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मंचत्रमंडळ चनर्कय
4 जुलै (रचववार)
( एर्ूर् चनर्कय-15 )
पयावरर् चवभाग
महाराष्ट्र इलेक्ट्रीर् वाहन िोरर्-२०२१ ला मंजूरी
महाराष्ट्र इलेक्ट्रीर् वाहन िोरर् 2021 ला मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत मंजूरी िे ण्यात आली. या
प्रस्ताचवत िोरर्ािा र्ायकर्ाळ 2021 ते 2025 असा असर्ार असून या र्ाळात इलेक्ट्रीर् वाहनांच्या
वापरास प्रोत्साहन िे ण्यासाठी चवचवि पाऊले उिलण्यात येर्ार आहेत.
महाराष्ट्रात शाश्वत आचर् प्रिू षर्रचहत वाहनांिा अंगीर्ार र्रुन इलेक्ट्रीर् वाहनाच्या
वापरात आपले राज्य िे शात अग्रेसर बनचवण्यासाठी. तसेि भारतात वाहन उत्पािनातील महाराष्ट्रािे
आघाडीिे स्थान र्ायम राखर्े आचर् इलेक्ट्रीर् वाहन आचर् त्यासंबंचित घटर् यार्चरता जागचतर्
पातळीवर एर् प्रमुख उत्पािनर् आचर् गुंतवर्ुर् र्ेंद्रस्थान म्हर्ून उियास येर्े हे या िोरर्ािे लक्ष्य
आहे .
िोरर्ािे मुख्य उचिष्ट्ट म्हर्जे सन २०२५ पयंत नवीन वाहन नोंिर्ीत १० टक्ट्र्े चहस्सा बॅटरी
इलेक्ट्क्ट्रर् वाहनािा असेल. राज्यातील मुंबई, पुर्े, नागपूर, औरंगाबाि, नाचशर् व अमरावती या 6
लचक्ष्यत शहरी समुहांमध्ये सन २०२५ पयंत सावकजचनर् वाहतुर्ीि २५ टक्ट्र्े चवद्युतीर्रर् साध्य
र्रण्यात येर्ार आहे . तसेि २०२५ पयंत ७ शहरांमध्ये (मुंबई , पुर्े , नागपूर , औरंगाबाि, नाचशर्,
अमरावती व सोलापूर) २५०० आचर् चर्मान ४ मुख्य महामागावर (मुंबई- पुर्े, मुंबई- नाचशर्, पुर्ेनाचशर्, मुंबई- नागपूर) २५०० चठर्ार्ी सावकजचनर् व चनम सावकजचनर् िाचजंग सुचविांिी उभारर्ीिे
उिीष्ट्ट आहे . तसेि एचप्रल २०२२ पासून, मुख्य शहरांतगकत पचरिाचलत होर्ारी सवक नवीन शासर्ीय
वाहने (मालर्ीिी/भाडे तत्वावरील) ही इलेक्ट्क्ट्रर् वाहने असतील.
िोरर्ांतगकत राज्यात वाहनांना मूलभूत मागर्ी प्रोत्साहन, नोंिर्ी सूट, आश्वाचसत बायबॅर्,
वाहन मोचडत र्ाढण्यासाठी प्रोत्साहने िे ण्यात येर्ार आहेत. तसेि पायाभूत िाचजंग सुचविा
चनर्ममतीसाठी सवलती, उत्पािन क्षेत्र प्रोत्साहन योजना, चबगर चवत्तीय प्रोत्साहने चिली जार्ार आहेत.
-----0-----
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सामान्य प्रशासन चवभाग
शासर्ीय सेवत
े ील चिवयांग र्मकिाऱयांना पिोन्नतीमध्ये
सवक संवगांसाठी चरक्ट्त पिाच्या ४ टक्ट्र्े पिे आरचक्षत
चिवयांग अचिचनयम २०१६ अनुसार राज्य शासर्ीय सेवत
े ील चिवयांग र्मकिाऱयांना गट-अ व
गट ब मिील चनयुक्ट्तीस योग्य ठरचवलेल्या पिांवर पिोन्नतीमध्ये चिवयांग्यांच्या “अ”, "ब" व "र्" या
प्रर्ारांसाठी प्रत्येर्ी १ टक्ट्र्े आरक्षर् व “ड” व “इ” या प्रर्ारांसाठी १ टक्ट्र्े आरक्षर् याप्रमार्े एर्ूर्
४ टक्ट्र्े आरक्षर् लागू र्रण्यास मान्यता िे ण्यात आली. पिोन्नतीमध्ये चिवयांग आरक्षर् लागू र्रताना,
चवचहत चिवयांगत्व असर्ाऱया सवक संवगांसाठी चरक्ट्त पिाच्या ४ टक्ट्र्े पिे चिवयांग वयक्ट्तींसाठी आरचक्षत
राहतील.
हा चनर्कय सवोच्ि न्यायालयाच्या चनर्कयानुसार र्ेंद्र शासनार्डू न चनगकचमत र्रण्यात येर्ाऱया
सूिनांच्या आचर् उच्ि न्यायालयात प्रलंचबत चरट याचिर्ा क्र. ६८१९/२०२१ व इतर याचिर्ा यांमध्ये
होर्ाऱया अंचतम आिे शाच्या अिीन राहू न घेण्यात आला आहे .
-----0-----

