
बोदवड  महाववद्यालयात राज्यस्तरीय चचाासत्राचे आयोजन 

ग्रामीण भागतील मवहलाांच े जीवनमान उांचावण े व तयाांच्या 

व्यविमतवाचा ववकास होणे वह काळाची गरज  

-  उदघाटक सौ.साधना महाजन नगराध्यक्षा 

 

  राज्य मवहला आयोग, म ांबई प्रायोवजत आवण कला, वावणज्य व ववज्ञान महाववद्यालय, बोदवड 

आयोवजत राज्यस्तरीय चचाासत्राचे आयोजन महाववद्यालयात दद. १३ ऑक्टोबर २०१८ रोजी आयोवजत 

करण्यात आल े होते. चचाासत्राचा “ग्रामीण मवहला: आरोग्य आवण स रक्षा जनजागृती” हा ववषय होता  

राज्यस्तरीय चचाासत्राचे उदघाटन जामनरे नगर पररषदचे्या नगराध्यक्षा सौ. साधनाताई महाजन याांच े

हस्ते सकाळी ९.३० वाजता सांपन्न झाल.े अध्यक्षस्थानी राज्य मवहला आयोगाच्या सदस्या सौ. दवेयानी 

ठाकरे होतया तर प्रम ख अवतथी म्हणून वजल्हा पररषदचे्या मवहला व बाल कल्याण सभापती सौ.रजनीताई 

चव्हाण, राज्य मवहला आयोगाचे वजल्हा सवचव अॅड.वपय ष गढे बोदवड नगर पांचायतच्या नगराध्यक्षा 

म मताज बी सईद बागवान आवण बोदवड सावा.को.ऑप.सोसायटीचे अध्यक्ष श्री.वमठूलालजी अग्रवाल 

इ.मान्यवर उपस्तीत होत.े या सोहळ्यास सांस्थचेे उपाध्यक्ष श्री. अजय जनै, सवचव श्री ववकासजी कोटेचा 

याांच्यासह सांस्थेचे सांचालक, पत्रकार, ववववध शाळाांचे म ख्याध्यापक, म ांबई, प णे, 

डोंवबवली,काांददवली,अैरोली,नावशक,सांगमनेर,म िाईनगर,रावेर,जामनेर,भ सावळ,यावल,क ऱ्हाकाकोडा,बी

ड,साांगली,आश्ठी,चाळीसगाव,जळगाव, अमळनेर, औरांगाबाद, नागपूर, हहगणघाट, मलकापूर, वरणगाव, 

नांद रबार इतयादी रठकाणाहून उपवस्थती उपवस्थती होती 

या चचाासत्रात बोदवड ताल क्यातील स मारे १२० अांगणवाडी सेववका व अशा सांस्थेच्या कायाकतयाा 

याांना वनश ल्क प्रवेश दणे्यात आलेला होता.  

ग्रामीण भागतील मवहलाांच े जीवनमान उांचावणे व तयाांच्या व्यविमतवाचा ववकास होण े वह 

काळाची गरज असून तयासाठी राज्य मवहला आयोगाचे काया अवभनांदनीय आह ेअसे विव्य उदघाटक 

सौ.साधना महाजन नगराध्यक्षा जामनरे नगर पररषद याांनी केल.े मवहलाांची कहानी म लीच्या जन्मापासून 

स रु होते आवण मृतयूच्या शय्येवर सांपते. अनेक प्रकारच्या समस्या अडचनी आव्हाने मवहला सहन करत 

आल्या आहते व करत आहते. राज्य मवहला आयोगाच्या या धाडसी योजनाांम ळे मवहलाांना न्याय वमळेल 

असा ववश्वास कायाक्रमाच्या प्रम ख अवतथी सौ.रजनीताई चौहान, सभापती मवहला व बालकल्याण ववभाग 

वजल्हा पररषद जळगाव याांनी व्यि केला.  

कायाक्रमाच्या अध्यक्षा राज्य मवहला आयोगाच्या सदस्या सौ.दवेयानी ठाकरे याांनी राज्य मवहला 

आयोगाचे ध्येय, उद्दशे व कायापद्धती या बाबत उपवस्थताांना सववस्तर मावहती दऊेन आयोगाच्या ववववध 

योजना, तसचे मवहलाांसाठीचे दशेातील ववववध कायद ेकसे उपय ि आह ेव तयासाठी मवहलाांनी कायद्याचा 

कसा लाभ घ्यावा याबाबतचे मागादशान करून  राज्य सरकारच्या माध्यमातनू मवहला आयोग वपढीत 

मवहलाांना कसे सहकाया, पाठींबा व शिी दतेे याचे उदाहरणासह वववेचन केले.   

