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1. प्रस्तावना
प्रश्न i

.....................................................................................

बाल ल��गक शोषण म्हणजे
काय?

बाल ल��गक शोषण (CSA ) बाल शोषण का
बाल ल��गक शोषण (सीएसए) हा बाल शोषणाचा
एक प्रकार आहे . व्यक्ती जेव्हा लहान मल
ु ाला
त्याच्या /�तच्या ल��गक समाधानासाठ� वापरते
तेव्हा बाल ल��गक शोषण घडते.
साधारणपणे स�ा अथवा अ�धकार हातात

1 | प्रस्तावना

असलेल�, �कं वा संस्थेचे �वश्वस्तपद हातात
असलेल� व्यक्ती अनेकदा बाल ल��गक शोषण
करते. हे शोषण नातेसंबंधात घडून येत,े कारण
त्या व्यक्तीला मल
ु ाच्या साधारण असहाय्यतेचा
आ�ण दब
ु ळे पणाचा गैरफायदा घेणे सोपे होते.
सीएसए हे शा�र�रक, दृश्य अथवा शािब्दक
स्वरुपाचे असू शकते. यात स्पशर् आ�ण / अथवा
लहान मल
ु ाचे खाजगी अवयवांना कुरवाळणे
(योनी, स्तन, �शश्न, अंडकोष, �नतंब, गुदद्वार),
बालकाला एखाद्याचे खाजगी अवयवांना स्पशर्
करण्यास आ�ण / अथवा कुरवाळण्यास जबरदस्ती

करणे; मौ�खक, योनीमधून अथवा गुदद्वारातून
संभोग करणे अथवा �वकृत ल��गक सुखाच्या
हे तूने कोणताह� स्पशर् करणे यांचा समावेश होतो.
एखाद्याने आपल� गुप्तांगे लहान मुलासमोर उघड
करणे, मुलाशी बोलताना ल��गक भाषा वापरणे,
मुलाची ल��गक छाया�चत्रे घेणे आ�ण मुलाला
अश्ल�ल सा�हत्य दाखवणे ह� स्पशर् न करता
केलेल्या शोषणाची उदाहरणे आहे त.
बाल ल��गक शोषण हे बालकाच्या शर�राचे अथवा
�वश्वासाचे उल्लंघन आहे आ�ण कायद्याच्या
�वरुद्ध वतर्न आहे .
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2
2. प्रभाव आ�ण घटना
प्रश्न i

.....................................................................................

बाल ल��गक शोषणाबाबत भारतात
�कतपत प्रभाव आहे ?
म�हला आ�ण बाल �वकास मंत्रालयाने बाल
ल��गक शोषणावर एक अभ्यास 2007 मध्ये
प्रका�शत केलेल्या अभ्यासाचा मूलभूत पाया
सवर् भारतभर आयोिजत करण्यात आलेल्या
मोठ्या प्रमाणातील सव��ण होता. हे सव��ण13
राज्यांमध्ये करण्यात आ्ले आ�ण यात नमुना
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म्हणून १२,४४७ लहान मुले, २३२४ तरूण आ�ण
२४४९ भागधारक या समह
ू ांचा समावेश होता.
याव्य�त�रक्त भारतामध्ये सीएसए संबं�धत
एक�त्रत�रत्या आकडेवार� उपलब्ध करण्यासाठ�
क��द्रय डाटाबेस अथवा दे खरे ख प्रणाल� नाह�.
राष्ट्र�य अभ्यासाने खाल�ल अहवाल �दला:
अ. ५३.२२% लहान मुले एका अथवा अ�धक
स्वरुपाच्या ल��गक शोषणाला सामोरे गेले आहे त.
ब. मुलांमधील आ�ण मुल�ंमधील बाल ल��गक
शोषणाची अत्युच्च टक्केवार� आंध्र प्रदे श,
आसाम, �बहार आ�ण �दल्ल�मध्ये आढळल�.

क. २१.९०% बाल प्र�तसादकांनी गंभीर
स्वरुपाच्या ल��गक शोषणाबाबत आ�ण ५०.७६%
बालकांनी इतर प्रकारच्या ल��गक शोषणाबाबत
अहवाल �दला.
ड. ५०% शोषणकतार् हे बालकाला मा�हती
असलेले अथवा �वश्वासू आ�ण जबाबदार व्यक्ती
आहे त (प�रवाराचे सदस्य, जवळचे नातेवाईक,
�मत्र अथवा शेजार�)
ई.

मल
ु े दे खील मल
ु �ं इतक�च धोक्यात आहे त.

फ. बाल प्र�तसादकांपक
ै � ५.६९% जणांनी ल��गक
मारहाण / हल्ला /बलात्कार झाल्याचा अहवाल
�दला. (या अभ्यासात �निश्चत केल्यानस
ु ार:
ल��गक बलात्कार म्हणजे गुदद्वारा्मध्ये अथवा
योनीमध्ये संभोग अथवा मौ�खक संभोग)
प्रश्न

ii

.....................................................................................

बाल ल��गक शोषण हे �वक�सत
दे शांत अ�धक सामान्यपणे आढळते
का? �तथे ते कशा प्रकारे हाताळले
जाते?
बाल ल��गक शोषण (CSA) प्रत्येक �ठकाणी
होते. खरे तर, संशोधनानुसार, �वक�सत दे शांपे�ा
भारतात शोषणाच्या जास्त घटना होत असतील.
�वक�सत दे शांमध्ये, अ�धक केसेस न�द�वल्या
जातात कारण त्यांच्याकडील यंत्रणा जागरुकता
वाढ�वण्यासाठ� आ�ण बाल संर�ण मुद्दे आ�ण
केसेस हातातळण्यासाठ� कायर्रत असतात.
भारतात CSAचा मुद्दा हा क्व�चतच च�चर्ला
जातो कारण संभोगा�वषयी काह�ह� चचार् करणे
�न�षद्ध आ�ण घण
ृ ास्पद मानले जाते. प्रौढ
दे खील ल��गकतेबाबत अथवा खुल� चचार् करत
नाह�त. प�रणामत: लहान मुलांनी वैयिक्तक
शंका त्यांच्या पालक- �श�कांकडे अथवा काळजी
घेणाया�कडे व्यक्त करणे हे कमीच संभाव्याकरक
आहे आ�ण अशाप्रकारे त्यांना मदत �मळत नाह�.
अनेक �वक�सत दे शांमध्ये “बाल संर�ण”
ह� सं�ा अनेकदा लहान मुले आ�ण अ�ान

युवावगार्ला संर�ण दे ण्यासाठ� आ�ण त्यांना
सेवा पुर�वण्यासाठ� असलेल्या एक सरकार�
च�लत सेवांच्या संचाचे वणर्न करण्यासाठ�
वापरल� जाते. या सेवांमध्ये �व�शष्टपणे �श�ण,
बालकाची जोपासना, द�क प्र�क्रया सेवा,
जो�खमेत असलेल्या प�रवारांना ते व्यविस्थत
रहावेत म्हणन
ू आधार दे णे आ�ण आरो�पत
बाल शोषणाचा तपास या सेवांचा समावेश
होतो. समुदाय आ�ण व्यावसा�यक यांना बाल
शोषणाच्या मुद्द्याबाबत कळ�वले जाते आ�ण
अशा केसेस मध्ये उपचार घेणे आ�ण घटना
रोखणे यासाठ� प्र�श�ण �दले जाते.
“अ�नवायर् न�द” म्हणजे जर एखादा अहवाल
बनवला गेला नाह� तर त्या व्यक्तीला
कायदे शीरर�त्या जबाबदार धरले जाते. एकदा
बाल शोषणाची केस न�द�वल� गेल� क� तपास
केला जातो. दे शानुसार, लहान मुले जी बाल
शोषणाचे बळी ठरल� आहे त त्यांना सल्ल्यासाठ�
अनेक पयार्य उपलब्ध असतात आ�ण त्यांच्या
बरे होण्याच्या प्रवासात मदतीसाठ� अनेक
उपचारपद्धती उपलब्ध असतात.
प्रश्न

iii

................................................................................

पािश्चमात्य दे शांमध्ये संवाद
हा अ�धक खुला असतो आ�ण
लोकांना बाल ल��गक शोषणाबाबत
अिस्तत्वात असलेल्या कडक
कायद्यांची अ�धक जाणीव असते,
तर�दे खील �तथे ते अ�धक सरार्स
का चालते?
पािश्चमात्य दे शांत आ�ण भारतात बाल ल��गक
शोषण अनेक समान कारणांमळ
ु े च सरार्स चालते.
यामुळेच दृश्य �व�वधता असल्या तर� सवर्
दे शांमध्ये बाल ल��गक शोषणाचा संदभर् एकसमान
रहातो.; �कचकट यंत्रणांमुळे गुन्हा �सद्ध होणे
अवघड होते; बळी गेलेल्या मल
ु ांनाच नेहमी
घडल्या घटनेबद्दल दोष �दला जातो; प�रवारांना
दे खील न�द करण्यात लाज वाटते; गुन्हे गाराची
सा� अनेकदा बळी गेलेल्या मुलाच्या शब्दांपे�ा
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महत्वाची मानल� जाते; मुलगे समल��गकतेला
जोडल्या गेलेल्या कलंकाला सामोरे जावे लागेल
याची �भती बाळगतात (जर गन्
ु हे गार परु
ु ष
असेल तर) आ�ण अथार्तच ल��गकता हा अ�तशय
संवेदनशील �वषय म्हणून जगात मानला जाणे
चालूच असल्यामुळे, अशाप्रकारे बाल ल��गक
शोषणाच्या चचार् रोखल्या जातात.

प्रश्न

iv

.....................................................................................

मुलगे संवेदन�म असतात का?

हो, अ�धक नसले तर� मल
ु �ंइतकेच मल
ु गेदेखील
ल��गक शोषणाचे संभाव्य बळी असू शकतात. मल
ु ांचे
बाल ल��गक शोषणाचे बळी होण्याच्या तल
ु नेत
मल
ु �ंच्या बाल ल��गक शोषणाचे बळी होण्याच्या
प्रमाणात भारत आ�ण पािश्चमात्य दे शांमध्ये बराच
फरक आहे. प्रका�शत संशोधनानस
ु ार भारतामध्ये
मल
ु ांचे बाल ल��गक शोषणाचे बळी होण्याचे प्रमाण
मल
ु �ंच्या तल
ु नेत जवळपास सारखे आहे, कदा�चत
जास्तच आहे; तर पिश्चमेत मल
े ा
ु �ंचे बळी मल
ु ांप�
अ�धक जातात.
मल
ु गे बाल ल��गक शोषणाचे बळी होणे या बाबतीची
मान्यता, न�दणी आ�ण उपचार नगण्य असण्याची
अनेक कारणे आहेत, ज्यामळ
ु े असे �दसते क�
मल
ु गे बाल ल��गक शोषणाचे बळी होतच नाह�त
अथवा क्व�चत होतात. मल
ु गे संभाव्य बळी
असण्याची अनेक कारणे आहेत. मल
ु ांसाठ� आ�ण
मल
ु �ंसाठ� ह� कारणे �नर�नराळी आहेत:
अ. घराबाहेर जाण्यासाठ� अथवा �व�वध प्रकारच्या
लोकांशी संवाद साधण्यासाठ� मल
े ा
ु ांना मल
ु �ंप�
अ�धक स्वातं�य �दले जाते;
ब.

मल
ु ांना मल
ु �ंसारखे ल��गक �हंसाचाराच्या
धोक्यां�वषयी जागरुक केले जात नाह�;

क. मल
ु ांवर परु
ु षत्वाच्या �व�वध आदशा�प्रमाणे
जगण्याचे ओझे लादले जाते;
ड.

शोषणाच्या नव्हे तर खेळाच्या रुपात �दसणार�
ल��गक कृती नकोशी असल� तर�ह� लवकर
करण्याच्या सामािजक दबावाची जाणीव
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मल
ु ांना नेहमी �दल� जाते. / मल
ु ांना ल��गक
कृती नकोशी असल� तर�ह� कमी वयातच
सामािजक दबावामळ
ु े ते शोषणाला खेळाच्या
रूपात बघतात
जर� मल
ु ांचे शोषण होत असले तर� या ल��गक
शोषणाची न�द मल
े ा कमीच होण्याची शक्यता
ु �ंप�
असते याची कारणे पढ
ु �लप्रमाणे आहेत:
अ. गन्ु हेगार परु
ु ष असल्यास समल��गक वतर्नाचा
सामािजक कलंक (अनेकदा मल
ु ांचे ल��गक
गन्ु हेगार हे परू
ु षच असतात);
ब.

परु
ु ष स्वावलंबी असण्याची अपे�ा पण
ू र्
करण्याची इच्छा असणे;

क. स्वातं�य आ�ण बाहेर जाण्याची मक्
ु ती
हर�वण्याचा मद्
ु दा (उदा. त्यांना िस्त्रयांप्रमाणे
संर��त केले जाणे नको असते); आ�ण
ड.

मल
ु ांना त्यांच्या भावना स्वत:पाशीच ठे वणे
आ�ण “मजबत
ू ” �दसणे �शकवले जाते.

सदैव �नयमनाखाल� असलेल्या आ�ण प्रौढांमधील
(�वशेषत: िस्त्रयांमधील) ल��गक वतर्नाचा उ�चतपणा
आ�ण �नरुपद्रवीपणा ग�ृ हत धरलेल्या कधीह� बळी
न जाणायार् ‘परु
ु षत्वाच्या आदशार्बाबतच्या’ वर�ल
ग�ृ हतकांमळ
ु े आ�ण �वश्वासामळ
ु े तरुण मल
ु े ल��गक
शोषणाबद्दल व्यक्त होण्यासाठ� असे वातावरण
तयार होते िजथे मल
ु ांना कमी स्वीकृती �मळते
आ�ण आधाराची साधने �मळत नाह�त.

3
शोषणकतार्
प्रश्न

i

.....................................................................................

लोक लहान मल
ु ांचे ल��गक शोषण
का करतात?

याची अनेक कारणे असल्यामुळे या प्रश्नाला
साधे आ�ण सरळ उ�र दे णे अवघड आहे .
काह� शोषणकात्या�बरोबर शोषण झालेले असते
ज्यामुळे त्यांच्या ल��गक गरजा प्रभा�वत झालेल्या
असतात. काह�जण लहानपणी बळी ठरलेले
असतात म्हणन
ू त्यांना परत �नयंत्रण प्रस्था�पत
करायचे असते आ�ण त्यांच्या कमजोर आ�ण

असहाय्य असल्याच्या भावनेवर सशक्त गुन्हे गार
होऊन �वजय �मळवायचा असतो. इतरांचे
प्रत्य� शोषण झालेले नसते तर�दे खील त्यांचा
ल��गक �वकास काह� कारणाने प्रभा�वत झालेला
असतो (जसे घरगुती �हंसाचाराचे सा�ीदार
झाल्यामुळे)म्हणून त्यांना �व�शष्ट वयाच्या लहान
मुलांसमवेत संभोग करायचा असतो. काह�जण
व्यविस्थत वाढतात पण अ�तशय ताणाच्या
िस्थतीत बचाव यंत्रणा म्हणून त्यांना सहज
साध्य असणायार् लहान मुलांशी संभोग करायचा
असतो.
काह� थोडेच शोषणकरते मान�सकदृष्ट्या आजार�
व्यक्ती असतात. पण त्यांच्या ल��गक समस्या
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या प्रेरणा �नयंत्रण आ�ण तणावमुक्तीच्या �नरोगी
मागा�ची उपलब्धता नसल्यामुळे �म�श्रत असतात.
(आपल्यापैक� अनेकजण अशा �वरुद्ध स्वभावाचे
नसतात). हे शोषणकत� साधारणपणे प्र�तगमन
स्वभावाचे असतात. प्र�तगमन ह� एक मागे
जाण्याची मान�सक हालचाल आहे जी तणावामुळे
एखाद� व्यक्ती करते. जेव्हा आपण त्रस्त असतो
अथवा घाबरलेले असतो, आपले वागणे नेहमी
तेव्हा लहान मुलांसारखे होते. उदाहरणाथर्,
आई मुलाला कमी माकर् �मळाले म्हणून त्रस्त
असल्यास त्याने अ�धक अभ्यास करावा म्हणून
मारते. हे वागणे �तच्या पालकांच्या वागण्याशी
जुळते असते.
बाल ल��गक शोषण हे केवळ ल��गकते�वषयी
नाह�, तर स�ा आ�ण �नयंत्रणाबद्दलदे खील
आहे . आ�ण म्हणून ल��गकदृष्ट्या शोषक वतर्न
हे नेहमी �शकून अनुसरण केलेले वागणे असते.
आपला समाज अशा र�तीने बनलेला आहे क�
�व�शष्ट प्रकारच्या लोकांना इतरांपे�ा अ�धक
अ�धकार आ�ण स�ा बहाल केल� जाते. या
सामािजक संरचनेत जे लोक ह� स�ा आ�ण
अ�धकार ग्रहण करतात ते �लंग, वगर्, जात,
�मता, मान�सक आरोग्य, ल��गक आवड, वय
आ�ण वां�शकता या अनेक घटकांमध्ये �वभागलेले
असतात. शोषणकत्या�ना साधारणपणे त्यांच्यापाशी
वर�ल घटकांवर आधा�रत असलेल्या स�ेची
जाणीव असते. उदाहरणाथर्, जेव्हा आपण म्हणतो,
“ मुलगे असेच वागणार” तेव्हा आपण पुरुष
असलेल्या मुलांना इतर लोकांच्या शर�रांशी तुलना
करण्याचा अ�धकार दे त असतो आ�ण आपण
त्यांना दया आ�ण आदर �शकण्याची आ�ण
त्यांच्या कृतींची जबाबदार� घेण्याची संधी नाकारत
असतो.
धोकादायक ल��गक गरजा आ�ण अनुकंपनीय
बचाव यंत्रणा असलेल्या प्रौढ व्यक्तींसाठ�
लहान मुलांसमवेत संभोग हा त्यांचा तणाव
�नवळवण्याचा एक मागर् असतो. अनेकदा त्यांनी
एकदा संभोग केला क� त्यांचा ताण कमी होतो
आ�ण ते मग परत असे कधीह� न करण्याचे
वचन दे तात – पण मग त्यांच्या अपूणर् गरजा
परत वर येतात आ�ण त्यांना मुलांबरोबर
संभोग करण्याची इच्छा परत होतच रहाते.
अनेक लोकांना हे चुक�चे आहे मा�हत असूनह�
तणावामुळे त्यांच्याकडून चुक�चे वतर्न घडले
जाते.
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ल��गक �हंसाचार हा नेहमी हे तू पूवर् असतो
आ�ण मुद्दाम केला जातो आ�ण बळी जाणायार्
व्यक्तीवर एक वचर्स्वाची भावना लादण्यासाठ�
शोषण केले जाते. बाल ल��गक शोषण हे
मुलाच्या वागणुक�मुळे �कं वा मुलगा/मुलगी
कशापद्धतीने वावरतात यामुळे कधीह� घडत
नाह�.
प्रश्न

ii

.....................................................................................

शोषणकतार् वापरत असलेल्या
प्र�क्रया कोणत्या आहे त?

ज्या लोकांना मुलांसमवेत संभोग करायची इच्छा
अथवा गरज भासते, त्यांना मुलांना सहजसाध्य
ठे वणे अथवा एखाद्या �व�शष्ट मुलाशी संबंध
�नमार्ण करणे आवश्यक असते. याला वाढ�ची
प्र�क्रया असे म्हणतात, ह� प्र�क्रया मुलाकडून
आ�ण त्याच्या / �तच्या वातावरणाकडून
शोषणाची तयार� करवून घेत.े ह� �शस्तशीर
प्र�क्रया आहे . शोषणकतार् मुलातील दब
ु ळे पणा
शोधतो. दब
ु ळे पणा जसे ज्या मुलांना प्रेम केले
जात नसल्याचे अथवा नकोसे असल्याचे अथवा
अ�प्रय असल्याचे वाटत राहते, कौटुं�बक समस्या
असतात, दल
ु �र् �त असतात अथवा आत्मसन्मान
नसतो, अशा मुलांना गुन्हे गार शोधतात आ�ण
ल��गक शोषणाचाबळी बनवतात. संभाव्य गुन्हे गार
मग त्यांचा �वश्वास �मळ�वण्यासाठ� त्यांना
मैत्रीच्या खुणा म्हणून सकारात्मक संदेश पाठवून,
ल� दे ऊन, भेटवस्तू दे ऊन अथवा चॉकलेट्स
दे ऊन त्यांचा दब
ु ळे पणा ग�जारतात. नंतर तयार
झालेल्या बंधाच्या आधारे शोषणकतार् मुलाला
त्याच्या / �तच्या वातावरणापासून एकटे पाडण्याचे
मागर् शोधतात, जसे शोषणकत्यार्च्या घर� जाणे,
एकट्याने �सनेमाला जाणे, अथवा इतर खाजगी
जागेवर जाणे. जेव्हा शोषणकतार् मुलाला ल��गक
हे तूने स्पशर् करू लागतो तेव्हा ते स्पशा�च्या
संवेदना मोडण्यास हा �वश्वासाचा बंध आ�ण
एकटे पाडणे / गुप्तता मदत करतात. शोषणकतार्
मुलाला त्याच्या गरजेनुसार सांगू शकेल क� हा
स्पशर् प्रेमाचा अथवा मायेचा आहे . मूल त्यामुळे
शांतपणे जाळ्यात फसते (मूले सांगत का नाह�त
याबाबतच्या कारणांचे वर�ल मुद्दे पहा). हे
शोषणकत्यार्चे मुलावर�ल अं�तम �नयंत्रण असते.
संभाव्य शोषणकत्यार्ने मुलाभोवती पालक आ�ण

प�रवाराच्या सदस्यांप्रमाणे असलेल्या लोकांना
दे खील असेच भासवणे आवश्यक आहे . ते लोक
प्रौढांचा �वश्वास अनेक मागा�नी संपादन करतात.

आकषर्ण असते आ�ण हे आकषर्ण त्याला अथवा
�तला मुलांची आ�ण त्यांच्या भोवतीच्या लोकांची
तयार� करण्यास भाग पाडते.

तयार� करणे ह� सू�म कपट� आ�ण संथप्र�क्रया
आहे , कोणतीह� ल��गक कृती करण्यापूव�
कोणतीह� अनु�चत वागणूक न दाखवता दे खील
शोषणकतार् मल
ु ाची बरे च आठवडे, म�हने अथवा
अगद� वष� दे खील जोपासना करू शकतो.
जोपासना करणे शोषणकत्यार्साठ� महत्वाचे
आहे कारण त्यामुळे मुलाकडे जाणे शक्य होते
आ�ण गन्
ु हा उघडक�स येण्याची अथवा सापडला
जाण्याची संभावना दे खील कमी होते..

आपण मुलांना जे आवडेल ते पोशाख घालण्याचे
स्वातं�य आ�ण स्वातं�यासमवेतच जबाबदार� येते
ह� जाणीवह� दे णे आवश्यक आहे . आपल्याला
समजले पा�हजे क� शोषणकतार् ज्यांच्यावर
समाजाकडून सामािजक �नयम आ�ण राहणीमान
पाळण्याचा आरोप केला जाऊ शकतो अशाच
मुलांना �नवडेल.

परं तु, तयार� करणे अगद� काह� �म�नटांत दे खील
होऊ शकते. हे तेव्हा घडू शकते जेव्हा सामािजक
मल्
ू ये आ�ण अपे�ा शोषणकतार् मल
ु ां�वरोधात
वापरतात. उदाहरणाथर्, मुलाला सांगणे क� त्याने
त्याच्या व�रष्ठांची आ�ा पाळणे आवश्यक आहे
अथवा शोषणकतार् �श�क असल्यास मुलाला
नापास करण्याची �भती घालणे. या प्रकारे
शोषणकत्यार्ला त्यांचे वागणे चालू ठे वण्यास आ�ण
बाल ल��गक शोषण परत परत घडू दे ण्यास सवर्
समाज मान्यता दे तो.
प्रश्न

iii

.....................................................................................

तुम्हाला असे वाटते का क� मुले
“प्र�ोभक” पोशाख घालून शोषणास
आमंत्रण दे तात?
आपला समाज नेहमी बळी गेलेल्यांवरच दोष
लादन
ू शोषणकत्या�ना मात्र माफ करतो हे
क्लेशदायक आहे (मुले शोषण झाल्याचे सांगत
नसल्याचे हे प्रमख
ु कारण आहे ). तर�दे खील,
शोषणकत्यार्च्या बळी गेलेल्या मुलाला दोष
लावण्याच्या हे तुव्य�त�रक्त एखाद्याने केलेल्या
पोशाखाच्या प्रकारामुळे अथवा वागणुक�मुळे
ल��गक शोषण होत नाह�.
जर आव्हानात्मक पोशाख घालणे हे बाल ल��गक
शोषणाचे कारण असते तर तीन म�हन्यांच्या
लहान मुलांचे ल��गक शोषण झाले नसते. बाल
ल��गक शोषणाची जबाबदार� ह� शोषणकतार्ची
एकट्याचीच आहे . शोषणकत्यार्लाच संभोगाचे

प्रश्न

iv

.....................................................................................

