ग्रामीण भागातील अंगणवाड्ांचा आता 'स्मार्ट साज'
------------------------जिल्हा परिषदे च्या स्मार्ट अंगणवाडी योिनेमळ
ु े उत्तम दिाटचे भौतिक सोई-सवु वधा होणाि उपलब्ध
ठाणे दद ०८ िानेवािी २०१८ : िं गकाम केलेल्या बोलक्या भींिी, अंिगटि भीिींवि केलेली भभत्ती सिावर्, पाण्या
पासन
ू िे आसन व्यवस्थेपयंि असणाऱ्या दिेदाि भौतिक सवु वधा, मल
ु ांना खेळण्यासाठी ववस्िीणट मैदान, बैठे
खेळाचे ववववध सादहत्य असा स्मार्ट साि असणाऱ्या अंगणवाड्या जिल््याच्या ग्रामीण भागाि उभ्या िाहि
असन
ू आि वडवली, िाहुि आणण बोरिवली या गावांमधील िीन अंगणवाड्यांचे उद्घार्न मदहला व बाल कल्याण
सभमिी सभापिी दर्टना किसन ठाकिे यांच्या हस्िे किण्याि आले.
जिल्हा परिषदे च्या मदहला व बाल ववकास ववभाग आणण लायन्स क्लब िह
ु ू च्या विीने स्मार्ट अंगणवाडी योिना
िाबवण्याि येि आहे . या योिने अंिगटि पदहल्या र्प्पप्पयाि िब्बल ७० स्मार्ट अंगणवाड्या किण्याि येणाि
असल्याची मादहिी मदहला व बाल कल्याण अधधकािी संिोष भोसले यांनी ददली. यावेळी भभवंडी पंचायि सभमिी
उपसभापिी वष
ृ ाली ववर्े, जिल्हा परिषद सदस्य वैर्ाली चंदे, बाल ववकास प्रकल्प अधधकािी आस्मा अत्ताि ,
लायन्स क्लबचे ददपक चौधिी, आयन अजिि िैन िसेच िालक
ु ास्ििीय अधधकािी गावािील सिपंच, ग्रामस्थम
अंगणवाडी सेववका आणण इिि मान्यवि उपजस्थि होिे.
अंगणवाडी हे ग्रामस्ििाविाविील समाि ववकासाचे प्रभावी केंद्र बनू र्किे. अंगणवाड्याना भौतिकदृष्ट्या
अद्यावि केल्याने र्ैक्षणणक वािाविण तनभमटिी, बालकांचा सवांगीण ववववध उपक्रमा द्वािे मदहला, बालके,
ककर्ोिीना ववववध सेवा दे णे यासाठी स्मार्ट अंगणवाडी ही योिना उपयक्
ु ि ठिणाि आहे . जिल्हा परिषद अध्यक्ष
मंिुषा िाधव, उपाध्यक्ष सभ
ु ाष पवाि, मख्
ु य कायटकािी अधधकािी वववेक भीमनवाि यांच्या मागटदर्टनाखाली ही
योिना िाबवण्याि येि आहे .
या सवु वधांनी सज्ि असणाि अंगणवाडी
जिल्हा परिषदे च्या तनधीिन
ू अंगणवाड्यांमध्ये वॉर्ि प्पयिु ीफायि, भसलींग फॅन, धान्य कोठी, कािपेर्, ग्रीन बोडट,
घसिगड
ुं ी, डुलिा घोडा इत्यादी वस्िच
ूं ी िििद
ू किण्याि आली आहे . िि लायन्स क्लबमाफटि अंगणवाडी अंिगटि
व बा्य िं गकाम, बोलक्या भभंिी, छि दरू
ु स्िी, भभंिीची दरू
ु स्िी व डागडूिी, ककचन प्पलॅ र्फॉमट, दिवािा व
णखडक्या दरू
ु स्िी, आिील भभंिीवि एक फुर् उं चीची लादी, लायब्रिी िॅक आदी सवु वधा दे ण्याि येणाि आहे ि.
यासाठी साधािण एका अंगणवाडीसाठी सम
ु ािे १ लाख खचट असन
ू ७० अंगणवाड्यासाठी ७० लाखांचा खचट
अपेक्षक्षि आहे .

