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मिसूल 
पालघर येथे मासळीिरील रोगत्रिदािासाठी 
 राज्यातील पत्रिली प्रयोगशाळा उभारर्ार 

राज्य शासिातरे्फ 10 एकर जमीि  
मासळीची त्रियात करतािा त्रियातदारािंा बऱ्याच अडचर्ींिा सामोरे जाि ेलागते.  त्यामुळे 

मासळीची आिश्यक ती गुर्ित्ता तपासण्याकत्ररता आत्रर् रोगाचंे त्रिदाि करण्यासाठी पालघर येथे 
अद्ययाित  प्रयोगशाळा उभारण्यात येत आिे.  कें द्र शासिाच्या कृषी ि पदूम त्रिभागातरे्फ उभारण्यात 
येर्ाऱ्या या जलचर प्रार्ी संसगणरोध ि रोगत्रिदाि प्रयोगशाळेसाठी 10 एकर जमीि त्रििामूल्य देण्याचा 
त्रिर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. 

राज्यातिू एकूर् 30 ते 35 टक्के मासळी अमेत्ररका, पात्रिमात्य आत्रर् आखाती देशात त्रियात 
करण्यात येते.  या मासळीची गुर्ात्मक तपासर्ी करण्यासाठी ती चेन्नई आत्रर् िैद्राबाद येथे कें द्र 
शासिाच्या जलचर प्रार्ी संसगणरोध ि रोगत्रिदाि प्रयोगशाळेत पाठत्रिण्यात येते.  िी व्यिस्था 
राज्यातच असरे् आिश्यक असल्यामुळे कें द्र शासिाच्या त्रििंतीिरुि पालघर येथील पशुपैदास ि 
संगोपि कें द्राची मौ. कोलगाि येथील 10 एकर जमीि देण्याचा त्रिर्णय झाला.   

राज्यात त्रिमखारे पाण्यामध्ये मत्स्यशेती आत्रर् कोळंबी शेती केली जाते.  व्िाईट स्पॉट त्रडत्रसज 
आत्रर् इतर रोगामुंळे कोळंबीचे िुकसाि िोते.  अशा रोगाचंा प्रादूभाि रोखण्यासाठी अशी प्रयोगशाळा 
सुरु झाल्यास रोगाचंे त्रिदाििी िोईल आत्रर् कास्तकारािंा मागणदशणि त्रमळेल.   

-----०---- 
सामान्य प्रशासि 

कें द्र-राज्य संबंध आयोगाच्या त्रशर्फारशींिर  
राज्य शासिाचे अत्रभप्राय कें द्राला कळत्रिर्ार 

 कें द्र-राज्य संबंध आयोगाच्या त्रशर्फारशींिर राज्य शासिाचे अत्रभप्राय कें द्राला कळत्रिण्याचा 
त्रिर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  

कें द्र शासिािे 30 सप्टेंबर 2005 रोजी सिोच्च न्यायालयाचे सेिात्रििृत्त न्यायाधीश 
श्री.एम.एम.पुंछी याचं्या अध्यक्षतेखाली कें द्र-राज्य संबंध आयोगाची स्थापिा केली.  या आयोगािे 6 
खंडामध्ये 280 त्रशर्फारशी केल्या आिेत.  या त्रशर्फारशींिर राज्य शासिाचे अत्रभप्राय पाठत्रिण्यापूिी 
त्यािर सखोल अभ्यास करण्यासाठी मंत्रिगटाच्या तीि उपसत्रमत्या 18 सप्टेंबर 2013 रोजी स्थापि 
करण्यात आल्या िोत्या. या सत्रमत्यािंी त्याचंे अििाल सादर केले असूि आज मंत्रिमंडळािे िे अििाल 
आंतरराज्य पत्ररषदेकडे पाठत्रिण्यास मान्यता त्रदली.  

संत्रिधािीक शासि आत्रर् कें द्र-राज्य संबंधाच ेव्यिस्थापि, अंतगणत सुरक्षा, दंडन्याय ि कें द्र-
राज्य सिकार, कें द्र-राज्य आर्थथक संबंध, पयािरर् तसेच िैसर्थगक संसाधि आत्रर् पायाभतू सुत्रिधा, 
पंचायत राज ि त्रिकें द्रीत शासि, सामात्रजक आर्थथक त्रिकास, सािणजत्रिक धोरर् अशा त्रिषयािंर या 
सत्रमत्यािंी आपले अििाल त्रदले.  उद्योगमंिी श्री. िारायर् रारे्, ििमंिी डॉ. पतंगराि कदम आत्रर् 
ग्रामत्रिकास मंिी श्री. जयंत पाटील याचं्या अध्यक्षतेखाली या सत्रमत्या िेमण्यात आल्या िोत्या.   

-----०----- 
  



गृि (राज्य उत्पादि शुल्क)  
राज्य उत्पादि शुल्क त्रिभागाचे दुय्यम त्रिरीक्षक पद  

लोकसेिा आयोगामार्फण त भरर्ार 
 

राज्य उत्पादि शुल्क त्रिभागाचे दुय्यम त्रिरीक्षक पद लोकसेिा आयोगामार्फण त भरण्याचा त्रिर्णय 
आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. 

