
म�हला �दवसा	या �नम�याने �यांची सुर�ा,अवलोकन व ऊपाय योजना 
८ माच�ला आंतररा
��य म�हला �दवस साजरा केला जातो. म�हला श�तीचा स�मान 
करणे, �यां�या कतृ��वाला चालना देणे, अशा �कार�या सकारा�मक बाबींना उजाळा 
दे�यासाठ  या �दवशी जगात सव�! "व"वध उप&म राबवले जातात. मा! �यां�या 
सुर(ेचे काय? यापुढे असे उप&म एका �दवसापुरते मया��दत न ठेवता सात�यान े
राबवून �यांना अ*धका*धक स(म, समथ� व ,वावलबंी करणे अ�याव.यक आहे. 
तरच हा �दवस साजरा करणे संयुि�तक ठरेल. 
आप0याकड ेएखा4या ,!ीवर, मुल�वर अ�याचार झा0यानंतर �याचे पडसाद देशभर 
पुढ�ल काह� �दवस पहायला 7मळतात. चौकाचौकांत 9नदश�ने होतात, पो7लसांवर 
दगडफेक केल� जाते, कँडल माच� 9नघतात. मा! जनतेचा हा (ोभ काह� �दवसात 
शमतो; यामुळे ि,!यावंर�ल अ�याचार रोख�यासाठ  मदत 7मळते का? 9नदश�ने, 
आंदोलने यातून फारसे काह�च 9न
प�न होत नाह�. नुक�याच संपले0या 2019 
म=ये ि,!या आ>ण मुल�ंवर झाले0या अ�याचारात घट हो�याऐवजी वाढ झा0याचे 
�दसते. अशा पBरि,थतीत नेमके काय करायला हवे?  
��येक भागाकरता नेम�या सुर�े	या उपाययोजना  
स=या �द0ल�म=ये 2012 म=ये घडले0या 9नभ�या बला�कार आ>ण खून �करणातील 
दोषीं"वरोधात काढ�यात आले0या डथे वॉरंट"वषयी चचा� सुF आहे. देशात 
बला�काराची, अ�याचाराची इतकH �करणे घडल� आहेत आ>ण घडत आहेत कH 
�यामळेु 7Iयांसाठ  भीतीचे वातावरण 9नमा�ण झाले आहे. आज ,!ी सुर(ेचा �.न 
हा इतका गहन झाला आहे कH ��येक ,!ीमागे एक पो7लस नेमला  तरच अशा 
घटना थांबवता येतील. पण हे अKयवहाय� आहे. �यामळेु आप0याला Kयवहाय� 
उपाययोजनांचा "वचार केला पा�हज.े  
सवा�त प�हले ि,!या आ>ण �यां�या कुटंुLबयांनी आपण Mया भागात राहातो, Mया 
कॉलेजम=ये जातो, Mया नोकर�साठ  जातो �या सव� �ठकाणी सुर(ेची कुठल� 
आKहाने समोर येऊ शकतील याचा एकL!त "वचार करायला हवा. �या आKहानांना 
तNड दे�यासाठ  ि,!यांना नेमके काय करावे लागेल यावर 9नयोजन केले जावे. 



