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स ांगली जिल्हय तील ततृीयपांथीय ांच  स म जिक-आर्थिक अभ्य स 

प्र . डॉ. प्रक श यशवांत बुरूटे 

सहा. प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग 

मोहनराि पतंगराि पाटील  

         महाविद्यालय, बोरगांि जि. सांगली 
प्रस्त वन ाः दै. लोकसत्ताच्या एका अभ्यासानुसार संपूर्थ भारतातील ततृीयपरं्ीयांची लोकसंख्या 
20 ते 25 लाख इतकी असल्याच ेआढळून आले आहे. उपलब्ध ललखखत माहहतीच्या आधारे 
रिच्या अधधकतेमुळे स्त्री िन्माला येते तर िीयथच्या अधधकतेमुळे पुरूष िन्माला येतो आखर् 
या दोन्हींच ेप्रमार् समान असल्यास ककन्नर िन्माला येते. सध्या समािात ततृीयपंर्ीयांबद्दल 
एक नािडती भािना ननमाथर् झालेली आहे. ततृीयपंर्ीय उच्चलशक्षित असूनदेखील त्यांना 
बर् यायाचिळेा रोिगार संधीपासून दरू रहािे लागते. केिळ ततृीयपंर्ीय म्हरू्न िन्मास 
आल्याने दैनंहदन िीिनात त्यांना अनेक समस्त्यांना सामोरे िािे लागत आहे. लशिर्ाचा 
अभाि, समािात तुच्छतचेी िागरू्क, ततृीयपंर्ीयांच ेशोषर्, कुटंूबातून हाकलून देरे्, सामाजिक 
सुरक्षिततेचा अभाि, आरोग्यविषयक सुविधांचा अभाि, लैंधगक शोषर्, शासनाच ेततृीयपंर्ीयांच्या 
बाबतीतील उदालसन धोरर् इ. चा सामना ततृीयपंर्ीयांना दैनंहदन िीिनात करािा लागतो. 
विविध िेरात काम करर्ारे ततृीयपंर्ीय आि उच्चलशक्षित असून रािकीय, शैिखर्क, आधर्थक, 

उद्योग, सेिािेरात कायथरत आहेत. गािच े सरपंच ते महाविद्यालयाच े प्राचायथ पदापयतं 
ततृीयपंर्ीय काम करत आहेत ज्ञानेश्िर कांबळे हे माळलशरस तालुक्यातील तरंगफळ गािात 
भारतातील पहहले लोकननयुक्त ततृीयपंर्ीय सरपंच झाले आहेत. यामुळे समािापुढे 
ततृीयपंर्ीयांबाबत समानतेचा हा एक आदषथ ननमाथर् झाला आहे. संपूर्थ समािाने त्यांना 
समानतेची िागरू्क देण्याची गरि आहे. असे झाले तरच ख-या अर्ाथने समािेशक िधृ्दीचे 
धोरर् सार्थकी लागेल. याच पाश्िथभूमीिर सदर संशोधन पेपरमध्ये सांगली जिल्हयातील 
ततृीयपंर्ीयांची सामाजिक, आधर्थक जस्त्र्ती, ततृीयपरं्ीयांच्या समस्त्या, शासनाच ेधोरर् इ. चा 
अभ्यास कररे्त आला आहे.  

