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पयकटन चवभाग
पयकटनाला प्रोत्साहन िे ण्यासाठी
राज्यात 8 सागरी चर्नाऱयांवर बीि शॅक्स
राज्यातील समुद्रचर्नाऱयांवर पयकटन वाढचवण्यासाठी बीि शॅक्स (िौपाटी र्ुटी) उभारण्यासंिभातील
धोरर्ास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मानयता िे ण्यात आली. या र्ुया तात्पुरत्या हंगामी स्वरुपाच्या
असतील.
सध्या पायलट प्रोजेक्ट म्हर्ून रत्नाचगरी चजल्यातील गुहागर, आरेवारे ; ससधुिुगक चजल्यातील र्ुर्र्ेश्वर,
तारर्ली ; रायगड चजल्यातील वसोली, चिवेआगार आचर् पालघर चजल्यातील र्ेळवा व बोडी या 8 चर्नाऱयांवर
बीि शॅक्स उभारण्यात येतील. या संिभातील अजक www.maharashtratourism.gov.in या संर्ेत स्थळावर
उपलब्ध र्रून िे ण्यात येर्ार असून पुढील वषीपासून इतर िौपायांवर िे खील या धोरर्ािी टप्पप्पयाटप्पप्पयाने
अंमलबजावर्ी होईल. महाराष्ट्र चर्नारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राचधर्रर्ाच्या सहमतीने पयकटन संिालनालयाने
चनचित र्ेलेल्या जागेवरि तात्पुरती िौपाटी र्ुटी उभी र्रण्यासाठी परवाना िे ण्यात येईल. एर्ा िौपाटीवर
र्माल 10 र्ुटी उभारता येतील. स्थाचनर्ांना ते उभारण्यासाठी प्राधानय िे ण्यात येईल.
तसेि चनमार् होर्ाऱया रोजगारामध्ये स्थाचनर् व्यक्तींसाठी 80 टक्र्े जागा राखीव असतील. या र्ुयां िे
तीन वषार्चरता वाटप र्रण्यात येईल. त्यांिा आर्ार 15 फूट लांबी आचर् 15 फूट रुंि आचर् 12 फूट उं ि असेल.
गाळ्याच्या समोर बैठर् व्यवस्थेसाठी 20 फूट लांब आचर् 15 फूट रुंि छत टार्ता येईल. र्ुटी चमळर्ाऱया
व्यक्तीर्चरता परवानयासाठी 15 हजार रुपये अजािे नापरतावा मुल्य असेल. तसेि या र्ुटीसाठी पचहल्या वषी 45
हजार, िु सऱया वषी 50 हजार, चतसऱया वषी 55 हजार वार्षषर् शुल्र् राहील. याचशवाय 30 हजार रुपये सुरक्षा
अनामत जमा र्रावी लागेल, जी तीन वषािा र्ालावधी संपल्यानंतर परत र्ेली जाईल. िौपाटी र्ुटी
िालचवण्यासंिभात पयकटन चवभागाने चवचवध चनयम घालून चिले आहेत.
या िौपाटी र्ुटीस सर्ाळी 7 ते सायंर्ाळी 7 अशा वेळेत सुरु ठे वता येईल. तसेि संगीतािा त्रास होर्ार
नाही यािी र्ाळजी घ्यावी लागेल. प्रत्येर् र्ुटीमध्ये सीसीटीव्ही र्ॅमेरा िे खील असेल.
-----०----पयकटन चवभाग
एमटीडीसीच्या ताब्यातील जचमनी
खाजगीर्रर्ातून पयकटनदृष्ट्या चवर्चसत र्रर्ार
महाराष्ट्र पयकटन चवर्ास महामंडळाच्या ताब्यातील शासर्ीय जचमनींिा आचर् मालमत्तांिा पयकटनदृष्ट्टया
चवर्ास र्रण्यासाठी खाजगीर्रर्ाच्या धोरर्ास तत्वत: मानयता िे ण्यािा चनर्कय आज झालेल्या मंचत्रमंडळ
बैठर्ीत घेण्यात आला.
