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क्रीडा

गृि चवभाग
मचिला व बालर्ांवरील अत्यािार रोखण्यासाठी प्रभावी
शक्ती चवधेयर्ास मान्यता
मचिला व बालर्ांवर िोर्ाऱ्या अत्यािारांच्या तक्रारींवर प्रभावीपर्े र्ायकवािी र्रता यावी, यार्चरता
प्रसताचवत र्ायद्यांिी िौर्ट अचधर् बळर्ट र्रण्यासाठी शक्ती या िोन प्रसताचवत र्ायद्यांना चवचधमंडळासमोर
सािर र्रण्यास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली. या चवधेयर्ानुसार चशक्षेिे प्रमार्
वाढचवले असून नवीन गुन्िे िेखील समाचवष्ट्ट र्रण्यात आले आिे. या बैठर्ीच्या अध्यक्षसथानी मुख्यमंत्री उद्धव
ठार्रे िोते.
मिाराष्ट्र शक्ती चक्रचमनल लॉ (मिाराष्ट्र अमेंडमेंट) ॲक्ट 2020 आचर् सपेशल र्ोटक ॲड मचशनरी फॉर
इंक्ललमेंटेशन ऑफ मिाराष्ट्र शक्ती चक्रचमनल लॉ 2020 अशी िोन चवधेयर्े चवचधमंडळात मांडण्यात येतील.


मचिला व बालर्ांवर िोर्ाऱ्या अत्यािारांच्या घटनांना प्रचतबंध घालण्यासाठी आंध्रप्रिे श सरर्ारने चिशा
र्ायिा र्ेला आिे. या र्ायद्याच्या धतीवर मिाराष्ट्रामध्ये र्ायिा र्रण्याच्या दृष्ट्टीने चिशा र्ायिा
समजून घेण्यासाठी गृि मंत्री, श्री. अचनल िे शमुख यांिेसि तत्र्ालीन अ.मु.स. (गृि) श्री. संजय र्ुमार
आचर् पोलीस मिासंिालर् श्री. सुबोध जयसवाल व इतर वचरष्ट्ठ अचधर्ारी यांनी आंध्र प्रिे शला भेट चिली
िोती.



आंध्र प्रिे शच्या चिशा र्ायद्यािा अभ्यास र्रून मिाराष्ट्रासाठी चवधेयर्ािा मसुिा र्रण्यार्चरता श्रीमती
अश्वथी िोरजे, संिालर्, मिाराष्ट्र पोलीस अर्ाडमी, नाचशर् यांिे अध्यक्षतेखाली एर् सचमती नेमण्यात
आली िोती.



या सचमतीने तयार र्ेलेल्या उपरोक्तप्रमार्े िोन चवधेयर्ांिे मसुिे मा.मंचत्रमडळासमोर 12 मािक 2020
रोजी ठे वण्यात आले िोते. मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीमध्ये या चवधेयर्ांिी सखोल तपासर्ी र्रून चवधेयर्ािा
मसुिा तयार र्रण्यासाठी मंचत्रमडळ उप सचमती गठीत र्रण्यािा चनर्कय घेण्यात आला.
मा. मंचत्रमंडळाच्या चनिे शानुसार श्री. अशोर् िव्िार्, मंत्री (सा.बां. व सा.उ.वगळू न) यांच्या

अध्यक्षतेखाली उप सचमती नेमण्यात आली िोती. या सचमतीिे सिसय पुढीलप्रमार्े िोते.
श्री. अचनल िे शमुख, मंत्री ( गृि ), श्री. एर्नाथ शशिे , मंत्री (नगर चवर्ास), श्री. जयंत पाटील, मंत्री
(जलसंपिा व
लाभक्षेत्र), श्रीमती यशोमती ठार्ूर, मंत्री (मचिला व बाल चवर्ास), श्रीमती वषा गायर्वाड, मंत्री (शालेय चशक्षर्)
प्रसताचवत र्ायद्यांिी ठळर् वैचशष्ट्टे पुढील प्रमार्े आिेत :१) नचवन गुन्िे पचरभाचषत र्ेले आिेत.
o समाज माध्यमांमधुन मचिलांना धमर्ावर्े व बिनामी र्रर्े.
o बलात्र्ार, चवनयभंग आचर् ॲसीड िल्ला बाबत खोटी तक्रार र्रर्े.
o समाजमाध्यम, इंटरनेट व मोबाइल सेवा पुरवर्ाऱ्या र्ंपन्यांनी तपास र्ायात सिर्ायक न र्रर्े.
