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महाराष्ट्र राज्य महहला आ्योग
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ब घता बघता एक वर्ष कसे सरले, ते समजलेही नाही. राजय्भरातील महहलांशी 
संवाद साधण्ाच्ा हेतूने आमही सुरू केलेले साद माहसक एक वरा्षचे 
झाले. ्ा वर्ष्भराच्ा वाटचालीत तुमहा वाचकांचा प्रहतसाद आहि पाठबळ 

आमच्ासाठी खूप मोलाचे ठरले.
दुसऱ्ा वरा्षतील हा नवा कोरा अंक आपल्ा हाती सोपहवताना अहतश् आनंद 

होत आहेच, पि त्ाचबरोबर जबाबदारीची जािीवही आहे. राज्ातील महहलांच्ा 
समस्ांची दखल घेिे, त्ा दूर करण्ाचा प्र्तन करिे, महहलांमध्े जनजागृती करिे हे 
राज् महहला आ्ोगाचे काम आहे. ती आमची जबाबदारी आहे. ‘साद’च्ा माध्मातून 
त्ाला हात्भार लागतो. ्ेत्ा वर्ष्भरातही ही जबाबदारी तेवढ्ाच प्रामाहिकपिे आमही 
पार पाडू, अशी गवाही मी तुमहाला देते.

गेल्ा बारा अंकांतून आमही सामाहजक, आह््षक, जागहतक घडामोडी, कौटुंहबक 
असे हवहवध हवर् हाताळले. त्ातून महहलांचे समृद्ीकरि करण्ाचाच आमचा प्र्तन 
होता. ्ा पुढील अंकातही हवर्ांचे वैहवध् का्म राखतानाच अंकाचे उप्ुक्ततामूल् 
कमी होिार नाही, ्ासाठी आमही प्र्तनशील राहू.

एखाद्ा प्रकाशनासाठी वर्ष्भराचा कालावधी महिजे काही फार मोठा नाही. 
त्ामुळे ‘साद’ला सस्रावण्ासाठी आिखी काही वेळ जावा लागेल. ्ा काळात 
आपल्ा बहुमूल् सूचनांची आमही प्रतीक्ा करीत आहोत.

राज् महहला आ्ोग ही एक घटनेतील तरतुदींच्ा आधारे उ्भी राहहलेली संस्ा 
आहे. महहलांना न्ा् हमळवून देण्ात आहि त्ांचे सक्मीकरि करण्ात आ्ोगाची 
्भूहमका अत्ंत महत्वाची आहे. अहधकाहधक महहलांप्यंत पोहोचण्ाचा प्र्तन अध्क् 
्ा नात्ाने मी करीत आहे. त्ासाठी आमही आ्ोग आपल्ा दारी हा उपक्रम राबहवला. 
त्ा ्ोगे मुंबईतून बाहेर पडून पुिे, नाहशक, औरंगाबाद, कोलहापूर, नागपूर, रतनाहगरी 
आदी ठठकािी जाऊन आमही महहलांच्ा समस्ा जािून घेऊन त्ा सोडहवण्ाचा प्र्तन 
केला. हे काम ्ापुढेही अव्ाहतपिे सुरूच राहील. आ्ोगाने सुहहता हेलपलाइन सुरू 
करून महहलांच्ा व््ा जािून घेतल्ा. त्ातूनच अंबरना्च्ा फरजाना शेखसारख्ा 
महहलेची आखाती देशातील नरक्ातनांतून सुटका करिे शक् झाले.

बाललैंहगक अत्ाचार, मानवी तसकरी, एनआरआ् हववाहातील समस्ा 
हवर्ांवर आमही राष्ट्ी् पठररदा घेतल्ा. त्ातून हवचारमं्न झाले. बाललैंहगक 
अत्ाचारप्रहतबंधक का्द्ात (पोकसो) बारा वरायंखालील मुलांवरील अत्ाचारांसाठी 
फाशीची हशक्ा असावी, अशी सूचना आमहीच केंद्र सरकारला केली होती. ती 
प्रत्क्ातही आली. एनआरआ् हववाहातील समस्ांबाबतही केंद्र सरकार परराष्ट् 
मंत्ाल्ांतग्षत हवशेर पोट्षल सुरू करिार आहे. आ्ोगाने केलेल्ा कामाची ही 
पोचपावतीच महिावी लागेल. अजून बराच पल्ा गाठा्चा आहे, त्ासाठी आपल्ा 
सठदच्ांची गरज लागेलच.

विजया रहाटकर, मुख् संपादक आहि महाराष्ट् राज् महहला अा्ोगाच्ा अध्क्ा

एक पाऊल पुढे
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अंतरंग...

बालसंगोपन हवे अधिक प्रभावी
देशाचया काही भागात बालगृहांमधये घडलेलया अनुवित 
प्रकारांचया वनवमत्ाने बालसुरक्ेिा मुद्ा ऐरणीिर आला आहे. 
या संदभाभात बालगृहांसाठी काही मागभादशभाक तत्िेही प्रवसद्ध 
करणयात आली आहेत. या विषयािा आढािा.

बाल लैंधगक अत्ाचाराचे आकलन
बाल लैंवगक अतयािारांबाबत जनजागृती करणयासाठी राजय मवहला 
आयोगाने नुकतीि एक पुस्तका प्रकावशत केली आहे.  
या पुस्तकेतील मजकूर क्रमश: देत आहोत...

पंतप्रिान उज्वला ्ोजना
महाराष्ट्र राजय मवहला आयोगाने गेलया िषषी विविध 

शासकीय योजनांिा समाजािरील पररणाम या विषयािरील 
अभयासासाठी संशोधनिृत्ी रदलया होतया. तया अंतगभात 

आयोगाकडे अनेक विषयांिरील शोधवनबंध आले.

बॅडधिंटनििील उगवता ‘तारा’
पुणयािी तारा शहा ही निोरदत बॅडवमंटनपटू सधया िांगली 

कामवगरी करीत आहे. पाटणा येथे नुकतयाि झालेलया 
अविल भारतीय सबजयुवनअर गटाचया ्पधधेत वतने विजेतेपद 

वमळविले. वतचयाविषयी...

८

११

१९

३8
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मोठ्ा पररश्रमांनंतर झालेला ्िपनपूतषीिा 
आनंद काही औरि असतो. राजय मवहला 
आयोगाचया ितीने प्रकावशत येणाऱया 
‘साद’ या मावसकािी िषभापूतषी झाली 
आहे. तया वनवमत्ाने...

हिज्या रहाटकर
मुख्य संपादक आणि महाराष्ट्र राज्य मणहला अा्योगाच्या अध्यक्ा

आ पि एखादे सवपन मनात बाळगतो, त्ासाठी कष् करतो. 
कधी पदरी हनराशाही ्ेते, तरीही उमेद ठेवून आशा 
ठेवून हचकाटीने प्र्तन करतो आहि ते सवपन साकार 

करतो. त्ावेळचा सवपनपूततीचा तो आनंद काही औरच असतो. राज् 
महहला आ्ोगाच्ा वतीने प्रकाहशत करण्ात ्ेिाऱ्ा साद ्ा माहसकाची 
वर्षपूतती झाली आहे, आहि हा प्रसंग माझ्ासाठी सवपनपूततीचा आनंद 
देिारा आहे. 

मधल्ा काळात राज् महहला आ्ोग ही संस्ा जवळपास 
हनहक्क्र् बनली होती. फारसे काम नाही, लोकांप्यंत पोहोचिे नाही. 
एक काळ तर असा आला की राज् महहला आ्ोग अध्क्ांहवनाच 
होता. त्ामुळे आ्ोगाला कोिी वालीच उरला नवहता. महहला हा 
समाजातील हपचलेला घटक असतो. आज कतृ्षतवाची अनेक हशखरे 
महहलांनी पादाक्रांत केली असली, तरीही समाजातील त्ांचे दुय्म स्ान 
का्म आहे. त्ांच्ामागील हाल अपेष्ा ्ांबलेल्ा नाहीत. ्ा-ना-त्ा 
मागा्षने महहलांचे शोरि, त्ांचा ्ळ सुरूच असतो. अशा वेळी ्ा 
महहलांसाठी महत्वाचा आहि मोठा आधार महिजे राज् महहला आ्ोग, 
पि हा आ्ोगच अध्क्ांहवना हनराधार बनला तर ्ा असहा् ्भहगनींनी 
कोिाकडे मदत मागा्ची? असो. 

पि, गेल्ा तीन वरायंत आ्ोगाचे हे हचत् बदलण्ाचा पूरेपूर प्र्तन 
मी माझ्ा परीने केला. आ्ोगाला केवळ चेहरा ठदला नाही, तर त्ाला 

सहक्र् बनवले. आ्ोगाचे का्ा्षल् मुंबईत असल्ामुळे काम प्रामुख्ाने 
मुंबईतच चालते. ग्ामीि ्भागातील महहला ्े्वर कशा पोहोचिार? 
ही अडचि लक्ात घेऊन आ्ोग आपल्ा दारी ही संकलपना राबवली. 
राज्ातील हजल्हांच्ा ठठकािी आ्ोगाला घेऊन गेले. ते्ील महहलांच्ा 
अडचिी समूजन घेतल्ा. त्ांच्ा तक्रारी जािून घेतल्ा. त्ांचे 
हनराकरि करण्ाचा प्र्तन केला. 

्ाच प्र्तनांचा एक ्भाग महिजे साद हे माहसक हो्. सुमारे 
दोड वरा्षपासून सादची संकलपना माझ्ा डोक्ात घोळत होती. ती मी 
माझ्ा सहकारी सदस्ांसमोर मांडली. त्ांनीही माझी संकलपना उचलून 
धरली. अशा पद्तीने सादच्ा रोपट्ाचे बीजारोपि झाले. त्ा पुढील 
टपपा होता, तो माहसक प्रत्क्ात आििे. मी आहि सहकाऱ्ांनी हमळून 
सादची रूपरेरा हनहचित केली. राज् महहला आ्ोगाच्ा सदस् सहचव 
डॉ. मंजूरा मोळविे ्ांचेही मोलाचे सा्ह ्ा कामी ला्भले. डॉ. मोळविे 
्ांच्ा सहक्र् सह्भाग आहि पाठबळाच्ा जोरावरच साद अससततवात 
आले. गेल्ा वरती आ्ोगाच्ा रौप् महोत्तसवी वर्ष होते. त्ा हनहमत्त २५ 
जानेवारीला मुंबईत एका का््षक्रमाचे आ्ोजन करण्ात आले होते. ्ा 
का््षक्रमाचे औहचत् साधून सादच्ा पहहल्ा अंकाचे प्रकाशन करण्ात 
आले. 

साद हे राज् महहला आ्ोगाचे मुखपत् आहे. त्ाचा हेतू 
आ्ोगाचे उपक्रम अहधकाहधक लोकांप्यंत पोहोचहविे, आ्ोगाची 
माहहती पोहोचहविे, त्ाचबरोबर का्देहवर्क जनजागृती करिे हाही 
आहे. सन २०१७ मध्े आ्ोगाने ठठकठठकािी कामाच्ा ठठकािी लैंहगक 
्ळाहवरुद् नेमा्च्ा अंतग्षत चौकशी सहमत्ांबाबत जनजागृती मोहीम 

आनंद
वर्षपूर्तीचा

वर्षपूर्ती
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राबहवली होती. पुण्ा-मुंबईसह, औरंगाबाद, नाहशक, कोलहापूर आदी 
अनेक ठठकािी ्ा मोहहमेंतग्षत का््षक्रम आ्ोहजत करण्ात आले होते. 
महाहवद्ाल्ीन गट, हवहवध शासकी् संस्ा ्ांच्ा पातळीवर चौकशी 
सहमत्ा, त्ांची का््षपद्ती, का्दा व त्ाचे तपशीलवार हववेचन ्ाची 
माहहती देण्ात आली. ्ा सव्ष मोहहमेचा वृत्तानत आमही पहहल्ा अंकात 
प्रकाहशत केला होता. त्ाचबरोबर महहलांसाठी हेलपलाइन, हवहवध 
का्द्ांची तोंडओळख आदीही माहहती होती. 

महहलांनी आह््षकदृष्टा सक्म बनले पाहहजे, असे केवळ तोंडाने 
महिून ्भागिारे नसते. नेमके का् केले पाहहजे, ्ाची माहहती महहलांना 
करून देिे आवश्क असते. ही माहहतीही सादच्ा काही अंकांमध्े 
आमही आवजू्षन करून ठदली. त्ासाठी तज्जांकडून लेख मागहवण्ात 
आले होते. 

राजकारि हा ह्रि्ांचा प्रांत नाही, असे अनेकदा महटले जाते. 
मात्, स्ाहनक सवराज् संस्ांमध्े महहलांना ५० टक्े आरक्ि आहे. 
त्ाचबरोबर संसदेतही महहला आरक्ि हवधे्क आिण्ासाठी प्र्तन सुरू 

आहेत. आरक्ि हमळालेल्ा ह्रि्ा राजकारिात नेमके कसे काम करतात, 
त्ांना कोित्ा अडचिी ्ेतात. पुरुर सहकाऱ्ांचा त्ांच्ाकडे पाहण्ाचा 
दृहष्कोन कसा असतो? ्ा सवायंतून महहला लोकप्रहतहनधी कशा माग्ष 
काढतात, ्ाचे हववेचन करिारी गावकार्भारिी नावाची लेख माहलकाही 
सादमध्े समाहवष् करण्ात आली.  

ह्रि्ांचे आरोग्, त्ाबाबत उप्ुक्त माहहतीही ्ा अंकात 
होती. हशवा्, हडसेंबर २०१७ आहि जानेवारी २०१८ ्ा काळातील 
महहलाहवर्क काही महत्वाच्ा घडामोडींचाही अंत्भा्षव ्ा अंकात 
आमही केला होता. पठरपूि्षतेचा दावा मी कधीच करिार नाही, पि सादचा 
पहहला अंक दजजेदार होता, असा अह्भप्रा् अनेकांनी आमहाला ठदला. 
त्ावरून आमचे प्र्तन ्ोग् ठदशेने सुरू आहेत, ्ाची खात्ी पटली 
आहि माझा आहि माझ्ा टीमचा हुरूप वाढला. 

फेब्ुवारीमध्े केंद्री् अ््षसंकलप सादर झाला. ्ा अ््षसंकलपात 
महहलांसाठी हवशेरतवाने कोित्ा तरतुदी होत्ा. ्ा तरतुदींमुळे महहलांना 
नेमका कसा फा्दा होईल, तो करून घेण्ासाठी का करिे आवश्क 
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आहे, ्ाचे हववेचन आमही सादच्ा दुसऱ्ा अंकात केले होते. राष्ट्ी् 
कुटुंब पाहिी अहवालात असे आढळून आले होते की, सुमारे ८० टक्े 
कुटुंबाना घरात मुलगी हवी होती, ्ा बाबतची माहहती देिारा लेखही ्ा 
अंकात होता. 

सादचा हतसरा अंक आंतरराष्ट्ी् महहला ठदनाचे महत्व अधोरेहखत 
करिारा होता. ्ाच महहन्ात आ्ोगाची सुहहता हेलपलाइन सुरू झाली. 
हतची सहवसतर माहहती ्ा अंकात देण्ात आली होती. माझी कन्ा 
्भाग्श्ी ही राज् सरकारची एक महत्वाची ्ोजना. हतचीही माहहती ्ा 
अंकात देण्ात आली होती. 

अंजू तुरंबेकर. एक गुिी फुटबॉलपटू. कोलहापूर हजल्हातील एका 
्ोट्ाशा गावातून फुटबॉल खेळण्ासाठी चक् पळून आलेली अंजू आज 
आंतरराष्ट्ी् पंच आहे. हतची ्शोगा्ा एहप्रलच्ा अंकात होती. पुरुरांपेक्ा 
ह्रि्ा नैराश्ग्सत होण्ाचे प्रमाि अहधक आहे. ्ा हवर्ावर तपशीलवार 
चचा्ष करिारा लेख एहप्रलच्ा अंकात होता. हवद्भा्षतील कापूस उतपादक 
महहला शेतकऱ्ांची कहािीही ्ा अंकात समाहवष् केली होती. 

गृहहिी ्ा अनुतपादक असतात, असा एक समज रूढ आहे. 
मात्, खुद्द न्ा्ाल्ाने ्ा समजुतीला धक्ा ठदला आहि गृहहिी ्ा 
अनुतपादक नसतात, असे ठासून सांहगतले. ्ा बाबत समाजात उमटलेल्ा 
प्रहतहक्र्ा तसेच, न्ा्ाल्ाचा मूळ हनकाल ्ाची माहहती देिारा 
लेख मे महहन्ाच्ा अंकात होता. राज्ाचे पोहलस महासंचालक राज् 
महहला आ्ोगाचे पदहसद् सदस् असतात. सादच्ा प्रहतहनधीने पोहलस 
महासंचालकाशी साधलेला संवाद ्ा अंकाचे वैहशष्ट ठरला. 

जग्भरात अनेक महहला राष्ट्प्रमुख महिून हहमती जबाबदारी 
सां्भाळत आहेत. अशा कत्षबगार महहलांची ओळख आमही जग्भरातील 
(वुई)मेन ्ा सदरातून करून ठदली. ्ात हब्टनच्ा पंतप्रधान ्ेरेसा मे, 
जम्षनीच्ा चॅनसलर अँजेला मेककेल, बांगलादेशाच्ा पंतप्रधान शेख हसीना, 
म्ानमारच्ा नेत्ा आँग स्ान स्ू की आदी महहलांच्ा कारहकदतीवर 
प्रकाशझोत टाकण्ात आला. प्रत्ेक महहन्ाला अशा एका महहला 
राष्ट्प्रमुखाची ओळख आमही करून ठदली.

लहान मुलांचा ्भार त्ांच्ा आजी-आजोबांवर टाकता कामा 
न्े, असा हनकाल सववोच्च न्ा्ाल्ाने ठदला होता. ्ा अनुरंगाने आमही 
जूनमध्े मूळ हनकाल आहि त्ा आधाठरत नागठरकांतील प्रहतहक्र्ा असा 
हवर् मांडला होता. ्भारती् नौदलातील धाडसी महहला अहधकाऱ्ांचा 
समावेश असलेली आ्एनएस ताठरिी ही नौका मे महहन्ात ्भारतात 
परतली. ्ा नौकेहवर्ी आहि नौदलातील ्ा बहादूर महहला 
अहधकाऱ्ांहवर्ीची माहहती असा वाचनी् मजकूर जूनमध्े आमही 
ठदला.  

मराठवाड्ातील मनीरा वाघमारे ्ा महहलेने जुलै २०१८मध्े 
एवहरेसट हशखर सर केले. हतची प्रेरिादा्ी क्ा जुलैच्ा अंकात होती. 
राज्ांतील अनेक तुरुुंगांमध्े काही महहला कैदी केवळ जाहमनासाठी पैसे 
नसल्ामुळे हखतपत आहेत. अशांसाठी एक हनधी स्ापन करण्ाचा 
प्रसताव आ्ोगाने मांडला होता. ्ा प्रसतावाहवर्ीची सहवसतर माहहती 
जुलैच्ा अंकात होती. 

राज् महहला आ्ोगाने २७ जुलै रोजी नवी ठदल्ी ्े्े मानवी 
तसकरी आहि एनआरआ् हववाहातील समस्ा ्ा हवर्ावर राष्ट्ी् 

पठररदेचे आ्ोजन केले होते. केंद्री् परराष्ट्मंत्ी सुरमा सवराज आहि 
केंद्री् महहला आहि बाल कल्ाि मंत्ी मेनका गांधी ्ा दोन सुजाि 
महहला नेत्ा ्ा पठररदेला उपसस्त होत्ा. ही पठररद महिजे आ्ोगाच्ा 
हशरपेचातील मानाचा तुरा ठरली. महाराष्ट् राज् महहला आ्ोगाचे काम ्ा 
हनहमत्ताने राष्ट्ी् पातळीवर पोहोचले. सादचा ऑगसटचा अंक ्ा पठररदेचा 
हवशेरांक होता. ्ा पठररदेतील हवहवध पठरसंवाद, त्ातील मते, हशफारशी 
्ा अंकात होत्ा. सुरमा सवराज आहि मेनका गांधी ्ांची ्भारिेही 
सहवसतर सवरूपात अंकात देण्ात आली होती. ्ा हवर्ाचे गां्भी््ष 
लोकांप्यंत पोहोचहवण्ाचा प्र्तन ्ा अंकातून केला गेला. नाहशकची 
धावपटू ताई बामिे हहची ्शोगा्ाही वाचनी् ठरली. 

डॉ. कृक्िाबाई केळवकर ्ा ्भारतातील दुसऱ्ा सेवारत डॉकटर. 
महहलांवर अनेक बंधने असिाऱ्ा काळात कृक्िाबाईंनी केलेले का््ष प्रेरक 
होते. त्ांची माहहती देिारा लेख सपटेंबरच्ा अंकात होता. समहलंगी 
संबंध हा गुनहा नाही, असा हनकाल सववोच्च न्ा्ाल्ाने ऑगसटच्ा 
शेवटच्ा आठवड्ात ठदला. ्ा हनकालाचीही माहहती सपटेंबरच्ा अंकात 
देण्ात आली होती. 

कुपोरि हा देशाच्ा प्रगतीतील एक अडसर आहे. कुपोरिाच्ा 
समस्ेची गं्भीरता मांडिारा लेख ऑकटोबरच्ा अंकात समाहवष् करण्ात 
आला होता. ्ात कुपोरिावर मात करण्ासाठी सरकार करीत असलेल्ा 
उपा्ांचीही माहहती देण्ात आली होती. ऑकटोबर महहना महिजे नोबेल 
पाठरतोहरके जाहीर होण्ाचा महहना. शांततेचे नोबेल ्ंदा डेहनस मुकवेगे 
आहि नाठद्ा मुराद ्ा दोन महहलांसाठी काम करिाऱ्ा का््षकत्ायंना 
जाहीर झाले होते. त्ांची ओळखही ्ा अंकात करून देण्ात आली होती. 

शबरीमला ्े्ील अय्पपा मंठदरात प्रवेश करण्ाचा अहधकार 
रजसवला व्ातील महहलांनाही आहे, असा हनकाल सववोच्च न्ा्ाल्ाने 
ठदला होता. त्ा हवर्ाची समग् माहहती देिारा लेख नोवहेंबरच्ा अंकात 
होता. व्ह्भचार का्देशीर, अशा शीर्षकाच्ा बातम्ा माध्मांत आल्ा 
होत्ा. मात्, वसतुसस्ती तशी नाही, ्ाचे ्भान देिारा लेखही ्ा अंकात 
होता. 

कुपोरिाची समस्ा नेमकी का् आहे, त्ाचे प्रकार कोिकोिते 
आहेत?,कुपोरिाचे मापन नेमके कसे केले जाते, ्ाची माहहती देिारा 
लेख आ्ोगाच्ा सदस् सहचवडॉ. मंजूरा मोळविे ्ांनी हलहहला 
होता. तो हडसेंबरच्ा अंकात होता. पठरत्क्ता महहला ही समाजातील 
एक काळवंडलेली बाजू आहे. त्ांच्ासाठी हनवारागृहांची तरतूद करिे 
आवश्क आहे, असे मत मांडिारा लेखही हडसेंबरच्ा अंकात होता. 

्ाखेरीज महहलाप्रधान हचत्पटांची ओळख करून देिारी 
लेखमाहलकाही सादने प्रहसद् केली. 

्ा सवा्षचा आढावा घेण्ाचा उद्देश इतकाच की, प्रत्ेक महहन्ात 
वाचकांना काही वेगळे आहि माहहतीपूि्ष वाचाव्ास हमळावे, ्ासाठी 
सादच्ा टीमने अ्क पठरश्म केले. त्ासाठी त्ांना द्ावेत तेवढे धन्वाद 
्ोडेच आहेत. 

आता दुसऱ्ा वरा्षतही साद अशाच वेगवेगळ्ा हवर्ांना साद 
घालेल, अशी गवाही मी सादची संपादक ्ा नात्ाने आपल्ाला देते. 
आपल्ा सठदच्ा आमच्ा पाठीशी आहेतच. त्ा ्ापुढेही का्म 
राहतील, अशी अपेक्ा. वाचकांच्ा सूचनांचे आमही नेहमीच सवागत करू.
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देशाचया काही भागात बालगृहांमधये 
घडलेलया अनुवित प्रकारांचया 
वनवमत्ाने बालसुरक्ेिा मुद्ा 
ऐरणीिर आला आहे. या संदभाभात 
बालगृहांसाठी काही मागभादशभाक 
तत्िेही प्रवसद्ध करणयात आली 
आहेत. या विषयािा आढािा.

बालसंगोपन हवे 
अधिक प्रभावी
प्ाची एक्के
Prachi.ekke@gmail.com

स रकारी हकुंवा हबगर सरकारी संस्ांकडून चालहवल्ा जािाऱ्ा 
लहान मुलांसाठीच्ा हनवारागृहांमध्े कोवळ्ा हजवांचे लैंहगक 
शोरि आहि अत्ाचारांची प्रकरिे नुकतीच समोर आली 

आहेत. मदर टेरेसा ्ांच्ा धमा्षदा् संस्ेमाफ्फत चालहवण्ात ्ेिाऱ्ा सव्ष 
बालसंगोपन केंद्रांची पाहिी करण्ाचे आदेश केंद्र सरकारने ठदले आहेत. 
झारखंडमधल्ा हमशनरीज ऑफ चॅठरटीज ्ा मदर टेरेसा ्ांच्ा संस्ेवर 
लहान मुलांची हवक्री केल्ाचा आरोप करण्ात आला होता. त्ात काही 
प्रमािात तथ् असल्ाचे आढळून आले होते. ्ा प्रकरिाची चौकशी 
करण्ात ्ेत आहे. महहला व बालकल्ाि खात्ाच्ा केंद्री् मंत्ी 
मेनका गांधी ्ांनी राज् सरकारांसाठी काही सूचना जारी केल्ा आहेत. 
झारखंडमध्े हमशनरीज ऑफ चॅठरटीज ्ा संस्ेने मुलांची जी बेका्देशीर 
हवक्री केली त्ाची दखल घेत देश्भरात ज्ा ज्ा राज्ांमध्े हमशनरीज 
ऑफ चॅठरटीज ्ा संस्ेची बालसंगोपन केंद्र आहेत त्ांची पाहिी करावी, 
असा आदेश गांधी ्ांनी ठदला आहे. देश्भरातील सगळ्ा बालसंगोपन 
केंद्रांनी नोंदिी करावी व सेंटट्ल अडॉपशन ठरसोस्ष अ्ॉठरटी ्ा हशखर 
संस्ेशी संलग्न वहावे, असा आदेशही बालकल्ाि खात्ाने काढला 
आहे. जुवहेनाईल जससटस अकट २०१५ अनव्े सगळ्ा बालसंगोपन 
केंद्रांनी ्ा हशखर संस्ेशी संलग्न होिे बंधनकारक आहे. गेल्ा 
हडसेंबरपासून ्ा हशखर संस्ेने २,३०० बालसंगोपन केंद्र संलग्न केली 
आहेत, तर ४,००० केंद्र प्रलंहबत आहेत. नॅशनल कहमशन फॉर प्रोटेकशन 
ऑफ चाईलड राईटसच्ा अहवालानुसार ्भारतातील हवहवध बालसंगोपन 
केंद्रांमध्े २,३२,९३७ मुले वासतव्ाला आहेत. 

