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मरऱ ताऱरक् याच् या रामामीा भागाच् या कळकाशाशा म मी शात यानप प्रय नऴीऱ आषप. भादराी या 
गाळातीऱ अिंतगगत कळकाशकामािंशा म 2 को ी ू ऩयािंचा ननधी घऩऱब् ध कप ऱा अशनू घशराला तशपच 

घशराला चक या गाळािंशा म 2 को ी 50 ऱस ू . ननधी मी मिंजरू कप ऱा. भादराी यपथीऱ ऩरऱाच् या 
बािंधकामाशा म 22 को ी ू ऩयािंचा ननधी मिंजरू कप ऱा. या ऩररशरातीऱ नागररकािंना कृवी कळवयक 
शिंऴोधन ळ प्रसऴसााशा म मरऱ यपथप ऴाशकीय कृवी मषाकळद्याऱय मिंजरू कप ऱप. सशिंचनाच् या ष्  ीनप 
ळरदान  राा-या षूमन सशिंचन प्रकल् ऩाशिंदभागत आऩा प्रय नऴीऱ अशनू ऱळकरच या 
कळवयाशिंदभागत योग् य तोागा ननटपऱ, अशप प्रनतऩादन माजी अथगमिंत्री आ. शरधीर मरनगिं ीळार यािंनी 
कप ऱप. 

ददनािंक 16 जानपळारी रोजी मरऱ ताऱरक् यातीऱ भादराी या गाळात आयोजजत ताऱरका स् तरीय ्रिडाा 
श् मपऱनाचया घदटा न शमारिंभात आ. शरधीर मरनगिं ीळार बोऱत षोतप. याळपली ऩिंचायत शसमतीचप 
शभाऩती चिंद ूमारगोनळार, माजी शभाऩती ऩूजा ाोषाप, घऩशभाऩती टनश् याम जरमनाकप , शौ. शकळता 
शरननऱ ऴेंाप, शिंळगग कळकाश अधधकारी श्री. कऱोाप, भादराीच् या शरऩिंच शौ. ददऩीका ऴेंाप, घशरालाचप 
शरऩिंच बिंाूभाऊ नरमऱळार, भादराीचप घऩशरऩिंच शिंतोव रपगरिंााळार, घशरालाचप घऩशरऩिंच तरवार ढोऱप, 
रामाम ऩिंचायत शदस् य चिं्रककऱा तोााशप, ऴरभािंगी बोू ऱप, शकळता ऴेंाप आदीिंची प्रामरख् यानप घऩजस्थती 
षोती. याळपली बोऱताना आ. मरनगिं ीळार ऩरढप ् षााऱप, 2022 मध् यप भारतीय स् ळातिंर्याऱा 75 ळवे ऩूाग 
षोतीऱ. तपव् षा आऩल् या रिडािंतीकारकािंना शमाधान ळा पऱ अशप काम कराळप. मानळ षा शमाजऴीऱ 
प्रााी आषप अशप ् ष ऱप जायचप. मात्र आज मानळ स् ळाथी प्रााी लाऱा आषप. आऩा शमाजाचप 
काषीतरी दपाप ऱागतो या भाळनपतून काम कर् याची आळश् यकता आषप. ्रिडाा स् ऩधाचच् या माध् यमातरन 
ऐक् याचप दऴगन टाायाची आळश् यकता आषप. मदषऱा शऴक् तीकरााळर ळ स् ळाळऱिंबनाळर भर दपत 

 यािंच् यात आ मकळश् ळाश जागकळ् याची आळश् यकता  यािंनी याळपली प्रनतऩादीत कप ऱी. 

कायगरिडमाऱा घशराला, घशराला चक ळ भादराी यपथीऱ नागररकािंची मो या शिंख् यपनप घऩजस्थती षोती. 

 


