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�ड��लेमर: या अहवालाला UK ग�हन�म�ट�या फॉरेन, कॉमनवे� आ�ण डे�हलपम�ट ऑ�फस �ारे �मा�णत केले आहे| तथा�प,
अहवालात �� केलेली मते UK ग�हन�म�ट�या शासक�य पॉ�लसीला दश�वत नाही| या अहवालात नकाशे केवळ ��त�न�ध�वाचा अथ�
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�ेय�नद�श

�शार लोकां�या योगदाना�शवाय कोणतेही ज�टल व गुंतागुंतीच ेकाय� होत नाही. हा अहवाल आ�ण �यास कारणीभूत संशोधन
अपवाद नाही - �वशेषत: नो�ह�बर २०२० त ेमाच� २०२१ रोजी संकु�चत कालावधी दर�यान झाला.

हा अहवाल १५३ मुल�ना सम�प�त आह े �यांनी आप�या कथा आ�ण �यांच े ��ीकोन आम�याशी आ�ण लीडर लॅब�या
उ�लेखनीय २५ मुली शोधक�या�ना सामा�यक केल,े �यांच े समप�ण, अंत���ी, आ�ण ऊजा� ही संशोधन रचनेसाठ�
अंमलबजावणी आ�ण �व�ेषण यासाठ� मह�वपूण� ठरली: राणी, ��या, खुश�दा, अवदा, ने�ावती, ल�लता, �ेया,
शाहजहान, नेहा, आ�लया, गीता, �ीती, अ��वश, अंजुम, रोशनी, राधा, �योती, शुभांगी, सोनी, मो�नका, व��सता,
�रचा, पूजा, �शरीन, आ�ण ज़ोहा. �यांच ेनेतृ�व, भ�गनीभाव आ�ण �या मुल��या समवय�कांब�लची वचनब�ता आ�हाला
�ेरणा देते. 

आ�ही फॉरेन कॉमनवे� डे�हलपम�ट ऑ�फसच,े �वशेषत: ममता कोहली, जगन शाह, संजु�ा रॉय आ�ण कॅथरीन
साज��ट यांचे मनापासून आभार मानतो क� �यांनी या कामासाठ� अथ�सहा�य �दले आ�ण भारतातील शहरी मुल��या
वा�त�वक वा�तवांब�ल चांग�या �कार ेसमजून घे�यासाठ� �यांची वचनब�ता दश��वली.

एमपॉवर कडून जयंती पु�करन, व�र� काय��म अ�धकारी (�स�नयर �ो�ाम ऑ�फसर) आ�ण �वण�लता मा�हलकर
(गल�फेलो) यांनी एमपॉवर�या लीडर लॅबची रचना व सुलभीकरण एक अनुभवा�मक �श�ण काय��म �हणून केला �जथे
संशोधन मा�हती व �ान �न�म�ती आ�ण �नण�य घेताना मुली समान भागीदार आ�ण सहयोगी असतील. आयसाटौ बह
(संचालक, पौगंडाव�ेतील मुली आ�ण �ल�ग पुढाकार) यांनी एमपॉवर लीडर लॅबला �योगसंबं�धत माग�दश�न आ�ण समथ�न
�दान केले आ�ण लीडर लॅबच ं सुलभीकरण कर�यास एक �वल�ण गल� फेलो भरती केली. एक��तपण,े �यांनी डेटा
�व�ेषण, मुल��या अंत���ीच ेसमाकलन आ�ण अहवाल �ल�ह�यास हातभार लावला.

त�वी �म�ा (व�र� क�यु�नकेश�स (सं�ेषण) त�) यांनी सारा साद (क�यु�नकेश�स फेलो) �या पा�ठ��याने या अहवालाचे
सज�नशील उ�पादन केल ेआ�ण �या �य�नांच ेनेतृ�व करणा�या मुल�ना मह�व �मळाव ेअसे सुस� उ�पादन सु�न��त केले
आह े�याचबरोबर �ा अहवालाच े�ह�द�, मराठ� व इं�जी भाषेत �काशनसु�दा. 

�ाची गु�ता [डे�हलपम�ट ��ॅटे�ज�ट (�वकास रणनी�तकार)] यांनी काम ��ता�वत केल ेआ�ण एफसीडीओ बरोबर सम�वय
साधला. �नशा धवन (मु�य संचालक, भारत) यांनी या �क�पाची क�पना केली आ�ण �याचे धोरण, संशोधन रचना,
�व�ेषणा�मक चौकट, डेटा �व�ेषण आ�ण अहवाल लेखनात मह�वपूण� योगदान �दले. �यांनी एक��तपण े�वसायी
��त�ब�ब आ�ण इनपुट ���येची रचना केली.

इतर एमपॉवर कम�चारी �यांनी गंभीर भू�मका बजाव�या आहेत �यांचा समावेश आह:े �स��या �ट�ल (अ�य� आ�ण मु�य
काय�कारी अ�धकारी) यां�या माग�दश�न आ�ण पुनरावलोकनासाठ�. �नकोल रजनी (��ॅटे�जक क�यु�नकेश�स अँड माक� ट�ग
लीड) �यांनी अं�तम अहवालाकडे �तच ेसंपादक�य डोळे �दल.े ���टन वु�फ (उपा�य�, काय��म) यां�या काय��े�ातील
अंत���ीसाठ�. �थओडोरस �ोनोपॉलोस व�र� काय��म अ�धकारी (�स�नयर �ो�ाम ऑ�फसर) अँड सेफगा�ड�ग लीड �यांनी
सेफगा�ड�ग �ेमवक� चा आढावा घेतला आ�ण ईवा रोका (मू�यांकन आ�ण �श�ण स�लागार) यां�या एसट�एट�ए
कौश�यासाठ�.

भारतातील आम�या अनुदान भागीदारांनी एक मह�वपूण� भू�मका बजावली. ��येक सं�ेन ेअशा ��त�नधीची �नवड केली
�याने ऑनबो�ड�ग म�ये मदत केली, संर�णासाठ� आ�ण मा�हतीपूव�क संमती �मळव�यास मदत केली व उपाय योजना
कर�यास हातभार लावला आ�ण मुली संशोधकांना �यांच े��श�ण, मुलाखत आ�ण �व�ेषण यांचे समथ�न केल.े

आ�ही या �े�ातील अ�यासक आ�ण संशोधक, आम�या समवय�कांच ेआभार मान ूइ��तो, �यांनी आरं�भक संशोधन �न�कष�
सादर केले होते अशा एका गोलमेज�ार ेआम�यासह �यांच े �वचार लेखी आ�ण गोलमेज�ारे डेटावर �यांचे ��त�ब�ब आ�ण
अंत���ी �दली.

आ�ण आ�ही आम�या �काशन संघाब�ल कृत�ता �� क� इ��तो, �यां�या�शवाय आ�ही हा अहवाल एक� ठेवू शकलो
नसतो. �ा�फक �डझाइन आ�ण ��ीकरणासाठ�: को�कला भ�ाचाय�, �ह�द� भाषांतरासाठ�: हंसा था��लयल आ�ण मराठ�
भाषांतरासाठ�: �रनी फना��डस. इं�जीम�य े�ूफरी�ड�गसाठ�: कॅरोल परेरा, �ह�द�: �वभा �बे आ�ण मराठ�: रंजना फना��डस.

सू�चतउ�रण:
 एमपॉवर (२०२१). को�वड �त�या आवाजात: त�ण मुल��या नेतृ�वाखाली आ�ण �यां�यावर क� ��त केलेला सहभागी
संशोधन अ�यास.  �द�ली: एमपॉवर — उदयो�मुख माक� ट्स फाउंडेशन. 
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शहरात राहणा�या मुल�वर को�वड-१९ चा खरा �भाव अ�ाप मा�हत नाही. परंत ुआप�याला एवढं मा�हती आहे क� महामारी
मुळे (पँडे�मक मुळे) मुल�च ेजीवन नाटक�य�र�या बदलले आह.े मुल�नी अ�धक �ह�साचार अनुभवला आहे. �यांनी शाळेत जाणे
बंद केले आह े (काह�नी कायम�व�पी शाळा सोडली), �यां�यावर�या घरगुती जबाबदा�या वाढ�या आ�ण रोजीरोट�
�मळव�याची साधने कमी झाली. काही समुदायांम�य,े मुल�ना आरो�य सेवांम�य े�वशेषत: ल��गक आ�ण पुन��पादक आरो�य
यात मया��दत उपल�ता आहे आ�ण ब�याच मुल�साठ� मूलभूत �व�ता व �व�ता उ�पादन ेआवा�याबाहेरची आहेत. मुली
नेहमीच शहरातील अ��य नाग�रक असतात, परंत ुलॉकडाउन आ�ण संचारबंद� मुळे (क�यू�) �या �जथे राहतात �या शहरांम�ये
�यांना �वेश नाकारला आहे.

जसे आपणया संकटाला ��तसाद देत आहोत, आपण पूव�- महामारी (पँडे�मक) सा�ा�यवाद� जगाकडे परत जा�याचा �वचार
क� नये. या मह�वपूण� �णी, को�वड-१९ महामारी (पँडे�मक) �ान े एक वषा�पासून अ�या जगाला रोग��त केल ेआह.े
आप�याला संधी �मळालेली आह ेक� आतापय�त �या उपाययोजना �भावी झा�या नाहीत �यांना �वस�नअ�धक समावेशक
प�तीने परत उभे राहाव.े

एमपॉवर म�य ेआमचा �व�ास आहे क� मुली �यां�या �वत: �या जीवनातील त� आहेत आ�ण �वसायी आ�ण �नण�य घेणा-
यांना अथ�पूण� माग�दश�न कर�यासाठ� सव��म �ान आहेत. याचा अथ� हेतुपुर�सर मुल�च ेऐकण,े �यांचे आवाज तळागाळातून
क� ��त करणे, �नण�य घे�याची जबाबदारी सोप�वण ेआ�ण गुंतवणूक �यां�याकडे जाईल याची खा�ी करण.े या दोह�म�ये स�ा
बदलून �हणजेच �नण�य घेताना आ�ण �ोतवाटपात, आ�ही �या खरोखर मह�वा�या आहेत '�या �हणजे मुली' आ�ण
�यां�यासाठ� मह�वा�या असले�या मु�ांवर �काश टाकतो. हा अहवाल अ�धक �या�य आ�ण �या�य जग कसे तयार करावे
याब�ल भारता�या शहरांमधील मुल�ची अंत���ी सामा�यक करतो आ�ण मुली �यांच े�वतःचे भ�व�य कसे �ल� शकतात हे
आ�हाला दश�वतो.

यूके�या फॉरेन कॉमनवे� अँड डे�हलपम�ट ऑ�फस (एफसीडीओ) �या पा�ठ��याने आ�ही एमपॉवर लीडर लॅब तयार केली.
एमपॉवरने भारतातील शहरी भागातील २५ मुल�सह �यां�या समुदायातील १५३ इतर मुल�ची मुलाखत घे�यासाठ� आ�ण
�यां�या �न�कषा�चे �व�ेषण कर�यासाठ�, तीन म�ह�यां�या सहभागी संशोधन �योगशाळेची रचना केली आ�ण ती तयार
केली. या सहभागी कृती संशोधन �क�पा�या (पीएआर) रचनेची आ�ण अंमलबजावणी ची जबाबदारी मुल�वर होती. एमपॉवर
लीडरलॅब एक �ान आ�ण �श�ण क� � आहे: एक �म��त आ�ण सहयोगी �श�ण काय��म �जथे मुल�ना �यांचे नेतृ�व, गंभीर
�वचार आ�ण संशोधन कौश�ये संकटात व संकटा�या पलीकडे �वक�सत कर�यासाठ�, आधार दे�यासाठ� ऑन द �ाउंड
संशोधन ��श�णासह ऑनलाइन मा�टर�लासेस एक��त करतो. 

मुल�कडून आ�हाला �मळणारी सवा�त मोठ� �शकवणी �हणजे �या अ�प-मुदती�या पलीकडे पहात आहेत; �या भ�व�याकडे
ल� देत आहेत. �व�रत मदत आ�ण सेवा �वतरणास �ाधा�य �दले गेले आहे, परंत ुमुली एक अ�धक �या�यी, सव�समावेशक
आ�ण �या�यी जगात �यां�या भ�व�याची क�पना करीत आहेत �जथ े �या राहतात �या शहरांच ेस��य नाग�रक �हणून.
अथ��व�ा, सं�ा आ�ण शाळा हळूहळू पु�हा सु� होत असताना द�घ�कालीन �णालीगत बदलघडवून आण�यासाठ�
तेआ�हाला आ�ह करीत आहेत.

या अहवाला�या �नकालांम�ये संयु� रा�ां�या शा�त �वकास ल�यांसह (एसडीजी) एका�धक धोरण मांडणीसह (पॉ�लसी
�ेमवक� ) संरे�खत कर�याची �मता आहे. मुल�चा स�ला �यां�या जीवनातील अनुभवांमुळेच गंभीर आहे, परंतु हे देखील
मह�वाचे आहे कारण ते एसडीज��या उ���ांशी बोलते आ�ण �यास �ढ करते, �याचा आ�ही डेटा आ�ण �यां�या �शफारसी
तयार कर�यासाठ� वापरला आहे.

�वशेषतः आ�ही अ�धक भर देतोय;

एसडीजी 3 वर: चांगल ेआरो�य आ�ण क�याण; 

एसडीजी 4 वर: उ� गुणव�ेचे �श�ण; 

एसडीजी 8 वर: स�य काय� आ�ण आ�थ�क वाढ; 

एसडीजी 11 वर: शा�त शहरे आ�ण समुदाय. 

आमचा असा �व�ास आहे क� एसडीजी ५ वर: �ल�ग समानता आ�ण एसडीजी १० वर: कमी केले�या असमानता मुल��या
�शफारश��या क� ��ानी आहेत आ�ण इतर एसडीजी सा�य कर�यासाठ� म�यवत� आहेत. केवळ या स��यानुसार सहकाया�ने काय�
के�याने आपण प�रवत�नकारी बदलाची आशा क� शकतो. �हणूनच, आ�ही एसडीजी १७: भागीदारी �ारे या काया�साठ�
भ�व�यातील माग� तयार करतो.

हा अहवाल आम�या �या मह�वाकां�ांचे मू�त�मंत �प आहे जेणेक�न �ा मुल�चा आवाज व शहाणपण वाढव�यास सहा�यक आहे.
या ���येत आ�ही मो�ा इको�स�टमला अथ�पूण�पणे गंुतव�यासाठ�, ऐक�यासाठ� व मुल��या �शफारसी�ारे माग�दश�न कर�यासाठ�
आमं��त करतो. 



काय�प�ती आ�ण ���या
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माग�दश�क त�वे

�सरा ट�पा   संशोधन योजनेची रचना आ�ण चाचणी

चौथा ट�पा    डेटा �व�ेषण आ�ण अंत���ी

प�हला ट�पा    लीडर लॅब सु� करणे

एमपॉवरचा असा �व�ास आहे क� मुली आ�ण युवत�ना गंुतवून ठेव�याची ���या संशोधना�या �नकालासाठ� मु�य आहे आ�ण ती
�वतःतच मह�वाची आहे. हा अहवाल �कशोरवयीन मुल�ना �ाथ�मक संशोधक व ��तसादकता� �हणून मह�व देतो. या सहभागी संशोधन
अ�यासाची मूलभूत माग�दश�क त�वे आहेतः
• मुल��या जीवनातील सवा�त मोठे त� �वतः मुलीच आहेत.
• अ�यासाचे नेतृ�व मुल��या नेतृ�वात आहे आ�ण ते �यां�या �व�श� ��ीकोन आ�ण �जवंत वा�तवाचे �माण आहे.
• सव� ���या आ�ण �नण�य घेणारे संदभ�-�ब��, युवती ने�यांचा हेतूपूण� सहभाग सु�न��त कर�यासाठ� रचले होते. �यांचे ��ीकोन आ�ण
अंत���ी संशोधन ���ये�या ��येक ट��यावर वै�श�ीकृत व �हशोबीत केले गेले होते. 

• हे संशोधन नुसते मुली आ�ण त�ण ���यांवर नसून �या ऐवजी �यां�या सोबत केले गेले आहे. संपूण� ���येत युवती ने�यांना (काही गो�ी) 
 �यानात ठेऊन कर�यास सां�गतले होते: (उदाहरणाथ�)

o समुदाया�या संदभा�त �च�तन करा.
o पुनरावृ�ी मुलाखत शैलीची खा�ी करा, जेणेक�न ��तसादक �यां�या अनुभवांवर एकापे�ा जा�त �कारे ��तसाद देऊ शकतील आ�ण
��त�ब��बत क� शकतील.
o ��तसादक आ�ण �वत: ला �श�णामधील मह�वाचे कलाकार �हणून पहा.

एमपॉवरने �यां�या अनुदान भागीदारांपैक� ३०
भागीदारांशी संपक�  साधला, �यांनी �यां�या
समुदायातील मुल�ची �शफारस केली जे: १३ ते २४
वयोगटातील होते, शहरी भागात राहत होते, �यांनी
नेतृ�व �दश�न केले होते (�ा�य��क नेतृ�व) व
�यां�या समाजातील �कशोरवयीन मुल�ना
भेडसावणा�या सम�यां�वषयी �यांना चांगली मा�हती
होती. 

लीडर लॅबचे प�हले सद�य हो�यासाठ� पंचवीस नेते
हे अहमदाबाद, अलवार, बरेली, �द�ली, लखनौ,
मंुबई, आ�ण पुणे येथून �नवडले गेले होते. 

�तसरा ट�पा  �े�ा�यास

एमपॉवर कम�चा�यांनी ��ावली�या �वकासास
माग�दश�न कर�यासाठ� सात मुली ने�यांची �यां�या
अंत���ीसाठ� मदत घेतली. मुल�नी ��ावली प��केत
बदल केले, जसे क� लोकसं�याशा��ीय (डेमो�ा�फक)
�वभागात वैवा�हक ��ती जोडणे आ�ण ��त�ब�बांसाठ�
सी�मत ��ांम�ये अ�धक जागा �दान करणे. प�रणामी,
��ावलीम�ये ४८ �नकटवत� आ�ण तीन मु� ��ांचा
समावेश होता, ��येकाला दोन ते चार उप �� होते.

मुली ने�यांना तां��क आ�ण सौ�य संशोधन
कौश�यांनी सुस� कर�यासाठ� एमपॉवरने दोन
संच ऑनलाईन मा�टर�लास तयार केले
�या�यामुळे �यांचे मुलाखत कौश�य, सुर�ा�मक
साधने, को�वड-१९ संबं�धत खबरदारी उंचावली
जाईल आ�ण मुलाखत �नवडीसाठ� �नकष
�वक�सत करणे यावर ल� क� ��त केले. मह�वाचे
�हणजे, यामुळे मुली ने�यांना एमपॉवरला
ट�काकुशल अ�भ�ाय दे�यासाठ� जागा �नमा�ण
झाली.

