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महसूल

पदूम चवभाग
सागरी मासेमारी नियमिाचे कामकाज प्रभावी करण्यासाठी
अनिनियमात सुिारणा
अनचिर्ृ त मासेमारीस आळा घालण्यासाठी तसेि राज्यातील मासेमारी चनयमनािे र्ामर्ाज प्रभावी
र्रण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मासेमारी चनयमन अचिचनयम 1981 मध्ये सुिारणा र्रण्यािा चनणकय आज झालेल्या
मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घे ण्यात आला. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
सदरील अचिचनयमाच्या तरतुदीत 40 वर्षात र्ोणत्याही सुिारणा र्रण्यात आलेल्या नाहीत.
आिुचनर् यंत्रसामुग्रीमुळे र्मी श्रमात मोठ्या प्रमाणावर मासे उपलब्ि होत आहे त. मासेमारी व्यवसायात पारं पचरर्
मच्च्िमारांिे चहतसंबंि जोपासणे आचण मत्स्य उत्पादन वाढचवणे त्यािप्रमाणे पसकसीन मासेमारी, रॉललग मासेमारी,
एलईडी लाईट वापरुन र्ेली जाणारी मासेमारी यांिे चनयमन आवश्यर् असल्यामुळे या सुिारणा र्रण्यात येत
आहे त.
महाराष्ट्र सागरी मासेमारी चनयमन अचिचनयम, 1981 हा र्ायदा 4 ऑगस्ट 1982 रोजीपासून
अंमलात आहे . अचिचनयम अच्स्तत्वात येऊन प्रदीघक र्ालाविी उलटू न गेला असून या अचिचनयमात र्ोणत्याही
प्रर्ारच्या मोठ्या सुिारणा र्रण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्र सागरी मासेमारी चनयमन अचिचनयम,
1981 मध्ये आवश्यर् त्या सुिारणा र्रण्यासाठी अध्यादे िािा मसुद्यास मंचत्रमंडळाने मान्यता चदली.
सध्या अच्स्तत्वात असलेल्या अचिचनयमातील तरतुदीप्रमाणे अचभचनणकय अचिर्ारी म्हणून तहचसलदार
आहे त. तहसीलदार यांना चदवाणी स्वरुपािी अनेर् र्ामे र्रावी लागत असल्यामुळे मत्स्यव्यवसाय चवभागािी
संबंचित खटले चनर्ाली र्ाढण्यासाठी पुरेसा वेळ चमळत नाही. नवीन अध्यादे िामध्ये अचभचनणकय अचिर्ारी हा
मत्स्यव्यवसाय चवभागािा राहील, अिी तरतूद अध्यादे िामध्ये र्रण्यात आल्यामुळे अनचिर्ृ त मासेमाऱयांचवरुद्ध
दाखल खटले लवर्र चनर्ाली र्ाढण्यास मदत होणार आहे .
अनचिर्ृ त मासेमारीच्या प्रमाणात मोठी वाढ झालेली आहे . अच्स्तत्वात असलेल्या अचिचनयमात फार
र्डर् र्ारवाईिी तरतूद नसल्यामुळे नव्या अचिचनयमात र्ठोर र्ारवाई र्रण्यासाठी दं डामध्येमध्ये वाढ तसेि
अनचिर्ृ त नौर्ांवरील साचहत्य जप्त र्रण्याच्या तरतुदी प्रस्ताचवत आहे . यामुळे अनचिर्ृ त मासेमारी र्रणाऱयांवर
विर् बसण्यास मदत होणार आहे .
-----०-----
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साववजनिक नवतरणातील ताांदळाच्या

अन्न नागरी पुरवठा चवभाग

वाहतुक खचाच्या तरतूदीस मान्यता
चर्मान आिारभूत लर्मत योजनेंतील 2020-21 मिील खरीप व रब्बी या दोन्ही पणन हं गामात िान
खरे दीतील तांदळाच्या वाहतुर्ीच्या 422 र्ोटी 52 लाख रुपयांच्या खिास आज मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता दे ण्यात
आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
र्ेंद्र िासनाच्या चर्मान आिारभूत लर्मत खरे दीी़ योजनेत