पचहल्या टप्पप्पयात गर्पतीपुळे, माथेरान, महाबळे श्वर, हचरहरेश्वर, चमठबाव येथील महामंडळािे चरसॉटक तसेि
ताडोबा आचर् फिापूर (औरंगाबाि) येथील मोर्ळ्या जचमनींिा चवर्ास र्रण्यात येईल. या मालमत्ता पोटभाड्याने
िे ण्यािा र्ालावधी उच्िस्तरीय सचमती ठरवेल. तसेि जचमनीसाठी आर्ारावयािे अचधमुल्य व वार्षषर् भाडे िे खील
चनचित र्रण्यात येईल. प्रत्येर् प्रर्ल्पासाठी प्रर्ल्प सल्लागारािी चनयुक्ती र्रण्यात येईल.
-----०----2

उद्योग चवभाग
उद्योग वाढीसाठी राज्य शासनाच्या चवचवध उपाययोजना
र्ोचवड पचरस्स्थतीनंतर राज्यातील औद्योचगर् चवर्ासाला गती िे ण्यासाठी चवचवध उपाययोजनांना आज
झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मंजुरी िे ण्यात आली. या उपाययोजना खालील प्रमार्े महापरवाना/जलि ना-हरर्त परवाने उपलब्ध र्रर्ेAutomatic/Accelerated permissions)
महा-परवाना: राज्यात येर्ाऱया सवक थेट परर्ीय गुंतवर्ूर्ीिे व रु. 50 र्ोटी व त्यापेक्षा अचधर्
गुंतवर्ूर्ीच्या औाद्योचगर् प्रस्तावांना पचरचशष्ट्ट-1 मध्ये नमूि पुवक उभारर्ी संबंचधत परवानग्या उपलब्ध न र्रता
बांधर्ाम व उत्पािन सुरु र्रण्यासंिभात शासनािे आश्वासनपत्र म्हर्ुन महा-परवाना िे ण्यािा चनर्कय घेण्यात
आला. सिर महापरवाना मैत्री र्क्षाच्या (एर् चखडर्ी र्क्ष) संर्ेत स्थळावर ऑनलाईन पचरपुर्क स्वरुपात अजक प्राप्पत
झाल्यापासून 48 तासात ऑनलाईन स्वरुपात िे ण्यात येईल. तसेि महापरवाना प्राप्पत उद्योगांना पचरचशष्ट्ट -1 मध्ये
नमूि चवचवध परवाने व नाहरर्ती र्ालमयािे त िे ण्यािे आश्वाचसत र्रण्यात येत आहे व चवचशष्ट्ट र्ालमयािे त सिर
नाहरर्ती प्राप्पत न झाल्यास त्यांना माचनव मानयता िे ण्यात येईल.
पात्रता व वैधता: राज्यात येर्ाऱया सवक थेट परर्ीय गुंतवर्ूर्ीिे व रु. 50 र्ोटी व त्यापेक्षा अचधर्
गुंतवर्ूर्ीच्या औाद्योचगर् प्रस्ताव जे महाराष्ट्र प्रिु षर् चनयंत्रर् मंडळाद्वारे चनचित र्ेलेल्या हचरत व र्ेशरी
प्रवगातील उद्योगांना (पयावरर् सुलभ) पचरचशष्ट्ट-1 मध्ये नमूि पुवक उभारर्ी संबंचधत परवानग्यासाठी पात्र राहतील.
या व्यचतचरक्त घटर्ास अनय परवाना / ना-हरर्त आवश्यर् असल्यास मैत्री – एर् चखडर्ी र्क्षाद्वारे जलि गतीने
पाठपुरावा र्रुन उपलब्ध र्रुन िे ण्यात येईल. महापरवाना प्राप्पत र्रण्यासाठी घटर्ास संबंचधत यंत्रर्ेर्डू न
(आवश्यर् तेथे) अथवा वैयस्क्तर्चरत्या खाजगी भुखंड उपलब्ध र्रुन घेर्े आवश्यर् राहील. ज्या औद्योचगर्
घटर्ांना त्यांच्या उत्पािनार्चरता/ प्रचक्रयांर्चरता पयावरर् ना-हरर्त घेण्यािी आवश्यर्ता आहे अशा उद्योगांना
प्रथम पयावरर् चवषयर् नाहरर्त घेण्यािी अट राहील.
सक्षम प्राचधर्ारी: सिर प्रर्रर्ी पात्र घटर्ांना पुवक उभारर्ी / बांधर्ाम िालू र्रर्े / उत्पािन सुरु र्रर्े
र्चरता लागर्ाऱया चवचवध परवानेसाठी न थांबता थेट महापरवाना िे ण्यार्चरता मैत्री र्क्ष सहाय्य र्रेल. तसेि जे
पात्र घटर् महाराष्ट्र औद्योचगर् चवर्ास महामंडळ र्ायकक्षत्र
े ात भुखंड प्राप्पत आहेत अशा घटर्ांसाठी महापरवाना
मुख्य र्ायकर्ारी अचधर्ारी, महाराष्ट्र औद्योचगर् चवर्ास महामंडळ यांच्यामाफकत प्राचधर्ृत अचधर्ारी हे सक्षम
प्राचधर्ारी असतील व एम.आय.डी.सी. क्षेत्राबाहेरील पात्र घटर् उद्योगांर्चरता चवर्ास आयुक्त, उद्योग यांनी
प्राचधर्ृत र्ेलेले अचधर्ारी हे सक्षम प्राचधर्ारी असतील.
र्ालमयािा:
पात्र घटर् उद्योगांना पचरपुर्क ऑनलाईन अजक प्राप्पत झाल्यापासून 48 तासात महापरवाना िे ण्यात येईल.
सिर र्ालमयािे त आवश्यर् परवाने संबंचधत प्रशासर्ीय चवभागाने ियावेत अथवा सिर परवाने माचनव मानयता
पध्ितीने िे ण्यात येतील.
जोडा आचर् वापरा (plug and play infrastructure)
राज्यामध्ये नवीन व चवद्यमान औद्योचगर् गुंतवर्ूर्िारांना प्रगत तंत्रज्ञान, वाजवी सर्मत आचर् उपयुक्तता
असलेल्या गरजेनुसार बिल र्रर्े शक्य असलेल्या लवचिर् पायाभुत सोयीसुचवधा पुरचवण्यािे प्रस्ताचवत आहे .
र्ोचवड महामारीच्या चवषम पचरस्स्थतीतनंतर औद्याचगर् गुंतवर्ूर्िारांना त्यांिी जोखीम र्मी र्रुन चर्मान
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भांडवलावर उद्योग उभारर्े साठी उपयुक्त ठरेल. या माध्यमातून राज्यात “जोडा आचर् वापरा” तत्वावर औद्योचगर्
क्षेत्रे चवर्चसत र्रण्यात येतील.
एमआयडीसीने नवीन गुंतवर्ूर्िारांर्चरता खास चडझाइन र्ेलेले प्पलग अँड प्पले तत्वावरील जचमनी, प्रगत
सुचवधांसह स्वस्त सर्मतीतील तयार गाळे यांिी चनवड र्रता येईल.
सिर भुखंड / गाळे िीघक/ अल्प र्ालावधीच्या भाडे पट्टे र्रारावर उपलब्ध र्रुन िे ण्यात येतील . या
प्रयोजनार्चरता महाराष्ट्र औद्योचगर् चवर्ास महामंडळ एर्ूर् 40,000 एर्र जागा उपलब्ध र्रुन िेईल.
ज्या उद्योगांमध्ये एर् हजार पेक्षा अचधर् र्ामगार आहेत त्यांना र्ंपनी आवारात वस्स्तगृह / चनवारा
बांधण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योचगर् चवर्ास महामंडळ जागेिी तरतूि र्रेल तसेि अनय उद्योगांसाठी िे खील
एम.आय.डी.सी. चनयोजन आराखडा र्ामगार वस्स्तगृहार्चरता स्वतंत्र आरक्षर् ठे वल
े .
र्ोचवड-19 महामारीच्या पचरर्ामस्वरुप र्ामगारांच्या स्थलांतरर्ामुळे उद्योग घटर्ांना आवश्यर्
मनुष्ट्यबळ प्राप्पत र्रर्े तसेि राज्यातील स्थाचनर्ांना रोजगारािी संधी उपलब्ध व्हावी यार्चरता एर्चत्रत माचहतीिा
समनवय व सहाय्य चमळण्यार्चरता औद्योचगर् र्ामगार सुचवधा पोटक ल (Industrial Work Force Facilitation
Portal) नावाने ऑनलाईन पोटक ल स्थापन र्रण्यात येईल याबाबत स्वतंत्र संर्ेतस्थळ माचहती व तं त्रज्ञान चवभागाच्या
मितीने उभारण्यात येईल.
एर्चत्रत शोध (Unified Search)
गुंतवर्ूर्िारास त्याच्या गुंतवर्ूर्ीचवषयी सवक प्रश्ांचवषयर् माचहती घेर्े, अभ्यास र्रर्े, तुलना र्रर्े इ.
साठी एर् सवक समावेशर् पोटक ल तयार र्रर्े हा या पुढार्ारािा उद्देश आहे. परर्ीय थेट औद्योचगर् गुंतवर्ूर्ीच्या
सवक नवीन प्रस्तावांसाठी हे एर् समनवय स्थान असून गुंतवर्ूर्ीच्या संधी, पुरवठा साखळी इ. महत्वपुर्क माचहती येथे
उपलब्ध होईल. पुरवठा साखळीिे स्थाचनर्ीर्रर् तसेि स्विे चशर्रर् र्रर्े आचर् स्थाचनर् र्ंपनयाना चविे शी
र्ंपनयाबरोबर भागीिारी र्रण्यािी िु हेरी संधी याद्वारे चनमार् होईल.
लवचिर्ता प्रस्ताचवत र्रर्े (Building Resiliency)
सुक्ष्म, लघु व मध्यम प्रवगातील आजारी /बंि पडलेल्या औद्योचगर् घटर्ांना राष्ट्रीय र्ंपनी लवाि (NCLT)
र्डे िाि मागण्यास अडिर्ी आहेत अशा घटर्ांना प्रशासर्ीय र्ायिे चवषयर् सल्ला िे ण्यार्चरता व चवत्तीय
संस्थांशी समनवय साधण्यार्चरता समनवय र्क्ष महाराष्ट्र औद्योचगर् चवर्ास महामंडळामध्ये स्थापन र्रण्यात येईल
व याबाबत र्ायकपध्िती व स्वरुप यथावर्ाश चनगकचमत र्रण्यात येईल.
गुंतवर्ूर् समनवय अचधर्ारी:
राज्यात उद्योग व्यवसायात थेट परर्ीय गुंतवर्ूर् आर्र्षषत र्रर्े तसेि िेशांतगकत गुंतवर्ूर्ीस
िालना िे र्े या र्ामी चवचवध उद्योजर्, सल्लागार, व्यापार व वाचर्ज्य संघटना, र्ेंद्र शासन व परिे शी वचर्लाती/
उच्िायुक्त यांच्याशी समनवय साधण्यासाठी भुषर् गगरार्ी, प्रधान सचिव यांिी संपर्क व समनवय अचधर्ारी म्हर्ुन
चनयुक्ती र्रण्यात आली आहे.
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उद्योग चवभाग
माचहती तंत्रज्ञान धोरर्ास मुितवाढ
राज्याच्या माचहती तंत्रज्ञान व माचहती तंत्रज्ञान सहायभूत सेवा धोरर्-2015 िा र्ालावधी नवीन धोरर्
अस्स्तत्वात येईपयंत वाढचवण्यास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मानयता िे ण्यात आली.
हे धोरर् 30 जून रोजी संपष्ट्ु टात येर्ार आहे. नवीन धोरर् तयार र्रण्यािी प्रक्रीया ही र्ोचवड चवषार्ुच्या
महामारीमुळे थांबली आहे . तथाचप, उद्योग चवभागामाफकत सवक सबंचधत तज्ज्ञ व्यक्तींशी स्व्हचडओ र्ॉनफरनस व
वेचबनारच्या माध्यमातून संपर्क साधण्यात येत असून लवर्रि या नवीन धोरर्ािी आखर्ी र्रण्यात येर्ार आहे.
2015 रोजी माचहती तंत्रज्ञान धोरर् आखण्यात आले होते त्यािी मुित पाि वषांिी होती.
