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--------------------अंगणवाडी सेववका आणण मदतनीस यांना पिु स्काि प्रदान
ठाणे दि १३ फेब्रव
ग भार्ात अंर्णवाडी सेववका आणण मितनीस उत्तम
ु ारी २०१९ : जिल्ह्याच्या िर्
ु म
काम करत असन
ू तयांना ननमागण होणाऱ्या समस्या सोडवण्यासाठी ठाणे जिल्हहा पररषि कदिबद्ध
असल्हयाची भावना जिल्हहा पररषि अध्यक्ष मंिुषा िाधव यांनी व्यक्त केली. मदहला व बाल ववकास
ववभार्ाच्या वतीने आि एन. के. िी कॉलेि सभार्ह
ृ ात आयोजित करण्यात आलेल्हया उतकृष्ि
अंर्णवाडी सेववका व मितनीस परु स्कार सोहळ्याच्या कायगक्रमाप्रसंर्ी तया बोलत होतया.
यावेळी व्यासपीठावर मदहला व बाल कल्हयाण सममती सभापती िर्गना करसन ठाकरे , प्रभारी मख्
ु य
कायगकारी अधधकारी डॉ.रुपाली सातपत
ं धगन व िग्ु धर्ाळा सममती सभापती उज्वला र्ळ
ु ,े कृषी,पर्स
ु व
ु वी,
कल्हयाण पंचायत सममती सभापती िें भे , जिल्हहा पररषि सिस्य सष
ु मा लोणे, वैर्ाली चंिे, दिपाली
झर्
ु रे , र्ाम पािील, रे खा कंठे , मख्
ु य लेखा व ववत्त अधधकारी र्ीता नार्र, उप मख्
ु य कायगकारी
अधधकारी (सा ) चंद्रकांत पवार, पर्स
ं धगन अधधकारी लक्ष्मण पवार आिी मान्यवर
ु व

उपजस्ित होते.

यावेळी प्रास्ताववक करताना मदहला व बाल ववकास अधधकारी संतोष भोसले म्हणाले की,
जिल्हहास्तरावर हा ववभार् अर्िी लहानसा व कमी क्षमतेचा िरी दिसन
ू येत असला तरी प्रतयेक र्ावात
आमच्या अंर्णवाडी सेववका, मितनीस, सप
ु रवायझर काम करत असतात. तयांच्या माध्यमातन
ू आम्ही
र्न्
ू य ते सहा वयोर्िातील बालकांसह मदहला व ककर्ोर वयीन मल
ु ींसाठी ववववध उपक्रम व योिना
राबववत असल्हयाचे भोसले यांनी सांधर्तले.
या कायगक्रमा िरम्यान धिएिर ऑफ ररलेवस
ं संस्िेच्या सायली पावसकर, अजववनी नांिेडकर, कोमल
खांबकर, तष
ु ार म्हस्के

यांनी

मै औरत हू ही लघू नादिका सािर करण्यात आली. या कायगक्रमाचे

खुमासिार र्ैलीत पि
ू ा माऊसकर-वडेकर यांनी सत्र
ू संचालन केले.
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