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पयकटन चवभाग
राज्याच्या र्ृषी पयकटन धोरणास मान्यता
राज्यातील शेतर्ऱयांना पूरर् व्यवसाय आचण नागचरर्ांना पयकटनािा आनंद घेण्यासाठी राज्यात
र्ृषी पयकटन धोरण राबचवण्यास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता दे ण्यात आली.
र्ृषी पयकटनातून ग्रामीण चवर्ास, शेती उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध र्रणे, र्ृषी पूरर्
व्यवसायांना प्रोत्साहन दे णे, गावातील मचहला तरुणांना रोजगारािी संधी दे णे, लोर्र्ला आचण परंपरांिे
दशकन घडचवणे, पयकटर्ांना प्रत्यक्ष शेतीतील र्ामािा अनुभव दे णे, प्रदू षणमुक्त व चनसगाच्या साचनध्यात
राहण्यािा अनुभव दे णे असा या धोरणािा उद्देश आहे. यासाठी वैयक्क्तर् शेतर्री, शेतर्ऱयांच्या र्ृषी
सहर्ारी संस्था, र्ृषी चवज्ञान र्ेंद्र, र्ृषी महाचवद्यालये, र्ृषी चवद्यापीठे , शेतर्ऱयांच्या भागीदारी संस्था
कर्वा र्ंपन्या या र्ृषी पयकटन र्ेंद्र उभारु शर्तात. या पयकटन र्ेंद्रांना पयकटन चवभागार्डू न नोंदणी
प्रमाणपत्र चमळे ल, त्यांना बँर् र्जक चमळू शर्ेल. वस्तु व सेवा र्र तसेि चवद्युत शुल्र् इत्यादीिा लाभ
घेता येईल.
दोन एर्र ते पाि एर्र पयंत शेतीिे क्षेत्र असणाऱया चठर्ाणी राहण्यािी सोय असलेल्या खोल्या
आवश्यर् असून या चठर्ाणी भोजन व्यवस्था व स्वयंपार् घर असावे.
www.maharashtratourism.gov.in या संर्ेत स्थळावर तसेि प्रादे चशर् उप संिालर्, पयकटन
संिालनालय र्ायालयात अजक उपलब्ध र्रून दे ण्यात येत आहेत. र्ृषी पयकटन र्ेंद्रासाठी प्रथम नोंदणी
2500 रुपये इतर्ी असून दर पाि वषांना 0000 रुपये इतर्े नुतनीर्रण शुल्र् भरता येईल.
राज्यातील र्ृषी पयकटनाला िालना दे ण्यासाठी महाराष्ट्र र्ृषी पयकटन व ग्रामीण पयकटन चवर्ास
सचमती दे खील असणार आहे.
-----०----महसूल चवभाग
उल्हासनगर महापाचलर्ेला घनर्िरा व्यवस्थापनासाठी जमीन
उल्हासनगर

