
 

अंबरनाथ शहराचा �वकास आमचा �यास !    

             
अंबरनाथ नगरप�रषदअंबरनाथ नगरप�रषद                                                

माहेमाहे: : ऑग�ट ऑग�ट २०२०१६१६  

 अंबरनाथकरांच ेना#यगहृाच े�व%न साकार होणार 
                                             - मु*या+धकार- गणेश देशमुख 

                 अबंरनाथकरांचे ना#यगहृाचे �व%न ये/या दोन वषा0त पणू0 होणार अस3याची खा5ी म*ुया+धकार- 6ी.गणेश देशमखु 

यांनी 8दल- आहे. यशवतंराव च:हाण खुले ना#यगहृा;या जागेवर वाहनतळाचे आर>ण पडलेले आहे. मा5 खु3या ना#यगहृाचा 

@Aनावर उपाय Cहणून पिAचमेकडील पाEलकेचा भभूाग राखीव आहे आGण तो पाEलके;या ताHयात आहे. या भभूागावर हे भ:य 

ना#यगहृ उभारIयाचा @�ताव मजंूर-;या ट%%यात आहे अशी मा8हती /यांनी 8दल- आहे.  

अंनप – @शासकKय इमारत 
 

                अबंरनाथ नगरप�रषदेची @शासकKय इमारत आता जुनी झालेल- अस3याने ती पाडून /या जागी भ:य अशी इमारत 

उभारIयांत येणार अस3याची मा8हती म*ुया+धकार- 6ी.गणेश देशमखु यांनी 8दल-. ह- नवीन इमारत पणू0पणे पाEलकेने 

शासना;या मदतीने उभारIयाचे NनिAचत झाले असनू अNतशय सुदंर आGण देखणी अशी ह- वा�त ूअबंरनाथ शहरा;या वभैवात 

भर घालणार- ठरेल असा �वAवासह- /यांनी :यRत केला. @शासकKय इमारतीसाठS शासनाकडून Nनधी @ा%त झालेला असनू 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर उUयान न:याने �वकEसत करIयात येणार आहे. भ:य वाहनतळ, पाEलकांतग0त सव0 @शासकKय 

काया0लये, �थायी सEमती आGण सव0साधारण सभेसाठS सभागहृ, सव0 �वषय सEम/यां;या सभापतीसाठS दालने, मह//वा;या 

अ+धकाW यांकर-ता दालने, अXयागतांसाठS बसIयासाठS जागा अशा सव0 स�ुवधा या इमारतीत असणार आहेत.    

   

         उ;च Yयायालय : कचW यासंदभा0त मुंबई, पणेु महापाEलका, रा[य सरकारला आदेश 
         वग�करणाचे �नद�श 14 �दवसात �या.  

                   ओला व सकुा कचरा वेगळा करणे बधंनकारक करIय़ाचे Nनद̂श दोन आठव_यांत जार- करा, असा आदेश उ;च 

Yयायालयाने मुबंई, पणेुसह रा[यातील अYय महापाEलकांना व नगरप�रषदानंा 8दला. रा[य सरकारने हा आदेश सव0 

महापाEलकांना व नगरप�रषदांना कळवावा असेह- Nनद̂श Yयायालयाने 8दले आहेत.  

                   शा�5ीय प�दतीने कचW याच े �वघटन करIयात पणेु महापाEलका अपयशी ठर3याने पणेु महापाEलकेला शा�5ीय 

प�दतीने कचW याचे �वघटन करIयाचा आदेश Uयावा, अशी मागणी करणार- जन8हत या+चका पIुयाचे र8हवासी हष0वध0न मोडक 

व �वनोद पाट-ल यांनी उ;च Yयायालयात दाखल केल-. या या+चकेवर-ल सनुावणी Yया.:ह-.एम.कानड ेव Yया.�व%ना जोशी 

यां;या खंडपीठापढेु होती. 

                 “कचरा Nनमा0ण करणाW याकडूनच ओला व सकुा कचरा वेगळा झा3यास चांगले होईल. Nनवासी सकुंले, हाउEसगं 

सोसायटया, रे�टॉरंट, होटेल, उ/पादन कंपYया व अYय इंड�c-ंनाच ओला व सकुा कचरा वेगळे करIयाचे Nनद̂श दया. 

कचW या;या सम�येवर हाच एकमेव तोडगा आहे,”  असे खंडपीठाने Ceटले. 

   “ ह- या+चका पIुयापरुती मया08दत न ठेवता मुबंई माहापाEलकेनेह- याबाबत मा8हती सादर करावी. तर रा[य सरकारने 

रा[यातील उव0�रत महापाEलकांना आGण नगर प�रषदांना ओला व सकुा कचरा वेगळा करणे बधंनकारक करIयाबाबत 8दले3या 

आदेशाची मा8हती दयावी,.” असेह- खंडपीठाने Nनद̂श 8दले आहेत.  

 


