जनसंपर्क र्क्ष (मुख्यमंत्री सचिवालय)

मंचत्रमंडळ चनर्कय
चिनांर् : 22 जून 2022
( बैठर् क्र. 116 )

अ.क्र.

चवषय

चवभाग

1

र्जक परतफेड र्रर्ाऱ्या शेतर्ऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ

2

चवद्यार्थी, तरुर्ांिी अडिर् लक्षात घेऊन र्ोरोनाचवषयर्

सहर्ार
गृह

खटले मागे घेण्यािा चनर्कय
3

राजर्ीय, सामाचजर् आंिोलनातील खटले मागे घेण्यास

गृह

मान्यता
4

अर्थक व सांख्ख्यर्ीमध्ये अपर संिालर् पि

5

र्रमाळा, र्ळं ब येर्थे न्यायालय स्र्थापन र्रण्यािा चनर्कय

1

चनयोजन
चवचि व न्याय

सहर्ार चवभाग
र्जक परतफेड र्रर्ाऱ्या शेतर्ऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ
महात्मा जोचतराव फुले शेतर्री र्जकमुक्ती योजना 2019 अंतगकत पूर्कत: र्जक परतफेड र्रर्ाऱ्या
शेतर्ऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ िे ण्यास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली. बैठर्ीच्या
अध्यक्षस्र्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते. यासाठी 2017-18, 2018-19 तसेि 2019-20 हा र्ालाविी
चविारात घेण्यात येईल.
2017-18 या वषात घेतलेले अल्पमुित पीर् र्जक 30 जून 2018 पयंत पूर्कत: परतफेड र्ेलेले
असल्यास आचर् 2018-19 या वषातील अल्पमुित पीर् र्जक 30 जून 2019 पयंत पूर्कत: परतफेड र्ेले
असल्यास त्यािप्रमार्े 2019-20 या वषातील अल्पमुित पीर् र्जक 31 ऑगस्ट 2020 पयंत पूर्कत: परतफेड
र्ेले असल्यास 2019-20 या वषातील अल्पमुित पीर् र्जाच्या रर्मेवर जास्तीत जास्त 50 हजार
रुपयांपयंत प्रोत्साहनपर रक्र्म लाभ म्हर्ून िे ण्यात येईल.
मात्र, 2019-20 या वषातील घेतलेल्या व त्यािी पूर्कत: परतफेड र्ेलेल्या अल्पमुित पीर् र्जािी
रक्र्म 50 हजारापेक्षा र्मी असल्यास अशा शेतर्ऱ्यांना प्रत्यक्ष घेतलेल्या अल्पमुित पीर् र्जाच्या
मुद्दलाच्या रर्मेइतर्ा प्रोत्साहनपर लाभ िे ण्यात येईल. हा लाभ िे ताना वैयख्क्तर् शेतर्री चविारात घेऊन
त्यांनी एर् कर्वा अनेर् बँर्ांर्डू न घेतलेल्या अल्पमुित पीर् र्जाच्या परतफेडीिी एर्चत्रत रक्र्म
चविारात घेऊन 50 हजार रुपये या र्माल मयािे त प्रोत्साहनपर लाभ चनचित र्रण्यात येईल. या
योजनेसाठी र्ेवळ राष्ट्रीयर्ृत बँर्ा, खाजगी बँर्ा, ग्रामीर् बँर्ा, चजल्हा मध्यवती सहर्ारी बँर्ा व चवचवि
र्ायकर्ारी सेवा सहर्ारी संस्र्थांनी शेतर्ऱ्यांना चिलेले अल्प मुित पीर् र्जक चविारात घेण्यात येईल.
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गृह चवभाग
चवद्यार्थी, तरुर्ांिी अडिर् लक्षात घेऊन
र्ोरोनाचवषयर् खटले मागे घेण्यािा चनर्कय
र्ोरोना र्ाळातील प्रचतबंिात्मर् आिे शांिे उल्लंघन र्ेल्यामुळे िाखल र्ेलेले खटले मागे घेण्यासाठी
क्षेचत्रय सचमत्यांना र्ायकवाही र्रण्यास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली. बैठर्ीच्या
अध्यक्षस्र्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
राज्यात र्ोरोना र्ाळात 21 मािक 2020 ते 31 मािक 2022 या र्ालाविीत भािं चव र्लम 188 अन्वये,
भािं चव र्लम 188 सह सार्थरोग प्रचतबंि/आपत्ती व्यवस्र्थापन र्ायद्यान्वये, भािं चव र्लम 188 सह 269
कर्वा 270 कर्वा 271 सह सार्थरोग प्रचतबंि/आपत्ती व्यवस्र्थापन र्ायद्यांन्वये, भािं चव र्लम 188 सह
महाराष्ट्र पोलीस अचिचनयम, र्लम 37 सह 135 अशा र्लमान्वये चवद्यार्थी, सुचशचक्षत बेरोजगार तरुर्ांवर
खटले

