
 

 

                                                    
 

अमरावती महानगरपािलका

“आझादी का अमृत महो  स

दनांक
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आझादी का अमृत महो  सव

२०२१-२२ 

आढावा बैठक  

दनांक: ०९-०६-२०२२ 

                       

अमरावती 

व ”  



 

 

 

                                                                                      

                                “आझादी का अमृत महो  स

अमरावती महानगरपािलके

अ.ं . दनाकं 
१ २४ स  टबर,२०२१ समाज

२ ३० स  टबर,२०२१ पयावरण िवभाग

३ १७ त े२२ 
ऑ  ट बर,२०२१  

एन.

४ २४ त े३० 
ऑ  ट बर,२०२१ 

सगंणक िवभाग

५ १० त े१६ ऑ  ट बर व 
२४ म ेते ४ 
जुन,२०२१ 

सगंणक िवभाग

६ १ ऑ  ट बर,२०२१ मिहला व बाल क  या

७ ३ िडसबर,२०२१ समाज िवकास िवभाग व िश ण 

                                                                                      

आझादी का अमृत महो  सव ” २०२१-२२ 

अमरावती महानगरपािलके तफ राबिव  यात आलेले िविवध उप म 

अनु मिनका 

िवभागाच ेनाव राबिव  यात आलले ेिविवध उप म
समाज िवकास िवभाग र  तदान िशबीर  

पयावरण िवभाग वृ  लावनू स दय करण  

.य.ुएल.एम. िवभाग  सं कृती अिभयान – सं कृितक काय म

भातफेरी, आरो  य तपासणी.  
सगंणक िवभाग ऑनलाईन प  दती मालम  ता कर भर  या

सगंणक िवभाग तं ान िवषयक िश ण 

मिहला व बाल क  याण िवभाग व कृ व व रागंोळी पधा आयोजन 

िवकास िवभाग व िश ण 
िवभाग 

जागितक द  यागं दवसािनिम  य
द  यागंानंा सािह  य वाटप.  

                                                                                       

त आलेले िविवध उप म  

आलले ेिविवध उप म 

सं कृितक काय म, स म अिभयान, 

 कर भर  याच ेआयोजन  

आयोजन  

ग दवसािनिम  य महानगरपािलकेतफ 



 

 

८ ५ स  टबर,२०२१ िश ण िवभाग डॉ.सवप  ली राधाकृ  ण दनािनिम  य िश क दन 
समारंभाच ेआयोजन.   

९ ६ िडसबर,२०२१ जनसपंक िवभाग महाप रिनवाण दनािनिम  य िव  वर  न डॉ.बाबासाहबे 
आबंडेकर यानंा िवन  अिभवादन व बु  द वदंनाच े
आयोजन.  

१० १२ नो  हबर,२०२१ 

 

सामा  य शासन िवभाग पोवाड,े दशेभ  ती, भ  तीगीताचं ेकाय माच ेआयोजन 
 

११ २२ िडसबर,२०२१ काश िवभाग दशेभ पर सरेुल गायन काय माच ेआयोजन  

१२ १५ िडसबर,२०२१  व  छता िवभाग  व  छता अिभयान व  ला  टीक बंदी  

१३ १८ िडसबर,२०२१ िश ण िवभाग मनपा उद ुहाय  कुल जमील कॉलनी यथे ेिनबंध पधा, 
ना  पधा व  मजंषुा पधा.  

१४ २२ िडसबर,२०२१ उ  तर झोन .१ कृ  णानगर गिणत सािह  य िन मती  

१५ २४ िडसबर,२०२१ जनसपंक िवभाग आझादी का अमतृ महो  सव : आढावा बठैक 
 

१६ २३ िडसबर,२०२१ पि म झोन .५ भाजीबाजार रागंोळी  पधच ेआयोजन  

१७ २१ िडसबर,२०२१ दि ण झोन .४ बडनरेा व छ सव ण २०२२ चा उप म 

१८ २८ िडसबर,२०२१ उ  तर झोन .१ कृ  णानगर रागंोळी  पधच ेआयोजन 

१९ १ जानवेारी,२०२२ पयावरण िवभाग,  व  छता 

िवभाग, जनसपंक िवभाग व 
बाजार परवाना िवभाग 

भ  य सायकल रॅलीच ेआयोजन व माझी वसुधंरा अिभयान  

२० ६ जानवेारी,२०२२ मिहला व बाल क  याण िवभाग ांती योती सािव ीबाई फुल ेयाचंी १९१ वी जयतंी 
िनिम  य १९१ दव े  वलीत कर  याचा सकं  प  

२१ २६ जानवेारी,२०२२ जनसपंक िवभाग जास  ताक दन 



 

 

२२ दनाकं १९ 
फे वुारी,२०२२ 

जनसपंक िवभाग छ पती िशवाजी महाराज जयंती िनिम  य िशवटेकडीवर 
लाईट ग तसचे िशवरायावंर गीत सादर कर  यात आल.े  

२३ दनाकं 
२०/०२/२०२२ त े
२६/०२/२०२२ 

अिभलखेागार िवभाग  अिभलखेागार िवभाग व अिभषके बकु सटर याचं ेसयंु  त 
िव मान े भारतीय  वातं याचा अमतृ महो  सव 
अतंगतभ  य पु  तक दशनी व िव च ेआयोजन  

२४ दनाकं २५ 
फे वुारी,२०२२ 

नगरसिचव िवभाग आझादी का अमतृ महो  सव अतंगत सव 
स  मा.पदािधकारी, स  मा.नगरसवेक, स  मा.नगरसेिवका 
यांचा पु फोटो.  
 

२५ दनाकं ९,१४,१५ 

फे वुारी,२०२२ 

 

 

 

आरो  य िवभाग (UPHC) 

मिहला आरो  य सिमती िश ण  

२४ फे वुारी,२०२२ मनपा काय े ातील बालमृ य ु दर कमी कर यासाठी व 
सदर बालमृ य ुच ेreporting करण ेसदंभात िश ण 

 
दनाकं २९ 

िडसबर,२०२१ 

Weekly Iron & Folic Supplementation अतंगत 

सव Medical Officers व Staff Nurse / PHN यांच े
िश ण 

RCH PIP - Budget 10.1.2 अंतगत 13 शहरी 

आरो य क ा अंतगत एकुण 35 लोकाचं े (MO, Staff 

Nurse, ANM) याचंे Child Death Audit 
दनाकं २३ व २४ 
फे वुारी,२०२२ 

सं मलेन आशा-ड ेहा काय म 

 
दनाकं ५ माच त े२४ 

ASHA Training 

Outreach RCH Camp 



 

 

माच,२०२२ Urban Health & Nutrition Days 
मिहला आरो य सिमती सभा 
आरो यव धनी अतंगत िविवध काय म 
पतं धान सरुि त मातृ व अनदुान योजना 

२६ दनाकं २३ 
माच,२०२२ 

जनसपंक िवभाग  मनपात शहीद दनािनिम  य भगत सग, सखुदवे व 
राजगु  यानंा  दाजंली अपण 
मनपात अमर शहीद हमे ूकलानी जयतंी साजरी   

२७ दनाकं ९ माच,२०२२ कायशाळा िवभाग  मनपा या िविवध वाहनांची तपासणी व दु ती याबाबत 
िश ण 

२८ दनाकं १० 
माच,२०२२ 

िश ण िवभाग वडाळी यथेील महानगरपािलका शाळा .१४ यथे े
िडजीटल  लास म च ेउदघाटन 

२९ दनाकं ९ माच,२०२२ िश ण िवभाग मनपा मराठी मलु च ेहाय कूल बधुवारा येथ ेजागितक 
मिहला दन 

३० दनाकं ८ माच,२०२२ िश ण िवभाग  जागितक मिहला दना िनिम  य चपराशीपरुा यथेील 
मनपा उ  च ाथिमक मराठी शाळेत िविवध काय माच े
आयोजन 

३१ दनाकं ८ माच,२०२२ मिहला बाल िवकास िवभाग व 
रा  ीय उपिजवीका अिभयान 

िवभाग 

अमरावती महानगरपािलका ारा जागितक मिहला दन 
उ साहात साजरा 

 
३२  

दनाकं ४ माच,२०२२ 

 
सामा  य शासन िवभाग 

भारतीय  वातं याचा अमतृ महो  सव अतंगत मािहतीचा 
अिधकार अिधिनयम २००५ िवषयी अमरावती 
महानगरपािलकेतील सव अिधकारी व कमचारी 
यांची कायशाळा 

३३   “  व  छ सव ण २०२२” व “आझादी का अमतृ महो  सव



 

 

दनाकं ५ 
एि ल,२०२२ 

 
 व  छता िवभाग 

 

” अंतगत अमरावती महानगरपािलकेमाफत भाग .१३ 
अबंापेठ यथे े  व  छता अिभयान च ेआयोजन 

“  व  छ सव ण २०२२” व “आझादी का अमृत  महो  सव

” अंतगत अमरावती महानगरपािलकेमाफत भाग .२० 
सतुिगरणी यथे े  व  छता अिभयान च ेआयोजन 

३४ दनाकं ७ 
एि ल,२०२२ 

आरो  य िवभाग  जागितक आरो  य दन व आझादी का अमतृ महो  सवा  या 
अनषुंगान े अमरावती महानगरपािलकेतफ भ  य रॅलीच े
आयोजन 

३५ दनाकं २४ व २५ 
फे वुारी,२०२२ 

एन.य.ुएल.एम. िवभाग प  स पोलीओ मोहीमे अतंगत बचत गटातील मिहलाचंी 
व  ती िनहाय िमरवणकु काढून जनजागतृी   

३६ दनाकं २४ त े२८ 
फे वुारी,२०२२ 

ऑनलाईन रोजगार मळेा  याच ेआयोजन  

३७ दनाकं ०३ 
माच,२०२२  

बचत गट करीता कज िवतरण मेळा  याच ेआयोजन  

३८ दनाकं २२ 
माच,२०२२  

 माझी वसुधंरा Epledge िश ण  

३९ दनाकं १० त े१२ 
माच,२०२२ 

पीएम  विनधी धानमं ी पथिव े ता आ  मिनभर िनधी 
योजन ेअतंगत सव बक शाखामं  य ेभटेी दवेनू कज करण े
िनकाली काढ  याकरीता बक व लाभा  या  या सम  वय 
क न १०/०३/२०२२ पासनु पीएम  विनधी कज िवतरण 
कॅ  पच ेआयोजन  

४० दनाकं २ म,े२०२२ आरो  य िवभाग  र  तदान िशबीराच ेआयोजन  

४१ दनाकं २८ 
एि ल,२०२२ 

दि ण झोन .४ बडनरेा  व  कृ  व  पधच ेआयोजन  



 

 

४२ दनाकं १८ 
ऑ  ट बर,२०२१ 

पवु झोन .३ द  तरुनगर िनबधं  पधच ेआयोजन  

४३ दनाकं २३ 
फे वुारी,२०२२ 

एन.य.ुएल.एम. िवभाग  पथ िव े ता/फेरीवाला क रता ओळख प  िवतरीत 
 

४४ दनाकं २७ 
िडसबर,२०२१ 

पवु झोन .३ द  तरुनगर मनपा शाळेत रागंोळी  पधा व रंग भरण  पधच ेआयोजन 

४५ दनाकं ३ 
जानवेारी,२०२२ 

िश ण िवभाग “आझादी का अमतृ महो  सव” अतंगत िजजाऊ त ेसािव ी 
स  मान महारा  ा  या लके चा अिभयान अतंगत िविवध 
शै िणक उप म 

४६ दनाकं ६ 
जानवेारी,२०२२ 

आरो  य िवभाग माया नगर यथे ेरा ीय शहरी आरो य अिभयान 
अतंगत माता बाल आरो य िशिबर 

४७ दनाकं २८ 
िडसबर,२०२१ 

 व  छता िवभाग " व छ भारत अिभयान व आझादी का अमतृ महो सव " 

" व छ सव ण २०२२" 
४८ दनाकं १६ 

फे वुारी,२०२२ 
िश ण िवभाग अमरावती महानगरपािलका उ  ाथिमक शाळा माकं 

१४ वडाळी यथे ेसतं िशरोमणी ी रिवदास महाराज 
यांची जयतंी उ साहात साजरी 

४९ दनाकं २२ म,े२०२२  पयावरण िवभाग  अमरावती महानगरपािलकेत ‘आझादी का अमतृ 

महो सव’ अंतगत आंतररा ीय जवैिविवधता दन साजरा 
५० दनाकं ०१ 

जुन,२०२२ 
सगंणक िवभाग अमरावती महानगरपािलकेत सायबर िस  यरुीटी वर 

कायशाळा 
५१ दनाकं 

०५/०६/२०२२ 
पयावरण िवभाग व उ ान िवभाग  “आझादी का अमतृ महो  सव” व “माझी वसुधंरा 

अिभयान” अतंगत जागितक पयावरण दना िनिम  त 



 

 

वृ ारोपण 

५२ दनाकं २९ 
माच,२०२२ 

जनसपंक िवभाग “आझादी का अमतृ महो  सव” व “माझी वसुधंरा 

अिभयान” अतंगत  अमरावती महानगरपािलका शासक 
डॉ. वीण आ  टीकर यां  यासह अिधकारी व कमचा-यांनी 
घतेली जल ित ा.  

५३ दनाकं २९ 
माच,२०२२ 

समाज िवकास अिधकारी भारतीय  वातं याचा अमतृ महो  सव अतंगत द ांगानंा 
बटॅरी चलीत ायिसकल च ेवाटप कर  यात आल.े  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

भारत सरकार या सकेंत थळावर अमनपा च े “आझादी का अमतृ महो सव”  अतंगत काय म कािशत 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
अमरावती महानगरपािलकेत र दान िशिबर 

मनपा आयु  त शातं रोड ेव सभागहृ नतेा तषुार भारतीय यानंी केल ेर  तदान 
द.२४ स  टबर,२०२१  

अमरावती ितिनधी,  

 भारत दशेा या वातं याला ७५ वष पूण होत अस या या पा भुमीवर  “आझादी का अमृत महो सव” साजरा कर यात 

येत आह.े  अमरावती शहराम ये अमरावती महानगरपािलकेतफ “आझादी का अमतृ महो सवा या” अनुषंगाने िविवध काय माचे 
आयो जन अमरावती महानगरपािलकेतफ कर यात येत आह.े या महो  सवा अंतगत अमरावती महानगरपािलका येथ ेआज र दान 
िशिबराचे आयोजन कर यात आले होत.े यावेळी मनपा पदािधकारी, नगरसेवक, नगरसेिवका, अिधका-यांनी, कमचा-यांनी व 
नागरीकांनी र दान िशिबराला उ फुत ितसाद दऊेन र दान केल.े यां यामाफत र दानातनू एकूण ५० िपश ा र  
संकिलत झाले आह.े या िशबीरात मनपा आयु  त शांत रोड,े सभागृह नतेा तुषार भारतीय, पयावरण संवधन अिधकारी महशे 

दशेमुख, िवधी अिधकारी ीकांत च  हाण यां  यासह अनेकांनी र  तदान केल.े  

       अमरावती महानगरपािलका आिण र  तपढेी िज  हा सामा  य  णालय यां या संयु  िव मान ेर दान िशिबराचे आयोजन 
आज िव  वर  न डॉ.बाबासाहबे आबेंडकर सभागृहात कर यात आल ेहोत.े यावेळी िज  हा सामा  य  णालय र  तपढेीचे िज  हा 
र  तसंकलन अिधकारी डॉ.अिवनाश उकंड,े ी.उमेश आगरकर, सौ.संिगता गायधने, ी.मंगेश जामनीकर, कु.  वाती रामटेके, 

सौ.जानक  िनकम, ी. िवण कळसकर, ी. मगेंश उमप यांनी र  तसंकलन कर  याची कायवाही केली.  
       कोरोना िवषाणू या संसग काळात णांना अितता काळ र  उपल ध हावे याअनुषंगान े िवशेष र दान िशिबराचे 
आयोजन कर या या सूचना आयु  तांनी द या हो या. याची अंमलबजावणी हणून तातडीचे र दान िशिबर अमरावती 
महानगरपािलका येथे आयोिजत कर यात आल.े र दान िशिबरात र दान क न मनपा नगरसेवक, नगरसेिवका, अिधकारी, 
कमचारी व नागरीकांनी सामािजक बांिधलक चा संदशे दला आह.े 

या िशबीराम  य े५० र  तदा  यांनी र  तदान केल.े 



 

 

मनपा आयु  त शांत रोड ेयांनी सांिगतले क , र दान े  दान आह ेह ेतु हीही वाचल,ं ऐकलं असेल. अनके ठकाणामधले 

काही नाग रक या अतलुनीय, े  दानाचा य  अनभुव घेतात. र दान ह ेआपल ंसामािजक कत  आह.े र दान ह ेिन: वाथ 

भावननंे केलं पािहजे. कारण आप या एका र दानातून कुणाला तरी जीवदान िमळणार आह.े एक र दाता हणून मला 

सांगायला आवडले, क  र दानासंबंधी जी काही जणां या मनात भीती असते ती तु ही य  र दान के यावरच जाऊ शकत.े 

र दानासारख ंकोणतहंी े  दान नाही. याचा आनदं येकानं यायला हवा.  

महापौर चेतन गावंड े यांनी या िशबीरात र  तदान करणा-या र  तदा  यांना शुभे  छा द  या. महानगरपािलकेतफ 

वातं याला ७५ वष पणू होत अस या या पा भुमीवर  “आझादी का अमृत महो सव” साजरा कर  यात येत असून िविवध 

काय म राबिवत आह.े सामािजक बांधीलक  या उ ेशान ेआज र  तदान िशबीराचे आयोजन कर  यात आले होत.े  

या िशबीराला महापौर चेतन गावंड,े उपमहापौर कुसुम सा ,  थायी सिमती सभापती सिचन रासन,े मनपा आयु  त 

शांत रोड,े गटनतेा चेतन पवार, मिहला बाल क  याण सिमती सभापती सुनंदा खरड, नगरसेिवका सं  या टकल,े सुरेखा लुंगारे, 

नगरसेवक अजय सारसकर, ऋषी ख ी, मु  यलखेाप र क राम च  हाण, सहा यक आयु  त नर  वानखड,े योगेश िपठे, नंद कशोर 

ितिखले, राजु कुरील यांनी भेट दवूेन र  तदा  याचा माणप  दवूेन गौरव केला. 

िशबीर यश  वी कर  यासाठी समाज िवकास अिधकारी धनजंय शद,े िश णािधकारी अ  दलु राजीक, जनसंपक अिधकारी 

भुषण पसुतकर व कमचा-यांनी प र म घेतल.े  

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

“आझादी का अमतृ महो सवा या” अनषुगंान े

 अमरावती महानगरपािलकेकडुन जागितक द  यागं दवस साजरा 

                                                                                              दनांक ३ िडसबर,२०२१ 

आज दनांक ३ िडसबर,२०२१ रोजी अमरावती महानगरपािलकेकडुन जागितक द  यांग दवस दरवष  

माणे साजरा कर  यात आला. सदर काय म ई.टी.सी. क  आयसोलेशन दवाखाना, बडनेरा रोड येथे मा.महापौर 
चेतन गावंडे यां  या अ  य तेत साजरा कर  यात आला. सदर काय म समाज िवकास िवभाग व िश ण िवभाग 
यां  याकडुन आयोिजत क न द  यागंाकरीता महानगरपािलका ारा १०० बॅटरी चलीत सायकल, १५  हील 

चेअर, २ रोलेटर व ४ कणयं  खरेदी कर  यात आले असून आज जागितक द  यांग दवसाचे दवशी द  यागंांचे 
दनैं दन जीवनाम  ये उपयोगी सािह  य वाटपाची या सु  कर  यात आली. 

