जनसंपर्क र्क्ष (मुख्यमंत्री सचिवालय)

मंचत्रमंडळ चनर्कय
चिनांर् : 23 जुलै 2020
(बैठर् क्र.32)
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सहर्ारी संस्था अचिचनयमात सुिारर्ा र्रण्यास मान्यता
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मित व पुनवकसन

वाढीव िराने प्रती झाड मित
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राज्यात गेल्या 10 विातली चवक्रमी र्ापूस खरे िी
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नांिेड महापौर व उप महापौर पिाच्या चनवडर्ुर्ा तीन मचहने
पुढे ढर्लर्ार
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नगर चवर्ास (2)

सहर्ार चवभाग
सहर्ारी संस्था अचिचनयमात सुिारर्ा र्रण्यास मान्यता
लेखा पचरक्षर्, वार्षिर् सवकसािारर् सभेिा र्ालाविी वाढचवण्याबाबत
महाराष्ट्र सहर्ारी संस्था अचिचनयम 1960 मिील चवचवि र्लमात सुिारर्ा र्रण्यािा चनर्कय आज
झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला. यानुसार र्ोरोनाच्या पार्श्कभम
ू ीवर वार्षिर् सवकसािारर् सभेच्या
र्ालाविीस आचर् लेखा पचरक्षर्ास मुितवाढ िे ण्यािी सुिारर्ा र्रण्यात येईल.
महाराष्ट्र सहर्ारी संस्था अचिचनयम 1960 मिील र्लम 27 मिील तरतुिीनुसार

संस्थेच्या

चक्रयाशील सभासिांनाि संस्थेच्या चनवडर्ूर्ीमध्ये मतिान र्रता येते. संस्थेिा चक्रयाशील सभासि
होण्यासाठी, र्ाही चर्मान सेवा घेर्े व 5 विातून चर्मान एर्िा वार्षिर् सवकसािारर् सभेस उपस्स्थत राहर्े
अपेचक्षत आहे. मात्र र्ोरोना महामारीच्या प्रर्ोपामुळे र्लम 75 मिील तरतूिीनुसार राज्यातील सहर्ारी
संस्थांच्या वार्षिर् सवकसािारर् सभा चि. 30.09.2020 पयकत घेर्े शक्य नसल्याने संस्थांमिील सभासि
अचक्रयाशील

होवून भचवष्ट्यात संस्थेच्या होर्ाऱ्या चनवडर्ूर्ीत

ते मतिार यािीतून वगळले जावून,

मतिानापासून वंचित राहू शर्तात. हे टाळण्यासाठी र्लम 27 मध्ये सुिारर्ा र्रण्यास व सवकसािारर् सभा
घेण्यािा र्ालाविी वाढचवण्यासाठी र्लम 75 मध्ये अशी सभा घेण्यासाठी चिनांर् 31.03.2021 पयंत
मुितवाढ िे ण्याबाबत सुिारर्ा र्रण्यास मान्यता िे ण्यात आली आहे.
तसेि र्लम 81 मिील तरतुिीनुसार प्रत्येर् संस्थेला चवत्तीय विक समाप्त झाल्यापासून 4 मचहन्यांच्या
र्ालाविीत आपले लेखापरीक्षर् र्रून घेर्े आवश्यर् आहे.

मात्र, सध्याच्या र्ोरोनाच्या साथीमुळे

लेखापचरक्षर् अहवाल चिनांर् 31.07.2020 पूवी सािर र्रर्े शक्य नसल्याने र्लम 81 िे पोट-र्लम 1
मध्ये लेखापचरक्षर् अहवाल सािर र्रण्याच्या र्ालाविीत

