¤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
महापा लकेत साकारले 'टटवाळा महागणपती' मंदर !
ठाणे (15): गणेशो%सवा&नम%त ठाणे महानगरपालके(या गणेशो%सव मंड़ळाने यावष, तीथ.े/ असले0या
1टटवाळा मं1दराची 3&तकृती साकारल5 असून %यात 7वराजमान झालेल5 1टटवाळा महागणपतीची सवा9गसंद
ु र
मत
ु , येथे भा7वकांना पाहावयास मळत आहे . 1टटवाळा मं1दराची ह5 अनोखी कलाकृती पाह;यासाठ< भ=तगण
गद> करत अस0याने स?या ठाणे महानगरपालकेत संपूण भ=तीमय वातावरण तयार झाले आहे .
ठाणे महानगरपालका कमचार5 @ी.गणेशो%सव मंड़ळा(या वतीने 3तीवष,3माणे यावष,ह5 गणेशो%सव
साजरा कर;यात येत असून यंदा या मंड़ळाचे 36 वे वष आहे . यावष, मंड़ळाने दे खाAयात 1टटवाळा मं1दराची
हुबेहुब 3&तकृती उभारल5 आहे . %यावर 3काशझोत टाक0याने हा दे खावा उजळून 1दसत आहे . येथे आ0यावर
आपण थेट गाभा-यात पोहचतो.
हाकेला धावणारा अशी ओळख असणा-या 1टटवाFया(या महागणपतीची हुबेहुब अशी शाड़ूची मुत,
बस7व;यात आल5 आहे . शGदर5 रं गाची ह5 रे खीव मुत, आपले ल. वेधन
ू घेत.े रे खीव चेहरा, पुढ़े आलेल5 सJड़
यामुळे मुत,ला ठसठसीतपणा आला आहे . एकसंघ पाषाणातील ह5 घड़ीव मूत, असून &तला वैशLMयपूण अशी
आ?याि%मक बैठक आहे . या आसनOथ मूत,ची उं ची 3 फूट असून ती चतुभज
ू आहे . मूत,(या चार हातात
आयुधे आहे त. मOतका(या म?यावर खोलगट भागात मणी बस7वला आहे . नाभीOथानीह5 खोलगट भागात
मणी बस7वला आहे . नाभी भोवती साड़ेतीन वेटोळे घातलेला सप आहे . चौथ-यात पंचमातक
ु ेत
ृ ा नमOकार मR
कोरले0या आहे त, %या जणुकाह5 पंचमहाभत
ु ांचे 3&तक वाटते. चौथ-या(या दोSह5 ड़ाAया व उजAया बाजस
ू दोन
मष
ू क असून %यांची तJड़े उ?व आहे त. भत
ु व भ7वLय काळाचे ते 3&तक आहे असे वाटते. गाभा-यात 3वेश
के0यापासून महागणपतीची ह5 मत
ु , आपल5 नजर Tखळवून ठे वते. चांद5चा बार5क कलाकुसर केलेला दे वारा,
%यात असलेल5 केशर5 मत
ु ,, 1हरAया दव
ु ा आTण मोग-याची व जाOवंदाची फुले यामळ
ु े या दे खाAयात संद
ु र
रं गसंगती साधल5 जात आहे .
सदर दे खाAयाची सजावट ड़ॉ. 1दल5प घोलप यांनी केल5 असून महागणपतीची शाड़ूची मुत, मुत,कार
ं े
1दपक गोरे यांनी साकारल5 आहे . तसेच महानगरपालके(या 7वयुत 7वभागाचे कायकार5 अभयंता संजय शद
यांचे या कलाकृतीस 7वशेष सहाVय लाभले आहे .

