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महसूल चवभाग

गृहचनमार् चवभाग
मुंबईतील उपर्रप्राप्त इमारतींच्या
पुनर्ववर्ासासाठी मागकिर्कर् सूिना
मुंबईतील जीर्क व मोडर्ळीस आलेल्या उपर्रप्राप्त इमारतींच्या जलि पुनर्ववर्ासासाठी आवश्यर्
मागकिर्कर् सूिना चनगकचमत र्रण्ययासह ्हाडा अच चनयम १९७६ म्ये आवश्यर् सु ारर्ा र्रण्ययास तसेि
उपर्रप्राप्त इमारतींच्या पुनर्ववर्ासासाठी ्हाडाला चनयोजन प्राच र्ारी ्हर्ून घोचषत र्रण्ययास आज
झालेल्या मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत मंजुरी िे ण्ययात आली.
मुंबई र्हरातील उपर्रप्राप्त व चबगर उपर्रप्राप्त इमारती तसेि महाराष्् गृहचनमार् व क्षेत्रचवर्ास
प्राच र्रर् (्हाडा) यांच्यार्ी संबंच त इमारतींर्ी चनगचडत समस्या लक्षात घेता त्यासंिभात ोरर्ात्मर् चनर्कय
घेर्े आवश्यर् होते. त्याबाबत र्ासनाला सूिना र्रण्ययासाठी ८ चव ानमंडळ सिस्यांिी सचमती स्मापन
र्रण्ययात आली होती. या सचमतीने सािर र्ेलेला अहवाल, मुंबई र्हरातील डदगरी येमील इमारत
र्ोसळल्याप्रर्रर्ी मुख्यमंत्रयांनी चिलेले चनिे र् तसेि गृहचनमार् मंत्रयांनी वेळोवेळी चिलेल्या चनिे र्ांच्या
अनुषंगाने मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत चवचव बाबींना मंजुरी िे ण्ययात आली आहे.
मुंबई र्हरातील ज्या उपर्रप्राप्त इमारतींिा पुनर्ववर्ास चवर्ासर्ाने अ कवट अवस्मेत सोडलेला आहे ,
तसेि चवर्ासर् रचहवार्ांिे भाडे िे त नाहीत, असे प्रर्ल्प ्हाडामार्कत संपाचित र्रून पूर्क र्रण्ययात येतील.
महानगरपाचलर्ेने र्लम 353 सर्वा 354 नुसार नोटीस चिलेल्या उपर्रप्राप्त इमारतींच्या पुनर्ववर्ासासाठी
मालर् सर्वा त्या इमारतीम ील रचहवार्ांच्या प्रस्ताचवत गृहचनमार् सोसायटी यांना प्रत्येर्ी 6 मचहन्यांिा अव ी
िे ऊन पुनर्ववर्ासािा प्रस्ताव सािर र्रण्ययािी सं ी िेर्े त्यांनी मुितीत प्रस्ताव सािर न र्ेल्यास ्हाडामार्कत
भूसंपािन र्रून अर्ा इमारतींिा पुनर्ववर्ास र्रर्े याबाबत ्हाडा अच चनयम-0276 म्ये सु ारर्ा
र्रण्ययासाठी अ्यािे र् र्ाढण्ययात येईल.
मुंबई र्हरातील उपर्रप्राप्त व त्यालगत असर्ाऱ्या चबगर उपर्रप्राप्त इमारतींिा ्हाडामार्कत र्हरी
नूतनीर्रर् योजनेंतगकत समूह पुनर्ववर्ास र्रण्ययासाठी चवर्ास चनयंत्रर् व प्रोत्साहन चनयमावली (DCPR)
२०३४ म्ये आवश्यर् त्या सु ारर्ा नगरचवर्ास चवभागामार्कत र्रण्ययात येतील. मुंबई र्हरातील उपर्रप्राप्त
इमारतींिा चवर्ास चनयंत्रर् चनयमावली 33 (7) अन्वये पुनर्ववर्ास र्रण्ययासाठी ्हाडा यांना चनयोजन प्राच र्ारी
(Planning Authority) ्हर्ून घोचषत र्रण्ययात आले आहे.
मुंबई र्हरातील उपर्रप्राप्त इमारतीच्या पुनर्ववर्ासातील चवर्ासर्ांिी नदिर्ी व चवर्ासर्ािी
पात्रता चनचित र्रर्े, चवर्ासर्ार्डू न भाड्यािी रक्तर्म आगाऊ स्वरूपात घेण्ययासाठी एस्क्रो खाते (Escrow
Account) उघडर्े, पुनर्ववर्ासातील बां र्ामावर लक्ष ठे वण्ययासाठी िक्षता सचमतीिी स्मापना र्रर्े , तसेि
्हाडा अच चनयम 0276 म ील र्लम 013 ब अन्वये भूसंपाचित र्ेलेल्या मालमत्त ेच्या पुनर्ववर्ासास िालना
िे र्े या सवांच्या दृत्ष्टर्ोनातून आवश्यर् मागकिर्कर् सूिना र्ाढण्ययासही मंजुरी िे ण्ययात आली आहे.
यापूवी ्हाडा सर्वा ्हाडाच्या अखत्याचरतील तत्र्ालीन प्राच र्रर्ांमार्कत पुनर्ववर्चसत र्रण्ययात
आलेल्या उपर्रप्राप्त इमारतींपैर्ी 31 वषे जुन्या मोडर्ळीस आलेल्या इमारतींिा पुनर्ववर्ास र्रून तेमील
रचहवार्ांना पुनर्ववर्चसत इमारतीम्ये चर्मान 311 िौरस र्ुटािी सिचनर्ा चमळण्ययासाठी चवर्ास चनयंत्रर्
चनयमावली 33(7) म्ये आवश्यर् त्या सु ारर्ा र्रण्ययासही मान्यता िे ण्ययात आली आहे.
-----०-----
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नगर चवर्ास चवभाग
िे र्ातील अचभनव प्रर्ल्प चवर्चसत होर्ार
नाचर्र्म्ये मे्ो प्रर्ल्प राबचवण्ययास मंजुरी
नाचर्र् महानगर प्रिे र्ाम्ये सावकजचनर् जलि पचरवहन व्यवस्मा प्रर्ाली चवर्चसत र्रण्ययासाठी मे्ो
प्रर्ल्प राबचवण्ययास आज झालेल्या राज्य मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत मंजुरी िे ण्ययात आली आहे. याम्ये 33
चर्लोमीटर लांबीिी मुख्य मार्वगर्ा व २६ चर्लोमीटरिी पूरर् मार्वगर्ा यांिा समावेर् असेल. वीज आचर् बॅटरी
या िोन्ही ऊजास्रोतांिा वापर या प्रर्ल्पात होत असल्याने तो िे र्ात अचभनव ठरर्ार आहे.
नाचर्र् हे राज्यातील वेगाने चवर्चसत होर्ारे र्हर आहे. नाचर्र् महानगर प्रिे र्ाम्ये असलेली गावेही
झपाट्याने वाढत आहेत. नाचर्र् र्हर व आसपासच्या प्रिे र्ािी गरज लक्षात घेता राज्य र्ासनाने अत्या ुचनर्
सावकजचनर् पचरवहन प्रर्ालीच्या (MRTS - Mass Rapid Transit System) स्वरुपात परवडर्ारी प्रिू षर्मुक्तत
व हचरत ऊजा प्रेरर् आचर् चवश्वससनीय अर्ी सावकजचनर् पचरवहन प्रर्ाली चनमार् र्रण्ययािा चनर्कय घेतला
आहे. नाचर्र्च्या सवकसमावेर्र् वाहतूर् व पचरवहन आराखड्याआ ारे तसेि र्हरातील अरुंि िाटीवाटीच्या
रस्त्यांिी गरज लक्षात घेऊन मे्ो ही सावकजचनर् जलि पचरवहन व्यवस्मा चवर्चसत र्रण्ययात येत आहे.
नाचर्र् मे्ो प्रस्तावानुसार िोन मुख्य मार्वगर्ांवर वीज आ ाचरत मे्ो यान िालचवण्ययात येतील.
याम्ये गंगापूर ते नाचर्र् रोड रेल्वे स्मानर् ही मुख्य उ्नतत मार्वगर्ा क्रमांर् १ असेल. त्यािी लांबी २२.५ चर्मी
राहर्ार असून त्याम्ये २० स्मानर्े असतील. तर गंगापूर ते मुंबई नार्ा ही मुख्य उ्नतत मार्वगर्ा क्रमांर् २
राहर्ार असून त्यािी लांबी १०.५ चर्मी असेल व त्यात १० स्मानर्े असतील.
या िोन मुख्य मार्वगर्ांिी क्षमता वाढचवण्ययासाठी मुंबई नार्ा ते सातपूर र्ॉलनी असा ११.५ चर्मी आचर्
नाचर्र् स्मानर्-नांिुरनार्ा मागे चर्वाजीनगर असा १४.५ चर्मी असा एर्ूर् २६ चर्मीिा पूरर् मे्ो मागक
बां ण्ययात येर्ार आहे. या पूरर् रस्त्यांवर बॅटरीवर ावर्ारे मे्ो यान िालचवण्ययात येतील. पूरर् मागांमुळे
मुख्य मे्ो मागांवर पोहोिर्े नागचरर्ांना सुलभ होईल. या संपूर्क प्रर्ल्पािा अंिाचजत खिक सुमारे २१०० र्ोटी
इतर्ा आहे.
या प्रर्ल्पािी अंमलबजावर्ी र्ेंद्र सरर्ार आचर् महाराष्् र्ासन यांिा संयुक्तत उपक्रम असलेल्या
महाराष्् मे्ो रेल र्ॉपोरे र्न चलमीटे ड (महा-मे्ो) या चवर्ेष उद्देर् वहन र्ंपनीद्वारे र्रण्ययात येर्ार आहे.
तसेि प्रर्ल्पात राज्य र्ासन, र्ेंद्र र्ासन, नाचर्र् महानगरपाचलर्ा, चसडर्ो, एमआयडीसी यांिा आर्वमर्
सहभाग राहर्ार आहे.
-----०----नगर चवर्ास चवभाग
ओल्या र्िऱ्यापासून खत तयार र्रर्ाऱ्या
र्हरांना चमळर्ार प्रोत्साहन अनुिान
स्वच्छ महाराष्् अचभयानांतगकत (नागरी) र्हरांम ील चवघटनर्ील (ओल्या) र्िऱ्यापासून तयार
र्रण्ययात येर्ाऱ्या र्ंपोस्ट खत (City Compost) चनर्वमतीला व वापराला िालना िे ण्ययासाठी प्रोत्साहन अनुिान
िे ण्ययास आज झालेल्या राज्य मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत मंजुरी िे ण्ययात आली. तसेि घनर्िरा व्यवस्मापनािी
अंमलबजावर्ी र्रुन र्िरामुक्तत मानांर्नात तीन तारांचर्त मानांर्न प्राप्त र्रर्ाऱ्या र्हरांना १ जानेवारी
२०२० पासून चववेर्ा ीन अनुिाने (Discretionary Grants) प्रा ान्याने िे ण्ययासही मान्यता िे ण्ययात आली आहे.
राज्यात स्वच्छ महाराष्् अचभयानािी (नागरी) अंमलबजावर्ी चमर्न मोड प्धततीने सुरु आहे.
राज्यातील नागरी भाग हागर्िारीमुक्तत र्ेल्यानंतर आता घनर्िऱ्यािे व्यवस्मापन र्रुन र्हरे स्वच्छ
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र्रण्ययािी र्ायकवाही सुरु आहे. याम्ये ओला व सुर्ा र्िरा वेगळा र्रुन त्यावर र्ास्त्रोक्तत प्धततीने प्रचक्रया
र्रर्े हा घनर्िरा व्यवस्मापनािा मुख्य भाग आहे. याआ ी बहु तांर् र्हरांम्ये घनर्िऱ्यावर प्रचक्रया न
र्रता तो डं सपग साईटवर टार्ण्ययात येत होता. राज्याम्ये चवचव र्हरांम्ये घनर्िरा साठवर्ुर्ीमुळे चवचव
समस्या चनमार् होत होत्या. या समस्येवर मात र्रण्ययासाठी र्हरांम्ये चनमार् होर्ाऱ्या घनर्िऱ्यािे
चनर्वमतीच्या जागीि चवलगीर्रर् र्रर्े वेगळ्या र्ेलेल्या घनर्िऱ्यापैर्ी चवघटनर्ील (ओल्या) र्िऱ्यावर
र्ास्त्रोक्तत प्रचक्रया र्रर्े या बाबींना िालना प्रोत्साहन िे र्े आवश्यर् आहे.
र्हरांम ील चवलगीर्ृत चवघटनर्ील घनर्िऱ्यावर र्ास्त्रोक्तत प्रचक्रया र्रून त्यापासून र्ंपोस्ट खत
तयार र्रण्ययास नागरी स्माचनर् स्वराज्य संस्मांना प्रोत्साहन चमळावे तसेि र्ेतर्ऱ्यांमार्कत या सेंद्रीय खतािा
वापर मोठ्या प्रमार्ावर व्हावा यासाठी नागरी स्माचनर् स्वराज्य संस्मांना 0 511 रुपये प्रचत मेच्र् टन सर्वा
र्ासन ठरवेल एवढे प्रोत्साहन अनुिान चनचित र्ेलेल्या र्ायकप्धततीनुसार िे ण्ययात येईल.
ज्या नागरी स्माचनर् स्वराज्य संस्मा 30 चडसेंबर 9102 पयंत घनर्िरा व्यवस्मापन चनयम 9106 िी
अंमलबजावर्ी र्रून र्िरामुक्तत र्हरांच्या तारांचर्त मानांर्नात तीन तारांचर्त मानांर्न प्राप्त र्रतील
अर्ाि नागरी स्माचनर् स्वराज्य संस्मांना 0 जानेवारी 9191 पासून र्ासनामार्कत िे ण्ययात येर्ारी चववेर्ा ीन
अनुिाने (Discretionary Grants) प्रा ान्याने िे ण्ययास मान्यता िे ण्ययात आली.
-----०----महसूल चवभाग
सिचनर्ांिे अच र्ार जमीन महसूल अचभलेखात नदिचवले जार्ार
इमारतीम ील सिचनर्ांिे अच र्ार हे महाराष्् जमीन महसूल अच चनयमाम्ये समाचवष्ट र्रण्ययास
आज झालेल्या मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत मंजुरी िे ण्ययात आली. या अनुषंगाने प्रारुप चनयम तयार र्रुन राजपत्रात
प्रचस्धत र्ेले जातील. त्यावर जनतेर्डू न हरर्ती व सूिना मागचवण्ययात येर्ार आहेत.
महाराष्् जमीन महसूल अच चनयम-0266 म ील तरतुिीनुसार भूमी अचभलेख ठे वण्ययात येतो. या भूमी
अचभलेखावर भोगवटािार इतर हक्तर् र्ूळ इत्यािी बाबींिी नदि होते. अर्ा जचमनीवर जर बहु मजली इमारती
असतील तर त्यावरील सिचनर्ांिे मालर् र्ोर् याबाबत महसूल चवभागाच्या अच र्ार अचभलेखात नदि नसते.
ही उर्ीव भरुन र्ाढण्ययासाठी सिचनर्ांिे अच र्ार अचभलेख तयार व्हावेत, यासाठी “महाराष्् जमीन महसूल
इमारतीम ील सिचनर्ांिे अच र्ार अचभलेख आचर् नदिव्ा (तयार र्रर्े व सुत्स्मतीत ठे वर्े) चनयम 9102”
हे चनयम तयार र्रण्ययास मान्यता िे ण्ययात आली आहे. या अनुषंगाने हे प्रारूप चनयम राजपत्रात प्रचस्धत र्रून
जनतेर्डू न हरर्ती व सूिना मागचवण्ययात येर्ार आहे त.
प्रस्ताचवत चनयमांनुसार इमारत असलेल्या जचमनीच्या अच र्ार अचभलेखासोबत अर्ा इमारतीम ील
सिचनर्ांिी मालर्ी व िटई क्षेत्र िर्कचवर्ारी एर् पुरवर्ी चमळर्त पचत्रर्ा तयार र्रण्ययात ये ईल. संबंच त
जचमनीिे

