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र्ौशल्ह्य, रोजगार, उद्योजर्ता व नाचवन्यता चवभाग
पुर्े चजल्ह्यात येरवडा येथे
नवीन आयटीआय सुरू र्रण्यास मान्यता
पुर्े चजल्ह्यातील येरवडा येथे औद्योचगर् िचशक्षर् संस्था- आयटीआय सुरु र्रर्े व या संस्थेसाठी
पिचनर्ममतीच्या िस्तावास आज झालेल्ह्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली. बैठर्ीच्या
अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे िोते. या चनर्कयानुसार या संस्थेसाठी ४० पिांिी चनर्ममती र्रण्यात
येर्ार आिे.
पुर्े चजल्ह्यामध्ये औद्योचगर् आस्थापना, औद्योचगर् समूि यांिी मोठी संख्या आिे. येरवडा व
नगररोड या क्षेत्रात रांजर्गाव, िार्र् एम.आय.डी.सी. िे आचशया खंडातील नामांचर्त उद्योगक्षेत्र आिे त.
या चठर्ार्ी चफयाट, बजाज इलेक्रीर्ल, एल.जी. इलेक्रॉचनक्स, िायर इंचडया चल. येझार्ी, बेर्र गेजेस
आिी ऑटोमोबाईल, मॅन्युफॅक्िररग, इलेक्रीर्ल, इलेक्रॉचनक्स अशा चवचवध क्षेत्रातील उद्योग आिे त.
पुर्े शिर व चजल्ह्यातील अनेर् िोतर्रू उमेिवारांना या पचरसरातील औद्योचगर् िचशक्षर्
संस्थांमधील सध्याच्या मंजूर संख्येवरील जागांवर िचशक्षर्ासाठी िवेश चमळर्े िु रापस्त िोत आिे.
त्यानुसार स्थाचनर् गरजा तसेि मागर्ी चविारात घेऊन येरवडा येथे आधुचनर् तंत्रज्ञानावर आधाचरत नवीन
औद्योचगर् िचशक्षर् संस्था सुरु र्रण्यास मान्यता िे ण्यात आली. या आयटीआय मधील 18 तुर्डया व
त्यासाठी आवश्यर् 23 चशक्षर्ीय व 17 चशक्षर्ेत्तर अशा एर्ूर् 40 पिचनर्ममतीच्या िस्तावासिी मान्यता
िे ण्यात आली.
या आयटीआयमधील यंत्रसामुिी, ित्यारे यार्रीता 2022-23 या आर्मथर् वषासाठी 5र्ोटी
55लाख 63 िजार रुपयांच्या अनावती खिार्रीता व 40 चशक्षर् व चशक्षर्ेतर पिांच्या वेतन व इतर
अनुषंचगर् बाबींर्चरता िचतवषी आवती खिासाठी 2 र्ोटी 25 लाख 63 िजार रुपयांच्या इतक्या खिास
मान्यता िे ण्यात आली. या संस्थेर्रीता चशक्षर् व चशक्षर्ेतर पि चनर्ममतीसाठी उच्िस्तरीय सचिव सचमतीिी
मान्यता घेण्यात येर्ार आिे.
------०------
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वने चवभाग
िे शातील पचिलाि िर्ल्ह्प
मिाराष्ट्र जनुर् र्ोष चनमार् र्रर्ार
िे शातील पचिल्ह्याि अशा मिाराष्ट्र जनुर् र्ोष िर्ल्ह्प राबचवण्यास आज झालेल्ह्या मंचत्रमंडळाच्या
बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे िोते.
मिाराष्ट्र जनुर् र्ोष िर्ल्ह्पातील चशफारशीनुसार राज्यभरात अंमलबजावर्ी र्ेल्ह्यास राज्यातील
जैवचवचवधतेिे संवधकन िोऊन येर्ाऱया चपढीर्रीता नैसर्मगर् संसाधने जतन र्रर्े शक्य िोर्ार आिे .
त्यामुळे राजीव गांधी चवज्ञान आचर् तंत्रज्ञान आयोगाने सन २०१४-२०१९ पयंत राबवचवलेल्ह्या िर्ल्ह्पातून
आतापयंत तयार झालेली यंत्रर्ा आचर् संसाधने र्ायमस्वरुपी िालू ठे वण्याच्या दृष्ट्टीने आचर् जनुर्
र्ोषािी व्याप्ती वाढचवण्यासाठी िा िर्ल्ह्प राज्यभर राबचवर्े आवश्यर् आिे .
