
       आज को�ापुरात �ाटअ� प�ा मा�मातून अनेक युवक-युवती न�ा संक�ना घेउन येत असतात. �ांना  

�ो�ा�हत क�न �ां�ा संक�नेला मुत� ��प दे�ासाठी श� ते सव� सहा� करणे तसेच �ांची 

शासक�य पातळीवर यो� ती दखल घे�ासाठी �य� करणार आह.े को�ापूरात साळोखेनगर येथे आ�ी 

को�ापूर इ��ूबेशन स�टर(KIC) सु� केले आह.े के.आय.सी.�ा मा�मातून  �ाट � अ�ना दरवष� कोण�ा 

ना कोण�ा ��पाचे माग�दश�न �मळेल, असे �ेय मी ठेवले आह.े यासाठी "नासकॉम या सं�ेचे सहकाय� 

घे�ाचा माझा �य� आह.े अशा �व�वध �ाट � अप चालवणा-या लोकांना एक� आणून �ांना �व�वध सु�वधा व 

फायदे एक��त�र�ा �मळतील यासाठी �य� करणार आह.े

          स�ा�ा युवा �पढीसमोर सवा�त मोठी सम�ा कोणती असेल तर ती बेरोजगारीची आह.े सतत 

युवकां�ा संपका�त अस�ाने मला या ��ाची जाण असून �ाची ती�ताही मा�हत आह.े हॉटले सयाजी�ा 

मा�मातून मी हजारा�न अ�धक लोकांना ���-अ��� रोजगार �मळवून �दला आह.े आ�ण बेरोजगारी कमी 

करणे ह ेमाझे टॉप �यो�रटीचे �मशन असणार आह.े 

        आयटी �े�ात नोकरी�ा संधी पाहता को�ापूर महापा�लके�ावतीने टब� लाईवाडी इथं अ�यावत 

आयटी पाक� ची उभारणी कर�ाचा ��ाव मांडला आह.े यामुळे को�ापुरातील युवा �पढीला नोकरीची संधी 

उपल� होणार आह.े को�ापूरातून जो �ेन �ेन होतोय ते रोख�ासाठी आ�ी एक मा�र �ॅन तयार केला 

आह.े आज को�ापुरात वाढले�ा दळणवळणा�ा सु�वधा व पंचतारां�कत हॉटलेची उपल�ता, मा� 

�ामानाने कमी असणार ेखच� यामुळे �व�वध ब�रा�ीय कंप�ा आता को�ापूरात यायला तयार होतील, याची 

खा�ी आह.े अशा �व�वध कंप�ांना भेटून �ांनी को�ापुरात यावे, यासाठी मी �त: �ांना भेटणार आह.े 

यासाठी �ोबेबल कंप�ांचा स� � केला आह.े  

 

रोजगार
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जाहीरनामा जाहीरनामा जाहीरनामा जाहीरनामा 



          को�ापूर ह ेप�ह�ापासून फ��ी �े�ात अ�ेसर आह.े फ��ी �े�ातील उ�ादनांची �नया�त जवळपास 

साडे चारशे कोटी �पयांपय�त आह.े जगात�ा ��ेक वाहनाम�े को�ापूरात तयार केलेला एखादा पाट �

सापडतोच अशी ��ती आह.े अशा या फ��ी उ�ोगाला चालना दे�ासाठी आ�ी फ��ी ��रची �ापना 

केली. या ��र�ा मा�मातून छो�ा उ�ोगांना अ�धक स�म करणे हाच उ�ेश होता. भ�व�ात या उ�ोगांना 

अ�धक चालना कशा प�दतीने देता येईल यासाठी �य� करणार आह.े स�ा इले��ीक वाहनांची संक�ना 

जगभरात वाढत आह.े हवा �दषूण रोख�ासाठी भ�व�ात ही वाहने स��ची केली जातील असा कयास आह.े 

