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आराध्य दैवत माता महाकाली

नम ते सते ते जगत्कारणाय 
नम ते िचते सवर्लोका याय। 
त्वमेक शरण्यं त्वमेक वरेण्यं
त्वमेक जगत्कतृ ाहतुर् ।।



महानगरपाIलका  चं परू2

मा. ी. हंसराज अहीर
माजी क ीय गृहराज्यमं ी

माजी खासदार, चं पूर-वणी लोकसभा क्षे

मा. ी. सुधीरभाऊ मुनगंटीवार
आमदार, ब ारपूर-मूल िवधानसभा क्षे

माजी िव  व िनयोजन, वन मं ी
अध्यक्ष, लोकलेखा सिमती, िविधमंडळ

आमचे मागर्दशर्क 

शतशः आभार!
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पूरची लोकसंख्या तीन लाखांच्यावर गे याने २५ ऑक्टोबर २०११ मध्ये 
नगरपािलका बरखा त करून महानगरपािलका थापन करण्याचा िनणर्य 
मंि मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यासाठी २०१२ मध्ये पिहली 
सावर्ि क िनवडणूक झाली. भानापेठ भागात मिहला आरक्षण होते. राखी 
संजय कंचलार्वार  यांनी उमेदवारी दाखल कली आिण पिह याच यत्नात 
िनवडून आ या. राजकारणात येण्याची ही पिहलीच वेळ. राखीताईंनी 
नगरसेवक म्हणून उ मरीत्या काम कले. आपली वतं  ओळख िनमार्ण 
कली. अडीच वषानी पिह या महापौरांचा कायर्काळ संपला आिण पुढील 
अडीच वषार्साठी िनवडणूक झाली. ३०/१०/२०१४ रोजी महापौरपदाची 
िनवड झाली. त्यात राखी संजय कंचलार्वार िवजयी झा या. चं पूर 
शहर महानगरपािलकच्या नवीन शासकीय इमारतीतील महापौर कक्षात 
िवराजमान होणा या त्या पिह या महापौर. 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 
त्यांनी तयार कली. ही यादी नुसती तयारच कली नाही तर त्यक्ष कतीत 
आिण कायार्तून सत्यात उतरिवली. त्या अथर्शा ात एम. ए. असून, 
रांगोळी, संगीत, गायन आिण पिटंगमध्ये आवड आहे. पती ी. संजय 
नारायण कंचलार्वार हे तत्कालीन नगरपिरषदेचे दोनवेळा उपनगराध्यक्ष होते. 
२० वषापासून ते नगरसेवक म्हणून कायर्रत आहेत. २०१४ ते २०१७ या 
कायर्काळात कले या कायार्चा घेतलेला हा आढावा.

चं
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आपला नेहांिकत

आमदार सुधीर मुनगंटीवार
अध्यक्ष, लोकलेखा सिमती, महारा ट िवधीमंडळ

राखीता चे िवकासािभमुख 
कायर् अिभनंदनीय

मागील अडीच वषार्त चं पूर शहर महानगरपािलकच्या महापौर 
सौ. राखीताई कंचलार्वार यांनी कलेली उ ेखिनय कामिगरी 
व िवकासकामे या माध्यमातून भारतीय जनता पाटींची ितमा 

जनमानसात अिधक ओज वी झाली आहे. महापौर म्हणून त्यांनी मो ा 
माणावर िवकासकामे शहरात कली. मी वत: राज्याचा िव मं ी व चं पूर 
िज ाचा पालकमं ी असताना शहराच्या िवकासासाठी मो ा माणावर 
िनधी मंजूर करिवला. त्या माध्यमातूनही मो ा माणावर िवकासकामे शहरात 
झाली आहेत. शहरात त्यांच्या संक पनेतून गणेश िवसजर्नाच्या िनिम ाने 
थमच िनमार् य कलश व कृि म तलाव िनिमर्ती करून चं पूर महानगरातील 
गणेशभ ांना गणेश िवसजर्नासाठी ेिरत करण्यात आले. तसचे घंटागाडी ारे 
घरोघरी कचरा संकलनाचे काम करण्यात आले. घनकच यावर ि या करण्यात 
आली. वच्छ महारा  अिभयानाअंतगर्त िवदभार्त चं पूर मनपा थम मांकावर 
रािहली, हे ेय राखीताईचेच आहे. चं पूर हागणदारी मु ीचा संक प पूणर् 
करण्यात आला, ही बाब सुध्दा अिभमाना पद आहे. वनिवभागातफ १ जुलै 
२०१६ रोजी राज्यात िव मी वृक्ष लागवड करण्यात आली. या महामोहीमेत 
राखीताईच्या नेतृत्वात चं पूर शहराने सुध्दा उ ेखनीय योगदान िदले. सुमारे 
२५ लक्षापेक्षा जा त वृक्ष लागवड शहरात करण्यात आली आहे. िविवध सोयी 
सुिवधा जनतेला उपलब्ध करत महानगरपािलकचे शासन अिधक लोकािभमुख 
करण्याबाबत राखीता नी घेतलेला पुढाकार िनि चत अिभनंदनीय आहे. या 
पुढील काळातही भारतीय जनता पाट च्या नेतृत्वात िवकासाची ि या अशीच 
पुढे जाणार आहे. सौ. राखीता ना भारतीय जनता पाटींच्या उमेदवारांना चंड 
ब मताने िवजयी करावे, अशी िवनंती मी आपणास किरत आहे. या शहराच्या 
िवकासासाठी िनधीची कमतरता कधीही भासू देणार नाही, अशी ग्वाही मी 
आपणास देत आहे. धन्यवाद !

