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सवाांसाठी णशक्षण महत्त्वाचे अहे मग ते स्त्री, पुरुष, ददव्यांग व ट्ांसजेंडर कोणीही ऄसो, सवाांना णशक्षणाची
समान संधी णमळाली अहे. णियांना देखील णशकण्याची समान संधी अहे.मुलींच्या व्यणिमत्त्वाचा सवाांगीण णवकास
व पररपोषण करणारे महत्त्वाचे साधन म्हणजे णशक्षण होय. कोणत्याही समाजाच्या संस्कृ तीची पातळी ही त्या
समाजातील णस्त्रयांची पररणस्थती कशी अहे यावरून ठरते. एकणवसाव्या शतकात स्वतंत्र भारतातील स्त्री णशक्षण हे
क्रांतीच्या मोठ्या टप्पप्पयावर अहे. प्रामुख्याने शहरी भागापुरते मयागददत ऄसलेले स्त्री णशक्षण अता ग्रामीण, दुगगम,
अददवासी भागापयांत णवस्तारलेले अहे. एक स्त्री णशकली, तर सारे कु टुंब साक्षर होते, संस्कारक्षम होते या महात्मा
फु ले यांच्या वचनाला स्मरून स्त्री णशक्षणाला भारताने प्राधान्यक्रम ददला अहे. म्हणून सद्य:णस्थतीमध्ये मुलींच्या
णशक्षणामध्ये प्रगती ददसून येत अहे, परं तु महाराष्ट्रातील अददवासी दुगगम भागातील दकशोरवयीन मुलींच्या
णशक्षणात माणसक पाळी व्यवस्थापन णवषयाबाबत बरीच अव्हाने ददसून येतात.प्रामुख्याने दकशोरवयीन मुलींमध्ये
गळतीचे प्रमाण ऄणधक ददसून येते. मुलींना णशक्षणाची समान संधी णमळावी म्हणून स्वातंत्र्योत्तर काळापासून णवणवध
अयोग व सणमत्या यांनी मुलींच्या णशक्षणासाठी महत्त्वपूणग पावले ईचलली अहेत.
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सवग मुलींना गुणवत्तापूणग अणण न्यायसंगत णशक्षण प्रदान
करण्याच्या ददशेने,राष्ट्रक्षमतांचा णवकास करण्याच्या हेतूने
“ललग-समभाव णनधी” स्थापना करे ल. वसणतगृहात मुलांच्या
णवशेषत:मुलींच्या सुरणक्षततेच्या सवग ईपाययोजना के ल्या
जातील.मुलांना शाळे त दाखल करणे अणण भणवष्यातील
गळती रोखणे यासाठी एकू ण दोन ईपक्रम हाती घेण्यात
येतील. पणहल्या ईपक्रमांतगगत ,पूवग-प्राथणमक ते आयत्ता 12 वी
पयांतच्या सवग णवद्याथागना सुरणक्षत व मोहक शालेय णशक्षण
णमळावे यासाठी प्रभावी अणण पुरेशा भौणतक सुणवधांचा
बाबतीत कोणतीही शाळा मागे राहू नये यासाठी णवशेष
काळजी घेतली जाइल. मुलींसाठी शाळे पयांत पोहचण्याची
सुरणक्षत व व्यवहायग व्यवस्था ककवा वसणतगृहे यांची व्यवस्था
करे ल.

साणवत्रीच्या लेकींच्या णशक्षणाचा णवस्तार अज खूप मोठा झाला अहे. एकणवसाव्या शतकातील सक्षम
नागररक तथा मणहला होण्यासाठी या महाराष्ट्र कन्यांचा णशक्षणाचा प्रवास शहरी, दुगगम, ऄणतदुगगम भागात मोठ्या
प्रमाणावर सुरू झाला अहे, परं तु ऄसे ऄसले तरी दकशोर वयीन मुलींच्या समस्येकडे फारसे गांभीयागने पणहले जात
नाही. णशक्षणाच्या संधी णमळाल्या परं तु मुलींच्या शारीररक गरजांनस
ु ार ऄपेणक्षत ऄसलेल्या सुणवधा शाळांमध्ये
बहुतांश प्रमाणात ईपलब्ध झाल्या तरी माणसक पाळी दरम्यान दकशोरवयीन मुलींची शाळे तील गैरहजेरी ही
प्रामुख्याने लचतनीय बाब ददसून येते. ह्या बाबीवर देखील प्रभावी नेतृत्वाने मात करता येउ शकते हा सकारात्मक
दृणिकोन घेउन या णवषयाकडे पाहणे ऄपेणक्षत अहे.



मोड्यूल ऄध्ययनाची ईदद्दिे -

१) अददवासी दुगगम भागातील दकशोरवयीन मुलींच्या णशक्षणात माणसक पाळी व्यवस्थापन संकल्पना समजून घेणे .
२) अददवासी दुगगम भागातील दकशोरवयीन मुलींच्या णशक्षणात माणसक पाळी व्यवस्थापना बाबत यशोगाथांमधून
नेतृत्वाची भूणमका समजून घेणे.
3) अददवासी दुगगम भागातील दकशोरवयीन मुलींच्या णशक्षणात माणसक पाळी व्यवस्थापनाबाबत
णजल्हास्तर ऄणधकारी ,मुख्याध्यापक व णशक्षक यांचा दृणिकोन णवकणसत करण्यास मदत करणे.



