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होणायााि

आिंतरराष्ट्रीय

बाललका

दििसाचे

सिंस्मरण

करण्यासाठी आरोग्य सेिा सिंचालनालयाच्या राज्य कुटुिंब ननयोजन मिंडळाने उत्तर

आणण िक्षिण श्जल्हाधर्कारी कायाालयािंतर्फे "बेटी बटाओ बेटी पढाओ" या विषयािर
विविर्

स्पर्ाांचे

आयोजन

करण्यात

येणार

आहे .

सरकारी कमाचायाांहसाठी पणजी येथील लमनेणिस ब्रागािंिा सभागह
ृ ात ६ ऑक्टोबर
२०१८ रोजी सकाळी ९.३० िाजता समह
ु लघन
ु ाट्य स्पर्ेचे आयोजन करण्यात आले
आहे . सािरीकरणासाठी ८ ते १० लमननटािंचा अिर्ी िे ण्यात येईल आणण जास्तीत

जास्त ८ ते १० कलाकारािंना यात भाग घेता येईल. नो र्फायर कुक ग
िं स्पर्ाााः

यामध्ये २ परू
ु ष स्पर्ाकािंना भाग घेता येईल. ननबिंर् लेखन स्पर्ेसाठी "मािी

मल
ु गी- मािा अलभमान" हा विषय असन
ू तो ए- 4 आकाराच्या पेपरिर सािर
करािा. यासाठी कमाल २०० शब्िसिं्या असािी ि तो दि. २६ सप्टें बर पयांत सप
ु ि
ू ा
करािालागेल.

उच्चमाध्यलमक/महाविद्यालय/आयटीआय च्या विद्यार्थयाांसाठी दि. ५ ऑक्टोबर रोजी
स्पर्ाा घेण्यात येणार आहे . पणजी येथील लमनेणिस ब्रागािंिा सभागह
ृ ामध्ये सकाळी

९.३० िाजता समह
ू लघन
ु ाट्य स्पर्ेचे आयोजन करण्यात आले आहे . ही लघन
ु ाट्य
स्पर्ाा

तालक
ु ा

पातळीिर

ननिड

िालेल्या

बारा

सिंघािंमध्ये

होणार

आहे .

सािरीकरणासाठी ८ ते १० लमननटािंचा अिर्ी िे ण्यात येईल आणण जास्तीत जास्त ८
ते

१२

कलाकारािंना

यात

भाग

घेता

येईल.

२१ सप्टें बर ते १ ऑक्टोबर २०१८ या काळात उच्चमाध्यलमक/महाविद्यालय/
आयटीआयच्या

विद्यार्थयाांसाठी

नागरी

आरोग्य

केंद्र/कम्यनु नटी

आरोग्य

केंद्र

/प्राथलमक आरोग्य केंद्रािंमार्फात खालील दठकाणी तालक
ु ा ननहाय स्पर्ाांचे आयोजन
करण्यात आले आहे . ही स्पर्ाा कम्यनु नटी आरोग्य केंद्र, पेडणे, नागरी आरोग्य केंद्र,

म्हापसा बािे श, प्राथलमक आरोग्य केंद्र, डडचोली, कम्यनु नटी आरोग्य केंद्र, िाळपई,

सत्तरी, नागरी आरोग्य केंद्र, पणजी, नागरी आरोग्य केंद्र, मरु गािंि,िास्को, प्राथलमक
आरोग्य केंद्र, र्फोंडा, प्राथलमक आरोग्य केंद्र, र्ारबािंिोडा, प्राथलमक आरोग्य केंद्र सािंगे,

कम्यनु नटी आरोग्य केंद्र, काणकोण, प्राथलमक आरोग्य केंद्र, बाळ्ळी केपें, नागरी
आरोग्य

केंद्र,

मडगािंि,

साष्ट्टी

या

दठकाणी

सिंपन्न

होणार

आहे .

ठरविण्यात

येईल.

या स्पर्ेतील प्रथम पाररतोवषक विजेत्या स्पर्ाक सिंघाला दि. ५ ऑक्टोबर रोजी
होणायाार्

राज्यस्तरीय

पातळीिराल

स्पर्ेसाठी

पात्र

विद्यार्थयाांसाठी लघन
ु ाट्य स्पर्ाा दि. ५ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ९.३० ते िप
ु ारी १.००
िाजेपयांत तर सरकारी कमाचायाां साठी ६ ऑक्टोबर रोजी स्पर्ाा घेण्यात येईल. या
स्पर्ेचे बक्षिस वितरण दि ११ ऑक्टोबर रोजी आिंतरराष्ट्रीय बाललका दिनी पणजी
येथील लमनेणिस ब्रागािंिा सभागह
ृ ामध्ये होणायााऑ राज्यपातळीिरील कायाक्रमामध्ये
होणारआहे .

या स्पर्ेच्या प्रिेलशका दि. २७ सप्टें बर २०१८ पयांत सिंध्याकाळी ५ िाजेपयांत
कायाालयात सप
ु ि
ू ा कराव्या, ककिंिा photobbbp@gmail.com या ई-मेलिर पाठिाव्या.
अधर्क मादहतीसाठी ९८८१५११५४४ /९९२३४८५७०६ या क्रमािंकािर सिंपका सार्ािा,
www.nhm.goa.gov.in या सिंकेत स्थळािर भेट द्यािी.
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