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चवत्त चवभाग
र्ोव्हिडमध्ये चवर्ास र्ामांिी गती मंिावू नये म्िर्ून
शासर्ीय र्ंत्राटिारांसाठी चवचवध उपाययोजना जािीर
र्ोव्हिडिी मिामारी िी नैसर्गगर् आपत्ती गृिीत धरून शासर्ीय र्ंत्राटिारांच्या अडिर्ींवर उपाय
र्रण्यास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली. या उपाययोजनांमुळे र्ंत्राटिारांर्डे
रोर्डसुलभता येवून चवर्ास र्ामांिी गती मंिावर्ार नािी.
र्ेंद्र शासनाच्या गृि चवभागाने तसेि राज्य शासनाने मागकिशकर् सूिना जारी र्रुन लॉर्डाऊन जािीर
र्ेले. त्यामुळे बांधर्ाम प्रर्ल्पांिी गती मंिावली आिे . र्ेंद्र शासनाने र्ोव्हिड-19 मिामारी िी नैसर्गगर्
आपत्ती म्िर्ून गृिीत धरुन अनेर् शासर्ीय र्ंत्राटांमध्ये “िै वी आपत्ती” तरतूि (Force Majeure Clause)
वापरण्यािा सूिना चिल्या आिेत. र्ेंद्र शासनाच्या धतीवर राज्यात र्ोरोना साथीच्या प्रािू भावामुळे राज्यातील
शासनािी र्ामे र्रर्ाऱ्या र्ंत्राटिारांना िालू र्ंत्राटाबाबत सोसाहया लागत असलेल्या अडिर्ींसंिभात
उपाययोजना व सिाय्य र्रर्े याबाबत चनर्कय घेण्यात आला असून शासर्ीय र्ामाच्या पूर्कत्वासाठी
मुितवाढीिी चवनंती र्ंत्राटिाराने र्ेल्यास त्यास चि.15 मािक, 2020 ते चि.15 सप्टें बर, 2020 अशी सिा
मचिन्यांिी मुितवाढ िे ण्यात येईल. या र्ाळासाठी भाववाढीसंिभात र्ंत्राटातील अटी व शती लागू राितील.
सुरक्षा अनामत रक्र्म (Security Deposit) िालू िे यर्ांमधून (RA Bills) वजा र्रण्यात येते, अशा
प्रर्रर्ी िालू िे यर्ांतून र्रावयाच्या वजावटीिे प्रमार् र्मी र्रुन आचर्/ अथवा वजावटीिा र्ालावधी
अचधर् िे यर्ांर्रीता वाढचवण्यात येईल. ज्या प्रर्रर्ी िालू िे यर्ांमधून वसूल र्रावयाच्या सुरक्षा अनामत
रर्मेिी वजावट पूर्क झालेली असल्यास ती रक्र्म र्ंत्राटिारास प्रिान र्रुन या रर्मेबाबत
र्ंत्राटिारार्डू न चवनाशतक बँर् गॅरंटी (िोष िाचयत्व चनवारर् र्ालावधीपयंत) घेण्यात येईल.
चनचविा रर्मेिून र्मी रर्मेिा िे र्ार प्राप्त िोतो म्िर्ून अचतचरक्त सुरक्षा अनामत (Additional Security
Deposit) रक्र्म बँर् िमी/डी.डी. घेतली जाते, त्याप्रर्रर्ी 50 टक्क्यािू न अचधर् रर्मेिे र्ाम पूर्क झाले
असल्यास 50 टक्र्े अनामत रक्र्म िमी/डी.डी. र्ंत्राटिारास परत र्रण्यात येईल. बार्ी अनामत रक्र्म
डी.डी.च्या स्वरुपात असल्यास ती चवनाशतक बँर् गॅरंटीच्या मोबिल्यात मुक्त र्रण्यात येईल. र्ाम पूर्क झाले
आिे.
