
 

 

 

 

 

 

 

 

 

महापा�लकेची बोळीजं अपंग �व�याथ�शाळेसाठ� शालेय बसफेर� सु!. 
 

 बोळींज येथील #वामी प$र%ाना'म शै)*णक व ,यवसायीक क- ., अपंगा0या शाळेत आमदार 4)तीज ठाकूर यां0या 

वाढ7दवसाचे औची9य साधून महापौर <�वणा 7हत-. ठाकूर या0ंया उपि#थतीत आमदार 4)तीज ठाकूर यां0या शुभह#ते �वशेष 

बालकांना शाळेत जाAया येAयासाठ� वसई �वरार शहर महानगरपा�लके0या प$रवहन सेवे0या मागाCचा शुभारंभ करAयात आला. 

 वसई तालुDयातील सुमारे 300 मतीमंद,गतीमंद व अपंग बालकांचे शै)*णक आ*ण ,यवसायीक �वकास या क- .ातून केला 

जातो.या क- .ात �व�याGयाHना जाAया-येAयासाठ� एस.ट� महामंडळाची बस सेवा होती परंतू महानगरपा�लकेची शहरानातंगCत  

प$रवहन सेवा सु! झाNयानंतर एस.ट� ने सदर सेवा खंडीत केNया कारणाने या 300 �व�याGयाHनी शाळेत येणेच बंद केले होते. या 

बाबत शाळेचे संचालक डॉ.मणकेकर, द9ताQये नाईक यानंी आ*ण <ाचायC कNयाणपुरे यानंी �व�याGयाHची दरुाव#था लोकनेत े

आमदार 7हत-. ठाकूर यां0याकड ेकैRफयत मांडल� होती. �वशेष बालकानंा होणा-या या गैरसोयीची दखल गांभीयाCन े घेत लोकनेत े

आमदार 7हत-. ठाकूर यांनी आमदार 4)तीज ठाकूर यानंा TनदUश देवून या <Vनावर तातडीन ेउपायोजना करAयास सांWगतNयान े

सदर बाबतीत प$रवहन सेवा चाल�वणारे भाWगरथी XाYस कॉपZचे मालक मनोहर सकपाळ यांना कळ�वNयावर 9यांनाह� या हमखास 

तो[यात चालणा-या मागाCसाठ� बससेवा माणुसक\0या ना9याने तातडीन े सु! करAयासाठ� अनुमती दशCवून शाळे0या आवारातून 

प$रवहन सेवा सु! करAयात आल�. 

 या बसेस सकाळी 8.45 वा. वसई पिVचम येथून सुटून पापडी-वसई गाव-होळी- भुईगाव-TनमCळ –चaेVवर तलाव-बोळींज 

मागU बोळींज येथील #वामी प$र%ाना'म शै)*णक व ,यवसायीक क- ., अपंगा0या शाळेत येणार आहे. तर सकाळी.9.00 

नालासोपारा आचोळे तलाव येथून सु! होवून नालासोपारा पूवC-वतCक टॉवर- नालासोपारा पिVचम मागU-चaेVवर तलाव व तेथून 

बोळींज मागU या शाळेत जाणार आहे. तसेच पूYहा शाळा सुटNयानंतर देखील याच मागाCने �व�याGयाHना 9यां0या #टॉप पयHत नणेार 

आहे. या सेवेमुळे या �व�याGयाHचा पालक वगाCत आनंदाच ेवातावरण आहे. 

 सदर बस सेवेचा शुभारंभ आमदार 4)तीज ठाकूर यां0या ह#त ेबसला 7हरवा झ-डा दाखवून महापौर <�वणा ठाकूर यां0या 

उप#थीतीत करAयात आला. या <संगी प$रवहन स�मतीच े सभापती भरत गुcता नगरसेवक सखाराम महाडीक, हादdक राऊत, 

fयोती राऊत,अतुळ साळंुख, प$रवहनचे संचालक मनोहर सकपाळ 9यांच ेकमCचार� शाळेच ेसंचालक द9ताQय नाईक, डॉ.मणकेकर, 

शाळेचे <ाचायC 'ी.कNयाणपूर, प$रवहन सद#य हबीब पटेल,तसेच �वदयथ� व 9यांच ेपालक हजर होते. 

 

 

      

 

 

अपगंांसाठ� बस सेवा स!ु करताना मा. आ. 4)तीज ठाकूर व मा. महापौर <�वणा ठाकूर व इतर माYयवर  

 

 

 



व)ृ लागवड कायCaम 7दनांक : ३ जुल ै२०१५ रोजी �वरार चंदनसार, 

आर.ट�.ओ. कायाCलय प$रसरात पार पडला. 
 
