‘उम्भीद’
मल
ु ासाठी तिचा संघर्ष
२५ लऴीम स्लाती घयच्मा गरयफीभुऱे ऩाचली ऩमंतच शळषण घेऊ ळकरी.रग्नानंतय आऩल्मा शोणाऱ्मा नलमााफद्दर
आणण वुखी वंवायाफद्दर स्लातीची खुऩ स्लप्न शोत्मा. ततचं रग्न वुद्धा बयऩूय शुंडा दे ऊन रालण्मात आरशोत. ऩण रग्न
झाल्मानंतय थोड्माच ददलवात अत्माचायारा वुयलात झारी. ततच्मा वावूची शुंड्माची भागणी वुरूच शोती आणण काशी ददलवात
ततरा आऩल्मा ऩतीचे फाशे य वंफंध अवल्माचेशी कऱरे. एका लर्षमााच्मा आत ऩरयस्स्थती फयीच चचघऱरी शोती आणण स्लातीरा
ततच्मा नलऱ्माने ल वावन
ू े घयाफाशे य काढण्माचा प्रमत्न चारू केरा.
अश्मा ऩरयस्स्थतीत अडीज लऴा तनघन
ू गेरी. स्लातीरा घयाभध्मे शोणाऱ्मा दययोजच्मा ळायीरयक ल भनाशवक
अत्माचायाची वलम झारी शोती. ततरा लाटत शोत भुरारा जन्भ ददल्मालय शे थांफेर, ऩण अवा झार नाशी. २०१३ च्मा
ददलाऱीभध्मे वावूने आग्रश करून ततरा आऩल्मा दोन लर्षमााच्मा भुरारा ऩाठी ठे लून भाशे यी जाण्मावाठी वांचगतरे. ततथून जेव्शा
ती ऩयत आरी तेव्शा ततच्मावाठी घयाचे दयलाजे फंद कयण्मात आरे.
अवशाय्म स्लातीने भुरगा ऩयत शभऱाला म्शणून वगऱे प्रमत्न करून ऩादशरे. ततने लेगलेगळ्मा वाभास्जक वंस्थाकडून,
याज्म भदशरा आमोगाकडून ऩतीरा एकत्र बेटीची ऩत्र ऩाठलून ऩादशरी ऩण त्मारा ऩतीने काशीच प्रततवाद ददरा नाशी. मालय भग
त्मा वंस्थांनी दे खीर तुभचा घयचा भाभरा आशे आणण मा एकत्र बेटीभध्मे ते ऩतीरा मामरा जफयदस्ती करू ळकत नाशी अवे
म्शणून शात लय कयामरा वुयलात केरी. काशी भदशन्मानंतय ऩोशरवांची भदत घेऊन स्लाती आऩल्मा भुरारा दे खये खीखारी
आठलड्मातन
ू एकदा बेटामरा रागरी. अश्मा तात्ऩयु त्मा व्मलस्थेभध्मे एक लऴा तनघन
ू गेरे आणण भधेच अचानक ततच्मा ऩतीने
ल वावूने भुराफायोफायची ततची शी बेटशी थांफलरी. आणण अश्मातच स्लातीरा जेला ततच्मा भुराची तब्मेत फयी नवल्माचे कऱरे
तेव्शा ती खुऩ अस्लस्थ झारी. काशीशी करून भुरारा बेटामचे मा इयाद्माने जेव्शा ती घयी गेरी तेव्शा ततरा घयात मेऊ ददरे नाशी.
उदाव झारेरी स्लाती अजून एका वाभास्जक वंस्थेकडे गेरी, त्मांनी ऩतीरा ऩयत एकदा बेटीवाठी फोरालरे ऩण जेव्शा काशी
उत्तय आरे नाशी तेव्शा भात्र त्मांनी ततरा ऩोशरवांत त्माच्मा वलरुध्द तक्राय कयण्माव भदत केरी.