अभ्य स ची उद्दिष्टये:  सदर संशोधन अभ्यासासाठी पुढील उहद्दष्टये ननजश्चत कररे्त आली 
आहेत. 
1. ततृीयपंर्ीयांची ऐनतहालसक पाश्िथभूमी अभ्यासरे्. 
2. ततृीयपंर्ीयांच्या सामाजिक ि आधर्थक जस्त्र्तीचा अभ्यास कररे्. 
3. ततृीयपंर्ीयांना भेडसािर्ा-या समस्त्यांचा अभ्यास कररे्. 
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4. ततृीयपंर्ीयांचा सामाजिक ि आधर्थक दिाथ उंचािण्यासाठी उपाययोिना सुचविरे्. 
गदृ्दहतकाः-  सांगली जिल्हयातील ततृीयपंर्ीयांचा सामाजिक ि आधर्थक दिाथ मागासलेला आहे. 
सांषोधन पध्दतीाः सदर संशोधन अभ्यासासाठी सांगली जिल्हयातील इस्त्लामपूर, लशराळा, पलूस 
या शहरांची अभ्यास िेर म्हरू्न ननिड केली आहे. सांगली जिल्हयातील ततृीयपंर्ीयांची 
कोर्त्याही सरकारी कायाथलयामध्ये नोंद असल्याच ेआढळून येत नाही. सांगली जिल्हयातील 
ततृीयपरं्ीयांची संख्या समुारे 400 इतकी असल्याच ेआढळून आले आहे. सदर अभ्यासासाठी 
सांगली जिल्हयातील एकूर् ततृीयपंर्ीयांच्या संख्येमधील 05% (20) ततृीयपंर्ीयांची नमुना 
म्हरू्न ननिड कररे्त आली आहे. बहूतांश ततृीयपंर्ीय हे शहरी भागातच िास्त्तव्याला 
असल्याने शहरी भागांचीच प्राधान्याने ननिड कररे्त आली आहे. 
प्र थममक स मग्ीाः सदर संशोधन अभ्यासासाठी प्रार्लमक ि दयु्यम स्त्िरूपाच्या सांजख्यकी 
आकडिेारी ि माहहतीचा िापर कररे्त आला आहे. प्रत्यि मुलाखतीच्या माध्यमातून प्रार्लमक 
माहहती गोळा कररे्त आली आहे. 
दयु्यम स मग्ीाः दयु्यम स्त्िरूपाची सामग्री इंटरनेटिरील विविध संकेतस्त्र्ळे, ितथमानपरातील 
लेख, दरूदशथनिरील बातम्या इ. च्या माध्यमातून लमळविली आहे.  
ततृीयपांथीय ांची ऐततह मसक प र्शविभूमी व सदयजस्थतीाः ततृीयपंर्ीयांच ेिर्थन प्राचीन ग्रंर्ामध्येही 
आढळते. महाभारतामध्ये लशखडंी पाराचा उल्लेख आढळतो. वषखडंीच्या सहाय्याने अिूथनान े
लभष्माचा पराभि केला. पूरातन काळामध्ये रािा-महारािांकड े नाचगारे् सादर करून 
ततृीयपंर्ीय उदरननिाथह करायच.े अिूथनालादेखील अज्ञातिासात असताना एका शापामुळे 
बहृन्नडचे्या रूपात ततृीयपंर्ी बनून िािरािे लागले होते. त्यािेळी त्याने रािकन्या उत्तरा 
हहला नतृ्य आखर् गायन लशकविले होते. पूिीच्या काळी ततृीयपंर्ीयांना शुभष कुनी समिले 
िात अस.े रािेरििाडयांकड े ततृीयपंर्ीय मोठे पद लमळिून असत. मुजस्त्लम राििटींमध्ये 
लहान मुलांना िाखर्िपूिथक पौरूषत्िापासून दरू ठेिून मोठे झाल्यािर जस्त्रयांच्या महालात 
संरिक म्हरू्न नेमरू्क केली िात. याउलट ततृीयपंर्ीयांचा शुभावषिाथद घेर्ारे समािात 
आिही बहूसंख्य लोक आहेत.  
 देशातील सिोच्च न्यायालयाने ततृीयपंर्ीय हा िदै्यकीय ककंिा सामाजिक विषय नसनू 
मानिी अधधकारांचा विषय ग्राहय धरून ततृीयपरं्ीयांना एक कायदेशीर अजस्त्तत्ि बहाल केले 
आहे. 2014 मध्ये सिोच्च न्यायालयाने ततृीयपरं्ीयांना प्रर्मतः मतदानाचा अधधकार हदला. 
सन 2019 मधील लोकसभा ननिडरू्कीमध्ये ननिडरू्क सहदच्छा दतू (अॅम्बेसेडर) म्हरू्न 
पहहल्यांदाच गौरी सािंत या ततृीयपंर्ीयाची ननिड कररे्त आली होती. यामुळे ततृीयपंर्ीयांची 
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अधधकृत आकडिेारी पुढे येण्यास मदत झाली. 2004, 2009 च्या लोकसभा ननिडरू्कीमध्ये 
ततृीयपंर्ीय अशी नोंद आढळतच नाही. मुंबई उत्तर, मुंबई पूिथ, लभिंडी, कल्यार् या मोठया 
शहरात प्रामुख्याने 2014 च्या लोकसभा ननिडरू्कीमध्ये प्रर्मतःच ततृीयपंर्ीयांची नोंद 
करण्यात आली. 2014 च्या ननिडरू्कीमध्ये या िगाथतील 918 मतदारांची नोंद केल्याचे 
आढळते तर 2019 च्या नोंदीनुसार यामध्ये दपु्पटीने िाढ होिून ततृीयपंर्ीय मतदारांची 
संख्या 2086 झाल्याच ेआढळते. 
स ांगली जिल्हय तील ततृीयपांथीय ांच े स्थ नाः सांगली जिल्हयामध्ये एकूर् सुमारे 400 
ततृीयपंर्ीय असल्याच ेआढळून आले आहे. सांगली जिल्हयामध्ये प्रामुख्याने शहरी भागांत या 
ततृीयपंर्ीयांची संख्या अधधक आहे. उदरननिाथहासाठी ककमान उत्पन्न लमळेल अशा हठकार्ी 
विशषेतः शहरी भागामध्ये-पलूस, इस्त्लामपूर, लशराळा, सांगली, लमरि इ. हठकार्ी ततृीयपंर्ीय 
आढळतात. विषेशतः गदीच ेहठकार्- बसस्त्र्ानक, रेल्िे स्त्टेशन, बािार, मंहदरे, यारा, ऊरूस, 
टोल नाका इ. पररसरात यांचा िािर असल्याच ेआढळते.  
कौटूांबबक प र्शविभूमीाः तक्ता कं्र. 1 सांगली जिल्हयातील ततृीयपंर्ीयांची कौटंूबबक पाश्िथभूमी 
दशथवितो. यामध्ये अत्यतं हालाखखची-ननकृष्ट कौटंूबबक पाश्िथभूमी असलेल्या ततृीयपंर्ीयांची 
संख्या सिाधधक म्हर्िे 30% असल्याच ेआढळून आले.  

