ठाणे महानगर पालिका, ठाणे
तरण तिाव ववभाग सच
ु ना फिक
1. ओळख पत्रा शिवाय तरण तलावात प्रवेि दिला जाणार नाही. तसेच बॅच सट
ु ण्या
कररता 20 शिननटे असताांना सभासिाांना तरण तलावात प्रवेि दिला जाणार नाही.
2. सरी स्नान घेतल्या शिवाय तरण तलावात पोहण्यास जाउू नये.
3. पोहण्याचा पोिाख पररधान करूनच तरण तलावात पोहण्यास जावे पोहण्याचा
पोिाख खालील प्रिाणे असावा.
1. परू
ु ष :- नायलॉनची गडि रां गाची सस्ु स्ितीत असलेली ईजार
2. िदहला :- पायाच्या गुडघ्या पयंत आणण हाताच्या कोपरा पयंत असलेला
(वनपपस) पोिाख धारण करावा व डोक्यावर टोपी घालावी.
4. अांगावर जखिा ककांवा व्रण उठले असतील तर अिा सभासिाांना तरण तलावात प्रवेि
दिला जाणार नाही.
5. पालकाांनी तरण तलावाच्या आवारात बसु नये / तसेच तलावा भोवती उभे राहु नये.
आपल्या कररता गॅलेरीत बसण्याची व्यवस्िा करण्यात आलेली आहे . असे कोणी
पालक तरण तलावा भोवती उभे असलेले अिवा बसलेले आढळल्यास त्याच्या
पाल्याचे सभासित्व रदृ करण्यात येईल.
6. तरण तलावात चचत्रीकरण करणेस / फोटो काढणे / धम्र
ु पान करणे / खादृय पिािथ
खाणे सक्त िनाई आहे . असे करणाऱ्यावर

िां डात्िक कारवाई करण्याांत येईल.

7. तरण तलावात कोण्त्याही प्रकारचे प्राणी आणण्यास व फुले झाडाांना हात लावण्यास
सक्त िनाई आहे .
8. पोहण्यास येणाऱ्या सभासिाांनी आपल्या सोबत कोणत्याही िौल्यवान वस्तु / रोकड
आणु नये. वस्तु हरपवल्यास / चोरी झाल्यास व्यवस्िापन जबाबिार राहणार नाही.
आपली तक्रार ऐकून घेतली जाणार नाही.

9. सवथ सभासिाांना सच
ु ना तरण तलावाच्या गॅलेरीत तसेच तलावाच्या आवतीभोवती
येउून अांगपस
ु णे कपडे बिलणे असे प्रकार करु नयेत. असे केल्याचे आढळल्यास
आपले सभासदृत्व रदृ करण्यात येईल.
10. तरण तलावात प्रवेि करताांना आपली पाित्राणे सचु चत केलेल्या जागेत ठे वावी.
आपण पाित्राणासह तरण तलावात प्रवेि केल्यास तसेच पाित्राना बाबत आपणास
सिज दिल्या नांतर आपण किथचारयाांिी वाि घालु नये. अरे रावीची भाषा केल्यास
आपले सभासित्व रदृ करण्यात येईल.
11. सवथ सभासिाांनी जल प्रशिक्षकाांच्या सच
ु ना पाळाव्यात जल प्रशिक्षकाांच्या परवानगी
शिवाय खोल पाण्यात सरु िारू नये.
12. आपल्या पोहण्याची वेळ सांपताच घांटा वाजपवण्यात येईल. घांटा वाजवन
ु झाल्या
नांतर आपण त्वरीत पाण्याच्या बाहे र ननघावे. असे न केल्यास िां डात्िक कारवाई
करण्यात येईल.
वररि सच
ू नाांचे पािन तांतोतांत करावे
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