मंत्रालयीन विभागांमधील महत्िाच्या विविध
शासकीय योजनांची मावहती पुस्ततका

( कक्ष अवधकारी विभागीय परीक्षा(सुधारणा) वनयम, २०१५ मधील
प्रश्नपवत्रका क्रमांक ६ (भाग-२) )
____________________________
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२

प्रततािना
महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्रालयीन दु य्यम सेिम
े धील कक्ष अवधकारी पदािर पदोन्नती
दे ण्यासाठी विभागीय परीक्षा वनयम १९७७ विवहत करण्यात आले आहेत. तसेच नामवनदे शनाव्दारे
वनयुक्त कक्ष अवधका-यांसाठी मंत्रालययीन विभागातील कक्ष अवधकारी (विभागीय परीक्षा आवण
प्रवशक्षण) वनयम, १९९१ विवहत करण्यात आले आहेत. सदरहू दोन्ही विभागीय परीक्षा वनयमातील
पाठयक्रमात (अभ्यासक्रमात) अनुक्रमे वदनांक ३१ जानेिारी, २०१५ आवण ७ फेब्रुिारी, २०१५ च्या
अवधसूचनेव्दारे सुधारणा करण्यात आली आहे.
मंत्रालयीन विभागांमाफफत विविध प्रकारच्या महत्िाच्या शासकीय योजना राबविल्या जातात.
त्या योजनांची मावहती मंत्रालयात वनयुक्त होणा-या अवधकारी/कमफचा-यांना होण्याच्या उद्देशाने
सुधावरत अभ्यासक्रमानुसार विवहत केलेल्या प्रश्नपवत्रका क्र. ६ मधील भाग - २ मध्ये “विद्यमान
महत्िाच्या अशा विविध शासकीय योजना(10 ते १५)” हा विषय समाविष्ट्ट करण्यात आला आहे .
प्रततुत विभागीय परीक्षेच्या अनुषंगाने मंत्रालयीन विभागांकडू न प्राप्त झालेल्या योजनांची
मावहती एकवत्रत करून परीक्षार्थ्यांना अभ्यास करणे सुलभ व्हािे केिळ या उद्देशाने शासनाच्या
संकेततथळािर उपलब्ध करुन दे ण्यात आली आहे. त्यासोबतच अथफसंकल्पीय अंदाज वनयतिाटप
व्यितथापन पध्दती (बीईएएमएस), राष्ट्रीय मानिी हक्क आयोग, राज्य मानिी हक्क आयोग इत्यादी
विषयांबाबतची मावहती संकवलत करण्यात आली आहे.
िर नमूद विषयांच्या अद्ययाित तपवशलासाठी कृपया संबंवधत अवधसूचना, शासन वनणफय,
पवरपत्रके इत्यादींचे अिलोकन करािे.

डॉ. भगिान सहाय,
अपर मुख्य सवचि (सेिा),
वदनांक:- १4 सप्टें बर, २०१५.
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ग्राम विकास ि जलसंधारण विभाग

जलयुक्त वििार अवभयान
िासन वनणणय:- जलअ२०१४/प्र.क्र.२०३/जल-७, विनांक ५ विसेंबर, २०१४.

महाराष्ट्र राज्यातील पािसाची अवनयवमतता ि पािसातील खंि यांचा वपकांच्या िाढीच्या
काळात होणारा िु ष्ट्परीणाम ि त्यामुळे सतत टं चाई सदृि पवरस्थिती वनमाण होऊन त्याचा मोठा
पवरणाम कृवि क्षेत्रािर होत आहे. राज्यात मागील चार ििकात कोरििाहू क्षेत्रातील वपकांच्या
उत्पािनामध्ये मोठया प्रमाणािर चढ-उतार विसुन येत आहे. या पवरस्थितीस मुख्यत्िेकरुन पाण्याची
कमी उपलब्धता कारणीभूत आहे. राज्यात जिळ जिळ ८२ टक्के क्षेत्र कोरििाहू ि ५२ टक्के क्षेत्र
अििणण प्रिण आहे. सन २०१४-१५ मध्ये १८८ तालुक्यांमध्ये (२२३४ गािे) भूजल पातळीत २ मीटरपेक्षा
जाथत घट झालेली आहे. तर २२ वजल्हयांतील १९०५९ गािांमध्ये टं चाई पवरस्थिती जाहीर झाली आहे.
िाश्वत िेतीसाठी पाणी ि वपण्याच्या पाण्याची उपलब्धता करुन िे ण्यासाठी जलसंधारणांतगणत
उपाययोजना करण्याच्या उद्देिाने जलयुक्त वििार योजनेची संकल्पना पुढे आली. "सिांसाठी पाणीटं चाईमुक्त महाराष्ट्र २०१९" हे उद्दीष्ट्ट िोळयासमोर ठे िुन टं चाई पवरस्थितीिर कायमथिरुपी मात
करण्यासाठी एकास्त्मक पध्ितीने वनयोजनबध्िवरत्या कृती आराखिा तयार करुन पाण्याची उपलब्धता
िाढविण्यासाठी "जलयुक्त वििार अवभयान" राबविण्यात येत आहे.
योजनेचा उद्देि:पािसाचे जाथतीत जाथत पाणी गािाचे वििारातच अिविणे, भूगभातील पाण्याच्या पातळीत िाढ
करणे,

राज्याच्या ससचन क्षेत्रात िाढ करणे, िेती साठी संरवक्षत पाणी ि पाण्याच्या िापराच्या

कायणक्षम
े तेत िाढ करणे, राज्यातील सिांना पुरेिा पाण्याची िाश्वता, ग्रामीण भागात बंि पिले ल्या पाणी
पुरिठा योजनांचे पुनर्जजिीकरण करुन पाणी पुरिठयात िाढ करणे, भूजल अवधवनयम अंमलबजािणी,
विकेंद्रीत पाणी साठे वनमाण करणे, पाणी साठिण क्षमता वनमाण करणे, अस्थतत्िात असलेले ि वनकामी
झालेल्या जलस्त्रोतांची पाणी साठिण क्षमता पुन:थिावपत करणे/िाढविणे, त्यातील गाळ लोक
सहभागातून काढू न जलस्त्रोतांचा पाणीसाठा िाढविणे, िृक्ष लागििीस प्रोत्साहन िे ऊन जनजागृती
करणे, पाणी अिविणे- वजरविणे बाबत लोकांना प्रोत्सावहत करणे.
वनधीची उपलब्धता :राज्यात जलयुक्त वििार अवभयान राबविणेसाठी विविध योजनांतगणत उपलब्ध असलेल्या
वनधीचा िापर करण्याची तरतुि करण्यात आली आहे.
..........
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इंविरा आिास योजना
िासन वनणणय:- इंआयो २०१०/प्र.क्र.१२८/योजना-१०, विनांक २ जुलै, २०१०.

इंविरा आिास योजना 1989 पासून विसेंबर, 1995 अखेरपयंत जिाहर रोजगार योजनेची
उपयोजना म्हणून राबविली जात होती. त्यानंतर वि.1.1.1996 पासून ही योजना थितंत्रपणे केंद्र
पुरथकृत योजना म्हणून राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या वनधीच्या उपलब्धतेची पध्ित 75:25
प्रमाणे आहे. ( 75% केंद्र िासन आवण 25% राज्य िासन )
या योजनेअंतगणत ग्रामीण भागातील िावरद्रय रेिेखालील बेघर कुटू ं बांसाठी घरकुल बांधणीसाठी
अनुिान िे ण्यात येते. सिर योजनेच्या मागणििणक तत्िानुसार या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभािी
व्यस्क्तचे नांि ग्रामसभेने मंजूर केलेल्या बेघर कुटू ं बांच्या प्रवतक्षा यािीत असणे आिश्यक आहे. तसेच
सिर योजनेच्या मागणििणक तत्िानुसार उपलब्ध वनधीच्या 40 टक्के वनधी वबगर अनुसूवचत
जाती/जमातीसाठी राखून ठे िण्यात येतो. अनुसूवचत जाती/जमातीसाठी 60 टक्के वनधी आरवक्षत
ठे िला जातो. अपंगांसाठी 3 टक्के आरक्षण ठे िण्यात येते. हे आरक्षण समथतर असे असते. सन 200708 पासून अल्पसंख्यांकांसाठी 15 टक्के आरक्षण ठे िण्यात येत आहे. िरििी घरकुलांचे उवद्दष्ट्ट केंद्र
िासनाव्िारे वनवित करण्यात येते. तसेच वजल्हा वनहाय घरकुलांचे िाटप केंद्र िासनाच्या ग्रामीण
विकास मंत्रालयाकिू न वजल्हयांना परथपर करण्यात येते. त्यामध्ये राज्याला बिल करता येत नाही.
केंद्र िासनाने वनवित केलेल्या उवद्दष्ट्टांच्या अनुिंगाने इंविरा आिास योजनेतील घरकुलांबाबतची
कायणिाही प्रकल्प संचालक, संबंवधत वजल्हा यंत्रणा यांचेमार्णत पूणण करण्यात येते.
.............
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पयािरण संतुलीत समृध्ि ग्राम योजना
िासन वनणणय:- स्व्हपीएम २६१०/प्र.क्र.१/पंरा-४, विनांक १८ ऑगष्ट्ट, २०१०.

महाराष्ट्र राज्याच्या थिापनेच्या सुिणण महोत्सिी ििाच्या वनवमत्ताने राज्यातील गािांचा िाश्वत
विकास (Sustainable village Development) घििून आणण्याकवरता ग्रामोत्िान अवभयान सुरु
करण्यात आले आहे . भौवतक (Physical) सामावजक (Social) ि उत्पन्न साधने (Livelihood) या तीन
क्षेत्रात िासनाच्या आर्जिक, तांवत्रक ि प्रिासकीय सहकायाने, लोकांच्या पुढाकाराने विकास अपेवक्षत
होणार आहे.

भौवतक मुलभूत सुविधासाठीचा हा कायणक्रम आहे.

िाश्वत ग्रामविकास संकल्पनेत

महत्िाचे तत्ि असे आहे की, गािात एकीकिे उच्च प्रवतच्या भौवतक सुविधांची वनर्जमती करतानाच
यासाठी लागणाऱ्या नैसर्जगक साधन संपत्तीचा विवनयोग पयािरणाचा समतोल राखून कसा करता
येईल याचाही प्रािम्याने विचार झाला पावहजे.
वििसेंवििस लोकसंख्या िाढत असून नैसर्जगक साधन संपत्तीचा ऱ्हास होत आहे. त्यामुळे
Global Warming सारखे अनेक वििय मूळ धरु पाहत आहेत. पयािरणाचे संिधणन, जतन ि संरक्षण
करून समृध्ि ि संपन्न गािांची वनर्जमती करणे ही काळाची गरज आहे . म्हणून िासनाने पयािरण
संतुवलत समृध्ि ग्राम योजना सन २०१०-११ मध्ये सुरु केली. पयािरणीय संतुलन राखून गािांचा
िाश्वत विकास करणे हा या योजनेचा मूळ उद्देि आहे. या योजनेची उवद्दष्ट्टे पुढील प्रमाणे आहेत:१) पयािरण समतोल राखण्यासाठी उपलब्ध नैसर्जगक संसाधनांचा विकास करणे ि त्यासाठी
लोकसहभाग वमळविणे.
२) पयािरणाचे भान ठे ऊन भौवतक सुविधा उपलब्ध करणे ि इको स्व्हलेजची संकल्पना राबिून
समृध्ि ग्राम वनमाण करणे.
३) यासाठी राज्य िासनाच्या विविध विभागांच्या ग्रामथतरीय विविध योजनांची सांगि घालून
योजनांचा समन्िय करणे ि जेिे ही संकल्पना राबविण्यासाठी नव्या योजनांची ,
कायणक्रमांची गरज आहे , ती पोकळी भरण्यासाठी तसे कायणक्रम/ योजना ग्राम विकास
विभागामार्णत कायास्न्ित करणे.
४) मोठया ग्रामपंचायतींना विकास केंद्र म्हणून विकवसत करणे.
.............
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केंवद्रय अिणसंकल्प (न्युस्क्लअस बजेट) योजना
िासन वनणणय क्र.न्युबयो-2011/प्र.क्र.87/का.7, वि.21/06/2013.

ही योजना िासनातर्े सन १९८१-८२ पासून प्रकल्प अवधकारी, एकास्त्मक आवििासी विकास
प्रकल्प आवण अपर आयुक्त, आवििासी विकास यांच्या वनयंत्राणाखाली राबविण्यात येत आहे.
योजनेचा उद्देि:-

ज्या योजना आवििासी विकास सकिा कल्याणाच्या दृष्ट्टीने थिलकालानुरुप

आिश्यक आहेत आवण त्या योजनांचा समािेि अिणसंकल्पात नाही, अिा अवभनि थिरुपाच्या थिावनक
महत्िाच्या योजना तांवत्रक औपचावरकतेमुळे िीघण कालािधीकरीता अिकून न पिता थिावनक
पातळीिर तातिीने आवण प्रभावितपणे कायास्न्ित करुन त्यांचा लाभ गरजू आवििासींना प्रत्यक्ष वमळिून
िे णे हा या योजनेचा मुख्य उद्देि आहे.
न्युस्क्लअस बजेट योजनांचे खाली ििणविल्याप्रमाणे 3 प्रमुख गट पािण्यात आलेले आहेत:गट अ -

उत्पन्न वनर्जमतीच्या सकिा उत्पन्न िाढीच्या योजना

गट ब -

प्रविक्षणाच्या योजना / कौिल्य विकास कायणक्रम

गट क -

मानि साधन संपत्ती विकासाच्या ि आवििासी कल्याणात्मक योजना.

न्युस्क्लअस बजेट योजने अंतगणत गट वनहाय आर्जिक मयािा पुढीलप्रमाणे आहे :अ.क्र.

योजनेचा गट

आर्जिक ििात प्राप्त तरतुिीच्या

1

अ

50 टक्के

2

ब

25 टक्के

3

क

25 टक्के

न्युस्क्लअस बजेट योजने अंतगणत प्रत्येक आवििासी व्यस्क्तस / कुटु ं बास लाभाची आर्जिक
मयािा रु.50,000/- आहे. या योजनेंतगणत 2 सकिा 3 सकिा त्यापेक्षा अवधक आवििासी लाभािी एकत्र
आले तर सामुवहक प्रकल्प / कायणक्रम सुध्िा मंजूर करता येतात. परंतु अिा प्रकल्पात एकूण कमाल
मयािा रु.7,50,000/- राहील.
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न्युस्क्लअस बजेट योजनेंतगणत कायणक्रम मंजुरीचे वित्तीय अवधकार खालीलप्रमाणे असतील:अ.

लाभािी / योजना

प्रवत प्रकल्प प्रवत

क्र.

योजना कमाल

मंजुरी िे णारे सक्षम
अवधकारी

मयािा (रुपये)
1

िैयस्क्तक सकिा सामुवहक लाभाच्या योजना.

5,00,000/-

प्रकल्प अवधकारी, यांचे

(प्रत्येक गटासाठी एकुण मंजुर तरतुिीच्या

अघ्यक्षते खालील वनिे ि

कमाल 25 टक्के रकमे येिढया परंतू कमाल

सवमती

रु 5.00 लक्ष प्रवतगट योजनांना प्रकल्प
अवधकारी मान्यता िे तील आवण त्यापेक्षा
जाथत रक्कमेच्या येाजनांना प्रकल्प
अवधकारी यांनी मंजुरी िे िू नये.)
2

िैयस्क्तक सकिा सामुवहक लाभाच्या योजना.

20,00,000/-

अपर आयुक्त, आवििासी
विकास यांच्या अध्यक्षते
खालील वनिे िन सवमती

3

रु.20,00,000/- पेक्षा जाथत रकमेच्या

40,00,000/-

िैयस्क्तक सकिा सामुवहक योजना
4

आयुक्त,

आवििासी

विकास

रु.40,00,000/- पेक्षा जाथत खचाच्या

---

िैयस्क्तक सकिा सामुवहक योजना

सवचि, आवििासी विकास
विभाग.

न्युस्क्लअस बजेट योजनेंतगणत योजना राबविण्यासाठी प्रत्येक प्रकल्पास थितंत्र वनिेि
सवमतीची वनर्जमती करण्यात आली आहे. सिर सवमतीचे प्रकल्पथतर ि अपर आयुक्तथतर असे िोन
थतर आहेत. प्रकल्प अवधकारी हे प्रकल्प थतरीय वनिे ि सवमतीचे तर अपर आयुक्त हे अपर आयुक्त
थतरीय वनिे ि सवमतीचे अध्यक्ष आहेत.
.................
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खािटी कजण योजना
िासन वनणणय क्र.:- खाकिा-2004/प्र.क्र.96/भाग-2/का.8, वि. 20/7/2004

अन्िये

िासनाने

खािटी कजण योजना राबविण्याकवरता सुधावरत धोरण लागू केलेले आहे.
आवििासी भागात सािकार ि व्यापाऱ्यांकिू न होणारी आवििासी लोकांची वपळिणूक
िांबविण्यासाठी महाराष्ट्र आवििासी आर्जिक स्थिती (सुधारणे) अवधवनयम, 1976 अन्िये सािकारी
प्रिा बंि करण्यात आली. तसेच पािसाळ्यात जून ते सप्टें बर या कालािधीत आवििासींची उपासमार
होऊ नये म्हणून सन 1978 पासून खािटी कजण योजना सुरु करण्यात आली आहे. सिर योजना
महाराष्ट्र राज्य सहकारी आवििासी विकास महामंिळ मयावित, नाविक यांच्यामार्णत राबविली जाते.
यासाठी िासनाकिू न आवििासी विकास महामंिळास वनधी उपलब्ध करुन विला जातो.
आवििासी भागातील 5 संिि
े निील ि उिणवरत 10 वजल््ांसह आवििासी उपयोजना
क्षेत्राबाहेरील वजल््ातही खािटी कजण िाटप करण्यात येते.
योजनेच्या ठळक बाबी :१)

खािटी कजण हे 30% अनुिान ि 70% कजण थिरुपात आहे.

२)

खािटी कजाचे िाटप 50% रोख ि 50% िथतुरुपात करण्यात येते.

३)

खािटी कजण िाटपाचे प्रमाण खालीलप्रमाणे आहे :अ)

कुटु ं बातील व्यक्तींची संख्या 1 ते 4 असल्यास अिा कुटु ं बास रु. 2,000/-

ब)

कुटु ं बातील व्यक्तींची संख्या 4 ते 8 असल्यास अिा कुटु ं बास रु. 3,000/-

क)

कुटु ं बातील व्यक्तींची संख्या 8 पेक्षा अवधक असल्यास अिा कुटु ं बास रु. 4,000/-

रोख थिरुपातील रक्कम लाभािी कुटु ं बातील मवहलेच्या नािाने राष्ट्रीयीकृत बेकेमध्ये बचत
खाते उघिू न त्यात R.T.G.S. द्वारे भरण्यात येते. ज्या वठकाणी 10 वक.मी.पयंत कोणतीही राष्ट्रीयीकृत
बेक नाही तेिे सहकारी बेकेत खाते उघिू न खािटी कजाची रक्कम चेकने िे ण्यात येते. लाभािी
कुटु ं बात मवहला सिथय नसेल तरच पुरुि सिथयाचे नािाने बचत खाते उघिािे अिीही तरतूि सिर
िासन वनणणयात करण्यात आलेली आहे.
खािटी कजाच्या 70% रक्कमेची परतर्ेि केल्यानंतर सिर लाभािी पुन्हा खािटी कजण
वमळण्यास पात्र ठरतो. आवििासी लाभािी हा अवतिु बणल घटक असून त्यांची आर्जिक पवरस्थिती इतकी
हलाखीची असते की, ते कजाची परतर्ेि करु िकत नाहीत. आवििासी उपयोजना क्षेत्रातील
िु ष्ट्काळसदृि पवरस्थिती, पाणी टं चाई यामुळे िेतीमधील कमी उत्पािन तसेच आवििासी समाज हा
कामाच्या िोधात भटकंती करीत असल्यामुळे कजाची िसुली होणे िुरापाथत आहे. आवििासी
महामंिळाच्या अवधकारी/कमणचाऱ्यांमार्णत कजाच्या िसुलीसाठी पाठपुरािा करुनही कजाच्या िसुलीचे
प्रमाण नगण्य आहे.
....................
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ठक्कर बाप्पा आवििासी िथती सुधारणा एकास्त्मक कायणक्रम
िासन वनणणय क्र.:- वटएसपी-2004/प्रक्र 23/का. 14, वि. 03.06.2004
िासन वनणणय क्र.:- आिसु-2006/प्रक्र 14/ का. 14, वि. 02.02.2006

योजनेचा उद्देि :- सामावजक न्याय विभागातर्े राबविण्यात येणा-या िवलत िथती कायणक्रमाच्या
धतीिर िासनाने “ठक्कर बाप्पा आवििासी िथती सुधारणा एकास्त्मक कायणक्रम” या योजनेला मंजूरी
विली असून ही योजना सन 2004-05 पासून राबविण्यात यािी, असे ठरविले आहे. या कायणक्रमांतगणत
आवििासी गािांना / िथत्यांना सामुवहक विकासाच्या सुविधा तसेच िैयस्क्तक / कौटु ं वबक तिा
सामुवहक लाभाच्या योजना राबिाियाच्या आहेत.
योजनेची मावहती :- आवििासी िथती सुधारणा कायणक्रमात प्रामुख्याने आवििासींना विविध प्रकारच्या
सुविधा उपलब्ध करुन िेणे, ग्राम थिच्छता अवभयान राबविणे इत्यािी बाबींचा समािेि आहे. परंतु
ग्रामीण विद्युतीकरण, मागणिीप बसविणे, वपण्याच्या िुध्ि पाण्याची सोय करणे, आरोग्य विियक
जनजागृती, जोिरथते , अंतगणत रथते , ग्राम सर्ाई, विक्षणविियक सोयी, समाज मंविरे , घरकुल बांधणे
इत्यािी सुविधा िासनाच्या विविध प्रिासकीय विभागामार्णत राबविण्यात येत आहेत. आवििासी िथती
सुधारणा कायणक्रमाद्वारे जी कामे घ्याियाची आहेत, ती कामे िेगिेगळया अंमलबजािणी अवधकायांमार्णत राबविल्यास कामे विविष्ट्ट कालमयािे त पूणण होणार नाहीत. पवरणामी, या योजनेचा मूळ
उद्देि सर्ल होणार नाही. ही बाब लक्षात घेऊन तसेच या योजनेसंबंधी एकछत्री कायणप्रणाली असािी
म्हणून हा कायणक्रम आवििासी विकास विभागामार्णत राबविल्या जाणा-या "मागासिगीयांचे कल्याण"
या उपविकास वििाखाली अंतभूत
ण करुन त्याची अंमलबजािणी, संवनयंत्रण याबाबतची संपूणण
जबाबिारी संबंवधत प्रकल्प अवधका-यांची राहील. प्रकल्प अवधकाऱ्यांनी संबंवधत विभागाच्या थिावनक
अवधका-याच्या मितीने संबंवधत कामाची अंमलबजािणी करािी. विवहत ि प्रचवलत कायणपध्ितीनुसार
प्रिासकीय ि तांवत्रक बाबी संबंधी योग्य त्या पातळीिर वनणणय घेण्यात यािा.

या योजनेच्या

पयणिक्ष
े णाची जबाबिारी संबंवधत अपर आयुक्त, आवििासी विकास यांचेिर राहील, तर या योजनेिर
आयुक्त, आवििासी विकास, नाविक यांचे िेट वनयंत्रण राहील.
..............
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नि संजीिन योजना
िासन वनणणय क्र.: -वटएसपी१०९५/प्र.क्र.६/कायासन-६, वि. २२ जून, १९९५.

आवििासी लोकांसाठी असलेल्या पाणी पुरिठा, आरोग्य सुविधा इत्यािी सारख्या वनरवनरळया
योजनांची एकास्त्मकपणे ि समन्ियाने अंमलबजािणी करणे आवण त्यांना बळकटी िे णे हे नि संजीिन
योजनेचे उवद्दष्ट्ट आहे. या योजनेचा योग्यवरतीने समन्िय सुवनवित न करताच पूिी विविध थतरािर
वनरवनराळया अवभकरणामार्णत अंमलबजािणी करण्यात येत असे.
सध्या निसंजीिन योजनेमध्ये खालील योजनांचा समािेि करण्यात आलेला असून त्याची
एकाच अवधपत्याखाली अंमलबजािणी करण्यात येत आहे :1.

रोजगार कायणक्रम अ)

2.

3.

4.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना

आरोग्य सेिा अ)

प्रािवमक आरोग्यविियक सुविधांची तरतूि करणे

ब)

िुध्ि ि थिच्छ वपण्याचे पाणी पुरविणे

पोिण कायणक्रम अ)

एकास्त्मकृत बालविकास योजना

ब)

िालेय पोिण कायणक्रम

अन्नधान्याचा पुरिठा अ)

राथत भािाच्या िु कानामार्णत अन्नधान्याचे वितरण

ब)

सुधावरत सािणजवनक वितरण पध्िती

क)

द्वार वितरण पध्िती

5.

खािटी कजण योजना -

6.

धान्य बेक योजना निसंजीिन योजनेची आवििासी उपयोजना क्षेत्र, अवतवरक्त आवििासी उपयोजना क्षेत्र,

वमनीमािा क्षेत्रखंि आवण राज्यातील क्षेत्रखंि यामध्ये अंमलबजािणी करण्यात येत आहे.
आवििासी उपयोजना क्षेत्रातील वजल्हयाचे वजल्हावधकारी हे निसंजीिन योजनेचे मुख्य
अंमलबजािणी अवधकारी म्हणून िे खील कायण करतात आवण वजल्हा पवरििे चे मुख्य कायणकारी
अवधकारी, वजल्हा आरोग्य अवधकारी ि एकास्त्मकृत आवििासी विकास प्रकल्पाचे (आयटीिीपी) प्रकल्प
अवधकारी या योजनेत सक्रीय सहयोग ि सहभाग असतो. िैयस्क्तकपणे या योजनांची अंमलबजािणी
करणारे अवधकारी हे निसंजीिन योजनेच्या यिथिी ि प्रभािी अंमलबजािणीस जबाबिार असतात.
या योजनेत समािेि करण्यात आलेल्या विविध कायणक्रमांचा वजल्हावधकारी िरमहा आढािा
घेत असतात. त्यांनी आपल्या वजल्हयातील जोखमीची /संिि
े नक्षम क्षेत्र / क्षेत्रखंि / गांिे वनवित
करायाची असतात. वजल्हावधकाऱ्यांनी अिाप्रकारचे क्षेत्र / क्षेत्रखंि / गांिे ठरविताना पुढील मानके
विचारात घ्याियाची आहेत:(अ)

अवलकिे च िु गणम म्हणून घोवित करण्यात आलेली गांिे

(ब)

गतकाळात ज्या गांिामध्ये क्षेत्रlमध्ये मोठया प्रमाणािर कुपोिण झाले आहे ती गांिे
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(क)

पािसाळयात िळणिळणाचा संपकण तुटणारी गांिे

(ि)

ज्या गांिामध्ये िुध्ि आवण थिच्छ पाण्याचा पुरिठा होत नाही अिी गांिे

(ई)

प्रािवमक आरोग्य केंद्र आवण उपकेंद्रापासून खूप लांबिर असलेली गांिे

(र्)

ज्या गांिांमध्ये राथत भाि िुकाने नाहीत अिी गांिे सकिा अिा राथत भािाच्या िु कानाच्या
वठकाणापासून लांब असलेली गांिे

(ग)

पािसाळयात ज्या गांिामध्ये रोजगार वमळणे अिघि काम असते अिी गांिे

(ह)

एकास्त्मक बालविकास योजनेअंतगणत ज्या गांिामध्ये अंगणिािया नाहीत अिी गांिे

आरोग्य सेिा प्रािे विक संथिेच्या दृष्ट्टीने आवििासी क्षेत्र साधारणपणे िु गणम भागात मोिते. त्यामुळे असे क्षेत्र
िेळच्या िेळी आवण पुरेिा आरोग्य सुविधा वमळण्यापासून िंवचत राहू न जाते , असे विसून येते. वििेित:
पािसाळयाच्या मौसमांत जेव्हा िळणिळणाच्या सेिांमध्ये खंि पितो, त्यािेळी अवत िु गणम भागात
आरोग्य सुविधा पुरविता येत नाही. या बाबींिर मात करण्यासाठी अिा िु गणम भागात सन 1996-97
पासून पािसाळयाच्या कालािधीत आरोग्य सुविधा पुरविण्याचा िासनाने वनणणय घेतला आहे . तसेच
सन 2003-04 या ििापासून मेळघाट पॅटनण अंतगणतच्या सिण आरोग्यविियक /पोिणविियक योजना
आवििासी क्षेत्रातील सिण वजल्हयात राबविण्याबाबतचा िासनाने वनणणय घेतला आहे . संिि
े निील
आवििासी भागात वििेि आरोग्य सुविधा पुरविण्यात येतात.
.............
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कृवि ि पिु म विभाग

राष्ट्रीय कृवि विकास योजना (RKVY)
िासन वनणणय क्र.:- सवमती २००७/प्र.क्र.१/राकृवियो कक्ष, वि. २० सप्टें बर, २००७.

योजनेचे उवद्दष्ट्टय :- राष्ट्रीय विकास पवरििे ने ( National Development Council ) विनांक २९
मे, २००७ च्या बैठकीमध्ये एक वििेि अवतवरक्त केंद्रीय सहाय्य योजना ( राष्ट्रीय कृवि विकास योजना)
राबविण्याचा वनणणय घेतला. राष्ट्रीय कृवि विकास योजना ही राज्य योजना (State Plan Scheme)'
असून योजनेकरीता 100% वनधी केंद्र पुरथकृत आहे. सिर योजनेच्या माध्यमातून पंचिार्जिक योजना
काळात विकास िरामध्ये कृवि ि कृवि संलग्न क्षेत्राचा विकास िर 4% गाठणे हा या योजनेचा मुख्य
उद्देि आहे. सिर योजना 11 व्या पंचिार्जिक योजनेंतगणत सन 2007-08 पासून सुरु करण्यात आली
आहे. केंद्र िासनाने माहे जानेिारी 2014 मध्ये सिर योजनेकरीता सुधारीत मागणििणक सुचना जारी
केल्या असून सन 2014-15 पासून योजनेची या निीन मागणििणक सुचनांनुसार अंमलबजािणी
करण्यात येत आहे. राष्ट्रीय कृवि विकास योजनेची प्रमुख उद्दीष्ट्टे पुढीलप्रमाणे :1) कृवि ि कृवि संलग्न क्षेत्रामध्ये सािणजवनक गुंतिणूकीचे प्रमाण िाढविण्यासाठी राज्यांना उत्तेजन
िे णे.
2) कृवि ि कृवि संलग्न क्षेत्रािी संबंवधत योजनांच्या वनयोजन ि कायान्ियनामध्ये राज्यांना
लिवचकता ि थिायतत्ता िे णे.
3) थिावनक हिामान, उपलब्ध तंत्रज्ञान आवण नैसर्जगक साधनसंपत्ती विचारात घेऊन वजल्हा आवण
राज्याच्या कृवि क्षेत्राच्या िाढीसाठी प्रकल्पाधारीत कृवि आराखिा तयार करण्याचे राज्य
िासनांना थिातंत्र्य िे णे.
4) थिावनक गरजेनुसार वपके ि प्राधान्यक्रमाचा विचार करुन त्यांना राज्यांच्या कृवि वनयोजनामध्ये
थिान िे णे.
5) महत्त्िाच्या वपकांना केंद्रीभूत ठे ऊन िैविष्ट्टयपूणण उपाययोजनांद्वारे उत्पािनातील तर्ाित कमी
करणे
6) कृवि आवण इतर संलग्न क्षेत्रामधील िेतक-यांच्या उत्पन्नात िाढ करणे.
7) एकास्त्मक उपाययोजनांद्वारे कृवि ि कृवि संलग्न क्षेत्राच्या विविध घटकांच्या उत्पािन ि
उत्पािकतेमध्ये संख्यात्मकदृष्ट्टया लक्षणीय बिल घििून आणणे.
योजनेची व्याप्ती :- सिर योजनेंतगणत कृवि ि कृवि संलग्न क्षेत्रांचा समािेि आहे. सबब, या
योजनेंतगणत कृवि ि र्लोत्पािन विभागासह, पिुसंिधणन, िु ग्धव्यिसाय विकास ि मत्थयव्यिसाय
विभाग, जलसंधारण विभाग, सहकार, पणन, रेिीम तसेच सिर सिण विभागांच्या अखत्यारीतील
महामंिळ, मंिळे , थिायत्त संथिा ि कृवि विद्यापीठांचा सहभाग आहे. सिर सिण सहभागी विभाग /
यंत्रणांकिू न अििा त्यांच्या अवधनथत सहकारी संथिा / खाजगी गुंतिणूकिार/कंपन्या इ. चे प्रकल्प
राष्ट्रीय कृवि विकास योजनेंतगणत मंजूरीथति सािर करण्यात येतात.

सामान्य प्रशासन विभाग / का-17

Page 10

योजनेंतगणत राज्यांची पात्रता :- 12 व्या पंचिार्जिक योजनेमध्ये सन 2014-15 करीता राष्ट्रीय
कृवि विकास योजनेंतगणत राज्यांची पात्रता वनविती करण्याकरीता पुढील िोन वनकि वनवित केले
आहेत:अ) राज्याचा कृवि क्षेत्रािरील खचण वकमान प्रमाण आधारभूत रेिेएिढा राखणे:

सन 2009-10 ते 2011-12 या 3 ििांमध्ये राज्यांनी प्रवतििण एकूण िार्जिक योजनेंतगणत 'कृवि ि
संलग्न क्षेत्रािर' प्रवतििण केलेल्या खचाच्या (RKVY वनधी िगळू न) प्रमाणाची सरासरी ही त्या
राज्याची प्रमाण आधारभूत रेखा (Base line) म्हणून गणली गेली आहे.



ज्या राज्यांनी सन 2013-14 मध्ये त्यांच्या िार्जिक योजना खचामध्ये 'कृवि ि संलग्न क्षेत्रािर'
केलेला एकूण खचण (RKVY वनधी िगळू न) हा वकमान िर प्रमाण आधारभूत रेिेच्या पातळीऐिढा
केला आहे केिळ अिीच राज्ये राष्ट्रीय कृवि विकास योजनेंतगणत केंद्र िासनाकिू न वनधी
वमळविण्यास पात्र ठरली आहेत.



सिर प्रमाण आधारभूत रेखा (Base line) प्रवतििण सरकती राहणार असून त्याकरीता चालू
ििापूिीचे ििण िगळू न त्यानंतरची लगत 3 ििण विचारात घेऊन प्रमाण आधारभूत रेिेची पातळी
िेळोिेळी वनवित केली जाणार आहे.

ब) सिंकि वजल्हा कृवि आराखिा ि राज्य कृवि आराखिा बनविणे (C-DAP/C-SAP/SAIDP):राष्ट्रीय कृवि विकास योजनेंतगणत राज्यांनी 'सिंकि वजल्हा कृवि आराखिा ि सिंकि राज्य
कृवि आराखिा (Comprehensive District Agriculture Plan & Comprehensive State
Agriculture Plan) तयार करणे बंधनकारक असून सिर आराखियामध्ये समाविष्ट्ट असणा-या
प्रकल्पांनाच राष्ट्रीय कृवि विकास योजनेंतगणत मान्यता िे णे आिश्यक आहे.
प्रत्येक वजल्हयातील थिावनक हिामान, उपलब्ध तंत्रज्ञान आवण नैसर्जगक साधनसंपत्ती
विचारात घेऊन तसेच, वजल्हयाच्या कृवि ि संलग्न क्षेत्राच्या सिांगीण विकासािण आिश्यक
उपाययोजनांची वनविती करुन त्यांचा प्राधान्यक्रम ठरिून, राज्यातील प्रत्येक वजल्हयाकरीता
प्रकल्पाधारीत 'सिंकि वजल्हा कृवि आराखिा (C-DAP) तयार करणे आिश्यक आहे. तसेच राज्य
कृवि आराखिा तयार करणे अवभप्रेत आहे.
राज्य कृविविियक पायाभूत सुविधा विकास आराखिा:- राष्ट्रीय कृवि विकास योजनेंतगणत CDAP/C-SAP मध्ये अंतभुणत असणा-या प्रकल्पांपैकी पायाभूत सुविधा विकासािी ि मालमत्ता वनर्जमतीिी
वनगवित प्रकल्पांकरीता 'राज्य कृविविियक पायाभूत सुविधा विकास आराखिा (State Agriculture
Infrastructure Development Plan)' तयार करणे अवनिायण आहे. सिर आराखिा तयार करतेिळ
े ी
राज्यामध्ये सािणजवनक, खाजगी अििा सहकारी क्षेत्रामध्ये कृविविियक सद्यस्थितीत उपलब्ध
असणाऱ्या पायाभूत सुविधांचा गुणात्मक ि संख्यात्मक अभ्यास करुन राज्याच्या कृवि क्षेत्राकरीता
आिश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधांची वनविती करण्यात यािी. तिोपरांत, सिर उपलब्ध आिश्यक
पायाभूत सुविधांमधील तर्ाित िु र करणेहेतू पायाभूत सुविधा विकासाचे तसेच उपलब्ध सुविधांच्या
बळकटीकरणाचे प्रकल्प हाती घेण्यात यािेत.
राष्ट्रीय कृवि विकास योजनेंतगणत वनधी वितरण ि अिणसहाय्य :-

राष्ट्रीय कृवि विकास

योजनेंतगणत केंद्र िासन 100% वनधी उपलब्ध करुन िे त असून राज्यास त्या-त्या ििीच्या मंजूर
वनधीच्या 50% वनधी पवहल्या टप्प्यामध्ये ि उिणवरत 50% वनधी िु स-या टप्प्यामध्ये उपलब्ध करुन
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िे ण्यात येतो. िु स-या टप्प्याचा वनधी वमळविण्याकरीता राज्यिासनाने मागील ििाच्या वनधीचे 100%
विवनयोग प्रमाणपत्र आवण चालू ििी पवहल्या टप्प्यामध्ये मंजूर केलेल्या 50% वनधीपैकी वकमान 60%
वनधीचा विवनयोग केल्याचे प्रमाणपत्र िे णे आिश्यक आहे.
केंद्र िासनातर्े राष्ट्रीय कृवि विकास योजनेंतगणत राज्यांना प्रत्येक ििी मंजूर केलेल्या एकूण
वनधीपैकी 20% मयािे पयंत वनधी केंद्र िासनाच्या थतरािर राज्यांकरीता वनवित केल्या जाणा-या

'वििेि उप-योजनांकरीता राखीि ठे िण्यात येतो. सिर वनधी केंद्र िासन संबंवधत राज्यासाठी मंजूर
करेल त्या उप-योजनांिर खचण करणे राज्य िासनांिर बंधनकारक आहे . सिर 20% वनधी िगळू न
उिणरीत 80% वनधी 'सिणसाधारण राकृवियो वनधी (Normal RKVY Fund)' म्हणून गणण्यात येतो.
पायाभूत सुविधा ि मालमत्तेिी वनगवित स्त्रोत:-

या स्त्रोतांतगणत प्रामुख्याने राज्याच्या कृवि

क्षेत्रास आिश्यक असणा-या पायाभूत सुविधा विकासाचे अििा मालमत्ता वनर्जमतीिी (औजारे , वठबक ि
तुिार ससचन, पंपसेट इ.) वनगवित प्रकल्पांना मंजूरी ियाियाची आहे. या स्त्रोतांतगणत राज्यास राष्ट्रीय
कृवि विकास योजनेंतगणत केंद्र िासनाकिू न प्राप्त होणा-या एकूण वनधीपैकी (वििेि उप-योजनांचा
20% वनधी िगळू न) वकमान 35% मयािे पयंत वनधी खचण करणे बंधनकारक आहे (म्हणजेच सिणसाधारण
राकृवियो वनधीच्या 43.75% वनधी). तिावप, राज्य िासनास आिश्यक असल्यास या स्त्रोतांतगणत मंजूर
करण्यात येणा-या प्रकल्पांकरीता संपूणण सिणसाधारण राकृवियो वनधी (100%) उपलब्ध करुन िे ण्याची
मुभा राज्य िासनांना िे ण्यात आलेली आहे .
वपक उत्पािन िाढीिी वनगवित स्त्रोत :-

या स्त्रोतांतगणत प्रामुख्याने प्रमुख वपकांच्या उत्पािन ि

उत्पािकता िाढीिी वनगवित प्रकल्पांना मंजूरी ियाियाची आहे. या स्त्रोतांतगणत राज्यास राष्ट्रीय कृवि
विकास योजनेंतगणत केंद्र िासनाकिू न प्राप्त होणा-या एकूण वनधीपैकी (वििेि उप-योजनांचा 20%
वनधी िगळू न) कमाल 35% मयािे पयंत वनधी उपलब्ध करुन िे ता येतो (म्हणजेच सिणसाधारण राकृवियो
वनधीच्या 43.75% वनधी).
लिवचक स्त्रोत :-

या स्त्रोतांतगणत राज्यास राष्ट्रीय कृवि विकास योजनेंतगणत केंद्र िासनाकिू न

प्राप्त होणा-या एकूण वनधीपैकी (वििेि उप-योजनांचा 20% वनधी िगळू न) 10% वनधी (म्हणजेच
सिणसाधारण राकृवियो वनधीच्या 12.50% वनधी) उपलब्ध आहे. राज्याच्या कृवि क्षेत्राच्या
आिश्यकतेनुसार सिर स्त्रोतांतगणत प्राप्त होणारा वनधी पायाभूत सुविधा ि मालमत्तेिी वनगवित
स्त्रोतांतगणत मंजूर प्रकल्पांना अििा वपक उत्पािन िाढीिी वनगवित मंजूर प्रकल्पांना उपलब्ध करुन
ियाियाची मुभा राज्य िासनांना विलेली आहे.
वििेि उप-योजना स्त्रोत :-

केंद्र िासनातर्े राष्ट्रीय कृवि विकास योजनेंतगणत राज्यांना

प्रत्येक ििी मंजूर केलेल्या एकूण वनधीपैकी 20% मयािे पयंत वनधी केंद्र िासनाच्या थतरािर राखीि
ठे िण्यात येतो. केंद्र िासन कृवि क्षेत्राचे राष्ट्रीय प्राधान्यक्रम विचारात घेऊन राज्यांकरीता वििेि उपयोजनांची आखणी करते आवण सिर राखीि वनधी संबंवधत राज्यांकरीता वनवित केलेल्या 'वििेि उपयोजनांच्या अंमलबजािणीकरीता राज्यांना उपलब्ध करुन िे ते.
राष्ट्रीय कृवि विकास योजनेंतगणत प्रकल्प मंजूरीची कायणपध्िती :-

राष्ट्रीय कृवि विकास

योजनेंतगणत सिण संबंवधत अंमलबजािणी यंत्रणा/विभाग त्यांच्या प्रकल्पांच्या व्याप्तीनुसार तसेच
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प्राधान्यक्रमानुसार प्रकल्पाचा संबंवधत वजल्हा कृवि आराखिा िा राज्य कृवि आराखियांमध्ये
समािेि करुन सिर प्रकल्प कृवि विभागांतगणत राकृवियो कक्षाकिे मंजूरीथति सािर केले जातात.
राज्यथतरीय प्रकल्प छाननी सवमती (SLPSC) :- राष्ट्रीय कृवि विकास योजनेच्या मागणििणक
सुचनेनुसार सिण विभागांकिू न प्राप्त होणा-या प्रकल्पांची सिंकि छाननी करुन वनििक प्रकल्प
राज्यथतरीय प्रकल्प मंजूरी सवमतीच्या मान्यतेथति सािर करण्याकरीता अपर मुख्य सवचि (कृवि)
यांच्या अध्यक्षतेखाली 'राज्यथतरीय प्रकल्प छाननी सवमती (SLPSC)' गठीत करण्यात आली आहे .
केंद्र िासनाचे अवभप्राय :- राज्य थतरीय प्रकल्प मंजूरी सवमतीच्या बैठकीपूिी, प्रिमत: केंद्रीय
कृवि मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय कृवि विकास योजना कक्षाकिे छाननी सवमतीने विर्ारस केलेले प्रकल्प
वकमान 15 वििस अगोिर प्राप्त होतील अिा रीतीने सािर केले जातात. सिर कक्ष सिण प्रकल्पांची
केंद्रीय कृवि मंत्रालयाच्या विविध विभागांमार्णत छाननी करुन त्यांचे अवभप्राय प्राप्त करुन घेते. छाननी
सवमतीने विर्ारस केलेले प्रकल्प ि त्यािर केंद्र िासनामार्णत प्रकल्पवनहाय प्राप्त अवभप्राय विचारात
घेऊन संबंवधत प्रकल्प मंजूरीबाबत अंवतम वनणणय मा. मुख्य सवचि यांच्या अध्यक्षतेखालील गठीत
करण्यात आलेली 'राज्य थतरीय प्रकल्प मंजूरी सवमती (SLSC)' घेते.
राज्यथतरीय प्रकल्प मंजूरी सवमती (SLSC) :- राकृवियोंतगणत

मा.

मुख्य

सवचि

यांच्या

अध्यक्षतेखालील 'राज्य थतरीय प्रकल्प मंजूरी सवमती (SLSC)' गठीत करण्यात आली असून सिर
सवमतीला राकृवियोंतगणत प्रकल्पांना मंजूरी िे ण्याचे सिावधकार प्रित्त आहेत.
मोठे प्रकल्प मंजूर करण्याची कायणिाही :- राष्ट्रीय कृवि विकास योजनेंतगणत मंजूर कराियाच्या
ज्या प्रकल्पांची प्रकल्प सकमत ₹ 25 कोटी िा त्याहू न अवधक असेल असे प्रकल्प प्रिमत: संबंवधत
विभागांनी आपल्या केंद्र िासनाच्या संबंवधत मंत्रालयाच्या विभागांकिे अवभप्रायािण पाठिाियाचे असून
सिर अवभप्राय प्राप्त झाल्यानंतरच असे प्रकल्प राज्यथतरीय प्रकल्प छाननी सवमतीपुढे मान्यतेथति
सािर कराियाचे असतात.
मंजूर प्रकल्पांचे मुल्यांकन :-

राष्ट्रीय कृवि विकास योजनेंतगणत प्रवतििण मंजूर करण्यात येणा-

या एकूण प्रकल्पांपैकी वकमान 25% प्रकल्पांचे त्रयथि संथिेमार्णत मुल्यांकन करणे आिश्यक आहे.
थिावनक थिराज्य संथिांचा सहभाग :- कृवि विियक थिावनक गरजांना कृवि वनयोजनामध्ये
प्राधान्य िे णेहेतू राष्ट्रीय कृवि विकास योजनेंतगणत मंजूर करण्यात येणा-या एकूण प्रकल्पांपक
ै ी वकमान
25% प्रकल्प संबंवधत थिावनक थिराज्य संथिांनी विर्ारस केलेले असािेत.
............
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खाजगी विना अनुिावनत ि कायम विना अनुिावनत विक्षण संथिामधील व्यिसावयक
अभ्यासक्रमासाठी प्रिेि घेणाऱ्या आर्जिकदृष्ट्या मागासिगीय विद्यार्थ्यांच्या िैक्षवणक
िुल्क प्रवतपूर्जतबाबत.
िासन वनणणय क्र.:- संकीणण-2012/प्र.क्र.167/7अे, वि.10.07.2014 ि िुध्िीपत्रक वि. 25.08.2014
िासनाच्या उच्च ि तंत्र विक्षण विभाग, िैद्यकीय विक्षण ि औिधी द्रव्ये विभाग, कृवि,
पिुसंिधणन, िु ग्धव्यिसाय विकास ि मत्थयव्यिसाय विभाग या विभागांच्या अवधपत्याखाली असणाऱ्या
व्यािसावयक अभ्याक्रमांमध्ये खाजगी विना अनुिावनत ि कायम विना अनुिावनत विक्षण संथिांमधील
अभ्यासक्रमासाठी प्रिेि घेणाऱ्या आर्जिकदृष्ट्टया िु बणल घटकांतील विद्यािी केिळ वनधीअभािी
व्यािसावयक अभ्यासक्रमांपासून िंवचत राहू नये म्हणून एक सामावजक बांवधलकी ि घटनात्मक
उत्तरिावयत्ि म्हणून राज्य िासनाने र्ी प्रवतपूती करण्याबाबतचा धोरणात्मक वनणणय िैक्षवणक ििण
2006-07 पासून घेतलेला आहे.
योजनेत लाभासाठीच्या अटी:खाजगी विना अनुिावनत ि कायम विना अनुिावनत विक्षण संथिांमध्ये महाविद्यालयाच्या कृवि
ि संलग्न विियातील( पिविका/पििी/पिव्युत्तर पििी) अभ्यसक्रमासाठी व्यिथिापन कोयातील
प्रिेि िगळू न इतर जागांिर प्रिेि घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सिर सिलत लागू राहील.
सिरहू योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, वििेि मागास प्रिगण ि इतर
मागास प्रिगांच्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे िार्जिक उत्पन्न रु 1.00 लक्ष रकमेच्या आत असणे आिश्यक
राहील.
आर्जिक िु बणल घटकांतील विद्यार्थ्यांना 50 टक्के विक्षण िुल्काची प्रवतपूती िासनामार्णत
करण्यात येईल.
अवभमत विद्यापीठांना ही सिलत लागू राहणार नाही.
अनुत्तीणण विद्यार्थ्यांना ही सिलत लागू राहणार नाही.
आर्जिक मागास प्रिगाचे प्रमाणपत्र हे संबंवधत तहवसलिार यांचे असािे.
................
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एकास्त्मक र्लोत्पािन विकास अवभयान (MIDH)
(Mission for Intergrated Development of Horticulture)
िासन वनणणय क्र.:-एमआयिीएच/२०१४/प्र.क्र.८२/९अे, वि. ३० मे, २०१४.

प्रथतािना:-

महाराष्ट्र राज्याने र्लोत्पािन क्षेत्रामध्ये िै विप्यमान प्रगती केली आहे. राज्यातील

िेतकरी अवतिय अभ्यासू, वजज्ञासू आवण निीन तंत्रज्ञानाचा अिलंब करणारा आहे. राज्यामध्ये ८५
टक्के क्षेत्र कोरििाहू आवण मोसमी पािसाच्या पाण्यािर अिलंबुन असताना िे खील िेतकऱ्यांनी
केलेली प्रगती िाखणण्यासारखी आहे. र्लोत्पािन क्षेत्रामधुन िेतकऱ्यांना वमळणारा वनव्िळ नर्ा हा
इतर तृणधान्य, किधान्य, तेलवबया, ऊस आवण कापूस या वपकांपेक्षा वकतीतरी पटीने अवधक
आहे.त्यामुळे राज्यातील िेतकरी वििसेंवििस र्लोत्पािन क्षेत्राकिे िळु लागले आहेत.
राज्य िासनाच्या योजनांबरोबरच केंद्र िासनाच्या विविध योजनांचा लाभ िेतकऱ्यांना िे ण्यात
येतो. व्यापारक्षम िेती प्रवक्रयेने जागवतकीकरणाच्या धोरणात मुख्य थिान वमळविले आहे. कृवि क्षेत्रात
वकती उत्पािन वमळाले, यापेक्षा वकती अवधक नर्ा वमळविला हे आज महत्िाचे झाले आहे. आपणाकिे
उपलब्ध असलेल्या विविध संसाधनांचा वकर्ायतीिीर िापर करुन बाजारपेठांचा विचार करुन ि
व्यिसावयक तत्िािर िेती करण्यािर आज भर विला जात आहे.

