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साराांश
23 जनू हा दिवस संयक्त
ु राष्ट्र संघाच्या वतीने आतं रराष्ट्रीय “दवधवा दिन” म्हणनू पाळला जातो. लग्नानंतर 25 व्या दिवशीच नवरा कोरोना या
जागदतक महामारी चा बळी ठरला आदण पढु े दवधवापण सरू
ु झाले. अंगावरचे िादगने उतरवले कंु कू पसु लं गेलं. त्या वेळी सती प्रभेची आढवण
झाली. पण दचतेच्या आगीपेक्षा समाजात दमळणारी चटके जास्त त्रासिायक होते. पण नतं र ठरवलं दवधवांना ताठ मानेने जगता आले. पादहजे
यासाठी प्रयत्न आदण सघं र्ष सरू
ु झाला.
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प्रस्तावना
स्त्रियाांच्या न स्त्रिसणाऱ्या समसयामां ध्ये लैंस्त्रिक छळ, मानस्त्रसक त्रास अशा समसयाांकडे स्त्रिशेष लक्ष िेणे िरजेचे आहे सयां क्त
ु राष्ट्रसघां ाने िेशाांनी
स्त्रियाांसाठी धोरण आखताांना धोरणात्मक स्त्रनणणय घेताना आस्त्रण बिल करताना स्त्रिया आस्त्रण प्रामख्ु याने स्त्रिधिा स्त्रियाांना कें द्रसथानी ठे िनू स्त्रियाांच्या
मानिी हक्काचे सरां क्षण होईल असे बिल करण्याचे आिाहन के ले आहे. आपल्या िेशात मल
ु ीच्या स्त्रशक्षणाचे कमी प्रमाणा ग्रामीण आस्त्रण
आस्त्रििासी भािात स्त्रशक्षणाचा अभाि रुढी-परांपराांचा मोठा पिडा अज्ञान स्त्रलांिभेि परुु षप्रधान सांसकृ ती अशा पररस्त्रसथतीत समाजातील स्त्रियाांच्या
प्रश्ाचां सिरूप आस्त्रण कोस्त्रिड मळ
ु े स्त्रिधिा झालेल्या स्त्रियाांचे प्रश् स्त्रचतां ाजनक आहेत. त्यात प्रामख्ु याने जाणिलेल्या समसया म्हणजे महामारी ते
एखाद्या स्त्रिधिा िीला आजही समाजातील परुु ष व्यिसथेशी घ्यािा लािणारा लढा हा भयािह आहे त्याांच्या शारीररक मानस्त्रसक आरोग्याची
होणारी हेळसाांड त्याांच्या मल
ु ाांचे प्रश् त्याांची आस्त्रथणक, सामास्त्रजक, भािस्त्रनक, लैंस्त्रिक ,मानस्त्रसक, शोषण यामळ
ु े होणारी कुचबां णा.
व्याख्या
“ज्या िीच्या पतीचे स्त्रनधन झाले आहे ि स्त्रजने पनु स्त्रिणिाह के ला नाही अशी िी म्हणजे स्त्रिधिा होय.”
उद्देश
1) स्त्रिधिा स्त्रियाांची सामास्त्रजक, आस्त्रथक
ण , मानस्त्रसक, पररस्त्रसथती पाहणे.
2) स्त्रिधिा स्त्रियाांचा सामास्त्रजक िजाण ि समसया पाहणे.
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सश
ां ोधन पद्धती - प्रसतुत शोधस्त्रनबधां ामध्ये िय्ु यम िोत स्त्रिस्त्रिध िृत्तपत्रात आलेले लेख त्याांचा उपयोि करण्यात आला त्यासाठी िणणनात्मक
स्त्रिश्ले षण पद्धती िापरण्यात आली.