मिाराष्ट्र जनुर् र्ोष िर्ल्ह्पांतगकत जनुर्ीय संपत्तीिे जतन र्रण्याच्या अनुषंगाने सागरी
जैवचवचवधता, पीर्ांिे स्थाचनर् वान, पशुधनाच्या स्थाचनर् जाती, गोड्या पाण्यातील जैवचवचवधता,
गवताळ, माळरान आचर् र्ुरर्ांमधील जैवचवचवधता, वनिक्र् क्षेत्रासाठी संरक्षर् व व्यवस्थापन योजना,
वन पचरसर पुनर्मनमार् िे ७ मित्वािे घटर् चनचित र्रण्यात आले आिेत. वरील ७ घटर्ांना पूरर् असे
माचिती व्यवस्थापनार्रीता भक्र्म व्यासपीठ चनमार् र्रण्यात येर्ार आिे .
सिर योजनेच्या ठळर् बाबी खालीलिमार्े आिेत :जैवचवचवधता,पारंपारीर्

ज्ञान

आचर्

स्थाचनर्

समुिायांिे

संवधकन

चवषयर्

पध्ितींिे

िस्तऐवजीर्रर्. यशस्वी संवधकन चवषयर् पध्ितींबाबत माचितीिे संर्लन व चवश्लेषर् र्रुन िमार्ीर्रर्
र्रर्े.
चवचवध स्तरांवर शैक्षचर्र् व सामाचजर् क्षेत्रात तसेि धोरर्ात्मर् दृष्ट्टया यशस्वी संवधकन चवषयर्
पध्ितींिा िसार र्रर्े, शाश्वत जैवचवचवधता संवधकन र्रर्े तसेि वातावरर् बिलामुळे अन्न सुरक्षेवर
िोर्ाऱया पचरर्ामांवर उपाययोजना र्रर्े, मिाराष्ट्र राज्य जैवचवचवधता मंडळास र्ेंद्रस्थ यंत्रर्ा घोचषत
र्रण्यात येईल व त्याच्या अंमलबजावर्ीसाठी िधान मुख्य वनसंरक्षर् तथा सिस्य सचिव यांच्या
अध्यक्षतेखाली चवशेष र्क्ष स्थापीत र्रण्यात येईल. िर्ल्ह्पािे सचनयंत्रर् र्रण्यार्रीता चत्रस्तरीय सचमत्या
स्थापन र्रण्यात येतील.
िर्ल्ह्पािे सचनयंत्रर् र्रण्यार्रीता चत्रस्तरीय सचमती गठीत र्रण्यात आली आिे . मुख्य सचिव
यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय सचनयंत्रर् सचमती - िर्ल्ह्पातील 7 घटर् िाताळण्यासाठी संबंचधत
क्षेत्रातील संशोधन संस्था / शैक्षचर्र् संस्था / चवद्यापीठ / अशासर्ीय संस्था ईत्यािींपैर्ी 1 रर्वा 1 पेक्षा
अचधर् संस्थेस िर्ल्ह्प यंत्रर्ेिा िजा िे र्े, जैवचवचवधता संवधकनासाठी घटर्चनिाय व चजल्ह्िाचनिाय
उपक्रमांिा िाधान्यक्रम चनचित र्रुन मान्यता िे र्े, िर्ल्ह्पाच्या वार्मषर् िवतकन अिवालास (Annual Plan
of Operations) मान्यता िे र्े.
िधान सचिव (वने) यांच्या अध्यक्षतेखाली र्ायकर्ारी सचमती - घटर्चनिाय व चजल्ह्िाचनिाय चनचित
र्ेलेल्ह्या उपक्रमांना मान्यता िे वून त्यांिी अंमलबजावर्ी सुचनचित र्रर्े, मंजूर वार्मषर् िवतकन अिवालािी
अंमलबजावर्ी सुचनचित र्रर्े व चनधी चवतरर्ाबाबत सूिना िे र्े. चजल्ह्िाचधर्ारी यांच्या अध्यक्षतेखाली
चजल्ह्िास्तरीय सचनयंत्रर् समीतीिी संबंचधत चवभाग आचर् यंत्रर्ांमध्ये समन्वय साधण्यास मित र्रर्े.
