ज मजा हवी मु तिचंतन काय म अहवाल
िदन क: १४ माच २०१७
रामभाऊ हाळगी

बोिधनी या सं था ब धणी आिण नेतृ व अ यन क

या उप म तगत, शिनवार, िदन क ११ माच २०१७ रोजी

सायंकाळी ६:३० वाजता पुणे काय लया या सभागृहाम ये ‘ज मजा हवी -–

ी या जग याचा

वाह’ या िवषयावर एका मु तिचंतनाचे

आयोजन कर यात आले होते. ८ माच हा जागितक मिहला िदन आिण १० माच हा सािव ीबाई फुले य चा

मृितिदन या दो ही

वैिश यपूण िदवस चे औिच य साधून या काय माचे आयोजन कर यात आले होते.
या िनिम
विर

िस द लेिखका, कविय ी आिण आिण संपािदका मा. सौ. आ लेषा महाजन व या हणून लाभ या हो या. हाळगी

काय म अिधकारी

ी. मनीष पुरािणक य नी

बोिधनीचे

ीची जाणीव-जागृती, घर, संसार आिण सं कृती या संक पन ची िनम ती असले या

ी या महतीचा उहापोह करत काय माची उ म सु वात

य या

ा तािवकाम ये केली.

यानंतर काय लय अधी क

ी. राहुल

टोकेकर य नी व य चा पिरचय क न िदला.
“िव जननी असलेली
कणा असते.

ी ही कोण याच बाबतीत कमी नाही. ती यागाची,

ीम ये अिधक माणात संवेदनशीलता आिण

वाह असतात आिण याच
भारतीय

ी ही सवच

दाळूपणा आिण देव व असते. िनसगत:च

वाहातून सं कृतीची तसेच मु य चीआिण

य त करत सुंदर का यालंकार या मा यमातून

ेची आिण सुजाणपणाची मूत असून ती संपूण कुटुंबाचा
ीम ये जग याचे, जगव याचे

गतीची जपणूक होते”. अशा भावना सौ. आ लेषा महाजन य नी

ी या मातृ वाचा, कतृ वाचा, दातृ वाचा आिण नेतृ वाचा संगम

प

केला. आज

े ाम ये गगन भरारी घेत असली तरी हैसाळसार या सम त माणूसकीला काळीमा फासणा-या

ीभृणह ये या

घटना घडत आहेत याचाही समाचार आ लेषाता नी य या लाघवी व उ फुत मनोगताम ये घेतला. या मु तिचंतनाचा शेवट आ लेषाता नी
य या
"

ीवादी किवते ारे केला.

ी" स मा या या या उ सवािनिम

पु या या भावी

मा. सौ. मु ताताई िटळक या काय मा या अ य

थम नागिरक अथ त मिहला महापौरपदाची केवळ औपचािरकताच बाकी असले या
हणून लाभ या. य यासह नारायण पेठ भागातील नविनव िचत मिहला नगरसेिवका

अॅड. गाय ी खडके-सूयवंशी, भारतीय जनता पाट या मिहला आघािड या सौ. शशीकला मगडे य ची या मु तिचंतनाम ये िवशेष उपि थती
होती. उपि थत म ये पु यातील माजी

ये

नगरसेवीका

ीमती मीरा पावगी य ची उपि थती देखील उ लेखनीय होती. या संगी व या

आ लेषाता चा स मान सौ. मु ताताई िटळक य या ह ते केला. सौ. मु ताता चा स मान

ीमती मीरा पावगी य या ह ते तर

नगरसेिवका सौ. गाय ीता चा स मान सौ. मु ताताई िटळक य या ह ते केला. या सव मा यवर चा गुलाबाचे रोप व पु या या
मिहला नगरसेिवका
कर यात आला.

ीमती मालती पर जपे य या जीवनपटावर आधािरत "दीपकिळका धाकुटी" या पु तकाची भेट देऊन स मान

ीमती मीरा पावगी य नीही सदर पु ताका या काही आठवणॴना उजाळा िदला. सौ, मु ताता नी स मानास उ र हणून

य या भावना य त के या आिण हाळगी

बोिधनीचे आभार मानले. काय मा या शेवटी

ी. राहुल टोकेकर य नी सव मा यवर चे व

उपि थत चे आभार मानले आिण सायं ७:४५ वाजता काय माची स गता झाली. महािव ालयातील िव ाथ िनंपासून ते
िविवध सं थ तील १७ मिहला आिण ५ पु ष

राहुल टोकेकर
काय लय अधी क
रामभाऊ हाळगी

थम

बोिधनी, पुणे काय लय

ो य नी या काय माचा लाभ घेतला.

ये

मिहलेपयंत

