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ठाणे महानगरपा लका , ठाणे.
महापालका भवन , सरसेनानी जनरल अणकुमार वैय माग , चंद नवाडी , पांचपाखाडी, ठाणे - ४००६०२

THE MUNICIPAL CORPORATION OF THE CITY OF THANE
पार सक बोगदा वछ परसर मोहमेचे पालकमंी ना .एकनाथ
वाघोबानगर

व

भाकरनगरया

&वकासासाठ'

महापा लका

ं े यांया हते लोकप#ण
शद

नेहमीच

कटबंध:ना.एकनाथ

ं े
शद

ठाणे(२):ठाणे महापालकेने हाती घेतले%या पारसक बोगदा (व)छता +क%पामुळे या प-रसराचा कायापालट
झाला असून यापुढेह2 महापालका वाघोबानगर व भा(करनगर प-रसराचा 3वकास कर4यास क5टबंध असेल
असा 3व7वास रा8याचे सावज9नक बांधकाम( सावज9नक उप;म)मं<ी तथा ठाणे िज%?याचे पालकमं<ी ना
.एकनाथ शदं े यांनी BयCत केला.
ठाणे महानगरपालके)या 3वयमाने (व)छ भारत अभयान मो5हमेअत
ं गत 5दनांक 15 सDटE बर 2018
ते 2 ऑCटोबर 2018 या कालावधीत '(व)छता ह2च सेवा' ह2 मोह2म राब3व4यात आल2 होती. या
मो5हमेअत
ं गत Hमदान व अIयाध9ु नक रोबो5टक यं<ा)या साहाJयाने पारसक बोगयाजवळील (व)छ
कर4यात आले%या प-रसराचे आज पालकमं<ी ना.एकनाथ शदं े यां)या ह(ते लोकपण कर4यात आले.
यावेळी (थायी समती सभापती राम रे पाळे , नगरसेवक गणेश कांबळे , नगरसे3वका 3+यांका पाट2ल,
उप आयुCत म9नष जोशी, उप आयुCत अशोक बुरप%ले, सहाJयक आयुCत 3वजयकुमार जाधव, सहाJयक
आयुCत चाशीला पंडीत, वैयकLय अMधकार2 डॉ.बालाजी हळदे कर, कायकार2 अभयंता मनोज तायडे, मOय
रे %वेचे Hी.आझाद, वाहतूक पोल2स 9नर2Pक Hी.आBहाड, पोल2स 9नर2Pक अशोक उतेकर,पोल2स 9नर2Pक
तुकाराम पवळे आद2 उपि(थत होते.
गे%या 20 ते 25 वषापासून वाघोबानगर व भा(करनगर)या मOये असणाQया पारसक बोगयावर
आRण दोSह2 बाजूला कच-याचे साTा8य बनले होते. काह2 5दवसांपासून ठाणे महापालका आयुCत संजीव
जय(वाल यां)या मागद शनाखाल2 महापालके)या घनकचरा 3वभागा)यावतीने रोबो5टक मशीन)या साहाJयाने
?या प-रसरातील कचरा उचल4याचे युOद पातळीवर काम सुU आहे .
यावेळी पालकमं<ी एकनाथ शदं े यां)या शुभह(ते वP
ृ ारोपन कर4यात आले.पारसक बोगदा प-रसरात
वP
ु 2ल वषZ या वP
ृ ारोपन केलेल2 झाडे 3वयाWयाXनी दYक घेवून पढ
ृ ाचा वाढ5दवस साजरा करावा अशी साद
पालकमं<ी यांनी सव 3वयाWयाXना 5दल2.याला 3वयाWयानी चांगलाच +9तसाद 5दला.
.
ठाणे महापालकेने पारसक बोगदा प-रसर (व)छता हा महIवाचा +क%प हाती घेतला असून अIयंत
आध9ु नक पOदतीने हा प-रसर (व)छ सुंद र के%याबदल महापालका आयुCत संजीव जय(वाल यांचे
पालकमं<ी

ना

.एकनाथ

शदं े

यांनी

3वशेष

कौतुक

केले.

यावेळी सा5हल मोशन आट )या माOयमातून मंगेश दे साई यांनी (व)छता 3वषयी 9नमाण केले%या गा4या)या
सीडीचे अनावरण कर4यात आले. तसेच पारसक बोगदा प-रसरात रं गरं गोट2 कUन प-रसर सुशोभकरण
करणाQया आशुतोष कानडे व आनंद पाट2ल यांचा 3वशेष सIकार ना. शदं े यां)या ह(ते कर4यात आला.
यावेळी कळवा 5हंद 2 3वयामं5दर या शाळे )या 3वयाWयाXनी (व)छतापर ''पारसक टनेल" ह2 3वनोद2
लघुना5टका सादर केल2. या लोकापण सोह]यास कळवा 5हंद 2 3वयामं5दर, शारदा 3वयामं5दर, सEट अ^सेन
हाय(कूल ,सर(वती 3वयामं5दर,व ठामपा शाळा ;.129 शाळे चे शPक-श_Pका तसेच 3वयाथZ मो`या
संaयेने उपि(थत होते.

