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०१

स�ा�ा काळात जगासमोर उ�ा ठाकले�ा सवा�त मो�ा आ�ानांपैकी एक �णजे कोिवड-१९ ची महामारी. 

यातील जीिवतहानीची सं�ा अजून �� �ायची आहे. जगाने जीिवतहानी आिण मोठे आरो�संकट यां�ा बरोबरीने 

अथ��व�थाही कोसळताना पिहली. ये�ा  काही वषा�त  लोकसं�ेपैकी  मो�ा  िह��ा�ा क�ाणावर  या आिथ�क 

संकटाचा प�रणाम होणार आहे. महारा�ा�ा िवशेष  संदभा�तच बोलायचे झाले तर महारा�ात १६,०१,३६५ लोकांना � �

कोिवडची लागण झाली आिण ४५,७२३ मृ�ू नोदंवले गेले आिण अजूनही  या सं�ेत वाढ होतेच  आहे. आजवर�ा  

आिथ�क संकटां�ा इितहासात, या महामारीमुळे आिथ�क दु��रणाम सवा�त  ती� आहे.  

रा� सरकार�ा अगदी अलीकडील आिथ�क अंदाजानुसार माच� २०२१ ला संपणा�या वषा�त रा�ा�ा अथ��व�थेत 

�थूल मू�वृ�ीत १६.४ ट�े संकोच  हो�ाची श�ता आहे. रा�ा�ा �थूल मू�वृ�ी�ा (जीएस�ीए ) अनुसार 

गतवषा��ा ऑ�ोबर ते  िडस�बर या ितमाहीम�े अथ��व�थेत ७.४ ट�े घसरण हो�ाची श�ता आहे. रा� 

सरकार�ा अहवालात ��ेिपत अंदाजानुसार , २०२१- २०२१ या वषा�त, शेती�ित�र� इतर बांधकाम, �थावर संपदा, 

खाणकाम व सेवा अशा सव� �े�ांत (�थूल मू�वृ�ी�ा संदभा�त) गतवष��ा तुलनेत नाममा� वाढ होताना िदसेल.  

गतवष��ा तुलनेत रा�ाचे व�ू व सेवा कराचे (जीएसटी)  ऑग� मिह�ाचे संकलन त�ल ९९८.८७ कोटी 

�पयांनी उतरले आहे. गे�ा वष� ४६७४.८१ कोटी �पये जी एस टी जमा झाला होता. तर या वष�चे संकलन ३६७५.९४ 

कोटी �पयां�ा आसपास आहे.    

महारा� रा�ाला, २०२०-२१ या पूण� वषा�साठी  क� � सरकारकडून िमळणे बाकी असलेली जीएसटी भरपाई  २२,४३५ �

कोटी �पये इतकी होती. िडस�बर�ा पिह�्या आठव�ापय�त, जीएसटी भरपाईपोटी ४८२०.०५ कोटी �पये  

महारा� रा�ाकडे ह�ांत�रत कर�ात आ�े होते. क� �सरकारने िव�ेष कज� योजनेतून कज� घेऊन ४८२०.०५ कोटी �

�पये  महारा� रा�ाकडे ह�ांत�रत केले. याखेरीज रा�ा�ा संपूण� कज�मया�देपे�ा १५० ट��ांपय�त अित�र� �

कज� घे�ाची रा�ा�ा मुभा दे�ात आली होती .�ाहकांकडून कमी  मागणी  दश�वणारा आणखी एक आिथ�क 

िनदश�क �णजे शु�,आकार आिण दंड  या ��पात  आकार�ा जाणा�या सव� िवभागां�ा करेतर  महसुलात 

झालेली ती� घट. माग�ा वषा��ा (एि�ल-स��बर २०२९) तुलनेत या वष� (एि�ल-स��बर २०२०) करेतर  महसुला�ा 

वसुलीत जवळपास ७३ट�े (६,३२८१ कोटी �पयांव�न १,७३३ कोटी �पये)घसरण  झाली आहे. उ��ात ती� घट 

होत असतानाच िनयिमत महसूल खचा�मुळे रा�ा�ा ितजोरीवर बोजा पडत आहे. यामुळे रा�ाला 

िवकासकामांवरचा खच� थांबवणे आिण पगार चुकव�ासाठी ५२,०००कोटी �पयांचे कज� घेणे भाग पडले आहे. 

आधीच यावष� आ�ापय�� घेतलेले कज� गतवष��ा तुलनेत २५९ ट�े जा� आहे. �ात रा�ातील बेरोजगारी�ा 

दरात ऑग�म�े २.३ ट�े वाढ झाली. जुलै मिह�ात बेरोजगारीचा दर ३.९ होता तो ऑग�म�े ६.२ झाला आहे.   

�ाच वेळी संपूण� रा�भरात  िवषाणू सं�मणाची  दुसरी लाट नोदंव�ात आली आहे. 

या अ�र�ासंदभा�त महारा�ा�ा आिथ�क वाढीचे पुन��ीवन कर�ासाठी ज�र �ा धोरणांची िशफारस  �

कर�ासाठी �िस� अथ�शा�� डॉ. िवजय केळकर यां�ा नेतृ�ाखाली त�ांचा एक गट तयार कर�ात आला.    

या (पी आय सी) त�गटात अभय पेठे, अिजत रानडे, अिमताव म��क, दीपक पारेख, देवद� मोडक, गौतम 

बंबवाले, िनरंजन राजा��, �दीप आपटे, �दीप भाग�व, �काश आपटे, �शांत   िगरबाणे , राजस परचुरे, रवी पंिडत,  

सम�ेर  मेहता, सुिमता काळे, उमेशचं� सारंगी, िवजय गोखले  आिण  िवशाल गायकवाड यांचा समावेश होता. या 

गटाने �े�ानुसार  धोरणांिवषयी िशफारशी के�ा/स�ा िदला  या गटाने, सू�, लघु व म�म उप�म (एमएसएमई), 

उ�ोग �े�, गृहिनमा�ण �े�, शेती�े�, शहरी सुधारणा, उ� िश�ण, रा�ा�ा �ाय�व�थेतील सुधारणा, रा�ा�ा 

पुणे इंटरनॅशनल सेंटर

 �ोत

 �ोत �� �. 

महारा� � व�ू

https://gras.mahakosh.gov.in/


०२

टेबल १. महारा�ाचे व�ू व सेवा कराचे (जी एस टी) मािसक संक�न (कोटी �पये)  �

टेबल २:            ात जाहीर झालेली        व सेवा कराची (जी एस टी) भरपाई (२०१७-२०१८ ते २०२०-
२०२१)

: https://gras.mahakosh.gov.in/

 : लोकसभा अतारांिकत           २१२,  १४.०९.२०२०

वष�  मिहने २०१८-१९ १०१९-२० २०२०-२१ %  बद� 

एि�ल  

मे  

जून  

जु�ै  

ऑग�  

स��बर 

५३४८.७

 ४५३८.२

 ४८०४.८६

४५१३.१८

४३५५.४७

४२६२.७९

५८०२.९७

४५३८.२ 

५२०२.०८

४८०१.१९

४६७४.८४

४४११.४८

१०८०.५९

२५५१.२२

४८४९.६४

३९२०.४५

३६७५.९४

४३७९.८२

१८.६२

५६.२२

९३.२३

८१.६६

७८.६३

९९.२८

 रा� २०१७-२०१८ २०१८-२०१९ २०१९-२०२०
२०२०-२०२१

(ऑग� २०२० पय��) 

महारा� � १४८८.०० ८३३०.०० १५०१८.१३ ६८३७.०० 

भारत ४११४६.०० ६९२७५ १२०४९८.२९ ६५५४६.२०

 (कोटी �पये)

को�वड-१९ नंतर महारा�ातील सावरणा�या आ�थक ��तीला पुनचाल� ना दे�ासाठी सुधा�रत धोरण�

ब: �ा�ािवक

०१

स�ा�ा काळात जगासमोर उ�ा ठाकले�ा सवा�त मो�ा आ�ानांपैकी एक �णजे कोिवड-१९ ची महामारी. 

यातील जीिवतहानीची सं�ा अजून �� �ायची आहे. जगाने जीिवतहानी आिण मोठे आरो�संकट यां�ा बरोबरीने 

अथ��व�थाही कोसळताना पिहली. ये�ा  काही वषा�त  लोकसं�ेपैकी  मो�ा  िह��ा�ा क�ाणावर  या आिथ�क 

संकटाचा प�रणाम होणार आहे. महारा�ा�ा िवशेष  संदभा�तच बोलायचे झाले तर महारा�ात १६,०१,३६५ लोकांना � �

कोिवडची लागण झाली आिण ४५,७२३ मृ�ू नोदंवले गेले आिण अजूनही  या सं�ेत वाढ होतेच  आहे. आजवर�ा  

आिथ�क संकटां�ा इितहासात, या महामारीमुळे आिथ�क दु��रणाम सवा�त  ती� आहे.  

रा� सरकार�ा अगदी अलीकडील आिथ�क अंदाजानुसार माच� २०२१ ला संपणा�या वषा�त रा�ा�ा अथ��व�थेत 

�थूल मू�वृ�ीत १६.४ ट�े संकोच  हो�ाची श�ता आहे. रा�ा�ा �थूल मू�वृ�ी�ा (जीएस�ीए ) अनुसार 

गतवषा��ा ऑ�ोबर ते  िडस�बर या ितमाहीम�े अथ��व�थेत ७.४ ट�े घसरण हो�ाची श�ता आहे. रा� 

सरकार�ा अहवालात ��ेिपत अंदाजानुसार , २०२१- २०२१ या वषा�त, शेती�ित�र� इतर बांधकाम, �थावर संपदा, 

खाणकाम व सेवा अशा सव� �े�ांत (�थूल मू�वृ�ी�ा संदभा�त) गतवष��ा तुलनेत नाममा� वाढ होताना िदसेल.  

गतवष��ा तुलनेत रा�ाचे व�ू व सेवा कराचे (जीएसटी)  ऑग� मिह�ाचे संकलन त�ल ९९८.८७ कोटी 

�पयांनी उतरले आहे. गे�ा वष� ४६७४.८१ कोटी �पये जी एस टी जमा झाला होता. तर या वष�चे संकलन ३६७५.९४ 

कोटी �पयां�ा आसपास आहे.    

महारा� रा�ाला, २०२०-२१ या पूण� वषा�साठी  क� � सरकारकडून िमळणे बाकी असलेली जीएसटी भरपाई  २२,४३५ �

कोटी �पये इतकी होती. िडस�बर�ा पिह�्या आठव�ापय�त, जीएसटी भरपाईपोटी ४८२०.०५ कोटी �पये  

महारा� रा�ाकडे ह�ांत�रत कर�ात आ�े होते. क� �सरकारने िव�ेष कज� योजनेतून कज� घेऊन ४८२०.०५ कोटी �

�पये  महारा� रा�ाकडे ह�ांत�रत केले. याखेरीज रा�ा�ा संपूण� कज�मया�देपे�ा १५० ट��ांपय�त अित�र� �

कज� घे�ाची रा�ा�ा मुभा दे�ात आली होती .�ाहकांकडून कमी  मागणी  दश�वणारा आणखी एक आिथ�क 

िनदश�क �णजे शु�,आकार आिण दंड  या ��पात  आकार�ा जाणा�या सव� िवभागां�ा करेतर  महसुलात 

झालेली ती� घट. माग�ा वषा��ा (एि�ल-स��बर २०२९) तुलनेत या वष� (एि�ल-स��बर २०२०) करेतर  महसुला�ा 

वसुलीत जवळपास ७३ट�े (६,३२८१ कोटी �पयांव�न १,७३३ कोटी �पये)घसरण  झाली आहे. उ��ात ती� घट 

होत असतानाच िनयिमत महसूल खचा�मुळे रा�ा�ा ितजोरीवर बोजा पडत आहे. यामुळे रा�ाला 

िवकासकामांवरचा खच� थांबवणे आिण पगार चुकव�ासाठी ५२,०००कोटी �पयांचे कज� घेणे भाग पडले आहे. 

आधीच यावष� आ�ापय�� घेतलेले कज� गतवष��ा तुलनेत २५९ ट�े जा� आहे. �ात रा�ातील बेरोजगारी�ा 

दरात ऑग�म�े २.३ ट�े वाढ झाली. जुलै मिह�ात बेरोजगारीचा दर ३.९ होता तो ऑग�म�े ६.२ झाला आहे.   

�ाच वेळी संपूण� रा�भरात  िवषाणू सं�मणाची  दुसरी लाट नोदंव�ात आली आहे. 

