
*भरु मेथीर ळावकीम कृऴी भशावलद्मारमाचम्ा इभायत फाांधकाभावाठी ल लेतनावाठी अनुदान 
देणम्ाची कामयलाशी वरुु* 

*आ. वधुीय भनुगांटीलाय माांचम्ा तायाांककत प्रळन्ारा कृऴी भांत्री दादाजी बवेु माांचे उतत्य* 

चांद्रऩूय जजरश्मातीर भरु-भायोडा मेथीर ळावकीम कृऴी भशावलद्मारमाचम् फाांधकाभावाठी रु. 
१३३.३५ कोटी यकभेचम्ा अांदाजऩत्रकाांना भानम्ता देणम्ाकयीता प्रवत्ाल वचचल वमभतीचम्ा ददनाांक 
२८.०१.२०२० योजीचम्ा फैठकीभधमे् वादय कयणम्ात आरा शोता, तम्ालय वमभतीभापय त 
भशायाऴट््रातीर वलय कृऴी भशावलद्मारमाांचम्ा कामययततेचा आढाला घेऊन अमबप्राम वादय कयणेफाफत 
वचचल कृऴी माांना वचुचत केरे शोते. तम्ानुवाय भशायाऴट््र कृऴी मळषण ल वांळोधन ऩरयऴद, ऩुणे 
माांचेकडून अशलार भागवलणम्ात आरा आशे. चार ुआचथयक लऴायभधमे् कृऴी भशावलद्मारम भरु जज. 
चांद्रऩूय कयीता ३१-वशामक अनुदान (लेतनेतय) कयीता रु. ५०.०० राख ल ३६-बाांडलरी भतत्ेचम्ा 
ननमभयतीकयीता अनुदान कयीता रु. ८५.०० राख ल ३६-वशामक अनुदान (लेतन) कयीता रुऩमे 
१००.०० राख अनुदान अथयवांकरऩ्ीत कयणम्ात आरेरे आशे. तम्ाऩैकी ३६-वशामक अनुदान 
(लेतन) माकयीता ८० टक्केचम्ा भमायदेत अनुदान वलतयीत कयणम्ात आरेरे आशे अळी भाशीती 
कृऴी भांत्री दादाजी बवेु माांनी वलधानवबेत तायाांककत प्रळन्ाचम्ा उतत्यात ददरी आशे. 
वलधीभांडऱ रोकरेखा वमभतीचे प्रभखु तथा भाजी अथयभांत्री आ. वधुीय भनुगांटीलाय माांनी 
वलचायरेरम्ा भऱु तायाांककत प्रळन्ाचम्ा उतत्यात कृऴी भांत्रमाांनी लयीर भाशीती ददरी. भरु मेथीर 
ळावकीम कृऴी भशावलद्मारमाचम्ा इभायत फाांधकाभावाठी ल लेतनावाठी अनुदान मभऱणम्ाची 
भागणी आ. भनुगांटीलाय माांनी भऱु प्रळन्ाचम्ा भाधम्भातुन केरी शोती. 
भशायाऴट््र याजम् वलद्मुत भशावलतयण कां ऩनीतपे ऩरयषा घेऊन ननलड केरेरम्ा कननऴठ् 
अमबमांतम्ाांना ननमुक्ती देणम्ाफाफत आ. वधुीय भनुगांटीलाय माांनी वलचायरेरम्ा तायाांककत 
प्रळन्ाचम्ा उतत्यात उजायभांत्री ननतीन याऊत माांनी वाांगीतरे की, ऩदवलका-अमबमांता प्रमळषणाथी 
ऩदावाठी ३२७ जागाांची जादशयात भशावलतयण कां ऩनीतपे देणम्ात आरी शोती. वदय जादशयातीद्लाये 
बयालमाचम्ा ऩदाांचा ननकार दद. १७.०१.२०२० योजी जाशीय कयणम्ात आरा. वदय ऩदाांवाठी ननलड 
झारेरम्ा उभेदलायाांचम्ा कागदऩत्राांची छानणी दद. ०४ ल ०५ पेब्रुलायी, २०२० योजी कयणम्ात आरी. 
तम्ानांतय कोवलड-१९ चम्ा वांवगयजनम् योगाचम्ा प्रादबुायलाभऱेु वन २०२०-२१ मा वलतत्ीम लऴायत 
याजम्ाची कय ल कयतेय उतऩ्नन्ातीर अऩेक्षषत भशवरूी घट ल तम्ाचे याजम्ाचम्ा अथयलम्लवथे्लय 
शोणाये ऩरयणाभ वलचायात घेऊन वलतत् वलबागाद्लाया दद. ०४.०५.२०२० चम्ा ळावन ननणयमानुवाय 
वालयजननक आयोगम् वलबाग ल लैद्मकीम मळषण ल औऴधी द्रलम् वलबाग लगऱता कोणतम्ाशी 
वलबागाने कोणतम्ाशी प्रकायची नलीन ऩद बयती करु नमे अवे ननदेळ देणम्ात आरे शोते. भा. 
वलोचच् नम्ामारमाचम्ा दद. ०९.०९.२०२० योजीचम्ा अांतरयभ आदेळाव अनुवरुन वाभाजजक ल 
ळैषणणकदृऴट्मा भागाव (एव.ई.फी.वी.) लगायतीर उभेदलायाांना वन २०२०-२१ मा लऴायतीर वयऱ 
वेला बयतीकयीता आचथयकदृऴट्मा दफुयर घटकाांचे (ई.डफर्म्ु.एव.) प्रभाणऩत्र देणम्ाव वाभानम् 