अददवासी दुगम
ग भाग संकल्पना -

‘नागर संस्कृ ती पासून दूर व ऄणलप्त राणहलेले संबंणधत प्रदेशातील रणहवासी म्हणजे अददवासी’.सवगसाधारणपणे
जंगलात ,दुगगम, दऱयाखोऱयात ऄसलेल्या प्रदेशात अददवासी समाज वस्ती करून राहतो. राज्यातील अददवासी
जमातींचे वैणवध्य तसेच त्यांचे वास्तव ऄसलेल्या क्षेत्रातील नैसर्मगक ,सामणजक,अर्मथक,पररणस्थती यामुळे
अददवासींच्या णवकासातील समस्या,गरजा त्यांची अव्हाने णवणवध प्रकारची अहेत.भारतात सुमारे 700 अददवासी
जमाती अहेत, त्यांपैकी 45 जमाती अपल्या राज्यात अढळतात.राज्यातील एकू ण 36 णजल्ह्यांमधून धुळे ,नंदरु बार,
जळगाव, नाणशक, पालघर व ठाणे सह्याद्री प्रदेश तसेच चंद्रपूर, गडणचरोली, भंडारा, गोंददया, नागपूरच्या पूवेकडील
वनाच्छाददत णजल्ह्यांमध्ये अददवासी संख्या मोठ्या प्रमाणावर अहे. या णजल्ह्यांमध्ये प्रामुख्याने 45 ऄनुसणू चत
जमाती ऄसून त्यात प्रामुख्याने णभल्ल, गोंड महादेव कोळी ,पावरा, ठाकू र, वारली यांचा समावेश अहे. यवतमाळ
णजल्ह्यातील कोलाम ,रायगड, ठाणे व पालघर णजल्ह्यातील कातकरी अणण गडणचरोली णजल्ह्यातील माणडया गोंड
ऄशा तीन जमाती कें द्र शासनाने अददम जमाती म्हणून ऄणधसूणचत के लेल्या अहेत. अददवासींची संख्या जास्त
ऄसलेला महाराष्ट्रातील प्रमुख णजल्हा म्हणजे नंदरु बार णजल्हा. नंदरु बार णजल्ह्याची णनर्ममती सन 1998 मध्ये झाली.
नंदरु बार हा अददवासी बहुल णजल्हा ऄसून येथे णभल्ल, पावरा, टोकरे कोळी, कोकणा, कोकणी व गाणवत आत्यादी
प्रमुख अददवासी जमाती अहेत .नंदरु बार णजल्ह्यात ऄनुसूणचत जमातींची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर ऄसून
महाराष्ट्र राज्यात णजल्हा चौथ्या क्रमांकावर अहे. नंदरु बार णजल्ह्यात एकू ण सहा तालुके ऄसून त्यांपैकी
नवापूर,तळोदा,ऄक्कलकु वा ,ऄक्राणी हे चार तालुके पूणगपणे अददवासी ईपयोजना क्षेत्रात येतात, तर शहादा व
नंदरु बार हे दोन तालुके ऄंशतः अददवासी ईपयोजना क्षेत्रात येतात.



दकशोरावस्था संकल्पना -

दकशोरावस्था ही साधारणपणे वय वषे 10 ते 19 या दरम्यान ऄसते. दकशोरावस्थेचा काळ प्रामुख्याने बालपण व
तारुण्य यांना जोडणारा ऄसतो. या ऄवस्थेत शारीररक मानणसक व भावणनक बदल होत ऄसतात. तसेच
दकशोरवयीन काळामध्ये लैंणगक बदल देखील झपाट्याने होत ऄसतात. मुले अणण मुली दोघांमध्येही शारीररक,
मानणसक, भावणनक बदल होत ऄसतात. णवशेषतः मुलींमध्ये जे बदल होतात त्यात ईं ची वाढते, स्तन णवकणसत
होतात, माणसक पाळी येण्यास सुरवात होते,णवणवध प्रश्न पडतात,ईत्सुकता वाढते अणण लाजाळू पणा वाढतो. हयात
माणसक पाळी हा फार महत्त्वपूणग टप्पपा अहे.