सदर काय माचे अ  य  महापौर चेतन गावंड,े उपमहापौर कुसुम सा , मनपा आयु  त शांत रोडे, मुख 

अितथी  हणून सभागृह नेता तुषार भारतीय, िश ण सिमती सभापती आिशषकुमार गावंड,े गटनेता डॉ.राज  

तायडे तसेच उपआयु  त नर  वानखडे, िश णािधकारी डॉ.अ  दलु राजीक, समाज िवकास अिधकारी धनंजय 

शद,े मनपा अिधकारी, कमचारी उपि थत होत.े 

सदर काय माच े आयोजन िधरज सावरकर द  यागं िश ण सम  वयक, सिचन कराळे थेरीपी  ट, कैलास 

कुलट िवशेष िश ण िवभागाचे कमचारी यांनी केले.   
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

अमरावती महानगरपािलका, अमरावती 

माजी रा  पती डॉ.सवप  ली राधाकृ  ण याचंा ज  म दवस िनिम  य िश ण िवभागातफ िश क दन समारंभाच ेआयोजन 

आझादी का अमतृ महो  सवा अतंगत काय माच ेआयोजन 

                                                                                                                        दनांक ५ स  टबर,२०२१ 

 

अमरावती महानगरपािलका मा  यिमक पूव मा  यिमक व तांि क शाळा सिमती अमरावती  या वतीन े माजी रा  पती 
डॉ.सवप  ली राधाकृ  ण यां  या जयंती व आझादी का अमृत महो  सवा  या िनिम  ताने रिववार दनांक ५ स  टबर,२०२१ रोजी 

िश क दनी अमरावती महानगरपािलके  या आदश िश क, आदश शाळा, सेवािनवृ  त िश क, माझी वसुंधरा अिभयान २०२०-

२१ राबिव  यात आले  या िविवध उप मातील सहभागी िश क, िव ाथ  व कोिवड-१९ ादभुाव काळात िवशेष काय करणा-या 
िश क व िश के  तर कमचा-यांचे स  मान कर  याचे आयोजन िव  वर  न डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर सभागृहात कर  यात आले होत.े 
 िश क दन समारंभात काय माचे उदघाटक मनपा आयु  त शांत रोड े तसेच काय माचे अ  य  महापौर चेतन 
गावंड,े यावेळी मुख अितथी  हणून उपमहापौर कुसुम सा ,  थायी सिमती सभापती सिचन रासन,े िश ण सिमती सभापती 

आिशषकुमार गावंड,े नगरसेिवका सुरेखा लुंगारे, िश णािधकारी डॉ.अ  दलु राजीक उपि थत होत.े यावेळी सव मा  यवरांचे 
 वागत कर  यात आले. या समारंभात मा  यवरां  या ह  त ेडॉ.सवप  ली राधाकृ  ण यां  या ितमेस हारापण क न काय माला 

सु वात कर  यात आली.     
आज डॉ.सवप  ली राधाकृ  ण यांचा ज  म दवस हाच दवस िश क दन  हणनू साजरा केला जातो. डॉ.सवप  ली 

राधाकृ  ण ह ेभारताचे दसुरे रा  पती होत ेव थम ते िश क होत.े ते नीितशा   या िवषयाचे ा  यापक होत.े 
        िश क हा समाजाचा िनमाणकता आह.े छो ा बालकाचे दशेाचा उ  कृ  ट नाग रक  हणून प रवतन कर  याचे काय 
िश काला करायचे असत.े िश कांना वै दक काळापासूनच गु चे  थान आह.े  यां  या ऋणातून आपण कधीच मु  त होऊ शकत 
नाही. आज िश णाचे अवमु  यन केला जात अस  याचे िच  समाजात दवस आह.े तसेच गु  िश  य संबधंामधील पिव  भावना 
लोप पावत आह.े या सबंंधामधील पािव य कायम ठेव  यासाठी व डॉ.सवप  ली राधाकृ  ण यां  या  मतृी जागृत ठेव  यासाठी 
िश क दन साजरा केला जातो. िश क हा समाज प रवतन करणारा घटक आह.े  

भिव  यातल ेिवचारवंत, कलाकार, लेखक, त  व , पुढारी, डॉ  टर, ा  यापक, इंिजनीयर, शा   तयार कर  याचे साम  य 

िश कांम  य ेअसत.े  या माणे माती  या गो याला कंुभार आकार दऊेन  यापासून एखादी ितकृती तयार करत असतो, अगदी 



 

 

 याच माणे िश क बालकां  या को-या मनावर यो  य सं  कार क न  यातून भिव  यातील जबाबदार नाग रक घडिवत असतात. 
आप  या आई वडीलांनंतर िश क ह ेआपल ेअ  य र  या पालकच असतात. िश क ह ेआप  याला केवळ पु  तक  ान िशकिवत 
नाहीत तर आपण  यां  याकडुन जग  याची कला आ  मसात करत असतो. आप  या  य  तीम  वावर  यां  याकडुन 
सं  कार, सं  कृती, परंपरा, चाली रती व आदर असे पलैू पडल े जात असतात.  यामुळे िव ा  यानी आप  या गु ंचा नेहमी 
आदरपूवक स  मान केला पािहजे.  यां  यािवषयी िश क दनी कृत ता  य  त क न  यांचे ऋण फेड  याचा य  न केला पािहजे. 

िश कां  या भूिमकेचं मह  व आिण भिव  यातील िप ां  या जाग कतेसाठी हा दवस साजरा केला जातो. 
िश क दन समारंभात अमरावती महानगरपािलकेची आदश शाळा  हणून मनपा मराठी उ  च ा थिमक शाळा, जेवड या 

शाळेची मु  या  यािपका सौ.वंदना सावजी व सव िश कांचा स  कार कर  यात आला. भारतर  न डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर आदश 
िश क पुर  कार ी.अमोल भुयार सहा यक िश क मनपा मराठी ाथिमक शाळा, व डा व भारतर  न डॉ.ए.पी.जे. अ  दलु कलाम 

आदश िश क परु  कार ी र व  बोदले े सहा यक िश क मनपा हदीउ  च ाथिमक शाळ .११, भाजीबाजार, ांतीदवेी 
सािव ीबाई फुल े आदश िशि का परु  कार सौ.सं  या वासिनक मु  या  यािपका मनपा मराठी उ  च ाथिमक शाळा 

.१८, िवणनगर यांचा स  कार कर  यात आला. सेवािनवृ  त िश क सौ.िवणा ल  हाळे व ी संजय भेल ेव इतर पंधरा िश क व 
मु  या  यापक यांचा स  कार कर  यात आला. माझी वसंुधरा अिभयान २०२०-२१ राबिव  यात आले  या िविवध उप मातील 

थम िवजय खंडारे सहा यक िश क व ि दतीय, तृतीय व उ  तजेनाथ अ  या कारे एकुण वीस िश क व िवदया  याना बि स 

िवतरण कर  यात आल.े कोिवड-१९ ादभुाव काळात िवशेष काय करणा-या कोिवड -१९ अतंगत नोडल ऑ फसर ी भुषण 

राठोड यांचा व िश क ी बंडु भुयार सहा यक िश क, ी योगेश राण,े िनजामुददीन काझी, ी कैलास कुलट व एकुण १३२ 
िश के  तर कमचा-यांचे स  मान िच  ह व माणपञ दवूेन स  कार यावळेी मा  यवरां  या ह  ते कर  यात आल.े वग दहावी म  य े
महानगरपािलके  या उ  कृ  ट िनकाल लागले  या एकुण सहा िव ालयातील सव मु  या  यापक यांचा स  कार कर  यात आला. 

 महापौर चेतन गावंड ेयांनी सांिगतले क , दरवष  ५ स  टबर या दवशी िश क दन साजरा केला जातो. भारताचे माजी 
रा  पती डॉ.सवप  ली राधाकृ  ण यां  या ज  म दवसा  या िनिम  ताने िश कां ती स  मान कट कर  यासाठी हा दवस साजरा 
केला जातो. गु  यांचे  यकेा  या जीवनात मह  व असत.ं समाजात  यांचे एक िविश  ट  थान असत.ं डॉ.सवप  ली राधाकृ  ण 
िश णात िव  वास ठेवत असून त ेएक महान दशिनक आिण िश क होत.े  यांना िश णा ती अ  यतं ेम होत.ेएक आदश िश क 
 हणून  यां  यात सव गणु िव मान होत.े या दवशी संपूण दशेात भारत सरकार ारे े  ठ िश कांना पुर  कार दऊेन स  मािनत 

केले जात.े महापौरांनी िश ण दनािनिम  य सव िश कांना यावेळी शुभे  छा द  या. 



 

 

मनपा आयु  त शांत रोड ेयांनी सांिगतले क , िश कां  या हातात दशेाचे भिव  य असतं कारण िश कांमुळे भिव  यातले 

डॉ  टर, शा  , इंिजिनयर, लेखक, िश क आिण अनके े ांम  य े गती क न दशेाचे नाव उंचवणारे साम  यवान िपढी तयार 
होत.े आई-वडीलांनंतर िश कांकडुन ब-याच नवनवीन गो  टी िशकायला िमळतात.  हणूनच िश कांना दसुरे पालक ही  हटले 
जात.े आपल े िवचार, मत आिण  यि म  व घडव  यामागे िश कांचा मोठा वाट असतो. चांगल ेसं  कार, िश  तीत राहणे आिण 
यो  य िश णा दऊेन जगासमोर उभं राह  याची ताकद िश कांमुळे येत.े या ना  याचा मह  व समजव  यासाठी आिण िश कां ती 

ेम  यक् त कर  यासाठी हा दन साजरा केला जातो. आयु  तांनी िश ण दनािनिम  य  िश कांना यावेळी शुभे  छा द  या. 
उपमहापौर कुसुम सा  यांनी सांिगतले क , गु -िश  य परंपरा भारतीय सं  कृतीमधील एक मह  वपुण आिण पिव  भाग 

आह.े जीवनात आई-वडीलांची जागा कुणीही भ  शकत नाही. कारण या सुंदर जगात आण  याचा ेय अस  याने जीवनातील 
सवात पिहले गु  आई-वडील असतात. भारतात ाचीन काळापासून गु -िश  य परंपरा असून िश क ह ेजग  याचा यो  य माग 
दाखवतात. यो  य दशकेड ेवाटचाल कर  यासाठी े रत करतात. उपमहापौरांनी िश ण दनािनिम  य िश कांना यावळेी शभुे  छा 
द  या.   

िश ण सिमती सभापती आिशषकुमार गावंड ेयांनी सांिगतले क , िश ण े ात योगदान दले  या िश कां  या आदराथ 
जगभरात हा दवस साजरा कर  यात येतो.  य  ती आिण समाजा  या िवकासात िश णाचा वाटा मोलाचा आह.े िजथे िश ण आह े
ितथेच िवकास आह,े  हणूनच िश णातनू  य  तीची जडणघडण करणा-या िश काचा आदर कर  याचा हा दवस असतो. 
साधारण िवसा  या शतकापासून िश क दन साजरा कर  याची परंपरा जगभरात सु  झाली. भारताम  य ेसवात आधी १९६२ 
म  य ेिश क दन साजरा कर  यात आला. आप  याकड ेजरी हा दवस ५ स  टबरला साजरा कर  यात येत असला तरी जगभरात 
वगेवगे या दवशी हा दवस साजरा कर  यात यतेो. िश ण सभापत नी िश ण दनािनिम  य िश कांना यावळेी शभुे  छा 
द  या.   

नगरसेिवका सुरेखा लुंगारे यांनी सांिगतल ेक , आपल्  या सं  कृतीत आई-वडीलानंतर दसुरं मह  वाचं  थान असत ंते गु ला. 
आप  या जीवनाला दशा दे  यात आिण आपली जडणघडण कर  यात गु चा वाटा खपु मोठा असतो.  यामुळेच आप  याकड ेिश क 
दनाला िवशेष मह  व आह.े या दवशी िव ाथ  आप  या गु जनांब ल आदराची आिण कृत तेची भावना  य  त करतात. 

भारताचे माजी रा  पती डॉ.सवप  ली राधाकृ  ण यांचा ज  म दवस  हणजेच ५ स  टबर हा दवस िश क दन  हणून साजरा 
कर  यात येतो. नगरसेिवका सुरेखा लुंगारे यांनी िश ण दनािनिम  य सव िश कांना यावेळी शुभे  छा दल ्या.             



 

 

िश णािधकारी डॉ.अ  दलु राजीक यांनी सांिगतले क , िश क एकाच बागेत िविभ  न प आिण रंगाचे फुलं सजवणा-या 
मा या माणे असतो. िव ा  याना का ांवर हसत चाल  यासाठी े रत करतात. आज  यके घरात िश ा पोहचव  या य  न 
केला जात आह े आिण िशि त भारत ह े  यके िश कांचे  व  न असतं  हणून िश क ह े स  मानाचे ह  कदार आहते. कारण 
िश कच चांगल ेच र  िन मत क  शकतात. िश णािधका-यांनी िश ण दनािनिम  य सव िश कांना यावेळी शुभे  छा द  या. 

िश क दन समारंभात ाय माचे सुञसंचालन कु. वशैाली कु-हकेर यांनी तर आभार दशन ी पंकजकूमार सपकाळ 
यांनी केल.े या काय मा  या यश  वीतेकरीता िश ण िवभागांनी शाळा िनरी क ी उमेश गोद,े ी वहीद खान पठाण, ी 

गोपाल कांबळे, ी मो. इ ान मो. नबी शाळा िनरी क, ी.नंद ुपवार सहा. अिध क व िश ण िवभागातील कमचारी सव िश ा 

अिभयानातील कमचारी, िशपाई यांनी प र म घेतल.े 

        सदर काय माम  ये मनपा शाळेतील सव मु  या  यापक, सव िश क व िव ाथ  उपि थत होत.े   

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 
अमरावती महानगरपािलका, अमरावती 

िव  वर  न डॉ.बाबासाहबे आबंेडकर यानंा मनपातफ िवन  अिभवादन 

                                                                                                             दनांक ६ िडसबर,२०२१ 

 

“आझादी का अमृत महो  सव” अंतगत सोमवार दनांक ६ िडसबर,२०२१ रोजी महाप रिनवाण 
दनािनिम  य िव  वर  न डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर यांना अमरावती महानगरपािलकेतफ िवन  अिभवादन 

कर  यात आले. महाप रिनवाण दनािनिम  य महापौर चेतन गावंडे यांचे शुभह  त े डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर 
यां  या ितमेस हारापण िव  वर  न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात कर  यात आले. 

        यावेळी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यां  या महाप रिनवाण दनािनिम  य बु  दवंदना घे  यात आली.   



 

 

        उपरो  त काय मानतंर िव  वर  न डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर चौकातील डॉ.बाबासाहबे आबंडेकर यां  या 

पुत याला महापौर चेतन गावंड,े उपमहापौर कुसुम सा , सभागृह नेता तुषार भारतीय, िवरोधी प नेता बबलु 

शेखावत, गटनेता डॉ.राज  तायडे, गटनेता चेतन पवार, िश ण सिमती सभापती आिशषकुमार 

गावंड,े नगरसेवक िवलास इंगोले, काश बनसोड, िवजय वानखड,े नगरसेिवका सं  या टकले, राधा 

कुरील, सोनाली नाईक, वंदना कंगाले, शोभा शद,े वंदना हरण,े जय ी कु-हेकर, उपआयु  त नर  वानखड,े 

पयावरण संवधन अिधकारी महशे दशेमुख, सहा यक आयु  त योगेश िपठे यांचे ह  त ेहारापण कर  यात आले. 

        यावेळी भंते राजर  न बोधी, राजु कुरील, सिचन नाईक, तांि क स  लागार िजवन सदार, नगरसिचव मदन 

तांबेकर, िवधी अिधकारी ीकांत च  हाण, जनसंपक अिधकारी भुषण पुसतकर, कायालय अिध क ितभा 

घंटेवार, समाज िवकास अिधकारी धनंजय शद,े महानगरपािलका संघटनेचे सरिचटणीस  हाद 

कोतवाल, अिधकारी, कमचारी उपि थत होत.े    

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

पोवाडे, दशेभ  ती, भ  तीगीताचं ेकाय माचे आयोजन 

दनांक १२ नो  हबर,२०२१ 

“आझादी का अमृत महो  सव” अंतगत दनांक १२ नो  हबर,२०२१ रोजी अमरावती 

महानगरपािलके  या सामा  य शासन िवभागाकडून पोवाड,े दशेभ  ती, भ  तीगीतांचे सादरीकरण 
महानगरपािलकेतील िव  वर  न डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर सभागृह येथे कर  यात आले होत.े या 

काय मात मुख अितथी  हणून उपआयु  त नर  वानखड,े िश णािधकारी डॉ.अ  दलु राजीक 

उपि थत होत.े या काय मात प र क  हणून मनपा शाळेतील िश क िवनय वानखड,े सौ.  योती 
बनसोड उपि थत होत.े यावेळी भारत मातेला वंदन क न काय माला सु वात कर  यात आला. या 

काय मात सौ. ितभा घंटेवार, िनलेश िबरहा, रा ल खरे, चं कांत लोखंड,े शरद काळे, दवाकर 

लकड,े दपक संगेले,  योती पारड शग,े अि नी ल द,े वषा वाटाणे सहभागी झाल.े 

या काय मात दशेभ  तीपर गा  यानंी ोते मं मु  ध झाल.े   
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
 



 

 

द.०१/१०/२०२१ रोजी पधा परी ा अ यािसका महानगरपािलका गोपाल नगर अमरावती यथे े वातं याचा अमतृ महो सव 
अतंगत व कृ व व रागंोळी पधा आयोिजत कर यात आली.  

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

वातं याचा अमतृ महो सव 
काश िवभागान ेकेला साजरा 

द. २२/१२/२०२१ 
 

        वातं याचा अमृत महो सवी काय म महानगरपािलके या काश िवभागा या वतीने साजरा कर यात 
आला. दीप भगत यां या दशेभ पर सुरेल गायनाने काय माची सु वात झाली. नामवंत मराठी सािहि यक 
िव णू सोळंके यांनी देशभ पर आिण सामािजक किवता सादर के या. 
       रा ीय तरावर आपली  किवता गाजिवणारे मनोज म ासी, हनुमान गुजर, ीतम जौनपरुी ा यात 
कव नी आप या हदी रचना सादर क न रिसकांना मं मु ध केले. िवभागातील शेखर सोनकांबळे यांनी आपली 
रचना सादर केली.  उपआयु  नर  वानखडे व योगेश पखाले यांनीही वीररसयु  गीते सादर क न वातावरण 
दशेभ मय केले. वीजत  सुधाकर वानखडे यांनी िवजेची उपयु ता व द ता यावर उ ोधन केले.  
      काय माचे संचालन डॉ. र दीप वानखडे यांनी तर आभार जनसंपक अिधकारी भूषण पसुतकर यांनी 
मानले.  
       काय मा या यश वीतेसाठी िवभाग मुख शरद ितनखेडे, आकाश ितरथकर, दलीप गाढव,े धीरज 

पा शवकर, क पना मावद,े दामोधर मुधोळकर आद नी िवशेष प र म घेतले. 

