राष्ट्रीय

कृषि

षिकास

योजनेंतर्गत

राजअमृत मल्टीस्टे ट को-ऑप. युषनयन
षि. ता. फुिंब्री षज. औरंर्ाबाद या संघाचा
मंजूर प्रकल्प रद्द करणेबाबत....
महाराष्ट्र शासन
कृषि, पशुसंिर्गन,दु ग्र्व्यिसाय षिकास ि मत्सस्यव्यिसाय षिकास षिभार्
शासन षनणगय क्रमांकः राकृषि 2020/प्र.क्र.139/पदु म-8
मादाम कामा मार्ग, हु तात्समा राजर्ुरु चौक,
मंत्रािय- षिस्तार, मुंबई 400 032
षदनांक: 23 जुिै, 2021
िाचा :

1) आयुक्त, दु ग्र्व्यिसाय षिकास षिभार् यांचे पत्र क्र.सं.क्र.आदु षि-6/RKVY/
राजामृत मल्टीस्टे ट /न.क्र.65/2021/1649, षदनांक 29.1.2018.
२) शासन षनणगय क्रमांक:राकृषि 2018/प्र.क्र.70/पदु म ८, षद.11.06.2020
३) शासन शुध्दीपत्रक क्र. राकृषि-2018/प्र.क्र.70/पदु म-8, षद.21.08.2020
४) राकृषियो कक्ष,शासन षनणगय क्रमांक:राकृषि 0319/प्र.क्र.90/14अे
षद.11.09.2020
५) आयुक्त, दु ग्र्व्यिसाय षिकास षिभार् यांचे पत्र क्र.सं.क्र.आदु षि-6/RKVY
/PPP-IAD /राजामृत मल्टीस्टे ट /न.क्र.65/2021/1649 षद.15/03/2021.

प्रस्तािना :राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेअंतर्गत राजअमृत मल्ल्टस्टे ट को-ऑप.युषनयन
षि.ता.फुिंब्री षज.औरंर्ाबाद या संघाच्या नषिन 25,000 षिटर क्षमतेचे दु ग्र्प्रषक्रया प्रकल्प
उभारणीच्या रु.3.88 कोटी इतक्या रकमेचा प्रकल्प प्रस्ताि संदभार्ीन क्र.1 अन्िये
आयुक्त, दु ग्र्व्यिसाय षिकास यांनी शासनास सादर केिा होता.
उपरोक्तप्रमाणे शासनास प्रस्ताि प्राप्त झाल्यानंतर षिहीत कायगपद्धतीचा अििंब
करून संदभाषर्न क्र.2 अन्िये शासनाने राजअमृत मल्ल्टस्टे ट को-ऑप.युषनयन
षि.ता.फुिंब्री षज.औरंर्ाबाद या संघाच्या रू.3.88 कोटी इतक्या ककमतीच्या प्रकल्प
प्रस्तािास प्रशासकीय मंजूरी षदिी. तद्नंतर संदभग क्र.3 अन्िये प्रकल्पासाठी रू. 0.20
कोटी इतका षनर्ी षितरीत करण्यात आिा. सदर षितरीत करण्यात आिेिा षनर्ी रू.
0.20 कोटी षजल्हा दु ग्र्व्यसाय षिकास अषर्कारी ि संघाच्या संयुक्त खात्सयामध्ये जमा
आहे . सदर प्रकल्प हा केंद्र शासनाच्या NPDD या कायगक्रमासाठी षनषित केिेल्या षनर्ी
संरचनेच्या समांतर अर्गसाहाय्यािर राकृषियो षहस्सा 50% ि संघ षहस्सा 50% असा मंजूर
करण्यात आिा आहे .
दरम्यान आयुक्त दु ग्र्व्यिसाय षिकास यांच्या अध्यक्षतेखािी षदनांक 6.1.2021
रोजी राकृषियो अंतर्गत औरंर्ाबाद षिभार्ात राबषिण्यात येत असिेिे नव्याने मंजूरी प्राप्त
प्रकल्प ि अपूणग प्रकल्पाबाबत आढािा बैठक घेण्यात आिी. सदर बैठकीमध्ये राजअमृत
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मल्ल्टस्टे ट को-ऑप.युषनयन षि. संघाने आिश्यक कार्दपत्रांची पुतगता केिी नसल्याचे
षनदशगनास आिे. त्सयाअनुिंर्ाने प्रादे षशक दु ग्र्व्यसाय षिकास अषर्कारी औरंर्ाबाद यांनी
पर्कासह राजअमृत संघाच्या प्रकल्पास प्रत्सयक्ष भेट षदिी असता, संघामाफगत DPR सोबत
जोडिेिी कार्दपत्रे ि प्रत्सयक्ष स्र्ळ पषरक्षण केिे असता त्रुटी आढळू न आल्या. प्रादे षशक
दु ग्र्व्यिसाय षिकास अषर्कारी यांना आढळू न आिेल्या त्रुटींची पूतगता करण्यासाठी संघास
काही कािािर्ी दे ण्यात आिा होता. सदर कािािर्ीमध्येही संघाने