माणसक पाळी व्यवस्थापन संकल्पना -

दकशोरावस्थातेतील मुख्य बाब म्हणजे माणसक पाळी होय .या कालावधीत दकशोरवयीन मुलींना फार मोठ्या
बदलाला सामोरे जावे लागते. मुलींना माणसक पाळी दरम्यान ऄनेक प्रश्न पडतात. माणसक पाळी बद्दल मुलींना ऄचूक
माणहती नसते. गैरसमजुती व ऄंधश्रद्धा यांचा पगडा त्यांच्या मनावर ठसलेला ऄसतो.माणसक पाळीच्या वेळेस
पाळावयाच्या स्वच्छतेणवषयी माणहती नसते.माणसक पाळीच्या वेळेस शाळे त जाताना संकोच वाटतो. माणसक
पाळीच्या वेळेत स्वच्छता पाळण्यासाठी पररणामकारक, सहज व सुलभ पयागय ईपलब्ध नसतात. त्यामुळे माणसक
पाळी दरम्यान मुली गैरहजर राहण्याचे प्रमाण शाळांमध्ये जास्त ददसून येते. हे सवग थांबणवण्यासाठी माणसक पाळी
व्यवस्थापन खूप महत्त्वाचे वाटते. माणसक पाळी ही स्त्री शरीराची एक नैसर्मगक दक्रया अहे. माणसक पाळी णवषयी
शास्त्रीय समज तयार होण्यासाठी दकशोरवयीन मुलींच्या व्यणिमत्त्वाचा णनकोप णवकास व्हावा तसेच माणसक पाळी
णवषयी शास्त्रीय माणहती णमळावी, माणसक पाळी स्वच्छता व शोषक साणहत्यांचा वापर आत्यादी सवग बाबतीत
दकशोरवयीन मुलींना माणहती णमळावी म्हणून माणसक पाळी व्यवस्थापन या णवषयाकडे लक्ष वेधले अहे.शाळे त
येणाऱया दकशोरवयीन मुलींची कोणत्याही प्रकारे कु चंबणा होउ नये व त्यांचे शैक्षणणक नुकसान होउ नये यासाठी
माणसक पाळी व्यवस्थापन हा णवषय महत्त्वाचा अहे.



जागणतक अरोग्य संघटना सन 2009 चा ऄहवाल
मुद्दे
माणसक पाळीच्या दरम्यान मुली शाळे त ऄनुपणस्थत राहण्याचे प्रमाण



मुलींची टक्केवारी
12%

महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात युणनसेफने के लेल्या एका सवेक्षणात खालील बाबी नमूद के ल्या अहेत.
मुद्दे
11 ते19 वषग वयोगटातील दकती टक्के मुलींना पणहली माणसक पाळी

मुलींची टक्केवारी
फि 13%

येण्याऄगोदर पाळी बाबत माणहती होती?
माणसक पाळीच्या दरम्यान दकती टक्के मुली शाळे त जात नाहीत?

60-70%

ऄशा पररणस्थतीत शाळकरी मुलींना जर वेळीच योग्य णशक्षण व मागगदशगन णमळाले, तर पररणस्थतीत बदल
होइल.हे लक्षात घेउन ‘स्वच्छ भारत, स्वच्छ णवद्यालय’ या णमशन मध्ये या णवषयाचा अवजूगन ईल्लेख के ला
अहे.युणनसेफतफे माणसक पाळी व्यवस्थानांतगगत सहा सत्रे तयार करण्यात अली अहेत.या सत्रानुसार राज्यस्तरावर
तज्ञ णनमागण करून णजल्हास्तरावर प्रणशक्षण द्यावे व तेथन
ू शाळा स्तरावर प्रणशक्षण संपन्न होणार ऄसा हा
णनयोजनबद्ध कायगक्रम. यात प्रामुख्याने खालील णवषयांचा समावेश होता .

सत्र पुढीलप्रमाणे :1) माणसक पाळीणवषयी शास्त्रीय माणहती देणे.
2) माणसक पाळी दरम्यान ईद्भवलेल्या अव्हानांना तोंड देण.े
3) माणसक पाळीच्या संदभागत पाळावयाची स्वच्छता व अरोग्य.
4) शोषके योग्य पद्धतीने हाताळणे.
5) माणसक पाळी णवषयी शास्त्रीय माणहती देउन ऄंधश्रद्धा, गैरसमजुती व रूढी परं परा दूर करणे.
6) मी,सल्लागार
वरील सवग सत्राची संपूणग माणहती देउन ,माणसक पाळी बाबत मुलींमध्ये सकारात्मक दृणिकोन णनमागण
करण्यासाठी माणसक पाळी व्यवस्थापन अवश्यक अहे.



