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 वसई िवरार शहर महानगरपािलका ह ीम ये यावष  “गणेशो सव” साजरा करत 
असताना महानगरपािलकामाफत चाल ू वष  िविवध नािव यपूवक उप म हाती घे यात येत 
आह.े या वष  महानगरपािलकामाफत गणेश िवसजनासाठी कृि म तलाव व मूत दान संक पना 
राबिव यात येत आह.े यानुषंगाने शहरातील मो ा १८ तलावां या प रसर व शहरातील 
मह वा या चौकांम ये कृि म तलाव व गणेश मूत  संकलन क  तसेच फरते हौद/तलाव तयार 
कर यात येणार आहते. 
 महानगरपािलका ह ीम ये जवळपास १४९ छोटे-मोठे तलाव असून याम ये दरवष  
गणेश मूत चे िवसजन केल ेजाते. सदर या ब तांश मूत  ला टर ऑफ पॅरीस (पी.ओ.पी.) या 
अस याने सदर मूत चे तलावात िवसजन के यामुळे तलावातील जीवसृ ीवर िवपरीत प रणाम 
होतो. तसेच सदर गणेश मूत वरील रासायिनक रंगांमुळे मो ा माणात जल दषूण होत 
असून पयावरणाचा मो ा माणात हास होत आह.े सबब, पयावरणाचा समतोल 
राख यासाठी महानगरपािलका माफत चाल ू वष  गणेश मूत  िवसजन ठकाणी कृि म 
तलावांचे िनयोजन कर यात येत आह.े जेणेक न तलावातील पा याचे दषूण होणार नाही. 
महानगरपािलका ह ीतील एकूण मोठे १८ तलाव याम ये शहरातील ब तांश घरगुती व 
सावजिनक गणेश मूत चे िवसजन होते. अशा तलाव प रसरात महानगरपािलकामाफत कृि म 
तलाव व मूत  संकलन क  उभार यात येणार आह.े या ठकाणी गणेश भ  सदर कृि म 
तलावांम ये मूत  िवसजन करतील. सदर या मूत  महानगरपािलकेमाफत सकंलन क न 
महानगरपािलकेने िनि त केले या बंद खाणीतील पा याम ये महानगरपािलका 
कमचा यांमाफत िविधवत प तीने िवस जत के या जातील. 
 तसेच या सोबतच महानगरपािलकामाफत िवसजन मागावरील िविवध चौकांम ये 
गणेश मूत दान/संकलन क  उभार यात येणार आहते. सदर ठकाणी महानगरपािलके या 
कमचा यांमाफत दान केले या गणेश मूत  वीकार या जातील व या एकि त संकलन क न 
वरील माणे बंद खाणी या पा याम ये िवस जत के या जातील. तसेच महानगरपािलकेमाफत 
गणेश मूत  दान व िवसजनासाठी येक भागाम ये आव यकतेनुसार फरते हौद/तलाव तयार 
कर यात येणार आहते. याम ये क/टे पो वाहनावर एक कृि म तलाव /हौद तयार कर यात 
येणार असून सदरचे वाहन भागातील नेमून दले या भागाम ये गणेश मूत  ि वकार यासाठी 
फरिवले जाईल. यामुळे गणेश भ ांची तलावा या ठकाणी होणारी गद  टाळता येणे श य 

होईल. महानगरपािलकामाफत साधारणतः ४ फुटापयत उंची या गणेश मूत चे िवसजन ह े 
तयार कर यात आले या कृि म तलावांम ये करता येईल व यापे ा अिधक उंची या गणेश         
मूत चे िवसजन महानगरपािलकेने िनधा रत केले या बंद  खाणीम य े अथवा  आव यकतेनुसार  
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समु ाम ये करता येईल. याबाबत या सूचना संबंिधत गणेश मंडळांना महानगरपािलका व 
पोलीस शासनामाफत कळिव यात येईल. 
 महानगरपािलकेमाफत राबिव यात येणारे सदरचे िनयोजन ह े आप या शहरातील 
तलावां या संवधन व जतन कर या या अनुषंगाने तसेच सदर तलावातील पा याचे दषूण 
रोख या या अनुषंगाने कर यात येत आह.े सदर िनयोजनामुळे कोणतेही गणेशो सव मंडळ 
अथवा गणेश भ ां या भावना दखुवणे अथवा यां या उ सवा या आनंदात अडथळा िनमाण 
करणे, असा कोणताही उ ेश महानगरपािलकेचा नाही. तरी जा तीत जा त गणेश भ ांनी व 
गणेश मंडळांनी महानगरपािलके या या उप मात सहभागी होऊन आप या शहरा या वैभवात 
भर टाकणा या या तलावांचे संवधन क या, असे आवाहन महानगरपािलकेमाफत कर यात येत 
आह.े      
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