
*कें द्रीय वळद्याऱय गडचिरोऱी कररता नळेगाळ येथीऱ 3.20 षे. आर जागा वळऴेवबाब म् षणनन 
मजंनर* 

*ऩाऱकमतं्री शधुीर मनुगटंीळार यांच् या ऩुढाकाराने रा य मतं्री मडंलािा िनणणयय* 

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

रा यािे ्थणयमतं्री तथा गडचिरोऱी लज षयािे ऩाऱकमतं्री शधुीर मनुगटंीळार यांच् या ऩुढाकाराने 
गडचिरोऱी लज षयातीऱ नळेगांळ येथीऱ श.्. 329 आराजी 31.80 षे.आर ऩकैी 3.20 षे.आर इतकी 
ऴाशकीय जमीन कें द्रीय वळद्याऱय गडचिरोऱी कररता कें द्रीय वळद्याऱय शगंठन यांना ळावीक 
नाममात्र रू. 1/- दराने भईुभाड ेआकारून 30 ळवाणयच् या भाडऩेटटाने िनयममत ्टी ळ ऴतीळर वळऴेव 
बाब म् षणनन मजंनर कर् यािा िनणणयय रा य ऴाशनाने घेतऱा आषे. आज झाऱे या मतं्रीमडंलाच् या 
बैठकीत षा िनणणयय घे् यात आऱा आषे. गडचिरोऱी लज षयाच् या ऩाऱकमतं्री ऩदािी शतु्रे षाती 
घेत यानंतर ऩाऱकमतं्री शधुीर मनुगटंीळार यांनी घेतऱे या गडचिरोऱी लज षा वळकाश आढाळा 
बैठकीत शदर वळवय लज षाचधका-यांनी त यांच् या िनदऴणयनाश आणऱा. ऩाऱकमतं्री शधुीर मनुगटंीळार 
यांनी या शदंभाणयत ऩाठऩुराळा करून वळऴेव बाब या शदराखाऱी रा य ऴाशनािी मजंनरी ममलवळऱी 
आषे. 

भारत शरकारच् या मानळ शशंाधन वळकाश मतं्राऱयाच् या ्खत याररत येणा-या कें द्रीय वळद्याऱय 
शगंठन यांच् या ्ंतगणयत येत ्शऱे या कें द्रीय वळद्याऱय गडचिरोऱी या शसं् थेच् या उभारणीकररता 
नळेगांळ लज. गडचिरोऱी येथीऱ एकन ण 3.20 षे. आर इतकी ऴाशकीय जमीन ममल् याबाबत कें द्रीय 
वळद्याऱय शगंठन यांनी ऴाशनाऱा वळनंती केऱी आषे. मषशऱु ळ ळनवळभागाच् या नदनांक 
30/11/2012 च् या ऩररऩत्रकानुशार कें द्र ऴाशनाच् या वळभागांना ऴाशकीय जममनीिी आगाळन ताबा 
देताना प्रिमऱत बाजार मु यानुशार त याच् या जममनीच् या षोणा-या शऩंनणणय ककंमती एळढे मु य 
आकार् यात याळे ्ऴी तरतनद आषे. कें द्रीय वळद्याऱय गडचिरोऱी कें द्र शरकारच् या मानळ शशंाधन 
वळकाश मतं्राऱयाच् या ्खत याररत येत ्श याने शदर ऴाशन ऩररऩत्रकानुशार या जममनीच् या 
प्रिमऱत मऴघ्रमशध् द गणकानुशार प्रती षेक् टर 8,00,000/- या दराप्रमाणे 3.20 षे. आर इतक् या 
जममनीिी एकन ण रू. 25,60,000/- इतकी ककंमत ऴाशनजमा षोणे ्ऩेक्षसत आषे. कें द्रीय वळद्याऱय 
शगंठन नळी नद ऱी यांनी शदर जममन ळावीक नाममात्र रू. 1/- दराने भईुभाड ेआकारून उऩऱब् ध 
कर् याबाबत ऴाशनाऱा वळनंती केऱी षोती. ऩाऱकमतं्री शधुीर मनुगटंीळार यांनी शदर वळवयािा 
ऩाठऩुराळा करून या प्रकरणी वळऴेव बाब म् षणनन ऴाशनािी मजंनरी प्रा् त केऱी आषे. 

 


