईला ्या्यचं मिणजे 
पूरषी घरात नधंगाणा विा्यचा.” सासूपासूि बारक्या पोरतींप्ययंत सगळ्यांची 
मतं घ्या्यची. िुसता रैताग ्या्यचा. आजकाल मी मतं  घेत बसत िािी, 
त्यारीला लागते. कमीत कमी अडचणी आपल्यामागे ्येतील, असा 
प्र्य्ि करते. िे सारं जरा गोड बोलूि केलं की झालं! पंचा्यत सिस्य 
मिणूि सनमतीत काम करतांिा तर मी भन्नाट आ्यनड्याच केली. मी िोि 
सनमतीची सिस्य आिे. एका सनमतीचे सािेब एकिम “निम्वळ”! आमचं 
बा्यांचं मिणणं ऐका्यचे. माझे पतीराज िोनिी सनमती मीदटंगला िजर 
रािा्यचे, पण िुसऱ्या मीदटंगला मला ते िािी आले तरी चाललं असतं. मी 
िुसऱ्या अनधकाऱ्यांिा फक् सांनगतलं की, माझ्या पतीराजांिी मीदटंगला 
्येऊ ि्ये, असं ््यांिा सांगा. तसा का्यिा आिे असचं मिणा!

््या अनधकाऱ्यांिी बरोबर, माझ्या िरऱ्याला ््या मीदटंगमधूि बाि 
केलं. मला मोकळेपणे कारभार करता आला. द्ाड अध्यक्षाच्या मीदटंगला 
कारभारी बरोबर िोते, ््यांचा मला फा्यिाच झाला. िोनिीकडे मी जासत 
िमात बोला्यला  लागले, र कामं पटापट विा्यला सुरुरात झाली.

अशाच सुिीताताईंसारख्या, लिाि प्रसंगांतूि सरतःचा माग्व 
काढणाऱ्या नकतीतरी कारभारणी आता  हुशार िोऊ लागल्या आिेत!

औरंगाबाि अनधरेशिात बेलेबाईंचा.. जोरिार आराज घुमला. 
िेरणी, लातूरच्या बेलेबाई! एकिम आिरणी्य व्यसक्मत्र, गारात प्ररेश 
केल्याबरोबर, भराभरा  गारात बा्या गोळा िोतात. प्रचंड खुबीिं संघि्व 
करत ््यांिी िेरणीत आपली संघटिा उभी केली. पंचा्यतीची निरडणूक 
िरल्यारर ््यांिी नररोधकांिा जो िम भरला, ््यामुळे सगळ्यांचे डोळे 
खाडकि उघडले. ््यांिी भर चौकात भािण केलं. मी िारले तरी माझं 
काम जोरात चालू रािील. कुणी बी मला त्रास दिला तर मुंबई दिल्ली, 
सगळीकडूि इ्ं गाड्ांची रांग उभी रािणार! एरढा िम भरल्यारर 
सरपंचापासूि सगळ्यांचं ््यांिा सिका्य्व नमळालं! मात्र नरिाकारण ््या 
भांडतिी िािीत. मनिला राजसत्ा आंिोलिाची भूनमका ््यांिा तोंडपाठ 
आिे. “नज्ं लोकांिा अडचण ्येई, नत्ं बेलेताई” िी ््यांची ख्याती, 
िेरणी तालुक्यात आिे. 

मा्याताई सोरटे, लातुरातल्या रडरळ गाराच्या रानघणीसारख्या 
तडफिार का्य्वक््या्व, सुरुरातीला ््या मीदटंगला आल्या कधी, गेल्या 
कधी, कािी समजा्यचं, बी निाई! ््यांिी आज रडरळ गार र पदरसरात 

मनिलांचा आराज बुलंि केला्य, गाराचे पाटील र पाटलीणबाईंिा बोलूि 
बोलूि आंिोलिाच्या जरळ आणलं. नज्ं चुकल नत्ं फटकरा्यचं र 
नज्ं बरोबर नत्ं कौतुक करा्यचं ्या ््यांच्या धोरणामुळे ््यांच्यारर 
बा्यांचं भारी प्रेम! ग्रामसभेतील मनिलांचा पुढाकार, आज गाराला 
िाकारताच ्येणार िािी. ््या नशक्षण सनमतीची कामे, काटेकोरपणे करतात. 
तसंच सिस्य मिणूि ग्रामपंचा्यतीच्या कारभारात एकिम पुढे असतात. 
बचतगटापासूि आरोग्यकेंदाप्ययंत, गारापासूि राज्याप्ययंत सगळ्या 
का्य्वक्रमात पुढाकार घेतात. कुणी संधी िाकारली, तर जाबिी नरचारतात. 
प्रचंड कष्ािं आनण साधेपणािं रािणाऱ्या मा्याताई....नततक्याच िळव्यािी 
आिेत.बाईचं  िुखं ््यांच्या काळजाला नभडतं. ््यांच्या गारात मा्याताई 
मिणजे मोठ प्रस्िी िािी, तसंच ््या अनतसामान्यिी िािीत. ््यांच्या 
पुढाकाराची मात्र सरायंिा चांगलीच जाण आिे. ््यांचं नतळगुळाचं पाकीट 
आमिी अजूििी जपूि ठेरलं आिे. ््यांिी आंिोलिाच्या रतीिे अमेदरकेत 
जागनतक पदरििेचे िेतृ्रिी केलं.

ठाणे नजलिातल्या नरक्रमगडच्या सुनमत्रा कानिात मिणजे साक्षात 
रीरांगिा! ््यांचं र्य कमी िोतं तरी, समज भारी! ््या गाराच्या उपसरपंच 
झाल्यापासूि िारूबाज र भ्रष्ाचाऱ्यांच्या मागे लागल्या. अिेक पोलीस 
काररा्या झाल्या. गारगुंड  ््यांच्या ्या खटाटोपतींिा रैतागले. खूप मेिित 
घेऊि गुंडांची एकजूट झाली र सुनमत्राताईंरर अनरर्ास ठरार आला. 
््यांिी नरभाग आ्युक्ांप्ययंत केस लढरली. पूरषी घाबरा्यच्या इज्जतीच्या 
िारािं घाबरणाऱ्या सुनमत्राताई आज “इज्जत” ्या शबिाची खुली दटंगल 
करतात! पुरुिांची िी ि््यारं आता बो्ट झाल्याचं ््या सांगतात. 
आपली “इज्जत” आपल्यापाशी, ्या जुन्या पुरुिी खेळ्या ््या आता बंि 
करू इसचछितात.  जािीरपणे ््या सांगतात, “इज्जत” िी आपल्या सर – 
सनमािाची बात िा्य.... पुरुिांच्या मतारर र मिारर इज्जत ठरत िा्य. 
भ्रष्ाचार झाला तर ््या कोणालािी सोडत िािीत. बा्यांिा जोडण्याचं 
कामिी ््यांचं रात्रं – दिरस चालू िोतं. सुनमत्राताईंचा आ्मनरर्ास र  
््यांचातला माणूस, िरघडीला िश्वि घडनरतो. एकिम पारिशषी, तसाच 
ठाम!

