
1 
 

जनसंपर्क  र्क्ष (मुख्यमंत्री सचिवालय) 
 

मंचत्रमंडळ चनर्कय  
चिनांर् : 6 जानेवारी 2021 

( बठैर् क्र. 50 ) 
  

अ.क्र. चवषय चवभाग 
 

1 बांधर्ाम प्रर्लपांना अचधमूलय (चप्रचमयम) सवलत िेर्ार 
प्रर्लपांना ग्राहर्ांिे सपंूर्क मुद्ांर् शुलर् भराव ेलागेल 

नगर चवर्ास  
 

2 राज्यातील 31 चडसेंबर 2020 पयंतिी गंुठेवारी चनयचमत 
र्रर्ार - सवकसामानयानंा घरांसाठी होर्ार लाभ 

नगर चवर्ास  
 

3 ग्रामीर् भागातील रस्ते आता िजिेार होर्ार र्ें द् 
सरर्ारशी सामजसं्य र्रारास मानयता 

ग्राम चवर्ास 

4 राज्यातील गंुतवर्रू् व रोजगार वाढीसाठी इलके्ट्रॉचनक्ट्स 
धोरर्ािी व्याप्ती वाढचवली 

उद्योग  

5 रृ्षी पंपांना सौर ऊजदे्धारे वीज ऊजा 
6 चवझक्राफ्ट एटंरटेनमेंट एजनसीला र्रमर्रू् शुलर्ािी 

रक्ट्र्म परत र्रण्यास मानयता 
महसूल 

 
7 रॉचपर्ल मेचडसीन व हेलथ अभ्यासक्रमािा समावशे सावकजचनर् आरोग्य 
8 औरंगाबाि शासर्ीय वदै्यर्ीय महाचवद्यालय व र्र्क रोग 

रुग्र्ालयात रुग्र् खाटा वाढचवर्ार 
वदै्यर्ीय चशक्षर् 

 
 

 
 

  



2 
 

नगर चवर्ास चवभाग 
बाधंर्ाम प्रर्लपानंा अचधमूलय (चप्रचमयम) सवलत िेर्ार 
प्रर्लपानंा ग्राहर्ािंे संपूर्क मुद्ारं् शुलर् भराव ेलागेल 

 

बाधंर्ाम प्रर्लपानंा सवक चप्रचमयमवर (अचधमुलय) ३१ चडसेंबर २०२१ पयंत ५० टक्ट्रे् सूट िेण्यािा तसेि 
जे प्रर्लप या सवलतीिा लाभ घेतील तयानंा ग्राहर्ांतरे्फ संपूर्क मुद्ारं् शुलर् भराव ेलागेल असा महत्त्वपूर्क चनर्कय 
आज झालेलया मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते. या 
चनर्कयामुळे बाधंर्ाम प्रर्लपानंा अचधमूलयामध्ये जी सवलत चिली जार्ार आहे तयािा प्रतयक्ष लाभ ग्राहर्ानंा 
िेखील चमळर्ार आहे.  

र्ोचवड-१९ चवषार्चू्या संक्रमर्ािा धोर्ा, जागचतर् आरोग्य संघटनेने जाहीर रे्लेली महामारी या 
पार्श्कभमूीवर लोर्ािंे आरोग्य सुरचक्षत र्रण्यासाठी राज्याने वळेोवळेी जाहीर रे्लेलया टाळेबंिी या सवामुळे 
राज्याच्या आर्थथर् आचर् औद्योचगर् क्षते्रावर मंिीिे सावट चनमार् झालेले आहे. 

राज्याच्या बाधंर्ाम क्षते्राला प्रोतसाहन िेण्यासाठी श्री. चिपर् पारेख याचं्या सचमतीिी स्थापना र्रण्यात 
आली होती. बाधंर्ाम क्षते्रातील गंुतवर्रू् अचधर् आर्षकर् र्रण्यासाठी तसेि तया अनुषंगाने परवडर्ाऱ्या 
घरािंी उपलब्धता वाढावी यार्रीता सचमतीने सूिनासंह आपला अहवाल शासनास सािर रे्ला.  