या अ�र�ासंदभा�त महारा�ा�ा आिथ�क वाढीचे पुन��ीवन कर�ासाठी ज�र �ा धोरणांची िशफारस  �

कर�ासाठी �िस� अथ�शा�� डॉ. िवजय केळकर यां�ा नेतृ�ाखाली त�ांचा एक गट तयार कर�ात आला.    

या (पी आय सी) त�गटात अभय पेठे, अिजत रानडे, अिमताव म��क, दीपक पारेख, देवद� मोडक, गौतम 

बंबवाले, िनरंजन राजा��, �दीप आपटे, �दीप भाग�व, �काश आपटे, �शांत   िगरबाणे , राजस परचुरे, रवी पंिडत,  

सम�ेर  मेहता, सुिमता काळे, उमेशचं� सारंगी, िवजय गोखले  आिण  िवशाल गायकवाड यांचा समावेश होता. या 

गटाने �े�ानुसार  धोरणांिवषयी िशफारशी के�ा/स�ा िदला  या गटाने, सू�, लघु व म�म उप�म (एमएसएमई), 

उ�ोग �े�, गृहिनमा�ण �े�, शेती�े�, शहरी सुधारणा, उ� िश�ण, रा�ा�ा �ाय�व�थेतील सुधारणा, रा�ा�ा 

पुणे इंटरनॅशनल सेंटर

 �ोत

 �ोत �� �. 
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गृहिनमा�ण �े�ासाठी�ा सूचना टाईम�ाईन आिण �सधा��मासह  दोन भागात िवभाग�्या आहेत: 

अ� मुदती�ा सूचना आिण म�म मुदती�ा सूचना 

अ� मुदती�ा सूचना  :

१. �थलांत�रत कामगारांना पु�ा कामावर �जू हो�ासाठी मदत:  मानवतावादी �ि�कोनातून महारा� �ासनाने  �

�थ�ांत�रत कामगारांसाठी �वास व िव�ा�ा वाढीव खचा�ची जबाबदारी घे�ाबाबत/भ�ाची  ता�ुरती योजना

जाहीर कर�ात पुढाकार �ावा. उदाहरणादाख�,�ॉकडाऊन उठव�ानंतर अशी ४५ िदवसांसाठी सव�  

रा�भर अ�ी योजना �ागू करता येई�. यासाठी  िवकसकांचा म��थ �णून उपयोग क�न नंतर या खचा�ची  

भरपाई रा� शासन करेल. 

२. रा� शासकीय सं�थांकडून भूखंड िव�ीसाठी िव�ंिबत �दानाची योजना: स�ा�ा प�र��थतीत  

िव��वाहाबाबत  काळजी घेणे गरजेचे आहे.अ�ावेळी �ासकीय सं�थांकडून भूखंड िवकत घे�ा�ा �ो�ाहन 

दे�ासाठी  एकदम सव� िकंमत चुकती कर�ाचा आ�ह न धरता �ाहका�ा ह�ाह�ाने/सावका� दीघ� मुदतीत 

पैसे  दे�ाची मुभा �ावी. कारण आ�ा�ा वातावरणात आगाऊ िकंमत वसुली �वहाय� नाही. याखेरीज �रय� इ�ेट  

�े�ा�ा पु�ा चा�ना दे�ासाठी एमएमआरडीए, िसडको आिण एमआयडीसी यांनी भूखंडां�ा िकमती रा�  

ठेवाय�ा ह�ा.

३. काही िन��चत काळासाठी मु�ांक �ु�्कात व नोदंणी �ु�्कात सव�त िकंवा माफी देणे: यासाठी दोन 

पया�य सुचवले आहेत:

i.   पया�य १: 

Ÿ  िव�ी, खरेदी,  संमती व परवानगी (�ी� अँड �ायस�) , अिभह�ांतरण िकंवा भाडेप�ा�ेख यासार�ा   

  जिमनी�ी /�थावर मा�म�े�ी  संबंिधत �वहारांसाठी काही िनि�त काळासाठी उदाहरणाथ�, ६ ते १२ मिहने  

   मु�ांक  शु� कमी क�न केवळ १%  इतके आकारावे.  

Ÿ  नोदंणी �ु�्का�ा  संपूण� माफी �ावी. 

ii.  पया�य  २: 

Ÿ  वर उद्धृत पया�य १ साठी िवक�: फ� तीन  मिह�ांसाठी (ऑ�ोबर ते  िडस�बर  २०२०) मु�ांक �ु�्क व  

     नोदंणी �ु�्कास  संपूण� माफी �ावी.

Ÿ  संपूण� शु�माफी कधी जाहीर करायची  �ाची वेळ मह�ाची आहे. ही माफी लवकर िदली तर �ा काळात  

    पावसाळा असेल. तसेच िपतृप� (�ा�) स��बर १७, २०२० �ा संप�ाचा अंदाज आहे.  

Ÿ  सणासुदीची सु�वात व  संपूण� शु�माफीचा अ�काळ सव� एकावेळी येत अस�ाने अिधक �ाहकांना  

     गृहखरेदीसाठी �ो�ाहन  िमळेल.  

गृहिनमा�ण �े�  

०३

शासन�व�थेतील सुधारणा,  कामगार सुधारणा, परदेशी गंुतवणूक आकिष�त कर�ाबाबत सूचना या िवषयांवरचे 

धोरणा�क मसुदे  ��ािवत केले.  

या  शोधिनबंधात आ�ी महारा� शासनाला सादर केले�ा या अनेक िवषयांवरील �े�िनहाय िशफारशीचंा सारांश �

मांडत आहोत.

पुणे इंटरनॅशनल सेंटर को�वड-१९ नंतर महारा�ातील सावरणा�या आ�थक ��तीला पुनचाल� ना दे�ासाठी सुधा�रत धोरण�
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गृहिनमा�ण �े�ासाठी�ा सूचना टाईम�ाईन आिण �सधा��मासह  दोन भागात िवभाग�्या आहेत: 

अ� मुदती�ा सूचना आिण म�म मुदती�ा सूचना 

अ� मुदती�ा सूचना  :

१. �थलांत�रत कामगारांना पु�ा कामावर �जू हो�ासाठी मदत:  मानवतावादी �ि�कोनातून महारा� �ासनाने  �

�थ�ांत�रत कामगारांसाठी �वास व िव�ा�ा वाढीव खचा�ची जबाबदारी घे�ाबाबत/भ�ाची  ता�ुरती योजना

जाहीर कर�ात पुढाकार �ावा. उदाहरणादाख�,�ॉकडाऊन उठव�ानंतर अशी ४५ िदवसांसाठी सव�  

रा�भर अ�ी योजना �ागू करता येई�. यासाठी  िवकसकांचा म��थ �णून उपयोग क�न नंतर या खचा�ची  

भरपाई रा� शासन करेल. 

२. रा� शासकीय सं�थांकडून भूखंड िव�ीसाठी िव�ंिबत �दानाची योजना: स�ा�ा प�र��थतीत  

िव��वाहाबाबत  काळजी घेणे गरजेचे आहे.अ�ावेळी �ासकीय सं�थांकडून भूखंड िवकत घे�ा�ा �ो�ाहन 

दे�ासाठी  एकदम सव� िकंमत चुकती कर�ाचा आ�ह न धरता �ाहका�ा ह�ाह�ाने/सावका� दीघ� मुदतीत 

पैसे  दे�ाची मुभा �ावी. कारण आ�ा�ा वातावरणात आगाऊ िकंमत वसुली �वहाय� नाही. याखेरीज �रय� इ�ेट  

�े�ा�ा पु�ा चा�ना दे�ासाठी एमएमआरडीए, िसडको आिण एमआयडीसी यांनी भूखंडां�ा िकमती रा�  

ठेवाय�ा ह�ा.

३. काही िन��चत काळासाठी मु�ांक �ु�्कात व नोदंणी �ु�्कात सव�त िकंवा माफी देणे: यासाठी दोन 

पया�य सुचवले आहेत:

i.   पया�य १: 

Ÿ  िव�ी, खरेदी,  संमती व परवानगी (�ी� अँड �ायस�) , अिभह�ांतरण िकंवा भाडेप�ा�ेख यासार�ा   

  जिमनी�ी /�थावर मा�म�े�ी  संबंिधत �वहारांसाठी काही िनि�त काळासाठी उदाहरणाथ�, ६ ते १२ मिहने  

   मु�ांक  शु� कमी क�न केवळ १%  इतके आकारावे.  

Ÿ  नोदंणी �ु�्का�ा  संपूण� माफी �ावी. 

ii.  पया�य  २: 

Ÿ  वर उद्धृत पया�य १ साठी िवक�: फ� तीन  मिह�ांसाठी (ऑ�ोबर ते  िडस�बर  २०२०) मु�ांक �ु�्क व  

     नोदंणी �ु�्कास  संपूण� माफी �ावी.

Ÿ  संपूण� शु�माफी कधी जाहीर करायची  �ाची वेळ मह�ाची आहे. ही माफी लवकर िदली तर �ा काळात  

    पावसाळा असेल. तसेच िपतृप� (�ा�) स��बर १७, २०२० �ा संप�ाचा अंदाज आहे.  

Ÿ  सणासुदीची सु�वात व  संपूण� शु�माफीचा अ�काळ सव� एकावेळी येत अस�ाने अिधक �ाहकांना  

     गृहखरेदीसाठी �ो�ाहन  िमळेल.  

गृहिनमा�ण �े�  

०३

शासन�व�थेतील सुधारणा,  कामगार सुधारणा, परदेशी गंुतवणूक आकिष�त कर�ाबाबत सूचना या िवषयांवरचे 

धोरणा�क मसुदे  ��ािवत केले.  

या  शोधिनबंधात आ�ी महारा� शासनाला सादर केले�ा या अनेक िवषयांवरील �े�िनहाय िशफारशीचंा सारांश �

मांडत आहोत.

पुणे इंटरनॅशनल सेंटर को�वड-१९ नंतर महारा�ातील सावरणा�या आ�थक ��तीला पुनचाल� ना दे�ासाठी सुधा�रत धोरण�
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म�म मुदती�ा सूचना: 

�वसाय कर�ाचा खच� कमी करावा, काय�द�ता आिण सु�ासन असावे.  

मा�ता �ि�या सुरिळत करणे: िवशेषतः मंुबई महानगरीय िवभागातले (एमएमआर) अडकलेले �क�, जलदगतीने 

माग� लाव�ासाठी एक  उ��रीय सिमती आव�क आहे. तसेच पया�वरणीय मंजुरीसाठी  एक �तं�  सिमतीही 

आव�क आहे. 

१. क� �  आिण  रा� सरकरांम�े सम�य अस�ाची गरज असले�ा उपाययोजना: 

Ÿ   तारणांची ऑनलाईन अंमलबजावणी सुलभ करणे. 

Ÿ   मु�ांक शु�, नोदंणी आिण इतर शु� व�ू व सेवा कर (जीएसटी) म�े समािव� करणे . 

मु�ांक �ु�्क कमी कर�ाचे इतर मु�े : संयु� िवकसन करार, संयु� उप�म िवकसन आिण पुनिव�कसन 

�क�्पांसाठी मु�ांक  �ु�्कात सव�त �ावी. कंप�ांचे एक�ीकरण, िव�ीनीकरण, िवघटन िकंवा पुनर�चना; 

एनसीएलटीचे िनण�य िकंवा �ाया�या�ा संमती �त� यां�ा बाबतीत कमा� देय  मु�ांक �ु�्क १० �ाख 

�पयांपय�त असावे. यामुळे एक�ीकरण व �क�्प पूण� करणे �� होई�.   

४. आकार आिण �ु�्क यां�ात कपात: मंुबईत गोळा केले जाणारे अिधमू� (�ीिमयम) व शु�  मंुबईसार�ाच  

इतर शहरांपे�ा पु�ळच जा� आहेत. �ामुळे मंुबईतील �वसाय कर�ाचा अित�र� खच� कमी कर�ाची ती� 

गरज आहे. �ु�्क आकारणीत कपात व सुसू�ता आणणे: नगरपाि�का िकंवा रा� सरकार यां�ाकडे भर�ात येत 

अस�े�ी सव� अिधमू�्ये/आकार/प�ा/सेस/िजने, ि��-वे�(ि�� वर िकंवा खा�ी जा�ासाठी �ागणारी 

मोकळी जागा), �ॉबी यां�ासाठीचे अिधमू�्य आिण इतर अनेक देये यां�ात िवकास िनयं�ण व �ो�ाहन 

िनयमाव�ी (डीसीपीआर) अंतग�त ५०% कपात कर�ात यावी. बांधकाम चालू असले�ा जिमनीवर�ा (ए�यूसी) 

आकारात ता�ुरती सव�त दे�ात यावी आिण ए�यूसी मोजणी  व गणने�ा प�तीत सुधारणा/बद� करणे ज�रीचे 

आहे . 