मुली ने�यांनी �यां�या समुदायात संशोधन केले
आ�ण  ��येक�ने सहा मुल�ची मुलाखत घेतली.
यावेळ�, एमपॉवरने मुली ने�यांना �यांचे ��
सोड�व�यासाठ� �क�वा �यां�या �े�ातील
आ�हानांवर चचा� कर�यासाठ� दोन पया�यी चेक-इन
कॉल आयो�जत केले. या��त�र�, सव� मुली
ने�यांनी संशोधन �न�कष� आ�ण �नकालांची पुढ�ल
मा�हती अ�धक समृ� कर�यासाठ� �यांनी �यांची
�नरी�णे व अनुभव द�तऐवजीकरण कर�यासाठ�
न�द वही (फ�� डायरी) ठेवली. संशोधना�या
अं�तम ट��यात, मुली ने�यांनी �यांची अंत���ी,
आ�हाने, अनुभव आ�ण �शकवणी सामा�यक
कर�यासाठ� या नोट्सचा आधार घेतला, �यामुळे
मुल�चे जीवन समजून घे�याची चौकट मो�ा
�माणात �व�तृत झाली, �वशेषत: महामारी म�ये
(पँडे�मक म�ये). 

एमपॉवर कम�चा�यांनी सव� मु� ��ांचे गट
कर�यासाठ� एक तळातून वर को�ड�ग ��ीकोन
�वक�सत केला. वय, �ान, जा�त आ�ण धम�
यासार�या लोकसं�याशा��ीय डेटा�व���या
��त��येचे ��प�ीय �व�ेषण कर�यासाठ� एमपॉवरने
एसट�एट�ए�ारे डेटा चाळला. मुल�नी जाती आ�ण
धमा��या �भ�गा�ारे डेटा तपास�याचे मह�व सां�गतले
आ�ण शेवट� काम केले�या ��प�ीय �व�ेषणाची
रचना �न��त केली. �यानंतर एमपॉवरने हे मुली
ने�यांसमोर �यां�या �व�ेषणासाठ� मा�टर�लासम�ये
�ाथ�मक कल आ�ण �न�कष� सामा�यक केले आ�ण
अं�तम अहवालात काय वै�श�ीकृत केले जाईल हे या
मुली ने�यांनी एक��तपणे ठरवले. 

एमपॉवर संघाने �ावसा�यकां�या (�ॅ��टशनस��या)
गटाची मदत घेतली, �यांनी �ाथ�मक �न�कषा�वर
�यांचे ��ीकोन आ�ण अंत���ी �दान केली. या
गटात �वसायी (�ॅ��टशनर), देणगीदार सं�ा,
�श�णत�� तसेच एमपॉवर�या स�लागार
स�मतीत�या मुली, जे �यां�या भारतातील
�ो�ॅमॅ�टक धोरणावर एमपॉवरला स�ला देतात
अशा १६ मुल�चा समूह होता. ही ���या आभासी
गोलमेज येथे झाली �जथे मुली ने�यांनी �यांचे
�न�कष� भागधारकां�या �व�तृत �े��मम�ये सादर
केले �यां�या अंत���ी व ��त�ब�बांसाठ� जे अं�तम
अहवालात समा�व� केले गेले.



मया�दा

- मं�जमा भ�ाचा�या�,
व�र� स�लागार, अमे�रकन �यूइश व�� स��ह�स.

सं�ा�मक ��त�नध�ची भू�मका

संर�णा�वषयी �वचार  

— अवदा बी
�द�ली लीडर लॅब
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“लोकसं�याशा��ीय मा�हतीत वैवा�हक ��ती जोड�याब�ल मी �यांचे कौतुक करते - याचा अथ� असा होतो क�
�ववा�हत मुल�ना ���येम�ये समा�व� केले गेले (�क�वा वगळलेले नाही). हे मह�वाचे आहे कारण सामा�यत: �या
मुल�ची आधीच ल�न झालेली आहेत �या  �वयंसेवी सं�ां�या ह�त�ेपातून �ल���त होतात आ�ण सहसा अशा
काय��मांमधून वगळले जातात जे अ�पवयीन �ववाह रोख�यावर �क�वा अ�ववा�हत मुल�सह ह�त�ेप कर�यावर
ल� क� ��त करतात.”

या अ�यासाने सहभागी आ�ण संशोधक यां�यात �नःप�पातीपणा आ�ण मोकळेपणा कायम ठेवला आहे आ�ण रचना,
अंमलबजावणी, �नरी�ण आ�ण �च�तन या मह�वपूण� ट��यांवर एक ��त���त ���या सु�न��त केली आहे, �यास
खालील मया�दा आहेत:

१. हा अ�यास संशोधकां�या समज आ�ण �वचारांवर अवलंबून होता, हे एक आव�यक व  �व�श� वै�श� आहे.
तथा�प, �वषयीभाव �न�कषा�म�ये �श� शकते. 

२. मुली नेते प�ह�यांदाच संशोधका�या भू�मकेत आ�या हो�या आ�ण �यां�या संशोधन तं�ाची कठोरता �यां�या मया��दत
अनुभवांवर व �यांनी एमपॉवर�या लीडर लॅब�ारे �मळवले�या संशोधन कौश�यांवर अवलंबून होती.  

३.  हा अ�यास को�वड -१९ महामारी�या पा��भूमीवर घे�यात आला. संशोधनावर ल� क� ��त करत असताना मुलाखत
घेणा�यांची सुर�ा �न��त कर�याचे संतुलन काय� उ�म वेळ� आ�हाना�मक ठरते,  मग 'सुई जेनेरीस' संकट प�र��ती
तर क�पने�या बाहेर आहे. 

४. उपे��त अ�तप�र�चत भागात राहणा�या मुल�ना जागे�या मया�देसह घरी अनेक �नब�धांचा सामना करावा लागतो.
जरी संशोधकांनी �व�ासाचे वातावरण तयार कर�याचा �य�न केला, तरीही �यांनी न�दवले क� काही सहभाग�नी
�यां�या कुटंुबा�या उप��तीत �वचारले�या ��ांची उ�रे दे�यास संकोच केला, �यामुळे �यांना मन मोकळेपणाने बोलता
आले नाही. 

५. संशोधकांनी खालील आ�हाने देखील न�दवली

अ) मुलाखती दर�यान काही �दलेली उ�रे न समज�यामुळे मुली संशोधकांनी �यां�या नोट्सम�ये काही तपशील
वगळले. 

ब) �यांनी नमूद केले क� काही ��तसादक सामा�जक��ा अ�न��त उ�रे दे�यात संकोच करीत होते.

“आप�या �कशोरवयीन मुल�कडून जीवनातील काही मह�वाचे धडे घेतले जाऊ शकतात ते �हणजे �नराश न होता
स�या�या प�र��तीशी लव�चक राहणे व जुळवून घेणे. प�र��ती काहीही असो परंतु हार न मान�याची वृ�ी ही
मा�यासाठ� मह�वाची �शकवण आहे. तसेच, या संपूण� प�र��ती मुळे मला मुल�साठ� आ�ण मा�यासाठ� अ�धक
काय��मतेने काय� कर�यास �वृ� केले आहे.”

- वृ�दा बजाज
लीडर लॅब, �वे�ा मधील संघटना�मक ��त�नधी

��येक अनुदान भागीदाराने एका संघटना�मक ��त�नधीची नेमणूक केली �याने:

• सु�वातीपासून शेवटपय�त मुल�ना आधार दे�याची मह�वपूण� भू�मका बजावली.
• ���ये�या ��येक  ट�यात  संर�णाची हमी �दली.
• मुल�ना �यांचे पूण� केलेले मुलाखत फॉम� एमपॉवरसह सामा�यक कर�यास समथ�न �दले.

लीडर लॅब�या सु�वातीपासून ते शेवटपय�त�या रचनेम�ये संर�ण हे म�यवत� होते.

एमपॉवरने : 

• स�लागार, संघटना�मक ��त�नधी आ�ण मुली ने�यांसह संर�णाची चचा� केली.
• तपशीलवार जोखीम न�दणी तयार केली.
• मुली ने�यांशी संवाद साधला क� ते �नयु� केले�या कम�चा�यासह सुर��ततेचे �� उप��त क� शकतात.
• मुली ने�यांना �टायप�ड �दान केले - को�वड -१९  �कट, संर�क �गयर आ�ण �वासासाठ� अ�त�र� भ�े यासह.
• अ�यासा�या ��येक ट��यावर मुली नेते आ�ण ��तसादक�या�कडून मा�हतीची संमती �ा�त केली. जर ते १८
वषा�खालील असतील तर �यां�या पालकांनी संमती फॉम�वर �वा�री केली.

“मी ��तवाद��या व�डलांना समजावून सां�गतले क� गोळा केलेला डेटा गोपनीय असेल. मी सामा�यक केले आहे क�
आपण सवा�नी मा�य केलेली मुलाखतच आ�ही घेऊ आ�ण जर तुमची मुलगी मुलाखती�ारे काही आ�ेप घेत असेल तर
मी मुलाखत घेणे �तथेच थांबवीन". 



��तसादक �व�� संशोधक 

एमपॉवर लीडर लॅबमधून �ा�त केलेली कौश�ये व �ान

�यां�या समवय�कांचे, �यांचे अनुभव आ�ण वा�त�वक वा�तवाचे �ासं�गक �ान �ा�त केले.
को�वड-१९ ने मुली आ�ण त�ण�वर कसा प�रणाम झाला याची चांगली समज �ा�त झाली.
संशोधन कर�याची, मुलाखती घे�याची, डेटा संक�लत आ�ण �व�े�षत कर�याची �यांची �मता सुधारली.
�यांची ऐक�याची कौश�ये, सहानुभूती व स�मानाची भावना हे इतर मुल�सह कुशलतेने काय� करताना सुधा�रत गेले.
संशोधनात मा�हतीपूण� संमती आ�ण गोपनीयतेचे मह�व जाणून घेतले.
नवीन लोकांशी बोलताना भीती व संकोच कमी झाला. 

मुली ने�यांनी नवीन कौश�ये व �ान �मळव�याची न�द केली. 

�यांनी:
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लीडरलॅबम�ये �या १५३ मुलाखती घेत�या गे�या �याच समाजातील मुल�चा समावेश आहे, परंतु संशोधन रचनेने संशोधकांना
मुलाखतीत भाग घे�यास वगळले. यामुळे मुली ने�यांना �यांनी संशोधकां�या भू�मकेत गोळा केले�या डेटाचे �व�ेषण कर�याची
परवानगी �दली. मुली ने�यांचा �यां�या ��तसादक�या�शी संबंध ��ा�पत अस�यामुळे संशोधन �े�ात आ��त�वात असलेले
संशोधक व ��तवाद� यां�यात�या पॉवर डायनॅ�म�सला मोडून टाकता आले. मुली ने�यां�या �हण�यानुसार हे तीन गो��मुळे झाले:

सहानुभूती

ब�याच मुल�साठ� �यांचे अनुभव सामा�यक करणे एक कठ�ण भाव�नक अनुभव होता. �यांनी (मुली संशोधकांनी) सां�गतले क�
मुली �यां�याकडे मनमोकळेपणाने बोलू शक�या कारण �या देखील �याच समाजातील मुली हो�या. “�यांचे अनुभव माझे व मा�या
समाजातील इतर मुल�सारखेच होते. �यांनी मा�यावर �व�ास ठेवला आ�ण मुलाखती�या ��ां�या पलीकडे जाऊन ब�याच गो�ी
सां�गत�या. जरी मी �यां�याशी �थमच बोलत होते, तरीही मी �यांचे �हणणे संशोधक �हणून ऐकले व मै�ीण �हणून देखील ऐकले.
�यांनी मला एक अशी ��� �हणून पा�हले �याला �यां�यासमोर असले�या सम�या समजतात कारण आ�ही समान आहोत.”
- सोनी, (२०, �द�ली)

�व�ास �नमा�ण करणे

मुली ने�यांचा असा �व�ास होता क� ते �व�ास वाढ�व�यात स�म आहेत. “मुल�ना मा�सक पाळ�, �वातं�याचा अभाव आ�ण
�यां�यावर ल�न कर�यासाठ� आणलेला दबाव यासार�या मु�ां�वषयी बोलणे कठ�ण होते. मी �यांना सां�गतले क� या गो��ब�ल
बोलणे ठ�क आहे व लाजायची �क�वा घाबर�याची गरज नाही. जे�हा �तला समजले क� मी �वत: �ब�धा�त आहे ते�हा ती हळूहळू
मनमोकळेपणाने बोलू लागली व �तने  ��ांची उ�रे �दली. ”- ��या, (२३, लखनौ). 

�वतःच मत न देता ��तसादकांचे ऐकणे

अंजुम (१६, मंुबई) �हने “मुल�ना कोण�याही ��यया�शवाय �वतःची कहाणी सांग�यास �ो�सा�हत करणे कसे उपयु� ठरेल हे
वण�न केले. मी शांत होते आ�ण �या काहीतरी वेगळं बोलत असतानाही मी [संभाषण] �नयं��त कर�याचा �य�न केला नाही. या
���कोनामुळे मुल�ना मनमोकळेपणाने बोल�यास मदत झाली. पालक व �ौढांसारखे मतं न देता �तला जे �हणायचे होते ते मी
ऐकले.”



सोनी वर एक �काशझोत (�ॉटलाइट)

Soni, Age 20, Mumbai

“सु�वातीला मुलाखती घेताना मला काही आ�हानांचा सामना करावा लागला. काही लोक
(मला) संशया�द �रतीने पाहत होते. �यांना मी, एक अनोळखी ���, �यां�या मुल�ची
मुलाखत घेऊ नये अशी �यांची इ�ा होती. पण मी धीर धरला. मी शांतता राखली व माझे
काय� मह�वाचे आहे याची पालकांना खा�ी पटवून �दली.”

- सोनी
वय २०, मुंबई

सोनीचा आ�म�व�ास संसग�ज�य आहे. २५ बळकट मुली ने�यां�या पथकाचा एक भाग �हणून �तने वेगवेग�या समुदायातील सहा
मुल�ची मुलाखत घेतली. ती �हणाली, “मला वेगवेग�या गटांपय�त पोहोच�याची इ�ा होती. “को�वड-१९ (महामारी) व �यानंतर�या
लॉकडाऊनमुळे लोकां�या जीवनावर जो काय प�रणाम झाला �वशेषत: मुल�वर तो सवा�त जा�त झाला.”

नवीन कौश�ये �मळ�व�यासाठ� व नवीन लोकांना भेट�यासाठ� ती एमपॉवर लीडर लॅबम�ये सामील झाली, ते�हा प�हले काही �दवस
फार कठ�ण गेले. �तला केवळ संशोधक हो�याची आ�ण वेगवेग�या मुलाखती�या प�त�शी प�र�चत हो�याचीच सवय न�हती, तर
�तने �त�यासाठ� नवीन आ�ण �त�या घरापासून �र असलेले समुदाय �नवडले होते. 

सोनी �ा आ�हानांमुळे खचली नाही. �तचा �वास �तने मुलाखत घेतले�या मुल�पे�ा फारसा वेगळा नाही. उ�र �देशातील एका
छो�ा खे�ातून असून, ती गंभीर आजारी पड�यानंतर मंुबईला �लांत�रत झाली. �तचे पालक यापूव� कामासाठ� शहरात गेले
होते. �त�या आजारपणामुळे आ�ण कुटंुबा�या आ�थ�क प�र��तीमुळे �तला तीन वष� �श�ण बंद करावे लागले. वाचा चॅ�रटेबल
��टने चाल�वले�या म�हला आ�ण मुल��या काय��मात सामील झा�यावर �तने शाळेत पु�हा �वेश केला.

 सोनी �तची पदवी पूण� करीत आहे, आ�ण लीडर लॅबम�ये भाग घेत�यापासून, �तने मुलाखत घेतले�या मुल�पैक� एक�ला मदत
करीत आहे. “मी �या मुल�ची मुलाखत घेतली �यापैक� एक मान�सक अपंग�वासह जीवन जगते. आजूबाजूची लोक �त�याकडे
�ल��य करतात. �हणून मी �तला दररोज एक तास भेटते व �तला �शक�वते, �त�याशी बोलते. �तला बरं वाटतं आ�ण मला सु�ा.”
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“मी �वत: ला एक संशोधक �हणून पाहते,” सोनीने �वत: ला नेता अस�याचे मानले का असे �वचारले ते�हा ती �हणाली.
 “मी मुल�ची मुलाखत घेऊ शकते कारण मी अशा �कारे �� �वचार�यास स�म आहे �यामुळे �यांना आ�म�व�ास वाटेल. �यांना
वाटते क� ते मा�याजवळ मनमोकळेपणाने बोलू शकतात आ�ण �यांचे �वचार व �यां�या जीवनाशी संबं�धत तपशील मा�याकडे ��
क� शकतात. मला खा�ी आहे क� मी नवीन लोकांशी बोलू शकते आ�ण भ�व�यातही अशा मुलाखती घेऊ शकते.”



अलवीश
14,  बरेली 

गीता द�पक चवण
 21, पुणे

शाहजहां खातून
सलाउ��न इदरीसी 

 18, मंुबई 

ए�ावर लीडस� लैब 

आ�लया वहीद भलदार 
18, पुणे

जोहा ज़ा�कर
18, मंुबई 

आवदा
21, नई �द�ली 

�यो�त बाई
24, अ�वार

नेहा �वनायक कालभोर
18, पुणे 

ल�लता
16, नई �द�ली

खुरशीदा
20, लखनऊ 

�रचा
18, अहमदाबाद

मो�नका
19, नई �द�ली

पूजा �दनेश गोटल
19, मंुबई

ने�वती �न�ग�पा
नद�वनम�ण
19, मंुबई 

�ीती �स�ह
24, नई �द�ली 

राधा
23, अलवर

��या कैथवास
23, लखनऊ 

 

रानी रावत
20, नई �द�ली

रौशनी भारती
16,  लखनऊ 

�शरीन अंसारी
22, मंुबई 

�ेया रमेश राजब�र
13, मंुबई 

शुभांगी रमेश जाधव
18, पुणे 

सोनी कमलेश भारती 
20, मंुबई 

ज़ला वं�सता �काशभाई
17, अहमदाबाद 

अंजुम परवीन मौह�मद
कमर शेख
16, मंुबई 

संशोधक कोण आहेत?
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मुली कोण आहेत? 
या �क�पाचा एक भाग �हणून सात शहरांमधील उपे��त सामा�जक-आ�थ�क पा��भूमीतून
असले�या १५३ मुल�ची मुलाखत घे�यात आली. या मुली �यां�या �ल�ग, जाती, �व�ास आ�ण इतर
अनेक कारणांमुळे काठावर (मा�ज�न) असले�या समुदायांमधून येतात. ते आहेत, शहरातील अ��य
नाग�रक. 
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शहरा�ारे उ�र देणा देणा�यांची  सं�या 
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इतर
02

उ�र दे�यास नकार
�दला
12

 �ह��
96

शीख
01

 मु��लम
42

��तसादक म�हला �हणून
ओळख�या गे�या

��तसादकांना को�वड -१९
ब�ल मा�हती होती.

96%

अपंग �हणून ओळखले गेले.

3%

लॉकडाउन दर�यान १०% ��तसादक �यां�या गावी
परतले. 
मुल�नी अहमदाबाद, अ�वार, मुंबई, पुणे आ�ण
लखनौ येथून �वास केला.
लॉकडाउन दर�यान बरेली �क�वा �द�लीतील
कोण�याही मुलीने शहर सोडले नाही.

��तसादक �ववाहीत होते.

