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चवत्त चवभाग
आयडीबीआय, प्रािे चिर् ग्रामीर् बँर् आचर्
15 चजल्हा मध्यवर्ती सहर्ारी बँर्ांना िासर्ीय बँर्ींग व्यवहारास मान्यर्ता
प्रािे चिर् ग्रामीर् बँर्, आयडीबीआय बँर् र्तसेि राज्यार्तील अ वगार्तील 15 चजल्हा मध्यवर्ती सहर्ारी
बँर्ांना िासर्ीय बँर्ींग व्यवहार र्रण्यास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीर्त मान्यर्ता िे ण्यार्त आली.
िासर्ीय बँर्ींग व्यवहार र्रण्यास मान्यर्ताप्राप्र्त चजल्हा मध्यवर्ती सहर्ारी बँर्ांमध्ये मुंबई, ठार्े,
रायगड, रत्नाचगरी, सांगली, र्ोल्हापूर, लार्तूर, अर्ोला, ससधुिूगक, अहमिनगर, पुर्े, सार्तारा, भंडारा, िंद्रपूर
आचर् गडचिरोली चजल्हा मध्यवर्ती सहर्ारी बँर्ांिा समावेि आहे.
प्रािे चिर् ग्रामीर् बँर्ांच्या भाग भांडवलामध्ये भारर्त सरर्ार 50%, पुरस्र्र्ता राष्ट्रीयर्ृर्त बँर् 35%
व राज्यिासन 15% याप्रमार्े चहस्सा आहे. महाराष्ट्रार्त बँर् ऑफ महाराष्ट्र ही राष्ट्रीयर्ृर्त बँर् प्रािे चिर्
ग्रामीर् बँर्ेिी पुरस्र्र्ता बँर् आहे. त्यानुषंगाने खालील िोन प्रािे चिर् ग्रामीर् बँर्ांना िासर्ीय बँर्ींग
व्यवहार र्रण्यास (िासर्ीय र्मकिाऱ्यांिे वेर्तन व चनवृत्तीवेर्तन या बाबी वगळू न) र्तसेि सावकजचनर् उपक्रम /
महामंडळ यांच्यार्डील अचर्तचरक्र्त चनधी गुंर्तवर्ूर्ीसाठी मान्यर्ता प्रिान र्रण्यार्त येर्त आहे. महाराष्ट्र ग्रामीर्
बँर्, चविभक - र्ोर्र् ग्रामीर् बँर् अिा या बँर्ा आहेर्त.
आय.डी.बी.आय. याबँर्ेिे 46.46 % भागभांडवल भारर्त सरर्ारच्या मालर्ीिे असून भारर्तीय आयुर्ववमा
महामंडळार्डे आय.डी.बी.आय. बँर्ेिे 51 टक्र्े भागभांडवल आहे. भारर्तीय आयुर्ववमा महामंडळ हे पूर्कर्तः
भारर्त सरर्ारच्या मालर्ीिी र्ंपनी असल्यामुळे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षचरत्या आय.डी.बी.आय. बँर्ेिे 97.46%
भाग भांडवल हे भारर्त सरर्ारच्या मालर्ीिे आहे. या सवक बाबींिा चविार र्रर्ता, आय.डी.बी.आय. बँर्ेस
िासर्ीय बँर्ींग व्यवहार र्रण्यास (िासर्ीय र्मकिाऱ्यांिे वेर्तन व चनवृत्तीवेर्तन या बाबी वगळू न) र्तसेि
सावकजचनर् उपक्रम / महामंडळ यांच्यार्डील अचर्तचरक्र्त चनधी गुंर्तवर्ूर्ीसाठी मान्यर्ता प्रिान र्रण्यार्त येर्त
आहे.
