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नगर चवर्ास चवभाग
पुण्यातील स्वारगेट ते र्ात्रज
भुयारी रेल्वे िर्ल्पास मान्यता
पुर्े महानगर मेट्रो रेल्वे िर्ल्पातील स्वारगेट ते र्ात्रज या भुयारी रेल्वे िर्ल्पास आज झालेल्या
मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िेण्यात आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्िानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते. हा
िर्ल्प एचिल 2027 पयंत पूर्क र्रण्यािे चनयोजन आहे.
पुर्े महानगरपाचलर्ेने महाराष्ट्ट्र मेट्रो रेल र्ॉपोरेशन चल. (महामेट्रो) माफकत हा िस्ताव शासनार्डे
सािर र्ेला. यामध्ये महानगर मेट्रो रेल्वे िर्ल्पातील स्वारगेट ते र्ात्रज ही टप्पा-1 िी चवस्तारीत
मार्थगर्ा भुयारी पद्धतीने पूर्क र्रण्यात येर्ार आहे. या िर्ल्पासाठी 3 हजार 668 र्ोटी रुपयांिा खिक
अपेचक्षत आहे.
स्वारगेट ते र्ात्रज (र्ॉचरडोर-2ए) या 5.464 चर्.मी. लांबीच्या मागावर 3 स्िानर्े असतील. पुर्े
शहरातील स्वारगेट व र्ात्रज िमुख उपनगरे असून त्यािरम्यान गुलटे र्डी, पद्मावती, मार्ेट याडक ,
चबबवेवाडी, धनर्वडी, बालाजीनगर, साईबाबानगर, आंबेगाव अशी महत्वािी चठर्ार्े आहेत.

या

पचरसरातील वांरवार होर्ारी वाहतुर्ीिी र्ोंडी टळू न रस्त्यावरील िुर्कटना, ििूषर्, इंधन खिक, िवास
र्ालावधी यामध्ये बित होर्ार आहे. पुर्े व पपपरी-पििवड शहरातील िवाशांना वातानुर्ूचलत, सुरचक्षत,
आरामिायर् िवासासाठी स्वारगेट ते र्ात्रज ही भूयारी मेट्रो रेल्वे मार्थगर्ा उपयोगी ठरर्ार आहे.
िर्ल्पासाठी शासनार्डू न अनुिान स्वरूपात 450 र्ोटी 95 लाख व र्ेंद्र व राज्य शासनािे
र्र,शुल्र् यावरील खिासाठी चबनव्याजी िुय्यम र्जक स्वरूपात 440 र्ोटी 32 लाख रुपये असा एर्ूर्
891 र्ोटी 27 लाख रुपयांिा चनधी उपलब्ध र्रून िेण्यास मान्यता िेण्यात आली. पुर्े
महानगरपाचलर्ेर्डू न 655 र्ोटी 9 लाख रुपयांिे चवत्तीय सहाय्य महामेट्रोला उपलब्ध र्रून िेण्यात
येर्ार आहे. तसेि िर्ल्पासाठी र्ेंद्र शासनार्डू न 300 र्ोटी 63 लाख रुपयांिे अनुिान चमळावे यासाठी
चवनंती र्रण्यात येर्ार आहे. चिपक्षीय/बहु पक्षीय चवत्तीय संस्िेमाफकत 1803 र्ोटी 79 लाख रुपयांिे अल्प
व्याज िरािे र्जक र्ेण्यास, या र्जािा र्ोर्ताही भार राज्य शासनावर येर्ार नाही या अटीवर, महामेट्रो
यांना िाचधर्ृत र्रण्यास मान्यता िेण्यात आली.
-----०-----
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नगर चवर्ास चवभाग
नवी मुंबईत व्युंकटे श्वरा मुंदीरासाठी ततरुपती दे वस्थानास जमीन
नवी मुंबईतील उलवे नोड येथे व्युंकटे श्वराचे मुंदीर उभारण्यासाठी ततरुमला ततरुपती देवस्थानास
भाडे पट्टयाने जमीन देण्यास आज झालेल्या मुंतिमुंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या
अध्यक्षस्थानी मख्यमुंिी उद्धव ठाकरे होते.