एकोणस्त्रिसाव्या शतकात भारतात स्त्रियाां स्त्रिषयक समसयाांची जाणीि स्त्रनमाणण झाली स्त्रियाांच्या समसयाांची चचाण त्यािर उपाय सामास्त्रजक चळिळी
समाजसधु ारकाांचे प्रयत्न यामळ
ु े िीकडे पाहण्याचा समाजाचा आस्त्रण स्त्रतचा सितःचा ही दृस्त्रिकोन बिलत िेला १९४७ आली भारत सितांत्र झाला
घटनेने स्त्रियाांना समान नािररकत्िाचे अस्त्रधकार स्त्रमळाला डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर याांच्या कायाणमळ
ु े तळािाळातील िस्त्रलत िी जािृत झाली
1975 साली यनु ो च्या ितीने जिभर साजरे झालेले आतां रराष्ट्रीय िीमक्त
ु ी िषण स्त्रियाांना सहजीिनाचे डोळस िेणारे ठरले िीच्या अस्त्रसतत्िाचा या
झिड्या स्त्रतचे सथान स्त्रतची प्रस्त्रतमा स्त्रिचार भािना रूढी परांपरा समाज सांसकृ तीचे स्त्रचत्र घर ते अिकाश मोहीम पयंत िीच्या प्रितीच्या खणु ा या
अनषु ांिाने िीस्त्रलस्त्रखत सास्त्रहत्याचा सितांत्रपणे शोध घेतला जाऊ लािला िी अभ्यास कें द्राने त्यास स्त्रिशा िेण्याचे काम के ले त्याांच्या आत्मचररत्रातून
त्याांचे जीिनिशणन स्त्रिचार मानस कधी प्राांजळपणे कधी परखडपणे परांपराांना छे ि िेत प्रकटलेले आढळते िीजीिनाच्या ि समाजाच्या िीस्त्रिषयक
दृस्त्रिकोनाच्या स्त्रसथती ितीचा आलेख रे खाटणारी स्त्रियाच
ां ी आत्मचररत्रे सितांत्रपणे अभ्यासली जात आहे .
सद्यपररस्त्रसथतीत दृश्य श्रािण माध्यमाांचे िचणसि सिणत्र स्त्रिसत आहे समाज माध्यमाांनी िैस्त्रिक जाळे स्त्रिणले आहे स्त्रचत्रपट मास्त्रलका जास्त्रहराती
सौंियणसपधाण फॅ शन शो यात िी चे प्रेक्षणीय उपभोि स्त्रिकास स्त्रिकाऊ िसतू रूपात सािरीकरण के ले जात आहे. िीयान पढु े उभी ठाकलेली आव्हाने
बिलली आहे. माणसू ि व्यक्ती अस्त्रसतत्िात स्त्रमळण्यासाठी के लेल्या सघां षण पेक्षाही या आव्हानाांना सामोरे जाणे अस्त्रधक कठीण ठरणार आहे अशा
स्त्रसथतीत आपला सामर्थयाणची पाळे मळ
ु े घट्ट धरुन सितःला स्त्रटकिनू ठे िण्यासाठी भिताल बिलण्यासाठी िी आत्मचररत्रातनू स्त्रियाांनी सितः
घडिलेली िी प्रस्त्रतमा किास्त्रचत स्त्रिशा िाखिणारी ठरू शकते कुटुांब सांसथा सामास्त्रजक स्त्रियाांचा आत्मशोध िीयाांना आलेले आत्मभान त्याांचे
समहू भान जीिनसांघषण शी अनेकाांिी िखल िाांभीयाणने घेतली पास्त्रहजे.
जागततक महामारी covid-19
कोस्त्रिड महासाथ हे मानि जातीिरील सिाणत मोठे सक
ां ट असल्याचे स्त्रसद्ध झाले आहे.कोस्त्रिडच्या िसु ऱ्या लाटेचा सिाणस्त्रधक पररणाम स्त्रिया आस्त्रण
लहान मल
ु ाांिर झालेला स्त्रिसनू येतो आहे.िेशात 30,000 बालके अनाथ झाली अनेक स्त्रिया स्त्रिधिा झाल्या असल्याचे आकडे समोर येत आहे .
कें द्र सरकार कडून स्त्रकती स्त्रिया स्त्रिधिा झाल्या आहेत. स्त्रकांिा स्त्रकती लोकाांनी कोस्त्रिड महासाथीत त्याांचे जोडीिार िमािले याची सांपणू ण आकडेिारी
अजनू समोर आलेली नाही पण आपल्या आजबू ाजल
ू ा अनेकाांनी आपल्या जिळच्या व्यक्तीलाअकाली िमािले असल्याची स्त्रििारकता स्त्रिसत
आहे.