      या काय मात वै क य अिधकारी (  व  छता) डॉ. िसमा नतैाम, कायालय अिध क ितभा घंटेवार, 

कमलाकर जोशी,  व  छ भारत अिभयान अमरावती शहर सम  वयक डॉ. ेता बोके, अि नी ल दे, अशद जावेद, 

शुभम जावरे, िवशाल च हाण, अभय जवंजाळ, बाळू काशीकर, जसवंत सह शेखावत, गणेश लोयबरे, पकंज 

वाघ, उमेश पोफळे, दलीप नांदरुकर, अहफाज अहमेद, गजानन नभोरकर, नीरज दासवत, रव  गणवीर, 



 

 

नंदन लोयबरे, अमोल साकुरे, अजय च हाण, रंगा धुव, राजकुमारी च हाण, अिनता सावलकर, सुनीता कोकाटे, 
चं कांत लोखंडे आदी अनेक ोते मो ा सं येने उपि थत होत.े  
 
 

नहेमी कचरा दसणा या ठकाणाच ेवु  लावनू 
स दय करण कर यात आल.े 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

उ ाणपुलांची साफसफाई 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ावसाियक े ात रा कालीन साफसफाई 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

लाि टक बदंी 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

व छता अिभयान  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

दनांक १८/१२/२०२१ रोजी मनपा उद ूहाई कूल, जमील कॉलनी या शाळेत “आझादी का अमतृ महो सव” 

िनिम  ऊजा सवंधन अंतगत िनबधं पधा, ना  पधा व  मंजषुा पधा घे यात आ या व  
िश णािधकारी डॉ.अ  दलु राजीक यां  या ह ते ब ीस िवतरण कर यात आल.े 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

“आझादी का अमतृ महो सव” िनिम  गणीतो सव मनपा उ  च ािथ मक शाळा ं .१५, कृ  णानगर या शाळेत 
साजरा कर यात आला. 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

अमरावती महानगरपािलका, अमरावती 

आझादी का अमतृ महो  सव : आढावा बठैक 

अमरावती ितिनधी, 

भारतीय  वातं या  या ७५  या वषािनिम  त आझादी का अमृत महो  सव हा उप म दशेातील सव रा  यात 
व क शािसत दशेात राबिव  यात येत आह.े 

  वातं या  या ७५  या वषािनिम  त आझादी का अमृत महो  सव या क  शासना  या योजनेअंतगत शहरात 
िविवध काय मां  या आयोजनास सु वात झालेली आह े  या अनुषंगाने मा.महापौर चेतन गावंडे व मनपा आयु  त 

शांत रोडे यां  या उपि थतीत शु वार दनांक २४ िडसबर,२०२१ रोजी दपुारी १२.०० वाजता आझादी का 
अमृत महो  सव या उप मा  या आयोजनाबाबत आढावा बैठक मनपा कॉ  फर  स हॉलम  ये आयोिजत कर  यात 
आली होती. या बठैक त आझादी का अमृत महो  सव या उप माबाबत सिव  तर चचा कर  यात आली. दशेा  या 

 वातं या  या ७५  या वषािनिम  त क  शासनाने सुिचत के  यानुसार १५ ऑग  ट,२०२२ पयत आझादी का अमृत 
महो  सव या उप मांचे आयोजन सव िवभाग मुखांनी करावे असे िनदश या बैठक त दे  यात आ  या. 

 या बैठक त आझादी का अमृत महो  सव अंतगत १ जानेवारी,२०२२  रोजी सायकल रॅलीचे आयोजन 
कर  यात येणार आहे. तसेच िवभाग मुखाने आझादी का अमृत महो  सव अंतगत िविवध काय माचे आयोजन 
करावे असे िनदश महापौरांनी या बैठक त दल.े या बैठक त आतापयत झाले  या काय माचे सादरीकरण 
कर  यात आले. अमरावतीचा इितहास ह े पु  तक िडजीटल  व पात िस  द कर  याचे या बैठक त ठरिव  यात 
आल.े  व  छता िवभागामाफत र  तदान िशबीर घे  यात येणार आह.े िश ण िवभागामाफत भ  य िच कला  पधा 
घे  याचे ठरिव  यात आले.  महापौर चेतन गांवडे यांनी यावेळी सुचना केली क  आझादी का अमृत महो  सवा 
अंतगत आतापयत जेवढे महापौर झालेले आह े  यांचे चचा स  आयोिजत कराव.े वरी  ठ नाग रकांचे फेसबुक 
लाई  ह काय म घे  याचे यावेळी ठरिव  यात आल.े अमृत महो  सवािनमी  य दशनी भागात होड ग लावाव.े जो 



 

 

िवभाग सवात चांगला काय म घेईल  यांची न द सेवा पु  तकात घे  यात येईल व  यांचा स  मान कर  यात येणार 
आह.े  वछता िवभागामाफत  वछता अिभयान राबवून  यातं नाग रकांचा सहभाग  यावा. आरो  य 
िवभागामाफत आरो  य तपासणी िशबीर आयोिजत कर  यात येत आह.े शहरातील हरेीटेज वा  तुनंा भेटी दे  याचा 
काय म आयोिजत कर  यात येणार आह.े   

या बैठक त उपमहापौर कुसुम सा , नगरसेवक सुिनल काळे, नगरसेिवका प जा क ड  य, उपआयु  त 

सुरेश पाटील, मु  यलेखािधकारी हेमंत ठाकरे, सहा यक संचालक नगर रचना आिशष उईके, पयावरण संवधन 

अिधकारी महशे दशेमुख, शहर अिभयंता र व  पवार, सहा यक आयु  त योगेश िपठे, भा  य ी बोरेकर, तौिसफ 

काझी, वै क य अिधकारी (  व  छता) डॉ.िसमा नैताम, नगरसिचव मदन तांबेकर, िश णािधकारी डॉ.अ  दलु 

राजीक, जनसंपक अिधकारी भुषण पुसतकर, समाज िवकास अिधकारी धनंजय शद,े अि शमन अिध क अजय 

पंधरे, बाजार व परवाना अिध क उदय च  हाण, अिभयंता ल  मण  पावडे, एन.य.ुएल.एम.  यव  थापक भूषण 

बाळे व फुल ठाकरे उपि थत होते.      

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

व छ सव ण २०२२ व आझादी का अमतृ महो सव अतंगत 

अमरावती महानगरपािलकेतफ रागंोळी  पधच ेआयोजन 

अमरावती ितिनधी, 

"आझादी का अमृत महो सव व व छ सव ण २०२२" या अनुषंगाने गु वार दनांक २३/१२/२०२१ 
रोजी झोन .५ भाजीबाजार येथे रांगोळी पधा आयोिजत कर यात आली होती. या  पधम  ये मुख अितथी 

 हणून माजी महापौर िवलास इंगोल,े सहा यक आयु  त तौिसफ काझी, वै क य अिधकारी (  व  छता) डॉ.िसमा 

नैताम, मनोज भेले, सहा यक े ीय अिधकारी गणेश तंबोले, जनसंपक अिधकारी भुषण पुसतकर, सुरेश 

रतावा, गजानन राजगुरे, नंदभुाऊ गुंबळे उपि थत होत.े यावेळी सव मा  यवरांचे  वागत क न काय माला 
सु वात कर  यात आली. सदर  पधम  य े २० पधक सहभागी झाले होत.े या  पधम  ये सव मा  यवरांनी 

रांगोळीची पाहणी केली. सदर रांगोळी  पधम  ये थम मांक ी.िहतेश लोखंड,े ि तीय मांक ीमती नंदा 

सोनुने, तृतीय मांक कुमारी ि ती इंगोले यांना माणप  आिण रोख व पात ब ीस िवतरीत कर  यात आले 
तसेच सव सहभागी पधकांना माणप  िवतरीत कर  यात आले. यावेळी झोनचे व छता अँ  बेिसडर माजी 
महापौर तथा नगरसेवक िवलास इंगोले यांचा स मान कर यात आला. तसेच १० नाग रकांना व छता चॅि पयन 
हणून माणप  आिण संत गाडगेबाबा यांची ितमा देऊन गौरिव यात आल.े 

सदर ठकाणी ये  ठ वा  थ िनरी क िवक  जेधे, वा  थ िनरी क, मनपा कमचारी वग तसेच 

प रसरातील नाग रक उपि थत होत.े  

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
अमरावती महानगरपािलके या वतीन ेआझादी का अमतृ महो सव व व छ सव ण २०२२ चा उप म साजरा 

अमरावती ितिनधी, 
 

संपूण भारतात “आझादी का अमृत महो सव” साजरा कर यात येत असून अमरावती महानगरपािलका मा.आयु  

महोदय यां  या आदशेानुसार अमरावती महानगरपािलका अंतगत “आझादी का अमृत महो सव” व “ व छ सव ण 

२०२२” चा उप म म ये नमूद मु  े नुसार दनांक २१/१२/२०२१ रोजी अमरावती महानगरपािलका दि ण झोन 

मांक ४ बडनेरा मधील भाग .१९,२०,२१,२२ ारे मनपा शाळा .३ व १० उद ूमा यम व मनपा शाळा .७ 

मराठी मा यम िव ाथ  क रता “आझादी का अमृत महो सव” व “ व छ सव ण २०२२” ची जनजागृती क रता टाकाऊ 

व तू पासून टकाऊ, रांगोळी पधा, िच कला पधा तसेच उ कृ र या साफ सफाई चे काम करणारे मिहला व पु ष 

सफाई कामगार यांचा स कार, व छता बाबत नेहमी याशील असणा या नाग रकांचा व समाजातील जे  ठ नाग रक 
जे व छता बाबत सहकाय करतात व छता चॅि पयन ी कुकडे व िवनायक िघमे यांचा माणप  दऊेन स कार 
कर यात आला. अमरावती महानगरपािलके ारे आयोिजत वग य िवनायक झामरकर यांचा  मतृी 
िनिम   हॉलीबॉल पधत उपिवजेता दि ण झोन व छता िवभागाचे मनपा सफाई कामगारांचा स कार कर यात 

आला. या िच कला पधत सहभागी होणा या सव िव ा याना पा न “तारे जमीन प”े िच पट सार या संग िनमाण 

झाले असता या संगात मनपाचे िश ण सिमती सभापती आिशषकुमार गावंड,े नगरसेिवका सौ.गंगाताई अंभोरे, दि ण 

झोन .४ सहा यक आयु  भा य ी बोरेकर, वै क य अिधकारी ( व छता) डॉ.िसमा नैताम,  व  छ भारत अिभयान 

अमरावती शहर सम  वयक डॉ.  वतेा बोके यां  या ारे अिधन त मा यवरां  या ह ते बुके व माणप  दऊेन स कार 

कर यात आल.े यावेळी झोन .४ चे जे  ठ वा थ िनरी क राजु िड  याव, वा थ िनरी क एकनाथ कुलकण , िवनोद 



 

 

टांक, एस.जे. मा लकर, ी.राठोड, ी.इमरान, िमथुन ऊसरे यां  या सिहत सव िबट  यनु िवशाल कैथेल, राज ू

मारव,े राम समुदरे, सजंय क रहार, सव सफाई कामगार तसेच मनपा शाळा मांक ३, ७ व १० चे सव मु या  यापक व 
सव िश क वग यांनी आझादी का अमृत महो सव व व छ सव ण २०२२ च े काय माला यश वी र या पार 
पाड याक रता प र म घेतले. 

 
 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

मनपा शाळा .१८ यथे ेरागंोळी  पधच ेआयोजन  
दनाकं २८ िडसबर,२०२१ 

"आझादी का अमृत महो सव व व छ सव ण २०२२" या अनषुंगाने झोन .१ रामपुरी क प अंतगत म.न.पा.शाळा 

.१८ मध े व छ सव ण २०२२ या अनषुंगाने रांगोळी पधा घे यात आली. या  पधाम  ये मखु अितथी  हणून सहा यक 

आयु  योगेश िपठे, जे  वा  थ िनरी क व वा  थ िनरी क, म.न.पा. शाळा .१८ चे मु  या  यािपका सौ.वासिनक मॅडम 

उपि थत होत.े या रांगोळी  पधाम  य ेिव ा यानी व आशा वकर यांनी व छता िवषयावर आनंद पुवक सहभाग घेतला. यावेळी 
मा  यवरांनी रांगोळी  पधची पाहणी केली. तसेच  पधाम  य ेसहभागी झाले  या मा  यवरां  या ह  त े िव ा याना व आशा वकर 

यांना थम, ि दतीय व ततृीय पा रतोिषक व माणप  दऊेन स कार कर यात आल.े सदर अिभयानाचा मु य उ शे 

नाग रकांम ये व छते ित जनजागृती हावी व शहरामधील येक नाग रक व छ भारत अिभयानाम ये सहभागी होऊन 

अमरावती महानगरपािलकेला सहकाय कराव.े   



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

अमरावती महानगरपािलका, अमरावती 

“आझादी का अमतृ महो  सव” अंतगत महानगरपािलकेतफ भ  य सायकल रॅलीच ेआयोजन 

अमरावती ितिनधी, 

भारतीय  वातं या  या “अमृत महो  सव” संदभात ५२ आठव ां  या कालावधीम  ये “आझादी का अमृत 

महो  सव” साजरा कर  या  या शासन सुचना तसेच माझी वसुंधरा व  व  छ सव ण २०२२  या अनुषंगाने 

शिनवार दनांक १ जानेवारी, २०२२ रोजी सकाळी ८.०० वाजता नेह  मैदान, राजकमल चौक, अमरावती 

येथून सायकल रॅलीचे आयोजन कर  यात आले होत.े या भ  य सायकल रॅलीम  ये महापौर चेतन गावंडे, सभागृह 

नेता तुषार भारतीय, गटनेता चेतन पवार, नगरसेवक संजय नरवणे, अजय सारसकर, आिशष 

अतकरे, नगरसेिवका सं  या टकले, सुरेखा लुंगारे, प जा क ड  य, लिवणा हष, जय ी कु-हेकर, उपआयु  त नर  

वानखडे, पयावरण संवधन अिधकारी महेश दशेमुख, सहा यक आयु  त योगेश िपठे, वै क य 

अिधकारी (  व  छता) डॉ.िसमा नैताम, िश णािधकारी डॉ.अ  दलु राजीक, जनसंपक अिधकारी भुषण 

पुसतकर, समाज िवकास अिधकारी धनंजय शद,े बाजार व परवाना अिध क उदय च  हाण, डॉ.जय ी 

नांदरुकर,  व  छ भारत अिभयान अमरावती शहर सम  वयक डॉ.  वेता 

बोके, स  मा.पदािधकारी, स  मा.नगरसेवक, स  मा.नगरसेिवका, अिधकारी, कमचारी उपि थत होते. 

सायकल रॅलीची सु वात अमरावती शहरातील िस  द नेह  मदैान येथुन झाली. राजकमल चौक 
माग मण करत अमरावती शहराची हे रटेज वा  त ुपरकोट य ेथे भेट दे  यात आली.  यानंतर इतवारा माग मण 
करत महा  मा  योितबा फुल े यां  या पतु याला हारापण क न जय  तभं चौक माग महा  मा गाधंी यां  या 
पुत याला हारापण कर  यात आले. जय  तभं चौकातून डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर चौक (इ वन चौक) येथ े



 

 

िव  वर  न डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर यां  या पुत याला हारापण क न बस  टड माग अमरावती शहरातील िस  द 
पयटन  थळ िशवटेकडी येथे रॅलीचा समारोप कर  यात आले. 

माझी वसंुधरा या उप माअंतगत िशवटेकडी येथे  वा री अिभयान व हरीत शपथ घे  यात आली. 
नायलॉन मांजाचा वापर क  नये यासाठी  वा री अिभयान राबिव  यात आले. या उप माअंतगत  व  छ 
सव ण २०२२ अंतगत िविवध काय माचे आयोजन कर  यात आले होत.े     

सभागृह नेता तुषार भारतीय यांनी सांगीतले क , सदर मोहीम राबिव  यामुळे आनंद झाला आह.े मनपा 
शहराचे दय  थान असून दय  थानी असणा-या सं  थेने सदर उप म राबिव  यामुळे अ  यु  य आनंद होत आह.े 
महानगरपािलकेने खुप चांगला िनणय घेतलेला आह.े यावेळी सवाना निवन वषा  या हाद क शुभे  छा द  या.       

महापौर चेतन गावंडे यांनी सा ंगीतले क , सायकल चालिव  याने सकारा  मक ऊजा िमळत.े येणा-या 
काळात सदर अिभयानाला गती दे  यात येईल. अमरावतीकर नाग रकांनी या अिभयानासाठी पुढाकार घेणे 
गरजेचे आह.े पयावरण संवधनासाठी सव सामािजक सं  थेने अमरावती शहरात िविवध उप म राबवाव.े 
अमरावती शहरातील इतर िवभागाने सदर अिभयानाम  ये सहभाग घेण े अपेि त आह.े अमरावती शहराला 
 व  छ आिण संुदर कर  यासाठी  येकाने आपला सहभाग न दवणे गरजेचे आह.े आझादी का अमृत 

महो  सवाअतंगत महानगरपािलकेतफ िविवध काय म राबिव  यात यते आह.े यावळेी सवाना निवन वषा  या 
हाद क शुभे  छा द  या.   

गटनेता चेतन पवार यांनी सदर उप म आयोिजत के  याब ल महानगरपािलकेचे कौतुक केले व सवाना 
निवन वषा  या शुभे  छा द  या.  

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

अमरावती महानगरपािलका अमरावती 
ांती योती सािव ीबाई फुल ेयाचंी १९१ वी जयतंी १९१ दवे  वलीत क न साजरी   

द.०६/०१/२०२२ 

अमरावती ितिनधी, 

“आझादी का अमृत महो  सव” अंतगत मिहला बालक याण सिमती व िवभाग ारे दरवष  ांती योती 
सािव ीबाई फुले यां या जयंतीिनिम  काय माचे आयोजन कर यात येत असत.े ांती योती सािव ीबाई फुले यांची 
१९१ वी जयंती िनिम  "एक पणती तेजाची" या काय माचे आयोजन दपुारी ५.३० वाजता महानगरपािलका ांगणात 
कर यात आल.े यावळेी उपि थत मा  यवर तसेच मिहला पदािधकारी व अिधकारी, कमचारी यांनी १९१ पण या 

विलत क न जयंती उ सव तेजोमय वातावरणात साजरा कर यात आला. सव थम ांती  योती सािव ीबाई फुले 
यां  या ितमेस हारापण क न काय माची सु वात कर  यात आली. या संगी सव उपि थतांनी दप  वलन क न 
सािव ीबाई फुले यां  या  मतृीस िवन  अिभवादन कर  यात आल.े तसेच सािव ीबाई  या जयघोषाने संपणु प रसर 
दमुदमुला.        

सदर काय मास महापौर चेतन गावंड,े उपमहापौर कुसुम सा ,  थायी सिमती सभापती सिचन रासन,े िवरोधी 

प नेता बबलु शेखावत, गटनतेा चेतन पवार, झोन सभापती नुतन भजुाड,े मिहला बाल क  याण सिमती सभापती सुनदंा 

खरड, उपसभापती माधुरी ठाकरे, नगरसेवक िवलास इंगोल,े सुिनल काळे, शांत वानखड,े ऋषी ख ी, आिशष 

अतकरे, नगरसेिवका सुरेखा लुंगारे, जय ी डहाके, वंदना कंगाल,े संिगता बुरंग,े सोनाली करेिसया, िबना तब  सुम 

हा ण अली, पयावरण संवधन अिधकारी महशे दशेमुख, सहा यक आयु  त भा  य ी बोरेकर, वै क य 

अिधकारी (  व  छता) डॉ.िसमा नैताम, िस  टीम मॅनेजर अिमत डगरे, कायकारी अिभयंता २ सुहास च  हाण, कायालय 

अिध क ितभा घंटेवार, समाज िवकास अिधकारी धनंजय शद,े उपअिभयंता ीरंग तायड,े अिधकारी, कमचारी 
उपि थत होत.े 



 

 

या काय मा  या यश  वीतेकरीता मिहला बाल क  याण सिमती सभापती सुनंदा खरड व मिहला बाल क  याण 
सिमती सद  य, मिहला बाल क  याण अिधकारी तथा उपआयु  त नर  वानखडे तसेच मिहला बाल क  याण िवभागातील 
कमचा-यांनी प र म घेतले. या काय माचे सु संचालन व आभार दशन जनसंपक अिधकारी भुषण पसुतकर यांनी 
केले.   
 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

अमरावती महानगरपािलका अमरावती  

द.अ.यो-रा ीय नागरी उपजीिवका अिभयान िवभाग   
“भारतीय वातं य या अमतृ महो सवा या अतंगत आयोिजत काय माचा अहवाल” 

 

१) सं कृती अिभयान –सं कृितक काय म 

  

 

वातं य या अमृत महो सवा या अनुषंगाने अिभयान अंतगत सव बचत गट या मा यमातून हळदी कंुकु चे 
काय म चे औिच य साधून या मा यमातून गोरगोरीब मुलांना पु तके वही वान हणनू दले व आरो य बाबत 
जागृती कर यात आल.े   

 



 

 

 

स म अिभयान :-  

                                                        

 

या घटका अंतगत मिहला व यांचा आ थक िवकास ा बाबी म यभागी ठेवून मिहला क रता उ ोग व 
आ थक िश ण या वर त  ि  कडून मागदशन दे यात आले.सदर काय माम ये आतापयत १००० बचत गट 
या वर मिहलाना सदर ि शन दे यात आल.े  

 

 



 

 

 

 

  

 



 

 

कोर नामुळे फेरीवाला चे उ ोग दबकाईस आले होते या मधून सावर या क रता व या घटकांना स म 
कर याक रता यांचे जा तीत जा त १०००० हजार चे लोण फॉम भर याक रता अिभयान ची पणू चमू य  
शॉप वर जाऊन फॉम भर यात आले. या अंतगत आता पय त ७०९० फेरीवा यांचे फॉम भर यात आले असून 
३१५९ फेरीवा यांना १०००० लोन िमळाले आह.े         

                   

  



 

 

 

       

१) भातफेरी -   

     भात फेरी या मा यमातून आिभयान बाबत जनजागृती व लसीकरण बाबत जागृती कर यात आली. 
अिभयान मधील मिहला बचत गट क रता आरो य िवषयक ि शन घे यात आले या म ये महीलाचे आजार व 
या वर काय काळजी घेऊ शकतो या बाबत त  डॉ टर कडून मागदशन कर यात आल.े 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

२) आरो य तपासणी -  

अमृत महो तव या अनुषंगाने बचत गट व बेघर ि  क रता आरो य तपासणी कर यात आली व 
जा तीत जा त बचत गट मधील मिहला व यांचे कुटंुब मधील सद य यांना कोिवड लसीकरण क न 
घे यात आल.े अमृत महो तव या अनुषंगाने कोर ना लसीकरण कॅ प चे ए रया नुसार आयोजन कर यात 

आले व या म ये १००० या वर गट मधील मिहलािन लसीकरण क न घेतले.  

