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ग्राम चवर्ास

मित व पुनवकसन चवभाग
नैसर्गगर् आपत्तीमुळे बाधीत गावांिे पुनवकसन र्रर्ार
सवकसमावेशर् धोरर् चनचित
राज्यामर्धये अचतवृष्टीने चनमार् झालेल्या पुरासारख्या नैसर्गगर् आपत्तीमुळे बाचधत गावांिे पुनवकसन
र्रण्याबाबतच्या सवकसमावेशर् धोरर्ास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली.
बैठर्ीच्या अर्धयक्षस्थानी मुख्यमंत्री एर्नाथ शशिे होते. तयानुसार बाचधत गाव, वाडी, तांड्ांिे नवीन
चठर्ार्ी स्थलांतर र्रून तयांना नागरी सुचवधा िे ण्यात येतील.
अचतवृष्टीमुळे आलेला पूर, जचमनीिे भूस्खलन शर्वा जचमनीला मोठमोठ्या भेगा पडर्े, डोंगर खिर्े
शर्वा िरडी र्ोसळर्े इ. प्रर्ारिी ज्या ज्या वेळी नैसर्गगर् आपत्ती येते तया तया वेळी नैसर्गगर् आपत्तीमुळे
झालेल्या नुर्सानीिी भरपाई प्रिचलत धोरर्ानुसार शासनस्तरावरुन उपलब्ध र्रुन िे ण्यात येते.
शासनािे पुरग्रस्तांिे पुनवकसन बाबतिे सिरिे धोरर् चनचित होऊन जवळपास 15 वषांपेक्षा जास्त
र्ालावधी झालेला असून सर्धयािी आर्गथर्, भौचतर् व सामाचजर् पचरस्स्थती तसेि शासनािी प्रिचलत धोरर्े
चविारात घेता, पुरामुळे तसेि इतरही नैसचगिेर् आपत्तींमुळे बाचधत तसेि या प्रर्ारिी नैसर्गगर् व आपत्तीप्रर्व
असलेल्या गावािे, वाडीिे,तांड्ािे तातडीने नवीन चठर्ार्ी स्थलांतरीत र्रुन पुनवकसन र्रण्यार्रीता
सवकसमावेशर् असे धोरर् चनचित र्रण्याबाबतिा चनर्कय आज मंचत्रमंडळाने घेतला.
अचतवृष्टीमुळे आलेला पूर, जचमनीिे भूस्खलन शर्वा जचमनीला मोठमोठ्या भेगा पडर्े, डोंगर खिर्े
शर्वा िरडी र्ोसळर्े इ. नैसर्गगर् आपत्तीमुळे एखाद्या बाचधत गावािे, वाडीिे, तांड्ािे तसेि या प्रर्ारिी
नैसर्गगर् आपत्ती प्रर्व असलेले गावािे नवीन चठर्ार्ी स्थलांतरीत र्रुन पुनवकसन र्रण्यार्रीता तया
ग्रामीर् भागातील पात्र लाभधारर्ांच्या पुनवकसनार्रीतािे चनर्ष, पुनवकचसत गावठार्ामर्धये उपलब्ध र्रुन
द्यावयाच्या नागरी सुचवधा व तयािी अंमलबजावर्ी र्शा प्रर्ारे र्रावी यासंिभात िे चखल चनर्क य घेण्यात
आला.
-----०-----
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चवत्त चवभाग
चवक्रीर्र न्यायाचधर्रर्ाच्या खंडपीठांना मुितवाढ
चवक्रीर्र न्यायाचधर्रर्ाच्या नव्याने स्थापन र्रण्यात आलेल्या मुंबई, पुर्े, नागपूर खंडपीठांना
३१ मािक २०२४ पयंत मुितवाढ िे ण्यािा चनर्कय आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला. बैठर्ीच्या
अर्धयक्षस्थानी मुख्यमंत्री एर्नाथ शशिे होते.
तसेि मुंबईतील खंडपीठ पुर्े येथे स्थलांतरीत र्रण्यासही मंचत्रमंडळाने मान्यता चिली. या तीन
खंडपीठांर्चरता चनमार् र्रण्यात आलेल्या एर्ूर् ४१ चनयचमत व बाह्ययंत्रर्ेच्या १२ सेवा अशा एर्ूर् ५३
पिांनाही मुितवाढ िे ण्यास ततवतः मान्यता िे ण्यात आली.
मुंबई चवक्रीर्र र्ायिा व मूल्यवर्गधत र्र र्ायद्यांतगकत महाराष्र चवक्रीर्र न्यायाचधर्रर्ासमोर
प्रलंचबत असलेली व नव्याने िाखल होर्ाऱ्या अचपल प्रर्रर्ांिा जलि गतीने चनपटारा र्रण्यासाठी
न्यायाचधर्रर्ािी ३ नवीन खंडपीठे मुंबई, पुर्े व नागपूर येथे २ वषाच्या र्ालावधीसाठी तातपुरतया स्वरूपात
स्थापन र्रण्यािा चनर्कय १९ सप्टें बर २०१७ च्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीमर्धये घेण्यात आला होता.
यामुळे महाराष्र चवक्रीर्र न्यायाचधर्रर्ार्डे प्रलंचबत प्रर्रर्े चनर्ालात चनघतील, तसेि थर्ीत
र्रािी वसूली होऊन महसूली उतपन्नात वाढ होर्े अपेक्षीत आहे.
-----०-----