-----०----चवत्त चवभाग
महाराष्ट्र वस्तू व सेवा र्र अचधचनयमात सुधारर्ा
मत्स्य आहार, चबगर शेती अवजारांसाठी र्रामध्ये सूट
महाराष्ट्र वस्तू व सेवा र्र अचधचनयमामध्ये सुधारर्ा र्रून महाराष्ट्र वस्तू व सेवा र्र (चद्वतीय सुधारर्ा)
अध्यािे श, र्ाढण्यास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मानयता िे ण्यात आली.
यानुसार मत्स्य आहारावरील वस्तू व सेवा र्रामध्ये चिनांर् 1-7-2017 ते 30-9-2019 या र्ालावधीतील
चवक्रीवर र्रआर्ारर्ीतून सूट िे ण्यात आलेली आहे. चबगर शेती अवजारार्रीता लागर्ारे पुली, िार्े व इतर
भागावरील वस्तू व सेवा र्रािा िर चिनांर् 1-7-2017 ते 31-12-2018 या र्ालावधीत 14% वरुन 6% एवढा
र्रण्यासाठी मानयता िे ण्यात आली आहे. र्रिात्यांच्या सुलभतेर्रीता महाराष्ट्र वस्तू व सेवा र्र अचधचनयम, 2017
मध्ये र्ाही तांचत्रर् स्वरुपाच्या सुधारर्ा र्रण्यात आलेल्या आहेत.
-----०----चवत्त चवभाग
र्ंपनयांना व्यवसाय र्र र्ायद्यातंगकत आपोआप नोंिर्ी िाखला
महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आचजचवर्ा व नोर्ऱया यांवरील र्र अचधचनयम, 1975 (सुधारर्ा)
अध्यािे शास मानयता िे ण्यासंिभात आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मंजुरी िे ण्यात आली.
ईज ऑफ डु ईंग चबझनेसच्या दृष्ट्टीने र्ंपनी र्ायद्यांतगकत नोंिर्ी र्रु इस्च्छर्ा-या र्ंपनयांना व्यवसायर्र
र्ायद्यांतगकत आपोआपि नोंिर्ी िाखला िे ण्यासंिभात सुधारर्ा र्रण्यासाठी मानयता िे ण्यात आली आहे. एखािी
र्ंपनी जेव्हा रचजस्रार ऑफ र्ंपनी यांच्यार्डे नोंिर्ीिी प्रक्रीया र्रते तेव्हा संबंचधत र्ंपनीला राज्यांनी प्रोफेशन
टॅ क्स एनरोलमेंट सर्षटचफर्ेट अंतगकत आपोआपि नोंिर्ी चिली पाचहजे अशा स्वरुपािे चनिे श र्ेंद्र शासनाने चिले
आहेत. या अनुषंगाने हा अध्यािे श प्रख्याचपत र्रण्यात येईल.
-----०-----

5

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहर् सरंक्षर् चवभाग
धान खरेिीपोटी तयार सीएमआर (तांिूळ) वाहतूर् खिक िेर्ार
चर्मान आधारभूत सर्मत योजनेंतगकत 2019-20 मधील खरीप पर्न हंगाम व 2020-21 मधील रब्बी पर्न
हंगाम अंतगकत वाहतूर् र्रण्यात येर्ाऱया धान / सीएमआर (तांिूळ) साठी वाहतूर् खिक उपलब्ध र्रुन िे ण्याबाबत
आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत चनर्कय घेण्यात आला.
धान / CMR वाहतूर्ीिा खिक रु.381.88 र्ोटी मागर्ी र्रण्यात आली आहे. त्यापैर्ी र्ेंद्रशासनार्डू न
91.72 र्ोटी रुपये चमळण्यािी शक्यता आहे. त्यामुळे उवकचरत 290.16 र्ोटी चनधी हा राज्य शासनावरील वाढीव
चवत्तीय भार आहे. यासाठी 381.88 चनधी उपलब्ध र्रुन िे ण्यास मानयता िे ण्यात येत आहे.
-----०----पर्न चवभाग
र्ापसािा िुर्ारा िे ण्यासाठी पर्न महासंघाच्या र्जास
1000 र्ोटी रुपये शासनहमी
शेतर्ऱयांना र्ापसािे िुर्ारे वेळेत िे ण्यासाठी र्ापसून पर्न महासंघाच्या र्जास शासन हमी िे ण्यािा
चनर्कय आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला.
