
  

 �धानमं�ी सुर�त मात�ृव अ�भयान ANC  �वारे 
चंदनसार नागर� �ाथ�मक आरो य क! ", रानळे तलाव 

UPHC व %नेहा NGO येथे  'लॅश काड,स-या 
सहा.याने आरो य चचा, व तपासणी कर1यात आल�.  

�धानमं�ी सुर�त मात�ृव अ�भयान  

वसई 3वरार शहर महानगरपा�लका 

माहे नो�हेबर २०१६ 

 

ई-वाता  



  

 �द. १०/११/२०१६ रोजी 

NGO कृपा  फाउनडशेन, �शवसेना 

शाखा नालासोपारा  पूव� येथे    

वसई !वरार शहर महानगरपा�लका    

नागर% &ाथ�मक आरो(य क) *

(UPHC) सव+दय वसाहत-वारे  HIV 

तपासणी �श/बराच े आयोजन 

 

H I VH I VH I VH I V त पा स णी  कॅ 
प     

ई-वाता�  
माहे    नो�हेबर    २०१६        वसई    �वरार    शहर    महानगरपा�लका    



 वसई �वरार शहर 

महानगरपालके अंतग�त  असले�या 

�वरार�या गोकुळ टाऊनशप येथे 

क�   व रा!य शासन परु"कृत मल 

जल %&'या क�  ाच े उ*घाटन     

,द. २६/११/२०१६ रोजी सकाळी 

१०:०० वाजता  महानगरपालके�या 

%थम म,हला महापौर %�वणाताई 

,हत�  ठाकूर यां�या ह"ते संप7न झाला. यावेळी मा. लोकनेत े        

9ी. ,हत�  ठाकूर, आमदार 9ी. ;<तीज ,हत�  ठाकूर उप महापौर     

9ी. उमेश नाईक आद= मा7यवर तसेच  महानगरपालकेच ेआय>ुत   

9ी. सतीश लोखंड ेआAण अBधकार= व कम�चार= वग� या काय�'मास 

उपि"थत होत.े या  %क�पासाठE आलेला एकूण  खच� G. १३८.०९ Cr 

इतका आहे. या %क�पा*वारे �वदशुीत पाणी शLु कMन त े

शौचालयासाठE व कपड े धNुयासाठE वापरNयात येणार आहे- 

मल-जल ���या क
 � 

माहे नो�ह
बर २०१६ 

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

ई-वाता� 



 �द.२६/११/२०१६ रोजी तामतलाव व 

उ||||kkkkन �वकास योजनेचा लोकाप�ण काय��म 

महानगरपा�लके या !थम म�हला महापौर  

$ीमती. !�वणा �हत%& ठाकूर यां या 

उपि+थतीत तामतलाव येथे संप,न झाला. 

यावेळी   मा. आमदार $ी. �हत%& ठाकूर,   

तसेच  मा. आमदार $ी. 12तीज ठाकूर व     

माजी आमदार डॉम5नक घो,सालवीस महानगरपा�लकेचे आयु8त                      

$ी. सतीश लोखंड(ेIAS) माजी महापौर नारायण मानकर व वसईचे 

माजी नगरा>य2 भाऊसाहेब मोहोळ  आदB मा,यवर उपि+थत होते. 

माहे        नो�हेबर २०१६        

तामतलाव व उ||||kkkkन लोकाप�ण सोहळा  

वसई    �वरार    शहर    महानगरपा�लका            

ई----वाता�    



 वसई �वरार शहर महानगरप�लका �ह 

नव�न�म�त पालघर िज�हातील एकमेव 

महानगरपा�लका असनू िज�हातील आप�ती 

 यव"थापना$या %&ट(ने महानगरपा�लकेची 

मह�वाची भ�ूमका आहे. आपा�काल(न +संगी 

�व�वध शासक.य यं/णा तथा मं/ालय भवन 

यांचाशी थेट संपक�  साध1याक2रता तसेच 

महारा&3 शासना$या मह�वा$या सभा या Video ConferencingVideo ConferencingVideo ConferencingVideo Conferencing  

4वारे घे1यात येणार आहे. 