चवशेष र्ंत्राटांमध्ये (उिािरर्ाथक, बांधा-वापरा-िस्तांतरीत र्रा, ई.पी.सी. मॉडे ल) र्ामचगरीसाठी
अनामत रक्र्म (Performance Security) बँर् िमीच्या स्वरुपात घेण्यात येते, अशा प्रर्रर्ी 50 टक्क्यािू न
अचधर् रर्मेिे र्ाम पूर्क झाले असल्यास ज्या प्रमार्ात र्ाम पूर्क झाले आिे त्याच्या 50 टक्र्े प्रमार्ात अनामत
रक्र्म (िमीिी रक्र्म) र्ंत्राटिारास परत र्रण्यात येईल.
शासर्ीय र्ंपन्या, शासर्ीय उपक्रम, स्थाचनर् स्वराज्य संस्था, चनमशासर्ीय संस्था या सिर
मागकिशकर् सूिना योग्य त्या फेरफारांसि लागू र्रु शर्तील.
-----०-----
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चवचध व न्याय चवभाग
धमािाय संघटनेमधील पिोन्नती साखळी सुधारर्ार
धमािाय संघटनेमधील पिोन्नती साखळीत समतोल आर्ण्यासाठी मिाराष्ट्र सावकजचनर्
चवश्वस्तहयवस्था अचधचनयम, 1950 मधील र्लम ५ पोट - र्लम (2अ) मध्ये सुधारर्ा र्रण्यास आज झालेल्या
मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली. या अचधचनयमातील िु रुस्तीबाबतिे चवधेयर् चवधानमंडळास सािर
र्रण्यात येईल.
यापूवी सेवा प्रवेश चनयम र्रत असताना र्ािी तांचत्रर् अडिर्ी चनमार् झाल्या असल्यामुळे या
अचधचनयमात पुनश्च सुधारर्ा र्रण्यािा चनर्कय घेण्यात आला.
चनम्न पिावरुन पिोन्नतीने कर्वा नामचनिे शनाने चनयूक्ती र्रताना सवकसाधारर्पर्े ५०:५० िे
सेवाभरतीिे प्रमार् चविीत र्रण्यासंबंधी सुिना चिल्या आिेत. धमािाय संघटनेतील सिायर् धमािाय
आयुक्त या पिावर (४१ जागा) पिोन्नतीने चनम्न संवगातील (अचधक्षर्, जनसंपर्क अचधर्ारी, प्रशासर्ीय
अचधर्ारी) अशी एर्ुर् १३५ मंजुर पिे आिेत. तथाचप, या सुधारर्ेत सिायर् धमािाय आयुक्त या पिावर
पिोन्नतीने चनम्न संवगातुन (अचधक्षर्) पिे भरण्यािी तरतुि र्ेली नसल्याने धमािाय संघटनेतील सवक चनम्न
संवगातील पिांच्या पिोन्नती साखळीतील समतोल राखता येर्े शक्य िोर्ार नािी. तसेि धमािाय संघटनेत
अचधक्षर् संवगात ९९ मंजुर पिांपैर्ी ३९ पिे िी सरळसेवन
े े भरण्यात आलेली आिेत.
त्यामुळे चनम्न संवगातुन सिायर् धमािाय आयुक्त पिावर पिोन्नतीिी पिे उपलब्ध असतानािे खील
पिोन्नतीच्या तरतुिीअभावी एर्ाि संवगात संबंचधत अचधक्षर् / प्रशासर्ीय अचधर्ारी यांना सेवाचनवृत्त
िोईपयकत त्याि पिािे र्ामर्ाज पिावे लागेल. त्यामुळे त्यांिेमध्ये नैराश्य येण्यािी शक्यता आिे. त्यािबरोबर
अचधक्षर् / जनसंपर्क अचधर्ारी या पिोन्नतीने चरक्त िोर्ाऱ्या जागेवर चनम्न संवगातुन (चनचरक्षर्/न्याय
चलचपर्) पिोन्नतीसाठी पिे उपलब्ध िोत असल्याने सवक संवगातील चनम्न श्रेर्ीतील पिोन्नतीच्या प्रचक्रयेत
अडथळा न येता ती सुरळीतपर्े िोऊ शर्ेल व पिोन्नती साखळीमध्ये चत्रमीती (pyramid) राखर्े सुयोग्य
िोईल.
