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అత్యాచారాల కేసుల విచారణకు ప్రత్యాక న్యాయస్థాన్యలు
అప్పుడే ఆడవారిపై వేధింప్పలు తగ్గుత్యయన్న గవరనర్ న్రసింహన్
ఇింట్లో మహిళే బెస్ట్ హోమ్మినిస్్ర్ : చింద్రబాబు
కుటింబ ఊతింతోనే ఎదిగామన్న జస్స్ట రోహిణి, న్యరా బ్రాహిణి

అమరావతి, ఫిబ్రవరి 11 : మహిళలపై జరుగ్గతున్న అత్యాచారాలకు స్ింబింధించిన్ కేసుల్నన
తవరగా విచారణ చేపట్ట్ దోషులను శిక్షించేిందుకు ప్రత్యాక న్యాయస్థాన్యలు ఉిండాలని ఉమిడి తెలుగ్గ
రాష్ట్్ాల గవరనర్ ఇఎస్టఎల్ న్రసింహన్ అభిప్రాయపడాారు. న్యాయస్థాన్యలలో విచారణ స్మయిం తగ్గు
దోషులకు తవరగా శిక్షలు పడిత్యనే ఆడవారిపై వేధింప్పలు తగ్గుత్యయని ఆయన్ చెప్పురు. ఈ
విషయింలో మీడియా ధోరణి కూడా మారాలని, అతుాత్యాహింతో అత్యాచార కేసులోో మీడియాలో
చూపిస్తే వారిని కూడా విచారిించే పరిసాతి రావాలని గవరనర్ అన్యనరు. అమరావతి పవిత్ర స్ింగమ
క్షేత్రింలో జరుగ్గతున్న తొల్న జాతీయ మహిళా ప్పరోమింట్ రిండవ రోజు స్దసుాలో ఉమిడి రాష్ట్్ాల
గవరనర్ ముఖ్ాఅతిధగా ప్పల్గుని కీలక ప్రస్ింగిం చేశారు.
ఇింట్లో ఆడపిలో ప్పట్్గానే ఆమను లక్ష్మిగానే భావిించే ఆలోచన్య ధోరణి మారాలని గవరనర్
చెప్పురు. నిజానికి మహిళలకు బహు రూప్పలున్యనయని, వాట్టని గ్గరిేించి ప్రోతాహిించాలని
అన్యనరు. ఆమను కేవలిం ధన్లక్ష్మిగా మాత్రమే చూడకుిండా ధైరాలక్ష్మిగా గ్గరిేించాలని సూచిించారు.
భారతీయ స్మాజింలో మహిళలకు అతాింత ప్రాధాన్ామ్మసూే పిండుగలు కూడా వున్యనయని,
రక్షాబింధన్ ఆ తరహా వేడుకేన్ని గ్గరుేచేశారు. మహిళను గౌరవిించడానిన మన్స్థ, వాచా, కర్మిణ
ఆచరణలో పెట్ట్లని హితవు పల్నకారు.
మహిళా స్థధకారిత అింటే మగవారితో స్మాన్ింగా వారికి అవకాశాలు కల్నుించడమే గవరనర్
అన్యనరు. అవకాశాలు కల్నుించడింతో ప్పట బ ింద నిరణయిం తీసుకునే పరిసాతి ఉిండాలన్యనరు. రిండు
భిన్న ధ వాల మధా ఉన్న అభిప్రాయాలను ఒకకట్టగా ఆలోచిించట్ింలోనే మహిళా స్థధకారిత
దాగ్గిందని గవరనర్ చెప్పురు. మహిళా ప్పరోమింట న్యాస్ట బులెట్టన్ను ఈ స్ిందరభింగా
ముఖ్ామింత్రితో కల్నస గవరనర్ విడుదల చేశారు.