शुभे ा संदेश
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शुभे ा संदेश

महानगरपािलका थापन झा यानंतर भाजपाला दुस या स ात 
सौ. राखीताई संजय कंचलार्वार यांच्या रूपाने महापौरपदाची 
संधी ा  झाली. भाजपाने नेहमी िवकासाच्या राजकारणाला 
ाधान्य िदले, त्याचा हा भाव आहे. मागील अडीच वषार्त 

सौ. राखीताई यांनी कले या कायार्चा आढावा वाचतांना त्यांनी शहराच्या 
सवर् भागात िवकास कामांची कलेली िविवध िवकासकायर् िदसली. शहराचा 
सवर्कष िवकास करण्यासाठी पिर म घेण्याची त्यांची तयारी व त्यासाठी 
कायर्रत असतांना क ाच्या िविवध योजनांची शहरात अंमलबजावणी 
हावी म्हणून त्यांची तळमळ मला अनुभवता आली. भाजपच्या िवकास 
राजकारणाला त्यक्ष मूतर् रूप देण्यासाठी त्यांनी शहरात कलेली कामे 
त्यांच्या सि यतेचा पिरणाम आहे. त्यांच्या कायार्चा झंझावात पाहताना त्या 
शहराला िवकासाच्या मागार्वर नेण्यासाठी यश वी झा या आहेत, असेच 
म्हणावे लागेल. क  व राज्य सरकारच्या िविवध योजनांची अंमलबजावणी 
करण्याकरीता अिधका यांना कामाला लावण्याचा आलेला अनुभव 
त्यांच्यातील एक चांगला शासक िदसतो. शासनाचा पूव  अनुभव नसताना 
त्यांनी त्याचं्या कायर्काळात एक नवा शासकीय आदशर् िनमार्ण कला आहे. 
त्यांनी त्यांच्या कायर्काळात कले या कायार्ब ल त्यांनी शहराला िवकासाच्या 
वाटेवर नेण्यात मोलाची भूिमका पार पाड याब ल त्यांचे हािदर्क अिभनंदन 
करतो! महानगरात िवकासकामे करण्यासाठी अिधकारी, नगरसेवक आिण 
सवर् सहका यांशी समन्वय साधून िनयोिजत कायर् त्यक्ष साकार करण्याची 
धडपड यामुळे त्या यश वी झा या आहेत. त्यांच्या ब आयामी कायार्मुळे 
महानगरात भाजपच्या िवकास धोरणावर जनतेचा अिधक िव वास वाढला. 
भाजपा आिण आम्ही सवर् लोक ितिनधी त्यांच्या सारख्या िवकासाचे धोरण 
राबिवणा या महापौर म्हणून त्यांना अपेिक्षत सहकायर् कले. त्यांच्या या 
यश वी कारकीद चे जनतेकडन मु यांकन करून घेण्यासाठी भाजपाच्या 
परंपरेनुसार त्यांच्या कायार्चा अहवाल, कायर्वृ ांत कािशत होत आहे. 
मा या या काशनाला हािदर्क शुभेच्छा देऊन भिव यातही त्या भाजपच्या 
वाटचालीत सोबत रा न िवकासाचे पवर् असेच पुढे नेण्यात सहकायर् करतील, 
असा िव वास य  करतो. धन्यवाद !

हंसराज गं. अहीर
माजी क ीय गृहराज्यमं ी (भारत सरकार)

राखीता नी िनमार्ण कला 
नवा शासकीय आदशर्
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चं
पूर हर हे पूव चे च दा. ‘ ोकापूर’ असे होते जे थम 

‘इंदपूर’ आण ानंतर १९६४ ा सुमारास पु ा ाचे 
मूळ नाव ‘चं पूर’ कर ात आ े . चं पूर ही ग ड राज ची 
राजधानी होती व नंतर १७ ा तकात नागपूर ा 

भोस े  मरा नी चं पूर ता ात घेत े . िट  काळात १८५४ 
म े, चं पूर तं  ज ा णून अ ात आ ा. महारा ाती  
अनेक ज पैक  चं पूर हे ज ाचे मुख ठकाण. इरई व झरपट 
न ा संगमाजवळ वस े े  हर आहे. चं पूर प रसरात कोळसा, 
ोखंड, बे रयम स े ट, चनीमाती इ. ख नजे मळतात. जंग ाच े
माणही मोठे अस ाने ावर अव ंबून असणा या उ ोग ना 

चं पूर हेच म वत  ठकाण आहे. ताडोबा रा ीय उ ान चं पूरपासून 
४५ िकमी. उ रेस आहे. चं पूर येथे िक ा, तट तसेच अंच े र, 
महाका ी, मुर ीधर, रेणुका इ ादी मं दरे येथे आहेत.

ासन आण जनसेवेसाठ  िट  काळापासून येथे नगरप रषद 
होती. औ ो गक करण वाढ ाने कामगार, व ाथ , नोकरदार 
वग हरात वाढ ा आण चं पूरची ोकसं ा तीन ाख ावर 

मनोगत

पोहोच ी. २५ ऑ ोबर २०११ म े नगरपा का बरखा  क न 
महानगरपा का ापन कर ाचा नणय मंि मंडळा ा बैठक त 
घे ात आ ा. ासाठ  २०१२ म े प ह ी सावि क नवडणूक 
झा ी. भानापेठ भागात म ह ा आर ण होते. माझे पती ी. 
संजय कंच वार य नी उमेदवार  दाख  कर ास म ा ो ा हत 
के े . ना राजकारण आण नवडणुक चा दीघ अनुभव. ाच 
मागद नात आण सहकाय ने प ह ाच य ात मी नवडून 
आ ी. राजकारणात ये ाची ही प ह ीच वेळ. नगरसेवक णून 
उ मर ा काम के े . आप ी तं  ओळख नम ण के ी. अडीच 
वष नी प ह ा महापौर चा कायकाळ संप ा आण पुढ  अडीच 
वष साठ  नवडणूक झा ी. ३०/१०/२०१४ रोजी महापौरपदाची 
नवड झा ी. ात मी सव ा सहकाय ने वजयी झा ी. चं पूर 
हर महानगरपा के ा नवीन ासक य इमारतीती  महापौर 