 

 

  

 

 



 

 

                 

 

अमृत महो तव या अनुषंगाने थंडी मुळे कोण याही बेघर चा मृ यू होऊ नये हणून रा ी बेघर 
लोकांची शोधमोहीम कर यात आली.              



 

 

 

                                                    

                                                                   



 

 

 

अमृत महो तव या अनुषंगाने बचत गट क रता व ती तर संघ माफत व ती म ये “बचत गट व तु िव  
दशनी” चे आयोजन कर यात आले या म ये अिभयान अंतगत सव व ती तर संघािन सहभाग घेतला.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
अमरावती महानगरपािलकेत जास  ताक दनाचा ७२ वा वधापन दन साजरा 

 

                             



 

 

          
 

                          

 
                                                                                                

 



 

 

                       



 

 

 
 

अमरावती महानगरपािलका, अमरावती 

अमरावती महानगरपािलकेत जास  ताक दनाचा ७२ वा वधापन दन साजरा 

महानगरपािलकेत महापौर चतेन गावडंे यां  या ह  त े  वजारोहन 

अमरावती ितिनधी, 

          “आझादी का अमृत महो  सव” अंतगत अमरावती महानगरपािलकेत जास  ताक दनाचा ७२ वा वधापन दन महापौर 

चेतन गावंड े यां  या ह  त े  वजारोहण क न साजरा कर  यात आला. बधुवार दनांक २६ जानवेारी,२०२२ रोजी अमरावती 

महानगरपािलके  या ागंणात सदर  वजारोहणाचा काय म सकाळी ठक ८.१५ वाजता घे  यात आला.   



 

 

          यावेळी  थायी सिमती सभापती सिचन रासन,े मनपा आयु  त डॉ. वीण आ  टीकर, सभागृह नतेा तुषार भारतीय, गटनतेा 

चेतन पवार, झोन सभापती नतुन भुजाड,े िवधी सिमती सभापती बलदवे बजाज, नगरसेवक िवलास इंगोल,े संजय नरवण,े राजशे 

सा , सलीम बेग, नगरसेिवका सं  या टकल,े राधा कुरील, सुरेखा लुगंारे, प जा क ड  य, जय ी डहाके, शोभा शद,े अिनता 

राज, वंदना कंगाल,े रता मोकलकर, माला दवेकर, लिवना हष, सुिनता भेल,े संिगता बुरंग,े इंदतुाई सावरकर,  वाती कुलकण , 

उपआयु  त सुरेश पाटील, नर  वानखड,े मु  यलेखािधकारी हमंेत ठाकरे, सहा यक संचालक नगर रचना आिशष उईके, शहर 

अिभयंता र व  पवार, तांि क स  लागार िजवन सदार, िश णािधकारी डॉ.अ  दलु राजीक, कायकारी अिभयंता २ सहुास 

च  हाण, अिधकारी व कमचारी उपि थत होत.े 

          रा  य िनवडणूक आयोग महारा   लोकशाही िनवडणूक व सुशासन दनांक २६ जानेवारी,२०२२ रोजी पंधरवाडा मोहीम 

बाबत एन.बी.सोनवणे सर यांनी सिव  तर मािहती दली.    

यावेळी महापौर चेतन गावंड ेयांनी भारता या ७२ ा जास ाक दना या मंगलमय संगी, अमरावती या जनतलेा व 

उपि थत सवाना शभुे छा द  या.  

महापौरांनी आप  या शभुे  छा दतेांना सांिगतले क , दशेा या वातं यासाठी, दशेाचा मानस मान, ित ा 

यांसाठी, दशेा या गौरवासाठी या या लोकांनी आपल ेयोगदान दल ेआह,े हालअपे ा सहन के या, बिलदान दल,े याग आिण 

तप येची पराका ा केली आह,े अशा सव महान ता यांना मी अमरावतीकरां या वतीन ेशतशः णाम करत आह.े 

भारत एक िचरपुरातन रा  आह.े हजारो वषाचा आपला इितहास आह,े हजारो वषाची सां कृितक वारसा आह.े वेदांपासून 

ते िववेकानदंापयत, उपिनषदांपासून ते उप हांपयत, सुदशन च धारी मोहनपासून ते चरखाधारी मोहनपयत, महाभारतातील 

भीमापासून त ेभीमराव आंबेडकरांपयत एक दीघ असा आमचा इितहासाचा वास आह,े वारसा आह.े आ ही अनेक चढउतार 

पािहले आहते, अनेक िपढयांचा संघष आह,े मानवजातीला महामू ये दे यासाठी तप या केली आह.े भारताच वय केवळ स र वष 

नाही. मा  पारतं यानतंर, आप याला जे वातं य िमळाल,े यानंतर एका न ा व थेअंतगत आपण दशेाला गती थावर 

ने यासाठी जे काय केल,े तो वास पं याह र वषाचा आह.े 
आप या वेदांम य ेएक वा य आह-े मृ योः मु ीय मामृतात । 



 

 

याचा अथ असा आह ेक , आपण दःुख, क , लेश आिण िवनाश यां यातनू बाहरे पडून अमृता या दशेन ेपुढे जाव,े हाच 

संक प वातं या या अमृत महो सवाचाही आह.े वातं याचा अमृत महो सव हणजे - वातं या या श चे अमतृ, वातं याचा 
अमृत महो सव हणजे- वातं य सैनान या ेरणांचे अमतृ. वातं याचा अमृत महो सव हणज-े नवीन िवचारांचे अमृत. नवीन 
संक पांच ेअमृत. वातं याचा अमृत महो सव हणजे- आ मिनभरतचेे अमृत. आिण हणूनच हा महो सव रा ा या जागरणाचा 
महो सव आह.े हा महो सव, सुरा याची व े पूण कर याचा महो सव आह.े हा महो सव, वैि क शांतीचा, िवकासाचा महो सव 
आह.े 

गे या दोन वषापासून जगभरात कोिवड-१९ िवषाणूचा सार होत होता, अमरावती शहरात कोिवड-१९ चा पिहला ण 
एि ल मिह यात सापडला. पण या िवषाणू या ादभुावाची चा ल लागताच अमरावती महानगरपािलकेन ेअितशय जबाबदारीने 
कोिवड िवरोधातील लढाई लढत कोिवडचा संसग कमी कर यासाठी य  केल,े याक रता अमरावतीतील सव कोिवड यो यांचे 
मी मनापासून कौतकु करतो. 

 दोन वषभरापे ा अिधक काळ आपण कोिवड िवषाणूिवरोधात एकजूटीन ेलढत आहोत. स या कोिवड णांची सं या 
कमी जा त होत असतानंा दसून येत आह.े मनपाने आरो याला क थानी ठेवून अनके िनणय घतेल.े तरी प रि थती आटो यात 
राहावी यासाठी सव सबंंिधत यं णेन े आरो य यं णेबरोबर सतक रा न रा ं दवस काम केल े आह.े यणेा या काळातही धयै 
दाखवनू आप या आरो याबाबत सतकता बाळगणे गरजेचे आह.े येणा या काळात आपण सामािजक अंतराचे िनयम 
पाळण,े मुखप ी सतत लावण,े हातांची व छता ठेवणे याला ाधा य दते आपण सवानीच वयंिश त पाळून नवी जीवनशलैी 
वीका या. 

भारतातील लोकशाही णाली सुदढृ, स म व िवकिसत कर या या उ ेशान े सरकारन े क याणकारी शासन व थचेा 

वीकार केला. या संक पनतेनु  थािनक शासन सं था िन मती झाली. १५ ऑग ट १९८३ म ये अमरावती महानगरपािलका 
थापना झाली होती. आज मनपा थापन होऊन ३८ वष पणू होत आह.े अमरावती महानगरपािलके या वतीन े अनके 

लोकोपयोगी उप म राबिव यात येत आह.े 
मािहती तं ानामुळे आपले जीवन सुलभ झाले आह.े या तं ानाचा अिधकािधक वापर क न शासन अिधकािधक 

लोकािभमुख, गितमान तसेच पारदश  हो यासाठी महारा  बँक या सहकायाने संपूण महानगरपािलकेचे कामकाज संगणक करण 
कर या या कामाला ारंभ झाला आह.े 



 

 

कच याचे संकलन, वाहतकू, ओ या व सु या कच यावर या यासाठी सुिवधा िनमाण कर या या दृ ीन े घनकचरा 
व थापन क पाचे काम पूण वास येत आह.े साठले या जु या कच यावर येसाठी काम हातात घेतली आहते. 

वै क य उपचार महाग होत असतांना सवसामा यांना वै क य सेवा व उपचारासाठी १० हजार पयांची मदतीचा हात 
दे याचा िनणय घेतला. 

रमाई आवास योजना सोबतच धानमं ी आवास योजनतगत सन २०२२ पयत सवाना घरे दे याचे उ  ठरिव यात 
आले होत.े पंत धान नर  मोदी यांनी सवसामा यांना घर िमळावे यासाठी कालब  काय म अंमलबजावणी महानगरपािलका 
ठामपण ेकरत आह.े 

मिहला व सवसामा य नाग रकां या सुरि ततासाठी अमरावती मनपा े ातील चौकात सी.सी.टी.  ही. लाव याचा 

संक प केला आह,े यादृ ीन ेपावले उचलली आहते. 

अमरावती येथे पयटन थळे िवकिसत कर या या उ ेशान े िशवटेकडी, भीमटेकडी, वडाळी व छ ी तलाव येथील 
स दय करण गतीपथावर आह.े 

अमरावती शहराचा आवाका, लोकसं या आिण वाहनांची सं या वाढत अस यामुळे वाहतुक ची क डी होत अस यान े
राजापेठ येथे उ ाणपलू व भुयारी माग क न नाग रकांना दलासा दला. 

कोरोना काळात संकटामुळे आ थक संकटात सापडले या शहरातील द ांगांना वा षक सहा हजार पयांऐवजी नऊ 
हजार पये पे शन दे याचा िनणय घेतला आह.े 

अमरावती शहरासोबतच िज हातील पधा परी चेी तयारी कर या या हतूेने सुस  अ यािसकेचे िनमाण केल ेआह.े 
सवच घटकातील िवचारां या समाजघटकांना सोबत घेऊन, सवाना िवकासाची समान संधी उपल ध क न गत, समथ 

आिण बलशाली अमरावती घडिव यासाठी महानगरपािलका काम करीत आह.े 
 दशेा या रा यघटने ती आपणा सवाचे उ रदािय व आह,े आज या या जास ाक दना या िनिम याने संिवधानान े

घालून दललेे आदश व मू ये यां या ती असलेली आपली बांिधलक  अिधक दढृ क या आिण एक बलशाली, गतीशील व 

सवसमावेशक अशा नवीन अमरावती या िन मतीसाठी कटीब द होऊ या, असे यावेळी महापौर चेतन गावंड ेयांनी सांिगतल.े 
यावेळी महानगरपािलका मराठी मा  यिमक मलुाचंी शाळा वडरपुरा येथील िव ा  या  या बँ  ड पथकाने यावेळी रा  गीत 

सादर केल.े काय माचे सु संचालन एन.बी. सोनवणे सर व िवजय खंडारे सर यांनी केल.े 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

मनपात छ पती िशवाजी महाराज जयतंी साजरी 
अमरावती ितिनधी, 

          “आझादी का अमृत महो  सव” अंतगत शिनवार दनांक १९ फे ुवारी,२०२२ रोजी छ पती िशवाजी 
महाराज यांची जयंती िनिम  य हारापण काय म अमरावती महानगरपािलकेत संप  न झाला. छ पती िशवाजी 
महाराज जयंती िनिम  य मा.महापौर चेतन गावंडे यांचे शुभह  त े छ पती िशवाजी महाराज यां  या ितमेस 
हारापण िव  वर  न डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर सभागृहात कर  यात आले. सदर काय मानंतर िशवटेकडी येथील 
छ पती िशवाजी महाराज यांचे पुत याला मा.महापौर चतेन गावंडे यांचे ह  त ेहारापण कर  यात आले.  

  “आझादी का अमृत महो  सव” अंतगत िशवटेकडीवर रंगीबेरंगी लाईट ग लाव  यात आली.   

         यावेळी उपमहापौर कुसुम सा ,  थायी सिमती सभापती सिचन रासन,े महानगरपािलका आयु  त 

डॉ. वीण आ  टीकर, सभागृह नेता तुषार भारतीय, गटनेता डॉ.राज  तायडे, झोन सभापती नुतन भुजाड,े शहर 

सुधार सिमती सभापती आिशष अतकरे, नगरसेवक काश बनसोड, शांत वानखड,े अजय सारसकर, ऋषी 

ख ी, िणत सोनी, नगरसेिवका सं  या टकले, सुरेखा लुंगारे, सुनंदा खरड, जय ी डहाके, वंदना मडघे, लिवणा 

हष,  वाती कुलकण , उपआयु  त सुरेश पाटील, उपआयु  त नर  वानखडे, पयावरण संवधन अिधकारी महेश 

दशेमुख, सहा यक आयु  त योगेश िपठे, ाची कचरे, नंद कशोर ितिखले, नगरसिचव मदन तांबेकर, िस  टीम 

मॅनेजर अिमत डगरे, जनसंपक अिधकारी भुषण पसुतकर, समाज िवकास अिधकारी धनंजय शद,े सहा यक 

क  प संचालक वंदना गु  हाणे, अिधकारी, कमचारी उपि थत होत.े 

            यावेळी उपआयु  त नर  वानखडे यांनी िशवरायांवर गीत सादर केल.े  

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

अमरावती महानगरपािलका, अमरावती 
अिभलेखागार िवभाग व अिभषके बकु सटर याचंे सयंु  त िव मान े

भारतीय  वातं याचा अमृत महो  सव अतंगत भ  य पु  तक दशनीच ेउदघाटन 

अमरावती ितिनधी, 
अमरावती महानगरपािलका अिभलेखागार िवभाग व अिभषेक बुक सटर यांचे संयु  िव मान े

भारतीय वातं याचा अमृत महो सव िनिम  पु तकांचे भ  दशनाचे रिववार दनांक २० 
फे ुवारी,२०२२ रोजी दपुारी विनता समाज यथेे उदघाटन महानगरपािलका आयु  त डॉ. वीण 
आ  टीकर यां  या ह  त े कर  यात आले. सदर उदघाटनास सौ.बबीता आ ीकर 
मॅडम, उपआयु  (सामा य) नर  वानखड,े जनसंपक अिधकारी भूषण पुसतकर तथा अिभलखेागार 
िवभागातफ भारी अिभलेखापाल र व  चांडोळे व अ ण चौखंडे तसेच मनोज घटाळे व अिभषेक 
बुक सटर चे व थापक अिखल शेख व केशव घुटे उपि थत होत.े 

दनांक २० फे ुवारी ते २६ फे ुवारी पयत सु  असले या या दशनात अमरावती शहराचा 
इितहास (खंड भाग-१त३े), च र , ऐितहािसक, म विवकास, कथा-कादबं-या, बालवाडमय, 

किवता, संगीत, श दकोश, पधा परी ा, आदी िवषयांची मराठी आिण इं जी पु तके सवलतीत 

उपल ध आहते.    

  तसेच िशवाजी सावंत, रणिजत दसेाई, िव ास पाटील, सुधा मूत , व.प.ुकाळे, अ यतु 

गोडबोल,े अिमश ि पाठी यासारखे अनेक नामवंत लखेकांची पु तके १०% पासून ते ५०% पयत 
सवलतीत उपल ध आहते.या भ  य दशनाची वेळ सकाळी १०.०० त ेरा ी ८.०० वाजेपयत आह.े 



 

 

       सव अमरावतीकर नाग रकांनी सदर भ  य पु  तक दशनीला आपले कुटंूबा समवेत आपल े
पा  याचे ानवधना करीता सहभाग न दवावा व सदर पु  तक दशनी म  ये अमृत महो  सवा िनिम  य 
पु  तक खरेदी वर िवशेष सुट दे  यात आलेली असुन  याचा लाभ  यावा. भारतीय  वातं याचा अमृत 

महो  सव अंतगत भ  य पु  तक दशनीला जा  तीत जा  त अमरावतीकर नाग रकांनी सहभाग  यावा 

असे आवाहन अमरावती महानगरपािलकेने केले आह.े     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

आझादी का अमतृ महो  सव अतंगत सव स  मा.पदािधकारी, स  मा.नगरसवेक, स  मा.नगरसिेवका यांचा पु फोटो 
 

 



 

 

MAS Training - (मिहला आरो य सिमती) - िश ण - 2021-22  

(NUHM PIP - िशष ं .U.3.2.1.1) 
 अमरावती महानगरपािलका काय े ात एकुण 257 आशा आहते व सदर आशा 13 शहरी 
आरो य क ा अंतगत कायरत आहते व येक आशा मागे 1 मिहला आरो य सिमती असते (8 ते 9 

मिहलांचा गट) तरी मा.डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर सभागहृाम ये द.15/02/2022, 14/02/2022 व 

द.09/02/2022 रोजी batches म ये एकुण 180 सद याचे िश ण घे यात आले. तसचे सदर 
िश णाम ये मिहला आरो य सिमतीचे सद य व आशा उपि थत हो या. सदर िश ण काय म 
व थापक - वषा गुह,े मा.वै कय आरो य अिधकारी डॉ. िवशाल काळे व मा.डॉ.पो णमा उघडे - 
ी वै कय अिधकारी यां या दारे घे यात आल.े मा.वै कय आरो य अिधकारी डॉ. िवशाल काळे 

यांनी प स पोिलओ जनजागृती व इतर िविवध आरो य िवषयक योजनाबाबत मिहला आरो य 
सिमती सद यानंा व आशा यांना मागदशन केले. 
 काय म / िश णाम ये - ी गोपाल च हाण, ी. िनिखलेश ड गरे - (िशपाई) यांनी व था 
बघ यात प र म घेतल.े िश णाची वेळ सकाळी 11.00 ते 4.00 अशी ठेव यात आलेली होती.  
   