महाराष्ट्र राज्य सहर्ारी र्ापूस उत्पािर् पर्न महासंघाद्वारे हंगाम 2019-20 मध्ये चर्मान आधारभूत
िराने खरेिी र्रण्यात येर्ाऱया र्ापसािे िुर्ारे शेतर्ऱयांना वेळेत अिा र्रण्यासाठी र्ापूस पर्न महासंघास रुपये
1800 र्ोटींच्या र्जास यापूवी चिलेल्या शासन हमी प्रमार्ेि, अचतचरक्त रुपये 1000 र्ोटीच्या र्जास शासन हमी
िे ण्यािा चनर्कय घेण्यात आला. तसेि, सिर रुपये 1000 र्ोटी शासनहमीवर र्ापूस पर्न महासंघास राज्य
शासनास अिा र्रावे लागर्ारे हमीशुल्र् माफ र्रण्यास िे खील मानयता िे ण्यात आली.
-----०----ऊजा चवभाग
र्ोस्टल गुजरात पॉवर र्ंपनीर्डू न वीज खरेिीस मानयता
र्ोस्टल गुजरात पॉवर चलचमटे ड या गुजरात येथील औस्ष्ट्र्र् वीज प्रर्ल्पातून पूरर् वीज खरेिीसाठी
र्रार र्रण्यास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मानयता िे ण्यात आली.
या प्रर्ल्पातून चनमार् होर्ारी 760 मेगावॅट वीज खरेिीसाठी 22 एचप्रल 2007 रोजी महाचवतरर् र्ंपनीने
िीघक मुितीिा र्रार र्ेला असून त्यािा समतल िर 2 रुपये 26 पैसे प्रती युचनट इतर्ा आहे. र्ोस्टल गुजरात
प्रर्ल्पासंिभात उच्िस्तरीय सचमतीच्या चशफारशी चविारात घेऊन सवक वीज खरेिीिार राज्यांिी संयुक्तपर्े एर्
समान िराने समान अटी व शतींसह पूरर् वीज खरेिी र्रार र्रण्यास सहमती असल्यास र्ेंद्रीय चवद्युत चनयामर्
आयोगाच्या मानयतेच्या अचधन राहू न पूरर् वीज खरेिी र्रार र्रण्यात येईल.
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ऊजा चवभाग
राज्यातील उद्योगांना वीज शुल्र्ात सवलत
राज्यातील उद्योगधंद्याना वीज शुल्र्ामध्ये सवलत िे ण्यािा चनर्कय आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत
घेण्यात आला.
सध्यािे चवद्युत शुल्र् 9.3 टक्र्े असून ते 7.5 टक्र्े इतर्े र्रण्यात येईल. यािा फायिा सवक औद्योचगर्
घटर्ाना होऊन उद्योगधंद्यांना स्वस्तात वीज उपलब्ध होईल. यामुळे राज्य शासनाला िरवषी 440 र्ोटी 46 लाख
इतर्ा महसुली तोटा होईल. यासंिभातील घोषर्ा नुर्त्याि झालेल्या अथकसंर्ल्पीय अचधवेशनात र्रण्यात आली
होती.
-----०----रोजगार हमी योजना
चनसगक िक्रीवािळातील शेतर्-यांसाठी
रोहयोतून फळबाग योजना
चनसगक िक्रीवािळामुळे र्ोर्र् चवभागातील चजल्यात बागायतींिे मोठया प्रमार्ावर नुर्सान झालेले आहे.
त्यामुळे तेथील बागायतिारांिे उत्पनािे स्त्रोत नष्ट्ट झालेले आहे. अशा शेतर्ऱयांना पुनलागवडीसाठी
पुनरुज्जीवनासाठी राज्य रोजगार हमी योजनेमधून शासर्ीय अनुिान िे ण्यािा मंचत्रमंडळ बैठर्ीत चनर्कय घेण्यात
आला.
चनसगक िक्रीवािळामुळे र्ोर्र् चवभागातील ठार्े , पालघर, रायगड, रत्नाचगरी व ससधुिुगक चजल्यातील
आंबा, र्ाजू, नारळ, चिर्ू, र्ोर्म, सुपारी या बागांिे नुर्सान झालेले, संयुक्त पंिनाम्यामध्ये समाचवष्ट्ट असलेले,
नगरपाचलर्ा क्षेत्र व ग्रामीर् भागातील लाभाथी यांना लाभ घेता येईल.
