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महहलांच्ा मृत्ूचरे 
पाचिरे सिावात 

मोठरे  कारण

आिरूवान िाचािरे असरे }  

प्ास्टिक 
रलेझर

दैंनहदन िापरातलरे रिळपास 
२०० कोटी प्ास्टिक ररेझर 

दरिषषी फरे कलरे रातात. याच्ा 
ऐिरी धातूच्ा ररेझरचा उपयोग 

करा. ह ेधातूचे रझेर स्वच्छ 
करून वारवंार वापरता येतात.  

आिरूवान िाचािरे असरे }  

प्ास्टिक बॉटल
दैंनहदन िापरातल्ा प्रत्रेक 
ममनीटाला १० लाख प्ास्टिक 
बाटल्ा खररेदी करे ल्ा रातात. 
२०२१ पययंत ही संख्ा २० 
टक्कांपयवात िाढण्ाची 
श्कता आहरे. त्ामुळे गरज 
नसेल ततथ ेप्ास्टिक बाटल्ा 
वापरणे टाळाच.  

हिलांबाबतच्ा वाढत्ा गुनिहेगारीमुळे  लोकांच्ा 
मनात भीती हनमामाण झाली आिहे. स्त्रि्ांना 
आतमहवशवासानहे वावरता ्ावहे ्ासाठी महिला 

सुरक्ा अॅपस उपलब्ध आिहेत.जी महिलांसाठी सुरक्ा संरक्क 
मिणून का्मा करतात.  Google Playstore आहण IOS 
App Store वर उपलब्ध असणारहे अॅप, त्ांचं तंरिज्ान कसं 

काम करतं तहे जाणून घहेऊ. 
Eyewatch SOS - वापरकत्ामाच्ा आसपासचहे 

ऑहिओ आहण स््िहिओ कॅपचर करतहे. इशाऱ्ाच्ा 
संदहेशासि नोंदणीकृत संपकामाकिे पाठवतहे.त््ान 
अचूकतहेसाठी ्ात जीपीआरएस वापरलहेलहे आिहे. सुरहक्त 
त््ानाप्यंत पोिोचल्ानंतर सुरहक्त असल्ाचहे बटण दाबून 

जवळच्ा लोकांना सूहचत करता ्हेतहे. 
SpotNSave Feel Secure - दर दोन हमहनटाला 

प्ी-रहेकॉिडेि नंबरवर, त््ानासि अलट्ट संदहेश पाठवतहे. फोन 
बंद असल्ास वापरकतती wristband वापरु शकतहे, जो 
अॅपसि ्हेतो. बँिवर प्हेस बटण हदलहेलहे असतहे.

iGoSafely - आणीबाणीच्ा पररस्त््तींत रहेकॉिडेि 
नंबरवर सतक्ककता संदहेश, जीपीएस त््ान पाठवण्ाची 
सो् आिहे. अलाममा चालू असल्ास प्त्हेक हमहनट संदहेश 
पाठवला जाईल. िहे फोन झटकून हकंवा िहेिफोन काढून 
टाकून सहरि् केलहे जाऊ शकतहे.

Smart 24 × 7 - वापरकत्ामानहे बटण दाबल्ास 
पोहलसांना कॉल जातो. इतर नंबरवर कॉल करण्ाचा 
प्ामा्िी अॅपवर उपलब्ध आिहे. जीपीआरएसची का्मावािी 

न झाल्ास, त््ान एसएमएसद्ारहे पाठवलहे जातहे. ट्रॅहकंग, 
चॅहटंग सारख्ा वैहशष्टांसि, िहे अॅप फोटो दहेखील स््लक 
करतहे तसहेच ऑहिओ-स््िहिओ रहेकॉि्ट करतहे. 

