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शासनाने दले या िनयमांचे पालन क न वसईवसई-िवरार शहर महानगरपािलके
महानगरपािलके या
ह ीत गणेशो सव साजरा करणे बाबतची बैठक संप
रा यात द.३१/०८/२०२२ ते ०९/०९/२०२२ या कालावधीत गणेशो सव साजरा
होणार आहे. याच माणे वसई िवरार शहर महानगरपािलका ह ीतही गणेशो सव-२०२२
(घरगुती व सावजिनक) साजरा होणार आहे. महानगरपािलका काय े ात गणेशो सव चांग या
कारे , शांततेत व सु ि थत र या साजरा हावा यासाठी मा.उ
मा.क ीय

दूषण िनयं ण मंडळाचे िनयम, पोलीस

यायालयाचे िनदश,

शासनाचे िनयम यांस अनुस न

महानगरपािलके कडू न गणेशो सवासाठी िनयमावली तयार कर यात आली आहे. सदर
िनयमावलीचे वाचन व गणेशो सव साजरा करतेवेळी यावयाची द ता याबाबत शहरातील
िविवध राजक य प ांचे नेते व पदािधकारी तसेच पोलीस शासन यांचे समवेत द.१८ जुल,ै
२०२२ रोजी व शहरातील िविवध गणेशो सव मंडळे , गणेशमूत उ पादक व िव े ते यांचे
समवेत द.१९ जुलै, २०२२ रोजी महानगरपािलका मु य कायालय, िवरार येथे मा.आयु
महोदय यांचे अ य तेखाली बैठक आयोिजत करणेत आलेली होती. सदर बैठक म ये
गणेशो सव – २०२२ साजरा करताना मा.उ

यायालय, पोलीस शासन, मा.क ीय दूषण

िनयं ण मंडळामाफत दे यात आले या िनयमांचे पालन करावे याबाबत सिव तर चचा करणेत
आली.
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महानगरपािलके कडू न लवकरच गणेशो सव-२०२२ बाबतची िनयमावली

िस

येणा या
चचनुसार
कर यात

येईल. महानगरपािलके कडू न गणेशो सवासाठी तयार कर यात आले या िनयमावल चे पालन
क न गणेशो सव चांग या

कारे , शांततेत व सु ि थत र या साजरा करणेसाठी

महानगरपािलका व पोलीस

शासनास सव नाग रकांनी सहकाय करावे असे आवाहन

मा.आयु

महोदय यांचम
े ाफत कर यात आले.
द.१८ जुलै, २०२२ रोजी झाले या बैठक म ये वसई िवरार शहर महानगरपािलके चे

थम महापौर मा. ी.राजीव पाटील, माजी िवरोधी प नेते मा. ी.िवनायक िनकम व
शहरातील िविवध राजक य प ांचे पदािधकारी तसेच पोलीस

शासनातील अिधकारी,

महानगरपािलके चे अिधकारी उपि थत होते. तसेच द.१९ जुलै २०२२ रोजी झाले या
बैठक म ये शहरातील गणेशो सव मंडळ, गणेशमूत उ पादक/िव े ते व पोलीस अिधकारी,
महानगरपािलके चे अिधकारी व कमचारी इ.उपि थत होते.
मु य कायालय िवरार
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