
 

 
जागर जाणिवाांचा अभियान 

महाराष्ट्र शासनाने ननरे्दशशत केलेल्या सचूनानसुार जागर जाणिवाांचा अशियान महाववद्यालयात 
यशस्वीपिे राबववण्यात येतो. त्यामध्ये खालील कृनतकाययक्रम घेण्यात येतात. 

कृतिकाययक्रम १ – सवेक्षि:    

महाववद्यालयातील ववद्यार्थीनीची  सिा घेऊन छेडछाड कोित्या प्रकारे होऊ शकत ेया सांर्दिायत 
सववस्तर माहहती रे्दण्यात आली .महाववद्यालयात मकु्त वातावरिात शशक्षि घेिे हा प्रत्येक 
ववद्द्यार्थयायचा हक्क असनू हे शशक्षि घेत असताना कोित्याही ववर्दयार्थीनीला  छेडछाडीस तोंड 
द्यावे लागत असेल तर त्यावर त्वररत कारवाई व्हावी यासाठी ववद्यार्थीनीना सतकय  करण्यात 
आले.महाववद्यालयात कोित्या उपाययोजना करता येतील या सांर्दिायत प्रश्नावली िरून घेण्यात 
आली.  

कृतिकाययक्रम २ - अभ्यागि व्याख्याने: 

1) ववद्यार्र्थयनीच ेआहार ,आरोग्य व व्यायाम या ववषयावर २७ सप्टेंबर २०१३ रोजी डॉ. एस . 
व्ही. डाांगे याांनी ववद्यार्थीनीना सखोल मागयर्दशयन केले  

2) २७ सप्टेंबर २०१३ रोजी  अॅड मधगुीता सखुात्मे  याांनी छेडछाड प्रकरिातील कायरे्दशीर 
बाबी ववद्यार्थीनीना उलगडून हर्दल्या  

3) १ ऑक्टोबर २०१४ रोजी मनीषा झेंड े(DYSP,CID PUNE UNIT) याांनी स्री सरुक्षक्षतता व 
कायरे्द याच ेमहत्व ववद्यार्थीनीना करून हर्दले  

४) छेडछाड प्रकरिाच्या सांर्दिायत ववद्यार्थीनीना कोिाची मर्दत घ्यावी, कोिाकड ेतक्रार करावी, 
व छेडछाड होत आहे असे ननर्दशयनास आल्यास कोित्या प्रकारे प्रनतकार करावा यासाठी 



मागयर्दशयन व्हाव ेयासाठी पोलीस इन्स्पेक्टर प्रतिमा जोशी (क्राईम ब्रांच पिेु) याांच ेव्याख्यान 
हर्द १/८/१५ रोजी आयोजजत करण्यात आल ेहोत.े 

५ )लोकायि /अभिव्यक्िी ग्रुप पिेुच्या िपृ्िी जोशी व त्याांच्या सहकायाांनी र्चरफितीद्वारे 
Gender Discriminationया ववषयावर ववद्यार्थयाांशी चचाय केली. 

कृतिकाययक्रम ३ - पु् िक प्रदशयन: 

हर्द १/८/१५ रोजी लोकायत /अशिव्यक्ती ग्रुप पिेु याांच्यातिे महहला सबलीकरि ववषयास अनरुूप 
ववववध पसु्तकाांच ेप्रर्दशयन  ववद्यार्थयाांना पाहण्यासाठी खुले  केले  होत े .  

कृतिकाययक्रम  ४  –  तनबांध ्पधाय:  

र्दरवषी ववववध ववषयाांवर ववद्यार्थयाांसाठी ननबांध स्पधाय आयोजजत करण्यात येत.े डडसेम्बर २०१४ 
मध्ये आांतरमहाववद्यालयीन ननबांध स्पधाय आयोजजत करण्यात आली. ववद्यार्थीनीना सजग 
करण्याच्या हेतूने व मलुीांची मत ेआजमावनू पाहण्याच्या दृष्ट्टीने ननबांध स्पधाय आयोजजत 
करण्यात आली .सांबांर्धत ववषयाच्या ननबांधातून ववद्यार्थीनननी वेगवेगळी मत ेमाांडली . 

