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सख्मख्ंजक नयख्य

नगर ंयकख्स ंयभख्ग
बृहनमलंबई महख्नगरपख्ंुकख् हद्द त ु
500 मौरस फलटख्ंपयंतच्यख् ंनयख्स गख्ळयख्ंमख् मख्ुमत्तख् कर मख्फ
बृहनमलंबई महख्नगरपख्ंुकेच्यख् हद्द त ु ंनयख्स इमख्रतींमध ु 500 मौरस फलटख्ंपयंत मटई क्षेस
असुेल्यख् ंनयख्स गख्ळयख्ंमख् मख्ुमत्तख् कर संपूणकत: मख्फ करण्यख्सख्ठ संबंंधत अंधंनयमख्मध्ये सलधख्रणख्
करण्यख्स रख्ज्य मंंसमंडळख्च्यख् आज झख्ुेल्यख् बैठक त मंजलर दे ण्यख्त आु आहे. 1 जख्नेयख्र 2019
पख्सून हख् ंनणकय ुख्गू करण्यख्त येणख्र आहे.
मलंबई महख्नगरपख्ंुकेच्यख् हद्द त ु ंनयख्स इमख्रतींमध ु 500 मौरस फलटख्ंपयंत मटई क्षेस
असुेल्यख् ंनयख्स गख्ळयख्ंमख् मख्ुमत्तख् कर संपूणकत: मख्फ करण्यख्त यख्यख् आंण 501 ते 700 मौरस
फलटख्ंपयंत मटईक्षेस असुेल्यख् ंनयख्स गख्ळयख्ंनख् मख्ुमत्तख् करख्तून 60 टक्के सयुत दे ण्यख्संदभात
बृहनमलंबई महख्नगरपख्ंुकेने 6 जलुै 2017 रोज ठरख्य केुख् आहे. त्यख्अनलषंगख्ने शख्सनख्कडे प्रस्तख्य सख्दर
करण्यख्त आुख् होतख्.
भख्रत य रख्ज्यघटनेच्यख् अनलच्छे द 243 )x) मध ु तरतलद नलसख्र, महख्नगरपख्ंुकख् हद्द त कर
आकख्रण करण्यख्मे अंधकख्र हे ंयधख्नमंडळख्कडू न महख्नगरपख्ंुकेस दे ण्यख्त आुे आहे त. मलंबई
महख्नगरपख्ंुकख् अंधंनयम, 1888 च्यख् कुम 128, 139 ते 144 )E) मध्ये मख्ुमत्तख् कर आकख्रण
संदभात तरतलद आहेत. 500 मौरस फूट ककयख् त्यख्हू न कम मटई क्षेस असुेल्यख् ंनयख्स इमख्रत ककयख्
गख्ळयख्ंमध ु मख्ुमत्तख् कर मख्फ करण्यख्सख्ठ अंधंनयमख्मध्ये सलधख्रणख् करणे गरजेमे होते. ह सलधख्रणख्
करण्यख्स मंजलर दे ण्यख्त आु आहे. हख् ंनणकय 1 जख्नेयख्र 2019 पख्सून ुख्गू करण्यख्स मख्नयतख् दे ण्यख्त
आु आहे. ंयंधमंडळख्च्यख् पलढ ु अंधयेशनख्त यख्बख्बतमे ंयधेयक सख्दर करण्यख्त येईु.
दरम्यख्न, अंधंनयमख्त ु सध्यख्च्यख् तरतलद नलसख्र, 501 ते 700 मौरस फलटख्पयंतच्यख् मटई क्षेस
असुेल्यख् ंनयख्स इमख्रत ककयख् गख्ळयख्ंच्यख्बख्बत त मख्ुमत्तख् करख्तून सूट देण्यख्संदभात ु अंधकख्र हे
बृहनमलंबई महख्नगरपख्ंुकेकडे आहेत. त्यख्सख्ठ अंधंनयमख्त सलधख्रणख् करण्यख्म गरज नख्ह .
----0---गृहंनमाण ंयभख्ग
इमख्रतींच्यख् स्ययंपलनर्वयकख्सख्स मख्ुनख् दे ण्यख्सख्ठ
गृहंनमाण संस्थख्ंनख् ंयंयध कर-शलल्कख्मध्ये सयुत
रख्ज्यख्त ु शख्सक य, ंनमशख्सक य आंण खख्जग जंमन यर ु सयक नोंदण कृत सहकख्र
गृहंनमाण संस्थख्ंनख् त्यख्ंच्यख् इमख्रतींच्यख् स्ययंपलनर्वयकख्सख्सख्ठ

प्रोत्सख्हन दे ण्यख्स आज झख्ुेल्यख्

मंंसमंडळख्च्यख् बैठक त तत्त्यत: मख्नयतख् दे ण्यख्त आु . यख् ंनणकयख्नलसख्र ंयंयध परयख्नगयख्ंसख्ठ एक
ंखडक योजनख् रख्बंयण्यख्सह अनेकंयध प्रकख्रच्यख् कर-शलल्कख्मध्ये सयुत ंदल्यख् जख्त ु.
सध्यख् प्रमंुत असुेल्यख् कख्यकपद्धत नलसख्र रख्ज्यख्त ु जलनयख् य ज णक झख्ुेल्यख् इमख्रतींमख्
पलनर्वयकख्स करण्यख्सख्ठ संबंंधत सहकख्र गृहंनमाण संस्थख्ंकडू न ंयकख्सकख्म ंनयलक्त करण्यख्त येते.
संबंंधत ंनयोजन प्रख्ंधकरण, महख्नगरपख्ंुकख् ककयख् स्थख्ंनक स्यरख्ज्य संस्थे कडू न तयख्र करण्यख्त
आुेल्यख् ंयकख्स ंनयंसण ंनयमख्यु त ु तरतलदींनलसख्र सहकख्र गृहंनमाण संस्थख्ंमख् पलनर्वयकख्स
करण्यख्त येतो. मख्स, ंयकख्स ंनयंसण ंनयमख्यु नलसख्र उपुब्ध होणख्ऱ्यख् यख्ढ य मटई क्षेस ंनदे शख्ंकख्मख्
ुख्भ प्रख्मलायख्ने ंयकख्सकख्स होतो. पलनर्वयकख्स प्रंक्रयेमध्ये गृहंनमाण संस्थख्ंच्यख् सभख्सदख्ंमख् सहभख्ग
अत्यल्प असल्यख्ने संपूणक प्रकल्प ंयकख्सकख्च्यख् मजीयर रख्बंयुख् जख्तो य पंरणख्मत: अनेक प्रकल्प अपूणक
3

अयस्थेत पडू न असल्यख्मे ंनदशकनख्स आुे आहे. पलनर्वयकख्स प्रकल्पख्मलळे बख्ंधत झख्ुेल्यख् अनेक कलटल ं बख्ंनख्
यषानलयषे संक्रमण ंशंबरे तसेम अनयस तलटपलंज्यख् भख्ड्यख्यर रहख्ये ुख्गते. अनेकयेळख् ंयकख्सकख्ंकडू न
भख्डे करु ककयख् रंहयख्शख्ंनख् ंनयंमतंरत्यख् भख्डे दे ख ु ंदुे जख्त नख्ह . त्यख्मप्रमख्णे खरेद दख्रख्ंनख् घरख्मख्
तख्बख् ंयंहत कख्ुख्यध त ंमळत नख्ह . यख् पख्रॄकभम
ू यर संबंंधत सहकख्र गृहंनमाण संस्थख्ंच्यख् सभख्सदख्ंन
एकंसत येऊन स्ययंपलनर्वयकख्स केल्यख्स पलनर्वयकख्स प्रकल्पख्यर संपूणकपणे संस्थेमे ंनयंसण रख्ह ु. तसेम
यख्ढ य मटई क्षेस ंनदे शख्ंकख्मख् ुख्भ दे ख ु संस्थेच्यख् सभख्सदख्ंनख् ंमळू शकेु.
मलंबईमध्ये सहकख्र गृहंनमाण संस्थख्ंच्यख् स्ययंपलनर्वयकख्सख्ुख् प्रोत्सख्हन ंमळण्यख्सख्ठ मलंबई ंजल्हख्
मध्ययती सहकख्र बँकेकडू न संबंंधत गृहंनमाण संस्थख्ंनख् कजक उपुब्ध करुन दे ण्यख्त येते. मलंबईत ु
म्हख्डख्च्यख् यसख्हत मध ु सहकख्र गृहंनमाण संस्थख्ंच्यख् पलनर्वयकख्सख्बख्बत बृहनमलंबई ंयकख्स ंनयंसण
ंनयमख्यु च्यख् ंयंनमय 33 )5( मध्ये असुेल्यख् तरतलदींप्रमख्णे सहकख्र

गृहंनमाण संस्थख्ंकडे

स्ययंपलनर्वयकख्स

गृहंनमाण

करण्यख्मख्

स्ययंपलनर्वयकख्सख्सख्ठ

पयाय

उपुब्ध

आहे.

