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अंबरनाथ या वाढीव पाणीपुरवठा योजनेचे मु यमं यां या ह ते ऑनलाईन उदघाटन.
अंबरनाथ शहरात अमृत योजनेम ये राबिव या जाणा या पूरक पाणीपुरवठा योजनेचे उदघाटन
मु यमं ी देव फडणवीस यां या ह ते दनांक १३/०४/२०१७ रोजी मुंबईत वषा या िनवास थानी ऑनलाईन
कर यांत आले. क शासना या अमृत योजनेम ये रा यातील अ य महापािलका आिण नगरपािलका बरोबरीने
अंबरनाथची िनवड कर यांत आली आहे.

हा ऑनलाईन उदघाटन सोहळा सवाना पाहता यावा याकरीता अंबरनाथ नगरप रषदे या
सभागृहात िवशेष

व था कर यांत आली होती. या संगी आमदार डॉ.बालाजी कणीकर, नगरा य ा

ा

बनसोडे, मु यािधकारी गणेश देशमुख, जीवन ािधकरण खा याचे अिध क अिभयंता मनीषा पालांड,े कायकारी
अिभयंता ए.एस.कोळी, बांधकाम सभापती सदािशव पाटील, पाणीपुरवठा सिमती सभापती रे मा गुडक
े र,
सभापती िवणा उगले, शिशकला दो गडे, तुळशीराम चौधरी, सुभाष साळुं के, माजी सभापती कु णाल भोईर
आदी यावेळी उपि थत होते.
यावेळी नगरपािलके या वतीने शहरात िविवध ठकाणी बांध यांत आले या व छतागृहांची मािहती
मु यािधकारी गणेश देशमुख यांनी दली. अमृत योजने या ट पा
खचा या योजनेम ये अंबरनाथ शहरातील अंतगत िवतरण

मांक १ मधील १३ कोटी ६३ लाख पये

व था, पाले या ठकाणी एक द.ल.िल. मतेचा

जलकुं भ बांधणे, पाले येथे २५० मी.मी. ासाची गु व वािहनी, पाले येथे िवतरण
अंतभाव आहे.

अंबरनाथ शहराचा वकास हाच आमचा

यास !

व था या कामांचा
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अंबरनाथ नगरप रषदेत नगरिवकास दन साजरा
रा य सरकारने

थमच सु

के लेला नगरिवकास दन अंबरनाथ नगरप रषदेम येही मो

ा

उ साहात साजरा कर यांत आला. यावेळी मु यािधकारी गणेश देशमुख यांनी नगरिवकास िवभाग दन सु
कर यामागील हेतू सांिगतला. पािलके या सभागृहात साजरा कर यांत आले या नगरिवकास दनासाठी
नगरा य ा

ा बनसोडे, बांधकाम सभापती सदािशव पाटील व अ य मा यवर मो
थािनक वरा य सं थांना ख या अथाने वाय

ा सं येने उपि थत होते.

िमळवून दे यांत आ याचा दवस हणजे २०

एि ल १९९३. या दवसाची आठवण राह यासाठी रा य सरकारने नगरिवकास दन साजरा कर याचे आदेश
दे यांत आले होते. यानुसार अंबरनाथ नगरप रषदेम येही हा नगरिवकास दवस साजरा कर यात आला.
यावेळी मु यािधकारी गणेश देशमुख यांनी अंबरनाथ शहरात सु असले या िविवध िवकासकामांचा लेखाजोखा
उपि थतांपुढे मांडला.

अंबरनाथचे मु यािधकारी

ी.गणेश देशमुख यांचा िज हािधका यां या ह ते
िवशेष स मान.

रा याम ये वैयि क शौचालये बांधणी तसेच कचरामु
क प राबवून उ कृ

शहर योजनेत पुढाकार घेऊन शू य कचरा

काम करणारे अंबरनाथ नगरप रषदेचे मु यािधकारी

ी.गणेश देशमुख यांचा

िज हािधकारी डॉ.मह क याणकर यां या ह ते िवशेष स मानप देऊन स कार कर य़ांत आला. यावेळी मु य
कायकारी अिधकारी िववेक िभमनवार व इतर अिधकारी उपि थत होते.
अकरा ा नागरी सेवा दनािनिम
उ कृ

िज हािधकारी कायालय येथील िनयोजन भवना या सभागृहात

काम क न दाखिवले या अिधकारी व कमचा यांचा स कार कर यांत आला. यावेळी पंत धान नर

मोदी यांचे नवी द लीतील िव ान भवनातील भाषणाचे लाई ह

ेपण दाखिव यांत आले. यानंतर उ कृ

काम करणा या अिधकारी व कमचारी यांचा िज हािधकारी डॉ.मह क याणकर यां या ह ते माणप देऊन
स कार कर यांत आला.

अंबरनाथ शहराचा वकास हाच आमचा

यास !

