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 ‘जागितक बेघर दन’ िनिम  द.१० ऑ टोबर २०२२ रोजीपासून महानगरपािलका 
आयु  तथा शासक ी.अिनलकुमार पवार यां या मागदशनाखाली व वसई िवरार शहर 
महानगरपािलका दीनदयाळ अं योदय योजना रा ीय नागरी उपजीिवका अिभयान (Day-
NULM) अंतगत  बेघर नाग रकांसाठी िविवध उप मांचे आयोजन कर यात आल ेआह.े सदर 
उप मांचे उ घाटन वसई िवरार शहर महानगरपािलका थम मिहला महापौर सौ. िवणा 
ठाकूर यां या शुभह ते वालीव येथील शहरी बेघर क ात कर यात आल.े सदर उप म 
महानगरपािलके या शहरी बेघर क , बेलची पाडा, रेमी इंड ीज जवळ, वालीव, वसई पूव 
तसेच शहरी बेघर िनवारा क , वालईपाडा, संतोष भुवन, नालासोपारा पूव या दोन ठकाणी 
कर यात आल.े   

बेघरांसाठी आयोिजत कर यात आले या या उप मांतगत बेघरांचे सव ण, बेघरांसाठी 
आधारकाड कॅ पचे आयोजन, यां या आरो याची तपासणी िशबीर, शालेय िव ाथ  िच कला 
व िनबंध पधा, जाणीव जागृती शासक य िवभागांशी कृतीसंगम, िनवारा िनजतुक करण व 
सजावट इ. उप म यावेळी राबिव यात आले.  

याच माणे जागितक बेघर दनाचे औिच य साधून द.११ व १२ ऑ टोबर  २०२२ 
रोजी ‘घर आिण बेघर’, ‘माझी वसुंधरा’ इ. िवषय घेऊन शाळांम ये िच कला व िनबंध पधचे 
आयोजनही महानगरपािलकेमाफत कर यात आल ेतसेच शेवटी िव ा याना ह रत शपथ दणेेत 
आली. वालीव येथील औ ोिगक कारखा यां या असोिसएशन या मा यमातून दो ही बेघर 
िनवारा क ांवर टूथ श, टूथपे ट, ड टग पावडर, आंघोळ व कप ांचे साबण समावेश 
असले या बॉ सचे वाटप कर यात आले.       

वसई िवरार शहर महानगरपािलकेमाफत बेघर नाग रकांना सेवा दे याचे काम 
िनयिमतपणे पार पाडल ेजात असून ‘जागितक बेघर दन’ िनिम  दीनदयाळ अं योदय योजना 
रा ीय नागरी उपजीिवका अिभयान अंतगत अित.आयु  ी.अ ज य बगाड,े उप-आयु  

ी. कशोर गवस, िनयं क ी.सुकदवे दरवेशी यांनी िनयोजन के या माणे वरील उप म 
महानगरपािलकेमाफत राबिव यात येत आहते.  
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