
*याज्म वयकायच्मा वलववभालेळक अथववंकल्ऩातीर रोककल्माणकायी ननणवम ल वकंल्ऩ याज्मातीर 
जनतेऩमतं ऩोशचलाले* 

*अथवभंत्री वुधीय भुनगंटीलाय मांचे बाजऩ ऩदाधधकायी ल कामवकर्तमांना आलाशन* 

*33 कोटी लषृरागलड भोहशभेत वक्रिम वशबाग नोंदवलण्माचे आलाशन*  

========================================================================== 

बाजऩा - शळलवेना मुती वयकायने वन 2019 - 20 चा अनतरयक्त अथववंकल्ऩ वलधधभंडऱात 18 जून रा वादय 
केरा. मा अथववंकल्ऩात लंधचत घटक , भहशरा , ळतेकयी , मुलक अळा वलवच घटकांना न्माम देत याज्म 
वयकायने आऩरी रोकशीतकायी बूशभका स्ऩष्ट केरी. बाजऩाचे ऩदाधधकायी आणण कामवकर्तमांनी 
अथववंकल्ऩातीर वंकल्ऩ , नव्मा मोजना मांची भाहशती जनतेऩमतं , घयाघयाऩमतं ऩोशचलाली अवे आलाशन 
अथवभंत्री वुधीय भुनगंटीलाय मांनी केरे. 

हद. 22 जुन योजी लवंत स्भतृी दादय मेथे आमोजजत बाजऩच्मा भशायाष्र प्रदेळ फैठकीत अथवभंत्री वुधीय 
भुनगंटीलाय फोरत शोते. मालेऱी भुख्मभंत्री श्री देलेंद्र पडणलीव , कें द्रीम याज्मभंत्री तथा बाजऩचे भशायाष्र 
प्रदेळाध्मष श्री यालवाशेफ दानले , श्री व्शी वतीळ ,वालवजननक फांधकाभ भंत्री चंद्रकांत दादा ऩाटीर , 

उच्चशळषण भंत्री श्री वलनोद तालड े, ग्राभवलकाव भंत्री ऩंकजा भुंड,े ळारेम शळषण भंत्री श्री आशळऴ ळरेाय 
मांची प्राभुख्माने उऩजस्थती शोती. 
मालेऱी फोरताना अथवभंत्री वुधीय भुनगंटीलाय फोरताना ऩुढे म्शणारे, वंजम गांधी ननयाधाय मोजना , 

श्रालणफाऱ मोजनेच्मा अनुदानात लाढ कयण्माचा भशर्तलऩूणव ननणवम आऩण घेतरा .मा ननणवमाफाफतची 
भाहशती याज्मातीर वदय मोजनेच्मा प्रर्तमेक राबार्थमांऩमतं ऩोशचवलण्माची जलाफदायी प्रर्तमेक ऩदाधधकायी ल 
कामवकर्तमांची आशे. इतय भागावलगीम प्रलगावतीर नागरयकांवाठी , धनगय वभाज फांधलांवाठी भशर्तलऩूणव 
ननणवम ल भोठी तयतूद आऩण केरी आशे. वलळऴेत् योजगाय ल स्लमंयोजगाय तवेच कौळल्म वलकाव मालय 
बय देत आऩण भहशरा , मुलक वलवच घटकांना न्माम देण्माचा प्रमर्तन आऩण केरा आशे. याष्रवऩता भशार्तभा 
गांधी मांच्मा 150 व्मा जमंतीननशभत्त फाया फरुतेदायांचे वषभीकयण कयण्माचा वंकल्ऩ आऩण जाशीय केरा 
आशे. रोकळाशीय अण्णाबाऊ वाठे मांची जन्भळताब्दी याज्मात वाजयी कयण्मावाठी 100 कोटी रु ची तयतूद 
आऩण केरी आशे. रोकनेते स्ल. गोऩीनाथ भुंड ेळतेकयी अऩघात वलभा मोजनेची व्माप्ती आऩण 
लाढवलरी.आता मा मोजनेचा राब वाडऩेाच कोटी ळतेकयी कुटंुबफमांऩमतं ऩोशोचणाय आशे. अवा शा 
वलववभालेळक अथववंकल्ऩ याज्मातीर जनतेऩमतं ऩोशचलाला अवे आलाशन र्तमांनी केरे. 

मालऴी 1 जुरै ते 30 वप्टेंफय मा कारालधीत 33 कोटी लषृरागलडीचा वंकल्ऩ याज्म ळावनाने केरा आशे . शी 
भोशीभ याफवलणाये भशायाष्र शे देळातीर एकभेल याज्म आशे. शी भोहशभ ळावनाची आशे अवे न वभजता ते 
ऩमावलयणाप्रती आऩरे मोगदान आशे अळी बालना फाऱगून मा भोहशभेत वक्रिमऩणे वशबागी शोण्माचे 
आलाशन र्तमांनी बाजऩ ऩदाधधकायी ल कामवकर्तमावना केरे. 

 