माणसक पाळी व्यवस्थापन संदभागत णवणवध अव्हाने

 शाळे शी संबणं धत अव्हाने :-1) बऱयाच मुली ह्या माणसक पाळीच्या काळात शाळे त गैरहजर ऄसतात.
2) माणसक पाळी दरम्यान पालक मुलींना शाळे त पाठणवण्यास ईत्सुक नसतात.
3) मुलींना या दरम्यान शाळे त वावरताना णनधागस्त वाटत नाही,कारण सवग पुरेशा सुणवधा शाळे त नसतात.
4) माणसक पाळी दरम्यान मुलीमंध्ये न्यूनगंडाची भावना णनमागण होते.ऄशा वेळेस समुपदेशन कसे करावे ही
माणहती शाळांना नसते.
5) दकशोरवयात ऄचानक होणाऱया शारीररक बदलांमुळे मुली खूप गोंधळात ऄसतात.
6) शाळे त मुला-मुलींसाठी वेगवेगळी स्वच्छता गृहे ऄसायला हवीत व कायागणन्वत हवीत .
7) शाळे त नेहमीच हात धुण्यासाठी साबण व पाण्याची व्यवस्था ऄसावी.
8) माणसक पाळी दरम्यान मुलींना पडणाऱया प्रश्नांच्या शंकांचे णनरसन शाळे त व्हायला हवे.
9) प्रत्येक शाळे त मणहला णशणक्षका ऄसतील ऄसे नाही.
10) प्रत्येक मणहला णशणक्षके ला माणसक पाळी व्यवस्थापनचे ज्ञान हवे.



दकशोरवयीन मुलीं पुढील अव्हाने:1) दकशोरवयीन मुली शारीररक व भावणनक बदलामुळे खूप गोंधळलेल्या ऄसतात.
2) दकशोरवयीन मुलींच्या शारीररक बदलांमुळे त्यांच्यामंध्ये न्यूनगंडा ची भावना णनमागण व्हायला सुरवात
होते. मुली सहजपणे आतरांशी बोलत नाहीत.संभाषण करताना त्यांना लाज वाटते.
3) माणसक पाळी अल्यामुळे मुली खूप घाबरून जातात.
4) मुलींना माणसक पाळी काळात शाळा सुरणक्षत वाटत नाहीत कारण शाळे त सवगच सुणवधा ईपलब्ध ऄसतील या
बाबत माणहती नसते.
5) स्वच्छता गृहाची सोय शाळे त ऄसते.ऄसले तरी ते कायागणन्वत ऄसतीलच ऄसे नाही
6) अइ देखील मुलींना माणसक पाळी काळात शाळे त पाठवीत नाहीत.कारण माणसक पाळी काळात सवग बाबीची
पूतगता शाळे त ऄसेलच ऄसे नाही.

7) माणसक पाळीत मुलींना ऄनावश्यक भीतीमुळे शाळे त यायला लाज वाटते.
8) शाळे त शोषक साणहत्य कु ठे फे कावे ऄसा प्रश्न मुलींना पडतो.
9) माणसक पाळीच्या काळात मुलींना होणाऱया सौम्य वेदनामुळे शाळे त यायला त्या नाखूष ऄसतात.
10) मुलींना माणसक पाळी णवषयी शास्त्रीय माणहतीचा ऄभाव.



पालकांना ऄसणारी अव्हाने :1) पालकांना माणसक पाळी काळात मुलींना शाळे त पाठणवणे सुरणक्षत वाटत नाही, कारण पुरेशा सुणवधा शाळे त
ऄसतील याची खात्री नसते .
2) पालकांना माणसक पाळीणवषयी परं परे ने चालत अलेले ज्ञान ऄसते.
3) माणसक पाळी णवषयी पारं पाररक प्रथांचे पालन अपणाला करावे लागेल ऄसाच समज ऄसतो .
4) मुलीला माणसक पाळी अली म्हणजे मुलींकडे सारखे लक्ष द्यावे लागेल ऄसे पालकांना वाटते
5) माणसक पाळी दरम्यान मुलीं घरीच सुरणक्षत ऄसतात ऄसे पालकांना वाटते.
6) माणसक पाळीच्या काळात णस्त्रयांना घरकाम, पूजा,मंददरात जाणे आ.णवणवध बाबी करण्यास परवानगी ददली
जात नाही.
7) स्वतंत्र स्वच्छतागृहाची व्यवस्था शाळे त नसते. शाळे तच माणसक पाळी अल्यास काय करावे याबाबत पालकांना
माणहती नसते.
8) दुगगम भागात माध्यणमक शाळा अणण घर यांतील ऄंतर सुद्धा बरेच ऄसल्या कारणाने मुलींना होणाऱया
त्रासामुळे मुली शाळे त येण्यास कं टाळा करतात .
ऄशा रीतीने वरील अव्हानांना अपण ऄभ्यास के ला तर प्रत्येक व्यवस्थेला पडणारे प्रश्न, सोयी सुणवधा आ.
बाबींवर लक्ष न ददल्यामुळे मुली माणसक पाळीच्या काळात शाळे पासून दूर जातात. त्यामुळेच मुलींचे शाळे तील
ईपणस्थतीचे प्रमाण वाढणवण्यासाठी नेतृत्वाचा खरा कस लागतो. माणसक पाळी दरम्यान 12 टक्के मुली या शाळे त
गैरहजर राहतात हे एका सव्हे वरून लक्षात अलेले अहे. ऄशा णवणवध अव्हानाना सामोरे जाण्यासाठी शालेय
नेतृत्वाला खूप काम करावे लागेल तेव्हा समाजात माणसक पाळी णवषयी सकारात्मक दृिीकोन णनमागण होइल.
त्यासाठी नंदरु बार णजल्हातील काही यशोगाथांचा ऄभ्यास के ला, तर अपणास णनणित या बाबत कामाची ददशा
णमळे ल. ह्या अव्हानावर मात करण्यासाठी प्रभावी नेतत्ृ व कसे काम करत अहेत हे या यशोगाथेवरून पाहुया व
त्यातून णशकू या