िवकसकांवरचा बोजा  सुस�  कर�ासाठी सुचवलेले इतर  बदल:

Ÿ    नागरी जमीन कमालमया�देचे अिधमू� कमी करावे. 

Ÿ    िकरकोळ िव�ेते, मॉल आिण हॉटे� यां�ासाठी सवलती: या �ावसाियक उप�मांसाठी असे सुचव�ात आले  

     आहे की, �ांना वीज व पाणी  देयके औ�ोिगक  दराने  आकार�ात यावीत. 

Ÿ    सहा  मिह�ांसाठी िमळकत कर आका� नये. 

५. महारेरा – �क�्प पूण� कर�ा�ा का�ावधीत वाढ करावी/ तारीख पुढे ढक�ावी : असे सुचव�ात आले 

आहे की,  �क�्प पूण� कर�ाची मुदत िकमान ६ मिह�ांनी वाढवून �ावी.  

 

६. �पांतरा�ा िनयमांत सुधारणा व कमी शु� आकारणे : महारा� जमीन महसूल (भोगवटादार वग� २ आिण  �

भाडेप�याने �दान के�े�्या जिमनी भोगवटदार वग� १  म�े �पांतरीत करणेसंबंधी  िनयम ), २०१९ - “ �पांतर  

 िनयमावलीचे”  पुनराव�ोकन  करणे गरजेचे आहे. (वग� २ जिमनी या  सहज �पांत�रत के�्या जाऊ न �कणा�या  

जिमनी आहेत आिण असे �पांतर कर�ास स�म �ािधका�यांची पूव�परवानगी आव�यक आहे)  

७. रेडी रेकनरचे दर वारंवार कमी केले पािहजेत: सदािनकांचे रेडी रेकनर दर िकमान २५-३०% कमी करावेत 

असे सुचव�ात आ�े आहे.
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म�म मुदती�ा सूचना: 

�वसाय कर�ाचा खच� कमी करावा, काय�द�ता आिण सु�ासन असावे.  

मा�ता �ि�या सुरिळत करणे: िवशेषतः मंुबई महानगरीय िवभागातले (एमएमआर) अडकलेले �क�, जलदगतीने 

माग� लाव�ासाठी एक  उ��रीय सिमती आव�क आहे. तसेच पया�वरणीय मंजुरीसाठी  एक �तं�  सिमतीही 

आव�क आहे. 

१. क� �  आिण  रा� सरकरांम�े सम�य अस�ाची गरज असले�ा उपाययोजना: 

Ÿ   तारणांची ऑनलाईन अंमलबजावणी सुलभ करणे. 

Ÿ   मु�ांक शु�, नोदंणी आिण इतर शु� व�ू व सेवा कर (जीएसटी) म�े समािव� करणे . 

मु�ांक �ु�्क कमी कर�ाचे इतर मु�े : संयु� िवकसन करार, संयु� उप�म िवकसन आिण पुनिव�कसन 

�क�्पांसाठी मु�ांक  �ु�्कात सव�त �ावी. कंप�ांचे एक�ीकरण, िव�ीनीकरण, िवघटन िकंवा पुनर�चना; 

एनसीएलटीचे िनण�य िकंवा �ाया�या�ा संमती �त� यां�ा बाबतीत कमा� देय  मु�ांक �ु�्क १० �ाख 

�पयांपय�त असावे. यामुळे एक�ीकरण व �क�्प पूण� करणे �� होई�.   

४. आकार आिण �ु�्क यां�ात कपात: मंुबईत गोळा केले जाणारे अिधमू� (�ीिमयम) व शु�  मंुबईसार�ाच  

इतर शहरांपे�ा पु�ळच जा� आहेत. �ामुळे मंुबईतील �वसाय कर�ाचा अित�र� खच� कमी कर�ाची ती� 

गरज आहे. �ु�्क आकारणीत कपात व सुसू�ता आणणे: नगरपाि�का िकंवा रा� सरकार यां�ाकडे भर�ात येत 

अस�े�ी सव� अिधमू�्ये/आकार/प�ा/सेस/िजने, ि��-वे�(ि�� वर िकंवा खा�ी जा�ासाठी �ागणारी 

मोकळी जागा), �ॉबी यां�ासाठीचे अिधमू�्य आिण इतर अनेक देये यां�ात िवकास िनयं�ण व �ो�ाहन 

िनयमाव�ी (डीसीपीआर) अंतग�त ५०% कपात कर�ात यावी. बांधकाम चालू असले�ा जिमनीवर�ा (ए�यूसी) 

आकारात ता�ुरती सव�त दे�ात यावी आिण ए�यूसी मोजणी  व गणने�ा प�तीत सुधारणा/बद� करणे ज�रीचे 

आहे . 

िवकसकांवरचा बोजा  सुस�  कर�ासाठी सुचवलेले इतर  बदल:

Ÿ    नागरी जमीन कमालमया�देचे अिधमू� कमी करावे. 

Ÿ    िकरकोळ िव�ेते, मॉल आिण हॉटे� यां�ासाठी सवलती: या �ावसाियक उप�मांसाठी असे सुचव�ात आले  

     आहे की, �ांना वीज व पाणी  देयके औ�ोिगक  दराने  आकार�ात यावीत. 

Ÿ    सहा  मिह�ांसाठी िमळकत कर आका� नये. 

५. महारेरा – �क�्प पूण� कर�ा�ा का�ावधीत वाढ करावी/ तारीख पुढे ढक�ावी : असे सुचव�ात आले 

आहे की,  �क�्प पूण� कर�ाची मुदत िकमान ६ मिह�ांनी वाढवून �ावी.  

 

६. �पांतरा�ा िनयमांत सुधारणा व कमी शु� आकारणे : महारा� जमीन महसूल (भोगवटादार वग� २ आिण  �

भाडेप�याने �दान के�े�्या जिमनी भोगवटदार वग� १  म�े �पांतरीत करणेसंबंधी  िनयम ), २०१९ - “ �पांतर  

 िनयमावलीचे”  पुनराव�ोकन  करणे गरजेचे आहे. (वग� २ जिमनी या  सहज �पांत�रत के�्या जाऊ न �कणा�या  

जिमनी आहेत आिण असे �पांतर कर�ास स�म �ािधका�यांची पूव�परवानगी आव�यक आहे)  

७. रेडी रेकनरचे दर वारंवार कमी केले पािहजेत: सदािनकांचे रेडी रेकनर दर िकमान २५-३०% कमी करावेत 

असे सुचव�ात आ�े आहे.
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यात ओवरटाइम ध�न  दर ितमाहीम�े  कामाचा कमा� वेळ २५० तासांपे�ा अिधक 
असू नये असे सुचव�ात यावे. तसेच कोणाही कम�चा�या�ा स�ग सात िदवस काम 
कर�ास परवानगी नसावी.

नवीन कारखा�ासाठीच परवाना/अनु��ी आिण नूतनीकरण के�े�ा परवाना ऑन 

�ाइन �ि�येने ३ कामकाजी िदवसांत मंजूर झा�ा पािहजे आिण कामा�ा तीन िदवसांत 

�ितसाद न िमळा�्यास तो मंजूर झा�ा असे मान�े जावे.   

िववरणे: सव� दुकाने व कारखा�ांनी वेगवेग�ा कामगार काय�ांखा�ी अनेक िववरणे 

भर�ाऐवजी  एकि�त वािष�क  िववरण  भरावे.   

औ�ोिगक िववाद 

अिधिनयम आिण दुकाने 

व आ�थापना अिधिनयम 

कामगाराची �ा�ा:  “कामा�ा ��पा�ा” प�ीकडे जाऊन �ा ��ीचा  मािसक 

पगार ५०,०००/- �पयांपे�ा जा� असेल �ा ��ीस कामगार मानले जाऊ नये अ�ी  

भर स�ा�ा �ा�ेत घा�ावी. 

िववरणे: सव� दुकाने व कारखा�ांनीवेगवेग�ा कामगार काय�ांखाली अनेक िववरणे 

भर�ाऐवजी  एकि�त वािष�क  िववरण  भरावे.

 माथाडी अिधिनयम 
फ�  महारा�ातच  लागू असलेला माथाडी अिधिनयम र� कर�ाची िशफारस कर�ात �

येते. इतर रा�ां�माणे �ा कामगारवगा�चा समावेश कं�ाटी कामागारांत करावा.

कारखा�ाची �ा�ा - २० कामगारांऐवजी  ५० कामगार अ�ी सुधारणा करावी. 

यामुळे सू� �घु म�म उ�ोगांना नोदंणी व कायदे यां�ा गंुतागंुतीत न  पडता  सहजी 

�हान युिनट्स उभारता येती�. तथािप, कामगारांना सुरि�तपणे काम करता 

ये�ाजोगी प�र��थती आिण मू�भूत  सुिवधा कामा�ा िठकाणी िमळा�ात यासाठी 

�ां�ा सुरि�तता व क�्याणािवषयी कोणतीही सव�त देऊ नये. 

�वसाय सु�भता

 सरकारी िवभागांकडून लोकांना पारदश�क आिण  मुदत�ीर  सेवा िमळतील अशी 

खातरजमा करणारा लोकसेवा  ह�  अिधिनयम मोलाचा आहे असे आ�ी समजतो.     

आ�ी असे सुचवतो की, सरकारी िवभागांना अज� िमळा�्यानंतर �ां�ाकडून ७२ 

तासांत �ितसाद िदला जावा. 

�ोकसेवा ह� 

अिधिनयम 

�वसाय कर�ातील सुलभतेसाठी सूचना 

दे�ा�ा आिथ�क वाढीम�े �वसाय कर�ाती� सु�भतेची  िनणा�यक  भूिमका असते. �वसाय कर�ातील 

सुलभतेमुळे थेट िवदेशी गंुतवणूक होत असली तरी  ही सुलभता/�वसायािभमुखत वातावरण  िनमा�ण कर�ासाठी 

�ासनाने राबव�े�्या �ि�या, िनयम व िनयं�णे यांचा प�रणाम �थािनक �वसायांवरही होतो. िकंवा �थािनक 

�वसायां�ा  उ�ोजकते�ा मह�ाकां�ा  मया�िदत होऊन खुरटू �कतात. 

जरी महारा� रा� िवदेशी गंुतवणूक आकिष�त कर�ात आघाडीवर असले तरी �ासनाने फ� मो�ा �

उ�ोगांसाठीच न�े तर भांडव� आिण संसाधने कमी अस�े�्या �हान कंप�ांसाठीही सु�भ आिथ�क वातावरण 

िनमा�ण के�े पािहजे. मु� आिण रा� आिथ�क वातावरण िनमा�ण कर�ासाठी �वसाय कर�ाती� सु�भते�ी 

िनगिडत काय�ांम�े पुढी� बद� सुचव�ात आ�े आहेत. 

अित�र� दुकाने व �ावसाियक आ�थापने सकाळी ६ ते म�रा�ी १२ वाजेपय�त 

उघडी ठेव�ास परवानगी असावी.  

महारा� दुकाने व �

आ�थापना अिधिनयम, 

२०१७  ओवरटाइम: ओवर टाइमचा आहे तोच दर  ठेवावा.

कामा�ा वेळा: कामा�ा वेळेशी संबंिधत तरतुदी १ वषा�पुर�ा �थिगत 

ठेवा�ा; तथािप कोणाही कम�चा�या�ा १२ तासांपे�ा जा� काम करावे �ागू नये 

िकंवा कर�ास परवानगी नसावी. दैनंिदन कामकाजात ५ तासांपे�ा अिधक स�ग 

काम करावे �ागू नये यासाठी २ िव�ांती�ा सु�ा असा�ात. तसेच कोणाही 

कम�चा�या�ा स�ग सात िदवस काम कर�ास परवानगी नसावी.

��ेक वष� ३१ जानेवारीपूव� जे कारखाने, कारखाना अिधिनयम, १९४८ (�. ६३, 

१९४८) या काय�ा�ा पा�नािवषयी   तट�थ  प�ाने तयार केलेला �माणप� अहवाल 

अिधकार�े� अस�े�्या पय�वे�का�ा सादर करतात; अ�ांना िनयिमत तपासणी 

�ि�येतून सूट �ावी. धोकादायक कामांना सूट देऊ नये. तसेच गंभीर अथवा 

�ाणघातक अपघात झा�्यास िकंवा �ाब�� मािहती िकंवा त�ार िमळा�्यास,  

अशा कारखा�ांची तपासणी ही कामगार आयु�ां�ा पूव�परवानगीनेच �ावी.जे 

कारखाने ��ेक वष� ३१ जानेवारीपूव� �माणप� अहवाल सादर कर�ाची मुदत 

पाळत  नाहीत   ते  अ�ी  सव�त िमळ�ास पा� नाहीत.  