BSafe - अलाममासि अचूक त््ान आहण ऑहिओ-
स््िहिओ रहेकॉिडेि नंबरवर पाठवतहे. ्ातील ‘फॉलो मी’ 
फीचर जीपीएस ट्रॅहकंगद्ारहे वापरकत्ामाचहे वच्ुमाअल ट्रॅहकंग 
करतहे. ‘फेक कॉल’ िहे फीचर कािी अहप्् पररस्त््तीतून 
सुटण्ासाठी नकली कॉल करण्ाची अनुमती दहेतहे. ‘टाइमर 
अलाममा’ आपल्ा अहभभावकांना आपल्ाबद्दल माहिती 
दहेण्ासाठी त्व्ंचहलत अॅलॉममा सहेट करतहे. ्ा ््हतरर्त 
Trakie, My SafetyPin, Shake2Safety, 
CitizenCop िहे सुरक्ा अॅपस उपलब्ध आिहेत.

(लेखिका सायबर सेकययुरीटी सललागार आहेत)

पुण्ाजवळच्ा अरणगावचा. 
शाळेसाठीच्ा ११ हकमीच्ा 
पा्हपटीतच शहेती, गावाकिचहे प्शन 

उमगत गहेलहे. पुण्ात अहभ्ांहरिकीला मी प्वहेश 
घहेतला. पुण्ात आल्ावर वाचनाची आवि 
हनमामाण झाली. कॉलहेजमध्हे सामाहजक उपरिमात 
सिभागी ्िा्ला लागलो. नवनवीन प्शन समजू 
लागलहे. क्धी क्धी त्प्धामाम् जगण्ाचा कंटाळा 
्ा्चा, रिास ्िा्चा. समाजातल्ा चुकीच्ा 
गोषटींबद्दल संतापिी ्ा्चा. प्शासकी् सहेवा 
आहण चळवळीतला का्माकतामा िहे समाजका्ामाचहे 
दोनच मागमा तोवर माहित िोतहे. दोनिी माझ्ा 
पचनी पिणारहे न्ितहे. ‘आपल्ा हशक्णाचा 
समाजासाठी का् उप्ोग?’ ् ा प्शाच्ा उत्तरात 
मी ‘हनमामाण’ जवळ ्ांबलो. 

‘हनमामाण’मुळे माझ्ा क्मता, कल, त्ानुषंगानहे 
माझ्ा ध्हे्ाबद्दल त्पषटता आली. हशक्णाचा 
उप्ोग समाजातलहे प्शन सोिवण्ासाठी 
करण्ाचा हनणमा् प्का झाला. सामाहजक 
प्शनातली माझ्ा भूहमकेवर अभ्ास सुरु झाला. 
छो्टा छो्टा कृतीपहेक्ा एका हवष्ात खोल जाणहे 
अह्धक अ्मापूणमा वाटलं. फ्त उपरिम करा्च्ा 
मानहसकतहेतून (activity based mode) मी 
प्शन मुळापासून सोिवण्ाच्ा मानहसकतहेकिे 
(problem solving mode) गहेलो. 
‘िे्िलपमेंट’ नावच्ा नवीन क्हेरिाची ओळख 
झाली. हनमामाणचं पहिलं हशबीर पूणमा केल्ावर 
हवहव्ध फेलोहशपची माहिती घहेतली.हनमामाणच्ा 
एका सरिादरम्ान िॉ. ्ोगहेश काळकोंिे मिणालहे 
िोतहे, “Uncertainty is a hard reality of 
life &amp; Uncertainty is the only 
certain thing in the world.” अहनस्शचतता 
िहे वात्तव आिहे आहण तीच जगातली एकमहेव 
हनस्शचत गोषट आिहे. ्ा वा््ानहे जरा िादरलोच. 
्श, अप्श िहे पररस्त््ती हकंवा प््त्ावर 
अवलंबून असतं. प््त् करण्ाची भावना 
जात्त सक्म करणारी वाटू लागली. ्ा सवायंचा 
हनणमा्ाप्यंत पोिचतानाची भीती कमी िोण्ास, 
हनणमा् प्त्क्ात आणण्ास मदत झाली.  SBI 
Youth for India Fellowship द्ारहे BAIF 
Development Research Foundation ्ा 
सामाहजक संत््हेबरोबर मध्प्दहेशातल्ा बैतुल 
हजलह्ातील शिापूर तालु््ात काम करण्ाची 
सं्धी हमळाली. बैतुल िा आहदवासी बिुल भाग. 
गोंि आहण कोरकू आहदवासी समुदा्ाची वत्ती. 
्हे्ील मुख् ् ्वसा् पावसावर आ्धाररत शहेती. 
शहेतीतून हमळणारहे तोकिे उतपन्न, रोजगाराच्ा 
अपुऱ्ा सं्धी, त्ामुळे िोणारहे त््लांतर, आरोग् 
अशा समत््ा ्ा भागात तीव्र त्वरूपाच्ा िोत्ा. 
पाण्ाची टंचाई. शहेती रखरखीत झालहेली. 
जहमनीत मुबलक पाणी. पण त्ा पाण्ाचा उपसा 