मनो�वकार� आ�ण अिश्ललर�त्या
(पेडोफाइल्स आ�ण हे बोफाइल्स)
�वकृत कोण असतात?

पेडोफाइल्स म्हणजे जे मुलांकडे ल��गकर�त्या
आक�षर्त होतात आ�ण केवळ लहान मुलांसमवेत
संभोग करणे पसंत करतात. त्यांना प्रौढांबरोबर
संभोग करण्यामध्ये कोणतेह� अथवा थोडेसेह�
सुख �मळत नाह�. हे बोफाइल्स केवळ
पौगंडावस्थेतील मुलांशी संभोग करणे पसंत
करतात.
पेडोफाइल्स आ�ण हे बोफाइल्स कुणीह� असू
शकतात. - वद्
ृ ध अथवा तरुण, श्रीमंत अथवा
गर�ब, �शकलेले अथवा अ�श��त, अव्यावसा�यक
अथवा व्यावसा�यक आ�ण कोणत्याह� जातीचे
अथवा धमार्चे. वय अथवा �लंगाबाबत त्यांच्या
स्वत:च्या आवडी असतात. ल��गक गुन्हे गार
म्हणून वावरणारे अनेक जण पुरुष असतात, पण
अनेक संख्येने िस्त्रया दे खील शोषणकतार् म्हणून
पकडल्या गेल्या आहे त, जसे क�, अमे�रकेतील
�श��का आ�ण त्यांचे प्रमाण वाढत आहे .
शोषणकत्या�च्या पूवर् इशाया�च्या �चन्हांत पुढ�ल
गोष्ट�ंचा समावेश होतो:
अ. प्रौढांपे�ा लहान मल
ु ांसमवेत अ�धक
आरामदायी असल्याचे दाखवणे;
ब.

लहान मुलांना मोहक आ�ण मादक
असल्याचे दाखवणे;
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क. मुलांबरोबर एकटे रहाण्याचा प्रयत्न करणे;
ड.

वैयिक्तकर�त्या मुलांना �व�शष्ट
वागणक
ु �साठ� ब��स दे णे आ�ण

ई.

मुलांचे ल� वेधण्याकरता त्यांना एकेकटे
ओढणे.

याची न�द घेणे महत्वाचे आहे क� हे केवळ
�नद� शक आहे त आ�ण हे ग�ृ हत धरता कामा नये
क� अशा गुणधमार्च्या व्यक्ती संभाव्य ल��गक
गुन्हे गार असतीलच. अशा गुणधमा�चे �ान
आ�ण सातत्याने �न�र�ण हे सावधानतेचा इशारा
म्हणन
ू वापरता येऊ शकतात.
लहान मुलांशी संभोगाच्या इच्छा असलेल्या अनेक
पुरुष आ�ण िस्त्रया त्यांच्या इच्छे चे पालन करत
नाह�त. अनेकांना हे चुक�चे असल्याचे मा�हत
असते, त्यांना मल
ु ांना इजा पोचवायची नसते,
अथवा त्यांना तुरुंगवास अथवा सामािजक लज्जा
नकोशी असते.
जेव्हा मुलाभोवतीचे प्रौढ हे पूवस
र् ूचनेच्या
�चन्हांवरून सावध होतात आ�ण अशा प्रकारच्या
वागणे असलेल्या प्रौढांशी समथर्नात्मक पद्धतीने
वागतात, ते लहान मुलांना सुर��त वातावरण
पुर�वण्यास मदत करतात.
प्रश्न

v

.....................................................................................

अ�ानांसमवेत ल��गक कृती
करणायार् अ�ान मुलांबाबत
तम्
ु हाला काय म्हणायचे आहे ?

सवर् लोक, ज्यात लहान मुलांचा समावेश दे खील
आहे त, हे ल��गक मानव आहे त - मनो-ल��गक
�वकास हा शार��रक, दृिष्टकोनात्मक, भाव�नक,
आध्याित्मक आ�ण सामािजक �वकासाइतकाच
महत्वाचा आहे .
�वकसनशील उत्सुकतेचा भाग म्हणून ल��गक
वतर्नात जी मुले गुंतवल� जातात ती साधारणपणे
लाजतात, हसतात आ�ण त्यांच्या वयाच्या इतर
मुलांशी ती हे वतर्न करतात. अशा िस्थतीत
दोन्ह� मुले ह� “ल��गक खेळ” यात उत्सुकतेपोट�
गुंतलेल� असतात आ�ण एक मूल दस
ु यार् मुलाकडे
पढ
े असे आवश्यक नाह�. जेव्हा या
ु ाकार घेतच
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मुलांना हे थांब�वण्यास सां�गतले जाते, ती
थांबतात.
जेव्हा मल
ु े थांबत नाह�त, जेव्हा ती जबरदस्तीने
इतर मुलाकडे पुढाकार घेतात अथवा जेव्हा ते
�भती अथवा अनैस�गर्क रस दाखवतात, ती असे
अनेक कारणांनी करत असू शकतात. उदाहरणाथर्,
मल
ु ांनी ल��गक शोषणाचा अनभ
ु व घेतलेला असू
शकतो अथवा त्यांच्या पय�त पोहोचणार्या वयाला
अनु�चत संदेशांमुळे संभोग आ�ण ल��गकतेबाबत
ती ग�धळलेल� असू शकतात.
मल
ू ल��गक शोषणकत्यार्च्या पव
ू र् टप्प्यांवर असू
शकेल. हे मा�हती होणे महत्वाचे आहे क� लहान
मुलांमधील आ�ण तरुणांमधील ल��गक दव
र् न
र् ाला
ु त
कशा प्रकारे प्र�तसाद �दला पा�हजे. ल��गक दव
र् न
र्
ु त
ओळखणे आ�ण लवकरच्या टप्प्यांवर लाज
अथवा अपराधीत्व न बाळगता उ�चत ल��गकता
�शकवण्यामुळे मुलांना त्यांच्या �वकासात
मदत करते आ�ण त्यांना भ�वतव्यात ल��गक
शोषणकतार् बनण्यापासन
ू रोखण्यास मदत करते.

प्रश्न

vi

.....................................................................................

शोषणकत्यार्ला समजावणे आ�ण
सल्ला दे णे शक्य आहे का? याची
�कती मदत होऊ शकते?

ल��गक शोषणकत्या�शी सल्लामसलतीसाठ� आ�ण
व्यवस्था�पत करण्यासाठ� अनेक प्रभावी मागर्
आहे त.
भारतामध्ये याबाबतीत पुढे समजून घेण्यासाठ�
अ�वरत काम चालू आहे . पो�लसांसकट प्रत्येकाने
गुन्हे गारांना मदत करणे महत्वाचे आहे .
शोषणकत्या�नी समजन
ू घेण्याचे �शकणे आ�ण
त्यांच्या ल��गक इच्छा �नयं�त्रत करणे आवश्यक
आहे (कधीकधी ध्यानधारणेच्या सहाय्याने
दे खील); त्यांनी �नणर्य घेण्याची चांगल� तंत्रे
�शकून घेणे आवश्यक आहे ; त्यांनी त्यांच्या
वतर्नाची जबाबदार� स्वीकारणे आवश्यक आहे
आ�ण त्यांनी केलेल्या गोष्ट�ंमुळे इतरांना इजा
होते हे समजून घेणे आवश्यक आहे (समानुभूती)
शोषणकतार् िजतका तरूण असेल �ततके त्यांना
बदलणे अ�धक सोपे असते. आम्हाला आढळले
आहे क� तरूण शोषणकत्यार्समवेत काम करणे

आ�ण त्यांना बदलणे अ�धक सोपे आहे कारण ते
पयर्वे�णासाठ� आ�ण सल्ल्यासाठ� अ�धक खुले
असतात.
शोषणकत्यार्बाबतीत �व�शष्ट उपचारपद्धतींबाबत
अमे�रकेसारख्या दे शांमधील उपचारपद्धतींना यश
�मळाले आहे . परं तु समस्या अशी आहे क� अनेक
गन्
ु हे गार कधीह� पकडले जात नाह�त म्हणन
ू
त्यांना आवश्यक मदत कधी �मळत नाह�.
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प्रश्न

बघत नाह�त. �वशेषत: जर ल��गक शोषण
हे कायम अशाप्रकारे असेल क� लहान
मूल त्याला सभ्य आ�ण प्रेमाचे समजत
असेल तर असे घडते. “सरु ��त” आ�ण
“असुर��त” स्पशार्बाबतच्या समजेचा अभाव
बाल ल��गक शोषणाबाबतीत गैरसमज होऊन
प्रेम असल्याचे समजले जाऊ शकते आ�ण
शोषणकत्यार्बाबतीत प्रेम आ�ण काळजी
करणारा कुणी असे समजले जाऊ शकते.

i

.....................................................................................

मुले शोषणाबाबत तातडीने का
सांगत नाह�त?

अनेक कारणे आहे त ज्यासांठ� मल
ु े शोषणाची
घटना व्यक्त करत नाह�त अथवा कधीह� जाह�र
सांगत नाह�त:
अ. �व�शष्ट िस्थतींमध्ये मुलांना �लंग आ�ण
ल��गकतेबाबत �शकवले जात असल्यामळ
ु े
मुले अशा घटना उल्लंघनाच्या नजरे तून
अथवा असाधारण / अनैस�गर्क दृष्ट�तून
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ब.

काह� प�रिस्थतींमध्ये जेव्हा मुले उल्लंघन
झाल्याचे कळ�वतात, त्यांना ग�धळल्यासारखे
वाटते आ�ण ते संपकर् साधण्यास घाबरतात.

त्यांच्या ग�धळासोबत अनेक प्रकारच्या
�चंता असतात, जसे ते प्रेम करत असलेल्या
व्यक्ती अडचणीत येतील क� काय, ते स्वत:
कुठल्या अडचणीत सापडतील का आ�ण पढ
ु े
काय घडेल.
क. अनेकदा मुलांना �भती वाटते क� त्यांच्यावर
कुणी �वश्वास ठे वणार नाह�, �वशेषत: जर
शोषणकतार् हा कुणी प्रख्यात आ�ण प�रवार
प्रेम करत असलेल� व्यक्ती असेल आ�ण
कदा�चत कुणी स�ेत असलेल� व्यक्ती
दे खील असू शकेल.
ड.

ई.

मल
ू / तरूण घडलेल्या घटनेबाबतीत
आरोप होण्याची �भती बाळगत असू
शकेल – शोषणकत्यार्ने �नवडल्याबद्दल,
शोषणकत्यार्स उपलब्ध असल्याबद्दल आ�ण
शोषणकत्यार्चे आ�ापालन केल्याबद्दल.
मुलाला बळी असा �शक्का बसेल, त्याने
कुणाचीह� मदत घेतल� नाह� आ�ण
शोषणाबाबत कळवले नाह� ह्याबद्दल लाज
वाटू शकेल.

प्रश्न ii
.....................................................................................

मुले शोषणाबाबत कधी सांगतात?

मुलांना शोषण जाह�र करण्यासाठ�चा सगळ्यात
महत्वाचा घटक म्हणजे मदतीचे, �वश्वासू आ�ण
सहानुभूतीचे वातावरण. मुले, साधारणपणे,
त्यांना सुर��त वाटत असलेल्या लोकांकडेच
व्यक्त होतात. त्यांचे ऐकणायार्, मदत करणायार्
आ�ण घडलेल्या घटनांसाठ� त्यांच्यावर आरोप न
करणायार् लोकांवरच ते �वश्वास ठे वतात.
इतर अनेक िस्थती आहे त ज्यामुळे मुल शोषणाचे
प्रकटन करण्यास प्रव�
ृ होते.
अ.

जेव्हा शोषणकतार् इतर कुणाला त्रास दे ऊ
लागतो, जसे भावंड अथवा �मत्र, बळी
व्यक्ती त्या शोषणकतार् व्यक्तीचे संर�ण
करण्यासाठ� प्रकटन करते.

ब.

जेव्हा मूल अ�धक वेदना आ�ण जखमा
सहन करू शकत नाह�.

फ. मुलाला पालकांचे प्रेम �मळणार नाह�
याची �भती वाटत असेल अथवा अगद�
शोषणकत्यार्चे प्रेम �मळणार नसल्याची
असल्याची �भती दे खील वाटू शकत
असेल(जो नेहमीच्या मा�हतीतील व्यक्ती
/ नातेवाईक / काळजी करणारा असेल).
मुलाला मैत्री हरवल� जाण्याची दे खील �भती
वाटत असू शकेल.
ग.

मुलाला अथवा त्याच्या / �तच्या प�रवाराला
शोषणकत्यार्ने इजा पोचवण्याच्या धमक�ची
�भती वाटत असू शकते.या कारणांसाठ�
शोषण स्वत:परु ते मयार्�दत ठे वण्यासाठ�,
मुले अनेकदा स्वत:ची समजूत घालतात क�
जे घडले ते एक केवळ स्वप्न होते अथवा
अपघात होता अथवा त्यांनी केवळ तशी
कल्पना केल� - अथवा ते स्वत:ची समजत
ू
घालतात क� जे घडले त्याबाबत ते समजून
घेऊ शकतात कारण ते सांगणे अ�धक वाईट
िस्थती �नमार्ण करे ल.
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प्रश्न

i

.....................................................................................

CSA चा मुलांवर / प्रौढांवर काय
प्रभाव पडतो??
बाल ल��गक शोषणाचे प�रणाम वाईट आ�ण
अनेक आहे त. ल��गक शोषणाचे प्रभाव लहान
मुलांच्या आयुष्यावर शर�र�क्रयात्मक, मान�सक
आ�ण सामािजक स्तरांवर आ�ण ल��गक
वतर्नाच्या नमुन्यांवर दे खील पडत असतात.
शा�र�रक प्रभाव यात गभार्रपण, योनी आ�ण
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गुदद्वार भागांत फाटणे, ल��गक संबंधातून आजार
होणे, रक्तस्त्राव होणे अथवा जनन��द्रयांतून
संक्रमणामुळे घाण वास येणे, परत परत
लघवीमागार्त संक्रमण होणे, आंतड्याला
इजा होणे, अनैिच्छक मुस्कटदाबी आ�ण
मनोवै�ा�नक आजार ज्यात ल��गकदृष्ट्या जठर
व आतड्यांसंबंधी समस्या आ�ण वारं वार डोकेदख
ु ी
यांचा समावेश असतो.
श�रर�क्रया प्रभाव यात लोकांची असाधारण �भती
अथवा जागांची �भती, रात्रीची भयानक स्वप्ने,
खाणे आ�ण झोपण्यातील व्यत्यय, �चंता, अती

सतकर्ता, �चकटण्याचे वतर्न, वारं वार �दवास्वप्न
बघणे, �वच्छे दन, स्वत:वर�ल आ�ण इतरांवर�ल
�वश्वासाचा अभाव, प्रतीगमन दशर्वणार� वतर्ने
जसे अंगठा चोखणे, पलंग ओला करणे, आ�ण
स्वच्छतागह
ृ सोडून इतरत्र शौच करणे. अ�धक
सखोल प्रभाव म्हणजे आत्महत्या करणे असू
शकतो.
सामािजक प्रभाव यात अचानक लोकांत �मसळणे
कमी होणे, अती आनं�दत वागणे, वाढलेले
आदरा�तथ्य, आक्रमकता, आ�ण शै��णक
काम�गर�मध्ये अचानक बदल.
बालपणातील ल��गक शोषणामुळे ल��गक
वतर्नामध्ये आ�ण �शष्टाचारांमध्ये अ�तशय गंभीर
आ�ण दृश्य बदल होऊ शकतात. यापैक� काह�
अ�त�रक्त पोशाख घालणे, कमी कपडे घालणे,
ल��गक �चंता, आ�ण अती हस्तमैथुन करणे,
सातत्याने ल��गक खेळ खेळणे, ल��गक अश्ल�ल
भाषा वापरणे अथवा इतरांकडे ल��गक आक्रमकता
दाखवणे अशा ल��गक वतर्नाची पन
ु राव�
ृ ी यांचा
समावेश होतो.

b)

कलंक लागण्याच्या अनुभवामुळे
आत्मसन्मान कमी होतो, अपराधीत्व येत,े
लज्जा वाटते आ�ण एक प्रकारची एकलक�डी
व�
ृ ी �नमार्ण होते.

c)

शक्ती नसल्याच्या अनुभवामुळे नैराश्य,
माघार, अथवा असामािजक वतर्न (ड्रग्ज,
मद्यपान) आ�ण अपराधी कृत्ये ज्यात
ल��गक आ�ेपाहर् वतर्ने आ�ण स्वत: केलेल्या
शोषणाची कृती परत करणे यांत प�रवतर्न
होऊ शकते.

d)

लहानपणातील ल��गकतेच्या अनुभवांमुळे
अ�नब�ध ल��गक वतर्न अथवा मागील
शोषणाच्या अनुभवाच्या आठवणींमुळे ल��गक
�तटकारा, भावनोत्कटता, कामोन्माद यांत
अडचणी येणे तसेच स्वत:बद्दल आ�ण
ल��गकतेबाबत नकारात्मक व�
ृ ी �नमार्ण होणे
यात दे खील प�रवतर्न होऊ शकते.

शोषणाचा प�रणाम �व�वध घटकांनुसार जसे
�लंग, ल��गकता, आ�ण वयानुसार वेगवेगळा
असेल. इतर घटक आहे त जे प्रभाव ठरवतात
ज्यात गुन्हे गारांशी बळी गेलेल्या व्यक्तीचे नाते,
ल��गक शोषणाचे स्वरुप (�कती वारं वार, कधी,
�कती शोषणकत�), बळी व्यक्तीभोवतीची आधार
प्रणाल�,बळी व्यक्तीची शोषणावेळची मनिस्थती
यांचा समावेश होतो. लघुकाल�न प्रभाव आ�ण
द�घर्काल�न प्रभाव यांना वेगळे करणे अवघड आहे
कारण द�घर्काल�न प्रभाव हा द�घर्काल�न समस्येचे
कारण असू शकते.

अं�तम ट�प म्हणून, ल��गक शोषण अनुभवाला
आलेल्या मुलांवर जेव्हा �वश्वास ठे वला जातो
आ�ण त्यांच्या पालक / �वश्वस्त प्रौढ / प्रेमाच्या
माणसांकडून आधार �दला जातो, तेव्हा ते लवकर
बरे होतात. खरोखर, �वशेषत: शोषणाआधीच्या
मजबूत भाव�नक आधार प्रणाल�मधील काह� मुले
आ�ण प्रौढ बळी गेलेल्या व्यक्ती बाल ल��गक
शोषणाचा काह� प�रणामच कदा�चत दाखवणार
नाह�त. अंतत: हे ल�ात ठे वणे महत्वाचे आहे क�
शोषणाच्या प�रणामांबाबत जागरुक राहणे िजतके
महत्वाचे आहे , �ततकेच एका व्यक्तीची वागणक
ू
/ वागणुक�तील बदल आ�ण त्यांच्या बाल ल��गक
शोषणाबाबतच्या अनुभवांमध्ये संबंध जोडण्याचे
ग�ृ हत न धरणे महत्वाचे आहे .

काह� द�घर्काल�न प्रभाव खाल�लप्रमाणे असू
शकतात:

प्रश्न

a)

�वश्वासू माणसाने केलेल्या �वश्वासघाताचा
मल
ु ाने घेतलेला अनभ
ु वामळ
ु े एक
प्रकारचे एकलक�डेपण आ�ण �नकटच्या
नातेसंबंधां�वषयी आ�ण परस्परांतगर्त प्रेरक
शक्तींबाबत �तटकारा �नमार्ण होऊ शकतो.
यामळ
ु े सीमांची संवेदना सं�दग्ध होऊ शकते
ज्यामुळे भ�वतव्यातील शोषण आ�ण परत
बळी होण्याची असुर��तता त्यांच्या मनात
घर करून रहाते.

ii

.....................................................................................

शोषण झालेले मूल सामान्य जीवन
जगू शकेल असे तुम्हाला वाटते का?
होय. ल��गक शोषण हे युद्ध, ग�रबी, चोर�, हत्या,
पूरिस्थती आ�ण आवडत्या आजीच्या मत्ृ यूसारख्या
अनेक वाईट अनुभवांप्रमाणेच एक आहे . ल��गक
शोषणाची पी�डत मल
ु े सामान्य आ�ण �नकोप
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जीवन जगू शकतात. ते वेदनेकडे दल
र् करणे
ु �
�शकू शकतात. या शोषणाचा त्यांच्यावर काय
प�रणाम झाला याबद्दल जागरूकता �नमार्ण
करण्याकडे ते ल� दे ऊ शकतात, जेणेकरून अशा
बा�धत �ेत्रांवर काम करून त्यात सुधारणा करू
शकतील. या संपूणर् प्र�क्रयेमध्ये त्यांना �वशेष
करून आधाराची गरज असते. यासाठ� काह�वेळा
योग्य उपचारतज्�ाची गरज असते, तर काह�
वेळा काळजी घेणार� एखाद� प्रौढ व्यक्ती दे खील
पुरेशी ठरू शकते.
अनेक प्रकरणांमध्ये, केवळ त्यांची माया
असलेल्या �कं वा �वश्वासाच्या व्यक्तींनी त्यांचे
ऐ्कून घेतले आ�ण आधार दे ण्याचे वचन
�दल्यानंतर त्यांचे जीवन बदलून गेले आहे . अशा
प्रकारे , एकदा आपण एखाद्या पी�डत व्यक्तीचा
�वश्वास िजंकला क� मग आपण त्यांना इतर
संसाधनांकडे वळवू शकतो, जेणेकरून त्यांना
अ�धक मदत �मळू शकेल.
प्रश्न iii

.....................................................................................

या प�रणामांवर मात करण्यासाठ�
आपण पी�डतांची कशी मदत करू
शकतो?

अशावेळी पी�डतासाठ�
सवार्त मह�वाची गोष्ट
म्हणजे आधार असतो, आ�ण तो आधार खास
करून काळजी घेणार्यांकडून �मळावा. आधार
यंत्रणेत खाल�ल गोष्ट� असाव्यात:
a)

पी�डताच्या दृष्ट�कोनाला समजून घेणे,

b)

त्या मुलाला/युवाला दोष दे ऊ नये,

c)

त्या
मुलाला/युवाला
आपल्या
मोकळे पणाने व्यक्त करू द्या,

d)

बरे होण्याच्या पूणर् कालावधीमध्ये आधार
असावा.

भावना

काह� प्रकरणांमध्ये, पी�डत �कं वा पी�डता आपणहून
सामान्य होऊ शकतो/शकते, खास करून जे घडले
त्यात ती त्यांची चूक नव्हती आ�ण त्या गोष्ट�ची
पन
ु राव�
ू ते स्वतःचे भ�वष्यात कसे
ृ ी होण्यापासन
र�ण करू शकतील हे समजल्यावर त्यांच्यामध्ये
�निश्चतच सुधारणा होऊ शकते.
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इतर जणांमध्ये, पी�डतांना व्यावसा�यक मदतीची
गरज भासू शकते, उदाहरणाथर्, समुपदे शन �कं वा
मनोरुग्णाची दे खभाल. मुले आ�ण प्रौढांमधील
कुटुंबाचा आ�ण व्यावसा�यक आधार आघातजन्य
अनुभवानंतर दे खील त्यांच्यात पूवव
र् त होण्याची
आ�ण उत्कषर् होण्यामध्ये मदत करू शकतो आ�ण
अनेकदा ते साध्य होते.

6
कायदे शीर हस्त�ेप
प्रश्न i

.....................................................................................

मुलावर�ल
ल��गक
शोषणाच्या
प्रकरणी
पो�लसांमध्ये
तक्रार
न�द�वणे अ�नवायर् आहे का?
होय. ल��गक शोषणापासन
ू बालकांचे संर�ण
अ�ध�नयम २०१२ (POCSO) च्या खंड
१९च्या अनुसार ल��गक शोषणाच्या प्रकरणाला
पो�लसांमध्ये कळ�वणे अ�नवायर् आहे . या
कायद्यात असे म्हटले आहे : ‘अशी कोणतीह�
व्यक्ती (एखाद्या बालकास�हत), िजला असे

वाटते क� या अ�ध�नयमाच्या अंतगर्त एखादा
गुन्हा होण्याची शक्यता आहे �कं वा एखादा
गुन्हा घडल्याची मा�हती असेल, तर �तने अशा
मा�हतीस, (अ) अल्पवयीनांसाठ� असलेले �वशेष
पोल�स यु�नट; �कं वा (ब) स्था�नक पोल�सांना ती
मा�हती पुरवावी.’
२२ फेब्रुवार� २०१३ रोजी �श�ण मंत्रालय,
महाराष्ट्र राज्यद्वारा जाह�र केलेल्या
प�रपत्रकामध्ये दे खील शाळांसाठ� जर ल��गक
अत्याचाराची अशी एखाद� घटना नजरे स आल�
तर �तला कळ�वणे अ�नवायर् केले आहे .
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प्रश्न ii

.....................................................................................