कोतवडमुळे तवधवा झालेल्या तियाांची प्राथतमक माहीत
कोतवडमुळे तवधवा झालेल्या तिया
क्र.
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आपल्या िेशात आत्महत्या के लेल्या शेतकरी कुटुांबातील स्त्रिधिा स्त्रिया सैस्त्रनकाांच्या स्त्रिधिा स्त्रियाांचे अनभु ि ि त्याांचे मानिी हक्क या िर काम
होत होते. आता यात कोस्त्रिड मळ
ु े अकाली पतीचे स्त्रनधन झाल्यामळ
ु े कोस्त्रिड या स्त्रिधिा ििणिारी ची भर पडत आहे, मानिाच्या स्त्रिकस्त्रसत
अिसथेत धमण, जात ,आस्त्रथणक िट यामध्ये सातत्याने सांघषण होत आला आहे, मात्र यापढु े सांघषण धमण, जात ििैरेच्या पल्याड जाऊन स्त्रिधिा स्त्रियाचा
सघां षण असनू आजची िी स्त्रशक्षण घेतलेली आस्त्रथणक आस्त्रण मानस्त्रसक दृि्या ही सक्षम असनू िीचा पररघ स्त्रिसतारलेला आहे. आत्तापयंत सिळ्या
नाड्या िोिी पस्त्रतच्या हातात होत्या पण पतीच्या अकाली स्त्रनधनानतां र सरू
ु होत असलेल्या निा सघां षण त्याांना एक स्त्रिधिा म्हणनू करािा लाित
आहे.
१९ व्या शतकातील निीन घटकाांचा स्त्रियाांच्या सामास्त्रजक स्त्रसथतीिर मल
ु िामी पररणाम होत आहे . स्त्रिधिा िी ज्या स्त्रिस्त्रशि समाजव्यिसथेत
िािरते तो समाज त्यातील सथास्त्रनक िट ि आस्त्रथणक सतर याांनसु ार स्त्रतच्या समसया स्त्रभन्न स्त्रभन्न रुपे धारण करतात अस्त्रिकस्त्रसत ि स्त्रिकसनशील
िेशाांत स्त्रियानां ा स्त्रशक्षण रोजिार कायिेशीर हक्काच
ु े स्त्रिधिेचे जीिन अत्यतां किप्रि बनते.
ां ी जाणीि कमी प्रमाणात असल्याने पस्त्रतस्त्रनधनामळ
भारतातील हलाखीचे जीिन जिणा-या स्त्रिधिाांची सांख्या चार कोटीिर आहे.
कोतवड काळात नवे प्रश्न
स्त्रिशेषतः महाराष्ट्रात ि िेशात कोस्त्रिड सांकट असल्याने स्त्रियाांचे सिणच जीिनािर पररणाम ि बिल झालेला स्त्रिसत आहे. परुु ष ििाणची िकण फॉमणहोम
अिां िळणी पडू लािली आहे. जिभरात सयां क्त
ु राष्ट्र सघां ाच्या मस्त्रहला स्त्रिभािाने सपि के ले आहे की कौटुांस्त्रबक स्त्रहसां ाचार िाढत आहे रसत्यािरचे
बलात्कार नोंि घेण्याचे प्रमाण कमी झाले तरी तक्रार नोंििायला जािा नाही कोटण बांि असल्याने तारखा स्त्रमळत नाहीत सोसायट्याांमध्ये खटके
उडत आहेत अशा तक्रारी एकीकडे येत आहेत त्याच सोबत असांघटीत क्षेत्रातील मस्त्रहला कामिार बारा बलतु ेिार भाजी िाल्या, इसतरी िाले,
डबेिाले, सिांचे रोजिार ठप्प आहेत.
