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=================================================== 

चा ंद्रऩूर जिल् षयातीऱ लल् ऱारऩूर ताऱु यात कोठारी येथे अप् ऩर तषिशऱदार कायालऱय ् थाऩन 
कर याचा ा रनणलय रा य ऴाशनाने घेतऱा अशनु र्मषशऱु ळ ळनवळभागाने ददनांक 16 शप् टेंलर 2019 
रोिी यालालतचा ा ऴाशन रनणलय रनगलिर्मत केऱा आषे. अथलर्मतं्री शधुीर र्मनुगटंीळार कोठारी ळ 
ऩररशरातीऱ नागररकांना ददऱेऱा ऴब् द ऩुणल केऱा आषे. 

लल् ऱारऩूर ताऱु याचेा  वळभािन कनन कोठारी षा नवळन ताऱकुा रनर्मालण कर याचा ी या ऩररशरातीऱ 
नागररकांचा ी प्रऱबंलत र्मागणी षोती. 2014 च् या वळधानशभा रनळडणकु त कोठारी षा ् ळतंत्र ताऱकुा 
रनर्मालण कर याचा ा ऴब् द अथलर्मतं्री शधुीर र्मनुगटंीळार यांनी कोठारी ळ ऩररशरातीऱ नागररकांना ददऱा 
षोता. नवळन जिल् षे ळ ताऱु यांचा ी रनर्मीती कर यालालतचा ी लाल ऴाशनाच् या वळचा ारानधन 
अशल् यार्मलेु अथलर्मतं्री शधुीर र्मनुगटंीळार यांनी प्रयत् नऩुळलक ऩाठऩुराळा कनन कोठारी येथे अप् ऩर 

तषिशऱदार कायालऱयाऱा र्मान् यता िर्मलवळ यात यऴ प्राप् त केऱे आषे. षे कोठारी ताऱु याच् या 
रनर्मीतीच् या ष् टीने ऩषीऱे ऩा ऱ आषे. 

अप् ऩर तषिशऱदार कायालऱय, कोठारी अतंगलत कोठारी आणण ऩलशगांळ षे दोन तऱाठी शािे अतंभुलत 
अशनु कोठारी, काटळऱी, कळडिई, खार्मतुऱी, षरणऩायऱी, नगऱबलऱी, आशेगांळ, र्मोषाडी तुकुर्म, 

ऩलशगांळ, ककन् षी, रनर्मगाठा चा क, रनर्मगाठा र्म ता, ईटोऱी चा क नं. 1, ईटोऱी चा क नं. 2, र्मानोरा या 
15 गाळांचा ा शर्माळेऴ आषे. याआधीषी अथलर्मतं्री शधुीर र्मनुगटंीळार यांनी कोठारी या गाळाशाठी नायल 
तषिशऱदार कायालऱयाऱा र्मिंरुी िर्मलळुन ददऱी षोती. आता कोठारी येथे अप् ऩर तषिशऱदार 

कायालऱय र्मिंरु झाल् यार्मलेु कोठारी षा नळा ताऱकुा रनर्मालण षो याचा ा र्मागल शऱुभ झाऱा आषे. 

अथलर्मतं्री शधुीर र्मनुगटंीळारांच् या ऩुढाकाराने कोठारी येथे खरनि वळकाश रनधीअतंगलत 3 कोटी 18 
ऱस न ककर्मतीच् या ऩाणी ऩुरळठा योिनेचेा  कार्म ऩुणल झाऱे आषे. कोठारी येथे व् यायार्म ऴालेचेा  
लांधकार्म ऩुणल झाऱे अशनु नुकतेचा  60 ऱस न. ककर्मतीचेा  ् ळ. शवुर्मा ् ळराि र्मदषऱा  दयोग 
भळनाचेा  लांधकार्म र्मिंरु झाऱे आषे. कोठारीशष 15 गाळांशाठी अप् ऩर तषिशऱदार कायालऱय र्मिंरु 
झाल् यार्मलेु या ऩररशरातीऱ िनतेचा ी प्रऱबंलत र्मागणी ऩुणल झाऱी आषे. 

 