స్వాళ్లో ఎదురైన్య శత్యబ్ది మన్దే : జస్స్ట రోహిణి
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మహిళల స్థధకారత కోస్ిం ఎనిన చరాలు తీసుకుింటన్యన, కొతే స్వాళ్లో ఎదురవుతూనే
ఉన్యనయని ఢిల్లో హైకోరు్ ప్రధాన్ న్యాయమూరిే జస్స్ట జి. రోహిణి అన్యనరు. స్వాళోను అవకాశాలుగా
మలుచుకునే స్థాయికి మహిళలు ఎదగాల్నాన్ అవస్రిం ఉిందని పిలుప్పనిచాారు. ల్నింగ వివక్షను పూరవ
కాలిం నుించి మహిళలు ఎదుర్కింటూనే ఉింటన్యనరని, మహిళలు స్ింప్పదన్యపరులైన్య వారికి
ఆరిిక స్థవతింత్రాిం రావడిం దనదని, నిరణయాలోో ఇపుట్టకీ మహిళలకు స్తవచఛ ఉిండడిం దనదని చెప్పురు.
స్మాజింలో మరుగ్గన్ పడిన్ అింశాలను గ్గరిించి మాట్టోడుకునే పరిసాతులు ఇప్పుడున్యనయని,
గతింలో అలింట్ట అవకాశాలూ వుిండేవి కావని జస్స్ట రోహిణి అన్యనరు. మహిళా రిజర్మవషన్ో
కారణింగానే జడిిని కాగల్నగాన్ని గ్గరుేచేశారు. ప్రసుేత స్మాజింలో మహిళలు అనేక స్మస్ాలను
స్మరాింగా ఎదుర్కింటూ అనిన రింగాలోో రాణిసుేన్యనరని చెప్పురు. మహిళా స్థధకారత, మహిళా
అభ్యాన్నతి గ్గరిించి మరిింత చరా జరగాలని ఆమ చెప్పురు. స్త్తేరా ప్పరుష స్మాన్తవిం గ్గరిించి వేదికలపై
మాట్టోడుకుింటన్యన క్షేత్రస్థాయిలో అలింట్ట పరిసాతులు కనిపిించడిం దనదని ఆవేదన్ ెలల్నబుచాారు.
పని చేస్త చోట్ వేధింప్పలు తపుడిం దనదని, సౌకరాాల దనమ్మ స్మస్ా వుిండనే వుిందని జస్స్ట రోహిణి
చెప్పురు. స్మాన్ హకుకలతో ప్పట, వివక్షను దూరిం చేస్తల కారాక్రమాలు, ఆలోచన్య ధోరణులు
మారాల్నావుిందని అన్యనరు. అప్పుడే మహిళలకు అస్లైన్ స్థధకారత వచిాన్ట్గా భావిించవచుాన్ని
చెప్పురు.
ఆడపిలోకు జన్ినివవట్ిం అవరోధిం అవుతుిందనే అభిప్రాయిం నుించి, అస్లు అటవింట్ట
ఆలోచన్య ధోరణి నుించి బయట్పడాలని జస్స్ట రోహిణి హితవు చెప్పురు. కుటింబిం నుించి ప్రతి
మహిళకు మించి స్హకారిం లభిించాలని అన్యనరు. అటవింట్ట ప్రోత్యాహిం, ఊతిం తన్కు తన్
కుటింబిం నుించి లభిించిిందని గ్గరుేచేసుకున్యనరు. త్యను ఈ స్థాయికి రావడానికి ప్రధాన్ కారణిం
తన్ కుటింబమేన్న్యనరు.తన్ తిండ్రి పదవి విరమణ తరువాత ఎకకడ సారపడాలని ప్రణాళిక
వేసుకున్నప్పుడు విశాఖ్ అని అిందరూ సూచిించిన్య, తన్ కోస్మే హైదరాబాదులో వుిండాలని
నిరణయిం తీసుకున్యనరని చెప్పురు.