ारर् सर्वा प्रवतकर् सर्वा चवर्ासर् हे सिचनर्ेिी चवक्री र्रण्ययापूवी या चनयमानुसार भूमापन

अच र्ाऱ्यास सर्वा ग्राम अच र्ाऱ्यास अजक र्रून सिचनर्ेिी नदि घेऊन पुरवर्ी चमळर्त पचत्रर्ा तयार
र्रण्ययासाठी र्ळवतील. त्यािप्रमार्े , स्या अत्स्तत्वात असलेल्या इमारतींच्या बाबतीत िेखील र्ोर्त्याही
सिचनर्ा ारर्, सहर्ारी गृहचनमार् संस्मेने प्राच र्ृत र्ेलेली व्यक्तती सर्वा प्रवतकर् सर्वा चवर्ासर् सर्वा
अर्ा सहर्ारी गृहचनमार् संस्मेिे अ्यक्ष सर्वा सचिव सर्वा सिचनर्ा ारर् संस्मेिे अ्यक्ष सर्वा सचिव हे
सिचनर्ाचनहाय नदिी घेऊन पुरवर्ी चमळर्त पचत्रर्ा तयार र्रण्ययासाठी अजक र्रु र्र्तील. तसेि, िु य्यम
चनबं र् र्ायालय हे सिचनर्ांिी नदिर्ीर्ृत िस्ताबाबतिी माचहती संबंच त प्राच र्ाऱ्यांना र्ळवतील.
हे चनयम अंचतम झाल्यानंतर त्यानुसार, प्रत्येर् सिचनर्ा ारर्ास त्यांच्या सिचनर्ांबाबत ग्रामीर्
क्षेत्राम्ये पुरवर्ी अच र्ार अचभलेख व नगर भूमापन झालेल्या क्षेत्राम्ये पुरवर्ी मालमत्त ा पत्रर् तयार होऊन
चमळे ल. स्माचनर् स्वराज्य संस्मेला र्र रिना र्रण्ययासाठी सुचव ा होईल. या चनयमांतगकत र्क्तत र्ायिे र्ीर
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बां र्ामांबाबत पुरवर्ी चमळर्त पचत्रर्ेवर नदि घेण्ययात येर्ार असल्याने नागचरर्ांना त्यांच्या इमारतीच्या
वै तेबाबत खात्री बाळगता येईल व त्यामुळे नागचरर्ांिी र्सवर्ूर् टाळता येईल. तसेि, सिचनर्ा तारर् िे र्े,
र्जक घेर्े इत्यािी बाबींिी प्रचक्रया सुलभ होईल. महापाचलर्ा नगरपाचलर्ा र्क्तत र्र चमळचवण्ययाच्या दृष्टीने
सिचनर्ांच्या नदिी ठे वतात. मात्र भूचम अचभलेख चवभागात सिचनर्ांचवषयी अच र्ार अचभलेखात नदिी जतन
र्ेल्यास नागचरर्ांना मालर्ी हक्तर्ािा अच र्ृत पुरावा प्राप्त होऊ र्र्ेल. त्यामुळे सिचनर्ांच्या खरेिी-चवक्री
प्रचक्रयेत सुसूत्रता येऊन ही प्रचक्रया सुलभ होण्ययास मित होईल. चनरचनराळ्या र्ासर्ीय संस्मा, चवत्त ीय संस्मा,
बँर्ा व इतर संस्मा यांना सिचनर्ांच्या मालर्ी हक्तर्ाबाबत अहवाल (टायटल सिक चरपोटक ) तयार र्रर्े सुलभ
होईल.
-----०----र्ालेय चर्क्षर् चवभाग
अघोचषत प्रामचमर् मा्यचमर् व उच्ि मा्यचमर् र्ाळा व तुर्ड्या
तसेि घोचषत उच्ि मा्यचमर् र्ाळा व तुर्ड्यांना अनुिान मंजूर
राज्यातील अघोचषत प्रामचमर्, मा्यचमर् व उच्ि मा्यचमर् र्ाळा व तुर्ड्यांना आचर् घोचषत उच्ि
मा्यचमर् र्ाळा व तुर्ड्यांवरील चमळू न एर्ूर् 43 हजार 009 चर्क्षर् चर्क्षर्ेतर र्मकिाऱ्यांना अनुिान
िे ण्ययास आज झालेल्या राज्य मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत मंजुरी िे ण्ययात आली.
राज्यातील र्ायम चवनाअनुिाचनत र्ाळांिे मूल्यांर्न र्रण्ययात आले होते. त्यानुसार पात्र ठरलेल्या
र्ाळांना अनुिानास पात्र घोचषत र्रण्ययाबाबत मागर्ी होत होती. अर्ा अघोचषत प्रामचमर्, मा्यचमर् उच्ि
मा्यचमर् र्ाळा व तुर्ड्यांना तसेि यापूवीि अनुिानास पात्र घोचषत झालेल्या मात्र प्रत्यक्षात अनुिान सुरु न
र्रण्ययात आलेल्या उच्ि मा्यचमर् र्ाळा व तुर्ड्यांना २० टक्तर्े अनुिान मंजूर र्रण्ययािे प्रस्ताचवत होते.
त्यािप्रमार्े यापूवी २० टक्तर्े अनुिान मंजूर र्ेलेल्या र्ाळा व तुर्ड्यांना वाढीव अनुिान मंजूर र्रण्ययािेही
चविारा ीन होते. याअनुषंगाने आज चनर्कय घेण्ययात आला आहे.
मूल्यांर्नात पात्र ठरलेल्या अघोचषत प्रामचमर्, मा्यचमर् र्ाळा व तुर्ड्यांना अनुिानास पात्र घोचषत
र्रुन त्यांना तसेि उच्ि मा्यचमर्च्या घोचषत 05 तुर्ड्या, त्यावरील चर्क्षर् व चर्क्षर्ेतर पिांना चिनांर् 0
एचप्रल, 9102 पासून 91 टक्तर्े अनुिान मंजूर र्रण्ययात आले आहे.
चिनांर् 02 सप्टें बर 9106 रोजीच्या र्ासन चनर्कयानुसार 91 टक्तर्े अनुिान मंजूर र्ेलेल्या तसेि
चिनांर् 0 व २ जुलै 9106 रोजीच्या र्ासन चनर्कयानुसार अनुिानास पात्र घोचषत र्ेलेल्या आचर् चिनांर् 2 मे
9108 रोजीच्या र्ासन चनर्कयानुसार 91 टक्तर्े अनुिान मंजूर र्ेलेल्या प्रामचमर् मा्यचमर् र्ाळांवरील
चर्क्षर् चर्क्षर्ेतर पिांना चिनांर् 0 एचप्रल 9102 पासून वाढीव 91 टक्तर्े अनुिान मंजूर र्रण्ययात आले आहे.
अनुिानास पात्र घोचषत र्ेलेल्या 046 उच्ि मा्यचमर् र्ाळा व तुर्ड्यांना तसेि अघोचषत 0656 उच्ि
मा्यचमर् र्ाळा व तुर्ड्यांवरील चर्क्षर् व चर्क्षर्ेतर पिांना अनुिानास पात्र घोचषत र्रुन चिनांर् 0 एचप्रल
9102 पासून 91 टक्तर्े अनुिान मंजूर र्रण्ययात आले आहे.
या र्ाळा तुर्ड्या व अचतचरक्तत र्ाखांवरील चर्क्षर् चर्क्षर्ेतर पिांना अनुिान मंजुरीसाठी सहाव्या
वेतन आयोगानुसार 314 र्ोटी रुपये इतर्ा खिक अपेचक्षत आहे. यासाठी पुरवर्ी मागर्ी पुढील अच वेर्नात
सािर र्रुन आवश्यर् तरतूि र्रण्ययात येईल.
-----०-----
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उत्पािन र्ुल्र् चवभाग
िारुबंिी अच चनयमात सु ारर्ा
गडचिरोली, िंद्रपूर व व ा चजल््ांत
गुन्हेगारांवर र्डर् र्ारवाई होर्ार
अवै

