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नगर चवर्ास चवभाग
महानगरपाचलर्ा व नगरपचरषिांमध्ये बहु सिस्यीय प्रभाग पद्धती
लागू र्रण्यासाठी अध्यािे श र्ाढर्ार
राज्यातील महानगरपाचलर्ा व नगरपचरषिांमध्ये बहु सिस्यीय प्रभागािी तरतूि पुन्हा लागू
र्रण्यािा चनर्कय आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री
उद्धव ठार्रे होते. या संिभातील अध्यािे श प्रख्याचपत र्रण्यासाठी राज्यपालांच्या स्वाक्षरीसाठी
पाठचवण्यात येईल.
महाराष्ट्र महानगरपाचलर्ा अचधचनयम व महाराष्ट्र नगरपचरषिा, नगरपंिायती व औद्योचगर् नगरी
अचधचनयम, 1965 मध्ये सुधारर्ा र्रुन, राज्यातील महानगरपाचलर्ा व नगरपचरषिांमध्ये एर् सिस्यीय
प्रभाग पध्िती लागू र्रण्यात आली होती. तथाचप, र्ोवीड-19 िरम्यान चनमार् झालेली आरोग्य चवषयर्
पचरस्स्थती हाताळताना चनिशकनास आलेल्या बाबी तसेि लोर्प्रचतकनधींनी चनिशकनास आर्लेली
वस्तुस्स्थती यामुळे नागरी समस्यांिे चनरार्रर्, जबाबिारी पारपाडर्े चनवाहन हे प्रभागात सामुचहर्
प्रचतचनचधतवांमुळे (बहु सिस्यीय प्रभाग पध्िती) अचधर् उचित पध्ितीने होऊ शर्ते या बाबी चविारात घेऊन
महाराष्ट्र महानगरपाचलर्ा अचधचनयमातील संबंचधत र्लमात सुधारर्ा र्रुन महानगरपाचलर्ांसाठी
बहु सिस्यीय प्रभागािी तरतूि पुन्हा लागू र्रण्यािा चनर्कय घेण्यात आला.
तयानुसार, महानगरपाचलर्ा र्ायकक्षत्र
े ात प्रतयेर् प्रभागातून शक्य असेल तेथवर तीन पाचलर्ा
सिस्य, परंतु, िोन पेक्षा र्मी नाहीत व िार पेक्षा अचधर् नाहीत इतर्ी सिस्य संख्या चनधाचरत
र्रण्यासाठी अचधचनयमात सुधारर्ा र्रण्यास मान्यता िे ण्यात आली.
-----०-----
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नगर चवर्ास चवभाग
नागरी स्थाचनर् संस्थामध्ये नागचरर्ांच्या मागास प्रवगासाठीिे
आरक्षर् 27 टक्क्यांपयंत ठे वण्यासाठी अध्यािे श र्ाढर्ार
नागरी स्थाचनर् संस्थामध्ये नागचरर्ांच्या मागास प्रवगासाठीिे आरक्षर् 27 टक्क्यांपयंत ठे वण्यास
आचर् एर्ूर् आरक्षर्ािे प्रमार् 50 टक्क्यांपेक्षा अचधर् होर्ार नाही अशी सुधारर्ा र्रण्यास आज झालेल्या
मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते. तयाप्रमार्े
अध्यािे श प्रख्याचपत र्रण्यासाठी राज्यपालांर्डे पाठचवण्यात येईल.
मुंबई

