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ऊजा चवभाग

चवत्त चवभाग
वैयक्तिर् लाभाच्या योजना पात्र लाभार्थींपयंि
पोहिचवण्यासाठी आधार र्ाडक शी जोडर्ार
राज्य शासनािे चवचवध लाभ, सवलिी व चशष्यवृत्तीच्या योजना राबचविांना राज्यािील एर्ही पात्र
लाभार्थी या योजनांच्या लाभापासून वंचिि राहू नये म्हर्ून सवक लाभार्थींिी नावे 30 चडसेंबर 2022 पयंि
आधार र्ाडक शी जोडण्यािी प्रक्रीया अचनवायक र्रण्यािा चनर्कय आज झालेलया मंचत्रमंडळ बैठर्ीि घेण्याि
आला. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्र्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होिे.
या संिभाि राज्याच्या नुर्त्याि झालेलया अर्थकसंर्लपीय अचधवेशनाि अर्थकसंर्लपीय भाषर्ाि या
योजना लाभार्थींच्या आधार क्रमांर्ाशी जोडण्याि येिील असे नमूि र्रण्याि आले होिे. पोषर् आहार
योजनेंिगकि मचहला व बालचवर्ास, शालेय चशक्षर्, सामाचजर् न्याय, आचिवासी आचर् इिर बहु जन
र्लयार् चवभागांनी पोषर् आहाराशी संबंचधि सवक लाभार्थींिी नावे आधार र्ाडक शी जोडण्यािी प्रक्रीया पूर्क
र्रायिी आहे. सवक संबंचधि चवभागाच्या सचिवांनी आपलया चशक्षर् िसेि चवद्यार्थी, लाभार्थी यांिा डे टाबेस
ियार र्रिाना आधारशी संलग्न र्रून र्ोर्िाही पात्र लाभार्थी लाभापासून वंचिि राहर्ार नाही यािी
िक्षिा घ्यायिी आहे. ज्या चवभागांमध्ये पोषर् आहार व ित्सम बाबींिा धान्य पुरवठा होि असिो त्यार्रीिा
वाहनांच्या जीपीएस ट्रॅर्ींग व्यवस्र्था 30 चडसेंबर, 2022 पयंि र्ायाक्न्वि र्रण्याि येर्ार आहे. 1 जून
2022 पासून सवक संबंचधि चवभागाच्या सचिवांनी आपापलया चवभागािील मास्टर डे टाबेस िे खील अद्ययावि
ठे वायिा आहे.
चशष्यवृत्तीसाठी र्ोर्िाही पात्र चवद्यार्थी लाभापासून वंचिि राहू नये म्हर्ून उच्ि व िंत्रचशक्षर्,
वैद्यर्ीय चशक्षर्, शालेय चशक्षर्, सामाचजर् न्याय, आचिवासी चवर्ास, इिर मागास बहु जन र्लयार् आचर्
अलपसंख्यार् चवर्ास चवभागाच्या योजना आधारशी ललर् र्रूनि 2 जानेवारी 2023 पासून डीबीटी माफकि
चवद्यार्थ्यांच्या खात्याि चशष्यवृत्ती जमा र्रण्याि यावी असेही ठरले.
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नगर चवर्ास चवभाग
लोहगाव चवमानिळाजवळील क्रीडांगर्ावरील आरक्षर्ािून
रस्िा प्रस्िाचवि र्रण्यास मान्यिा
पुर्े येर्थील लोहगाव चवमानिळार्डे पयायी रस्िा आखर्े गरजेिे असलयाने येर्थील क्रीडांगर्ाच्या
र्ाही क्षेत्रािून रस्िा प्रस्िाचवि र्रण्यासाठी आरक्षर् बिलास आज झालेलया मंचत्रमंडळ बैठर्ीि मान्यिा
िे ण्याि आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्र्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होिे.
लोहगाव चवमानिळार्डे जाण्यासाठी संरक्षर् िलाच्या हद्दीमधून 12 मीटर रंिीिा रस्िा उपलब्ध
आहे. मात्र चवमानिळाच्या चवस्िारीर्रर्ासाठी हा रस्िा बंि र्रावा लागि असलयाने पयायी रस्िा आखर्े
गरजेिे असलयाने शेजारील खेळाच्या मैिानािील र्ाही भागािून रस्िा र्रण्याच्या अनुषंगाने आरक्षर्
बिलास मान्यिा िे ण्याि आली.
