अमरावती महानगरपालिका, अमरावती
स्वच्छता लवभाग

लवषय:- अमरावती शहरातीि नागररकाांकडू न स्वच्छतेबाबत ,धुवारणी फवारणी बाबत तक्रार
नोंदलवण्याकारीता कां त्राटदाराांचे नाव,प्रभागाचे नाव व कां त्राटदाराांच्या मोबाईि नांबर बाबतची मालहती खािीि
प्रमाणे:अ.क्र.
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.

कां त्राटदाराचे नाव
श्री.साई सुलशलित बेरोजगाराांची नागरीक सेवा
सहकारी सांस्था अमरावती.
श्री.लवजय बािककसन गगन,अमरावती
श्री सांजय रामरावजी लहरपुरकर,अमरावती
सुलशलित बेरोजगाराांची सागर नागरीक सेवा
सहकारी सांस्था अमरावती.
श्री.श्याम बबनराव लशनगारे ,अमरावती
ईश्वर मेहतर मागासवगीय सेवा सहकारी
सांस्था,बडनेरा.
श्री. गोलवद सफाई कामगार नागररक सेवा सह.

प्रभाग क्रमाांक
०१- शेगाांव –रहाटगाव

कां त्राटदाराचे मो. नां.
८८८८५५००००

०२- पी.डी.एम.सी
०३ - नवसारी
०४ - जलमि कॉिोनी

८७५५४३३४००
७३५००३३३३२
९१३०९८५०७७

०५ - महेंद्र कॉिोनी
०६ - लविास नगर

७८८७७०६१६३
९२२५३२४३०७

०७ - जवाहर स्टेलडयम

९८३४४४८४२०

सांस्था ,अमरावती
८.

मैत्री सुलशलित बेरोजगार नागरीक सेवा सहकारी
सांस्था,अमरावती

०८ - जोग स्टेलडयम

९३२९०५२७९६

९.

राष्ट्रमाता लजजाऊ मलहिा बचत गट ,अमरावती

०९ - एस.आर.पी.एफ

९४०३०८१५८०

सम्यक नागरीक सेवा सहकारी सांस्था ,अमरावती
मैत्री सुलशलित बेरोजगार नागरीक सेवा सहकारी
सांस्था ,अमरावती
लवकासगांगा नागरीक सेवा.सह.सांस्था अमरावती
बेरोजगाराांची श्रलमक नागररक सेवा सांस्था
श्री. अफसर खान लमया खान अमरावती
श्री. मोहम्मद इशााद अब्दुि सत्तार
श्री. नागररक सेवा सहकारी सांस्था ,अमरावती
सुलशलित बेरोजगाराांची जगदांबा मरीमाता सफाई

१० - दस्तुर नगर
११ - फ्रेजरपुरा

९८५००७६५४९
८३२९०५२७९६

१२ -रुलममणी नगर
१३ - अांबापेठ
१४ - बुधवार
१५ - गवळीपुरा
१६ - आलिम नगर
१७ - गडगडेश्वर

९३२५६३०२२५
९९२२३१००६२
९३२६४४५८६९
७९७२४२८०७१
७०२०३५७८१६
८३०८०८१८१८

१८ – राजापेठ
१९ - साईनगर

९७६६२४३५४०
९३७०१५३२३३

२०- सुतलगरणी

७७२०८५३०००

२१ - जुलनवस्ती, बडनेरा

९८२३२९२१५३

२२ – नवीवस्ती , बडनेरा
सांपूणा बाजार
(इतवार बाजार,
सोमवार बाजार,
शुक्रवार बाजार व ट्रान्सपोटा
नगर)

८४५९६७९८९४
९३२५११६१३९

१०.
११.
१२.
१३.
१४.
१५.
१६.
१७..

कामगार सेवा सह. सांस्था,मयाा ,बडनेरा
१८.
१९.
२०.
२१.
२२.
२३.