तक्त  क्रां . 1 

कौटूांबबक प र्शविभमूी 
अ. 
क्रां . 

कौटूांबबक प र्शविभूमी ततृीयपांथीय ांची 
सांख्य  

टक्केव री (%) 

1 अत्यंत हालाखखची-ननकृष्ट 06 30 

2 मध्यम स्त्िरूपाची 12 60 

3 उच्च दिाथची 02 10 

एकूण = 20 100 
        

       संदभथः प्रत्यि भेट  

उच्च दिाथची कौटंूबबक पाश्िथभूमी एकूर् 02 ततृीयपंर्ीयांची असल्याच ेया अभ्यासातून हदसून 
आले तर मध्यम स्त्िरूपाची कौटंूबबक पाश्िथभूमी असल्याच े60% ततृीयपंर्ीयांनी सांधगतले. 

पुढील आलेखामध्ये मध्यम स्त्िरूपाची कौटंूबबक पाश्िथभूमी असल्याच े सिाथधधक 
ततृीयपंर्ीय हदसून येतात. उच्च दिाथची कौटंूबबक पाश्िथभूमी असलेल्या ततृीयपंर्ीयांच ेप्रमार् 
अत्यल्प असल्याच ेहदसून आले. 
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शकै्षणणक जस्थतीाः प्रस्त्तुत अभ्यासासाठी ननिडलेल्या एकूर् 20 ततृीयपंर्ीयांची शिैखर्क जस्त्र्ती 
तक्ता कं्र. 2 मध्ये दशथविली आहे. अलशक्षित ततृीयपंर्ीयांची संख्या सिाथधधक असून हे प्रमार् 
65% असल्याच ेहदसून आले.  

तक्त  क्रां . 2 

शैक्षणणक जस्थती 
 

अ. 
क्रां . 