�ांचे �डझाईन ह ेआता�ा गा�ांपे�ा पूण� वेगळे आह.े या बदलाला आपला फ��ी उ�ोग तयार राहावा 

यासाठी मेकॅ�ा�न� सार�ा �वषयाम�े उ�म मनु�बळ तयार कर�ासाठी या इंड��ीला �ो�ाहन देणार 

आह.े �ामुळे या इले��ीक वाहनां�ा पाटच� े उ�ादन को�ापूरातच करता येणे श� होईल. या�शवाय 

इलेि��क वाहनांना लागणारी सव� इको�स��म जसे क� चाज�र वगैर ेसाठीचे तं��ान को�ापुरात आणावे 

लागेल. 

उ�ोग
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      �ाचबरोबर झोमॅटो, ��गी, अॅमेझॉन, ��पकाट � या मा�मातून �रटले �े�ात मोठया �माणात 

रोजगारा�ा संधी उपल� आहते. यासार�ा कंप�ां�ा मा�मातून रोजगारा�ा संधी अजून कशा उपल� 

क�न देता येतील, हा माझा �य� असणार आह.े �वशेषत: इ-कॉमस� �े�ातील कंप�ांना �ोरजे, को� �ोरजे, 

गोडाऊ� याची गरज असते. या सु�वधेसाठी को�ापूर ही यो� जागा आह.े �ामुळे, अशा सु�वधा तयार 

कर�ावर माझा भर राहील.

       �धा� परी�ा देणा-या युवक युवत�साठी मतदारसंघातील �मुख �ठकाणी �धा� परी�ा क� � आ�ण सुस� 

वाचनालयाची उभारणी कर�ाचा मानस आह.े मा� एक हजार जण तयारी करत असतील तर फ� 10 च 

जणांना �धा� प�र�ात यश �मळते. उरले�ा लोकां�ा क�रअरचा �� तयार होतो. मा�, ही सव� मुले-मुली 

सु�ा उ�म �कार े��े असतात. अशावेळी या लोकांसाठी अ�रनेट क�रअरची सोय करणे. तशा संधी उपल� 

करणे ही मी माझी जबाबदारी समजतो.

नागरीकांना पायाभूत सु�वधा �मळवून देणे हा माझा पुढील पाच वषा�चा अज�डा असेलच, पण 2024 �ा  

�नवडणूक�त 2019 ते 2024 या पाच वषा�त �कती लोकांना आपण नोक-या लाव�ा याचे �रपोट � काड� मी 

सवा�समोर ठेवणार आह.े

        द��ण मतदारसंघातील जा�ीत जा� युवक युवत�ना नोक-या लाव�ासाठी माझे �ाधा� राहणार 

आह.े माझे अनेक �म� �वसा�यक आहते, �ांची अशी ओरड असते क� चांगली माणसे �मळत नाहीत. 

�ाचवेळी हजारो युवक युवती बेरोजगार असतात. या दो�ी म�े दवुा �णून काम करणारी �व�ा उभी 

करणे. गरज पड�ास �फ�न�श�ग �ुल/ ��ल कोस�स उभे करणे ह ेमा�ा काया��ा अ�भागी आह.े



या सव� गो�ीना लागणार ेतं�� तयार कर�ासाठी अ�ास�मात बदल कर�ासाठी मी सरकार दरबारी सतत 

पाठपुरावा करने. कोलंबस वा ब�ल�न �ा या �े�ातील �गत गावांसोबत �स�र �सटी करार करता येईल का 

याब�ल माझे �य� सु� आहते.

         �ाचबरोबर उ�ोजकांसाठी वीज दरवाढ हा �वषय गंभीर बनला आह.े उ�ोगांसाठी वीज दरवाढ कमी 

क�न सवलती�ा दरात वीज कशी देता येईल व उ�ोगांचे �लांतर रोख�ासाठी �य� राहील. को�ापूर 

�ज�ा वीज �बल भरणा कर�ात 100 ट�े आघाडीवर आह.े रा�ातील इतर �ज��ा�ा तुलनेत को�ापूरात 

वीजचोरी �क� वा वीजगळती खूप कमी आह.े �ामुळे शासनाकडे पाठपुरावा क�न वीज दरवाढ कमी कर�ाचा 

माझा �य� राहणार आह.े 

      �शवाजी �व�ापीठाने �श�ण �े�ात लौक�कास पा� काम केले आह.े पण को�ापूरम�े रा�ीय 

पातळीवरची एकही सं�ा नाही. स�ा�ी घाटमा�ावर अनेक �कारची जैव �व�वधता आ�ण औषधी वन�ती 

आहते. �ावर संशोधन करणारी संशोधन सु� कर�ाला माझे �ाधा� राहील. यामुळे को�ापूरचे नांव 

शै��णक �े�ात जगा�ा पातळीवर ठळक होईल. को�ापूर ह ेकलापूर आह.े �ामुळे कलेवर आधा�रत 

�श�ण देणारी जाग�तक दजा�ची �श�ण सं�ा आप�ाकडे उभी रा�हली पा�हजे असे मला वाटते. �व�वध 

�े�ातील सं�ांचे नोडल स�टस� को�ापुरात असावे यासाठी सु�ा मी सतत �य� करने.  �व�वध संशोधनासाठी 

भरीव �नधीची तरतूद कर�ाचा �य� करने. समाजातील शेवट�ा घटकपय�त, माफक आ�ण रोजगार�म 

�श�ण पोहचव�ाचा �य� करणार. महा�व�ालये व शाळांमधील �ा�ापक आ�ण कम�चा-यां�ा �र� जागा 

भर�ासाठी �वशेष �य� करणार.

�श�ण

पूव�ची राजीव गांधी जीवनदायी आरो� योजना स�ा महा�ा फुले जीवनदायी आरो� योजने�ा नावाने 

काय�रत आह.े स�ा या योजने�ा मा�मातून 97० आजारांवर उपचार केले जातात. यापुढे या योजनेत आणखी 

जादा आजारावरील उपचार समा�व� कर�ासाठी �य� करणार आह.े तसेच ��ां�ा �व�वध तपास�ाही 

याम�े समा�व� कर�ाचा माझा �य� राहील. �वशेषत: म�हलांम�े येणार े�हमो�ोबीन डी�फ�शअ�ी व 

इतर सहज ल�ात न येणा-या आजाराची तपासणी व सुयो� उपचार यावर माझा �वशेष भर राहील. या�शवाय 

त�णाई�ा मान�सक �ा�ासाठी �वशेष �य� करणार आह.े मोबाईल अ�ड�न व गे�म�ग मुळे होणार े

प�रणाम होऊ नयेत यासाठी �वशेष काम करणार आह.े

आरो�
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नोकरी�न�म� मुले बाहरे अस�ाने अनेक जे� नागरीकांना आधार दे�ासाठी घरी कोणीच नसते. ते एकट े

अस�ाने �ां�ा सुर��ततेचा आ�ण आरो�ाचा �� �नमा�ण होतो. �ांना आधार दे�ासाठी ठोस 

उपाययोजना राब�वणार आह.े �ा लोकां�ा पे�शन काही कारणा�व बंद झा�ा आहते �ा सु� कर�ासाठी 

पाठपुरावा करणार आह.े भारतातील काही शहरात �े� नाग�रकांसाठी मॉडेल वसाहती उ�ा रा�ह�ा आहते. 

�ांचा अ�ास क�न तशा काही वसाहती शहरात उ�ा करता येतील का याचा �फ�ज��टी �डी करणार 

आह.े

जे� नाग�रकांना एसटी पास सवलत दे�ासाठी वय वष� 65 ची मया�दा कमी क�न ती 60 वष� केली आह.े �ाच 

धत�वर शासना�ा �ावणबाळ व अ� योजनांसाठीसु�दा 60 वष� ही वयोमया�दा क�न जे� नागरीकांना सव� 

सु�वधांचा लाभ �मळवून दे�ासाठी �य� करणार आह.े गावागावात जे� नागरीकांसाठी बगीचा आ�ण �वरगुंळा 

क� � सु� कर�ाचा मानस आह.े 

जे� नागरीक 

म�हला बचतगटांनी बन�वले�ा व�ूंना बाजारपेठ �मळवून दे�ासाठी �य� करणार आह.े �ाचबरोबर 

म�हला गृह उ�ोगातून म�हलांना रोजगार दे�ाकडे कल असेल. म�हलांसाठी ��ल ��ेन�ग, ऑनलाईन 

कोस�स�ा मा�मातून ��ल �ब��गकडे �वशेष ल� देणार आह.े म�हलांचा सवा�गीण �वकास कर�ासाठी 

�ांना �व�वध उप�मां�ा मा�मातून ��श�ण देणे, रोजगार उपल� क�न देणे, �ांना आ�थ�क��ा स�म 

बन�व�ासाठी �य� करणार आह.े म�हलां�ा सहभागातून �ामीण भागात सामुदा�यक शेती�ा मा�मातून 

भाजीपाला उ�ा�दत करणे आ�ण �ाला माक� ट उपल� क�न दे�ासाठी �य� करणार आह.े �ँड 

को�ापूर�ा मा�मातून म�हलां�ा उ�ादनांना उ�म माक� �ट�ग �ॅटफॉम� उपल� क�न दे�ाचा माझा 

�वचार आह.े तसेच उ��श��त म�हलांसाठी घरबस�ा �क� वा पाट � टाईम करायचे उदयोग कोणते याब�ल 

�वशेष माग�दश�न व �ो�ाहन देणार आह.े

म�हला

शासक�य नोकरीत �द�ांग बांधवांसाठी 3 ट�े आर�ण लागू आह.े ह ेआर�ण को�ापूर �ज��ातील सव� 

शासक�य काया�लयात 100 ट�े लागू केले आह ेक� नाही? याम�े ल� घालणार आह.े तसेच यापुढे होणा-या 

शासक�य नोकरभरतीत या आर�णा�ा मा�मातून �द�ांग बांधवांना नोकरी �मळेल, यासाठी �य� करणार 

आह.े शहरात �द�ांगासाठी �ठक�ठकाणी ��तागृहांची उभारणी करणार आह.े शहरातील मह�ाची �ठकाणे 

�द�ांग �� डली होतील यासाठी �वशेष �नधी खच� करायचा माझा मानस आह.े दरवष� �मळणा�ा 2 कोटी 

आमदार फंडातील 5 % �णजेच 10 लाख �.  �द�ांगांसाठी खच� करणे हा �नयम आह,े दरवष� ह े10 लाख �. 

�द�ांगांसाठी मी खच� करने.  

�द�ांग ��� 
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     कलानगरी ही ओळख असले�ा को�ापूरला कला �े�ाची मोठी परपंरा लाभली आह.े मा� याच 

कलानगरीत अ�यावत �श�ण आ�ण सु�वधांची वाणवा अस�ाने या �े�ात काम करणा-यां�ा कौश�ाला 

संधी �मळत नाही. यासाठी लागणार े �ीएफए� तं��ान, �ीडी अॅनीमेशन, ��डीओ एडीट�ग यासारखे 

कौश� �श�ण को�ापूरात �मळत नाही. �ासाठी अनेकजण मुंबई पु�ासार�ा �ठकाणी जातात. 