एकदा शोषणाची तक्रार न�दवल�, क�
मग पोल�स काय कारवाई करतील?

जर तो गुन्हे गार त्या मुलाच्या ओळखीचा असेल,
तर त्या गुन्हे गाराला त्व�रत अटक करण्यात येईल.
ल��गक शोषणापासून बालकांचे संर�ण अ�ध�नयम
२०१२ (POCSO) च्या अंतगर्त शोषण �कती झाले
आहे हे ल�ात न घेता एक वैद्यक�य पर��ण
करणे अ�नवायर् आहे . मूल आ�ण गुन्हे गार दोघांना
वैद्यक�य पर��णासाठ� पाठ�वले जाऊ शकते.
पोल�स त्या घटनेच्या वेळी त्यांनी घातलेल्या
कपड्यांना पुरावा म्हणून ताब्यात घेतील. त्या
मुलाचा जबाब न�दवून घेतले जाईल. त्या मुलाचा
�वश्वास असलेले आणखी काह� लोक असल्यास,
त्यांच्या जबाबांना दे खील न�दवन
ू घेतले जाईल.
पीओसीएसओ अ�ध�नयम२०१२ च्या अंतगर्त,
तपास चालू असताना त्या मल
ु ाचे र�ण
करण्यासाठ� �वशेष संर�क उपाययोजना �व�हत
केल्या आहे त. उदाहरणाथर्, त्या मुलाला जबाब
न�द�वण्यासाठ� बोला�वले जाऊ शकणार नाह�. जर
ते बालक एक मल
ु गी असेल, तर केवळ म�हला
पोल�स अ�धकार�च �तचा जबाब न�दवून घेतील.
त्या मुलाचा जबाब त्याच्या घरांमध्ये �कं वा अन्य
कोणत्याह� अशा स्थळी, जेथे त्या मुलाला सुर��त
वाटे ल अशा �ठकाणीच घेतला जाईल.
त्या मुलाच्या प�रसरास भेट दे णारे पोल�स
अ�धकार� सामान्य पोशाखात असावेत. तपास
आ�ण खटल्यादरम्यान त्या मुलाची ओळख
सुर��त ठे वल� जाईल आ�ण गोपनीय राह�ल.
प्रश्न iii
.....................................................................................

CWC काय आहे आ�ण मुलाला
CWC समोर केव्हा आणले जाते?
मल
ु ांच्या ल��गक शोषणाच्या प्रकरणी
CWCची कोणती भू�मका असते?
CWC चं अथर् चाईल्ड वेलफेअर क�मट� �कं वा बाल
कल्याण स�मती असा आहे . एखाद्या मुलाच्या
घराचा प�रसर सुर��त आहे �कं वा नाह� हे तपासणे
आ�ण जर नसल्यास, एखाद्या बालगह
ृ ामध्ये
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सरकार� संर�णात्मक �नगेमध्ये त्या मुलाला
दाखल करून घेणे या स�मतीचे काम असते. सहसा,
जेव्हा पण एखाद्या ल��गक शोषणाच्या प्रकरणाची
न�द होते, तेव्हा प्राथ�मक तपासानंतर त्या मुलाला
CWC समोर आणले जाते. जर त्याच्या पालकांनी
त्या मुलाच्या संर�णाची खात्री �दल�, तर त्या
मल
ु ाला बालगह
ृ ात ठे वले जात नाह�. महाराष्ट्रातील
सीडब्ल्यूसीची याद� एका जोडपत्राच्या स्वरूपात
�दल� आहे .
प्रश्न iv

.....................................................................................

मुलावर�ल ल��गक शोषणाचा समावेश
असलेल्या एखाद्या प्रकरणातील
खटला
चालताना
न्यायालयाने
कोणत्या संर�ण उपाय योजना
केल्या पा�हजेत?
ल��गक शोषणापासन
ू बालकांचे संर�ण अ�ध�नयम
२०१२ आ�ण त्याच्या अंतगर्त बन�वलेले
�नयम बालकांसाठ� अनुकूल अशा �वशेष
कायर्प्रणाल�स आ�ण १८ वषा�खाल�ल मुलांच्या
ल��गक अत्याचाराच्या संदभार्तील सवर् खटले
चाल�वण्यासाठ� एका �वशेष न्यायालयाला �व�हत
करतात.
पी�डत मुलासाठ� त्या खटल्याच्या संपूणर् प्र�क्रयेला
कमी त्रासदायक बन�वण्यासाठ� खाल�ल संर�क
उपाययोजनांचा समावेश केला आहे :
a) जर ते मूल न्यायालयासमोर येण्यासाठ�
घाबरत असेल, तर त्या मुलासाठ� िव्ह�डयो
कॉन्फरिन्संगद्वारा सा� दे ण्याची स�ु वधा
�दल� जाते.
b) न्यायाधीश, सरकार� अ�भयोक्ता आ�ण
प्र�तवाद� वक�ल यांच्यासह सवर् लोक
न्यायालयाच्या औपचा�रक पोशाखात
न राहता सामान्य पोशाखात राहतील.
बसण्याची व्यवस्था वेगळी असावी आ�ण
औपचा�रक न्यायालयाप्रमाणे कठोर स्वरूपाचे
नसावे. कायर्वाह� सरु
ु होईपय�त त्या मल
ु ाला
न्यायालयाच्या खुल्या क�ात न बस�वता,
आधार व्यक्तीसह एका �वशेष खोल�त
प्रती�ा करण्यास बसवावे, जेथे खेळणी
आ�ण अल्पोपहाराची पयार्प्त व्यवस्था
असावी.

c)

d)

e)

f)

या खोल�तून न्यायालयाच्या क�ास जाण्यास
एक स्वतंत्र मागर् असावा. त्या मुलाला
सा�ीदाराच्या �पंजर्यात उभे न करता
बसण्यास द्यावे आ�ण जबानी घ्यावी आ�ण
या सा�ीच्या दरम्यान त्या मुलाला पुरेशी
�वश्रांती द्यावी.
या �वश्रांतीदरम्यान त्या मल
ु ाला पाणी �पऊ
द्यावे �कं वा अल्पोपहार घेऊ द्यावे. जर
ते मूल घाबरले �कं वा सा�ी दे ऊ शकत
नसेल तर ते प्रकरण स्थ�गत करावे �कं वा
लांबणीवर टाकावे, अन्यथा त्या मल
ु ाची
तपासणी आ�ण उलटतपासणी एकाच �दवशी
पूणर् करण्यात यावी.
समुपदे शक �कं वा आधार दे णार्या व्यक्तीने
सा�ीच्या वेळी त्या मल
ु ाच्या बाजल
ू ा बसावे.
सवार्त मह�वाचे म्हणजे, त्या मुलाच्या थेट
उलटतपासणीस कधीह� अनुमती दे ऊ नये.
प्र�तवाद� व�कलाने न्यायाधीशांना �ल�खत
स्वरूपात प्रश्न द्यावेत आ�ण न्यायाधीशांनी
साध्या आ�ण भयभीत न करणार्या स्वरूपात
त्या प्रश्नांना त्या मुलासमोर ठे वावेत.
जर ते मूल त्या न्यायालयाची भाषा
समजू शकले नाह� �कं वा त्याला कोणतेह�
अपंगत्व असल्यास �कं वा ऐकण्याची �मता
नसल्यास, एखाद्या अनुवादकास �कं वा
कुशल व्यक्तीस त्या सा�ीच्या दरम्यान
उपिस्थत करावे.

प्रश्न v

.....................................................................................

संपूणर् प्र�क्रया पूणर् होण्यासाठ�
कोणती कालमयार्दा आहे ?
अगोदर, अशा खटल्यांना सुमारे एक ते द�ड
वष� कालावधी लागत होता. परं त,ु ल��गक
शोषणापासून बालकांचे संर�ण अ�ध�नयम २०१२
च्या अंतगर्त संपूणर् प्रकरणे तातडीने �नकालात
काढण्याची अपे�ा केल� जाते. एफआयआर दाखल
केल्याच्या तारखेपासन
ू तीन म�हन्यांच्या आत
पो�लसांद्वारा तपास पूणर् केला जाण्याची अपे�ा
केल� जाते. त्यानंतर, �वशेष न्यायालय त्या
प्रकरणाची न�द घेईल आ�ण आरोपांची �निश्चती
करे ल, ज्याच्या अंतगर्त त्या आरोपीवर खटला
भरला जाईल. हे मह�वाचे आहे कारण �श�ा
�सद्ध होणार्या नेमक्या आरोपानुसार �दल�

जाईल. तपासणी पूणर् झाल्यानंतर खटला सुरु
होण्यास सुमारे एक म�हना लागेल.
ट्रायल कोटर् (ज्याला सत्र न्यायालय म्हणन
ू खास
ना�मत केलेले असते) खटला चालवेल आ�ण
त्या न्यायालयाने आरोपांची �निश्चती केल्याच्या
तारखेपासून सुमारे दोन म�हन्यांच्या आत
खटल्यास �नकाल� काढे ल. खटला एकदा सरु
ु
झाल्यानंतर, त्या मुलाला त्याची/�तची जबानी
दे ण्यासाठ� एकदा �कं वा दोनदा न्यायालयात
बोला�वले जाईल.
सामान्यपणे, एखाद्या �व�शष्ट प्रकरणात,
संपूणर् प्र�क्रया पोल�स स्थानकात प�हल� तक्रार
दाखल केल्याच्या तारखेपासून एका वषार्त पूणर्
केल� जाईल. तथा�प, हा कायदा नवीन आहे
आ�ण बहुतक
े न्यायालयांमध्ये यंत्रणा पण
र् पाने
ू रू
कायार्िन्वत झाल� नसल्याने प्र�क्रया हळूहळू
�वक�सत होत आहे .
प्रश्न vi

.....................................................................................

सभोवताल� असलेल्या समस्यांना
आपण कसे संबोधन करू शकतो?
प्र�तवाद� दोषी आहे �कंवा नाह�
याचा अथर् काय आहे ?
एकदा एफआयआर (फस्टर् इन्व्हे िस्टगेशन
�रपोटर् ) दाखल केल� आ�ण न्यायालयाद्वारे
आरोप�निश्चती झाल�, क� मग त्या आरोपीला
आपल्या गुन्ह्याची कबुल� दे ण्यास सां�गतले
जाते, म्हणजेच त्याच्यावर लावलेल्या आरोपांना
स्वीकारण्यास सां�गतले जाते. सहसा तो आरोपी
आरोपांचा स्वीकार करत नाह�. म्हणजेच,
आरोपांना नाकारतो आ�ण खटल्यास आरं भ होतो.
खटल्याच्या शेवट�, त्या व्यक्तीला दोषी ठर�वले
जाते �कं वा आरोपमक्
ु त केले जाते. ती घटना
आ�ण त्या मुलाने मोठ्या लोकांना ती घटना
केव्हा कळ�वल� यांच्यातील कालावधी, आ�ण
मोठे लोक पोल�स स्थानकाला केव्हा गेले आ�ण
तक्रार दाखल केल� अशा तथ्यांच्या �व�वधतांवर
हे अवलंबून असते. जेवढा अ�धक �वलंब होतो,
तेवढे गोळा केलेले पुरावे कमजोर होत जातील
आ�ण प्रकरण �सद्ध करण्यात अपुरे ठरतात.
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बहुतक
े प्रकरणांमध्ये, कोणत्याह� वैद्यक�य �कं वा
न्यायसहायक पुराव्यांच्या आधारा�शवाय त्यात
केवळ त्या मुलाचे शब्द असतात. यामुळे मुलाच्या
ल��गक अत्याचाराच्या प्रकरणास �सद्ध करणे
कठ�ण बनते. जर गुन्हे गार �पता �कं वा जवळचा
नातेवाईक असेल �कं वा घरातील कमवती व्यक्ती
असेल, तर या खटल्यास कदा�चत त्याची आई
�कं वा कुटुंबातील सदस्य समथर्न करणार नाह�त
आ�ण पुराव्यांसह पुढे येणार नाह�त.
आपण हे ध्यानात घेणे अत्यंत जरुर� आहे क�
आपला दोष �सद्ध होण्याचा दर अ�तशय कमी
आहे . मुलावर�ल ल��गक शोषणाच्या प्रकरणी दोष
�सद्ध होण्याचा दर केवळ १०% च्या जवळपास
आहे . (सवर्साधारण दोष �सद्ध होण्याच्या दरापे�ा
फारच कमी आहे , जो सुमारे 26% आहे )
त्यामुळे आपण त्या आरोपीला दोषमुक्त समजू
शकत नाह�त �कं वा त्या जागी अत्याचार घडला
नाह� हे �सद्ध करू शकत नाह�. जर हे केले,
तर ते त्या मुलासाठ� अ�तशय नाउमेद करणारे
ठरे ल, ज्याने मूकपणे त्रास सहन करण्यापे�ा
गुन्ह्यास कळ�वण्याचे धैयर् दाख�वले. या बाबत
त्या मुलास जागरूक करणे आवश्यक आहे . आज
ह� गोष्ट कळ�वणे अ�नवायर् आहे . पण त्याचा
अथर् असा होत नाह� क� प्रत्येक प्रकरणात दोष
�सद्ध होईल. परं तु, एकदा हे प्रकरण पो�लसांना
कळ�वले आ�ण आरोपीला खटल्याला सामोरे
जावे लागले, तर संपूणर् प्र�क्रया त्या आरोपीसाठ�
लज्जास्पद ठरू शकेल आ�ण त्या गुन्ह्याची
कदा�चत तो पुनराव�
ृ ी करणार नाह�. तसेच, त्या
गुन्ह्यास कळ�वणारे मूलदे खील अ�धक धीट होऊ
शकेल आ�ण त्याच्या कुटुंबातील सदस्य आणखी
जागरूक होऊ शकतात.
एखाद� दोषमुक्ती याचा अथर् असा नाह� क�
ते मूल खरे बोलत नव्हते. त्याचा अथर् केवळ
इतकाच होतो क� हा खटला (पोल�स आ�ण
सरकार� वक�ल) न्यायालयासमोर पुरेसे पुरावे
आणू शकला नाह�. यासाठ� त्या मुलाला
जबाबदार ठर�वले जाऊ शकत नाह� आ�ण त्या
गन्
ु ह्यास कळ�वल्याबद्दल आ�ण दोषीपणा �सद्ध
न झाल्याबद्दल त्याच्यात दोषी असल्याची
भावना �नमार्ण केल� जात नाह�. एखाद�
दोषमुक्ती झाल्याबद्दल मान�सक आघाताला
हाताळण्यासाठ�, त्या मल
ु ाला आणखी आधाराची
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आ�ण योग्य हस्तांतरणाची गरज असेल.
प्रश्न vii

.....................................................................................

जर या खटल्यादरम्यान कुटुंब
स्थानांतरण
करते
�कंवा
या
प्रकरणातन
माघार
घे
ण्
याचे
ठर�वते
,
ू
तर ते शक्य आहे काय? अशा
प�रिस्थतीत शोषणकत्यार्ला मोकळे
सोडले जाते का?
एकदा एफआयआर दाखल करण्यात आले आ�ण
तपास पूणर् झाला क� मग, जर पो�लसांना
आढळले क� पुरेसे पुरावे आहे त, तर ती कागदपत्रे
सरकार� वक�लाला पाठ�वले जातील आ�ण खटला
सुरु होईल. ह� एक गुन्हे गार� तक्रार आहे आ�ण
खटला राज्य सरकारद्वारा भरण्यात आला आहे
आ�ण स्वतंत्र पी�डताद्वारा भरण्यात आलेला
नाह�, त्यामुळे माघार घेणे �कं वा ‘प्रकरण मागे
घेणे’ संभव नाह�. पी�डत आ�ण त्याचे/�तचे
नातेवाईक गुन्हे गार� खटल्यात केवळ सा�ीदार
असतील.

ते मूल आ�ण �तचे कुटुंब कायर्वाह�ला आरं भ
करत नाह�त �कं वा खटला चालवीत नाह�त.
त्या मुलासाठ� �कं वा त्याच्या/�तच्या कुटुंबासाठ�
एकमेव मागर् राहतो, तो म्हणजे न्यायालयामध्ये
सा� उलट�वणे आ�ण सरकार� वक�लाला समथर्न
न करणे. याचा अथर्, त्या पालकांनी �कं वा
त्या मुलाने आरं भी पो�लसांना सां�गतलेल्या
तथ्यांना न्यायाधीशासमोर सांगताना पूणप
र् णे
बदलून टाकणे. यामुळे तफावत �नमार्ण होईल
आ�ण दोष �सद्ध करण्यास न्यायाधीशांना
कठ�ण होईल. अशा दे खील घटना आहे त,
जेथे पी�डताने न्यायाधीशांसमोर न्यायालयात
आरोपीस ओळखण्यास नकार �दला. ती पी�डत
व्यक्ती हे दे खील सांगू शकते क� आरोपी व्यक्ती
त्याच्यावर/�तच्यावर अत्याचार करणार� व्यक्ती
नाह� आ�ण पो�लसांनी चुक�च्या व्यक्तीला
पकडलेले आहे . माघार घेण्याचा आणखी एक
मागर् म्हणजे त्या पालकांनी न्यायालयात येणे
आ�ण न्यायाधीशांसमोर येऊन सांगणे क� त्यांच्या
मुलाला/मुल�ला/पाल्याला न्यायालयासमोर यायचे
नाह� आ�ण या �वधानाची न�द कर�वणे.

जर पी�डत आ�ण त्याच्या/�तच्या कुटुंबाने
खटल्यादरम्यान समथर्न �दले नाह�, तर
न्यायाधीशांना आरोपीला दोषी ठर�वणे शक्य
होणार नाह�. त्या पी�डताने न्यायालयात
आरोपीला ओळखणे गरजेचे आहे . केवळ अत्यंत
अपवादात्मक प�रिस्थतीमध्ये आ�ण त्या
घटनेसाठ� इतर प्रत्य� सा�ीदार असले, ज्यांनी
न्यायालयात येऊन त्या न्यायाधीशांच्या सम�
त्यांनी अगोदर पो�लसांना सां�गतलेल� गोष्ट
सां�गतल�, तरच न्यायाधीश आरोपीस दोषी ठरवू
शकतील, मग पी�डत आ�ण त्याचे/�तचे नातेवाईक
सा� दे ण्यासाठ� न्यायालयात आले नाह�त �कं वा
न्यायालयात त्यांनी सा� उलटवल� तर�दे खील
�नकालावर फरक पडत नाह�.
इतर सवर् प्रकरणांमध्ये, जर पी�डताने त्या
आरोपीस न्यायालयात ओळखले नाह� तर
आरोपीस मक्
ु त केले जाईल.
प्रश्न viii

.....................................................................................

जर कायदे शीर न्याय उपलब्ध
नसेल, तर ते कुटुंब त्या मुलाच्या
सरु ��ततेची स�ु निश्चती कशी करू
शकतील?
ल��गक शोषण झालेल्या मल
ु ाची अ�तशय
काळजी घेणे आ�ण त्याला नाजुकपणे हाताळणे
आवश्यक असते. त्या मुलाला अगोदरच सांगणे
आवश्यक असते क� या प्रकरणात पूणर् प्रयत्न
करणे आपले कतर्व्य आहे , पण दोषी ठर�वणे
आ�ण मुक्तता करणे आपल्या हातामध्ये नाह�.
हे मह�वाचे असते, कारण त्या मुलाला मा�हती
असते क� मुक्तता संपूणर् प्रकरणात केवळ वक�ल
सहाय्यक (प�रपोषक) परु ावे उपलब्ध न करू
शकल्यामुळे झालेल� आहे . प्रत्येकाने सहकायर्
करणे जरुर� आहे आ�ण सवर् भागधारक, पोल�स,
वक�ल, आ�ण न्यायाधीशांनी आपापल्या भू�मका
काळजीपव
र् आ�ण संवेदनशीलतेने पार पाडणे
ू क
आवश्यक आहे . जेव्हा प्रत्येक जण शोषणाच्या
प�रिस्थतीमध्ये आवश्यक बदल घड�वतो तेव्हाच
खरा न्याय �मळतो.. म्हणजेच, ते मूल, ते कुटुंब,
तो प�रसर, त्याची शाळा, समाज हे सवर् सहभागी
सकारात्मक बदल करतील. कायदे शीर न्याय हा

न्यायाचा केवळ एक प्रकार आहे , त्याला प्राप्त
करणे कठ�ण असते, आ�ण सहसा सवा�नाच
�मळे ल असे नसते. त्या मुलाच्या सुर��ततेच्या
सु�निश्चतीसाठ� त्या मुलाला आ�ण कुटुंबाला
स�म बन�वले पा�हजे.
प्रश्न ix

.....................................................................................

POCSO अंमलबजावणी
र�तीने होत आहे काय?

योग्य

भारत हा एक प्रचंड दे श असल्यामळ
ु े असे
सवर्सामान्य �वधान बन�वणे आ�ण एक उ�र दे णे
अ�तशय कठ�ण आहे . पोल�स अ�धकार्यांमध्ये
आ�ण इतर संबं�धत भागधारकांमध्ये या
कायद्या�वषयी �कती जागरूकता आहे यावर हे
अवलंबून आहे .
मंब
ु ईमध्ये आम्ह� पा�हले आहे , क� काह�
प्रकरणांमध्ये/प�रिस्थतींमध्ये याची अंमलबजावणी
होत आहे आ�ण लोकांना याच्याबद्दल �ान
आहे ; परं तु असे आढळून आले आहे क� दे शाच्या
अन्य भागात �ान कमी आहे आ�ण कायद्याची
अंमलबजावणी फारशी सुरळीत होत नाह�.
त्यामळ
कमीत
कमी
या
कायद्याच्या
ु े
अमलबजावणीक�रता साहाय्य होण्यासाठ� पोल�स
आ�ण जनता ह्यांच्यामध्ये जागत
ृ ी पसर�वल� जाऊ
शकते.
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7
तंत्र�ान आ�ण सीएसए
प्रश्न i

.....................................................................................

आपल्याला तंत्र�ाना�वषयी जाणन
ू
घेण्याची का आवश्यकता असते
आ�ण त्याला ल��गक शोषण
झालेल्या मुलांच्या बाबतीत कशा
र�तीने वापरले जाऊ शकते?

इंटरनेट आ�ण मोबाईल आपल्या दै नं�दन
जीवनाचा भाग बनले आहे त. आजच्या काळात,
ऑनलाइन बनणे अनेक मुलांच्या जीवनाचा भाग
बनले आहे . परं तु, तंत्र�ान नेहमी बदलत असते

आ�ण नवे अॅप्स, गेम्स आ�ण नेटवक्सर् दररोज
लोक�प्रय बनत चालले आहे त आ�ण पालक/
काळजीवाहू म्हणून त्यांच्यावर नजर ठे वणे
कठ�ण असू शकते. मुलांना आपल्यापे�ा अ�धक
मा�हती असण्याची शक्यता आहे आ�ण त्यांना
सुर��त ठे वण्यासाठ� काय करावे हे आपल्यासाठ�
आव्हानात्मक बनू शकते. जर� तंत्र�ानातील ह�
प्रगती आपल्याला नव्या अनुभवांची भरपूर संप�ी
दे त असल� तर� दे खील, त्याचा अयोग्य�रत्या
वापर होण्याची संभावना असल्यामुळे आपल्याला
दे खील सतकर् राहणे गरजेचे आहे . काह� अनु�चत
वापरामुळे आपल्या मुलांना ल��गक हानी
पोहोचण्याची शक्यता असते. हे असे होत असते:
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अ. इंटरनेटवर नग्न, ल��गक िस्थतीमधील
आ�ण/�कं वा ल��गक शोषण होत असतानाची
मुलांची छाया�चत्रे आ�ण िव्ह�डयो प्र�तमांकडे
पाहून, घेऊन आ�ण/�वतर�त करून – ज्याला
बाल अश्ल�ल वाङ्मय (चाईल्ड पोन�ग्राफ�)
�कं वा मुलांच्या ल��गक शोषणाचे प्र�तमा
�चत्रण असे म्हणतात.
ब.

इंटरनेटचा वापर करून प्र�तमा इतरांबरोबर
शेअर करणे. काह� लोक ज्यांना मुलांच्या
ल��गकतेमध्ये रुची असते त्यांना अ�तशय
अन�ु चत अशा प्र�तमा पाठ�वतात.

क. काह� लोकांद्वारा ज्यांच्याशी ल��गक
शोषणाचा हे तू असेल अशा मुलांना आ�ण
वयस्कांना या प्र�तमा पाठ�वल्या जाऊ
शकतात आ�ण या �क्रयेत समा�वष्ट
करण्याचा त्यांचा हे तू असू शकतो.

