व ान दशनात व याथानी तयार केले शेती,आरो य, व छता सार या वषयावर क प
िज हा प"रषद अ$य% मंजुषा जाधव यां या ह ते व ान दशनाचे उ घाटन
ठाणे 0द १५ जानेवार3 २०१९ : कृ ष आ ण जै वक शेती, आरो य आ ण व छता, संसाधन
यव थापन, कचरा यव थापन, वाहतक
ू आ ण दळणवळण, ग णतीय $%तकृती आ&द वषयावर
आधा'रत त(बल ऐंशी वै,ा%नक $क-प ठाणे िज-हा प'रषद मा1य2मक 2श3ण वभागा या वतीने
आयोिजत कर5यात आले-या ४४ या िज-हा तर7य व,ान $दश8नात पाहायला 2मळत आहे त. या
$दश8नाचे उ:घाटन आज िज-हा प'रषद अ1य3 मंजुषा जाधव यां या ह ते झाले. यावेळी उपा1य3
सुभाष पवार, मु@य काय8कार7 अAधकार7 ववेक भीमनवार उपि थत होते.
बदलापूर या आदश8 व:या मं&दर शाळे म1ये भरव5यात आले-या या $दश8नात व:याथाBना माग8दश8न
करताना मंजुषा जाधव Cहणा-या, या उपDमातून बाल वै,ा%नकां या क-पEतेला चालना 2मळे ल. या
मुलांमधन
ू च दे शातील वै,ा%नक घडतील असा वGवास Hयांनी यEत केला. 2शवाय सहभागी
व:याथाBचे कौतक
ु केले. सुभाष पवार यांनी दे खल व:याथाBचे अ2भनंदन करत ते Cहणाले,
व:याथाBचे $यHन आ ण 2श3कांचे माग8दश8न 2मळा-यास उ:याचे उKवल भ वLय घडू शकते आ ण
हे च भ वLय दे शाला उपयुEत ठरे ल असा आशावाद Hयांनी यEत केला.
तर ववेक भीमनवार यांनी व:याथा8शी संवाद साधताना $2स:ध वै,ा%नकांची उदाहरण दे त
व:याथाBनी का ? कसे ? असे $Gन 2श3कांना वचारायला हवेत आ ण Hयाची उMरं 2श3कांनी :यायला
हवीत.याच संवादातून उMम व:याथN घडेल असे सांगत वै,ा%नक OिLटकोनातूनच माणसाचा
तक8शु:धपणा वक2सत होत अस-याचे सांAगतले. दे शा या राKयघटनेत दे खल $Hयेकाने वै,ा%नक
OLट7कोन जोपासायला हवा असे नमद
ू के-याचेह7 ते Cहणाले.
या $दश8नात सहावी ते आठवी आ ण नववी ते बारावी असा दोन गटात व:याPयाBनी $क-प तयार
केले आहे त. Hयाच बरोबर 2श3कांनी दे खलं शै3 णक सा&हHय, लोकसं@या 2श3ण, $योगशाळा
सा&हHय $दश8न आ&द वषय घेवून $क-प तयार केले आहे त. १७ जानेवार7ला या $दश8नाचा समारोप
होणार असून यावेळी ब3ीस समारं भ होणार आहे .

या उ:घाटन सोहSयास अंबरनाथ पंचायत स2मती सभापती सपना भोईर, म&हला व बाल क-याण
स2मती सभापती दश8ना करसन ठाकरे , 2श3णाAधकार7 (मा1य2मक) शेषराव बढे ,2श3णाAधकार7
ं े,
($ाथ2मक) संगीता भागवत, गट वकास अAधकार7 शीतल कदम, उप 2श3णाAधकार7 अंकुश 2शद
बी.ट7.पाट7ल, गट वकास अAधकार7 आर.डी. जतकर, शाळे या $ाचाया8 रGमी दे शपांड,े आदश8 2श3ण
$सारक सं थेचे अ1य3 जनाद8 न घोरपडे, उपा1य3 रघुनाथ पाट7ल, डायट $ाचाया8 Aचंचोलकर,
,ानेGवर CहाVे आद7 माWयवर यावेळी उपि थत होते.