महानगरपाचलर्ा

अचधचनयमातील

र्लम

5(A)(4),

महाराष्ट्र

महानगरपाचलर्ा

अचधचनयमातील र्लम 5(A)(1)(C) व महाराष्ट्र नगरपचरषिा, नगरपंिायती व औद्योचगर् नगरी
अचधचनयमातील र्लम 9(2)(D) मध्ये सुधारर्ा र्रुन नागचरर्ांिा मागास प्रवगासाठी असर्ारे 27 टक्र्े हे
स्स्थर (Static) प्रमार् बिलून नागचरर्ांच्या मागास प्रवगासाठीिे आरक्षर् 27 टक्क्या पयंत ठे वण्यास एर्ुर्
आरक्षर्ािे प्रमार् 50 टक्र्े पेक्षा अचधर् होर्ार नाही अशी सुधारर्ा र्रण्यात येईल.
प्रस्ताचवत अचधचनयमात सुधारर्ा आरक्षर्ािे एर्ूर् प्रमार् 50 टक्र्े पेक्षा अचधर् नसावे तसेि
नागचरर्ांच्या मागास प्रवगासाठी सवकि नागरी स्थाचनर् संस्थांमध्ये सरसर्ट 27 टक्र्े नसावे हा
मा.सवोच्ि न्यायालयाच्या आिे शािा आशय चविारात घेऊन र्रण्यात आली आहे.
-----०----जलसंपिा चवभाग
अजुकना मध्यम पाटबंधारे प्रर्ल्पाच्या
पािव्या सुधाचरत कर्मतीस प्रशासर्ीय मान्यता
रतनाचगरी चजल्याच्या राजापूर तालुक्यातील मौजे र्रर् येथील अजुकना मध्यम पाटबंधारे
प्रर्ल्पाच्या १००८ र्ोटी ९६ लाख रुपये कर्मतीच्या पािव्या सुधाचरत प्रशासर्ीय मान्यतेच्या प्रस्तावास
आज राज्य मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत मंजूरी िे ण्यात आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे
होते.
अजुकना निीवर उभारण्यात आलेले हे धरर् मातीिे असून ते र्ोर्र् पाटबंधारे चवर्ास महामंडळ
ठार्े अंतगकत “र्ोर्र् प्रिे श” या प्रिे शांतगकत आहे . या प्रर्ल्पामुळे रतनाचगरी चजल्यातील राजापूर
तालुक्यामधील 12 गावांतील 4733 व लांजा तालुक्यामधील 6 गावांतील 1438 हे. क्षेत्र असे चमळू न 18
गावातील 6171 हेक्टर क्षेत्रास कसिनािा लाभ चमळर्ार आहे .
अजुकना मध्यम प्रर्ल्प हा प्रधानमंत्री र्ृषी कसिाई योजनेतंगकत(PMKSY)समाचवष्ट्ट असून
चनयोजनानुसार प्रर्ल्पािी र्ामे मािक-2022 अखेर पूर्क र्रावयािे आहे .
-----०-----
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सहर्ार चवभाग
सहर्ारी संस्थांच्या वार्षषर् सवकसाधारर् सभा घेण्यास
31 मािक 2022 पयंत मुितवाढ
राज्यातील सवक सहर्ारी संस्थांच्या वार्षषर् सवकसाधारर् सभा घेण्यास 31 मािक 2022 पयंत
मुितवाढ िे ण्यािा चनर्कय आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी
मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते. यासंिभात महाराष्ट्र सहर्ारी संस्था अचधचनयमात सुधारर्ा र्रण्यासाठी
अध्यािे श प्रख्याचपत र्रण्यासाठी राज्यपालांर्डे पाठचवण्यात येईल.
आज झालेल्या चनर्कयाप्रमार्े र्लम 65 मधील तरतुिीनुसार नफ्याच्या चवचनयोगबाबतिे अचधर्ार
संस्थेच्या संिालर् मंडळाला िे ण्यात आले. र्लम 75 मध्ये सुधारर्ा र्रून राज्यातील सवक सहर्ारी
संस्थांच्या सहर्ारी संस्थांच्या वार्षषर् सवकसाधारर् सभा घेण्यास 31 मािक,2022 पयंत मुितवाढ िे ण्यात