श्री.सांत वारकरी मलहिा बचत गट,बडनेरा
श्री.साई सुलशलित बेरोजगाराांची नागरीक सेवा
सहकारी सांस्था अमरावती
सुलशलित बेरोजगार नवककरण नागररक सेवा
सह.सांस्था.अमरावती
बैरमबाबा सेवाभावी सफाई कामगार सेवा
सह.सांस्था.बडनेरा
शारदा मलहिा बचत गट ,बडनेरा
बेरोजगाराांची महाराष्ट्र नागररक सेवा सहकारी
सांस्था अमरावती

लवषय :- अमरावती शहरातीि नागररकाांच्या स्वच्छतेबाबत च्या तक्रारींचे समाधान सांबलां धत प्रभागामधीि
कां त्राटदाराां कडू न न झाल्यास अमरावती शहरातीि नागररक अमरावती महानगरपालिका स्वच्छता लवभागा अांतगात
शहरातीि २२ प्रभागामध्ये कायारत स्वास्थ् लनरीिकाांकडे तक्रारी नोंदवू शकतात. अमरावती शहरातीि
नागररकाांकडू न स्वच्छतेबाबत, धुवारणी फवारणी बाबत तक्रार नोंदलवण्याकारीता स्वास्थ लनररिकाचे नाव,प्रभागाचे
नाव व तयाांचे मोबाईि नांबर बाबतची मालहती.
अ.क्र.

प्रभाग क्रमाांक व प्रभागाचे नाव

१.

०१- शेगाांव –रहाटगाव

२.

०२- पी.डी.एम.सी

३.

०३- नवसारी

४.

०४- जलमि कॉिोनी

५.

०५- महेंद्र कॉिोनी

६.

०६- लविास नगर

७.

०७- जवाहर स्टेलडयम

८.

०८- जोग स्टेलडयम

९.

०९- एस.आर.पी.एफ

१०.

१०-दस्तुर नगर

११.

११-फ्रेजरपुरा

१२.

१२-रुलममणी नगर

१३.

१३-अांबापेठ

१४.

१४-बुधवार

१५.

१५-गवळीपुरा

१६.

१६-आलिम नगर

१७.

१७-गडगडेश्वर

१८.

१८ – राजापेठ

१९.

१९ - साईनगर

२०.

२०- सुतलगरणी

२१.

२१ - जुलनवस्ती, बडनेरा

२२.

२२ – नवीवस्ती , बडनेरा

२३.

सांपूणा बाजार (इतवार बाजार ,
सोमवार बाजार, शुक्रवार बाजार व
ट्रान्सपोटा नगर)

स्वास्थ लनरीिकाचे नाव

मोबाईि नां.

१ –श्री.श्रीकाांत डवरे२ – श्री. परीलित गोरिे
१-श्री. रोलहत हडािे
१-श्री. अरुण पारटि
२ –श्री. सागर राजुरकर
१ –श्री. आवेश शेख
२ – श्री. सैयद हक
१ –श्री. अलनि गोहर
२ –श्री .सलचन हानेगावकर
१ –श्री. कदनेश लनधाने
२ –श्री. लविास डेडूिे

७५८८०५५९२५
८६६८७७९८५८
७०३०९४०२४२
७०३०९४०२३६
७०३२९४०२२४
७०३०९७५५८०
७०३०९४०२३४
७०३०९२२९५६
७०३०९४०२२५
७०३०९२२९५४
७०३०९४०२५०

१ – श्री.प्रशाांत गावनेर

७०३०९२२९२८

१ – श्री.सागर इां गोिे
२ – श्री.सुलनि चोरपगार
१- श्री. सुमेध मेश्राम
२ –श्री आलशष सहारे
१- श्री. कुां दन हडािे
२ –श्री पांकज तट्टे
१ – श्री.अनुपकाांत पाटणे
२ –श्री.शैिेष डोंगरे
१- श्री.मलनष हडािे
२ –श्री योगेश खांडारे
१- श्री.धनीराम कािोसे
२ –श्री महेश पळसकर
१-श्री. पापा लडके
२– श्री.प्रसाद कु िकणी
१-श्री. मलनष नाकवाि
२–श्री. मोलहत जाधव

९५५५८५८९३०
७०३०९२२९४२
७०३०९४०२४७
७०३०९२२९४३
७०३०९२२९५९
७०३०९४०२५५
७०३०९४०२३२
७०३०९४०२३०
७०३०९२२९२१
७०३०९२२९०७
७०३०९२२९३५
७०३०९४०२२३
७७९६१८७०८९
९४२३५२०६३९
७०३०९४०२२८
७०३०९४०२३५

१ –श्री. लजवन राठोड़

७०३०९४०२३३

१ –श्री. लवक्की जेधे
२ –श्री. छोटू पछेि
१ - कु .लप्रती दाभाडे
२- श्री.अलनके त फु के १ – श्री. सोपान माहुिकर
२–श्री.लवनोद टाांक
१- श्री. लवनोद टाांक
२ –श्री इम्रान खान