मद्य व्यवसायात गुंतलेल्या गुन्हेगारांचवरु्धत र्डर् र्ारवाई र्रण्ययासाठी महाराष्् िारुबंिी

अच चनयम 0242 म्ये स्या असलेल्या चर्क्षेतील तरतुिीम्ये मोठ्या प्रमार्ात वाढ र्रण्ययािा चनर्कय आज
झालेल्या राज्य मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत घेण्ययात आला. तसेि संपूर्क र्ोरडे क्षेत्र आचर् चवचहत मयािा यांिी
नव्याने व्याख्या र्रण्ययात आली आहे.
र्ासनाने गडचिरोली, िंद्रपूर व व ा या तीन चजल््ांम्ये िारुबंिी जाहीर र्ेली आहे. अवै मद्याच्या
ंद्यात मोठ्या प्रमार्ात नर्ा होत असल्यामुळे या चजल््ांत सामाचजर् तसेि र्ायिा व सुव्यवस्मे िा प्रश्न चनमार्
होतो. या चजल््ातील अवै मद्य उत्पािनासह त्यांिी वाहतूर् व चवक्री या व्यवसायात गुंतलेल्या व्यक्ततींर्डू न
तक्रारिाराला सर्वा अच र्ारी-र्मकिाऱ्यांना िमिाटी व मारहार् र्ेली जाते. त्यामुळे अवै मद्य व्यवसायात
गुंतलेल्या गुन्हेगारांचवरु्धत महाराष्् िारुबंिी अच चनयम 0242 म्ये स्या असलेल्या चर्क्षेतील तरतुिीम्ये
वाढ र्रण्ययािा चनर्कय घेण्ययात आला. आजच्या चनर्कयानुसार संपूर्क र्ोरडे क्षेत्र आचर् चवचहत मयािा यांिी
नव्याने व्याख्या र्रण्ययात आली आहे. त्यािप्रमार्े र्लम 65, 66, 68, 83, 85, 86 नुसार िारुबंिी क्षेत्रात
वाढीव चर्क्षेच्या तरतुिी र्रण्ययात आलेल्या आहेत. या तरतुिी तातडीने अंमलात आर्ण्ययासाठी अ्यािे र्
र्ाढण्ययासही मान्यता िे ण्ययात आली आहे.
नवीन व्याख्येनुसार संपूर्क र्ोरडे क्षेत्र (Absolutely Prohibited Area) ्हर्जेि राज्यातील असा
चजल्हा सर्वा चजल्हे सर्वा चजल््ािा भाग. त्याचठर्ार्ी र्ासनाने जनचहतामक अच सूिनेद्वारे िारुबंिी जाहीर
र्ेलेली असावी. त्या क्षेत्रात घाऊर् व चर्रर्ोळ मद्य चवक्रीस मनाई र्ेली जाईल. तसेि या क्षेत्रात मद्य चवक्रीच्या
परवानग्या मंजूर र्ेलेल्या असल्यास त्या र्ासन आिे र्ान्वये रद्द र्ेलेल्या असतील. अर्ा क्षेत्रास संपूर्कत:
र्ोरडे क्षेत्र संबो ण्ययात येईल. त्यािप्रमार्े चवचहत मयािा (Prescribed Limit) ्हर्जे र्ासन आिे र्ाद्वारे ज्या
मयािे पयंत मद्य बाळगण्ययािी मयािा ठरवून चिली जाईल अर्ा मयािे स चवचहत मयािा संबो ण्ययात येईल.
तसेि परवानगी ारर्ाने िारुबंिी असलेल्या क्षेत्रात मद्यचवक्री र्ेल्यािे चनिर्कनास आल्यास सक्षम प्राच र्ारी
अच चनयमाम ील र्लम 014 अन्वये तडजोड र्ुल्र् आर्ारर्ार नाहीत.
महाराष्् िारुबंिी (सु ारर्ा) अच चनयम 9102 म्ये एर्ूर् 09 र्लमांम्ये सु ारर्ा र्रण्ययात येत
आहेत. र्लम 9 म्ये चवचहत मयािा व संपूर्क र्ोरडे क्षेत्रािी नव्याने व्याख्या र्रण्ययात आलेली आहे. र्लम 65,
66, 68, 83, 85, 86 नुसार िारुबंिी क्षेत्रात वाढीव चर्क्षेच्या तरतुिी र्रण्ययात आलेल्या आहेत. त्यानुसार
अवै चरत्या मद्यािी आयात, चनयात, वाहतूर्, खरेिी, चवक्री, बाळगर्े तसेि जागेिा वापर सावकजचनर् िारुगुत्त ा
्हर्ून र्रर्े आचर् र्ट रिर्े या गुन््ांसाठी स्या चर्मान 3 ते 5 वषापयंत र्ारावासािी चर्क्षा सर्वा चर्मान
95 हजार ते 51 हजार रुपयांपयंत आर्वमर् िं ड सर्वा चर्क्षा व िं ड िोन्ही प्रस्ताचवत र्रण्ययात आले आहे.
आजच्या सु ारर्ेनुसार पचहला अपरा घडल्यास चर्मान 3 ते 5 वषापयंत चर्क्षा आचर् 95 हजार ते एर् लाख
िं ड अमवा जप्त मद्याच्या सर्मतीच्या िु प्पट यापैर्ी जास्त असेल तो आर्वमर् िं ड आर्ारण्ययात येर्ार आहे.
तसेि िु सरा अपरा

घडल्यास चर्मान 5 ते 7 वषापयकत चर्क्षा आचर् 0 लाख ते 9 लाख िं ड अमवा जप्त

मद्याच्या सर्मतीच्या चतप्पट यापैर्ी जास्त असेल तो आर्वमर् िं ड घेतला जाईल. त्यािप्रमार्े चतसरा अपरा
व त्यानंतरिा अपरा