क ात वराजमान होणार  प ह ी महापौर. खुच वर बस ावर अनेक 
आ ाने होती. ती पे ाची ताकद आण  जनते ा ुभे ा 
आण ेमातून मळा ी. पुढ  अडीच वष कोणती कामे करायची, 
याची ू ि टं तयार के ी आण पूण कर ाचा ामा णक य  
के ा.

क ात मा. पंत धान नर  मोदी य चे वकासा ा ाधा  देणारे 
सरकार ापन झा े . दे ात मोदी सरकार ये ापूव  वकासाब  
किटब ता द वून "सबका साथ , सबका वकास" असे णणारे 
आण ा माणे कृती करणारे सरकार दसत न ते. दे ा ा 
जाग तक महास ा बन व ाचे  घेऊन ा द ेने खर 
वाटचा  करणा या मा. नर  मोदी य ा भू मकेचे समथन णून 
चं पूर महानगरा ासु दा वकासा ा वाटेवर ने ाचा संक  
के ा.  भाजपा ा सहकाय ने म ा महापौरपदाची संधी ा  झा ी. 
महारा ात मा. देव  फडणवीस य ा नेतृ ात भाजपचे सरकार 
आ ाने यापूव  हरा ा वकासासाठ  भरघोस नधी मळा ा. 
क ा ा व वध योजना आण रा  सरकार ा मा मातून 
भर व नधी उप  होऊ ाग ा. चं पूर हराचा चेहरामोहरा 
बद व ात चं पूर हर महानगरपा केचा मोठा वाटा आहे. 
रा ाचे त ा ीन अथ व नयोजन तथा वनमं ी मा. ी. सुधीरभाऊ 
मुनगंटीवार आण त ा ीन क ीय गृहरा मं ी  मा. ी. हंसराज 
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महानगरपाIलका  चं परू 7

भै ा अ हर य ची दरू ी आण मागद न यामुळे मह ाचे नणय 
घेता आ े .  णूनच हर वकासासाठ  मोठा नधी मळू क ा. 
व मं ी सुधीर मुनगंटीवार य नी हराती  वकासकाम साठ  
नधी मंजूर के ाब  चं पूर महानगरपा केतफ ‘पु कतु ा’ 
करत स ार कर ात आ ा. हराचे ोकि य आमदार नानाभाऊ 
ामकुळे य नीसु दा महानगरा ा वकासासाठ  नधी उप  

क न द ा. ासन रावर व वध वभागा ी सुसंवाद ापन 
क न अडचणीचे नराकरण कर ात मह ाची भु मका पार पाड ी. 
या सव महानुभाव नी मा ा कायकाळात जे पाठबळ उप  क न 
द े , ामुळेच म ा महापौर पदाची कारक द य ी र ा पार 
पाडता आ ी. याब  मी ची कायम ऋणी राही . महापौर णून 
कायरत असत ना आप े  हर हे दे ाती  अ भनव आण वकसीत 
हर ावे, याक रता सतत य ी  रा ह े  आण पुढेही राहणार.  

घरोघर  ौचा य हा उप म य ीपणे राब व ा. ते ा 
या काय साठ  चं पूर हरा ा वदभ तून प ह ा म क ा  झा ा. 
२०२० म े महारा ातून चं पूर हर प ह ा म कावर आ े . 
माजी मं ी सु धरभाऊ मुनगंटीवार य ा मागद नाखा ी  
हराचा हा वसा हाती घेत ा.  चं पूर  हर आण पय वरणीय 
हर नम ण कर ासाठ  चं पूर हर महानगरपा के ा सव 

पदा धकार , नगरसेवक आण अ धकार वग य ामुळे हे सहज 
 झा े . २०१४ ते २०१७  या अडीच वष ा कायकाळात 

डा, स ृ तक े ाती  त ण-त ण ना ा कौ ाचे 
द न कर ासाठ  आण ो ा हत कर ासाठ  चं पूर हर 

महानगरपा केने महापौर चषक २०१६ चे आयोजन के े . महाआरो  
बीर, जटपूरा गेट ते पाच देऊळ चौकापयत र ाचे काम कर ात 

आ े . वाय मनपातफ रामाळा त ावाचे स दय करण क न र ा, 
ीट ाईट, त ावा ा ी चे ी  व सगंापूर पॅटन ॅ ू उभार े . 

मौ ाना अ ु  क ाम आझाद बगीचाचे स दय करण ावे, यासाठ  
पुढाकार घेत ा.

