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િારીખ અન ેસમય : ૧૯ નવમે્બર ૨૦૧૬, િતનવાર – સવારે ૧૦:૦૦ થી સાુંજે ૬:૦૦ સ ધી 
 

આંતરરાષ્ટ્રીય પરુુષ દિવસ ઉદે્દશ: આંિરરાષ્ટ્રીય પ ર ષ દિવસ મનાવવાનો  ઉદે્દિ પ ર ષોના આરોગ્ય ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિિ કરવો ત યિીય 
સમાનિા ને પ્રોત્સાહન આપવો અને સમાજમાું પ ર ષોની હકારાત્મક ભતૂમકા ઉપર પ્રકાિ પડવો છે.  આ એક અવસર છે જેના દ્વારા પ ર ષો 
અને છોકરાઓ તવર દ્ધ થિા ભેિભાવ ઉપર ધ્યાન આપી િકાય િથા િેમની તસદ્ધદ્ધઓને અને િેમના સમાજત પદરવાર અને બાળકોની 
સુંભાળમાું આપલે યોગિાનને બબરિાવી િકાય. 
 

પ ર ષોના હક્કો માટે કાયયરિ “વાસ્િવ ફાુંઊડેિન”ત ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૬, િતનવાર – સવારે ૧૦:૦૦ થી સાુંજે  ૫:૦૦ સ ધીત  રક્િિાન 
તિબબર િથા સહી જ ુંબેિ દ્વારા પ ર ષોના મ દ્દાઓ ઉપર પ્રકાિ પાડિે.  
 

અમે નીચે મ જબના મ દ્દાઓ િરફ ધ્યાન િોરવા માુંગીએ છીએ જેની ઉપેક્ષા કરાય રહી છે  
૧. પ ર ષોના આરોગ્ય ઉપર એટલા પ્રમાણ માું ધ્યાન નથી અપાત  ું જેટલ ું સમાજમાું એમને મળવ ું જોઈએ  
૨. પ ર ષો ન ું આય ષ્ટ્ય સ્ત્રીઓ ના કરિા ઓછુ હોઈ છે- અપ્રાકૃતિક રીિે થિા મતૃ્ય  જેમ કે આત્મહત્યાત કેરસરત હૃિય સુંબતધિ રોગોમાું 

સ્ત્રીઓ કરિા પ ર ષોની મતૃ્ય  થવાની સુંભાવના વધ  છે. આત્મહત્યા કરી જીવન સુંપાવિા પ ર ષોની વધિી સુંખ્યાત પ ર ષોમાું વધિી 
તનરાિા ને િિાયવે છેત 

૩. છોકરીઓ કરિા વધ  સુંખ્યામાું છોકરાઓને િાળા છોડવાની ફરજ પાડવામાું આવે છે િથા છોકરીઓ કરિા ૬ ગણા છોકરાઓને બાળ-
મજ્દૂરી માું ધકેલવામાું આવે છે. આ મ દ્દાને આપણ ેયિીય પદરપે્રક્ષ્યથી હલ કરવાની જરૂરિ છે.  

૪. રાષ્ટ્રીય પદરવાર આરોગ્ય સવેક્ષણોમાું પ ર ષો ઉપર થિા ઘરેલ ું દહિંસા િથા યિીય હ મલાઓ ને િામેલ કરવામાું નથી આવિા. 
૫. છેડછાડ ત છેિરપીંડીત બળાત્કાર અને લગ્ન સુંબતધિ જેવા આરોપો માું પ ર ષો ઉપર થિા જ ઠા કોટય કેસો 
ગગન ચ ુંબી રહ્યા છે.  
 

પ ર ષોના મ દ્દા ઓ ઉપર ધ્યાન િોરવાત અમે યહરેાિ કરવા માુંગીએ છીએ કેત અમે  “મહારાષ્ટ્ર પ ર ષ સુંઘટન” ની રચના કરી છેત જેના 
દ્વારા મહારાષ્ટ્રમાું કામ કરિા એવા બધાજ જ થો ને સાથે લાવી િકાય જે પ ર ષ હક્કો માટે કાયયરિ છે.  આ સુંઘટનની રચના “Men’s 

Rights Association, પ ણે અને  Gender Equality Organization, નાગપ ર અને Save Indian Family- ધ ળેત  Patni Peedit Purush 

Aghaadi – ઔરુંગાબાિના સહયોગ થી કરવામાું આવી છે. આનો ખાસ ઉદે્દશ્ય સમાજ અને સરકાર સાથે મળીત પ ર ષોના મ દ્દાઓ તવષે 
જન યગતૃિ ફેલાવવાનો છે.  
 

 Men’s Rights Association, પ ણે પણ પ ર ષ દિવસ માટે કાયયક્રમ કરવાના છે જે િતનવારવાડાત પ ણે હઠેળ સાુંજે ૬ થી ૯ વાગ્યા સ ધી 
રહિેે. અને Gender Equality Organizationત નાગપ ર બપોરે ૨:૦૦ થી ૪:૦૦ વાગ્યા સ ધીત સવીધાન સ્ક્વેરત નાગપ ર થીત પ ર ષ િીવસ 
ની યગતૃિ માટે  બાઈક રેલી કરવાના છે  
 

અમને એ પણ યણ કરિા ખ િી થાય છે કે અમે ફેબ્ર આરી ૨૦૧૭ માું થનારા બ્ર હિ-મ ુંબઈ મ્ય ુંરસીપલ કોપોરેિનની ચ ૂુંટણીમાું સ્વિુંત્ર 
ઉમેિવાર િરીકે ઉભા રહવેાના છીએ.  
 

અમે હ્રિયપવૂયક અમારા મીદડયા િોસ્િોને આ આયોજનમાું ભાગ લેવા અને સફળ બનાવવા આમુંતત્રિ કરીએ છીએ.  
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