७०३०९२२९७१
७०३०९२२९५०
७०३०९४०२२१
७५५८४८७६७९
७०३०९४०२५२
७०३०९२२९५१
७०३०९२२९५१
७०३०९४०२२२

१- श्री. लमथुन उसरे

७०३०९४०२३७

१ – श्री. एकनाथ कु िकणी
२ –श्री. सलतश राठोड़
१. श्री आवेश शेख

७०३०९२२९३३
७०३०९४०२२७
७०३०९७५५८०

लवषय:- अमरावती शहरातीि नागररकाांच्या स्वच्छतेबाबत च्या तक्रारींचे समाधान सांबलां धत प्रभागामधीि स्वास्थ
लनरीिकाांकडू न न झाल्यास अमरावती शहरातीि नागररक अमरावती महानगरपालिका स्वच्छता लवभागा अांतगात
शहरातीि प्रशासकीय झोनमध्ये कायारत जेष्ठ स्वास्थ लनरीिकाांकडे नागररक आपिी तक्रार नोंदवू शकतात याबाबत
ची सलवस्तर मालहती खािीि प्रमाणे आहे:अ.क्र.

जेष्ठ स्वास्थ लनरीिकाांचे नाव

झोने क्रमाांक व नावां

मोबाईि नां.

१.
२.

श्री. एस. एस. शेख
श्री. लवजय बुरे

०१ रामपुरी कॅ म्प
०२ राजापेठ

७०३०९४०२५४
७०३०९२२९४०

३.

श्री. कुां दन हडािे

०३ हमािपुरा

७०३०९२२९५९

४.

श्री. आर. डीक्याव

०४ बडनेरा

७०३०९२२९३२

५.

श्री. लवक्की जैदे

०५ भाजी बाजार

७०३०९२२९७१

लवषय:- अमरावती शहरातीि नागररकाांच्या स्वच्छतेबाबत च्या तक्रारींचे समाधान सांबलां धत झोनमधीि जेष्ठ स्वास्थ
लनरीिकाांकडू न न झाल्यास अमरावती शहरातीि नागररक स्वच्छता लवभागा अांतगात कायारत स्वास्थ अधीिकाांकडे
आपिी तक्रार नोंदवू शकतात याबाबत ची सलवस्तर मालहती खािीि प्रमाणे आहे:अ.क्र.

स्वास्थ अधीिकाांचे नाव

१.

श्री. लवजय बुरे

कायाािय
स्वच्छता लवभाग मनपा
अमरावती

मोबाईि नां.
७०३०९२२९४०

नोंद: अमरावती शहरातीि नागररकाांच्या स्वच्छतेबाबत च्या तक्रारींचे समाधान सांबलां धत स्वास्थ अधीिकाांकडू न न
झाल्यास अमरावती शहरातीि नागररक स्वच्छता लवभाग प्रमुख याांच्या कायााियामध्ये प्रतयिरीतया येवन
ू आपिी
िेखी तक्रार वैद्यकीय अलधकारी (स्वच्छता) याांच्या नावे अजा करून नोंदवू शकता .

अमरावती महानगरपािलका, अमरावती
व छता िवभाग

दैनंिदन साफसफाई त ार िनवारण क व संपक मांकाची यादी.
झोन मांक 01 : रामपुरी कॅ प
भाग माक
ं
01 शेगावं -रहाटगावं
02 पी.डी.एम.सी.
03 नवसारी
05 मह कॉलनी
06 िवलास नगर
इतवारा बाजार

सं थेचे नाव
कायालय चे िठकाण
ी. साई सिु श ीत बेरोजगाराचं ी नागरीक मनपा क डवाड़ा, रहाटगावं गाव
सेवा सहकारी सं था अमरावती
ी. िवजय बालिकसन गंगन अमरावती
पिहला माळा, होटेल संतोष भवु न,
गाडगे बाबा मदं ीर जवळ
ी. संजय रामरावजी िहरपरु कर अमरावती टॉवर लाईन रोड, पंजाबराव संकुल
ऑिफस, कठोरा नाका ते
पडंु लीकबाबा नगर रोड
ी. याम बबनराव िशनगारे अमरावती
मणीपरु ले आउट
इ र मेहतर मागासवग य सेवा सहकारी मनपा शाळा मांक 17 जवळ,
सं था बडनेरा
िवलास नगर
बेरोजगाराचं ी महारा नागरीक सेवा बालाजी मिं दर समोर, इतवारा बाजार.
सहकारी सं था अमरावती

