*कननाटक ऩॉलय कनऩोये ळनच ्मन प्रकर ्ऩग्रव ्तनांच ्मन भनगण ्मनांफनफत ६ डडवेंफय योजी उच ्चव ्तयीम
फैठक घेलुन तोडगन कनढणनय – केंद्रीम कोऱवन भांत्री प्रर ्शनद जोळी मनांचे आळ ्लनवन*

*आ. वध
ु ीय भन
ु गांटीलनय मनांनी नली ददर ्रीत प्रकर ्ऩग्रव ्तनांच ्मन शळऴ ्टभांडऱनवश घेतरी बेट*

कननाटक ऩॉलय कनऩोये ळन शरभी. द्लनयन फयनांज, ककरोनी, भननोयन डडऩ खुर ्मन कोऱवन खनणीळी
वांफांधीत ळेतकयी, कनभगनय, ग्रनभीण ननगरयक ल व ्थनननक ठे केदनय आदद घटकनांच ्मन वभव ्मन

ननलनयणनच ्मन दृऴ ्टीने ऩन
ु लावन कयनयनच ्मन अनऴ
ु ांगनने कनमालनशी कयण ्मन वांदबनात दद. ६ डडवेंफय

योजी कननाटकचे उजनाभत्र
ां ी, कननाटक ऩॉलय कनऩोये ळनचे उच ्चधधकनयी, भशनयनऴ ्ट्र ळनवननच ्मन भदत ल
ऩन
ु लावन वलबनगनचे वधचल आददांची उच ्चव ्तयीम फैठक घेलन
ु ऩन
ु लावन कयनयनची अांभरफजनलणी

कयण ्मनवनठी कांऩनीरन बनग ऩनडू अवे आळ ्लनवन बनयत वयकनयचे कोऱवन ल खनण भांत्री प्रर ्शनद
जोळी मनांनी ददरे.

दद. ०८ नोल ्शें फय २०२१ योजी वलधीभांडऱ रोकरेखन वशभतीचे प्रभख
ां ी आ.
ु तथन भनजी अथाभत्र

वध
ु ीय भन
ु गांटीलनय मनांनी कननाटक ऩॉलय कनऩोये ळन शरभी. च ्मन बद्रनलती तनरक
ु ् मनतीर कोऱवन

खनणीांळी वांफांधीत ळेतकयी, कनभगनय, प्रकर ्ऩग्रव ्त ननगरयकनांच ्मन शळऴ ्ट भांडऱनवश नली ददर ्रीत

बनयत वयकनयचे कोऱवन ल खनण भांत्री प्रर ्शनद जोळी मनांची बेट घेत त ्मनांनन ननलेदन वनदय केरे ल
त ्मनांच ्मनळी वलव ्तत
ृ चचना केरी.

भशनयनऴ ्ट्र वयकनय आणण कननाटक ऩॉलय कनऩोये ळन शरभी. मनांच ्मनत झनरेर ्मन ऩुनलावन कयनयनचे
ऩनरन न कयतन कोऱळ ्मनचे उत ्ऩनदन केरे जनत आशे . मन ऩरयमोजनेभऱ
ु े प्रबनवलत ळेतकयी,

कनभगनय, ग्रनभीण ननगरयक मनांच ्मनवनठी शी फनफ अन ्मनम कनयक आशे . ळेतकयी, कनभगनय, ग्रनभीण

ननगरयकनांच ्मन वलवलध वभव ्मनांफनफत १३ ऑक् टोंफय योजी आांदोरन कयण ्मनत आरे. ऩुली कनमायत

ऩरयमोजनन प्रबनलीत व ्थनननक कनभगनयनांनन कननाटक ऩॉलय कनऩोये ळन द्लनयन ऩुनलावन कयनयननुवनय
ननमुक्त ऩत्र दे णे, ननधनारयत लेतन दे णे, उलारयत लेतन दे णे ल कनभगनयनांनन अन ्म ववु लधनांचन रनब

दे ण ्मनत मनलन अळी भनगणी मनलेऱी आ. भन
ु गांटीलनय मनांनी केरी. ऩुनलावन कयनयननुवनय प्रकर ्ऩ

फनधीत कुटूांफनतीर एकन ल ्मक् तीरन नोकयी दे ण ्मनत मनली ल नोकयी शभऱत नवर ्मनव ५ रनख रु.
यनळी प्रदनन कयण ्मनत मनली. फयनांज भोकनवन, तनांडन, चेक फयनांज, वऩऩय फोडी मन गनलनांचे ऩुनलावन
कयण ्मनतन मनले मनकडे दे णखर त ्मनांनी नन. प्रर ्शनद जोळी मनांचे रष लेधरे.