6%

100%

धम�
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अनुसू�चत जाती
(एस सी)            

 

5%

46%

59%
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अनुसू�चत
जमात (एस ट�)                    

इतर मागासवग�य
जाती (ओ बी सी)         

इतर
 

उ�र दे�यास
नकार �दला

जाती�या अनुसार उ�र देणा�यांची सं�या 

धमा��या अनुसार उ�र देणा�यांची सं�या
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��तसादक�या�चे सरासरी कौटंु�बक आकार 5.5 लोक होती.
सामा�यत: मुली कुटंुबातील इतर चार सद�यांसह राहत असत.
सरासरी, आम�या ��तसादक�या�ना 2.95 भावंडे होती व सामा�यत: दोन भावंडे होती.
70% ��तसादकांना लहान भावंडे होती, हे मुला�या पसंतीचे सूचक आहे.

बोल�या जाणा�या भाषा

     

100% 

75% 

50% 

25% 

0% 

या वयोगटाचे ��त�न�ध�व ५ शहरांमधील ११ मुल�नी केले होते: �द�ली, मुंबई, लखनौ, अहमदाबाद व
अ�वार आ�ण �यातील ७% ��तसादक आहेत. 
११ पैक� ४ मुली घरात�या कामांसाठ� जबाबदार आहेत.
केवळ १ मुलीचा असा �व�ास आहे क� मुल�ना वगळ�यात �यां�या जाती, वग� �क�वा अपंग�वाची भू�मका
आहे.
या गटातील मा�सक पाळ� येणा�या ९ मुल�पैक�, ब�तेक सॅ�नटरी �माल (नॅप�कन) वापरतात आ�ण १
कापड वापरते. 
११ पैक� ८ मुल�नी मान�सक आरो�यावर काही �माणात प�रणाम झा�याची न�द केली.
१ मुलीने �त�या आजूबाजूला ल��गक �ह�साचारात झालेली वाढ न�द�वली.

या वयोगटातील या अ�यासात सव� ७ शहरांमधील ९७ मुल�नी ��त�न�ध�व केले होते आ�ण �यातील ६३%
��तसादक आहेत. 
९७ पैक� ८१ मुली घरात�या कामांसाठ� जबाबदार आहेत
२२ मुल�चा असा �व�ास आहे क� मुल�ना वगळ�यात �यां�या जाती, वग� �क�वा अपंग�वाची भू�मका आहे. 
मा�सक पाळ� येणा�या या गटातील ९४ मुल�पैक�, ८० सॅ�नटरी नॅप�कन वापरतात, १३ कापड वापरतात आ�ण १
मा�सक पाळ�चा कप वापरते 
८८ मुल�नी मान�सक आरो�यावर काही �माणात प�रणाम झा�याची न�द केली
२६ मुल�नी �यां�या आजूबाजूला ल��गक �ह�साचारात झालेली वाढ न�द�वली

या वयोगटातील या अ�यासात सव� ७ शहरांमधील ४४ मुल�नी ��त�न�ध�व केले होते आ�ण �यातील २९%
��तसादक आहेत. 
४४ पैक� ३७ मुली घरात�या कामांसाठ� जबाबदार आहेत
९ मुल�चा असा �व�ास आहे क� मुल�ना वगळ�यात �यां�या जाती, वग� �क�वा अपंग�वाची भू�मका आहे. 
मा�सक पाळ� येणा�या या गटातील ४३ मुल�पैक�, ३८ सॅ�नटरी नॅप�कन वापरतात, ४ कापड वापरतात आ�ण १
मा�सक पाळ�चा कप वापरते 
४१ मुल�नी मान�सक आरो�यावर काही �माणात प�रणाम झा�याची न�द केली
१२ मुल�नी �यां�या आजूबाजूला ल��गक �ह�साचारात झालेली वाढ न�द�वली

10-14 years

15-19 years

20-24 years

** वग� ५,६, १० आ�ण १२ ही शाळा �णालीतील अं�तम वष� आहेत
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शहरांवर �काशझोत (�ॉटलाइट)

ल��गक �ह�साचारात (जीबी�ही) लॉकडाउनमुळे वाढ झाली आहे
 काही मुल�वर को�वडचा प�रणाम इतरांपे�ा जा�त होत आहे 
मुल�ना वगळ�यात �यां�या जाती, वग� �क�वा अपंग�वाची भू�मका
आहे 

अहमदाबाद मधील कोण�याही मुलीचा �व�ास नाही क�:

-सव� मुल�नी मा��स, जंतुनाशक �� आ�ण हातधु�या�या सु�वधांची
उपलब�दता अस�याची मा�हती �दली.

मुली �यां�या क�रअर�या
संभावनांब�ल आशावाद� हो�या, जे
सरासरी �नकालापे�ा �क��चत जा�त
होते (82%).

लॉकडाउन दर�यान ल��गक
�ह�साचारात (जीबी�हीम�ये) वाढ
झाली आहे असा �व�ास असणा�या
55% मुली लखनौ�या आहेत.

मुली �हणा�या क�
घरगुती काम ही
�यांची जबाबदारी
आहे आ�ण
�यापैक�
कोणालाही पु�ष
नातेवाईकांकडून
कोणतीही मदत
�मळत नाही. 

लॉकडाउन
कर�यापूव� 

6 पैक� 5 मुली शाळेत
दाखल झा�या हो�या -
आता फ� 2 मुली
शाळेत आहेत. 

लॉकडाउन
पूव� शाळेत नसले�या 30% मुल�पैक� 55%

महानगरातून (मे�ो शहरातील) आहेत.

The Metros

वर, पुणे येथे �यां�या
कुटंु�बयांसह शहरात
�लांत�रत झाले�यांपैक�
सवा��धक ��तसादक होते.

The Metros

100% 

75% 

50% 

25% 

0% 

The Metros

�या मुल�कडे �शक�यासाठ� लागणा�या
साधनांची उपलब�दता आहे �यापैक� �न��या�न
अ�धक मुली महानगरातून (मे�ो शहरांमधून)
आहेत

80 मुली �क�वा 52% ��तसादक भारतातील
महानगरातून (मे�ो शहरांमधून) आहेत.

The Metros

100% 

75% 

50% 

25% 

0% 

ऑनलाइन �शकत
असले�या 27
मुल�पैक� 28
(66%) मुल�ना हे
अवघड वाटते.
 

या अ�यासा�या ७
शहरांपैक�, पुणे येथील
मुली �यां�या
क�रअर�या
संभावनांब�ल सवा�त
कमी आशावाद� हो�या.

�या 42% लोकांचा
असा �व�ास आहे क�
को�वड दर�यान
ल�नाचा दबाव वाढला
आहे, �यातले 18%
पु�याचे होते.

मुली स�या शाळेत आहेत. �या 42% ��तसादकांचा असा
�व�ास आहे क� को�वड दर�यान
ल�नाचा दबाव वाढला आहे,
�यातले 30% मंुबईचे होते.

�या 29% ��तसादकांचा असा �वचार आहे क�
मुल�ना वगळ�यात �यां�या जाती, वग� �क�वा
अपंग�वाची भू�मका आहे, �यातले 34%

मंुबईचे आहेत
 
 

18 पैक� 7 मुली
शाळेत न�ह�या.

अहमदाबाद

बरेली

लखनौ

17/18

55%

बरेलीमधील अ�या� मुल�चा असा �व�ास आहे क� ल��गक
�ह�साचारात (जीबी�ही) वाढ झाली आहे (6 पैक� 3 मुली). 

1/2

83%

पुणे

�द�ली मुंबई

18%

45%

महानगर (मे�ो) 

65%

�द�लीतील कोण�याही
मुलीने शहर सोडले नाही

लॉकडाउन
दर�यान

52%

30%

31 % मंुबईला गेले.
मंुबई शहरातील सव� ��तसादकांपैक�
34% लोक �लांत�रत होते.
शहरात �लांत�रत झाले�या 37% मुली
एस सी / एस ट� / ओ बी सी �हणून
ओळखले जातात 
सव� �लांत�रतांपैक� 24% मु��लम
आ�ण 56% �ह�� होते.

68% लोक स�या राहत असले�या 
शहरात ज�मले आ�ण 32% 
शहरात �लांत�रत झाले.

�यांनी शहरात �लांतरकेले
�यां�यापैक�:

45% वर, पुणे शहरात �लांत�रत झाले�या
लोकांची सं�या सवा��धक होती.

शहरात �लांतर

लॉकडाउन दर�यान ल��गक
�ह�साचारात (जीबी�हीम�ये) वाढ
झाली आहे असा �व�ास असले�या
२६% मुल�पैक�, ४१% अ�वार
मधील आहेत.

मुल�नी ल�नासाठ� दबाव
वाढव�याची न�द केली

अ�वार

41%

१२ पैक� १० मुल�नी
मान�सक आरो�यावर
काही �माणात प�रणाम
झा�याचे न�द�वले.

5/6 सव� 44%

1918

महानगरातील (मे�ो शहरांमधील) मुली छो�ा
शहरातील (नॉन-मे�ो शहरांमधील) मुल�पे�ा
�यां�या क�रअर�या संभावनांब�ल कमी
आशावाद� आहेत (मंुबई 68% ��तसादक,
�द�ली 71%. सरासरी �नकाल: 82%)  



गुणा�क �न�ष�

मुल�चे आवाज आ�ण �यांचे मह�वपूण� ��ीकोन जाणून घे�या�या उ�ेशाने, लीडर लॅबने मु� ��ांचा एक संच तयार केला
जेणेक�न उ�र देणा�या �यां�या पँडे�मक मध�या अनुभवांवर सम� �च�तन कर�याची संधी �मळेल, जे सी�मत ��ांनी ��तबं�धत
नसेल. आ�ही �यांना �वचारलेले ��:

��तसादांचे �व�ेषण कर�यासाठ� �वचन �व�ेषण आयो�जत केले गेले, �यात वारंवार येणा�या �वषयांवर खूण�च���नयु� केली
गेली. एमपॉवरने काही पूव�क�पना धारणे�या �ेण�सह डेटाकडे प�हले, जे ��तसादांम�ये अपे��त होते. गुणा�मक डेटाला नवीन कोड
प�रभा�षत कर�याची परवानगी देऊन आगमना�मक ���कोनासाठ� जागा तयार केली गेली. ��ड्स समज�यासाठ� कोडचे �माण
�न��त केले गेले. खाली �दलेले आलेख आ�णश�दांचे ढग �यां�यामु� अंत ��तसादाम�ये ठरा�वक �वषयांचा उ�लेख करणा�या
��तसादकांची सं�या दश�वते.
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१) को�वड-१९ (महामारी) �या पूव� तुमचे जीवन कसे होते आ�ण आ�ा कसे आहे? आप�याला बदलांब�ल सकारा�मक व
नकारा�मक काय वाटते??

२) या वेळेपासून (महामारीचा काळ) आपण काय ठेवू इ��ता आ�ण आपण काय बदलू इ��ता?

माझे आयु�य आधी कसे होते व माझे
आयु�य आता कसे आहे?

10 - 14 वष�  15 - 19 वष�  20 - 24 वष�  

को�वड-19 पूव�

सुर��त 
 उपल�ता 

अ�यास

चांगल/े छान
 

आशादायी
 
अ�धक �वतं�

 
�श�क कम�चारी

 

�म�मै��णी
 

�श�ण

सकारा�मक 
आशावाद�

 

सामा�य
जोडणी

समुदाय 
 

चांगले घरगुती उ�प�

साधने
 
 

“हे �� आहे क� को�वड-१९ महामारी मुळे व �यानंतर�या लॉकडाउन मुळे केवळ �पतृस�ा आ�ण वां�शक अ�याचारांमुळे
अ��त�वात असले�या असमानता अ�धकच ती� झा�या आहेत. को�वड पूव�चा काळ �क�वा वेळ मोहक अस�याचे भासवून
दे�याचे भा�य केले जाऊ शकते �क�वा को�वड पूव��या काळाला मापदंड �क�वा मूलभूत �हणून पा�हले जा�याची श�यता आहे,
परंतु असे कोणतेही �न�कष� काढ�यापासून मी सावध क� इ��ते. उदाहरणाथ�, जर फ� २१% ��तसादकांनी को�वड पूव��या
काळात �व�तृत संसाधनां�या उपलब�दतेची न�द केली असेल तर महामारी�या दर�यान मुल�साठ� भयानक प�र��ती आणखी
�बकट होईल.”

डॉ. रमातू बांगुरा
काय�कारीसंचालक, चाई� राईट्स  इनो�हेशन फंड

�े�ातील ��त�ब�ब

2120

“यापूव� मुल�ना "नेहमी�या सम�यांचा" सामना कर�याची सवय होती पण को�वडने काही “नवीन सम�या” �नमा�ण के�या �या
मुल�नादेखील ठाऊक न�ह�या. मला खा�ी नाही क� मागील �दवस [��य�ात] चांगले होते क� आ�ही फ� �या मु�ांकडे
डोळेझाक केली आहे कारण आ�हाला �यांची सवय झालेली आहे."

सीमा दोसड 
वय २०, एमपॉवर ग�स� ऍड�हायझरी कौ��सल म�बर

�श�णाची उपल�ता

अ�यापन कम�चा�यांशी संपक�  साधता येणे

अ�यास साधनांची उपल�ता

चांगले घरगुती उ�प�

सुर��त आ�ण अ�धक �वतं�

सकारा�मक वाटले

�म�मै��ण��या संपका�त राहणे



को�वड दर�यानची आ�हाने
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10 - 14 years 15 - 19 years 20 - 24 years

�श�ण पुढे सु� ठेव�यासाठ� आले�या अडचणी
 
 

मृ�यूची भीती

लॉकडाउन �श�ाचारांमुळे झालेली अ�व�ता
 
 शाळा / महा�व�ालय बंद करणे 

ऑनलाइन �शक�यामधील आ�हाने
 
 

अडक�यासारखे आ�ण असहा�य घरातील आ�थ�क संकट

�नब�ध वाढले
 

नोकरी गमावणे/ उ�प� नसणे 

नकारा�मक �वचार आ�ण �नराशा

नोकरी आ�ण कौश�य संध�चा अभाव

ग�तशीलता कमी झाली

राग / आ�मक वृ�ी

अ� असुर��तता
 

इंटरनेट ची उपलब�दता नसणे 
 

उदास आ�ण एकटेपणा 
 
 

सकारा�मक �भाव

10 - 14 years 15 - 19 years 20 - 24 years

�व�तेत
                सुधारणा 

 

अ�यास कर�यास �वृ� होणे 

�वत:ची काळजी घेणे
 

�ड�जटल कौश�येत सुधारणा 

नवीन छंद
 
 

जाग�कता 
 

�व�समुदाय
 
 

��तकारश��ब�ल समजून घेत�यामुळे
को�वड ��त कुटंुबांना मदत झाली 

कमी ��षण
 
 

2322

राग / आ�मक वृ�ी को�वड दर�यानची आ�हाने
�श�ण पुढे सु� ठेव�यासाठ� आले�या अडचणी

शाळा / महा�व�ालय बंद करण े
ऑनलाइन �शक�यामधील आ�हाने

इंटरनेट ची उपलब�दता नसण े
घरातील आ�थ�क संकट

नोकरी गमावण/े उ�प� नसण े
नोकरी आ�ण कौश�य संध�चा अभाव

 
 

ग�तशीलता कमी झाली
अ�धक अडथळे
�नब�ध वाढले

लॉकडाउन �श�ाचारांमुळे झालेली अ�व�ता
समवय�कांशी आ�ण �ौढांशी संबंध कमी झाला

अ� असुर��तता
�ह�साचाराचा सामना केला

नकारा�मक �वचार आ�ण �नराशा
अडक�यासारख ेआ�ण असहा�य

मृ�यूची भीती
उदास आ�ण एकटेपणा

 

ऑनलाईन अ�यासामुळे �ड�जटल कौश�येतसुधारणा
 

अ�यासकर�यास �वृ� होणे 
 

क�रयर वर अ�धक ल� क� ��त करता येणे
 

को�वड��त कुटंुबांना मदत  
 

�वत:ची काळजी घे�यासाठ� वेळ काढणे
 

कुटंुबाशी जवळ�क वाढण े
 

अ�यास कर�यास �वृ� होणे 
 

नवीनछंद जोपासणे/ काहीतरी नवीन �शकणे
 

आरो�यात व �व�तेत सुधारणा
 

कमी��षण / �व� समुदाय  
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32 मुल�ना ऑनलाइन आ�ण �यां�या फोन�ारे �शकणे सु� ठेवायचे आहे जेणेक�न ते घ�न आपले �श�ण सु� ठेवू
शकतील. 

ऑनलाइन �श�णाचा आ�म�व�ास वाढ�व�यासाठ�. 14 मुल�ना �यांचे �ड�जटल �लॅटफॉम�वरचे ��श�ण सु� ठेवायचे
आहे

3 मुल�ना पा�हजे क� सरकारने मुल��या कुटंुबांवरील आ�थ�क ओझे कमी कर�यासाठ� ल�ना�या पा��यांची सं�या
कायम�व�पी  मया��दत करणे सु� ठेवावे.

आमचे �म�, जे कठ�ण काळात आम�या बाजूने उभे असतात. 14 मुल�ना �यांचे ते �म�मै��णी जवळ ठेवायचे आहेत, जे
कठ�ण काळात �यां�या बाजूने उभे रा�हले होते. 

लॉकडाउन दर�यान आधार देणा�या कुटंुबातील सद�यांसह झालेली जवळ�कता. ३२ मुली �यां�या कुटंुबातील सद�यांशी
जोड�या गे�या आ�ण �यांना �यां�या कुटंु�बयांकडून आधार वाटला.

13 मुल�नी �वयंसेवी  सं�ांकडून (एन जी ओ) �मळालेला पा�ठ�बा आ�ण माग�दश�नाचा उ�लेख केला �यांनी �यांना
मा��स, जंतुनाशक �� आ�ण हात धु�यासाठ� सु�वधा पुरव�यात. को�वड -19 सार�या प�र��तीत समथ�न व
माग�दश�न करतात.

10 मुल�ना आनंद, सकारा�मकता व को�वड -19 सार�या प�र��तीशी सामोरे जा�याची आशा पुढे चालू ठेवायची आहे.

12 मुल�नी �यां�या �व�, ��षणमु� आ�ण रोग मु� प�रसराचा आनंद घेतला कारण लोक घरी राहत अस�यामुळे
वाहनांची रहदारी न�हती

3) �वसाय�कडून (�ॅ��टशनस�) आ�ही समा�व� केले ते �हणजे:
�कशोरवयीन मुल�सह काम केलेला डेटा आ�ण �यां�या अनुभवातून केलेले �च�तन, शीष�कः 

 काय�क�या�चे �वचार  

आ�हाला गे�या १२ म�ह�यातून काय गो�ी ठेवाय�या आहेत?

“हे पा�न आ�हाला आनंद झाला क� लोकं �यां�या कुटंू�बयांसोबत वेळ घालवत आहेत, परंतु अजूनही अशा मुली आ�ण
���यांचे मोठे �माण आहे �यांना �वत:�या घरात सुर��त वाटत नाही.”
– काजल �स�ह, वय २२, एमपॉवर ग�स� ऍड�हायझरी कौ��सल सद�य

शा�त �वकास �ेये (एसडीजी)
यां�ा सह छेदन�ब�दू

काय��े�ामधील डेटा

काय��े�ामधून घेतलेला आवाज

काय��े�ामधून स�ला

लीडर लॅबचे ��त�ब�ब

�वसाय�कडून (�ॅ��टशनस�कडून) �मळालेले ��त�ब�ब

पुढ�ल पानांम�ये आ�ही आमचे �न�कष� एसडीजी अंतग�त �वषयासंबं�धत संक�लत करतो. ��येक �वभागात आ�ही
मा�हतीचे तीन ��ोत उ�रण करतो: ��तसादक, मुली ने�या आ�ण �वसायी (�श�णत��, संशोधक व समवय�क जे
�कशोरवयीन मुल�सह काम करतात तसेच आम�या मुली स�लागार स�मती�या मुली).