दुय्यम त्रिरीक्षक िे शस्त्रधारी पद असूि मिाराष्ट्र दारुबंदी, िाकोत्रटक्स ड्रग्ज, मिाराष्ट्र औषधे 
ि सौंदयण प्रसाधिे, मळी त्रियंिर्, औषध त्रियंिर् या अत्रधत्रियमाखाली त्रित्रिध कामे त्यािंा करािी 
लागतात.  त्याचं्या कायणक्षेिात एक ते दोि तालुके आत्रर् शिरी भागात एक ते तीि पोलीस स्टेशन्स 
असतात.  ज्याप्रमारे् पोलीस उपत्रिरीक्षकाचंी पदे आयोगामार्फण त भरण्यात येतात, त्याचप्रमारे् दुय्यम 
त्रिरीक्षकाचंी पदे देखील भरण्याचा प्रस्ताि िोता.  

सेिाप्रिशे त्रियमािुसार दुय्यम त्रिरीक्षकाचंी 25 टक्के पदे जिािामंधूि पदोन्नतीिे, 25 टक्के 
पदे त्रिभागीय स्पधा परीक्षादं्वारे आत्रर् 50 टक्के पदे स्पधा परीक्षाचं्या त्रिकालाच्या आधारे 
िामत्रिदेशिािे भरण्याची तरतूद आिे. दुय्यम त्रिरीक्षकाचा मिसूली जमेमध्ये ससिाचा िाटा असल्यािे 
या पदािर कायणक्षम उमेदिाराची त्रििड िोण्यासाठी िा त्रिर्णय घेण्यात आला.  

-----०----- 
 

िस्त्रोद्योग 
डॉ.बाबासािेब आबंेडकर मागासिगीय सिकारी सूत त्रगरर्ीस  

शासकीय अथणसिाय्य 
 

िागपूरच्या बुटीबोरी औद्योत्रगक क्षिेातील डॉ. बाबासािेब आंबेडकर मागासिगीय सिकारी 
सूत त्रगरर्ीस शासकीय अथणसिाय्य देण्याचा त्रिर्णय आज मंत्रिमंडळािे घेतला.   

िी त्रगरर्ी टेक्स्टाईल झोिमध्ये असूि यापूिी बुटीबोरी येथील बॅत्ररस्टर शेषराि िािखेडे या 
सूत त्रगरर्ीस शासिािे अथणसिाय्य त्रदले आिे. त्याप्रमारे् यािी त्रगरर्ीस अथणसिाय्य देण्यात येईल.  
यामध्ये 5 टक्के भागभाडंिल सभासदाचंे तर 45 टक्के भागभाडंिल शासिाचे असूि 50 टक्के 
शासकीय कजण असेल.   

-----०----- 
  



मिसूल त्रिभाग 
 

दस्ताची रे्फरर्फार िोंद ऑिलाईि िोर्ार 
 

दस्त िोंदर्ीची  ई-रे्फरर्फार आज्ञािली त्रिकत्रसत करण्यात आली असूि यामुळे यापुढे 
िस्तत्रलत्रखत पध्दतीऐिजी “ई-रे्फरर्फार” पध्दतीिे जलदगतीिे कामकाज िोर्ार आिे. यादृष्ट्टीिे 
िोंदर्ी बरोबरच रे्फरर्फार िोंदीची कायणिािी करण्यासाठी त्रियमात सुधारर्ा करण्याचा त्रिर्णय आज 
मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  िोंदर्ीकृत दस्तऐिजाचं्या रे्फरर्फार िोंदीच्या िळेी पक्षकाराला 
परत एकदा तलाठ्यासमोर उपस्स्थत रािण्याची आिश्यकता िािी, अशा स्िरुपाच्या सुधारर्ा 
मिाराष्ट्र जमीि मिसूल संत्रिता 1966 ि मिाराष्ट्र जमीि मिसूल अत्रधकार अत्रभलेख आत्रर् िोंदिह्या 
(तयार कररे् ि सुस्स्थतीत ठेिरे्) त्रियम 1971 मध्ये  करण्यात येतील. 

राज्यामध्ये दस्त िोंदर्ी प्रत्रक्रयेचे संपूर्ण संगर्कीकरर् झाले आिे. िोंदर्ीकृत दस्तऐिजािे 
िोर्ाऱ्या रे्फरर्फार िोंदी घेतल्यािंतर दुय्यम त्रिबंधकासमोर समक्ष उपस्स्थत रािूि दस्तािर सिी 
करर्ाऱ्या पक्षकारास परत एकदा संबंत्रधत तलाठ्यासमोर उपस्स्थत रािण्याची आिश्यकता भासर्ार 
िािी. त्यामुळे त्रिलंब टाळूि अत्रधकार अत्रभलेख िळेीच अद्ययाित िोतील ि त्यामध्ये पारदशणकता 
येईल. दस्त िोंदर्ी िोताच त्याची मात्रिती आज्ञािलीद्वारे तित्रसल कायालयातील म्यूटेशि सेलला 
तात्काळ उपलब्ध करूि त्रदली जाईल. त्या आधारे रे्फरर्फार िोंद घेऊि िमुिा 9 ची िोटीस तयार 
करूि तलाठ्यास तशी िोंद घेण्याचा एसएमएस सकिा ई-मेल केला जाईल. त्यािुसार तलाठी सकिा 
पत्रररक्षर् भमूापक (सव्िेअर) रे्फरर्फार िोंदििीत िोंद घेऊि पुढील कायणिािी करतील.  

िी सगळी कायणिािी तात्काळ ऑिलाईि िोऊि िागत्ररकाचंी िोर्ारी गैरसोय आत्रर् त्रिलंब 
टाळला जाऊ शकेल.  तसेच िे सिण अत्रभलेख िळेोिळेी अद्ययाित राितील.   

-----०----- 
 
 
 

 
 