शहर पातळीवरील सतवधा (तसटी लेवल फॅतसतलटी) म्हणून तवशेष प्रकल्पाअुंतर्गत श्री व्युंकटे श्वराचे
मुंदीर उभारणीसाठी उलवे नोडमधील सेक्टर-12, भखुंड क्र.3 येथे जमीन देण्यात येणार आहे . त्यानसार
उलवे नोडमधील सेक्टर-12, भखुंड क्र.3 (एकूण क्षेि 40,400 चौ.मी.) 1.00 चटईक्षेि तनदेशाुंकासह एक
रुपया प्रतत चौरस मीटर या नाममाि दराने भाडे पट्टयाने थेट वाटप करण्यासही मान्यता देण्यात आली
आहे.
ततरुमला ततरुपती देवस्थानम बोडातफे देशात हैद्राबाद, चेन्नई, कन्याकमारी, बुंर्लरु,
तवशाखापट्टनम, भवनेश्वर, जम्मू, नवी तदल्ली, करुक्षेि व ऋतषकेश या तठकाणी शहर पातळीवरील सतवधा
म्हणून भर्वान श्री व्युंकटेश्वराचे मुंदीर उभारणी करण्यात आली आहे . या धतीवर नवी मुंबईमध्ये मुंतदर
उभारण्यासाठी ततरुमला ततरुपती देवस्थानाने जमीन उपलब्ध करुन देण्याची मार्णी केली होती.
नवी मुंबईतील श्री व्युंकटे श्वराचे मुंदीर भातवकाुंसाठी तसेच पयगटकाुंसाठी आकषगणाचा केंद्रबबदू
ठरणार आहे . त्यामळे त्या पतरसराला धार्ममक व सामातजक महत्त्व प्राप्त होऊन स्थातनक पतरसरात
रोजर्ार सुंधी तनमाण होतील. या देवस्थानामाफगत या पतरसरात अनेक समाज उपयोर्ी उपक्रम हाती
घेण्यात येणार आहे त. सवग बाबींचा तवचार करुन एक तवशेष बाब म्हणून हा भूखुंड उपलब्ध करुन देण्यात
आला आहे.
-----०----इतर मागास बहु जन र्ल्यार् चवभाग
शामराव पेजे आर्थिर् चवर्ास महामंडळास
100 र्ोटींिे भागभांडवल
शामराव पेजे र्ोर्र् इतर मागासवगक आर्थिर् चवर्ास महामंडळािे अचधर्ृत भागभांडवल 100
र्ोटी रुपये र्रण्यािा चनर्कय आज झालेल्या मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत र्ेण्यात आला. बैठर्ीच्या
अध्यक्षस्िानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
शामराव पेजे र्ोर्र् इतर मागासवगक आर्थिर् चवर्ास महामंडळ हे महाराष्ट्ट्र राज्य इतर
मागासवगीय चवत्त व चवर्ास महामंडळािी र्ोर्र् चवभागािी उपर्ंपनी आहे. यापूवी महामंडळािे
अचधर्ृत भागभांडवल 15 र्ोटी रुपये होते. त्यामध्ये भरीव वाढ र्रण्यािा चनर्कय आजच्या बैठर्ीत
र्ेण्यात आला.
-----०----3

महसूल चवभाग
गगनचगरी महाराज िॅचरटे बल ट्रस्टच्या
जचमनीच्या भाडे पट्ट्यािे नुतनीर्रर्
मुंबईतील मौजे मनोरी ये (बोरीवली.ता)िील परमपूज्य स्वामी गगनचगरी महाराज आश्रम
िॅचरटे बल ट्रस्टला चिलेल्या शासर्ीय जचमनीच्या भाडे पट्टयािे पुढील वषासाठी नुतनीर्रर् 30
.र्रण्यास आज मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िेण्यात आलीबैठर्ीच्या अध्यक्षस्िानी मुख्यमंत्री उद्धव
ठार्रे होते.
परमपूज्य स्वामी गगनचगरी महाराज आश्रम िॅचरटे बल ट्रस्ट या संस्िेस मौजे मनोरी येिील
स.नं.260 मधील गुंठे शासर्ीय जमीन 15 एर्र 55, झाडे लावून त्यांिी जोपासना र्रण्यासाठी एचिल 4
.रुपये या नाममात्र भाडे पट्टयाने मंजूर र्ेलेली होती 1 वषाच्या र्ालावधीसाठी वार्थषर् 30 पासून 1990
या जचमनीिा भाडे पट्टा .रोजी संपुष्ट्टात आला होता 2020 एचिल 3
शासर्ीय जमीन ििान र्रतांना आर्ारावयाच्या भूईभाडयाच्या नाममात्र िरात अिवा
सवलतीच्या िरात सुधारर्ा र्रण्यािे धोरर् चनचित होईपयंत या संस्िेर्डू न रुपये इतर्े वार्थषर् 1
2020 एचिल 4 त्यानंतर सुधाचरत धोरर्ातील तरतुिीिमार्े .नाममात्र भुईभाडे आर्ारण्यात येर्ार आहे
पासून पूवल
क क्षी िभावाने वार्थषर् भुईभाडे आर्ारण्यािाा चनर्कयही बैठर्ीत र्ेण्यात आला. याबाबत या
संस्िेला मुंबई उपनगर चजल्हाचधर्ारी यांना हमीपत्र चलहू न िेतांना चवहीत अटी व शतींिे पालन र्रावे
लागर्ार आहे.