सामाचजर् न्याय चवभाग
भूचमचहन िाचरद्र्यरेषेखालील आचिवासींिे सबळीर्रर् व स्वाचभमान योजना
राबचवण्यास मंचत्रमंडळािी मान्यता
राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या िाचरद्ररेषेखालील भुचमचहन र्ुटु ं बाना र्सण्यासाठी जचमन
उपलब्ि र्रून िे ण्यासाठी आचिवासी चवर्ास चवभागामार्कत "भूचमचहन िाचरद्र्यरेषेखालील
आचिवासींिे सबळीर्रर् व स्वाचभमान योजना राबचवण्यास मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात
आली.
आचिवासी चवर्ास चवभागार्डू न २००४-०५ पासून ही "भूचमचहन िाचरद्रयरेषेखालील
आचिवासींिे सबळीर्रर् व स्वाभीमान योजना राबचवण्यात येते. आजच्या चनर्कयानुसार ही योजना
सामाचजर् न्याय चवभागामार्कत राबचवण्यात येत असलेल्या "र्मकवीर िािासाहेब गायर्वाड
सबळीर्रर् व स्वाचभमान योजनेच्या ितीवर राबचवण्यात येर्ार आहे . त्यानुसार या योजनेअंतगकत
भूचमहीन आचिवासी र्ुटु ं बांना ४ एर्रापयंत र्ोरडवाहू जचमन प्रचत एर्र ५ लाख आचर् २ एर्रापयंत
बायागती जचमन प्रचत एर्र ८ लाख या र्माल िराने उपलब्ि र्रून िे ण्यार असून ही योजना १००
टक्ट्र्े शासन अनुिाचनत तत्वावर राबचवण्यात येर्ार आहे . तसेि या योजनेअंतगकत २० टक्ट्क्ट्याच्या
पटीत १०० टक्ट्क्ट्यांपयंत म्हर्जेि रेडीरेर्नरच्या िु पटीपयंत कर्मत वाढचवण्यािे अचिर्ार
चजल्हास्तरीय सचमतीस िेण्यात आले आहेत. ही योजना अनुसूचित जमातीच्या िाचरद्ररेषेखालील
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भूचमहीन र्ुटु ं बासाठी असून या योजनेअंतगकत प्रामुख्याने िाचरद्रयरेषेखालील भूचमचहन आचिवासी
पचरत्यक्ट्त्या स्त्रीया, िाचरद्रयरेषेखालील भूचमचहन आचिवासी चविवा स्त्रीया, भुचमचहन र्ुमारी माता,
भूचमचहन आचिम जमाती, भूचमचहन पारिी यांना प्रािान्य िे ण्यात येर्ार आहे .
-----0----उद्योग चवभाग
शासर्ीय र्ायालयांना वारंवार लागर्ाऱया 185 वस्तु
राज्यांतगकत स्थाचपत सुक्ष्म व लघु उद्योगांर्डू न घेण्यािा चनर्कय
राज्यात मोठ्या प्रमार्ात उत्पािन होर्ाऱया व शासर्ीय चवभागास वारंवार लागर्ाऱया १८५
वस्तू पुर्कतः राज्यांतगकत स्थाचपत सुक्ष्म व लघु उद्योगांसाठी आरचक्षत ठे वण्यािा चनर्कय मंचत्रमंडळाच्या
बैठर्ीत घेण्यात आला.
र्ोक्ट्वहड १९ या जागचतर् महामारीच्या पाश्वकभम
ू ीवर राज्यांतगकत सुक्ष्म व लघू उत्पािन
उद्योगांना आत्मचनभकर र्रून प्रोत्साहन व िालना िे ण्यािा शासनािा प्रयत्न आहे . या उद्योगांना
हक्ट्र्ािी बाजारपेठ उपलब्ि िे ण्यार्रीता शासर्ीय चवभागांतगकत होर्ाऱया खरेिी िोरर्ात
राज्यातील सुक्ष्म व लघू उद्योजर्ांना प्रािान्य िे ण्यात येर्ार आहे . त्याअंतगकत राज्याच्या उद्योग
चवभागाच्या १ चडसेंबर २०१६ रोजीच्या सुिारीत खरेिी िोरर्ानुसार सुक्ष्म व लघु उद्योगांर्रीता
आरचक्षत र्ेलेल्या २४१ वस्तूंपैर्ी राज्यात चनमार् होर्ाऱया १८५ वस्तूंिी खरेिी र्ेवळ पुर्कतः राज्यात
स्थाचपत सुक्ष्म व लघु उद्योग घटर्ांसाठी राखीव ठे वण्यात आली आहे .
तसेि उवकचरत ५६ वस्तू ज्या िे शातील र्ोर्त्याही सुक्ष्म व लघु उत्पािर्ाने चनमार् र्ेलेल्या
