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उद्योग चवभाग
राज्यात 3 हजार मे.ट.ऑक्ससजन उत्पािनािे उद्दीष्ट
उद्योगांना चवशेष प्रोत्साहन िे ण्यािा चनर्कय
राज्यात 3 हजार मेचट्रर् टन ऑक्ससजन उत्पािनािे उद्दीष्ट ठे वण्यात आले असून महाराष्ट्र चमशन
ऑक्ससजन स्वावलंबन अंतगकत उद्योग घटर्ांना चवशेष प्रोत्साहन मंजूर र्रण्यािा चनर्कय आज झालेल्या
मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
सद्यक्स्थतीत महाराष्ट्रासह संपूर्क भारत िे श र्ोरोना-19 महामारीच्या िु सऱ्या लाटे िा सामना र्रीत
आहे. त्याति आगामी िार-पाि मचहन्यात र्ोरोना -19 चवषार्ू प्रािू भावािी चतसरी लाट येर्ार असल्यािे मत
तज्ांनी व्यसत र्ेले आहे. वाढत्या र्ोरोना रुग्र् संख्येमुळे राज्यात मोठया प्रमार्ात प्रार्वायूिा (LIQUID
MEDICAL OXYGEN) (LMO) तुटवडा चनमार् झाला आहे . राज्यािी प्रार्वायू चनर्ममतीिी क्षमता सद्य:क्स्थतीत
1300 मे.टन/प्रचतचिन असताना 1800 मे.टन एवढया प्रार्वायूिी मागर्ी आहे. र्ोरोना-19 प्रािू भावाच्या
चतसऱ्या लाटे च्या शसयतेमुळे सिर मागर्ी 2300 मे.टन इतर्ी वाढण्यािी शसयता आहे.
या र्चरता राज्यातील आरोग्य व्यवस्था अचधर् बळर्ट र्रण्याच्या अनुषंगाने तातडीने ऑससीजन
चनर्ममती व साठा वाढचवर्े, चक्रटीर्ल गॅप शोधून र्ायकवाही र्रर्े, लॉचजस्टीर् ट्रान्सपोटक वर उपाययोजना
र्रर्े, इत्यािी उपाययोजना र्रुन राज्य ऑससीजन चनर्ममती क्षेत्रात स्वावलंबी होण्यासाठी व आवश्यर्
ऑससीजन चनर्ममतीिे उचिष्ट साध्य र्रण्यार्रीता, राज्यामध्ये “चमशन ऑससीजन स्वावलंबन अंतगकत उद्योग
घटर्ांना चवशेष प्रोत्साहने मंजुर र्रण्यािा व याअनुषंगाने इतर उपाययोजना राज्यामध्ये चनमार् र्रण्यािा
चनर्कय घेण्यात आला.
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नगर चवर्ास चवभाग
नागरी जमीन र्माल धारर्ा चनरसन अचधचनयमाच्या पार्श्कभम
ू ीवर चनर्कय
एर्रर्मी िं डात्मर् रसर्म घेर्ार, अचधमूल्य वसूल र्रर्ार
नागरी जमीन र्माल धारर्ा व चवचनयमन चनरसन अचधचनयमाच्या पार्श्कभम
ू ीवर एर्रर्मी िं डात्मर्
रसर्म तसेि अचधमूल्य रसर्म आर्ारण्याबाबत आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत चनर्कय घेण्यात आला.
बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
1 ऑगस्ट 2019 शासन चनर्कयप्रमार्े चनचित र्ेलेल्या धोरर्ािी प्रभावी अंमलबजावर्ी होण्याच्या
िु ष्टीर्ोनातून योजनाधारर्ांर्डू न, र्लम 20 च्या आिे शामध्ये नमूि एर्ूर् क्षेत्रासाठी प्रचिचलत वार्मषर्
बाजारमूल्य िर तसत्यामधील िराच्या 3 टसर्े िराने येर्ारे अचधमुल्य िं डात्मर् मुितवाढीिी रसर्म म्हर्ून
एर्रर्मी आर्ारण्यास मान्यता िे ण्यात आली आहे.
वाचर्ज्य प्रयोजनाथक सूट िेण्यात आलेल्या जमीनीवरील इमारतीिा पुनर्मवर्ासासाठी प्रचिचलत वार्मषर्
बाजारमूल्य िर तसत्यामधील िराच्या 5 टसर्े िराने अचधमुल्य तर जर सिर क्षेत्रािा वापर चवर्ास चनयंत्रर्
चनयमावलीतील तरतूिीनुसार अन्य प्रयोजनाथक र्रण्यात येर्ार असल्यास 20 टसर्े िराने येर्ारे अचधमुल्य
एर्रर्मी आर्ारण्यात येर्ार आहे.