करण्ासाठी वीजपुरवठा नािी. जो िोता त्ासाठी 
हिझहेल इंहजन वापरावं लागहे. पण त्ाचा खचमा 
परवित न्िता. दळण दळण्ासाठी १७ हकमी 
दूर िोंगरांच्ा रत्त्ानहे जावं लागतं. पीकहवमा 
आजप्यंत क्धीच हमळाला नािी. शहेतीसाठी 
पाणी उपसण्ाचा खचमा कमी करण्ाच्ा िहेतूनहे 
मी सोलर पंपचा हवचार केला. पण तंरिज्ान 
मिागिे िोतहे. एका शहेतकऱ्ाला परविणार नािी 
पण समुिाला परविू शकेल ्ा उद्दहेशानहे सिज 
वहेगवहेगळ्ा शहेतात नहेण्ाजोगी सोलर पंप ्ंरिणा 
त्ार केली. शहेतकऱ्ांच्ा  गटामध्हे वापरासाठी 
हदली. ्ा ्ंरिणा बनवण्ाच्ा कामात लोकांचा 
सिभाग वाढवला. पाच गावाम्धील गटामध्हे 
हदलहेली िी ्ंरिणा पाणी उपसण्ासाठी लागणारा 
खचमा कमी करणारी ठरली. सोबतच हिझहेल 
इंहजन म्धून िोणारा काबमान उतसगमािी ्ांबला. 
प्हदवहे आहण घरातील हदवहे ् ासाठी सौर उजजेच्ा 
सा्धनाबद्दलची जनजागृतीिी घिवून आणली. 
्ा भागात त्व्ंपाकासाठी लाकिाचा वापर 
केला जा्चा. त्ामुळे महिलांच्ा आरोग्ाचा, 
प्ामावरणाचा प्शन िोता. ्ावर उपा् मिणून 
‘बा्फ’नहे त्ार केलहेल्ा बा्ोगॅस (IRESA 
- Integrated Renewable Energy &amp; 
Sustainable Agriculture) मॉिेलची 
अंमलबजावणी सुरु केली. आज अनहेक घरी पूणमा 
त्व्ंपाक बा्ोगॅसवर िोतो.  

िा वषमाभराचा प्वास माझ्ासाठी पूणमापणहे नवीन 
िोता. हवष्ाची ््ापकता समजली. हवहव्ध 
तांहरिक उपा््ोजनांवर काम करण्ाची एक 
हजवंत प््ोगशाळाच माझ्ासाठी खुली झाली. 
अलबट्ट आईनत्टाईन मिणतो, “It has become 
appallingly obvious that Technology 
has exceeded our humanity”, िहे आता 
त्पषट झालं आिहे की तंरिज्ान आज माणुसकी 
ओलांिून पुढे जात आिहे. आज मोठमोठ्ा 
कारमध्हेिी सु्धारणहेची गरज आिहे आहण 
शहेतकऱ्ाकिे असलहेल्ा बैलगािीतिी. पण 
्ातील बैलगािीतील सु्धारणा मला जात्त 
गरजहेची आहण अ्मापूणमा वाटतहे. पुढचं ध्हे् 
ठरलं आिहे. प्ामावरणातील बदलाच्ा अनुषंगानहे 
प्ामा्ी ऊजामासंसा्धनांचा शहेती आहण जीवनमान 
उंचावण्ाच्ा दृषटीनहे उपा््ोजना करून 
ती जात्तीत जात्त लोकाप्यंत पोिचवा्ची 
आिहे. शहेवटी का्, अहनस्शचतता िहेच वात्तव. 
वात्तवालाच मला हभिा्चं्.

