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तावना :
मानववंश शा ा माणे मानवा या जीवनात मह वाचे चार ट पे गृहीत धरले जातात.
बा याव था, कशोराव था,

ौढाव था व

वृ ाव था. पैक िश णासाठी मह वाचा काळ हा

कशोराव था असतो. कशोराव थेची शालेय िश णापासून सु वात होऊन महािव ालयीन व उ
िश ण ही वाटचाल सु

असते. िश ण वाहात असताना िव ा याना अनेक अडचण ना सामोरे

जावे लागते िवशेषतः

ामीण भागातील मुल ना मा यिमक िश ण घेताना अनेक अडथळे व

सम या िनमाण होतात. िनरी णाअंती असे दसून आले आहे क , या अनेक सम यांपैक एक
मािसक पाळी याकडे सम या हणून पिहले जाते. ही बाब ामीण भागातील मा यिमक शाळांम ये
िश ण घेणा या मुल साठी अडचण व िश ण
10 ते 11

ा वष

येतील अडथळा ठरत आहे. साधारणतः वया या

येक मुलीला मािसक पाळी ची सु वात होते. या पौगंडाव थेत वेश करतात

आिण यां यात अनेक शारी रक मानिसक व भाविनक बदल हायला सु वात होते. मािसक पाळी
ही मुली या

जनन म वयाचे

ोतक असून ती एक आरो यपूण व नैस गक

या आहे. पण

दुदवाने या बाबीला सम या समजून याकडे नकारा मक दृ ीने पािहले जाते.
मा यिमक शाळांमधून िश ण घेणा या सवच मुल या जीवनात हा मह वाचा ट पा येत
असतो, पण एकिवसा ा शतकाकडे वाटचाल करणा या आप या समाजात आजही या िवषयाब ल
नकारा मक दृि कोन असून

ामीण भागात मािसक पाळी िवषयक अनेक कार या अंध

ा व

अ ान यामुळे मुल चे िश ण बंद होणे, बालिववाह या सम या उ वतान दसून येतात. या
ितकू ल प रि थतीचा सामना ामीण भागातील मा यिमक शाळे त िश ण घे णा या मुल ना शहरी
भागातील मुल पे ा तुलनेने अिधक

माणात करावा लागतो.
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या सम यांवर उपाययोजनांचा शोध घेवून मुल या िश णातील अडथळे दूर करणे व

यांना

आ मिव ास पूवक शै िणक वाटचाल कर याची संधी उपल ध क न देणे हे िश णकांचे व
समाज व थेचे कत

आहे.

मािसक पाळी हा िवषय समजुन घे याची आव यकता :
ामीण भागातील शाळांम ये मािसक पाळी

व थापन िवषयक सुिवधांचा अंतभाव

नस यामुळे मुल ना अनेक सम यांना सामोरे जावे लागते. िनरी णाअंती असे दसून आले क ,
ामीण भागाम ये मािसक पाळी िवषयक असणा या अंध

ा व अ ान यामुळे मुल चे िश ण बंद

करणे, यांना या दवसांम ये शाळे त ये यापासून परावृ करणे, बालिववाह इ . सम या ामु याने
उ वले या दसून येतात. या ितकू ल प रि थतीचा सामना करताना मुल चा आ मिव ास कमी
होणे व मािसक पाळी कडे एक सम या हणून बघणे असा दृि कोन कायम राहतो.
समाजा-समाजाम ये अबोल असणारा हा िवषय शाळांमधूनही बोलला जात नस यामुळे
मुल ची कु चंबना होते. मुल ना

व थापन संदभातील सुिवधा शाळे त उपल ध नसतात यामुळे

गैरहजर राहणे व गळती यासार या सम यांना सामोरे जावे लागते व यां या िश ण

येत

अडथळा आिण खंड िनमाण होतो.
मानव संसाधन िवकास मं ालय, भारत सरकार (िश ा मं ालय) यांनी व छ भारत
व छ िव ालय हे “रा ीय अिभयान” स टबर 2014 पासून सु
व छता व आरो यिवषयक सुिवधा जसे

के ले. यानुसार

येक शाळे म ये मुला-मुल साठी वतं

व छ िप याचे पाणी, हात धु याची सुिवधा ,साबण, यासोबतच
अंतभाव आहे. याच अिभयानाचा एक मु य घटक मािसक पाळी

व छतागृह,े

मता बांधणी इ यादीचा

व थापन हा आहे. अ ापही या

िवषयाब ल जनजागृती झालेली दसून येत नाही. शाळांमधून
सुिवधांची कमतरता जाणवते. प रणामी

येक शाळे म ये

व थापन िवषयक भौितक

मा यिमक शाळे म ये िश ण घेणा या कशोरवयीन

मुल ची या दवसांमधील अनुपि थती व गळतीचे माण वाढलेले दसून येते.
शालेय िश ण घेणा या कशोरवयीन मुल या मािसक पाळी

व थापन िवषयक सम या

जाणून घेणे. कशोरवयीन शालेय मुल या मािसक पाळी मुळे होणा या गळतीची कारणे शोधणे.
मािसक पाळी

व थापन व या ारे शाळे तील कशोरवयीन मुल या गळतीचे

माण यातील

सहसंबंध ओळखून याब ल िनि त अनुमान काढणे. िव ा थन ना शाळे म ये सुिवधा उपल ध
क न दे यात आ यास होणाया सकारा मक प रणामांचा िच क सक अ यास करणे .मािसक पाळी
िवषयक अंध

ा व अ ान दूर कर यासाठी य व मुल या सम या सोडवणुक चे माग शोधणे.