-----०-----
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उद्योग चवभाग
र्ृषी व अन्न प्रचक्रया उद्योगांना अचधर् प्रोत्सािन िे ण्यािा चनर्कय
राज्यातील सवक चजल््ांमध्ये र्ृषीवर आधाचरत अन्न प्रचक्रया उद्योगांना अचधर्ाचधर् प्रोत्सािन
िे ण्यासाठी सुधाचरत चनर्षास मान्यता िे ण्यािा आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला.
र्ृषीवर आधाचरत व अन्न प्रचक्रया उद्योगांसाठी मोठे व चवशाल प्रर्ल्प चनर्ष खालीलप्रमार्े सुधारीत
र्रण्यात आले.
आर्ांचक्षत चजल्िे - गडचिरोली, नंिुरबार, उस्मानाबाि, किगोली यांच्यासाठी मोठ्या प्रर्ल्पातील
गुंतवर्ूर् 50 ते 100 र्ोटी रुपये असेल तर 100 र्ोटीपेक्षा अचधर् अथवा 200 रोजगार असलेला प्रर्ल्प िा
चवशाल प्रर्ल्प असेल.
मराठवाडा, चविभक, धुळे, रत्नाचगरी, कसधुिुगक चजल््ांसाठी मोठ्या प्रर्ल्पातील गुंतवर्ूर् 50 ते 200
र्ोटी रुपये असेल तर 200 र्ोटीपेक्षा अचधर् अथवा 300 रोजगार असलेला प्रर्ल्प िा चवशाल प्रर्ल्प असेल.
उवकचरत मिाराष्ट्रासाठी मोठ्या प्रर्ल्पातील गुंतवर्ूर् आता

50 ते 250 र्ोटी रुपये असेल तर

250 र्ोटीपेक्षा अचधर् अथवा 500 रोजगार असलेला प्रर्ल्प िा चवशाल प्रर्ल्प असेल.
राज्य वस्तू व सेवा र्रावर आधाचरत प्रोत्सािने
आर्ांचक्षत चजल्िे - गडचिरोली, नंिुरबार, उस्मानाबाि, किगोली प्रर्ल्पांना 10 वषांसाठी भांडवली
गुंतवर्ुर्ीच्या मयािे त 110 टक्र्े प्रोत्सािन व औद्योचगर् चवर्ास अनुिान 100 टक्र्े ढोबळ राज्य वस्तु व
सेवा र्र रािील.
मराठवाडा, चविभक, धुळे, रत्नाचगरी, कसधुिुगक चजल््ातील प्रर्ल्पांना 10 वषांसाठी भांडवली
गुंतवर्ुर्ीच्या मयािे त 100 टक्र्े प्रोत्सािन व औद्योचगर् चवर्ास अनुिान 100 टक्र्े ढोबळ राज्य वस्तु व
सेवा र्र आधाचरत रािील.
उवकचरत मिाराष्ट्रासाठी अ/ ब तालुक्यार्चरता 50 टक्र्े, र् तालुर्ा- 75 टक्र्े, ड / ड+ तालुर्ा100 टक्र्े असे 10 वषांसाठी भांडवली गुंतवर्ुर्ीच्या मयािे त प्रोत्सािन रािील तसेि 100 टक्र्े ढोबळ
राज्य वस्तु व सेवा र्र आधाचरत प्रोत्सािन चमळे ल.
प्रोत्सािनांसाठी अटी व शती
र्ृषी आधारीत व अन्न प्रचक्रया क्षेत्रातील ज्या उद्योग घटर्ांनी गुंतवर्ुर् र्ेली आिे. तथाचप अद्याप
पात्रता प्रमार्पत्र घेतलेले नािी अशा घटर्ांना सिर लाभ अनुज्ञय
े राितील. सिर प्रोत्सािने सामुिीर्
प्रोत्सािन योजना 2019 च्या योजना र्ालावधी चिनांर् 31.03.2024 पयंत लागू राितील.
