*यभाई आलाव मोजनेवाठी चंद्रऩूय जजल्शमाचे उद्दीष्ट आता 7000*
*अथथभत्र
ं ी वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय मांच्मा प्रमतनांचे पलरत*
**************************************************
अथथभत्र
ं ी तथा चंद्रऩूय जजल्शमाचे ऩारकभंत्री वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय मांच्मा ऩुढाकायाने अनुवच
ू ीत जाती
ल नलफौध्द घटकांवाठी याफवलण्मात मेणा-मा यभाई आलाव घयकुर मोजनेवाठी (ग्राभीण) चंद्रऩूय

जजल्शमाचे एकूण उद्दीष्ट आता 7000 इतके झारे आशे . आघाडी वयकायच्मा कामथकाऱाच्मा तुरनेत
वदय मोजनेवाठी चंद्रऩूय जजल्शमाच्मा एकूण उद्दीष्टात मुती वयकायच्मा काऱात ततप्ऩट लाढ झारी
आशे .

ळावनाच्मा वाभाजजक ल वलळेऴ वशाय्म वलबागातपे दद. 08 पेब्रल
ु ायी, 2019 योजी माफाफतचे

ऩरयऩत्रक तनगथलभत कयण्मात आरे आशे . वन 2018-19 मा लऴाथकयीता चंद्रऩयू जजल्शमावाठी वदय

मोजनेकयीता 4500 इतके भंजयू उद्दीष्ट शोते. तमात आता 2500 इतके अततयीक्त उद्दीष्ट भंजयू
कयण्मात आरे आशे . आता चंद्रऩयू जजल्शमाचे एकूण उद्दीष्ट 7000 इतके झारे आशे .

जानेलायी 2019 भध्मे अथथभत्र
ं ी वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय मांनी घेतरेल्मा आढाला फैठकीत यभाई आलाव
घयकुर मोजना (ग्राभीण) वाठी राबार्थमाांची भागणी रषात घेता भंजयू उद्दीष्ट अऩूये ऩडत

अवल्माची फाफ तमांच्मा तनदळथनाव आरी शोती. तमानुवाय तमांनी वंफंधधत वलबागारा अततरयक्त
उद्दीष्ट भंजयू कयण्मावाठी तनदे ळ ददरे शोते. तमानुवाय आता चंद्रऩूय जजल्शमाच्मा एकूण
उद्दीष्टात 2500 ने लाढ झारी आशे .

माआधी 2010-11 भध्मे 512, वन 2011-12 भध्मे 950, वन 2012-13 भध्मे 370, वन 2013-14 भध्मे
220, वन 2014-15 भध्मे 1000 माप्रभाणे मुती वयकायच्मा कामथकाऱात 3052 तय वन 2015-16 भध्मे
390, वन 2016-17 भध्मे1252, वन 2017-18 भध्मे 2000 तय वन 2018-19 भध्मे 7000 माप्रभाणे

मुती वयकायच्मा कामथकाऱात 10642 इतके उद्दीष्ट चंद्रऩूय जजल्शमावाठी तनधाथरयत कयण्मात आरे
आशे . आघाडी वयकायच्मा कामथकाऱाच्मा तुरनेत मुती वयकायच्मा कामथकाऱात उद्दीष्टातीर शी

लाढ ततप्ऩट आशे . अथथभत्र
ं ी वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय मांनी ददरेल्मा तनदे ळानुवाय आता वदय मोजनेचे
एकूण उद्दीष्ट 7000 इतके झारे आशे .

अथथभत्र
ं ी वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय मांच्मा ऩढ
ु ाकायाने चंद्रऩयू जजल्शमातीर ग्राभीण बागात यभाई आलाव
मोजनेवाठी उद्दीष्टात झारेल्मा बयील लाढीभऱ
ु े भोठमा वंख्मेने मा मोजनेचा राब राबार्थमाांना
घेता मेणाय आशे .