वती बाळाचंी पाळण्ातच लग्हे िोत. 
बालहववाि, पौगिंावत््हेतलहे हववाि िोत. 
आजिी कािी हठकाणी तहे घिवलहे जातात. 

लग्ासाठी मलुीचहे व् १८ असावहे, िा का्दा  एकाच वहेळी 
‘भारत’ आहण ‘इहंि्ा’ दोनिीमध्हे क्धी िावलला जातो, 
क्धी पाळला जातो. 

काळ बदलला्, बदलतो्. लग्ाचहे व् बरहेच पुढे 
ढकललहे आिहे. हशक्ण आहण आह्माक त्वाततं्र्य ्ामंळुे 
स्त्रि्ानंा आतमभान आलहेलहे आिहे. हववाहित स्त्रि्ामंध्हे 
मािहेरचहेचहे आिनाव न बदलता तसहेच ठवेण्ाची हकवंा 
मािहेर-सासरच्ा आिनावाचंी जोिी वापरा्ची पद्धत 
िलली सवमारि हदसतहे. आपलहे लग्ापवूतीचहे अस्त्तत्व, 
आिेंहटटी, मािहेरच्ा घराचा अहभमान असहे बरहेच मदु्दहे त्ात 
असतात. समजा एखाद्ा त्रिीचहे ३५ ् ्ा वषती लग् झालहे तर 
हतला समाजात, नोकरीच्ा/््वसा्ाच्ा हठकाणी  एक अस्त्तत्व प्ापत 
झालहेलहे असतहे. ती हतच्ा नावानहे सवमाश्तु असतहे. लग्ानतंर हतचहे नाव, 
आिनाव बदलणहे ््ाविाररक दषृ्टािी नकुसानकारक असतहे आहण 
हतच्ा त्रिी मिणनू अस्त्मतहेच्ा दषृटीनहेिी. आपलहे आईवहिलानंी ठेवलहेलहे 
नाव बदलण्ाचा कणुालािी अह्धकार नािी, अशी ठाम भहूमका 
घहेतली जातहे. त्ापढु े नवरहेशािी झकुलहेलीिी हदसतहे. ्ाहशवा् त्रिीचहे 
मळू (मािहेरचहे) आिनाव न बदलणहे हकवंा सासर-मािहेर-आिनाव-
जोिी करणहे असहे नवहे प्ाम्ा  हदसतात. पुरुषप््धान संत्कतृीनहे क्धी 
नाईलाजानहे, क्धी उदारतहेनहे तहे त्वीकारलहे आिहे. खूपदा त्ाची कचुहेषटािी 

कलेहेली आिहे. सासर-मािहेरच ं आिनाव 
एकच असहेल तर ‘संुठेवाचनू खोकला गहेला’, 
अशी उभ्ताचंी भावना िोत असावी. माझ्ा 
कािी महैरिणींना त्ानंी अहभमानानहे घहेतलहेली 
जोि-आिनावहे िोकदुेखी ठरतात. लग्ाचहे 
सहट्टहफकटे, बॅंक, शहेअसमा, चह्े स, अपत्ाचा 
जनमदाखला वगैरहे हठकाणी िी जोि-आिनावहे 
आिवी आलहेली आिहेत. प्त्हेक वहेळी ‘ती 
मीच आिहे’ िहे पुरा््ाहनशी सादर करताना त्ा 
महेटाकटुीला ्हेतात. कािी महैरिणींनी आपलहे 
जोि-आिनाव का्दहेशीर/हन्हमत करून 
घहेतलहे आिहे. ् ाचा अ्मा का्दा लग्ानतंर बाईचहे 
आिनाव बदलतहे, िहे गृिीतच ्धरतो. जोि-