अशाच प्रकारे राज्ातील ७८ अना्ाश्म आहि बालसंगोपन 
केंद्रांतील कार्भाराची मुख् सहचवांनी पोहलस ्ंत्िांच्ा साहाय्ाने 
चौकशी करण्ाचा आदेश मुंबई उच्च न्ा्ाल्ाच्ा पिजी खंडपीठाने 
ठदला आहे. उच्च न्ा्ाल्ाच्ा ्ा आदेशामुळे गोव्ातील सगळी 
बालसंगोपन केंद्रे संश्ाच्ा ्भोवऱ्ात सापडली आहेत. ‘सटॉप चाइलड 
अब्ुज नाऊ’ (सककॅन गोवा) ्ा सव्ंसेवी संस्ेने दाखल केलेल्ा 
्ाहचकेवरील सुनाविीवेळी हा आदेश देण्ात आला आहे.  राज्ातील 
मुलांना  बाल संगोपन केंद्रामध्े ठेवण्ापूवती त्ा मुलांना संगोपन व 

संरक्िाची गरज असल्ाचे बाल न्ा् (मुलांचे संगोपन व संरक्ि) 
का्दा २०१५ अंतग्षत अहनवा््ष असल्ाचे सपष् होिे गरजेचे आहे. 
अशा केंद्रांमध्े मुले ठेवा्ची असल्ास बाल कल्ाि सहमतीने त्ांना 
संरक्िाची गरज असल्ाचे नमूद करण्ाची गरज असते. मात्, राज्ातील 
बालसंगोपन केंद्रांत ठेवण्ात आलेल्ा सुमारे २५०० मुलांपैकी एकही 
मुलाला अशा प्रकारे संरक्िाची गरज असल्ाचे सपष् करण्ात आलेले 
नाही, असे न्ा्ाल्ाने नमूद केले आहे.  राज्ातील नोंदिीकृत बाल 
संगोपन केंद्रे आहेत त्ांना बाल न्ा् का्द्ाप्रमािे वाहर्षक अहवाल 
सादर करण्ाची सक्ती आहे. अशा केंद्रांचे कामकाज तपासून पाहण्ाचे 
अहधकार ्ा का्द्ानुसार राज् सरकारला आहेत. ्ा पार््ष्भूमीवर 
राज्ाच्ा महहला व बाल कल्ाि संचालनाल्ाचीही कसून चौकशी 
वहावी, असेही हनदजेश न्ा्ाल्ाने ठदले आहेत. ्ा सव्ष बातम्ा वाचल्ा 
की, 'कुुंपिच जेवहा शेत खातं, तेवहा दाद कुिाकडे मागा्ची' अशी 
पठरसस्ती हनमा्षि होते. ्ा काही प्राहतहनहधक आहि नुकत्ाच घडलेल्ा 
घटना सांहगतल्ा पि वासतहवक पठरसस्ती ्ा पेक्ाही ्भ्ंकर असू 
शकते. त्ामुळे ्ासाठी वेळीच कारवाई करिे आवश्क आहे. ्ाची 
दखल महहला आहि बालहवकास मंत्ाल् वेळोवेळी घेतेच पि हे गैरप्रकार 
तवठरत ्ांबवून बालकांना सुरहक्त आ्ुक्् देण्ासाठी अजूनही काही ठोस 
उपा््ोजनांची नक्ीच गरज आहे.

खरंतर, महाराष्ट् शासनाने हनवासी संस्ांमध्े असिा-्ा तसेच 
हनवासी संस्ांमध्े आसरा घेण्ासारख्ा पठरसस्तीत असिा-्ा 
बालकांना कुटुंब आधाठरत सेवा उपलबध करून देण्ासाठी सन १९७५ 
मध्े ‘बालसंगोपन’ ही ्ोजना सुरु केली.  आहि त्ाचबरोबर बालसंगोपन 
ही ्ोजना सव्ंसेवी संस्ांच्ा माध्मातून राबहविे शासनाने हनहचित 
केले. मात् ्ा बालसंगोपन संस्ेत काही वरायंपासून अनेक गैरप्रकार 
घडत असल्ाचे आहि ्ातील बालकांचे शोरि होत असल्ाच्ा घटना 
हनदश्षनास ्ेत आहेत. ही अत्ंत गं्भीर बाब आहे.

्भारतामध्े बालकांसंबंधी अनेक का्दे अससततवात आले असले 
तरी त्ापैकी बरेच का्दे आंतरराष्ट्ी् बालहक् पठररदेच्ा पठरिामाची 
पूत्षता करण्ास अपुरे पडत होते.  महिून १९७४ साली राष्ट्ी् बालधोरि 
जाहीर करण्ात आले होते. त्ाआधारावर महाराष्ट्ात बालकांचे हक् 
अबाहधत राखण्ासाठी महाराष्ट् शासनाने २००२ साली बालहवकास 
धोरि हनहचित केले. आंतरराष्ट्ी् बालहक् पठररदेने सुचवलेले बालकांचे 
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हक् व अहधकार आहि त्ा अनुरंगाने कराव्ाच्ा तरतुदी हवचारात 
घेऊन महाराष्ट्ाचे पहहले बाल हवकास धोरि त्ार करण्ात आले. 
बालकांच्ा हवकासासाठी रचनाबद्, सवयंकर व हन्ोहजत हवकास 
साधण्ाचा जािीवपूव्षक प्र्तन राहील अशी ्हा धोरिाची संकलपना 
होती. त्ाबरोबरच वर्ष २००२ च्ा धोरिात सुहनहचित केले होते की, 
जागहतकीकरिाच्ा ्ुगात सामाहजक, आह््षक, सांसकृहतक गरजांचे 
सवरूपही बदलत असते. ्ा बदलाशी महाराष्ट्ाचे धोरि सुसंगत 
राहण्ाच्ा दृष्ीने ्ा धोरिांतग्षत घेतलेल्ा हनि्ष्ांचे पुनहव्षलोकन 
करण्ात ्ेईल. अशाप्रकारे, एकही बालक हवकासाच्ा आहि संरक्िाच्ा 
प्रहक्र्ेतून वंहचत राहिार नाही ्ाची खात्ी ्ा बालधोरिानुसार देण्ात 
आली. त्ामुळे अना् आहि हनराहश्त बालकांसाठी संस्ातमक सेवा, 
कौटुंहबक आहि सामूहहक सह्भागावर आधाठरत का््षक्रमांना अग्क्रम 
देण्ात आला. ्ा बालकांना कुठल्ाही का््षक्रमात समाहवष् करताना, 
त्ांच्ा गरजांचे बहुव्ापी मूल्मापन करून घेिे, अशा बालकांचे 
पालन करिाऱ्ा कुटुंबांना पुरेसा हनधी पुरविे व हे करिे शक् नसेल 
त्ावेळी अशा बालकांना संस्ातमक संरक्ि देिे आदी बाबी ्ात 
अंत्भू्षत करण्ात आल्ा. हे करत असताना, बालकांसाठी मोठ्ा संख्ेने 
असलेल्ा संगोपन व सरंक्ि संस्ा लक्ात घेता, हवहशष् कालावधीमध्े 
संस्ातमक संगोपनाच्ा संद्भा्षत राज्ाने सवयंकर असे धोरि कालबद् 
म्ा्षदेत हवकहसत केले. त्ा अंतग्षत, संस्ाबा्ह बालसंगोपन आहि 
संरक्ि ्ोजना व संस्ांची (बालसंगोपन, देशांतग्षत दत्तकग्हि आहि 
प्रहतपालन) ्ादी अग्क्रमाने बनहविे. 

अससततवात असलेल्ा संगोपन आहि संरक्ि संस्ांची, वाहर्षक 
्ोजना व आराखडे ्ांचा आढावा घेिे. 

सव्ष ्भागातील संस्ांमध्े संगोपनाची व संरक्िाची व्वस्ा 
प्रमाहित असावी अशी खात्ी करिे. 

संस्ांच्ा हनरंतर देख्भाल, हन्ंत्ि व हवकासासाठी, त्ाचे 
अहवाल त्ार करण्ासाठी व देखरेखीसाठी प्र्भावी ्ंत्िा ठेविे, तसेच 
बालकांच्ा ्ाबाबतची प्रतीक्ा ्ादी संबंहधत हजल्हाच्ा बालकल्ाि 
सहमतीस वेळोवेळी देिे. 

सव्ष संस्ाकठरता  बालक संरक्ि धोरि हनहचित करिे. 
संस्ांमध्े नोंदिीचे हनकर आहि संगोपनाचा दजा्ष ्ांची व्ाख्ा 

करिे आहि त्ा पूि्ष होतात हक नाही ्ाची खात्ी सुहनहचित करिे. 
संगोपनाचा दजा्ष सु्ोग् सतरावर राखण्ासाठी राज्ाने पुरेसा हनधी 

उपलबध करून देिे. 
संस्ेतील प्रत्ेक बालकाच्ा वै्सक्तक देख्भालीकठरता हन्ोजन 

आराखडा त्ार करिे, ्ात हन्हमतठरत्ा अपेहक्त पुनव्षसन व कौटुंहबक 
समा्ोजनाकठरता हन्मांचा समावेश करिे. बाल कल्ाि सहमतीद्ारे सदर 
हन्ोजन व हन्म सातत्ाने अद््ावत करिे व त्ाचे परीक्ि करिे. 

पठरवीक्ा काळानंतर देख्भालीसाठी सवयंकर माग्षदश्षक ततवे 
हवकहसत करिे, कृती का््षक्रम ठरविे आहि राबहविे.

संस्ेतील सव्ष बालकांचे व्वस्ापकी् नोंदिी ्ोजना चांगल्ा 
अवस्ेत राखिे. 

राज्ाने वसहतगृहे, समूहघरे आहि व्ावसाह्क प्रहशक्ि संस्ा 

प्रावतवनवधक छायावित्र.
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्ांच्ाशी पुरेसे संपका्षचे जाळे स्ापन करिे, ज्ाद्ारे संस्ेतील बालके 
घराबाहेर त्ांचे सवतंत् आ्ुक्् चांगल्ा मागा्षने जगतील ्ाची खात्ी 
करिे. 

संस्ेतील बालकांशी गैरवत्षन, दुल्षक् आहि हपळविूक 
झालेल्ा सव्ष घटना अहतश् गां्भी्ा्षने हाताळिे, अशा संस्ांच्ा 
अहधकाऱ्ांहवरुद् एफआ्आर नोंदविे आहि ्ा प्रकरिाची बारकाईने 
चौकशी होईल ्ाची खात्ी करिे आदी हन्म हनहचित केले.

त्ानंतर मागे महटल्ाप्रमािे २०१४ नंतर पुनहा ्ा धोरिाचे 
पुनहव्षलोकन करण्ात आले. बालन्ा् का्दा (बालकांची काळजी 
आहि संरक्ि) २०१५ आहि हकशोर न्ा्हन्म २०१६ अंतग्षत, 
राज्ातील काळजी आहि संरक्िाची गरज असलेल्ा बालकांना, 
का्द्ाच्ा हववादात अडकलेल्ा बालकांना सुरहक्तता पुरविे आहि 
त्ांची काळजी घेिे आवश्क आहे असे पुनहा ठरवण्ात आले. ्ा 
का्दा आहि हन्मांनुसार, सरकारद्ारे हवहवध संस्ा स्ापन करून 
मुलांना सवा्षत्तम सवासथ् आहि कल्ािकारी ्ोजना प्रदान केल्ा गेल्ा. 
परंतु मागील काही वरायंमध्े पुनहा ्ातील काही बालसंगोपन संस्ांमधून 
मुलांचा गैरवापर केल्ाच्ा तसेच मुलांच्ा सवासथ्ाबाबत तडजोड केली 
जात असल्ाच्ा तक्रारी ्ेत आहेत. अशाप्रकारच्ा संस्ांमधूनच जर 
मुले असुरहक्त असतील तर त्ांचे संरक्ि आहि कल्ाि सुहनहचित 
करण्ासाठी तवठरत कारवाई करिे हह सरकारची मुख् जबाबदारी आहे. 
त्ामुळेच बाल-देख्भाल संस्ांमधील बालकांच्ा गैरवत्षन संबंहधत 
कोित्ाही प्रकरिात कृती ्ोजना त्ार करण्ात हजलहा प्रशासनास 
मदत करण्ासाठी, मंत्ाल्ातील महहला आहि बालहवकास हव्भागाने 
सल्ा देिारे पत्क नुकतेच बालठदनाहनमत्त जारी केले आहे आहि सव्ष 
हजलहा अहधकाऱ्ांना त्ाचे पालन करिे बंधनकारक आहे. ्ा पत्कात 
ठदल्ाप्रमािे का्द्ाचे आहि हन्मांचे उल्ंघन करिाऱ्ा संस्ांहवरोधात 
पुढील कारवाई करण्ाचे आहि पीहडत मुलांच्ा सुरहक्ततेबाबतचे धोरि 
सरकारने हनहचित केले आहे.

ज्ा बाल संगोपन संस्ांचे व्वस्ापन तसेच बाल कल्ाि 
सहमत्ांचे व्वस्ापन हन्ुक्त कत्षव्े पार पाडण्ात अ्शसवी ठरत 
असतील तर  जेजे ऍकट, २०१५ च्ा कलम ३० च्ा अंतग्षत हकशोर 
न्ा् मंडळ हकुंवा डीसीपी्ूतफके अशा पठरसस्तीत, हजलहा मॅहजसटट्ेट बाल 
कल्ाि अहधकारी असल्ाने ते ्ा संस्ांची ताबडतोब ्ेट जबाबदारी 
घेऊ शकतात.

ज्ा मुलाचा / मुलांचा त्ाच मुलांमध्े तसेच त्ांच्ा 
सहकाऱ्ांसह दुव््षवहार केला गेला आहे त्ांना २४ तासांच्ा आत 
आवश्क वैद्की् सेवा, मनोवै्जाहनक सम््षन आहि सल्ामसलत 
प्रदान केली जाऊ शकते. हजलहा दंडाहधकारी, हजलहा / हकुंवा बाहेरील 
सराव करिा-्ा मनोवै्जाहनक / मनोहचहकतसक / सल्ागारांच्ा पॅनेलचा 
हवचार त्ासाठी  करू शकतात, हकुंवा त्ा उद्देशाने अशा बालकांना 
मानहसकठरत्ा मनोवै्जाहनक सेवा प्रदान करण्ात संस्ातमक सक्म राहू 
शकतात.

बाल संगोपन संस्ा आहि ते्े राहिा-्ा मुलांच्ा पठरसस्तीचे 
मूल्ांकन केल्ावर, हजलहा महजसटट्ेट (ए) संस्ेचे व्वस्ापन आहि 

कम्षचारी पूि्षपिे बदलण्ाची गरज असल्ाबाबत हनि्ष् घेऊ शकतात, 
हकुंवा (बी) मुलांना इतर काही सुहवधेसाठी स्ानांतठरत करू शकतात. 
हजलहा दंडाहधकारी ्ांनी इतर सुहवधा देण्ासाठी मुलांना स्ानांतठरत 
करण्ाचा हनि्ष् घेतला तर, अहतठरक्त रहहवाशांना सेवा पुरहवण्ासाठी 
्रिोत वाढहवण्ासंद्भा्षत पावले उचलली जावीत.

हजलहाहधकारी, पोलीस अधीक्क, मुख् वैद्की् अहधकारी 
आहि इतर अहधकारी ्ांच्ाशी सल्ामसलत करून गरजेप्रमािे आधाठरत 
कृती ्ोजना त्ार केली जाऊ शकते. हे काम ४८ तासांच्ा आत पूि्ष 
केले जाईल. कृती ्ोजना त्ार करताना शक्तो लहान मुलांच्ा दैनंठदन 
कामात व्त्् ्ेिार नाही ्ाची काळजी घेतली जावी.

कोित्ाही पठरसस्तीत मुलांची ओळख मीहड्ा हकुंवा सामान् 
जनतेसमोर प्रकट केली जाऊ न्े. अशा प्रकरिातील घटनांबद्दल 
प्रसारमाध्मांना माहहती देण्ासाठी हनहचितपिे हजलहा प्रशासनाच्ा 
अहधकाऱ्ांद्ारे प्रेस सटेटमेनट जारी केले जाऊ शकतात. घरात हकुंवा 
मुलांमध्े मीहड्ाला ्ेट प्रवेश ठदला जाऊ न्े.

पोहलस आहि न्ा्ाल्ीन चौकशीकठरता मुलांना सोडिे 
आवश्क आहे. त्ामुळे सल्ामसलत आहि का्देशीर सहाय् प्रदान 
करून प्रहक्र्ेत सहाय् करण्ासाठी काळजी घेतली जाऊ शकते. 
कोित्ाही घटनेचा आघात हकती प्रमािात झाला आहे आहि मुलांच्ा 
सुरक्ेची खात्ी करण्ासाठी हवहवध एजनसीजच्ा ्भेटीची हवनंती हजलहा 
दंडाहधकारीद्ारे केली जाऊ शकते. एससीपीसीआर हन्ुक्त  केलेल्ा 
वेळेत  डीएमला सूचना देऊन  मुलांना ्भेटू शकते.

संबंहधत शाळा प्रशासनास ्ा तत्वांचे पालन करण्ासाठी 
संवेदनशील केले पाहहजे आहि कोित्ाही दुददैवी घटनेमुळे ्ा मुलांच्ा 
हशक्िामध्े कमीतकमी व्त्् ्ेईल ्ाची काळजी घेिे आवश्क 
आहे.
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म्यूरा जाधि

्भा रतातल्ा तबबल दहा कोटी कुटुंबांकडं आजही 
सव्ंपाकासाठी लागिारं सवच् इंधन नाही. ्ा पार््ष्भूमीवर 
उज्वला ्ोजनेचे महत्व अधोरेहखत होते. ्ा ्ोजनेचा 

अभ्ास.  
्भारतातल्ा तबबल दहा कोटी कुटुंबांकडं आजही सव्ंपाकासाठी 

लागिारं सवच् इंधन नाही. ग्ामीि ्भारतातल्ा ६७ टकक्ांपेक्ा जासत 
कुटुंबांमध्े आजही चुलीवर अन्न रांधलं जातं. ्ा घरातल्ा ह्रि्ांना 
लाकूड, कोळसा आहि गोवऱ्ा अशा पारंपठरक इंधनावरच अवलंबून 
राहावं लागतं. हे इंधन गोळा करण्ासाठी द्ावा लागिारा वेळ, ऊन-
्ंडी-पावसाची हफकीर न करता त्ासाठी करावी लागिारी पा्पीट आहि 
सगळ्ात दुददैवी महिजे ्ा इंधनामुळं जडिारे डोळे, र्सन, फुपफुसाचे 
अनेक दुध्षर आजार...हे सगळं ्ा ह्रि्ा का सहन करतात? गठरबी हे 
त्ाचं एकमेव कारि आहे.  

्भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ्ांनी १ मे २०१६ रोजी उत्तर 
प्रदेशातल्ा बहल्ातून ‘पंतप्रधान उज्वला ्ोजने’ची घोरिा केली. 
पंतप्रधानांनी २०१९ अखेरप्यंत महिजे तीन वरायंत दाठरद्र्य रेरेखालील 
पाच कोटी ह्रि्ांना एलपीजी जोडण्ा मोफत देण्ाचा संकलप केला. ्ा 
संकलपामागच्ा उदात्त हेतूला ्भारतातल्ा कोट्वधी मध्मवगती्ांनी 
सहक्र् सा् ठदली. त्ांनी गॅसवर हमळिारं अनुदान सोडलं.   

महाराष्ट्ातल्ा दुक्काळी हजल्हांमध्े ही ्ोजना कुठप्यंत पोचली हे 
पाहण्ासाठी मी उसमानाबाद, लातूर, बीड आहि नांदेड ्ा हजल्हांमधल्ा 
्ोट्ा-मोठ्ा गावांमध्े गेले. झोपडपटटतल्ा, वाड्ा-वसत्ांवरच्ा 
दाठरद्र्यरेरेखालच्ा अनेक कुटुंबांना ्भेटी ठदल्ा. आपल्ाही घरात कधी 
गॅस ्ेईल, त्ावर आपि सव्ंपाक करु हे सवपन प्रत्क्ात ्ेण्ाची 
खात्ीच त्ांना नवहती. काही बा्ांनी गॅससमोर रांगोळी काढलेली ठदसली. 

कशासाठी हवचारल्ावर त्ांनी सांहगतलं, की जमीन सारवल्ावर ‘लक्मी’ 
महिजे चुलीसमोर आमही रांगोळी काढा्चो, आता तर गॅस शेगडी हीच 
अन्नपूिा्ष; महिूनच हतच्ासमोर रांगोळी काढतो. 

चुलीसाठीचं सरपि गोळा करण्ात जािारा वेळ आता ्ा 
महहला कुटुंबाच्ा आह््षक प्रगतीसाठी कष् करण्ात घालवू लागल्ा 
आहेत. त्ामुळं घरची आमदनी वाढते आहे हा ला्भ आिखी वेगळाच. 
दाठरद्र्यरेरेखालच्ा पाच कोटी कुटुंबांना गॅस देिाऱ्ा ्ा मुळच्ा ्ोजनेचं 
उद्दीष् वाढवून आता आठ कोटी कुटुंबांना गॅस देण्ाचा संकलप केंद्र 
सरकारनं केला आहे. त्ासाठी अ््षसंकलपात राखीव हनधीची तरतूद 
केंद्र सरकारनं केली आहे. एकूिच ‘पंतप्रधान उज्वला ्ोजना’ ही गरीब 
्भारतासाठी आरोग् आहि आह््षक प्रगतीची दारं उघडिारी जशी ठरते 
आहे तशीच देशाचं प्ा्षवरि संवध्षन करिारी देखील ठरताना ठदसते आहे. 

प्रकरण एक : भारतातली सद्यस्थिती

“महहलांचा मुळातला प्रश्न आहे तो वेळेच्ा गठरबीचा. 
जग्भरातल्ा बहुतांश महहलांचे रोजचे साडेचार तास एकही पैसा 
हमळवून न देिाऱ्ा कामांपा्ी खच्ष होत असतात. त्ामुळं गठरबी कमी 
करा्ची असेल तर हा वा्ा जािारा वेळ कमी केला पाहहजे,” असं 
मेहलंडा गेटस महितात. ‘वलड्ष एनजती आउटलुक २०१५’ मध्े प्रहसद् 
झालेली आकडेवारी पाहहली की गेटस ्ांच्ा हवधानातलं सत् उमजतं. 

‘गेम चेंजर’िधहलाधवशवाचे

शोि 
संशोिन

पंतप्रिान उज्वला ्ोजना

महाराष्ट्र राजय मवहला आयोगाने गेलया 
िषषीपासून मवहलांचया संबवधत विविध मुदांिा 
अभयास करणयासाठी संशोधनिृत्ी रदलेलया 
आहेत. तया अंतगभात आयोगाकडे अनेक 
विषयांिरील शोधवनबंध आले. तयातील काही 
वनिडक शोधवनबंध ‘साद’चया प्रतयेक अंकात 
मावलकारुपाने प्रवसद्ध कररत आहोत.

पधहला भाग
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जगातले ४० टक्े लोक आजही लाकूड, गोवऱ्ा, कोळसा ्ा पारंपठरक 
इंधनावरच अवलंबून असल्ाचं हा अहवाल सांगतो. 

्भारतातलं हचत् वेगळं नाही. ग्ामीि ्भागातल्ा वाड्ावसत्ा 
असोत की शहरांमधल्ा झोपडपट्टा. दाठरद्र्यरेरेखालील ्ा घरांमधल्ा 
ह्रि्ांना लांबवर जाऊन काट्ाकुटक्ा शोधाव्ा लागतात. इंधन 
जमवण्ाचा व्ाप जेवढा मोठा हततकीच कठीि गोष् चुलीपुढं बसण्ाची. 
चुलीत जाळ करिं, फुुंकिीनं फुुंकून तो ठटकविं, त्ावर सव्ंपाक करिं 
हे करताना ती बाई सवतः काळवंडते, हतचं घर काळवंडतं. ठदवसातल्ा 
चार-पाच तासांच्ा ्ा ्ातनांना आजवर प्ा्ष्च नवहता. ्भारतातल्ा 
तबबल दहा कोटी कुटुंबांकडं आजही सव्ंपाकासाठी लागिारं सवच् 
इंधन नाही. (वृत्त पान पाच, तरुि ्भारत - ५ नोवहेंबर २०१७) केंद्री् 
सांसख्की हव्भागाच्ा ताज्ा आकडेवारीनुसार ग्ामीि ्भारतातल्ा ६७ 
टकक्ांहून अहधक घरांमध्े आजही चुलीवरच सव्ंपाक केला जातो. 
२०११ च्ा जनगिनेचा हवचार करता ग्ामीि आहि शहरी ्भागातल्ा ४९ 
टक्े घरांमध्े जळि महिून लाकूडफाटा वापरला जातो. १६.८ टक्े 
घरात हपकांची धाटं, टाकाऊ ्भाग वापरला जातो. 

देशातले दोन ते तीन कोटी लोक लाकूडफाटा, जळि शोधण्ाच्ा 
कामातच अडकलेले असतात. त्ात महहलांचं प्रमाि सवा्षहधक असतं. 
(व्ंकटेर्रन, १९९२) खरं तर स्लकालप्रमािं आहि सरपिाच्ा 
प्रकारानुसार महहलांचा इंधन गोळा करण्ाचा कालावधी बदलतो. 
ठदल्ीसाठी केलेल्ा एका अभ्ासावरून असं ठदसून आलं, की 
ठदल्ीतल्ा झोपडपट्ीत राहिाऱ्ा महहलेला इंधनासाठी दररोज दोन 
तास सरपि गोळा करावं लागतं. (मलहोत्ा, सकसेना आहि जोशी 
सहमती अहवाल २०००). जगातल्ा ओईसीडी गटातल्ा २९ देशांमध्े 
महहला आहि पुरुर ्ांच्ा कामाचं सवजेक्ि झालं. ्ा सव्षच देशातल्ा 
महहला अप्रत्क् उतपन्न असिारं काम पुरुरांपेक्ा जासत करत असल्ाचं 
आढळलं. पारंपठरकठरत्ा सव्ंपाक आहि संबंहधत कामं ८४ टक्ेवेळा 
महहलांकडंच सोपवलेली असतात. ्भारतातल्ा ह्रि्ा सव्षसाधारिपिे 
नऊ तास काम करतात आहि पुरुर सात तास. ्ा काही संद्भायंचा हवचार 
केल्ावर असं लक्ात ्ेतं की ग्ामीि ्भारतातल्ा ८० टक्े ह्रि्ांचा वेळ 
सरपि गोळा करण्ात जातो.  

२००१ च्ा गिनेनुसार ्भारतातल्ा साधारिपिे ७० टक्े 
घरांमध्े सव्ंपाकासाठी देशी चुलींचा वापर केला जातो (सेंटर 
फॉर मा्क्रो फा्नानस २०१६-२०१०) आ्आ्टी, मुंबई आहि 
अमेठरकेतल्ा हेल् इफेकटस इहनसटट्ूट फॉर हेल् मॅठटट्कस अँड 
इवहॅल्ुएशन ्ांनी घरातल्ा वा्ुप्रदूरिाचा अभ्ास ्भारतात केला. 

त्ानुसार २०१५ मध्े २६.७ लाख मृत्ू हे केवळ चुलीत घातलेल्ा 
सरपिामुळं झाले आहेत. कोळशाचा वापर इंधन महिून केल्ानं १६.६ 
लाख मृत्ू झाले आहेत. (नंदी, २०१८) चुलीत लाकडं, शेि, कोळसा, 
अन् सरपि जाळल्ानं हनमा्षि होिाऱ्ा धुरावाटे अनेक घातक पदा््ष 
पहहल्ांदा चुलीजवळ बसिाऱ्ा ्रिीच्ा आहि घरातल्ा लहान मुलांवर 
दुक्पठरिाम करतात. आह््षक सस्ती, इंधनाची उपलबधता आहि सव्ंपाक 
करण्ाची पद्त ्ांचा एकमेकांशी जवळचा संबंध आहे. ्ा पार््ष्भूमीवर 
चूल आहि चुलीसाठीचं इंधन गोळा करण्ासाठीचे कष् लक्ात घेता 
ह्रि्ांना चुलीपासून मुक्ती देिं हे सवा्षत महत्वाचं आहे. ह्रि्ांचं, लहान 
मुलांचं मानहसक-शारीठरक आरोग्, आह््षक सस्ती आहि प्ा्षवरि ्ा 
सगळ्ांचं संवध्षन करण्ासाठी महहलांना चुलीपासून दूर न्ा्ला हवं, हे 
ओळखून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केंद्र सरकारची महत्वाकांक्ी ‘पंतप्रधान 
उज्वला ्ोजना’ हाती घेतली. 