 यशोगाथा :- 1

नेतत्ृ वाची साद बनली - स्वाणभमानी स्त्री जीवनाचा प्रणतसाद

मानव संसाधन णवकास मंत्रालय भारत सरकार यांनी ‘ स्वच्छ भारत- स्वच्छ णवद्यालय’ राष्ट्रीय ऄणभयान
सप्पटेंबर 2014 पासून सुरु के ले अहे . याच ऄणभयानाचा एका भाग म्हणून माणसक पाळी व्यवस्थापनाकडे लक्ष वेधले
अहे.दकशोरवयीन मुलींना माणसक पाळी व्यवस्थापनाचे धडे णमळावेत म्हणून राज्य शैक्षणणक संशोधन प्रणशक्षण
पररषद महाराष्ट्र ,पुणे अणण युणनसेफ यांच्या साहायाने माणसक पाळी व्यवस्थापन ईपक्रम हाती घेतला अहे.त्या
ऄनुषंगाने णजल्हा णशक्षण प्रणशक्षण संस्था,नंदरु बार यांनी नंदरु बार णजल्हातील सवग मणहला णशक्षकांना कोणवड 19
च्या काळात ऑनलाआन प्रणशक्षण ददले.या प्रणशक्षणाचा लाभ नंदरु बार णजल्हातील 7000 मणहला णशणक्षका ,

ऄंगणवाडी ताइ यांनी घेतला अहे.नंदरु बार णजल्हयातील सवग शाळांमध्ये सवग मणहला णशणक्षकांनी त्यांच्या शाळे तील
सवग मुलींना माणसक पाळी व्यवस्थापनाचे धडे ददले अहेत.णजल्हा णशक्षण व प्रणशक्षण
कायगक्रमाची अखणी ईत्तम के ल्याने

संस्थाने नेतृत्वाने या

नंदरु बार सारख्या अददवासी दुगगम भागातील मुलींना माणसक पाळी

व्यवस्थापनाचे धडे णमळत अहेत ,खरे तर याचे श्रेय हे नेतृत्वाला जाते.

नेतृत्वाने ठरणवले तर ऄशक्य बाब शक्य होउन जाते म्हणून नेतृत्व ही बाब कृ तीतून साकारता येत.े णजतकी कृ ती ही
गुणवत्तापूणग णततक्या प्रमाणात संस्था,शाळा ही यशोणशखरावर णवराजमान होतात.

नंदरु बार डायट ने फि

प्रणशक्षण घेउन भूणमका संपणवली नाही तर प्रत्येक शाळे ला प्रत्येक मुलींचे (इ.सहावी ते दहावी ) प्रणशक्षण पूणग होइल
यासाठी कृ तीअराखडा ददला.कृ तीअराखडयाची ऄंमलबजावणी होत अहे की नाही यासाठी सणनयंत्रण
के ले.तालुकाणनहाय whats app ग्रुप च्या माध्यमातून ऄडचणीचे णनरसन के ले.त्यासाठी सुलभक मागगदशगक यादी
प्रसाररत के ली.सदर कायगक्रम शाळा स्तरावर यशस्वी होण्यासाठी मुख्याध्यापकांच्या सभा घेउन ऄडचणी णनरसन
के ल्यामुळे व सतत पाठपुरावा के ल्यामुळे सदर कायगक्रमाची ऄमलबजावणी यशस्वी झाली.

 प्रणशक्षणाचे कृ ती णनयोजन व सणनयंत्रण अराखडा
MEETING
मुख्य कायगकारी ,प्राचायग
णशक्षणाणधकारी
,प्रणशक्षण समन्वयक

प्रणशक्षणाचे णनयोजन

मणहला णशणक्षका

DIET कडू न दोन ददवसीय

ऄंगणवाडी पयगवणे क्षका,

प्रणशक्षण online YOU
TUBE द्वारे LIVE प्रक्षेपण

ऄंगणवाडी ताइ

दकशोरवयीन मुलींना

डायट, BRC ,CRC ,मुख्याध्यापक

मा.पा.व्यवस्थापन प्रणशक्षण

फलनिष्पत्ती

शाळास्तरावरील प्रणशक्षणाचे
सणनयंत्रण

णमळे ल.यासाठी तिमाही तियोजि
आराखडा डायट कडूि दे ण्याि
आऱा.

मुलींचे माणसक पाळी बाबत ऄसलेले गैरसमज दूर झाले,माणसक
पाळीची शािीय माणहती णमळाली.माणसक पाळी काळात स्वच्छता
व शोषक साणहत्याचा वापर व आतर ऄनेक बाबींचे बाबीची
माणहती मुलींना णमळाली .

