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सहर्ार

ग्राम चवर्ास चवभाग
मुख्यमंत्री ग्राम सडर् योजनेिा िु सरा टप्पा राबवण्यास मान्यता
राज्यातील 10 हजार चर्लोमीटसकच्या ग्रामीर् रस्तयांिी र्ामे होर्ार
राज्यात मुख्यमंत्री ग्राम सडर् योजनेिा िु सरा टप्पा राबवण्यास आज झालेल्ह्या मंचत्रमंडळ
बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते. या चनर्कयानुसार
राज्यातील 10 हजार चर्लोमीटसकच्या ग्रामीर् रस्ते बांधर्ीिे र्ामे र्रण्यात येर्ार आहेत.
राज्याच्या 2021-22 च्या अथकसंर्ल्ह्पामध्ये ग्रामीर् सडर् चवर्ास योजनेंतगकत ग्रामीर् भाागातील
रस्ते चवर्ासासाठी 40 हजार चर्.मी.लांबीिे रस्तयांिे र्ाम हाती घेवून ते 2020 ते 2024 या र्ालावधीत
पूर्क र्रण्यािे चवत्त मंत्रयांनी नमूि र्ेले होते. तयानुसार यावषी सुमारे 10 हजार चर्.मी.लांबीच्या रस्तयांिी
र्ामे मध्ये हाती घेण्यािा चनर्कय आज मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत घेण्यात आला.
रस्ते चवर्ास आराखडा 2001-2021 या योजनेनुसार राज्यातील ग्रामीर् रस्तयांिी (इतर चजल्ह्हा
मागक व ग्रामीर् मागक) एर्ुर् लांबी 2 लाख 36 हजार 890 चर्.मी. इतर्ी आहे. प्रधानमंत्री ग्राम सडर्
योजना टप्पा-1, 2 व 3 तसेि मुख्यमंत्री ग्राम सडर् योजना टप्पा-1 अंतगकत ग्रामीर् रस्तयांच्या िजोन्नतीिे
उचिष्ट हे राज्यातील प्रलंचबत रस्तयांच्या एर्ूर् लांबीच्या तुलनेत खूपि र्मी आहे. तयामुळे राज्यातील
ग्रामीर् रस्तयांिा िजा सुधारावा यासाठी मुख्यमंत्री ग्राम सडर् योजनेिा टप्पा-2 राबवण्यात येर्ार आहे.
प्रधानमंत्री ग्राम सडर् योजनेत समावेश नसलेल्ह्या आचर् िु रावस्था झालेल्ह्या रस्तयांिा िजा सुधारावा
यासाठी मुख्यमंत्री ग्राम सडर् योजना टप्पा- 1 च्या धतीवर, मुख्यमंत्री ग्राम सडर् योजना टप्पा- 2 ही
नवीन योजना टप्याटप्यात राबचवण्यात येर्ार आहे. रस्तयांिा िजा सुधारताना, िु रस्ती र्रताना र्ोअर
नेटवर्कमध्ये समाचवष्ट असलेल्ह्या इतर चजल्ह्हा मागक व ग्रामीर् मागािाही सुधारण्याच्या अंगाने चविार
र्रण्यात येर्ार आहे. ही योजना महाराष्ट्र ग्रामीर् रस्ते चवर्ास संस्थेमाफकत राबचवण्यात येर्ार आहे.
