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अंबरनाथ नगरप रषदते नगरिवकास दन साजरा 
 

                महारा  शासना या नगरिवकास िवभागामाफत आले या सूचनांनुसार , मु यािधकारी ी. दिेवदास पवार यां या 
मागदशनानुसार, अंबरनाथ नगरप रषदनेे द. २० एि ल २०१८ रोजी सायं. ४.०० वाजता नगर िवकास दन नगरप रषदे या 
सभागृहाम ये साजरा केला. सदर काय मास नगरप रषदे या नगरा य ा सौ. मिनषा वाळेकर , उपनगरा य  ी. अ दलुभाई 
शेख, नगरप रषदे या माजी नगरा य ा सौ. ा  बनसोड,े आरो य सिमती सभापती ी. र व  पाटील , पाणी पुरवठा सभापती 
सौ. रािगनी पवार व मिहला बाल क याण सभापती सौ. शिशकला दो डगे , सद य ी. भरत फुलोरे व सौ. रे मा गुडकेर , 
नगरप रषदचेे व छ सव ण २०१८ चे ँड अँबेसेडर ी. सलील ज हरेी , भागातील व छता दतु व अिधकारी / कमचारी 
उपि थत होते.  
                सदर काय माची सु वात द. १६ एि लपासून नगरप रषदनेे केली.  मा. शासनान े दले या मागदशनानुसार         
द. १६ एि ल २०१८ ते द. २० एि ल २०१८ या कालावधीत  अंबरनाथ नगरप रषदनेे नगर िवकास दन साजरा करणे बाबत 

कायवाही केली. 
                या काय माअंतगत नगरप रषदनेे यापुव च व छ सव ण २०१८ म ये उ कृ  सहभाग घेतललेा आह.े  घनकचरा 

व थापन अंतगत कच  याचे िवलगीकरणाचे काम तसेच लॅि टक बंदी बाबत जनजागृती क न फेरीवाले व ईतर करकोळ 
ापारी यांचकेडुन लॅि टक  दडं वसूल केलेला आह.े  शहर हागणदारी मु  करणेसाठी नगरप रषद अिधकारी व कमचारी यां या 

वेगवेग या भागांसाठी टम तयार क न गुड मॉ नग पथक तयार क न शहर हागणदारी मु  करणेचा पूण य   केला व याम ये 
यशही िमळिवले . व छ सव णाम ये संपूण अंबरनाथ शहरासाठी एक ँड अ बेसेडर िनयु  क न येक भागासाठी एक 
या माणे ५७ वॉडात ५७ व छता दतुाचंी िनवड केली व यां यामाफत व छ स ह णाचे कामात गती आणली. या अनुषंगान े
शहराम ये व छ स ह णाबाबत शाळां या मुलांकडून व िश कांकडून रॅलीच े आयोजन व रांगोळी पधा आयोिजत क न व 
भतीवर व छ सव णाबाबत शाळकरी मुलांकडून िच े काढून घेऊन समाजाम ये स ह णाचा संदशे पोहचवला.  

                 नगर िवकास दनाचे औिच य साधून नगरप रषदे या कमचा  यांसाठी मागदशन िशिबर आयोिजत कर यांत आल.े 
द.१९ एि ल रोजी याबाबत नगरप रषदे या सभागृहाम ये महारा ृ शासनाचे सवेािनवृ  उपसिचव ी.बोदाड े साहबे यांचेही 

नगरप रषदे या कामकाजाबाबत मागदशन घे यांत आले. तसचे नगरप रषदे या ह ीतील सव िवभागातील द ांग / अपंग 
असणा  या करीता मागदशनपर िशिबर द.२० एि ल रोजी नगरप रषदे या सभागृहाम ये घे यांत आले. सदर िशिबराम य े
शासना या अपंगांसाठी या योजना आहते आिण नगरप रषदमेाफत घे यांत आले या ठरावानुसार अपंगांसाठी जे काय करावयाचे 
आह ेयाबाबत मागदशन कर यांत आले. तसेच अपंगांना काम-धंदा करणे व यांना उ कृ  यश वी िजवन जग यासाठी मागदशन 
हावे याकरीता ी.मुकेश िवसपुते ( मोटी हशेन पीकर ) यांना पाचारण क न अपंगांना मागदशन िशिबर यश वी केले.  

                 तसचे द.२० एि ल रोजी नगरप रषदे या सभागृहाम ये व छ स ह णाम ये यांचा- यांचा सहभाग लाभला व 
यांनी उ कृ  काय केले यांचाही स कार कर यातं आला. तसचे व छतेबाबत या पधम ये या शाळांनी, हॉटेल मालकांनी, 
णालयांनी, मिहला बचत गटांनी तसेच शहरातील मोठमो ा सोसाय ांनी भाग घेतला व िभ ीिच  पधम ये सहभाग 

घेतले या शाळेतील मुलांचा वैयि क स मानप  दऊेन नगर िवकास दनी स कार कर यांत आला. तसचे व छ स ह णाम ये 
नगरप रषदे या या अिधकारी व कमचारी यानंी उ कृ  काम केल े या गुणवंत अिधकारी व कमचा  यांचाही स कार कर यांत 
आला.  
 