आली. तसेि वार्षषर् सवकसाधारर् सभा घेण्यास मुितवाढ चिल्यामुळे , संस्थेमधील र्ाही महातवाच्या
चवषयांना मंजूरी िे ण्याबाबत चवलंब लागू शर्तो. तयासाठी, संस्थेमधील चशल्लर् रर्मेच्या चवचनयोगािे
अचधर्ार, पुढील वषाच्या आर्षथर् पत्रर्ास मंजुरी िेर्े व लेखापचरक्षर्ािी नेमर्ूर् र्रर्े असे महतवाच्या
चवषयांबाबत 2021-22 साठी वार्षषर् सवकसाधारर् सभेने मंजूर र्रण्याऐवजी मंजुरीिे अचधर्ार संिालर्
मंडळास िे ण्यात आले.
र्लम 81 मधील तरतुिीनुसार लेखापचरक्षर् अहवाल सािर र्रण्यास आर्षथर् वषक समाप्तीनंतर
९ मचहन्यापयकत मुितवाढ िे ण्यात आली.
------०----पर्न चवभाग
शेतर्ऱयांना र्ापसािे पैसे वेळेत िे ण्यासाठी
र्ापूस पर्न महासंघाच्या र्जास शासन हमी
महाराष्ट्र राज्य सहर्ारी र्ापूस उतपािर् पर्न महासंघाद्वारे हंगाम 2020-21 मध्ये चर्मान
आधारभूत िराने खरेिी र्रण्यात आलेल्या र्ापसािे िुर्ारे शेतर्ऱयांना वेळेत अिा र्रण्यासाठी युर्ो
बँर्ेर्डू न 6 टक्र्े व्याजिराने र्ापूस पर्न महासंघाने घेतलेल्या रुपये 600 र्ोटी र्जास शासन हमी
िे ण्यािा चनर्कय आज मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत घेण्यात आला. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव
ठार्रे होते.
याबरोबरि 600 र्ोटी शासन हमीवर र्ापूस पर्न महासंघास राज्य शासनास अिा र्रावे
लागर्ारे हमीशुल्र् माफ र्रण्यास िे खील आजच्या बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली.
-----०-----
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अल्पसंख्यार् चवर्ास चवभाग
प्रचशक्षर्ािा िजा सुधारण्यासाठी अल्पसंख्यार् उमेिवारांना
चनवासी पोलीस चशपाई भरतीपूवक परीक्षा प्रचशक्षर् िे र्ार
अल्पसंख्यार् उमेिवारांना चनवासी पोलीस चशपाई भरतीपूवक परीक्षा प्रचशक्षर् िे ण्यासाठी योजनेत
बिल र्रून प्रचशक्षर्ािा िजा सुधारण्यािा चनर्कय आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला.
बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
योजनेच्या चनर्ष व स्वरुपात आचर् अटी व शतीमध्ये बिल र्रुन तीन मचहन्यांच्या र्ालावधीिे
चनवासी प्रचशक्षर् वगक आयोचजत र्रण्याबाबतिी योजना यापुढे राबचवण्यात येईल. नवीन योजनेिी ठळर्
वैचशष्ट्ये खालीलप्रमार्े आहेत.
चनवड र्ेलेल्या प्रचशक्षर् संस्थामाफकत अल्पसंख्यार् समुिायातील चर्मान 12 वी इयत्ता उत्तीर्क
असलेल्या व वार्षषर् र्ौटु ं चबर् उतपन्न रु. 8 लाखापेक्षा र्मी असलेल्या आचर् महाराष्ट्र राज्यातील
अचधवास प्रमार्पत्र धारर् र्रर्ाऱया युवर्-युवतींना पोलीस भरतीपूवक तीन मचहन्यांच्या र्ालावधीिे
चनवासी प्रचशक्षर् िे ण्यात येईल.
राज्यातील प्रतयेर् चजल्यांमध्ये चर्मान २५ व र्माल ५० प्रवेश संख्येिी एर् तुर्डी व
अल्पसंख्यार् बहु ल ११ चजल्यामध्ये चर्मान २५ व र्माल ५० प्रवेश संख्येच्या िोन तुर्ड्या याप्रमार्े