मुख्यमंत्री ग्राम सडर् योजना टप्पा- 2 मध्ये 10 हजार चर्लोमीटसक इतक्या लांबीिे उचिष्ट पुढील
2 वषांच्या र्ालावधीसाठी चनचित र्रण्यात आले आहे. यात िजा सुधारण्याच्या दृष्टीने रस्ते चवर्ास
आराखड्यानुसार राज्यातील अस्स्ततवात असलेल्ह्या इतर चजल्ह्हा मागक व ग्रामीर् मागक रस्तयांिी एर्ूर्
लांबी व तया चजल्ह्यातील कर्वा तालुक्यातील इतर चजल्ह्हा मागक व ग्रामीर् मागक यांिी लांबीच्या प्रमार्ात
तया-तया चजल्ह्यातील कर्वा तालुक्यातील र्ामांिा चविार र्ेला जार्ार आहे. यात 500 हू न अचधर्
लोर्संख्येिा चविार प्रथम र्रण्यात येईल. महानगरपाचलर्ा,साखर र्ारखाने,औस्ष्र्र् चवद्युत
र्ेंद्, वाळु -खडीच्या खिार्ी, मोठ्या नद्या, अचधर्ृत औद्योचगर् चवर्ास महामंडळ पचरसरापासून 10
चर्.मी.च्या आचर् नगरपाचलर्ा, नगरपचरषि, नगर पंिायत, छावर्ी बोडक हिीपासून 5 चर्.मी.च्या मयािे त
इतर चजल्ह्हा मागक व ग्रामीर् मागािी धावप्ी 5.50 मी. घेण्यात येर्ार आहे. रस्तयांच्या र्ामांिे हे
संर्ल्ह्पन IRC.37-2018 नुसार र्रण्यात येर्ार आहे. याचशवाय चनवड झालेल्ह्या रस्तयांवरील राज्य
पचरवहन महामंडळाच्या एस.टी. बसच्या फेऱयांिी संख्या चविारात घेण्यात येईल. म्हर्जेि ज्या ग्रामीर्
2

रस्तयांवर जास्त विक ळ आहे , अशा रस्तयांिा प्राधान्याने चविार र्रण्यात येईल. रस्तयांिी चनवड ही
मुख्यमंत्री ग्राम सडर् योजना टप्पा-1 प्रमार्े चजल्ह्हा स्तरावर गचठत र्रण्यात आलेल्ह्या पालर्मंत्री यांच्या
अध्यक्षतेखालील सचमतीमाफकत र्रण्यात येईल.
मुख्यमंत्री ग्राम सडर् योजना टप्पा-1 अंतगकत जे चनर्ष आहेत, तया चनर्षानुसारि अन्य सवक
बाबींिा उिा.चनचविा, गुर्वत्ता तपासर्ी, रस्तयांिा 5 वषांिा िोष िाचयतव र्ालावधी, चवत्तीय चनयंत्रर् या
बाबी राहर्ार आहेत. मुख्यमंत्री ग्राम सडर् योजना टप्पा-2 या योजनेतील तांचत्रर् चनर्ष लक्षात
घेता, साधारर्त: िर चर्लोमीटरसाठी 75 लाख रपये याप्रमार्े या प्रर्ल्ह्पासाठी सुमारे 7 हजार 500
र्ोटी रपयांिा खिक अपेचक्षत आहे.
------०------

मराठी भाषा चवभाग
राज्यातील प्रतयेर् चजल्ह्यात
सार्ारर्ार “पुस्तर्ांिे गाव”
राज्यातील प्रतयेर् चजल्ह्यात “पुस्तर्ांिे गाव” सार्ारण्यास आज झालेल्ह्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत
मान्यता िे ण्यात आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते. तयानुसार चभलारच्याा
धतीवर पुस्तर्ािे गाव ही योजना राज्य मराठी चवर्ास संस्थेच्या स्तरावर स्वतंत्रपर्े उपक्रम म्हर्ून
राबचवण्यात येईल. प्रतयेर् चजल्ह्यात पुस्तर्ािे गाव व्हावे अशा सूिना मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे यांनी चिल्ह्या
होतया. तयानुसार आजच्या बैठर्ीत हा चनर्कय घेण्यात आला.
मंचत्रमंडळ बैठर्ीत झालेल्ह्या ििुनुसार पुस्तर्ांिे गाव ही योजना चवस्तारीत स्वपापात सुर
र्रताना पचहल्ह्या टप्प्यात सहा महसुली चवभागात आचर् नंतर िु सऱया टप्प्यात प्रतयेर् चजल्ह्यात
पुस्तर्ािे गाव सुर र्रण्यात येर्ार आहे.