वस्तुंच्या खरेिी संिभात चनचविा प्रचक्रयेत जर महाराष्ट्रातील व राज्याबाहेरील स्थाचपत सुक्ष्म व लघु
उद्योआंगानी भाग घेतला असेल व राज्याबाहेरील उद्योजर् न्युनतम बोलीिारर् एल-१ असेल तर,
एल-१ िराने राज्यांतगकत स्थाचपत चवषयांचर्त चनचविे त भाग घेतेलेल्या सुक्ष्म व लघु उद्योगांना ५०%
पुरवठा र्रर्ेबाबत त्यांिी सहमती असल्यास िे ण्यात येईल.
-----0-----
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पर्न चवभाग
पर्न महासंघास चवत्त चवभागाने वेळोवेळी मंजूर र्ेलेल्या
शासन हमींवरील हमीशुल्र् मार् र्रण्यािा चनर्कय
पर्न महासंघास चवत्त चवभागाने वेळोवेळी मंजूर र्ेलेल्या शासन हमींवरील हमीशुल्र् मार्
र्रण्यािा चनर्कय मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत घेण्यात आला.
हंगाम २०१६-१७ मध्ये बाजार हस्तक्षेप योजना व हंगाम २०१७-१८ मध्ये नार्ेडच्यावतीने
हमीभावाने र्डिान्य व तेलचबया (मुग, उडीि, सोयाबीन, तूर व हरभरा) खरेिीअंतगकत शेतर्ऱयांिे
िुर्ारे िे ण्यासाठी, तसेि हंगाम २०१७ १८ मध्ये NEML पोटक लवर ऑनलाईनद्वारे नोंिर्ी र्ेलेल्या
परंतु ज्या शेतर्ऱयांिी तूर व हरभरा हमीभावाने खरेिी र्रता आला नाही, अशा नोंिर्ीर्ृत
शेतर्ऱयांना १ हजार रुपये प्रचत क्क्ट्वटल याप्रमार्े अथकसहाय्य िे ण्यासाठी पर्न महासंघास चवत्त
चवभागाने वेळोवेळी शासन हमी मंजूर र्ेलेली होती. या शासन हमीवरील ३१ मािक २०२१ अखेरिे
प्रलंचबत ५३.१४ र्ोटी रुपयांिे हमीशुल्र् या चनर्कयानुसार मार् र्रण्यात आले.
तसेि यापुढे ज्या ज्या संस्थांना शासन हमी मंजूर र्ेली जाईल, त्या संस्थांच्या संबंचित
चवभागांनी शासन हमीवरील हमीशुल्र्ािी रक्ट्र्म अिा र्रण्यासाठी अथकसंर्क्ट्ल्पय तरतूि र्रावी,
असा चनर्कयही यावेळी घेण्यात आला.
-----0----ऊजा चवभाग
महाचवतरर्च्या र्ृषीपंप वीजजोडर्ीसाठीच्या
उच्ििाब चवतरर् प्रर्ाली योजनेिी
राज्यात महाचवतरर् र्ंपनीमार्कत र्ृषीपंप वीजजोडर्ी िे ण्यार्चरता सुरु असलेल्या उच्ििाब
चवतरर् प्रर्ाली योजनेिी मुित चि.31 मािक 2023 पयंत वाढचवण्यास मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत मान्यता
िे ण्यात आली.
उच्ििाब चवतरर् प्रर्ाली योजना 05 मे 2018च्या शासन चनर्कयानुसार राज्यात राबचवर्े सुरु
आहे . या योजनेंतगकत 31 मािक 2018 पयंत पैसे भरुन वीज जोडर्ीर्चरता प्रलंचबत असर्ाऱया र्ृषीपंप
अजकिारांर्चरता राज्यात राबचवण्यात येत आहे . ही योजना प्रत्यक्ष ऑक्ट्टोबर, 2018 पासून र्ायाक्ट्न्वत
होईपयंत चवचवि योजनांमिून र्ृषीपंप वीज जोडण्या िे ण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे ही योजना 2.24
लाख अजकिारांपैर्ी 1.67 लाख अजकिारांर्चरता चसचमत झाली.
उच्ििाब चवतरर् प्रर्ाली योजना ही मुळ योजना 5048.13 र्ोटी इतर्ी मंजूर होती. आता
ही योजना 4734.61 र्ोटी इतर्ी झाली आहे. तसेि अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती या
वगकवारीतील लाभार्थ्यांच्या प्रस्ताचवत संख्येत प्रत्यक्ष सवेक्षर्ाअंती घट आढळल्याने महाचवतरर्
र्ंपनीर्डे चशल्लर् असलेली अनुिानािी उवकचरत रक्ट्र्म उवकचरत राज्यातील या योजनेअंतगकत
5