भक
ू ां प महापरू नतां र त्या िेशात पनु िणसनाचे स्त्रजतके िभां ीर प्रश् उभे राहतात स्त्रततके च िभां ीर प्रश् जािस्त्रतक महामारी कोरूना ची लाट ओसरल्यानतां र
स्त्रनमाणण झाले आहे ज्यात स्त्रिधिाांचा अस्त्रतशय िांभीर मोठा प्रश् स्त्रनमाणण झालेला आहे, स्त्रिधिा मस्त्रहलाांचे प्रश् स्त्रििसेंस्त्रििस िांभीर रूप धारण करत
आहे. पतीच्या स्त्रनधना नांतर आज ही मस्त्रहलाांना उपेस्त्रक्षत जीिन जिािे लािते .त्याांचे जीिनमान उांचािण्यासाठी शासकीय पातळीिर धोरणात्मक
स्त्रनणणय होणे आिश्यक आहे. स्त्रिधिा या एकल मस्त्रहला िटात मोडतात अििी सितःच्या कुटुांबातून आस्त्रण समाजातनू या मस्त्रहलाांकडे पाहण्याचा
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दृस्त्रिकोन बिललेला असतो. समाजातील प्रिृत्ती िाईट नजरे ने बघते अशा िेळी मस्त्रहलाांना प्रचांड मानस्त्रसक ताण तणािातनू जािे लािते या स्त्रशिाय
त्याांच्या रोजी-रोटी पासनू ते मल
ु ाांच्या सिां ोपनाची प्रश् सोडितात िमछाक होते म्हणनू च शासनाने स्त्रिशेष धोरण आखनू त्याांच्या आरक्षणासाठी
कायिेशीर तरतूि करण्याची िरज आहे यासाठी “यशिांतराि चव्हाण प्रस्त्रतष्ठान” मांबु ई आस्त्रण “स्त्रिकास अध्ययन कें द्र” मांबु ई या सांसथाांनी अत्यांत
सक्ष्ू म अभ्यास करून धोरण तयार के ले आहे लिकरच शासना पयंत हे धोरण पोचस्त्रिण्यात येणार आहे.
घराचा मालकी हक्क नाही पतीच्या सांपत्तीत िाटा स्त्रमळण्यासाठी िीघणकालीन लढाई कमी झाल्यास अत्याचाराांना सामोरे जािे लािते. िसु रे लग्न
के ले तर मल
ु ाांिर चा हक्क सोडािा लाितो िृद्ध स्त्रिधिा स्त्रियाांना कुटुांबास सिीकारले जात नाही. कमी ियातील स्त्रिधिानां ा शारीररक, मानस्त्रसक
व्याधी जडण्याचा धोका नैराश्याचे प्रमाण अस्त्रधक िाढते काय करािे शासनाने स्त्रिधिा पररपक्िता आस्त्रण घटसफोस्त्रटत मस्त्रहलाांसाठी धोरण
राहण्यासाठी जीिन जिण्यासाठी शेतजमीन घरकुल योजना मध्ये प्राधान्य अन्न सरु क्षा योजनेचा लाभ िाररद्र्यरे षेखालील रे शन काडण सिण शासकीय
योजनाांचा लाभ मल
ु ाांसाठी स्त्रशक्षण हक्क कायद्यातील 25 टक्के आरक्षण आरक्षणात प्राधान्य शासकीय रोजिार नोकरीच्या स्त्रठकाणी स्त्रिशेष
आरक्षण िेणे महत्त्िाचे आहे.
करोना या जािस्त्रतक महामारीने जिात अभतू पिू ण पणू ण खळबळ माजिली आहे. साऱ्या जिाच्या नाड्या आिळल्या िेल्या आहेत. हसणारे ,
खेळणारी, सातत्याने धािणारे , कायम आनांिाच्या शोधात असलेले हे जि आज लांिडत आहे. ते आमल
ू ाग्र स्त्रकांिा अांतमणख
ु ी ही झाले आहे. ते
के िळ मृत्यच्ू या भयाने च नव्हे तर भस्त्रिष्ट्य ही आज अांधारलां म्हणनू च चीनच्या िहू ान प्राांतातनू हा व्हायरस स्त्रनमाणण झाला आस्त्रण जिभर पसरला
आहे. जी राज्य सतकण होती स्त्रतथे त्याने प्रिेश के ला नाही .स्त्रकांिा प्रिेश के ला तरी पसरला नाही चीन मध्ये तो आज नाही. जपान मध्ये नाही.