�च�नगरी हा आपला पाया आह.े या �च�नगरीत या �व�वध सु�वधा देउन कलाकारांना वाव देणार आह.े �ामुळे 

युवक युवत�ना आ�ण या �े�ात काम करणाया लोकांना को�ापूरातच रोजगार �मळेल. को�ापूरचे शान 

असणारी को�ापूर �च�नगरी ही द��ण मतदारसंघात येते. या �च�नगरीचा जा�ीत जा� वापर �ावा असा 

�य� मी करणार आह.े  आजकाल �ा जगात शॉट � �फ��, वेब �सरीज यांची चलती आह.े अशा �े�ात यश 

�मळव�ासाठी अनुदान वा त�म मदत देता येउ शकेल का याब�ल मी �य� करणार आह.े

को�ापूर �च�नगरीचा कायापालट क�न श� �ा अ�ाधु�नक सोई, सु�वधा आ�ण नवीन तं��ान 

पुरव�ासाठी �य� करणार आह.े

शहरात सुस� ना�गृहाची आ�ण खुला मंच उभारणी कर�ाचा �य� करणार आह.े 

�ा�नक कलाकारांना शासना�ा �व�वध योजनांचा लाभ �मळवून दे�ासाठी �य� करणार आह.े 

कला

खाशाबा जाधव, वीरधवल खाडे, तेज��नी सावंत, सुरज देसाई, राही सरनोबत, ऋचा पुजारी, अ�नकेत जाधव, 

�ेहल ब�डके, र�ेा माने, शैलजा साळोख,े  अनुजा पाटील यासार�ा नामवंत खेळाडंनी को�ापूरचे नांव ��डा ू

�े�ात सातासमु�ापार नेले आह.े को�ापूरची ओळख जप�ासाठी को�ापूरातील ��डा संकुलाचा �व�ार 

क�न ते अ�यावत कर�ाचा �य� करणार आह.े या मा�मातून कलानगरी �णून ओळख�ा जाणाया 

को�ापूरला ��डानगरी हा ब�मान �मळवून दे�ाचा �य� करणार आह.े रा�ीय �रावरील बॅड�म�टन �ध��ा 

आयोजनासाठी 4 कोट � असणारा बॅड�म�टन हॉल को�ापूरात उपल� नाही. �ामुळे असा 4 बॅड�म�टन कोट �

असणारा हॉल उभे कर�ाला माझे �ाधा� राहील. तसेच गावागावातील व वॉडा�तील ��डांगणांचा �वकास 

कर�ासाठी �य� करणार आह.े

��डा

३३ वष� सु� असलेला मुंबई उ� �ायालया�ा स�क� ट ब�चचा �� �नकाली काढ�ासाठी  �य� करणार.  

इतर रा�ा�माणे नवो�दत व�कलांना �ायपंड, शहरात सुस� आ�ण अ�यावत लाय�री उभारणे तसेच 

व�कलांना शासना�ा �व�वध योजना �मळवून दे�ासाठी �य� करणार.

�ायालय



     स�ा पया�वरणाचे र�ण करणे �म�ा� ठरले आह.े �ासाठी दरवष� पाच हजार �माणे पाच वषा�त 25 हजार 

झाडे लाव�ाचा संक� आह.े ��ेक वॉडा�त आ�ण गावात यो� �ा �ठकाणी दरवष� 75 झाडे लावून �ाला 

�व�श� �मांक देवून �ाची देखभाल करणार असून ती 100 ट�े जग�व�ाचा �य� करणार आह.े याम�े 

�ादा ऑ�ीजन देणाया आ�ण दहा फूटांपे�ा अ�धक उंचीचे वड, �प�परणी, कड�न�ब, मोहगणी, सातवीन, ु

आपटा, �प�पळ, कांचनबहावा, श�दरी, पाम�ा �व�वध जाती यांचा समावेश असेल. वैभवटकेडी, �गरगाव, 

का�ायनी, पुईखडी या�ठकाण�ा ड�गररांगांवर वनराई फुल�वणार आह.े आज �� डस ऑफ ऋतुराज�ा 

मा�मातून हजारो त�ण मा�ा सोबत जोडले गेले आहते. या ��ेकाने एका झाडाची 5 वष� जबाबदारी �ायचे 

ठरवले आह.े या�शवाय एअर �ा�लटी व वॉटर �ा�लटी यावर काम कर�ासाठी एका �वशेष टा� फोस� ची 

�न�म�ती कर�ात येणार आह.े जे सतत पया�वरण पूरक जीवनशैली साठी काम करत राहतील. 

