
!
ि"य$वरील )ह+,वरोधात काम करणा4या स67थ$9या काय:शाळा मास=म स67>? अिलकडBच घBतEया. Fयात 

‘महारा%& म'हला )हसाम+,ती प'रषद’ नो45बर २६,२७,२८ नो45बर २०१५ घBGयाH ठरJ.  

या प,रषMची कEपना व सहभागी होGयाH ,नQदन.   

!
SEया दोन वषTत ि"य$9या हUक आिण अ,धकार$ची चचT मWXयFQ )हसा आिण सWरYा या मWZ[य$भोवती 

,फरत आ]. १६ ,ड`बर २०१२ला ,दEलीत झाJली घटना ] ,निमf झाJ तरी ि"य$वरील 

)हसाचाराचा ghन अ,धक ग6भीर आिण गW6तागW6तीचा होत चालला आ], ] कोणीच अमाiय करणार नाही. 

या पाj:भ=मीवर SEया काही काळात झाJJ कायM,वषयक बदल 7वागताह:च आ]त.  !
कायM झाJ, तरी Fय$ची अ6मलबजावणी, Fयासाठीची आवhयक य6lणा आिण Fया,वषयीची समाजाची 

आिण कायदा राबवणा4य$ची मान,सकता यादmnी? काही नQ ghनही पWढB pत आ]त. पण qवळ कायrा9या 

माsयमात=न )हसामWUती करता pणार नाही. )ह+9या मWळाशी असJEया tदभावा9या सामािजक धारणाही 

बदलGयाची गरज आ]. ि"य$वरील )ह+9या ghनाला उfv शोधताना FयाH अ?क,वध पwल= व पदर 

समज=न xयायला पा,हyत त+च जातीtद, वग:tद व zलगtदभावाला पWnी Mणारी मान,सकता व {यव7था 

य$नाही आ{हान ,दJ पा,हy. !
महारा%& म'हला )हसाम+,ती प'रषद 

आज महाराn|ात ब4याच स67था-स6घटना म,हला )ह+9या ghनावर ,व,वध gकारH काम करत आ]त. काम 

करणा4य$ची समज हीच या कामाची ताकद अस}, ~हण=नच )ह+9या ghनावर प,रणामकारक 

उपाययोजना करायची तर ghन$ची आपली समज आिण } सोडवGयाची कौशEp वाढवत राहायला 

पा,हy. काय:कतT घडणीची ही g,�या साम=,हक ,वचार,व,नमयात=न आिण िशकGयात=न पWढB ?ता p}. 

‘महारा%& म'हला )हसाम+,ती प'रषद’ हा असाच gयFन आ]. आपण करत असJEया )हसा,वरोधी 

कामात=न काही धडB िशकGयाचा व Fयात=न )हसा,वरोधी कामाला धार आणखी वाढवGयाचा हा gयFन आ].    !
‘महाराn| म,हला )हसामWUती प,रषM’ची कEपना म,हला सव�गीण उFकष: म6डळा9या (मास=म) 

काय:शाळBत=न पWढB आली. मास=म? स��6बर २०१४ आिण जा?वारी २०१५ म,हiय$मsp महाराn|ातील "ी 

)हसाचार ,वरोधी कामात असJEया स67थ$साठी दोन काय:शाळा घBतEया. रा�यभरात=न जWiया-जाणFया 

काय:कFय�सोबतच नQ काय:कत�, समWपMशक आिण सरकारी य6lणBसोबत काम करणा4या स67था िमळ=न ५०-

६० g,त,नध�चा सहभाग रा,हला. काय:कFय�ना pणा4या अनWभव, अडचणी व आ{हान$ची चचT झाली, 

Fय$ना मह�वा9या वाटणा4या ,वषय$वर त� {यUत�कड=न माग:दश:न झाJ आिण पWढील काय:नीतीवरही 

,वचार,व,नमय झाला. मWXय ~हणy, )हसा,वरोधी काम अ,धक gभावीपणB करGयासाठी स6वादg,�या 

महारा%& म'हला )हसाम+,ती प'रषद



चाल= राहGयाची गरज म$डGयात आली. Fयाला अनWस�न, ‘महाराn| म,हला )हसामWUती प,रषM’ची 

कEपना स6योजक$नी म$डली व ,तला सव�नी पा)ठबा {यUत qला.  

