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

THE MUNICIPAL CORPORATION OF THE CITY OF THANE
ठाणे महापािलके

ा ३६ ा वधापनिदनी अिधकारी कमचायांनी सादर केला बहारदार कलािवार

ठाणे (1):ठाणे महापािलकेा सां ृितक कलामं चाावतीने गायन ,वादन,नृ  , लघुनािटका अशा िविवधां गी सां ृितक
काय$%माने ठाणे महापािलकेचा ३६ वा वधा$ पन िदन गडकरी रं गायतन म(े मो*ा उ,ाहात साजरा कर.ात आला.
ठाणे महापािलकेा महापौर सौ.िमना2ी राज3 4 िशं दे यां ा शु भह6े दीप78लन क9न या सां ृितक काय$%माची
सु:वात झाली.यावेळी सभागृह ने ते नरे श मे,कला %ीडा व सां ृितक सिमती सभापती िदपक वेतकर,नगरसेिवका
=ीमती िवमल भोईर,नगरसेवक संजय वाघुले,सुधीर कोकाटे ,जयेश वैती अित@रA आयुA(१) राज3 4 अिहवर,उप आयुA
संदीप माळवी, अशोक बुरपFे , आदी उपGHथत होते.
ठाणे महापािलकाम(े काय$रत असणाJया अिधकारी ,कम$ चाJयां ा कलागुणां ना महापािलका ने हमी 7ो,ाहन
दे त असते .यंदाही महापािलकेा अिधकारी ,कम$ चाJयां नी वधा$ पन िदनािनिमK आपली कला सादर केली. ठाणे
महापािलकेा सफाई कम$ चाJयां पासून ते अिधकारी वगा$ पयNत सवा$ नी या काय$%मात उOफूत$ सहभाग घेऊन कलािवQार
सादर केला.
महापािलकेतील अिधकारी कम$ चाJयां नी एका पे2ा एक असे कलािवQार सादर केले .याम(े महाराSTाची लोकधारा
असले ली मराठमोळी लावणी,भAी गीत,मराठी िहं दी गाणी,शािहरी पोवाडा,बासरीवादन व लघुनािटका अशा िविवध कला
या सां ृितक काय$%मात कम$ चाJयां नी सादर केUा.
या संपूण$ सां ृितक काय$%माचे राज3 4 पाटणकर व 7ाची िडं गणकर यां नी आपUा ओघवा शWशैलीत सूXसंचालन
केले . महापािलकेा या सां ृितक काय$%माला ठाणेकरां नी चां गलाच 7ितसाद िदला.या काय$%माला महापािलका
अिधकारी, कम$ चारी तसेच ठाणेकर नाग@रक मो*ा संYेने उपGHथत होते .
ठाणे महापािलकेा ३६ ा वधा$ पन िदनाा या काय$%मासाठी मीनल पालां डे, िमिलं द माईणकर, अिनल दगडे ,
=ीं.7धान, 7ाची िडं गणकर, :पेश कोळी, दKा गोंधळे , मनाली माईणकर, 7साद केळकर,संदीप जीनवाल यां नी िवशे ष
प@र=म घेतले.

