*वंजम गांधी ननयाधाय मोजना ल वलळेऴ वशाय्माच्मा ्म मोजनांच्मा राबार्थमाांचे थे थ अत ्ननदान
त्लयतत ्माले – आ. वध
न ीय भन
न गंटतलाय मांचे थी भागणी*

वंजम गांधी ननयाधाय मोजना, श्रालणफाऱ मोजना, इंददया गांधी ननलत्ृ ती लेतन मोजना मा मोजनांचे थे
राबाथी लध्
द घटअ
न र
ृ द, ननयाधाय, ्ंध, ्ऩंग, वलधला, ऩरयत्मक्ता, घटस्पोटतता शे आथिथदअष्टमा दफ
्वन
ू मा राबार्थमाांचे थे जन
न भदशमाऩावन
ू थ अत ्वरेरे ्ननदान त्लयतत दे ्मात माले, ्ळी
भागणी भाजी ्थदभत्र
ं ी आ. वध
न ीय भन
न गंटतलाय मांनी अेरत आशे .

मा भागणी वंदबादत आ. वध
न ीय भन
न गंटतलाय मांनी वाभाजजअ मामभंत्री, वाभाजजअ माम वलबागाचे थे
वथिचे थल मांना ऩत्रे ऩाठवलरत आशे त. वंजम गांधी ननयाधाय मोजना, श्रालणफाऱ मोजना, इंददया गांधी
ननलत्ृ तीलेतन मोजना मा मोजनांचे थे भशायारात वाधायणत 34 रष राबधायअ आशे त. बाजऩा
वयअायच्मा अाऱात 18 जन
ू 2019 योजीच्मा ळावन ननणदमालमे मा ्नद
न ानात लाढ अय्मात

आरत आशे . 600 रू लरून 1000 रू. तय 2 ्ऩत्मे ्वणा-मा व्मक्तींना 1200 रूऩमे ्ळी लाढ मा
मोजने्त
ं गदत अय्मात आरत आशे . वदय मोजनांच्मा राबार्थमाांचे थे ्नद
न ान जन
ू 2020 ऩावन
ू थ अत
आशे . अोयोना वलऴाणचे थ
द घटअांना आधीचे थ
ू ा लाढता प्रादब
न ादल रषात घेता मा आथिथदअष्टमा दफ
न र

आथिथदअ वललंचे थनेचे था वाभना अयाला रागत आशे . ्ळा ऩध्दतीने गोयगयतफांच्मा शक्अाचे थे ऩेवे थ अत
याशणे शत फाफ ऩनयोगाभी भशायारावाठष बऴ
ू णालश नाशत. शातालय ऩोट घेलन
ू जगणा-मा वदय

राबार्थमाांचे थे थ अत ्ननदान तातडीने दे ्माचे थी आलमअता आशे . माशळलाम ऩनढतर दोन भदशमांचे थे
्ननदानशत त्मांच्मा तात्मात जभा अय्माचे थी आलमअता आशे . ळावनाने ्ळा ऩध्दतीने ्ननदान

थ अत ठे लून गोयगयतफ जनतेरा त्राव शोईर मा ऩध्दतीने लागणे ननचे थीतचे थ वंमनक्तीअ नाशत. याम
ळावनाने वंजम गांधी ननयाधाय मोजना ल वलळेऴ वशाय्माच्मा ्म मोजनांच्मा राबार्थमाांचे थे जन
न
भदशमाऩावन
ू थ अत ्वरेरे ्ननदान त्लयतत ्माले ्मथा आ्शत बायतीम जनता ऩाट्च्मा

भाध्मभातनन आंदोरनावाठष यस्त्मालय उतरू, ्वा ईळाया आ. वध
न ीय भन
न गंटतलाय मांनी ददरा आशे .

