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चवचर् व न्याय

सहर्ार चवभाग
डॉ. पंजाबराव िे शमुख व्याज सवलत योजना
पीर् र्जािी चनयचमत परतफेड र्ऱर्ाऱ्या शेतर्ऱ्यांना
तीन लाखांपयकतच्या र्जासाठी शून्य टक्र्े व्याज
व्याज सवलतीमध्ये िोन टक्क्यांनी वाढ झाल्यामुळे शेतर्ऱ्यांना फायिा
पीर् र्जािी चनयचमत परतफेड र्रर्ाऱ्या शेतर्ऱ्यांना आता तीन लाखांपयंतच्या र्जासाठी शून्य
टक्र्े िराने व्याज आर्ारर्ी र्ेली जाईल. एर् लाख ते तीन लाखांच्या र्जकमयािे त चवहीत मुितीत र्जािी
परतफेड र्ेल्यास सध्याच्या एर् टक्र्े व्याजिरात आर्खी िोन टक्र्े व्याज िर सवलत िे ण्यािा चनर्कय आज
झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला. मंचत्रमंडळ बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
उपमुख्यमंत्री तथा चवत्तमंत्री अचजत पवार यांनी नुर्त्याि झालेल्या अथकसंर्ल्पीय अचर्वेशनात तीन
लाखांपयंतिे पीर् र्जक शून्य टक्र्े व्याज िराने िे ण्यािी घोषर्ा र्ेली होती.
या चनर्कयामुळे राज्य शासन िे त असलेली व्याज िर सवलत तीन टक्र्े व र्ेंद्र शासनार्डू न चमळर्ारी
तीन टक्र्े व्याज सवलत या िोन्हीिा एर्चत्रत फायिा चमळाल्याने शेतर्ऱ्यांना सिर पीर् र्जक शून्य टक्र्े
व्याज िराने उपलब्र् होर्ार आहे.
डॉ. पंजाबराव िे शमुख व्याज सवलत योजनेमध्ये चवचहत मुितीत अल्प मुित पीर् र्जािी परतफेड
र्रर्ाऱ्या शेतर्ऱ्यांना प्रोत्साहन म्हर्ून व्याज सवलत िे ण्यात येते. योजनेत चवचहत मुितीत अल्पमुित पीर्
र्जक परतफेड र्रर्ाऱ्या शेतर्ऱ्यांना १ लाख रुपये र्जक मयािे पयंत ३% व्याज सवलत १ लाख ते ३ लाख
रुपये या र्जक मयािे पयंत १% टक्र्ा व्याज िरात सवलत िे ण्यात येत होती, आता १ लाख ते ३ लाख रुपये
या र्जक मयािे मध्ये शेतर्ऱ्यांनी अल्पमुित पीर् र्जािी परतफेड चवचहत मुितीमध्ये र्ेल्यास त्यांना अचर्र्
२% व्याज िरात सवलत िे ण्यािा चनर्कय मंत्रीमंडळाने घेतला आहे.
त्यानुसार आता चवचहत मुितीत अल्पमुित पीर् र्जािी परतफेड र्रर्ाऱ्या शेतर्ऱ्यांना ३ लाख रुपये
मयािे पयंतच्या र्जावर सरसर्ट ३ (तीन टक्र्े) व्याज सवलत राज्य शासनामाफकत चमळे ल व र्ेंद्र
शासनामाफकत ही ३ लाख रुपये र्जक मयािे पयंत अल्पमुित पीर् र्जािे परतफेड मुितीत र्ेल्यास ३% व्याज
सवलत चमळते. त्यामुळे आता सन २०२१-२२ पासून शेतर्ऱ्यांना ३ लाख रुपये र्जक मयािे पयंत अल्पमुित्तीच्या
र्जािी परतफेड चवचहत मुितीमध्ये र्ेल्यास त्यांना एर्ूर् ६% व्याज सवलत चमळू न अंचतमत: त्यांना सिरिे
पीर् र्जक ०% (शून्य) टक्र्े व्याज िराने उपलब्र् होर्ार आहे. यामुळे र्ृचष उत्पन्न वाढीसाठी शेतर्ऱ्यांना
आर्ुचनर् र्ृचष चनचवष्ट्ठा जसे चबयार्े, खते, औषर्े खरेिी र्रता येर्ार आहेत. यातून शेती उत्पािनात वाढ
होईल. तसेि व्याज सवलत चमळण्यासाठी शेतर्री पीर् र्जािी मुितीत परतफेड र्रतील. त्यामुळे बँर्ांिी
वसुली वाढू न आर्थथर् पचरस्स्थती सुर्ारण्यास मित होईल.
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पयावरर् व वातावरर्ीय बिल चवभाग
शहरांमध्ये प्रािीन, अचतप्रािीन वृक्षांिे संरक्षर् र्रर्ार
हे चरटे ज ट्री ही संर्ल्पना राबचवण्यासाठी र्ृती र्ायकक्रम
राज्याच्या नागरी भागात ५० वषे कर्वा त्याहू न अचर्र् वयाच्या वृक्षांना हेचरटे ज ट्री असे संबोर्ून त्यांिे
संरक्षर् आचर् संवर्कन र्रण्यािा चनर्कय आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला.

