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1

पचरवहन चवभाग
एसटी महामंडळास एर् हजार र्ोटी रुपये अर्कसहाय्य
एसटी महामंडळाच्या र्मकिाऱयांिे वेतन अिा र्रण्यासाठी एर् हजार र्ोटी रुपयांिे अर्कसहाय्य मंजूर
र्रण्यािा चनर्कय आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्र्ानी मुख्यमंत्री उद्धव
ठार्रे होते.
यापूवी महामंडळाच्या र्मकिाऱयांिे ऑक्टोबर 2020 अखे रिे वेतन िे ण्यासाठी गेल्या मचहन्यात 120
र्ोटी इतर्ा चनधी आर्स्स्मर्ता चनधीमधून अग्रीम म्हर्ून मंजूर र्रण्यात आला होता. या अग्रीमािा रक्र्म
वजा र्रून उवकचरत 880 र्ोटी रुपये 6 माचसर् हप्ततयात एसटी महामंडळास अिा र्रण्यात येईल. ही रक्र्म
चहवाळी अचधवेिनामध्ये पूरर् मागर्ी म्हर्ून मंजूर र्रण्यात येईल. (नोव्हेंबर 2020 ते मािक 2021 या
मचहन्यांच्या वेतनासाठी प्रचत मचहना 150 र्ोटी या प्रमार्े व एचप्रल 2021 च्या वेतनासाठी 130 र्ोटी रुपये)
एसटी महामंडळाच्या र्मकिाऱयांिी संख्या 99 हजार 787 एवढी असून चवचवध प्रवासी वगाला प्रवास
भाड्यात सवलतीपोटी िासनार्डू न महामंडळास 1700 र्ोटी रुपये िे ण्यात येतात. महामंडळाच्या एर्ूर्
खिापैर्ी 40 टक्र्े खिक र्मकिाऱयांवर आचर् 32 टक्र्े खिक इंधनावर होतो. 23 मािक पासून र्ोरोनामुळे
लॉर्डाऊन झाल्याने एसटी महामंडळािी वाहतूर् सेवा अतयावश्यर् सेवा वगळता बंि असल्याने
महामंडळाच्या उतपन्नावर प्रचतर्ूल पचरर्ाम होऊन र्मकिाऱयांिे वेतन िे र्े र्ठीर् झाले होते. अद्यापही
जनतेच्या मनात असलेल्या चभतीमुळे प्रवासी संख्या मयाचिति आहे. तयामुळे एसटी महामंडळाला होर्ारा तोटा
लक्षात घेऊन हे अर्कसहाय्य र्रण्यािा चनर्कय घेण्यात आला.
-----०----सामाचजर् न्याय चवभाग
राज्यातील वस्तयांिी जातीवािर् नावे बिलर्ार
राज्यातील िहरे व ग्रामीर् भागातील वस्तयांिी जातीवािर् नावे बिलून नवीन नावे िे ण्यािा चनर्कय
आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्र्ानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
र्ाही वस्तयांिी नावे महारवाडा, बौद्धवाडा, मांगवाडा, ढोरवस्ती, ब्राम्हर्वाडा, माळी गल्ली, अिा
स्वरुपािी नावे आहेत. ही बाब महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याला भुषर्ावह नसल्याने सामाचजर् सलोखा
आचर् सौहािक चनमार् होऊन राष्ट्रीय एर्ातमता वाढण्याच्या दृष्ट्टीने ही नावे बिलण्यािा चनर्कय घेण्यात आला.
या वस्तयांना आता समता नगर, भीम नगर, ज्योती नगर, िाहू नगर, क्रांती नगर तसेि इतर ततसम नावे िे ण्यात
येतील.
यापूवी िचलत वस्ती सुधार योजनेच्या नावात बिल र्रुन तयाऐवजी अनुसूचित जाती व नवबौध्ि
घटर्ांच्या वस्तीिा चवर्ास र्रर्े असे र्रण्यात आलेले आहे . तसेि डॉ. बाबासाहेब आंबेडर्र िचलत चमत्र
पुरस्र्ार हे नाव बिलून डॉ.बाबासाहेब आंबेडर्र समाज भूषर् पुरस्र्ार असे र्रण्यात आलेले आहे.