पुस्तर्ािे गाव हा उपक्रम सुर र्रतांना पयकटनस्थळ, तीथकक्षत्र
े असलेले, वाड:मयीन िळवळ,
साचहस्तयर् वैचशष्य असलेले गाव, र्ेंद्, राज्य संरचक्षत स्मारर्, र्ृषी पयकटनािे र्ेंद् असलेल,े पुस्तर्ािा
खप अचधर् असलेले गाव चनवडले जाईल. यामध्ये संत गाडगेबाबा पाचरतोचषर् प्राप्त गावे, आिशक गाव,
तंटामुक्त, पयावरर् संवधकन, स्वच्छता यासारख्या शासनाच्या अचभयानात योजनेत पात्र ठरलेली पुरस्र्ार
प्राप्त र्ेलेली गावेही चनवडता येतील. असे र्रतांना गावातील लोर्ांिा सहभाग आचर् इच्छाशक्ती ही
लक्षात घेतली जाईल. यासाठी मराठी भाषा मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली सचमतीिी स्थापना र्रण्यात येर्ार
आहे. या योजनेसाठी वार्मषर् १९ र्ोटी ७९ लाख रपये इतक्या खिास मान्यता िे ण्यात आली.
-----०-----
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फलोतपािन चवभाग
पैठर् येथे मोसंबीसाठी
६२ एर्रावर “चसट्रस इस्टे ट” होर्ार
औरंगाबाि चजल्ह्यातील पैठर् येथील ६२ एर्र जागेवर चसट्रस इस्टे ट स्थापन र्रण्यािी घोषर्ा
२०२१-२२ च्या अथकसंर्ल्ह्पात र्रण्यात आली होती. तयानुसार आज झालेल्ह्या राज्यमंचत्रमंडळाच्या
बैठर्ीत तयास मान्यता िे ण्यात आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
मराठवाड्यात सुमारे ३९ हजार ३७० हेक्टर क्षेत्रावर मोसंबी िे उतपािन घेतले जाते. यामध्ये
औरंगाबाि आचर् जालना चजल्ह्यािे क्षेत्र अनुक्रमे २१ हजार ५२५ व १४ हजार ३२५ हेक्टर आहे.
मराठवाड्याच्या दृष्टीने मोसंबी फळाच्या शाश्वत उतपािन, प्रचक्रया तसेि चनयातीसाठी क्लस्टर चनमार्
र्रण्यािी गरज लक्षात घेऊन चसट्रस इस्टे टिी ही स्वायत्त संस्था म्हर्ून स्थापन र्रण्यात येईल.
याअंतगकत चजल्ह्हा र्ृषी अचधक्षर् औरंगाबाि यांच्या अध्यक्षतेखाली सवकसाधारर् व र्ायकर्ारी सचमतीिी
स्थापना र्रण्यात येईल. ही सुचवधा नव्याने उभी र्रण्यासाठी ३६ र्ोटी ४४ लाख ९९ हजार रपयांिी
तरतूि उपलब्ध र्पान िे ण्यास तसेि यासाठी लागर्ारे मनुष्यबळ प्रचतचनयुक्तीने तसेि बाय स्त्रोताद्वारे
र्ंत्राटी पद्धतीने भरण्यासही आजच्या बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली.
पैठर्, चजल्ह्हा औरंगाबाि र्ेंद्कबिू मानून ६० चर्.मी पचरघात असर्ाऱया उतपािनक्षम चर्मान १०
हजार हेक्टरवरील मोसंबी बागांिा पैठर् चसट्रस इस्टे टच्या र्ायकर्क्षेत समावेश असेल.