लाभार्थ्यांर्चरता तसेि 01 एचप्रल 2018 नंतर पैसे भरुन वीज जोडण्यार्चरता प्रलंचबत असर्ाऱया
अनुसूचित जाती व जमाती वगकवारीतील लाभार्थ्यांर्चरता खिक र्रण्यास मान्यता िे ण्यात आली.
त्यािप्रमार्े चविभक व मराठवाडा चवभागातील अनुसूचित जाती व जमाती वगकवारीतील लाभार्थ्यांिी
संख्या प्रत्यक्षात र्मी आढळल्याने सवकसािारर् लाभार्थ्यांच्या संख्येत वाढ झाल्याने शासनार्डू न
महाचवतरर् र्ंपनीस िे ण्यात येर्ाऱया अनुिानामध्ये रुपये 780.73 र्ोटी इतर्ी वाढ झाली आहे . ही
अचतचरक्ट्त वाढीव खिक अनुिान स्वरुपात महाचवतरर् र्ंपनीस िे ण्यास मान्यता िे ण्यात आली.
-----0----सामाचजर् न्याय चवभाग
र्ैर्ाडी जातीिा समावेश अनुसूचित जातीमध्ये
र्रण्यासंिभात ठराव एर्मताने चवचिमंडळात संमत
चविभातील अर्ोला, अमरावती, भंडारा, बुलढार्ा, नागपूर, विा व यवतमाळ चजल्हे व राजूरा
तालुर्ा सोडू न िंद्रपूर चजल्हा याप्रमार्ेि उवकचरत राज्यातील र्ैर्ाडी जातीिा समावेश अनुसूचित
जातीमध्ये र्रण्यािी चशर्ारस र्ेंद्र सरर्ारर्डे पाठचवण्यासंिभातील ठराव आज चविानसभा व
चविानपचरषिे त एर्मताने मंजूर र्रण्यात आला.
चविानसभा व चविानपचरषिे त सामाचजर् न्याय मंत्री िनंजय मुंडे यांनी हा ठराव मांडला. श्री.
मुंडे म्हर्ाले र्ी, महाराष्ट्रात अर्ोला, अमरावती, भंडारा, बुलढार्ा, नागपूर, विा व यवतमाळ चजल्हे
व राजूरा तालुर्ा सोडू न िंद्रपूर चजल्हा यामध्ये र्ैर्ाडी जातीिा अनुसूचित जातीमध्ये तर उवकचरत
चठर्ार्ी र्ैर्ाडी जातीिा चवमुक्ट्त जाती (अ) मध्ये समावेश र्ेलेला आहे . महाराष्ट्र राज्यात र्ैर्ाडी
जातीिा समावेश िोन वेगवेगळ्या प्रवगात होत असल्यामुळे या समाजाला चवचवि अडिर्ींना सामोरे
जावे लागत असल्याने समाजातील सिस्यांनी, लोर्प्रचतचनिींनी राज्यातील सवक र्ैर्ाडी जातीिा
समावेश अनुसूचित जातीमध्ये र्रण्यािी मागर्ी र्ेलेली आहे . या मागर्ीनुसार, र्ैर्ाडी समाजाला
अनुसूचित जातीमध्ये समावेश र्रण्यासंिभातील प्रस्ताव चविीमंडळात मांडण्यात येत आहे.
हा ठराव एर्मताने िोन्ही सभागृहात मंजूर र्रण्यात आला.
-----0-----
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पयकटन चवभाग
नोंिर्ीर्ृत हॉटे ल वयावसाचयर्ांना वाचर्क्ट्ज्यर् वीज िर व औद्योचगर् वीज िरातील
र्रर्ािी रक्ट्र्म परतावा स्वरूपात िे र्ार
आिराचतर्थ्य क्षेत्रास उद्योगािा िजा चिल्याने नोंिर्ीर्ृत हॉटे ल वयावसाचयर्ांर्डू न चवद्युत
चबलािी आर्ारर्ी वाचर्क्ट्ज्यर् िराऐवजी औद्योचगर् िराने र्ेल्यामुळे येर्ाऱया र्रर्ािी रक्ट्र्म र्ेंद्र
कर्वा राज्य शासनार्डे नोंिर्ीर्ृत हॉटे ल वयावसाचयर्ांना िे ण्यािा चनर्कय मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत
घेण्यात आला.
र्ेंद्र शासनाच्या पयकटन मंत्रालयार्डे नोंिर्ीर्ृत असलेल्या हॉटे ल वयावसाचयर्ांना १ एचप्रल
२०२१ पासून वीजिर आचर् वीज शुल्र् औद्योचगर् िराने लागू र्रण्यात येत आहे . त्यामुळे संबचित
हॉटे ल वयावसाचयर्ांना वीज चबलाच्या र्रर्ािी रक्ट्र्म िे ण्यात येर्ार आहे . तसेि राज्य शासनार्डे
नोंिर्ीर्ृत हॉटे ल्सच्या बाबत महाराष्ट्र वीज चनयामर् आयोगाच्या आिे शानंतर यािी अंमलबजावर्ी
र्रण्यात येर्ार आहे . यासंिभात महाराष्ट्र वीज चवतरर् र्ंपनीर्डू न मध्याविी आढावयासाठी
महाराष्ट्र वीज चनयामर् आयोगार्डे याचिर्ा िाखल र्रण्यात यावी.
र्ेंद्र शासनार्डे नोंिर्ीर्ृत असलेल्या हॉटे ल वयावसाचयर्ांना वाचर्क्ट्ज्यर् वीज िर व