भंडारा नजलह्ाच्या र्िमालाताई रैद्य! ््या उपसरपंच िो््या. 
आज कणखर सिस्य आिेत. नररोधकांिी िसलेला भ्रष्ाचार खोटा – 
खोटा बािेर काढला, डगमगल्या िािीत. अनरर्ास ठरार आला तरी 
प्रामानणकपणा सोडला िािी. ््यांचं काम आज सरपंचांच्या ररच्या िजा्वचे 
आिे. गारात भ्रष्ाचार केला तर ्याि राखा, खबरिार! अशी पाटीच 
््यांच्या कपाळारर अंधुक अक्षरात नलनिलेली राटते. पतीराजांचीिी ््या 
मित घेतात, पण घरातलं िातं साभाळूि! जगरिाटी दटकरतात, पण 
कारभारात लोकांचं मत घेऊि मग व्यरिार करतात. निरेििं, मोचवे, धरणं 
र बैठका िे र्िमालाताईचं रोजचं काम. रैद्य सािेबिी ््यांच्या मागे 
सम््वपणे  उभे आिेत, मात्र ््यांच्या कामाआड ते अनजबात ्येत िािीत.

अशा अिेक गारकारभारणी, पतीपासूि राष्ट्पतीप्ययंत आपल्या 
मागण्या पोिचरा्यला लागल्या आिेत. ््यांच्यारर  अनरर्ास ठरार 
आले तरी लोकांच्या नरर्ासारर आज ््या उभ्या आिेत. पनिली नपढी 
बाहुल्यांची झाली. िुसरी नजद्दी रबर सटॅंपची झाली. अशी ओरड करणाऱ्या 
पुरुिी सत्ाधाऱ्यांची आता उठता बसता अडचण िोऊ लागली आिे. 
बाहुल्या र रबर सटॅंपची जागा आता खणखणीत कारभारणी र ््यांच्या 
आघाड्ा घेऊ लागल्या आिेत.

््या ग्रामपंचा्यतीची टाळी नि्यनमत उघडू लागल्या, तशा 
पंचा्यतीतल्या  ओल्या पाट्ा्व िळूिळू  कमी झाल्या. नशरीगीळ तर 
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बंिच पडली. पुरुि कारभाऱ्यांिा मिानररुद्ध सभ्य िोण्याचं 
िु:ख झालं, तरी इलाज िविता. मनिलांचा निण्व्यात र 
गाराच्या राजकारणात आता ठसा उमटू लागला आिे. बा्या 
राजकारणात आल्या मिणूि गार–नरकास ्ांबला, असा 
“बोल” लारण्याइतपत ््यांची िोंि रेगळी कशी घेतली 
जात आिे िे पाहू ्या - 

निरडूि आलेल्या मनिला कारभाराच्या संधीकडे 
सामानजक नरकासाची संधी मिणूि बघतात.

््या नकतीिी िरख्या असल्या तरी ््यांिा 
सरतःचे िक्ं जाणूि घेण्याची इचछिा असते.

सरतःची का्य्वक्षमता राढरत कारभार करण्याची 
््यांची त्यारी असते.

मनिलांमुळे कुठल्या प्रश्नांरर भर द्यारा, ्याचे अग्रक्रम बिलले 
आनण िारूसारखा सामानजक प्रश्न ््यांिी उघडपणे लोकांसमोर आणला.

्या गारकारभारणी गंभीर आविािांचे रूपांतर संधीत करतात; उिा. 
बजेट समजलं िािी तर प्रनशक्षणाला िक्ी ्येतात, ते समजूि घेतात.

 ््या जबाबिारीची मिापासूि जाणीर ठेरतात आणी सज्विशील 
रािण्याचा प्र्य्ि करतात.

सरयंकि पाठबळ त्यार करण्याकदरता ््या सरत:ची आघाडी 
उभारतात.

िरीि “मूल्ये” ्या प्रनक्र्येतूि चनच्वली जातात र तळाप्ययंत मुरतात; 
उिा. तृती्यपं्ी्यांिा समाितेची रागणूक नमळारी असे ््यांिा मिापासूि 
राटते. 

अशा तऱ्둴िेने...

संसिी्य रचिेतील अगिी तळातील संस्ेचा कारभार करतािा, 
मनिलांचे रेगळेपण ठळकपणे उठूि दिसते आिे.

समािता िा संनरधािातील गाभा आता फक् कागिाररील कलपिा 
िािी. राज्यकारभार चालनरण्याच्या प्रनक्र्येत मनिलांच्या ्येण्यािे समाितेचा 
पुढील टपपा गाठला जात आिे. िी समािता आता िेमक्या दिशेिे 
राटचाल करू लागली आिे.

कारभारणी सरतःच्या पलीकडचं राजकारण पाितात. मनिलांचा 
िा ठसा अनधक प्रभारी करा्यचा झाल्यास, राजनक्य, प्रशासकी्य, 
का्यिेनरि्यक र लांब पलल्याच्या नशफारशतींची मांडणी सरकारसमोर 
नि्यनमत विा्यला िरी: तरच राजकारण गदरबांचंिी िोईल.

मुंबईच्या जागनतक मंचारर राज्यसत्ेतल्या मनिला पुढाऱ्यांिी 
टी – शट्व घातले, कॅपस (टोप्या) घातल्या आनण िणिणीत घोिणा िेत 
पदरसर गजबजूि टाकला. आता ््या मंत्यांशी बोलतांिािी अरघडूि जात 
िािीत.मंत्रीच मिणतात “पनिल्यांिाच गारच्या मनिला इ्ं ्येऊि इतका 
आरडाओरडा करतािेत” मंत्राल्यात आमिाला ्याची अनजबात सर्य 
िािी. िी सर्य िळूिळू अंगरळणी पडू लागली आिे.