जलसंपिा चवभाग
उर्धवक गोिावरी प्रर्ल्पास प्रशासर्ीय मान्यता
नाचशर् चजल्ह्यातील उर्धवक गोिावरी प्रर्ल्पाच्या १ हजार ४९८ र्ोटी ६१ लाख रुपये खिास िौथी
सुधाचरत प्रशासर्ीय मान्यता िे ण्यािा चनर्कय आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला. बैठर्ीच्या
अर्धयक्षस्थानी मुख्यमंत्री एर्नाथ शशिे होते.
हा प्रर्ल्प आचिवासी क्षेत्रात असून गोिावरील निीच्या उपनद्यांवर आहे. नाचशर्, अहमिनगर,
औरंगाबाि चजल्ह्यातील ७४ हजार २१० हेक्टर शसिन क्षेत्रास यािा लाभ होईल. यामुळे नाचशर् व नगर
चजल्ह्यातील शसिनाच्या पाण्यािी तूट भरून चनघेल.
-----०-----
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चवचध व न्याय चवभाग
चसन्नर येथे चिवार्ी न्यायालय स्थापन र्रर्ार
नाचशर् चजल्ह्यातील चसन्नर येथे चिवार्ी न्यायालय (वचरष्ठ स्तर) स्थापन र्रण्यािा