मा.राष्ट्रपतींच्या आिे िानुसार अनुसूचित जातींच्या संबोधनार्चरता, सवक सरर्ारी व्यवहार, प्रर्रर्े,
प्रमार्पत्र इतयािींमध्ये “िचलत” िब्िाऐवजी इंग्रजी भाषेत “Scheduled Caste & Nav Bouddha” आचर्
मराठी भाषेत “अनुसूचित जाती व नव बौध्ि” या संबोधनािा वापर र्रण्याबाबत आिे ि िे ण्यात आले आहेत.
-----०----2

उच्ि व तंत्र चिक्षर् चवभाग
सेवार्क प्रर्ालीत नोंिर्ी न झालेल्या चिक्षर्ेत्तर र्मकिाऱयांना
चनवृत्तीवेतनािा लाभ िे र्ार
मुंबई चवद्यापीठामधील एिटीई सेवार्क प्रर्ालीमध्ये प्रवेचित न झालेल्या चिक्षर्ेतर र्मकिाऱयांच्या सेवा
चनयचमत असल्यािे समजून तयांना चनवृत्तीवेतन चवषयर् लाभ िे ण्यािा चनर्कय आज झालेल्या मंचत्रमंडळ
बैठर्ीत घेण्यात आला.
मुंबई चवद्यापीठाने चवद्यापीठामधील िासन मान्य पिावरील 148 र्मकिाऱयांच्या बिल्या/पिोन्नतया चवना
अनुिाचनत पिावर र्ेलेल्या आहेत ही बाब लक्षात घेता सर्ृतििकनी तयांच्या सेवत
े खंड पडला आहे. अिा
र्मकिाऱयांनी चवनाअनुिाचनत पिावर र्ेलेली सेवा चनयचमत असल्यािे समजू न सिरहू सेवार्ालावधी
चनवृत्तीवेतन चवषयर् लाभासाठी अनुज्ञय
े ठरचवण्यात यावा, यासाठी मान्यता चिली.
िासनाने सवक अर्ृचष चवद्यापीठांसाठी मंजूर र्ेलेल्या पिांिी बबिु नामावली स्वतंत्र ठे वण्यात यावी.
तसेि अिा अनुिाचनत पिावरील र्मकिाऱयांच्या बिल्या चवद्यापीठाने चवनाअनुिाचनत पिावर र्रू नयेत,
जेर्ेर्रून अिा प्रर्ारच्या घटना भचवष्ट्यात उद्भवर्ार नाहीत असेही बैठर्ीत ठरले.
-----०----वैद्यर्ीय चिक्षर् चवभाग
िार िासर्ीय वैद्यर्ीय महाचवद्यालयांमध्ये
अचतचविेषोपिार रुग्र्ालय सुरु र्रर्ार
राज्यामध्ये प्रधानमंत्री स्वास््य सुरक्षा योजनेत अर्ोला, यवतमाळ, लातूर व औरंगाबाि येर्ील
िासर्ीय वैद्यर्ीय महाचवद्यालय व रुग्र्ालयात अचतचविेषोपिार रुग्र्ालय सुरु र्रण्यास आज झालेल्या
मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्र्ानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते. यासाठी प्रर्म
टप्तप्तयार्चरता 888 पिांिी चनर्ममती िे खील र्रण्यात येईल.
या प्रतयेर् महाचवद्यालयासाठी र्ेंद्र िासन 120 र्ोटी रुपये तर राज्य िासन 30 र्ोटी रुपये
अर्कसहाय्य र्रर्ार आहे. सध्या औरंगाबाि येर्ील बांधर्ाम 95 टक्र्े पूर्क झाले असून यवतमाळ येर्ील
बांधर्ामही जवळपास पूर्क झाले आहे. लातूर आचर् अर्ोला येर्ील महाचवद्यालयाच्या इमारती पूर्क झाल्या
असून र्ोचवड उपिारासाठी तया वापरात आहे . या नव्याने सुरु होर्ाऱया अचतचविेषोपिार रुग्र्ालयांमध्ये
हृियरोगचिचर्तसा, उर िल्यचिचर्तसा, मुत्र बपडचिचर्तसा, मुत्र रोगिल्यचिचर्तसा, मज्जातंतु िल्यचिचर्तसा,
नवजात चििु अचतिक्षता चवभाग इतयािी सेवा असतील.
