
 

  �दनांक ०६ ऑग�ट वसई �वरार शहर 

महानगरपा�लके� या �थम म�हला मा.महापौर सौ. ��वणा 

ठाकुर, आयु% त 'ी. स)तश लोखडं ेव � थायी स�मती सभापती 

'ी. )नतीन राऊत यांनी �दप �/ जव�लत क1न � व� छ 

सव34ण 2017 उ:घाटन केले. या काय<=मास उपायु% त 'ी. 

अिजज शखे, �भाग 'ब' च े सभापती  'ी. भरत मकवाना, 

� व� छता �वभागाचे सहा. आयु% त 'ी. सुकदेव दरवेशी, �भाग 

'के' च ेसहा. आयु% त तसेच नगरसेवकासह नागरBक उपि�थत 

होते. महानगरपा�लके� या अCधका----यानां व नागरBकांना शहर 

� व� छ ठेवE यासाठF आG हान करE यात आले.     

� व� छ सव34ण २०१७ साठF काय<शाळेचे    आयोजन 

ई ---- वा ता<     

मा हे  ऑ ग �ट  २ ० १ ६     

व स ई  �व रा र  श ह र  म हा न ग र पा �ल का  



पापडी येथे हुता� मा बाळा सांवत � मार कात �ांती�दना 

�न�म� त (ता. 9) मा.महापौर !"वणाताई ठाकुर यां& या  ह� त े

' वजारोहण कर* यात आले. यावेळी माजी आमदार डॉम�नक 

घो/ सालवीस, कामगार नेते माकु2 स डाबरे, � थायी स�मती सभापती 

�नतीन राऊत, 'आय' !भागाचे सभापती !वीण श8ेी, कॉ9ेंसचे 

िज; हा' य< डॉम�नक =डमेलो, शहरा' य< मायकल फुटया2डो, वसई 

"वकास बँकेचे उपा' य< Bी. जगदCश राऊत, / यु इंिEलश � कुलचे 

!ाचाय2 Bी. माFणक दतुGड ेतसेच बाजीपुर व�नता "वHयालय व म. 

ग. पIळेकर शाळेचे "वHयाथJ व �श<क उपि�थत होते. 

मा. महापौर यांनी यावेळी भाषण करताना म�हला व 

बालक; याण "वभागात वसई "वरार महापा�लकेने !थम �मांक 

�मळ"वला असून या कामात आणखी !गती साधत पा�लका देशात 

सव2 !थम कशी येईल यासाठP !य�नशील असलेबाबत �पQट 

केले. 

ई- वाता2 

वसई "वरार शहर महानगरपा�लका 

वसई – "वरार& या !गतीसाठP !य� नशील 

माहे ऑग�ट २०१६  



वसई �वरार शहर महानगरपा�लकेने अ�यावत संकेत �थळ 

स�ु असनू �दनाकं १५ ऑग�ट २०१६ रोजी)या �वातं*य �दनाच े

औ-च.य साधनू नाग0रकांना स�ुवधा दे1यासाठ3 “5 ह6 अॅप” नामक  

मोबाईल अॅप स�ु केले आहे. 5 ह6 अॅप नावाच े अॅ< ल6केशन 

पा�लकेच े � वतं= अॅ< ल6केशन असनू � वातं*य �दनांच े औ-च. य 

साधनू 15 ऑग� ट ला शभुारंभ कर1 यात आला. मोबाईल < ले 

� टोअसA मधनू कुठB याह6 अॅनCॅाईड फोन मF ये हे �वनामBु य 

डाऊनलोड करता येणार आहे. 

 या �वारे पा�लकेच े�व�वध �वभाग, �व�वध योजना, 

अ-धकार6 – नगरसेवकांच ेKमाकं, आप.तकाल6न यं=णेच ेKमाकं, 

शहरांची मा�हती, नागर6कांना कुठB याह6 Lकारची सचुना तसेच 

तKार6ची नMदणी  करणे शN य आहे. तसेच  अॅप ) या माF यमातनू 

नाग0रकांना मालम. ता कर, पाणीपOी कर भरणा करता येणार 

आहे. अॅप मळेु नागर6कांचा वेळ वाच1 या बरोबरच पा�लकेबरोबर 

समPवय साधणे सोयी�कर होणार आहे.   

वसई �वरार महानगरपा�लके)या मोबाईल अॅपचे उ�घाटन. 

ई ---- वा ताA     

वसई �वरार शहर महानगरपा�लका    

माहे ऑग�ट  २०१६    



 वसई �वरार शहरात सात पोलस ठाणे असून � यां� याकड े �� येक� एकच 
वाहन आहे. यामुळे गु% हयां� या तपासासाठ& व बदंोब) तासाठ& पोलसांना अनेक अडचणींना 
सामोरे जावे लागत होते. पालघर� या पोलस अ-ध/क 0ीम. शारदा राऊत यांनी अडचण 
ल/ात घेऊन पालकेला वाहने दे2 याची �वनंती केल3. � यानुसार मा. महापौर 0ीम. ��वणा 
ठाकुर व आयु5 त 0ी. सतीश लोखडं ेयांनी ह3 मागणी मा% य केल3.  