बैठर्ीच्या

अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते. यासाठी महाराष्ट्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षर् व संवर्कन अचर्चनयमामध्ये
सुर्ारर्ा र्रण्यात येईल. “हेचरटे ज ट्री” ही संर्ल्पना आचर् त्यांच्या संरक्षर्ासाठीिा आवश्यर् र्ृतीर्ायकक्रम
राबचवण्यात येईल.
या सूर्ारर्ांमध्ये “हेचरटे ज ट्री” ही संर्ल्पना आचर् त्यांच्या संरक्षर्ासाठी आवश्यर् र्ृती र्ायकक्रमािी
अंमलबजावर्ी, वृक्षािे वय, भरपाई वृक्षारोपर् ( compensatory Plantation), मोठ्या प्रमार्ात होर्ारी वृक्ष
तोड, महाराष्ट्ट्र राज्य वृक्ष प्राचर्र्रर्ािी स्थापना, स्थाचनर् वृक्ष प्राचर्र्रर्ािी रिना, र्तकव्ये चनचित र्रर्े,
वृक्ष गर्ना र्रर्े, वृक्ष लागवडीसाठी सामुचहर् जमीन चनचित र्रर्े, वृक्षांिे पुनरोपर् (Transplantation of
Trees), वृक्ष संरक्षर्ासाठी पयायी चवर्ल्पांिा शोर्, वृक्ष उपर्र आचर् िं डाच्या तरतूि या ठळर् बाबींिा
समावेश आहे.
1) “हे चरटे ज ट्री” ही संर्ल्पना आचर् त्यांच्या संरक्षर्ासाठी आवश्यर् र्ृती र्ायकक्रम :


50 वषे कर्वा त्याहू न अचर्र् वयािे वृक्ष हे “हेचरटे ज ट्री” (प्रािीन वृक्ष) म्हर्ून पचरभाचषत र्ेले
जाईल. हे वृक्ष चवचशष्ट्ट प्रजातींिे असू शर्तील. अशा प्रजातीं वेळोवेळी अचर्सूचित र्रण्यात
येतील.

2) वृक्षािे वय :


वृक्षािे वय ठरचवण्यासाठी वन चवभागार्डे सध्या असलेल्या प्रिचलत पद्धतींबद्दल त्यांच्याशी
सल्लामसलत र्रून पयावरर् व वातावरर्ीय बिल चवभाग मागकिशकर् सूिना जारी र्रेल.



वृक्षांना “हेचरटे ज ट्री” िजा िे ण्यासाठी व “भरपाई वृक्षारोपर्ांतगकत लागवड र्रावयाच्या
झाडािी संख्या चनचित र्रण्यासाठी” वृक्षािे वय हा एर् महत्वािा पैलू आहे .

3) भरपाई वृक्षारोपर्:


तोडल्या जार्ाऱ्या वृक्षांच्या वयाच्या संख्ये एवढी नवीन झाडे “भरपाई वृक्षारोपर्” म्हर्ून
लावण्यात यावीत.



लागवड र्रताना चर्मान 6 ते 8 फूट उं िीिी रोपे लावण्यात यावीत.



