महिला हिनी परु
ु षाांचािी गौरव व्िावा – मेजर जनरल डॉ. माधरु ी काननटकर
- अथश्री फाउं डेशनच्या वतीने महिला हिन साजरा
-ज्येष्ठ नागररकांचे सांस्कृततक काययक्रम ठरले काययक्रमाचे वैशशष््य
पुणे, हि. ८ माचय : आज महिला अनेकववध क्षेत्रात यशाला गवसणी घालत आिे त, अनेक क्षेत्रे पािाक्रांत

करीत आिे त. िे करीत असताना तयांना तयांच्या कुटुंबाची, साथीिाराची साथ िी जास्त मितवाची

असून आज महिला हिनाच्या तनशमत्ताने यशस्वी स्त्रीमागील अशा पुरूषांचािी सन्मान व्िावा असे मत
आमय फोसय मेडडकल कॉलेज (एएफएमसी)च्या अधधष्ठाता मेजर जनरल डॉ. माधरु ी कातनटकर यांनी
व्यक्त केले. तनशमत्त िोते पुण्यातील अथश्री फाउं डेशन तफे आयोजजत करण्यात आलेल्या महिला
हिनाच्या काययक्रमाचे.

यावेळी आमय फोसय मेडडकल कॉलेज (एएफएमसी)च्या अधधष्ठाता मेजर जनरल डॉ. माधरु ी कातनटकर

यांच्या िस्ते बुद्धीबळपटू संस्कृती वानखेड,े ‘यल्लो’धचत्रपट फेम गौरी गाडगीळ व डॉ. सुषमा गुरव,

सामाजजक कायायत काययरत असलेल्या क्रांती शशतोळे यांचा सन्मान करण्यात आला. परांजपे

ं े
स्कीम्सच्या वषाय परांजपे, ब्रिगेडीयर माला शसंग,अथश्री फाउं डेशनचे डॉ. ववजय रायकर, ककरण शशि
आिी मान्यवर यावेळी उपजस्थत िोते.
यावेळी बोलताना डॉ. माधुरी कातनटकर यांनी आपला प्रवास व पुण्याबद्िलचा जजव्िाळा आपल्या

शबिांत मांडला. तया म्िणाल्या की, मूळची पुण्याची असल्याने लिानपणी पासून आजी, आतया,

मावशी यांना सायकल चालवण्यापासून कररअर, सामाजजक क्षेत्रात काम करताना पाित िोते. तयामुळे

आतमववश्वास िण
ु ावत गेला. वेगळं कािीतरी करावं िे नेिमी वाटत िोतं, पण्
ु यान िे च वेगळं असं
कररअर शमळवन
ू द्यायला मित केली. आज आम्िी महिला मल्टी टाजस्कंग आिोत याचं श्रेय

परू
ु षांनाच द्यायला िवं. कारण तयांनी िी मोकळीक आम्िाला हिली. म्िणन
ू च महिला हिन िा केवळ
महिलांचा नािी तर परु
ु षांचा पण हिवस आिे असे मला वाटते.

तया पढ
ु े म्िणाल्या की, लिानपणापासन
ू सवयच क्षेत्रात िुशार असल्याने जेव्िा मी सैन्यात गेले तेव्िा
इतकी िुशार मल
ु गी सैन्यात का गेली असा प्रश्न माझ्या नातेवाईकांना पडला. मात्र आवड आणण नंतर
कुटुंबाने हिलेली साथ, नव-याने व सासरच्या मंडळी या सवाांनी िाखववलेला ववश्वास यामुळे गेली ३४
वषे या सैन्य िलात काययरत रािू शकले याचा मला अशिमान आिे .

अथश्री फाउं डेशनच्या वतीने आंतरराष्रीय महिला हिनाचे औधचतय साधत आज या सन्मान सोिळ्याचे
आयोजन करण्यात आले िोते. याबरोबरच ज्येष्ठ नागररक संघातील ज्येष्ठ नागरीकांनी यातनशमत्ताने
सािर केलेल्या सांस्कृततक काययक्रमांनी उपजस्थतांची मने जजंकली.
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