
  वसई �वरार शहर महानगरपा�लका ह�ीत पंत�धान आवास 

योजना राब�व�यासाठ� सव� णाला सु#वात झाल% आहे. २०२२ पय)त *ह 

योजना पूण, करावयाची असून, १ जानेवार% २००० पूव01या झोपडप3यांना  

ह% योजना लाग ूहोणार आहे.  

 सदर योजने1या अमंलबजावणी कर�या1या �वषयावर महापौर 

��वणा ठाकूर यां1या अ7य तेखाल% अ9य �:तांवावर देखील चचा, झाल%. 

या चचा,सभेत सदेुश चौधर%; पंकज ठाकूर ; अजीव पाट%ल; हा*द,क राऊत 

यांचेसह सद:यांनी भाग घेतला. 

वसईत पंत�धान आवास योजने� या सव��णास स�ुवात 

ई ---- वा ता�     
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वसई �वरार शहर महापा�लके� या प�रवहन सेवेला ऑ� टोबर 

म�ह� यात ४ वष� पुण! होत  असून ५ %या वधा!पन �दनां)न�म* त 

ऑ� टोबर� या प�ह+ या आठवडयापासून बसेसम/ ये मोफत वाय फाय सु�वधा 

दे1 याच ेभागीरथी कंपनीनी ठर�वले आहे. 8वांशाना वाय फाय वापर1 यासाठ9 

१ अॅप आप+ या मोबाईलवर डाऊनलोड करावे लागणार आहे.   

प�रवहन सेवे� या बसेस च े वेळाप>क 8वाशांना समजावे, एखादया 

मागा!वरCल बस कुठे आहे, Dकती वेळे म/ ये बस थांEयावर येणार आहे 

यासंबंFधत  मा�हती मोबाईल अॅप तयार कर1 यात आलेला आहे. 

वरCल सु�वधां बरोबरच २ म�ह� यां� या 8वास भांडयाम/ ये 3 

म�ह� यांचा बस पास, I माट! काड!� या Dकमतींम/ ये ५०% सुट, नवे I माट! 

काड! २५ Lपयांत उपलE ध होणार आहेत.      

   प�रवहनांची अ याधु�नक सु�वधा  
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 � व� छ भारत अ�भयानंा अंतग�त वसई �वरार महानगरपा�लकेने 

शहर हगणदार� म�ु त कर  यासाठ" 2015 पासनू सव()ण स*ु केले. क, - 

सरकार कडून 8000 *पये महापा�लकेकडून 8000 *पये तसेच  रा1य 

सरकारकडून ४००० *पये असा एकूण 56 येक शौचालयासाठ" 20,000 *पये 

इतका :नधी दे  यात आलेला आहे. 6 यामधनू वयै� तीक 5384 शौचालये, 

121 सामदुा:यक शौचालये  बांधनू पणु� झालेल� आहेत.  

 वसई पंचायत स�मती� या अख6 याDरत 31 Eामपंचायती येत 

असनू, 6 याकर�ता � व� छत े �वषयक काय�शाळेच ेआयोजन कर  यात आले 

होत.े या काय�Jमात � व� छ भारत, � व� छ महाराK L अ�भयान अंतग�त 

हागणदार� म�ु त गाव, :नम�ळ गाव अशा अनेक क, - व रा1 य सरकार� या 

योजना 5भावी पणे राब�व  यासाठ" हागणदार� म�ु त गावास आमदार चषक 

परु� कार देणार असM याच ेवसई पंचायत स�मतीने जाह�र केले.  

8 मNहO यांत 6 हजार शौचालयांची :न�म�ती  
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ई-वाता�. 

� थायी स�मती सभापती या नवडणूक �क�ये साठ� िज� हा 

अ�धकार! अ�भजीत बांगर, महापौर, उपमहापौर, आयु* त यां+ या 

सह �भाग स�मती सभापती, नगरसेवक, पा�लकेतील अ�धकार! 

वग- उपि�थतीत होते. � थायी स�मती सभापती यांचा १ (एक) 

वषा-चा काय-काळ पुण- झा� याने या पदांसाठ�  नवडणूक जाह!र 

कर9 यात आल! होती. अज- भर9 या+ या अंतम वेळेपय-त :व;यमान 

सभापती नतीन राऊत यांचा एकमेव अज- आ� याने =यांची 

>बन:वरोध नवड कर9 यात आल!. या नवडीची अ�धकृत घोषणा 

िज� हा�धकार! अ�भजीत बांगर यांनी केल!. 

�नतीन राऊत यांची � थायी स�मती सभापती �बन�वरोध �नवड  

माहे स�ट!बर 2016 

वसई �वरार शहर महानगरपा�लका 



ई-वाता� 

माहे स�टबर 2016 

वसई �वरार शहर महानगरपा�लका 

वसई �वरार शहर महानगरपा�लकेची 6 वी मॅरेथॉन � पधा� 

11 �डस�बरला होणार असून $ याम& ये 15 हजार धावपटंूचा 

सहभाग असेल. वसई �वरार शहर महानगरपा�लका व वसई 

तालुका कला /0डा �वकास मंडळ यां2 या संयु3 त �व4यमानाने 

होणा-या � पध5तून ‘� �ी  ुण ह# या टाळा व &नसगा�चा &नयम 

पाळा’ असा सामािजक संदेश दे8 यात येणार आहे.  