 

 

 

 



 

 

MAS TrainingProgramme - Dt.09/02/2022, Dt.14/02/2022, Dt.15/02/2022 

 

 

 



 

 

RCH PIP - िशष ं .9.5.2.4 - Child Death Training - 

 उपरो  िवषया वये द.24/02/2022 रोजी मा.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहा येथे Child Death 

Review ही activity घे यात आली.  

 सदर training अंतगत 13 शहरी आरो य क ा या वै कय अिधकारी, staff nurse / PHN यांचे 
बालमृ यु बाबत िश ण आयोिजत कर यात आले होत.े सदर िश णा म ये मा.डॉ.जय ी नांदरुकर, मा. ीमती 
िवदया बारसे (Head Quarter - PHN) व मा.वै कय आरो य अिधकारी डॉ.िवशाल काळे यांचे मागदशन 
लाभल.े तर काय म आयोजनासाठी, काय म व थापक वषा गुह,े लेखा व थापक ी. िवजय रण दवे, यांनी 
प र म घेतल.े तर काय मामधे िशपाई, ी गोपाल च हाण, हदैरपुरा शहरी आरो य क  िशपाई ी. िनिखलेश 
ड गरे यांचे सहकाय लाभले.  
Training चा उ ेश :- मनपा काय े ातील बालमृ यु दर कमी कर यासाठी व सदर बालमृ यु चे reporting 
करणे संदभात िश ण आयोिजत कर यात आले होत.े  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Child Death Review  Training- Dt. 24/02/2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

WIFS - िश ण Dated -29/12/2021 (RCH PIP -Budget Head - 9.5.4.9) - 
 उपरो  िवषयास अनुस न द.29/12/2021 रोजी मा.डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर सभागृहाम ये 
WIFS - Weekly Iron & Folic Supplementation अंतगतसवMedical Officers व Staff 

Nurse / PHN यांचे िश ण घे यात आले. सदर िश ण HFWPTC (Training Center) चे 
वै कय अिधकारी डॉ. रमेश बनसोड यांनी घेतल.े 
 िश णास ICDS क प अिधकारी ी. अतुल भंडाग,े िश ण िवभागाचे ी. योगेश राणे व 

ी. संजय बेलसरे ह ेउपि थत होत.े  
काय माचे आयोजनाकरीता काय म व थापक वषा गुह,े सहकाय िशपाई - ी. गोपाल च हाण 
यांनी प र म घेतल.े 

Weekly Iron & Folic Supplementation (WIFS) - Dt. 29/12/2021

 
 



 

 

 

 



 

 

Child Death Audit - RCH PIP - 10.1.2 - 

 उपरो  िवषयास अनुस न RCH PIP - Budget 10.1.2 अंतगत 13 शहरी आरो य क ा 

अंतगत एकुण 35 लोकांचे (MO, Staff Nurse, ANM) यांचे Child Death Audit ही activity 

घे यात आली. सदर activity अंतगत 13 शहरी आरो य क ा या काय े ात झाले या child death 
ची कारण िममावसंा जाणुन घेऊन - येक शहरी आरो य क  िनहाय अहवाल घे यात आला. सदर 
audit मु यालय Public Health Nurse ीमती िवदया बारसे यांनी केले. काय मास मा.वै कय 
आरो य अिधकारी डॉ. िवशाल काळे, मा.डॉ.जय ी नादंरुकर यांनी सु दा मागदशन केल.े 
 काय माचे आयोजन, काय म व थापक वषा गुह ेयांनी केल.े   

Child Death Audit 

 



 

 

 

ASHA Day / ASHA Samelan -NUHM PIP - Budget Head - U.3.1.3.3- 

 द.23/02/2022 व द.24/02/2022 रोजी मा.डॉ.बाबासोहब आंबेडकर सभागृहाम ये Samelan / 
सं मेलन आशा-डे हा काय म घे यात आला. 
काय माम ये मुख उपि थती मा.उपायु  (सा.), मा.वै कय आरो य अिधकारी यांची होती. तर वै कय 
अिधकारी हणुन मा.डॉ.जय ी नांदरुकर उपि थत हो या. तर काय म आयोजनामधे काय म व थापक वषा 
गुह,े लेखा व थापक ी. िवजय रण दवे यांनी प र म घेतल.े  
 तरी सहकाय - िशपाई - ी. गोपाल च हाण, ी. िनिखलेश ड गरे, ी. लक  यांनी केले. 

ASHA Day / ASHA Samelan - Dt.23/02/2022 & Dt. 24/02/2022 

 

 



 

 

ASHATraining -  U.3.1.2- 

 द.05/03/202ते द.24/03/2022 पयत District Training Center, Amravati येथे नवीन 128 

आशा चे येक  30 आशा या batches म ये HBNC Phase-1 & Phase -2 चे िश ण सु  आह.े 

 HBNC - (Home Based Newborn Care) सदर िश ण हा ASHA या रोज या कामाशी िनगडीत 
आह.े 

HBNC Training Phase-1 & Phase -2 

 



 

 

          

 

 

 

 



 

 

Outreach RCH Camp - 

 NUHM कृती आराखडा सन 2021-22 मधे FMR Code - U.2.3.2 अंतगत 13 शहरी आरो य क ा या 

कायक ेत एकुण 52 ( ित शहरी आरो य क  - 4)outreach camp घे याचे उ ी  आह ेतरी अदयापयत 20 

camp घे यात आलेले आहेत. सदर health camp मधे ANC, PNC, Child यांचे िविवध आजारांचे checkup 

कर यात येऊन specialist बोलावुन औषधोपचार दले जातात. 

 

Outreach RCH Camp 

NUHM कृती आराखडा सन 2021-22 मधे FMR Code - U.2.3.2 

 

  
 



 

 

UHND Session - (Urban Health & Nutrition Days) - 

 NUHM कृती आराखडा FMR Code - P.4.5.1 म ये UHND Session चे 1560 

sessions चे उ ी  आह.े सदर activity 13 शहरी आरो य क ा या कायक ेत ANM's माफत 

घे यात येत.े सदर activity अंतगत, ANC तसेच PNC मातांना लसीकरण, आहार, र य तसेच 
िविवध आजार हया िवषयी सभा घेऊन मागदशन कर यात येत.े येक शहरी आरो य क ाला एकुण 
120 UHND sessions चे उ ी  आह.े तरी अदयापपयत 1515 UHND session पुण झालेले 
आह.े  

UHND Session - (Urban Health & Nutrition Days)   

NUHM कृती आराखडा FMR Code - P.4.5.1 

 



 

 

                        

                        

 

 

 

 

 



 

 

मिहला आरो य सिमती सभा- 

 NUHM कृती आराखडा2021-22 नेहमी माण े हया वष  सु दा FMR Code - U.4.1.4 
म ये मिहला आरो य सिमती या सभा यावया या आहते. येक आशा या मागे १ मिहला आरो य 
सिमतीची थापना झालेली आह.े तरी एकुण 258 मिहला आरो य सिमती या थापनेचे उ ी  आह.े 
13 शहरी आरो य क ानी एकुण 200 मिहला आरो य सिमतीची थापना केलेली आह.े तरी 
श.आ.क  तरावर, अदयापपयत 385 MAS meeting झाले या आहते.  

मिहला आरो य सिमती सभा 
 

  

 

 



 

 

आरो यव धनी अंतगत िविवध काय म- 

 एकुण 7 शहरी आरो य क  health & wellness center हणजेच आरो य व धनी क  
हणून शासनान ेघोिषत केलेले आहते. तरी सन 2021-2022 NHM, मुंबई यांनी सुिचत के यानुसार 

Rallys, Yoga Sessions, अशा activities आयोिजत के या गे या. 

 

आरो यव धनी अंतगत िविवध काय म 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PMMY - (पंत धान सरुि त मातृ व अनदुान योजना) - 
 सदर योजने अंतगत सन 2021-22 म ये गभवती माते करीता आहार दशनी, रांगोळी पधा अशा िविवध 
activities 13 शहरी आरो य क ा अंतगत आयोिजत कर यात आ यात.  

 

PMMY - (पंत धान सरुि त मातृ व अनदुान योजना) 
 

 



 

 

   

 



 

 

 

 

वातं याचा अमतृ महो सव व ऊजा सवंधन स ाह काय म मनपा हदी क या मा यिमक शाळा नागपुरी गटे येथ े
उ साहात संप .... 

मनपा शाळे या िव ा यासाठी हाव ेजुिनयर कॉलेज िनमाण----सभापती आिशषकुमार गावडें...  

िव ा याम ये रा भ  िनमाण हावी व ऊजचा कमीत कमी वापर क न जा तीत जा त ऊजा कशी 
वाचवता येईल याची जागृती िनमाण कर या या उ ेशाने संपूण भारताम ये आजादी का अमतृ महो सव मो ा 

माणात सव शासक य शासक य िवभागांम ये साजरा कर यात येत आह.े तसेच ऊजा संवधन स ाह सु ा 
अनेक िवभागांम ये राबिवणे सु  आह.े याच अनुषंगाने दनांक २१ िडसबर,२०२१ रोजी मनपा हदी क या 
मा यिमक शाळे या ांगणाम ये वातं याचा अमतृ महो सव व ऊजा संवधन स ाह िविवध पधा घेऊन साजरा 
कर यात आला. ऊजा संवधन स ाहांतगत ना  पधा, िच कला पधा, व ृ व पधा, रांगोळी पधा, िनबंध 



 

 

पधा व इतर पधा घे यात आ या. पधम ये सहभागी िव ा याना मा यवरां या ह ते ब ीस िवतरण कर यात 
आल.े काय माची सु वात मुख पा णे हणून लाभलेले मनपाचे िश ण सिमती सभापती आिशषकुमार गावंडे 
यां या ह ते आ िश ीका सािव ीबाई फुले यां या ितमेला हार अपण क न व दीप वलन क न झाली 
यानंतर मुख पा णे िश ण सभापती आिशष गावंडे, उपायु  नर  वानखडे, िश ण अिधकारी डॉ टर अ दलु 
रािजक व इतर मा यवरांचे शाल व पु पगु छ भेट दऊेन वागत कर यात आल.े  

काय माचे संचालन सौ राज ी कुलकण  व ा तािवक शाळेचे मु या यापक ी पंकज मे ाम यांनी केले. 
उपायु  नर  वानखडे यांनी सव पालकांना आ हान केले क , या प तीने आप याला श य होईल या प तीन े
मनपा या शाळांना मदत करावी. िश ण सभापती आिशषकुमार गावंडे  िव ा याना मागदशन करत बोलले क  
िश णा सोबतच मैदानी खेळ सु ा सव िव ा यानी खेळाव,े जेणेक न सवाचे आरो य तंदु त राहील व आपण 
कोर कोरोना  सार या महाभयंकर आजाराला बळी पडणार नाही. मनपाचे िव ाथ  अितशय शार असून 
अमरावती महानगरपािलके या े ातील मनपा शाळांम ये िशकणा या िव ा यासाठी युिनअर कॉलेज ची 
िन मती हावी अशी इ छा आिशष गावंडे यांनी िश ण अिधका यांसमोर  केली. यानंतर िव ा याना ब ीस 
िवतरण कर यात आल.े याम ये एपीजे अ दलु कलाम ुप या सािनया आनम व कैकशा परवीन यांना थम 
पा रतोिषक िमळाले. आई टाईन ुप या अनसार डाली, शेख अ फाज यांना ि तीय मांक ा  झाला. तसेच 
यूटन ुप या अ सफा व आलिपया यांना तृतीय मांक पटकािवला .घोषवा य पधम ये महके परिवन व शेख 

युसुफ यांचा थम मांक आला. महक अंजुम आिण अ दलु जहीर िहचा ि तीय मांक आला. वकृ व पधम ये 
कुमारी सा या मुमताज खान, जु या फाितमा  कैकशा परवीन, आिलया कौसर स यद शहजाद, अि फया शेख 
iqrar यांनी पा रतोिषक िमळिवल.े मंजुषा पधा म ये सा या मुमताज खान, आयशा फाितमा, आ न 
फातेमा, महेक नाज, शेख आयुब, आरसी अनम, तसलीम अंजुम इ यादी िव ा याना पा रतोिषके िमळाली िश ण 
सभापती आिशष कुमार गावंडे यां या ह ते व इतर मा यवरां या ह ते िव ा याना ही ब ीस िवतरण कर यात 
आली. गावंडे यांनी सव िव ा याचे िश कांचे व मु या यापकांचे कौतुक केले. ऊजा क प अिधकारी ी हषल 
काकड,े माजी नगरसेवक अहमद भाई, मोद शेगोकार ह े मुख पा णे हणून उपि थत होत.े तसेच हा काय म 
यश वी कर याम ये शाळेचे मु या यापक डॉ टर काश मे ाम यांचे मोलाचे योगदान िमळाले. काय माला 



 

 

मनपा हदी ाथिमक शाळा मांक 12 चे मु या यापक ी नाईक सर, सावंत सर, घाटोळ मॅडम, कु िनखत 
परवीन, अिनता भांगे, भावना बडे, शुभम देशमुख, व इतर उपि थत होते काय माचे आभार दशन मंगला ास 
मॅडम यांनी केले.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
भारतीय  वातं याचा अमतृ महो  सव अंतगत द ांगानंा बटॅरी चलीत ायिसकल च ेवाटप  

तसेच द १ एि ल रोजी UDID माणप  िशिबराच ेआयोजन 
दनांक ०१/०४/२०२२  

अमरावती ितिनधी, 

भारतीय  वातं याचा अमृत महो  सव अंतगत अमरावती महानगरपािलका समाज िवकास िवभागामाफत 
द. २७/ ०३/२०२२ ते द ०२/ ०४/ २०२२ अमृत महो सव आठवडा साजरा कर यात येत 

असून द  यागंाक रीता िविवध उप म राबिव  यात येत आह.े या अनुषंगाने मंगळवार दनांक २९ माच,२०२२ 
रोजी अमरावती महानगरपािलका े ातील द  यांगांना लाभ घे  याकरीता व  यांची न दणी 
करणेकरीता www.amcdivyangkalyan.com ही ऑनलाईन आ ावली तयार क न आ ावलीचा शुभारंभ 

महानगरपािलका शासक डॉ. वीण आ  टीकर यां  या ह  त ेकर  यात आला होता.  



 

 

        तसेच द. ३०/०३/२०२२ रोजी शासक डॉ. वीण आ ीकर यांचे ह ते गरजू व पा  दोन द ांगांना 

बॅटरी चलीत ायिसकल चे वाटप कर यात आले असून मनपा ारा सदर एकूण १०० ॅसायकल वाटप कर यात 

येणार असून सदर ायिसकल मुळे द ांगांना वसाय कर यास सोयी कर होऊन यांचे दनंै दन जीवनाम ये 
लाभकारक ठरेल. 

        तसेच द. ०१ एि ल २०२२ रोजी अमरावती महानगरपािलका (िश ण िवभाग) व िज हा सामा य 

णालय यांनी संयु  UDID माणप  िशिबराचे आयोजन कर यात येत आह.े सदर िशबीर स.९ त े

द.ु १२ पयत िज हा सामा य णालय येथे घे यात येणार असून याअंतगत द ांगाची UDID णाली ारा 
ऑनलाईन अज मनपाकडून मोफत भ न दे यात येणार आहेत व णालयात यांची तपासणी कर यात येईल. 
यांनतर द ांगांना UDID माणप  ा  होईल. 

सदर उप म समाज िवकाज अिधकारी ी धनंजय शद ेयांचे माफत राबिव यात येत आह.े  

 
 



 

 

        
द ांगाकं रता UDID माणप  िशिबराच ेआयोजन 

दनाकं ०१/०४/२०२२ 

अमरावती ितिनधी,  

भारतीय  वातं याचा अमृत महो  सव अंतगत अमरावती महानगरपािलका समाज िवकास िवभागामाफत द. 
२७/०३/२०२२ ते द ०२/०४/२०२२ अमृत महो सव आठवडा साजरा कर यात येत असून द  यांगाक रीता िविवध उप म 

राबिव  यात येत आह.े या अनुषंगाने मंगळवार दनांक २९ माच,२०२२ रोजी अमरावती महानगरपािलका े ातील द  यांगांना 

लाभ घे  याकरीता व  यांची न दणी करणेकरीता ऑनलाईन आ ावली तयार कर  यात आली आह.े  



 

 

          या अनुषंगान े मा. ी.डॉ. िवण आ ीकर शासक तथा आयु  यां या मागदशनात द ०१ एि ल,२०२२ रोजी 

अमरावती महानगरपािलका व िज हा सामा य णालय अमरावती यांचे माफत द ांगांक रता UDID माणप  िशिबराचे 
आयोजन िज हा सामा य णालय अमरावती येथे कर यात आले होत.े 

          सदर िशिबरात ऑनलाईन न दणी केले या द ागंांची शारी रक तपासणी करण ेतसेच नवीन द ांग व यांचे माणप  

ऑनलाईन नाही अ या द ांगांचे ऑनलाईन अज भ न दऊेन याच ठकाणी तपासणी क न UDID माणप  िमळणे क रता 
या पणू कर यात आली. 

         सदर िशबीराचे आयोजन अमरावती शहरातील रहीवाशी असले या सव द ांगांक रता कर यात आले होत.े या 
िशिबराकरीता मा.िसमा नतैाम उपायु  (सा.) व िश णािधकारी मा. ी.डा.ँ अ दलु राजीक यांनी स द छ भेट दली. या 
िशिबराचे आयोजन ी धनंजय शद ेसमाज िवकास अिधकारी यांचे माफत कर यात आले असनू ी िधरज सावरकर समावेिशत 
िश ण सम वयक, ी.डा.ँ सिचन कराळे, कु. दपाली थोरात समावेिशत िवषयत , ी अतलु बोबड,े कु. सोिनया पवार, कु. 

वैशाली सोळंके, ी कैलास कुलट, ी उ वल जाधव, ी िवशाल वालचाळे, ी सुमेश वानखड,े कु. कुमुदीनी दवेळे, कु. भारती 

मालखेड,े कु. पुनम कणरे, ी िगरीष लाकड े ी मोरे र च हाण, कु. तीभा दवेपारे, कु. रेखा ब दरे, कु. तीमा नागापुरे िवशषे 

िश क व ी िधरज घोरदड,े नरेश उईके यांनी  परी म घेतल.े 

 

 



 

 

                                 

                                 
 



 

 

भारतीय  वातं याचा अमतृ महो  सव अंतगत द  यागंानंा लाभ घे  याकरीता व न दणी करणेकरीता 
महानगरपािलका शासक डॉ. वीण आ  टीकर यां  या ह  त ेऑनलाईन आ ावलीचा शभुारंभ 

दनांक २९/०३/२०२२  
अमरावती ितिनधी, 

भारतीय  वातं याचा अमृत महो  सव अंतगत अमरावती महानगरपािलका समाज िवकास िवभागामाफत 
द. २७/ ०३/२०२२ ते द ०२/०४/२०२२ अमृत महो सव आठवडा साजरा कर यात येत असून, द  यांगाक रीता 

िविवध उप म राबिव  यात येत आह.े या अनुषंगाने मंगळवार दनांक २९ माच,२०२२ रोजी अमरावती 
महानगरपािलका े ातील दव्  यांगांना लाभ घे  याकरीता व  यांची न दणी करणेकरीता ऑनलाईन आ ावली 
तयार कर  यात आली आह.े सदर आ ावलीचा शभुारंभ महानगरपािलका शासक डॉ. वीण आ  टीकर यां  या 
ह  त ेकर  यात आला.   

शहरातील द ांगांना आता आप या नावाची न दणी महानगरपािलकेत करता येणार असून या ारा 
भिव यात द ांगांना यांचे क रता असलेले लाभ घेणे या णाली मुळे सोयी कर होणार आह.े यासाठीच 
महानगरपािलकेने www.amcdivyangkalyan.com  पोटल णाली िवकिसत केली आह.े या 

णाली या www.amcdivyangkalyan.com  या संकेत थळावर या द ांगणी आता पयत महानगर पािलकेत 

न दणी केली नाही, अ या द ांगांना सव थम न दणी करायची आह.े www.amcdivyangkalyan.com पोटल 
णालीचा वापर क न जा तीत जा त द ांगानी आप या नावाची न द महानगर पािलकेत क न यावी, असे 

महानगरपािलका शासक डॉ. वीण आ  टीकर यांनी केले आह.े तसेच णाली ारा ा  होणारी द ांगाची 
मािहती नुसार भिव यात  महानगरपािलकेला द ांगांचे आथ क थर वाढवणा या व द ागाक रता लाभदायक 
योजना सु  कर यास मदत होईल, असे मत  डॉ. वीण आ ीकर शासक यांनी  केले. 