ఏపీ నుించే మహిళా స్థధకారత: ముఖ్ామింత్రి చింద్రబాబు
‘మహిళలు తలచుకుింటే ఏదైన్య స్థధించగలరు. స్మాజింలో నిరణయాతిక శకిే మహిళే’న్ని
ముఖ్ామింత్రి చింద్రబాబు న్యయుడు ఉదాాట్టించారు. కుటింబిం నుించి స్రైన్ స్హకారిం ఉింటేనే
మహిళలు ముిందడుగ్గ వేయగలుగ్గత్యరని చెప్పురు. కుటింబ ఆరిిక వావహారాల నిరవహణ
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కష్తరమన్న ముఖ్ామింత్రి-ప్రతి స్త్రీమూరిే తన్ కుటింబ ఆరిాక పరిసాతులను, ఆదాయ వాయాలను
ఆకళిింప్ప చేసుకుని ఎింతో స్మరిింగా కుటింబ ఆరిాక నిరవహణ చేయగలుగ్గతోిందని
ప్రస్థేవిించారు. బెస్ట్ హోమ్ మ్మనిస్్ర్ ఎవరింటే ఇింట్లో మహిళేన్ని అన్యనరు. మహిళలు ఎవరికీ
తీసపోరన్న విశావస్ిం కల్నగ్గ ఉిండాలని పిలుప్పనిచాారు. మహిళలు ఎవరికింటే తకుకవ కాదని, అనిన
రింగాలలో ప్పరుషులతో స్మాన్ింగా, ఒకోకచోట్ అధకింగా దూసుకుపోతున్యనరని చెప్పురు. విజాాన్
స్మాజింలో స్త్రీ ప్పరుషులు ఇరువురూ స్మాన్మేన్ని అన్యనరు. ఇింట్రనట్ ఆఫ్ థింగ్సా వింట్ట స్థింకేతిక
అింశాలోో మహిళలదే ముిందు నేరుాకోగలుగ్గతున్యనరని చెప్పురు. దురద ష్ిం కొద్ది చట్్ స్భలోో
మహిళా ప్రాతినిధాిం తకుకవగా ఉిందని, అధకారులోోన్య ఈ శాతిం తకుకవే వున్నదని అన్యనరు.
మహిళా ప్పరోమింట్ స్దసుా నిరవహణ గ్గరిించి ఐవీఆర్ఎస్ట దావరా అిందరి అభిప్రాయాలను
తెలుసుకుింటన్యనన్ని, స్దసుా నిరవహణ పట్ో అిందరూ స్ింత పిే వాకేిం చేయడిం స్ింతోషింగా
వున్నదని ముఖ్ామింత్రి చెప్పురు. 10 వేల మిందికి ఆహావన్యలు పింపిస్తే 22 వేల మింది రావడమే
అపూరవమని, స్థధకారత పట్ో మహిళలు ఎింత ఆస్కిే కన్బరుసుేన్యనరో ద్దనిన బటే్ అరిిం అవుతోిందని
అన్యనరు. మహిళా స్మస్ాలకు విమన్ ప్పరోమింట్ స్హాయపడుతుిందా అని అభిప్రాయ స్తకరణ
కోరిత్య 85 శాతిం అవున్ని చెప్పురని తెల్నయశాశారు. ఈ స్దసుా ఇచిాన్ సూూరిేతో అమరావతిలోనే
మళ్లో మహిళా ప్పరోమింట నిరవహిించాలని నిరణయిించామని చెప్పురు. రాష్ట్రింలో ప్రతి ఏట్ట ఇలింట్ట
స్దసుాలు నిరవహిించడానికి వీలుగా ఒక ఈెలింట్ మేనేజిమింట్ కార్ుర్మషన్ ఏరాుట చేస్థేమని
ప్రకట్టించారు. ఆింధ్రప్రదేశ్ నుించే మహిళా స్థధకారత ఆరింభిం అవుతుిందని, అది కూడా
అమరావతి నుించే మొదలవుతుిందని అన్యనరు.
