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वस्त्रोद्योग

ऊजा चवभाग
अपारंपचरर् ऊजा चनर्ममती धोरर् २०२० अंतगकत प्रोत्साहनात्मर् सुधारर्ा
धोरर्ािी ३१ मािक २०२७ पयंत अंमलबजावर्ी र्रण्यास मान्यता
महाऊजार्डील नोंिर्ीर्ृत 418 मेगावॅट क्षमतेच्या प्रर्लपांना र्ायाक्न्वत र्रण्यासाठी एर् वषािी
मुितवाढ िे ण्यािा चनर्कय ११ मे २०२२ रोजीच्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला होता. या अनुषंगाने आज
अपारंपचरर् उजा चनर्ममती धोरर् २०२० अंतगकत प्रोत्साहनात्मर् सुधारर्ा र्रण्यास राज्य मंचत्रमंडळाच्या
बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्र्ानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते . अपारंपाचरर् ऊजा
धोरर् २०२० िी अंमलबजावर्ी ३१ मािक २०२७ पयंत र्रण्यासही आज मान्यता िे ण्यात आली.
या चनर्कयामुळे अपारंपाचरर् ऊजाक्षेत्रात राज्यात मोठया प्रमार्ावर प्रर्लप स्र्ाचपत होऊन िे िात
अपारंपाचरर् ऊजा क्षेत्रात राज्य प्रर्म स्र्ानावर येण्यास तसेि राज्यािी चवजेिी गरज भागचवण्यास मित
होईल. आज र्रण्यात आलेलया प्रोत्साहनात्मर् सुधारर्ा खालीलप्रमार्े आहे त.
राज्याच्या नवीन व नवीर्रर्ीय ऊजा स्त्रोतांपासून वीज चनर्ममतीिे धोरर्-2015 व धोरर्2016 नुसार महाऊजार्डे नोंिर्ी र्रण्यासाठी िोन वेळा मुितवाढ िे ण्यात आली आहे , तर्ाचप, प्रर्लप
र्ायाक्न्वत

र्रण्यासाठी

मुितवाढ

चिलेली

नसलयाने राज्यातील

र्रोना

महामारीच्या

पाश्वकभम
ू ीवर महाऊजार्डे नोंिर्ी झालेले 418 मेगावॅट क्षमतेिे प्रर्लप र्ायाक्न्वत र्रण्यासाठी एर् वषािी
मुितवाढ िे ण्यास मंजूरी िे ण्यात आली.
राज्यािे नवीन अपारंपाचरर् ऊजा चनर्ममती धोरर्-2020 अंतगकत उद्योगांनी स्वयंवापरासाठी सौर,
पवन, िहरी व औद्योचगर् घन र्िरा ऊजा चनर्ममती व उसाच्या चिपाडावर आधाचरत वीज चनर्ममती प्रर्लप
स्र्ाचपत र्ेलयास त्यातून चनमार् झालेलया चवजेवर प्रर्लप र्ायाक्न्वत झालेलया चिनांर्ापासून
पचहलया 10 वषांर्रीता चवद्युत िुलर् माफ र्रण्यास मंजूरी िे ण्यात आली.
अपारंपाचरर् ऊजा चनर्ममती धोरर्-2020 अंतगकत सौर व पवन वीज चनर्ममती प्रर्लपांसाठी चबगर िेती
र्र माफ र्रण्यास मान्यता िे ण्यात आली.
राज्यात अपारंपाचरर् ऊजा चनर्ममती धोरर्-2020 अंतगकत राज्यातील वीज चवतरर् र्ंपन्यांना त्यांच्या
एर्ूर् RPO साठी आवश्यर् असर्ाऱ्या वीजेपैर्ी 50% वीज राज्यातील अपारंपाचरर् ऊजा प्रर्लपातून घेर्े
बंधनर्ारर् र्रण्यासाठी वीज चनयामर् आयोगार्डे महाऊजामाफकत याचिर्ा िाखल र्रण्यास मान्यता
िे ण्यात आली.
राज्य िासनािी महामंडळे , र्ृषी चवद्यापीठे यांच्या वापर नसलेलया जचमनींवर सौर ऊजा प्रर्लप
उभारर्ी र्रुन राज्यातील वीज चवतरर् र्ंपन्या अर्वा चतसऱ्या घटर्ास प्रिचलत र्ायिे चनयमानुसार वीज
खरेिी र्रार र्रुन वीज चवक्री र्रण्यास मान्यता िे ण्यात आली.
राज्यातील सवक िासर्ीय / चनमिासर्ीय इमारतींवर यापूवी स्र्ाचपत र्ेलेले पारेषर् चवरचहत सौर
ऊजा प्रर्लप महाऊजामाफकत पारेषर् संलग्न र्रताना येर्ारा हायब्रीड इनर्वहक टर व नेट चमटसरगिा खिक
ऊजा चवभागाच्या अनुिानामधून र्रण्यास मान्यता िे ण्यात आली.
सौर/पवन ऊजा आधाचरत पर्ििी तत्वावर एनजी स्टोअरेज प्रर्लप महाऊजामाफकत चवर्चसत
र्रण्यात तत्वत: मान्यता िे ण्यात आली व या संिभातील अत्याधुचनर् तंत्रज्ञान चवर्चसत झालयानंतर फतत
हा मुद्दा मंचत्रमंडळासमोर अंचतम मान्यतेसाठी सािर र्रावा, असे चनचित र्रण्यात आले.
-----०----2