यासाठी चर्मान 7 ते 01 वषापयंत चर्क्षा आचर् 9 लाख ते 5 लाख िं ड अमवा जप्त

मद्याच्या सर्मतीच्या िौपट यापैर्ी जास्त असेल तो आर्वमर् िं ड वसूल र्रण्ययात येर्ार आहे.
अपरा ासाठी जागा वापरण्ययास चिल्यास या अच चनयमांतगकत स्या 6 मचहन्यांपयंत र्ारावासािी चर्क्षा
सर्वा 01 हजार रुपयांपयंत िं ड प्रस्ताचवत र्रण्ययात आला आहे. आजच्या चनर्कयानुसार चर्मान 3 ते 5 वषापयंत
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र्ारावासािी चर्क्षा सर्वा चर्मान 95 हजार ते 51 हजार रुपयांपयंत िं ड सर्वा चर्क्षा व िं ड िोन्ही िे ण्ययात
येर्ार आहे. त्यािप्रमार्े र्ोर्तेही मािर् द्रव्य सेवन सर्वा वापर र्रर्ाऱ्यास स्या पचहल्या अपरा ासाठी 6
मचहन्यांपयंत चर्क्षा आचर् 01 हजार रुपयांपयंत िं ड तर िु सऱ्या अपरा ासाठी २ वषापयंत चर्क्षा आचर् 91
हजार रुपयांपयंत िं ड आर्ारण्ययात येतो. आजच्या चनर्कयानुसार पचहल्या अपरा ासाठी 6 मचहन्यापयंत चर्क्षा
सर्वा 01 हजार रुपयांपयंत अमवा जप्त मद्याच्या सर्मतीच्या िु प्पट यापैर्ी जास्त असर्ारा आर्वमर् िं ड सर्वा
िोन्ही अर्ी चर्क्षा र्रण्ययात येर्ार आहे. तसेि िुसऱ्या अपरा ासाठी 9 वषापयंत चर्क्षा सर्वा 91 हजार
रुपयांपयंत अमवा जप्त मद्याच्या सर्मतीच्या िु प्पट यापैर्ी जास्त असर्ारा आर्वमर् िं ड सर्वा िोन्ही चर्क्षा
आर्ारण्ययात येर्ार आहेत.
चवच सल्लागार, अच र्ाऱ्यांिी र्ंत्राटी प्धततीने नेमर्ूर्
राज्य उत्पािन र्ुल्र् चवभागार्डू न िाखल र्रण्ययात येर्ाऱ्या गुन््ांच्या अनुषंगाने खटले चवच वत
िाखल व्हावेत, संबंच त अच र्ारी व साक्षीिारांना वै ाचनर् सहाय्य चमळावे व गुन्हेगारांना र्ठोर चर्क्षा होऊन
राज्यातील र्ायिा व सुव्यवस्मा अच र् सक्षम व्हावी यासाठी राज्य उत्पािन र्ुल्र् चवभागांतगकत चवच चवषयर्
र्ामांसाठी चवच सल्लागार आचर् चवच अच र्ाऱ्यांिी एर्ूर् 37 पिे र्ंत्राटी प्धततीने नेमण्ययास आज झालेल्या
मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत मान्यता िे ण्ययात आली.
आजच्या चनर्कयानुसार चवच सल्लागार गट अ वगातील 0 पि, चवच अच र्ारी गट अ वगातील 91 पिे
आचर् चवच अच र्ारी गट ब वगातील 06 पिे अर्ी एर्ूर् 37 पिे घेण्ययात येर्ार आहेत. त्यासाठी येर्ाऱ्या 0
र्ोटी 0 लाख 76 हजार रुपयांच्या वार्वषर् खिासही मान्यता िे ण्ययात आली.
-----०----सहर्ार चवभाग
सहर्ारी संस्मा अच चनयमात सु ारर्ेिा अ्यािे र्
संस्मेतील अच र्ारी-पिाच र्ाऱ्यांच्या
प्रचर्क्षर्ासाठी चर्क्षर् चन ीिी तरतूि
सहर्ारी संस्मांतील अच र्ारी-र्मकिारी तसेि पिाच र्ाऱ्यांना प्रचर्क्षर् िे र्ाऱ्या संस्मांच्या आर्वमर्
अडिर्ी सोडचवण्ययासाठी महाराष्् सहर्ारी संस्मा अच चनयम 0261 म्ये सु ारर्ा र्रण्ययास आज झालेल्या
मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्ययात आली. यामुळे प्रत्येर् सहर्ारी संस्मेर्डू न चनचित िराने व ठराचवर् वेळेत
सहर्ार, चर्क्षर् व प्रचर्क्षर् चन ीिे वार्वषर् अंर्िान घेण्ययािी तरतूि र्रण्ययात येर्ार आहे. यासंिभातील
अ्यािे र् र्ाढण्ययास आज मान्यता िे ण्ययात आली.
राज्यातील सहर्ार संस्मांम ील र्मकिारी, अच र्ारी तसेि पिाच र्ाऱ्यांना प्रचर्क्षर् िे ण्ययाच्या
उद्देर्ाने 27 व्या घटनािु रूस्तीनंतर 9106 पयंत िहा संस्मा अच सूचित र्रण्ययात आल्या आहेत. या संस्मांतर्े
प्रचर्क्षर्ािे र्ायक सुरू आहे . घटनािु रुस्तीपूवी प्रचर्क्षर्ासाठी महाराष्् राज्य सहर्ारी संघ ही एर्मेव संस्मा
होती. त्यामुळे सहर्ारी संस्मांनी प्रचर्क्षर् व चर्क्षर् अंर्िानािा चन ी र्ोर्ार्डे जमा र्रावा, त्यािा िर र्ाय
असावा व त्यािा चवचनयोग र्र्ासाठी र्रावा आचर् व्यवस्मापन र्ोर्ी र्रावे त्यािप्रमार्े त्यािे लेखे र्ोर्ी
ठे वावे यासंिभातील प्रश्न उपत्स्मत होत नव्हते. घटनािु रूस्तीनंतर अच सूचित र्ेलेल्या िहा सहर्ारी
संस्मांपैर्ी र्ोर्त्या संस्मेने चर्ती िराने प्रचर्क्षर् व चर्क्षर् अंर्िान चन ी जमा र्रावा, त्यािे व्यवस्मापन
र्ोर्ी र्रावे व त्यािा चवचनयोग र्र्ासाठी र्रावा व त्यािे लेखे र्ोर्ी ठे वावेत याबाबत स्पष्टता नसल्याने
सहर्ारी संस्मांनी प्रचर्क्षर् व चर्क्षर् अंर्िान चन ी िेण्ययािे बंि र्ेले व त्यािा पचरर्ाम सहर्ारी संस्मांम ील
पिाच र्ारी, र्मकिारी व अच र्ाऱ्यांना प्रचर्क्षर् व चर्क्षर् न चमळाल्याने संस्मांच्या र्ायकक्षमतेवर झाला. त्यामुळे
अच चनयमात सु ारर्ा र्रून सहर्ारी संस्मांर्डू न सहर्ार, चर्क्षर् व प्रचर्क्षर् चन ीिे अंर्िान जमा
र्रण्ययािी पूवीपासूनिी तरतूि पुन्हा सुरू र्रण्ययात यावा असे ्हटले होते. स्या महाराष्् राज्य सहर्ारी
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संघाचर्वाय अन्य संस्माही प्रचर्क्षर् िे त असल्यामुळे िरवषी र्ासनास आवश्यर् वाटे ल अर्ी संस्मा राज्य
संघीय संस्मा ्हर्ून घोचषत र्रून चर्क्षर् व प्रचर्क्षर् चन ीिे िर व र्ालाव ी चनचित र्रेल. तसेि या चन ीिा
चवचनयोग र्सा र्रायिा याबाबतिे व्यवस्मापन र्रण्ययासाठी महाराष्् सहर्ारी संस्मा अच चनयम 0261 च्या
र्लम २4 अ िे पोट-र्लम 3 म्ये सु ारर्ा र्रण्ययास आज मंजुरी िे ण्ययात आली. तसेि याम्ये पोट-र्लम
४ नव्याने िाखल र्रण्ययात येईल. त्यानुसार एखािी सहर्ारी संस्मा, सहर्ार, चर्क्षर् व प्रचर्क्षर् चन ीिे
अंर्िान चवचहत वेळेत भरर्ा र्रण्ययास अपयर्ी ठरल्यास अर्ा अंर्िान रर्मेिी वसुली जमीन महसुलाच्या
मर्बार्ीप्रमार्े र्रण्ययात येईल.
यासंिभात मंचत्रमंडळाने 2 ऑक्तटोबर 9108 रोजीच्या बैठर्ीत मान्यता चिली होती. त्यानुसार
चव ानमंडळाच्या 9108 च्या चहवाळी अच वेर्नात चव ेयर् क्र. 77 मांडण्ययात आले. परंतु या चव ेयर्ावर ििा
झाली नाही. त्यामुळे हे चव ेयर् पुन्हा 9102 च्या अमकसंर्ल्पीय अच वेर्नात ििेसाठी ठे वण्ययात आले. परंतु हे
चव ेयर् ििेस न आल्याने चव ेयर्ािे रुपांतर अच चनयमात र्रण्ययासंिभातील पुढील र्ायकवाही झाली नाही.
मात्र, ही सु ारर्ा न झाल्यामुळे चर्क्षर् व प्रचर्क्षर् चन ी अंर्िानािा िर चनचित न झाल्याने सहर्ारी संस्मांिे
पिाच र्ारी तसेि अच र्ारी-र्मकिाऱ्यांना सहर्ारचवषयर् प्रचर्क्षर् घेर्े अडिर्ीिे ठरत आहे. त्यामुळे
याबाबतिे अ्यािे र् प्रख्याचपत र्रण्ययास राज्यपालांना चवनंती र्रण्ययास आज मंजुरी िे ण्ययात आली.
-----०----ग्राम चवर्ास चवभाग