हे वृक्षारोपर् त्याि चठर्ार्ी र्ेले जावे. जागा उपलब्र् नसल्यास हे वृक्षारोपर् सावकजचनर्
जचमनीवर र्ेले जाऊ शर्ते.
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अशा प्रर्ारे लावण्यात येर्ाऱ्या वृक्षांिे चजओ टॅ कगग र्रून सात वषां पयकत संगोपन र्रर्े
आवश्यर् राहील.



नुर्सान भरपाई म्हर्ून वृक्ष लागवड र्रर्े शक्य नसेल तर, तोडल्या जार्ाऱ्या वृक्षांच्या
मूल्यांर्नापेक्षा र्मी नसेल एवढी रक्र्म अजकिार जमा र्रू शर्तात.

4) मोठया प्रमार्ातील वृक्ष तोड :


पाि वषे कर्वा त्याहू न अचर्र् वयािी 200 हू न अचर्र् झाडे तोडण्यािा प्रस्ताव महाराष्ट्ट्र राज्य
वृक्ष प्राचर्र्रर्ार्डे पाठचवला जाईल.



महाराष्ट्ट्र राज्य वृक्ष प्राचर्र्रर्ाने झाडे तोडण्यािी चशफारस जरी र्ेली तरी, स्थाचनर् वृक्ष
प्राचर्र्रर्, महाराष्ट्ट्र राज्य वृक्ष प्राचर्र्रर्ास त्यांच्या चनर्कयावर पुनर्थविार र्रण्यािी चवनंती
र्रू शर्तील.



स्थाचनर् वृक्ष प्राचर्र्रर्ाने यािी खात्री र्रुन घ्यावी र्ी, वृक्षांिी संख्या चनित र्ेलेल्या
मयािे त ठे वण्यासाठी प्रर्ल्पांिे लहान लहान भागात चवभाजन र्ेले जार्ार नाही.

5) महाराष्ट्ट्र राज्य वृक्ष प्राचर्र्रर्ािी स्थापनााः


वृक्षांच्या संरक्षर्ा संिभात चनर्कय घेण्यासाठी राज्यस्तरावर एर् वैर्ाचनर् प्राचर्र्रर् स्थापन
र्ेले जाईल.



प्राचर्र्रर्ािी रिना वेळोवेळी अचर्सूचित र्ेल्याप्रमार्े होईल.



स्थाचनर् वृक्ष प्राचर्र्रर्ाच्या र्ामर्ाजावर वेळोवेळी लक्ष ठे वर्े.



राज्यभरातील हेचरटे ज वृक्षांिे संरक्षर् व संवर्कन.



हेचरटे ज वृक्ष तोडीसाठीच्या अजांिी सुनावर्ी.



पाि वषे कर्वा त्याहू न अचर्र् वयािी 200 हू न अचर्र् झाडे तोडण्याच्या अजांिी सुनावर्ी.



संरक्षर् आचर् वृक्ष संवर्कनाशी संबंचर्त इतर र्ोर्तेही र्ायक

6) स्थाचनर् वृक्ष प्राचर्र्रर्ांिी रिना :


वृक्ष तज्ञ हे स्थाचनर् वृक्ष प्राचर्र्रर्ािा भाग असतील.



वृक्ष प्राचर्र्रर्ाने घेतलेले चनर्कय वृक्ष तज्ञांच्या सल्यावर आर्ाचरत राहील.



नगर पचरषिे च्या बाबतीत वृक्ष प्राचर्र्रर्ािे अध्यक्ष “मुख्याचर्र्ारी” राहतील.

7) स्थाचनर् वृक्ष प्राचर्र्रर्ांिी र्तकव्ये :


िर पाि वषांनी वृक्षांिी गर्ना र्ेली जाते यािी खात्री र्रतील



हेचरटे ज वृक्षांिी गर्ना आचर् संवर्कन



स्थाचनर् प्रजातीच्या झाडांिी लागवड आचर् त्यांिे जतन



नागरी स्थाचनर् प्राचर्र्रर्ाच्या र्ायकक्षत्र
े ातील सवक भूमीवरील वृक्षांिे अस्स्तत्व सुचनचित र्रर्े.
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शहरी स्थाचनर् प्राचर्र्रर्ाच्या कर्वा सरर्ारी मालर्ीच्या जचमनीवर वृक्षारोपर् र्ेले जाईल
हे सुचनचित र्रर्े. हे वृक्षारोपर् वैज्ञाचनर् पद्धतीने, स्थाचनर् प्रजातींच्या संरक्षर्ाच्या दृष्ट्टीने व
वृक्षारोपर्ांतगकत क्षेत्र हे चर्मान ३३% असेल या उद्देशाने र्ेले जाईल.



