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  आज द.१५ ऑग ट, २०२२ रोजी वसई िवरार शहर महानगरपािलका 
मु यालय तसेच सव भाग सिमती कायालये येथे “ वातं य दन” साजरा कर यात आला. 
महानगरपािलका मु यालयात मा.आयु  तथा शासक ी.अिनलकुमार पवार यां या ह ते 
वजारोहण कर यात आले.  

  वातं य दनािनिम  केले या आप या भाषणात मा.आयु  महोदयांनी सव 
नाग रकांना वातं या या अमृत महो सवा या शुभे छा दऊेन सांिगतले क , शासना या 
िनदशानुसार वसई िवरार शहर महानगरपािलके या मा यमातून “घरोघरी ितरंगा” (हर घर 
ितरंगा) हा उप म राबिव यात आला असून महानगरपािलकेमाफत नाग रकांना दीड लाख 
ितरं यांचे मोफत वाटप कर यात आले. नाग रकांनी “घरोघरी ितरंगा” (हर घर ितरंगा) या 
उप मात उ साहाने व आनंदाने सहभाग घेतला. येक िनवास थान, दकुानावर, शासक य व 
िनमशासक य कायालये, शाळा, महािव ालये, औ ोिगक सं थांवर ितरंगा वािभमानाने 
फडकला आह.े यामुळे संपूण महानगरपािलका े ात दशेभ पर वातावरण िनमाण झाल े
आह.े तसेच महानगरपािलकेकडून िविवध ठकाणी दशेभ पर िव ुत रोषणाई, वॉल प टग 
कर यात आली असून िविवध उप मही राबिव यात आले. 
                कोरोना या लाटेम ये महानगरपािलके या वै क य आरो य िवभागातील 
अिधकारी व कमचारी यांनी यो य िनयोजन व काम क न कोरोना िवषाणूचा सार  
रोख यात मोठी कामिगरी बजावली आह.े वातं या या अमृत महो सव ‘जन अिभयान’ अंतगत 
द.१५ जुल,ै २०२२ पासून ७५ दवसांसाठी राबिव यात येत आह.े या अिभयाना अंतगत १८ 

वषावरील नाग रकांना मोफत कोिवड ि कॉशन डोस दे यात येत आह.े सव नाग रकांनी 
कोिवड लसीकरण ाधा याने क न यावे अस े आवाहन मा.आयु  महोदयांनी सव 
नाग रकांना केले.  
              सर डी.एम.पेटीट णालय येथ े येणा या णांची वाढीव सं या ल ात घेता 
महानगरपािलकेमाफत सर डी.एम.पेटीट णालय येथील उपल ध जागेत नवीन ७० खाटांची 
वाढीव इमारत तािवत कर यात आली आह.े तसेच कौल िसटी णालय भाबोळा वसई (प.) 
येथ ेमहानगरपािलकेतफ मोफत डायलसेीस सुिवधा १० जानेवारी २०२२ पासून दली जात 
असून आतापयत सुमारे ३००१ णांनी या सवेेचा लाभ घेतला आह.े तरी नाग रकांनी या 
आरो य सुिवधांचा लाभ यावा असे आवाहन मा.आयु  महोदय यांनी केले. 
               अमृत ट पा २ अंतगत सूया योजनेतून महानगरपािलकेला १६५ MLD पाणी 
उपल ध होणार आह.े हा पाणीपुरवठा करणे कामी क  शासनाला रा य शासना या 
मा यमातून महानगरपािलकेमाफत पाणीपुरवठा डी ी युशन लाईन ची योजना सादर 
कर यात आली आह.े सदर योजना मंजूर कर यासाठी मा.खासदार महोदय, मा.आमदार 
महोदय सव पदािधकारी यांचेही सहकाय िमळत आह.े सदर योजना लवकरात लवकर मंजूर 



होऊन महानगरपािलका े ातील पाणीपुरव ात वाढ होईल. तसेच शहरातील सांडपा याची 
यो य कया करणेसाठी महानगरपािलकेमाफत नालासोपारा (पूव) येथे STP-3 व 
नालासोपारा (प.) येथ े STP-4 अस े दोन मल:िनसारण क प उभार यात येत आहते. 
याबाबतचा ताव रा य शासना या मा यमातून क  शासनाला पाठिव यात आला आह.े 
अशी मािहती मा.आयु  महोदयांनी दली.   
 नालासोपारा पूव येथे मजेठीया ना गृह पूण वास येत आह,े भाग सिमती ‘जी’ मधील 
गोखीवरे (फादरवाडी) येथील ब ेशीय इमारितचे कामही पूण होत आह,े तसेच प रवहन/ 
शासक य इमारत लवकरच पूण वास येत आह.े शासना या सूचनां माणे अमृत ट पा २ योजने 
अंतगत वॉटर बॉडीचे बळकटीकरण करणे कामी िनमळ तलाव तसेच चंदनसार, िवरार येथील 
तलावाचे ताव शासनास सादर कर यात आल ेआह.े याच माणे कौलिसटी, वसई (प.) येथ े
अ ावत उ ान उभारल ेजात आह.े तसेच शहरात िमयावाक  कारचे उ ान तयार करणेचे 
कामही लवकरच सु  कर यात येणार आह.े याचा नाग रकांना लाभ घतेा येईल अशा िविवध 
योजना राबिव याचे काम महानगरपािलकेमाफत सु  असून नाग रकांना यो य सोई सुिवधा 
उपल ध क न दे याचा महानगरपािलकेचा य  अस याचे मा.आयु  महोदयांनी आप या 
भाषणात सांिगतले. 
 या काय मात कोरोना महामारी या काळात महानगरपािलका काय े ात िविवध 

कारे योगदान दऊेन नाग रकांना मदत कर याचे मोलाचे काय करणा या िववा चॅ रटेबल ट, 
यंग टार ट, ी जीवदानी दवेी सं था, ओम ी साई धाम मं दर ट, ीमती तारामती 
हरी ं  ठाकूर ट या सं थाचा स कार कर यात आला. तसेच “घरोघरी ितरंगा” या 
उप माम ये सहभागी झाले या सव शाळा व महािव ालयांचे महानगरपािलकेतफ आभार 
मान यात येऊन ाितिनिधक व पात लोकमा य हाय कूल या शाळेचा स कार कर यात 
आला. इतर सव शाळा व महािव ालयांचा स कार सव भाग सिमती कायालयांतून कर यात 
येणार आह.े असे यावेळी सांिगतले.               
 महानगरपािलका मु यालयात झाले या वजारोहण काय मास मा.आमदार ी.िहत  
ठाकूर, मा.आमदार ी.ि तीज ठाकूर, मा.माजी सभापती, मा.माजी नगरसेवक व 
नगरसेिवका, पोलीस िवभागातील कमचारी, महानगरपािलका अिधकारी व कमचारी, 
नाग रक व इतर मा यवर उपि थत होते.      
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