¤æü¸ü¬¾Ö−Öß : 2533 1211
2533 1590

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

THE MUNICIPAL CORPORATION OF THE CITY OF THANE
लािटकबंदचा संदेश दे यासाठ पथनायातून ठामपाची जनजागत
ृ ी
%दष
ू ण 'नयं(ण मंडळाचा उप,म
ठाणे (15): यंदा#या गणेशो&सवात (लाि*टक बंद- आ/ण पयावरण*नेह- सणां#या जनजागत
ृ ीसाठ1 ठाणे
महानगरपालके#या 2दष
ू ण 5नयं6ण क7ातफ9 शहरात :व:वध <ठकाणी पथना>या#या मा?यमातून जनजागत
ृ ी
कर@याचा उपBम हाती घे@यात आला आहे . <दवसD<दवस वाढत असलेFया 2दष
ू णाचे मख
ु ्य कारण असलेले
(लाि*टक व थमाकोल#या वापरावर कायम*वHपी बंद- आण@यासाठ1 या पथना>यातून 2काश टाक@यात येत
आहे .
सण-उ&सवां#या पाIवभूमीवर ठाणे महापालका 7े6ात 'पयावरण*नेह- उ&सव संकFप' हा उपBम
राब:व@यात येत आहे . याअंतगत पथना>या#या मा?यमातून पयावरणपूरक गणेशो&सवाचे फायदे व नुकसान
याबाबत नागJरकांना मा<हती दे @यात येत आहे . यापूवKच (लाि*टकचा वापर करणाLया नागJरकांवर तसेच
दक
ु ानदार, Mयावसा5यकांवर महापालकेने कारवाई सु केल- आहे . मा6 सण-उ&सव काळात (लाि*टकचा वापर
वाढ़ू नये यासाठ1 ठाणे महापालका 7े6ातील :व:वध गणेशो&सव मंडळां#या आवारात तसेच शहरातील मुQय
चौकात पथना>या#या मा?यमातून महापालका ठाणेकर नागJरकांम?ये जनजागत
ृ ी कर-त आहे .
5नमकर आ>स या सं*थेमाफत पथना>याचे सादर-करण कर@यात येत असून (लाि*टक :पशMयांऐवजी
कापडी :पशMया वापर@याचे आवाहन यामाफत नागJरकांना कर@यात येत आहे . &यानुसार गणेशभTतांना
(लाि*टक :पशMयांचे दUु पJरणाम :व:वध फलक, घोषवाTयांवारे जनजागत
ृ ी व (लाि*टकला पयायी व*तू
सुच:व@यात येत आहे त. &याच2माणे पथना>यातील कलाकारांकडून (ला*टर ऑफ पॅJरस ऐवजी पयावरणपूरक
शाडूची मूतK तयार करणे, मूतKसाठ1 रासाय5नक रं गाऐवजी नैसXगक रं गाचा वापर करणे, सजावट-साठ1
(लाि*टक-थमाकोल ऐवजी कागदाचा लगदा, कापड, लाकुड वापरणे, मूतK :वसिजत कर@यासाठ1 महापालकेने
उपलYध कHन <दलेFया कृZ6म तलावांचा वापर करणे, ओला कचरा-सुका कचरा वेगळा कHन कचरा
टाक@यासाठ1 महापालके#या सावज5नक <ठकाणी उभारलेFया कचरा कंु डीचा वापर करणे, मरवणुक\त
गुलालाचा वापर टाळणे, ?व5न7ेपकाचा आवIयक तेवढा व कमी वापर करणे. यातह- डॉFबी, ^डजे, लाऊड
*पीकरचा वापर कH नये, 5नमाFयाचे नद-त :वसजन न करता &याचे कंपो*ट खतात Hपांतर करणे आदसंकFपना राब:वणे इ&याद- बाबींसाठ1 लोकांना पथना>या#या मा?यामातून भाव5नक आवाहन कर@यात येत
आहे .

