
मा�सक पाळीतील ��ता आ�ण तु�ी
मुली आ�ण म�हलां�ा साव���क मा�सक पाळीतील ��तेसाठी सुर��त साधनांची 

उपल�ता हा मूलभूत �वषय आहे. एक समाज �णून आपण या �वषयावर फारच ��चत 

चचा� करतो आ�ण अनेक संल��त �वषयांब�ल गूढतेचे वातावरण आहे. तु�ंगाम�ेसु�ा 

सवा�ना मा�सक ��ता पाळता येणे , खाजगीपणा जपणे आ�ण सुर�ा हे उपल� असले 

पा�हजे. तर मा�सक पाळीतील ��ता याब�ल अजून चचा� क�या!

तु�ंगा�धका�ांनी मा�सक पाळीतील 
��तेबाबत कोण�ा सोयी पुरवणे 
अपे��त आहे?
मा�सक पाळीतील ��तसेाठी ��या�ंा त�ंुगाम�े 
त�ंुगा�धका�ानंी परुसेे पाणी, �� शौचालय आ�ण 
कचरा �व�वेा�टची स�ुवधा परुवणे 
अप�े�त आह.े तसचे, �ानंी मा�सक 
पाळीतील ��तसेदंभात�  मा�हती 
परुवणे  आ�ण जाग�कता तयार 
करणे हे अप�े�त आह.े

सॅ�नटरी पॅ�स कसे पुरवले जातील?
मॉडेल ��झन मॅ�ुअल २०१६ अनुसार म�हला कै�ां�ा 
गरजेनुसार तु�ंगा�धका�ांनी �नज�तुक सॅ�नटरी पॅ�स 
पुरवणे अपे��त आहे. सॅ�नटरी पॅ�स �नय�मतपणे पुरवले 
जाणे आ�ण ते चांग�ा �तीचे असणे अपे��त 
आहे. अ�था पॅ�स तु�ंगा�ा कॅ�ीन म�े 
उपल� असावेत �कवा कुटंबीयांनी � ु
�ां�ा भेटीम�े पुरवावे.

कैदेत असताना मा�सक पाळीतील ��ता 
कशी पाळावी?
मा�सक पाळीतील र� व इतर �व हे अशु� नसतात, 
तरीही, ते�ा हे �व सॅ�नटरी पॅ�स �कवा कापडावर जमा �
होतात, �ाम�े �जवाणू वाढ शकतात. हे टाळ�ासाठी, ू
सॅ�नटरी पॅ�स �कवा कापड दार ४-६ तासांनी बदलणे �
आव�क आहे. मा�सक 
पाळीदर�ान वापरलेले कापड व 
अंतव�� �� धुणे आ�ण 
सूय��काशात वाळवणे ही चांगली 
सवय आहे. तु�ी मा�सक 
पाळीदर�ान �नय�मत आंघोळ 
करावी.

वापरले�ा सॅ�नटरी पॅ�सची �व�ेवाट कशी 
लावावी?
वापरले�ा सॅ�नटरी पॅ�सना कागदात 
गुंडाळावे आ�ण इतर कच�ापे�ा वेगळे 
ठेवावे. इतर कच�ापे�ा �ांची 
वेगळी �व�ेवाट लावावी. याबाबत 
तु�ंगा�धका�ांशी बोलन सॅ�नटरी ू
पॅ�स साठी वेगळी ड� �बन 
वापरावी आ�ण श�तो 
पॅ�सना कचरा जाळ�ा�ा 
�कवा त�म मशीन म�े �
टाकावे.

मा�सक पाळीतील ��ते�वषयक 
सम�ांसंबंधी  कोणाशी बोलावे?
तु�ंगा�धकारी, से�ेटरी, �ज��ातील कायदे�वषयक 
अ�धकारी, बोड�स ऑफ ���सटर सद�, �ज�ा आ�ण 
सेशन �ाया�धकारी, �ज�ा मॅ�ज��ेट �कवा इतर �नयु� �
�कवा अ�नयु� ���सटस� यां�ाकडे त�ार करता येऊ �
शकते.

पाळीसदंभात�  सम�सेाठी कोणाशी 
बोलाल ?
जर तु�ाला खालील पैक� कोणतीही सम�ा मा�सक 
पाळीदर�ान, पाळीपूव� �कवा पाळीनंतर �
आली असेल तर वै�क�य अ�धका�ांशी 
संपक�  साधा -
Ÿ पाळीदर�ान खूप दखुणे
Ÿ अ�नय�मत पाळी
Ÿ अचानक वजन वाढणे
Ÿ �चेसंदभा�त त�ारी
Ÿ �माणाबाहेर र��ाव
Ÿ उ�ता �कवा थंडी सहन न होणे�


