पयटन
िज हा प रषद

शासनातफ पयटन थऴ, या ा थऴ, तीथ े

या ठकाणी आव$यक़ &या सु(वधा उपल,- क.न दे /यात येत आहे त.
अमरावती िज हयात 3चखलदरा हे थंडहवेचे
(वदभात
मेळघाटचे

;स<= आहे .
नंदनवन

3चखलदरायेथे

ठकाण 8हणून

>नसग स@दयाAनी नटले या या

सु<दा

8हD़ या

जाते.

िज हा

ठकाणाला
शासनातफ

&येकवषF जानेवारG म हHयाIया शेवटIया आठवडयात

पयटन महो&Kव साजरा केला जातो.
िज हा प रषदे तफ सदर

ठकाणी (व(वध बचतगटांचे

इतर आव$यक़ &या सु(वधा पुर(व या जातात.
राह/यासाठO िज हा प रषदे चे चार क ाचे

वतं

टॉल व

ं ा
तसेच अ>त3थन
(वPामगह
ृ आहे .

चखलदरा व ामगह
ृ ाचे आर णाक रता संपककायकार अ भयंता बांधकाम िज.प. वभाग – 0721 – 2662484.

;स<= या ा Rळ
संत

गाडगेबाबांची

ऋणमोचन हे ठकाण

कमभूमी

8हणून

भातकुलG

तालुSयात

;स<= आहे . ऋणमोचन हे ठकाण अमरावती

व.न भातकुलG माग दयापरू कडे जाणाUया मागावर अमरावती पासून
जवळपास 30 Xक.मी.अंतरावर आहे . पौष ् म हHयाIया शेटवटIया

सोमवारG ऋणमोचन येथे या ाभरत भरते.
संदेशानुसार,
व

ाचे

संतगाडगे

बाबांIया

वIछता अ;भयान, गोरग रबांना भा(वकांना अHऩ व

वाटप

(व(वध

ठकाणांहून

आले या

दानशूर ]यSतींकडून

कर/यात येते.
म<य दे श

रा^याIया

तालS
ु यातील सालबडF हे

सीमेला

लागूच

असले या

मोशF

ठकाण भगवान शंकराIया भा(वकांसाठO

;स<= या ा थऴ आहे . दरवषF फे_ुवारG म हHयात महा;शवरा ीला
भा(वकांची मोठO गद` व कायaमाचा उ&Kव या ठकाणी साजरा केला
जातो.

िज हा प रषद

उभारले जातात.

शासनातफ सालबडF येथे सेवासु(वधांचे

टॉल

पंचायत स;मती मोशF कडून सदर ठकाणIया या च
े े

>नयोजन केले जाते.
सपंक – पंचायत स;मती मोशF 07228 222235.
परु ातण ् काळापासून ब हरम या च
े ा नाव लौXकक आहे . सदर
ठकाण

चांदरू बाजार तालुकयात येत असून अचलपूर पासून 15

Xक.मी. अंतरावर आहे .

शेतक-यांना शेती ]यiसायासाठO लागणारे

(व(वध अवजारे , व तू इ. (वaj ब हरम या I
े या >न;मताने होत असते.
तसेच ब हरम या ा हे मटन हं टG

ं ा
;स<= सु<दा आहे . अ>त3थन

राह/यासाठO ब हरम येथे िज हा प रषद (वPामगह
ृ ाचे 2 क
आहे त.
संपक – पंचायत स;मती चांदरू बाजार – 07227 243210

उपलब ्ध