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o एखाद्या लोर्सेवर्ाने तपासर्ायात सिर्ायक न र्रर्े.
o बलात्र्ार चपचडतेिे नांव छापण्यावर बंधने िोती ती बंधने चवनयभंग आचर् ॲसीड िल्ला बाबत लागू
र्रर्े.
२) चशक्षेिे प्रमार् वाढचवले आिे.
o बलात्र्ार, ॲसीड िल्ला आचर् बालर्ांवरील अत्यािारांच्या गंभीर प्रर्रर्ी मृत्युिंड प्रसताचवत
र्ेला आिे.
o चशक्षांिा र्ालावधी वाढचवला आिे.
o ॲसीड िल्ला प्रर्रर्ी िं डािी तरतुि र्ेली असून ती रक्र्म चपचडतेला वैद्यर्ीय उपिार व
ललासटीर् सजकरीर्चरता िे ण्यािे प्रसताचवत आिे .
३) फौजिारी प्रचक्रयेमध्ये बिल सुिचवला आिे.
o तपासािा र्ालावधी िोन मचिन्यांवरून 15 र्ायालयीन र्ामर्ाजाच्या चिवसांिा र्ेला आिे.
o खटला िालचवण्यािा र्ालावधी िोन मचिन्यांवरून 30 र्ायालयीन र्ामर्ाजाच्या चिवसांिा
र्ेला आिे.
o अचपलािा र्ालावधी सिा मचिन्यांवरून ४५ चिवसांिा र्ेला आिे.
४) नचवन न्यायालयीन व्यवसथा प्रसताचवत र्ेली आिे.
o 36 अनन्य चवशेष न्यायालय सथापन र्रण्यािे प्रसताचवत आिे.
o प्रत्येर् अनन्य चवशेष न्यायालयासाठी चवशेष शासर्ीय अचभयोक्ता नेमण्यािे प्रसताचवत आिे.
o प्रत्येर् घटर्ामध्ये मचिला व बालर्ांवरील गुन््ांिा तपास र्रण्यासाठी (चजल्िा
अधीक्षर्/आयुक्तालय) चवशेष पोलीस पथर्, ज्यामध्ये चर्मान एर्ा मचिला अचधर्ाऱ्यािा
समावेश असेल, नेमण्यािे प्रसताचवत आिे.
o चपचडतांना मित व सिर्ायक र्रण्यासाठी सेवाभावी संसथांना अचधसूचित र्रण्यािे प्रसताचवत
आिे.
-----०-----
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मिसूल चवभाग
बँर् र्जांशी संबंचधत िसतांवर यापुढे एर्समान मुद्ांर् शुल्र्
मालमत्ांवर र्जक घेण्यासाठी नोंिर्ी र्रावयाच्या र्रारांसाठी मुद्ांर् शुल्र् र्मी र्रण्यािा तसेि
त्यामध्ये एर्समानता आर्ण्यािा चनर्कय आज मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला. यामुळे यापुढे सामान्य नागरीर्,
झोपडपट्टीधारर्, शेतर्री तसेि अन्य असंघटीत घटर् ज्यांच्यार्डे नोंिर्ीर्ृत िसत नािी परंतू, सात-बारा
शर्वा चमळर्त प्रमार्पत्रािा पुरावा आिे. अशा घटर्ाला त्यांच्यार्डे असलेल्या मालमत्ेच्या टायटल तथा
पुराव्याच्या आधारावर र्जक घेण्यासाठी नोंिर्ी र्रावयाच्या र्रारनाम्यावर र्मी मुद्ांर् शुल्र् द्यावे लागर्ार
आिे.
बँर्ांशी संबंचधत िसतांवरच्या मुद्ांर् शुल्र्ामधील तफावतीमुळे मुद्ांर् शुल्र् िुर्वेचगरी िोत असे.
