भा.भंत्री (भशवूर ल कृऴी) मांचे कामाारम, भंत्रारम, भंफई
ददनांक :- 29 डडवेंफय, 2015
अभबनेत्री खा.शे भा भाभरनी मांच्मा नाट्मवलशाय करा केंद्राव
अंधेयी, भंफई मेथे 2,000 चौयव भीटय जभीन भंजूय
भंत्री एकनाथयाल खडवे मांच्माकडून भंजयी आदे ळ वऩद
ू ा
भंफई दद.27 डडवेंफय : वप्रभवध्दी चचत्रऩट अभबनेत्री खावदाय शे भा भाभरनी मांच्मा
नाट्मवलशाय करा केंद्र चॅ रयटी ट्रस्ट मा वंस्थेरा वांस्कृततक वंकर उबायण्मावाठी आंबफलरी, अंधेयी
(भंफई) मेथीर 2,000 चौ.भी. जभीन याज्म ळावनाने ऩमाामी स्लरुऩात भंजूय केरी अवून मा
फाफतच्मा आदे ळाची प्रत भशवूर भंत्री एकनाथयाल खडवे मांनी आज खावदाय शे भा भाभरनी
मांच्माकडे याभटे क तनलावस्थानी वऩूदा केरी.

खा.शे भा भाभरनी मांनी ळास्त्रीम वंगीत, करा, नत्ृ म इत्मादी प्रमोजनावाठी वांस्कृततक वंकर

तनभााण कयण्माच्मा उद्देळाने त्मांच्मा ट्रस्टरा याज्म ळावनाने जभीन दे ण्माफाफत वन 1996 वारी
वलनंती केरी शोती. शे भा भाभरनी मांनी काशी ददलवांऩूली भंत्री एकनाथयाल खडवे मांची बेट घेऊन

दीघाकाऱ प्ररंबफत अवरेरे शे प्रकयण रलकयात रलकय भागी रालाले, अळी वलनंती केरी शोती. वदय
प्रकयण खडवे मांनी तऩावून ऩादशल्मानंतय जभीन दे ण्मावंफंधीच्मा आदे ळ काढण्माव भशवूर

वलबागारा आदे ळ ददरे शोते. त्मानवाय मा वलबागाने 23 डडवेंफय, 2015 योजी माफाफतचे साऩन
तनगाभभत केरे. मा साऩनाची प्रत खडवे मांनी आज शे भा भाभरनी मांच्माकडे वऩूदा केरी.
मालेऱी फोरतांना खा.शे भा भाभरनी मांनी, त्मांच्मा जभीन प्रकयणात एकनाथयाल खडवे मांनी
स्लत: रष घारन
ू जभीन लाटऩाफाफतच्मा प्रकयणारा वलनावलरंफ गती ददरी ल आदे ळशी तनगाभीत
केरे, माफद्दर आबाय व्मक्त केरे.

शी जभीन प्रदान कयतांना याज्म ळावनाने काशी अटी घातल्मा अवून त्मानवाय ट्रस्टने वदय

जभभनीच्मा नेभून ददरेल्मा बागालय लष
ृ याजी अवरेरे उद्मान स्लखचााने वलकभवत करुन त्माची

दे खबारशी कयालमाची आशे . तवेच, शे उद्मान जनतेवाठी खरे ठे लाले रागणाय आशे . माखेयीज, ट्रस्टने
त्मांचे प्रस्तावलत करा केंद्राचे फांधकाभ जभभनीचा प्रत्मष ताफा भभऱाल्माऩावून दोन लऴााच्मा आत

ऩूणा कयालमाचे आशे . वंस्था धभाादाम स्लरुऩाची अवल्माने ततरा नपा कभालता मेणाय नाशी. वंस्थेने

त्मांच्मा प्रकल्ऩ खचााऩैकी ऩंचलीव टक्के यक्कभ भंफई उऩनगय जजल्शाचधकाऱमांकडे बयालमाची अवून

उलायीत ऩंचाशत्तय टक्के यक्कभ ट्रव ्ट कळा प्रकाये उबी कयणाय आशे , माचा ऩयाला जजल्शाचधकाऱमांकडे
वंस्थेरा द्माला रागणाय आशे . मा अटींची ऩूतत
ा ा झाल्मानंतयच जभीन लाटऩाचे अंततभ आदे ळ
जजल्शाचधकायी काढणाय आशे त.
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