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ठाणे महानगरपा लका , ठाणे.
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THE MUNICIPAL CORPORATION OF THE CITY OF THANE
फेरवायांसाठ अधवास माणपाची अट शथील
12 स"ट# बरला ओळखप (वत*रत कर+याचे फेरवाला स मती,या बैठक.त आयु1तांचे आदे श
ठाणे (5): रा#$%य फेर%वाला धोरणातंगत
 फेर%वा*यां+या न,दणीसाठ- आव/यक असणा-या अ0धवास
1माणप2ाची अट शथील कर6याबरोबरच 8या फेर%व*याचे सव9:ण झाले आहे <यांना 12 स=ट> बरला न,दणी
1माणप2 दे 6याचे आदे श महापालका आयु?त तथा शहर फेर%वाला समतीचे अ@य: संजीव जयAवाल यांनी
Bदले. दरCयान 8या Bठकाणी फेर%वाला :े2 Dनि/चत कर6यात येणार आहे त <या Bठकाणी शौचालयाची आGण
Hप6याची पा6याची IयवAथा कर6या+या सूचनाह% Kी. जयAवाल यांनी या बैठकLत Bद*या.
ठाणे महानगरपालके+या नागर% संशोधन क>M येथे आज शहर फेर%वाला समतीची बैठक संपNन
झाल%. या बैठकLस अ=पर पोल%स आय?
ु त स<यनारायण,अDतOरक् त आय?
ु त (1) राजेM अBहवर, अDतOर?त
आय?
ु त(2) समीर उNहाळे यां+यासह फेर%वाला समतीचे सव सदAय उपिAथत होते. यावेळी महापालका
आय?
ु तां+या हAते फेर%वाला समती सदAयांना ओळखप2ह% HवतOरत कर6यात आल%.
या बैठकLत फेर%वा*यांची न,दणी करताना अ0धवास 1माणप2 सादर कर6याची अट ठे व6यात आल
होती. <याबाबत बैठकLच चचा होवून सदरची अट शथील कर6याचा Dनणय महापालका आयु?त आयु?त तथा
शहर फेर%वाला समतीचे अ@य: संजीव जयAवाल यांनी घेतला. मा2 न,दणीसाठ- इतर अट%ंबरोबरच
वाAतIयाचा पुरावा बंधनकारक राहणार अस*याचे <यांनी Aप#ट केले.
महापालके+यावतीने एकूण 5141 फेर%वा*यांचे सव9:ण कर6यात आले आहे <यातील 1269 लोकांनी
आव/यक <या कागदप2ांची पूतत
 ा केल% आहे . 8या फेर%वा*यांनी कागदप2ांची पूतत
 ा केल% आहे <या सव
फेर%वा*यांना 12 स=ट> बररोजी न,दणी 1माणप2 HवतOरत कर6याचे आदे श दे तानाच 8यांचे सव9:ण झाले नाह%
<यांचे सव9:ण कर6यासाठ- कालबW कायXम राबHव6याचे Dनद9 श Kी. जयAवाल यांनी या बैठकLत Bदले.
<याचबरोबर 2 ऑ?ट,बरपयZत ती याद% 1सW कर6यात यावी अशा सूचना <यांनी अ0धका-यांना Bद*या.
<याच1माणे यापूव[ 8या लोकांचे सव9:ण झाले आहे पण <यां+याकडून काह% कागदप2ांची पूतत
 ा
झालेल% नाह% अशा फेर%वा*यांना आव/यक ती कागदप2े सादर कर6या6याबाबत आवाहन कर6याबाबतची
सूचना <यांनी सदAय स0चवांना केल%.