र्ृषी चवभाग
नाचिर्मधील र्ाष्टीच्या र्ृषी चवज्ञान संर्ुलात
तीन नवीन महाचवद्यालये
महात्मा फुले र्ृषी चवद्यापीठ राहु री अंतगकत मौजे र्ाष्टी, ता. मालेगाव चज. नाचिर् येर्े र्ृषी चवज्ञान
संर्ुलात र्ृषी महाचवद्यालय, उद्यानचवद्या महाचवद्यालय, र्ृषी अचभयांचत्रर्ी व तंत्रज्ञान महाचवद्यालय ही तीन
महाचवद्यालये सन २०२२-२३ या िैक्षचर्र् वषापासून सुरु र्रण्यास आज झालेलया राज्यमंचत्रमंडळाच्या
बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्र्ानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते
र्ृषी महाचवद्यालय व उद्यान चवद्या महाचवद्यालयािी प्रवेि क्षमता प्रत्येर्ी ६० असून अभ्यासक्रमािा
र्ालावधी ४ वषांिा आहे तसेि र्ृषी अचभयांचत्रर्ी व तंत्रज्ञान महाचवद्यालयािी प्रवेि क्षमता ४० चवद्यार्थ्यांिी
असून अभ्यासक्रमािा र्ालावधी ४ वषांिा आहे. या महाचवद्यालयांच्या चनर्ममतीर्चरता अंिाजे ४९० र्ोटी
रुपयांिा खिक अपेचक्षत आहे.
मौजे र्ाष्टी येर्े र्ृषी चवज्ञान संर्ुल चनर्ममतीस तसेि र्ृषी महाचवद्यालय, उद्यान चवद्या चवद्यालय,
अन्न तंत्रज्ञान महाचवद्यालय, र्ृषी र्वयवसाय र्वयवस्र्ापन महाचवद्यालय आचर् र्ृषी अचभयांचत्रर्ी व तंत्रज्ञान
महाचवद्यालय ही पाि महाचवद्यालये सुरु र्रण्यास चिनांर् २६ ऑगस्ट २०२० रोजी झालेलया मंचत्रमंडळ
बैठर्ीत तत्वत: मान्यता िे ण्यात आली होती. २०२०-२१ पासून र्ृषी र्वयवसाय र्वयवस्र्ापन महाचवद्यालय,
२०२१-२२ पासून अन्न तंत्रज्ञान महाचवद्यालय सुरु झाले आहे. उवकचरत तीन महाचवद्यालये येत्या िैक्षचर्र्
वषापासून सुरु र्रण्यास आजच्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली.
र्ृषी चवज्ञान संर्ुलांतगकत र्ृषी चिक्षर्ाबरोबरि र्ृषी पूरर् उद्योग चवर्ास, प्रचक्रया र्ेंद्र, िेतर्री
प्रचिक्षर् र्ेंद्र व सुचवधा र्ेंद्र, आििक रोपवाचटर्ा संर्ुल, सवक र्ृषी चनचवष्ठांिे संिोधन आचर् चनमार् र्ेंद्र असे
चवचवध र्ृषी चवषयर् उपक्रम चवर्चसत र्रण्यािे चनयोजन आहे. या संर्ुलामुळे नाचिर् चजलयात एर्ाि
चठर्ार्ी र्ृषी चिक्षर्ाच्या चवचवध संधी उपलब्ध होतील. र्ृषी पिवीधारर्ांच्या माध्यमातून चवचवध चठर्ार्ी
र्ृषी तंत्रज्ञानािा प्रसार र्रर्े, ग्रामपातळीवरील चवस्तार, ग्रामसेवर्, र्ृषी मितनीस, तज्ज्ञ प्रचिक्षर्, र्ृषी