  ) वांत7य 8दनांच ेऔ-च� य साधनू पालकेन े पोलसानां सात जीप 8द: या 
असून, तुळींज, वसई, नालासोपारा, �वरार, वाल3व, मा<णकपुर, अना=ळा सागर3 या �माणे 
सात जीप �वतर3त कर2यात आ:या. 

  र) � यावर बेकायदेशीरपणे उभी केलेल3 वाहने उचल2 यासाठ& पोलसांना टोAग 
वाहने सुBा लवकरच 8दल3 जाणार आहेत.    

) वातं7य8दनी पोलसानंा सात वाहनांची भेट 

वसई �वरार शहर 

महानगरपालका 
माहे ऑग)ट २०१६    

 

 

ई ----वाता=    



 �दनांक १५ ऑग�ट रोजी �वातं�य �दनाचे औ�च�य साधून �चखल ड!गरे 

तलावाचा लोकाप#ण समारंभ मा'यवरां(या उपि�थतीत संप'न झाला. सदर 

काय#.मास मा.महापौर 12वणाताई ठाकूर, मा.उपमहापौर 6ी.उमेश नाईक, मा. 

आयु:त स;तश लोखंड,े मा.6ी. <=तीज ठाकूर, तसेच 1मुख पाहुणे >हणून मा.6ी. 

�हत?@ ठाकूर, मा.6ी. 2वलास तरे, मा.6ी. 

नारायण मानकर, मा.6ी. राजीव पाटAल 

समवेत सभापती 1भाग सBमती ‘अे’, मा.6ी. 

पंकज ठाकूर, सभापती �थायी सBमती 

मा.6ी.;नतीन राउत, नगरसेवक 6ी. रणजीत 

पाटAल तसेच अनेक  नागFरक बहुसंHयेने 

उपि�थत होते. 

