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पुलवामातील आ घाती ह ानंतर भारतीय ल रा ारे हवाई कारवाईन ेअितरे ांना िदलले े ु र आ ण 
कालची िवंग कमांडर अ भनंदन यांची पािक ानातून झालेली सटुका या घटनांनी गेल ेकाही िदवस संपूण 
भारत देश ढवळून िनघाला आहे. असे असले तरी का ीर ासह पािक ान परु ृ त अितरेक  ह  ेिह 
आप ा देशातील एकमेव मह ाची सम ा आहे असे णता येणार नाही. तर दर मिह ाला फ  
महारा ातून होणा या दोन-अडीचशे शेतकरी आ ह ा, मिहला व बालकांवर ाच दरान ेहोणारे अ ाय-
अ ाचार, नकुतीच जाहीर झाललेी बरेोजगारीची भयावह आकडेवारी अशा अनके गंभीर सम ा असनू 
संब धत सव यं णांनी आ ण देशा ा ेक जाग क नाग रकान ेत रतेन ेिवचार व कृती कर ाची गरज 
आहे ! खास क न २ माच २०१९ रोजी होणारी ‘िनभया करणाची’ सुनावणी व यातील दोषीनंा िद ा 
गेले ा श े ा अमंलबजावणी संदभात झाललेा िवलंब बघता ठोस संघटना क पावल े उचल ाची 
िनतांत गरज आहे.  
आज आंतररा ीय मिहला िदनी सम  नारी श ला नमन करत असताना ‘अगदी तासाग णक’ मिहलांवर 
होत असले ा अ ायािव  ेक मिहला व पु षान े  आवाज उठवून ठोस कृती केली तरच या 
मिहला िदना ा शुभे ांना काही अथ राहील. 
भारतातील मिहलांवर होणा या अ ाय-अ ाचारांची क ना ये ासाठी खरैलांजी, िनभया आ ण कोपड  
हे तीन श  परेुसे आहेत. िकंब ना िह तीन नावे उ ारली तरी अगंावर काटा आ ा शवाय राहात नाही 
एवढी भयानक दाहकता या तीनही करणाशंी जोडली गेली आहे.  
या तीनही घटना ाितिन धक असनू के भारतीय नाग रकासाठी शरमेची बाब असताना ती िकती जणांना 
वाटते यावर येणा या काळातील मिहला वगावरील होणा या अ ाय-अ ाचारांची सं ा व ती ठरेल.  
९ स बर २००६ खरैलांजी-महारा , १६ िडसबर २०१२ िद ी व १३ जलुै २०१६ कोपड -महारा  या तीनही 
करणांसंदभात संताप आ ण चड आणणारी बाब णज ेअनु मे बारा, सहा आ ण अडीच वष झाली तरी 

दोषीनंा श ा झालेली नाही.  
खरैलांजी करण सु वातीपासनू संपणूतः दलु त रािहले आहे ाची कारण ेसव ात आहेत.  
िनभया करणात िद ीतील जनतेने सु वाती ा काळात खपू मोठा पाठीबंा िदला असला तरी काळ 
सोकावतो ानुसार आज ा घडीला पाच वषानंतर ायासाठी चकरा मारताना िनभाया ा आई-
विडलांखरेीज कोणीही िदसत नाही.  
कोपड  करणात ात ा ात एक गो  अभूतपवू घडली ती णज ेमराठा समाजान ेएक  येऊन ा 
िवरोधात उभारललेा मोठा लढा. अस ेअसल ेतरी ायालयीन िदरंगाईपाई हा लढा कोठवर जातो हे बघावे 
लागेल. शवाय या ल ातील कलंिकत बाज ू णज ेएका िन ाप मुलीवर अन त अ ाचार झाल ेअसताना 

ासाठी जातीिवरिहत लढा का उभा रा  शकला नाही, आ ण पु ा यातल े गु ेगार िव श  जातीतील 
अस ानचे हा लढा उभा रािहला क  कसा? या दोनही गो ी फुल-ेशा -आंबडेकरांचा णवणा या 