संिोधर्, आधुचनर् िेतर्री यांना सहाय्य र्रून िे िाच्या र्ृषी क्षेत्रात मोलािे योगिान िे र्े, र्ृषी आधाचरत
स्टाटक अप्स सुरु र्रर्े यासारख्या बाबी साध्य र्रर्े यामुळे ितय होईल.
-----०------
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र्ृषी चवभाग
मुख्यमंत्री िाश्वत र्ृषी ससिन योजनेत
वैयक्ततर् िेततळ्यािा समावेि र्रून अर्कसहाय्य
मुख्यमंत्री िाश्वत र्ृषी ससिन योजनेिा चवस्तार र्रून त्यामध्ये वैयक्ततर् िेततळ्यािा समावेि
र्रण्यािा चनर्कय आज झालेलया मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्र्ानी मुख्यमंत्री उद्धव
ठार्रे होते.
यापूवी “मागेल त्याला िेततळे ” योजनेत िेतर्ऱ्यांना िे ण्यात येत असलेलया ५० हजार रुपयांच्या
अनुिानात ५० टतर्े वाढ र्रून या योजनेत िेतर्ऱ्यांना चवचवध आर्ारमानाच्या वैयक्ततर् िेततळ्यासाठी
िासनाने चनचित र्ेलेला खिाच्या मापिं डा एवढे सर्वा ७५ हजार रुपये यापैर्ी जी रतर्म र्मी असेल तेवढे
अनुिान िे ण्यािा चनर्कयही घेण्यात आला आहे
िेततळ्याच्या माध्यमातून िेतर्ऱ्यांना िाश्वत ससिनािी सुचवधा उपलब्ध र्वहावी, चपर्ांच्या िाश्वत
उत्पािनािी व हमखास आर्मर्र् उत्पन्नािी खात्री चमळावी यादृष्टीने चवत्तमंत्रयांनी सन २०२२-२३ च्या
अर्कसंर्लपीय भाषर्ात ही घोषर्ा र्ेली होती. त्यास आज राज्य मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत मंजूरी िे ण्यात
आली.
-----०----पार्ी पुरवठा व स्वच्छता चवभाग
ग्रामीर् पार्ी पुरवठा योजनांच्या
िरडोई खिाच्या चनर्षात सुधारर्ा
ग्रामीर् पार्ी पुरवठा योजनांच्या िरडोई खिाच्या चनर्षात सुधारर्ा र्रण्यािा चनर्कय आज
झालेलया मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्र्ानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
र्ेंद्र िासनाच्या जल जीवन चमिनच्या मागकििकर् सुिनांनुसार राज्यात “जल जीवन
चमिन” राबचवण्यात येत आहे. या र्ायकक्रमांतगकत पार्ी पुरवठा योजनांच्या वगकवारीत बिल र्रण्यात आला.
तर्ाचप यानुषंगाने तयार र्रण्यात येत असलेलया योजनांच्या िरडोई खिािे चनर्ष 2013 मध्ये मंजूर
र्रण्यात आले होते. या चनर्षात सुधारर्ा र्रण्यािा चनर्कय आज घेण्यात आला. सुधारर्ा र्रण्यात आलेले
चनर्ष योजनाचनहाय पुढीलप्रमार्ेिरडोई खिािे चनर्ष (वस्तू व सेवा र्र वगळू न) प्रािे चिर् पार्ी पुरवठा योजना