 ददवसभर चालणाऱ्या या चचाासत्रात ग्रामीण भागातील मवहला, तयाांचे आरोग्य व तयाांची आरोग्य 

व तयाांची स रक्षा याबाबत कशी काळजी घ्यावी याचे मागादशान करणेसाठी प्रथम सत्रात सकाळी १०.३० 

वाजता जळगाव येथील वजल्हा न्यायालयाच्या अॅड. मांज ताई वाणी याांचे “हहद ू वारसा हक्क व कायदा 

१९५४” या ववषयावर व्याख्यान झाल.े सत्राध्यक्ष म्हणून बोदवड येथील ज्येष्ठ पत्रकार श्री.प रुषोत्तम गड्डम 

ह ेहोते. या सत्रात भारतातील मवहलाांसाठीच्या ववववध कायद्याांचा मोठा आधार मवहलाांसाठी उपलब्ध आह े

परांत  ज्या प्रमाणात कायद्याचा वापर मवहलाांनी करणे अपेवक्षत आह ेतसे वचत्र नाही. मवहलाांचे क ट ांबातील 



स्थान आवण तयासाठी वहद ूवारसा हक्क कायदा कसा महतवाचा आह े तयाद्वारे मवहला कश्या स रवक्षत राहू 

शकतात, आर्थथक सामावजक कौट ांवबक व मानवसक दषृ्ट्या कश्या सक्षम होऊ शकतात याबाबत सववस्तर 

मावहती आपल्या व्याख्यानातून ददली. 

 द सऱ्या सत्रात सकाळी ११.४५ वाजता “मवहला शारीररक आजार” या ववषयावर बोदवड येथील 

ग रुदवे रुग्णालयाच्या डॉ.वृषाली चौधरी याांनी मागादशान केले तर सत्राध्यक्ष म्हणून पाचोरा येथील 

डॉ.अन जा दशेम ख याांनी काम पावहले या सत्रात मवहलाांचे शारीररक आरोग्य मौन व उपाययोजना या 

यासांदभाात बोलायचे झाल्यास आरोग्य ह ेमनाशी सांबवधत असते मनाची समृद्धी, सावतवकता याचा पररणाम 

आपल्या शरीरावर होत असतो सकारातमक ववचाराांचा प्रभाव हा आपल्या आय ष्ट्य बरोबर आपल्या आपल्या 

शरीरावर ददसनू येतो. नकारातमक ववचाराांनी शरीराच्या पेशींचे सांत लन वबघडते म्हणून स्वास्थ शरीराची 

अपेक्षा आपण करत असू तर आपले मन स द्धा आपणास स्वछ ठेवावे लागेल. आज धकाधकीच्या काळात 

शारीररक स्वास्थ साांभाळणे अवतशय गांभीर ववषय झालेला आह.े आवण म्हणून शारीररक आजाराांचे प्रमाण 

ह े वाढलेल े आपल्याला आढळून येते. अलीकडच्या काळात लाईफस्टाईल आजार वह मोठ्या प्रमाणात 

आढळून येतात तयात मध मेह ह ेएक ज्वलांत उदाहरण आह ेतयाच प्रमाण ेकॅन्सर स द्धा याच प्रमाण ेवियाांमध्ये 

बऱ्याच प्रमाणात बघायला वमळतो. काही गोष्टींची अपूणा मावहती वह या आजाराांना आमांत्रण दवे ूशकते जस े

गभावनरोधक गोळ्याांचा अवनयांवत्रत वापर,सांत वलत आहाराची कमतरता याचा पररणाम शरीरावर होतो 

अशी मावहती आपल्या व्याख्यानातून ददली 

 चचाासत्रात वतसऱ्या सत्रात द पारी २.०० वाजता “मवहलाांचे मानवसक आजार, लक्षणे आवण उपाय 

योजना” या ववषयावर जळगाव येथील भिी मानसोपचार कें द्राच्या प्रम ख डॉ.कीती दशेम ख या मागादशान 

केले. तर सत्राध्यक्ष म्हणून अशा सांस्थेच्या पयावेक्षक सौ. दमयांती इांगळे याांनी काम पवहले.आपल्या 

व्याख्यानात डॉ.करती दशेम ख याांनी मवहलाांना कमी अवधक प्रमाणात मानवसक आजाराने ग्रासलेले असते. 

सतत होणारे अन्याय, वनणाय न घेण्याचे बांधन, ववश्वासात न घेण ेबोलण्याची परवानगी नसणे साततयान े

वझडकारणे या कारणाांनी मवहलाांच्या मानवसकतेवर पररणाम होऊन मानवसक आजारास मवहला बळी 

पडतात, ववशेषतः ग्रामीण भागात मानवसक आजाराचे प्रमाण जास्त असल्याचे जाणवते. असे अनेक सांदभा 

दऊेन उपवस्थताांना मागादशान केले.  