-----०-----
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शालेय चशक्षर् चवभाग
शालेय चशक्षर् व क्रीडा चवभागासाठी
चजल्हा वार्थषर् योजनेत 5 टक्र्े चनधी राखीव
शालेय चशक्षर् व क्रीडा चवभागाच्या योजनांिी पुनरकिना र्रुन त्यासाठी चजल्हा वार्थषर् योजनेमध्ये
(सवकसाधारर्) चर्मान 5 टक्र्े चनधी राखीव ठे वण्यािा चनर्कय आज मंचत्रमंडळ बैठर्ीत र्ेण्यात आला.
बैठर्ीच्या अध्यक्षस्िानी मुख्यमंत्री उध्िव ठार्रे होते.
या बैठर्ीत शालेय चशक्षर् व क्रीडा (क्रीडा उपचवभाग वगळू न ) चवभागाच्या चजल्हा वार्थषर् योजना
(सवकसाधारर्) मधील सध्या अस्स्तत्वात असलेल्या शालेय चशक्षर्ाशी संबंचधत िार योजनांिी पुनरकिना
र्रण्यास मान्यता िेण्यात आली. त्या पुढीलिमार्े • चजल्हा पचरषिांच्या क्षेत्रातील िािचमर्, माध्यचमर् शाळांिी इमारत व वगक खोल्यांिी चवशेष
िुरुस्ती, स्वच्छतागृह िुरुस्ती
• चजल्हा पचरषिांच्या क्षेत्रातील िािचमर्, माध्यचमर् शाळांिी इमारत व वगकखोली बांधर्ाम,
स्वच्छतागृह बांधर्ाम, चिव्यांग चवद्यार्थ्यांसाठी रॅम्प व स्वच्छतागृह बांधर्ाम, चपण्याच्या
पाण्यािी सुचवधा, शालेय स्वच्छता, वािनालय, शैक्षचर्र् बोलक्या पभती चनमार् र्रर्े,
चज.प.च्या माध्यचमर् शाळे तील चवद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र र्क्षािे बांधर्ाम, शाळे तील क्रीडांगर्पटांगर् सुचवधा चनमार् र्रर्े,चजल्हा पचरषिांच्या क्षेत्रातील िािचमर्, माध्यचमर् शाळांना
संरक्षर् पभत उभारर्े
• आिशक शाळामध्ये चवचवध पायाभूत सुचवधा चनमार् र्रर्े
• चवज्ञान ियोगशाळा ( Science Lab ),संगर्र् ियोगशाळा (Computer Lab)/ चडचजटल
शाळा, इंटरनेट/ वाय-फाय सुचवधा चनमार् र्रर्े.
या योजनांसाठी मंजूर चनयतव्ययाच्या चर्मान 5 टक्र्े इतर्ा चनधी शालेय चशक्षर्ाशी संबंचधत
(क्रीडा योजना वगळू न) र्ायमस्वरुपी राखून ठे वण्यास मान्यता िेण्यात आली. चर्मान 5 टक्र्े इतर्ा
चनधी राखून ठे वण्यािी मयािा ही मुंबई व मुंबई उपनगर चजल््ांसाठी लागू राहर्ार नाही. यावेळी
भचवष्ट्यात राज्यात नवीन राष्ट्ट्रीय शैक्षचर्र् धोरर् लागू र्ेल्यानंतर चवद्यार्थ्यांसाठी अचतचरक्त शैक्षचर्र्
सुचवधा उपलब्ध र्रुन िेण्यासाठी अचतचरक्त चनधी चजल्हा वार्थषर् योजने (सवकसाधारर्) अंतगकत उपलब्ध
र्रुन िेण्यास मान्यता िेण्यात आली. ही सुधाचरत योजना 2022-23 या आर्थिर् वषापासून लागू होईल.