 
 वसई �वरार शहर महानगरपा�लके0या 6 ,या वधाCपन 7दनाTन�म9त व)ृ लागवड कायCaम 7दनांक. 3 जुलै 2015 

रोजी �वरार चंदनसार,आर.ट�.ओ. कायाCलय प$रसरात पार पडला. 

  

 महापा�लके0या धुकटन येथील नसCर�त पा�लकेने पाच वषाCमsये 7 ल) रोपांची Tन�मCती केल� 9यामधुन 3 ल) 

45 हजार रोपांची लागवड महापा�लकेने याआधीच वन�वभाग यां0या संयुDत �व�यमाने तसेच, महापा�लका )ेQात आता 

पयHत केल� आहे.  
 
 महापा�लके0या धुकटन येथील नसCर�मsये 26 <कारची �व�वध <कारची रोपे आहेत.यामsये काजू, आंबा, जांभूळ, 

करंज, कडुTनबं, सीताअशोक, सीताफळ, र�ठा, कपोक, �शवन, कुडा, बांबु, खजुर, थोरल� गंुज, जा#वंद, मोह,बोगनवेल, 

कवठ, आपटा, नेवर, बकुळ, अकुरा, �शसम, 7हरडा, रायन अशी �व�वध <कारची रोपे आहेत. 

  

 <9येक ,यDतीन े संकNप करावा क\, आपNया हuीत #वत एक झाड लावावे,असे महापौर <�वणा ठाकूर यानंी 

यावेळी बोलतानंा सांWगतले. महापा�लकेने व)ृ लागवड करAयासाठ� एजYसीची नेमणूक केल� असून झाड ेलावणे व 9याच े

संगोपन करणे हे 9या एजYसीने करावयाचे आहे. असे महापौर यांनी समजवून 7दले. परंतू आपण नागर�कानंी देखील 

आपNया हuीत असलेNया झाडावंर ल) देणे व 9या बाबतीत महापा�लकेला अवगत करणे आपले कतC,य आहे.  

  

 ये9या वषाCत उवCर�त सवC रोपे महापा�लका हuीत लागवड करAयाच ेकाम महापा�लकेन ेहाती घेतले आहे. यावळी 

सुमारे 250 �व�वध रोपांची चंदनसार प$रसरात लावAयातं आल�. सदर कायCaमावेळी महापौर <�वणा ठाकूर,उपमहापौर 

उमेश नाईक, <थम महापौर राजीव पाट�ल, नारायण मानकर, माजी आमदार डॉमTनक घोYसाNवीस,काशीनाथ पाट�ल,सुदेश 

चौधर�,<शांत राऊत, हादdक राऊत, आयुDत गो�वदं राठोड, उपआयुDत शेख, उपआयुDत संWगता धायगुड,े माजी उपमहापौर 

!पेश जाधव, आद� आजी माजी नगरसेवक उप#थीत होते. 

 
 

   

 

 

 

 

व)ृ लागवड करताना मा. महापौर <�वणा ठाकूर व मा. उपमहापौर 'ी उमेश नाईक आ*ण इतर माYयवर 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

वसई-�वरार0या <थम म7हला महापौरांचा होणार अमे$रकेत स9कार 

 वसई-�वरार	या �थम  म�हला महापौर ��वणा �हत�� ठाकूर यांचा �य ूजस� अमे!रका येथे असो#सएंशन ऑफ 

इं*डयन इन नॉथ- अमे!रका या स.ंथेतफ/  केले0या 'चलो गजुरात' या जाग4तक गजुराती कॉ�फरंसम6ये स7कार 

कर8यात येणार आहे. याच �ठकाणी भारताचे पतं�धान नर�� मोद> यांचाह> स7कार कर8यात आला होता. म�हला 

महापौरांचा अमे!रकेत स7कार होणार> �ह भारतातील प�हल>च घटना असावी. �य ूजस� अमे!रका येथ े३१ जुल ैत े२ 

ऑग.ट दरEयान असो#सएंशन ऑफ इं*डयन इन नॉथ- अमे!रका या स.ंथेतफ/  'चलो गजुरात' हा जाग4तक गजुराती 

कॉ�फर�सचा  काय-Fम होणार आहे. या काय-Fमात मा. महापौर यांचा स7कार होणार आहे. या काय-Fमाला तथेील 

महापौरह> उप.थीत राहणार आहेत.     
 