(MVS)- ज्यामध्ये भूपृष्ठावरील (Surface water) पाण्यावर प्रचक्रया र्रुन िुध्ि पार्ी पुरवठा र्रर्े
त्यासाठी िरडोई खिक 8 हजार 111 रुपये. स्वतंत्र पार्ी पुरवठा योजना (SVS) ज्यामध्ये भूपृष्ठावरील
(Surface water) पाण्यावर प्रचक्रया र्रून िुध्ि पार्ी पुरवठा र्रर्े यासाठी िरडोई खिक 5 हजार 821
रुपये. स्वतंत्र पार्ी पुरवठा योजना (SVS)भूजल (Ground Water) वर पार्ी पुरवठा र्रर्े यासाठी िरडोई
खिक 4 हजार 390 रुपये असा असेल. यामुळे या योजनांसाठी क्षेत्रीय स्तरावरुन मंजूरीिी र्ायकवाही अचधर्
र्ायकक्षमतेने र्रता येर्े ितय होईल.
-----०------
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पार्ी पुरवठा व स्वच्छता चवभाग
पार्ी पुरवठा योजनांच्या चनचविा प्रचक्रयेत
भावचभन्नता, चविेष मित या बाबींिा समावेि
पार्ी पुरवठा व स्वच्छता चवभागांतगकत राबचवण्यात येर्ाऱ्या, पार्ी पुरवठा योजनांच्या चनचविा
प्रचक्रयेत भावचभन्नता र्लम (Price Variation Clause) तसेि असाधारर् भाववाढीसाठी चविेष मित
(Special Relief) िे ण्यािी बाब समाचवष्ट र्रण्यािा चनर्कय आज मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला.
बैठर्ीच्या अध्यक्षस्र्ानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
पार्ी पुरवठा योजनांच्या र्ामांसाठी आवश्यर् अिा (चसमेंट, स्टील इत्यािी) घटर्ांच्या िरात वाढ
झालयाने वरील िोन बाबींिा चनचविा प्रचक्रयेत समावेि र्रण्यािा चनर्कय घेण्यात आला. ग्रामीर् तसेि नागरी
पार्ी पुरवठा, मलचनस्सारर्, सांडपार्ी आिी योजनांच्या चनचविा प्रचक्रयेत भाववाढ र्लमािा समावेि
र्रण्यासाठी, बाबचनहाय िरसूिीमध्ये होर्ाऱ्या बिलाच्या अनुषंगाने चनर्कय घेण्यासाठी सचमती गठीत र्ेली
होती. या सचमतीच्या अहवालानुसार पार्ी पुरवठा व स्वच्छता चवभाग व नगरचवर्ास चवभागांतगकत अमृ त व
नगरोत्र्ान र्ायकक्रमांअंतगकतच्या योजनांसाठी आता चनचविा प्रचक्रयांमध्ये भावचभन्नता र्लम (Price Variation
Clause) तसेि असाधारर् भाववाढीसाठी पचरगर्ीत चविेष मित (Special Relief ) िे ण्यािी बाब समाचवष्ट
र्रण्यात आली आहे.
या िोन बाबी ज्या योजनांच्या चनचविांिा र्ायारंभ आिे ि चिनांर् १ नोर्वहेंबर २०२० नंतर व चिनांर्
३१ जुलै 2022 पयंत अर्वा या प्रर्रर्ी िासन चनर्कय चनगकचमत होईल तो चिनांर् यापैर्ी जो अगोिरिा
चिनांर् असेल तेंर्वहापासून लागू होईल.
चजलहा