कामा�ा वेळा: कलम ५१, ५२,५३, ५४, ५६ यांतून सूट िमळावी तसेच जर  

विहवाटदाराने आरो� सुिवधा व सुरि�ततेची हमी िद�ी तर  क�म ५९ व ६१ �ा 

तरतुदी पुढी� १२  मिह�ांसाठी तहकूब ठेवा�ात . 

 पुढी� १२ मिह�ांसाठी : सव� कारखा�ातील कामगारांना (धोकादायक कामे  

करणारां�ित�र�) �ितिदन २ सु�ांसह १२ तास काम कर�ाची परवानगी असावी. 

 कारखाना अिधिनयम, 

१९४८ 

०७

पुणे इंटरनॅशनल सेंटर को�वड-१९ नंतर महारा�ातील सावरणा�या आ�थक ��तीला पुनचाल� ना दे�ासाठी सुधा�रत धोरण�



०८

यात ओवरटाइम ध�न  दर ितमाहीम�े  कामाचा कमा� वेळ २५० तासांपे�ा अिधक 
असू नये असे सुचव�ात यावे. तसेच कोणाही कम�चा�या�ा स�ग सात िदवस काम 
कर�ास परवानगी नसावी.

नवीन कारखा�ासाठीच परवाना/अनु��ी आिण नूतनीकरण के�े�ा परवाना ऑन 

�ाइन �ि�येने ३ कामकाजी िदवसांत मंजूर झा�ा पािहजे आिण कामा�ा तीन िदवसांत 

�ितसाद न िमळा�्यास तो मंजूर झा�ा असे मान�े जावे.   

िववरणे: सव� दुकाने व कारखा�ांनी वेगवेग�ा कामगार काय�ांखा�ी अनेक िववरणे 

भर�ाऐवजी  एकि�त वािष�क  िववरण  भरावे.   

औ�ोिगक िववाद 

अिधिनयम आिण दुकाने 

व आ�थापना अिधिनयम 

कामगाराची �ा�ा:  “कामा�ा ��पा�ा” प�ीकडे जाऊन �ा ��ीचा  मािसक 

पगार ५०,०००/- �पयांपे�ा जा� असेल �ा ��ीस कामगार मानले जाऊ नये अ�ी  

भर स�ा�ा �ा�ेत घा�ावी. 

िववरणे: सव� दुकाने व कारखा�ांनीवेगवेग�ा कामगार काय�ांखाली अनेक िववरणे 

भर�ाऐवजी  एकि�त वािष�क  िववरण  भरावे.

 माथाडी अिधिनयम 
फ�  महारा�ातच  लागू असलेला माथाडी अिधिनयम र� कर�ाची िशफारस कर�ात �

येते. इतर रा�ां�माणे �ा कामगारवगा�चा समावेश कं�ाटी कामागारांत करावा.

कारखा�ाची �ा�ा - २० कामगारांऐवजी  ५० कामगार अ�ी सुधारणा करावी. 

यामुळे सू� �घु म�म उ�ोगांना नोदंणी व कायदे यां�ा गंुतागंुतीत न  पडता  सहजी 

�हान युिनट्स उभारता येती�. तथािप, कामगारांना सुरि�तपणे काम करता 

ये�ाजोगी प�र��थती आिण मू�भूत  सुिवधा कामा�ा िठकाणी िमळा�ात यासाठी 

�ां�ा सुरि�तता व क�्याणािवषयी कोणतीही सव�त देऊ नये. 

�वसाय सु�भता

 सरकारी िवभागांकडून लोकांना पारदश�क आिण  मुदत�ीर  सेवा िमळतील अशी 

खातरजमा करणारा लोकसेवा  ह�  अिधिनयम मोलाचा आहे असे आ�ी समजतो.     

आ�ी असे सुचवतो की, सरकारी िवभागांना अज� िमळा�्यानंतर �ां�ाकडून ७२ 

तासांत �ितसाद िदला जावा. 

�ोकसेवा ह� 

अिधिनयम 

�वसाय कर�ातील सुलभतेसाठी सूचना 

दे�ा�ा आिथ�क वाढीम�े �वसाय कर�ाती� सु�भतेची  िनणा�यक  भूिमका असते. �वसाय कर�ातील 

सुलभतेमुळे थेट िवदेशी गंुतवणूक होत असली तरी  ही सुलभता/�वसायािभमुखत वातावरण  िनमा�ण कर�ासाठी 

�ासनाने राबव�े�्या �ि�या, िनयम व िनयं�णे यांचा प�रणाम �थािनक �वसायांवरही होतो. िकंवा �थािनक 

�वसायां�ा  उ�ोजकते�ा मह�ाकां�ा  मया�िदत होऊन खुरटू �कतात. 

जरी महारा� रा� िवदेशी गंुतवणूक आकिष�त कर�ात आघाडीवर असले तरी �ासनाने फ� मो�ा �

उ�ोगांसाठीच न�े तर भांडव� आिण संसाधने कमी अस�े�्या �हान कंप�ांसाठीही सु�भ आिथ�क वातावरण 

िनमा�ण के�े पािहजे. मु� आिण रा� आिथ�क वातावरण िनमा�ण कर�ासाठी �वसाय कर�ाती� सु�भते�ी 

िनगिडत काय�ांम�े पुढी� बद� सुचव�ात आ�े आहेत. 

अित�र� दुकाने व �ावसाियक आ�थापने सकाळी ६ ते म�रा�ी १२ वाजेपय�त 

उघडी ठेव�ास परवानगी असावी.  

महारा� दुकाने व �

आ�थापना अिधिनयम, 

२०१७  ओवरटाइम: ओवर टाइमचा आहे तोच दर  ठेवावा.

कामा�ा वेळा: कामा�ा वेळेशी संबंिधत तरतुदी १ वषा�पुर�ा �थिगत 

ठेवा�ा; तथािप कोणाही कम�चा�या�ा १२ तासांपे�ा जा� काम करावे �ागू नये 

िकंवा कर�ास परवानगी नसावी. दैनंिदन कामकाजात ५ तासांपे�ा अिधक स�ग 

काम करावे �ागू नये यासाठी २ िव�ांती�ा सु�ा असा�ात. तसेच कोणाही 

कम�चा�या�ा स�ग सात िदवस काम कर�ास परवानगी नसावी.

��ेक वष� ३१ जानेवारीपूव� जे कारखाने, कारखाना अिधिनयम, १९४८ (�. ६३, 

१९४८) या काय�ा�ा पा�नािवषयी   तट�थ  प�ाने तयार केलेला �माणप� अहवाल 

अिधकार�े� अस�े�्या पय�वे�का�ा सादर करतात; अ�ांना िनयिमत तपासणी 

�ि�येतून सूट �ावी. धोकादायक कामांना सूट देऊ नये. तसेच गंभीर अथवा 

�ाणघातक अपघात झा�्यास िकंवा �ाब�� मािहती िकंवा त�ार िमळा�्यास,  

अशा कारखा�ांची तपासणी ही कामगार आयु�ां�ा पूव�परवानगीनेच �ावी.जे 

कारखाने ��ेक वष� ३१ जानेवारीपूव� �माणप� अहवाल सादर कर�ाची मुदत 

पाळत  नाहीत   ते  अ�ी  सव�त िमळ�ास पा� नाहीत.  

कामा�ा वेळा: कलम ५१, ५२,५३, ५४, ५६ यांतून सूट िमळावी तसेच जर  

विहवाटदाराने आरो� सुिवधा व सुरि�ततेची हमी िद�ी तर  क�म ५९ व ६१ �ा 

तरतुदी पुढी� १२  मिह�ांसाठी तहकूब ठेवा�ात . 

 पुढी� १२ मिह�ांसाठी : सव� कारखा�ातील कामगारांना (धोकादायक कामे  

करणारां�ित�र�) �ितिदन २ सु�ांसह १२ तास काम कर�ाची परवानगी असावी. 

 कारखाना अिधिनयम, 

१९४८ 

०७

पुणे इंटरनॅशनल सेंटर को�वड-१९ नंतर महारा�ातील सावरणा�या आ�थक ��तीला पुनचाल� ना दे�ासाठी सुधा�रत धोरण�



३. महारा� शासनाने ल� कंप�ा िनि�त क�न ��ेक कंपनीसाठी शेपा� (मदतनीस) तसेच चमू �

नेम�ानंतर या कंप�ांना भारतात पुढी� सेट अपची/ मांडणीची  गरज पडे�:    

(अ)   सुकरीकरण (फॅिसि�टे�न)  भागीदार  

(ब)    �ान भागीदार  

(क)   कर आिण  कायदेिवषयक भागीदार   

(ड)   बँिकंग भागीदार 

(ई)   च�बर ऑफ कॉमस� अँड इंड�� ी  

यापैकी (अ) �णजे एमआयडीसी िकंवा इतर रा�शासन-संचाि�त फॅिसि�टेटर असू �कतो तर (ई) एक 

रा��रीय च�बर ऑफ कॉमस� अँड इंड�� ी असू �कते. परंतु (ब),(क),(ड) यांचा �ोध घेऊन, यो� �ा  नावांची 

यादी क�न, ती संभा� गंुतवणूकदारांना मािहती क�न �ावी �ागे�. संभा� गंुतवणूकदारांना भारताब�� 

फार�ी मािहती नसताना, �ांनीच गंुतवणूक कर�ापूव� अ�ा मह�ा�ा सेवांसाठी बाजारपेठ धंुडाळावी अ�ी 

अपे�ा के�्यास �ाथिमक ट��ातच गंुतवणूकदारांचा उ�ाह  मावळे�. 

४. महारा� �ासनाने खा�ी� सुिवधा पुरवा�ा �

अ)  ��ेक कंपनीसाठी �तं� खास हॉट�ाइन, फॅ� आिण ईमे� पुरव�ी जावी. यां�ारे     �ा कंपनी�ा ��ना�ा   

      संबंिधत त�ांकडून उ�र िद�े जाई�.  ही उ�रे वा�वावर आधा�रत असावीत, वेळ मा�न ने�ासाठी िद�े�ी  

   नसावीत. तसेच ही उ�रे  संभा� गंुतवणूकदारा�ा केवळ एखा�ा वेबसाईटकडे िकंवा इतर �ासकीय

      िवभागांकडे  पाठवणारी नसावी 

ब)  ल� कंपनीने िवनंती केले�ा िवषयांवर वेिबनार. ब�याच कंप�ा गंुतवणुकीचे िनण�य घेताना, �ां�ा�ी संवाद  

      साधणा�यांना पाहणे /ऐकण पसंत करतात. यासाठी वेिबनार  हे  चांग�े साधन/मा�म आहे. 

क) अनुभवकथन आिण पर�र-संवाद (नेटविक� ग):  ल� कंप�ांना इतर गंुतवणूकदारांचे अनुभव ऐकणे ज�रीचे  

     वाटू शकते. महारा� शासनाने �ांचा अनुभव चांग�ा आहे अ�ा िवदे�ी कंप�ांची संदभ� दे�ासाठी यादी करणे   �

    उपयु� ठरे�. अ�ा �कारचे अनुभवकथन आिण पर�र संवाद  ���  िकंवा आभासी मा�मातून घडवता  

      येतील. 

ड) गंुतवणूक धोरणांब�ल अ�यावत मािहती देणे: धोरणांमधी� बद�ांबाबत �� कंप�ांना मािहती देणे  

     आिण जाग�क करणे  ज�रीचे आहे.

५. ल� कंप�ा �ोध  /�ांची  िनवड क�ी करावी याब��चा �ि�कोन:   

अ) चे�स� ऑफ कॉमस� िकंवा भारताती� िवदेशी �वसाय संघटनांचा उपयोग क�न �ावा. 

ब) �ा कंप�ांनी भारतात गंुतवणूक कर�ात रस दाखवला आहे अशा कंप�ांब�ल आप�ा दूतावासातून  

    िकंवा उ� आयोगातून (हाय किम�न) मािहती गोळा करणे. 