आयश्यक असणख्ऱ्यख् ंनध म

मख्स,

उभख्रण

रख्ज्यख्त ु

संस्थख्ंनख्

करणे शक्य होत नसल्यख्ने ककयख्

यख्संदभात ु अडमणींमलळे बऱ्यख्मशख् सहकख्र गृहंनमाण संस्थख् यख् स्ययंपलनर्वयकख्सख्सख्ठ पलढे येत नख्ह त.
त्यख्मलळे स्ययंपलनर्वयकख्स योजनेुख् अंधक गत दे ण्यख्सह सहकख्र गृहंनमाण मळयळ ुख् बळकट
दे ण्यख्सख्ठ स्ययंपलनर्वयकख्सख्बख्बत रख्ज्यस्तर य धोरण ंनंरृत केुे असून त्यख्नलसख्र आजमख् ंनणकय घेण्यख्त
आुख्.
आजच्यख् ंनणकयख्नलसख्र रख्ज्यख्त ु नोंदण कृत सहकख्र

गृहंनमाण संस्थख्ंच्यख् इमख्रतींच्यख्

स्ययंपलनर्वयकख्स प्रस्तख्यख्ंनख् आयश्यक परयख्नगयख् ककयख् मंजलऱ्यख् दे ण्यख्सख्ठ

संबंंधत स्थख्ंनक

प्रख्ंधकरणख्च्यख् स्तरख्यर एक ंखडक योजनख् रख्बंयण्यख्त येणख्र आहे. यख् ंखडक तून सयक परयख्नगयख् सहख्
मंहनयख्ंच्यख् आत ंदल्यख् जख्त ु. तसेम संबंंधत ंनयोजन प्रख्ंधकरणख्कडू न दे ण्यख्त येणख्ऱ्यख् मटई क्षेस
ंनदे शख्ंक, अंधमूल्यख्मख् भरणख् आंण ट ड आर यख्बख्बत सयुत दे ण्यख्त येत ु. त्यख्मप्रमख्णे यख् संस्थख्ंनख्
यलएुस कर, ज एसट , मलद्रख्ंक शलल्क, ओपन स्पेस ंडंफंसअनस टॅ क्स आदींमध्ये दे ख ु सयुत
ंदल्यख् जख्त ु.
सहकख्र गृहंनमाण संस्थख्ंनख् ंनध उभख्रण्यख्सख्ठ बँकेम ंनयड करण्यख्संबंध धख्रेण ककयख्
मख्गकदशकक सूमनख् ंनंरृत करण्यख्त येणख्र आहेत. स्ययंपलनर्वयकख्सख्म संपूणक प्रंक्रयख् 3 यषाच्यख् आत पूणक
करणे गरजेमे आहे. यख् ंनणकयख्ंतगकत दे ण्यख्त येणख्ऱ्यख् ंयंयध सयुतींमे प्रमख्ण ंकत असख्ये आंण त्यख्मे
स्यरुप कसे असख्ये यख्बख्बत शख्सनख्स ंशफख्रश करण्यख्सख्ठ गृहंनमाण ंयभख्गख्च्यख् अपर मलाय
संमयख्ंच्यख् अध्यक्षतेखख्ु उच्मस्तर य संमत म स्थख्पनख् करण्यख्त आु . यख् संमत मध्ये महसूु
ंयभख्गख्मे अपर मलाय संमय, नगर ंयकख्स ंयभख्ग 1 य 2 मे प्रधख्न संमय, सहकख्र ंयभख्गख्मे प्रधख्न संमय
आंण दोन तज्ञ व्यक्तींमख् समख्येश असेु. त्यख्मप्रमख्णे भंयष्यख्त स्ययंपलनर्वयकख्स प्रंक्रयेच्यख् प्रभख्य
अंमुबजख्यण संबंध शख्सनख्कडे प्रख्प्त होणख्ऱ्यख् ंयंयध सूमनख्ंच्यख् अनलषंगख्ने प्रमंुत कख्यदे , ंनयम ककयख्
शख्सन ंनणकयख्त ु तरतलद ंयमख्रख्त घेऊन ह संमत आपल्यख् ंशफख्रशींमख् अहयख्ु त न मंहनयख्ंत
सख्दर करत ु.
-----०-----
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उद्योग ंयभख्ग
सख्मूंहक प्रोत्सख्हन योजनख्
रख्ज्य ज एसट आधख्ंरत अनलदख्ने
ंयतरण कख्यकपद्धत मध्ये सलधख्रणख्
रख्ज्यख्त ु ंयंयध उद्योगख्ंनख् दे ण्यख्त येणख्ऱ्यख् सख्मूंहक प्रोत्सख्हन योजनेंतगकत रख्ज्य यस्तू य सेयख्
कर आधख्ंरत अनलदख्ने दे ण्यख्च्यख् कख्यकपद्धत मध्ये सलधख्रणख् करण्यख्स आज झख्ुेल्यख् रख्ज्य मंंसमंडळख्च्यख्
बैठक त मंजलर दे ण्यख्त आु .
रख्ज्यख्त ु उद्योगख्ंमे ंयकेंद्र करण होण्यख्सख्ठ आंण ंयकसनश ु य मख्गख्स भख्गख्ंमध्ये उद्योग
आकर्वषत व्हख्येत, त्यख्तून रोजगख्र ंनमाण व्हख्येत, यख्सख्ठ रख्ज्यख्त ु ंयंयध उद्योग घटकख्ंसख्ठ
सख्मूंहक प्रोत्सख्हन योजनख् रख्बंयण्यख्त येते. यस्तू य सेयख् कर प्रणख्ु )ज एसट ( अस्स्तत्यख्त आल्यख्नंतर
पूयीम मूल्ययर्वधत कर )व्हॅट( आधख्ंरत औद्योंगक ंयकख्स अनलदख्नख्म संरमनख् बदुून त रख्ज्य यस्तू य
सेयख् कर )स्टे ट ज एसट ( आधख्ंरत अनलदख्न अश करण्यख्त आु आहे. उद्योगख्ंच्यख् सख्मूंहक प्रोत्सख्हन
योजनेमध्ये ज एसट आधख्ंरत ंयतरणख्म कख्यकपद्धत दे ख ु ठरयण्यख्त आु आहे.
दरम्यख्न, सध्यख् उत्पख्दन सलरु असुेल्यख् ंयंयध उद्योग घटकख्ंन यख् कख्यकपद्धत मध्ये सलधख्रणख्
करण्यख्म ंयनंत शख्सनख्कडे केु होत . त्यख्नलसख्र सयक संबंंधत ंयभख्गख्ंम बैठक उद्योगमंस यख्ंच्यख्
अध्यक्षतेखख्ु झख्ल्यख्नंतर सलधख्रणख् करण्यख्मख् ंनणकय घेण्यख्त आुख्. त्यख्स मंंसमंडळख्ने मंजलर ंदु
आहे.
अनलदख्ने ंयतरण कख्यकपद्धत च्यख् शख्सन ंनणकयख्मध्ये संबंंधत घटकख्ंम व्यख्ायख् ंनंरृत करण्यख्त
आु आहे. आज मंजूर करण्यख्त आुेल्यख् सलधख्रणेनलसख्र, यख् व्यख्ायेत ु कख्ह घटकख्ंनख् सूट दे ण्यख्त
आु आहे. यख्मध्ये योजनेत ु पंरच्छे द 1 मध्ये नमूद मोटख्र यख्हन उत्पख्दक घटकख्ंमख् समख्येश आहे.
तसेम एखख्द्यख् उद्योगख्मे अंंतम उत्पख्दन हे अनय उत्पख्दनख्त कच्मख् मख्ु म्हणून यख्परुन त्यख्यर मूल्ययधकन
होत असेु आंण ते केंद्र य यस्तू सेयख् य कर अंधंनयमख्नलसख्र उत्पख्दन मख्नुे जख्त असेु तर अशख्
उद्योगख्ंनख्ह सख्मूंहक प्रोत्सख्हन योजनख् अंतगकत ज एसट दे य रख्ह ु. एकंदंरत, रख्ज्य शख्सनख्स कर
स्यरुपख्त यख् उद्योग घटकख्ंकडू न ंमळणख्ऱ्यख् महसलुख्च्यख् आधख्रे , त्यख्-त्यख् संबंंधत उत्पख्दक घटकख्ंनख्
परतख्यख् दे ण्यख्मख् प्रयत्न करणे, हे यख् योजनेमे सूस आहे. आजच्यख् सलधख्रणेमलळे सूट दे ण्यख्त आुेल्यख्
उद्योग घटकख्ंनख्ह नयख्य दे ण्यख्त आुख् आहे .
----0---मदत य पलनयकसन ंयभख्ग
पख्नशेत पूरग्रस्त सहकख्र संस्थख्ंनख्
भख्डे पट्ट्यख्ने ंदुेल्यख् जंमन मख्ुक हक्कख्ने
पलणे शहरख्त जलुै 1961 मध्ये झख्ुेल्यख् पख्नशेत पलरख्च्यख् दल घकटनेनंतर पलणे पंरसरख्त ु अनेक
कलटल ं बे बेघर झख्ु . यख् पूरग्रस्तख्ंसख्ठ सहकख्र गृहंनमाण संस्थख् स्थख्पन करुन 99 यषाच्यख् भख्डे पट्ट्यख्ने
भलखंड प्रदख्न करण्यख्त आुे होते. हे भख्डे पट्ट्यख्ने ंदुेुे भूखंड पलरग्रस्तख्ंनख् मख्ुक हक्कख्ने दे ण्यख्मख्
ंनणकय आज मंंसमंडळख्च्यख् बैठक त घेण्यख्त आुख् असून यख् ंनणकयख्मख् ुख्भ एकूण 103 सहकख्र
गृहंनमाण संस्थख्मध ु 2095 सभख्सदख्ंनख् होणख्र आहे.
यख् ंनणकयख्नलसख्र मूळ पूरग्रस्तख्ंच्यख् प्रकरण , 1 फेब्रलयख्र 1976 रोज म जंमन म ककमत य 26
ंडसेंबर 2012 च्यख् शख्सन ंनणकयख्नलसख्र व्यख्जख्म आकख्रण करण्यख्त येईु. त्यख्मप्रमख्णे ंजल्हख्ंधकख्र
कख्याुयख्कडू न परयख्नग घेऊन अंधकृतंरत्यख् हस्तख्ंतंरत भूखंडप्रकरण 1 फेब्रलयख्र 1976 रोज म
5