त्याला आळा घालण्याच्या उद्देशाने बँर्ाशी संबंचधत चडपॉचझट ऑफ टायटल चडड शर्वा इक्वीटे बल मॉरगेज
शर्वा िायपोचथर्ेशनच्या िसतावर आर्ारण्यात येर्ारे मुद्ांर् शुल्र्ािा िर 0.2 टक्र्े ऐवजी 0.3 टक्र्े तर,
ज्यामध्ये गिार्खतामध्ये समाचवष्ट्ट असलेल्या मालमत्ेिा र्ब्जा चिलेला नसेल अशा साधे गिार्खताच्या
िसतावर आर्ारण्यात येर्ाऱ्या मुद्ांर् शुल्र्ािा िर 0.5 टक्र्े ऐवजी 0.3 टक्र्े असा र्रण्यात आला आिे.
यामुळे बँर्ांशी संबंचधत िसतांवर एर्समान मुद्ांर् शुल्र् आर्ारर्ी तसेि, िसतांच्या ऑनलाईन पध्ितीने
नोंिर्ीसाठी शर्वा नोटीसच्या ऑनलाईन फायशलगच्या नोंिर्ीसाठी पंधरा िजार रुपये शुल्र् आर्ारण्यािा
चनर्कय मंचत्रमंडळाने घेतला आिे.
याचशवाय, ज्या िसतामध्ये वेगवेगळया बाबी समाचवष्ट्ट असतात. अशा िसतावर मिाराष्ट्र मुद्ांर्
अचधचनयमाच्या र्लम 5 अन्वये मुद्ांर् शुल्र्ािी आर्ारर्ी र्ेली जाते. त्यानुसार, बँर्ाच्या समुिाव्िारे िे ण्यात
येर्ाऱ्या र्जाच्या गिार्खतावर मुद्ांर् शुल्र्ािी आर्ारर्ी र्रण्याच्या अनुषंगाने मा.सवोच्ि न्यायालयाच्या 11
ऑगसट, 2015 रोजीच्या चनर्ालानुसार पूवल
क क्षी प्रभावाने त्या र्लमामध्ये वेगवेगळया बाबी शर्वा वेगवेगळी
िसतांतरर्े तथा व्यविार अशी सुधारर्ा र्रण्यािा चनर्कय िे चखल आज मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत घेण्यात आला.
-----०-----
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रोजगार िमी योजना
शरि पवार ग्रामसमृद्धी योजना राबचवर्ार
मिात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीर् रोजगार िमी योजनेच्या संयोजनातून शरि पवार ग्रामसमृद्धी योजना
राबचवण्यािा चनर्कय आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला. बैठर्ीच्या अध्यक्षसथानी मुख्यमंत्री उद्धव
ठार्रे िोते.
र्ामांतून सामूचिर् आचर् वैयक्क्तर् पायाभूत सुचवधा उपलब्ध र्रून सन 2022 पयंत शेतर्ऱ्यांिे उत्पन्न
िु लपट र्रून प्रत्येर् ग्रामपंिायत व त्या ग्रामपंिायतीतील घटर् गावे समृद्ध िोतील िे उचद्दष्ट्ट डोळ्यासमोर ठे वून
योजना राबचवण्यात येईल.
मी समृद्ध तर गाव समृद्ध आचर् गाव समृद्ध तर माझा मिाराष्ट्र समृद्ध या ध्येयासाठी िार वैयक्क्तर्
लाभाच्या योजना शरि पवार ग्रामसमृद्धी योजनेत राबचवण्यात येतील. त्यामध्ये प्रत्येर् लाभाथीला गाय व म्िैस
यार्चरता पक्र्ा गोठा बांधर्े, शेळीपालन शेड बांधर्े, र्ुक्र्ूटपालन शेड बांधर्े तसेि भूसंजीवनी नाडे प
र्ंपोसटींग या िार वैयक्क्तर् र्ामांच्या माध्यमातून लाभ चमळवून िे ण्यात येईल.
ग्रामीर् भागातील पात्र लाभार्थ्याला वैयक्तीर् व सावकजचनर् र्ामे िाती घेऊन त्याव्िारे र्ायमसवरुपी
मत्ा चनमार् र्रुन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध र्रुन िे र्े व र्ामाअभावी िोर्ारे सथलांतर थांबचवर्े िा आिे.
