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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
5 या दवशीह वसजनासाठ कृीम तलावांकड़े भावकांचा ओघ
शहरातील 17,730 &ीगणेशमुत(सह गौरंचे भावपूण वसजन
8420 &ी मूत(चे व 591 गौरंचे कृ+म तलावांम,ये वसजन
ठाणे (18) : #ी गणेश %वसजना&या पाच'या (दवशीह) ठाणे महापालका *े+ातील %वसजन-थळांवर एकूण
17,730 गणेशमत
ु 2चे गौर)ंसह महापालके&या स'ु यवि-थत 5नयोजनाम7ये %वसजन संप8न झाले.
पयावरणाभमख
ु गणेशो:सवाची परं परा यश-वीपणे राब%वणा-या ठाणे महापालके&यावतीने 5नमाण कर<यात
आले>या कृ+ीम तलावांम7ये यावषA शहरातील पाच (दवसां&या तBबल 8420 गणेश मत
ु 2चे व 591 गौर)चे
%वसजन झाले तर महापालके&या गणेशमत
ु A -वीकार कCDाम7ये EाFत झाले>या एकूण 564 गणेश मत
ु 2चे
महापालके&यावतीने %वधीवत %वसजन कर<यात आले. दरवषAEमाणे यावषAह) नागHरकांनी (दले>या उदं ड
ं े आKण महापालका आयL
E5तसादाबJल महापौर मना*ी राजCD शद
ु त संजीव जय-वाल यांनी सव गणेश
भLतांचे आभार 'यLत केले.
दरवषAEमाणे यावषAह) ठाणे महानगरपालके&यावतीने शहरात द)ड (दवस, सहावा (दवस आKण
10'या (दवशी सावज5नक गणेश %वसजनासाठM पयायी गणेश %वसजन 'यव-था केल) आहे . या 'यव-थेतंगत

रायलादे वी येथे दोन, आंबेघोसाळे , उपवन पालायदे वी, 5नळकंठ वुOस (टकुजीनी वाड़ी-बाळकुम रे वाळे , खारे गाव
आद) (ठकाणी एकूण 11 कृ+ीम तलावांची 'यव-था महापालकेने उपलBध कन (दल) आहे . तर पारसक रे ती
बंदर अKण कोलशेत बंदर याबरोबरच मटबंदर, कळवा, गायमुख येथे %वसजन महाघाट 5नमाण केले आहे त.
शहरा&या म7यवतA (ठकाणी असले>या मासुंदा तलाव येथील द:तघाट येथेह) पयायी %वसजन 'यव-था
कर<यात आल) आहे . :याशवाय मासंद
ु ा तलावा&या अ(ह>याबाई होळकर यां&या पत
ु Sयालगत असले>या
घाटावर ह) गणेश मत
ु A -वीकार<याची 'यव-था कर<यात आल) आहे .
यावषA महापलकेने 5नमाण केले>या या पयायी 'यव-थेचा लाभ उठ%वत शहरामधील हजारो
भा%वकांनी आप>या 5 (दवसां&या गणपतीचे वाजत गाजत %वTधवत %वसजन केले. यावषA पाच'या (दवशी
15,671 घरगुती गणेशमुतA, 1318 गौर), 177 सावज5नक गणेश मुतA तसेच 564 ि-वकृत मु:याUचे %वसजन
कर<यात आले.
मासंद
ु ा येथील कृ+ीम तलावाम7ये घरगत
ु ी 1401 #ी गणेशमत
ु 2चे व 191 गौर)ंचे %वसजन कर<यात
आले. आ(ह>यादे वी होळकर येथील कृ+ीम तलावाम7ये यावषA 1120 घरगत
ु ी गणेश मत
ु 2चे व 120 गौर)चे
%वसजन कर<यात आले. खारे गाव कृ+ीम तलावात 1134 घरगत
ु ी गणेश मत
ु 2चे व 42 गौर)ंचे %वसजन कर<यात
आले. आंबेघोसाळे यथील कृ+ीम तलावाम7ये 435 गणेश मत
ु 2चे व 49 गौर), रे वाळे कृV+म तलाव येथे 532
घरगुती गणेश मुतA, 9 साविजनक गणेश मुतA व 23 गौर), मु>लाबाग येथे 696 घरगुती गणेश मुतA, 17
साविजनक गणेश मुतA व 25 गौर), Kखड़काळी तलाव येथे 318 घरगुती गणेश मुतA, 4 साविजनक गणेश मुतA
व 18 गौर), शंकर मंद)र तलाव येथे 251 घरगुती गणेश मुतA, 9 साविजनक गणेश मुतA व 19 गौर), उपवन
तलाव येथे 2250 घरगुती गणेश मुतA, 44 साविजनक गणेश मुतA व 104 गौर)ंचे %वसजन कर<यात आले.
पारसक नगर येथे बांध<यात आले>या %वसजन महाघाट 1 व 2 येथे 1191 घरगुती गणेश मुतA, 46
साविजनक गणेश मुतA व 164 गौर)ंचे %वसजन कर<यात आले. मटबंदर घाट येथे 760 घरगुती गणेश मुतA,
7 साविजनक गणेश मुतA व 175 गौर)ंचे %वसजन कर<यात आले. तर रायलादे वी घाट 1 व 2 येथे 3171

घरगुती गणेश मुतA, 235 गौर), कोलशेत घाट 1 व 2 येथे 1287 घरगुती गणेश मुतA, 26 सावज5नक गणेश
मुतA व 98 गौर) तसेच (दवा %वसजन घाट येथे 1125 घरगुती गणेश मुतA, 15 साविजनक गणेश मुतA व 55
गौर)ंचे %वसजन कर<यात आले.
दरWयान महापालकेने 5नमाण केले>या पयायी %वसजन EXYयेला कोणतेह) गालबोट लागू नये यासाठM
महापालकेची यं+णा सZज होती.

याम7ये -वयंसेवक, महापालकेचे सरु *ार*क, जीवर*क आKण

अि[नशमन दलाचे जवान तैनात कर<यात आले होते. या सवाU&या सहकायाबJल महापौर आKण महापालका
आयL
ु तांनी सवाUचे आभार मानले.