1) आ�ही समा�व� केले�या 153 ��तसादकांकडूनः हो/नाही उ�र वा�या ��ावली मधून �मळालेला डेटा 
 शीष�कः 

डेटा संच उ�कृ� हो�यासाठ� मुली ��तसादक�या�कडून घेतलेली �वशेष मा�हती, शीष�कः 

महामारी नंतर�या �नयोजनासाठ� मुल�कडून घेतले�या �शफारसी, शीष�कः 

2) आ�ही समा�व� केले�या मुली ने�यांकडूनः

�यां�या काय��े�ातील न�द पु��तकेतले आ�ण डेटा �व�ेषण मा�टर �लासेसमधले �च�तन, शीष�क: 

2524



 

75% 

50% 

25% 

0% 

 

75% 

50% 

25% 

0% 

एसट� / एससी / ओबीसी �हणून ओळखले जाणारे होते

�ह�� 
मु��लम

42%
��तसादकांचा असा �वचार आहे
क� मुल�ची जात, वग� �क�वा
अपंग�व अपवज�नात भू�मका
�नभावते.

को�वड-१९ ने अ��त�वात असलेली असमानता ती�तेने वाढ�वली आहे.
�कशोरवयीन मुली व त�ण ���यांसाठ�, पु�ष�व आ�ण �ल�गभेदाचे
प�रणाम ती� केले. लॉकडाउन मुळे �बनपगारी काळजी घे�या�या कामांच
�माण वाढलं, अ�पवयीन �ववाह, ब�ह�कार, �ल��पणा व पर�र समथ�न
आ�ण एकता यासाठ� असले�या मोक�या जागा बंद झा�या.

एसडीजी 5
�ल�ग समानता 

·लॉकडाउन दर�यान ��येक सद�य घरी असूनही, 80% मुल�नी सां�गतले क� घरगुती कामे ही अजूनही
�यांचीच जबाबदारी असते.

मुल�चा असा �व�ास आहे क�
को�वड-19 मुळे ल�नाचा दबाव
वाढला आहे.

80%

एसडीजी 10
घटलेली असमानता 

काय��े�ामधील डेटा

��तसादकांनी �ामु�याने इतर म�हला
नातेवाईकांकडून मदत �मळा�याची न�द
केली. 

71%

9% केवळ 9% पु�ष नातेवाईक घरातील
कामांम�ये मदत करतात.

29%

68% हे १५-१९ वयोगटातील
होते आ�ण  

28% २०-२४ वयोगटातील होते
 

67% हे १५-१९ वयोगटातील होते आ�ण 

 

56%41% ओबीसी �हणून ओळखले जातात

34%

18%

16%

30%

18%

"आ�हाला आमचे
सण साजरे
कर�याची
परवानगी न�हती,
परंतु इतर लोकांनी
तसं केलं. माझा
भाऊ खरेद� साठ�
गेला होता पण मला
कोणीही
बाजारातजा�यासा
ठ� �वचारले नाही."
-वय १४, लखनौ

"लॉकडाउन मुळे
मी यावष� मा�या
पालकांवर अ�धक
अवलंबून आहे."
-अपंगअसलेली
त�ण ��ी, वय
22,अहमदाबाद

�नब�ध

"मा�या अपंग�वामुळे
माझी हालचाल
मया��दत होते आ�ण
आई मला कधीकधी
बाहेर नेत असे.
लॉकडाउन दर�यान
मी घरातच क�डले
गेले."
-अपंग असलेली
मुलगी, वय १४, मुंबई

"मला मान�सक
आरो�य सम�या
आहेत आ�ण
को�वड-१९
लॉकडाउन दर�यान
मा�या सम�या ती�
झा�या. माझे पालक
मला मदत
कर�याचा �य�न
करतात, परंतु ते ही
�नराश आहेत."
 -वय १९, मुंबई

"मला जी�स
आ�ण अध� च�ी
(हाफ पॅ�ट)
घाल�याचीदेखी
ल परवानगी
नाही जी मला
घालायला
आवडते. माझे
आयु�य आता
चांगले नाही."
-वय 16, पुणे

38% मु��लम �हणून ओळखले
जाणारे होते आ�ण 56% �ह��
�हणून 

मंुबईचे होते

पु�याचे होते

लखनौचे आहेत

मंुबईचे आहेत

पु�याचे आहेत

सव� मु��लम ��तसादक�या�पैक� 35% लोक यावर
�व�ास ठेवतात आ�ण फ� 15% �ह�� ��तसादकांचा
असा �व�ास आहे.

काय��े�ातील आवाज
वाढलेली
कामे

"मला मा�या
आईबरोबर
�वयंपाकघरात
काम करावे
लागते कारण
��येकाला नेहमी
काहीतरी खायचे
असते."'
-वय 18, अ�वार

"लॉकडाउन
हो�यापूव� मला फ�
सं�याकाळ� मा�या
आईला मदत करावी
लागायची परंतु आता
ब�तेक वेळा मी
�त�याबरोबर काम
करणे अपे��त
असतं."
-वय २२, पुणे

"मला तेच करावे
लागते जे
मा�याकडून
अपे��त आहे.
जर मी गॅलरीत
जाऊन मा�या
�म�ांसह
बोल�यासाठ�
उभी रा�हले तर
माझे पालक मला
�वचारतात: 

"मी �लांतर केले
आहे व आता मी
मा�या ब�हणी आ�ण
�त�या कुटंुबासहराहात
आहे. मा�या मताला
घरात काहीच मह�व
नाही आ�ण नेहमीच
मी एक ओझे आहे
असं दश�वून �दलं
जातं."
-घट�ो�टत त�ण
��ी, वय १८,
अहमदाबाद

"मी वडील
गमाव�यानंतर मा�या
कुटंुबातील सद�य
मा�याशी व
मा�याआईशी
भेदभाव क� लागले.
ते अंध��ाळू
अस�यामुळे �यांनी
आ�हाला सण आ�ण
�रती�रवाजांमधून
वगळले."
 -वय १८, मुंबई

27
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ल�नाचा दबाव वाढला आहे असा �व�ास असणा�या
��तसादकांपैक�:

31% हे २०-२४ वयोगटातील होते
 

�ह�� 
मु��लम

�यांचा यावर �व�ास आहे �यापैक�:

तू बाहेर का उभी
आहेस आ�ण मो�ाने
का बोलत आहेस??
शेजारी काय �वचार
करतील? अशी कशी
मुलगी आहेस तू?
....मी जे�हा काहीतरी
चांगले कर�याचा
�य�न करते ते�हा ते
वाईट मानले जाते."  
-वय 16, पुणे 

उपे��त मुल�साठ�
अ�धक अडथळे



“मुल��या आयु�यात वाढलेली �ल���ता आ�ण [कमी झालेले] �वातं�य �च�ताजनक आहे पण �द�वाने यात काही आ�य� नाही. �वत:
ची काळजी घे�यासाठ� घाल�वलेला कमी वेळ देखील आ�य�जनक नाही व मुली आ�ण त�ण ���यांना पा�ठ�बा दे�याची गरज पु�ी
करते, �यांना �व�ांती साठ� आ�ण आघातज�य अनुभवांमधून पुढे जा�यासाठ� जागा व वेळ देते.” 

- �बी जॉनसन
�ल�ग �याय स�लागार / मुली व म�हलां�या ह�कांब�लची �वशेष�

काय��े�ामधून घेतलेला स�ला

मुल�सह 

मूळ जीवन कौश�यांवर
मुल�ची व त�ण म�हलांची
�मता वाढवा.

मुली व युवत�ना �यांचे ह�क
आ�ण �वातं�य जाणून
घे�यासाठ� व �यांचा उपयोग
कर�यासाठ� लागणारा
���कोन तयार कर�यात
गंुतवणूक करा.

�े�ातील ��त�ब�बलीडर लॅबचे ��त�ब�ब

समुदायांसह

जगाला �दलेला स�ला �याला मुली ने�यांनी �ाधा�य �दले आहे �याचे खाली ठळकपणे वण�न केले आहे; 

ल��गक समानतेब�ल
मा�हतीवर आधारलेले
��ीकोन �वक�सत करा जे
मुल�ना, �या�या �नण�यांना व
�यां�या पसंतीला मह�व
देतात.

पारंपा�रक व जु�या �वचारांचे
�नयम व ���या आ�ण मुल�शी
भेदभाव करणा�या प�ती
बदला.

को�वड-१९ ने मुल�वर अ�त�र� �नब�ध आणले आहेत जे �ापक पुराणकथा व अफवा, चुक�ची मा�हती व ग�धळामुळे आणखी ती�
झाले आहे असे ने�यांनी ठळकपणे सां�गतले. ब�याच मुल�कडे फोन नस�यामुळे व �यां�या मै�ीण�ना भेटू शकत नस�यामुळे ते �ौढ
�क�वा कुटंुबातील इतर सद�यांवर अ�धक अवलंबून होते.“सामा�यत: मुल�ना �मळालेले �वातं�य कायम मया��दत असतं. परंतु
लॉकडाउन म�ये ��येकजण घरी अडक�यामुळे, कुटंुबातील सद�य सतत �यां�या (मुल��या) ��येक हालचालीवर ट�का क�न �यांचे
�वातं�य कमी करतात.”

–रोशनी
लीडर लॅब, लखनौ 
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एस.डी.जी 3

चांगले आरो�य व �वा�य 

“मला �नराशाजनक
आ�ण असहा�य
वाटतं, मला काहीही
कर�याची इ�ा होत
नाही. मी यापूव�
कधीही न�हते अ�या
काळजीत आता
असते व सतत
घाबरलेली असते.”
-वय 16, मंुबई 

“माझे �श�णपूण�पणे
थांबले आहे. मा�या
व�डलांची नोकरीगेली
आ�ण अलीकडे�यांनी
काही कामंघेतली परंतु
�यातूनपुरेसे पैसे
�मळतनाहीत. जीवनाचा
सामनाकसा करावा
हेमला समजत नाहीये.”
- वय 17, �द�ली

केवळ 26%
��तसादकांनी
सकारा�मक,
आनंद�, समाधानी,
आशावाद�, सुर��त,
आशाजनक आ�ण
भ�व�याब�ल कमी
ताणतणाव
वाट�याची न�द
केली.

“मी कुटंुबातील दोन
सद�यगमावले आ�ण
मलाशेवटची
��ांजली सु�ा
देताआली नाही.
मलासतत
�नराशाजनक
वपराभूत
झा�यासारखं वाटतं.”
-वय 18, लखनौ

को�वड-१९ �या आसपासचे �बळ भाषण हे �याला शारी�रक आरो�यासाठ� असलेला धोका असे दश��वते. तथा�प, याने
मान�सक आरो�यावर होणारा प�रणामदेखील जाहीर केला आहे, �वशेषत: मुल�वर ��तसादक�या�नी अनेक ज�टल आ�हाने व
�च�तेचे वण�न केले आहे - सामा�जक अलगीकरण व पालकां�या मान�सकतेपासून ते अ�न��ततेपय�त - �यामुळे �यां�या
मान�सक आरो�यावर आ�ण �यां�या भावना �व�ा�पत कर�या�या �मतेवर प�रणाम झाला.

न�वद ट�के मुल�नी मान�सक �ास व �नराशेचा सामना केला आहे, यासह: औदा�स�य, �द�घ� झालेले
�ःख, आ�म�व�ासाचा अभाव, एकटेपणा आ�ण असहायता. 

जवळजवळ अ�या� ��तसादकांनी नकारा�मक �वचार न�दवले आ�ण अ�यथा आनंददेणारी
उप�म कर�याची�ेरणा कमी झा�याचेन�द�वले आहे.

मान�सक आरो�य 38%

औदा�स�य
�नराशाजन
क वाटणे

 

58%

34%

69%

43%

28%

�द�घ�
झालेले
�ःख

 
 

आ�म�व�ासाचा
अभाव

 
 

एकटेपणा
 
 

असहायता
 

इतर काही
 
 

90%

“मी �च�कला
सु� केली.
यातून मला
आनंद �मळतो.
- वय 16, बरेली

“शाळा सु�
झा�यावर मला
काय करायचे
आहे याब�ल मी
�ल�हते. हे मला
�े�रत करते.”
-वय 17, पुणे

“मा�या ब�हणीने मला
नवीन गो�ी �शक�यास
मदत केली आ�ण
मा�या भावाने मला
नवीन पदाथ� तयार
कर�यास मदत केली.”
– वय 18, अलवार 

“मी मा�या
आईवडील व
भावंडांसोबत उ�म
वेळ घालवला.”
– वय 16, लखनौ

आशेवर एक �काशझोत (�ॉटलाईट) 

�यां�यापैक� कोणाकडे ही (या आ�हानांशी) झंुझ�याची यं�णा प�ती ब�ल कोणतीही मा�हती न�हती, �यां�या कुटंुबातील
सद�यांऐवजी �यां�या मै��ण�शी �क�वा �श�कांशी बोल�याची इ�ा �� कर�या�शवाय. सरकार आ�ण �वयंसेवी सं�ांनी
को�वड-१९ पासून �वतःचे संर�ण कर�यासाठ� साधी पावले / खबरदारी कशी �यावी ते सां�गतले �या�माणे मान�सक
आरो�यासाठ� साधने तयार कर�या�या मह�वावर मुली ने�यांनी जोर �दला. एका मुली ने�याने सां�गतले क�, “मुल�ना बरे
वाट�यासाठ� मै��ण�शी �क�वा �श�कांशी �यां�या सम�यांब�ल बोल�याची गरज आहे. घरी पालक टोचून बोलतात आ�ण �यांना
दोष देतात. परंतु, जे�हा कोणी �यां�या सम�या ऐकुन घेतात ते�हा �यांना बरे वाटते.” ने�यांनी असेही नमूद केले क� मुली शाळा
�क�वा महा�व�ालयात जात नस�यामुळे �यांचा �यां�या समवय�कांशी असलेला संपक�  तुटला. �नय�मत शाळा व महा�व�ालयीन
�दनचया� आ�ण मै��ण�शी व �व�ासू �ौढांशी संपक�  साधणे ही एक �व�श� झंुझ�याची यं�णा आहे जी ���ना मान�सक
आरो�या�या आ�हानांचा सामना कर�यास मदत करते.

लीडर लॅबचे ��त�ब�ब
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काय��े�ातील आवाज

“मी सतत�च�ता��त
असते वमला मा�या
भ�व�याब�ल भीती
वाटते. घरगुती कामे
कर�याचादबाव
वाढलेला आहेव माझे
पालकमला नेहमीच 

फटकारतअसतात. 
 मीशाळा
सोड�यापासून
मा�या�म�मै��ण�ना
भेटू शकतनाही.” 
- वय १५, पुणे 



मा�सक पाळ�च ेआरो�य �व�ापन
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“�वयंसेवी सं�ांकडून म�हलांसाठ� अ�, फेसमा�क
व �व�ता उ�पादने �मळा�याने मोठा �दलासा
�मळाला.” -वय 18, �द�ली

लीडर लॅबचे ��त�ब�ब

आजारी अस�याची न�द असले�या तीन ��तसादक�या� ��त�र�, लॉकडाउन मुळे �यां�या शारी�रक आरो�यावर काय प�रणाम
झाला यावर ब�तेक�नी जा�त काही सां�गतले नाही. 
अनेकांनी �यां�या आरो�य सेवा आ�ण मा�हती म�ये होणारा ��यय तसेच आरो�य सेवां�या अकाय��मतेचे वण�न केले.

लीडर लॅबचे ��त�ब�ब

��तसादकांना मा�सक
पाळ� येत होती आ�ण
4% नाही.96%

�यांना मा�सक पाळ� येत होती �यां�यापैक� 27%
लोकांनी न�दवले क� को�वड-१९ मुळे सॅ�नटरी
उ�पादना�या उपल�तेवर प�रणाम झाला.

27%

लोकांना मा�क आ�ण
जंतुनाशक �� उपल�
होते.95%

33% लोकांचा असा �व�ास आहे क� ते शारी�रक अंतर
राखू शकत नाहीत.

आपण को�वड-१९ ब�लची (मा�हती) शोध�यासाठ� कोठे जाता?
 

स�या �या मुल�ना मा�सक पाळ� येते �यापैक�:

“पूव�, आ�ही जवळ�या सरकारी ��णालयात जायचो. पण लॉकडाउनने हे रोखले. तसेच खासगी ��णालये
महागडी अस�याने ते आवा�याबाहेर होते.” -वय 22, �द�ली

को�वड-१९ व लॉकडाउन दर�यान
�या ��तसादकांना डॉ�टरांना भेट
दे�याची गरज होती �यां�यापैक�
53% लोकांनी न�दवले क� �यांना
जे�हा आव�यक होते ते�हा ते भेट
देऊ शकले नाही. 

यांनी नमूद केले क� �यांना
सतत को�वड-19 हो�याची
भीती वाटत होती.

लोकांचा असा �व�ास आहे क� सामा�जक अंतरामुळे
लॉकडाउन दर�यान जाती-आधा�रत �ह�सा आ�ण जातीय
दंगलीसार�या भेदभावाची वाढ झाली आहे. 

शारी�रक आरो�य

53%

14% 11%

मुल�नी न�दवले क� मा�क, जंतुनाशक �� व वारंवार हाथ धु�यासाठ� लागणा�या व�तंूचा पुरवठा कर�यात �वयंसेवी
सं�ांची मोठ� भू�मका होती. �यांनी सहमती दश��वली क� नागरी सं�ेने ह�त�ेप केला नसता �वशेषत: प�ह�या
लॉकडाउन दर�यान तर �यांना ही आव�यक उ�पादने उपल� झाली नसती.

काय��े�ामधून घेतलेला स�ला

मान�सक आरो�य

औदा�स�यता व तणावाला सामोरे
जा�यासाठ� मुली व त�ण ���यांचे
समुपदेशन कर�यासाठ� गंुतवणूक
करा.

कुटंुबात मजबूत समथ�न आ�ण
��तसाद यं�णा तयार कर�यासाठ�
कुटंुबांसह काय� करा.

मा�सक पाळ�

आ�थ�क��ा सॅ�नटरी पॅड
अ�धक �माणात उपल�
आ�ण परवडणारे करा.

मा�सक पाळ��या
बाबतीतली लाज व कलंक
कमी करा.

आरो�य सु�वधा आ�ण
उपल�ता 
उ� गुणव�े�या आरो�य
सु�वधांची उपल�ता सुधा�रत
करा व �तमाही शरीर
तपासणी आ�ण औषधांचा
पुरवठा करा.

85%

13%

2%

33
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जगाला स�ला �हणून �याला मुली ने�यांनी�ाधा�य �दले आहे �याचे ठळकपणे वण�न केले आहे;

�रदश�न संच (ट��ही)

�र�वनी (फोन)

वत�मानप�

समुदाय

कुटंुब

इंटरनेट

�म�मंडळ� 

�वयंसेवी सं�ेमध�या कम�चा�यांकडून 

शाळा

 

 

 

 

पॅड वापरतात
 

कापड वापरतात
 

मा�सक पाळ�चा कप वापरतात
 
 
 
 

मुली ने�यांनी सां�गतले क� लॉकडाउन मुळे सु�वातीला सॅ�नटरी उ�पादनांची कमतरता �नमा�ण झाली कारण शाळा बंद होती,
मोजक�च �कानं उघडी होती व मुली सहजपणे घरा बाहेर पडू शकत न�ह�या. तथा�प, �वयंसेवी सं�ांनी �यां�या को�वड-१९
मदतकाया�चा एक भाग �हणून ही उ�पादने उपल� क�न दे�यात मोलाची भू�मका बजावली.