जंमन म ककमत य 26 ंडसेंबर 2012 च्यख् शख्सन ंनणकयख्नलसख्र व्यख्जख्म आकख्रण करुन येणख्ऱ्यख् एकूण
रकमेयर 50 टक्के जख्दख् रक्कम आकख्रण्यख्त येणख्र आहे. तसेम ंजल्हख्ंधकख्र कख्याुयख्कडू न
परयख्नग न घेतख्, अनंधकृतंरत्यख् हस्तख्ंतंरत भूखंडप्रकरण 1 फेब्रलयख्र 1976 रोज म जंमन म ककमत
य 26 ंडसेंबर 2012 च्यख् शख्सन ंनणकयख्नलसख्र व्यख्जख्म आकख्रण करुन येणख्ऱ्यख् एकूण रकमेयर 100
टक्के जख्दख् रक्कम आकख्रु जख्णख्र आहे.
पलरग्रस्त गृहंनमाण संस्थख्ंमे यख्ंणज्य क यख्परल्यख् जख्णख्ऱ्यख् भूखंड यख्परख्त ु बदु ंनयमख्नलकूु
करण्यख्सख्ठ अशख् भलखंडख्मे प्रमंुत ASR मध ु दरख्ने ंनयख्स प्रयोजनख्सख्ठ येणख्रे मलल्यख्ंकन य
यख्ंणज्य क दरख्ने येणख्रे मलल्यख्ंकन यख्त ु फरकख्च्यख् 50 टक्के एयढ रक्कम अंधमलल्य म्हणून यसूु
करुन असख् यख्परख्त ु बदु ंनयंमत करण्यख्त येणख्र आहे. ह योजनख् 6 मंहनयख्पयंत ुख्गू असणख्र
आहे.
-----०----महसूु ंयभख्ग
भख्रत पेट्रोंुयम कख्पोरेशनच्यख्
प्रंशक्षण केंद्रख्ुख् १५ एकर जम न
केंद्र शख्सनख्मख् उपक्रम असुेल्यख् भख्रत पेट्रोंुयम कॉपोरेशनुख् यख्हन मख्ुक प्रंशक्षण संस्थख्
स्थख्पन करण्यख्सख्सख्ठ नख्गपूर ंजल्यख्त ु मौजख् भख्नसोु )तख्. कहगणख्( येथ ु १५ एकर जम न एक
रूपये यख्र्वषक भख्डे कपट्ट्यख्ने त स यषांकंरतख् दे ण्यख्मख् ंनणकय आज झख्ुेल्यख् मंंसमंडळ बैठक त घेण्यख्त
आुख्.
इंधन कख्यकक्षम यख्हन मख्ुनख्स प्रोत्सख्हन दे ण्यख्सख्ठ भख्रत पेट्रोंुयम कख्पोरे शनतफे दे शख्त सहख्
ंठकख्ण स्टे ट ऑफ ंद आटक ट्रेकनग इस्नस्टट्यूट फॉर फ्यलअु इंफंशएंट ड्रख्यव्व्हग )State of the Art
Training Institute for Fuel Efficient Driving(म स्थख्पनख् करण्यख्त येत आहे. रख्ज्यख्तह हे प्रंशक्षण केंद्र
सलरू करण्यख्सख्ठ कख्पोरेशनने ंयनंत केु होत . त्यख्नलसख्र भख्नसोु येथ ु सये क्रमख्ंक २१ एकूण
आरख्ज ५९.५० हेक्टर आर पैक १५ एकर शख्सक य जम न यख् प्रंशक्षण केंद्रख्ुख् एक रूपयख्ंच्यख् यख्र्वषक
भख्डे पट्टख् करख्रख्यर त स यषांसख्ठ दे ण्यख्मख् ंनणकय घेण्यख्त आुख्. हख् करख्र येळोयेळ नलतन करणख्स पख्स
असणख्र आहे.
-----०----पदल म ंयभख्ग
गोयधकन गोयंश सेयख् केंद्र योजनख् आतख् नय न सलधख्ंरत स्यरुपख्त
रख्ज्य शख्सनख्ने एंप्रु-2017 मध्ये सलरु केुेु गोयधकन गोयंश सेयख् केंद्र योजनख् रद्द करुन, त
नव्यख्ने सलधख्र त स्यरुपख्त रख्बंयण्यख्स रख्ज्य मंंसमंडळख्च्यख् आज झख्ुेल्यख् बैठक त मंजलर दे ण्यख्त आु
आहे.
रख्ज्य शख्सनख्कडू न 2019-2020 यख् आर्वथक यषात नय न सलधख्र त गोयधकन गोयंश सेयख् केंद्र
योजनख् रख्बंयण्यख्त येणख्र आहे. मलंबई य मलंबई उपनगर हे 2 ंजल्हे यगळू न रख्ज्यख्त ु उयकंरत 34
ंजल्यख्त ु 179 उपंयभख्गख्ंपैक , ज्यख् महसलु उपंयभख्गख्ंमध्ये यख्पूयीच्यख् योजनेत गोशख्ळख्ंसख्ठ
अनलदख्न दे ण्यख्त आुे आहे , असे 40 उपंयभख्ग यगळतख् इतर 139 उपंयभख्ग यख् नय न योजनेमध्ये
समख्ंयष्ट करण्यख्त आुे आहेत. प्रत्येक उपंयभख्गख्मधून 1 यख्प्रमख्णे गोशख्ळख्ंम ंनयड करुन त्यख्ंनख्
अनलदख्न दे ण्यख्त येईु. पंहल्यख् टप्प्यख्त 15 ुख्ख, दल सऱ्यख् टप्प्यख्त 10 ुख्ख असे एकूण 25 ुख्खख्ंमे
अनलदख्न एकयेळमे अथकसहख्य्य म्हणून प्रत्येक गोशख्ळे स ंदुे जख्णख्र आहे.
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रख्ज्य स्तरख्यर ु ंनयड संमत मध्ये रख्ज्यमंस )पशलसंयधकन य दल गधव्ययसख्य( यख्ंमख् उपख्ध्यक्ष म्हणून
समख्येश करुन ह संमत गठ त करख्य , अनलदख्नख्सख्ठ गोशख्ळे म ंनयड करण्यख्मे अंधकख्र रख्ज्यस्तर य
संमत ुख् द्यख्येत, रख्ज्य स्तर य ंनयड संमत यर यख्पूयी ंनयलक्त करण्यख्त आुेल्यख् अशख्सक य
सदस्यख्ंमख् कख्यककख्ु ंनयलक्त ंदनख्ंकख्पख्सून 3 यषांमख् करख्यख्, 139 गोशख्ळख्ंसख्ठ 2019-2020 यख्
आर्वथक यषामध्ये 34 कोट 75 ुख्खख्ंमे अनख्यती अनलदख्न रख्ज्यस्तर य योजनख् अंतगकत उपुब्ध करु द्यख्ये,
मलंबई य मलंबई उपनगर यख् 2 ंजल्यख्त ु भख्कड गख्य ककयख् गोयंश यख्ंनख् ुगतच्यख् ठख्णे ंजल्यख्त ु
ंनयड केुेल्यख् गोशख्ळख्ंकडे यगक करख्ये यख् बख्ब दे ख ु मंजूर करण्यख्त आल्यख् आहेत.
----0---कौशल्य ंयकख्स ंयभख्ग
आयट आयमध ु व्ययसख्य प्रंशक्षण शलल्क प्रंतपूती योजनेस मंजलर
रख्ज्यख्त ु शख्सक य औद्योंगक प्रंशक्षण संस्थख्ंमध ु प प प योजनेंतगंत संस्थख् व्ययस्थख्पन
संमत च्यख् कोटयख्त ु जख्गख्ंयर तसेम खख्सग औद्योंगक प्रंशक्षण संस्थख्ंमध्ये केंद्र य ऑनुख्ईन पध्दत ने
प्रयेश घेणख्ऱ्यख् ंयद्यख्र्थ्यांकर तख् व्ययसख्य प्रंशक्षण शलल्क प्रंतपूती योजनेस आज झख्ुेल्यख् मंंसमंडळ
बैठक त मख्नयतख् दे ण्यख्बख्बत आु . रख्ज्यख्त ु अंदख्जे 55 हजख्र 478 ंयद्यख्र्थ्यांनख् यख् योजनेमख् ुख्भ
होणख्र आहे.
शख्सक य औद्योंगक प्रंशक्षण संस्थख्ंमध ु प प प योजनेंतगंत संस्थख् व्ययस्थख्पन संमत च्यख्
कोटयख्त ु जख्गख्ंयर तसेम खख्जग औद्योंगक प्रंशक्षण संस्थख्ंमध्ये केंद्र य ऑनुख्ईन पध्दत ने प्रयेश
घेणख्ऱ्यख् ंयद्यख्र्थ्यांनख् एक सख्मख्ंजक बख्ंंधुक य घटनख्त्मक उत्तरदख्ंयत्य म्हणून व्ययसख्य प्रंशक्षण
शलल्कख्म प्रंतपलती करण्यख्च्यख् दृष्ट ने व्ययसख्य प्रंशक्षण शलल्क प्रंतपूती यख् योजनेस प्रंशक्षण 2019-20
पख्सून यख् शैक्षंणक ससख्पख्सून मख्नयतख् दे ण्यख्त आु .
औद्योंगक प्रंशक्षण संस्थेमध ु अभ्यख्सक्रमख्ंच्यख् शख्सक य तसेम प प प योजनेंतगंत जख्गख्ंसख्ठ
य खख्जग औद्योंगक प्रंशक्षण संस्थख्ंमध ु अभ्यख्सक्रमख्ंसख्ठ प्रयेश घेतुेल्यख् ंयद्यख्र्थ्यांकर तख् उच्म य
तंस ंशक्षण ंयभख्गख्च्यख् १४ मे २०१५ नलसख्र प्रंशक्षण शलल्क ंनंरृत करण्यख्त आुेुे आहे. त्यख्नलसख्र
केंद्र य ऑनुख्ईन पध्दत ने शख्सक य औद्योंगक प्रंशक्षण संस्थख्ंमध ु प प प योजनेंतगंत प्रयेशख्सख्ठ
उपुब्ध जख्गख्ंयर य खख्जग औद्योंगक प्रंशक्षण संस्थख्ंमध ु दहख्य उत्त णक य अनलत्त णक अभ्यख्सक्रमख्ंसख्ठ
प्रयेश घेतुेल्यख् ंयद्यख्र्थ्यांनख् प्रंशक्षण शलल्कख्म प्रंतपलती अनलञय
े रहख्णख्र आहे.
यख् योजनेंतगंत अनलसूंमत जख्त य अनलसूंमत जमख्त प्रयगात ु ंयद्यख्र्थ्यांनख् शख्सनख्ने ंयंहत
प्रंशक्षण शलल्कख्इतक प्रंतपलती अनलञय
े रख्ह ु. तसेम ंयमलक्त जख्त , भटक्यख् जमख्त , ंयशेष मख्गख्स
प्रयगक, इतर मख्गख्सयगक, सख्मख्ंजक य शैक्षंणकदृष्टयख् मख्गख्स )ईएसब स (, खलुख् यख् प्रयगात ु ंयद्यख्र्थ्यांनख्
शख्सनख्ने