उपरोक्त र्ामांसाठी आवश्यर् असर्ारे 60:40 अर्ुशल र्ुशल प्रमार् संतुलीत रािण्यासाठी मग्रारोियोच्या
चववीध योजनांच्या जसे र्ी, शेततळे , वृक्ष लागवड, शोषखड्डे , फळबाग लागवड, इत्यािी अर्ुशल खिािे प्रमार्
जासत असलेल्या योजनांच्या संयोजनातून या बाबी चिल्याने प्रत्येर् शेतर्री समृध्ि (लखपती) िोतील असा
योजनेिा उििे श आिे.
गाय व म्िैस यार्चरता पक्र्ा गोठा बांधर्े - जनावरांसाठी गोठ्ांिी जागा िी ओबडधोबड आचर्
खािखळगयांनी भरलेली असते तसेि ती असवच्छ असल्याने जनावरांना चवचवध आजार िोतात. गाई आचर्
म्िशींिी र्ास चनर्ामी िोऊन शरीरावर खालच्या बाजूस जखमा िोतात. याचठर्ार्ी मौल्यवान मू त्र व शेर्
साठवता न आल्याने वाया जाते. यासाठी या चठर्ार्ी िारा आचर् खाद्यासाठी िांगली गव्िार् बांधर्े तसेि मूत्र
संिय टार्े बांधण्यात येतील. सवत:िी जमीन आचर् इतर आवश्यर् र्ागिपत्र असलेले लाभाथी यासाठी पात्र
असतील. एर्ा गोठ्ासाठी 77 िजार 188 रुपये खिक येईल. यासाठी 6 गुरांिी पुवीिी तरतूि रद्द र्रून 2 गुरे
ते 6 गुरे या र्चरता एर् गोठा व त्यानंतर अचधर् गुरांसाठी 6 च्या पटीत म्िर्जे 12 गुरांसाठी िु लपत आचर् 18
गुरांपेक्षा जासत गुरांसाठी 3 पट अनुिान िे य रािील.
शेळीपालन शेड बांधर्े- शेळ्यांमेढ्ांर्चरता िांगल्या प्रतीिे शेड बांधून चिल्यास या जनावरांिे आरोगय
िे खील िांगले रािर्ार असून वाया जार्ारे मल, मूत्र शेतीमध्ये उत्र्ृष्ट्ट सेंद्ीय खत म्िर्ून वापरले जाऊ शर्ेल.
शेळी िी गरीबांिी गाय समजली जाते. शासनािे अनुिान न चमळाल्यास एर्ा भूमीचिन शेतर्ऱ्याला सवत:च्या
पैशातून 10 शेळ्या चवर्त घेर्ेिी शक्य िोत नािी. 10 शेळ्यांिा गट िा शासनाच्या पचरपत्रर्ाप्रमार्े ग्रा् धरला
जातो, पर् र्मी शेळ्या असतील तर शेत मजुराला त्यािा फायिा िोत नािी. िी बाब लक्षात घेता चर्मान 2
शेळ्या असलेल्या भूमीचिन मजुरांना व शेतर्ऱ्यांना या योजनेला लाभ िे ता येऊ शर्ेल. एर्ा शेडसाठी 49 िजार
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284 रुपये खिक येतो. िे शेड चसमेंट व चवटा व लोखंडी तुळ्यांच्या आधाराने बांधण्यात येईल. एर्ा र्ुटु ं बास
जासतीत जासत 30 शेळ्यांर्चरता 3 पट अनुिान मंजुर र्रण्यात येईल.
र्ुक्र्ूटपालन शेड बांधर्े- र्ुक्र्ूटपालनामुळे ग्रामीर् भागात र्ुटु ं बांना पूरर् उत्पािनाबरोबर आवश्यर्
पोषर् अशा प्राचर्जन्य प्रचथनांिा पुरवठा िोतो. मात्र, चनवारा िांगला नसल्याने र्ुक्र्ूटपक्षांिे आरोगय नेिमीि
खालावलेले असते. िांगल्या चनवाऱ्यामुळे रात्रीच्यावेळी त्यांिे, चपल्लांिे आचर् अंड्ांिे प्राण्यांपासून संरक्षर् िोते.
