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व छ अंबरनाथ , सुंदर अंबरनाथ 

 

            क  शासना या व छ भारत अिभयान धत वर रा यशासनाने व छ महारा  
अिभयानाअंतगत अंबरनाथ नगरप रषदेला ३९०० वैयि क शौचालय उभार याचे उ  दे यांत 
आले आह.े सदर उ ाचा पाठपुरावा क न अंबरनाथ नगरप रषद वैयि क व सावजिनक 
शौचालय बांधकामाम ये महारा ात नंबर एक ठरली आह.े  
          मा  काही नाग रकांची उघ ावर शौचिवधीस जा याची मानिसकता बदललेली 
नस याचे िनदशनास येत असून अंबरनाथ शहर हागणदारी मु  हो यात अडथळा येत आह.े 
वैयि क व सावजिनक शौचालय सुिवधा असूनही बुवापाडा, मह नगर, कैलासनगर, बारकूपाडा 
या भागात उघ ावर शौचालयास जा याचे माण अिधक आह.े याकरीता नाग रकांम ये बोधन 
व जनजागृती कर याकरीता मु यािधकारी गणेश देशमुख यांनी अिधकारी व कमचा  यांची 
गुडमॉ नग पथके तयार केली आहते. सदर पथकांमाफत नाग रकांना उघ ावर शौचास 
जा यापासून परावृ  करणे, १०० ट े  हागणदारी मु  अंबरनाथसाठी बोधन व जनजागृती 
करीता अंबरनाथ नगरप रषदचेी १६ पथके या प रसरातील नाग रकांम ये जनजागृती करीत 
आहते. या पथका ारे सकाळी ६ ते ८ वाजेपयत पाहणी सु  केली असून उघ ावर शौचास 
जाणा  या नाग रकांना तसे कर यास परावृ  केले जात आह.े 
 

अंबरनाथ शहरात नवे मलिनः सारण क  
                
             अंबरनाथ शहरात भुयारी गटार अंितम ट यात असून या गटारीतील सांडपाणी व 
िस हेजवर या कर यासाठी अंबरनाथ नगरप रषदनेे यापूव  ४५ एमएलडी मतेचे 
मलिनः सारण क  अंबरनाथ पि म भागातील वडोल गाव येथे उभारले आह.े तर अिलकडेच 
िचखलोली येथे ९ एमएलडी मतेचा न ाने मलिनः सारण क प उभारला आह.े ये या तीन ते 
चार मिह यात हा क प सु  होऊन शहरातील सी हजेवर या होणार आह.े यामुले 
जल दषूणाला आळा बस याला मदत होणार आह.े या केलेले पाणी कंप यांना अ य प दरात 
व झाडांसाठी वापर यात येणार अस याचे अंबरनाथ नगरप रषद मु यािधकारी ी.गणेश दशेमुख 
यांनी सांिगतले.  
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व छ अंबरनाथ , सुंदर अंबरनाथ 
 

              व छ शहर अिभयान आिण शहर हागणदारी मु  अिभयानाअंतगत अंबरनाथ मधील 
ताडवाडी प रसरात दमुजली व छतागृह उभार यात आले आह.े सदर व छतागृहाचे उदघाटन 
तथा लोकापण१९ नो हबर २०१६ रोजी कर यांत आले. अंबरनाथ पूवतील ताडवाडी 
प रसराम ये अनेक वषापासून सावजिनक व छतागृहाची सम या होती. या भागात बैठी घरे 
व चाळी अस याने ेनेज वािहनीअभावी नाग रकांना सावजिनक व छतागृहावरच अवलंबून 
राहावे लागत असे. वाढती लोकव तीमुळे जुने व छतागृह अपुरे व नादु त झा याने 
नाग रकांना गैरसोय होत होती. याची दखल घेत माजी नगरसेवक ी. वि ल बागुल यांनी येथे 

श त दमुजली व छतागृह मंजूर क न घेतले होते. मनसे या िव मान नगरसेिवका 
ीम.सुि या दसेाई यांनी ह ेकाम लवकरात लवकर पूण क न घेतले आह.े 

 

       
 
             पु ष व मिहला िमळून व छतागृहात एकूण ३८ सीट बांध यात आले आहते. याम ये 
आंघोळ कर यासाठी वतं  व थाही केलेली आह.े अपंग साठी वतं  व था कर यात 
आली आह.े या व छतागृहाचे उदघाटन नगरा य  ीम. ा बनसोडे, मनसेचे दशे उपा य  
काका मांडले आिण मु यािधकारी ी.गणेश दशेमुख यां या ह ते कर यांत आले.    
 