ासक य ि कोनातून आव क असे अनेक मह ाचे 
आण कठोर नणय ावे ाग े . काही वेळेस नाग रक चा रोषही 
प रावा ाग ा. मा  , त ा नणयाने हराचे भ े  झा े , याचा 
आनंद अ धक आहे. महापौर पदा ा अडीच वष ा कारिकद त 

अनेक खाचखळगे अनुभवाय ा मळा े . अनेक च ग े -वाईट अनुभव 
आ े . कुणी सुखाव े  तर कुणी दखुाव े . मा , महानगरपा के ा 
भ ासाठ  आण हरा ा उ ष साठ  जे के े  ते ामा णकपणे 
के े . पदा धकार , अ धकार , कमचार  या सव नी आजपयत च ग ी 
साथ द ी. स गाय ा बरेच काही आहे. हा संपूण ेखाजोखा आम ा 
स दय नी या पु का ा मा मातून म ड ाचा य  के ा. महापौर 
णून मा ा आतापयत ा कायकाळाती  काय या र णके ा 

मा मातून जनता जनादनापयत पोहच व ासाठ  ा चमूने आ ह 
धर त हे घडवून आण े , ा संपूण चमूचे मी अगदी मनापासून 
ध वाद मानते.

भारतीय जनता प ासारखा वकास ी  राजकारण आण 
समाजकारण करणारा प  मा ा पाठ ी सदैव होता. या वकासाची 
ब िध क  मानून  कायरत राही ामुळेच वकासकाय मो ा माणात 
करता आ े . हे मी न पणे नमूद करते. भाजप ा ोक त नध नी 
कोण ाही पदावर असत ना के े ा कामाचा अहवा  कायवृत त 

पात जनतेसमोर उप  क न दे ा ा च ग ा परंपरेनुसार 
मी मा ा कायकाळात के े ा काम चा अहवा  आप ा समोर 
ठेवत आहे. जनते ा व वध वकास काम चा के े ा सकं  आण 
ा द ेने के े ा वाटचा ीमुळे आज  "संक पूत " झा ी.

चं पूर महानगरपा केती  सव पदा धकार , वरोधी प ाती  
सहकार , ासनाती  अ धकार , कमचार  आण या हराती  
नाग रक चे मी मनापासून आभार मानते, जे मा ा ेक काय त 
साथ देत आहेत. या हरा त माझे जे  आहे, ा ना बळ 
दे ासाठ  यापुढेही आप ी साथ अ ीच ाभे , या व ासासह मी 
मा ा मनोगता ा येथे पूण वराम देते.

सौ. राखी संजय कंचल वार
महापौर , चं पूर हर महानगरपा का, चं पूर
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तत्कालीन चं पूर नगरपिरषदेची इमारत पाडून नवीन शासकीय इमारत बांधण्यात आली. बांधकाम पूणर् होईपयत सातमजली इमारतीतून 
शासकीय कामकाज सुरु होते. २६ फ ुवारी २०१६ रोजी  चं पूर शहर महानगर पािलका, चं पूरच्या नवीन शासकीय इमारतीचा उदघाटन 
सोहळा तत्कालीन अथर्मं ी, आमदार सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांच्या ह ते, तत्कालीन क ीय गृहराज्यमं ी हंसराज अिहर, िवधानपिरषद सद य 
ा. अिनल सोले, महापौर राखी संजय कंचलार्वार यांच्या मुख उपि थतीत पार पडला.  
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वच्छतेच्या या कायार्साठी चं पूर शहराला िवदभार्तून पिहले मांक ा  झाला. 
२०२० मध्ये चं पूर शहर महारा ातून पिह या मांकावर आले. माजी मं ी 
सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांच्या मागर्दशर्नाखाली वच्छ शहराचा हा वसा हाती घेतला. 

िविवध क्षे ांत यश वी झाले या य ींना ‘ वच्छता दूत’ म्हणून ँडअंबेसेडर 
ि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 ी मा. ना. देव जी फडणवीस यांच्या 
मागर्दशर्नात नागपूर येथे वच्छ महारा  अिभयान अंतगर्त वच्छतेचा संक प कला. 

स पदीत समािव  असणा या सहभागाचा ठाम िनधार्र, यापक लोकसहभाग, 
शंभर ट  शौचालयाचा वापर, कच याचे संकलन-वग करण-वाहतूक, कच यावर 
शा ो  ि या, सांडपाण्यावर ि या आिण हरीत वच्छ िनिमर्ती या सात 
मु ांच्या भावी अंमलबजावणीसाठी वप्न बिघतले.

शहर वच्छतेला ाधा य
मिहला महापौर हणून जबाबदारी 
वीकार यानंतर पिहले कतर् य 
हणून चं पूर शहर वच्छ करण्याचा 
िवडा उचलला. चं पूर शहरामध्ये 
िठकिठकाणी एकण ६०० ते ७०० 
कचराकु ा होत्या. ड टिबन मु  
चं पूरचे व न त्यांनी बिघतले. 
घरोघरी जाऊन कचरा संकलन करणे 
आिण शहर वच्छ करण्याचा त्यांनी 
ध्यास घेतला. ारभंी चंड िवरोध 
झाला. िवरोधकांनी पुतळे तयार 
क न ते जाळले. परंतु, िनंदकाच्या 
िनंदेकडे लक्ष न देता त्यांनी आपले 
कायर् सातत्याने सु च ठेवले. ‘घरोघरी 
शौचालय’ हा उप म यश वीपणे 
राबिवला. 

१

२

३

४
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इतक वैयि क 
शौचालयाचे मनपाचे 
उि   होते.  

दरिदवशी िनघणा या 
कच याचे यव थापन 
करण्यासाठी चं पूर शहर 
वच्छ अिभयानांतगर्त 
महापौर राखी कंचलार्वार 
यांच्या संक पनेतून 
महानगरपािलकच्या वतीने 
शहरातील त्येक कुटूंबास 
ड टबीन िवतरीत करण्यात 
आले. 

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. 