मह�वा$या सभा व +�श5णासाठ7 वसई �वरार शहर 

महानगरपा�लके$या अ8धका9यांना िज�हा अ8धकार( काया�लय 

ठाणे येथे जावे लागत.े 

   तसेच वसई �वरार शहर महानगरपा�लकेत मा. आय;ुत या$ंया 

4वारे  घे1यात येणा9या �वभाग "तर(य बठैका व �वभागीय 

अ8धका9या$ंया दैनं�दन कामकाजाचा आढावा दे1यासाठ7 

अ8धका9यांना वेळोवेळी मBुयालयात यावे लागत.े 

      वर(ल पCती मळेु होणारा अपवय टाळ1यासाठ7 व कामात 

अ8धक पारदश�कता ये1यासाठ7 Video ConferencingVideo ConferencingVideo ConferencingVideo Conferencing  ची स�ुवधा 

सDु कर1यात आल( या स�ुवधेच े लोकाप�ण मा. आमदार                 

Eी. F5तीज �हतGH  ठाकूर यां$या ह"त ेकर1यात  आहे. �यासाठ7 

आलेला एकूण खच� D. २,८१,०००/- इतका आहे. 

Video Conferencing चा  लोकाप�ण सोहळा  

ई-वाता�      वसई �वरार शहर महानगरपा�लका 
माहे नो हGबर २०१६ 

 



�ॅ�फक    flXuy ;a¥.ksps mn~?kkVuflXuy ;a¥.ksps mn~?kkVuflXuy ;a¥.ksps mn~?kkVuflXuy ;a¥.ksps mn~?kkVu 
    fojkj] ukyklksikjk] olbZ LFkkudktoGps jLrs rlsp egkuxjikfydk {ks=krhy  fojkj] ukyklksikjk] olbZ LFkkudktoGps jLrs rlsp egkuxjikfydk {ks=krhy  fojkj] ukyklksikjk] olbZ LFkkudktoGps jLrs rlsp egkuxjikfydk {ks=krhy  fojkj] ukyklksikjk] olbZ LFkkudktoGps jLrs rlsp egkuxjikfydk {ks=krhy  
eq[; jLR;koj gks.kkjh okgrqdhph dksaMh ukxfjd vkf.k okgrqd iksfylkaph Mksdsnq[kh eq[; jLR;koj gks.kkjh okgrqdhph dksaMh ukxfjd vkf.k okgrqd iksfylkaph Mksdsnq[kh eq[; jLR;koj gks.kkjh okgrqdhph dksaMh ukxfjd vkf.k okgrqd iksfylkaph Mksdsnq[kh eq[; jLR;koj gks.kkjh okgrqdhph dksaMh ukxfjd vkf.k okgrqd iksfylkaph Mksdsnq[kh 
Bjyh vkgsBjyh vkgsBjyh vkgsBjyh vkgs----    ;k leL;soj mik; ;kstuk Eg.kwu egkuxjikfydsus ’kgjkrhy eq[; jLR;kaoj ;k leL;soj mik; ;kstuk Eg.kwu egkuxjikfydsus ’kgjkrhy eq[; jLR;kaoj ;k leL;soj mik; ;kstuk Eg.kwu egkuxjikfydsus ’kgjkrhy eq[; jLR;kaoj ;k leL;soj mik; ;kstuk Eg.kwu egkuxjikfydsus ’kgjkrhy eq[; jLR;kaoj 

