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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
पयावरणा भमख
ु गणेशोसवासाठ महापा लका यंणा सज
गणेश मत
ु !वसजनासाठ कृ#म तलावांची &न मती
ठाणे (11) :गेल# अनेक वष% सात'याने 'पयावरणाभमुख गणेशो'सव' ह# संक*पना संपूण महारा,-ात
ज.वणार# ठाणे महापालकेची यं/णा या वष0ह# पयावरणाभमुख गणेशो'सवासाठ1 स2ज झाल# असून
यावष0ह# नाग4रकांनी महापालकेने 5नमाण केले*या पयायी .वसजन 6यव7थेला सहकाय करावे असे आवाहन
ं े आ>ण महापालका आयु?त संजीव जय7वाल यांनी केले आहे .
महापौर सौ.मना;ी राज<= शद
पयावरणाभमुख शहराची संक*पना @'य;ात उतरावी यासाठ1 ठाणे महापालका अनेक वषाBपासून
उपाययोजना कर#त असून यामुळे शहरांमधील तलावांमEये होणारे @दष
ू ण रोखFयासाठ1 महापालकेGयावतीने
पयायी .वसजन 6यव7था करFयात येत आहे . या 6यव7थेला सव 7तरातून मोठा @5तसाद मळत आहे .
यावष0ह# तशाच @कारची 6यव7था करFयात आल# असून सव गणेश भ?तांनी याला सहकाय करावे असे
आवाहन महापालकेतफ% करFयात आले आहे .
पार सक रे तीबंदर व कोलशेत येथे !वसजन महाघाट
Iी गणेश मुतJचे .वKधवत वाह'या पाFयात .वसजन 6हावे याL,ट#कोनातून महापालकेने पारसक रे तीबंदर,
कोलशेत रे तीबंदर आ>ण कोपर# येथे .वसजन महाघाट तयार केले आहे त. या Pठकाणी छोटया गणेश
मुतJबरोबरच 5 फुट आ>ण 'यापे;ा मोठया आकाराGया गणेश मुतJचे .वसजन करFयाची 6यव7था करFयात
आल# आहे . महापालकेने आरती7थाने आ>ण 5नमा*य कलश या 6यव7थेबरोबरच नाग4रकांना Iी गणेश
.वसजन सोहळा पाहता यावा यासाठ1 .वशेष 6यव7था, खायपदाथाBचे 7टॉ*स, गणेश भ?तांGया वाहनांसाठ1
वाहन तळ, पाणबुडी पथक, अिTनशमन दल, @खर .वयुत 6यव7था, वैयकUय पथक आ>ण @साधनगह
ृ अशी
यं/णा स2ज ठे वFयात येणार आहे .
दरWयान या Pठकाणी 5नमाण करFयात आलेले .वसजन घाट भरती आ>ण ओहोट# ल;ात घेऊनच
बांधFयात आले आहे त.
कृीम तलावांची &न मती
Iी

गणेश

मुतJGया

.वसजनामुळे

शहरातील

तलावांचे

होणारे

@दष
ू ण

रोखFयासाठ1

महापालकेGयावतीने वागळे इ7टे ट प4रसरातील रायलादे वी तलावाGया बाजूला 50 x 30 फुटाचे आ>ण 10 फुट
खोल#चे दोन कृ/ीम तलाव 5नमाण करFयात आले आहे त तर उपवन येथे पालायदे वी मंPदराशेजार# 47 x 16
फुट लांब आ>ण अडीच मीटर खोल#चा व आंबेघोसाळे तलाव येथे 30 x 60 फुट या आकाराचा, 5नळकंठ वुडस ्
Pटकुजीनी वाडी, बाळकुम रे वाळे कृ/ीम तलाव व खारे गांव येथेह# कृ/ीम तलाव 5नमाण करFयात आले आहे त.
या कृ/ीम तलावाGया Pठकाणी आरती7थाने, 5नमा*य कलश, वैयकUय पथक, अिTनशमन दल, @खर .वयुत
6यव7था, Eवनी;ेपण यं/णा आद# सु.वधा उपल\ध क]न दे Fयात आ*या आहे त. जेणेकन भा.वकांची
कुठल#ह# गैरसोय होणार नाह#.
,ी गणेश मुत- .वीकृती क/0े
दरवष0@माणे 2या भा.वकांना .वसजन घाट ^कंवा कृ/ीम तलावांGया Pठकाणी Iी मत
ु Jचे .वसजन
करता येणे श?य नाह# 'यांGयासाठ1 महापालकेने मडवी हाऊस, वतकनगरमEये 6यंकटे श मंद#र, Kचरं जीवी

हॉ7पीटल, पोखरण रोड नं. 2 येथे वसंत.वहार संकुल @वेशवार, वागळे इ7टे ट रोड नं.16, मासुंदा तलाव, जेल
तलाव प4रसर, पाईप लाईन `ीज, 16 नं. पाईपलाईन `ीज, >खडकाळी, उपवन तलाव, खार#गाव, मॉडेला
चेकनाका आद# Pठकाणी Iी गणेश मुत0 7वीकार क<=े उभी करFयात येणार आहे त. या सव Pठकाणी
आरती7थाने, 5नमा*य कलश, Eवनी;ेपण यं/णा आद# सु.वधा उपल\ध क]न दे Fयात येणार आहे त. या
क<=ांवर @ाaत होणा-या सव गणेश मुतJचे महापालकेमाफत .वKधवत .वसजन करFयाची 6यव7था करFयात
आल# असून 'यासाठ1 .वशेष वाहन 6यव7था उपल\ध क]न दे Fयात आल# आहे .

!वशेष .वयंसेवकांची &नयु2ती
नेहमी@माणे द#ड Pदवसाचा, पाच Pदवसाचा आ>ण दहा PदवसांGया गणपती .वसजना Pदवशी सुर;ेची 6यव7था
पाहFयासाठ1 पोल#स यं/णेबरोबरच महापालकेचे सरु ;ा र;क, अिTनशमन दलाचे जवान, एनसीसीचे
.वयाथ0, अ5न]c अकॅडमी ऑफ fडझा7टर मॅनेजम< ट या सं7थेचे 500 @शg;त 7वयंसेवक तैनात करFयात
येणार आहे त.
सुर3ा 4यव.था ; सुर3ेसाठ सी.सी.ट54ह5 कॅमेरे
Iी गणेशाGया .वसजनाGयावेळी कोणताह# अनुKचत @कार होऊ नये यासाठ1 .वसजन महाघाट, सव कृ/ीम
तलावांGया Pठकाणी सी.सी.ट#6ह# कॅमेरे बस.वFयात येणार आहे त. शहरातील तलावांचे @दष
ू ण रोखFयासाठ1
आ>ण शहराचा पयावरणीय समतोल राखFयासाठ1 नाग4रकांनी आ>ण गणेश भ?तांनी सहकाय करावे असे
आवाहन महानगरपालकेGयावतीने करFयात आले आहे .

