
*वंजम गांधी ननयाधाय अनुदान मोजना ल वलळऴे वशाय्माच् मा मोजनांच् मा अनुदानात लाढ णय माचा 
ननणणम* 

*32 राख रोणांना वलळऴे वशाय्म मोजनेअंतगणत लाढील अथणवशाय्माचा राब* 

*अथणभंत्री वुधीय भुनगंटीलाय मांच् मा अथणवंण ऩीम घोऴणेची ऩ्तणता* 

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

वलळऴे वशाय्म वलबागाभापण त याफवल मात मेणा-मा वाभाजजण अथणवशाय्माच् मा वंजम गांधी ननयाधाय अनुदान 
मोजना आणण श्रालणफाऱ वेला याज्म ननलतृ्ती लेतन मोजनेवाठी दे मात मेणा-मा अनुदानाच् मा यणभेत लाढ 
णय माचा ननणणम याज् म ळावनाने घेतरा आशे  अथणभंत्री वुधीय भुनगंटीलाय मांनी वन 2019-20 मा लऴीचा 
अथणवंण ऩ वलधीभंडऱारा वादय णयताना माफाफत घोऴणा णेरी शोती  त् मानुवाय याज् म भंत्रीभंडऱाच् मा आज 
झारे मा फकठण त शा ननणणम घे मात आरा  वदय मोजनांच् मा याज् मातीर ३२ राख राबार्थ माांना लाढील 

अथणवशाय्माचा राब मभऱणाय आशे  

वंजम गांधी ननयाधाय अनुदान मोजना ल श्रालणफाऱ वेला याज्म ननलतृ्तीलेतन मोजनेत राबार्थमाांना दयभशा 
६०० रुऩमे मभऱत शोते त्मात ४०० रुऩमांची लाढ णरून शे अथणवशाय्म आता दयभशा १ शजाय रुऩमे अवे 
णयमात मेणाय अवमाची घोऴणा याज्म अथणवंणऩात णयमात आरी शोती  त्मानुवाय मावंफंधीच्मा 
प्रस्तालाव आज याज्माच्मा भंत्रत्रभंडऱाच्मा फकठण त भान्मता देमात आरी  

मा दोन्शी मोजनेत राब घेणा-मा वलधला राबार्थमाांना १ अऩत्म अवमाव ११०० ल २ अऩत्मे अवमाव 
दयभशा १२०० रुऩमांचे लाढील अथणवशाय्म मभऱेर अवेशी अथणवंणऩात प्रस्तावलत णयमात आरे आशे  
त्माप्रभाणे मा राबार्थमाांना लाढील अथणवशाय्माचा राब मभऱेर  माभुऱे ळावनालय लावऴणण १६४७ णोटी 
रुऩमांचा वलत्तीम बाय ऩडणाय आशे  

वंजम गांधी ननयाधाय अनुदान मोजना, श्रालणफाऱ वेला याज्म ननलतृ्तीलेतन मोजना मा याज्मऩुयस्णृत 
मोजनांमळलाम याष्ट्रीम णुटंुफ अथणवशाय्म मोजना ल इतय णें द्र ऩुयस्णृत वलळऴे वशाय्म मोजनांची शी 
अंभरफजालणी णेरी जाते  

वलळऴे वशाय्म मोजनेअंतगणत अथणवशाय्म ददमा जाणाऱ्मा राबार्थमाांच्मा माद्मा अच्ण णरून त्मा 
वंगणण णृत णयमाचे तवेच राबार्थमाांना शे अथणवशाय्म ननममभत मभऱेर अळी ऑनराईन व्मलस्था ननभाणण 
णयमाचे ननदेळ आऩण ददरे आशेत, ती व्मलस्था शी रलणयच शोईर अवा वलश्लाव वुधीय भुनगंटीलाय मांनी 
व्मक्त णेरा आशे  मा ननणणमाच् मा भा माभतुन याज् मातीर 32 राख आर्थणणदृष्ट् टमा दफुणर नागियणांना भदत 
शोणाय अव्न त् मांच् मा चेश-मालय ननभाणण शोणाया आनंद आऩ मावाठी वलळऴे भशत् लाचा अव माचे वुधीय 

भुनगंटीलाय मांनी म् शटरे आशे  

 


