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अल्पसंखयाक मुऱींसाठी ळसतीगह
ृ ाचे भुशमपूजन

जलगाळ : अल्ऩशंख्याक शमाजातीऱ वळवळध घटकांना शमाजातीऱ मख्
ु य प्रळाषात आणण्याशाठी
तयांना शऴक्षसत करणे आळश्यक आषे . शऴसणातन
ू या शमाज घटकांचा वळकाश करण्याशाठी
राज्याच्या अल्ऩशंख्याक वळकाश वळभागाने ऩुढाकार घेतऱा आषे , अशे प्रततऩादन ऩाऱकमंत्री
एकनाथराळ खडशे यांनी येथे केऱे.

येथीऱ ऴाशकीय अशभयांत्रत्रकी मषावळद्याऱयाच्या आळारात अल्ऩशंख्याक शमाजाच्या मुऱ ंशाठी
ळशतीगष
ृ बांधकामाचे भुशमऩूजन श्री.खडशे यांच्या षस्ते करण्यात आऱे. तयाळेली ते

उऩस्स्थतांऴी शंळाद शाधतांना बोऱत षोते. या काययक्रमाच्या अध्यसस्थानी जऱशंऩदा मंत्री
गगर व मषाजन षे षोते. तर राज्य अल्ऩशंख्याक आयोगाचे अध्यस मोषम्मद षुशेन खान,
जलगाळ ऱोकशभा मतदार शंघाचे खाशदार ए. ट . नाना ऩाट ऱ, अल्ऩशंख्याक वळकाश
वळभागाच्या प्रधान शगचळ जयश्री मख
ु जी, शषशगचळ अैनऱ
ु अततार, प्राचायय डॉ.आर.ऩी. बोरकर
आद मान्यळर उऩस्स्थत षोते. याळेली उऩस्स्थत मान्यळरांच्या उऩस्स्थतीत ळशतीगष
ृ ाच्या

जागेचे भशु मऩज
ू न करण्यात आऱे. तयानंतर उऩस्स्थतांना मागयदऴयनकरतांना श्री.खडशे म्षणाऱे,
अल्ऩशंख्यांक शमाज घटकांमध्ये शऴसणामल
ु े जागत
ु य प्रळाषात
ृ ी तनमायण करुन तयांना मख्
आणण्याचे ऴाशनाचे धोरण अशन
ू तयाशाठी अल्ऩशंख़्याक वळकाश वळभाग वळवळध योजना

राबवळत आषे . अल्ऩशंख्याक मुऱ ंशाठी ळशतीगष
ृ उभारणे षा या योजनेचाच भाग आषे . राज्यात
अशे 50 ळशतीगष
ृ बांधण्याचा ऴाशनाचा मानश आषे . शऴळाय शामास्जक न्याय वळभागाप्रमाणे
अल्ऩशंख्याक शमाजाच्या मुऱ ंना अनुदान दे ऊन शऴसण शुवळधा दे ण्याबाबतष ऴाशन

शकारातमक ऩद्धतीने ऩाळऱे टाकत आषे . अल्ऩशंख्याक शमाजात मुऱ ंच्या शऴसणाचे प्रमाण खऩ
ू
कमी अशल्याने मुऱ ंच्या शऴसणाऱा ऴाशनाचे प्राधान्य आषे . तयांच्या तनळाशाची शोय

ऴषरांमध्ये व्षाळी याशाठी अऴाप्रकारे ळशतीगष
ृ उभारण्यात येत आषे त. याशोबतच आऩल्या

स्जल््यात मुक्ताईनगरऱा ऩहषऱे ऩॉऱ टे स्क्नक कॉऱेज, चोऩड्याऱा अल्ऩशंख्याकांच्या व्यळशाय
शऴसणाशाठी आयट आय, तशेच जलगाळ ऱोकशभा मतदारशंघ सेत्रात आणखीन एक

आयट आय शुरु करण्यात येईऱ, अशे तयांनी शांगगतऱे. ते ऩुढे म्षणाऱे, ऴाशकीय शेळेत

अल्ऩशंख्यांकांचे प्रमाण ळाढऱे ऩाहषजे तयाशाठी स्ऩधाय ऩर सांच्या ऩूळत
य यार शाठी वळद्यार्थयाांना
अथयशषाय्याची योजना आषे . अल्ऩशंख्याक शमाजाच्या ळस्तयांच्या वळकाशाशाठी ऴाशनाने

वळकाश तनधी हदऱा आषे . तयातून स्जल््यात अनेक हठकाणी वळकाशकामे षोत आषे त. प्रतयेक
वळधानशभा सेत्रात 1 कोट रुऩयांचा तनधी दे ण्यात येईऱ.

वळद्यार्थयाांना आळाषन करतांना ते म्षणाऱे, वळद्यार्थयाांनी नोकर च्या मागे न ऱागता

व्यळशायाशभमुख व्षाळे. तयाशाठी मुद्रा बॅंकेशारख्या वळनातारण 10 ऱाख रुऩयांऩयांत कजय दे णाऱ्या
योजनेची माहषती तयांनी उऩस्स्थतांना हदऱ . अल्ऩशंख्याक शमाजातीऱ दब
य घटकांना
ु ऱ

शऴसणाची दारे उघडून आणण मदतीचा षात दे ऊन तयांचा वळकाश करण्याची ऴाशनाची भूशमका
अशल्याचेष तयांनी याळेली शांगगतऱे.