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िर्ल्ह्पार्रीता पुढील 5 वषासाठी ७ घटर्ांर्चरता रु. 172.39 र्ोटी खिक येईल. जैवचवचवधता
संसाधनांिे िस्तऐवजीर्रर् व त्या आधारे संवधकन उपक्रमांसाठी आराखडा तयार र्रर्े शक्य िोईल.
स्थाचनर् जैवचवचवधता संसाधनांिे संवधकन र्रुन त्यावर अवलंबून असलेल्ह्या समुिायांिे उत्पन्न वाढवता
येईल.
वनक्षेत्रांिा पुनर्मनमार्, िुर्ममळ, धोर्ािस्त वनस्पती िजातींिे संवधकन, मित्वाच्या अर्ाष्ट्ठ
वनोपजािे जतन र्रर्े शक्य िोईल. जैवचवचवधता व्यवस्थापन सचमत्यांना सक्षम र्रता येईल. माचिती
व्यवस्थापनार्रीता भक्र्म व्यासपीठ चनमार् िोऊन जैवचवचवधते संबंधीिी माचिती अद्यावत ठे वता येईल.
-----०----वने चवभाग
डॉ. श्यामािसाि मुखजी जन-वन चवर्ास योजनेतून
शेतर्ऱयांना "सौर ऊजा र्ंु पर्"उभारण्यासाठी अनुिान
वन्यिाण्यांमुळे शेतचपर्ांिे िोर्ारे नुर्सान टाळण्यासाठी राज्यातील संवि
े नशील गावांमध्ये डॉ.
श्यामािसाि मुखजी जन-वन चवर्ास योजनेिी व्याप्ती वाढवून त्यामध्ये सौर ऊजा र्ंु पर् उभारण्यासाठी
शेतर्ऱयांना अनुिान िे ण्यास आज झालेल्ह्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली. बैठर्ीच्या
अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे िोते.
वनक्षेत्रािे िभावी संरक्षर्ामुळे वन्यिाण्यांच्या संख्येत अलीर्डे लक्षर्ीय वाढ झाली आिे.
त्यािबरोबर मानव-वन्यजीव संघषक वाढू न चवशेषत: शेतपीर् नुर्सानीच्या घटना घडू लागल्ह्या आिेत.
वन्यजीवांमुळे शेतचपर्ांिे नुर्सान िोऊ नये म्िर्ून शेतर्ऱयांना चपर्ािे रक्षर्ार्रीता रात्रीच्या वेळी
शेतावर चपर्ािे संरक्षर् र्रावे लागते. त्यामुळे शेतर्ऱयांिी गैरसोय तर िोतेि पर् वन्यजीवांच्या िल्ह्ल्ह्यािा
धोर्ािे खील असतो. त्यावर ताडोबा-अंधारी व्याघ्र िर्ल्ह्प अंतगकत िायोचगर् तत्वावर वैयक्क्तर् सौर ऊजा
र्ंु पर् उभारण्यािी योजना राबचवण्यात आली. यातून या भागात गेल्ह्या र्ािी वषात चपर् नुर्सानीिे िर्ार
र्मी झाल्ह्यािे चिसून आले. तसेि सौर ऊजा र्ंु पर् िटवता येण्यासारखे असल्ह्याने वन्यिाण्यांिे भ्रमर्मागक
िे खील मुक्त राितात, िी अत्यंत मित्वािी बाब आिे.
या सवक गोष्ट्टी लक्षात घेऊन या योजनेिी व्याप्ती वाढवून त्याअंतगकत अशा संवि
े नशील गावांमध्ये
शेतर्ऱयांना सौर ऊजा र्ंु पर् उभारण्यार्चरता अनुिान िे ण्यास मान्यता िे ण्यात आली. या योजनेत
िचतलाभाथी सौर ऊजा र्ंु पर्ाच्या रर्मतीच्या ७५ टक्र्े रर्वा रूपये पंधरा िजार रुपये या पैर्ी जी र्मी
असेल त्या रक्र्मेिे अनुिान िे ण्यात येईल. सौर ऊजा साचित्याच्या रर्मतीच्या अनुषंगाने उवकरीत २५
टक्र्े रर्वा अचधर्च्या रक्र्मेिा वाटा लाभार्थ्यािा रािील. यात
िाम पचरक्स्थतीर्ीय चवर्ास सचमती रर्वा संयुक्त वन व्यवस्थापन सचमतीस शासनार्डू न अनुिान
उपलब्ध झाल्ह्यानंतर लाभाथी उवकरीत२५ टक्क्यांिा वाटा सचमतीर्डे जमा र्रेल. अशा संवि
े नशील
गावांिी चनवड तसेि सौर ऊजा र्ंु पर् साचित्यािे मापिं ड चनधारीत र्रर्े व गुर्वत्ता चनयंत्रर् िे िधान
मुख्य वनसंरक्षर् (वन्यजीव), नागपूर यांच्या अध्यक्षतेखालील सचमत्या र्रतील. २०२२-२३ मध्ये डॉ.