प्रचशक्षर् वगक आयोचजत र्रण्यात येर्ार आहेत. ज्या चजल्यात २५ पेक्षा र्मी संख्येने उमेिवारांनी प्रचशक्षर्
वगासाठी प्रवेश घेतल्यास अश्या चजल्यात प्रचशक्षर् वगक आयोचजत र्रण्यात येर्ार नाहीत.
प्रतयेर् तुर्डीमध्ये ३०% जागा मचहला उमेिवारार्चरता राखीव. मचहला उमेिवार उपलब्ध न
झाल्यास या जागा पुरुष उमेिवारांर्चरता वापरात येतील.
तीन मचहन्याच्या प्रचशक्षर् र्ालावधीत रचववारिी साप्ताचहर् सुट्टी वगळता प्रतयेर् चिवशी िार तास
शाचररीर् िािर्ी, धावर्े, गोळाफेर् इ. िे प्रचशक्षर् शाचररीर् चशक्षर् या चवषयातील पिवीधारर् तज्ञ
प्रचशक्षर्ांर्डू न तसेि सामान्य ज्ञान, अंर्गचर्त, िालू घडामोडी, बुध्िीमत्ता िािर्ी व मराठी व्यार्रर्
या चवषयातील चशक्षर्/ तज्ञ प्रचशक्षर् यांच्यामाफकत िररोज चर्मान पाि तास (300 चमचनटे )
प्रचशक्षर्/मागकिशकन प्रचशक्षर्ाथींना िे ण्यात येईल.
शासनाने चजल्हाचनहाय चनवड र्ेलेल्या प्रचशक्षर् संस्थाना महाराष्ट्र राज्यातील ३६ चजल्यांमध्ये
तीन मचहन्यांच्या र्ालावधीिे प्रचशक्षर् वगक आयोजन र्रण्यासाठी आवश्यर् असलेला चनधी उपलब्ध
र्रुन िे ण्यात येर्ार आहे. या योजनेमध्ये प्रचशक्षर् संस्थानी मचहला व पुरुष प्रचशक्षर्ाथींना स्वतंत्र चनवास
व्यवस्था आवश्यर् तया सुरक्षेसचहत स्वच्छ स्वच्छतागृह, िहापान, अल्पोपहार, िोन वेळिे पोटभर जेवर्,
प्रचसध्ि प्रर्ाशर्ांिी पोलीस भरतीचवषयर् अद्ययावत २ पुस्तर्े, २ वया, १ पेन १ पेस्न्सल, तसेि तीन
सराव पचरक्षांसाठी आवश्यर् असलेली लेखन सामग्री यासवक बाबी चवनामूल्य उपलब्ध र्रुन द्यावयाच्या
आहेत.
अल्पसंख्यार् समुिायातील लोर्ांच्या आर्षथर्, सामाचजर् व शैक्षचर्र् उन्नती यामध्ये सर्ारातमर्
बिल घडचवण्यासाठी शासनातफे वेळोवेळी उपाययोजना र्रण्यात येत आहेत. अल्पसंख्यार्
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समुिायातील (मुस्स्लम, चिश्चन, पारसी, जैन, बौध्ि, शीख व ज्यू) युवर् व युवतींना प्रगतीच्या मुख्य
प्रवाहात आर्ण्यासाठी जे अडथळे आहेत ते िू र र्रुन तयांच्यात चवाासािे वातावरर् चनमार् र्रर्े गरजेिे
आहे. शासनाच्या चवचवध चवभागांमाफकत िे ण्यात येर्ाऱया सोयी-सवलती व लाभ अल्पसंख्यार्
समुिायातील व्यक्तीपयंत पोहोिचवण्यासाठी चवचवध प्रशासर्ीय चवभागांनी र्ाय र्ायकवाही र्रावी
याबाबतच्या मागकिशकर् सूिना िे खील िे ण्यात आल्या आहेत.
-----०----ग्राम चवर्ास चवभाग
मागासवगीय जागांच्या एर्चत्रत आरक्षर्
ग्रामपंिायत अचधचनयमातील सुधारर्ा प्रस्ताव पुनर्षविारासाठी सािर
मागासवगीय जागांिे एर्चत्रत आरक्षर् 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होर्ार नाही तसेि नागचरर्ांच्या
मागास प्रवगासाठी जास्तीत जास्त 27 टक्र्ेपयंत आरक्षर् ठे वर्ेबाबत न्यायालयीन चनर्कयाच्या आधीन