सचमतीने चशर्फारस रे्लयाप्रमारे् शासनार्डून बाधंर्ाम प्रर्लपावंर ज्या चवचवध प्रर्ारच्या अचधमूलयािी 
आर्ारर्ी र्रण्यात येते या सवक अचधमुलयावर चिनारं् ३१.१२.२०२१ पयंत ५०% सुट िेण्यािा तसेि सवक चनयोजन 
प्राचधर्रर्/स्थाचनर् प्रशासनानंी तयाचं्या स्तरावर आर्ारण्यात येर्ाऱ्या अचधमूलयामध्ये सवलत िेण्याबाबत 
िेखील चनर्कय घेण्यािा आिेश राज्य सरर्ारने चिला आहे. या सवलतीिा अवाजवी लाभ चवचशष्ट समूह अथवा 
प्रर्लप यानंा होऊ नये यार्रीता सिर सवलत ही १ एचप्रल, २०२० िे अथवा िालु वाचषर् बाजारमूलय िर तक्ट्ता 
यापैर्ी जे जास्त असतील तेि िर अचधमूलय आर्ारर्ीसाठी चविारात घेण्यात येतील. 

गृहचनमार् क्षते्राला प्रोतसाहन िेण्यासाठी राज्य शासनाच्या मुद्ारं् शुलर्ामध्ये सवलत िेण्यािा चनर्कय 
घेतलेला होता. या सवलतीिी मुित ३१.०३.२०२१ पयंत आहे. जे प्रर्लप अचधमूलय सवलतीिा लाभ घेऊ 
इच्च्ितात तया सवक प्रर्लपानंा चिनारं् ३१.१२.२०२१ पयकत ग्राहर्ातंरे्फ संपूर्क मुद्ारं् शुलर् भराव ेलागेल. तयामुळे 
राज्य शासन अचधमूलयामध्ये जी सवलत िेऊ इच्च्िते तयािा प्रतयक्ष लाभ ग्राहर्ानंा िेखील चमळर्ार आहे. 
पचरर्ामतः पुढील एर्ा वषापयंत गृहचनमार् व स्थावर मालमत्ता क्षते्रामंध्ये आलेले िैतनय र्ायम राहील. तसेि 
घरे/सिचनर्ा घेऊ इच्च्िर्ाऱ्या सवकसामानय नागचरर्ांना िेखील यािा मोठ्या प्रमार्ावर लाभ होईल. 

-----०----- 
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नगर चवर्ास चवभाग 
राज्यातील 31 चडसेंबर 2020 पयंतिी  

गंुठेवारी चनयचमत र्रर्ार 
सवकसामानयानंा घरासंाठी होर्ार लाभ 

 

राज्यातील ज्या चठर्ार्ी ३१ चडसेंबर २०२० पयंतच्या गंुठेवारी योजना अद्यापही चनयचमत झालेलया नाहीत 
तया चनयचमत र्रण्यािा महत्त्वपूर्क चनर्कय आज झालेलया मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला. बैठर्ीच्या 
अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.  

राज्य शासनाने ऑगस्ट २००१ मध्ये गंुठेवारी चनयचमतीर्रर् अचधचनयम हा र्ायिा मानय र्रुन 
अच्स्ततवामध्ये आर्ला होता. चिनारं् ०१ जानेवारी, २००१ च्या पूवी झालेलया गंुठेवारी योजनांना तयािा लाभ 
िेण्यात आला होता. मात्र ज्या जचमनी अचतक्रमर्ाखाली आहेत अथवा चवचशष्ट क्षते्रामध्ये आहेत. (ना-चवर्ास क्षते्र, 
हचरत क्षते्र, पयकटन क्षते्र, पयावरर्दृष्टया संविेनचशल क्षते्र, संरक्षर् चवभागािे क्षेत्र इतयािी.) तयानंा र्ायद्याप्रमारे् 
या योजनेिा लाभ घेता येत नाही. 