क) महारा�ात भरले�ा उ�ोग मे�ांचे आिण  �द��नांचे डेटाबेस वाप�न बाजारपेठेत कशात रस आहे  �

     याव�न संभा� गंुतवणूकदारांची िनवड करणे   

१०

अिधक मो�ा �माणात िवदेशी गंुतवणुकीसाठी योजना : परदे�ी 

कंप�ांना महारा�ाकडे आकिष�त कर�ासाठी सहा� आिण व �
सुकरीकरण सेवा (�ेपा� मॉडे�) 

या पेपरम�े पुढील योजनेची �परेखा मांडली आहे. यातील कृतीिबंद पुढील�माणे: ू

१. पुढी� स�्�ागार सिमतीची नेमणूक :

    �ी. दीपक पारेख   (अ�� )  खा�ी�  सद�ांसह : 

    �ितिनधी: िवजय गोख�े  

    �ितिनधी: गौतम बंबवा�े

    मु� सिचव (उ�ोग) महारा� शासन,  ( पदिस� )�

    �ी. आिद� झैनु�भाई 

    डॉ. अिजत रानडे 

    �ी. इ�ात �सैन

    �ी. के. �ी. कामत 

    �ी. मेहेर पदमजी 

    डॉ. नौ�ाद फोब�स 

    �ी. �का� आपटे 

    �ी. रवी पंिडत 

    अ��, च�बर ऑफ मराठवाडा इंड�� ीज  असोिसए�न (पदिस�)  

    अ��, िवदभ� इंड�� ीज  असोिसए�न (पदिस�)  

    अ��, मराठा च�बर ऑफ  कॉमस� इंड�� ीज अँड अॅि�क�्चर (पदिस�)  

    �ी. ��ांत  िगरबाणे, पुणे इंटरनॅ�न� स�टर 

२. थेट िवदे�ी गंुतवणुकीसाठी (एफडीआय) उमेदवार कंप�ांची िनवड करताना महारा� �ासनाने तीन �

िवभागांवर  ल� क� ि�त केले पािहजे : 

Ÿ  मो�ा जागितक कंप�ा, �ा �तःसोबत सहायक / पुरवठा साखळी घेऊन येती�.  

Ÿ  म�म आकारा�ा “छुपे ��ुम” कंप�ा (िहडन चॅ��य�), �ा  �ां�ा  उ�ादन-तं��ानात जागितक  

      �रावर अ�भागी असतात, ब�तेक वेळा कौटंुिबक मा�की�ा आिण  िनया�तीसाठी उ�ुक असतात. 

Ÿ  उदयो�ुख उ�ोग: िवजेवर चा�णारी वाहने, बॅटरी �ोरेज, रोबोिट�, अॅड�ा��ड  मटे�रय� 

०९
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३. महारा� शासनाने ल� कंप�ा िनि�त क�न ��ेक कंपनीसाठी शेपा� (मदतनीस) तसेच चमू �

नेम�ानंतर या कंप�ांना भारतात पुढी� सेट अपची/ मांडणीची  गरज पडे�:    

(अ)   सुकरीकरण (फॅिसि�टे�न)  भागीदार  

(ब)    �ान भागीदार  

(क)   कर आिण  कायदेिवषयक भागीदार   

(ड)   बँिकंग भागीदार 

(ई)   च�बर ऑफ कॉमस� अँड इंड�� ी  

यापैकी (अ) �णजे एमआयडीसी िकंवा इतर रा�शासन-संचाि�त फॅिसि�टेटर असू �कतो तर (ई) एक 

रा��रीय च�बर ऑफ कॉमस� अँड इंड�� ी असू �कते. परंतु (ब),(क),(ड) यांचा �ोध घेऊन, यो� �ा  नावांची 

यादी क�न, ती संभा� गंुतवणूकदारांना मािहती क�न �ावी �ागे�. संभा� गंुतवणूकदारांना भारताब�� 

फार�ी मािहती नसताना, �ांनीच गंुतवणूक कर�ापूव� अ�ा मह�ा�ा सेवांसाठी बाजारपेठ धंुडाळावी अ�ी 

अपे�ा के�्यास �ाथिमक ट��ातच गंुतवणूकदारांचा उ�ाह  मावळे�. 

४. महारा� �ासनाने खा�ी� सुिवधा पुरवा�ा �

अ)  ��ेक कंपनीसाठी �तं� खास हॉट�ाइन, फॅ� आिण ईमे� पुरव�ी जावी. यां�ारे     �ा कंपनी�ा ��ना�ा   

      संबंिधत त�ांकडून उ�र िद�े जाई�.  ही उ�रे वा�वावर आधा�रत असावीत, वेळ मा�न ने�ासाठी िद�े�ी  

   नसावीत. तसेच ही उ�रे  संभा� गंुतवणूकदारा�ा केवळ एखा�ा वेबसाईटकडे िकंवा इतर �ासकीय

      िवभागांकडे  पाठवणारी नसावी 

ब)  ल� कंपनीने िवनंती केले�ा िवषयांवर वेिबनार. ब�याच कंप�ा गंुतवणुकीचे िनण�य घेताना, �ां�ा�ी संवाद  

      साधणा�यांना पाहणे /ऐकण पसंत करतात. यासाठी वेिबनार  हे  चांग�े साधन/मा�म आहे. 

क) अनुभवकथन आिण पर�र-संवाद (नेटविक� ग):  ल� कंप�ांना इतर गंुतवणूकदारांचे अनुभव ऐकणे ज�रीचे  

     वाटू शकते. महारा� शासनाने �ांचा अनुभव चांग�ा आहे अ�ा िवदे�ी कंप�ांची संदभ� दे�ासाठी यादी करणे   �

    उपयु� ठरे�. अ�ा �कारचे अनुभवकथन आिण पर�र संवाद  ���  िकंवा आभासी मा�मातून घडवता  

      येतील. 

ड) गंुतवणूक धोरणांब�ल अ�यावत मािहती देणे: धोरणांमधी� बद�ांबाबत �� कंप�ांना मािहती देणे  

     आिण जाग�क करणे  ज�रीचे आहे.

५. ल� कंप�ा �ोध  /�ांची  िनवड क�ी करावी याब��चा �ि�कोन:   

अ) चे�स� ऑफ कॉमस� िकंवा भारताती� िवदेशी �वसाय संघटनांचा उपयोग क�न �ावा. 

ब) �ा कंप�ांनी भारतात गंुतवणूक कर�ात रस दाखवला आहे अशा कंप�ांब�ल आप�ा दूतावासातून  

    िकंवा उ� आयोगातून (हाय किम�न) मािहती गोळा करणे. 

क) महारा�ात भरले�ा उ�ोग मे�ांचे आिण  �द��नांचे डेटाबेस वाप�न बाजारपेठेत कशात रस आहे  �

     याव�न संभा� गंुतवणूकदारांची िनवड करणे   

१०

अिधक मो�ा �माणात िवदेशी गंुतवणुकीसाठी योजना : परदे�ी 

कंप�ांना महारा�ाकडे आकिष�त कर�ासाठी सहा� आिण व �
सुकरीकरण सेवा (�ेपा� मॉडे�) 

या पेपरम�े पुढील योजनेची �परेखा मांडली आहे. यातील कृतीिबंद पुढील�माणे: ू

१. पुढी� स�्�ागार सिमतीची नेमणूक :

    �ी. दीपक पारेख   (अ�� )  खा�ी�  सद�ांसह : 

    �ितिनधी: िवजय गोख�े  

    �ितिनधी: गौतम बंबवा�े

    मु� सिचव (उ�ोग) महारा� शासन,  ( पदिस� )�

    �ी. आिद� झैनु�भाई 

    डॉ. अिजत रानडे 

    �ी. इ�ात �सैन

    �ी. के. �ी. कामत 

    �ी. मेहेर पदमजी 

    डॉ. नौ�ाद फोब�स 

    �ी. �का� आपटे 

    �ी. रवी पंिडत 

    अ��, च�बर ऑफ मराठवाडा इंड�� ीज  असोिसए�न (पदिस�)  

    अ��, िवदभ� इंड�� ीज  असोिसए�न (पदिस�)  

    अ��, मराठा च�बर ऑफ  कॉमस� इंड�� ीज अँड अॅि�क�्चर (पदिस�)  

    �ी. ��ांत  िगरबाणे, पुणे इंटरनॅ�न� स�टर 

२. थेट िवदे�ी गंुतवणुकीसाठी (एफडीआय) उमेदवार कंप�ांची िनवड करताना महारा� �ासनाने तीन �

िवभागांवर  ल� क� ि�त केले पािहजे : 

Ÿ  मो�ा जागितक कंप�ा, �ा �तःसोबत सहायक / पुरवठा साखळी घेऊन येती�.  

Ÿ  म�म आकारा�ा “छुपे ��ुम” कंप�ा (िहडन चॅ��य�), �ा  �ां�ा  उ�ादन-तं��ानात जागितक  

      �रावर अ�भागी असतात, ब�तेक वेळा कौटंुिबक मा�की�ा आिण  िनया�तीसाठी उ�ुक असतात. 

Ÿ  उदयो�ुख उ�ोग: िवजेवर चा�णारी वाहने, बॅटरी �ोरेज, रोबोिट�, अॅड�ा��ड  मटे�रय� 
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७. �� कंपनीने �ाथिमक िनण�य घेत�्यानंतर �ेपा� िकंवा महारा� �ासनाने पुढची कोणती पाव�े  �

उच�वीत? /पुढे काय करावे? 

(अ) कंपनी�ा काय�िविश� ��ांना उ�रे दे�ासाठी खास �ा कंपनीसाठी वेिबनार िकंवा सादरीकरणे तयार  

करावीत (उ�रे  मोघम  नसावीत). ही ��नो�रे सहसा पुढी� गो�ीसंंदभा�त असतात:  जीएसटी ,  ह�ांतरण   

िकंमत  िनधा�रण (ट� ा�फर �ाइिसंग), वापरात अस�्यास इतर कर-आकारणी, कामगार कायदे, कंपनी िनगमन 

व नोदंणी, जिमनीसंबंधी परवान�ा (यो� जागा �ोधणे) व आव�यक सेवा, महारा� �ासनाने देऊ के�े�ी   �

उ�ेजनपर अनुदाने, पुरवठा साखळीती� अडचणी, िव�उप��ीचे पया�य इ�ािद (ही यादी प�रपूण� नाही). [ल� 

     कंपनीकडून वेिबनार�ा आधीच ��  मागवणे सोयीचे जाते. यामुळे �ेपा� उ�रे तयार ठेवू �कतात िकंवा यो� �ा 

     त�ांना आमंि�त क� �कतात.]  

(ब) �ेपा�चा क�  ��न सोडव�ाकडे असावा. �ांनी वैय��क पातळीवर सात�ाने �� कंपनी�ा संपका�त   

राहावे. दोन-तीन िदवसांत िकमान एकदा संपक�  साधावा आिण सव� ��नांना त�रतेने व  अचूक उ�रे �ावीत. 

[यासाठी  स���थती द��क  त�ा (�ेरी �ेटस् �ॉग चाट�) उपयु� ठरतो. या त�ात िवचार�े�्या ��नांची   

सं�ा, ते त�ांकडे पाठव�े िकंवा  नाही,  उ�र िद�े, अजून उ�र तयार नाही  इ�ादी  मािहती असावी.

      सूचना: यामुळे कामात पारद��कता  येते व िव�वासाह�ता  वाढते.] 

(क) िवदेशी गु�वणूकदाराचे  ��सासंबंधी ��न  सोडव�ासाठी  व ��सा िमळ�ाची �ि�या सुरळीत पार पडावी 

�ांना सहा� करावे. यासाठी �ा देशातील भारतीय दूतावास िकंवा दूतावास िकंवा उ�ायु�ालयाशी िनकट 

संपका�त राहावे. दूतावास िकंवा उ�ायु�ा�य �� कंपनी�ी संवाद साधून महारा� �ासनाचा �थािनक  �

�ितिनधी या ना�ाने काय�वाही करत अस�्याची खातरजमा  करावी. [ सूचना: हे  काम आप�्या दूतावासांकडून   

     िनयिमतपणे के�े जाते.]  

(ड) कामे व �ां�ासाठी िनधा��रत वेळ यांची उि��े ल� कंपनी�ा स�ाने ठरवावीत व �ां�ा पूत�तेसाठी  

�य�ांची पराका�ा करावी. [सूचना: हा  मु�ा  िव�वासाह�तेसाठी अ�ंत मह�ाचा आहे.]    

(इ) ऑन-लाइन फीड बॅक अजा��ारे  सहा� व सेवां�ा सुकरपणाची प�रणामकारकता जोखणारी यं�णा असणे  

उपयु� आहे. [सूचना: हे  काम �ेपा��ित�र� इतर ��ीनंी  करावे.] फीडबॅकनुसार शेपा�नी कामात सुधारणा  

     करा�ात.  

८. ल� कंपनीने गंुतवणूक कर�ाचा िनण�य घेत�ानंतर शेपा�नी काय करावे?  

(अ) जागेचे परी�ण  तसेच भूखंड िनि�तीिवषयी मदत करणे.   