यादृष्ट्टीने र्ळवपके, र्ुलवपके,

भाजीपाला वपके, औिधी ि सुगंधी िनथपती, मसाला वपके तसेच त्यािर आधावरत प्रवक्रया आवण वनयात
या क्षेत्रात र्लोत्पािन वपकांना मोठा िाि आहे.
योजनेची मावहती:-

सन 2014-१५ पासुन राज्यात “एकास्त्मक र्लोत्पािन विकास अवभयान”

राबविण्यास केंद्र िासनाने मान्यता विली आहे. या अवभयानाअंतगणत विविध घटक राबविण्यात येत
असुन सािणजवनक क्षेत्र, खाजगी क्षेत्र आवण िेतकऱ्यांसाठी विविध घटकांतगणत अिणसहाय्याचे प्रमाण ि
मापिं ि ठरविण्यात आलेले आहेत.
मागील काही ििांपासून या कायणक्रमाच्या अंमलबजािणीमध्ये आलेला अनुभि ि अिचणी
विचारात घेिून सन २०१४-१५ पासून केंद्र िासनाने काही घटकामध्ये िाढ करुन मापिं िामध्येही बिल
केलेला आहे. यामुळे िेतकऱ्यांचा तसेच खाजगी क्षेत्रांचा यांस सकारात्मक प्रवतसाि वमळु न सिर
कायणक्रम मोठ्या प्रमाणांिर राबविणे िक्य होईल, असा विश्वास आहे.
तद्अनुिंगाने सन २०१४-१५ साठी “एकास्त्मक र्लोत्पािन विकास अवभयान”

अंतगणत

राबविण्यात येणाऱ्या विविध घटकांच्या अंमलबजािणीसाठी आिश्यक सुधावरत मागणििणक सूचना
मापिं िासह वनगणवमत करण्यात येत आहे.
.............
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िेतकरी जनता अपघात विमा योजना
िासन वनणणय क्र.:- एनआयएस-१२०४/प्र.क्र.१६६/११अे, वि.१९.०८.२००४
िासन वनणणय क्र.:-िेअवि-२०१४/प्र.क्र.६९/११अे, वि.३०.१०.२०१४ (प्रिासकीय मान्यता)
िासन वनणणय क्र.:-िेअवि-२०१४/प्र.क्र.६९ /११अे, वि.३०.१०.२०१४ ( वित्तीय मान्यता )

अ) योजनेचा उद्देि:- राज्यात िेती व्यिसाय करताना होणारे अपघात, िीज पिणे, पूर, सपणिंि,
सिचूिंि, विजेचा िॉक बसणे इत्यािी नैसर्जगक आपत्तींमुळे होणारे अपघात, रथत्यािरील अपघात,
िाहन अपघात तसेच अन्य कोणत्याही कारणामुळे होणारे अपघात यामुळे बऱ्याच िेतकऱ्यांचा मृत्यू
ओढितो सकिा काहींना अपंगत्ि येते. घरातील कत्या व्यक्तीस झालेल्या अपघातामुळे कुटु ं बातील
उत्पन्नाचे साधन बंि होिून अिचणीची पवरस्थिती वनमाण होते. अिा अपघातग्रथत िेतकऱ्यांस/ त्यांच्या
कुटु ं वबयांस अर्जिक लाभ िे ण्याकरीता कोणतीही थितंत्र विमा योजना नसल्यामुळे िासनाने सन २००५०६ पासून िेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना सुरु केलेली आहे. सन २००९ मध्ये सिर योजनेचे
नाि बिलून “िेतकरी जनता अपघात विमा योजना” असे करण्यात आले आहे.
ब) योजनेची ठळक िैविष्ट्य:े अ) िेतकऱ्यांनी थित: सकिा त्यांच्या ितीने अन्य कोणत्याही संथिेने या योजनेत पुन्हा थितंत्रवरत्या
विमा हप्ता रक्कम भरण्याची आिश्यकता नाही. िासनाकिू न सिण खातेिार िेतकऱ्यांचा विमा
हप्ता भरण्यात येतो.
ब) यापूिी िेतकऱ्यांनी अििा त्यांच्या ितीने अन्य कोणत्याही संथिेने कोणतीही िेगळी विमा
योजना लागू केली असल्यास अििा विमा उतरविला असल्यास त्याचा या योजनेिी काहीही
संबंध राहणार नाही. या विमा योजनेअंतगणत वमळणारे लाभ थितंत्र असतील.
क) योजनेचा लाभ वमळण्यासाठी विवहत केलेली प्रपत्रे/ कागिपत्रे िगळता अन्य कोणतीही
कागिपत्रे िेतकऱ्यांनी सािर करण्याची आिश्यकता नाही.
िेतकरी जनता अपघात विमा योजनेंतगणत वमळणारे लाभ खालीलप्रमाणे राहतील:अ.क्र.

अपघाताची बाब

नुकसान भरपाई

१.

अपघाती मृत्यू

रु.१,००,०००/-

२.

अपघातामुळे िोन िोळे अििा िोन अियि वनकामी होणे

रु.१,००,०००/-

३.

अपघातामुळे एक िोळा ि एक अियि वनकामी होणे

रु.१,००,०००/-

४.

अपघातामुळे एक िोळा अििा एक अियि वनकामी होणे

रु. ५०,०००/-

क) लाभािी पात्रतेच्या अटी ि त्यासाठी आिश्यक कागिपत्रे:अ) महाराष्ट्र राज्यातील १० ते ७५ ियोगटातील महसूल नोंिीनुसार असलेला खातेिार िेतकरी.
ब) िेतकरी म्हणून त्याच्या नािाचा समािेि असलेला ७/१२ सकिा ८-अ नमुन्यातील उतारा.
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क) ज्या नोंिीिरुन अपघातग्रथत िेतकऱ्याचे नाि ७/१२ िर आले असेल अिी संबंधीत र्ेरर्ार
नोंि ( गाि नमुना नंबर ६-ि )
ि) िेतकऱ्याचे िारस म्हणून गाि कामगार तलाठ्याकिील गाि नमुना नंबर ६-क नुसार मंजूर
झालेली िारसाची नोंि.
ई) अपघाताच्या थिरुपानुसार विवहत केलेली इतर कागिपत्रे.
इ) विमा संरक्षणामध्ये समाविष्ट्ठ बाबी:क) रथता/रेल्िे अपघात

ख) पाण्यात बुिून मृत्यू

ग) जंतुनािके हाताळताना अििा अन्य कारणांमुळे वििबाधा
घ) विजेचा धक्का बसल्यामुळे झालेला अपघात

च)

विज पिू न मृत्यू

छ) खून

ज) उं चािरुन पिू न झालेला अपघात

झ) सपणिंि ि सिचूिंि

ट) नक्षलिद्यांकिू न झालेली हत्या

ठ) जनािरांच्या खाण्यामुळे/चािण्यामुळे जखमी/मृत्यू

ि) िं गल

ढ) अन्य कोणतेही अपघात
ई) विमा संरक्षणामध्ये समाविष्ट्ट नसलेल्या बाबी:क) नैसर्जगक मृत्यू

ख) विमा कालािधीपूिीचे अपंगत्ि

ग) आत्महत्येचा प्रयत्न/आत्महत्या सकिा जाणीिपूिक
ण थित:ला जखमी करुन घेणे
घ) गुन््ाच्या उद्देिाने कायद्याचे उल्लंघन करताना झालेला अपघात
च) अंमली पिािांच्या अमलाखाली असताना झालेला अपघात
छ) भ्रवमष्ट्टपणा

ज) बाळं तपणातील मृत्यू

झ) िरीराअंतगणत रक्तस्त्राि

ट) मोटार ियणतीतील अपघात

ठ) युध्ि

ि) सैन्यातील नोकरी

ढ) जिळच्या लाभधारकाकिू न खून
र्) िारसिार:-

ग)

अ)मृत िेतकऱ्याची पत्नी/ मृत िेतकरी स्त्रीचा पती.

ब) मृत िेतकऱ्याची अवििावहत मुलगी

क) मृत िेतकऱ्याची आई

ि) मृत िेतकऱ्याची मुले

इ) मृत िेतकऱ्याची नातिंिे

ह) मृत िेतकऱ्याची वििावहत मुलगी

विमा प्रथताि सािर करण्याची पध्ित:- िेतकरी/ िारसिारांनी विमा कालािधीत तलाठी यांच्या

प्रमाणपत्रासह तालुका कृवि अवधकारी कायालयामार्णत परीपूणण प्रथताि वजल्हा अवधक्षक कृवि
अवधकारी कायालयाकिे पाठिाियाचा आहे. वजल्हा अवधक्षक कृवि अवधकारी यांनी प्रथतािांची नोंि
घेऊन िासनाचे विमा सल्लागार यांच्या विभागीय कायालयाकिे प्रथताि पाठिाियाचा आहे. विमा
सल्लागार यांच्या कायालयाकिू न प्रािवमक छाननी होऊन तो विमा कंपनीकिे मंजूरीसाठी पाठिाियाचा
आहे.
................
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िासन व्यिहारात मराठीचा िापर- एतििण मंिळाची मराठी भािा परीक्षा
िासन वनणणय क्रमांक:- मभाप-1087/14/सीआर-2/87/20, वि. 30.12.1987.
अवधसूचना क्रमांक:- मभाप- 1097/1652/प्र.क्र.72/97/20-ब, वि. 7.2.2001.

महाराष्ट्र राजभािा अवधवनयम, 1964 मधील तरतुिीनुसार िर्जजत प्रयोजने िगळता सिण
कामकाज मराठीतून करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे . िासन व्यिहारात राजभािा मराठीचा
100 टक्के िापर करण्याचे िासनाचे धोरण आहे . सामान्य प्रिासन विभाग अवधसूचना कमांक्र- मभाप1087/14/सीआर-2/87/20, वि.30.12.1987 नुसार भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छे ि 309 च्या
परंतुकाद्वारे प्रिान करण्यात आलेल्या अवधकांराचा िापर करून आवण याबाबतीत काढण्यात आलेल्या
आवण राज्यात सकिा राज्याच्या कोणत्याही भागात अंमलात असलेल्या सिण विद्यमान वनयमांचे आवण
आिे िांचे अवधक्रमण करून महाराष्ट्र राज्यातील िासकीय कमणचाऱ्यांच्या (न्यावयक विभागातील
कमणचाऱ्यांव्यवतवरक्त) मराठी भािा परीक्षेच्या संबंधात महाराष्ट्र िासकीय कमणचारी (न्यावयक
विभागातील कमणचाऱ्यांव्यवतवरक्त) मराठी भािा परीक्षा, वनयम 1987 वनगणवमत करण्यात आले आहेत.
िासन सेित
े िाखल झालेल्या राजपवत्रत/अराजपवत्रत अवधकारी/कमणचारी यांनी माध्यवमक
िालांत प्रमाणपत्र परीक्षा मराठी हा उच्चथतर (100 गुणांचा) वििय घेऊन उत्तीणण केली नसेल तर
त्यांच्या वनयुक्तीपासून 4 ििाचा कालािधी संपण्यापूिी त्यांनी एतििण मंिळाची मराठी उच्चथतर ि
वनम्नथतर भािा परीक्षा उत्तीणण होणे सा.प्र.वि.च्या वि.30.12.1987 च्या अवधसूचनेन्िये बंधनकारक
करण्यात आले आहे . सिर परीक्षा विवहत कालािधीत उत्तीणण न झाल्यास संबंधीत अवधकारी/कमणचारी
यांच्या िेतनिाढी सिर वनयमािलीतील वनयम 5 नुसार रोखण्यात येतात. तिावप िासकीय
अवधकारी/कमणचाऱ्याचे पि जर तांवत्रक सकिा कष्ट्टाच्या थिरूपाचे असेल ज्यासाठी मराठी भािेत
पत्रव्यिहार करण्याची आिश्यकता नसेल आवण सिर पि हे तांवत्रक असल्याबाबतचे आिे ि संबंवधत
विभागाने सामान्य प्रिासन विभागाच्या सहमतीने वनगणवमत केले असतील तर त्या िासकीय
अवधकारी/कमणचाऱ्यास ही परीक्षा उत्तीणण होण्यापासून सिर वनयमािलीतील वनयम 4 (पाच) खालील
परंतुकान्िये सूट िे ण्यात येते.
.................
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एतििण मंिळाची सहिी भािा परीक्षा
िासन वनणणय क्र:- सहभाप-1976-28, वि.10.6.1976.
िासन वनणणय क्रमांक:- सहभाप-1080/131-िीस, वि.25.5.1981.
िासन वनणणय क्रमांक:- सहभाप-1083/1448/िीस, वि.1.12.198

िासन सेित
े िाखल झालेल्या राजपवत्रत/अराजपवत्रत अवधकारी अििा कमणचा-यांनी
माध्यवमक िालांत प्रमाणपत्र पवरक्षा “सहिी” हा वििय घेऊन उत्तीणण केली नसेल तर त्यांच्या
वनयुक्तीपासून 4 ििात यांना एतििण मंिळाची “सहिी” भािा परीक्षा उत्तीणण होणे बंधनकारक आहे .
सिर परीक्षा विवहत कालािधीत उत्तीणण न झाल्यास त्याच्या िेतनिाढी रोखण्यात येतात. सा.प्र.वि.च्या
वि.10.6.1976 च्या िासन वनणणयान्िये ज्या अवधकारी/कमणचाऱ्याची ियाची 45 ििे पूणण होतील त्याला
सिर परीक्षा पास होण्यापासून सूट िे ण्यात येते.
इतर खाजगी संथिा/इतर राज्यांच्या ि केंद्र िासनाच्या इतर अवभकरणामार्णत (एजन्सी)
घेण्यात येणाऱ्या सहिीच्या परीक्षा उत्तीणण कमणचाऱ्यांच्या बाबतीत माध्यवमक िालांत परीक्षा सहिी वििय
घेऊन उत्तीणण होण्याचा वनकि लािण्याबाबत ि तसे नसल्यास एतििण मंिळाची विवहत परीक्षा उत्तीणण
होण्याबाबत िासन वनणणय क्र.सहभाप-1080/131-िीस, वि.25 मे, 1981 वनगणवमत केला आहे .
माध्यवमक िालांत परीक्षा “सहिी” हा संयुक्त वििय (सहिी-संथकृत, सहिी-मराठी, सहिी-उिूण )
घेऊन तसेच 50 अििा 100 गुणांचा थितंत्र सहिी वििय घेऊन परीक्षा उत्तीणण झालेल्या िासकीय
अवधकारी/कमणचाऱ्यास एतििण मंिळाची सहिी भािा परीक्षा उत्तीणण होण्यातून सूट िे ण्याबाबतचा वनणणय
िासन वनणणय क्र.सहभाप-1083/1448/िीस, वि.1.12.1984 अन्िये घेण्यात आला आहे .
.................
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मराठी भािा विभाग

विविध पुरथकार योजना
िासन वनणणय:-1) पयणटन ि सांथकृवतक कायण विभाग, िासन वनणणय क्र. साजीगौ-2010/ प्र.क्र.116/
सां.का.3, वि.13.4.2010.
2) पयणटन ि सांथकृवतक कायण विभाग, िासन वनणणय क्र. मिापू-2007/प्र.क्र.359/
सां.का.3, वि.15.3.2007
3) समाजकल्याण,सांथकृवतक कायण ि क्रीिा विभाग, िासन वनणणय क्र. मिापु-1094/
प्र.क्र.350/सां.का.2, वि.1.7.1995.
4)मराठी भािा विभाग, िा.वन. क्र.पुरस1012/प्र.क्र.111/2012/भािा-3,वि.३.३.२०१४.
(अ) सििा करंिीकर जीिन गौरि पुरथकार योजना:- महाराष्ट्र िासनाकिू न मराठी सावहत्य /
िाङ्मय क्षेत्रात भरीि ि मोलाची कामवगरी करणाऱ्या ज्येष्ट्ठ सावहस्त्यकास सििा करंिीकर जीिन गौरि
पुरथकार िे ऊन गौरविण्यात येते. या पुरथकाराचे थिरुप रु.5,00,000/- ( रुपये पाच लक्ष मात्र ) रोख,
मानवचन्ह ि मानपत्र असे आहे .
(ब) श्री.पु.भागित पुरथकार योजना:- सावहत्य वनर्जमतीमध्ये मोलाचे कायण करणाऱ्या प्रकािन
संथिेस श्री.पु.भागित पुरथकार िे ऊन गौरविण्यात येते. या पुरथकाराचे थिरुप रु.3,00,000/- ( रुपये
तीन लक्ष मात्र ) रोख, मानवचन्ह ि मानपत्र असे आहे .
(क) थि. यििंतराि चव्हाण राज्य िाङ्मय पुरथकार योजना:- मराठी भािेतील उत्कृष्ट्ट
िाङ्मय वनर्जमतीस राज्य पुरथकार िे ण्याची योजना कायान्िीत आहे . या योजनेंतगणत राज्यातील ि
राज्याबाहेरील ज्या लेखकांनी मराठी भािेमध्ये िाङ्मय वनर्जमती केली आहे अिा लेखकांकिू न विविध
िाङ्मय प्रकारातील (उिा.काव्य, नाटक, कािं बरी, लघुकिा, लवलतगद्य इत्यािी) पुथतके
थिीकारण्यात येतात ि त्यामधून, या थपधेसाठी वनयुक्त करण्यात आलेल्या पवरक्षण सवमतीकिू न
एकूण 35

विविध िाङ्मय प्रकारातील पुथतकांची

पुरथकारांसाठी

वनिि

करण्यात

येते.

या

पुरथकाराचे थिरुप रोख रक्कम (कमीत कमी रुपये पन्नास हजार ि जाथतीत जाथत रुपये एक लक्ष),
थमृवतवचन्ह ि प्रमाणपत्र असे आहे .
िरील पुरथकार वनिि सवमतीमार्णत ठरविण्यात आलेल्या वनकि लक्षात घेऊन वनवित केले
जातात. सिर पुरथकार 27 र्ेब्रुिारी रोजी "मराठी भािा गौरि विन" या विििी प्रवतििी वितवरत
करण्यात येतात.
.................
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मराठी भािा विभाग

ग्रंिोत्सि
िासन वनणणय क्र.:- योजना-1011/प्र.क्र.76/2011/भािा-3, वि.28.11.2011
मराठी भािेचा सिांगीण विकास ि भािा आवण सावहत्य संथकृतीची जोपासना / संिधणन
करण्याच्या अनुिंगाने महाराष्ट्र राज्य सांथकृवतक धोरण - 2010 मध्ये अंतभूत
ण केलेला ग्रंिोत्सि हा
उपक्रम “महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवण संथकृती मंिळाच्या” ितीने मावहती ि जनसंपकण
महासंचालनालयाच्या अवधपत्याखालील वजल्हा मावहती अवधकाऱ्यांमार्णत वजल्हावधकाऱ्यांच्या
सहकायाने िरििी मुंबई ि उपनगर िगळू न राज्यातील सिण वजल्हयांमध्ये तसेच राज्याबाहेर गोिा ि
निी विल्ली येिे माहे विसेंबर ते र्ेब्रुिारी या कालािधीत 3 वििसांचा “ग्रंिोत्सि” आयोवजत करण्यात
येतो. त्यासाठी िासनाकिू न प्रत्येकी रू.1.50 लक्ष याप्रमाणे अिणसहाय्य करण्यात येते.
प्रकािक आवण ग्रंि विक्रेते यांना ग्रंि विक्रीसाठी आवण ग्रंि प्रेमींना एकाच वठकाणी विविध ग्रंि
प्राप्त व्हािेत यासाठी आिश्यक सुविधा उपलब्ध करुन िे णे, हा या आयोजनेचा मुख्य उद्देि आहे .
..............
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सामावजक न्याय ि वििेि सहाय्य विभाग

सावित्रीबाई र्ुले विष्ट्यिृत्ती योजना
िासन वनणणय क्र. १) इबीसी२००३/ प्र.क्र.११६/मािक २, वि.२३ मे, २००३.
२) इमाि२००३/प्र.क्र.२०१/मािक ३, वि. २५ जुलै, २००३.

मागासिगीय मुलींचे प्रािवमक िाळांमध्ये गळतीचे प्रमाण अवधक आढळू न येते. या गळतीच्या
कारणांची कारणवममांसा करता, मुलींच्या पालकांना रोजगारासाठी बाहेर जािे लागते. कुटू ं बाची
आर्जिक पवरस्थिती हलाकीची असल्यामुळे पालक मुलांना रोजगारासाठी मित म्हणून िेतािर ि
इतरत्र कामािर घेिून जातात. पवरणामी िाळे तील गळतीचे प्रमाण िाढते. सबब मुलींना विक्षण
िे ण्याची प्रिृत्ती पालकांमध्ये िाढण्याच्या हेतूने इयत्ता 5िी ते 7िी मध्ये विकणाऱ्या मुलींना विष्ट्यिृत्ती
िे ण्याचा िासन वनणणय वि. 12 जानेिारी, 1996 रोजी वनगणवमत करण्यात आला. याच धतीिर इयत्ता
8िी ते 10 मध्ये विकणाऱ्या अनुसूवचत जातीच्या मुलींसाठी “सावित्रीबाई र्ुले विष्ट्यिृत्ती योजना” वि.
23 मे, 2003 च्या िासन वनणणयान्िये लागू करण्यात आली. त्यानंतर इयत्ता 8 िी ते 10 िी मध्ये विक्षण
घेणाऱ्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती ि वििेि मागास प्रिगातील मुलींसाठी सन 2003-2004 या
िैक्षवणक ििापासून ही योजना वि. 25 जुलै, 2003 च्या िासन वनणणयान्िये लागू करण्यात आली.
सिर योजनेंतगणत अटी ि िती खालीलप्रमाणे आहेत:1)

उत्पन्न ि गुणांची अट नाही.

2)

विद्यािीनींची उपस्थिती वनयवमत असणे आिश्यक राहील.

योजनेचे थिरुप इयत्ता

विष्ट्यिृत्ती िर

5 िी ते 7 िी

रु.60/- ि.म.

8 िी ते 10 िी

रु.100/-ि.म.

.................
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सामावजक न्याय ि वििेि सहाय्य विभाग

अपंगांचे विक्षण, प्रविक्षण ि पुनिणसन योजना
अपंग व्यक्ती (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण ि संपूणण सहभाग) अवधवनयम, 1995 मधील कलम
60 अन्िये अपंग कायद्याची अंमलबजािणी करण्याकवरता िासन वनणणय विनांक 19.8.2000 अन्िये
थितंत्र अपंग कल्याण आयुक्तालयाची वनर्जमती करण्यात आली आहे . तसेच थितंत्र आयुक्तालयाची
थिापना होण्यापूिी सामावजक न्याय विभागाच्या अपंग व्यक्तीसाठीच्या अपंगांचे विक्षण, प्रविक्षण ि
पुनिणसनाच्या योजना संचालक, समाज कल्याण,महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या मार्णत राबविण्यात येत
होत्या त्या संपूणण योजना या आयुक्तालयाकिे िगण करण्यात आल्या असून त्या योजनांची
अंमलबजािणी अपंग कल्याण आयुक्तालयामार्णत करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र राज्याची सन 2011 च्या सािणवत्रक जनगणनेप्रमाणे अपंग व्यक्तींची एकूण संख्या
२९६३३९२ ( १६९२२८५ पुरुि + 1271107 स्त्रीया ) इतकी आहे.
िासकीय संथिांमधून अपंगांचे विक्षण ि प्रविक्षण:-

िासकीय

संथिांमध्ये

6

ते

18

ियोगटातील अंध, कणणबवधर ि अस्थिव्यंग अपंग विद्यार्थ्यांना वििेि विक्षण पध्ितीने ि वििेि िैक्षवणक
सावहत्याचा िापर करुन मोर्त विक्षणाची सुविधा उपलब्ध करुन िे ण्यात येते. त्याच बरोबर वनिास ि
भोजनाची विना मुल्य व्यिथिा करण्यात येते. तसेच 18 ििािरील अपंग व्यक्तींना रोजगार ि
थियंरोजगाराच्या दृष्ट्टीने त्यांचे अपंगत्ि विचारात घेिून अपंगत्िानुरुप विविध व्यिसायाचे प्रविक्षण
िे ण्यात येते. त्यांच्या वनिास ि भोजनाची विनामुल्य व्यिथिा करण्यात येते.

राज्यात एकूण 22

िासकीय संथिा आहेत.
थियंसेिी संथिामार्णत चालविण्यात येणाऱ्या संथिांमधून अपंगांचे विक्षण ि प्रविक्षण:- थियंसेिी
संथिांमार्णत चालविण्यात येणाऱ्या अपंगांच्या वििेि िाळे मधून िय ििे 6 ते 18 ियोगटातील अंध,
कणणबवधर, अस्थिव्यंग ि मवतमंि अपंग विद्यार्थ्यांना वििेि विक्षण पध्ितीने ि वििेि िैक्षवणक
सावहत्याचा िापर करुन मोर्त विक्षणाची सुविधा उपलब्ध करुन िे ण्यात येते. वनिास ि भोजनाची
विना मुल्य व्यिथिा करण्यात येते. त्याच बरोबर 18 ििािरील अपंग व्यक्तींना रोजगार ि
थियंरोजगाराच्या दृष्ट्टीने त्यांचे अपंगत्ि विचारात घेिून अपंगत्िानुरुप विविध व्यिसायाचे अपंग
कमणिाळांमध्ये प्रविक्षण िे ण्यात येते. त्याचप्रमाणे त्यांच्या वनिास ि भोजनाची विना मुल्य व्यिथिा
करण्यात येते.
िालांत पवरक्षा पुिण विक्षणासाठी अपंग विद्यार्थ्यांना विष्ट्यिृत्ती:- अपंग िाळे तील अवनिासी
विद्यािी तसेच सामान्य िाळे तील इयत्ता 1 ली ते 10 पयंत अपंग विद्यार्थ्यांना उत्पन्नाची अट न लािता
िालेय विक्षणासाठी िालांत पुिण विक्षणासाठी अपंग विद्यार्थ्यांना विष्ट्यिृत्ती विली जाते.
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िालांत पवरक्षोत्तर (मॅरीकोत्तर) विक्षणासाठी अपंग विद्यार्थ्यांना विष्ट्यिृत्ती :अंध, अधूदृष्ट्टी, कुष्ट्ठरोगमुक्त, कणणबवधर, अस्थिव्यंग, मवतमंि ि मनोरूग्ण विद्यार्थ्यांना इयत्ता
10 िी नंतरचे महाविद्यालयीन व्यिसावयक, तांवत्रक ि अवभयांवत्रकी विक्षणासाठी त्यांच्या
अभ्यासक्रमाच्या िजाप्रमाणे अभ्यासक्रमाचे गट करून खालीलप्रमाणे विष्ट्यिृत्तीची रक्कम िे ण्यात येते.
त्याचबरोबर अंध विद्यार्थ्यांना िाचक भत्ता तसेच सिण अंपग विद्यार्थ्यांना विष्ट्यिृत्तीबरोबर िैक्षवणक
िुल्क, प्रकल्प टं कलेखन खचण, अभ्यासिौरा खचाची रक्कम विली जाते.
अपंगांच्या क्रीिा थपधा :- अपंगांच्या क्रीिा गुणांना िाि वमळािा म्हणून प्रवतििी राज्यथतरीय
अपंग क्रीिा थपधाचे आयेाजन करण्यात येते.
अपंग विद्यार्थ्यांना गुणित्ता पावरतोविके:- प्रत्येक विभागीय माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक विक्षण
मंिळामधून, इयत्ता 10 िी ि 12 िी उत्तीणण होणाऱ्या प्रिम तीन क्रमाकांच्या प्रत्येकी तीन अपंग
विद्यार्थ्यांना रूपये 1000/- रोख रक्कम ि प्रमाणपत्र िे ऊन गौरविण्यात येत.
अपंग कल्याण राज्य पुरथकार:- उत्कृष्ट्ठ कायण करणाऱ्या अपंग कमणचारी / थियंउद्योजक,
अपंगांचे वनयुक्तक यांना राज्य पुरथकार प्रिान करून सन्मावनत करण्यात येते.
क्र.

पुरथकाराचा प्रकार

पुरथकारांची

पुरथकाराचे थिरूप

संख्या
1.

उत्कृष्ट्ठ अपंग कमणचारी ि

12

अपंग थियंउद्योजक
2.

अपंगांचे वनयुक्तक

रोख पुरथकार रूपये 10,000/- िाल, श्रीर्ळ,
प्रिथतीपत्रक ि प्रमाणपत्र

2

रुपये 25000/- रोख ि मानवचन्ह, िाल,
श्रीर्ळ, प्रिथतीपत्रक ि प्रमाणपत्र

मवतमंि बालगृहे:- बालहक्क (मुलांची काळजी ि संरक्षण) अवधवनयम, 2000 ि सुधारीत वनयम
2006 अन्िये मवहला ि बाल विकास विभागाच्या वनयंत्रणाखाली कायणरत असलेली 14 अनुिावनत ि
05 विना अनुिावनत अिी एकूण 19 मवतमंि बालगृहे मवहला ि बाल विकास विभाग िासन वनणणय
विनांक 30 मे 2012 ि विनांक 10 मे 2013 अन्िये विनांक 1.4.2013 पासून सामावजक न्याय
विभागाकिे हथतांतरीत झाली आहे.
..................

सामान्य प्रशासन विभाग / का-17

Page 24

सामावजक न्याय ि वििेि सहाय्य विभाग

वििेि सहाय्य कायणक्रम
िासन वनणणय क्र.:- विसयो २०१०/प्रक्र.१७५/विसयो-२, वि. २६ ऑक्टोबर, २०१०.
िासन वनणणय क्र.:- आआवि२००७/प्र.क्र.३५६/विसयो, वि. १६ ऑक्टोबर, २००७.
िासन वनणणय क्र.:- राकुला२०१२/प्र.क्र.२७७/विसयो-२, वि.१२ माचण, २०१३.

(अ) राज्य पुरथकृत योजना:(1) संजय गांधी वनराधार अनुिान योजना:या योजनेतंगणत 65 ििाखालील वनराधार पुरुि ि मवहला, अनाि मुले, अपंगातील सिण प्रिगण,
क्षयरोग, ककणरोग, एड्स, कुष्ट्ठरोग यासारख्या आजारामुळे थित:चा चवरतािण चालिू न िकणारे पुरुि
ि मवहला, वनराधार विधिा ( आत्महत्या केलेल्या िेतकऱ्यांच्या विधिासह ), घटथर्ोट प्रक्रीयेतील ि
घटथर्ोट झालेल्या परंतु पोटगी न वमळालेल्या, अत्याचावरत ि िेश्या व्यिसायातून मुक्त केलेल्या
मवहला तृतीयपंिी, िे ििासी,35 ििािरील अवििाहीत स्त्री, तुरूंगात विक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची
पत्नी, वसकलसेलग्रथत या सिांना लाभ वमळतो. या योजनेमध्ये िारीद्रय रेिेखालील कुटु ं बाच्या यािीत
नाि असणे अििा रुपये 21,000/- पयंत कौटु ं वबक िार्जिक उत्पन्न असणे आिश्यक आहे. या
योजनेखाली पात्र होणा-या कुटू ं बात एक लाभािी असल्यास रुपये 600/- प्रवतमहा तर एका कुटू ं बात
एकापेक्षा जाथत लाभािी असल्यास, रुपये 900/- प्रवतमहा इतके आर्जिक सहाय्य विले जाते.
(2) श्रािणबाळ सेिा राज्य वनिृत्तीिेतन योजना:गट (अ):-

65 ि 65 ििािरील ि िावरद्रय रेिेखालील कुटु ं बाच्या यािीत नाि समाविष्ट्ट

असणाऱ्या व्यक्तीना श्रािणबाळ सेिा राज्य वनिृत्तीिेतन योजना गट (अ) मधून रु.400/- प्रवत मवहना
वनिृत्तीिेतन िे ण्यात येते याच लाभार्थ्याला केंद्र िासनाच्या इंविरा गांधी राष्ट्रीय िृध्िापकाळ
वनिृत्तीिेतन योजनेचे रु.200/- प्रवतमहा प्रवत लाभािी वनिृत्तीिेतन विले जाते.
गट (ब):-

या योजनेतंगणत ज्या व्यक्तीचे िय 65 ि 65 ििािरील आहे ि ज्यांचे कुटु ं बाचे एकूण

िार्जिक उत्पन्न रुपये 21,000/- च्या आत आहे , अिा िृध्िांना श्रािणबाळ सेिा राज्य वनिृत्तीिेतन
योजना (गट- ब) मध्ये रुपये 600/- प्रवतमहा प्रवतलाभािी वनिृत्तीिेतन राज्य िासनाकिू न िे ण्यात येते.
(ब) केंद्र पुरथकृत योजना:(1) इंविरा गांधी राष्ट्रीय िृध्िापकाळ वनिृत्तीिेतन योजना:या योजनेमध्ये ग्रामीण भागाकवरता सन 2002 च्या िावरद्रय रेिेखालील कुटु ं बाच्या
सिेक्षणानुसार ि िहरी भागासाठी नगर विकास विभागाने िावरद्रय रेिेखालील कुटु ं बांच्या घेतलेल्या
सिेक्षणानुसार र्क्त िावरद्रय रेिेखालील 65 ि 65 ििािरील सिण व्यक्ती पात्र होतील. या लाभार्थ्यांना
केंद्र िासनाकिू न रु.200/- प्रवतमहा प्रवत लाभािी वनिृत्तीिेतन िे ण्यात येते. याच लाभार्थ्यांना राज्य
िासनाच्या श्रािणबाळ सेिा राज्य वनिृत्तीिेतन योजनेमधून

गट (अ) रु.400/- प्रवतमहा वनिृत्तीिेतन

वमळते. यामुळे या लाभार्थ्यांना राज्य िासनाकिू न रुपये 400/-प्रवतमहा ि केंद्र िासनाकिू न रुपये
200/- प्रवतमहा असे एकूण रुपये 600/-प्रवतमहा प्रवत लाभािी वनिृत्तीिेतन वमळते. केंद्र िासनाच्या
इंविरा गांधी राष्ट्रीय विधिा वनिृत्तीिेतन योजना ि इंविरा गांधी राष्ट्रीय अपंग वनिृत्तीिेतन योजना राज्य
िासनाने िासन वनणणय वि.13 जुल,ै 2010 नुसार राज्यात लागू केलेल्या आहेत.
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(2) इंविरा गांधी राष्ट्रीय विधिा वनिृत्तीिेतन योजना:-

िावरद्रय रेिेखालील कुटु ं बाच्या यािीत नोंि असलेल्या 40 ते 65 ििाखालील ियोगटातील
विधिा, इंविरा गांधी राष्ट्रीय विधिा वनिृत्तीिेतन योजनेअंतगणत वनिृत्तीिेतन वमळण्यास पात्र असतात .
पात्र लाभार्थ्यांना केंद्र िासनाकिू न रु.200/- प्रतीमहा ि राज्य िासनाकिू न संजय गांधी वनराधार
अनुिान योजनेअंतगणत रु.400/- प्रतीमहा असे एकूण रु.600/- प्रतीमहा वनिृत्तीिेतन अनुज्ञय
े आहे .
(3) इंविरा गांधी राष्ट्रीय अपंग वनिृत्ती िेतन योजना :िावरद्रय रेिेखालील कुटु ं बाच्या यािीत नोंि असलेल्या अपंग लाभार्थ्यांपैकी र्क्त 18 ते 65
ििाखालील ियोगटातील 80% हू न जाथत अपंगत्ि असलेले सकिा एक सकिा एका पेक्षा जाथत अपंगत्ि
असलेले सकिा बहू अपंगत्ि असलेले (िोन सकिा त्यापेक्षा जाथत अपंगत्ि असलेल) लाभािी इंविरा गांधी
राष्ट्रीय अपंग वनिृत्तीिेतन योजनेंतगणत वनिृत्तीिेतन वमळण्यास पात्र असतात .पात्र लाभार्थ्यांना केंद्र
िासनाकिू न रु.200/- प्रतीमहा ि राज्य िासनाकिू न संजय गांधी वनराधार अनुिान योजनेंतगणत
रु.400/- प्रतीमहा असे एकूण रु.600/- प्रतीमहा वनिृत्तीिेतन अनुज्ञय
े आहे .
(4) राष्ट्रीय कुटु ं ब लाभ योजना :िावरद्रय रेिेखालील कुटु ं बातील 18 ते 59 ियोगटातील कमाित्या व्यक्तीचा अपघाती अििा
नैसर्जगक मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटु ं वबयास एक रकमी रक्कम रु.20,000/- चे अिणसहाय्य िे ण्यात
येते. िरील सिण योजना उणे पध्ितीिर आणण्यात आलेल्या आहेत.
संजय गांधी वनराधार अनुिान योजना, श्रािणबाळ सेिा राज्य वनिृत्तीिेतन योजना ि इंविरा
गांधी राष्ट्रीय िृध्िापकाळ वनिृत्तीिेतन योजना या योजनेखालील पात्र अजणिाराची मावहती ि अजण
छाननीसह तहवसलिार सकिा अन्य संबंवधत अवधकाऱ्यांनी तयार करुन ती मावहती ि अजण संजय गांधी
वनराधार अनुिान योजना सवमतीसमोर ठे िण्यात येते. सिर सवमतीला त्यािर वनणणय घेण्याचे अवधकार
िे ण्यात आलेले आहेत.
(क) आम आिमी विमा योजना:ग्रामीण भागातील 18 ते 59 ियोगटातील भूवमहीन िेतमजूरांना तसेच 2.5 एकर पेक्षा कमी
बागायती ि 5 एकर पेक्षा कमी वजरायती िेतजमीन धारण करणाऱ्यांना या योजनेंतगणत लाभ िे ण्यात
येतो. िार्जिक विम्याचा हप्ता रु.200/- इतका असून केंद्र िासनामार्णत रु.100/- ि राज्य
िासनामार्णत रु.100/- इतका विम्याचा हप्ता भारतीय आयुर्जिमा महामंिळाला िे ण्यात येतो.
या योजनेंतगणत लाभार्थ्याच्या नििी ते बारािी इयत्तेत विकणाऱ्या िोन मुलांना रु.100/प्रवतमहा प्रवत विद्यािी विष्ट्यिृत्ती िे ण्यात येते.
.................
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उद्योग, ऊजा ि कामगार विभाग

सामूवहक प्रोत्साहन योजना- २०१३
िासन वनणणय( इंग्रजी ) क्र.:-पीएसआय२०१३/सीआर ५४/ उद्योग८,वि.१ एवप्रल,२०१३

राज्यातील मुंबई, पुणे ि ठाणे या औद्योवगक पट्टयातील उद्योगांचे विकेंद्रीकरण करण्याकरीता ि
राज्यातील औद्योवगकदृष्ट्टया विकसनिील ि मागास भागात उद्योग आकर्जिक होण्याकरीता तसेच
त्यामधून रोजगार वनमाण व्हािा याकरीता राज्य िासनामार्णत सन 1964 पासून राज्यात “सामूवहक
प्रोत्साहन योजना” राबविण्यात येत आहे.
विनांक 1/4/2007 ते 31/3/2013 या कालािधीत राज्यात सामूवहक प्रोत्साहन योजना, 2007
राबविण्यात आली आहे. िासनाने विनांक 22/2/2013 रोजी निीन औद्योवगक धोरण-2013 जावहर
केले आहे. त्यानुसार सामूवहक प्रोत्साहन योजना, 2007 चा कालािधी संपुष्ट्टात आणून विनांक
1/4/2013 पासून राज्यात सामूवहक प्रोत्साहन योजना, 2013 लागू करण्यात आली आहे. सिर
योजनेचा कालािधी विनांक 31/3/2018 पयंत आहे.
सामूवहक प्रोत्साहन योजनेंतगणत उद्योगांना प्रोत्साहने िे ण्यासाठी राज्यातील तालुक्यांचे त्यांच्या
औद्योवगक विकासाच्या आधारे अ, ब, क, ि, ि + आवण विना उद्योग वजल्हा, असे िगीकरण करण्यात
आले आहे. सामूवहक प्रोत्साहन योजना, 2013 मध्ये या िगीकरणासह नक्षलप्रभािीत क्षेत्र असे िे खील
िगीकरण करण्यात आले आहे.
िासनाने जून, 2005 मध्ये वििाल प्रकल्प धोरण जाहीर केले आहे. सिरचे धोरण सामूवहक
प्रोत्साहन योजना, 2007 ि 2013 मध्ये कायम ठे िण्यात आले आहे. िासनाने विनांक 22/3/2011
रोजीच्या िासन वनणणयान्िये वििाल प्रकल्प धोरणानुसार वििाल प्रकल्पांच्या वनकिामध्ये सुधारणा
केली आहे. सिरचे वनकि साप्रोयो, 2013 मध्ये कायम असून ते खालीलप्रमाणे आहेत:अ.क्र

तालुक्यांचे िगीकरण

वििाल प्रकल्पासाठी वनकि

१

अ ि ब िगीकृत तालुके

रु. 750 कोटी गुंतिणूक सकिा 1500 व्यक्तींना रोजगार

२

क िगीकृत तालुके

रु. 500 कोटी गुंतिणूक सकिा 1000 व्यक्तींना रोजगार

३

ि ि ि+ िगीकृत तालुके

रु. 250 कोटी गुंतिणूक सकिा 500 व्यक्तींना रोजगार

४

विना उद्योग वजल्हे ि

रु. 100 कोटी गुंतिणूक सकिा 250 व्यक्तींना रोजगार.

नक्षल प्रभािीत क्षेत्र
िासनाने सामूवहक प्रोत्साहन योजना, 2013 मध्ये अवतवििाल प्रकल्प असा सिंगण वनमाण केला
असून त्यामध्ये रु. 1500 कोटी सकिा त्यापेक्षा जाथत गुंतिणूक सकिा 3000 व्यक्तींना रोजगार उपलब्ध
करुन िे णाऱ्या प्रकल्पास अवतवििाल प्रकल्प असे संबोधण्यात येईल.
सामुवहक प्रोत्साहन योजनेनुसार िथतुंचे उत्पािन करणाऱ्या उद्योग घटकांना योजनेच्या
पात्रतेनुसार ि तालुक्याच्या िगीकरणानुसार सिणसाधारणपणे खालीलप्रमाणे प्रोत्साहने/ सिलती
अनुज्ञय
े आहेत.
1) घटकाने भरणा केलेल्या मुल्यिधीत करािर आधारीत विवहत कालािधीकरीता भांििली
गुंतिणूकीच्या काही प्रमाणात औद्योवगक विकास अनुिान,
2) विद्युत िुल्क मार्ी,
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3) मुद्रांक िुल्क मार्ी,
4) जकात कर परतािा, (साप्रोयो, 2013 मध्ये िगळण्यात आले)
5) वििभात थिापन होणाऱ्या उद्योगांना थिावमत्िधन परतािा, (साप्रोयो, 2013 मध्ये िगळण्यात
आले)
6) राज्य कामगार विकास योजना ि भविष्ट्यवनिाह वनधीमध्ये भरलेल्या अंििानापोटी केलेल्या
खचाच्या 25 टक्के मयािेपयंत रक्कम, 5 ििाकरीता (कमी मानिी वनिे िांक वजल्हयात थिापन
होणा-या उद्योगांना) (साप्रोयो, 2013 मध्ये िगळण्यात आले)
राज्यात नव्याने अििा विथतारीकरणाव्िारे गुंतिणूक करणाऱ्या वििाल प्रकल्पांना अवधकावधक
वििेि प्रोत्साहने/सिलती वकती ि कोणत्या थिरुपाची द्यािीत, याबाबत प्रकरणवनहाय वनणणय
घेण्यासाठी मुख्य सवचि यांचे अध्यक्षतेखाली उच्चावधकार सवमती थिापन करण्यात आली आहे. तसेच
धोरणापेक्षा अवधकची प्रोत्साहने िे य करण्याचे अवधकार मा. मुख्यमंत्री महोियांचे अध्यक्षतेखाली विनांक
24/1/2004 च्या िासन वनणणयान्िये थिापन करण्यात आलेल्या मंत्रीमंिळ उपसवमतीस आहेत.
सामुवहक प्रोत्साहन योजना 2013 नुसार वििभातील नागपूर िहर “ि” िगीकृत ि इतर सिण
तालुके ि+ िगीकृत म्हणून घोिीत करण्यात आले आहेत. तसेच संपूणण गिवचरोली ि गोंविया वजल्हे
ि चंद्रपूर, भंिारा ि यितमाळ या वजल््ातील काही तालुके नक्षल प्रभािीत क्षेत्र म्हणून घोवित असून
सामूवहक प्रोत्साहन योजना, 2013 मध्ये अ, ब, क िगीकृत तालुक्यात थिापन होणाऱ्या उद्योगांच्या
तुलनेत ि, ि+ ि नक्षलग्रथत भागात थिापन होणाऱ्या सुक्ष्म, लघु , मध्यम, मोठे , वििाल ि अवतवििाल
उद्योगांना/प्रकल्पांना अवधकचे औद्योवगक विकास अनुिान ि सिलती तसेच इतर प्रोत्साहने अनुज्ञय
े
करण्यात आली आहेत.
.............

सामान्य प्रशासन विभाग / का-17

Page 28

सहकार पणन ि िस्त्रोद्योग विभाग

जागवतक बेक सहाय्यीत महाराष्ट्र थपधाक्षम कृवि विकास प्रकल्प(एमएसीपी)
(Maharashtra Agricultural Competitiveness Project)
िासन वनणणय क्र.:-बासप्र२००८/प्र.क्र.४५/२१स, वि.९ मे, २०११.

जागवतक बेक सहाय्यीत या प्रकल्पाची प्रकल्प सकमत रु. 708 कोटी आहे. या प्रकल्पामध्ये
जागवतक बेकेच्या अल्पव्याजिरािरील कजाचा रु. 461 कोटी िाटा असणार असून राज्य िासनाचा
रु. 52 कोटी िाटा असणार आहे आवण उिणवरत रु. 195 कोटी रक्कम लाभार्थ्यांमार्णत उभारली जाणे
अपेवक्षत आहे. 6 ििण कालािधी असणाऱ्या या प्रकल्पांतगणत 100 कृवि उत्पन्न बाजार सवमत्या, 300
आठििी बाजार आवण 24 जनािरांच्या बाजारामध्ये पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण आवण
आधुवनकीकरण करण्यात येणार आहे. त्यावििाय या प्रकल्पांतगणत 400 िेतकऱ्यांच्या सामुिायीक
सुविधा केंद्रांच्या उभारणीस प्रोत्साहन िे ण्यात येणार आहे आवण गोिाम पािती सुविधा ि ई-रेिींग
सुविधेस चालना िे ण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामध्ये बाजारपेठप्रवणत कृवि मालाचे उत्पािन आवण
विथतार कायािर भर िे िून वििाय पयायी बाजार प्रणालींना चालना िे िून कृवि-पणन व्यिथिेमध्ये
अवधक थपधात्मकता िाढिून अंवतमत: िेतकऱ्यांना त्यांच्या कृवि मालास राथत बाजारभाि वमळिून
िे ण्याचे उवद्दष्ट्ट साद्य करण्यात येईल.
या प्रकल्पांतगणत समाविष्ट्ट असलेल्या पवहल्या टप्प्यातील 10 वजल्हे , िु सऱ्या टप्प्यातील 11
वजल्हे ि वतसऱ्या टप्प्यातील 12 वजल्हे या सिण वजल्हयांमध्ये प्रकल्प समांतरवरत्या कायास्न्ित
झालेला आहे.
...............
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इंटरनॅिनल र्ंि र्ॉर ॲग्रीकल्चर िे व्हलपमेंट (IFAD) समन्ियीत
कृवि विकास प्रकल्प ( सीएआयएम )
िासन वनणणय क्र.:-बासप्र२००८/प्र.क्र.४८/२१स, वि.१३ ऑगथट,२००९.

इंटरनॅिनल र्ंि र्ॉर ॲग्रीकल्चर िे व्हलपमेंट (IFAD) या संथिेच्या अिणसहाय्याने राबविण्यात
येत असलेल्या या प्रकल्पाची प्रकल्प सकमत रु. 59300 लाख आहे. या प्रकल्पामध्ये IFAD रु. 20400
लाख वबनव्याजी कजण िेणार असून प्रचवलत योजनांच्या माध्यमातून राज्य िासनाचा वहथसा रु.
20000 लाख आहे त्यावििाय या प्रकल्पामध्ये सर रतन टाटा रथट या संथिेचा प्रामुख्याने सहभाग
असून सिर रथट प्रकल्पासाठी रु. 7800 लाख अनुिान थिरुपात िे णार आहे ; प्रकल्प सकमतीपैकी
उिणवरत रक्कम विविध व्यापारी बेका, खाजगी कंपन्या आवण लाभार्थ्यांचा असणार आहे. प्रकल्पाचा
कालािधी 8 ििे असून 64 कृवि-आधावरत end-to-end उप-प्रकल्प विकसीत करण्यात येणार
असून त्याचा लाभ प्रामुख्याने वििभातील आत्महत्याग्रथत 6 वजल्हातील िेतक-यांच्या कुटू ं वबयांना
िाश्वत उत्पन्नाचे साधन म्हणून होणार आहे. या प्रकल्पाचे प्रमुख लाभािी हे आत्महत्याग्रथत
िेतकऱ्यांचे कुटू ं वबय, मवहला कुटू ं ब प्रमुख असलेले कुटू ं वबय, अनुसूवचत जाती आवण अनुसूवचत
जमातीतले िेतकरी असणार आहेत. या प्रकल्पांतगणत प्रत्येक कृवि-आधावरत end-to-end उपप्रकल्पाकरीता खाजगी कंपन्यांच्या सकभागाद्वारे िाश्वत बाजार साखळी विकसीत करण्यात येणार
आहे. त्याचप्रमाणे लाभािी िेतकरी आवण मवहलांचे बचत गट थिापण्यात येणार असून सिर
गटाकरीता वनणणय घेणारे प्रावधकरण म्हणून CMRC या विखर संथिांची आिश्यकतेप्रमाणे थिापना
करुन समुिायांचा संथिात्मक विकास करण्यात येणार आहे. सिर प्रकल्पामध्ये थिापण्यात येणाऱ्या
बचत गटांचे पुरेसे सक्षमीकरण करण्यात येणार असून त्यांना प्रविक्षण आवण कौिल्य विकासाद्वारे
त्यांना थित:च्या व्यिसायाची उत्तमपणे व्यिथिापन करता येईल.
..............
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कृवि व्यापार विियक पायाभूत विकास गुंतिणूक कायणक्रम (ABIDIP)
िासन वनणणय क्र.:-बासप्र२००८/प्र.क्र.४६/२१स, वि.२९ऑक्टोबर,२०१०.

आवियायी विकास बेक सहाय्यीत या प्रकल्पामध्ये सध्याच्या मुल्य साखळयांच्या नवजक
पायाभूत सुविधांच्या विकासाद्वारे राज्यातील प्रमुख नगिी वपकांकरीता कृवि मुल्य साखळयांची वनमीती
करणे आवण त्याकरीता खाजगी गुंतिणूक आकर्जित करुन सिर कृवि मुल्य साखळयांचे व्यिथिापन
खाजगी क्षेत्राद्वारे करणे आवण िेतक-यांची क्षमता बांधणी करणे हा या प्रकल्पाचा प्रमुख उद्देि आहे.
सिर प्रकल्प सािणजवनक - खाजगी भावगिारीतून उभारण्यात येणार आहे , सिर प्रकल्पांतगणत खाजगी
गुंतिणूकिारांमार्णत हब आवण थपोक प्रवतमानािर आधारीत कृवि मुल्य साखळयांची वनर्जमती करण्यात
येणार आहे , सिर प्रत्येक वठकाणी राज्य िासन जमीन उपलब्ध करुन िे णार आहे , सिर प्रकल्पासाठी
खाजगी गुंतिणूकिारांना प्रकल्प सकमतीच्या वकमान 60% गुंतिणूक करािी लागणार असून राज्य
िासन उिणरीत रक्कम कमाल 40% मयािे पयंत अनुिानाच्या थिरुपामध्ये िे णार आहे. सिर प्रकल्प
BOOT मॅािे लच्या धतीिर राबविण्यात येणार असून वनवििा प्रवक्रयेिरम्यान जो गुंतिणूकिार कमीत
कमी अनुिानाची मागणी करेल आवण ज्या गुंतिणूकिाराचे आर्जिक वनवििा तांवत्रकदृष्ट्टया सुयोग्य
असेल त्या गुंतिणूकिाराची वनवििा मान्य करण्यात येईल. खाजगी गुंतिणूकिारास कृवि मुल्य
साखळीचा िापर 20 ििापयंत करता येईल त्यानंतर संपूणण प्रकल्पाच्या जमीन ि त्यािरील पायाभूत
सुविधांसह राज्य िासनाच्या मालकीचा होईल. या प्रकल्पाकरीता राज्य िासनाचा वहथसा रु.9400
लाख असून आवियायी विकास बेकेचा वहथसा रु.40000 लाख आहे.
..................
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एकास्त्मक िस्त्रोद्योग संकुल योजना
िासन वनणणय क्र.:-टे क्सपा२०११/प्र.क्र.९८/टे क्स४, वि.२५ मे २०१२.

िस्त्रोद्योग क्षेत्राचा एकास्त्मक विकास करण्याच्या दृष्ट्टीने एकास्त्मक िस्त्रोद्योग संकुल योजना
(Scheme for Integrated Textile Parks) ऑगथट, 2005 मध्ये केंद्र िासनाने जाहीर केली आहे . सिर
योजनेच्या अंतगणत सिण प्रकारच्या िस्त्रोद्योग घटकांसाठी एका संकुलनामध्ये जागवतक िजाच्या मूलभूत
सुविधा उपलब्ध करुन िेण्यात येतात. त्यात प्रामुख्याने जमीन सामुिावयक सुविधा जिा की, संरक्षक
सभत, रथते, ड्रेनेज, पाणीपुरिठा, Captive Power Plant सह िीज पुरिठा, एप्ल्युएन्ट वरटमेंट प्लान्ट,
टे वलर्ोन लाईन्स, प्रयोगिाळा, विझाइन सेंटर, रेसनग सेंटर, रेि सेंटर, गोिामे, कच्च्या मालासाठी
िे पो, पॅकेसजग युवनट, पाळणाघरे ,उपहारगृह, कामगारांसाठी िसवतगृह, कामगारांसाठी विश्रांतीगृह ि
करमणुक केंद्र इत्यािी बाबींचा समािेि आहे. ही योजना पस्ब्लक प्रायव्हेट पाटण नरविप ( पीपीपी ) िर
आधारीत असून प्रकल्पाच्या अंमलबजािणीसाठी केंद्र िासनाने मान्य केलेल्या व्यिसावयक एजन्सीची
वनयुक्ती करण्यात येते.


केंद्र िासनाच्या सिर योजनेनुसार

एकास्त्मक िस्त्रोद्योग संकुल उभारण्यासाठीचे प्रथताि

संबंवधत प्रितणकांकिू न केंद्र िासनास िेट मंजूरीसाठी सािर केले जातात. यासाठी राज्य
िासनाच्या विर्ारिीची अििा मान्यतेची आिश्यकता नाही .


सिर योजने अंतगणत प्रकल्पाच्या एकूण सकमतीच्या ४०% सकिा रु.40 कोटी यापैकी जी रक्कम
अिणसहाय्य केंद्र िासनाकिू न चार हप्त्यात िे ण्यात येते कमी असेल तेिढे . या योजनेअंतगणत
राज्य िासनास प्रकल्प सकमतीच्या 9% सकिा रु.9 कोटी यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेिढे
अिणसहाय्य िे ण्याची मुभा आहे.



केंद्र पुरथकृत एकास्त्मक िस्त्रोद्योग संकुल योजनेअंतगणत मंजूर झालेल्या ि भविष्ट्यात मंजूर
होणाऱ्या एकास्त्मक िस्त्रोद्योग संकुलांना प्रकल्प सकमतीच्या 9% सकिा रु. 9 कोटी यापैकी जी
रक्कम कमी असेल तेिढे अिणसहाय्य मंजूर करण्याचा वनणणय राज्य िासनाने वि.२५ मे, २०१२
अन्िये घेतला आहे .



