आंतरराष्ट्रीय पुरूष दिवस पत्रकार पररषि आमंत्रण
छत्रपती शिवाजी टशमिनस, मुंबई, १९ नोव्हें बर २०१६, िननवार - सकाळी १० ते सायंकाळी ६ पयंत
आंतरराष्ट्रीय पुरुष दिनाचे उद्िे ि : आंतरराष्ट्रीय पुरुष दिन साजरा करण्या मागील उद्िे श हे पुरुषांचे आरोग्य, ललंग
समता प्रसार आणि सकारात्मक परु
ु ष आिशश पढ
ु े आििे आहे . परु
ु ष व मल
ु ांववरुद्ध भेिभाव उजळिीवर
आिण्यासाठी व समुिाय, कुटुंब, ववशेषतः लहान मुलांचे संगोपन ह्यात पुरुषाचे योगिान, त्यांचे यश साजरे
करण्यासाठी एक ननलमत्त आहे .
परु
ु षांच्या हक्कासाठी लढिारी संस्था "वास्तव फौंडेिन" तफे "रक्तिान शिबीर आणण स्वाक्षरी मोहीम” शनीवार
दिनांक १९ नोव्हें बर २०१६ रोजी, सकाळी १० ते सायंकाळी ५ वाजेपयंत छत्रपती लशवाजी टलमशनस, मुंबई येथे आयोजजत
करण्यात आले आहे .
समाजात पुरुष आरोग्य समस्यांना लक्ष लमळिे आवश्यक आहे , जे लमळत नाही. मदहलांच्या तुलनेत पुरुषांचे आयुष्ट्य
कमी आहे - आत्महत्या, ककशरोग, हृिय व रक्तवादहन्यासंबंधीचा रोग, जखम, मारहािीच्या िख
ु ापत यांमध्ये पुरुषांची
मरण्याची शक्यता मदहलांपेक्षा जास्त असते. सतत वाढत असलेले पुरुषांच्या आत्महत्येचे प्रमाि हे फक्त एक हताश
संकेत आहे . शाळकरी मुलांना शाळा सोडण्यात मुलींपेक्षा अधधक सक्ती केली जात आहे , बालकामगारांमध्ये मुलांची
संख्या मुलींपेक्षा ६ पटीने जास्त आहे . या समस्या हाताळतांना समलैंधगकतेचे पालन करिे अगिी गरजेचे आहे .
पुरुषांवर होिारे घरगुती दहंसा, लैंधगक अत्याचार यांसारख्या गुन्हांची नोंििी आपल्या राष्ट्रीय कौटुंबबक आरोग्य
सवेक्षि द्वारा केली जात नाही.
पुरुष दिनाची प्रलसद्धी वाढववण्या करीता, आम्ही सलग िस
ु ऱ्या वषी - मॅलेण्डर- पुरुषांची कॅलें डर' हे तय्यार करत
आहोत. ह्यात परु
ु षांच्या दृष्ट्टीने महत्वाचे दिवस नोंिवले गेले आहे त.
परु
ु षांचे प्रश्र्न अधोरे णखत करण्यासाठी, आम्ही “महाराष्ट्र स्टे ट कॉशलएिन ऑफ मेन" या संस्थेची ननलमशती घोवषत
करत आहोत, या संस्थेच्या छत्रछायेत महाराष्ट्रातील पुरुषांच्या हक्कासाठी लढिाऱ्या सवश संस्था काम करतील. या
संस्थेची ननलमशती “‘मेन्स राईट अससोलसएशन”, पि
ु े आणि “जेंडर इक्वाललटी ऑगशनायझेशन, नागपरू ” सदहत
धुळ्याहून - सेव इंडडया फॅलमली फौंडेशन - धुळे, आणि पत्नी पीडडत पुरुष आघाडी – औरं गाबाि इत्यािी संस्थांचा

समावेश आहे . यांचे प्राथलमक ध्येय हे समाज आणि सरकार यांना परु
ु षांच्या समस्यांबद्िल जागरूक करिे आहे .
परु
ु ष दिन साजरा करण्या ननलमत्ताने “मेन्स राईट अससोलसएशन”, पि
ु े यांच्या कडून सायंकाळी ६ ते ९ िरम्यान
शननवारवाडा, पुिे येथे कायशक्रम व “जेंडर इक्वाललटी ऑगशनायझेशन, नागपूर” यांच्या कडून िप
ु ारी २ ते ४ िरम्यान
िच
ु ाकी मेळावा (संववधान स्क्वेर, नागपूर वरून सुरु होिार) आयोजजत करण्यात आले आहे .
याचबरोबर आम्ही घोषिा करू इजच्छतो कक २०१७ मध्ये आयोजजत करण्यात आलेल्या "बह
ृ नमुंबई महानगर पाशलका"
ननवडणुकीत आम्ही अपक्ष उमेिवार नोंिवून ननवडणूक लढणार आहोत. आम्ही आमचा कायशक्रम यशस्वी करण्यासाठी
आमचे मीडडया लमत्र आणि समाजाला आमंबत्रत करत आहोत.
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