(ब) ल� कंपनीला बाजारपेठेिवषयी मािहतीचा गोषवारा /बाजारपेठेचे परी�ण िमळ�ासाठी मदत करणे. (हे काम 

खाजगी �े�ाती� सं�था  करती� पण  महारा� �ासन ज�रीनुसार मदत क� �के�.)  �

(क) कंपनी�ा  गंुतवणुकीसंदभा�त  मदत हवी अस�्यास �ेपा� िव�ासहा�ा�ा काय�प�ती आिण �ोत सुचवू �के�.  

(ड) करप�ती आिण कायदे�ीर मु�े  ही मह�ाचे भाग आहेत. परदे�ात ब��ः अ�ी धारणा  आहे की भारतीय  

करप�ती तसेच काय�ाची �णा�ी िकचकट व गंुतागंुतीची आहे.   महारा� �ासना�ा या बाबतीत �� घा�ावे  �

�ागे�. 
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ड)  खासगी गंुतवणूक आिण स�ागार सं�थांना कंप�ांची नावे सुचवायला सांगावे     

 ई)  िनवडक मु� गंुतवणूकदार रा�ां�ा महावािण�दूतांना महारा� शासन/मु�मं�ांना भेट�ासाठी आमंि�त  � �

     करावे. [उ�ेश: सव� �� �ोतांतून कंपनीसंबंधी त�, मािहती गोळा  कर�ासाठी आिण �ां�ा �वसाया�ा   

     �ितमानांव�न �ांची सुयो�ता िन��चत करणे, 'मेक इन महारा�'�ी �ांची अनु�पता  िकंवा ते सुसंब� आहेत   �

   की नाही हे  पडताळून पहाणे  आिण �ां�ा योजनांची मािहती घेणे (िव�ेषतः चीन सोडून भारतात येत अस�्यास)]

६. शेपा� आिण चमूने �ां�ा ल� कंपनीबाबत काय करावे?  

(अ) �वसायाचे वण�न, गंुतवणुकी�ा योजना, बाजारपेठेची समज आिण अपे�ा याब�� मािहती �� करणारी  

      ��ावली तयार क�न ��ेक उ�ुक ल� कंपनीसाठी पाठवावी.  

(ब) कंपनी�ा योजना व आ�ाने समजून घे�ासाठी �ां�ा �ितिनधीबरोबर ��िडओ िकंवा कॉ�र� कॉल�ारे   

     ��नाव�ीचा पाठपुरावा क�न महारा� �ासन क�ा �कारे  मदत क� शकेल ही मािहती �ावी.   �

(क) िव�ासाह�ता िनमा�ण हो�ासाठी वेिबनार िकंवा अनुभव कथनाचा इ-काय��म आयोिजत कर�ाची तयारी  

      दाखवावी.  

(ड) वेिबनारम�े िवचारले�ा ��ांची लेखी उ�रे �ावीत. कंपनी�ा िविश� अपे�ांब��  मािहती दे�ासाठी दुसरा  

      वेिबनार आयोिजत कर�ािवषयी सुचवावे. या वेिबनार�ा वेळी पुढी� बाबीिंवषयी  त�ांचा स�्�ा उप��  

      क�न दे�ात यावा: कर व कायदेिवषयक बाबी, िबझनेस व नोकरीसाठी ��सा िमळ�ाची �ि�या, बाजार

      �वेश  िव� पुरव�ाचे पया�य, मानवी संसाधन �ोधणे व नोकरभरती, जमीन वाटप , सरकारी अिधका�यां�ी  

     संपक�  (परवान�ा/मा�ता/कंपनी नोदंणी �ि�या याबाबत), बाजारपेठेचे मू�्यांकन कर�ास मदत करती�   

     असे सुचव�ात आ�े�े भागीदार, तांि�क ��ता आिण योजना तयार करणे.    

 (इ) मंजूरी, सुकरीकरण तसेच  �ो�ाहन तरतूद यांबाबत सरकारी सहा�ाचा अंतभा�व अस�े�ी बाजार- 

     �वे�ाची योजना आखून  ती  सादर करावी. या योजनेत सुिवधा पुरव�ासाठी आिण �ि�या पूत�साठी  

    आव�यक तो अवधी (टाइम �े�) यासारखे िवि�� तप�ी� असावेत.  (अ�ा त�हे�ा सि�य सहभागाचा  

     फायदे�ीर  प�रणाम होतो))   

 (ई) �ेपा�ने  कंपनी�ा मु� काया��या�ा भेट देणे  िकंवा कंपनी�ा �व�थापनाती� ��ीनंा भारतभेटीसाठी  

     आमं�ण देणे . 

(फ) कंपनी आिण �ेपा� यां�ाती� संपक�  �ाची/ितची दुसरीकडे बद�ी झा�ी तरी चा�ू रहावा  कारण  िव�वास  

      िनमा�ण झा�्यावर गंुतवणूकदार सात�ा�ा मह� देतात.  

 

**आ�ी इथे अधोरे�खत क� इ��तो की, याबाबतीत   पुढाकार घेऊन कृती करणे िनकडीचे आहे. �ामुळे   

    पुढाकाराचा  �ाभ  िमळतो. या सव� कृती िवनािव�ंब करणे मह�ाचे आहे कारण महारा� �ासनाकडे वेळ  �

    कमी  असणार आहे.
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७. �� कंपनीने �ाथिमक िनण�य घेत�्यानंतर �ेपा� िकंवा महारा� �ासनाने पुढची कोणती पाव�े  �

उच�वीत? /पुढे काय करावे? 

(अ) कंपनी�ा काय�िविश� ��ांना उ�रे दे�ासाठी खास �ा कंपनीसाठी वेिबनार िकंवा सादरीकरणे तयार  

करावीत (उ�रे  मोघम  नसावीत). ही ��नो�रे सहसा पुढी� गो�ीसंंदभा�त असतात:  जीएसटी ,  ह�ांतरण   

िकंमत  िनधा�रण (ट� ा�फर �ाइिसंग), वापरात अस�्यास इतर कर-आकारणी, कामगार कायदे, कंपनी िनगमन 

व नोदंणी, जिमनीसंबंधी परवान�ा (यो� जागा �ोधणे) व आव�यक सेवा, महारा� �ासनाने देऊ के�े�ी   �

उ�ेजनपर अनुदाने, पुरवठा साखळीती� अडचणी, िव�उप��ीचे पया�य इ�ािद (ही यादी प�रपूण� नाही). [ल� 

     कंपनीकडून वेिबनार�ा आधीच ��  मागवणे सोयीचे जाते. यामुळे �ेपा� उ�रे तयार ठेवू �कतात िकंवा यो� �ा 

     त�ांना आमंि�त क� �कतात.]  

(ब) �ेपा�चा क�  ��न सोडव�ाकडे असावा. �ांनी वैय��क पातळीवर सात�ाने �� कंपनी�ा संपका�त   

राहावे. दोन-तीन िदवसांत िकमान एकदा संपक�  साधावा आिण सव� ��नांना त�रतेने व  अचूक उ�रे �ावीत. 

[यासाठी  स���थती द��क  त�ा (�ेरी �ेटस् �ॉग चाट�) उपयु� ठरतो. या त�ात िवचार�े�्या ��नांची   

सं�ा, ते त�ांकडे पाठव�े िकंवा  नाही,  उ�र िद�े, अजून उ�र तयार नाही  इ�ादी  मािहती असावी.

      सूचना: यामुळे कामात पारद��कता  येते व िव�वासाह�ता  वाढते.] 

(क) िवदेशी गु�वणूकदाराचे  ��सासंबंधी ��न  सोडव�ासाठी  व ��सा िमळ�ाची �ि�या सुरळीत पार पडावी 

�ांना सहा� करावे. यासाठी �ा देशातील भारतीय दूतावास िकंवा दूतावास िकंवा उ�ायु�ालयाशी िनकट 

संपका�त राहावे. दूतावास िकंवा उ�ायु�ा�य �� कंपनी�ी संवाद साधून महारा� �ासनाचा �थािनक  �

�ितिनधी या ना�ाने काय�वाही करत अस�्याची खातरजमा  करावी. [ सूचना: हे  काम आप�्या दूतावासांकडून   

     िनयिमतपणे के�े जाते.]  

(ड) कामे व �ां�ासाठी िनधा��रत वेळ यांची उि��े ल� कंपनी�ा स�ाने ठरवावीत व �ां�ा पूत�तेसाठी  

�य�ांची पराका�ा करावी. [सूचना: हा  मु�ा  िव�वासाह�तेसाठी अ�ंत मह�ाचा आहे.]    

(इ) ऑन-लाइन फीड बॅक अजा��ारे  सहा� व सेवां�ा सुकरपणाची प�रणामकारकता जोखणारी यं�णा असणे  

उपयु� आहे. [सूचना: हे  काम �ेपा��ित�र� इतर ��ीनंी  करावे.] फीडबॅकनुसार शेपा�नी कामात सुधारणा  

     करा�ात.  

८. ल� कंपनीने गंुतवणूक कर�ाचा िनण�य घेत�ानंतर शेपा�नी काय करावे?  

(अ) जागेचे परी�ण  तसेच भूखंड िनि�तीिवषयी मदत करणे.   

(ब) ल� कंपनीला बाजारपेठेिवषयी मािहतीचा गोषवारा /बाजारपेठेचे परी�ण िमळ�ासाठी मदत करणे. (हे काम 

खाजगी �े�ाती� सं�था  करती� पण  महारा� �ासन ज�रीनुसार मदत क� �के�.)  �

(क) कंपनी�ा  गंुतवणुकीसंदभा�त  मदत हवी अस�्यास �ेपा� िव�ासहा�ा�ा काय�प�ती आिण �ोत सुचवू �के�.  

(ड) करप�ती आिण कायदे�ीर मु�े  ही मह�ाचे भाग आहेत. परदे�ात ब��ः अ�ी धारणा  आहे की भारतीय  

करप�ती तसेच काय�ाची �णा�ी िकचकट व गंुतागंुतीची आहे.   महारा� �ासना�ा या बाबतीत �� घा�ावे  �

�ागे�. 
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ड)  खासगी गंुतवणूक आिण स�ागार सं�थांना कंप�ांची नावे सुचवायला सांगावे     

 ई)  िनवडक मु� गंुतवणूकदार रा�ां�ा महावािण�दूतांना महारा� शासन/मु�मं�ांना भेट�ासाठी आमंि�त  � �

     करावे. [उ�ेश: सव� �� �ोतांतून कंपनीसंबंधी त�, मािहती गोळा  कर�ासाठी आिण �ां�ा �वसाया�ा   

     �ितमानांव�न �ांची सुयो�ता िन��चत करणे, 'मेक इन महारा�'�ी �ांची अनु�पता  िकंवा ते सुसंब� आहेत   �

   की नाही हे  पडताळून पहाणे  आिण �ां�ा योजनांची मािहती घेणे (िव�ेषतः चीन सोडून भारतात येत अस�्यास)]

६. शेपा� आिण चमूने �ां�ा ल� कंपनीबाबत काय करावे?  

(अ) �वसायाचे वण�न, गंुतवणुकी�ा योजना, बाजारपेठेची समज आिण अपे�ा याब�� मािहती �� करणारी  

      ��ावली तयार क�न ��ेक उ�ुक ल� कंपनीसाठी पाठवावी.  

(ब) कंपनी�ा योजना व आ�ाने समजून घे�ासाठी �ां�ा �ितिनधीबरोबर ��िडओ िकंवा कॉ�र� कॉल�ारे   

     ��नाव�ीचा पाठपुरावा क�न महारा� �ासन क�ा �कारे  मदत क� शकेल ही मािहती �ावी.   �

(क) िव�ासाह�ता िनमा�ण हो�ासाठी वेिबनार िकंवा अनुभव कथनाचा इ-काय��म आयोिजत कर�ाची तयारी  

      दाखवावी.  

(ड) वेिबनारम�े िवचारले�ा ��ांची लेखी उ�रे �ावीत. कंपनी�ा िविश� अपे�ांब��  मािहती दे�ासाठी दुसरा  

      वेिबनार आयोिजत कर�ािवषयी सुचवावे. या वेिबनार�ा वेळी पुढी� बाबीिंवषयी  त�ांचा स�्�ा उप��  

      क�न दे�ात यावा: कर व कायदेिवषयक बाबी, िबझनेस व नोकरीसाठी ��सा िमळ�ाची �ि�या, बाजार

      �वेश  िव� पुरव�ाचे पया�य, मानवी संसाधन �ोधणे व नोकरभरती, जमीन वाटप , सरकारी अिधका�यां�ी  

     संपक�  (परवान�ा/मा�ता/कंपनी नोदंणी �ि�या याबाबत), बाजारपेठेचे मू�्यांकन कर�ास मदत करती�   

     असे सुचव�ात आ�े�े भागीदार, तांि�क ��ता आिण योजना तयार करणे.    