सद्यस्थितीत १२ िस्त्रोद्योग संकुल राज्यात कायास्न्ित आहेत.
...............
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रोजगार मेळािे
1 )िासन वनणणय क्र.:-रोथिरो-2007/प्र.क्र.41/रोथिरो-1,वि.29 जून,2007.
2 )िासन वनणणय क्र.:-रोथिरो-2007/प्र.क्र.41/रोथिरो-1,वि.13.08.2009.
3 )िासन वनणणय क्र.:- रोथिरो-2007/प्र.क्र.41/रोथिरो-1 वि.04.02.2011
योजनेचा उद्देि - बेरोजगार उमेििार ि उद्योजक यांना एकत्र आणून बेरोजगार उमेििारांना
नोकरीच्या संधी उपलब्ध करुन िे णे ि उद्योजकांना/वनयोक्त्यांना त्यांच्या आिश्यकतेनुसार
मनुष्ट्यबळाचा पुरिठा करणे.
योजनेची मावहतीअ)

रोजगार िोधणारे बेरोजगार उमेििार आवण कौिल्य संपािीत केलेले ि पवरश्रमाची तयारी

असणारे उमेििार िोधणारे उद्योजक/वनयोक्ते यांना एकवत्रत आणण्याच्या अनुिंगाने रोजगार मेळािे
ही कल्पना पुढे आली.
ब) रोजगार मेळािे आयोवजत करण्याचे काम रोजगार ि थियंरोजगार मागणििणन केंद्रामार्णत करण्यात
येते. ज्यामध्ये रोजगार मेळाव्याची आखणी करणे, मेळाव्यासाठी वरक्त पिे उपलब्ध करणे, वरक्त
पिांसाठी पात्र उमेििार उपलब्ध करणे, उद्योजक ि उमेििारांची प्रत्यक्ष भेट घििून िे णे या कामाचा
समािेि असतो.
क) जेिे रोजगार मेळािा आयोवजत करण्यात येतो तेिे रोजगाराच्या/ नोकरीच्या िोधात असलेले
बेरोजगार उमेििार ि वनयोक्ते/ उद्योजक जे मनुष्ट्यबळाच्या िोधात असतात ते रोजगार मेळाव्यास
हजेरी लाितात ि बेरोजगार उमेििारांमधून त्यांच्या आिश्यकतेनुसार पात्र उमेििाराची वनिि
करतात.
इ)

रोजगार

ि

थियंरोजगार

िासन

वनणणय,क्रमांक

रोथिरो-2007/प्र.क्र.41/

रोथिरो1

वि.13ऑगथट,2009 अन्िये राज्यात सिण वजल्हयात वकमान चार तसेच विभागीय थतरािर एक असे
रोजगार मेळािे वनयवमतपणे आयोवजत करण्याचे उवद्दष्ट्ट ठे िण्यात आले आहे .
.................
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आवििासी उमेििारांसाठी सेिायोजन प्रविक्षण ि मागणििणन केंद्रे
1) िासन वनणणय, विक्षण ि सेिायोजन विभाग क्र. इएमपी/1084/7306/(7779)/सेयो-2,
वि.11.10.1984.
2) िासन वनणणय, क्र. इएमपी/1085/95-96/(8205)सेयो-2, वि.30.09.85
3) िासन वनणणय, क्र. इएमपी-1491/1213/(296/91)सेयो-2, वि.20.01.1994
4) िासन वनणणय, क्र. इएमपी-1491/(229/91)सेयो-2, वि.14.01.1992
5) िासन वनणणय, क्र. इएमपी-1491/1213/(296/91)सेयो-2, वि.20.01.1994
6) िासन वनणणय, रोजगार ि थियंरोजगार विभाग, क्रमांक-रोथिरो-2004/प्र.क्र.119/रोथिरो,
वि. 16.01.2006.
आवििासी उमेििारांना थपधा परीक्षेची मावहती िे णे ि त्यांची सिर परीक्षेसाठी तयार करुन
घेणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देि आहे.
विविध िासकीय ि वनमिासकीय संथिामध्ये आवििासी उमेििारांसाठी राखीि पिे असतात.
थपधात्मक पवरक्षेद्वारे भरण्यात येणारी पिे उमेििारांच्या पात्रते अभािी वरक्त राहतात. म्हणून अनुिेि
भरुन काढण्याच्या उद्देिाने
सुधारण्याच्या उपक्रमानुसार

आवििासी उमेििारांचा विकास ि उन्नती होिून त्यांची स्थिती
िासन वनणणय, क्रमांक इएमपी/1084/7306/(7779) सेयो-2, विनांक

11 ऑक्टोबर,1984 अन्िये रािेर, वजल्हा-जळगांि, अचलपूर, वजल्हा- अमरािती, कळिण, वजल्हानाविक आवििासी उमेििारांसाठी सेिायोजन प्रविक्षण ि मागणििणन केंद्र सुरु करण्यात आली.
िासन वनणणय क्र.इएमपी-1085/95-96 /(8205)/सेयो-2, विनांक 30/9/85 अन्िये िे िरी,
वजल्हा भंिारा, चंद्रपूर, वजल्हा चंद्रपूर , मंचर - वजल्हा पूणे ि वकनिट, वजल्हा-नांिेि येिे आवििासी
उमेििारांसाठी सेिायोजन प्रविक्षण ि मागणििणन केंद्र सुरु करण्यात आली.
िासन वनणणय, क्रमांक इएमपी-1491/1213/(296/91) सेयो-2 विनांक 20 जानेिारी,1994
अन्िये गिवचरोली, वजल्हा गिवचरोली येिे आवििासी उमेििारांसाठी सेिायोजन प्रविक्षण ि
मागणििणन केंद्र सुरु करण्यात आले.
आवििासी उमेििारांची थपधा परीक्षेसाठी तयारी करुन घेण्यासाठी सिर केंद्रामार्णत सािे तीन
मवहन्यांचे एक याप्रमाणे िरििी तीन प्रविक्षण सत्रे चालविली जातात.
िासन वनणणय क्रमांक रोथिरो-2004/प्र.क्र.119/रोथिरो-1 विनांक 16 जानेिारी,2006 नुसार
या

योजनेतंगणत विसेंबर,2005 पासून प्रविक्षण काळात आवििासी प्रविक्षणािींना िरमहा रुपये

1000/- प्रमाणे विद्यािेतन विले जाते ि व्याख्यात्यांना िर तािी रुपये 100/- प्रमाणे मानधन विले
जाते. तसेच प्रविक्षणार्थ्यांना थपधा परीक्षा तयारीसाठी आिश्यक असलेल्या 4 पुथतकांचा संच मोर्त
िे ण्यात येतो.
प्रविक्षण

िे ण्यासाठी जिळच्या महाविद्यालयातील तज्ञ प्राध्यापकांना तावसका पध्ितीिर

वनयुक्त केले जाते. तसेच गरजेनुसार बेक, वित्तीय संथिा, मान्यिर सेिाभािी संथिा यातील अवधकारी
पिावधका-यांना ि िासनाच्या तज्ञ अवधका-यांना मागणििणनपर भािणे िे ण्यासाठी पाचारण केले जाते.
उमेििारांना विविध वरक्त पिांची , थपधा परीक्षांची मावहती िेळोिेळी पोथटाने कळविली जाते. र्ॉम्सण
पाठविले जातात. प्रसंगानुसार खास प्रविक्षण िगण आयोवजले जातात.
.............
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रोजगार प्रोत्साहन कायणक्रम योजना ( इ.पी.पी.) 1) िासन वनणणय,विक्षण ि सेिायोजन विभाग क्र. इएमपी/1074/पी-4, वि. 03 विसेंबर,1974.
२) िासन वनणणय, विक्षण ि सेिायोजन विभाग क्र.इपीपी/1088/359/सेयो-1, वि. 21 माचण,1995.
योजनेचा उद्देि : - सेिायोजन कायालयात (रोजगार ि थियंरोजगार मागणििणन केद्रात ) नांि
नोिविलेल्या सुविवक्षत उमेििारांना त्यांचे कौिल्य ि क्षमता िाढविण्यासाठी खाजगी उद्योग धंद्यामध्ये
अििा िासकीय उपक्रमांमध्ये प्रत्यक्ष प्रविक्षण िे णे.
योजनेची मावहती:अ)

नोक-यांच्या जगात अनुभिा अभािी नोकरी नाही आवण नोकरी अभािी अनुभि नाही याचा

वििारक अनुभि नोकरी इच्छु क उमेििारांना पिोपिी येत असतो.

त्यामुळे, नोकरी इच्छु क

उमेििारांना कामाचा अनुभि वमळािा या उद्देिाने “रोजगार प्रोत्साहन कायणक्रम योजना” सन 197374 पासून राबविण्यात येत आहे.
आ)

या योजनेअंतगणत

सेिायोजन कायालयात नांि नोंिविलेल्या सुविवक्षत उमेििारांना त्यांचे

कौिल्य ि क्षमता िाढविण्यासाठी खाजगी उद्योग धंद्यामध्ये अििा िासकीय उपक्रमामध्ये प्रत्यक्ष
प्रविक्षण विले जाते. प्रविक्षणांनंतर प्रविक्षणािींना वनयवमत नोकरी वमळण्याची क्षमता िाढते अििा ते
थियंरोजगार करु िकतात.
इ)

सिर योजनेचा कालािधी सहा मवहन्यांचा असून यासाठी पाठयिेतनाचे िर उमेििारांच्या

िैक्षवणक पात्रतेप्रमाणे िरमहा रु.100 ते 400/- रुपये प्रमाणे होते.
ई)

सिर पाठयिेतनाचे िरामध्ये विनांक 21 माचण,1995 च्या िासन वनणणय क्र.इपीपी-

1088/(359)/सेयो-1 अन्िये िाढ करुन ते िरमहा रु.300 ते िरमहा रु.1000/- असे केले आहे.
अ.क्र.

िैक्षवणक पात्रता

पाठयिेतनाचे सुधारीत
मावसक िर

1

िालांत परीक्षा उत्तीणण, औद्योवगक प्रविक्षण संथिेचे

रुपये.300/-

प्रमाणपत्रधारक आवण िंिपरंपरेने थित:च्या व्यिसायाचे ज्ञान
असलेले ि हथतविल्पी ज्ञान अिगत असलेले कारागीर
2

पििीधर ( कला, िास्त्र आवण िावणज्य)

रुपये 500/-

3

अवभयांवत्रकी ( तंत्रज्ञान , कृवि, पिु िैद्यकीय िाथतुिास्त्र,

रुपये 700/-

िैद्यकीय िास्त्र आवण व्यािसावयक अभ्यास क्रम यांचे
पिविकाधारक)
4

कला, िास्त्र ि िावणज्य िाखेमध्ये पिव्युत्तर विक्षण घेतलेले

रुपये 800/-

उमेििार, कृिी, पिुिद्य
ै कीय , िैद्यकीय, िं त िल्य
वचवकत्सक, औिधवनर्जमती पिविधर आवण
बी.ए.बी.एि.बी.ए.बी.कॉम सकिा यासारखे वद्वपििीधर सकिा
पिव्युत्तर पििीधर
5

अवभयांवत्रकी, तंत्रज्ञान ि िाथतुिास्त्र िाखेतील पििीधर
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उ)

पाठयिेतनाची रक्कम संबंवधत वनयोक्ते प्रविक्षणािींना िे तात ि नंतर सेिायोजन कायालये

त्याची परतर्ेि वनयोक्त्यांना करतात. या योजनेची मावहती असलेली मराठी ि इंग्रजीतील पुथतके
वनयोक्ते यांना पाठविली जातात ि सहकायाची विनंती केली जाते. सक्षम भेटीत पाठपुरािा केला
जातो.
ऊ)

या योजनेमुळे उमेििारांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभि प्राप्त होतो. उद्योजकांकिे वरक्त पिे वनमाण

झाल्यािर या प्रविवक्षत उमेििारांना नोकरीिर घेण्याचा सिणतोपरी प्रयत्न केला जातो.

काही

कारणाथति प्रविक्षणानंतर वनयवमत थिरुपाच्या नोकरीत उमेििारास घेता आले नाही तरी वमळालेल्या
प्रविक्षणाच्या जोरािर उमेििार अन्यत्र नोकरीस लागू िकतो.
...............
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कौिल्य विकास ि उद्योजकता विभाग

ग्रंिालय सदृश्य अभ्यावसका सुरु करणे
िासन वनणणय, रोजगार ि थियंरोजगार विभाग क्र. रोथिरो-2007/प्र.क्र.30/रोथिरो-1, वि.03 जानेिारी,
2008.

रोजगाराच्या निनिीन संधीबाबतची मावहती बेरोजगार उमेििारांना

वििेित: ग्रामीण

भागातील उमेििारांना उपलब्ध करुन िे णे हा या योजनेचा उद्देि आहे.
योजनेची मावहतीअ)

रोजगारांच्या निनिीन संधीबाबतची मावहती बेरोजगार उमेििारांना उपलब्ध करुन िे ण्याच्या

अनुिंगाने रोजगार ि थियंरोजगार मागणििणन केंद्रात येणा-या बेरोजगारांना विविध व्यिसाय मागणििणन
सावहत्य, थपधा पवरक्षांची मावहती िे णारी मावसके, पुथतके इ. उपलब्ध करुन िे णे, अभ्यावसकेची व्यिथिा
करणे ि िेबसाईटद्वारे निीन-निीन संधीची ि रोजगाराची मावहती उपलब्ध करुन िेणेकवरता
राज्यातील 49 कायालयामध्ये ग्रंिालय सदृश्य अभ्यावसकेची सुविधा उपलब्ध करुन िे ण्यात आलेली
आहे.
आ)

यामध्ये थपधा पवरक्षेसाठी उपयुक्त पुथतके, मावसके, कवरअर मागणििणनािरील पुथतके,

ितणमानपत्रे याची मोर्त सुविधा उपलब्ध करुन िे ण्यात आलेली आहे.
...............
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जलसंपिा विभाग

िेगिर्जधत ससचन लाभ कायणक्रम (Accelrated Irrigation Banefit Programme-AIBP)
केंद्र सरकारकिू न िेगिर्जधत ससचन लाभ कायणक्रम (Accelrated Irrigation Banefit
Programme) अंतगणत 1996-97 पासून िरििी राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पांना केंद्रीय कजण / अिण
सहाय्य प्राप्त होत आहे. राज्यातील प्रकल्पांस सन 1996-97 ते 2005-06 पयंत केंद्रीय कजण सहाय्य
आवण सन 2006-07 पासून केंद्रीय सहाय्य अनुिानाच्या रुपात प्राप्त होत आहे . या कायणक्रमाबाबतचा
सविथतर तपिील खालील प्रमाणे आहे :ज्या मोठया ि मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पांिर 2 ते 4 ििाच्या कालािधीत ससचन क्षमता वनमाण
होऊ िकते, अिा प्रकल्पांसाठी िेगिर्जधत ससचन लाभ कायणक्रम अंतगणत केंद्रीय अिण सहाय्य मंजूर
करण्यात येते.
1.0

केंद्र िासनाने ऑक्टोबर 2013 मध्ये प्रकल्प ए.आय.बी.पी. अंतगणत पात्र होण्यासाठी निीन

मागणििणक सूचनानुसार खालील बाबी आिश्यक आहे त:1 )मोठे ि मध्यम प्रकल्पास योजना आयोगाचे गुंतिणुक प्रमाणपत्र प्राप्त असणे जरूरी आहे .
2)ज्या प्रकल्पािर त्यांच्या अंिाजपत्रकीय वकमतीच्या 50% पेक्षा जाथत खचण झालेला असेल
तसेच प्रकल्पाच्या मुख्य घटक बाबी कमीत कमी 50% पूणण झाल्या असतील असे प्रकल्प कमी
खचात जाथतीतजाथत ससचन क्षमता वनमाण करतील ि 2 ते 4 ििात पूणण होऊ िकतील ते
ए.आय.बी.पी. अंतगणत समाविष्ट्ठ करण्यात येतील.
3) ए.आय.बी.पी. अंतगणत मोठे -मध्यम प्रकल्प पूणण झाल्यािर एकास एक तत्िानुसार निीन
प्रकल्प अंतभूत
ण होईल. सिर अट अििणणप्रिण ि आवििासी क्षेत्रास लाभ िे णा-या आवण
पंतप्रधान पॅकेज अंतगणत प्रकल्पास लागू नाही.
4) ए.आय.बी.पी. अंतगणत निीन प्रकल्प समाविष्ट्ठ करताना प्रकल्पाची लाभ क्षेत्र विकासाची
कामे, ए.आय.बी.पी. अंतगणत होणाऱ्या घटक कामांसोबत करण्यात यािीत.
5) अििणण प्रिण ि आवििासी क्षेत्रास लाभ िे णारे लघु पाटबंधारे प्रकल्पांचे लाभव्यय गुणोत्तर
(B.C.Ratio) 1 पेक्षा जाथत आवण विकास खचण (Development Cost) रु.2.50 लक्ष प्रती हेक्टर
च्या मयािे त असणे आिश्यक आहे.
6) (मोठे ि मध्यम प्रकल्पास केंवद्रय सहाय्य 25 टक्के ि अििणण प्रिण ि आवििासी क्षेत्रास लाभ
िे णा-या प्रकल्पास 75टक्क्याने केंवद्रय सहाय्य प्राप्त होईल. लघु पाटबंधारे प्रकल्पास 75
टक्क्याने केंवद्रय सहाय्य प्राप्त होईल.
7) केंद्रीय सहाय्याचे वितरण िोन टप्प्यात करण्यात येईल. पवहल्या टप्पात ,ज्या प्रकल्पाना
केंद्रीय सहाय्य 25 टक्के ते 50टक्के ने प्राप्त होत असेल त्यांना राज्य िासनाने त्यांच्या वहथया
तील 50 टक्के वनधी वितवरत केल्यानंतरच केंद्र िासनाच्या केंवद्रय सहाय्य मधील 90 टक्के
वनधी वितरण करण्यात येईल. ज्या प्रकल्पाना केंद्रीय सहाय्य 50 टक्के पेक्षा जािा टक्क्यांनी
प्राप्त होत असेल त्यांना केंद्र िासनाच्या वहथसातील 50टक्के केंद्रीय सहाय्य राज्य िासनाने
त्यांच्या

वहथया तील 100 टक्के वनधी

वितरीत केल्यानंतर करण्यात येईल . िु सऱ्या

टप्प्यातील केंद्रीय सहाय्य केंद्र िासनाकिू न पवहल्या टप्प्यात वितरीत झालेल्या वनधी पैकी 50
टक्के वनधीचे उपयोवगता प्रमाणपत्र सािर केल्यानंतरच वितरीत केला जाईल.
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2.0

केंद्र िासनाच्या मागणििणक सूचनांनुसार,
२.१)

XII व्या पंचिार्जिक योजनेमध्ये ए.आय.बी.पी. अंतगणत सुरू असलेल्या प्रकल्पासाठी

उिणरीत सकमत ही मान्यता प्राप्त MoU प्रमाणे वि.०१.०४.२०१२ असलेल्या उिणवरत सकमतीस
फ्रोझन करण्यात येईल. निीन प्रकल्पांसाठी प्रकल्प ज्या ििात ए.आय.बी.पी. अंतगणत समाविष्ट्ठ
करण्यात येईल ि त्यािेळी असलेल्या सकमतीस फ्रोझन करण्यात येईल.
२.२)

राज्य िासना किू न XII व्या पंचिार्जिक योजनेमधील मागणििणक सूचना ि मान्यता

प्राप्त MoU प्रमाणे असलेल्या अटी ि वनयमांचे पालन केल्यास फ़्रोझन केलेल्या सकमतीिर
केंद्रीय अिणसहाय्य प्राप्त करता येईल.
२.३)

जे प्रकल्प विहीत कालािधी मध्ये पूणण होिू िकत नसतील त्या प्रकल्पांसाठी फ़्रोझन

सकमतीिर जाथतीस जाथत 20% िृध्िी ( Esclation ) धरता येईल. त्यासाठी समिणनीय कारणे
िे ण्यात यािी.
राष्ट्रीय प्रकल्प :राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोवित झालेले प्रकल्प विवहत कालािधीत कालबध्ि वरतीने पूणण
होण्यासाठी प्रकल्प सकमतीच्या 90 टक्के इतका वनधी भारत सरकार अनुिान रुपात उपलब्ध करुन
िे ईल.
राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून समािेि करण्याची कायणपध्िती :1.

राज्य िासनाकिू न राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून अंतभाि होण्यासाठी निीन प्रकल्पांचे राज्य

िासनाकिू न सािर होणाऱ्या विवहत प्रपत्रातील प्रथतािांना व्यय अग्रक्रम सवमती/प्रकल्प वनिेि
मंिळाची मान्यता, तद्नंतर राष्ट्रीय प्रकल्पांची वनिि ि अंमलबजािणीसाठी वििेित्िाने वनमाण
केलेल्या उच्चावधकार सुकाणू सवमतीच्या विर्ारिीनुसार केंद्रीय मंत्रीमंिळाच्या मान्यतेने प्रकल्पाचे
समािेिन होईल.
2.

राज्य िासनाने विवहत प्रपत्रातील प्रथताि केंवद्रय जल आयोगाच्या प्रािे विक

कायालयामार्णत सािर करािे ि त्याची प्रत केंद्रीय जल आयोगाच्या विल्ली येिील मुख्यालयास ि
केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालयास पृष्ट्ठांवकत करािी.
3.

राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून अंतभूत
ण कराियाचे प्रकल्प हे , योजना आयोगाची गुंतिणूक

विियक मान्यतेसह, िेग िर्जधत ससचन लाभ कायणक्रमांतून वनधी उपलब्ध करुन िे ण्यासाठी विवहत
करण्यात आलेल्या अटी/ितींची पूतणता करणारे असािेत.
4.

केिळ मोठे पाटबंधारे/बहु उद्देविय प्रकल्पांचा राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून समािेि करण्यांत

5.

राज्य िासनाकिू न राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून प्रथताि प्राप्त झाल्यानंतर केंवद्रय जल

येईल.
संसाधन मंत्रालयातील अवधकाऱ्यांचे पिक प्रकल्प थिळाला भेट िे िून प्रकल्पाची सद्य:स्थितीचा अंिाज
घेिून प्रकल्प पूणण करण्यासाठी कालबध्ि कायणक्रम वनवित करेल.
राष्ट्रीय प्रकल्प वनििीचे वनकि:1.

ज्या आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पांच्या पाण्याचा िापर लिािाने अनुबंवधत करण्यात आलेला

आहे अिा प्रकल्पांचे वनयोजन ि सिर प्रकल्प पूणण करणे, हे राष्ट्रीय वहताच्या दृष्ट्टीने आिश्यक आहे.
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2.

प्रकल्प खचाचा राज्यांचा वहथसा, पुनिणसन, विद्युत वनर्जमती अिा कारणामुंळे प्रिीघण

काळ प्रलंवबत रावहलेले आंतररास्ज्यय प्रकल्प, तसेच निी जोि प्रकल्प.
3.

2,00,000 हेक्टर पेक्षा जाथत अवतवरक्त ससचन क्षमतेचे आंतररास्ज्यय प्रकल्प, ज्यात

पाणी िाटपासंिभात कोणतेही मतभेि नाहीत ि पाण्याची उपलब्धता प्रथिावपत झालेली आहे.
राष्ट्रीय प्रकल्पांना वनधी पुरिठा :1.

प्रकल्प अवधकाऱ्यांनी अंतगणत लेखा परीक्षण करुन प्रकल्पािर प्रत्यक्ष झालेला खचण

आवण प्रकल्पासाठी वनधीची आिश्यकता याबाबत अंिाज करुन त्यास राज्य िासनाने प्रमावणत करािे.
राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून समािेि झाल्याच्या विनांकापासून सिर प्रकल्पांना वनधी पुरिठा करण्याची केंद्र
िासनाची बांवधलकी राहील.
2.

िेगिर्जधत ससचन लाभ कायणक्रमाच्या मागणििणक तत्िांनुसारच राष्ट्रीय प्रकल्पांना केंद्रीय

अनुिान उपलब्ध करुन िेण्यांत येईल.
3.

राष्ट्रीय प्रकल्पांसाठी प्रकल्प सकमतीच्या 90 टक्के अनुिान िे ण्यात येईल.

पेय

जलासाठी पारेिण ि वितरण प्रणाली िरील खचण याचा त्यात समािेि असणार नाही.
4.

िार्जिक केंद्रीय सहाय्याचे वितरण िोन टप्प्यात, अनुक्रमे 90 टक्के ि 10 टक्के अिा

प्रकारे करण्यात येईल. पवहल्या टप्प्यात वितरीत करण्यात आलेले सहाय्य अवधक राज्याचा वहथसा,
याच्या वकमान 80 टक्के वनधीचे उपयोवगता प्रमाणपत्र ि भौवतक साध्याचा तपिील सािर केल्यानंतरच
िु सऱ्या टप्प्यातील केंद्रीय सहाय्य वितरीत केले जाईल.
5.

राष्ट्रीय प्रकल्पाच्या आथिापना ि प्रिासकीय खचण हा संपूणणत: राज्य िासनाने

कराियाचा आहे.
6.

राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून अंतभूत
ण झालेल्या प्रकल्पांचे सुधारीत अंिाजपत्रक िर तीन

ििानी योजना आयोगाकिू न मंजूर करुन घेण्यांत यािेत, अन्यिा केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालयाकिू न
वनधीचा पुरिठा बंि केला जाऊ िकेल.
7.

वितरीत केलेले केंद्रीय सहाय्य राज्य िासनाच्या वहश्श्यासवहत प्रकल्प अवधकाऱ्यांना

15 वििसाच्या आत वितरीत करण्याची जबाबिारी राज्य िासनाची राहील.
8.

खचाचा लेखा पवरक्षीत करण्यात आलेला ताळे बंि राज्य िासनाने केंद्रीय सहाय्य

वितरीत झाल्याच्या 18 मवहन्यांच्या आत सािर करणे आिश्यक राहील.
राष्ट्रीय प्रकल्प पूणण करण्यासाठीचे वनयोजन :1.

राज्य िासनाने सािर केलेल्या मूळ प्रथतािात ििणिार आर्जिक ि भौवतक कायणक्रम

सािर कराियाचा आहे.
2.

केंद्रीय जल आयोग प्रकल्प पूणणतेसाठी विवहत केलेल्या कायणक्रमाची सुसाध्यता तपासून

पाहील ि त्यानुसार प्रकल्प पूणण करण्याचा कायणक्रम अंवतम राहील.
3.

प्रकल्प विवहत कालािधीत पूणण होण्यासाठी राज्य िासनाने समुवचत पािले उचलािीत.

त्यात टनण की सकिा वर्क्थि प्राईथि कॉन्रक्टस/ वर्क्थि टाईम कॉन्रक्टस चा अिलंब करािा.
कामाचे कंत्राट िे तांना कामाचे अिा वरतीने पॅकेज थिरुपात िाटप करािे की जेणे करुन एका पॅकेज
मुळे िु सऱ्या पॅकेजच्या कामाच्या प्रगतीिर विपरीत पवरणाम होणार नाही.
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4.

राज्य िासनाने कंत्राटे वनवित करताना कामे विवहत कालािधीत पूणण होण्याच्यादृष्ट्टीने

प्रोत्साहानपर तरतुिी त्याचप्रमाणे विवहत कालािधीत कामे पूणण न झाल्यास कठोर िं िात्मक तरतुिींचा
कंत्राट करारात अंतभाि करािा.
5.

लाभक्षेत्र विकास कायणक्रम प्रकल्पाच्या अंमलबजािणी बरोबरच एकसमयािच्छे िेकरुन

राबविण्यांत यािा.
6.

प्रकल्पाच्या लाभ क्षेत्राचे भुमी-अवभलेख अद्ययाित करण्यात यािे. उिर वनिाहाच्या

साधनांचे सिेक्षण करण्यांत यािे आवण कृवि उत्पािनाच्या बाजारातील विक्रीसाठी संिोधन ि विकास
कायणक्रम राबिािेत ि पूिण आखणी करण्यात यािी.
7.

ससचनाचा लाभ वमळण्यापूिी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील िेतकऱ्यांना माती परीक्षण ि

जवमनीच्या प्रतिारी बाबतची मावहती उपलब्ध करुन िे ण्यात यािी.
राष्ट्रीय प्रकल्पांचे संवनयंत्रण :1.

राष्ट्रीय प्रकल्पांच्या प्रगतीबाबत केंद्रीय जल आयोग ि केंद्रीय जल संसाधन

मंत्रालयाकिू न बारकाईने लक्ष ठे िण्यात येईल. त्यासाठी जी.आय.एस. ि एम.आय.एस. पध्ितीचा
िापर करण्यात येईल.
2.

राज्य िासनातील कृवि विभागाबरोबर समन्िय साधण्यात यािा. जेणे करुन वपक

रचनेबाबत तसेच कृवि साधन (Agricultural Equipments) लाभक्षेत्रातील िेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन
िे ण्यात यािेत.
3.

ससचन क्षमता वनर्जमतीच्या उवद्दष्ट्टांची साध्यता थितंत्र अवभकरणामार्णत तसेच िूर

संिि
े न तंत्राचा िापर करुन तपासण्यात यािी.
4.

राज्य िासन केंवद्रय जल आयोग ि केंवद्रय जल संसाधन मंत्रालयाला भौवतक ि

आर्जिक त्रैमावसक अहिाल सािर करेल.
5.

गुण वनयंत्रणाची कामे थितंत्र अवभकरणामार्णत करण्यात यािीत. तसेच प्रकल्पाच्या

कायणक्षत्र
े ात गुण वनयंत्रणासाठी पुरेिा प्रयोगिाळा उपलब्ध असाव्यात. गुण वनयंत्रणाची कामे भारतीय
मानक ब्युरो ने विवहत केलेल्या मापिं िानुसार करण्यात यािी.
...............
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जलसंपिा विभाग

जलस्त्रोतांची िु रुथती, नुतनीकरण ि पुनथिापना ( RRR)
(1)

जलस्त्रोतांची िु रुथती नुतनीकरण ि पुनणथिापना ही केंद्र सहास्य्यत योजना 11 व्या पंचिार्जिक

योजनेच्या काळात िे िभरात राबविण्याचा वनणणय केंद्र िासनाने घेतला.

केंद्रीय जल संसाधन

मंत्रालय, भारत सरकार, निी विल्ली यांनी वि. 2 माचण 2009 रोजी तिा आियाचे आिे ि वनगणवमत
केले. त्या आिे िामध्ये योजनेचे प्रयोजन, वनधी उभारणी ढाचा, अंमलबजािणीच्या पध्ितीची थिूल
रुपरेिा इ. बाबत नमूि केलेले आहे. योजनेच्या अंमलबजािणीसाठी केंद्र िासनाने जुलै 2009 मध्ये
मागणििणक तत्िे प्रथतूत केली आहेत. 12 व्या पंचिार्जिक योजनेच्या काळात िु रुथती नुतनीकरण ि
पुनणथिापना

या योजनेच्या अंमलबजािणीसाठी केंद्र िासनाने ऑक्टोबर 2013 मध्ये सुधावरत

मागणििणक तत्िे प्रथतूत केली आहेत.
(2)

RRR या योजनेची ठळक तत्िे :2.1)

ज्या जलस्त्रोतांची लागििीयोग्य क्षेत्राच्या पुनणथिापनेचे काम एकास्त्मक पाणलोट क्षेत्र

व्यिथिापन कायणक्रम (IWMP) अंतगणत चालु आहे असेच जलस्त्रोत या योजनेतंगणत घेण्यात यािेत.
2.2)

िाळिंट विकास कायणक्रम (DDP) / अििणणप्रिण/आवििासी/नक्षलबाधीत क्षेत्रासाठी

वनधी उभारणी ढाचा 90:10 (केंद्र : राज्य) तर अन्य क्षेत्रासाठी 25:75 (केंद्र : राज्य) असा आहे.
2.3)

योजनेच्या

वजल्हावधकारी यांच्या
2.4)

अमलबजािणीसाठी

वजल्हाथतरीय

अंमलबजािणी

सवमती

(DLIA)

अध्यक्षतेखाली थिापन करुन संवनयंत्रण वतच्यामार्णत करण्यात येईल.

राज्यथतरीय तांवत्रक सल्लागार सवमती (TAC) थिापन करुन वतच्यामार्णत योजनेच्या

तपिीलिार प्रकल्प अहिालाला (DPR) मंजुरी घ्यािी लागेल.
2.5)

या योजनेतंगणत हाती घेतलेली कामे हे िोन वित्तीय ििात पूणण होणे आिश्यक आहे.

2.6) ग्रामीण जलस्त्रोतांसाठी तलािातील पाण्याचे व्याप्तीक्षेत्र वकमान 5 हेक्टर असणे आिश्यक
आहे.
2.7) िहरी जलस्त्रोतांसाठी तलािातील पाण्याचे व्याप्तीक्षेत्र 2 हेक्टर ते 10 हेक्टर असणे
आिश्यक आहे
2.8) प्रकल्पाचे वनयोजीत लाभापैकी (Targeted Benefit )कमीत कमी एका लाभाचा समािेि
अंिाजपत्रकात असणे आिश्यक आहे. उिा. अवतवरक्त ससचन वनर्जमती करणे, कृिी उत्पािन, र्ळ
उत्पािन , मत्थय उत्पािन इत्यािी मध्ये िाढ, भुगणभातील पाणी पातळीत िाढ, कायणक्षम पाणी िापर,
वपण्याच्या पाणीसाठयात िाढ करणे, पाण्याची गुणित्ता सुधारणे, रानटी झुिपे उपटू न टाकणे, पयणटन
ि संथकृतीस िाि िे णे.
(3)

महाराष्ट्रात असलेले तलाि/बंधारे 3 विभागांच्या कक्षेत येतात :१)

लागििीलायक क्षेत्र 250 हेक्टर पेक्षा अवधक असल्यास- जलसंपिा विभाग,

२)

लागििीलायक क्षेत्र 101 ते 250 हेक्टर िरम्यान असल्यास- जलसंधारण विभाग,

३)

लागििीलायक क्षेत्र 100 हेक्टर पयंत असल्यास- ग्राम विकास विभाग.
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(4)

राज्यथतरीय समन्िय अवभकरण (Nodal Agency):-

सिर

योजनेसाठी

जल

ि

भूमी

व्यिथिापन संथिा, औरंगाबाि यांना राज्यथतरीय समन्िय अवभकरण (Nodal Agency) म्हणून RRR
2013/(556/2013)/ससव्य(कामे), विनांक 7/8/2013 च्या पत्रान्िये नेमण्यात आले आहे. विभागाने
राज्यातील प्रथतािांच्या मान्यतेसाठी

तांवत्रक सल्लागार सवमतीची थिापना िा.वन. आर आर आर

2013 /(520/09)/ ससव्य(कामे), वि.5.11.2009 च्या िासन वनणणयाद्वारे केली आहे. केंद्रीय जलआयोग
ि केंद्रीय भूजल मंिळ या केंद्र िासनाच्या कायालयांचे प्रवतवनधी सिर सवमतीमध्ये सिथय आहेत.
(5)

वजल्हाथतरीय अंमलबजािणी ि संवनयंत्रण सवमती :संबंवधत सिण वजल्हयांमध्ये वजल्हावधकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली वजल्हाथतरीय अंमलबजािणी

ि संवनयंत्रण सवमतीची थिापना करण्यात आली आहे.
..................
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जलसंपिा विभाग

खारभूमी विकास योजना
खारभूमी विकास योजनेमध्ये समुद्रवकनारी सकिा खािीवकनारी मातीचा बांध घालुन भरतीचे
पाणी उिळ जवमनीिर पसरण्यास प्रवतबंध केला जातो त्यामुळे िेतीचे समुद्राच्या खाऱ्या पाण्यापासून
संरक्षण होते. बांधामध्ये नाल्यािर उघािया ठे िून त्यातुन पािसाचे पाणी समुद्राकिे जाऊ िे ण्यास िाट
करुन विली जाते. मात्र समुद्राकिू न येणारे खारे पाणी िेतजमीनीत येिू नये यासाठी अिा उघाियांना
एकतर्ी झिपा बसविल्या जातात.
खारभूमी विकासाची कामे पार पािण्यासाठी िासनाने मुख्य अवभयंता, जलसंपिा विभाग,
कोंकण प्रिे ि, मुंबई यांचे अवधनथत खारभूमी विकास मंिळ, ठाणे ि त्या अंतगणत ठाणे , पालघर,
रायगि, रत्नावगरी ि ससधुिुगण या पाच वजल्हयासाठी एकूण चार विभागीय कायालय ि आिश्यक
उपविभागीय कायालये थिापन केली आहेत.
कोकणात ज्या वठकाणी समुद्रवकनारी सकिा खािी वकनारी खारबंधारे बांधण्याची आिश्यकता
आहे , अिा सिण वठकाणी पहाणी करण्यात आली ि िासनामार्णत खारभूमी विकास योजनांचा बृहत
आराखिा

सन 1981-82 मध्ये तयार करुन कोकणातील 575 खारभूमी विकास योजनांव्िारे 49120

हे क्टर क्षेत्र पुन:प्रावपत (Reclaim) करण्याचे वनयोजन केले. या सिण योजनांना केंद्र िासनाच्या पयािरण
ि िन मंत्रालयाकिू न वकनारा वनयमन क्षेत्र अवधसूचना 1991 मधील वनबंधातून सूट िे ण्यात आली आहे .
यापैकी 395 योजना पूणण करण्यात आल्या असून त्याव्िारे 40793 हे क्टर क्षेत्र लागििीखाली आणले
आहे .
खारभूमी विकास योजनेची उवद्दष्ट्टे :1) समुद्राच्या खाऱ्या पाण्यापासून िेतजवमनीचे संरक्षण करणे.
2) िेतीलायक जवमनीत क्षारांच्या प्रिेिास अटकाि करणे. (Prevention of Salinity Ingress)
3) गोिया पाण्याचे साठे पुनणभरीत करणे. (Fresh Water Recharges)
4) चक्रीिािळ, त्सुनामी इत्यािी सारख्या संकटांमध्ये योजनेच्या लाभक्षेत्रातील लाभािी तसेच
वपकाखालील क्षेत्र ि इतर मालमत्ता यांचे संरक्षण करणे.
अ)

खारभूमी विकास योजना आर्जिक मापिं ि :-

िासन वनणणय क्रमांक खाभूयो 2009/प्र.क्र.(222/2009), खारभूमी, वि.6.08.2009 अन्िये
आर्जिक मापिं ि मंजूर केले आहेत.
ब)

महाराष्ट्र खार जवमन विकास अवधवनयम, 1979 हा 19 र्ेब्रुिारी, 1979 रोजी प्रख्यावपत

केला आहे.
..................
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पयणटन ि सांथकृवतक विभाग

िजेिार मराठी वचत्रपट वनर्जमतीस अिणसहाय्य मंजूर करणे
िासन वनणणय क्र. मवचअ-2012/प्र.क्र.141/सां.का-1, वि.30 ऑक्टोबर, 2013

योजनेचा उद्देि ि मावहती:िजेिार मराठी वचत्रपट वनर्जमतीस प्रोत्साहन िे ण्यासाठीची सिर अिणसहाय्य योजना आहे. या
योजनेंतगणत वचत्रपटाची पटकिा, विग्ििणन, अवभनय इ. बाबी ि िासन वनणणयात नमूि इतर वनकिांना
अनुलक्षून वचत्रपट पवरक्षण सवमतीमार्णत वचत्रपटांचे पवरक्षण करण्यात येते. वचत्रपट पवरक्षण सवमतीने
केलेल्या विर्ारिीं लक्षात घेिून “अ” िजा प्राप्त वचत्रपटांस रु.40.00 लक्ष ि “ब” िजा प्राप्त
वचत्रपटांस रु.30.00 लक्ष सकिा वचत्रपट वनर्जमतीचा प्रत्यक्ष खचण यापैकी जी कमी असेल ती रक्कम
अिणसहाय्य म्हणून िे ण्यात येते.
………….
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पयणटन ि सांथकृवतक विभाग

महाराष्ट्र िैभि-राज्य संरवक्षत थमारक संगोपन योजना
िासन वनणणय क्र. मिैयो-2005/प्र.क्र.107/सां.का-3, वि. 2 र्ेब्रुिारी, 2007
िुध्िीपत्रक क्र. मिैयो-2007/प्र.क्र.107/ सां.का-3, वि. 20 जुलै, 2014

महाराष्ट्र राज्याला पुरातत्िीय अििेि, थमारके, हथतवलवखते, पारंपावरक कला ि इतर
सांथकृवतक कलांच्या थिरुपात समृध्ि असा िारसा आहे. आपल्या भूतकाळाच्या िैभिाचे प्रवतक
असलेल्या थमारकांचे जतन ि पुनरुज्जीिन करुन सध्याच्या ि पुढच्या वपढीला आपली संथकृती आवण
परं परेची ओळख करुन िेणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देि आहे.
महाराष्ट्र प्राचीन थमारके, पुराण िथतुिास्त्रविियक थिळे ि अििेि अवधवनयम- 1960 च्या 15
व्या कलमामध्ये खालील प्रमाणे तरतूि आहे :संचालकास, संरवक्षत थमारक सुस्थितीत राखण्यासाठी थिेच्छे ने विलेल्या िे णग्या थिेच्छे ने
स्थिकारण्याचा अवधकार आहे आवण अिा प्रकारे त्यांच्याकिे आलेल्या कोणत्याही वनधीची विलेली
व्यिथिा लािण्याबाबत ि तो कामी लािण्याबाबत आिे ि िे ण्याचा अवधकार आहे. परंतू या कलमान्िये
विलेली कोणतीही िे णगी ती ज्या कारणासाठी िे ण्यात आली होती त्या व्यवतवरक्त इतर कोणत्याही
कारणासाठी वतचा उपयोग करता कामा नये.
िरील तरतूि जनतेसमोर एखाद्या योजनेच्या थिरुपात सािर केल्यास थमारकाच्या जतन/
िु रुथती कायाला जनतेचा मोठा हातभार लागेल ही बाब विचारात घेिून पुरातत्ि विभागांतगणत राज्यात
उपलब्ध असलेल्या विविध थिरुपाच्या उिं ि िारिाचे जतन करण्याच्या दृष्ट्टीने महाराष्ट्र िैभि राज्य
संरवक्षत थमारक संगोपन योजना सुरू करण्यात आली आहे.
योजनेची िैविष्ट्टये:
अ)

या योजनेनुसार कोणत्याही संथिेला, या विियाचा अभ्यास असणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला ि

संघटनेला एखाद्या थमारकाचे संगोपन करण्यासाठी त्याचे पालकत्ि थिीकारुन त्या पालकत्ि
कालािधीत त्या थमारकाच्या जतन, िु रुथती ि िे खभालीचा सिण खचण सोसून सांथकृवतक संिधणनाच्या
कायाला हातभार लािता येईल.
ब)

ही संपण
ू ण योजना आता महाराष्ट्र प्राचीन थमारके पुराणिथतुिास्त्र विियक थिळे ि अििेि

अवधवनयम, 1960 या अवधवनयमातील कलम 15 मधील तरतुिीअन्िये तयार करण्यात आली आहे
आवण वतची अंमलबजािणी याच अवधवनयमाच्या 30 व्या कलमातील तरतुिीप्रमाणे वनयुक्त केलेल्या
सल्लागार मंिळाचा सल्ला विचारात घेिून संचालक, पुरातत्ि ि िथतुसंग्रहालये यांचेमार्णत करण्यात
येईल.
क)

या योजनेत सहभागी होण्यासाठी राज्य संरवक्षत थमारकांच्या यािीमधून संगोपनािण सकिा

पालकत्ि स्थिकारण्याकरीता थमारकाची वनिि करता येईल ि या थमारकाच्या संगोपनािण पाच
ििाकरीता त्याचे पालकत्ि घेता येईल. या पालकत्ि कालािधीत या थमारकाच्या जतन िु रुथतीची,
सुिोवभकरणाची ि िे खभालीची संपूणण जबाबिारी पालकत्ि घेणाऱ्या संथिेिर /व्यक्तीिर राहील असे
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पालकत्ि घेताना पालकत्ि घेणाऱ्या संथिेला / व्यक्तीला संचालक, पुरात्त्ि ि िथतुसंग्रहालय
संचालनालय यांच्यािी म्हणजेच पयायाने िासनािी करार करािा लागेल ि या करारातील िती,
थमारकाचे पालकत्ि घेणाऱ्यांिर बंधनकारक राहतील.
ि)

पुरातत्ि विभागांतगणत राज्य संरवक्षत थमारक संगोपन योजनेकरीता वनयुक्त केलेल्या सल्लागार

मंिळाच्या सल्ल्यानुसार पुरातत्ि ि िथतुसंग्रहालय संचालनालय सकिा या संचालनालयाने /सल्लागार
मंिळाने वनयुक्त केलेली पालक व्यक्ती/ पालक संथिा ही अिा प्रकारे पालकत्ि घेतलेल्या
थमारकाच्या जतन िु रुथतीची कामे करतील. थमारकाची जतन, िेखभाल/ िु रुथती, सुिोवभकरण
इत्यािी

पुरातत्ि

ि

िथतुसंग्रहालय

संचालनालयाने

सुचविल्याप्रमाणे

ि

संचालनालयाच्या

िे खरेखीखालीच करािी लागेल.
ई)

कामे जलि गतीने व्हािीत यासाठी पयणिक्ष
े ण करण्यासाठी सल्लागार मंिळाने वनयुक्त केलेली

एक पयणिक्ष
े ण सवमती असेल. या सवमतीत ज्येष्ट्ठ िासकीय अवधकारी, खाजगी क्षेत्रातील, अिासकीय
संघटनांमधील आवण प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या व्यक्ती / संथिेचे प्रवतवनधी असतील.
र्)

पालकत्ि कालािधीत कराराच्या अटी ि ितीनुसार करण्यात येणाऱ्या कामाच्या प्रगतीचा /

कायणिाहीचा वनयतकालीक आढािा पयणिक्ष
े ण सवमती आवण सल्लागार मंिळाकिू न घेण्यात येईल.
ग)

महाराष्ट्र थमारक संगोपने योजनेद्वारे पुरातत्ि संचालनालय, महाराष्ट्रातील सरंवक्षत थमारकांच्या

जतनिु रुथतीचे प्रकल्प राबविण्यासाठी पुढाकार घेिून अिा प्रकल्पांची अंमलबजािणी करेल. ही कामे
थमारक ित्तक योजनेला वमळालेल्या वनधीमधून करण्यात येतील.
थमारकाच्या संगोपनािण थमारकाचे पालकत्ि घेणाऱ्यांची कतणव्ये ि कायण :
अ)

या योजनेअंतगणत थमारकाचे पालकत्ि िे ण्यात आलेले असले तरी ते तात्पुरत्या थिरुपात आवण

करार कालािधीपुरते मयावित राहील. मात्र मूळ मालकी िासनाचीच राहील.
ब)

थमारकाची थिच्छता ि वनगा राखणे ि िे खभाल करणे ही जबाबिारी पूणणत: थमारकाचे पालकत्ि

घेणाऱ्याची असेल. ही जबाबिारी किा तऱ्हेने पार पािािी याबाबतचे संचालनालयाचे वनकि पालकत्ि
घेणाऱ्या संथिेस / व्यक्तीस बंधनकारक राहतील.
क)

पयणटकांसाठी िाहनतळ, प्रसाधनगृहे, संपकण यंत्रणेच्या सुविधा प्रकरणे ही जबाबिारी पालकत्ि

घेणाऱ्यांिर राहील. अिा सुविधा पुरितांना त्याची योजना ि िाहनतळ, प्रसाधनगृहे इत्यािीची नेमकी
थिाने यांचा नकािा संचालनालयास सािर करुन त्यास संचालनालयाची मान्यता घ्यािी लागेल.
ि)

प्रकािध्िनी कायणक्रम ि तत्सम अन्य कायणक्रम करणे, िु र्जमळ िथतऐिजांचे प्रििणन भरिणे आवण

पयणटकांसाठी मागणििणकांची वनयुक्ती करणे ही कामे पालकत्ि घेणाऱ्या संथिा / व्यक्तींनी करणे
अपेवक्षत आहे. मात्र त्याबाबत संचालक, पुरातत्ि विभाग यांची आवण िासनाची पूिण परिानगी घेणे
आिश्यक राहील.

तसेच त्याबाबतचा संपूणण खचण पालकत्ि घेतलेल्या व्यक्ती / संथिांना करािा

लागेल.
इ)

थमारकाचे अवतक्रमणापासून संरक्षण करण्यासाठी खाजगी सुरक्षा रक्षक नेमणे ही जबाबिारी

पालकत्ि घेणाऱ्या व्यक्ती, संथिांची राहील.
उ)

थमारकाच्या लाईट, पाणी इत्यािीची िे यके पालकत्ि घेणाऱ्या व्यक्ती, संथिांना अिा करािी

लागतील.
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ग)

थमारकाची जतन िुरुथती योजनेच्या िैविष्ट्ट मधील (ि) अन्िये करणे ही जबाबिारी पालकत्ि

घेतलेल्या व्यक्ती / संथिांची राहील.

पुरातत्ि विभागांतगणत राज्य संरवक्षत थमारक संगोपनािण थमारकाचे पालकत्ि घेणाऱ्यास वमळणारे
लाभ:अ) पुरातत्ि विभागांतगणत राज्य संरवक्षत थमारक संगोपनािण योजनांतगणत थमारकाचे पालकत्ि
घेणाऱ्या संथिेला / व्यक्तीला हे थमारक आपल्या उद्योगाच्या जावहरातीकरीता प्रतीकवचन्ह म्हणून
िारण्याचा अवधकार राहील.
ब) त्याचप्रमाणे थमारकाचे पालकत्ि घेणाऱ्या संथिेला / व्यक्तीला वतचा या जतन कामातील
सहभाग वििि करणारा र्लक थमारकात सकिा थमारकाच्या आिारात, थमारकाच्या मूळ ठे िणीिी
विसंगत होणार नाही अिा प्रकारे बसविता येईल. मात्र र्लक लािाियाच्या जागेला ि त्यातील
मसुियाला संचालक, पुरातत्ि ि िथतुसंग्रहालय संचालनालय यांची मान्यता घ्यािी लागेल. तसेच
असा र्लक हा पालकत्ि कालािधीसाठी असेल.
क) पालकत्ि कालािधीत या थमारकाचे छायावचत्रण ि वचत्रीकरण करण्याची ि या छायावचत्रांचा
कॅलेंिर, िायऱ्या इ. प्रकािनांमध्ये उपयोग करण्याचा पूणण अवधकार राहील.
इ) थमारकाचे पालकत्ि घेणाऱ्या संथिे ला / व्यक्तीला पालकत्ि घेणाऱ्या व्यक्ती / संथिांना
िासनाच्या संमत्तीने ठरविलेले वकमान प्रिेि िुल्क लािून त्या िाथतुच्या िे खभालीचा खचण िसूल
करता येईल. प्रिेि िुल्काची रक्कम ठरविणे, त्याची िसुली करणे, याचा वहिोब ठे िणे ि विवहत
मुितीच्या आत वहिेब िासनास सािर करणे इत्यािी बाबी िासनाच्या सल्लयाने ठरविण्यात
याव्यात.
……………
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पयणटन ि सांथकृवतक विभाग

िृध्ि कलािंत मानधन योजना
िासन वनणणय क्र.िृकमा-2012/प्र.क्र.117/सां.का-4, वि.7.2.2014

सिर योजना सन 1954-55 पासून राबविण्यात येत आहे. पूिीचे सिण िासन वनणणय अवधक्रवमत
करुन सिणसमािेिक सुधारीत वनयमािली वि.7 र्ेब्रुिारी, 2014 रोजी तयार करण्यात आली आहे.
योजनेच्या अटी ि िती :1) िृध्ि सावहस्त्यक / कलािंत यांनी वजल्हाथतरािर समाज कल्याण अवधकारी, वजल्हा पवरिि अििा
तालुका थतरािर गट विकास अवधकारी यांच्याकिे या योजनेअंतगणत मानधन वमळण्यासाठी अजण करणे
आिश्यक आहे.
2) प्राप्त अजांची वजल्हा पवरििे मार्णत खालील वनकिांच्या आधारे छाननी करण्यात येईल.
अ) सावहत्य ि कला या क्षेत्रात ज्यांनी मोलाची भर घातली आहे अिी व्यक्ती.
आ) कला आवण िाड्:मय क्षेत्रात ज्यांनी वकमान 15 ते 20 ििे इतक्या प्रिीघण काळासाठी महत्िपूणण
कामवगरी केली आहे अिा व्यक्ती,
इ) ज्या स्त्री/ पुरुि कलाकालारांचे ि सावहस्त्यकांचे िय 50 ििापेक्षा जाथत आहे, अिा व्यक्ती.
ई) जे सावहस्त्यक ि कलािंत अधांगिायू, क्षय, ककणरोग, कुष्ट्ठरोग या रोगांनी आजारी असतील,
तसेच ज्यांना 40% पेक्षा जाथत िावररीक व्यंग असेल सकिा अपघाताने 40% पेक्षा जाथत अपंगत्ि
आले असेल ि त्यामुळे ते थित:चा व्यिसाय करु िकत नसतील, असे सावहस्त्यक ि कलािंत
यांच्यासाठी ियाची अट वििील करण्यात येईल.
उ) ियाने ििील असणाऱ्या ि विधिा / पवरत्यक्त्या िृध्ि सावहस्त्यक ि कलािंत यांना मानधन
िे ण्यासाठी प्राधान्य िे ण्यात येईल.
ऊ) ज्या सावहस्त्यक ि कलािंतांचे सिण मागाने वमळू न िार्जिक उत्पन्न रु.48,000/- पेक्षा जाथत नाही.
3) छाननीअंती योजनेच्या वनकिानुसार पात्र ठरणारे अजण वजल्हाथतरीय वनिि सवमतीच्या मान्यतेथति
सािर करण्यात येतील.
4) वजल्हाथतरीय वनिि सवमती पात्र अजातून प्रवतििी इष्ट्टांकाच्या मयािे त 60 लाभार्थ्यांची
मानधनासाठी वनिि करु िकेल. वनिि झालेल्या लाभार्थ्यांना तहहयात मानधन अिा करण्यात
येईल.
5) वनिि करण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांना िासन वनणणय क्र. िृकमा-2013/प्र.क्र.40/सां.का-4,
वि.22.8.2014 अन्िये सुधारीत िराने खालील प्रमाणे मानधन अिा करण्यात येते.
क्र.

