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अबंरनाथ नगरप रषदेचा मिहला दनाचा उप म 
                                                  – याय सवासाठी – मिहलासंाठी कायदिेवषयक मागदशन  

    

    

                जागितक मिहला दनािनिम  अंबरनाथ या नगरा य ा ा बनसोड े यां या संक पनेतून ि यां या कतृ वाला व 
क पकतेला दवाणी यायाधीश गायकवाड मॅडम यां या मौ यवान कायदशेीर मागदशना ारे ो साहन दे या या उ शेाने दवाणी 
यायाधीश, तालुकािवधी सेवा सिमती, उ हासनगर व अंबरनाथ नगरप रषद यां या संयु  िव माने याय सवासाठी-  

मिहलांसाठी कायदिेवषयक मागदशन काय माचे आयोजन अंबरनाथ नगरप रषदे या सभागृहात मु यािधकारी गणेश दशेमुख 
यां या मुख उपि थतीत कर यांत आले होत.े  

              समाजातील क करी मिहलानंा यां या अि त वाची जाणीव क न दे या या उ शेाने यायाधीश गायकवाड मॅडम यांनी 
मागदशन केले. तसेच कोणाचाही आधार न घेता वतः ीने वतःचा आधार बननू उंच भरारी मारली पािहज ेयािवषयी काही 
पुराण मु ांतील सुंदर उदाहरणे दऊेन या.पांड े यांनी मागदशन केले. काय माला उपि थत असणारे दवाणी यायाधीश 
गायकवाड, वक ल संघटनेच ेअ य  छोटू चॅथॅिलया व याचंे सहकारी यानंी ि यानंा कायदिेवषयक मागदशन केले.  

             याचबरोबर अंबरनाथ नगरप रषदे या कायदशेीर स लागार ऍड.साधना नबाळकर यानंी मागदशन करताना सािंगतल े
क , स या या समाजातील कौटंुिबक अि थरतेमुळे एक  कुटंुब काळाची गरज असून यां या व कली वसायातून आले या 
अनुभवातील उदाहरणे दऊेन मागदशन केले.  

             आज या ीन े स मीकरणावर का भर दला पािहजे या िवषयावर मोलाचे भा य ऍड.आकाश सोनावणे यांनी केल,े 
ि यांना घटनतेील काय ाम ये असलेले अिधकार व घटने या तरतुदी ऍड.वृषाली पाटील यांनी मिहलानंा भाषणा ारे सांिगतले.  
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अंबरनाथ नगरप रषद मिहला व बालक याण सिमतीतफ जागितक मिहला दनी 
  

                    
 

        

         

               अबंरनाथ नगरपािलका मिहला व बालक याण सिमती यावतीन े ८ माच रोजी जागितक मिहला दनाच े औिच य 
साधून शहरातील िविवध े ात अतुलनीय कामिगरी करणा  या मिहलांचा स मान सोहळा नगरा य ा ा बनसोड े यां या 
अ य तेखाली अिभने ी िवशाखा सुभेदार आ द मा यवरां या उपि थतीत अंबरनाथ पूव रोटरी हॉल येथे साय.ं ५.०० वाजता 
काय म आयोिजत कर यातं आला होता.  

               सामािजक, सां कृितक, राजक य, कला, डा, शै िणक, वै कय आ द सवच े ात अंबरनाथ शहराचा नावलौ कक 
वाढवणा  या व वतःची वेगळी ओळख िनमाण करत अतुलनीय कामिगरी करणा  या मिहलांचा स मान या काय मात कर यातं 
आला.    

अंबरनाथ नगरप�रषदे"या जेट%ंग मशीनचे उ(घाटन  
 

                अबंरनाथ शहरातील भ.ूमगत गटारे साफ कर0यासाठ2 अबंरनाथ नगरप�रषदेने 3वतः एक जटे%ंग मशीन खरेद% 

क7न आप8या 3व"9ता मो;हमेला यश3वी बन�व0यासाठ2 आणखी एक पाऊल उचलले आहे. नगरप�रषदे"या वाहन 

�वभागातील नवीन जेट%ंग मशीन गाडीचे उ(घाटन नगरा�य@ा ABा बनसोड,े उपनगरा�य@ राजDE वाळेकर, मHुयाIधकार% 

गणेश देशमखु याचंे उपि3थतीत कर0यांत आले.  

               यावेळी “ पा.लकेम�ये सMशन Nयव3थेसह जटे%ंग मशीन तीन वषाO"या देखभाल व द7ु3तीसह उपलPध 

झा8याने शहरातील Rनेेज चDबर व इतर कामांसाठ2क कामगारांना आपला जीव धोMयात घालावा लागणार नाह%. यापढेु 

Rनेेजची सव�  कामे म.शनने कर0यांत येतील. ” असे मHुयाIधकार% गणेश देशमखु यांनी सांIगतले.  
 

मिहला स मान सोहळा  
 