पया�वरण

     नदीकाठ�ा �े�ाला महापुराचा फटका नेहमीच बसतो. वसंतदादा शुगर इ��टयुट आ�ण कोईमतूर�ा 

�रसच� इ��टयुट�ा मा�मातून पाउस धा�ज�णे �बयाणे तयार करता येईल का? असे �योग आंबोली�ा 

स�टरवर सु� आहते. �ाचाही अ�ास क�न ह े�बयाण े शेतक-यांपय�त पोहच�वणार आह.े शेतीम�े स�ा 

खताचे दर गगनाला �भडले आहते. या प�र��तीत उ�ादन खच� आ�ण �मळणारी र�म यात फार मोठी 

तफावत आह.े �ामुळे सामुदा�यक शेतीला �ो�ाहन देणार आह.े �ठबक �स�चना�ा अनुदानात वाढ 

कर�ासाठी पाठपुरावा करणार आह.े माती परी�ण क�न �ावर आधा�रत पीकप�ती घे�ासाठी शेतक-

यांना �े�रत करणार आह.े तसेच आंतर�पके घेऊन उ�ादनात वाढ कर�ासाठी शेतक-यांचे �बोधन करणार 

आह.े �ा �माणे साखर कारखाना शेतात येऊन ऊस नेतो आ�ण ती र�म शेतक-यां�ा खा�ावर जमा होते, 

�ाच धत�वर शेतक-यां�ा बांधाव�न भाजीपाला खरदेी क�न तो माक� टम�े �व�� करणे आ�ण �ातून 

�मळणारी र�म थेट शेतक-यां�ा खा�ावर जमा कर�ासाठी त�ण शेतकयांना एक�ीत कर�ाचा �य� 

करणार आह.े ह ेसव� कर�ासाठी ��ेक गावात एक शेती �म� तयार करणे व �ा�ार ेसतत नवीन बदल 

लोकांपय�त पोहोचवणे असे �ॅ�न�ग करत आह.े

शेती

6



को�ापूर ह ेकायमच पुरोगामी �वचारांचे माहरेघर ठरलेले आह.े राजष� शा� महाराजांपासून ते अगदी एन. डी. 

पाटील, गो�व�द पानसर ेपय�त अनेक �े� लोकांनी को�ापूरला वैचा�रक �े�ात अ�ेसर ठेवले होते व आह.े हाच 

वारसा पुढे ने�ासाठी ब�गलोर व पु�ा�ा धत�वर "को�ापूर इंटरनॅशनल स�टर" सु� कर�ाची संक�ना 

आह.े या स�टर�ार े�वचार मंथन चालू ठेवणे, �रसच�ला �ो�ाहन देणे, को�ापूरचा इ�तहास जपणे अशी �व�वध 

कामे होत राहतील. को�ापूर बाहरे असणार ेजगभरचे �ँड को�ापूरचे आंब�सडर यात मदत करतील अशी मला 

खा�ी आह.े

वैचा�रक वारसा

सामा�जक �ाय दे�ासाठी गरजू लाभा�ा�ना शासना�ा �व�वध योजना आ�ण सवलत�चा लाभ �मळवून 

दे�ासाठी पाठपुरावा करणार

सहकार

म�हलां�ा सुर��ततेसाठी द��ण मतदारसंघात सीसीटी�ी कॅमेर ेबसवणार

कायदा व सु�व�ा राखणा-या पोलीस बांधवांसाठी स�ा सु� असलेला तंद�ु� बंदोब� हा उपकरण 

आणखी �ापक करणार

पोलीस बांधवांना शासनाकडन �मळणा-या आरो� सु�वधांबरोबरच इतर आरो� सु�वधा पुरव�ासाठी डॉ. डी. ू