कलािंताचे क्षेत्र

िगीकरण

मानधनाची रक्कम

प्रवतििण रुपये

प्रवतमाह रु

6)

1

िे िपातळीिर कलेचे सािरीकरण

अ िगण

2100/-

25,200/-

2

राज्य थतरािर कलेचे सािरीकरण

ब िगण

1800/-

21,600/-

3

थिावनक थतरािर कलेचे सािरीकरण

क िगण

1500/-

18,000/-

लाभार्थ्यांच्या वनधनानंतर त्यांच्या विधिा पत्नी/ विधूर पतीस हयात मानधन वमळे ल.

योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजािणी करणारी यंत्रणा :संबंवधत वजल्हा पवरििे चे अपर मुख्य कायणकारी अवधकारी ि समाज कल्याण अवधकारी.
...............

सामान्य प्रशासन विभाग / का-17

Page 49

पयणटन ि सांथकृवतक विभाग

पयणटन विकासासाठी मूलभूत सुविधा पुरविणे - प्रािे विक पयणटन विकास योजना
िासन वनणणय क्र. वटिीएस-2010/8/प्र.क्र.463/पयणटन, वि. 4 नोव्हें बर, 2010

योजनेच्या लाभाचे थिरुप राज्यातील पयणटन थिळांचा पयणटनदृष्ट्टया विकास होण्यासाठी
सुविधा उपलब्ध करुन िे ण्याच्या उद्देिाने या योजनेंतगणत वनधी उपलब्ध करुन विला जातो.
उिा.वरसॉटण स्, पयणटन थिळाकिे जाणारे जोि रथते, उद्याने,िथतुसंग्रहालय,विक्री केंद्र, क्रीिासुविधा,रेथटॉरंट बांधकाम,थिच्छतागृहे, िाहनतळ, वििाििणक र्लक,संरक्षक सभत,पयणकांसाठी पाणी
पुरिठा,विद्युतीकरण अन्य सोई-सुविधा इ.
योजनेसंिभातील अजण/प्रथताि कोणत्या अवधका-याकिे सािर कराियाचे त्या अवधका-याचे पिनाम
अििा योजना राबिणारी यंत्रणा:वजल्हावधकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या सवमतीने याबाबतचा प्रथताि तयार करुन िासनास
सािर केल्यानंतर तो मा.मंत्री,पयणटन यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या राज्यथतरीय
पयणटन विकास सवमती पुढे वनधी मंजूरीकवरता ठे िण्यात येतो,सवमतीच्या मंजूरी नंतर वनधी
वजल्हावधका-यामार्णत संबंधीत कायान्ियीन यंत्रणेला उपलब्ध करुन विला जातेा.
अष्ट्टविनायक तीिणक्षत्र
े पयणटन विकास:सन 2011-12 मध्ये प्रत्येक क्षेत्रासाठी रु.1.25 कोटी या प्रमाणे आठ क्षेत्रांकवरता रु.10.00 कोटी
वितरीत, सन2012-13मध्ये वसद्धटे क-अहमिनगर रु.36.30 लाख वितरीत आवण पुणे वजल्हयातील
रांजणगाि गणपती येिील थिच्छतागृह,िाहनतळ व्यिथिा ि बगीच्या पवरसर विकास यासाठी
रु.160.89 लक्ष रकमेस प्रिासकीय मान्यता.रु.40.00 लाख इतका वनधी वितरीत.
श्री क्षेत्र माहू रगि पयणटनथिळ विकास
वकल्ले मावलका(वकल्ल्यांचा पयणटनदृष्ट्टया विकास):5 वकल्ले मावलका प्रथतावित.
पवहल्या वकल्ले मावलकेत खालील वििकालीन वकल्ल्यांचा समािेि आहे.
1.वििनेरी
2.तोरणा
3.ससहगि
4.राजमाची
5.लोहगि
...............
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झोपिपट्टी पुनिणसन योजना
िासन वनणणय क्र.झोपुधो १००१/प्र.क्र.१२५/१४/झोपसु,वि.२२ जुलै, २०१४.
महाराष्ट्र झोपिपट्टी क्षेत्र (सुधारणा,वनमुणलन ि पुनर्जिकास) अवधवनयम 1971 तसेच महाराष्ट्र
झोपिपट्टी क्षेत्र (सु.वन.ि.पु.) (सुधारणा)अवधवनयम 2011 आवण महाराष्ट्र झोपिपट्टी क्षेत्र (सु.वन.ि.पु.)
(सुधारणा) अवधवनयम, 2014 च्या तरतूिीनुसार वि. 01.01.2000 या अहणता विनांक रोजी अििा
त्यापूिी अस्थतत्िात असलेल्या िासकीय, वनमिासकीय ि खाजगी जवमनीिरील घोवित तसेच
गणनाकृत झोपिीत सध्या प्रत्यक्ष रहात असलेल्या झोपिीिावसयांचा वनिारा संरवक्षत करण्यात आला.
रोजगाराच्या मुबलक संधी ि िहरांच्या आकिणणामुळे मोठया प्रमाणात िहरात बेरोजगारांचे
लोंढे येतात. या बेरोजगार लोकांना िहरात आल्यािर परििणा-या िरात घरे उपलब्ध नसल्यामुळे ते
लोक िासकीय, वनमिासकीय, खाजगी वरकाम्या जवमनीिर झोपिया उभारुन अवतक्रमण करतात.
अिा अवतकवमत झोपिीिावसयांना सन १९७६ मध्ये प्रिम संरक्षण विले.
मुंबई िहरातील बेसुमार झोपिपट्ट्ांची िाढ ि त्यांना विलेले संरक्षण विचारात घेिून
झोपिीिावसयांचे जीिनमान उं चािणे ि राहणीमानाच्या िजात िाढ या उद्देिाने या प्रश्नाचा अभ्यास
करुन

उपाययोजना सुचविण्यासाठी िासनाने सन १९९५ मध्ये श्री.विनेि अर्झलपूरकर यांचे

अध्यक्षतेखाली सवमतीचे गठन केले होते. सवमतीच्या विर्ारिी थिीकारुन झोपिपट्टी पुनिणसन योजना
राबविण्याचा वनणणय घेतला त्यादृष्ट्टीने प्रिम बृहनमुंबईच्या विकास वनयंत्रण वनयमािली-१९९१ मध्ये
झोपिपट्टी पुनिणसन योजना राबविण्याची तरतूि केली. तसेच महाराष्ट्र झोपिपट्टी क्षेत्र ( सु.वन.ि पु. )
अवधवनयम, १९७१ मध्ये अनुिंगीक सुधारणा करण्यात आली.
या कायद्याच्या तरतुिीनुसार झोपिपट्टी खालील जवमन सािणजवनक प्रयोजनासाठी आिश्यक
नसल्यास त्या संरक्षण पात्र झोपिीिावसयांचे पुनिणसन करणे आिश्यक आहे. उक्त अवधवनयमाच्या
तरतुिीनुसार िासन वनणणय, गृहवनमाण विभाग वि. २२.७.२०१४ अन्िये झोपिीिावसयांची पात्रता
तपासण्याची व्यापक अिी कायणपध्िती विवहत केलेली आहे.
सिरहु अवधवनयमाच्या तरतुिी राज्यात सुमारे ७० िहरांना लागू केल्या आहेत. त्यापैकी मुंबई,
पुणे ि सपपरी-सचचिि ि नागपूर या िहरात झोपिपट्टी पुनिणसन प्रवधकरणाची थिापना करण्यात
आली. अलीकिे वि. ११.९.२०१४ रोजीच्या अवधसूचनेन्िये मुंबई झोपिपट्टी पुनिणसन प्रवधकरणाचे
अवधकार क्षेत्रात ठाणे महानगरपावलका क्षेत्राचा समािेि केला आहे. मुंबई महानगरपावलका क्षेत्रात
विकास वनयंत्रण वनयमािली ३३ ( १० ) ठाणे महानगरपावलका क्षेत्रासाठी अपेिींक्स - एस, पुणे, सपपरीसचचिि महानगरपावलका क्षेत्रासाठी अपेिींक्स-अे च्या तरतुिीनुसार झोपिपट्टी पुनिणसन योजना
राबविण्यात येते. या िहरात िहराच्या विकास आराखिा ि विकास वनयंत्रण वनयमािलीतील उपरोक्त
नमूि तरतुिीनुसार झोपिपट्टीिावसयांच्या सहकारी गृहवनमाण संथिा सकिा त्यांच्याकिू न वनयुक्त
विकासकाकिू न झोपिपट्टी पुनिणसन योजना राबविण्यात येते. यामध्ये झोपिीिावसयास मोर्त
सिवनका उपलब्ध करुन िे ण्याच्या बिल्यात विकासकास खचण ि योग्य असा नर्ा यासाठी त्यास
खुल्या बाजारात विक्रीसाठी चटईक्षेत्र उपलब्ध करुन िे ण्यात येते. वि.१.१.२००० पयंतच्या संरक्षण पात्र
झोपिपट्टी धारकांचे जीिनमान उं चािण्यासाठी ि राहणीमानाचा िजा िाढविणे तसेच त्यांना पयाप्त
वनिारा ि मुलभूत सुविधा उपलब्ध करुन िे ऊन त्यांचे पुनिणसन करणे हे सिरहू योजनेचे प्रमुख उद्दीष्ट्ट
आहे.
...............
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राजीि आिास योजना
केंद्र िासनाने िहरी भागातील केंद्र सहाय्यीत राजीि आिास योजनेची घोिणा सन २०११ मध्ये
केली होती. सिर योजनेची ( अ ) पूित
ण यारी ि ( ब ) अंमलबजािणी असे िोन टप्पे आहेत. जून २०११ ते
जून २०१३ हा िोन ििांचा कालािधी पूित
ण यारीचा होता. अवलकिे च, अमंलबजािणीच्या िु सऱ्या
टप्प्याची घोिणा झालेली असून त्याबाबतच्या सुधारीत मागणििणक सुचना केंद्र िासनाच्या गृहवनमाण ि
िहरी िारीद्रय वनमुणलन मंत्रालयाने सप्टें बर, २०१३ मध्ये वनगणवमत केलेल्या आहेत. या मुख्य मागणििणक
सुचनांनुसार राजीि योजनेचा कालािधी सन २०१३-२०२२( २०१३-१४ ते २०२१-२२ ) असा आहे.
राजीि आिास योजनेतंगणत राज्यातील एकूण ४६ िहरांचा समािेि करण्याबाबत केंद्र िासनाकिे
पाठविण्यात आलेल्या प्रथतािास केंद्र िासनाने वि.१.११.२०१३ च्या पत्रान्िये सहमती विलेली आहे.
राज्याच्या

सिण

भागामध्ये

राजीि

आिास

योजनेच्या

अंमलबजािणी

करीता

यामध्ये

२६

महानगरपावलका, १२ अ िगण नगरपावलका ि या व्यवतवरक्त ज्या वजल््ांचा समािेि होऊ िकत नाही
अिा ८ वजल््ांची वजल्हा मुख्यालयाची िहरे असे एकूण ४६ िहरे पवहल्या टप्यात वनििण्यात आहेत.
पूणण िहर झोपिपट्टी मुक्त व्हािे हा योजनेचा उद्देि आहे. झोपिपट्टी वनहाय पुनिणसन करताना
झोपिीधारकांसाठी तात्पुरत्या थिरुपात संक्रमण विवबरे बांधणे हे उवद्दष्ट्ट िे वखल राजीि आिास
योजनेत केंद्र िासनाने समाविष्ट्ट केले आहे.

भविष्ट्यात झोपिपट्टी वनमाण होण्यास आळा बसािा

यासाठी भािे तत्िािरची घरे बांध्यण्याचीही तरतूि आहे. या सिण बाबी विचारात घेिून झोपिपट्टी मुक्त
िहर कृती आराखिा (SFCPOA ) तयार करण्याबरोबरच काही िहरांमध्ये तपिीलिार प्रकल्प
अहिाल (DRP ) ि सिेक्षणाचे काम सुरु झालेले आहे.
............
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िहरी गरीबांना मुलभूत सुविधा पुरविणे
िासन

वनणणय

क्र.

जनेयो

२००७/प्र.क्र.५२/गृवनधो-२,

विनांक

२५

जून,

२००७

केंद्र िासनाच्या िहर विकास तसेच िहरी रोजगार ि िावरद्रय वनमुणलन मंत्रालयाने िहरी
भागातील झोपिपट्टीिावसयांचे जीिनमान उं चािण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून आरोग्यास
अपायकारक अिा पवरस्थित राहणा-या झोपिपट्टीिावसयांसाठी राष्ट्रीय झोपिपट्टी सुधार कायणक्रम ि
िास्ल्मकी आंबेिकर आिास योजना बंि करून जिाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय िहरी पुनरुत्िान मुलभूत
सुविधा पुरविण्याचा उप कायणक्रम राबविण्याचा िासनाने वनणणय घेतला आहे. त्यानुसार विनांक २५ जून,
२००७ च्या िासन वनणणयाव्िारे “एकास्त्मक गृहवनमाण ि झोपिपट्टी विकास कायणक्रम” योजना राज्यात
राबविण्यात येत आहे.
उवद्दष्ट्टये :- (१) कायणक्रमात समाविष्ट्ट असलेल्या िहरातील गरीब जनतेसाठी पुरविण्यात येणा-या
मुलभूत सुविधांचा एकास्त्मकृत विकास करण्यािर लक्ष केंद्रीत करणे.

(२)

िासनाच्या उपलब्ध

असलेल्या विक्षण, आरोग्य ि सामावजक सुरक्षा अिा सेिा एककेंद्रावभमुख करून, िहरी गरीबांना
मुलभूत सुविधा उिा. राथत सकमतीला भू-मालकी हक्क, सुधावरत घरकुले, पाणी पुरिठा,
मल:वनथसारण इत्यािी पुरविणे, हे करतांना लाभार्थ्यांना त्यांच्या नोकरी धंियाच्या पवरसरात घरकूल
बांधून विले जाईल हे पाण्याची काळजी घेण्यात येते.

(३) िहरी गरीबांसाठी पुरविण्यात आलेल्या

मुलभूत सुविधांच्या िे खभालीसाठी ि िीघणकालीन थिािलंबनासाठी मालमत्तेची वनर्जमती ि मालमत्तेचे
व्यिथिापन यांची प्रभािी सांगि घालणे.

(४) िहरी गरीबांसाठीच्या मुलभूत सुविधांतील कमतरता

भरून काढण्यासाठी आिश्यक तेिढया वनधीची गुंतिणूक केली जाईल याची िक्षता घेणे.

(५) िहरी

गरीबांना सहजपणे उपलब्ध असलेल्या नागरी सुविधा ि सोयी पुरविण्याच्या प्रमाणात िाढ करणे.
..............
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सुधावरत राजीि गांधी ग्रामीण वनिारा योजना
िासन वनणणय क्र. गृवनयो २००८/प्र.क्र.९२/गृवनधो-१, विनांक २७ ऑगष्ट्ट, २००८.
राज्यातील ग्रामीण भागातील िावरद्रय रेिेिरील परंतु अल्प उत्पन्न गटातील कुटू ं बासाठी
घरकुले बांधण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतगणत १,२५,००० इतकी घरकुले
बांधण्यात येत आहेत. प्रती घरकुलाची सकमत रुपये १,००,०००/- वनवित करण्यात आली आहे. पैकी
रुपये ९०,०००/- अग्रणी बेकेकिू न कजण ि रुपये १०,०००/- लाभािींचा वहथसा असतो. कजािरील
व्याज म्हािातर्े अिा करण्यात येते.
................
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राजीि गांधी जीिनिायी आरोग्य योजना
िासन वनणणय:- रागांयो २०१०/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-६,विनांक 31 मे, 2011
योजनेचा उद्देि:-

राज्यात िावरद्रय रेिेखालील व्यक्तींना हृियविकार,मेंिू ि मज्जासंथिा

विकार, ककणरोग ि मूत्रसपि प्रत्यारोपण या गंभीर ि महागिया आजारािरील उपचार मोर्त
वमळािेत यासाठी िासनाने जीिनिायी आरोग्य योजना सुरु केली होती. तिावप या योजनेमध्ये
समाविष्ट्ट असलेल्या आजारांची संख्या िाढिून लाभार्थ्यांची उत्पन्न मयािा िाढविण्याची मागणी
लोकप्रवतवनधींकिू न सातत्याने केली जात होती. त्यानुसार सिर योजना बंि करुन िावरद्रय
रेिेखालील ि िावरद्रय रेिेिरील (रु. 1 लक्ष पयंत िार्जिक उत्पन्न असलेल्या) कंु टु ं बाकवरता विमा
कंपनीच्या सहाय्याने नविन राजीि गांधी जीिनिायी आरोग्य योजना सुरु करण्यत आली आहे.
सिर योजनेचा मुख्य उद्देि सिणसामान्य जनतेस िासकीय तसेच खाजगी रुग्णालयांमध्ये
मोर्त ि िजेिार उपचार वमळणे हा आहे.
योजनेची मावहती:- योजना सुरु करण्याबाबतचा िासन वनणणय जरी वि. 31 मे, 2011 रोजी
वनगणवमत झाला असला तरी सिर योजनेसाठी विमा कंपनीची वनिि करणे तसेच योजनेच्या
अंमलबजािणीसाठी सोसायटीची थिापना करणे ि इतर प्रािवमक बाबींची पूतणता करण्यासाठी
काही कालािधी लागल्याने सिर योजना पवहल्या टप्प्यात रायगि, धुळे, सोलापूर, नांिेि,
अमरािती, गिवचेराली, मुंबई िहर ि मुंबई उपनगर या आठ वजल्हयांमध्ये वि. 2 जुलै, 2012
पासून सुरु करण्यात आली असून िु सऱ्या टप्प्यात उिणवरत वजल्हयांसह संपूणण राज्यात वि. 21
नोव्हेंबर, 2013 पासून सुरु करण्यात आली आहे.
या योजनेची ठळक िैविष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत:1) िावरद्रय रेिेखालील वपिळी, अंत्योिय अन्न योजना, अन्नपूणा विधापवत्रकाधारक कुटु ं बे
आवण िावरद्रय रेिेिरील रु.1 लक्ष पयंत िार्जिक उप्तन्न असलेली केिरी विधापवत्रका धारक
कुटु ं बे (िासकीय/वनमिासकीय कमणचारी ि आयकरिाते िगळू न) योजनेचे लाभािी आहे त.
2) योजनेचा लाभ योजनेंतगणत विल्या जाणाऱ्या आरोग्य ओळखपत्र सकिा ओळखपत्र वमळाले
नसल्यास िैध विधापवत्रका ि र्ोटो ओळखपत्राच्या आधारे अनुज्ञय
े आहे.
3) योजनेमध्ये समाविष्ट्ट असलेल्या लाभािी कुटु ं बांचा विमाहप्ता िासनाकिू न विमा कंपनीस
अिा केला जातो.
4) सिर योजनेंतगणत लाभािी कुटु ं बांस प्रवत कुटु ं ब/प्रवत ििण रु. 1.50 लक्षच्या मयािे त मोर्त
उपचार अनज्ञेय आहेत.
5) सिर योजनेंतगणत 30 थपेिावलटीिरील एकूण 971 प्रोवसजसणचा समािेि असून यािरील
संपूणण उपचार वन:िुल्क असून उपचार सुरु होण्यापूिी (Pre Existing) असलेल्या
आजारांिरही उपचार अनुज्ञय
े आहेत.
6) योजनेतंगणत रुग्णांस भोजन ि एकिेळचा परतीचा प्रिास खचणही अनुज्ञय
े आहे.
7) योजनेंतगणत मा. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यखेतेखाली वनयामक पवरििे ची थिापना करण्यात
आली असून योजनेची अंमलबजािणी करण्यासाठी राजीि गांधी जीिनिायी आरोग्य
योजना सोसायटीची थिापना करण्यात आली असून सिर सोसायटीचे प्रमुख हे अवखल
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भारतीय सेितील प्रिासकीय अवधकारी असतात. त्यांचे सोसायटीिरील पिनाम मुख्य
कायणकारी अवधकारी असे आहे.
8) योजनेच्या अंमलबजािणीसाठी वनवििा पध्ितीने विमा कंपनीची वनिि करण्यात येते.
वनिि केल्यानंतर सोसायटी ि विमा कंपनी यांच्यामध्ये सांमजथय करार केला जातो ि
त्यानुसार योजनेची अंमलबजािणी होते.
9) योजनेमध्ये सोसायटीने वनवित केलेल्या वनकिांमध्ये बसणाऱ्या रुग्णालयांनी ऑनलाईन
अजण सािर केल्यानंतर सिर रुग्णालयांची तपासणी करुन त्यांना योजनेमध्ये सहभागी
करुन घेण्याबाबत वनणणय घेण्यात येतो.
10) सिर योजनेमध्ये समाविष्ट्ट सिण प्रोवसजसणचे िर हे वनवित केलेले असून त्यानुसार सिण
रुग्णालयांना त्यांच्या िजाप्रमाणे िर अनुज्ञय
े आहेत.
11) योजनेमध्ये समाविष्ट्ट रुग्णलयांमध्ये आरोग्य वमत्रांची वनयुक्ती करण्यात येते ि
त्यांच्यामार्णत योजनेंतगणत उपचार घेऊ इस्च्छणाऱ्या रुग्णास आिश्यक ती सिण मित ि
मागणििणन केले जाते.
12) योजनेचा लाभ वमळण्यासाठी कोणत्याही कागिपत्रांच्या पूतणतेची आिश्यकता नाही. र्क्त
आरोग्य ओळखपत्र सकिा िैध विधापवत्रका ि र्ोटो ओळखपत्राच्या आधारे लाभार्थ्यांस
उपचार घेता येतात.
13) योजना संपूणणपणे संगणकीकृत असून रुग्णाच्या नोंिणीपासून ते रुग्णालयांचे िािे अिा
करण्यापयंतची सिण कामे ऑनलाईन पध्ितीने पार पािली जातात.
................
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जन्म - मृत्यू नोंिणी अवधवनयम (RBD), 1969
जन्म - मृत्यू नोंिणी अवधवनयम 1969 हा केंद्रीय कायिा आहे. जन्म, मृतजन्म आवण मृत्यु यांच्या
नोंिीबाबत िे िभरात एकिाक्यता आवण समानता यािी या हेतूने तो बनविण्यात आला आहे. या
अवधवनयमात 5 प्रकरणे आवण 32 भाग आहेत.
जन्म-मृत्यु नोंिणी अवधवनयम 1969 मधील ठळक तरतुिी पुढीलप्रमाणे आहेत:

जन्म आवण मृत्युची नोंि बंधनकारक.



जन्म म्हणजे वजिंत जन्म आवण मृत जन्म.



िे िात होणाऱ्या सिण जन्म आवण मृत्यूंची नोंि करण्याबाबत आवण त्यांची मावहती िे ण्याबाबत

संबंध भारतात समान कायिा (कलम-1 (2)).


या अवधवनयमात घटनेच्या नोंिीमध्ये विनांक, वठकाण आवण आई-िविलांचे नाि याची नोंि

अवभप्रेत आहे. ही नोंि म्हणजे राष्ट्रीयत्िाचा पुरािा नाही.


या अवधवनयमानुसार केंद्र, राज्य, वजल्हा आवण थिावनक थतरािरील अवधकारी वनबंधकांची

वनयुक्ती, त्यांची भूवमका आवण जबाबिारी ठरिून िे ण्यात आली आहे . (कलम - 3, 4, 6 आवण 7)


जन्म आवण मृत्युच्या घटनेची नोंि घटना ज्या कायणक्षत्र
े ात घिे ल त्या वनबंधकाने करािी. कलम

(7 (2))


जन्म आवण मृत्यूची मावहती 21 वििसांच्या आत िे ण्याबाबत विविष्ट्ट व्यक्तींची आवण संथिांची

जबाबिारी वनवित करणे (कलम 8,9 ि वनयम 5 (3)).


21 वििसानंतर वमळालेल्या मावहतीची नोंि करण्यास परिानगी (कलम 13)



मुलाच्या नािावििाय त्याच्या जन्माची नोंि करण्यास परिानगी, तसेच नंतर त्याचे नाि नोंिीत

समाविष्ट्ट करण्यासाठी परिानगी (कलम 14) अिा प्रकारे नाि नोंिविण्यासाठी जाथतीत जाथत 15
ििाची मुित िे ण्यात आली आहे.


रवजथटरमधील जन्म आवण मृत्यूच्या नोंिीत िु रुथती करण्याची िा ती नोंि रद्द करण्याची

परिानगी (कलम 15)


मृत्यूच्या नोंिीतून एखािया व्यक्तीस मृत व्यक्तीबद्दल मावहती िे ताना मृत्यूचे कारण सांवगतले

जाणार नाही याची िक्षता घेणे (कलम 17)


भारताबाहेर राहणाऱ्या नागवरकांच्या जन्म आवण मृत्युची नोंि करण्यासाठी खास तरतूि कलम

(20) मध्ये आहे.


जन्म आवण मृत्युविियीची मावहती न िे णे, नोंि न करणे आवण याबाबत वनष्ट्काळजीपणा

िाखविणे यासाठी िं ि ठोठािणे (कलम 23)


जन्म आवण मृत्युची नोंि असलेली रवजथटर/अवभलेख कायमचे रेकॉिण म्हणून सांभाळू न ठे िणे

(कलम 30)
खालील बाबीस अवधवनयम मान्यता िे ते:

हा अवधवनयम अंमलात येण्यापूिीही घिलेल्या जन्म आवण मृत्युची नोंि करण्याची मान्यता

(कलम 13 (3)) आवण


वनबंधकांनी थित: होऊन केलेली नोंि (कलम 7 (2)). वििाह नोंिणी या अवधवनयमाच्या कक्षेत

येत नाही.
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गभणधारणपूिण ि प्रसिपूिण वनिान तंत्र (सलग वनििीस प्रवतबंध) अवधवनयम 2003
१)

गभणधारणेपूिी सलगाची वनिि करण्यास तसेच गरोिरपणामध्ये गभणसलग तपासणी करण्यास

प्रवतबंध.
२)

काही ठराविक आजारांसाठी प्रसिपूिण वनिान तंत्रांचा िापर करण्यास मान्यता.

३)

प्रसिपूिण वनिान तंत्राचा िापर करुन गभणसलग तपासणी नंतर होणारी स्त्री भृणहत्या टाळणे.

४)

गभणसलग तपासणी बाबत कोणत्याही प्रकारची जावहरात करण्यास बंिी.

५)

सोनोग्रार्ी ि तत्सम मिीन विक्री/हथतांतरण करण्यािर वनयंत्रण

६)

कायद्यातील तरतूिींचे उल्लंघन करणाऱ्या िॉक्टसण, मितनीस, गरोिर माता ि त्यांचे नातेिाईक

यांना विक्षा
पीएनिीटी कायिा ि वनयमािलीतील तरतुिी:1) केंद्राचे वनयमन:-

प्रसिपूिण वनिान तंत्राअंतगणत तपासणी करणाऱ्या सिण केंद्रांची नोंिणी करणे

बंधनकारक आहे.
अ)अल्रा साऊंि सोनोग्रार्ी मविन
ब) इमेसजग मविन
क) थकॅनर-थ्री िी सकिा र्ोर िी मविन्स
ि) आयव्हीएफ् सेंटसण
इ) ज्या मविनद्वारे गभाचे सलग पाहता येईल अिी मविन्स असणारे केंद्र.
र्) ज्या िाहनांमध्ये अिी मविन्स ठे िून तपासणी केली जाते अिी िाहने.


विहीत अहणताप्राप्त व्यक्तीच अिा तपासण्या करण्यास सक्षम.



नोंिणी न केलेल्या वठकाणी अिा तपासण्या करण्यािर बंिी.

2) प्रसिपूिण वनिान तंत्रांचे वनयमन:- कायद्यात नमुि केलेल्या बाबींवििाय सिर चाचण्या करण्यासाठी
कोणत्याही वठकाणाचा िापर करण्यास प्रवतबंध.
गभात आढळणारे िोि िोधण्यासाठी ि काही ठराविक कारणांसाठी उिा. गभणिती मातेचे िय
35 पेक्षा जाथत असल्यास सकिा जंतूसंसगण, रेविएिन रासायवनक पिािांचा संबंध आला असल्याबाबत
संिय आल्यास सकिा मागील बाळं तपणात मानवसक सकिा िारीवरक व्यंग असल्याबाबत पूिण इवतहास
असल्यास प्रसिपूिण वनिान तंत्राचा िापर करता येईल.
3) संथिांची नोंिणी :अ) नोंिणी केल्यावििाय असे केंद्र सुरु करण्यािर बंिी
ब) आिश्यक कागिपत्रांसह विहीत नमुन्यातील अजण ि र्ी संबंधीत संथिा/िॉक्टर, समुवचत
प्रावधकरण (Appropriate Authority) यांचेकिे सािर करतात.
क) संथिेची तपासणी करुन अहिाल वजल्हा/महानगरपावलका सल्लागार सवमतीला सािर
केला जातो.
ख) सवमतीच्या सल्लयाने नोंिणी प्रमाणपत्र िे ण्यात येते. प्रमाणपत्र एकाकिू न िु सऱ्याकिे
हथतांतरण करता येत नाही.
ग) प्रमाणपत्राची मुित - 5 ििण
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घ) मुित संपण्यापुिी 30 वििस आधी अजण करणे बंधनकारक.
4) िॉक्टसण ि केंद्रधारकांिर बंधने:

नोंिणी प्रमाणपत्र विसेल अिा जागी लािािे.



गरोिरपणापूिी सलग वनिि करण्यास बंिी.



गभण सलग वनिान करण्यास बंिी.



गभाचे सलग कोणत्याही पध्ितीने उिा. खुणा करुन, िब्िाने सांगण्यािर बंिी.



मविन कागिपत्रे, सावहत्य ि जागेची तपासणी करण्यासाठी परिानगी िे णे बंधनकारक.



तपासणी करण्यापूिी लाभािीची लेखी संमती घेणे आिश्यक. गरोिर मातांची तपासणी
सोनोग्रार्ी यंत्राद्वारे केली असेल तर सिण रेकॉिण जतन करुन ठे िािे. या प्रत्येक अहिालािर
सलग तपासणी केली नाही तसेच सलग कळविलेले नाही असे िॉक्टरांनी प्रमावणत करणे
आिश्यक.

 गरोिर मातेने मला गभाच्या सलगाची मावहती करुन घ्याियाची नाही, असे प्रमाणपत्र िेणे
बंधनकारक आहे. िरमहा 5 तारखेला विहीत नमुन्यात अहिाल पाठविणे.
 केंद्राचे वठकाण, कमणचारी सकिा सावहत्य यामध्ये बिल झाला असल्यास 30 वििसांचे आता
कळविणे.
 कायद्यातील तरतुिीबाबत थिावनक भािेत बोिण लािणे.
 कायद्याची प्रत केंद्रात ठे िणे.
5) वनयंत्रण ि पयणिक्ष
े ण कायणप्रणाली :- राज्य पयणिक्ष
े कीय मंिळाची थिापना.
अध्यक्ष : मा. आरोग्य मंत्री
सिथय - तज्ञ िॉक्टसण, अवधकारी, पिावधकारी, मवहला प्रवतवनधी
राज्य पयणिक्ष
े कीय मंिळाची कामे :1) लोक जागृती
2) समुवचत प्रावधकरण यांनी केलेल्या कामाचा आढािा.
3) कायद्याच्या अंमलबजािणीसाठी केलेल्या प्रयत्नांची पाहणी.
4)येणाऱ्या अिचणींबाबत केंद्रीय पयणिक्ष
े कीय मंिळाला सूचना िे णे.
6) समुवचत प्रावधकरण (Appropriate Authority)
अ) राज्य समुवचत प्रावधकरण (State Appropriate Authority):-एकूण तीन सिथय
1) अवतवरक्त संचालक, कुटु ं ब कल्याण, अध्यक्ष
2) न्याय ि विधी/कायिा खात्यातील अवधकारी.
3) स्त्री कायणकती
ब) वजल्हा / महानगरपावलका समुवचत प्रावधकरण
वजल्हा- वजल्हा िल्य वचवकत्सक
महानगरपावलका- आरोग्य अवधकारी, महानगरपावलका
क) मुंबई महानगरपावलकेसाठी िॉिातील िैद्यकीय अवधकारी यांना िॉिण थतरीय
समुवचत प्रावधकरण म्हणून अवधकार.
ि) तालुका/उपवजल्हाथतरीय समुवचत प्रावधकरणग्रामीण रुग्णालयांचे िैद्यकीय अवधक्षक.
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७) समुवचत प्रावधकरण (Appropriate Authority) ची कामे:
(अ) नोंिणी प्रमाणपत्र िे णे, वनलंवबत करणे सकिा रद्द करणे.
(ब) कायद्यातील तरतुिींचे काटे कोरपणे पालन होईल हे पाहणे.
(क) पयणिक्ष
े ण करणे. (Supervision)
(ि) तक्रारींची िहावनिा करुन योग्य ती कारिाई करणे.
(इ) सल्लागार सवमतीचा सल्ला घेणे.
(र्) कायिे िीर कारिाई करणे.
(ग) थितंत्रपणे तपासणी करणे.
(स) लोक जागृती करणे.
(त) सल्लागार सवमतीच्या विर्ारिीनूसार कायणिाही करणे.
(ि)राज्य, वजल्हा ि महानगरपावलका थतरािर सल्लागार सवमत्यांची थिापना
...............
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गरोिर माता ि इतर मातांच्या संबध
ं ीत असणाऱ्या कल्याणकारी योजना
१) जननी सुरक्षा योजना:या योजनेअंतगणत िावरद्रय रेिेखालील सिण लाभािी, अनुसुवचत जाती ि अनुसुवचत
जमातीतील सिण गभणिती मातांना (िावरद्रय रेिेखाली नसलेल्या िे खील) मवहलांना लाभ विला जातो.
या लाभािी मवहलेचे िय प्रसिपूिण नोंिणी करताना कमीत कमी 19 ििे असािे. या योजनेचा लाभ 2
वजिंत अपल्यांपयंत िे य राहतो.
ग्रामीण ि िहरी भागातील र्क्त िावरद्रय रेिेखालील लाभािीची प्रसुती घरी झाल्यास
आिश्यक कागिपत्राची पूतणता केल्यास रु. 500/- एिढे अनुिान लाभािींना िे य आहे. िहरी भागातील
लाभािीची प्रसुती कोणत्याही आरोग्य संथिेत झाल्यास रुपये 600/- एिढे अनुिान प्रसुतीनंतर सात
वििसांचे आत िे य आहे. ग्रामीण भागातील लाभािींची प्रसुती कोणत्याही आरोग्य संथिेत झाल्यास
रुपये 700/- एिढे अनुिान प्रसुतीनंतर सात वििसांचे आत िे य आहे. वसझेरीयन िस्त्रवक्रया झाल्यास
लाभािीस रु.1500/- चा लाभ िे य आहे.
२) जननी वििु सुरक्षा कायणक्रमकेंद्र िासनाने वनगणवमत केलेल्या सुचनांनुसार राज्यामध्ये वि.26.09.2011 च्या िासन
वनणणया नुसार जननी वििु सुरक्षा कायणक्रम (JSSK) सिण वजल्हयांमध्ये वि.07.10.2011 पासून
राबविण्यात येत आहे . या कायणक्रमाअंतगणत माता ि निजात अभणकांना सािणजवनक आरोग्य संथिे मध्ये
मोर्त सेिा पुरविल्या जातात.



गरोिर/प्रसुत मातांना ि 30 वििसांपयंतच्या आजारी निजात अभणकास घरापासून आरोग्य

संथिेपयंत, एका आरोग्य संथिेतून िु सऱ्या आरोग्य संथिेत ि आरोग्य संथिेतून घरापयणत मोर्त
िाहतुक सेिा विली जाते.



कोणत्याही प्रकारचे रुग्ण िुल्क या लाभािीकिू न घेतले जात नाही. मोर्त प्रसुती ि

वसझेवरयन सेक्िन.




आहार (3 वििस साधारण प्रसुतीसाठी ि 7 वििस वसझेवयनसाठी)
प्रयोगिाळा तपासण्या ि औिधोपचार.
३) कुटु ं ब कल्याण कायणक्रममहाराष्ट्र राज्यात कुटु ं ब कल्याण कायणक्रम केंद्र िासनाच्या मागणििणक धोरणानुसार
राबविण्यात येतो. या कायणक्रमांतगणत लाभार्थ्यांना द्याियाच्या सेिांमध्ये स्त्री िस्त्रवक्रयेमध्ये टाक्याच्या
ि वबनटाक्याच्या िस्त्रवक्रया केल्या जातात. तात्पुरत्या पध्ितीमध्ये तांबी, गभणवनरोधक गोळया यांचा
िापर केला जातो.
केंद्र िासनाच्या मागणििणक सूचनेनुसार कुटु ं ब वनयोजन योजनेअंतगणत िासकीय
आरोग्य संथिेत कुटु ं ब वनयोजन िस्त्रवक्रया केल्यािर स्त्री लाभार्थ्यास (र्क्त िावरद्रय
रेिेखालील/अनुसुवचत जाती ि जमाती) रु.600/- चा मोबिला ि िावरद्रय रेिेिरील स्त्री नसबंिी
लाभार्थ्यास केंद्र िासनाकिू न रु. 250/- चा मोबिला विला जातो.
मानांवकत केलेल्या खाजगी व्यािसावयक /थियंसेिी संथिेत कुटु ं ब वनयोजन िस्त्रवक्रया
केल्यास िावरद्रय रेिेखालील/अनुसुवचत जाती ि जमाती च्या स्त्री नसबंिी लाभािीस मोर्त सुविधा
पुरविल्या जातात.
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४) सुधावरत सावित्रीबाई र्ुले कन्या कल्याण योजना:र्क्त एक सकिा िोन मुलींिर कुटु ं ब वनयोजन िस्त्रवक्रया करुन घेणाऱ्या िावरद्रय
रेिेखालील जोिप्यांसाठी “सुधावरत सावित्रीबाई र्ुले कन्या कल्याण योजना” राबविण्यात येत आहे.
वि.1 एवप्रल, 2007 पासून ही योजना सुधारीत थिरुपात लागु करण्यात आली आहे.
1)

सिर योजना र्क्त िावरद्रय रेिेखालील जोिप्यांनाच लागू आहे.

2)

जोिप्यास मुलगा नसािा ि एक सकिा िोन मुलीनंतर कुटु ं ब वनयोजन िस्त्रवक्रया केलेली

असािी.
3)

कुटु ं ब वनयोजन िस्त्रवक्रया केलेल्या जोिप्यास ि त्यांचे मुलींना आर्जिक लाभ िे ण्यात येतो.
5) मातृत्ि अनुिान योजनािासनाने

आवििासी

क्षेत्रात

कायास्न्ित

असलेल्या

विविध

योजनांच्या

अमंलबजािणीमध्ये एकसुत्रता ि प्रभािीपणा आणण्याचे दृष्ट्टीने सिण घटक कायणक्रमांना एकत्र करुन
निसंजीिनी योजना िासन वनणणय वि.25 जून 1995 अन्िये सुरु केली. या अंतगणत 15 आवििासी
प्रिण वजल्हयांमध्ये गरोिर मातांची वनयवमत आरोग्य तपासणी व्हािी ि त्यांना सुयोग्य आहार िेळेत
उपलब्ध व्हािा तसेच त्यांना गरोिरपणात ि नंतर विश्राती वमळािी त्यादृष्ट्टीने िासनाने मातृत्ि अनुिान
योजना 1997-98 पासून मंजूर केलेली आहे. गरोिरपणामध्ये रुपये 400/- रोखीने ि रुपये 400/- ची
औिधे याप्रमाणे प्रत्येक लाभािीला एकुण रुपये 800/- या योजनेखाली िे ण्यात येतात.
6) मानि विकास कायणक्रम वि.19 जुलै 2011 च्या िासन वनणणय नुसार राज्यातील 22 वजल्हयातील 125 तालुक्यांमध्ये
मानि विकास आयुक्तालय द्वारे मानि विकास वनिे िांक िाढविण्याच्या दृष्ट्टीने विविध कायणक्रम
राबविण्यात येत आहेत.
या कायणक्रमांतगणत सािणजवनक आरोग्य विभागामार्णत विल्या जाणाऱ्या सेिा1)

तज्ञ मवहला िॉक्टराकिू न गभणिती मवहलांची आरोग्य तपासणी करणे.

2)

गरोिर मातांना पोिण ि गरोिरपणात घ्याियाची काळजी याबाबत सल्ला िे णे.

3)

थतनिा मातांची स्त्रीरोग तज्ञांकिू न तपासणी ि औिधोपचार करणे ि कुटु ं ब कल्याण, जंतुसंसगण

प्रवतबंधन, वनव्िळ थतनपान ि बाळाला पुरक आहार िे ण्याबाबत सल्ला िे णे.
4)

0 ते 6 मवहने ियोगटातील बालकांची बालरोग तज्ञांकिू न तपासणी ि औिधोपचार करणे.

5)

अ.जा./अ.ज./िावरद्रय रेिेखालील गरोिर मवहलेला बुिीत मजुरीपोटी रु. 800/-

गरोिरपणातील निव्या मवहन्यात िे णे. (भंिारा ि अमरािती िगळू न)
6)

वकिोरियीन मुलींना (12 ते 18 ििे) पौगंिािथिेतील आरोग्य ि जीिन कौिल्य विकवसत

करण्याबाबत प्रविक्षण िे णे (गोसिया, गिवचरोली, नाविक, अमरािती, नांिेि, बीि, नागपुर,बुलढाणा
िगळू न)
..............
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सािणजवनक आरोग्य विभाग

िैद्यवकय गभणपात अवधवनयम 1971
1)

सुरवक्षत ि कायिे िीर गभणपात करण्यासाठी िैद्यकीय गभणपात अवधवनयम १९७१ तयार करण्यात

आलेला आहे. प्रविवक्षत िैद्यवकय अवधकारी यांनी वजल्हा सवमतीने मान्यता विलेल्या केंद्रामध्येच
गभणपात केला पाहीजे असा यामागील उद्देि आहे .
2)

या कायियान्िये 20 आठिियापयंत गभणिती असलेल्या स्त्रीस खालील कारणाथति गभणपात

करणेस परिानगी आहे :अ) गभणिती मवहलेच्या जीिास धोका सकिा मानवसक अगर आरोग्यास गंवभर िु खापत होत
असल्यास.
ब) जन्मास येणाऱ्या बालकास मानवसक सकिा िावररीक व्यंग असल्यास जेणे करुन बालकास
अंपगत्ि येऊ िकते.
क) सिर मवहलेस बलात्कारा मुळे गभणधारणा झाली असल्यास.
ि) वििाहीत पती पत्नी यांचे किू न गभणवनरोधक सावहत्याचा अगर औिधाचा वनस्ष्ट्क्रयतेमुळे
गभणधारणा झाली असल्यास गभणपात करता येतो.
इ) मानवसक दृष्ट्टया आजारी मवहला गरोिर रावहल्यास वतच्या पालकाची संमत्ती घेऊन
गभणपात करण्यात येतो.
३)

सिर कायियाचे उल्लंघण झाल्यास कमीत कमी 2 ििण ि जाथतीत जाथत 7 ििण पयंत करािास

होऊ िकतो.
४)

िैद्यवकय व्यिसायीकाची अहणता:6 मवहने वनिासी अवधकारी म्हणून प्रविक्षण घेतलेले सकिा स्त्री रोग ि प्रसुती िास्त्र
विियातील पित्युत्तर पििीधारक, सकिा मान्यता प्राप्त संथिेत वकमान 25 गभणपात (MTP)
केसेस प्रत्यक्ष केलेले (हाताळलेले) िैद्यवकय व्यािसायीक जे केिळ MCI (Medical Council of
India) कायद्यानुसार अवधकृत नोंिणी झालेले आहे त, असे िॉक्टर िैद्यवकय गभणपात करु
िकतात.
12 आठिियापयंतच्या गरोिर स्त्रीचा एक िैद्यकीय व्यिसायीक आवण 12 ते 20
आठिियापयंतच्या गरोिर स्त्रीचा िोन िैद्यवकय व्यिसावयक एकमेकांच्या सल्लयाने जर गरोिर
स्त्री च्या मानवसकवरत्या सकिा िावरवरकवरत्या वजवितास धोका आहे सकिा बालकास िावरवरक
अपंगत्ि असल्यास तसे प्रमावणत करुन गभणपात करु िकतात.
िासवकय रुग्णालये/िासन मान्य नवसंग होम केंद्र येिे गभणपात करता येतो.
............
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थिच्छ भारत वमिन (ग्रामीण)
िासन वनणणय क्र.: थिभावम 2014/प्र.क्र. 27/पापु-08, वि. 7.11.2014.
िासन िुध्िीपत्रक क्र.: थिभावम 2014/प्र.क्र. 27/पापु-08, वि. 10.11.2014
'वनमणल भारत अवभयान' या नािाने ओळखल्या जाणाऱ्या योजनेचे नामकरण विनांक 2
ऑक्टोबर, २०१४ पासून 'थिच्छ भारत वमिन' असे करण्यात आले आहे . कुटु ं बांसाठी बांधण्यात आलेले
िौचालय चार सभती, िरिाजा ि छतासह पूणणपणे बांधकाम (Super Structure) केलेले असेल. सिण
ग्रामीण कुटु ं बांना या अंतगणत समाविष्ट्ट करणे हे या कायणक्रमाचे उवद्दष्ट्ट आहे . िावरद्रय रेिेखालील
सगळी कुटु ं ब,े िावरद्रय रेिेिरील केिळ अनुसुवचत जाती आवण अनुसूवचत जमातीची कुटु ं ब,े लहान
आवण अल्पभूधारक िेतकरी, घर असलेले भूवमहीन मजूर, िावररीकदृष्ट्या अपंग आवण मवहला
कुटु ं बप्रमुख असलेल्या कुटु ं बांना या योजनेतगणत प्रोत्साहनपर भत्ता विला जातो. कुटु ं बासाठी िौचालय
बांधण्याचे काम कुटु ं बानेच केले पावहजे आवण काम पूणण करुन िौचालयाचा िापर केल्यानंतरच त्या
कुटु ं बाला त्याने घेतलेल्या सहभागाच्या पाश्वणभम
ू ीिर प्रोत्साहनपर रोख रक्कम विली जाते .
2.

िैयस्क्तक िौचालयाच्या (IHHL) बांधकामासाठी प्रोत्साहनपर रक्कम ही प्रती िौचालय

रु.12,000 /- ठरविण्यात आली असून त्यामध्ये पाणी उपलब्धता, पाणी साठिण, हात धुणे ि िौचालय
थिच्छता या बाबींचा समािेि करण्यात आला आहे . याअंतगणत केंद्राचा वहथसा 75% (रु.९०००/-) ि
राज्याचा वहथसा (3000/-) इतका आहे .
३.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGA) अंतगणत पुरिण्यात येत

असलेल्या िैयस्क्तक िौचालय बांधकामाकवरता िे ण्यात येणारे प्रोत्साहनपर अनुिान या वमिनअंतगणत
केंद्र िासनाकिू न मंजूर वनधीतून िे ण्यात येणार आहे .
४.

इंविरा आिास योजनेंतगणत बांधण्यात येणाऱ्या िौचालयांसाठी थितंत्रपणे वनधी अिणसंकस्ल्पत

करण्यात येणार आहे . सिर तरतूि होईपयंत या वमिनअंतगणत वनधी उपलब्ध करुन िे ण्यात येणार
आहे .
५.

िाळा ि अंगणिाड्या यामध्ये िौचालये बांधण्याची जबाबिारी ही अनुक्रमे िालेय विक्षण ि

साक्षरता विभागाकिे आवण मवहला ि बालविकास विभागाकिे सोपविण्यात आली आहे .
..............
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वनमणल ग्राम पुरथकार
िासन वनणणय क्र.: वनमणल 2014/प्र.क्र. 52/पापु-08, विनांक 5.2.2015
ग्रामीण भागातील उघियािरील प्रातर्जिधी पध्ित पूणणपणे बंि करण्यासंिभात केंद्र िासनाने
सन 2003-04 या ििापासून “वनमणल ग्राम पुरथकार योजना” जाहीर केली आहे . या योजनेंतगणत
उघियािरील प्रातर्जिधी पूणणपणे बंि करुन गािांचा पवरसर थिच्छ ठे िणाऱ्या ग्रामपंचायतींना, पंचायत
सवमत्यांना ि वजल्हा पवरििांना रोख पावरतोविके िे ण्यात येतात. या कायणक्रमांतगणत िे ण्यात येणाऱ्या
पावरतोविकामध्ये केंद्र िासनाने विसेंबर 2012 मध्ये वनगणवमत केलेल्या मागणििणक सुचनेनुसार केंद्र
वहथसा 80% ि राज्य वहथसा 20% असा आहे .
2.

वनमणल पुरथकारासाठी पात्रता वनकि:- वनमणल ग्राम पुरथकारासाठी अजण करणा-या

ग्रामपंचायतीसाठी खालील वनकि आहेत:•

सिर ग्रामपंचायतीत सिण कुटु ं बाकिे िौचालय असून सिर िौचालय िापरात असणे ि
संपूणण हागणिारी मुक्तीचा ठराि ग्रामपंचायतीने करणे आिश्यक आहे.

•

सिर ग्रामपंचायतीत सिण कुटु ं बाकिे वपण्यासाठी ि थिच्छतेसाठी पाण्याची उपलब्धतता
असािी.

•

सिर ग्रामपंचायतीने िार्जिक कृती आराखियातील सिण घटकांचे (IHHL, School,
Anganwadi Toilet, SLWM, Communnity Toilet) उविष्ट्टय पूणण झालेले असािे.

•

या उविष्ट्टांची पूणणतेची नोंि केंद्र िासनाच्या IMIS of (Ministry of Drinking Water &
Sanitation-MDWS) संकेंतथिळािर घेतलेली असणे आिश्यक आहे .

3.

पुरथकार रक्कम:पुरथकार प्राप्त ग्रामपंचायतीस लोकसंख्येिर आधावरत बक्षीस रक्कम खालीलप्रमाणे िे य आहे:वनकि
जनगणना

ग्रामपंचायत
2011 1000

नुसार लोकसंख्या

कमी

पेक्षा 1000

ते 2000

ते 5000

ते 10000

1999

4999

9999

त्यापेक्षा
जाथत

बक्षीस रक्कम

1.0

2.0

4.0

8.0

10.0

(रु. लाखात)
............
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संत गािगेबाबा ग्राम थिच्छता अवभयान
िासन वनणणय क्र.: अवभयान 1008/प्र.क्र. 177/पापु-16, वि. 15.9.2008
1.

ग्रामीण जनतेचे आरोग्यमान उं चािण्यासाठी सन २०००-२००१ पासून गािगेबाबा ग्राम थिच्छता

अवभयान राबविण्यात येत आहे . या अवभयानांतगणत जन जागृतीचा व्यापक कायणक्रम अंमलात आणण्यात
आला. त्यामधून लोकांच्या पुढाकारामध्ये िासनाचा सहभाग असा निीन विचार विकास योजनांना
िे ण्यात आला. लोकांना प्रोत्साहन िे ण्यासाठी या अवभयानांतगणत राष्ट्रसंत तुकिोजी महाराज थिच्छ
ग्राम थपधा सुरू केली आहे . या अवभयानास लोकांचा उत्थर्ूतण प्रवतसाि वमळाल्याने हा कायणक्रम आता
कायमथिरुपी राबविण्यात येत आहे .
2.

सन २००८-०९ पासून राबविण्यात येणाऱ्या संत गािगेबाबा ग्राम थिच्छता अवभयानांतगणत

वजल्हा पवरिि मतिार संघ थतरािरील वमळालेल्या गुणांिरून ग्रामपंचायतींची खालील प्रमाणे प्रतिारी
ठरविण्यात येते.

3.

4.

•

अ- ६०% ि त्याहू न अवधक गुण

•

ब- ५०% ते ५९%

•

क- ४९% ि त्यापेक्षा कमी गुण
उत्कृष्ट्ट काम करणाऱ्या ग्राम पंचायतींना द्याियाच्या बवक्षसाचे थिरूप खालीलप्रमाणे आहे .
बक्षीस क्रमांक

पंचायत सवमती थतर

वजल्हा थतर

विभागीय थतर

राज्य थतर

प्रिम क्रमांक

रू.२५ हजार

रू.५लाख

रू.10लाख

रू.2५लाख

वद्वतीय क्रमांक

रू.१५ हजार

रू.3लाख

रू.8लाख

रू.20लाख

तृतीय क्रमांक

रू.१० हजार

रू.2लाख

रू.6लाख

रू.15लाख

तसेच संपूणण राज्यात केंद्र िासनाकिू न पुरथकार वमळालेल्या प्रत्येक पंचायत सवमतीला

संबंवधत ििात राज्य िासनातर्े रु.४.०० लाख ि केंद्र पुरथकृत वनमणल पुरथकार योजनेंतगणत केंद्र
िासनाकिू न पुरथकार वमळाल्यानंतर संबंवधत प्रत्येक वजल्हा पवरििे ला संबंवधत ििात राज्य
िासनातर्े रु.२०.०० लाखाचा तसेच ज्या वजल्हा पवरििांमधील जाथतीत जाथत टक्के ग्रामपंचायतींना
वनमणल ग्राम पुरथकार वमळे ल, त्या वजल्हा पवरििला रू.१०.००लाखाची बक्षीसे “राष्ट्रवपता महात्मा
गांधी” यांच्या नािाने िे ण्यात येतात.
5.

