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मरारवम/क/बांधकाम/1506,

वद.9.10.2017
प्रस्ततावना :मा. मुख्य सवचव यांच्या अध्यक्षतेखाली वद. 18.6.2015 रोजी संपन्न झालेल्या राज्य स्ततरीय
प्रकल्प मंजुरी सवमतीच्या 20 व्या बैठकीमध्ये महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे यांच्यामार्फत
राबववण्यात येणा-या राष्ट्रीय ववकास योजनेतून मंजूर करण्यात आलेल्या राज्यात आदीवासी व
आत्महत्या प्रवण वजल्हयामध्ये 9 वठकाणी साठवणूक सुववधा स्तथापन करून ऑनलाईन रेडींभ व
तारणऋणसुववधा उपलब्ध करून दे ण्यासाठी एकूण रू. 9.82 कोटी खचाच्या प्रकल्पास शासन वनणफय
क्रमांक 1 अन्वये मान्यता वदली होती. सदर प्रकल्पांतभफत मंजूर भोदाम बांधकामाच्या वठकाणांमध्ये
यवतमाळ वजल्हयातील दारव्हा येवथल 3150 क्षमतेच्या भोदामास मान्यता दे ण्यात आली होती. परंतु,
मौजे साजेभाव, ता. दारव्हा, येथील सवे क्र. 110 पैकी 2 हेक्टर जवमनीची ककमत जास्तत असल्यामुळे
जवमन उपलब्ध होऊ शकली नाही. त्यामुळे दारव्हा येथे राष्ट्रीय कृिी ववकास योजनेअंतभफत
भोदामबांधकामाचा प्रकल्प उ ारता येऊ शकला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाने
वाचा मधील 2 च्या परात ववनंती केल्याप्रमाणे प्रकल्पाची जाभा बदलण्याची बाब शासनाच्या
ववचाराधीन होती.
शुध्दीपरक:सहकार पणन व वस्त्रोद्योग वोभ वव ाभ शासन वनणफय वद.31.3.2016 मधील पवरवशष्ट्ठ “अ” मध्ये
अनुक्रमांक 7 वर वजल्हा यवतमाळ वठकाण दारव्हा येथे 3150 मे.टन भोदाम बांधकामास मान्यता वदली
होती. त्याऐवजी आता महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या स्तवत:च्या ताब्यातील जाभेमध्ये वजल्हा
अमरावती तालुका चांदुरबाजार येथे 1800 मे. टन व उमरखेड वजल्हा यवतमाळ येथे 1000 मे. टन
क्षमतेचा भोदाम बांधण्यास प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात येत आहे.

शासन वनणफय क्रमांकः बैठक )वखार( 1415/प्र.क्र.257/9-स

वरील सुधारणे व्यवतवरक्त वाचा क्रमांक 1 मधील शासन वनणफयातील अटी व शती सदर
बांधकामांना लाभु राहतील.
सदर शासन वनणफय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्तथळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 201712071526302602 असा आहे. हा आदे श
वडजीटल स्तवाक्षरीने सांक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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) महेंद्र पुजारी (
कायासन अवधकारी, महाराष्ट्र शासन
प्रत
1. मा. मुख्य सवचव, महाराष्ट्र राज्य, मंरालय, मुंबई.
2. मा. अप्पर मुख्य सवचव )ववत्त( ववत्त वव ाभ, मंरालय, मुंबई.
3. मा. प्रधान सवचव )कृवि व पणन( मंरालय, मुंबई.
4. अध्यक्ष व व्यवस्तथापकीय संचालक, महाराष्ट्र वखार महामंडळ, पुणे.
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