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माध्यममक स्तरावरील ग्रामीण भागातील मकशोरवयीन मुलींचे मामसक पाळी व्यवस्थापन 

व शालेय नेतृत्वाची भूममका 

Role of  Adolescence Girls Monthly Hygiene Management and School Leadership at 
Secondary School Level 

1. प्रस्तावना- 

        माससक पाळी हा सिषय खाजगी अस ूशकतो पण गोपिीय नाही. हा सिषय चारचौघातं बोलण्यासारखा नाही अशी समाज 

मनात धारणा असते. सकशोरियीन मलुी ि मसहलाांच्या आरोग्याबाबतीत काळजीपिूवक  हाताळण्यासारखा हा सिषय आह.े उच्च 

प्राथसमक, माध्यसमक आसण उच्च माध्यसमक मलुींसाठी शासनाने अनेक सोयी ससुिधा उपलब्ध करून सदलेल्या आहते, परांत ुमलुींच े

शाळेत गैरहजर राहण्याचे,शाळा सोडून दणे्याच ेप्रमाण सचांताजनक आह.े आजही ग्रामीण भागात पढुील सशक्षणासाठी जिळच्या गािात 

/ शहरात जाण्यासाठी मलुींना परिानगी सदली जात नाही.साधारणपण ेियात आल्यानांतर माससक पाळी सरुू होते. ज्या  मलुींचे िय बारा 

सकां िा तेरा िषाांचे असते अशा सकशोरियीन मलुींना दर 21 सदिसानांतर माससक पाळी सरुू होते. अशा सथथतीत थितः मलुी या 

गोंधळलेल्या अिथथेत  असतात .थितःमध्य े घडत असलेल्या शारीररक-मानससक ि भािसनक बदलाबाबत त्या अनसभज्ञ असतात. 

मलुगी ियात आली म्हणनू आई िडील याांना सतच्या सरुसक्षततेसिषयी काळजी िाटू लागते.पररणामी मलुीचे सशक्षणच थाांबिले जाते, 

घरातील कामकाजाच्या बाबतीत सतची मदत घतेली जाते, घरकाम करायला लािण,े लहान भािांडाांचा साांभाळ करण,े थियांपाक करण े

अशा जबाबदाऱ्या सतच्यािर सोपविल्या जातात, सशिाय ियाची अठरा िषे पणूव व्हायच्या आत बाल सििाह करून सदला जातो .ह ेसचत्र 

बदलायच ेअसेल तर सशक्षणासशिाय पयावय नाही. मलुींच ेसशक्षण म्हणजे प्रगतीच ेलक्षण मानले जाते. त्यामळेु मानिी जीिन सिकासाचा 

मखु्य स्त्रोत म्हणनू सशक्षणाकडे बघायला हिे.मलुींच्या सशक्षणाला सिव थतरािरून पे्ररणा समळायला हिी.मानि सांसाधन सिकास मांत्रालय 

एम एच आर डी भारत सरकार मार्व त 'थिच्छ भारत थिच्छ सिद्यालय' ह े राष्ट्रीय असभयान सप्टेंबर 2014 पासनू सरुू केले आह.े 

आपल्या महाराष्ट्रातही ऑक्टोबर 2017 पासनू शाळाथतरािर माससक पाळी व्यिथथापनात थिच्छतेच्यासियींबाबत पररपत्रक सिकससत 

केले आह,े शालेय सशक्षणाबरोबरच पाणीपरुिठा ि थिच्छता सिभाग मांत्रालय याांचमेार्व त महाराष्ट्रातील सिव उच्च प्राथसमक 

शाळाांपासनू ते उच्च माध्यसमक शाळा पयांत सकशोरियीन मलुींच्या माससक पाळी व्यिथथापनाबाबत जाणीि जागतृी करण्यात येत आह.े 

'थिच्छ भारत थिच्छ सिद्यालय' या राष्ट्रीय असभयानानसुार दशेातील प्रत्येक शाळेत सपण्याचे पाणी, मलुा - मलुींसाठी थितांत्र 

थिच्छतागहृ,े हात धणु्याची ससुिधा, अपांगाांसाठी थिच्छतागहृाांची सिशेष ससुिधा उपलब्ध असण ेआिश्यक आह े ,याचाच एक भाग 

म्हणनू माससक पाळी व्यिथथापनाकडे लक्ष िेधले आह े.शाळेत येणाऱ्या सकशोरियीन मलुींची कोणत्याही प्रकारे कुचांबणा होऊ नये, 

शैक्षसणक नकुसान होऊ नये यासाठी माससक पाळी व्यिथथापन हा सिषय महत्त्िाचा आह.े 

 

2. मोड्यलू अध्ययनाची  उमिषे्ट - 

1) माससक पाळी व्यिथथापनातील शालेय नतेतृ्िाची भसूमका समजनू घणे.े 

2) माससक पाळी व्यिथथापनात यशथिी शालेय नतेतृ्िाचा अभ्यास करण.े 

3) माससक पाळी व्यिथथापनात यशथिीरीत्या काम करण्यासाठी शालेय नतेतृ्िाचा योग्य दृसिकोन सिकससत करण्यास मदत करण.े 

 



3. मामसक पाळी व्यवस्थापन सकंल्पना - 

             मलुगी साधारण १२ - १३ िषावची झाल्यानांतर सतच्या योनीमागावतनू दर मसहन्याला होणाऱ्या रक्तस्रािाला (menstrual cycle 

/MC) असे म्हणतात. ही घटना जरी शारीररक घटना असली तरी त्याचे िेगिेगळे पररणाम सदसनू येतात. माससक पाळीच ेचक्र 

साधारणतः २२ते २४ सदिसाांचे असते. माससक पाळी ही प्रत्येक मसहन्याला ि सनयसमतपण ेयेणारी बाब आह.े माससक पाळी येण्याच्या 

आधी ७ ते ८ सदिस सकशोरियीन मलुींना अनेक प्रकारचे त्रास सरुू होतात. यात शारीररक तसेच भािसनक बदलाांचा समािेश होतो. उदा 

:-  ओटी पोटात दखुण,े डोकेदखुी, कां बरदखुी, सचडसचडेपणा, थकिा इ. कारण यात हामोन्स मध्य ेबरेच बदल होतात.  माससक पाळीच्या 

दरम्यान मलुी शाळेत अनपुसथथत रहातात. कारण मलुींना माससक पाळी व्यिथथापन नीट करता येत नाही. या दरम्यान मलुींना अनेक 

आरोग्य सिषयक समथयाांना सामोरे जािे लागते. शाळेमध्ये थिच्छतागहृाची सोय नसण,े पॅड बँकेची ससुिधा, चेंसजांग रूम नसण ेि 

पाण्याची व्यिथथा नसण ेया सिव कारणाांमळेु माससक पाळी दरम्यान मलुी शाळेत अनपुसथथत रहातात, याचा सांबांध थेट मलुींच्या 

शैक्षसणक गणुिते्तिर पररणाम करणारा असल्यामळेु या सिषयाकडे गाांभीयावन ेबघण ेआिश्यक आह.े  

              जागसतक आरोग्य सांघटनेच्या (२००९)अहिालानसुार १२% मलुी या माससक पाळीच्या दरम्यान शाळेत उपसथथत रहात 

नाहीत. भारतासारख्या सिसिध रूढी परांपराांना मानणाऱ्या दशेात माससक पाळी या सिषयािर परुुषाांशी बोलण े तर दरूच, मसहला 

मसहलाांशीही चचाव करण ेटाळतात. या सिषयाबाबत अनेक सामासजक, भािसनक, साांथकृसतक समज - गैरसमज असल्याने माससक पाळी 

या सिषयािर चचाव करण ेअयोग्य मानले जाते.  