ंयंहत

केुेल्यख्

प्रंशक्षण

शलल्कख्मधून,

शख्सक य

औद्योंगक

प्रंशक्षण

संस्थेत ु

अभ्यख्सक्रमख्ंसख्ठ ंनंरृत केुेुे प्रंशक्षण शलल्क यजख् जख्तख्, उयकर त प्रंशक्षण शलल्कख्च्यख् 80 टक्के
इतक्यख् रकमेम प्रंतपूती अनलञय
े रख्ह ु. तथख्ंप, रख्जषी छसपत शख्हू महख्रख्ज ंशक्षण शलल्क ंशष्ययृत्त
योजनेंतगंत उच्म य तंस ंशक्षण ंयभख्गख्च्यख् ंदनख्ंक ७ सप्टें बर २०१७ च्यख् शख्सन ंनणकयख्मध ु तरतूद मे
अनलषंगख्ने यख् प्रयगात ु ंयद्यख्र्थ्यांच्यख् पख्ुकख्ंमे एकंसत उत्पन्न रूपये 2.50 ुख्खख्च्यख् मयादे त असल्यख्स,
अशख् ंयद्यख्र्थ्यांकर तख् प्रंशक्षण शलल्कख्च्यख् 80 टक्के रकमेऐयज ऐयज 100 टक्के इतक्यख् प्रंतपूतीम
रक्कम अनलञय
े रख्ह ु.
समख्ंजकदृष्टयख् मख्गख्स य आर्वथक दृष्टयख् दल बकु यगात ु ंयद्यख्र्थ्यांनख् केयळ आर्वथक क्षमतेअभख्य
व्यख्यसख्ंयक कौशल्यख्पख्सून यंंमत रहख्ण्यख्पख्सून प्रंतबंध करण्यख्सख्ठ सदर ंयद्यख्र्थ्यांनख् आर्वथक सहख्य्य
7

करण्यख्त येणख्र आहे. सदर व्ययसख्य प्रंशक्षण शलल्क प्रंतपलती योजनख् प्रंशक्षण सस 2019-20 पख्सून
ुख्गू करण्यख्त येणख्र आहे. 2019-20 पख्सून अंदख्जे 55 हजख्र 478 ंयद्यख्र्थ्यांनख् व्ययसख्य प्रंशक्षण शलल्क
प्रंतपूती योजनेमख् ुख्भ होणख्र असून यख्कर तख् शख्सनख्यर यख्र्वषक रूपये 119 कोट 83 ुख्ख इतकख्
अंदख्जे खमक अपेंक्षत आहे.
-----०----महसूु ंयभख्ग
बॉम्बे नॅमरु ंहस्टर सोसख्यट स भख्डे पट्ट्यख्ने जम न
प्रंसद्ध बॉम्बे नॅमरु ंहस्टर सोसख्यट स बोर यु तख्ुलक्यख्त ु गलंडगख्य येथ 35 गलंठे जम न
शेत संशोधनख्सख्ठ 30 यषाच्यख् कख्ुख्यध सख्ठ यख्र्वषक एक रुपयख् यख् नख्ममख्स भख्डे पट्ट्यख्ने दे ण्यख्मख्
ंनणकय आज झख्ुेल्यख् मंंसमंडळ बैठक त घेण्यख्त आुख्.
बॉम्बे नॅमरु ंहस्टर सोसख्यट ह संस्थख् गेु 135 यषे ंनसगकंयषयक संशोधनख्श संबंंधत
क्षेसख्त कख्यकरत असून तरुण शख्स्त्रञख्नख् प्रंशंक्षत करण्यख्मे महत्यख्मे कख्यक यख् संस्थेमख्फकत केुे जख्ते हे
ुक्षख्त घेऊन रख्ज्य शख्सनख्ने 1994 सख्ु बोर यु तख्ुलक्यख्त ु गलंडगख्य येथ 35 गलंठे जम न शेत
संशोधन प्रयोजनख्सख्ठ मंजूर केु होत . यख् जंमन मख् भख्डे पट्टख् 6 जलन 2014 मध्ये संपलष्टख्त आल्यख्ने तो
यख्ढयून ंमळख्यख् अश संस्थेम मख्गण होत . ह मख्गण ंयमख्रख्त घेऊन यख् भख्डे पट्ट्यख्मख् कख्ुख्यध 4 जून
2014

पख्सून

3 जून 2044 पयंत अशख् 30 यषासख्ठ यख्ढयून दे ण्यख्स शख्सनख्ने मख्नयतख् ंदुेु

आहे. तसेम यख् 30 यषाच्यख् कख्ुख्यध सख्ठ भलईभख्ड्यख्म रक्कम सयुत च्यख् दरख्ने म्हणजेम यख्र्वषक एक
रुपयख् यख् नख्ममख्स दरख्ने आकरून यसूु करण्यख्स शख्सनख्ने मख्नयतख् ंदु असु तर केंद्र य रख्ज्य
शख्सनख्द्वख्रे रख्बयण्यख्त येणख्ऱ्यख् योजनख्ंनख् संस्थेने सहकख्यक करख्ये तसेम ह जम न ंमसपट नगर च्यख्
)ंफल्म ंसट ( क्षेसख्ुगत असल्यख्मलळे ंफल्म ंसट च्यख् तयख्र करण्यख्त येत असुेल्यख् बृहत आरख्खड्यख्म
अंमुबजख्यण करण्यख्सख्ठ शख्सनख्ुख् सहकख्यक करण्यख्म अट ह जम न भख्डे पट्ट्यख्ने दे तख्नख् शख्सनख्ने
संस्थेुख् घख्तल्यख् आहेत.
-----०----कृष ंयभख्ग
द नदयख्ळ बहल उद्देश य प्रसख्रक मंडळ स
दोन कोट रूपयख्ंमख् ंनध ंमळणख्र
ययतमख्ळ येथ ु द नदयख्ळ बहल द्देश य प्रसख्रक मंडळ यख् संस्थेच्यख् ंनओनख् येथ ु कृष संशोधन
य प्रंशक्षण केंद्रख्सख्ठ कृष ंयभख्गख्तफे दोन कोट रूपये दे ण्यख्मख् ंनणकय आज झख्ुेल्यख् मंंसमंडळ
बैठक त घेण्यख्त आुख्. यख् संस्थेुख् ंनध दे ण्यख्म घोषणख् ंयत्तमंत्रयख्ंन गेल्यख् यषीच्यख् अथकसंकल्पख्त केु
होत .
द नदयख्ळ बहल द्देश य प्रसख्रक मंडळ सख्मख्ंजक क्षेसख्त कख्यकरत असून संस्थख् कृंष संशोधन य
शेतकर प्रंशक्षण तसेम शेत मध ु धोके कम करणे, प क ुख्गयड मख् खमक कम करणे, प क उत्पख्दनख्त
यख्ढ करणे, नैसगीक संयधकनख्ुख् पूरक य पोषक ंनंयष्ठख् नर्वमत , रसख्यनंयरह त शेत , आर्वथकृष्ट्यख्
परयडणख्र छोट्यख् शेतकर कलटल ं बख्सख्ठ शेत मॉडे ु, बहल ंयध प क पद्धत आंण दल य्यम व्ययसख्य, शेत
कख्यामे गट ंनमाण करून प क उत्पख्दनख्त यख्ढ करणे आद कख्यक करण्यख्त येणख्र आहे. यख्सख्ठ दोन
कोट रूपयख्ंमख् ंनध दे ण्यख्मे शख्सनख्च्यख् ंयमख्रख्ंधन असून त्यख्बख्बतमख् ंनणकय आज घेण्यख्त आुख्.
-----०----8

ंयजख्भज, इमख्य य ंयमख्प्र कल्यख्ण
ऊसतोड कख्मगख्रख्ंच्यख् मलुख्ंसख्ठ च्यख्
आरॅमशख्ळख्ंनख् येतन आयोगख्प्रमख्णे अनलदख्न
रख्ज्यख्त ु ऊसतोड कख्मगख्रख्ंच्यख् मलुख्ंसख्ठ स्ययंसेय संस्थख्ंमख्फकत मख्ुयण्यख्त येत असुेल्यख्
प्रख्थंमक य मख्ध्यंमक आरॅमशख्ळख्ंनख् 5 व्यख् य 6 व्यख् येतन आयोगख्प्रमख्णे अनलदख्न दे ण्यख्मख् ंनणकय आज
झख्ुेल्यख् मंस मंडळ बैठक मध्ये घेण्यख्त आुख्. त्यख्नलसख्र प्रख्थंमक आरॅमशख्ळख्ंनख् 8 टक्के तर मख्ध्यंमक
आरॅमशख्ळख्ंनख् 12 टक्के अनलदख्न दे ण्यख्त येणख्र आहे.
रख्ज्यख्त स्ययंसेय