जागनतक मंचारर ज्या सिजतेिे ््या राररत िो््या, ््याच 
सिजतेिं ््या िॅंलो, िाउ आर ्यू? मिणत िो््या. नबिधासत, पुरुिांशी िात 
नमळरा्यला घाबरत िवि््या. इंग्रजी ्येरो ि ्येरो. ््यांचा संराि कुठलाच 
परिेशी पुरुि र मनिलांशी अडत िविता. इंगलंड, बांगलािेश ्युगांडातील 
पुढाऱ्यांशी ््यांिी सिज गपपा मारल्या.

असं असूििी पन्नास टक्े आरक्षण नमळाल्यािंतर र ््या 

अगोिरिी ्या कारभारणतींचा झगडा पुरेसा िोंिरलाच गेला िािी. 
‘रुमेि आर नमसतींग पेजेस ऑफ निसटरी’ मनिला ्या इनतिासातील 

िररलेली पािं आिेत. ््यांच्या अससत्राचीिी इनतिासाला िोंि 
घ्यारीशी राटली िािी.

मिाराष्ट्ात मात्र, आज मनिला राजसत्ा आंिोलिािं 
शासिाशी चचा्व करूि र झगडूि, मनिलांिा झेंडारंििाचा 
अनधकार, सरतंत्र मनिला सभेचा आिेश, ििा टक्े जमीि र 
बजेटचा नरचार केला र अनरर्ास ठराराला लगाम घातला,तरी 
खरा झगडा उभा ठाकतो्य तो मूल्यानधन�त राजकारणाचा; 
रोज जगण्याचा र समस्याधादरत भूनमका घेऊि जितेसोबत ््या 
समस्या  सोडर्याचा! रंनचतांिा फक्  सत्ेत घेऊि चालणार 

िािी, तर सत्ा िी लोकशािी, समता र न्या्याकरीता आिे, िे िरीि 
समीकरण पुनिा पुनिा  मांडारे लागणार आिे; नसद्ध करारे लागणार आिे.

बिल््या जगाला, बिल््या पदरणामांिा र िर – िव्या 
आविािांिा ्या कारभारणतींिा सामुिान्यकपणे सामोरं जारं लागणार आिे. 
सानरत्रीबाई फुलेंप्रमाणे आता शेण–मारा खा्यचे दिरस गेले. बीनजंगच्याच 
शबिात सांगा्यचं तर “मनिलांच्या दृष्ीिे जगाकडं आपण पिारं”! मात्र 
मनिलांिीिी जगाचा दृष्ीकोि समजूि, िरीि नक्षनतजं काबीज केली 
पानिजेत. 

जगभरची सत्ाकेंदं मनिलांच्या आजूबाजूलाच आिेत, परंतु 
््यांिा ््यात लाभा्षी पलीकडचे स्ाि िसेल तर, आपल्या गारातल्या 
शेरंताबाई सरपंच मिणाल्या तसं “साऱ्या सत्ा आजूबाजूला, पण 
मोठा टाळा ( कुलूप ) बाईच्या मुखाला, तेच खरं विा्यचं! ््याचं असं 
झालं, शेरंताबाईंची जािीर नमदटंगमध्ये कुणीतरी गंमत केली. नमटतींगचा 
नरि्य िोता, मनिला सरपंचांिा एस. टी चा मोफत पास नमळारा; ्या 
मागणीसाठी शेरंताबाई का आल्या? ््या िुस््याच सरपंच िवि््या तर 
बागाईतिार घरातल्या सरपंच िो््या. शेरंताबाईिा कुणीतरी छिेडलं – का्य 
बागा्यतिार बाई, तुमिाला बी एसटीचा मोफत पास कशाला रो?

झालं! बाई भडकल्या.”आरो साऱ्या श्ीमंतांच्या  बा्यांिा 
नरचारा, बागा्यताचा नकती पैसा ््यांिा पािा्यला नमळतो? ््यांिा ्या 
िोटा रापरा्यचा अनधकार िा्य का्य? ््या सरपंच िोरोत नकंरा राष्ट्पती, 
््यांच्या घरात पैका नकती बी असो, तो ््यांच्या िातात गारणार िािी. 
ते मिणतात िा “ धरण उशाला पण करोड घशाला”! पैसा र सत्ा 
आजूबाजूला; असली तरी बाईच्या घशाला – कोरड िी का्यमची 
पाचरीला पुजलेली! मनिला आरक्षणािं मात्र िा धरणाचा बांध आता 
फोडला्य. िेच आरक्षण आमिार र  खासिारकीला द्या्यला राज्यकतवे 
नबचकले्यत. गारात एरढा प्रभार, तर िेशाचं का्य करारं? िा नतढा 
सुटला पानिजे. जीरिाला रळण लारणारी िी राज्यव्यरस्ा, केरळ पुरुि 
र उच्रगा्वच्या ताब्यात असू ि्ये. लोकशािी पदररत्विाच्या नरकासक्रमाला 
जर चालिा द्या्यची तर, मनिला र रंनचतांची सरायंगीण सत्ाकेंदात 
िक्ाची भागीिारी राढलीच  पानिजे. ज्यांिा आरक्षण नमळालं्य ््यांच्या 
अनधकारांच रक्षण समाजािेच केलं पानिजे. आज ्या मनिलांिा समाजाचा 
समंजस पादठंबा नमळाला, तर ््या राज्यघटिेच्या अिोख्या नशलपकार 
िोऊ शकतील. डॉ बाबासािेबांची राज्यघटिा घरा – घरातूि भाकरी 
– भाकरीतूि दिसा्यला लागेल. आज जगाची गती समजूि – उमजूि, 
राजकारणातील मनिलांिी गतीिं बिलू लागल्या आिेत. जग बिलतं्य तशा 
कारभाराणीिी बिलू लागल्या आिेत; ््यांिा आपली भक्म सा् िरी 
आिे. िेणार ््यांिा सा्?