मुली ने�यांनी असेही नमूद केले क� काही ��तसादकांनी मा�सक पाळ�वर चचा� कर�यास संकोच �� केला व या �व�श�
��ांची उ�रे टाळ�याचा ही �य�न केला.
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यांनी (शाळा) सोडली कारण �यांना शाळा आवडेनाशी झाली. 

�र� �श�ण
(�रमोट ल�न�ग) 

��तसादक स�या शाळा / महा�व�ालयात
आहेत

नागरी सं�े�या सहकाया�ने उप��त राहतात. 

समुदाय आधा�रत वगा��ारे उप��त राहतात.

शाळेत नसले�या
मुल�पैक� १३ मुली
शाळेत जा�या�या
वया�या आहेत. 

“�श�ण हा सवा�त मह�वाचा मु�ा आहे. को�वड�या दर�यान, वग� ऑनलाइन होऊ लागले. मला वाटत
नाही क� ऑनलाइन वग� ��येकापय�त पोहोचू शकले असतील. ब�याच �व�ा�या�कडे �माट�फोन �क�वा
लॅपटॉप नसतात; �यामुळे ऑनलाइन �श�ण �मळ�यापासून ते पूण�पणे वगळले जातात. �यांचा
अ�यास सु� ठेव�यासाठ� आ�ण �वत:साठ� चांगले भ�व�य घड�व�याची संसाधने �यां�याकडे नाहीत.”
-वय 20, अ�वार

�श�ण हा असा मु�ा होता �याब�ल मुली सवा�त जा�त
बोल�या, दो�ही ���कोनातून �हणजेच को�वड-१९ मुळे सवा�त
जा�त काय प�रणाम झाला आ�ण को�वड नंतर�या पुनबा�धणी
ब�ल आपण काय केले पाहीजे या ब�लचा �वचार देखील.

एस डी जी 4

उ� गुणवतेचं �श�ण

"मला ऑनलाइन धडे
समजत नाही आ�ण
मा�या शंका �र
कर�यासाठ� मी �श�क
आ�ण वगा�त�या
�म�मै��ण�शी बोलू
शकत नाही."
- वय 17 अहमदाबाद

यांनी (शाळा) सोडली कारण �यां�याशाळा को�वड-19
मुळे बंद झा�या. 

यांनी घरगुती कामामुळे (शाळा) सोडली.

को�वड-19 मुळे
शाळा सोड�याचे
�माण 18% होतं.

70% 30% ��तसादक नाहीत.

�या मुल�कडे साधने आहेत �यां�यापैक�
52% महानगरातून (मे�ो शहरातून)
आहेत.

52%

ऑनलाइन शाळेत उप��त राहतात.

शाळेत जा�याची
मुभा असणे 
"मला मा�या वगा�ची,
मा�या �म�मै��ण�ची
आठवण येते. आम�या
शाळेत बरीच संसाधने
होती."
- वय 17, पुणे

"मा�या कुटंुबाला
यापुढे शाळेसाठ�
पैसे भरणं अश�य
झाले." 
- वय 17, पुणे       

"मी फ� भ� शकत
नस�यामुळे मला
महा�व�ालयाचं
�श�ण सोडावं
लागलं."
- वय 20,
अहमदाबाद

"वग� आता वेग�या
प�ती चे आहेत. (ते)
कसे �शकायचे ते
मला मा�हत नाही."
 - वय 16, �द�ली

18%

85%

28%

23%

37%

31%

24%

13

असे �हणतात क�
�यांची शाळा
ऑनलाइन �श�ण
देत नाही. 

79%

�हणतात क� हे
�यां�या आ�थ�क
प�र��ती मुळे
आहे. 

10% 28%

असे �हणतात क�
एकापे�ाजा�त
भावंडांना �या साधनांची
आव�यकता असते.

यां�याकडे आव�यक साधने
नाहीत.

28%

इतर अडथळे
"मा�याकडे
ऑनलाइन वगा�त
हजर राह�यासाठ�
कोणतीही साधने
नाहीत. �यामुळे माझं
कॉलेज (महा�व�ालय)
चुकतंय."
- वय 20, अ�वार

"लॅपटॉप कसा
वापरायचा �क�वा
गृहपाठ आ�ण वग�
कसे ऑनलाइन
पूण� करायचे हे
मला येत नाही."
- वय 19, �द�ली

"घरी �शकणे आ�ण
अ�यास करणे खूप
कठ�ण आहे. जे�हा मी
महा�व�ालयात जात
असे ते�हा मला इतर
संसाधनांना
�नय�मतपणे 

वापरायची संधी
आ�ण वेळ असायचा.
जे�हा ��येकजण घरी
असतो ते�हा खूप
आवाज असतो आ�ण
मी ल� क� ��त क�
शकत नाही."
 - वय 23, पुणे 

"पूण�कर�यासाठ�
भरपूर काम आ�ण
अ�यास�म असतो.
मला कुटंूबाकडून
कोणतीही मदत �क�वा
पा�ठ�बा �मळत नाही."
 -वय 17, मंुबई

मुली आ�ण युवती �हणा�या क� �यां�याकडे जागा नाही �क�वा ऑनलाइन अ�यास कर�यासाठ� �यांना वेळ
�मळत नाही.

64%

ऑनलाइन शाळेत उप��त
असणा�या ७२% मुल�कडे
ऑनलाइन �श�ण घे�याची साधने
उपल� आहेत

72%

33% 13% 53%

लोकांकडे इंटरनेट
उपल� आहे.

लोकांना
�यां�याफोनवर
इंटरनेट उपल�
आहे. 

लोकांकडे संगणक
उपल� आहे.
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काय��े�ामधील डेटा

34% यांना ऑनलाइन �श�ण सोपे वाटते. 

66% यांना हे (ऑनलाइन �श�ण) अवघड
वाटते.



काय��े�ातून �मळालेला स�ला

आ�थ�क सहा�य

जगाला स�ला �हणून �याला मुली ने�यांनी �ाधा�य �दले आहे �याचे ठळकपणे वण�न केले आहे;

·इय�ा ८वी �या पलीकडे असले�या
मुल�साठ� �वनामू�य, दज�दार �श�ण
�ा. 

उ� �श�णाला पा�ठ�बा �ा, शाळेचं
पु�हा एक�ीकरण कर�यासाठ� व ती
चालू ठेव�यासाठ� �श�यवृ�ी �दान
करा.

मा�य�मक शाळेत असले�या सव�
मुल�साठ� म�या�ह भोजनाची (�मड-
डे-�मल) �व�ा करा.

पु�तके, अ�यासासाठ� मोकळ�
जागा, वाहतूक आ�ण समुदाय
�तरीय �ंथालयांम�ये गंुतवणूक करा.

�या मुल�ना काम करावे लागते आहे
�यां�यासाठ� शै��णक संधी वाढवा.

सुर��त शाळा
सुर��त जागा तयार करा
आ�ण शाळांमधील ल��गक
व जाती आधा�रत भेदभाव
कमी करा.

मुल��या शाळांसह
शै��णक पायाभूत
सु�वधांम�ये गंुतवणूक करा.

�वनामू�य आ�म संर�ण
��श�ण सादर करा.

�ड�जटल उपल�ता 

·�श�णासाठ� �ड�जटल
उपल�ता आधु�नक करा.

महामारी �या नंतर देखील
�म��त �श�ण पया�यांम�ये
गंुतवणूक करा. 

मुल��या आ�ण त�ण
���यां�या माग�दश�नासाठ�
काय��म तयार करा.

मुली ने�यांनी नमूद केले क� ब�याच ��तसादक क�या�कडे �ड�जटल शाळेत उप��त राह�यासाठ� संसाधने �क�वा
उपकरणे न�हती. ��तसादक क�या�नी अ�यास सु� ठेव�यात अडचण �� केली. �यांनी असा यु��वादकेला क�
आभासी जागा (से�ट��ज) वा�त�वक वगा�ची भरपाई क� शकत नाही. आता �यांची समोरासमोर चचा� होऊ शकत नाही,
सम�या सोड�व�यासाठ� ते �यां�या �श�कांशी संवाद साधू शकत नाही �क�वा वग� �म�मै��ण�कडून पा�ठ�बा व सहानुभूती
�मळवू शकत नाही. तसेच ऑनलाइन �श�णाचे फायदे सु�ा आहेत कारण �या मुल�ना �यां�या कुटंु�बयांनी शाळेचे
�श�ण अध�वट सोडायला लावले होते �यांना आता अ�यास सु� ठेव�याची संधी �मळाली आहे.

लीडर लॅबचे ��त�ब�ब

“मुली, �यांचे पालक आ�ण समुदायाला शालेय �श�ण व मा�य�मक �श�णापासून �मळणारे उ�प� समजून
घे�यास मदत करणे मह�वाचे आहे. मुल�ना गृहपाठ आ�ण शै��णक सहा�य �मळ�यासाठ� मदत करणारे
काय��म शै��णक अपयशा�या प�रणामामुळे मुली शाळा सोडणार नाहीत याची खा�ी कर�यासाठ�
आव�यक आहेत.”- �दपा नाग चौधरी, काय��म संचालक, पॉ�युलेशन फाउंडेशन ऑफ इं�डया

माग�दश�न
(म�टोर�शप)
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एस सी / एस ट� / ओ बी सी
�हणून ओळखले जातात.

सोयीसु�वधा  न
परवडणे

संकटाचे प�रणाम नेहमीच लै�ग�क असतात आ�ण को�वड-19 अपवाद नाही. उ�ेकामुळे कुटंुबांवर होणा�या आ�थ�क
तणावाचा थेट प�रणाम मुल��या भ�व�यातील संध�वर होतो.

एस.डी.जी 8
यो�य काम आ�ण आ�थ�क वाढ

��तसादकांची अशी इ�ा आहे
क� ते क�रयर स�ला आ�ण
रोजगारा�या स��यासाठ�
एखा�ाकडे जाऊ शकतात.

��तसादकांनी सां�गतले क�
को�वड-१९ मुळे �यांना कौश�य
��श�ण थांबवावे लागेल

��तसादकांनी न�दवले क�
को�वड-१९ ने �यां�या उ�प�ावर
वैय��क �क�वा कौटंु�बक पातळ�
वर प�रणाम केला आहे.

उ�प�ातील तोटा

"मी माझी नोकरी
गमावली आ�ण मा�या
गरजा आ�ण मा�या
कुटंुबाचे समथ�न
कर�यासाठ� मा�याकडे
कोणतेही उ�प� नाही
आहे."
-वय 22, अहमदाबाद

"मा�या ब�हणीला
आ�ण मला शाळा
सोडावी लागली
कारण आम�या
व�डलांची नोकरी
गेली."
- वय 17, �द�ली

"आ�ही आमचं
घरभाडं, �बलं भ�
शकलो नाही. ती खूप
कठ�ण वेळ होती."
-वय 24, मंुबई

"आ�हाला बराच काळ
रेशन खरेद� करता
आले नाही. यामुळे
आम�या कुटंुबात खूप
�ास आ�ण भांडणे
झाली."
-वय २०, लखनौ

"पूव� आम�याकडे
जग�यासाठ� पुरेसे पैसे
होते परंतु आता
आम�याकडे कोणतीही
बचत �श�लक रा�हली
नाही. आम�याकडे
दररोज�या वापरा�या
व�तू खरेद�
कर�यासाठ� पुरेसे पैसे
नाहीत."
- वय १६, बरेली 

·��तसादकांनी को�वड-१९
दर�यान नोकरी �क�वा घर
आधा�रत कामे गमाव�याची न�द
केली.

·उ�प� �न�म�ती�या कामात
गुंतलेले ��तसादक १५-१९
वयोगटातील होते.

को�वड-19 मुळे महामारी�या (पँडे�मक�या) आधी   

काय��े�ामधले आवाज

28%

59%

13% 

82%

15% लखनौ

 मुंबई

18% �द�ली

58%

23%

34%

कमी झालेला
साठा आ�ण
कज�

कमी झालेली कौश�य
आ�ण उ�प� संधी

"मी नोकरी साठ� अज�
करीत आहे पण
काहीही �मळत नाही.
लॉकडाउन मुळे
नोक�या नाहीत."
- वय 21, लखनौ

"लॉकडाउनमुळे
�ा�नक बाजारपेठ
बंद रा�हली �यामुळे
माझी आई आ�ण मी
उ�पादने �वकू शकलो
नाही."
-वय 21, �द�ली

"��श�ण क� � बंद
झाले आ�ण इतर क� �
खूप महाग आहेत."
- वय 20, पुणे

"आम�याकडे
असलेली सव� बचत
संपून गेली."

-वय 17, �द�ली

"आ�हाला
कोणाकडून तरी
दोनदा कज�
�यावे लागले."
- वय २०,
अ�वार                     

मुली ने�यांनी नमूद केले क� लॉकडाउन दर�यान ��तसादकांना पैसा मया��दत होता. यापूव� �यांना नातेवाईक �क�वा
पालकांकडून रोख भेटव�तू �मळायची, परंतु आता नाही �मळत.

��तसादक क�या�नी नवीन फोन खरेद� कर�या�या अ�त�र� खचा�चा उ�लेख केला, प�रणामी आ�थ�क भार वाढला आ�ण
कजा�त भर झाली. 

��तसादक क�या�नी घरातील ��येकासह घरगुती खच� वाढ�याचीन�द केली.

“जर मुल�ना काही �वकत �यायचे असेल तर �यांनी कुटंुबातील ��येक सद�याला �वचारणे आव�यक आहे. परंतु
कुटंुबातील कोणताही इतर सद�य खरेद� करतो ते�हा कोणतेही �� �वचारले जात नाहीत.”- ने�ावती (१९, मुंबई)

लीडर लॅबचे ��त�ब�ब

39
38

काय��े�ामधील डेटा



जगाला �दलेला स�ला

��श�ण

�यां�या स��यानुसार, मुली अ�धक लव�चक, आ�थ�क ��ा �वावलंभी आ�ण सुर��त आ�थ�क भ�व�याची मागणी
करीत आहेत. जगाला स�ला �हणून �याला मुली ने�यांनी �ाधा�य �दले आहे �याचे ठळकपणे वण�न केले आहे;

·तां��क, कौश�य �नमा�ण व
रोजगार ��श�णात
गंुतवणूक करा आ�ण
अ�यास�माचा एक भाग
�हणून �वत:ची काय��मता
आ�ण नेतृ�व ��श�ण
समा�व� करा.

�जथे मुली राहतात �या
समुदायां�या जवळपास
��श�ण क� �े तयार करा.

मुल�ना घरातून छो�ा
�माणावर असलेला
�वसाय सु� कर�यासाठ�
��श��त करा.

नोकरी �न�म�ती
रोजगार �न�म�तीवर ल�
क� ��त करणारी धोरणे
आ�ण काय��म�वक�सत
करा.

माक� टशी ��श�ण
जोड�या�या नोकरी�या
संधी �नमा�ण कर�यात
गंुतवणूक करा.

अपंग आ�ण जे कमी
सा�र आहेत
�यां�यासाठ� नोकरी�या
संध�चा �वचार करा.

काम कर�याचा
अ�धकार
म�हलांसाठ� भेदभाव
नसणारी काय��ळे तयार
करा.

म�हलां�या (मोबदला व
�बन पगारी) कामाचे मू�य
मा�य करा आ�ण समान
कामासाठ� समान वेतन
सु�न��त करा.    

“ब�याच कारणांमुळे आशेची भावना �नमा�ण झाली आहे; प�हले कारण लॉकडाउन दर�यान गो�ी इत�या वाईट हो�या क� एकदा
काय गो�ी उघड�यास सु�वात झा�या क� लोकांना �यां�या भ�व�यातील भ�वत�ाची अ�धक आशा वाटू लागली. बरेच सरकारी
अ�धकारी रेशन �वतरीत करीत होते आ�ण सव��ण करीत होते जे लोकांनी पूव� कधी पा�हले न�हते तसेच �वयंसेवी सं�ांमधील
लोकं सु�ा समुदयात �दसू लागले. या सवा�ना पा�न लोकं �यां�या �वतः�या भ�व�याब�ल आशावाद� झाले कारण असे �दसू
लागले क� जणू लोकं �यांचं ऐकत आहेत.” �ीती (२४, �द�ली).

लीडर लॅबचे ��त�ब�ब

�े�ातील ��त�ब�ब
“तथा�प, भ�व�यासाठ� आशा आहे - जर फ� रा�य आ�ण समाज या मुली व युवत�चे आवाज ऐकून घेत असले तर.
यातून �मळालेला संदेश �� आहे: म�हलां�या आ�थ�क संध�ची वाढ �यां�या सामा�जक, सां�कृ�तक व राजक�य �वातं�यासह होणे
आव�यक आहे. हे दोघे पर�र मजबुतीकरण करीत आहेत आ�ण भारतीय समाजात प�रवत�ना�मक बदल घडवून आणू शकतात.
अ�लकड�या वषा�त झाले�या अनेक परावत�नांपैक�, भारता�या म�हला कामगार दला�या सहभागाला उतरती कळा लागली आहे ही
गो� �च�ताजनक आहे. मुली आ�ण ���यांनी �वजां�कत के�या�माणे तातडीची �ाथ�मकता �हणजे मुली व ���यांसाठ� यो�य
कामाची संधी �नमा�ण करणे आ�ण सुर��त व भेदभाव नसणारी कामाची �ठकाणे तयार करणे यासाठ� गंुतवणूक करणे. म�हला
सश��करण, आ�थ�क वाढ�स गती दे�यासाठ� आ�ण सवा�त मह�वाचे �हणजे अ�धक �या�य व �या�यी समाज बांध�यासाठ�
गंुतवणूक आव�यक आहे.” 
– डॉ. ए.के �शव कुमार
�वकास अथ�शा��� आ�ण �वतं� संशोधक 

सव� ��तसादकांपैक� 44% ��तसादकांनी असे सां�गतले क� को�वड-१९ दर�यान �यांना �यां�या
अ�यासावर आ�ण कामा�या संभावनांब�ल कोणीतरी स�ला �ायचे

अ�वार (८३%), बरेली (८३%) आ�ण लखनौ
(८८%) मधील मुल�ना सरासरी �नकालापे�ा जा�त
आशावाद� वाटले. 
मु��लम मुली (८३%) �ह�� मुल�पे�ा (८१%)
सरासरी �नकालापे�ा �क��चत जा�त आशावाद�
हो�या. 

आशा (होप)
��तसादक �यां�या क�रयर संध�ब�ल आशावाद� हो�या.

82%

�द�ली (71%), मंुबई (68%), अहमदाबाद (75%)
आ�ण पुणे (44%) या मुल�ना सरासरी �नकालापे�ा
कमी आशावाद� वाटले.   
एस ट� / एस सी / ओ बी सी �हणून ओळख�या
गेले�या मुली सरासरी �नकालापे�ा (71%) कमी
आशावाद� हो�या.