तथा�प, ज्यांनी अशा मुलांवर�ल ल��गक शोषणाची
�चत्रे प�हल� आहे त ते प्रत्येक जण इतरांना
पाठवीत बसत नाह�त �कं वा प्रत्य� कोणत्याह�
मल
ु ावर ल��गक शोषण करणार नाह�त. परं त,ु
बाल अश्ल�ल वाङ्मयात अ�धक रुळल्यास �नरोगी
प्रौढ नाते सांभाळण्याची एखाद्याची �मता ढासळू
शकते आ�ण त्याचा एखाद्या मुलाशी ल��गक
संबंध साधण्याकडे कल वाढू शकतो.
मुलांना ल��गक हानी पोहोच�वण्यासाठ� वापरल्या
जाणार्या इतर तंत्र�ानामध्ये आहे त:

अ. ल��गक शोषण करण्यासाठ� मुलांना
‘वास्त�वक जगात’ भेटण्याच्या हे तूने मुलांशी
ऑनलाइन संपकर् साधणे आ�ण ‘मैत्री’ करणे.
याला ऑनलाईन तयार करणे �कं वा ग्र�ू मंग
असे म्हटले जाते. अशा व्यवहारांना सुरु
करण्यासाठ� चाटरूम्स आ�ण नेट्व�क�ग
साईट्स या सामान्य जागा आहे त. मुलांना
त्यांची व्यिक्तगत तपशील दे ण्यासाठ�,
एखाद्या खाजगी चाटरूममध्ये जाण्यासाठ�
�कं वा एखादा वेबकॅम वापरण्यासाठ� प्रे�रत
केले जाऊ शकते.
ब.

ल��गक संभाषण करण्यासाठ� मुलांना
प्रोत्सा�हत करणे आ�ण त्यांच्यावर दबाव
आणणे. याला काह�वेळा सायबरसेक्स असे
म्हणतात.

क. मजकूर, ईमेल, एमएसएन �कं वा सोशल
नेट्व�क�ग साईट्सद्वारा ल��गक अश्ल�ल
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प्र�तमा पाठ�वणे. याला सेिक्स्टं ग असे
म्हणतात. उदा. यात एखाद� तरुण व्यक्ती
स्वतःला उघड कर�त असतानाचे �कं वा नग्न
िस्थतीत असलेले एखादे �चत्र असू शकते.

मुले आ�ण युवा स्वतःला खाल�ल स्वरूपात
स्वतःला जोखमी आ�ण असुर��त िस्थतीत नेऊ
शकतात:

अ. इंटरनेट आ�ण मोबाईल फोनद्वारा बोलताना
युवा वगर् काह�सा बेसावध बनू शकतो आ�ण
समोरासमोर बोलताना जसे बोलत असतील,
त्यापे�ा अ�धक मोकळे पणाने काह�
गोष्ट�ं�वषयी बोलू शकतो.
ब.

युवा वगर् नेहमीच ‘इंटरनेटवर सुर��त रहा’
या सल्ल्याचे पालन नेहमी करे लच असे
नाह�. त्यांचे वय आ�ण �वकास यांच्या
स्वभावानस
ु ार, ते धाडसी आ�ण धोके
पत्करण्याची तयार� असणारे असू शकतात.
वापरकत� सहसा त्यांनी ऑनलाईन संभाषण
करताना इतर लोकांना काय सां�गतले आहे
हे सांगण्यास घाबरतात �कं वा लिज्जत
असू शकतात आ�ण त्यांच्या पालकांनी,
काळजीवाहू लोकांनी, त्यांच्या जीवनातील
इतर मह�वाच्या प्रौढांनी आ�ण तसेच,
त्यांच्या �मत्रमंडळीने दे खील शोधू नये
असे त्यांना वाटत असते. तसेच, जर ते
ऑनलाईन ग्रू�मंग �कं वा बाल अश्ल�ल
सा�हत्याचा बळी पडले असल्यास, जे काह�
घडले त्याबद्दल त्यांच्यात नेहमी लज्जेची,
जबाबदार� आ�ण अपराधीपणाची भावना
असते, ज्यामुळे त्या�वषयी कोणालाह� सांगणे
त्यांच्यासाठ� कठ�ण होऊन जाते.

आपल्या मुलांना हे स्पष्टपणे सांगून ठे वणे
मह�वाचे आहे क� जर� त्यांनी काह� चुक�चे केले
तर� ते सांगण्यास हरकत नाह�.

सवर् प्रौढांनी ऑनलाईन संबंधांपासून मुले आ�ण
युवा वगार्साठ� असलेल्या या संभाव्य धोक्याबाबत
सावध राहणे मह�वाचे आहे आ�ण कोणत्याह�
हानीपासन
ू त्यांचे र�ण करण्यास समथर् रा�हले
पा�हजे. याचा अथर् तंत्र�ानाचा कसा दरु
ु पयोग
केला जाऊ शकतो आ�ण कोणती गोष्ट मुलांना
असुर��त बन�वते हे जाणून घेणे हे आहे .

प्रश्न ii

.....................................................................................

मुलांचे ग्रू�मंग ऑनलाईन कशा
र�तीने वेगळ्या प्रकारचे असते?

अनेक प�रिस्थतींमध्ये, ऑनलाईन ग्रू�मंग
अ�तशय वेगाने होते आ�ण �ननावी असते आ�ण
प�रणामी मुले सहसा नेहमी समोरासमोर भेटत
असलेल्या लोकांपे�ा त्या ऑनलाईन ‘�मत्रावर’
पटकन �वश्वास ठे वू लागतात. मुलांना ल��गक
हानी पोहोच�वण्याचा प्रयत्न करणारे लोक
स्वतःची खर� ओळख, वय आ�ण �लंग लपवून
ठे वून त्यांच्या�वषयी सहजपणे मा�हती काढून
घेऊ शकतात. जे लोक मुलांना ऑनलाईन तयार
करतात, त्यांच्यासाठ� वेळेचे �कं वा एखाद्या
मुला�वषयी मा�हती प्राप्त करण्यासाठ� बंधन
नसते कारण ते ‘वास्त�वक जगात’ असतात.
प्रश्न iii

.....................................................................................

ऑनलाईन घडत असलेल्या अशा
समस्यांना कसे ओळखावे?

अशी काह� सूचके आहे त, जी आपल्याला मुले
ऑनलाईन समस्यांचा सामना करत आहे त काय
ते ओळखण्यास मदत करू शकतील:

अ) इंटरनेटवर भरपूर वेळ घाल�वणे, �वशेषतः
गुप्तपणे एखाद्या नव्या ऑनलाईन �मत्राशी
बोलणे;

ब)

अत्या�धक गुप्तता राखण्याचा प्रयत्न करत
असणे- �वशेष करून तंत्र�ानाच्या वापराच्या
भोवती;

क) दरवाजा बंद करणे आ�ण कोणीह�
खोल�त येताना पाहून स्क्र�नवर�ल �वषय
लप�वण्याचा प्रयत्न करणे;
ड)

ई)

ते करत असलेल्या ऑनलाईन बाबीं�वषयी
खुलेपणाने बोलण्यास आढे वेढे घेणे;

मोबाईलवर उ�रे दे तांना �चड�चड करणे
आ�ण कॉल एकांतात घेण्याची सवय असणे;

वर उल्ले�खत �चन्हे आ�ण ल�णे वास्तवात
ऑनलाईन ल��गक शोषण घडलेले असेलच हे
दशर्�वत नाह�त. ती केवळ सूचके आहे त. ह�
�चन्हे आ�ण ल�णे ऑनलाईन आ�ण ऑफलाईन
माग� ते मूल अन्य आव्हानांचा सामना करत
असल्याचे दे खील दशर्वू शकते.
प्रश्न iv

.....................................................................................

तंत्र�ान वापरताना आपण आपल्या
मुलांना सुर��त कसे ठे वू शकतो?

मल
ु े आ�ण यव
ु ा वगर् लहान वयापासन
ू च घर� आ�ण
शाळांमध्ये कम्प्युटसर्चा वापर कर�त असतात.
काह� जणांच्या बाबतीत, ते कसे काम करते
या�वषयी त्यांचे �ान आ�ण समज त्यांचे पालक
आ�ण काळजीवाहूंपे�ा अ�धक असते. यामळ
ु े
काह�वेळा आपल्या मुलांच्या तंत्र�ानाच्या सुर��त
वापरावर कसे ल� ठे वावे याबाबत आपणास खात्री
नसते.

जेव्हा आपल� मुले लहान असतात, तेव्हापासूनच
आपण त्यांच्या उद्योगांवर �नयंत्रण ठे वले पा�हजे.
परं तु, जसे ते �कशोरवयात पोहोचतात, तेव्हा त्यांना
खाजगीपणा आ�ण स्वातं�याची गरज असते आ�ण
त्यामुळे �नयंत्रणावर मयार्दा येतात. वाढत्या मुलांना
आपल्याला काळजी दे णार्या जोखमांना कमी
करत स्वातं�य दे णे आपल्यासाठ� आव्हानात्मक
ठरू शकते. त्यामळ
ु े आपल्या मल
ु ांना हानीपासन
ू
सुर��त ठे वण्यासाठ� आ�ण त्यांना सकारात्मकपणे
आ�ण जबाबदार�ने तंत्र�ान वापरण्यास स�म
बन�वण्यासाठ�, तंत्र�ानाबद्दल आपल्याला पुरेशी
मा�हती असणे मह�वाचे असते. मल
ु ांना स�म
करणे गरजेचे असते, जेणेकरून ते ऑनलाईन
जोखमांबद्दल सावध राहतील आ�ण असुर��त
संपका�ना ओळखू शकतील. उदा. मुलांशी खुलेपणाने
बोलणे आ�ण एक सरु ��त असे इंटरनेट वापराचे
चेक�लस्ट बन�वण्यासाठ� मदत करणे आ�ण त्याला
वापरण्यासाठ� प्रोत्सा�हत करणे.

फ) कोठे जात आहोत याचे स्पष्ट�करण न दे ता
कुटुंबापासून बराच वेळ दरू राहण्याची सवय
लागणे;

ग) एखाद्या नव्या �मत्राबद्दल मोघम बोलणे,
पण त्याच्या�वषयी आणखी मा�हती न
सांगणे.
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8
अपंगत्वासह जगणार� मुले
प्रश्न i

.....................................................................................

अपंगत्व असणार्या मल
ु ांसाठ�
मुलांवर�ल ल��गक शोषणाचा अथर्
काय आहे ?

जाग�तक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) �हंसा
आ�ण इजा प्र�तबंध आ�ण अपंगत्व, २०१२ च्या
�वभागाद्वारा केल्या गेलेल्या एक समी�ेच्या
अनुसार अपंगत्व असणार्या मुलांना सामान्य
मल
ु ांपे�ा ल��गक शोषणाचा धोका सम
ु ारे
तीनपट�पे�ा अ�धक असतो.
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या वाढ�व जोखमात योगदान दे णारा सवार्त मोठा
घटक म्हणजे सवर्साधारणपणे मुलांना आ�ण
�वशेष करून अपंगत्व असणार्या मुलांना ल��गक
�श�ण दे ण्याबाबत �नष्काळजीपणा. मुलांना
ल��गक शोषणाच्या मोठ्या जोखमात असणार्या
अ�त�रक्त घटकांमध्ये स्वास्थ्य, त्यांच्यासाठ�
आ�ण त्यांच्या काळजीवाहुंसाठ� सामािजक
आधाराची कमी, मुलाच्या ल��गक वागणुक��वषयी
गैरसमज आ�ण एकंदर कलंक आ�ण भेदभाव
यांच्यासारख्या दै नं�दन जीवनातील घटकांसाठ�
सहाय्य इ. आहे त.
खास करून, बौद्�धक आ�ण �वकासाची �मता

नसलेल� मुले दे खील अ�धक असुर��त असू
शकतात, कारण अपंगत्वामळ
ु े त्यांच्यामधील
सामािजक कौशल्ये, �नणर्य घेण्याची �मता आ�ण
एकंदर �नणर्यशिक्त प्रभा�वत होऊ शकते. स्वतंत्र
(वैयिक्तक) �नगेची प�रिस्थती, संभाषणातील
अडथळे आ�ण मनो-ल��गक �वकासा�वषयी
मा�हतीची उणीव यांच्यामुळे संस्थांमध्ये राहणार्या
अपंगत्व असणार्या मुलांमध्ये दे खील शोषणाचा
वाढ�व धोका असतो. या सवर् प�रिस्थतींमध्ये,
संवाद साधण्याच्या �मतेतील उणीव एका मल
ु ाला
उघड करण्याच्या �कं वा मदतीसाठ� बोलावण्याच्या
�मतेवर प�रणाम करते.
प्रश्न ii
.....................................................................................

अपंगत्व असलेल्या मुलाला
वैयिक्तक सुर�ा �श�णा�वषयी
�शक�वण्याची गरज आहे काय?

�वकासाच्या पातळीकडे ल� न दे ता �नरोगी
नातेसंबंधा�वषयी �श�ण �दले जाऊ शकते,
ज्यात ल��गकतेचे �श�ण आ�ण वैयिक्तक सरु �ा
�श�ण सामील असेल.
याच्यामुळे ल��गक शोषणाची जोखम कमी होऊ
शकते. योग्य तर्हे ने या संकल्पना �शक�वल्याने
त्या मल
ु ाला स्वतःच्या संर�णासाठ� आवश्यक
कौशल्यांचा �वकास करण्यास मदत �मळू शकेल,
अशा वतर्नामध्ये गुंतले जाण्याची संभावना घटे ल
आ�ण तसेच, इतरांसाठ� संभाव्य हा�नकारक
�कं वा गन्
ु हे गार� असतील अशा वतर्णक
ु �त
गुंतले जाण्याची संभावना दे खील घटते. तथा�प
ह� सवार्त महत्वाची गोष्ट जाणून घ्यावी क�
अ�धकांश अपंग मुले स्वतःचे र�ण कदा�चत
करू शकणार नाह�त, मग त्यांच्यासाठ� अन�ु चत
वागणुक�स कळ�वण्यासाठ� स�म बन�वणे
महत्वाचे ठरे ल.

प्रश्न iii
.....................................................................................

मयार्�दत स्वरूपात संवाद करू
शकणार्या मुलाला वैयिक्तक सुर�ा
�श�णा�वषयी मा�हती दे ण्याचा
सव��म मागर् कोणता आहे ?
अपंगत्व असणार� मुले संवादासाठ� भाषेच्या
�व�वध प्रकारांचा वापर करतात. त्यात बोलणे,
�चन्हे आ�ण पयार्यी �कं वा संवादाच्या गुरुत्ववाचक
स्वरुपांचा (ध्वनीची उपकरणे, टाय�पंग, हावभाव,
�चत्रे आद�) समावेश असतो. शर�राचे �व�वध
भाग दाख�वण्यासाठ� हावभावांस�हत संवादाच्या
पद्धतींचे एकत्रीकरण मुलांना �शक�वले जाऊ
शकते. जी मल
ु े मयार्�दत स्वरूपात संवाद व्यक्त
करू शकतात, अशांसाठ� या युक्ती उपयुक्त ठरू
शकतात.
पालकांनी आ�ण त्या मुलाच्या �श�कांनी
स्वतःसाठ� आ�ण त्या मल
ु ासह एकमेकांशी
आ�ण त्या मुलासह दै नं�दन जीवनाच्या शौचाच्या
आ�ण इतर काया�मध्ये आवश्यक गरजेच्या
उ�चत पातळी�वषयी मुलभूत सुर�ा �नयमांची
समी�ा केल� पा�हजे. जर शर�राच्या भागांसाठ�
शब्द आ�ण हावभाव यांची आ�ण तसेच �कतपत
मदतीची आवश्यकता आहे याची समी�ा केल�
तर, ज्या मुलाकडे बोधात्मक अपंगत्वासह
मयार्�दत स्वरूपात संवाद आहे त, तो स�ू चत करू
शकतो �कं वा केव्हा अनु�चत स्पशर् झाला होता हे
“सांगू” शकतो. त्या मुलाच्या वैयिक्तक �श�ण
योजनेत �कमान एक सुर�ा ध्येय असावे.
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सीएसएसोबत कायर् करणे: जागरुकता �नमार्ण करणे
आ�ण प्र�तबंधाच्या �दशेत काम करणे
प्रश्न i

.....................................................................................

सभोवताल� CSA
च्या बाबतीत
बोलण्यास
अस्वस्थता
आहे ,
अशावेळी तम्
ह�
जाग
त
ी
आणण्याचा
ु
ृ
कसा �वचार कराल?
�श�ण मह�वाचे आहे आ�ण �वकासाच्या दृष्ट�ने
लहान पायया�मध्ये केले पा�हजे. मल
ु ाभोवती
सुर�ा आ�ण आधाराचे जाळे �वणण्यासाठ�

मदत करण्यासाठ� पालक आ�ण �श�क आ�ण
इतर संबं�धत भागधारकांमध्ये आवश्यक अशा
�ानाचा, प्रवत
ृ ीचा आ�ण कौशल्यांचा �वकास
करण्यासाठ�, त्यांना संवेदनशील बन�वण्यासाठ�
आ�ण आधार दे ण्यासाठ� प्रयत्न केले जात आहे त.
या भागधारकांना हे समजण्यासाठ� संबो�धत
केले जाते क� मुलांना सुर��त ठे वण्यात प्रत्येक
व्यक्तीची भू�मका असते. उदा. पालकांना हे
सां�गतले जाते क� शर�राचे खाजगी भाग आ�ण
सुर�ा आ�ण असुर��त स्पशर् यांच्या बाबत
मुलांसह संवादाचे द्वार खुले केल्यास मुलांना
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सुर��त ठे वण्यात ते कशा र�तीने मह�वाची
भू�मका बजावतात.
हात, पाय आ�ण चेहरा यांच्यासारख्या शर�राच्या
इतर भागांची ओळख करून दे ताना शर�राच्या
खाजगी भागांची नावे दे खील मुलाला �शक�वणे
यांच्यासारखी सोपी पावले अत्यंत उपयुक्त
ठरू शकतात. याद्वारा शर�राच्या खाजगी
भागांच्या संदभार्त वस्तिु स्थती प्रव�
ृ ी �नमार्ण
होते आ�ण जर मुलांवर ल��गक शोषण झाले तर
त्यांच्या�वषयी बोलण्यात सुलभता आ�ण सु�वधा
�नमार्ण होते.
त्याच प्रकारे , मल
ु ांना स्पशार्चे �नयम आ�ण
सुर�ा पावले समजवा:
शर�राच्या खाजगी अवयवांना स्वच्छ आ�ण
�नरोगी ठे वण्यासाठ� तुमच्या�शवाय कोणत्याह�
इतर व्यक्तीने स्पशर् करावा, त्याच्याकडे पहावे
�कं वा त्याच्या�वषयी बोलणे कधीह� उ�चत नसते.
त्याच प्रमाणे, अन्य कोणीह� त्याच्या शर�राच्या
खाजगी अवयवांना स्पशर् करण्यास, पाहण्यास
�कं वा त्यांच्या�वषयी बोलण्यास तम्
ु हाला सांगणे
दे खील उ�चत नसते. हा स्पशार्चा �नयम कोणीह�
तोडला तर सुर�ेची 3 पावले आहे त, ती म्हणजे
‘नाह�’ म्हणा, पळा आ�ण तुम्हाला हवी असलेल�
मदत घेण्यासाठ� तम्
ु ह� �वश्वास करत असलेल्या
एखाद्या व्यक्तीस सांगा.

काम करणार� साधनसामग्री सी�मत स्वरुपात आहे .
त्याच वेळी, सीएसएच्या बाबी�वषयी संवेदनशीलता
आ�ण जागरूकतेची कमी आ�ण या बाबत असलेल�
स्तब्धता असताना दे खील, शाळा वैयिक्तक सुर�ा
कौशल्यांच्या संबंधात “जीवन कौशल्यां”साठ� खुल्या
नाह�त. दस
ु रे मह�वाचे आव्हान हे आहे क� सवर्
पालक या कायर्क्रमाचे समथर्क नाह�, कारण त्यांना
असे वाटते क� मुलांना त्यांच्या शर�राच्या खाजगी
अवयवां�वषयी आ�ण वैयिक्तक सुर�े�वषयी
कोणतीह� मा�हती �दल्यास त्यांच्यातील �नरागसता
�नघन
ू जाऊ शकेल. इतर पालकांना असे वाटते
क� या बाबी केवळ पालकच त्यांना �शकवू
शकतील; तर� दे खील बहुतक
े पालकांना लिज्जत
वाटते �कं वा त्यांना त्यांच्या मुलांना गुप्तांग आ�ण
ल��गकतेबद्दल सरु �ा यांच्या�वषयी कसे सांगावे हे
कळत नाह�.
न�द घ्या: वैयिक्तक सुर�ा �श�ण कायर्क्रमांबद्दल
अ�धक मा�हतीसाठ� कृपया वैयिक्तक सुर�ा
�श�णावर�ल या खंडाचा संदभर् घ्या. तसेच, तम्
ु हाला
अपर्णचे वैयिक्तक सुर�ा कायर्पुिस्तका आ�ण माय
�लटल बॉडी बुकमध्ये आणखी मा�हती �मळू शकते.
कृपया आमची वेबसाईट www.arpan.org.in वर
आ�ण या दस्तावेजाच्या अखेर�स उल्ले�खत इतर
साधनसामग्रीस भेट द्या.

या साध्या, वयो�चत �नयमांच्या आधारावर या
बाबीं�वषयी बोलून आ�ण जर मुलांनी त्यांना
स्पशार्ची समस्या होती असे सां�गतले, तर
त्याला कशा र�तीने प्र�तसाद द्यावा हे पालकांना
�शकवून, जागरुकता आणत, अखेर�स बदल
घडवून आणण्याचा आपला हे तू अपर्ण साध्य
कर�त आहे .
प्रश्न ii

.....................................................................................

वाढते आकडे असताना दे खील,
मुलांवर�ल ल��गक शोषण प्र�तबंधाचा
कायर्क्रम
सी�मत स्वरूपात का
आहे ?
आपल्या �वस्तारामध्ये हे कायर्क्रम सी�मत आहे त,
कारण यातील संस्था सी�मत आहे त आ�ण यासाठ�
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वैयिक्तक सुर�ा �श�णाबद्धल मा�हती
प्रश्न i

.....................................................................................

वैयिक्तक सरु �ा �श�ण काय
आहे ? ह� मा�हती कोण दे ऊ
शकतो?

वैयिक्तक सरु �ा �श�ण मल
ु ांना �शक�वण्यावर भर
दे ते क� ते �वशेष असतात आ�ण त्यांचे शर�र
अद्भुत असते. वैयिक्तक सुर�ा मुलांना जाणीव
होण्या�वषयी आ�ण सुर��त राहण्या�वषयी (जसे
आपल्या शर�राच्या खाजगी भागांना जाणन
ू
29 | वै य िक्तक सु र �ा �श�णाबद्धल मा�हती

घेणे आ�ण कोणाकडून आपल्याला खर� मदत
�मळू शकेल हे मा�हती असणे), त्या मा�हतीला
हाताळण्याचे कौशल्य (जसे आग्रह�पणा) आ�ण
शेवट� या मा�हतीवर आधा�रत कौशल्यांना प्रत्य�ात
उतर�वण्यासाठ� आत्म�वश्वासाच्या जाणीवेसाठ�
आत्मसन्मान �नमार्ण करणे. सुर��ततेची जाणीव
असण्याचा आ�ण सुर��त राहण्याचा आपल्या
सवा�ना हक्क आहे . अत्यंत साध्या शब्दात,
वैयिक्तक सरु �ा स्पशार्च्या �नयम आ�ण त्या
�नयमाला पाळण्याच्या सुर�ा पावलांवर बनलेले
आहे .