 यशोगाथा :--2

एक पाउल पुढे-कन्या अमची गुणवत्तेचे णशखर चढे

एस.ए.णमशन हायस्कू ल व कणनष्ठ महाणवद्यालया नंदरु बार येथे णजल्हातील ऄणतदुगगम भागातील, खेड्या
पाड्यांतील णवद्याथी णशकायला येतात. त्यांचेसाठी राहण्याची व्यवस्था व्हावी म्हणून वसणतगृहाची सोय देखील
के ली अहे. या शाळे तील मुली अदीवासी, दुगगम भागातून अल्यामुळे त्यांना अरोग्य, स्वच्छता, ऄभ्यास ह्या सवग
बाबी पासून त्या दूर ऄसतात. ऄज्ञान व ऄंधश्रद्धेचा पगडा ऄसतो. त्यामुळे नवीन बदल स्वीकारणे त्यांना कठीण
जाते. दकशोरवयीन मुलींना नवीन शारीररक बदल, मानणसक व भावणनक बदल स्वीकारणे कठीण जाते. माणसक
पाळी या नवीन अव्हानाला सामोरे जाताना मुली खूप घाबरून जातात. शाळे त ईपणस्थत राहत नाहीत. त्यामुळे हा
प्रश्न त्रासदायक बनत होता. ही समस्या सोडणवण्यासाठी माणसक पाळी व्यवस्थापनाणवषयी मणहला णशक्षकांमाफग त
शास्त्रीय माणहती ददली जाते. वसणतगृह व शाळा दोन्ही रठकाणी मुलींना माणसक पाळी बाबत माणहती णमळत
ऄसल्यामुळे त्यांचे दृढीकरण होउन आतरांना देखील या मुली माणसक पाळीबाबत माणहती देतात. सवग मुलींना
माणसक पाळी काळात शाळे त ऄसणाऱया सवग सोयी सुणवधांमुळे समाधानी ऄसतात. माणसक पाळी काळात
वापरलेल्या शोषक साणहत्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी शाळे त INCINATOR मशीन संस्थेने बसवून ददले. मुलींना
कपडे बदलण्यासाठी स्वतंत्र खोली बांधून ददली. शाळे त माणसक पाळी वेंलडग मशीन देखील बसणवले, त्यामुळे मुलींना
माणसक पाळी बाबत सवगच बाबतीत नवनवीन माणहती णमळत गेली.व मुलींचे शाळे त गैरहजर राहण्याचे प्रमाण कमी
झाले. परं तु हे सवग शक्य होण्यासाठी कोणीतरी पुढाकार घेणे अवश्यक ऄसते. योग्य वेळेस नेतृत्वाने ईचललेले
कृ तीशील पाउल हे शाळे चा पयागयाने मनुष्यबळाचा णवकास साध्य होण्यासाठी फलद्रूप ठरते. शाळे तील प्रत्येक ईत्सव
मुले-मुली एकणत्रत साजरा करतात.
शाळे त संस्थाचालक,मुख्याध्यापक, यांनी प्रत्येक अव्हानाला सामोरे जाउन दकशोरवयीन मुलींच्या समस्या
सोडणवल्या,त्यामुळे मुलींना शाळा अपलीशी वाटून शाळे त सुरणक्षत वाटू लागले. कु शल नेतृत्वाने के लेले हे काम
आतरांना णनणितच प्रेरणादायी अहे.



यशोगाथा:-3 पुढाकार बनला कु जबुजणाऱया णवषयाचा वैज्ञाणनक अधार
नवापूर शहरातील अददवासी बहुल क्षेत्रातील अमची श्रीमती प्रतापबा ऄभेलसग सोढा सावगजणनक मराठी
हायस्कू ल व हाजी ए.एम. व्होरा कणनष्ठ महाणवद्यालय , नवापुर णज.नंदरू बार शाळे त मुलींचे प्रमाण 50%. त्यातील
बराचशा मुली खेडग
े ावातून बसने येजा करतात, काही मुली बसच्या ऄणनयणमत वेळेमुळे शाळे त लवकर येतात.
दकशोरवयीन मुलींना येणा-या ऄडचणी, वाढते वय, शरीरात होणारे बदल,भावणनक बदल,मानणसक बदल, मुलींचा
लाजरे पणा, ऄबोला आत्यादी ऄनेक कारणांमुळे मुली शाळे त णशक्षकांशी मनमोकळे पणे बोलत नाहीत . याच वयात
माणसक पाळी येते व मुलींचे शाळे तील गैरहजेरीचे प्रमाण वाढते. मुलींच्या या समस्यांकडे लक्ष कें दद्रत करण्यासाठी
णशणक्षकांची मदत घेतली .या सवग गोिींचा णवचार करुन शाळे त णवशाखा सणमतीची स्थापना करण्यात अली ऄसुन
यात वररष्ठ णशणक्षका यांची ऄध्यक्ष व सणचव म्हणून नेमणूक करुन सवग णशणक्षका व प्रत्येक वगागतीन मॉणनटर म्हणून
णवद्यार्मथनी यांची णनयुिी करुन ठरणवलेली ईदद्दिे कशी साध्य होतील यासाठी कायगवाही सुरु के ली. शाळे त बऱयाच
मुली खेडे गावातून येत ऄसल्यामुळे पावसात णभजल्या तर मुलीना शाळे त कपडे बदलण्यासाठी स्वतंत्र खोली ऄसावी
ऄसा णवचार पुढे अला व सवग णशक्षकांकडू न णनधी जमवून मुलींसाठी स्वतंत्र खोलीची व्यवस्था के ली.त्यामुळे मुलींच्या