मान्यता

चनर्कय आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला. बैठर्ीच्या अर्धयक्षस्थानी मुख्यमंत्री एर्नाथ शशिे
होते.
यासाठी १६ चनयचमत व ४ पिे बाह्य यंत्रर्ेद्धारे अशा २० पिांना िे खील मान्यता िे ण्यात आली.
यासाठी एर्ूर् ९७ लाख ८६ हजार खिक येर्ार आहे. बहु संख्य पक्षर्ारांना ५ लाखांवरील चिवार्ी िावे तसेि
चववाह याचिर्ा, लँड रेफरन्स ही प्रर्रर्े िाखल र्रण्यासाठी नाचशर्च्या न्यायालयात जावे लागत
असल्याने पक्षर्ारांिी आचर् वर्ीलांिे हाल होतात आचर् पक्षर्ारांना न्याय चमळण्यास अडिर्ी चनमार्
होतात म्हर्ून हा चनर्कय घेण्यात आला.
-----०----सहर्ार चवभाग
प्राथचमर् र्ृषी पतपुरवठा सहर्ारी संस्थांिे
संगर्र्ीर्रर् र्रर्ार
र्ेंद्र पुरस्र्ृत प्राथचमर् र्ृषी पतपुरवठा सहर्ारी संस्थांिे संगर्र्ीर्रर् या नव्या योजनेिी
अंमलबजावर्ी राज्यात र्रण्यास आज आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली.
बैठर्ीच्या अर्धयक्षस्थानी मुख्यमंत्री एर्नाथ शशिे होते.
एर्ंिर १२ हजार सहर्ारी संस्थांना यािा लाभ होर्ार आहे. या योजनेसाठी राज्याच्या चहश्यािी
१५६ र्ोटी ५५ लाख रक्र्म २०२२-२३ ते २०२४-२५ या तीन वषात उपलब्ध र्रून िे ण्यास आचर् तयासाठी
२०२२-२३ या वषासाठी ५१ र्ोटी ८ लाख रुपये उपलब्ध र्रून िे ण्यात येतील.
नाबाडक च्या पुढार्ाराने राज्यातील ३१ चजल्हा मर्धयवती सहर्ारी बँर्ामर्धये सीबीएस संगर्र् प्रर्ाली
र्ायास्न्वत र्रण्यात आली आहे. तथाचप चजल्हा मर्धयवती सहर्ारी बँर्ाना संलग्न असलेल्या बहु तांश र्ृषी
पतपुरवठा सहर्ारी संस्थामर्धये अद्यापही संगर्र् प्रर्ाली नाही. तयामुळे शेतर्ऱ्यांना आचर् सभासिांना
चवचवध प्रर्ारच्या सेवा सक्षमपर्े पुरचवण्यासाठी ही सेवा उपयोगी ठरेल.
या योजनेच्या अंमलबजावर्ीसाठी सहर्ार चवभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अर्धयक्षतेखाली
राज्यस्तरीय तर चजल्हाचधर्ाऱ्यांच्या अर्धयक्षतेखाली चजल्हास्तरीय संचनयंत्रर् सचमती स्थापन र्रण्यात येत
आहे.
-----०----4

ग्राम चवर्ास चवभाग
चजल्हा पचरषि, पंिायत सचमतयांच्या प्रशासर्ांिा
र्ालावधी वाढचवण्यािा चनर्कय
राज्यातील