            महाराष्ट्रात यसुनसेर् न ेकेलेल्या   एका सिेक्षणात असे आढळून आले आह ेकी, ११ ते १५ िषे ियोगटातील १३% मलुींनाच 

पसहली पाळी येण्या अगोदर पाळीबाबत मासहती होती.  

          ६०% ते  ७०% मलुी या पाळी दरम्यान शाळेत जात नाहीत, अशा मलुींना जर योग्य ि िेळीच मागवदशवन समळाले, तर सनसितच 

पररसथथतीत बदल होईल, कारण शाळा सोडण्याच्या उांबरठ्यािर उभ्या असणाऱ्या मलुींना आपण योग्य त्या ससुिधा दऊेन पनु्हा शाळेची 

ओढ सनमावण करण्यात यशथिी होऊ. माससक पाळी व्यिथथापनाच ेमखु्य घटक म्हणजे – 

 

१. शाळेत मलुींसाठी थितांत्र थिच्छतागहृाची ससुिधा                                   ३. त्याांची सिल्हिेाट लािण्याची ससुिधा(incinerator) 

२. परेुशा प्रमाणात शोषकाांची उपलब्धता (absorbent पॅड, सतुी कापडे)         ४. योग्य मागवदशवन.  

 

शाळेचे मखु्याध्यापक ह े शाळेचे नेततृ्ि करतात. ते शाळेचे आदशव नेते असतात. मखु्याध्यापक ह े शाळेचे सनयोजन, प्रशासन ि 

व्यिथथापन साांभाळतात.मखु्याध्यापकाांनी सतत थियांपे्रररत राहून अपेसक्षत बदल घडसिणारे नतेतृ्ि केले पासहजे.  क्षेत्रीय असधकारी, 

सशक्षक, मखु्याध्यापक या सिाांनी शालेय नतेतृ्ि करीत असताना शकै्षसणक गणुित्ता सिकासाशी सांबांसधत सिव बाबींकडे आिजूवन लक्ष 

दणे ेगरजेचे आह.े शाळेचे नतेतृ्ि करणारे मखु्याध्यापक जर शाळेमध्ये मलुींसाठी थिच्छतागहृाची सोय, पडॅ बँकेची सोय, चेंसजांग रूम ची 

ससुिधा, पाण्याची उपलब्धता करून दते असतील, तर नक्कीच सिव मलुींच ेशाळेत गरैहजर राहण्याच ेप्रमाण कमीहोण्यास मदत होईल. 

 

4.   मामसक पाळी व्यवस्थापन -  मजल्हा व राज्य स्तरावरील अहवाल व सांमययकीय मामहती -  
               माससक पाळीव्यिथथापन हा कायवक्रम राबसिण्याच्या अगोदर साांगली सजल्यातील शाळाबाय सकशोरियीन मलुींच्या   

       एसप्रल  2017   च्या सिेक्षणानसुार प्राप्त मासहतीच्या आधारे तालुकासनहाय सांख्या – 

    अ.क्र. तालकुा शाळाबाह्य मकशोरवयीन मुलींची सयंया 

1 किठे महाांकाळ 85 

2 समरज 185 

3 खानापरू 0 

4 जत 1053 

5 िाळिा 114 

6 पलूस 38 

7 तासगाि 136 

8 सशराळा 78 

9 आटपाडी 101 

10 कडेगाि 48 

एकूण 1695 

 

 

 



सदंभभ -  पाणी परुिठा ि थिच्छता सिभाग एसप्रल 2017 च्या सिेक्षणानसुार. 

           सजल्हा सशक्षण ि प्रसशक्षण सांथथा साांगली ि लुल्ला चॅररटेबल  र्ाऊां डेशन साांगली याांच्या सांयकु्त सिद्यमाने 16 सप्टेंबर 2016 

रोजी महानगरपासलका क्षेत्रातील माध्यसमक शाळेतील 100 मसहला सशसक्षकाांना 'कळी उमलताना'या उपक्रमाांतगवत एक सदिसीय माससक 

पाळी व्यिथथापन प्रसशक्षण दणे्यात आले. 

       या प्रसशक्षणासाठी ससांधदुगुव सजल्यातील प्रकल्प असधकारी सौ. सथमता नलिडे याांनी उपसथथत मसहलाांना MHM चे प्रसशक्षण 

सदले. आसण खऱ्या अथावने सन 2016 मध्येच साांगली सजल्यात MHM चळिळीला सरुुिात झाली. यानांतर साांगली सजल्यामध्ये 

सजल्हा सशक्षण ि प्रसशक्षण सांथथा साांगली ि लुल्ला र्ाऊां डेशन बरोबर सजल्हा पररषद साांगली मधील पाणी थिच्छता सिभागान ेदखेील 

मोठ्या प्रमाणािर माससक पाळी व्यिथथापन सिषयािर काम केले. सदनाांक 4/ 8/ 2017 रोजी मखु्य कायवकारी असधकारी याांच्या 

अध्यक्षतेखाली यसुनसेर्च्या श्रीमती भारती तसहलीनी, राज्य यसुनसेर् सल्लागार याांच्या समिेत बैठक झाली आसण खालील core 

group  तयार करण्यात आला या core group ला एक सदिसाच ेMHM प्रसशक्षण दखेील दणे्यात आले. 

MHM च्या अंमलबजावणीसाठी तयार core group 

 

अ.क्र. तपशील         सयंया 

1 खातेप्रमखु 10 

2 तालुका आरोग्य असधकारी 10 

3 बालसिकास प्रकल्प असधकारी 10 

4 सजल्हा सशक्षण ि प्रसशक्षण सांथथा 05 

5 पाणी थिच्छता सिभाग 15 

6 सिट्स सांथथा 05 

7 लुल्ला र्ाऊां डेशन 05 

8 गटसशक्षणासधकारी 10 

एकूण 70 

       

सदंभभ - मखु्य कायवकारी असधकारी याांच ेआदशे सदनाांक 4/ 8/ 2017 

         साांगली सजल्यातील एकूण 1133 शाळाांतील इ. 6 िी ते 10 िी मधील 84003 मलुींना 3444 प्रसशसक्षत मसहला प्रसशक्षकाांकडून 

माससक पाळी व्यिथथापनाचे प्रसशक्षण दणे्यात आले 

MHM प्रमशक्षणाचे टप्पे 

 

अ.क्र टप्पा क्र. कालावधी तपशील 

1 एक 

13/11/ 2017 ते 

16/11/2017 

माथटर रेनर ची सनिड 

2 दोन 80 माथटर रेनर च ेप्रसशक्षण 

3 तीन 3360 बेस रेनर च ेप्रसशक्षण 

4 चार 84003 सकशोरियीन मलुींना बेस रेनर मार्व त प्रसशक्षण 

                        

सजल्यातील तयार माथटर रेनर  १) डॉ. अांजली रसाळ २) सशल्पा जाधि ३) मगु्धा अभ्यांकर याांचेमार्व त गडसचरोली,धारिाड,  

उथमानाबाद, पणु,े पालघर यासठकाणी जाऊन माससक पाळी व्यिथथापनाचे प्रसशक्षण दणे्यात आले. 

 

सांगली मजल्ह्यातील MHM  प्रमशक्षणाकररता प्रमशक्षकांचा तपशील  

    

       सजल्हाथतरािर माससक पाळी व्यिथथापन प्रसशक्षणाकररता प्रिीण प्रसशक्षकाांचे प्रसशक्षण घणे्यात आले (30/10/ 2017) प्रिीण 

प्रसशक्षकाांमार्व त 25  मलुींसाठी 1 असे साखळी पद्धतीने गाि थतरािर मसहला साधन व्यक्ती तयार करण्याचे सनयोजन केले हा तपशील 

खालील तक्त्या प्रमाण े

 

 

 

 

 



 

सदंभभ - पाणी परुिठा ि थिच्छता सिभाग सदनाांक 30/ 11/ 2017 

 

सांगली मजल्ह्यातील मामसक पाळी व्यवस्थापन प्रमशक्षणासाठी इयत्ता 6 वी ते 10 वी मधील मकशोरवयीन मुलींची सांमययकीय 

मामहती 

सदंभभ - पाणी परुिठा ि थिच्छता सिभाग 

 

 

अ.