८२,०२०
मालम ाधारकांना ड टबीन 
िवतरणाचे उि  होते. त्येक 
मालम ा धारकास िहरवे व 
िनळे असे दोन ड टबीन देण्यात 
आले. एकात ओला तर दुस या 
ड टबीनमध्ये सुका कचरा 
टाकला जात आहे. शहरात 
शौचालयाचा कायर् मही 
मनपाच्या वतीने मो ा 
माणावर राबिवला गेला. 

६,६९२

कचर्!याच्या यव थापनासाठी ड टबीन
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 चं पूर शहरात मो ा 
माणात सावर्जिनक 
तसेच घरोघरी बाप्पाची 
थापना होते. १० िदवसांनी 
मो ा भ ीभावाने अनंत 
चतुदर्शीच्या िदवशी िनरोप 
देण्यात येतो.

 शहरात सुमारे १० 
हजाराच्या आसपास 
गणेशमूत चे िवसजर्न होते. 
त्यामुळे रामाळा तलाव, इरई 
नदी आिण अन्य जल ोत 
दूिषत होऊ लागली होती. 
त्यावर आळा घालण्यासाठी 
िवसजर्न करण्याकिरता 
कृि म तलाव तयार कले. 
िनमार् यासाठी िनमार् य कलश 
लावण्यात आले. 

पयार्वरण रक्षणासाठी कृि म तलाव
 चं पूर शहर महानगरपािलकने रामाळा तलावातील मूत चे लाकडे 

व इतर कचरा काढला. िनसगर् रक्षणासाठी पयार्वरणपूरक गणेशोत्सव 
संक पना पुढे आणली. गणेशभ ांनीही त्यास ितसाद िदला आहे. 
भिव यातही नागिरकांनी आप या घरच्या मूत  तलाव, नदी येथे 
िवसिजर्त न करता कृि म तलावात िवसिजर्त करा या, असे आवाहन 
महापौर राखी संजय कंचलार्वार करतात.
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चं पूर शहराला िमळणार 
अमृतमय जल

या योजनेत हेडवक्सर्, अशु  
जलवािहनी, शु  जलवािहनी, 
जलशु ीकरण क  सुधारणा,

 ८ इंच पाण्याच्या टाक्याचे बांधकाम, 
५२७.४३ िकमी पाईपलाईनच्या 
कामाचा समावेश आहे. 

क  शासन पुर कृत अमृत योजनेअंतगर्त चं पूर शहराच्या पाणीपुरवठा 
योजनेस िदनांक ०९/ ०६ /२०१९ रोजी मान्यता िदली. 

या योजनेतील टाक्यांच्या माध्यमातून झोनिनहाय एकूण १६ भागांमध्ये 
पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. १ एि ल २०१६ रोजी महापौर राखी 
संजय कंचलार्वार यांनी या कामाची पिहली पाहणी कली होती.

शहरातील तुकूम, शा ीनगर, बंगाली 
कम्प, नेताजी नगर बाबुपेठ, बाबुपेठ 
हायवे, महाकाली, रे हेन्यू कॉलनी, 
वडगाव आदी ८ पाण्याच्या टाकीचे 
बांधकाम आता पूणर्त्वास जात आहे
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काशमय पथ
रा ीच्या सुमारास चौका-चौकात अंधारामुळे 
होणारी गैरसोय दूर करण्यासाठी चं पूर शहर 
महानगरपािलकच्या माध्यमातून चं पूर 
शहरात िविवध िठकाणी हायमा ट लाइट 
(पथिदवे) लावण्यात आले.
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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. 

घाणीच्या दुगधीत पसरला 
ज्ञानाचा सुगंध
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१

२

३

४

एककाळी अ वच्छ्तेमुळे घाणीचा दुगध 
असले या या जागेला  ज्ञानाचा सुगंध 
देण्याचे काम महापौर राखी संजय 
कंचलार्वार यांनी कले. 

२२ फ ु, २०१७ रोजी लोकापर्ण 
सोह यात िव मं ी सुधीर मुनगंटीवार 
यांनी शहरातील िवकासकामांसाठी 
भरघोस िनधी मंजूर क याब ल 
चं पूर महानगरपािलकतफ त्यांची 
‘पु तकतुला’ करत सत्कार करण्यात 
आला. 

कायर् माला तत्कालीन आमदार 
नानाभाऊ शामकुळे उपि थत होते. 
मनपाच्या यत्नांनी शौचालयाची 
जागा अभ्यािसकत बदलले या 
अ या कोलबा वामी अभ्यािसकला 
सनदी अिधकारी मनीषा पाटणकर 
यांनी भेट िदली व मनपाच्या 
यत्नांना ोत्साहन िदले. 

३९ लाख ४५ हजार 
रुपये खचर् करून ही अभ्यािसका बांधण्यात 
आली आहे. होतकरू िव ाथ्याना 
युपीएससी, एमपीएससी तसेच अन्य पधार् 
परीक्षांच्या तयारीसाठी ही अभ्यािसका फार 
उपयोगी ठरत आहे.
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ीडा क्षे ातील तरुण-तरुणींना त्यांच्या कौश याचे दशर्न करण्यासाठी आिण ोत्सािहत करण्यासाठी चं पूर शहर महानगरपािलकने ‘महापौर 
चषक २०१६’ चे आयोजन कले. िज हा कब ी असोिसएशनच्या माध्यमातून ५, ६, ७ फ ुवारी २०१६ रोजी ी िव ल यायाम शाळा 
ीडांगण, िव ल मंिदर वॉडर् येथे  िवदभर् तरीय मिहला व पुरुष कब ी सामने घेण्यात आले. बिक्षस िवतरण कायर् माला तत्कालीन क ीय 

गृहराज्यमं ी हंसराजभैया अिहर, महापौर राखी संजय कंचलार्वार, उपमहापौर वसंता देशमुख यांची उपि थती होती.

