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ठाणे महानगरपािलका 
घरगुती व सावर्जिनक गणेशोत्सव 2020 मागर्दशर्क सुचना 

 

को हीड-19 साथरोगाचा ादूभार्व िनयंतर्णाकिरता ठाणे महानगरपािलका के्षतर्ात सन 2020 मध्ये साजरा करण्यात 

येणा-या गणेशोत्सवासाठी ठाणे महानगरपािलके ारे मागर्दशर्क सूचना तयार करण्यात आले या आहेत. नागिरकाचं्या 

सुरके्षच्या दृ टीने सदर सूचनाचें पालन हाव ेअसे आवाहन ठाणे महानगरपािलकेतफ करण्यात येत आहे. 

घरगुती गणेशोत्सव 
 

1. घरगुती गणेशमूतीर्चे आगमन व िवसजर्न िमरवणुकीच्या वरूपाचे नसावे, आगमनासाठी व िवसजर्नासाठी जा तीत जा त 3 
यक्तींचा समूह असावा. आगमन व िवसजर्न सगंी मा क / िश ड इ. वयंरक्षणाची साधने काटेकोररीत्या वापरण्यात 
यावीत. 

2. घरगुती गणेशोत्सवासाठी ीगणेशाच्या मूतीर्ची उंची 2 फूटापंयत मयार्दीत असावी. पारंपािरक गणेशमूतीर् ऐवजी घरातील 
धातू/सगंमरवर आदी मूतीर्चे पूजन करावयाचे आहे.  

3. गणपतीची सजावट पयार्वरण पूरक व तूनी व कमीत कमी सजावटीचे सामान वापरुन करावयाचे आहे. शासन िनणर्यानुसार 
लॅि टक व थमार्कॉलचा वापर करावयाचा नाही.  

4. गणेशोत्सवादर यान घरगुती गणपतीच्या दशर्नसाठी गृहभेटी देणे टाळावे व त्या अनुषंगाने ितथर् सादासाठी, 
महा सादासाठी उपि थती टाळावी. 

5. िवसजर्नाच्या पारंपारीक प तीत िवसजर् थळी होणारी आरती घरीच करून िवसजर् थळी कमीत कमी वेळ थाबंावे. शक्यती 
लहान मुले व जे ठ नागिरकांनी सुरके्षच्या दृ टीने िवसजर्न थळी जाऊ नये. 

6. कृितर्म तलाव आिण घाट येथे आरती करावयास मनाई आहे. 

7. सवर् मो ा रिहवाशी सकूंलानी मोठे िंसटेक्स टाकी घेवनू त्यातच त्याचं्या िब डींगमधील गणेशमूतीर्ंचे िवसजर्न करण्याची दक्षता 
घ्यावयाची आहे. िनमार् य वतंतर्पणे जमा करुन महानगरपािलकेस िव हेवाटीसाठी ाव.े 

8. नागिरकानंी शाडूची गणेशमूतीर् पूजावी व घरच्या घरी बादलीत िवसजर्न करावे अन्यथ घरगुती POP गणपती मूतीर् बाबत 
िवसजर्नासाठी अमोिनयम बायकाब नेटचा वापर करावा (National Chemical Laboratory Pune येतून मान्यता ा त 
तंतर्ज्ञान) जेणेकरुन मूतीर् 48 ते 72 तासाच्या आत िवरघळून जाईल. 

9. ठाणे महानगरपािलकेने भाग सिमतीिनहाय मूतीर् ि वकृती कदर्ाची यव था केली आहे. नागरीकानंी गदीर् टाळण्यासाठी गणेश 
मूतीर्चे दान ि वकृती कदर्ावर करावे.  

10. सवर् कृितर्म तलावावंर ठाणे महानगरपािलकेने सिॅनटायझर व िनजतुकीकरणाची यव था केली आहे. त्याचा दक्षतेने सवर् 
नागिरकानंी वापर करावयाचा आहे. कृितर्म तलावावर व घाटावर सोशल िड टिंन्सग माकीर्ंग, बरॅाकेटींग केलेले आहे. त्याचे 
सवार्ंनी पालन करावयाचे आहे. 

11. घरगुती गणपती िवसजर्नासाठी त्येकाने वैयिक्तक न जाता रिहवासी सकुंले, चाळी येथील गणपती हातगाडी, टर्क, टे पो, 
इ.मध्ये ठेवून सवर्गणपतींचे फक्त 2-3 यक्तीँ ारे िवसजर्न करावे. 

