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पयावरर्

पयकटन चवभाग
मौजे चिरोडा वेळागर येथे पंितारांचर्त पयकटन र्ेंद्रासाठी
ताज ग्रुपला भाडे पट्टयाने जमीन
वेंगुला तालुक्यातील मौ. चिरोडा वेळागर येथे पंितारांचर्त पयकटन र्ेंद्र उभारण्यासाठी ताज ग्रुपच्या
मे.इंचडयन हॉटे ल्स र्ंपनीला 54.40 हेक्टर जमीन 90 वषाच्या िीर्क मुितीच्या भाडे पट्टयाने िे ण्यािा चनर्कय
र्ेण्यात आला. यामुळे ससधुिुगक चजल्यात पचहले पंितारांचर्त पयकटन र्ेंद्र उभारण्यािा मागक मोर्ळा झाला
आहे. महाराष्ट्र पयकटन चवर्ास महामंडळाने भूसंपाचित र्ेलेली जमीन िीर्क भाडे पट्टयाने इंचडयन हॉटे ल्स
र्ंपनीला िे ण्यात येईल.
पयकटन हा एर् प्रमुख सेवा उद्योग असून राज्याच्या आर्थथर् चवर्ासाच्याा वाढीसाठी महत्त्वािी भूचमर्ा
बजावतो. हे लक्षात र्ेऊन ससधुिुगक चजल्यामध्ये असे पंितारांचर्त पयकटन र्ेंद्र उभारण्यासाठी हा चनर्कय र्ेण्यात
आला.
-----०----उच्ि व तंत्र चिक्षर् चवभाग
िार िासर्ीय र्ला महाचवद्यालयांर्चरता
अध्यापर्ीय पिांिा सुधाचरत आर्ृतीबंध मंजूर
र्ला संिालनालयाच्या चनयंत्रर्ाखालील िार िासर्ीय र्ला महाचवद्यालयांर्चरता अध्यापर्ीय
पिांिा सुधाचरत आर्ृतीबंध मंजूर र्रण्यास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली.
सर ज. जी. र्ला महाचवद्यालय-मुंबई, सर ज. जी. उपयोचजत र्ला महाचवद्यालय-मुंबई, िासर्ीय
र्ला व अचभर्ल्प महाचवद्यालय-नागपूर आचर् िासर्ीय र्ला व अचभर्ल्प महाचवद्यालय-औरंगाबाि अिी
िार िासर्ीय र्ला महाचवद्यालये र्ायकरत आहेत.
अचखल भारतीय तंत्र चिक्षर् पचरषि (ए.आय.सी.टी.इ.) अचधचनयम-1987 नुसार दृश्य र्लेिी संबंचधत
अभ्यासक्रम

तंत्र

चिक्षर्

म्हर्ून

र्ोचषत

र्रण्यात

आले

आहेत.