क्र. 
तालकुा 

शाळांची 

सयंया 

मुलींची 

सयंया 

मास्टर टे्रनर प्रवीण 

प्रमशक्षक सयंया 

प्रमत 40  प्रमशक्षक 

मागे 1 

गावस्तरावरील 

आवश्यक प्रमशक्षक 

सयंया प्रमत 25 

मुलीमागे 1 प्रमशक्षक 

बेस टे्रनर 

एकूण 

प्रमशक्षक 

5 + 6 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 आटपाडी 74 5771 6 231 237 

2 जत 231 14855 15 594 609 

3 किठे महाांकाळ 48 5804 5 188 193 

4 कडेगाि 84 4690 6 232 238 

5 खानापरू 98 6448 6 258 264 

6 समरज 147 11253 11 450 461 

7 पलुस 61 5732 6 229 235 

8 सशराळा 93 5597 6 224 230 

9 तासगाि 113 8539 9 342 351 

10 िाळिा 184 15314 15 613 628 

एकूण 1133 84003 84 3360 3444 

     अ.क्र. तालकुा 

इ. 6 वी ते 10 वी चेवगभ 

     एकूण 
बेस 

टे्रनर 
मास्टर टे्रनर 

6 वी 7 वी 8 वी 9 वी 10 वी 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 किठे महाांकाळ 1156 1187 1149 1181 1131 5804 232 6 

2 समरज 2349 2284 2318 2252 2050 11253 450 11 

3 खानापरू 1264 1227 1307 1327 1323 6448 258 6 

4 जत 3140 2951 3131 3027 2606 14855 594 15 

5 िाळिा 3004 3146 3168 3073 2923 15314 613 15 

6 पलुस 1140 1200 1166 1166 1060 5732 229 6 

7 तासगाि 1661 1602 1798 1762 1716 8539 342 9 

8 सशराळा 1111 1114 1115 1133 1124 5597 224 6 

9 आटपाडी 1145 1071 1263 1170 1122 5771 231 6 

10 कडेगाि 900 922 985 981 902 4690 188 5 

एकूण 16870 16704 17400 17072 15957 84003 3360 84 



माससक पाळी व्यिथथापन या सिषयाबाबत डी. एल. एड. च्या छात्राध्यासपकाांना प्रसशक्षण दणे्यासाठी अध्यापक सिद्यालयातील 35 

मसहला अध्यापकाचायव ि प्राचायव याांना सदनाांक 16/11/2019 रोजी प्रसशक्षण दणे्यात आले. यानसुार सदनाांक 18 /11/ 2019 ते 10 /12 / 

2019 या कालािधीत अध्यापक सिद्यालय थतरािर प्रसशक्षण पणूव करण्याच्या सचूना दणे्यात आल्या. 

 

अध्यापक मवद्यालयातील छात्राध्यामपकांची सांमययकीय मामहती 

 

सदंभभ - सजल्हा सशक्षण ि प्रसशक्षण सांथथा साांगली सदनाांक 16/ 11/ 2019 

 
 

मवना अथभसाहाय्य मामसक पाळी व्यवस्थापन प्रमशक्षण मदलेल्या  मजल्ह्यांचीसांमययकीय मामहती  

अ.क्र. मजल्हा प्रमशक्षण घेतलेल्या ममहलांची सयंया 

1 मुांबई 170 

2 नासशक 42 

3 अमरािती  93 

4 नागपरू 50 

5 भांडारा 30 

6 गडसचरोली 61 

7 पणु े 135 

8 पालघर 63 

9 रायगड 56 

10 ठाण े 183 

11 जळगाि  50 

12 धळेु  56 

एकूण 989 

 

सदंभभ – राज्य शैक्षसणक सांशोधन ि प्रसशक्षण पररषद महाराष्ट्र पणु े[ समता सिभाग ]  

 

 

अ.क्र. तालकुा प्रथम वषभ छात्राध्यामपका मितीय वषभ छात्राध्यामपका एकूण 

1 समरज 76               55 131 

2 तासगाि 28 22 50 

3 किठेमहाांकाळ 12 8 20 

4 आटपाडी 54 47 101 

5 खानापरू 34 21 55 

6 िाळिा 47 42 89 

7 सशराळा 2 6 08 

एकूण 253 201 454 



5.    मामसक पाळी व्यवस्थापनात शालेय नेतृत्वासमोरील आव्हाने -  ग्रामीण भागात मलुींच्या सशक्षणातील ि आरोग्यसिषयक     

        अडचणी याांबाबत र्ार कमी बोलले जाते. मलुींच्या सशक्षणाचा प्रचार ि प्रसार व्हािा म्हणनू सिव सशक्षा असभयानाांतगवत   

        मलुींना उपसथथती भत्ता,सासित्रीबाई रु्ले दत्तक पालक योजना, मोर्त गणिेश, मोर्त पाठ्यपथुतके ,सासित्रीबाई रु्ले   

        मागासिगीय सशष्ट्यितृ्ती योजना ,सिद्यािेतन, शाळेत जाण्यासाठी राजमाता सजजाऊ मोर्त सायकल योजना, असहल्याबाई  

        होळकर बस पास योजना, कथतुरबा गाांधी बासलका सनिासी सिद्यालय, लेक िाचिा लेक सशकिा याांसारख्या अनेक  

        माध्यमातनू मलुींच्या सशक्षणासाठी शासन थतरािरून प्रयत्न सरुू आहते. तरीदखेीलमलुींच्या सशक्षणात अनेक अडथळे  

        सदसनू येतात. अशािेळी शालेय नतेतृ्िाला अपेसक्षत शैक्षसणक यश प्राप्त होण्यासाठीअनेक आव्हानाांना सामोरे जािे लागते.  

        मामसक पाळी व्यवस्थापनात शालेय नेतृत्वापुढे अनेक आव्हाने आहेत ती पुढील प्रमाणे:- 

 मकशोरवयीन मुलींशी सबंंमधत आव्हाने:-  १] माससक पाळी व्यिथथापन शालेय नेततृ्िाला अिगत नसते. मलुी हा सिषय उघडपण े

बोल ूशकत नाहीत.  मलुींच्या अबोल राहण्यामळेु माससक पाळी व्यिथथापनात शालेय नतेतृ्िासमोर एक आव्हान असते. २]माससक पाळी 

दर मसहन्याला येणारी एक शारीररक घटना आह.े त्यामळेु मसहन्यातील चार- चार सदिस सिद्यासथवनी अनपुसथथत राहतात.  मलुींना शाळेत 

आणण ेि सटकिनू ठेिण ेह ेनेततृ्िापढुे  आव्हान असते. ३]सकशोरियीन मलुींच्या अनपुसथथतीमळेु सिषय सनहाय अपसेक्षत अध्ययन सनष्ट्पत्तीची 

पतूवता करण्याच े आव्हान नेततृ्िापढुे असते. ४ ]मलुींच्या सशक्षणासाठी आजच्या थपधावत्मक यगुात आिश्यक असलेले परूक िातािरण 

सनमावण करण ेि सटकसिण ेह ेशालेय नेततृ्िापढु ेएक आव्हान असते. 

