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            व छ भारत अिभयान नागरी २.० या अनुषंगाने द. १७ स टबर (सेवा दवस) ते 
०२ ऑ टोबर २०२२ (गांधी जयंती आिण व छता दवस) हा पंधरवडा """" व छ अमतृ व छ अमतृ व छ अमतृ व छ अमतृ 
महो सवमहो सवमहो सवमहो सव"""" हणून साजरा करणेत येत आह.े या महो सवा अंतगत वसई िवरार शहर 
महानगरपािलका े ात महानगरपािलकेमाफत िविवध व छता उप म राबिव यात येत 
आहते. याच अनुषंगाने सु ची िबसु ची िबसु ची िबसु ची िबचचचच, , , , वसई वसई वसई वसई गाव गाव गाव गाव येथे दनांक २१ २१ २१ २१ स टबर स टबर स टबर स टबर २०२२ २०२२ २०२२ २०२२ रोजी व छता 
मोिहमेचे आयोजन कर यात आले होते.  
           याअनुषंगाने दनांक २१ २१ २१ २१ स टबर स टबर स टबर स टबर २०२२२०२२२०२२२०२२    रोजी सकाळी वसई क ला येथील नरवीर 
िचमाजी अ पा यां या अ ढ पुत याला पु पहार अपण क न व छता मोिहमेचा शुभारंभ 
कर यात आला. व छतेिवषयी जनजागृती कर यासाठी जी.जी.कॉलजे वसई ते सु ची बीच 
पयत शालेय व महािव ालयीन िव ा याची व छता रॅली काढ यात आली. या व छता 
रॅलीम ये शालेय िव ा यासोबत िविवध सेवाभावी सं थांचे सद य, मिहला बचत गट सद य, 
इतर नाग रक व महानगरपािलकेचे अिधकारी व कमचारी सहभागी झाले होते. यानंतर सु ची 
बीच येथे व छता मोिहमेत सहभागी झाले या मा यवरांचे महानगरपािलकेतफ वागत 
कर यात येऊन यानंतर य  व छता मोिहमेला सु वात कर यात आली. उपि थतांमाफत 
सु ची बीच प रसर व छ कर यात आला व याम ये एकूण ४ टन कचरा संकिलत कर यात 
आला.  
 या व छता मोिहमेत सहभागी हो याबाबत महानगरपािलकेमाफत कर यात आले या 
आवाहनाला सव नाग रकांनी उ फूत ितसाद दला. या मोिहमेत शालेय-महािव ालयीन  
िव ाथ , िविवध राजक य प ांचे पदािधकारी, िविवध सेवाभावी सं थांचे सद य, मिहला 
बचत गटांचे सद य, पोलीस शासनातील अिधकारी व कमचारी, िविवध शासक य 
कायालयांतील अिधकारी व कमचारी तसेच इतर नाग रक व महानगरपािलका अिधकारी, 
कमचारी ह ेमो ा सं येने उपि थत होते. मा.आयु  ी.अिनलकुमार पवार यांनी या व छता 
मोिहमेत सहभागी झाले या सव उपि थतांचे आभार मानले व यापुढेही महानगरपािलकेमाफत 
आयोिजत होणा या िविवध व छता उप मांना असाच उ फूत ितसाद दे याचे आवाहन 
केले.  
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