 मानवसक आजार ह े तातप रतया स्वरूपाचे असतात, वळेीच तज्ञाांना भेटल्यास काही काळातच 

मवहला आनांदी होऊ शकतात राज्य मवहला आयोगाच्या माध्यमातून मवहलाांच्या ववववध ववषयाांवर चचाा 

घडून येतेय व जनजागृती होतेय याचा खूप आनांद होत आह.ेराज्य मवहला आयोगाच्या या जनजागृतीम ळे 

मवहला स खी समाधानी व आनांदी होतील असा ववश्वास तयाांनी व्यि केला. 

  चौथ्या सत्रात द पारी ३.१५ वाजता मवहला ववषयक ववववध कायद्याांचा आढावा प्रा. डॉ.रुपाली 

तायड ेयाांनी घेतला. सत्राध्यक्ष म्हणून नाहटा महाववद्यालय भासवळ येथील डॉ.वस्मता चौधरी या होतया. 

आपल्या व्याख्यानात डॉ.तायड ेयाांनी मवहलाांसाठी स्वरक्षा म्हणजेच स रक्षा आह.े मवहलाांनी दक्ष व सज्ज 

रावहले पावहज.े ओळख नसलेल्या व्यिींना सांपूणा मावहती वमळाल्यावशवाय घरी व बाहरे स्वतःची मावहती 

उघाल करू नय.े सावाजवनक रठकाणी दक्षपूवाक वावरणे गरजेचे आह.े प्रसार माध्यमाांचा उपयोग करताांना 

अनोळखी व्यिींना आपल्या ग्र पमध्ये अॅड करू नये. सायबर क्राईम बद्दल जाणून घेणे महतवाचे होय. आपला 

फेसब क ककवा अन्य पासवडा क णालाही साांग ूनये. सायबर क्राईमच्या अांतगात जन्मठेप पयंतची  वशक्षा ददली 

जाऊ शकते. सांपूणा जगात क्राईमला अवत महतव दणे्यात येत आह.े भारतात सायबर क्राईम कायदा सन 

२००० मध्ये लाग ूकरण्यात आला. आवण तयानांतर तयात २००८ मध्ये आणखी सांशोधन करण्यात आलले े

आह.े तयात प ढे २०११ मध्ये IT वनयम ही लाग ूकेले गेले. 

हकैींग –त मच्या मोबाईल ककवा कॉम््यूटरच्या वसवस्टमला अनवधकृतपणे डटेयाची छेडछाड करणे. कायदा -

२००८ च्या अांतगात कारवाई करू शकता. अपराध वसध्द झाल्यास ३ वषा वशक्षा व ५ लाखापयंत दांड 

डटेाची चोरी - भारतीय सांववधान ह ेसमानता, बांध ता व धमावनरपेक्षता याांचे प्रवतक म्हणून सांपूणा जगात 

ओळखल ेजाते. मवहलाांसाठी सन १९१९ मध्ये राजश्री शाहू महाराज याांनी आपल्या „रयत सांस्थानात‟ 

मवहलाांसाठी कायद ेअमलात आणले. 

  

  पाचव्या सत्रात द पारी ४.३० वाजता प्राचाया डॉ.अरहवद चौधरी याांच्या प्रम ख उपवस्थतीत 

ददवसभर झालेल्या ववववध व्याख्यानाांच्या सांदभाात व मवहलाांच्या समस्या सांदभाात ख ल्या चचेचे आयोजन 

करण्यात आलेल े होते. मवहलाांसाठी ववववध समस्याांवर आधाररत प्रश्नावली तयार करण्यात आली होती 

तयान सार प्रतयेक प्रश्नाच्या बाबत उपवस्थत मवहला व ववद्यार्थथनी याांचा अवभप्राय नोडवून घेण्यात आला. 



 राज्यस्तरीय चचाासत्राचा समारोप समारांभ सायांकाळी ५.०० वाजता बोदवड 

सावा.को.ऑप.सोसायटीचे सवचव श्री.ववकासजी कोटेचा,प्राचाया डॉ अरहवद चौधरी उपप्राचाया श्री 

डी.एस.पाटील, चचाासत्र सवचव डॉ.गीता पाटील याांच्या प्रम ख उपवस्थतीत सांपन्न झाला. 

 राज्यस्तरीय चचाासत्रासाठी प्राचाया डॉ.अरहवद चौधरी याांचे मागादशानाखाली प्रा.रत्ना जावरास, 

डॉ. अपणाा चांद्रास, डॉ.कावमनी वतवारी, प्रा.हमेलता कोटेचा, डॉ.रुपेश मोरे,डॉ.अवनल बारी, डॉ.मधू खराटे, 

डॉ.मनोज वनकाळजे, श्री.बाब राव वहवराळे, सवा प्राध्यापक वशक्षक व वशक्षकेतर कमाचारी याांनी पररश्रम 

घेतले. 

   

 

 

   


