मेक इन इंडिया सप्ताह
महाराष्ट्रातीऱ कृषी व ऊर्ाा ऺेत्रासाठी सामंर्स्य करारावर स्वाऺऱ्या

·

ऩंतप्रधान नयें द्र भोदी ल भुख्मभंत्री दे लेंद्र पडणलीव मांची प्रभुख उऩस्थथती

·

हशंदथ
ु थान कोकाकोरा, ये भंड उद्मोग वभूश आणण ट्वलन थटाय कंऩनी मांच्मावोफत कयाय

भुंफई, हद. 13 : भशायाष्ट्रातीर कृऴी ल ऊर्ाा षेत्रारा चारना दे णाऱ्मा तीन भशत्तत्तलऩूणा वाभंर्थम कयायांलय

ऩंतप्रधान नयें द्र भोदी आणण भुख्मभंत्री दे लेंद्र पडणलीव मांच्मा उऩस्थथतीत फांद्रा-कुराा कॉम्प्रेक्व मेथीर 'भेक इन इंडडमा
वेंटय' मेथे थलाषऱ्मा कयण्मात आल्मा. मात वलदबाातीर वंत्रा आणण काऩूव उत्तऩादक ळेतकऱ्मांवाठी भशत्तत्तलऩूणा अवे दोन

आणण ऊर्ाा षेत्रावाठीचा एक अळा तीन कयायांचा वभालेळ आशे . दे ळातीर उद्मोगारा चारना दे ण्मावाठी आमोस्र्त भेक
इन इंडडमा व्ताशाच्मा ऩहशल्माच हदलळी झारेल्मा मा कयायाभुऱे याज्मातीर ळेतकऱ्मांना भोठा हदरावा मभऱणाय आशे .
भेक इन इंडडमा व्ताशच्मा उद्घाटनावाठी ऩंतप्रधान नयें द्र भोदी मांचे आर् भंुफईत आगभन झारे. फांद्रा-कुराा

कॉम्प्रेक्व मेथे उबायण्मात आरेल्मा भेक इन इंडडमा वेंटयच्मा उद्घाटनानंतय वलळेऴ दारनात भशायाष्ट्र ळावनाचे तीन
भशत्तत्तलऩण
ू ा कयाय ऩंतप्रधान श्री. भोदी ल भुख्मभंत्री श्री. पडणलीव मांच्मा उऩस्थथतीत झारे. मालेऱी याज्माचे कृऴी ल
भशवूर भंत्री एकनाथयाल खडवे, उद्मोग भंत्री वुबाऴ दे वाई,वशकाय भंत्री चंद्रकांत ऩाटीर, भुख्मभंत्रमांचे प्रधान वचचल

प्रलीण ऩयदे ळी, अऩय भुख्म वचचल वुनीर ऩोयलार,औद्मोचगक वलकाव भशाभंडऱाचे भुख्म कामाकायी अचधकायी बूऴण
गगयाणी, आभदाय अननर फोंडे,आमळऴ दे ळभुख आदी उऩस्थथत शोते.

वलदबाातीर वंत्रा उत्तऩादक ळेतकऱ्मांवाठी वंत्रा ज्मूव प्रकल्ऩ उबायण्मात मेणाय आशे . मावाठी हशंदथ
ु तान

कोकाकोरा फेव्शये र् कंऩनी, र्ैन इरयगेळन कंऩनी आणण याज्म ळावनाचा कृऴी ल ऩणन वलबाग मांच्मात आर् कयाय

झारा. मालेऱी कोका कोरा कंऩनीचे इरयर फपनान,ऩी. कृष्ट्णकुभाय आणण र्ैन इरयगेळनचे अननर र्ैन उऩस्थथत शोते.
मा वाभंर्थम कयायानुवाय वलदबाात वंत्रा ल भोवंफी यव प्रफिमा आणण त्तमाचा यव फोटमरंगभध्मे बयण्माचा प्रकल्ऩ

उबायण्मात मेणाय आशे . मा प्रकल्ऩाभुऱे ळेतकऱ्मांच्मा भाराची खये दी शोणाय अवून रोकांना नलीन योर्गाय मभऱणाय
आशे . तवेच ऩाच शर्ाय ळेतकऱ्मांना मा प्रकल्ऩाचा पामदा शोणाय आशे .

ये भंड इंडथरी आणण भशायाष्ट्र औद्मोचगक वलकाव भशाभंडऱ मांच्मात दव
ु या वाभंर्थम कयाय झारा. मालेऱी

ये भंडचे गौतभ मवंघाननमा उऩस्थथत शोते. पाभा टू पॅब्रिक धोयणानुवाय शा कयाय कयण्मात आरा आशे . वुभाये 1400

कोटी रुऩमांची गुंतलणूक मा कयायानुवाय ये भंड वभूश कयणाय अवून मरनन ल पॅब्रिक्व काऩडाची उत्तऩादने मा प्रकल्ऩात
शोणाय आशे त. अभयालती मेथीर नांदगाल टे क्थटाईर ऩाका मेथे शा प्रकल्ऩ उबायण्मात मेणाय आशे . वलदबाातीर काऩूव
उत्तऩादक ळेतकऱ्मांवाठी लयदान ठयणाया शा कयाय आशे .

याज्मात एरवीडी उत्तऩादनावंदबाात याज्म ळावनाचे भशायाष्ट्र औद्मोचगक वलकाव भशाभंडऱ आणण ट्वलन थटाय
(थटयराईन कंऩनी) मांच्मात आर् वाभंर्थम कयाय कयण्मात आरा. थटयराईन कंऩनीचे अननर अगयलार मालेऱी
उऩस्थथत शोते. ट्वलन थटाय कंऩनी शी तैलानच्मा ओरॉन मा कंऩनीवोफत तांब्रत्रक वशकामा करून शा प्रकल्ऩ उबायणाय
अवून वुभाये लीव शर्ाय कोटी रुऩमांची गुंतलणूक मा प्रकल्ऩात शोणाय आशे .
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