संस्थख्ंमख्फकत ऊसतोड कख्मगख्रख्ंच्यख् मलुख्ंसख्ठ
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ंयद्यख्ंनकेतन मख्ुयण्यख्त येतख्त. यख् आरॅमशख्ळख्ंनख् 5 व्यख् य 6 व्यख् येतन आयोगख्प्रमख्णे येतनेत्तर अनलदख्न
दे ण्यख्मे उच्म नयख्यख्ुयख्मे आदे श होते. त्यख् अनलषंगख्ने ंयमलक्त जख्त , भटक्यख् जमख्त , इतर मख्गख्सयगक य
ंयशेष मख्गख्स प्रयगक कल्यख्ण ंयभख्गख्च्यख् अंधपत्यख्खख्ु ु मख्नयतख्प्रख्प्त आरॅमशख्ळख्ंनख् 5 व्यख् य 6 व्यख्
येतन आयोगख्नलसख्र येतन ंयमख्रख्त घेऊन 8 टक्के य 12 टक्के आकस्स्मक खमासख्ठ अनलदख्न दे ण्यख्मख्
ंनणकय आज घेण्यख्त आुख्.आंदयख्स ंयकख्स ंयभख्गख्ने यख्पूयी आंदयख्स अनलदख्ंनत आरॅमशख्ळख्ंनख् 5
व्यख् येतन आयोगख्प्रमख्णे 8 टक्के य 12 टक्के अनलदख्न दे ण्यख्मख् ंनणकय घेतुख् आहे त्यख्म धतीयर उसतोड
कख्मगख्रख्ंच्यख् मलुख्ंसख्ठ मख्ुयण्यख्त येणख्ऱ्यख् आरॅमशख्ळख्ंनख् अनलदख्न दे ण्यख्मख् ंनणकय आज घेण्यख्त आुख्.
-----०----सख्मख्ंजक नयख्य ंयभख्ग
समख्जकख्यक महख्ंयद्यख्ुय स्थख्पनेस मख्नयतख्
रख्ज्यख्त सख्मख्ंजक नयख्य ंयभख्गख्च्यख् ंनयंसणख्खख्ु कख्यमस्यरुप ंयनख्अनलदख्न तत्त्यख्यर दोन
समख्जकख्यक महख्ंयद्यख्ुये स्थख्पनेमख् ंनणकय आज मंंसमंडळख्च्यख् बैठक त घेण्यख्त आुख्. उच्म
नयख्यख्ुयख्ने ंदुेल्यख् आदे शख्नंतर ह महख्ंयद्यख्ुये स्थख्पन करण्यख्त परयख्नग दे ण्यख्त आु आहे .
रख्ज्यख्त सध्यख् सख्मख्ंजक नयख्य ंयभख्गख्ंतगकत 50 आंण 1 ंयनख्अनलदख्ंनत तत्त्यख्यर समख्जकख्यक
महख्ंयद्यख्ुये कख्यकरत आहेत. तसेम शख्सनख्कडू न 10 एंप्रु 2001 आंण 24 ऑगस्ट 2004 च्यख्
आदे शख्नलसख्र नव्यख्ने समख्जकख्यक महख्ंयद्यख्ुय स्थख्पनयख्स आंण सलरु असुेल्यख् महख्ंयद्यख्ुयख्ंनख् यख्ढ य
ंयद्यख्थी संायख् दे णे बंद करण्यख्त आुे होते. यख् ंयरोधख्त उच्म नयख्यख्ुयख्त दख्खु यख्ंमकेयर मलंबई उच्म
नयख्यख्ुयख्च्यख् नख्गपूर खंडप ठख्त यख्ंमकख् दख्खु करण्यख्त आु होत . यख् यख्ंमकेयर ंदुेल्यख्
ंनणकयख्नलसख्र नख्गपूरच्यख् स्य.ञख्नेरॄर मेंघरे बहल उद्देंशय संस्थख् आंण यधा ंजल्यख्त ु दे यळ तख्ुलक्यख्च्यख्
रोंहण येथ ु कै.मख्ंणकरख्य गोकयदरख्य खडसे ग्रख्ंमण ंयकख्स संस्थेस कख्यम ंयनख्अनलदख्ंनत तत्त्यख्यर
समख्जकख्यक महख्ंयद्यख्ुय स्थख्पनेस मख्नयतख् दे ण्यख्त आु .
-----०-----
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सख्मख्ंजक नयख्य ंयभख्ग
रख्ज्यख्त ु 165 ंनयख्स -अंनयख्स आरॅमशख्ळख्ंसख्ठ
शख्हल -फलुे-आंबेडकर अनलसूंमत जख्त -नयबौद्ध ंनयख्स शख्ळख् योजनख्
रख्ज्यख्त ु 165 ंनयख्स -अंनयख्स आरॅमशख्ळख्ंसख्ठ शख्हल -फलुे-आंबेडकर अनलसूंमत जख्त नयबौद्ध ंनयख्स शख्ळख् ह नय न योजनख् सलरू करण्यख्स आज झख्ुेल्यख् मंंसमंडळ बैठक त मख्नयतख्
दे ण्यख्त आु . यख् योजनेंतगकत शैक्षंणक यषक 2019-20 पख्सून मंजूर रकमेच्यख् 20 टक्के अनलदख्न ंदुे
जख्ईु.
स्ययंसेय संस्थख्ंमख्फकत अनलसूंमत जख्त च्यख् मलुख्-मलुींसख्ठ आरॅमशख्ळख् मख्ुंयल्यख् जख्तख्त.
अशख् आरॅमशख्ळख्ंनख् केंद्र शख्सनख्च्यख् योजनेतून अनलदख्न ंमळण्यख्सख्ठ रख्ज्य शख्सनख्मख्फकत ंशफख्रस
केु जख्ते. मख्स, यख् योजनेतून अनलदख्न न ंमळख्ुेल्यख् आरॅमशख्ळख् तसेम पलणे येथ ु समख्जकल्यख्ण
आयलक्तख्ंच्यख् तपख्सण अहयख्ुख्नलसख्र अ य ब रॅेण प्रख्प्त अशख् एकूण 96 ंनयख्स -अंनयख्स आरॅमशख्ळख्
आहेत. त्यख्मप्रमख्णे यषक 2015 मध्ये तपख्सण संदभात 69 आरॅमशख्ळख्ंन असहकख्र आंदोुन केुे होते.
अशख् एकूण 165 आरॅमशख्ळख्ंसख्ठ शख्हल -फलुे-आंबेडकर अनलसूंमत जख्त /नयबौद्ध ंनयख्स शख्ळख् ह
नय न योजनख् सलरू करून त्यख्अंतगकत त्यख्ंनख् शैक्षंणक यषक 2019-20 पख्सून मंजूर रकमेच्यख् 20 टक्के
अनलदख्न दे ण्यख्मख् ंनणकय घेण्यख्त आुख्.
केंद्र शख्सनख्च्यख् सख्मख्ंजक नयख्य य अंधकख्ंरतख् मंसख्ुयख्मख्फकत स्ययंसेय