आिनावहे लावणहे िहे त्रिीच्ा हववािपूवमा अस्त्मतहेचहे, अस्त्तत्वाचहे प्हतक 
आिहे, िहे मान्च. पण मळुात आिनाव िहेच पुरुषप््धान संत्कतृीचहे द्ोतक 
आिहे. आिनावहे, कळु ेिी आहदपरुुषाच्ा नावानहे सरुू झाली आिहेत. ती 
एक सामाहजक सो् आिहे. स्त्रि्ा मािहेरचहे आिनाव अहभमानानहे लावत 
असल्ा तरी त्ा बापाचहे मिणजहे पुरुषकळुाचहेच आिनाव लावतात. 
््ापक अ्ामानहे कठुलहेिी आिनाव पुरुषप््धानताच जतन करतहे. हशवा् 
आिनावानंा जात-्धममािी लगिलहेला असतो, िा त्वतरंि हवष्. त्ामुळे 
आिनावहवरहित समाज हनमामाण झाला तर समतहेचा प्तीकातमक का 
िोईना त्वीकार कलेा, असहे मिणता ् हेईल.

आडनािविरहहत होण्ाच्ा हदशरेनं...

आडनाव हचे पुरुषप्रधान संस्कृ तीचे द्योतक आह.े आडनावे, कुळे ही आदिपुरुषाच्ा नावाने सुरू 
झाली आहते. ती एक सामाजिक सयोय आह.े स्त्रिया माहरेचे आडनाव अजिमानाने लावत असल्ा 
तरी त्ा बापाचे म्हणिे पुरुषकुळाचेच आडनाव लावतात. व्ापक अराथाने कुठलेही आडनाव 
पुरुषप्रधानताच ितन करते. जिवाय आडनावांना िात-धमथाही लगडलेला असतयो. त्ामुळे 
आडनावदवरहहत समाि ननमाथाण झाला तर समतेचा प्रतीकात्मक का हयोईना स्ीकार केला, असे 
म्हणता येईल.

आनरथिक स्तर कुठलाही असला 
तरी सवथाच महहला मयोबाइल 

वापरतात. जिक्षण, नयोकरी, इतर 
गयोष्टींननजमत्त अनेकींना वेळी-
अवेळी घराबाहरे पडावे लागते. 
अिा वेळी त्ांच्ा सुरक्षसेाठी 

काही अॅप तयार करण्ात आले 
आह.े  आिच्ा टेक अपडेटमध्े 

त्ाबद्दल िाणून घेऊयात.

नातं तुझं नी माझं } { पल्लिी सुिणवाकार, औरगंाबाद

बहुपरेडी नात्ाचा प्रिास

त ं ्ा एका शबदात ्््तीच्ा 
जनमापासनू तहे मरहेप्यंतच्ा प्वासाचं 
गहुपत दिलं्. अ्ामात ्ा नात्ात सरू 

गवसला तर आ्ुष्ाचा प्वास सफुळ सपंणूमा िोतो 
िहे वहेगळ ंसागंा्ला नको. पण कािी नाती हवनाकारण 
वषामानवुषजे का्म चहेषटेचा हवष् िोऊन गहेलहेली 
असतात. सास-ूसनुहेचं नात ंिहे त्ापकैीच एक नात.ं 
त्वाभाहवकपणहे लग्ानतंर सास ू िा हवष् न्की 
कसा असहेल माझ्ाबाबतीत ्ाची काळजी मलािी 
िोतीच. अॅरेंज की ल्ि मॅरहेज िहे एका ठराहवक 
काळाप्यंत त्वत:बद्दल कणुीच सागं ू शकत नािी. 
माझ्ािी बाबतीत तहेच िोत.ं पण हनलहेश आ्षु्ात 
आला आहण हचरि त्पषट झालं. आमच्ा लग्ाला 
माझ्ा मािहेरच्ाचंा आ्धी हवरो्ध िोता. त्ामळुे 
नीलहेशसोबत आ्षु् िवं असहेल तर बंिखोरी करून 
आतंरजाती् हववाि करण ंभाग िोत.ं ्धािस करून  
मी मािहेर सोिलं. मंहदरात अगदी साध्ा पद्धतीन,ं 
मोज््ा लोकाचं्ा साक्ीन ंलग् कलंे.