यावेळी अिधकारी उपि थत होत.े 

 
 



 

 

 
 

  
 

  



 

 

 

  
 

  



 

 

“आझादी का अमतृ महो  सव” व “माझी वसुंधरा अिभयान” अतंगत 

अमरावती महानगरपािलका शासक डॉ. वीण आ  टीकर यां  यासह 

अिधकारी व कमचा-यानंी घेतली जल ित ा 
दनांक २९/०३/२०२२  

अमरावती ितिनधी, 
क  शासना या व रा य शासना या िनदशानुसार भू:गभातील व पावसा या पा याचा यो य वापर क न 

या पा याची बचत करणे करीता मंगळवार दनांक २९ माच,२०२२ रोजी जल ित ा घे  यात आली. 

“आझादी का अमतृ महो  सव” व “माझी वसंुधरा अिभयान” अंतगत मंगळवार दनांक २९ माच,२०२२ 
रोजी अमरावती महानगरपािलकेम  ये जागितक जल दना िनिम  त काय म िव  वर  न डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर 
सभागृह येथे घे  यात आला. यावेळी महानगरपािलका शासक डॉ. वीण आ  टीकर यां  यासह अिधकारी व 
कमचा-यांनी जल ित ा घेतली.   

यावेळी उपायु  त सुरेश पाटील, उपायु  त नर  वानखडे, सहा यक संचालक नगर रचना आिशष 

उईके, पयावरण संवधन अिधकारी महशे दशेमुख, तांि क स  लागार िजवन सदार, सहा यक आयु  त योगेश 

िपठे, ाची कचरे, नंद कशोर ितिखले, ीरंग तायडे, तौिसफ काझी, वै क य अिधकारी (  व  छता) डॉ.िसमा 

नैताम, नगरसिचव मदन तांबेकर, िस  टीम मॅनेजर अिमत डगरे, िश णािधकारी डॉ.अ  दलु राजीक, कायकारी 

अिभयंता २ सुहास च  हाण, पशुश  य िचक  सक डॉ.सिचन ब  ,े जनसंपक अिधकारी भुषण पुसतकर, कायालय 

अिध क संजय दार  हकेर, भांडार अिध क मंगेश जाधव, अित मण पथक मुख अजय ब  सेले, बाजार व 

परवाना अिध क उदय च  हाण, अिधकारी, कमचारी उपि थत होत.े  

 
 



 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

अमरावती महानगरपािलका, अमरावती 

मनपात शहीद दनािनिम  य भगत सग, सुखदवे व राजगु  यानंा  दाजंली अपण 

मनपात अमर शहीद हेम ूकलानी जयंती साजरी  

अमरावती ितिनधी, 

      “आझादी का अमृत महो  सव” अंतगत बुधवार दनांक २३ माच,२०२२ रोजी अमरावती 
महानगरपािलकेम  ये शहीद दन व अमर शहीद हमूे कलानी यांची जयंती साजरी कर  यात आली. या िनिम  य 
महानगरपािलका शासक डॉ. िवण आ  टीकर यां  या ह  ते भगत सग, सुखदवे, राजगु  व अमर शहीद हमूे 
कलानी यां  या ितमेस हारापण िव  वर  न डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर सभागृहात सकाळी ११.०० वाजता 
आयोिजत कर  यात आल.े यावेळी शहीदांना दोन िमिनटे मौन पाळून  दांजली दे  यात आली. 
    यावेळी उपायु  त सुरेश पाटील, उपायु  त नर  वानखड,े पयावरण संवधन अिधकारी महशे 

दशेमुख, वै क य आरो  य अिधकारी डॉ.िवशाल काळे, नगरसिचव मदन तांबेकर, जनसंपक अिधकारी भुषण 

पुसतकर, कायालय अिध क संजय दार  हकेर, समाज िवकास अिधकारी धनंजय शद,े सहा यक िनवडणकू 

अिधकारी अ य िनलंगे, माजी नगरसेवक ऋषी ख ी, ीचंद तेजवाणी, पु  य पंचायत अ  य  डॉ.इं कुमार 

गेमनानी, मुरलीधर उदासी, अमृतलाल पजानी, क  हयैालाल ढालवानी, केशवलाल छाबडीया, नारायणदास 

गोधवानी, जुमन बजाज, तीरतदास बजाज, ओम काश सदभूाई पु  शी, दीपक साई, मनोहरलाल मोड या, अशोक 

नागवानी, िनतीन ढोडेजा, राजा ि कोटी, ई  वरदास मारवीजा, सुरेश जयिस  दनी, वासुदेव कृ  णानी, ओम काश 

खेमचंदानी, मनपा अिधकारी, कमचारी उपि थत होत.े   

 



 

 

 

  
 

  



 

 

 
मनपा या िविवध वाहनाचंी तपासणी व दु ती याबाबत िश ण 

दनाकं ०९/०३/२०२२  
अमरावती ितिनधी,  

“आझादी का अमृत महो  सव” अंतगत कायशाळा िवभागामाफत नवीन तं ानाचा 

वापर क न कायशाळेत येणा या मनपा या िविवध वाहनांची तपासणी व दु ती 

याबाबत िश ण दनांक ०९/०३/२०२२ रोजी आयोिजत कर यात आले होत.े यात 

कं ाटदाराचे त  मेकॅिनक ी कलीम यांनी इतर कायशाळेतील सव उपि थत िश णाथ  
यांना आधिुनक तं ानाची जोड दऊेन वाहन दु ती कशा कारे करता येईल याची 
सिव तर मािहती दली.   

 

 

 

 

 



 

 

 
 

  
 



 

 

वडाळी यथेील महानगरपािलका शाळा .१४ यथे ेिडजीटल  लास म चे उदघाटन 

मनपा शाळेतील िव ाथ  आता घेणार िडजीटल प  दतीन ेिश ण 
दनांक १०/०३/२०२२ 

अमरावती ितिनधी, 

“आझादी का अमतृ महो  सव” अंतगत मनपा शाळाम  य े गोरगरीब िव ा  याना गुणव  तापणू 

िश ण दे  या  या उ ेशान े तसेच शाळामधील पटसं  या वाढावी या हतूेन े वडाळी येथील 
महानगरपािलका शाळा .१४ येथे िडजीटल  लास म चे उदघाटन मनपा उपआयु  त नर  वानखड े
यां  या ह  त े कर  यात आल.े यावेळी काय माचे अ  य   थानी मनपा िश णािधकारी डॉ.अ  दलु 

राजीक, रोटरी  लब ऑफ अमरावती इं पुरीचे अ  य  सागर बटेु, मु  या  यापक योगेश 

पखाल,े िमलन शाह, ीपाद मोहोड, दपक दशेपाडें, पवन ल ा, सिचन राजुरकर, कु.िच ा 

खो ागड,े ि ती खोडे व अंगणवाडी सिेवका उपि थत होत.े 

ई-ल नग क  पा  या मा  यमातून कोरोना प रि थती मागील दोन वषात िव ा  याचे झालेले 
शै िणक नकुसान भ न काढ  याचा तसचे मनोरंजन प  दतीन ेअ  यापन क न िव ा  याची गणुव  ता 

वाढिव  याकरीता अ  या कारचे उप म इतर शाळांम  य े राबिवणार अस  याचे उपआयु  त नर  

वानखडे यांनी आपले मत  य  त केले. रोटरी  लब तफ सदर उप माकरीता ५० ट  के खच कर  यात 

आला असनू ५० ट  के खच मु  या  यापक योगशे पखाल े यानंी  वत: केललेा आहे. वडाळी शाळेच े



 

 

िश क िव ा  याकरीता सतत नवनिवन उप म राबिवत अस  याने  याचंे अिभनंदन यावेळी 
िश णािधकारी डॉ.अ  दलु राजीक यानंी केल.े 

जागितक मिहला दना िनिम  य शाळेत पार पडले  या रांगोळी  पधचे बि स िवतरण यावळेी 

मा  यवरां  या ह  त े कर  यात आले. याम  य े समृ  दी इंगोल,े राशी राठोड, सृ  टी बाजड, सा रका 

तांदळुकर, सं  कृती हमेान,े अ रा गोफने यांना बि स िवतरण कर  यात आले. 

शरीराच े अ  ययव, आतंर दव,े शरीराची रचना, िशवाजी महाराजाचंा िइ तहास, भौगोिलक 

घटना, इं जी किवता, सयु हण, चं हण, दवस-रा , आकाश गगंा, सयुमाला यासार  या 

भुगोल, िव ान िवषयांमधील कठीण संक  पना यामा  यमातून आता िव ा  याना िशकणे सोप े

जाणार आह.े 

या काय माचे संचालन ि यंका हबंड तर आभार दशन मिनषा वाकोडे यांनी केले. या 

काय मा  या यश  वीतेकरीता सुलोचना डाखोळे, चेतना ब ड,े मोिनका पंधरे, अिनता 

िवधात,े  यो  ना खडसे, ि मता वानखड,े वैशाली दशेमुख, िणता दशेमखु, अचना 

राऊत, राजकुमार जाधव यांनी अथक प र म घेतले. शाळे  या या उप माचे सव  तरातून कौतुक 

कर  यात येत आह.े   



 

 

  
 

  



 

 

मनपा मराठी मलु चे हाय कूल बधुवारा यथे ेजागितक मिहला दन 
दनांक ०९/०३/२०२२  

अमरावती ितिनधी,  
“आझादी का अमतृ महो  सव” अंतगत मनपा मराठी मलु चे हाय कूल बुधवारा येथे जागितक 

मिहला दन मो ा उ साहात पार पडला. मिहला दनाचे औिच य साधून शाळेतील काही माजी 
िव ा थनी चा स कार सोहळा आयोिजत कर यात आला होता . याकरता काय माचे मुख अितथी 
हणून मनपा िश णािधकारी ी अ दलु रािजक सर तसेच काय माचे अ य ा सौ वशैाली कु हकेर 

मॅडम हो या. स कारमूत  हणनू यांना िनमिं त केले होत े या हणजे िवदभ 
महािव ालयातील  ा यािपका संगीत िवभागा या मुख सौ पनुम दवसे मॅडम, नरस मा 
महािव ालयातील ा यािपका डॉ.सौ.राज ी काशीकर मॅडम अथ शा  िवभाग  मुख, 
ना ािभनयात िवशेष ावी य ा  करणारी िव ा थनी कु.शुभांगी क ल,े पोलीस सेवेत कायरत 
असणारी कुमारी अंजू िवजयकर आिण वाङमय  पारंगत  िश ण उ म गुणांनी उ ीण होऊन 
लोकसेवा आयोगा या परी ेची तयारी करणारी कु. रेखा धुव यांचा स माननीय अितथी मनपा 
िश ण अिधकारी डॉ. ी .अ दलु रािजक सर आिण काय मा या अ य ा सौ कु हकेर मॅडम यां या 
ह ते स मानिच ह व पु प देऊन यांचा स कार कर यात आला. यानतंर आम या शाळेतील स. 
िशि का कु वैशाली िहरा सग परतेक  यांनी १०० दवस वाचन अिभयान  अंतगत िज हा िश ण व 

िश ण सं था तफ आयोिजत कथाकथन पधत िवभागीय तरावर अमरावती म.न.पा चा सहभाग 
दशिवला याब ल यांना स मान िच ह व पु प देऊन  स मािनत कर यात आले कं ाटी नेमणूक केली 
असून सु ा शाळेत पुण वेळ इय ा ९ ते १० ला जबाबदारी पूवक गिणत आिण िव ान िशकिवतात 
अशा कु. अचना िलिखतकर मॅडम आिण यां या मुळे शाळा सदैव व छ आिण नीटनेटक  राहत े
अशा आम या कायत पर िशपाई  ीमती अिनताताई भोजने आिण िव ाताई जटाळे यांचाही 



 

 

मा यवरां या ह ते स मानिच ह व पु प दऊेन स कार कर यात आला. आजादी का अमृत महो सव, 
ऊजा संवधन स ाह, संिवधान दन, गिणत दन अंतगत या पधाचे आयोजन कर यात आले होत े
याम ये यश वी िव ा याना मा यवरां या ह ते ब ीस िवतरण कर यात आल.े िशक याची िज  
असेल तर अश य काय दखेील पूण होऊ शकत ेह ेआप या मागदशनातून मनपा िश ण अिधकारी 
डॉ. ी.अ दलु रािजक सर यांनी िव ा याना सांिगतल.े तर सौ. दवसे मॅडम आिण सौ.काशीकर 
मॅडम यांनी आप या भाषणातून शाळेला हवी ती मदत कर याची हमी दली. काय माच े ा तािवक 

ी र व  सरोद ेसर यांनी केले , ब ीस िवतरणाचे सू  संचालन कु.अि नी िव े मॅडम यांनी केले तर 
काय माचे संचालन कु. वैशाली परतके  मॅडम यांनी केले तर आभार दशन ी अमोल औरंगपुरे सर 
यांनी केल.े या काय मा या यशि वतेसाठी शाळेतील सव िश कवृंद ी वीण पाटील सर ी 
सुनील आसलकर सर ी रव  सरोद ेसर , ी. अमोल औरंगपूरे सर, कु . अचना िलिखतकर मॅडम 
कु. अि नी िव े मॅडम तसेच िश केतर कमचारी ीमती भोजन ेताई, सौ िव ा ताई जटाळे यांचे 
सहकाय लाभल.े शाळेतील मु या यािपका सौ वैशाली कु हकेर मॅडम यां या मागदशनाखाली 
काय म यश वी र या पार पडला.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  
 

  



 

 

 

  
 

जागितक मिहला दना िनिम  य चपराशीपरुा येथील मनपा उ  च ाथिमक मराठी शाळेत िविवध 
काय माच ेआयोजन 

दनांक ०८/०३/२०२२ 

अमरावती ितिनधी, 

“आझादी का अमृत महो  सव” अंतगत दनांक ८ माच,२०२२ रोजी जागितक मिहला दन 
िनिम  य मनपा उ  च ाथिमक मराठी शाळा .१३ चपराशीपुरा यथेे िविवध काय म घे  यात 
आला. या काय मात मुख पाहणे मा.डॉ.अिनता बोबडे  ीरोग त  उपि थत होत.े या काय मात 



 

 

मिहला पालक वगासाठी रांगोळी  पधा,िडश डेकोरेशन तसेच  ी वर आधारीत  वनीफ त 
दाखिव  यात आली. 

 पधत िवजे  यानंा डॉ.अिनता बोबडे यां  या ह  त ेबि स िवतरण कर  यात आले. 
डॉ.अिनता बोबडे यांनी सांिगतले क , जागितक मिहला दन २०२२ या दवसाचा मु य हते ू

मिहला सबलीकरण करण ेहा आह.े हा दवस मिहलां ती आदर, ेम  कर याचा आह.े ीला 
अनेक नाती जोपासावी लागतात येक कुटंुबाचा आधार तंभ ीच असत.े ी आप या मुलांवर 
चांगल ेसं कार हावत हणून जीवाच ेरान करत.े येक यश वी पु षा या माग ेएक ी असत.े आज 

येक े ात गतीपथावर ी आह.े पण तरीही ि यांना अनेक संकटांना सामोरे जाव े लागत.े 
आज या ीन े आ मिनभर वनल े पािहजे आिण िनभयपण े संकटांचा सामना केला पािहजे. कारण 
पुढची िपढी कशी घडवायची ह ेमिहलां याच हातात आह.े ी स मानाची सुरवात आपण आप या 

घरापासून करायला हवी तरच आपला भारत दशे सुरि त, स म आिण बलवान 

होईल. यावेळी मिहलांना मिहला दना या शुभे छा द  या. 

या काय मा  या यश  वीतेकरीता शाळे  या मु  या  यािपका िच ा खो ागडे, मेटे मॅडम, प टल े

मॅडम, सातपुते मॅडम, िविहरे मॅडम, भा  कर मॅडम, िवण वानखड,े ऋषभ आठवले यांनी प र म 

घेतल.े           
 
 
 



 

 

 
 

 



 

 

  

 



 

 

 

 



 

 

 
 

अमरावती महानगरपािलका ारा जागितक मिहला दन उ साहात साजरा 

अमरावती ितिनधी, 

“आझादी का अमृत महो  सव” अंतगत अमरावती महानगरपािलका मिहला बाल क याण सिमती व 

िवभागा ारा रा ीय नागरी उपिजवीका अिभयान िवभाग सहकायाने ८ माच जागितक मिहला दन िनिम  

िविवध काय म संत ाने र, सां कृितक भवन, अमरावती येथे दपुारी १२.०० वाजता आयोिजत कर यात आले 



 

 

होत.े या काय माचे अ य  थानी मा.महापौर चेतन गावंडे तसेच मुख अितथी हणून उपमहापौर सौ. कुसुम 

सा , थायी सिमती सभापती सिचन रासन,े सभागृह नेता तुषार भारतीय, मिहला व बाल क याण 

सिमती सभापती सौ.माधुरी ठाकरे, उपसभापती सौ.वंदना मडघे तसेच नगरसेिवका सं  या टकले, लिवणा 

हष, जय ी डहाके, राधा कुरील, िनता राऊत, वंदना कंगाले, शोभा शद,े अचना धामणे, रता मोकलकर, जय ी 

कु-हकेर, सोनाली नाईक, सुरेखा लंुगारे, नुतन भुजाडे, अिनता राज, प जा क ड  य, संगीता बुरंग,े रता 

पडोळे, मंजु ी मह  ल,े रेखा भुतडा, सपना ठाकुर, नगरसेवक संजय वानरे, अजय सारसकर, आिशष 

अतकरे, बलदवे बजाज,उपआयु  त नर  वानखडे, पयावरण संवधन अिधकारी महशे दशेमुख, सहा यक आयु  त 

योगेश िपठे, ाची कचरे, वै क य आरो  य अिधकारी डॉ.िवशाल काळे, वै क य अिधकारी  व  छता डॉ.िसमा 

नैताम, िश णािधकारी डॉ.अ  दलु राजीक, उपि थत होत.े  

 दप वलन क नच सािव ीबाई फुले यां या ितमे या पूजनाने काय माची सु वात कर यात 

आली. ा तािवक मा.नर  वानखड ेउपआयु  त तथा मिहला बाल िवकास अिधकारी यांनी केल.े यानंतर 

उपमहापौर कुसुम सा , मिहला बाल क याण सिमती सभापती माधुरी ठाकरे, सभागृह नेता तुषार भारतीय 

यांनी मनोगत मांडले. यावेळी भारतर  न लता मंगेशकर व सधुताई सपकाळ यांना  दाजंली अपण कर  यात 
आली.   

यानंतर सव मिहलांकरीता या काय मात माझी वसंुधरा अिभयान व  वातं याचा अमृत महो  सव 
आधारीत रांगोळी व िनबंध  पधा आयोिजत कर  यात आले होते. 

एन.य.ुएल.एम. िवभागाचे सहकायाने मिहलांकरीता कज मेळावा व िविवध शासक य योजनांचे मािहतीचे 
 टॉल आयोिजत कर  यात आले होत.े 



 

 

िविवध े ात उ  लेखनीय काय केले  या मिहलांचा स  मानप  दवेून स  कार कर  यात आला. 

मिहला बचत गट, आशा वकर, मनपा ंथालयाच्  या मुल चे सां  कृितक 

काय माचे (समुहगान, नाटीका, एकांक का व समुहनृ  य) आयोजन कर  यात आले होत.े 

या काय मात मिहलांकरीता असणा-या शासक य योजनांची मािहती दे  यात आली होती. जागितक 
मिहला दना िनिम  त अमरावती महानगरपािलकेतफ िविवध काय माम  ये मिहलांनी मो ा माणात सहभाग 
घेतला. 