औद्योचगर् वीज िर यामिील र्रर्ािी रक्ट्र्म परतावा स्वरुपात िे ण्यासाठी १०० र्ोटीिी तरतूि
र्रण्यास िे खील यावेळी मान्यता िे ण्यात आली. त्यािप्रमार्े चनवास न्याहारी योजनेअंतगकत
परवानािारर्ांर्डू न घरगुती िराने वीज िर व शुल्र् आर्ारर्ी र्रण्याबाबतिा प्रस्ताव सािर
र्रण्यािे चनिे श मंत्रीमंडळार्डू न या बैठर्ीत िे ण्यात आले.
-----0-----
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सामान्य प्रशासन चवभाग
शासर्ीय सेवत
े ील गट अ व गट ब मिील राजपचत्रत पिांच्या
पिोन्नत्यांच्या प्रस्तावांना महाराष्ट्र लोर्सेवा आयोगािी मान्यता घ्यावी लागर्ार नाही
राज्य शासर्ीय सेवत
े ील गट अ व गट ब मिील राजपचत्रत पिांच्या पिोन्नत्यांच्या प्रस्तावांना
महाराष्ट्र लोर्सेवा आयोगािी मान्यता घेण्यािी बाब महाराष्ट्र लोर्सेवा आयोगाच्या र्क्षेतून
वगळण्यािा चनर्कय मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत घेण्यात आला. त्यामुळे पिोन्नत्यांच्या प्रस्तावांना लोर्सेवा
आयोगािी परवानगी घ्यावी लागर्ार नाही.
महाराष्ट्र लोर्सेवा आयोगाच्या मान्यतेने पिोन्नतीच्या मागकिशकर् तत्वांिे चनर्ष अंचतम
र्रण्यात आलेले असल्याने व या मागकिशकर् तत्त्वातील चनर्षानुसारि पिोन्नती िे ण्यात येर्ार आहेत.
त्यामुळे या चनर्षानुसार पिोन्नती िे ण्यािे संवगक चनहाय प्रत्येर् प्रस्ताव पुन्हा आयोगास सािर
र्रण्यािी आवश्यर्ता नसल्याने, राज्य शासर्ीय सेवत
े ील गट-अ व गट ब मिील पिांवर द्यावयाच्या
पिोन्नतीच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने अचिर्ाऱयांिी वैयक्ट्क्ट्तर् योग्यतेचवषयीच्या प्रस्तावास महाराष्ट्र
लोर्सेवा आयोगािी मान्यता घेर्े ही बाब वगळण्यािा चनर्कय घेण्यात आला.
-----0----र्ृचष चवभाग
मुख्यमंत्री शाश्वत र्ृषी कसिन योजनेसाठी
र्जक घेण्यास आचर् त्यासाठी चत्रपक्षीय र्रार र्रण्यास मान्यता
राज्यातील अवषकर् प्रवर् क्षेत्र, शेतर्री आत्महत्या ग्रस्त चजल्हे व नक्षलग्रस्त चजल्ह्यातील
शेतर्ऱयांना सुक्ष्म कसिनार्चरात पूरर् अनुिान िे ण्यासाठी मुख्यमंत्री शाश्वत र्ृषी कसिन योजना
राबचवण्यात येत आहे . या पूरर् अनुिानार्चरता चनिी उभारण्यासाठी Dedicated Micro Irrigation
Fund (DMIF) अंतगकत र्जक घेण्यास व त्यासाठी चत्रपक्षीय र्रार र्रण्यास मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता
िे ण्यात आली.
या चनर्कयानुसार मुख्यमंत्री शाश्वत र्ृषी कसिन योजनेंतगकत सन २०१९-२० व सन २०२०-२१
या वषातील सुक्ष्म कसिन संिासाठी पूरर् अनुिानािी रक्ट्र्म अिा र्रण्यासाठी नाबाडक र्डू न
५३३.१५ र्ोटी र्जक DMIF अंतगकत घेण्यास मंजूरी िे ण्यात आली आहे . हे र्जक घेण्यासाठी नाबाडक व
र्ेंद्र शासनाच्या र्ृषी सहर्ार व शेतर्री र्ल्यार् चवभागासोबत चत्रपक्षीय र्रार र्रण्यात येर्ार आहे .
त्यािप्रमार्े, र्ेंद्र शासनाने DMIF १४ वया चवत्त आयोगानंतरही िालु ठे वल्यास, प्रिानमंत्री र्ृचष कसिन
योजनेच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय मान्यता सचमतीच्या (SLSC) मान्यतेने
मुख्यमंत्री शाश्वत र्ृचष कसिन योजनेंतगकत सुक्ष्म कसिनासाठी पूरर् अनुिान िे ण्यार्चरता आवश्यर्
असर्ाऱया चनिीसाठी मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेने DMIF अंतगकत र्जक उभारण्यास मान्यता िे ण्यात येईल.
-----0----8