न्यझू ीलांड मध्ये पणू ण स्त्रिजय स्त्रमळस्त्रिला बाकीची ही राज्य सािध होऊन त्याचा प्रस्त्रतकार करीत आहे. पढु े मािे जि नि झाले तर ते अनबु ॉम्बमळ
ु े
नाही तर अशाच कुठल्यातरी जैस्त्रिक आपत्ती मळ
ु े ज्याला सिणजण शस्त्रक्तमान मानतात ती अमेररका ही हतबल आस्त्रण भयग्रसत आहे त्यामळ
ु े कोरोना
नांतरचे जि हे आस्त्रण करुणा नांतरच्या भारत अशी स्त्रिभािणी करािी लािते. आजच्या स्त्रिज्ञान यिु ातही एखािा व्हायरस आपण आतनू स्त्रकती िबु णल
आहोत याची आठिण करून िेतो. स्त्रिज्ञानामळ
ु े माणसाच्या मनातील मृत्यचू े सिणकास्त्रलक भय नि झालेलां नाही उलट आज जिभराच्या माणसू
अस्त्रधक भयग्रसत झाला आहे शासन िेखील अशा िेळी हतबल होते त्याची अनेक कारणे आहेत. जिातील सिण मख्ु य समसया भ्रि राजकीय
व्यिसथा ि प्रशासन यामळ
ु े स्त्रनमाणण झालेल्या आहेत त्याची कारणे िेखील िेििेिळी आहे ती यापिू ी जिात आस्त्रण भारतात अनेक महामारया
येऊन िेल्या आहेत लक्षािधी नव्हे तर करोडो लोक त्यात मेले आहेत त्यािेळी स्त्रिज्ञान बाल्यािसथेत होते त्यामळ
ु े हे येणारे सांकट ईिराच्या
अिकृ पेमळ
ु े आले आहेत असे लोकाांना िाटत होते हे जि कायणकार सबां धां ाांिर उभे आहे आस्त्रण प्रत्येक िोिीला कारण असते हा बद्ध
ु ीचा अडीच
हजार िषाणपिू ीचा स्त्रसद्धाांत आज ही भारतीय लोकाांना पेलित नाही त्यामळ
ु े रोिाांिर औषध शोधनू काढािे असे कुणाला त्यािेळी िाटत नाही
भारतात िाररद्र्य अज्ञान अांधश्रद्धा जातीयता आस्त्रण िैििाि ही कथा यामळ
ु े मृत्यचू े प्रमाण खपू च होते आज आपल्या रे ट सातत्याने िाढत आहे हे
स्त्रिज्ञानाचे यश आहे भारतात येऊन िेलेल्या प्लेि कालरा िेिी मानमोडी टाइफाइडया या साथीनी मािील शतकात धमु ाकूळ घातला होता जिातही
त्यािेळी अशा साथी आल्या होत्या ि शेकडो लोक त्यात बळी पडले होते रोि कशाने होतो हेच मास्त्रहती नसल्यामळ
ु े तकण स्त्रितकण ि अफिाांना
उधाण येत होते एके काळी लांडन शहर कॉलऱ्याच्या साथी पणू ण उिध्् िसत झाले होते लांडन ची लोकसांख्या स्त्रनम्म्याने घटली होती. लोक कॉलरा
होऊ नये म्हणनू अांिािर स्त्रचलखत घालून स्त्रहडां त असतात हा रोि पाण्यातून येतो हे त्याांना मास्त्रहतीच नव्हते अज्ञान हेच सिण समसयेचे मळ
ू कारण
आहे या साथी मळ
ु े जिाचे अतोनात नक
ु सान िेळोिेळी झालेले आहे त्यामळ
ु े मानि जातीच्या एकूण सामास्त्रजक, राजकीय, आस्त्रथणक ि सामास्त्रजक
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व्यिसथा िेळोिेळी बिलले आहेत माणसाच्या िेळी अस्त्रधक धास्त्रमक
ण होतात हा आजार परधमी याांमळ
ु े आला अशी अफिा पसरिनू त्यािर
स्त्रििास ठे िनू त्याांनी त्याच
ां े अनेकिा बळी घेतले आहेत भीतीने मोठ्या प्रमाणात लोकानां ी सथलाांतरही के ले आहे यासाठी शेिटी का स्त्रनमाणण होतात
असा प्रश् स्त्रनमाणण होतो कधी कधी ते स्त्रनसिाणने के लेले बँडच असते. स्त्रनसिण नेहमीच मानि जातीला अनक
ु ू ल रास्त्रहलेला नाही. स्त्रनसिाणत असांख्य
स्त्रजिाणू आहेत की, जे सतत आपल्या सभोिती असतात. काही आपल्या आरोग्यासाठी अनक
ु ू ल ही असतात परांतु, त्यातील काही प्रस्त्रतकूल
स्त्रजिाणू एखाद्या ठरास्त्रिक िेळेलाच जणक
ू ाही ठरून के ल्याप्रमाणे ते मानिाला मानिािर हल्ला करतात याचा उलिडा अद्याप स्त्रिज्ञानाला झालेला
नाही. जिभराच्या या साथीच्या आपण अभ्यास के ला तर काही ठरास्त्रिक िषाणनांतर या जािस्त्रतक महामारी उद्भितात आस्त्रण जिाला िभां ीर जखमी
करतात असे आढळून आले आहे.