त्रुटींची पूतगता न

केल्यामुळे आयुक्त, दु ग्र्व्यिसाय यांनी संदभग क्र.५ येर्ीि पत्रान्िये राजअमृत मल्ल्टस्टे ट
को-ऑप.युषनयन षि.ता.फुिंब्री षज.औरंर्ाबाद या संघाबाबत िस्तुल्स्र्ती दशगक अहिाि
सादर करुन प्रकल्प रद्द करणेबाबत शासन स्तरािर षनणगय घेण्याची षिनंती केिी होती.
याअनुिंर्ाने आयुक्त, दु ग्र्व्यिसाय यांनी सादर केिेल्या अहिािाच्या अनुिंर्ाने राजअमृत
मल्ल्टस्टे ट को-ऑप.युषनयन षि.ता.फुिंब्री षज.औरंर्ाबाद या संघास संदभग क्र.१ च्या शासन
षनणगयान्िये मंजूर केिेिा प्रकल्प प्रस्ताि रद्द करण्याची बाब शासनाच्या षिचाराषर्न होती.
शासन षनणगय :राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेंतर्गत राजअमृत मल्ल्टस्टे ट को-ऑप. युषनयन
षि.ता.फुिंब्री षज.औरंर्ाबाद या संघाच्या फुिंब्री येर्े निीन २५,००० षिटर क्षमतेच्या
दु ग्र्प्रषक्रया प्रकल्प उभारणीच्या प्रस्तािास संदभग क्र.२ येर्ीि शासन षनणगयान्िये दे ण्यात
आिेिी प्रशासकीय मान्यता या शासन षनणगयान्िये रद्द करण्यात येत आहे .
उपरोक्त प्रकल्प रद्द केल्यामुळे, प्रकल्पासाठी संदभाषर्न क्र. 3 अन्िये मंजूर
करण्यात आिेिा रू.19.90 िक्ष इतका षनर्ी राष्ट्रीय कृषि षिकास योजना कक्षास
प्रत्सयार्पपत करण्याची कायगिाही आयुक्त, दु ग्र्व्यिसाय यांनी त्सिरीत करािी ि केिेल्या
कायगिाहीचा अहिाि शासनास सादर करािा.
सदर शासन षनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या
संकेतस्र्ळािर उपिब्र् करण्यात आिा असून त्सयाचा संकेतांक 202107231654140801
असा आहे . हा आदे श षडजीटि स्िाक्षरीने साक्षांषकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाि यांच्या आदे शानुसार ि नािाने.

ASMITA VIJAY
JAWDEKAR
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( अल्स्मता जािडे कर )
कायासन अषर्कारी, महाराष्ट्र शासन
प्रषत,
1.मा.राज्यपाि, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रर्ान सषचि
2.मा. मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रर्ान सषचि
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3.मा.मंत्री (पशुसंिर्गन ि दु ग्र्व्यिसाय)/ मा.राज्यमंत्री (पदु म)यांचे खाजर्ी सषचि
4.षिरोर्ी पक्ष नेता, षिर्ानपषरिद/षिर्ानसभा, महाराष्ट्र षिर्ानमंडळ सषचिािय,मुंबई.
5.मा.मुख्य सषचि, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रािय, मुंबई.
6.प्रर्ान सषचि (पदु म), कृषि ि पदु म षिभार्, मंत्रािय, मुंबई.
7.सषचि (कृषि), कृषि ि पदु म षिभार्.
8.आयुक्त (कृषि) महाराष्ट्र राज्य, पुणे
9.आयुक्त दु ग्र्व्यिसाय षिकास, महाराष्ट्र राज्य,
10.प्रादे षशक दु ग्र्व्यिसाय षिकास अषर्कारी, औरंर्ाबाद.
11.षिभार्ीय उपषनबंर्क सहकारी संस्र्ा (दु ग्र्), औरंर्ाबाद.
12.षजल्हा दु ग्र्व्यिसाय षिकास अषर्कारी, औरंर्ाबाद.
13.षजल्हा पशुसंिर्गन उप आयुक्त, औरंर्ाबाद
14.षजल्हा अषर्क्षक, कृषि अषर्कारी, औरंर्ाबाद.
15.महािेखापाि 1/2, महाराष्ट्र (िेखा ि अनुज्ञेयता/ िेखा परीक्षा), मुंबई/नार्पूर.
16.अध्यक्ष, राजअमृत मल्ल्टस्टे ट को.ऑप.युषनयन षि.फुिंब्री षज.औरंर्ाबाद
17.षनिडनस्ती.
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