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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
कृम तलावांमधील ींया वसजनाकड़े भावकांचा वाढ़ता #$तसाद
ठाणे शहरात द'ड़ (दवसांया 14,821 गणेश मत
ु *चे वसजन
10 हजार 386 गणेश मत
ु %चे कृ'(म तलावांम)ये वसजन
ठाणे (15) : ठाणे महापालका *े(ातील द+ड़ -दवसा.या गणपतीचे /वसजन शु0वार+ भ1तीमय वातावरणात
पार पड़ले. यावष3 शहरातील द+ड़ -दवसां.या त4बल 14,821 गणेश मुत%चे /वसजन झाले. यापैक7
पयावरणाभमख
ु गणेशो9सवाची संक:पना राबवून रा<यात पयावरणभमख
ु गणेशो9सवाचा आदशपट घालून
दे णा-या ठाणे महापालके.या पयायी गणेश /वसजन @यवAथेअत
ं गत Cनमाण करDयात आले:या कृ'(म
तलावांम)ये शहरातील द+ड़ -दवसां.या त4बल 10,386 गणेश मुत%चे /वसजन करDयात आले
असून याह+वष3 पयावरणपुरक गणेश /वसजनाकड़े भा/वकांचा वाढ़ता FCतसाद अस:याचे -दसून आले.
9याचFमाणे महापालके.या गणेश मुत3 Aवीकृत कGHाम)ये FाIत झाले:या एकूण 361 गणेश मुत%चे तसेच 14
साविजनक गणेश मत
ु %चे महापालके.यावतीने /वधीवत /वसजन करDयात आले. दरवष3 Fमाणे यावष3ह+
ं े आQण महापालका आयु1त संजीव
नागMरकांनी -दले:या उदं ड FCतसादाबOल महापौर मना*ी राजGH शद
जयAवाल यांनी सव गणेश भ1तांचे आभार @य1त केले आहे त.
ठाणे महानगरपालके.यावतीने शहरात द+ड -दवस, पाच -दवस, आQण सावजCनक गणेश /वसजनासाठR
पयायी गणेश /वसजन @यवAथा केल+ आहे . या @यवAथेतंगत
 रायलादे वी येथे दोन, आंबेघोसाळे , उपवन
पालायदे वी, Cनळकंठ वुTस -टकुजीनी वाड़ी-बाळकुम रे वाळे , खारे गाव आद+ -ठकाणी एकूण 11 कृ(ीम
तलावांची @यवAथा महापालकेने उपल4ध कन -दल+ आहे . तर पारसक रे ती बंदर अQण कोलशेत बंदर
याबरोबरच मटबंदर, कळवा, गायमख
ु येथे /वसजन महाघाट Cनमाण केले आहे त. शहरा.या म)यवत3 -ठकाणी
असले:या मासुंदा तलाव येथील द9तघाट येथेह+ पयायी /वसजन @यवAथा करDयात आल+ आहे . 9याशवाय
मासुंदा तलावा.या अ-ह:याबाई होळकर यां.या पुतVयालगत असले:या घाटावर ह+ गणेश मुत3 AवीकारDयाची
@यवAथा करDयात आल+ आहे .
यावष3 महापलकेने Cनमाण केले:या या पयायी @यवAथेचा लाभ उठ/वत शहरामधील हजारो भा/वकांनी
आप:या द+ड -दवसां.या गणपतीचे कृ(ीम तलावाम)ये वाजत गाजत /वWधवत /वसजन केले. यावष3 खारे गाव
तलाव येथे 660 घरगुती गणेश मुत3, मासुंदा तलाव तसेच अ-ह:यादे वी तलाव येथे मळून 2355 घरगुती
गणेश मत
ु 3, आंबेघोसाळे तलाव येथे 524 घरगत
ु ी गणेश मत
ु 3, रे वाळे तलाव येथे 607 घरगत
ु ी गणेश मत
ु 3व6
सावजCनक गणेश मत
ु 3, म:
ु लाबाग येथे 805 घरगत
ु ी गणेश मत
ु 3, खड़काळी तलाव येथे 290 घरगत
ु ी गणेश
मुत3, शंकर मं-दर तलाव येथे 71 घरगत
ु ी गणेश मुत3, उपवन तलाव येथे 2098 घरगुती गणेश मुत3, Xयू
शवाजी कळवा तलाव येथे 760 घरगुती गणेश मुत3, तुपाक येथे 560 घरगुती गणेश मुत3चे महापालके.या
पयावरणपूरक @यवAथेअत
ं गत /वधीवत /वसजन करDयात आले. तर मटबंदर घाट येथे 682 घरगुती गणेश
मत
ू 3, रायलादे वी तलाव घाट-1 येथे 716, रायलादे वी तलाव घाट-2 येथे 1301 घरगत
ु ी गणेश मत
ू 3, कोलशेत
घाट-1 व 2 येथे 1044 घरगत
ु ी गणेश मत
ु 3 व 4 सावजCनक गणेश मत
ु 3, -दवा /वसजन घाट येथे 580 घरगत
ु ी

गणेश मुत3, पारसक घाट येथे 690 घरगुती गणेश मुत3, 4 सावजCनक गणेश मुत3, 361 Aवीकृत गणेश मुत3
तर कळवा आणी गायमुख घाट मळून 703 गणेश मुत3चे /वसजन करDयात आले.
दरYयान /वसजन Aथळी महापालकेने आरतीAथाने आQण Cनमा:य कलश या @यवAथेबरोबरच
नागMरकांना Zी गणेश /वसजन सोहळा पाहता यावा यासाठR /वशेष @यवAथा, खायपदाथा[चे Aटॉ:स, गणेश
भ1तां.या वाहनांसाठR वाहन तळ, पाणबुडी पथक, अि]नशमन दल, Fखर /वयत
ु @यवAथा, वैयक7य पथक
आQण Fसाधनगह
ृ अशी यं(णा स<ज ठे वDयात आल+ आहे .