या अचधचनयमामुळे राज्यातील बरेि गंुठेवारी क्षते्र चनयचमत असले तरी िेखील अद्याचप र्ाही क्षेत्राि े
चनयचमतीर्रर् प्रलंचबत आहे तयामुळे लोर्ानंा चवचवध अडिर्ींना तोंड द्याव ेलागत आहे. या सवांिा चविार र्रुन 
सिर अचधचनयमामध्ये अंमलबजावर्ीिा चिनारं् वाढचवण्यािा चनर्कय शासनाने घेतला आहे. तयानुसार आता 
चिनारं् ३१.१२.२०२० पयकत ज्या चठर्ार्ी गंुठेवारी योजना झालया आहेत परंतु तयािंे चनयचमतीर्रर् झालेले नाही 
तयानंा या अचधचनयमातील िुरुस्तीिा लाभ घेता येईल. पात्रतेच्या र्ोर्तयाही चनर्षामंध्ये अथवा अटींमध्ये बिल 
र्रण्यात आलेला नाही. 

-----०----- 
 

ग्राम चवर्ास चवभाग 
ग्रामीर् भागातील रस्ते आता िजेिार होर्ार  
र्ें द् सरर्ारशी सामजंस्य र्रारास मानयता 

 

प्रधानमंत्री ग्रामसडर् योजना भाग-3 संिभात राज्य सरर्ारने र्ें द्ाच्या ग्रामीर् चवर्ास मंत्रालयासोबत 
र्रावयाच्या सामंजस्य र्रारास आज झालेलया मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मानयता िेण्यात आली. बैठर्ीच्या 
अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.  या अंतगकत राज्यातील 6550 चर्.मी. लाबंीच्या रस्तयािंी िुरुस्ती 
र्रण्यात येईल.  

र्ें द् शासनाने प्रधानमंत्री ग्रामसडर् योजनेत संबंचधत राज्याबंरोबर सामंजस्य र्रार र्ररे् आवश्यर् 
रे्ले आहे.  यानुसार रस्तयाच्या पचहलया 5 वषांच्या र्ालावधीसाठी चनयचमत िुरुस्ती तसेि 5 वषानंतर चनयचमत 
आचर् चनयतर्ालीर् िुरुस्तीसाठी चनधी उपलब्ध र्रून चिला जाईल.  यामध्ये ग्रामीर् भागातील रस्तयावंरील 
पुलािंा िेखील समावशे आहे.  

यानुसार रस्तयाचं्या िेखभालीिा 100 टक्ट्रे् खिक राज्य शासन र्रर्ार असून रस्ते बाधंर्ीसाठी र्ें द् 60 
टक्ट्रे् तर राज्य 40 टक्ट्रे् असा खिािा वाटा उिलर्ार आहे. यामुळे ग्रामीर् भागातील रस्ते िजेिार होऊन 
ग्रामीर् चवर्ासाला मोठा हातभार लागेल.  

-----०----- 
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उद्योग चवभाग  
राज्यातील गंुतवर्रू् व रोजगार वाढीसाठी 
इलके्ट्रॉचनक्ट्स धोरर्ािी व्याप्ती वाढचवली 

 

महाराष्रािे इलेक्ट्रॉचनर् धोरर्-2016  हे 10 एचप्रल 2021 रोजी संपुष्टात येत असलयाने तयास  31 मािक 
2023 पयंत मुितवाढ िेण्यािा तसेि तयािी व्याप्ती वाढचवण्यािा चनर्कय आज झालेलया मंचत्रमंडळ बैठर्ीत 
घेण्यात आला.  अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.  

तयािप्रमारे् र्ें द् शासनाच्या SPECS (Scheme for Promotion of Manufacturing of Electronic 
Components and Semiconductors) या योजनेसोबत राज्यािे इलेक्ट्रॉचनक्ट्स धोरर् संलग्न र्रण्यािा चनर्कय 
घेण्यात आला आहे.  तसेि एर्फएबी क्षते्रातील घटर्ािंी व्याप्ती वाढचवण्यात आली असून, तयामध्ये पुढील बाबींिा 
समावशे र्रण्यात आला आहे :-  

रं्पाऊंड सेमीरं्डक्ट्टसक, चसलीर्ॉन र्फोटोचनक्ट्स चडव्हाईस, इंचटगे्रटेड सर्ीट्स, ऑप्टोइलेक्ट्रॉचनर् 
र्ॉपोंनंट्स, सेमीरं्डक्ट्टसक वरे्फसक, सेमीरं्डक्ट्टसक इंचटगे्रटेड चिप्स, मेंमरी, ॲनॉलॉग, चमक्ट्स चसग्नल आयसी, 
चडस्प्ले रॅ्फब्रीरे्शन युचनट,  एलसीडी व एलईडी, ऑरगॅचनर् एलईडी हे घटर् यामध्ये असतील.  