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राज्य उत्पािन शुल्र् चवभाग
चसलबंि चविे शी मद्याच्या चवक्री
परवान्यांसाठी नवीन िोन श्रेर्ी
राज्यात चसलबंि चविेशी मद्याच्या चर्रर्ोळ चवक्रीच्या परवान्यासाठी क्षेत्रफळ तसेि सुचवधांच्या
आधारे नवीन िोन श्रेर्ी तयार र्रण्यास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िेण्यात आली.
बैठर्ीच्या अध्यक्षस्िानी मुख्यमंत्री उध्िव ठार्रे होते.
यानुसार सध्या अस्स्तत्वात असलेल्या एफ.एल.-2 परवान्यांिे क्षेत्रफळ तसेि सुचवधांच्या आधारे
नवीन िोन श्रेर्ी तयार र्रुन चवद्यमान परवानाधारर्ांना त्यांच्यार्डील परवान्यािी श्रेर्ीवाढ र्रण्यास
मुभा िेण्यात येर्ार आहे. यात अचतउच्ि िजािी मद्यचवक्री अनुज्ञप्ती (Super Premium Outlet) व उच्ि
िजािी मद्यचवक्री अनुज्ञप्ती (Elite Outlet) अशा िोन श्रेर्ी चनमार् होऊन शासनास अचतचरक्त महसूल
चमळे ल.
या चनर्कयानुसार राज्यात सीलबंि चविेशी मद्याच्या चर्रर्ोळ चवक्रीसाठी सध्या अस्स्तत्वात
असलेल्या एफ.एल.-2 (सीलबंि चर्रर्ोळ चविेशी मद्य चवक्रीिे िुर्ान) परवानाधारर्ाने मागर्ी र्ेल्यास,
त्यांच्यार्डील परवान्यािे क्षेत्रफळ तसेि सुचवधेच्या आधारे श्रेर्ी वाढवून चतिे रुपांतर “अचतउच्ि िजािी
मद्यचवक्री अनुज्ञप्ती” (Super Premium Outlet) (F.L.-2/S.P.O.) अिवा “उच्ि िजािी मद्यचवक्री
अनुज्ञप्ती” (Elite Outlet) (F.L.-2/E.O.) या उपवगात र्रण्यात येईल. जे एफ.एल.-2 परवानाधारर्
वरील उपवगात श्रेर्ीवाढ र्रण्यास इच्छु र् नसतील, असे परवाने सध्यािे चनयम व शुल्र्ानुसार र्ायकरत
राहतील.
"अचतउच्ि िजािी मद्यचवक्री अनुज्ञप्ती" (Super Premium Outlet) या परवान्यासाठी चर्मान
जागा (िटई क्षेत्र) 601 िौ.मी. इतर्ी आवश्यर् राहील. परवानाधारर्ास संलग्न ठोर् चवक्री आचर् परवाना
र्क्ष, यासाठीिे चवहीत शुल्र् स्वतंत्रचरत्या भरून, ििचलत अटी व शतींच्या पुतकतेनंतर र्ेण्यािी मुभा
राहील. या परवान्यािे वार्थषर् शुल्र् हे संबचधत क्षेत्रातील एफएल-2 परवान्याच्या िुप्पट असेल.
"उच्ि िजािी मद्यचवक्री अनुज्ञप्ती" (Elite Outlet) या परवान्यासाठी जागा (िटई क्षेत्र) चर्मान 71
िौ.मी. ते र्माल 600 िौ.मी. या मयािेत आवश्यर् राहील. या परवान्यािे वार्थषर् शुल्र् हे संबचधत
क्षेत्रातील एफएल-2 परवान्याच्या चिड पट असेल.
या श्रेर्ीतील परवाने स्वत: स्वयंसेवन
े े (self-service) (walk-in) खरेिी र्रण्यािी सुचवधा असेल.
अशा परवान्यांसाठी, शैक्षचर्र् संस्िा व धार्थमर् संस्िा इत्यािींच्या संिभाने, आंतरचनबंधाच्या तरतुिी
चवद्यमान एफ.एल.-2 नमुन्यातील आताच्या परवान्यांिमार्ेि लागू राहतील. सद्य:स्स्ितीत, ज्या
एफ.एल.-2 परवानाधारर्ांर्डे चवहीत मयािेपेक्षा अचधर् जागा आहे , अशांना श्रेर्ीवाढीिा लाभ
घ्यावयािा झाल्यास त्यांना आपल्या परवान्यािी वरील िोन पैर्ी एर्ा उपवगात श्रेर्ीवाढ र्रण्यािी मुभा
असेल .
