प्रिस दी किरता

ं णापरू
महारा ट्र अंिनस या दीड तपां या पाठपरु ा याचे यश, शिन िशग
व इतर दे व थानांम ये मिहलांना प्रवेश,
मुंबई उ च

यायालया या िनकालाचे

वागत |

अंमलबजावणीची जबाबदारी सरकार व प्रशासनाची
महारा ट्रातील शिन िशंगणापरू , महाल मी मंिदर आिण इतर दे व थान या िठकाणी मिहलांना
प्रवेश दे णे 1956 साला या काय याने बंधनकारक आहे याबाबत मुंबई उ च
िनणर्याचे आ ही

यायालयाने िदले या

वागत करीत आहोत. आता सदर िनणर्याची व काय या या अंमलबजावणीची

जबाबदारी रा य सरकारची असून

याम ये

थािनक व िज हा प्रशासनाने कसोशीने कारवाई करणे

आव यक आहे , अशी अपेक्षा महारा ट्र अंिनसचे रा य कायार् यक्ष भाई अिवनाश पाटील यांनी पत्रकार
पिरषदे त प्रिसद्धी पत्रका दारे जाहीर केले आहे .
शहीद

डॉ.

नरद्र

दाभोलकरां या

नेत ृ वात

अहमदनगर

िज

यातील

शिन

िशंगणापूर

दे व थानाबाबत के या जात असणार्या चम कारां या दा याला आिण मिहलांना म जाव कर या या
भूिमकेला 1998 दर यान आ हान िदले गेले होते.
असले या िशक्षेची िचिक सा, तपासणी क

यावेळी शिन या कोपामुळे चोरी करणार्याला होत
यावी असे आ हान िदले.

याबरोबरच भारतीय

संिवधानातील नागिरक वा या अिधकारानुसार पु षांबरोबर इ छुक मिहलांनादे खील शिन चौथर्यावरील
िशळे ची पूजा कर याची संधी उपल ध असली पािहजे अशी भूिमका महारा ट्र अंिनसतफ घेतली गेली
होती. यासाठी 1998-1999 सालात पंढरपूरपासून सु

क न रा यभर प्रबोधन संवाद यात्रा शहीद डॉ.

नरद्र दाभोलकरां या पुढाकाराने काढ यात आली. यानंतर 11 जून 2000 या िदवशी अहमदनगर येथे
रा य यापी जेलभरो स याग्रहाचे आयोजन कर यात आले. याम ये सुप्रिस द िसने-ना य अिभनेते डॉ.
ीराम लागू, डॉ. बाबा आढाव, प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील, प्रा. डॉ. पु पा भावे, प नालाल सुराणा,
यंकटराव रणधीर, िव या बाळ, अॅड. िनशा िशवूरकर यां यासह समिवचारी संघटनांचे पदािधकारी
आिण महारा ट्र अंिनसचे रा यभरातून आलेले 1200 कायर्क यार्ंचा सहभाग रािहला. या सवर् आंदोलनाचे
संयोजन माजी आमदार पी. बी. कडू पाटील व बाबा आरगडे यां या मागर्दशर्नात कर यात आले होते.
संवेधािनक अिधकारा या संरक्षणाची जबाबदारी सरकारने व प्रशासनाने घेतली पािहजे ते यांचे
घटनाद त क यर् य आहे .
गेली नाही.

यासाठी

यावेळी प्रितसाद िमळाला नाही, राजकीय इ छाशक्ती दाखवली

हणून महारा ट्र अंिनसतफ िडसबर 2000 म ये मुंबई उ च

दाखल कर यात आली.

यायालयात जनिहत यािचका

याम ये महारा ट्र शासन, धमार्दाय आयुक्त, शिन िशंगणापरू दे व थान व

महाल मी दे व थान यांना प्रितवादी कर यात आले होते.

यायालयाने

नंतर या कालावधीत सदर यािचकेची सुनावणी होऊ शकली नाही.