र्ें द् शासनाच्या SPECS योजनेंतगकत संबंचधत घटर्ानंा र्ाही र्ारर्ास्तव प्रोतसाहने  मानय झाली 
नसतील अशा घटर्ानंा प्रोतसाहने मंजूर र्रण्यासाठी तसेि  इलेक्ट्रॉचनक्ट्स उद्योग क्षते्रातील टेचलर्ॉम 
प्रॉडक्ट्ट्स, र्नझुमर इलेक्ट्रॉचनक्ट्स, हेलथ ॲंड मेचडर्ल इलेक्ट्रॉचनक्ट्स, इंडच्स्रयल इलेक्ट्रॉचनक्ट्स, ॲटोमेटीव्ह 
इलेक्ट्रॉचनक्ट्स, स्रॅटेचजर् इलेक्ट्रॉचनक्ट्स, एच्व्हओचनक्ट्स, इलेक्ट्रॉचनक्ट्स मॅनयुरॅ्फक्ट्िररग सर्थवसेस, सोलार सेल 
मॅनयुरॅ्फक्ट्िररग या 9 प्रर्ारच्या इलेक्ट्रॉचनक्ट्स उप घटर्ामंध्ये गंुतवर्रू् आर्र्थषत र्रुन रोजगार वृध्िी 
र्रण्यासाठी प्रधान सचिव (उद्योग) याचं्या अध्यक्षतेखाली नामवतं संस्थेिे इलेक्ट्रॉचनर् चवभागािे प्रमुख तसिे या 
क्षते्रातील नामवतं संघटनांिे प्रचतचनधी यािंा समावशे असलेली तज्ञ सचमती नेमण्यात आली आहे.  

सिर चनर्कयामुळे राज्यात, इलेक्ट्रॉचनक्ट्स घटर् (Components), Semiconductors व Display 
Manufacturing र्रीता सुयोग्य वातावरर्  ( Eco-System) चनर्थमती होऊन, या क्षते्रात गंुतवर्रू् व रोजगार 
वाढीस िालना चमळर्ार आहे. 

-----०----- 
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ऊजा चवभाग 
रृ्षी पंपानंा सौर ऊजेद्धारे वीज  

 

राज्यातील शेतर्ऱ्यानंा चवर्श्ासाहक, चर्र्फायतशीर आचर् चिवसा चनचित पद्धतीने वीज पुरवठा 
र्रण्यासाठी रृ्षी पंप वीज जोडण्यानंा सौर ऊजेद्धारे चवद्यतुीर्रर् र्रण्यास आज झालेलया मंचत्रमंडळ बैठर्ीत 
मानयता िेण्यात आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते. र्ें द् शासनाच्या रु्सुम 
महाअचभयानािी अंमलबजावर्ी र्रण्यात येऊन एर् लाख सौर पंप उभारण्यात येतील.   

एर् लाख सौर पंप उभारण्यासाठी 1969.50 र्ोटी खिक अपेचक्षत असून 30 टक्ट्रे् म्हर्ज े585 र्ोटी 
र्ें द्ार्डून व 173 र्ोटी लाभाथींर्डून उपलब्ध होर्ार आहेत.  1211 र्ोटी इतर्ा चनधी राज्य शासन िेर्ार 
आहे.  यामुळे पुढील 5 वषात प्रतयेर्ी 436 र्ोटी अथकसंर्लपीय तरतूि व 775 र्ोटी अचतचरक्ट्त वीज चवक्री र्र 
यामार्फक त चनधी उभारण्यास मानयता िेण्यात आली.  या योजनेिी अंमलबजावर्ी महाऊजामार्फक त होर्ार आहे.  

