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प्रस्तािना- 
 
ग्रामपांचायत हेरिाड ता. लशरोळ लज. कोल्हापूर याांनी लद. ०५.०५.२०२२ रोजी मांजूर केिेल्या 

ग्रामसभा ठरािान्िये , समाजात प्रचलित असिेिी अलनष्ट लिधिा प्रथा बांद करणेबाबतचा ठराि 
सिानममते मांजूर केिा आहे. राजर्षी  शाहू महाराज याांच्या स्मृती शताब्दी िर्षात तयाांच्या  पमरोगामी  
लिचाराांचा िारसा जोपासत ,  सदर ग्रामपांचायतने केिेिी ही कृती स्तमतय आहे . आज लिज्ञानिादी ि 
प्रगतीशीि समाज म्हणनू आपण िाटचाि करत असिो तरीही , पतीच्या लनधनािळेी पतनीचे कमां कू 
पमसणे, गळ्यातीि मांगळसूत्र तोडणे, हातातीि बाांगड्या फोडणे, पायातीि जोडिी काढिी जाणे 
याांसारख्या प्रथाांचे समाजात पािन केिे जात आहे . पतीच ेलनधन र्ाल्यानांतर तयाच्या पतनीिा लिधिा 
म्हणनू समाजात िािरत असताना अिहेिनेस सामोरे जाि े िागते . या मलहिाांना तयानांतर समाजात 
कोणतयाही प्रकारच्या धार्ममक  ि सामालजक कायुक्रमात सहभागी होिू  लदिे  जात नाही . या कम प्रथाांचे 
पािन होत असल्याने अशा व्यक्तींच्या  प्रलतष्ठेने जीिन जगण्याच्या  मानिी अलधकाराचे तसचे भारतीय 
सांलिधानाने बहाि केिेल्या समतेच्या हक्काचेही  उल्लांघन होते . तयाममळे अशा प्रथेचे लनममुिन होणे ही 
काळाची गरज आहे .सदर बाबी िक्षात घेता , लिधिा प्रथा लनममुिन होणेच्या अनमर्षांगाने समाजात व्यापक 
जनजागृती होणे आिश्यक आहे. या अनमर्षांगाने ग्रामीण भागातीि सि ुसांबांलधताांना  लनदेश देण्याची बाब 
शासनाच्या लिचाराधीन होती . 

  

शासन पलरपत्रक - 
 
आज २१ व्या शतकात िािरत असताना,  लिज्ञानिादी ि प्रगतीशीि समाज म्हणनू आपण 

िाटचाि करत आहोत. मात्र , आजही समाजात लिधिा प्रथेसारख्या अलनष्ट प्रथा  प्रचलित असल्याच े
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आढळून येते. पतीच्या लनधनािळेी पतनीचे कमां कू पमसणे, गळ्यातीि मांगळसूत्र तोडणे, हातातीि बाांगड्या 
फोडणे, पायातीि जोडिी काढिी जाणे याांसारख्या कम प्रथाांच े समाजात पािन केि े जात आहे . या 
मलहिाांना तयानांतर समाजात कोणतयाही प्रकारच्या धार्ममक  ि सामालजक कायुक्रमात सहभागी होिू  
लदिे  जात नाही . या कम प्रथाांचे पािन होत असल्याने अशा व्यक्तींच्या  प्रलतष्ठेने जीिन जगण्याच्या  
मानिी तसेच सांलिधालनक अलधकाराांच े उल्लांघन होते . सदर मलहिाांना इतर मलहिाांप्रमाणे सन्मानाने 
जगण्याचा पूणु अलधकार आहे . याममळे अशा प्रथेचे लनममुिन होणे  आिश्यक आहे . 

 
        सबब, या प्रथेचे पािन करणे अनमलचत असनू तयाबाबत समाजात व्यापक जनजागृती लनमाण 
करण्यात यािी .  या प्रकरणी जनजागृती होणेच्या अनमर्षांगाने उलचत कायुिाही करणेबाबत ममख्य 
कायुकारी अलधकारी , लजल्हा पलरर्षद ,सि ु याांनी आपल्या स्तरािरून सि ु अलधनस्त ग्रामपांचायत 
पदालधकारी , अलधकारी ि कमुचारी याांना सूलचत कराि े .तसेच ,ग्रामपांचायत हेरिाड  लज. कोल्हापूर 
याांनी केिेल्या  ग्रामसभा ठरािा प्रमाणेच राज्यातीि सि ु ग्रामपांचायतीना ठराि घेणेबाबत प्रोतसाहीत 
कराि े . राजर्षी  शाहू महाराज याांच्या स्मृती शताब्दी िर्षात तयाांच्या  पमरोगामी  लिचाराांचा िारसा पमढे  
नेण्याच्या  दृष्टीने कृतीशीि कायुिाही करािी . 

सदर शासन पलरपत्रक महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर 
उपिब्ध करण्यात आिा असून तयाचा सांकेताक 202205121529595920 असा आहे. हा आदेश लडजीटि 
स्िाक्षरीने साक्षाांलकत करुन काढण्यात येत आहे. 

 
महाराष्राचे राज्यपाि याांच्या आदेशानमसार ि नािाने.              

                                                                                                       ( समहास जाधिर  ) 
                                                                                     अवर सलचि, महाराष्र शासन . 

प्रत, 
1. मा. राज्यपाि महोदय याांच ेसलचि   
2. मा. ममख्यमांत्री याचे प्रधान सलचि  / सलचि 
3. मा. उपममख्यमांत्री याांच े खाजगी  सलचि 
4. सि ुमांत्री ि राज्य मांत्री याांचे खाजगी सलचि 

http://www.maharashtra.gov.in/
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5.    मा. लिरोधी पक्षनेते , लिधानसभा / लिधानपलरर्षद , महाराष्र लिधानमांडळ सलचिािय , ममांबई 
6.    सि ुमा. लिधानसभा , लिधानपलरर्षद सदस्य ि सांसद सदस्य 
7.   मा. ममख्य सलचि याांचे उपसलचि 
8.   मा. अलतलरक्त ममख्य सलचि, ग्राम लिकास लिभाग याांचे स्िीय सहायक 
9.   सि ुमांत्राियीन प्रशासकीय लिभाग 
10.   सि ुलिभागीय आयमक्त 
11.   सि ुलजल्हालधकारी 
12.   सि ुलजल्हा पलरर्षदाांच ेममख्य कायुकारी अलधकारी 
13.   सि ुउपसलचि/अिर सलचि/कक्ष अलधकारी, ग्राम लिकास लिभाग, मांत्रािय, ममांबई. 
14.   सि ुउपायमक्त, लिभागीय आयमक्त कायािय 
15.   सि ुउपममख्य कायुकारी अलधकारी (पांचायत) लजल्हा पलरर्षद 
16.   लनिडनस्ती (कायासन  पांचायत राज- 3) 
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