यापूवी िासर्ीय र्ायालये, सावकजचनर् उपक्रम व महामंडळे इ.र्डील बँर्ींग चवषयर् व्यवहार र्ेवळ
राष्ट्रीयर्ृर्त बँर्ांमाफकर्त र्रण्यािे धोरर् घोचषर्त र्रण्यार्त आलेले आहे. त्यानुषंगाने िासर्ीय बँर्ींग व्यवहार
र्रण्यास र्तसेि सावकजचनर् उपक्रम व महामंडळे यांच्यार्डील अचर्तचरक्र्त चनधी गुंर्तचवण्यासाठी र्ेवळ
राष्ट्रीयर्ृर्त बँर्ांनाि मान्यर्ता िे ण्यार्त आलेली आहे . याचिवाय आहरर् व संचवर्तरर् अचधर्ारी यांिे वेर्तन
प्रयोजनासाठीिे र्ायालयीन बँर् खार्ते आचर् चनवृत्तीवेर्तन धारर्ांिे वैयक्क्र्तर् चनवृत्तीवेर्तन बँर् खार्ते याबाबर्त
िासनािी र्रार र्ेलेल्या राष्ट्रीयर्ृर्त बँर्ांना मान्यर्ता िे ण्यार्त आली आहे.
र्ाही बँर्ा जरी प्रत्यक्षार्त राष्ट्रीयर्ृर्त बँर्ा नसल्या र्तरी त्या बँर्ा एर्र्तर राष्ट्रीयर्ृर्त बँर्ांनी प्रवर्वर्तर्त
र्ेलेल्या आहेर्त अथवा त्यांच्या भागभांडवलार्त

मोठया प्रमार्ार्त िासनािा चहस्सा

असल्याने भाग

भांडवलाच्या दृष्ट्टीने त्या िासर्ीय मालर्ीच्या आहेर्त. त्यामुळे अिा बँर्ांना िे खील िासर्ीय बँर्ींग
व्यवहारार्त सहभागी र्रुन घेण्याच्या उद्देिाने बँर्ींग चवषयर् धोरर् सुधाचरर्त र्रण्यािी बाब िासनाच्या
चविाराधीन होर्ती.
15 चजल्हा मध्यवर्ती सहर्ारी बँर्ांना परवानगी
िासर्ीय चनधीिी सुरचक्षर्तर्ता चविारार्त घेऊन, आर्वथर् दृष्ट्टया सक्षम व चनयामानुर्ूल व्यावसाचयर्र्ता
बाळगर्ाऱ्या र्तसेि इर्तर र्ाही चनर्ष पूर्क र्रर्ाऱ्या चजल्हा मध्यवर्ती सहर्ारी बँर्ांसंिभार्त सहर्ार,
वस्त्रोद्योग व पर्न चवभागार्डू न अचभप्राय घेण्यार्त आले.सहर्ार, वस्त्रोद्योग व पर्न चवभागाने मागील ५
2

वषार्तील लेखापचरक्षर् अहवाल "अ" वगक असर्ाऱ्या 15 चजल्हा मध्यवर्ती सहर्ारी बँर्ांना आर्वथर् दृष्ट्टया
सक्षम व चनयमानुर्ूल व्यवसाचयर्र्ता बाळगर्ाऱ्या बँर्ा म्हर्ून चिफारस र्ेली आहे. त्यानुसार खालील १५
चजल्हा मध्यवर्ती सहर्ारी बँर्ांना िासर्ीय बँर्ींग व्यवहार र्रण्यास (िासर्ीय र्मकिाऱ्यांिे वेर्तन व
चनवृत्तीवेर्तन या बाबी वगळू न)

र्तसेि सावकजचनर् उपक्रम / महामंडळ यांर्डील अचर्तचरक्र्त चनधी

गुंर्तवर्ूर्ीसाठी मान्यर्ता प्रिान र्रण्यार्त आली. िरवषी बँर्ांच्या लेखापचरक्षर् अहवालार्त बिल होण्यािी
िक्यर्ता चविारार्त घेर्ता, सिर यािी प्रचर्तवषी जुलै मचहन्यार्त सहर्ार, वस्त्रोद्योग व पर्न चवभागाच्या सल्ल्याने
चवत्त चवभाग सुधाचरर्त र्रेल.
-----०----महसूल चवभाग
जुहू बीिवरील खाद्यपेये चवक्रेर्ते सोसायटीच्या
भुईभाड्याबाबर्त चनर्कय
जुहू बीि येथील खाद्यपेय चवक्रेर्ते र्ो.ऑप. सोसायटी चल. यांना सवोच्ि न्यायालयार्तील प्रर्रर्ाच्या
अनुषंगाने भारर्तीय चवमान पत्तन प्राचधर्रर्ाच्या चवचहर्त िरानुसार भुईभाडे आर्ारण्यािा चनर्कय आज झालेल्या
मंचत्रमंडळ बैठर्ीर्त घेण्यार्त आला.
