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यत्नागगयी मेथीर ऩोरीस विबागाच्मा जसभनीियीर िसाहतीच्मा 
ऩुनविकर्ासासाठी म्हाडातपे १५५ र्ोटी रुऩमे - श्री. उदम साभंत 

 

यत्नागगयी मेथे झारेल्मा प्रागधर्यणाच्मा फैठर्ीत ननणकम 

 

भ ुंफई, दद. २८ ऑगस्ट , २०१९ :- यत्नागगयी मेथीर ऩोरीव वलबागाच्मा जमभनीलय अवणाऱ्मा  

ऩोरीव लवाशतीचा ऩ नवलिकाव ल ऩामाबूत व वलधा उऩरब्ध करून देण्माकरयता १५५  कोटी रुऩमे 
खचािव भुंज यी देण्माचा ननणिम भशायाष्ट्र गशृननभािण ल  षेत्रवलकाव प्रागधकयणाच्मा (म्शाडा) 
यत्नागगयी मेथे न कत्माच झारेल्मा  फैठकीत घेण्मात आल्माची भादशती म्शाडाच ेभाननीम 
अध्मष श्री. उदम वाभुंत माुंनी आज ददरी. 
        म्शाडाच्मा लाुंदे्र ऩूलि मेथीर भ ख्मारमात आज आमोजजत ऩत्रकाय ऩरयऴदेत  श्री. वाभुंत 
फोरत शोते. मालेऱी श्री. वाभुंत म्शणारे की , म्शाडारा ळावनाने  वदय खचि ऩयत कयण्माच्मा 
अटीलय शी भान्मता देण्मात आरी आशे. वदयशू  प्रकल्ऩाच ेवुंकल्ऩ गचत्र , आयाखड,े नकाळ,े 

अुंदाजऩत्रक तमाय कयणे , आलश्मक ऩयलानग्मा प्राप्त कयणे , काभालय देखयेख ठेलणे मावाठी 
प्रकल्ऩ वभुंत्रकाची ननम क्ती कयण्माव भान्मता देण्मात आरी आशे.  
        गगयणी काभगायाुंना म्शाडाभापि त वलक्री कयण्मात आरेल्मा वदननका ५  लऴािनुंतय वलक्री 
कयता मेऊ ळकतीर, अवा ननणिमशी घेण्मात आरा. ऩूली मा वदननका १० लऴािऩमतं वलक्री कयता 
मेत नव्शत्मा, अवे श्री. वाभुंत माुंनी वाुंगगतरे. 
       वलयाय फोऱीुंज मेथे म्शाड वलननमभ १३ (२) अुंतगित कराकाय (३०० वदननका) , म्शाडा 
कभिचायी (२०० वदननका) , ऩत्रकाय (२०० वदननका) , ळावकीम कभिचायी (२००  वदननका) अळा 
एकूण ९०० वदननका देण्माचा ननणिम घेण्मात आरा. मावुंदबाित  ळावनाकड ेऩ ढीर 
कामिलाशीवाठी ळावनाकड ेप्रस्ताल ऩाठवलरा जाणाय आशे. 
         भ ुंफईतीर त ुंगा ऩलई मेथे भध्मभ उत्ऩन्न गटावाठी ४५० वदननका तय  वलयाय फोऱीुंज मेथे 
अल्ऩ उत्ऩन्न गटावाठी ५०० वदननका फाुंधण्मावाठी ननवलदा  भागवलण्माव भान्मता देण्मात 
आल्माच ेश्री. वाभुंत म्शणारे. 
          यत्नागगयी जजल््मातीर नाचणे मेथीर कोंकण नगय मा म्शाडा  लवाशतीभध्मे फा्म 
व वलधाुंच ेउन्नतीकयण ल नलीन वोईव वलधा ऩ यवलणे मा  काभाुंना प्रागधकयणाने भान्मता ददरी. 
माअुंतगित ड्रनेेज राईन टाकणे ल  वेजप्टक टॅंक फाुंधणे , यस्त्माुंच ेउन्नतीकयण कयणे , फश उदे्दळीम 
वबागशृ फाुंधणे, व्मामाभळाऱा फाुंधणे मा काभाुंचा वभालेळ अवून त्माकरयता ११.७० कोटी  

रुऩमाुंच्मा खचािरा भान्मता देण्मात आल्माच ेश्री. वाभुंत माुंनी वाुंगगतरे.  



            भौजे यालतऱे (गचऩऱूण) मेथीर म्शाडाच्मा ५. ११ शेक्टय जमभनीऩैकी ४० टक्के  जभीन 
भूऱ जमभन भारकाुंच्मा वभन्लम वमभतीव बाडऩेट्टम्ाने देणे ल उलिरयत ६०  टक्के जमभनीलय 
म्शाडाभापि त मोजना याफवलण्माव प्रागधकयणाने भान्मता ददरी.  वदय ६० टक्के जमभन तीन 
बागाभध्मे वलबागण्मात मेणाय अवून मा जमभनीलय अत्मल्ऩ  उत्ऩन्न गटावाठी ऩदशल्मा 
टप्प्मात ४१८ वदननका ल १७ द काने तय द वऱ्मा ल  नतवऱ्मा टप्प्मात अल्ऩ उत्ऩन्न गटावाठी 
२३२ वदननका ल ६० द काने फाुंधण्मात  मेणाय आशेत. तवेच ऩोस्ट ऑफपव , दलाखाना ल 
नाट्मगशृशी उबायण्मात मेणाय अवल्माच ेश्री. वाभुंत म्शणारे. 
        कोंकण भुंडऱाने जोगऱे दाऩोरी मेथे वुंऩाददत केरेल्मा ०.८१ शेक्टय  जमभनीलय प्रधानभुंत्री 
आलाव मोजनेअुंतगित अत्मल्ऩ उत्ऩन्न गटावाठी तऱ +४  भजल्माुंच्मा इभायतीभध्मे १६० 
वदननका, अल्ऩ उत्ऩन्न गटावाठी ८० वदननका ल  वबागशृ फाुंधणे मा काभावाठी ३७.४० कोटी 
रुऩमे खचािव भुंज यी देण्मात आरी.  वालुंतलाडी (मवुंध द गि) मेथे खाजगी जमभनीलय प्रधानभुंत्री 
आलाव मोजनेअुंतगित  अत्मल्ऩ उत्ऩन्न गटावाठी १५० वदननका उबायण्माव भुंज यी  देण्मात 
आरी. 
-- 

सांगरी, र्ोल्हाऩूय मेथीर ऩूयग्रसतांना भदतीसाठी म्हाडातपे १० र्ोटी रुऩमे 

वाुंगरी, कोल्शाऩूय मेथे आरेल्मा ऩ याभ ऱे घयाुंची भोठ्मा प्रभाणात ऩडझड झारी अवून  त्माभ ऱे 
मा ऩूयग्रस्ताुंना भदतीवाठी म्शाडातपे १० कोटी रुऩमे ननधी भुंजूय  कयण्मात आरा, अळी भादशती 
श्री. उदम वाभुंत माुंनी ददरी. 
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