*त्रिऩषीम कयायातून ४३४.१४९ शे क्टय षेिालय वशा राख योऩाांची रागलड*
=================================================
भफ
ां ई दद.११: त्रिऩषीम कयायातून याज्मात लनयाई परलण्माचां काभ जोभानां वरु अवन
ू आताऩमंत
याज्मात ४३४.१४९ शे क्टय लन जभीनीलय जलऱऩाव 6 राख योऩाांची रागलड झारी आशे , अळी
भादशती लनभांिी वधीय भनगांटीलाय माांनी ददरी.
अनेक स्लांमवेली वांस्था, वाभाजजक तवेच औद्मोगगक वांघटनाांना लष
ृ रागलड कयण्माची इच्छा
अवते, तमाांच्माकडे ननधी अवतो ऩयां तू तमाांच्माकडे जागा नवते. तमाांची शी गयज रषात घेऊन

वांफांगधत स्लांमवेली वांस्था आणण लन वलबाग माांच्मात वात लऴांवाठी त्रिऩषीम कयाय केरा जातो.
मात लन वलबागाची जभीन वांफांगधत वांस्थेरा वात लऴााकरयता लष
ृ रागलडीवाठी उऩरब्ध करून

ददरी जाते. नतथे शी वांस्था लष
ृ रागलड करून तमाांचे वांगोऩन कयते ल वात लऴांनांतय शे वलकसवत

झारेरां लन लन वलबागाकडे ऩन्शा शस्ताांतयीत कयते. अळा ऩद्धतीने याज्माचां शरयत षेि लाढण्माव
भदत तय शोतेच ऩयां तू लष
ृ रागलडीत मोगदान दे ऊ इजच्छणाऱमाांना शी आनांद प्राप्त शोतो. ते

मावाठीचा वांऩण
ू ा खचा उचरतात. भागीर ऩाच लऴाात वाधायणत: अवे २४ कयाय कयण्मात आरे.
मातन
ू ४३४.१४९ शे क्टय षेिालय वशा राख योऩे रागरी तय वांफांगधत वांस्थाांनी मावाठी तमाांचा ९

कोटी २७ राख ९४ शजाय ३५७ रुऩमाांचा ननधी खचा केरा. अळा ऩद्धतीने याज्मातीर शरयत षेिात
लाढ कयणायां भशायाष्ट्र शे दे ळातीर अग्रगण्म याज्म आशे अळी भादशती शी लनभांत्रमाांनी ददरी.

भागीर काशी लऴाात याज्मात शरयमारी, वॅभवोनाईट कांऩनी, दौंड ळगय प्रा. सर, कयोरा रयअल्टी ऩणे,
फरढाणा अफान कोऑऩये दटजहश क्रेडडट वोवामटी, मनामटे ड ले ऑप भफ
ां ई, ववप्रमा पाभा प्रा.सर, भे.
जजांदार स्टीर सर., वाऊथ एसळमा प्रा.सर, ठाणे-फेराऩूय इांडस्रीज अवोसवएळन नली भफ
ां ई, दीऩक
पटीरामझयवा,रॉईडव ् भेटल्व ॲण्ड एनजी सर.,ग्रीांड भास्टय भसळन्व प्रा. सर, स्ऩॅन पडव, श्री.

गजानन भशायाज वांस्थान ळेगाांल, भे. कसभन्व इांडडमा पाऊांडेळन, भसवाडडज फेंझ इांडडमा प्रा. सर.,
प्रमाव, भोयडे पडव ् प्रा.सर., गामिी ऩरयलाय अळा नाभलांत स्लांमवेली, औद्मोगगक वांघटनाांनी लन
वलबागाळी कयाय करून याज्मात लन परलण्माचे काभ केरे आशे .

लनभांिी श्री. भनगांटीलाय ऩढे म्शणारे की, मा औद्मोगगक वांस्थाांकडे, कांऩन्माांकडे भोठ्माप्रभाणात
वाभाजजक दानमतल ननधीची उऩरब्धता अवते. ज्मा कांऩन्मा त्रिऩषीम कयायाद्लाये लष
ृ रागलडीत

वशबागी शोऊ इजच्छतात तमाांना लष
ृ रागलडीच्मा काभात वशबागी करून घेतरे जाते तवेच ज्मा

कांऩन्मा केलऱ आऩरा वाभाजजक दानमतल ननधी दे ऊ इजच्छतात तमाांना वलवलध दठकाणी शोणाऱमा
लष
ृ रागलडीची भादशती दे ऊन तमावाठी तमाांचे वलत्तीम वशाय्म घेतरे जाते अळी भादशती श्री.
भनगांटीलाय माांनी ददरी.

