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5 �या रा��	य 
तर	य महापौर मॅरेथॉन 
पध�ची न�दणी सु�

                                

सु�वधा महापौर मॅरेथॉन �पध�ची वेबसाईट

आहे. 

 अॅथले�ट'स फेडरेशन ऑफ इं-डया

�पधा� म/ये घे1यांत येणार असून 

5क.मी. हौशी पु7ष व म�हला या गटांत होणार आहे

र�ववार �दनांक. 22 नो;ह<बर 

वेगवेग=या शालेय गटांत �पधा� आयोिजत केले@या आहेत

 या �पध�साठB �पध�कांकडून �पधा� शु@क सव�

म/ये �पध�कांना Cयांची धाव1याची वेळ अचूक नमुद कर1यासाठB टाईEमगं Fचप

वर सव� सु�वधा, पाणी, 

 मंुबईकडील येणाHया 

आयोजकांमाफ� त केलI जाणार आहे

होणार आहे.  

 अध� मॅरेथॉन हI �पधा� वसई तहEसल काया�लय येथनू सु7 होणार आहे

5क.मी. �पधा� हI न�वन �व

 या �पध�साठB मागील वषा� Jमाणे हयाहIवषK 

घेणार आहेत. �पध�ची बLMसे

वष� “�Nी Oूण हCया टाळा

वसई” हे नवीन घोष घेवून हI �पधा� आयोिजत केलI आहे

मॅरेथॉन �पध�साठB मोPया संQयेने धावपRू या �पध�त सहभागी होणार आहेत

J�वणा ठाकूर यांनी सांFगतले 

 महानगरपाEलका हTीतील शाळांतील �पध�कांची नावे नUदणीची JVWया येCया काहI �दवसांत सु7 

होईल. असे समXवयक Jकाश वनमाळी व मॅरेथॉन समXवयक तथा माजी �थायी सEमती 

सभापती संदेश जाधव यांनी सांFगतले

(www.vvmcmayorsmarathon
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�या रा��	य 
तर	य महापौर मॅरेथॉन 
पध�ची न�दणी सु�

                                [22 नो;ह<बर 2015 

 वसई �वरार शहर महानगरपाEलका आयोिजत 

;या रा^_Iय �तरI

ऑनलाईन नUदणी �दनांक

सकाळी.10 पासून सु7 कर1यांत आलI आहे

महापौर मॅरेथॉन �पध�ची वेबसाईट www.vvmcmayorsmarathon

अॅथले�ट'स फेडरेशन ऑफ इं-डया, �द@लI यांची माXयता Jा`त असलेलI हI �पधा� Jमुख तीन 

�पधा� म/ये घे1यांत येणार असून 42.195 5क.मी पूण� मॅरेथॉन

पु7ष व म�हला या गटांत होणार आहे. या महापौर मॅरेथॉन �पध�च े आयोजन 

नो;ह<बर 2015 न�वन �ववा कॉलेज येथे कर1यांत आले आहे

वेगवेग=या शालेय गटांत �पधा� आयोिजत केले@या आहेत. 

या �पध�साठB �पध�कांकडून �पधा� शु@क सव� करांसहIत 7

म/ये �पध�कांना Cयांची धाव1याची वेळ अचूक नमुद कर1यासाठB टाईEमगं Fचप

, एनजK eीं'स, वैgयकWय सु�वधा अयोजकांकडून

येणाHया धावपRंूकhरता सकाळiया वेळेस �पेशल लोकल सु�वधा देखील 

आयोजकांमाफ� त केलI जाणार आहे. यामुळे �पध�कांना अचकु वेळेत �पधा��ठकाणी पोहचणे श'य 

अध� मॅरेथॉन हI �पधा� वसई तहEसल काया�लय येथनू सु7 होणार आहे

�पधा� हI न�वन �ववा कॉलेज येथनू सु7 होणार आहे

या �पध�साठB मागील वषा� Jमाणे हयाहIवषK देखील भारतातील नामवतं धावपRू या �पध�त भाग 

�पध�ची बLMसे, उCकृ^ट आयोजन, वाहतूक मु'त �पधा� माग� तसच ेसतत चार 

�Nी Oूण हCया टाळा, lनसग� समतोल पाळा” या घोषवा'या

हे नवीन घोष घेवून हI �पधा� आयोिजत केलI आहे. 

मॅरेथॉन �पध�साठB मोPया संQयेने धावपRू या �पध�त सहभागी होणार आहेत

J�वणा ठाकूर यांनी सांFगतले . 

महानगरपाEलका हTीतील शाळांतील �पध�कांची नावे नUदणीची JVWया येCया काहI �दवसांत सु7 

असे समXवयक Jकाश वनमाळी व मॅरेथॉन समXवयक तथा माजी �थायी सEमती 

सभापती संदेश जाधव यांनी सांFगतले. अFधक मा�हती मॅरेथॉन �पध�iया अFधकृत

vvmcmayorsmarathon.com)  उपलnध आहे. 