इ्प्यंत सगळ ंहफलमी त्टाइल छान वाटलं. पण 
खरी गमंत नतंरच िोती. मी घरात ्धाकटी. आई-
वहिनीमुळ े आहण हशक्णाच्ा कारणामुळ े क्धी 
त्व्पंाकघरात गहेलहे न्ितहे. आता आपलं कस ंिोणार 
्ा भीतीन ंमला ्धिकी भरली. पण माझ्ा आईशी 
मिणजहेच सासबूाईशी माझं नात ं ज्ा पद्धतीन ंसरुू 
झालं आहण बिरलं तो एक अहवत्मरणी् प्वासच 
मिणावा लागहेल. त्ा प्वासात आई खबंीरपणहे 
पाठीशी उभ्ा राहिल्ा मिणनूच आज मािहेरची 
माणसिंी मला परत हमळाली आिहेत. आतंरजाती् 

हववािामुळ ेभीती िोती मनात, पण आईंचा त्वभाव, 
समंजसपणा, ्धीर ठवेण्ाच्ा वृत्तीमुळ ेसगळ ंसोप 
िोत ं गहेल ं माझ्ासाठी. माझ्ा ्ा माउलीनहे मला 
अगदी त्व्पंाक करण्ापासनू तहे नाती कशी समजनू 
घ्ावीत िहे साहंगतलं. हशकवलं. माझ्ा सासबूाई 
मिणजहे एक प््ोगशाळाच िोती माझ्ासाठी. 
सासबूाई मिणत, क्धी क्धी मोठ्ानंी छोटेपणा व 
छो्टानंी मोठपेणा दाखवला तर सगळ ंठीक िोत.ं 
माझ्ा लग्प्वासात त्ानंी माझी माझ्ा नवऱ्ाशी 
ओळख करून हदली. नवऱ्ाशी ओळख अशामुळे 
मिणतह्े  की प्हेमहववािाआ्धी प्त्हेक मुलीला मुलगा 
माहिती असतो तहे हप््कर मिणनू. पण तो नवरा मिणनू 
कसा असहेल िहे ससंाराला लागल्ाहशवा् कळत 
नािी. आहण नहेमक ंिहेच मला सासबूाईंनी हशकवलं. 
समजावलं. नवरा मिणनू त्ाचा जनम व हवकास 
िोताना पत्ी मिणनू मला का् कराव ंलागहेल, का् 
टाळावं लागहेल ्ाची हशकवण त्ानंी मला हदली. 
आमचं नात ं अह्धक चागंलं कस ं िोईल ्ासाठी 
त्ाचंा प््त् असा्चा. माझी दोनिी बाळतंपणं  
त्ानंीच पार पािली. माझ्ा  माततृवासोबत त्ािी 
न््ानहे माततृव अनभुवत िोत्ा. त्ा काळात त्ाचं्ा 
गोंिस नातवाला बघून त्ानंा झालहेला आनदं मी 
क्धीचं हवसरू शकत नािी. आमच्ातलं नातं 
बिपुहेिी िोत.ं त्ा त्वत: मुख्ाध्ापक असताना 
घरातला त्ाचंा वावर िा पत्ी, आई, आजी,मैरिीण 
असाच िोता. खपुच सकारातमकता िोती. लग्ामुळे 
माझं हशक्ण अ्धमावट राहिलं िोत.ं लग्ानतंर १० 
वषायंचा खिं िोऊनिी मी जह्े िा अ्धमावट हशक्णाचा 