प्रत्येर् शेडला 49 िजार 760 रुपये खिक अपेचक्षत आिे. 100 पक्षी यशसवीचरत्या सांभाळर्ाऱ्या लाभाथींनी पक्षांिी
संख्या 150 च्या वर नेल्यास मोठ्ा शेडसाठी िु लपट चनधी उपलब्ध र्रून िे ण्यात येईल.
भूसंजीवनी नाडे प र्ंपोसटींग- शेतातील र्िऱ्यावर र्ंपोसटींगद्धारे प्रक्रीया र्ेल्यास जचमनीच्या
आरोगयात सुधारर्ा िोऊन र्ृषी उत्पािनात भर पडते. सेंचद्य पिाथात सुक्ष्म चजवांिी संख्या मोठ्ा प्रमार्ावर
असते. त्यािा फायिा जचमनीला िोतो. यार्चरता शेतात एर् नाडे बांधण्यासाठी िी योजना आिे. या नाडे पमध्ये
सेंचद्य पिाथक, र्िरा, शेर्माती आचर् मातीिे एर्ावर एर् थर रिले जातात. 2 ते 3 मचिन्यात र्ाळपट तपर्ीरी
भुसभुसीत, मऊ, िु गंधी चवरचित र्ंपोसट तयार िोते. या नाडे पच्या बांधर्ामासाठी 10 िजार 537 रुपये खिक
अपेचक्षत आिे.
-----०----उच्ि व तंत्रचशक्षर् चवभाग
र्ोल्िापूर येथे डी.वाय.पाटील ॲग्रीर्ल्िर अँड टे क्क्नर्ल
युचनव्िर्ससटी सथापनेस मान्यता
र्ोल्िापूर चजल््ातील तळसंिे येथे डी.वाय.पाटील ॲग्रीर्ल्िर अँड टे क्क्नर्ल युचनव्िर्ससटी या
सवंयअथकसिाक्ययत चवद्यापीठ सथापनेस आज मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य
मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली. चवद्यापीठ सथापनेिा प्रसताव चवधान मंडळात मांडण्यात येईल.
डी.वाय.पाटील एज्युर्ेशन सोसायटी पुर्े यांना या चवद्यापीठािे प्रायोजर् मंडळ म्िर्ून मान्यता िे ण्यात
आली आिे . 2021-22 या शैक्षचर्र् वषापासून या चवद्यापीठािी सथापना र्रण्यात येर्ार आिे. सवंयसिाययीत
चवद्यापीठ सथापनेनंतर अचभयांचत्रर्ी तंत्रज्ञान, व्यवसथापन, व्यवसाय व वाचर्ज्य, उपयोचजत व सृजनात्मर् र्ला,
प्रसारमाध्यम, माचिती व िळर्वळर् तंत्रज्ञान असे चवचवध अभ्यासक्रम राबचवण्यात येर्ार आिेत.
-----०-----
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क्रीडा चवभाग
आंतरराष्ट्रीय क्रीडा चवद्यापीठ सथापनेसाठी चवचधमंडळात
चवधेयर् आर्र्ार
आंतरराष्ट्रीय क्रीडा चवद्यापीठ मिाराष्ट्र 2020 च्या प्रारुप चवधेयर्ास आज मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे यांच्या
अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली. सन 2020-21 च्या अथकसंर्ल्पात
उपमुख्यमंत्री या चवद्यापीठाच्या सथापनेिी घोषर्ा र्ेली िोती. िे चवधेयर् चवचधमंडळाच्या अचधवेशनात सािर
र्रण्यात येईल.
या क्रीडा चवद्यापीठाच्या सथापनेसाठी आवश्यर् अचधचनयम प्रारुप तयार र्रण्यासाठी मुंबई चवद्यापीठािे
माजी र्ुलगुरु डॉ. चवजय खोले यांच्या अध्यक्षतेखाली सचमती सथापन र्रण्यात आली िोती. या सचमतीने सािर
र्ेलेल्या अचधचनयम प्रारुप चवधेयर्ास चवचध व न्याय चवभागाच्या मान्यते नंतर मंचत्रमंडळासमोर सािर र्रण्यात
आले िोते.
-----०-----
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