सन २००५-०६ पासून तालुका, वजल्हा, विभाग ि राज्य पातळीिर प्रत्येक थतरािर पात्र

असलेल्या ग्रामपंचायतीमधून थिच्छ अंगणिािी ि थिच्छ प्रािवमक िाळांची वनिि करून त्यांच्यातून
प्रत्येक थतरापर सावित्रीबाई र्ुले थिच्छ अंगणिािी ि साने गुरूजी थिच्छ प्राि. िाळा यांच्या नािाने
खालीलप्रमाणे रोख थिरुपात बक्षीसे िे ऊन त्यांच्या कायाचा गौरि करण्यात येत आहे .
पंचायत सवमती

वजल्हा

विभाग

राज्य

प्रािवमक िाळा

रू.१० हजार

रू.5० हजार

रू.1लाख

रू.3लाख

अंगणिािी

रू.5 हजार

रू.25 हजार

रू.5० हजार

रू.1लाख

.................
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संत गािगेबाबा नागरी थिच्छता अवभयान
िासन वनणणय क्र.:नाथिअ २००७/प्र.क्र.६४/पापु-२१, वि.२६ ऑक्टोबर,२००७.
राज्याच्या नागरी भागामध्ये सन 2002-03 पासून संत गािगेबाबा नागरी थिच्छता अवभयान
राबविण्यात येत आहे. विनांक 14 नोव्हेंबर, 2002 पासून सिर अवभयान राबविण्यास प्रत्यक्ष सुरुिात
करण्यात आली. भारताचे पवहले पंतप्रधान भारतरत्न जिाहरलाल नेहरु यांच्या नािाने या
अवभयानांतगणत उत्कृष्ट्ट कामवगरी करणाऱ्या महानगरपावलका / नगरपावलका / नगरपंचायती यांना
पावरतोविके िे ण्यात येतात.
संत गािगेबाबा नागरी थिच्छता अवभयानांतगणत विविध थतरािर ४ गटांमध्ये थपधा आयोवजत
करण्यात येतात. गट क्रमांक 1 मध्ये 10 लाखापेक्षा अवधक लोकसंख्या असलेल्या महानगरपावलका ि
गट क्रमांक 2 मध्ये 10 लाखापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या महानगरपावलकांचा समािेि असून गट
क्रमांक 3 मध्ये अ ि ब िगण नगरपावलकांचा समािेि आहे. तसेच गट क्रमांक 4 मध्ये क िगण नगरपवरििा
ि नगरपंचायती यांचा समािेि आहे.
संत गािगेबाबा नागरी थिच्छता अवभयानांतगणत घेण्यात येणाऱ्या थिच्छ िहर थपधेकवरता विवहत
करण्यात आलेल्या यापूिीच्या वनकिांमध्ये खालीलप्रमाणे बिल केले आहेत:गट “अ” ( पाणी पुरिठा ि व्यिथिापन,सांिपाणी व्यिथिापन, िौचालय व्यिथिापन हागणिारी
मुक्त िहर, सािणजवनक आरोग्य, IEC, घनकचरा व्यिथिापन )
गट“ब”

( वनकि- नागरी सुविधा, पयािरण, रथते विकास, सुिोवभकरण, अवतक्रमण वनमूणलन ि

अनवधकृत बांधकामांना प्रवतबंध, विक्षण, सामावजक सुविधा, माता/बाल संगोपन

विक्षण, सामावजक

सुविधा, माता/बाल संगोपन ि विकास आराखड्याची अंमलबजािणी, मनुष्ट्यबळ ि आर्जिक व्यिथिापन
आवण सुिासन, आर्जिक विकास, रोजगार वनर्जमती, िावरद्रय वनमुणलन )
यापैकी अ गट हा अवभयानामध्ये भाग घेणाऱ्या सिण नागरी संथिांसाठी सक्तीचा ठरविण्यात
आला असून राज्य थतरािरील सिात थिच्छ िहर थपधेचे उवद्दष्ट्ट गाठण्याकरीता ब गटातील
वनकिामध्येही उत्कृष्ट्ट कामवगरी बजािणे आिश्यक असते. नागरी थिच्छता अवभयानांतगणत घेण्यात
येणाऱ्या थपधेच्या विविध र्ेऱ्यांमध्ये राज्य िासनाकिू न िे ण्यात येणाऱ्या बवक्षसांसाठी नागरी संथिांची
प्रत्येक थतरािर त्यांना प्राप्त होणाऱ्या गुणांच्या अनुिंगाने प्रतिारी (Gradation) करुन बवक्षसे िे ण्यात
येतात.
.................
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महाराजथि अवभयान
िासन वनणणय क्र. मराअ २०१५/प्र.क्र.११०/म-५, विनांक २९ जुलै, २०१५.
सिणसामान्य जनता, िेतकरी ि िेतमजूर यांचा त्यांच्या िै नंविन कामकाज ि विविध प्रश्नांच्या
संिभात महसूल विभागांतगणत क्षेत्रीय कायालयांिी वनयवमत संबंध येतो. िेतकरी ि सामान्य जनतेचे
िै नंविन प्रश्न त्िरीत वनकाली काढण्याच्या अनुिंगाने तसेच “महसूल प्रिासन अवधक लोकावभमुख,
कायणक्षम, गतीमान ि पारििणक करण्याच्या दृष्ट्टीने राज्यात गेल्या 4 ििात सुिणणजयंती राजथि
अवभयान यिथिीरीत्या राबविण्यात आला आहे.
प्रिासकीय घटकांचा समािेि करुन

सिर अवभयानात काही निीन लोकावभमुख ि

“महाराजथि अवभयान” हा महत्िाकांक्षी कायणक्रम सिण

वजल्हयांमध्ये वि. 1 ऑगथट, 2015 पासून राबविण्याचा िासनाने वनणणय घे तला आहे.
महाराजथि अवभयान अंतगणत खालील लोकावभमुख ि प्रिासकीय घटकांचा समािेि करण्यात
आला आहे :(I) लोकावभमुख घटक :(i)

विबीरे आयोवजत करून विविध िाखले प्रिान करणेया संिभात िासन पवरपत्रक क्रमांक - संकीणण 02/2010/प्र.क्र.15/ई-1, विनांक 3
ऑगथट, 2010 मध्ये सविथतर कायणपध्िती िे ण्यात आलेली आहे .

(ii)

विथतारीत समाधान योजना राबविणे-

(iii) महसूल अवधकाऱ्यांकिे 6 मवहन्यांपेक्षा जाथत प्रलंवबत सिण अधणन्यावयक प्रकरणे विसेंबर
2016 पयंत अंवतम वनणणय िे िून वनकाली काढणे-

(iv) एक मवहन्याच्यािर प्रलंवबत असलेले र्ेरर्ार वनकाली काढणे ि त्याकवरता
मंिळ मुख्यालयी र्ेर र्ार अिालत घेणे-

(v) माचण 2016 अखेरपयंत “ई र्ेर र्ार” सुविधा प्रत्येक गािात उपलब्ध करुन िे णे(vi) भूसंपािन केलेल्या प्रकरणी कमी जाथत पत्रके तयार करुन गाि िप्तर अद्ययाित करणे(vii) गाि नकािाप्रमाणे अवतक्रमीत ि बंि झालेले गािी रथते/ पाणंि/ पांधण/ िेतरथते /
वििाररथते/ िेतािर जाण्याचे पायमागण मोकळे करणे(viii) जवमनीच्या अनवधकृत अकृवित िापराच्या प्रकरणांची िोध मोवहम घेऊन कारिाई करणे(ix)

िासकीय जवमनीिरील अवतक्रमणे वनष्ट्कासन मोहीम राबविणे -

(x)

इनाम ि ितन जमीन ितणभग
ं तपासणी ि कायणिाही करणे-

(xi)

भोगिटािार िगण 2 जवमनीचा अद्ययाित “िाटा बेक” तयार करणे-

(xii)

िासकीय जवमनींिरील भािे पट्टयांच्या नुतनीकरणासाठी वििेि मोवहम राबविणे-
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(II) प्रिासकीय घटक :महाराजथि अवभयांनातगणत खालील प्रिासकीय घटक, जमाबंिी आयुक्त तिा संचालक, भूमी
अवभलेख, महाराष्ट्र राज्य पुणे ि त्यांची अधीनथत कायालये तसेच विभागीय आयुक्त कायालयापासून
ते तहवसल कायालयापयंत सिण क्षेत्रीय महसूली कायालयांमध्ये प्रभािीपणे राबविण्यात येतात:(i)

सिण संिगाची ज्येष्ट्ठतासुची अद्याित करणे:-

(ii) विविध संिगासाठी सबिू नामािली अद्ययाित करुन प्रमावणत करणे ि Online roster
भरणे:-

(iii) पिोन्नती प्रथताि तयार करणे:(iv) प्रलंवबत विभागीय चौकिी पूणण करणे:(v)

सेिापुथतके अद्ययाित करणे:-

(vi) सहा गठ्ठा पध्ितीने अवभलेख ठे िणे:(vii) अवभलेख कक्ष अद्ययाित करणे:(viii) जििथतु संग्रह नोंििहीचे अद्ययाितीकरण करणे:(ix)

महालेखापाल जमा लेखा पवरच्छे िातील िसुलीची कायणिाही पूणण करण्यासाठी मोहीम
राबविणे:-

(x)

प्रलंवबत उपयोगीता प्रमाणपत्रे महालेखापाल कायालयास सािर करणे:-

(xi)

प्रलंवबत संवक्षप्त िे यकांची तपविलिार िे यके महालेखापाल कायालयास सािर करणे:-

(xii)

मापिं िाप्रमाणे िर्तर तपासणी करणे:-

.................
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भुसंपािन अवधवनयम १८९४ नुसार ज्यांची िेतजवमन संपािन होईल त्या
भूधारकांना पुनिणसन अनुिान
१) िासन ठराि क्र. : आरपीए१०८३/१३६४/सीआर३३५५/र१(ए),वि. १५ विसेंबर, १९८३.
२) िासन वनणणय क्र.: आरपीए १०८६/सीआर४०००/र-१, वि.१८ विसेंबर, १९८६.
३) िासन वनणणय क्र.: आरपीए १०८६/सीआर३९६२/र-१, वि.२ सप्टें बर, १९८७.

प्रकल्प विथिावपतांचे पुनिणसन करणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देि आहे.
भूसंपािन अवधवनयम १८९४ नुसार जवमन संपािन करताना मोबिल्याची रक्कम
ठरविण्यासाठी संविधावनक तरतूिीनुसारच कारिाई करािी लागते. त्यासाठी उपलब्ध होणारा पुरािा
विचारात घेऊनच ती रक्कम ठरिािी लागते. संपािन होत असलेल्या जवमनीसाठी मोबिला म्हणून
विली जाणारी रक्कम वनरवनराळ्या कारणामुळे प्रत्यक्ष बाजारभािाच्या तुलनेत र्ारच कमी होते.
मोबिल्याच्या रक्कमेबाबत न्यायालयाकिे िाि मावगतल्यािर काही प्रमाणात रक्कम िाढिून वमळत
असली तरी सिांनाच न्यायालयाकिे िाि मागणे िक्य नसते. जवमन संपािन झाल्यामुळे त्या
भूधारकाने थित: इतरत्र जवमन खरेिी करण्याचा विचार केल्यास त्याला तत्सम जवमन वमळालेल्या
मोबिल्याच्या रक्कमेत खरेिी करणे िक्य नसते . याथति िेतजवमन संपािन झाल्यामुळे ज्या व्यक्तींचे
उपवजविकेचे साधन नष्ट्ट होते, त्यांना जवमनीची सकमत कमी िराने वमळाल्याने आपले पुनिणसन योग्य
प्रकारे करता येत नाही. या पवरस्थितीचा ि िेतकऱ्यांची अर्जिक आवण सामावजक पवरस्थिती यांचा
विचार करुन अिा व्यक्तींना त्यांचे पुनिणसन योग्य त्याप्रकारे करण्यास मित व्हािी याकवरता पुनिणसन
योग्य त्याप्रकारे करण्यास मित व्हािी याकवरता पुनिणसन अनुिान िे ण्यात येते.
................
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संरवक्षत िनाच्या लगतचे क्षेत्रातील गािात सिणसाधारण प्रिगण, अनुसूवचत जमाती
तसेच अनुसूवचत जातीच्या लाभार्थ्यांना कुसकग गॅस, बायोगॅस, िु भत्या
जनािरांसाठी अनुिान ि िृक्ष लागििीचे संरक्षण योजना
िासन वनणणय क्र.: एर्िीएम-2012/प्र.क्र. 4/र्-2, वि. 10 जूलै, 2012.
महाराष्ट्र राज्यात िनांना लागून एकंिवरत 15,500 गािे आहे त. या योजनेतंगणत संरवक्षत िनाच्या
लगतच्या क्षेत्रातील गािामधील अनुसूवचत जाती/जमातीच्या लाभार्थ्यांना कुसकगगॅस, बायोगॅस, िु भत्या
जनािरांसाठी अनुिान ि िृक्ष लागििीच्या संरक्षणासाठी प्रोत्साहन िे ण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे .
या गािांमधील बहू तांि लोकसंख्या आवििासी ि मागासिगीय असून ते जळािू लाकिासाठी िनािर अिलंबन
ू
आहे त. त्यामुळे िनातील नव्याने आलेल्या र्ुटव्यांची तोि त्यांचेकिू न केली जाते. त्यांचा विपरीत पवरणाम
नैसर्जगक पुनणउत्पत्तीिर (Natural Regeneration) होत असतो.
जळािू लाकिापासून होणाऱ्या धुरामुळे मवहलांच्या आरोग्यािर िाईट पवरणाम होतो. सिर योजना सन
2012-13 पासून राबविण्यांत येत आहे. या योजनेतंगणत सिणसाधारण, अनुसूवचत जाती/जमातीच्या लाभार्थ्यांना
एलपीजी गॅसचा पुरिठा सिलतीच्या िरात करण्यात येत आहे . िासनाचे अनुिान आवण लाभार्थ्यांचे आर्जिक
योगिान हे अनुक्रमे 75% ि 25% असे आहे .
िनािर जळािू लाकिासाठी अिलंबन
ू असलेल्या एका कंु टू ं बाला प्रती ििी सिणसाधारणपणे 1 टन
जळािू लाकिाची आिश्यकता असते. त्यानुंिगाने पवहल्या, िु सऱ्या, वतसऱ्या आवण चौर्थ्या ििी अनुक्रमे १२,८,६
आवण ४ वसलेंिर िे ण्याची तरतूि आहे. जेणे करुन ४ ििांनंतर संबवं धत कुटु ं बाने थित:च्या िनालगतच्या
जंगलात जाऊन जंगल तोि करु नये आवण जंगलाचे नुकसान होऊ नये, असा व्यापक आवण विथतृत उद्देि ही
योजना राबविण्यामागे आहे .
्ा योजनेमुळे जंगलाचे संरक्षण, संिधणन, विकास आवण व्यिथिापन गािकऱ्यांच्या सहभागाद्वारे होण्यास
मित होते. तसेच िन्यप्राणी, पिु ि पक्षी यांची िाढ होऊन जैिविविधता (BIODIVERCITY)िाढण्यास आवण
वटकविण्यास मित होते.

...............
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पाणिहाळ (Water Shed) ि इतर क्षेत्रातील िनेतर सामुवहक जवमनीिर िृक्ष लागिि
िासन वनणणय, ग्रामविकास ि जलसंधारण विभाग, क्र.:-एसएलएर्1093/प्र.क्र.11/जल-11, विनांक 3
सप्टें बर, 1993.
1) वनििलेल्या पाणलोट क्षेत्रात जलसंधारण, जलपुनणभरण करण्यासाठी सामुवहक / सािणजवनक जवमनीिर िृक्ष
लागिि करणे.
2) थिावनक जनतेच्या इंधन, चारा ि लहान इमारती लाकूि या गरजा भागिणे.
3) जवमनीची धूप िांबविणे, जल ि मृि संधारण करणे, पयािरण समतोल ि संतुलन वटकिणे ि िाढविणे, िृक्ष
आच्छािन िाढिून मानि, पिु, पक्षी आवण इतर िन्य प्राणी यांचे जीिन सुसहय करणे आवण त्यातून जैि
विविधता (Bio-Diversity) िाढिणे आवण वटकिणे. त्याचप्रमाणे पाणी िाहू न जाण्याचे प्रमाण कमी करणे.
4) ग्रामीण भागात रोजगाराची संधी वनमाण करणे.
राज्यात मोठया प्रमाणात िनेतर सामुिावयक जमीन आहे . सिर जमीन िृक्ष लागििीच्या माध्यमातून
उत्पािनक्षम करणे आिश्यक आहे . सध्या योजनांतगणत कायणक्रमात ही योजना सुरु आहे.
या योजनेतंगणत ग्रामथिांचा सक्रीय सहभाग प्राप्त करणेसाठी क्षेत्राचा लागिि ि व्यिथिापन आराखिा,
ग्रामथिांिी विचारविवनमय करून ि त्यांच्या इच्छे नुसार तयार करण्यात येतो. िृक्ष प्रजातींची वनिि
ग्रामपंचायतीच्या सल्ल्याप्रमाणे राहते. िृक्ष लागििी पासून वमळणारे उत्पािन ग्रामपंचायतीस वमळते. सिर
उत्पन्नाचा िापर ग्रामपंचायतीने गािाच्या विकासासाठी प्रचवलत धोरणांचे अधीन राहू न करणे अपेवक्षत आहे.
.................
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महाराष्ट्र राज्य वििाि धोरण- २०१४
िासन वनणणय क्र.: सीटीए-२०१६/प्र.क्र.९४/का.१९, वि.२७ ऑगथट,२०१४
राष्ट्रीय

वििाि

धोरणास

आधारभूत

मानुन

महाराष्ट्र

राज्यातील

विविध

न्यायालये

ि

न्यायावधकरणांमधील ज्या प्रकरणांमध्ये राज्य िासन ि त्याची अवधकरणे प्रधान पक्षकार आहेत अिा पक्षकाराचे
कायणक्षम ि जबाबिार पक्षकारामध्ये रुपांतर करण्यासाठी आवण प्रकरणांच्या जलि वनपटाऱ्याकवरता प्रथतुत
धोरण तयार करण्यात आले आहे .

राज्य वििाि धोरणाची प्रमुख उद्दीष्ट्टे :1) उच्च न्यायालयासह विविध न्यायालयांमधील, वििािातील मध्यिती मुद्दांिर लक्ष केंद्रीत करुन
त्यांचे संलग्निील, समस्न्ित आवण कालमयावित पध्ितीने व्यिथिापन करणे.
2) उच्चथतरीय सवमतीमार्णत सिण प्रलंवबत असलेली मुितबा्, वनरुपयोगी आवण पवरणामिून्य
प्रकरणे वनकाली काढणे,
3) िासनाच्या संिभातील कोणतेही अपील, वरट अजण, वििेि अनुमती यावचका िाखल
करण्यापूिी प्रकरणांची काटे कोरपणे छाननी करण्याकवरता सक्षम यंत्रणा ि मागणििणक तत्िे
उपलब्ध करुन िे णे;
4) न्यायालयीन कामकाज पाहणाऱ्या िासकीय अवभकरणांच्या कामकाजात सुधारणा करुन
जबाबिारीची संकल्पना मांिणे;
5) िु य्यम न्यायालयांच्या पायाभूत सोयीसुविधांमध्ये सुधारणा करुन अवतवरक्त वििेि न्यायालय
जलिगती न्यायालये ( र्ाथट रॅक कोटण ) थिापन करुन त्यांच्या मार्णत प्रकरणांचा जलिगतीने
वनपटारा करणे;
राज्य वििाि धोरणाच्या प्रमुख तरतुिी:१. राज्य वििाि धोरणान्िये अधोरेवखत केलेली उद्दीष्ट्टे साध्य करण्याकवरता, सामुवहक धोरमात्मक
वनणणय घेऊन त्यांची प्रभािीपणे अंमलबजािणी करण्याकवरता कायणतंत्रविियक योजना तयार
करणे. त्यासाठी राज्यथतरीय / विभागथतरीय / वजल्हाथतरीय अवधकार प्रित्त सवमत्यांची
थिापना करणे.
२. िासनाचे विभाग ि सरकारी िकील यांच्यामधील योग्य समन्ियासाठी िासनाच्या प्रत्येक
विभाग, अिर सवचिाच्या िजापेक्षा कमी नसलेल्या वकमान एका मध्यथत अवधकाऱ्याची वनयुक्ती
करेल. मध्यथत अवधकारी वक्रयािील प्रकरण व्यिथिापनासाठी जबाबिार असेल.
३. अनािश्यक थिवगती/ तहकुबी टाळण्यासाठी, प्रिासकीय विभाग ि सरकारी िकील यांच्यामध्ये
मावहती तंत्रज्ञानाचा िापर करुन, योग्य आंतरसंिािाची ( इंटरर्ेस ) तरतूि करण्यात येत आहे.
न्यायालयीन कामकाजाकवरता वजल्हा न्यायालय, उच्च न्यायालय आवण सिोच्च न्यायालय
यांच्या प्रकरण मावहती प्रणालीिर उपलब्ध असलेल्या मावहतीचा उपयोग करुन न्यायालयीन
िाव्यासंबंधातील िै नंविन कायणिाही ि घिामोिी याबाबतची मावहती संबंवधतांना करुन िे णे.
४. अंतवरम एकतर्ी आिे िांच्या विरुध्ि अपील िाखल करण्यापूिी एकतर्ी आिे ि रद्द
करण्याकवरता एखािा अजण करणे योग्य ठरेल सकिा कसे याचा साकल्याने विचार कराणे.
५. ज्या िाव्यांमध्ये राज्य िासन एक पक्षकार आहे असे िािे, पयायी तंटा वनिारण ( ADR )यंत्रणा,
लोक अिालत, वििेि मोहीम, सकाळची / सांयकाळची न्यायालये, वििेि न्यायालये सकिा
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६. न्यायावधकरणे इत्यािी मार्णत सोिविण्यासाठी, संबंवधत प्रिासकीय विभाग थतरीय सवमती/
वजल्हाथतरीय सवमती, यांनी प्रयत्न करणे.
७. सत्र न्यायालयात चालविण्यात येणाऱ्या र्ौजिारी अपराधांसाठी अवतवरक्त जलिगती
न्यायालये थिापन करण्यात येतील. तसेच संिि
े निील प्रकरणे हाताळण्यासाठी वििेि
न्यायालयांची थिापना करण्यात येते.
संवनयंत्रण ि पुनर्जिलोकन यासाठी निीन सवमत्यांची थिापना:प्रलंवबत प्रकरणांच्या एकूण संख्येपैकी बऱ्याच मोठ्या प्रमाणातील प्रकरणांमध्ये राज्य िासन एक
पक्षकार म्हणून आहे. राज्य वििाि धोरणांच्या प्रभािी अंमलबजािणीसाठी पुढीलप्रमाणे सवमत्या
असतील:१

राज्यथतरािरील अवधकार प्रित्त सवमती

२

विभागीय थतरािरील अवधकार प्रित्त सवमती

३

वजल्हा थतरािरील अवधकार प्रित्त सवमती

४

मध्यथत ( नोिल ) अवधकाऱ्यांची वनयुक्ती

िासनाचे प्रवतवनवधत्ि:सरकारी अवधिक्ते/अवभयोक्ते यांची वनिि प्रवक्रया वनवित करणे आवण प्रख्यात, लौवकक
असलेल्या, सचोटीच्या ि चावरत्र्याच्या अवधिक्त्यांची राज्य िासनाचे प्रवतवनवधत्ि करण्यासाठी वनिि
करणे.
तहकुबी( Adjournments ):अनािश्यक थिवगती / तहकुबी टाळण्यासाठी, मावहती तंत्रज्ञानाचा िापर करुन, िासकीय
विभाग ि सरकारी िकील यािरम्यान योग्य आंतरसंिािाचा ( इंटरर्ेस ) तरतूि करण्याचा राज्य
िासन विचार करील. अिा आंतरसंिािाचा( इंटरर्ेस ) िापर करुन, िासकीय विभागाला सरकारी
िकील सकिा मध्यथत अवधकारी यांच्यासोबत, कोणतीही मावहती, संिेि, कागिपत्रे, मसुिे आवण
आिे ि इत्यावि यांची िे िाणघेिाण करणे िक्य होईल. ही प्रवक्रया विलंब कमी करु िकेल ि िांरिार
घेण्यात येणारी तहकुबी कमी होऊ िकेल.
अपीले/पुनणरीक्षणे िाखल करणे:अंतवरम एकतर्ी आिे िांच्याविरुध्ि अपील िाखल करण्यापूिी एकतर्ी आिे ि रद्द
करण्याकवरता एखािा अजण िाखल करणे योग्य ठरेल सकिा कसे याचा साकल्याने विचार करण्यात
येईल. केिळ अपिािात्मक पवरस्थितीमध्ये अपील सकिा पुनरीक्षण अजण यांचा अिलंब करण्यात येईल.
कमणचाऱ्यांच्या एका घटकाचा िु सऱ्या घटकाविरुध्ि बाजू उचलून धरण्याच्या कारणाथति अपीलाच्या
उपाययोजनेचा अिलंब करण्यात येणार नाही.
अपील िाखल करण्यात विलंब:न्यायालयाने विलेल्या अंवतम सकिा अंतवरम वनणणयाबाबत कोणताही िेळ न घालिता, संबंवधत
विभागाला सरकारी अवधिक्त्याने मावहती कळविणे आिश्यक असेल. विलंबाच्या मार्ीसाठी
कराियाचा अजण हा योग्य वनिे ि, आधारभूत कागिपत्रे यासोबत विलंबाकवरता असलेल्या कारणांच्या
तपविलासह तयार करण्यात येईल. विलंबासंबंधात योग्य थपष्ट्टीकरण िे ण्यात आले आहे. आवण
अजात नमूि केलेल्या तपिीलासंबंधात मावहती असणाऱ्या संबंवधत व्यक्तींकिू न अजण प्रवतज्ञेिर सािर
करण्यात आला आहे याची मध्यथत अवधकारी खात्री करून घेईल.
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पयायी तंटा वनिारण यंत्रणा ( ADR ) :ज्या ज्या िाव्यांमध्ये राज्य िासन हे पक्षकारांपैकी एक पक्षकार असते त्याबाबतीत, पयायी तंटा
वनिारण यंत्रणेमार्णत ते सोिविण्यासाठी प्रयत्नांची विकथत करील. प्रत्येक विभाग थतरािरील
अवधकार प्रित्त सवमती, सिावधक चांगल्यावरतीने पयायी तंटा वनिारण यंत्रणेचा िापर करण्याच्या
प्रयोजनािण सिण प्रकरणांचे पुनर्जिलोकन करील.
वििेिीकृत िाि :वनवििा सकिा करारासंिभात उद्भिणा-या प्रकरणांचा संविधानात्मक अत्यािश्यकता आवण
सुिासन या गोष्ट्टी विचारात घेिून योग्यपणे बचाि करण्यात येईल.
जनवहत यावचका :जनवहत यावचकांच्या बाबतीत संतुवलत दृष्ट्टीकोन असला पावहजे. िासनाला गैरसोयीची
असणारी गोष्ट्ट न्यायालयाला करू िे म्हणून, जनवहत यावचकेकिे कोणी पाहू नये.
सािणजवनक क्षेत्र उपक्रम विियक िाि :सािणजवनक क्षेत्र उपक्रमांमध्ये परथपरांत िाि टाळण्यासाठी सिणतोपरी प्रयत्न केले पावहजे.
पयायी तंटा वनिारण पध्ितीचा थिीकार करून कमी खचात िाि टाळला पावहजे.
जलिगती न्यायालये :केंद्र सरकार पुरथकृत योजनेअंतगणत् जलिगती न्यायालये थिापन करण्यात आल्यामुळे सत्र
न्यायालयांमधील न्यायालयीन चौकिीयोग्य प्रकरणे मोठया प्रमाणात कमी झाली आहेत. काही वििेि
प्रकारच्या प्रकरणांना संिि
े निीलपणे हाताळण्यासाठी जलिगती न्यायालये आिश्यक ठरली आहे त.
वनयवमत न्यायालयाव्यवतकरक्त वििेि न्यायालये, न्यायावधकरणे ि प्रावधकरणे यांच्यापुढे
प्रलंवबत असलेली प्रकरणे वनकालात काढण्यासाठी त्यांच्या संख्यात्मक ि गुणात्मक विल्हेिाटीचे
वनधारण करण्यासाठी विल्हेिाटीचे वनवित प्रमाणक ( norms ) ठरिून त्यानुसार आिश्यक
उपाययोजना हाती घेण्यात येतील.
..................
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ग्रामीण पायाभूत विकास वनधी
नाबािण अवधवनयम, 1981 च्या कलम 27 (ए) अन्िये राबविण्यात येते.
योजनेचा उद्देि:-

सन 1995-96 च्या केंद्रीय अिणसंकल्पामध्ये विनांक 15 माचण, 1995 रोजी

नाबािण (National Bank for Agriculture and Rural Development) अंतगणत ग्रामीण पायाभूत विकास
वनधी मावलका (Rural Infrastructure Development Fund) सुरू करण्यात आली. सिर योजनेचा
उद्देि हा राज्ये ि राज्यांतगणत महामंिळाना ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांचे लहान ि मध्यम
थिरूपाचे चालू प्रकल्प (on going Projects) उिा. पाटबंधारे , भूसंधारण इत्यािींना तातिीने पूणण
करण्यासाठी अिणसहाय्य करणे हा आहे.
योजनेची माहीती :- नाबािण या वित्तीय संथिेकिू न रथते विकासासाठी राज्यास प्रवतसाधीत कजण सहाय्य
मंजूर करण्यात येते. या कायणक्रमांतगणत ग्रामीण पायाभूत विकास वनवध (Rural Inffrastructure
Development Fund) अंतगणत प्रमुख वजल्हा मागण िजाच्या रथत्याचे ि इतर वजल्हा मागण ि ग्रामीण
मागािरील पुलांचे विविध प्रकल्प हाती घेण्यात येतात. प्रकल्पांच्या अिांवजत सकमतीच्या 80 टक्के
कजणसहाय्य िे ण्यात येते तर 20 टक्के िासन सहभाग असतो. सिर कजणसहाय्य प्रकल्पािर झालेला
खचण प्रवतपुती थिरुपात िासनास उपलब्ध होतो. मुख्य अवभयंता, सािणजवनक बांधकाम प्रािे विक
विभाग, पुणे यांना सिर योजनेसाठी संवनयंत्रण ि समन्िय अवधकारी म्हणून वनयुक्त करण्यात आले
आहे . तसेच सिण मुख्य अवभयंता त्यांच्या कायणक्षत्र
े ातील कामांचा िरमहा आढािा घेतात. आवण मा.सवचि
(रथते) यांच्या थतरािरुन बैठकीत योजनेच्या प्रगतीबाबत आढािा घेण्यात येतो.
नाबािण अंतगणत खेिी जोिण्यासाठी आिश्यक पूल/कॉजिे, पूरहानीग्रथत पूलाची सुधारणा
(Reconstruction), प्रवजमाच्या सुधारणेची कामे , महत्िाच्या वजल्हा रथत्यािरील

सुटलेले पूल /

कॉजिे यांचे बांधकाम तसेच प्रमुख बाजारपेठा, िहरे यांना जोिणा-या प्रमुख वजल्हा मागांची, तसेच
अवतिय खराब अिथिेत असलेल्या प्रमुख वजल्हा मागांच्या सुधारणांची कामे या कामांचा प्राधान्याने
समािेि करण्यात येतो. नाबािण ला विर्ारस केलेल्या कामांची नाबािण किू न छाननी करण्यात येते ि
नाबािण वित्तीय संथिेकिू न मंजूर कामे विधीमंिळाच्या मंजुरीने अिणसंकस्ल्पत केली जातात.
नाबािण कजणसहाय्य योजनेंतगणत कामे पूणण झाल्यािर नाबािण संथिेस काम पूणणत्िाचे प्रमाणपत्र
(पी.सी.आर.) सािर केल्यािर त्या कामािरील नाबािण च्या कजाचा वहथसा राज्य िासनास वितरीत
करण्यात येतो. विभागाच्या कायणपध्ितीनुसार नाबािण कजणसहाय्य योजनेंतगणत मंजूर झालेल्या कामाच्या
सिण खचाचा तपिील प्रवतपूतीकरीता नाबािण संथिेकिे सािर करण्यात येतो ि त्यापैकी नाबािण
कजणसहाय्य योजनेंतगणत िे य असलेले कजण नाबािण किू न राज्य िासनास मंजूर करण्यात येते.
.........................
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केंद्रीय मागण वनधी
केंद्रीय मागण वनधी कायिा 2000 आवण सन 2007 ची अवधसूचना.
िे िातील वििेि महत्िाच्या अिा रथते ि पुलांची कामे, संिोधन ि प्रविक्षण इत्यािी बाबी
ज्यांच्याकिे सिणसाधारण योजना म्हणून पुरेसे लक्ष िे णे िक्य होत नाही, त्यामुळे अिा बाबींसाठी केंद्र
िासनानरे केंद्रीय मागण वनधी वनमाण केला आहे.
योजनेची मावहती :- संसिे ने केंद्रीय मागण वनधी अवधवनयम २००० अन्िये विक्री होणा-या विझेल ि
पेरोलच्या प्रत्येक वलटर मागे एक रुपया अवधभार लािून त्यातून जमा होणारा वनधी केंद्रीय मागण वनधी
म्हणून वनवित केला आहे. या रकमेचे िाटप राज्यांना खालीलप्रमाणे होते :-

{Éä]ÅõÉ±ä É´É®úÒ±É +ÊvÉ¦ÉÉ®ú ¯û. 1 |ÉÊiÉÊ±É]õ®ú

Êb÷ZÉä±É´É®úÒ±É +ÊvÉ¦ÉÉ®ú ¯û. 1 |ÉÊiÉÊ±É]õ®ú

50

50

PMGSY

BEòÊjÉiÉ ÊxÉvÉÒ

57.50 ]õCEäò
®úÉ¹]ÅõÒªÉ
¨É½þÉ¨ÉÉMÉÇ

12.50 ]õCEäò
®äú±´Éä ºÉÖ®úIÉÉ
EòÉ¨Éä

30 ]õCEäò
EåòpùÒªÉ ¨ÉÉMÉÇ
ÊxÉvÉÒ

या योजनेंतगणत मंजूर रथते ि पूलांच्या कामांसाठी राज्य िासनामार्णत प्रिमत: योजनांतगणत
तरतूि करून खचण करण्यात येते. सिर खचाचे प्रमाणपत्र केंद्र िासनास विल्यानंतर या खचाची
प्रवतपूती ( Reimbursement ) केंद्र िासनाकिू न करण्यात येते. या योजनेंतगणत केंद्र िासनाने विवहत
केलेल्या प्रमुख मागणििणक सूचना खालीलप्रमाणे आहे त:1) केंद्रीय मागण वनधी अंतगणत् प्रथताि पाठविताना राज्यमागण, प्रमुख वजल्हा मागण आवण इतर
महत्िाच्या मागािरील कामे पाठविण्यात यािीत. िहरी भागातील रथत्यांची कामे ही पाठविता
येतील. परंतू ग्रामीण मागाच्या कामांना पंतप्रधान ग्राम सिक योजनेंतगणत वनधी उपलब्ध होत
असल्याने सिर कामे केंद्रीय मागण वनधीअंतगणत प्रथतावित करू नयेत.
2) भूसंपािनाचा अंतभाि असलेली रथते ि पूल कामे पाठिू नयेत. जागा िासनाच्या ताब्यात
असल्याचे प्रमाणपत्र प्रथतािासोबत सािर करािे.
3) प्रथतावित रथत्याची लांबी कमीत कमी १० वक.मी. असािी.
4) प्रथतावित कामांचे प्रथताि तयार करताना केंद्र िासनाने विवहत केलेल्या सुधावरत नमून्यात
तयार करािी.
............
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सािणजवनक खाजगी सहभाग सहभाग धोरण २०१४
िासन वनणणय क्रमांक- खाक्षेस-2008/प्र.क्र.83/रथते-9, विनांक 31 जुलै 20१४.

सािणजवनक खाजगी सहभाग धोरणामध्ये एकसूत्रता आणण्याच्या दृष्ट्टीने ि या धोरणानुसार हाती
घ्याियाच्या प्रकल्पांची व्याप्ती, िोन पिकर थिानकांमधील अंतर, उपभोक्ता िुल्काचे िर, िाहनांचा
प्रकार, इत्यािी वनकिांसह कालपरत्िे धोरण वनवित करणे आिश्यक आहे. महाराष्ट्र िासनाने
सािणजवनक खाजगी सहभागासंबंधीचे धोरण प्रिमत: विनांक 27 जून 2000 रोजी प्रवसध्ि केले.
त्यानंतर सुधावरत धोरण विनांक 9 जानेिारी 2003 ि विनांक 30 जुलै 2009 रोजी लागू केले आहे .
याबाबतीत क्षेत्रीय थतरािर उद्भिलेल्या अिचणी विचारात घेऊन िासनाने िेळोिेळी पवरपत्रके ि
मागणििणक सूचना आिश्यकतेप्रमाणे वनगणवमत केल्या आहेत. आतापयंत वनगणवमत करण्यात आलेले
िासन वनणणय, पवरपत्रके, मागणििणक सूचना, सािणजवनक खाजगी सहभाग धोरणासंबंधी िासन थतरािर
झालेल्या चचा, िासनाकिे प्राप्त झालेल्या सूचना / अहिाल विचारात घेऊन सािणजवनक खाजगी
सहभाग धोरण- २०१४ विनांक २१ जुलै, २०१४ रोजी वनगणवमत करण्यात आले आहे.

......................
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राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अवधवनयम, 2013
केंद्र िासनाने वि.5 जुलै, 2013 पासून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अवधवनयम, 2013 िे िात लागू
करण्याचा वनणणय घेतला आहे . त्यानुसार िे िपातळीिर ग्रामीण भागातील 75 टक्के ि िहरी भागातील
50 टक्के नागवरक प्रत्येक मवहन्यास अनुिानीत िराने धान्य वमळण्यास हक्किार असतील. यापैकी
सध्या लाभ घेत असलेल्या अंत्योिय अन्न योजनेखालील सिण कुटु ं बांना प्रचवलत वनकिाप्रमाणे प्रवतमाह
35 वकलो धान्याचे िाटप चालू राहील. तर प्राधान्य कुटु ं बातील लोकांना प्रवतव्यक्ती प्रवतमाह 5 वकलो
याप्रमाणात धान्य वमळे ल. राथतभाि िु कानातून ₹3/- प्रवत वकलो या िराने तांिूळ, ₹2/- प्रवत वकलो
या िराने गहू ि ₹1/- प्रवत वकलो या िराने भरिधान्य िे ण्याची तरतूि अवधवनयमात आहे.
सिर अवधवनयमातील तरतुिीनुसार सिलतीच्या िराने धान्य वमळण्यास राज्यातील पात्र
लोकसंख्येची व्याप्ती खालीलप्रमाणे आहे :ग्रामीण
76.32 % (4.70 कोटी)

िहरी
45.34 % (2.30 कोटी)

एकूण
62.30 % (7.00 कोटी)

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अवधवनयम, 2013 अंतगणत लाभार्थ्यांची वनिि करण्यासाठी वनकि
ठरविण्याबाबत मा.मंवत्रमंिळ उपसवमतीने केलेल्या विर्ारिीच्या अनुिंगाने सद्यस्थितीत सािणजवनक
वितरण व्यिथिेअंतगणत लाभ घेत असलेल्या लाभार्थ्यांनी विवहत नमुन्यात नमूि केलेल्या िार्जिक
उत्पन्नानुसार िहरी भागात कमाल ₹ 59000/- पयंत उत्पन्न असणारे लाभार्थ्यांचा पात्र लाभािी म्हणून
ि ग्रामीण भागात कमाल ₹44,000/- पयंत िार्जिक उत्पन्न असलेल्या लाभार्थ्यांचा पात्र लाभािी म्हणून
समािेि करण्यात आला आहे. ही योजना संपूणण राज्यात वि.1 र्ेब्रुिारी, 2014 पासून लागू करण्यात
आली आहे.
राज्यामध्ये सद्य:स्थितीत 877.19 लक्ष एपीएल, बीपीएल ि अंत्योिय िगणिारीतील लाभार्थ्यांना
सािणजवनक वितरण व्यिथिेअंतगणत अन्नधान्याचा पुरिठा करण्यात येतो.

केंद्र िासनाने प्रथतुत

कायद्याअंतगणत राज्यातील र्क्त 700.17 लक्ष लाभार्थ्याना सिर योजनेचा लाभ विला आहे. सध्या
लाभ घेत असलेल्या अंत्योिय अन्न योजना ि बीपीएल मधील सिण ि एपीएल (केिरी) मधील काही
लाभार्थ्यांचा सिर योजनेत समािेि करण्यात आला आहे .
.............
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आधारभूत सकमत खरेिी योजना ि धान भरिाई
िासन वनणणय क्र. खरेिी १०१४/५८७/प्र.क्र.१२९/नापु-२९, विनांक- ३० ऑक्टोंबर, २०१४.
या योजनेअंतगणत केंद्र िासन वनरवनराळया वपकांच्या वकमान आधारभूत सकमती जाहीर करते ि
यावििाय आधारभूत सकमतीचा लाभ होण्याच्या दृष्ट्टीने, िेतक-यांना हमी भािापेक्षा कमी सकमतीने
(िीथरेस सेल) धान्य विकािे लागू नये म्हणून िासनातर्े धान्याची (एर्.ए.क्यू.) खरेिी करण्यात
येते. महाराष्ट्र राज्यात केंद्र िासनाची "नोिल एजन्सी " म्हणून भारतीय अन्न महामंिळ काम
पाहते, तर भारतीय अन्न महामंिळाच्या ितीने राज्य िासन महाराष्ट्र राज्यात आधारभूत सकमत
खरेिी योजनेची िासन मान्य अवभकता संथिेमार्णत ( वबगर आवििासी क्षेत्रात माकेसटग र्ेिरेिन ि
आवििासी क्षेत्रात आवििासी विकास महामंिळ ) अंमलबजािणी करण्यात येते. केंद्र िासनाची
आधारभूत सकमत खरेिी योजना ही िेतकऱ्यांच्या वहतासाठी आहे.
सिर योजनेअंतगणत माकेसटग र्ेिरेिन ि आवििासी विकास महामंिळ या िोन्ही
अवभकता संथिांमार्णत खरेिी केलेल्या धानाची भरिाई वमलसणमार्णत करण्यात येऊन येणारा
सी.एम.आर.(तांिूळ) भारतीय अन्न महामंिळाच्या गोिामात जमा करण्यात येतो. तिनंतर, सिरहू
योजनेअंतगणत धान खरेिीसाठी झालेल्या खचाची भरपाई (वकमान आधारभूत सकमत ि अनुिंवगक
खचण) केंद्र िासनाकिू न राज्य िासनास करण्यात येते.
तर, या योजनेअंतगणत खरेिी करण्यात आलेले भरिधान्य(ज्िारी, बाजरी ि मका) यांची
साठिणूक संबंवधत वजल््ाच्या वजल्हावधकारी यांच्या ताब्यातील गोिामामध्ये करण्यात येते. केंद्र
िासनाच्या / भारतीय अन्न महामंिळाच्या सुधारीत वनिें िानुसार खरेिी हंगाम संपल्यानंतर खरेिी
केलेल्या भरिधान्याची विल्हेिाट राज्यिासनामार्णत (सािणजवनक वितरण व्यिथिेकवरता सकिा इवललािाद्वारे विक्री करण्याकवरता )कराियाची आहे. ही कायणिाही पूणण झाल्यानंतर वकमान
आधारभूत खरेिी योजना राबविण्यासाठी आलेल्या खचाची भरपाई केंद्र िासनाकिू न होत असते.
िरम्यानच्या कालािधीमध्ये राज्य िासनाच्या थिीय प्रपंची खात्यामधून (PLA) हा खचण भागविण्यात
येतो.

...............
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िैधमापन िास्त्र यंत्रणा
ग्राहकांच्या वहताचे संरक्षण करण्यासाठी िासनाने िैधमापन िास्त्र यंत्रणेची थिापना केली आहे.
िैधमापन िास्त्र यंत्रणा राज्य िासनाच्या अन्न, नागरी पुरिठा ि ग्राहक संरक्षण विभाग अंतगणत कायण
करते. भारत सरकारच्या िैधमापन िास्त्र कायिे ि वनयमांची अंमलबजािणी या यंत्रणेमार्णत करण्यात
येते .
वनयंत्रक हे या संथिेचे प्रमुख म्हणून काम पहातात.

या यंत्रणेची राज्यात खालीलप्रमाणे

कायालये आहेत.


उप वनयंत्रक - प्रािे विक थतर (8)



सहायक वनयंत्रक - वजल्हा थतर (४६)



वनरीक्षक - तालुका थतर (२82)

िैधमापन िास्त्र यंत्रणेमार्णत खालील अवघवनयम ि वनयमांची अंमलबजािणी करण्यात येते:
१)
२)
३)
४)
५)

िैधमापन िास्त्र अवधवनयम, २००९
िैधमापन िास्त्र (सिण साधारण) वनयम, २०११
िैधमापन िास्त्र (आिेस्ष्ट्टत िथतू) वनयम, २०११
महाराष्ट्र िैधमापन िास्त्र (अंमलबजािणी) वनयम, २०११
िैधमापन िास्त्र (नमूना मान्यता) वनयम, २०११

६) िैधमापन िास्त्र (न्युमवरक) वनयम, २०११
७) भारतीय विधीक माप संथिा वनयम, २०११

ग्राहकांच्या तक्रारींचे वनिारण करण्यासाठी वनयवमतपणे िजन ि मापांची पिताळणी िैधमापन
िास्त्र यंत्रणेकिू न करण्यात येते. वनरीक्षक कायालयामार्णत िेळोिेळी तपासणी करून िोिी
आथिापनेविरूध्ि कारिाई करण्यात येते. िजन ि मापे िापरून व्यिसाय करणा-या सिण आथिापना
यांनी त्यांच्याकिील िजन ि मापांची वनयवमत पिताळणी करून मुद्रांकन करणे बंधनकारक आहे.
त्यासाठी 4949 परिानाधारक नेमण्यात आलेले आहे त.
िैधमापन िास्त्र यंत्रणेतील प्रयोगिाळा:
िैधमापन िास्त्र यंत्रणेचे बळकटीकरण करण्यासाठी केंद्र िासनाने प्रती प्रयोगिाळा ₹ २५.००
लक्ष एिढे अनुिान पुरिण्याबाबत धोरणात्मक वनणणय घेतला आहे.
..............
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ग्राहक संरक्षण अवधवनयम, १९८६
ग्राहकांच्या वहताचे संरक्षण ि संिधणन करण्याच्या हेतूने केंद्र िासनान २४ विसेंबर १९८६ रोजी
“ग्राहक संरक्षण कायिा” अंमलात आणला. आपल्या िे िाच्या सामावजक आवण आर्जिक कायद्यांच्या
इवतहासात ही एक महत्त्िाची घटना आहे. या कायद्याच्या अंमलबजािणीसाठी अवधवनयमात
खालीलप्रमाणे यंत्रणा असािी असे वनिे वित केलेले आहे:(1)

(2)

ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण ि संिधणन व्हािे यासाठी:(अ)

केंवद्रय थतरािर केंवद्रय ग्राहक संरक्षण पवरिि

(ब)

राज्य थतरािर राज्य ग्राहक संरक्षण पवरिि

(क)

वजल्हा थतरािर वजल्हा ग्राहक संरक्षण पवरििा यांची थिापना करणे .

ग्राहकांच्या तक्रारींचे वनिारण करण्याच्या द्दष्ट्टीने :(अ)

केंवद्रय थतरािर राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार वनिारण आयोग

(ब)

राज्य थतरािर राज्य ग्राहक तक्रार वनिारण आयोग

(क)

वजल्हा थतरािर वजल्हा ग्राहक तक्रार वनिारण मंच

राज्यामध्ये या कायद्याची अंमलबजािणी

योग्य तऱ्हेने व्हािी म्हणून मूळ कायद्यातील

तरतूिींना सुसंगत अिी वनयमािली महाराष्ट्र िासनाने वि.२० नोव्हेंबर १९८७ रोजी “महाराष्ट्र ग्राहक
संरक्षण वनयम, १९८७ ”या नािाने अवधसूवचत केली. त्यानंतर आढळलेल्या त्रुटी ि अिचणी लक्षात
घेिून “महाराष्ट्र ग्राहक संरक्षण वनयम २०००” हे निे वनयम तयार करून ते वि.१६ र्ेब्रुिारी,२०००
पासून अंमलात आणले. त्यानंतर सिर वनयमात “ महाराष्ट्र ग्राहक संरक्षण (सुधारणा) वनयम २००४,”
वि.२२.२.२००५, “महाराष्ट्र ग्राहक संरक्षण (सुधारणा) वनयम, २००६” वि.२९.५.२००७,

“महाराष्ट्र

ग्राहक संरक्षण (सुधारणा) वनयम २००९,” वि.१५.४.२००९ अन्िये सुधारणा करण्यात आली असून
त्याप्रमाणे अंमलबजािणी करण्यात येत आहे.
या अवधवनयमानुसार अवभप्रेत

असलेल्या राज्य थतरािरील ि वजल्हा थतरािरील यंत्रणा

राज्यात उभारण्यात आलेल्या आहेत. याबद्दलचा तपिील िोिक्यात खालीलप्रमाणे आहे: (१)

राज्य आयोग:- राज्यात “राज्य आयोगाची” थिापना विनांक ३१ ऑक्टोबर १९८९ पासून

करण्यात आली.राज्य आयोगाच्या अध्यक्षपिी मा.उच्च न्यायालयाचे कायणरत सकिा वनिृत्त
न्यायाधीिांची नेमणूक करण्यात येते. राज्य आयोगाच्या न्यावयक ि गैरन्यावयक सिथयांची वनयुक्ती
विविष्ट्ट वनििप्रवक्रयेचा अिलंब करुन राज्य आयोगाच्या अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखालील वनिि सवमतीने
वनिि केलेल्या उमेििारांमधून केली जाते. राज्य आयोगाचे मुख्य कायालय मुंबई येिे कायणरत असून

सामान्य प्रशासन विभाग / का-17

Page 82

राज्य आयोगासमोरील प्रलंवबत प्रकरणांची संख्या विचारात घेऊन राज्य ग्राहक तक्रार वनिारण
आयोगाचे नागपूर ि औरंगाबाि येिे सर्जकट बेंच (पवरक्रमा खंिपीठ) कायास्न्ित करण्यात आले आहे.
रुपये २० लाख ते रुपये एक कोटी पयंतच्या सकमतीचे िािे राज्य आयोगाकिू न हाताळण्यात येतात.
(२)

वजल्हा ग्राहक तक्रार वनिारण मंच :-

वजल्हा मंचािर अध्यक्ष ि िोन सिथयांची नेमणूक

करण्यात येते.वजल्हा मंचाच्या अध्यक्ष पिी कायणरत /वनिृत्त वजल्हा न्यायाधीि सकिा वजल्हा न्यायाधीि
होण्याची अहणता ज्या व्यक्तीकिे असेल अिा व्यक्तीची वनयुक्ती करण्यात येते. वजल्हा ग्राहक मंचाच्या
गैरन्यावयक सिथयांची वनयूक्ती विविष्ट्ट वनििप्रवक्रयेचा अिलंब करुन राज्य आयोगाच्या अध्यक्षांच्या
अध्यक्षतेखालील वनिि सवमतीने वनिि केलेल्या उमेििारांमधून केली जाते. राज्यात प्रत्येक
वजल््ासाठी थितंत्र वजल्हा मंचाची थिापना करण्यात आली आहे . त्यावििाय मुंबई( िहर ),मुंबई
(उपनगरे),पुणे,नागपूर ि ठाणे येिे ग्राहकांच्या तक्रारीचे प्रमाण जाथत असल्यामुळे या वजल््ांमध्ये
प्रत्येकी एक असे एकूण पाच अवतवरक्त वजल्हा मंच थिापन करण्यात आले आहेत. सध्या वजल्हा
थतरािर एकूण ४० वजल्हा ग्राहक तक्रार वनिारण मंच कायास्न्ित करण्यात आले आहेत. रुपये २०
लाख पयंतचे िािे वजल्हा ग्राहक तक्रार वनिारण मंचामध्ये हाताळले जातात.
...................
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नागरी िवलत िथती सुधारणा योजना
िासन वनणणय क्र. विघयो१०२०००/१५९२/प्र.क्र.१८९/नवि-४, विनांक- ५ माचण, २००२.
नागरी िवलत िथती सुधारणा योजना सन १९९५-९६ पासून सुरु केलेली आहे. या योजनेचे
सुधारीत

ि

सिणकि

वनकि

तसेच

योजनेची

कायणपध्िती

िासन

वनणणय

क्र.