अंधेरी येथील जुहू बीिवरील जमीन अचर्तक्रमर्न चनयमानुर्ूल र्रण्यार्रीर्ता मे. जुहू चबि खाद्यपेय
चवक्रेर्ते र्ो.ऑप. सोसायटी चल. यांना भाडे पट्टयाने िे ण्यार्त आली आहे. यार्तील 794 िौ.मी. जमीन भारर्तीय
चवमान पत्तन प्राचधर्रर् यांिी र्तर 489.6 िौ.मी. जमीन महाराष्ट्र िासन यांिी आहे. या जचमनीवर प्रिान
र्ेलेल्या एर्ूर् 80 स्टॉल आहेर्त. त्यापैर्ी भारर्तीय चवमान पत्तन प्राचधर्रर् यांच्या जचमनीवर 42 स्टॉल
असून महाराष्ट्र िासनाच्या जचमनीवर 38 स्टॉल आहे र्त.

मे. जुहू चबि खाद्यपेय चवक्रेर्ते र्ो.ऑप. सोसायटी चल. यांनी सवोच्ि न्यायालयार्त िाखल र्ेलेल्या

याचिर्ेच्या अनुषंगाने वार्वषर् भूईभाडे जास्र्त होर्त असल्याने भूईभाडे र्मी र्रण्यासाठी संबंचधर्त संस्थेने पुन:श्च
सवोच्ि न्यायालयार्त चसव्हील अचपल र्ेले. या अचपलार्तील आिे िानुसार भारर्तीय चवमान पर्तन प्राचधर्रर्

यांनी संस्थेसोबर्त बैठर् घेऊन त्यांच्या चवचहर्त र्ेलेल्या िरानुसार भूईभाडे आर्ारण्यास संमर्ती ििकचवलेली
आहे.
यास्र्तव, एर्ाि संस्थेला िासनाच्या िोन संस्थांिी जमीन भाडे पट्टयाने चिलेली असल्याने, एर्ाि
िराने भूईभाडे आर्ारर्े नैसर्वगर् न्याय र्तत्वानुसार उचिर्त आहे. यास्र्तव, राज्य िासनाच्या चहस्स्याच्या 489.6
िौ.मी. जचमनीर्रीर्ता भारर्तीय चवमान पत्तन प्राचधर्रर्ािे भूईभाड्यािे िर स्वीर्ारुन सिर िराने भुईभाडे
आर्ारण्यास मान्यर्ता िे ण्यार्त आली. यामुळे एर्ूर् 6 र्ोटी 38 लाख 79 हजार इर्तर्ा र्मी महसूल िासनास
प्राप्र्त होईल.
-----०-----
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पिु म
अचर्तचरक्र्त िू धािे भुर्टीर्त रुपांर्तर र्रर्ाऱ्या
योजनेस 31 जुलै पयंर्त मुिर्तवाढ
र्ोरोनाच्या पार्श्कभम
ू ीवर राज्यार्तील िु धाच्या मागर्ीर्त मोठया प्रमार्ार्त घट झाल्यामुळे राज्यार्त
अचर्तचरक्र्त िू धािे रुपांर्तरर् िू ध भुर्टीर्त र्रण्यािी योजना राबचवण्यार्त आली होर्ती. चर्तला 31 जुलै 20 पयंर्त
मुिर्तवाढ िे ण्यािा चनर्कय आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीर्त घेण्यार्त आला.
िासनाने एचप्रल 2020 पासून प्रचर्तचिन अचर्तचरक्र्त होर्ाऱ्या िु धापैर्ी 10 लक्ष चलटर िु धािी क्स्वर्ृर्ती
र्रुन सिर िु धािे रुपांर्तरर् िू ध भुर्टीर्त र्रण्यािी योजना र्ायान्वीर्त र्ेली. प्रथमर्त: ही योजना एचप्रल व
मे या 2 मचहन्यांर्चरर्ता राबचवण्यार्त आली. र्तिनंर्तर या योजनेस चि.30 जून पयंर्त मुिर्तवाढ िे ण्यार्त आली.