 (इ) मंजूरी, सुकरीकरण तसेच  �ो�ाहन तरतूद यांबाबत सरकारी सहा�ाचा अंतभा�व अस�े�ी बाजार- 

     �वे�ाची योजना आखून  ती  सादर करावी. या योजनेत सुिवधा पुरव�ासाठी आिण �ि�या पूत�साठी  

    आव�यक तो अवधी (टाइम �े�) यासारखे िवि�� तप�ी� असावेत.  (अ�ा त�हे�ा सि�य सहभागाचा  

     फायदे�ीर  प�रणाम होतो))   

 (ई) �ेपा�ने  कंपनी�ा मु� काया��या�ा भेट देणे  िकंवा कंपनी�ा �व�थापनाती� ��ीनंा भारतभेटीसाठी  

     आमं�ण देणे . 

(फ) कंपनी आिण �ेपा� यां�ाती� संपक�  �ाची/ितची दुसरीकडे बद�ी झा�ी तरी चा�ू रहावा  कारण  िव�वास  

      िनमा�ण झा�्यावर गंुतवणूकदार सात�ा�ा मह� देतात.  

 

**आ�ी इथे अधोरे�खत क� इ��तो की, याबाबतीत   पुढाकार घेऊन कृती करणे िनकडीचे आहे. �ामुळे   

    पुढाकाराचा  �ाभ  िमळतो. या सव� कृती िवनािव�ंब करणे मह�ाचे आहे कारण महारा� �ासनाकडे वेळ  �

    कमी  असणार आहे.
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िव�मान  कम�चारीवगा�पैकी  काहीजणांम�े  धोरणांचे/ आदे�ांचे पा�न न करणे, अकाय��मता, गैरवत�न आिण 

शोषण कर�ाची चुकीची प�त �ढ आहे. या चुकी�ा प�ती नाही�ा कर�ा�ा यं�णेची सु�वात कर�ासाठी  

पुढी� ि�फारसी दे�ात येत आहेत. यामुळे सहभागी घटक �णजे मा�क, कम�चारी आिण सरकार या सवा�चेच  

िहत साध�े जाई�. इथे हेही ��ात घेत�े पािहजे की, मजुरां�ा �थ�ांतरामुळे स�ा िनमा�ण झाले�ा आप�ा  

रा�ाती� संकटात अ�ा  चुकी�ा प�तीचंाही वाटा आहे.

१.  कं�ाटी कामगार – ठरािवक मुदतीचा रोजगार, संदभ� आिण स�ी:

 मालक/ िनयो�ा आिण कामगार संघटना यांनी संयु�पणे कं�ाटी कामगारवगा��ा गरजा पूण�  

   कर�ासाठीचा �ावहा�रक/ कायदे�ीर/ �ा� पया�य �णून ठरािवक मुदतीचा रोजगार ही संक�ना मांडली.  

   या �व�थेत, िनयो�ा कामगाराची �ा�ा  पगारप�कावर (यात रा� मोबद�ा व सामािजक सुरि�ततेची हमी  

  िद�े�ी असते) थेट नेमणूक करतो, कामगारा�ा कामावर थेट देखरेख व िनयं�ण ठेवतो, परंतु ठर�े�्या  

  मुदतीप�ीकडे रोजगार चा�ू राह�ाचे बंधन नसते. कामाव�न काढ�्याब��चे फायदे/ ऐ��क सेवािनवृ�ी  

  आिण म��थही नसतात. सव� रा�ाती� उ�ोजकांना या यं�णेचा फायदा �ावा �णून, एक पाऊ� पुढे  

  जाऊन क� �ीय कामगार मं�ा�याने, रा� सरकारांना यािवषयी सूचना जारी कर�ाचा स�्�ा िद�ा. क� �ीय  

  कामगार सिचवां�ा ८ ऑ�ोबर २०१८ तारखे�ा प�ाची �त इथे जोड�ी आहे. आ�ी अनेकदा महारा�  �

    �ासनाजवळ या बाबतीत् पाठपुरावा के�ा आहे.

२. स�ा�ा काळाशी सुसंगतता आिण महारा� �ासनाकडून आमची मागणी: �

  ठरािवक मुदतीचा ‘रोजगार' ही रा�ात वैध प�दत समजली जा�ासाठी सुधा�रत अिधसूचना जारी करावी    

  असा ��ाव सरकारसमोर मांड�ात येत आहे. अशी अिधसूचना यापूव� क� � सरकार�ा (आिण दोन  

  रा� सरकारां�ा) दीघ�काळ िवचाराधीन होती. हे काय�का�रणी�ा अिधकारात आहे आिण मंजुरीसाठी  

  िवधानसभेत जा�ाची गरज नाही. कोिवड�ा संकटा�ा नंतर अथ��व�था आिण उ�ोग �तःला  पुनचा��ना    

   देत आहेत. आ�ा वेळी ही उपाययोजना �ागू करणे समयोिचत ठरे�. यामुळे सव� कम�चा�यांसाठी समानता,  

  �विचकता आिण िन��पात खा�ीने िनमा�ण करता येई� तसेच कम�चारीवगा�चा मोठा भाग औपचा�रक  

    काय�प�तीचा �ीकार करे�. 

‘ठराविक मुदतीचा  रोजगारʼ धोरणाची अंमलबजावणी  
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(इ)  िवशेषतः उदयो�ुख उ�ोगांसाठी,  तं��ान आिण बौ��क संपदा ह� हेही कळीचे मु�े आहेत. �ेपा� व  महारा� �

�ासना�ा भारताती� �े�िवि�� िनयमांबद� माग�द��न करावे �ागे�.

९. �ेपा�चा चमू 

(अ) शेपा�ची िकमान अह�ता सिचव, महारा� �ासन, िकंवा मु�मं�ी काया��य / उ�ोग िवभागाती� नोड�  �

अिधका�यांनी मा� के�े�ी  इतर अह�ता अस�ी पािहजे. ��ेक �ेपा�ने  िद�ािनदे�न स� तसेच का�ांतराने 

होणारी उजळणी स�े  यांत सहभागी झाले पािहजे.  ब�तेक वेळा ही स�े ऑन�ाइन ��पाची असतील.  

(ब) �ंट एंड  व बॅक एंड उप�मांसाठी एक सिमती नेमावी. याती� सद�ांकडे  कर व कायदेिवषयक नैपु� अस�े 

पािहजे.   

(क) दर आठव�ात केले�ा कामाचा आढावा घे�ासाठी बैठक घे�ाची  प�त �ढ केली पािहजे.   

(ड) ल� कंपनीचा बाजारपेठेत �वेश िनि�त कर�ासाठी टाइम लाइन ठरवणे ज�रीचे आहे  

(इ)  �गतीवर ल� ठेवून गरज पडेल ते�ा सुधारणा करत राहणे .  

(फ) ��ेक ��ना�ा िवचार�े�्या िदव�ीच उ�र  देणे  व सतत संपका�त राहणे. हे �� नस�्यास नेमके उ�र   

दे�ास िकती वेळ �ागे� हे कळवणे.  

(ग) कंपनीचे �ितिनधी रा�ात येतील ते�ा कंपनीसाठी िनयोिजत के�े�्या जागे�ा भेट  (साईट-िविजट) देणे तसेच  

संबंिधत अिधका�यां�ी गाठी भेटी आयोिजत कर�ात मदत करणे .   

(ह) संपूण� ��� �ि�येत कंपनीला सहा� व माग�दश�न करणे . 

१०. सं�था�क रचना: 

(अ) महारा� शासना�ा उ�ोग िवभागातील व  मु�मं�ी काया�लयातील नोडल अिधकारी: (सिचव/ मु� सिचव/  �

अित�र� मु� सिचव)  

(ब) अडथळे जलद दूर कर�ासाठी महारा� शासनातील सिचवांची सिमती. �

(क) �ेपा�चा चमू. 

(ड) एमसीसीआयए (महारा� च�बर ऑफ कॉमस� इंड�� ीज अँड अॅि�क�्चर) कडून बॅक एंड सहा�. �

ं(इ)  संभा� संधी सुिविहत िनवड�ासाठी  स�्�ागार व  बॅकस�ची नेमणूक. 

(फ) स�ागार गट (वरी� सव� सिम�ांचा भाग) 

११. त�ाळ कारवाईः स�ागार गटाने २० संभा� संधी असले�ा (�ॉ�े�) कंप�ांची एक शॉट�िल� तयार  

क�न मु�मं�ी काया��याकडे पाठवावी. �ानंतर नोडल ऑिफसर ताबडतोब सूचीब� कंप�ां�ा एमडी/ 

अ��ांना आमं�णाचे ईमेल पाठवू शकतील. तसेच �थम प��वहाराला िमळणा�या ��ेक कमी अिधक 

सकारा�क  �ितसादासाठी  शेपा� िनयु� क� शकतील.                                

१३

पुणे इंटरनॅशनल सेंटर को�वड-१९ नंतर महारा�ातील सावरणा�या आ�थक ��तीला पुनचाल� ना दे�ासाठी सुधा�रत धोरण�



िव�मान  कम�चारीवगा�पैकी  काहीजणांम�े  धोरणांचे/ आदे�ांचे पा�न न करणे, अकाय��मता, गैरवत�न आिण 

शोषण कर�ाची चुकीची प�त �ढ आहे. या चुकी�ा प�ती नाही�ा कर�ा�ा यं�णेची सु�वात कर�ासाठी  

पुढी� ि�फारसी दे�ात येत आहेत. यामुळे सहभागी घटक �णजे मा�क, कम�चारी आिण सरकार या सवा�चेच  

िहत साध�े जाई�. इथे हेही ��ात घेत�े पािहजे की, मजुरां�ा �थ�ांतरामुळे स�ा िनमा�ण झाले�ा आप�ा  

रा�ाती� संकटात अ�ा  चुकी�ा प�तीचंाही वाटा आहे.

१.  कं�ाटी कामगार – ठरािवक मुदतीचा रोजगार, संदभ� आिण स�ी:

 मालक/ िनयो�ा आिण कामगार संघटना यांनी संयु�पणे कं�ाटी कामगारवगा��ा गरजा पूण�  

   कर�ासाठीचा �ावहा�रक/ कायदे�ीर/ �ा� पया�य �णून ठरािवक मुदतीचा रोजगार ही संक�ना मांडली.  

   या �व�थेत, िनयो�ा कामगाराची �ा�ा  पगारप�कावर (यात रा� मोबद�ा व सामािजक सुरि�ततेची हमी  

  िद�े�ी असते) थेट नेमणूक करतो, कामगारा�ा कामावर थेट देखरेख व िनयं�ण ठेवतो, परंतु ठर�े�्या  

  मुदतीप�ीकडे रोजगार चा�ू राह�ाचे बंधन नसते. कामाव�न काढ�्याब��चे फायदे/ ऐ��क सेवािनवृ�ी  

  आिण म��थही नसतात. सव� रा�ाती� उ�ोजकांना या यं�णेचा फायदा �ावा �णून, एक पाऊ� पुढे  

  जाऊन क� �ीय कामगार मं�ा�याने, रा� सरकारांना यािवषयी सूचना जारी कर�ाचा स�्�ा िद�ा. क� �ीय  

  कामगार सिचवां�ा ८ ऑ�ोबर २०१८ तारखे�ा प�ाची �त इथे जोड�ी आहे. आ�ी अनेकदा महारा�  �

    �ासनाजवळ या बाबतीत् पाठपुरावा के�ा आहे.

२. स�ा�ा काळाशी सुसंगतता आिण महारा� �ासनाकडून आमची मागणी: �

  ठरािवक मुदतीचा ‘रोजगार' ही रा�ात वैध प�दत समजली जा�ासाठी सुधा�रत अिधसूचना जारी करावी    

  असा ��ाव सरकारसमोर मांड�ात येत आहे. अशी अिधसूचना यापूव� क� � सरकार�ा (आिण दोन  

  रा� सरकारां�ा) दीघ�काळ िवचाराधीन होती. हे काय�का�रणी�ा अिधकारात आहे आिण मंजुरीसाठी  

  िवधानसभेत जा�ाची गरज नाही. कोिवड�ा संकटा�ा नंतर अथ��व�था आिण उ�ोग �तःला  पुनचा��ना    

   देत आहेत. आ�ा वेळी ही उपाययोजना �ागू करणे समयोिचत ठरे�. यामुळे सव� कम�चा�यांसाठी समानता,  

  �विचकता आिण िन��पात खा�ीने िनमा�ण करता येई� तसेच कम�चारीवगा�चा मोठा भाग औपचा�रक  

    काय�प�तीचा �ीकार करे�. 