�या वयोगटाला सवा�त जा�त आशा वाटली ती �हणजे १५-१९ वष� वयोगटातील 
 

44% 

“आज प�र��ती चांगली नाही पण ती चांग�यासाठ� बदलेल. अशी मला आशा आहे." वय - २४, मुंबई  
 “पुढची दोन वष� कठ�ण असतील, पण हळूहळू सगळं (सुरळ�त) होईल.” वय - २०, मुंबई
 “२०२० �या तुलनेत हे वष� अ�धक चांगले असेल.” वय - १७, मुंबई
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�ह�साचार
आ�ण
आ�मकता

एकदा �कशोरवयीन झा�यावर शहरांमधील साव�ज�नक �ठकाणे मुल�साठ� ‘�मतेबाहेर’ असतात; एकतर �ह�साचारा�या धो�यामुळे �क�वा
साव�ज�नक जागा वापरणा�या मुल�ना ‘स�माननीय’ अस�याचे समजले जात नाही �हणून सु�ा. हा मु�ा ��तसादकांना ती�तेने जाणवला
जे ल��गक �ह�साचारा (जीबी�ही) ब�ल आ�ण साव�ज�नक �ठकाणांमध�या �वेशाब�ल �व�तृतपणे बोलले. �ह�सा ही साव�ज�नक व खाजगी
सम�या असून ती म�हला आ�ण मुल��या �णालीगत अधीनतेशी संबं�धत आहे, आ�ही एसडीजी ११ अंतग�त ल��गक �ह�साचारा ब�ल
(जीबी�हीब�ल) आमचे �न�कष� �� करणे �नवडले आहे, कारण मुल�चा स�ला शहरांशी, समुदाय, आ�ण साव�ज�नक पायाभूत सु�वधा
यां�याशी संबं�धत आहे जे या �ापक सामा�जक �ढ�ला बदल�यासाठ� काहीतरी क� शकतात. 

एस.डी.जी 11

शा�त शहरे आ�ण समुदाय

ग�तशीलता

मी को�वड-१९
लॉकडाउन
�नयमांमुळे मा�या
घराजवळ�ल
सामुदा�यक
शौचालयांम�ये
जाऊ शकत नाही. 

"अशा प�र��तीत बाहेर
जाणे �क�वा �म�मै��ण�ना
घरी आमं��त करणे श�य
नाही. पूव� मी नेहमीच
मा�या �जवलग
�म�मै��ण�सह हँग आउट
(मन मोक�या ग�पा
मार�यासाठ� जमणे) क�
शकत असे."
- वय 20, अ�वार

"मला बाहेर जायचे
आहे परंतु मला मा�हत
आहे क� ते सुर��त
नाही आ�ण माझे
कुटंुब मला �यावर
टोचून बोलेल."
-वय 16 लखनौ

"मला खूप मारहाण
झाली आ�ण मला
मा�या कुटंुबाकडून
पुरेसे �ेम �मळाले
नाही."
-वय 12 मंुबई

मी शौचालयात जा�याचा
�य�न केला ते�हा मला
�ह�साचाराचा सामना करावा
लागला. घरापासून �र
असले�या शौचालयात
जा�यासाठ� मला �स�या
समुदायाम�ये जावे लागते.
- वय 20, मंुबई

0% 20% 40% 60%

 

 

ने ग�तशीलता कमी झा�याची न�द केली
आ�ण अ�धक अडथ�यांचा सामना केला.

जरी सवा�साठ� ग�तशीलता ��तबं�धत होती,
तरीही कुटंुबातील पु�ष सद�यां�या (५०%)
तुलनेत केवळ (१२%) मुली �म�मै��ण�शी
खेळायला �क�वा भेटायला बाहेर पड�या. 

खेळायचा
अ�धकार

"लॉकडाउन दर�यान
माझे वडील खूप
म�पान करायचे व
मा�या आईशी
भांडायचे. मी खूप
घाबरले होते."
-वय 16, मंुबई

"मला फुटबॉल
खेळ�याची आ�ण
मा�या फुटबॉल�या
सरावाची आठवण
येते."
-वय 14, मंुबई

"मी स�या खेळत नाही
कारण मी उ�ानात
जाऊ शकत नाही.
मा�या ब�हणीने मला
घरी खेळ�याचा स�ला
�दला पण इथे
खेळायला वेळ �क�वा
जागा नाही."
- वय 15, पुणे 

"म�हलांसाठ� असलेली
समुदायातील �ायाम
शाळा बंद आहे. मी दर
आठव�ाला �तथे
जायचे. मी स�या
�ायाम करत नाही.
मला मा�या
कुटंुबासमोर (�ायाम
करायला) लाज वाटते."
- वय 22, मंुबई

49%

��तसादकांचा असा �व�ास आहे क�
ल��गक �ह�साचारा म�ये
(जीबी�हीम�ये) वाढ झाली आहे.

26%

55% लखनौ 
0% अहमदाबाद 

50% बरेली

38% महानगरातून (मे�ो
शहरातून) आहेत आ�ण 62%
छो�ा शहरांमधून आहेत.

62%

15-19 वषा��या मुल�चा ब�धा
असा �व�ास होता क� ल��गक
�ह�साचारा म�ये (जीबी�ही
म�ये) वाढ झाली आहे 

66%
41% अ�वार

41% मु��लम कुटंुबातील आहेत 

53% �ह�� कुटंुबातील आहेत

59% ��तसादक एस ट� / एस सी /
ओ बी सी पा��भूमीचे आहेत.  

ल��गक �ह�साचारा म�ये (जीबी�हीम�ये) वाढ झाली आहे असा �व�ास असले�या ��येक शहरातील ��तसादक क�या�ची
ट�केवारी खालील�माणे आहे:
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मुल��या ��तसादांमधून घेतलेले उतारे

काय��े�ामधील डेटा



काय��े�ातून �मळालेला स�ला

पायाभूत सु�वधा

जगाला स�ला �हणून �याला मुली ने�यांनी �ाधा�य �दले आहे �याचे ठळकपणे वण�न केले आहे;

पायाभूत सु�वधा सुधा�रत करा, यासह:
गृह�नमा�ण, �व� शौचालये, सुर��त
आ�ण परवडणारी वाहतूक, पथ�दवे,
पाणीपुरवठा आ�ण वीज.

�व�ता
�व�ता आ�ण �व�तेम�ये
गुंतवणूक करा जेणेक�न मुली
आ�ण ���या �नरोगी आयु�य
जगू शकतील.

�हरवी, �व� व ��षण मु�
शहरे तयार करा.

साव�ज�नकसुर�ा आ�ण
ग�तशीलता

लीडर लॅबचे ��त�ब�ब
मुल�साठ� ग�तशीलता हा नेहमीच एक मु�ा होता, परंतु महामारी�या (पँडे�मक) दर�यान साव�ज�नक वाहतुक��या मया��दत
उपल�ते मुळे �वशेषत: बस, गा�ा आ�ण ऑटो-�र�ांमुळे �यांचावर अ�धक प�रणाम झाला. तसेच यामुळे शहरे �व� व
��षण मु� झाली. 

साव�ज�नक �ठकाणी म�हलांसाठ� जागा नाहीत. मुलं नेहमीच मवा�यांसारखी �फरत असतात आ�ण �ह�साचार व बला�कारा�या
सतत भीती मुळे साव�ज�नक �ठकाणी बाहेर पडणे खूप कठ�ण जाते. साव�ज�नक �ठकाणी मुलाखती घेत�या गे�या ते�हा
ने�ावती (१९, मंुबई) �हने सां�गतले क� “मुलांचा एक गट होता �याने छेड काढ�यास सु� केली आ�ण �यामुळे आ�हाला खूप
असुर��त वाटले. आ�हाला मुलाखत थांबवून खासगी �ठकाणी जावे लागले कारण आ�ही ते घराबाहेर क� शकत न�हतो.”

·शहरातील मुली आ�ण ���यांसाठ� सुर��त व �ह�सा
मु� जागा तयार करा.

ल��गक �ह�साचार (जीबी�ही) रोख�यासाठ� कायदे व
धोरणे तयार करा आ�ण �यांची अंमलबजावणी होते
याची खा�ी करा.

पो�लसांना गुंतवून, ग�त वाढवून आ�ण दोष�वर कारवाई
क�न म�हला व मुल�वरील ल��गक अ�याचार आ�ण
�ह�साचार रोख�यासाठ� काय�ाची अंमलबजावणी यात
सुधार आणा.

मुल�ची सुर�ा आ�ण ग�तशीलता वाढ�व�यासाठ�
समुदाय ह�त�ेपात गुंतवणूक करा, �ह�सा �क�वा ल��गक
अ�याचारा�या भीती �शवाय �यांना संधी आ�ण
संसाधनांचा उपयोग क�न घे�यास स�म करा.

दोषारोप समा�त कर�यासाठ� आ�ण ल��गक �ह�साचार
(जीबी�ही) दैनं�दन जीवनाचा भाग बनणार नाही याची
खा�ी कर�यासाठ� समुदायातील सद�यांसह,
मुलांबरोबर आ�ण मुल�सह ��त रहा.

 “अ�धक गंुतवणूक�ची आव�यकता असणारे एक �े� �हणजे सामा�जक �ढ� बदलणे �या म�हला, मुली आ�ण ल��गक
अनु�प नसले�या ���साठ� �ह�सेला दैनं�दन जीवनाचा भाग बनवतात. पाळत ठेवणे आ�ण संर�णाची संक�पना
बदलून �या ऐवजी साम�य� (एज�सी )आ�ण मुल�चे ह�क सु�न��त कर�यासाठ� मह�वपूण� आहे क� म�हलां�या
ग�तशीलतेवर आ�ण साव�ज�नक �ठकाणी �वेश कर�यावर �ह�साचाराचा धोका यापुढे अंकुश ठेव�याचे कारण बनू नये.
मु�य �हणजे बदल घडवून आणणा�या समुदायातील मुली आ�ण युवत�म�ये गंुतवणूक करणे, कारण �यांना �यां�या
�ह�साचार आ�ण भेदभावा�या अनुभवांब�ल उ�म �कारे मा�हती आहे. काय बदल�याची आव�यकता आहे याब�ल �या
अगद� ��ो�ारीत आहेत. �नधी दे�या�या प�त�म�ये �यांना �वकास �नधीचे '�ा�तकत�' �हणून न पाहता लै�ग�क
�यायासाठ� बदल घडवणारे ��त�नधी �हणून पाहणे आव�यक आहे.” 
-अपणा� उ�पलूरी
काय��मअ�धकारी (�ो�ाम ऑ�फसर), फोड� फाउंडेशन

“हा डेटा अचूक आहे आ�ण मी हे मा�या डो�यांनी पा�हले आहे. लॉकडाउन दर�यान मी मुल�ना मूलभूत गरजा पुरव�यास
मदत केली व मी पा�हले क� शहरी भागातही कसा प�रणाम झाला आहे - �वक�सत आ�ण �वकसनशील शहरांचा एक
भाग असूनही मुल�ना अजूनही सम�यांना सामोरे जावं लागतंय ... माझे ल� वेधून घेणारी गो� [�न�कषा�मधील] ती
�हणजे संपूण� प�र��ती तील त�ारी कशा हाताळ�या गे�या �क�वा मु�यत: ���यां�ारे सोडव�या गे�या.” 
-सीमा दोसाद
20, एमपॉवर ग�स� ऍड�हायझरी कौ��सल सद�य

“50% मुलां�या तुलनेत फ� १२% मुल�ना बाहेर जा�याची, खेळ�याची �क�वा �म�मै�ीण�ना भेट�याची परवानगी होती -
हे अंतर खूपच मोठं आहे आ�ण मला असे वाटते क� ते मो�ा �माणावर या अ�यासा�या मान�सक आरो�याशी संबं�धत
आहे.” 
-अ�भम�यु डे
एमपॉवर लीडर लॅब, ज�ट फॉर �क�स, पुणे मधील सं�ा�मक ��त�नधी

�े�ातील ��त�ब�ब

खेळ�याचाअ�धकार

·मुली आ�ण युवत�ना खेळांम�ये
सहभागास घे�यास �ो�साहन �ा.
��डांगणे आ�ण उ�ाने तयार
कर�यासाठ� संसाधनांचे वाटप करा. 

�शरीन (२२, मंुबई) �हने सां�गतले क� शहरात �ह�साचाराची भीती आ�ण धमक� यामुळे लोकं �यां�या मुल�ची ल�न
क�न टाकतात. �त�या एका ��तसादके�या समुदायात ल��गक �ह�साचार खूप होता आ�ण जवळजवळ सव� मुल�ची
ल�न अगद� लवकर झाली होती. �तची ��तसादक २४ वषा�ची होती आ�ण अ�ववा�हत होती, परंतु केवळ ती अपंग
अस�यामुळे.”

“मी �यांचा �यांचाशी बोलले होते ते �वातं�याब�ल बोलले, परंतु घराबाहेर पड�यास लोकं नापसंती �� करीत
होते. ब�याच मुल�ना �यां�या �वत: �या शहरात �फर�याचे �वातं�य हवे होते". �रचा (१९, अहमदाबाद)
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मुल��ा स�ाचे आ�ण एसडीजीचे संयोजन

आमचा असा �व�ास आहे क� ही दोन उ���े मुल��या �शफारश�चा मूळ गाभा आहे आ�ण इतर सव� एसडीजी सा�य कर�यासाठ� म�यवत�
आहेत.

जगाला स�ला �हणून �याला मुली ने�यांनी �ाधा�य �दले आहे �याचे ठळकपणे वण�न केले आहे;
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एसडीजी 5: लै�ग�क समानता आ�ण एसडीजी १०: घटलेली असमानता

ल��गक समानतेब�ल ��ीकोन �वक�सत करा जो मुली �यांचे �नण�य आ�ण �नवडी यांना मह�व देईल.
���या व मुल�शी भेदभाव करणा�या पारंपा�रक व पुराणमतवाद� �नकष आ�ण प�ती बदला.

समुदायांसह

मूळ जीवन कौश�यांवर मुली आ�ण त�ण म�हलांची �मता वाढवा.
मुली आ�ण त�ण ���यांना �यांचे ह�क व �वातं�य जाणून घे�यासाठ� आ�ण �यांचा उपयोग कर�यास स�म करा.

मुल�सोबत

एस.डी.जी 3
चांगल ेआरो�य आ�ण क�याण

एस.डी.जी 4
उ� गुणव�ेच ं�श�ण

एस.डी.जी 8
यो�य काम आ�ण आ�थ�क वाढ

एस.डी जी 11
शा�त शहर ेआ�ण समुदाय  

औदा�स�य आ�ण
तणावाला सामोरे
जाणा�या मुली व त�ण
���यांना समुपदेशन
कर�यास गंुतवणूक करा.

घरामधून मजबूत समथ�न
आ�ण ��तसाद यं�णा
तयार कर�यासाठ�
कुटंुबांबरोबर काम करा.

आ�थ�क ��ा सॅ�नटरी
पॅड अ�धक �माणात
उपल� आ�ण परवडणारे
करा.

मा�सक पाळ��या
बाबतीतली लाज व कलंक
कमी करा.

मान�सक आरो�य

 

मा�सक पाळ� 

इय�ा ८वी �या पलीकडे
असले�या मुल�साठ�
�वनामू�य, दज�दार �श�ण
�ा. 

उ� �श�णाला पा�ठ�बा �ा,
शाळेचं पु�हा एक�ीकरण
कर�यासाठ� व ती चालू
ठेव�यासाठ� �श�यवृ�ी
�दान करा. मा�य�मक
शाळेत असले�या सव�
मुल�साठ�म�या�ह भोजनाची
(�मड-डे-�मल) �व�ा करा.

पु�तके, अ�यासासाठ�
मोकळ� जागा, वाहतूक
आ�ण समुदाय �तरीय
�ंथालयांम�ये गंुतवणूक
करा.

�या मुल�ना उपजी�वका
देखील करावी लागत आहे
�यां�यासाठ� शै��णक संधी
वाढवा.

आ�थ�क सहा�य

सुर��त जागा तयार करा
आ�ण शाळांमधील ल��गक
व जाती आधा�रत भेदभाव
कमी करा.

मुल��या शाळांसह शै��णक
पायाभूत सु�वधांम�ये
गंुतवणूक करा.

�वनामू�य आ�म संर�ण
��श�ण सादर करा.

�श�णासाठ� �ड�जटल
उपल�ता आधु�नक करा.

महामारी �या नंतर देखील
�म��त �श�ण पया�यांम�ये
गंुतवणूक करा. 

मुल��या आ�ण त�ण
���यां�या माग�दश�नासाठ�
काय��म तयार करा

सुर��त शाळा

�ड�जटल �श�णाची
उपल�ता 

माग�दश�न (म�टोर�शप)

तां��क, कौश�य �नमा�ण
व रोजगार ��श�णात
गंुतवणूक करा आ�ण
अ�यास�माचा एक
भाग �हणून �वत:ची
काय��मता आ�ण नेतृ�व
��श�ण समा�व� करा.

�जथे मुली राहतात �या
समुदायां�या जवळपास
��श�ण क� �ेतयार करा.

मुल�ना घरातून छो�ा
�माणावर असलेला
�वसाय सु�
कर�यासाठ� ��श��त
करा.

रोजगार �न�म�तीवर ल�
क� ��त करणारी धोरणे
आ�ण काय��म
�वक�सत करा.

माक� टशी ��श�ण
जोड�या�या नोकरी�या
संधी �नमा�णकर�यात
गंुतवणूककरा.

��श�ण

 नोकरी �न�म�ती

अपंग आ�ण जे कमी
सा�र आहेत
�यां�यासाठ� नोकरी�या
संध�चा �वचार करा.

म�हलांसाठ� भेदभाव
नसणारी काय��ळे
तयार करा.

म�हलां�या (मोबदला व
�बन पगारी) कामाचे
मू�य मा�य करा आ�ण
समान कामासाठ�
समान वेतन सु�न��त
करा.    

काम कर�याचा अ�धकार

पायाभूत सु�वधा सुधा�रत
करा, यासह: गृह�नमा�ण,
�व� शौचालये, सुर��त
आ�ण परवडणारी वाहतूक,
पथ�दवे, पाणीपुरवठा आ�ण
वीज.

�व�ता आ�ण �व�तेम�ये
गंुतवणूक करा जेणेक�न
मुली आ�ण ���या �नरोगी
आयु�य जगू शकतील.

�हरवी, �व� व ��षण मु�
शहरे तयार करा.

शहरातील मुली आ�ण
���यांसाठ� सुर��तव �ह�सा
मु� जागा तयार करा.

ल��गक �ह�साचार (जीबी�ही)
रोख�यासाठ� कायदे व
धोरणे तयार करा आ�ण
�यांचीअंमलबजावणी होते
याची खा�ी करा.

पायाभूत सु�वधा

�व�ता

साव�ज�नक सुर�ा आ�ण
ग�तशीलता

पो�लसांना गंुतवून, ग�त वाढवून
आ�ण दोष�वर कारवाई क�न
म�हला व मुल�वरील ल��गक
अ�याचार आ�ण �ह�साचार
रोख�यासाठ� काय�ाची
अंमलबजावणी यात सुधार आणा.

मुल�ची सुर�ा आ�ण ग�तशीलता
वाढ�व�यासाठ� समुदाय
ह�त�ेपात गंुतवणूक करा, �ह�सा
�क�वा ल��गक अ�याचारा�या भीती
�शवाय �यांना संधी आ�ण
संसाधनांचा उपयोग क�न घे�यास
स�म करा.

दोषारोप समा�त कर�यासाठ�
आ�ण ल��गक �ह�साचार (जीबी�ही)
दैनं�दन जीवनाचा भाग बनणार
नाही याची खा�ी कर�यासाठ�
समुदायातील सद�यांसह,
मुलांबरोबर आ�ण मुल�सह ��त
रहा.

