ननममभत कर्जपेड कयणाऱमाांना प्रोत्वाशनऩय अनद
ु ान दे ऊन फऱीयार्ाचा वन्भान

भार्ी अथजभत्र
ां ी आ.वुधीय भुनगांटीलाय माांच्माकडून मळांदे-पडणलीव वयकायचे अमबनांदन

गेल्मा दोन लऴाांऩावून लेगलेगळ्मा आऩत्ीांना तोंड दे तानाशी ननममभत कर्जपेड कयणाऱमा फऱीयार्ारा ५० शर्ाय रु.
ऩमांत प्रोत्वाशनऩय राब दे ण्माचा ननणजम घेऊन याज्मातीर १४ राख ळेतकयी कुटुांफाना ददरावा ददल्माफद्दर बार्ऩाचे
र्ेष्ठ नेत,े भार्ी अथजभत्र
ां ी आ. वध
ु ीय भन
ु गांटीलाय माांनी मळांदे-पडणलीव वयकायचे अमबनांदन केरे आशे .

ननममभत कर्जपेड कयणाऱमा ळेतकऱमाांना प्रोत्वाशन यक्कभ दे ण्माचे आश्लावन दे ऊनशी भशावलकाव आघाडी वयकायने
त्माची अांभरफर्ालणी केरी नाशी. केलऱ कागदी घोऴणा करून दोन लऴे ळेतकऱमाची पवलणूक कयणाऱमा ठाकये
वयकायभऱ
ु े ननयाळ झारेल्मा ळेतकऱमाव मा ननणजमाभऱ
ु े भोठा ददरावा मभऱारा आशे , अवे आ. वध
ु ीय भुनगांटीलाय
माांनी म्शटरे आशे .

मळांदे-पडणलीव वयकायच्मा मा ननणजमाभऱ
ु े १४ राख ळेतकऱमाांच्मा वशा शर्ाय कोटीांच्मा कर्ाजचा फोर्ा शरका शोणाय
अवून थेट ऑनराईन ऩद्धतीने अनुदानाची यक्कभ ळेतकऱमाव मभऱणाय अवल्माने भदतीवाठी शे रऩाटे न घारता
ळेतकऱमाची प्रनतष्ठा र्ऩण्माची वयकायची बालना भशत्लाची आशे , अवे आ. वुधीय भुनगांटीलाय माांनी म्शटरे आशे .
२०१९ भध्मे अनतलष्ृ टी, भशाऩुय मावायख्मा नैवर्गजक आऩत्ीांभुऱे अतोनात नुकवान झारेरा ळेतकयी प्रत्मषात अडीच
लऴे भदतीऩावन
ू लांर्चत यादशरा शोता. ठाकये वयकायने केलऱ घोऴणाांचे गार्य दाखलन
ू ळेतकऱमाची उऩेषा केरी. मा
आऩत्ीांनत
ां यच्मा कर्जभापीव ऩात्र ठयरेल्मा ळेतकऱमारादे खीर बार्ऩ-वेना मत
ु ी वयकायच्मा नव्मा प्रोत्वाशनऩय मोर्नेत
वभावलष्ट केल्माफद्दर आभदाय वुधीय भुनगांटीलाय माांनी भुख्मभांत्री एकनाथ मळांदे ल उऩभुख्मभांत्री दे लेंद्र पडणलीव
माांचे आबाय भानरे आशे त.

याज्मातीर ब्रह्भगव्शाण, लाघूय आणण बातवा प्रकल्ऩाांवाठी वाडेचाय शर्ाय कोटीांचा ननधी भांर्ूय करून कृऴी आणण
नागयी ऩाणीऩुयलठा मोर्ना अर्धक वषभ कयण्माच्मा ननणजमालयशी आ. वध
ु ीय भुनगांटीलाय माांनी वभाधान व्मक्त केरे
आशे . ठाकये वयकायच्मा काऱात याज्माच्मा थांडालरेल्मा प्रगतीरा मळांदे-पडणलीव वयकायभुऱे लेग मेत अवल्माचा
दालाशी त्माांनी केरा. ळेतकऱमाची वभस्माभुक्ती आणण ळशयी बागाचा वलकाव माांचा मोर्नाऩूलक
ज वभतोर वाधणायी
मत
ु ी वयकायची लाटचार भशायाष्रारा ऩन्
ु शा लैबल मभऱलन
ू दे ईर, अवा वलश्लावशी त्माांनी व्मक्त केरा आशे .