शर�राच्या खाजगी अवयवांना स्वच्छ आ�ण �नरोगी
ठे वण्यासाठ� तुमच्या�शवाय कोणत्याह� इतर
व्यक्तीने स्पशर् करावा, त्याच्याकडे पहावे �कं वा
त्याच्या�वषयी बोलणे कधीह� उ�चत नसते. त्याच
प्रमाणे, तुम्ह� एखाद्याच्या शर�राच्या खाजगी
अवयवांना स्पशर् करणे, पाहणे �कं वा त्यांच्या�वषयी
बोलणे हे दे खील उ�चत नसते. जर हे घडले �कं वा
तुम्हाला भीती वाटल�, तर पुढ�ल पावले आहे त,
‘नाह�’ म्हणा, �नघून जा आ�ण शक्य �ततक्या
लवकर एखाद्या �वश्वसनीय प्रौढ व्यक्तीस सांगा.
एक पालक म्हणून, तुमच्या मुलांच्या व्यिक्तगत
सरु �ेतील तम
ु चा भाग म्हणजे प�रसरा�वषयी
जागरूक राहणे, मुलांचे कसे ऐकून घ्यावयाचे हे
समजून घेणे, आ�ण जर तुमच्या मुलाला असुर��त
वाटत असेल तर त्याला प्र�तसाद कसा द्यावा.
वैयिक्तक सुर�ा �श�णामध्ये मुल्ये, प्रव�
ृ ी आ�ण
स्वतःला सुर��त ठे वण्या�वषयी मुलांचे हक्क
यांच्या�वषयी संवाद चालू राहणे गरजेचे असते.
पालक/काळजीवाहू मुलांचे सव�त्कृष्ट �श�क आ�ण
सोबती असतात आ�ण मुलांना वैयिक्तक सुर�ा
�श�ण दे ण्यासाठ� सवार्त योग्य असतात. परं तु, जर
पालकांना हे �शक�वण्यास गैरसोईचे वाटत असेल
आ�ण �श�क बर्याच मुलांना �शकवत असल्यामुळे
शाळा दे खील व्यिक्तगत सुर�ा �श�ण कायर्क्रम
मुलांना �शक�वण्यास हाती घेऊ शकतात. अपर्ण
शाळांमध्ये वैयिक्तक सुर�ा �श�ण आयोिजत
करतात तसेच, �श�कांना/समुपदे शकांना त्यांच्या
“जीवन कौशल्ये” कायर्क्रमात या मॉड्यूलला
समा�वष्ट करण्यास प्र�श��त करतात.
प्रश्न ii
.....................................................................................

वैयिक्तक सरु �ा �श�णामध्ये
वयो�चत आशय असणे का
मह�वाचे असते?
आपण सवर् लोक आपला दृष्ट�कोन आ�ण
समजण्याची �मता यांच्यानुसार �शकत असतो,
जे आपल्या वयावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून
असते. आम्ह� मुलांच्या सवर्साधारण मनो-ल��गक
�वकासाच्या टप्प्यां�वषयी तम
ु च्यासाठ� खाल�
रूपरे खा दे त आहोत:

अ) जन्म ते २ वष�: मुलांना आपल्या
शर�रा�वषयी अ�तशय लहान वयापासूनच
कुतूहल असते. अगद� लहान बाळे , म्हणजेच
तीन ते पाच म�हने वयाची बाळे दे खील
त्यांच्या खाजगी अवयवांना स्पशर् कर�त
असतात. हे सामान्य आ�ण नैस�गर्क आहे
कारण हा स्पशर् मुलांना आरामदायी वाटतो.
मुले प्रौढांप्रमाणे याचा अथर् काढत नाह�त
�कं वा ल��गक सुख �मळवीत नाह�त. परं तु,
जर मुलाला शर�राच्या खाजगी अवयवांना
स्पशर् करण्याची अत्या�धक सवय लागल�
आ�ण इतर काया�च्या सोबत त्यात संतुलन
रा�हले नाह�, मग त्यात ल� घालणे
अ�तशय आवश्यक बनते. वयाच्या सुमारे
दस
ु र्या वष� मुलांमध्ये पुरुष �कं वा स्त्री�लंगी
भागांचा �वकास होऊ लागतो. ह� समज
शर�राच्या खाजगी भागांमधील फरक
ओळखण्याबरोबर सुरु होते, पण मूल मोठे
होते तसे याच्या पल�कडे जाते.
ब)

२-५ वषा�चे मुलं: या वयाच्या टप्प्यावर
मुलं एकमेकांच्या शर�रा�वषयी जाणण्यास
उत्सुक असतात. ते त्यांचा स्वत: च्या
शर�राचा शोध दे खील घेत असतात आ�ण
या मुलांना नग्न राहणे दे खील आवडू शकते.
या वयामधल� मुलं फार कमी संकोच
दाखवतात. जोपय�त मुलं स्वतः मग्न राहत
नाह�, इतर मल
ु ांना बळजबर�ने स्पशर् कर�त
नाह� �कं वा त्यांचे वयापल�कडील ल��गक
�ान / वागणूक प्रद�शर्त कर�त नाह�
तोपय�त मनो-ल��गक �वकासाचा भाग म्हणून
हे आचरण सामान्य आहे . आई-वडील /
काळजी घेणार्यांनी आश्चयर्, राग व्यक्त न
करता �कं वा मुलांना न लाजवता / त्यांना
पेचामध्ये न टाकता योग्य प्र�तसाद �दला
पा�हजे.

क) ६-१० वषा�च्या दरम्यान, मुलांना मुलगा
आ�ण मुलगी यांच्यातील जै�वक दृष्ट्या
आ�ण सामािजक दृष्ट्या �भन्नता समजते.
मुलं त्यांच्या शर�राबद्द्ल संकोच आ�ण
लाजाळू बनतात,
ते यानंतर नग्न होऊन धावत नाह� �कं वा
इतरांना आंघोळ करतांना पाहू दे त नाह�. या
टप्प्याच्या शेवट�, मुले आ�ण मुल� दोन्ह�
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लवकरच होणायार् ल��गक �वकासाची �चन्हे
दशर्वू शकतात. अशावेळी जर मुलांना पयार्प्त
मा�हती �दल� गेल� नाह� तर त्यांना जै�वक
बदल हाताळण्यात संकोच वाटू शकतो/�कं वा
असे बदल हाताळण्यात ते अ�म होतात
आ�ण �व�वध स्रोतांपासून प्राप्त अ�धका�धक
आ�ण अनेकदा परस्पर�वरोधी संदेशामुळे
ते ग�धळून जाऊ शकतात. या टप्प्यावर
मुलं खाजगी अवयवांबद्दल समज �वक�सत
करतात आ�ण ते सावर्ज�नक �ठकाणी योग्य
वतर्न कसे असावे याबाबत संकेतावरून
�शकतात . काह� मल
ु े वयाच्या 8 व्या �कं वा
9 व्या वष� वयात येऊ शकतात.
ख) साधारणपणे ११-१८ वषार्च्या वयात मुलं
वयात येतात आ�ण त्यांचे मनो-ल��गक
�वकास जाणवते. तारुण्य ह� बालपण
आ�ण प्रौढत्व दरम्यान अशी वेळ आहे
�क जेव्हा मुल� व मुले शार��रक आ�ण
मान�सक दृष्ट्या प्रौढ होतात. या टप्प्यात
एक मल
ु गी स्त्री होत असते आ�ण एक
मुलगा एक पुरुष होत असतो. तारुण्य सुरू
होते ज�व्हा एक मुलगा �कं वा मुल�चे शर�र
तयार होते आ�ण प्रत्येकजण त्याच्या �कं वा
�तच्या स्वत: च्या वेगाने वाढतो/वाढते.
साधारणपणे, मुल� मुलांपे�ा लवकर वयात
येतात. मुल�ंचे तारुण्यात पदापर्ण करण्याचे
सरासर� वय १२ वषर् आहे . पण त्या ८ ते
१६ वषार्च्या दरम्यान कधीह� वयात येऊ
शकतात. मुलांमध्ये ९ ते १४ वषर् वयोगटात
तारुण्याची सुरूवात होते. तारुण्याची सुरुवात
चेहयार्वर केस येणे, मुलांच्या शर�रावर केस
येणे, मल
ु �ंच्या छातीचा भाग वाढणे, स्त्री
आ�ण पुरुष गुप्तांगांवर केस येणे अशा
सारखे दय्ु यम ल��गक प�रवतर्नाने �दसते.
या टप्प्यात मुल�ंना मा�सक पाळी सुरु
होते आ�ण मल
ु ांच्या आवाजामध्ये बदल
होतो. मुलांना दे खील रात्रीचे वीयर्पतन
ज्याला अ�धक सामान्यपणे स्वप्नदोष
म्हणून ओळखले जाते ते होण्याची अ�धक
शक्यता असते. आधीच उल्लेख केल्या
प्रमाणे अशावेळी पयार्प्त मा�हती आ�ण
मागर्दशर्न पुरवले न गेल्यास मुलांना त्यांच्या
शर�रात होणार्या बदलांबद्दल संभ्रम �नमार्ण
होतो आ�ण त्यांच्यासाठ� अशा शार��रक
आ�ण भाव�नक बदलांना सामोरे जाणे हे
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मोठे आव्हान असते. जर बालपणापासून
मुलांसोबत योग्य संवाद साधला नाह� तर
आई-वडील/ काळजी घेणारे यांच्यासाठ� या
�वषयांवर मल
ु ांसोबत बोलणे आव्हानात्मक
बनू शकते. अशा प�रिस्थतीत पालकांना
आपल्या पाल्याचे प्रश्न, शंका आ�ण प्रश्नांना
सामोरे जाण्यासाठ� व्यावसा�यक मदत
घ्यावी लागू शकते.

प्रश्न iii
.....................................................................................

पालक काय करू शकतात?
अ)
१८ म�हने - ३ वषार्ची मुलं: ज�व्हा आपण
मुलांना शर�राच्या अवयवांची ओळख करून दे तो
जसे हात, पाय त� व्हाच शर�राच्या सवर् खाजगी
अवयवांची योग्य नावे दे खील �शकवा (उदा,
मुलांना पुरुषाचे जनन��द्रय, अंडकोष, �नतंब आ�ण
गुद्द्वार बद्दलचे शब्द �शकवा; मुल�ंना दे खील
योनी, छाती, �नतंब, गुदद्वार असे शब्द �शकवा).
ब)

३-५ वष�: आपल्या मुलांना शर�रालगतच्या
पोशाखाने/िस्व�मंग सट
ू ने झाकलेल्या
अवयवांना खाजगी
अवयव म्हणतात हे �शकवा. मुलांना
त्यांच्या खाजगी अवयवांना सुर��त
ठे वण्याबद्दल �नयम �शकवा:
�नयम १: त्यांना स्वच्छ आ�ण �नरोगी
ठे वणे वगळता कोणालाह� माझ्या खाजगी
अवयवाला स्पशर् करणे, पाहणे �कं वा
त्याबद्दल बोलणे योग्य नाह�. तसेच,
कोणीह� मला त्याच्या खाजगी अवयवाला
स्पशर् करायला लावणे, पाहयला लावणे �कं वा
बोलायला लावणे ठ�क नाह�.
�नयम २: जर कोणी हा �नयम खं�डत
करण्याचा प्रयत्न केल्यास, मी म्हणेन
“नाह�”, चालता हो / चल दरू हो. या
�नयमाने मुलांमध्ये त्यांच्या भावनेबद्द्ल
जागरूकता तयार होईल आ�ण भावनेच्या
माध्यमातून त्यांना सुर��त आ�ण असुर��त
प�रिस्थती ओळखण्यास मदत होईल.

मुलाच्या सभोवती एक आधार प्रणाल� तयार
करणे दे खील महत्वाचे आहे जेणेकरून मूल
प्रौढ व्यक्तीकडे पोहोचून त्यांची मदत घेऊ
शकतील.
�नयम ३: कोणाला तर� सांगा आ�ण मदत
�मळे पय�त सांगतच राहा.
क) ५-८ वष�: आपण आधीपासून चालू केलेले
वैयिक्तक सुर�ा संवाद सुरू ठे वा. घर�
आ�ण बाहे र अशा सरु ��त आ�ण असरु ��त
दोन्ह� प�रिस्थतींची भरपूर उदाहरणे द्या.
त्यांना एक �व�शष्ट प�रिस्थती समजून
आ�ण योग्य ती कारवाई करण्यासाठ�
मल
ु ांना ‘तर काय’ खेळ खेळा. (उदाहरणाथर्,
एखादा मनुष्य �मठाई �वकतो आ�ण तो
आपल्याला कुठे तर� यायला सांगत आहे तेह�
कुणालाह� न सांगता गुपचुपपणे, अशावेळी,
आपण काय करायचे?) मल
ु ांना प�र�चत
व्यक्ती बद्दल दे खील असुर��त प�रिस्थती
�नमार्ण होत आहे का ते तपासा. घरापासून
दरू असताना �श�क �कं वा इतर जवळच्या
व्यक्तींचा आधार यंत्रणेमध्ये समावेश करून
यंत्रणा �वस्तारा.
ड)

८-१२ वष�: वैयिक्तक सुर�ेचा संदेश
पुनःपन्हा उच्चारत रहा. वैयिक्तक
सरु ��तता “�नयमा” ऐवजी “मागर्दशर्क
तत्वांबद्दल” बोला. मुलांनी “ काय करावे”
आ�ण “काय करू नये” याबद्दल आदे श
दे ण्यापे�ा त्यांना योग्य गोष्ट पटवून दे णे
गरजेचे आहे . त्यांच्या संदभार्मधील संबं�धत
उदाहरणे व िस्थती तयार करा. त्यांच्या
समवयाच्या मुलाकडून स्पशर्, दमदाट� आ�ण
स्वत:चा शोध घेणे संबं�धत शंकांबद्दल
संवाद साधत रहा.

इ)

१२-१८ वष�: मल
ु ांच्या वैयिक्तक सीमा ,
ल��गक संशोधन आ�ण सुर��तता संबं�धत
त्यांचे प्रश्न आ�ण शंकाचे उ�र दे ण्यासाठ�
आपल्या मुलांशी सुरू केलेले संवाद आ�ण
संप्रेषण माध्यमे वाढवत रहा. तारुण्याच्या
उं बरठ्यावर होणार्या भाव�नक आ�ण
शार��रक बदलांसाठ� मुलाला मान�सकदृष्ट्या
तयार करा. मुलांच्या भावना समजून
घ्या आ�ण त्यांना िस्वकारा. समवयातील

मुलांचे दडपण हाताळण्यासाठ� आ�ण त्यांची
स्वत:ची ओळख शोधण्यासाठ� त्यांना आधार
द्या. मल
ु ांना सतत सांगण्याऐवजी ते काय
म्हणत आहे ते ऐका.
प्रश्न iv
.....................................................................................

शर�राच्या खाजगी अवयवांची नावे
�शकवणे का महत्वाचे आहे ?
आपण अनेकदा मुलांना शर�राच्या खाजगी
अवयवांची वैद्यक�य नावे �शकवत नाह�.
शर�राच्या खाजगी अवयवांचे वणर्न करण्यासाठ�
कुटुंबांनी �व�वध नावे वापरणे सामान्य आहे .
अनेकदा कुटुं�बयांना मुलं शर�राच्या अवयवाबद्दल
बोलताना आढळल्यास त्यांना ते �श�ा करतात.
याचे अनेक नकारात्मक प्रभाव आहे त: १) यामुळे
आपले खाजगी अवयव लाजेचा �वषय बनतात
; २) मुलांना खाजगी अवयवाबद्दल समस्या
असल्यास ते मदत मागू शकत नाह�त ; आ�ण
३) मूल त्याला काय झाले आहे हे सांगू शकत
नसल्यामळ
ु े त्याचे पालक त्याची समस्या समजू
शकत नाह�त.
उदाहरणाथर्, एक आई आपल्या मुल�ला �शक�वते
�क �तने कोणालाह� �तच्या फूलाला स्पशर् करू
दे ऊ नये. मुलगी आ�ण आई दोघींना मा�हत
आहे �क त्यांच्या खाजगी अवयवाला फूल असे
म्हणतात. पण एके �दवशी जेव्हा नेहमीप्रमाणेच
आई कामामध्ये खूप व्यस्त होती तेव्हा मुलगी
पळत येते आ�ण �तला सांगते �क कोणीतर�
�तच्या फुलाला दख
ु ापत केल�. कामात व्यस्त
असणार्या आईला फक्त फूल हा शब्द ऐकू येतो
व त्यामुळे ती मुल�ला सांगते �क जा आ�ण दस
ु रे
एक फूल तोडून आण. जर मुल�ने फुलाऐवजी
योनी �कं वा खाजगी अवयवाचे नाव वापरले असते
तर, आईने सवर् कामे सोडून आपल्या मुल�चे
म्हणणे ऐकले असते आ�ण �तच्या मुल�ची मदत
केल� असती.
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प्रश्न v

प्रश्न vi

.....................................................................................

.....................................................................................

सीबीएसई / आयसीएसई
अभ्यासक्रमातील �व�ान �वषयाच्या
पाठांमध्ये शर�राच्या खाजगी
अवयवांबद्दल �वस्तत
ृ मा�हती
दे ण्यात आल� आहे . तर� दे खील
आपल्या मुलांना वैयिक्तक सुर�ा
�श�ण (PSE) कायर्क्रम करणे का
आवश्यक आहे ?

जेव्हा मुलांना वैयिक्तक सुर�ा
बद्दल �शकवले जाते त्यानंतर ते
सुर��त स्पशार्चा दे खील प्र�तकार
करतील का?

�व�ानाचे धडे फक्त जै�वक मा�हती दे ण्यासाठ�
असतात आ�ण फक्त मोठ्या वगा�च्या मुलांना
�शकवले जातात. पीएसई कायर्क्रमात कौशल्य
�शकवले जाते, आपले संर�ण करण्यासाठ�
आवश्यक आत्मसन्मान �नमार्ण केले जाते ,
आ�ण एक आधार प्रणाल� �वक�सत केल� जाते.
पीएसई तीन वषार्च्या मुलांना दे �खल �शकवले
जाऊ शकते आ�ण मोठे �वद्याथ� शाळे त ज्या
गुंतागुंतीच्या मागार्ने �व�ान �शकतात ते येथे
समा�वष्ट करण्याची गरज नाह�. पीएसई कायर्क्रम
एक “जीवन कौशल्य” माँड्यूल आहे जे वयाला
साजेलशी पुरेशी मा�हतीच पुर�वत नाह� तर एका
अथार्ने समानुभूती, स्वा�भमान आ�ण शर�रावर
मालक� सारखे गुण �बंब�वते. मह�वाचे म्हणजे,
पीएसई मॉड्यूलच्या �श�ण प्र�क्रयेमध्ये मुलाच्या
पालकांचा समावेश असतो. PSE पाठांच्या
दरम्यान, मुलांना अभ्यास �दला जातो आ�ण
त्यामध्ये पालकांना त्यामध्ये सहभागी होण्यासाठ�
प्रोत्साहन �दले जाते. अभ्यास अशा प्रकारे �दला
जातो �क मुलांना त्यांचे प्रश्न, शंका, संभ्रम आ�ण
�वचार मांडायला वाव �मळतो आ�ण आवश्यक
तेव्हा मुलांना मदत मागण्यासाठ� प्रोत्सा�हत केले
जाते. मुले आ�ण पालक यांच्यामधील सुसंवाद
त्यांना एकमेकांबरोबर गैरसोयीच्या वाटणार्या
समस्येबाबत बोलण्यास एक माध्यम प्रदान करते.

वैयिक्तक सरु �ेच्या �श�णामध्ये, सरु ��त
स्पशर् तसेच असुर��त स्पशा�ची अनेक उदाहरणे
�दल� जातात त्यामुळे ते दोन्ह� प्रकारच्या
स्पशार्मध्ये फरक करू शकतात. सुर��त स्पशर्
�नरोगी असतात आ�ण ते मल
ु ांना केवळ हवेच
नसतात तर त्यांची गरज पण असते. मुलांना
स्पशार्बद्दल �शक�वल्यास ते नवीन �शकलेल्या
शब्दसंग्रहाचा भरपूर वापर करू शकतात आ�ण
काह� घटनांमध्ये गैरसमज करून घेऊ शकतात.
पण पालक / काळजी घेणार्यांनी मुलांसोबत
धीर धरायला पा�हजे आ�ण त्यांच्याशी संभाषण
सुरु करण्यासाठ� या संधीचा वापर करायला
पा�हजे. काह� काळानंतर ह� �चंता कमी होईल.
वैयिक्तक सुर�ा �श�ण कायर्क्रमाचे �श�क /
प्र�श�कांनी या मुलांशी बोलायाला पा�हजे आ�ण
त्यांना सांगायला पा�हजे �क त्यांना सवर् प्रकारच्या
स्पशार्ची भीती वाटू नये आ�ण त्यांना धैयर् द्या
�क त्यांच्याकडे कोणत्याह� प�रिस्थतीचा सामना
करण्यासाठ� आवश्यक सवर् �ान आ�ण कौशल्य
आहे .

प्रश्न vii
.....................................................................................

वैयिक्तक सुर�ा �श�ण वगार्त
दे ण्यात येणार� मा�हती वेगवेगळ्या
आकलन शक्तीचे �वद्याथ� कसे
समजू शकतील?
वैयिक्तक सुर�ा �श�ण वेगवेगळ्या पध्दती
वापरून �दले जाते आ�ण प्रामुख्याने एक
व्याख्यान आधा�रत मॉड्यल
ू नाह� आहे . प्रत्येक
मॉड्यूल वयानुरूप आ�ण �वकासाच्या वेगवेगळ्या
पातळीवर �डझाइन केले असते. वैयिक्तक
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सुर��तता धड्यामध्ये संगीत, कठपुतळी शो,
नकला आ�ण वकर्शीट आद� कृतींचा वापर केला
जातो. यामुळे मॉड्यूल परस्पर कृतीशील बनते
व मुलांना मा�हतीवर प्र�क्रया करण्यासाठ� आ�ण
त्यांना �शक�वलेले कौशल्य वापरण्यास वेळ
उपलब्ध करून दे त.े
धडे पूणर् झाल्यावर, अपर्ण प्रकल्पाचा एक
महत्वाचा घटक म्हणजे प्र�श�क प्रत्येक मल
ु ाशी
एक-एक करून भेटतात आ�ण त्यांच्या शंका,
ग�धळ दरू करतात आ�ण मह�वाचे संदेश
पुनःपन्हा उच्चारतात. अशा प्रकारचे परस्परसंवाद
आ�ण गह
ू यांकनाने प्र�श�कांना
ृ पाठ पत्रकांच्या मल्
मुलांची आकलन पातळी जाणून घेण्यास मदत
होते. प्र�श�क �वशेष गरजा असलेल्या मुलांसाठ�
शाळा / बाह्य समुपदे शक सुचवू शकतो. मुलांनी
�शकलेले संदेश धारण करून ठे वण्यासाठ� शाळे ने
प्रत्येक वष� पीएसई मॉड्यूल पुढे सुरु ठे वायला
पा�हजे आ�ण पालकांनी सुद्धा एका �नय�मत
अंतराने मुलांकडून हे संदेश पुनःपन्हा वदवून
घ्यायला पा�हजे हे महत्वाचे आहे .

प्रश्न viii
.....................................................................................

�वशेष गरजा असणार्या मुलांना
आपण वैयिक्तक सरु �ा कशी
�शकवू शकतो?
“�वशेष” �कं वा “अ�म” �कं वा “अपंग” �कं वा
“आव्हान” म्हणून दशर्�वलेले असे लोकसंख्येचे
�व�वध घटक आहे त. प्रत्येक गटाच्या खास गरजा
आ�ण असुर�ा आहे त. साधारणपणे, मान�सक/
शार��रक�रत्या अपंग मुले ल��गक शोषणाचे बळी
ठरू शकतात कारण त्यांना प्रौढांकरून जास्त
काळजीची गरज असते ( जे संभाव्य शोषणकतार्
असू शकतात ). सवर् मुलांना स्वत:ला सुर��त
ठे वण्यासाठ� त्याच मा�हतीची आवश्यकता असते.
पण �वशेष गरजा असलेल्या मुलांसाठ�, कंट� टचे
काह� पैलू आ�ण माध्यमे ज्यांच्या माफर्त मा�हती
पोहोचवायची आहे , ते त्यांच्या �व�शष्ट आव्हाने
त्यावर अवलंबून असून वेगवेगळे असू शकतात.

मुलांचे सबल�करण करतांना, त्यांचे पालक
आ�ण काळजीवाहकांचे सुद्धा सबल�करण
करणे महत्वाचे आहे कारण अपंग मुलं �व�शष्ट
प�रिस्थतीत स्वत:चे संर�ण करू शकत नाह�.
यामुळे इथे आपला उद्दे श हा आधार यंत्रणेला
अ�धक �वस्तत
ृ करून त्याला सशक्त करणे
आ�ण मुलांमध्ये आ�ण त्यांच्या काळजीवाहकच्या
दरम्यान संवाद सुधारणे असा आहे .
उदाहरणाथर्, कणर्बधीर मुलांच्या बाबतीत,
शर�राच्या माध्यमाने संवाद साधण्यासाठ� गरज
कधी कधी त्यांना अ�धक धोकादायक ठरू शकते.
त्यांना वैयिक्तक सुर��ततेचे �श�ण दे तांना,
आम्ह� त्यांना आमचे संदेश दृश्य / शब्द्शून्य
माध्यमातून पोहोचवतो आ�ण अशा �व�शष्ट
प�रिस्थतीत ल� क��द्रत करतो जे त्यांना अ�धक
/ �व�वधप्रकारे संवेदनशील बन�वते. तसेच,
जी मुलं व्ह�लचेअरवर हालचाल करतात, अशा
शा�रर�क अपंग मुलांनवर ल� क��द्रत करून
नेहमी �व�वध मागार्ने मदत �मळ�वणे �शक�वले
जाते कारण असुर��त प�रिस्थतीतून पळून जाणे
त्यांना नेहमी शक्य नसेल. अपंग मुलांना त्यांचे
शर�र कसे �वस्मयकारक, अद्�वतीय आ�ण �वशेष
आहे हे सांगणे महत्वाचे आहे कारण बव्हं शी
समाज त्यांना �वपर�त गोष्ट सांगत असते! तसेच
कृपया ‘मुले त्यांच्या अपंगत्वा सोबत कसे
राहतात’ हा भाग पहा.