शैक्षणणक जस्थती 
 

ततृीयपांथीय ांची 
सांख्य  

टक्केव री (%) 

1 अलशक्षित 13 65 

2 प्रार्लमक 04 20 

3 माध्यलमक 03 15 

4 पदिी 00 00 

एकूण = 20 100 
  

    संदभथः प्रत्यि भेट  

प्रार्लमक लशिर् झालेल्या ततृीयपंर्ीयांची संख्या 20% असून माध्यलमक लशिर् 
घेतलेले एकूर् 15% ततृीयपंर्ीय आढळून आले. माध्यलमक लशिर् घेतलेल्या ततृीयपंर्ीयांपेिा 
अलशक्षित ततृीयपंर्ीयांच े प्रमार् 4 पटीपेिा अधधक असल्याच े हदसून आले. पदिीपयतंच े
लशिर् घेतलेला एकही ततृीयपंर्ीय हदसून आला नाही. एकूर् लशक्षित ततृीयपंर्ीयांपेिा 
अलशक्षित ततृीयपंर्ीयांच े प्रमार् अधधक असल्याच े हदसून आले. कुटंूबातील सदस्त्यांची 
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ततृीयपंर्ीयांना सांभाळण्याची, लशिर् देण्याची अनास्त्र्ा असल्यामुळे अलशक्षित असल्याचे 
ततृीयपंर्ीय सांगतात. 

 

अमशक्षक्षतपण ची क रणेाः अलशक्षितअसलेली एकूर् 65% च ततृीयपंर्ीय आढळून आले (तक्ता 
कं्र. 1) परंतू यांबरोबरच ततृीयपंर्ीय अलशक्षित असण्यामागील काररे् नमुना म्हरू्न 
ननिडलेल्या सिथच ततृीयपंर्ीयांकडून िारू्न घेण्यात आली. अलशक्षितपर्ा असण्यामागे 
प्रामखु्याने आधर्थक पररजस्त्र्ती हालाखखची असल्याने लशिर् घेता येत नसल्याच े 25% 

ततृीयपंर्ीयांनी सांधगतले.  

तक्त  क्रां . 3 

अमशक्षक्षतपण ची क रणे 

अ. 
क्रां . 

अमशक्षक्षतपण ची क रणे 

 

ततृीयपांथीय ांची 
सांख्य  

टक्केव री (%) 

1 आधर्थक पररजस्त्र्ती 05 25 

2 लशिर्ाबद्दल अनास्त्र्ा 04 20 

3 कौटंुबबक पाश्िथभूमी 09 45 

4 शाळेत प्रिेश न लमळरे् 02 10 

एकूण = 20 100 
  

    संदभथः प्रत्यि भेट   

ततृीयपंर्ीय असल्याची िाखर्ि कुटंूबातील व्यक्तींना झाल्याने नतरस्त्कार, बोिा, 
अपमानास्त्पद िागरू्क इ. मुळे घर सोडािे लागल्याने ि उदरननिाथहाची समस्त्या असल्याने 
लशिर्ाबद्दल अनास्त्र्ा ननमाथर् झाल्याने अलशक्षित राहत असल्याच े 20% ततृीयपंर्ीय 
सांगतात. 
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कौटंुबबक पाश्िथभूमी लशिर् घेण्यास अनुकूल नसल्याने लशिर् घेता येत नसल्याच ेसिाथधधक 
45% ततृीयपंर्ीयांनी सांधगतले तर ततृीयपंर्ीय असल्याने शाळेत प्रिेश लमळत नसल्याचे 
10% ततृीयपंर्ीय सांगतात. 
रद्दहव स च े स्थ नाः अन्न, िस्त्र, ननिारा या व्यक्तीच्या मुलभतू गरिा असून प्रत्येकास 
िगण्यासाठी या गरिांची पूतथता कररे् गरिेच े असते. ततृीयपंर्ीयांच े रहहिासाच े स्त्र्ान 
यासंबंधीची जस्त्र्ती तक्ता कं्र. 4 दशथवितो. शहरी भागात राहर्ा-या ततृीयपंर्ीयांच े प्रमार् 
सिाथधधक 70% असून शहराबाहेर राहर्ा-या ततृीयपंर्ीयांच्या प्रमार्ापेिा हे प्रमार् 7 पटीने 
अधधक असल्याच े हदसते. 20% ततृीयपंर्ीय ग्रालमर् भागात िास्त्तव्यास असल्याच े सदर 
अभ्यासातून हदसून आले.  

तक्त  क्रां . 4 

रद्दहव स च ेस्थ न 

अ. 
क्रां . 