ईपणस्थतीत चांगलाच फरक पडला. णवद्यार्मथनींनी स्वच्छतागृहात घ्यावयाच्या काळजी बाबत णशणक्षका व गावातील
तज्ञ डॉक्टर मुलींना बोलते करु लागले. णवद्यार्मथनी अपल्या समस्या णशणक्षकांना सांगू लागल्या.सवग णशणक्षका
मुलींच्या सवग प्रश्नांची ईत्तरे देउन शंका समाधान करू लागल्या त्यामुळे मुलींना शाळा अपलीशी वाटू लागली. परंतु
ऄसे ऄसली तरी माणसक पाळीचा काळात मुलींना येणा-या ऄडचणीं,त्यांना भेडसावणारे प्रश्न शरीरात होणारे बदल,
माणसक पाळीच्या काळात शोषक साणहत्याचा वापर व स्वच्छता णवषयक सवयी, माणसक पाळीच्या काळात मुलींची
शाळे तील ऄनुपणस्थती, माणसक पाळी या णवषयावर खुलेपणाने न बोलता फि कु जबुजणे आत्यादी ऄनेक समस्या
होत्या . या सवग बाबींवर काहीतरी करावे या हेतन
ू े शाळे तील णशक्षकांशी व सवग संचालक मंडळाशी चचाग के ली.मुली
खेडे गावातून शाळे त येतात त्यामुळे माणसक पाळीच्या काळात या मुलींसाठी शाळे त काय व्यवस्था करता येइल या
णवषयी सवग णशणक्षकांशी चचाग के ली व शाळे त सेणनटरीपॅड ची व्यवस्था के ली, परं तु हा तात्पुरता ईपाय होता .कायम
स्वरूपी प्रश्न सोडवण्यासाठी सवग णशक्षकां समवेत गावातील प्रणतणष्ठत व्यिींशी संपकग साधला. त्यात नगरसेवक ,
नगराध्यक्षा ताइ यांची भेट घेउन त्यांच्याशी चचाग के ली. त्यांनी शाळे ला हॅपी नारी वेडींग पॅड मशीन ईपलब्ध करुन
ददले .

त्या ऄनुषंगाने नवापूर नगर पररषदेकडू न 1 ऑगस्ट 2019 रोजी सणनटरी पॅड मणशन णमळाले, ईद्घाटन ददनांक 3
ऑगि 2019 रोजी नगराध्यक्षाताइ व आतर मान्यवरांच्या हस्ते झाले.

तसेच णवद्यार्मथनींना फ़ि पाच रुपयात एक पॅड ईपलब्ध होउ लागले. जर एखाद्या णवद्यार्मथनीकडे पैसे नसतील तर
णशणक्षका स्व खचागने पॅड ईपलब्ध करुन देतात. शाळे तील स्वच्छता गृहांचा नीटनेटका वापर, स्वच्छता गृहाच्या
सफ़ाइसाठी सफ़ाइ कामगाराची नेमणूक , वेळोवेळी डॉक्टरांचे ऄमूल्य मागगदशगन, वैद्यकीय तपासणी, णसकलसेलवर
मागगदशगन,दकशोरवयीन मुलींच्या समस्या,माणसक पाळी णवषयी सवग माणहती आत्यादी णवणवध ईपक्रमांचे अयोजन
शाळे त के ले जाते.
वरील सवग ईपक्रमांमुळे मुलींना शाळा अपलीशी वाटू लागली,मुली माणसक पाळी णवषयी कु जबूज न करता
त्यांना जाणवणाऱया ऄडचणी स्पिपणे सांगू लागल्या. त्या सोडणवण्याचा प्रयत्न सवग णशणक्षका करीत अहेत.सवग ईपाय
योजनांच्या अधारे खेड्यातील मुलींचे शाळे त प्रवेशाचे प्रमाण वाढत अहे.तसेच मुलींचे गैरहजेरीचे प्रमाण नगण्य
झाले .ऄशा प्रकारे णशणक्षका भणगनींच्या मदतीने मुख्याध्यापक शाऴे तील मुलींमध्ये णवश्वास णनमागण करण्यात यशस्वी
झाले.

