
*गडचियोरी, िंद्रऩूय आणि गोंदिमा मा तिन जिल् शमांवाी  योिगाया् मा मोिनेकरयिा मालऴी 175 कोटी रू. 
तनधी उऩरब् ध कय् मािी आ. वीधीय भीनगंटीलाय मांिी भागिी* 

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

18 िून 2019 योिी वलधीभडंऱाि वािय झारेल् मा ्थसवंंकल् ऩाि िंद्रऩूय, गडचियोरी ल गोंदिमा मा िीन 
नषरप्रबावलि जिल् शमांभ् मे िरूिांना योिगाया् मा वंधी उऩरब् ध ् शाला मावाी  िीन लऴांि 500 कोटींिा 
आयाखडा िमाय कय् मािा वंकल् ऩ िाशीय कय् माि आरा शोिा. ियलऴी 175 कोटी रू. तनधी मा िीन 
जिल् शमावाी  आलंटीि कय् मािी घोऴिा वी् िा कय् माि आरी शोिी. विय मोिना ऩी े नेि मा लऴी 
मावाी  175 कोटी रू. तनधी उऩरब् ध करून िे् मािी भागिी भािी ्थसभंंरी ी आ. वीधीय भीनगंटीलाय मांनी 
्थसभंंरी ी ्जिि ऩलाय मां् माकड ेकेरी आशे. 

गडचियोरी, गोंदिमा आणि िंद्रऩूय शे िीन जिल् शे िेळािल् मा 90 नषरग्रस् ि जिल् शमांऩकक  आशे. शे तिनशी 
जिल् शे लनषेरी  फशीर, आदिलावी फशीर ल भागाव आशे. मा जिल् शमांभधीर िलऱऩाव वलिं िारी् मािंा 
वभालेळ भानल वलकाव तनिेळांकाभ् मे आशे. मा िीन जिल् शमांवाी  वीक्ष् भ उ्मोग, रघी उ्मोग, की टीय 
उ्मोग, ग्राभो्मोग मांना िारना िेि िरूिां् मा शािारा काभ मभऱाले ल नषरलाि वंऩवल् मावाी  िंद्रऩूय, 

गडचियोरी ल गोंदिमा शे जिल् शे योिगायमी् ि ् शाले मावाी  शी मोिना ्थसवंंकल् ऩाि िाशीय कय् माि आरी 
आशे. शी मोिना ऩू े नेि मालऴी विय तिनशी जिल् शमांवाी  175 कोटी रू. तनधी उऩरब् ध करून िे् मािी 
भागिी भािी ्थसभंंरी ी वीधीय भीनगंटीलाय मांनी केरी आशे. 

*ळावक म लक्मककम भशावल्मारम िंद्रऩूयवाी  200 कोटी रू. तनधी उऩरब् ध कयाला* 

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

िंद्रऩूय जिल् शमाि ळावक म लक्मककम भशावल्मारमािे काभ वीरू आशे. मा भशावल्मारमािे काभ 2 
लऴांभ् मे ऩूि ंकय् मािा आयाखडा िमाय कय् माि आरेरा आशे. मा लऴी् मा ्थसवंंकल् ऩाि विय ळावक म 
लक्मककम भशावल्मारमावाी  200 कोटी रूऩमांिा तनधी उऩरब् ध करून िे् मािी भागिी आ. वीधीय 
भीनगंटीलाय मांनी केरी आशे. 

*िंद्रऩूय् मा वकतनक  ळाऱेवाी  76 कोटी रूऩमांिा तनधी उऩरब् ध कयाला* 

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

िंद्रऩूय जिल् शमािीर वकतनक ळाऱा मा िेळािा गरयल ला वलिायी कक भश् लािी ्ळी लास् िी आशे. िेळा् मा 
मवभेिे यषि कयिाये ळीयलीय घडवल् मािे काम ंमा ळाऱेभ् मे गेल् मा लऴीऩावून वीरू झारे आशे. मा 
ळाऱेवाी  आलश् मक तनधी भागीर 2 लऴाभं् मे ळावनािपे उऩरब् ध करून िे् माि आरेरा आशे. मालऴी् मा 
पेब्रीलायी भधीर ऩीयलिी भाग् मा्लाये विय वकतनक  ळाऱेवाी  76 कोटी रूऩमांिा तनधी उऩरब् ध कयाला 
्ळी भागिी आ. वीधीय भीनगंटीलाय मांनी केरी आशे. 

 


