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महापौर सौ. राखी संजय कंच वार य ा कायकाळाती  िवकासकामे



हडीओ बघ यासाठी यूआर कोड कन करा।



नम ते सते ते जग कारणाय

नम ते चते सव ोका याय!

वमेकं र ं वमेकं वरे ं

वमेकं जग कतृ ाहतु !!

नम ते सते ते जग कारणाय

आरा  दैवत माता महाकाल



चं पूरच्या थम नागिरक महापौर सौ. राखी  संजय कंचलावार यांच्या कायकाळातील राबवल्या 
गेलेल्या योजना आिण उप मांवर त्यांच्या कतृत्वाचा आिण कल्पकतेचा जो ठसा त्यांनी 

उमटिवला त्या सार्यांचा एकि त गोषवारा आपल्या "संकल्पपूत " या पुस्तकातून त्या चं पूरच्या 
जनतेसमोर सादर करीत आहे, ही अितशय आनदंाची आिण अिभमानाची बाब आहे. एखाद्या मोठ्या 
पदाची जबाबदारी स्वीकारून त्याला आपलं पूण बळ आिण शक्ती एकवटन न्याय देणं, त्यासाठी 
सतत यत्नशील राहणं ही गोष्ट असाधारण आहे. कारण सामािजक जीवनातील या कतृत्वाला 
त्यागाचे मोल उभं करावं लागतं. राखीताईनी महापौर पदाची जबाबदारी सांभाळताना हे असं त्यागाचं मोल या जबाबदारीच्या पाठीशी उभं केलं. 
या काळात त्यांचे पूण िचंतन आिण मनन चं पूरच्या िवकासाच्या कल्पनेनं भारलेलं होतं. यातूनच अनेक सुंदर कल्पना त्यक्षात राबवल्या 
गेल्या साकार झाल्या. कोिवड काळाने जगात सार्यांचीच परीक्षा घेतली गेली. िवशेषतः समाजाचे नेतृत्व त्यांच्या हाती होती, त्यांच्यासाठी 
तर हा कठीण पिरक्षेचाच क्षण होता. राखीताईंनी या काळात महानगरपािलकेच्या वतीने कोिवड रूग्णांसाठी ज्या योजना आखल्या आिण 
त्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी जी पराकाष्ठा केली, ती अितशय अिभनंदनीय आहे. या काळात महानगरपािलकेच्या वतीने गरजूंना जेवणाचे 
डबे वाटप करण्यात आले. धान्य िकट वाटप केली गेली आिण रुग्णांची संपणू व्यवस्था सांभाळण्याचा यत्न केल्या गेला. ४५ बेडचे आसरा 
कोिवड हॉस्पीटल िनमाण करून कोिवड िवरूध्दच्या संघषात ठोस कृतीने उत्तर देण्याचे यत्न झाले. पीओपी गणेश मूत वर पूणपणे बंदी 
घालून पयावरणस्नेही बाप्पा योजना राबवत कृि म तलावांमध्ये गणपतीचे िवसजन, रेन वॉटर हावस्टींगला ोत्साहन, िफरते बाप्पा िवसजन 
कुंड, सौंदय करण, अभ्यासकांसाठी अभ्यािसका िनिमती, उद्यान िनिमती असे आरोग्यिवषयक, पयावरणिवषयक, सौंदय करण, मिहला 
िवकास, अश्या सवागीण िवकासाच्या संकल्पना आिण उप म त्यांनी एक ध्यास घेऊन चं पूरात राबवल्या. स्वच्छ अमृत महोत्सवात 
चं पूरला गौरव ाप्त झाला. ी स्टार नामांकन ाप्त झाले. महापौर पदाची जबाबदारी त्यांनी कौशल्याने आिण सवा ती न्याय या सू ानुसार 
सांभाळली, हे त्यांच्या नेतृत्वाचे वैिशष्ट्य होय. उप मशीलता, कल्पकता, धडाडी, नव्या कल्पनांचे स्वागत, त्याचा पाठपुरावा, सगळ्यांना 
सोबत आिण िवश्वासात घेत वाटचाल करणे या गुणांनी त्यांचे नेतृत्व झळाळन गेले आहे. त्यांच्या वाटचालीचे मी अिभनदंन करतो आिण 
तेजोमय भिवष्यासाठी सुयश िचंिततो. 
हे सव काम करताना सोबतचे सहकारी उपमहापौर, स्थायी सिमती सभापती, सभागृह नेते, गटनेते व अन्य सव नगरसेवक यांचेही सहकाय 
महापौरांना लाभले, ही सुध्दा समाधानाची बाब आहे.

आपला स्नेहांिकत

ुभे छा संदे

सुधीर मुनगंटीवार
आमदार, 
सिमती मुख, िविधमंडळ लोकलेखा सिमती तथा माजी कॅिबनेट मं ी (महाराष्ट)
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चं पूर शहराच्या चौथ्या महापौर म्हणून सौ. राखी संजय कंचलावार यांची िनवड 
झाली. १६ िडसेंबर २०१९ रोजी लोकलेखा सिमती अध्यक्ष आमदार सुधीर 

मुनगंटीवार यांच्या मुख उप स्थतीत पद हण सोहळा पार पडला. त्यानंतर त्यांनी चं पूर 
शहराचा कायापालट करण्यासाठी अनेक संकल्प केले. २०१९ ते एि ल २०२२ या अडीच 
वषाच्या कालावधीत केलेल्या िविवध िवकासकामांतून संकल्पपूत  झाली असून त्यांच्या या 
िवकासकायाचा घेतलेला हा अाढावा.

पद हण सोह याचा हडीओ 
बघण्यासाठी क्यूआर कोड 

कन करा।



चं पूर हे ग डकालीन ऐितहािसक शहर आहे. शहराची शासकीय 
यव था चालिवण्यासाठी वातं यपूवर् काळापासून येथे 
नगरपिरषद होती. वातं यानंतर शहराच्या िवकासाला गती 

आली. औ ोिगकीकरण होऊ लागले. रे वेचे जाळे िवणले गेले. िविवध 
ांतातून कामगार वगर् येऊ लागला. शैक्षिणक सुिवधांमुळे िव ाथ  आिण 
कामाच्या संधीने शहरात नोकरदार वगर् वाढला. चं पूरची लोकसं या 
तीन लाखांच्या वर पोहोचली. २५ ऑ टोबर २०११ मध्ये नगरपािलका 
बरखा त करून महानगरपािलका थापन झाली. मागील १० वषापासून 
येथे महानगरपािलका कायर्रत आहे. या नगराची ि तीय महापौर (३० 
ऑ टोबर २०१४ ते ३० एि ल २०१७) आिण चौथी महापौर म्हणून २२ 
नो हबर २०१९ ते २९ एि ल २०२२ पयत मला सेवेची संधी िमळाली. 
दुस यांदा खुच वर बस यावर अनेक आ हाने होती. ती पेलण्याची ताकद 
आिण श ी जनतेच्या शुभेच्छा आिण ेमातून िमळाली. पुढील अडीच 
वष कोणती कामे करायची, याची यादीच तयार कली आिण ती कामे पूणर् 
करण्याचा ामािणक यत्न कला.
क ात मा. पंत धान नर  मोदी यांचे िवकासाला ाधान्य देणारे सरकार 

आहे. देशाला जागितक महास ा बनिवण्याचे व न घेऊन त्या िदशेने 
खर वाटचाल करणा या मा. नर  मोदी यांच्या भूिमकचे समथर्न म्हणून 
चं पूर महानगराला सुध्दा िवकासाच्या वाटेवर नेण्याचा संक प कला. 
चं पूर शहराचा चेहरामोहरा बदलिवण्यात चं पूर शहर महानगरपािलकचा 
मोठा वाटा आहे. राज्याचे तत्कालीन अथर् व िनयोजन तथा वनमं ी मा. 
ी. सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांची दरदृ ी आिण मागर्दशर्नामुळे महत्वाचे 
िनणर्य घेता आले. शासन तरावर िविवध िवभागाशी सुसंवाद थापन करुन 
अडचणीचे िनराकरण करण्यात महत्वाची भूिमका पार पाडली. सुधीरभाऊनी 
मा या कायर्काळात जे पाठबळ उपल ध करुन िदले, त्यामुळेच मला महापौर 
पदाची कारकीदर् यश वीिरत्या पार पाडता आली. याब ल मी त्यांची कायम 
ऋणी राहीन. 
पदावर बस यानंतर अवघ्या काही िदवसातच कोरोना महामारीला ारंभ 

झाला. संपूणर् कायर्काळ कोरोनाशी लढण्यात गेला. मा , अशा पिर थतीतही 
शहराच्या िवकासाकडे दुलर्क्ष होऊ िदले नाही. २२ माचर् २०२० रोजी 
लॉकडाऊन सुरु झा यापासून उपासमार होणा या नागिरकांना जेवणाचे डबे, 
गिरबांना अ धान्य िकट, िद यांग य ींच्या खात्यात ७५० रुपये, बाहेरून 
येणा या नागिरकांना िवलगीकरण यव था, २५ लसीकरण क , कोरोना 

मनोगत

चाचणी क  सुरु कले. शहरच न हे तर िज ातील नागिरकांसाठी कोिवड 
कअर सटर सुरु कले. या काळात महानगरपािलकने अक्षरशः यु पातळीवर 
काम कले. त्याच माणे वन अकडमी, सैिनक कुलच्या माध्यमातून रुग्णांना 
एक चांगली सु यव था आपण देऊ शकलो. १०० ट  लसीकरण, मातृत्व 
सन्मान, िद यांग य ींना सानु ह मदत, चौक स दय करण, अमृत 
पाणीपुरवठा योजना राबिवली. २०२१ मध्ये वच्छ भारत अिभयान - शहरी 
2.0 चा भाग म्हणून गृहिनमार्ण आिण शहरी यवहार मं ालयाने आयोिजत 
कले या ' वच्छ अमृत महोत्सवा'मध्ये भारतातील सवार्त वच्छ शहरांच्या 
यादीतील पुर कार िवजेत्यांत चं पूरचा गौरव करण्यात आला. महापौर 
म्हणून कायर्रत असतांना आपले शहर हे देशातील अिभनव आिण िवकसीत 
शहर हावे, याकिरता मी सतत यत्नशील रािहले.  
घरोघरी शौचालय हा उप म यश वीपणे राबिवला. वच्छतेच्या या 

कायार्साठी चं पूर शहराला िवदभार्तून पिहले मांक ा  झाले. २०२० मध्ये 
महारा ातून पिह या मांकावर आले. माजी मं ी सुधीरभाऊ मुनगंटीवार 
यांच्या मागर्दशर्नाखाली वच्छ शहराचा हा वसा हाती घेतला. वच्छ शहर 
आिण पयार्वरणीय शहर िनमार्ण करण्यासाठी चं पूर शहर महानगरपािलकच्या 
सवर् पदािधकारी, नगरसेवक आिण अिधकारीवगर् यांचा स ीय सहभाग 
व सहकायर् लाभले. २०१९ ते २०२२ या अडीच वषार्च्या कायर्काळात 
ीडा, सां कितक क्षे ातील तरुण-तरुणींना त्यांच्या कौश याचे दशर्न 

करण्यासाठी आिण ोत्सािहत करण्यासाठी चं पूर शहर महानगरपािलकने 
महापौर चषक २०२१ चे आयोजन कले. महाआरोग्य िशबीर आयोजन, 
जटपूरा गेट ते पाच देऊळ चौकापयत र त्याचे काम करण्यात आले. िशवाय 
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मनपातफ रामाळा तलाव पिरसरात स दय करण करून र ता, टीट लाईट, 
तलावाला टीलचे ील व िसंगापूर पॅटनर् टॅच्यू उभारले. मौलाना अ दुल 
कलाम आझाद बगीचाचे स दय करण हावे, यासाठी पुढाकार घेतला.