महापौर चषक कब  सामने

कला-गुणांना वाव  

शालेय िव ाथ्याच्या कला-गुणांना वाव देण्यासाठी महानगरपािलका, चं पूरच्या वतीने उ  ाथ 
शाळासाठी सां कृितक व ीडा कायर् म घेण्यात आले. ४ माचर् २०१५ रोजी शालेय िव ाथ्याना चषक 
देऊन ोत्सािहत करताना महापौर राखी संजय कंचलार्वार, उपमहापौर वसंत देशमुख.
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महापौर चषक कु ी ध

चं पूर शहर महानगरपािलकच्या वतीने आयोिजत िज हा कु तीगर संघ व जगतगुरू यायामशाळेच्या सहकायार्ने महापौर चषक कु ती पधार् 
थािनक गांधी चौक येथे झाली. महापौर चषक िकताबाकिरता ऑिलिम्पक कम्पसाठी िनवड झालेली महारा ातील एकमेव मिहला खेळाडू 
वाती िशंदे को हापूर तर महारा  पदक िवजेती नंिदनी साळुंक को हापूर यांच्यात लढत होऊन वाती िशंदे ही िवजेती ठरली. ितला मान्यवरांच्या 
ह ते मानाचा प ा, मृतीिचन्ह व रोख २१ हजार रुपयांचा पुर कार देण्यात आला, तर उपिवजेती नंिदनी साळुंक िहला मृतीिचन्ह व रोख र म 
११ हजार रुपयांचा पुर कार देण्यात आला. तसेच महापौर चषक पुरुष िकताबाकिरता अहमदनगरचा युवराज भोसले व नािशकचा गौरव गणोरे 
यांच्यात लढत झाली. अहमदनगरचा युवराज भोसले हा िवजेता ठरला. त्याला मान्यवरांच्या ह ते मानाची गदा, मानाचा प ा, मृतीिचन्ह व रोख 
र म ५१ हजार रुपये पुर कार देण्यात आला तर उपिवजेता गौरव गणोरे नािशक याला मृतीिचन्ह व रोख र म २५ हजार रुपये पुर कार देण्यात 
आला. या उप माची महारा भर याती झाली.
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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
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नृत्यांगणा आिण अिभने ी भाग्य ी िचरमुले िहला मृितिचन्ह देताना महापौर राखी संजय कंचलार्वार.
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घाणीचे उिकरडे बनले पयर्टनाचे िठकाण

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 कंचलावार्र यांच्या संक पनेतून जटपूरा गेट ते 
पाच देऊळ चौकापयत र त्याचे काम करण्यात आले. िशवाय 
मनपातफ रामाळा तलावाचे स दय करण करून र ता, टीट 
लाईट, तलावाला टीलचे ील व िसंगापूर पॅटनर्चा टॅच्यू 
उभाण्यात आला. 

२२ फ ुवारी २०१७ रोजी त्याचे लोकापर्ण झाले. 
तलावातील इकॉिनर्या काढण्याचे काम मनपातफ करण्यात 
येते. रामाळा तलाव दूषणमु  करण्याकिरता चं पूर शहर 
महानगरपािलका यत्नशील आहे. त्यामुळे एककाळी 
घाणीचे उिकरडे असलेले हे थळ आज पयर्टनाचे िठकाण 
बनले आहे.  

रामाळा तलाव रोड स दय करण
१

2

3

महापौर सौ. राखी सजंय कंचल वार यांच ेकायर्कतृर्20



मिहलांना आत्मिनभर्र बनिवण्यासाठी आिण आिथर्क उ ती होण्याच्या दृ ीने महापौर राखी कंचलार्वार यांच्या संक पनेतून २६ एि ल २०१६ 
रोजी िशवणयं  वाटप करण्यात आले.

गरजू मिहलांना िशलाई यं ाचे वाटप

रुग्णसेवेच्या दृ ीने रुग्णवािहकचे फार महत्व आहे. रुग्णवािहकअभावी रुग्णाचा जीव जाऊ नये, यासाठी महापौर 
राखी कंचलार्वार यांच्या संक पनेतून २२ सप्टबर २०१५ रोजी रुग्णवािहकचे लोकापर्ण करण्यात आले.

 रु वािहकेचे लोकापर्ण
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वृक्षव ी आ ा सोयरे वनचरे

‘वृक्षव ी आम्हा सोयरे वनचरे’ हे ीद घेऊन पुढे जाऊ, तरच भूतलावरील मनु यांचे जीवन समृ  होईल, अशी संक पना महापौर राखी 
कंचलार्वार यांनी मांडली. २० जून २०१६ रोजी महानगरपािलकच्या वतीने थािनक गांधी चौकात वृक्ष लागवड व संवधर्न हा जनजागृतीपर 
कायर् म घेण्यात आला. तसेच शालेय िव ाथाची वृक्षिदंडी काढण्यात आली.