प्रळावन वलबागाचम्ा दद. २३.१२.२०२० चम्ा ळावन ऩत्रानल्मे ऩदबयतीफाफत भशावलतयण कां ऩनीरा 
कामयलाशी कयणम्ाचे आदेळ ददरे आशेत. तम्ानुवाय भशावलतयण कां ऩनीच वत्यालय कामयलाशी वरुु 
अवरम्ाची भाशीती उजायभांत्रमाांनी ददरी. 
बांडाया जजरश्मातीर गोवीखुदय धयणाचे दयलाजे उघडरम्ाने नुकवान झारेरम्ा ऩुयग्रवत्ाांना नुकवान 
बयऩाई देणम्ाफाफत आ. वधुीय भनुगांटीलाय माांनी वलचायरेरम्ा तायाांककत प्रळन्ाचम्ा उतत्यात 
जरवांऩदा भांत्री जमांत ऩाटीर माांनी वाांगीतरे की, ऩूयऩरयजथथतीभऱेु फाचधत नागरयकाांना याजम् 
आऩतत्ी प्रनतवाद ननधीचम्ा दयाने ल वलळेऴ लाढील दयाने ददनाांक ०४.०९.२०२० योजीचम्ा ळावन 
ननणयमानल्मे रु. १६४८.२५ राख आणण ददनाांक २९.०९.२०२० योजीचम्ा ळावन ननणयमानल्मे रु. 
१६२८१.०७ राख अवा एकुण रुऩमे १७९२९.३२ राख इतक्मा ननधीचे वलतयण वलबागीम आमुक्त, 

नागऩूय माांना कयणम्ात आरेरे आशे. 
उभेद प्रकरऩ्ातीर कामययत अचधकायी ल कभयचा-माांचम्ा वेला वभाऩत् न कयता प्रकरऩ् ऩूलयलत 
कामभ ठेलणम्ाफाफत आ. वधुीय भनुगांटीलाय माांनी वलचायरेरम्ा तायाांककत प्रळन्ाचम्ा उतत्यात 
ग्राभवलकाव भांत्री शवन भशु्रीप माांनी वाांगीतरे की, भशायाऴट््र याजम् ग्राभीण जीलनोनन्ती 
अमबमानातांगयत कां त्राटी ऩधद्तीने कामययत वभुाये २९०० कभयचा-माांना ऩूलीप्रभाणेच कामयऩधद्ती 
अनुवरुन अमबमानाभापय त ऩुनननयमुक्तम्ा देणम्ाफाफत ननणयम घेणम्ात आरेरा अवनू तम्ानुवाय 
कामययत अवरेरम्ा वलय कभयचा-माांना कां त्राटी ऩधद्तीने ननमक्ुतम्ा देणम्ात मेत आशेत. 
याजम्ातीर खाजगी लैद्मक लम्लवाम कयणा-मा डॉक्टवय ल तम्ाांचम्ा आवथ्ाऩनेलय कामययत 
नवेवना वलभा वांयषण कलच मभऱणम्ाफाफत आ. वधुीय भनुगांटीलाय माांनी वलचायरेरम्ा तायाांककत 
प्रळन्ाचम्ा उतत्यात वालयजननक आयोगम् भांत्री याजेळ टोऩे माांनी वाांगीतरे की, कें द्र ळावनाचम्ा 
प्रधानभांत्री गयीफ करम्ाण ऩॅकेज अांतगयत कोवलड रुगण्ारमाभधमे् तवेच कोवलड रुगण्ाांना प्रतम्ष 
वेला देणा-मा ळावकीम वेलेत कामययत डॉक्टवय, नवेव इ. कभयचायी ल कोवलड फाचधत कामयषेत्राभधमे् 
कामययत षेत्रीम आयोगम् कभयचायी माांचा कोयोनाभऱेु भतृम्ु झारम्ाव तम्ाांना रु. ५० राख चा वलभा 
वांयषण कलच देणम्ात आरे आशे. वोफतच मा मोजनेअांतगयत याजम्ातीर जम्ा खाजगी 
लम्लवानमक ल तम्ाांचम्ा आवथ्ाऩनेलयीर कामययत नवेव माांचे रुगण्ारमाची वेला ळावनाकडून 
कोवलड वेलेकरयता अचधग्रदशत केरे अवरम्ाव तवेच खाजगी रुगण्ारमे कोवलड उऩचायावाठी 
नाभननदेमळत केरे अवरम्ाव मा दठकाणी कामययत अवरेरे डॉक्टवय, नवेव ल इतय लदै्मकीम वेला 
ऩुयवलणा-मा वलय वांलगाांना प्रधानभांत्री गयीफ करम्ाण ऩॅकेज अांतगयत वलभा वांयषण रागु आशे अळी 
भाशीती आयोगम् भांत्रमाांनी ददरी. 
 