अच चनयमात सु ारर्ेिा अ्यािे र् र्ाढण्ययास मान्यता
ग्रामपंिायत, पंिायत सचमती आचर् चजल्हा पचरषिांच्या
राखीव जागांवर चनवडर्ूर् लढचवण्ययास इच्छु र्ांना चिलासा
राखीव जागांसाठी चनवडर्ूर् लढचवण्ययास इच्छू र् असलेल्या व्यक्ततीर्डे नामचनिे र्नपत्र सािर
र्रताना जात वै ता प्रमार्पत्र नसले तरीही त्यांना चजल्हा पचरषि, पंिायत सचमती आचर् ग्रामपंिायतीच्या
चनवडर्ुर्ीत भाग घेता येर्ार आहे. आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीतील चनर्कयानुसार 31 जून 9191 पयंत
होर्ाऱ्या चनवडर्ुर्ांसाठी नामचनिे र्नपत्र भरल्याच्या चिनांर्ापासून बारा मचहन्यांच्या मुितीत जात वै ता
प्रमार्पत्र सािर र्रता येर्ार आहे.
जात पडताळर्ी सचमत्यांर्डील र्ामािा भार प्रिंड प्रमार्ात असल्याने सिस्यांना चवचहत मुितीत जात
वै ता प्रमार्पत्र प्राप्त होत नाही. या पचरत्स्मतीत ग्रामपंिायत, चजल्हा पचरषि आचर् पंिायत सचमतीम ील
राखीव जागांवर चनवडर्ूर् लढवू इत्च्छर्ाऱ्या व्यक्तती जात पडताळर्ी प्रमार्पत्राअभावी चनवडर्ूर्
लढचवण्ययापासून वंचित राहू नयेत ्हर्ून तसेि चनवडू न आल्यानंतर जात वै ता प्रमार्पत्र सािर र्रण्ययास
पुरेसा र्ालाव ी चमळावा यासाठी हा चनर्कय महत्त्वािा आहे. या चनर्कयाच्या अनुषंगाने महाराष्् ग्रामपंिायत
अच चनयमाच्या र्लम 01-0 र्, 31-0 र् व महाराष्् चजल्हा पचरषि व पंिायत सचमती अच चनयम 0260 च्या
र्लम 09 र्, 49 (6-र्), 67 (7-र्) म्ये सु ारर्ा र्रण्ययात येर्ार आहे. त्यासाठी राज्यपाल महोियांना
अ्यािे र् प्रख्याचपत र्रण्ययाबाबत चर्र्ारस र्रण्ययात येर्ार आहे.
-----1-----
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सांस्र्ृचतर् र्ायक चवभाग
ज्येष्ठ साचहत्त्यर् आचर् र्लावंतांच्या
मान नात िीडपट वाढ र्रण्ययािा चनर्कय
राज्यातील मान्यवर ज्येष्ठ (वृ्धत) साचहत्त्यर् र्लावंतांना राज्य र्ासनार्डू न िे ण्ययात येर्ाऱ्या
मान नात भरीव वाढ र्रण्ययािा चनर्कय आज झालेल्या राज्य मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत घेण्ययात आला. आजच्या
या चनर्कयानुसार सन्मानामी र्लावंतांिे मान न िीड पटीने वाढर्ार असून त्यािा लाभ राज्यातील 96 हजार
मान्यवरांना होर्ार आहे.
यासोबति प्रत्येर् चजल््ातील सन्मानामींसाठी 61 इतक्तया इष्टांर्ािी मयािा 011 पयंत वाढचवण्ययािा
चनर्कयही आजच्या बैठर्ीत घेण्ययात आला. स्या अ वगातील र्लावंतांना 9011 रुपये ब वगातील र्लावंतांना
0811 तर र् वगातील र्लावंतांना 0511 याप्रमार्े िरमहा मान न चिले जात होते. यात िीड पटीने वाढ
र्ेल्याने हे मान न अ वगासाठी 3051 ब वगासाठी 9711 तर र् वगासाठी 9951 याप्रमार्े चमळर्ार आहे. या
चनर्कयािा 96 हजार साचहत्त्यर्-र्लावंतांना लाभ चमळर्ार आहे.
-----०----जलसंपिा चवभाग
बुलडार्ा चजल््ातील चजगाव प्रर्ल्पास
चतसरी सु ाचरत प्रर्ासर्ीय मान्यता
बुलडार्ा चजल््ातील नांिुरा तालुक्तयातील चजगाव प्रर्ल्पास 2018-12 च्या िरसूिीनुसार 03 हजार
874 र्ोटींिी चतसरी सु ाचरत प्रर्ासर्ीय मान्यता आज झालेल्या मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत िे ण्ययात आली. या
प्रर्ल्पामुळे बुलडाण्ययातील 6 आचर् अर्ोल्यातील 9 तालुक्तयांतील एर्ूर् 87 हजार 580 हेक्तटर क्षेत्र
ससिनाखाली येर्ार आहे.
पूवक चविभासाठी महत्त्वाच्या असर्ाऱ्या या प्रर्ल्पािी उभारर्ी तापी निीिी उपनिी असर्ाऱ्या पूर्ा
निीवर र्रण्ययात येत आहे . या प्रर्ल्पािा र्ायिा बुलडार्ा चजल््ातील 968 तर अर्ोला चजल््ातील 02
अर्ा एर्ूर् 987 गावांना चमळर्ार आहे. याचर्वाय अर्ोला आचर् बुलडार्ा चजल््ाच्या र्ृषी औद्योचगर् आचर्
सामाचजर् चवर्ासासाठी चजगाव प्रर्ल्प महत्त्वािा ठरर्ार आहे. या प्रर्ल्पाच्या पूतकतेसाठी राज्य सरर्ार
चन ाराने प्रयत्नर्ील आहे . गेल्या पाि वषात र्ासनाने त्यादृष्टीने अग्रक्रमाने र्ायकवाही र्ेली असून मोठ्या
प्रमार्ावर चन ी उपलब् र्रून िे ण्ययात आला आहे. चजगाव प्रर्ल्पािा समावेर् राज्यपालांच्या ससिन अनुर्ेष
चनमूकलन र्ायकक्रम आचर् र्ेंद्र र्ासनाच्या बळीराजा जलसंजीवनी योजनेंतगकत र्रण्ययात आला आहे .
-----०----उच्ि व तंत्रचर्क्षर् चवभाग
हैद्राबाि (सस ) नॅर्नल र्ॉलेचजएट युचनव्हर्वसटी
मुंबई येमे स्मापन र्रण्ययास मान्यता
मुंबई येमे हैद्राबाि (सस ) नॅर्नल र्ॉलेचजएट युचनव्हर्वसटी या स्वंयसहात्य्यत चवद्यापीठ स्मापनेस आज
झालेल्या राज्य मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत मान्यता िे ण्ययात आली.
र्ेंद्र सरर्ारच्या राष््ीय उच्ितर चर्क्षा अचभयानाअंतगकत राज्यभरातील उच्ि र्ैक्षचर्र् संस्मांच्या
चवषम चवतरर्ातील मोठी तर्ावत िू र र्रण्ययासाठी समूह चवद्यापीठे स्मापन र्रण्ययात येत आहेत. पुरेर्ा
र्ैक्षचर्र्, भौचतर् व तांचत्रर् पायाभूत सोयीसुचव ा असर्ाऱ्या ३ ते ५ चवद्यमान महाचवद्यालयांिी संसा ने
एर्चत्रत र्रुन ही चवद्यापीठे चनमार् र्ेली जात आहे त. याअंतगकत मुंबईतील हसाराम चरझमल वाचर्ज्य आचर्
अमकर्ास्त्र महाचवद्यालय, (ििकगेट) हे मुख्य महाचवद्यालय व चर्र्निंि िेलाराम महाचवद्यालय (ििकगेट) आचर्
मुंबई अ्यापर् प्रचर्क्षर् महाचवद्यालय (र्ुलाबा) ही िोन सहभागी महाचवद्यालये अर्ा तीन अनुिाचनत
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महाचवद्यालयांिा समावेर् असलेले हैद्राबाि (सस ) नॅर्नल र्ॉलेचजएट युचनव्हकचसटी, मुंबई (HSNC
University, Mumbai) हे समूह चवद्यापीठ स्मापन र्रण्ययास मान्यता िे ण्ययात आली.
-----०----उच्ि व तंत्रचर्क्षर् चवभाग
र्वचयत्री बचहर्ाबाई िौ री यांच्या नावाने
अ्ययन व संर्ो न र्ेंद्र स्मापनेस मान्यता
जळगावच्या र्वचयत्री बचहर्ाबाई िौ री उत्त र महाराष्् चवद्यापीठात र्वचयत्री बचहर्ाबाई िौ री
अ्ययन व संर्ो न र्ेंद्रािी स्मापना र्रण्ययास आज मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत मान्यता िे ण्ययात आली. या
र्ेंद्रामुळे खान्िे र्ातील या मोर र्वचयत्रीिे साचहत्य व्यापर् पातळीवर प्रसाचरत होण्ययास मोठी मित होर्ार
आहे.
या र्ेंद्राच्या मा्यमातून र्वचयत्री बचहर्ाबाई िौ रींच्या साचहत्याच्या अभ्यासाबरोबरि ते
जागचतर्स्तरावर पोहोिचवण्ययासाठी चवचव चवद्यापीठांर्ी र्रार र्रून भरीव प्रयत्न र्ेले जार्ार आहे त. त्यात
बचहर्ाबाईंच्या जीवनाचवषयी तसेि त्यांच्या साचहत्याचवषयी माचहती उपलब्