संस्थख्ंकडू न

मख्ुंयल्यख् जख्णख्ऱ्यख् अनलसूंमत जख्त च्यख् मलुख्-मलुींसख्ठ ंनयख्स -अंनयख्स प्रख्थंमक आंण मख्ध्यंमक
आरॅमशख्ळख्ंनख् सहख्यक अनलदख्ने ह योजनख् यषक 1998-99 पख्सून सलरु करण्यख्त आुेु आहे. यख्
योजनेंतगकत आरॅमशख्ळख्ंनख् केंद्र शख्सनख्मख् 90 टक्के ंहस्सख् य संबंंधत स्ययंसेय संस्थेमख् 10 टक्के ंहस्सख्
यख् सलसख्नलसख्र सहख्यक अनलदख्न ंमळते. केंद्र शख्सनख्कडे पख्ठयख्ययख्च्यख् स्ययंसेय संस्थख्ंच्यख् प्रस्तख्यख्स
शख्ुेय ंशक्षण ंयभख्गख्म सहमत घेऊन यख् स्ययंसेय संस्थख्ंमे प्रस्तख्य केंद्र शख्सनख्स अनलदख्नख्सख्ठ
येळोयेळ सख्दर करण्यख्त आुेुे आहेत. त्यख्नलसख्र आजपयंत एकूण 322 आरॅमशख्ळख्ंनख् केंद्र पलरस्कृत
योजनेंतगकत रख्ज्य शख्सनख्म मख्नयतख् दे ण्यख्त आुेु आहे. त्यख्पैक 34 आरॅमशख्ळख्ंनख् केंद्र शख्सनख्ने
अनलदख्न मंजूर केुेुे आहे. उयकंरत 288 संस्थख्ंनख् केंद्र शख्सनख्ने अनलदख्न मंजूर न केल्यख्मलळे यख् संस्थख्
स्यत: आरॅमशख्ळख् मख्ुंयत आहेत. आर्वथक अडमण मलळे यख् संस्थख्ंनख् यख् आरॅमशख्ळख् मख्ुंयणे शक्य होत
नसल्यख्मलळे व्ययस्थख्पन, संघटनख् तसेम ंयंयध ुोकप्रंतंनध यख्ंच्यख्मख्फकत यख् आरॅमशख्ळख्ंनख् रख्ज्य
शख्सनख्कडू न अनलदख्न दे ण्यख्त यख्ये अश सतत मख्गण होत आहे. ह योजनख् केंद्र शख्सनख्म असल्यख्ने य
यख् योजनेंतगकत यख् आरॅमशख्ळख्ंनख् यषक 2002-03 पख्सून अनलदख्न नसल्यख्ने आरॅमशख्ळे त ु मलुख्-मलुींनख्
संस्थेमख्फकत तलटपलंज्यख् सोय -सलंयधख् पलरंयण्यख्त येतख्त. यख् मलुख्ंनख् ंशक्षणख्च्यख् मूुभूत सलंयधख् ंमळख्व्यख्त
यख्सख्ठ रख्ज्य शख्सनख्ने केंद्र योजनेसख्ठ ंशफख्रस केुेल्यख् आरॅमशख्ळख्ंसंदभात रख्ज्यख्म नय न योजनख्
सलरू केु आहे.
-----0-----
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पदल म ंयभख्ग
सहकख्र य खख्जग दू ध भलकट प्रकल्पख्ंनख् दे ण्यख्त येणख्ऱ्यख्
प्रोत्सख्हनपर अनलदख्न योजनेस 30 एंप्रुपयंत मलदतयख्ढ
रख्ज्यख्त ु दू ध भलकट य द्रयरूप दल धख्म ंनयात करण्यख्सख्ठ सहकख्र य खख्जग दू ध भलकट
प्रकल्पख्ंनख् अनलदख्न दे ण्यख्म योजनख् पूयु
क क्ष प्रभख्यख्ने पलढ ु 3 मंहनयख्ंच्यख् कख्ुख्यध सख्ठ म्हणजेम 30
एंप्रु 2019 पयंत सलरू रख्हणख्र आहे. तसेम यख् कख्ुख्यध सख्ठ प्रंत ंुटर 3 रुपये यख्प्रमख्णे अनलदख्न
दे ण्यख्स आज झख्ुेल्यख् मंंसमंडळ बैठक त मख्नयतख् दे ण्यख्त आु .
रख्ज्यख्त ु दू ध भलकट य द्रयरूप दल धख्म ंनयात करण्यख्सख्ठ सहकख्र य खख्जग दू ध भलकट
प्रकल्पख्ंनख् प्रोत्सख्हनपर अनलदख्न दे ण्यख्मख् ंनणकय घेण्यख्त आुख् आहे. यख्म ंनणकयख्नयये रख्ज्यख्त ु
उत्पख्ंदत होणख्रे ंपशय बंद दू ध यगळू न उयकंरत 3.2/8.3 )गख्य दू ध( आंण त्यख्पेक्षख् अंधक गलणप्रत च्यख्
दल धख्सख्ठ अनलदख्न दे ण्यख्त येत आहे. ह योजनख् प्रथमत: 31 ऑक्टोबर 2018 पयंत आंण त्यख्नंतर 31
जख्नेयख्र 2019 यख् कख्ुख्यध पयंत यख्ढंयण्यख्त आु आहे. रख्ज्यख्त दल धख्मख् पलष्टकख्ळ सख्धख्रणत: दरयषी
एंप्रु मंहनयख्पयंत असतो. त्यख्मलळे सध्यख्च्यख् कख्ुख्यध तह अंतंरक्त दल धख्म पंरस्स्थत असल्यख्ने
आजच्यख् ंनणकयख्नलसख्र ह मलदत आतख् 30 एंप्रु 2019 पयंत यख्ढंयण्यख्त आु आहे.
सध्यख् आंतररख्ष्ट्र य स्तरख्यर दूध भलकट च्यख् दरख्त यख्ढ झख्ु आहे. त्यख्मलळे दूध भलकट उत्पख्दनख्त
यख्ढ होऊन कख्ह अंश दल धख्मख् यख्पर दू ध भलकट रुपख्ंतरणख्सख्ठ होणख्र आहे . तर ह उयकंरत अंतंरक्त
दल धख्मख् यख्पर होण्यख्म आयश्यकतख् ुक्षख्त घेऊन दू ध अनलदख्न दरख्त सलधख्रणख् करण्यख्त आु आहे.
त्यख्नलसख्र दल धख्ुख् प्रंत ंुटर 3 रुपये अनलदख्न दे ण्यख्मख् ंनणकय घेण्यख्त आुख्.
-----0----सख्मख्ंजक नयख्य ंयभख्ग
कणकबध र असोंसएशनच्यख् ंयंयध मख्गण्यख् मख्नय
ुख्तूर येथ ु मलकबंधर ंयद्यख्ुयख्स अनलदख्न तत्यख्यर मख्नयतख्, यख् शख्ळे त ु कमकमख्ऱ्यख्ंच्यख्