चसट्रस इस्टे टिा उिेश
मोसंबीिी उच्ि िजािी र्लमे पुरेशा प्रमार्ात चनमार् र्रण्यासाठी उच्ि तंत्र्ानावर आधाचरत
रोपवाचटर्ा स्थापन र्रर्े, मोसंबीच्या जातीवंत मातृवृक्षांिी लागवड र्रर्े, मोसंबीच्या शास्त्रोक्त
लागवड पद्धतीच्या फळबागा चवर्चसत र्रर्े, शेतर्ऱयांना र्ीड-रोगमुक्त उच्ि िजािी र्लमे
चर्फायतशीर िरात व पुरेशाप्रमार्ात उपलब्ध र्पान िे र्े, यासाठीच्या शेतर्री प्रचशक्षर्ाच्या सुचवधा
चनमार् र्रर्े हा यामागिा उिेश आहे
मोसंबी फळचपर् घेर्ाऱया प्राथचमर् उतपािर् शेतर्ऱयांिे गट यामध्यिे स्थापन र्पान संघचटतपर्े
यासाठीच्या उचिष्टपूतीसाठी यात प्रयतन र्रण्यात येतील. मोसंबी फळप्रचक्रया, संर्लन, ग्रेकडग,
पॅर्ेकजग, साठवर्, चवपर्न, वाहतूर् व चनयातीला िालना िे र्े तसेि िे शांतगकत व आंतरराष्ट्रीय चनयात
चवपर्न साखळी चनमार् र्रण्यािे र्ामही यात र्ेले जाईल.
-----०-----
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पर्न चवभाग
चवधानसभेत प्रलंचबत र्ृषीचवषयर्
तीनही चवधेयर्े मागे घेण्यािा चनर्कय
राज्य चवधानमंडळाच्या पावसाळी अचधवेशनात, चवधानसभेमध्ये ६ जुलै, २०२१ रोजी मांडण्यात
आलेली तीनही र्ृषीचवषयर् चवधेयर्े मागे घेण्यािा चनर्कय आज झालेल्ह्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात
आला. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
र्ेंद् शासनाने (१) शेतर्री उतपािनािे व्यापार आचर् वाचर्ज्य (प्रोतसाहन आचर् सुचवधा) अचधचनयम,
२०२०, (२) शेतर्री (सक्षमीर्रर् आचर् संरक्षर्) आश्वासीत कर्मत आचर् शेती सेवा र्रार अचधचनयम,
२०२० (३) अतयावश्यर् वस्तु (सुधारर्ा) अचधचनयम, २०२० असे र्ृचष क्षेत्राशी संबचं धत ३ चवधेयर् संसिेच्या
अचधवेशनात पाचरत र्ेले होते. या अचधचनयमांिी राज्यात अंमलबजावर्ी र्रण्यासंिभात अचधचनयमातील
त्रुटी व उर्ीवा यांिा अभ्यास र्रण्यासाठी उप मुख्यमंत्रयांच्या अध्यक्षतेखाली ९ सिस्यांिी मंचत्रमंडळ
उपसचमती स्थापन र्रण्यात आली होती. मंचत्रमंडळ उपसचमतीने सुिचवलेल्ह्या चशफारशीनुसार ही तीन
चवधेयर्े मांडण्यात आली होती.
-----०----महसूल चवभाग
मुद्ांर् शुल्ह्र्ाच्या गहार् खतांमध्ये एर्सुत्रता
राज्यािे महसुली उतपन्न वाढचवण्यासाठी गहार् खतांच्या िरांमध्ये सुसूत्रता आर्ण्यासाठी
महाराष्ट्र मुद्ांर् अचधचनयमात सुधारर्ा र्रण्यािा चनर्कय आज झालेल्ह्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात
आला. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
महाराष्ट्र मुद्ांर् अचधचनयम, 1958 अनुसूिी-1 मधील अनुच्छे ि 6(1)(ब) (हक्र् चवलेख -चनक्षेप),
6(2) (ब) (हडपतारर्) व अनुच्छे ि 40 (ब) (गहार्खत) मधील सुधारर्ा तसेि अनुच्छे ि 40 (ब) िे अनुषंचगर्
अनुच्छे ि 33 (ब) (अचधर् प्रभार), अनुच्छे ि 41 (एखाद्या चपर्ािे गहार्खत) व अनुच्छे ि 54 (प्रचतभूचत बंधपत्र कर्वा गहार्खत) असल्ह्याने या अनुच्छे िामध्ये सुद्धा अनुच्छे ि 40 (ब) च्या धतीवर सुधारर्ेमुळे
मुद्ांर् शुल्ह्र्ािी वसुली होऊन राज्य शासनाच्या महसूलामध्ये वाढ र्रण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र मुद्ांर्
अचधचनयम, 1958 मधील अनुसूिी- 1 च्या उपरोक्त नमूि अनुच्छे िांमध्ये सुधारर्ा र्रण्यािा चनर्कय
घेण्यात आला आहे.