र्तथापी राज्यार्तील अचर्तचरक्र्त िु ग्ध पचरक्स्थर्ती अद्यापही अपेक्षइ
े र्तर्ी सुधारर्ा झालेली नसल्याने चि. 8 जुलै
रोजीच्या मंत्रीमंडळाच्या झालेल्या बैठर्ीर्त सिर योजनेस १ मचहन्याने मुिर्तवाढ िे ण्यार्त आली.
या 1 मचहन्याच्या वाढीव मुिर्तीर्त सरासरी प्रचर्तचिन 5.14 लक्ष चलटर या प्रमार्े 1.60 र्ोटी चलटर
िू ध स्वीर्ृर्ती र्ेली जार्ार असून त्यासाठी रु.51.22 र्ोटी इर्तर्ा चनधी मंजूर र्रण्यार्त आला आहे. संपूर्क
योजना र्ालावधीर्त एर्ूर् ६ र्ोटी चलटर िू ध क्स्वर्ृर्त र्ेले जार्ार असून त्यापोटी रु.190 र्ोटी इर्तर्ा चनधी
चवर्तचरर्त र्ेला जार्ार आहे .
र्ेंद्राने र्ोरोना चवषार्ूिा प्रािु भाव रोखण्यासाठी संपूर्क िे िार्त 24 मािकपासून लॉर्डाऊन घेाचषर्त
र्ेला होर्ता. राज्यानेही 19 मािकपासून राज्यार्त लॉर्डाऊन लागू र्ेला होर्ता. लॉर्डाऊनमध्ये बाजारार्त
चपिवीबंि िु धाच्या मागर्ीर्त झालेली घट र्तसेि हॉटे ल, रेस्टॉरंट व चमष्ट्ठान्न चनर्वमर्ती र्ेंद्र मोठया प्रमार्ार्त बंि
झाल्यामुळे राज्यार्तील िै नंचिन िु धािी चवक्री सवकसाधारर् 17 लक्ष चलटरने र्मी झाली.
-----०----नगर चवर्ास चवभाग (1)
महाराष्ट्र प्रािे चिर् चनयोजन व नगर रिना
अचधचनयमार्त सुधारर्ा र्रर्ार
महाराष्ट्र प्रािे चिर् चनयोजन व नगर रिना अचधचनयमार्त सुधारर्ा र्रण्यासंिभार्त अध्यािे ि
प्रख्याचपर्त र्रण्यािा चनर्कय आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीर्त घेण्यार्त आला.
राज्यार्तील चवर्ासािे चनयोजन व चनयंत्रर् होण्याच्या दृष्ट्टीने राज्यार्त अंमलार्त असलेल्या महाराष्ट्र
प्रािे चिर् चनयोजन व नगर रिना अचधचनयम, 1966 मधे, सवक चनयोजन प्राचधर्रर्ांच्या र्ायकक्षत्र
े ार्त, चवचवध
चवर्ास र्ायकक्रमांसाठी चवचवध र्ालबद्ध र्तरर्तुिी नमूि असून यार्तील र्ाही र्तरर्तुिींमध्ये सिर र्ालावधी
वाढचवण्यािी र्तरर्तूि आहे.
राज्य िासनाने, र्ोचवड-19 चवषार्ूच्या संक्रमर्ािा धोर्ा व जागचर्तर् आरोग्य संघटनेने जाहीर
र्ेलेली जागचर्तर् महामारी यांिा सारासार चविार र्रुन, राज्यार्त वेळोवेळी टाळे बंिीिी घोषर्ा र्ेलेली आहे.
यामुळे चवचवध चनयोजन प्राचधर्रर्ांच्या चवचवध चवर्ास र्ायकक्रमांसाठीच्या चवचवध र्ालबध्ि बाबींवर पचरर्ाम
होर्त आहे.