महापौर चेतन गावंडे यांनी अ य ीय भाषणा क न मिहलांना मिहला दना या शुभे छा देत या िविवध 

काय मास सहभाग घे याचे आवाहन क न या उप माचे कौतुक केले. ८ माचला जागितक मिहला दनाचे 
आयोजन केल ेजात.े यािनिम  तान ेिविवध े ातील मिहलांचा योगदानाबाबत  यांचे कौतकु केल ेजात.े २१  या 
शतकात मिहलेने  यके े ात गती साधली आह.े आ थक, शै िणक, तांि क, सामािजक अशी अनेक े  े

गतीसह सर केली आहते.  यां  यासाठी हा अिभमानाचाच दवस आह.े मिहलांची  येक े ातली कामिगरी 
आज उंचवणारी ठरली आह.े कोरोना  या काळाम  ये  णांची सेवा कर  याम  ये मिहलांनी योगदान दले होत.े 
रा  ीय पातळीवर यो  य िश णा  या आधारे मिहला यश िमळवू लाग  या आहेत. िनणय मताही  यांची 
चांगली असून वैयि क पातळीवर आ थक दृ  ा स मही  या होवू लाग  या आहते. 

उपमहापौर कुसुम सा  यांनी सांिगतले क , ि यांम  ये ज  मजात धीरोदा  तपणा व िश  त ह ेगुण असतात. 
अडचणीतून माग काढ  याचे कौश  य असत.े कुटंूबा  या आ थक िनणयात मिहलाने स य सहभाग घेत  यास 
कुटंूबाला अथ िनभर हो  यास  याचा न  क च फायदा होतो. मिहला दन हा मिहलांकरीता खास दन  हणायला 
हवा. आज  या मिहलांनी जीवनात यश  वी हो  यासाठी य  न करायला हवा.  याकरीता जा  तीत जा  त क  टही 
 यायला हवेत. इतरांसाठी आपण आदश ठरावे अशा कारचे काय आज  या मिहलांनी कर  याची गरज आह.े 

यावेळी मिहलांना मिहला दना या शुभे छा द  या.     



 

 

सभागृह नेता तुषार भारतीय यांनी सांिगतले क , जागितक मिहला दन हा मिहलांचा स  मान कर  याचा 
दवस आह.े िविवध े ाम  ये दले  या योगदानाचे कौतुक कर  याचा हा मिहलांकरीता मह  वाचा दवस आह.े ८ 

माचचा दवस  येक मिहलेकरीता ेरणादायी असाच ठरतो आह.े सव मिहलांसाठी हा अिभमानाचा दवस आह.े 
सामािजक, आ थक आिण राजक य  तरावर मिहला अिभमानाने आपली कामिगरी उ  तमपणे पार पाडत आहते. 

आपली कामिगरी िन  य उंचावत ग डभरारी घे  या  या दशेने मिहला कायरत आहेत. यावेळी मिहलांना 

मिहला दना या शुभे छा द  या. 

मिहला बालक  याण सिमती सभापती माधुरी ठाकरे यांनी सांिगतले क , समाजातील तळागाळातील 
होतक  मिहलांना  यावसाियक िश ण दे  यात मिहला आघाडीने आघाडी घेतली आह.े 
आ थक, सामािजक, राजक य, सां  कृितक आिण शै िणक सबलीकरणा  या कायाम  य ेमिहला आघाडीने योगदान 

दले आह.े िशवण  लास, मेहदी काढण,े  युटी पालर, रांगोळी, इलेि क माळा तयार करण,े ितळगुळाचे तसेच 

मो  याचे दािगने बनिवण,े चॉकलेट तयार करण,े कुक ग  लासेस, लोणची, पापड, चट  यांची िन मती करणे अशा 
िविवध  यवसायांचे िश ण तळागाळातील मिहलांना दले जात.े या आधारे या मिहला  वावलंबी होवनू 
आ थक दृ  ा स म होतात. आजचं वातावरण ह े मिहलांसाठी खूप चांगल आह.े कज िमळ  या  या सहज 
सुलभतेमळेु अनेक िविवध उ ोगां  या संधी आजमाव  याची संधी मिहलांना लाभत आह.े मिहलांनी धाडसाने 
 वावलंबी होत उ ोग उभारला पािहजे आिण यायोगे िवकास साधला पािहजे. यावेळी मिहलांना 

मिहला दना या शुभे छा द  या. 

या काय माला महानगरपािलका मिहला बाल िवकास िवभाग, रा ीय नागरी उपिजवीका 

अिभयान िवभाग सव अिधकारी व कमचारी यांनी काय म यश वी हो याकरीता अथक प र म घेतले. 



 

 

काय माचे संचालन वै  णवी खोडे यांनी यांनी केल.े 

 वयंआधार क  पा  या िवधवा मिहलांनी िडझाईन केले  या ेसवर फॅशन शो आयोिजत कर  यात आला 
होता. बडनेरा येथे बेघर िनवारा क ातील बेघर मिहलांनी सुंदर नृ  याचे सादरीकरण केले. जागितक मिहला दना 
िनिम  य अनेक रंगारंग काय म व मा  यवर मिहला मंडळीचा यावेळी स  कार कर  यात आला.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

अमरावती महानगरपािलका, अमरावती 

भारतीय  वातं याचा अमतृ महो  सव अंतगत मािहतीचा अिधकार अिधिनयम २००५ 

िवषयी अमरावती महानगरपािलकेतील सव अिधकारी व कमचारी याचंी कायशाळा 

अमरावती ितिनधी, 

मािहती या अिधकाराबाबत अमरावती महानगरपािलकेतील अिधकारी, कमचारी वृंदाला अ यावत ान 

असावे यादृ ीने शु वार दनांक ४ माच,२०२२ रोजी सकाळी ११.०० वाजता भारतीय  वातं याचा अमृत 

महो  सव अंतगत मािहती अिधकार अिधिनयम, २००५ बाबत िश ण कायशाळेचे आयोजन िव  वर  न 

डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर सभागृह येथे कर यात आले होते. या कायशाळेत मुख अितथी  हणून मा.डॉ.िवनय 

िस  हा रा  य मािहती आयु  त, खंडपीठ, अमरावती, काय माचे अ  य  मा.डॉ. वीण 

आ  टीकर, आयु  त, महानगरपािलका, अमरावती, मा.अॅड.राज  पांडे रा  ीय िश क मािहती 

अिधकारी, कायदा उपि थत होत.े यावेळी मा  यवरांचे शाल, पु  पगु  छ व स  मान िच  ह देवून व  वागत क न 

कायशाळेला सु वात कर  यात आली.     

महानगरपािलका आयु  डॉ. वीण आ  टीकर यां या मागदशनाखाली मािहती अिधकार अिधिनयम 

२००५ अंतगत अिधकारी, कमचारी वृंदासाठी महानगरपािलका े ातील अ यावत मािहती िमळ या या दृ ीने 

कायशाळांचे आयोजन कर यात आले होत.े या कायशाळेत मा.डॉ.िवनय िस  हा रा  य मािहती 

आयु  त, खंडपीठ, अमरावती, मा.अॅड.राज  पांडे रा  ीय िश क मािहती अिधकारी, कायदा यांनी मािहती 
अिधकार अिधिनयम २००५ याबाबत सव अिधकारी व कमचा-यांना मागदशन केल.े 



 

 

या कायशाळेम  ये मािहतीचा अथ, मािहतीचा अिधकार व कत  य ेयाबाबत मागदशन कर  यात आले. 

रा  य मािहती आयु  त डॉ.िवनय िस  हा यानंी यावळेी सािंगतले क , सावजिनक ािधकरणा  या 

कामाकाजाम  ये अिधकाअिधक पारदशकता आिण उ  तरदािय  व िनमाण कर  या  या दृ  टीने, सावजिनक 
ािधकरणा  या िनयं णाखाली मािहती नाग रकानंा िमळवता यावी  हणनू नाग रकांचा मािहती िमळ  या  या 

अिधकाराची  यवहार शासन प  दत आखून दे  याकरीता रा  य मािहती आयोग घटीत कर  यात आला आह.े सव 
अिधकारी, कमचा-यांनी या मािहतीचा अिधकार अिधिनयम २००५ याचा सखोल अ  यास करणे गरजेचे आह.े 
या कायशाळेतून आप  याला या काय ाची मािहती िमळणारच आह.े मािहती कोणती दणे े अपेि त आह े ह े
मह  वाचे आह.े कायदा वाचला क  तो ल ात येतो. काय ाचा अ  यास होणे गरजेचे आह.े मािहतीचा अज 
आप  याकडे लंिबत ठेवून उपयोग नाही. कायशाळा होणे गरजेचे आह.े 

महानगरपािलका आयु  त डॉ. वीण आ  टीकर यांनी यावेळी सांिगतले क , अमरावती महानगरपािलकेचे 
े   यापक  व पाचे असून िविवध िवषयासंबंधी मािहती अिधकार काय ा अंतगत मािहती िमळ  याबाबत 

िविवध ठकाणा न नाग रकांकडुन अज महानगरपािलकेला ा  त होतात. परंतु अजावर ठरािवक मुदतीचे आत 
बरेचदा संबंधीताकडून कायवाही के  या जात नाही व अज लंिबत राहतात. या मािहतीचा अिधकार 
अिधिनयमाचा अ  यास  हावा या उ ेशाने या कायशाळेचे आयोजन कर  यात आले आह.े कोणती मािहती देता 
येत,े कोणती मािहती दतेा येत नाही याचीही मािहती कायशाळेतून होणार आह.े कुठली मािहती देणे अपिे त 
आह े हे मािहत असणे आव  यक आह.े शंका असतील ते िनरासन करणे आव  यक आह.े  येक अिधका-याने व 
कमचा-याने या कायशाळेत आपले  न उपि थत क न  याचे उ  तर घेणे अपिे त आह.े    

मािहती मागिव यासाठी अज करणे व अज िनकाली काढ याची या, मािहती कट कर याचे 

अपवाद, अंशत: ावयाची व य थ प ाची मािहती कट कर याची कायप ती, मािहती आयु  - 

अिधकार, काय व कत , थम व ि ितय अपील, मािहती, वैयि क मािहती, जनिहत व य थ प  या 



 

 

संदभातील मह वाचे याय िनवाडे, संक ण कलम २१ ते ३१, जन मािहती अिधका यांनी करावयाचा प वहार 

व िविवध कारचे नमुने अशा मह वपूण िवषयांबाबत मा.अॅड.राज  पांडे रा  ीय िश क मािहती 

अिधकारी, कायदा यांनी मागदशन केले. या काय ाकडे सकारा  मकतेने पाहणे गरजेचे आहे असे यावेळी  यानंी 
ितपादन केल.े   

चच दारे मािहतीचा अिधकार िवषयक िविवध  नांचे समाधानकारक िनराकरण 
कर  यात आल.े महानगरपािलका आयु  डॉ. वीण आ  टीकर यां या मागदशनाखाली आयोिजत या कायशाळेचा 
उपयोग मािहतीचा अिधकार यािवषयी सकारा मक दृ ीकोन वाढीसाठी तसेच सु वि थत कायालयीन 
कामाकाजासाठी होईल असा िव ास उपआयु  त सुरेश पाटील यांनी  केला आह.े 

या कायशाळेत उपआयु  त सुरेश पाटील, उपआयु  त नर  वानखडे, मु  यलेखाप र क राम 

च  हाण, मु  यलेखािधकारी हेमंत ठाकरे, सहा यक संचालक नगर रचना आिशष उईके, पयावरण संवधन 

अिधकारी महेश दशेमुख, शहर अिभयंता र व  पवार, सहा यक आयु  त योगेश िपठे, नंद कशोर ितिखले, ाची 

कचरे, भा  य ी बोरेकर, तौिसफ काझी, वै क य आरो  य अिधकारी डॉ.िवशाल काळे, वै क य 

अिधकारी (  व  छता) डॉ.िसमा नैताम, िश णािधकारी डॉ.अ  दलु राजीक, िस  टीम मॅनेजर अिमत डगरे, पशुश  य 

िचक  सक डॉ.सिचन ब  ,े कायकारी अिभयंता २ सुहास च  हाण, जनसंपक अिधकारी भुषण पुसतकर, समाज 

िवकास अिधकारी धनंजय शदे, अित मण पथक मुख अजय ब  सलेे, बाजार व परवाना अिध क उदय 

च  हाण, कायालय अिध क संजय दार  हकेर, अिधकारी, कमचारी उपि थत होत.े 
या कायशाळेचे सु संचालन नगरसिचव मदन तांबेकर यांनी तर आभार दशन उपआयु  त सुरेश पाटील व 

उपआयु  त नर  वानखडे यांनी केले.  

 



 

 

           

“  व  छ सव ण २०२२” व “आझादी का अमृत महो  सव” अतंगत अमरावती महानगरपािलकेमाफत भाग .१३ 
अबंापेठ येथे  व  छता अिभयान चे आयोजन 

अमरावती ितिनधी, 

“  व  छ सव ण २०२२” व “आझादी का अमृत महो  सव” अंतगत आज दनांक ०५/०४/२०२२ रोजी 

अमरावती महानगरपािलकेमाफत भाग .१३ अंबापेठ येथील नेह  मदैान येथे  व  छता अिभयान राबिव  यात 
आल.े सदर प रसरातील कचरा िनमलूनाची कायवाही कर  यात आली. सदर ठकाणी कचरा टाक  यात येत 
अस  यामुळे या ठकाणी  व  छता अिभयान राबिव  यात आल.े मनु  यबळा ारे सदर ठकाणी साफ सफाई 
कर  यात आली. तसेच  ला  टीक गोळा कर  यात आले. 



 

 

उपायु  त डॉ.िसमा नैताम व सहा यक आयु  त नर  वानखडे यानंी या अिभयानात  वत: कचरा उचलून या 

भागाची  व  छता केली. यावळेी उपायु  त डॉ.िसमा नतैाम यांनी नाग रकांना आवाहन केल े क , शहराम  य े
ठक ठकाणी  व  छता अिभयान राबिव  यात येत असून याम  ये आपला स य सहभाग न दवावा. यानंतर 

र   या  या बाजूला पडले  या कच-याची िव  हवेाट लाव  याचे िनदशही सव सफाई कामगारांना उपायु  त 
डॉ.िसमा नैताम यांनी दल.े 

यावेळी  वा  थ अिध क िवजय बुरे,  व  छ भारत अिभयान अमरावती शहर सम  वयक डॉ.  वेता 

बोके,  वा  थ िनरी क, सफाई कामगार, प रसरातील नाग रक उपि थत होत.े   

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

“  व  छ सव ण २०२२” व “आझादी का अमतृ महो  सव” अतंगत अमरावती महानगरपािलकेमाफत भाग .२० सतुिगरणी 
यथे े  व  छता अिभयान च ेआयोजन 

अमरावती ितिनधी,    

भाग मांक २० सुतिगरणी अंतगत येणा या यू भात कॉलनी म य े“  व  छ सव ण २०२२” व “आझादी का अमृत 

महो सव” चे औिच य साधून नाग रकांम ये व छतबेाबत जनजागृती हावी या उ ेशान े आज दनांक ०५/०४/२०२२ रोजी 
व छता अिभयान काय माचे आयोजन कर यात आल.े यानुसार तथेील नाग रकांनी उ फूतपणे ितसाद दले आह.े 
व छते ित नाग रकांनी जाग क हावे याबाबत उपायु  डॉ.िसमा नतैाम यांनी नाग रकांना व छते ित संदशे दले व 

नाग रकांनी आप या घरी तीन डसिबन ठेवून याम ये ओला कचरा, सकुा कचरा व घातक कचरा ह े वेगवेगळा क न कचरा 
गाडीम ये दे याबाबत आवाहन केल ेव नाग रकांना या भागाम ये ओ या कच यापासून तयार कर यात आले या खताचे पॅकेट 
वाटप कर यात आल.े भागातील कं ाटदाराकडून पुरिव यात आलेल ेएकून ५० नग ड टिबन चे वाटप कर यात आल ेतसेच ये  



 

 

नाग रक, व छता ेमी, होम क पो टग याबाबत उ कृ  काय करत असले या नाग रकांना माणप  वाटप क न गौरिव यात 

आले तसेच नाग रकांचा सहभाग घेऊन व छता अिभयान राबिव यात आल.े    
भाग मांक २० सूतिगरणीम ये नाग रकां या घराघरातील ओला व सुका कचरा िमनी टी पर गा ा ारे गोळा क न 

 य ु भात कॉलनी या ठकाणी खत िन मती कर यात येत आह.े सदर खत संपूणपणे तयार झा यावर याची चाळणी लावून खत 
काढून घेऊन याचे पकेॅट तयार कर यात आल.े यावेळी नाग रकांना सदर खताचे वाटप कर यात आल.े या भागाम य ेरिहवासी 
असलेल े नागरीक ी.मगेंश आठवले ह े घरीच ओ या कच यावर या क न खतिन मती करीत अस यामुळे यांना व छ 
सव ण अंतगत उ कृ  कायाबाबत स मािनत कर यात आल.े मनपा ारे ओ या कच यावर खतिन मती कर याबाबतचा क प 
कायाि वत असून शहरातील सव नाग रकांनी व छ भारत अिभयानाम ये सहभागी होऊन आपणही आप या घरी ओ या 

कच याची जागीच िव हवेाट लावून यापासून घरीच खत तयार कराव ेअस े आवाहन महानगरपािलके ारे कर यात आल.े 
जेणेक न नाग रकांना खत िन मती कर  याचे ो  साहन िमळून  यां  या ारे घरोघरी ओ  या कच-यापासुन खत िन मती 
करावी.  नाग रकांनी आप  या घरातील ओला व सुका कचरा वेगवेगळा क न घंटागाडीम  य ेटाकावे व इतर  कचरा फेकू नये. 
तसेच आपला भाग व शहर  व  छ सुंदर  हावा याकरीता आपण सवानी सहकाय करावे असे उपायु  त डॉ.िसमा नतैाम यांनी 
नाग रकांना आवाहन केल.े 

यावेळी सहा यक आयु  त ीरंग तायड,े  वा  थ अिध क िवजय बुरे,  व  छ भारत अिभयान अमरावती शहर सम  वयक 

डॉ.  वतेा बोके, जे  ठ वा  थ िनरी क राज ुडी याव, वा थ िनरी क िवनोद टांक, इ ान खान, सोपान मा लकर, कं ाटदार 

संजय मा रकर, सतीश मा रकर, िबट यून सं दप िड याव, सतीश गोहर, प रसरातील जे  नागरीक सुभाष िगरी, भाऊरावजी 

काकड,े िह मतराव मुराद,े अिनल भाऊ गोमेकर, अशोकराव िगरी, ी.जय सगपुरे, राजू कळसकर, मंगेश खेड,े  ीकांत 

मारोडकर, गजू भाऊ ितडके, ी.मलनकर, सदंीप पो छी, गु डू गु हान,े ीमती भारतीताई गुह,े ीमती सिवता ताई 

गोमेकर, ीमती िश पाताई गणेश,े ीमती रजनी ताई जय सगपुरे, ीमती संगीता मोकळंकर, ीमती शभुांगी 

मारोडकर,  वा  थ िनरी क, सफाई कामगार, प रसरातील नाग रक उपि थत होत.े 

 



 

 

 

 



 

 

 
 

जागितक आरो  य दन व आझादी का अमतृ महो  सवा  या अनषुगंान ेअमरावती महानगरपािलकेतफ भ  य रॅलीच ेआयोजन 

अमरावती ितिनधी, 

अमरावती महानगरपािलकेतफ दनांक ७ एि ल,२०२२ हा दन जागितक आरो  य दन  साजरा कर  यात आला. आझादी 
का अमृत महो  सव व जागितक आरो  य दनािनिम  त अमरावती महानगरपािलका काय े ातील नाग रकांना आरो  य दनाचे 
मह  व पटवून दे  याक रता अमरावती महानगरपािलकेमाफत दनांक ७ एि ल,२०२२ रोजी सकाळी ७.०० वाजता जनजागतृी 

रॅली काढ  यात आली. यावेळी िस  हील सजन डॉ. ी. दप नरवण ेयांनी सदर रॅलीला िहरवी झडी दऊेन रॅलीची सु वात केली. 
 सदर रॅलीची सु वात ही नेह  मैदान येथून कर  यात आली असून सदर रॅली नेह  मैदान त ेगांधी चौक ते िच ा चौक ते 
जय  तभं चौक येथून जावून नहे  मैदान येथ ेरॅलीची समा  ती कर  यात आली. 