नास्त्रशक चाांििडच्या ििाखाण्याच्या आिारात ऑस्त्रक्सजन बेड न स्त्रमळाल्याने तडफडत मरणाऱ्या व्यक्तीचा आस्त्रण त्याच्या जीि िाचिािा म्हणनू
जीिाच्या आकाांताने रडतच मित मािाणाऱ्या त्याच्या आप्त स्रीचा (पत्नीचा ) स्त्रव्हडीओ बहुतेकाांनी बस्त्रघतला असेल हा मत्ु यमु ख
ू ी पडलेला व्यक्ती
नामाांस्त्रकत िडनेर भैरि या सधन शेतकऱ्याांच्या िािातील आहे. १७ हजार लोकसख्ां या असलेल्या आस्त्रण व्यािसास्त्रयक डॉ. माजी आमिार िेणाऱ्या
ह्या िािात सध्या मल
ु भतू िैद्यस्त्रकय सस्त्रु िधाही िेल्या 30 िषाणत उभ्या राहू शकल्या नाहीत अशा अनेक रुग्णाांना तातडीने योग्य िैियस्त्रकय उपचार
न स्त्रमळाल्याने तडफडत जीि सोडािा लािला ि अनेक स्रीयाांना ििु िे स्त्रिधािा होऊन सांकट ,किमय, जीिन जिािे लाित आहे.
२५ िषाणची स्त्रनलम कोस्त्रिडमळ
ु े स्त्रतचा पस्त्रत िेला ती मल
ु िी आस्त्रण पती नास्त्रशकला भाड्याच्या घरात राहत होते. घर मालकाने सरुु िातीला एक- िोन
मस्त्रहने घर भाडे मास्त्रितले नाही. पण नतां र तिािा लािला घर भाडे स्त्रिले नाही. म्हणनू स्त्रतचे सामान ठे ऊन घेतले आस्त्रण मल
ु ा सस्त्रहत स्त्रतला घर
सोजयला भाि पाडले घर भाडयाचे पैसे स्त्रिल्यािर सामान घेऊन जा म्हणनू स्त्रतला साांस्त्रितले स्त्रनलम खेडे िािातील लग्नाला 3 िषण झाली होती.
मल
ु िा लहाण होता नोकरी साठी शहतात राहत होते. िािाला ि सासरच्या परीिाराचा फारसा अनभु ि नव्हता अशा स्त्रनलम ला अनेक समसया ना
सामोरे जािे लाित आहे.
व्यक्तीच्या जीिनातील आियससां था म्हणनू कुटुांब ससां थेचा उल्लेख करता येईल. कौटुांस्त्रबक घटनाचां ा व्यक्तीिर पडणारा प्रभाि हा िीघणकाळ
स्त्रटकणारा असतो .कुटुांबाचा आकार आई िडील आपल्या मल
ु ाांिर होणारे सांसकार कुटुांबाची स्त्रिचारसरणी इत्यािींचा व्यापक प्रभाि मल
ु ाांिर पडत
असतो. कुटुांबामध्ये कशा तऱ्हेचे व्यिहार घडतात यािर बालकाांचे सामाजीकरण अिलांबनू आहे.अशा पररस्त्रसथतीत एखाद्या कुटुांबातील एखाद्या
िी चा पतीचे स्त्रनधन झाले असेल मल
ु ाांना िडील नसतील अशा कुटुांबाला, सामास्त्रजक, कौटुांस्त्रबक अशा अनेक समसयाांना सामोरे जािे लाित आहे.
