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अबंरनाथ नगरप रषद - मु यािधकारी ी.गणशे दशेमखु –  
कायकाल द.२८ स टबर २०१५ त े३१ म े२०१७ 

 
          अंबरनाथ नगरप रषदचेे मु यािधकारी ी.गणेश दशेमखु यांची नांदडे-वाघाळा शहर महानगरपािलका 
आयु पदी बदली कर यांत आली आह.े 
           ी.गणेश दशेमखु यांनी २८ स टबर २०१५ रोजी अंबरनाथ नगरप रषदचेे मु यािधकारी हणून 
पदभार ि वकारला होता. अव या दीड वषा या कालावधीत शहरातील क ट र ते, चौक सुशोिभकरण, 
उ ाने, िशवमं दर प रसर सुशोिभकरण, अमतृ योजनेअंतगत वाढीव भुयारी गटार योजना अशा अनेक 
िवकासकामांना गती दली. नगरप रषदे या अिधकारी / कमचारी वगा या सहा याने कामाचे यो य िनयोजन 
यामुळे व छ भारत अिभयानाअंतगत अंबरनाथ शहरात सवात जा त वैयि क शौचालय बांधून हागणदारीमु  
शहराकड ेवाटचाल करीत महारा ात अ वल मांक पटकावला. तसेच शहरात शू य घनकचरा क प राबवून 
अंबरनाथ शहर व छ कर याकरीता आणखी एक पाऊल उचलले. 
 

 
 

              अंबरनाथ नगरप रषद ह ीत अमृत योजनेतून मंजूर कर यांत आले या पाणीपुरवठा योजनेतील 
जलवािहनी टाक याचे कामाचे भूिमपूजन खा. ीकांत शद ेयां या ह ते कर यांत आल ेआह.े अमतृ योजनेतून 13 
कोट ची पाणीपुरवठा योजना मंजूर कर यांत आली आह.े या योजने या कामातील जलवािहनी टाक याचे काम 
सु  कर यांत येत आह.े शहरा या टोका या ठकाणी असले या व तीत जलवािहनी टाक याचे काम सु  झाल े
आह.े जेथे या योजनेची सु वात केली आह,े तो प रसर आ दवासी भाग अस याने या ठकाणी ही योजना 
लवकरात लवकर कायाि वत कर याकरीता नगरप रषदकेडून य  केल ेजात आहते. 
             रा याम य े वयैि क शौचालय े बाधंणी तसचे कचरामु  शहर योजनते पढुाकार घऊेन शू य कचरा 

क प राबवनू उ कृ  काम करणारे अबंरनाथ नगरप रषदचे े मु यािधकारी ी.गणशे दशेमखु याचंा 
िज हा तरावरही िज हािधकारी डॉ.मह  क याणकर यां या ह त े िवशषे स मानप  दऊेन स कार कर य़ातं 
आला.  
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               या सग या उप माची शासन दरबारी दखल घे यात आली. महारा  रा यात थम नगरिवकास 
दनाच े औिच य साधनू नागरी गौरव – २०१७ अतंगत शहर व छ, सुदंर आिण गतीशील ठेव यासाठी 

केले या य ाबं ल अबंरनाथ नगरप रषदसे – सव कृ  नगरप रषद – (‘ अ ’ वग )  व उ कृ  नगरप रषद – 

थम माकं – (कोकण व पणु ेिवभाग) हणनू मा.मु यमं ी ी.दवे  फ़डणवीस याचं ेह त ेगौरिव यातं आल.े 

तसचे चार कोटी पयाचंा परु कारही दे यातं आला.  

            

                 अंबरनाथ नगरप रषदे या नवीन शासक य इमारतीकरीता िनिवदा काढून याचे भूिमपजून क न 
नवीन शासक य इमारतीचे कामही यांनी माग  लावल ेआह.े  

 

           स या ी.नंदकुमार बुराड,े िज हा शासन अिधकारी, ठाण ेयांचेकड ेअंबरनाथ नगरप रषदे या 
मु यािधकारी पदाचा अित र  कायभार सोपिव यांत आलेला आह.े 

 
 