महाराष्ट्र औद्योचगर् चवर्ास महामंडळाच्या र्ायकक्षत्र
े ातील औद्योचगर् घटर्ांना भाडे पट्याने चिलेल्या
व 20 टसर्े अन्वये औद्योचगर् प्रयोजनाथक सूट िे ण्यात आलेल्या जचमनींिा वापर र्ेवळ औद्योचगर्
प्रयोजनासाठी हस्तांतरीत र्ेल्या जार्ार असतील तर महामंडळािे हस्तांतरर् शुल्र् आर्ारण्यात येईल.
तथाचप, शथीनुसार अन्य प्रयोजनाथक वापर / हस्तांतरर् होर्ार असेल तर 15 टसर्े अचधमूल्य वसूल र्रण्यात
येईल.
शासनाच्या 5 टसर्े स्वेच्धाचधर्ार र्ोट्यातून प्राप्त झालेल्या सिचनर्ांिी मागर्ी शासर्ीय
र्ायालयार्डू न न झाल्यास अश्या सिचनर्ा जाहीरातीव्िारे वाटप र्रण्यासाठी म्हाडार्डे हस्तांतरीत
र्रण्यात येर्ार आहेत. तसेि नाजर्धा र्लम 20 खालील योजना पूर्क र्ेलेले र्ाही योजनाधारर् 5 टसर्े
सिचनर्ा हस्तांतरीत न र्रता 10 टसर्े अचधमूल्यािी रसर्म जमा र्रुन घेण्यािी मागर्ी र्रत असल्यास
शासन चनर्कय 1 ऑगस्ट 2019 मधील तरतूिीनुसार चनचित होर्ारे अचधमूल्य हर्वा 5 टसर्े र्ोट्यातील
शासनास हस्तांतरीत र्रावयाच्या सिचनर्ांिी िालू बाजारभावाने होर्ारी हर्मत यापैर्ी महत्तम रससम
अचधमूल्य म्हर्ून वसूल र्रण्यात येईल.
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महसूल चवभाग
हहजवडी ते चशवाजीनगर या मेट्रो प्रर्ल्पासाठी
जागेसंिभातील अटी चशथील र्रण्यास मान्यता
पुर्े महानगर प्रिे श चवर्ास प्राचधर्रर्ाच्या हहजवडी ते चशवाजीनगर या मेट्रो प्रर्ल्पासाठी प्रिान
र्ेलेल्या मौजे बालेवाडी येथील जागेसंिभातील शासन ज्ापनातील अटी चशथील र्रण्यास आज झालेल्या
मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
हा मेट्रो प्रर्ल्प सावकजचनर्-खासगी सहभागाने “संर्ल्पन र्रा, बांधा, आर्मथर् पुरवठा र्रा, वापरा व
हस्तांतरीत र्रा” या तत्वावर चवर्सीत र्रण्यात येत आहे. चनचविे तील अटी/शतीनुसार सिर जमीन सवलत
िारास सवलत र्ालावधीर्रीता व्यावसाचयर् वापरांतगकत त्रयस्थ चहतसंबंध चनमार् र्रण्यास तसेि पुर्े
महानगर प्रिे श चवर्ास प्राचधर्रर् यांनी प्रिान र्ेलेल्या जागेिा वापर तीन वषाच्या आत सुरु र्रण्याबाबतिी
अटही चशथील र्रण्यास ही मान्यता िे ण्यात आली.
-----०----पिू म चवभाग
चजल्हास्तरावरील योजनेत बिल
शेळी व मेंढी यांच्या सुधाचरत खरेिी िरास मान्यता
चजल्हास्तरावरुन राबचवण्यात येर्ाऱ्या चवचवध योजनांमध्ये बिल र्रून आता शेळी आचर् मेंढी यांच्याय
सुधाचरत खरेिी िरास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी
मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
यापूवीिे शासन चनर्कय अचधक्रमीत र्रण्यात येऊन या योजना नवीन स्वरुपात राबचवण्यास मान्यता
िे ण्यात आली. तसेि सद्यक्स्थतीतील योजनांमधील शेळी/मेंढी वाडा, खाद्यािी व पाण्यािी भांडी, आरोग्य
सुचवधा आचर् औषधोपिार या उपघटर्ांना वगळण्यास मान्यता िे ण्यात आली.
मंत्रीमंडळाने मान्य र्ेलेले शेळी मेंढ्ांिे सुधारीत िर खालील प्रमार्े राहतील.
शेळी- उस्मानाबािी / संगमनेरी 8,000 रुपये, शेळी- बेरारी, र्ोर्र्र्न्या व स्थाचनर् जाती 6,000
रुपये, बोर्ड- उस्मानाबािी / संगमनेरी 10,000 रुपये, बोर्ड- बेरारी, र्ोर्र्र्न्या व स्थाचनर् जाती
8,000 रुपये, मेंढी- माडग्याळ 10,000 रुपये, मेंढी- िख्खनी व स्थाचनर् जाती 8,000 रुपये, नर मेंढामाडग्याळ 12,000 रुपये, नर मेंढा-िख्खनी व स्थाचनर् जाती 10,000 रुपये.