बंिच पडली. पुरुि कारभाऱ्यांिा मिानररुद्ध सभ्य िोण्याचं 

गाराच्या राजकारणात आता ठसा उमटू लागला आिे. बा्या 
राजकारणात आल्या मिणूि गार–नरकास ्ांबला, असा 
“बोल” लारण्याइतपत ््यांची िोंि रेगळी कशी घेतली 

निरडूि आलेल्या मनिला कारभाराच्या संधीकडे 

सरतःची का्य्वक्षमता राढरत कारभार करण्याची 

अगोिरिी ्या कारभारणतींचा झगडा पुरेसा िोंिरलाच गेला िािी. 
‘रुमेि आर नमसतींग पेजेस ऑफ निसटरी’ मनिला ्या इनतिासातील 

िररलेली पािं आिेत. ््यांच्या अससत्राचीिी इनतिासाला िोंि 
घ्यारीशी राटली िािी.

शासिाशी चचा्व करूि र झगडूि, मनिलांिा झेंडारंििाचा 
अनधकार, सरतंत्र मनिला सभेचा आिेश, ििा टक्े जमीि र 
बजेटचा नरचार केला र अनरर्ास ठराराला लगाम घातला,तरी 
खरा झगडा उभा ठाकतो्य तो मूल्यानधन�त राजकारणाचा; 
रोज जगण्याचा र समस्याधादरत भूनमका घेऊि जितेसोबत ््या 
समस्या  सोडर्याचा! रंनचतांिा फक्  सत्ेत घेऊि चालणार 
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मुंबई : शेतीपलीकडे नरर् असते ्याची जाणीर िसलेल्या मनिला. 
बचत गटांच्या माध्यमातूि एकत्र आल्या, शेतीरर आधादरत उ्पाििे करू 
लागल्या, िातातील कलाकुसरीला रार िेऊि ््यातूि नरनरध रसतू घडरू 
लागल्या आनण आता ््यांचे आ्युष्य बिलले आिे. केरळ पाऊस आनण 
शेतीरर अरलंबूि असलेल्या ्या मनिलांिा अ्ा्वज्विासाठी उपा्य सापडला 
असूि एकिी रुप्या राचरू ि शकणाऱ्या मनिलांच्या िातात ्ोडे पैसे खेळू 
लागले आिेत. ््यातूि मुलांच्या नशक्षणासाठीिी पैसे उपलबध िोऊ लागले 
आिेत. ‘मिालक्मी सरस’ ्या प्रिश्विात अशा नकतीतरी मनिला प्र््यक्ष 
आनण अप्र््यक्ष रीतीिे सामील झाल्या आिेत.

रांदे-कुला्व संकुल ्ये्ील एमएमआरडीए मैिािारर मिालक्मी 
सरस ्या प्रिश्विाचे २९ जािेरारी ते ४ फेब्ुरारीप्ययंत आ्योजि करण्यात 
आले िोते. ्या प्रिश्विात िेशभरातील बचत गट सिभागी झाले िोते. ५११ 
सटॉलच्या माध्यमातूि ते उ्पाििांची नरक्री करण्यात आली. ्यानशरा्य 
खाद्यपिा्ायंचे ७० सटॉल िोते. ्या प्रिश्विात मसाले, डाळी, गूळ, शेर, 
चकल्या, चटण्या अशा पिा्ायंपासूि िसतकलेच्या रसतूिी उपलबध िोते. 
बीडहूि रंगीबेरंगी पस्व, गोधडी, कंबरपट्े, बंजारा पद्धतीिे घडरलेले 
िानगिे, उशांचे अभ्रे मुंबईच्या ‘मिालक्मी सरस’मध्ये घेऊि आलेल्या 

राजीर गांधी सर्यंसिा््यता मनिला बचतगटाच्या अनिता जाधर ्यांिी 
सांनगतले, ‘िी उ्पाििे घडरा्यला सुरुरात केल्यािंतर केरळ ऊसतोडीतूि 
नमळणाऱ्या पैशांमुळे सुरू असलेली ओढाताण कमी झाली आिे’. नरिभ्व 
पशू उन्नती संसाधि केंदाशी ६० मनिला जोडलेल्या आिेत. लक्मी िागोशे 
्यांिी आपली कोरडराहू शेती िोती, असे सांगतािा ्या उ्पाििामुळे 
आता सकूटीिी नरकत घेतल्याचे सांनगतले. ्यरतमाळमधील रटबोरीच्या 
श्ीकृषण मनिला बचत गटाच्या मनिलांिीिी िा अिुभर घेतला आिे. 
‘आता उ्पाििे निनम्वतीमध्ये आलेल्या मनिलांिा पैसे उचलण्याची रेळ ्येत 
िािी उलट बचत िोते’, असे ्योनगता धुरवे आनण ज्योती तोडसाम ्यांिी 
सांनगतले. िानशकच्या नसन्नरमधील ि्यिा कोठरळ ्यांिी, ‘पूरषी रोजािे 
कामाला गेल्यारर प्रनत दिि १०० ते १५० रुप्ये नमळा्यचे अशी मानिती 
िेतािा आता प्रिश्विाच्या माध्यमातूि तसेच गारांमध्ये नरक्री करूि पाच ते 
सिा िजार रुप्ये कमारता ्येतात’, अशी मानिती दिली.

उतपादने ‘ऑनलाइन’िी

ॲमेझॉि, सफ्लपकाट्वच्या धरतीरर बचतगटांची उ्पाििे आता 
‘मिालक्मी ई-सरस’ ्या मोबाईल ॲप तसेच रेबसाइटरर उपलबध 
िोणार आिेत. बचतगटांिा जागनतक बाजारपेठ नमळरूि िेणाऱ्या ्या ई 
कॉमस्व व्यासपीठाचे राज्यपाल सी. नरद्यासागर रार ्यांच्या िसते आनण 
ग्रामनरकासमंत्री पंकजा मुंडे ्यांच्या प्रमुख उपसस्तीत अिाररण करण्यात 
आले.

४० लाख कुटुबांना आधार

‘मिालक्मी सरस’ची ५० लाख रुप्यांच्या उलाढालीपासूि झालेली 
सुरुरात गेल्या रिषी १० कोटी रुप्यांच्या उलाढालीप्ययंत पोिोचली आिे. 
बचतगटांच्या ‘उमेि’ मोनिमेत राज्यात पूरषी फक् आठ नजलह्ांचा समारेश 
िोता. मागील चार रिायंत राज्यातील २६ नजलह्ांचा ्या मोनिमेत समारेश 
करण्यात आला आिे. ४० लाख कुटुंबे ्या मोनिमेशी जोडली गेली आिेत, 
अशी मानिती ग्रामनरकास मंत्री पंकजा मुंडे ्यांिी दिली.