अल्पसंख्यांर् चवर्ास चवभाग
उच्ि चशक्षर् घेर्ाऱया वसचतगृहांमध्ये प्रवेचशत अल्पसंख्यांर् चवद्यार्थ्यांच्या
आहारासाठीिी रक्ट्र्म थेट त्यांच्या आिार संलग्न बँर् खात्यात जमा होर्ार
राज्यातील अल्पसंख्यार् समाजातील उच्ि चशक्षर् घेर्ाऱया चवद्यार्थ्यांसाठी (मुल/े मुली)
बांिण्यात आलेल्या वसचतगृहांमध्ये प्रवेश घेर्ाऱया अल्पसंख्यार् चवद्यार्थ्यांच्या (मुल/े मुली)
आहारासाठीिी रक्ट्र्म थेट त्यांच्या आिार संलग्न बैंर् खात्यात जमा र्रण्यािा चनर्कय मंचत्रमंडळाच्या
बैठर्ीत घेण्यात आला.
या योजनेंतगकत वसचतगृहांमध्ये प्रवेश घेर्ाऱया ८ लाखापयंत वार्मषर् र्ौटु ं चबर् उत्पन्न
असर्ाऱया अल्पसंख्यार् चवद्यार्थ्यांच्या खात्यावर भोजन भत्त्यािी ही रक्ट्र्म जमा र्रण्यात येर्ार
आहे . अ, ब, र् व ड वगक महानगरपाचलर्ा, चवभागीय शहरातील वसचतगृहांमध्ये प्रवेचशत चवद्यार्थ्यांना
िरमहा 3500 प्रमार्े िहा मचहन्यांिे 35 हजार िोन टप्पप्पयात आचर् चजल्हा व तालुर्ास्तरावरील सवक
वसचतगृहातील चवद्यार्थ्यांना 3 हजाराप्रमार्े िहा मचहन्यांसाठी 30 हजार िोन टप्पप्पयात चिले जार्ार
आहे .
-----0----ग्रामचवर्ास चवभाग
नागचरर्ांच्या मागास प्रवगासंिभातील माचहती
चमळण्यासंिभात र्ेंद्राला चशर्ारस
राज्य मागासवगक आयोगास सुलभ संिभार्चरता आवश्यर् असर्ारी सामाचजर्, आर्मथर् व
जातचनहाय जनगर्ना 2011 मिील नागरीर्ांच्या मागास प्रवगािी जातीचनहाय सवक माचहती र्ेंद्र
शासनार्डे उपलब्ि आहे . ही माचहती त्वचरत उपलब्ि र्रून द्यावी, अशी चशर्ारस चवचिमंडळाने र्ेंद्र
शासनार्डे र्ेली आहे .
सवोच्ि न्यायालयाच्या आिे शाच्या अनुषंगाने चजल्हा पचरषि व पंिायत सचमती अचिचनयम
1961 आचर् महाराष्ट्र ग्रामपंिायत अचिचनय 1959 मध्ये नागचरर्ांच्या मागास प्रवगािी पिे आरचक्षत
ठे वण्यार्रीता राज्य मागासवगीय आयोग गठीत र्रण्यात आला आहे . या आयोगास सुलभ
संिभार्चरता आवश्यर् असर्ारी सामाचजर्, आर्मथर् व जातचनहाय जनगर्ना 2011 मिील
नागचरर्ांच्या मागास प्रवगािी जातीचनहाय सवक माचहती र्ेंद्र शासनार्डे उपलब्ि आहे . असे असतांना
राज्य शासनाने वारंवार चवनंती र्रुनही र्ेंद्र शासनाने ही माचहती अद्याप उपलब्ि र्रुन चिलेली नाही.
यामुळे मागासवगक आयोगास इम्पेचरर्ल डे टा उपलब्ि र्रून िे ण्यास अडिर् येत आहेत. यार्चरता
र्ेंद्र शासनार्डू न राज्य शासनास नागचरर्ांच्या मागास प्रवगािी सवक माचहती (इम्पेचरर्ल डाटा)
त्वरीत उपलब्ि र्रून द्यावी, अशी चशर्ारस चविानसभा आचर् चविानपचरषिे ने सोमवारी (चि.5) र्ेंद्र
शासनाला र्ेली आहे.
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पर्न चवभाग
र्ेंद्र शासनाच्या ३ र्ृषी र्ायद्यामध्ये महाराष्ट्र राज्यािी सुिारर्ा
शेतर्ऱयांच्या चहताला बािा पोहिू िे र्ार नाही
“शेतर्ऱयांिे उत्पािन वयापार आचर् वयवहार प्रोत्साहन आचर् सुचविा) अचिचनयम, २०२० ",
“शेतर्री (सक्षमीर्रर् आचर् संरक्षर्) आश्वासीत कर्मत आचर् शेती सेवा र्रार अचिचनयम, २०२०",
"अत्यावश्यर् वस्तू (सुिारर्ा) अचिचनयम, २०२०" हे िोन अचिचनयम अनुक्रमे र्ृचष चवभाग व अन्न व
नागरी पुरवठा चवभागाशी संबंिीत आहेत. या तीन र्ेंद्रीय र्ायद्यांमध्ये सुिारर्ा र्रून चविेयर्े
मांडण्यात आली आहेत. राज्यातील शेतर्ऱयांच्या चहताला बािा पोहिेल असे र्ुठलेही चनर्कय आम्ही
घेर्ार आहेत.
सुिाचरत चविेयर्ात खालीलप्रमार्े अचतशय महत्वाच्या सुिारर्ा र्रण्यात आल्या आहेत
१.