मुली आ�ण युवत�ना खेळांम�ये
सहभाग घे�यास �ो�साहन �ा.
��डांगणे आ�ण उ�ाने तयार
कर�यासाठ� संसाधनांचे वाटप
करा. 

खेळ�याचा अ�धकार

उ� गुणव�े�या
आरो�य सु�वधांची
उपल�ता सुधा�रत
करा व �तमाही शरीर
तपासणी आ�ण
औषधांचा पुरवठा करा.

आरो�य सु�वधा आ�ण
उपल�ता 



मुल�साठ� तं��ान उपल�ता मया��दत करणा�या या �ारपालांसह काय� करा

काय��म सहभाग�ना इंटन��शपसाठ� कॉप�रेटशी जोडा

�ड�जटल क� � �ान (हब) येथे �म��त �श�ण काय��म आयो�जत कर�यासाठ� �श�कांना ��श��त करा

अ�धक मुली ऑनलाइन येऊ लाग�यामुळे सायबर गंुड�गरी वर आळा घाला 

मुल�साठ� �शकवणी वगा�वर ल� क� ��त करा जेणेक�न �या शाळेत चांगली काम�गरी करतील

पालकांनी आप�या मुल�ची शाळा बंद क� नये यासाठ� पालकांसह काय� करा

नागरी समाज

समुदायातील क� ��ान (�ड�जटल हब) �वशेषत: लहान शहरांम�ये संभा�रत क� � (चा�ज�ग
�टेशन) आ�ण वायफाय उपल� क�न �ा. 
शाळांम�ये आ�ण �ड�जटल क� ��ानांम�ये (हब) �म��त �श�ण सु� करा 
समाजात �वनामू�य वायफाय उपल� क�न �ा
सहकाया��ारे �ड�जटल सा�रता आ�ण इंटन��शप सु� करा 

इय�ा १२वी पय�त�या मुल�साठ� सव� मा�य�मक �श�ण �वनामू�य करा.
पु�तकांची तपासणी क�न व पालकांसह काय� क�न ल��गक प�पातीपणा ��तबं�धत करा
मुल�ना शाळेत जा�यासाठ� छोटा व सुर��त �वास उपल� क�न �ा

�ड�जटल �श�णाची उपल�ता आधु�नक करा. 
महामारी�या पलीकडे �म��त �श�ण पया�यांम�ये गंुतवणूक करा.

उपाय

इय�ा ८वी �या पलीकडे असले�या मुल�साठ� �वनामू�य दज�दार �श�ण �ा.
  
मुल��या शाळांसह शै��णक पायाभूत सु�वधांम�ये गंुतवणूक करा. 
 

महामारी�या नंतर मा�य�मक शाळेतील मुल�साठ�
एक��त �श�ण पया�यांचा �वचार करा जेणेक�न
�यांनी �नवडलं तर ते ऑनलाइन अ�यास करणे सु�
ठेवू शकतील 

डेटा पॅकसाठ� अनुदान तयार करा

समाजातील �ड�जटल क� ��ानांसाठ� (हब)
अंदाजप�काचे(बजेट) वाटप करा.

इय�ा १२ वी पय�त�या मुल�साठ� मा�य�मक शाळा
�वनामू�य करा

शालेय अ�यास�मात एक घटक �हणून ल��गक
समानतेचा �वषय समा�व� करा

ल��गक �वृ�ी सुधार�यासाठ� पा�पु�तकांची
तपासणी क�न �या 

चांग�या पायाभूत सु�वधां�ारे मुल�चा शाळेचा�वास
सुर��त करा.

 सरकार
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एस डी जी 4
उ� दज�चे �श�ण 
वं�शता, १७ अहमदाबाद
शाहजहां, १८ मंुबई
गीता, २१ पुणे
पूजा, १९ मंुबई

समुदायात �ड�जटल क� � �ानासाठ� (हबसाठ�) �वशेषतः
कमी इंटरनेट उपल�ता असले�या शहरांम�ये जागेची
योजना समाजात �वनामू�य वायफायसाठ� पायाभूत सु�वधा
तयार करा

मुल�चा �वास मया��दत होईल या साठ� शहरातील योजनेत
शाळा समुदायां�या जवळ अस�याचे सु�न��त करा

शहर �नयोजक

देणगीदार

समुदायातील �ड�जटल क� ��ान (हब) �वीकारा आ�ण या
क� �ांमधील नागरी समाज काय��मांना �नधी �ा

नागरी सं�ा संघटनां�या सहकाया�ने �ड�जटल इंटन��शप
काय��म तयार करा

जुने टॅबलेट आ�ण लॅपटॉप ई-सायकल करा आ�ण नागरी
सं�ांमाफ� त मुल�ना �वत�रत करा

संगणक�य कौश�ये कम�चारी �वयंसेवकां�ारे
�शक�व�यासाठ� नागरी सं�ांशी सहयोग करा

कॉप�रेटस्

भागधारकांची आखणी (मॅ�प�ग)
एमपॉवर संघासह, मुली ने�यांनी �व�वध भागधारकां�व�� �यां�या �ाथ�मकते�या �शफारश�चा नकाशा तयार कर�यासाठ� �यांनी एक अ�यास केला जे या
�शफारशी ��य�ात आण�यात मह�वपूण� भू�मका बजावू शकतात. भागधारकां�ारे या �शफारशी कशा काया���वत के�या जाऊ शकतात याब�ल�या ��येक
स��यासाठ� �यांनी �व�श� �� तयार केले. 



5150

एस डी जी 3
चांगले आरो�य आ�ण क�याण

 �रचा, १९ अहमदाबाद
 अवध, २१ �द�ली
 रोशनी, १६ लखनऊ
 आ�लया, १८ पुणे
 शुभांगी, १८ पुणे 

देशभरातील शहरी आरो�य सेवां�या पायाभूत
सु�वधांम�ये गंुतवणूक करा.

म�हला आरो�य हे�पलाइन �मांक तयार करा

�ैमा�सक तपासणीची तरतुद करा: ��णालयात
मुल�साठ� �वशेष �दवस आ�ण वेळ �नयु� करा,
जेथे काही चाच�या �वनामु�य असतात

सव� मुल�साठ� आरो�य त�ा तयार करा जे
�तमाही तपासणी दर�यान अ�ायावत (अपडेट)
होईल.

मा�सक पाळ� येणा�या मुल�साठ� (सॅ�नटरी) पॅड
व औषधांची ��णालयात आ�ण समुदायात
तरतुद / �व�ा करा

सरकारी शालेय अ�यास�मात मान�सक
आरो�य स�ांचा समावेश करा खालील यासह:

मान�सक आरो�य त� मोह�ला ��ल�नकम�ये
(दवाखा�यात) (�द�ली) आ�ण इतर शहरांमध�या
�वनामू�य आरो�य क� �ांम�ये उपल� असावेत.

अ�धकृत सं�ेषणांम�ये मान�सक आरो�या�वषयी
�नण�य-मु� संदेशास स��यपणे सु� करा

• आ�मह�या ��तबंध आ�ण तणाव
•  परी�े�या वेळ�चे �व�ापन
• आपण शाळेत एखा�ा वगा�त नापास झा�यास
काय करावे

 

 सरकार

शहरातील दवाखा�यांसाठ� जागा नेमणूक करा;

जी मुल�साठ� मान�सक आरो�य सेवा उपल�
क�न देतील, �वशेषत: संसाधनां�या
अभावामुळे मान�सक आरो�यावर होणा�या
प�रणामासाठ�

सेनेटरी नॅप�क�स आ�ण साबणा�या तरतुद�सह
कुठले ही आप�ीजनक �वचार व �� म�ये न
आणता ल��गक आ�ण पुन��पादक �ान
उपल� क�न देणे

�तमाही शारी�रक तपासणीची �व�ा असणे 

शहर �नयोजक:

शहरी समुदाय आरो�य सेवा क� �ांम�ये (यू-सीएचसी) गंुतवणूक करा जेणेक�न ते मुल�ना �व�तृत
सेवा देऊ शकतील.

म�हला आरो�य हे�पलाइन तयार करा

कोण�याही बदलांचा मागोवा घे�यासाठ� त�ासह मुली आ�ण त�ण म�हलांसाठ� �तमाही
तपासणीची तरतुद / �व�ा करा

मान�सक आरो�य सेवा दे�यासाठ� शहरी समुदाय आरो�य सेवा क� �ांम�ये गंुतवणूक करा

अ�यास�म, साव�ज�नक जागांम�ये आ�ण सोशल मी�डयावर याब�ल बोलून मान�सक
आरो�या�या �वषयाला दैनं�दन जीवनाचा भाग बनवा

एका��मक मान�सक आरो�य आ�ण ल��गक / पुन��पादक आरो�य अ�यास�म तयार करा

उ�-गुणव�े�या आरो�य सु�वधांची उपल�ता सुधा�रत करा आ�ण �तमाही तपासणी व
औषधे यांची तरतुद करा.

उपाय

नैरा�य व तणावाचा सामना कर�यासाठ� मुली आ�ण त�ण ���यांसाठ� मान�सक आरो�य
समुपदेशनात गंुतवणूक करा.
 

आप�या सं�े�या रणनीतीम�ये मान�सक आरो�य आ�ण लवचीकपणाचा समावेश
करा.  
मुल��या मान�सक आरो�यावर ल� क� ��त करणा�या उप�मांना �नध�ची तरतुद करा
आ�मह�या ��तबंधक व मादक पदाथ� आ�ण दा� ��पयोग ��तबंधक काय��मांना
�नध�ची तरतुद करा

देणगीदार

कम�चा�यांना �वनाशु�क (सॅ�नटरी) पॅडची तरतुद करा 

म�हला कम�चारी �वतः समुदायात मा�सक पाळ�ब�ल बोल�यासाठ� पुढाकार घेऊ
शकतात

मा�सक पाळ�कडे बघ�याचा नकारा�मक ���कोन जा�हरात मो�हमे�ारे बदला.

कॉप�रेटस्:

आप�या सं�ेत मुली व ���यांसाठ� व
शाळेत आ�ण महा�व�ालयांम�ये सु�ा
एक �वशेष भागासह मान�सक आरो�य
आ�ण ल��गक �श�ण काय��म तयार करा

�ंडा दे�या�या �थेमुळे प�रणाम झाले�या
कुटंुबांसाठ� समुपदेशनची तरतुद करा,
�यांना ब�तेकदा वधू, वर आ�ण �यां�या
कुटंु�बयांशी बोल�यासाठ� तृतीय प�ाची
आव�यकता असते

नागरी समाज



आप�या सं�ेत मुली व ���यांसाठ� व शाळेत आ�ण
महा�व�ालयांम�ये सु�ा एक �वशेष भागासह मान�सक आरो�य
आ�ण ल��गक �श�ण काय��म तयार करा

�ंडा दे�या�या �थेमुळे प�रणाम झाले�या कुटंुबांसाठ�
समुपदेशनची तरतुद करा, �यांना ब�तेकदा वधू, वर आ�ण
�यां�या कुटंु�बयांशी बोल�यासाठ� तृतीय प�ाची आव�यकता
असते

का�या �ला��टक�या �पश�ांम�ये (सॅ�नटरी) पॅड बांध�यावर
�नब�ध घाल�यासाठ� �कानदारांसह काम करा

मा�सक पाळ�कडे बघ�याचा नकारा�मक ���कोन बदल�यास
कुटंुबांसह काय� करा

नको असलेली गभ�धारणा कमी कर�यासाठ� मा�सक पाळ� व
सुर��त संभोगाब�ल (से�सब�ल) मुलांशी संवाद साधा.

बदल�या शरीराब�ल आ�ण मा�सक पाळ�ब�ल बोल�यासाठ�
खेळांचा वापर करा

नागरी समाज:

खेळा�ारे एका��मक मान�सक आरो�य व ल��गक /
पुन��पादक आरो�य अ�यास�म तयार करा 
मा�सक पाळ�कडे बघ�याचा नकारा�मक ���कोन
बदल�यासाठ� शौचालयां�या �भ�त�वर �च� रेखाटा. 
 (सॅ�नटरी) पॅड उपल� क�न दे�यासाठ� �ड��सर
�ा�पत करा

उपाय

सॅ�नटरी पॅड अ�धक �ापकपणे उपल� व
परवडणारे बनवा.
  
मा�सक पाळ��या भोवतीची लाज व कलंक कमी
करा.
  

मा�सक पाळ��वषयी सकारा�मक संदेशांसह
शौचालया�या �भ�ती रंगवा.

साव�ज�नक शौचालय, शाळा, ��णालये आ�ण
समुदायात सॅ�नटरी पॅड �वतरक (�ड��सर)
�ा�पत करा

शहर �नयोजक:

आप�या सं�े�या रणनीतीम�ये मान�सक आरो�य आ�ण लवचीकपणाचा समावेश
करा.  
मुल��या मान�सक आरो�यावर ल� क� ��त करणा�या उप�मांना �नध�ची तरतुद/
�व�ा करा
आ�मह�या ��तबंधक व मादक पदाथ� आ�ण दा� ��पयोग ��तबंधक काय��मांना
�नध�ची तरतुद/�व�ा करा
मान�सक आ�ण ल��गक / पुन��पादक आरो�य आ�ण अ�धकाराकडे ल� दे�यासाठ�
��डा आधा�रत काय��मांना �व�पुरवठा कर�याचा �वचार करा

देणगीदार

मान�सक आरो�याकडे बघ�याचा नकारा�मक ���कोन सोशल मी�डया मो�हम व
जा�हराती �ारे बदला.

दरमहा मान�सक आरो�याचा �दवस / आठवडा आयो�जत करा.

कम�चा�यांना �वनाशु�क (सॅ�नटरी) पॅडची तरतुद/�व�ा करा 

म�हला कम�चारी �वतः समुदायात मा�सक पाळ�ब�ल बोल�यासाठ� पुढाकार घेऊ
शकतात

मा�सक पाळ�कडे बघ�याचा नकारा�मक ���कोन जा�हरात मो�हमे�ारे बदला.

कॉरपोरेट्स

5352



केवळ मुल�ना नोकरी �मळेपय�तच न�हे तर �यानंतरही
सहभाग�साठ� भ�कम माजी �व�ाथ� नेटवक�  तयार करा

माक� टम�ये आव�यक असले�या कौश�यांवर आधा�रत
आप�या अ�यास�माची योजना आख�यासाठ�
कॉप�रेट्ससह काय� करा आ�ण काय� कौश�य/आव�यक
कौश�ये दे�यासाठ� �वयंसेवकांना गंुतवून �या

मुल�ना एका पे�ा अ�धक उपजी�वके�या पया�यांशी
ओळख क�न �ा  (जे मुली नेहेमीच करतात, तेवढेच
न�हे)

नागरी समाज

मुल�वर ल� क� ��त करणा�या योजना तयार करणे व एका पे�ा
अ�धक उपजी�वके�या पया�यांशी ओळख क�न देणे 
 समान वेतनासाठ� समान काम हे आप�या धोरणांम�ये �तवणे
कौश�य-�ा�ती आ�ण रोजगारासाठ� भागधारकांशी सहकाय� करणे 
समुदायातील मुल�साठ� कौश�य-�ा�ती क� � (��क�ल�ग स�टर) तयार
करणे

तां��क, कौश�य-�नमा�ण व रोजगार ��श�णात गंुतवणूक करा
आ�ण अ�यास�माचा एक भाग �हणून �वत: ची काय��मता व
नेतृ�व ��श�ण समा�व� करा.
 
रोजगार �न�म�तीवर ल� क� ��त करणारी धोरणे आ�ण काय��म
�वक�सत करा.
  
म�हलां�या (मोबदला आ�ण पगार न �मळाले�या) कामाचे मू�य
मा�य करा आ�ण समान कामासाठ� समान वेतन सु�न��त करा.

उपाय

अ�धक चांग�या उपल�तेसाठ� एक��तपणे काय� करा, जे काय� व
���यांक�रता कौश�य-�ा�ती भोवतीचे �च� बदलू शकेल (खालील
कारणांमुळे):

मुल�साठ� रोजगारा�या कौश�यांवर ल� क� ��त
करणारी एक योजना �वक�सत करा व �यात
भाषण कला आ�ण मुलाखत तं� यासार�या
आव�यक कौश�यांचा समावेश असेल

 �ी�त, 24 �द�ली
 मो�नका, 19 �द�ली
 �यो�त, 24 अलवर
 रानी,   20 �द�ली
 सोनी, 20 मंुबई

समान कामासाठ� समान वेतनाचे मह�व वाढ�व�याक�रता शहरा�या �भ�ती रंग�व�यासाठ� कलाकारांना �नधी �ा

समुदायात अ�या जागा तयार करा �या कौश�य �ा�ती क� � �हणून चालतील कारण अंतर हे सवा�त मोठे कारण आहे
�यामुळे मुली (क� �) सोडून जातात (�ववा�हत ���यांची प�र��ती या बाबतीत खूपच वाईट आहे) 

आ�ण ही क� �े चाल�व�यासाठ� नागरी समाजासह काय� करा

शहर �नयोजक

उपजी�वके�या रचनेतला एक भाग �हणून आव�यक कौश�यांवर असले�या काय��मांना �नधीची तरतुद करा 

देणगीदार

नागरी समाज आ�ण सरकारी कौश�य क� �ांशी मजबूत युती तयार करा. माक� टम�ये काय हवे आहे यावर आधा�रत
अ�यास�म सहकाया�ने तयार करा

नागरी समाजासह �वयंसेवी काय��म तयार करा जेथे कम�चारी मुल�ना आव�यक कौश�यांवर ��श�ण देतील

पगार अ�धक पारदश�क बनवा, आप�या सं�ेत म�हला आ�ण पु�षांना 

 समान वेतन जाहीर कर�यासाठ� औपचा�रक यं�णा तयार करा 

आप�या कंपनीतील नोकर�साठ� �वयंसेवी सं�ा आ�ण सरकारी कौश�य काय��मांसह �र� जागा जाहीर करा

 कंपनीची धोरणे ल��गक-संवेदनशील असावी. उदाहरणाथ�: मुली सुर��तपणे घरी परत जाऊ शकतील हे सु�न��त
करणे.

कॉरपोरेट्स

एस.डी.जी 8
यो�य काय� आ�ण आ�थ�क वाढ

सरकार 
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नाग�रक समाज

अपंग लोकांसाठ� संवेदनशील कौश�य �ा�ती अ�यास�म
तयार करा

कौश�य क� �ांम�ये लेखी परी�े�या जागेवर
�ा�य��क परी�ा घेणे 

��श�णात �वेश कर�यासाठ� लागणा�या शै��णक
आव�यकता काढून टाकणे 

महामारी नंतर कौश�य �ा�ती काय��म घरातून
करता येतील या योजनेचा �वचार करणे 

शहरी �क�पांवर जे सवा�त �ल���त आहेत �यांची
मतं व योगदान घे�यासाठ� �यांना �नयु� करणे 

अपंग आ�ण जे कमी सा�र आहेत �यां�यासाठ�
नोकरी�या संध�चा �वचार करा.

उपाय

कौश�य �ा�ती जे सवा�त �ल���त आहेत �यां�यासाठ�
�वेशयो�य बन�वणे:

अपंग असले�यांसाठ� आ�ण �यां�या
ग�तशीलतेवर बरेच �नब�ध लादले�या अ�या
मुल�साठ� कौश�य �ा�ती काय��म
ऑनलाइन करता येतील याचा �वचार करा

एखाद� ��� वग� ८वी पुढे �शकलेला नाही
याची पवा� न करता सवा�ना कौश�य �ान �दले
पा�हजे.