या सुधारर्ेमुळे मुद्ांर् शुल्ह्र्ािी र्माल मयािा १० लाखांऐवजी २० लाख इतर्ी र्रण्यात येऊन
बँर् समुहांमध्ये र्माल मयािा ५० लाख अशी र्रण्यात येईल. यामुळे सध्या सिस्यचनहाय आर्ारर्ी
र्रण्यात येर्ाऱया मुद्ांर् शुल्ह्र्ाबाबत असलेला नाराजीिा सूर र्मी होऊन स्वत:हू न र्जकिार मुद्ांर्
शुल्ह्र् भरण्यास प्रवृत्त होतील व शासनाच्या महसुलात वाढ होईल.
------०-----5

उच्ि व तंत्र चशक्षर् चवभाग
उच्ि व तंत्रचशक्षर् मंत्री चवद्यापीठांिे प्र-र्ुलपती
र्ुलगुरंच्या चनवडीसाठी राज्य शासनािी चशफारस
------चवद्यापीठ अचधचनयमात सुधारर्ा र्रण्यािा चनर्कय
चवद्यापीठांच्या प्र-र्ुलपती पिी उच्ि व तंत्रचशक्षर् मंत्री असतील अशी तरतूि चवद्यापीठ
अचधचनयमात र्रण्यास तसेि र्ुलगुरंच्या चनयुक्तीसाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून नावांिी चशफारस
राज्यपालांना र्रण्याबाबत आज झालेल्ह्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िेण्यात आली. बैठर्ीच्या
अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
राष्ट्रीय शैक्षचर्र् धोरर्, 2020 च्या प्रभावी अंमलबजावर्ी तसेि राज्यातील उच्ि व तंत्र
चशक्षर्ािा िजा उं िावर्े, गुर्वत्ता वाढचवर्े, तयांिे बळर्टीर्रर् र्रण्यासाठी महाराष्ट्र सावकजचनर्
चवद्यापीठ अचधचनयम, 2016 मध्ये सुधारर्ा र्रण्याच्या दृष्टीने ड . सुखिे व थोरात माजी अध्यक्ष, चवद्यापीठ
अनुिान आयोग यांच्या अध्यक्षतेखाली सचमती गठीत र्रण्यात आली आहे. या सचमतीच्या अहवालाच्या
आधारे अचधचनयमातील प्रस्ताचवत सुधारर्ा खालीलप्रमार्ेप्र-र्ुलपती पिािी तरतुि- महाराष्ट्र सावकजचनर् चवद्यापीठ अचधचनयम, २०१६ मध्ये नव्याने र्लम
९(अ) समाचवष्ट र्पान प्र-र्ुलपती पिािी तरतुि र्रण्यास मान्यता िे ण्यात आली. तयानुसार उच्ि व तंत्र
चशक्षर् चवभागािे मंत्री हे चवद्यापीठािे प्र-र्ुलपती असतील.
मराठी भाषा आचर् साचहतयािे जतन आचर् संवधकन र्रण्यासाठी चवद्यापीठांमध्ये मराठी भाषा
साचहतय जतन व संवधकन मंडळािी रिना र्रण्याच्या प्रस्तावास तसेि संिालर्, मराठी भाषा व साचहतय
यांिा चवद्यापीठािे इतर अचधर्ारी यामध्ये नव्याने समावेश र्रण्यास मान्यता िे ण्यात आली.
आरचक्षत प्रवगक, िु बकल घटर्, मचहला, तृतीयपंथी आचर् चवशेष सक्षम व्यक्तींना समान संधी उपलब्ध
र्रन िे ण्यासाठी धोरर् तयार र्पान र्ृती आराखडा चनचित र्रण्यासाठी चवद्यापीठांमध्ये समान संधी
मंडळािी रिना र्रण्याच्या प्रस्तावास मान्यता िे ण्यात आली.