प्वासात िोतहे  तह्े िा तर त्ािी माझ्ाबरोबरीनहे 
माझं त्वप्न जगत िोत्ा. माझ्ा प्त्हेक ्शाचा 
त्ानंा अहभमान िोता. कठुलंिी नात ं हटकवा्चं 
असहेल तर त्ासाठी दोनिी बाजूनंी प््त् िवहेत. 
आपल्ा मनासारख ं सासरी घिावं अशी अपहेक्ा 
करताना आपण त्वत: सासरच्ा मंिळींसाठी हकती 
तिजोिी करतो आिोत ्ाचं आजकालच्ा सनुानंी 
आतमपरीक्ण करा्ला िवं अस ंमला वाटत.ं आज 
सासबूाई आमच्ात नािीत. मारि प्त्हेक प्सगंात  
पाठीशी खबंीर उभ ं रािणारी सास ू प्त्हेक जनमी 
हमळावी ् ासाठी एखाद्ा व्रताची ् ्वत््ा असा्ला 
िवी िोती आपल्ा सतं्कतृीत...

आंतरिातीय दववाह ही मयोठीच 
ियोखीम असत.े दविषेत: मुलीसाठी. 

कारण मुलीन ेलग्न करताना 
माहरेच्ांचा दवरयोध डावललेला 
असतयो. जिवाय सासरची मंडळी 

कश्ा पद्धतीन ंस्ीकारतील,  घरात 
वागणकू किी जमळेल याची िाश्वती 

नसत.े मात्र, अिा वेळी घरातल्ा 
मुख्य ्रिी न ेअराथातच सासून ेहा 

दववाह स्ीकारला, सुनलेा मुलगी 
म्हणनू वागणकू दिली तर ह ेनातं 

बहरत,ं फुलत.ं  अिाच ‘आई’ झालेल्ा 
सासूबद्दल सुनने ंव्क्त केलेलं 

मनयोगत...

अननश्चितताच 
आधी ननश्चित 

करे ली...

एफबी, व्हॉटसअॅप, हविटरसारख्या माध्मांवर बयोटं दफरवत टाइमपास 
करणारी दपढी मागे पडतेय. समािातले प्रश्न समिून-उमिून ते 
सयोडवण्ासाठी त्ांची धडपड सुरूय.अिाच काही युवकांच्ा 
‘सयोिल धडपडीच्ा’  या कहाण्ा...  

मदतीचा हात 
दरेणाररे अॅप

पू

ना

म

मी 

िाचकांना आिाहन
{लग्नानंतर सासरी अॅडिस्ट 
व्ायला तुम्हाला सासूनं किी 
मित केली?
{सासूसयोबतच नातं कसं 
डेव्लप हयोत गेलं?
{तुमच्ातले मतिेिाचे प्रसंग 
तुम्ही ियोघटींनी  कसे हाताळले?
{आधुननक सुनांच्ा 
िुजमकेबद्दल तुम्हाला काय 
वाटतं?
{आिघडीला तमुच्ा आयषु्ात 
सासूच ंकाय स्ान आह?े
{मयोिक्ा िब्ात फयोटयोसह 
आम्हाला ललहून कळवा. पत्ता 
िवेटच्ा पानावर. 

शीर्षक वाचनू हवचारात पिला 
असाल की असा कोणता आजार 

आिहे की जो जगभरातल्ा 
महिलाचं्ा मतृ्चूहे मोठ ेकारण 

आिहे. तर तहे कारण आिहे 
की माहसक पाळी. माहसक 

पाळीहवष्ी परुहेशी माहिती नसण,ं 
त्ा काळात सरुहक्त पद्धतीनहे 

त्वत:च्ा आरोग्ाची काळजी 
कशी घ्ा्ची िहे माहिती नसणं 

अशी आरोग्ाशी हनगहित कारणं 
त्ामागहे आिहेत. दसरा नावाच्ा 

एका एनजीओच्ा ररपोट्टनसुार २३ 
दशलक् मलुी ् ा माहसक पाळीच्ा 

काळात शाळा सोितात. कारण, 
मलुींना शाळते माहसक पाळीच्ा 

दरम्ान आवश्क असणाऱ्ा 
मलूभतू सुहव्धा हमळत नािीत. 