शासकीय दृि कोनातून आव यक असे अनेक मह वाचे आिण कठोर 
िनणर्य घ्यावे लागले. काही वेळेस नागिरकांचा रोषही पत्करावा लागला. मा , 
तशा िनणर्याने शहराचे भले झाले, याचा आनंद अिधक आहे. महापौरपदाच्या 
अडीच वषाच्या कारिकद त अनेक खाचखळगे अनुभवायला िमळाले. 
अनेक चांगले-वाईट अनुभव आले. कुणी सुखावले तर कुणी दुखावले. मा , 
महानगरपािलकच्या भ यासाठी आिण शहराच्या उत्कषार्साठी जे कले ते 
ामािणकपणे कले. पदािधकारी, अिधकारी, कमर्चारी या सवानी आजपयत 
चांगली साथ िदली. सांगायला बरेच काही आहे. हा संपूणर् लेखाजोखा 
आमच्या स दयांनी या पु तकाच्या माध्यमातून मांडण्याचा यत्न कला 
आहे. महापौर म्हणून मा या आतापयतच्या कायर्काळातील कायर् या 
िवकास पुि तकच्या माध्यमातून जनता जनादर्नापयत पोहचिवण्यासाठी ज्या 
चमूने आ ह धरीत हे घडवून आणले, त्या संपूणर् चमूचे मी अगदी मनापासून 
धन्यवाद मानते.
भारतीय जनता पक्षासारखा िवकासशील राजकारण आिण समाजकारण 

करणारा पक्ष मा या पाठीशी सदैव होता. या िवकासाची बांधलकी माणून 
कायर्रत राही यामुळेच मला मो ा माणात िवकासकायर् करता आले, 

हे मी न पणे नमूद करते. भाजपच्या लोक ितिनधींनी कोणत्याही पदावर 
असतांना कले या कामाचा अहवाल कायर् वृ ांत वरूपात जनतेसमोर 
उपल ध करुन देण्याच्या चांग या परंपरेनुसार मी मा या कायर्काळात 
कले या कामांचा अहवाल आप या समोर ठेवत आहे. जनतेच्या िविवध 
िवकास कामांचा कलेला संक प आिण त्या िदशेने कले या वाटचालीमुळे 
आज "संक पपूत " झाली.
महानगरपािलकतील सवर् पदािधकारी, िवरोधी पक्षातील सहकारी, 

शासनातील अिधकारी, कमर्चारी आिण या शहरातील नागिरकांचे मी 
मनापासून आभार मानते, जे मा या त्येक कायार्त साथ देत आहेत. या 
शहरा ित माझे जे व न आहे, त्या व नांना बळ देण्यासाठी यापुढेही 
आपली साथ अशीच लाभेल, या िव वासासह मी मा या मनोगताला येथे 
पूणर्िवराम देते.

सौ. राखी संजय कंचलार्वार
महापौर, 
चं पूर शहर महानगरपािलका, चं पूर
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राखी संजय कंचलार्वार यांची 
आकाशवाणी मुलाखत (क्यूआर कोड)



महात्मा गांधी मागार्वर शहराच्या दय थळी आझाद बिगचा आहे. या 
बिगचात दररोज शेकडो नागिरक येतात. पहाटेपासूनच नागिरकांची या बागेत 
वदर्ळ सुरू होते. सायंकाळीही नागिरक मोक या हवेत िफरायला या बागेत 
येतात. िवशेष म्हणजे, वयोवृध्द व बालगोपालही या बागेत येतात. त्यासाठी 
आझाद बागेचे स दय करण करून बालगोपाल, वय क, मिहला आिण 
ज्ये  नागिरकांसाठी िवरंगुळा आिण िफरण्याची यव था करण्यात आली. 
बिगच्यात नेताजी पाक, किटंग आिण योगा, बॅडिमंटन कोटर्, िच डेन पाक, 
ज्योितबा फुले पाक, पाथवे, शहीद मारक पाक, ावर गाडर्न, गाडर्िनंग 
आिण लँड किपंग, भ य मंिदर, आकषर्क िव ुत िद यांची रोषणाई, भ य 
पािकग आिण फूड कोटर् देखील साकारण्यात आले आहे.

चं पूर शहराच्या मध्यवत  भागात असले या या मौलाना अबुल कलाम 
आझाद बगीच्याच्या िवकासकामाचे भूिमपूजन ज्ये  नागिरकांच्या ह ते 
करून कामाला ारंभ करण्यात आला होता. ते हा महापौर राखी कचलार्वार 
यांनी नागिरकांसाठी सवर् सोई-सुिवधायु  आझाद बगीचा कायार् न्वत 
होईल, याची शा वती िदली होती. िदलेला श द पूणर् करीत सवर् सोयी आिण 
सुस  बगीचा लोकाच्या सेवेत दाखल झाला. काही िठकाणी िहरवळ, 
वेश ार, खेळणे आिण बसण्यासाठी आसने लावण्यात आली आहे. यासवर् 
सोयीयु त आझाद बिगच्याचे लोकापर्ण लोकलेखा सिमती अध्यक्ष तथा 
आमदार सुधीर मुनगंटीवार आिण खासदार बाळ धानाेरकर यांच्या मुख 
उपि थतीत थाटात पार पडला.

आझाद बगीचा
मनमोहक आण आकषक

स दय करण 

चं पूर शहराच्या 
सौंदयीर्करणासाठी आझाद 
बागेसह छ पती िशवाजी 
महाराज चौकात सुशोभीकरण 
करून सौंदयीर्करण करण्यात 
आले. यासह नागपूर रोडने 
चं पूर शहरात वेश करताना 
कुंदन ाझा चौकात आय 
लव्ह माय चं पूर, आंबेडकर 
कॉलेजजवळ रामनगर-
आकाशवाणी चौक, िस व्हल्स 
लाईन्स रोड वरील हुतात्मा 
स्मारक जवळ, ि यदशर्नी 
चौक यथेील चौकाचे 
सुशोभीकरण करण्यात आले.  

िविवध चौक स दय करणाचे 
हडीओ बघण्यासाठी क्यूआर 

कोड कन करा।

हडीओ बघण्यासाठी क्यूआर कोड कन करा।
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हडीओ बघण्यासाठी क्यूआर कोड कन करा।
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ब्लॅक गो ड िसटी अशी ओळख असले या चं पूर शहरात नागपूर मागार्ने वेश करताच र त्याच्या डा या 
बाजूस दृ ीस पडणारे “आय ल ह चं पूर” हे आकषर्क िभ ीिश प पयर्टकांच्या व शहरातील नागिरकांच्या 
कुतूहलाचा क िबंदू आहे. या िश पामध्ये चं पूर शहराच्या अन्य वैिश ांसह नगरीचे आराध्य दैवत माता 
महाकाली तसेच या ेतील पोतराज यांची ितकृती देखील साकारण्यात आली आहे. वाघासाठी जग िस  
पयर्टन थळ म्हणून आिण ग डकालीन माता महाकाली मंिदरासाठी नावलैकीक असले या चं पूर शहरात 
पयर्टक भेट देत असतात. महानगरपािलकच्या माध्यमातून न याने उभारण्यात आलेले “आय ल ह चं पूर” 
िभ ीिश प से फी पॉ ट म्हणून नावा पाला आले आहे. चं पूर शहराच्या सीमेवर ारंभी आगमनाच्या 
िठकाणी हॉटेल टाय टार नजीक करण्यात आले या या स दय करणाचे लोकापर्ण लोकलेखा सिमती 

अध्य  आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या ह ते लोकापर्ण झाले. 

चं पूर
आय
Love

हडीओ बघण्यासाठी 
क्यूआर कोड कन करा।
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चं पूर शहरातील जटपुरा वाडर् येथील पंच तेली समाज हनुमान मंिदर पिरसरातील सभामंडप, जटपुरा 
बालो ान तसेच िम नगर चौक व तात्मा चौकातील स दय करणाचा लोकापर्ण सोहळा व संत 
जगनाडे महाराज सभागृहाचे उ ाटन माजी अथर्मं ी व िविधमंडळ लोकलेखा सिमतीचे अध्यक्ष आ. 
सुधीर मुनगंटीवार याचं्या ह ते झाले. या संगी जटपुरा भागातील जे  नागिरकांचा मान्यवरांच्या 
पा ण्यांच्या ह ते शाल व ीफळ देऊन सत्कार देखील करण्यात आला. पंच तेली समाज हनुमान 
मंिदर पिरसरातील सभामंडप व जटपुरा बालो ान यांची िनिमर्ती आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी मंजूर 

कले या ५० लक्ष पयांच्या आमदार िनधीतून करण्यात आली.

स दय करण
बालो ान, म नगर चौक व हुता ा चौक

ि हडीओ बघण्यासाठी क्यूआर 
कोड कन करा।
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चं पूर महानगरपािलका, चं पूरच्या नागरी अनुसूिचत जाती व ती सुधार योजना 
िनधीअंतगर्त १ कोटी ७० लाख ५० हजार िकंमतीचे अंचले वर गेट ते बागला चौकपयत 

डांबरीकरण र ता िवकसीत करण्यात आला.  

अंचले र गटे त ेबागला चौकपयत ड बर करण र ा िवकसीत

जननायक भगवान िबरसा मुंडा चौक स दय करण करण्यासाठी आिदवासी 
समाजबांधवांसह नगरसेिवकांनी मागणी कली होती. त्यानुसार चं पूर 
शहर महानगरपािलकमाफत रे वे थानक गेटसमोर शासक य जागेवर 
स दय करण करण्यासाठी मनपाने मंजुरी दान कली. चं पूर रे वे थानक 
गेटसमोर चं पूर शहर महानगरपािलकच्या वतीने जननायक िबरसा मुंडा 
चौकाचे स दय करण करण्यात येत आहे, त्याचा भूिमपूजन सोहळा गुरुवार, 
िदनांक १६ िडसबर रोजी माजी अथर्मं ी, लोकलेखा सिमतीचे अध्यक्ष 
आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या ह ते पार पडला.

जननायक भगवान िबरसा 
मुंडा चौक सौंदय करण

ि हडीओ बघण्यासाठी क्यूआर कोड कन करा।
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शहर महानगरपािलक ारे राबिवण्यात येत असले या माझी वसुंधरा २.०, आझादी का अमृत महोत्सव तसेच वच्छ सवक्षण - २०२२ 
अिभयानांअंतगर्त िज हािधकारी कायार्लय पिरसरात पयार्वरण संवधर्न, वच्छता अिभयान, ाि टक िनमूर्लन आदी िवषयांवर िभ ीिच े 
रेखाटण्यात आली. ही िच े शहरवािसयांसह शहरात येणार्!या पयर्टकांचेही खास आकषर्ण ठरली आहेत. यात कोरोना मु ीसाठी हात 

धुणे, मा क लावणे आिण सामािजक अंतर राखणे तसेच वच्छता, पयार्वरण या िवषयी जनजागृती कली जात आहे. 

झा ा बो ा!
चं परुातील भतंी
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िदवाळीच्या शुभ पवार्वर धन योदशीच्या (२०२१) िदवशीपासून नागपूर रोडवरील ि यदिशर्नी 
इंिदरा गांधी चौक ते नागपूर रोडवरील आय ल ह चं पूरपयत दुभाजकावरील पथिद यांच्या खांबांना 
वीज िद यांची रोषणाई लावण्यात आली असून, त्यामुळे शहरातील या मुख मागार्वर रा ीच्या 

वेळी झगमगाट सुरू झाला आहे.

वीज िद ा रोषणाईने नागपरू रोडवर झगमगाट

ि हडीओ बघण्यासाठी क्यूआर कोड कन करा।
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चं पूर येथील छ पती िशवाजी महाराज चौकात सुशोभीकरण करून, स दय करण  करण्यासाठी 
३० आॅक्टोबर २०१५ रोजी भूिमपूजन महापौर राखी कंचलार्वार यांच्या कायर्काळात करण्यात 
आले. िशवराज्यिभषेक सोह याची ितकृती साकारण्यात आली. त्याचा लोकापर्ण सोहळा 
भाजपाच्या कायर्काळात आॅग ट २०१७ रोजी लोकनेते सुधीर मुनगंटीवार आिण तत्कालीन 

गृहराज्यमं ी हंसराज अिहर यांच्या उपि थतीत पार पडला.

वरा भषेक सोह ाची तकृती  

ि हडीओ बघण्यासाठी क्यूआर कोड कन करा।

रामशहा या ग डराजाने रामाळा तलाव 
बांधला होता. या शहराला पाणी 
पुरवठा करण्यासाठी या तलावाचा 
उपयोग होत असे. तलावाच्या 
काठावरील मागर् नादुरु त होता. 
िशवाय मोठी अ वच्छता होती. 
त्यामुळे मिहला, तरुण, तरुणी येथे 
िफरायला येऊ शकत न हत्या. महापौर 
राखी कंचलार्वार यांच्या संक पनेतून जटपूरा गेट ते पाच देऊळ चौकापयत 
र त्याचे काम करण्यात आले. िशवाय मनपातफ रामाळा तलाव पिरसरात  
स दय करण करून र ता, टीट लाईट, तलावाला टीलचे ील व िसंगापूर 
पॅटनर्चा टॅच्यू उभारला. २२ फ ुवारी २०१७ रोजी त्याचे लोकापर्ण झाले.