र्ृषी आधारीत व अन्न प्रचक्रया क्षेत्रातील मोठे व चवशाल प्रर्ल्पांना एर्ुर् भांडवली गुंतवर्ुर्ीच्या 10
टक्र्े कर्मत (रुपये र्माल रु. 10 र्ोटी पयंत) अथवा 20 िेक्टर क्षेत्र एवढी मयािा भुखंडार्रीता रािील.
र्ृषी आधारीत व अन्न प्रचक्रया क्षेत्रातील नाशवंत घटर्ांच्या प्राथचमर् प्रचक्रया क्षेत्रातील र्ेवळ शेतर्री
उत्पािर् र्ंपन्यांच्या अथवा जे उद्योग शेतर्री उत्पािर् र्ंपन्यांर्डु न र्च्िा माल घेतील अशाि र्ृषी
आधारीत व अन्न प्रचक्रया क्षेत्रातील मोठे व चवशाल प्रर्ल्पांना वरील लाभ िे य राितील. िु य्यम व तृतीय स्तरीय
अन्न प्रचक्रया गटातील उद्योगांिी वगकवारी र्ृषी चवभागार्डू न प्रमाचर्त र्रण्यात येईल व असे उद्योग वरील
प्रमार्े गुंतवर्ुर्ीिे चनर्ष गटाप्रमार्े पुर्क र्रत असल्यास त्यांना मोठे व चवशाल प्रर्ल्प िजा िे ण्यात येईल.
औद्योचगर् चवर्ास अनुिान म्िर्ुन ढोबळ राज्य व वस्तु सेवा र्र आधाचरत प्रोत्सािने राज्यांत िोर्ाऱ्या
प्रथम चवक्री वर िे य राितील.
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र्ृषी आधारीत व अन्न प्रचक्रया क्षेत्रातील मोठे व चवशाल प्रर्ल्पांना राज्य शासनार्डू न अन्य र्ोर्त्यािी
चवभागार्डू न चमळर्ारी प्रोत्सािने त्यांच्या गटातील अनुज्ञय
े भांडवली गुंतवर्ुर्ीच्या व वार्गषर् प्रोत्सािनाच्या
मयािे त राितील.
र्ाबोनेटेड पेय (चशत पेय), बाटली बंि पेय जल, इथेनॉल, चिकवग गम व ज्या तयार मालांिा वस्तू व
सेवा र्र 28% आिे अशा तयार मालाच्या उत्पािन उद्योगांना व अशा प्रक्रीया घटर्ांना सिर सामुचिर्
प्रोत्सािन योजनेतील लाभ अनुज्ञय
े रािर्ार नािीत.
-----०----पर्न चवभाग
मिाराष्ट्र ॲग्रीचबझनेस नेटवर्क प्रर्ल्पास मान्यता
आचशयाई चवर्ास बँर् अथकसिाव्य्यत मिाराष्ट्र ॲग्रीचबझनेस नेटवर्क (MAGNET) या प्रर्ल्पास
मान्यता व आचशयाई चवर्ास बँर्ेसोबत र्रार र्रण्यास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात
आली. यामुळे फळे व भाजीपाला उत्पािनास मोठ्या प्रमार्ावर प्रोत्सािन चमळे ल व शेतर्ऱ्यांना लाभ िोईल.
फळे आचर् भाजीपाल्यांिी राज्यात पुढील 5 वषांपयंत वाढती मागर्ी लक्षात घेऊन तसेि चवचवध
टप्प्यांमध्ये फळ भाजीपाल्यांिे िोर्ारे नुर्सान लक्षात घेता या मॅग्नेट नेटवर्कमधून अल्प व अत्यल्प भूधारर्
शेतर्ऱ्यांना प्रोत्सािन िे ण्यािा प्रयत्न र्रण्यात येईल.
मिाराष्ट्र ॲग्रीचबझनेस नेटवर्क प्रर्ल्पािी (Maharashtra Agribusiness Network -MAGNET)
राज्यातील सवक चजल्ियांमध्ये 6 वषासाठी (2020 ते 2026 पयंत) अंमलबजावर्ी र्रण्यास मान्यता िे ण्यात
आली.
