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दनांक ५ ते ६ फे ुवारी २०१९ 
काय म पि काकाय म पि काकाय म पि काकाय म पि का    
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वळेवळेवळेवळे    सससस     ससंाधन िससंाधन िससंाधन िससंाधन ि     
८८८८....०० ०० ०० ०० त ेत ेत ेत े९९९९....३०३०३०३०    ना ा आिण नाव न दणी ना ा आिण नाव न दणी ना ा आिण नाव न दणी ना ा आिण नाव न दणी         

९.३० ते १०.००  वागत आिण ओळख 
तावना  

मासूम टीम  

१०.०० ते ११.००  
 

जडर आिण पु ष धान व था 
आिण याचा मिहला आरो याशी 
संबंध   

डॉ. मनीषा गु  े
 

११११११११----११११११११....३०३०३०३०    चहा चहा चहा चहा      

११.३० ते १२.३० 
 

गभधारणा, गभिनरोधक साधने, 

आिण सुरि त गभसमापन संबंधी 
मािहती 

डॉ. सुिच ा दळवी 

१२.३० ते १.३०  
 

गभसमापन सदंभात भारतीय 
कायदा आिण सुरि त गभसमापन 
सेवेचा ह  

डॉ. िश पा ाफ  
 

१.३० ते २.३० जवेण जवेण जवेण जवेण     ----- 

२.३० ते ३.४०  
 

सहभाग कडून मांडणी आिण चचा:  

सुरि त गभसमापन सेवचेी 
स याि थती- गभसमापन सेवाची 

उपल धता आिण मिहलांना 
गभसमापन सेवा घेताना येणारे 
अडथडे आिण यांचे  आयु यावर 
प रणाम 

डॉ. सुिच ा दळवी 
 

३.४० ते  ४.०० चहाचहाचहाचहा  



४.०० ते ५.०० गभसमापन सेवा: सामािजक, 

राजक य, वैधक य आिण 

कायदनुेसार िव षेण 
केस टडीज आिण गट चचा 

डॉ. सुिच ा दळवी , 

 

५.०० ते ६.०० कथा कथन  अलका पावनगडकर 
आिण साथी 

८.०० – ९.००      जवेणजवेणजवेणजवेण    ----- 
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८.०० ते ९.००  ना ा ना ा ना ा ना ा     ------ 

९.०० ते १०.४०  सहभाग कडून मांडणी आिण चचा:  

वंिचत घटकांतील मिहलांचे 
आरो य, िवशेषकर लिगक व 

जनन आरो यसंबंधी  

डॉ. मनीषा गु  े

१०.४० ते ११.०० चहाचहाचहाचहा  

११.०० ते १२.४० मानवािधकार आिण मिहलांचे 
लिगक आिण जनन आरो य ह  : 
गटकाय आिण मांडणी 

डॉ. मनीषा गु े  

१२.४० ते ०१.३०  पुढील वाटचाल: 
मिहला आरो य ह  सदंभात 
जनवक ली आिण आघाडी तयार 
करणे   

डॉ. मनीषा गु  े
काजल जैन  

०१.३० ते २.३० जवेणजवेणजवेणजवेण ------ 

२.३० ते ३.३०  समारोप आिण अिभ ाय  मासूम टीम  

    