विघयो

१०९७/१६७३/प्र.क्र.४४/९७/नवि-४, विनांक ५ र्ेब्रुिारी, १९९८ अन्िये विवहत करण्यात आलेली आहे.
नागरी िवलत िथती सुधारणा योजना ही वजल्हाथतरीय ि वििेि घटक लाभािीसाठीची योजना
असल्याने या योजनेच्या तरतूिी वििेि घटक योजनेच्या वजल्हा िार्जिक योजनेमधून उपलब्ध केल्या
जातात. अिाच प्रकारची योजना ग्रामीण भागासाठी समाजकल्याण विभागामार्णत ( सामावजक न्याय ि
वििेि सहाय्य विभाग ) राबविण्यात येते. विकेंद्रीकरणाच्या धोरणास अनुसरुन सामावजक न्याय ि
वििेि सहाय्य विभागाने वि.४ नोव्हेंबर, २००० च्या िासन वनणणयान्िये ग्रामीण भागातील “िवलत िथती
सुधारणा योजना” ही योजना वजल्हापवरििे किे िगण करण्याचा वनणणय घेतला आहे. याच धतीिर नागरी
भागासाठी वजल्हाथतरािरील संवनयंत्रण संबंवधत वजल्हावधकाऱ्यांकिे िे ण्याबाबत आवण योजनेच्या
प्रभािी अंमलबजािणी करीता आिश्यक मागणििणक तत्िे वि. ५ माचण, २००२ च्या िासन वनणणयान्िये
विवहत केली आहेत. या योजनेसाठी सामावजक न्याय ि वििेि सहाय्य विभाग वनयत व्यय उपलब्ध
करुन िे तो. वजल्हावनहाय िाटप समाजकल्याण आयुक्तांकिू न ठरिून विले जाते. त्यानंतर
वजल्हावनहाय वितरण नगरविकास विभागाकिू नच केले जाते. या योजनेखाली हाती घ्याियाच्या
कामांना प्रिासकीय मंजूरी िे ण्याचे अवधकार वजल्हावधकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील सवमतीस आहेत.
..................
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महाराष्ट्र अस्ग्नसुरक्षा अवभयान
िासन वनणणय क्र. अिस १४०७/३६०/प्र.क्र. २११ /नवि-२०, वि. ३१ ऑगथट,२००९.
महाराष्ट्र राज्यात राज्या थतरीय अस्ग्निमन सेिा नाही. नागरीकांना अस्ग्निमन सेिा
पुरविण्याची जबाबिारी ही प्रामुख्याने महानगरपावलका/नगरपवरििा/नगर पंचायती तसेच वििेि
वनयोजन प्रावधकरणे यांची आहे. केंद्र िासनाच्या थिायी अस्ग्निमन सल्लागार कौस्न्सलच्या अस्ग्निमन
सेिब
े ाबत प्रवसध्ि केलेल्या मागणििणक तत्िानुसार िासनाने “ि” िगण महानगरपावलका/ नगरपवरििा/
नगर पंचायती यांच्या अस्ग्निमन सेिांच्या त्रुटींचा आढािा घेतला. राज्य िासनाने महाराष्ट्र आग
प्रवतबंधक ि जीिसंरक्षक उपाययोजना अवधवनयम, २००६ हा कायिा पवहल्या टप्प्यात राज्यातील
नागरी भागात ि वििेि वनयोजन प्रावधकार क्षेत्रात वि. ६.१२.२००८ पासून आवण महाराष्ट्र आग
प्रवतबंधक ि जीिसंरक्षक उपाययोजना वनयम, २००९ वि.२३.०६.२००९ पासून लागू केले. या अवधवनयम
ि वनयमांतील तरतूिींची प्रभािीपणे अंमलबजािणी करण्यासाठी आवण अस्ग्निमन सेिांचे
बळकटीकरण ि विथतरीकरणाद्वारे अस्ग्निमन सेित
े ील तूट भरुन वनघेपयंत िासन वनणणय, नगर
विकास विभाग क्र.अिस १४०७ / ३६० / प्र.क्र. २११ / नवि-२०, वि. ३१ ऑगथट,२००९ नुसार
महाराष्ट्र अस्ग्नसुरक्षा अवभयान राबविण्याचा वनणणय घेतला आहे. महाराष्ट्र अस्ग्नसुरक्षा अवभयान ही
योजना एकूण २८५.०० कोटींची असून त्यामध्ये िासनाचा वहथसा २०३.८४ कोटीचा आहे. ि उिणवरत
रु.८१.१६ कोटीचे अनुिान संबंधीत ि िगण महानगरपावलका / नगरपवरििा / नगर पंचायतींचा वहथसा
आहे. या अवभयानांतगणत राज्य अस्ग्निमन अकािमीसाठी उपकरणे उपलब्ध करुन िे ण्यात येणार
असून एक अियाित अिी प्रगत अस्ग्निमन अकािमी प्रथिावपत करण्यात येणार आहे.
................
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राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अवभयान ि राज्य नागरी उपजीविका अवभयान
िासन वनणणय क्र.एनयुएल-२०१४/ प्र.क्र.१०४/नवि-३३, वि. २८.०८.२०१४
केंद्र िासन पुरथकृत “सुिणण जयंती िहरी रोजगार योजना” िे िात सन १९९७ पासून कायास्न्ित
होती. १२ व्या पंचिार्जिक योजनेत सिरहु योजनेची पुनरणचना करुन त्याचे राष्ट्रीय नागरी उपजीविका
अवभयान ( National Urban livelihoods mission ) मध्ये रुपांतर करण्याचा वनणणय केंद्रीय
मंत्रीमंिळाच्या आर्जिक व्यिहार सवमतीच्या वि.३ सप्टें बर, २०१३ च्या बैठकीत घेण्यात आला.
राष्ट्रीय नागरी उपवजविका अवभयानाद्वारे िहरी िावरद्रयाचे प्रमाण कमी करणे, िहरी गरीब
कुटु ं बातील व्यक्तींना कौिल्य विकास प्रविक्षण िे ऊन रोजगाराची सकिा थियंरोजगाराची संधी उपलब्ध
करून त्यांच्या राहणीमानाचा िजा उं चािणे, नागरी भागातील बेघरांना मूलभूत सेिा उपलब्ध
असलेल्या वनिाऱ्याची सुविधा उपलब्ध करणे, नागरी भागातील र्ेरीिाल्यांच्या उपवजविका संबंधी
समथया सोिविण्याच्या दृष्ट्टीने आिश्यक ती उपाययोजना करणे ि त्याद्वारे िहरी गरीब कुटु ं बाच्या
राहणीमानाचा िजा सुधारुन िहरी िावरद्रय कमी करण्याबाबत उपाययोजना केली जाते.
केंद्र िासनाच्या धोरणानुसार “राष्ट्रीय नागरी उपवजविका अवभयानाची ” अंमलबजािणी सन
२०११ च्या जनगणनेनुसार सुमारे १ लक्ष पेक्षा जाथत लोकसंख्या असलेल्या िहरात ि १ लक्ष पेक्षा कमी
लोकसंख्या परंतु वजल्हा मुख्यालय असलेल्या िहरात केली जाणार आहे. त्या अनुिंगाने केंद्र िासनाने
अवभयानाच्या अंमलबजािणीकरीता राज्यातील एकूण ५३ िहरांची वनिि केली आहे.
राज्यातील उिणरीत २०६ िहरांचा राष्ट्रीय नागरी उपवजविका अवभयानातंगणत समािेि करण्यात
आला नसल्यामुळे या िहरातील िावरद्रय रेिेखालील नागरीकांचे राहणीमान उं चािण्याकरीता ि
त्यांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करुन िे ण्याकरीता राष्ट्रीय नागरी उपवजिीका आवभयानाच्या धतीिर
राज्य िासन पुरथकृत थितंत्र

“राज्य नागरी उपवजविका अवभयान ” राबविण्याचा वनणणय राज्य

िासनाने घेतला आहे.
अवभयानाची उद्दीष्ट्टये: नागरी गरीब लोक, त्यांच्या संथिांची क्षमता बांधणी करणे, उपजीविकेचा विकास ि नागरी
िावरद्रय वनमुणलन करणारी यंत्रणा यांची क्षमता िाढविणे,
 नागरी गरीब कंु टु ं बातील व्यक्तींना उपवजविकेच्या जाथतीत जाथत संधी उपलब्ध करून िे णे,
 बाजाराच्या औद्योवगक गरजेनुसार ि आिश्यकतेनुसार, विविध क्षेत्रांच्या गरजा लक्षात घेऊन
नागरी गरीब व्यक्तींना कौिल्य विकासाचे प्रविक्षण िे ऊन त्यांना रोजगार ि थियंरोजगाराची
संधी उपलब्ध करून िेणे.
 नागरी गवरबांच्या लघुउद्योगांना चालना िे णे.
 नागरी बेघर लोकांसाठी कायमथिरूपी ि मूलभूत सोयी सुविधा असलेल्या वनिाऱ्याची सोय
करणे.
 नागरी र्ेरीिाल्यांच्या उपवजविकेच्या समथया सोििून त्यांचा िजा उं चािण्यासाठी आिश्यक
उपाययोजना करणे.
....................
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महाराष्ट्र सुिणण जयंती नगरोत्िान महावभयान
िासन वनणणय क्र.: नगरो-२०१४/प्र.क्र.११९/नवि-३३, वि.२१ ऑगथट, २०१४.
राज्यातील लहान ि मध्यम िहरात आिश्यक त्या पायाभूत सुविधांची वनर्जमती करणे , उपलब्ध
पायाभूत सुविधांची श्रेणीिाढ करणे ि त्या अनुिंगाने नागवरकांना पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून
िे णे, हे या योजनेचे उद्दीष्ट्ट आहे.
अवभयानाची व्याप्ती :राज्यात अस्थतत्िात असलेल्या सिण नगरपवरििा, नगरपंचायती ि “ि” िगण महानगरपावलका
“महाराष्ट्र सुिणण जयंती नगरोत्िान महावभयानात” सहभाग घेऊ िकतील.
वित्तीय आकृतीबंध :“महाराष्ट्र सुिणणजयंती नगरोत्िान महावभयाना”अंतगणत मंजूर होणाऱ्या प्रकल्पांकरीता वित्तीय
आकृतीबंध पुढीलप्रमाणे राहील:अ.क्र.

1.

नागरी थिावनक थिराज्य संथिा

वित्तीय आकृतीबंध
मंजूर प्रकल्प

मंजूर प्रकल्प सकमतीपैकी

सकमतीपैकी राज्य

संबंवधत नागरी थिावनक

िासनाचा अनुज्ञय
े

थिराज्य संथिेने उभा

वहथसा (टक्के)

कराियाचा वहथसा (टक्के)

“ि” िगण महानगरपावलका

70

30

मंजूर प्रकल्प

मंजूर प्रकल्प सकमतीपैकी

सकमतीपैकी राज्य

संबंवधत नागरी थिावनक

िासनाचा अनुज्ञय
े

थिराज्य संथिेने उभा

वहथसा (टक्के)

कराियाचा वहथसा (टक्के)

2.

“अ” िगण नगरपवरिि

75

25

3.

“ब” िगण नगरपवरिि

85

15

4.

“क” िगण नगरपवरिि/ नगरपंचायत

90

10

“ महाराष्ट्र सुिणण जयंती

नगरोत्िान महावभयानांतगणत”

प्रकल्प मंजूर करताना खालीलप्रमाणे

पायाभूत सुविधांना प्राधान्य िे ण्यात येते.
1) पाणीपुरिठा
2) मलवनथसारण:
3) घनकचरा व्यिथिापन:
4) नागरी िळणिळण:5) सामावजक सोयी ि सुविधांचा विकास.
..................
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थिच्छ महाराष्ट्र अवभयान
िासन वनणणय क्र.:थिभाअ-२०१५/प्र.क्र.२३/नवि-३४, वि.१५ मे, २०१५.

योजनेचा उद्देि :(1) उघियािरील िौचविधी बंि करणे.
(2) हाताने मैला उचलणाऱ्या सर्ाई कामगारांना या कामातून मुक्त करणे.
(3) नागरी घनकचरा व्यिथिापनासाठी आधुवनक ि िास्त्रोक्त पध्ितीचा अिलंब करणे.
(4) थिच्छतेच्या चांगल्या पद्धतीच्या अनुिंगाने सियींमध्ये बिल करणे.
(5) थिच्छते विियी जागरूकता वनमाण करणे आवण त्याची सािणजवनक आरोग्यािी सांगि
घालणे.
(6) नागरी थिावनक थिराज्य संथिांची क्षमता िाढविणे.
(7) भांििली खचण आवण ऑपरेिन आवण िे खभाल यासाठी खाजगी संथिांच्या सहभागासाठी
सुयोग्य िातािरण वनमाण करणे.
अवभयानाचे धोरण :(1) थिच्छतेचा व्यापक आराखिा ज्यामध्ये(i) िहर थतरािरील थिच्छतेचा आराखिा.
(ii) राज्याची थिच्छतेची संकल्पना.
(iii) राज्याचे थिच्छतेचे धोरण.
(2) सियींमध्ये बिलाचे धोरण आवण मावहती, विक्षण ि संपकण.
(3) खाजगी संथिांच्या सहभागासाठी सुयोग्य िातािरण वनमाण करणे.
(4) क्षमता बांधणी.
वििेि लक्ष केंवद्रत करणे(i) नागरी भागातील हाताने मैला उचलणाऱ्या सिण सर्ाई कामगांरांचा िोध घेिून ते काम
करीत असलेल्या इन-सॅवनटरी िौचालयांचे सॅवनटरी िौचालयामध्ये रूपांतर करून त्या मैला
सर्ाई

कामगारांची

या

कामामधून

सूटका

करून

त्यांचे

पुनिणसन

करणे.

(ii) घनकचरा व्यिथिापनात काम करणाऱ्या कमणचाऱ्यांच्या (rag pickers) कामाच्या स्थितीत
सुधारणा करणे.
(iii) थिलांतरीतांसाठीच्या सिण तात्पुरत्या वनिासथिानात ि िहरी बेघरांसाठीच्या
वनिासथिानात िौचालयाची पुरेिी व्यिथिा करणे.
(iv) िहरी भागातील बांधकामांिर काम करणाऱ्या कामगारांना तेिेच तात्पुरत्या िौचालयाची
सुविधा उपलब्ध करण्याचे अवनिायण करणे.
(v) सेिावनिृत्त, लहान मुली, गभणिती ि थतनिा माता यांच्यासाठी िैयक्तीक घरगुती िौचालय
बांधकामामध्ये प्राधान्य िे णे.
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अवभयानाचे घटक :( अ ) िैयस्क्तक िौचालय :
मुंबई महानगरपावलका िगळता इतर सिण नागरी थिावनक थिराज्य संथिांमधील पात्र लाभािी
कुटु ं बास िैयक्तीक घरगुती िौचालय बांधकामासाठी एकूण रू 12,000/- प्रवत िौचालय एिढे केंद्र ि
राज्य िासनाचे वमळू न अनुिान अनुज्ञय
े राहील या अनुिानपैकी रू .4000 एिढे केंद्र िासनाचे तर, रू
8000 राज्य िासनाचे राहतील.
( ब ) सामुिावयक िौचालय :
(1)

िहरात िौचालयाची सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे उघियािर िौचालयास जात असलेल्या

कुटु ं बापैकी 20 टक्के कुटु ं बांकिे िैयक्तीक घरगुती िौचालयाचे बांधकाम करण्यासाठी पुरेिी जागा
उपलब्ध नसल्याने पयाय म्हणून या कुटु ं बांना सामुिावयक िौचालयाची सुविधा उपलब्ध करून िे ण्यात
येतील.
(२) प्रत्येक सामुिावयक िौचालयाच्या युवनट कवरता येणाऱ्या खचाच्या 40 टक्के अििा व्यिहायणता
अंतर वनधी (Viability gap funding) केंद्र िासन उपलब्ध करून िे ईल. तर, राज्य िासन केंद्र
िासनाने उपलब्ध करून विलेल्या वनधीच्या वकमान 25 टक्के एिढा वनधी उपलब्ध करून िे ईल.
(क) सािणजवनक िौचालय :
(1)

अवभयानांतगणत प्रत्येक िहरातील तरंगती लोकसंख्या (Floating Population) असलेल्या

सािणजवनक वठकाणी उिा. बाजार, रेल्िे थटे िन, बस थटे िन, पयणटन थिळे , कायालय संकुल इत्यािी
वठकाणी पुरेिा संख्येने सािणजवनक िौचालये बांधण्यात येतील याची िक्षता सिण नागरी थिावनक
थिराज्य संथिांनी घ्यािी.
(2)

सािणजवनक िौचालय बांधकामासाठी केंद्र िासनाचे ि राज्य िासनाचे

अनुिान अनुज्ञय
े

राहणार नाही. याथति, सािणजवनक िौचालये “सािणजवनक खाजगी सहभाग” (PPP) पध्ितीने
बांधण्यात यािीत.
(ि)

घनकचरा व्यिथिापन:-

(1) नागरी घनकचरा व्यिथिापनांतगणत कचरा वनर्जमतीच्या जागीच िेगिेगळा करून गोळा करणे ,
साठविणे, िाहतूक, प्रवक्रया करणे ि उिणवरत कचऱ्याची िास्त्रिुध्ि विल्हेिाट लािणे या बाबींचा समािेि
आहे.
(2) प्रत्येक नागरी थिावनक थिराज्य संथिेने िहर थिच्छता आराखियामध्ये आढळू न आलेल्या
िहराच्या गरजा ओळखून, नागरी घनकचरा (व्यिथिापन ि हाताळणी) वनयम, 2000 ि केंवद्रय नगर
विकास मंत्रालयाने िेळोिळी सुधारीत केलेले वनयम विचारात घेिून घन कचरा व्यिथिापनासाठी
िहराचा सविथतर प्रकल्प अहिाल (DPR) तयार करािा.
(३) प्रकल्प अहिालातील एकूण सकमतीच्या 20 टक्के अििा व्यिहायणता अंतर वनधी (Viability gap
funding) केंद्र िासन उपलब्ध करून िे णार आहे. केंद्र िासनाने उपलब्ध करून विलेल्या वनधीच्या 25
टक्के एिढा वनधी राज्य िासन उपलब्ध करून िे ईल.
..............
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िालेय पोिण आहार (Mid Day Meal)
िासन वनणणय क्र.:पूप्रािा१०९५/२१३४/प्रावि-२, वि.२२ नोव्हेंबर, १९९५.
केंद्र िासनाने जाहीर केलेली िालेय पोिण आहार योजना आवण राज्य िासनाच्या कृवत
कायणक्रमानुसार प्रािवमक विक्षणाचे सािणवत्रकीकरण करणे तसेच विद्यार्थ्यांच्या पटनोंिणीचे ि
उपस्थितीचे प्रमाण िाढविण्याच्या दृष्ट्टीने ही केंद्र पुरथकृत योजना सुरु करण्यात आली. वरट यावचका
क्रमांक 196/2001(People’s Union for Civil Liverties (PUCL) विरुध्ि भारत सरकार) मध्ये मा.
सिोच्च न्यायालयाने विनांक 28 नोव्हेंबर 2001 रोजी विलेल्या आिे िानुसार सिर योजनेअंतगणत सन
2002 पासून विजविलेले अन्न िे ण्यास सुरुिात झाली. राज्य ि केंद्र िासनाच्या, थिावनक थिराज्य
संथिांच्या, खाजगी अनुिावनत ि अंित: अनुिावनत िाळा या वठकाणी इयत्ता 1 ली ते 8 िी पयंतचे
विद्यािी िालेय पोिण आहार योजनेचे लाभािी आहे त. सन 2008 पासून ही योजना इयत्ता 8 िी पयंत
िाढविण्यात आली आहे.
आहाराचे मानक (Norms of Food) - केंद्र िासनाच्या मागणििणक सूचनांनुसार या
योजनेअंतगणत इयत्ता 1 ली ते 5 िी च्या विद्यार्थ्यांसाठी 450 उष्ट्मांक (Calories) आवण 12 ग्रॅम प्रविने
(Proteins) युक्त िु पारचे भोजन (Mid Day Meal) लाभार्थ्यांना िे ण्यात येते. तसेच इयत्ता 6 िी ते 8 िी
च्या विद्यार्थ्यांना 700 उष्ट्मांक (Calories) आवण 20 ग्रॅम प्रविने (Proteins) युक्त िु पारचे भोजन (Mid
Day Meal) िे ण्यात येते. या योजनेमध्ये आहार विजिून िे ण्याचे काम मवहला बचत गट, मवहला मंिळ,
गरजू मवहला अििा सेिाभािी संथिा यांच्याकिे सोपविण्यात आले आहे. िालेय पोिण आहार
योजनेसाठी लागणा-या खचाची विभागाणी केंद्र ि राज्यामध्ये 75:25 या प्रमाणात करण्यात येते.
िहरी भागामध्ये िालेय पोिण आहार पुरिठा खालील पध्ितीने करण्यात येतो:1) िहरी भागामध्ये महानगरपावलका, नगरपावलका कटक मंिळे यांचा समािेि आहे.
2) िहरी भागात िाळे मध्ये जागेची अिचण असल्याने तयार आहाराचा (Ready to Eat)
पुरिठा करण्यासाठी मवहला संथिा / बचतगट / मवहलामंिळ / खानािळिाले यांची
वनयुक्ती करण्यात येते.
3) िहरी भागातील िाळांपैकी महानगरपावलका / नगरपावलका यांच्या िाळांसाठी
महानगरपावलका / नगरपावलका यांचेमार्णत तयार आहाराचा पुरिठा करण्यासाठी
पुरिठे िाराची नेमणूक करण्यात येते.
4) िहरी भागातील खाजगी संथिांच्या िाळांसाठी खाजगी िाळे च्या व्यिथिापनामार्णत तयार
आहाराचा पुरिठा करण्यासाठी पुरिठे िाराची नेमणूक करण्यात येते.
थियंपाकी तिा मितनीसांच्या नेमणूकीसाठी मानधन -

िालेय पोिण आहार योजनेमध्ये अन्न

विजविण्याचे काम करण्यासाठी थियंपाकी तिा मितनीस या कामासाठी थितंत्र मानधन अिा
करण्यास मान्यता विली आहे.
ग्रामीण भागासाठी थियंपाकी तिा मितवनसांच्या नेमणूकीसाठी प्रवतमाह 25 विद्यार्थ्यांपयंत
रु. 1000/-, 26 ते 199 विद्यार्थ्यांसाठी रु. 2000/- ि त्यानंतर प्रत्येक 100 विद्यार्थ्यामागे रु. 1000/याप्रमाणे जाथतीजाथत रु. 10,000/- पयंतचा वनधी 10 मवहन्यांसाठी उपलब्ध करुन िे ण्यात येत आहे.
थियंपाकी तिा मितनीसासाठी प्रतीििण 230 कोटी खचण करण्यात येतो.
.....................
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अल्पसंख्यांक समाजाच्या संथिा/िाळांसाठी पायाभूत विकास योजना ( IDMI )
(Scheme For Infrastructure Development of Minority Institutions/School )
िासन वनणणय क्र.: आयिीएम 2008/(378/08)असंक, वि. 10र्ेब्रुिारी, २०09.
अल्पसंख्यांक समाजाच्या िैक्षवणक विकासासाठी क्षेवत्रय सघट कायणक्रमांतगणत िैक्षवणकदृष्ट्टया
मागास असलेल्या अल्पसंख्यांक समाजाच्या विक्षण संथिांना पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी केंद्र
िासनाने सुधारीत केलेली सिर योजना राज्य िासनाने वि. 10/02/2009 च्या िासन वनणणयाव्िारे
राज्यात सुरु केली. सिर योजना 100% केंद्र पुरथकृत आहे.
अिणसहाय्य :- एकूण खचाच्या 75% इतकी ि जाथतीत जाथत रू. 50 लक्ष अिणसहाय्य करण्यात येते.
1) अस्थतत्िात असलेल्या अल्पसंख्यांक प्रािवमक, माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक िाळांकरीता
भौवतक सुविधांमध्ये िाढ अवतवरक्त िगणखोल्या, विज्ञान प्रयोग िाळा, संगणक कक्ष, िाचनालय खोल्या,
प्रसाधनगृह, वपण्याच्या पाण्याच्या सुविधा इत्यासिचे बांधकाम.
2) मुलांसाठी वििेित: मुलींसाठी िसवतगृह इमारतींचे बांधकाम.
3) उपरोक्त 1 ि 2 मध्ये अंतभूत
ण नसलेल्या इतर पायाभूत सुविधा.
योजनेच्या पात्रतेसाठी अटी :1) केंद्र/राज्य िासन मान्यताप्राप्त थियंसेिी संथिा/सोसायटी/ विश्वथत संथिा या योजनेच्या
अिणसहाय्यासाठी अजण करू िकतात.
2) ज्या िाळे साठी अिणसहाय्याची मागणी करण्यात आली आहे, ती संथिा/िाळा वकमान 3
ििापासून कायणरत आहे ि खालील वनकि पूणण करत असतील त्यांचाच या योजनेंतगणत
विचार करण्यात येईल.
अ) संथिेची सुयोग्य घटना ि आर्जटकल ऑर् असोवसएिन असणे आिश्यक
आ) संथिेचे सुयोग्य व्यिथिापकीय मंिळ असणे आिश्यक आहे.ि त्यांचे कतणव्य ि
अवधकार घटनेमध्ये थपष्ट्टपणे नमूि असणे आिश्यक आहे.
इ) कोणत्याही एका व्यस्क्त अििा वििीष्ट्ठ समुिायाच्या लाभासाठी संथिा कायणरत
नसािी. संथिेमध्ये जाणकार व्यक्ती थियंसेिी पध्ितीने कायण करणा-या
असाव्यात.
ई) संथिा कोणत्याही विविष्ट्ठ भािा अििा सलगवनहाय व्यक्ती सकिा गटाबद्दल
भेिभाि करणारी नसािी.
उ) संथिा कोणत्याही राजकीय पक्ष अििा जातीभेि करणा-या गटाच्या
र्ायियासाठी काम करणारी नसािी.
३) 20 टक्क्यांपेक्षा जाथत अल्पसंख्यांक लोकसंख्या असलेल्या वजल्हा, िहर ि तालुक्यातील
खाजगी अनुिावनत / विना अनुिावनत प्रािवमक,माध्यवमक िाळांना प्राधान्य.
४)

वनयमानुसार अिाश्यक अल्पसंख्यांक समाजाच्या मुलांचा हजेरीपट असणे आिश्यक आहे.
संचालक (अल्पसंख्यांक ि प्रौढ) म.राज्य, पुणे. यांच्यामार्णत या योजनेचे वनयंत्रण
करण्यात येते.

................
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वििछत्रपती राज्य क्रीिा जीिन गौरि पुरथकार, उत्कृष्ट्ट क्रीिा मागणििणक पुरथकार,
वििछत्रपती राज्य क्रीिा पुरथकार, (खेळािू /संघटक/कायणकते) राज्य क्रीिा साहसी
पुरथकार, एकलव्य राज्य क्रीिा पुरथकार (अपंग खेळािू ), वजजामाता राज्य क्रीिा
पुरथकार ि वजल्हा क्रीिा पुरथकार, सुधावरत वनयमािली
िासन वनणणय - विछपु-२०११/प्र.क्र.१९८/२०११/क्री युसे-२, वि. ०१ ऑक्टोबर, २०१२.
महाराष्ट्रातील नामिंत सिोकृष्ट्ट क्रीिापटू , क्रीिा कायणकते आवण

क्रीिा मागणििणक त्याचप्रमाणे

महाराष्ट्रातील क्रीिा क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी अहर्जनि ि सेिाभािी ििानुििण कायण करणाऱ्या नामिंत खेळािुं चा/
व्यक्तींचा गौरि करण्याच्या दृष्ट्टीने विविध पुरथकार प्रिान करण्यात येतात.
अ) वििछत्रपती राज्य क्रीिा जीिन गौरि पुरथकार - ज्येष्ट्ठ क्रीिापटू , क्रीिा मागणििणक, क्रीिा संघटक,
कायणकते ि क्रीिा क्षेत्रािी संबवधत अिा ज्या व्यक्तींना क्रीिा ि खेळासाठी आपले सिणथि पणाला लािुन
आपले जीिन क्रीिा विकासासाठी व्यतीत केले आहे. अिा ज्येष्ट्ठ क्रीिा महविंचा गौरि करण्याच्या दृष्ट्टीने हा
पुरथकार विला जातो.
ब) उत्कृष्ट्ट क्रीिा मागणििणक पुरथकार- क्रीिा क्षेत्रातील ज्या क्रीिा मागणििणकांनी केलेल्या मागणििणनामुळे
राष्ट्रीय ि आंतरराष्ट्रीय थतरािर खेळािु सहभागी होण्यास ि घिविण्यास मित झाली असेल त्याचप्रमाणे
ज्यांच्या मागणििणनामुळे राष्ट्रीय ि आंतरराष्ट्रीय थतरािर खेळािू वनमाण झाले असतील, अिा क्रीिा
मागणििणकांचा गौरि करण्याच्या दृष्ट्टीने हा पुरथकार विला जातो.
क) वििछत्रपती राज्य क्रीिा पुरथकार (संघटक/कायणकते), वजजामाता राज्य क्रीिा पुरथकार- क्रीिा खेळांचा
प्रचार ि प्रसार करणाऱ्या संघटक ि कायणकते यांचा गौरि करण्याच्या दृष्ट्टीने हा पुरथकार विला जातो.
सिोत्कृष्ट्ट कामवगरी ि योगिान असणा-या एका मवहला कायणकती / संघटकास वजजामाता राज्य क्रीिा
पुरथकार प्रिान करण्यात येतो.
ि) वििछत्रपती राज्य क्रीिा पुरथकार (खेळािू )- क्रीिा क्षेत्रात वििेि उल्लेखनीय कामवगरी करणाऱ्या
महाराष्ट्रातील खेळािुं चा गौरि करण्याच्या दृष्ट्टीने हा पुरथकार विला जातो.
क्रीिा क्षेत्रातील साहसी उपक्रमामध्ये सहभागी होऊन आंतरराष्ट्रीय िजाची कामवगरी करणाऱ्या
त्याचप्रमाणे क्रीिा क्षेत्रातील अतूलनीय कामवगरीने महाराष्ट्राच्या क्रीिा लौवककात भर टाकणाऱ्या सुयोग्य
व्यक्तींना " राज्य क्रीिा साहसी पुरथकार " िे ऊन गौरविले जाते.
ई) एकलव्य राज्य क्रीिा पुरथकार (अपंग खेळािू )- क्रीिा क्षेत्रातील वििेि उल्लेखनीय कामवगरी करणाऱ्या
महाराष्ट्रातील अपंग खेळािुं चा गौरि करण्याच्या दृष्ट्टीने हा पुरथकार विला जातो.
इ) वजल्हा क्रीिा पुरथकार- वजल्हयातील गुणिंत क्रीिापटू , क्रीिा मागणििणक ि क्रीिा कायणकता यांच्या
कायाचे/योगिानाचे मुल्यामापन करून त्यांचा गौरि करण्यासाठी हा पुरथकार विला जातो.
...................
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विक्षण सेिक योजना
िासन अवधसूचना वि. 13.10.2000
1)

िासन वनणणय क्र. एसएसएन-1099/(340/99)/मावि-२,वि. 13.10.2000
िासन वनणणय क्र. पीआरई2002/3395/प्रावि-१, वि. 27.2.2003.

राज्यातील प्रािवमक/माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक विक्षणाचा प्रसार, गुणात्मक िाढ
ि विक्षणिरील खचाचा ताण कमी करण्यासाठी आवण इतर काही राज्य िासनांच्या धतीिर
ही योजना वि 27 एवप्रल, 2000 च्या िासन वनणणयाव्िारे सुरु करण्यात आली. त्यानंतर सिर
योजना वि. 13/10/2000 च्या अवधसूचनेव्िारे सुधावरत थिरुपात सुरु करण्यात आली आहे .
विक्षण सेिक वनयुक्ती तीन ििांसाठी केली जाते. या कालािधीत त्यांना विविष्ट्ट रक्कम
मानधन म्हणून िे ण्यात येते. त्यानंतर समाधानकारक काम केलेल्या उमेििारास विक्षकाच्या
वनयवमत पिािर वनयवमत िेतनश्रेणीत वनयुक्ती िे ण्यात येते. विद्यार्थ्यांची िाळे तील उपस्थिती
वटकविण्याच्या दृष्ट्टीने पालकांिी संपकण ठे िणे, विद्यार्थ्यांचे सातत्यपूणण ि सिंकि मूल्यमापन
करणे ि िैक्षवणक ि इतर उपक्रमांच्या आयोजनामध्ये सहभागी होणे इ. कतणव्ये विक्षण
सेिकाला पार पािािी लागतात.
..................
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बलात्कार / बालकांिरील लैवगक अत्याचार आवण ॲवसि हल्ला यामध्ये बळी पिलेल्या
मवहला ि बालकांना अिणसहाय्य ि त्यांचे पुनणिसन करण्यासाठीची "मनोधैयण योजना"
िासन वनणणय क्र.: संवकणण 2011/प्र.क्र.6./का-2, वि. 31.10.2013
बलात्कार/बालकांिरील लैंवगक अत्याचार आवण ॲवसि हल्ला यामध्ये बळी पिलेल्या मवहला ि
बालकांना अिणसहाय्य ि त्यांचे पुनणिसन करण्यासाठी राज्यात "मनोधैयण योजना" सुरू करण्यात
आलेली आहे. सिर योजनेअंतगणत वि. 2.10.2013 पासून घिलेल्या घटनांतील वपिीत मवहला /
बालकांस लाभ िे ण्यात येतो.
या योजनेअंतगणत लाभार्थ्यांस खालील घटनांमध्ये गुन्हयांची नोंि (FIR) झाल्यास लाभ अनुज्ञय
े
ठरतो:बलात्कार :- भा.िं .वि. कलम 375, ि 376, 376 (2) , 376 (A) ते 376 (E)
बालकांिरील लैंवगक अत्याचार:- Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012
कलम 3,4,5 ि 6 .
अॅवसि हल्ला:- भा.िं .वि. कलम, 326 (A) ते 326 (B) प्रमाणे
सहाय्याचे थिरूप :बलात्कार ि बालकांिरील लैंवगक अत्याचार प्रकरणी वकमान रू.2 लाख ि वििेि प्रकरणांत
कमाल रू. 3 लाख रक्कम, ॲवसि हल्ल्यात जखमी झालेल्या मवहला ि बालकांस त्यांचा चेहरा विद्रुप
झाल्यास अििा कायमचे अपंगत्ि आल्यास रू 3 लाख रक्कम, ॲवसि हल्ल्यात इतर जखमा झाल्यास
मवहला ि बालकांस रू. 50 हजार अिणसहाय्य वपिीत मवहला ि बालकांना ि त्यांच्या िारसिारांना
गरजेनुसार वनिारा, समुपिे िन, िैद्यकीय मित, कायिे िीर सहाय्य, व्यिसाय प्रविक्षण यासारख्या
आधार सेिा पुरिून त्यांचे पुनिणसन केले जाते.
इतर सहाय्य सुविधा :वजल्हावधकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक वजल्हयात वजल्हा गुन्हेगारी क्षवत सहाय्य ि
पुनिणसन मंिळ थिापन करण्यात आलेले आहे.वपिीत मवहलांना तातिीने मानवसक आधार
वमळण्यासाठी प्रत्येक वजल्हयात District Trauma Team गठीत करण्यात येत आहे.
.................
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सुकन्या योजना
िासन वनणणय क्र.: सुकन्या 2011/प्र.क्र. 144/का-3/ वि.13.02.2014.

महाराष्ट्र राज्यातील मुलींच्या विक्षण, आरोग्य अिा एकूणच सिांगीण विकासाच्या दृष्ट्टीने
सुकन्या योजना वि 1.1.2014 .पासून राबविण्यात येत आहे . सिर योजनेचा लाभ सिण गटातील िावरद्रय
रेिेखालील जन्मणाऱ्या प्रत्येक मुलीसाठी कुटू ं बातील र्क्त िोन अपत्यांपयंत लागू आहे.
योजनेचे थिरुप:(1)

महाराष्ट्र राज्यातील िावरद्रय रेिेखाली जन्मणाऱ्या प्रत्येक मुलींच्या नांिे जन्मत: रु.21,200/-

मुलीच्या जन्माच्या एक ििाच्या आत आयुर्जिमा महामंिळाच्या योजनेत गुंतिून सिर मुलीस ियाची
18 ििण पूणण झाल्यानंतर एकूण रु .1 लाख इतकी रक्कम प्रिान करण्यात येते .सिरची 1 लाख इतकी
रक्कम ही प्रचवलत व्याजिरानुसार ि 18 ििे कालािधीसाठी पवरगवणत करण्यात आली आहे .
(2)

आयुर्जिमा महामंिळामार्णत राबविल्या जाणाऱ्या केंद्र िासनाच्या आम आिमी योजनेंतगणत सिर

मुलीच्या नािे जमा केलेल्या रक्कमेतून (Corpus Rs.21,200/-) नाममात्र रु.100/- प्रवतििण इतका
हप्ता जमा करुन सिर मुलीच्या कमवित्या पालकाचा विमा उतरविला जातो.
(3)

आम आिमी विमा योजनांतगणत समाविष्ट्ट विक्षा सहयोग योजनेंतगणत सिर मुलीला रुपये

600/- इतकी विष्ट्यिृत्ती प्रती 6 मवहने, इयत्ता नििी, िहािी, अकरािी आवण इयत्ता बारािी मध्ये
मुलगी विकत असतांना विली जाते .
(4)

विवहत मुितीपूिी ( ियाची १८ ििे पूणण होण्यापूिी ) मुलीचा वििाह अििा मृत्यू झाल्यास, या

योजनेचा र्ायिा वतच्या पालकांना होणार नसून, मुलीच्या नांिे बेक खात्यात जमा असणारी रक्कम
महाराष्ट्र िासनाचे नांिे असणाऱ्या Surplus अकाऊंट सकिा खात्यात जमा म्हणून ििणविली जाईल.
(5)

सिर योजना सिण गटातील िावरद्र्य रेिेखालील कुटु ं बात जन्मणाऱ्या प्रत्येक मुलींसाठी

कुटु ं बातील र्क्त िोन अपत्यांपयंत लागू असेल.
(6)

सिर मुलीचे ििील महाराष्ट्र राज्याचे मूळ रवहिािी असणे आिश्यक आहे.

(7)

अजण करतांना बावलकेचे जन्म नोंिणी प्रमाणपत्र आिश्यक.

(8)

मुलीचे िय 18 ििण पूणण होणे आिश्यक राहील. तसेच वतने इयत्ता 10 िी ची पवरक्षा उत्तीणण होणे

ि 18 ििण पूणण होईपयंत अवििावहत असणे आिश्यक राहील.
(9)

िु सऱ्या प्रसुतीच्या िेळेस जर जुळ्या मुली झाल्या, तर त्या िोन्ही मुली योजनेस पात्र असतील.

(10)

एखाद्या पवरिाराने अनाि मुलीस ित्तक घेतले असेल तर सिर मुलीला त्यांची प्रिम मुलगी

मानून या योजनेचा लाभ अनुज्ञय
े राहील .परंतु सिर लाभ प्राप्त होण्यासाठी ित्तक मुलीचे िय 0 ते 6
ििण सकिा 6 ििापेक्षा कमी असािे.
(11)

बालगृहातील अनाि मुलींसाठी ही योजना अनुज्ञय
े राहील .

(12)

लाभािी कुटु ं बांना िोन अपत्यांच्या जन्मानंतर कुटु ं ब वनयोजन िस्त्रवक्रया करणे बंधनकारक

राहील.
..........................
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एकास्त्मक बाल विकास सेिा योजना
िासन वनणणय क्र.: एबावि-2008/प्र.क्र. 59/का-5, वि. 24.8.2009.
अ)

एकास्त्मक बाल विकास सेिा योजना (ICDS) ही केंद्र पुरथकृत योजनातंगणत योजना ग्रामीण,

आवििासी ि नागरी भागातील सिणसाधारण क्षेत्रातील लाभार्थ्यांकरीता राबविण्यात येते. ही योजना
मुख्यत्िे करुन बालकांच्या पोिण ि आहार विियक िजात सुधारणा करण्यासाठी तसेच बालमृत्युचे ि
कुपोिणाचे प्रमाण कमी करण्याच्या द्दष्ट्टीने सन 1975-76 ििापासून टप्प्याटप्प्याने िाढ करुन
एकास्त्मक बाल विकास सेिा योजना प्रकल्पाच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहे. राज्यामध्ये 553
(364 ग्रामीण + 85 आवििासी + 104 नागरी) प्रकल्प कायान्िीत आहे त.
एकास्त्मक बाल विकास सेिा योजनेंतगणत पुढील सेिा विल्या जातात:अ.क्र

सेिा प्रकार

लाभधारक

1

पुरक पोिण आहार

6 मवहने ते 6 ििे ियोगटातील मुले, गरोिर वस्त्रया ि
थतनिा माता

2

लसीकरण

0 ते 6 ििे मुले, गरोिर वस्त्रया ि थतनिामाता

3

आरोग्य तपासणी

0 ते 6 ििे मुले, गरोिर वस्त्रया ि थतनिामाता

4

संिभण आरोग्य सेिा

0 ते 6 ििे मुले, गरोिर वस्त्रया ि थतनिामाता

5

अनौपचावरक विक्षण

3 ते 6 ििे ियोगटातील मुले

6

पोिण आहार ि

15 ते 45 ििे ियोगटातील वस्त्रया

आरोग्य विक्षण
एकास्त्मक बाल विकास सेिा योजनेंतगणत आवििासी क्षेत्रात निसंजीिन योजनाराज्यातील अवतिु गणम आवििासी भागाचा पािसाळयामध्ये इतर भागािी संपकण तुटल्यामुळे विविध
आजार उद्दभितात तसेच आवििासींना योग्य प्रमाणात आहार वमळण्यास अिचण वनमाण होतात ि
बाल मृत्यूसारख्या घटना घितात. यािर मात करण्यासाठी ि आवििासी बालके आवण वस्त्रयांना पु रक
पोिण आहार उपलब्ध करुन िे ण्याकवरता निसंजीिन योजनेअंतगणत िाढीि पूरक पोिण आहार
योजना सन 1997 पासून सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेअंतगणत सिणसाधारण लाभार्थ्यांना िाढीि
िराने िाढीि आहार िे ण्यात येतो.
एकास्त्मक बाल विकास सेिा योजनेंतगणत अंगणिािीतील 6 मवहने ते 3 ििण ियोगटातील बालके,
गभणिती वस्त्रया ि थतनिा माता आवण 6 मवहने ते 6 ििण ियोगटातील तीव्र कमी िजनाच्या लाभार्थ्यांना
घरपोच आहार (THR) तसेच 3 ििण ते 6 ििण ियोगटातील लाभार्थ्यांना मवहला बचत गटांमार्णत गरम
ताजा आहार अंगणिािीतच खाण्याकरीता पुरविण्यात येतो.
कुपोिणाला आळा घालण्याकवरता राज्यात “ राजमाता वजजाऊ कुपोिण वमिन” ची थिापना
करण्यात आलेली असून याद्वारे कुपोिणाला आळा घालण्यासंबंधी आिश्यक उपाययोजना करण्यात
येत आहेत.
एकास्त्मक बाल विकास सेिा योजनेअंतगणत राबविण्यात येणाऱ्या योजना:1)

एकास्त्मक बाल विकास सेिा योजने अंतगणत ग्रामीण, आवििासी नागरी क्षेत्रातील 416

प्रकल्पात “Girl to girl approach” पध्ितीने वकिोरीिक्ती योजनेची अंमलबजािणी करण्यास
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विनांक 14.09.2006 च्या िासन वनणणयान्िये मान्यता िे ण्यात आलेली आहे . ( िासन वनणणय मवहला ि
बाल विकास विभाग क्र. एबावि-2008/प्र.क्र. 59/का-5, वि. 24.8.2009. )
2)

एकास्त्मक बाल विकास सेिा योजने अंतगणत बीि,नांिेि,मुंबई,नाविक, गिवचरोली,

बुलढाणा, कोल्हापूर, सातारा, अमरािती, नागपूर आवण गोंविया या 11 वजल्हयात वकिोरियीन
मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी राजीि गांधी वकिोरियीन मुलींचे सक्षमीकरण - सबला योजना ही केंद्र
पुरथकृत निीन योजना वि. 30.04.2011 च्या िासन वनणणयान्िये राज्यात सुरु करण्यात आली आहे .
3)

एकास्त्मक बाल विकास सेिा योजने अंतगणत गरोिर वस्त्रया आवण थतनिा माता यांना

त्यांच्या गरोिर आवण थतनपान कालािधीमध्ये बुढीत मजुरीपोटी नुकसान भरपाई म्हणून रोख रक्कम
िे ऊन त्यांचे आरोग्य ि आहाराचा िजा सुधारािा या उद्देिाने राज्यातील भंिारा ि अमरािती या िोन
वजल्हयांमध्ये इंविरा गांधी मातृत्ि सहयोग योजना (IGMSY) सितण प्रसुती लाभ योजना राबविण्यास
वि. 30.7.2011 च्या िासन वनणणयान्िये मंजूरी िे ण्यात आली आहे.

...................
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एकास्त्मक बाल संरक्षण योजना I.C.P.S.( Intigrated child protection scheme.)
िासन वनणणय क्र.: एबावि-2008/प्र.क्र. 59/का-5, वि. 24.8.2009.
राज्यातील बाल विकासािी संबंधीत कायास्न्ित यंत्रणा ि योजनेची गुणित्ता िाढविणे आवण
त्या अवधक बळकट करणे हा योजनेचा मुख्य उद्देि आहे.
या योजनेची अंमलबजािणी करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्रकल्प सहाय कक्ष (MSPSU),
महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण संथिा (MSCPS), वजल्हा बाल संरक्षण कक्ष (DCPU) यांची विनांक
30/07/2011 रोजीच्या िासन वनणणयान्िये थिापना करण्यात आली आहे. तसेच विनांक
18/08/2011 रोजीच्या िासन वनणणयानुसार प्रोग्नोवसस मॅनेजमेंट एण्ि वरसचण कन्थलटन्स प्रा.वल.
यांची राज्य प्रकल्प सहायक कक्ष म्हणून थिापना करण्यात आलेली आहे.
सन 2012-13 करीता महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण संथिा (SARA) 25 वजल््ामध्ये थिावपत
होत असलेल्या वजल्हा बाल संरक्षण कक्ष (DCPU) वजल्हा बाल संरक्षण कक्ष ( थिावपत होत असलेले),
राज्य प्रकल्प सहाय्य कक्ष (SPSU) तसेच 117(िासकीय ि थियंसेिी संथिाची संख्या), बालगृहे ,
वनवरक्षण गृहे, वििेि गृहे, अनुरक्षण गृहे, वििेि ित्तक संख्या (SSA), खुली वनिारा गृहे (OPEN
SHELTER) इत्यािी संथिाना अनुिान िाटप करण्यात येते.
महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण संथिा (MSCPS) यांची संख्या नोंिणी अवधवनमय, 1860 खाली
नोंिणी करणे आिश्यक असल्यामुळे विनांक 04/04/2012 रोजी धमािाय आयुक्त पुणे येिे संथिेची
नोंिणी करण्यात आलेली आहे. या संथिेचे प्रधान सवचि, मवहला ि बाल विकास विभाग हे अध्यक्ष
असतात ि आयुक्त मवहला ि बाल विकास पुणे हे सिथय सवचि असतात.
एकास्त्मक बाल संरक्षण योजने अंतगणत केंद्र राज्य ि थियंसेिी संथिा यांचेमार्णत विविध योजना
राबविण्यात येतात.
...................
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महाराष्ट्र विना अनुिावनत खाजगी व्यािसावयक िैक्षवणक संथिा
(प्रिेि ि िुल्क यांचे विवनयमन) अध्यािे ि, 2015.
महाराष्ट्र अध्यािे ि क्र.7, विनांक 12/5/2015.
प्रथतािना:राज्यातील व्यािसावयक अभ्यासक्रमांच्या खाजगी विना अनुिावनत ि कायम विना अनुिावनत
महाविद्यालयांमधील प्रिेि प्रवक्रया तसेच प्रिेवित विद्यार्थ्यांकिू न आकारण्यात येणाऱ्या विक्षण िुल्क
वनवितीच्या प्रवक्रयेचे वनयमन करण्यासाठी सन 2015 चा महाराष्ट्र अध्यािे ि क्र.7, विनांक 12
मे,2015 रोजी प्रख्यावपत करण्यात आला.
उद्देि:विविध व्यािसावयक िैक्षवणक पाठ्यक्रमांच्या संबंधातील प्रिेि ि िुल्क यांचे विवनयमन हा एक
महत्िाचा मुद्दा असून त्याबाबतच्या काही न्यायालयीन प्रकरणामध्ये मा.सिोच्च न्यायालयाचे वनणणय
लक्षात घेता विनाअनुिावनत खाजगी व्यािसावयक िैक्षवणक संथिांमधील प्रिेि प्रवक्रया ि िुल्क
आकारणी यांचे विवनयमन करण्याची आिश्यकता होती. त्यानुसार राज्य िासनाने वििेित: उच्च ि तंत्र
विक्षण विभाग आवण िैद्यकीय विक्षण ि औिधी द्रव्ये विभाग यांच्या वनयंत्रणाखाली विना अनुिावनत
व्यािसावयक विक्षण पाठ्यक्रमांमध्ये प्रिेि प्रवक्रयेची ि िुल्काचे विवनयमन करण्यासाठी उच्च
न्यायालयाच्या सेिावनिृत्त न्यायावधिांच्या अध्यक्षतेखाली प्रिेि वनयंत्रण सवमती ि विक्षण िुल्क सवमती
अिा िोन सवमत्या गठीत केल्या होत्या.

तिावप, त्या सवमत्यांना िैधावनक थिरुप िे ण्यासाठी

याबाबतीत एक कायिा करणे इष्ट्ट िाटते. म्हणून महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी विनांक 12 मे,2015
रोजी महाराष्ट्र विना अनुिावनत खाजगी व्यािसावयक िैक्षवणक संथिांमध्ये (प्रिेि ि िुल्क यांचे
विवनयमन) अध्यािे ि, 2015 चा महाराष्ट्र अध्यािे ि - 7 प्रख्यावपत केला.
थिरुप:

सिर अध्यािे िामध्ये प्रिेिाचे विवनयमन करण्यासाठी प्रिेि वनयामक प्रावधकरण तसेच एक
राज्य सामावयक प्रिेि प्रवक्रया कक्षाची तरतूि करण्यात आली आहे .



तसेच िुल्काचे विवनयमन करण्यासाठी िुल्क वनयामक प्रावधकरणाचीही तरतूि उक्त
अध्यािे िामध्ये करण्यात आली आहे.



प्रिेि वनयामक प्रावधकरणाचे अध्यक्ष म्हणून उच्च न्यायालयाचे सेिावनिृत्त न्यायावधि ि सिथय
सवचि म्हणून आयुक्त, राज्य सामायीक प्रिेि परीक्षा ि इतर तज्ञ / संबंवधत िवरष्ट्ठ अवधकारी
यांचे सिथय म्हणून वनयुक्ती राज्य िासनाकिू न करण्याची तरतूि आहे.



राज्य सामावयक प्रिेि परीक्षा कक्षाच्या प्रमुख पिी राज्य सीईटी चा आयुक्त म्हणून
नामवनिे वित केलेला सहसवचि िजापेक्षा कमी नसेल अिा अवधकाऱ्याची वनयुक्ती राज्य
िासनाकिू न करण्याची तरतूि आहे.

राज्य सीईटीचे आयुक्त हे प्रिेि वनयामक

प्रावधकरणाच्या वनयंत्रणाखाली काम करतील.


िुल्क वनयामक प्रावधकरणाचे अध्यक्ष म्हणून उच्च न्यायालयाचे सेिावनिृत्त न्यायावधि ि सिथय
सवचि म्हणून राज्य िासनाचा सहसवचि िजापेक्षा कमी नसेल असा अवधकारी ि इतर तज्ञ /
संबंवधत िवरष्ट्ठ अवधकारी यांची सिथय म्हणून वनयुक्ती राज्य िासनाकिू न करण्याची तरतूि
आहे.
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महाराष्ट्र विद्यापीठ अवधवनयम १९९४
महाराष्ट्रातील विद्यापीठांचे कामकाज सुरळीतपणे चालविण्यासाठी महाराष्ट्र विद्यापीठ अवधवनयम
१९९४ विवहत करण्यात आला असून सिर अवधवनयमातील ठळक तरतूिी पुढीलप्रमाणे आहेत:-

विद्यापीठाचे अवधकार ि कतणव्ये ( वनयम ५ )



राज्य िासनाचे ि विद्यापीठांचे वनयंत्रण ( वनयम ८ )



कुलपती आवण त्यांचे अवधकार ( वनयम ९ )



कुलगुरुचे अवधकार ि कतणव्ये ( वनयम १४ )



महाराष्ट्र राज्य उच्च विक्षण पवरिि ( वनयम ५६ )



प्रिेि, परीक्षा ि विद्यार्थ्यांिी संबंवधत इतर बाबी ( वनयम ६५ ते ७४ )



परिानगी, संलग्नीकरण ि मान्यता ( वनयम ८१ ते १०० )



विद्यापीठ वनधी, लेखे ि लेखा परीक्षा ( वनयम १०१ते १०४ )
राज्यात थियंअिणसहाय्यीत विद्यापीठांची थिापना करण्याची तरतूि करण्यासाठी, त्यांच्या

कामकाजाचे ि कायाचे विवनयमन करण्यासाठी आवण त्यांचेिी संबंवधत सकिा तिनुिंवगक बाबींसाठी
तरतूि करण्याकरीता िासन वनणणय क्र.