पदख्सह रख्ज्यख्त ु सख्ंकेंतक भख्षख् तज्ञख्ंम ंनयलक्त , प्रमख्ंणत कणक य मलकबध रख्ंनख् मोटख्र यख्हन परयख्नख्
दे ण्यख्सह अनेक मख्गण्यख्ंच्यख् प्रस्तख्यख्स आज झख्ुेल्यख् मंंसमंडळ बैठक त मख्नयतख् दे ण्यख्त आु .
रख्ज्यस्तर य कणकबध र असोंसएशन यख् संघटनेद्वख्रे पलणे येथ ु अपंग कल्यख्ण आयलक्तख्ंच्यख्
कख्याुयख्समोर कणकबंधरख्ंच्यख् ंयंयध मख्गण्यख्ंसख्ठ आंदोुन करण्यख्त आुे होते. यख् आंदोुनख्च्यख्
पख्रॄकभम
ू यर मलकबंधर संघटनेच्यख् प्रंतंनधींसोबत झख्ुेल्यख् बैठक मध्ये मलायमंत्रयख्ंन यख् मख्गण्यख्ंच्यख्
पूतकतेबख्बत सकख्रख्त्मक ंनणकय घेण्यख्त येणख्र असल्यख्मे आरॄख्सन संबंंधत प्रंतंनधींनख् ंदुे होते. यख्
मख्गण्यख्ंपैक कख्ह मख्गण्यख्ंम पूतकतख् यख्पूयीम करण्यख्त आु असून उयकंरत मख्गण्यख्ंच्यख् पूतकतख्
करण्यख्च्यख् अनलषंगख्ने आज झख्ुेल्यख् बैठक त ंनणकय घेण्यख्त आुख्.
आज झख्ुेल्यख् मंंसमंडळ बैठक त ुख्तूर येथ ु ज यन ंयकख्स प्रंतष्ठख्न द्वख्रख् संमख्ंुत ंनयख्स
मलकबध र ंयद्यख्ुयख्स 40 अंनयख्स ंयद्यख्थी संायेयर कंनष्ठ महख्ंयद्यख्ुयख्स अनलदख्न तत्यख्यर मख्नयतख्
दे ण्यख्त आु . तसेम यख् शख्ळे सख्ठ आयश्यक अंधव्यख्ायख्तख्ंच्यख् 6 पदख्ंसह इतर प्रशख्सक य 3 अशख् 9
पदख्ंनख् मख्नयतख् दे ण्यख्त आु आहे. सध्यख् मलकबंधरख्ंसख्ठ एकूण 5 ंयभख्गख्त उच्म मख्ध्यंमक ंयद्यख्ुये
सलरु करण्यख्त आु आहेत. नख्ंशक ंयभख्गख्त मलकबध रख्ंसख्ठ उच्म मख्ध्यंमक ंयद्यख्ुयख्मख् प्रस्तख्य सख्दर
झख्ल्यख्स त्यख्सह मख्नयतख् दे ण्यख्बख्बत ंयमख्र करण्यख्त येईु. तसेम रॅयण दोष असुेल्यख् आंण ंजल्हख्
शल्य ंमंकत्सकख्ंन प्रमख्ंणत केुेल्यख् कणकबध र य मलकबध र व्यक्त स मोटर यख्हन मख्ुयण्यख्मख् परयख्नख्
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दे ण्यख्त येईु. यख्ंशयख्य सख्मख्नय शख्सक य शख्ळख्ंमध्ये य प्रत्येक ंजल्यख्त ु 2 औद्योंगक प्रंशक्षण
संस्थख्ंमध्ये सख्ंकेंतक भख्षख् तज्ञख्ंम ंनयलक्त करण्यख्स मख्नयतख् दे ण्यख्त आु . शख्सक य नोकरींमध्ये
अत त व्र आंण त व्र य त्यख्यर ु अपंगत्य असुेल्यख् व्यक्तींनख् शख्सक य नोकर मध्ये प्रख्धख्नय दे ण्यख्त
येणख्र असून मलकबध र प्रयगातून ंनयलक्त झख्ुेल्यख् कमकमख्र आंण अंधकख्ऱ्यख्ंम “बेरख्” तपख्सण
करण्यख्मे आज झख्ुेल्यख् बैठक त मख्नय करण्यख्त आुे.
-----०----पणन ंयभख्ग
कख्ंदख् उत्पख्दकख्ंनख् अनलदख्न दे ण्यख्च्यख् ंनणकयख्स मलदयख्ढ
कोसळुेल्यख् भख्यख्मलळे अडमण त आुेल्यख् रख्ज्यख्त ु कख्ंदख् उत्पख्दकख्ंनख् ंदुख्सख् दे ण्यख्सख्ठ
प्रंतव्क्यटु 200 रुपयख्ंप्रमख्णे अनलदख्न दे ण्यख्मख् ंनणकय यख्पूयी घेण्यख्त आुख् होतख्. आज झख्ुेल्यख् रख्ज्य
मंंसमंडळख्च्यख् बैठक त 28 फेब्रलयख्र 2019 पयंत कख्ंदख् ंयक्र केुेल्यख् शेतकऱ्यख्ंनख्ह अनलदख्न दे ण्यख्स
मंजलर दे ण्यख्त आु .
रख्ज्यख्त ु कख्ंदख् हे महत्त्यख्मे नगद प क असून ते खर प, उंशरख्मख् खर प आंण रब्ब अशख्
हंगख्मख्त घेतुे जख्ते. खर प आंण उंशरख्मख् खर प हंगख्मख्त उत्पख्ंदत होणख्रख् कख्ंदख् रब्ब च्यख् तलुनेत
जख्स्त ंदयस ंटकयून ठे यतख् येत नख्ह . सध्यख् उंशरख्मख् खर प य रब्ब हंगख्मख्त ु कख्ंद्यख्म रख्ज्यख्त ु
प्रमलख बख्जख्र संमत्यख्ंमध्ये मोठ्यख् प्रमख्णख्यर आयक होत आहे. कख्ंद्यख्मे भख्य अजूनह समख्धख्नकख्रक
नसल्यख्ने शेतकऱ्यख्ंनख् ंदुख्सख् दे ण्यख्सख्ठ रख्ज्य मंंसमंडळख्च्यख् बैठक त अनलदख्नख्च्यख् ंनणकयख्स मलदतयख्ढ
दे ण्यख्त आु . त्यख्नलसख्र कृष उत्पन्न बख्जख्र संमत मध्ये 28 फेब्रलयख्र 2019 पयंत आपल्यख् कख्ंद्यख्म ंयक्र
केुेल्यख् शेतकऱ्यख्ंनख् यख् ंनणकयख्मख् ुख्भ ंमळणख्र आहे. हे अनलदख्न थेट बँक हस्तख्ंतरणख्द्धख्रे शेतकऱ्यख्ंच्यख्
बँक खख्त्यख्त जमख् केुे जख्णख्र आहे.
-----०----उद्योग ंयभख्ग
खेड ंयशेष आर्वथक क्षेस ंयकख्स
संबंंधत ंनणकयख्मध्ये सलधख्रणख्
ंयशेष आर्वथक क्षेस ंयकख्सख्सख्ठ