चं पूर शहर महानगरपािलका 
चं पूरच्या वतीने वडगाव भाग 
मांक ८मध्ये ओमकारनगर 

हवलेी गाडर्न पिरसरातील हनुमान 
मंिदराजवळ व राजनूर रेिसडेन्सी 
पिरसरात खु या जागेत िवकासकामे 
व स दय करणाचे काम करण्यात 
येणार आहे. या िवकासकामाचा भूिमपूजन समारंभ महापौर राखी संजय 
कंचलार्वार यांच्या ह ते पार पडला. खु या जागेत खुली िजम, लहान 
मुलांसाठी खेळणी, हायमा ट लाइट, वॉिकंग टॅक आदी िवकासकामे व 
स दय करणाचे काम करण्यात येणार आहे.

सगंापरू पटॅन ॅ ू हवेल  गाडन व राजनूर रे सडे ी 
प रसरात िवकास कामे
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वडगाव भाग मांक आठ मधील िविवध िवकासकामांचे भूिमपूजन आिण िचन्मय उ ानाचा 
लोकापर्ण सोहळा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या ह ते शिनवार ता. १७ जुलै २०२१ रोजी पार 

पडला. या उ ानात िवशेष तरतूद िनधी अंतगर्त ीन िजम उभारण्यात आले आहे. तसेच आमदार सुधीर 
मुनगंटीवार यांच्या िवशेष िनधीतून साकारण्यात आले या संत गाडगेबाबा उ ानाचा लोकापर्ण सोहळा 
पार पडला. त्यानंतर वडगाव भाग मांक आठमध्ये ल मी नगर ते वडगाव िसमट काँ ीट र त्याचे 
व भूिमगत ना यांच्या बांधकामाचे भूिमपूजन आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या ह ते पार पडले. 
धनोजे कुणबी समाज सभागृह येथे पार पडले या कायर् मात ॲड. पुरूषो म सातपुते यांच्यासह या 

पिरसरातील ज्ये  नागिरकांचा शाल व ीफळ देऊन सत्कार करण्यात आला.

च य उ ानाचा लोकापण सोहळा

ि हडीओ बघण्यासाठी क्यूआर 
कोड कन करा।
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चं पूर शहर महानगरपािलका ह ीतील शा ीनगर भाग 
मांक २ मध्ये एकता गणेश मंडळांच्या खु या जागेत आिण 

बंगाली कम्प भाग मांक ४ मध्ये शा कार लेआऊट येथील 
खु या जागेत स दय करण आिण िवकास कामे करण्यासाठी 
माजी वन व िव  मं ी तथा लोकलेखा सिमती अध्यक्ष आमदार 
सधुीर मुनगंटीवार यांच्या ह ते उदघाटन करण्यात आले. 
यावेळी महापौर राखी संजय कंचलार्वार यांची मुख उपि थती 
होती.

चं पूर शहर महानगरपािलकच्या वतीने मूल रोडच्या बाजूला असले या संताजी सभागृहासमोरील खु या जागेचे 
स दय करण करण्याच्या कामाचे भूिमपूजन लोकलेखा सिमती अध्यक्ष तथा माजी िव  व िनयोजन मं ी आमदार 
सुधीर मुनगंटीवार यांच्या ह ते पार पडले. यावेळी महापौर राखी संजय कंचलार्वार यांची मखु उपि थती होती.

संताजी सभागहृासमोर ल खु ा जागचेे सौंदय करण कामाचे भू मपजून

शा कार लेआऊट येथील खु ा जागते सौंदय करण

ि हडीओ बघण्यासाठी क्यूआर कोड कन करा।

ि हडीओ बघण्यासाठी क्यूआर 
कोड कन करा।
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कोिवड-19

२२ माचर् २०२० रोजी पिह या लॉकडाऊनपासून आजही कोरोनाशी 
दोन हात सुरूच आहेत. चं पूर शहर महापािलकच्या माध्यमातून ारंभी 
उपासमारी होणार्!या नागिरकांना जेवणाचे डबे पोहचिवण्यात आले. गिरबांना 
अ धान्याची िकट वाटप करण्यात आली. िद यांग य ींच्या खात्यात 
७५० रुपये िदलेत. बाहेरून येणार्!या नागिरकांसाठी िवलगीकरण यव था 
उभारली. २५ लसीकरण क , कोरोना चाचणी क  सुरु कले. शहरच न हे 
तर िज ातील नागिरकांसाठी कोिवड कअर सटर सुरु कले. वन अकडमी, 
सैिनक कुलच्या माध्यमातून रुग्णांना एक चांगली सु यव था िनमार्ण झाली. 
तर 'आसरा' या कोिवड रुग्णालयाच्या माध्यमातून सेवेतील एक उणीव 
भरून िनघाली.

कोरोनाशी लढा

कोरोनाच्या काळात गिरबातील गिरब य नाही गंभीर आजारांवरील उपचार िमळावेत, 
यासाठी महापौर राखी संजय कंचलार्वार यांनी पंत धान सहा यता िनधीत आप या २ मिहन्याचे 
मानधन जमा कले. तसेच १२ मिहन्याचे मानधन िज हािधकारी सहायता िनधीत जमा कले. 
मानधनाचे धनादेश तत्कािलन िज हािधकारी डॉ. कुणाल खेमनार आिण महानगरपािलका 

आयुक्त राजेश मोिहते यांना देण्यात आले. 

१२ मिह चे मानधन िदले सहायता िनधीत

ि हडीओ बघण्यासाठी क्यूआर 
कोड कन करा।
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कोरोनाची पिहली लाट आ यापासून चं पूर शहर महानगरपािलकने कंबर 
कसून उपाययोजना आख या. साधारणतः दीड मिहना कोरोनाला थोपवून धरलं 
होतं. मा , २ मे २०२० रोजी चं पूर शहरात कोरोनाचा पिहला रुग्ण सापडला. 
मनपा शासन यु तरावर कामाला लागले. बािधत रुग्णाचा िनवासी पिरसर 
सील करण्यात आला. त्यापाठोपाठ आठवडाभराने आणखी रुग्ण सापडले. 
रुग्णाचा पिरसर सील करुन सोडीयम हायपो ोराईडची फवारणी करुन संपूणर् 
पिरसर िनजतुकीकरण करण्यात आला. मूल रोड येथील वन अकादमीतील 
कोि हड कअर सटरच्या माध्यमातून आरोग्यसेवा कायार्िन्वत झाली. दुसर्!या 
लाटेत सैिनकी शाळा येथे कोिवड कअर सटर सुरु करण्यात आले. यािशवाय 
कोरोनािवरु  लढण्यासाठी दूध डेअरी पिरसरातील समाजक याण िवभागाचे 
आिदवासी मुलींचे वसितगृह आिण मुलांचे वसितगृह येथे अनु मे १८० 
आिण १२० खाटांची यव था, तसेच २५० खाटांच्या सुिवधेसह शासकीय 
अिभयांि की महािव ालयात कोिवड कअर सटर महानगर पािलकने स  ठेवले.

रुग्णसेवेसाठी आयसीआयसीआय बँकने देखील सीएसआर फंडातून 
चं परू शहर महानगरपािलका रुग्णवािहका, ऑिक्सजन कॉन्सन्टेटर 
आिण पीपीई िकट भेट िदली. कोरोना संसगार्मुळे ऑिक्सजनची मागणी 
चंड मागणी वाढ याने ऑिक्सजन िसिलंडरचा तुटवडा भासू लागला 
होता. ही उणीव भरून काढण्यासाठी २ ऑिक्सजन कॉन्सन्टेटर 
रुग्णालयांत आहेत. गंभीर रुग्णांना रुग्णालयात हलिवण्यासाठी 
रुग्णवािहका २४ तास सेवेत ठेवण्यात आली आहे.

कोिवड केअर सटर

रु वा हका २४ तास सेवेत  

पौ क आहार
वन अकादमीच्या इमारतीमधील कोिवड सटर येथे मनपातफ उ  दजार्ची सुिवधा 
पुरिवण्यात आली. जेवणाची यव था उ म  होती. सैिनक कूल येथील सुस  इमारतीत 
कोिवड कअर सटर उभारले. येथील रुग्णांना वेळेवर पौि क आहार देण्यात अाला. 
सकाळी ८ वाजता ना ता, सकाळी ११ वाजता जेवण, सायंकाळी ४ वाजता चहा, रा ी ८ 
वाजता जेवण िदले जात हाेते. ना त्यामध्ये कडधान्ये, पोहे, चना सोबत दररोज िविवध कारचा 
ना ता व पौि क आहार देण्यात आला. तसेच वच्छतेची िनयिमत काळजी घेण्यात आली.

कारचाककारचा

ि हडीओ बघण्यासाठी क्यूआर कोड कन करा।
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कोरोना िवषाणूचा ादुभार्व रोखण्यासाठी ितबंधात्मक उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून रुग्णांवर तातडीने 
उपचार होण्याच्या दृ ीने चं पूर शहर महानगरपािलकचे ४५ खाटांचे वतं  कोिवड रुग्णालय सुरु 

करण्याचा ताव आला. ता. २२ एि ल रोजी महानगर पािलकच्या राणी िहराई सभागृहात झाले या ऑनलाइन 
िवशेष बैठकीत सभागृहाने त्यास मंजुरी िदली. अवघ्या १५ िदवसात चं पूर शहर महानगरपािलकच्या 'आसरा' 
कोिवड रुग्णालयाची िनिमर्ती झाली. डॉक्टर, पिरचािरका, फामार्िस ट, वॉडर्बॉयची िनयु ी झाली. आता त्यक्ष 
रुग्णसेवेसाठी मनपाचे 'आसरा' कोिवड रुग्णालय स  आहे. वातानुकूिलत सुिवधा, ऑिक्सजनची यव था 
करण्यात आली. डॉक्टर, पिरचािरकांची िनयु ी करण्यात आली. सुस  आिण सवर्सोयीयु  या रुग्णालयाचे 

लोकापर्ण मान्यवरांच्या ह ते मंगळवार, िद. १८ मे रोजी झाले.

४५ खाट चे तं  कोिवड रु ालय

ि हडीओ बघण्यासाठी क्यूआर 
कोड कन करा।
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संभा य कोरोना लाटेवर िनयं ण िमळिवण्यासाठी कोरोना लसीकरण हा एकमेव 
पयार्य सध्या उपलब्ध आहे. जे नागिरक क ावर जाऊन लस घेऊ शकत नाहीत, 
अशा िद यांग, वयोवृ  व अंथरुणास िखळलेले य ी यांच्यासाठी महापौर राखी 

संजय कंचलार्वार यांच्या पुढाकारातून "लसीकरण आप या दारी" 
उप म राबिवण्यात आला.

थायी लसीकरण क ांसोबतच 
शहराच्या िविवध भागात जाऊन 
राबिवण्यात येत असले या 
'लसीकरण आप या दारी' 
मोिहमेला देखील नागिरकांचा 
उ म ितसाद िमळाला. १८ 
वषावरील िव ाथ्यासाठी 'युवा 
वा थ्य कोिवड-१९ लसीकरण' 
मोिहम राबिवण्यात आली. या 
माध्यमातून शहरातील िविवध 
महािव ालयातील िव ाथ्याचे 
लसीकरण करण्यात आले. 

