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 द ागंां या िशिबराला उ फूत ितसाद 
 

             अंबरनाथ नगरपािलकेने शहरातील द ांगांसाठी पिह यांदाच आयोिजत केले या द ांग िशिबराला 
उ फूत ितसाद लाभला. या िशिबरात द ांगांसाठी कृि म अवयव, वयंरोजगारासाठी संधी दे यांत आली. 
             या िशिबरात द ांगांकडून अज न दणी क न घे यांत आली. यावेळी शहरातील अडीचशे न अिधक 
द ांगांनी उपि थती लावली होती.  

            अंबरनाथ शहरातील सामा य त णांसाठी वारंवार रोजगार मळेा ांचे आयोजन कर यांत येत असल े
तरी शहरात थमच द ांगांसाठी एका िशिबराचे आयोजन कर यात आल.े शिनवारी सकाळी अंबरनाथ 
नगरपािलके या डॉ.बी.जी.छाया णालयात ह े िशबीर आयोिजत कर यांत  आले होते. सकाळपासूनच 

णालया या आवारात मो ा माणात द ांगांनी उपि थती लावत अज न दणीसाठी रांग लावली. 
नगरप रषदचेे भांडार िवभाग मुख सिचन गायकवाड यांनी या िशिबरासाठी िवशेष प र म घेऊन चोख 

व था केली होती. या िशिबराला नगरा य  मिनषा वाळेकर, मु यािधकारी दिेवदास पवार यांनीही भटे 
दऊेन द ांगां या सम या जाणून घेत या. संबंिधतांना या सम या सोडिव याचे आदशे दले. तसेच यापुढेही 
शहरातील द ांगांसाठी िशबीर िनयिमत आयोिजत कर यांत येईल, असे मु यािधकारी दिेवदास पवार यांनी 
यावेळी सांिगतले. न दणीनंतर यां या यो यतेनुसार येक द ांगाला नोकरी दली जाणार अस याचेही 
मु यािधकारी यांनी सांिगतले.  
 

उ ोजक सिलल ज हरेी अबंरनाथच े व छता दतू 
 

              अनेक वषापासून शहरात सामािजक काम करणारे उ ोजक सिलल ज हरेी यांची अंबरनाथचे 
व छता दतू हणून नगरपािलका शासना या वतीने िनयु  कर यांत आली आह.े नगरा य ा मिनषा 

वाळेकर, उपनगरा य  अ दलु शखे, शहर मखु अर वद वाळेकर, पािलका मु यािधकारी दवेीदास पवार यां या 
ह ते यांना िनयु प  दे यांत आले. यावष  अबंरनाथ शहर व छ सव ण अिभयान राबिव यांत येत आह.े 
एक वषासाठी ही िनयु  आह.े   
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अबंरनाथ नगरप रषदतेफ रोजगार मळेावा 

 

                अबंरनाथ नगरप रषदे या वतीने आयोिजत रोजगार मेळा ात शेख ४०० बेरोजगार त ण-
त ण ची न दणी कर यात आली. यापैक  १२० जणांना ता काळ कॉल लटेर दे यांत आल,े तर ६२ जणांनी 

िश णासाठी न दणी केली आह.े रा ीय नागरी उपजीिवका अिभयाना या वतीने  अंबरनाथ येथे नगरप रषद 
सभागृहात आयोिजत केले या रोजगार मेळा ास युवक-युवत चा मोठा ितसाद िमळाला. उपनगरा य  
अ दलु शखे  व मु यािधकारी दिेवदास पवार यां या ह ते या मेळा ाचे उ%घाटन झाले. नगरा य ा मिनषा 
वाळेकर यांनी या मेळा ाला भेट दऊेन मािहती घेतली. या रोजगार मळेा ात एचडीएफसी बक, यु रराई स 
वॉटर सो युशन कंपनी, टीम िलज, यशि वनी फाऊंडशेन कंपनी आदी कंप यांसह िश ण दणेा  या 
सं थादखेील सहभागी झा या हो या. रोजगार मेळा ात िविवध कुशल व अकुशल कौश य असणा  या युवक-
युवत ना नोकरीची उपल धता क न दे यांत आली. 

 