अनिा्हजहनक, असरुहक्त 
सा्धनाचं्ा वापरामळु ेमलुी व 

महिला माहसक पाळीच्ा काळात 
संरिमणग्रत्त िोतात. माहसक 

पाळीच्ा काळातील त्वचछता, 
्ोग् पद्धतीनहे कापि, पिॅ हकवंा 

महेनत््रुएशन कप ् ाचा वापर 
आहण ्ा गोषटी उपलब्ध करून 
दहेण्ाची गरज आिहे. असरुहक्त, 
अत्वचछ सा्धनाचं्ा वापरामळुे 

अनहेक मलुी, आहण स्त्रि्ा ् ा 
हवहव्ध आजाराचं्ा बळी पितात. 

्रुरनरी ट्े् ट इनफे् शन, वजा्नल 
कनॅसर अशा अनहेक आजार 

महिलानंा जितात. ् ा एनजीओनं 
दशमावलहेलहे िहे आकि ेगभंीर आिहेत. 
महिलाचं्ा मतृ्चूा आठ लाख िा 
आकिा न्कीच हचतंा करा्ला 

लावणारा आिहे. कारण िा आकिा 
आज एकहवसा््ा शतकातिी 

महिलाचं्ा आरोग्ाबाबत हकती 
हनषकाळजीपणा आिहे िहे दशमावतो.

खतहेरी तलाकचा हवष् 
सध्ा पुनिा एकदा चचजेत 
आला्. हनहमत्त आिहे गहेल्ाच 
आठवड्ात लोकसभहेतल्ा  
प्दीघमा चचजेनंतर हतिहेरी तलाक 
हव्धहे्काला हतसऱ्ांदा 
हमळालहेली ‘आवाजी’ मंजुरी. 
हव्धहे्काला राज्सभहेच्ा 
मंजुरीनंतर राषट्पतींच्ा 
त्वाक्रीसाठी पाठवलहे जाईल. 
त्वाक्रीनंतरच हतिहेरी तलाक 
प््ा का्दहेशीररीत्ा बंद िोऊ 
शकेल. एखाद्ा पुरुषाला हतिहेरी 
तलाकनंतर तीन वषायंची हशक्ा 
हदली तर तो कुटुंबाला भत्ता 
कसा दहेऊ शकेल, हिंदू आहण 
हरित्ती ्धमामातील पुरुषांना एक 
वषायंची हशक्हेची तरतूद तर 
मुस्त्लम ्धमामातील तरुणांना तीन 
वषायंच्ा हशक्हेची का असहे प्शन 
हवरो्ध करणाऱ्ांनी उपस्त््त 
केलहेत. हतिहेरी तलाक हव्धहे्क 
लोकसभहेत ्ाआ्धीिी दोनदा 
मांिण्ात आलं िोतं. सामाहजक 
सु्धारणा ्ापहेक्ािी ्ा मुद्दाकिे 
कट्टर ्धाहममाकतहेच्ा, राजकी् 
लाभ हमळवण्ाच्ा चषम्ातून 
पाहिलं जात असल्ानं जहे्िा 
जहे्िा िहे हव्धहे्क लोकसभहेत 
मांिलं गहेलं तहे्िा तहे्िा त्ावर 
केवळ चचामाच घिल्ा. हवरो्धच 
झाला. ८ एहप्ल १९६६ ला 
अवघ्ा सात मुस्त्लम महिलांसि 
द्रषटे सु्धारक िमीद दलवाईंनी 
्ा हतिहेरी तलाक हवरो्धातल्ा 
बंिाची हठणगी टाकली िोती. 
(ज्ात िमीदजींच्ा पत्ी, 
बिीण,वहिनीिी सिभागी िोत्ा 
) मोचामात सिभागी महिलांची 
संख्ा अत्लप िोती, तरी 
त्ामागहे हवचार ््ापक िोता. 
मारि ५३ वषायंपुवती दूरदुषटीच्ा ्ा 
नहेत्ानं लावलहेल्ा मितवाच्ा 
सु्धारणहेच्ा रोप्टाचं, 
राजकी्, वै्स््तक, ्धाहममाक 
त्वा्ामापोटी दुददैवानं वटवृक्ात 
रुपांतर िोऊ शकलहेलं नािी.