'युवा ा  कोिवड-१९ लसीकरण ' मो हम

"लसीकरण आप ा दार " उप म

ि हडीओ बघण्यासाठी क्यूआर कोड कन करा।

जापनीज इ सेफलाइिटस लसीकरणाचा 
ि हडीओ बघण्यासाठी क्यूआर कोड कन करा।
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ऑक्टोबर २०२१ मध्ये नवरा ीिनिम  महाकाली मंिदर 
दशर्नासाठी खुले करण्यात आले. संभा य कोरोना लाट रोखून धरण्यासाठी 
चं पूर शहर महानगरपािलकमाफत ‘िमशन कवचकुंडल’ अिभयान 
राबिवण्यात आले. कोरोना लसीच्या दोन्ही मा ा घेतले या भािवकांना 
दशर्नासाठी टोकन देण्यात आले. यांनी लस घेतलेली नाही, अशांसाठी 
चं पूर शहर महानगरपािलकमाफत लसीकरण क  सुरू करण्यात आले. 
चं पूर शहरातील कोरोना लसीकरणाचा टक्कवारी वाढिवण्याच्या दृ ीने 
मनपातफ खासगी रुग्णालये, सामािजक भवन, मंिदर येथेही लसीकरण क  
सुरु करण्यात आले.

कोिवड-19 या आजाराने मृत पावले या य ींच्या नातेवाईकांना 
शासनातफ ५० हजार रुपये सानु ह अनुदान देण्यात आले. त्यासाठी 
शासनाने िवकिसत कले या पोटर्लवर ‘कोिवड19’ मुळे मृत पावले या 
य ींचे नातेवाईक, वारसांना ऑनलाइन अजर् करायचे होते. अजर् 
भरण्याकरीता मृत य ीच्या नातलगांना साहा य करण्यासाठी आिण 
सिव तर मािहती समजावनू सांगण्यासाठी चं पूर शहर महानगरपािलकच्या 
मुख्य शासकीय इमारतीत हे पडे क थापन करण्यात आले. सदर मदत 
क ावर िवनाशु क ऑनलाईन अजर् भरण्यात आले. त्याचा शहरातील मृत 
य ीच्या कुटंिबयांना लाभ िमळाला. 

सानु ह अनुदानासाठी हे डे

महाकाली या ेत 
‘ म न कवचकंुडल’

डग्यूच्या साथीचा ादुभार्व असताना र ाची 
कमतरता जाणवू नये यासाठी चं पूर शहर 
महानगरपािलकच्या सवर् झोन कायार्लयात 
र दान िशिबर घेण्यात आले. िशिबराला 
अिधकारी, मनपा कमर्चारी व भागातील 
नागिरकांनी देखील उ म ितसाद देत 
र दानास वयं फूत ने पुढाकार घेतला.  

रु साठी र दान बीर

रा ीय लसीकरण िदन सत्कार 
समारंभाचा ि हडीओ बघण्यासाठी 
क्यूआर कोड कन करा।

ि हडीओ 
बघण्यासाठी क्यूआर 
कोड कन करा।
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महानगरपािलका क्षे ातील लसीकरणाची ट वारी वाढावी व नागिरकांना लसीकरणास ोत्साहन िमळावे, यासाठी आयोिजत 
लसीकरण बंपर लकी डॉ हा उप म घेण्यात आला. कोिवड लसीकरणाला ोत्साहन देण्यासाठी िद. १२ नो हबर ते २० िडसबर 
२०२१ दरम्यान बंपर लकी डॉ उप म घेण्यात आला. या योजनेस मोठा ितसाद िमळाला. ता. २४ िडसबर रोजी सोडत 
काढण्यात आली. यात िवजेत्या ठरले या भाग्यवंतांना २६ जानेवारी रोजी बक्षीस देऊन गौरवण्यात आले. यात थम बक्षीस 
भाग्य ी गजिभये यांना ि ज, दुसरे बक्षीस िवनोद लाडे यांना वॉिशंग मशीन, ितसरे बक्षीस राम साद िब वास यांना एलईडी 
टी ही, तर ोत्साहनपर बिक्षस िवजेते रणिजत कळुसंगे, सुनीता शडे, उमा मोहुल, ितरुपती झाडे, अरिवंद मानकर, क पना 
तारगे, ताराबाबू िसडाम, राम मोघे, हिर चं  दोगडे, चेदीलाल गु ा यांना १० िमक्सर ाइंडर देऊन सन्मािनत करण्यात आले.

लसीकरण लक  डॉ 

ि हडीओ 
बघण्यासाठी क्यूआर 
कोड कन करा।
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२०२० मध्ये कोरोनाच्या संकटात सेवा देणार्!या यो ांच्या मनगटात 
ताकद आिण बळ िमळावे, यासाठी चं पूर शहर महानगरपािलकच्या 
मिहला व बालक याण सिमती ारे पोलीस व आरोग्य िवभागातील कोिवड 
यो ांना राखी बांधून व महापौर राखी कंचलार्वार यांच्या ह ते सन्मानप  
देऊन अनोख्या प तीने रक्षाबंधन साजरे करण्यात आले. आयु  राजेश 
मोिहते, िज हा श य िचिकत्सक डॉ. िनवृ ी राठोड, पोलीस उपअिधक्षक 
शेखर देशमुख, उपमहापौर राहुल पावडे, वै कीय व पोिलस िवभागातील 
अिधकार्!यांना राखी बांधण्यात आली.

कोरोना िवषाणूमुळे अख्खे िव व संकटाचा सामना करत आहे. भारतात िदवसागिणक कोरोना सं िमत रुग्णांची संख्या वाढतच होती. आपले घर, शहर 
सोडून आज अनेक आरोग्यदूत कोरोना रुग्णांच्या जीवनासाठी िसमेवरील सैिनकांसारखे अहोरा  लढा देत आहेत. चं पूरचे भूिमपु  असले या आिण 

बाहेरगावी सेवा देत असले या डाॅक्टरांच्या या कतर् याब ल लोकलेखा सिमती मुख तथा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या मागर्दशर्नात सलाम करण्यात 
आला. ऑक्टोबर २०२० रोजी महापौर सौ. राखी कंचलार्वार यांनी कतर् य बजािवणार्!या २४ डॉक्टरांच्या पालकांची भेट घेऊन त्यांचा सत्कार कला. 
असाच चं पूरचा एक यो ा डॉ. तेजस हे आप या शहरातील ने रोग त  डॉ. रेखा दांडेकर यांचा सुपु  आहे. तो एम. सी. एच (सुपर पेशलायझेशन) 
सायन हॉि पटल मुंबई येथे कायर्रत असून, मुंबई येथे कोिवड हॉि पटल से हन िह समध्ये कोिवड कअर सटर मध्ये अितदक्षता िवभाग (ICU) 

कत्यर् यदक्षतेने आपली जबाबदारी पार पाडली. डॉ. रेखा दांडेकर यांच्या िनवास थानी भेट देऊन त्यांना शुभेच्छा िद या.

सलाम ा कत ाला 

वाढवूया बळ मनगटाचे
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रक्षाबंधन म्हणजे बिहण-भावाच्या ेमाचे बंधन! या िदवशी बिहण भावाच्या हातावर राखी बांधून 
भावाचे दय ेमाने िजंकून घेते. हा सण म्हणजे परा म, ेम, साहस िकंवा संयमाचा संयोग होय. 
कोरोनाच्या संकटात सेवा देणार्!या यो ांच्या मनगटात ताकद आिण बळ िमळावे, यासाठी महापौर 
राखी सजंय कंचलार्वार यांनी २०२१ मध्ये "महापौर राखी" हा अनोखा उप म राबिवला. मागील 
दीड वषापासून कोरोनाच्या काळात नागिरकांचे ाण वाचिवण्यासाठी शासकीय सेवा देणार्!या 

कोरोना यो ांना महापौर राखी संजय कंचलार्वार यांनी "महापौर राखी" बांधून रक्षाबंधन सण साजरा 
कला. िज हािधकारी अजय गु हाने, पोलीस अधीक्षक अरिवंद साळवे, मनपाचे आयु  राजेश 
मोिहते, िज हा श य िचिकत्सक डॉ. िनवृ ी राठोड, रामनगर पोलीस ठाण्याचे ठाणेदार ी. शेवाळे 

यांना राखी बांधली. यावेळी िमठाई आिण पुि तका भेट िदली.

वाच्या हातावर राखी बांधनशी बबबिहिहिहिहिहिहण भावबिहण भावाच्य

कोरोना यो ना ब ध

"महापौर राखी"

ि हडीओ बघण्यासाठी क्यूआर 
कोड कन करा।



व छता व पय वरण

मिहला महापौर म्हणून जबाबदारी वीकार यानंतर पिहले कतर् य म्हणून चं पूर शहर वच्छ 
करण्याचा िवडा उचलला. चं पूर शहर वच्छ करायला िनघा या. चं पूर शहरामध्ये िठकिठकाणी 
एकूण ६०० ते ७०० कचराकुं ा होत्या. ड टिबन मु  चं पूरचे वप्न महापौरांनी बिघतले. 
घरोघरी जाऊन कचरा संकलन करणे आिण शहर वच्छ करण्याचा ध्यास घेतला. ारंभी चंड 
िवरोध झाला. िवरोधकांनी पुतळे तयार करून ते जाळले. परंतु, िनंदकाच्या िनंदेकडे लक्ष न 
देता आपले कायर् सातत्याने सुरूच ठेवले. घरोघरी शौचालय हा उप म यश वीपणे राबिवला. 
वच्छतेच्या या कायार्साठी चं पूर शहराला िवदभार्तून थम मांक ा  झाला. तर २०२० मध्ये 
महारा ातून पिह या मांकावर आले. माजी मं ी सुिधरभाऊ मुनगंटीवार यांच्या मागर्दशर्नाखाली 
वच्छ शहराचा हा वसा हाती घेतला. िविवध क्षे ांत यश वी झाले या य ींना वच्छता दूत म्हणून ँड अँबेिसडर िनयु  कले. त्यांच्या माध्यमातून 
वच्छतेचे महत्व जनतेला पटवून िदले. कचरा िवलगीकरण, नागिरकांचा सहभाग आिण वच्छता िवभागाची यं णा यांच्यावर महापौर राखी संजय 
कंचलार्वार यांनी वतः लक्ष ठेवले. १२ जून २०१५ रोजी तत्कालीन मुख्यमं ी देव जी फडणवीस यांच्या मागर्दशर्नात नागपूर येथे वच्छ महारा  अिभयान 

अंतगर्त वच्छतेचा संक प कला. स पदीत समािव  असणार्!या सहभागाचा ठाम िनधार्र, यापक लोकसहभाग, शंभर ट  
शौचालयाचा वापर, कचर्!याचे संकलन-वग करण-वाहतूक, कचर्!यावर शा ो  ि या, सांडपाण्यावर ि या आिण हरीत 
वच्छ िनिमर्ती या सात मु ांच्या भावी अंमलबजावणीसाठी वप्न बिघतले.

दर िदवशी िनघणार्!या कचर्!याचे यव थापन करण्यासाठी चं पूर शहर 
वच्छ अिभयानांतगर्त महापौर राखी कंचलार्वार यांच्या संक पनेतून 
महानगरपािलकच्या वतीने शहरातील त्येक कुटंबाला ड टबीन िवतरीत 
करण्यात आ या. महानगरपािलकच्या गांधी चौकाजवळील मैदानात लोकनेते 
आमदार सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांच्या ह ते ड टबीन वाटप झाले. या 
ड टबीनमधील कचरा महानगरपािलकच्या वतीने जमा कला जात आहे. ८२ 
हजार २० मालम ाधारकांना ड टबीन िवतरणाचे उि  होते. त्येक मालम ा 
धारकास िहरवी व िनळी अशा दोन ड टबीन देण्यात आ या. एकामध्ये ओला 
तर दुसर्!या ड टबीनमध्ये सुका कचरा टाकला जात आहे. शहरात शौचालयाचा 
कायर् मही मनपाच्या वतीने मो ा माणावर राबिवला गेला. सहा हजार ६९२ 
इतक वैयि क शौचालयाचे मनपाचे उि   होते.  

कच या ा व ापनसाठी ड बीन
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कचरा संकलनासाठी घरोघर  घंटागाडी

ि हडीओ बघण्यासाठी क्यूआर कोड कन करा।



वच्छ भारत अिभयान - शहरी 2.0 चा भाग म्हणून गृहिनमार्ण आिण शहरी यवहार मं ालयाने आयोिजत 
कले या ' वच्छ अमृत महोत्सवा'मध्ये भारतातील सवार्त वच्छ शहरांच्या पुर कार िवजेत्यांचा गौरव करण्यात 
आला. यात कचरामु  शहरांच्या तारांिकत मवारी िनयमाअंतगर्त िनधार्िरत कले या 3- तारांिकत ( ी टार) 
मानांकनमध्ये चं पूर शहराचा गौरव करण्यात आला. रा पती ी. रामनाथ कोिवंद यांच्या मुख उपि थतीत 

िव ान भवन, नवी िद ी येथे पार पडले या सोह यात चं पूरनगरीच्या महापौर सौ. राखी संजय कंचलार्वार तसेच 
आयु  राजेश मोिहते यांचा सन्मानिचन्ह देऊन गौरव करण्यात आला.

