मुऱ ऴषरातीऱ प्रभाग क्र. 7 ळ 8 मधीऱ अंतगगत रस्तयांच्या ंांधमामांशा

5 मोटी 13 ऱस 54 षजार 727 रू. निधी मंजरू

आ. शुधीर मुिगंटीळार यांच्या प्रयतिांचे फल तऱीत

माजी अर्गमंत्री आ. शुधीर मुिगंटीळार यांच्या ढुकामारािल मुऱ िगर ढषरवक सलत्रात प्रभाग क्र. 7 ळ 8 मधीऱ अंतगगत रस्तयांच्या
ंांधमामांशा

5 मोटी 13 ऱस 54 षजार 727 रू. निधी मंजरू मरण्यात आऱलऱा आषल . िगर ढषरवकांिा ळिषऴटयढ्
ू ग मामाशा

वळऴलव अिुकाि या योजिलअत
ं गगत षा निधी मंजरू मरण्यात आऱलऱा आषल . प्रभाग क्र. 7 शा
तर प्रभाग क्र. 8 शा

2 मोटी 35 ऱस 70 षजार 285 रू.

2 मोटी 77 ऱस 84 षजार 442 रू. अशा एमू् 5 मोटी 13 ऱस 54 षजार 727 रू. निधी मंजरू मरण्यात

आऱलऱा आषल .

आ. शुधीर मुिगंटीळार यांच्या अर्गमंत्री ढकाच्या मायगमालात नकिांम 8 माचे फग 2019 रोजीच्या ऴाशि नि्गयाळयल चे फं्रपढूर
जजल्षयातीऱ िगर ढषरवकांच्या वळवळध वळमाश मामांमषरता रू. 107.7223 मोटी रू. निधी मंजरू मरण्यात आऱा. रायात शततांतर
झाल्यािंतर शकर वळमाशमामांिा स्र्गिगती कल ण्यात आऱी षोती. आ. शुधीर मुिगंटीळार यांिी ऴाशिामडल शाततयािल ढत्रयळषार ळ
ढा ढुराळा मरूि मुऱ िगर ढषरवक सलत्रातीऱ प्रभाग क्र. 7 ळ 8 मधीऱ षशमें ट रस्तयांच्या ंांधमामांशा

5 मोटी 13 ऱस 54

षजार 727 रू. निधी मंजरू मरवळण्यात यऴ षमलवळऱल आषल . या निधीच्या मायमाति
ु प्रभाग क्र. 7 ळ 8 मयल अंतगगत षशमें ट
रस्तयांचे फल ंांधमाम मरण्यात यल्ार आषल .

या आधीषी मुऱ ऴषरात आ. मुिगंटीळार यांच्या ढुकामारािल ममगळीर मा. शा. मिमळार शांस्मृतीम शभागष
ृ ळ स्मारम, प्रऴाशमीय
इमारत, आनकळाशी मुऱामऱ
ु ींचे फल ऴाशमीय ळशतीगष
ृ , ंश स्र्ािमाचे फल आधुनिमीमर् ळ िूतिीमर्, क्रक्रडा शंमुऱाचे फल ंांधमाम, जऱतर्
तऱाळाचे फल ंांधमाम, 24 ताश ढा्ी ढुरळ ा मर्ारी ढा्ी ढुरळ ा योजिा, इमो ढामग, आ ळडी ंाजार, डॉ. श्यामाप्रशाक मु्ज
शाळगजनिम ळाचे फिाऱय, ऴषरातीऱ मख्
ु य मागागचे फल षशमें टीमर्, अंतगगत रस्तयांचे फल षशमें टीमर्, ढत्रमार भळिाचे फल ंांधमाम, वळश्रामगष
ृ ाचे फल
ंांधमाम, ढंचे फायत शषमती इमारतीचे फल ंांधमाम, माली शमाजाच्या वळयायाथयाांशा

स्ळतंत्र ळशतीगष
ृ ाचे फल ंांधमाम आकी वळमाशमामल

मंजरू झाऱी अशूि यातीऱ ंरीचे फ मामल ढू्ग झाऱी आषल त ळ माषी प्रगतीढर्ाळर आषल त.

मुऱ ऴषरातीऱ प्रभाग क्र. 7 ळ 8 मधीऱ रस्तयांच्या मामाशा

5 मोटी 13 ऱस 54 षजार 727 रू. निधी मंजरू मलल्यांांत

मुऱच्या िगरायसा प्रा. रतिमाऱा भोयर, उढायस िंक ू र्नकळल, चे फं्रपमांत आटिमर, अजय गोगुऱळार, िगर ढषरवक शकस्य वळिोक
षशडाम, शौ. रल ्ा यलर्ल, शौ. ऴांता मांकाडल, शौ. ळिमाऱा मोडाढल, प्रऴांत शमर्ग, शौ. वळकया ंोंाटल , अनिऱ शा्रमर, शौ. आऴा गुप्ता,
प्रऴांत ऱाडळल, शौ. शंगिगता ळालमल, शौ. ळंकिा ळामडल, मषें ्रप मरमाडल, षमऱींक ्ोब्रागडल, शौ. प्रभा चे फौर्ाऱल, शौ. मनिवा गांडऱलळार आकींिी
आ. मुिगंटीळार यांचे फल अषभिंकि मलऱल आषल .