 

 

आरो याम ये केवळ शारी रक र याच नाही तर मानिसक र याही तदंु त असणे गरजेचे आह.े एखादी  जर 
शारी रक आिण मानिसकदृ ा फट असेल तर या ला िनरोगी हटल ंजात.ं जागितक आरो य संघटने या हण यानुसार 
आरो य ह ेमानवी आनंद आिण क याणासाठी मलूभूत आह.े ह ेआ थक गतीसाठी दखेील मह वपूण योगदान दतेे, कारण िनरोगी 

 अिधक काळ आयु य आनंदी जगू शकते असे हटलं आह.े ७ एि ल हा जागितक आरो य दन (World Health Day) हणून 
साजरा केला जातो. दरवष , जगभरातील लोकां या सामा य आरो य आिण क याणािवषयी जाग कता वाढव यासाठी जागितक 
आरो य दन साजरा केला जातो. 

आरो  यसंदभात ल  वधूेन घे यासाठी जागितक आरो य संघटने या वतीन ेदरवष  आरो  यासंदभात घोषवा य सा रत 

करीत असत.े  “आपली पृ  वी, आपले आरो  य” असे या वष चे घोषवा य असून यानुसार आरो य िवभागामाफत िविवध 
काय मांचे आयोजन कर यात येत आह.े 

मानवी आरो या या दृ ीन ेया िवषयी समाजात जनजागतृी िनमाण कर या या दृ ीन ेिवशेष य  केले जातात. शा ररीक 
आिण मानिसक आरो या या दृ ीन े येकाने द  असणं गरजेचे आह े यामुळे जागितक आरो य दनाचे िवशेष मह व 
आह.े WHO दखेील जागितक तरावर वेगवेग या काय मांचं आयोजन करत असतात.  

गे या दोन वषात भारतासह जगभरात कोिवड १९ या संकटात आपण मानिसक आिण शारी रकदृ ा कती फ ट राहण ं
गरजेचं आह ेयाचं मह व या रॅलीत जनजागतृी ारे सांग  यात आल.े या रॅलीत नाग रकांम  य ेको  हीड १९ लसीकरणाबाबत 
जनजागतृी कर  यात आली.      

या रॅलीत िस  हील सजन डॉ. ी. दप नरवण,े वै क य आरो  य अिधकारी डॉ.िवशाल काळे, सहा यक आयु  त नर  

वानखड,े नंद कशोर ितिखल,े िश णािधकारी डॉ.अ  दलु राजीक, कायकारी अिभयंता २ सुहास च  हाण, कायालय अिध क संजय 

दार  हकेर, अि शमन अिध क सै यद अनवर, आय.एम.ए. संघटनचेे अ  य  डॉ. दनशे ठाकरे, आय.एम.ए. से े टरी डॉ.संदीप 

दानखेड,े डॉ.िव ांत राजुरकर, डॉ.जय ी नांदरुकर, डॉ.दवे  गु  हाण,े डॉ.अजय जाधव, डॉ.मानसी मरुके, डॉ. ितभा आ ाम, डॉ. 

संदीप पाटबाग,े डॉ.  वाती कोवे, डॉ.वैशाली मोटघरे, डॉ.रा ल मा रे, डॉ. फरोज खान, डॉ.जयदीप दशेमुख, डॉ.छाया 

थोरात,  यव  थापक वषा गहु,े सहा यक िनवडणूक अिधकारी अ य िनलंग,े उपअिभयंता मोद इंगोल,े मा ती सोनोन,े िवजय 

खंडारे, आरो  य िवभागाचे अिधकारी, कमचारी, शाळेतील िव ाथ  उपि थत होत.े 



 

 

दनदयाळ अं  योदय योजना, रा  ीय नागरी उपिजवीका अिभयान अंतगत भारतीय 
 वतं ता अमृत महो  सव उप म खालील माण.े  

क  शासन परु  कृत दनदयाळ अं  योदय योजना रा  ीय नागरी उपिजवीका अिभयान सु  आह.े याम  य े
महानगरपािलके  या प ानसुार आप  या दशेा  या  वातं याला ७५ वष होत अस  या  या पा  वभ ुमीवर ५२ आठव ा  या 
कालावधीत आझादी का अमृत महो  सव साजरा कर  या  या अनषुंगान ेमहानगरपािलकेन ेआराखडा तयार क न मनपा े ातील 
रा  ीय नागरी उपिजवीका अिभयान अतंगत बचत गटातील मिहला करीता मनपाचे िविवध उप म तयार क न  या 
राबिव  या  या सुचना कर  यात आ  या हो  या.  यानुसार महानगरपािलका े ातील सवच व  ती  तर संघातील बचत गट मिहला 
सहभागी झाले  या आहते.  या माणे एन.य.ुएल.एम. आराख ानसुार खालील उप मांचे सादरीकरण केले आह.े  

 

 
 

 



 

 

   
दनांक २५ ते २६ फे ुवारी,२०२२ रोजी आरो  य भारत कौश  य िवकास काय म अतंगत दनांक २७/०२/२०२२ रोजी 

प  स पोिलओ लसीकरण मोहीम सव व  तीम  य े मनपामाफत घे  यात येत अस  याने  यापवु  शहराम  य े बचत गटातील 
मिहलां  या मा  यमातनू, व  ती संघा  या मा  यमातून शहराम  य े जनजागृती कर  याकरीता दनांक २४/०२/२०२२ व 
२५/०२/२०२२ रोजी बचत गटातील मिहलाचंी व  ती िनहाय िमरवणूक (रॅली) काढुन जनजागतृी कर  यात आली. दनांक 
२७/०२/२०२२ रोजी बचत गटातील मिहलानंी पोिलओ बुथवर  य  उपि थत रा न आशांना डोस दे  यात मदत करण,े 
व  तीतील मिहलांना  यां  या मलुांना पोिलओ डोस दे  यासाठी ो  साहीत करण,े बुथवर गद चे  यव  थापन करण ेयाम  य ेसहभाग 
दशिवला.  

 
 

 



 

 

ऑनलाईन रोजगार मळेावा 
िज  हा रोजगार व  वयरंोजगार कायालय, अमरावती यांचे सहकायान े दनांक २४/०२/२०२२ त े २८/०२/२०२२ या 

कालावधीम  य ेऑनलाईन रोजगार मेळा  याचे आयोजन कर  यात आला होता. नंतर सदर मेळा  याला मुदतवाढ दऊेन दनांक 
०३/०३/२०२२ पयत कर  यात आला.  

या सु वातीला सव आ  थापनामधील एच.आर. यांना भटे दऊेन उपल  ध जागेची मािहती घे  यात आली. नंतर सव 
आ  थापना यांना ऑनलाईन न दणी कर  या  या सुचना द  या व न दणी क न घे  यात आली.  

िस  दी सादर मेळा  याची सवाना मािहती हो  या  या दृ  टीन ेवतमान प ाम  य ेजनसंपक अिधकारी यांचे माफत से नोट 
दे  यात आली. तसेच िडजीटल मा  यमातनू सार कर  यात आला.  

पुढील या ा  त अजाची यादी सदर आ  थापना यांना पाठिव  याची या िज  हा रोजगार व  वयंरोजगार कायालय, 
अमरावती यांचे सहकायाने सु  असून  यानंतर सदर लाभा  याना  य  संपक क न जॉब िनि ती आ  थापने कडून कर  यात 
येईल.  

सदर मेळा  याकरीता अमरावती शहरामधील िविवध कंपनीचे मा  यमातनू २६४ जागा उपल  ध कर  यात आले  या आह.े 
याम  य ेबंडस  स अमरावती ३० जागा, वीएचएम एमआयडीसी अमरावती ३० जागा, गो  डन फायबर अमरावती ५० जागा, 
ईसीई अमरावती ३० जागा, दव इंड  ीज एमआयडीसी अमरावती ६४ जागा, Paytm LTD ६० जागा तसेच एकुण २६४ जागा 
उपल  ध कर  यात आ  या सदर ऑनलाईन रोजगार मेळावाम  य े जा  तीत जा  त बेरोजगार उमेदवार यांनी सहभागी  हाव े
याकरीता मो ा माणात िस  दी चार कर  यात आला होता. सदर रोजगार मेळावाम  य ेया कंपनीचा सहभाग होता व मो ा 

माणात िश क व बेरोजगार उमेदवार सहभागी झाले होत.े या सवा  या सहकायाने मेळावा यश  वी र  या राबिव  यात आला.  
 

 
 
 
 
 
 



 

 

बचत गट करीता कज िवतरण मळेावा 
 

दनांक ०८/०३/२०२२ रोजी जागितक मिहला दनाचे औिच    य साधून भारतीय  वातं याचा 

अमृत महो  सवा  या िनिम  ताने  थािनक  वरा  य सं  थांअंतगत आयोिजत उप मानुसार बचत 
गटातील मिहला करीता िविवध कारचे सां  कृितक काय माच े आयोजन सां  कृितक भवन, 
अमरावती येथे कर  यात आल.े सदर काय माम  य े सव बके  या मा  यमातुन दनदयाळ अं  योदय 
योजना अंतगत बचत गटाकरीता बक कज िवतरण मळेावा आयोिजत कर  यात आला.  याम  य ेबक 
ऑफ महारा   यांनी िविवध योजनाचे  टॉल लावून मिहलांना मािहती परुिवण,े तसेच  वयंरोजगार 
करीता व बचत गटाकरीता कज िवतरीत केल.े बक ऑफ इं िडया, स ल बक ऑफ इंिडया, 
एच.डी.एफ.सी. बक, बक ऑफ बडोदा, िवदभ कोकण ािमण बक इ  यादी बकांनी मो ा माणात 
 टॉल व बॅनर लावून सहभाग न दिवला व मिहलांना िविवध बक ग योजनाची मािहती पुरिवली 

तसेच बचत गटांना मो ा सं  यनेे कज िवतरण केले. कज िवतरण मेळा  याकरीता जा  त बचत गट, 
मिहला व  ती  तर संघ ाधा  याने पणु वेळ उपि थत होत.े सदर कज मेळा  याम  य ेसव बकानंी बचत 
गटांना कज िवतरण केल.े  

सव कज मेळा  याम  य े कोिवड १९  या िनयमांच े पालन क न  व  छतेबाबत व वसुंधरा 
संर ण बाबत जनजागृती कर  यात आली. अमरावती महानगरपािलकेतफ आझादी का अमृत 
महो  सव अंतगत धानमं ी अ  न या योजना या योनजेची िस  दी व सार कर  यात आला. 
पीपीटी  या मा  यमातुन िविवध योजनांची मािहती दे  यात आली.  
 
 



 

 

दनाकं २२/०३/२०२२ वसुंधरा संर ण Epledge िश ण 
 

दनांक ०८/०३/२०२२ रोजी दर  यान महानगरपािलके  या अंतगत जनजागतृी 
करीता मिहला दनाचे औिच  य साधुन बचत गटातील मिहलांकरीता रांगोळी  पधचे 
आयोजन कर  यात येवुन वसंुधरा संर ण, रांगोळी  पधा घे  यात आली. याकरीता 
मिहलांचा उ   फुत ितसाद लाभला असुन  वातं याचा अमृत महो  सव अंतगत दनदयाळ 
अं  योदय योजना रा  ीय नागरी उपिजवीका अिभयान अंतगत ७० व  ती  तर संघ 

ितिन  ध ना व शहर व  ती  तर संघ ितिन  ध ना दनांक २२/०३/२०२२ रोजी १.०० 

दपुारी डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर भवन, महानगरपािलका, अमरावती यथेे मिहलां  या 
मोबाईल ारे िश ण दऊेन ा  यि क Epledge करीता न दणी कर  यात आली. DAY 
NULM योजना अंतगत सव योजनाचे मािहती सिव  तर दे  यात आली.  
 
 
 
 
 



 

 

पीएम  विन धी धानमं ी पथिव े ता आ  मिन भर िन धी योजन ेअतंगत सव बक शाखामं  य े

भेटी दवेनू कज करण ेिन काली काढ  याकरीता बक व लाभा  या  या सम  वय क न 

१०/०३/२०२२ पासनु पीएम  विन धी कज िवतरण क  पचे आयोजन 
 

भारतीय  वतं ता अमृत महो  सव संदभात आराख ानुसार एनयएुलएम िवभागाअंतगत 
धानमं ी पथिव े ता आ  मिन भर िन धी योजने अंतगत सव बक शाखामं  य ेभेटी दवेून कज करण े

िन काली काढ  याकरीता बक व लाभा  या  या सम  वय क न १०/०३/२०२२ पासुन पीएम  विन धी 
कज िवतरण क  पचे आयोजन अंतगत सव लंिबत कज करणे िन काली काढ  याकरीता तसेच कज 
िवतरणाकरीता सव बक शाखांम  ये अमरावती महानगरपािलके  या मा  यमातून मा.सहा यक 
आयु  त यांचे मागदशनाने  यव  थापक, सव समुह संघटक यांचे मा  यमातुन १०/०३/२०२२ त े
१२/०३/२०२२ पयत क  प आयोिजत क न कज िवतरीत कर  यात आल.े सपुंण बक शाखमे  ये 

 य  मनपा कमचारी  हणुन  यव  थापक व समुह संघटक यांनी य  न क न ६५ लाभा  याना कज 
िवतरण क न कायवाही क न घे  यात आली व यश  वी र  या क  प संप  न झाला. याम  य ेिवशेषत: 
३२६० लाभाथ ना कज िवतरण झाले आह.े इंिडयन बक, स ल बक ऑफ इंिडया, इंडीयन 
ओ  हरसीस बक, आय.डी.बी.आय. बक, बक ऑफ महारा  ,  टेट बक ऑफ इंिडया या सव बकांनी 
दो  ही दवस १०/०३/२०२२ ते १२/०३/२०२२ रोजी आपले योगदान दऊेन सहकाय केल.े      
 
 
  



 

 

  
 

  
 



 

 

अमरावती महानगरपािलकेत भ  य र दान िशबीरात मनपा अिधकारी व कमचा-यांनी केल ेर  तदान 

उपायु  त सरेुश पाटील यां  यासह अनकेानंी केल ेर  तदान 

अमरावती ितिनधी,   

भारत दशेा या वातं याला ७५ वष पूण होत अस या या पा भुमीवर “आझादी का अमृत महो सव” साजरा कर यात 

येत आह.े अमरावती शहराम ये अमरावती महानगरपािलकेतफ “आझादी का अमृत महो सवा या” अनषुंगान ेिविवध काय माचे 

आयो जन अमरावती महानगरपािलकेतफ कर यात येत आह.े या महो  सवा अंतगत अमरावती महानगरपािलका येथ ेआज र दान 

िशिबराचे आयोजन कर यात आले होत.े 

यावेळी अिधका-यांनी, कमचा-यांनी व नागरीकांनी र दान िशिबराला उ फुत ितसाद दऊेन र दान केल.े 

यां यामाफत र दानातून एकूण ५१ िपश ा र  संकिलत झाले आह.े या िशबीरात उपायु  त सुरेश पाटील, वै क य आरो  य 

अिधकारी डॉ.िवशाल काळे, िवधी अिधकारी ीकांत च  हाण, अित मण पथक मखु अजय ब  सेल,े शाखा अिभयतंा दपक 

खडकेार, हमंेत महाजन यां  यासह अनकेांनी र  तदान केल.े 

       अमरावती महानगरपािलका व र  तदान सिमती अमरावती यां या संयु  िव मान े र दान िशिबराचे आयोजन आज 

िव  वर  न डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर सभागृहात कर यात आले होत.े यावेळी डॉ.पंजाबराव दशेमुख वै क य महािव ालय 

र  तपेढीचे र  तसंकलन डॉ.िनक ता तौर, हरीष खान, ाज  ता गु  हाण,े संजय दहीकर, अिमत धरन,े अमोल तेटू यांनी 

र  तसंकलन कर  याची कायवाही केली. र  तदान सिमतीचे अ  य  मह  भुतडा, िसमेश ाफ, राकेश ठाकुर, रीतेश  यास 

उपि थत होत.े 



 

 

       णांना अितता काळ र  उपल ध हावे याअनुषंगान ेिवशेष र दान िशिबराचे आयोजन कर या या सूचना आयु  तांनी 

द या हो या. याची अमंलबजावणी हणून तातडीचे र दान िशिबर अमरावती महानगरपािलका येथे आयोिजत कर यात आले. 

र दान िशिबरात र दान क न अिधकारी, कमचारी व नागरीकांनी सामािजक बांिधलक चा संदशे दला आह.े 

या िशबीराम  य े िवनोद शड,े कोमल सग अड,े गोलु पाल, गजानन संगोल,े सौरभ दशेमखु, िधरज पारिशवकर, िवशाल 

पपळे, गणेश जाधव, गजानन राठोड, सुिनल यादव, मेहबुब मांजल,े फैज अली, अिभिजत कु-हकेर, संजय बगाड,े िवनोद 

इंगोले, संजय हरण,े किपल सारसकर, सुर  पांड,े िगरीष च  हाण, सं यम बावी  कर, रनिजत नरोड,े संदीप च  हाण, दवे  

बाय  कर, पंकज त े, कुशल ब ड,े िवलास नकाश,े कमल बनसोड, मंगेश सराफ, ीकांत गीरी, दप मालवीय, दलीप 

चौखंड,े रा ल धान, शेखर सोनकांबळे, पेश गोलाईत, गजानन खडस,े हषद दहात ड,े नंदन लोहीकरे, िनखील बोथ,े कशोर 

मै ीवार, पंकज वाघ, गजानन गजुर, अिनकेत कु  ठे, राजेश गोलाईतकर, गजानन भाव,े संजय खडसान, दपक सरस े या 

र  तदा  यांनी र  तदान केल.े 

उपायु  त सुरेश पाटील यांनी सांिगतले क , र दान े  दान आह ेह ेतु हीही वाचल,ं ऐकलं असेल. अनेक ठकाणामधल े

काही नाग रक या अतुलनीय, े  दानाचा य  अनुभव घेतात. र दान ह ेआपलं सामािजक कत  आह.े र दान ह ेिन: वाथ 

भावननंे केलं पािहजे. कारण आप या एका र दानातून कुणाला तरी जीवदान िमळणार आह.े एक र दाता हणून मला 

सांगायला आवडेल, क  र दानासंबंधी जी काही जणां या मनात भीती असते ती तु ही य  र दान के यावरच जाऊ शकत.े 

र दानासारख ंकोणतंही े दान नाही. याचा आनंद येकानं यायला हवा. 

यावेळी उपायु  त डॉ.िसमा नैताम, मु  यलखेाप र क राम च  हाण यानंी र  तदा  याचा माणप  दवूेन गौरव केला. 



 

 

िशबीर यश  वी कर  यासाठी वै क य आरो  य अिधकारी डॉ.िवशाल काळे, जनसंपक अिधकारी भुषण पसुतकर, डॉ.िव ांत 

राजुरकर, डॉ.जय ी नांदरुकर, पंकज बोरकर व आरो  य िवभागातील कमचा-यांनी प र म घेतल.े 

या िशबीरात सहा यक आयु  त ीरंग तायड,े कायालय अिध क संजय दार  हकेर, डॉ. दवे  गु  हाण,े डॉ.अजय जाधव, 

डॉ.सं दप पाटबाग,े डॉ.मुंदडा, वषा गुह,े अिधकारी, कमचारी उपि थत होत.े  
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