चं पूर शहराच्या मध्यवत  भागात असले या मौलाना अब्दुल कलाम आझाद बगीचा नागिरकांचा आत्मा आहे. त्याचे स दय करण हावे, यासाठी 
महापौर राखी कंचलार्वार यांनी पुढाकार घेतला. या बगीचाच्या िवकासकामाचे ज्ये  नागिरकांच्या ह ते २७ एि ल २०१६ रोजी भूिमपूजन करण्यात 
आले. महापौर राखी कंचलार्वार यांनी ज्ये  नागिरक डॉ. सि दानंद मुनगंटीवार, गणपतराव अमृतकर, िव लराव घटे, िवजय चंदावार, शफीक 
अहमद, डॉ. गोपाल मुंधडा, राज  खजांची, आशा ठाकरे, शोभा कच्छवा, मृणािलनी खो ागडे यांचा शाल ीफळ व पु पगुच्छ देऊन सत्कार कला.
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वासी िनवारा

शहरातील नागिरक शहरबस सेवेच्या माध्यमातून वास करीत असतात. महानगरपािलकच्या नवीन शासकीय इमारतीसमोर वा यांना 
र त्यावर उभे राहून बसची तीक्षा करावी लागत होती. ही गैरसोय दूर करण्यासाठी ५ सप्टबर २०१६ रोजी गांधी चौक येथे वासी िनवारा सुरु 
करण्यात आला. यावेळी महापौर राखी संजय कंचलार्वार, उपमहापौर वसंता देशमुख यांची उपि थती होती.

आरो  िशबीर
सवर्सामान्य जनता िनरोगी राहावी, 
यासाठी महापौर राखी संजय 
कंचलार्वार यांच्या संक पनेतून 
४ फ ुवारी २०१६ रोजी चं पूर 
शहर महानगर पािलकच्या आरोग्य 
िवभागअंतगर्त इंिडयन मेिडकल 
असोिशएशन चं पूर यांच्या संयु  
िव माने महाआरोग्य िशबीर घेण्यात 
आले. या िशिबराला सामान्य 
नागिरकांनी मोठा ितसाद िदला 
होता. सवाची मोफत तपासणी 
करून औषधोपचार करण्यात आले.
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कवी रवीं नाथ टागोर यांनी िलहलेले जन गण मन हे भारताचे रा गीत 
आहे. चं पूर शहर महानगरपािलकच्या मािसक आमसभेच्या ारंभी 
रा गीत गायनाची था महापौर राखी संजय कंचलार्वार यांनी सुरु 
कली. ती आजही िनत्यनेमाने सुरु आहे. रा गीत हे देशाचा इितहास, 
परंपरा, वातं यासाठी झुंजले या संघषार्चे फूितर्दायक गीत आहे. 
सभागृहात रा भ ी, जनसेवा आिण त्यागाची भावना िनमार्ण 
हावी यासाठी रा गीत गायनाची था सुरु करण्यात आली.

वसंुधरेचे ऋण फेड ासाठी वृक्षलागवड  

चं पूर शहर उन्हा याच्या िदवसात सवार्त उ ण असते. िपण्याच्या पाण्याचे साठे आटू लागतात. िशवाय उ ोगामुळे दूषण सम या आहे. 
वृक्षलागवडीतून पयार्वरण पूरक काम करून वसुंधरेचे ऋण फडण्यासाठी िव  व वनमं ी  ना.सुधीर मुनगंटीवार यांच्या नेतृत्वात जुलै २०१६ 
रोजी वनिवकास मंडळाचे अध्यक्ष चदंनिसंह चंदेल, आमदार नाना शामकुळे यांच्या मागर्दशर्नात महापौर राखी कंचलार्वार यांनी वृक्षलागवड 
मोहीम हाती घेतली होती. वनक्षे  घट यास वातावरणावर पिरणाम होऊन दु काळी पिरि थती िनमार्ण होऊ शकते, हे िच  बदलण्यासाठी 
वनिवभागाच्या मदतीने १ जुलै रोजी राज्यात २ कोटी वृक्ष लावण्यात आले. वनमं ी सुधीर मुनगंटीवार यांच्या ह ते चार व सारण सािहत्याचे 
काशन करण्यात आले. वृक्षलागवड मोिहमेच्या िसध्दी वाहनाला िहरवी झडी दाखवून िसध्दी मोिहमेला सुरुवात करण्यात आली. चं पूर 
शहरात नागिरक, वयंसेवी सं था, मंडळे, यापारी, यावसाियक सं थांनी आपले वयं फुतर् योगदान िदले. 

मनपाच्या आमसभेत रा गीत
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चं पूर येथील छ पती िशवाजी महाराज चौकात सुशोभीकरण करून, स दय करण करण्यासाठी ३० ऑक्टोबर २०१५ 
रोजी महापौर राखी कंचलार्वार यांच्या ह ते भूिमपूजन करण्यात आले. त्यानंतर येथे िशवराज्यिभषेक सोह याची ितकृती 
साकारण्यात आली. त्याचा लोकापर्ण सोहळा पुढे ऑग ट २०१७ मध्ये लोकनेते सुधीरभाऊ मुनगंटीवार आिण तत्कालीन 
गृहराज्यमं ी हंसराजभैया अिहर यांच्या उपि थतीत पार पडला.

िशवरा िभषेक सोह ाची ितकृती  
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चं
पूरची आराध्य दैवत माता महाकालीची 
या ा दरवष  होत असते. आं देश, 
मराठवाडा, पि चम महारा ातील 
भािवकवगर् मो ा माणात चं पुरात 
दाखल होतात. आरोग्य, वच्छता, 
वै कीय सेवा आिण पाणीपुरव ासह 

िनवासाची यव था कली जाते. दुकानदारांना जागावाटप, 
िपण्याच्या पाण्याची यव था सुरळीत पार पाडण्याच्या 
ीने चं पूर महानगरपािलकच्या वतीने या ा पिरसरात 

या ा कायार्लयाची थापना करण्यात आली. या 
कायार्लयाचे उ ाटन महापौर राखी यांच्या ह ते झाले. 
येणा या भािवकांना आंघोळीकिरता झरपट नदीचे पा  
वच्छ करण्यात आले. अंचले वर बंधा 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 अम्बुलस यव था करण्यात आली.