12. ठाणे महानगरपािलका, पोलीस शासन व शासन यानंी घालून िदले या िनयमाचें काटेकोरपणे पालन करण्यात याव.े 

13. घर / इमारत गणेशोत्सव कालावधीत ितबिंधत के्षतर् हणून जाहीर के यास ितबिंधत के्षतर् िनयमाचें पालन करण्यात यावे. 

 

सावर्जिनक गणेशोत्सव 
 

1. सावर्जिनक गणेशोत्सवासाठी मंडळानंी शक्यतोवर यावषीर् सावर्जिनक गणपतीची ित ठापणा करण्याचे टाळावे. 

2. यावषीर् शक्यतो गणेशोत्सव कमीत कमी िदवस साजरा करावा. 

3. ी गणेशाची मूतीर् सावर्जिनक मंडळाकरीता 4 फुटाच्या मयार्देत असावी. 

4. गणपती मंडळानंी मंडपामंध्ये िदवसातुन 3 वेळा िनजर्तुकीकरणाची यव था करावयाची आहे. तसेच थमर्ल कर्ीिंनग, 
सिॅनटायझर आिण Pulse Oximeter पयार् त यव था करावयाची आहे. मंडपात एका वेळी 5 पेक्षा जा त कायर्कत राहु नये. 
मंडपात वावरणा-या त्येक यक्तीला मा क लावणे / वापरणे बंधनकारक राहील. 

5. भक्तानंा मंडपात जाऊन गणेशमूतीर्चे दशर्न करता येत नाही, हार फूले ही अपर्ण करता येणार नाही.  आरतीसाठी केवळ 10 
कायर्कत्यार्ंनाच उपि थत राहता येईल. तसेच ध्वनी दुषणासदंभार्तील िनयमाचें व तरतूदीचे पालन करावयाची आहे. 

6. ीगणेशाचे दशर्नाची सुिवधा ऑनलाईन, केबल नेटवकर् , वेबसाईट व फेसबुक इत्यादी ारे उपल ध करुन देण्याबाबत 
जा तीत जा त यव था करावयाची आहे. 

7. िमरवणूक / अन्नदान / महा साद, इत्यादी कायर्कर्मानंा होणा-या गदीर्ला टाळण्याकिरता पूणर्तः मनाई करण्यात येत आहे. 
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8. उत्सवाकिरता वगर्णी/देणगी वेच्छेने िद यास त्याचंा वीकार करावा, जािहरातीच्या दशर्नामुळे गदीर् आकिर्षत होणार नाही 
असे पहावे. तसेच आरोग्य िवषयक व सामािजक सदेंश असले या जािहराती दिर्शत करावयाची आहे. 

9. सां कृितक कायर्कर्माऐंवजी आरोग्य िवषयक उपकर्म/िशबीर उदा. रक्तदान, आयोिजत करण्यास ाधान्य देण्यात यावे 
आिण त्या ारे कोरोना, मलेिरया, डग्य ूइ. आजार आिण त्याचें ितबधंात्मक उपाय तसेच वच्छता याबंाबत जनजागृती 
करावयाची आहे. 

10. गणपती उत्सव आयोजकानंी, कायर्कत याचं्यामुळे िनमार्ण झालेले ग्लो हज , मा क, कॅप इत्यादी कच-याचें वगीर्करण 
करुन वेगळे ठेवण्याची दक्षता घ्यावयाची आहे. त्यासाठी ड ट िबन दोन (ओला/सुका) कारचे ठेवायचे आहे. 

11. मंडपाच्या लगत फुले, हार, साद याचें िवकर्ींचे टॉल लावता येणार नाहीत. 

12. गणपती मंडपामध्ये िंकवा पिरसरात से फी ला बदंी करणे. 

13. ीगणेशाची मूतीर्ची उंची 4 फुटापेक्षा अिधक नस याने 12 फुट उंची पेक्षा जा त मंडपाची उंची ठेव ू नये. शासनाच्या 
मागर्दशर्क सूचनेनुसार ठाणे महानगरपािलकेने 4 फुटाच्या उंचीपयतची गणपती मुतीर् िवसजर्नाची सुिवधा केली आहे याची 
मंडळानंी दक्षतेने न द घ्यावी. 