ఐకారాజాస్మ్మతితో ఎింవోయూ
ఐకా రాజా స్మ్మతి మహిళా విభాగింతో రాష్ట్ర ప్రభ్యతవిం ఒక అవగాహన్ ఒపుిందిం
కుదురుాకుింది. ఈ ఒపుిందిం ప్రకారిం మహిళలకు స్ింబింధించి ప్రభ్యతవిం ఖ్రుా చేస్త నిధులకు
ఐకారాజా స్మ్మతి మహిళా విభాగిం స్హకారిం అిందిించనున్నది. స్త్రీ ప్పరుష స్మాన్తవింతోనే
స్మాజాలు ఆరిికింగా వ దిి చెిందుత్యయని ఐకా రాజా స్మ్మతి మహిళా విభాగిం ప్రతినిధ ఆస్థ
టొరకలాన్ చెప్పురు. ఆన్ిందమయ స్మాజానికి ఇది ప్పన్యదులు వేసుేిందని అన్యనరు. ల్నింగ వివక్ష
కల్నగ్గన్ స్మాజాలు వ దిి చెిందవని త్యల్నాచెప్పురు. ఐరాస్ సుసిరాభివ దిి లక్షాాలలోన్య మహిళా
స్థధకారిత గ్గరిించే ప్రధాన్ింగా నిబింధన్ రూపిందిించామని ఆమ తెల్నప్పరు.
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అత్యాచారాలపై చరాతో అన్రాిలు: వైఎస్ట చౌదరి
మహిళలను దేవతలుగా కొల్నచే దేశిం మన్దని కేింద్ర శాస్త్ర వైజాానిక శాఖ్ స్హాయ మింత్రి వై ఎస్ట
చౌదరి చెప్పురు. మహిళలపై అత్యాచారాలు జరుగ్గతున్న అింశిం వాస్ేవమే అయిన్పుట్టకీ, వీట్టపై
చరిాసుేన్న కొద్ది వారిలో ఆతి విశావస్ిం స్న్నగ్గలుోతోిందని ఆయన్ అభిప్రాయపడాారు. పిండో బుట్్లో
ప్పచాన్వి కొనిన ఉిండట్ిం స్హజమేన్ని, మొతేిం బుట్్ను తప్పుబట్్దనమని అన్యనరు.
అమరికాలో కూడా స్త్రీల పట్ో వివక్ష ఉిందని, మన్ దేశింలో కింటే అమరికాలోనే వివక్ష ఎకుకవగా
వున్నదని కేింద్ర మింత్రి గ్గరుేచేశారు. స్త్రీ-ప్పరుషులు పరస్ురిం స్హకరిించుకోవాల్నాన్ అవస్రిం
ఉిందని చెప్పురు. మహిళలోోన్య ఆలోచన్యధోరణి మారాలని, స్తవచా, స్థవతింత్ర్యాల గ్గరిించి
మాట్టోడుకునే పరిసాతి రావాలని చెప్పురు. ప్రసుేతిం దేశమింతట్ట మహిళా స్థధకారిత గ్గరిించి
మాట్టోడుకోవట్ిం స్ింతోషిం కల్నగ్గించే అింశమని అన్యనరు. మహిళా స్థధకారత కోస్ిం మహిళలూ
పెది ఎతుేన్ పోరాడాల్నాన్ అవస్రిం ఉిందని అన్యనరు. ప్రతి ఇింట్టలోన్య మహిళే కిింగ్స మేకర్ అని
వాాఖ్యానిించారు. ప్రసుేతిం మహిళలు అనిన రింగాలోో ముిందింజలో ఉన్యనరని తెల్నప్పరు. కొింతమింది
మహిళల నుించి జాతి యావతూే సూురిే పిందుతోిందన్యనరు. స్మాన్ అవకాశాలు కల్నుించట్ింలో
కేింద్ర మింత్రిగా తన్ వింతు ప్రయతనిం చేస్థేన్ని ఆయన్ హామీఇచాారు.