वृक्षांिी िे खभाल व छाटर्ी (pruning) शास्त्रोक्त पद्धतीने आचर् तज्ञांच्या मागकिशकनावर र्ेली
जाते हे सूचनचित र्रर्े.



नुर्सान भरपाईसाठीिी लागवड व त्यािे संगोपन सूचनचित र्रर्े.



वृक्ष उपर्रािा उपयोग वृक्षांच्या संवर्कनासाठी सुचनचित र्रर्े.



महाराष्ट्ट्र राज्य वृक्ष प्राचर्र्रर्ाने वेळोवेळी चनयुक्त र्ेलेल्या इतर र्ामे / जबाबिाऱ्या पार
पाडर्े.

8) वृक्ष गर्ना:


िर पाि वषाने चर्मान एर्िा वृक्ष गर्ना र्रावी.



नवीन तंत्रज्ञानािा (GIS App) वापरासाठी प्रोत्साहन िे र्े.

9) लागवडीसाठी सामुचहर् जमीन :


स्थाचनर् वृक्ष प्राचर्र्रर् वृक्षारोपर् र्रण्याच्या उद्देशाने जमीन सुचनचित र्रेल.



वृक्षारोपर् शास्त्रीय पध्ितीने र्ेले जावे.



हचरत क्षेत्रामध्ये सुर्ारर्ा र्रण्यासाठी स्थाचनर् प्रजातींच्या वृक्षांच्या लागवडीस प्रोत्साहन
िे ण्यात यावे.



जागा उपलब्र् नसल्यास भरपाई वृक्षारोपर् हे सावकजचनर् जचमनीवर र्ेले जाऊ शर्ते



वृक्षारोपर् पद्धती
(ड)

(10)

(11)

चमयावार्ी वृक्षारोपर्, (ब) अमृत वन, (र्) स्मृती वन, (ड) शहरी वने

वृक्षांिे पुनरोपर् :


पुनरोपर् र्ेवळ तज्ञांच्या मागकिशकनावर र्ेले जावे.



पुनरोपर् र्रण्यात येर्ाऱ्या वृक्षाच्या अंिाजे वया इतर्े वृक्षारोपन भरपाई म्हर्ून र्रावे.

वृक्ष संरक्षर्ासाठी पयायी प्रर्ल्प :


प्रर्ल्पािे आरेखन र्रताना र्मीत र्मी झाडे तोडण्यात यावीत या अनुषंगाने पयायी
चवर्ल्पांिा चविार र्ेला जावा.

(12)

वृक्ष उपर्र :


(13)

महाराष्ट्ट्र वृक्ष प्राचर्र्रर् वृक्ष उपर्र वापरासाठी मागकिशकर् सूिना जारी र्रेल.
िं डाच्या तरतुिी :



िं डािी रक्र्म चह वेळोवेळी अचर्सूचित र्ेल्याप्रमार्े आर्ारली जाईल.