र्ला

महाचवद्यालयांर्चरता

ए.आय.सी.टी.इ.र्डू न चनर्ष व मानर्े चवचहत र्रण्यात आली आहेत. या चनर्ष व मानर्ांनुसार िासर्ीय
र्ला महाचवद्यालयांर्चरता चिक्षर्ीय पिांिा सुधाचरत आर्ृतीबंध मंजूर र्रर्े आवश्यर् होते. त्यामुळे या िार
िासर्ीय महाचवद्यालयांर्चरता ए.आय.सी.टी.इ.र्डू न चवचहत र्रण्यात आलेले चनर्ष, मानर्े तसेि,
वेतनश्रेर्ीमध्ये, प्रािायक, प्राध्यापर्, सहायोगी प्राध्यापर्, सहायर् प्राध्यापर्, चवभाग प्रमुख आचर्
अचधव्याख्याता या संवगातील 159 पिे चनमार् र्रण्यास मान्यता िे ण्यात आली आहे. िासर्ीय र्ला
महाचवद्यालयांमध्ये जुन्या आर्ृतीबंधानुसार अध्यापर्ांिी 135 पिे मंजूर आहेत. या पिांवर र्ायकरत असलेले
अध्यापर् जसजसे चनवृत्त होतील तसतिी ही पिे सुधाचरत आर्ृतीबंधानुसार भरण्यात येतील.
-----०-----
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चवधी व न्याय चवभाग
र्ौटु ं चबर् न्यायालयांना पुढील 5 वषांच्या र्ालावधीसाठी मंजुरी
राज्यातील वैवाचहर् व र्ौटु ं चबर् वािािी प्रर्रर्े चनर्ाली र्ाढण्यार्चरता र्ौटु ं चबर् न्यायालयांिी
असलेली आवश्यर्ता चविारात र्ेता लातूर, बीड, जालना, उस्मानाबाि व परभर्ी येथे स्थापन र्रण्यात आलेल्या
र्ौटु ं चबर् न्यायालयांना ज्या चिनांर्ास ती सुरू झालीत तेथून पुढे 5 वषाच्या र्ालावाधीसाठी मंजूरी िे ण्यािा
चनर्कय आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत र्ेण्यात आला.
या र्ौटु ं चबर् न्यायालयांर्चरता पुढील 5 वषांर्रीता येर्ाऱ्या आवती व अनावती खिार्चरता 33 र्ोटी 60
लाख 66 हजार इतक्या खिास मान्यता िे ण्यात आली. तसेि 14 व्या चवत्त आयोगांतगकत “तांचत्रर् मनुष्ट्यबळ
सहाय्य या र्टर्ाखालील बाय यंत्रर्ेच्या पिांना चनयुक्तीच्या चिनांर्ापासून पुढील 5 वषांच्या र्ालावधीसाठी
मंजूरी िे ण्यात आली.
तांचत्रर् मनुष्ट्यबळ सहाय्यासाठी पुढील 5 वषार्चरता येर्ाऱ्या आवती व अनावती खिार्चरता एर्ूर् 58
र्ोटी 86 लाख 7 हजार या खिास मंजूरी िे ण्यात आली.
लातूर, उस्मानाबाि, जालना येथील र्ौटु ं चबर् न्यायालये र्ायान्न्वत झालेली आहेत.
-----०----ऊजा चवभाग
ऊजा चवभागाच्या िासर्ीय र्ंपन्यांना
र्जक उभारर्ीसाठी िासन हमी
महाचनर्थमती, महापारेषर्, महाचवतरर् व एमएसईबी सूत्रधारी र्ंपन्याद्धारे चनधी उपलब्ध र्रण्यािी
गरज असून त्यासाठी एनटीपीसी, पीएफसी सर्वा राष्ट्रीयर्ृत बँर्ा आचर् चवत्तीय संस्था यांच्यािी र्रण्यात
येर्ाऱ्या चवचवध र्रारास िासन हमी िे ण्यािा चनर्कय आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत र्ेण्यात आला.
राज्य िासनातफे र्माल 20 हजार र्ोटी रुपये इतक्या रर्मेस हमी िे ण्यात येईल.
र्ोरोनामुळे चनमार् झालेली पचरन्स्थती आचर् लॉर्डाऊनमुळे राज्यातील सवक उद्योग आचर्
वाचर्न्ज्यर् उपक्रम बंि आहेत. सवकसामान्य जनता िेखील र्री असल्यामुळे र्रगुती वीज ग्राहर्ांर्डू न चवजेिा
जास्त वापर होऊन औद्योचगर् ग्राहर्ांिी चवजेिी मागर्ी र्मी झाली आहे. महाराष्ट्रातील चवजेिी सरासरी
रोजिी मागर्ी 23 हजार मेगावॅटवरुन 16 हजार मेगावॅट इतर्ी र्मी झाली आहे. सबसीडाईज्ड क्षेत्रातील
र्ृषी व र्रगुती ग्राहर्ांिी मागर्ी वाढल्यामुळे महाचवतरर् र्ंपनीसमोर रोर्ड सुलभतेिा प्रश्न उभा राचहला
आहे. लॉर्डाऊननंतर औद्योचगर् प्रक्रीया सुरु होऊन सुन्स्थतीत येण्यासाठी चर्मान वषकभरािा र्ालावधी
लागेल अिी अपेक्षा आहे. राष्ट्रीयर्ृत बँर्ा व इतर चवत्तीय संस्थांर्डू न मध्यम मुितीिे र्जक र्ेतल्यास िासन
हमीिी गरज भासर्ार आहे.
सिर हमी र्चरता िासनार्डू न आर्ारण्यात येर्ारे हमी िुल्र् माफ र्रण्यािाही चनर्कय र्ेण्यात
आला.
-----०-----
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पयावरर् चवभाग
पयावरर् चवभाग आता पयावरर् व वातावरर्ीय चवभाग
पयावरर् चवभागाच्या नावात बिल र्रून ते आता पयावरर् व वातावरर्ीय चवभाग असे र्रण्यास आज
झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली.
पयावरर् चवभागामध्ये वातावरर्ातील बिलांिी चनगडीत र्ामे पार पाडण्यासाठी स्टे ट नॉलेज
मॅनेजमेंट सेंटर ऑन क्लायमेट िेंज हा र्क्ष मित र्रत असून हा चवषय पयावरर् चवभागािा अचवभाज्य र्टर्
आहे. यातील र्ामािा आवार्ा यापुढे वाढत जार्ार असून जनमार्सांमध्येही जागरुर्ता वाढत असल्याने हा
चनर्कय र्ेण्यात आता. महाराष्ट्र िासनाने िे खील 2011 मध्ये वातावरर्ातल्या बिलांवर र्ृती आराखडा
अहवाल तयार र्ेला असून र्ेंद्रीय पयावरर्, वने व वातावरर्ीय बिल मंत्रालयाने 2014 मध्ये यास मान्यता
चिली आहे.
-----०-----
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