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नगर चवर्ास चवभाग
सांगली मधील बाल क्रीडांगर्ावरील आरक्षर्ािून
बांधर्ामव्याप्ि क्षेत्र वगळण्यासाठी फेरबिलास मान्यिा
सांगली महापाचलर्ेच्या मंजूर चवर्ास योजनेमध्ये बाल क्रीडांगर्ावरील आरक्षर्ािून बांधर्ाम
झालेले क्षेत्र वगळू न फेरबिल र्रण्यास आज झालेलया मंचत्रमंडळ बैठर्ीि मान्यिा िे ण्याि आली.
बैठर्ीच्या अध्यक्षस्र्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होिे.
आरक्षर् क्र.220 या बाल क्रीडांगर् आरक्षर्ािे एर्ूर् क्षेत्र 500 िौ.मी. असून त्यापैर्ी फति 63
िौ.मी. बांधर्ाम झालेले क्षेत्र वगळण्याि येर्ार आहे. या 63 िौ.मी. जागेि संडास, बार्थरम व पाण्यािा
हौि असून या चठर्ार्ी चनवासी वापरही सुर आहे. हे क्षेत्र आरक्षर्ािून वगळले िरी 437 िौ.मी. क्षेत्र बाल
क्रीडांगर्ासाठी चशल्लर् राहर्ार आहे.
-----०-----
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र्ृषी चवभाग
र्ापूस, सोयाबीन उत्पािन वाढचवण्यासाठी चवशेष र्ृिी योजना
िीन वषाि एर् हजार र्ोटी चनधी िे र्ार
र्ापूस आचर् सोयाबीनिी उत्पािर्िा वाढचवण्याच्या चवशेष र्ृिी योजनेस िीन वषाि एर् हजार
र्ोटी चनधी िे ण्यास आज झालेलया मंचत्रमंडळ बैठर्ीि मान्यिा िे ण्याि आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्र्थानी
मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होिे. या चवशेष र्ृिी योजनेच्या अंमलबजावर्ीसाठी र्ृषी मंत्रयांच्या अध्यक्षिेखाली
सचमिीिे गठन र्रण्याि येर्ार आहे.
राज्यािील र्ापूस चपर्ाखाली ४२ लाख हे तटर व सोयाबीन चपर्ाखाली ४६ लाख हेतटर असे
एर्ूर् 88 लाख हेतटर क्षेत्र लागवडीखाली असून या प्रमुख चपर्ांिी उत्पािर्िा चवचवध र्ारर्ांमुळे
िे शाच्या उत्पािर्िेपेक्षा र्मी आहे. त्यािप्रमार्े, या िोन्ही चपर्ांच्या बाबिीि असेही आढळू न आले आहे
र्ी योग्य िंत्रज्ञानािा वापर र्रर्ाऱ्या िालुतयािील र्ाही शेिर्ऱ्यांिी उत्पािर्िा खूप अचधर् आहे परं ि,ु
त्याि िालुतयािील व त्याि र्ृचष-हवामान क्षेत्राि राहर्ाऱ्या अन्य शेिर्ऱ्यांिी उत्पािर्िा मात्र त्या
िुलनेि अत्यंि र्मी आहे.
या पार्श्कभम
ू ीवर, शासनाने अर्थकसंर्लपामध्ये र्ापूस व सोयाबीन उत्पािर् शेिर्ऱ्यांिी उत्पािर्िा
प्रगिशील शेिर्ऱ्यांच्या बरोबरीने आर्ण्यासाठी आचर् मूलय साखळी चवर्ासासाठी राबवावयाच्या चवशेष
र्ृिी योजनेसाठी येत्या िीन वषाि रपये १००० र्ोटी चनधी िे ण्याि येईल, अशी घोषर्ा र्ेली होिी. त्या
अनुषंगाने, र्ापूस, सोयाबीन िसेि, भुईमुग, सुयकफुल, र्रडई, मोहरी, िीळ व जवस या अन्य िेलचबया
या चपर्ांच्या उत्पािर्िा वाढी बरोबरि मूलय साखळी चवर्ासासाठी आगामी 3 वषासाठी चवशेष र्ृचि
योजना राबचवण्यािा चनर्कय घेण्याि आला आहे.