!
या कEप?ची gBरणा ~हणy ‘महाराn| म,हला आरो�य हUक प,रषद’ - महाराn|ात मागील दहा वषTत पाच 

आरो�य हUक प,रषदा झाEया. या प,रषMचा जiमही अशाच आरो�य,वषयक काय:शाळBत=न झाला होता. 

अशा साम=,हक g,�या ,वचार$9या MवाणघBवाणीला गती Mतात, या,वचारा? ‘महाराn| म,हला 

)हसामWUती प,रषद’ घBGयाH ठरJ आ]. !
कामाशी @ट सBबB'धत कायEकFयGची प'रषद   

या प,रषMत मWXयFQ गाव, व7ती पातळीवर )हसामWUतीसाठी gFयY काम करणा4या काय:कFय�9या 

म$डणीला gाधाiय ,दJ जाणार आ]. आपEया कामात=न काय:कFय�नी कामाची समज व कौशEp 

कमावJली असतात, एखादा ghन सोडवGयासाठी कोणकोणFया य6lण$ची मदत xयायची, स6ब6,धत 

म,हJला कशा gकारH सहा�य करायH, ,तला iयाय िमळव=न MGयासाठी क+ ,नयोजन करायH इFयादी व: 

गोn�H भरप=र स6िचत Fय$9याकडB जमा हो}. पण आपEया कामाH परीYण करणB, Fयात=न काय िशकता 

pईल ] पाहणB, Fयादmnी? Fया9या न�दी ठBवणB इ. बाबी माS पडतात. ?मUया याच अ�यासg,�pत=न 

काय:कFय�9या अनWभव$H, मा,हतीH �ानात �प$तर होऊ शक}, } स67>9या कामाला बळकटी आण= शक} 

व इतर$नाही Fयात=न िशकता p}. ~हण=नच काय:कFय�ची वwचा,रक ताकद व कौशEp ,वक,सत करGयावर 

या प,रषMचा भर राहणार आ]. अ�यास व Jखन कामासाठी आवhयक माग:दश:न ,दJ जाणार आ].   !
आवाहन  

मास=म9या काय:शाळB9या ,निमfा? एक,lत आJEया स67था-स6घटन$ना प,रषMची गरज जाणवली व ती 

घBGयाH ठरJ. FयाचQळी सम,वचारी स67थ$नाही जोड=न घBGयाH ठरJ. आपणही सहभागी {हाQ यासाठी ] 

,नQदन पाठवत आहोत. आपला g,तसाद ज�र कळवावा.  !
प'हली राKय4यापी ‘महारा%& म'हला )हसाम+,ती प'रषद’  

प,हली ‘महाराn| म,हला )हसामWUती प,रषद’ नो45बर २६,२७,२८ नो45बर २०१५ रोजी पWGयात होणार 

आ]. Fयात वर नम=द qEयाgमाणB काय:कFय�H अ�यासावर आधा,रत �पर व Fयावरील चचT याला 

gाधाiय ,दJ जाईल. Fयासाठीची त� साधन {यUत�कड=न माग:दश:नाची कायEशाळा २०, २१, २२ ए'Nल 

२०१५ ला होणार आ]. सहभागी काय:कFय�नी आपEयाकडील मा,हती, आकडBवारी यासह याQ, ~हणy 

Fय$9या अ�यासाचा आराखडा तयार करता pईल.  !
प,हEया चचTसlासाठी रा�य समiवयक स67था ~हण=न मासOम व Pी म+,ती सBघटना य$नी जबाबदारी 

7वीकारली अस=न अ,धक मा,हतीसाठी व आपEया स=चना, कEपना MGयासाठी ज�र स6पक� साधावा.  
!
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