खेड इकॉनॉंमक इनरख्स्ट्रक्मर प्रख्. ंु. यख्ंच्यख्कडू न

प्रकल्पबख्ंधत शेतकऱ्यख्ंच्यख् खेड डे व्हुपमेंट ंु. यख् कंपन स पोटभख्डे पट्ट्यख्द्वख्रे हस्तख्ंतंरत होणख्ऱ्यख्
जंमनींसंदभात ु ंनणकयख्मध्ये सलधख्रणख् करण्यख्स आज झख्ुेल्यख् रख्ज्य मंंसमंडळख्च्यख् बैठक त मंजलर
दे ण्यख्त आु .
एकख्स्त्मक औद्योंगक क्षेस ंयकख्सख्च्यख् अनलषंगख्ने 15 फेब्रलयख्र 2018 रोज शख्सनख्ने ंनणकय घेतुख्
होतख्. यख् ंनणकयख्त ु क्रमख्ंक 3 मध्ये - खेड इकॉनॉंमक इनरख्स्ट्रक्मर प्रख्. ंु. यख्ंमेकडू न प्रकल्पबख्ंधत
शेतकऱ्यख्ंम कंपन खेड डे व्हुपसक ंु. यख्ंनख् हस्तख्ंतंरत होणख्ऱ्यख् 15 टक्के ंयकंसत भूखंडख्च्यख्
क्षेसख्सख्ठ आकख्रल्यख् जख्णख्ऱ्यख् मलद्रख्ंक शलल्कख्च्यख् रकमेस मलंबई मलद्रख्ंक अंधंनयम कुम )9( नलसख्र
ुोकंहतख्स्तय मख्फ दे ण्यख्त येत आहे, असे नमूद केुे आहे. यख् ंनणकयख्मध्ये सलधख्रणख् करण्यख्त आु
आहे. त्यख्नलसख्र ंयकंसत यख् ऐयज अंयकंसत असख् तर खेड डे व्हुपसक ंु. कंपन खेड डे व्हुपमेंट ंु.
कंपन असख् सलधख्ंरत उल्लेख करण्यख्त आुख् आहे.
-----०-----
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