 मशक्षकांशी सबंंमधत आव्हाने:- १] माससक पाळी व्यिथथापन करण्याची सशक्षकाांची मानससकता नसते ,त्यामळेु शालेय नेततृ्िाला 

आपल्या मसहला सहकाऱ् याांचे सहकायव समळत नाही. त्याांची मानससकता बदलनू त्याांना सतत कायवप्रिण ठेिण्यासाठी पे्ररणा दणे ेह ेशालेय 

नेततृ्िासाठी मोठे आव्हान आह.े २]माससक पाळी व्यिथथापन करताना शाळेतील सशक्षकाांना मलुींशी,मलुींच्या माताांशी सांिाद साधण े

आिश्यक ठरते.  माता-पालक मेळािे ,बैठका घणे,े ि त्यात मलुींच्या आरोग्यसिषयक समथयाांिर चचाव करण ेयाांकडे सशक्षकाांकडून दलुवक्ष होते 

ह ेनतेतृ्िापढुे एक आव्हान  ठरते. 

 पालकांशी सबंंमधत आव्हाने:- १] ियात आलेल्या मलुींच्या सरुसक्षततेसिषयी पालकाांना काळजी िाटते. पालकाांचा दृसिकोन बदलण े

ह े शालेय नतेतृ्िापढुे एक आव्हान असते. २] ग्रामीण भागात मलुींच्या सशक्षणासिषयी पालकाांची अनाथथा असते. पालक मलुींच्या 

अभ्यासाकडे लक्ष दते नाहीत. मलुींचे सशक्षण पणूव व्हायच्या आत सििाह लािनू दणे्याकडे पालकाांचा कल असतो.  शालेय नतेतृ्िापढु े

पालकाांचे मतपररितवन करून मलुींना सशक्षणाच्या प्रिाहात ठेिण ेह ेआव्हान ठरते. 

 समाजाशी सबंंमधत आव्हाने:- १] माससक पाळी व्यिथथापन जागरूकतेसाठी समाजाचा सहभाग समळसिण े शक्य होत नाही. 

२]माससक पाळी सांदभावत आजही समाजामध्ये असनि रूढी, परांपराांचा पगडा, समज-गैरसमज सदसनू येतात.  मलुींच्या सशक्षणाबाबत अनाथथा 

सदसनू येते. लोकाांकडून शाळेला अपेसक्षत सहकायव समळत नाही. अशािेळी शालेय नतेतृ्िाला गणुित्तापणूव काम करण ेह ेएक आव्हान असते. 

       6.    मामसक पाळी व्यवस्थापनात यशस्वी शालेय नेतृत्वाचा अभ्यास  :-  शालेय नेततृ्िाला माससक पाळी व्यिथथापन करताना      

               अनेक अडचणींना सामोरे जािे लागते.अशा प्रसतकूल पररसथथतीत आपल्या नेततृ्िाचा यथायोग्य िापर करून मखु्याध्यापक ि 

सशक्षक  आपली शाळा यशोसशखरािर घऊेन जाण्यात यशथिी होताना सदसनू येतात. महाराष्ट्रातील  'माससक पाळी व्यिथथापन' कायावत 

अशा यशथिी शालेय नेततृ्िाची यशोगाथा आपण अभ्यासणार आहोत,  अनेक अडथळे पार करीत  त्याांनी केलेला प्रिास खरोखरच 

पे्ररणादायी आह े.यातनू पे्ररणा घऊेन आपणही आपले नतेतृ्ि  सिकससत करून आपली शाळा प्रगतीपथािरघऊेनजाण्यास कृसतप्रिण व्हाल ही 

अपके्षा आह.े 

 

 मुययाध्यापक यशोगाथा:- 

 मुययाध्यापकांचे नाव:- श्री दादासो नरसगोंडा पाटील. शाळा :-असजतराि घोरपडे सिद्यालय, कळांबी. तालुका: समरज, मजल्हा: साांगली. 

             श्री. दादासो पाटील 2010 साली मखु्याध्यापक या पदािर शाळेत रुज ूझाले , शाळेची पटसांख्या 320 होती. गािाची लोकसांख्या 

3000, 100% शेतकरी व्यिसाय असलेले गाि. घरात अगदी लहान मलुाांपासनू िदृ्धाांपयांत सगळयाांना शेती कामाचा भार उचलण ेक्रमप्राप्त 

असते, शाळेत  इयत्ता सहािी ते दहािीच्या सकशोरियीन मलुींची सांख्या 265 आह.े माससक पाळी दरम्यान मलुी मसहन्यातून चार सदिस 

गैरहजर राहत असत .शाळेत मलुी गरैहजर राहतात म्हणनू थितः मखु्याध्यापकाांनी पालकाांशी सांिाद साधला. परुुष पालक या सिषयािर 

बोलायला  तयार नव्हते.  श्री .पाटील याांनी शाळेतील मसहला सशक्षकाांची मदत घतेली. माता पालकाांशी सांपकव  साधनू सांिाद साधला. माता 

पालकाांशी सांिाद साधायला दखेील अगदी सकाळची िेळ गाठािी लागत होती, कारण घरातील कामे आिरून या माता शतेीच्या कामासाठी 

लिकर बाहरे पडतात.सकाळी गहृभेटी दऊेन सकशोरियीन मलुींना माससक पाळी दरम्यान शाळेत पाठसिण्यासाठी आग्रह धरण ेह ेएक अत्यांत 

आव्हानात्मक काम होते .सिवप्रथम श्री. पाटील याांनी शाळेतील एक उत्साही सशसक्षका सौ. थिाती सांजय पाटील याांना माससक पाळी 

व्यिथथापन प्रसशक्षण घणे्यासाठी सजल्हा सशक्षण ि प्रसशक्षण सांथथेमध्ये पाठसिले. त्याांना प्रसशक्षण घणे्यासाठी प्रोत्साहन सदले. त्यामळेु श्री. 

पाटील सराांच्यासह मसहला सशक्षकाांना पालकाांची सांिाद साधण्याच ेकौशल्य प्राप्त झाले. माससक पाळी दरम्यान इयत्ता सहािी ते दहािीच्या 

मलुी शाळेत अनपुसथथत का राहतात? मलुींची अनपुसथथत राहण्याची कारण े यासशिाय कोणकोणती आहते?यासाठी एक पडताळा सचूी 

बनसिली .सिेक्षण केले. त्याची घरसनहाय यादी बनसिली आसण दररोज सकाळी मसहला सशसक्षकाांना गहृभेटीसाठी पाठसिले .सरुुिातीला माता 



पालकाांनी र्ारसा समाधानकारक प्रसतसाद सदला नाही. मात्र दररोज या मसहला सशसक्षका  येतात, सांिाद साधतात ,घरातील मसहला िदृ्धाांची 

तसेच आपल्या मलुीची आपलुकीने चौकशी करतात, तसेच माससक पाळी सरुू असलेल्या मलुींना पॅड परुसिण्याच ेकाम करतात, शाळेमध्ये 

सकशोरियीन मलुींनी माससक पाळी व्यिथथापन कशा प्रकारे करायला हिे, ह ेअगदी खेळीमेळीच्या िातािरणात साांगत असल्यामळेु माता 

पालक ि माससक पाळी दरम्यान गैरहजर राहणाऱ्या मलुींशी सशक्षकाांच ेआपलुकी आसण सजव्हाळाच ेसांबांध सनमावण होण्यास सरुुिात झाली. 

श्री.पाटील सराांनीतर कें द्र, तालुका आसण सजल्हा थतरािर होणाऱ्या सिव बैठकाांमध्ये ससक्रय सहभाग घतेलेला होता, त्याांना माससक पाळी 

व्यिथथापनासिषयी सिव मासहती समळाली. थितः मखु्याध्यापक या सिषयाबाबत जागरूक आहते ही बाब आदर ि सिश्वासास पात्र ठरली .   