यामुळे पूवी झालेली र्तयारी, खिी पडलेले चवत्त व मनुष्ट्यबळ वाया जाण्यािी िक्यर्ता, चवद्यमान
जागचर्तर् र्ोरोना संर्टाच्या पार्श्कभचू मवर चनमार् झालेली पचरक्स्थर्ती यामुळे या र्तरर्तुिींर्तील र्ालबद्धर्तेबाबर्त
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चविार र्रण्यािी आवश्यर्र्ता चनमार् झाल्याने महाराष्ट्र प्रािे चिर् चनयोजन व नगर रिना अचधचनयम, 1966
िे र्लम 26(1) मधील चर्तसऱ्या परंर्तुर्ार्तील (ii) च्या र्तरर्तुिींमध्ये महानगरपाचलर्ांबरोबरि इर्तर चनयोजन
प्राचधर्रर्े अिी सुधारर्ा र्रण्यास र्तसेि सिर अचधचनयमाच्या र्लम 26 व र्लम 148-अे मधे,
अचधचनयमार्तील प्रर्रर् 2, 3, 4 व 5 मधील र्तरर्तुिीनुसारच्या चवचहर्त र्ालावधीर्तुन र्ोचवड-19 चवषार्ूच्या
संिभार्तील र्ेंद्र िासन र्तसेि राज्य िासनाने घोचषर्त र्ेलेला टाळे बंिीिा र्ालावधी वजा र्रण्याबाबर्तिा
अध्यािे ि र्ाढण्यास मान्यर्ता िे ण्यार्त आली.
-----०----पार्ी पुरवठा व स्वच्छर्ता चवभाग
जल जीवन चमिन राबचवण्यास मान्यर्ता
राज्यार्त र्ेंद्र िासन प्रचर्र्त जल जीवन चमिन राबचवण्यास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीर्त मान्यर्ता
िे ण्यार्त आली. जल जीवन चमिनसाठी, राज्य पार्ी आचर् स्वच्छर्ता चमिन र्ायान्वयन यंत्रर्ा म्हर्ून र्ायक
र्रेल. या चमिनसाठी चमिन संिालर् या पिासाठी भाप्रसे संवगार्तील सचिव िजािे पि नव्याने चनमार्
र्रण्यार्त येर्त आहे .
यानुसार राज्यार्तील ग्रामीर् भागार्तील प्रत्येर् र्ुटु ं बाला सन 2024 पयंर्त, वैयक्क्र्तर् नळ जोडर्ीद्वारे
िरडोई चर्मान 55 चलटर प्रर्ती चिन, गुर्वत्तापूर्क पार्ी पुरवठा र्रण्यािे लक्ष्य आहे . जल जीवन चमिन
योजना 50:50 टक्र्े र्ेंद्र व राज्य चहश्याने राबचवण्यास मान्यर्ता चिली आहे .
सध्या राज्यार्तील एर्ूर् 132.03 लक्ष र्ुटु ं बांपैर्ी 50.75 लक्ष र्ुटु ं बांर्डे वैयक्क्र्तर् नळ जोडर्ी
उपलब्ध आहे. जल जीवन चमिन अंर्तगकर्त पुढील ४ वषार्त एर्ुर् ८९.२५ लक्ष नळ जोडर्ी िे ण्यािे उद्दीष्ट्य
आहे . यासाठी अंिाजे रू. १३६६८.५० र्ोटी खिक अपेचक्षर्त आहे .
राज्यार्तील ग्रामीर् भागार्तील प्रत्येर् घराला नळ जोडर्ीव्िारे पार्ी पुरवठा र्रण्यासाठी बेस लाईन
सवेक्षर् र्रुन पुढील 4 वषािे चनयोजन र्रण्यार्त येईल. या योजनेसाठी वार्वषर् ग्राम र्ृर्ती आराखडा, चजल्हा
र्ृर्ती आराखडा व राज्य र्ृर्ती आराखडा र्तयार र्रण्यार्त येईल.
चजल्हा स्र्तरावर चजल्हा पार्ी व स्वच्छर्ता चमिन र्ायान्वयन यंत्रर्ा असेल. ग्राम पार्तळीवर जल जीवन
चमिन अंर्तगकर्त र्ायकक्रमािे चनयोजन, अंमलबजावर्ी व िे खभाल िु रुस्र्ती यंत्रर्ा म्हर्ून ग्रामीर् पार्ी व
स्वच्छर्ता सचमर्ती र्ाम र्रेल. यामध्ये गाव पार्तळीवर चनमार् र्रण्यार्त येर्ाऱ्या मूलभूर्त सोई सुचवधांच्या
(Infrastructure) 10 टक्र्े इर्तर्ा चनधी लोर्वगकर्ीद्वारे जमा र्रण्यार्त येईल. जल जीवन चमिनसाठी
वैर्क्ल्पर् आर्वथर् मॉडे लच्या माध्यमार्तून राज्य स्र्तरावर जल जीवन र्ोष चनधी र्तयार र्रण्यासही
मंचत्रमंडळाने मान्यर्ता चिली आहे .
