
सीमारेषेवर	ल म�हला जवानांची तनैाती अजूनह	 पूण� 
न झालेले �व�न  

प�ुषांपे�ा म�हला कमजोर असतात, पण �या बौ��धक व मान�सक !"याह# 
य�ुधासाठ% स�म आहेत. 'कंबहुना, �श)तपालन व सहका* यांशी सौहादा-ने वागणे, 

प/रप0वता याबाबतीत म�हला प�ुषांपे�ा सरस अस1याच े�दसले आहे. 3�य� 
य�ुधात म�हलांचा सहभाग हे अजूनह# पणू- न झालेले )व7न आहे. 
 

काह� ट�काकारांना वाटत ेक, सै�यदलांतील ‘भूदला’सार�या लढाऊ दलांम�ये 
अ�धकारपदांवर, सै�नकां�या कमांड पदांवर म!हला असू नयेत. कारण, पु$ष &यांचे 
आदेश ऐकणार नाह�त, असा युि-तवादह� सरकारने ८ फे/वुार�ला �यायालयात केला. 
पण, खर� कारण ेवगेळी आहेत. संर1ण मं2ालया�या 3वरोधात दाखल झाले6या 
अशाच एका खट6यात !द6ल� उ�च �यायालयान े२०१० म�ये !दले6या �नकालात 
म!हलांना नौदलात कायम:व;पी नमेणकुा कर<याबाबतचा आदेश !दला होता. हा 
आदेश पाळणे श-य नाह�. या?करणी सव@�च �यायालयात अपील क;न संर1ण 
खा&याने या 3वषयातील आपल� भूBमका जाह�र केल�. सरकारने अशा ?करणात 
इ�छाश-ती दाखवल� आFण मानBसकता बदल<याची तयार� दाखवल�, तर म!हलांना 
संर1णा�या 12ेातह� उGम सधंी Bमळू शकत,े असे मत �यायालयाने Hय-त केले 
आहे. एककड ेसमाजा�या 3व3वध 1े2ांतील उ�च पदांवर म!हला आ;ढ झा6या 
Iहणनू कौतुक करतानाच सेनादलांम�ये म!हलांना अ�धकारपद नाकारायचे, असे हे 
दटुJपी धोरण आहे, असे काह� तथाक�थत तLMांना आFण �यायालयाला वाटत.े 
 

युNधाम�ये, युNधजनक पOरि:थतीम�ये Pकंवा दहशतवाद� 3वरोधी अBभयानाम�ये 
‘सोशल’ ?योग करता येत नाह�. आज म!हला युNधभमूीपासून दरू अस6या, तर� 
भारतातील जवळजवळ सवR प$ुष अ�धकार� आप6या म!हला सहकाS यां�या धाडसाचे 
आFण �नTहाचे कौतुक करताना !दसतात. &यात6या अनेकां�या Iहण<याचा कल हा 



देशा�या सरं1णाची जबाबदार� ह� सव@Gम खांNयावरतीच असायला हवी. मग तो 
पु$षाचा असो वा :2ीचा. अनेकांना वाटत ेक, ह� लढाई सै�यांम�ये पु$ष आFण :2ी 
या मध6या समान ह-काची आहे. &यां�या हे ल1ात येत नाह� क आपले सीमेवरचे 
श2ू हे पाPक:तानी आFण �चनी सै�नक आहेत. देशा�या सै�नकांना दहशतवाद� 
आFण माओवाNयांशी लढाव ेलागत.े ह� लढाई अ�तशय कठXण जगंलाम�ये आFण 
डYगरावरती होत.े अशा !ठकाणी म!हला सै�नक आFण अ�धकार� Pकती यश:वी 
ठरतील? 

 लZकराम�ये स�या अनेक भागात म!हला कायRरत आहेत. सु$ंग पेरण,े सु$ंग 
�नकामी करणे अशा ?कारची कामेह� &या करतात. मा2, युNधभमूी Pकंवा 
युNधआघाडीवर म!हला अNयाप नाह�त. युNध आघाडीवर मारले जा<याची/ गंभीर 
जखमी हो<याची श-यता असत.े मा2, मूलबाळ असले6या म!हला अ�धकाS याचे शव 
युNधभमूीव;न येईल, तHेहा आप6या देशाला त ेसहन होईल का? युNधआघाडीवर 
म!हलांसाठX वगेळी जागा �नमाRण करावी लागेल. 
 