flXuy clfoys vkgsrflXuy clfoys vkgsrflXuy clfoys vkgsrflXuy clfoys vkgsr----    fnfnfnfn----२६@@@@११@@@@२०१६    jksth lk;ajksth lk;ajksth lk;ajksth lk;a----    6%00 oktrk izFke efgyk 6%00 oktrk izFke efgyk 6%00 oktrk izFke efgyk 6%00 oktrk izFke efgyk 
egkikSj JherhegkikSj JherhegkikSj JherhegkikSj Jherh----    izfo.kk fgrsanz Bkdwj ;kaP;k gLrs flXuy ;a=.ksps mn~?kkVu dj.;kr izfo.kk fgrsanz Bkdwj ;kaP;k gLrs flXuy ;a=.ksps mn~?kkVu dj.;kr izfo.kk fgrsanz Bkdwj ;kaP;k gLrs flXuy ;a=.ksps mn~?kkVu dj.;kr izfo.kk fgrsanz Bkdwj ;kaP;k gLrs flXuy ;a=.ksps mn~?kkVu dj.;kr 
vkys ;kosGh ekth egkikSj Jhvkys ;kosGh ekth egkikSj Jhvkys ;kosGh ekth egkikSj Jhvkys ;kosGh ekth egkikSj Jh----    ukjk;.k ekudj] LFkk;h lferh lHkkirh               ukjk;.k ekudj] LFkk;h lferh lHkkirh               ukjk;.k ekudj] LFkk;h lferh lHkkirh               ukjk;.k ekudj] LFkk;h lferh lHkkirh               
JhJhJhJh----    furhu jkÅr o vknh ekU;oj mifLFkr gksrsfurhu jkÅr o vknh ekU;oj mifLFkr gksrsfurhu jkÅr o vknh ekU;oj mifLFkr gksrsfurhu jkÅr o vknh ekU;oj mifLFkr gksrs----    olbZ fojkj egkuxjikfydsrQsZ olbZ fojkj egkuxjikfydsrQsZ olbZ fojkj egkuxjikfydsrQsZ olbZ fojkj egkuxjikfydsrQsZ 
[kkyhy vkB fBdk.kh flXuy ;a=.kk clfo.;kr vkyh[kkyhy vkB fBdk.kh flXuy ;a=.kk clfo.;kr vkyh[kkyhy vkB fBdk.kh flXuy ;a=.kk clfo.;kr vkyh[kkyhy vkB fBdk.kh flXuy ;a=.kk clfo.;kr vkyh----    
;k ;a=.kspk Qk;nk okgrqdhoj fu;a=.k dj.;klkBh o ;k ;a=.kspk Qk;nk okgrqdhoj fu;a=.k dj.;klkBh o ;k ;a=.kspk Qk;nk okgrqdhoj fu;a=.k dj.;klkBh o ;k ;a=.kspk Qk;nk okgrqdhoj fu;a=.k dj.;klkBh o 
okgrqddksaMh VkG.;klkBh Ik;kZ;h O;oLFkk Eg.kqu dj.;kr okgrqddksaMh VkG.;klkBh Ik;kZ;h O;oLFkk Eg.kqu dj.;kr okgrqddksaMh VkG.;klkBh Ik;kZ;h O;oLFkk Eg.kqu dj.;kr okgrqddksaMh VkG.;klkBh Ik;kZ;h O;oLFkk Eg.kqu dj.;kr 
vkyh vkgsvkyh vkgsvkyh vkgsvkyh vkgs----    ;k dkeklkBh >kysyk ,dw.k [kpZ #;k dkeklkBh >kysyk ,dw.k [kpZ #;k dkeklkBh >kysyk ,dw.k [kpZ #;k dkeklkBh >kysyk ,dw.k [kpZ #----
१,०५,९१,८८८/-    brdk vkgsbrdk vkgsbrdk vkgsbrdk vkgs----    

    

izHkkx lferh & MhizHkkx lferh & MhizHkkx lferh & MhizHkkx lferh & Mh        
1111----    ,Ogj’kkbZu flVh] olbZ ¼iqoZ½,Ogj’kkbZu flVh] olbZ ¼iqoZ½,Ogj’kkbZu flVh] olbZ ¼iqoZ½,Ogj’kkbZu flVh] olbZ ¼iqoZ½    
2222----    olar uxjh] olbZ ¼iqoZ½olar uxjh] olbZ ¼iqoZ½olar uxjh] olbZ ¼iqoZ½olar uxjh] olbZ ¼iqoZ½    
3333----    fpekth vIIkk Lekjd ¼Vh&ikWbZaV½] olbZ ¼iqoZ½fpekth vIIkk Lekjd ¼Vh&ikWbZaV½] olbZ ¼iqoZ½fpekth vIIkk Lekjd ¼Vh&ikWbZaV½] olbZ ¼iqoZ½fpekth vIIkk Lekjd ¼Vh&ikWbZaV½] olbZ ¼iqoZ½    
 

izHkkx lferh & ,pizHkkx lferh & ,pizHkkx lferh & ,pizHkkx lferh & ,p    
    

1111----    ikoZrh dzkWl jksM] ekf.kdiqjikoZrh dzkWl jksM] ekf.kdiqjikoZrh dzkWl jksM] ekf.kdiqjikoZrh dzkWl jksM] ekf.kdiqj    
2222----    vackMh pkSd] olbZ ¼if’pe½vackMh pkSd] olbZ ¼if’pe½vackMh pkSd] olbZ ¼if’pe½vackMh pkSd] olbZ ¼if’pe½    
3333----    orZd dkWyst] ¼tSu eanhj½] olbZ ¼if’pe½orZd dkWyst] ¼tSu eanhj½] olbZ ¼if’pe½orZd dkWyst] ¼tSu eanhj½] olbZ ¼if’pe½orZd dkWyst] ¼tSu eanhj½] olbZ ¼if’pe½    

माहे नो�ह�बर २०१६ 

ई- वाता� वसई �वरार शहर महानगरपा�लका 