ऑग�ट २०१५ 

�या रा��	य 
तर	य महापौर मॅरेथॉन 
पध�ची न�दणी सु�....... 

2015 रोजी होणार 5 वी मॅरेथॉन] 

वसई �वरार शहर महानगरपाEलका आयोिजत 5        

;या रा^_Iय �तरIय महापौर मॅरेथॉन �पध�साठB 

लाईन नUदणी �दनांक. 26 ऑग�ट 2015 रोजी 

पासून सु7 कर1यांत आलI आहे. हI 

vvmcmayorsmarathon.com  यावर उपलnध 

�द@लI यांची माXयता Jा`त असलेलI हI �पधा� Jमुख तीन 

मी पूण� मॅरेथॉन, 21 5क.मी. अध� मॅरेथॉन, व 11 

या महापौर मॅरेथॉन �पध�च े आयोजन 

न�वन �ववा कॉलेज येथे कर1यांत आले आहे. या �पधा�सोबत 

करांसहIत 7.625 इतके घे1यांत येणार आहे. या 

म/ये �पध�कांना Cयांची धाव1याची वेळ अचूक नमुद कर1यासाठB टाईEमगं Fचप, तसेच �पधा� 7ट 

अयोजकांकडून पुर�व1यांत येणार आहेत. 

सकाळiया वेळेस �पेशल लोकल सु�वधा देखील 

यामुळे �पध�कांना अचकु वेळेत �पधा��ठकाणी पोहचणे श'य 

अध� मॅरेथॉन हI �पधा� वसई तहEसल काया�लय येथनू सु7 होणार आहे. तर पुण� मॅरेथॉन व 11 

वा कॉलेज येथनू सु7 होणार आहे. 

खील भारतातील नामवतं धावपRू या �पध�त भाग 

वाहतूक मु'त �पधा� माग� तसच ेसतत चार 

या घोषवा'याबरोबर “'लIन वसई, qीन 

हे नवीन घोष घेवून हI �पधा� आयोिजत केलI आहे. व यंदाiया 5 ;या रा^_Iय महापौर 

मॅरेथॉन �पध�साठB मोPया संQयेने धावपRू या �पध�त सहभागी होणार आहेत. असे महापौर 

महानगरपाEलका हTीतील शाळांतील �पध�कांची नावे नUदणीची JVWया येCया काहI �दवसांत सु7 

असे समXवयक Jकाश वनमाळी व मॅरेथॉन समXवयक तथा माजी �थायी सEमती 

मॅरेथॉन �पध�iया अFधकृत संके�थळावर

 

       

�द@लI यांची माXयता Jा`त असलेलI हI �पधा� Jमुख तीन 

11 

या महापौर मॅरेथॉन �पध�च े आयोजन 

या �पधा�सोबत 

या 

तसेच �पधा� 7ट 

सकाळiया वेळेस �पेशल लोकल सु�वधा देखील 

यामुळे �पध�कांना अचकु वेळेत �पधा��ठकाणी पोहचणे श'य 

11 

खील भारतातील नामवतं धावपRू या �पध�त भाग 

वाहतूक मु'त �पधा� माग� तसच ेसतत चार 

qीन 

;या रा^_Iय महापौर 

असे महापौर 

महानगरपाEलका हTीतील शाळांतील �पध�कांची नावे नUदणीची JVWया येCया काहI �दवसांत सु7 

असे समXवयक Jकाश वनमाळी व मॅरेथॉन समXवयक तथा माजी �थायी सEमती 

के�थळावर 



 वरारचा महाराजा या मंडळाचा महापौर सहा&यता 'नधीत 1 ल*चा धनादेश सुपूद-. 

 महारा^_ात अनेक िज@rयांम/ये दु̂ काळाच े सावट असुन शतेकरI संकटात आहे. Cयांना 

आधाराचा भाग sहणून यंदा साव�जनीक गणेशोCसव व द�हकाला उCसव फार मोPया Jमाणावर 

खच� क7न साजरे न कर1यासाठB महापौर J�वणा ठाकूर यांनी जाहIर आवाहन केले होते. 

     Cयांiया आवाहानाला Jlतसाद देवून �वरारचा महाराजा या मंडळाच ेअ/यM व नगरसेवक 

नर<t पाटIल यांनी द�हहंडीचा उCसव रT कर1याचा lनण�य घेतला असुन Cयाऐवजी पारंपारIक व 

धाEम�क पvतीने wीकृ^ण जXमोCसव साजरा केला जाणार आहे. 

     महापौर यांiया आवाहनास Jlतसाद देवून 7. 1 लMचा धनादेश आज �वरार येथे महापौर 

J�वणा ठाकूर यांiयाकड ेसुपूद� केला. 

     यावेळी महापौर J�वणा ठाकूर यांनी �वरारचा महाराजा मंडळाच ेअEभनंदन केले व आभार 

मानले, �वरारचा महाराजा मंडळाJमाणेच तालु'यातील सव� साव�जlनक मंडळानी पुढाकार घेवून 

दु̂ काळ q�त भागास मदत क7न महापाEलकेiया सामािजक काया�स सहकाय� करावे, असे पुन:zच 

सांFगतले. 