सिर रक्र्म प्रचत वृक्षास जास्तीत जास्त रू. 1 लाख पयंत मयाचित राहील.
-----०----5

वन चवभाग
राज्याच्या चर्नारपट्टीत र्ांिळवन, प्रवाळ संवर्कन र्रर्ार
उपचजचवर्ेलाही प्रोत्साहन
राज्याच्या चर्नारपट्टीत र्ांिळवन, प्रवाळ संवर्कन र्रण्यािा व पचरसंस्थांवर आर्ाचरत उपचजचवर्ेलाही
प्रोत्साहन िे ण्यासाठी ग्रीन क्लायमेट फंडच्या सहाय्याने प्रर्ल्प राबचवण्यास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत
मान्यता िे ण्यात आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
सिर प्रर्ल्प राज्यातील 4 चर्नारी चजल्यातील 11 तालुक्यात राबवला जार्ार आहे - कसर्ुिुगक
(िे वगड, मालवर्, वेंगुला) रत्नाचगरी (िापोली, गुहागर, राजापूर व रत्नाचगरी), रायगड (श्रीवर्कन व अचलबाग)
आचर् पालघर (पालघर, डहार्ू). राज्यात प्रर्ल्पािी अंमलबजावर्ी र्रण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या
अध्यक्षतेखाली राज्य प्रर्ल्प सुर्ार्ू सचमती र्ामर्ाज र्रेल.
युनायटे ड नेशन्स डे व्हल्पमेंट प्रोग्रॅम, ग्रीन क्लायमेट फंड यांच्या आंचशर् अथक सहाय्यातून महाराष्ट्ट्र,
आंध्रप्रिे श व ओचिसा या तीन राज्यात “ इनहांकसग क्लायमॅट रेचसचलयन्स ऑफ इंचडयाज र्ोस्टल
र्म्युचनटीज” हा प्रर्ल्प राबचवण्यात येत असून यासाठी ग्रीन क्लायमेट फंड यांनी पयावरर्, वन आचर् जल
वायू पचरवतकन मंत्रालय,भारत सरर्ार यांना र्ायान्वयन यंत्रर्ा म्हर्ून तर महाराष्ट्ट्र, आंध्रप्रिे श, ओचडसा
राज्यांना र्ायान्वयन भागीिार म्हर्ून घोचषत र्ेले आहे.
हा प्रर्ल्प कसर्ुिुगक चजल्यात राबचवण्यात आला होता. यात र्ांिळवन र्क्षाच्या माध्यमातून
खेर्डे पालन, र्ालवे पालन, चसरी भात शेती शोचभवंत मासेपालन, र्ांिळवन पयकटन असे उपजीचवर्ेिे
र्ायकक्रम हाती घेण्यात आले. या प्रर्ल्पािे यश चविारात घेऊन त्यािी राष्ट्ट्रीय स्तरावर व्याप्ती वाढवण्यासाठी
प्रस्ताव तयार र्रण्यािे ठरले. त्यानुषंगाने हा प्रर्ल्प सह आर्थथर् बांचर्लर्ीव्िारे राज्यात राबचवण्यात येईल.
या प्रर्ल्पािा र्ालावर्ी 31 चडसेंबर, 2025 पयंत राहील.
प्रर्ल्प मूल्य आचर् राज्यािा चहस्सा
प्रर्ल्पािा एर्ूर् मंजूर आराखडा 130.26 िशलक्ष अमेरीर्न डॉलसकिा असून त्यातील ग्रीन क्लायमेट
फंडिा चहस्सा 43.41 िशलक्ष डॉलसक इतर्ा राहर्ार आहे. महाराष्ट्ट्र शासनास प्रर्ल्प व्यवस्थापनासाठी 2.11
िशलक्ष डॉलसक व पचरसंस्था पुन:स्थापन व उपजीचवर्ा चवषयर् उपक्रमांसाठी 9.32 िशलक्ष डॉलसक असे
एर्ूर् 11.43 िशलक्ष डॉलसक इतर्े अनुिान प्राप्त होर्ार आहे. राज्य शासनािी सह आर्थथर् बांचर्लर्ी 19
िशलक्ष डॉलसक (रु 140.90 र्ोटी) इतर्ी आहे.
प्रर्ल्पातील उपक्रम :प्रर्ल्पांतगकत पचरसंस्था पुन: स्थापन व उपजीचवर्ा चवषयर् खालीलप्रमार्े उपक्रम अंशत : सह
आर्थथर् बांचर्लर्ीतून राबचवण्यात येर्ार आहे –
पचरसंस्था पुन: स्थापन
·

र्ांिळवनांिे पुन: स्थापन व पुन:स्थाचपत र्ािं ळवनांिी 3 वषक िे खभाल
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·

प्रवाळ पचरसंस्थांिे पुन: स्थापन व पुन:स्थाचपत प्रवाळ पचरसंस्थांिी 3 वषक िे खभाल

·

अवनत पार्लोट क्षेत्रािे पुन: स्थापन व पुन:स्थाचपत पार्लोटांिी 3 वषक िे खभाल

उपजीचवर्ा चवषयर् उपक्रम
·

र्ांिळवनातील खेर्डे पालन, कशपले शेती, र्ालवं शेती, खेर्डा उबवर्ूर् र्ेंद्र, शोचभवंत