श्यामािसाि मुखजी जन-वन चवर्ास योजनेतील शंभर र्ोटींपैर्ी ५० र्ोटी रुपयांच्या चनधीिी तरतूि सौर
ऊजा र्ंु पर्ार्रीता र्रण्यात येईल. या योजनेच्या अंमलबजावर्ीबाबत सूिना िधान मुख्य वनसंरक्षर्
(वन बल िमुख), नागपूर िे जािीर र्रतील. तसेि लाभार्थ्यांना या योजनेिी माचिती उपलब्ध र्रून
िे ण्यार्चरता माचिती व्यवस्थापन िर्ालीिा वापरण्यात येईल.
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-----०-----

उच्ि व तंत्र चशक्षर् चवभाग
वीस तालुक्यातील मिाचवद्यालयांना अनुिान
ित्येर् तालुक्यामध्ये चर्मान एर् मिाचवद्यालय रर्वा चवद्याशाखा अनुिानावर आर्ण्याच्या
योजनेंतगकत 20 तालुक्यातील 21 चवद्याशाखांना 100 टक्र्े अनुिान मंजूर र्रण्यािा चनर्कय आज झालेल्ह्या
मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे िोते.
र्ायकबल गटाने चशफारस र्ेलेल्ह्या 18 मिाचवद्यालयांतील 18 चवद्याशाखांना 100 टक्र्े अनुिान
िे ण्यास मान्यता िे ण्यात आली. उवकचरत 3 तालुक्यातील 3 चवद्याशाखांसाठी नव्याने जाचिरात मागवून
त्यानुसार पुढील र्ायकवािी र्रण्यात येईल.
िचक्षर् सोलापूर, मुरुड जंचजरा, िोडामागक, तलासरी, चसरोंिा, मुलिेरा, भामरागड, र्ोरिी, चजवती,
मूल, मेिर्र, मोिाडी, पारचशवनी, चभवापूर, र्ुिी, म्िसळा, मालवर् आचर् भामरागड िे ते तालुर्े आिेत.
र्ोरिी, एटापल्ली, चवक्रमगड या तालुक्यांसाठी जाचिरात मागचवण्यात येर्ार आिे.
-----०----सामाचजर् न्याय चवभाग
अनुसूचित जातीतील घटर्ांना र्जक चमळण्यातल्ह्या अडिर्ी िू र
मिामंडळांच्या भागभांडवलात वाढ
सामाचजर् न्याय चवभागाच्या अचधपत्याखालील मिामंडळांर्डे असर्ाऱया अपुऱया भागभांडवलामुळे
अनुसूचित जातीतील घटर्ांना र्जक चमळण्यास स्वयंरोजगार उपलब्ध िोण्यास अडिर्ी चनमार् झालेल्ह्या
िोत्या त्या िू र र्रण्याच्या दृष्ट्टीने मंचत्रमंडळ बैठर्ीत चनर्कय झाला. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री
उद्धव ठार्रे िोते.
मिात्मा फुले मागासवगक चवर्ास मिामंडळाच्या भागभांडवलािी मयािा रु.५०० र्ोटी वरुन
रु.१००० र्ोटी र्रण्यात आली. साचित्यरत्न लोर्शािीर अण्र्ाभाऊ साठे चवर्ास मिामंडळाच्या
भागभांडवलािी मयािा रु.३०० र्ोटी वरुन रु.१००० र्ोटी र्रण्यात आली. संत रोचििास िमोद्योग व
िमकर्ार चवर्ास मिामंडळाच्या भागभांडवलािी मयािा रु. ७३.२१ र्ोटी वरुन रु.१००० र्ोटी र्रण्यात
आली. मिाराष्ट्र राज्य चिव्यांग चवत्त व चवर्ास मिामंडळाच्या अचधर्ृत भागभांडवलािी मयािा रु.५० र्ोटी
वरुन रु.५०० र्ोटी इतर्ी र्रण्यात आली.