कृतिकाययक्रम  ५  घोषवाक्ये:  

समाजाचा ५० टक्के िाग हा महहला व मलुीनी व्यापलेला आहे .र्दरेु्दवाने हा घटक समाजामध्ये  
समानता व समान अर्धकाराांपासनू वांर्चत आहे. त्यामळेु स्री परुुष समानतेची िावना व 
ववद्यार्थीनीना छेडछाड ववषयी जािीव व्हावी म्हिून घोषवाक्य तयार करून घेण्यात आली. 

कृतिकाययक्रम ६ - पो्टर प्रदशयन: 

१० डडसेंबर - १४ रोजी “महिला सबलीकरि“ या ववषयावरील शिांतीपरकाांच ेिव्य प्रर्दशयन 
आयोजजत केले होते. या प्रर्दशयनाच ेउद्घाटन खडकी शशक्षि सांस्रे्थच ेअध्यक्ष अॅड. एस. के. जैन, 
खडकी पोलीस स्टेशनच ेवररष्ट्ट पोलीस ननरीक्षक मा. प्रकाश पाटील, एन. जी. ओ. मा सर्चन 
रे्दव व सलुिा क्षीरसागर याांनी केले.सर्दर प्रर्दशयनासाठी खडकी पररसरातील ववववध शाळा व 
कॉलेजमधील  ववद्यार्थीनननी िेट हर्दली . 

 



कृतिकाययक्रम ७ - पत्रक  वाटप: 

महहला सबलीकरि या सांर्दिायत जनजागतृीपर परक तयार करून त्याच ेवाटप १० डडसे  - १४ 
रोजीच्या रॅलीमध्ये खडकी पररसरामध्ये वाटण्यात आले. 

कृतिकाययक्रम ८ – रॅली:   

जागर जाणिवाांचा उपक्रम महाववद्यालयापरुता मयायहर्दत न ठेवता ज्या समाजाच ेआपि घटक 
आहोत त्याांच्यामध्ये जावनू त्याच ेस्वरूप ववस्ततृ करण्यात येते र्दरवषी खडकी पररसरामध्ये  
जनजागतृी रॅली काढण्यात येते.या िेरीमध्ये स्री सरुक्षक्षतता ,स्री ििृहत्या या ववषयावर जागतृी 
केली जात.े 

कृतिकाययक्रम ९ - सवेक्षि: ११ त े१५ डडसे.-१४  या कालावधीत जस्रयाांच ेआरोग्य ,सांगिक 
साक्षरता या ववषयासांबांधी खडकी पररसरातील  महहलाांच ेसवेक्षि करण्यात आले. 

कृतिकाययक्रम १० – आांिरमिाववद्यालयीन चचायसत्र: १७ जान े१५ रोजी   “महहलाांची सरुक्षक्षतता“ 
या ववषयावर आांतरमहाववद्यालयीन चचायसर आयोजजत करण्यात आल े.  

१) प्रर्थम सरात पणु्याच ेअनतररक्त पोलीस आयकु्त प्रकाश मतु्याल याांनी महहला सरुक्षक्षतता व 
पोशलसाांची िशूमका या ववषयावर मागयर्दशयन केले . 

२) र्दसुऱ्या सरामध्ये ननवतृ्त पोलीस अर्धकारी मोना सेल्डोन याांनी ववद्यार्थीनीना मागयर्दशयन केले  

३) नतसऱ्या सरामध्ये वांर्दना घोडकेर याांनी “ स्री सरुक्षक्षततेमधील  माध्यमाांची िशूमका “ स्पष्ट्ट 
केली . 

                                                    प्रा.शिुाांगी पाटील (समन्सवयक) 
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