ల్నింగవివక్ష దనని స్మాజిం అవస్రిం: మధుసూదన్యచారి
దేశింలో అన్యదిగా స్త్రీ ప్పరుషుల మధా వున్న వివక్షను ఇపుట్టకైన్య తొలగ్గించుకోవాలని
తెలింగాణా రాష్ట్ర విధాన్స్భ స్భాపతి మధుసూధన్యచారి పిలుప్పనిచాారు. మహిళలు మౌన్
ప్రేక్షకులనే ముద్ర తొలగ్గించుకోవాలని అన్యనరు. అనినింట్ట మహిళల భాగస్థవమాిం పెింప్ప దిశగా
పరిసాతులు మారాలని అభిప్రాయపడాారు. ల్నింగవివక్ష దనని స్మాజిం అవస్రమని అన్యనరు. కేరళలో
మహిళలకు ఎకుకవ స్థధకారత లభిస్ేిందని, ఇలింట్ట పరిసాత్య ఇతర రాష్ట్్ాలోోన్య రావాలని
మధుసూదన్యచారి సూచిించారు.
చింద్రబాబు మహిళా పక్షప్పతి: స్థగరికా ఘోష్
దేశింలో మహిళలపై అరాచకాలు పూరిేగా తొలగేల క షి చేయాలని టైమ్ా ఆఫ్ ఇిండియా
కన్ాలె్ింట్ ఎడిట్ర్ స్థగరికా ఘోష్ పిలుప్పనిచాారు. జాతీయ మహిళా ప్పరోమింటలో ఆమ ఉత్యేజిత
ప్రస్ింగిం చేశారు. మహిళలు ఎపుట్టకప్పుడు కొతే విషయాలపై అవగాహన్ పెించుకోవాలన్యనరు.
స్ింస్క తి, స్ింప్రదాయాలను అనుస్రిసూేనే కొతే ఒరవడికి శ్రీకారిం చుట్ట్లన్యనరు. విదాలోనే
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కాకుిండా వీలైన్ అనిన రింగాలలోన్య మహిళాశకిే ముిందుిండాలని అన్యనరు. మహిళా ప్పరోమింటను
నిరవహిసుేన్న ఆింధ్రప్రదేశ్ ముఖ్ామింత్రి చింద్రబాబు న్యయుడును ఆమ మహిళా పక్షప్పత
ముఖ్ామింత్రిగా అభివరిణించారు. దేశింలో ఇింతమింది మహిళా ముఖ్ామింత్రులు వున్యన ఎవరూ
కూడా ఈ ఆలోచన్ చేయదనక పోయారని గ్గరుేచేశారు.
ఎన్ట్ఆర్ బాట్లోనే చింద్రబాబు: న్యరా బ్రాహిణి
అమరికాలో ఇపుట్టకీ వివక్ష ఉిందింటూ, ఇటీవల జరిగ్గన్ యూఎస్ట ఎనినకదన దానికి నిదరశన్మని
హెరిటేజ్ ఫుడ్సా డైరక్ర్ న్యరా బ్రాహిణి అన్యనరు. తొల్న జాతీయ మహిళా ప్పరోమింటను ఉదేిశిించి ఈ
యువ వాాప్పరవేతే చేసన్ ప్రస్ింగిం అిందర్నన ఆకట్కుింది. తల్నో పేరును ముిందుపెట్కుని ఈ
ప్రాింత్యనిన ప్పల్నించిన్ చక్రవరిే గౌతమీప్పత్ర శాతకరిణ ఈ ప్రాింత్యనికి ఆదరశమని, ఇలింట్ట ప్రాింతింలో
మహిళా ప్పరోమింట నిరవహిించట్ిం ఆన్ిందదాయకమని అన్యనరు. మహిళా స్థధకారిత అనేది
కుటింబిం నుించే ప్రారింభిం కావాలని, అది తన్ కుటింబింలో అమలవుతోిందని చెప్పురు. ‘మా
ఇింట్లో స్త్రీలకు గౌరవిం ఇచేా మించి వాత్యవరణిం ఉింది. ఎన్ట్ఆర్ మన్వరాల్నగా ప్పట్్డిం, చింద్రబాబు
కోడలన్వవడిం గరవింగా ఉింది’-అని బ్రాహిణి అన్యనరు. ఆసేలో మహిళలకు స్మాన్ హకుక కల్నుించిన్