 लचतनात्मक प्रश्न
यशोगाथा : 1
माणसक पाळी प्रणशक्षणाची ऄंमलबजावणी शाळास्तरावर होण्यासाठी नेतत्ृ वाने कायगक्रमाचे णनयोजन , सणनयंत्रण व
ऄंमलबजावणी कशा पद्धतीने के ली अहे?
यशोगाथा : 2
मुलींच्या ईपणस्थतीची समस्या शाळे ने कशी सोडवली ?
यशोगाथा : 3
या णवद्यालयात अपणास काम करण्याची संधी प्राप्त झाल्यास अपले कामाचे णनयोजन कसे ऄसेल थोडक्यात णलहा



णवचार करू, चचाग करू

नेत्रहीन मुलीला माणसक पाळी पणहल्यांदाच अली अहे ऄशा वेळेस अपण त्या मुलीला माणसक पाळी संकल्पना कशी
स्पि कराल?णतला माणसक पाळी व्यस्थापना च्या सवग बाबी कशा समजून सांगाल?
ऄसाच णवचार अपण मणतमंद मुली,कणगबधीर मुली ,शारीररक ऄपंगत्व ऄसलेल्या मुलींच्या बाबतीत देखील करू
शकतो?



शाळा णवकास अराखडा:--

तुम्ही शाळे चे प्रमुख घटक अहात, तर शाळा णवकास अराखडा बनणवताना वरील सवग बाबींचा बारकाइने णवचार
करून ‘माणसक पाळी व्यवस्थापन’, ही बाब णवचारात घेउन या मुद्याच्या ऄनुषंगाने कोणते णनयोजन शाळा णवकास
अराख्याड्यात कराल? यावर चचाग करा.व णलहा



माणसक पाळी व्यवस्थापन व नवे शैक्षणणक धोरण 2020
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणणक धोरणात मुलांची गळती रोखण्यासाठी पुरेशा पायाभूत सुणवधा प्रदान करणे तसेच

पूवग प्राथणमक ते आयत्ता 12 वी पयांतच्या प्रत्येक टप्पप्पयावर णनयणमत प्रणशणक्षत णशक्षक ईपलब्ध करून देण्याणशवाय
पायाभूत सुणवधांच्या अधारावर कोणतीही कमी राहू नये यासाठी णवशेष काळजी घेतली जाइल. मुलींसाठी सुरणक्षत
वसणतगृहे बांधली जाणार अहेत. मुलांच्या णशकण्यासाठीच्या सवग सोयी सुणवधा शाळे त णनमागण के ल्या जातील.
पायाभूत सुणवधा णनणित झाल्यानंतर गुणवत्ता राखणे हीच महत्वाची भूणमका ऄसेल, णवद्याथी णवशेष करून मुली
अणण आतर सामाणजक –अर्मथकदृष्ट्या वंणचत ऄसलेले णवद्याथी शाळे पासून वंणचत होणार नाही याची काळजी
घेतली जाइल. मुलींच्या णशक्षणासाठी ,स्व णवकासासाठी सुणवधांच्या ईपलब्धतेबाबत भाष्य के ले अहे.



मोड्यूल ची शालेय नेतत्ृ वाच्या ऄनुषग
ं ाने ईपयुिता -

णजल्हास्तर नेतत्ृ वाची भूणमका :१) णजल्हास्तरावरून फि प्रणशक्षण देणे एवढी भूणमका मयागददत न ठे वता संवेदनशील णवषय हा शेवटच्या
घटकापयांत कसा पोहचणवता येइल यासाठी प्रयत्न करणे.
२) प्रणशक्षणाची ईत्तम अखणी तर सवगच करतात परं तु प्रत्येक शाळे त सदर प्रणशक्षण व्हावे यासाठी ROAD
MAP तयार करून सूक्ष्म णनयोजन करणे.
३) शाळे त प्रणशक्षण संपन्न होत अहे दकवा कसे ,मुलीना णवषय समजून सांणगतला जात अहे दकवा नाही ह्याचे
सणनयंत्रण करण्यासाठी ईत्तम अखणी करणे.
४) पररणामासाठी प्रणशक्षण कसे घ्यावे याचे ईत्तम ईदाहरण .
शाळास्तर नेतत्ृ व:-१) शाळा स्तरावर नेतृत्वाने समस्या कशी ओळखली व समस्या कशी सोडणवली अहे हे स्पि होते.
२) ऄणतदुगगम भागातील मुलींना समजून सांगून, नावीन्यपूणग बाब शाळे त अण्यासाठी धडपड ददसून येते.
३) दकशोरवयीन मुलींना माणसक पाळी णवषयी समज देताना णशणक्षका ,संस्था चालक ,NGO, पालक याची मदत
घेउन अव्हानाला सामोरे जाउन यश णमळणवता येते .
एकू णच माणसक पाळी णवषयी वरील मोडू यल हे अपणास अपल्या कायगक्षेत्रात ददशादशगक ठरे ल . कदाणचत
भौगोणलक पररणस्थती वेगळी ऄसेल,समस्या वेगळी ऄसेल,परं तु नेतृत्वाची ददशा अपणास णनणितच मागगदशगक ठरेल
ऄसा अत्मणवश्वास वाटतो.
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