मैऽी मितमंद मुली व म हला समवेत सॅिनटरी नॅप कन पुर व याची ना व यपूणर् योजना
ूःतावना
ज हा प रषद सातारा, एका मक बाल वकास सेवा योजना, ज हा कक्ष व सातारा ज हा किमःट असोिसएशन,

सातारा यां या संयु

व माने सातारा ज

ात मितमंद मुली व म हला यांना सॅिनटरी नॅप कनचा वाटप करणेचा

ना व यपूणर् उपबमास २ आ ट बर 2015 पासून सुरुवात झालेली आहे . या उपबमांतगर्त सातारा ज हयातील ११ ते
५० वयोगटातील मितमंद मुली व म हलांना दरमहा सॅिनटरी नॅप क सचा पुरवठा कर यात येणार आहे .
पा भ
र् ूमी
एका मक बाल वकास सेवा योजने अंतगर्त कायर्रत असणा-या पय़र्वे क्षका व अंगणवाडी से वका यां या मा यमातून
सातारा ज

ातील मितमंद मुली व म हलांचे सवक्षण कर यात आले. या सवक्षणामधे सातारा ज

ात १२२९

मितमंद मुली व म हला आढळू न आ या. या मुली व म हलांना दरमहा मािसक पाळी या वेळी होणा-या र

ावामुळे

यां या आरो यावर प रणाम होतो. या काळात आवँय ती ःव छता राखली जावी व आरो यावर होणारे दंु प रणाम

टाळावेत यासाठ या मुली व म हलांना सॅिनटरी नॅप क सचा वाटप करणेची योजना आखणेत आली. मा. अ पर
आयु , पुणे वभाग, पुणे ौी. ँयाम दे शपांडे, यां या ूेरणेतून तसेच सातारा ज.प. अ यक्ष मा.ौी. मा णकराव
सोनवलकर, सातारा ज हािधकारी मा. ौी. अ

न मु ल व सातारा ज.प. मा. मु य कायर्कारी अिधकारी ौी. िनतीन

पाटील, यां या मागर्दशर्नातून व उप मु य कायर्कारी अिधकारी (बा.क.) ौी. जावेद शेख यां या ूय ातून या
योजनेस सुरुवात कर यात आली.
योजनेचे ःवरुप

या योजने अंतगर्त दरमहा ५ तारखेपयत तालुका ःतरावर सॅिनटरी नॅप क सचा पुरवठा केिमःट असोिसएशन माफर्त
कर यात येणार असून

याच म ह या या १० तारखेपयत बाल वकास ूक प अिधकारी, पयर्वे क्षका व अंगणवाडी

से वका यां या मा यमातून संबंिधत लाभा यापयत पुरवठा कर यात येणार आहे .

या गरजू व पाऽ लाभाथ पयत ही योजना अजून पोहचली नसेल अशा लाभा यानी अथवा

यां या पालकांनी,

कुटु ं बीयांनी तालुका ःतरावरील एका मक बाल वकास सेवा योजना कायार्लयाशी संपकर् साधावा व योजनेचा लाभ
िमळवुन

यावा असे आवाहन सातारा ज हा प रषदे चे मु य कायर्कारी अिधकारी मा. ौी. िनतीन पाटील, यांनी केले

आहे .
तालुका ःतरावरील एका मक बाल वकास सेवा योजना कायार्लय तेथील संबिधत अिधकारी व कायार्लयाचे दरु वनी
बमांक.

सातारा ज

ात मितमंद मुली व म हला यांना सॅिनटरी नॅप कनचे वाटप करणेचा ना व यपूणर् उपबमास सुरुवात द.

2 आ ट बर 2015 गांधी जयंतीपासुन करणेत आली. या कायर्बमात मा. अ यक्ष, ौी. मा णकराव सोनवलकर यांनी

मागर्दशर्न केले. तसेच मा. अ यक्ष ौी. मा णकराव सोनवलकर मा. ौी. िनतीन पाटील, मु य कायर्कारी अिधकारी,

मा. ौी. अिमत कदम, सभापती, िशक्षण व अथर् सिमती, ज.प. सातारा, मा. उपमु य कायर्कारी अिधकारी (बा.क.) ौी.
जावेद शेख, सातारा केमीःट व सिगःट असोिशएशनचे अ यक्ष ौी. पाटील व

यांचे इतर सहकारी उप ःथत होते.

यांचे शुभहःते मितमंद मुली व म हला यांना सॅिनटरी नॅप कनचे वाटप करणेत आले.

काही क्षणिचऽे

मा. अ यक्ष, ौी. मा णकराव सोनवलकर यांचे हःते

मा.ौी.अिमत कदम, सभापती, िशक्षण व अथर् सिमती, ज.प. सातारा यांचे हःते

मा. ौी. िनतीन पाटील, मु य कायर्कारी अिधकारी यांचे हःते

मा. उपमु य कायर्कारी अिधकारी (बा.क.) यांचे हःते