एक भदशना शोऊनशी जेव्शा ऩरयस्स्थतीत काशी वुधायणा झारी नाशी तेव्शा त्मांनी स्लातीरा भजशरवची भदत
घेण्मावाठी वांचगतरे. स्लाती जेव्शा भजशरव भध्मे आम्शारा बेटरी तेव्शा आभच्मा रक्ष्मात आरे की ती आऩल्मा ऩतीरा प्रचंड
घाफयत शोती. आम्शी वलाात आधी ततरा ददरावा दे ऊन भर
ु ततचे अवल्माने ततचा वद्ध
ु ा त्माच्मा लय तेलढाच अचधकाय अवल्माचे
ऩटलन
ू ददरे. आम्शारा आश्चमा मा गोर्षटीचे लाटरे की मा आधी एक लऴा बयात कोणीच कवे ततरा स्लताच्मा भर
ु ारा घेऊन
मेण्माचे वांचगतरे नाशी. भजशरवने ततचे ऩयत घयी जाऊन ततच्मा भुरारा ताब्मात घेण्मावाठी वभथान केरे.
भर
ु गा शभऱाल्मालय स्लाती खऩ
ु आनंदात शोती. ऩयं तु वावन
ू े ततरा धभकी ददरी की ती ततच्मालय केव दाखर कये र. शे
वभजल्मालय आम्शी ताफडतोफ ततच्मा ऩती आणण वावूवलरुद्ध घयगुती दशंवा ल अत्माचाय प्रततफंध कामद्मांतगात तक्राय दाखर
करून स्लातीरा ऩती आणण वावुऩावून वंयषण, भुराचा कामदे ळीय ताफा आणण खचाऩाणी शभऱण्माचा अजा केरा. ऩरयस्स्थती
रक्ष्मात घेऊन ततरा त्लरयत आणण आड इंटयीभ यीरीफ्व शभऱालेत मावाठीदे खीर अजा केरे.
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भुराची ल स्लातीची नाजूक स्स्थती फघून आणण भशत्लाचे म्शणजे अडीज लर्षमााच्मा फाऱाची त्माच्मा आई ऩावून
झारेरी एका लर्षमााची ताटातूट रक्ष्मात घेऊन कोटााने तातडीने भुराचा ताफा स्लातीकडे दे ण्माचे आदे ळ ददरे. ततच्मा ऩतीरा
स्लाती कोटाात जाण्मावायखे भोठे ऩाऊर उचरेर शे अस्जफात अऩेक्षषत नव्शते आणण तो अततळम चचडरा. फदरा घेण्मावाठी
त्माने पाशभरी कोटाात भर
ु ाच्मा ताब्माची केव टाकरी, एलढे च नाशी तय त्माने वत्र न्मामारमात स्लातीरा भर
ु ाच्मा ताफा
शभऱण्माच्मा आदे ळारा आलाशन केरे. आभच्मा अऩेषेप्रभाणे दोन्शी कोटाात त्माचे अजा धुडकालरे गेरे ऩण त्मारा भुरारा
बेटण्माची ऩयलानगी दे ण्मात आरी, ज्मारा स्लातीचा कधीच वलयोध नव्शता.
तयीशी ततच्मा नलमााचे वभाधान झारे नाशी ल त्माने उच्च न्मामारमात अजा दाखर केरा. मालेऱी उच्च न्मामारमाने
ऩूणा केवची दाखर घेत ऩती अऩीर दाखर करून स्लताच्मा जफादायीतून ऩऱलाट काढण्माचा प्रमत्न कयत अवल्माचे नभूद
केरे. त्माने अजून भुरावाठी खचा ऩाणी दे खीर ददरे नव्शते. त्माच्मा उत्ऩन्नाची दाखर घेत उच्च न्मामारमाने त्मारा भदशना
७००० रुऩमे भुराच्मा खचा ऩाण्मावाठी दे ण्माचे आदे ळ ददरे.
स्लाती आणण ततचा ऩती आता एकभेकांच्मा वंभतीने घटस्पोट घेण्माच्मा प्रक्रक्रमेत आशे त आणण आम्शी ततरा
नलमााकडून एकयकभी भोफदरा शभऱलून दे ण्माचा प्रमत्न कयत आशोत. मा वाऱ्मारा वभोय जाऊन आज स्लाती खुऩ खंफीय
फनरी आशे . स्लताच्मा ऩामालय उब याशण्माचा आणण आऩल्मा शककांफाफत फोरण्माचा आत्भवलश्लाव आता ततच्मात आरा
आशे . भजशरवने अश्मा फऱ्माच भदशरांना आळेचा क्रकयण दाखलन
ू कठीण ऩरयस्स्थतीतन
ू ताठ भानेने फाशे य ऩडण्मावाठी भदत
केरी आशे .
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