महापाचलर्ेला

घनर्िरा

व्यवस्थापनासाठी

ठाणे

चजल्यातील

अंबरनाथ

तालुक्यातील मौजे उसाटणे येथील ११.५ हेक्टर शासर्ीय जमीन दे ण्यािा चनणकय आज मुख्यमंत्री उद्धव
ठार्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला.
या जमीनीिे मुल्य आर्ारण्यात येणार नाही तसेि ती महसूल मुक्त असेल. मौजे उसाटणे येथील
ही शासर्ीय जमीन मुंबई महानगर प्रदे श चवर्ास प्राचधर्रणार्डू न र्ाढू न घेऊन घनर्िरा
व्यवस्थापनासाठी उल्हासनगर महानगरपाचलर्ा महाराष्ट्र जमीन महसूल संचहता १९६६, िे र्लम २२अ
व र्लम ४०, तसेि महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरर्ारी जचमनीिे चवतरण र्रणे) चनयम, १९७१ च्या चनयम
५ मधील तरतूदीनुसार भोगाचधर्ार मूल्यरचहत व महसूल मुक्त दे ण्यात येईल
-----०-----
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वैद्यर्ीय चशक्षण चवभाग
शासर्ीय वैद्यर्ीय व दं त महाचवद्यालयातील
प्राध्यापर्ांिी पदे लोर्सेवा आयोगाऐवजी चनवड मंडळामार्कत भरणार
राज्यातील शासर्ीय वैद्यर्ीय व दं त महाचवद्यालयातील अध्यापर्ांिी चरक्त पदे महाराष्ट्र
लोर्सेवा आयोगाच्या र्ायकर्क्षेतून वगळू न ती चनवड मंडळांमार्कत भरण्यािा र्ालावधी वाढचवण्यास
आज मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता दे ण्यात आली.
हा र्ालावधी ३१ मािक २०२० पयंत होता तो आता ३१ मािक २०२१ पयंत वाढचवण्यात आला आहे.
राज्यातील शासर्ीय वैद्यर्ीय व दं त महाचवद्यालये व संलक्ननत रुनणालयांच्या आस्थापनेवरील
प्राध्यापर्, गट-अ, सहयोगी प्राध्यापर्, गट-अ व सहाय्यर् प्राध्यापर्, गट-ब ही अध्यापर्ीय पदे तसेि
दं तशल्यचिचर्त्सर् (गट-ब) ही पदे महाराष्ट्र लोर्सेवा आयोगाच्या र्ायकर्क्षेतून वगळू न ती सचिव,
वैद्यर्ीय चशक्षण व औषधी द्रव्ये चवभाग यांच्या अध्यक्षतेखालील स्वतंत्र चनवडमंडळामार्कत भरली जात
असत. याबाबतिा र्ालावधी चद.३१ मािक २०२० पयंत होता.
र्ोचवड-१९ च्या प्रादु भावामुळे ही पदे तातडीने भरावयािी असल्याने ती चनवडमंडळामार्कत
भरण्याबाबतिा र्ालावधी वाढचवण्यासंदभात चनणकय घेण्यात आला.
त्यानुसार शासर्ीय वैद्यर्ीय व दं त महाचवद्यालयातील प्राध्यापर् (गट-अ), सहयोगी प्राध्यापर्
(गट-अ) व सहायर् प्राध्यापर् (गट-ब) ही पदे तसेि दं तशल्यचिचर्त्सर् (गट-ब) ही पदे महाराष्ट्र
लोर्सेवा आयोगाच्या र्ायकर्क्षेतून वगळण्यािा व चरक्त असलेली पदे शासन चनणकय चदनांर् १३.८.२०१८
अन्वये गठीत चनवड मंडळामार्कत भरण्यािा र्ालावधी चदनांर् ३१ मािक २०२१ पयंत वाढचवण्यास
त्यािप्रमाणे शासर्ीय आयुवद
े महाचवद्यालयातील प्राध्यापर् (गट-अ), सहयोगी प्राध्यापर् (गट-अ) व
सहायर् प्राध्यापर् (गट-ब) ही पदे दे खील महाराष्ट्र लोर्सेवा आयोगाच्या र्ायकर्क्षेतून वगळण्यािा व
चरक्त असलेली पदे स्वतंत्र चनवडमंडळ गठीत र्रुन त्यामार्कत भरण्यास मान्यता दे ण्यात आली.
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मदत व पुनवकसन चवभाग
नागपूर चवभागातून पूरग्रस्तांना वाढीव दराने तातडीने मदत
नागपूर चवभागात 30-30 ऑगस्ट व 0 सप्टें बर रोजी चनमाण झालेल्या पूर पचरक्स्थतीमुळे
तातडीिी मदत म्हणून 16 र्ोटी 48 लाख 25 हजार रुपये चनधी चवतचरत र्रण्यात आला आहे . या
संदभात राज्य आपत्ती प्रचतसाद चनधीमधून खिक र्रण्यास आचण वाढीव दराने मदत दे ण्यासाठी होणारा
खिक राज्य शासनाच्या चनधीमधून र्रण्यास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता दे ण्यात आली.
मध्यप्रदे शच्या किंदवाडा व चशवणी चजल्यात मोठ्या प्रमाणावर अचतवृष्ट्टी झाल्यामुळे उपनद्यांना पूर येऊन
ही पचरक्स्थती चनमाण झाली.
या चनधीतून पूर पचरक्स्थतीमुळे बाचधत झालेल्या नागचरर्ांना तातडीने सानुग्रह अनुदान, घर
पडझडीसाठी मदत व मदत िंावण्यांमध्ये दाखल नागचरर्ांना अन्न, पाणी व वैद्यर्ीय दे खभाल इत्यादी
सुचवधा उपलब्ध र्रून चदल्या जाणार आहेत.
पुरामुळे अनेर् चठर्ाणी नागचरर्ांिी घरे पाण्यात बुडाली होती. घरांिे, घरातील वस्तूंिे नुर्सान
झाले होते. र्ाही चठर्ाणी झोपड्याही नष्ट्ट झाल्या होत्या.
क्षतीग्रस्त र्पडे भांडी व घरगुती वस्तुंर्चरता एसडीआरएर् आचण राज्य शासनाच्या चनधीतून
अचतचरक्त मदत अशी प्रचत र्ुटु ं ब 5 हजार रुपये, अचतवृष्ट्टी व पुरामुळे बाचधत र्ुटु ं बांना प्रचत र्ुटु ं ब 00
चर्लो गहू , 00 चर्लो तांदूळ व 5 चलटर र्ेरोचसन मोर्त, पूणकत: नष्ट्ट झालेल्या पक्क्या व र्च्च्या घरांना
व पूणकत: नष्ट्ट झोपड्यांना राज्य आपत्ती प्रचतसाद चनधीनुसार अनुज्ञय
े रक्र्म, पूरग्रस्त भागातील घरांच्या
बांधर्ामासाठी आवश्यर्तेप्रमाणे 5 ब्रास वाळू व 5 ब्रास मुरुम मोर्त दे णे, शेती चपर्ाच्या नुर्सानीसाठी
राज्य आपत्ती प्रचतसाद चनधीमधून खिक र्रण्यात यावा व वाढीव (दु प्पट दर) खिक राज्य शासनाच्या
चनधीतून, त्यािप्रमाणे जनावरांच्या गोठ्यांसाठी राज्य आपत्ती प्रचतसाद चनधीमधून व 900 रुपये उवकचरत
वाढीव रक्र्म राज्य शासनाच्या चनधीतून तसेि दु र्ाने, टपरीधारर्, हातगाडी, हस्तर्ला, िंोटे गॅरेज,
बारा बलुतेदार, िंोटे उद्योगधंदे यांना दे खील राज्य शासनाच्या चनधीमधून तसेि राज्य आपत्ती प्रचतसाद
चनधीमधून मदत दे ण्यािे ठरले.
नुर्सानीिे चजल्हावार पंिनामे युद्ध पातळीवर सुरु आहेत. 0994 नंतर प्रथमि हा महापूर आला
असून यामध्ये 20 तालुक्यातील 260 गावे बाधीत झाली असून 96 हजार 996 लोर्ांना यािा र्टर्ा
आहे. एर्ूण 067 मदत िंावण्या उभारण्यात आल्या असून 03 हजार 692 नागचरर् या िंावण्यामध्ये
आश्रयास आहेत.
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