उज्वला ्ोजनेचे हेतू 

पंतप्रधानांनी उज्वला ्ोजना १ मे २०१६ रोजी देशात आिली 
त्ामागे हवहशष् उठद्दष् होतं. महहलांच्ा तासांचा हहशेब, सवच् हवा, 
प्ा्षवरिाचा मुद्दा ्ा सगळ्ांचा ्ामागं बारकाईनं हवचार केला गेला. 
पंतप्रधान मोदींनी देशातल्ा पाच कोटी कुटुंबांना २०१९ प्यंत गॅस जोडिी 
देण्ाचं हवशाल लक्् हनधा्षठरत केलं आहि कामाला सुरुवात केली. 
गठरबांच्ा कल्ािाचा नेमका सामाहजक हवचार ्ा ्ोजनेमागं केलेला 
आहे, तो असा - 

• महहलांना शारीठरक आहि मानहसकदृष्टा सक्म करिं आहि त्ांचं 
आरोग् सुधारिं

• जैहवक इंधनामुळं होिारे आरोग्संबंहधत गं्भीर आजार आहि 
मृत्ूदर कमी करिं.

• सव्ंपाकासाठी वापरल्ा जािाऱ्ा अशुद् इंधनामुळं होिारे अपघात 
मृत्ू हकुंवा गं्भीर रोगांचे बळी कमी करिं.

• चुलीवर सव्ंपाक करिाऱ्ा ह्रिची मुलं अनेकदा हतच्ा आसपासच 
असतात. घरातल्ा धुरामुळं होिाऱ्ा प्रदूरिातच ती र्ास घेतात. 
्ातून लहान मुलंदेखील र्सन हवकारांना बळी पडतात. ्ातून 
त्ांची सुटका करिं.

• महहला-बालकांचे आरोग् संवध्षन करुन देशाच्ा सामाहजक 
प्रगतीला हात्भार लाविं, महहलांना सक्म करुन कुटुंबाच्ा आह््षक 
प्रगतीला चालना देिं. 
ही ्ोजना अंमलात आिण्ाआधी शासानानं आिखी एक 

महत्वाचं पाऊल उचललं. ते महिजे गॅस हसलेंडरचा काळा बाजार 
रोखण्ासाठी सरकारनं ‘पहल ्ोजना’ जाहीर केली. ‘पहल’च्ा 
अजा्षबरोबर कमी गॅस बुक आहि बँक पासबुकच्ा पहहल्ा पानाची 
्ा्ाप्रत असिं सक्तीचं होतं. ज्ाच्ा नावावर गॅस जोडिी आहे त्ा 
व्क्तीची कागदपत्ं असिं सक्तीचं होतं. त्ामुळं आताप्यंत दुसऱ्ाच्ा 
नावे असलेलं कनेकशन सवतःचं आहे, असं ्भासवून वापरिारे, कनेकशन 
असलेली व्क्ती ह्ात नसली तरी गॅस वापरिारे अशा व्क्तींनी 
कनेकशन सवतःच्ा नावावर करण्ासाठी धाव घेतली. ज्ा व्क्तींचं 
बँकेत खातं नाही त्ांनी बँकेत खातं उघडलं. ‘जनधन’मध्े खातं उघडलं. 
्ानंतर शासनानं जनधन बँक खातं, आधार नंबर आहि त्ा ग्ाहकाचा 
मोबाईल नंबर ज्ाला ‘जॅम’ महटलं गेलं, त्ाच्ाशी गॅस हसहलंडर ्ोजना 
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संलग्न केली. केंद्राच्ा ्ा अह्भनव उपक्रमाचं कौतुक जागहतक पातळीवर 
झालं.  

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ्ांनी ‘उज्वला ्ोजने’ला महत्व ठदलं आहे. 
्ेत्ा तीन वरा्षत देशातल्ा पाच कोटी गरीब कुटुंबांप्यंत पोचण्ाचं 
उद्दीष् ठेवण्ात आलं होतं. त्ासाठी अ््षसंकलपात आठ हजार कोटींची 
्भरीव तरतूद करण्ात आली. पुढं ्ोजनेचं उद्दीष् वाढवून आठ कोटी 
कुटुंबांप्यंत पोहोचण्ाचा हनि्ष् पंतप्रधानांनी घेतला. त्ासाठी आिखी 
४८०० कोटींची तरतूद केली गेली. दाठरद्र्यरेरेखालच्ा कुटुंबांना प्रत्ेक 
कनेकशनसाठी सोळाशे रुप्ांचं अ््षसाहाय् ्ातून केलं जािार आहे. 
्ा ्ोजनेचा ला्भ घेण्ाची प्रहक्र्ादेखील सोपी, सुटसुटीत ठेवण्ात 
आली आहे. दाठरद्र्यरेरेखालील व्क्तीनं एलपीजी हवतरि केंद्रावर गॅस 
कनेकशनसाठी अज्ष करा्चा. त्ावर आपलं पूि्ष नाव, पत्ता, आधार 
नंबर, जनधन बँक खात्ाचा नंबर द्ा्चा. प्रमाहित केलेलं बीपीएल 
प्रमािपत्, बीपीएल रेशन काड्ष, पासपोट्ष आकाराचा फोटो सोबत ठदला 
की काम होतं. सगळ्ात महत्वाचं महिजे हे गॅस कनेकशन कुटुंबातल्ा 
महहलेच्ाच नावावर देण्ाची व्वस्ा करण्ात आली आहे. ही बाब 
महटलं तर ्ोटी पि घरातल्ा महहलेचा सनमान वाढविारी. ्ा ्ोजनेतून 
ला्भाथ्ा्षला १४.२ हकलो वजनाचा हसलेंडर हमळतो. डोंगराळ-दुग्षम 
्भागात हा हसलेंडर वाहतुकीसाठी जड पडत असल्ाने पाच हकलोचे दोन 
हसलेंडर देण्ाचीही सो् करण्ात आली. 

्ा ्ोजनेच्ा माध्मातून गठरबांना मदत करण्ासाठी समाजातले 
दानशूर मध्मवगती्, उच्च मध्मवगती् उतसाहानं पुढं आले. गरज 
नसलेल्ा व्क्तींनी एलपीजी गॅसवरील सबहसडी सोडावी, असे आवाहन 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केले. त्ाला एक कोटी लोकांनी तातकाळ प्रहतसाद 
ठदला. ्ात महाराष्ट्ातले १६ लाख ४२ हजार लाख लोक आहेत. सरकारी 
आकडेवारीनुसार देशात १७ कोटी २५ लाख गॅस कनेकशन आहेत. 
त्ापैकी १५ कोटी ९० लाख कनेकशन सबहसडीसाठी पात् ठरतात. परंतु, 
पंतप्रधानांचे आवाहन आहि शासकी् पातळीवरच्ा प्र्तनांमुळं ्ेट 
ला्भाथ्ायंप्यंत उज्वला ्ोजना नेल्ानं देशाच्ा हतजोरीची २१ हजार 
कोटी रुप्ांची बचत झाली आहे.

जागहतक आरोग् संघटनेनं प्रधानमंत्ी उज्वला ्ोजनेबद्दल 
नरेंद्र मोदींचं कौतुक केलं आहे. “हवेचं प्रदूरि रोखण्ासाठी, हवेतील 
काजळीचं प्रमाि कमी करण्ाच्ा दृष्ीनं तसंच महहलांचं आहि प्ा्ष्ानं 
सवायंचं आरोग् सुधरवण्ासाठी ्ा ्ोजनेच्ा माध्मातून ्भारतानं केलेली 
सुरुवात अहतश् कौतुकासपद आहे,” असं जागहतक आरोग् संघटनेनं 
महटलं आहे. (वृत्त, इंहड्न एकसप्रेस २ मे २०१८)  

िहाराष्ट्ातील उज्वला ्ोजनेचा अभ्ास

देशातल्ा अध्ा्ष लोकसंख्ेचा हवचार करुन पंतप्रधान नरेंद्र 
मोदींनी आिलेली महत्वाकांक्ी उज्वला ्ोजनेला महाराष्ट्ात हमळालेला 
प्रहतसाद कसा आहे, महहलांची मतं का् आहेत हे जािून घेिं हा 
अभ्ासाचा मुख् हवर् आहे. त्ा अनुरंगानं महाराष्ट्ातल्ा इतर 
्भागाच्ा तुलनेत आह््षकदृष्टा मागास मराठवाड्ाची हनवड संशोधकानं 
केली. नांदेड, उसमानाबाद, लातूर आहि बीड हे हजलहे हनवडण्ात 
आले. राज् महहला आ्ोगानेही ्ाच हजल्हांची हशफारस केली होती. 
्ा हजल्हांचा मानव हवकास हनदजेशांक, हजल्हांची आह््षक सस्ती, 
मागासलेपि लक्ात घेऊन ्ा हजल्हांची हनवड केली गेली. प्रत्क् 
पाहिीसाठी ्ा हजल्हातली शहरी, हनमशहरी आहि खेड्ांची गावे हनहचित 
केली. 

अभ्ासाची उद्दिष्ं

• सव्ंपाकाच्ा इंधनापोटी होिाऱ्ा कष्ातून महहलांची सुटका झाली 
का हे अभ्ासिे.

• महहलांचे आरोग् सुधारण्ासाठी ्ोजनेची मदत झाली का ते 
अभ्ासिे.

• महहलांना सवच् आहि तातकाळ एलपीजी इंधन हमळाल्ाने 
वाचलेल्ा कष्ाचा आहि उपलबध झआलेल्ा वेळेचा उप्ोग त्ा 
सवतःसाठी आहि त्ांच्ा कुटुंबांसाठी कशा करतात हे अभ्ासिे.

• चुलीसाठी लागिाऱ्ा लाकूडफाट्ासारखे इंधन जाळल्ाने त्ार 
होिारा धूर प्रदूरि करतो, धुरामुळे आरोग् बाधीत होते ्ाची 
जािीव महहलांना झाली का हे अभ्ासिे.

• लाकूडफाट्ासाठी वृक्तोड केल्ाने होिारे दुक्पठरिाम हशवा् 
प्ा्षवरिाच्ा हवहवध घटकांबद्दलची जािीव अभ्ासिे.

अभ्ासाची गृधहतकं

• सव्ंपाकासाठी लागिाऱ्ा घरगुती इंधनाच्ा कष्ाला प्ा्ष् 
हमळाल्ानं महहलांची कष्ातून सुटका झाली.

• एलपीजीसारख्ा सवच् आहि तातकाळ उपलबध होिाऱ्ा 
इंधनामुळे महहलांच्ा आरोग् समस्ा कमी झाल्ा.
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• एलपीजीमुळे वाचलेले कष् आहि वेळ ्ांचा उप्ोग त्ा इतर 
कामांसाठी करतात आहि मोबदला हमळिारे काम करुन घराची 
आह््षक प्रगती उंचावण्ासाठी काम करतात. मुलांचे आरोग्, 
हशक्ि आहि सवतःचे शारीठरक आहि मानहसक सवासथ् जपण्ाचा 
प्र्तन करतात.

• चुलीतून ्ेिारा धूर, राख घातक आहे. त्ाचे आरोग्ावर 
अपा्कारक पठरिाम होतात ्ाची जािीव महहलांना झाली आहे.

• वृक्तोड, प्रदूरि त्ामुळे होिारी तापमानवाढ स्ाहनक प्ा्षवरिाचे 
प्रश्न ्ाची जािीव महहलांना झाली. 
उद्दीष्ं आहि गृहीतकुं हनहचित झाल्ावर संशोधकानं उसमानाबाद, 

तुळजापूर (हज. उसमानाबाद) ्ा तालुक्ातल्ा हबजनवाडी, हहपपरगा, 
इंठदरानगर, काकरंबा, मंगरुळ, हशवाजीनगर ्े्ील महहलांकडून 
माहहती घेतली व प्रश्नावली ्भरुन घेतली. नांदेड शहरातल्ा झोपडपट्ी-
गलल्ांमधून तसेच अधा्षपूर व लोहा ्ा तालुक्ात सवजेक्ि करण्ात 
आले. बीड, केज (हज. बीड) तालुक्ातल्ा मौजे सांदोळा, कोरेगाव, 
जीवाची वाडी, बोरगाव, ्ुसूफ वडगाव, नांदुर घाट ्ा गावांमध्े सवजेक्ि 
झाले. लातूर, रेिापूर (हज. लातूर) तालुक्ातल्ा वासनगाव, हरगुल, 
पाखरवाडी ्े्ेही महहलांच्ा प्रत्क् ्भेटी घेऊन त्ांच्ाशी बोलून सवजेक्ि 
करण्ात आले. 

िाधहतीचे धवश्रेषण

मराठवाड्ातल्ा चार हजल्हांमधल्ा चारशे महहलांशी चचा्ष 
करुन ्भरलेल्ा प्रश्नावलीच्ा आधारे हवश्ेरि करण्ात आले आहे. ्ा 
हशवा् गॅस हवतरक आहि गॅस एजनसीचालकांशी झालेल्ा चचजेचाही ्ात 
समावेश आहे. हे संशोधन जानेवारी ते मे २०१८ ्ा कालावधीत केले गेले 
आहे. ्ा कालावधीतल्ा हहवाळा आहि उनहाळा ्ा ऋतूंचा संद्भ्ष घेतही 
महहलांनी संशोधकाला उत्तरे ठदली आहेत. 

महहलांशी संपक्फ साधल्ानंतर उज्वला ्ोजनेची माहहती सव्षच 
हजल्हातल्ा ला्भा्ती महहलांना होती, असे लक्ात आले. त्ांच्ा 
आसपास राहिाऱ्ा महहलांनाही ्ा ्ोजनेबद्दल माहहती होते. माहहती 
कुठून हमळाली, ्ाबद्दल हवचारिा केली असता ‘सगळीकडेच माहहती 
हमळते’, असे उत्तर आले. ‘सगळीकडेच’ ्ाचा अ््ष नगरसेवक, सरपंच, 
गॅस एजनसीतली व्क्ती, ग्ामपंचा्त ्े्ून हकुंवा मराठी वृत्तपत्ांमधल्ा 

जाहहराती ्ा माध्मातून महहलांना ्ोजना समजली आहे. ‘गॅस 
हसलेंडरसोबत गरीब महहलेचे ्ा्ाहचत् वृत्तपत्ात पाहहले आहि ही ्ोजना 
गरीबांसाठी असल्ाचे समजले,’ असे महहलांनी सांहगतले. शासनाकडे 
असिाऱ्ा दाठरद्र्यरेरेखालील नावांच्ा ्ादीत नाव असले की ही ्ोजना 
हमळते, असे महहलांनी सांहगतले. टीवही आहि माहहतीपत्कांद्ारेही 
महहलांनी ्ोजनेचा माहहती हमळालेली आहे. 

नांदेडमधल्ा हरबळ (ता. लोहा) गावचे सरपंच महितात, 
की कोितीही ्ोजना असो आमही गावातल्ा सगळ्ांना त्ाची 
माहहती देतोच आहि त्ा-त्ा ्ोजनेचा ला्भ गरजूंना कसा हमळेल ते 
कळवतो. ्ाच गावातल्ा महहला महितात, की हनवडून आलेली मंडळी 
गावासाठीच्ा ्ोजनांची आहि त्ासाठी कोिती कागदपत्े लागतात 
्ाचीही ्ादी घरोघर देतात. नांदेड झोपडपट्ीत राहिाऱ्ा शबाना बेगम 
इहल्ास खान महिाल्ा, की आमच्ा नगरसेवकानं ही ्ोजना आल्ाचं 
सांहगतलं. इ्े सगळ्ांना ्ोजना माहहती आहे. गॅस एजनसीवाल्ानंही 
त्ांच्ाकडच्ा ्ादीत आमचं नाव असल्ाचं सांहगतलं. गल्ीतल्ा 
महहलासुद्ा एकमेकांना उज्वला ्ोजनेबद्दल सांगतात. गॅस एजनसीवाले 
गॅस जुळिीबद्दल माहहती देतात, गॅस चालू-बंद करण्ाचा डेमो देतात.  

नांदूर फाटा (ता. केज, हज. बीड) ्े्ील शबाना शेखाती शेख 
सांगतात, “गॅस एजनसीवाल्ाकडून पंतप्रधान उज्वला ्ोजना समजली. 
सासुबाईंना त्ांच्ा नातेवाईकाकडून ्ोजनेची माहहती हमळाली. त्ामुळं 
मी ्ोजना कोिाला हमळते ्ाची चौकशी चालू केली तेवहा एजनसीचाच 
मािूस घरी आला. त्ाने ्ोजना सांहगतली आहि प्रहशक्िही ठदलं.” 
उसमानाबादेतल्ा इंठदरानगरच्ा रहहवाशी मीनाबाई बल्भीम इंगळे 
महिाल्ा, की ्ोजनेची माहहती गल्ीतच झाली. गॅस एजनसीवाला ्ादी 
घेऊन आला आहि त्ातून कळाले की पंतप्रधान उज्वला ्ोजनेत गॅस 
कनेकशन हमळाले आहे. 

बहुतांश महहलांना सरपंच, नगरसेवक, गॅस एजनसी ्ांच्ाकडून 
्ोजना समजल्ाचे संशोधकाला आढळून आले. महत्वाचे महिजे 
शासनाच्ा वतीने उज्वला ठदन साजरा करण्ाचे गॅस हवतरि कुंपन्ांना 
सांगण्ात आले होते. त्ाप्रमािे ्ा कुंपन्ांनी उज्वला ठदन साजरा केला 
आहि त्ाच्ा बातम्ा प्रसारमाध्मांमधून आल्ा. ्ातूनही जािीवजागृती 
झाली.

तक्ा-प्रधानमंत्री उज्िला योजना लाभारयाांपयांत  
पोहोिणयािे माधयम

वजलहा जावहराती-
प्रसारमाधयमे

सरपंि-नगरसेिक-
लोकप्रवतवनधी

गॅस 
एजनसी

नांदेड 22 100 100

उसमानाबाद             15 100 100

लातूर 26 100 100

बीड 27 100 100

्व्ंपाकासाठी लागणारे इंिन

सव्ंपाकाच्ा इंधनाबाबत ला्भाथ्ायंनी संहमश् सवरुपाची उत्तरे 
ठदली. काकरंबा (हज. उसमानाबाद) ्े्ील बागाबाई हशंदे महिाल्ा, की 
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आता गॅस आला आहे महिून गॅसवरच सव्ंपाक करतो. मात् गॅस संपला 
की एक-दोन ठदवस आमही शेण्ा, शेतातल्ा हपकांची राहहलेली धसकटं 
्ावर सव्ंपाक करतो. खरं सांगा्चं तर गॅस घरात असावा असं नेहमी 
वाटा्चं. आता गॅसची सव् झाल्ावर चूल पेटवा, धुरामुळं डोळ्ांचा 
त्ास सहन करा हा त्ास नकोसा वाटतो. 

सांजा (हज. उसमानाबाद) ्े्ील अहनता पवार महिाल्ा, की 
आता गॅसच वापरतो. गॅस संपा्च्ा आगोदरच दोन ठदवस गॅसवाल्ाला 
सांगतो. आता एक ठदवस जरी गॅस नसेल तर त्ासाचा ठदवस वाटतो. 
पि काही वेळा गॅस हमळालाच नाही तर चूल पेटवतो. हत््ष खुद्ष (ता. 
तुळजापुर, हज. उसमानाबाद) ्े्ील नकुशा माने, राजूबाई ्भगत ्ांनी 
्ाचप्रकारचे मत नोंदवले. ्ा दोघींच्ा मते - आता पहहल्ासारखं 
सवतःच्ा शेतातलं जळि-काटुक कोिी दुसऱ्ाला देत नाही. त्ामुळं 
सव्ंपाकासाठीचं जळि दुसऱ्ाकडून आिा्ला कसंतरी वाटतं. 
गावातली काही जमीन वनखात्ाची आहे. त्ांनीही हन्म कडक केलेत. 
हत्ली झाडं-फांद्ा तोडू देत नाहीत. त्ामुळं जळि कुठून आिा्चं हा 
आमच्ासारख्ा बा्कांपुढं प्रश्नच होता. उज्वला ्ोजनेमुळं आमचं 
जीवन सोपं झालं. हनदान महहन्ाचा इंधनाचा प्रश्न सुटला. पि रोजचा 
सव्ंपाक कशावर करता, ्ा प्रश्नावर शेजारच्ा मालन तांबोळी महितात, 
की आता गॅस वापरतोच पि अधुनमधून चूल वापरतो. गॅस संपेल अशी 
्भीटी वाटत राहती. पुरवून वापरा्ची सव् लागली्.  

केजच्ा (हज. बीड) ज्ोती क्ीरसागर महितात, की आमही 
आता जासतीत जासत गॅस वापरतो. शेतातून आल्ावर पटकन सव्ंपाक 
होतो. गॅसच्ा जोडीला हवजेवरची शेगडीही वापरतो. पि आंघोळीचं 
पािी तापवा्ला चुलीचाच वापर करतो. हरबळ (ता. लोहा, हज. नांदेड) 
गावच्ा स्ाबाई पल्डवड, संगीता गोदवड, राधाबाई टोकलवाड 
सांगतात, की गॅसचा वापर आमही आता रोज करतो. हसलेंडर ्भरुन 
आिताना एक-दोन ठदवस गेले तर त्ावेळी चुलीवर सव्ंपाक करतो. 
सगळ्ा गावातच आता गॅसचा वापर वाढला आहे. आंघोळीचं पािी 
तापवा्ला मात् आजही लोक शेतातल्ा जळिाचा वापर करतात. ्ा 
काही प्राहतहनधीक प्रहतक्री्ांवरून लक्ात ्ेतं की गॅस वापरण्ाची सो् 
आहि सोपेपिा महहलांना आवडू लागला्. पि नाईलाजानं अजूनही त्ा 
काहीवेळा चूल वापरतात. गॅस पुरवून वापरिे, हसलेंडर वेळेत न हमळिं 
हकुंवा पैशांची बचत ्ा कारिांपा्ी चुलीचा म्ा्षदीत वापर अजूनही काही 
ठठकािी चालू आहे.

उ्मानाबाद वजलह्ातला इंधन िापर

इंधन िापर िापरकतधे टक्ेिारी

फक्त गॅस शेगडी 22 22

गॅससोबत इतर इंधन 61 61

संपल्ावर दुसरा हसलेंडर ्ेईप्यंत चूल 15 15

काही वेळेसच इतर इंधन 2 2

नांदेड वजलह्ातला इंधन िापर

इंधन प्रकार िापरकतधे टक्ेिारी

फक्त गॅस शेगडी 35 35

गॅससोबत इतर इंधन 14 14

संपल्ावर दुसरा हसलेंडर ्ेईप्यंत चूल 24 24

काही वेळेसच इतर इंधन 27 27

बीड वजलह्ातला इंधन िापर

इंधन प्रकार िापरकतधे टक्ेिारी

फक्त गॅस शेगडी 42 42

गॅससोबत इतर इंधन 18 18

संपल्ावर दुसरा हसलेंडर ्ेईप्यंत चूल 19 19

काही वेळेसच इतर इंधन 21 21

लातूर वजलह्ातला इंधन िापर

इंधन प्रकार िापरकतधे टक्ेिारी

फक्त गॅस शेगडी 48 48

गॅससोबत इतर इंधन 35 35

संपल्ावर दुसरा हसलेंडर ्ेईप्यंत चूल 10 10

काही वेळेसच इतर इंधन 7 7

मराठिाड्ातलया िारही वजलह्ातला इंधन िापर

इंधन प्रकार िापरकतधे टक्ेिारी

फक्त गॅस शेगडी 147 36.75

गॅससोबत इतर इंधन 128 32

संपल्ावर दुसरा हसलेंडर ्ेईप्यंत चूल 68 17

काही वेळेसच इतर इंधन 57 14.25

मराठवाड्ातल्ा चारही हजल्हांमधल्ा आकडेवारीवरुन असं 
ठदसतं की उज्वला ्ोजनेत समावेश झाल्ानंतरही फक्त गॅसची शेगडी 
वापरिाऱ्ांची संख्ा 36.75 टक्े आहे. घरातला हसलेंडर संपल्ानंतर 
दुसरा ्ेईप्यंतच्ा काळात इतर इंधन वापरिाऱ्ांची संख्ा १७ टक्े 
आहे. गॅसच्ा शेगडीचा वापर जासतीत जासत करतो पि काहीवेळेस 
इतर इंधनही वापरतो असे महििाऱ्ा महहला 14.25 टक्े आहेत. 
परंतु, घरात गॅस असतानाही इतर बरोबरीनं इतर इंधनाचा वापर करिाऱ्ा 
महहलांची संख्ा 32 टक्े आढळली.
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एलपीजीव्हतरीक्त इतर इंधन का वापरता, ्ावर महहलांची 
प्रहतक्री्ा अशी होती – एलपीजी गॅस शेगडी वापरा्ला आवडते पि 
हसलेंडर लवकर संपण्ाची धासती असते. संपल्ावर नवा हसलेंडर 
लवकर हमळेल की नाही ्ाची खात्ी नसते. अहलकडं हसलेंडर लगेच 
हमळू लागला् पि तरीही गॅस वाचवण्ाची सव् लागली्. अहलकडं 
केरोहसनही हमळत नाही. दोन हलटरसाठी दोन तास रांगेत उ्भं राहावं 
लागतं. ते आिा, शेिी हकुंवा इतर जळिावर ओता त्ातून ्ेिाऱ्ा 
धुराचा त्ास सोसा ्ापेक्ा एलपीजी गॅसची हवनाधुर हनळी ज्ोत 
हवाहवीशी वाटते. आंघोळीच्ा पाण्ासाठी मात् सरा्षस चुलीचा वापर होत 
असल्ाचे संशोधकाला आढळले. 

एलपीजीवयवतररक् ्ियंपाकासाठी िापरले जाणारे इंधन

उ्मानाबाद

इंधन प्रकार िापर टक्े

जळाऊ लाकूड 44 44

बा्ोमास 14 14

कोळसा 0 0

इतर 42 42

नांदेड

इंधन प्रकार िापर टक्े

जळाऊ लाकूड 38 38

बा्ोमास 34 34

कोळसा 0 0

इतर 28 28

लातूर

इंधन प्रकार िापर टक्े

जळाऊ लाकूड 0 0

बा्ोमास 46 46

कोळसा 0 0

इतर 54 54

बीड

इंधन प्रकार वापर टक्े

जळाऊ लाकूड 0 0

बा्ोमास 44 44

कोळसा 0 0

इतर 66 66

मराठवाड्ातल्ा चारही हजल्हांमध्े एलपीजीच्ा वापरासोबत बा्ोमास 
वापण्ाचं प्रमाि जासत आहे. जळाऊ लाकडाचा जासत वापर नांदेडमध्े 
होतो. हे प्रमाि शहरी ्भागात आढललं कारि हत्ं बा्ोमासची 

उपलबधता नवहती. चारही हजल्हांमधल्ा महहलांच्ा मते गॅसच्ा शेगडीनं 
आ्ुक्् सुखी, कमी कष्ाचं झालं आहे. परंतु, सव् आहि आह््षकदृष्टा 
फुकट हमळिारं इंधन आजही सोडवत नाही.

इंिनासाठीची पा्पीट

रोजच्ा इंधनासाठी हकती पा्पीट करावी लागते हा महत्वाचा प्रश्न 
होता. इंधनासाठीचे कष् आहि त्ासाठी द्ावा लागिारा वेळ ्ासाठी 
संशोधकानं प्रश्नावली त्ार केली. त्ावरच्ा चचजेत महहलांनी मोघमपिे 
मैल ्ा पठरमािात अंतरासंद्भा्षतली उत्तरं ठदली. 

उसमानाबाद हजल्हातल्ा महहलांनी सांहगतले, की त्ांनी खूप लांब 
जावं लागतं. साधारिपिे 3 ते 4 हकलोमीटर इंधनासाठी जािं होतं. हत््ष 
खुद्षच्ा महहला महितात, की एकतर शेत लांब आहे. शेतात कामाला 
गेलं की ्ेताना ्भारा्भर जळि डोक्ावरुन आिा्चं असं साधारि गहित 
असतं. दुसरं असं की आसपास सामाहजक वहनकरिाची जमीन असल्ानं 
हत्ं इं्न गोळा करा्ला मज्ाव असतो. हशपाईमािसं काडीलाही 
हात लावू देत नाहीत. हत््ष खुद्ष ग्ामपंचा्तीचे हशपाई सांगतात, की 
एलपीजी गॅस आल्ानं महहलांची जरा सो् झाली्. त्ाही आता 
सुधारल्ात. हसलेंडर संपण्ाआधीच नवा नोंदवतात. मंगरुळातले महादेव 
माशाळकरांच्ा घरी संशोधकानं हवचारिा केली तेवहा त्ांची पतनी घरात 
नवहती. ते महिाले, की ्ा सरकारनं महहलांना गॅसची शेगडी ठदली ते 
काम ्ानच केलं. बाईमािसाला आता जरा बसा्ला, आराम करा्ला 
वेळ हमळतो. दोनतीन तासाचं काम अध्ा्ष तासावर आलं. नांदेडमधल्ा 
महहलांना जळिासाठी 3-4 हकलोमीटर जावं लागतं असं त्ा सांगतात. 
शेत असेल हत्वर जावं लागतं. शेत नसेल तर जळि नाही. वखारीसुद्ा 
आता जासत चालत नाहीत. शेतात कामाला गेल्ावर ्ेईप्यंत जळिाची 
सो् करावी लागते. लातुरातल्ा महहलांना जळिासाठी रोजची 2 ते 
4 हकलोमीटरची तर बीडमधल्ा महहलांना रोजची 3-4 हकलोमीटरची 
पा्पीट करावी लागते.  