 दोन :मुख गटात होणा-या या � पध5त पुण� मॅरेथॉन आ<ण 

अध� मॅरेथॉन अशा पु=ष व मह?लां2 या शय�ती होणार असून 

रा@ A?य � तरावर िजंकून आलेB या खेळाडूचंा सहभाग दरवषC 

:माणे यंदाह? DनिEचत आहे. या � पध5त पणु� मॅरेथॉन 2 या 

�वजे$ या पु=ष व मह?ला धावपटंूला :$ येकाला अडीच लाख =पये, 

अध� मॅरेथॉन �वजे$ या पु=ष व मह?ला धावपटंूला 1 लाख 25 

हजार =पयांचे रोख बHीस �मळणार आहे. � पध52 या अIधकृत 

संकेत � थळावर 15 ऑ3 टोबर पासून ऑनलाईन :वेश :/0या 

सु= होईल.    

6 वी मॅरेथॉन � पधा� 11 -डसबरला 



 न�ृ य�करण या सं थेचे सं थापक �ीधर पारकर व सौ. 

आशालता पारकर या�ं या कलास� त िजवनाचंा आढावा घेणा-या तप या 

या पु तकांचे #काशन महापौर सो. #'वणा ठाकुर आ)ण अ)खल भारतीय 

मराठ- नाटय प/रषदेचे संमेलनाद2 गगंाराम ग4 हाणकर या�ं या ह त े

झाले. �ीधर पारकर व सौ. आशालता पारकर यांनी जवळपास 6 दशके 

उदय शंकर शैल:चा बॅले व क=थक न�ृ य यांचा सम> वय साधलेला आहे.  

  या काय?@मास AचBपट CदD दश?क सतीश राजवाडे, फादर 

Cहलर: फना?डीस, माजी महापौर नारायण मानकर, #भाग सHमती ‘आय’  

वसईचे सभापती #'वण शेKी, डॉ. बी. ए. खरवडकर, #ा. द� ताBेय 

मने/रकर, #भाकर घरत उपिथत होत.े 

  न�ृ य�करण� या 'वNयाथा?नी गणेश वंदना, राज थानी 

न�ृ य, Hशव पाव?ती न�ृ य, कोळी न�ृ य, राधा कृO ण न�ृ य, क=थक न�ृ य 

यासह रती मदन व Hसता हरण न�ृ यपाट:का सादर कPन उपिथतांची 

मने िजंकल:. या काय?@माचे सुB संचालन अHभजीत नेने व संदेश जाधव 

यांनी केले, काय?@मांचे #ा ता'वक Qडपंल पिRलकेशनचे अशोक मुळे यांनी 

केले.  

भारतीय परंपरा व सं कार बाबत महापाHलका संवेदनशील  

मा हे  सSटT ब र 2016  
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ि�लन अप माश�ल 24 तास हजर 

वसई �वरार शहर महानगरपा�लका 

  

  वसई �वरार शहर महानगरपा�लकेने �त�ह� शहरात 

२४ तास ि�लनअप माश�ल काय�रत कर  याचा �नण�य 

घेत$ यामुळे  नागर�कांना अ(व)छता करणे महागात पडणार 

आहे. पुव. महापा�लकेला १ ठेकेदार होता. आता) या नवीन 

ठरावामुळे ९ 5भागात ९ वगेवेगळे नवीन कं7ाटदारांना यांचा 

ठेका दे  यात येणार असून नवीन ि�लनअप माश�ल २४ तास 

काय�रत असणार आहेत.  

ई -वा ता�  

माहे  स:ट;बर 2016 



  मंगळवार 	द. 20/09/2016 रोजी वसई �वरार शहर 

महानगरपा�लके या सभागहृात मह%ला सश& तीकरण अ�भयांनाच े आयोजन 

शाल%+, मेमो-रअल फांऊडशेन यां या ह1ते कर2 यात आले होते. या काय34मास 

िज6 हा अपंग पुनव3सन के,, �वरार येथील उपायु& त जय;ी सोनकवड े– जाधव , 

वसई �वरार शहर महानगरपा�लकेच े (1 व  छता) A. सहायु& त सुखदेव दरवेशी , 

मनपाच े सहा. Aक6 प अCधकार% संजय 	हनवार, उD नती सामािजक सं1 थेच े

अE यF सुवणा3 महामुनी, भाजपाच े िज6 हा सरCचटणीस हरHD , पाट%ल, बहुजन 

�वकास आघाडीचया मा. नगरसे�वका �समा काळे व  �शवसेने  या उपशहर संघटक 

�शला ताई लFकरे हे माDयवर उपि1थत होते.  

राK L%य नागर% उपिजवीका अ�भयांना अतंग3त बचत गटांची 

1 थापना केल% जाते तसेच Mामीण भागातील मह%लांना महाराK L िजवनोN ती Mामीण 

अ�भयान बचत गट या सं1थेमाफ3 त मह%लांना OयावसाPयक A�शFण देQखल 	दले 

जाते. 
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 म	हलांना मान�सक SK टया सFम हो2 याची संधी  