िाखल झाले आहेत. त्यामुळे त्यांना नोर्रीच्या चठर्ार्ी, पासपोटक व इतर चठर्ार्ी िाचरत्र्य

पडताळर्ीच्या वेळेस अनेर् अडिर्ी येत आहेत. यािा चविार र्रून हे खटले मागे घेण्यासाठी शासनाने
राजर्ीय व सामाचजर् आंिोलनातील खटले मागे घेण्यार्चरता चजल्हाचिर्ारी आचर् पोलीस आयुक्त यांच्या
अध्यक्षतेखाली गठीत र्ेलेल्या क्षेचत्रय सचमतीला र्ायकवाही र्रण्यास मान्यता िे ण्यात आली.
तर्थाचप ही र्ायकवाही र्रताना ज्यामध्ये सरर्ारी नोर्र व फ्रंट लाईन वर्कर यांच्यावर हल्ले झालेले
नसावेत आचर् ज्यामध्ये खाजगी व सावकजचनर् मालमत्तेिे 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त नुर्सान झालेले
नसावे. या अटी चविारात घेतल्या जाव्यात अशीही मान्यता िे ण्यात आली
-----०-----गृह चवभाग
राजर्ीय, सामाचजर् आंिोलनातील
खटले मागे घेण्यास मान्यता
राज्यात राजर्ीय व सामाचजर् आंिोलनातील ज्या गुन््ांमध्ये 31 चडसेंबर 2021 पयंत िोषारोपपत्र
िाखल झाले आहेत असे खटले मागे घेण्यािी र्ायकवाही र्रण्यास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता
िे ण्यात आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्र्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
राजर्ीय व सामाचजर् आंिोलनातील खटल्याबाबत र्ायकवाही र्रण्यासाठी पोलीस आयुक्त व
चजल्हाचिर्ारी यांच्या अध्यक्षतेखाली क्षेचत्रय सचमती गठीत र्रण्यास व सचमतीने त्यावर प्रर्रर्परत्वे चनर्कय
घेण्यास मान्यता िे ण्यात आली. राजर्ीय व सामाचजर् आंिोलनामुळे उद्भवलेल्या गुन््ांशी संबंचित खटले
मागे घेण्यासाठी अशा घटनेत चजवीत हानी झालेली नसावी, अशा घटनेत खाजगी व सावकजचनर् मालमत्तेिे
5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नुर्सान झालेले नसावे. या अटी र्ायम ठे वण्यास मान्यता िे ण्यात आली.
ही र्ायकवाही र्रताना सवोच्ि न्यायालयाने चरट याचिर्ा (चिवार्ी क्र.699/2016-अचिनीर्ुमार
उपाध्याय चवरुद्ध युचनयन ऑफ इंचडया व इतर) मध्ये चिलेल्या चनिे शानुसार ज्या खटल्यांमध्ये चवद्यमान व
माजी खासिार व आमिार यांिा समावेश आहे असे खटले मा. उच्ि न्यायालयाच्या सं मतीचशवाय मागे घेता
येर्ार नाहीत.
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चनयोजन चवभाग
अर्थक व सांख्ख्यर्ीमध्ये अपर संिालर् पि
अर्थक व सांख्ख्यर्ी संिालनालयाच्या आस्र्थापनेवरील एर्ूर् 996 पिांच्या सुिाचरत आर्ृतीबंिात
अपर संिालर् हे चनयचमत पि चनमार् र्रण्यास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली.
बैठर्ीच्या अध्यक्षस्र्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
या पिािे ग्रेड वेतन 6 व्या वेतन आयोगाप्रमार्े 7600 आचर् 7 व्या वेतन आयोगाप्रमार्े एस-25 :
78800-209200 अशा वेतन संरिनेत असेल. सद्य:ख्स्र्थतीत सांख्ख्यर्ी चवषयािे महत्त्व चिवसेंचिवस वाढत
असून संिालनालयांच्या र्ामांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. त्यादृष्ट्टीने या पिािी आवश्यर्ता आहे.
-----०----चवचि व न्याय चवभाग
र्रमाळा, र्ळं ब येर्थे न्यायालय स्र्थापन र्रण्यािा चनर्कय
सोलापूर चजल््ातील र्रमाळा येर्थे चिवार्ी न्यायािीश (वचरष्ट्ठ स्तर) तर उस्मानाबाि चजल््ातील
र्ळं ब येर्थे चजल्हा व अचतचरक्त सत्र न्यायालय आचर् चिवार्ी न्यायािीश (वचरष्ट्ठ स्तर) न्यायालय स्र्थापन