या िस्तावाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्ट्र िारुबंिी अचधचनयम, 1949 अंतगकत सध्याच्या चनयमामध्ये
आवश्यर् ते बिल चवभाग स्तरावर र्रण्यासही बैठर्ीत मान्यता िेण्यात आली.
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राज्य उत्पािन शुल्र् चवभाग
फळे , फुलांपासून मद्यार्क चनर्थमतीच्या धोरर्ास मान्यता
र्ाजूबोंडे , मोहाफुले यांपासून उत्पाचित र्ेलेल्या मद्यािी वगकवारी “िेशी मद्य” याऐवजी “चविेशी
मद्य” अशी र्रुन या पिािांसह फळे , फुलांच्या मद्यार्ािारे “स्िाचनर् मद्य” चनर्थमतीच्या धोरर्ास आज
झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िेण्यात आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्िानी मुख्यमंत्री उध्िव ठार्रे
होते.
र्ाजूबोंडे व मोहाफुलांच्या मद्यार्ापासून बनचवण्यात येर्ा-या मद्यािे वगीर्रर् हे 2005 पासून
“िेशी मद्य” असे र्रण्यात आले होते. या वगीर्रर्ामुळे या मद्याच्या चवपर्नास व मुल्यवृद्धीस मयािा येत
होत्या. त्यामुळे र्ाजूबोंडे , मोहाफुले या पिािांसह स्िाचनर्चरत्या उत्पाचित होर्ाऱ्या फळे ,फुले यापासून
तयार होर्ाऱ्या मद्यार्ापासून जे मद्य तयार र्ेले जाईल त्यास ‘िेशी मद्य’ याऐवजी ‘चविेशी मद्य’ असा
िजा िेण्यास मान्यता िेण्यात येत आहे. अशा मद्यार्ापासून चनर्थमत होर्ा-या मद्यास “स्िाचनर् मद्य” असे
संबोधण्यात येईल.
र्ाजूबोंडे , मोहाफुले यासह स्िाचनर्चरत्या उपलब्ध होर्ारे फळे -फुले यापासून तयार होर्ाऱ्या
मद्यार्ापासून पेय मद्य चनर्थमती होईल. यामुळे नैसर्थगर् आपत्तीमध्ये वाया जार्ाऱ्या व नाशवंत अशा
उत्पािनांिा वापर होऊन, त्यांिी मुल्यवृद्धी होईल. यािा फळे , फुले उत्पािर्ांना लाभ होर्ार आहे .
याचशवाय, एर् स्वतंत्र उद्योग चनमार् होऊन राज्यात रोजगार चनर्थमती बरोबरि महसूलात वाढ अपेचक्षत
आहे.
यार्चरता स्िाचनर् फळे , फुले इत्यािीपासून मद्यार्क उत्पािनार्चरता आसवनी परवाना िेण्यास
बैठर्ीत मान्यता िेण्यात आली. फळे , फुलांच्या उपलब्धतेनुसार र्मी मद्यार्क उत्पाचित झाल्यास अशा
पचरस्स्ितीत अिवा गरजेनुसार एखाद्या फळा, फुलांपासून उत्पाचित मद्यार्ािी िुसऱ्या फळा, फुलांपासून
उत्पाचित मद्यार्ामध्ये चमश्रर् (ब्लेंडीग) र्रण्यास मुभा राहर्ार आहे . फळे ,फुले यापासून तयार होर्ाऱ्या
मद्यार्ापासून उत्पाचित होर्ाऱ्या मद्यावरील उत्पािन शुल्र्ािा िर सवलतीिा राहील.
या मद्यािी चवक्री ही नमुना एफएल-2 (सीलबंि चर्रर्ोळ चविेशी मद्य चवक्रीिे िुर्ान), एफएल-3
(परवाना र्क्ष), एफएल-4 (क्लब अनुज्ञप्ती) व एफएल 4-अ (चवशेष र्ायकक्रमासाठीिी तात्पुरती अनुज्ञप्ती)
या चर्रर्ोळ मद्य चवक्रीच्या परवानाधारर्ांर्डू न र्रण्यास परवानगी राहील.
या धोरर्ानुसार उत्पािनाशी संबंचधत द्यावयािे सवक परवान हे एर् चखडर्ी योजनेमाफकत िेण्यात
येतील. या िस्तावाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्ट्र िारुबंिी अचधचनयम, 1949 अंतगकत सध्याच्या चनयमात
चवभागस्तरावर आवश्यर् ते बिल र्रण्यासही मान्यता िेण्यात आली.
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