महारा ासाठी न शोभणा या आहेत. मुळात रा ात-देशात कुठेही कोण ाही मिहलवेर काही अ ाय-
अ ाचार झाला तर ाची ‘सहवेदना’ माणसू असणा या आ ण माणूस णवणा या के ला 
जाणवायला हवी...िह झाली संवेदनशीलता, परंत ुतेवढं परेुस ेनाही. हे सव थांबायला हवं-थांबवायला हवं 
हा िवचारही कृतीसह पुढे यायला हवा. तरच आपण माणूस णायला लायक ठ  शकतो... 
अ था पशुवत अ ाचार करणारे जनावरे आ ण ते मुकाट बघणारे दगडच आहेत असे टले तर वावगे 
होणार नाही...  
सरकार आ ण शासन व ा, पोलीस यं णा तसचे ाय व ा या कोण ा थराला पोहोच ा आहेत 
त ेआपण जाणतो आ ण बघतच आहोत.  
मिहलां ा संदभातील याच िवषयाशी संबं धत उप मािवषयी महारा ा ा मु  स चवांना गु वार िद.२५ 
जानवेारी २०१८ रोजी ई मेल के ावर ांनी सटुी ा तीन िदवसांनंतर स र िद.२९ जानवेारी २०१८ रोजी 
ई मेलन ेयो  ती कारवाई कर ा ा सचुना मिहला आ ण बाल क ाण िवभागा ा स चवांना िद ा तरी 
बाल क ाण िवभागा ा स चवांना उ र दे ाची सवड िमळाललेी नाही क  ते दे ाची गरजच ांना 
वाटली नाही हे कळायला माग नाही.  
मिहलाचंी सरु ा व ाय िमळवून दे ात मोठा वाटा-जबाबदारी असणा या पोलीस यं णतेील काही अ  
स ाननीय अपवाद वगळता भल-ेभल ेकाय म णवणारे अ धकारी आ ण कमचारी काय मतेन-ेममतेन े
काम करतात ते जवळून बिघत ावर-अनभुव ावर पदोपदी कळते.  
जानवेारी २०१८ ा दर ान  ह रयाणा रा ात लागोपाठ तीन-चार बला ारा ा घटना घड ा. ात 
िनभया कांडाची पनुरावृ ीही झा ाची बाब समोर आली होती. या दर ान ह रयाणा पो लसातील एका 
व र  अ धका याचे व  ह रयाणा पो लस, रा  सरकार न  ेतर संपणू माणसुक ला का ळमा फासणारे 
होते. मु मं ी ख र क  काय त े ांनी ा अ धका यावर काही कारवाई के ाचे ऐिकवात नाही.  
भारतीय ाय- व बेाबत काय बोलावे? त ेकाम सव  ायालयातील चार ायाधीशांनी जानवेारी 
२०१८ म  ेकेल ेआहे.  
शवाय तीन  वषापवू  सव  ायालयातील ायाधीशानंा एकूणच ाय- व चेी अव ा बघता अ  ू
अनावर झाले होते. अशा व े ा भरवशावर ायाची अपे ा करणे हे संयमाची प रसीमा बघणारे आ ण 
जगुारा इतके बभेरवशाचे असल ेतरी िपिडतांना तोही जगुार जबरद ी खळेावाच लागतो.  
कोण ाही सरकारांचा आ ण मिहलांवरील अ ाय-अ ाचार याचा ब धा सतुराम संबंध नसावा. कारण 
सरकारे बदलली तरी ात काही फरक िदसून येत नाही. २०१२ म  ेिनभया घडते तर २०१५ म  ेयातला 
एक आरोपी जो गु ा ा वेळ  बाल-गु ेगार होता तो अ ंत ु रातला  ु र गु ा क नही केवळ काय ातील 
परेुशा तरतुदी अभावी मोकाट सटुतो याव न काय ते च  परेुसे च आहे.  
मिहलांवरील अ ाय-अ ाचारांिवषयी आ ण ायािवषयी आपली सरकारे िकती असंवेदनशील असतात हे 
ही या िनिम ाने  होते. परंत ु‘उ ीद पर दुिनया कायम है’ अस े णतात.  
 



सरकार आ ण शासन व ा, पोलीस यं णा तसचे ाय व ा आज ना उ ा आपापली कत  ेचोखपण े
बजावतील. तसचे लोकां ा आशा-आकां ा सवकषपण ेपूण कर ाइतपत सुधारतील अशी सकारा क 
भावना बाळगणे तेवढे आज ा घडीला उ चत होईल. 
लोकशाहीतील सरते शेवटी उरले ‘लोक’ ां ावर लोकशाही जवंत ठेव ाची खरी जबाबदारी आहे न े 
ती ांची, ां ासाठी व ां ाकडूनच राबवली जाणारी यं णा आहे. लोकां ा सम ांसाठी लोकांनीच 
पुढे येण े िह आजची काळाची गरज आहे. ाच माण े मिहलांनीही ां ावरील अ ायाला वाचा 
फोड ासाठी पढेु येण े म ा  आहे. ां ावर अ ाय होतो ते ा िवरोधात उभे रहाणार नसतील तर 
मग कोण पढेु येणार? ददुवान ेइत ा वषात मिहलां ा सम ा मांडणारी, ांची उ रे मागणारी- 
शोधणारी ना एखादी सं ा-संघटना उदयास आली ना नतेृ  पढेु आले. या संदभातली देश ापी पोकळ  
आजही या दो ी ं ा शोधात आहे. 
कोणतेही ये, काय, योजना पार पाडायची अस ास व ापन शा ानुसार तसा संक -िनधार ल खत-
मौ खक पात करणे ते ये सा  कर ाची पिहली पायरी असते. चांग ा गो ीचंी सु वात  
कोणीही आ ण कुठूनही क  शकतो, ासाठी कोण काय करतोय िकंवा करीत नाही हे बघ ाचीही 
आव कता नसावी.  
‘हे जगण ेआ ण जग अ धक सुं दर बनवू या’ हा ास बाळगून ‘मािड(इंिडया)’ वरील सव मु ां ा संदभात 

पुढाकार घेऊ ई त असून ‘मिहला स ान ित ा उप म-२०१९’ या अतंगत आज ८ माचला 
आंतररा ीय मिहला िदनी िविवध काय मा ारे सहभागी होऊ ई णा या सव ि -सं ा-घटकांचे ागत 
आहे...न े आपण सवानी यात सहभागी ायलाच हवे, नाही का???  
या सव उप मांम  े िद ीतील िनभयाचे आई-वडील व ांनी ापन केललेी सं ा-‘िनभया ोती 
ट ’ही सहभागी आहे. 
तसचे यासंदभात मा.रा पती, म.पंत धान, मुख रा ीय- ादे शक राजक य प , रा ीय-रा  मिहला 
आयोग व अ  सपु र चत ि -सं ांनाही पुढाकार व सहभागासाठी िवनंती अज, िनवेदन ेपाठव ात 
आली आहेत. 
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