कुटंुLबय, व,तीतील,सोसायट�तील र�हवासी यांनी एकL!तपणे यावर "वचार केला तर 
��येक भागाकरता नेम�या सुर(े�या उपाययोजना करता येतील.  
ि��यांनी �फिजकल �फटनेस वाढव"याची गरज  
एखादा भाग Oकंवा र,ता हा 9नम�नु
य असतो, र,�यावर रा!ी काळोख असतो, 
र,�यावर समाज"वघातक घटकांची ये-जा सुP असते. अशा �ठकाणी  ि,!यांची 
सुरQ(तता वाढव�यासाठ  पो7लस, होमगाड� Oकंवा इतर ,वयंसेवकांची ग,त घालणे 
श�य होईल का? काळोRया भागात पुरेशी �काश Kयव,था, संवेदनशील भागाम=ये 
सं=याकाळ�या वेळेला Oकंवा रा!ी�या वेळी पहारा देता येईल का?  
एक समाज Sहणनू नेमके काय करता येईल? म�हलांना नोकर�, Kयवसाय Oकंवा 
इतर अनके कारणांनी बाहेर पडाव ेलागते. दर वेळी वडील, भाऊ, नवरा बरोबर 
नसतात, �यामळेु अनाव,था �संग ओढव0यास ,!ीला ,वतःची सुर(ा ,वतःच 
करावी लागते. Sहणून ि,!यांनी Oफिजकल Oफटनेस वाढव�याची गरज आहे. 
संकटा�या �संगी पळून जा�याची वेळ आल� तर तसे करता आले पा�हज.े 
आप�काल�न पBरि,थतीत कमीत कमी पाच ते दहा 7म9नटे ,वतःचे र(ण कसे 
करता येईल यासाठ  बॉि�संग, कराटे अशा �कारचे ,वसंर(णा�मक धड ेघेणे 
गरजेचे आहे. ते घेत0यास सMजन श�ती मद9तस येइपयXत ि,!यांना आपला बचाव 
करता येइल.हे 7श(ण शाळेपासुन सुF केले जावे.  
सुर�ा अपॅ डाऊनलोड करा  
दसुरा उपाय Sहणजे, ह0ल� अनेकांकड े,माट�फोन असतात. अनके सुर(ा अॅप 
पो7लसांनी 9नमा�ण केले आहेत. मोबाईलचा वापर करणाया� सव� तFणी-म�हलांनी ते 
डाऊनलोड करावेत.  
�यातील सवा�त महYवाचे अॅप आहे 9नभ�या अपॅ. संकट�सगंी मोबाईलचे बटण तीन 
चार वेळेला दाबले तर हे अपॅ �वर�त सुP होते आ>ण िजथ ेघटना घडत आहे 
9तथला &मांक एसएमएस4वारे सुर(ा दलांना पाठवते. जीपीएस4वारे लोकेशन 
पाठवून मदतीची हाक देता येते. �यामळेु नजीक�या पो7लस ,टेशनशी संपक�  
साधता येतो.  



याKय9तBर�त एसओएस अपॅ आहे. हे ,टेसेफ अपॅ डाऊनलोड के0यानंतर पॉवर 
बटण�या आधारे आपोआप सुP होते आ>ण तीन वेळा पॉवर बटण दाब0यास 
आप�काल�न पBरि,थतीत आपला &माकं मेसेज4वारे पाठवता येतो. Mया Kय�तीने 
एसएमएस पाठवला आहे �याची जागा शोध�यातह� पो7लसांना यश येते. या7शवाय 
"वथ यू नावाचे अिॅ[लकेशन तयार कर�यात आले आहे. या अपॅमुळे दोन वेळा बटण 
दाब0यास लोकशनसह मोबाईल नंबर पाठवता येतो. याम=ये आपला नवरा, 7म!,  
आई, ब�हण भाऊ �यांनाह� आप0यावर�ल संकट�संगाची मा�हती देता येते. �यामळेु 
मदत लवकर पोहोचू शकते.  
,माट�फो�सचा वापर करत असाल तर ,पॉट इन सेKह नावाचे मनगट� बँड 
उपयोगात आणता येतो. ,माट� 24 बाय 7 हे अॅप म�हला आ>ण Mये
ठ 
नागBरकांसाठ  आहे. �यांनी अलट� दाब0यास पो7लसांना मा�हती पाठवल� जाते आ>ण 
पो7लसांची मदत लवकरात लवकर 7मळू शकते. वुमन से\ट� हे अॅि[लकेशन देखील 
म�हलां�या सुरQ(ततेसाठ  आहे. �यात आपण नातेवाईकांचे &मांक सेKह कP 
शकतो.  
थोड�यात अशा �कार�या अपॅमुळे आप]ीजनक पBरि,थतीम=ये पो7लसांची Oकंवा 
इतरांची मदत आप0याला चटकन 7मळू शकते. अथा�त अॅप डाऊनलोड के0यानंतर ते 
कसे वापरायचे �याची पूण� मा�हती असणे आव.यक आहे. �यासाठ  ते एक दोनदा 
^या अॅ[सचा वापरह� कPन ब9घतला पा�हज.े आपला मोबाईल &मांक अडचणीत 
आहे हे समज0यानंतर दहा ते वीस 7म9नटांत पो7लस मदतीसाठ  धावून येतात.  
आ�मसंर�णासाठ& काह' गो*ट'ंचे भान बाळगा  
ि,!यांनी आ�मसंर(णासाठ  अजूनह� काह� गो
ट�ंचे भान बाळगता येईल. दा*गने, 
मौ0यवान व,तू घेऊन �वास करणे कटा(ाने टाळावे. रा!ी अपरा!ी �वास टाळावे. 
दद̀ुवी �संग ओढाव�याची श�यता वाट0यास ,वसंर(णासाठ  वेगाने धावा, 
आरडाओरडा करा. जर पळणे श�य नसेल तर ह0ला करणाया�वर पायाने लाथ 
मारणे, ह0लेखोरा�या नाजूक भागावर ह0ला कऱणे, ढकलून देणे, डोaयात 7मरचीपूड 
टाकणे आद� उपाय कP शकतो. ह0ल� पेपर ,�े 7मळतो, तो ह0ला करणाया��या 
डोaयावर उडवता येतो. अंधारात �वास करताना टॉच�चा वापर करणे उपयु�त आहे. 