या भागभांडवल मयािा वाढचवल्ह्यामुळे आता अनुसूचित जातीतील घटर्ांना र्जक उपलब्ध िोवून
त्यांना रोजगार व स्वयंरोजगार चमळतील तसेि मिामंडळांनािी त्यांच्या र्डील बीज भांडवल योजना,
मुिती र्जक योजना यशस्वीपर्े राबवता येतील त्यामुळे अनुसुचित जातीतील घटर्ांिे जीवनमान नक्र्ीि
उं िावर्ार आिे.
-----०-----
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सावकजचनर् आरोग्य चवभाग
चवचवध चजल्ह्यांमध्ये आधुचनर् वैद्यर्ीय सोयी सुचवधा उपलब्ध र्रर्ार
राज्यात चवचवध चजल्ह्यांमध्ये वैद्यर्ीय सोयी सुचवधा उपलब्ध र्रण्यािा चनर्कय आज झालेल्ह्या
मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे िोते.
चवमा र्ंपन्यांशी झालेल्ह्या सामंजस्य र्रारानुसार राज्य आरोग्य िमी सोसायटीस उपलब्ध
झालेल्ह्या २७२.७१ र्ोटी इतक्या चनधीतून या वैद्यर्ीय सोयी सुचवधा उभारण्यात येतील. यामध्ये ठार्े,
रत्नाचगरी, बारामती, जालना येथे रेचडएशन ऑन्र्ॉलॉजीिी युचनट स्थापन र्रण्यात येतील. त्याििमार्े
चजथे वैद्यर्ीय मिाचवद्यालये नािीत अशा १९ चजल्ह्यांमध्ये र्ॅथलॅब, सीव्िीटीएस ऑपरेशन चथएटर,
लॅचमनार ऑपरेशन चथएटर, ईएसडब्ल्ह्युएल मचशन व २५ ते ३० डायलेचसस मचशन्स स्थापन र्रण्यात
येतील. या संिभात र्ायकवािी र्रण्यासाठी सावकजचनर् आरोग्य चवभागािे अपर मुख्य सचिव यांच्या
अध्यक्षतेखाली एर् सचमती स्थापन र्रण्यात येईल.
-----०----गृि चवभाग
पोलीस अचधर्ारी, अंमलिारांना पुवीिमार्ेि
शासर्ीय घरबांधर्ी अचिम योजनेतून र्जक
राज्यातील पोलीस िलातील अचधर्ारी, अंमलिार यांना पूवीिमार्ेि शासर्ीय घरबांधर्ी अचिम
योजनेतून अचिम िे ण्यािा चनर्कय आज झालेल्ह्या राज्य मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत घेण्यात आला. बैठर्ीच्या
अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे िोते. या चनर्कयामुळे राज्यातील पोचलस िलातील अचधर्ारी,
अंमलिारांना घरबांधर्ीसाठी अचिम चमळर्े सुलभ िोर्ार आिे.
पोलीसांना घरबांधर्ी अचिमार्रीता खाजगी बँर्ांर्डू न र्जक घेण्यािी व्यवस्था, मिाराष्ट्र राज्य
पोचलस गृिचनमार् व र्ल्ह्यार् मिामंडळ यांच्यामाफकत राबचवण्यािा चनर्कय 10 एचिल 2017 रोजी घेण्यात
आला िोता. त्यानुसार राज्यातील 5 िजार 17 पोचलस अचधर्ारी, अंमलिार यांना मे-2019 पयंत 915
र्ोटी 41 लाख रुपये घरबांधर्ी अचिमाच्या स्वरूपात चवतरीत र्रण्यात आलेले आिेत.