महाकाली या ेतील 
भािवकांसाठी सुिवधा
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‘िनकृ  िवकासकामांची त ार करा’ 

नागिरकांसाठी उपक्रम

क ात व राज्यात भारतीय जनता पक्षाचे 
सरकार थापन झा यानंतर िवकास कामांना 
वेग आला. चं पूर महानगरपािलकलाही 
भरघोस िनधी ा  झाला. पालकमं ी 
सुधीर मुनगंटीवार, क ीयमं ी हंसराज 
अहीर, आमदार नानाभाऊ शामकुळे यांनी 
महानगर पािलकच्या िवकासासाठी भरीव 
तरतूद करीत मनपाला िनधी उपलब्ध करून 
िदला.  ते हापासनू शहरातील िविवध 
िवकासकामे हाती घेण्यात आली. ही कामे 
होत असताना शासकीय अिधकारी व 
कं ाटदार यांच्याकङून कामाचा दजार् िनकृ  
आढळ यास थेट त ारी करण्यासाठी 
महापौर राखी कंचलार्वार यांनी उप म 
राबिवले. ‘िनकृ  िवकासकामांची त ार 
करा’, असे आवाहन करून वचक िनमार्ण 
कला. यामुळे शहरात पारदश  कामे झाली.
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शालेय िव ाथ्याना उ  िशक्षणासाठी आिण उ वल 
भिव याला ोत्सािहत करण्यासाठी चं पूर शहर 
महानगरपािलका ह ीतील वगर् दहावी व बारावीच्या 
परीक्षेत ावीण्य ा  करणा-या गुणवंत िव ाथ्याचा 
सत्कार १६ जुलै २०१६ रोजी महानगरपािलका सभागृह 
करण्यात आला.

 उ ेखनीय कायर्

आराध्य दैवत कन्यका मातेच्या 
नावाने एका चौकाला “जय 
वासवी माता चौक" हे नाव देऊन 
त्याचा एक सुशोिभत तंभ उभा 
करुन त्या चौकाचे स दय करण 
करण्यात आले.

आिथर्कदृ ा कमकुवत 
नागिरकांकडे अंत्यिवधीसाठी 
वेळीअवेळी पैसे राहत नाही. 
अंत्यिवधीसाठी लागणारी 
आव यक र म नस याने 
गैरसोय होऊ नये यासाठी गरीब 
नागिरकांना दोन हजार रुपये 
अंत्यिवधी सानु ह अनुदान 
देण्याची योजना सुरु कली.

दु काळाच्या िदवसात 
पाण्याची असुिवधा होऊ 
नये, यासाठी पाण्यासाठी 
४ नवीन टॅक्टर घेण्यात 
आले.

चं पूर शहरात आगमन 
झा यावर र त्याची 
िदशा दाखिवण्यासाठी 
मोठे िदशा मागर्दशर्क 
फलक (Sing Bord) 
लावण्यात आलेत.

गरीब जनतेला आरोग्य सेवा 
त्विरत िमळावी, यासाठी २ 
रुग्णवािहका सतत २४ तास 
सेवेत रुजू क या.  शववािहकाची 
सुरुवात करुन ३ शीतशवपेटीची 
सुिवधा ा  करुन िदली.
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पथिदवे

चं पूर शहर महानगरपािलकच्या माध्यमातून शहरात िविवध िठकाणी हायमा ट पथिदवे लावण्यात आले. उदघाटन संगी महापौर राखी 
कंचलार्वार यांच्यासह नगरसेवक.
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 उ ेखनीय कायर्

चं
पूर शहरातील धानमं ी आवास योजनेअंतगर्त झोपडप ी 
व बेघरांना घर उपलब्ध करुन देण्याची योजना राबिवण्यात 
आली. २०२२ पयत त्येकाला घर हा संक प पूणर् 
करण्यासाठी महानगरात २१,७०० लोकांनी अजर् सादर 
कले. त्यातील १९४०८ अजार्ची तपासणी करण्यात आली. 

पिह या टप्प्यात िवकास नगर, द नगर आिण िम  नगर व तीतील क पाचे 
सादरीकरण करण्यात आले. यात झोपडप ांचा पुनिवर्कास आिथर्क दुबर्ल 
आिण अ पउत्प  घटकांसाठी घराची िनिमर्ती, खासगी भागीदारी दारा घरांची 
िनिमर्ती आिण आिथर्क दुबर्ल घटकांसाठी लाभाथ्याना वैयि क घरकुल 
बांधण्यासाठी अनुदान अशा ४ कारच्या योजना राबिवण्यात आ या. ९८९६ 
अजर्धारकांना निजकच्या काळात लाभ ा  होणार आहे.

चं पूर शहर महानगरपािलका चं पूरचे कायर्क्षे ात भागिनहाय िसमट कॉ ीट र ता बांधकाम 
करण्यासाठी भाग १ ते ३३ मध्ये १६९ कोटी रूपयांची कामे करण्यात आली.

नगरोत्थान व पायाभूत सुिवधा, 
र त्यांवर पथिदवे उभारून शहराला 
काशमय करण्यासाठी मोलाचा 
वाटा उचलला.

मनपाच्या शाळांना िडजीटल 
करणे, आरोग्य क ाचे 
नुतनीकरण, दिलत व ती 
सुधारणा,

आवास योजना व पंत धान 
आवास योजनेसाठी त्यांनी 
महत्वपूणर् कायर् कले
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महापौरपदी िनयु ी झा याब ल अिभनंदन व शुभेच्छा देताना नगरसेवक संजय नारायण कंचलार्वार.
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: काशक : 

वलंत मोद कडू  । सूरज बंडूजी पे ूलवार