 

ताकद, चपळपणा मह	वाचा 
 

शार�Oरक 1मत�ेया \Zट�न ेपा!हले, तर सामा�य पु$ष हा म!हलेपे1ा ४० ट-के 
जा:त ताकदवान असतो. एक म!हला Oर]ुटची उंची पु$ष Oर]ुटपे1ा ५ इंचांनी कमी 
असत.े म!हलांचे वजन पु$षांपे1ा ३० प^ड कमी असत ेआFण सवाRत मह_वाचे- 
म!हलां�या शर�राम�ये असलेले :नायू हे पु$षां�या शर�रातील :नायंूपे1ा सहा ट-के 
कमी असतात. यामुळे प$ुष सै�नक म!हला जवानापे1ा जा:त ताकदवान असतो. 
&यात जा:त ‘:टॅBमना’ असतो आFण तो जा:त चपळ पण असतो. हे सवR गुण 
लढाईम�ये अ�तशय मह_वपूणR आहेत. सै�याम�ये झाले6या एका अaयासा?माणे 
म!हलांची हाड ेbॅ-चर हो<याचे ?माण हे पु$षांपे1ा पाच पट�ंनी जा:त आहे. यामुळे 
म!हलांना आरोcय\Zdया अनेक कठXण सम:यांना सामोरे जाव ेलागत.े 



 
 

�नमलZकर� दलाम�ये दाखल हो<यासाठX या म!हलांना ‘म!हला’ Iहणनू काह� 
सवलतीह� Bमळतात. उदाहरणाथR- पु$षांना ३.२ Pकमीचे अतंर धाव<यास १३ 
Bम�नटांचा कालावधी !दला जातो, तर म!हलांसाठX तो �नकष १७ Bम�नटे आहे. 
कामावर दाखल झा6यावरह� &यांना काह� सवलती असतात. ?&य1ात सीमेवर &या 
ग:त घालतात, पण फ-त !दवसा. &यां�या कामाची वेळह� सहा तासांचीच असत.े 
पु$षांना मा2 यात सवलती नाह�त. 
 

म�हला व पु�ष असा वेगवेगळा �वभाग करता येत नाह� 
 

अथाRत, हे सगळे आकड ेहे सामा�य पु$ष आFण सामा�य म!हलांकOरता आहेत. 
सा�नया BमझाR, सायना नहेवाल, पी. Hह�. Bसधं ूआFण क3वता राऊत यासार�या उGम 
‘:टॅBमना’ असले6या म!हला खेळाडू मा2 याला अपवाद आहेत. ह� सगळी कारणे 
पाहता थेट रणांगणावर लढ<याकOरता म!हलांची �नयु-ती भारतात आजवर झालेल� 
नHहती. स�ैयाचे काम असत ेत ेश2ूला मारण ेPकंवा &याला जखमी करण.े अशा 
कामांकOरता म!हलांचा वापर करण ेहे सोपे नसत.े ?&य1 लढाई होत,े &या वेळेला 
म!हला व पु$ष असा वेगवेगळा 3वभाग करता येत नाह�. 
याBशवाय Lया !ठकाणी म!हलांना तनैात केले जात,े �तथे &यांची लहान मुले 
असतील तर &यां�याकOरता पाळणाघर Pकंवा त&सम सु3वधा तयार कराHया 
लागतील. अशा सु3वधा स�या सीमेवरती नाह�त. Iहणनूच म!हलांना लढणाS या 
3वभागांम�ये मोeया ?माणावर सामील करण ेहे स�यातर� श-य नाह�. अमेOरकन 
सै�याम�ये २० ट--यांहून जा:त म!हला आहेत, पण &या थेट लढाईम�ये जात 
नाह�त. युरोपीय देश व इfायलम�ये ह�च ि:थती आहे. 
म�हलां�या सुर��ततचेी काळजी 
 



राZg�य रायफलम�ये समजा एखाNया म!हलेला कमांhडगं अ�धकार� Iहणनू नेमले 
गेले तर �तला कमांड�या कायRकाळात बाळंतपणी सहा म!हन ेबाहेर रणभमूीवर 
राह�ल, �तला रजाच देता येणार नाह�. यासंदभाRत �त�यावर बधंन ेकशी काय आण ू
शकतो? 