समाजात पिू ी पासनू िीचे सथान िय्ु यम रास्त्रहले आहे. बिलत्या काळात काही सधु ारणा झाल्या असल्या तरी मानस्त्रसकता अजनू ही पणू पण णे
बिललेली नाही. त्यामळ
ु े समाजात नव्याने स्त्रनमाणण झालेल्या covid-19 स्त्रिधिा स्त्रियाांना अनेक समसयाांना सामोरे जािे लाित आहे.
कुटुांब व्यिसथा हा आपल्या कडील महत्त्िाचा सामास्त्रजक घटक आहे .आस्त्रण त्याबद्दल अनेक जण अस्त्रभमानाने बोलत ही असतात या व्यिसथेचे
फायिे तोटे आहेत. परांतु या व्यिसथेमळ
ु े समाजाचा डोलारा उभा आहे हे नाकारता येणार नाही. चांिळिािी सांसकृ ती मळ
ु े या व्यिसथेला धक्के
जरूर बसत आहे. परांतु त्याची पाळे मळ
ु े घट्ट असल्याने तडे िेलेले नाही. िी आस्त्रण परुु ष ही ससां ार “रथाची िोन चाके ” असल्याचे म्हटले जाते.
खरे परांतु सांसाराचा तोल सािरला जातो. तो िीमळ
ु े च परुु ष सत्तेने िीला कायमच कमकुित ठे िण्याचा प्रयत्न के ला आहे. हजारो िषण स्त्रशक्षणापासनू
िांस्त्रचत ठे िले आताशी कुठे स्त्रतला कायद्याने हक्क स्त्रमळू लािले आहेत .त्या आधारे ती आपली प्रिती करीत आहे बस्त्रु द्धमत्तेच्या बाबतीत आपण
परुु षाांपक्ष
े ा कमी नाही हे ती स्त्रसद्ध करीत आहे. िी म्हणजे त्यािाची मतू ी परमेिराचे रूपच जणू िी म्हणजे सहनशीलतेचा कळस सांसारात स्त्रतचे
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अस्त्रसतत्ि प्रकषाणने जाणिते ती नसेल तर कुटुांब कोमेजले रात्रांस्त्रििस कि करून कुटुांबाचा डोलारा साांभाळते पण आपल्या मल
ु ाबाळाांना त्याची झळ
पोहोचू िेत नाही. ससां ार काही कसाही असला तरी िळ्यातला हार माननू त्याचा सिीकार करते. आजती चल
ू ि मल
ू साांभाळून पढु े जाण्याचा
प्रयत्न करीत आहे याच काळात covid-19 जािस्त्रतक महामारी ने स्त्रतच्यापढु े स्त्रिधिा म्हणनू जिण्याचा निा प्रश्न निी समसया निी जबाबिारी
उभी आहे. समाजात उभे राहायचे आहे आस्त्रण ते ही कुणाचा आधार नसताना प्रथम कुटुांबासाठी सितःच्या अपत्यासाठी या नव्या समसयाांना
आव्हानाांना स्त्रतला सामोरे जायचे आहे. ि निा सांघषण करून या स्त्रिधिा स्त्रियाांना स्त्रजांकायचे आहे. ि आपले आयष्ट्ु य उभे करायचे आहे आपल्या
अपत्याांना ससां कार िेऊन त्याच
ां े आयष्ट्ु य घडिनू त्याांना उभे करण्याचा सघां षण या स्त्रिधिा झालेल्या स्त्रियाांपढु े आहे.