चं पूर शहर महानगरपािलकच्या माध्यमातून "आझादी का महोत्सव 
मोिहमे"अंतगर्त वे ट टू आटर् (कचर्!यातून कला) या उप माचे आयोजन 
करण्यात आले होते. घरामध्ये असले या जुन्या व तू वापर या जात नाही. 
मा , जुन्या व तूंचा वापर करून िविवध सजावटीच्या व तू साकारण्यात 
आ या. िनरुपयोगी काचेच्या बॉट सचा वापर करून सुंदर ॉवर पॉट 
तयार कले. ाि टक बॉट सचा वापर करून फि टव डेकोरेशन बनिवले. 
दशर्नी भरवून िवजेत्या पधर्कांना मृितिचन्ह, 
माणप  देऊन सन्मािनत करण्यात आले.

 अमृत महो वात चं परूचा गौरव; ी ार मानांकन

आझादी का महो व 
मो हमेअंतगर्त कच यातनू कला
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ि हडीओ बघण्यासाठी क्यूआर कोड कन करा।

ि हडीओ बघण्यासाठी क्यूआर 
कोड कन करा।
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चं पूर शहरात मो ा माणात बाप्पाची थापना होते. १० िदवसांनी मो ा भ ी भावाने अनंत 
चतुदर्शीच्या िदवशी िनरोप देण्यात येतो. शहरात सुमारे १० हजाराच्या आसपास गणेशमूत चे िवसजर्न 
होते. त्यामुळे रामाला तलाव, इरई नदी आिण अन्य जल ोत दूिषत होऊ लागले होते. त्यावर आळा 
घालण्यासाठी िवसजर्न करण्याकिरता कृि म तलाव तयार कले. िनमार् यासाठी िनमार् य कलश लावण्यात 
आले.िनसगर् रक्षणासाठी पयार्वरणपूरक गणेशोत्सव संक पना पुढे आणली. गणेशभ ांनीही त्यास ितसाद 
िदला आहे. २०२१ या वषार्त पयार्वरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी चं पूर शहर महानगरपािलकने 
यापक जनजागृती कली. त्याचा सकारात्मक ितसाद िदसून आला. या गणेशोत्सवात एकही पीओपी 
मूत ची िव ी झाली नाही. शहरातील घरगुती आिण सावर्जिनक गणेश मंडळांनी मनपाच्या कृि म कुंडाचा 
लाभ घेत ८०६४ गणेश मूत चे िवसजर्न पयार्वरणपूरकिरत्या कले. तसेच १४३ गणेशभ ांनी मनपाच्या 
िफरत्या िवसजर्न कुंडाचा लाभ घेतला. दरम्यान, कृि म कुंडात संकिलत झाललेी माती पुनवार्परासाठी 
मूितर्कारांना परत करण्यात आली आहे.

िवसजर्न आप या
दार

पयार्वरणाच्या संवधर्नासाठी इको डली 
गणेशोत्सव साजरा करण्यास ोत्साहन 
देण्यासाठी यंदा महानगरपािलकच्या 

माझी वसंुधरा अिभयानाच्या 
माध्यमातून  पयार्वरण नेही बाप्पा 
पधार् घेण्यात आली. यात घरगुती 

गणेश उत्सव आिण सावर्जिनक गणेश 
मंडळांनी मो ा संख्येने सहभाग 
घेतला. यातील िवजेत्यांचा सत्कार 

करण्यात आला. 

घरगतुी गणे  उ व आ ण 
सावर्जिनक गणे  मंडळांना 

पा रतोिषक

ि हडीओ बघण्यासाठी क्यूआर कोड कन करा।
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महापौर राखी संजय कंचलार्वार यांच्या संक पनेतून 
यंदा पयार्वरण नेही बाप्पा पधचे आयोजन करण्यात 
आले. यानुसार पयार्वरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करून 
मनपाच्या कृि म िवसजर्न कुंडात िवसजर्न करणार्!या १८०० 
गणेशभ ांना जा वंदाचे रोपटे आिण माणप  देऊन 

सन्मािनत करण्यात आले.  

१८०० गणे  भ ना

जा ंद
ा

रोपटे
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क  सरकारच्या सफाई िम  सुरक्षा चॅलज २०२१ अंतगर्त चं पूर मनपाकडून सफाई 
िम  व जनजागृती अिभयान राबिवण्यात येत आहे. मलिन:सारण वाहीनी, सेफ्टी 
टक व मॅनहोलमध्ये कायर्रत कामगारांना सफाईसाठी अिधकृत आिण शा वत 
यं णेमध्ये समावेश करुन घेणे हा मुख्य उ ेश या अिभयानाचा आहे. जीिवत हानी 
टाळण्यासाठी मलिन:सारण वाहीनी, सेप्टीक टँक व मॅनहोल मध्ये मानवी वापर 
कमी करून यांि कीकरणाच्या साफसफाईला ोत्साहन देण्यावर भर आहे. काही 
अत्याव यक िठकाणी धोकादायक पध्दतीने सफाई करण्याची गरज भास यास 
सुरक्षेची साधने आव यक असतात. चं पूर शहर महानगरपािलकच्या माध्यमातून 
'सफाई िम  सुरक्षा चलॅज' हे अिभयान राबिवण्यात येत आहे. मनपाच्या मुख्य 
शासकीय कायार्लयात सफाईिम ांना युिनफॉमर्, सुरक्षा िकट भेट देऊन त्याचा 
पु पहार घालून सत्कार करण्यात आला. सफाई िम ांना हे मेट, हॅन्ड लो हज, 
गमबूट, मा क, युिनफॉमर्, फ ट एड बॉक्स, िरफलेवटींग जॅकट, टॉचर् आदी 
सािहत्य भेट देण्यात आले. 

सफाई म ांना युिनफॉमर्, सुरक्षा िकट भेट

माझी वसुंधरा आ ण  भारत अ भयानांतगर्त पध
वच्छता िवभागाच्या वतीने माझी वसंुधरा आिण वच्छ भारत 
अिभयानांतगर्त िविवध पधार् घेण्यात आ या होत्या. वच्छतेची पैठणी, 
रेन वॉटर हावि टंग, कंपोि टंग, ाि टक कलेक्शन, ई वे ट कलेक्शन 
आदींबाबत पधार् घेण्यात आ या होत्या. या पधामध्ये चं पूर शहरातील 
िविवध भागातील मिहलांनी मो ा संख्येने सहभाग घेतला होता. 

जागितक मिहला िदनाचे औिचत्य साधून पैठणी व 
सन्मानप ीका देऊन गौरव करण्यात आला.

ि हडीओ बघण्यासाठी क्यूआर कोड कन करा।
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वाहतुकीतील दूषण कमी करण्याच्या दृ ीने पेटोल-िडझेलवरील वाहनांऐवजी इलेिक्टक वाहनांचा वापर वाढावा, 
यासाठी चं पूर महानगरपािलका िविवध उप म राबिवत आहे. नागिरकांना इलेिक्टक वाहने खरेदीसाठी सोयीचे 
हावे, यासाठी गांधी चौक ि थत चं पूर शहर महानगरपािलका मुख्यालय शेजारील पािकगमध्ये चं पूर शहर 
महानगरपािलका, चं पूरच्या वतीने माझी वसुंधरा अिभयान २.० व रा ीय शु  हवा कायर् माअंतगर्त गुरुवार, िदनांक 
१६ िडसबर रोजी आयोिजत इलेिक्टक वाहने व सौर उपकरण दशर्नाला शहरातील नागिरकांनी उत् फूतर् ितसाद 
िदला. इलेिक्टक वाहने शून्य उत्सजर्नामुळे पयार्वरण संवधर्नासाठी फायदेशीर आहेत. कमी दुरु ती खचर्, चालवण्यास 
सुलभ, घरी चािजग करणे सोयीचे, कमी खचार्त चािजग, ध्वनी दूषणिवरिहत आहे. सौरऊजार् हा ऊजचा नैसिगर्क 
आिण दूषणरिहत ोत समजला जातो. त्यामुळे चं पूर मनपा सौर ऊजच्या वापरावर भर देत आहे.  

चं पूर शहर महानगरपािलकच्या वतीने वच्छ भारत अिभयानांतगर्त 
कचरा संकलन यव थापन, िवलगीकरण व पुनवार्पर यावर कायर्शाळा 
घेण्यात आली. सवर् कचरा हािनकारक नसतो. कचर्!याचे अनेक कार 
असतात. कचर्!याकडे बघण्याचा आपला दृ ीकोन बदलायला हवा. 
कचरा ही सम या म्हणून न पाहता त्याकडे एक संधी म्हणून पाहायला हवे, 
असेही सांिगतले. तसेच कचरा िवलगीकरण तसेच त्याचा पुनवार्पर आिण 
यव थापन भावी प तीने कसे करावे याची मािहतीही उपि थत नागिरक 
व िव ाथ्याना देण्यात आली. काच, धातू, ाि टक, कागद, शाम्पू, 
िबि कटे, गो या, चॉकलेट यांची वे ने पुनिनर्िमतीसाठी वापरता येतात, हे 
उदाहरणासह पटवून िदले.   

"इले क वाहने व सौर उपकरण" द र्न

कचरा संक न व ापन, िव गीकरण व पनुव पर काय ाळा
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चं पूर शहर महानगरपािलका, चं पूरच्या वतीने एकता गणेश मंडळ, 
छ पती नगर, शा ीनगर भाग . २ येथील बिगच्यात १ जुलै रोजी 
वृक्षारोपण कायर् म पार पडला. ारंभी छ पतीनगर येथील मिहला आिण 
गुरुदेव सेवा मंडळाच्या कायर्कत्यानी वृक्षिदंडी काढली. आमदार सुधीर 
मुनगंटीवार यांच्या ह ते वडाच्या झाडाला पाणी देऊन कायर् माचे उ ाटन 
करण्यात आले. यावेळी मान्यवरांच्या ह ते कडुिलंब, करंजी जांभूळ, 
स पण , िशसम आदी वृक्षांच्या रोप ाचे रोपण करण्यात आले. मागील 
वष  याच िदवशी लागवड कले या वृक्षांना एक वषर् पूणर् झा यािनिम  
कक कापून वाढिदवस साजरा करण्यात आला. वृक्ष लागवड आिण 
संवधर्नासाठी पुढाकार घेणार्!यांचा सत्कार करण्यात आला. 

चं पूर शहर महानगरपािलका चं पूरतफ दरवष  शहरातील 
नागिरकांमध्ये वच्छतेब ल जागरूकता िनमार्ण हावी तसेच त्यांना 
वच्छतेचे महत्व कळावे, यासाठी वच्छतादूत ( ॅण्ड ॲम्बेसेडर) 
म्हणून िस  समाजसेवक अिनकत आमटे यांची िनवड करण्यात 
आली. यािनिम  िवशेष सत्कार करण्यात आला.

शहर महानगरपािलका चं पूरतफ वच्छ भारत अिभयान अंतगर्त 
सामािजक कायार्त अ ेसर असले या उषाताई बु ावार यांची ँड 
अँबेिसडर म्हणून िनवड करण्यात आली. यािनिम  त्यांचा महापौर कक्षात 
सत्कार करण्यात आला. त्यांनी मनपाच्या िविवध उप मात 
सहभाग घेऊन  नागिरकांमध्ये जनजागृती करण्याच्या दृ ीने 
िवशेष योगदान िदले. 