इंिन गोळा करण्ासाठी वेळ

चुलीसाठीचे इंधन गोळा करण्ासाठी लागिारा वेळ जािून घेिं 
हा अभ्ासातला महत्वाचा मुद्दा होता. ्ा हवर्ावर सव्षच महहला 
उतसफूत्षपिे बोलल्ा. सकाळी सहा-सातलाच चूल पेटवा्ची महिजे 
आदल्ा ठदवशीच इंधनाची सो् करुन ठेविे आले. इंधन लगेच पेटत 
नाही. त्ासाठी शेिी, केरोहसन वापरुन जाळ करा्चा. तो वापरुन जळि 
पेटवा्चे. उनहाळ्ात-हहवाळ्ात बरं पि पावसाळ्ात कोरडं इंधन 
हमळविं, ते साठविं आहि पेटविं हे सगळंच मोठं ठदव्. पावसात चूल 
फुुंकून जीव मेटाकुटीला ्ेतो. धुरानं डोळे आहि ्ाती ्भरुन ्ेते. ्ा 
सगळ्ा उपद्वापात दोन-तीन घालवा्चे ते वेगळेच. त्ामुळंच बटन 
दाबल्ावर पेटिारी गॅसची हनळी ज्ोत महहलांना आवडू लागली आहे. 
इंधन गोळा करण्ासाठी रोजचे दोन-तीन तास खचा्षवे लागतात, असं 
चारही हजल्हातल्ा महहलांनी सांहगतलं. घरच्ा गा्ी-महशी असल्ा तर 
शेिाच्ा गोवऱ्ा ्ापाव्ा लागतात. रोज शेतात जाता-्ेताना, ठदवस्भर 
काम करताना उद्ाचा जळिाचा हवचार डोक्ातून जात नसा्चा. उज्वला 
्ोजनेमुळं ्ातून महहलांची सुटका झाली्. 
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चूल आधण िूल

आरोग्ाच्ा दृष्ीनं महत्वाचा प्रश्न संशोधकानं हवचारला. 
चुलीवर सव्ंपाक करताना घरातली लहान मुलं, वृद् आहि मोठी मािसं 
कुठं असतात? बहुतांश महहलांचं उत्तर आलं, की एका खोलीचं घर. 
मुलं जािार तरी कुठं. उनहाळ्ाच्ा ठदवसात घराबाहेर असतात. पि 
सव्ंपाकाची वेळच अशी असते की त्ावेळी सगळी मंडळी घरातच 
असतात. धूर सगळ्ांच्ाच डोळ्ात जातो. हरबळच्ा (नांदेड) 
कमलाबाई बन, राधाबाई टोकलवाड, काकरांब्ात (उसमानाबाद) 
राहिाऱ्ा इंदुबाई गा्कवाड, हबजनवाडीच्ा (उसमानाबाद) राधा 
सदाहशव हशंदे, बीडच्ा हुसनबी ्ा सगळ्ा महहलांचं एका मुद्ावर 
एकमत होतं. ते महिजे – आमची घरं ्ोटी. मुलं, मोठी मािसं घरातच 
असतात. आमच्ासारखाच धुराचा त्ास त्ांनाही सहन करावा लागतो. 
मोठी मािसं ओरडून लहान पोरांना घराबाहेर काढतात. पि रात्ीच्ा 
वेळी, पावसात कुठं जािार. सरपि ओलं, दमट असलं की धूर नाकाला 
झोंबा्चा, खोकला ्ा्चा, डोळे लाल वहा्चे. गॅस शेगडी आल्ापासून 
हे सगळं ्ांबलं.

गॅस आल्ापासून धूर बंद झाला. ्ामुळं आरोग् सुधारण्ास मदत 
झाली का, ्ा प्रश्नावर सगळ्ाचं उत्तर होकारा्ती होतं. नावहोली (बीड) 
्े्ील कलावती जाधव महिाल्ा, की चुलीच्ा धुरात खूप हाल काढलं 
बा्ामािसांनी. बा्कांच्ा अवस्ेकडं आता कुठं सरकारचं लक् गेलं. 
उनहाळ्ात चुलीच्ा झळा अंगाल बसा्च्ा. पावसाळ्ात लाकडं जळता 
जळा्ची नाहीत. धुरानं घर ्भरुन जा्चं. बरं झालं. आमच्ा वेळेला 
नाही तरी हकमान आमच्ा लेकीसुनांच्ा टा्माला तरी गॅसची शेगडी 
आली. तुकाची वाडी ्े्ी हवजूबाई चौरे महिाल्ा, की ्ा जळिापा्ी 
बा्कांचे डोळे गेले. उसमानाबादमधल्ा मंगरुळच्ा मंदाबाई हजारे ्ांच्ा 
मते, उज्वला ्ोजना आल्ानंतर गावातल्ा बा्ांमध्े एकच हवर् 
असा्चा. आज हहच्ा घरी गॅस आला, हतच्ा घरी आला. महहलांचे 
कष् सरकारनं खरंच कमी केले. काही कारिानं घरी एकटं महातारं मािूस 
राहहलं् त्ांचं तर फार बरं झालं गॅस शेगडीमुळं. गॅसनं खोकला, धगीचा 
त्ास, उक्मा, धूर, डोळ्ांची चुरचुर सगळं घालवलं. नांदेडमधल्ा 
महहला महिाल्ा, की चुलीचं जळि फुकट हमळतं असं वाटा्चं पि 
फुकट कसंल? त्ापा्ी हकती दुखिी अंगाला लागत होती हे आता 
गॅस आल्ावर कळतं्. दमा-खोकल्ानं घरातली बाई आजारी पडली 
की आखखं घर आजारी पडा्चं. चुलीच्ा धुरामुळं हवा प्रदुहरत होते 
्ाचा अनु्भव सगळ्ाच महहलांना होता. हवशेर महिजे आईसाठी घरात 
गॅसचीच शेगडी हवी, हे ्ुवा हपढीलाही पटलं आहे. उसमानाबादेतल्ा 
ती््ष खुद्षच्ा राधाबाई जाधव महिाल्ा, की जळिाचा धूर मािसाच्ा 
शरीरात जातो, झाडांवरही जातो. त्ांच्ा जवळ असिाऱ्ा कलावती 
जाधव हकुंवा मंगळुरातल्ा कांताबाई हक्त्े ्ांच्ा मते चुलीच्ा धुरानं 
होिारं प्रदूरि झाडांना आहि मािसांना जीवघेिं आहे. नांदेडातल्ा 
हबलाल महशदीजवळ राहिाऱ्ा शमीमबी शेख महिाल्ा, की उज्वला 
्ोजनेतून गॅस शेगडी हमळाल्ावर एजनसीतला मािूस आला होता. 
हवेच्ा प्रदुरिामुळं ठदल्ीसारखी अवस्ा गावाची होईल, असं महित 
त्ानं गॅस कसा वापरा्चा ते सांहगतलं होतं. सवच् इंधन महिजे एलपीजी 
्ाचा अनु्भव आता सगळ्ांनीच घेतला्. 

वाचलेल्ा वेळेचा सदुप्ोग

बटिासरशी चालुबंद होिाऱ्ा गॅस शेगडीमुळं महहलांचा वेळ 
वाचवला्. ्ा वेळेमुळं नांदेडच्ा नुरजहॉं बेगम अबदुल अहजझ आता 
दुसऱ्ांकडे घरकामाला जाऊ लागल्ा आहेत. त्ातुन चार पैसे गाठीला 
लागत असल्ाने त्ा खुर आहेत. त्ांच्ा जवळ राहिाऱ्ा हसीना बेगम 
्ांची पठरसस्ती नुरजहॉंपेक्ा चांगली. त्ांना दुसऱ्ांकडे कामाला जावं 
लागत नाही. पि गॅस आल्ापासून मुलांबरोबर खेळा्ला, गपपा मारा्ला 
त्ांना वेळ हमळतो्. त्ांच्ाच शबदात सांगा्चे तर ‘सुकून हमलता है.’ 
नांदेडमधल्ा इंठदरानगर, बडी मससजद, पुलाजवळच्ा वसतीतल्ा महहला 
घरची कामं आटोपून फुलं ओवा्चा धंदा करतात. फुलझड्ा हवकून 
त्ांना बऱ्ापैकी पैसा हमळू लागला आहे. लातुरच्ा वासनगावातील 
सहवता गा्कवाड ्ांचा वेळ गॅसनं वाचवला आहि त्ा कामावर वेळेवर 
जाऊ लागल्ा, त्ामुळं घरीसुद्ा वेळेत परतू लागल्ा. गॅसनं वेळ 
वाचवला आहि त्ाचबरोबर मनालाही शांती ठदली. उरलेल्ा वेळात 
कोिी बांगड्ा ्भरा्ला जातं, कोिी घरकाम करतं, कोिी फुलं माळा्ला 
जातं. जळिाचं ओझं डोक्ावरुन हटल्ानं ग्ामीि ्भागातल्ा बा्कांना 
शेतातली कामं करा्ला आिखी हुरुप आला्. गॅस शेगडीनं बा्कांचा 
ठदनक्रम बदलून टाकला्. त्ांना हवश्ांती हमळू लागली. मुलाबाळांसोबत 
अहधक वेळ त्ा घालवू लागल्ा. गॅस शेगडीनं ठदलेला सनमान अनेकींना 
महत्वाचा वाटतो. अन््ा माझ्ा नावाचं बँक खातंच आजवर नवहतं. 
मला कुठल्ा हमटींगला कोिी बोलावलं नवहतं. गॅसमुळं हे घडलं, असेही 
अनु्भव अनेक बा्कांनी सांहगतले. सांजा (उसमानाबाद) ्े्ील कमल 
पवार ्ा पारधी वसतीतल्ा महहलेनं सांहगतलं, की माझ्ा नावावर गॅस 
कनेकशन आल्ापासून शेजारिी जाता-्ेता महितात कमलचा ्भाव 
वाढला महिून. कमल आता ्भांडी घासून हात काळे करिारनही. नशीब 
कमलचं.

सारांश, धनरीक्षणे

१) प्रधानमंत्ी उज्वला ्ोजनेची माहहती शहरी आहि ग्ामीि 
गरीबांप्यंत चांगल्ा प्रकारे पोहोचली आहे. वत्षमानपत्ातल्ा 
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साद प्रणिणिधी 
ग्ामीि महहलांना चुलीच्ा बंधनातून मुक्त करण्ासाठी माच्ष 

२०१६ मध्े सुरु झालेल्ा 'उज्वला' ्ोजनेचे उठद्दष् सरकारने ठरवलेल्ा 
कालावधीआधीच पूि्ष केले आहे. देशातील गावे प्रदूरिमुक्त करण्ासाठी 
प्रधानमंत्ी उज्वला ्ोजना २०१६ मध्े सुरू करण्ात आली होती. 
्ाअंतग्षत दाठरद्र्यरेरेखालील 6 कोटी कुटुंबांना मोफत गॅसजोडिी देण्ाची 
महतवाकांक्ी ्ोजना सरकारने सुरू केली होती. त्ासाठी माच्ष २०१९ चे 
उठद्दष् ठेवण्ात आले होते. 

प्रधानमंत्ी उज्वला ्ोजनेत दाठरद्रय़ रेरेखाली असलेल्ा 
कुटुंबातील महहलेच्ा नावाने एलपीजी जोडिी ठदली जाते. त्ासाठी 
केंद्राचे सोळाशे रुप्ांचे अनुदान असून ही जोडिी मोफत ठदली जाते. 
्ोजनेत पात् झाल्ानंतर संबंहधत पेटट्ोहल्म कुंपन्ांचे कम्षचारी घरी ्ेऊन 

जोडिी देतात. मात्, पहहली जोडिी करून ठदल्ानंतर पुनहा गॅस ्भरून 
घेण्ासाठी शुलक आकारले जाते. 

१ माच्ष २०१६ रोजी उत्तर प्रदेश ्े्ील 'बाहल्ा' ्े्ून ्ा 
्ोजनेला सुरुवात करण्ात आली होती. उत्तर प्रदेश, राजस्ान, 
्त्तीसगड, मध् प्रदेश, झारखंड आहि ईशान्ेकडील राज्ांना 
प्राधान्क्रम देऊन संपूि्ष ्भारत्भर ्ा ्ोजनेचा हवसतार करण्ात आला 
आहे.   

्ावरतीच सरकारने आपल्ा उठद्दष्ात बदल करून 6 कोटींएवजी ८ 
कोटी गरजूला मोफत गॅस कनेकशन देण्ाचे ठरहवले आहे. 

एका अहधकृत सवजेक्िानुसार, घरगुती चुलीच्ा प्रदूरिामुळे दरवरती 
देशातील १० लाख लोकांचा मृत्ू होतो. ्ामुळेच 'उज्वला' ्ोजनेची 
जागहतक आरोग् संघटनेने दखल घेऊन मोदी सरकारचे कौतुक केले होते.

‘उज्िला’मध्यये सहा कोटी जोडण्या; 
मुदतीआधीच उद्दिष् साध्य

आहि टीवहीवरच्ा जाहहराती, स्ाहनक लोकप्रहतहनधी आहि 
गॅस एजनसीच्ा व्क्ती ्ांच्ामुळे ्ोजनेचा प्रसार झाला आहे. 
ला्भाथ्ायंना ्ोजनेची पूि्ष माहहती असल्ाचे आढळून आले. 

२) घरात गॅस शेगडी आल्ानंतर गॅसचा वापर वाढला आहे. चार 
हजल्हातले ३६.७५ टक्े लोक आता फक्त एलपीजी वापरतात तर 
३२ टक्े लोक एलपीजीबरोबर इतर इंधनाचा वापर करतात.

३) जळि, बा्ोमास फुकटात उपलबध होत असले तरी त्ासाठी रोज 
३-४ हकलोमीटरची पा्पीट आहि दोन-तीन तासांचा वेळ द्ावा 
लागतो. ्ा सगळ्ाचे मूल् शून् असते. 

४) चारही हजल्हांमधल्ा ह्रि्ा चुलीवर सव्ंपाक करत असताना 
बहुतेकदा त्ांची मुलं त्ांच्ा आसपासच वावरतात असं आढळलं. 
त्ामुळं धुराच्ा दुक्पठरिामाला ही मुलंही बळी पडतात. ्ा धुरामुळं 
दमा, खोकला, र्सनाचे आजार, डोळ्ांचे हवकार, डोकेदुखी, 
सदती ्ासारखे आजार होत असल्ाचं महहलांनी सांहगतलं. गॅस 
आल्ामुळं ्ा सगळ्ांच प्रमाि लक्िी्ठरत्ा घटत असल्ाचा 
त्ांचा अनु्भव आहे. 

५) चुलीच्ा धुरामुळं ्पपर काळं होतं, घरातले कपडे काळे होतात 
महिजेच मािसाच्ा शरीरावरही पठरिाम होतच असिार, हे सव्ष 
महहलांना समजतं. जळिासाठी झाडांची तोड होते. प्ा्षवरिाला हे 
चांगलं नाही, ्ाचीही जािीव महहलांना आहे. 

६) एलपीजी गॅसमुळं सगळ्ाच महहलांचा वेळ वाचू लागला. त्ाचा 
फा्दा त्ांच्ा शारीठरक-मानहसक आरोग्ाचं संवध्षन होण्ात 
झाला्. मुलं, कुटुंबाबरोबर त्ा आता अहधकचे आनंदी क्ि घालवू 
शकतात. आह््षक कमाईचे माग्ष शोधण्ासाठी त्ा घराबाहेर पडू 
शकतात.

७) एलपीजीचे फा्दे आहि चुलीचे तोटे हे उज्वला ्ोजनेमुळं चांगले 
लक्ात आले असले तरी गरीबीमुळं फुकटंचं जळि अजूनही बहुतेक 
महहलांना सोडवत नाही, ही वसतुसस्ती आहे. हसलेंडर लवकर 
्भरून हमळाला नाही तर का् हकुंवा आह््षक बचत महिून गॅस 
पुरवून वापरण्ाकडं महहलांचा कल आढळतो. एलपीजीचा वापर 
वाढण्ासाठी त्ाची हकुंमत आिखी कमी वहा्ला हवी, असं 
सवायंचं मत आलं. 

८) एलपीजी शेगडी घरी ्ेिं ही प्रत्ेक महहलेला अह्भमानाची बाब 
वाटते. महहलेच्ा नावावर शेगडी असिं,  आपल्ा नावावर बँक 
खातं असिं, ्ाचं सवायंना अपार कौतुक आहे. ्ामुळं घरातली 
आपि जबाबदार, महत्वाची व्क्ती आहोत, अशी ्भावना हनमा्षि 
झाल्ाचं महहलांनी सांहगतलं.  घरी चूल असल्ावर कोिी पाहुिा 
आला तर त्ाला चटकन चहाचा कपदेखील देता ्ा्चा नाही. 
आता गॅस शेगडीमुळं ते शक् होतं. ्ामुळं सामाहजक प्रहतष्ा 
वाढल्ाचं महहलांना वाटतं.
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~mb b¢{JH$ AË`mMmaà{V~§YH$ H$m`Úm~m~V 
(nmoŠgmo) _hmamï´> amÁ` _{hbm Am`moJmZo 
ZwH$VrM Am¡a§Jm~mX `oWo amï´>r` n[afX 
KoVbr hmoVr. Ë`m {Z{_ÎmmZo à{gÕ Ho$boë`m 
nwpñVHo$Vrb _§OHy$a H«$_em XoV AmhmoV.

^mJ n{hbm

बाल लैंगिक 
अत्ाचाराचे आकलन

~m bH$m§~amo~aMo b¢{JH$ J¡adV©Z ñnï> H$aÊ`mgmR>r ~mb b¢{JH$ 
AË`mMma (grEgE) hm eãX ì`mnH$ AWm©Z§ dmnabm OmVmo. 
gmoß`m ^mfoV, Ooìhm EImXr ì`º$s {VÀ`m/Ë`mÀ`m b¢{JH$ 

g_mYmZmgmR>r, ì`mdgm{`H$ \$m`ÚmgmR>r qH$dm XmoÝhrgmR>r ~mbH$m§Mm dmna 
b¢{JH$VogmR>r H$aVo/H$aVmo Voìhm ~mbH$ b¢{JH$ AË`mMma KS>Vmo. H$b_ - 2 
(1) (S>r) À`m ì`m»`oZwgma AR>am dfmªnojm H$_r d`mMr H$moUVrhr ì`º$s 
"~mb' AgVo.

~mbH$ g§ajUmMo Cnm` - EH$ JaO

~mb b¢{JH$ AË`mMma Wm§~dU§ Amdí`H$ Amho. ~mb b¢{JH$ 
AË`mMma Wm§~{dÊ`mgmR>r ^maVr` g_mOmZ§ XoemV EH${ÌV à`ËZ H$am`bm 
hdoV. ~mbH$m§Zm gwa{jV Am{U g§a{jV R>odÊ`mMr O~m~Xmar Ho$di 
gaH$maMr Zìho Va Amnë`m ~mbH$m§Zm qhgm_wº$ _moH$ù`m dmVmdaUmV 
gÝ_mZmM§ {OU§ OJVm `md§ `mgmR>r gwa{jV Am{U g§a{jV dmVmdaU CnbãY 
H$éZ XoU§ hr àË`oH$mMr O~m~Xmar Amho. 

~mb b¢{JH$ AË`mMmamÀ`m KQ>Zm g_OyZ KoÊ`mgmR>r nwT>rb KQ>H$m§da 
{dMma H$aU§ Amdí`H$ Amho :

1.  gm_Ï`© Am{U {dœmg `m§Mm à^md

~mb b¢{JH$ AË`mMmamÀ`m ~hþVoH$ àH$aUm§V, JwÝhoJmamZ§ ~mbH$mMm 
{dœmg g§nmXZ Ho$bobm AgVmo qH$dm Vo ~mbH$ Ë`mÀ`m gm_Ï`m©Imbr AgV§. 
JwÝhoJma hm ~hþVHo$Xm AË`mMmaJ«ñV ~mbH$mÀ`m n[aM`mVbmM AgVmo. Joë`m 
H$mhr dfmªVë`m amï´>r` JwÝho Zm|X ã`wamoÀ`m (EZgrAma~r) AhdmbmZwgma 
80 Vo 90% àH$aUmV JwÝhoJma hm AË`mMmaJ«ñV ~mbH$mbm 'kmV' AgVmo. 
AWm©V Aerhr H$mhr CXmhaUo Agy eH$VmV {OW§ JwÝhoJma AJXrM AZmoiIr 
AgVmo.

2.   JwÝhoJmamM§ d`

JwÝhoJma VéU qH$dm àm¡T> Agy eH$Vmo åhUOoM Vmo AR>am df} d`mÀ`m 
AmVbm qH$dm nwT>Mm Agy eH$Vmo. CXmhaUmW© Mma-nmM dfmªÀ`m Aënd`rZ 
~mbH$tda AmOmo~m qH$dm BVa àm¡T>m§Zr AË`mMma Ho$ë`mÀ`m AZoH$ KQ>Zm 
Zm|Xë`m Joë`m AmhoV. Ë`mMà_mU§ Voam Mm¡Xm dfmªÀ`m ~mbH$m§Zr Ë`m§À`mM 
dJ©{_Ìm§da qH$dm BWo bhmZ ~mbH$m§da b¢{JH$ AË`mMma Ho$ë`mMrhr CXmhaU§ 
AmhoV.

Ë`m_wi§ b¢{JH$ {H«$`m§_Ü`o ~mbH$§gwÕm H$mhrdoim Jw§Vbobr AgVmV 
ho bjmV ¿`m`bm hd§. EImÚm ~mbH$mbm b¢{JH$ AnamYr åhUyZ g§~mo{YV 
H$aÊ`mnydu H$miOrdmhH$ Am{U g§ajH$m§Zr ~mbH$m§À`m d` Am{U 
{dH$mgmÀ`m `mo½` b¢{JH$ {H«$`mH$ënm§Mr OmUrd R>odU§ Amdí`H$ R>aV§. 

nmoŠgmo H$m`ÚmMm gmonm AW© Agm Amho H$s - 
~mbH$mgmo~V b¢{JH$ {H«$`m H$aUmè`m H$moUË`mhr ì`º$s (_J Vr 

~mbH$ Agbr Var) {damoYmV IQ>bm XmIb H$aVm `oD$ eH$Vmo.
~mbH$m§Zr EH$_oH$m§gmo~V qH$dm àm¡T> Am{U ~mbH$m§§_Yrb b¢{JH$ 

g§~§Y gh_VrZo Pmbo Agbo Var hm H$m`Xm Ë`mg _mÝ`Vm XoV Zmhr. 
hm H$m`Xm b¢{JH$Ñï²>`m VQ>ñW Amho. 

3.  JwÝhoJmamMm n[aM`

JwÝhoJma H$moUrhr Agy eH$V§ - nwéf, ór, V¥Vr`n§Wr BË`mXr. 
~hþVm§edoim JwÝhoJma nwéf AgVmo nU Vo Vg§M AgV§ Ag§ Zmhr. H$YrH$Yr 
Aerhr àH$aU§ AgVmV Á`mV ór _w»` JwÝhoJma AgVo qH$dm {VZ§ JwÝhm 
Ho$bobm AgVmo. JwÝhoJmamM§ qbJ qH$dm Ë`mM§ ~mø én `mdéZ Vmo/Vr ~mb 
b¢{JH$ AË`mMmar Amho AWdm Zmhr ho R>aV Zmhr. JwÝhoJmamMr gm_m{OH$, 
Am{W©H$, Ym{_©H$, gm§ñH¥${VH$ qH$dm e¡j{UH$ nmœ©^y_r H$moUVrhr Agy 
eH$Vo. Vo H$Xm{MV {ddm{hV AgVrb qH$dm ZgVrb. Vo _mZ{gH$Ñï²>`m pñWa 
Agy eH$VmV qH$dm ZgVmV. WmoS>Š`mV, AJXr gd©gm_mÝ` _mUyggwÕm ~mb 
b¢{JH$ JwÝhoJma Agy eH$Vmo. 
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4.   JwÝhoJma Am{U ~mbH$mVrb g§~§Y
~hþVm§e àH$aUm§_Ü`o JwÝhoJma ~mbH$mÀ`m n[aM`mMm AgVmo. 

{~JagaH$mar g§ñWm§Mo Ahdmb-Aä`mg `mVyZ Ag§ AmT>ib§ Amho, H$s ór 
Am{U ~mbH$m§~amo~aÀ`m b¢{JH$ qhgoÀ`m ~hþVm§e àH$aUm§_Ybm Amamonr hm 
_m{hVrVbr qH$dm ZmË`mVbr ì`º$s AgVo. dS>rb, gmdÌ dS>rb, AmOmo~m, 
H$mH$m, MwbV ^mD$-~{hUr Ago Hw$Qw>§~mVbo OdiMo gXñ`gwÕm Amamonr Agy 
eH$VmV.

~mJoVbr AWdm EH$mH$s añË`mdaMr ~mhoaMr AZmoiIr ì`º$sM 
~mbH$m§da AË`mMma H$aob, hr ~mb b¢{JH$ AË`mMmamVbr gdm©V _moR>r 
J¡ag_OyV Amho. CbQ> Ka, emim, _¡XmZ Aem n[aM`mÀ`m {R>H$mUrM 
Amnë`m ~mbH$m§Zm gwa{jV R>odÊ`mMr JaO Amho. 

5.  AË`mMmaJ«ñV ~mbH$mMm n[aM`

AË`mMmaJ«ñV ~mbH$mM§ qbJ H$moUV§hr Agy eH$V§. ~mbrH$m§à_mUoM 
~mbH$m§ZmgwÕm b¢{JH$ AË`mMmam§Mm {VVH$mM YmoH$m AgVmo. OmJ{VH$ Amamo½` 
g§KQ>ZoÀ`m _Vo Xa Mman¡H$s EH$ _wbJr Am{U Xa gmV ~mbH$m§n¡H$s EH$m 
_wbJm OJmV b¢{JH$ AË`mMmam§Zm ~ir nS>Vmo. AWm©V Amnë`mda b¢{JH$ 
AË`mMma Pmbo AmhoV `mMr H$~wbr Z XoÊ`mMr qH$dm Vo CKS> Z H$aÊ`mMr 
eŠ`Vm ~mbH$m§_Ü`o OmñV AgVo. _{hbm Am{U ~mb {dH$mg _§Ìmb`mÀ`m 
2007 _Yë`m gd}jUmZwgma EH$mnojm A{YH$ doim b¢{JH$ AË`mMma 
gmogboë`m ~mbH$m§_Ü`o 57 Q>¸o$ ~mbH$Jo AmhoV. 

gm_m{OH$, Am{W©H$, Ym{_©H$, gm§ñH¥${VH$ qH$dm e¡j{UH$ nmœ©^y_r 
H$moUVrhr Agbr Var b¢{JH$ AË`mMmambm ~ir nS>Ê`mMm YmoH$m gd© 
~mbH$m§da Amho. Va, H$mhr ~mbH$§ BVam§nojm A{YH$ YmoŠ`mV AmhoV 
CXmhaUmW© -

 emar[aH$ Xþ~©bVm AgUmar ~mbH$§
 {ZåZ Am{W©H$-gm_m{OH$ nmœ©^y_r AgUmar ~mbH$§. CXmhaUmW© 

- ~mbH$m§da AË`mMma H$éZ nmhUmè`m g§^mì` JwÝhoJmam§Mr Z{OH$Vm 
Agboë`m ^mJmV amhUmar ~mbH$§

 AmB©-dS>rb H$m_mda Joë`mZ§Va bj Úm`bm H$moUr Zgbobr 
~mbH$§ BË`mXr.