प्रश्न ix
.....................................................................................

मुले सहसा प्रौढव्यक्ती दरम्यान
ल��गक कृती बघतात �कंवा त्यांच्या
राहणीमानामळ
ु े सस्
ु पष्ट ल��गक
वतर्णूक आ�ण संदेशाचा अनुभव
घेत असतात. अशा िस्थतीमध्ये
त्यांच्याशी वैयिक्तक सुर�े बद्दल
बोलणे �कतपत व्यावहा�रक आहे ?
मुलांनी त्यांचे पयार्वरण समजून घेणे आवश्यक
आहे . समजन
ू घेण्याच्या अभावाने ताण आ�ण
शक्य अयोग्य ल��गक वतर्न �नमार्ण होते.
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त्यामुळे, वैयिक्तक सुर��तता �श�ण सुरु
करण्या आधी, �श�कांना मुलांची पाश्वर्भूमी
आ�ण त्यांच्या वास्तव जीवनाचे काळजीपव
र्
ू क
अध्ययन करणे आवश्यक आहे . यामुळे आम्हाला
मुलांचा संदभर् समजून घेण्यास मदत होईल
आ�ण योग्य आ�ण अयोग्य वतर्न बाबत पुरेसा
संदेश �वतर�त करण्यासाठ� मदत होईल. या
संदभार्त हे दे खील महत्वाचे आहे �क आईवडील /काळजीवाहू व्यक्ती आ�ण मुले दोन्ह�ची
प�रिस्थती हाताळावी जेणेकरून पालक गोपनीयता
राखण्यासाठ� अ�त�रक्त प्रयत्न करू शकतील,
मुलांना दे खील समजवता येऊ शकते �क प्रौढांनी
त्यांच्या भावना एका �व�शष्ट प्रकारे (ल��गक)
व्यक्त करणे सामान्य आहे . जी मुलं ल��गक
वतर्न बघतात ती अनेकदा ग�धळात पडतात
�कं वा ते बघून पोरकटपणे ल��गक कृती करतात.
वैयिक्तक सुर�ा मुलांना ते जे पाहतात त्यांना
वयानुसार संदभर् दे त,े त्यांच्या प्रश्नांना गंभीर
र�तीने उ�र दे ण्याची संधी दे ते आ�ण वयानस
ु ार
आचरण प्रदान करते. हे पालकांना दे खील एका
संभाव्य लाजीरवाणी प�रिस्थतीत मदत उपलब्ध
करून दे त.े

प्रश्न X
.....................................................................................

मल
ु े वास्त�वक जीवनात
उद्भवणार्या कोणत्याह� असुर��त
प�रिस्थतीला त�ड दे ण्यासाठ�
त्यांनी वैयिक्तक सरु �ा वगार्त
�शकलेल� मा�हती आ�ण
कौशल्याचा वापर करू शकतील
काय?
होय. आमच्या अनुभवानुसार, वैयिक्तक सुर�ा
�श�ण वगार्नंतर मुलांनी शोषण प्रयत्नाला
‘नाह�’ म्हणन
ू ठामपणे सां�गतले आहे ,
अशा प�रिस्थतीपासून दरू गेले आहे त आ�ण
�वश्वसनीय प्रौढ व्यक्तीकडून मदत मा�गतल�
आहे , असे अनुभव त्यांनी आम्हाला सां�गतले
आहे त. इतर दे शांच्या संशोधनातन
ू हे �सद्ध झाले
आहे �क मुलांना वैयिक्तक सुर�ा �शक�वल्यास,
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शोषणकत� अशा मुलांपासून दरू राहतात आ�ण
काह� स्वरूपात मदत �मळ�वणार्या मुलांची संख्या
वाढते. भारतात अजूनह� हा प्रश्न संशोधनाच
�वषय आहे , पण तर� दे खील आम्हाला आतापय�त
�वश्वास वाटत आहे .
वैयिक्तक सुर�ा �श�ण हे जीवन कौशल्य
मॉड्यल
ू आहे . जीवन कौशल्य दररोजच्या
जीवनाची मागणी आ�ण अव्हानाला सामोरे
जाण्यासाठ� मुलांना सकारात्मक वतर्नाने
सशक्त करते. पण मुलांना सुर��त ठे वण्यासाठ�
मल
ु ांच्या सबल�करणापढ
ु े जाऊन प्रौढ व्यक्तींचे
सबल�करण करणे गरजेचे आहे .
जीवन कौशल्य मागर्द�शर्का म्हणून, पीएसई
मुलांना मा�हतीपूणर् �नणर्य घेण्यास, बारकाईने
आ�ण कल्पकतेने �वचार करण्यास, प्रभावीपणे
संवाद साधण्यासाठ� आ�ण सुर��त तसेच �नरोगी
संबंध आ�ण आचरण ओळखण्यासाठ� मुलांना
स�म करते. मा�हती आ�ण कौशल्य �श�ण हे
वायो�चत असते आ�ण सराव सत्र आ�ण प्र�क्रया
अभ्यास यात समा�वष्ट असतो. या प्र�श�णा
द्वारे मूल केवळ वैयिक्तक सुर�ाच �शकत
नाह� तर ते असुर��त प�रिस्थतीचा सामना
करण्यासाठ� या कौशल्याचा वापर करण्यासाठ�
स�म बनतात.
जर हे संदेश वारं वार सां�गतले आ�ण
काळजीवाहूंकडून तेच कौशल्य अ�धक धारदार
केले गेले तर मुलं या �ान आ�ण कौशल्याचा
वापर करून वास्त�वक जीवनातील घटनांना
चांगल्या तह� ने हाताळण्यासाठ� सज्ज होतात.
जेव्हा मुले एखाद्या मोठ्या व्यक्तीचे �कं वा अशा
व्यक्तींचे जे त्यांना आवडतात, ज्यांचावर त्यांचा
�वश्वास आहे , ज्याना ते �भतात �कं वा ज्यांचा ते
आदर करतात अशा व्यक्तींच्या शोषणाला बळी
पडतात तेव्हा त्यांना शरण जाण्या�शवाय पयार्य
नाह� असे त्यांना वाटते. शेवट�, मुलांना प्रश्न
न �वचारता आदर आ�ण आ�ा पाळणे �शकवले
जाते! �शवाय, अनेक मुलांमध्ये वैयिक्तक
सुर�ा वगार्त ते जे काह� �शकतात त्याचा सराव
करण्यासाठ� आत्म�वश्वास आ�ण आत्मसन्मान
नसतो. PSE मध्ये यासारखे काह� मद्
ु दे आम्ह�
हाताळतो. आम्ह� त्यांना हे समजण्यासाठ� मदत
करतो क� ते अद्�वतीय आ�ण �वशेष व्यक्ती
आहे त आ�ण त्यांना स्वत:चे संर�ण करून

सुर��त राहण्याचा अ�धकार आहे . आम्ह� सतत
सांगत असतो �क जर कोणी स्पशर् �नयम तोडत
असेल तेव्हा तो अन्यायग्रस्त व्यक्तीचा/बळीचा
दोष कधीच नसतो.
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प्रश्न i

.....................................................................................

जर मला बाल ल��गक शोषणाचा
एखादा बळी आढळल्यास मी काय
करावे ?
हे फार महत्वाचे आहे �क आपण एक
प्रौढ म्हणून आपण आपल्या मुलाला एक
सुर��त वातावरण द्यायला पा�हजे जेणेकरून
त्यांच्यासोबत काय घडले त्याची ते चचार् करू
शकतील.
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अ) त्याच्या अथवा �तच्या अनभ
ु वांबद्दल
बोलण्यासाठ� मुलाला प्रोत्साहन द्या, परं तु
न घडलेल� घटना सू�चत न करण्याची
काळजी घ्या - अनेकदा मुलांना प्रौढ
व्यक्तींना खश
ु करणे आवडते आ�ण प्रौढ
जे काह� सुचवतात त्याच्याशी ते सहमत
होतात. मुलाला बोलण्यास प्रोत्साहन
करण्याचा एक चांगला मागर् म्हणजे
आपण स�क्रय श्रोते बनणे, मल
ु ाबद्दल
�कं वा शोषणकत्यार्बद्दल �कं वा काय घडले
याबद्दल मत बनवू नका. “का” असे शब्द

�वचारण्या ऐवजी असे प्रश्न �वचारणे जसे
“पुढे काय झालं?” यामुळे अं�तमत्व कमी
होईल.
ब)

शांत राहा. भावना व्यक्त करणे टाळा
जेणेकरून मुलाच्या मा�हती दे ण्याच्या
�क्रयेवर प्रभाव पडणार नाह� – अशा
भावनांमध्ये राग (मुलाला वाटे ल �क तुम्ह�
त्याच्यावर / �तच्यावर रागावले आहात)
द:ु खी (मुल अंतमख
ुर् होईल कारण तुम्ह�
�तच्या / त्याच्या मळ
ु े द:ु खी झालात असे
�तला/त्याला वाटणार नाह�).
मुलाला घडलेल्या घंटनेची पुनराव�
ृ ी
करण्याचा आग्रह करू नका �कं वा असे प्रश्न
�वचारू नका �क ज्यामुळे मूल घाबरे ल
�कं वा मूल बळी पडेल

ड)

इ)

कृपया मल
ु ाला सांगा �क समोर येणे आ�ण
भावना व्यक्त करणे हे धैयार्चे काम आहे
आ�ण आपण त्याला शक्य तेवढ� मदत
करण्याचा प्रयत्न करू. मदत प्र�क्रयेचा
एक भाग म्हणन
ू मल
ु ाचा समावेश करणे
आहे . आपल्याला पुढे काय करायचे आहे
आ�ण मुलाला आपण कसे सहभागी करून
घेता ते मुलाच्या वयावर अवलंबून असेल.
उदाहरणाथर्, एखादे मोठे मल
ू असल्यास
त्याला आपण कोणाला सांगावे व कसे
सांगावे असे पयार्य दे ऊ शकतो, पण लहान
मुलांबद्दल आपले पयार्य मयार्�दत असतील
आ�ण त्यासाठ� सहसा सवार्त आधी शांत
आ�ण समंजस पालकांना सामील करू शकता
सध्या सुरू असलेल्या शोषणाच्या बाबतीत,
मल
ु ाची सरु �ा सवार्त महत्वाची आहे
त्यामुळे प�हले पाऊल म्हणजे शोषण
लगेच थांबेल याची खात्री करणे आहे . अशा
प�रिस्थतीत तुम्हाला मुलाचे आई-वडील /
�श�क / काळजीवाहू व्यक्तींचा समावेश
करण्याची आवश्यकता आहे . याचाच अथर्
जर गुन्हे गार वडील घर सोडून जात नसेल
आ�ण आई मुलाला मदत करत नसेल, तर
अशा िस्थतीत मल
ु ाला त्या घराच्या बाहे र
सुर��त �ठकाणी ठे वावे लागेल(शक्यतो
नातेवाईक �कं वा अं�तम पयार्य म्हणून
संस्था इत्या�द).

फ) कृपया मुलांशी प्रामा�णक रहा आ�ण मूलाला
कळवा �क तुम्ह� चचार् गुप्त ठे वाल आ�ण
केवळ अशाच लोकांना सांगाल ज्यांच्या
माफर्त �तला / त्याला सुर��त ठे वता येईल
मुलाला असे म्हणत धीर द्या �क त्याने
/ �तने कोणतीच चूक केल� नाह�. मुलाने
तुमच्याशी संवेदनशील �वषयावर बोलणे
पसंत केले याचा अथर् त्याचा तुमच्यावर
�वश्वास आहे . हे ल�ात घेऊन, मुलाला
आपण �वचारावे क� पुढ�ल सांगण्याची
प्र�क्रया ते कशी चालू ठे वू इिच्छतात, जसे
त्यांना घेऊन पुढ�ल चरणावर बोलणी चालू
ठे वणे .
ह)

केवळ आरं भीच्या चच�नंतरच समुपदे शकाला
सहभागी करून त्याला / �तला आधार
दे ण्यासाठ� मदत शोधा. म्हणजेच, मदत
�मळवण्यासाठ� मुलाचे बोलणे थांबवू नका.
मुलाला आपण पुढे काय करणार आहात ते
कळवा आ�ण त्या पावलांसाठ� तयार करा.
त्यांचे शक्य �ततके सहभाग घेणे महत्वाचे
आहे .

आय)जर मुलाचे ल��गक शोषण घडून आले असेल
तर मुलाच्या वैद्यक�य तपासणीची व्यवस्था
करा. असा वैद्यक�य व्यावसा�यक �नवडा
ज्याला मुलांची चाचणी आ�ण ल��गक आ�ण
शार��रक जखम ओळखण्याचा अनुभव आहे
आ�ण जो मुलांबद्दल संवेदनशील आहे .
ञ) मुलाला / कुटुंबाला एफआयआर दाखल
करायचे असल्यास, अनुभवी कायदे शीर
त�ाकडून कायदे शीर मदत �मळ�वण्याचा
प्रयत्न करा.
के) हे नेहमी ल�ात ठे वा �क उपचार आ�ण
न्यायाच्या संपूणर् प्र�क्रयेदरम्यान मुलाच्या
आवडी आ�ण गरजांना प्राधान्य दे णे फार
मह�वाचे आहे .
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प्रश्न ii
.....................................................................................

ल��गक शोषणाच्या बाबतीत जो
व्यक्ती त्या कुटुंबाचा सदस्य नसेल
तर तो कसे आ�ण �कती प्रमाणात
हस्त�ेप करू शकतो?
जवळच्या नातलगाशी ल��गक संबंधाच्या बाबतीत,
एक कुटुंब सदस्य नसलेला व्यक्ती खाल�ल प्रकारे
मध्यस्ती करू शकतो:
अ) आपण कुटुंबाच्या समजूतदार सदस्याशी
संपकर् करून त्याला/�तला �वश्वासामध्ये
घेऊ शकता. आपण एक गोष्ट ल�ात
ठे वायला पा�हजे �क नवरा �कं वा बायको
�कं वा �प्रय व्यक्तीवर संशय करणे फार
कठ�ण असते. त्यामळ
ु े , आपण समजत
ू दार
कुटुंब सदस्यासोबत धीर धरणे आवश्यक
आहे . समजूतदार पालक जो पय�त ते स्वत:
समथ�त आहे त ते मुलाचे समथर्न कर�त
राहणार.
ब)

आपण सध्या सुरू असलेल्या बालकाचे
शोषण थांब�वण्यासाठ� आ�ण मुलाची
सुर�ा सु�निश्चत करण्यासाठ� बाल
ल��गक शोषणावर काम कर�त असलेल्या
संस्थेची मदत घेऊ शकता. दे शाच्या �व�वध
भागामध्ये काम करणार्या काह� संस्था
आहे त जे हे ल्पलाईन पासून तर कायदे शीर
मदत यासारखी सेवा प्रदान कर�त आहे त. या
�वषयावर काम करणार्या संस्थांची मा�हती
जाणून घेण्यासाठ�; या दस्तऐवजाच्या शेवट�
�दलेल्या संस्थेच्या याद�चा संदभर् घ्या.

क) कुटुंबाच्या बाहे र�ल व्यक्ती या प्र�क्रयेत बाल
कल्याण स�मती (सीडब्ल्यूसी)चा समावेश
करू शकते. मुलांचे संगोपन व संर�णाची
गरज यासंबंधी फक्त सीडब्ल्यूसीलाच
अ�धकार दे ण्यात आलेले आहे त; जसे
उपचार, पुनवर्सन तसेच पुनबर्हाल आ�ण
पुन्हा सामािजक एक�करण.
तथा�प, एकदा सीडब्ल्यूसी सहभागी झाल�
तर ती घरातून मुलाला स्थलांतर�त करण्याचा
आ�ण मुलाची काळजी घेण्यासाठ� आ�ण
संर�ण दे ण्यासाठ� कुटुंब ‘अयोग्य’ म्हणून कुटुंब
जाह�र करण्या सारखे �नणर्य घेण्याचे एकमेव
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अ�धकार �तच्या कडे असतात. यासाठ�, पुरेसा
�वचार�व�नमय केल्यानंतर सीडब्ल्यस
ू ी संपकर्
करण्याचा �नणर्य घेतला पा�हजे.
प्रश्न iii

.....................................................................................

एखाद्या प्रौढ व्यक्तीचे अन�ु चत
वतर्न मी कसे हाताळू शकतो ?
व्यक्ती बद्दल मत मांडण्या ऐवजी त्याच्या
वतर्नाला प्र�तसाद दे णे महत्वाचे आहे .
शक्य प्र�तसादासाठ� २ संपकर् �बंद ू आहे त:
अ) जर आपण अनु�चत वतर्न ओळखू शकला
तर
ब)

जर मुलाने आपल्याला कोणत्याह� अयोग्य
वतर्नाबद्दल सां�गतले असल्यास

जर आपण एखादे अयोग्य वतर्न ओळखले आहे
(जसे क�, एखाद्याचा एक “�वशेष” बाल �मत्र
असणे, मुलांना गप्प बसण्यास आ�ण गु�पते
ठे वण्यास प्रोत्साहन दे णे, �कं वा खाजगी नजराणे
दे णे) �कं वा कोणतेह� ल��गक संवाद (जसे,
मुलांच्या खाजगी अवयवांची �टंगल करणे, ल��गक
शब्द वापरून मुलांचे वणर्न करणे, �कं वा मुलांच्या
बाबतीत योग्य वतर्न काय आहे याबद्दल
अस्पष्टता) तर त्या व्यक्तीशी बोलणे महत्वाचे
आहे . व्यक्तीशी भांडू नका तर, फक्त त्याच्या
गैरवतर्नाचा मुकाबला करा. आपण वतर्नाबद्दल
स्पष्ट असावे पण सामान्य �वधान करू नये;
उदाहरणाथर्, “मी तल
ु ा नेहमीच तरुण मल
ु �ंचे
ल��गक शोषण करतांना पाहतो” च्या ऐवजी “मी
तुला गेल्या सोमवार� एम च्या कुल्ल्यांवर वर
स्पशर् करतांना पा�हले”. व्यक्तीला हे कळू द्या
�क आपण त्यांचे खोट्या आरोपांपासून संर�ण
करण्याचा प्रयत्न कर�त आहात तत्वतः आपण
मुलांचे शोषणापासून संर�ण करण्याचा प्रयत्न
कर�त आहोत. खर� गोष्ट ह� क� तुम्ह� त्या
व्यक्तीला ओळखन
ू आहात.
जर मूल आपणास काह� सांगत असेल तर, त्याचे
ऐकून घ्या पण स्पशार्च्या / गैरवतर्नाच्या वेळी
मुलाच्या भावना तपासू शकता.
जर असले वतर्न शोषणामध्ये प�रवत�त होत
असल्यास, आपण जी व्यक्ती हा �वषय हाताळू
शकते त्याच्या कडे ह� केस सुपूदर् करणे महत्वाचे
आहे .

1

12
�चंतच
े े मद्
ु दे आ�ण धास्ती

प्रश्न i

.....................................................................................

पालक ल��गक शोषणासारख्या
संवेदनशील संकल्पनांबद्धल कसे
बोलू शकतील?

पालकत्व सोपे काम नाह�. पालक आव्हाने
स्वीकारतात आ�ण मुलांना त्यांच्यातील संभाव्य
गुणांना वाव दे ण्यासाठ� आ�ण त्यांना सुर��त
ठे वण्यासाठ� मदत करतात.
त्यांच्या वैयिक्तक सुर�ेबद्दल मुलांशी बोलत

राहणे हे मूल सुर��त आहे आ�ण असुर��त
प�रिस्थतीला सामोरे जाण्यास सज्ज आहे हे
सु�निश्चत करण्यासाठ� एक महत्वाचे पाऊल
आहे . ज्या प्रकारे समाज या मद्
ु द्यांना हाताळतो
आ�ण ज्या वातावरणात ते लहानाचे मोठे
झाले आहे त्यामुळे पालकांना लज्जास्पद/
अस्वस्थ वाटणे स्वाभा�वक आहे . वैयिक्तक
सरु �ा �श�ण भ�वष्यातील पेच टाळण्यासाठ�
आ�ण वाढणार्या मुलांशी संवाद सुरू ठे वण्यास
मदत करण्यासाठ� योग्य शब्दसंग्रहाचा प�रचय
करून दे तो. उदाहरणाथर्, स्पशर् �नयम (त्यांना
स्वच्छ आ�ण �नरोगी ठे वणे वगळता कोणालाह�
आपल्या खाजगी अवयवांना स्पशर् करणे,
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पाहणे �कं वा त्याबद्दल बोलणे हे कधीह� योग्य
नसते) हा सोपा �नयम असुर��त प�रिस्थती
ओळखण्यासाठ� मदत करतो मग ते एखाद्या
अनोळखी व्यक्ती कडून स्पशर् करणे असो �कं वा
चुलत्याद्वारे अश्ल�ल सा�हत्य दाख�वण्याचा प्रकार
असो. वैयिक्तक सुर�ा �श�णाबद्दल अ�धक
मा�हती जाणन
ू घेण्यासाठ�, ‘वैयिक्तक सरु �ा’ या
�वभागाचा संदभर् घ्या.
आपल्या मुलाशी बोलण्याची तयार� करा:
अ) स्वत: �वषय समजन
ू घ्या.
ब)

आवश्यक शब्दसंग्रहाशी ओळख करून घ्या.
आपणास शब्द �कं वा �वषयाबद्दल अस्वस्थ
का वाटू शकते हे समजन
ू घ्या. सवर् प्रथम
आपल्या पती, पत्नी आ�ण �मत्रांसोबत हे
शब्द वापरून पहा. जर आपणास अस्वस्थ
वाटत असेल, तर, आपल्या मुलांना ते
समजेल. मल
ु ांना आपल्या अस्वस्थतेचे
कारण माह�त झाल्यास ते तुमच्याशी
बोलणार नाह�त कारण ते तुम्हाला तुमच्या
स्वत:पासून र�ण करू पाहत आहे त.
आणखी एक कारण म्हणजे, त्यांना
भीती असू शकते �क जर त्यांनी खाजगी
अवयांचा शब्दसंग्रह वापरला तर त्यांना
�श�ा होईल. मदतीचे इतर पयार्य कुटुंबा
बाहे र जसे संकेतस्थळ असू शकतात (अपर्ण
संकेतस्थळावर सूचीबद्ध केलेले आहे ) �कं वा
बालरोगत� / स्त्रीरोग त� / समुपदे शकां
पासून व्यावसा�यक मदत घेऊ शकता.

क) �शकवता येण्यासारखा �ण वापरा. म्हणजेच,
कधी कधी तो �वषय ठरवण्यासाठ� आपण
वेळ पाहण्या आधीच �वषय उद्भवतो.
�शकवता येण्यासारखा �ण म्हणजे जेव्हा
मल
ु े प्रश्न �वचारतात �कं वा त्यांना प�र�चत
असलेल्या व्यक्तीसोबत काह�तर� घडते. या
�शकवता येण्यासारख्या �णाला शक्य तेवढे
वापरा.
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प्रश्न ii
.....................................................................................

