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

THE MUNICIPAL CORPORATION OF THE CITY OF THANE
ठामपा आयोिजत सावजनक गणेशोसव आरास पधत
कळ याचे गुणसागरनगर मंडळ %थम तर जयभवानी म) मंडळ दस
ु रे
ठाणे, ता. 19 - ठाणे शहरातील सावज&नक गणेशो(सव हा पयावरणभमख
प)दतीने साजरा *हावा
ु
+कंबहुना दे खा*या-या मा)यमातून सावज&नक मंडळांनी पयावरणाबाबत, 1व-छतेबाबत जनजागत
ृ ी
करावी या हे तूने दरवष5 ठाणे महानगरपालके-या मा)यमातून सावज&नक गणेशो(सव मंडळ आरास
1पध8चे आयोजन कर9यात येते. यावष5 घे9यात आले<या आरास 1पध8त कळ*यातील गुणसागर नगर
सावज&नक गणेशो(सव मंडळ हे %थम =मांकाचे तर जयभवानी म> मंडळ आझादनगर नं. 2 जरAमरA
ं े यांनी जाहAर केले.
हे Bवतीय =मांकाचे Bवजेते ठरले अस<याचे महापौर मनाDी राजEF शद
यंदा घे9यात आले<या या 1पध8त ठाणे शहरातील 25 मंडळांनी सहभाग घेतला होता. 1पध8साठH
मूत5, सजावट, Bवषयमांडणी, हे तुपूत5, श1त व 1व-छता तसेच कलावंतांचे काम या सव बाबी Bवचारात
घे9यात आ<या हो(या.
अJन हे पूण KLम हा दे खावा साकान कळ*यातील गुणसागरनगर सावज&नक गणेशो(सव
मंडळाने अJनाचे मह(व पटवून Mदले आहे . तर जयभवानी म> मंडळाने जलसंवधन काळाची गरज हा
दे खावा साकान पा9याबाबत जनजागत
ृ ी केलA आहे . या 1पध8त 'सरकारA योजनांची माMहती, चलOच>'
हा दे खावा साकारणारे चैतJय म> मंडळ, िजजामाता नगर, कामगार Qणालय या मंडळाने तत
ृ ीय,
'बलसागर भारत होवो' हा दे खावा साकारणारे नवतण म> मंडळ, बी-केबीन यांनी चतुथ, 'ि◌वस
नको आई बापाला' हा दे खावा साकारणारे सावज&नक उ(सव मंडळ, जयभवानी नगर, वागळे इ1टे ट रोड
नं. 32 यांनी पाचवे, 'माXया मामाचे प> हरवले' हा दे खावा साकारणारे पोलAस मY
ु यालय Zाथमक
शाळा सावज&नक गणेशो(सव मंडळाने सहावे, '\लाि1टक एक सम1या' हा दे खावा साकारणा-या
शवस^ाट म> मंडळ, गांधीनगर, ठाणे पूव या मंडळाने सातवे, 'इनडोअर खेळाचे मह(व' हा दे खावा
साकारणा-या शवगजना म> मंडळ उथळसर रोड वॉकरवाडी मंडळाने आठवे पा`रतोBषक पटकाBवले
आहे .
व/छता पुर1काराम)ये %थम =मांक aीरं ग सह&नवास गणेशो(सव मंडळ, aीरं ग सोसायटA ठाणे,
12वतीय

=मांक

सावज&नक

गणेशो(सव

मंडळ,

सावरकरनगर
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ृ ीय
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शवाईनगर सावज&नक गणेशो(सव मंडळ शवाईनगर यांनी पटकाBवला.
उ(कृbट मुत5काराम)ये %थम 3मांक Bवcवास महाडेcवर, ओंकारे cवर सावज&नक गणशो(सव
मंडळ, सावरकरनगर, 12वतीय 3मांक बंडू खैरे नवयुग म> मंडळ, पारशीवाडी कोपरA, तत
ृ ीय 3मांक
दAपक चंFकांत गोरे , कोलबाड म> मंडळ, जागमाता मंMदरासमोर ठाणे यांनी पटकाBवला. Mदनांक
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वा1तुBवशारद उ<हास Zधान, Oच>कार सदाशव कुलकण5, दै .सकाळचे प>कार Mदपक शेलार यांनी काम
पाMहले.