 ñdÎdmMr OmUrd Zgbobr ~mbH$§.
 ñdV…À`m b¢{JH$Vo~Ôb e§H$m AgUmar ~mbH$§.
 EH$mH$s AgUmar qH$dm {_Ì-Amám§Mm JmoVmdim ZgUmar ~mbH$§.
 KamVb§ dmVmdaU Mm§Jb§ ZgUmar ~mbH$§. CXmhaUmW© - Á`m§À`m 

KamV gVV dmX{ddmX Mmby AgVmV, Á`m Kam§_Ü`o ~mbH$m§Zm nwaog§ dmËgë` 
{_iV Zmhr qH$dm Ë`m§À`mH$S§> bj {Xb§ OmV Zmhr.

6.  "emar[aH$ ñnem©'Ûmao AË`mMma

H$mhr KQ>Zm§_Ü`o, JwÝhoJmamZ§ ñnï>nUo ~mbH$mbm emar[aH$ ñne© 
Ho$bobm AgVmo. g§^moJ, ~mbH$mÀ`m Jwám§Jm§er IoiUo qH$dm JwÝhoJmamZ§ 
Ë`mÀ`m Jwám§Jmbm ~mbH$mbm ñne© H$am`bm bmdU§, b¢{JH$ hoVyZ§ ~mbH$mÀ`m 
H$moUË`mhr Ad`dmbm ñne© H$aU§, b¢{JH$ hoVyZ§ Mw§~Z KoU§ BË`mXr.

7.  "Aemar[aH$ g§nH$m©'Ûmao AË`mMma

~mbH$mbm àË`j ñne© Z H$aVm b¢{JH$ AË`mMma Ho$bo OmD$ 
eH$VmV. JwÝhoJmamH$Sy>Z ~mbH$mbm Apûcb pìh{S>Amo (nmoZm}J«m\$s) qH$dm 
N>m`m{MÌ§ XmIdU§, ~mbH$mMm Cn`moJ Apûcb gm{hË`mV H$aU§, ~mbH$mbm 

CÔoeyZ {df`mgº$ hmd^md H$aU§, b¢{JH$ Ioi IoiU§, b¢{JH$ hoVy ~miJyZ 
~mbH$mer B§Q>aZoQ>À`m _mÜ`_mVyZ g§nH©$ R>odU§ BË`mXr. EImÚm 
~mbH$mZo Oar darb AnamY Ho$bo Va Ë`mÀ`m {damoYmV XoIrb nmoŠgmo 
H$m`Úm§VJ©V H$madmB© hmoB©b. \$aH$ BVH$mM H$s Aënd`rZ Ý`m` (~mbH$m§Mr 
XoI^mb Am{U g§ajU) H$m`Xm, 2015 AÝd`o H$m`©dmhr Ho$br OmB©b.  

8. Aënd`rZ Ý`m` H$m`Xm, 2015 Am{U nmoŠgmo 
H$m`Xm, 2012 `mVrb nañna g§~§Y

A) nmoŠgmo H$m`ÚmA§VJ©V `oUmè`m AË`mMmaJ«ñV ~mbH$m§Zm 
XoI^mb Am{U g§ajUmMr JaO Agy eH$Vo.

Aënd`rZ Ý`m` H$m`Xm, 2015 (JJ ACT) _Yë`m H$b_ 30 
(Xiii) Zwgma ñWm{ZH$ nmo{bg qH$dm "EgOrnr`y' `m§Zr nmoŠgmo H$m`Xm, 2012 
A§VJ©V Zm|Xdboë`m ~mbH$mbm XoI^mb Am{U g§ajUmMr JaO Agob Va 
AË`mMmaJ«ñV ~mbH$mÀ`m nwZd©gZmMr H$m`©dmhr ~mbH$ë`mU g{_VrZo 
(grS>ãë`ygr) Zo nyU© H$am`Mr Amho.

nmoŠgmo H$m`ÚmVë`m H$b_ 19 (6) A§VJ©V, ñWm{ZH$ nmo{bg qH$dm 
"EgOrnr`y'`m§Zr ~mbH$mdaÀ`m b¢{JH$ AË`mMmamMr I~a Mmodrg Vmgm§À`m 
AmVm "grS>ãë`ygr'bm XoUo Amdí`H$ Amho. g§~§{YV ~mbH$mbm XoI^mb-
g§ajUmMr Amdí`H$Vm Agë`mg Ë`mMrhr _m{hVr Ë`m§Zr {Xbr nm{hOo. 
nmoñH$mo {Z`_, 2012 _Ybr {Z`_ 4 (3) "grS>ãë`ygr'nwT>o ~mbH$mbm 
gmXa H$aÊ`mÀ`m VrZ n[apñWVr ñnï> H$aVmo. EH$ - ~mbH$mÀ`m KamV qH$dm 
Amgnmg amhUmè`m ì`º$sH$Sy>Z JwÝhm KS>bm Amho qH$dm JwÝømMm à`ËZ 
Pmbm Amho qH$dm JwÝhm KS>Ê`mMr eŠ`Vm Amho. XmoZ - ~mbH$mbm nmbH$m§Mm 
AmYma Zmhr. VrZ - _wbJm Ka-{Zdmam Zmhr qH$dm nmbH$m§Mm AmYma Zmhr.

~mbH$mbm XmIb Ho$ë`mZ§Va nmoŠgmo {Z`_mVrb {Z`_ 4 (4) 
Zwgma, ~mbH$mÀ`m {hVmgmR>r Ë`mbm Hw$Qw>§~mVyZ qH$dm EH${ÌV KamVyZ 
~mb {Zdmam J¥h qH$dm AmYma J¥hmV hbdmdo H$m`, `m g§~§YrMm {ZU©` 
"grS>ãë`ygr'Z§ VrZ {XdgmV Ho$bm nm{hOo. `mgmR>r "grS>ãë`ygr'bm 
gm_m{OH$ H$m`©H$Ë`mªMr _XV KoVm `oB©b. 

nmoŠgmo {Z`_mVrb {Z`_ 4 (5) "grS>ãë`ygr'Z§ Ü`mZmV KoÊ`mMo 
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gmV _wÔo ñnï> H$aVmo. ~mbH$mMo gdm}ƒ {hV OnÊ`mgmR>r Ë`mbm Hw$Qw>§~mÀ`m 
Vmã`mVyZ ~mbH$mbm H$mTy>Z ¿`m`Mo H$s Zmhr `mMm {ZU©` H$aÊ`mgmR>rMo ho 
_wÔo AmhoV. _mÌ ho H$aVmZm ~mbH$mMr H$moUË`mhr nÕVrZ§ J¡agmo` hmoUma Zmhr 
qH$dm Mm¡H$erXaå`mZ Ë`mbm BOm hmoUma Zmhr, `mMr I~aXmar"grS>ãë`ygr'Z§ 
¿`mdr.

~)  ~mb H$ë`mU g{_Vr (grS>ãë`ygr) Z§ AË`mMmaJ«ñV ~mbH$mbm 
AmYma XoD$ eH$Umè`m ì`º$sMr Zo_UyH$ H$amdr. 

ñWm{ZH$ nmo{bg qH$dm "EgOonr`y'`m§À`mH$Sy>Z AË`mMmaJ«ñV 
~mbH$ XmIb Pmë`mda, nmoŠg {Z`_  AmYmarV {Z`_ 4 (7) Zwgma 
"grS>ãë`ygr'Z§ IQ>ë`mÀ`m gwZmdUr Am{U VnmgmXaå`mZ g§~§{YV ~mbH$ 
Am{U Ë`mÀ`m Hw$Qw>§~mbm AmYma XoUmè`m ì`º$sMr {Z`wº$s H$amdr. 

ñWm{ZH$ nmo{bg qH$dm"EgOonr`y'`m§Zr "grS>ãë`ygr'Zo CnbãY H$éZ 
{Xboë`m ì`º$s~ÔbMr _m{hVr Mmodrg VmgmÀ`m AmV {deof Ý`m`mb`mbm 
boIr ñdénmV Úmdr.

{Z`_ 4 (8) Zwgma AmYma XoÊ`mgmR>r {Z`wº$ Ho$boë`m ì`º$sZ§ 
~mbH$m~m~VMr JmonZr`Vm Onbr nm{hOo Am{U ~mbH$mMo _mVm{nVm-
nmbH$ qH$dm ~mbH$mMm {dœmg Á`m§À`mda Amho Ë`m§Zm IQ>ë`mÀ`m 
H$m`©dmhr~ÔbMr gd© Vr _m{hVr {Xbr nm{hOo. 

~mbH$mÀ`m qH$dm Ë`mÀ`m _mVm{nË`m§À`m / nmbH$m§À`m qH$dm 
Á`m§À`mda ~mbH$mMm {dœmg Amho Aem H$moUmÀ`mhr {dZ§VrdéZ 
"grS>ãë`ygr' AmYma XoUmè`m ì`º$sMr godm I§S>rV H$é eH$Vo. `mgmR>r 
doJù`m H$maUmMr Amdí`H$Vm Zmhr. {Z`_ 4(10)

H$) nmoŠgmo H$m`Xm, 2012 _Ü`o ñnï> Ho$ë`mZwgma"OoOo~r'Z§ 
~mbgwb^ à{H«$`m§Mm Adb§~ Ho$bm nm{hOo.

nmoŠgmo H$m`Xm, H$b_ 34 (1) gm§JVmo, H$s EImÚm ~mbH$mZ§ 
nmoŠgmo H$m`ÚmA§VJ©V JwÝhm Ho$bm Va Ë`mbm "OoOo' H$m`Xm bmJy hmoVmo. 
OoOo~rA§VJ©V H$m`©dmhr BZ-H°_oam Pmbr nm{hOo. IQ>ë`mMm Vnmg, 
gwZmdUr `m Xaå`mZ, nmoŠgmo H$m`ÚmA§VJ©V Amamonr AgUmè`m ~mbH$mnwT>§ 
AË`mMmaJ«ñV ~mbH$mbm AmUVm H$m_m Z`o. AË`mMmaJ«ñV ~mbH$mMo gdm}
Vmonar g§ajU Pmbo nm{hOo. 

S>)  nmoŠgmo H$m`ÚmZwgma "OoOo _Yrb O~m~Xma ì`ŠVtMr ^y{_H$m  
JwÝhm KS>bm Amho qH$dm KS>Ê`mMr eŠ`Vm Amho `mMr I~a 

{_imë`mZ§Va ñWm{ZH$ nmo{bg qH$dm 
"EgOonr`y' `m§Zr nwT>rb nmdbo CMbbr nm{hOoV -

 VH«$marMr Zm|X H$b_ 19 (2) (A)                                 
 ~mbH$mbm XoI^mb-g§ajUmMr JaO Agë`mMr MmMnUr H$b_ 19 

(5)

 VmVS>rMr d¡ÚH$s` godm CnbãY H$éZ XoUo {Z`_  5 H$b_ 19 (5)  
 X§S>m{YH$mè`mH$Sy>Z O~m~ Zm|XdyZ KoÊ`mMr ì`dñWm H$aUo (H$b_ 25)  
 {deof Ý`m`mb` Am{U ~mb H$ë`mU g{_Vrbm dXu XoU§ H$b_ 19 

(6)  
 JwÝømMm I~ar Am{U AË`mMmaJ«ñV `m§Zm _m{hVr XoU§ 

nmoŠgmo {Z`_ 3 (1) AÝd`o {Oëhm ~mbH$ g§ajU XbmZo 
Xþ^mfr, AZwdmXH$ Am{U {deof {ejH$m§Mr g§nH©$ `mXr V`ma R>odmdr Am{U 
EgOrnr`y, ñWm{ZH$ nmo{bg, X§S>m{YH$mar Am{U {deof Ý`m`mb` `m§À`m 
JaOo_wgma Ë`m§Zm CnbãY H$éZ Úmdr

 d` {Z{üVr
nmoŠgmo H$m`Xm H$b_ 34 (2) Zwgma {deof Ý`m`mb`mZo g§~§{YV 

ì`º$s ~mbH$ Amho qH$dm Zmhr `mMr {Z{üVr Ho$br nm{hOo. {deof 
Ý`m`mb`mZo d`m~m~V g_mYmZ H$éZ Ë`mMr H$maU{__m§gm boIr ñdénmV 
Zm|Xdmdr. d` {Z{üVrMr à{H«$`m OoOo H$m`Xm, 2015 À`m H$b_ 94 _Ü`o 
ñnï> H$aÊ`mV Ambr Amho.

 H$m`Xoera ghmæ`
gwZmdUr Xaå`mZ _mo\$V H$m`Xoera ghmæ` {_iÊ`mÀ`m 

AË`mMmaJ«ñV ~mbH$mÀ`m A{YH$mamMo g§ajU nmoŠgmo H$m`Xm H$b_ 40 
_Ü`o H$aÊ`mV Amb§ Amho. 

H$mhr _hÎdmÀ`m n[a^mfm

~mbH$m§Mo ì`mdgm{`H$ b¢{JH$ emofU (grEgB©gr)
~mbH$m§À`m ì`mdgm{`H$ b¢{JH$ emofUmMr ì`m»`m - ~mbH$mbm 

qH$dm Ì`ñW ì`º$sbm n¡go qH$dm AÝ` H$moUË`mhr ñdénmV _mo~Xbm XoD$Z 
àm¡T>mZo Ho$bobm b¢{JH$ AË`mMma. 
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~mbH$mbm b¢{JH$ gmYZ _mZyZ Ë`mMm ì`mdgm{`H$ Cn`moJ H$aÊ`mMr 
hr à{H«$`m Amho. ~mb doí`m ì`dgm`, ~mbH$m§Mo b¢{JH$ N>m`m{MÌU Am{U 
b¢{JH$ AË`mMmamgmR>r ~mbH$m§Mr {dH«$s `m§Mm grEgB©gr_Ü`o g_mdoe hmoVmo.

~mb b¢{JH$ n`©Q>Z

~mbH$mgmo~V b¢{JH$ g§~§Y àñWm{nV H$aÊ`mgmR>r ñdV…Mm {Oëhm 
qH$dm Xoe gmoSy>Z àdmg H$aUmar ì`º$s qH$dm AZoH$ ì`º$s ~mbH$m§Mo 
b¢{JH$ emofU H$aVmV Ë`mbm ~mb b¢{JH$ n`©Q>Z (MmB©ëS> goŠg Qw>[aP_) 
åhUVmV. ~mb b¢{JH$ n`©Q>H$ ho A§VX}er` qH$dm Am§Vaamï´>r` Agy eH$VmV. 
~mbH$mÀ`m ghdmgmV `oÊ`mgmR>r {Zdmg, àdmg Am{U àdmgmer g§~{YV 
BVa godm§Mm `mV g_mdoe hmoVmo. n¡go, AÞ, H$nSo> qH$dm AÝ` _mJm©Z§ 
~mbH$mbm qH$dm Ì`ñWmbm b¢{JH$ g§~§Ym§~ÔbMm _mo~Xbm {Xbm OmVmo. ~mb 
b¢{JH$ n`©Q>H$ {ddmhrV/A{ddmhrV, ór/nwéf, naH$s`/ñdXoer, Y{ZH$/
gm_mÝ` qH$dm Cƒ gm_m{OH$-Am{W©H$ dJm©Vbm qH$dm AË`§V gm_mÝ` 
pñWVrVbm Agm H$moUrhr Agy eH$Vmo. H$moUrVrhr {d{eï> Aer emar[aH$ 
R>odU, gm_m{OH$ dV©UyH$ qH$dm Zm|X KoVm `oB©b Ag§ doJionU Ë`m§À`mH$S§> 
ZgV§. `m n`©Q>H$m§Mr VrZ àH$mao {d^mJUr H$aVm `oB©b.

g§{YgmYy ~mb b¢{JH$ n`©Q>H$ - ZmZm Šc¥ßË`m H$éZ ~mbH$m§Zm 
emofUmÀ`m Omù`mV AmoT>Ê`mMm à`ËZ H$aUmao g§YrgmYy ~mb b¢{JH$ JwÝhoJma 
AgVmV. n`©Q>H$ Agë`mZ§ Amnbr AmoiI bnyZ am{hb qH$dm H$mhr Ho$b§ 
Var Amnë`mbm {ejm hmoUma Zmhr, `mMm J¡a\$m`Xm KoÊ`mMm `m§Mm à`ËZ 
AgVmo.

~mb b¢{JH$ n`©Q>Zmbm àmYmÝ` XoUmao - Img H$éZ VéU Am{U 
{H$emoad`rZ ~mbH$m§Mm b¢{JH$ Cn^moJ KoÊ`mMo CÔrï> R>odyZ Ambobo n`©Q>H$ 
BÀN>mnyVugmR>r g{H«$` AgVmV.

"nrS>mo\$mB©b' - {H$emoamd`rZ ~mbH$m§~amo~aÀ`m b¢{JH$Vo~Ôb {deof 
AmH$f©U AgUmao n`©Q>H$.

Am°ZbmBZ b¢{JH$ AË`mMma

B§Q>aZoQ>darb {d{dY gmoeb ZoQ>dH$sªJ gmB©Q²g, Am°ZbmB©Z Joåg, 
_mo~mB©b \$moZ `m§À`m _mÜ`_mVyZ Am°ZbmB©Z b¢{JH$ AË`mMma KS>Vmo. 
~mbH$, VéUm§Zm gm`~a ~bmËH$ma, b¢{JH$ emofU, _mZ{gH$ AË`mMma 
`m§Mm AZw^d `oD$ eH$Vmo. ~mbH$§ AmoiIrÀ`m qH$dm AZmoiIr bmoH$m§H$Sy>Z 
Am°ZbmB©Z AË`mMmambm ~ir nSy> eH$VmV. JwÝhoJma ~mbH$mer {Xdgm-amÌr 
Ho$ìhmhr g§nH©$ H$aVmV. ~mbH$mbm gwa{jV dmQ>Umè`m Ë`mÀ`m e`ZH$jmVhr 
Am°ZbmB©Z AË`mMma KSy> eH$VmV. `mVyZ BVam§~amo~a N>m`m{MÌo, pìhS>rAmo 
eo`a H$aU§, Ë`m§M§ OVZ H$aU§ ho àH$ma KS>VmV.

^maVm_Yrb ~mbH$m§{déÕMo b¢{JH$ JwÝho

^maVr` ~mbH$m§Zm b¢{JH$ JwÝøm§Mm YmoH$m Amho H$m?
AJXr A{bH$So>n`ªV hm àý {dMmabm H$s EH$ Va Jm|Yibobr 

em§VVm {Z_m©U ìhm`Mr qH$dm Ago àH$ma \$maM H$_r Agë`mM§ ~mobb§ 
Om`M§ qH$dm AmdOy©Z ~mobmd§ BVH§$ _hÎd `m {df`mbm Zgë`mM§ gm§{JVb§ 
Om`M§. na§Vw, 2007 _Ü`o _{hbm d ~mb {dH$mg _§Ìmb`mZ§ ~mb 
AË`mMmam§daÀ`m amï´>ì`mnr gd}jUm§Mo {ZH$mb Omhra Ho$bo, Á`mV 13 
amÁ`m§_Ybr gmSo>~mam hOma ~mbH$§ gh^mJr Pmbr hmoVr. `mVë`m AÜ`m©hÿZ 
A{YH$ åhUOo 53% ~mbH$m§Zr åhQ>b§ H$s EH$Xm qH$dm AZoH$Xm Vo b¢{JH$ 
AË`mMmam§Zm ~ir nS>bo AmhoV. `mMm AW© Agm H$s Xa XmoZ ~mbH$m§n¡H$s 
EH$mM§ b¢{JH$ emofU Pmbob§ Amho. `mVë`m 20% ~mbH$m§Zr gm§{JVb§ H$s 
J§^ra ñdénmÀ`m b¢{JH$ AË`mMmam§Zm Ë`m§Zm Vm|S> Úmd§ bmJb§. AË`mMma 
gmogboë`m `m ~mbH$m§_Ybo 57 Q>¸o$ _wbJo hmoVo.

^maVmÀ`m gZ 2014 À`m amï´>r` JwÝho Zm|X ã`wamoÀ`m (EZgrAma~r) 
_Vo AR>am dfmªn`ªVÀ`m d`mVë`m EH$ bmI bmoH$g§»`on¡H$s 20.1 
~mbH$m§da b¢{JH$ AË`mMma Pmbobo AmhoV. ~mbH$m§da Pmboë`m 
~bmËH$m§am§Mr 2015 _Ybr XoemVbr Zm|X EHy$U 10 hOma 854 hmoVr. 
gZ 2014 _Ü`o Vr 13 hOma 766 hmoVr. åhUOo Vr 26.8 Q>¸²$`m§Zr 
KQ>br. nU nmoŠgmo H$m`ÚmÀ`m A§VJ©V `oUmè`m ~mb b¢{JH$ AË`mMmam§Mr 
g§»`m dmT>br Amho.

~mb b¢{JH$ AË`mMmamMr H$maUo

OJmVë`m gd© g_mOm§_Ü`o ~mb b¢{JH$ AË`mMmamÀ`m KQ>Zm KS>VmV 
Am{U Ë`mÀ`m H$maUm§_Ü`o Iyn V\$mdV AmT>iVo. H$mhr eŠ`Vm Aem AmhoV -

b¢{JH$Vo~ÔbÀ`m MMmªda AgUma§ ~§YZ

qbJ Am{U b¢{JH$Vm Ë`mVhr {deofV… ~mbH$m§er g§~§{YV `m ~m~tMr 
MMm© H$am`bm ^maVmV EH$ àH$maMr A{ZÀN>m Am{U gm§ñH¥${VH$ bmOmiynUm 
AmT>iVmo. ~mbH$m§ g§X^m©Vë`m Aem {df`m§da ~mobU§ àm¡T>m§Zm Iyn AdKS> 
Am{U bm{OadmU§ dmQ>V§ H$maU ~hþVoH$Xm Aem "MMm©' H$em H$amì`mV 
`mMr Ë`m§Zm A{O~mVM H$ënZm ZgVo. nwaog§ à{ejU Am{U `mo½` kmZmÀ`m 
A^mdr b¢{JH$Vo ~ÔbÀ`m IwiMQ> H$ënZm§Mm àgma Pmbobm AgVmo Am{U 
AmnU {H$emoamdñWoVVë`m ~mbH$m§Zm Ë`mM An[a{MV, OmoIr_rÀ`m Am{U 
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AkmZmÀ`m YmoŠ`mV _moH$i§ gmoSy>Z XoVmo. `m {df`m~ÔbÀ`m `m  _m¡ZmVyZM 
b¢{JH$ AË`mMmam§~ÔbMm _wH$mQ>nUm Am{U Ë`m~Ôb Admjahr Z H$mT>Ê`mMr 
em§VVm OÝ_mbm `oVo. {H$Ë`oH$ b¢{JH$ AË`mMma `m _m¡ZmV X~yZ OmVmV, 
Ë`mMr Hw$R>§ Zm|Xhr hmoV Zmhr. 

qbJ AmYm[aV qhgo~ÔbMr ghZerbVm

ór Am{U ~mbH$m§darb qhgmMmamH$S§> Xþb©j H$aÊ`mMr qH$dm 
H$mhr à_mUmV Ë`mbm ñdrH$maÊ`mMm qbJ AmYmarV ^oX^md ^maVmV Zoh_r 
nmhm`bm {_iVmo. ór qH$dm ~mbH$m§Zr Ë`m§Zm AmIyZ {Xbobm "Z¡{VH$VoMm 
C§~aR>m' Amobm§S>bm H$s Ë`m§À`m ~m~VrV Aem H$mhr KQ>Zm KS>VmVM qH$dm 
KSy> eH$VmV Ag§ Amåhr J¥hrVM YéZ Mmbbobmo AgVmo.  bmoH${à` 
_mÜ`_m§_Yb§ {ó`m§M§ à{V{ZYrËd Am{U bmoH${à` {MÌnQ>m§_Ybm {n{S>V 
gmMo~ÕnU hmhr {ó`m Am{U VéU ~mbH$tdaÀ`m qbJ AmYm[aV qhgo~Ôb 
g_mOmbm Ag§doXZerb ~ZdÊ`mV _hÎdmMr ^y{_H$m ~OmdVmo.

~mbH$m§nojm _moR>çm§Zm _hÎd XoUmar Am{U Ë`m§À`mda 
{dœmg R>odUmar g§ñH¥$Vr

~mbH$m§H$S§> AOyZhr nyU©nUo {dH${gV Pmbobo ZmJ[aH$ åhUyZ nm{hb§ 
OmV Zmhr. Á`m {df`m§Mm ~mbH$m§da WoQ> n[aUm_ hmoUma AgVmo Ë`mdaMr 
Ë`m§Mr _V§ Am{U Ë`m§MmM AmdmO `m§Zm gmd©O{ZH$ g§dmXm§_Ü`o \$mag§ ñWmZ 
ZgV§. dS>rbYmè`m§À`m _Vm~Ôb AJXr WmoS>mgmhr _V^oX ì`º$ Z H$aVm 
Ë`m§Mm "AmXa' H$aÊ`mMr {eH$dU ~mbH$m§Zm {Xbr OmVo. Varhr Hw$Ur ì`º$ 
Pmb§ Va Vo d{S>bYmè`m§Mm "Ad_mZ' H$aUma§ R>adb§ OmV§. Ë`m_wi§ b¢{JH$ 
AË`mMmambm ~ir nS>boë`m ~mbH$mda ghgm H$moUr {dœmg R>odV Zmhr, 
d{S>bYmè`mH$Sy>Z Ë`mÀ`m/{VÀ`m~m~VrV Ag§ H$mhr KSy> eH$V§ hoM H$moUr 
Ia§ _mZV Zmhr. b¢{JH$ AË`mMma Pmbo Va Ë`mV Ë`m "~mbH$mMmM Xmof' 
Ag§ nmbH$ Am{U g_mO _mZVmo.  

~mbH$ b¢{JH$ AË`mMmamÀ`m Zm|XrMm n[aUm_

1) AË`mMmaJ«ñVmda Xmofmamon
ór Am{U ~mbH$m§daÀ`m b¢{JH$ AË`mMmam§À`m ~hþVm§e KQ>Zm§_Ü`o 

g_mO Am{U àgma_mÜ`_§ AË`mMma J«ñVmbmM Xmofr YaVmV, {deofV… Vo 
~mbH$ Oa _wbJr Agob Va ~è`mMXm Ë`m ~mbH$rZ§ ñdV…M Ver doi 
AmoT>dyZ KoVbr `mgmaIr {damoYmV OmUmar {dYmZ§ Ho$br OmVmV. àË`j 
~ir H$moU Am{U AnamYr H$moU `mdaMm ñdñN> Ñï>rH$moZ J_mdbm OmVmo. 
Ë`mEodOr ~mø Jmoï>tdaM \$ma MMm© hmoVo Og§ H$s Ë`m AË`mMmaJ«ñVmÀ`m 
A§Jmda H$nSo> H$go hmoVo, Vr ~mhoa hmoVr Vr amÌrMr H$moUVr doi hmoVr, {VÀ`m 
gmo~V H$moU hmoV§, b¢{JH$ H¥$Ë`mbm {VMr g§_Vr hmoVr H$m BË`mXr.   