ఘన్త ఎన్ట్ రామారావుదేన్ని గ్గరుేచేశారు. పదాివతి యూనివరిాటీ పేరుతో మహిళల కోస్మే
దేశింలో తొల్న విశవ విదాాలయానిన స్థాపిించిింది ఎన్ట్ఆర్మన్ని ప్రస్థేవిించారు. ఎన్ట్ఆర్ అడుగ్గజాడలోోనే
ప్రసుేత ముఖ్ామింత్రి చింద్రబాబు న్డిచారని, డావక్రా మహిళలను పెదిఎతుేన్ ప్రోతాహిించారని
అన్యనరు. మహిళా స్థధకారత కోస్ిం క షి చేసన్ ముఖ్ామింత్రి చింద్రబాబేన్ని అింటూ, ఆయనిన
ఫెమ్మనిస్ట్ చీఫ్ మ్మనిస్్ర్ అన్డానిన అింగీకరిస్థేన్ని చెప్పురు. ఢిల్లో హైకోరు్ మొదట్ట మహిళా ప్రధాన్
న్యాయమూరిే తెలుగ్గవార్మ కావడిం గరవకారణమని బ్రాహిణి అన్యనరు. ఎవరో వచిా ఆదుకుింట్టరని
ఎదురుచూడకుిండా పరిసాతుల్నన అనుకూలింగా మలచుకోవాలని చెప్పురు. అవకాశాల కోస్ిం
ఎదురు చూడకుిండా వాట్టని అిందిప్పచుాకోవట్ింలోనే స్థధకారిత స్థధామవుతుిందని
భావిసుేన్యనన్ని అన్యనరు. ముఖ్ాింగా అక్షరాస్ాతతోనే ఇది స్థధామవుతుిందని చెప్పురు. తమ
స్మస్ాలను త్యమే పరిషకరిించుకునే స్థాయికి మహిళలు చేరుకోవాలింటే విదా అవస్రమన్యనరు.
మహిళలు నిరణయాధకారానిన తీసుకునేల ధైరా స్థహస్థలను కల్నగ్గవుిండాలని యూపీఎస్సా
మాజీ చైరిన్ ఆలక సరోహి తన్ అభిప్రాయానిన చెప్పురు. ప్రతి అింశాన్టన ప్రశినించే తత్యవనిన
అలవరుాకోవాలని వనితలకు పిలుప్పనిచాారు.
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స్మాన్ అవకాశాలున్యనయని రాజాాింగమే చెబుతున్యన క్షేత్ర స్థాయిలో ఆ తరహా పరిసాతులు దననే
దనవని కేరళ డిపూాటీ స్సుకర్ శైలజా టీచర్ ఆవేదన్ ెలల్నబుచాారు. పనిచేస్త ప్రతిచోట్ట మహిళలకు
వేధింప్పలు ఎదురవుతూనే ఉన్యనయని, ఎకకడా స్తవచాఛయుత వాత్యవరణిం దననే దనదని ఆమ చెప్పురు.
పౌరురాల్నగా, కుటింబ స్భ్యారాల్నగా మహిళలు నిరింతరిం స్మస్ాలతో ప్పట వివక్షతను
ఎదుర్కింటన్యనరని అన్యనరు.
జన్యభాలో స్గిం ఉన్న మహిళలు తమ అవకాశాలను త్యమే స్ షి్ించుకోవాలని స్సఐఐ చైర్ పరాన్
వనిత దాట్ో చెప్పురు. అవకాశాలను అిందిప్పచుాకుని కుటింబానికి, స్మాజానికీ ఆదరశప్రాయింగా
నిలవాలని అన్యనరు. ప్రతి మహిళా తన్లో అప్పరమైన్ శకిేయుకుేలు దాగ్గ ఉన్యనయని
గ్గరిేించాలన్యనరు. వాట్టని వినియోగ్గించుకుింటే స్మాన్ అవకాశాలు అిందుకున్నటే్న్ని వనిత దాట్ో
చెప్పురు. ఇింకా, ఈ స్దసుాలో దేశ విదేశాల నుించి వచిాన్ అనేకమింది ప్రతినిధులు మాట్టోడారు.