 र्ें द् शासनाच्या नवीन व नवीर्रर्ीय ऊजा मंत्रालय, नवी चिल्ली यािंेर्डून शेतर्ऱ्यासंाठी प्रधानमंत्री 
चर्सान ऊजा सुरक्षा एवमं उतथार् महाचभयान (रु्सुम) राज्यात तीन घटर्ातंगकत राबचवण्यात येर्ार आहे.  
१) घटर् अ (Componant A) :- चवर्ें द्ीत पारेषर् संलग्न जचमनीवरील वा Stilt Mounted सौर ऊजा 

प्रर्लप घटर् ब (Componant B)  :- पारेषर् चवरहीत सौर रृ्षीपंप आस्थाचपत र्ररे्. 
२) घटर् र् (Componant C) :- पारेषर् संलग्न सौर रृ्षीपंप संयंत्र आस्थाचपत र्ररे्,   

अचभयान घटर् “अ” 
 सिर अचभयान घटर् महाचवतरर् रं्पनीमार्फक त राबचवण्यात येईल.  
 या अचभयानांतगकत राज्यातील शेतर्ऱ् यानंा रसिनासाठी उपर्ें द् पातळीवर 0.5 मेगावटॅ ते २ मेगावटॅ 

क्षमतेपयंत प्राप्त मंजूरीनुसार 300 मेगावटॅिे सौर  ऊजेिे प्रर्लप उभारर्ीिे उचिष्ट.  
 अचभयान र्ालावधीत एरू्र् 5000 मेगावटॅ क्षमतेिे सौर ऊजा प्रर्लप उभारण्यािे राज्यािे उचिष्ट. 
 या अचभयानामध्ये इच्िुर् शेतर्री/सहर्ारी संस्था/पंिायत/शेतर्री उतपािर् संघटना/ जल 

उपभोक्ट्ता संघटना/सौर ऊजा चवर्ासर्ाद्वारे महाचवतरर्च्या उपर्ें द्ाच्या 5 चर्.मी. क्षते्रातील  तयाचं्या 
जमीनीवर सौर ऊजा प्रर्लप उभारु शर्तील. 

 अशा प्रर्लपातून चनमार् होर्ारी वीज र्माल रु.3.30/- प्रती युचनट या िराने घेण्यािे प्रस्ताचवत. 
 ज्या चठर्ार्ी उपर्ें द्ाच्या क्षमतेपेक्षा जास्त प्रर्लप उभारर्ीिी मागर्ी आलयास स्पधातमर् चनचविा 

प्रचक्रयेद्वारे आलेलया लघुत्तम िराने महाचवतरर् रं्पनी वीज खरेिी र्रारनाम्याद्वारे 25 वषांच्या 
र्ालावधीर्चरता खरेिी र्रेल.   

अचभयान घटर् “ब” 
 या अचभयानंातगकत पुढील 5 वषात 5 लक्ष पारेषर् चवरहीत सौर रृ्षीपंप आस्थाचपत र्रण्यास व तयापैर्ी 

पचहलया वषासाठी मंजूर १ लक्ष पारेषर् चवरहीत सौर रृ्षीपंप आस्थाचपत र्रण्यास मंजूरी. 
 सिर अचभयान घटर् महाराष्र ऊजा चवर्ास अचभर्रर् (महाऊजा) मार्फक त अजकिारािंे On-line  अजक 

मागवून प्रथम येर्ाऱ्यास प्राधानय या ततवावर अनुञयेता तपासून राबचवण्यात येर्ार आहे. 
 यात 2.5 एर्र क्षते्र धारर् र्रर्ा-या शेतर्-यास ३ HP, ५ एर्र क्षते्र धारर् र्रर्ा-या शेतर्-यास ५ 

HP व तयापेक्षा जास्त  क्षते्र धारर् र्रर्ा-या शेतर्-यास 7.5 HP DC पंप आस्थाचपत र्रण्यािे 
चनयोचजत. 

 सौर रृ्षीपंपािी रर्मत रु. 1.56 लक्ष (३ HP), रु. 2.225 लक्ष (5 HP), रु. 3.435 लक्ष (7.5 HP)  
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 पंपाच्या रर्मतीच्या सवकसाधारर् गटाच्या लाभार्थ्यार्डून सौर रृ्षीपंपाच्या रर्मतीच्या 10 % व 
अनुसूिीत जाती व जमातीच्या लाभार्थ्यार्डून 5 % या िराने अंशिान घेर्ार. 

 या योजनेंतगकत र्ें द् शासनािे 30 टक्ट्रे् चवत्तीय  सहाय्य व राज्य शासनािे 60/65 टक्ट्रे् अनुिान व 
लाभार्थ्यांिे 10/5 टक्ट्रे् अशंिान लागर्ार.  