छ पती नगर येथे वृक्षारोपण
अन्  वृक्षांचा वाढ दवस

तादतू अिनकेत आमट े
यांचा िव ेष स ार

उषाताई बु ावार यांची 
ँड अँबे सडर णून िनवड

ि हडीओ बघण्यासाठी क्यूआर कोड कन करा।

ि हडीओ बघण्यासाठी 
क्यूआर कोड कन करा।
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मदत/अनदुान/सूट

कोिवड- १९ िवषाणूचा ादुभार्व पसरु नये, यासाठी शासनाकडून माहे माचर् २०२० पासून वेळोवेळी 
लॉकडाऊन करण्यात आले. त्या काळात यापार व यवसाय बंद अस यामुळे यापारी वगर् आिण 
समाजाचे घटक कामगार वगर् यांना आिथर्क अडचण िनमार्ण झा यामुळे थकीत कराचा भरणा करता आला 
नाही. अशा घटकांना िदलासा देण्यासाठी चं पूर शहर महानगरपािलकमाफत मालम ा कर व इतर करांचा 
एकरकमी भरणा करणार्!याना १०० ट  शा तीत माफी देण्यात आली. १० जानेवारी ते १५ फ ुवारी 
२०२२ पयत १०० ट , १६ ते २८ फ ुवारीदरम्यान ७५ ट , तर १ ते १५ माचर्पयत ५० ट  सूट 
दणे्यात आली. त्याचा चं पूरकर नागिरकांनी मो ा माणात लाभ घेतला. 

कोरोनाच्या महामारीत अनेकांचा मृत्यू झाला. घरचा कतार् पुरुष, मिहला यांचा मृत्यू झा याने अनेकांचे संसार 
उध्व त झाले. लहान मुले पोरकी झाली. हे दु:ख फार मोठे आहे. अशा या संकटाच्यावेळी पा यांना मदतीची गरज 
आह.े कोरोनाच्या महामारीमुळे चं पूर महानगरपािलकच्या शाळांतील ३ िव ाथ्याच्या पालकांचे िनधन झाले. यात 
दोघांनी आई तर एकाने वडील गमावले. पालकांना गमावले या महानगरपािलकच्या शाळांतील तीन िव ाथ्याना 
त्येकी ३१ हजार रुपये सानु ाह मदत देत अस याची घोषणा महापौर राखी संजय कंचलार्वार यांनी कली.

शहर महानगरपािलका क्षे ातील िद यांग नागिरकांकिरता िद यांग 
क याण िनधीअंतगर्त पाच ट  िनधी राखीव ठेवण्यात येते. 
त्यानुसार चालू आिथर्क वषार्तील अथर्संक पीय अंदाजप कात 
िद यांगांकिरता िनधीची तरतूद करण्यात आली होती. चं पूर 
महानगरपािलका अंतगर्त न दणी करण्यात आले या िद यांग 
नागिरकांना मनपातफ िद यांग क याण िनधी अंतगर्त सानु ह िनधी 
देण्यात येत आहे. यात २०१८ ते २०२२ या काळात २ कोटी ३२ 
लाख ६३ हजार २५० इतकी र म आरटीजीएस ारे अदा कली 
आहे. २०२०-२१ मध्ये ८७९ लाभाथ्याना ६ लाख ५९ हजार २५० 
रुपये िनधीतून सािहत्य िकट वाटप करण्यात आली.

मालम ा करात ा ीचा लाभ

कोरोनामुळे पालक गमावले ा िव ाथ ना सानु ह मदत 

द ांग क ाण िनधी अंतगर्त सानु ह िनधी
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चं पूर शहर महानगरपािलक ारे पंत धान नर  मोदी यांच्या वाढिदवसािनिम  धानमं ी मातृ वंदना योजनेअंतगर्त गरोदर 
माता लाभाथ्याना अनुदान िकट वाटप करण्यात आले. यावेळी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या ह ते शहरातील न दणी 

झाले या ७१ गभर्वती मातांना माणप  व िकट िवतिरत करण्यात आले.

चं पूर शहर महानगरपािलका ह ीत २०१६ पासून ही योजना भावीपणे 
राबिवण्यात येत आहे. या योजनेमुळे अनेक गरीब कुटूंबाना ह ाचे घर 
उपलब्ध झाले. चं पूर शहर महानगरपािलकमाफत राबिवण्यात येणार्!या 
रमाई घरकुल योजनेतील लाभाथ्याना लोकलेखा सिमतीचे अध्यक्ष आमदार 
सुधीर मुनगंटीवार यांच्या ह ते धनादेश िवतरण करण्यात आले. 

गरोदर माता लाभा ना अनुदान िकट

रमाई घरकुल योजनेतील लाभा ना धनादे

ि हडीओ बघण्यासाठी क्यूआर कोड कन करा।

ि हडीओ बघण्यासाठी क्यूआर कोड कन करा।



महापौर सौ. राखीताई संजय कंचलार्वार यांच्या कायर्काळातील िवकासकामे ३५

ै णक/ डा

शहरातील िविवध खेळाडंना आपले ीडाकौश य 
व अंगभूत गुणांना वाव देता यावा तसेच खेळांिवषयी 

आवड असले या तरुण मुला-मुल नी शहराचे नाव रा ीय 
तथा आंतररा ीय तरावर गाजवावे, यासाठी चं पूर शहर 
महानगरपािलका, चं पूरच्या वतीने फ ुवारीदरम्यान महापौर 
चषक कब ी पधार् २०१९ चे आयोजन करण्यात आले 
होते. 

िज हा कारागृहामागील कोिहनूर ीडांगण येथे 
ही पधार् आयोिजत करण्यात आली. चं पूर शहर 
महानगरपािलकतफ चं पूर शहरातील खेळाडंसाठी 
मान्यता ा  संघटनांमाफत िविवध ीडा कारांमध्ये 
महापौर चषक पधार् आयोिजत करण्यात आली.  

डा कौ  व अंगभूत गणु ना वाव; चं परू महापौर चषक

ि हडीओ बघण्यासाठी क्यूआर कोड कन करा।

चषक
महापौरहाप
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चषक
महापौर

ि हडीओ बघण्यासाठी क्यूआर कोड कन करा।

चं पूर शहर 
महानगरपािलकच्या वतीने 
महापौर चषक अंतगर्त 
राज्य तरीय बॉडीिब डींग 
पधार् २२ फ ुवारी २०२० 
रोजी गांधी चौक येथे घेण्यात 
आली. या पधत राज्यभरातून 
मो ा संख्येने पधर्कांनी 
सहभाग घेतला होता.
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चषक
महापौर

ि हडीओ बघण्यासाठी क्यूआर कोड कन करा।

चं पूर शहर महानगरपािलका तसेच 
िज हा कु तीगीर संघ व ी जगदगुरु 

यायाम शाळेच्या सहकायार्ने 
१५ व १६ फ ुवारी २०२० रोजी 

महापौर चषक कु ती पधार् 
घेण्यात आली. 



भानापेठ वाडार्तील एका जागेत सावर्जिनक शौचालय होते. आता घरोघरी वैयि क यव था झा याने सावर्जिनक शौचालय िरकामे पडले 
होते. अशातच चं पूर िज ाच्या ामीण भागातून अनेक िव ाथ  शहरात िशकायला येतात. अनेकजण पधार् परीक्षेची तयारी करतात. 
मा , खासगी अभ्यािसकत पैसे भरण्याची ऐपत त्येकात नसते. गरीब आिण होतकरू िव ाथ्याच्या अभ्यािसकचा ताव पुढे ठेवला. 
चं पूर महानगरपािलकतफ भानापेठ वाडार्त संत कोलबा वामी अभ्यािसका साकारण्यात आली. एककाळी अ वच् तेमुळे घाणीचा दगध 
असले या या जागेला  ानाचा सुगंध देण्याचे काम मनपाने कले आहे. होतकरू िव ाथ्याना युपीएससी, एमपीएससी तसेच अ य पधार् 

परीक्षांच्या तयारीसाठी ही अभ्यािसका फार उपयोगी ठरत आहे.

एकेकाळ  तथे घाणीचा दगुध; आता ानाचा सुगधं
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संत कोलबा ामी अ ा सकासंत कोलबा ामी अ ा सका



मोक या जागी ीडांगण िनमार्ण 
करण्याची िवनंती नागिरकांनी कली. 
त्यानुसार त्यांनी या जागी नागिरकांच्या 
आ हा तव अभ्यािसका बांधकाम 
करण्याची मागणी मनपाकडे कली. चं पूर 
शहर महानगरपािलकच्या वतीने सावर्जिनक 
वच्छतागृहाच्या जागी अभ्यािसकचे 
बांधकाम कले. आिण त्यासमोरील 
मोक या जागी खेळाचे मैदान तयार 
करण्यात आले.

अटलिबहार  वाजपयेी अ ा सका
भानापेठ वॉडार्तील जुन्या व तीत नागिरकांच्या 
सेवेसाठी वच्छतागृह होते. कालांतराने त्येक 
घरी शौचालय आले. त्यामुळे सावर्जिनक 
वच्छतागृहात येणार्!यांची संख्या नाहीच्या 
बरोबरीत झाली. िशवाय वच्छतागृहातील 
दुगधीमुळे शेजारील नागिरकांच्या आरोग्यावर 
पिरणाम जाणवत होता. त्यामुळे येथे जुन्या 
वच्छतागृहाच्या जागेवर चं पूर शहर 
महानगरपािलकच्या माध्यमातून या अटल िबहारी 
वाजपेयी अभ्यािसका साकारण्यात आली.

एककाळी घाणीचा दुगध असले या 
जागी आता ानाचा सुगंध पसरत आहे. या 
अभ्यािसकचे उ ाटन माजी िव  मं ी तथा 
लोकलेखा सिमतीचे अध्यक्ष आमदार सुधीर 
मुनगंटीवार यांच्या ह ते झाले. भानापेठ 
वॉडार्तील अंचले वर व तीतील जुन्या 
वच्छतागृहामुळे दुगधी पसरून आरोग्य 
िबघडत अस याच्या त ारी थानीक 
नागिरकांनी नगरसेवक संजय कंचलार्वार 
यांच्याकडे क या. 
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ि हडीओ बघण्यासाठी क्यूआर कोड कन करा।



चं पूर शहरातील िव ाथ्याना पधार् परीक्षेची तयारी करता यावी, यासाठी 
नागपूर मागार्वरील िसि हल लाईन्स ि थत हुतात्मा मारकाचे नूतनीकरण करून 
स दय करण करण्यात आले. तसेच या िठकाणी िव ाथ्यासाठी सवर् सुिवधांनी 
यु  अशी अभ्यािसका साकारण्यात आली. येथे िव ाथार्ना सवर् आव यक 
पु तक उपलब्ध करून देण्यात आली. सुस  अ या या अभ्यािसकत 
वाचन, िचंतन, मनन व अभ्यासासाठी शांत व पोषक वातावरण आहे. त्येक 
िव ाथ्यार्साठी वतं  बैठक यव था आहे. पधार्पिरक्षांचा अभ्यास करणार्!या 
िव ाथ्याना आव यक ंथ, िनयतकिलक सु ा येथे उपलब्ध करुन देण्यात 
आली आहेत.

हुता ा ारक अ ा सकाहुता ा ारक अ ा सका

ि हडीओ बघण्यासाठी 
क्यूआर कोड कन करा।
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चं पूर शहर महानगरपािलकच्या माध्यमातून भानापेठ येथे सुस  व 
अत्याधुिनक यायामशाळा साकारण्यात आली. नगरसेवक संजय 
कंचलार्वार यांच्या संक पनेतून हनुमान मंिदराच्या वरच्या मज यावर 
मिहला आिण पुरुषांसाठी यायाम शाळा उभारण्यात आली. मिहला 
नेहमीच आपलं घर सांभाळताना आप या आरोग्याकडे दुलर्क्ष करतात. 
तर नोकरी करणा-या मिहला आपलं काम करत असताना आप या 
आरोग्याची काळजी घेत नाहीत. ही बाब लक्षात घेऊन ही यायामशाळा 
साकारण्यात आली. माजी िव  िनयोजन व वने मं ी, लोकलेखा सिमती 
अध्यक्ष आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या ह ते ी भगवान हनुमान यांच्या 
मूत ची पूजा करून आरती करण्यात आली. दरम्यान 
भानापेठ काशमय होण्यासाठी कोलबा वामी चौक 
येथे हायमा ट िदवा तंभाचे लोकापर्ण पार पडले. 