2) AË`mMmaJ«ñV Am{U Ë`mÀ`m Hw$Qw>§~r`m§Zm àË`j 
Am{U g§^mì` Y_H$s
b¢{JH$Voda ~mobm`M§M Zmhr `m ~§YZmMr g§ñH¥$Vr AmnU bmXÿZ KoVmo 

Am{U OmoS>rbm ~ir nS>boë`m ì`º$sbmM Xmof XoV ~gVmo Voìhm ho AJXr 
CKS> Amho H$s ~hþVm§e {nS>rV VH«$ma XoÊ`mgmR>rM nwT>§ `oV ZmhrV. g_mO 
Amnë`mda H$b§{H$V Agë`mMm {e¸$m _maob Aer ^rVr Ë`m§Zm dmQ>Vo. 
EdT>M§ H$m` g_mO {nS>rV ì`º$sM§ Mm[aÍ` Am{U {VÀ`m à{Vð>og§~§Yr Z¡{VH$ 
à{VH«$s`m ì`º$ H$ê$ bmJVmo, AnamYr _mUyg Oa _hÎdmÀ`m gÎmmnXmda 

Agob Va Vmo {nS>rVmbm, {nS>rVmÀ`m Hw$Qw>§~mbm Y_H$mdy (H$Yr qhgH$ Va 
H$Yr OrdKoÊ`m nÕVrZ§) eH$Vmo. àË`jmV JwÝhm Zm|Xdbm {n{S>V d {VÀ`m 
Hw$Qw>§{~`m§À`m à{Vð>obm Y¸$m ~gy eH$Vmo. Ë`m§À`m {damoYmV ImoQ>çmZmQ>çm 
H§$S>çm {nH$dyZ Ìmg {Xbm OmD$ eH$Vmo. Á`m g§ñH¥$Vr_Ü`o nm¡éfmMm A{^_mZ 
~miJÊ`mMr nÕV AgVo Ë`m g§ñH¥$Vr_Yë`m ~mbH$½`m§da b¢{JH$ AË`mMma 
Pmbo Va Vo CKS> Ho$bm Va g_mO Amnë`mda "~m`ë`m' Agm {e¸$m _maob, 
Aerhr YmñVr ~mbH$½`m§_Ü`o Agy eH$Vo. 

b¢{JH$ AË`mMmamÀ`m AZoH$ KQ>Zm§_Ü`o JwÝhoJma {nS>rVmMo Amjonmh© 
\$moQ>mo qH$dm pìhS>rAmo H$mT>Vmo. AË`mMmamMr dmÀ`Vm Hw$R>o Ho$br Va Amjonmh© 
\$moQ>mo/pìhS>rAmo B§Q>aZoQ>À`m _mÜ`_mVyZ OJOmhra H$aÊ`mMr Y_H$s XoV 
Vmo {nS>rVmbm Jßn H$aVmo Am{U naVnaV AË`mMma H$aV amhVmo. AemZ§ 
AË`mMmamM§ Xþï>MH«$ Mmby amhV§.

~mbHo$ AË`mMmamMr dmÀ`Vm H$m H$aV ZmhrV `mMr 
gmV H$maU§
1. Amnë`mda H$moUr {dœmg R>odUma Zmhr `mMr ^rVr dmQ>Vo.
2. Amnë`mda AË`mMma Pmbm `mV AmnbrM H$mhrVar MyH$ Agmdr, Agm 

AnamY^md _ZmV AgVmo.
3. AË`mMmamg§X^m©V Ooìhm H$Yr {nS>rV ì`º$s ~mobVo Voìhm Ë`m 

Y¸$mXm`H$ àg§JmMr H$Qy> AmR>dU hmoVo Am{U Ë`m_wi§ Vr àË`oH$doir 
nwÝhm H$mogiVo; åhUyZM ~mbH$m§Zm nwÝhmnwÝhm AË`mMmamMr Vr AmR>dU 
ZH$moer dmQ>Vo. 

4. AË`mMma Á`mZ§ Ho$bm Vr ì`º$s Amnë`mer ZmV§ VmoSo>b qH$dm 
Amnë`m_wi§ Vr AS>MUrV `oB©b, `mMr ^rVr ~mbH$m§Zm dmQ>Vo. 
~mbH$m§Zm MwH$sÀ`m nÕVrZ§ dmT>dë`mZ§ qH$dm JwÝhoJma Hw$Q>§~mVbmM 
gXñ` Agë`mg hr eŠ`Vm OmñV AgVo.

5. Amnë`mVb§ ZmV§ Z¡g{J©H$ Amho `mda ~mbH$mMm {dœmg ~gob, `m 
nÕVrZ§ JwÝhoJma ~mbH$mÀ`m _ZmV ^«_ {Z_m©U H$é eH$Vmo. Amnë`mda 
AË`mMma hmoVmo`, `mMrM H$mhrdoim ~mbH$mbm OmUrd hmoV Zmhr. 

6. gyS> KoVbm OmÊ`mÀ`m qH$dm AË`mMmamMr nwZamd¥Îmr hmoÊ`mÀ`m ^rVrZ§ 
{nS>rV ~mbH$ Jßn amhVo.

7. gm_mÝ`V… ~mbH$m§Zm Ë`m§À`m ^mdZm _moH$ionUmZ§ ì`º$ H$aÊ`mMr 
g§YrM {Xbr OmV Zmhr Am{U Ooìhm Vo ~mobVmV Voìhm _moR>r _mUg§ Vo 
EoH$V ZmhrV qH$dm Ë`mda {dœmg R>odV Zmhr.
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निी रदल्ी : बारा वरायंखालील हचमुरड्ांवर लैंहगक अत्ाचार 
केल्ाप्रकरिी दोरी आढळलेल्ांना आता मृत्ुंदड ठोठवण्ात ्ेिार 
आहे. दोरींना फाशीची हशक्ा सुनावण्ाबाबत 'पॉकसो' का्द्ातील 
तरतुदींना केंद्री् मंहत्मंडळाने मंजुरी ठदली. राज् महहला आ्ोगाने 
हडसेंबरमध्े पोकसो का्द्ाबाबत औरंगाबाद ्े्े राष्ट्ी् पठररद आ्ोहजत 
केली होती. 

देश्भरात लहान मुलांवरील अत्ाचाराच्ा वाढत्ा घटनांच्ा 
पार््ष्भूमीवर हा हनि्ष् महत्वाचा मानला जात आहे. बारा वरायंखालील 
बालक हकुंवा बाहलकांवर लैंहगक अत्ाचार करिाऱ्ांना आता कठोर 
हशक्ेला सामोरं जावं लागिार आहे. लहानग्ांवरील बलातकार प्रकरिात 

दोरी आढळिाऱ्ांना फाशीची हशक्ा देण्ाची तरतूद करण्ात आली 
आहे.

केंद्री् का्देमंत्ी रहवशंकर प्रसाद ्ांनी ठदल्ीत पत्कार पठररदेत 
ही माहहती ठदली. कठुआ बलातकार आहि हत्ा प्रकरिानंतर बारा 
वरायंखालील हचमुरड्ांवर लैंहगक अत्ाचार करिाऱ्ांना फाशीची हशक्ा 
देण्ाची मागिी केंद्री् महहला आहि बालकल्ाि मंत्ी मनेका गांधी ्ांनी 
केली होती.

्ापूवती हठर्ािा, मध् प्रदेश आहि राजस्ान सरकारने बारा 
वरा्षखालील मुलींवर बलातकार करिाऱ्ांना फाशीची हशक्ा ठोठावण्ाचं 
हवधे्क मंजूर केलं होतं.

बारा िराांखालील हचमुरडाांिर 
लैंहगक अत्याचार करणाऱ्याांना फाशी 

साद प्रणिणिधी 

बालकांवरील लैंहगक अत्ाचार रोखण्ासाठी 
बाल लैंहगक अत्ाचार प्रहतबंधक का्द्ामध्े 
(पोकसो) महत्वपूि्ष दुरुसती करण्ाच्ा केंद्री् 
मंहत्मंडळाच्ा हनि्ष्ाचे महाराष्ट् राज् महहला 
आ्ोगाने सवागत केले. 

मृत्ूदंडासहहत अन् कडक हशक्ांची तरतूद 
करण्ाने आहि का्द्ाची व्ाप्ी वाढहवल्ाने 
बालकांचे बाल्पि हहरावण्ाच्ा कृत्ांना रोखता 
्ेईल, अशी प्रहतहक्र्ा आ्ोगाच्ा अध्क्ा हवज्ा 
रहाटकर ्ांनी व्क्त केली.

‘पोकसो’ का्द्ातील कलम ४, ५, ६, ९, १४, १५ आहि ४२ 
मध्े दुरुसत्ा करण्ाचा हनि्ष् शुक्रवारी केंद्री् मंहत्मंडळाने घेतला. 
त्ानुसार बालकांच्ा अश्ील हचत्हफती (चाइलड पोनवोग्ाफी) आहि 
कृहत्म इंजेकशन, रसा्ने अ्वा हामवोनसच्ा मदतीने बालकांना लैंहगक 
कृत्ांसाठी स्जान बनहवण्ाच्ा प्रकारांना चाप लावण्ासाठी  दुरुसत्ा 

केल्ा आहेत. 
दुुरुसत्ांचे सवागत करताना अध्क्ा हवज्ा 

रहाटकर महिाल्ा, ‘केंद्र सरकारने उचललेले हे 
पाऊल अत्ंत संवेदनशील आहे. बालकांवरील लैंहगक 
अत्ाचारांच्ा वाढत्ा प्रकारांना आळा घालण्ासाठी 
का्द्ाचा परीघ हवसतृत करतानाच त्ातील 
हशक्ांच्ा तरतुदी कडक करण्ाची गरज होती. केंद्री् 
मंहत्मंडळाच्ा आजच्ा हनि्ष्ाने ही अपेक्ा फलद्रूप 
झाली आहे. हतहेरी तलाकहवरुद् हवधे्क लोकस्भेत 
मंजूर झाल्ापाठोपाठ हा महतवपूि्ष हनि्ष् झाला आहे. 
त्ाचे महाराष्ट् राज् महहला आ्ोग सवागत करीत 

आहे.’
‘पोकसो’ का्द्ातील अपेहक्त बदलांच्ा संद्भा्षत महहला 

आ्ोगाने नुकतीच औरंगाबाद ्े्े राष्ट्ी् पठररद आ्ोहजत केली 
होती. त्ास देश्भरातील पाचशे नामवंत तज्ज उपसस्त होते. त्ामधील 
हवचारमं्नातून अनेक उत्तम सूचना पुढे आल्ा होत्ा. त्ापाठोपाठ 
केंद्री् मंहत्मंडळाने हा हनि्ष् घेतला आहे.

पोकसोमधील बदलाांनी बालकाांचये 
बाल्य जपता ्ययेईल : रहाटकर

केंद्ी् िंधरििंडळाने का्द्यात केलेल्ा दुरु्त्ांचे िधहला आ्ोगाकडून ्वागत
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२५ जानेिारी ‘‘लोकशाही पंधरिडा” 
ि राष्ट्रीय मतदार रदना वनवमत्....
आपला प्रजासत्ाक रदन २६ 
जानेिारी रोजी आहे. तयािबरोबर 
२५ जानेिारीपासून सरकार लोकशही 
पंधरिडा साजरा करणार आहे. याि 
रदिशी राष्ट्रीय मतदार रदनही आहे. 
तया वनवमत्.

मर्दार िुलाम र्र 
लोकशाही िुलाम

भीम रासकर ि रतनमाला िैद्य 
ररसोस्स अॅण्ड सपोर्स सेंरर फॉर ्डेवहलपमेंर 
मो. 98695259194, ई मेल : bhim.rscd@gmail.com

ए क ्भावी नगरसेहवका; पक्ांतर झाल्ाबरोबर ्भेटा्ला आल्ा. 
संपूि्ष फीसलडंग कशी करावी, ते सांगू लागल्ा. पक्ांतर करा्ला 
मदत करिारट् ् ा पती महोद्ांनी आपली ्भूहमका एकदम खुली 

केली. ``साहेब आपल्ाला गांधीजी घरात आिा्चे आहेत. त्ासाठीच 
तर मॅडमना नगरसेहवका करा्चं आहे. गांधीजींचे हवचार ्भारिात 
मांडा्चे, पि खरं महिजे गांधी ्ाप नोटा जेवढ्ा जासत, तेवढ्ा 
हनवडिुका जासत लढता ्ेतील.''

्ा आपल्ा आधुहनक लोकशाहीचे हे हचत् हकती धक्ादा्क 
आहे? मात् राष्ट्संत तुकडोजी महाराजांची लोकशाही सोप्ा ्भारेत 
सांगा्ची तर...

लोकशाही महणजे लोकांिे वहत,
लोकांकडूनी वहािे हातोहात,
सिभा मालक महणोनी सतय,

जबाबदारी ओळिािी ।।१।।
तीि महणािी लोकशाही,

जेथे कोणी कामिुकार नाही,
सेिाततपर सिभा उतसाही,

नयायी जन ।।२।।
आता हे न्ा्ी जन शोधा्चे, तर कुठे शोधू ्ा? पैसे देिारे 

उमेदवार व पैसे घेिारे मतदार ्ांची ्ुती आता ्भक्म होत चालली 
आहे. पाच वरयं लोकप्रहतहनधी आपल्ाकडे हफरकिार नाही, ्ा खात्ीनं 
ते एकदाच मतांचा हललाव करून टाकतात. पाच वरायंची वसुली एका 
दमात करून, मतदार मग पाच वरयं गपप बसतात! लोकप्रहतहनधीही सौदा 
संपल्ाच्ा ्ाटात, त्ांना हवं ते करा्ला मग मोकाट सुटतात. मुके 
मतदार व मोकाट उमेदवार ही साखळी तोडिार कोि? 

्ा मतांच्ा महाबाजारात हातात पैसा नसलेली महहला; आरक्ि 
हमळूनही सवत:ला हरवून बसते. हरवून जािं व हारिं ्ा दोहोंचा वैताग 
आला की, ती सत्तेबाहेर जा्ला नाईलाजाने त्ार होते. हे ‘पुरुरी’ 

राजकारि करिारट् ् ाच्ा बरोबर मनासारखं घडतं. नुकतेच आमही 
बांगलादेशात हफरलो. हत्ं आजही लोकप्रहतहनधीला चांगली हवा लागावी 
महिून साध्ा पंख्ानं वारा घाला्ला मािसं ठेवली जातात. पंचा्तीची 
स्भा संपेप्यंत प्रत्ेकाला एक मािूस पंख्ांनं वारा घालत राहतो. हत्े 
हनवडून आलेली बाई एका कोपरट् ् ात बुरखा घालून बसलेली असते. 
ती मनातल्ा मनात खूप बोलते, पि ्ा ‘पंखाराजचा’, दबाव हतला 
पावलोपावली मुका करत राहतो. हत्ल्ा मतदारांनाही ्ात काही वावगं 
वाटत नाही. बाकी भ्रष्ाचार, मटि, दारू व नवस हत्ेही हनवडिुकीत 
आहेतच. आरक्िाचं मुक्त वातावरि व समाजाचा  दबाव असा दुहेरी 
पेच आहे.

टोमॅटोच्ा झाडाला बटाटेही ्ेतील, असा शोध लंडनमध्े 
नुकताच लागला आहे. एकाच झाडाला जसे हे टोमॅटो व बटाटे लागतात, 
तसंच आज मतदारांचंही होत आहे. त्ांना उमेदवारांचे पैसेही हवे आहेत. 
हशवा् पाच वर्ष उमेदवारांनी सव्ष सो्ी पुरवाव्ात- ही अपेक्ा असतेच. 
‘टोमटॅटो’ ्ा वनसपतीप्रमािे त्ांची ही अवस्ा होऊ लागली आहे. ज्ा 
मतदाराचं  मत हवकत घेतलं जातं, त्ा मतदारांचा  व्ापार हत्ेच संपतो. 
मग हे मतदार वेगळ्ा अहधकाराच्ा अपेक्ा करूच शकत नाहीत.

महिूनच आजच्ा लोकशाहीसमोर असे नेतृतवाचे साटे-लोटे 
होते. जातीहनहा् मतांची बोली, गल्ोगल्ी होत राहते. एक गाव - एक 
बोकड; एक वोट - एक लाल नोट, एक वसती - ्ात्ेशी दोसती हकुंवा 
एक सोसा्टी- ्ान रंगरंगोटी; अशा अनेक ्ोजनांचा अनौपचाठरक 
कल्ोळ सुरू होतो.           

काही सामान् मतदारांच्ा मुलाखती घेताना मात्, आमहांला 
सुखद धक्ा बसला! अशा वातावरिातही अनेक मतदार आज - “मी 
मत हवकत नाही”, असे ्ातीठोकपिे सांगतात. लोकशाहीवर संपूि्ष 
हवर्ास व्क्त करतात. मतदान हक्ाच्ा संरक्िासाठी, रात्ंठदन जागरूक 
राहतात. राज्घटना व राज्घटनेच्ा चारही सतं्भांना बळ द्ा्चं काम 
आजही ते मनापासून करतात. 

“हववेकाची कास धरिारट् ् ा सज्नांची एकजूट झाली पाहहजे” असं 
वारंवार सांगिारट् ् ा डॉ. नरेंद्र दा्भोलकरांचे काही चाहते ्ा मतदारांमध्े 
नक्ी गवसले. त्ांची ही, नवचेतना गरीब उमेदवार व महहलांच्ा 
राजकारिाला खूपच उ्भारी देिारी वाटली! काहींनी तर कबुली जबाबही 

JmdH$ma^maUr
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ठदला की, जे झालं ते गंगेला हमळालं, परंतु ्ापुढे आमही आमच्ा मतांचा 
हा राज्घटनाहवरोधी बाजार ्ांबविार. एका लाल नोटेपा्ी पाच वरायंच्ा 
हक्ांवर आमही आता पािी नाही सोडिार! कुठे एक लाल नोट व कुठे 
पाच वरा्षतील आमचे हक्ाचे अठाराशे पंचवीस ठदवस! सुशासनासाठी 
प्रत्ेक हमहनटावर माझा अहधकार आहे, तो आमही का गमवा्चा? 
राज्कत्ा्षला तो का बहाल करा्चा?

इतकुंच नवहे तर सवच् पारदशती व सवाह्भमानी मतदारांची मजबूत 
संघटना वहावी - ती पक् हनरपेक्, लोकशाही मानिारी, व्ापक ध्े्वादी, 
व्वस्ा हशक्ि करिारी व एकजुटीची असावी, असंही मत ्ा लोकांनी 
व्क्त केलं.

प्रवाहाहवरुद् पोहण्ाची त्ारी असिारट् ् ा ्ा मतदारांना, नकार 
अहधकाराचाही वापर करा्चा नाही. सवतंत् मतदान करण्ासाठी 
झालेल्ा सव्ष चळवळींना मानाचा मुजरा करून ते मनापासून मतदान करू 
इसच्तात. खरं तर राज्शा्रि महिजे - ्भूत, वत्षमान व ्भहवक््ाचा हवचार 
करिारं शासनव्वहाराचं  शा्रि हो्. ्ा शा्रिाला, खरं श्रि बनवतं ते 
हे मतदार!

सवच् मतदार हे ्ा शा्रिाचे व शासन व्वहाराचे ्भर्भक्म 
आधारसतं्भ आहेत. राजकी् हवरमतेच्ा ्ा हवरवल्ीला नामशेर 
करण्ाची लढाई ते लढू पहात आहेत. आंदोलनातील कार्भारिींसह 
अनेकांची ्ा चढाईत सा् हमळत आहे.

एक कवी महितात - बागेत ्ेिारे फूल हे पहहले बागेचे असते 
व मग ते फांदीच्ा मालकीचे होते. तसं आपलं राजकी् मत हे पहहलं 
समाजाचं व मग माझं होतं; तसं माझं मत हे पहहलं समाजाचं असत!

ते महणतात... 
पवहले फूल बाग का,
वफर िो डाली का।
माझे एक मत; हनवडून ्ेिारट् ् ा उमेदवारावर हकती पठरिाम करू 

शकते? उमेदवार हनवडूनही ्ेऊ शकतो व पडूही शकतो. कधी कधी 
एकमताने सरकार पडू शकते व त्ाच एकमताने ते सत्तेतही ्ेऊ शकते. 
प्रत्ेक मतदात्ाला आपल्ा मताचे महत्व अंत:करिातून  समजून घेिे 
गरजेचं आहे. एवढेच नाही तर अहतश् महत्वाचे का् आहे? माझ्ा 
मताने माझ्ा जगण्ावर - रोजगार, आरोग्ावर, हशक्िावर, समाजावर, 
अ््षकारिावर, राजकारिावर का् पठरिाम होईल? जर ही नाळ जोडली 

तर खरट् ् ा अ्ा्षने लोकशाही व्वस्ा रुजलेली ठदसेल. कारि कोिताही 
प्रश्न असू दे; राजकारिाहशवा् तो सुटत नाही! ठदवसेंठदवस समाजाला 
नवीन समस्ांना तोंड द्ावे लागते. ्ंत््ुगात आपि जगत आहोत. जे 
काम ५०० मजूर पाच ठदवस करत होते तेच काम एक मशीन १० हमहनटांत 
करते. त्ामुळे बेकारी वाढली आहे, हशक्ि व हनवडिूक  महागली  
आहे. नवीन खतांचा वापर करून जे अन्न आमहाला हमळते त्ा अन्नात 
जीवनसत्व फारसे नाही. शरीर खूप काळ रोगाचा प्रहतकार करू शकत 
नाही. परदेशी वसतू बाजारात ्भरपूर आहेत. व्सनाधीनता वाढली आहे. 
हाताला काम नसल्ामुळे चोरी-डकैतीकडे आमचे ्ुवक व गरीब लोक 
वळत आहेत. जो तो माझे व माझ्ा कुटुंबाचे कधी ्भले होईल हेच बघत 
असतो. वाढते अत्ाचार, जातीजातीत ्भांडिे, त्ामुळेच खैरलांजी, व  
बीड सारख्ा केसेस घडतात. महहला व मुलींवर ठदवसेंठदवस अहतप्रसंग 
घडतात. वहडलांजवळ मुलगी सुरहक्त राहहली नाही. चांडाळ बाबा व 
खोट्ा बापूंनी तर मुलींचा खेळ मांडला आहे. आसाराम बापूसारखे असे 
हकतीतरी बापू आजही महहला व मुलींचा ्ळ करत आहेत. समाजात 
पसरलेली अंधश्द्ा दूर होिे गरजेचे आहे; त्ासाठी प्रसारमाध्मांची मोठी 
मोलाची ्भूहमका राहहली पाहहजे! पि तसे न होता टीवहीसारख्ा ्ंत्ावर 
मात् सव्ष महहलांना अंधश्द्ेच्ा आहारी गेलेलेच दाखवतात. हनववळ 
देवीदेवतांचेच महत्व दाखवतात.

त्ापेक्ा लोकांना सत् दाखवा! देवीदेवतांवरचा हवर्ास अहधक 
घट् होत असल्ाचेच दृश् सध्ा पाहाव्ास हमळते आहे. खरं तर, 
जनतेच्ा पा्ात काटा रुतला तर राजकत्ा्षच्ा (लोकप्रहतहनधींच्ा) 
डोळ्ात पािी आले पाहहजे, इतके संवेदनशील लोकप्रहतहनधी आपल्ाला 
हवे आहेत. त्ाची हनतांत गरज आहे. 

मतदाता हवकला गेला; मताचे जर पैसे घेतले तर; त्ाचा अ््ष 
आपि गुलामी पतकरली! उदा. मटि, दारू, वचनपद्त नोकरी हमळवून 
घेिे - ्ामुळे तर जनतेचा त्ा लोकप्रहतहनधींसमोर  बोलण्ाचा हक्च 
गमावून बसिे हो्! व लाचारी पतकरिे, त्ाचे गुलाम बनिे हो्!! असे 
प्रकार अनेकांनी हनवडिुकीत सतत केले तर, आपल्ा ्भारतात मतदार - 
गुलाम तर लोकशाही गुलाम झाल्ाहशवा् राहिार नाही. ्ा आवहानाला 
आत्ताच परतवून लावले पाहहजे. लोकशाही, हनवडिूक व सुशासन ही 
परसपर्भावंडे आहेत, त्ांची मा्बाप आहे आपली राज्घटना! महिून 
लोकशाही गुलाम होिे, महिजे पुनहा इंग्जांना हनमंत्ि देिे हो्!
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विश्ासरािांचया अकाली वनधनानंतर 
सुषमाताई एकट्ा पडलया. तयांचया 
अज्ानािा गैरफायदा घेत रदराने पैसे 
बळकाविले. आयोगाचया कायाभालयात 
समोरासमोर आलयािर रदराने आपणि 
हा पैसा हडपलयािे कबूल केले.

गवशवासघार्ाचा 
असाही नमुना...
YZ§O` {~Obo

हव र्ासराव (मूळचे नाव बदलले आहे) 
महापाहलकेत नोकरीला होते. त्ांची 
नोकरी तशी उत्तमच होती. त्ांची पतनी 

सुरमा (मूळचे नाव बदलले आहे) देखील एका 
खासगी रुगिाल्ात नोकरीला होती. हवर्ासरावांचे 
व् आता पन्नाशीच्ा आसपास होते. महत्वाचे 
महिजे व्ाच्ा बाहवसाव्ा वरतीच त्ांना महाहपलेकत 
नोकरी लागलेली होती. त्ामुळे त्ांचा सेवाकाल आता 
बऱ्ापैकी झाला होता. त्ामुळे त्ांना आता चांगले 
वेतनदेखील हमळत होते. व्ाच्ा पंचहवसाव्ा वरतीच 
त्ांचा हववाह सुरमा ्ांच्ाशी झालेला. लग्नानंतर चार 
वरायंतच त्ाही नोकरीला लागल्ा. त्ामुळे दोघांच्ा 
पगारात त्ांचा संसार आता फार सुखाने चालला होता. त्ांची ्ोरली मुलगी 
आता तेवीस, तर मुलगा एकवीस वरायंचा झालेला. दोघेही नोकरीला असल्ाने 
मुलांच्ा हशक्िाचा खच्ष करण्ाची त्ांची बऱ्ापैकी ऐपत होतीच. त्ामुळे 
मुलांना जे पाहहजे ते चांगले हशक्ि द्ा्चे हा ्ा दापत्ांचा हवचार होता.

हशवा् ते मोठ्ा शहरात राहत असल्ाने त्ांच्ाकडे शेतीवाडी 
अशी काही नवहती. हशक्ि हेच आपले खरे ्भांडवल आहे, हे त्ांनी 
ओळखले होते. तसे संसकार त्ांनी मुलांच्ा मनावरदेखील हबंबवले होते. 
मुलेही आई-वहडलांचे कष् रोज पाहत होते. घरासाठी आपल्ा हशक्िासाठी 
दोघेही नोकरी करतात हे त्ांना चांगलेच माहहती होते. त्ामुळे मुलांनी कधीही 
त्ांना त्ास ठदला नाही. मुलगी घरी आईला नेहमी मदत करीत असे. हशवा् 
अभ्ासातही ती हुशार होती. आता ती एमएसससीच्ा दुसऱ्ा वरायंला हशकत 
होती. तर मुलगा इंहजहन्ठरंग करीत होता. ्ोडक्ात, हवर्ासराव आहि 
सुरमाताईंचा संसार ्ान चालला होता.

मुलांचे हशक्ि पूि्ष झाले. त्ांना नोकरी लागली की आपि मोकळे 
झालो, असे हवर्ासराव बा्कोला नेहमी महित असत. मुलीला आधी 
चांगली नोकरी लावा्ची. लग्नाची फार घाई करा्ची नाही, असेही ते नेहमी 
महित. आजच्ा जमान्ातील पालक जसा हवचार करताता तसाच काहीसा 
प्रागहतक हवचार हे दांपत् करीत होते. मुलीलाही नोकरीचा इच्ा होतीच. 
कारि, आई नोकरी करीत असल्ाने घरचा कसा हवकास झाला, फारशा 

आह््षक अडचिी कशा आल्ा नाहीत, हे हतने सवतः पाहहले 
होते, अनु्भवले होते. हशवा् जर महहला आह््षकदृष्टा 
सवतःच्ा पा्ावर उ्भी राहहली तरच ती सनमानाने जगू 
शकते, हे तला माहहती होते. त्ामुळे तीदेखील नेहमी 
अभ्ास करीत असे. बाबांची ती लाडकी होती, तर मुलगा 
आईचा लाडका. अशा प्रकारे त्ांच्ा घरातील वातावरि 
नेहमी ्ान मोकळे, आनंदी असेच होते.