िा प्रर्ल्प एर्ूर् 142.9 िशलक्ष डॉलसक (सुमारे रु. 1000 र्ोटी) इतक्या रक्र्मेिा असून त्यापैर्ी
70% चनधी (100 िशलक्ष डॉलसक) आचशयाई चवर्ास बँर्ेर्डू न र्जक स्वरुपात, 30% चनधी (42.9 िशलक्ष
डॉलसक) राज्य शासनािा स्वत:िा चनधी असेल.
आर्गथर् हयविार चवभाग, चवत्त मंत्रालय, भारत सरर्ार यांच्या उपव्स्थतीत आचशयाई चवर्ास
बँर्ेसोबत र्जाच्या वाटाघाटी (Loan Negotiations) र्रुन र्जक पुरवठयाबाबत अटी व शती चनचश्चत
र्रण्यास राज्य शासनाच्या वतीने प्रधान सचिव (चवत्त) व प्रधान सचिव (पर्न) यांना प्राचधर्ृत र्रण्यात येईल.
र्जाच्या वाटाघाटीनंतर, भारत सरर्ार व आचशयाई चवर्ास बँर् यांच्या िरम्यान र्जक र्रार (Loan
Agreement) र्रण्यास मान्यता िे ण्यात आली. र्जाच्या वाटाघाटी िरम्यान आचशयाई चवर्ास बँर्ेर्डू न
र्जाच्या परतफेडीिा र्ालावधी चनचश्चत र्रण्यासाठी प्रधान सचिव (चवत्त) व प्रधान सचिव (पर्न) यांना
प्राचधर्ृत र्रण्यात येईल.
-----०-----
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संसिीय र्ायक चवभाग
चवधानमंडळािे पावसाळी अचधवेशन 7 सप्टें बरपासून
मिाराष्ट्र चवधानमंडळािे आगामी चतसरे पावसाळी अचधवेशन मुंबई येथे सोमवार 7 सप्टें बरपासून
बोलचवण्यात येण्यािी चशफारस राज्यपालांना र्रण्यास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात
आली.
यापूवी 3 ऑगस्टपासून िे अचधवेशन घेण्यािे र्ामर्ाज सल्लागार सचमतीच्या बैठर्ीत ठरले िोते. परंतु
र्ोरोनाच्या पाश्वकभम
ू ीवर मोठ्या प्रमार्ात प्रशासर्ीय यंत्रर्ा र्ायकरत असल्याने िे अचधवेशन 7 सप्टें बरपासून
घेण्यािा चनर्कय घेण्यात आला.
-----०-----

इतर वृत्त :
10 वी उत्तीर्क चवद्यार्थ्यांिे अचभनंिन
आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत शालेय चशक्षर् मंत्री वषा गायर्वाड यांनी 10 वी चनर्ाल 95.30
टक्र्े लागला असून गेल्या वषीच्या तुलनेत 18.20 टक्क्यांिी वाढ आिे असे सांचगतले. मुलींिा चनर्ाल
मुलांच्या तुलनेत िांगला आिे अशीिी माचिती त्यांनी चिली. यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे, उपमुख्यमंत्री
अचजत पवार तसेि मंचत्रमंडळातील सवक सिस्यांनी टाळ्या वाजवून अचभनंिन र्ेले. र्ोरोना पचरव्स्थतीतिी
प्रयत्नपूवर्
क िा चनर्ाल चिलेल्या वेळेत लावल्यािे शालेय चशक्षर् मंत्रयांनी सांचगतले.
-----एसटी र्मकिाऱ्यांच्या पगाराबाबत लवर्रि बैठर्
गेल्या तीन ते िार मचिन्यात एसटी र्मकिाऱ्यांच्या पगारात अडिर्ी येत असल्यािे पचरविन मंत्री
अचनल परब यांनी ििेिरम्यान सांचगतले. यावेळी उपमुख्यमंत्रयांनी लवर्रि या संिभात बैठर् घेऊन यावर
मागक र्ाढर्ार असल्यािे सांचगतले.