श्री.पाटील सराांनी शाळेमध्ये माता पालकाांच्या बैठकीचे आयोजन केले. मसहलासिषयक कायवक्रमाांतनू थितः मसहला सशक्षकाांनी 

प्रबोधन  केले. त्यात माससक पाळी या सिषयाबाबत सखोल मासहती सदली, परांत ु मसहला पालक दबक्या आिाजात शालेय थिच्छतागहृ, 

पाणी ससुिधा, पॅड बदलण्यासाठी ची गैरसोय, कापड सकां िा पॅड च्या शाळेतील  भािाबाबत चचाव करू लागल्या.  नेमकी ही चचाव श्री पाटील 

याांच्या पढुील सदशलेा मागवदशवक ठरली. श्री. पाटील सराांनी सकशोरियीन मलुींना माससक पाळी दरम्यान परुिाियाच्या सिव ससुिधाांची यादी 

शाळेतील मसहला सशक्षकाांच्या मदतीन े तयार केली .शाळेतील सिवच  मसहला सशसक्षकाांनी आिजूवन सहभाग नोंदिला. माससक पाळी 

व्यिथथापन प्रसशक्षणात साांसगतलेल्या ससुिधाांबाबत श्री. पाटील याांना सजग केले.सराांनी समाजाचा सहभाग घऊेन  थितःच्या खचावतून 

खालील बाबींची पतूवता केली. 

 

 
 

चेंमजंग रूमची व्यवस्था- समुारे 300 सकशोरियीन मलुींसाठी चेंसजांग रूम तयार केलीआह.ेया रूममध्य ेटॉिले, साबण, पॅड, पाणीआसण 

इसन्सनरेटरचीव्यिथथा केली आह.े 

 इमससनरेटरची उपलब्धता-ह ेशोषक सासहत्य समळसिण्यासाठी समरजेतील डॉ. कदम मॅडम याांनी10000/- ची दणेगी सदली ि थितः श्री. 

पाटील याांच1े0000 /- असे 20000/- च ेइसन्सनरेटरशाळेला उपलब्ध करून सदले 

 मुलींचे स्वच्छतागृह व पाण्याची व्यवस्था - थिच्छ सिद्यालय उपक्रमाांतगवतशाळेत4000 सलटरच्या 2 टाक्या बससिल्या आहते. 

मलुींच्या थिच्छतागहृासाठी 2000 सलटरची पाण्याची टाकी उपलब्ध आह.े एचटीपी मशीन बससिली आह.े पाण्याच्या पे्रशरमळेु 

थिच्छतागहृतील थिच्छता राखली जाते. मबुलक पाण्यासाठी शाळेत बोअरिेल दखेील आह ेबोअरिेललादखेील सबमशीन पांप बससिला 

आह.े 

 रेन वॉटर हावेमस्टंग मसस्टीम –छतािरील पाण्याच्या पनुभवरणासाठी. 

 हँडवॉश स्टेशन– 25 मलुी माग े01 अशा75 हडँिॉश थटेशन ची व्यिथथा शाळेत आह.े 

 दाममनी पथक -मलुींनी थितःच ेसांरक्षण  कशा प्रकारे कराि े यासाठी यामार्व त मागवदशवन सदले जाते 

 मनभभया पथक– मलुींची छेडछाड होऊ नये, मलुींना सांरक्षण समळािे म्हणनू सनभवया पथक मलुींचा आत्मसिश्वास िाढसिते. 

  गृहभेट -शाळेतील सशसक्षका गहृभटेी करूनमाता पालकाांना मागवदशवन करतात. 

  फोनवर सवंाद -सकशोरियीन मलुींच्या माता ि मलुी याांच्याशी र्ोन सांिाद घडिनू आणला जातो. 

  आरोग्य तपासणी -मलुींचीHB तपासणी केली जाते. लोहयकु्त गोळयाांचे िाटप आरोग्य सेसिकेच्या मार्व त करण्यात येते. 

  सखी सोबती – सकशोरियीन मलुी त्याांच्या घरी सरुसक्षत पोहोचण्यासाठी मलुींच्या जोड्या लािण्यात आलेल्याआहते. या  

  मलुी  एकमेकींना घरापयांत  सरुसक्षत पोहोचण्यासाठी मदत करतात. 

  पथनाट्य गाणी नामटका - माससक पाळी व्यिथथापन जागतृीसाठी मलुी पथनाट्य आसण नासटका याांच्यामदतीन ेप्रबोधन  

   करतात. 



 स्वतंत्र तक्रार पेटी – सकशोर ियीन मलुींना थितांत्र तक्रार पेटीच्या माध्यमातून शांकासमाधान ि समपुदशेनकेले जाते. 

 पालक बैठका -दरिषी शाळेत एकूण 4 बैठका घतेल्या जातात. त्यात 2 बैठका परुुष पालकाांसाठी ि 2 बैठका मातापालकाांसाठी 

असतात. 

 SMC/SMDC बैठका- दोन मसहन्याांतनू एकदा या बैठका होतात. 

 शाळेतील असय गुणवत्तापूणभ कायभक्रमांचा अहवाल खालील प्रमाणे आहे– 

 इयत्ता पाचिी ते दहािी साठी गसणत, इांग्रजी असभयान राबसिले जाते यात सिद्यार्थयाांच्या गसणत ि इांग्रजी सिषयसधुारणाांिर भर सदला 

जातो.  

 अध्ययन अक्षम मलुाांसाठी िाचन लेखन िगव घतेले जातात. 

 अक्षर सधुार कायवक्रम घतेला जातो.  यात भाषा सशक्षक ि सचत्रकलेचे सशक्षक प्राधान्यान ेसहभागी होतात. 

 सहाध्यायी गटाचा थिाध्याय पणूव करण्यासाठी मध्यम सामान्य आसण कच्चे याांचा सह अध्याय गट तयार केला जातो. ही मलेु 

एकमेकाांच्या मदतीने आपले थिाध्याय पणूव करतात. 

 श्रेणीिाढ कायवक्रमाांतगवत इयत्ता पाचिी ते दहािीच्या मलुाांसाठी त्याांच्या श्रेणीत िाढ होण्याच्या दृिीने आधी सिद्यार्थयाांना शाळेत बोलतात 

आसण त्याांची श्रेणीसधुार होण्यासाठी प्रयत्न करतात, याचा पररणाम असा झाला आह ेकी ,एकही सिद्याथी खासगी सशकिणीला जात नाही. 

 साप्तासहक सराि चाचणी घतेली जाते, यामळेु मलेु अभ्यासात अपडेट  राहतात. 

 100 टक्केसनकालाचीपरांपरा - 2010 ते 2020 या दहा िषाांत शाळेने इयत्ता दहािीच्या सनकालाची परांपरा कायम राखली आह.े  

          आज शाळेत गािातील ि जिळपासच्या अकरा गािाांतील739मलेु आहते. ही मलेु समरज बाय, कळांबी, ससदे्धिाडी, मालगाि, 

तानांग, कुपिाड, पारगाि, खामकरिथती, सोनी, भोसे, सशांदिेथती या पांचक्रोशीतील आहते. ही मलेु पायी चालत, बसन,े सायकलने ि 

पालकाांबरोबर येतात. इतरगािाांमध्ये शाळेच्या ससुिधा असतानादखेील पालक आसण सिद्याथी श्री. पाटील सराांच्या हायथकूलकडे आकसषवत 

होतात, ही शाळा मलुाांच्या सिाांगीण सिकासासाठी ि गणुित्तापणूव सशक्षणासाठी कसटबद्ध आह.े300 मलुाांच े पालकत्ि थिीकारणारे श्री. 