र्ुलगुपांच्या चनयुक्तीसाठी स्थापन र्रण्यात आलेल्ह्या सचमतीमध्ये सुधारर्ा र्रन योग्य अशा
चर्मान पाि नावांिी चशफारस सचमती राज्य शासनास र्रेल आचर् तयातून िोन नावांिी चशफारस
र्ुलगुरंच्या चनयुक्तीसाठी राज्य शासना माफकत र्ुलपतींना र्रण्यात येईल अशी तरतूि र्रण्यास
मान्यता िे ण्यात आली.
प्र. र्ुलगुरिी चनयुक्ती र्रण्यासाठी र्ुलगुरंनी राज्य शासनास सुिचवलेल्ह्या व तयामधून राज्य
शासनाने चशफारस र्ेलेल्ह्या तीन नावामधून प्र-र्ुलगुरिी चनयुक्ती र्ुलपती यांच्यामाफकत
र्रण्याबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता िे ण्यात आली.
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अचधसभा सिस्य तसेि व्यवस्थापन पचरषि सिस्यांमध्ये, राष्ट्रीय संशोधन संस्था प्रमुख,
पयावरर्, स्त्री चवर्ास, जनसंवाि व माध्यम क्षेत्र यामधून तसेि राष्ट्रीय /जागचतर् स्तरावरील पिर्
चवजेता खेळाडू यामधून आचर् सामाचजर् क्षेत्रात र्ाम र्रीत असलेल्ह्या व्यक्ती यामधून राज्य
शासनामाफकत सिस्य चनयुक्तीबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता िे ण्यात आली.
-----०----नगर चवर्ास चवभाग
वाढतया नागचरर्ीरर्ामुळे उप सचिव तथा उप संिालर्
नगर रिना संवगातील पि चनर्ममतीस मान्यता
राज्याच्या नगर चवर्ास चवभागाच्या आस्थापनेवर उप सचिव तथा उप संिालर्, नगररिना
संवगािे १ पि चनमार् र्रण्यास आज झालेल्ह्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली. बैठर्ीच्या
अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
राज्यात साततयाने नागरीर्रर् वाढत आहे . राज्यातील प्रतयेर् तालुर्ा मुख्यालयाच्या चठर्ार्ी
नगरपाचलर्ा कर्वा नगरपंिायत स्थापन झाल्ह्या आहेत. सोबति नवनगर प्राचधर्रर्ांिी स्थापना, वाढतया
शहरांिे चवर्ास आराखडे आचर् इतर चवचवध योजनांमुळे नगर चवर्ास चवभागार्डील र्ामर्ाज मोठ्या
प्रमार्ावर वाढले आहे . तयामुळे नगरचवर्ास चवभागाला मनुष्यबळािी गरज भासत आहे . तयादृष्टीने
नगररिना चवभागासाठी उप संिालर्, नगररिना तथा उप सचिव (वेतनसंरिना एस-२५: र.७८,८००+
२,०९,२००) या संवगािे एर् चनयचमत पिािी चनर्ममती र्रण्यात आली आहे .
-----०-----
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सहर्ार चवभाग
सिस्य पात्रता, सभेच्या र्ालावधीबाबत
सहर्ार र्ायद्यामध्ये महत्त्वपूर्क सुधारर्ा
सहर्ार र्ायद्यामध्ये आवश्यर् तया सुधारर्ा र्रण्यािा चनर्कय आज झालेल्ह्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत
घेण्यात आला. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
97 व्या घटना िु रस्तीच्या अनुषंगाने सहर्ार र्ायद्यात सन 2013 मध्ये चवचवध र्लमात सुधारर्ा
र्रण्यात आल्ह्या होतया. या सुधारर्ा र्ेल्ह्यामुळे राज्यातील सहर्ारी क्षेत्रावर चवपरीत पचरर्ाम झाला
असल्ह्यािे चनिशकनास येत आहे. तथाचप, या घटना िु रस्तीि सवोच्ि न्यायालयाने रिबातल ठरचवली
असल्ह्याने, राज्यातील सहर्ारी संस्थांच्या र्ामर्ाजात सुलभता आर्ण्याच्या हेतुने महाराष्ट्र सहर्ारी
संस्था अचधचनयम 1960 मधील चवचवध र्लमात आवश्यर् तया सुधारर्ा र्रण्यािा चनर्कय मंचत्रमंडळ
बैठर्ीत घेण्यात आला.