मासेपालन, सी चवड फाचमंग, भातशेतीर्रीता SRI (System of Rice Intensification) तंत्र, मासे मूल्यवर्थर्त
उत्पािने, मत्स्य खाद्य उत्पािन घटर्, मासे र्ुरळर्ी र्ेंद्र, मर् उत्पािन
-----०----र्ौशल्य चवर्ास, रोजगार, उद्योजर्ता चवभाग
नाचशर् येथील औद्योचगर् प्रचशक्षर् संस्थेत मॉडे ल आयटीआय
नाचशर् येथील आिशक औद्योचगर् प्रचशक्षर् संस्थेस मॉडे ल आयटीआय र्रण्यास आज झालेल्या राज्य
मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
यासाठी ८.९९ र्ोटीच्या प्रर्ल्प कर्मतीस र्ेंद्र शासनाने मान्यता चिलेली आहे. यात र्ेंद्र व राज्यािा
चहस्सा ७०:३० असा आहे . जागचतर् बँर् सहास्य्यत स्ट्रीव्ह ( Strive) प्रर्ल्पांतगकत या संस्थेिा समावेश
र्रण्यात आला आहे. स्ट्रीव्ह प्रर्ल्पांतगकत स्थापन र्ेलेली व सोसाईटी रचजस्ट्रेशन ॲक्ट अंतगकत नोंिर्ी
र्रण्यात आलेली आयएमसी सोसाईटी या योजनेिी अंमलबजावर्ी र्रील. आयएमसीला सवक व्यवसायाच्या
उपलब्र् जागेच्या २० टक्र्े जागांवर प्रवेश अचर्र्ार राहतील.
स्थाचनर् उद्योगर्ंद्यांच्या मागर्ीनुसार औद्योचगर् प्रचशक्षर् संस्थांमर्ून िे ण्यात येर्ाऱ्या व्यवसाय
प्रचशक्षर्ािी गुर्वत्तावाढ र्रण्यासाठी तसेि प्रचशक्षर्ािा िजा उत्र्ृष्ट्ट होण्यासाठी राज्यातील चर्मान एर्ा
चवद्यामन शासर्ीय औद्योचगर् प्रचशक्षर् संस्थेिा “मॉडे ल आय.टी.आय” म्हर्ून िजावाढ र्रण्यात येईल. ही
औद्योचगर् प्रचशक्षर् संस्था स्थाचनर् उद्योगर्ंद्याच्या मागर्ीनुसार र्ौशल्ययुक्त मनुष्ट्यबळ उपलब्र् र्रून
िे ण्यासाठी प्रचशक्षर्ामध्ये उत्र्ृष्ट्ट र्ामचगरी र्रर्ारे र्ेंद्र म्हर्ून र्ाम र्रील.
स्थाचनर् औद्योचगर् आस्थापनांसोबत प्रभावी संबंर् राखर्े , औद्योचगर् प्रचशक्षर् संस्थेतील प्रचशक्ष्ज्ज्ञर्
सुचवर्ांिा इष्ट्टतम वापर र्रण्यासाठी िु सरी व चतसरी पाळी सुरु र्रर्े, औद्योचगर् क्षेत्रात र्ाम र्रर्ाऱ्या
मनुष्ट्यबळाला या संस्थेत प्रचशक्षर् घेण्यासाठी आर्र्थषत र्रर्े, असंघचटत क्षेत्रातील र्ामगारांना प्रचशक्षर्
िे र्े ही या र्ेंद्राच्या र्ामािी उचद्दष्ट्ये असतील.
ही मॉडे ल आय.टी.आय औद्योचगर् प्रचशक्षर् संस्था या क्षेत्रात सवोत्र्ृष्ट्ट र्ामचगरी र्रर्ारी, उच्ि
िजािे प्रचशक्षर् िे र्ारी संस्था राहर्ार असून औद्योचगर् आस्थापनांसोबत प्रभावी समन्वय स्थापर्ारी संस्था
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म्हर्ून चवर्चसत र्रण्यात येईल. या संस्थेने योजनेअंतगकत र्ेलेल्या आिशक र्ामचगरीिे अनुर्रर् राज्यातील
इतर औद्योचगर् प्रचशक्षर् संस्थांमध्ये र्रर्े अपेचक्षत आहे.
स्थाचनर् उद्योगर्ंद्यांना अपेचक्षत असलेली र्ुशल मनुष्ट्यबळािी मागर्ी चविारात घेर्े, यासाठीिे
आवश्यर् ते प्रचशक्षर् र्ायकक्रम आयोचजत र्रर्े, यातील पायाभूत सुचवर्ांिी यादृष्ट्टीने िजोन्नती र्रर्े,