युएसजी 2006/(254/06)विवि-4/भाग-2, विनांक 29 मे

2013 नुसासर मागणििणक सूचना वनगणवमत करण्यात आल्या आहेत.
राज्य िासन हे प्रािवमक, माध्यवमक ि उच्च विक्षणािर मोठया प्रमाणािर खचण करीत आहे
आवण उच्च विक्षणािरील िाढता ि अवधकचा खचण करण्यासाठी िासनािर मयािा आहे. आजच्या
जागवतकीकरणाच्या काळात विद्यार्थ्यांना उत्तमोत्तम उच्च विक्षण वमळू न विक्षण हे कालोवचत
(Relevant), भविष्ट्यात्मक (Futuristic) आवण जागवतक िजाचे (Golblly Competitive) होणे आिश्यक
आहे. त्यामुळे उच्च विक्षणाचेही आधुवनकीकरण करुन या विक्षणाच्या कक्षा रुंिािणे आिश्यक आहे.
त्याबरोबरच निनिीन विियािरील ि आधुवनक पाठयक्रम (Modern Syllabi) सुरु करुन उच्च िजाचे
विक्षण िे ण्याची आिश्यकता वनमाण झाली आहे. जेणे करुन आपले विद्यािी जागवतकीकरणाच्या
काळामध्ये या निनिीन पाठयक्रमामधून पििी ि पिव्युत्तर विक्षण प्राप्त करुन ते सिण थतरािरील
थपधेला सामोरे जाण्यासाठी सक्षम बनतील. त्याचबरोबर त्यांना जे विक्षण विले जात आहे ि ते विक्षण
िे णाऱ्या संथिा यांचा िजाही उच्च प्रतीचा असला पावहजे. त्यासाठी निीन िैक्षवणक पाठयक्रम ि
उपक्रमामध्ये नामांवकत खाजगी संथिा थित:ची गुंतिणूक करुन उच्च विक्षणाच्या उपलब्धीसाठी
पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन िे त असतील तर अिा संथिाना एक विधीित संधी उपलब्ध करुन िे णे
आिश्यक आहे. जर खाजगी संथिा उच्च विक्षणाच्या निीन क्षेत्रामध्ये आिश्यक त्या पायाभूत सुविधा
थिखचाने वनमाण करीत असतील तर जे विद्यािी आज उच्च विक्षणसाठी परिे िात जात आहे , त्यांना
उच्च विक्षणाचा सुविधा राज्यातच उपलब्ध होतील. जर या खाजगी संथिेच्या माध्यमातून िे णारे विक्षण
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उच्च िजाचे (Higher Quality Education) आवण रोजगार (Employable) उपलब्ध करुन िे णारे असेल
तर त्यासाठी अिा संथिांमध्ये परिे िातील विद्यािीही आकर्जित होऊन त्याद्वारे परकीय चलन
राज्यामध्ये येईल. यासाठी राज्यामध्ये अिाप्रकारचे िैक्षवणक िातािरण ि कायिे विर मागण उपलब्ध
करुन िे णे गरजेचे आहे.
यामुळे महाराष्ट्राच्या िैक्षवणक िैभिात मोलाची भर पिणार आहे . नाविन्यपूणण अभ्यासक्रमांचे
संचालन करण्याच्या दृस्ष्ट्टने सिंकि उपाय योजना करुन महाराष्ट्र िासनाला अवभप्रेत असणाऱ्या
जागवतक थपधेला यिथिीपणे तोंि िे ऊ िकतील अिी क्षमता तरुणांमध्ये वनमाण करण्याचा संकल्प
आहे .
............
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उच्च ि तंत्र विक्षण विभाग

राज्यातील िासकीय ि खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संथिांसाठी प्रिेि वनयमािली आवण
िासकीय ि खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संथिांसाठी प्रविक्षण िुल्क वनयमािली लागू
करणे.
िासन वनणणय क्र.: संकीणण ३३१५/प्र.क्र.१७/व्यवि-३, विनांक १४ मे, २०१५.
िासन िुध्िीपत्रक क्र.: संकीणण ३३१५/प्र.क्र.१७/व्यवि-३, विनांक २५ जून, २०१५.
राज्य िासनाच्या अवधपत्याखालील संचालक( प्रविक्षण ), व्यिसाय प्रविक्षण संचालनालय
यांच्या माध्यमातून िासकीय औद्योवगक प्रविक्षण संथिेमधील सन २०१३-१४ या िैक्षवणक ििातील
प्रिेि प्रवक्रया online पध्ितीने आयोवजत करण्यात आली होती. सिर online प्रिेस प्रवक्रयेच्या
अनुभिाच्या आधारे सन २०१४-१५ पासून राज्यातील सिण िासकीय औद्योवगक प्रविक्षण संथिेमधील
प्रिेि प्रवक्रया online पध्ितीने राबविण्यास वि. २४ जून, २०१४ च्या िासन वनणणयाद्वारे मान्यता िे ण्यात
आली. त्यानंतर वि.जी.ई.टी, निी विल्ली यांच्या सूचनांनुसार खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संथिांसाठी
प्रिेि वनयमािली ि प्रविक्षण िुल्क वनवित करण्यासाठी वि. ३ जुलै,२०१४ च्या िासन वनणणयानुसार
सवमती गठीत करण्यात आली. सवमतीने सािर केलेल्या विर्ारिी आवण संचालनालयाने प्रथतावित
केल्यानुसार ऑगथट २०१५ पासून राज्यातील सिण िासकीय ि खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण
संथिांमधील online प्रिेिासाठीच्या प्रिेि वनयमािलीस तसेच खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संथिांसाठी
प्रविक्षण िुल्क वनयमािलीस वि. १४ मे, २०१५ च्या िासन वनणणयानुसार प्रिासकीय मान्यता िे ण्यात
आली. प्रिेि प्रवक्रया online पध्ितीने राबविण्याची जबाबिारी संचालक (प्रविक्षण ) व्यिसाय प्रविक्षण
संचालनालय, मुंबई यांची आहे.
.................
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महाराष्ट्र लोकसेिा हक्क अवधवनयम,2015
महाराष्ट्र राज्यात पात्र व्यक्तींना पारििणक, कायणक्षम ि समयोवचत लोकसेिा िे ण्याकवरता
आवण पात्र व्यक्तींना लोकसेिा िे णाऱ्या िासकीय विभागांमध्ये ि अवभकरणांमध्ये आवण इतर
सािणजवनक प्रावधकरणांमध्ये पारििणकता ि उत्तरिावयत्ि आणण्यासाठी आवण तत्संबंवधत ि
तिानुिंवगक बाबींकवरता तरतूि करण्यासाठीचा कायिा विनांक २१ ऑगष्ट्ट, २०१५ च्या िासन
राजपत्रात प्रवसध्ि करण्यात आला आहे. या अवधवनयमातील काही मुख्य तरतूिी पुढीलप्रमाणे आहेत :कलम 3:- प्रत्येक सािणजवनक प्रावधकरण, या अवधवनयमाच्या प्रारंभाच्या विनांकापासून तीन
मवहन्यांच्या आत आवण त्यानंतर िेळोिेळी त्याने पुरिाियाच्या लोकसेिांची सूची, पिवनिे वित
अवधकारी, प्रिम अपील प्रावधकारी आवण स्व्ितीय अपील प्रावधकारी इत्यािी तपिील कायालयाच्या
सूचना र्लकािर आवण तसेच त्याच्या संकेतथिळािर सकिा पोटण लिर, कोणतेही असल्यास, प्रिर्जित
करील सकिा प्रिर्जित करण्याची व्यिथिा करील.
कलम 4:- (1) प्रत्येक पात्र व्यक्तीस, कायिे िीर, तांवत्रक ि आर्जिक व्यिहायणतेच्या अधीन
राहू न, या अध्यािे िानुसार राज्यातील लोकसेिा वनयत कालमयािे च्या आत प्राप्त करण्याचा हक्क
असेल.
(2) सािणजवनक प्रावधकरणाचा प्रत्येक पिवनिे वित अवधकारी, कायिे िीर, तांवत्रक
ि आर्जिक व्यिहायणतेच्या अधीन राहू न, वनयत कालमयािे च्या आत पात्र व्यक्तीला लोकसेिा िे ईल:
परंतु, वनििणुकीच्या कालािधीत त्याचप्रमाणे नैसर्जगक आपत्तीच्या िेळी, विवहत
केल्याप्रमाणे वनयत कालमयािा राज्य िासनास िाढिता येईल.
कलम 5:- (1) लोकसेिा प्राप्त करण्यासाठी सिण बाबतीत पवरपूणण असलेला आिश्यक तो अजण,
प्राप्त झाल्यानंतर वनयत कालािधीत लोकसेिा पुरविणे बंधनकारक.
(2) पिवनिे वित अवधकारी, पोट -कलम (1) अन्िये अजण वमळाल्यािर
वनयतकालमयािे त एकतर िेट लोकसेिा िे ईल सकिा ती सेिा मंजूर करील सकिा र्ेटाळण्याची कारणे
लेखी नमूि करून अजण र्ेटाळील.
कलम 6:- कोणत्याही लोकसेिांसाठी अजण केलेल्या प्रत्येक पात्र व्यक्तीला, संबंवधत
सािणजवनक प्रावधकरणाकिू न एक विविष्ट्ट अजण क्रमांक िे ण्यात येईल, जेणेकरुन जेिे ऑनलाईन
प्रणाली कायास्न्ित असेल तेिे, तो आपल्या अजाच्या स्थितीची, ऑनलाईन पाहणी करु िकेल.
कलम 7:- िासन, वनयत कालमयािे त संबंवधत लोकसेिा पुरविण्यासाठी मावहती तंत्रज्ञानाचा
िापर करण्याकवरता सिण सािणजवनक प्रावधकरणांना प्रोत्साहन ि प्रेरणा िे ईल.
कलम 8:- अजण र्ेटाळल्याच्या सकिा त्या लोकसेिा िे ण्यास विलंब केल्याच्या विरूध्ि त्याने
िाखल केलेल्या अवपलाची सुनािणी करण्यासाठी आवण वनणणय िे ण्यासाठी प्रिम अपील प्रावधकारी
म्हणून कायण करण्याकवरता पिवनिे वित अवधकाऱ्याच्या िजापेक्षा िवरष्ट्ठ िजा असलेल्या, गट “ब”
िजाच्या सकिा त्याच्या समकक्ष िजाच्या अवधकाऱ्याची वनयुक्ती करण्यात येईल.
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कलम 9:- कलम 5 च्या पोट-कलम (2) अन्िये वजचा अजण र्ेटाळण्यात आला असेल सकिा
वजला वनयत कालमयािे च्या आत लोकसेिा विली नसेल अिा कोणत्याही पात्र व्यक्तीस, अजण
र्ेटाळल्याचा आिे ि वमळाल्याच्या सकिा वनयत कालमयािा समाप्त झाल्याच्या विनांकापासून तीस
वििसांच्या कालािधीच्या आत प्रिम अपील प्रावधकाऱ्याकिे अपील िाखल करता येईल.
कलम 10:- (1)(क) जर पिवनिे वित अवधकाऱ्याने, पुरेिा ि िाजिी कारणावििाय लोकसेिा
िे ण्यात कसूर केली आहे, असे प्रिम अपील प्रावधकाऱ्याचे मत झाले असेल तर , तो त्या पिवनिे वित
अवधकाऱ्यािर, पाचिे रुपयांपेक्षा कमी नसेल परंतु पाच हजार रुपयांपयंत असू िकेल एिढी, सकिा
राज्य िासन राजपत्रातील अवधसूचनेव्िारे िेळोिेळी सुधारणा करील अिा रकमेएिढी, िाथती
लािील.
परंतु, प्रिम अपील प्रावधकाऱ्यािर कोणतीही िाथती लािण्यापूिी, त्याला आपले म्हणणे
मांिण्याची िाजिी संधी िेण्यात येईल.
कलम 11:- िाथतीच्या रकमेची िसुली करण्याची कायणपध्िती या कलमात विवहत केली आहे.
कलम 12:- िारंिार केल्या जाणाऱ्या कसुरीबद्दल पिवनिे वित अवधकाऱ्यािर जबाबिारी
वनवित करण्याची कायणपध्िती या कलमात विवहत केली आहे.
कलम 13:- राज्य िासन, या अध्यािे िाच्या प्रयोजनांकवरता “महाराष्ट्र राज्य सेिा हक्क
आयोग” या नािाने संबोधला जाणारा एक आयोग, राजपत्रातील अवधसूचनेव्िारे घवटत करील.
कलम 14:- महाराष्ट्र राज्य सेिा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त आवण आयुक्त यांचा पिािधी ि
सेिच्े या िती या कलमात विवहत केल्या आहेत.
कलम 15.:- या कलमात मुख्य आयुक्त सकिा आयुक्ताना पिािरून िू र करण्याची तरतूि
विवहत केली आहे. हे अवधकार राज्यापालांना प्रिान करण्यात आले आहेत.
कलम 16:- या कलमामध्ये आयोगाचे अवधकार ि काये विवहत केले आहे.
कलम 17:- राज्य िासन आयोगाने केलेल्या विर्ारिीिर विचार करील आवण केलेल्या
कायणिाहीची मावहती तीस वििसांच्या आत सकिा आयोगािी विचार विनीमय केल्याप्रमाणे आयोगाकिे
पाठिील.
कलम 18:- स्व्ितीय अपील प्रावधकाऱ्याच्या आिे िामुळे व्यवित झालेल्या पात्र व्यक्तीस सकिा
पिवनिे वित अवधकाऱ्यास, असा आिे ि प्राप्त झाल्याच्या विनांकापासून साठ वििसांच्या कालािधीत
आयोगाकिे अपील करता येईल.
कलम 19:- आयोग प्रत्येक वित्तीय ििण संपल्यानंतर मागील ििामधील आपल्या कायाचा तसेच
कामवगरीच्या मुल्यमापनाचा अहिाल राज्य िासनास सािर करील. राज्य िासन आयोगाने सािर
केलेला िार्जिक अहिाल राज्य विधान मंिळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठे िल
े .
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कलम 23:- जर पात्र व्यक्ती, अजात जाणून बुजून खोटी सकिा चुकीची मावहती िे त असेल
सकिा अजासोबत खोटे िथतािेज सािर करीत असेल आवण त्या आधारे लोकसेिा वमळवित असेल तर,
अिा प्रकरणी आमलात असलेल्या िं िविवधच्या संबंवधत तरतूिीनुसार त्याच्या विरुध्ि कायणिाही
करण्यात येईल.
कलम 24:- या अध्यािेिाची प्रभािी अंमलबजािणी करण्याच्या प्रयोजनासाठी, सिणसाधारण
सकिा वििेि असे लेखी वनिे ि सािणजवनक प्रावधकरणांला िे ण्याचे अवधकार राज्य िासनास असतील.
कलम 25:- या अध्यािेिाच्या तरतूिीनुसार सकिा वनयमानुसार सिभािनेने केलेल्या सकिा
करण्याचे अवभप्रेत असलेल्या कोणत्याही कृतीसाठी, कोणत्याही व्यक्तीविरुध्ि िािा, खटला अििा
अन्य कायिे िीर कायणिाही िाखल करता येणार नाही.
कलम 26:- ज्या बाबींिर आयोगाला आवण अपील प्रावधकाऱ्यांना या अध्यािे िाव्िारे वनणणय
घेण्याचे अवधकार प्रिान केलेले असतील अिा कोणत्याही बाबीच्या संिभात कोणत्याही वििाणी
न्यायालयास, न्यायावधकरणास सकिा अन्य प्रावधकरणास वनणणय करण्याची अवधकारीता असणार नाही.
कलम 28:- िासनास, या अवधवनयमाची प्रयोजने पार पािण्यासाठी, पूिप्र
ण वसध्िीच्या ितींच्या
अधीन राहू न, राजपत्रातील अवधसूचनेव्िारे , वनयम करता येतील.
.................
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वनयोजन विभाग

मानि विकास कायणक्रम
िासन वनणणय, क्र.:- माविवम-2010/प्र.क्र. 81/ का. 1418, वि. 19/7/2011
१.

राज्यातील 12 अवत मागास वजल््ांचा मानि विकास वनिे िांक उं चािण्याकरीता वि.29

जून 2006 च्या वनणणयान्िये, महाराष्ट्र मानि विकास वमिनची थिापना करण्यात आली. महाराष्ट्र
मानि विकास वमिनने िरील वजल््ांतील 25 तालुक्यांमध्ये गेल्या चार ििामध्ये थिावनक
गरजेनुसार आरोग्य, विक्षण ि उत्पन्निाढ या बाबींिी संबंवधत विविध योजना राबविल्या आहेत.
2. मानि विकास वमिनने राबविलेल्या योजनांचा र्ायिा लोकांना वमळू न संबंवधत वजल््ाच्या
मानि विकासासंबंधीच्या अनेक वनिे िांकात लक्षणीय िाढ झाली. कायणक्रमाचे चांगले पवरणाम
लक्षात घेऊन, मानि विकास ही संकल्पना वजल््ाऐिजी तालुका थतरािर राज्यातील सुमारे 125
तालुक्यांमध्ये राबविण्याचा वनणणय िासनाने िासन वनणणय, वनयोजन विभाग, क्रमांक :- माविवम2010/प्र.क्र. 81/ का 1418, वि. 19/7/2011 अन्िये घेतलेला आहे .
3. सन 2001 च्या जनगणनेनुसार तालुक्यातील स्त्री साक्षरतेचे प्रमाण ि सन 2002 च्या
सिेक्षणानुसार ग्रामीण भागातील िावरद्र्यरेिेखालील कुटु ं बांचे प्रमाण या िोन वनिे िांकाच्या
आधारे राज्यातील ठाणे, रायगि, ससधुिुगण, नाविक, धुळे, नंिुरबार, जळगांि, जालना, परभणी,
सहगोली, नांिेि, बीि, बुलढाणा, अकोला, िाविम, अमरािती, यितमाळ, नागपूर, भंिारा,
गोंिीया, चंद्रपूर ि गिवचरोली या 22 वजल््ातील 125 तालुक्यांची वनिि करण्यात आली आहे .
4. वनििलेल्या 22 वजल््ांमध्ये मानि विकास कायणक्रम वजल्हावधकारी कायालयामार्णत
राबविण्यात येणार असून राज्यातील संपुणण कायणक्रमाच्या संवनयंत्रणाची जबाबिारी आयुक्त,
मानि विकास आयुक्तालय, औरंगाबाि यांच्याकिे सोपविण्यात आली आहे .
5. वनििलेल्या 125 तालुक्यांमध्ये खाली ििणविलेल्या योजना राबविण्यात येत आहे त :विक्षण
1.

इयत्ता 10 िी आवण 12 िी मध्ये अनुत्तीणण झालेल्या विद्यार्थ्यांकवरता वििेि विकिणी
िगण सुरु करणे.

2.

“क” िगण नगरपावलका आवण मोठ्या गािांमध्ये अभ्यावसका थिापन करणे.

3.

ग्रामीण भागातील सिणच मुलींना इ. 12 िी पयंत विक्षण घेणे िक्य व्हािे याकवरता गाि
ते िाळा यािरम्यान िाहतूकीची सुविधा उपलब्ध करून िे णे.

4.

माध्यवमक / उच्च माध्यवमक िासकीय / अनुिावनत िाळांमध्ये प्रयोगिाळांकवरता
सावहत्य पुरविणे.

5.

तालुक्याच्या वठकाणी बालभिन - विज्ञान केंद्र थिापन करणे.

6.

कथतुरबा गांधी बावलका योजनेची व्याप्ती इयत्ता 10 िी पयंत िाढविणे.

7.

इयत्ता आठिी ते बारािी मध्ये विक्षण घेत असलेल्या आवण िाळे पासून 5 वक.मी.
अंतराचे आत राहणाऱ्या गरजू मुलींना सायकलींचे िाटप करणे.

8.

अंगणिािीसाठी निीन इमारतीचे बांधकाम करणे.
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आरोग्य ि बालकल्याण
9.

तज्ञ मवहला िॉक्टरकिू न गभणिती मवहलांची आरोग्य तपासणी करणे तसेच 0 ते 6
मवहने ियोगटातील बालकांची ि मातांची तपासणी करणे आवण औिधोपचार करणे.

10.

वकिोरियीन मुलींना आरोग्यविियक बाबींचे प्रविक्षण िे णे.

11.

अनु.जाती /अनु.जमाती /िावरद्रय रेिेखालील बाळं त मवहलेला बुिीत मजूरी िे णे.

12.

आरोग्य उपकेंद्राच्या निीन इमारतीचे बांधकाम करणे.

उत्पन्निाढीच्या योजना
13.

वर्रती माती परीक्षण प्रयोगिाळा सुरु करणे.

14.

ग्रामीण भागातील युिकांना/वकिोरियीन युितींना थियंरोजगाराकवरता व्यिसाय
कौिल्याचे प्रविक्षण िे णे.

6.

वि. 12 जुल,ै 2012 च्या िासन वनणणयान्िये मानि विकास कायणक्रमाची व्याप्ती

िाढविण्यात आली असून सिरचा कायणक्रम “क” िगण नगरपावलकांमध्येही राबविण्याचा वनणणय
घेण्यात आला आहे.

यावििाय, वि.21 ऑगथट, 2014 च्या िासन वनणणयान्िये "गौण

िनोपजांचा उपभोग घेण्यासाठी बीज भांििल म्हणून ग्रामसभांना एकिेळचे अिणसहाय उपलब्ध
करुन िे णे", या योजनेचा मानि विकास कायणक्रमांतगणत नव्याने समािेि करण्यात आला आहे .
...............
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वनयोजन विभाग

िार्जिक योजना
राज्याच्या सिणसाधारण आर्जिक विकास साधनांमध्ये पंचिार्जिक ि िार्जिक योजना आखणे ि
त्या अंमलात आणणे हे एक महत्िाचे साधन आहे. वनयोजनाचे मुख्य उवद्िष्ट्ट म्हणजे रोजगारांच्या संधी
वनमाण करणे, िावरद्रय रेिेखाली असलेल्या लोकसंख्येचे जीिनमान उं चािणे आवण थियंवनभणरता आवण
पायाभूत सोयी वनमाण करणे हे होय.
वार्षिक योजना

सविसाधारण

अन.ु जाती उपयोजना

आदिवासी उपयोजना

(78.80%)

(11.8%)

(9.4%)

राज्यस्तर

राज्यस्तर

जजल्हास्तर

जजल्हास्तर

िार्जिक

योजनेमधून

आवििासी

उपयोजना, अनुसूवचत

राज्यस्तर
5,१७०
जजल्हास्तर

जाती

उपयोजनेकरीता

वनधी

उपलब्ध करून िे ण्यात येतो. सन 2011 च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात िार्जिक
योजनेच्या आकारमानाच्या 11.8% वनधी अनुसूवचत जाती उपयोजनेसाठी ि 9.4% वनधी
आवििासी उपयोजनेसाठी उपलब्ध करून िे ण्यात येतो.
वजल्हा िार्जिक योजना (सिणसाधारण):- वजल्हा योजनांसाठी उपलब्ध होणारा वनधी पुढील सूत्राच्या
आधारे वजल््ांना वितरीत करण्यात येतो :अ.क्र.

बाब

एकूण िाटपातील %

1

वजल््ाची एकूण सिणसाधारण लोकसंख्या

30

2

वजल््ाची ग्रामीण सिणसाधारण लोकसंख्या

20

3

वजल््ाचे क्षेत्रर्ळ

30

4

मानि विकास वनिे िांक

20

एकूण

100

अनुसूवचत जाती उपयोजना - अनुसूवचत जाती उपयोजनेंतगणत व्यस्क्तगत लाभांच्या योजनांचा
अनुसूवचत जातींना प्रत्यक्ष लाभ िे णे, पायाभूत सेिा ि सुविधा पुरिून िथत्यांच्या विकासाचा कायणक्रम,
िैक्षवणक विकासाचा कायणक्रम, अथिच्छ कामाचे वनमूणलन, आरोग्यात सुधारणा करण्याचा कल्याणकारी
कायणक्रम ि वकमान गरजा भागविण्याचा कायणक्रम हे विविष्ट्ट धोरण आहे. अनुसूवचत जाती उपयोजना
ही सामावजक न्याय ि वििेि सहाय्य विभागामार्णत राबविण्यात येते.
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आवििासी उप योजना -

राज्यातील 50,758 चौ.वक.मी. म्हणजेच 16.5 टक्के क्षेत्र

आवििासी उपयोजनेखाली आहे. राज्यात एकूण 47 अनुसूवचत जमाती आहेत. 2011 च्या
जनगणनेनुसार राज्यातील आवििासींची एकूण लोकसंख्या 105.10 लक्ष आहे ि ती राज्याच्या
1,123.74 लक्ष या एकूण लोकसंख्येच्या 9.4 टक्के आहे. एकास्त्मक आवििासी विकास प्रकल्प, मािा,
वमनीमािा क्षेत्रात पायाभूत सोयी सूविधा करुन िे णे, तसेच आवििासी क्षेत्रातील ि आवििासी
क्षेत्राबाहेरील आवििासी यांच्यासाठी िैयस्क्तक लाभाच्या योजना राबविणे इत्यािींचा आवििासी
उपयोजनेत समािेि आहे . आवििासी लोकांना एकवत्रत तसेच व्यस्क्तगत र्ायिे िीर ठरतील अिा
योजना आवििासी उपयोजनेत घेण्यात येतात. ग्रामीण विकास, आवििासी उप योजना वजल््ातील
िोंगरी भागाचा विकास, लघुपाटबंधारे , रथते विकास, विक्षण, आरोग्य आवण पाणीपुरिठा इत्यािीसाठी
पुरेिा प्रमाणात वनयतव्यय ठे िण्यात येतो. िार्जिक योजनेत उपलब्ध करुन िे ण्यात येणा-या वनधीपैकी
60 टक्के वनधी वजल्हा राज्य योजना ि 40 टक्के वनधी राज्य योजनांना िे ण्यात येतो.
िार्जिक योजनेच्या वनयतव्ययाचे िाटप खालीलप्रमाणे क्षेत्रावनहाय केले जाते :1. कृवि ि संलग्न सेिा
2. ग्रामीण विकास
3. वििेि क्षेत्र विकास कायणक्रम
4. जलसंपिा ि पूरवनयंत्रण
5. ऊजा विकास
6. उद्योग ि खवनकमण
7. पवरिहन ि िळणिळण
8. विज्ञान ि तंत्रज्ञान ि पयािरण
9. सामान्य आर्जिक सेिा
10. सामावजक ि सामूवहक सेिा
11. सिणसाधारण सेिा
पंचिार्जिक ि िार्जिक योजना तयार करण्याच्या प्रवक्रयेमध्ये योजनेसाठी उपलब्ध असलेल्या
साधनसंपत्तीचे मूल्यमापन करण्यासंिभात वित्त विभागाचाही अत्यंत वनकटचा सहभाग असतो. खालील
बाबींच्या आधारे साधनसंपत्तीचे मूल्यमापन केले जाते.


चालू महसूलातील विल्लक.



सािणजवनक उपक्रमाव्िारे अंििान.



राज्य भविष्ट्यवनिाह वनधी.



अल्पबचतीिरील कजण.



संकीणण भांििली आिक (वनव्िळ).



अवतवरक्त अिणबळ उभारणी.



बाेि/कजणरोखे.



सुरुिातीच्या विलकीचे समायोजन.



खुल्या बाजारातील कजण.



करारानुसार कजण (एलआयसी, जीआयसी, नाबािण , हु िको इ.).



केंद्रीय सहाय्य - अ) सिणसाधारण, ब) बाहय सहास्य्यत प्रकल्प, क) एक िेळ केंवद्रय
अिणसहाय्य.
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वनयोजन विभाग

वनयोजन प्रवक्रया
राज्याकिे उपलब्ध साधनसंपत्तीचे क्षेत्रवनहाय िाटप करण्यापूिी, त्यातून साध्य कराियाच्या
भौवतक उवद्दष्ट्टांचा प्रिम विचार करुन त्या अनुरूप कायणिाही करणे ही मूलत: वनयोजन प्रवक्रया आहे.
वनयोजन प्रवक्रयेत साधारणत: खालील 4 टप्प्यांबाबत विचार करण्यात येतो.


उपलब्ध साधनसंपत्ती



अपेवक्षत उवद्दष्ट्टे



उवद्दष्ट्टपूतीसाठी आिश्यक बाबी



प्रत्यक्ष प्रगती

वनयोजन यंत्रणा:वनती आयोग ( National Institution for Transforming India)
सन 1950, मध्ये केंद्र िासनाने िे िात उपलब्ध असलेल्या साधनसंपत्तीचा कायणक्षम िापर करुन,
जनतेचे राहणीमान उं चािणे, उत्पािन क्षमता िाढविणे ि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे यासाठी
योजना आयोगाची थिापना केली होती. या योजना आयोगाचे पारंपावरक थिरुप बिलून नविन व्यिथिा
म्हणून केंद्र िासनाने विनांक 1/1/2015 च्या अवधसूचनेद्वारे वनती आयोगाचे गठन केले आहे .
वनती आयोगात मा.पंतप्रधान, अध्यक्ष, सिण राज्यांचे मुख्यमंत्री ि केंद्रिावसत प्रिे िांचे उप
राज्यपाल सिथय राहणार आहेत. एकापेक्षा अवधक राज्यांच्या संबंवधत मुद्याबाबत वनणणय घेण्यासाठी
विविष्ट्ट कालािधीसाठी क्षेवत्रय पवरििेची थिापना करण्यात येणार आहे. यामध्ये संबंवधत राज्याचे
मुख्यमंत्र्यांचा सिथय म्हणून समािेि असणार आहे. या पवरििे ची अध्यक्षता वनती आयोगाचे अध्यक्ष
सांभाळणार आहेत.

मा.पंतप्रधान हे विविष्ट्ट क्षेत्राच्या तज्ञ व्यक्तींना वनती आयोगात वििेि आमंवत्रत

म्हणून नेमणूक करु िकतील. मा.पंतप्रधान यांच्यामार्णत उपाध्यक्षांची नेमणूक तसेच अन्य पूणणिळ
े
सिथय ि विश्वविद्यालय, मान्यिर संथिा या मधून जाथतीत जाथत िोन सिथय वनयतकालासाठी
अंिकावलक सिथय म्हणून नेमणूक करण्यात येते. केंद्रीय मंत्री पवरििे तून जाथतीत जाथत 4 सिथय
मा. पंतप्रधान नेमणूक करतील. केंद्र िासनाचे सवचि थतरािरील अवधकाऱ्याची नेमणूक मा. पंतप्रधान
ठराविक कालािधीसाठी करतील. याबाबत बहु तांि नेमणूका करण्यात आलेल्या आहेत.
वनती आयोगाची उद्दीष्ट्ठ्ये खालीलप्रमाणे राहतील:

राज्यांच्या सक्रीय सहभागाने राष्ट्रीय उद्दीष्ट्ठ्ये नजरेस ठे िून िे िाच्या विकासाच्या प्रािवमकता,
क्षेत्र ि धोरण वनवित करुन राष्ट्रीय विियपवत्रका तयार करणे.



सिक्त राज्य हे सिक्त राष्ट्र वनमाण करु िकतात. या तत्िाचा थिीकार करुन राज्यांसमिेत
सहकारी तत्िािर संरचनात्मक सहयोग ि तंत्राच्या माध्यमाद्वारे िे िाचा विकास करणे.



ग्रामथतरािर विश्वसनीय अचूक योजना तयार करण्यासाठी तंत्रज्ञान विकवसत करणे ि ते
िासनाच्या िवरष्ट्ठ थतरापयंत पोहोचिणे.



आयोगाकिे सोपविण्यात आलेल्या विविष्ट्ट क्षेत्राचा राष्ट्रीय सुरक्षा हीत लक्षात घेऊन आर्जिक
उपाययोजना ि योजना सुवनवित करणे.



आर्जिक प्रगतीपासून िंवचत असलेल्या समाजाच्या विविष्ट्ट भागासाठी वििेि लक्ष िे ऊन त्यांना
मुख्य प्रिाहात सामील करण्यासाठी आिश्यक उपाययोजना.

सामान्य प्रशासन विभाग / का-17

Page 110



िीघणकावलन उपाययोजनेसाठी योजनाबध्ि उपाययोजना करुन त्याची िेळोिेळी होणारी प्रगती
आवण क्षमता याची तपासणी करुन त्यानुसार योजनेमध्ये बिल घििून आणणे.



राष्ट्रीय आवण आंतरराष्ट्रीय िींक टे क तसेच िैक्षवणक आवण वनती संिोधन संथिेसोबत
विचारविवनयम करणे ि भागीिारीसाठी प्रोत्साहन िेणे.



राष्ट्रीय आवण आंतरराष्ट्रीय वििेितज्ञ तसेच अन्य भागीिारांच्या समिेत सहकायाने नाविन्यपूणण
सहाय्यकारी प्रणाली तयार करणे.



विकास आधावरत मुद्ये त्िवरत कायास्न्ित करताना आंतरक्षेत्रीय आवण आंतरविभागीय मुद्यांच्या
समाधानासाठी मंचाची थिापना करण्याबाबत.



सुिासन आवण न्यायसंगत विकासासाठी सिोत्कृष्ट्ट कायणप्रणाली संिोधन करण्यासाठी
अत्याधुवनक संिोधन केंद्र तयार करुन त्यात संबंवधत भागधारकांचा समािेि करणेबाबत.



सर्लपूिक
ण सेिा िे ण्यासाठी आिश्यक साधनसंपत्तीचा िोध घेऊन कायणक्रम आवण उपाय यांचे
कायान्िय सक्रीय मुल्यांकन आवण संिधणन करणे.



राष्ट्रीय विकास कायणक्रम आवण िरील उद्देि अंमलात आणण्यासाठी विविध उपक्रमाचे
कायान्ियन करणे.

महाराष्ट्रातील वनयोजन यंत्रणा :राज्य थतरािर मंत्रीमंिळ वनयोजन उपसवमती आवण राज्य वनयोजन मंिळ या िोन उच्चथतरीय
संथिा आहेत. मा.मुख्यमंत्री हे िोन्ही संथिांचे अध्यक्ष असून मंत्री, वित्त ि वनयोजन हे सिथय आहेत.
राज्याच्या विविध भागांचे प्रवतवनवधत्ि करणारे आवण महत्िाचा कायणभार सांभाळणारे काही मंत्री वनयोजन
उपसवमतीचे सिथय असतात. वनयोजन उपसवमती राज्यथतरीय वनयोजनाच्या सिण बाबींबाबत अंवतम
वनणणय घेते. राज्य वनयोजन मंिळ, ही राज्य िासानाला वनयोजनविियक धोरणांबाबत सल्ला िे णारी
सवमती आहे. राज्य योजनांना विधानमंिळाची मान्यता घेण्यात येते.
राज्य िासनाचा वनयोजन विभाग राज्यातील योजना तयार करणे ि त्या संबध
ं ीच्या सिण बाबींचे
वनयंत्रण करतो. वनयोजन विभागाची काये पुढीलप्रमाणे आहेत.


िार्जिक/पंचिार्जिक योजनेची धोरणे ठरविण्याबाबत िासनास मित करणे.



राज्याची पंचिार्जिक/िार्जिक/यिािणििी योजना तयार करणे.



योजना तयार करुन त्याची अंमलबजािणी ि संवनयंत्रण करणे.



योजनेच्या साधनसंपत्तीचे मूल्यांकन.



योजनेचे मूल्यमापन.



वित्तीय संथिामार्णत वित्त पुरिठयाचे समन्ियन (बा् सहास्य्यत प्रकल्पांसह)

मुख्य सवचि हे मुख्य विकास आयुक्त तर वनयोजन विभागाचे सवचि हे विकास आयुक्त
असतात. विकास आयुक्त म्हणून राज्याची पंचिार्जिक/िार्जिक/यिािणििी योजना तयार करुन सिर
योजनांची अंमलबजािणी, संवनयंत्रण ि मूल्यमापन यािर िेखरेख करण्याची जबाबिारी वनयोजन
सवचिांची असते. त्यांना योजना तयार करण्याच्या ि ती राबविण्याच्या संिभात योजना आयोग ि
मंत्रालयातील विविध विभाग यामध्ये समन्िय साधण्याचे कामही करािे लागते. प्रत्येक वजल्हयामध्ये
वजल्हावधकारी कायालयात वजल्हा वनयोजन सवमती कायणरत असते.
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राज्य वनयोजन प्रवक्रयाआर्जिक धोरणाचे उिारीकरण लक्षात घेऊन तत्कालीन योजना आयोगाने आपली भूवमका
वनिे िक वनयोजनापुरती मयावित केली होती. राज्याला उपलब्ध साधन संपत्तीच्या आधारे योजना तयार
करण्याचे थिातंत्र्य िे ण्यात आले आहे. त्यानुसार, विविध प्रिासकीय विभागांकिू न िार्जिक योजनांचे
प्रथताि मागविण्यात येतात. या मावहतीच्या आधारे िार्जिक योजना तयार केली जाते. सन 2009-10
पासून वनयोजन विभागाने महाराष्ट्र िासनाच्या संकेत थिळािर योजना मावहती प्रणाली (MPSIMS)
विकवसत केली आहे. त्याद्वारे प्रिासकीय विभागांकिू न ऑन लाईन मावहती प्राप्त झाल्यानंतर वनयोजन
विभागामार्णत संथकावरत केली जाते.
महाराष्ट्राच्या वनयोजन प्रवक्रयेची िैविष्ट्टये खालीलप्रमाणे नमूि करता येतील.


योजनेचे विकेंद्रीकरण



आवििासी उपयोजना तसेच अनुसूवचत जाती उपयोजनांसाठी वनयतव्यय उपलब्ध
करण्याकवरता विवनर्जिष्ट्ट तरतुिी



वजल्हाथतरीय योजनांसाठी वजल्हावनहाय थितंत्र वनयतव्यय िे ण्यात येत असून त्यात
िरििी भरीि िाढ करण्यात येत आहे.



भारतीय संविधानाच्या अनुच्छे ि 371 (2) अनुसार िैधावनक विकास मंिळांची थिापना.

वजल्हा योजना
सन 1960 मध्ये महाराष्ट्र राज्याची थिापना झाल्यािर िासनाने "वजल्हा" हा वनयोजनाचा
घटक धरुन वजल्हयाची िार्जिक ि पंचिार्जिक योजना तयार करुन समतोल विकास घििून आणण्याचे
धोरण स्थिकारले. त्यासाठी प्रत्येक वजल्हयात वजल्हा वनयोजन ि विकास मंिळाची थिापना करण्यात
आली होती. संविधानाच्या 74 व्या घटना िु रुथतीतील कलम 243-झेि िी नुसार सन-1998 पासून
राज्यातील सिण वजल्हयांमध्ये वजल्हा वनयोजन ि विकास मंिळाऐिजी “वजल्हा वनयोजन सवमत्या”
थिापन करण्यात आल्या आहेत. वजल्हयातील वजल्हापवरिि ि नगरपावलका / महानगरपावलका यांनी
तयार केलेल्या वजल्हा िार्जिक योजनांचा आराखिा ि मागणी विचारात घेऊन संपूणण वजल्हयाकवरता
विकास योजनेचा एकवत्रत मसुिा तयार करुन राज्य िासनास सािर करणे हे या सवमतीचे काम आहे.
वजल्हा वनयोजन सवमतीची रचनावजल्हयातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात वजल्हा वनयोजन सवमतीतील सिथयांची संख्या अिलंबून
आहे. वजल्हा वनयोजन सवमतीमध्ये 20 लाखापयंत लोकसंख्या असलेल्या वजल्हयासाठी 30 सिथय,
20 ते 30 लाखापयंत लोकसंख्या असलेल्या वजल्हयामध्ये 40 सिथय ि 30 लाखापेक्षा अवधक
लोकसंख्या असलेल्या वजल्हयांमध्ये 50 सिथय असतात.
वजल्हयाचे पालकमंत्री हे वजल्हा वनयोजन सवमतीचे पिवसध्ि अध्यक्ष असतात. वजल्हा पवरििे चे
अध्यक्ष हे पिवसध्ि सिथय असतात. तर वजल्हयाचे वजल्हावधकारी हे सिथय सवचि म्हणून काम
पहातात.
राज्यपालांनी संबंवधत विभागीय संविधावनक विकास मंिळाच्या सिथयांमधून नामवनिे वित
केलेला एक सिथय, वजल्हयातील आमिार ि खासिार यामधून पालकमंत्र्यांनी नामवनिे वित केलेले
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िोन सिथय ि वजल्हा वनयोजन सवमतीच्या 40 ि 50 सिथय असलेल्या सवमतीिर वजल्हा वनयोजनाचे
ज्ञान असलेल्या अनुक्रमे 2 ि 4 व्यक्तींना िासन नामवनिे वित सिथय म्हणून वनयुक्त करते.
िरील सिथयांव्यवतवरक्त अन्य आमिार/ खासिार, विभागीय आयुक्त, वजल्हा पवरििे चे मुख्य
कायणकारी अवधकारी, विभागीय आयुक्तांच्या कायालयातील वििेि कायण अवधकारी, वजल्हा वनयोजन
अवधकारी, राज्य वनयोजन मंिळाचे कायणकारी अध्यक्ष / सिथय यांचेमधून एक सिथय, पालकमंत्र्यांनी
नामवनिे िीत केलेल्या सिथयांना वििेि वनमंवत्रत म्हणून वजल्हा वनयोजन सवमतीच्या सिथयांना
बोलाविण्यात येते.
वजल्हा वनयोजन सवमतीच्या एकूण सिथयांपैकी वकमान 80% पेक्षा कमी नसतील इतके सिथय
हे वजल्हयातील ग्रामीण ि नागरी क्षेत्राच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात वजल्हा पवरििे च्या ि नगरपंचायती ,
नगरपवरििा ि महानगरपावलका यांच्या वनिावचत सिथयांमधून वजल्हा वनयोजन सवमतीिर सिथय
म्हणून वनििू न ियाियाचे आहेत. विनांक 24 विसेंबर,2012 च्या अवधसुचनेद्वारे महाराष्ट्र वजल्हा
वनयोजन सवमती (रचना ि कामे) अवधवनयम, 1998 यामध्ये सुधारणा करुन वजल्हा वनयोजन
सवमतीतील वनििू न येणा-या सिथयांमध्ये वस्त्रयांकरीता 50% आरक्षण ठे िण्यात आले आहे.
त्यानुसार वजल्हा वनयोजन सवमतीिर वरक्त जागा भरणेसाठी वजल्हा पवरििे च्या ि नगर पंचायती, नगर
पवरििा ि महानगरपावलका यांच्या निवनिावचत सिथयांमधून वनििणुकीने सिथयांची वनयुक्ती
करण्याकरीता सिण संबंवधत वजल््ात र्ेब्रुिारी-माचण, 2013 मध्ये वजल्हा वनयोजन सवमतींच्या
वनििणुका घेण्यात आल्या आहेत.
वजल्हा वनयोजनामध्ये वजल्हा वनयोजन सवमतीची भूवमका-

वजल्हयातील पंचायत राज संथिा आवण

नागरी थिावनक थिराज्य संथिा यांनी तयार केलेल्या िार्जिक योजना आवण पंचिार्जिक योजना एकत्र
करुन सिण वजल्हयांसाठी सिण समािेिक विकास योजनेचा मसुिा तयार करुन राज्य िासनास सािर
करणे हे वजल्हा वनयोजन सवमतीचे महत्िाचे काम आहे. वजल्हयाचा योजना आराखिा तयार करताना
ज्या क्षेत्रांसाठी राज्य सकिा केंद्र िासनाच्या योजनांतून वनधी वमळत नाही अिा क्षेत्रािर वजल्हा योजनेतून
वनधी उपलब्ध करुन िे णे अपेवक्षत आहे . वजल्हयाचा आराखिा तयार करताना वजल्हयाचा मानि विकास
वनिे िाक, वजल्हयाची सामावजक ि भौगोवलक स्थिती ि वजल्हयाच्या गरजा यांचा प्रािम्याने विचार होणे
आिश्यक आहे . वजल्हयाच्या गरजा वनवित होण्यासाठी सिात खालच्या पातळीिरील थिावनक थिराज्य
संथिापासून वनयोजनामध्ये सहभाग असणे आिश्यक आहे. थिावनक थिराज्य संथिांमधून वनििू न
आलेल्या सिथयांनीही संबंवधत संथिांचे प्रवतवनधीत्ि करुन त्यांच्या भागातील गरजांबाबत सवमतीमध्ये
चचा करुन त्याची सोििणूक करण्यासाठी उपाययोजना सुचविणे आिश्यक आहेत. असे झाले तरच
ख-या अिाने सहभागातून वनयोजन (Participative planning) होण्यास मित होणार आहे ि योग्य ि
आिश्यक क्षेत्रासाठी वनधी उपलब्ध होऊन जनतेस लाभ होणार आहे .
सुधावरत कायणपध्िती-

सन 2008-09 पासून वजल्हा िार्जिक योजनेच्या कायणपध्ितीमध्ये सुधारणा

केली असून वजल्हा वनयोजन सवमतीने तयार केलेल्या आराखियास

राज्य िासनाची मान्यता

वमळाल्यानंतर तो आराखिा वनयोजन विभागांतगणत अिणसंकल्पीत करण्यात येतो.

अिणसंकल्पीत

झालेला वनधी वजल्हावधका-यांमार्णत कायान्ियीन यंत्रणांना वितरीत केला जातो. वजल्हा िार्जिक
योजनेतील थिावनक थिराज्य संथिांकिील योजना िगळता अन्य योजनांना प्रिासकीय मान्यता
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िे ण्याचे अवधकार वजल्हावधकारी यांना िे ण्यात आले आहेत. यासाठीचे प्रथताि िासन थतरािर
पाठविण्याची आिश्यकता नसल्याने वनधी त्िरीत खचण होण्यास मित होत आहे.
वजल्हा िार्जिक योजना सन 2010-11 पासून वजल्हयांना त्यांच्या एकूण वनयतव्ययापैकी 0.5
%इतका वनयतव्यय मुल्यमापन, संवनयंत्रण, िाटाएरीसाठी खचण करता येईल. तसेच "वजल्हयातील
नाविन्यपूणण योजना" या नािाची नविन योजना सुरू करण्यात आली असून त्याअंतगणत वजल्हयांना
एकूण वनयतव्ययापैकी 3.5% इतक्या मयािे त थिावनक गरजेनूसार अनेक योजना / कामे घेता येतील.
अनुसूवचत जाती योजनाअनुसूवचत जाती या प्रामुख्याने समाजातील िु लणभ घटकात येतात. यासाठी केंद्र िासनाने
अनुसूवचत जाती या िगाचा जलि विकास होण्यासाठी अनुसूवचत जाती उपयोजना कायास्न्ित केली
आहे. या घटकांकिे थित:ची मालमत्ता अत्यल्प असून हे लोक साधारणत: िेतमजूरी ि इतर कमी
उत्पन्नाच्या व्यिसायािर अिलंबून असतात.

बहु तेक लोक पारंपावरक व्यिसाय करतात आवण

वनरवनराळया आर्जिक विकासाच्या कायणक्रमामुळे वनमाण होणाऱ्या नव्या रोजगार संधीचा थित:साठी
उपयोग करुन घेण्यास असमिण असतात. त्यामुळे अनुसवचत जाती / निबौध्ि यांचा आर्जिक, िैक्षवणक
ि सामावजक विकास ि त्यांच्या वकमान गरजांची पूतणता करण्यासाठी समस्न्ित दृष्ट्टीकोन ठे िून
विविधांगी कायणक्रम राबविण्याची आिश्यकता जाणिली.
राज्य िासनाचा दृष्ट्टीकोनकेंद्र िासनाने वनिे वित केलेल्या मागणििणक तत्िांचा अभ्यास करुन राज्य िासनामार्णत पुढील
बाबींचा अिलंब केला जातो :(अ) अनुसूवचत जाती उपयोजनेत र्क्त अनुसूवचत जाती ि निबौध्िांच्या व्यक्क्तना/ कुटु ं बांना
सकिा त्यांच्या

िथत्यांना िेट ि जाथतीत जाथत लाभ िे णाऱ्या योजना घेण्यात याव्यात.

(ब) "अविभाज्य" क्षेत्राखालील कायणक्रमांची संबंवधत असलेल्या विभागाने अनुसवू चत जातीकवरता
वनवित वनधी उपलब्ध करुन िे ण्याच्या योजनांची अंमलबजािणी करण्याची िक्यता
पिताळू न पहािी.
(क) केंद्र िासनाकिू न वमळणाऱ्या वििेि केंवद्रय अिणसहाय्याचा उपयोग अनुसूवचत जातीतील
िावरद्रय रेिेखालील असणाऱ्या व्यक्क्तना विल्या जाणाऱ्या सहाय्यात िाढ करण्याकवरता
केला जािा. वििेि केंद्रीलय सहाय्यांतगणत कोणत्याही कायणक्रमासाठी विले जाणारे कमाल
अनुिान त्या कायणक्रमाच्या/प्रकल्पाच्या एकूण सकमतीच्या 50 टक्क्यापेक्षा जाथत असणार
नाही ि ही 50 टक्के रक्कम रु. 10,000/- पेक्षा अवधक असणार नाही.
लोकसंख्यासन 2011 च्या जनगणनेनुसार अनुसूवचत जातीची लोकसंख्या 1,32,75,898 आहे. त्यापैकी
67,67,759 पुरुि आवण 65,08,139 वस्त्रया आहेत. 2011 च्या जनगणनेनुसार अनुसूवचत जातीच्या
लोकसंख्येची महाराष्ट्र राज्याच्या एकूण लोकसंख्येिी टक्केिारी 11.81टक्के आह सन 1995-96
पासून अनुसूवचत जाती उपयोजना तयार करण्याची जबाबिारी सामावजक न्याय विभागािर
सोपविण्यात आली आहे. वनयोजन विभागाकिू न सामावजक न्याय विभागाला अनुसूवचत जाती
उपयोजना तयार करण्यासाठी वनयतव्यय कळविण्यात येतो.
वििेि केंद्रीय सहाय्य-

अनुसूवचत जाती उपयोजनेला पूरक म्हणून िरििी केंद्र िासनाकिू न वििेि

केंद्रीय सहाय्याच्या रुपाने, पूरक वनयतव्यय उपलब्ध करुन विला जातो.
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आवििासी उपयोजनामहाराष्ट्र राज्याचे क्षेत्रर्ळ 3,07,713 चौ. वक.मी असून त्यापैकी 50,758 चौ. वक.मी. म्हणजे
16.5 टक्केक्षेत्र आवििासी उपयोजनेखाली आहे. राज्यात एकूण 47 अनुसूवचत जमाती आहेत. 2011
च्या जनगणनेनुसार राज्यात आवििासींची एकूण लोकसंख्या 105.10 लक्ष आहे ि ती राज्याच्या
1,123.74 लक्ष या एकूण लोकसंख्येच्या 9.4 टक्के आहे. राज्यात वभल्ल, गोंि, महािे ि कोळी, पािरा,
ठाकूर आवण िारली या मुख्य आवििासी जमाती आहेत. कोलम, कातकरी आवण माविया गोंि या तीन
जमाती आविम जमाती म्हणून अवधसूवचत करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील 105.10 लक्ष
आवििासीपैकी 51 टक्के आवििासी उपयोजना क्षेत्रात राहतात ि 49 टक्के आवििासी उपयोजनेच्या
बाहेरील क्षेत्रात राहतात.
आवििासी लोकसंख्या राज्याच्या १५ वजल्हयांमध्ये एकवत्रत झालेली आहे. एकास्त्मक
आवििासी विकास प्रकल्प, मािा ि वमनीमािा क्षेत्रात पायाभूत सोय सुविधा करुन िे णे, तसेच
आवििासी क्षेत्रातील ि आवििासी क्षेत्राबाहेरील आवििासी यांच्यासाठी िैयस्क्तक लाभाच्या योजना
राबविणे इत्यािींचा आवििासी उपयोजनेत समािेि आहे.
उवद्दष्ट्टे-

राज्यातील वबगर आवििासी लोकसंख्या यांच्यातील आविक ि मनुष्ट्य बलाचा विकास

यांच्यातील

असलेली िरी िू र करण्यासाठी उपयोजना तयार करण्यात आली.

(1) राज्यातील आवििासी क्षेत्रे ि इतर क्षेत्रे यांच्या विकासातील अंतर भरुन काढणे.
(2) आवििासींच्या राहणीमानाचा िजा सुधारणे,
(3) त्यांना भेिसािणा-या ि महत्िाच्या समथयांची सोििणूक करणे आवण त्यांची वपळिणूक
िांबविणे,
(4) त्यांच्या सामावजक ि आर्जिक विकासाची गती िाढविणे.
सुखिनकर सवमतीच्या विर्ारिीप्रमाणे आवििासी उपयोजना तयार करण्याचे काम
आवििासी विकास विभागाला सन 1993-94 पासून सोपविण्यांत आले आहे . राज्य योजनेतील
ठराविक रक्कम वनयोजन विभागातर्े आवििासी उपयोजना तयार करण्यासाठी आवििासी विकास
विभागाला िे ण्यात येते. आवििासींना प्रत्यक्ष लाभिायी असलेल्या वभन्न योजनांिरील वनयतव्यय आता
आवििासी विकास विभागामार्त अंवतमत: वनवित करण्यांत येतो. आवििासी लोकांना एकत तसेच
व्यस्क्तगत र्ायिे िीर ठरतील अिा योजना आवििास उपयोजनेत घेण्यांत येतात. ग्रामीण विकास,
आवििासी उपयोजना वजल््ातील िोंगरी भागाचा विकास, लघु पाटबंधारे , रथते विकास, विक्षण,
आरोग्य आवण पाणीपुरिठा इत्यािीसाठी पुरेिा प्रमाणात वनयतव्यय ठे िण्यांत येतो.
....................
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केंद्रीय सहाय्य/ वित्तीय संथिाद्वारे वित्त पुरिठा / बाहयसहास्य्यत प्रकल्प
राज्याच्या िार्जिक योजनेची आखणी करताना, राज्याच्या साधन संपत्तीचे अंिाज लक्षात
घेऊनच योजना तयार केली जाते. योजनेसाठी राज्याच्या आर्जिक स्त्रोताव्यवतवरक्त, केंद्र िासनाकिू न,
खालीलप्रमाणे केंद्रीय सहाय्य ि कजण सहाय्य प्राप्त होत असते.
 केंद्रीय सहाय्य
 आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संथिांचे सहाय्य
 िे िांतगणत वित्तीय संथिाचे कजण सहाय्य.
केंद्रीय सहाय्यराज्यांना केंद्र िासनाकिू न पंचिार्जिक/िार्जिक योजनेसाठी चार प्रकारे अिण सहाय्य प्राप्त होते.