म!हलांना ?&य1 लढाऊ जबाबदाS या देणे योcय नाह�. म!हलांना आघाडीवर 
पाठव6यास &यां�यासाठX :वत2ं बॅरे-स, :व�छतागहेृ आद� पायाभूत सु3वधा 
आवjयक आहेत. Bशवाय, लढाऊ 3वभागांम�ये म!हलां�या समावेशान ेयुNधकैNयांचा 
?jन अ�धक गंभीर होईल. &याखेर�ज, कॉIबॅट आIसRम�ये म!हला अ�धकाS यांचा 
समावेश असला, तर� &यातह� जोखमी�या कामांसाठX पु$ष अ�धकाS यांना पाठवले 
जात,े असा म!हलांचा अनुभव आहे. इथे म!हलां�या 1मतबेाबत शकंा घे<याचा Pकंवा 
भेदभाव कर<याचा वOरZठांचा \िZटकोन नसतो, तर ‘?ोटे-ट’ कर<याची भावना 
अ�धक आढळत.े 
म!हलां�या सुरl1ततचेी काळजी अस6यान ेअनेकदा आप6या हाताखाल� म!हला 
घे<यास अ�धकार� काचकूच करतात. 3वशषेतः जेHहा म!हलांवर एखाद� अवघड 
जबाबदार� सोपवायची वेळ येत,े तHेहा हे अ�धकार� अ�धकच सावध�गर� बाळगतात. 
&यामुळे Lया :2ी-पु$ष समानत�ेया त_वासाठX म!हला इथे येतात, तचे कामा�या 
!ठकाणी नाह�सं झालेल ंअसत.ं 
देशात �नमलZकर� दले व ‘सीएपीएफ’ अनेक भागांम�ये कायRरत आहेत व �तथे 
काम कर<याकOरता म!हला कॉ�:टेबलना योcय वातावरण आहे. स�या कn o�य 
�नमलZकर� दलांम�ये सीमा सुर1ा दलासह एकूण ११ हजार, ४१२ म!हला आहेत. हा 
आकडा एकूण सै�या�या केवळ द�ड ट-का आहे. लZकरात ४,१०१ म!हला आहेत. 
मा2, &या साहाpयक 3वभागांम�ये Iहणजे Bसcनल य2ंणा, तं2LM, दा;गोळा इ. 
पुर&याच सीBमत आहेत. भारतीय नौदलात २५२ म!हला आहेत. मा2, �तथेह� &यांची 
जहाजांवर आFण पाणबुडीवर �नयु-ती होत नाह�. वायुदलात ८७२ म!हला कामे 



करतात. इथे यNुध1े2 सोडले तर &यांना इतर सवR 3वभागांम�ये समा3वZट क;न 
घे<यात आले आहे, हेच धोरण योcय आहे. 
बांगलादेश सीमेवरती व आंतररा&'�य सीमेवर तनैाती श)य 

 

शांतता असले6या राLयांम�ये म!हला कॉ�:टेबलना तनैात केले जाऊ शकत.े ‘बॉडRर 
Bस-युOरट� फोसR’चे जवान (बीएसएफ) बांगलादेश सीमेवरती आFण जIमूपासून 
गुजरातमधील ‘रण ऑफ क�छ’पयrत पसरले6या आंतरराZg�य सीमेवर तैनात 
आहेत. या भागाम�ये &या-&या राLयांतील म!हलाह� आप6या कुटंुबांबरोबर सीमावतs 
भागात राहत असतात. यामुळे या म!हला नागOरकांची तपासणी कर<याकOरता 
म!हला कॉ�:टेबलचा उपयोग चांग6या ?कारे होतो. 
म�हलांनी ताबारेषेवर सेवा बजावण ेस*या श)य नाह� 
आप6याकड े?&य1 ताबारेषा, लढाई�या जागा या अ&यंत कठXण ?ादेBशक जागी, 
डYगराळ व दगुRम जागी आहेत. तथेे कोण&याह� ?कार�या पायाभूत सु3वधा नाह�त. 
भूदलाम�ये म!हलांना अशा आHहाना&मक ि:थतीत जबाबदार� देण ेसोपे नाह�. तसेच 
युNधभमूी ह� ‘सोशल इंिज�नअOरगं’ करायची जागा नाह�. इfायलसारखे अपवाद 
सोड6यास जगभरात ‘कॉIबॅ!टगं ऑपरेश�स’म�ये म!हलांचा समावशे झालेला नाह�. 
 

?&य1 लढ<या�या वळेी पु$ष आFण :2ी अशी काह� 3वभागणी न-कच नसणार. 
कारण, ?&य1 युNधात ि:2या आहेत कोठे? रा2ी�या वेळेला म!हलांना पहारा 
कर<यासाठX तैनात ठेवणे �ततकेसे सुरl1त नाह�. प$ुषांपे1ा म!हला कमजोर 
असतात, पण &या बौN�धक व मानBसक\Zdयाह� युNधासाठX स1म आहेत. Pकंबहुना 
Bश:तपालन व सहकाS यांशी सौहादाRन ेवागण,ं पOरप-वता या बाबतीत म!हला 
पु$षांपे1ा सरस अस6याचे !दसले आहे. अशा !ठकाणी &यांची तनैाती केल� जात,े ती 
केल� जावी. कारण, ती योcय आहे. ?&य1 युNधात म!हलांचा सहभाग हे अजनूह� 
पूणR न झालेले :वJन आहे 



 