भानापठे येथे सुस  व अ ाधुिनक ायाम ाळा

ि हडीओ बघण्यासाठी क्यूआर कोड कन करा।
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शहर महानगरपािलकच्या शाळेतील िव ाथ  सामान्य कुटुंबातील अस यामुळे 
त्यांच्या िशक्षणात सातत्य राहावे यासाठी महापौर राखी संजय कंचलार्वार यांच्या 
संक पनेतून महानगरपािलका शाळेतील वगर् १ ते १०च्या ३१७० िव ाथाना 
सवर् िवषयांच्या वाध्याय पुि तका िवतिरत करण्यात आ या. कोरोना 
ादुभार्वामुळे मागील दीड वषापासून शाळा बंद होत्या. महानगरपािलका चं पूर 
येथील िशक्षक-िशिक्षकानी िव ाथ्याचे िशक्षण सुरू राहण्यासाठी िव ाथ्याच्या 
पिरसरात जाऊन ऑनलाईन वगर् सुरू कले. आता काही माणात शाळा सुरु 
झा या आहेत. त्यांच्या िशक्षणात सातत्य राहावे, यासाठी महापौर कक्षात 
िव ाथ्याना सवर् िवषयांच्या वाध्याय पुि तका िवतिरत करण्यात आ या.

िव ा ना ा ाय पु का िवतरण

महारा  राज्य नगरपािलका व महानगरपािलका िशक्षक संघ, शाखा 
महानगरपािलका चं पूरच्या वतीने महापौर राखी कंचलार्वार यांच्या मुख 
उपि थतीत राणी िहराई सभागृह येथे शैक्षिणक कायर्शाळा घेण्यात आली. 
यात योगशील मुख्याध्यापक अजुर्न कोळी (नगर पिरषद कराड शाळा िज. 
सातारा), अरूण पवार (अहमदनगर महानगरपािलका), सुनील खेलूरकर 
(नािशक महानगरपािलका), सुभाष को हे (बुलढाणा), साधनाताई साळंखे 
(नगरपिरषद खापोली), मायाताई कांबळे (लातूर महानगरपािलका), ि या 
िसंग (औरंगाबाद महानगरपािलका), नंदा तादंळे (नगरपिरषद लोणावळा), 
सिवता बोरसे (नािशक महानगरपािलका), बाबासाहेब कडकल (नािशक 
महानगरपािलका), सं ाम गाढवे (नगरपिरषद कराड) सहभागी झाले होते.

ै णक काय ाळा

कोरोनामुळे लॉकडाऊनच्या काळात शाळा बंद होत्या. अशावेळी 
ऑनलाईन िशक्षणाची सोय चं पूर महापािलकने सुरु कली. ज्या 
िव ाथ्डथ्या ऑनलाईन सुिवधा नाही, अशासाठी त्यांच्या घरी जाऊन 
ऑफलाईन िशक्षण देण्यात आले. ज्यांना कॉन् हटचं िशक्षण परवडत 
नाही, अशा पालकांसाठी ही शाळा मोठी संधी िनमार्ण करून देणारी ठरलीय. हा उप मशील योग बघण्यासाठी राज्यभरातील नगरपािलका आिण 
महापािलका शाळांतील िशक्षकांच्या िश मंडळाने चं पूर शहर महानगरपािलकच्या िविवध शाळांना भेटी िद या. नगरपािलका व महानगरपािलका 
िशक्षकानी चं पूर मनपाच्या शाळांना भेटी िद या. यात सािव ीबाई फुले शाळा, शिहद भगतिसंग शाळा, महात्मा फुले शाळा यांचा समावेश होता. 

मनपा ा ाळ चा कायापालट
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पंत धान नर  मोदी यांच्या संक पनेतील अमृत योजनेचा पिहला 
शुभारंभ शिनवार ३ एि ल २०२१ रोजी माजी अथर्मं ी व िविधमंडळ 
लोकलेखा सिमती अध्यक्ष आमदार सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांचे ह ते 
करण्यात आला. त बल ३८ वषानंतर तुकम भाग ०१ व १० मधील 
िकमान ३५०० कटंिबयांना शु  पाणी नळा ारे घरपोच िमळा याने 
नागिरकांनी ३० हजार िदवे विलत क न आनंदोत्सव साजरा कला.

पाणी

चं पूर हरा ा मळणार

अमृतमय जल
चं पूर शहर महानगरपािलका, चं पूर 
माफत क  शासन पुर कत अमृत 
अिभयानांतगर्त चं पूर शहर पाणीपुरवठा 
योजनेचा भूिमपूजन सोहळा २८ ऑग ट 
२०१७ रोजी ि यदशर्नी इंिदरा गांधी 
सभागृह, चं पूर येथे झाला. 

अमृत योजनेचा 
लोकापर्ण सोहळा
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चं परू शहराला िमळणार अमृतमय जल

क  शासन पुर कृत अटल 
िमशन फॉर िर युवेनेशन ॲण्ड 
अबर्न टान्सफॉमशन (अमृत) 
पाणीपुरवठा योजनेच्या एकुण १६ 
टाक्यांनुसार झोनिनहाय शहरात 
पाणी पुरवठा करण्यात येणार 
आहे. त्यापैकी एकुण १० झोन 
कायार्न्वीत करण्यात आले आहेत. 
यात झोन . १ (तुकुम), झोन 

. २ (तुकुम निवन टाकी), झोन 
 . ३ ( शा ीनगर), झोन . ५ 

(बंगाली क प र यतवारी), झोन 
. ६ (नेताजी चौक बाबुपेठ), 

झोन . ७ (िहग्लाज भवानी 
मंिदर),  झोन . ८ (महाकाली), 
झोन . ९ (महाकाली जुनी 
टाकी), झोन . १० (टागोर 
शाळा), झोन . १६ (वडगाव) 
कायार्न्वीत करण्यात आले आहे. 
उवर्रीत झोन लवकरात लवकर पूणर् 
करण्यात येत आहे. शहरातील नळ 
जोडणीबाबत चं पूर शहरामध्ये 
रिहवासी, वािण य व इतर अ या 
एकुण ८६,९ ४७ मालम ांची 
न द आहे. अि तत्वातील नळ 
कनेक्शनची सं या ३२, २१० 
आहे. भिव यामध्ये वाढणार्!या 
मालम ांची सं या लक्षात घेऊन 
नळ जोडणी देण्याचे काम सुरु 
आहे. आ ापावेतो ५९१८७ 
मालम ांना अमृत योजने अंतगर्त 
नळ जोडणी देण्यात आलेली आहे.

पाणीपुरवठा योजनेच्या झोन २ मधील तुकम भागातील सुमारे ३० हजार नागिरकांना िपण्याच्या पाण्याची सोय 
हावी यासाठी २०.२० लक्ष िलटर क्षमतेची पाण्याची टाकी उभारण्यात आली. सध्या या भागातील ३ हजार ८७४ 
नळधारकांना कनेक्शन देण्यात आले आहे. अमृत योजनेच्या झोन . २ मधील तुकम ारकानगरी येथे अमृत 
पाणीपुरवठा योजनेचा शुभारंभ महापौरांच्या ह ते करण्यात आला. तसेच जुनोना मागार्वरील िहंग्लाज भवानी 
मंिदराशेजारी अमृत योजनेच्या झोन ७ अंतगर्त िपण्याच्या पाण्याची टाकी उभारण्यात आली. महाकाली मंिदर 
पिरसरातील झोन ९ मधील योजनेचे येथील ८.७ िकमीची पाईपलाईन उभारण्यात आली. िभवापूर पिरसरातील झोन 

८, वडगाव पिरसरातील झोन 18 मधील िशवनगर, साईनागर येथील योजनेचे लोकापर्ण 
करण्यात आले. वृंदावननगर, रा वादी नगर, तुळिसनगर पिरसरातील अमृत झोन 16 मधील 
पाणीपुवठा योजनेचे लोकापर्ण आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या ह ते पार पडले.

ि हडीओ बघण्यासाठी क्यूआर कोड कन करा।
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चं पूर शहर महापािलकच्या माध्यमातून जल दूषण रोखण्यासाठी "माझी वसुंधरा 
अिभयाना"अंतगर्त सांडपाण्यावर ि या करण्यात येत आहे. या ि या कले या पाण्याचा 
पुनवार्पर करण्यासाठी "रेड टँकर" ही अिभनव योजना अंमलात आणण्यात आली असून, त्याचा 
शुभारंभ बुधवार, िदनांक २६ जानेवारी रोजी महापौर सौ. राखी संजय कंचलार्वार यांच्या ह ते 
झाला. सांडपाण्यावर ि या करण्यासाठी मनपामाफत रहमतनगर पिरसरात २५ एमएलडी 
क्षमतेचे तर पठाणपुरा पिरसरात ४५ एमएलडी, तर आझाद बगीचा येथे ५ एमएलडी क्षमतेचे 
जलशुध्दीकरण क  आहे. हे पाणी घरगुती व खासगी इमारत बांधकाम आिण अन्य कामासाठी, 
झाडांसाठी, चौक स दय करण, शौचालय, कारखाने आदी िठकाणी 
वापरता येऊ शकते. मनपाच्या टँकर ारे ४०० रुपये ित टँकर, तर 
संबंिधतांच्या टँकरला १५० रुपये ित टँकर माणे पाणी देण्यात येणार 
आहे.

स डपा ावर ि या; ' रेड टकँर ' उप म

घराच्या छतावर पडणारे पाणी र त्यांवरून वाहू लागते. नाले भरून वाहू लागतात. वाहुन जाणारे हे पाणी जर रेनवॉटर हावि टंगच्या माध्यमातून जिमनीत 
साठिवले गेले तर पाण्याचे दुिभर् य न ीच कमी होईल, यासाठी राखीताई आ ही आहेत. रेनवॉटर हावि टंगला ोत्साहन देण्यासाठी चं पूर शहर 
महानगरपािलकातफ रेन वॉटर हावि टगं करणार्!यांना मालम ा करात २ ट  सूट व रु. २५००/-  अनुदान देण्याची योजना त्यांनी जाहीर कली. यासह 
अनेक महत्वपूणर् योजना त्यांनी सुरु क या. मनपा ह ीत ८७ हजार मालम ा आहेत. यातील अिधकािधक इमारतींमधे ही यं णा बसिवण्यात येणार 
आहे. मनपाच्या सवर् ५ इमारती, २९ शाळा, ६ सावर्जिनक आरोग्य क े, १२ सावर्जिनक शौचालये अशा एकण ५२ इमारतींवर रेन वॉटर हावि टंग यं णा 
बसिवण्यात आली आहे. तसेच शासकीय कायार्लये, िज हा पिरषद कायार्लय, तहसील कायार्लय, िनयोजन भवन कायार्लय, पोलीस अधीक्षक कायार्लय, 
कृषी भवन इत्यादी इमारतींवर मनपातफ रेन वॉटर हावि टंग करण्यात आल ेआहे. शहरात भूगभार्तील पाण्याची पातळी िदवसिदवस खोलवर जात आहे. 
त्यामुळे उन्हा यात पाणी टंचाईला त ड ावे लागते. यावर उपाययोजना हणून पावसा यात पडणारा त्येक पावसाचा थब 
हा जिमनीत िजरिवण्याची आव यकता आहे. यासाठी जागितक मिहला िदनािनिम  झोन .1 येथील ल मीनगर, वडगांव येथे 
महापौर राखीताई कंचलार्वार यांच्या उपि थतीत रेन वॉटर हावि टंग संदभार्त जनजागृती कायर् म घेण्यात आला.

' रेनवॉटर हाव ग 'साठ  अनुदान योजना

ि हडीओ बघण्यासाठी क्यूआर कोड कन करा।

ि हडीओ बघण्यासाठी क्यूआर कोड कन करा।
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नेताजी चौक, बाबुपेठ पिरसरात एका तरुणीवर ाणघातक ह ा झा यामुळे 
पिरसरातील नागिरकांमध्ये िभतीचे वातावरण िनमार्ण झाले होते. कायदा व 
सु यव था अबािधत राखण्यासाठी येथे पोलीस चौकी सुरु करण्याची मागणी 
नागिरकांनी कली. त्यानुसार आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या सुचनेनुसार 
चं पूर शहर महानगरपािलकमाफत जागचेी यव था करुन देण्यात 
आली. नागिरकांच्या सुरक्षेच्या दृ ीने व कायदा व सु यव था करीता 
नेताजी चौक, बाबुपेठ या पिरसरात पोलीस बीट सुरु झाले.  