(िृत्सौजनयि : मिाराष्ट्र टाइमस)

ग्रामीण महिलरांचे ‘सरस’ अरराथारथान
मुंबईतील प्रदशनाथिला चांगला प्रजतसाद
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साद प्रतितिधी

ब िल््या समाज व्यरस्ेत मनिला 
काळािुरूप बिलल्या मात्र पुरुि 
िािी कारण ते ््यांच्या सो्यीचे िािी, 

मनिलांिा जनमिीच्या मालकी िक्ापासूि िूर ठेरणे 
पुरुिी मािनसकतेचा सांसकृनतक कट िोता अशा 
परखड शबिात ख्यातिाम लेनखका मंगला गोडबोले 
्यांिी मिाराष्ट् राज्य मनिला आ्योगाच्या रधा्वपि 
दििी समाजातील मनिलांच्या सस्तीबाबत आपले 
नरचार मांडले. 

मिाराष्ट् राज्य मनिला आ्योगाच्या रौप्य मिो्सरी रिा्वची सांगता 
२५ जािेरारीला झाली. ्या निनमत्ािे अ््याचारपीनडत मनिलांसाठी 
आ्योगािे िगरसस्त ‘सिेिाल्य’ संस्ेच्या सिका्या्विे ‘सक्षमा’ ्या 
प्रकलपाचा प्रारंभ केला. तसेच शासिाच्या नरनरध ्योजिा, आ्योगाचे 
का्य्व - उपक्रम समजारे ्यासाठी का्या्वसनरत करण्यात आलेल्या नडनजटल 
नकऑसक, िेलपडेसक आनण सुधादरत रेबसाइटचे उिघाटि ्याप्रसंगी 
करण्यात आले.

आ्योगाच्या अध्यक्षा नरज्या रिाटकर, आ्योगाच्या सिस्या 
ग्याताई कराड, नरंिा कीनत्वकर, िेर्यािी ठाकरे, सिस्य सनचर डॉ. मंजूिा 
मोळरणे, ‘सिेिाल्य’चे प्रमुख डॉ. नगरीश कुलकणषी, लेनखका मंगला 
गोडबोले, आमिी उद्योनगिीच्या मीिल मोिाडीकर, नरनरध समाजसेरी 
संस्ांचे प्रनतनिधी उपसस्तीत आ्योगाच्या २६ रा रधा्वपि दिि सोिळा 

संपन्न झाला. 
्यारेळी प्रनसद्ध लेनखका मंगला गोडबोले ्यांचे ‘सती 

ते सरोगसी : रेध मनिला नरि्यक का्यद्यांचा’ ्यारर आपले 
नरचार व्यक् केले. ््या मिणाल्या की, मनिला काळािुरूप 
बिलल्या मात्र पुरुि िािी बिलले कारण िोणारे बिल सो्यीचे 
िािीत. अिेक िशक मनिलांिा जनमिीच्या रंनचत ठेरण्यात 
आले असे करणे िे पुरुिी मािनसकतेचा सांसकृनतक कट िोता. 
पुरुिांिी जनमिीत संपत्ी निमा्वण केली, ज्यात मनिलांिा रस 

अत्राचरारपीहितरांसराठी ‘सक्षमरा’
राजयि महिला आयिोगाचयिा िधाषापनददनाहनहमत् आयिोहजत कायिषाक्रमात बोलताना जयिेष्ठ लेहखका मंगला गोडबोले. यिा िेळी वयिासपीठािर 

आयिोगाचयिा अधयिक् हिजयिा रिाटकर आहण इतर सदसयि.

वधाथिपनददनी राज्य मजिला आ्योग आजण सनेिाल्यचा सं्युक्त प्रकल्प
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निमा्वण िोऊ दिला िािी. सरोगसी, नलवि इि दरलेशिनशप िी सध्याची 
सरायंत मोठी आविािे आिेत. अशा गोष्तींचा मी पुरसकार करत िािी पण 
नधक्ार िी िािी करीत. कारण बिल््या ्युगात ्रिी-पुरुि संबंधांचे आ्याम 
बिलत आिेत. ्या सगळ्यांसाठी ठोस का्यिे िोणे काळाची गरज आिे. 
नररािनरि्यक रेगरेगळे का्यिे असूििी मनिलांची ससेिोलपट ्ांबली 
िािी, मग सरोगसी आनण नलवि इि बाबत तर का्यिेच िािीत मग ््यांची 
नकती ससेिोलपट िोईल? अशा संकलपिात ््यांची सुरनक्षतता जपणे िी 
मित्राचे आिे, असे िी ््या मिणाल्या. 

्या रेळी राज्य मनिला आ्योगाच्या अध्यक्षा रिाटकर मिणाल्या, 
मनिला आ्योग िा मनिला पदररार आिे. ्रिीचे िक् ््यासोबतच कुटुंब 
मि्राचे, कुटुंबाचा कणा ्रिी आिे ््यामुळे नतचे प्रश्न, भारिा मि्राच्या 
आिेत. गेल्या कािी रिा्वत आ्योग नजलिा ते राष्ट्ी्य पातळीरर का्य्वरत 
आिे. मनिला आ्योग आपल्या िारी सारख्या उपक्रमातूि नजलिा पातळीरर 
मनिलांचे प्रश्न सोडरणे तर एिआरआ्य, मािरी तसकरी सारख्या 
आंतरराष्ट्ी्य पदरििातूि बिल््या प्रश्नांबाबत चचा्व करणे, शासिाला 
निनचितीत सिका्य्व करणे अशा बाबी आ्योग करत आिे. सिेिाल्यच्या 
सिका्या्विे स्ापि करण्यात आलेल्या सक्षमा केंदातूि पीनडत मनिलांिा 
न्या्य, आ्मनरर्ास िेऊि पुनिा उभं करण्यात ्येईल. आ्योगातील 
िेलपडेसक आनण नडनजटल नकऑसकमुळे इ्े ्येणाऱ्या मनिलांच्या न्या्याची 
प्रनक्र्या सुलभ करण्यासोबतच ््यांिा शासिाच्या नरनरध ्योजिांची मानिती 
एका सलिक रर नमळणार आिे. आ्योग का्या्वल्यात मनिला ्येतात ््यांिा 
न्या्य, िक् आ्योग गेली २५ रि्व नमळरूि िेत आिे, मात्र जागरूकता 
निमा्वण िोऊि, समाज मािनसकतेत बिल िोऊि ्या तक्रारतींची पुढे संख्या 
कमी विारी आनण प्या्व्यािे समाज घडारा. सिेिाल्यचे संस्ापक डॉ. 