सपं क माक
ं
9284310992
9420835023
8485855590
9579410530
7972836200
9552120819

झोन मांक 02: राजापेठ
भाग मांक
07 जवाहर टेिडयम
12 ि मनी नगर
18 राजापेठ

सं थेचे नाव
कायालय चे िठकाण
ी. गोिवदं ा सफाई कामगार नागरीक सेवा मनपा महावीर उ ान जवळ, ीकृ ण
सहकारी सं था अमरावती
पेठ, अमरावती
िवकासगंगा नाग रक सेवा सह सं था, अम. शांत नगर (कायशाळा)
ी. सतं वारकरी मिहला बचत गट फे डरेशन, फश टॉप, ी. सतं नरहरी सोनार
बडनेरा
वेश ार जवळ, साह मेिडकल समोर

संपक मांक
7499052035
9325630225
7447402001

झोन मांक 03: हमालपुरा
भाग माक
ं
08 जोग टेिडयम

सं थेचे नाव
कायालय चे िठकाण
मै ी सिु श ीत बेरोजगार नागरीक सेवा डॉ. ितमाने याच
ं े घराजवळ, बायपास
सहकारी सं था अमरावती
रोड, पंचवटी मदं ीर जवळ,
चपराशीपरु ा, अम.
09 एस आर पी एफ रा माता िजजाऊ मिहला बचत गट वडाळी नाका, मनपा बगीचा जवळा,
अमरावती
चादं रु रे वे रोड अमरावती
10 द तरु नगर
स यक नागरीक सेवा सहकारी सं था राणा कॉ पे स, यशोदा नगर चौक ते
अमरावती
द तरु नगर रोड, जनु ा बायपास,
अमरावती
11 े जरपरु ा
मै ी सिु श ीत बेरोजगाराचं ी नागरीक सेवा यशोदा नगर ते फॉरे ट कॉलनी रोड,
सहकारी सं था अमरावती
ओ ड बायपास, अडाणे र महाराज
मदं ीर जवळ, अम

सपं क माक
ं
7498725042
9623150018
9325513298
7499830105

झोन मांक 04 : बडनेरा
भाग माक
ं
19 साई नगर
20 सतु िगरणी
21 जनु ीव ती
22 निवव ती

सं थेचे नाव

कायालय चे िठकाण
ी. साई सिु श ीत बेरोजगारांची नागरीक सेवा चं वती नगर, साईनगर

सहकारी सं था अमरावती
सिु शि त बेरोजगार नविकरण नागरीक सेवा च धर नगर, देशपांडे लॉट जवळ
सहकारी सं था अमरावती
बैरमबाबा सेवाभावी सफाई कामगार सेवा सहकारी कंपासपरु ा, सावता मैदान जवळ
सं था बडनेरा
शारदा मिहला बचत गट बडनेरा
बडनेरा झोन ऑिफस, जय तंभ

सपं क माक
ं
9373285963
9673432435
7028171555
7498624186

झोन मांक 05 : भाजीबाजार
भाग माक
ं
04 जिमल कॉलनी

सं थेचे नाव
सिु श ीत बेरोजगाराचं ी सागर नागरीक सेवा
सहकारी सं था अमरावती
ी. अफसर खान िमया खान अमरावती
ी. नागरीक सेवा सहकारी सं था अमरावती
ी. मोह मद ईशाद अ दल
ु स ार

कायालय चे िठकाण
जमील कॉलनी चौक, मनपा शाळे या
समोर, अमरावती
14 बधु वारा
भाजी बाजार मनपा दवाखाना समोर
16 अिलम नगर
गौस नगर तव कल िकराणा जवळ
15 गवळीपरु ा
पठाण चौक, चाराबाजार रोड,
अमरावती
17 गडगडे र
सिु श ीत बेरोजगाराचं ी जगदंबा मरीमाता पु पक कॉलनी मनपा बगीचा जवळ
सफाई कामगार सेवा सह सं था मया.
बडनेरा
ा सपोट
नगर बेरोजगाराचं ी महारा नागरीक सेवा इतवारा बाजार बालाजी मदं ीर जवळ
(बाजाराचे िठकाण) सहकारी सं था अमरावती

सपं क माक
ं
9325127437
7709961006
9372871208
9326046949
7038245585
9552120819