-----०-----
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पार्ी पुरवठा व स्वच्छर्ता चवभाग
मुख्यमंत्री ग्रामीर् पेयजल र्ायकक्रम योजनेस मुिर्तवाढ
मुख्यमंत्री ग्रामीर् पेयजल र्ायकक्रम योजनेिा र्ालावधी चि.३१ मािक, २०२० रोजी संपुष्ट्टार्त आला
आहे. पर् यार्त

मंजूरी िे ण्यार्त आलेल्या प्रगर्तीपथावरील व अपूर्क पार्ीपुरवठा योजनांिी र्ामे पूर्क

र्रण्यार्चरर्ता आर्ता या योजनेस िोन वषे (सन २०२१-२२ पयंर्त) मुिर्तवाढ िे ण्यािा चनर्कय आजच्या मंचत्रमंडळ
बैठर्ीर्त घेण्यार्त आला.
राज्यार्तील ग्रामीर् जनर्तेस िुध्ि व पुरेसे चपण्यािे पार्ी उपलब्ध र्रुन िे ण्याच्या उद्देिाने पार्ी पुरवठा
व स्वच्छर्ता चवभाग राज्यार्त २०१६-१७ व २०१९-२० र्ते या र्ालावधीर्त मुख्यमंत्री ग्रामीर् पेयजल र्ायकक्रम
राबचवर्त होर्ता. या र्ायकक्रमांर्तगकर्त रु.२००० र्ोटी इर्तर्ा चनधी १००३ नवीन पार्ीपुरवठा योजना
राबचवण्यार्चरर्ता, रु.१३०.८६ र्ोटी इर्तर्ा चनधी बंि असलेल्या ८३ प्रािे चिर् पार्ीपुरवठा योजना
पुनरुक्ज्जचवर्त र्रण्यार्चरर्ता व रु.४०० र्ोटी इर्तर्ा चनधी िे खभाल िु रुस्र्ती प्रोत्साहन अनुिानार्चरर्ता
अिाप्रर्ारे एर्ूर् रु.२५३०.८६ र्ोटी इर्तर्ा चनधी िार वषाच्या र्ालावधीर्त राज्य िासनामाफकर्त उपलब्ध
र्रुन िे ण्यािे प्रस्र्ताचवर्त होर्ते.
मुख्यमंत्री ग्रामीर् पेयजल र्ायकक्रमांर्तगकर्त रु.६००.५० र्ोटी इर्तक्या सर्मर्तीच्या ७४३ नवीन
पार्ीपुरवठा योजना राबचवण्यास मंजूरी िे ण्यार्त आली आहे. र्तसेि रु.११८.६३ र्ोटी इर्तक्या सर्मर्तीच्या ३२
बंि असलेल्या प्रािे चिर् पार्ीपुरवठा योजना पुनरुक्ज्जचवर्त र्रण्यास मंजूरी िे ण्यार्त आली आहे . अिा सवक
पार्ीपुरवठा योजनांिी र्ामे प्रगर्तीपथावर असून उवकचरर्त अपूर्क र्ामे पूर्क र्रण्यार्चरर्ता रु.४३०.०० र्ोटी
इर्तक्या चनधीिी आवश्यर्र्ता होर्ती.
पर् मुख्यमंत्री ग्रामीर् पेयजल र्ायकक्रम या योजनेिा र्ालावधी ३१ मािक, २०२० रोजी संपुष्ट्टार्त आला
आहे. या र्ायकक्रमांर्तगकर्त मंजूरी िे ण्यार्त आलेल्या प्रगर्तीपथावरील व अपूर्क पार्ीपुरवठा योजनांिी र्ामे पूर्क
र्रण्यासाठी या योजनेस िोन वषे (सन २०२१-२२ पयंर्त) मुिर्तवाढ िे ण्यार्त आली आहे.
