
�ूय िमऽ-म�ैऽणींनो, 

सःनेह नमःकार. 

 म�हला सवा�गीण उ�कष� मडंळ (मासमू) सःंथे&या वतीने १९ ते २३ जुल,ै २०१६ दर1यान 

Ô34यांवर5ल �हंसे�वरोधात 4ीवाद5 समपुदेशनÕ या �वषयावर ूिश:ण िश�बर पणेु येथे आयो3जत कर=यात 

आले आहे. 34यांवर होणाढया �हंसे&या म?ु@ावर ू�य: काम करणाA या सःंथा-सघंटनांमधील काय�कतD 

तसेच शासकFय यऽंणेचा ूितिनधी 1हणूनया �वषयावर काम करणाढया (उदा. सरं:ण अिधकार5, कुटंुब 

Iयायालयातील वा म�हला आयोगामाफ� त सKु असलेLया कM िातील समपुदेशक इ.) PयQFह5या ूिश:णात 

सहभागी होऊ शकतात. ूिश:णात सहभागी हो=यासाठU ४ जुल,ै २०१६ पय�त अज� भKन पाठवायचा आहे. 

�यानतंर िनवड केLयाबाबत सयंोजकांकडून कळवले जाईल व ूिश:णातील ूवेश िन3Xत होईल. 

हे ूिश:ण रोज सकाळ5 ९ ते राऽी ८ वाजेपय�त (शेवटचा �दवस वगळता) चालणार असनू 

सहभागींनी ूिश:णात पणू�वेळ हजर राहणे अपे3:त आहे. 

      ूिश:णात या :ेऽातील अनभुवी तZ[, साधन PयQF 1हणून माग�दश�न करतील. ूिश:णासाठU ५०० 

]. ूितPयQF न^दणी शLुक आकारले जाणार असनू ूवासखच� सहभागींनी ःवत: करणे अपे3:त आहे. 

राहणे, जेवण, ूिश:ण सा�ह�य इ. खच� आयोजकांतफD  केला जाईल.   

       या ूिश:णात पढु5ल �वषयांचा समावेश असेल:िलगंभाव, प]ुषूधानता व �पतसृcा, 34यांवर5ल 

�हंसाचार (ःवKप, कारणे, जात-वग�-धम�-इ. गुतंागुतं व �हंसाचारा&या म?ु@ाची Pयापकता), 4ीवाद: 

सकंLपना आ3ण आशय, 34यांवर5ल �हंसा: 4ीवाद5 िभगंातनू, समपुदेशन: सकंLपना आ3ण तdवे, 

समपुदेशन आ3ण 4ीवाद5 समपुदेशन: एक तलुना, कौटंु�बक �हंसेपासनू 34याचें सरं:ण कायदा व ४९८ 

अ: ठळक बाबी व या काय@ाअतंग�त 4ीवाद5 समपुदेशन, कामा&या �ठकाणी 34यांचालgिगक छळ(ूितबधं, 

मनाई आ3ण िनवारण) कायदा: ठळक बाबी व या काय@ाअतंग�त 4ीवाद5 समपुदेशन, वमा� सिमती&या 

िशफारसी, बला�कारासदंभा�तील कायदेशीर तरतदु5, बला�काiरत म�हलेचे 4ीवाद5 समपुदेशन, लgिगक 

गIुjांपासनू बालकाचें सरं:ण कायदा: 4ीवाद5 िभगंातनू 

       साधन PयQF: डॉ. मनीषा गlेु, अ]णा बरुटे, साधना खट5, अडॅ. रमा सरोदे, गौर5 भोपटकर, 

अच�ना मोरे, ÔसेहतÕ काय�कतD, िमिलदं चPहाण, बांती अ3oनहोऽी-डबीर इ�याद5  

ूिश:णात सहभागी हो=यासाठU भKन पाठव=याचा अज� सोबत जोडला आहे. भरलेला अज� मेल 

masum.puneindia@gmail.com या मेल आयड5वर पाठवावा. 

अिधक मा�हतीसाठU: मासमू ०२०-२६९९५६२५ �कंवा २६९९५६३३ 

धIयवाद,  

िमिलदं चPहाण, सोIया रेनी  

ूिश:ण सयंोजक  



म�हलासवा�गीणउ�कष�मडंळ (मासमू)आयो3जत  

‘34यांवर5ल �हंसे�वरोधात 4ीवाद5 समुपदेशन’ ूिश:ण 

१९ ते २३ जुलै, २०१६, पुणे  

ूवेश अज� (ूिश:णाथpने भKन पाठव=यासाठU) 

 

१. ूिश:णाथpचे नाव:  

२. िलंग (4ी/पु]ष/ततृीयिलंगी):                             जIमतार5ख:  

३. िश:ण:  

४. िनवासाचा संपूण� पcा:  

 

५. दरूqवनी/मोबाईल ब.:                          इ-मेल:   
 

६. संःथेचे/संघटनेचे नाव:   
 

७. पcा:  
 

 

 

८. दरूqवनी/मोबाईल बमांक:                       इ-मेल:                   

९. काय�क�या�&या कामा&या �ठकाणाचा पcा:   
 

 

१०. संःथा/संघटना 34यांवर5ल �हंसे&या मु?@ावर काम करत आहे काय? 
 

११. �कती वषा�पासून व कोण�या ःवKपात? 
 

१२. ू िश:णाथp 34यांवर5ल �हंसे&या मु?@ावर �कती वषा�पासून काम करत आहे? 

१३. कोण�या ःवKपात? 
 

 

१४. या मु?@ावर काम करताना कोणती आPहाने जाणवतात? 
 

 

 



१५. ू िश:णातून कोण�या अपे:ा आहेत?  
 

 

१६. यापूवp या �वषयावर5ल ूिश:णात सहभागी झाला होता का? असLयास कधी व �कती �दवस?  
 

 

 

१७. ू िश:णा&या वेळ5 राह=याची सोय पा�हजे आहे का?   
 

१८. आपLया काह5 �वशेष गरजा आहेत का (उदा. �वकलांग�वामुळे)? असLयास कोण�या?  
 

१९. इतर:        
 

 

�दनांक:                       ूिश:णाथpची ःवा:र5  

 

�ठकाण:  

 

 

 