 एरू्र् उचिष्टापंैर्ी प्रथम टप्प्यात 50 टक्ट्रे् सौर रृ्षी पंप हे 34 चजलयात तया चजलहयाच्या 
लोर्संख्येनुसार व प्रथम येर्ाऱ्यास प्रथम प्राधानय या ततवावर तिनंतर मागर्ीनुसार चवतरर् र्रण्याि े
चनयोजन.  

 सौर रृ्षी पंपाव्िारे उपलब्ध होर्ाऱ्या वीजेमुळे जर शेतर्ऱ्याला इतर वीज उपर्रर्ाचं्या वापरासाठी 
स्वखिाने युचनव्हसकल सौर पंप रं्रोलर लावण्यािी सोय.  

अचभयान  घटर् “र्” 
 सिर घटर् अचभयान महाचवतरर् रं्पनीमार्फक त राबचवण्यात येईल.  
 शेतर्ऱ्यानंा अच्स्ततवात असर्ाऱ्या पारंपारीर् पंपाऐवजी रृ्चष पंपािे उजार्रर् र्रुन शेतर्ऱ् यांना 

स्वत:च्या वीज वापराव्यचतचरक्ट्त जािा वीज महाचवतरर् रं्पनीस चवरू्न तयािं ेउतपन्न वाढचवण्यािी संधी 
उपलब्ध  

 सिर अचतचरक्ट्त वीजेपोटी चनचित रे्लेलया िराने महाचवतरर् रं्पनीद्वारे मोबिला िेण्यात येईल.  
 शेतर्ऱ्यार्डे सद्य:च्स्थतीत असर्ाऱ्या पारंपाचरर् पध्ितीच्या रृ्षी पंपाच्या क्षमतेच्या २ पटीपयंति 

सौर ऊजा चनर्थमती र्रता येईल. 
 शेतर्ऱ्याने ग्रीडला रे्लेलया अचतचरक्ट्त वीज पुरवठा आर्ारर्ी महाराष्र चवद्युत चनयामर् आयोगाने 

ठरवून चिलेलया "चर्फड इन टेचरर्फ" प्रमारे् र्रण्यात येईल. 
 ग्रीडला चनयात र्रण्यात येर्ारी वीज सौर ऊजा पॅनलव्िारे चनर्थमती झालेलया वीजेच्या ५० टक्ट्रे् पयंत 

मयाचित असेल. 
 चनयात होर्ारी वीज रोचहत्र क्षमतेपेक्षा जास्त होऊ नये यार्चरता रोचहत्र क्षमतेच्या ७० टक्ट्रे् एवढी सौर 

क्षमता मंजूर र्रण्यात येईल. यात प्रथम येर्ाऱ्या शेतर्ऱ्यास प्रथम प्राधानय िेण्यात येईल. 
 सिर रु्सुम घटर् "र्" िी अंमलबजावर्ी रे्वळ संचमश्र वाचहनीवर (Unsaggregated Feeder) 

राबचवण्यात येईल. 
 या अचभयानातंगकत पारेषर् संलग्न सौर रृ्चषपंप आस्थाचपत र्रण्यास प्रतयक्षात आलेलया खिाच्या 

रर्मेच्या ३० टक्ट्रे् रक्ट्र्म र्ें द् शासनामार्फक त व ३० टक्ट्रे् रक्ट्र्म राज्य शासनामार्फक त संबंचधत 
शेतर्ऱ्यास िेण्यात येईल व लाभाथी चहस्सा ४० टक्ट्रे् राहील. 

सुर्ार् ूसचमती 
 संपूर्क अचभयानािी अंमलबजावर्ी योग्यचरतया होण्यासाठी मा.मंत्री (ऊजा) याचं्या अध्यक्षतेखाली 

राज्यस्तरीय सुर्ार् ू सचमती गठीत र्रण्यात येईल. सिर अचभयानािी अंमलबजावर्ी र्रताना 
उद्भवर्ाऱ् या अडीअडिर्ी व आवश्यर्तेनुसार योजनेत सुधारर्ा व बिल र्रण्यािे अचधर्ार सिर 
सचमतीस राहतील.   