ग्रंथालय, वर्कशॉप, संगर्र् लॅब, माचहती तंत्रज्ञान सुचवर्ांिी िजोन्नती, तेथील स्वच्छता, सुरचक्षतता आचर्
िजावाढ यार्डे लक्ष िे र्े, पयकवक्ष
े र्ाच्या चरक्त जागा भरर्े, प्रचशचक्षत मनुष्ट्यबळाला नोर्री चमळवून िे ण्यासाठी
सेलिी स्थापना र्रर्े, यासाठी स्वतंत्र अचर्र्ाऱ्यािी चनयुक्ती र्रर्े, र्ालबाय व्यवसाय बिलर्े, अशा
वेगवेगळ्या महत्वाच्या र्ामांिी पुतकता या मॉडे ल आय.टी.आयर्डू न अपेचक्षत आहे.
-----०----वैद्यर्ीय चशक्षर् चवभाग
महाराष्ट्ट्र पचरिया पचरषिे वर पूवल
क क्षी प्रभावाने मुितवाढ
पचरिाचरर्ा अचर्चनयमात सुर्ारर्ा र्रर्ार
महाराष्ट्ट्र पचरिया पचरषिे वर चनयुक्त प्रशासर्ांना पूवल
क क्षी प्रभावाने मुितवाढ िे ण्यासाठी महाराष्ट्ट्र
पचरिाचरर्ा अचर्चनयम 1966 मध्ये सुर्ारर्ेस मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली. अध्यक्षस्थानी
मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते
महाराष्ट्ट्र पचरिया पचरषिे वर चनयुक्त र्रण्यात आलेल्या प्रशासर्ािी मुित 19 चडसेंबर 2020 रोजी
संपली आहे. सद्यस्स्थतीत पचरषिे िे िै नंचिन र्ामर्ाज सुरळीत िालण्यासाठी व पचरषिे च्या चनवडर्ूर्ा
घेण्यासाठी प्रशासर्ांना पूवल
क क्षी प्रभावाने मुितवाढ िे र्े आवश्यर् आहे. यासाठी महाराष्ट्ट्र पचरिाचरर्ा
(सुर्ारर्ा) अध्यािे श 2021 यास मंचत्रमंडळार्डू न मान्यता िे ण्यात आली. हा अध्यािे श 19 चडसेंबर 2020
पासून अंमलात आल्यािे मानण्यात येर्ार आहे. यासाठी महाराष्ट्ट्र पचरिाचरर्ा अचर्चनयम 1966 च्या र्लम
40 मध्ये पोटर्लम (3) नंतर नचवन परंतुर् समाचवष्ट्ट र्रण्यात आले आहे.
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चवचर् व न्याय चवभाग
िु य्यम न्यायालय, मुंबई नगर चिवार्ी व सत्र न्यायालयात
चजल्हा सरर्ारी वर्ील, सहाय्यर् सरर्ारी वचर्लांिी नेमर्ूर् होर्ार
राज्यातील िु य्यम न्यायालय आचर् मुंबई नगर चिवार्ी व सत्र न्यायालय येथे चजल्हा सरर्ारी वर्ील
आचर् सहाय्यर् सरर्ारी वर्ील नेमण्यास मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली. अध्यक्षस्थानी
मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते
यानुसार राज्यातील सवक चजल्यांमध्ये आचर् मुंबईतील नगर चिवार्ी न्यायालय आचर् लघुवाि
न्यायालय येथे शासनाच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी चजल्हा सरर्ारी वर्ील आचर् अचतचरक्त अथवा सहायर्
सरर्ारी वर्ील यांच्या चनयुक्ती र्रण्यात येर्ार आहेत. या चनयुक्त्या महाराष्ट्ट्र चवचर् अचर्र्ारी (नेमर्ूर्ा, सेवा
शती आचर् भत्ते) चनयम, 1984 मध्ये नमूि सेवा शतींच्या अचर्न राहू न र्रण्यास परवानगी िे ण्यात आली आहे.
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