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अंबरनाथ नगरप रषदे चा %व&छतेसाठ* गौरव

हागणदार-मु त शहरासाठ* वैयि तक शौचालय बांध3याचे उ567ट पूण9 के:या&या कामाची दखल घेत
अंबरनाथ नगरप रषदे ला मंब
ु ईत झाले:या एका काय9Aमात गौरव3यांत आले. रा7Cपती रामनाथ को वंद यां&या ह%ते
हा वशेष पुर%कार Dदान कर3य़ांत आला. नगरप रषदे ने कोकण आFण पुणे वभागातील %व&छता %पधHतह- Dथम
Aमांक Iमळ वला आहे .
प5ह:या नगर वकास 5दनाKनIमLत राMयातील उLकृ7ट नगरप रषदा, सवPLकृ7ट नगरप रषदा तसेच
महापाIलकां&या वशेष पुर%कारांचे वतरण मुQयमंRी दे वST फडणवीस यां&या ह%ते यशवंतराव चWहाण DKत7ठानम ये
आयोिजत काय9Aमात कर3यांत आले होते. अंबरनाथ नगरप रषदे ने हागणदार-मु त शहरासाठ* घेतलेला पढ
ु ाकार,
भारत %व&छता अIभयानाअंतग9त वैयि तक शौचालयांचे शंभर ट के पूण9 केलेले उ567ट, शूZय घनकचरा अIभयानात
मारलेल- मुसंडी याची दखल यावेळी घे3यांत आल-. या काया9साठ* नगरप रषदे ला गौरव3यांत आले. या कामी
तLकाल-न मुQया[धकार- गणेश दे शमुख आFण Lयां&या ट-मने पुढाकार घेतला होता. यामुळे दे शमुख यांनी हे
राMयभरातील पाIलकांचे DKतKनधी \हणून हा पुर%कार ि%वकारला. रा7Cपती रामनाथ को वंद यां&या ह%ते हा परु %कार
Dदान कर3यांत आला.
अंबरनाथ शहराचा वकास हाच आमचा
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क प

े ासाठ" भय
ु ार गटार योजना

अंबरनाथ शहरा&या वाढ-व तसेच झोपडप]ी ^ेRा&या भय
ु ार- गटार योजनेसाठ* शासनाकडून
Dशासक_य मंजरू - दे 3यांत आल- आहे . एकूण ६८ कोट- bपयां&या या

व%ता रत मलKनः%सारण

योजनेचे काम सहा म5हZयांत पण
ू 9 होणे अपेd^त आहे . Lयामळ
ु े नWयाने वाढले:या अंबरनाथ
शहरातील मलKनः%सारण Dक:प पण
ू L9 वास येणार आहे .
अंबरनाथ शहरातील भय
ु ार- गटार योजने&या प5ह:या टeeयात ६४ gकलोमीटर&या मलजल
वा5हZया टाक3यांत आ:या होLया. तसेच दोन मलजल DgAया कSTांची KनIम9ती यात कर3यांत
आल- होती. Lयासाठ* १४० कोट- bपयांचा खच9 कर3यांत आला होता. माR गे:या काह- वषाhत
लोकव%ती वाढ:याने Lयाचा समावेश जZ
ु या Dक:पात झाला नWहता.
Lयामळ
ु े कST शासना&या अमत
ृ अIभयानाअंतग9त शहरा&या वाढ-व व व%तार-त ^ेRासाठ*
नWयाने भय
ु ार- गटार योजनेचा D%ताव वचाराधीन होता. Lयासाठ* तांiRक मंजरु - Iमळा:यानंतर
Dशासक_य मंजुर-साठ* हा

वषय होता. नक
ु तीच या योजनेला Dशासक_य मंजुर- दे 3यांत आल-

असन
ू Lयासाठ* ६८.११ कोट-ं&या Kनधीला मंजुर- दे 3यांत आल- आहे . यात नWया ^ेRात १३६
gकलोमीटर&या मलजल वा5हZया टाक3यांत येणार आहे त.
अंबरनाथमधील झोपडप]ी ^ेRाचाह- समावेश कर3यांत आला आहे . अशा एकूण १४३०
जोड3या यात कर3यात येणार आहे त. यासह ४ जेट-ंग आFण उपसा वाहनांची खरे द- यावेळी
कर3यांत येणार आहे . यासाठ* एकूण Kनधीत १.६९ कोट-ंची तरतद
ू कर3यांत आल- आहे .
तसेच KनIम9ती&या पढ
ु %ती&या gकंमतीसह या Dक:पाची
ु -ल पाच वषाh&या दे खभाल-दb
ढोबळमानाने gकंमत ८१.४८ कोट- मान3यांत आल- आहे
या नWयाने जाह-र झाले:या योजनेमळ
ु े अंबरनाथ&या नWया भागाचा तसेच झोपडप]ी
^ेRाचाह- भय
ु ार- गटार योजनेत समावेश कर3यांत येणार आहे .
दर\यान भय
ु ार- गटार योजना जाह-र केल- असल- तर- वालधन
ु ी नद- Dदष
ू णाचा वषय
रा7C-य ह रत लवादात DgAयाधीन अस:याने या योजनेचे काम व5हत वेळेत करणे अपेd^त आहे .
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