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अंबरनाथ नगरप रषद – अमत
ृ अभयान योजना
शहरातील र&हवाशांना पाणीपुरवठा, मल+न:,सारण, नागर- परवहन पुर वणे, शहरामये .ामु/याने गरबांसाठ0 नागर- सु वधांची
+न2म3ती क4न शहरातील नागरकांचा रा5णीमानाचा दजा3 सुधारणे हे दे शाचे तसेच रा6याचे .ाधा7य आहे . शहरातील .9येक घरासाठ0
.च2लत +नकषानुसार पाणीपरु वठा करणे, शहरा;या ,व;छतेकर-ता मल+न:,सारण, मल=यव,थापन व पज37यजल वा&हनीची =यव,था
करणे, शहरांमये मोक?या जागा, हरत @ेA,े शहरातील परवहन =यव,थेमये सुधारणा क4न .दष
ू ण कमी करणे व इतर सु वधांची
+न2म3ती करणे इ.उ&DEFये साय करGयासाठ0 कHI शासनाने अमत
ृ अ2भयान हे मह99वाकां@ी अ2भयान राब वGयाचा +नण3य घेतलेला आहे .
कHI शासन परु ,कृत अमत
ृ अ2भयान एक अ2भयान Mहणून राब वGयास रा6य शासनाने मा7यता &दल- आहे .
अमत
ृ अभयानाची उटे
अ) शहरातील र&हवाशांना पाणीपरु वठा, मल+न:,सारण, नागर- परवहन परु वणे, शहरामये .ामु/याने गरबांसाठ0 नागर- सु वधांची
+न2म3ती क4न शहरातील नागरकांचा राहणीमानाचा दजा3 सुधारणे.
आ) शहरातील .9येक घरासाठ0 .च2लत +नकषानुसार पाणीपरु वठा करणे, शहरा;या ,व;छतेकर-ता मल+न:,सारण, मल=यव,थापन व
पज37यजल वा&हनीची =यव,था करणे, शहरांमये मोक?या जागा, हरत @ेA,े शहरातील परवहन =यव,थेमये सुधारणा क4न
.दष
ू ण कमी करणे व इतर सु वधांची +न2म3ती करणे.
कHI शासना;या सुचनेनस
ु ार रा6यातील 43 शहरांमये सदर अ2भयान राब वGयांत येणार आहे . सदर 43 शहरांम$ये
अंबरनाथ शहराचा समावेश असून हे अभयान राब'व(यास अंबरनाथ नगरप रषद स)ज झाल, आहे. याचाच एक भाग Mहणून अमत
ृ
अ2भयानाबाबत नागरकांना, वPयाQयाRना मा&हती होऊन जनजागत
ृ ी =हावी याकर-ता अंबरनाथ नगरपरषदे माफ3त अंबरनाथ मधील
शाळांमये &द. 25/06/2016 रोजी +नबंध ,पधा3 तसेच व@
ृ लागवडीबाबत व कचरा वग]करण करGयाचे .बोधनपर काय3^म आयोिजत
करGयात आले होते.

अंबरनाथ शहराचा वकास हाच आमचा यास !
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सदर काय3^मामये अंबरनाथ मधील एस.आय.सी.ई.एस.हाय,कूल, अंबरनाथ (पूव 3 ) cीम. वजया आठdये, मराठ0 .ाथ2मक
शाळा, अंबरनाथ नगरपरषद शाळा ^.13, कैलासनगर, cीराम वPयामं&दर (&हंद- मायम) व इतर शाळांनी सहभाग घेतला होता.

अंबरनाथ शहराचा वकास हाच आमचा यास !