या रुग्र्ालयांमध्ये पचहल्या टप्तप्तयात वगक-1 िे 34, वगक-2 िे 38, वगक-3 चनयचमत 388 तसेि बाह्यस्त्रोतांने
28, वगक-4 र्ंत्राटी 344 आचर् चवद्या्यांिी चनवासी पिे अिी 888 पिे भरण्यात येतील. यासाठी 42 र्ोटी 99
लक्ष 23 हजार 568 रुपये असा वार्मषर् खिक येईल.
-----०-----
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र्ृषी चवभाग
प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रचक्रया उद्योग योजना राबचवर्ार
राज्यात प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रचक्रया उद्योग योजना राबचवण्यास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत
मान्यता िे ण्यात आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्र्ानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते. यासाठी राज्य प्रर्ल्प व्यवस्र्ापन
र्क्ष स्र्ापन र्रण्यात येईल. मुख्यमंत्री र्ृषी व अन्न प्रचक्रया योजना व प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रचक्रया उद्योग
योजना या िोन्ही अंमलबजावर्ीतील तरतुिी चभन्न असल्यामुळे मुख्यमंत्री र्ृषी व अन्न प्रचक्रया योजना सुरुि
राहील.
राज्यात जवळपास 2.24 लाख असंघटीत व अनोंिर्ीर्ृत र्ृषी व अन्न प्रक्रीया उद्योग आहे त. या
क्षेत्रातील उद्योजर्ांना बाहे रून र्जक चमळत नाही. तसेि चवत्तीय संस्र्ांर्डू न र्जक घेण्यासाठी जास्तीिा खिक
येतो. तयांच्यार्डे आधुचनर्ीर्रर्ािा अभाव आहे. तसेि एर्ास्तमर् अन्न पुरवठा साखळी िेखील नाही. या
अडिर्ींिे चनरार्रर् र्रण्यासाठी ही योजना राबचवण्यात येईल. ही योजना र्ेंद्र व राज्य खिािे प्रमार् 60:40
अिा तत्त्वावर िालचवली जाईल. तसेि प्रामुख्याने नािवंत मालावर आधाचरत असेल.
यामध्ये उतपािनांिे ब्रँडींग व चवपर्न बळर्ट र्रर्े, तयांना पुरवठा साखळीिी जोडर्े, अन्न प्रक्रीया
क्षेत्रातील संिोधन व प्रचिक्षर् संस्र्ांिे बळर्टीर्रर् र्रर्े या उद्योगांना व्यावसाचयर् व तांचत्रर् सहाय्य िे र्े,
क्रेचडट बलर्द्धारे अर्कसहाय्य र्रर्े आिी बाबींिा समावेि आहे.
या योजनेतील लाभार्ींना प्रर्ल्प बर्मतीच्या 35 टक्र्े जास्तीत जास्त 10 लाखापयंत क्रेडीट बलक्ड
सबचसडी आधारावर अनुिान चमळे ल. तयािप्रमार्े प्रर्ल्प आराखडा तयार र्रर्े, र्ौिल्य प्रचिक्षर्, बँर् र्जक,
परवाने र्ाढर्े यासाठी मित र्ेली जाईल. या योजनेच्या अंमलबजावर्ीसाठी र्ृषी चवभाग नोडल असून
राज्यस्तरीय प्रर्ल्प मंजुरी िे खील स्र्ापन र्रण्यात येईल.
-----०----संसिीय र्ायक चवभाग
चवधानमंडळािे चहवाळी अचधवेिन नागपूरऐवजी मुंबई येर्े
र्ोचवडच्या वाढतया प्रािु भावामुळे चवधानमंडळािे आगामी अचधवेिन नागपूर ऐवजी मुंबई येर्े आयोचजत
र्रण्यािी चिफारस राज्यपालांना र्रण्यािा चनर्कय आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला.
बैठर्ीच्या अध्यक्षस्र्ानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
हे अचधवेिन 7 चडसेंबर रोजी नागपूर येर्े घेण्यात येर्ार होते.
-----०-----
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