फयनांज भोकनवन आणण चेक फयनांज मन गनलनांचे ऩुनलावन झनर ्मनभऱ
ु े ९५ टक् के कृऴीबूभी ल यव ्ते
वांऩनददत कयण ्मनत आरे. त ्मनभऱ
ु े ५ टक् के कृऴीबभ
ू ी वध
ु ्दन प्रबनवलत झनरी आशे . शी जभीन

दे खीर वांऩनदीत करुन ळेतक-मनांच ्मन लनयवनांनन नोकयी ककांलन भोफदरन त ्लरयत दे ण ्मनत मनलन अवेशी
आ. भन
ु गांटीलनय चचे दयभ ्मनन भ ्शणनरे. फयनांज, ककरोनी, भननोयन डडऩ खुरी कोऱवन खनण

ऩरयमोजनेभध ्मे उऩरफ ्ध व ्लांमयोजगनयनांच ्मन वांधीभध ्मे ८० टक् के ऩरयमोजनन प्रबनवलत ननगरयकनांनन
ल व ्थनननक फेयोजगनयनांनन कनभ दे ण ्मनत मनले अवेशी आ. भन
ु गांटीलनय भ ्शणनरे. फयनांज, ककरोनी,

भननोयन डडऩ खर
ु ी कोऱवन खनण ऩरयमोजनेभध ्मे व ्थनननक ठे केदनय २००८ ऩनवन
ू कनभ कयीत शोते

ऩयां तु २०१५ ते आजतनगनमत ठे केदनयनांनन केरेर ्मन कनभनची शळर ्रक यक् कभ दे ण ्मनत आरेरी ननशी.
ती तनत ्कनऱ दे ण ्मनत मनली तवेच फयनांज, ककरोनी, भननोयन डडऩ खुरी कोऱवन खनण ऩरयमोजनेभध ्मे
अनेक लऴनाऩनवन
ू कनमायत वयु षन कभाचन-मनांनन गेर ्मन लऴाबयनऩनवन
ू वयु षन गनडा कांऩनीकडून लेतन
ददर ्मन जनत ननशी ते लेतन वध
ु ्दन त ्लरयत दे ण ्मनत मनले अळी भनगणी आ. भन
ु गांटीलनय मनांनी
केरी. कननाटक ऩॉलय कनऩोये ळन शरभी. तपे ऩरयमोजनन प्रबनवलत ग्रनभीण ननगरयक, ळेतकयी,

कनभगनय ल ठे केदनयनांच ्मन भनगण ्मनांकडे जनणील ऩल
ा दर
ा केरे जनत आशे . मनप्रकयणी जनतीने
ु क
ु ष

रषन घनरन
ा न कयण ्मनची वलनांती आ.
ु मन घटकनांनन न ्मनम शभऱलन
ु दे त त ्मनांच ्मन भनगण ्मनांची ऩत
ु त
भन
ु गांटीलनय मनांनी नन. प्रर ्शनद जोळी मनांनन केरी.

ळेतकयी, कनभगनय, ग्रनभीण ननगरयक, ठे केदनय मनांच ्मन भनगण ्मनांची ऩत
ा न कयण ्मनफनफत आऩण
ु त

तनतडीने ६ डडवेंफय योजी एक उच ्चव ्तयीम फैठक नली ददर ्रीत फोरनलन
ु ऩन
ु लावन कयनयननव
ु नय मन
घटकनांनन आऩण ननश्चचतऩणे न ्मनम शभऱलन
ु दे लु अळी ग ्लनशी केंद्रीम कोऱवन ल खनण भांत्री नन.
प्रर ्शनद जोळी मनांनी आ. भन
ु गांटीलनय मनांनन ददरे. मनलेऱी बनजऩनचे चांद्रऩयू श्जर ्शनध ्मष दे लयनल

बोंगऱे , बद्रनलती तनरक
ु न बनजऩन वयधचटणीव नयें द्र श्जलतोडे, ऩांचनमत वशभती बद्रनलतीचे वबनऩती
प्रवलण ठें गणे, कनभगनय प्रनतननधी वांजम ढनकने, फयनांज भोकनवनच ्मन वयऩांच भननऴन ठें गणे, चेक

फयनांजच ्मन वयऩांच प्रबन गडऩी, यभेळ बक
ु ् मन, अपजरबनई, आकनळ लननखेड,े भनधल फनांगडे, वांतोऴ
ननगऩुये, वध
ु ीय फोडनरे, श्रीयनभ भशनकुरकय, रष्भण बक
ु ् मन, वलठोफन वनरयु कय, धगयीजन ऩननघनटे ,

ऩयलेज वौदनगय मनांची प्रनभख
ु ्मनने उऩश्थथती शोती. मनप्रकयणी वकनयनत ्भक कनमालनशीचे आळ ्लनवन
ददर ्मनफद्दर आ. भन
ु गांटीलनय मनांनी नन. प्रर ्शनद जोळी मनांचे आबनय भननरे.