हवर्ासरावांची नोकरी अजून आठ वरजे होती. 
त्ामुळे नोकरीच्ा काळात मुला-मुलीला नोकरी लागेल, 
त्ांची लग्ने होतील ्ाची त्ांना खात्ी होती. हनवृत्तीचा 
कालखंड ्ानपैकी नातवंडांसमवेत आनंदाने घालवा्चा 
असे ते नेहमी बा्कोला सांगत असत. हशवा् त्ांना 
पेनशनही हमळिार होती. त्ामुळे सेवाहनवृत्तीनंतरही 

आपि मानाने जगू शकतो, हा एक मानहसक आधारही होता. 
हनवृत्तीनंतर आपि ्ानपैकी ्भारत हफरून ्ा्चा, असे ते बा्कोला नेहमी 
सांगत असत. तसेही ते अधून मधून कौटुंहबक सहली काढत असत. पि त्ा 
जवळपासच्ा असत. पि हनवृत्तीनंतर आपि दोघेच हफरून ्ा्चे, असे 
ते बा्कोला सांगत. अशाप्रकारे त्ांनी पुढील जीवनाची आखिी मनातल्ा 
मनात करा्ला सुरुवात केली होती. ठदवस ्ान चालले होते

पि एक ठदवस अचानक सकाळी उठल्ा उठल्ा हवर्ासरावांच्ा 
्ातीत जोरदार कळ आली. चहा हपता हपताच ते जहमनीवर जोरदार कोसळले. 
घरच्ांनी त्ांना ततकाळ नजीकच्ा रुगिाल्ात नेले. पि त्ापूवतीच त्ांचा 
मृत्ू झाला. त्ांची सारी सवपने अपूि्ष राहहली. त्ांची सारी सवपने पूि्ष 
करण्ाची जबाबदारी सुरमाताईंवर ्ेऊन पडली. पतीच्ा हनधनाने त्ा पार 
मोडून पडल्ा होत्ा. ्ा वेळी मुला- मुलीने त्ांना मोठा मानहसक आधार 
ठदला. मुले आता तशी लहान नक्ीच नवहती. त्ांना साऱ्ा जबाबदाऱ्ा 
चांगल्ा प्रकारे कळत होत्ा. आता त्ा हन्भावण्ाची वेळ त्ांच्ावर आली 
होती.

पतीच्ा हनधनाने सुरमाताई मात् पार खचून गेल्ा होत्ा. पती 
हजवा्भावाची सा् सोडून असे अचानक हनघून जातील असे त्ांना कधी 
सवपनातही वाटले नवहते. पि आता त्ांना अंग गाळून चालिार नवहते. 
सारी जबाबदारी त्ांच्ावरच होती. त्ामुळे ऐन महत्वाच्ा वेळी मुलांना 
मागती लावण्ासाठी त्ांना दुःख बाजूला सारत पुनहा नव्ा उमेदीने उ्भे राहावे 
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लागिार होते. महहन्ा-दोन महहन्ानंतर दुःखातून त्ा आता बऱ्ापैकी 
सावरत आल्ा होत्ा. मुला-मुलीकडे पाहून त्ांना आता आपलाच आधार 
आहे ्ा जाहिवेने त्ांना हनसगा्षनेच जिू ्ातून बाहेर पडण्ाची शक्ती ठदली 
होती. त्ा आता पुनहा नोकरीवरही रुजू झाल्ा होत्ा.

आताप्यंत घरातील सारे आह््षक व्वहार हवर्ासरावच पाहत होते. 
बँकेतील मुदतठेवी, हवम्ाचे हप्े, आरोग्हवमा सारे काही तेच पाहात होते. 
आता हे सारे काम सुरमाताईंनाच पार पाडावे लागिार होते. हवर्ासरावांचा 
सव्भाव पै-पै साठहवण्ाच होता. त्ामुळे आता हे आह््षक व्वहार 
सां्भाळण्ासाठी सुरमाताईंनी दीराची मदत घेण्ाचे ठरहवले. त्ांचे दीर त्ाच 
शहरात जवळच राहत होते. हवर्ासरावांपेक्ा दोन वरायंनी ते लहान. त्ांनीही 
वहहनींना ्ा कामी मदत करण्ासाठी ततपरता दाखहवली, त्ामुळे सुरमाताईंचे 
काम ्ोडे हलके झाले. हशवा् घरातील व्क्ती असल्ाने फसविुकीची 
शक्ता नाही, असा त्ांना हवर्ास होता. हवर्ासरावांना प्रॉसवहडंड फुंडाची 
पंधरा लाखांची रक्म हमळिार होती. मात्, त्ासाठी साऱ्ा का्देशीर 
बाबींची पूत्षता करावी लागिार होती. त्ासाठी जे जे काही करावे लागले 
ती मी करतो, असे त्ांच्ा ठदराने सांहगतले. त्ामुळे सुरमाताईंचा मोठा ्भार 
हलका झाला. सुरमावहहनींना कोठे सही करा्ची असेल, त्ासाठी कोित्ा 
का्ा्षल्ात जा्चे असेल तर त्ांचे दीर नेहमी त्ांच्ासमवेत ्ेत असत. 
त्ामुळे त्ांचे काम सुकर होत असे.

त्ा नोकरी करीत असल्ा तरी असे आह््षक व्वहार करण्ाचा 
अनु्भव त्ांच्ाजवळ नवहताच. त्ामुळे त्ांना ठदराची ्ा कामी मोलाची 
मदत झाली. त्ा वेळी सुरमावहहनींना त्ांचे दीर महिाले, ‘‘हे पहा वहहनी, 
फुंडाचे पैसे जमा करण्ासाठी आपि दोघांच्ा नावावर बँकेत अकाउंट काढू. 
महिजे प्रत्ेक वेळी तुमहाला बँकेत चक्र टाकावी लागिार नाही.’’ सुरमा 
वहहनींनादेखील हे पटले. ्ाला त्ांनी मोठ्ा हवर्ासाने होकार ठदला आहि 
दोघांच्ा नावे बँकेत अकाउंट काढले. दोन-चार महहन्ांनंतर हवर्ासरावांची 
फुंडाची पंधरा लाखांची रक्म त्ांना हमळाली. ही रक्म दोघांच्ा ्ा बँक 
अकाउंटवर जमादेखील झाली. त्ामुळे सुरमाताईंना मोठा आह््षक आधार 
हमळाला. त्ांचा पगार तसा जेमतेम होता. पतीइतका तो काही जासत नवहता. 
त्ामुळे फुंडाचे पंधरा लाख त्ांच्ासाठी फार मोलाचे होते. अ्ा्षत, ही 
काही ्ोडी ्ोडकी रक्मही नवहती. ्ा पैशांतून मुलीचे लग्न करता ्ेईल. 
गरज पडल्ास मुला-मुलीच्ा पढच्ा हशक्िासाठी हे पैसे वापरता ्ेतील, 
असा त्ांनी हवचार केला. त्ामुळे काही केले तरी ्ा पैशांना हात लावा्चा 
नाही असे त्ांनी मनाशी ठरहवले. तशी कलपना मुलगा व मुलीलाही ठदली. 
त्ांनाही आईचे महििे पटले. त्ांनीही ्ाला होकार ठदला. शक् हततके 
काटकसरीने जीवन जगू, पि हा पैसा अनावश्क ठठकािी खच्ष करा्चा 
नाही, हे हतघांनीही ठरहवले. खरे तर त्ांनी हे पैसे बँकेत तसेच ठेवण्ापेक्ा 
मुदतठेवीत ठेवा्ला हवे होते. त्ाबाबत त्ा हतघांची अनेकदा चचा्षही झाली. 
पि आज करू उद्ा करू असे महित हे काम त्ांच्ाकडून राहूनच गेले. पि 
महहन्ा-दोन महहन्ांनी त्ावर व्ाज हकती जमा झाले् हे सुरमाताई आवजू्षन 
पाहत असत. 

असे करत सात-आठ महहने झाले असतील. एक ठदवस त्ा बँकेत 
व्ाज हकती जमा झाले ते पाहण्ासाठी महिून गेल्ा. अकाउंटरवर त्ांनी 
पुसतक ्भरण्ासाठी ठदले. पि ककॅहश्रने अकांउट पाहून त्ांना सांहगतले 
की अहो गेल्ाच आठवड्ात तर ्ा अकाउंटवरील सव्ष पंधरा लाख रुप्े 
काढून घेतले आहेत की. त्ामुळे आता ्े्े काहीच पैसे हशल्की राहहलेले 
नाहीत. हे ऐकताच त्ांना ्भोवळ ्ा्चीच बकी राहहली. त्ांच्ासमवेत 
त्ांची मुलगीही होती. हतने आईला कसेबसे सावरले. प्ा्ला पािी ठदले. 

ती महिाली अहो आमही तर रक्म काढलेली नाही. मग पैसे काढले असे 
कसे का् तुमही महिता? त्ावर बँक कम्षचाऱ्ाने पैसे कधी व कोिी काढले 
हे दाखवले. हे अकाउंट जाईंट अकाउंट आहे. तुमच्ा व ठदराचे नावाने हे 
अकाउंट असल्ाने तुमच्ापैकी कोिीही ्ात पैसे ्भरू शकतो, तसेच काढूही 
शकतो, असे सांहगतले.

सुरमाताईंच्ा परोक् त्ांच्ा ठदराने हे पंधरा लाख रुप्े काढले 
होते. ्ाची काहीही कलपना त्ांनी कोिाला ठदलेली नवहती. हे अकाउंट 
सुरमाताई व त्ांच्ा ठदराच्ा नावे उघडण्ात आले होते. पि आपले दीर 
असे काही करतील असे सुरमाताईंना कधीच वाटले नवहते. त्ांच्ा मुलांनाही 
अशी शक्ता गृहीत धरलेली नवहती. त्ामुळे सुरमाताई आहि त्ांची मुले 
हवालाठदल झाली. त्ांनी काकांना फोन लावला, पि त्ांनी हात वर केले. 
आता मात् त्ांना का् करावे हे सुचेना. रक्म काही ्ोडी ्ोडकी नवहती. 
हशवा् का्देहशरदृष्टा सुरमाताईंच्ा ठदरांनाही पैसे काढण्ाचा अहधकार 
होता. सुरमाताई तर रडूच लागल्ा. आता का् करावे, हेच त्ांना सुचेना. 
शेवटी मुलांच्ा सांगण्ावरून त्ांनी पोहलस ठाण्ात ठदरावरुद् तक्रार 
करण्ाचा हनि्ष् घेतला. सारी कागदपत्े घेऊन ते हतघेही पोलीस ठाण्ात गेले. 
पि पोहलसांचाही नाइलाज होता. त्ांनीही आपि ्ात फार काही करू शकत 
नसल्ाचे सांहगतले.

त्ावेळी मुलीच्ा सांगण्ावरून सुरमाताई ्ेट महहला आ्ोगाच्ा 
का्ा्षल्ात आल्ा आहि ते्े त्ांनी तक्रार केली. महहला आ्ोगाच्ा 
अध्क्ा हवज्ाताई रहाटकर ्ांना त्ांनी सारी हकीकत सांहगतली. 
सारा प्रकार त्ांच्ा लक्ात आला. ्ात ्ेट असा कोिता गुनहा नाही, 
पि ठदराकडून हवर्ासघात झाला आहे, हे त्ांच्ा लक्ात आले. त्ांना 
आ्ोगामाफ्फत सुरमाताईंच्ा ठदराला समनस पाठहवले. आ्ोगाच्ा 
का्ा्षल्ात समोरासमोर आल्ावर मात् ठदराने आपिच हा पैसा काढून 
घेतल्ाचे कबूल केले. आपि ते खच्ष केलेले नाहीत, गरज पडेल त्ा 
वेळी वहहनींना देिार होतो, असे सांहगतले. पि पैसे काढण्ापूवती आपि 
सुरमाताईंना त्ाची कलपना का ठदली नाही, ्ावर मात् ते हनरुत्तर झाले. 
आपि चुकीचे कृत् केल्ाचे त्ाने आ्ोगाच्ा पदाहधकाऱ्ांपुढे कबूल केले 
आहि सारे पैसे परत करण्ाचे आर्ासनही ठदले. त्ानुसार तेरा लाखांचा 
चेकदेखील त्ांनी सुरमाताईंच्ा हाती सवाधीन केला. तसेच उरलेली रक्म 
लवकरच परत करण्ाचे लेखी आर्ासनही ठदले. अशा प्रकारे सुरमाताईंना 
आपल्ा पतीचे हक्ाचे पैसे आ्ोगाकडून ततकाळ का््षवाहीमुळे परत 
हमळाले.
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साद प्रणिणिधी, जळगाव 

म हाराष्ट् राज् महहला आ्ोगाच्ा वतीने शहरात आ्ोहजत 
करण्ात आलेल्ा ‘महहला आ्ोग आपल्ा दारी’ ्ा 
उपक्रमातंग्षत झालेल्ा जनसुनाविीतील समुपदेशनामुळे 

हजल्हातील पाच कुटूंब (पती-पतनी) पुनहा एकत् नांदाव्ास त्ार झाले 
आहे. अशी माहहती महाराष्ट् राज् महहला आ्ोगाच्ा अध्क्ा श्ीमती 
हवज्ा रहाटकर ्ांनी नुकतीच ठदली. 

पीहडत महहलांना जलदगतीने त्ांच्ा हजल्हातच न्ा् हमळावा 
्ासाठी आ्ोगाच्ा अध्क् हवज्ा रहाटकर ्ांच्ा पुढाकाराने 
‘आ्ोग आपल्ा दारी’ हा उपक्रम हजलहाहधकारी का्ा्षल्ातील 
अलपबचत ्भवनात राबहवण्ात आला. ्ा उपक्रमाची माहहती देण्ासाठी 
आ्ोहजत पत्कार पठररदेत रहाटकर ्ांनी ही माहहती ठदली. ्ावेळी 
हजलहा पठररदेच्ा अध्क्ा उज्वला पाटील, महापौर सीमा ्भोळे, अपर 
हजलहाहधकारी गोरक् गाडीलकर, उपहजलहाहधकारी (पुनवस्षन) शु्भांगी 
्भारदे, हजलहा महहला व बालहवकास अहधकारी रमेश काटकर आदी 
उपसस्त होते. 

रहाटकर महिाल्ा, ‘्ा उपक्रमावेळी घेतलेल्ा जनसुनाविीत 
एकूि ६३ तक्रारी प्राप् झाल्ा आहेत. ्ापैकी ४० तक्रारी वैवाहहक 
समस्ेहवर्ीच्ा होत्ा. ्ातील दोन तक्रारी ्ा पुरुरांनी केलेल्ा होत्ा. 
दोन तक्रारी ्ा आह््षक फसविूकीच्ा, कामाच्ा ठठकािी लैंहगक 

्ळाच्ा दोन, तर कामाच्ा ठठकािी ्ळाच्ा दोन, ्ाबरोबरच शेतीमध्े 
वाटाहहससा न देिे, ्ेण्ा-जाण्ासाठी रसता न देिे, ठेवीसंबंधीच्ा इतर 
तक्रारी प्राप् झाल्ा आहेत.’ 

‘्ाबरोबरच हजल्हास मंजूर झालेले कौटुंहबक न्ा्ाल् सुरू 
करिे, अवैध दारू हवक्री बंद करिे, दारूबंदीचा ठराव झालेल्ा गावात 
दारूबंदीची कारवाई करिे. कोटा्षने हनकाल देऊनही शेतीचा ताबा न देिे, 
मुलांचा ताबा आईला न हमळिे ्ासंबंधीच्ा तक्रारी व हनवेदनेही ्ा 
जनसुनाविी प्रापट् त झाले असून ्ा तक्रारी संबंहधत हव्भागाकडे देऊन 
त्ावर ्ेत्ा पंधरा ठदवसात का््षवाही करण्ाच्ा सूचना देण्ात आल्ा 
आहेत,’ अशी माहहतीही रहाटकर ्ांनी ठदली. 

तालुका्तरावरही जनसुनावणी 

राज् महहला आ्ोगाला घटनातमक दजा्ष प्राप् असल्ाने आ्ोग 
महहलांच्ा सक्मीकरिासाठी अहवरत प्र्तन करीत आहे. ग्ामीि 
्भागातील महहलांना आ्ोगाच्ा मुंबई का्ा्षल्ात ्ेऊन तक्रार करिे, 
सुनाविीसाठी प्रत्क् उपसस्त राहिे आह््षकदृष््ा परवडत नसल्ाने 
आ्ोगाने सव्षप्र्म हव्भागी् सतरावर जनसुनाविी घेण्ास सुरुवात केली. 
्ा ठठकािी न्ा्प्रहवष् नसलेल्ा प्रकरिांची सुनाविी घेण्ात ्ेऊन 
तक्रारदारांचे समुपदेशन केल्ामुळे अनेक कुटुंबे पुनहा एकत् नांदा्ला 
लागली. ्ा उपक्रमास चांगला प्रहतसाद ला्भत असल्ामुळे आ्ोग 

‘आ्योग आपल्या दारी’मुळये 
जळगािातील पाच कुटुांबये पुनहा एकत्र

धवज्ा रहाटकर ्ांचे जळगावात प्रधतपादन
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आता हजलहासतरावर जनसुनाविी घेण्ात ्ेत आहे. ्ा जनसुनाविीमुळे 
महहलांमध्े समुपदेशन करून त्ांचे मतपठरवत्षन होण्ास मोठ्ा प्रमािात 
प्रहतसाद ला्भत असून ्भहवक््ात तालुका सतरावर जनसुनाविी घेण्ाचा 
आ्ोगाचा मानस असल्ाचेही श्ीमती रहाटकर ्ांनी सांहगतले. 

वन ्टटॉप सेंटर ्थिापण्ाच्ा सूचना

महहलांचे समुपदेशन होण्ासाठी हजलहा पठररदेने सेस फुंडातून 

प्रत्ेक तालुक्ाच्ा ठठकािी ्ेत्ा दोन महहन्ात महहला समुपदेशन केंद्र 
सुरु करावे. 

्ा केंद्राची नोंद होण्ासाठी ्ाबाबतची माहहती आ्ोगाला 
पाठहवण्ाच्ा सुचनाही त्ांनी संबंहधत हव्भागाला ठदल्ात. त्ाचबरोबर 
प्रत्ेक शासकी् का्ा्षल्ात कामाच्ा ठठकािी महहलांची होिारी 
लैहगंक ्ळविूकीसंद्भा्षत अंतग्षत तक्रार सहमती स्ापन करिे, खाजगी 
आस्ापनांच्ा ठठकािी दहा हकुंवा दहापेक्ा अहधक महहला काम करीत 
असल्ास त्ाठठकािी महहला तक्रार हनवारि सहमती स्ापन करिे.

नंदुरबार : महाराष्ट् राज् महहला आ्ोगाच्ा वतीने हव्भाग सतरावर 
महहलांच्ा तक्रारींचे हनवारि वहावे ्ासाठी 'महहला आ्ोग आपल्ा दारी' 
अंतग्षत नंदुरबार ्े्े जनसुनाविी घेण्ात आली. ्ावेळी ४३ नव्ा तक्रारीवर 
सुनाविी घेण्ात आली. महहला आ्ोगाच्ा अध्क्ा हवज्ा रहाटकर, 
वकील, पोलीस अहधकारी, समुपदेशक, महहला बाल हवकास अहधकारी 
्ांच्ा उपसस्तीत हजल्हातील दाखल तक्रारींची सुनाविी, समुपदेशन प्रहक्र्ा 
पूि्ष झाली आहे.

हव्भक्त होण्ाचा हनि्ष् घेतलेल्ा जोडप्ांचे समुपदेशन ्ावेळी 
करण्ात आले. ्ातील ५ जोडपी पुनहा एकमताने संसारात रमली आहेत. इतर 
तक्रारींमध्े संबंहधत ्ंत्िाना नोटीस बजावून १५ ठदवसात कारवाई करण्ाचे 
आदेश देण्ात आले. ्ाबाबत बोलताना महहला आ्ोगाच्ा अध्क्ा 
हवज्ा रहाटकर महिाल्ा हक, आ्ोग आपल्ा दारी उपक्रमाअंतग्षत अनेक 
महहलापुढे ्ेऊन तक्रारी करत आहेत. सव्ष ्ंत्िा सुनाविीला उपसस्त 
असल्ाने कारवाई वेगाने होऊन तक्रारी हनकाली काढण्ास मदत होत आहे.

महहला आ्योग आपल्या दारी अांतग्गत  
नांदुरबार हजलह्यातील ४३ तक्ारींची सुनािणी 

धुळे : महाराष्ट् राज् महहला आ्ोगातफके ‘महहला आ्ोग 
आपल्ा दारी’ हा उपक्रम राबहवण्ात ्ेत आहे. ्ा उपक्रमांतग्षत 
जनसुनाविी घेण्ात ्ेते. ्ा जनसुनाविीतील तक्रारी 15 ठदवसांत 
हनकाली काढून महहला आ्ोगाला अहवाल सादर करावा, असे हनदजेश 
महाराष्ट् राज् महहला आ्ोगाच्ा अध्क्ा हवज्ा रहाटकर ्ांनी ठदले.

महाराष्ट् राज् महहला आ्ोगाच्ा अध्क्ा श्ीमती रहाटकर आज 
धुळे हजलहा दौऱ्ावर आलेल्ा होत्ा. त्ांच्ा उपसस्तीत हजलहाहधकारी 
का्ा्षल्ातील हन्ोजन स्भागृहात जनसुनाविीचे आ्ोजन करण्ात 
आले होते. ्ा जनसुनाविीच्ा उदघाटनप्रसंगी त्ा बोलत होत्ा. ्ावेळी 
आमदार ससमताताई वाघ, महहला आ्ोगाच्ा सदस्ा देव्ानी ठाकरे, 
हजलहाहधकारी राहुल रेखावार, हजलहा पठररदेचे मुख् का््षकारी अहधकारी 
गंगा्रि डी., पोहलस अधीक्क हवर्ास पांढरे, महानगरपाहलकेचे आ्ुक्त 
सुधाकर देशमुख, हजलहा महहला व बालहवकास अहधकारी जी. एन. 
हशंपी, ॲड. चंद्रकांत ्ेशीराव, हजलहा पठररदेचे उपमुख् का््षकारी 
अहधकारी संज् बागूल आदी उपसस्त होते. 

महाराष्ट् राज् महहला आ्ोगाच्ा अध्क्ा श्ीमती रहाटकर 

महिाल्ा, महहलांना उत्तम व सनमानाने जीवन जगण्ासह सुरक्ेसाठी 
हवहवध का्दे आहेत. पीहडत महहलांना न्ा् हमळवून देण्ासाठी 
समुपदेशन आहि हवधी सहाय् केले जाते. ्ाहशवा् महहलांच्ा हवहवध 
प्रश्नांचा अभ्ास करुन राज् शासनाला हशफारशी केल्ा जातात. 
महहलांसाठी असलेल्ा हवहवध का्द्ांची महहलांनी माहहती करुन 
घ्ावी. महहलांना न्ा् हमळावा महिून ्ापूवती हव्भागसतरावर सुनाविी 
घेण्ात आली. त्ानंतर आता हजलहासतरावर सुनाविी घेण्ात ्ेत आहे. 
आताप्यंत 28 हजल्हात सुनाविीचे काम पूि्ष झाले आहे. ्ा सुनाविीच्ा 
वेळेस महसूल, पोहलस हव्भागासह हवहवध हव्भागांचे वरीष् अहधकारी 
उपसस्त राहतात. त्ामुळे महहलांच्ा तक्रारी ततकाळ सोडहवण्ावर 
्भर असतो, असेही राज् महहला आ्ोगाच्ा अध्क्ा श्ीमती रहाटकर 
्ांनी नमूद केले. जनसुनाविीसाठी राज् महहला आ्ोगाचे अहधकारी व 
कम्षचारी उपसस्त होते. हजलहा महहला व बालहवकास अहधकारी श्ी. 
हशंपी ्ांनी प्रासताहवक केले. वरीष् समुपदेशक लक्मि मानकर, ॲड. 
्ेशीराव ्ांनी सूत्संचालन केले. ्ावेळी हवहवध हव्भागांचे अहधकारी व 
कम्षचारी, महहला मोठ्ा संख्ेने उपसस्त होत्ा.

महहलाांच्या तक्ारी १५ द्दिसाांत हनकाली काढाव्यात
िुळे ्ेथिे धजलहाधिकारी का्ायाल्ात िहाराष्ट् राज् िधहला आ्ोगातर्फे जनसुनावणी
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राज् िधहला आ्ोगाच्ा अध्क्ष धवज्ा रहाटकर ्ांनी नुकताच  
जळगाव, नंदुरबार आधण िुळे धजल्हांचा दौरा केला ्ा दौऱ्ातील क्षणधचरिे.

नंदुरबार वजलहा पोवलसांचयाितीने शालेय विदावथभानी सुरक्ा जनजागृतीकररता फेरी काढणयात आली.

नंदुरबार वजलहा पोवलसांचयाितीने शालेय विदावथभानी सुरक्ा जनजागृतीकररता मेळािा घेणयात आला. 
यािेळी वजलहावधकारी डॉ. मल्ीनाथ कलशेट्ी, पोवलस अधीक्क संजय पाटील, 

वजलहा पररषदेिे मुखय कायभाकारी अवधकारी रणधीर सोमिंशी उपस्थत होते.

आयोगाचया ितीने नंदुरबारमधये जनसुनािणी घेणयात आली. यािेळी िासदार हीना गावित याही उपस्थत होतया.
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आयोगाचया अधयक् विजया रहाटकर यांनी नंदुरबार वजलहा रुगणालयािी पाहणी केली.

आयोगाचया अधयक् विजया रहाटकर यांनी नंदुरबार वजलहा रुगणालयािी पाहणी केली.

नंदुरबारमधील आरदिासींसाठीचया शासकीय इंग्रजी वनिासी आश्रमशाळेिीही पाहणी केली आवण विदारयाांशी संिाद साधला.
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नंदुरबारमधील आरदिासींसाठीचया शासकीय इंग्रजी वनिासी आश्रमशाळेिीही पाहणी केली आवण विदारयाांशी संिाद साधला.

आयोगाचयाितीने धुळे येथे जनसुनािणी घेणयात आली. या िेळी मवहलांनी सम्या मांडलया.

धुळयातील जनसुनािणीसाठी  
उपस्थत अवधकारी आवण मवहला.

पत्रकार रदनावनवमत् धुळयातील मवहला पत्रकारांिा सतकार 
करताना अधयक् विजया रहाटकर.  

समिेत आयोगाचया सद्य देियानी ठाकरे.
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निी रदल्ी : सासू-सासऱ्ांच्ा स्ावर आहि जंगम दोनही 
प्रकारच्ा मालमत्तांवर सुनेचा काहीही अहधकार नाही, असा हनि्ष् ठदल्ी 
उच्च न्ा्ाल्ाने ठदला आहे. एका प्रकरिावर सुनाविी करताना हा हनि्ष् 
ठदला आहे. 

नेिकं प्रकरण का् होतं ?

एका महहलेने न्ा्ाल्ात एक ्ाहचका दाखल केली होती. ती 
सासु-सासऱ्ांकडे देख्भाल खच्ष मागत नसल्ाने हतला त्ांच्ा घरात 
राहू ठदलं जावं, अशी मागिी करिारी ती ्ाहचका होती. महहलेने ्ापूवती 
हतच्ा नवऱ्ावर आहि सासु-सासऱ्ांवर हुंड्ासाठी ्ळत असल्ाचा 
आरोप केला होता. त्ानंतर महहलेने घटसफोटासाठीही अज्ष केला होता.
महहलेच्ा सासऱ्ांनीही हजलहा न्ा्ाल्ासमोर अज्ष करून हतच्ावर 
मारहािीचा आरोप केला होता. सासऱ्ांनी केलेल्ा आरोपांनंतर हजलहा 
न्ा्ाल्ाने महहलेला ताबडतोब घरातून बाहेर पडण्ास सांहगतलं होतं. 

त्ाहवरोधात महहलेने उच्च न्ा्ाल्ात धाव घेतली होती.

न्ा्ाल्ाने धनकाल देताना नेिकं का् महटलं?

्ा प्रकरिाची सुनाविी करताना न्ा्मूतती राजेंद्र मेनन आहि 
न्ा्मूतती वी. कामेर्र राव ्ांच्ा पीठाने महहलेची ्ाहचका फेटाळून 
लावली. सासू-सासऱ्ांच्ा स्ावर हकुंवा जंगम मालमत्तेवर सुनेचा 
काहीही अहधकार नाही, असा हनि्ष् त्ांनी ठदला. सासू-सासऱ्ांची 
मालमत्ता पैतृक असेल हकुंवा सवकमाईची, त्ाने त्ांच्ा मालकी हक्ात 
काहीही बाधा ्ेत नाही, असंही न्ा्ाल्ाने सपष् केलं. ज्ेष् नागठरकांना 
त्ांच्ा मालकीच्ा घरात शांततापूि्ष जीवन जगण्ाचा संपूि्ष अहधकार 
असल्ाचं नमूद करत त्ांनी का्देशीर वारसालाही घरातून बाहेर जाण्ास 
सांगण्ाचा त्ांना पूि्ष अहधकार आहे, असं न्ा्ाल्ाने सपष् केलं आहे.