14. सावर्जिनक गणेशोत्सवासाठी गणेशोत्सव मंडळानंी महापािलका/ थािनक शासन याचंी त्याचें धोरणानुसार यथोिचत 
पूवर्परवानगी घेणे आव यक राहील. सवर् गणेशोत्सव मंडळानंी मंडप उभारणीकिरता ऑनलाईन अजर् दाखल करावयाचा 
आहे. त्याबाबतची जाहीर सूचना िसध्द करण्यात आलेली आहे. परवानगीिशवाय मंडप ऊभारणी करु नये. सावर्जिनक 
गणेशोत्सव मंडळानी हमीपतर् सादर करणे बधंनकारक राहील. 

15. गणेशोत्सव कालावधीत गणपती मंडळाला भेट िदले या िठकाणी यक्तींची न द करण्यासाठी वतंतर् न दवही ठेवणे 
बधंनकारक आहे. जेणेकरुन यदा कदािचत सशंयीत रुग्ण आढळ यास Contact Tracing करणे सोयीचे होईल. 

16. िवसजर्नाच्या तारखेस जर घरगुती तसेच सावर्जिनक गणेशोत्सव मंडळाचा पिरसर ितबिंधत के्षतर्ात असेल तर मुतीर्िवसजर्न 
सावर्जिनक िठकाणी करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. ितबिंधत के्षतर्ातील गणेशभक्तानंी आप या घरातील गणपतीचे 
घरीच िवसजर्न करावे. तसेच सावर्जिनक मंडळानी मंडपातच लोखंडी टाकी ठेवनू िंकवा तत्सम यव था करून मूतीर्चे 
िवसजर्न करणे बधंनकारक असणार आहे. 

17. िवसजर्नाच्या तारखेस घरगुती गणपती असलेली इमारत ितबिंधत के्षतर्ात असेल तर त्यांना िवसजर्नासाठी घरगुती 
गणेशमूतीर् बाहेर घेऊन जाण्यास परवानगी नसेल. मूतीर्चे िवसजर्न बादलीमध्ये, डर्ममध्ये करणे बधंनकारक राहील. आगमन 
व िवसजर्नच्यावेळी तीनपेक्षा अिधक लोक जमणार नाहीत याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. 

18. कदर्ीय दूषण िनयंतर्ण मंडळ व महारा टर् शासन, गृह िवभाग यांचेकडून ा त झाले या सवर् िनयमाचे पालन करणे आव यक 
आहे. उत्सव सगंी अशी कोणतीही कृती करू नये, जेणेकरुण कोरोना िवषाणूचा फैलाव होईल अन्यथा अशा यक्ती 
साथरोग कायदा 1897, आप ी िनवारण कायदा 2005 व भा. दं. िव. 1860 काय ान्वये कारवाईस पातर् राहतील.  

 
खालील माणे घाट, कृतर्ीम तलाव, गणेशमूतीर् ि वकृती कदर्ाचंी यव था आहे. 
 

 कृितर्म तलाव – संख्या 13 
मासुदंा तलाव, खारेगाव तलाव, रेवाळे तलाव, पायलादेवी मंिदर उपवन तलाव, िनलकंठ हाईट उपवन तलाव, 
रायलादेवी तलाव नं. 1, रायलादेवी तलाव नं. 2, घोसाळे तलाव, िखडकाळी तलाव, कोलशेत िवभाग, हाडं िवभाग, 
दातीवली तलाव, न्य ूिशवाजी नगर कळवा तलाव. 
 

 घाट – संख्या 7 
कोपरी, कळवा पुल (ठाणे बाजू) (चदणी कोळीवाडा), कळवा पुल कळवा बाजू (िनसगर् उ ान), बाळकुम घाट, पारिसक 
रेतीबदंर, कोलशेत, िदवा घाट. 
 

 मुतीर् ि वकृती कदर् िठकाणे – संख्या 20 
मासुदंा तलाव पिरसर, मढवी हाऊस / राम मारुती रोड, जेल तलाव, िचरंजीवी हॉि पटल, मॉडेला चेकनाका, 
देवदयानगर, कोपरी भाग कायार्लय, पवारनगर जंक्शन / वसंत िवहार शाळा, खेवरा सकर् ल / घाणेकर ऑिडटोरीयम, 
िकसननगर बस टॉप, िशवाजीनगर, यशोधन नगर चौक / लोकमान्यानगर बस टॉप - रोड नं. 22, टर्ॉिपकल लगुन 
समोर आनंदनगर, लोढा लक्झेिरया, मिनषा नगर, भारत िगअसर्, िशळ भाग कायार्लय, िज हाळा हॉल - िदवा  

 
 

(िविपन शमार्) 
महापािलका आयुक्त, 

ठाणे महानगरपािलका, ठाणे. 


