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प्ररंबफत वलकास काभांफाफत त्लरयत 
कामकलाही कया!   

आभदाय सुधाकय कोहऱे मांचे ननदेळ 

  

नागऩयू, ता. १५ : दक्षसण नागऩरुातीऱ वळवळध भागामध्ये नागररकाांच्या अनके 
शमसयाांशदभाात शवुळधाांशांदभाात अनेक मागण्या करण्यात आल्या. मात्र अनेक 
ददळशाांऩाशनू या मागण्याांळर कोणतीषी कायाळाषी न झाल्याने त्ळररत शळा प्रऱांबित 
मागण्याांळर कायाळाषी करा, अशे ननदेऴ दक्षसण नागऩरूच ेआमदार शधुाकर कोषले 
याांनी ददऱे. 
  

नागऩरू मषानगरऩालऱकेऴी शांिांधधत दक्षसण नागऩरुातीऱ वळवळध कामाांशांिांधी 
ऴकु्रळारी (ता.१५) मनऩा मखु्याऱयातीऱ छत्रऩती लऴळाजी मषाराज प्रऴाशकीय 
इमारतीमध्ये आयकुताांच्या दाऱनात आढाळा िठैक आयोजजत करण्यात आऱी. याळेली 
आमदार शधुाकर कोषले िोऱत षोत.े 

िठैकीमध्ये आमदार शधुाकर कोषले याांच्याशष सथायी शलमती शभाऩती ळीरेंद्र 
कुकरेजा, आयकुत अलभजीत िाांगर, नेषरू नगर झोन शभाऩती ररता मलेु, नगरशवेळका 



सनेषऱ बिषारे, मांगऱा खेकरे, सळाती आखतकर, अनतररकत आयकुत रळीांद्र ठाकरे, 

अधीसक अलभयांता मनोज ताऱेळार उऩजसथत षोत.े 

िठैकीमध्ये राजािासा षनमुान मांददर शौंदयीकरण, रमना मारोती मांददर 
शौंदयीकरण, िधुळार िाजार येथीऱ वळकाश कामे, मानेळाडा दषन घाटाच े
शौंदयीकरण, दक्षसण नागऩरुात मनऩा अांतगात करण्यात आऱेऱे शीमेंट रसत,े ऩळूा 
िाऱाजी नगर ऩांचकमेटी षनमुान मांददर येथीऱ शाऊां ड लशसटीम ळ तुटऱेल्या 
खेलण्याांची दरुुसती, मनऩा अांतगात दक्षसण नागऩरुातीऱ झोऩडऩट्टी धारकाांना ऩटे्ट 
वळतरण, शककरदरा तऱाळात माशेमारी करण्याकररता ननवळदा प्रक्रक्रया रािवळणे, 

नगरोत्थान येथीऱ उद्यानाच्या ननवळदा, दक्षसण नागऩरुातीऱ ददवयाांगाांना िॅटरीळरीऱ 
ट्रायलशकऱ लमलणे, शककरदरा अजननऴमन वळभागाच्या ररकत जागेळर षॉकशा झोन ळ 
ऩाक्रकिं गची ननलमाती करणे, मोठा ताजिाग ळ लशांधीिन येथीऱ झोऩडऩट्टीिाित, 

आऴीळााद नगर इांददरा गाांधी शभागषृात अभ्यालशका शरुू करण्यािाित, ननमाऱ नगरी 
येथीऱ रसत्याच्या डाांिरीकरणािाित, गजानन मांददर त े प्रोशशे शभागषृादरम्यान 
रसता तयार करणे, म्षालगी नगर ऩाण्याची टाकी या वळवयाांचा आढाळा घेण्यात 
आऱा. 

राजािासा षनमुान मांददर, रमना मारोती षनमुान मांददराच्या 
शौंदयीकरणािाित अद्याऩषी ननवळदा न ननघल्याने याशांदभाात त्ळररत ननवळदा काढणे, 

िधुळार िाजार येथीऱ वळकाश कामाांच्या शांदभाातषी त्ळररत कायाळाषी करण्याच े
ननदेऴ आमदार शधुाकर कोषले याांनी ददऱे. मानेळाडा दषनघाट शौंदयीकरणािाित 
तात्काल कायाळाषी करणे, मनऩा अांतगात दक्षसण नागऩरुातीऱ झोऩडऩट्टी ऩटे्ट 
ळाटऩाशांदभाात आळश्यक मागादऴानाच े ऩत्र तात्काल ऴाशनाकड े ऩाठळनू नागऩरू 
मषानगरऩालऱकेने ऩटे्ट ळाटऩाशांदभाात कारळाई करण्याच े आमदार शधुाकर कोषले 
याांनी ननदेलऴत केऱे. 

शककरदरा ऩररशरात षॉकशा झोन ळ ऩाक्रकिं गची शवुळधा नशल्याने ऩररशरातीऱ 
दकुानदाराांशष नागररकाांनाषी ळाषतकू ळ अन्य त्राश शषन कराळा ऱागतो. याशांदभाात 



शककरदरा येथीऱ अजननऴमन वळभागाच्या ररकत जागेळर षॉकशा झोन ळ ऩाक्रकिं गची 
ननलमाती करण्यात याळी याशाठी ऩररशरातीऱ दकुानदाराांनी ननळेदन शादर केऱे. 

तुकडोजी चौक ते क्रीडा चौकादरम्यान लशमेंट रसता, शककरदरा तऱाळात माशेमारी 
करणे ळ नगरोत्थान येथीऱ उद्यानाच्या ननवळदा प्रक्रक्रयेिाित आळश्यक ती कायाळाषी 
तातडीने ऩणूा करणे, ऱळकरात ऱळकर दक्षसण नागऩरूातीऱ ददवयाांगाांना िॅटरीळरीऱ 
ट्रायलशकऱ देणे, वळद्यार्थयािंच्या शवुळधेच्यादृष्टीने आऴीळााद नगर इांददरा गाांधी 
शभागषृात तातडीने अभ्यालशका शरुू करणे याशष शळाच प्रऱांबित मागण्याांशांदभाात 
आळश्यक अडचणी दरू करून तातडीने कायाळाषी करून ऩणूात्ळाश नेण्याच े ननदेऴ 
याळेली आयकुत अलभजीत िाांगर याांनी ददऱे.  
 


