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अिुभव लेखि
कशासाठी? – नलिंगभाव (Gender) समिेसाठी
‘स्त्री िन्माला येत नाही, तर ती घडवली िाते’, या सीमॉन द बोव्हारच्या वाक्यातील ममम आपण सारे
िाणतो; आजण म्हणून पुरुषही िन्माला येत नाही, तर तोही घडवला िातो, याची िाणीवही सीमॉनचे हे
वाक्य आपल्याला करून देत.े जस्त्रयाांनी आजण पुरुषाांनी कसे वागावे, याजवषयी आपल्या पुरुषप्रधान
समािाच्या पारांपररक चौकटी ठरलेल्या आहेत; आजण त्यानुसार सवाांना लहानपणापासून वाढवले िाते.
ह्या चौकटी िाचक ठरायला लागल्यावर काही व्यक्तींनी – स्त्री, पुरुष, तृतीय पांथी – त्या नाकारायला
सुरुवात करून साांजवधाजनक समतेची कास धरलेली जदसते आहे.
आपल्या अनेक समािसुधारकाांच्या प्रयत्नाांमुळे आि जस्त्रया मोठ् या प्रमाणात जिक्षण घेऊ लागल्या
असल्या, तरी आिही घराबाहेर पडून नोकरी-व्यवसाय करणाऱ्या जस्त्रयाांची सांख्या तुलनेत अल्प आहे.
त्यासाठीही अनेकींना त्याांच्या-त्याांच्या पातळीवर लहान-मोठे सांघषम करावे लागत आहेत. हे सांघषम कधी
कौटुांजबक पातळीवरील असतात, तर कधी नोकरी-व्यवसायातील. प्रत्येकीने कधी ना कधी जलांगभाव
असमानतेला तोंड जदलेले असते आजण सावकाि का होईना, काही प्रमाणात का असेना ती असमानता
समानतेकडे झुकवण्यात ती यिस्वीही झालेली असते. असे सांघषम कधी कौटुांजबक पातळीवर सातच्या आत
घरात येण्याचे असतील जकां वा घरकाम, जिक्षण, नोकरी, कररअर, लग्न, मुलाांचे सांगोपन इ. साठीचे असतील;
तर कधी नोकरी-व्यवसायाच्या जठकाणी जमळालेल्या भेदभावाचे असतील. परुु षप्रधानता के वळ जस्त्रयाांच्या
जवकासालाच मारक आहे असे नव्हे, तर माणस
ू म्हणनू िगण्यासाठी परुु ष आजण तृतीय पांथी याांचाही ही
पुरुषप्रधानता जततकाच कोंडमारा करते.
समता हे आपल्या सांजवधानातील एक महत्त्वाचे मूल्य आहे. त्या दृष्टीने स्त्री, पुरुष, तृतीय पांथी याांनी आपल्या
िगण्यात जलांगभाव समता आणण्यासाठी के लेले प्रयत्न, सांघषम , अनुभव या उपक्रमासाठी जलहून पाठवायचे
आहेत. आपले हे अनुभव इतराांनाही जलांगभाव समता आणण्यासाठी प्रेरणादायी ठरतील.
नियािंसाठी :- जलांगभाव समतेसाठी के लेल्या सांघषाम चे अनुभव जलजहताना घरातल्या आजण घराबाहेरच्या
सांघषाम ला तम्ु ही कसे तोंड जदले, या सांघषाम त तमु चे नातेवाईक – आई, वडील, भाऊ, पती, बहीण इ. - जकां वा
जमत्रमैजत्रणी, कायाम लयीन सहकारी याांचा तम्ु हाांला पाजठांबा जमळाला का? किाप्रकारे जमळाला? कोणत्या