वनयवमत केंद्रीय सहाय्य



बाहय सहास्य्यत प्रकल्पासाठी प्राप्त होणारे अवतवरक्त केंद्रीय सहाय्य.



केंद्र पुरथकृत ि केंद्र सहास्य्यत योजनांसाठी सहाय्य



राज्याच्या वििेि महत्िांच्या प्रकल्पांसाठी एकिेळ अवतवरक्त केंद्रीय अिणसहाय्य.
चौर्थ्या पंचिार्जिक योजनेपासून (1969-74) वनयवमत केंद्रीय सहाय्य िे ण्यात येते.

केंद्र पुरथकृत योजना:केंद्र पुरथकृत योजनांच्या पुनरणचनेची आिश्यकता विचारात घेऊन बी. के. चतुिि
े ी सवमतीच्या
विर्ारिींच्या आधारे केंद्र पुरथकृत योजनांची पुनरणचना करण्यात आली आहे. पुनरणवचत केंद्र पुरथकृत
योजनांची अंमलबजािणी सन 2014-15 पासून करण्यात आली. पुनरणवचत केंद्र पुरथकृत योजनांची
ठळक िैविष्ट्टे पुढीलप्रमाणे आहेत.


केंद्र पुरथकृत योजनांची संख्या 147 िरुन 66 इतकी वनवित करण्यात आली आहे.

 अनेक लहान योजना एका योजनेंतगणत विलीन करण्यात आल्या आहे त. सन 201415 पासून त्या योजनांखालील स्त्रोतांच्या उपयोगासाठी योग्य त्या मागणििणक सूचना
विवहत करण्यात आल्या आहेत.
*(सन 2015-16 पासून १४व्या वित्त आयोगाच्या विर्ारिींच्या अनुिंगाने

केंद्र िासनाने केंद्रीय

सहाय्यामध्ये बिल प्रथतावित केले आहेत. )
बा् सहास्य्यत प्रकल्पांसाठी अवतवरक्त केंद्रीय सहाय्यगेली िोन ििके राज्य िासनाला विविध विकास क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी अन्य िे िांकिू न
आर्जिक सहाय्य वमळत आहे. या बा् सहास्य्यत

एजन्सीकिू न वमळणा-या सहाय्याचा विवनयोग

मुख्यत्िे रथते विकास, पाटबंधारे , पाणीपुरिठा, जलविद्युत आवण औस्ष्ट्णक विद्युत प्रकल्प यांसारख्या
पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केला जातो. जागवतक बेक, युरोवपयन इकॉनॉवमक कम्युवनटी,
जेबीआयसी, जपान आवण केएर्िब्ल्यु, जमणनी यांसाख्या एजन्सीकिू न आतापयणन्त आर्जिक सहाय्य
वमळविण्यात आलेले आहे.
जेव्हा बा् एजन्सीकिू न सहाय्य घेतले जाते तेव्हा त्या प्रकल्पाकवरता पुरेिा वनधीची तरतूि
करणे आवण सहाय्य िे णा-या एजन्सीच्या दृष्ट्टीकोनातून समाधानकारक असा सक्षम तांवत्रक कमणचारी
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िगण प्रकल्पाच्या कायान्ियनासाठी उपलब्ध करणे, ही राज्य िासनाची प्रािवमक जबाबिारी असते.
बा् एजन्सीकिू न वमळणारे सहाय्य हे अनुिान सकिा कजण या प्रकारचे सकिा िोन्हीही प्रकारचे असते.
त्याचप्रमाणे बा् सहाय्याची रक्कम ही त्या प्रकल्पाचा संपूणण खचण भागेल इतकी सकिा प्रकल्पाच्या
अंिावजत एकूण खचाच्या काही टक्के असते. प्रकल्पाकवरता वमळणारे सहाय्य हे राज्य सरकारला
परथपर विले जात नाही तर ते केंद्र िासनामार्णत विले जाते. केंद्र िासन बा् सहास्य्यत प्रकल्पासाठी
राज्य िासनाला योजनेंतगणत अवतवरक्त केंद्रीय सहाय्य िे ते. ऑगथट, 1992 पासून बा् सहास्य्यत
प्रकल्पासाठी बा् एजन्सीकिू न वमळणारे 100% सहाय्य राज्य िासनाला विले जाते.
िे िातंगणत वित्तीय संथिांचे कजण सहाय्य:राज्य िासनाला महसूलाद्वारे वमळणारे उत्पन्न ि विकास कामासाठी आिश्यक असणारा वनधी
यामध्ये नेहमी काही प्रमाणात पोकळी असते. सिर पोकळी भरण्यासाठी राष्ट्रीय वित्तीय संथिाकिू न
कजण घेणे भाग पिते. नाबािण , हु िको, एलआयसी सारख्या वित्तीय संथिा राज्यांना विकास कामांसाठी
कजण उपलब्ध करुन िे ण्यात नेहमी अग्रेसर रावहलेल्या आहेत.
राष्ट्रीय कृिी ि ग्रामीण विकास बॅकेकिू न सिण राज्यांना विविध विकासक्षेत्रात विकास कामांसाठी
कजण थिरुपात वनधी उपलब्ध करुन िे ण्यात येतो. नाबािण च्या कजाच्या सहाय्याने राज्यात जलसंपिा,
पाणी पुरिठा, जलसंधारण, रथते ि पूल या विकास क्षेत्रामध्ये कामे घेण्यात येतात. सन 2010-11 मध्ये
अंगणिािी बांधकाम ि मस्च्छमार बंिरे ि जेट्टीचा विकास कायणक्रम ि सन 2011-12 मध्ये गोिाम
बांधकाम या कायणक्रमांचा समािेि करण्यात आला आहे. नाबािण सहाय्य अंतगणत घेण्यात येणारे प्रकल्प
साधारणत: तीन ििात पूणण करािे लागतात. पवहल्या ििी मोबीलायझेिन अवग्रम म्हणून मंजूर प्रकल्प
रक्कमेच्या 20% रक्कम वमळते. त्यानंतर खचण

जसा होईल त्याप्रमाणे प्रवतपूती िे यकाद्वारे पैसे

वमळतात.
..............
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वजल्हा वनयोजन सवमती
घटनात्मक तरतूि:-

वजल्हयामधील पंचायती ि नगरपावलकांनी तयार केलेल्या वजल्हा िार्जिक

योजना विचारात घेऊन त्याचे एकवत्रतकरण करुन संपूणण वजल्हयासाठी विकास योजनेचा मसुिा तयार
करण्यासाठी संविधानाच्या 74व्या घटना िु रुथतीतील कलम 243 झेि िी नुसार राज्यातील सिण
वजल्हयांमध्ये वजल्हा वनयोजन सवमत्या थिापन करण्यासंबंधी तरतूि करण्यात आली आहे.

या

कलमातील तरतूिीनुसार वजल्हा वनयोजन सवमतीच्या एकूण सिथयांपैकी कमीत कमी 80 टक्के
सिथय वनिावचत असणे आिश्यक आहे.
वजल्हा वनयोजन सवमत्यांची राज्यांमध्ये थिापना:-

महाराष्ट्र राज्यांमध्ये 1974 पासून वजल्हा

वनयोजनाची अंमलबजािणी सुरु झालेली आहे. संविधानाच्या उपरोक्त तरतूिीस अनुसरुन राज्य
िासनाने महाराष्ट्र वजल्हा वनयोजन सवमती (रचना ि कामे) अवधवनयम 1998 तयार करुन त्याची
अंमलबजािणीची विनांक 15 माचण, 1998 पासुन सुरू झाली आहे.
राज्यामध्ये आतापयंत पिवसध्ि ि नामवनिे वित सिथयांची वजल्हा वनयोजन सवमती सिण
वजल्हयांमध्ये कायणरत होती.
वजल्हा वनयोजन सवमतीची रचना:-

महाराष्ट्र वजल्हा वनयोजन सवमती (रचना ि कामे) अवधवनयम-

1998 मध्ये प्रत्येक वजल्हयासाठी एक वजल्हा वनयोजन सवमती असािी अिी तरतूि आहे. वजल्हयाची
लोकसंख्या, त्यानुसार वनयोजन सवमतीची एकुण सिथय संख्या ि त्यापैकी वनििू न द्याियाचे सिथय
याची मावहती खालीलप्रमाणे आहे:वजल्हयाची लोकसंख्या

एकुण सिथय

त्यापैकी वनििु न द्याियाचे सिथय

20 लाखापयंत

30

24

20 लाख ते 30 लाखापयंत

40

32

30 लाखापेक्षा अवधक

50

40

वजल्हा वनयोजन सवमतीची रचना खालील प्रमाणे आहे :(अ) पिवसध्ि सिथय 1) वजल्हयाचे पालकमंत्री

अध्यक्ष

2) वजल्हा पवरििे चे अध्यक्ष

सिथय

3) वजल्हावधकारी

सिथय सवचि

(ब) नामवनिे वित सिथय1) िासनाने वजल्हयातील नामवनिे वित कराियाचे मंत्री (जाथतीत जाथत 6)

सहअध्यक्ष

2) राज्यपालांनी संबंवधत विभागीय विकास मंिळाच्या सिथयांमधून

सिथय

नामवनिे वित केलेला एक सिथय
3) वजल्हयातील आमिार ि खासिार यामधून पालकमंत्र्यांनी

सिथय

नामवनिे वित केलेले िोन सिथय
4) वजल्हा वनयोजन सवमतीच्या 40 ि 50 सिथय असलेल्या सवमतीिर

सिथय

अनुक्रमे 2 ि 4 व्यक्तींचे िासनाने केलेले नामवनिे िन
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(क) वििेि वनमंवत्रत1) िरील "ब" मधील 1 ि 3 येिील सिथय िगळू न वजल्हयातील आमिार / खासिार
2) संबंवधत वजल्हयाच्या विभागाचे विभागीय आयुक्त
3) वजल्हा पवरििे चे मुख्य कायणकारी अवधकारी
4) विभागीय आयुक्तांच्या कायालयातील वििेि कायण अवधकारी
5) वजल्हा वनयोजन अवधकारी
6) राज्य वनयोजन मंिळाचे कायणकारी अध्यक्ष / सिथय यांचेमधून एक सिथय
7) पालकमंत्र्यांनी 30, 40 ि 50 सिथय संख्या असलेल्या सवमतीिर अनुक्रमे 9,11
ि 14 व्यक्तीचे केलेले नामवनिे िन
(ि) वनििणूकीने वनििू न द्याियाचे सिथय:वजल्हा वनयोजन सवमतीमधील एकूण सिथयांच्या 4/5 पेक्षा कमी नसतील इतके सिथय हे
वजल्हयातील ग्रामीण क्षेत्राची लोकसंख्या आवण नागरी क्षेत्राची लोकसंख्या यांच्यामधील गुणोत्तराच्या
प्रमाणात वजल्हा पवरििे च्या ि नगरपंचायती, नगरपवरििा,नगरपावलका,महानगरपावलकांच्या
वनिावचत सिथयांमधून वनििू न द्याियाचे असतात.
वजल्हा वनयोजन सवमतीची कामे:-

महाराष्ट्र वजल्हा वनयोजन सवमती (रचना ि कामे)

अवधवनयम 1998 नुसार सिर सवमतीची कामे पुढील प्रमाणे विहीत केलेली आहे त :(1) वजल्हयातील पंचायतींनी ि नगरपावलकांनी तयार केलेल्या वजल्हा िार्जिक योजना
विचारात घेणे आवण एकवत्रत करणे ि संपूणण वजल्हयाकवरता विकास योजनेचा मसुिा तयार करणे.
(2) पंचायतींनी आवण नगरपावलकांनी तयार केलेल्या पंचिार्जिक योजना आवण सम्यकििी
योजना विचारात घेणे आवण संपूणण वजल्हयासाठी पंचिार्जिक योजना आवण सम्यकििी योजना मसुद्याचे
समन्ियन करणे ि तो तयार करणे.
(3) वजल्हा िार्जिक योजनेच्या प्रगतीचा आढािा घेणे, सवनयंत्रण करणे आवण राज्य िासनाने
घालून विलेल्या वजल्हा िार्जिक योजनेच्या मंजूर तरतूिींचे पुनविर्जनयोजन करण्याची सूचना करणे.
(4) विकास योजनेच्या मंजूर मसुद्याची अध्यक्षांमार्णत राज्य िासनाकिे विर्ारस करणे.
वजल्हा वनयोजन सवमतीची उपरोक्त कामे लक्षात घेता वजल्हयातील पंचायतींनी म्हणजे ग्राम
पंचायती , पंचायत सवमती ि वजल्हा पवरिि आवण नगरपावलकांनी तयार केलेल्या योजनांचा विचार
करुन संपूणण वजल्हयातील एकवत्रत योजनेचा मसुिा तयार कराियाचा आहे.

वजल्हा वनयोजन

सवमतीिर 80 टक्के सिथय लोकसंख्येच्या प्रमाणात ग्रामीण ि नागरी थिावनक संथिांच्या वनिावचत
सिथयांमधून वनििू न येणार आहेत. ते आपआपल्या संथिेचे प्रवतवनधीत्ि वजल्हा वनयोजन सवमतीमध्ये
करणार असून त्यांच्या मागण्या मांिणार आहेत.

त्यामुळे खऱ्या अिाने

सिांच्या सहभागाने

( participative planning ) वजल्हा वनयोजन होण्यास मित होईल असा विश्वास िाटतो.
महाराष्ट्र वजल्हा वनयोजन सवमतीची वनििणूक:वजल्हा वनयोजन सवमतीिर वनििू न द्याियाच्या सिथयांच्या वनििीसाठी राज्य िासनाने
महाराष्ट्र वजल्हा वनयोजन सवमती (वनििणूक) वनयम 1999 तयार करुन ते 20 सप्टें बर, 1999 पासून
अंमलात आणले आहेत. त्यामध्ये विनांक 5/5/2000, वि.9/4/2007 ि विनांक 8/8/2008 च्या
अवधसुचनेन्िये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

...................
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वनयोजन विभाग

महाराष्ट्र वनयोजन योजना मावहती व्यिथिापन प्रणाली (MPSIMS)
Maharashtra Plan Scheme Information Management System (MPSIMS)
थिातंत्र्योत्तर काळात भारत सरकारने विकास हा केंद्रसबिू मानून पंचिार्जिक योजना तयार
करण्याबाबतचे धोरण वनवित केले. यास अनुसरुन राज्यात पंचिार्जिक योजना ि िार्जिक योजना तयार
करणे ि त्याचे संवनयंत्रण करण्याची जबाबिारी वनयोजन विभागाकिे सोपविण्यात आली. पंचिार्जिक
योजनेच्या संवनयंत्रणाच्या दृष्ट्टीने केंद्र िासनाने अनुक्रमे कृिी ि संलग्न सेिा, ग्रामविकास, वििेि क्षेत्र
विकास, पाटबंधारे ि पूरवनयंत्रण, ऊजा , उद्योग ि खाणकाम, िाहतुक, िळणिळण, विज्ञान ि
तंत्रज्ञान पयािरण, सामान्य आर्जिक सेिा, सामावजक ि सामूवहक सेिा, सामान्य सेिा आवण इतर
कायणक्रम असे एकूण 13 विकास क्षेत्र घोवित केले आहेत. प्रत्येक विकास क्षेत्रांतगणत उपक्षेत्रवनहाय
विविध विकासाच्या योजना तयार करुन राज्य िासनामार्णत िरििी राबविण्यात येतात. प्रिासकीय
सोयीसाठी 47 विविध िासकीय विभागांमार्णत सिर योजनांतगणत योजना राबविण्यात येतात. िार्जिक
योजनेचे राज्यथतरीय योजना ि वजल्हाथतरीय योजना असे िोन भाग असून सिणसाधारणपणे वजल्हा
योजनांचे प्रमाण १५ ते २० टक्के इतके असते. योजनांतगणत योजनांचे सिणसाधारण, अनुसूवचत जाती
उपयोजना, आवििासी उपयोजना, वबगर आवििासी उपयोजना असे योजनेच्या प्रकारानुसार िगीकरण
करण्यात आले आहे. पुढील वित्तीय ििासाठी राज्यातील उपलब्ध होणा-या साधन संपत्तीचा अंिाज
लक्षात घेऊन प्रारुप िार्जिक योजना आराखिा वनयोजन विभागामार्णत तयार करण्यात येऊन योजना
आयोग, भारत सरकार यांच्याकिे मंजूरीसाठी सािर केला जातो. क्षेत्र, उपक्षेत्र, विभाग, योजनाप्रकार,
योजनेचा स्रोत ि योजनावनहाय वनयोजन प्रवक्रया अवतिय स्क्लष्ट्ट असून याद्वारे राज्याच्या भौगोवलक
स्थितीनुसार विकासाचा समतोल राखण्याची पण काळजी घ्यािी लागते. पूिी ही प्रवक्रया संगणकाचा
िापर न करता करण्यात येत होती. याकवरता बरेच मनुष्ट्यबळ ि िेळ लागत होता. तसेच योजनांतगणत
वनयतव्ययाची वित्त विभागाने विकवसत केलेल्या अिणसंकल्पीय अंिाज, िाटप आवण संवनयंत्रण
प्रणालीिी (BEAMS) सांगि घालणे िक्य होत नव्हते, ज्यामुळे खचाचा मेळ घालणेही अत्यंत
वजवकरीचे होत होते.
िरील सिण बाबींचा विचार करुन वनयोजन प्रक्रीया जलि ि पारििी होण्याच्या दृष्ट्टीने
वनयतव्यय वितरण, खचण संवनयंत्रण ि िार्जिक योजना प्रकािने यासाठी वनयोजन विभागाच्या
अवधपत्याखालील अिण ि सांस्ख्यकी संचालनालयामार्णत

“महाराष्ट्र योजना मावहती व्यिथिापन

प्रणाली” (Maharashtra Plan Schemes Information Management System - MPSIMS) ही
संगणक आज्ञािली विकवसत केली आहे . सन 2008-09 अखेर संपूणण योजना प्रवक्रयेचे संगणकीकरण
रॅपीि प्रोटोटाईप मॉिे ल या पद्धतीचा अिलंब करुन विकवसत करण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला.
सुरुिातीच्या काळात म्हणजे योजना ििण 2009-10 मध्ये पारंपावरक पध्ित बंि करुन त्याऐिजी
MPSIMS या आज्ञािलीद्वारे योजना पुस्थतका तयार करण्याचे वसवमत उद्दीष्ट्ट ठे िण्यात आले होते
याकवरता आिश्यक ते महत्िाचे मोड्युल्स विकवसत करुन योजना आयोग, भारत सरकार यांनी विवहत
केलेल्या नमुन्यात संपूणण योजना पुस्थतका इंग्रजी ि मराठी भािेत SAS प्रणालीचा िापर करुन
छापण्यात आली.
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MPSIMS ही आज्ञािली िेबबेथि (http://mahades.maharashtra.gov.in/MPSIMS (
थिरुपाची असून यात िासनाचे विविध विभाग ि वजल्हाथतरीय यंत्रणांद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने
योजनांसंबंधीची मावहती नोंिणी करण्यात येते. ही िेब आधारीत आज्ञािली िरील संकेतथिळाद्वारे
जनतेसाठीही उपलब्ध करण्यात आली आहे. ही आज्ञािली विकवसत करण्यात वनयोजन विभाग ि अिण
ि सांवययकी संचालनालयातील संगणक प्रविवक्षत अवधकारी /कमणचारी यांचा सवक्रय सहभाग आहे.
संपूणण वनयोजन प्रवक्रयेिर सविथतर विचार विवनमय करुन योजनेची रुपरेिा, विभागाकिू न
वनयतव्ययाची मागणी नोंिविणे, योजनेच्या प्रकारवनहाय वनयतव्ययाचे वितरण, केंद्र पुरथकृत योजनांचा
वनयतव्यय, भौवतक उद्दीष्ट्टे इ. मावहती ऑनलाईन पद्धतीने प्राप्त करुन घेण्यासाठी थितंत्र मोड्युल्स
विकवसत करण्यात आले. अिा त-हेने संपूणण योजना प्रवक्रया संगणकीकृत करण्यात आली. पूिीच्या
काळात वनयोजन पुस्थतका तयार करण्यात सिण विभागांच्या अिणसंकल्प िाख़ेच्या अवधकारी /कमणचारी
यांना िासकीय मुद्रणालयात हजर रहािे लागत होते ि तेिे प्रुर् वरिींग करािे लागत होते. MPSIMS
आज्ञािलीतून SAS या अत्याधुवनक प्रणालीद्वारे संपूणण योजना पुस्थतका PDF थिरुपात तयार करण्यात
येऊन िेट िासकीय मुद्रणालयात सॅाफ़्ट कॅापी िे ण्यात येते त्यामुळे प्रुर् वरिींग िगैरे काहीच प्रवक्रया
करािी लागत नाही. अिाप्रकारे वबझनेस प्रोसेस वरईंवजवनरींग साध्य झाले आहे.
MPSIMS

आज्ञािलीमुळे

वनणणय

प्रवक्रया

तसेच

राज्य

ि

वजल्हाथतरीय

योजनांचे

संवनयंत्रणासाठी अवतिय सुलभ अिी यंत्रणा राज्यात अस्थतत्िात आली आहे. या आज्ञािलीची िेट
पद्धतीने वित्त विभागाच्या BEAMS आज्ञािलीिी जोिणी करण्यात आली असून राज्याच्या सिण
योजनांतगणत योजनांिरील खचाचे िै नंविन थतरािर अवतिय सोप्या पद्धतीने वनयंत्रण करणे िवरष्ट्ठ
पातऴीिरील अवधकारी यांना सुकर झाले आहे.
मंत्रीमंिळाच्या बैठकीपूिी आिल्या विििीच्या खचाच्या मावहतीिर आधावरत अहिाल
उच्चथतरीय अवधका-यांना ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध होतो. पंचिार्जिक योजना ि िार्जिक योजना
तयार करण्यासाठी वनयतव्यय मागणीबाबतच्या विभागवनहाय बैठकांकवरता MPSIMS आज्ञािलीद्वारे
ऑनलाईन पद्धतीने तयार करण्यात येतात ि प्राप्त अहिालािर विभागवनहाय बैठका घेऊन योजना
आराखड्याचे प्रारुप अंवतम केले जाते हे या आज्ञािलीचे मोठे यि आहे. या आज्ञािलीद्वारे सिण
विभागांच्या अिणसंकल्प िाखेतील अवधकारी /कमणचारीिृि
ं ाचे काम सुलभ झाले असून विविध प्रकारचे
अहिाल ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध होत असल्याने अगिी बैठकीच्या िेळेपयंतच्या खचाची
आकिे िारी प्राप्त होते.
केंद्र िासनाकिू न प्राप्त होणा-या वनधीिर वनयंत्रण ठे िणे यापूिी र्ार अिचणीचे होते त्यामुळे
बराचसा वनधी अखर्जचत रहात होता. MPSIMS आज्ञािलीतील या सुविधेमुळे सिण विभागांना केंद्राकिू न
प्राप्त होणा-या वनधीिर संवनयंत्रण ठे िण्याची सुविधा प्राप्त झाली असून याचा िापर िासनात उच्च
थतरािर होणा-या मावसक खचाच्या आढािा बैठकीिरम्यान होत असल्याने आपोआपच सिर
वनधीबाबत जागरुकता वनमाण झाली आहे.
MPSIMS आज्ञािलीद्वारे भौवतक साध्याचे प्रमाणीकरण करण्यात येऊन यािर संवनयंत्रण ठे िणे
अवतिय सुलभ झाले असून योजनांतगणत योजनांद्वारे राज्यात वनमाण होणा-या भौवतक मत्तेबाबत
एकवत्रत आकिे िारी प्राप्त होते , ही या प्रकल्पाची एक महत्िाची र्लवनष्ट्पत्ती आहे.
.................
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वित्त विभाग

अिणसंकल्पीय अंिाज वनयतिाटप व्यिथिापन पध्िती
( Budget Estimation Allocation Management Systems - BEAMS )
िासन वनणणय क्र.:-संकीणण-1006/प्र.क्र.131/कोिा प्रिासन 5 वि.15 मे, 2007.
पुिीच्या पध्ितीनुसार आहरण ि संवितरण अवधकाऱ्यांना िे यक सािर करण्यापूिी वनधी
मंजूरीचे आिे ि प्रत्यक्ष प्राप्त करुन घ्यािे लागत. हे आिे ि वमळण्यास बराच कालािधी लागतो ि
त्यामुळे विहीत िेळेत िे यक सािर करता येत नव्हते. पवरणामी, योजनेसाठी तातिीणे खचण करण्यास
अिचणी वनमाण होिून अिणसंकल्पीय तरतूिींच्या आहरण ि संवितरण अवधकारी वनहाय वितरणाचे
तपिील एकवत्रतरीत्या उपलब्ध होत नसल्याने हे अवधकारी तरतूिींच्या/मावसक वनधी वििरणपत्राच्या
(Monthly Cash Flow Statement) मयािे त खचण करीत आहेत सकिा कसे याची पिताळणी करणे िक्य
होत नव्हते. हे लक्षात घेता सिण विभागांमध्ये आर्जिक विथत ि सुयोग्य वनयंत्रण येण्याच्या दृष्ट्टीने राष्ट्रीय
सुचना विज्ञान केंद्र, पूणे यांच्या सहकायाने वित्त विभागाने “संगणकीय अिणसक
ं ल्प वितरण प्रणाली”
विकसीत केली आहे. या प्रणालीचा मुख्य उद्देि िासनाच्या विविध विभागातील आहरण ि संवितरण
अवधकारीवनहाय अिणसंल्पीय अनुिानाच्या तरतूिी इलेक्रॉवनक्स माध्यमातून सिण कोिागार
अवधकारी/अवधिान ि लेखाअवधकारी ि इतरांना उपलब्ध व्हाव्यात तसेच आहरण ि संवितरण
अवधकाऱ्यांना अिणसंल्पीय अनुिानातून िे यकांव्िारे रकमा आहवरत करणे सुलभ व्हािे हा आहे.
बीम्स प्रणालीिर वनयंत्रक अवधकाऱ्यांना वनधीचे पुनर्जिवनयोजन वनधीच्या मयािे त Online करता
येते. या प्रणालीमध्ये काही प्रमाणात Cash-Flow सुधारीत करता येतो. या प्रणालीिर MIS विभागामध्ये
वनधीच्या संिभात खचाचे योजनावनहाय, CRC वनहाय वरपोटण स उपलब्ध होतात.
बीम्स मध्ये login केल्यानंतर D.D.O. Code ि Password टाकल्यानंतर Submission
केल्यािर उवद्दष्ट्ट वनहाय उपलब्ध अनुिान विसते. त्यानुसार त्या उवद्दष्ट्टांिर Click केल्यािर Bill Entry
Form उपलब्ध होतो. त्यािर Bill Type Select केल्यानंतर त्यािरील मावहती भरुन ि D.D.O. Select
करुन Add करुन Submit केल्यािर Approved Draft येतो. त्यािर Approved Click केल्यािर
B.D.S. चे प्रावधकार पत्र तयार होते. ि त्यामध्येच Object साठी उपलब्ध अनुिानातून वबलाची रक्कम
िजा होते ि ते िे यक कोिागारात सािर केले जाते.
..................
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गृह विभाग

राष्ट्रीय मानिी हक्क आयोग
मानिी हक्कांचे अवधक चांगल्या रीतीने संरक्षण करण्यासाठी राष्ट्रीय मानिी हक्क आयोग
आवण राज्यांमध्ये राज्य मानिी हक्क आयोग ि मानिी हक्क न्यायालये गठीत करण्याकरीता आवण
त्यांच्यािी संबंवधत/अनुिंवगक बाबींकरीता मानिी हक्क संरक्षण अवधवनयम 1993 केंद्र िासनाने पारीत
केला. सिर अवधवनयम 28 सप्टें बर 1993 पासून अंमलात आला. सिर अवधवनयमातील कलम 3
नुसार केंद्र िासन राष्ट्रीय मानिी हक्क आयोग गठीत करते. आयोगाचे मुख्यालय विल्ली येिे असून
आयोग केंद्र सरकारची पूिण परिानगी घेिून भारतामध्ये कोणत्याही वठकाणी कायालये थिापन करू
िकतो. मानिी हक्क म्हणजे व्यक्तीस जन्मापासून प्राप्त झालेले हक्क यामध्ये संविधानाद्वारे हमी
विलेले सकिा आंतरराष्ट्रीय प्रसंवििे मध्ये समाविष्ट्ट केलेले व्यक्तीचे जीिन, थिांतत्र्य, समानता ि
प्रवतष्ट्ठा या संबंधातील हक्क होय.
राष्ट्रपती हे आयोगाचे अध्यक्ष आवण सिथय यांची वनयुक्ती पंतप्रधानाच्या अध्यक्षतेखालील
सवमतीच्या विर्ारिीनुसार करतात. परंतु सिोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीिांिी विचारविवनमय
केल्याखेरीज, सिोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान सकिा उच्च न्यायलयाच्या विद्यमान मुख्य न्यायाधीिांची
वनयुक्ती आयोगाच्या सिथयपिी करता येत नाही. आयोगाच्या अध्यक्ष आवण सिथयांची वनयुक्ती ही,
केिळ सवमतीमध्ये कोणतेही पि वरक्त झाल्याच्या कारणािरुन अिैध ठरत नाही.
आयोगाची रचना :अ)सिोच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीि :- अध्यक्ष.
आ)सिोच न्यायालयामध्ये कायणरत असलेले न्यायाधीि अििा माजी न्यायाधीि:- सिथय.
इ)उच्च न्यायालयाचे माजी अििा कायणरत मुख्य न्यायाधीि :- सिथय.
ई)मानिी हक्कासंबंधातील बाबींची मावहती असलेला सकिा प्रत्यक्ष अनुभि असलेल्या
व्यक्तीमधून वनयुक्त िोन व्यक्तीं :- सिथय.
राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूवचत जाती आयोग ि अनुसूवचत जमाती आयोग,
राष्ट्रीय मवहला आयोग या आयोगांचे अध्यक्ष हे, अवधवनयमाच्या कलम १२ च्या खंि ( ख ) ते ( त्र) मध्ये
नमूि केलेली कामे पार पािण्यासाठी आयोगाचे सिथय असल्याचे मानण्यात येते.
आयोगाचा महासवचि हा त्या आयोगाचा मुख्य कायणकारी अवधकारी असतो.
आयोगाच्या अध्यक्ष पिी वनयुक्त झालेली व्यक्ती, ती ज्या विनांकास आपले पि ग्रहण करील
तेव्हापासून पाच ििाच्या कालािधीपयंत सकिा ती व्यक्ती सत्तर ििे ियाची होईपयंत पि धारण करते.
आयोगाची कामे:- अवधवनयमातील कलम १२ नुसार राष्ट्रीय मानिी हक्क आयोगास पुढील काये पार
पािािी लागतात.
क) खालील तक्रारीमध्ये थित:हू न, सकिा बळी ठरलेल्या व्यक्तीने सकिा वतच्या ितीने इतर
कोणत्याही व्यक्तीने विनंती अजण केल्यािरुन चौकिी करील:1) मानिी हक्कांचा भंग सकिा त्यास प्रोत्साहन, सकिा अिा हक्कभंगास प्रवतबंध करण्यास
लोक सेिकाकिू न झालेला वनष्ट्काळजीपणा.
ख) मानिी हक्काचा भंग झाल्याचा आरोप असलेल्या ि कोणत्याही न्यायलयात प्रलंवबत
असलेल्या कायणिाहीत त्या न्यायालयाच्या संमतीने हथतक्षेप करील,

सामान्य प्रशासन विभाग / का-17

Page 123

ग) राज्य िासनाच्या वनयंत्रणाखाली असलेल्या ज्या कोणत्याही तुरुगांत सकिा अन्य एखािया
संथिेत उपचाराच्या, सुधारण्याच्या सकिा सुरवक्षततेच्या प्रयोजनािण व्यक्तीस थिानबध्ि
केलेले सकिा ठे िून घेण्यात आलेले असेल त्या तुरुंगाला िा संथिेला त्या वनिासी
व्यक्तीच्या जीिन पवरस्थितीचा अभ्यास करुन त्यािर विर्ारिी िे ण्यासाठी, राज्य
िासनास सूचना िे िून भेट िे ईल.
घ) संविधानाव्िारे सकिा त्यािेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्िये मानिी हक्काचे
संरक्षण

करण्यासाठी

पुरिण्यात

आलेल्या

संरक्षण

उपायांचा

आढािा

घेणे/अंमलबजािणीसाठी विर्ारिी करील.
ङ) मानिी हक्काच्या िापरात विघ्न आणणाऱ्या घटकांचे पुनर्जिलोकन करुन त्यािर उवचत
उपाययोजनांची विर्ारस करणे.
च) मानिी हक्कांबाबतचे तह ि इतर आंतरराष्ट्रीय संलेख यांचा अभ्यास करुन त्यांचा त्यांच्या
पवरणामकारक अंमलबजािणीसाठी विर्ारस करणे.
छ) मानिी हक्कांच्या क्षेत्रात संिोधन कायण हाती घेऊन त्यास चालना िे णे.
ज) समाजाच्या विविध िगात मानिी हक्कांबाबत जाण वनमाण करणे.
झ) मानिी हक्कांच्या क्षेत्रांतील प्रयत्नांना उत्तेजन िे णे.
ञ) मानिी हक्कांच्या प्रचलनासाठी आिश्यक िाटतील अिी इतर काये करणे.
आयोगास या अवधवनयमाखालील तक्रारीची चौकिी करताना वििाणी न्यायालयाप्रमाणे
अवधकार आहेत.
...............
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राज्य मानिी हक्क आयोग
मानिी हक्क संरक्षण कायिा, 1993 च्या कलम 21 नुसार राज्यात “राज्य मानिी हक्क आयोग”
थिापन करण्यात येतो. राष्ट्रीय मानिी हक्क आयोग आवण केंद्र सरकार यांनी विर्ारस केल्यानुसार
महाराष्ट्र राज्यात िासन वनणणय क्र.:-एचआसी1099/378/पोल-14,वि.15/01/2000 अन्िये
महाराष्ट्र राज्य मानिी हक्क आयोगाची थिापना विनांक ६ माचण, २००१ रोजी केली असून ती थिायत्त
िैधावनक यंत्रणा आहे.
राज्य मानिी हक्क आयोगािर पुिी 1 अध्यक्ष ि 4 सिथय नेमले जात होते. तिावप, केंद्र िासनाने
मानिी हक्क संरक्षण अवधवनयम, 1993 च्या कलम 21 मध्ये िु रुथती करुन राज्य आयोगाची रचना 1
अध्यक्ष ि 2 सिथय अिी विवहत केली आहे. सिर िुरुथती राज्य िासनानेही वि. 6 जुलै, 2009 च्या
अवधसूचनेद्वारे राज्य मानिी हक्क आयोगास लागू केली आहे. त्यानुसार आता राज्य मानिी हक्क
आयोगाची रचना एक अध्यक्ष ि िोन सिथय अिी वनवित करण्यात आली आहे. आयोगाचे एक सिथय
हे न्यावयक संिगातील तर िु सरे पि मानिी हक्क आयोग या विियाचे तज्ञ असलेले सकिा प्रत्यक्ष
कायानुभि असलेले असािेत अिी तरतूि आहे.
राज्य मानिी हक्क आयोगाची काये :- (कलम १२)
(1) भारतीय घटना आवण समाजातील सिण घटकांच्या मानिी हक्कांचे संरक्षण िृक्ध्िगत
करण्यासाठी असलेले कायिे तसेच संरक्षक उपाययोजना या सिण बाबी अभ्यासणे, तपासणे
आवण पुनर्जिलोकन करुन पवरणामकारक अंमलबजािणी करण्याच्या दृष्ट्टीने विर्ारिी करणे.
(2) मानिी हक्क जोपासणे आवण िृक्ध्िगत करणे याबाबत अस्थतत्िात असलेल्या घटनात्मक ि
िैधावनक तरतूिींचा अभ्यास करणे, पुनर्जिलोकन करणे आवण त्यासंबंधात उवणिा, अपुरेपणा,
िैगुण्ये असल्यास विवधविधानात तसा बिल सुचिून त्यािर मात करणे.
(3) समाजातील सिण घटकांच्या मानिी हक्कांचे संरक्षण ि संिधणन करण्यासाठी, कायियाच्या
चौकटीला, साचाला अवधक बळकटी आणणे आयोगाला आिश्यक िाटे ल तेव्हा निीन
कायियाची विवधवनयवमतीची विर्ारस करणे.
(4) मानिी हक्क संरक्षणाबाबत करण्यात आलेले कायिे ि मानिी हक्कांच्या पायमल्लीला अटकाि
करण्यासाठी करण्यात आलेले कायिे तसेच नागवरकांच्या मानिी हक्कांसंबंधी घेण्यात आलेले
धोरणात्मक वनणणय, मागणििणक सूचनांची अंमलबजािणी होत नसल्याबाबत सकिा मानिी
हक्कांपासून िंवचत केल्याबद्दल तक्रार प्राप्त झाल्यास सकिा थित:हू न या सिण प्रकरणांची िखल
घेणे.
(5) नागरी आवण राजकीय हक्कांच्या पायमल्लीच्या तक्रारी, पायमल्लीस प्रोत्साहन िे ण्याबाबत सकिा
नागरी आवण राजवकय हक्कांबाबतची कतणव्ये पार पािताना िु लणक्ष करणे, या सिण बाबतीत
थित:हू न सकिा त्या व्यक्तीच्या ितीन प्राप्त झालेल्या तक्रारींची चौकिी करणे.
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(6) आयोगाच्या मतानुसार अवतसंिि
े नक्षम ि मानिी हक्कांच्या पायमल्लीस प्रिण असलेले विविष्ट्ट
वठकाण ि पवरस्थितीचे वििेि अध्ययन करणे ि तपास हाती घेणे ि त्याबाबतचा अहिाल तयार
करणे ि संबंवधत प्रावधकरणाकिे विर्ारिी पाठविणे.
(7) मानिी हक्कासाठी आिर िाढविणे तसेच समाजातील सिण घटकांमध्ये ि प्रिासकीय यंत्रणेतील
सिण थतरांिर सन्मान िाढविणे. यासाठी मानिी हक्काच्या साक्षरतेचा प्रचार करणे ि
त्याअनुिंवगक िे िातील मानिी हक्काबाबतच्या स्थितीची जाणीि करुन िे ण्याकवरता
प्रोत्साहनात्मक ि िैक्षवणक कायणक्रम आयोवजत करणे.
(8) प्रिासकीय िगण आवण जनता यांच्यासाठी प्रविक्षण ि वििाििणक कायणक्रम आयोवजत करणे.
(9) मानिी हक्कांचे उल्लंघनास प्रवतबंध करण्यासंिभात र्ौजिारी प्रिासन प्रणाली ि कारागृह
सुधारणा, इत्यािीबाबत अभ्यास करुन विर्ारिी करणे.
(10) आंतरराष्ट्रीय करार, प्रसवििा आवण मानिी हक्कांिी संबंवधत अभ्यास करुन समाजातील सिण
घटकामध्ये आवण प्रिासनात आिश्यक तो समंजसपणा िाढे ल अिा विर्ारिी करणे.
(11) आंतरराष्ट्रीय संबंवधत साधने सकिा घोिणा सकिा प्रसंवििांच्या तरतूिीचे पालन करण्याकवरता
िे िातील मानिी हक्कांच्या पवरस्थितीची जाणीि करुन िे ऊन सामंजथय िाढविण्यासाठी
िासनाला सल्ला िे णे ि उपाययोजना सुचविणे.
(12) आंतरराष्ट्रीय तसेच राष्ट्रीय मानिी हक्क संघटनांिी संपकण साधण्यासाठी माध्यमे थिापन
करणे.
(13) मानिी हक्कांिी संबंवधत संिोधन ि कायणक्रम हाती घेणे सकिा प्रायोवजत करणे.
(14) मानिी हक्काच्या अविभाज्य थिरुपात जोपासना ि संरक्षण करण्यासाठी कायियानुसार
आिश्यक असलेली कतणव्ये पार पािणे ि इतर कायणिाही करणे.
.................
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िासकीय विधेयके ि वनयम यांचे मसुिा लेखन
िासकीय विधेयकांचे मसुिा लेखन करत असताना पुढील बाबी प्रािम्याने लक्षात घेणे
आिश्यक आहे.
विधेयकाचे संवक्षप्त नाि :- विधेयकाची उद्दीष्ट्टे लक्षात घेऊन त्याचे संवक्षप्त नाि िे ण्यात यािे.
तसेच प्रथतावित विधेयक राज्याच्या कोणत्याही एका भागास सकिा संपूणण राज्यभर लागू असेल ती
व्याप्ती नमूि करण्यात यािी. प्रथतावित विधेयक कधीपासून अंमलात येईल याबाबतची तारीख नमूि
करण्यात यािी. विधेयकाच्या तरतुिी िेगिेगळ्या विनांकास अंमलात आणाियाच्या असल्यास
त्याबाबतची थपष्ट्ट तरतूि विधेयकामध्ये असणे आिश्यक आहे. विधेयकाच्या सिण सकिा काही तरतूिी
भूतलक्षी (Retrospective) प्रभािाने अंमलात आणाियाच्या असल्यास त्यासंिभात थपष्ट्ट उल्लेख असणे
भाग आहे. मात्र अिा तरतुिींना भूतलक्षी प्रभाि िे त असताना , असा प्रभाि विला गेल्यामुळे कोणतेही
vested rights यांना बाधा पोचणार नाही अिी खबरिारी घेणे आिश्यक आहे. तसेच संविधानाच्या
अनुच्छे ि २० मध्ये तरतूि केल्याप्रमाणे ज्या विनांकास अिी कृती हा त्या विििी विद्यमान असलेल्या
कायद्यानुसार गुन्हा नसेल तर अिी भूतलक्षी तरतूि केल्याच्या पवरणामी गुन्हा असणार नाही अिीही
तरतूि असणे आिश्यक आहे.
व्याख्या.- विधेयकामध्ये पुन्हा पुन्हा िापरल्या गेलेल्या िब्िप्रयोगांची पुनरुक्ती टाळण्याच्या
दृष्ट्टीने व्याख्या िे ण्यात येतात.
विधेयकाच्या सिणसाधारण तरतुिी.- यामध्ये विधेयक अवधवनयम अंमलात आणत असताना
केल्या जाणा-या तरतुिींच्यासाठी सहाय्यकारी प्रिासकीय यंत्रणा, अिा यंत्रणेचे घटन, वतचे अवधकार,
काये ि कतणव्ये, या प्रिासकीय यंत्रणेसाठी येणा-या खचणविियक तरतुिी ज्यायोगे राज्याच्या एकत्रीकृत
वनवधिर भार येणार असल्यास अिा भाराचा तपिील, अवधवनयमातगणत वनयम करणे, आिे ि काढणे इ.
अवधकार याबाबत तरतुिी.
वनरसन ि व्यािृत्ती.- विधेयकाद्वारे यापूिीचा अवधवनयम वनरवसत कराियाचा असल्यास
त्याबाबतच्या तरतुिी, संक्रमणकालीन तरतुिी इ.
...............
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अिासकीय विधेयकांबाबतची कायणपध्िती
महाराष्ट्र विधान पवरिि वनयम 107 ते 154, महाराष्ट्र विधान सभा वनयम यामधील वनयम 111 ते 159.
विियाची मुद्देसूि मावहती.- जेव्हा राज्य विधानमंिळाचा अिासकीय सिथय विधेयकाची नोटीस
िे तात त्यािेळी महाराष्ट्र विधानमंिळ सवचिालय अिा विधेयकाची एक प्रत संसिीय कायण विभागाला
पाठविते. संसिीय कायण विभाग त्यानंतर अिा विधेयकाची ि उद्देि ि कारणे याच्या प्रतीसह एक प्रत मा.
मुख्यमंत्री यांना सािर करतो. तसेच अिी एक प्रत ज्या विभागािी हे विधेयक संबंवधत आहे त्या
विभागाकिे सुद्धा पाठितो.
महाराष्ट्र िासन कायणवनयमािलीचा अनुिेि ३७ ते 40:37.

(1) जेव्हा विधान मंिळाचे सिथय अिासकीय विधेयक मांिण्यासाठी नोटीस िे तात, अिा िेळी

विधानमंिळाचे सवचि विधेयकाची प्रत, विवध ि न्याय विभागाकिे पाठवितात. त्यानंतर विवध ि न्याय
विभाग सिर विधेयकाची प्रत, उद्देि ि कारणे नमुि करून मुख्यमंत्री ि संबंवधत विभागाकिे ताबितोब
पाठवितात.
(2) अिा अिासकीय विधेयकािर विवध ि न्याय विभाग कायणिाही करील. या बाबत राज्य
विवधमंिळाची क्षमता ि राष्ट्रपतींची मंजुरी आिश्यक आहे काय? या बाबी तपासून प्रकरण ज्या
विभागािी संबंवधत आहे, त्या विभागाच्या अवभप्रायाि सािर करण्यात येईल.
(3) विधेयक संबंवधत विभागाने तपासल्यानंतर विविध विभागांिी संबंवधत असल्यास त्यांचे
अवभप्राय घेिून विधेयकाची प्रत मंत्री ि राज्यपाल यांच्याकिे वर्रविण्यात यािी.
(4) वित्त विियक बाब असल्यास प्रकरण वित्त विभागास िाखिून विधेयकाच्या बाबतीत वित्तीय
वििरणपत्र तयार करण्यात येईल.
38. धनविधेयकाच्या बाबतीत (विवनयोजन अवधवनयम, विवनयोजन लेखानुिान अवधवनयम इत्यािी)
विधेयक वित्त मंत्री यांना सािर करणेत यािे. अन्य विधेयकाबाबत प्रकरण संबंवधत विभागाच्या
सवचिांमार्णत वित्त विभागाकिे ि त्यानंतर वित्त मंत्र्यांकिे सािर करण्यात यािे.
39. विधेयाकामध्ये विधानमंिळाच्या सिथयांनी सुधारणा करण्यासाठी नोटीस विली असल्यास
विधेयकाच्या विचार विनीयम करण्याच्या िेळी विचारात घेण्यात याव्यात.
40. विधेयकाचा मसुिा सािर करतांना विधेयक कोणत्या तरतूिीिर आधारीत आहे, याबाबत
समासामध्ये तरतूिी नमूि कराव्यात परंतू राज्यपाल ि राष्ट्रपती यांच्या मंजूरीसाठी विधेयक
पाठवितांना समासातील संिभण काढू न टाकण्यात यािे.
विधेयकास विवधमंिळाची मान्यता वमळाल्यानंतर त्यािर कराियाची कायणिाही याबाबत तरतूि अनुिेि
क्रमांक 41 मध्ये िे ण्यात आली आहे .
41.

विधानमंिळाच्या

िोन्ही

सभागृहांनी

विधेयकास

मान्यता

विल्या

नंतर

विधानमंिळ

सवचिालयाकिू न विधेयकाची अवधकृत प्रत विवध ि न्याय विभाग ि संबंवधत विभाग यांच्याकिे
तपासण्यासाठी पाठविण्यात येते.

विधेयकास राज्यपालांची ि प्रकरणपरत्िे राष्ट्रपतींची मान्यता

घेण्यासाठी राज्यपाल यांच्याकिे सािर करण्यात येते . राज्यपाल यांच्या मंजूरीसाठी पाठविण्यात
आलेल्या विधेयकात राज्यपालांनी काही सुधारणा/संिेि सकिा अनुिेि विले असतील तर राज्यपाल
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यांचे सवचि, विवध ि न्याय विभागचे सवचि आवण इतर विभागाचे सवचि यांच्यािी विचार विवनमय
करुन पुढील कायणिाही करतील.
विधी ि न्याय विभागात असे अिासकीय विधेयक तांवत्रकदृष्ट्या तपासले जाते जसे की,
विधेयकाला भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छे ि ३०४ च्या खंि (ख) च्या परंतुकानुसार मा. राष्ट्रपतींची
पूिम
ण ंजूरी आिश्यक आहे सकिा कसे? या विधेयकासंिभात, संविधानाच्या अनुच्छे ि २०७ (१) सकिा (३)
यानुसार मा. राज्यपालांची विर्ारस आहे सकिा कसे? असे विधेयक पावरत करण्याबाबत राज्य
विधानमंिळ संविधानातील तरतुिींसार सक्षम आहे सकिा कसे? असे विधेयक राज्य विधानमंिळाने
संमत केल्यास त्यास मा. राज्यपालांची अनुमती आिश्यक राहील सकिा मा. राष्ट्रपतींची अनुमती
आिश्यक राहील या बाबतचे अवभप्राय संबंवधत प्रिासकीय विभागाला कळविण्यात येतात.
महाराष्ट्र विधानमंिळाची अिासकीय विधेयकांबाबतची सवमती अिा विधेयकाच्या बॅलटद्वारा
प्रािम्यक्रम ठरिून ते विधेयक कोणत्या विििी चचेस येईल हे ठरविते तसेच त्याबाबत कालािधी नेमून
िे ते. अिा िेळी, विधेयक चचेला आल्यानंतर संबंवधत विभागांचे मंत्री अिा विधेयकासंिभात िासनाची
भूवमका सभागृहासमोर मांितात ि ते अिासकीय विधेयक संमत होते सकिा यिास्थिवत, र्ेटाळले जाते.
सभागृहात मांिण्यात आलेल्या विधेयकाचा प्रथताि िासनास तत्ितः मान्य असल्यास, ते विधेयक मागे
घेण्याची विनंती संबंवधत मंत्री संबंवधत सभासिास करतात. संबंवधत विधेयक िोन्ही सभागृहात संमत
झाल्यास त्यासंिभात पुढील कायणिाही विवध ि न्याय विभागामार्णत, िासकीय विधेयकासंिभातील
कायणिाहीप्रमाणे करण्यात येते.
..................
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अवधवनयम ि वनयमात सुधारणा करण्यासंबध
ं ी कायणपद्धती
महाराष्ट्र िासन कायणवनयमािली अनुिेि क्रमांक ३१ ते ४4.
ज्यािेळी अवधवनयमात सुधारणा करण्याचा प्रथताि असेल अिा िेळी , अवधवनयमािी संबंवधत
प्रिासकीय विभाग त्याबाबतचा प्रथताि तयार करुन तो प्रथताि विवध ि न्याय विभागाकिे अिा
प्रथतािाची कायिे िीर तपासणी करण्याकवरता पाठवितो. या तपासणी िेळी विवध ि न्याय विभाग या
प्रथतािाची कायिे िीर तपासणी, तसेच अिा थिरुपाचा अवधवनयम करण्याकवरता राज्य विधानमंिळ
सक्षम आहे का? अिा विधेयकास मा. राष्ट्रपतींच्या पूिम
ण ंजुरीची आिश्यकता आहे का? या प्रथतािाच्या
तरतूिी मूलभूत अवधकारांिर अवतक्रमण करणा-या आहेत सकिा कसे? याबाबतचे िैधावनक मत िे तो.
त्यानंतर प्रिासकीय विभाग सिण संबंवधत प्रिासकीय विभागांिी विचारविवनमय करून त्यासंिभातील
प्रथतािास मं वत्रमंिळाची मान्यता घेतो. त्यानंतर असा प्रथतािास विवध ि न्याय विभागामार्णत िैधावनक
रुप विले जाते. त्यास विधेयक असे म््णतात. विधेयकास त्याचे उद्देि ि कारणे सांगणारे वनिेिन
जोिले जाते. ि विधेयकास आिश्यक ते िैधावनक अवधकार सोपविण्यासंबंधीचे ज्ञापन तसेच वित्तीय
वििरणपत्र जोिले जाते. ि विधेयक विधानमंिळात सािर केले जाते. विधेयकास िोन्ही सभागृहानी
मान्यता विल्यानंतर ते राज्यपाल/ राष्ट्रपती यांना सािर केले जाते ि त्यानंतर ते अवधवनयम म्हणून
राजपत्रात प्रवसद्ध करण्यात येते.
वनयमात सुधारणा करण्याचा प्रथताि असल्यास त्यासंबंधी एक प्रारुप प्रिासकीय विभागामार्णत
करण्यात येते. त्याची विवध ि न्याय विभागामार्णत तपासणी करण्यात येते. या तपासणी िेळी प्रथतावित
तरतुिी या अवधवनयमातील तरतुिींिी विसंगत नाही ना सकिा कसे याची वििेिकरुन तपासणी
होते.त्यानंतर विभागामार्णत संबंवधत मं त्री यांची मान्यता घेऊन ते राजपत्रात प्रवसद्ध केले जातात.
अवधवनयमात वनयमांच्या पूिप्र
ण वसवद्धची अट असल्यास त्यासंबंधी एक प्रारंवभक मसुिा िरील प्रमाणे
राजपत्रात प्रवसद्ध केला जातो. यािरील हरकती ि सूचना विचारात घेऊन िरीलप्रमाणे कायणपद्धतीचे
पालन करून ते वनयम अंवतम करण्यात येतात. ि ते राज्य विधानमंिळाच्या पटलािर ठे िण्याकवरता
प्रिासकीय विभागामार्णत सािर करण्यात येतात.
.................
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