     यावेळी �वरारचा महाराजा मंडळाच ेअ/यM नर<t पाटIल व मंडळाच ेपदाFधकारI उप�थीत 

होते. 

 

 

 

  

  



MMRDA JाFधकरणाची 138 वी बैठक नुकतीच मुQयमंNी सEमती कM, मंNालय ,मुंबई येथे मा.मुQयमंNी देव<t 

फडणवीस यांच े अ/यMतखेालI पार पडलI,या सभेत वेगवेग=या 28 �वषयांवर चचा� क7न lनण�य घे1यांत आले. 

�दनांक. 26 ऑग�ट 2015 रोजी झाले@या सभेकhरता JाFधकरणाiया सद�या, वसई �वरार शहर 

महानगरपाEलकेiया महापौर J�वणा ठाकूर या उप�थीत होCया. 

या सभेiया वेळी महापौर J�वणा ठाकूर यांनी नायगांव–भा�दर खाडीवरIल   6 पदरI पुलाiया कामाची 

सgय�थीती  जाणून घेतलI. तसेच मुंबई महानगर Jदेशाiया बाrय MेNातील र�Cयांची सुधारणा कर1यांस JशासकWय 

माXयता Eमळणेबाबतiया �वषयात अंतग�त पालघर िज@rयातील वसई �वरार शहर महापाEलका हTीला लागून 

असले@या 

1.       अना�ळा सुभाषलेन त ेमु'कामपाडा र�ता सुधार करणे. 
2.       अना�ळा त ेEशतलवाडी, रानवाडी त ेल�मणर�ता सुधार करणे 
3.       अना�ळा त ेब<डवेाडी त ेल�मण र�ता सुधार करणे 
4.       अना�ळा पारवाका, जांभुळपाडा, बCतालवाडी, �योता र�ता सुधार करणे 
  

हI अंदाजीत 2 कोटI 7पयांची कामे �वषय पटलावर घेत@याबTल मुQयमंNी महोदयांच े व JाFधकरणाच े आभार 

मानले व वरIल चारहI कामे लवकरात लवकर पुण� कर1यासाठB पुढIल आवzयक काय�वाहI करण<स JाFधकरणांस 

आदेशीत करावे, अशी सुचना मुQयमंNी महोदयांना या वेळी केलI. 

वसई �वरार शहर महापाEलका हTीतील दानशुर ;य'तीनी नेपाळ येथे झाले@या भुकंपq�तांना आधाराचा भाग 

sहणून वसई �वरार शहर महानगरपाEलकेiया महापौर सहा�यता lनधीत 7पये. 5,05,330/-  इतकW र'कम जमा 

केलI होती.हI र'कम मा.मुQयमंNी सहा�यता lनधी, महारा^_ रा�य, यांच ेनावे देय असलेला धनादेश मुQयमंNी 

देव<t फडणवीस यांiया कड ेसुपूद� केला. 

  

तसेच वसई-�वरार उपJदेशातील �वरार (पूव�-पिzचम) त ेनायगांव (पूव�-पिzचम) या रे@वेला समांतर असणारा र�ता 

�वकEसत करणेसाठB व वसई तालु'यातील MMRDA  माफ� त 1) घोडबंद त े �वरार मोनोरेल, 2) �वरार अEलबाग 

म@टI कॅरIडोअरiया कामाला लवकरात लवकर सु7वात करावी, 3) MMRDA  iया सव�कष पhरवहन अ�यासा अंतग�त 

द�हसर-Eमरारोड-मा�णकपूर-�वरार मे_ो रे@व,े व पिzचम सागरI जोड र�ता (सी Eलकं) नॉम� ए'�ट<शान वांtे –द�हसर-

�वरार या J�तावीत कामांची lनकड लMात घेता JाFधकरणाने हI कामे लवकरात लवकर मंजुरIकामी घेवून स7ु 

करणेबाबत lनवेदन मा.मुQयमंNी महोदयांकड े �दले. तसेच महापाEलकेचा महCवकांMी hरगं7ट Jक@प देखील मुंबई 

महानगरJदेश �वकास JाFधकरणामाफ� त करावा अशी मागणी यावेळी केलI. वरIल सव� �वषयांवर सकाराCमक चचा� 

क7न मुQयमंNी महोदयांनी सदरची कामे JाFधकरणामाफ� त लवकरात लवकर हाती घे1यांत येतील असे आzवसीत 

केले. तदनंतर मंNालयातील Jमुख अFधकारI यांची महापौर J�वणा ठाकूर यानंी JCयM भेट घेवून 

महानगरपाEलकेiया Jलंबीत �वषयांवर चचा� केलI .यावेळी महापौर J�वणा ठाकूर यांiया समवेत माजी महापौर 

नारायण मानकर, Jकाश वनमाळी हे उप�थीत होत.े 

          

 
 