र्ेली जार्ार आहे. लेवाबोली

समाजसंस्र्ृती आचर् समाजजीवन यांच्या समग्र अभ्यासासही या र्ेंद्राच्या मा्यमातून प्रोत्साहन चिले जार्ार
आहे.
खान्िे र्ातील साचहत्य-संस्र्ृतीच्या अभ्यासासोबत मचहला सक्षमीर्रर्ासाठी चवचव

उपक्रमांिे

आयोजन र्रण्ययात येर्ार आहे. या र्ेंद्रासाठी 0 र्ोटी 63 लाखाच्या अनावती आचर् 97 लाख 99 हजारांच्या
आवती खिास या बैठर्ीत मान्यता िे ण्ययात आली.
-----०----वैद्यर्ीय चर्क्षर् चवभाग
वैद्यर्ीय महाचवद्यालयातील
आंतरवाचसतांच्या मान नात वाढ
र्ासर्ीय वैद्यर्ीय िं त आयुवि
े आचर् र्ासन अनुिाचनत आयुवि
े
युनानी महाचवद्यालयातील
आंतरवाचसतांच्या चवद्यावेतनात भरीव वाढ र्रण्ययात आली असून ते 6 हजार रुपयांवरुन 00 हजार रुपये
र्रण्ययास आज राज्य मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत मान्यता िे ण्ययात आली.
वैद्यर्ीय िं त आयुवि
े
युनानी आचर् होचमओपॅमी पिवी अभ्यासक्रम पूर्क झाल्यावर संबंच त
चवद्यार्थ्यांना एर् वषािी आंतरवाचसता पूर्क र्रर्े आवश्यर् असते. या र्ाळात आंतरवाचसता चवद्यार्थ्यांना
रुग्र्ालयात सेवा िे ण्ययासाठी माचसर् चवद्यावेतन िे ण्ययात येते. हे चवद्यावेतन 0 ऑगस्ट 9102 पासून 6 हजार
रुपयांवरुन वाढवून 00 हजार रुपये र्रण्ययािा चनर्कय घेण्ययात आला. यावेळी चवद्यावेतन वाढीमुळे येर्ाऱ्या
अचतचरक्तत आर्वमर् भारासाठी आवश्यर् तरतूि र्रण्ययास िे खील मंजुरी िे ण्ययात आली.
-----1-----
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ऊजा चवभाग
मुख्यमंत्री सौर र्ृषीपंप योजनेच्या
िु सऱ्या आचर् चतसऱ्या टप्प्यास मान्यता
र्ेतर्ऱ्यांना चिवसा ससिन र्क्तय व्हावे व पारंपचरर् वीज र्ृषीपंपांच्या जोडर्ी खिात बित व्हावी
यासाठी राज्यात १ लाख सौर र्ृषी पंपांिी योजना राबचवण्ययात येत असून त्यािा िु सरा व चतसरा टप्पा
राबचवण्ययास आज झालेल्या मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत मंजुरी िे ण्ययात आली.
राज्यात र्ेतर्ऱ्यांना र्ृषी वापरासाठी १ लाख सौर पंप तीन टप्प्यात उपलब् र्रुन िे ण्ययािी योजना
नोव्हेंबर २०१८ पासून सुरु र्रण्ययात आली आहे. पचहल्या टप्प्यात २५ हजार सौर र्ृषी पंप उपलब् र्रुन
िे ण्ययास मंजुरी िे ण्ययात आली होती. २५ हजार र्ृषी पंपांना पारंपचरर् प्धततीने उच्ि िाब चवतरर् प्रर्ाली
जोडर्ी चिल्यास ६२५ र्ोटी रुपये तर तुलनेत सौर ऊजेवर उभारर्ीसाठी ४५४ र्ोटी ७२ लाखांिा खिक येतो.
्हर्जेि तुलनेत सौर प्धततीमुळे १७० र्ोटी २८ लाखांिी बित होते. सौर र्ृषी पंपांमुळे चिवसा ससिन र्क्तय
तर होतेि समवेत नैसर्वगर्चरत्या उपलब् होर्ाऱ्या स्त्रोतावर आ ाचरत असल्याने पयावरर्ािी हानी होत नाही.
जेमे ससिनािी क्षमता आहे परंतु चवजेिे जाळे पोहोिलेले नाही अर्ा चठर्ार्िे क्षेत्र ओचलताखाली येते. वीज
जोडर्ी खिक, सबचसडी, क्रॉस सबचसडी या सवांम्ये बित होते. तांचत्रर् वीज हानी टळू न वीज िोरीमुळे
होर्ाऱ्या हानीपासून बिाव र्क्तय होतो. हे सवक र्ायिे लक्षात घेता आता या योजनेतील िु सरा व चतसरा टप्पा
राबचवण्ययािा चनर्कय घेण्ययात आला आहे.
मुख्यमंत्री सौर र्ृषीपंप योजनेच्या उवकचरत टप्पा 2 व 3 साठी एर्ूर् 1531 र्ोटी रुपयांिा प्रर्ल्प खिक
होर्ार आहे. याम्ये 3 अश्वसर्क्तती क्षमतेिे 52 हजार 500 आचर् 5 अश्वसर्क्तती क्षमतेिे 15 हजार तर 7.5
अश्वसर्क्तती क्षमतेिे 7 हजार 500 असे एर्ूर् 75 हजार सौर र्ृषीपंप बसचवण्ययात येर्ार आहेत. टप्पा २ व ३ हे
18 मचहन्यात पूर्क र्रण्ययािे चनयोजन र्रण्ययात आले आहे.
हे सौर पंप उपलब् र्रुन िे ण्ययासाठी चवभागवार पुरवठािारांिे पॅनेल तयार र्रण्ययात येर्ार असून
र्ेतर्ऱ्यांना त्याम ील र्ोर्त्याही एर्ा पुरवठािारार्डू न पंप बसवता येऊ र्र्ेल. त्यािी चनवड र्ेतर्ऱ्यांना
र्रता येर्ार आहे. योजनेच्या अंमलबजावर्ीसाठी चन ी उभारण्ययासाठी लाभार्थ्यांिा चहस्सा वगळता उवकचरत
चन ी हा राज्य चहस्सा, चवर्ेष घटर् योजना, आचिवासी उपयोजना यापूवीि लागू र्ेलेल्या 10 पैसे प्रचत युचनट
अचतचरक्तत वीज चवक्री र्र यांच्या मा्यमातून यापुढेही उभारण्ययात येईल.
या योजनेत सवकसा ारर् लाभार्थ्यांना 10 टक्तर्े व अनुसूचित जाती-जमातीच्या लाभार्थ्यांिे अंर्िान 5
टक्तर्े असेल. पाि एर्रापयंत र्ेतजमीन

ारर् र्ेतर्ऱ्यास ३ अश्वसर्क्तती क्षमतेिे व ५ एर्रापेक्षा जास्त

र्ेतजमीन ारर् र्ेतर्ऱ्यास ५ अश्वसर्क्तती क्षमतेिा आचर् त्यापुढे मागर्ी व भौगोचलर् पचरत्स्मतीनुसार 7.5
अश्वसर्क्तती क्षमतेिा सौर र्ृषी पंप िे ण्ययात येईल. सौर पंप िे ताना जे पैसे भरुन प्रतीक्षा यािीत आहे त (पेड पेंसडग)
अर्ा र्ेतर्ऱ्यांना प्रा ान्य िे ण्ययात येईल. त्यांनी भरलेली अनामत रक्तर्म लाभार्थ्यांच्या चहश्श्यासमवेत
समायोचजत र्रण्ययात येर्ार आहे.
राज्यातील पारंपचरर् उजेद्वारे चवद्युतीर्रर् न झालेले र्ेतर्री, चवद्युतीर्रर्ासाठी वन चवभागािे नाहरर्त प्रमार्पत्र चमळत नसलेले र्ेतर्री, महाचवतरर् र्ंपनीर्डे चवद्युत जोडर्ीसाठी पैसे भरूनही प्रलंचबत
असर्ाऱ्या ग्राहर् सर्वा र्ेतर्ऱ्यांपैर्ी ज्यांना नजीर्च्या र्ाळात चवद्युत जोडर्ी चमळर्े र्क्तय नाही असे
र्ेतर्री, अचतिु गकम भागातील र्ेतर्री, राज्य र्ासनाच्या डर् ससिन योजनेंतगकत लाभ घेतलेले र्ेतर्री
यांना या योजनेत प्रा ान्य राहर्ार आहे. वैयत्क्ततर् सर्वा सामुिाचयर् र्ेततळे , चवहीर, बोअरवेल, बारमाही
वाहर्ारी निी-नाले यांच्या र्ेजारील र्ेतजमीन ारर् र्ेतर्रीिेखील पात्र राहतील.
-----1-----
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आचिवासी चवर्ास चवभाग
र्बरी आचिवासी महामंडळास
५० र्ोटींिी र्ासन हमी चमळर्ार
आचिवासी चवर्ास चवभागाच्या अखत्याचरत असलेल्या र्बरी आचिवासी चवत्त  व चवर्ास महामंडळास
राष््ीय अनुसूचित जमाती चवत्त  चवर्ास महामंडळार्डू न र्जक चमळण्ययासाठी ५० र्ोटींिी ठोर् र्ासन हमी
िे ण्ययास आज झालेल्या मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत मान्यता िे ण्ययात आली.
नाचर्र् येमील र्बरी आचिवासी चवत्त  व चवर्ास महामंडळार्डू न आचिवासींसाठी चवचव
स्वयंरोजगाराच्या योजना राबचवण्ययात येतात. यासाठी महामंडळास राष््ीय अनुसूचित जमाती चवत्त  चवर्ास
महामंडळार्डू न र्जक स्वरुपात चन ी चमळत असतो. या चन ीसाठी राज्य र्ासनार्डू न ठोर् हमी िे ण्ययात येत
असते. त्यानुसार आजच्या मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत 30 मािक 9194 पयंतच्या र्ालाव ीसाठी 51 र्ोटींिी ठोर्
हमी िे ण्ययास मान्यता िे ण्ययात आली. या हमीमुळे आचिवासी बां वांसाठी चवचव स्वयंरोजगार योजनांना र्ेंद्र
र्ासनार्डू न सवलतीच्या िराने र्जक उपलब् होर्ार आहे.
-----०----आचिवासी चवर्ास चवभाग
आचिवासी चवर्ास प्रर्ल्पांतगकत
व ा येमे नवीन र्ायालय होर्ार
आचिवासी चवर्ास चवभागाच्या एर्ात्त्मर् आचिवासी चवर्ास प्रर्ल्पांतगकत व ा येमे नवीन र्ायालय
सुरू र्रण्ययास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्ययात आली. यामुळे व ा चजल््ातील आचिवासी
बां वांसाठी चवर्ास योजना राबचवण्ययात गती येर्ार आहे.
एर्ात्त्मर् आचिवासी चवर्ास प्रर्ल्प नागपूर अंतगकत व ा व नागपूर चजल््ािे र्ायकक्षत्र
े असून व ा येमे
प्रर्ल्पािे उपर्ायालय सुरु आहे. नागपूर येमील र्ायालयामार्कत व ा चजल््ातील आचिवासी जनतेला
र्ासनाच्या चवचव योजनांिा लाभ िे ण्ययात येत आहे. तमाचप, हे र्ायालय व ा चजल््ातील आचिवासी जनतेला
सोयीिे नसल्याने र्ासनाच्या चवचव योजना आचिवासी जनतेपयंत पोहोिचवण्ययासाठी अडिर्ी येत होत्या.
या पाश्वसकभम
ू ीवर व ा चजल््ासाठी नवीन एर्ात्त्मर् आचिवासी चवर्ास प्रर्ल्प र्ायालय सुरू र्रण्ययास आज
मान्यता िे ण्ययात आली आहे.
या र्ायालयासाठी एर्ूर् ३६ पिे मंजूर र्रण्ययात आली असून ३१ पिे अन्य र्ायालयांर्डू न वगक र्रुन
उपलब् र्रुन िे ण्ययात आली आहेत. प्रर्ल्प र्ायालय र्ायात्न्वत र्रण्ययासाठी आवश्यर् असलेली उवकचरत
प्रर्ल्प अच र्ारी सहायर् लेखा अच र्ारी र्ायालय अ ीक्षर् व संर्ो न सहायर् ही िार पिे नवीन चनमार्
र्रण्ययास मान्यता िे ण्ययात आली आहे.
-----1-----