नगरीश कुलकणषी ्यांिी आपल्या भािणात आ्योगािे सक्षमा केंदासाठी 
घेतलेल्या पुढाकाराबाबत आभार मािले.

सिेिाल्य आनण आ्योग ्यांच्या सं्युक् नरद्यमािे सुरू करण्यात 
आलेल्या सक्षमा केंदात बला्कार, लैंनगक अ््याचार, घरगुती निंसाचार, 
कुमारी माता ्यासारख्या पीनडत मनिलांिा का्यिेशीर सल्ला, मािनसक 
आधार िेणे, संकटग्रसत मनिलांची मित करणे आिी उपक्रम ्या ्योजिेत 
असतील. ््यासाठी िेलपलाइि िेखील सुरू केली जाणार आिे.

यिा िेळी आयिोगाचयिा सदसयि सहचि डॉ. मंजूषा मोळिणे आहण अिमदनगर हजलह्ातील सनेिालयि प्रकलपाचे संचालक हगरीश कुलकणणी 
यिांचयिात करारािर सिाक्ऱयिा करणयिात आलयिा.

‘सक्मा प्रकलपा’चे उद् घाटन झालयिानंतर उपखसथित महिलांनी यिा 
प्रकलपाहिषयिी माहिती जाणून घेतली.
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मुंबई : मनिला बचतगटांिा प्रनशक्षण आनण बाजारपेठ उपलबध 
करूि िेत ््यांचे आन््वक सक्षमीकरण करणाऱ्या प्रज्रला ्योजिेचा 
शुभारंभ राज्याचे अ््वमंत्री सुधीर मुिगंटीरार ्यांच्या िसते, मनिला 
आ्योगाच्या अध्यक्षा नरज्या रिाटकर ्यांच्या उपसस्तीत करण्यात आला.

सह्ादी अनत्ीगृिात नि्योजि नरभाग आनण राज्य मनिला आ्योग 
्यांच्या सं्युक् नरद्यमािे बचतगटांच्या पदरििेचे आ्योजि करण्यात 
आले िोते, ्या पदरििेस कौशल्य नरकासमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर, 
राज्य मनिला आ्योगाच्या सिस्या िेर्यािी ठाकरे, नरंिा नकतषीकर, 
ग्याताई कराड, ॲड. आशाताई लांडगे, सिस्य सनचर नरज्या रिाटकर, 
मानरमच्या अध्यक्ष ज्योती ठाकरे, नि्योजि नरभागाचे अपर मुख्य सनचर 
िेबानशि चक्ररतषी, कौशल्य नरकास नरभागाचे प्रधाि सनचर असीम 
िासगुप्ता ्यांच्यासि राज्यातील मनिला मिापौर, नजलिा पदरिि अध्यक्ष 
, िगर पानलका अध्यक्ष, पंचा्यत सनमती सभापती आनण इतर क्षेत्रातील 
मनिला मोठ्ा प्रमाणात उपसस्त िो््या. ्यारेळी अ््वमंत्यांच्या िसते 
प्रज्रला ्योजिेच्या लोगोचे अिाररण आनण निळ्या ज्योतीची कमाल ्या 

पुसतकाचे प्रकाशििी करण्यात आले.
सक्षम िारीशक्ीमध्ये िेशाच्या नरकासाचे बीज लपले आिे, िी 

बाब लक्षात घेऊि शासिािे मनिलांच्या आन््वक सरातंत्याचे आंिोलि 
अनधक तीव्र करण्याचा निण्व्य घेतला असल्याचे अ््वमंत्री मिणाले. राज्य 
मनिला आ्योग मनिलांच्या संरक्षणासाठी आनण सरानभमािासाठी उत्म 
काम करीत आिे. आता प्रज्रला ्योजिेच्या माध्यमातूि ््यांिी मनिला 
आन््वक सक्षमीकरणात िेखील पाऊल टाकले आिे. ्या ्योजिेतूि बचत 
गटातील मनिलांिा कौशल्य नरकासाचे प्रनशक्षण िेण्याचे काम नि्योजिबद्ध 
रीतीिे केले जाईल. राज्यभरात िी ्योजिा राबनरतािा नजलह्ातील स्ानिक 
संसाधिांची उपलबधता लक्षात घेऊि उद्योग व्यरसा्यांचे लिसटस्व निमा्वण 
केले जातील. प्रज्रला बाजारच्या माध्यमातूि बचतगटांच्या उ्पाििांसाठी 
व्यापक बाजारपेठ निमा्वण केली जाईल. मनिलांच्या आन््वक सरातंत्याच्या 
कोण््याच ्योजिेला नरत्मंत्री मिणूि आपण निधीची कमतरता पडू िेणार 
िािी, अशीिी गरािी ््यांिी ्यारेळी दिली.

राज्याच्या लोकसंख्येच्या अधा्व भाग असलेल्या मनिलांच्या 

महिलरा बचतगटरांसराठी ‘प्रज्ज्वलरा’;  
प्रहिक्षण, क्लसटर ज्व बचतगट बराररार हनहमथाती
मजिलांच्या आज्थिक सवातंत््याच्या कोणत्याच ्योिनेला 

जनधीची कमतरता पडू देणार नािी : मुनगंटीवार
मजिलांच्या संरक्षणासोबतच आज्थिक  

सक्षमीकरणासाठी आ्योग सिग : रिाटकर
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आ्युष्यात ्या नरनरध ्योजिांमुळे आिंि निमा्वण िोईल असा नरर्ास 
व्यक् करूि ते मिणाले, उपसस्त प्र््येक लोकप्रनतनिधतींिी आपापल्या 
का्य्वक्षेत्रात सरचछिता ठेरारी. रसते बांधारेत, शाळा बांधाव्यात पण 
आपल्या क्षेत्रातील मनिलांसाठी रोजगाराच्या संधीिेखील निमा्वण कराव्यात. 
आपल्याला जॉब नसकर िािी तर जॉब नक्रएटरची संख्या राढरा्यची 
आिे. प्र््येकाला िेशाच्या सीमांचे संरक्षण करणारा सैनिक िोता ्येत 
िसले तरी सरारलंबी आनण सक्षम िेशासाठी उद्योगक्षम राष्ट् उभारणीत 
दिलेले ्योगिाि िी िेशभक्ीच असते िे लक्षात घेऊि काम करार्याचे 
आिे. ््यासाठी ्या मनिला आन््वक सरातंत्याच्या लढ्ात राजिूत मिणूि 
उपसस्त लोकप्रनतनिधतींिी काम करारे, मनिलांमध्ये आन््वक सरातंत्याचे 
आंिोलि अनधक तीव्र करारे, असे आरािििी ््यांिी ्यारेळी केले