>खशात 7शbट� असेल तर ह0ला झा0यास जोराजोरात 7शbट� वाजवून समोर�या 
!ास देणाया� Kय�तीला Lबचकवता येते.  
रा!ी�या वेळी वाहन बंद पड0यास ते लॉक कPन 9तथेच सोडून नंतर मदत घेऊन 
येणे हे जा,त महYवाचे आहे. बस Oकंवा लोकलम=ये !ास दे�याचा �य�न के0यास 
�या Kय�तीला 9तथ0या 9तथेच मारणे फायदेशीर होऊ शकेल. कारण मदत करायला 
इतर अनके जण असतात. आपले पैसे एकाच �ठकाणी ठेव�यापे(ा वेगवेगaया 
�ठकाणी "वभागून ठेवा. बस Oकंवा लोकलम=ये �वास करताना, Bर(ा, कॅब म=ये 
एकbयाने �वास करताना, 9नम�नु
य र,�यावर आद� "व"वध पBरि,थतीत ,वसंर(ण 
कसे करायचे याची योजना म�हलांनीच मनाशी योजल� पा�हज.े जेणेकPन 
आप0यावर संकट आ0यास ,वसंर(ण कP शकतो. �यासाठ  शालेय ,तरावरच 
शाBरर�क (मता व4ृधी हा महYवाचा "वषय ठरवून �यात ��येक मुल�ला 
आ�म,वसंर(ण 7शकवणे गरजेचे आहे.   
कृतीशील कारवाईची गरज  
बला�कारा�या घटना पूण�पणाने टाळाय�या असतील तर पुFषां�या मान7सकतेत 
बदल घडवून आणायला हवा. �यांचा Iीकडे पाह�याचा cि
टकोन बदलायला हवा. 
�यासाठ  सं,काराची, �बोधनाची आ>ण समपुदेशानची गरज आहे. ह� �O&या 
अथा�तच खूप Kयापक, द�घ�काल�न आहे. �याला सहजासहजी यश येणेह� 9ततकेचे 
श�य नाह�. �यामळेु स4यपBरि,थतीचा "वचार कFन 7Iयांनी आ�मसंर(णासाठ �या 
उपाययोजनांवर भर देणे अ*धक �हतकर ठरणारे आहे.  
म�हलांची सुरQ(तता हा ये�या काळात महYवाचा मु4दा असेल. �यामळेुच ��येक 
कुटंुLबयांनी आप0या घरातील म�हला आ>ण मुल� सुरQ(त राहा�यासाठ  सुर(े�या 
उपाययोजना करायला हKयात. कारण ��येक पBरसरातील धोके वेगवेगळे असतात. 
�या भागात राहाणारे ना*गरकच ठरवू शकतात कH �यां�या भागात म�हलांना 
कोण�या �कारचे धोके आहेत. थोड�यात आपले कुटंुLबय, सहकार�, शेजार� राहाणारे 
लोक यां�या मदतीने म�हलां�या सुर(ेसाठ चा आप0या भागा पुरता आराखडा 
बनवला तर �याचा वापर कPन म�हलांना सुरQ(त ठेवता येईल. घटना घड0यानंतर 



�नदश�ने क�न,कँडल माच� क�न काहह �न�प�न होणार नाह. आज कृतीशील 
कारवाईची गरज आहे.   

 

 