अडचणी आल्या? या सांघषाम त सांबांजधताांना जलांगभाव समतेची िाणीव करून देण्यात तुम्ही यिस्वी झालात
का? याजवषयीचे अनुभव जलहून पाठवायचे आहेत.
परु
ु षािंसाठी :- तमु च्या नात्यातल्या – आई, बहीण, मल
ु गी, पत्नी इ. - जकां वा मैत्रीण, कायाम लयीन सहकारी
याांच्यावर बाई म्हणनू होत असलेल्या अन्यायावर तुम्ही काय भजू मका घेतली? त्या स्त्रीच्या सांघषाम त तुम्ही
कसे सहकायम के लेत? याजवषयीचे अनुभव जलहून पाठवायचे आहेत.
िृिीय पिंथीयािंसाठी :- स्त्री-पुरुष याांच्यापेक्षा आपण वेगळे आहोत, याची िाणीव झाल्यावर आपल्या
कुटुांबाने, नातेवाईकाांनी, जमत्रमैजत्रणींनी तुम्हाांला स्वीकारले का? त्याांची काय भूजमका होती? त्याांच्या
प्रजतजक्रयाांना, वागण्याला तुम्ही कसे तोंड जदले जकां वा कसे स्वीकारले? याजवषयीचे अनुभव जलहून पाठवायचे
आहेत.
चला, सािंनविानिक मूल्ये स्वीकारू या । लोकशाही जगण्याि आणू या ।।

लेखिासाठी सचू िा :१. सदर उपक्रम सवाांसाठी खल
ु ा आहे.
२. आपले अनुभव मराठी भाषेत पाठवावेत.
३. अनभु व लेखन पाठवताना पढु ील अटी लक्षात घ्याव्यात :
अ. िब्दमयाम दा ७०० ते १२००.
आ. लेखन काल्पजनक जकां वा ताजत्त्वक स्वरूपाचे नसावे, तर अनुभवाधाररत असावे.
इ. लेखन िक्यतो युजनकोड - टांकजलजखत असावे. ते िक्य नसेल तर सुवाच्य हस्ताक्षरात
जलहून, अक्षरे स्पष्ट जदसतील असे फोटो काढून त्याांची पीडीएफ पाठवावी. सट्टु ् या इमेिसचा
(फोटोंचा) जवचार के ला िाणार नाही.
४. आपले अनुभव लेखन https://forms.gle/EjnmX6jvspa7cEh48 या गूगल अिाम वरील
माजहती भरून त्यावर पाठवावे.
५. ‘किासाठी? – जलांगभाव समतेसाठी’ या जवषयावर अनुभव लेखन पाठवणाऱ्या व्यक्तीचाच अिम
ग्राह्य धरला िाईल.
६. अजधक माजहतीसाठी ८६६९०५८३२५ (प्रणव सलगरकर) या व्हॉट् सअॅप क्रमाांकावर सांदेि
(मेसेि) पाठवून सांपकम साधावा.
७. जदनाांक २५ फे ब्रुवारी २०२२ ते २५ माचम २०२२ या काळात आलेले लेखनच ग्राह्य धरले
िाईल.

८. मुख्य जनवडणूक अजधकारी कायाम लयाकडून जनवडक लेखाांचे पुस्तक प्रकाजित के ले िाईल.
पुस्तकात लेख प्रजसद्ध करताना त्यात आपल्या नावाचा उल्लेख करायचा की नाही, याजवषयीचा
जनणम य सांबांजधत व्यक्तीचा असेल.
९. जनवडक लेखाांना ‘पुन्हा स्त्री उवाच’ या सांकेतस्थळावर प्रजसद्धी देण्यात येईल.
१०. आलेल्या अनुभव लेखनातून पुस्तकासाठी लेख जनवडण्याचा अांजतम जनणम य परीक्षक आजण
आयोिक याांच्याकडे राहील.
११. एखाद्या सहभागीच्या लेखनावर अन्य कुणी स्वाजमत्व हक्क साांजगतल्यास त्याची पडताळणी
करण्याची िबाबदारी सदर व्यक्तीची असेल.

श्रीकाांत देिपाांडे
प्रधान सजचव आजण मुख्य जनवडणूक अजधकारी

