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चवत्त

पर्न चवभाग
र्ृषी उत्पन्न बाजार सचमती चनवडर्ुर्ीत पूवीप्रमार्ेि
र्ायकर्ारी सहर्ारी संस्ांमधून सिसय चनवडर्ार
र्ृषी उत्पन्न बाजार सचमत्यांच्या चनवडर्ुर्ीत पात्र शेतर्ऱयांना मतिानािा अचधर्ार िे ण्यासाठी
2017 मध्ये र्ेलेली सुधारर्ा रद्द र्रून पूवीप्रमार्ेि चवचवध र्ायकर्ारी सेवा संस्ांमधून सिसय चनवड
र्रण्यास व त्यादृष्ट्टीने अध्यािे श प्रख्याचपत र्रण्यास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात
आली.
र्ृषी उत्पन्न बाजार सचमतीच्या चनवडर्ुर्ा घेण्यासाठी शेतर्ऱयांना मतिानािा अचधर्ार आहे.
यामुळे मतिारांच्या संख्येत मोठ्या प्रमार्ात वाढ झाली असून बाजार सचमत्यांच्या चनवडर्ुर्ीिा खिक
िे चखल मोठ्या प्रमार्ात वाढला आहे. या सचमत्यांना शासनातर्फे र्ोर्तेही अनुिान चिले जात नाही. र्ेवळ
बाजार र्फी मधून या सचमत्या आपला खिक भागवतात. र्ाही बाजार सचमत्यांच्या चनवडर्ुर्ा वेळीि न
घेतल्याने उच्ि न्यायालयाने िे खील नाराजी व्यक्त र्ेली. त्यामुळे शेतर्ऱयांना चिलेल्या मतिानाच्या
अचधर्ाराबाबत पुनर्मविार र्रण्यािा चनर्कय घेण्यात आला.
आता पूवीप्रमार्ेि चवचवध र्ायकर्ारी सेवा सहर्ारी संस्ांच्या व बहु उद्देचशय सहर्ारी संस्ांच्या
व्यवस्ापन सचमतीच्या सिसयांमधून चनवडलेले-11, ग्रामपंिायत सिसयांमधून-4, अशा एर्ूर् 15
शेतर्री प्रचतचनधींिी चनवड र्रण्यािी तरतूि र्ायम ठे वण्यात येईल.
2017 मध्ये बाजार क्षेत्रात राहर्ाऱया चर्मान 10 आर इतर्ी जमीन धारर् र्रर्ाऱया आचर् बाजार
सचमतीमध्ये आपल्या र्ृषी उत्पन्नािी चवक्री र्रर्ाऱया शेतर्ऱयाला मतिानािा अचधर्ार िे ण्यािी सुधारर्ा
र्रण्यात आली होती. ती आता अध्यािे शाद्धारे रद्द र्रण्यात येईल.
-----०-----