पाटील ह ेपालक बैठकाांमध्ये पालकाांना भािसनक आिाहन करतात.शाळेच्या आत आलेली प्रत्येक मलुगी ही आमचीच मलुगी आह ेअशी 

भािसनक साद घालतात. मलुगी शाळेतून घरी जाईपयांत आता ही माझी जबाबदारी आह ेअसा सिश् िास पालकाांना दतेात.मलुींना,‘तू चकूु 

नकोस पण तलुा कोणी त्रास दते असेल तर आम्ही तुझ्या पाठीशी आहोत’. असा धीर दखेील दतेात.आदशवित शाळेचा नािलौसकक साांगली 

सजल्यात आह.े शाळेला यश समळिनू दऊेन शालेय नेततृ्ि ससद्ध करणाऱ्या श्री. पाटील याांच ेकायव सनसितच पे्ररणादायी आह.े  

 

 मामसक पाळी व्यवस्थापनमजल्हा नेतृत्वाची भूममका- 

                  'माससक पाळी हा सिषय प्रायव्हटे अस ू शकतो सीके्रट नाही'ह े मा. डॉ. असभसजत राऊत (मखु्य कायवकारी असधकारी सजल्हा 

पररषद साांगली)याांच ेसिधान कानािर पडताच माससक पाळीसिषयी असलेला सांकोच,न्यनूगांड सैलहोण्यास मदत झाली. सनसमत्त होतां, सजल्हा 

पररषद सभागहृात आयोसजत केलेल्या माससक पाळी व्यिथथापनसभेचां. डॉ. असभसजत राऊत याांनी साांगली सजल्हा पररषदते सीईओ म्हणनू 

पदभार थिीकारताच अनेक कामाांना/सिषयाांना गती सदली त्यातील एक सांिेदनशील काम म्हणजे माससक पाळी व्यिथथापन होय.प्रशासकीय 

नेततृ्ि करताना या नेततृ्िाला माससक पाळी व्यिथथापन या उपक्रमाची अांमलबजािणी करताना अनेक अडचणींना सामोरे जािे लागले. 

अगदी रसििार  सटु्टीचा सदिस असनू दखेील, पणूविेळ उपसथथत राहून या सिषयाकडे पाहण्याचा दृसिकोनच त्याांनी बदलून टाकला आह.े 

प्रसतकूल पररसथथतीतही आपल्या प्रशासकीय नेततृ्िाचा यथायोग्य िापर करुन डॉ. राऊत साांगली सजल्याला यशोसशखरािर घऊेन जाण्यात 

यशथिी झाल.े 

 सांगली मजल्ह्यात मुयय कायभकारी अमधकारी यांनी मामसक पाळी व्यवस्थापनात केलेला कामकाजाचा अहवाल- 



माससकपाळी व्यिथथापनाची प्रभािी अांमलबजािणीकरताना, सजल्हा पररषदतेील सिव सिभागातील प्रमखुाांना, अशासकीय सांथथा, एनजीओ 

सांथथा याांना एकसत्रत आणनू माससक पाळी व्यिथथापन प्रसशक्षण चार टप्प्याांत दणे्यासाठी प्रयत्न केले याकररता सजल्हा पररषदतेील पाणी 

थिच्छता सिभागान ेकेलेल्या अचकू सनयोजनाचा र्ायदा झाला. 

 

 जागमतक मामसक पाळी मदनाचे आयोजन -   

28मे हा जागसतक माससक पाळी सदन. या सदिसाच ेऔसचत्य साधनू माससक पाळीव्यिथथापन प्रसशक्षणाच्या उजळणी कायवशाळेचे आयोजन 

केले.(2017-18)तसेच चालू िषी कोरोना काळात सिव मसहलाांना एकसत्रत आणण ेशक्य नव्हते म्हणनू 28 मे 2020 रोजी Onlinefacebook 

live कायवक्रम घतेला. 

 सांगली मजल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना इसंलेुटर चे वाटप केले. 

 आरोग्यसखी  - साांगली सजल्यातील प्रत्येक माध्यसमक शाळेतील इयत्ता सहािी ते दहािी मधील2 मलुींना डॉक्टर राऊत याांनी आमांसत्रत 

केले. जिळपास 800 मलुींनी या उपक्रमात सहभाग घतेला. 

 पूरमस्थतीतीलभरीवकाम– परूसथथतीत थथलाांतररत झालेल्या मलुीि मसहलाांसाठीपरकर इनर िेअर पडॅचे िाटप करण्यासाठी प्रयत्न केले 

तसेच माथटर रेनर च्या मदतीन ेमाससक पाळी दरम्यान  घ्याियाची काळजी , थिच्छतायाांबाबत मागवदशवन केले. 

 कोरोना योद्धाम्हणूनकाम – कोरोनाच्या काळात बाहरेील सजल्यातून येणाऱ्या लोकाांना साधारणपण े 14 सदिस सांथथात्मक 

सिलगीकरणातठेिले जात होते,या काळात मसहलाांना सकशोरियीन मलुींसाठीसॅसनटरी पॅड च े िाटप करण्यात आले. 

 मास्टर टे्रनरचा उपयोग असय मजल्ह्यांसाठी –गडसचरोली, कोल्हापरू, उथमानाबाद, पालघर, पणु ेइत्यादी सजल्यातील मखु्य कायवकारी 

असधकारी याांच्या मागणीनसुार साांगली सजल्यातील माथटर रेनर ना माससक पाळी 

व्यिथथापनाचेप्रसशक्षणदणे्यासाठीउपरोक्तसजल्याांमध्येपाठसिले. 

 ९५०० अल्प बचत ममहला गट व अंगणवाडी सेमवकांच्या कायभशाळा घेतल्या 

एक कतवव्यदक्ष कायवतत्पर असधकारी म्हणनू साांगली सजल्यात अनेक प्रशासकीय कामाबरोबरच, अत्यांत सांिेदनशील सिषयाांची हाताळणी डॉ. 

राऊत याांनी केली आसण साांगलीकराांचा माससक पाळी बददलचा दृसिकोनच बदलून टाकला. प्रभािी, पररणामकारक नेततृ्ि ससद्ध करणाऱ्या 

डॉ.  राऊत याांचे कायव मोलाचे आसण प्रेरणादायीआह.े  

 

 
 

7.  चला तर, मचंतनात्मक प्रश्नावर थोडा मवचार करू या  - 

१. माससक पाळी दरम्यान शाळेत अनपुसथथत राहणाऱ्या सिद्यासथवनींबाबत श्री पाटील सराांना आलेल्या समथयाांची यादी करा. 

२. श्री पाटील याांच्या यशाबद्दल आपण कोणता असभप्राय द्याल? 

३. श्री पाटील सराांनी शाळेत घडिनू आणलेल्या बदलाांची यादी करा  

४.माससक पाळी व्यिथथापनात शाळाांमध्ये कोणत्या नेततृ्ि कौशल्याांची गरज आह ेअसे आपणाांस िाटते? 

५. माससक पाळी व्यिथथापनात काम करण्याची सांधी तुम्हाांला प्राप्त झाली तर तुमच्या कामाचे थिरूप कसे असेल ते थोडक्यात सलहा. 

 

8.  थोडासा मवचार, थोडीशी चचाभ करू या! 

१. सकशोर ियीन मलुी ियात आल्यानांतर  मसहन्यातून दोन ते चार सदिस शाळेत अनपुसथथत  राहतात. अशािेळी  

     कुटुांबात दखेील मलुींच्या शाळेत हजर राहण्यासिषयी सकां िा सशक्षणा सिषयी कमालीची अनाथया सदसनू येते त्यामळेु  

     सांपादणकू पातळी गाठताना अडचणी येतात अशा शाळेच्या सठकाणी बदलीन ेरुज ूझाल्यास आपण काय कराल? 

