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अबंरनाथ नगरप�रषदे�या मु�या�धकार�पद� �ी.दे�वदास पवार यांची �नयु ती. 
 

       अंबरनाथ नगरप�रषदेचे त&काल'न मु(या)धकार' +ी.गणेश देशमुख यांची 

नांदेड वाघोळा महानगरपा4लकेत आयु5त 6हणून मागील म8ह9यात बदल' झाल' होती. 

मागील म8ह9याभरापासून �र5त असले<या अंबरनाथ नगरप�रषदे=या मु(या)धकार'पद' 

बदलापूरचे मु(या)धकार' +ी.दे�वदास पवार यांची >नयु5ती झाल' आहे. 
 

वनमहो$सवा�न%म$त अबंरनाथम&ये व(ृारोपण 
 

               अंबरनाथ नगरप�रषदे=या वतीने अंबरनाथ पि@चमेकडील वडोलगाव येथील 

खत Aक<पात आमदार डॉ.बालाजी Cकणीकर व नगरा�यD AEा बनसोड ेयां=या हFत े

वDृारोपण करHयात आले. यावेळी माजी नगरा�यD �वजय पवार, गटनेते राजेश 4शकK , 

नगरसेवक सुभाष साळंुके, तुळशीराम चौधर' तसेच इतर मा9यवर व नगरप�रषद 

उपमु(या)धकार' +ीराम गोडबोले आद'ंसह नगरप�रषदेचे अ)धकार' व कमOचार' 

उपिFथत होते.  

 

अबंरनाथ शहर हागणदार�मु त 

 

                 Fव=छ भारत अ4भयान Aभावीपणे राब�वHयांत अंबरनाथ नगरप�रषद अQवल 

ठरल' असून कS T शासनाने अंबरनाथ शहर हागणदार'मु5त झा<याचे जाह'र केले आहे. 

हागणदार'मु5त शहराची पाहणी करHयासाठU कS T शासना=या 5वा4लट' कंVोल ऑफ 

इंYडया=या  ( QCI ) पथकातील अ)धका[ यांनी अंबरनाथ शहराची नुकतीच पाहणी केल'. 

या पाहणी अहवालात अंबरनाथ शहराची >नवड हागणदार'मु5त झाले<या याद'त केल' 

आहे.  
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अबंरनाथ नगरप�रषद, 

सभापती �नवडणकू 2017 
 

        अंबरनाथ नगरप�रषदे=या �वषय स4मती सभापतीपद' पाच �व�वध पDां=या 

नगरसेवकांची \बन�वरोध >नवड झाल' आहे. >नवडणुक]दर6यान �पठासीन अ)धकार' 

6हणून क<याण येथील Aांत अ)धकार' Aसाद उक]डK यांनी तर सहा^यक 6हणून 

मु(या)धकार' दे�वदास पवार यांनी काम पा8हले.  

 

       अंबरनाथ नगरप�रषदेत १० जुलै २०१७ रोजी झाले<या �वषय स4मती  

सभापतीपदा=या >नवडणुक]त  सावOज>नक बांधकाम स4मती सभापतीपद' भाजपचे 

वसंत पाट'ल, पाणी पुरवठा आ_ण जल>नःFसारण स4मती सभापतीपद' अपD 

नगरसे�वका रा)गणी पवार, Fव=छता, वै क आिण सावO. आरोaय स4मती 

सभापतीपद' 4शवसेनेचे र�वTं पाट'ल, >नयोजन व �वकास स4मती सभापतीपद' वषृाल' 

पाट'ल, म8हला व बालक<याण स4मती सभापतीपद' श4शकला दोbगड े यांची >नवड 

झाल' आहे. या स4मती=या उपसभापतीपद' कुणीह' अजO न भर<याने हे पद �र5त 

रा8हले आहे. यावेळी >नवडून आले<या सवO सभापतींचा Aांत अ)धकार' Aसाद उक]डK 

आ_ण मु(या)धकार' दे�वदास पवार यांनी पुcपगु=छ देऊन स&कार केला.  
 
      
 
 