(चवर्ेंद्रीत खरे दी योजना) खरीप हं गाम

2020-21 मध्ये 136 लाख 76 हजार क्ववटल िान खरे दी र्रण्यात आले आहे . तर रब्बी हं गाम 2021-22 मध्ये
53 लाख 15 हजार क्ववटल िान खरे दी होणार आहे .
यातून तयार होणारा तांदळ
ू अन्न व नागरी पुरवठा चवभागामाफकत सावकजचनर् चवतरण व्यवस्थेद्वारे अंतगकत
(NFSA) राज्यातील प्रत्येर् चजल्याला वाटप र्ेला जातो. चवदभातील चजल्हयातून महाराष्ट्रातील इतर चजल्हयात
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा र्ायदा तसेि प्रिानमंत्री गचरब र्ल्याण अन्न योजनेत िान व तांदळािी वाहतूर् र्रण्यासाठी
सुमारे 422 र्ोटी 52 लाख रुपये खिक अपेचक्षत आहे . हा वाहतूर् दर राज्य िासनािा िान व सीएमआर वाहतूर्
दर 2019-20 च्या मंजरू दरांप्रमाणे आहे .
-----०----सामाचजर् न्याय चवभाग
समाजकायव महानवद्यालयातील
निक्षकाांिा 7 वा वेति आयोग लागू
सामाचजर् न्याय व चविेर्ष सहाय्य चवभागाच्या समाजर्ायक महाचवद्यालयातील चिक्षर् व चिक्षर् समर्क्ष
संवगांना चवद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अनुर्षंगाने 7 व्या वेतन आयोगाच्या सुिारीत वेतनसंरिना लागू र्रण्यास
मान्यता दे ण्यात आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
यासाठी 1 जानेवारी 2016 ते 31 मािक 2019 पयंत 52 र्ोटी 74 लाख 57 हजार 600 एवढा खिक
थर्बार्ीसाठी येणार आहे . त्यामध्ये र्ेंद्र व राज्य िासनािा असा प्रत्येर्ी 50 टवर्े चहस्सा आहे . याचिवाय इतर
खिक चमळू न 80 र्ोटी 64 लाख 16 हजार इतवया खिास मान्यता दे ण्यात आली.
-----०-----
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वैद्यर्ीय चिक्षण चवभाग
वैद्यकीय निक्षण व सांिोिि सांचालिालयाची आता क्षे त्रीय कायालये
पदे ही भरण्यास मान्यता
वैद्यर्ीय चिक्षण व संिोिन संिालनालयािे सक्षमीर्रण र्रण्यासाठी पदे चनमाण र्रण्यास व क्षेत्रीय
र्ायालये सुरु र्रण्यास आज झालेल्या मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत मान्यता दे ण्यात आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी
मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
संिालनालयातील चवचवि संवगातील 50 पदे समर्पपत र्रुन 19 चनयचमत पदे चनमाण र्रण्यास तसेि 14
(डाटा एंरी ऑपरे टर तथा चलचपर्) यांच्या सेवा बाययंत्रणेद्वारे घे ण्यास मान्यता दे ण्यात आली आहे . याचिवाय क्षेत्रीय
स्तरावर 2 प्रादे चिर् र्ायालये सुरु र्रण्यासाठी 22 चनयचमत पदे चनमाण र्रण्यास तसेि 6 (डाटा एंरी ऑपरे टर
तथा चलचपर्) यांच्या सेवा बाययंत्रणेद्वारे घे ण्यास मान्यता दे ण्यात आली आहे . या पदांच्या वेतनासाठी 2 र्ोटी 9
लाख 46 हजार 448 इतवया वार्पर्षर् खिास तसेि दोन र्ायालयांसाठी 20 लाख रुपये अनावती खिास मान्यता
दे ण्यात आली आहे .
वैद्यर्ीय चिक्षण व संिोिन संिालनालयाच्या अचिनस्त र्ायकरत िासर्ीय वैद्यर्ीय महाचवद्यालय तसेि
संलग्न रूग्णालयांिी संख्या, चवद्याथी प्रवेिक्षमता वाढली असून संिालयानालयातील अचिर्ारी/र्मकिारी यांच्या
संख्येत त्याप्रमाणात वाढ झालेली नाही. तसेि िासर्ीय वैद्यर्ीय महाचवद्यालय व संलच्ग्नत रूग्णालयांिा
चवर्ास/ स्थापना व अचतचविेर्षोपिार सेवा आचण पदचवव्युत्तर प्रचिक्षण सुचविा चनमाण र्रण्यासाठी खाजगी
चवचत्तय संस्थेच्या पुढार्ार ( प्रायव्हे ट फायनान्स इचनचिएचटव्ह- PFI) व सावकजचनर् खाजगी भागीदारी िोरण (PPP)
या मॉडे लिे प्रत्येर्ी 3-3 मॉडे लला मंत्रीमंडळाने यापूवी मान्यता चदली आहे .
-----०----महसूल चवभाग
सांरक्षण नवभागास राज्य िासिाची जमीि
पुणे मेट्रोसाठी वापर करण्यास मान्यता
जुन्या पुणे-मुंबई रस्ता रुंदीर्रणासाठी खडर्ी र्ॅ न्टोन्मेंट हद्दीतील संरक्षण चवभागाच्या जचमनीच्या बदल्यात