२. ग्रामीण भागातील उच्च प्राथसमक सकां िा  माध्यसमक शाळेत इयत्ता सातिी ते दहािीच्या सकशोरियीन मलुी माससक पाळी दरम्यान शाळेत 

अनपुसथथत राहतात. अशा मलुी, शाळेत सनयसमत उपसथथत रहाव्यात, सशक्षणाच्या प्रिाहात त्याांच े सातत्य सटकून राहािे यादृिीने आपण 

मखु्याध्यापक महणनू कोणते उपाय योजाल? 

 

 



9.  शाळा मवकास आराखडा मनयोजन – 

   आपण कायवरत असलेल्या शाळेची सद्य:सथथती लक्षात घऊेन, शाळेच्या  सिाांगीण सिकासासाठी एक िषावचा शाळा आराखडा 

तयार करा. 

 

मामसक पाळी व्यवस्थापन सदंभाभत काम करीत असताना असेही करता येईल.... 

 शाळेत येणाऱ्या इयत्ता सहािी ते दहािी मधील सकशोरियीन मलुींची िैयसक्तक मासहती,आरोग्य सिषयक मासहती तसेच कौटुांसबक 

पाश्ववभमूी ची मासहती "कळी उमलताना"अशा शीषवकासह रसजथटर मध्ये नोंद करता येईल. 

 माससक पाळी दरम्यान अनपुसथथत राहणाऱ्या ि न राहणाऱ्या सिद्यासथवनी असे िगीकरण करता येईल 

 शाळेत ि सनयसमत असणाऱ्या सकशोरियीन मलुींबाबत शाळा व्यिथथापन ससमतीस अिगत करता येईल 

 शाळेतील असनयसमतता दरू करण्यासाठी गहृभेटींचेआयोजन  करता यईेल  

 गहृभेटींनांतरमाता-पालक मेळाि,ेपालक मेळाि,े माता पालक बैठक ,मसहला सबलीकरणािर आधाररत कायवक्रम याांच ेआयोजन करता 

येईल. 

 माससक पाळी व्यिथथापनाबाबत शाळेतील मसहला सशसक्षका, मखु्याध्यापक याांनाSMC/SMDCससमती, ग्रामथथ आसण पालक 

याांच्याशी सांिाद साधता येईल. 

 'माससक पाळी व्यिथथापन मागवदशवक पसुथतका'या मधील सत्राांचा िापर करून या सिषयाबाबतचा दृसिकोनबदलता येईल. 

 इयत्ता आठिी सशष्ट्यितृ्तीतआसण इयत्ता दहािी मध्ये सिशेष प्रािीण्य सांपादन करणाऱ्या सकशोरियीन मलुींचा ि  माता पालकाांचा सत्कार 

करता येईल. 

 SMC/SMDC, सामासजक सांथथा,पालक,ग्रामथथ, गािातील इतर क्षते्रात काम करणारे शासकीय असधकारी, कमवचारी याांच्याशी 

सहकायावचे सांबांध प्रथथासपत करता येतील. 

 

10.  मामसक पाळी व्यवस्थापनासदंभाभत शासकीय योजना:- 

१. थिच्छ भारत थिच्छ सिद्यालय ,राष्ट्रीय असभयान सप्टेंबर 2014च्या मागवदसशवका नसुार माससक पाळी    व्यिथथापन हा असभयानाचा 

असिभाज्य भागम्हणनूयाकडे लक्ष िेधले आह.े 

२. यानसुार 27 ऑक्टोबर 2017 च्या पररपत्रकानसुार शाळा थतरािर माससक पाळी व्यिथथापन ि थिच्छतेच्या सियीबाबत सचूना सदल्या 

आहते. 

३. माससक पाळी व्यिथथापन उपक्रमाची शाळा थतरािर प्रभािी अांमलबजािणी व्हािी म्हणनू सजल्हा थतरािर टाथक र्ोसव ची रचना 

करण्यात आली. 

४. यानसुार राज्यथतरीय प्रसशक्षण,  सजल्हा ि तालुकाथतरीय प्रसशक्षणाच ेआयोजन करण्यात आले. 

५. सध्या शाळेत कायवरत असणारे उपक्रम मीना राज ूमांच ,सकशोरी मांच याांना दखेील या कायवक्रमातसहभागीकरून दणे्याच्या सचूना करण्यात 

आल्या. 

 

11.  राष्ट्ट्रीय शैक्षमणक धोरण 2020 च्या अनुषंगाने मुलींच्या सदंभाभत केलेला मवचार:- 

  राष्ट्रीय शैक्षसणक धोरण 2020 च्या आढािा घतेला असता सिद्यासथवनींच्या दृिीने शालेय सशक्षणाच्या  महत्िाच्याउसद्दिाांपैकी खालील 

महत्त्िाची उसद्दि,े तत्िे सदलेली आहते.सिव थतराांिरील सशक्षणामध्ये सिाांना िैसश्वक  प्रिेश ि त्याांना सशक्षण प्रिाहात सटकिनू ठेिण ेसन 2030 

पयांत 3 ते 18 ियोगटातील सिव मलुाांना मोर्त ि सक्तीच्या दजेदार शालेय सशक्षणात प्रिेश समळिनू दऊेनसशक्षणामध्ये त्याांचा सहभाग घणे.े 

 सिद्यार्थयाांच्या अशैक्षसणक ि शैक्षसणक क्षेत्राांतील सिाांगीण सिकासास चालना दणे्यासाठी तसेच बालकाांना, पालकाांना सांिेदनशील बनि ू

प्रत्येक सिद्यार्थयावची असितीय क्षमता शोधण ेआसण िदृसधांगत करण.े 

 सन 2030 पयांत सिसिध उपाय योजनाांच्या माध्यमातून प्राथसमकशाळेपासनू माध्यसमक सशक्षणापयांत 100% पटनोंदणी साध्य करायची 

आह.े 

 शाळेतील मलुाांच्या भरतीच्या सांख्येत िाढ करण,े ज्या सठकाणी शालेय सेिा आजिर दतेा आली नाही सकां िा कमी प्रमाणात उपलब्ध 

आह ेअशा सठकाणी निीन ससुिधा सिकससत करण ेआसण सिव सिद्यार्थयाांसाठी, सिशेषतः मलुींसाठी सांपणूव सरुक्षेची हमी दऊेन शाळेत ये-जा 

करण्यासाठी दळणिळण सेिा ि िससतगहृाची सेिा आिश्यकतेनसुार उपलब्ध करून दणे ेअशा उपाययोजनाांमधनू शालेय प्रिेशाची दरी कमी 

करण्याचा मानस आह.े 

 शाळेत प्रिेश घतेलेल्या मलुाांच्या दनैांसदन उपसथथतीचा ि अध्ययन सनष्ट्पत्तीचा आढािा घणे े तसेच सशक्षक, समाजसेिक ि थियांसेिी 

सांथथायाांच्यामार्व त शाळेतून गळती होणाऱ्या ि शाळेत न येणाऱ्या मलुाांच्या सांख्येिर लक्ष ठेिले जाईल, औपचाररक ि अनौपचाररक 



शैक्षसणक माध्यमातून अध्ययनाचे िेगिेगळे मागव उपलब्ध करून सदले जातील आसण सोबतच खलेु शालेय सशक्षण (ओपन 

थकूलींग)िदरूथथसशक्षण  (सडथटन्स थकूलींग) ि तांत्रज्ञान िापरण्याची साधने याांच ेसबलीकरण करण्यात येईल.  