रद्दहव स च ेस्थ न 

 

ततृीयपांथीय ांची 
सांख्य  

टक्केव री (%) 

1 शहराच्या मध्यभागी 14 70 

2 शहराबाहेर 02 10 

3 ग्रालमर् हठकार्ी 04 20 

एकूण = 20 100 
 

     संदभथः प्रत्यि भेट  

उदरतनव िह च ेस धनाः ततृीयपंर्ीयांच ेउदरननिाथहाच ेसाधन तक्ता कं्र. 5 मध्ये दाखिण्यात आले 
आहे. टोलनाका पररसरात िाहनांमधील प्रिाशाकडून पैसे मागून उदरननिाथह करर्ा-या 
ततृीयपंर्ीयांच ेप्रमार् सिाथधधक (55%) असल्याचे या अभ्यासातून हदसून आले. याखालोखाल 
भािी मंडई, बस स्त्र्ानक पररसरात पैसे मागून स्त्ितःचा चररतार्थ चालिर्ारे 25% ततृीयपंर्ीय 
आढळून आले. 
 5% ततृीयपंर्ीय गोंधळ-िागरर्, िोगिा इ. िर उदरननिाथह करतात तर 15% 
ततृीयपंर्ीय िेश्या व्यिसाय करून उदरननिाथह करत असल्याच ेहदसून आले. हे प्रमार् गोंधळ-
िागरर् करर्ा-यांपेिा नतप्पटीने अधधक असल्याचे हदसून आले. सिथच ततृीयपंर्ीयांची आधर्थक 
जस्त्र्ती सिथसाधारर् असून बचत अर्िा स्त्र्ािर गुंतिरू्क केली असल्याबाबतची माहहती 
देण्यास त्यांनी असमर्थता दशथविली. 
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तक्त  क्रां . 5 

उदरतनव िह च ेस धन 

अ. 
क्रां . 

उदरतनव िह च ेस धन 

 

ततृीयपांथीय ांची 
सांख्य  

टक्केव री (%) 

1 टोलनाका 11 55 

2 भािी मंडई, बस स्त्र्ानक 05 25 

3 गोंधळ-िागरर्, िोगिा 01 05 

4 िेश्या व्यिसाय 03 15 

एकूण = 20 100 
 

     संदभथः प्रत्यि भेट  

   

 

ततृीयपांथीय आणण क यद ाः सिथ नागररकांना समतेचा आखर् स्त्िातंत्र्याचा हक्क आहे. त्यामध्ये 
कलम 14 नुसार सिथ नागररक कायदयापुढे समान आहेत. कलम 15 नुसार भेदभाि न कररे्, 