----वाढीव वीज चबलांबाबत पुढील बैठर्ीत प्रस्ताव आर्र्ार
वाढीव वीज चबलांबाबत आज बैठर् घेण्यात आली असून पुढील मंचत्रमंडळ बैठर्ीत लाखो घरगुती
ग्रािर्ांना चिलासा िे ण्यासाठी प्रस्ताव आर्र्ार असल्यािी माचिती उपमुख्यमंत्री तथा चवत्तमंत्री अचजत पवार
यांनी सांचगतले.
----सिर्ार व पर्न मंत्रयांना वाढचिवसाच्या शुभच्े छा
सिर्ार व पर्न मंत्री बाळासािेब पाटील यांना आज मंचत्रमंडळ बैठर्ीच्या वेळी मुख्यमंत्री उद्धव
ठार्रे, उपमुख्यमंत्री अचजत पवार यांनी मंचत्रमंडळाच्यावतीने वाढचिवसाच्या शुभच्े छा चिल्या. यावेळी
बाळासािेब पाटील यांना उपमुख्यमंत्रयांनी पुष्ट्पगुच्छ चिला.
-----6

र्ोचवड रुग्र्ांिा शोध आचर् संपर्क शोधण्यावर अचधर् भर द्यावा – मुख्यमंत्री
र्ोचवड संिभातील मंचत्रमंडळ बैठर्ीत सािरीर्रर्ानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे यांनी राज्यातील
पाचलर्ांना र्ोचवड रुग्र्ांिा शोध आचर् जास्तीत जास्त संपर्क शोधण्यावर भर िे ण्यासंिभात सवक मंत्रयांना
सूिना र्ेल्या. ते म्िर्ाले र्ी, गेल्या आठवड्यात मुंबईतील वॉडक अचधर्ाऱ्यांच्या बैठर्ीत िेखील आपर् र्ुठे िी
गाफील न रािता संर्ट आटोक्यात येत नािी तोपयंत सावध रािण्यािे चनिे श चिल्यािे सांचगतले. र्ेवळ
लॉर्डाऊन र्रर्े मित्त्वािे नािी तर रुग्र्ांिा शोध घेऊन त्यांिे जास्तीत जास्त संपर्क शोधर्े तसेि त्यांना
वेळीि अलगीर्रर् सुचवधेमध्ये िाखल र्रर्े, योग्य ते उपिार तात्र्ाळ सुरु र्रर्े आवश्यर् आिे. सवक
पाचलर्ांनी या दृष्ट्टीने अचतशय र्ाटे र्ोरपर्े र्ायकवािी र्रावी.
पीपीई र्ीट आचर् मास्र्िा पुरवठा 1 सप्टें बर नंतर बंि र्रण्यािे र्ेंद्रांने सांचगतले आिे. मात्र, आपर्
पंतप्रधानांना िा पुरवठा पुढील र्ाळात िे खील सुरु ठे वावा अशी चवनंती र्ेल्यािे मुख्यमंत्रयांनी सांचगतले.
यावेळी प्रधान सचिव आरोग्य डॉ. प्रिीप हयास यांनी सांचगतले र्ी, मिाराष्ट्रामधील मृत्युिर आता
3.62 टक्र्े इतर्ा र्मी झाला असून रुग्र् िु प्पट िोण्यािा र्ालावधी 27 चिवसांवर गेला आिे. मुंबईमध्ये
रुग्र् िु प्पट िोण्यािा र्ालावधी 70 चिवस झाला आिे. िर 10 लाख लोर्संख्येमध्ये सवाचधर् रुग्र् िे ठार्े,
मुंबई आचर् पुर्े या भागातील असून र्ल्यार्-डोंचबवली मिापाचलर्ा, पुर्े, उल्िासनगर, नवी मुंबई या
पाचलर्ांमध्ये जास्त प्रमार्ात रुग्र् आढळत आिेत.
-----०-----
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