वै पणू कामे

चं परू िमक प कार संघासाठ  सुस  भवन

चं पूर शहरातील िस हील लाईन्स मागार्वरील वरोरा नाका येथे चं पूर िमक प कार संघासाठी  शहर िवकास 
िनधी अंतगर्त मािहती व सुिवधा क ाचे बांधकाम करण्यात आले. माजी पालकमं ी तथा आमदार सुधीर मुनगंटीवार 
यांच्या िनधीतून बांधकाम झाले. २६ जानेवारी २०१९ रोजी भूिमपूजन झा यानंतर सुस  इमारत बांधण्यात आली. 
१० जानेवारी २०२१ रोजी लोकापर्ण पार पडले. ही इमारत अटी व शत नुसार चं पूर िमक प कार संघ, चं पूर 
यांना संचालन व देखभालीकरीता ह तांतिरत करण्याचा ठराव मनपाच्या आमसभेत महापौर राखी कंचलार्वार यांनी 

घेतला.

नेताजी चौक बाबुपठे येथे 
पोल स बीटसाठ  जागा

ि हडीओ बघण्यासाठी क्यूआर 
कोड कन करा।

ि हडीओ बघण्यासाठी क्यूआर कोड कन करा।
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एि ल २०१७ ते एि ल २०२२ या काळात मनपा िनधी, नागरी दिलत 
सुधार योजना, नगरोत्थान िनधी, पायाभूत सुिवधांचा िवकास िनधी व 
इतर िनधीअंतगर्त िविवध  र ते िवकासकामे यासाठी ६६ नगरसेवकाच्या 
भागात १ हजार ९८७ िवकासकामे करण्यात आली. त्यासाठी १९० कोटी 
६८ लाख ९६ हजार ३१८ इतक्या िनधीतून र ते िवकासाची कामे पूणर् 
झाली आहेत. या िनधीतून कोनेरी टेिडयम नूतनीकरण, बाबुपेठ येथील 
टेिडयम बांधकाम, महाकाली मंिदर भागात झरपट 
नदीचे सौदय करण करण्यात आले.

चं पूर शहर महानगरपािलका ह ीत २०१६ पासून ही योजना भावीपणे 
राबिवण्यात येत आहे. या योजनेमुळे अनेक गरीब कुटूंबाना ह ाचे घर 
उपलब्ध झाले. २०१७-१८ ते २०२१-२२ या कालावधीत घरकुल िनमार्ण 
सिमतीने घरकल योजनेत ७८८ लाभा याच्या घरकुलाला मंजुरी िदली. 
यातील ४०९ घरांचे बांधकाम पूणर् झाले आहेत. १८० घराचे बांधकाम 
गतीपथावर आहेत. यािशवाय धानमं ी आवास योजनेअंतगर्त १०५९ 
घरकुलांना मंजुरी दणे्यात आली. यातील ९१९ 
लाभा याना ह े िवतिरत करण्यात आले.

िविवध र े िवकास घरकुल योजना

चं पूर शहर महानगरपािलकच्या वतीने दीनदयाल अंत्योदय योजना - रा ीय 
नागरी उपजीिवका अिभयान अंतगर्त शहरी बेघर िनवारा क  चालिवण्यात 
येतो. येथे शहरी बेघर लोकांना राहण्याची सोय आहे. चं पूर शहरामध्ये नागरी 
व त्यांमध्ये वन्य ाण्यांचे आगमन वाढले. मनपाच्या माधमातून पोिलसांच्या 
सहकायार्ने बेघर य ींना हलिवण्यात आल.े त्यासाठी िवशेष वाहन 
यव था करण्यात आली आहे. यािशवाय शहरातील बेघरांना 
थंडीपासून संरक्षण उपलब्ध करून देण्यात यावे, यासाठी नागरी 
भागातील बेघरांकरीता िनवारा सुरू करण्यात आला. मनपा 
रा ीय नागरी उपजीिवका कमर्चार्!यांनी रा ी बस थानक, रे वे 
टेशन, उ ाणपुलांखाली बेघरांचा शोध घेतला. त्यात आढळनू 
आले यांना बेघर िनवारा क ात दाखल करण्यात आले. 

मनपा ा शहर  बेघर िनवारा क ात सुिवधा 

ि हडीओ बघण्यासाठी क्यूआर कोड कन करा। ि हडीओ बघण्यासाठी क्यूआर कोड कन करा।



भािवक झरपट नदीत पिव  नान करतात. त्यासाठी गौतमनगर येथील 
बैल बाजारपासून झरपट नदी पा ातील इकॉिनर्या अड़िवण्याकरीता 
ताट याचे बांध तयार करण्यात आले. येणार्!या भािवकांना आंघोळीकिरता 
झरपट नदीचे पा  वच्छ करण्यात आले. अंचले वर बंधार्!याजवळ 
शॉवरची व िपण्याचे पाण्याकिरता नळाची यव था करण्यात आली. 
बैलबाजार भागात आंघोळीकिरता यव था कली. भािवकांना 
शौचालयाकिरता अंचले वर गेट, महाकाली पटागंण येथील सुलभ 
शौचालय तर महानगरपािलकचे िफरते शौचालय व बैलबाजार भागात क े 
शौचालय उभारण्यात आले. अंचले वर गेट ते बागला चौकपयत र ता 
िदभाजकाला रंगरंगोटी करुन पिरसर सुशोिभत करण्यात आला. महाकाली 
या ा कायार्लयात या ा पोिलस चौकी व दवाखाना थापन करण्यात 
आला. या दवाखाण्यात रुग्णांना मोफत तपासणी करुन मोफत औषधोपचार 
देण्यात आले. या ा पिरसरात रुग्णवािहका यव था करण्यात आली.

माता महाकालीची या ा

भािवक ची काळजी
माता महाकालीची

चं पूरची आराध्य दैवत माता 
महाकालीची या ा दरवष  होत 
असते. आं देश, मराठवाडा, 
पि चम महारा ातील भािवकवगर् 
मो ा माणात चं पुरात दाखल 
होताे. त्यांच्यासाठी आरोग्य, 
वच्छता, वै कीय सेवा आिण 
पाणीपुरव ासह िनवासाची 
यव था कली जाते. दुकानदारांना 
जागावाटप, िपण्याच्या पाण्याची 
यव था सुरळीत पार पाडण्याच्या 
दृ ीने चं पूर महानगरपािलकच्या 
वतीने या ा पिरसरात या ा 
कायार्लयाची थापना करण्यात 
आली. या कायार्लयाचे उ ाटन 
महापौर राखी संजय कंचलार्वार 
यांच्या ह ते झाले.

महापौर सौ. राखीताई संजय कंचलार्वार यांच्या कायर्काळातील िवकासकामे ४८



चं पूर शहर महानगरपािलका ह ीमध्ये ई.ई.एस.एल. माफत 
१६७६४ जुने पारंपारीक पथिदवे बदलवुन १९४६८ निवन 
एल.ई.िड. पथिदवे लावण्यात आले. चं पुर शहराच्या मुख्य 
र त्यावर (जसे की, नागपुर रोड, ब ारशाह बासपास 
रोड, अंचले वर गेट ते बागला चौक, दाताळा रोड) ई . 
िठकाणी आधुिनक पध्दतीचे पथिदवे खांब लावण्यात आले. 
नागपूर रोडवरील ि यदशर्नी चौक ते गजानन महाराज मंदीर 
चौकापयत असलेले अि तत्वातील खांबावर एल.ई. डी. 
िसरीज लाऊन स दय करणाचे काम करण्यात आले. चं पूर 
शहर महानगरपािलकच्या मुख्य इमारतीवर उजार् बचतीचे दृ ीने 
५० िकलो वॅट क्षमतेचे सोलर पॅनल लावण्यात आले. िविवध 
भागामंध्ये सन २०१७ पासून आतापावेतो जवळपास ११० 
हायमा ट उभारणीचे काम करण्यात आले.

महापौर सौ. राखीताई संजय कंचलार्वार यांच्या कायर्काळातील िवकासकामे ४९

११० पथ द य चे

भारतीय जनता पाट च्या कायर् मात सहभागी महापौर राखी संजय कंचलार्वार.

लोकापर्ण



चं पूर शहरात सां कृितक वातावरण तयार 
हावे, या हेतूने महापौर चषकाअंतगर्त िविवध 
आक टाचे आयोजन करण्यात आले होते. २४ 
जानेवारी २०१६ रोजी संगीत रजनीचे आयोजन 
करण्यात आले होते. यात गाियका वैशाली 
सामंत, अिभनेता िमिलंद गुणाजी, नृत्यांगणा 
भाग्य ी िचरमुले यांनी सहभाग घेतला होता.

महापौर चषक संगीत रजनी





सौ. राखीताईंचा जन्म वणी (िजल्हा यवतमाळ) येथील. अथर्शा ात एम.ए. 
असलेल्या राखीताईंना रांगोळी, संगीत, गायन आिण पेंिटंगमध्ये आवड आहे. 
त्या पूवार् मीच्या राखी भाकर गुंडावार. वडील कापड व्यावसाियक. काकू भा 
गुंडावार वणीच्या नगराध्यक्ष होत्या. िववाहानंतर राखी संजय कंचलार्वार झाल्या. 
मामेसासरे रमेशभाऊ कोतप ीवार हे भानापेठ वॉडार्चे नगरसेवक आिण पुढे 
चं पूर नगरपिरषदेचे अध्यक्ष होते. त्यांनी नगरपिरषदेचा कारभार उ म रीतीने 
चालिवला. रमेश भाऊंच्या राजकारणाचा आिण समाजसेवेचा भाव राखी ताईंच्या 
कुटंबावर होता. रमेश भाऊच्या सोबतीने पती संजय यांचा राजकारणात वेश 
झाला. रमेशभाऊनंतर भानापेठ वॉडार्चा लोकसेवेचा वारसा संजय कंचलार्वार 
यांनी पुढे नेला. सलग ४ वेळा ते नगरसेवक म्हणून िनवडन आले. तत्कालीन 
नगरपिरषदेचे दोन वेळा उपनगराध्यक्ष होते. चं पूर शहर महानगरपािलकेचे ते 
िव मान नगरसेवक आहेत. राखीताईंना माहेरी आिण सासरीदेखील राजकीय धडे 
िगरवायला िमळाले.
२५ ऑक्टोबर २०११ मध्ये नगरपािलका बरखास्त होऊन महानगरपािलका स्थापन  
झाल्यावर २०१२ मध्ये पिहली सावर्ि क िनवडणूक झाली. भानापेठ भागात 
मिहला आरक्षण होते. पती संजय कंचलार्वार यांच्या आ हास्तव उमेदवारी दाखल 
केली आिण पिहल्याच यत्नात िनवडन आल्या. राजकारणात येण्याची ही पिहलीच 
वेळ. आज भानापेठ वॉडर् म्हणजे कोतप ीवार नंतर कंचलार्वार कुटंिबयांसाठी 
बालेिक ाच. राखीताईंनी नगरसेवक म्हणून उ मरीत्या काम केले. आपली स्वतं  
ओळख िनमार्ण केली. अडीच वषार्ंनी पिहल्या महापौरांचा कायर्काळ संपला आिण 
पुढील अडीच वषार्साठी िनवडणूक झाली. ३०/१०/२०१४ रोजी महापौरपदाची 
िनवड झाली. त्यात िवजयी झाल्या. चं पूर शहर महानगरपािलकेच्या नवीन 
शासकीय इमारतीतील महापौर कक्षातील िवराजमान होणार्!या त्या पिहल्या 
महापौर. खुचीर्वर बसल्यावर अनेक आव्हाने होती. पुढील अडीच वषेर् कोणती कामे 
करायची, याची ब्लू ि ंट त्यांनी तयार केली. ही यादी नुसती तयारच केली नाही, 
तर त्यक्ष कृतीत आिण कायार्तून करून दाखवली. त्यानंतर २०१७ मध्ये झालेल्या 
मनपा िनवडणुकीत त्या साईबाबा वॉडर् येथून िवजयी झाल्या. २०१९ मध्ये पुढील 
अडीच वषार्साठी पुन्हा महापौर होण्याचा बहुमान िमळाला. पदावर बसल्यानंतर 
अवघ्या काही िदवसातच कोरोना महामारीला ारंभ झाला. संपूणर् अडीच वषार्ंचा 
कायर्काळ कोरोनाशी लढण्यात गेला. मा , अशा पिर स्थतीतही त्यांनी शहराच्या 
िवकासाकडे दलर्क्ष होऊ िदले नाही म्हणूनच राखीताईंचे नाव आदराने घेतले जाते.


