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समाज उन्नतीसाठी समाजभिनाचा उपयोग
व्हािा : ननतीन गडकरी
प्रभाग १४ मध्ये खाटिक समाज भिनाचे भलू मपज
ू न :
पन्
ु हा ५० ऱाख दे ण्याची घोषणा

नागपरू , ता. ११ : वभाजबलन शे रग्नवभायं बाऩयु ते भमााददत न याशता त्माचा उऩमोग
फौद्धिक वंऩदा लाढीवाठी वभाजातीर प्रत्मेक घटकारा व्शाला. द्धलद्मार्थमाांवाठी ईरामब्रयीवायखे उऩक्रभ वभाजबलनात याफद्धलण्मात माले तय भदशरांच्मा आर्थाक

उन्नतीवाठी द्धलद्धलध प्रशळषण लगााचे आमोजन मेथे कयण्मात माले. वभाज उन्नतीवाठी
वभाजबलनाचा उऩमोग व्शाला, अवे प्रततऩादन केंद्रीम बूऩष्ृ ठ लाशतक
ू भंत्री तनतीन
गडकयी मांनी केरे. द्धलळेऴ म्शणजे खादटक वभाजबलनावाठी भंजयू ५० राख

रुऩमांव्मततरयक्त लाढील फांधकाभावाठी ऩन्
ु शा ५० राख रुऩमे दे ण्माची घोऴणा त्मांनी
मालेऱी केरी.

ज्मेष्ठ नगयवेलक वन
ु ीर अरवालार मांच्मा प्रमत्नाने प्रबाग क्र. १४ मेथीर

खादटकऩयु ाभध्मे केंद्रीम भंत्री तनतीन गडकयी मांच्मा खावदाय तनधीतन
ू तमाय शोणाऱ्मा
खादटक वभाज बलनाच्मा बूशभऩूजनप्रवंगी ते फोरत शोते. मालेऱी भंचालय भनऩातीर

वत्ताऩष नेते वंदीऩ जाधल, भाजी आभदाय वुधाकय दे ळभुख, ज्मेष्ठ नगयवेलक वन
ु ीर
अरवालार, नगयवेलक कभरेळ चौधयी, तनळांत गांधी, नगयवेद्धलका प्रगती ऩाटीर, शळरऩा

धोटे , कामाकायी अशबमंता र्गयीळ लावतनक, बाजऩ अनव
ु ूर्चत जाती भोचााचे भशायाष्र
प्रदे ळ अध्मष वब
ु ाऴ ऩायधी, वंत उऩावयाल भशायाज दशंद ू खादटक वभाज वंस्थेचे

अध्मष अरुण फेशाये , द्धलळार रायोकय, ककळोय भदने, डॉ. यभन भदने उऩस्स्थत शोते.
खावदाय तनधीतन
ू फांधण्मात मेणाऱ्मा वभाजबलनाचे बऩ
ू ष्ृ ठ षेत्रपऱ वशा शजाय लगा

पूट अवन
ू चाय शजाय लगा पूट षेत्रालय वभाजबलनाचे फांधकाभ शोणाय आशे. ५० राख
रुऩमे ककभतीच्मा फांधकाभाचे कामाादेळ दे ण्मात आरे अवन
ू लाढील फांधकाभावाठी

अततरयक्त ५० राख रुऩमे दे ण्मात मेईर, अळी घोऴणा ना. तनतीन गडकयी मांनी केरी.
वभाजारा एकत्रत्रत आणन
ू चांगल्मा कामााकरयता वभाजबलनाचा लाऩय कयण्माचे
आलाशन ना. गडकयी मांनी मालेऱी केरे.

ज्मेष्ठ नगयवेलक वन
ु ीर अरवालार मांनी मालेऱी नव्माने फांधण्मात मेणाऱ्मा

वभाजबलनाद्धलऴमी भादशती ददरी. खादटक वभाजाच्मा वांस्कृततक आणण वाभास्जक
उन्नतीवाठी वभाजबलनाचा उऩमोग कयाला, अवे त्मांनी वांर्गतरे.

तत्ऩल
ू ी ना. तनतीन गडकयी मांच्मा शस्ते वभाजबलनाचे द्धलधीलत बूशभऩूजन कयण्मात
आरे. कामाक्रभाचे वंचारन द्धलळार रायोकय मांनी केरे. मालेऱी भाजी नगयवेलक

त्रफशायीजी, फंडू ऩायले, घनश्माभ भदने, ळेयशवंग ऩलाय, याजेळ कनौस्जमा, द्धलनेळ ऩाटीर,
श्माभकुभाय गशये , दीऩक जांबुऱकय, कंु डशरक ऩायधी, द्धलकाव कवये , ददरीऩ डोईपोडे,
अजम ऩायधी, वंतोऴ ऩायधी, वर्चन भदने, अतनर भदने, अभोर तभ
ु ाने, ददनेळ

डोईपोडे, बास्कय ढोक, द्धलजम भदने, भशे ळ भदने, अळोक रायोकय, कंत्राटदाय वुयेळ
फघेर मांच्मावश वभाजफांधल भोठ्मा प्रभाणात उऩस्स्थत शोते.

