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दनांक : 06 स2ट4 बर, 2019.
ठामपा सावज नक गणेशो सव आरास

पधत

गुणसागर नगर सावज नक गणेशो सव मंडळ

थम तर

जयभवानी म% मंडळ ि'दतीय
ठाणे (06)

:

ठाणे महानगरपा;लके=यावतीने सन 2019 सालासाठ? आयोिजत केलेCया सावजDनक गणेशो&सव

आरास EपधGमHये कळवा येथील जय गुणसागर नगर सावजDनक गणेशो&सव मंडळाने Mथम पाNरतो षक पटका वले.
तर गोकुळनगर, आझाद नगर नं. 2 येथील जयभवानी ;मP मंडळाने िQदतीय आRण वॉकरवाडी उथळसर रोड, ठाणे
येथील ;शवगजना ;मP मंडळाने Dतसरा *मांक पटका वला. महापा;लकेने आयोिजत केलेCया या EपधGचा Dनकाल
महापौर सौ.;मनाWी राज4X ;शंदे यांनी आज जा हर केला.
दरवषYMमाणे या वषY दे खील महापा;लकेने सावजDनक गणेशो&सव आरास EपधGचे आयोजन केले होते. ठाणे
शहरातील एकुण 20 सावजDनक गणेशो&सव मंडळांनी आपला सहभाग दश वला होता.
हया EपधGमHये Mथम आलेCया गुणसागर नगर सावजDनक गणेशो&सव मंडळाने भारतीय ;शWण पHदतीवर
आधार\त दे खावा साकारत पव
ू Yची ;शWणपHदती आRण सHयाची ;शWणपHदती यातील फरक &यांनी _चP`फती=या
माH्यमातन
ू दाख वला आहे . इंcजी=या पE
ु तकातील लंडन dीज इज फॉल\ंग डाऊन ह\ क वता भारतातील मल
ु ांनी का
;शकावी, जो पूल भारतात नाह\ &यावर आधाNरत क वता सHया अgयास*मात आहे , अशा अनेक गोhट\
_चP`फती=या माH्यमातून समाजासमोर मांडCया आहे त. तर िQदतीय *मांक पटका वणा-या जयभवानी ;मP मंडळाने
iीगणेशाचे वाहन उं द\रमामा यां=या Qयथा व दःु ख आद\बाबत दे खावा तयार केला होता.
या EपधGचा Dनकाल खाल\लMमाणे.

पधा

मंडळाचे नांव

.मांक
Mथम

िQदतीय

तDृ तय

चतुथ

पाचवा

सहावा

सातवा

आठवा

गुणसागर नगर सावजDनक गणेशो&सव मंडळ,
गुणसागरनगर, कळवा, ठाणे
जयभवानी ;मP मंडळ,
गोकुळनगर, आझादनगर नं.2, ठाणे
;शवगजना ;मP मंडळ
वॉकरवाडी, उथळसर रोड, ठाणे (प.).
iीरं ग सहDनवास गणेशो&सव मंडळ
iीरं ग सोसायट\, ठाणे

0वषय

" भारतीय ;शWण पHदती "

" उं द\रमामाचे दःु ख "

;शवाईनगर सावजDनक गणेशो&सव मंडळ,
;शवाईनगर, ठाणे

Eमत
ृ ी_चnह,
MशEतीपPक

" _चPकले=या वEतूपासून सुंदर
कलाकृती "

रोख l.6,500/-,
Eमत
ृ ी_चnह,
MशEतीपPक
रोख l.5,000/-,

" Eव=छ भारत "

Eमत
ृ ी_चnह,
MशEतीपPक

सेवा "

मुंdा, ठाणे

Eमत
ृ ी_चnह,
रोख l.7,500/-,

बीकेबीन,नौपाडा,ठाणे

अमर ;मP मंडळ,

व3प

MशEतीपPक

" आई वडीलांची सेवा हच ईuवर

जय महाराhv नगर, वागळे इEटे ट, ठाणे

.मांक व

रोख l.10,000/-,

नवतlण ;मP मंडळ

जयभवानी सावजDनक उ&सव मंडळ,

पा2रतो0षक

रोख l.4,000/-,
Eमत
ृ ी_चnह,
MशEतीपPक
रोख l.3,000/-,

" लोककला,लावणी इ&याद\ "

Eमत
ृ ी_चnह,
MशEतीपPक
रोख l.2,000/-,

" लहानपण दे गा दे वा "

Eमत
ृ ी_चnह,
MशEतीपPक
रोख l.1,000/-,

" गणेशो&सव एक Eपधा "

Eमत
ृ ी_चnह,
MशEतीपPक

2/-

-/2/-

व4छता पुर कार
पधा
.मांक
Mथम

िQदतीय

तत
ृ ीय

पा2रतो0षक

मंडळाचे नांव

.मांक व

व3प

रोख l.3,000/-,

सावजDनक उ&सव मंडळ,

Eमत
ृ ी_चnह,

जयभवानी नगर, वागळे इEटे ट, ठाणे

MशEतीपPक
रोख l.2,000/-,

ओंकारे uवर सावजDनक गणेशो&सव मंडळ,

Eमत
ृ ी_चnह,

सावरकरनगर, ठाणे

MशEतीपPक
रोख l.1,000/-,

चैतnय ;मP मंडळ

Eमत
ृ ी_चnह,

िजजामातानगर, वागळे इEटे ट, ठाणे

MशEतीपPक

उ कृ8ट मत
ु :कार
.मांक
Mथम

मत
ु :काराचे नाव
iी. महादे व नां दवकर

मंडळाचे नाव

पा2रतो0षकाचे
व3प

पोल\स मz
ु यालय Mाथ;मक शाळा

रोख l.5,000/-,

सावजDनक गणेशो&सव मंडळ,

Eमत
ृ ी_चnह,

ठाणे

MशEतीपPक
रोख l.3,000/-,

िQदतीय

iी. सDु नल गोरे

एकवीरा ;मP मंडळ, ठाणे

Eमत
ृ ी_चnह,
MशEतीपPक

तत
ृ ीय

iी. दपक चंXकांत गोरे

कोलबाड ;मP मंडळ
कोलबाड, खोपट, ठाणे

रोख l.2,000/-,
Eमत
ृ ी_चnह,
MशEतीपPक

या EपधGत सावजDनक गणेशो&सव आरास EपधGचे पNरWक {हणून _चPकार `कशोर नादावडेकर,
सदा;शव कुलकणY आRण दै Dनक लोकमत चे उपसंपादक िजत4 X कालेकर यांनी काम पा हले. सव पाNरतो षक
Mा2त मंडळांचे व मत
ु Yकारांचे महापौर सौ.;मनाWी राज4X ;शंदे यांनी अ;भनंदन केले आहे.

-------------------------