र्रून त्यासाठी आवश्यर् पिे चनमार् र्रण्यास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली.
बैठर्ीच्या अध्यक्षस्र्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
र्रमाळा येर्थे बाशी चिवार्ी न्यायालयात मोठ्या संख्येने प्रर्रर्े प्रलंचबत आहेत. र्रमाळा ते बाशी
हे अंतर 70 चर्.मी. असून र्ाही गावांिे अंतर बाशीपासून 125-130 चर्.मी. असून त्यामुळे वर्ील आचर्
पक्षर्ारांसाठी गैरसोय होत आहे. बाशी येर्थे सध्या र्ायकरत 3 न्यायालयांर्डे एर्ूर् 4186 चिवार्ी प्रर्रर्े
प्रलंचबत असून त्यापैर्ी 1189 प्रर्रर्े नव्याने होर्ाऱ्या र्रमाळा चिवार्ी न्यायालयार्डे वगक र्ेल्यास बाशी
चिवार्ी न्यायालयात एर्ूर् 2997 इतर्ी चिवार्ी प्रर्रर्े प्रलंचबत राहर्ार आहेत. या चठर्ार्ी एर्ूर् 16
चनयचमत व 3 बा् यंत्रर्ेद्धारे अशा एर्ूर् 19 पिे चनमार् र्रण्यास मान्यता िे ण्यात आली.
र्ळं ब येर्थील चजल्हा व अचतचरक्त सत्र न्यायालयासाठी 25 आचर् चिवार्ी न्यायालय वचरष्ट्ठ स्तर
यांच्यासाठी 15 अशी पिे िे खील चनमार् र्रण्यास मान्यता िे ण्यात आली.
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इतर - २ :
राज्यात ५२७ टँ र्सकने पार्ीपुरवठा
राज्यात २० जूननुसार ६३४ गावे आचर् १३९६ वाड्ांना ५२७ टॅ र्सकद्वारे पार्ीपुरवठा र्रण्यात येत
आहे. यामध्ये शासर्ीय टँ र्सकिी संख्याा ८८ तर खाजगी टँ र्सकिी संख्या ४३९ इतर्ी आहे. मागील
आठवड्ात टँ र्सकिी संख्या ५०१ इतर्ी होती. पावसाला सुरुवात झालेली असल्यामुळे एर्-िोन चिवसात
टँ र्सक र्मी होतील अशी आशा आहे.
राज्यातील पार्ीसाठा
राज्यातील िरर्ातील एर्ूर् पार्ीसाठा २० जूननुसार २२.३२ टक्र्े इतर्ा आहे. चवभागवार
पार्ीसाठ्यामध्ये अमरावती चवभागातील प्रर्ल्पात ३२.८१ टक्र्े, मराठवाडा चवभागात २६.८ टक्र्े, र्ोर्र्
चवभागात ३५.१२ टक्र्े, नागपूर चवभागात २७.३९ टक्र्े, नाचशर् चवभागात २१.२१ टक्र्े, पुर्े चवभागात
१३.२८ टक्र्े पार्ीसाठा उपलब्ि आहे . अचिग्रचहत र्ेलेल्या चवचहरी आचर् कविन चवचहरींिी संख्या २२६७
इतर्ी आहे .
-----०----सावकजचनर् आरोग्य चवभाग
वाढत्या र्ोचवड संसगामुळे र्ाळजी घेण्यािी गरज
-मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे
राज्यातील रुग्र् संख्येत सातत्याने वाढ होत असून सध्या चिवसाला ४ हजार रुग्र् आढळत आहेत.
त्यामुळे मास्र् घालर्े, आरोग्यािे चनयम पाळर्े आवश्य आहे असे मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे यांनी सांचगतले.
राज्य मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत र्ोचवडचवषयर् सािरीर्रर् र्रण्यात आले त्यावेळी ते बोलत होते.
र्ाही चिवसांपूवी राज्यात िर चिवशी २०० ते ३०० रुग्र् आढळत होते. आता िररोज ४ हजार रुग्र्
आढळत असून रुग्र् संख्येत ३६ टक्र्े वाढ झाली आहे. यापैर्ी ९० टक्र्े रुग्र् मुंबई, पुर्े, ठार्े, रायगड,
पालघर या चजल््ातील आहेत. सध्या २५ हजार सक्रीय रुग्र् असून १ टक्र्ा रुग्र् ऑक्सीजनवर आहेत
तर २२ रुग्र् व्हेंचटलेटरवर आहेत अशी माचहती आरोग्य चवभागािे अपर मुख्य सचिव डॉ.प्रिीप व्यास यांनी
चिली. रुग्र्ालयात ४.६४ टक्र्े रुग्र् आहेत. मुंबईत सध्या जवळपास ३० टक्र्े पॉचझटीव्हीटी असल्यािी
शक्यता िे खील त्यांनी वतकवली. िे शामध्ये आज ८१ हजार सक्रीय रुग्र् असून त्यातील २५ हजार एर्ट्या
महाराष्ट्रातील आहेत.
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