प्रज्वला ्योिना

नरज्या रािटकर ्यांिी आपल्या प्रासतानरकात राज्य मनिला 
आ्योगाच्या कामाची व्याप्ती आनण ्यश नरशि केले. ््या मिणाल्या, 
आ्योग सध्या 450 हूि अनधक संस्ांिा सोबत घेऊि काम करत आिे. 
रोज 100 हूि अनधक केसेस राज्य मनिला आ्योगाकडे ्येत असतात. 
आता आ्योग मनिला संरक्षणाबरोबर ‘‘प्रज्रला ्योजिे’’च्या माध्यमातूि 
मनिलांच्या आन््वक सक्षमीकरणात िेखील उतरत आिे. राज्यात एकूण 
लोकसंख्येच्या 10 टक्े मनिला बचतगटांच्या माध्यमातूि आन््वक 
सरातंत्याच्या ्या चळरळीत संघदटत झालेल्या दिसतात. िी संघदटत 
सररूपातील चळरळ राढनरण्याची गरज असूि ््यासाठीच आजची िी 
बचतगटांची पदरिि आ्योनजत करण्यात आल्याचेिी ््यांिी सांनगतले. 
पाच रिायंचा सुनि्योनजत आराखडा त्यार केला जाईल. सध्याचे मनिलांचे 
बचत गटातील प्रमाण, सिभाग, ््यांिा नमळणारे कज्व, ्यात िुपपट राढ 
िोण्याची गरज असूि ््यासाठी प्रज्रला ्योजिेतूि प्र्य्ि करण्यात ्येतील. 
िेिमीच्या उद्योग व्यरसा्यानशरा्य सेराक्षेत्रात, पाणीपुररठा ्योजिांमध्ये, 
रेशनिंग, सरचछितेच्या कामात बचतगटांचा सिभाग घेता ्येईल का, 
बचतगटांच्या उ्पाििांची नजलिानििा्य नरक्रीकेंदांची संख्या राढरतािा 
ती ऑिलाईि पद्धतीिे उपलबध करूि िेता ्येतील का, ्याचािी नरचार 
करण्याची गरज असल्याचे श्ीमती रिाटकर ्यांिी सांनगतले. प्रज्रला 
्योजिेच्या अंमलबजारणीसाठी राज्य मनिला आ्योगािे िीपाली मोकाशी 
्यांच्या अध्यक्षतेखाली सनमतीची स्ापिा केली आिे. ््यांचािी स्कार 
अ््वमंत्यांच्या िसते करण्यात आला.

जिरकणी मिाराष्ट्ाची

कौशल्य नरकासातूि राज्याच्या उद्योग क्षेत्रातील मनिला 
उद्योजकांची टक्ेरारी 50 टकक्यांप्ययंत िेणार असल्याचे प्रनतपािि 
कौशल्य नरकासमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर ्यांिी ्यारेळी केले. ते 
मिणाले, ्यासाठी “निरकणी मिारा्ष्ट्ाची”िी िरी ्योजिा आज आपण 
जािीर करत आिोत. ्योजिेत प्र््येक नजलह्ातील बचतगटांच्या सिस्यांिा, 
मनिलांच्या कलपिांिा कौशल्य प्रनशक्षणातूि व्यासपीठ उपलबध करूि 
दिले जाईल. प्र््येक तालुका-नजलिासतरारर निरकणी कॅमपचे आ्योजि 
करण्यात ्येईल. मनिला उद्योजक, बचतगटातील मनिलांिा प्रनशक्षण िेऊि 
््यांच्या िरीि उद्योजकी्य संकलपिािा प्र््यक्षात आणण्याचे, बाजारपेठ 
उपलबध करूि िेण्याचे कामिी ्यातूि िोईल. प्र््येक नजलह्ातूि एका 
निरकणीची तर निरडलेल्या ्या सर्व नजलह्ातील निरकणतींमधूि उत्म 
काम करणाऱ्या, उद्योग-व्यरसा्य सुरु करणाऱ्या राज्यसतरी्य निरकणीची 
निरडिी केली जाईल. सर्व मनिलांिी ्या ्योजिेत सिभागी िोऊि 
उद्योजकी्य मिाराष्ट् घडरण्यात, िेशाला आन््वक मिाशक्ी बिरण्यात 
्योगिाि द्यारे असे आरािििी ््यांिी ्या निनमत्ािे केले.

्यारेळी मिाराष्ट् राज्य मनिला आ्योग प्रकानशत आनण लेखक सीए 
अनजत जोशी नलनखत 'नजचे िाती बटव्याची िोरी' ्या पुसतकाचे प्रकाशि 
िी करण्यात आले. मनिलांिा साध्या, सोप्या शबिात गुंतरणूक आनण 
््याचे नरनरध प्या्व्य ्या पुसतकांच्या माध्यमातूि सांगण्यात आले आिेत.
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मुंबई : सेरेत असतािा मृ््यू पारलेल्या सरकारी कम्वचाऱ्यािे 
पनिली प्िी ि्यात असतािा िुसार नरराि केला असेल तर ््याच्या 
मृ््यूिंतर ््याच्या िुसऱ्या प्िीची मुलेिी अिुकंपा िोकरीसाठी अज्व 
करण्यास पात्र ठरतात, असा निकाल सरवोच् न्या्याल्यािे दिला आिे.

न्या. डॉ. धिंज्य चंदचूड र न्या. एम. आर. शिा ्यांच्या 
खंडपीठािे िा निकाल िेतािा िुसº्या नररािातूि जनमलेली अप््ये 
अिुकंपा िोकरीसाठी अपात्र ठरनरणारे रेलरे बोडा्वचे पदरपत्रकिी बेका्यिा 
ठररूि रद्द केले. नरशेि मिणजे ्याआधीचे १९९१ मधील असेच पदरपत्रक 
कोलकाता उच् न्या्याल्यािे रद्द केल्यािंतरिी बोडा्विे िे िरे पदरपत्रक 
काढले िोते.