कधी कधी लहान मुले त्यांच्या
खाजगी अवयवांना स्पशर् करतांना
�दसतात, हे सीएसए चे एक
ल�ण असू शकते का �कंवा ते
एका व्यक्तीचे ल��गकते�वषयी एक
नैस�गर्क प्र�त�बंब असू शकते?
प्रत्येक कृतीकडे �तच्या संद�भर्त चौकट�तून
प�हले पा�हजे. काळजीवाहू म्हणून तुम्ह� अशा
प्रसंगावर प्र�त�क्रया दे ण्याआधी, मूल त्याच्या
खाजगी अवयवांना का, कसे आ�ण कधी
स्पशर् करते, हे तुम्हाला मा�हत असले पा�हजे.
मुलाची/मुल�ची त्याच्या/�तच्या जननेन्द्र�यांच्या
बद्दलची उत्सुकता हे मुलाच्या ल��गक शोषणाचे
दशर्क नाह�. मुले त्यांच्या खाजगी अवयवांना–
उत्सुकतेपासून – अनावधानापासून ते बरे
वाटण्यापय�त �व�वध कारणांनी स्पशर् करतात,
हे मा�हती असणे मह�वाचे आहे . मुले बर्याचदा
�वक�सत होत असतानाची उत्सुकता म्हणून
ल��गक वतर्न करतात. हे अ�तशय नैस�गर्क
आहे आ�ण ‘तसे करू नका’ असे सां�गतले
क� मुले सामान्यपणे असे करायचे थांबतात
�कं वा नैस�गर्कर�त्या मोठ� झाल� क� असे वतर्न
थांबवतात.
तर�सद्
ु धा, काळजीवाहू म्हणून ह्या घटनेमध्ये
कठोरपणे न बोलता, लिज्जत न होता �कं वा
त्या घटनेकडे अवास्तव ल� न दे ता तुम्ह� योग्य
प्र�तसाद दे णे मह�वाचे आहे .
उदाहरणाथर्, मुलाला सतत वैयिक्तक सुर�ा
�नयमांची आठवण करून दे णे पुरेसे असेल.
जेव्हा मुलांचे आपल्या खाजगी अवयवांना स्पशर्
करणे इतके वाढे ल क� ते त्यांच्या रोजच्या
इतर कृतींवर पर�णाम करू लागेल, तेव्हा अशा
वतर्नाचे मूळ कारण काय आहे , हे तुम्हाला
शोधून काढावे लागेल. कदा�चत असे असेल क�
मुलाने स्वत: ल��गक शोषणाचा अनुभव घेतला
असेल �कं वा �लंग �कं वा ल��गकता ह्याबद्दल
मुले ग�धळलेल� असू शकतील. अशा घटनांमध्ये,

मुलांना नाजूकपणे हाताळण्याची गरज आहे
आ�ण जर चुक�चे वतर्न सुरूच रा�हले तर मुलांना
उपचारात्मक आधारासाठ� पाठवण्याची गरज आहे .
प्रश्न iii
.....................................................................................

मुले इतर मुलांशी खेळत असताना
त्यांची उत्सक
ु ता आ�ण इतर
मुलांचा शोध (एक्सप्लोरे शन)
आपण कसे हाताळावे?
बच्च� को उनके सवाल� और �चंताओं का मल
ु ांना
प्रश्न �वचारण्याचा आ�ण त्याच्या शंकांना वेळेत
आ�ण आदरपूवक
र् उ�रे �मळवण्याचा अ�धकार
आहे . म्हणजेच मुलांनी �वचारल्यावर प्रौढांनी
त्यांच्या वयाला योग्य अशी मा�हती द्यावी
आ�ण त्यांच्या प्रश्नांची गांभीयार्ने उ�रे द्यावीत
( म्हणजेच, मुलांचे प्रश्न �कं वा त्यांची उत्सुकता
पाहून हसू नये.) मुले आ�ण पालक यांच्यामधला
मनमोकळा संवाद हाच तम
ु च्या मल
ु ांना सरु ��त
ठे वण्यासाठ� सवा�त मह�वाचा घटक म्हणून काम
करतो.
पालकांनी आ�ण �श�कांनी मुलांना समजेल
अशा प्रकारे मा�हती द्यावी. वैयिक्तक सरु �ेचे
पाठातील शब्द आ�ण संदभर् ह्या बाबतीत
उपयोगी ठरतील : खाजगी अवयवांसाठ� वापरलेले
शब्द, सुर�ेचे सोपे �नयम आ�ण वयानुसार योग्य
साधी उदाहरणे वापरणे- हे पाठ पालक स्वत:च्या
उपयोगासाठ� वापरू शकतील. लहान मुलांसाठ�,
वैयिक्तक सुर�ेचे वकर्बुक पालक त्यांच्याबरोबर
वापरू शकतात. पालक/�श�क यांनी जास्त
जागरूक आ�ण प्रेमळ असायला हवे आ�ण
मुलांच्या कृतींबद्दल त्यांच्याशी हळुवारपणे संवाद
साधावा. त्याचवेळी, मुलांना स्वत:च्या भावना
स्वीकारता येतील, समजतील, आ�ण आदर वाटे ल
अशी कौशल्ये मल
ु ांकडे असण्याची गरज आहे .
जेव्हा मुले मोठ� होतात, तेव्हा त्यांना
�मत्रांच्या गटामध्ये �मसळून जायचे असते.
समवयस्कांकडून येणारा दबाव बैचेन करणारा
�कं वा कधी कधी धोकादायक (अंमल� पदाथर्,
दारू, ल��गक संबंध) ठरू शकतो. कधी कधी
समवयस्कांच्या संमतीसाठ� मुले स्वत:ला

धोकादायक िस्थतीमध्ये लोटू शकतात. पालक
मुलांना आधार दे ऊ शकतात आ�ण मुलांना
राग येईल, द:ु खी वाटे ल �कं वा ग�धळून टाकेल
अशा असुर��त �कं वा अडचणीत टाकणार्या
िस्थतीत आपण आहोत असे त्यांना वाटे ल, अशा
प्रकारे कुणी त्यांना स्पशर् केला तर त्यांना नाह�
म्हणण्याचा अ�धकार आहे , याबद्दल मल
ु ांना
आत्म�वश्वास �दला पा�हजे. पण �कशोर वयातील
(१३ ते १९ वयोगटातील) मुलांना नवीन �नयम
तयार करायचे असतात आ�ण नवीन जबाबदार्या
घ्यायच्या असतात, त्यामळ
ु े कधीकधी ह� मल
ु े
ठरलेले �नयम मोडतात, ह� सामान्य गोष्ट
आहे . म्हणजेच कधीकधी मुले एकमेकांबरोबर
ल��गक वतर्न करतात. (म्हणजेच स्पशार्चे �नयम
मोडतात.)
�कशोर वयातील मुलांना पालकांनी योग्य आ�ण
सकारात्मक �शस्त लावणे आ�ण त्यांचे अनुभव
समजून घेणे आ�ण त्यातून �शकायला लावणे
मह�वाचे आहे . त्याऐवजी, पालक मल
ु ांना मारहाण
करत �कं वा कठोरपणे बोलून त्रास दे त रा�हले, तर
त्यामुळे मुले पालकांच्या आधारापासून दरू जाऊ
शकतात आ�ण मुलांचे गैरवतर्न सुरु राहू शकते.
प्रश्न iv
.....................................................................................

मल
ु े आपल्या पालकांना संभोग
करताना चुकून पाहतात, अशा
घटनेमध्ये आपण कोणता प्र�तसाद
�दला पा�हजे ?
मुलांनी चुकून आपल्या पालकांना संभोग करताना
पा�हले, तर ह� ल��गक शोषणाची घटना होत
नाह�. पण पालकांनी संभोग करताना खाजगीपणा
ठे वण्याचा प्रयत्न करण्याची गरज आहे . या
घटनेची मुलांबरोबर चचार् करणे मह�वाचे आहे
आ�ण मनमोकळा संवाद सुरु करण्याची गरज
आहे . कोणत्याह� पर�िस्थतीमध्ये ह� घटना टाळू
नये आ�ण त्याबद्दल मुलांना खोटे सांगू नये.
मुलांच्या वयानुसार योग्य मा�हती त्यांना
मनापासून �दल� पा�हजे नाह�तर त्यांना
परस्पर�वरोधी संदेश �मळू शकतात. मुले इतर
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स्रोतांकडून मा�हती �मळवतील अशी सुद्धा
शक्यता आहे , बर्याचदा हे स्रोत म्हणजे
�मथके �कं वा पोन�ग्राफ� असू शकतात. मल
ु ांना
लहानपणापासून वैयिक्तक सुर�ेचे �श�ण
�मळाले असेल आ�ण पालकांनी मुलांबरोबर
संवादाचे चांगले मागर् आधीपासून तयार केलेले
असतील तर अशा घटना हाताळणे पालक आ�ण
मुले दोघांसाठ� सोपे जाते.

प्रश्न v
.....................................................................................

बाळ कसे जन्माला येत,े असे
मुलांनी �वचारल्यावर आपण काय
उ�र �दले पा�हजे?
मुले िज�ासू असतात आ�ण असंख्य प्रश्न
�वचारतात ; मुले मोठ� होत असतात आ�ण
त्यांना रोज नव्यानव्या गोष्ट� �दसत असतात.
जेव्हा मुले प्रश्न �वचारतात, तेव्हा आपण त्यांच्या
वयानुसार प्रामा�णक उ�रे �दल� पा�हजेत. अशी
उ�रे दे ण्याचा कोणताह� एकच मागर् नाह� कारण
प्रत्येक मूल वेगळे आहे आ�ण वेगळ्या गोष्ट�
त्याला वेगळ्या प्रकारे समजतात. अशावेळी,
मुलांवर �चडणे �कं वा लिज्जत होणे( लाज
वाटल्याचे दाखवणे) चुक�चे आहे �कं वा मुलांना
असे प्रश्न �वचारण्यापासून न रोखणे �कं वा
प्रश्नांकडे दल
र् न करणे मह�वाचे आहे . मुलांना
ु �
त्यांच्या वयानुसार योग्य उ�रे दे ण्यासाठ� मदत
व्हावी म्हणून पालक मा�हतीचे वेगवेगळे स्रोत
शोधू शकतात. जर एखाद्या प्रश्नाचे उ�र त्या
वेळी पालकांना मा�हत नसेल तर पालक मुलांना
तसेह� सांगू शकतात.
त्यानंतर उ�र शोधणे आ�ण मुलांना सांगणे ह�
पालकांची जबाबदार� आहे . पालकांनी प्रश्नाचे उ�र
टाळण्याची सबब म्हणून ह� गोष्ट वापरू नये
�कं वा मुलांनी दस
ु र्यांदा हा प्रश्न �वचारावा म्हणून
वाटह� पाहू नये.
मुलांना योग्य पद्धतीने �श�ण दे ण्याचा प्रयत्न
करताना पालक/काळजीवाहकांनी आपल्या
अस्वस्थतेवर मात करण्याची गरज आहे . जर
गरज वाटल� तर फॅ�मल� डॉक्टर/स्त्रीरोगत�/
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बालरोगत�/समुपदे शक यांच्याकडून व्यावसा�यक
मदत आपल्याला घेता येत,े कारण या व्यक्ती
मल
ु ांना संबं�धत �वषयाची योग्य मा�हती दे ऊ
शकतात. तथा�प, बाळ होण्याच्या संबंधी प्रश्नांची
योग्य उ�रे दे ण्यासाठ� आपल्याला वैयिक्तक
सुर�ा शब्दसंप�ीचा उपयोग होऊ शकेल.
प्रश्न vi
.....................................................................................

पालकांपक
ै � एकजण कपडे बदलत
असताना, त्या खोल�त मुलांना
जाण्याची परवानगी नसते पण
दस
ु रा पालक मात्र जाऊ शकतो,
असे का? असा प्रश्न मुलांनी
�वचारला तर पालकांनी त्यांना
काय उ�र द्यावे?
छोट्या मुलांना स्पशार्च्या �नयमांची आठवण
करून दे ऊन पालक ह्या प्रश्नाचे उ�र दे ऊ
शकतात. पण, मोठ्या मल
ु ांचे ह्या उ�राने
समाधान होणार नाह� आ�ण वडील कपडे बदलत
असताना आईला त्या खोल�त जाण्याची आ�ण
आई कपडे बदलत असताना वडीलांना त्या
खोल�त जाण्याची परवानगी का आहे ? असा प्रश्न
ते �वचारू शकतात. ल��गकता म्हणजे केवळ
खाजगी अवयव नव्हे तर खाजगीपणा आहे .
नात्यांमध्ये ल��गकता आ�ण खाजगीपणा याचे
�वशेष मह�व आहे आ�ण �व�वध नात्यात
लोक वेगवेगळ्या प्रकारे वागतात. उदाहरणाथर्,
आपण �मत्राचा हात धरतो, पालकांना �मठ�
मारतो, शेजार्यांना बोलून अ�भवादन करतो,
दक
ु ते हात हलवन
ू अ�भवादन
ु ानदाराला नस
करतो. तसाच फरक नवरा-बायको आ�ण पालकमुले यांच्यामध्ये आहे . उदाहरणाथर्, आपण
पालकांचे आपल्या मुलांशी असलेले नाते आ�ण
पालकांचे आपापसातले नाते यातला फरक
पालक मुलांच्या ल�ात आणून दे ऊ शकतात. :
“आई तुझी काळजी घेते का? तशीच काळजी
ती तुझ्या �मत्रांची �कं वा शेजार्यांची घेते का?”
“ तझ्
ु या वडीलांची काळजी ती जशी घेते तशाच
प्रकारे तुझी काळजी घेते का? काह� गोष्ट� आई

फक्त तुझ्यासाठ� करते आ�ण काह� गोष्ट� ती
व�डलांसाठ� करते �कं वा कुटुंबातील इतरांसाठ�
करते. तसेच वडील तझ
ु ी काळजी ज्या प्रकारे
घेतात आ�ण इतर लोकांची ज्या प्रकारे काळजी
घेतात त्यात फरक आहे . तुझे पालक एकमेकांवर
वेगळ्याप्रकारे प्रेम करतात. आपल्या प्रत्येकाची
वेगवेगळ्या लोकांसांठ� वेगवेगळी जबाबदार�
असते आ�ण त्यांच्यावर असलेले आपले प्रेम
आपण वेगवेगळ्या प्रकारे व्यक्त करतो. तसेच
तू मोठा झालास क�/ झाल�स क� आता तुला
करता न येणार्या �कं वा न समजणार्या गोष्ट�
तुला करता येतील. आता तुझे पालक प्रौढ
व्यक्ती असल्यामुळे त्यांचे एकमेकांशी वागणे
आ�ण एकमेकांची काळजी करणे वेगळ्या प्रकारचे
असते.”

प्रश्न vii
.....................................................................................

मुलांना ह्या समस्येचे गांभीयर्
कळावे म्हणून मी बातम्यांमधील
�कंवा क्राईम पेट्रोल, सावधान
इंडीया अशा कायर्क्रमामधील गोष्ट�
सां�गतल्या पा�हजेत का?
अशा गोष्ट� सांगण्यामागे आपला हे तू चांगला
असतो. पण बातम्यांमध्ये �कं वा कायर्क्रमांमध्ये
दाखवलेल्या अशा गोष्ट�ंचा आशय मुलांच्या
वयासाठ� योग्य नसतो. हा आशय प्रौढ
प्रे�कांच्यासाठ� तयार केलेला असतो, मुलांसाठ�
नाह�. त्यामळ
ु े मल
ु ांना भीती वाटे ल �कं वा
त्यांची असुर��तता वाढे ल, त्यामुळे ती अ�धक
संवेदना�म होतील. स�मीकरण म्हणजे भीतीची
भावना तयार करणे नव्हे . तर स�मीकरण
म्हणजे वयाला योग्य अशा प्रकारे �ान आ�ण
कौशल्ये पुरवणे. त्यामुळे आपल� मुले जागरूक
बनतील आ�ण त्यांच्या स्वत:च्या सुर�ेमध्ये
सहभाग घेऊ शकतील.

प्रश्न viii
.....................................................................................

जर मुलांनी पालकांपासून एखाद�
गोष्ट लपवल� उदा. त्यांचा �नकाल
�कंवा शाळे तील बैठक, तर प�हल�
प्र�त�क्रया म्हणजे मुलांना ओरडणे
�कंवा मारणे अशी असते, त्या
ऐवजी अशा पर�िस्थतीत काय
करता येऊ शकते?
पाश्चात्य दे शात झालेल्या संशोधनात असे
�दसून आले आहे क� शा�रर�क �हंसेचा शाळे तील
�नकालावर सकारात्मक पर�णाम होत नाह� आ�ण
बर्याचदा त्यामळ
ु े �नकाल घसरतोच. मल
ु ांना
सकारात्मक पद्धतीने �शस्त लावण्यासाठ�
पालकांनी पयार्यी मागर् शोधले पा�हजेत. हे अवघड
आहे कारण आपले पालक आपल्याशी जसे वागले
तसेच आपण आपल्या मल
ु ांशी वागायला जातो.
वेगळी पद्धत �शकायला आपल्याला वेळ लागतो.
पण आपण सवर्जण खाल�ल गोष्ट� करण्याचा
प्रयत्न करू शकतो:
अ. मल
ु ाशी संवाद साधा आ�ण ह� मा�हती न
सांगण्यामागचे त्याचे कारण आ�ण त्याचा /
�तचा समज ह्याबद्दल त्यांना �वचारा.
ब.

त्याला/�तला वाटणार्या आव्हानांचा सामना
करण्यासाठ� आपण एकत्र काम करू आ�ण
समस्येचे उ�र शोधू, अशी खात्री द्या.

जेव्हा आपण मुलांवर ओरडतो �कं वा त्यांना
मारतो, तेव्हा त्यांना �श�ेचे कारण समजत नाह�
कारण त्याबद्दल बर्याचदा काह� संवाद झालेला
नसतो. मुलांचे ज्यांच्यांशी नाते असते, त्यांचे
वागणे बघून मुले इतरांबरोबरचे आपले वागणे
ठरवत असतात. मारणे / �हंसकपणे वागणे हे
योग्य आहे , असे ते �शकतात. चक
ु �बद्दल संवाद
साधणे आ�ण तसे वागण्याऐवजी कसे वागलेले
अ�धक चांगले झाले असते, हे मुलाला समजावून
सांगणे अ�धक चांगले.
पालक आ�ण मल
ु े ह्यांच्यातील संवाद अ�तशय
मह�वाचा आहे आ�ण त्यामुळे मुलांना
मोकळे पणाने बोलण्यास आ�ण आपल्या समस्या
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मह�वाचे आहे .

पालकांना सांगण्यास अवकाश �मळतो.

6.

काह� वेळेला �व�शष्ट वयातील मुले
�श�कांबद्दलच्या कल्पनेत रमतात. पण,
अशावेळी �श�क प्रौढ असल्यामुळे त्याने
स्पष्ट मयार्दा ठे वल्या पा�हजेत आ�ण
त्याबद्दल मुलांशी सुद्धा संवाद साधला
पा�हजे. अशा घटनांमध्ये मल
ु ाचा �कं वा
�श�काचा कोणाचाह� दोष नसतो पण अशा
घटना व्यविस्थतपणे हाताळाव्या लागतात.
पण, मुले, मुलगा �कं वा मुलगी कोणीह�
असल� तर� त्यांच्या जवळच्या प्रौढांचे ल�
वेधून घेत असतात, ते ल��गक / शार��रक
आकषर्ण �कं वा प्रेम असेलच असे नाह�.

7.

शाळे च्या बाहे र मुलांशी ईमेल द्वारे ,सोशल
�मडीया, फोन द्वारे कोणत्याह� नात्यात
�वशेषत: ल��गक नात्यामध्ये गुंतू नका.

प्रश्न ix
.....................................................................................

�श�क मुलांना कोणत्याह� ल��गक
हे त�ू शवाय स्पशर् करतात, पण
कधीकधी �श�कांवर मुलांच्या
ल��गक शोषणाचे आरोप होतात.
काह� �श�क तरुण असतात आ�ण
मुले �वरुद्ध �लंगाच्या �श�कांकडे
कधीकधी आक�षर्त होतात. तर
ह� मुलांची चूक आहे का आ�ण
�श�कांची नाह�?
1.

2.
3.
4.

5.

आकषर्ण वाटणे( क्रश) हे सवर्सामान्य आ�ण
नैस�गर्क आहे . �श�कांना आपल्या मयार्दा
आ�ण खोटे आरोप टाळण्याचे मागर् मा�हत
असले पा�हजेत.
�श�क सीमा / मयार्दा घालून घेऊ
शकतात, �वद्याथ्या�ना स्पशर् करणे टाळू
शकतात.
दार उघडे नसेल �कं वा अजून कोणी
प्रत्य�दश� सा�ीदार उपलब्ध नसेल तर
मुलांबरोबर एकटे राहू नका.
�वद्याथ्या�ना स्पशर् करण्यापूव� �कं वा लहान
�वद्याथ्या�ना �मठ� मारण्यापूव�, असे करणे
�वद्याथ्या�ना चालणार आहे का ? असे
�श�कांनी �वचारणे सगळ्यांत योग्य ठरते.
मुलांना अस्वस्थ वाटले तर ते �श�काला
कधीह� सांगू शकतात, अशी मा�हती सुद्धा
मुलांना द्या.
�वद्याथ्या�ना वाटणार� अस्वस्थता त्यांच्या
चेहर्यावर�ल �कं वा इतर भावांवरून �दसते,
याबद्दल जागरूक राहा. जर स्पशार्मुळे
येणार� अस्वस्थता �वद्याथ्यार्ने दाखवल�,
तर त्या प्रकारे �श�काने �वद्याथ्यार्ला
स्पशर् करू नये कारण संबं�धत प्रौढाच्या
हे तूपे�ा मुलाला आरामदायी वाटणे जास्त
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प्रश्न x
.....................................................................................

मुलांशी वयात येण्याबद्दल
बोलण्यासाठ� योग्य वय कोणते?
वयात येण्याबद्दल “बोलण्यासाठ�” कोणतेह�
�व�शष्ट वय नाह�. पण जास्त वेळा बोलणे
ह� चांगल� कल्पना आहे . वयात येण्याची
कोणतीह� ल�णे �दसण्यापूव� त्याबद्दल बोलणे
सवा�त चांगले, म्हणजे मुलाला त्याचा धक्का
बसणार नाह� �कं वा लाज वाटणार नाह�. जर
वेळ येण्यापव
ू �च काय होणार आहे हे मल
ु ाला
मा�हत असेल तर वयात येण्याबरोबर होणार्या
बदलांशी जुळवून घेणे त्यांच्यासाठ� जास्त सोपे
ठरते. काह� पालक मुलांनी प्रश्न �वचारे पय�त
वाट पाहतात. जर तम
ु चे मल
ू लाजाळू असेल,
�कं वा प्रश्न �वचारत नसेल, �कं वा त्याला/ �तला
आपल्या खाजगी अवयवांबद्दल लाज वाटत
असेल तर
तुम्हाला पुढाकार घ्यावा लागेल.
तम्
ु ह� बोलण्यापव
ू � बदल घडले तर तम
ु चे मल
ू
ग�धळून जाऊ शकते �कं वा त्याला भीती वाटू
शकते.
जर तुम्ह� हा संवाद आधीच सुरु केला नसेल,
आ�ण तम
ु च्या मल
ु ात जर वयात आल्याची

ल�णे �दसायला लागल� असतील तर, त्याबद्दल
बोलण्यासाठ� मागे पुढे पाहू नका. याबद्दल
बोलण्यासाठ� कधीह� उशीर झालेला नसतो. जर
शर�रातील बदलाबद्दल त्यांना तुमच्याकडून
मा�हती �मळाल� नाह� तर, अशीह� खूपच शक्यता
आहे क� ते दस
ु र�कडून मा�हती �मळवण्याचा
प्रयत्न करतील. त्यांना जी मा�हती �मळे ल ती
कदा�चत अयोग्य आ�ण ग�धळात टाकणार�
असेल. अशावेळी इतर लोक त्यांचा गैर फायदा
घेऊ शकतात, त्यामुळे त्यांचा असुर��तपणा
वाढू शकतो. ह्याबद्दल अ�धक मा�हतीसाठ�
‘वैयिक्तक सुर�ेबद्दल मा�हती’ हा �वभाग पहा.
प्रश्न xi
.....................................................................................

वयात येत असताना मुलांना
सवा�त जास्त �चंता कोणत्या
गोष्ट�ंबद्दल वाटते ?
यौवन के दौरान बच्च� क� �चंताएं अलग
अलग वयात येत असताना मुलांना वाटणार्या
�चंताचे �व�वध प्रकारात वग�करण करता येते :
नातेसंबंध, अपे�ा, शार��रक बदल, ल��गकता,
�श�ण आ�ण भ�वष्य.
वयात येणार्या मुलांना त्यांचे शर�र सामान्य
आहे , हे सांगून खूप वेळा पुन्हा आश्वा�सत
करावे लागते. आपल्या शर�राबद्दल �नरोगी
भावना �नमार्ण होण्यासाठ� मुल�ंना आ�ण मुलांना
मदतीची गरज असते. स्तन, �लंग, स्तनाग्रे,
ले�बया (भगोष्ठ), वष
ृ ण आ�ण �शिश्नका हे
वेगवेगळ्या आकाराचे, रं गाचे असतात आ�ण
सवर्सामान्य असतात, हे मुलांना मा�हती करून
दे ण्याची गरज आहे . प्रत्येक व्यक्ती दस
ु र्यापे�ा
वेगळी आहे आ�ण वेगळे पणाच त्यांना अद्�वतीय,
�वशेष आ�ण खास बनवतो हे समजण्यासाठ�
त्यांना मदतीची गरज असते. वयात आल्यावर
मुलांना मा�सक पाळी, ल��गक �वचार आ�ण
भावना, स्वप्नदोष, मैथुनोत्कषर्, हस्तमैथुन आ�ण
दय्ु यम ल��गक वै�शष्ट्ये ह्यांची मा�हती असणे
गरजेचे आहे . मुलांना वैयिक्तक मयार्दा, �नरोगी
आ�ण धोकादायक नातेसंबंध तसेच आदर आ�ण
जबाबदार� ह्याबद्दल मा�हती असणे आवश्यक

आहे . स्वत:ला सुर��त ठे वणे, असुर��त िस्थतीत
ठाम राहणे उदा., ल��गक दमदाट� (बु�लंग) तसेच
समवयस्कांकडून येणार्या दबावाला कसा प्र�तसाद
द्यावा, ह्याबद्दल मा�हती असणे आवश्यक आहे .
प्रश्न xii
.....................................................................................