“शेतर्ऱयांिे उत्पािन वयापार आचर् वयवहार प्रोत्साहन आचर् सुचविा) अचिचनयम, २०२० "

मोठे भांडवलिार व र्ॉपोरेट चरटे लसकतर्े शेतर्ऱयांिी र्सवर्ूर् व छळ होण्यािी िाट शक्ट्यता
लक्षात घेऊन राज्यांतगकत व आंतरराज्य अनुसूचित शेतमालािा वयापार कर्वा वयवहार र्रण्यासाठी
वयापाऱयास सक्षम प्राचिर्ाऱयार्डू न लायसन घेर्े बंिनर्ारर् असेल.


शेतर्री आचर् वयापारी यांच्यामिील वाि सोडचवण्यासाठी नजीर्च्या अपील अचिर्ाऱयार्डे
अपील र्रता येईल अशी तरतूि र्रण्यात आली आहे .



एखाद्या वयापाऱयाने शेतर्ऱयांिी छळवर्ूर् र्ेली तर गुन्हा चसध्ि झाल्यास त्यांना तीन वषांपेक्षा
र्मी नसेल इतक्ट्या र्ारावासािी चशक्षा कर्वा पाि लाख रुपयांपेक्षा र्मी नसेल इतर्ा िं डािी
तरतूि र्रण्यात आलेली आहे .



तसेि शेतर्ऱयाच्या छळ यािी पचरभाषा र्रुन जेवहा खरेिी-चवक्रीच्या र्रारानुसार कर्वा
शेतर्ऱयािा मालािी पोि चमळाल्यानंतर सात चिवसांच्या आत पैसे चिले गेले नाही तर तो
छळा िा गुन्हा म्हर्ून नोंिचवला जाईल अशी तरतूि र्रण्यात आलेली आहे .



राज्य शासनाला राजपत्रात प्रचसद्ध र्ेलेल्या अचिसूिनेद्वारे सिर र्ायद्यातील तरतूिींबाबत
चनयम र्रण्यािे अचिर्ार असतील अशी तरतूि र्रण्यात आलेली आहे .

२. "शेतर्री (सक्षमीर्रर् आचर् संरक्षर्) आश्वासीत कर्मत आचर् शेती सेवा र्रार अचिचनयम, २०२०:


शेतर्ऱयाच्या तक्रारीिा चनपटारा तात्र्ाळ होण्यासाठी अचपलीय अचिर्ारी व सक्षम अचिर्ारी
यांिी वयाख्या र्रण्यात आली असून त्यानुसार मूळ र्ेंद्र शासनाच्या र्ायद्यात असलेल्या
उपचवभागीय अचिर्ारी ऐवजी राज्य शासन ठरवेल अशा सक्षम अचिर्ाऱयािी नेमर्ूर्
र्रण्यात येर्ार



र्ेंद्र शासनाच्या र्ायद्यामध्ये चर्मान आिारभूत चर्मतीिी (MSP) ही तरतूि नाही. MSP िी
तरतूि या सुिारर्मध्ये र्रण्यात आलेली आहे .
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शेतर्री व र्रार र्रर्ारी र्ंपनी (पुरस्र्ता) यांच्यात परस्पर संमतीने पीर् चवक्री कर्वा खरेिी
यासाठीिा र्रार चर्मान आिारभूत कर्मतीपेक्षा र्मी कर्मतीने िोन वषाच्या र्ालाविीसाठी
र्रण्यात येईल.