चिनांर् 31.12.2020 पयंत मुितवाढ

र्रण्यासाठी उक्त र्लमात सुिारर्ा र्रण्यास मान्यत िे ण्यात आली आहे.
र्ोस्हहड-19 या साथ रोगामुळे 250 पेक्षा र्मी सिस्य संख्या असलेल्या सहर्ारी गृहचनमार् संस्थांच्या
चनवडर्ुर्ा पुढे ढर्लण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ज्या गृहचनमार् संस्थांिी पाि विािी मुित संपली असेल,
अशा संस्थांवरील सचमती सिस्य नवीन सचमती अस्स्तत्वात येईपयंत चनयचमतपर्े सिस्य म्हर्ून र्ायम
राहाण्यासाठी र्लम 154-ब िे पोट-र्लम 19 (3 मध्ये ) तरतुि र्रण्यास मान्यता िे ण्यात आली.
-----०-----
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मित व पुनवकसन चवभाग
सुपारी व नारळाच्या झाडांना चवशेि बाब म्हर्ून
वाढीव िराने प्रती झाड मित
चनसगक िक्रीवािळामुळे पुर्कत: नष्ट्ट झालेल्या सुपारी व नारळाच्या झाडांना चवशेि बाब म्हर्ून
प्रचत झाडाप्रमार्े वाढीव िराने मित िे ण्यािा चनर्कय आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला.
चनसगक िक्रीवािळामुळे रायगड व रत्नाचगरी चजल्हयात नुर्सान झालेल्या बहु वार्षिर् चपर्ांपैर्ी
सुपारी व नारळाच्या झाडांना प्रचत हेक्टरी रू. 50,000/- या िराने मित िेण्याऐवजी पुर्कत: नष्ट्ट
झालेल्या सुपारी व नारळाच्या झाडांना प्रचत झाड प्रमार्े खालील िराने मित िेण्यािा चनर्कय मंचत्रमंडळ
बैठर्ीत घेण्यात आला आहे.
सुपारी - रू 50/- संपूर्क नष्ट्ट झालेल्या प्रचत झाडासाठी
नारळ - रू. 250/- संपूर्क नष्ट्ट झालेल्या प्रचत झाडासाठी
वरील िराने मित िे ण्यासाठी होर्ारा संपुर्क खिक राज्य शासनाच्या चनिीमिून र्रण्यास िे खील
मंचत्रमंडळाने मान्यता चिली.
-----०----पर्न चवभाग
राज्यात गेल्या 10 विातली चवक्रमी र्ापूस खरेिी
मंचत्रमंडळाने र्ेले अचभनंिन
राज्यात र्ोरोनािी पचरस्स्थती तसेि पावसाला सुरुवात झालेली असून िे खील पर्न चवभागाने चवक्रमी
218.73 लाख क्क्वटल र्ापसािी खरेिी र्ेली आहे. आज या संिभात मंचत्रमंडळाने या र्ापूस खरेिीसाठी
र्ेलेल्या प्रयत्नांबद्धल मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेि सहर्ार व पर्न मंत्रयांिे अचभनंिन र्ेले. गेल्या 10
विात झाली नाही अशी चवक्रमी खरेिी झाल्यािे प्रिान सचिव, पर्न अनुप र्ुमार यांनी एर्ा सािरीर्रर्ाद्धारे
सांचगतले.
या खरेिीिे एर्ूर् मुल्य 11,776.89 र्ोटी रुपये असून आतापयात 11,029.47 र्ोटी इतर्ी रक्र्म
शेतर्ऱ्यांना अिा र्रण्यात आली आहे. तसेि सीसीआय ने 30 सप्टें बर 2020 पयंत एफएक्यू िजािा र्ापूस
खरेिी र्रर्ार असल्यािे घोचित र्ेले आहे.
राज्यात सीसीआय व राज्य र्ापूस पर्न महासंघाने र्ोस्हहड-19 च्या प्रािु भावापूवी अनुक्रमे 91.90 व
54.03 लाख क्क्वटल र्ापूस खरेिी. अशा प्रर्ारे एर्ूर् 145.93 क्क्वटल र्ापूस खरेिी र्ेली.
र्ोस्हहड-19 च्या प्रािु भावामुळे र्ापसािे बाजारातील िर हमीपेक्षा र्मी असल्यसामुळे, शेतर्ऱ्यांिा
र्ल, शासर्ीय खरेिी र्ेंद्रावर चवर्ण्यािा होता. त्यानुसार शासर्ीय खरेिी चनयोजन र्रून र्ोस्हहड-19
च्या र्ाळात सीसीआय व र्ापूस पर्न महासंघाने आजपयंत अनुक्रमे 35.70 व 36.75 लाख याप्रमार्े 72.45
लाख क्क्वटल र्ापूस खरेिी र्ेला आहे.
राज्यातील शासर्ीय व खासगी अशी एर्ूर् खरेिी 418.8 लाख क्क्वटल झाली असून वास्तचवर्
पहाता 410 लाख क्क्वटल र्ापूस खरेिी अपेचक्षत होती. एर्ूर् 8 लाख 64 हजार 72 शेतर्ऱ्यांर्डू न र्ापूस
खरेिी र्रण्यात आला.
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नगर चवर्ास चवभाग (2)
नांिेड महापौर व उप महापौर पिाच्या
चनवडर्ुर्ा तीन मचहने पुढे ढर्लर्ार
नांिेड महानगरपाचलर्ेच्या चवद्यमान महापौर व उप महापौर पिाच्या चनवडर्ुर्ांसाठी पुढील तीन
मचहन्यांर्चरता पुढे ढर्लण्यास व या िोन्ही पिांना मुितवाढ िे ण्यासंिभात अध्यािे शात सुिारर्ा र्रण्यािा
आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली.
नांिेड महानगरपाचलर्ेच्या चवद्यमान महापौर व उप महापौर पिािा प्रिचलत अडीि विािा पिाविी
चिनांर् 01.05.2020 मध्ये संपुष्ट्टात येत असल्याने व र्ोरोना चविार्ुमुळे उद्भभवलेल्या आरोग्य चवियर्
आपत्र्ालीन पचरस्स्थतीमुळे तेथे चनवडर्ूर्ा घेर्े शक्य नसल्याने महापौर/ उपमहापौर यांच्या चनवडर्ूर्ा
र्ोस्हहड-19 च्या संक्रमर्ामुळे 3 मचहने पुढे ढर्लर्े व चवद्यमान महापौर/उपमहापौरांना मुितवाढ िे र्े
यासाठी अध्यािे श जारी र्रण्यात आला होता.
हा अध्यािे श चि.27.04.2020 पासून अंमलात आला असून, 3 मचहन्यांच्या र्ालाविीर्रीता म्हर्जेि
चि.27.07.2020 पयंत सिर मुितवाढ लागू आहे. उपरोक्त अध्यािे शाहिारे चिलेली मुितवाढ चि.27
जुल,ै 2020 रोजी संपत असल्याने, तसेि अद्यापही राज्यामध्ये र्ोरोना चविार्ू संक्रमर्ािा प्रािु भाव र्ायम
असल्याने, महापौर चनवडर्ुर्ा घेर्े अडिर्ीिे असल्याने सिर अध्यािे शाहिारे चिलेली मुितवाढ पुढील 3
मचहन्यांसाठी वाढचवण्यास्तव अध्यािे शात सुिारर्ा र्रण्याच्या प्रस्तावास आज मान्यता िे ण्यात आली.
-----०-----
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