मल
ु �ंच्या वयात येण्याबद्दल मल
ु ांना
मा�हती द्यावी का ? मुलांच्या
वयात येण्याबद्दल मुल�ंना मा�हती
द्यावी का ?
हो. नक्क�च. दोन्ह� �लंगांच्या व्यक्तींमध्ये कोणते
बदल होत आहे त, हे समजल्यामुळे मुलांची �नरोगी
िज�ासा शांत होते. सवा�मध्ये वयात येताना बदल
होतात, ह्याबद्दल ते आश्वस्त होतात, आ�ण
दस
ु र्या �लंगाबद्दल त्यांच्या मनात आदर आ�ण
समज �नमार्ण होते. वयात आल्यावर दोन्ह�
�लंगाच्या व्यक्तींच्यामध्ये होणारे बदल समजले
क� पुनरुत्पादन कसे होते, हे समजून घेण्यासह�
मुलांना मदत होते. ह� मा�हती वयाला योग्य,तटस्थ
पद्धतीने �दल� क� समानुभूती �नमार्ण होण्यास
सद्
ु धा मदत होते.

प्रश्न xiii
.....................................................................................

�वरुद्ध �लंगाच्या पालकाने मुलाशी
वयात येण्याबद्दल बोलणे योग्य
आहे का ?
हो. आपल्या मुलांना असे सांगण्याचा चांगला
मागर् आहे �क, प्रौढांना स्त्री आ�ण पुरुष दोघांच्या
शर�राबद्दल मा�हती असणे �ह सामान्य गोष्ट
आहे . मुले त्यांच्या आयुष्यातील �व�वध लोकांना
�व�वध प्रश्न �वचारू शकतात आ�ण मुले �व�वध
लोकांबरोबर असताना चच�च्या �व�वध संधी सुद्धा
तयार होत असतात- तम
ु ची मल
ु े तम्
ु हाला एक
गोष्ट �वचारतील आ�ण तुमच्या जोडीदाराला (
नवर्याला / बायकोला) दस
ु राच प्रश्न �वचारतील.
जर तुम्ह� एकल पालक( �संगल पेर�ट) असाल
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तर मूल तुमच्याशी बर्याच गोष्ट�ंबद्दल बोलेल
पण दस
ु र्या �वश्वासाहर् प्रौढालासुद्धा वेगळे प्रश्न
�वचारे ल. तम
ु च्या मल
ु ाला मोठ� भावंडे असतील
�कं वा कुटुंबात इतर सदस्य असतील तर मुले
त्यांनासुद्धा प्रश्न �वचारतात. शेवट�, �व�वध
दृष्ट�कोन समजल्यामुळे आ�ण ल��गकता तसेच
वैयिक्तक सरु �ा ह्याबद्दल मोकळे पणाने चचार्
झाल्यामुळे मुलांना फायदाच होतो.
प्रश्न xiv
.....................................................................................

पालक आ�ण �कशोर अवस्था
वयातील मुले ह्यांच्या नात्यातील
मह�वाचे गुण कोणते?

�वकासावर कसा पर�णाम होईल?
�कशोर वयातील मुले आ�ण पालक यांचे �नरोगी
नातेसंबंध असणे ह्या मुलांना सुर��त आ�ण
�नरोगी ठे वण्यासाठ� मह�वाचे असण्यामागे
�व�वध कारणे आहे त. मुलांबरोबर असलेले
घट्ट नातेसंबंध त्यांचे शोषण होण्याची शक्यता
कमी करतात आ�ण त्यांना गरज असेल तेव्हा
मदत उपलब्ध करून दे तात.
आपले पालक
आपल्याला आधार दे तात आ�ण आपल्यासाठ�
उपलब्ध असतात हे कळल्यामुळे खुले आ�ण
मोकळे नाते मुलांना ताकदवान बनवते. जेव्हा
मल
ु ांचे पालकांबरोबर आ�ण इतर काळजी
वाहकांबरोबर �नरोगी नाते संबंध असतात तेव्हा
मुले पालकांचे पयर्वे�ण मान्य करण्याची, मूल्ये
आ�ण आदशर् स्वीकारण्याची आ�ण सुर��तपणे
वागण्याची शक्यता सद्
ु धा वाढते.

�नरोगी नात्याचे सवा�त मह�वाचे गुण आहे त:
a)

परस्परांबद्दलचा आदर

b)

परस्परांच्या भावना समजन
ू घेणे/ समानभ
ु त
ू ी
दाखवणे

c)

परस्परांवर �वश्वास ठे वणे

d)

परस्परांच्या स्वास्थ्याची �चंता असणे

परस्परांना समजन
घेणे. �नरोगी नात्यामध्ये,
ू
�कशोर अवस्था वयातील मुले आदर दाखवतात,
भावना समजून घेतात, �वश्वास ठे वतात आ�ण
�चंता करतात. अथार्त, सवर्च नाती दोन्ह� बाजूंनी
काम करतात. त्यामळ
ु े �कशोर अवस्था मधील
मुले-पालक ह्यांच्या �नरोगी नात्यात पालक सुद्धा
मुलांबद्दल आदर दाखवतात, त्यांच्या भावना
�वचारात घेतात, त्यांच्या स्वास्थ्याची �चंता
करतात आ�ण त्यांच्या आयष्ु यात रस घेतात.
प्रश्न xv
.....................................................................................

�कशोर वयातील मुलाबरोबर माझे
�नरोगी नाते संबंध असण्याचा
त्याच्या आरोग्यावर आ�ण
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प्रश्न xvi
.....................................................................................

पालक म्हणन
ू मी �कशोर
वयातल्या मुलांशी �नरोगी नाते
कसे प्रस्था�पत करावे ?
पालक आ�ण त्यांची �कशोर वयातील मुले
ह्यांच्यातील संबंध सुधारण्याचे अनेक मागर्
आहे त.
संपकर् ठे वणे. ह्या वयातील मल
ु ांशी आपण
�नय�मत संपकर् ठे वला पा�हजे, जर� सगळे
सुरळीत घडत असले तर�सुद्धा. आपल्या
आयुष्यात काय घडत आहे हे आपण त्यांना
सांगायला हवे आ�ण त्यांचे काय चाललेय हे
पाहायला हवे.
एकत्र वेळ घालवणे. हल्ल� कुटुंबे खूपच व्यस्त
असतात. नोकर�, कामे आ�ण इतर गोष्ट�ंमधून
एकमेकांच्या सहवासाचा आनंद लट
ु ायला बर्याचदा
खूप कमी वेळ उरतो. जो काह� वेळ शक्य
आहे तो आपण �कशोर ह्या वयातील आपल्या
मुलांबरोबर घालवायला हवा. आपल्या मुलांच्या
�रकाम्या वेळातला काह� वेळ आपण व्यापू
शकतो, आ�ण त्यामुळे ह्या मुलांना अ�धक
चांगल्या पद्धतीने समजून घेण्यास आपल्याला

त्याचा उपयोग होईल. त्यामुळे आपले �नरोगी
नातेसंबंध तयार होतील आ�ण आपण मुलांची
काळजी करतो, हे त्यांना समजेल.
वचने पाळणे. जर आपण त्यांना काह� वचने
�दल� तर ती पाळल� पा�हजेत( जी वचने पाळणे
व्यवहायर् आ�ण शक्य आहे , अशीच वचने
द्या.) जेव्हा आपण आपल्या �नयंत्रणाबाहे रच्या
गोष्ट�मुळे आपल� वचने पळू शकत नाह�, तेव्हा
त्याबद्दल मुलांशी बोलले पा�हजे. आपल्याला
माफ करण्यास आपण त्यांना सां�गतले पा�हजे.
आपण �दलेला शब्द पाळतो, ह्यावर आपल्या
मुलांचा �वश्वास असायला हवा. �वश्वास आ�ण
आदर �मळवण्याचा हा मोठा भाग आहे . जर
आपण आपला शब्द पाळला, तर ते त्यांचा शब्द
पळतील, अशी मोठ� शक्यता आहे .
�कशोर अवस्था वयातील आपल्या मुलांना त्याच
वयातील मुलांप्रमाणे वागवा. जर� आपल� ह्या
वयातील मुले प्रौढ झालेल� नसल� तर� आता
ती लहान मल
ु े दे खील रा�हलेल� नाह�त आ�ण
त्यांना लहान मुलांप्रमाणे वागवले जाऊ नये.
आपण त्यांच्याशी प्रामा�णक असले पा�हजे. “
हे कळायला तू अजून खूप लहान आहे स.” अशी
�वधाने ह्या वयातील मल
ु ांच्या समजण्याच्या
शक्तीचा अनादर करतात. �वशेष प्रयत्नांचे कौतुक
करा. �कशोर अवस्था वयातील आपल्या मुलांना
आपण गह
ृ �त धरता कामा नये. पर��ेत चांगल�
काम�गर�, खेळासाठ� �कं वा कायर्क्रमासाठ� चांगला
सराव �कं वा कोणाशीतर� �वशेष दयाळूपणे
वागणे, अशा त्यांच्या �वशेष प्रयत्नांचे आपण
कौतुक केले पा�हजे. आपल� मुले जशी आहे त
तसे आपण त्यांना स्वीकारले पा�हजे.” तू तझ्
ु या
मोठ्या भावासारखा का नाह�स? “ �कं वा “तुझ्या
ब�हणीने तुझ्यासारखा त्रास कधी �दला नाह�”
अशी �वधाने मुलांना चांगले वागण्यास उपयुक्त
ठरत नाह�त. ह्या शेर्यांमळ
ु े मल
ु ांना फक्त वाईट
वाटते. प्रत्येक मुलामध्ये खास गुण असतात.
आपण हे गुण ओळखले पा�हजेत आ�ण मुलांना
त्यांची मा�हती करून �दल� पा�हजे.
आपण
आपले
त्यांना
आपण
त्यांना

लावून घ्यायला हवी!
त्यांना आधार द्या. जेव्हा �कशोर अवस्था
वयातील आपल्या मल
ु ांच्या आयष्ु यात एखादा
वाईट �दवस येतो , तेव्हा आपण आपला खांदा
त्यांना आधारासाठ� द्यायला हवा. जर� आपल्या
मुलांना मोठे व्हायचे असले तर�, अजून त्यांना
आपल्या आधाराची गरज असते. आपण त्यांचे
म्हणणे समानुभूतीपूवक
र् ऐकून घेतले पा�हजे.
दख
ु ावणार� चेष्टा टाळा. कधीकधी आपण अशा
प्रकारे चेष्टा करतो क� त्यामुळे व्यक्ती दख
ु ावल�
जाते, हे आदरयक्
ु त वागणे नाह�. आपल्या
मुलांची अशा प्रकारे चेष्टा करणे – �वशेषत:
इतरांसमोर - आपण टाळले पा�हजे. त्याने मुले
दख
ु ावल� जातात.
�वनोदाचा वापर करा आ�ण वातावरण उजळून
टाका. आपण आपल्या �कशोर अवस्था
वयाच्या मुलांबरोबर �वनोद करु शकतो आ�ण
कधीकधी स्वत:ची चेष्टा करण्याची तयार� सुद्धा
दाखवू शकतो. �वनोद केल्यामळ
ु े सकारात्मक
नातेसंबंधांना प्रोत्साहन �मळते.
मयार्दा आखण्यात आ�ण �नयम बनवण्यात
मुलांना सामील करून घ्या. पालक म्हणून
आपण आपल्या मल
ु ांना मयार्दा आखण्यासाठ�
आ�ण �नयमाप्रमाणे जगण्यासाठ� मदत केल�
पा�हजे. पण ह्या मयार्दा कोणत्या असाव्यात
आ�ण हे �नयम कोणते असावेत हे ठरवण्यात
आपण त्यांना सक्र�य भ�ू मका �दल� पा�हजे.
आपल्या मुलांशी खरे पणाने वागा. मुलांशी
मोकळे पणाने आ�ण वारं वार संवाद साधून,
त्यांच्या स्वास्थ्या�वषयी �चंता असलेल्या व्यक्ती
म्हणन
ू ते आपल्याला ओळखू लागतील.

काळजी करतो, हे त्यांना कळू द्या.
आपल्या मुलांवर प्रेम असते, पण हे
सांगण्यासाठ� आपण �कतीदा वेळ काढतो?
आपल्या मुलांची �कती काळजी करतो, हे
रोज सांगायला हवे. ह� एक सवयच आपण
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CSA आ�ण संबं�धत �वषयावर काम करणार्या
संस्थांची सूची.
संपूणर् भारतभर

चाईल्डलाईन

दरू ध्वनी: 022-2495 2610, 2495 2611, 2482 1098/
2490 1098/ 2491 1098
हे ल्पलाईन क्रमांक: 1098
इ-मेल: dial1098@childlineindia.org.in
वेबसाईट : www.childlineindia.org.in
चाईल्डलाईन इंडीया फाऊंडेशन भारतभर 34
राज्यातील/ क�द्रशा�सत प्रदे शातील 366 शहरे /
िजल्ह्यात त्यांच्या 700 भागीदार संस्थांच्या
जाळ्यामाफर्त कायर्रत आहे .

ब�गलोर

असो�सएशन ऑफ
प्रमोशन ऑफ
सोशल अॅक्शन
(एपीएसए)

34, अण्णा सांड्रापल्या, �वमानपुरा, ब�गलोर,
कनार्टक-560017
दरू ध्वनी: (+91)80-252322749
इ-मेल : projects@apsabangalore.org
वेबसाईट: http://www.apsabangalore.org

एनफोल्ड

एनफोल्ड प्रोअॅक्ट�व्ह हे ल्थ ट्रस्ट
553 बी, प�हला मजला,
8वा मेन रोड, चौथा ब्लॉक
कोरमंगला, ब�गलोर 560 034
दरू ध्वनी: +91-99000-94251, +91-80-25520489
इ-मेल : info@enfoldindia.org
वेबसाईट: www.enfoldindia.org

चेन्नई

तल
ु �र

नवा क्रमांक 74, जन
ु ा क्रमांक 57,
इ.व्ह�.के. संपत मागर्,
वेपेर�, चेन्नई 600 007
जवळची खण
ू : �दना तंठ� कायार्लयाजवळ
दरू ध्वनी: 91+44+43235867
इ-मेल : tulircphcsa@yahoo.co.in
वेबसाईट: www.tulircphcsa.org

�दल्ल�

राह�

बी- 200 �च�रं जन पाकर्, दस
ु रा मजला,
नवी �दल्ल� - 110091
दरू ध्वनी: 011 41607055
इ-मेल : info@rahifoundation.org
वेबसाईट: www.rahifoundation.org
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गोवा

�चल्ड्रेन्स राईट्स
इन गोवा (सी.
आर.जी.)

�चल्ड्रेन्स राईट्स इन गोवा
फ्लॅ ट क्र.11, घर क्र.754/1
दस
ु रा मजला, �क्रस्ट�ना अपाटर् म�टस,
पोव�र�म, बाद� झ,
गोवा – 403 521
दरू ध्वनी: 00 91 832 2426518
इ-मेल : crg.goa@gmail.com
वेबसाईट: www.childrightsgoa.org

गुरगाव

स्कूल ऑफ लाईफ

पी-81, साउथ �सट� 1, गुरगाव,
ह�रयाणा
दरू ध्वनी: 0124-4286360, 0124-4286362
इ-मेल : contactus@schooloﬂife.org.in
वेबसाईट: www.schooloﬂife.org.in

जोधपूर

मानव कल्याण
संस्थान – ह्युमन
वेल्फेअर सोसायट�

50, ल�मीनगर
जोधपूर 342010, भारत
दरू ध्वनी: 00 91 291 255 0390
इ-मेल : manavkalyan@hotmail.com

मुंबई

आरं भ

आरं भ इंडीया
401, चौथा मजला,
एसी माक�ट, ताडदे व,
मुंबई 400 034.
दरू ध्वनी: +91 9892210066
इ-मेल : info@aarambhindia.org
वेबसाईट: www.aarambhindia.org

अंगण

अंगण ट्रस्ट
1/48 ताडदे व ए/सी माक�ट
ताडदे व ,
मुंबई 400 034
दरू ध्वनी: +91 (0)22 23 525 832
इ-मेल: contact@aanganindia.org
वेबसाईट: www.aanganindia.org

अपर्ण

प�हला मजला, डेल्टा के�मकल्स प्रा.�ल, जे/1, कामा
इंडस्ट्र�यल झोन, ऑफ वलभट्ट मागर्, गोरे गाव
पूव,र्
मुंबई 400063, भारत.
दरू ध्वनी: 022 2686 2444 / 2686 8444
इ-मेल: info@arpan.org.in
वेबसाईट: www.arpan.org.in
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बालप्रफुल्लता,
ए चाईल्ड राईट्स
ऑगर्नायझेशन

प्लॉट क्र.. 5/1, 11/B/11, �वशाखा सोसायट�, नागर�
�नवारा कॉम्प्लेक्स, गोरे गाव पूव,र् मुंबई 400065.
दरू ध्वनी: 9619730382
इ-मेल : write2vidhayakbharti@gmail.com

सेहत

हे ड ऑफ�स
सेहत
सव्ह� क्र.2804 & 2805
आराम सोसायट� रोड, वाकोला
सांताक्रूझ पूवर्
मुंबई - 400 055
दरू ध्वनी: 91-22-26673571/ 26673154
इ-मेल: cehat@vsnl.com
शाखा कायार्लये
पेहेल
203, चचर् व्ह्यू अपाटर् म�टस
स�ट अॅन्थनी मागर्,
वाकोला, सांताक्रूझ पूवर्
मुंबई - 400 055
टे ल�फॅक्स: 91-22-26661690
इ-मेल: pehel@vsnl.net
�दलासा
डीपाटर् म�ट क्र. 101
के.बी.भाभा म्यु�न�सपल हॉिस्पटल
आर.के. पाटकर मागर्, बांद्रा पिश्चम
मुंबई - 400 050
दरू ध्वनी: 022- 26400229 (थेट)
022- 26422775/266422541 �वस्तार�त क्र.
4376,4511
इ-मेल : dilaasa@vsnl.com

एफएसीएसइ –
फोरम अगेन्स्ट
चाईल्ड सेक्शुअल
एक्स्प्लॉयटे शन

मुंबई दरू ध्वनी : 9869989841
इ-मेल : facse95@gmail.com

जीवन आधार
ट्रान्सफॉम�ट�व्ह
आफ्टर केअर
सिव्हर्सेस प्रायव्हे ट
�ल�मटे ड

रुस्तुमजी रे गल सीएचएस �ल�मटे ड, शॉप नंबर
एस-01 आ�ण एस -02, तळमजला, रुस्तुमजी
एकसर्, जे.एस. मागर्, द�हसर पिश्चम मुंबई
400068.
दरू ध्वनी:
इ-मेल : vf@vsnl.com
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मज�लस �लगल स�टर
ए 2/4 गोल्डन व्हॅल�,का�लना,मुंबई 400098 भारत
दरू ध्वनी: 91-22-26662394 / 26661252
इ-मेल : majlislaw@gmail.com
रुबरू

218, प्रेम बाग, प�हला मजला,रुईया
महा�वद्यालयाच्या मागची गल्ल�, कॉलनी न�स�ग
होम जवळ, सर भालचंद्र मागर्, माटुंगा (मध्य रे ल्वे
), मुंबई - 400019.
दरू ध्वनी: 9619061805, 098209 31171
इ-मेल : rubarooindia@gmail.com
वेबसाईट: http://www.rubarooindia.com/wp/

द फाऊंडेशन

न�दणीकृत कायार्लय :
बी-402, न्यू सागर दशर्न,
डॉ. इ हातीस्कर मागर्,
प्रभादे वी,
मंब
ु ई - 400 025
कायार्लयाचा प�ा:
21-डी, �तसरा मजला,
�फल्म स�टर �बल्डींग,
68, ताडदे व मागर्, ताडदे व,
मुंबई 400034
दरू ध्वनी: 91 22 23521641
इ-मेल: suchismita.thefoundation@gmail.com
वेबसाईट: www.thefoundation.in/projecth.e.a.l.html

पुणे

मुस्कान – मुलांच्या
ल��गक शोषणाच्या
�वरुद्धचा पुढाकार

पुणे
दरू ध्वनी: 9822377348
मुस्कान हे ल्पलाईन: +91-9689062202
इ-मेल : muskaanpune@gmail.com
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संदभर् ग्रंथांची सूची
�शकागो �चल्ड्रेन्स अॅडव्होकासी स�टर, अँड टे नेसी
डीपाटर् म�ट ऑफ �चल्ड्रेन्स सिव्हर्सेस, डी.डी.स्टॉप
इट नाऊ! स्टॉप इट नाऊ! मधून घेतलेले:
http://www.stopitnow.org/faq/faqs-onprevention-for-children-with-disabilities
�कड्स इन द नो. कॅने�डयन स�टर फॉर चाईल्ड
प्रोटे क्शन : https://www.kidsintheknow.ca/
app/en/parents-faq
प्लॅ न्ड पेर�टहूड. प्लॅ न्ड पेर�टहूड फेडरे शन ऑफ
अमेर�का इंक, मधून घेतल
े ेले . 1-800-230PLAN: https://www.plannedparenthood.
org/parents/puberty-101-for-parents
प्लॅ न्ड पेर�टहूड. प्लॅ न्ड पेर�टहूड फेडरे शन ऑफ
अमेर�का इंक, मधून घेतल
े ेले: https://www.
plannedparenthood.org/parents/parentteen-relationships
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स्टॉप इट नाऊ! यक
ु े आ�ण आयल�ड. चाईल्डस
प्ले? प्रीव्हे �टंग अब्युज अमंग �चल्ड्रेन अँड यंग
�पपल . स्टॉप इट नाऊ!
स्टॉप इट नाऊ! युके आ�ण आयल�ड. द इंटरनेट
अँड �चल्ड्रेन – व्हॉट्स द प्रॉब्लेम? स्टॉप इट
नाऊ!
ह्या स्रोताची अ�धक मा�हती तुम्ह� इंटरनेटवर
पाहू शकता :
http://www.stopitnow.org/sites/default/files/
documents/files/tip_sheet_behaviors_to_
watch_for.pdf
http://www.stopitnow.org/sites/default/files/
documents/files/lets_talk.pdf

स्रोत
1.

माय पसर्नल सेफ्ट� वकर्बुक (http://arpan.
org.in/my-personal-safety-workbook/)

2.

पेर��टंग �टप्स अँड जनरल गाईडलाईन फॉर
�क�पंग �चल्ड्रेन सेफ (http://arpan.org.in/
parenting-tips-and-general-guidelinefor-keeping-children-safe/)

3.

बुकलेट ऑन चाईल्ड सेक्स्चुअल अब्युज
(http://arpan.org.in/booklet-on-childsexual-abuse/)
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आशा आहे �क ह� पुिस्तका काळजी घेणार्या प्रत्येक व्यक्तीला
बाल ल��गक शोषण समजून घेण्यास मा�हती तसेच शब्दसंग्रह
लाभेल आ�ण त्याचबरोबर कायदे शीर हस्त�ेप, प्रगट�करण,
वैयिक्तक सुर�ा �श�ण संबंधी मा�हती, प्रभाव व उपचार या
संबंधी दे खील सं��प्त मा�हती प्राप्त होईल.

IS THE IMPACT OF CSA
अपर्ण ऑ�फस
प�हला मजला, डेल्टा के�मकल प्रा. �ल.,
जे-१, कामा इन्डस्ट्र�अल झोन,
वाल भट्ट मागर्, गोरे गाव (प)ू ,
मुंबई 400063, भारत

मा�हती साठ�

T 26862444 | 26868444
M +91.98190.51444
E info@arpan.org.in
www.arpan.org.in

समुपदे शनासाठ�

M +91.98190.86444
E support@arpan.org.in

www.sixofusdesign.com

अपर्ण, ह� मुंबई मध्ये िस्थतसंस्था आहे िजचं उद्दे श्य बाल
ल��गक शोषणचं प्र�तबंध आ�ण ज्यांवर बाल ल��गक शोषणचं
प्रभाव झालं आहे त्यांच्यावर उपचार करणे आहे . ह� पिु स्तका
अपर्णच्या जागत
ृ ी व प्र�श�ण सत्रांमध्ये पालक, �श�क आ�ण
अन्य काळजी घेणाया�कडून उदभवलेल्या व वारं वार �वचारले
जाणायार् प्रश्नांचा संच तयार करण्याचा प्रयत्न आहे .

