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 भारतीय वातं या या अमृत महो सवी वषािनिम  संपूण दशेात ‘घरोघरी ितरंगा’ हा 
उप म द.१३ ऑग ट ते १५  ऑग ट २०२२ या कालावधीत साजरा करावयाचा आह.े या 
उप माची मािहती दे यासाठी तसेच महानगरपािलकेने या उप मा या अनुषंगाने  केले या 
िनयोजनाची मािहती दे यासाठी मा.आयु  तथा शासक, ी.अिनलकुमार पवार यांनी  
द.०५ ऑग ट, २०२२ रोजी वसई िवरार शहर महानगरपािलका मु यालया या मा. थायी 

सिमती सभागृह, ितसरा मजला, िवरार पूव येथ ेप कार प रषद घेतली. 
 सदर प कार प रषदते ‘घरोघरी ितरंगा’ या उप माबाबत प कारांना मािहती दे यात 
आली. नाग रकांनी ितरंगा स मानपूवक कसा लावावा तसेच उप म कालावधी संप यानंतर 
ितरंगा स मानपूवक कसा काढावा व ठेवावा याबाबतचे ा यि त यावेळी उपि थतांना 
दाखिव यात आले.  
          मा.आयु  महोदय यांनी ‘घरोघरी ितरंगा’ या उप मा या िनयोजनाबाबत प कार 
प रषदते मािहती दतेाना सांिगतले क, ‘घरोघरी ितरंगा’ या उप मा या अनुषंगाने  
महानगरपािलके या ९ ९ ९ ९ भाग सिमती कायालयामंधनूभाग सिमती कायालयामंधनूभाग सिमती कायालयामंधनूभाग सिमती कायालयामंधनू नाग रकांना मोफत मोफत मोफत मोफत झडाझडाझडाझडा    वाटपवाटपवाटपवाटप कर यात 
येत आह.े झडा वाटप कर यासाठी सव भाग सिमती कायालयात व था कर यात आली 
असून नाग रकांनी आप या जवळ या भाग सिमती कायालयात कायालयीन वेळेत जाऊन तेथे 
न दणी क न झडा ा  क न यावा. . . . दददद....१० १० १० १० ऑग ट ऑग ट ऑग ट ऑग ट २०२२२०२२२०२२२०२२ पयत नाग रकांनी न दणी क न 
झडा ा  क न यावा. यासाठी भाग सिमती कायालय ेभाग सिमती कायालय ेभाग सिमती कायालय ेभाग सिमती कायालय ेसावजिनक सुसावजिनक सुसावजिनक सुसावजिनक सु ी या दवशीही ी या दवशीही ी या दवशीही ी या दवशीही सु  सु  सु  सु  
राहतीलराहतीलराहतीलराहतील. नाग रकांनी वजसंिहतेचे पालन क न द.१३ ऑग ट २०२२ रोजी झडा स मानाने 
लावावा व उप म कालावधी संप यानंतर हणजेच द.१५ ऑग ट २०२२ रोजी सायंकाळी 
स मानाने उतरवून ठेवावा. यानंतर नाग रकांनी या भाग सिमती कायालयातून झडा ा  
केला आह े याच ठकाणी झडा परत करावा. 
   महानगरपािलकेमाफत सदर उप मासाठी vvcmcharghartirangavvcmcharghartirangavvcmcharghartirangavvcmcharghartiranga....inininin ही वेबसाईट 
सु  कर यात आली असून नाग रकांना यावरही न दणी करता येणार आह,े तसेच या 
मोिहमेसाठी महानगरपािलकेला दणेगी व पात आ थक मदत कर यासाठी Online 
Payment ची सुिवधाही या वेबसाईटवर उपल ध क न दे यात आली आह.े या मोिहमेसाठी 
महानगरपािलकेतील सव अिधकारी व कमचारी यांनी वे छेने आपला एक दवसाचा पगार 
दणेगी हणून दललेा आह.े सदर मोिहमेसाठी वे छेने दणेगी दे याबाबत आवाहन कर यात 
येत आह.े 
  या योजने या चार, िस ी साठी महानगरपािलकेमाफत िविवध उपाययोजना 
राबिव यात येत आहते. याम ये ठक ठकाणी उप माचे जािहरात फलक लावणे, प क वाटप, 
महानगरपािलके या ह ीतील िविवध शाळांमधील िव ा यामाफत जनजागृती रॅली काढणे, 
तसेच माजी नगरसेवक, िविवध राजक य प ाचे पदािधकारी, बँका, सोसाय ा, इंड ीज 



असो., वसाियक, िविवध सामािजक सं था, सघंटना, सं थाने यां या भाग सिमती तरावर 
बैठका घेऊन उप माची मािहती दली जात असून संबंिधतां या मदतीने अिधकािधक 
नाग रकांपयत या उप माची मािहती पोहोचून जा तीत जा त नाग रकांचा सहभाग या 
उप मास िमळावा यासाठी य  केले जात आहते. तसेच सव सारमा यमांनी आप यामाफत 
सदर उप माची अिधकािधक िस ी क न जनजागृती क न नाग रकांपयत ‘घरोघरी ितरंगा’ 
या उप माची मािहती पोहोचवावी व भारतीय वातं या या अमृत महो सवी वषािनिम  
‘घरोघरी ितरंगा’ हा उप म वसई िवरार शहर महानगरपािलकेत यश वी र या 
राबिव यासाठी सहकाय करावे अस ेआवाहन मा.आयु  महोदय यांचे माफत कर यात आले. 
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