सहर्ारी संस्थेिे सिस्य अचधचनयमाच्या तरतूिीप्रमार्ेि चनयमातील तरतूिीनुसार अपात्र ठरत
असल्ह्यास तयांिे नाव सिस्य नोंिवहीतून र्ाढू न टार्र्े शक्य व्हावे यासाठी र्लम 25अ मध्ये सुधारर्ा
र्रर्े.
चर्मान सेवांिा वापर र्पानही लागोपाठ पाि वषांच्या र्ालावधीत सहर्ारी संस्थांच्या सिस्य
मंडळाच्या चर्मान एर्ा बैठर्ीला अनुपस्स्थत राचहल्ह्यामुळे सभासि अचक्रयाशील सभासि ठरतो व तो
मतिान र्रण्याच्या मुलभुत अचधर्ारापासून वंचित राहतो. सहर्ारी संस्थांिे र्ायकक्षत्र
े िु र असल्ह्याने व
आजार, पुरपचरस्स्थती तसेि बैठर्ीिी सुिना वेळेत न चमळर्े चर्वा संस्थेने न पाठचवर्े यामुळे सिस्य
सवकसाधारर् सभेस उपस्स्थत राहु शर्त नसल्ह्याने र्लम 26 मधील सिर तरतूि वगळण्यात आली.
सहर्ारी संस्थांिी सचमती 21 संिालर्ांिी असेल अशी तरतूि होती. तथाचप, राज्यातील
सहर्ारी संस्थांमध्ये

सवक महसुल चवभाग / चजल्ह्हे यांना प्रचतचनधीतव चमळण्यासाठी तसेि र्ाही

चजल्ह्हयांमध्ये तालुक्यांिी संख्या जास्त असल्ह्याने “अ” वगक संस्थांच्या संिालर्ांच्या प्रचतचनधीतवािा प्रश्न
उपस्स्थत होत असल्ह्याने

राज्यस्तरीय चशखर संस्थेसाठी अतयंत अपवािातमर् पचरस्स्थतीमध्ये

राज्यशासनाच्या पुवप
क रवानगीने सिरिी संख्या 25 पयंत वाढचवल्ह्यास जास्तीत जास्त प्रचतचनचधतव चमळू
शर्ेल. अशी तरतूि र्रण्यात आली.
र्लम 73र्अ मध्ये एखािा सिस्य संस्थेच्या उपचवधीनुसार चनरहक ठरचवर्े सोयीिे व्हावे यासाठी
सुधारर्ा प्रस्ताचवत र्रण्यात आली.
अपवािातमार् पचरस्स्थतीमध्ये जसे र्ी, साथरोग, अचतवृष्टी िु ष्र्ाळ, भुर्
ं प इतयािी र्ारर्ामुळे
वार्मषर् सवकसाधारर् सभा घेर्े शक्य नसल्ह्यास पुढील तीन मचहन्यािा र्ालावधी वाढचवण्यािे अचधर्ार
चनबंधर्ांना िे ण्यात आले आहेत.
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संस्थांवर नेमण्यात आलेली सचमती अथवा प्राचधर्ृत अचधर्ारी यांना प्रशासर्ीय र्ामर्ाज र्रर्े
सुलभ व सोयीिे व्हावे यासाठी तयांिा पिावधी 6 मचहन्याऐवजी 12 मचहने र्रण्यासाठी तसेि, संस्थावरि
प्राचधर्ृत अचधर्ारी चनयुक्त र्रण्यािे अचधर्ार चनबंधर्ांना िे ण्याबाबत र्लम 77अ, 78 व 78अ मध्ये
सुधारर्ा र्रण्यात आली. यामुळे, शासर्ीय अथकसहाय्य प्राप्त असलेल्ह्या संस्थासह सवकि प्रर्ारच्या
संस्थांवर र्लम 78 व र्लम 78अ नुसार प्रशासर् चनयुक्त र्रता येईल.