-----०----अन्न, नागरी पुरवठा चवभाग
चिवभोजन थाळीिा िर पुढील 3 मचहन्यांसाठी पाि रुपये
चिवभोजन थाळीिा िर पुढील 3 मचहन्यांसाठी पाि रुपये एवढा र्रण्याबाबर्त आज झालेल्या
मंचत्रमंडळ बैठर्ीर्त चनर्कय घेण्यार्त आला.
र्ोरोना चवषार्ूच्या प्रािु भावामुळे मजूर, स्थलांर्तरीर्त, बेघर र्तसेि बाहेरगांविे चवद्याथी इ. लोर्ांच्या
जेवर्ांअभावी हाल-अपेष्ट्टा होर्त असल्याने चिवभोजन थाळीिी सर्मर्त 30 मािकपासून र्तीन मचहन्यांच्या
र्ालावधीसाठी िहा रुपयाऐवजी पाि रुपये एवढी चनचश्चर्त र्रण्यार्त आली होर्ती. ही मुिर्त त्यापुढील र्तीन
मचहन्यांच्या र्ालावधीसाठी वाढचवण्यार्त आली असून 6 र्ोटी रुपये एवढ्या वाढीव खिासही मान्यर्ता िे ण्यार्त
आली.
-----०-----
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अन्न, नागरी पुरवठा चवभाग
र्ेिरी चिधापचत्रर्ाधारर्ांना
ऑगस्टपयंर्त सवलर्तीर्त अन्नधान्य
र्ोरोना चवषार्ूच्या प्रािु भावाच्या पार्श्कभम
ु ीवर राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंर्तगकर्त समाचवष्ट्ट होऊ न
िर्लेल्या एपीएल (र्ेिरी) चिधापचत्रर्ाधारर्ांना जुलै व ऑगस्ट या िोन मचहन्यांर्रीर्ता सवलर्तीच्या िराने
अन्नधान्यािा लाभ िे ण्यािा आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीर्त चनर्कय घेण्यार्त आला.
र्ोरोना प्रािु भावाच्या पार्श्कभम
ु ीवर एपीएल (र्ेिरी) मधील राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेर्त व िेर्तर्री
योजनेर्त समाचवष्ट्ट नसलेल्या चिधापचत्रर्ाधारर्ांना प्रचर्तव्यक्र्ती 3 चर्लो गहू 8 रुपये प्रचर्त चर्लो व 2 चर्लो
र्तांिूळ 12 रुपये प्रचर्त चर्लो याप्रमार्े 5 चर्लो अन्नधान्य मे व जून या 2 मचहन्यार्त चिले आहे. त्याि धर्तीवर
जुलै व ऑगस्ट या िोन मचहन्यांच्या र्ालावधीर्चरर्ता त्याि पचरमार्ार्त व त्याि िराने अन्नधान्य िे ण्यार्त येर्त
आहे.
त्यार्रीर्ता आवश्यर् असलेल्या 28 र्ोटी रुपये एवढा अचर्तचरक्र्त चनधी उपलब्ध र्रुन िे ण्यास
मान्यर्ता िे ण्यार्त येर्त आहे. र्ेंद्र िासनार्डे गहू प्रचर्तचर्लो 21 रुपये व र्तांिूळ प्रचर्तचर्लो 22 रुपये या िराने
मागर्ी र्रण्यास मान्यर्ता िे ण्यार्त येर्त आहे.
-----०----र्ौिल्य चवर्ास व उद्योजर्र्ता चवभाग
र्ौिल्य चवर्ास चवभागािे नाव बिलले
र्ौिल्य चवर्ास व उद्योजर्र्ता चवभागािे नाव आर्ता र्ौिल्य चवर्ास, रोजगार व उद्योजर्र्ता
चवभाग असे र्रण्यास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीर्त मान्यर्ता िे ण्यार्त आली.
रोजगार व स्वयंरोजगार या चवभागािे नाव यापूवीि र्ौिल्य चवर्ास व उद्योजर्र्ता असे र्रण्यार्त
आले आहे. मात्र, या नावार्त रोजगार हा िब्ि आढळू न न आल्याने रोजगार व स्वयंरोजगार बाबींसंिभार्त
जनर्तेर्त संभ्रम चनमार् होर्तो. यामुळे हा चनर्कय घेण्यार्त आला.
-----०-----
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