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वसई िवरार शहर महानगरपािलका
मु य कायालय िवरार

द.०८
द ०८/
०८/०९/२०२२

स
े नोट
दनांक ३१ ऑग ट, २०२२ रोजीपासून गणेशो सव साजरा के ला जात आहे. वसई
िवरार शहर महानगरपािलका

े ात पयावरण पूरक गणेशो सव साजरा करणेसाठी

महानगरपािलके माफत गणेशमूत चे िवसजनासाठी ठक ठकाणी कृ ि म तलाव, फरते हौद व
मूत संकलन क तयार कर यात आले आहेत. महानगरपािलका
मािहती देणेसाठी महानगरपािलका आयु
बुधवार

तथा

े ातील गणेशो सव संदभात

शासक, मा. ी.अिनलकु मार पवार यांनी

द.०७ स टबर, २०२२ रोजी दुपारी ०४.०० वाजता मा.महासभा सभागृह, चौथा

मजला, वसई िवरार शहर महानगरपािलका मु यालय, िवरार (पूव) येथे प कार प रषद
आयोिजत के ली होती.
प कार प रषदेत िवसजनाबाबत मािहती देताना मा.आयु
महानगरपािलके माफत यावष महानगरपािलका

महोदयांनी सांिगतले क ,

े ात पयावरण पूरक गणेशो सव साजरा

करणेसाठी महानगरपािलके माफत गणेशमूत चे िवसजनासाठी ठक ठकाणी कृ ि म तलाव,
फरते हौद व मूत संकलन क

तयार कर यात आले आहेत. महानगरपािलका

े ातील

जा तीत जा त नाग रकांनी मूत चे िवसजन हे कृ ि म तलावांम ये करावे याबाबत
महानगरपािलके तफ जनजागृती कर यात आली होती. तसेच

थािनक लोक ितिनधी

मा.खासदार महोदय, मा.आमदार महोदय, माजी महापौर, माजी नगरसेवक, िविवध राजक य
प ांचे पदािधकारी, पोलीस शासन,

ट व इले

ॉिनक िमडीया चे ितिनधी व प कार,

िविवध एन.जी.ओ., िविवध पयावरण सं था, सामािजक सं था, िविवध गणेशो सव मंडळे व
इतर सवानी याबाबत जाहीर आवाहन,

चार व

िस ी क न जनजागृती या कायात

महानगरपािलके ला मोठे सहकाय के ले. याब ल मा.आयु

महोदय यांनी या सवाचे आभार

मानले. तसेच सव नाग रकांनीही मूत चे िवसजन कृ ि म तलावात कर यास मोठा
दला. याब ल सव नाग रकांचेही मा.आयु

ितसाद

महोदयांनी आभार मानले. या सवा या

सहकायामुळेच द.०१ स टबर ते ०६ स टबर २०२२ या कालावधीत झाले या एकू ण
२८५१९ मूत या िवसजनापैक एकू ण १८०३९ मूत चे िवसजन हे कृ ि म तलावांत कर यात
आले.
महानगरपािलके ने यावेळी के लेले कृ ि म तलाव, फरते हौद व मूत संकलन क यांना
जनतेने उ म ितसाद दला याचबरोबर महानगरपािलका अिधकारी व कमचारी वगानेही
उ म काय क न िवसजन सु वि थत र या पार पाड यास मोठी भूिमका बजावली.
िवसजना या कामात या- या प रसरातील थािनक नाग रक, ि वमर याच माणे िविवध
सामािजक सं थांचे सद य, मिहला मंडळ सद य यांनीही यावेळी के ले या सहकायाब ल
यांचेही आभार मान यात आले.
महानगरपािलके ने तयार के लेले कृ ि म तलाव,
सजव यात आले आहेत, कृ ि म तलावांवर आले या

फरते हौद हे आकषक प तीने

येक गणेशमूत ची न द घे यात येऊन,
१...

पूजा-आरती करणे साठी सदर ठकाणी टेबल ठे व यात आले असून, िनमा य जमा करणेसाठीही
व था कर यात आली आहे. रा ी या वेळी िवसजना या ठकाणी उ म िव ुत

व था

कर यात आली आहे. तसेच क लाबंदर जेटी ठकाणी नाग रकांना पोहोच यासाठी अडचण
होऊ नये हणून वाहन-प रवहन िवभागामाफत िवनामु य वाहनांची

व था कर यात आली

आहे. तलावांभोवती यो य ती बॅरीगे टग ही कर यात आली आहे, िवसजन थळी सीसीटी ही
कॅ मेरे बसिव यात आले आहेत, समु ा या ठकाणी होणा या िवसजनासाठीही आव यक या
सव सुिवधांसोबतच तेथे लाईफ गाड, अि शमन दलाचे कमचारी, िव ुत

व था, बोटीची

व था कर यात आली आहे. िवसजना या मागावरील र ते महानगरपािलके माफत
सु ि थत व व छ कर यात आले आहेत, कृ ि म तलावांचे ठकाण सवाना कळावे यासाठी
दशा िनदशक व मािहतीचे बॅनर लाव यात आले आहेत, िविवध सावजिनक गणेशो सव
मंडळांना िवसजनाचे िजओटॅग लोके शन ही मोबाईलव न पाठिव यात आले आहे. तसेच कु ठे ही
ा फक होऊ नये यासाठी पोलीस शासनामाफत उ म काम के ले गेले आहे.

येक अिधकारी

व कमचा यांना कामे नेमून द याने िवसजना या कामात सुसू ता आली. िवसजना या कामात
असले या सवाची चहापान व जेवणाची सोय महानगरपािलके माफत कर यात आली होती.
तसेच याकामी िनयु

कमचा यांना व रत मानधन दे याचे आदेशही मा.आयु

यांनी दले

आहेत.
यापुढे होणा या गणेशमूत िवसजनासाठी नाग रकांनी कृ ि म तलावांम ये जा तीत
जा त मूत िवसजन करा ात व दूषण रोखणे या कायात सव नाग रकांनी सहभागी होऊन
पयावरण पूरक गणेशो सव साजरा करावा व महानगरपािलका तसेच पोलीस शासन यांना
सहकाय करावे असे आवाहन मा.आयु

महोदय यांनी यावेळी के ले.
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