कालम 16 नुसार सिथ िेरात समान संधी, कलम 17 नुसार अस्त्पषृ्यता नष्ट कररे् तसेच 
कलम 21 नुसार िीवित स्त्िातंत्र्याचा हक्क देण्यात आला आहे. कलम 30 नुसार लशिर्ाचा 
हक्क देण्यात आला आहे. 1994 ला ततृीयपंर्ीयांना मतदानाचा अधधकार देण्यात आला आहे 
तर कलम 325 नुसार कोर्तीही व्यक्ती धमथ, िंश, िात ककंिा ललगं या कारर्ांिरून मतदार 
यादीत समाविष्ट होण्यास अपार असर्ार नाही ककंिा त्या कारर्ािरून व्यक्तीला खास मतदार 
यादीत समाविष्ट केले िाण्याची मागर्ी करण्यात येर्ार नाही. महाराश्र टाईम्स, मुंबई नुसार, 
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ततृीयपंर्ीयांना लमळालेले हक्क आखर् अधधकार केिळ कागदािर लसलमत न राहता 
समािामध्ये त्यांना ख-या अर्ाथने मान्यता लमळािी यासाठी पोललसांनी त्यांना माहल्ल 
सलमतीमध्ये स्त्र्ान देण्याचा ननर्थय घेतला- पररमंडळ सातमध्ये या उपक्रमाची सुरिात केली 
िार्ार आहे. या सलमतीमध्ये ततृीयपंर्ीयांच्या 2 प्रनतननधींची नािे देण्यात आली आहेत. 
 दैननक पुढारीच्या प्रनतननधी साधना झाडबुके यांचे मतानुसार महाराष्राच्या 2013 च्या 
महहला धोरर्ात ततृीयपरं्ीयांच्या कल्यार्ाचा विचार केलेला असून सामाजिक सुरक्षितता, 
ननिारा, कौशल्य विकास, लशिर्, स्त्ियंसहायता बचत गट यांचा समािेश करण्यात आला आहे. 
सिोच्च न्यायालयाने 11 डडसेंबर 2013 ला हदलेला ननकाल रद्द करून समललगंी संबंध 
बेकायदेशीर असून कलम 377 नुसार तो गुन्हाच आहे असे सुचविले. परंतू हा ननर्थय देताना 
ततृीयपंर्ीयांना र्डथ िेंडर म्हरू्न मान्यता देिून OBCना हदले िार्ारे सिथ लाभ 
ततृीयपंर्ीयांनाही देण्यात यािे असे नमूद केले. फेब्रुिारी 2016 ला हा अिथ सुप्रीम कोटाथने एका 
बेंचकड ेपाठिला त्यामध्ये 5 न्यायाधीश असून ते घटनेचा पुनथविचार करून ननर्थय देतील असे 
नमूद कररे्त आले. सन 2014 मध्ये त्पहीि ि Right of Transgender Persons Bill संसदेत 
सादर कररे्त आले. 24 एवप्रल 2015 ला राज्यसभेत सादर कररे्त आले आखर् 26 फेब्रुिारी 
2016 ला लोकसभेत सादर कररे्त आले. सध्या हे बील स्त्टॅंडडगं कलमटीसमोर विचाराधीन 
आहे. यामागे ततृीयपंर्ीयांना स्त्ितंर आयडेंटीटी बहाल कररे्, भेदभाि र्ांबविरे् हे उदे्दश 
ननजश्चत कररे्त आले होते. सन 2018 पासून कलम 377 नुसार समललगंी संबंधांना मान्यता 
देण्यात आली आहे याबरोबरच ततृीयपंर्ीयांना नोकरीत 2% आरिर् देरे्त आले आहे. 
 भारतातील पहहली ततृीयपंर्ीय महाविद्यालयातील प्राचायथ म्हरू्न मनाबी बंडोपाध्याय 
यांना ओळखले िाते. मनाबी बंडोपाध्याय यांची 2015 मध्ये कृष्र्ागर िूमन्स कॉलेि,                  
प. बंगाल येरे् प्राचायथ म्हरू्न नेमरू्क झाली. तर्ावप िषथभरामध्येच लशिक स्त्टाफ आखर् 
विद्यार्ी यांचेकडून तक्रारी ि विरोध यामुळे नाईलािास्त्ति त्यांना प्राचायथ पदाचा राजिनामा 
दयािा लागला. अलशिीत लोकांबरोबरच उच्च लशक्षित लोकांचाही ततृीयपंर्ीयांकड ेपाहण्याचा 
नकारात्मक ि असहकायाथचा दृजष्टकोर् यािरून स्त्पष्ट होतो.  

ततृीयपांथीय ांच्य  समस्य ाः सदर संशोधन अभ्यासामधनू सांगली जिल्हयातील ततृीयपंर्ीयांना 
भेडसािर्ा-या समस्त्या पुढीलप्रमारे् असल्याच ेहदसून आले. या समस्त्या प्रानतननधीक स्त्िरूपात 
असून यालशिाय इतरही अनेक समस्त्या ततृीयपंर्ीयांना भेडसाित आहेत. 
1. स्त्ितःची स्त्ितंर अशी ओळख नाही 
2. कुटंूब ि समािातून भेदभािाची िागरू्क हदली िाते. 
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3. शारीररक ि मानलसक अत्याचारांना सामोरे िािे लागते. 
4. दैनंहदन उपिीविकेसाठी जस्त्र्र असे साधन नसल्याने िगण्यासाठी संघषथ करािा  

      लागतो. 
5. आरोग्यविषयक समस्त्यांमुळे शारीररक कमकुितपर्ा ि शरीराची हेळसांड होते. 
6. रोिगार संधीचा अभाि 