पचरषि,

नगर

पचरषि

असाधारर् “भाववाढ” व “भावचभन्नता” या

बाबी

यांच्यामाफकत
लागू

राबचवण्यात

र्रण्यासाठी

येर्ाऱ्या

योजनांना

त्याबाबतीत महाराष्र

जीवन

प्राचधर्रर्ामाफकत प्रमार्ीत र्रर्े आवश्यर् राहील.
-----०----पार्ी पुरवठा व स्वच्छता चवभाग
मुख्यमंत्री ग्रामीर् पेयजल र्ायकक्रम राबवण्यास मुितवाढ
मुख्यमंत्री ग्रामीर् पेयजल र्ायकक्रमास एर् वषक मुितवाढ िे ण्यािा चनर्कय आज मंचत्रमंडळ बैठर्ीत
घेण्यात आला. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्र्ानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते. या चनर्कयानुसार योजनेस चिनांर् 31,
मािक 2023 पयंत मुितवाढ िे ण्यात आली आहे.
बैठर्ीत मुख्यमंत्री ग्रामीर् पेयजल र्ायकक्रमांतगकत सन 2022-23 या आर्मर्र् वषार्चरता
अर्कसंर्लपीत र्ेलेला एर्ूर् 203.61 र्ोटी रुपये इतर्ा चनधी मुितवाढीच्या र्ालावधीत खिक र्रण्यास
मान्यता िे ण्यात आली. तसेि मुितवाढीच्या र्ालावधीत अर्कसंर्लपीत तरतुिी र्वयचतचरतत आवश्यर् अिा
सुमारे 12.06 र्ोटी रूपये इततया अचतचरतत चनधीसही मान्यता िे ण्यात आली.
-----०------
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वस्त्रोद्योग चवभाग
चसल्लोडच्या नॅिनल सहर्ारी सूतचगरर्ीिी
िासर्ीय अर्कसहाय्यासाठी चनवड
चसल्लोड (चज.औरं गाबाि) येर्ील नॅिनल सहर्ारी सूतचगरर्ीिी चविेष बाब म्हर्ून िासर्ीय
अर्कसहाय्यासाठी चनवड र्रण्यािा चनर्कय आज मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्र्ानी
मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
मंचत्रमंडळाने एर् चविेष बाब म्हर्ून या सहर्ारी सूतचगरर्ीिी 5:45:50 या आर्ृतीबंधानुसार
िासर्ीय अर्कसहाय्यासाठी चनवड र्ेली आहे.
-----०------

इतर
राज्यात ४४२ टॅं र्सकने पार्ीपुरवठा
राज्यात ३० मे २०२२ च्या क्स्र्तीप्रमार्े ५१५ गावे आचर् ११८० वाड्ांना ४४२ टॅं र्रद्वारे पार्ीपुरवठा सुरु
आहे. यामध्ये र्ोर्र् चवभागात १८२ गावे आचर् ५७२ वाड्ांना १०६ टॅं र्सकद्वारे , नाचिर् चवभागात १२६
गावे आचर् २३४ वाड्ांना १०५ टॅं र्सकद्वारे, पुर्े चवभागात ७५ गावे आचर् ३४२ वाड्ांना ८० टॅं र्सकद्वारे ,
औरंगाबाि चवभागात ५४ गावे आचर् ३२ वाड्ांना ७३ टॅं र्सकद्वारे, अमरावती चवभागात ७५ गावांना ७५
टॅं र्सकद्वारे , नागपूर चवभागात ३ गावांना ३ टॅं र्सकद्वारे पार्ीपुरवठा सुरु आहे.
राज्यात मोठे , मध्यम आचर् लघु पाटबंधारे प्रर्लपातील पार्ीसाठा २६.२८ टतर्े
राज्यात मोठे , मध्यम व लघु पाटबंधारे प्रर्लपात २ जून २०२२ रोजीच्या आर्डे वारीप्रमार्े २६.२८ टतर्े
पार्ीसाठा उपलब्ध आहे. यामध्ये अमरावती चवभागात ३२.३० टतर्े, औरंगाबाि चवभागात २९.५८ टतर्े,
र्ोर्र् चवभागात ३८.४७ टतर्े, नागपूर चवभागात २८.५४ टतर्े, नाचिर् चवभागात २४.०९ टतर्े, पुर्े
चवभागात २०.४४ टतर्े पार्ीसाठा चिल्लर् आहे.
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