मुंबई विद्यापीठ
प्रवसध्दी पत्रक:

 नवे प्रश्न जन्ु या शस्त्ाांनी व पध्दतीने सोडववता येणार नाहीत न्या. चांद्रशेखर धर्ाावधकारी
 “वनर्ाया: एक आत्र्वचांतन”पुस्तकाचे प्रकाशन
 जगातील सवा वनर्ायाांना सादर अपाण...
16 वडसेंबर 2012 रोजी झालेल्या वदल्लीमधील ददै िी घटनेनुंतर सिव समाजमन ढिळून
वनघाले .सिव दूर या घटनेचे पडसाद उमटले .घटनाुंच्या वनषेधाचा उद्रेक एिढा तीव्र होता की
त्याने व्यिस्थेला हादरून टाकले .भारतातील प्रत्येक सुंिेदनशील मन हे लािले ,व्यवथत
झाले.पण आता या घटनेनुंतर समाजाच्या सुंिेदना बदलल्याचे वचत्र वदसतुंय.स्त्री
आत्मविश्वाने बोलू लागली आहे .
या सिव बदलाुंचा सुंिेदनशील विचारिुंताुंच्या मनात उमटलेले तरुं ग लेखाुंच्या स्िरुपात
वटपण्यासाठी मुंबई विद्यापीठाुंने “वनर्ाया : एक आत्र्वचांतन” या पस्तकाचुं प्रकाशन केलुं.
या प्रसुंगी न्या.चुंद्रशेखर धमाव वधकारी बोलताुंना म्हणाले की
, वदल्लीतील गँगरे पनुंतर
देशाच्या तरुणाईने जो उत्स्फूतव सावत्िक सुंताप व्यक्त केला त्याचे स्िागत करायला हिे .एका
अथाव ने ते शभदशव न आहे .निे प्रश्न जन्या शस्त्राुंनी ि पध्दतीने सोडविता येणार
नाहीत.अवधकाराचा जन्म कतव व्याच्या कशीतन
ू होत असतो.एिढे च नव्हे तर
कतव व्यपरू तीसाठीच अवधकार प्रदान करण्यात येतात,याची जाणीि शासन ि पोलीस युंत्रणेला
असायला हिी.आज पोवलसाुंना दुंडा ि गुंडाुंचाही दुंडा या दोहोंत सज्जनशक्ती सँडविच होऊन
जगत आहे . तर यािेळी मुंबई विद्यापीठाचे कलगरू याुंनी स्त्री सक्षमीकरण ही खरी काळाची
गरज असल्याचे साुंगत,
समाजामध्ये मवहलाुंिर अत्याचाराुंचे प्रकार घडत असताुंना
द्रौपदीच्या मदतीला जसा कृष्ण आला तसाच पीवडत मवहलेला िाचिण्यासाठी कणीतरी

कृष्णासारखा येईल याची िाट न पाहता वहुंमत दाखिन
ू जो कोणी त्या जागी उपवस्थत असेल
त्याने स्ितःच मदतीने प्रयत्न करायला हिे आहे त.अन्यथा तमच्यािर देखील अशी िेळ
आलीच तर समाज बघ्याची भवू मका घेईल हे नाकारता येत नाही. असे प्रवतपादन कलगरू
याुंनी केले .मुंबई विद्यापीठाच्या माजी कलगरु डॉ.स्नेहलता देशमख या प्रसुंगी बोलताना
म्हणाल्या की L=h l{kehdj.k gh dkGkph [kjh xjt vkgs - T;k lektkr L=h&iq#”k lekurk
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“वनर्ाया : एक आत्र्वचांतन” या पस्तकासाठी न्या.चुंद्रशेखर धमाव वधकारी याुंनी प्रस्तािना
वलहली आहे .तर या पस्तकाचे सुंपादन मुंबई विद्यापीठाचे कलगरु डॉ.राजन िेळूकर याुंनी
केले आहे .या पस्तकासाठी देशभरातन
ू अनेक विचारिुंताुंनी आवण लेखकाुंनी लेख वलहले
आहे त.त्यामध्ये वनरजा धळे कर,कमार केतकर, डॉ. विजया िाड,आशा बगे,प्रिीण दिणे ,प्रज्ञा
दया पिार,श्रध्दा बेलसरे ,सषमा देशपाुंडे,ज्योती म्हपसेकर,िसुंती ितव क, डॉ.उमा
िैद्य,प्रा.ए.के.वसुंग,न्या.मदृ ूला भाटकर,प्रा.अुंबादास मोवहते ,विजय जोशी,श्रीमती पद्मा
चाुंदेकर,अशोक पानिलकर,डॉ.स्नेहलता देशमख
ू ,िषाव माळिदे इत्यादी नामिुंत सावहवत्यक
आवण विचारिुंताुंनी मवहला समक्षीकरण,मवहलाुंचे हक्क,सरक्षा आवण अवधकार अशा अनेक
विषयाुंिर विचार माुंडले आहे त.
“वनर्ाया : एक आत्र्वचांतन” या पस्तकाचे प्रकाशन डॉ.न्या.चुंद्रशेखर धमाव वधकारी याुंच्या
शभहस्ते झाले . या कायवक्रमाला सन्मानीय अवतथी म्हणन
ू मुंबई विद्यापीठाच्या माजी कलगरू
डॉ.स्नेहलता देशमख या उपवस्थत होत्या.या कायवक्रमाचे सत्र सुंचालन,प्रा.िषाव माळिदे
याुंनी केले तर आभार प्रदशव न मुंबई विद्यापीठाचे प्र.कलगरू डॉ.नरे शचुंद्र याुंनी केले .या
पस्तक प्रकाशन सोहळ्याला विद्यापीठातील सिव कमव चारी आवण महाविद्यालयातील
प्राचायाां सह राष्रीय सेिा योजनेतील अनेक विद्याथी उपवस्थत होते .
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