चनबंधर्ास अचधर् िांगल्ह्याप्रर्ारे सहर्ारी संस्थांना एखाद्या आिे शािे अनुपालन र्रण्यासाठी
चनिु श िे र्े सोईिे व्हावे यासाठी र्लम 79 मध्ये सुधारर्ा र्रर्े.
लेखापचरक्षर् िोष िु पास्ती र्रण्यािा र्ालावधी व िोष िु पास्ती अहवाल सािर र्रर्े इतयािी
संिभात अचधचनयमाच्या स्पष्ट तरतूि नव्हती यासाठी र्लम 82 मध्ये स्पष्ट तरतुि र्रण्यात आली
तयामुळे सहर्ारी संस्थांिे लेखापचरक्षर् योग्य वेळेत व योग्यचरतया होऊन सवक सहर्ारी संस्थांच्यावर
लेखापचरक्षर्ासंिभात िोष िु पास्ती र्रर्े संबंधात चनबंधर्ांिे चनयंत्रर् राहू शर्ेल. या र्लमातील
तरतूिीनुसार अवसायनािा िहा वषापयंत र्ालावधी

नागरी सहर्ारी बँर्ांच्या अवसायानाच्या

र्ामर्ाजािा व्याप तसेि उद्भवर्ारी न्यायालयीन प्रर्रर्े चविारात घेता र्मी पडत असल्ह्याने हा
र्ालावधी 15 वषापयकत वाढचवण्यासाठी र्लम 109 मध्ये सुधारर्ा र्रण्यात आली.
सिस्य नसलेल्ह्या व्यक्तीर्डू न ठे वी स्स्वर्ारण्या प्रचतबंध र्ेला असल्ह्याने सेवाचनवृत्त सभासिांच्या
ठे वी परत र्ेल्ह्यास बाहेपान र्जक उभापान चनयचमत सभासिांना ज्यािा व्याज िराने र्जक पुरवठा र्ारावा
लागतो हे टाळण्यासाठी र्लम 144 (5)अ मध्ये सुधारर्ा र्रन

पगारिार र्मकिारी सहर्ारी

पतसंस्थामधील सेवाचनवृत्त सभासिांिी नाममात्र सिस्य म्हर्ून नोंिर्ी र्रन तयांच्यार्डू न स्वेच्छे ने ठे वी
स्स्वर्ारण्यािी तरतुि र्रण्यात आली.
र्ोर्तयाही सहर्ारी संस्थेच्या सचमतीच्या चनवडर्ूर्ीत उमेिवारांिे नामचनिु शन पत्र फेटाळण्यात
आल्ह्यामुळे व्यचथत झालेल्ह्या व्यक्तीस अचपल िाखल र्रण्यासाठी तीन चिवसािा र्ालावधी चिला असून
सिर र्ालावधी गर्ना र्शी र्रावी याबाबत स्पष्टता असर्े आवश्यर् असल्ह्याने 152 (अ) मध्ये सुधारर्ा
र्रन र्ामर्ाजािे तीन चिवस अशी तरतुि र्रण्यात आली.
शासनािे आचर् चनबंधर्ािे पुनरीक्षर्चवषयर् अचधर्ार र्लम 105 मधील तरतुिीशी सुसंगत
र्पान अजकिाराला आर्मथर् सवलत िे ण्यासाठी र्लम 154 मध्ये सुधारर्ा र्रर्े.
अचधचनयमांच्या तरतुिीपासुन संस्थांना सुट िे ण्याच्या शासनाच्या अचधर्ारात वाढ र्रण्यासाठी
र्लम 157 मध्ये सुधारर्ा र्रर्े.
------०------
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