यािील सुमारे ६० टतर्े चनधी हा र्ापूस व सोयाबीन चपर्ांच्या उत्पािर्िा वाढीिे िंत्रज्ञान
शेिर्ऱ्यांपयकि पोहिचवण्यार्ामी व चवचवध खिे अनुिान स्वरपाि िे ण्यासाठी िसेि र्ृचष चवद्याचपठांमाफकि
चबयार्े साखळी बळर्टीर्रर्ासाठी वापरला जाईल. उवकचरि ४० टतर्े चनधी हा मूलय साखळी
चवर्ासासाठी, चवचवध पायाभूि सुचवधांच्या चवर्ासासाठी (उिा. साठवर्ूर् सुचवधा, प्रचक्रया संि, क्तललनग
ग्रेडींग युचनट, जैचवर् चनचवष्ठा चनर्ममिी, बीज प्रचक्रया युचनट इ.) वापराि आर्ला जाईल. ज्या िालुतयांिी
र्ापूस व सोयाबीन चपर्ांिी उत्पािर्िा राज्याच्या सरासरी उत्पािर्िेपेक्षा र्मी आहे अशा िालुतयांिी
प्राधान्याने चनवड र्रण्याि येईल. प्रत्येर् िालुतयािील अचधर् उत्पािर्िा असलेले प्रगिशील संसाधन
शेिर्री (Resource Farmers) वापरि असलेले िंत्रज्ञान िसेि, र्ृचष चवद्यापीठांनी चशफारस र्ेलेलया
िंत्रज्ञानािा िालुतयािील अन्य शेिर्ऱ्यांपयंि चवस्िार र्रण्याि येईल. त्यार्चरिा गाव चनहाय
शेिर्ऱ्यांिे गट ियार र्रण्याि येिील, या गटांिील शेिर्ऱ्यांपयंि चपर् प्रात्यचक्षर्ांद्वारे िसेि, शेिी
शाळा, क्षेत्रीय भेटी व प्रचशक्षर्ाद्वारे चपर् उत्पािन िंत्रज्ञान पोहोिचवण्याि येईल, त्यांिी क्षमिा बांधर्ी
र्रण्याि येईल िसेि, चपर् उत्पािन िंत्रज्ञानािी प्रिार प्रचसद्धी र्रण्याि येईल.
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ऊजा चवभाग
महाऊजेर्डील 418 मेगावॅट क्षमिेच्या प्रर्लपांना
र्ायाक्न्वि र्रण्यासाठी एर् वषािी मुििवाढ
महाऊजार्डील नोंिर्ीर्ृि 418 मेगावॅट क्षमिेच्या प्रर्लपांना र्ायाक्न्वि र्रण्यासाठी एर्
वषािी मुििवाढ िे ण्यािा चनर्कय आज झालेलया मंचत्रमंडळ बैठर्ीि घेण्याि आला. बैठर्ीच्या
अध्यक्षस्र्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होिे.
राज्याच्या नवीन व नवीर्रर्ीय ऊजा स्त्रोिांपासून वीज चनर्ममिीिे धोरर् 2015 व धोरर् 2016
नुसार महाऊजार्डे नोंिर्ी र्रण्यासाठी 2 वेळा मुििवाढ िे ण्याि आली आहे. मात्र र्ोरोना महामारीच्या
पार्श्कभम
ू ीवर मुििवाढ न चमळालेलया महाऊजार्डील नोंिर्ीर्ृि 418 मेगावॅट क्षमिेच्या प्रर्लपांना
र्ायाक्न्वि र्रण्यासाठी एर् वषािी मुििवाढ िे ण्यािा चनर्कय घेण्याि आला.
अपारंपाचरर् ऊजा चनर्ममिी प्रर्लपामुळे मोठ्या प्रमार्ावर गुंिवर्ूर् व रोजगार चनमार् होईल.
िसेि राज्यास महसूलही चमळे ल. त्यािप्रमार्े हवेच्या प्रिु षर्ािही घट होईल.
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