-----०----- 
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महसूल चवभाग 
 

चवझक्राफ्ट एटंरटेनमेंट एजनसीला  
र्रमर्रू् शुलर्ािी रक्ट्र्म परत र्रण्यास मानयता 

 

चवझक्राफ्ट एंटरटेनमेंट एजनसीला र्रमर्रू् शुलर्ािी रक्ट्र्म परत र्रण्यास आज झालेलया मंचत्रमंडळ 
बैठर्ीत मानयता िेण्यात आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते. 

मंुबई उच्ि नयायालयाने 13 एचप्रल 2011 रोजी या संिभात आिेश चिला होता.  तया अनुषंगाने महाराष्र 
र्रमर्रू् शुलर् अचधचनयमातील र्लम 6 (3) मधील तरतुिींनुसार र्ोर्तयाही र्रमर्रु्ीच्या र्ायकक्रमास 
र्रमर्रू् शुलर्ाच्या आर्ारर्ीतून सूट िेण्यािा अचधर्ार शासनास आहे.  

तयाप्रमारे् मे. चवझक्राफ्ट एंटरटेनमेंट एजनसी प्रा.चल., मंुबई या संस्थेद्वारे मंुबई यथेे चि. 1 नोव्हेंबर, 1996 
रोजी आयोचजत रे्लेलया मायर्ल जॅक्ट्सन या पािातय संगीतर्ाराच्या "पॉप शो" या सिरातील पािातय 
संगीताच्या र्ायकक्रमास  रे्फरचविारातंी र्रमर्रू् शुलर् व अचधभार आर्ारर्ीतून सूट िेण्यािा चनर्कय आज 
घेण्यात आला.  

-----०----- 
 

सावकजचनर् आरोग्य चवभाग  
रॉचपर्ल मेचडसीन व हेलथ अभ्यासक्रमािा समावशे 

 

 आरोग्य सेवा आयुक्ट्तालयांतगकत र्ायकरत रुग्र्ालयांमध्ये रॉचपर्ल मेचडसीन व हेलथ या तसेि डी. ऑथो 
या अभ्यासक्रमािा समावशे र्रण्यािा चनर्कय आज झालेलया मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला.  

र्ॉलेज ऑर्फ चर्फजीचशयन आचर् सजकनस या संस्थेमार्फक त िालचवण्यात येर्ाऱ्या पिव्युत्तर पिचवर्ा 
अभ्यासक्रमामध्ये यापुवी समाचवष्ट रे्लेलया  “  रॉचपर्ल मेचडसीन व हेलथ (Tropical Medicine  & Health)” 
या चवषयािा या पिव्युत्तर पिवीर्ा अभ्यासक्रमात समावशे र्रण्यास र्ायोत्तर मानयता िेण्यात आली व “डी. 
ऑथो (D-Ortho.)” या चवषयािा सिर पिव्युत्तर पिचवर्ा अभ्यासक्रमात नव्याने समावशे र्रण्यािा चनर्कय 
घेण्यात आला.  

-----०----- 
वदै्यर्ीय चशक्षर् चवभाग 

औरंगाबाि शासर्ीय वदै्यर्ीय महाचवद्यालय  
व र्र्क रोग रुग्र्ालयात रुग्र् खाटा वाढचवर्ार 

शासर्ीय वदै्यर्ीय महाचवद्यालय व र्र्क रोग रुग्र्ालयात रुग्र् खाटा वाढचवरे् तसेि नव्याने 360 पिे 
चनमार् र्रण्यास आज झालेलया मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मानयता िेण्यात आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री 
उद्धव ठार्रे होते. यासाठी 24 र्ोटी 64 लाख 24 हजार 788 इतर्ा खिक येईल.  

या चनर्कयामुळे सध्यािे अच्स्ततवात असलेलया 100 खाटामंध्ये 165 खाटा वाढवून 265 खाटािंे रुग्र्ालय 
होर्ार आहे. या रुग्र्ालयासाठी गट अ ते गट ड िी 316 चनयचमत पिे आचर् 44 बायस्त्रोताने अशी एरू्र् 360 
पिे चनमार् र्रण्यात येतील.  हे रुग्र्ालय सप्टेंबर 2012 रोजी सुरु र्रण्यात आले होते. यासाठी र्ें द्ािा 60 
टक्ट्रे् व राज्यािा 40 टक्ट्रे् वाटा आहे. 

-----०----- 