(िृत्सौजनय : डेलीहंट)

सासू सासऱ्याांच्या मालमत्येत सनुयेचा अहधकार नाही 
द्दल्ी उच्च न्ा्ाल्ाचा धनकाल

बेंगळुरू : ्भारती् अंतराळ संशोधन संस्ेच्ा (इस्ो) आगामी 
गगन्ान मोहहमेंतग्षत एका महहलेलाही अंतराळवीर महिून पाठहवले 
जाण्ाची शक्ता आहे. सध्ा गगन्ान मोहहमेची त्ारी गतीने सुरू 
आहे, अशी माहहती इस्ोचे अध्क् के. हसवन ्ांनी बेंगळुरू ्े्े ठदली.

गगन्ान मोहहमेसाठी सध्ा प्रहशक्ि सुरू आहे. ्ा प्रहशक्ि 
का््षक्रमावरच अंतराळात नेमके कोिाला पाठहवले जािार आहि महहला 
अंतराळवीराला हा मान हमळिार का, ते सपष् होईल, असेही हसवन ्ांनी 
सांहगतले. 

गगन्ानाचे प्रक्ेपि हडसेंबर २०२१मध्े होिार आहे. गगन्ान 
मोहहमेसाठी १०,६०० कोटी रुप्ांच्ा खचा्षला मंजुरी देण्ात आली आहे. 
्ंदा इस्ोसाठी ३० हजार कोटी रुप्े मंजूर करण्ात आले आहेत. 

इस्ोसाठी गगन्ान मोहीम अत्ंत महत्वाची आहे. ्ा मोहहमेंतगत्ष 
्भारत प्र्मच अंतराळवीर पाठहविार आहे. (पहहले ्भारती् अंतराळवीर 
राकेश शमा्ष रहश्ा आहि ्भारत ्ांच्ा सं्ुक्त आंतरराष्ट्ी् मोहहमेंतग्षत 
गेले होते.) त्ाच ्ानातून ्भारती् अंतराळवीर पृथवीवर परतेल. ्ा 

मोहहमेत दोन महत्वाचे कामहगरी पार पाडल्ा जािार आहेत. एक महिजे 
मानवाला अंतराळात पाठहविे आहि दुसरी अह्भ्ांहत्की कौशल्ांचा 
कस. इस्ोच्ा मानवी मोहहमेसाठी एक केंद्र स्ापन करण्ात आले आहे. 
पुढील वर्ष आमच्ासाठी अत्ंत महत्वाचे असेल. हडसेंबर २०२०मध्े 
इस्ोची एक मोहीम आहे. त्ानंतर जुलै २०२१ मध्े दुसरी मोहीम आहे. 
त्ा पार पडल्ानंतर हडसेंबर २०२१मध्े गगन्ान मोहीम पार पाडली 
जाईल. पुढील वरती इस्ो एकूि ३२ मोहहमा आखिार आहे. त्ातील १४ 
प्रक्ेपक ्ानांशी संबंहधत आहेत, अशी माहहती हसवन ्ांनी ठदली.  

गगन्ान मोहहमेसाठी ्भारतात द्ा्चे प्रहशक्ि पूि्ष झाले आहे. 
मात्, पुढील प्रहशक्िासाठी सं्भाव् अंतराळवीर रहश्ाला जाण्ाची 
शक्ता आहे. सध्ा सं्भाव् अंतराळवीरांमध्े महहला आहि पुरुर 
दोघांचाही समावेश आहे. ्ा प्रहशक्िासाठी कोित्ाही परदेशी संस्ेची 
मदत घेतली जािार नाही. मात्, अखेरच्ा टपप्ात एखाद्ा परदेशी 
्ंत्िेला सह्भागी करून घेतले जाऊ शकते, असेही हसवन ्ांनी सपष् 
केले.

गगन्यान मोहहमयेत महहला अांतराळिीर शक्य
इस्ोचे प्रिुख के. धसवन ्ांची िाधहती 
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निी रदल्ी : समाजकुंटकांच्ा दुक्प्रवृत्तींची बळी ठरलेली महहला 
हग्ा्षरोहक अरुहिमा हसनहा हहच्ा हशरपेचात मानाचा नवा तुरा खोवला 
गेला आहे. अरुहिमाने नुकतेच अंटासकट्षका ्े्ील हवनसन मॅहसफ हहल 
्ा हशखरावर ्शसवी चढाई केली. त्ामुळे जगातील सात सवा्षहधक उंच 
हशखरांवर चढाई करिारी ती पहहली ठदव्ांग हग्ा्षरोहक महहला ठरली 
आहे. 

अरुहिमाच्ा ्शानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ्ांनीही हतचे अह्भनंदन 
केले. ्शाचे आिखी एक हशखर पादाक्रांत केल्ाबद्दल अरुहिमाचे 
अह्भनंदन. हतने आपले पठरश्म आहि हचकाटी ्ांच्ा जोरावर सवतःची 
वेगळी ओखख हनमा्षि केली आहे. साऱ्ा देशाला हतचा अह्भमान वाटतो. 
्भहवक््ातील वाटचालीसाठी हतला हाठद्षक शु्भेच्ा, असे पंतप्रधानांनी 
हविटर हँडलवर हलहहले आहे. 

माउंट एवहरेसटवर ्शसवी चढाई करिारी अरुहिमा पहहली 
ठदव्ांग महहला आहे. हतने आताप्यंत माउंट एवहरेसटसह हकलीमांजारो 
(आहरिका), एल्रबुस (रहश्ा), कासटेन हपरॅहमड (इंडोनेहश्ा), हकजाशको 
(ऑसटट्ेहल्ा) आहि माउंट अंककागुआ (दहक्ि अमेठरका) ही हशखरे सर 
केली आहेत.  

अंटासकट्षकातील माउट हवनसन सर केल्ानंतर अरुहिमाने हविट 
करीत आनंद व्क्त केला. प्रतीक्ा संपली. माउंट हवनसन सर करिारी 
पहहली ठदव्ांग महहला हग्ा्षरोहक ठरण्ाचा बहुमान आपल्ा देशाला 
हमळाला आहे.  सवायंचे आशीवा्षद आहि सठदच्ा ्ासाठी धन्वाद. ज् 
हहंद, असे हविट अरुहिमाने केले होते. 

कोण आहे अरुधणिा धसनहा 

 अरुहिमा राष्ट्ी् पातळीवरील वहॉहलबॉल खेळाडू आहे
 ती उत्तर प्रदेशातील आंबेडकर नगर हजल्हातील रहहवासी आहे
 एहप्रल २०११ मध्े लखनौहून ठदल्ीला जात असताना चोरट्ांच्ा 

एका टोळक्ाने अरुहिमाच्ा गळ्ातील सोन्ाची साखळी 
हहसकावण्ाचा प्र्तन केला. मात्, अरुहिमाने प्रहतकार केल्ानंतर 
चोरट्ांनी हतला धावत्ा रेलवेतून बाहेर फेकले. त्ात हतचा एक पा् 
तुटला. 

 तरीही हजद्द न सोडता अरुहिमाने हग्ा्षरोहि सुरू केले. लवकरच 

हतने माउंट एवहरेसट सर केले.
 अरुहिमाला पद्मश्ी पुरसकाराने गौरहवण्ात आले आहे
 हब्टनमधील एका हवद्ापीठाने हतला सनमाननी् डॉकटरेट प्रदान 

केली आहे

अरुहणमा हसनहाकडून 
माउांट हिनसन सर

जगातील सात धशखरे सर करणारी पधहली द्दव्ांग िधहला
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निी रदल्ी : लोकस्भेने वर्ष्भरानंतर गुरुवारी पुनहा वादग्सत 
हतहेरी तलाक हवधे्कावर बहुमताची मोहोर उमटहवली. हे हवधे्क 
संसदेच्ा प्रवर सहमतीकडे पाठहवण्ाची काँग्ेससह हवरोधी पक्ांची मागिी 
फेटाळत लोकस्भेने हतहेरी तलाकचे हवधे्क २४५ हवरुद् ११ अशा 
बहुमताने पाठरत केले. माकप आहि आरएसपीचे खासदार तसेच असदुद्दीन 
ओवैसी ्ांनी हवरोधात मत नोंदहवले, काँग्ेस आहि अणिाद्रमुकने 
स्भात्ाग करून रोर व्क्त केला.

लोकस्भेत गेल्ावरती ्ाच ठदवशी हतहेरी तलाक हवधे्क पाठरत 
करण्ात आले होते. पि ्ा हवधे्काला राज्स्भेची मंजुरी ला्भू शकली 
नाही. अ््षसंकलपी् तसेच पावसाळी अहधवेशनात हवधे्क पाठरत करिे 
शक् न झाल्ाने मोदी सरकारने वटहुकूम काढला. हहवाळी अहधवेशनात 
हवधे्क मंजुरीसाठी सरकारने पुनहा प्र्तन सुरू केला असून आता हे 
हवधे्क राज्स्भेत मांडले जाईल. मात्, राज्स्भेत हे हवधे्क पाठरत 
होण्ाची शक्ता कमीच आहे. त्ामुले मोदी सरकारला पुनहा वटहुकूम 
जारी करावा लागण्ाची शक्ता आहे. आरोप हसद् झाल्ास तलाक 
देिाऱ्ा पतीला ्ा हवधे्कानुसार तीन वरायंचा तुरुुंगवास ्भोगावा लागेल.

मुसलीम महहला हववाह अहधकार संरक्ि हवधे्कावर गुरुवारी 
अड्ळ्ाहवना चचा्ष झाली. हे हवधे्क कुठल्ाही समाजाहवरुद् नसून 
महहलांना प्रहतष्ा, समानता आहि न्ा् देण्ासाठी आिलेले हवधे्क 
आहे. नव्ा हवधे्कात पीहडत महहला हकुंवा हतचे रक्ताचे नातेवाईकच 
तक्रार नोंदवू शकतात. ्ा हवधे्कात समझोत्ाची तरतूद आहे. गेल्ा 
बारा वरा्षत संसदेने अलपव्ीनांवर बलातकार करिाऱ्ांना फाशीची हशक्ा 
देिारे, अजामीनपात् असे हुंडाबळी हवधे्क, घरगुती हहंसाचार आहि 
महहलांवरील अत्ाचारासाठी पुरुरांना तुरुुंगवास ठोठाविारी हवधे्के पाठरत 
केली आहेत. त्ाच संसदेला हतहेरी तलाकवर एका सुरात का बोलता 
्ेत नाही? हतहेरी तलाकवर २० इसलामी देशांनी बंदी घातली आहे. मग 
्भारतासारखा धम्षहनरपेक् देश बंदी का घालू शकत नाही, असे सवाल 
हवधी व न्ा् मंत्ी रवीशंकर प्रसाद ्ांनी केले.

हशवसेनेने ्ा हवधे्काला सम््षन ठदले. पि मोदी सरकारने राम 
मंठदर, समान नागरी का्दा आहि कलम ३७० साठीही का्दे करावे, 
असे हशवसेनेचे खासदार अरहवंद सावंत महिाले. एका वरा्षत का् 
बदलले, असा सवाल राष्ट्वादी काँग्ेसच्ा सुहप्र्ा सुळे ्ांनी केला. ्ा 
देशात काहींनी हुंड्ाचेही सम््षन केले, पि संसदेने त्ाला गुनहा मानले, 
सती प्र्ाही संपुष्ात आिली, ्ाचे समरि समृती इरािी ्ांनी करून ठदले. 
हतहेरी तलाक हा धमा्षशी संबंहधतनसून ती कुप्र्ा आहे. इसलामी देशांमध्े 
ती तीन दशकांपूवतीच संपुष्ात आली, ्ाकडे मुखतार अबबास नकवी ्ांनी 
लक् वेधले. हवधे्काला राजकी् सवरूप ठदले जाऊ न्े, असे आवाहन 
्भाजपच्ा मीनाक्ी लेखी ्ांनी केले.

(िृत्सौजनय : महाराष्ट्र टाइमस)

हतहयेरी तलाक हिधये्यक लोकसभयेत मांजूर
प्रवर सधितीकडे पाठधवण्ाची काँग्ेसची िागणी र्ेटाळली

देशातील आठ कोटी मुस्लम मवहलांचया सक्मीकरणासाठी 
आवण तयांना नयाय वमळिून देणयासाठी क्ुद्र 
राजकारणापलीकडे   जाऊन विरोधक वििार करतील आवण 
सिाांिी सद् सद् वििेकबुद्धी जागृत राहील अशी आशा.

विजय रहटाकर, अध्क्, राज् महहला आ्ोग

AÜ`jm
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मुंबई : सेवेत असताना मृत्ू पावलेल्ा सरकारी कम्षचाऱ्ाने पहहली 
पतनी ह्ात असताना दुसार हववाह केला असेल तर त्ाच्ा मृत्ूनंतर त्ाच्ा 
दुसऱ्ा पतनीची मुलेही अनुकुंपा नोकरीसाठी अज्ष करण्ास पात् ठरतात, असा 
हनकाल सववोच्च न्ा्ाल्ाने ठदला आहे.

न्ा. डॉ. धनंज् चंद्रचूड व न्ा. एम. आर. शहा ्ांच्ा खंडपीठाने 
हा हनकाल देताना दुसऱ्ा हववाहातून जनमलेली अपत्े अनुकुंपा नोकरीसाठी 
अपात् ठरहविारे रेलवे बोडा्षचे पठरपत्कही बेका्दा ठरवून रद्द केले. हवशेर 
महिजे ्ाआधीचे १९९१ मधील असेच पठरपत्क कोलकाता उच्च न्ा्ाल्ाने 
रद्द केल्ानंतरही बोडा्षने हे नवे पठरपत्क काढले होते.

न्ा्ाल्ाने महटले की, पहहली पतनी ह्ात असताना केलेला दुसरा 
हववाह हहंदू हववाह का्द्ानुसार मुळातच अवैध ठरून रद्द बातल मानला 
जात असला तरी त्ाच का्द्ाने अशा दुसऱ्ा हववाहातून झालेल्ा मुलांना 
अनौरस नवहे तर औरस संततीचा दजा्ष ठदलेला आहे. त्ामुळे दुसरी पतनी 
का्देशीरपिे पतनी ठरत नसल्ाने ती अनुकुंपा नोकरीस पात् ठरिार नाही. 
पि हतची मुले अनौरस नसल्ाने त्ांना हा प्रहतबंध लागू होत नाही.

न्ा्ाला्ने महटले की, अनुकुंपा नोकरी हा हक् नाही व ठदवंगत 
पालकानंतर वारसाहक्ाने हमळिाऱ्ा संपत्तीप्रमािे ती संपत्तीही नाही. तसेच 
बहुपतनीतवासारख्ा कुप्र्ेला आळा घालण्ासाठी हनि्ष् घेण्ाचा अहधकार 

सरकारला आहे, हे मान् केले तरी एकदा का्द्ाने जी संसती औरस ठरहवली 
गेली आहे हतच्ा बाबतीत सरकारला ्भेद्भाव करता ्ेिार नाही. कोिाच्ा 
पोटी जनमाला ्ा्चे हे मुले ठरवू शकत नाहीत.

का् होते हे प्रकरण?

पंचमुखी मारुती, कल्ाि (प.) ्े्े राहिारे रामलखन हत्पाठी मध् 
रेलवेच्ा परळ वक्फशॉपमध्े कुशल तंत््ज महिून नोकरीस होते.पहहली पतनी 
ह्ात असताना त्ानी १९८७ मध्े दुसरा हववाह केला. सेवेत असताना 
नोवहेंबर २००९ मध्े रामलखन ्ांचे हनधन झाले. त्ांच्ा दुसऱ्ा पतनीचा 
मुलगा वही. आर. हत्पाठी ्ाने अनुकुंपा नोकरीसाठी रेलवेकडे अज्ष केला.

रेलवेने सन २०१२ िध्े त्ास अपारि ठरधवले.

आधी केंद्री् प्रशासकी् न्ा्ाहधकरिाने (ककॅट) व नंतर उच्च 
न्ा्ाल्ाने रेलवेचा हनि्ष् चुकीचा ठरहवला. ्ाहवरुद् रेलवेने केलेले अपील 
सववोच्च न्ा्ाल्ाने वरील हनकाल देऊन फेटाळले.

िृत् सौजनय : लोकमत

दुसऱ्या पतनीची मुलयेही नोकरीस पात्र

निी रदल्ी : नागपूर ्े्ील डॉ. तनुजा नाफडे ्ांनी त्ार केलेली 
पहहली वहहली ्भारती् ‘माश्षल धून’ मंगळवारी ‘लक्कर ठदनी’  देशाला 
समहप्षत होिार असून ्ावरती पासून राजप्ावरील गितंत् ठदनी प्र्मच हब्टीश 
माश्षल धून ऐवजी ्भारती् धून वाजिार आहे.

्भारती् लक्कर ठदना हनहमत्त ्े्े लक्कर प्रमुख जनरल हबपीन रावत 
्ांच्ा उपसस्तीत मंगळवारी  आ्ोहजत शानदार का््षक्रमात  पहहल्ा 
वहहल्ा ्भारती् माश्षल धूनचे लोकाप्षि होिार आहे. ्ा पार््ष्भूमीवर आज 
डॉ. तनुजा नाफडे ्ांचा महाराष्ट् पठरच् केंद्रात सनमान करण्ात आला. 
पठरच् केंद्राचे उपसंचालक द्ानंद कांबळे, उपसंपादक ठरतेश ्भु्ार  आहि 
‘तरूि ्भारत’ चे ठदल्ी ब्ुरो हचफ शामकांत जहाहगरदार ्ावेळी उपसस्त 
होते. ्ावेळी डॉ. नाफडे ्ांच्ाशी झालेल्ा औपचारीक गपपांमधून माश्षल 
धूनच्ा हनहम्षतीची क्ा उलगडली.
लषकारािे 14 बँड  ि 252 कलाकार िाजिणार धून

लक्कर ठदनाच्ा का््षक्रमात लक्कर प्रमुखांच्ा हसते लोकाप्षि 
झाल्ावर ्ाच का््षक्रमात प्र्म आहधकारीकठरत्ा ही धून वाजहवली जािार 
आहे. ्ा का््षक्रमात लक्काराच्ा 14 बँडचे एकूि 252 कलाकार ही धून 
सादर करिार आहेत. समारं्भपूव्षक ्ा धुनचे लोकप्षि झाल्ावर ्ावरती पासून 
राजप् ्े्ील गितंत् ठदनासह देश्भर होिा-्ा लक्काराच्ा का््षक्रमात हीच 
धून वाजहवण्ात ्ेिार आहे.
भारतीय लषकराला पवहली भारतीय धून;  
महाराष्ट्र कनयेला धून बनिणयािा मान

सवातंत्् प्राप्ी पासून ्भारती् लक्कराच्ा हवहवध का््षक्रमात व 
्भारती् गितंत् ठदनी राजप्ावर आ्ोहजत करण्ात ्ेिा-्ा गौरवपूि्ष 
का््षक्रमात  आताप्यंत हब्टीश लक्काराची माश्षल धूनच वाजहवण्ात ्ेत 

असे. मात्, ्ा ऐवजी ्भारती् लक्कराची 
सवतंत् ्भारती् बनावटीची धून बनहवण्ाची 
जबाबदारी ्भारती् लक्काराने नागपूर ्े्ील 
संगीतकार डॉ. तनुजा नाफडे ्ांना ठदली. 
डॉ. नाफडे ्ांनी ्भारती् शा्रिी् संगीतावर 
आधारीत ही धून ्शसवीठरत्ा त्ार केली. 
डॉ. नाफडे ्ांच्ा माध्मातून ्भारती् माश्षल 
धून बनहवण्ाचा पहहला मान महाराष्ट् कन्ेने 
हमळवला आहे.

शास्तीय संगीतािर आधारीत पवहली धून
डॉ. नाफडे ्ांनी ्भारती् शा्रिी् संगीतातील  हकरवानी, हवलासखानी 

आहि ्भैरवी ्ा तीन रांगांतील सवरांची गुंफि करून ही माश्षल धून  त्ार 
केली  आहे. जगाच्ा इहतहासात प्र्मच शा्रिी् संगीतावर आधारीत माश्षल 
धून बनण्ाचा हा पहहला प्रसंग असल्ाचे डॉ. नाफडे ्ांनी सांहगतले. ्भारती् 
शा्रिी् संगीतातील रागांसह वेसटन्ष कॉड आहि वेसटन हाम्षनीचीही ्ा धुनला 
जोड देण्ात आली आहे. मुंबई ्े्ील ्शराज सटुहडओत ही माश्षल धून 
लाईवह रेकॉड्ष  करण्ात आली असून 6 हमनीटांची ही धून असल्ाचे डॉ. 
नाफडे ्ांनी सांहगतले.
‘भारतीय लषकारासाठी धून तयार करणे भागयािे’

‘्भारती् लक्कारासाठी सवत:ची माश्षल धून करण्ाची संधी हमळाली 
व ती ्शसवीपिे पूि्ष केली ्ासाठी मी सवत:ला ्भाग्वान समजते’, अशा 
कृत्ज्भावना डॉ. नाफडे ्ांनी व्क्त केल्ा. ही धून त्ार करण्ासाठी 
आपली संगीत साधना फळाला आली असेही त्ा महिाल्ा.

डॉ. तनुजा नाफडये हनहम्गत पहहली भारती्य ‘माश्गल धून’ दयेशाला अप्गण
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पुणयािी तारा शहा ही निोरदत 
बॅडवमंटनपटू सधया िांगली 
कामवगरी करीत आहे. पाटणा येथे 
नुकतयाि झालेलया अविल भारतीय 
सबजयुवनअर गटाचया ्पधधेत वतने 
विजेतेपद वमळविले. वतचयाविषयी...

बॅडगमंटनमधील 
उिवर्ा ‘र्ारा’
A{_V _YwH$a S>m|Jao 
amitdongre10@gmail.com

बॅ डहमंटन ्ा खेळात ठदवसेंठदवस 
अनेक खेळाडू आपली गुिवत्ता 
हसद् करताना ठदसत आहेत. साईना 

नेहवाल आहि पी. वही. हसंधू ्ांच्ापासून 
प्रेरिा घेत आज शेकडो मुली ्ा खेळाकडे 
वळत आहेत. केवळ वळत आहेत असे 
नवहे तर आपली गुिवत्ता देखील हसद् करत 
आहेत. पुण्ाची तारा शहा ही अशीच एक 
नैपुण्वान खेळाडू.  

पाटिा ्े्े झालेल्ा अहखल ्भारती् 
सब ज्ुहनअर गटाच्ा बॅडहमंटन सपधजेत बारा 
वरायंची असून देखील पंधरा वरायंखालील 
गटात हतने हवजेतेपद हमळवले आहि आपि 
कोित्ाही मानांहकत खेळाडूला परा्भूत 
करू शकतो, हा हवर्ास उपसस्तांना ठदला. 
्ा सपधजेत तारा हहला दुसरे मानांकन होते. हतने अंहतम सामन्ात उत्तर 
प्रदेशची चौ्ी मानांहकत तहनशा हसंग हहच्ावर २१-१९, २१-८ असा 
सरळ दोन गेममध्े हवज् हमळवला.  ताराने ऑगसटमध्े झालेल्ा 
अहखल ्भारती् सपधजेतील अंहतम सामन्ातही आपलेच वच्षसव हसधद 
करत हवजेतेपद हमळवले.  जुलै महहन्ात नागपूरमध्े झालेल्ा सपधजेत 
तहनशा हसंगने ताराला परा्भूत केले होते.  ्ंदा मात् ताराने त्ा परा्भवाचा 
वचपा काढला.

व्ाच्ा सहाव्ा वरती बॅडहमंटनची रॅकेट हातात घेत ताराने 
सरावाला सुरुवात केली.  सद्ा ती हनहखल काहनटकर बॅडहमंटन 
अकादमीत सराव करते.  दरवरती सुमारे आठ ते दहा सपधा्ष ती खेळते.  ते 
देखील मोठ्ा सतरावरील सपधा्ष.  आजच्ा घडीला तारा राष्ट्ी् मानांकन 
्ादीत पहहल्ा पाच खेळाडूत गिली जाते.  ्ामागे केवळ हतची मेहनतच 
कारिी्भूत नसून हनहखल काहनटकर ्ांचे ्ोग् माग्षदश्षन देखील महत्वाचे 
ठरत आहे.  आता हतला खेळाबरोबरच शारीठरक तंदुरुसतीवर खूपच ्भर 
द्ावा लागिार आहे.  आता ती केवळ बारा वरा्षची असून पुढील काळात 
हतला खुल्ा गटात आिखी मातबबर खेळाडूंहवरुद् खेळावे लागेल.  
कारि ्ा सतरावर केवळ खेळ हकुंवा त्ातली गुिवत्ताच महत्वाची 

नसून, मानहसक आहि शारीठरक तंदुरुसती 
देखील महत्वाची ठरते. घरच्ांचा पूि्ष पाठठंबा 
असल्ामुळे डट्ॉप आऊट होण्ाची शक्ता 
अहजबातच नाही.  ती हवद्ा वहॅली सकूलमध्े 
हशकत असून खेळाबरोबरच हशक्िातही 
अग्ेसर आहे.  

तेरा वरा्षखालील गटात आज ती 
महाराष्ट् चॅसमप्न आहे त्ाचबरोबर १६४७ 
रेठटंग गुि हतच्ा खात्ावर जमा असून ती 
राज्ात पहहल्ा स्ानावर आहे.  २०१८ 
साल हतच्ासाठी सवपनवत आहे.  ज्पूर 
आहि आंध्र प्रदेश ्े्े झालेल्ा अहखल 
्भारती् सपधायंमध्े हतने हवजेतेपद हमळवले 
व बॅडqमटनमधील जािकारांना आपली 
दखल घ्ा्ला लावली.  कोईमबतूर आहि 
गोवा ्े्े झालेल्ा सपधजेत हतला उपहवजेते 
पदावर समाधान मानावे लागले मात् हतने ्ा 
मानहसकतेतून बाहेर पडत पाटिा ्े्े झालेली 
सपधा्ष हजंकून ती उिीव ्भरून काढली.  हतचे 

प्रहशक्क हनहखल काहनटकर सवतः ताराच्ा खेळाबाबत बोलताना खूप 
कौतुक करतात.  हहच कामहगरी पंधरा वरा्षखालील गटानंतरही खुल्ा 
गटातही का्म राहहली तर तारा सा्ना नेहवाल आहि पी. वही. हसंधू 
्ांची वारसदार महिून नावारूपाला ्ेऊ शकते इतकी अफाट गुिवत्ता 
हतच्ात आहे. व्ाच्ा सहाव्ा वरती रॅकेट हातात धरून बॅडqमटनमध्े 
नाव कमावण्ासाठी सुरूवात करिारी तारा केवळ सहा वरा्षत दोन 
आंतरराष्ट्ी् पदकांची मानकरी ठरली.  अशी कामहगरी महाराष्ट्ाबाबत 
बोला्चे झाल्ास खूप कमी खेळाडूंना जमली आहे.

साईना नेहवाल आहि पी. वही. हसंधू ्ाच हतच्ा आदश्ष असून 
्ा दोघींप्रमािेच आपिही देशाचे प्रहतहनहधतव करावे व आंतरराष्ट्ी् 
बॅडहमंटन क्ेत्ात ्श हमळवावे हेच हतने आपल्ासमोर ध्े् ठेवले आहे. 
अकादमीतील रोजचा सराव, तंदुरूसतीसाठी आवश्क असिारा व्ा्ाम 
आहि प्रहशक्काचे बहुमोल माग्षदश्षन ्ामुळे तारा एक पठरपूि्ष खेळाडू 
बनत आहे.  आताप्यंत पुिे आहि राज् सतरावरील अनेक सपधायंमध्े 
हवजेतेपद हमळवले आहे पि खुल्ा गटात जेवहा ती आपल्ा कारकीदतीचा 
ठसा उमटवेल त्ाठदवशी खऱ्ा अ्ा्षने महाराष्ट्ाला आंतरराष्ट्ी् तोडीची 
बॅडहमंटनपटू हमळेल.
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