�चखल ड�गरे तलावाचा लोकाप�ण समारंभ 

ई -वाता� 

वसई �वरार शहर महानगरपा�लका 

माहे    ऑग�ट २०१६    



        U;q fook dkWyst] fojkj U;q fook dkWyst] fojkj U;q fook dkWyst] fojkj U;q fook dkWyst] fojkj (if’peif’peif’peif’pe) ;sFks cq/kokj fnukad 24@08@2016 jksth ldkGh 11%00 ok;sFks cq/kokj fnukad 24@08@2016 jksth ldkGh 11%00 ok;sFks cq/kokj fnukad 24@08@2016 jksth ldkGh 11%00 ok;sFks cq/kokj fnukad 24@08@2016 jksth ldkGh 11%00 ok----    
fMIyksekP;k 200 fo|kF;kZauk olbZ&fojkj ‘kgj egkuxjikfydsP;k vfXu’keu o vk.khck.khfMIyksekP;k 200 fo|kF;kZauk olbZ&fojkj ‘kgj egkuxjikfydsP;k vfXu’keu o vk.khck.khfMIyksekP;k 200 fo|kF;kZauk olbZ&fojkj ‘kgj egkuxjikfydsP;k vfXu’keu o vk.khck.khfMIyksekP;k 200 fo|kF;kZauk olbZ&fojkj ‘kgj egkuxjikfydsP;k vfXu’keu o vk.khck.kh lsok foHkkxk.ks] lsok foHkkxk.ks] lsok foHkkxk.ks] lsok foHkkxk.ks] 
"vfXu’keu o vkiRRkh O;oLFkkiuvfXu’keu o vkiRRkh O;oLFkkiuvfXu’keu o vkiRRkh O;oLFkkiuvfXu’keu o vkiRRkh O;oLFkkiu"    ;k fo”k;koj olbZ fojkj ‘kgj egkuxjikfydsP;k vfXu’keu foHkkxkps ;k fo”k;koj olbZ fojkj ‘kgj egkuxjikfydsP;k vfXu’keu foHkkxkps ;k fo”k;koj olbZ fojkj ‘kgj egkuxjikfydsP;k vfXu’keu foHkkxkps ;k fo”k;koj olbZ fojkj ‘kgj egkuxjikfydsP;k vfXu’keu foHkkxkps 
izHkkjh vfXu’keu vf/kdkjh JhizHkkjh vfXu’keu vf/kdkjh JhizHkkjh vfXu’keu vf/kdkjh JhizHkkjh vfXu’keu vf/kdkjh Jh----    fnyhi ikyo ;kauh ekxZn’kZu dsysfnyhi ikyo ;kauh ekxZn’kZu dsysfnyhi ikyo ;kauh ekxZn’kZu dsysfnyhi ikyo ;kauh ekxZn’kZu dsys----    dk;Zdzekl mifLFkrkauk ftolaj{kd dk;Zdzekl mifLFkrkauk ftolaj{kd dk;Zdzekl mifLFkrkauk ftolaj{kd dk;Zdzekl mifLFkrkauk ftolaj{kd 
lkfgR;kaph ekfgrh nsmu izkR;f{kds nk[kfo.;kr vkyhlkfgR;kaph ekfgrh nsmu izkR;f{kds nk[kfo.;kr vkyhlkfgR;kaph ekfgrh nsmu izkR;f{kds nk[kfo.;kr vkyhlkfgR;kaph ekfgrh nsmu izkR;f{kds nk[kfo.;kr vkyh----    lnj dk;Zdzekl fook fMIyksek dkWyst vkWQ baftfu;jhax lnj dk;Zdzekl fook fMIyksek dkWyst vkWQ baftfu;jhax lnj dk;Zdzekl fook fMIyksek dkWyst vkWQ baftfu;jhax lnj dk;Zdzekl fook fMIyksek dkWyst vkWQ baftfu;jhax 
vWaUM VsDukWykWthps fizaUlhiy JhvWaUM VsDukWykWthps fizaUlhiy JhvWaUM VsDukWykWthps fizaUlhiy JhvWaUM VsDukWykWthps fizaUlhiy Jh----jfoanz lksykiwjdj o f’k{kd oxZ lkSjfoanz lksykiwjdj o f’k{kd oxZ lkSjfoanz lksykiwjdj o f’k{kd oxZ lkSjfoanz lksykiwjdj o f’k{kd oxZ lkS----++ ++ À¾Öêrk ous] lkSrk ous] lkSrk ous] lkSrk ous] lkS----v{k;k izHkq] lkSv{k;k izHkq] lkSv{k;k izHkq] lkSv{k;k izHkq] lkS----feuk{kh feuk{kh feuk{kh feuk{kh 
xkodj] Jhxkodj] Jhxkodj] Jhxkodj] Jh----Hkjr o#Ms] lkSHkjr o#Ms] lkSHkjr o#Ms] lkSHkjr o#Ms] lkS----    vf’ouh la[;s] Jhvf’ouh la[;s] Jhvf’ouh la[;s] Jhvf’ouh la[;s] Jh----e;qj txrki] lkSe;qj txrki] lkSe;qj txrki] lkSe;qj txrki] lkS----    laink iokj] Jhlaink iokj] Jhlaink iokj] Jhlaink iokj] Jh----ftXus’k ikVhy gs mifLFkr ftXus’k ikVhy gs mifLFkr ftXus’k ikVhy gs mifLFkr ftXus’k ikVhy gs mifLFkr 
gksrsgksrsgksrsgksrs----    lnj dk;Zdzekl  vfXu’keu foHkkxkps vf/kdkjh o deZpkjh oxZ Jhlnj dk;Zdzekl  vfXu’keu foHkkxkps vf/kdkjh o deZpkjh oxZ Jhlnj dk;Zdzekl  vfXu’keu foHkkxkps vf/kdkjh o deZpkjh oxZ Jhlnj dk;Zdzekl  vfXu’keu foHkkxkps vf/kdkjh o deZpkjh oxZ Jh----    fot; d`”.kk jk.ks] Jhfot; d`”.kk jk.ks] Jhfot; d`”.kk jk.ks] Jhfot; d`”.kk jk.ks] Jh----veksy fodkl veksy fodkl veksy fodkl veksy fodkl 
ensZ] JhensZ] JhensZ] JhensZ] Jh----uandqekj fnxacj f’kaxjs] Jhuandqekj fnxacj f’kaxjs] Jhuandqekj fnxacj f’kaxjs] Jhuandqekj fnxacj f’kaxjs] Jh----egs’k lgnso nGoh] Jhegs’k lgnso nGoh] Jhegs’k lgnso nGoh] Jhegs’k lgnso nGoh] Jh----#is’k #is’k #is’k #is’k 
vuar ikVhy] Jhvuar ikVhy] Jhvuar ikVhy] Jhvuar ikVhy] Jh----dqyfni enu ekGh] Jhdqyfni enu ekGh] Jhdqyfni enu ekGh] Jhdqyfni enu ekGh] Jh----foosd fo”.kq ?kjr] Jhfoosd fo”.kq ?kjr] Jhfoosd fo”.kq ?kjr] Jhfoosd fo”.kq ?kjr] Jh----
iadt lkroh] Jhiadt lkroh] Jhiadt lkroh] Jhiadt lkroh] Jh----;ksxs’k pOgk.k] Jh;ksxs’k pOgk.k] Jh;ksxs’k pOgk.k] Jh;ksxs’k pOgk.k] Jh----oSHko ltsZjko oSHko ltsZjko oSHko ltsZjko oSHko ltsZjko 
eksghrs ;kauh lgHkkx ?ksrykeksghrs ;kauh lgHkkx ?ksrykeksghrs ;kauh lgHkkx ?ksrykeksghrs ;kauh lgHkkx ?ksryk----    

अि�नशमन  व आप
ती �यव�थापन �वषयावर माग�दश�न 

ई-वाता� 

वसई �वरार शहर महानगरपा�लका    

माहे    ऑग�ट २०१६     