 जर आरोग्यसिषयक कारणाथति सिद्याथी शाळेत उपसथथत राहू शकत नसतील, तर त्याांनी त्िररत शाळेत उपसथथत होण्यास आिश्यक 

असलेल्या उपाययोजना करण्यात येतील. त्या मध्ये शाळेत आरोग्य  सेिकाांची नेमणकू करण ेतसेच या सिषयी सिद्याथी पालक ि व्यापक 

प्रमाणािर समाजामध्ये जनजागतृी करण ेआसण त्याांचा योग्य आरोग्य सेिाांशीसांपकव  करून दणे ेया बाबींचा समािेश होतो. 

 2030 पयांत सिव सलांगाच्या ि सामासजक िगविारी च्या सिव भागाांमध्ये समानता असािी या उददशेान ेएक सिवसमािेशक ि न्याय्य सशक्षण 

प्रणाली असथतत्िात आणणे.  

 िांसचतगटातील सिद्यार्थयाांसाठी सशष्ट्यितृ्त्या सिकससत केल्या जातील.  

 शहरी भागातील गरीब कुटुांबाांमधील सिद्यार्थयाांना योग्य जीिनमान समळािे यासाठी त्याांना सशक्षण दणे.े  सदव्याांग मलुी तसेच ततृीयपांथी 

मलुाांना सशक्षण दणे.े 

 

12.  राष्ट्ट्रीय शैक्षमणक धोरणामध्ये (NEP 2020)मनदेमशत केलेल्या मशफारसी 

 मलुींसाठी त्याांना शाळेपयांत पोहोचसिण्याची सरुसक्षत व्यिथथा सकां िा िससतगहृाांची व्यिथथा केली जाईल. 

 सामासजक आसण आसथवक दृि्या िांसचत सिद्यार्थयाांसाठी सशक्षणाच ेअनके मागव उपलब्ध होतील. 

 समग्र सशक्षा अांतगवत थियांसेिक प्रसशसक्षत आसण पात्र सामासजक कायवकते शासनान ेतयार केलेल्या सासहत्य तांत्रािारे जोडले जातील. 

 

13.  NEP 2020 च्या अनुषंगाने मोड्यूल सदंभाभत मुलींचे मशक्षण: 

 उपेसक्षत, िांसचत सिद्यार्थयाांिर सिशषे लक्ष कें सद्रत करण ेआिश्यक आह े.सशक्षण ह ेसमता ससुनसित करण्याचे उत्तम माध्यम आह.े ज्यािारे 

समाजात समानता, समािेशकता आसण सामासजक-आसथवक गसतशीलता यऊे शकते , यादृिीन ेNEP2020 मधील भाग -1 च्या प्रकरण 6 

मध्ये समन्यायी आसण सिवसमािेशक सशक्षण सिाांसाठीचा समािेश करण्यात आला आह.े 

 सामासजक आसण आसथवक दृि्या िांसचत गटातील(SEDGs) मलुींचा त्याांच्या भसिष्ट्यातील सपढ्याांचा शकै्षसणक थतर उांचािण.े 

 सिव मलुींना गणुित्तापणूव आसण न्यायसांगत सशक्षण प्रदान करण.े   

 सलांग समभाि सनधीची थथापना. 

 मसहलाांच्या सशक्षणाची ससुनसितता आसण प्रिेश यासाठी महत्त्िपणूव तरतूद. 

 मलुींच्या िससतगहृात सरुसक्षततेच्या सिव उपाययोजना. 

 कथतुरबा गाांधी बासलका सिद्यालय (KGBV)चे सक्षमीकरण ि सिथतारीकरण. 

 सशष्ट्यितृ्ती ि इतर सांधी योजना एकल एजन्सी आसण िेबसाईट िारे घोसषतकरण.े 

 एक सखडकी प्रणालीतून मलुींना मासहती दणे,े अजव भरून घणे.े 

  अशाप्रकारे राष्ट्रीय शकै्षसणक धोरण 2020 मध्ये िरील मदुद््याांनसुार सिचार करण्यात आला, जेणकेरून सकशोरियीन मलुी ि प्रशासकीय 

यांत्रणा शाळा सनसितच असधक सक्षम होते.  

 

14. मामसक पाळी व्यवस्थापन आमण शालेय नेतृत्वाची भमूमका या मोड्यलूची शालेय नेतृत्वाच्या दृमष्टकोनातून उपयुक्तता:- 

  27 ऑक्टोबर 2017 च्या शासन थतरािरील माससक पाळी व्यिथथापन ि थिच्छतेच्या सियींबाबत च ेशासन पररपत्रक ि 3 माचव 2017 

च्या आयकु्त शालेय सशक्षण याांच्या आदशेानसुार, महाराष्ट्रातील शालेय सशक्षणात अत्यांत महत्त्िपणूव सिषयािर काम करण्यात आले. ज्यात 

माससक पाळी व्यिथथापन ची मासहती दणे.े या सिषयीचा सांकोच दरू करण,े िेगिेगळया सत्राांचे आयोजन करून माससक पाळी एक शारीररक 

घटना  आह,े अशी जागतृी केल्यामळेु  शाळेत सनयसमत उपसथथत राहण्याबाबत चा दृसिकोन सिकससत झाला. या सिषयािर व्यापक प्रमाणात  

जागतृी व्हािी याकररता राज्य थतरािरून समता सिभागाांतगवत सशक्षण सिभागातील डाएटच्या  मसहला असधकारी, प्राथसमक ,माध्यसमक 

सशसक्षका मसहला सिषय साधन व्यक्ती याांना प्रसशसक्षत करण्यात  आले.या सिव अभ्यासातून मोडूल ची सनसमवती झाली.याचा र्ायदा  

नक्कीच शैक्षसणक नतेतृ्ि सिकासाच्या िाटचालीस होईल. 

 

 'थिच्छ महाराष्ट्र थिच्छ सिद्यालय'ची यशथिी अांमलबजािणी. 

 माससक पाळी दरम्यान येणाऱ्या समथयाांच ेपथृक्करण, िगीकरण, सिशे्लषण करून समथयेची सोडिणकू.   

 मीना राज ूमांच, सकशोरी मांच या मलुींसिषयक कायवक्रमाची प्रभािी अांमलबजािणी. 

 



 समारोप:- 

  सशक्षण क्षते्रात काम करताना अनके सिपरीत ि प्रसतकूल पररसथथतीतून नतेतृ्िाला मागव काढािा लागतो. सिद्यार्थयाांना शाळेत आणण,े 

सशकसिण े आसण सटकसिण,े त्याच बरोबर गणुित्तापणूव सशक्षण दणे े ह े सामर्थयव सक्षम नेततृ्िाकडे असते.शाळेचा नेता म्हणनू काम करीत 

असताना शालेय नेततृ्ि सिकससत होत असते.यात सनयोजन , व्यिथथापन आसण प्रशासन तसेच थियांसिकास, अन्य शालेय घटकाांचा सिकास, 

भागीदारी, सांघ बाांधणी यातील भसूमका ि जबाबदारी याांचा समािेश होतो. नतेा हा अध्ययन-अध्यापन प्रसक्रया असधक प्रभािीि 

पररणामकारक होण्यासाठी तसेच प्रत्येक सिद्यार्थयावचीअपेसक्षत सांपादणकू गाठण्यासाठी सहकाऱ्याांना पे्ररणा दतेो. आपल्या कायवक्षेत्रात 

थितःच्या उदाहरणातून शालेय नतेतृ्िाचा आदशव सनमावण करतो. साांगली सजल्यात ग्रामीण भागातील शाळेत सकशोरियीन मलुींसाठी काम 

करणाऱ्या श्री. पाटील याांच्यासारखे अनेक मखु्याध्यापक ि सशक्षक कायवरत आहते.या सिाांच्या कायावच्या अभ्यासातनू सकशोरियीन 

मलुींच्या आरोग्यासाठी ि सशक्षणासाठी यशथिी कायव होत राहो हीच  ससदच्छा! 
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