अंबरनाथ नगरप रषद
व छ महारा

माहे : स टबर -२०१७

( नागर ) अ भयान अंतगत अंबरनाथ शहराचा

पाहणी दौरा

$व%छ महारा'( ( नागर* ) अ,भयान अंतग/त अंबरनाथ शहरात उघ2यावर हागणदार*
म5
ु त

(ODF) बाबत आज 7दनांक १३/०९/२०१७ मा.उप संचालक कोकण वभाग >ी. जगताप साहे ब

यांनी अंबरनाथ नगरप रषदे चे म@
ु याAधकार* >ी. दे वदास पवार व इतर आAधकाDयांसोबत अंबरनाथ
शहराचा पाहणी दौरा केला.
या पाहणी दौDयाअंतग/त Fयांनी अंबरनाथ शहरातील
महHनगर

(१) Gकाशनगर (२) ,शवमं7दर (३)

(४) वांHापाडा (५) बव
ु ापाडा इFया7द OD 7ठकाणे व Fया प रसरातील साव/जOनक

शौचालयांतील वीज, पाणी, दे खभाल दR
ु $ती व $व%छता या सु वधांची दे खील पाहणी केल* व
नगरप रषदे ने केलेSया कामाबाबत समाधान Tय5त केले. तसेच Fया Fया Gभागांतील शासकUय
अनद
ु ानातून बांधलेSया काह* लाभाWयाX%या

वैयि5तक शौचालयांना भेट दे ऊन पाहणी केल* व

नाग रकांनी शौचालयाचा वापर करणेबाबत Gबोधन केले.
तदनंतर Fयांनी नगरप रषद काया/लयात नगरप रषदे चे सव/ आAधकार* व शहर हागणदार*
मक
ु त करणेसाठ\ OD spot वर Oनयंaण व पय/वेbणासाठ\ Oनय5
ु त केलेSया आAधकार* / कम/चार*
यांची संय5
ु त बैठक घेतल*. या

बैठकUम ये महारा'( शासन नगर वकास वभाग शासन प रपaक

cमांक : $वमअ – २०१७/ G. c. २२३ / न व – ३४ 7दनांक ११ स टबर, २०१७ नस
ु ार $थाOनक
सं$थांनी 7दनांक १५ स टबर, २०१७ ते २ ऑ5टोबर, २०१७ या कालावधीत राबवावया%या “ $वछता
ह*च सेवा “ या मो7हमेबाबत मा. उपसंचालक >ी. जगताप साहे ब व म@
ु याAधकार* >ी. पवार यांनी
नगरप रषदे %या

आAधकार* / कम/चार* यांना माग/दश/न केले. नगरप रषदे ने साव/जOनक शौचालये

साफसफाई करiयासाठ\ Gेशर Tदारे पाणी मारiयाची जी यंaणा काया/jवीत केल* आहे Fयाचा वशेष
उSलेख कRन Gशंसा केल*.
अंबरनाथ शहर कचरा म5
ु त करiयासाठ\ नगरप रषदे ने उभारलेSया यंaणेचा आढावा व
GFयb पाहणी कRन “ घंटागाडी आपSया दार* “ या संकSपनेबाबतह* समाधान Tय5त केले व
भ व'यात

अंबरनाथ

शहर

ODF+++

राहiयासाठ\

सव/

आAधकार*

काय/bमतेने काम करiयाचे Oनदn श 7दले.
अंबरनाथ शहराचा वकास हाच आमचा

यास !

व

कम/चाDयांना

अAधक

अंबरनाथ नगरप रषद
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हागणदार म"
ु त अंबरनाथ शहराची पाहणी
पा,लके%या हागणदार*म5
ु त मो7हमेची शc
ु वार* पा,लके%या Gशासन सहाoयक संचालकांनी
भेट दे ऊन पाहणी केल*.या वेळी अंबरनाथ पा,लकेने शहरभर राब वलेSया साव/जOनक आqण
वैयि5तक $व%छतागह
ृ ांची पाहणी केल*.
अंबरनाथ पा,लका bेa हे १०० ट5के हागणदार*म5
ु त झाले असन
ू पा,लका Gशासनाने
३ हजार ९०० वैयि5तक $व%छतागह
ृ े बांधल* आहे त. Fयाचबरोबर GFयेक Gभागात साव/जOनक
$व%छतागह
ु वार 7द.२२ स टबर २०१७ रोजी अंबरनाथ
ृ ा%या $व%छतेकडे लb 7दले जात आहे . शc
नगरप,लके%या १०० ट5के हागणदार*म5
ु त मो7हमेची नगरपा,लका Gशासन सहाoयक संचालक
मंगला मालवे यांनी म@
ु याAधकार* दे वदास पवार यां%यासोबत भेट दे ऊन पाहणी केल*. या वेळी
पव
ू n%या Gकाशनगर प रसरातील नाग रकां%या घराघरात जाऊन अAधकाDयांनी $व%छतागह
ृ ांची
पाहणी केल*. पव
ू t uया जागेचा वापर हा Gात व/धीसाठ\ केला जायचा, Fया 7ठकाणावर अंबरनाथ
पा,लकेने उvयान तयार करiयाचे काम हाती घेतले आहे . Fया जागेचीदे खील अAधकाDयांनी पाहणी
केल*.

अंबरनाथ शहराचा वकास हाच आमचा

यास !