राहू न राज्यपालांनी चिलेल्या चनिे शाच्या अनुषंगाने हा प्रस्ताव पुनर्षविारासाठी परत सािर र्रण्यास
मंचत्रमंडळाने आज मान्यता चिली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
ग्राम चवर्ास चवभागाने सािर र्ेलेल्या उपरोक्त चवषयावरील मंत्रीमंडळ चटपर्ीतील प्रस्तावाच्या
अनुषंगाने ििा होवुन मंत्रीमंडळाने खालीलप्रमार्े चनर्कय घेतला आहे.
महाराष्ट्र ग्रामपंिायत अचधचनयमातील र्लम १०, पोटर्लम (२)िा खंड (ग) आचर् र्लम ३०,
(पोटर्लम (४) िा खंड (ब) आचर् महाराष्ट्र चजल्हा पचरषि व पंिायत सचमती अचधचनयमाच्या र्लम १२,
पोटर्लम (२) िा खंड (ग), र्लम ४२, पोटर्लम (४)िा खंड (ब), र्लम ५८, पोटर्लम (१ब) िा खंड (र्)
आचर् र्लम ६७, पोटर्लम (५) िा खंड (ब) मध्ये “नागचरर्ांच्या मागास प्रवगासाठी जास्तीत जास्त २७%
पयंत आरक्षर् ठे वर्े तसेि सिर आरक्षर् ठे वताना एर्ुर् मागासवगीय जागांपैर्ी अनुसूचित जाती
अनुसूचित जमाती + ओबीसीं (ना.मा.प्र.) िे एर्चत्रत आरक्षर् ५०% टक्र्े पेक्षा जास्त होर्ार + "नाही" अशी
सुधारर्ा र्रण्यास मंत्रीमंडळाने मान्यता चिली आहे.
सवोच्ि न्यायालयातील याचिर्ा क्र. ९८०/२०१९ (चवर्ास गवळी चवरुध्ि महाराष्ट्र शासन व इतर)
च्या चिनांर् ४ मािक, २०२१ रोजीच्या आिे शान्वये स्थाचनर् स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरीर्ांच्या मागास
प्रवगासाठी आरक्षर् राहीलेले नाही. सबब अंतरीम तरतुि म्हर्ुन स्थाचनर् स्वराज्य संस्थांमध्ये
नागचरर्ांच्या मागास प्रवगासाठी जास्तीत जास्त २७% पयंत आरक्षर् ठे वर्े तसेि एर्चत्रत आरक्षर् ५०
टक्र्े पेक्षा जास्त होर्ार नाही" या न्यायचनर्कयाच्या अधीन राहु न अध्यािे श प्रख्याचपत र्रण्यािी ग्राम
चवर्ास चवभागाने तातर्ाळ र्ायकवाही र्रण्यात येईल. सिरिा अध्यािे श उक्त न्यायचनर्कयाच्या अधीन
असल्याने मा. सवोच्ि न्यायालयािी पुनश्च मान्यता घेण्यािी आवश्यर्ता नाही.
-----०-----
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नगर चवर्ास चवभाग
चभवंडी-चनजामपूर शहर महानगरपाचलर्ा
सुधाचरत चवर्ास आराखड्यामध्ये फेरबिल
चभवंडी-चनजामपूर शहर महानगरपाचलर्ा मंजूर सुधाचरत चवर्ास आराखड्यामधील खेळाच्या
मैिानावरील आरक्षर्ाच्या हद्दीमधील िूर् िु रुस्ती र्रण्याच्या फेरबिल प्रस्तावास आज झालेल्या
मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते. मंजुर
फेरबिल प्रस्तावानुसार आरक्षर् क्र. 62 “खेळािे मैिान” या आरक्षर्ामधील चवियमान अचधर्ृत
इमारतीनी व्याप्त क्षेत्र आरक्षर्ामधून वगळू न रचहवास वापर चवभागात अंतभूत
क र्रण्यात आलेले आहे.
चभवंडी-चनजामपूर शहर महानगरपाचलर्ेच्या मुळ मंजूर चवर्ास योजनेिे व सुधारीत मंजूर चवर्ास
योजनेिे नर्ाशे चभन्न स्वरुपाच्या प्रमार्ात असल्याने चभवंडी-चनजामपूर शहर महानगरपाचलर्ा हद्दीमधील
चवद्यमान अचधर्ृत इमारतींवर मंजूर सुधारीत चवर्ास आराखड्यामधील