यांचे मत मागून घेतले, परं तु

यादर यान याला वैचािरक िवरोध

आिण प्र यक्ष संघषर् कर यापैकी काही पक्ष संघटनां या मिहला पदािधकार्यांनी को हापरू या महाल मी

मंिदरा या गभर्गह
ृ ात मिहलां या गटासह प्रवेश क न आम या मागणीला कृतीशील पािठबा दशर्िवला
असे आ ही मानतो.

ं णापूरला शिन दे वते या चौथर्यावर
यानंतर मागील चार मिह यापूवीर् शिन िशग

एका अज्ञात युवतीने प्रवेश केला अन गजब झाला, शिन या िशळा प्रितमे या शु दीकरणापासून तर
याला जबाबदार लोकांवर िनलंबनाची कारवाई कर यात आली.

यावर मो या प्रमाणात टीका झाली.

यानंतर भूमाता िब्रगेड या वतीने शिन या चौथर्यावर प्रवेश कर याचे प्रय न सु
थािनकांसह दे व थान िव व थांनी िवरोध केला आिण िज हा प्रशासनाने
यािवरोधात िनषेद व माग या

झाले.

याला

याचेच समथर्न केले.

यक्त कर यासाठी महारा ट्र अंिनसने 7 िडसबर 2015 रोजी

अहमदनगर िज हािधकारी कायार्लयासमोर रा य यापी धरणे आंदोलन मिहला सहभागाने आयोिजत
कर यात आले होते.

यां या मागणी िनवेदनाला अहमदनगर िज हािधकार्यांनी काही उ तर िदले

नाहीच तर धमार्दाय आयुक्तांनी िदलेले उ तर अ यंत वरपांगी होते.

यािवरोधात महारा ट्र अंिनसने

महारा ट्र िवधीमंडळा या नागपूर िहवाळी अिधवेशानावेळी 15 िडसबर 2015 रोजी धरणे क न
मुख्यमंत्री दे वद्र फडणवीस यांची िश टमंडळासह भेट घेतली होती. तसेच सवर् आमदारांना

यां या

मतदारसंघात कायर्क यार्ंनी िश टमंडळासह भेटून मागणी िनवेदन िदले आहे त.
महारा ट्र

अंिनसने

दाखल

केले या

जनिहत

यािचकेची

सुनावणी

स य

परीि थती या

पा वर्भूमीवर तातडीने करावी अशी मागणी महारा ट्र अंिनस या यािचकाक यार्ंकडून मुंबई उ च
यायालयाला केली गेली.

यामुळे सुनावणी या दोन तारखा झा या. दर यान सदर प्र नाबाबत नवीन

जनिहत यािचका औरं गाबाद खंडपीठात दोन व मुंबई उ च
यातील

यायालयात एक दाखल के या गे या.

ये ठ सामािजक कायर्क यार् िव याताई बाळ आिण अॅड. नीिलमा वतर्क यांनी दाखल केले या

यािचकेची पिहली सुनावणी िदनांक 30 माचर् 2016 रोजी झाली.
यािचकामधील हे तू व मागणी समान अस यामुळे
िवनंती केली. मुंबई उ च
झाली आहे . गेली दीड तप

यानंतर महारा ट्र अंिनस या

यायालयाला दो ही यािचका जोडून िनकाल दे याची

यायालयाने िदले या िनणर्यामुळे आता महारा ट्र अंिनसची मागणी मा य
हणजे 18 वष महारा ट्र अंिनसतफ पाठपरु ावा कर यात आले या शिन

ं णापरू व त सम दे व थानांमधून मिहलां या प्रवेशाची परवानगी काय याने िमळणे हा मिहलां या
िशग
संवेधािनक अिधकाराचा िवजय आहे .

यामुळे यापुढे

या मिहला पूजा – दशर्नासाठी जाऊ इि छतात

या भािवक मिहलांनी आप या अिधकारांना प्र यक्षात ये यासाठी पुढाकार घ्यावा आिण प्रशासनाचे
यां या अंमलबजावणीसाठी अनकूल वातावरण राहील याची जबाबदारी घ्यावी असे आवाहन रा य
कायार् यक्ष भाई अिवनाश पाटील यांनी केले आहे .

