*ळावकीम कृषऴ भशाषलद्मारम भर
ु वाठी 61 कोटी रू. ककिंभतीचा प्रव ्ताल वादय कयाला – आ.
वध
ु ीय भन
ु गिंटीलाय*

*त ्लयीत प्रव ्ताल वादय कयण ्माचे कृषऴ षलबागाच ्मा वचचलािंचे आळ ्लावन*
=====================================================================
चिंद्रऩूय जिर ्शमातीर भर
ु मेथीर ळावकीम कृऴी भशाषलद्मारमाच ्मा इभायत फािंधकाभ ल लवतीगश
ृ
फािंधकाभावाठी ऩहशर ्मा टऩ ्ऩ ्मात 61 कोटी रू. ककिंभतीचा प्रव ्ताल वादय कयण ्माच ्मा वच
ु ना

षलधीभिंडऱ रोकरेखा वमभतीचे अध ्मष तथा भािी अथथभत्र
िं ी आ. वध
ु ीय भन
ु गिंटीलाय मािंनी कृषऴ
षलबागाचे वचचल श्री. एकनाथ डलरे मािंना हदर ्मा.

ळावकीम कृषऴ भशाषलद्मारम भर
ु विंदबाथत आि षलधानबलन भफ
ुिं ई मेथे आ. वध
ु ीय भन
ु गिंटीलाय

मािंनी कृषऴ षलबागाचे वचचल श्री. एकनाथ डलरे मािंच ्मावश फैठक घेतरी. मालेऱी झारेर ्मा चचेत
आ. वध
ु ीय भन
ु गिंटीलाय भ ्शणारे, चिंद्रऩूय जिर ्शा शा नषरप्रबाषलत जिर ्शा आशे . माहठकाणी

अवणाया ळेतकयी उत ्तभ तिंत्रस, उत ्तभ कृषऴसान प्राऩ ्त ल ्शाला मादृऴ ्टीने भागीर वयकायच ्मा

कामथकाऱात भर
ु तारक
ु ् मातीर वोभनाथिलऱ ळावकीम कृषऴ भशाषलद्मारम वरू
ु कयण ्मात आरे
आशे , ऩयिं तु अद्माऩ मा भशाषलद्मारमाच ्मा इभायत फािंधकाभावाठी, लवतीगश
ृ फािंधकाभावाठी

कोणतेशी ननमोिन कयण ्मात आरेरे नाशी. माविंदबाथत ननधीच ्मा भागणीचा प्रव ्ताल कृषऴ ऩरयऴद
ऩुणे मािंच ्मा भापथत ळावनाच ्मा फािंधकाभ प्रव ्ताल उच ्चव ्तय वमभतीकडे भिंियू ीवाठी वादय
कयण ्मात आरेरा आशे , भात्र अद्माऩ मावाठी ननधी उऩरफ ्ध झारेरा नाशी. वदय कृषऴ

भशाषलद्माच ्मा इभायत फािंधकाभ ल लवतीगश
ृ फािंधकाभावाठी ऩहशर ्मा टऩ ्ऩ ्मात ६१ कोटी रू.
ककिंभतीचा प्रव ्ताल वादय कयण ्माच ्मा वच
ु ना आ. वध
ु ीय भन
ु गिंटीलाय मािंनी कृषऴ षलबागाचे वचचल
श्री. एकनाथ डलरे मािंना हदर ्मा. माफाफतचा प्रव ्ताल रलकयच वादय कयण ्मात मेईर, अवे
आळ ्लावन कृषऴ षलबागाचे वचचल श्री. एकनाथ डलरे मािंनी आ. भन
ु गिंटीलाय मािंना हदरे.