13

आचिवासी चवर्ास चवभाग
आचिवासी चवभागािी आश्रमर्ाळा
र्ातर्री मुलींसाठी स्मलांतचरत
आचिवासी चवर्ास चवभागांतगकत र्ायमस्वरुपी बंि र्रण्ययात आलेली अनुिाचनत आश्रमर्ाळा ठार्े
चजल््ातील र्ल्यार् येमील अचखल भारतीय मागासवगीय समाज प्रबो न संस्मेर्डे हस्तांतचरत व
स्मलांतचरत र्रण्ययास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्ययात आली. ही संस्मा र्ातर्री मुलींसाठी
स्वयंअमकसहात्य्यत र्ाळा िालचवत आहे.
आचिवासी चवर्ास चवभागांतगकत राज्यात स्या 519 र्ासर्ीय व 546 अनुिाचनत आश्रमर्ाळा सुरु
असून त्याम्ये सुमारे िार लाख 51 हजार चवद्यामी चर्क्षर् घेत आहेत. राज्यातील 45 अनुसूचित जमातींपैर्ी
र्ातर्री माडीयागदड र्ोलाम या तीन अचतमागास जमाती आहेत. या आचिम जमातींच्या र्ैक्षचर्र् आर्वमर्
व सामाचजर् चवर्ासासाठी चवर्ेष प्रयत्न र्रण्ययासाठी र्ेंद्र र्ासनाच्या मितीतून आचिम जमातीसाठी चवचव
योजना स्वतंत्रपर्े राबचवण्ययात येत आहेत. जनजाती सल्लागार पचरषिे च्या 11 र्ेब्रुवारी 9102 रोजी झालेल्या
बैठर्ीम्ये आचिम जमातीसाठी स्वतंत्र आश्रमर्ाळा सुरु र्रण्ययािी चर्र्ारस र्रण्ययात आली आहे.
या चर्र्ारसीनुसार आचिम जमातीम ील र्ातर्री समाजातील मुलींसाठी र्ाळा िालचवण्ययासाठी
र्ल्यार् येमील अचखल भारतीय मागासवगीय समाज प्रबो न संस्मेस आचिवासी चवर्ास चवभागातील
र्ायमस्वरुपी बंि र्रण्ययात आलेली अनुिाचनत आश्रमर्ाळा स्मलांतचरत र्रण्ययास मान्यता िे ण्ययात आली
आहे. ही संस्मा र्ातर्री समाजातील मुलींसाठी पचहली ते सातवीपयंत स्वयंअमकसहात्य्यत र्ाळा 0222 पासून
िालचवत असून या र्ाळे म्ये एर्ूर् 034 मुली चर्क्षर् घेत आहेत. त्यापैर्ी 24 मुली र्ातर्री समाजाच्या
आहेत. संस्मेच्या नावावर 65 आर जमीन असून इतर सोयी-सुचव ा उपलब् आहेत. संस्मेस माझगाव डॉर्
यांनी र्ाळा बां र्ामासाठी चन ी चिलेला आहे. संस्मेला अनुिान चिल्यास त्यांना आर्खी र्ातर्री चवद्यार्थ्यांना
प्रवेर् िे ऊन िांगले चर्क्षर् िे र्े र्क्तय होर्ार आहे. महाराष्् व र्ेंद्र र्ासनाच्या मितीने संस्मेमार्कत गेली 35
वषात आचिवासी मचहला व बाल चवर्ास क्षेत्राम्ये अनेर् समाजोपयोगी प्रर्ल्प राबचवले आहेत. सामाचजर्
क्षेत्रात उल्लेखनीय र्ाम र्ेल्यामुळे िचलतचमत्र व र्ाहू र्ुले आंबेडर्र पुरस्र्ाराने र्ासनामार्कत गौरचवण्ययात
आले आहे. त्यामुळे या संस्मेर्डे आश्रमर्ाळा स्मलांतरीत र्रण्ययास मान्यता िे ण्ययात आली.
-----1----आचिवासी चवर्ास चवभाग
राज्यातील 51 आश्रमर्ाळांिे
इंग्रजी सेमी इंग्रजीत रूपांतरर्
आचिवासी चवर्ास चवभागातर्े सुरू असलेल्या 51 आश्रमर्ाळांिे इंग्रजी-सेमी इंग्रजीम्ये रुपांतरर्
र्रण्ययास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्ययात आली. या र्ाळांम्ये पचहलीिा इंग्रजी मा्यमािा
वगक सुरू र्रण्ययासह इयत्त ा ६ वी पासूनच्या वगांिे चवज्ञान व गचर्त हे चवषय यंिापासून इंग्रजी भाषेम ून
चर्र्चवण्ययास मान्यता िे ण्ययात आली आहे .
राज्यातील डदगराळ व िु गकम भागातील सामाचजर्-र्ैक्षचर्र्दृष्ट्या मागासलेल्या आचिवासी
समुहातील चवद्यार्थ्यांसाठी आचिवासी चवर्ास चवभागांतगकत 509 र्ासर्ीय आश्रमर्ाळा िालचवण्ययात येत
आहेत. यापैर्ी 090 आश्रमर्ाळांम्ये चवद्यार्थ्यांना उच्ि मा्यचमर् स्तरावरील चर्क्षर् िे ण्ययात येते.
आश्रमर्ाळांम्ये चवद्यार्थ्यांना महाराष्् राज्य चर्क्षर् मंडळाच्या अभ्यासक्रमानुसार मराठीम ून चर्क्षर् िे ण्ययात
येते असून याम्ये सुमारे िोन लाख चवद्यामी आहेत.
आचिवासी पालर्ांिीही त्यांच्या पाल्यांना इंग्रजी मा्यमाच्या र्ाळांम्ये प्रवेर् िे ण्ययाबद्दल मागर्ी वाढत
आहे. राज्य र्ासनाच्या नामांचर्त र्ाळांम्ये प्रवेर् िे ण्ययाच्या योजनेंतगकत खाजगी नामांचर्त र्ाळांम्ये
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आचिवासी चवद्यार्थ्यांना इयत्त ा पचहलीम्ये प्रवेर् िे ण्ययात येऊन त्याला इयत्त ा 12 वी पयंत चर्क्षर्ािी मोर्त
सोय उपलब् र्रुन िे ण्ययात येत आहे. या योजनेंतगकत आतापयंत 072 खाजगी र्ाळांम्ये सुमारे 54 हजार
चवद्यामी चर्क्षर् घेत आहेत. मात्र ग्रामीर् भागात आर्खी नवीन िजेिार चनवासी र्ाळा उपलब् होत नसल्याने
आर्खी चवद्यार्थ्यांना प्रवेर् िे र्े र्क्तय होत नाही. या बाबींिा चविार र्रुन र्ासर्ीय आश्रमर्ाळांपैर्ी पचहल्या
टप्प्यात 51 र्ासर्ीय आश्रमर्ाळांिे रुपांतरर् इंग्रजी-सेमी इंग्रजी मा्यमांच्या र्ाळांम्ये र्रण्ययािा चनर्कय
र्ासनाने घेतला आहे. या चनर्कयामुळे पचहल्या टप्प्यात प्रचत वषी िोन हजार चवद्यार्थ्यांना इंग्रजी मा्यमाच्या
र्ाळे त प्रवेर् िे ण्ययात येर्ार आहे . त्यामुळे आचिवासी चवद्यार्थ्यांच्या र्ैक्षचर्र् गुर्वत्त ेत वाढ होऊन त्यांिे उच्ि
चर्क्षर्ातील प्रमार् वाढण्ययास मित होर्ार आहे. तसेि आचिवासी चवद्यार्थ्यांिे मेचडर्ल पॅरामेचडर्ल
अचभयांचत्रर्ी तंत्र चर्क्षर् अर्ा र्ाखांम ील चर्क्षर्ािे प्रमार् वाढण्ययास मित होर्ार आहे.
-----०----आचिवासी चवर्ास चवभाग
एर्लव्य चनवासी र्ाळांम्ये
पािवीपयंतिे वगक सुरू होर्ार
नाचर्र्च्या महाराष्् ्ायबल पत्ब्लर् स्र्ूल सोसायटी अंतगकत सुरू असलेल्या एर्लव्य चनवासी
र्ाळांम्ये पचहली ते पािवीपयंतिे वगक सुरु र्रण्ययास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्ययात
आली. या र्ाळांम्ये अगोिरि नवोिय चवद्यालयांच्या तीवर सहावी ते बारावीपयंतिे वगक सुरू आहेत.
अनुसूचित जमातीच्या चवद्यार्थ्यांना िजेिार चर्क्षर् चमळावे या हे तूने र्ेंद्र र्ासनाने नवव्या पंिवार्वषर्
योजनेत भारतीय संचव ानाच्या अनुच्छे ि २७५ (१) अन्वये चवतचरत होर्ाऱ्या चन ीतून नवोिय चवद्यालयाच्या
तीवर आचिवासी चवद्यार्थ्यांसाठी राज्यस्तरावर “एर्लव्य चनवासी र्ाळा” सुरू र्रण्ययात आल्या. राज्यातील
आचिवासी उपयोजना क्षेत्राम्ये 95 एर्लव्य चनवासी र्ाळा सुरू असून या र्ाळांम्ये र्ेंद्रीय मा्यचमर् चर्क्षा
मंडळाच्या (CBSE) अभ्यासक्रमानुसार सहावी ते बारावीपयंतिे इंग्रजी मा्यमातून मोर्त चर्क्षर् चिले जाते.
आचिवासी पालर्ांिा आपल्या मुलांना इंग्रजी मा्यमाच्या र्ाळांम्ये पाठचवण्ययािा र्ल वाढत आहे.
एर्लव्य चनवासी र्ाळांम्ये सीबीएसईच्या इयत्त ा सहावीच्या वगाम्ये मेट प्रवेर् िे ण्ययात येत असल्याने
आचिवासी चवद्यार्थ्यांना भाषेिी अडिर् येते. पचहली ते पािवी सीबीएसईिे वगक सुरू र्ेल्यास चवद्यार्थ्यांिा
चर्क्षर्ािा पाया उत्त म असल्याने त्यांना सहावीपासून पुढील चर्क्षर् सुलभ होर्ार आहे. त्यामुळे चवद्यार्थ्यांच्या
र्ैक्षचर्र् गुर्वत्त ेत वाढ होऊन आचिवासी चवद्यार्थ्यांिे उच्ि चर्क्षर्ातील प्रमार् वाढण्ययास मित होर्ार आहे.
तसेि आचिवासी चवद्यार्थ्यांिे मेचडर्ल पॅरामेचडर्ल अचभयांचत्रर्ी तंत्रचर्क्षर् अर्ा र्ाखांम ील चर्क्षर्ािे
प्रमार् वाढण्ययास मित होर्ार आहे. या 95 र्ाळांम्ये पचहलीिा वगक सुरू र्ेल्यामुळे प्रचतवषी 9111 आचिवासी
चवद्यार्थ्यांना इंग्रजी मा्यमात प्रवेर् िे र्े र्क्तय होर्ार आहे.
-----०-----
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चवमान िालन (सामान्य प्रर्ासन चवभाग)
चमहानसाठी ९९२ र्ोटींच्या अचतचरक्तत खिास मान्यता
नागपूर येमे आंतरराष््ीय प्रवासी व माल वाहतूर् हब चवमानतळ चवर्चसत र्रण्ययासाठी राबचवण्ययात
येत असलेल्या चमहान प्रर्ल्पासाठी आवश्यर् असर्ाऱ्या ९९२ र्ोटींच्या अचतचरक्तत खिास प्रर्ासर्ीय व
चवत्त ीय मान्यता िे ण्ययािा चनर्कय आज झालेल्या राज्य मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत घेण्ययात आला.
नागपूर येमे आंतरराष््ीय प्रवासी व माल वाहतूर् हब चवमानतळ चवर्चसत र्रण्ययासाठी चमहान प्रर्ल्प
राबचवण्ययात येत आहे. चमहान प्रर्ल्पाबरोबरि आर्वमर् उलाढालींिा चवर्ास र्रण्ययासाठी चवर्ेष आर्वमर् क्षेत्र
चवर्चसत र्रण्ययासह वेळोवेळी प्रर्ल्पात सु ारर्ा र्रण्ययात आल्या आहेत. चमहानसाठी आवश्यर् भूसंपािन
पुनवकसन तांचत्रर् र्ामे भूसंपािन अच चनयमांतगकत िावे इत्यािी र्ामांसाठी १ हजार ५०८ र्ोटी ३६ लाखांच्या
खिास यापूवीि प्रर्ासर्ीय व चवत्त ीय मान्यता िे ण्ययात आली आहे. आता या र्ामांसाठी सुमारे ९९२ र्ोटी ९
लाखांच्या अचतचरक्तत खिास सु ाचरत प्रर्ासर्ीय व चवत्त ीय मान्यता िे ण्ययात आली आहे.
-----०----चवत्त  चवभाग
चमर्न मंगल चित्रपटास राज्य जीएसटी परतावा
भारतीय अवर्ार् संर्ो न संस्मा आचर् अवर्ार् र्ास्त्रज्ञ यांिी यर्ोगामा मांडर्ाऱ्या चमर्न मंगल या
सहिी चित्रपटाच्या चतर्ीट चवक्रीवरील ३१ चडसेंबर २०१९ पयंतिा राज्य वस्तू व सेवा र्रािा परतावा िे ण्ययास
आज झालेल्या मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत मंजुरी िे ण्ययात आली.
चमर्न मंगल हा सहिी चित्रपट भारतीय अवर्ार् संर्ो न संस्मा (ISRO) यांच्या मंगलयान मोचहमेवर
आ ाचरत आहे . भारतीय अवर्ार् संर्ो न संस्मेम ील र्ास्त्रज्ञांिा संघ चवर्ेषत: मचहला र्ास्त्रज्ञांिे मंगलयान
मोचहमेतील अमूल्य योगिान त्यांच्या पचरश्रमािी र्मा या चित्रपटाम्ये िाखचवण्ययात आली आहे . त्यातून
सर्ारात्मर् वैज्ञाचनर् संिेर् जनमानसापयंत पोहोिवण्ययािा प्रयत्न र्रण्ययात आला आहे . ही यर्ोगामा
सवकसामान्यांपयंत पोहोिण्ययासाठी या चित्रपटाच्या चतचर्टावरील राज्य वस्तू व सेवा र्र (स्टे ट जीएसटी)
परतावा िे ण्ययािा चनर्कय घेण्ययात आला आहे .
या चित्रपटासाठी चतर्ीट िरावर लागू असलेला राज्य वस्तू व सेवार्र (एसजीएसटी) चित्रपटगृहांनी
प्रेक्षर्ांर्डू न वसूल न र्रता, चित्रपटगृहाने स्वत: राज्य र्ासनाच्या चतजोरीत भरर्ा र्रण्ययासाठी र्ासन
चनर्कय र्ाढण्ययात येईल. र्ासन चनर्कय र्ाढल्याच्या तारखेपासून चिनांर् ३१ चडसेंबर २०१९ पयंतच्या
र्ालाव ीत चतर्ीट चवक्रीवर र्ासर्ीय चतजोरीत भरर्ा र्ेलेल्या राज्य वस्तू व सेवार्रािा (एसजीएसटी)
परतावा िे ण्ययात येईल. हा परतावा िे ण्ययािी र्ायकप्धतती ठरवण्ययािे अच र्ार वस्तू व सेवार्र चवभागाच्या राज्य
र्र आयुक्ततांना िे ण्ययासही मान्यता िे ण्ययात आली आहे.
-----०----पयकटन चवभाग
पयकटन प्रर्ल्पांना प्रोत्साहन िे ण्ययासाठी
राज्य जीएसटीतून परतावा चमळर्ार
राज्यातील पयकटनाला िालना िे ण्ययासाठी राज्य र्ासनाने पयकटन