नगर चवर्ास चवभाग (२)
नगरसेवर्ांमधून होर्ार नगराध्यक्षािी चनवड
नगरपचरषि आचर् नगरपंिायतींच्या नगराध्यक्षांिी चनवड ही चनवाचित नगरसेवर्ांमधून र्रण्यात
येर्ार आहे. यासाठी महाराष्ट्र नगरपचरषिा, नगरपंिायती व औद्योचगर् नगरी अचधचनयम 1965 मध्ये
सुधारर्ा र्रण्यािा चनर्कय आज मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत घेण्यात आला. सध्या नगराध्यक्षांिी चनवड ्ेट
जनतेमधून र्रण्यात येते.
या बैठर्ीत अचधचनयमात प्रसताचवत सुधारर्ा र्रण्यासाठी अध्यािे श प्रख्याचपत र्रण्यािी
राज्यपालांना चवनंती र्रण्यास आचर् चवचध व न्याय चवभागाच्या सल्ल्याने अध्यािे शािा मसूिा अंचतम
र्रण्यास मान्यता िे ण्यात आली.
-----०-----
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चवत्त चवभाग
तान्हाजी - ि अनसंग वॉचरअर
चित्रपटाला राज्य वसतू व सेवार्रात सवलत
तानाजी मालुसरे आचर् र्ोंढार्ा चर्ल्ल्यािे तत्र्ालीन सुभि
े ार उियभान ससह राठोड यांच्यात
झालेल्या लढाईस महाराष्ट्राच्या इचतहासात अनन्यसाधारर् महत्व आहे. सिर लढाईवरील तान्हाजी - ि
अनसंग वॉचरअर या चित्रपटाला राज्य वसतू व सेवार्रातून (एसजीएसटी) सवलत िे ण्यास आज
मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली.
या चित्रपटासाठी चित्रपटगृहांनी चतचर्टिरावर लागू असलेला राज्य वसतू व सेवा र्र
(एसजीएसटी) प्रेक्षार्ांर्डू न वसूल न र्रता चित्रपटगृहाने सवत: राज्य शासनाच्या चतचजरोत भरण्यािा
चनर्कय झाला. या संिभातील शासन चनर्कय चनगकचमत झालेल्या चिनांर्ापासून 30 एचप्रल 2020 पयंतच्या
र्ालावधीतील चतचर्ट चवक्रीवरील राज्य वसतू व सेवा र्रािा परतावा िे ण्यास मान्यता िे ण्यात आली.
-----०----पयावरर् चवभाग
नाग निीिे प्रिू षर् रोखण्यासाठी
प्रर्ल्पाच्या खिास राज्य शासनातर्फे हमी
नाग निी प्रिु षर् रोखण्याच्या प्रर्ल्पासाठी आवश्यर् चनधीच्या र्जक र्फेडीसाठी राज्य शासनाच्या
चहश्श्याच्या रर्मेस हमी िे ण्यािा चनर्कय आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला. तसेि
प्रर्ल्पाच्या अंमलबजावर्ी आचर् सचनयंत्रर्ासाठी समन्वय सचमती चनयुक्त र्रण्यात येर्ार आहे.
र्ेंद्रीय पयावरर् व वन मंत्रालयामार्फकत “राष्ट्रीय निी र्ृती योजना” अंतगकत निी र्ाठावरील
शहरांच्या सांडपाण्यापासून निीिे प्रिू षर् रोखण्यासाठी प्रयत्न र्ेले जात आहेत. त्यानुसार राष्ट्रीय निी
संवधकन संिालनालय, र्ेंचद्रय जलशक्ती मंत्रालय यांनी राष्ट्रीय निी संवधकन योजनेतंगकत नाग निी प्रिू षर्
रोखण्याच्या 2412.64 र्ोटी रुपयांच्या प्रसतावास मान्यता चिलेली आहे. प्रर्ल्पािी अंमलबजावर्ी नागपूर
महानगरपाचलर्ा र्रर्ार आहे. निीत येर्ारे सांडपार्ी अडचवर्े / वळचवर्े, प्रचक्रया र्रर्े, सांडपार्ी
प्रचक्रया र्ेंद्र (एसटीपी) बांधर्े, सुलभ शौिालये अशी र्ामे या प्रर्ल्पात र्रण्यात येर्ार आहेत.
प्रर्ल्पात र्ेंद्र शासन, राज्य शासन व नागपूर महानगरपाचलर्ेिा अनुक्रमे 60:25:15 या प्रमार्ात
चहससा असर्ार आहे. तो प्रत्येर्ी अनुक्रमे 1447.59 र्ोटी रुपये, 603.16 र्ोटी व 361.89 र्ोटी इतर्ा
आहे. योजनेसाठी र्ेंद्र शासन जायर्ा या संस्ेर्डू न 1864.3 र्ोटी रुपये इतर्े र्जक घेर्ार आहे.
या र्जाच्या परतर्फेडीमध्ये र्ेंद्र शासनािा चहससा 1460.4 र्ोटी (र्जाच्या रर्मेच्या 78.34
टक्र्े) व राज्य शासनािा चहससा रु. 403.9 र्ोटी (र्जाच्या रर्मेच्या 21.66 टक्र्े) इतर्ा असेल.
मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत राज्य शासनाच्या चहश्याच्या 603.16 र्ोटी (25 टक्र्े) रर्मेपैर्ी 403.9 र्ोटी
रुपये र्ेंद्र शासन जायर्ा या संस्ेर्डू न घेर्ाऱ आहे. या र्जािी परतर्फेड (एर्ूर् र्जाच्या 21.77 टक्र्े)
तसेि राज्य शासनाच्या चहश्यातील उवकचरत 199.26 र्ोटी इतर्ी अचतचरक्त रर्मेिी हमीिे खील र्ेंद्रीय
जलशक्ती मंत्रालयास िे ण्यािा चनर्कय घेण्यात आला.
या प्रर्ल्पाच्या अंमलबजावर्ी आचर् सचनयंत्रर्ासाठी नागपूरिे पालर्मंत्री त्ा ऊजा मंत्री डॉ.
चनतीन राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय सचमती चनयुक्त र्रण्यािा चनर्कयही घेण्यात आला. या
सचमतीत गृह मंत्री अचनल िे शमुख, पिु म-क्रीडा व युवर् र्ल्यार् मंत्री सुनील र्ेिार, पयावरर् मंत्री
आचित्य ठार्रे यांिा समावेश र्रण्यात आला आहे . नागपूर महापाचलर्ा आयुक्त सचमतीिे सिसय सचिव
असतील.
-----०----3

इमाव, साशैमाप्र, चवजाभज व चवमाप्र र्ल्यार् चवभाग
इतर मागासवगक चवभागासाठी पिांिी चनर्ममती
इतर मागासवगक, सामाचजर् व शैक्षचर्र् मागासप्रवगक, चवमुक्त जाती भटक्या जमाती, चवशेष
मागासप्रवगक र्ल्यार् या प्रवगासाठी सह सचिव तसेि उप सचिव ही पिे चनमार् र्रण्यास आज
मंचत्रमंडळाने मान्यता चिली.
सह सचिव संवगातील एर् पि तसेि उप सचिव संवगातील एर् पि यामुळे चनमार् होईल. या
चवभागार्डे एर्ूर् 52 पिांिा आर्ृतीबंध आहे. या चवभागासाठी नव्याने 37 पिे चनयचमत आचर् िोन पिे
बाह्य स्त्रोताद्धारे उपलब्ध र्रून घेण्यास यापूवीि मान्यता िे ण्यात आली आहे .
-----०----चवत्त चवभाग
महाराष्ट्र वसतू व सेवा र्र (सुधारर्ा) अचधचनयम, 2019 मध्ये
सुधारर्ा र्रण्यास मान्यता
महाराष्ट्र वसतू व सेवा र्र (सुधारर्ा) अचधचनयम, 2019 मध्ये अनुषागीर् सुधारर्ा र्रण्यािा चनर्कय
आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला.
महाराष्ट्र वसतू व सेवा र्र (सुधारर्ा) अचधचनयम, 2019 मधील र्लम 2, र्लम 7, र्लम 10,
र्लम 13 व र्लम 14 ते 20यातील तरतुिींिी अंमलबजावर्ी वसतू व सेवा र्र पचरषि चशर्फारस र्रेल
त्या चिनांर्ापासून र्रण्यासाठी मान्यता िे ण्यात आली.
या प्रसतावाच्या अंमलबजावर्ीसाठी अध्यािे श र्ाढण्यासाठीिी परवानगी िे ण्यात आली
-----०-----
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