न्या्याल्यािे मिटले की, पनिली प्िी ि्यात असतािा केलेला 
िुसरा नरराि निंिू नरराि का्यद्यािुसार मुळातच अरैध ठरूि रद्द बातल 
मािला जात असला तरी ््याच का्यद्यािे अशा िुसº्या नररािातूि 
झालेल्या मुलांिा अिौरस िविे तर औरस संततीचा िजा्व दिलेला आिे. 
््यामुळे िुसरी प्िी का्यिेशीरपणे प्िी ठरत िसल्यािे ती अिुकंपा 
िोकरीस पात्र ठरणार िािी. पण नतची मुले अिौरस िसल्यािे ््यांिा िा 
प्रनतबंध लागू िोत िािी.

न्या्याला्यिे मिटले की, अिुकंपा िोकरी िा िक् िािी र दिरंगत 
पालकािंतर रारसािक्ािे नमळणाº्या संपत्ीप्रमाणे ती संपत्ीिी िािी. 
तसेच बहुप्िी्रासारख्या कुप्र्ेला आळा घालण्यासाठी निण्व्य घेण्याचा 

अनधकार सरकारला आिे, िे मान्य केले तरी एकिा का्यद्यािे जी संसती 
औरस ठरनरली गेली आिे नतच्या बाबतीत सरकारला भेिभार करता 
्येणार िािी. कोणाच्या पोटी जनमाला ्या्यचे िे मुले ठररू शकत िािीत.

का्य िोते िे प्रकरण?

 पंचमुखी मारुती, कल्याण (प.) ्ये्े रािणारे रामलखि नत्रपाठी 
मध्य रेलरेच्या परळ रक्फशॉपमध्ये कुशल तंत्रज्ञ मिणूि िोकरीस 
िोते.

 पनिली प्िी ि्यात असतािा ््यािी १९८७ मध्ये िुसरा नरराि 
केला.

 सेरेत असतािा िोविेंबर २००९ मध्ये रामलखि ्यांचे निधि झाले.
 ््यांच्या िुसº्या प्िीचा मुलगा विी. आर. नत्रपाठी ्यािे अिुकंपा 

िोकरीसाठी रेलरेकडे अज्व केला.
 रेलरेिे सि २०१२ मध्ये ््यास अपात्र ठरनरले.
 आधी केंदी्य प्रशासकी्य न्या्यानधकरणािे (कॅट) र िंतर उच् 

न्या्याल्यािे रेलरेचा निण्व्य चुकीचा ठरनरला.
 ्यानररुद्ध रेलरेिे केलेले अपील सरवोच् न्या्याल्यािे ररील निकाल 

िेऊि फेटाळले.
(िृत्सौजनयि : लोकमत)

मुंबई : उ्कृष् प्रशासि, सुसूत्रता तसेच जि कल्याणकारी 
निण्व्याची प्रभारीपणे अंमलबजारणी ्यासाठी राज्याच्या ग्रामनरकास 
आनण मनिला र बालनरकासमंत्री पंकजा मुंडे ्यांच्या मंत्राल्यातील 
का्या्वल्याला आ्यएसओ मािांकि प्राप्त झाले आिे. ्या मािांकिामुळे मंत्री 
का्या्वल्याच्या नशरपेचात मािाचा तुरा खोरला गेला आिे.

मुंडे ्यांच्या ग्रामनरकास आनण मनिला र बालनरकास नरभागाचे 
कामकाज मंत्राल्यातील चौर्या मजल्याररूि चालते. ्या िालिात 
िेिमीच सर्वसामान्य िागदरकांची मोठी गिषी असते. मुंडे ्यांिी आलेल्या 
प्र््येकाची कामे सुलभपणे विारीत ्यासाठी सरतः लक्ष घालूि 
कम्वचाऱ्यांिा कामाचे नि्योजि करूि दिले आिे. नशरा्य का्या्वल्यात 
््यांिी नशसतीला अनतश्य मित्र दिले. का्या्वल्यात भेटीसाठी आलेल्या 
अभ्यागतांची िोंि घेण्यापासूि ते ््यांच्या कामांचा पाठपुरारा करण्याप्ययंत 
तसेच रेळेत कामाचा निपटारा करण्याकडे जातीिे लक्ष दिले जाते. ्या 
का्या्वल्यािे  जितेच्या कल्याणकारी निण्व्यांची र ्योजिांची प्रभारीपणे 
अंमलबजारणी करण्याबरोबरच सुसूत्रता, सु्योग्य प्रशासि, नशसत र 

िीटिेटकेपणा ्या सर्वच गोष्तींिा प्राधान्य दिले आनण ्याचीच िखल घेऊि 
आ्यआर लिास ्या संस्ेिे मंत्री का्या्वल्याला आ्यएसओ ९००१:२०१५ 
मािांकि प्रिाि केले. आ्यआरक्यूएसचे प्रमुख शनशिा् नमश्ा ्यांच्या 
सराक्षरीचे मािांकि प्रमाणपत्र आज का्या्वल्याला प्राप्त झाले.

मंत्ी पंकिा मुंडे ्यांनी केले अजिनंदन

आ्यएसओ मािांकि नमळाल्याबद्दल मंत्री पंकजा मुंडे ्यांिी सर्व 
अनधकारी,कम्वचाऱ्यांचे अनभिंिि केले आिे. िरम्याि, मंत्री का्या्वल्याला 
नमळालेल्या आ्यएसओ मािांकिाचे सर्व श्े्य ग्रामनरकास आनण मनिला 
र बालनरकास मंत्री पंकजा मुंडे ्यांचे आिे. ््यांिी केलेल्या सततच्या 
माग्विश्वि आनण नि्योजिामुळेच िा बहुमाि आमिाला नमळाला. राज्याच्या 
कोण््यािी भागातूि आलेल्या सर्वसामान्य माणसाला िे का्या्वल्य आपले 
राटारे असेच काम भनरष्यातिी िोईल, असा नरर्ास मंत्री पंकजा मुंडे 
्यांचे खासगी सनचर मंिार रैद्य ्यांिी व्यक् केला.

महिलरा आहण बरालकल्राण  
मंत्राल्रालरा ‘आ्एसओ’ मरानरांकन 

दुसऱ्रा पतनीची मुलेिी अनुकंपरा नोकरीस परात्
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