राज्य िासनाच्या मालर्ीिी जमीन संरक्षण चवभागास दे ण्याबाबत आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता
दे ण्यात आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
संरक्षण चवभागािी 10.49 एर्र इतर्ी जमीन पुणे महानगरपाचलर्ेर्डे हस्तांतरीत र्रून त्या बदल्यात
मौ.येरवडा येथील जमीन र्ामयस्वरुपी संरक्षण चवभागास दे ण्यात येईल. पुणे महानगरपाचलर्ेस रस्ता
रुंदीर्रणासाठी हस्तांतरीत होणाऱया 10.49 एर्र जचमनीपैर्ी 3 एर्र 34.1 आर जमीन राईट ऑफ वे पद्धतीने
पुणे मेरो प्रर्ल्पास दे ण्यात येईल.
-----०-----
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वैद्यर्ीय चिक्षण चवभाग
डॉ.बाबासाहे ब आांबेडकर रुग्णालय व अिुसांिाि केंद्रात
615 खाटाांचे रुग्णालय व िवीि पदव्युतर अभ्यासक्रम
नागपूर येथील डॉ.बाबासाहे ब आंबेडर्र रुग्णालय व अनुसंिान र्ेंद्रात नवीन पदव्युतर आचण
अचतचविेर्षोपिार अभ्यासक्रम तसेि 615 खाटांिे रुग्णालय सुरु र्रण्यास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत
मान्यता दे ण्यात आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
या संस्थेिे श्रेणीविकन र्रून तेथे 17 पदव्युत्तर, 11 अचतचविेर्षोपिार अभ्यासक्रम, रुग्णालयीन प्रिासन/
व्यवस्थापन चवभाग व दं त बायरुग्ण चवभाग तसेि अभ्यासक्रमांिी संबंचित 615 खाटांिे रुग्णालय सुरू र्रण्यात
येईल. त्यािप्रमाणे या संस्थेिे नाव “डॉ.बाबासाहे ब आंबेडर्र अचतचविेर्षोपिार, वैद्यर्ीय चिक्षण आचण संिोिन
संस्था ” (Dr. Babasaheb Ambedkar Super Speciality Institute of Medical Education and Reserch
(BASIMER) ) असे र्रण्यात येईल.
या प्रर्ल्पाच्या 1165.65 र्ोटी रुपये खिास तसेि तद्नंतर सदर संस्थेसाठी प्रचतवर्षी येणाऱया रुपये
78.80 र्ोटी आवती खिासही मान्यता दे ण्यात आली. हा 1165.65 र्ोटी रुपये इतर्ा खिक सामाचजर् न्याय व
चविेर्ष सहाय्य चवभाग व वैद्यर्ीय चिक्षण व और्षिी द्रव्ये चवभाग हे अनुक्रमे 75 : 25 या प्रमाणात र्रतील.
संस्थेच्या श्रेणीविकनासाठी 75 टवर्े म्हणजेि एर्ूण 874.23 र्ोटी रुपये इतर्ा चनिी “अनुसचू ित
जाती घटर् र्ायकक्रम” ( Scheduled Caste Component Plan ) मिून उपलब्ि र्रून दे ण्यात येईल.
-----०----महसूल चवभाग
वडाळा ये थे सुपर स्पेिानलटी दवाखान्यासाठी
मुद्राांक िुल्क माफी
मे.झोचडयार् चहलोरॉचनवस प्रा.चल. यांनी वडाळा येथे सुपर स्पेिाचलटी दवाखाना उभारण्यार्चरता मुंबई
पोटक रस्ट यांच्यासमवेत सावकजचनर्-खाजगी भाचगदारी तत्त्वावर भाडे पट्टा र्रार र्ेला आहे . या र्रारास मुद्रांर्
िुल्र् व दं ड माफ र्रण्याबाबतिा चनणकय आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता दे ण्यात आली. बैठर्ीच्या
अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
या रुग्णालयाने 600 खाटांपैर्ी 75 म्हणजेि 12.5 टवर्े खाटा राज्य िासर्ीय अचिर्ारी व
र्मकिाऱयांसाठी तसेि गरीब, आरचक्षत व सवकसािारण जनतेसाठी ठे वाव्यात या अटीच्या अचिन राहू न ही मान्यता
दे ण्यात आली.
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इतर
लखीमपूर खे री घटिेसांदभात मांनत्रमांडळाकडू ि खे द व्यक्त
उत्तरप्रदे िातील लखीमपूर खेरी येथील घटनेत िेतर्ऱयांच्या झालेल्या दुदैवी मृत्यूसंदभात आज राज्य
मंचत्रमंडळाने खेद व्यवत र्रण्यािा ठराव र्ेला. यावेळी मंचत्रमंडळाने दोन चमचनटे उभे राहू न मरण पावलेल्या
िेतर्ऱयांना श्रद्धांजली दे खील वाचहली. यासंदभात जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी प्रारं भी चनवेदन र्ेले आचण
महसूलमंत्री बाळासाहे ब थोरात, उद्योगमंत्री सुभार्ष दे साई यांनी अनुमोदन चदले.
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