आ.क्र.62-खेळािे मैिान या

आरक्षर्ाच्या हद्दीमधील िुर् िु रुस्ती र्रण्यािा फेरबिल प्रस्ताव मुंबई उच्ि न्यायालयाच्या आिे शानुसार
चभवंडी-चनजामपूर शहर महानगरपाचलर्ेने र्ायान्वीत र्ेला असुन तयास आज मान्यता िे ण्यात आली.
-----०----सहर्ार चवभाग
पुर्े येथे साखर संग्रहालय उभारर्ार
महाराष्ट्रािे साखर उद्योगातील स्थान चविारात घेता जागचतर् िजािे साखर संग्रहालय
(Museum) पुर्े येथे उभारण्याच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली.
बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
पुर्े यथील साखर संर्ुलातील जागेत साखर संग्रहालय उभारण्यात येईल. साखर संग्रहालयास
प्रशासर्ीय मान्यता िे र्े, संग्रहालयािे चडझाईन अंचतम र्रर्े, चनधी उपलब्ध र्रुन िे र्े, संग्रहालयाच्या
बांधर्ाम चवषयर् र्ामर्ाजािा आढावा घेर्े यासाठी उपमुख्यमंत्रयांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय
चनयामर् सचमती

तसेि

सहर्ार मंत्रयांच्या अध्यक्षतेखाली साखर संग्रहालयाच्या प्रतयक्ष उभारर्ी

र्ामर्ाजावर िे खरेखीसाठी र्ायकर्ारी सचमती स्थापन र्रण्यास मान्यता िे ण्यात आली.
साखर संग्रहालय उभारर्ीसाठी अंिाजे रु. ४० र्ोटी पयकत खिक अपेक्षीत असून तयासाठी शासनाने
साखर आयुक्तांना तीन वषात सिर चनधी उपलब्ध र्रुन िे ण्यास मान्यता िे ण्यात आली. साखर
संग्रहालयाच्या उभारर्ीबाबतिे आरेखन राष्ट्रीय स्तरावरील स्पधेतून चनवड र्रण्यात येईल.
-----०-----
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सहर्ार चवभाग
गाळप हंगामार्चरता साखर र्ारखान्यांच्या अल्पमुित र्जास
शासनािी थर्हमी िे ण्यािा चनर्कय
गाळप हंगाम 2021-22 र्रीता राज्यातील िोन सहर्ारी साखर र्ारखान्यांच्या 28 र्ोटी रुपये
इतक्या अल्पमुित र्जास शासन थर्हमी िे ण्यािा चनर्कय आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात
आला. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
राजगड सहर्ारी साखर र्ारखाना चल.,ता.भोर, चज. पुर्े व सहर्ार चशरोमर्ी वसंतराव र्ाळे
सहर्ारी साखर र्ारखाना चल. िंद्रभागानगर, ता.पंढरपूर, चज. सोलापूर या 2 सहर्ारी साखर
र्ारखान्यांना अनुक्रमे रक्र्म िहा र्ोटी रुपये व अठरा र्ोटी रुपये अशा 28 र्ोटी रुपये अल्पमुित
र्जास थर्हमी िे ण्यात येईल. यासाठी पुढील प्रमार्े अटी टार्ण्यात आल्या आहेत. यापूवी चनचश्चत
र्ेलेले शासनाच्या हमीपोटी प्रचत ्क्वटल साखर उतपािनावर 250 रुपये हे स्वतंत्र टॅ गींग हमीवरील
र्जािी व्याजासह एर् वषाच्या आत पूर्क परतफेड र्रण्यात यावी. शासनाने हमीबाबत चनगकचमत र्ेलेल्या
चनर्कयािे लाभधारर् /र्जकिार साखर र्ारखान्यांर्डु न अटी व शतीिी पुतकता र्रुन बँर्ेर्डु न ऑक्टोंबर
2021 पुवी रक्र्म चवतरीत न झाल्यास तयानंतर चवतरीत होर्ाऱया र्जास शासन हमी र्ोर्तयाही
पचरस्स्थतीत लागू राहर्ार नाही.
शासन हमी िे ण्यात आलेल्या र्ारखान्यांवर बँर्ेने पूर्क वेळ सनिी लेखापाल/र्ॉस्ट अर्ाऊंटन्ट
नेमावा. 2021-22 हंगामास शासन हमीिी मुित फक्त 1 वषक राहील. गाळप हंगाम 2020-21 र्रीता
िे ण्यात आलेल्या पूवक हंगामी र्जास शासन थर्हमीिी मुित 1 वषाने म्हर्जेि चि.30.09.2022 पयंति
वाढचवण्यात येत आहे. शासन हमीवरील र्जासाठी संबंधीत र्ारखान्यांच्या संिालर् मंडळाने समान
मूल्यािी वैयक्तीर् हमी चिल्यानंतरि शासनाने थर्हमी द्यावी. तयानंतर बँर्ेने र्ारखान्यास शासन थर्
हमीवरील र्जािी रक्र्म चवतरीत र्रावी.
बँर्ेने र्ारखान्यास यापूवी सन 2019-20 व 2020-21 मध्ये शासन हमीवर चिलेल्या

र्जाच्या

चवचनयोगाबाबत र्ारखान्यांच्या लेख्यांिी तपासर्ी र्रावी. सिर तपासर्ीमध्ये र्जाच्या चवचनयोगाबाबत
गंभीर मुद्दे आढळू न न आल्यास वैयक्तीर् हमी सामुिाचयर् हमीमध्ये परावतीत होईल अन्यथा वैयक्तीर्
हमी पुढे लागू राहील.
-----०-----
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