जगात व भारतात देशात covid-19 जागततक महामारी ची दुसरीजीवघेिी लाट व ततचामळ
ु े झालेला पररिाम
या िेळी िेशात मोठ्या प्रमाणात लसीकरण होऊ शकले नाही त्याचा िेिळाच िष्ट्ु पररणाम िसु ऱ्या लाटेत जाणिू लािला आहे. पस्त्रहल्या लाटेत
प्रामख्ु याने ियोिृद्ध ि िेििेिळ्या आजाराांनी ग्रसत असलेल्या बास्त्रधताांच्या मृत्यचू े प्रमाण जासत होते. आस्त्रण सांसिाणचा प्रािभु ाणि शहरी भािािर
होता. परांतु आता िसु ऱ्या लाटेतला ससां िण ग्रामीण भािानां ा व्यापनू फै लािणारा आहे .हे सपि स्त्रिसत आहे. या साथी मध्ये एस्त्रप्रल मस्त्रहन्यातील तीस
ते पन्नास या ियोिटातील तरुण अस्त्रधक प्रमाणात बाधीतहोऊन अकाली मृत्यमु ख
ु ी पडले आहेत. यात उत्पररितणन (म्यटु ेशन झालेल्या)
व्हायरसच्या धोक्याचे प्रमाण स्त्रकती? याचा बारकाईने अभ्यास व्हायला पास्त्रहजे. व्हायरस स्त्रकती ही घातक असला तरी आपल्या स्त्रबकट हलाखीच्या
ि अत्यांत थोडक्यात सािणजस्त्रनक आरोग्य व्यिसथेचे िोष हा अस्त्रधक स्त्रचांतनीय स्त्रिषय आहे हे ही खरे आहे. की आता सांसिण होणार हा स्त्रिषाणू
अस्त्रधक क्षमतेच्या असल्याचे शािज्ञ साांित आहेत. या व्हायरसचे स्त्रकमान िोनिा तरी म्यटु ेशन झालेले असल्याने त्या िरील अियािर सश
ां ोधनही
सरू
ु आहे. ते पणू त्ण िाला आलेले नाही यामळ
ु े या व्हायरसला स्त्रनयस्त्रां त्रत करणे अत्यतां आव्हानात्मक काम मानले जात आहे. ज्या िेळी आपल्याकडे
कोरोना बास्त्रधताांची सांख्या िेिाने िाढत आहे. त्या िेळी या व्हायरसचे निीन िेररएन्टस तयार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असा निीन
िेररएन्टस असलेल्या म्यटु ेशन असलेल्या म्यटु ेशन व्हायरस फै लािला तर लसीची प्रस्त्रतकारकता स्त्रनष्ट्प्रभ करू शकतो. ही िैज्ञास्त्रनक मास्त्रहती जिभरात
सिणप्रथम पोहोच आहे.
करोना काळात िमािलेल्या मस्त्रहलाांचे सामास्त्रजक ि आस्त्रथणक अध्ययन कोरोना काळात समाजातील अनेक कुटुांबातील मोठ्या प्रमाणात हानी
झाली. अनेकाांना आपल्या स्त्रप्रयजनाांना िमिािे लािले काही कुटुांबाांमध्ये कुटुांबप्रमख
ु ाचे स्त्रनधन झाले त्यामळ
ु े िःु ख बरोबरच कुटुांबाची जबाबिारी
अचानक स्त्रिधिा पत्नीिर येऊन पडली अशी अनेक कुटुांब आपल्या नातेिाईक स्त्रमत्र जन ओळख मध्ये स्त्रिसत आहे.
उपाय
1. सासरच्या मालमत्तेत ि माहेरच्या मालमत्तेत स्त्रिधिा झालेल्या स्त्रियाांच्या ि त्याांच्या मल
ु ाांचा हक्क अस्त्रधकार शाबतू राहील याकडे लक्ष िेण.े
2. शासनाच्या िेििेिळ्या योजनाांची मास्त्रहती ि त्या स्त्रिस्त्रिध योजनेत या स्त्रिधिा मस्त्रहलाांना प्राधान्यक्रम िेणे िरजेचे आहे.
3. कोरोन काळात स्त्रिधिा झालेल्या स्त्रिधिाांते पनु िणसन हा आपला सामास्त्रजक सांसथाांचा आस्त्रण मस्त्रहला सांघटनेच्या कायाणचा प्रमख
ु भाि आहे.
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