ग्रामीर्

भागातील

स्थाचनर्

स्वराज्य

संस्थांच्या

प्रशासर्ांिा

र्ालावधी

वाढचवण्यासंिभात महाराष्र चजल्हा पचरषि अचधचनयमात सुधारर्ा र्रून अर्धयािे श र्ाढण्यािा चनर्कय आज
झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला. बैठर्ीच्या अर्धयक्षस्थानी मुख्यमंत्री एर्नाथ शशिे होते. सवोच्ि
न्यायालयाने चिलेल्या आिे शामुळे ग्रामीर् भागातील स्थाचनर् स्वराज्य संस्थांच्या चनवडर्ुर्ा सप्टें बर २०२२
पूवी पार पडर्ार नसल्यामुळे हा चनर्कय घेण्यात आला.
राज्यातील २५ चजल्हा पचरषिा आचर् २८३ पंिायत सचमतयांच्या प्रशासर् चनयुक्तीिा र्ायकर्ाळ
सप्टें बर २०२२ मर्धये संपत आहे. मात्र राज्य चनवडर्ूर् आयोगािी प्रक्रीया आचर् सवोच्ि न्यायालयािे आिे श
लक्षात घेता या चनवडर्ुर्ा सप्टें बर पूवी पार पडर्ार नसल्यामुळे महाराष्र चजल्हा पचरषि व पंिायत सचमती
अचधचनयम १९६१ मधील र्लम ९१ ब व र्लम ७५ ब मधील प्रशासर् चनयुक्तीिा महत्तम र्ालावधी हे परंतूर्
वगळर्े आवश्यर् आहे. यासाठी हा चनर्कय घेण्यात आला.
------०-----
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इतर महत्त्वािे :
लम्पी आजारापासून पशुधन वािचवण्यासाठी
यंत्रर्ेने तातडीने पाऊले उिलावीत
- मुख्यमंत्री एर्नाथ शशिे
मुंबई चि.१२- पशुधन ही आपली संपत्ती तयािी जपर्ूर् र्रर्े आवश्यर् असून सर्धया राज्यात लम्पी
आजाराने पशुंना ग्रासले आहे. या आजारावर मात र्रण्यासाठी पशुसंवधकन चवभागाने आवश्यर् पाऊले
तातडीने उिलावीत, असे चनििे श मुख्यमंत्री एर्नाथ शशिे यांनी आज राज्य मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत चिले.
या संिभात पशुसंवधकन चवभागािे प्रधान सचिव जे.पी. गुप्ता यांनी या आजारासंिभात माचहती चिली. यावेळी
मुख्यमंत्रयांनी सवक पशुवद्य
ै र्ीय अचधर्ारी यांनी सज्ज राहू न आपापल्या भागात हा आजार रोखण्यावर
बारर्ाईने लक्ष द्यावे असेही सांचगतले.
राज्यातील चवचवध चजल्ह्यांमर्धये गोवंश व मचहष वगातील जनावरांना लम्पी या चवषार्ूजन्य
तविारोगािी लागर् झालेली आहे. हा वेगाने पसरर्ारा संसगकजन्य आजार असला तरी पशुधन िगावण्यािे
प्रमार् र्मी आहे. तसेि पशुपालर्ांनी जनावरांिी वेळीि र्ाळजी घेतल्यास आपल्या जनावराला लम्पी
आजारािी लागर् होण्यापासून वािचवता येईल, हे लक्षात घेऊन पशुसंवधकन चवभागाने पशुपालर्ांमर्धये
जनजागृतीसाठी र्रावी. तसेि रोगचनयंत्रर् लसीर्रर् र्रण्यासाठी मोचहम राबवावी. तसेि बाचधत
जनावरांना औषधोपिार उपलब्ध होतील यािी र्ाळजी घ्यावी. यासाठी संबचधत पशुसंवधकन अचधर्ाऱ्यांनी
आपल्या भागात पशुपालर्ांच्या मितीसाठी उपलब्ध रहावे असेही मुख्यमंत्री म्हर्ाले.
लम्पी आजाराबाबत मितीसाठी पशुपालर्ांनी पशुवद्य
ै र्ीय िवाखान्यात अथवा चवभागािा टोल फ्री
क्रमांर् १८००२३३०४१८ अथवा राज्यस्तरीय र्ॉल सेंटर मधील पशुसेवि
े ा टोल फ्री क्र. १९६२ िे ण्यात आला
आहे अशी माचहतीही राज्य मंचत्रमंडळ बैठर्ीत िे ण्यात आली.
-----०-----
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र्ोचवड र्ाळात र्ंत्राटी वैद्यर्ीय सेवा
बजावलेल्यांना राज्य मंचत्रमंडळािा चिलासा
-----नोर्रीसाठी लाभ चमळावा म्हर्ून गुर्ांर्न र्ायक पद्धती
तयार र्रण्यािे मुख्यमंत्रयांिे चनििे श
गेल्या िोन अडीि वषांपासून र्ोचवड र्ाळात राज्यात आरोग्य क्षेत्रात अनेर् जर्ांनी र्ंत्राटी पद्धतीने
आरोग्य सेवा चिली आहे.
यामर्धये वैद्यर्ीय सहायर्, आशा, अंगर्वाडी र्ायकर्तया तसेि इतर वैद्यर्ीय र्मकिाऱ्यांिा िे खील
समावेश आहे. र्ोचवड र्ाळात जीवावर उिार होऊन या र्मकिाऱ्यांनी सेवा बजावली आहे . सावकजचनर्
आरोग्यमधील भरतीच्या वेळी या र्ंत्राटी सेवा बजावलेल्या आरोग्य र्मकिाऱ्यांच्या र्ामािी नोंि घेऊन
तयांिे गुर्ांर्न र्रण्यािी र्ायकपद्धती मुख्य सचिवांनी ठरवावी असे चनििे श मुख्यमंत्री एर्नाथ शशिे आचर्
उपमुख्यमंत्री िे वद्र
ें फडर्वीस यांनी आज चिले.
-----०-----
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