आदिवासी भागातील अंगणवाड्ांना 'स्मार्ट साज'
------------------------ला्न्स क्लब जुहू आणण जजल्हा परिषि ठाणे मदहला व बाल ववकास ववभाग ्ांचा स्क्
ु त उपक्रम
ठाणे दि 06 जन
ू २०१९ : िं गकाम केलेल््ा बोलक््ा भींती, अंतबाटह्् भीतींवि केलेली सजावर्, आतील
भागात असणािे भभत्तीपत्रके, पाण््ापासन
ू ते आसन व््वस्थेप्ंत असणाऱ््ा िजेिाि भौततक सवु वधा,
मल
ु ांना खेळण््ासाठी ववस्तीणट मैिान, बैठे खेळाचे ववववध सादहत््, असा अत््ाधतु नक स्मार्ट साज
असणाऱ््ा अंगणवाड्ा जजल्ह््ाच््ा आदिवासी भागात उभ््ा िाहत असल््ाची मादहती मदहला व बाल
ववकास ववभाग अधधकािी संतोष भोसले ्ांनी दिली.
ला्न्स क्लब जह
ु ू च््ा सहका्ाटने जजल्ह््ातील अंगणवाड्ांचा

स्मार्ट लक
ु

पाहा्ला भमळणाि आहे .

नक
ु तेच जजल्हा परिषिे च््ा अखत््ािीत भभवंडी, शहापिू , मिु बाड ्ा तालक्
ु ्ातील आदिवासी क्षेत्रातील
अंगणवाड्ाचे उद्घार्न किण््ात आले.
सामाजजक उत्तििात्त्वाच््ा भावनेतन
ू हसमख
ु भाई हे गहृ स्थ अकिा अंगणवाडी स्मार्ट किणाि आहे त.
ति दिपक शहा, प्रदिप सालोर्, पिे श कारि्ा, ककिीर् िोशी, धािे न िलाल, संज् िलाल, धमेश
दिल्लीवाला हे प्रत््ेकी एक अंगणवाडी स्मार्ट किणाि आहे त. ति ला्न्स क्लब ऑफ जुहूचे िाज
वांकावाला, प्रततश िे साई, प्रे्ेस नानावर्ी, वप्र्ेन शहा, दिपक िालभम्ा, शंभू त्रत्रवेिी, ककिीर् िोषी
आदि मंडळीनी स्मार्ट अंगणवाडी बनवण््ासाठी सवोतोपिी मित केली आहे .
अंगणवाडीतील बालके ही िे शाची भावी वपढी आहे . बालकांच््ा ववकासासाठी

सामाजजक

उत्तििात्त्वाच््ा भावनेने हातभाि लावणे ही काळाची गिज असल््ाचे ला्न्स क्लब जुहूचे प्रेभसडेंर्
िाज वांकावाला ्ांनी सांधगतले.अंगणवाडीमळ
ु े ववद््ाथांच््ा पर्संख््ेत वाढ होईल, तसेच अंगणवाडीचा
िजाट उं चवण््ास मित होणाि असल््ाचे मदहला व बाल ववकास अधधकािी संतोष भोसले म्हणाले.
जजल्हा परिषि अध््क्ष मंजष
ु ा जाधव, उपाध््क्ष सभ
ु ाष पवाि, मख्
ु ् का्टकािी अधधकािी दहिालाल
सोनवणे ्ांच््ा मागटिशटनाखाली ही ्ोजना िाबवण््ात ्ेत आहे .
्ा सवु वधांनी सज्ज असणाि अंगणवाडी
जजल्हा परिषिे च््ा तनधीतन
ू अंगणवाड्ांमध््े जलशद्
ु धीकिण ्ंत्र, भसलींग फॅन, धान्् कोठी, कािपेर्,
ग्रीन बोडट, घसिगड
ुं ी, डुलता घोडा इत््ािी वस्तच
ूं ी तिति
ू किण््ात आली आहे . ति ला्न्स
क्लबमाफटत अंगणवाडी अंतगटत व बाह्् िं गकाम, बोलक््ा भभंती, छत िरू
ु स्ती, भभंतीची िरू
ु स्ती व
डागडूजी, ककचन प्लॅ र्फॉमट, ििवाजा व णखडक््ा िरू
ु स्ती, आतील भभंतीवि एक फुर् उं चीची लािी,
ला्ब्रिी िॅक आिी सवु वधा िे ण््ात ्ेणाि आहे त.