ोरर् आखले असून त्यानुसार

पयकटन प्रर्ल्पांना चवत्त ीय प्रोत्साहने िे ण्ययात आली आहेत. या पयकटन प्रर्ल्पांना वस्तू व सेवा र्र प्रर्ालीतील
राज्य जीएसटीच्या चहश्श्यातून परतावा िे ण्ययािा चनर्कय आज झालेल्या राज्य मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत घेण्ययात
आला.
पयकटन हे आर्वमर् चवर्ासािे एर् प्रमुख सा न असून पयकटन क्षमतेिा चवर्ास र्ेल्यास अमकव्यवस्मेला
बळर्टी येऊ र्र्ते. तसेि या मा्यमातून रोजगार चनर्वमती होत असल्याने र्ासनाने वषक 0222, 9116 आचर्
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9106 म्ये पयकटन ोरर्े जाहीर र्ेली आहेत. या ोरर्ांम्ये पयकटन प्रर्ल्पांना चवचव चवत्त ीय व इतर सवलती
िे ण्ययात आलेल्या आहेत. चवत्त ीय प्रोत्साहनांम्ये चवक्री र्र, ऐषाराम र्र, र्रमर्ूर् र्र, मुल्यवर्व त र्र
इत्यािी र्रातून सूट िे ण्ययािा समावेर् आहे . यानुसार चवत्त ीय प्रोत्साहनािी रक्तर्म व पात्रता र्ालाव ी चनचित
र्रुन यापैर्ी ज्यािी पूतकता आ ी घडे ल तोपयंत सूट चमळत होती. मात्र िे र्ात वस्तू व सेवा र्र ही एर्ि
र्रप्रर्ाली 0 जुलै 9107 पासून र्ायात्न्वत झालेली असून त्यात र्रातून सूट िे ण्ययािी तरतूि नाही.
या पाश्वसकभम
ू ीवर पयकटन प्रर्ल्पांना प्रोत्साहन िे ण्ययासाठी त्यांना यापूवीप्रमार्ेि सवलती चमळर्े
आवश्यर् होते. त्यामुळे पयकटन ोरर्ानुसार चवत्त ीय प्रोत्साहने चिलेल्या पयकटन प्रर्ल्पांना वस्तू व सेवा र्र
प्रर्ालीतील राज्य जीएसटीच्या चहश्श्यातून परतावा िे ण्ययािा चनर्कय मंचत्रमंडळाने आज घेतला. परताव्यािी ही
रक्तर्म या प्रर्ल्पांना चिलेल्या सवलतीच्या रर्मेपयंत सर्वा पात्रता र्ालाव ी पूर्क होईपयंत यापैर्ी आ ी
घडर्ाऱ्या बाबीपयंति चिली जार्ार आहे.
-----1----महसूल चवभाग
नागपूरच्या चबनार्ी हाऊससग त्स्र्मम ील
झोपडपट्टी ारर्ांना मुद्रांर् र्ुल्र्ात सवलत
नागपूरच्या मौजा चबनार्ी येमील चबनार्ी हाऊससग त्स्र्मम ील झोपडपट्टी वसाहतीम्ये राहर्ाऱ्या
रचहवार्ांच्या िस्तावरील मुद्रांर् र्ुल्र्ाम्ये लोर्चहतास्तव 81 टक्तक्तयांपयंत सवलत िे ण्ययास आज झालेल्या
राज्य मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत मान्यता िे ण्ययात आली. या चनर्कयामुळे रचहवार्ांना र्ेवळ 91 टक्तर्ेि मुद्रांर्
र्ुल्र् भरावे लागर्ार आहे .
नागपूरच्या नाईर्वाडी येमील नागनाम बळवंत र्ाळे यांच्या ख.क्र. 018/0 आचर् ख.क्र. 018/9 व
मौजा चबनार्ी ख. क्र. 55 येमील मालर्ीच्या एर्ूर् 03.80 हेक्तटर इतक्तया वचडलोपाजीत जचमनीवरील चबनार्ी
हाऊससग त्स्र्मम ील झोपडपट्टीम्ये राहर्ाऱ्या रचहवार्ांसाठी आजिा चनर्कय महत्त्वपूर्क आहे. या जचमनीच्या
मालर्ार्डू न होर्ाऱ्या हस्तांतरर् संलेख तमा िस्तावर महाराष्् मुद्रांर् अच चनयमास जोडलेल्या अनुसूिी0 च्या अनुच्छे ि 95 च्या खंड (ब) अन्वये आर्ारर्ीयोग्य असलेले मुद्रांर् र्ुल्र् लोर्चहतास्तव 81 टक्तर्े इतक्तया
मयािे पयंत र्मी र्रण्ययात आले आहे. त्यानुसार आर्ारर्ीयोग्य असलेल्या एर्ूर् मुद्रांर् र्ुल्र्ाच्या 91 टक्तर्े
इतर्ीि रक्तर्म भरावी लागर्ार आहे.
मुद्रांर् र्ुल्र्ािी ही सवलत या जचमनीसाठी नागपूर महानगरपाचलर्ेच्या 99 जानेवारी 9102 रोजीच्या
मंजूर अचभन्यास नर्ार्ातील चमळर्तीला लागू राहील. आजच्या चनर्कयानुसार ज्या रचहवाश्यांच्या नावाने
हस्तांतरर् िस्त होर्ार आहेत असे रचहवासी हे चबनार्ी हाऊससग त्स्र्मम ील झोपडपट्टीतील रचहवासी
असल्यािे नागपूर महानगरपाचलर्ेने प्रमाचर्त र्रर्े आवश्यर् आहे. अर्ा लाभार्थ्यांिी प्रमाचर्त यािी नागपूर
महानगरपाचलर्ेर्डू न प्रचस्धत र्ेली जार्ार आहे. त्यािप्रमार्े आजिा चनर्कय र्ासन राजपत्रात अच सूचित
होऊन प्रचस्धत होण्ययापूवी हस्तांतरर् िस्तार्ी संबंच त र्ोर्त्याही पक्षर्ाराने मुद्रांर् र्ुल्र्ािा भरर्ा
र्ासनार्डे र्ेला असल्यास त्यांना त्यािा परतावा चमळर्ार नाही.
-----1-----
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