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अन्न, नागरी पुरवठा चवभाग
धानाच्या भरडाईर्चरता चवशेष अनुिान मंजूर
र्ोरोना महामारीिी क्स्थती लक्षात घेऊन तसेि अवर्ाळी पावसामुळे धानािी नासाडी होऊ नये म्हर्ून
एर्वेळिी चवशेष बाब म्हर्ून धानाच्या भरडाईर्चरता चवशेष बाब म्हर्ून अनुिान मंजूर र्रण्यािा चनर्कय आज
झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला. एर्ूर् 244 र्ोटी रुपये इतसया रर्मेच्या खिास मान्यता िे ण्यात
आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
पर्न हंगाम 2019-20 मधील आधारभूत हर्मत खरेिी योजनेखाली चवर्ेंचित खरेिी योजनेंतगकत र्ेलेल्या
धानाच्या भरडाईसाठी र्ेंि शासनाने मंजूर र्ेलेल्या प्रचत क्सवटल रु.10/- या भरडाई िरात राज्य शासनार्डू न
आर्खी रु. 30/- प्रचत क्सवटल इतर्ा वाढीव भरडाईिर मंजूर र्रुन भरडाईिा एर्ूर् िर रु. 40/- प्रचत क्सवटल
चनधाचरत र्रण्यात आला. त्यार्चरता एर्ूर् ₹52.2 र्ोटी इतसया अंिाचजत खिास मान्यता िे ण्यात आली.
पर्न हंगाम 2020-21 मधील आधारभूत हर्मत खरेिी योजनेखाली चवर्ेंचित खरेिी योजनेंतगकत र्ेलेल्या
धानाच्या भरडाईसाठी र्ेंि शासनाने मंजूर र्ेलेल्या प्रचत क्सवटल रु.10/- या भरडाई िरात राज्य शासनार्डू न
आर्खी रु. 40/- प्रचत क्सवटल इतर्ा वाढीव भरडाईिर मंजूर र्रुन भरडाईिा एर्ूर् िर रु. 50/- प्रचत क्सवटल
चनधाचरत र्रण्यात र्रण्यास मंजुरी िे ण्यात आली. त्यार्चरता एर्ूर् ₹54.80 र्ोटी इतसया अंिाचजत खिास
मान्यता िे ण्यात आली.
पर्न हंगाम 2020-21 मध्ये धान भरडाई होत नसल्याच्या पार्श्कभम
ू ीवर, खरेिी र्रण्यात आलेल्या धानाच्या
तातडीने भरडाईर्चरता र्ोरोना संर्ट व अवर्ाळी पाऊस तसेि गारपीट या पार्श्कभम
ू ीवर एर्वेळिी चवशेष बाब
म्हर्ून ₹100/- प्रचतक्सवटल चवशेष भरडाई अनुिान म्हर्ून राज्य शासनार्डू न मंजूर र्रण्यास मंजुरी िे ण्यात
आली. त्यार्चरता एर्ूर् ₹137 र्ोटी इतसया अंिाचजत खिास मान्यता िे ण्यात आली.
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चवचध व न्याय चवभाग
उच्ि न्यायालयात प्रबंधर्ािे पि
मुंबई उच्ि न्यायालयाच्या राजचशष्टािार चवभागार्चरता प्रबंधर् आचर् मुख्य न्यायमुती यांिे अचतचरसत
प्रबंधर्/प्रधान सचिव ही पिे चनमार् र्रण्यास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली.
बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
उच्ि न्यायालय, मुंबई येथील राजचशष्टािार चवभागाच्या र्ामामध्ये मागील र्ाही र्ालावधीत प्रिंड
वाढ झाली असून त्या चवभागािे र्ामर्ाज सुरळीत िालण्यासाठी राजचशष्टािार चवभागार्चरता प्रबंधर्ािे एर्
(01) पि 51550-1230-58930-1380-63070 या वेतनश्रेर्ीत नव्याने चनमार् र्रण्यात येईल. मुख्य
न्यायमुती, उच्ि न्यायालय, मुंबई यांच्या न्याचयर् तसेि प्रशासर्ीय र्ामर्ाजात मोठ्या प्रमार्ात वाढ झाली
असल्याने अचतचरसत प्रबंधर् तथा प्रधान सचिव हे एर् (01) पि 51550-1230-58930-1380-63070 या
वेतनश्रेर्ीत नव्याने चनमार् र्रण्यास िे खील आज मान्यता िे ण्यात आली. यासाठी रु 47 लाख 95 हजार
306 इतसया खिास मान्यता िे ण्यात आली.
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