ज्या फळबागा पूर्कपर्े नष्ट्ट झाल्या आहेत, त्या फळबागांना राज्य रोहयो अंतगकत फळबाग लागवड
योजनेंतगकत पुनलागवडीसाठी पात्र राहतील. अस्स्तत्वात असलेल्या बागांमधील र्ाही झाडे नष्ट्ट झाली असल्यास,
नष्ट्ट झालेल्या झाडांच्या संख्ये इतर्ी झाडे पुनलागवडीसाठी शेतर्री पात्र राहील. ज्या झाडांच्या फांद्या तुटून
नुर्सान झाले आहे ते शेतर्री त्या झाडांच्या संख्ये इतक्या झाडांर्रीता पुनरुज्जीवनासाठी पात्र राहतील. योजनेत
सहभाग घेण्यासाठी संयुक्त पंिनाम्यामध्ये नाव समाचवष्ट्ट असर्े आवश्यर् राहील.
-----०----सावकजचनर् आरोग्य चवभाग
आशा स्वयंसेचवर्ा, गट प्रवतकर् यांच्या मोबिल्यात वाढ
आशा स्वयंसेचवर्ा, गट प्रवतकर् यांच्या मोबिल्यात वाढ र्रण्यािा चनर्कय आज झालेल्या मंचत्रमंडळ
बैठर्ीत घेण्यात आला.
आशा स्वयंसेचवर्ांना िरमहा र्माल रुपये 2 हजार पयंत तर गट प्रवतकर्ांना 3 हजार रुपये राज्य शासनाच्या
चनधीतून िे ण्यात येतील. यासाठी 170 र्ोटी रुपये खिास मानयता िे ण्यात आली. 1 जुलै पासून ही वाढ लागू
होईल. सध्या राज्यात ग्रामीर् आचर् नागरी भागात 65 हजार 740 आशा स्वयंसेचवर्ांिी पिे भरलेली आहेत.
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पचरवहन चवभाग
नागपूर - नागचभड ब्रॉडगेज रेल्वे मागािे र्ाम सुरु होर्ार
नागपूर - नागचभड या नॅरोगेज रेल्वे मागािे ब्रॉडगेज रेल्वे मागात रुपांतर र्रण्यार्चरता राज्य शासनािा
सहभाग िे ण्याबाबत राज्य शासनाच्या आर्षथर् सहभागास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मानयता िे ण्यात आली.
नागपूर-नागभीड या 116.15 चर्मी नॅरोगेज रेल्वे मागािे ब्रॉडगेज रेल्वे मागात रुपांतर र्रण्यात येईल.
सुधाचरत अंिाज पत्रर्ानुसार सिर प्रर्ल्प महाराष्ट्र लोहमागक पायाभूत चवर्ास र्ंपनीमाफकत रु. 1400 र्ोटी
खिाच्या मयािे त 60% र्जक आचर् 40% समभागमुल्य या प्रमार्ात राबचवण्यास मानयता िे ण्यात येर्ार आहे. या
प्रर्ल्पासाठी समभागमुल्यातील राज्यशासनािा अधा चहस्सा याप्रमार्े 280 र्ोटी एवढा चनधी टप्पप्पया टप्पप्पयाने
िे ण्यास मानयता िे ण्यात आली आहे. या प्रर्ल्पासाठी समभागमुल्यातील र्ेंद्र शासनाने अधा चहस्सा याप्रमार्े 280
र्ोटी एवढा चनधी द्यावा लागर्ार आहे. या प्रर्ल्पासाठी घ्यावयाच्या 840 र्ोटी र्जक रक्र्मेपैर्ी 50% र्जक
रक्र्मेस म्हर्जे रु. 420 र्ोटी रक्र्मेस राज्य शासनाने हमी द्यावी आचर् उवकचरत 50 % रक्र्मेस र्ेंद्र शासनाने
हमी द्यावी या अटीच्या अचधन राहू न या प्रर्ल्पास मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मानयता िे ण्यात आली आहे.
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