*चॊद्रऩूय तारक
ु ् मातीर अजमऩूय मेथे ळेतकयी प्रशळषण केंद्र उबायण ्माची कामयलाशी जरदगतीने ऩूणय
कयाली : आ. वध
ु ीय भन
ु गॊटीलाय*

*ऩॊजाफ नॎळनर फॉकेच्मा उच्चाधधका-माॊना केंद्रीम अथययाज्मभॊत्री बागलत कयाड माॊचे त्लरयत
कामयलाशीचे ननदे ळ*

*नली ददल्रीत केंद्रीम अथय याज्मभॊत्रमाॊची घेतरी बेट*
*८ नोव्शें फय नली ददल्री*

चॊद्रऩयू तारक
ु ् मातीर अजमऩयू मेथे ऩॊजाफ नॎळनर फॉकेच ्मा भाध ्मभातन
ु ळेतकयी प्रशळषण केंद्र

उबायण ्माची कामयलाशी जरदगतीने ऩण
ू य कयण्माची भागणी वलधधभॊडऱ रोकरेखा वशभतीचे प्रभख
ु

तथा भाजी अथयभत्र
ॊ ी आ. वध
ु ीय भन
ु गॊटीलाय माॊनी केंद्रीम अथय याज्मभॊत्री बागलत कयाड माॊच्माकडे
केरी. वदय ळेतकयी प्रशळषण केंद्र त्लरयत वरू
ु कयण्माची कामयलाशी त्लरयत ऩण
ू य कयण्माचे ननदे ळ
केंद्रीम अथय याज्मभॊत्री बागलत कयाड माॊनी ऩॊजाफ नॎळनर फॉकेच्मा उच्चाधधकायामाॊना ददरे.

लयीर भागणी वॊदबायत आ वध
ु ीय भन
ु गॊटीलाय माॊनी दद. 8 नोव्शें फय योजी नली ददल्रीत केंद्रीम अथय
याज्मभॊत्री बागलत कयाड माॊची बेट घेत चचाय केरी ल ननलेदन वादय केरे.

मा वम्फॊधीच्मा प्रव ्तालारा ऩीएनफी पाभयवय लेरपेअय ट्रव ्टतपे ददनाॊक 27 वऩ ्टें फय 2018 योजी

भान ्मता दे ण ्मात आरी आशे . भाजी अथयभत्र
ॊ ी आ. वध
ु ीय भन
ु गॊटीलाय माॊच ्मा ऩुढाकायाने अजमऩूय
मेथीर 4.34 शे .आय जशभनीलय वलय आधुननक वोमी ववु लधाॊनी मुक्त अवे ळेतकयी प्रशळषण केंद्र
उबायण्मात मेणाय आशे .

आ. वध
ु ीय भन
ु गॊटीलाय माॊनी केंद्रीम अथय याज्मभॊत्री बागलत कयाड माॊच्माळी चचाय करून चॊद्रऩूय
जजर ्शमात अजमऩूय मेथे वदय प्रशळषण केंद्र रलकयात रलकय वरू
ु कयण ्माची भागणी केरी.

आ. वध
ॊ ी अवताना ऩी.एन.फी. पाभयवय लेरपेअय ट्रव ्ट च ्मा भाध ्मभातुन
ु ीय भन
ु गॊटीलाय अथयभत्र

अजमऩूय मेथे ळेतकयी प्रशळषण केंद्र व ्थाऩन कयण ्माचा ननणयम घेण ्मात आरा . मा केंद्रावाठी
अजमऩूय मेथीर 8 ते 10 एकय जागा उऩरफ ्ध करून दे ण ्माफाफत ऩी.एन.फी. पाभयवय लेरपेअय

ट्रव ्टने केरेर ्मा वलनॊतीच ्मा अनुऴॊगाने याज ्म भॊत्रीभॊडऱाने ददनाॊक 6 एवप्रर 2017 योजी भान ्मता
ददरी आशे . अजमऩूय मेथीर वव्शे न. 26, 27 ल 312 एकुण आयाजी 5.58 शे . आय ऩैकी 4.34 शे .
आय ळावकीम जभीन मा प्रशळषण केंद्रावाठी भॊजूय कयण ्मात आरी आशे . ळावनारा प्राऩ ्त

अधधकायानुवाय 30 लऴायवाठी लाऴीक नाभभात्र रू. 1 दयाने बई
ु बाडे आकायारून ननमशभत अटी ल

ळतीलय बाडे ऩट्टमाने जभीन दे ण ्मात माली ल वदय बाडे ऩट्टमाचे त ्माच तत ्लालय नुतनीकयण

कयण ्माची तयतूद बाडे ऩट्टमात अॊतबत
ु य कयण ्मात माली अवा ननणयम याज ्म भॊत्रीभॊडऱाने घेतरा
आशे . याज ्म भॊत्री भॊडऱाच ्मा ननणयमानॊतय ऩीएनफी पाभयवय लेरपेअय ट्रव ्टकडे ववलव ्तय प्रव ्ताल
वादय कयण ्मात आरा शोता. मा प्रव ्तालारा ट्रव ्टने भान ्मता ददरी आशे .