३. अत्यावश्यर् वस्तू (सुिारर्ा) अचिचनयम, २०२०


र्ेंद्र सरर्ार जीवनावश्यर् वस्तू अचिचनयमांतगकत युध्ि, िु ष्ट्र्ाळ, असािारर् कर्मत वाढ व
गंभीर स्वरुपािी नैसर्मगर् आपत्ती अशा असािारर् पचरक्ट्स्थतीमध्येि र्डिान्ये, डाळी, बटाटा,
र्ांिे, खाद्य तेलचबया व खाद्यतेल इत्यािींिे चनयमन र्रु शर्र्ार आहे .



सिर वस्तूवर साठा चनबंि लावण्याबाबत असािारर् कर्मतवाढ या एर्मेव आिारवरि चनर्कय
घेण्यात येर्ार आहे .



यात राज्य शासनास र्ोर्तेही अचिर्ार िे ण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे जीवनावश्यर् वस्तू
अचिचनयमातील उपरोक्ट्त जीवनावश्यर् वस्तूंिे चनयमन तसेि जीवनावश्यर् वस्तूंवर साठा
चनबंि लावण्यािे अचिर्ार र्ेंद्र शासनासह राज्य शासनासही असतील, अशी सुिारर्ा राज्य
शासनार्डू न या चविेयर्ाद्वारे प्रस्ताचवत.
-----0----वैद्यर्ीय चशक्षर् चवभाग
बारामती येथे नवीन शासर्ीय आयुवि
े महाचवद्यालय,
त्यांस संलक्ट्ग्नत आयुवि
े रूग्र्ालय सुरु र्रण्यािा मान्यता
पुर्े चजल्ह्यातील बारामती येथे १०० चवद्याथी प्रवेश क्षमतेिे नवीन शासर्ीय आयुवि
े

महाचवद्यालय व त्यांस संलक्ट्ग्नत १०० रुग्र्खाटांिे आयुवि
े रूग्र्ालय र्ेंद्र शासनाच्या मान्यतेनंतर
सुरू र्रण्यास मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली.
राज्यातील वैद्यर्ीय चशक्षर् व औषिी द्रवये चवभाग जनतेला आरोग्य सेवा अत्यंत प्रभावी व
पचरर्ामर्ारर्पर्े िे ण्यासाठी र्ायक र्रत आहे. त्यानुषंगाने राज्यातील आरोग्य सेवत
े ील आवश्यर्ता
लक्षात घेऊन बारामती येथे नवीन शासर्ीय आयुवि
े महाचवद्यालय व संलक्ट्ग्नत १०० रुग्र्खाटांिे
आयुवि
े रुग्र्ालय स्थापन र्रण्यात येर्ार आहे . त्याप्रमार्ेि प्रस्ताचवत र्ेल्याप्रमार्े शासन मान्यतेने
वेळोवेळी आवश्यर् तेवढी पिचनर्ममती र्रण्यास आचर् पिे भरण्यास मान्यता िे ण्यात आली आहे .
प्रस्ताचवत शासर्ीय आयुवि
े महाचवद्यालयासाठी एर्ूर् अंिाचजत रुपये ३००.७८५ (अनावती खिक
रुपये १८५.३२ र्ोटी व पचहल्या पाि वषार्चरता आवती खिक रुपये ११५.४६५ र्ोटी) इतर्ा खिक
अपेचक्षत आहे . तसेि, पािवया वषाप्रमार्े आवश्यर् आवती खिासाठी प्रचत वषी सुमारे रूपये ३०.२८५
र्ोटी इतर्ा चनिी उपलब्ि र्रून त्याप्रमार्े खिास मान्यता िे ण्यात आली आहे .
-----0-----
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चवचि व न्याय चवभाग
चशडी श्री साईबाबा संस्थान चवश्वस्तवयवस्था चनयम व अनुसूचिमध्ये बिलास मान्यता
चशडी येथील श्री साईबाबा संस्थान चवश्वस्तवयवस्था संस्थेच्या चनयम 2013 मिील चनयम ५(ज)
व अनुसूचि मध्ये बिल र्रण्यास मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली.
श्री साईबाबा संस्थान चवश्वस्तवयवस्था (चशडी), (वयवस्थापन सचमतीच्या सिस्यांिी चनयुक्ट्ती
आचर् प्रचतज्ञापत्रािे नमुने) चनयम, 2013 मिील चनयम ५ (ज) वगळण्यास व अनुसूचि मिील अ.र्ृ.१ ते
५ मध्ये सुिारर्ा र्रण्यास या चनर्कयानुसार परवानगी िे ण्यात आली.
-----0-----

मंचत्रमंडळ चनर्कय
6 जुलै (रचववार)
( एर्ूर् चनर्कय-0 )
चनर्कय नाही
-----0-----
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