वाय. पाटील हॉ��टल�ा मा�मातून वैय��क�र�ा �य� करणार

गृह

शहरांतग�त वाहतुक�साठी केएमटी सु�वधेला बळकटी दे�ाचा �य�

वाहतुक�ची �श� पाळ�ासाठी नाग�रकांचे �बोधन करणार

गे�ा अनेक वषा�पासून �लं�बत असलेला ब�मजली पा�क� ग चा �� �नकाली काढ�ासाठी �य� करणार

�नयोजनब� आराखडा तयार क�न शहरातील वाहतुक�ची क�डी कमी कर�ासाठी  �य�

वाहतूक
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पय�टनपूरक सु�वधांना �ाधा� दे�ाचा �य� करणार.

गे�ा काही वषा�त को�ापूर�ा पय�टनात वाढ झाली आह.े मा� �ाम�े सुसू�ता आणणे गरजेचे आह.े इथे 

आले�ा पय�टकाला जा�ीत जा� वेळ को�ापुरात घालव�ासाठी "ह�ेरटजे �ॅन" बनवणे. या�शवाय 

को�ापुरात अंबाबाई मं�दर, रकंाळा, प�ाळा- जो�तबा वगळता इतर काही पय�टन �ळांचा �वकास करणे 

मा�ा डो�ासमोर आह ेयाम�े कळंबा तलाव, टब� लाईवाडी अशा �ठकाणांचा समावेश आह.े को�ापुरात 

असणारा उ�म �नसग� व �वमान-र�ेेची सेवा यामुळे  को�ापूर ह े"मे�डकल टु�रझम" साठी सुयो� आह.े �ा 

��ीने �य� करणार आह.े को�ापुरात ��े टु�र� गाईड असावेत यासाठी मी �य� करीन �ा�शवाय 

को�ापुरात पय�टकांसाठी माग�दश�न क� �ाची �न�म�ती करणार. को�ापुरात येणा-या पय�टकांसाठी माफक 

दरात �नवास, जेवण आ�ण वाहतूक �व�ा सु� कर�ाचा मानस. 

पय�टन

शेतकरी बांधवांसाठी 24 तास आ�ण माफक दरात वीज पुरवठा कर�ाचा �य� करणार आह े. �ामीण भागात 

वारवंार खं�डत होणा-या वीज पुरव�ावर तोडगा काढ�ाचा �य� करणार आह े. नाग�रकां�ा वीज �बलाचा 

भार कमी कर�ासाठी मतदारसंघातील ��ेक घराम�े माफक दरात सोलर पॅनल बसव�ाची मोहीम 

राबवणार . मतदारसंघातील खराब झाले�ा �व�ुत वा�ह�ा, जुने पोल, �ा�फॉम�र बदलून अंडर �ाउंड केबल 

टाक�ासाठी �य� करणार आह े.

वीज

शहरातील खराब र�े न�ाने क�न ते �टकाऊ कर�ाचा �य� करणार. आव�क �ा �ठकाणी फुटपाथ 

आ�ण गटस� ची बांधणी कर�ाचा �य� करणार. �ा��कमु��चे धोरण अवलंबून र�े बांधणीम�े टाकाऊ 

�ा��कचा वापर कर�ाचा �य� करणार.  

र�े बांधणीचे धोरण 

शहर आ�ण मतदारसंघातील �ा�नक जल�ोतांचे पुन��ीवन कर�ाचा मानस. रने हाव����ग कर�ासाठी 

लोकांना �बोधन आ�ण सहकाय� करणार. पाणी बचतीसाठी �व�वध उपाययोजना, �बोधन यावर भर दे�ाचा 

�य� करणार .  लोकांना �� व मुबलक पाणी �मळावे यासाठी �य� करणार. 

पाणी


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