�माणप�ांसाठ� लेखी परी�ांऐवजी �ा�य��क
परी�ांचा �वचार करा “��येकजण संगणक सा�र
नसला तरीही तो कसा वापरायचा हे सवा�ना मा�हत
आहे, परंतु अं�तम परी�ा लेखी अस�यामुळे
बरेचजण नापास होतात.”- �योती २४, अ�वार

शहरांना अ�धक समावेशक बन�व�यासाठ� अपंग असले�या मुल�ना �नयु� करा जी आपली मतं व योगदान शहरी
�क�पांवर, �वशेषत: वाहतुक यावर देऊ शकतील

शहर �नयोजक

आप�या सं�ेम�ये अपंग लोकांना �नयु� करा 

अ�या काय��मांना �नधीची तरतूद करा �वशेषत: जे अपंग �क�वा कमी सा�र आहेत
�यां�यासाठ� रोजगार कौश�ये �नमा�ण करतात

देणगीदार / कॉप�रेटस् 

सरकार 
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काठावर असले�या लोकां�या आवाजाचा शहरा�या योजनांम�ये समावेश होतोय हे सु�न��त
कर�यासाठ� नवीन योजना आ�ण �क�पांवर शहरी �नयोजकांसोबत काय� करा 

ल��गक-संवेदनशीलता ��श�ण व वा�ष�क �माणप�ावर काय�ा�या अंमलबजावणीसह काय� करा

शहरी �नयोजकांनी �वक�सत केले�या �ह�सा-मु� �वभागांम�ये काय��म चालवा

�यां�यावर झाले�या ल��गक �ह�साचारा�या �करणांम�ये जे�हा �यांनाच जबाबदार ठर�वले जाते अ�या
वेळेस काय ��तसाद �ायचा यासाठ� मुल�ना ��श��त करा 

ल��गक �ह�साचारा�या मु�ावर �ौढ आ�ण मुलांना गंुतवून ठेव�यासाठ� (जीबी�हीवर) समुदाय-�तरीय
अ�यास�म तयार करा

नागरी समाज

 �नण�य घे�या�या व शहरची योजना आख�या�या ��येत मुल�ना सामील करा आ�ण मो�हमे�ारे �यांची
��यमानता स�म करा

 समुदाया�या जवळपास �व�, सुर��त आ�ण �वनामू�य शौचालयांची तरतूद करा 

पायाभूत सु�वधा सुधा�रत करा, यासह: गृह�नमा�ण, �व� शौचालये, सुर��त वपरवडणारी वाहतूक सेवा,
पथ�दवे, पाणीपुरवठा आ�ण वीज
 

उपाय:

पो�लसांना गंुतवून, ग�त वाढवून आ�ण दोष�वर कारवाई क�न म�हला व मुल�वरील ल��गक अ�याचार
आ�ण �ह�साचार रोख�यासाठ� काय�ाची अंमलबजावणी अ�धक चांगली करा.
 
मुल�ची सुर�ा आ�ण ग�तशीलता वाढ�व�यासाठ� समुदाय ह�त�ेपांम�ये गंुतवणूक करा, �ह�सा �क�वा
ल��गक अ�याचारा�या भीती�शवाय �यांना संधी आ�ण संसाधनांचा वापर कर�यास स�म करा.
 
समुदायातील सद�यांसह, मुला-मुल�सह पी�डत-दोषारोप समा�त कर�यासाठ� आ�णल��गक �ह�साचाराला
(जीबी�ही) दैनं�दन जीवनाचा भाग बन�वला जात नाही याची खा�ी करा.
 
शहरा�या योजना बनवताना एका पे�ा अ�धक �वभाजनांचा �वचार करा जसे 
- शहरात �ह�साचारमु� मोक�या जागा �न��त करा �जथे मुली एक��तपणे जमू शकतील आ�ण जे�हा
�यांना �ह�साचाराचा धोका वाटेल ते�हा �या �तथे जाऊ शकतील.
- सव� कायदा अंमलबजावणीसाठ� वा�ष�क �माणप�ासह ल��गक-संवेदनशीलता ��श�ण
- ल��गक �ह�साचारा�या (जीबी�ही�या) मु�ावर मुलं व समुदायांसह संवाद साधने व अ�यास�म (आ�ण
�नध�ची) तरतुद करणे

नगरपा�लका महामंडळांनी शौचालय
बांधले पा�हजे आ�ण �यां�या
देखभालीची जबाबदारी �वीकारली
पा�हजे

कमी ��ोत असले�या लोकांना
शौचालय वापर�यासाठ� पैसे �ावे
लागू नयेत 

शौचालयात पुरेसा पाणीपुरवठा
सु�न��त करा

अ�नवाय� वा�ष�क �माणप�ासह सव�
कायदा अंमलबजावणी �वभागांसाठ�
ल��गक-संवेदनशीलता ��श�णात
गंुतवणूक करा

हा अ�यास�म �वक�सत कर�यासाठ�
नागरी समाजाबरोबर �मळून काय� करा

सरकार 

5958

�ुट� कुठे आहेत हे समजून घे�यासाठ� समुदायांम�ये पायाभूत ���ती करताना मुल�चे स�ले
�यावे.

मुली �जथे राहतात �यां�या जवळपास, समुदायात पुरे�या �माणात �वनामू�य शौचालयांची
योजना समा�व� करा.

साव�ज�नक �ठकाणी �वेश कर�यासाठ� मुल�ना येणा�या �नब�धांची आखणी आयो�जत करा
जी नवीन �क�पांना मा�हती दे�यासाठ� कामी येईल

शहर / साव�ज�नक �ठकाणांवर �यां�या ह�काचा दावा कर�याक�रता मो�हमे�ारे जाणीवपूव�क
मुली आ�ण ���यांना साव�ज�नक �ठकाणी ��यमान करा: पथना� वापरा, समुदायातील व
खेळातील मुल�चे भाषण वापरा

खेळा�या मैदानावर केवळ मुल�साठ� असेल अशी खेळ�याची जागा आर��त करा 

समुदाया�या गरजा चांग�या �कारे समजून घे�यासाठ� नागरी समाजातील लोकांशी संवाद
साधा 

सव� नवीन शहर योजना आ�ण �क�पांसाठ� �ल�ग-आधा�रत चाचणी (ऑ�डट) अ�नवाय� करा.
या सभांम�ये �कशोरवयीन मुल�चा समावेश करा आ�ण �यां�या क�पनांवर कृती करा

 शहरभर �ह�सा-मु� मोक�या जागा तयार करा, �जथे मुली भेटू शकतात, वेळ घालवू
शकतात, सहयोग क� शकतात आ�ण एक� गृहपाठ क� शकतात. मुली जे�हा
�ह�साचारा�या धो�याचा सामना करतात ते�हा देखील �या येथे येऊ शकतात.

शहर �नयोजक

एस डी जी 5
>>>>>>
��या, २३, लखनऊ
ल�लता, �द�ली, १६
खुश�दा, लखनऊ, २०
�शरीन, मंुबई, २२

एस.डी.जी ११
शा�त शहरे आ�ण समुदाय

 ल��गक �ह�साचाराचा सामना कर�यासाठ� मुलं आ�ण समुदायातील सद�यांसह ह�त�ेप
करणा�या काया�ना �नधीची तरतूद करा जेणेक�न मुलं प�रवत�नाचे समथ�क बनतील 

समुदायातील �ह�सा-मु� मोक�या जागांना द�क �या आ�ण �यांना �नध�ची तरतूद करा 

देणगीदार आ�ण कॉप�रेटस् 
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या अहवालातून मला �मळालेली सवा�त मोठ� �शकवण ही आहे क� जरी आपण सव� वेगवेग�या शहरांम�ये राहात असलो आ�ण
आपली प�र��ती �भ� असली, तरीही आप�या समोरील आ�हाने समान आहेत आ�ण आप�याला ती एक��तपणे सोडव�याची
गरज आहे. मुली �ब�धा�तपणे पावले उचलत आहेत आ�ण पुढचा र�ता तयार क�न हा �वास सुलभ करणे हे आपले कत�� आहे.
एक� काम कर�याची वेळ आली आहे कारण वा�त�वक बदल हो�यासाठ� जगाला श�दांपे�ा जा�त (कृती कर�याची) गरज आहे.” 
- �बी
20, एमपॉवर ग�स� ऍड�हायझरी कौ��सल.

आप�या �वत:�या सं�ेत ल��गकतेचा �वचार करा 
स�या�या ��तीतील सम�या समजून घे�यासाठ� आप�या सीएसआर (CSR) धोरणे तयार कर�यात मुल�ना सामील करा.

येथून आपण कोठे जाणार?

मुल�ना यात �मुख क� � मानणे आपण जे काही करता �याम�ये मुल�ना अथ�पूण�पणे सामील करा कारण जर आपण मुल�चे
शहाणपण ऐकले तरच यशाची श�यता वाढेल | उपाय: गोलमेज वर मुल�ना ��त�न�ध�व �मळेल याची खा�ी करा 

नागरी समाज

काय��म रचनेत व अंमलबजावणीम�ये मुल�ना सामील करा आ�ण �यांना समुदायात ह�त�ेपांचे नेतृ�व क� �ा 

शहर �नयोजक

सव� नवीन शहर योजना आ�ण �क�पांसाठ� �ल�ग-आधा�रतचाचणी (ऑ�डट) अ�नवाय� करा. या सभांम�ये �कशोरवयीन मुल�चा
समावेश करा आ�ण �यां�या क�पनांवर कृती करा

देणगीदार

आप�या �वत:�या सं�ांचे �नण�य घेताना मुल�ना सामील करा, �वशेषत: मुल�चा समावेश असले�या काय��मांसाठ�

कॉप�रेटस्:

मुल�वर प�रणाम होणा�या मु�ांवरील बैठका घे�याचा �वचार करा; जसे मुल�ना वाचावा, मुल�ना �शकवा {बेट� बचाओ, बेट�
पढ़ाओ) �क�वा आयट�आयम�ये कौश�य �ा�ती; �ा�नक व �ज�हा पातळ�वर (आ�ण �याही पलीकडे)}.



“को�वड-१९ मुळे अनेक आ�हाने व अडचणी �या मुल�नी �� के�या आहेत आ�ण �या सव��णात ह�तगत झा�या आहेत
�यांचा लै�ग�क अ�यास अ�यासकांनी यापूव� अंदाज लावला होता. �हणूनच, याचे �े� अ�यासानुसार ��त�वनीत होणे खूप
मौ�यवान आहे. अ�या वेळ� मला धैय� देणारी गो� जी वाटली ती �हणजे ब�याच मुली सकारा�मक रा�ह�या आ�ण
भ�व�याब�ल अजूनही आशावाद� हो�या. जर मुली आ�ण �यां�या �शफारसी ऐक�या गे�या तरच हा �व�ास सफल होऊ
शकतो.”

“मुल��या अनुभवांचा पाठपुरावा कर�यासाठ� ही सं�या असणे उपयु� आहे आ�ण �याचा मुल�साठ� अ�धका�धक चांग�या
संसाधनांसाठ� समथ�न कर�यास उपयोग केला जाऊ शकतो. आपण ब�तेक वेळा मुली�या जीवनातील एका बाबीकडे
पाहतो जे आप�याला सवा�त मह�वाचे वाटते �यानुसार: �तचे �श�ण, �क�वा �तचे शरीर, �तचे आ�थ�क क�याण, इ. परंतु हा
डेटा ती काय अनुभवत आहे �याचे संपूण� �च� दाखवतो आ�ण �त�या एका पैलू ऐवजी सव��व �तलाच म�यभागी ठेवतो. डेटा
�या प�तीने �ल�हला जातो �यामुळे मुल�मधील अनुभवांची �व�वधता दश��व�यास देखील मदत होते आ�ण हे समज�यास
क� ते अखंड नाहीत. सव� �कार�या घटकां�या आधारे मुल�वर वेगवेग�या �कारे �भाव पडला जाईल आ�ण �यासाठ�
जबाबदार असणे मह�वाचे आहे.”

“एक मु�य आ�हान �याला आप�या देशातील मुली आ�ण युवत�ना सामोरे जावे लागते आहे ते �हणजे आवाज असूनही तो
ऐकला जात नाही. '�त�या आवाजात' �ा संशोधन अ�यासाला अ�धक �नग�डत बनवते, कारण ते मुल�सह, �यां�या �ारे
आ�ण �यां�यासाठ� �वक�सत केले गेले आहे. या जाग�तक महामारी�या पा��भूमीवर भारतातील त�ण मुल�चे �श�ण,
आ�थ�क प�र��ती, आरो�य आ�ण सामा�जक क�याणावर गंभीरपणे प�रणाम झाला आहे. अशा प�र��तीत आपण
कमीतकमी त�ण मुल�ची काय��मता वाढ�व�यास समथ�न क� शकतो जेणेक�न या आ�हानांचे �नराकरण �या �वतः क�
शकतील .”

“हा कामाचा एक मह�वाचा भाग आहे जो आधीपासूनच अ�यंत �ल���त असले�या लोकांवर महामारी�या �माणाबाहेर�या
प�रणामांब�ल �ापकपणे न�द�वले�या गो��ना सू�म भेद आ�ण पोत देईल.”

– �योडी मै�म
लै�ग�क�या�य स�लागार

- रोसा �ा��क�
को-फाउंडर आ�ण को-सीईओ, परपोसफूल

- नगमा मु�ला
अ�य� आ�ण सीओओ, एडेल�ग�ह फाउंडेशन

�े�ातील ��त�ब�ब 

-डॉ. र�व�दर कौर
समाजशा�� आ�ण सामा�जक मानववंशशा��
भारतीय तं��ान सं�ा, �द�ली यांचे �ा�यापक

एसडीजी १७ �ारे पुढील माग� शोधत आहोत
भागीदारी

 
 

धोरणकत�, काय��म �मुख, �सार मा�यम आ�ण इतर ��� �व�चतच मुल�ना �ाधा�य देतात - �यांनी �वक�सत केलेली धोरणे व
काय��म, �यांनी �दलेली संसाधने आ�ण �यांनी तयार केले�या सामा�जक आ�यानांम�ये. मुल�चे आवाज �यां�या घरात आ�ण
समुदायात ऐकले जात नाहीत, �ापक मंचांम�ये तर अजूनच कमी. ही अ��यता महामारी (पँडे�मक) हो�या आधी अ��त�वात होती
आ�ण जसे क� आम�या संशोधनात उघडक�स आले आहे - गे�या वष�भरात ती (अ��यता) आणखी �बकट झाली आहे.

आ�ही जे�हा को�वड-१९ नंतर�या पुनर�चनेब�ल आ�ण वं�चत समुदायांना आधार दे�या�या वेगवेग�या मागा�ब�ल �वचार करतो,
ते�हा हा �ण आ�हाला एक अनोखी संधी �दान करतो. गो�ी �या प�तीने हो�या �याकडे परत जा�याचे उ��� असू नये कारण
को�वड पूव� �जला सामा�य प�र��तथी मानली जायची ही भारतातील आ�ण जाग�तक पातळ�वर अनेक �कशोरवयीन मुल�साठ�
हा�नकारक होती. आता फ� मुली काय �हणत आहेत ते ऐक�याचीच न�हे तर �यां�या खोल अंत���ीचा फायदा घे�याची वेळ आली
आहे. महामारी (पँडे�मक) आ�ण �यानंतर�या लॉकडाउन मुळे ब�याच जणांना �ास झाला आहे, परंतु पु�हा न�ाने उभार�याची गरज
आप�याला मुली, कुटंूब आ�ण समुदायांसाठ� चांग�या वा�त�वकता �नमा�ण कर�याची संधी देते.

हे संशोधन मुली आ�हाला काय सांगतायेत ते ऐक�याची श�� दश�वते. तथा�प, केवळ �यां�या �शफारस��या आधारे बदल लागू
के�यास �यांचे जीवन वेगळे होईल. आ�ही �यांचे �ान आ�ण अनुभव वाढवले व उंचावले पा�हजे जेणेक�न �यांची मतं �यां�यावर
प�रणाम करणारे काय��म तयार करताना घेतली जातील. �नधी देणारे, �वसायी, धोरणकत� आ�ण �श�णत�� �हणून आपण
�यां�या �शफारश�वर काय� केले पा�हजे आ�ण �यांचे समथ�न कर�यासाठ� संसाधनांचे वाटप केले पा�हजे. जे�हा आपण मुल��या
स��यांकडे ल� देतो ते�हाच आपण याची अपे�ा क� शकतो क� ‘पुढे �जला सामा�य प�र��तथी मानली जाईल’ ती �णालीगत
ल��गक असमानता �र क� शकते. 

द�घ�कालीन शा�त �भावा�या म�यभागी भागीदारी असते, �हणून आ�ही आप�याला आमं��त करतोः

१. या मा�हतीचा वापर करा

हा अहवाल आ�ण �याचे �न�कष� साव�ज�नक �े�ात (डोमेन म�ये) आहेत आ�ण मुल��या �शफारशी ��य�ात आणून संबं�धत
भागधारक �यां�या कामात मु�य �वाहात येऊ शकतात.

२. मुल��या नेतृ�वाखाली घेतले�या �नण�यांना समथ�न �ा व �नधी �धान करा 

एसडीजी इं�डया इंडे�स २०१९, भारता�या एसडीजी वचनब�तेवर झाले�या �गतीचा मागोवा घे�यासाठ�चा आधारभूत अहवाल
आहे, ल��गक समानतेसाठ� भारताला ‘आकां�ावाद�’ वगा�त वग�कृत करतो. ल��गक समानतेचा ���कोन मु�य �वाहात आण�याचा
�वचार करताना व इतर एसडीजीएस म�ये याचा �वचार हो�यासाठ� धोरणा�मक गंुतवणुक��शवाय पया�य नाही. तसेच भारतीय म�हला
व मुल��या प�र��तीचे �च�ही बदलणार नाही कृती कर�याचे आ�हान �हणजे जे मुल�ना �यां�या �वत:�या जीवनात नायक �हणून
क� ��त करतात व सव� सामा�जक �वकासा�या उ���ांमधे ल��गक ���कोनाचा �वचार करतात अ�या काय��मांना संसाधन पुरवणे. 

३. सम�वचारी भागीदारांची युती तयार करा

आपण आप�या भागा�या बेरजेपे�ा जा�त असू शकतो. आम�या काय��मांम�ये आ�ण ��यांम�ये मुल�चे आवाज क� ��त क�न,
आ�ही खा�ी बाळगू शकतो क� �यां�या गरजा अ�धक यो�य�र�या सोडव�या जात आहेत. आपण करत असले�या कामात
एक��तपणे मुली नेतृ�वाखालील ���कोन खोलवर �तवणे आव�यक आहे, खासगी �े�ातील वा�ह�यांसह मुल�चे आवाज मु�य
�वाहात आणणा�या व संसाधनांचा �वाह करणा�या अ�यासाचा एक सामा�य समुदाय तयार करणे आव�यक आहे. या अहवालात
मुल�नी ठळक केले�या �े�ात आपण जा�तीत जा�त धोरणा�मक गंुतवणूक करणे आव�यक आहे. एक��तपणे, आपण �यां�या
क�पना व उपाय पुढे नेऊ आ�ण ल��गक समानता �ा�त कर�यात खरी �गती क�.
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