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व%न साकार होणार

- मु*या+धकार- गणेश दे शमुख
अंबरनाथकरांचे ना#यगह
ृ ाचे

व%न ये/या दोन वषा0त पण
ू 0 होणार अस3याची खा5ी म*
ु या+धकार- 6ी.गणेश दे शमख
ु

यांनी 8दल- आहे . यशवंतराव च:हाण खुले ना#यगह
ृ ा;या जागेवर वाहनतळाचे आर>ण पडलेले आहे . मा5 खु3या ना#यगह
ृ ाचा
@Aनावर उपाय Cहणून पिAचमेकडील पाEलकेचा भभ
ू ाग राखीव आहे आGण तो पाEलके;या ताHयात आहे . या भभ
ू ागावर हे भ:य
ना#यगह
ृ उभारIयाचा @ ताव मंजूर-;या ट%%यात आहे अशी मा8हती /यांनी 8दल- आहे .

अंनप – @शासकKय इमारत
अंबरनाथ नगरप रषदे ची @शासकKय इमारत आता जुनी झालेल- अस3याने ती पाडून /या जागी भ:य अशी इमारत
उभारIयांत येणार अस3याची मा8हती म*
यांनी 8दल-. ह- नवीन इमारत पण
0 णे पाEलकेने
ु या+धकार- 6ी.गणेश दे शमख
ु
ू प
शासना;या मदतीने उभारIयाचे NनिAचत झाले असन
ू अNतशय सद
ुं र आGण दे खणी अशी ह- वा तू अंबरनाथ शहरा;या वैभवात
भर घालणार- ठरे ल असा वAवासह- /यांनी :यRत केला. @शासकKय इमारतीसाठS शासनाकडून Nनधी @ा%त झालेला असन
ू
डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर उUयान न:याने
काया0लये,

वकEसत करIयात येणार आहे . भ:य वाहनतळ, पाEलकांतग0त सव0 @शासकKय

थायी सEमती आGण सव0साधारण सभेसाठS सभागह
ृ , सव0 वषय सEम/यां;या सभापतीसाठS दालने, मह//वा;या

अ+धकाWयांकर-ता दालने, अXयागतांसाठS बसIयासाठS जागा अशा सव0 सु वधा या इमारतीत असणार आहे त.

उ;च Yयायालय : कचWयासंदभा0त मंब
ु ई, पण
ु े महापाEलका, रा[य सरकारला आदे श
वग करणाचे नदश 14 दवसात

या.

ओला व सक
ु ा कचरा वेगळा करणे बंधनकारक करIय़ाचे Nनद^ श दोन आठव_यांत जार- करा, असा आदे श उ;च
Yयायालयाने मब
ंु ई, पण
ु ेसह रा[यातील अYय महापाEलकांना व नगरप रषदांना 8दला. रा[य सरकारने हा आदे श सव0
महापाEलकांना व नगरप रषदांना कळवावा असेह- Nनद^ श Yयायालयाने 8दले आहे त.
शा 5ीय प दतीने कचWयाचे

वघटन करIयात पण
ु े महापाEलका अपयशी ठर3याने पण
ु े महापाEलकेला शा 5ीय

प दतीने कचWयाचे वघटन करIयाचा आदे श Uयावा, अशी मागणी करणार- जन8हत या+चका पI
ु याचे र8हवासी हष0वध0न मोडक
व वनोद पाट-ल यांनी उ;च Yयायालयात दाखल केल-. या या+चकेवर-ल सन
ु ावणी Yया.:ह-.एम.कानडे व Yया. व%ना जोशी
यां;या खंडपीठापढ
ु े होती.
“कचरा Nनमा0ण करणाWयाकडूनच ओला व सक
ु ा कचरा वेगळा झा3यास चांगले होईल. Nनवासी संकुले, हाउEसंग
सोसायटया, रे टॉरं ट, होटे ल, उ/पादन कंपYया व अYय इंड c-ंनाच ओला व सक
ु ा कचरा वेगळे करIयाचे Nनद^ श दया.
कचWया;या सम येवर हाच एकमेव तोडगा आहे ,”

असे खंडपीठाने Ceटले.

“ ह- या+चका पI
ु यापरु ती मया08दत न ठे वता मब
ुं ई माहापाEलकेनेह- याबाबत मा8हती सादर करावी. तर रा[य सरकारने
रा[यातील उव0 रत महापाEलकांना आGण नगर प रषदांना ओला व सक
ु ा कचरा वेगळा करणे बंधनकारक करIयाबाबत 8दले3या
आदे शाची मा8हती दयावी,.” असेह- खंडपीठाने Nनद^ श 8दले आहे त.

अंबरनाथ शहराचा वकास आमचा

यास !