ळेतकयी, ग्राभीण मुलक आणण भदशरा माॊचा कौळर ्म वलकाव घडलून आणण वाभाजजक, आथीक

क्रिमाकराऩाॊच ्मा भाध ्मभातन
ु त ्माॊचे अधधकाधीक कर ्माण वाधण ्माच ्मा उद्दे ळाने ऩॊजाफ नॎळनर

फॉकेने ऩी.एन.फी. पाभयवय लेरपेअय ट्रव ्ट शी वॊव ्था व ्थावऩत केरी आशे . मा वॊव ्थेच ्मा

भाध ्मभातुन दे ळातीर वलवलध 11 दठकाणी ळेतकयी प्रशळषण केंद्राॊची व ्थाऩना कयण ्मात आरेरी

अवन
ु मा केंद्रात कौळर ्म वलकाव आणण व ्लमॊयोजगायाच ्मा भाध ्मभातुन दारयद्रम ननभर
ुय न ल ्शाले
मादृऴ ्टीने ळेतकयी, ग्राभीण मुलक ल भदशराॊना ननलावी ल ्मलव ्थेवश वलनाभर
ु ्म प्रशळषण

ऩुयवलण ्मात मेते.मा ळेतकयी प्रशळषण केंद्राभापयत ळेतक-माॊना गालाभधुन केंद्राभध ्मे मेण ्मावाठी

नन्ळर
ु ्क प्रलाव, भदशरा ल ग्राभीण मल
ु क तवेच मल
ु तीॊना ळेती ल ळेतीवॊफॊधातीर काभे, वॊगणक

अब ्माविभ, ड्रेव डडझामननॊग ल बयतकाभ इ. चे प्रशळषण दे ण ्मात मेणाय आशे . ळेतकयी प्रशळषण

केंद्रातीर कभयचायी गालाॊना लायॊ लाय बेटी दे लन
ू क्रकवान क् रफ ननभायण कयतीर आणण ळेतक-माॊच ्मा
घयात क्रकवान गोऴ ्ठीॊचे आमोजन कयण ्मात मेणाय आशे . दत ्तक घेतरेर ्मा गालाॊभध ्मे भॉडेर
भ ्शणन
ू गाल वलकशवत कयण ्मावाठी वलकाव कामयिभ शाती घेणे, वालयजननक ववु लधा उऩरफ ्ध
कयणे, लगयखोर ्माॊची ननभीती, लाचनारमे, दलाखाने आदी वोमी उऩरफ ्ध कयणे, व ्लमॊवशाय्मता
गटाॊना उत ्तेजन दे णे अळी वलय कामे कयण्मात मेणाय आशे .मा ळेतकयी प्रशळषण केंद्रात एक

ननलावी कष, तीन लगयखोर ्मा, दोन वॊगणक कष, एक ट्रॎ क्टय दरू
ु व ्ती कामयळाऱा, एक कामायरम,
एक वॊचारन कष, एक लाचनारम, एक भनोयॊ जन कष, एक व ्लमॊऩाकघय, एक बोजन कष, एक

भाती ऩयीषण प्रमोगळाऱा, एक ट्रॎ क्टय कामयळाऱा, एक ळेती उऩकयणाॊवाठी वाठलण कष, भोफाईर

ल ्शॎन, जीऩ माॊच ्मा दोन गॎयेज, एक अनतथी कष, फैठमा खेऱाॊवाठी एक कष अवे ळेतकयी प्रशळषण
केंद्राचे व ्लरूऩ याशणाय आशे . मा केंद्रात ऩॉरीशाऊव, पऱफाग, ऩुऴ ्ऩ वॊलधयन मा कामयिभाॊवश गाॊडूऱ

खत, भधभाळी वॊगोऩन, अऱॊ फी ळेती, भत ्व ्मतऱे , वग
ॊ ी औऴधी लनव ्ऩती रागलड, बाज ्मा भळागत
ु ध
आदी प्रात ्माषीके कयण ्मात मेणाय आशे . कजय, ठे ली फाफतच ्मा मोजना, आधथयक वभालेळनाफाफत
जागरूकता ननभायण कयणे आदी उऩिभाॊलय मा केंद्राच ्मा भाध ्मभातुन बय दे ण ्मात मेणाय आशे
अळी वलस्तत
ु ीय भन
ु गॊटीलाय माॊनी केंद्रीम अथययाज्मभॊत्री बागलत कयाड माॊना
ृ भादशती आ. वध

ददरी. मा वॊदबायतीर कामयलाशी त्लरयत ऩूणय करून वदय ळेतकयी प्रशळषण केंद्र ळेतकयामाॊच्मा वेलेत

रुजू कयाले अवे ननदे ळ केंद्रीम अथय याज्मभॊत्री बागलत कयाड माॊनी फॉकेच्मा उच्चाधधकायामाॊना ददरे.

भाजी अथयभॊत्री वध
ु ीय भन
ु गॊटीलाय माॊच ्मा ऩुढाकायाने चॊद्रऩूय जजर ्शमातीर अजमऩूय मेथे उबायण ्मा
मेणा-मा मा ळेतकयी प्रशळषण केंद्राभुऱे ळेतकयी वषभ ल व ्लमॊऩूणय शोण ्माच ्मा प्रक्रिमेत भोठी
भदत शोणाय आशे .

