अंबरनाथ नगरपरषद

माहे : फेॄुवार -२०१६

शहरातील गरबीचे ूमाण कमी कर*यासाठ, गरब कुटु ं बांनी मूलभूत आिथ1क िनयोजन केले तर उ5प6न व खच1 यांचा ताळमेळ जुळेल आ9ण पैशाची बचत
होऊन गरबी<या द=
ु चबातून मु?ता होईल असे ूितपादन महाराA बँक ःवयंरोजगार व ूिशDण संःथे<या तEF ूिशDक स वता बावसकर यांनी
केले.राAीय नागर उप9ज वका अिभयान अंबरनाथ शहर अिभयान Hयवःथापन कDा<या वतीने अंबरनाथ शहरातील बचत गटां<या मIहलांसाठ, आिथ1क
साDरता मेळावयात आिथ1क साDरता-गरज,आवँयकता,मह5व या वषयावर साधनHय?L Mहणून 5या बोलत हो5या.

मIहलां<या क=ानेच घर संसार पुढे जातो,आ9ण बचत गटामधून संघIटत झाQयाने मIहलांची पत सुधाRन सामा9जक ऎTयह िनमा1ण होते,
गरजे<या वेळ कमी Hयाजदराने पैसा उपलUध झQयाने आ9ण तो परतफेड कर*याची सवय वाढQयाने मIहलांमये परःपर

वWासाचे संबंध िनमा1ण

होतात,सामा9जक आधारा<या भावनेमळ
ु े एकमेकांना मदत कर*याची ूवृZी िनमा1ण होते असे ूितपादन 5यांनी केले,
मेळाHयाचे उदघाटन अंबरनाथ शहरा<या ूथम नागरक नागरायDा ूFा बनसोडे यां<या हःते राAसंत गाडगे बाबा यां<या जयंतीचे औिच5य
असQयाने 5यां<या ूितमेला पुंपहार अप1ण कRन झाले.
यावेळ नगरसे वका द]ी गायकवाड, शहर काय1कार सिमतीचे सदःय िसिाम कांबळे ,भारतीय जीवन बीमा िनगमचे उप ूबंधक हे मत
ं
सोनकुसरे ,9जQहा उ_ोग क̀िाचे ौी जाधव राAीय नागर उप9ज वका अिभयानाचे अंबरनाथ शहर Hयवःथापन कDाचे खातेूमुख ौी राज`ि पांढरपbटे ,कौशQय
व उप9ज वका Hयवःथापक पंकज खोत,सहाdयक ूकQप अिधकार eपाली कदम उप9ःथत होते.
मेळाHयात आिथ1क सुर9Dतता हा वषय हे मत
ं सोनकुसरे आ9ण सामा9जक काय1क5या1 रािधका जोशी मांडला. तथा 9जQहा उ_ोग क̀िा<या मIहला
बचत गटांसाठ, व वध योजनाची माIहती ौी जाधव यांनी Iदली.पॉवर पॉgट सदरकरणा hारे व वध वषयांची iTौाHय माIहती चलिचऽाhारे Iदली गेली.
अंबरनाथ नगरपरषद सभागृहामये संप6न झालेQया या मेळाHयाचे सूऽ संचालन सामा9जक अिभसरण शहर अिभयान Hयवःथापक Iदलीप गायकवाड यांनी
केले तर आभार पंकज खोत यांनी मानले.

मेळाHयास 150 पेDा अिधक बचत गटां<या सदःय मIहला उप9ःथत झाQया हो5या.
मेळावा यशःवी कर*यासाठ, समुदाय संघटक िनलकमल मांडवकर, कम1चार राजमोहमद शेख, गणेश जाधव, सा9जद, महे श गायकवाड यांनी सहकाय1 केले.

अंबरनाथ शहराचा वकास हाच आमचा यास !