तुत संशोधनासाठी औरं गाबाद िज

ातील िज हा प रषद मा यिमक शाळे तील इय ा

नववी व दहावी म ये िश ण घेत असले या 140 िव ा थन ची िनवड कर यात आली. सदर
मु लची मुलाखत व

ावली या संशोधन साधनांचा उपयोग क न मिहती जमा संकलन व

मािहतीचे िव ेषण कर याक रता कर यात आला. उप म पूव चाचणी घे यात आली. याम ये
मािसक पाळी

व थापन िवषयक दहा

ांचा समावेश कर यात आला. पूव चाचणीचे तािलका

करण व अथिनवचन क न िन कषा त पोहोचताना असे दसून आले क :
IRJHIS2107020 | International Research Journal of Humanities and Interdisciplinary Studies (IRJHIS) | 113

www.irjhis.com

©2021 IRJHIS | Volume 2 Issue 7 July 2021 | ISSN 2582-8568 | Impact Factor 5.71

1. 95% मुल ना मािसक पाळी िवषयी शा ीय ान नाही.
2. 50 % मुल ना मािसक पाळी दर यान शाळे त उपि थत राह यासाठी कु टु ंबातून िवरोध दसून
आला.
3. 80 % मुली शाळे म ये मािसक पाळी िवषयक सुिवधांअभावी अनेक सम यांचा सामना करतात.
4. 70 %. मुल ना मािसक पाळी ची भीती वाटते.
5. अंध

ा व अ ान यामुळे मुल या आरो यपूण शै िणक िवकासात अडथळा िनमाण होतो.

कशोरवयीन मुल या सम या सोडव यासाठी िशफारसी :
1)मुल ना मािसक पाळी िवषयी शा ीय ान िमळावे व अंध

ा दूर हावी यासाठी शाळांमधून

उ ोधन वगाचे आयोजन कर यात यावे .
2)मुल ची मािसक पाळी दर यान शाळे तील असुिवधांमुळे होणारी गळती थांबव यासाठी
युिनसेफने सुचिवले या िनकषांनुसार शाळे म ये च जग म बनवावी.
3) शाळा एम. एच. एम.

डली बनव यात यावी अथात मािसक पाळी

व थापन िवषयक सव

सुिवधा जसे सॅिनटरी नॅप कन या सहज उपल धतेसाठी व डग मशीन, वापरले या शोषकां या
िव हेवाटीसाठी इं सीनरे टर, रे ड डोटेड ड ट िबन, हँडवॉश, इ यादी सुिवधांचा अंतभाव असणे
आव यक आहे.
4) मुली व यां या पालकांसाठी शाळे म ये जनजागृती काय माचे आयोजन कर यात यावे
जेणेक न अंध

ल
े ा

आळा बसून मुल ना शाळे त पाठिव यासाठी पालकांम ये सकारा मकता

वाढेल.
5) मुल ना मािसक पाळी

येिवषयी शा शु

ान

िमळावे यासाठी

िशि त त ांचे

मागदशन स आयोिजत कर यात यावे.
6)

ामीण भागातील मा यिमक शाळांमधील मािसक पाळी दर यान मुल ची होणारी गळती कमी

हो यास मदत होईल.
7) मुल चा आ मिव ास वाढेल.
8)मुल ची शाळे तील अनुपि थती कमी झा यामुळे िनि तच अ ययन

या सुलभ होऊन

गुणव ा वाढ हो यास मदत होईल
9) मुल ना शारी रक व मानिसक वा य टकव याचे

ान िमळा यामुळे भिव यात येणा या

अनारो या या सम या कमी होतील
10) शाळे चा दजा उं चावेल
11) बालिववाह ितबंध सहा यक ठरे ल
12) ामीण भागातील मा यिमक िश णासाठी मुल चे शाळे त ये याचे माण वाढेल.
सारांश:
मा यिमक शाळांमधील कशोरवयीन मुल ना मािसक पाळी िवषयक येणा या सम या कमी
होऊन िश ण

या सुलभ होणे श य होईल. शाळे म ये सव भौितक सुिवधा उपल ध झा यामुळे
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दवसातील गळतीचे माण कमी होईल. दररोज शाळे म ये हजर रािह यामुळे

येत खंड पडणार नाही व यामुळे गुणव ा वाढीस मदत होईल. मुल चा आ मिव ास

वाढेल
संदभ :
1) एम. एच., एम े नग ो ाम, युिनसेफ व महारा रा य शै िणक संशोधन व िश ण प रषद
पुण.े
2) म ूअल हायिजन मॅनेजमट बुक, बाय युिनसेफ
3) रा ीय ामीण आरो य िमशन हे थ ो ाम इं िडया
4) अनुराधा सी, मुल म ये मािसक पाळी (2007)
5) भ ाचाय, कशोरवयीन मुल चा अनुभव, इि ट

ूट ऑफ मेिडिसन जनल 2.58- 61

IRJHIS2107020 | International Research Journal of Humanities and Interdisciplinary Studies (IRJHIS) | 115