7. अन्यायाची दखल घेतली िात नाही. 
उप याः- ततृीयपंर्ीयांना समािात समानतेची िागरू्क लमळािी, देशाच े नागररक म्हरू्न 
समािातील त्यांच ेस्त्र्ान अबाधधत रहािे, सामान्य िनतेप्रमारे् ततृीयपंर्ीयांनाही समान हक्क 
ि अधधकार प्राप्त व्हािेत यासाठी शासनस्त्तरािर विविध कायदे कररे्त आले आहेत. तर्ावप 
समािातील विविध घटकांनी ततृीयपंर्ीयांना समािव्यिस्त्रे्मध्ये सामािून घेरे् गरिेच ेआहे. 
यासाठी पुढील उपाय उपयुक्त ठरतील. 
1. ततृीयपंर्ीयांना कायदयाने देण्यात आलेले अधधकार हे कागदािरच लसमीत न राहता 
त्यांची प्रभािी अमंलबिािर्ी करण्यात यािी. 
2. ततृीयपंर्ीयांच्या बाबतीत पुिथग्रह ि भेदभाि न ठेिता सरकारी अर्िा खािगी 
कायाथलयात समान िागरू्क हदली िािी. 
3. ततृीयपंर्ीयांना अल्पसंख्यांक गटामध्ये समाविष्ट केले िािे यासाठी शासनस्त्तरािरून 
विशषे अभ्यासगटामाफथ त सिेिर् केले िािे ि आिश्यक ती ठोस उपाययोिना केली िािी. 
4. ततृीयपंर्ीयांना रािकीय, सांस्त्कृनतक, सामाजिक, आधर्थक िेरात सहभागी करून घेण्यात 
यािे यासाठी समािप्रबोधन ि िनिागतृी केली िािी. 
5. समािातील सिथसामान्य नागररकांना असर्ारे अधधकार, हक्क, आरोग्याच्या सुविधा, 
सामाजिक दिाथ इ. बाबतीत भेदभाि होर्ार नाही याची दिता घेतली िािी. 
तनष्कषि - सांगली जिल्यातील ततृीयपंर्ीयांचा सामाजिक-आधर्थक अभ्यास या संशोधन 
अभ्यासािरून असा ननष्कशथ ननघतो की, आिही ततृीयपंर्ीयांचा सामाजिक दिाथ, समािातील 
त्यांच े स्त्र्ान अत्यंत खालच्या दिाथचे आहे. त्यांना समािात तुच्छ दिाथची िागरू्क हदली 
िाते. लशिर्ाच्या अभािामुळे त्यांना रोिगाराच्या संधी उपलब्ध होत नाहीत. समािातील 
काही घटकांकडून ततृीयपंर्ीयांच े शारीररक शोषर् केले िाते. अनेकिेळा लशिर् पूर्थ 
असूनदेखीलल केिळ ततृीयपंर्ीय असल्यामुळे त्यांना रोिगारापासून िंधचत रहािे लागते. 
कुटंूबातून बेदखल केल्यामुळे घर सोडल्यानंतर त्यांना अनेक अडचर्ींना सामोरे िािे लागते. 
अशािेळी सामाजिक सुरक्षिततेचा अभाि असल्याच े हदसून येते. उल्लेखनीय बाब म्हर्िे 
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ततृीयपंर्ीयांमध्ये आरोग्याच्या बाबतीत अनेक समस्त्या असलेल्या स्त्पष्ट िार्ितात. 
असुरक्षित लैंधगक संबंधामुळे HIV, AIDS च े प्रमार् िाढल्याच े हदसून येते. अशा प्रकारे 
ततृीयपंर्ीयांना सामान्य नागररकाप्रमारे् िीिन िगण्यात अनेक समस्त्यांना सामोरे िािे 
लागत असल्याच े धचर आहे. त्यामुळे हा घटक समािेशकतेपासून दलुथक्षित झालेला हदसून 
येतो. ततृीयपंर्ीयांचा आधर्थक ि सामाजिक दिाथ, समािातील स्त्र्ान उंचािण्यासाठी 
शासनस्त्तरािरून योग्य ि प्रभािी अषी उपाययोिना प्रभािीपरे् राबविलेस समािातील हा 
घटक समािेशक िधृ्दीच्या किेत येण्यास ननजश्चतच मदत होईल. 
सांदभिाः- 
दै. लोकसत्ता, हद. 11 ऑगस्त्ट 2018 
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