सध्या खाजगी बँर्ामाफकत असलेल्ह्या या र्जक योजनेमध्ये व्याजाच्या तफावतीिी रक्र्म जास्त
असल्ह्याने त्यािा शासनावर आर्मथर् भार पडत आिे. तसेि या बॅर्ांर्डू न र्जकव्यवस्था िोत नसल्ह्यामुळे
सिर योजना रद्द र्रण्यािा चनर्कय घेण्यात आला. मात्र यापुवीि र्जक वाटप र्रण्यात आलेल्ह्या 5 िजार
17 अजांच्या अनुषंगाने चर्मान त्यांिा र्जक परतावा पूर्क िोईपयंत त्यांच्या र्जाच्या व्याजावरील फरर्ािी
शासनार्डू न िे य असर्ारी रक्र्मेिी तरतूि र्रण्यासिी बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली आिे.
या अचिमासाठी आतापयंत आलेल्ह्या 3 िजार 707 अजकिारांना तसेि व यापुढील नवीन
अजकिारांसाठी पूवीिमार्ेि म्िर्जे शासर्ीय चनयचमत घरबांधर्ी अिीम योजना (HBA)" मुख्यलेखाचशषक
7610" अंतगकत घरबांधर्ी अचिम उपलब्ध र्रुन िे ण्यात येर्ार आिे.
-----०-----
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सिर्ार चवभाग
अचतचरक्त ऊसाच्या गाळपासाठी
वाितूर् व साखर घट उतारा अनुिान िे र्ार
गळीत िंगाम 2021-2022 मधील अचतचरक्त ऊसािे गाळप र्रण्यासाठी वाितूर् अनुिान व
साखर घट उतारा अनुिान िे ण्यािा चनर्कय आज मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला. बैठर्ीच्या
अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे िोते.
या चनर्कयािमार्े 1 मे 2022 पासुन गाळप िोर्ाऱया व साखर आयुक्तालयाने अचनवायक चवतचरत
र्ेलेल्ह्या ऊसासाठी 50 चर्मी अंतर वगळू न वाितूर् खिक िचत टन िचत चर्मी िर 5 रुपयांिमार्े मंजूर
र्रण्यात आला आिे.
तसेि ज्या सिर्ारी व खाजगी (शासन चनर्कय 21 ऑक्टोबर 2011 ला एर्वेळिा अपवाि म्िर्ून) साखर
र्ारखान्यांच्या (इथेनॉलसाठी बी िेवी मोलॅसेस/ ऊसािा रस वगक र्ेलेला चविारात घेतल्ह्यानंतर) िमाचर्त
र्ेलेल्ह्या साखर उताऱयामध्ये 0.5 (अधा) टक्र्े रर्वा त्यापेक्षा जास्त घट आल्ह्यास व अंचतम साखर उतारा
10 टक्र्े पेक्षा र्मी आल्ह्यास सरसर्ट सवक र्ारखान्यांना िचत टन 200 रुपये िराने 1 मे 2022 नंतर
गाळप िोर्ाऱया सवक ऊसासाठी अनुिान िे ण्यािा चनर्कय घेण्यात आला.
-----०----इतर मागास बिु जन र्ल्ह्यार् चवभाग
चवमुक्त जाती, भटक्या जमाती इतर मागासवगांच्या सवलतींबाबत
मंचत्रमंडळ उपसचमतीच्या चशफारशी स्वीर्ारल्ह्या
चवमुक्त जाती, भटक्या जमाती इतर मागासवगक व चवशेष मागास िवगक समाजाच्या आरक्षर् व
आतापयंत शासनामाफकत चिल्ह्या जार्ाऱया सवलतींिा अभ्यास र्रून सािर र्रण्यात आलेल्ह्या चशफारशी
आज राज्य मंचत्रमंडळाने स्वीर्ारल्ह्या. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे िोते.
मंत्री छगन भुजबळ, डॉ. चजतेंद्र आव्िाड, चवजय वडे ट्टीवार, संजय राठोड, गुलाबराव पाटील या
सिस्यांिी एर् सचमती 16 ऑक्टोबर 2020 रोजी नेमली िोती. या सचमतीने चवचवध संवगातील चरक्त पिे ,
मिाज्योतीस चनधी वाढवून िे र्े, चवद्यार्थ्यांसाठी चशष्ट्यवृत्ती, वसतीगृिे सुरु र्रर्े अशा स्वरुपाच्या चवचवध
चशफारशी र्ेल्ह्या िोत्या. या चशफारशींवर संबंचधत चवभाग पुढील र्ायकवािी र्रतील असे आजच्या बैठर्ीत
ठरले.
-----०-----
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