*चॊद्रऩूय जजल्शमातीर अल्ऩवॊखमाॊक वभुदामातीर भहशराॊवाठी स्लमॊ वशाय्मता फचत गट ननभााण करून
कौळल्म वलकाव प्रशळषणाची वॊधी उऩरब्ध शोणाय*

*अथाभॊत्री वध
ु ीय भन
ु गॊटीलाय माॊच्मा ऩढ
ु ाकायाने याज्म ळावनाचा ननणाम*
===================================================================
अल्ऩवॊखमाॊक वभुदामातीर भहशराॊचे भागावरेऩण ल कभकुलत आर्थाक जस्थती वलचायात घेऊन तमाॊचे

वषभीकयण कय्मावाठी अल्ऩवॊखमाॊक भहशरा स्लमॊवशाय्मता फचत गट भोठमा प्रभाणात ननभााण करून
तमाॊना कौळल्म वलकावाचे प्रशळषण दे ऊन शे गट फॉकाॊळी वॊरग्न करून योजगायाच्मा वॊधी उऩरब्ध करून
दे ्माचा ननणाम याज्म ळावनाने घेतरा आशे . मा ननणामाची अॊभरफजालणी कय्मावाठी 14 जजल्शमाॊची
ननलड कय्मात आरी अवून मात चॊद्रऩूय जजल्शमाचा वभालेळ कय्मात आरा आशे . मा जजल्शमाॊभध्मे प्रनत
ळशय 200 माप्रभाणे 2800 नलीन फचत गटाॊची ननशभाती भहशरा आर्थाक वलकाव भशाभॊडऱाभापात कय्मात
मेणाय आशे . अथाभॊत्री वध
ु ीय भन
ु गॊटीलाय माॊनी 20 जर
ु ै, 2018 योजी वलधानभॊडऱात वलदबा, भयाठलाडा आणण
उत्तय भशायाष्ट्राच्मा जरद वलकावावाठी याफलामच्मा उऩाममोजनाॊचा वलळेऴ कामाक्रभ जाशीय केरा शोता.
तमाअनुऴॊगाने आज याज्म भॊत्रीभॊडऱाने शा ननणाम घेतरा आशे .
नागऩूय, औयॊ गाफाद ल अभयालती मा भशवूरी वलबागातीर भुजस्रभ, जैन, फौध्द, णिश्चन ल ऩायवी मा

अल्ऩवॊखमाॊक वभाजातीर भहशराॊवाठी मा ऩल
ू ी तमाय कय्मात आरेल्मा फचत गटातीर भहशरा ल नव्माने

स्लमॊवशाय्मता फचत गटाची ननशभाती करून अल्ऩवॊखमाॊक भहशराॊना कौळल्म प्रशळषण दे ऊन तमाॊना वलकाव
प्रक्रक्रमभध्मे आण्मालय बय दे ्मात मेणाय आशे . नव्माने ननशभाती कय्मात आरेल्मा तवेच वयसमजस्थतीत
कामायत अवरेल्मा स्लमॊवशाय्मता फचत गटातीर भहशराॊना वलकावाची ल उऩजजवलकेच्मा भाध्मभाॊभध्मे लाढ
कय्माकरयता वॊधी उऩरब्ध कय्मात मेणाय अवून ज्माभुऱे तमाॊच्मा उतऩन्नात लाढ शो्माव भदत शोणाय
आशे . ऩमाामाने अल्ऩवॊखमाक वभुदामातीर भहशराॊचे आर्थाक वषभीकयण कयणे शा मा मोजनेचा भुखम
उयसदे ळ आशे .

वदय स्लमॊवशाय्मता फचत गटाॊची ननशभाती भहशरा आर्थाक वलकाव भशाभॊडऱाच्मा भाध्मभातन
ू कय्मात
मेणाय अवून कौळल्म वलकाव प्रशळषण भशायाष्ट्र याज्म कौळल्म वलकाव वोवामटीभापात दे ्मात मेणाय

आशे . ज्मा 14 जजल्शमाॊभध्मे मा कामाक्रभाची अॊभरफाजलणी कय्मात मेणाय आशे तमात चॊद्रऩूय जजल्माचा

वभालेळ कय्मात आरा आशे . दोन लऴाात ननभााण कय्मात मेणाऱ्मा अल्ऩवॊखमाॊक भहशराॊवाठीच्मा नलीन
स्लमॊवशाय्मता फचत गटाॊभधीर लम लऴा 18-55 मा लमोगटातीर ज्मा भहशरा कौळल्म वलकाव प्रशळषण
घे्मावाठी इच्छुक ल ऩात्र अवतीर अळा भहशराॊना फाजायातीर कौळल्माच्मा गयजानरू
ु ऩ भशायाष्ट्र कौळल्म
वलकाव वोवामटीभापात प्रभोद भशाजन कौळल्म ल उयसमोजकता वलकाव अशबमानाअॊतगात शे ल्थकेअय,

भेडडकर ल नशविंग, पूड प्रोवेशवॊग, रयटे र पॅळन डडझामननॊग, गायभें ट भेक्रकॊग, ब्मुटी कल्चय आणण शे अय ड्रेशवॊग
इतमादी षेत्रातीर नावलन्मऩूणा कौळल्म वलकाव प्रशळषण दे ्माचे ननजश्चत कय्मात आरे आशे .