‘ठराविक मुदतीचा  रोजगारʼ धोरणाची अंमलबजावणी  
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(इ)  िवशेषतः उदयो�ुख उ�ोगांसाठी,  तं��ान आिण बौ��क संपदा ह� हेही कळीचे मु�े आहेत. �ेपा� व  महारा� �

�ासना�ा भारताती� �े�िवि�� िनयमांबद� माग�द��न करावे �ागे�.

९. �ेपा�चा चमू 

(अ) शेपा�ची िकमान अह�ता सिचव, महारा� �ासन, िकंवा मु�मं�ी काया��य / उ�ोग िवभागाती� नोड�  �

अिधका�यांनी मा� के�े�ी  इतर अह�ता अस�ी पािहजे. ��ेक �ेपा�ने  िद�ािनदे�न स� तसेच का�ांतराने 

होणारी उजळणी स�े  यांत सहभागी झाले पािहजे.  ब�तेक वेळा ही स�े ऑन�ाइन ��पाची असतील.  

(ब) �ंट एंड  व बॅक एंड उप�मांसाठी एक सिमती नेमावी. याती� सद�ांकडे  कर व कायदेिवषयक नैपु� अस�े 

पािहजे.   

(क) दर आठव�ात केले�ा कामाचा आढावा घे�ासाठी बैठक घे�ाची  प�त �ढ केली पािहजे.   

(ड) ल� कंपनीचा बाजारपेठेत �वेश िनि�त कर�ासाठी टाइम लाइन ठरवणे ज�रीचे आहे  

(इ)  �गतीवर ल� ठेवून गरज पडेल ते�ा सुधारणा करत राहणे .  

(फ) ��ेक ��ना�ा िवचार�े�्या िदव�ीच उ�र  देणे  व सतत संपका�त राहणे. हे �� नस�्यास नेमके उ�र   

दे�ास िकती वेळ �ागे� हे कळवणे.  

(ग) कंपनीचे �ितिनधी रा�ात येतील ते�ा कंपनीसाठी िनयोिजत के�े�्या जागे�ा भेट  (साईट-िविजट) देणे तसेच  

संबंिधत अिधका�यां�ी गाठी भेटी आयोिजत कर�ात मदत करणे .   

(ह) संपूण� ��� �ि�येत कंपनीला सहा� व माग�दश�न करणे . 

१०. सं�था�क रचना: 

(अ) महारा� शासना�ा उ�ोग िवभागातील व  मु�मं�ी काया�लयातील नोडल अिधकारी: (सिचव/ मु� सिचव/  �

अित�र� मु� सिचव)  

(ब) अडथळे जलद दूर कर�ासाठी महारा� शासनातील सिचवांची सिमती. �

(क) �ेपा�चा चमू. 

(ड) एमसीसीआयए (महारा� च�बर ऑफ कॉमस� इंड�� ीज अँड अॅि�क�्चर) कडून बॅक एंड सहा�. �

ं(इ)  संभा� संधी सुिविहत िनवड�ासाठी  स�्�ागार व  बॅकस�ची नेमणूक. 

(फ) स�ागार गट (वरी� सव� सिम�ांचा भाग) 

११. त�ाळ कारवाईः स�ागार गटाने २० संभा� संधी असले�ा (�ॉ�े�) कंप�ांची एक शॉट�िल� तयार  

क�न मु�मं�ी काया��याकडे पाठवावी. �ानंतर नोडल ऑिफसर ताबडतोब सूचीब� कंप�ां�ा एमडी/ 

अ��ांना आमं�णाचे ईमेल पाठवू शकतील. तसेच �थम प��वहाराला िमळणा�या ��ेक कमी अिधक 

सकारा�क  �ितसादासाठी  शेपा� िनयु� क� शकतील.                                
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पािठंबा नसले�ा िपकांवर/�ेतमा�ावर भर देऊन, काम कर�ाचा आ�िव�ास िनमा�ण करणे; (४) अशा 

िपकांची  उ�ादन क� �े  िन��चत क�न �ा क� �ांभोवती िवतरण क� �े उभारणे जेणेक�न या भागात �ूचस��ा 

खरेदी-िव�ी�ा �ो�ाहन िमळे�;(५)कृषी �ूचस�वर भर देणे, ठरािवक िपकांना असणारे �ासकीय संर�ण कमी 

करणे, उ�ादनात गरजानुसार बदल करणे यासाठी न�ाने उदयाला येणा�या आिशयाई देशां�ा अनुभवांव�न 

बोध घेणे; (६) खरेदी- िव�ी करणा�या अिभक�ा�ना (एज�ीज) कृषी-�ूचस� बाजारात सहभागासाठी �ोतसाहन 

व �ेरणा देणे; आिण (७) फॉरवड�स आिण ऑ��� साधनांना उ�ेजन देणे.

४.शेती डेटा आिण संबंिधत मु�े: आंतरिवभागीय मािहतीची देवाणघेवाण: उदाहरणाथ�, एमएसएएमबी/  

एपीएमसीने  घरोघर भाजीपा�ाचा पुरवठा कर�ासाठी पु�ाती� गृहरचना सं�थांिवषयीचा डेटा वापर�ा. 

आगामी कृषीजनगणनेत �ितपािदत जमीन ह� आिण जीपीएस �थानांकनासिहत वैय��क ओळखप� 

�णूनआधार काडा�चा वापर क�न सव� शेतक�यांची नोदंणी केली पािहजे.

५.�ादेिशक असमतोल: �ेती�ा बढावा व �ेतमा�ा�ा  बाजारभावाती� चढ-उतरांपासून संर�ण दे�ासाठी  

�दे�िनहाय �ेतमा�ावर �ि�या करणा�या उ�ोग/ पा���ा िनिम�ती�ा �ो�ाहन िद�े पािहजे. िवदभ� व 

मराठवा�ात सोयाबीन अ� �ि�या तसेच कपा�ी, फळे व भाजीपा�ा आिण यां�ावर �ि�या कर�ा�ा 

उ�ोगांना चांग�े भिवत� आहे. िवदभ� व मराठवा�ासार�ा मागास भागात बागायती �ेती�ा �ो�ाहन 

दे�ासाठी 'हॉिट�क�्चर  िम�न' काया���त के�े पािहजे.  

६.कोरडवा� �ेती: आपण कोरडवा� शेतीला भांडवल-�धान बनवू �कत नाही. उ�� फारसे  कमी न करता  

�ागवडीची िकंमत खा�ी आणणे गरजेचे आहे. जिमनीचा कस िटकवून (उ��ाची) गरज पूण� कर�ासाठी िम� 

िपके िकवा पीक आवत�न या प�तीनंी  �ेती करता येई�. स���थतीत �ेतक�या�ा िबयाणे, खते,  कीटकना�के 

या सव� व�ू िवकत �ा�ा �ागतात व �ा व�ंूचे उ�ादक अस�े�े  उ�ोजक �ां�ा िकमती ठरवतात. या सव� 

व�ंू�ा िकमती सात�ाने वाढत  राहतात पण �ां�ा बरोबरीने �ेतीमा�ाची िकंमत कधीच वाढत नाही. आपण 

उ��ावर भर  न  देता ��� िपकावर आिण पीक काढ�ा�ा व िव�ी�ा िकमतीतं�्या फरकावर (मािज�न) 

भर िद�ा पािहजे. भरपूर उ�� झा�े तरी या िकमतीतं�ा फरक कमी असे� तर �ेतक�या�ा काहीच फायदा 

होणार नाही. ते�ा आप�ा उ�े� उ�ादन-�ि�येची िकंमत कमी करणे अस�ा पािहजे. �ेतक�या�ा �ां�ा 

खे�ात ह�ा �ा वाणाचे बीजो�ादन  करता व ते इतर �ोकांम�े वाटता आ�े पािहजे. यामुळे �ेतक�या�ा �ावी  

�ागणारी िक�त ३० ट��ांनी कमी होई�. रासायिनक खतांची मा�ा कमी क�न जैिवक/ह�रत खतांचा, 

आवरण िपकांचा (क�र �ॉप) पूरक वापर के�्यास िपकां�ा पोषणाची गरज पूण� होतेच ि�वाय रासायिनक 

खतांवर होणार खच� वाचून उ�ादन �ि�येची िकंमतही कमी करता येते. इतर सव�  पया�य  अय��ी झा�े  तरच 

अखेरचा  उपाय  �णून कीटकना�के वापरावीत. आप�्या�ा ह�रत�ांती तं��ानाचे �ा�प बद�ून �ाऐवजी  

अ� िकमती�ा आदानांवर आधा�रत तं�े वापरायला हवीत. �ामुळे कजा�ची गरज आिण �तः केलेली गंुतवणूक 

दो�ी कमी करता येतील. असे करता येणे �� आहे आिण ही मािहती �ेतक�यांपय�त पोचवणे ज�रीचे आहे. 

यापूव� कृषी िव�ार कम�चा�यांनी जशी ह�रत�ांती तं��ानाची मािहती  शेतक�यांपय�त पोचवली तशीच ही 
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कोिवड�ा  संकटा�ा काळात, अथ��व�थे�ा सव� �े�ांपैकी फ� शेती या एकाच �े�ात उ�ष�/ सकारा�क 

वाढ नोदंव�ी गे�ी. हे  खरे अस�े तरी महारा�ाती� �ेती �णजे  ही य� व अपय�ाचे गंुतागंुतीचे िम�ण आहे.   �

समृ� �ेतीचे नवे माग� िवकिसत कर�ासाठी, सकारा�क बद�ांचा वेग वाढव�ासाठी आिण �ेतीची प�र��थती  

सधार�ासाठी आ�ी काही मह�पूण� धोरणा�क उप�म ��ाकरत आहोत:

१. जमीनधारणा काय�ांत सुधारणा : 

(अ)कुळविहवाट कायदे बद�णे आव�यक आहे. अ���ात असले�ा मालकाला ह� गमाव�ाखेरीज  जमीन  

    भाडेप�ीवर देणे आिण घेणे �� �ावे. तसेच स�ा�ा कायदे�ीर तरतुदीनुंसार ठरािवक काळयासाठी, खंड  

   न पडता, सात�ाने जमीन भाडेप�ावर घेत�्यास प�ीदार हा कायम भाडेक� होतो आिण �ा�ा काढता

   येत नाही असा. या तरतुदी र� करणेही आव�यक आहे. �हरी जिमनी व घरांसाठी अ�ा त�हे�ा सुधारणा  

     य��ी रीतीने कर�ात आ�्या आहेत. 

(ब) याच�माणे �ां�ा मा�कीची �ेतजमीन नाही  अ�ा  ��ी िकंवा कायदेशीर अ��� (कंपनी, सं�था इ�ादी)

   यांना �ेतजमीन िवकत घे�ास मनाई आहे. यामुळे िज�्हािधका�यांकडून मया�िदत काळासाठी परवानगी  

   िमळव�ाचा माग� चोखाळ�ा जातो. शेतीत �िट�क� ि�ंकेज असले�ा गंुतवणुकीसंाठी ही तरतूदही र�  

     करणे ज�रीचे आहे.  

(क)शेतजिमनीवरील कमाल मया�देचा पुनिव�चार आव�क आहे आिण कॉप�रेट सं�थांना �ेतजमीन िवकत  

   घेणे, भाडेप�ाने घेणे/ �ेतजिमनीचा गंुतवणूक �क�्पासाठी सोयी�र असा वापर करणे यांची परवानगी  

     असावी.   

(ड) शेतीसाठी अयो� जिमनीचा सौर शेती�ा िनिम�तीसाठी िवचार केला जावा.  

(इ) वनीकरणासाठी उ�ोजकांना यो� ती काब�न �ेिडटस् उपल� क�न दे�ात यावीत.

२. िबयाणे: शासनाने जनुकीय बदल केले�ा बीजां�ा (िकंवा �ागवडीसाठी वापर�्या जाणा�या झाडा�ा इतर 

भागां�ा) �ेत-चाच�ांना उ�ेजन िद�े पािहजे. सॅिनटरी व फायटोसॅिनटरी चाच�ा झा�ानंतर वेळ न दवडता ते 

वाण (�रायटी) िव�ीसाठी बाजारात आण�े पािहजे. 

३. �ापार धोरणे: भारतात कृषी �ूचस�ची खरेदी-िव�ी अ�ंत कमी आहे. चांग�ी िकंमत िन��चत हो�ासाठी 

(�ाइस िड��री) व िकमतीची जोखीम कमी कर�ासाठी कोणते पीक �ावे हा िनण�य मागी� वष��ा 

िकमतीऐवजी भिव�ाती� िकमतीनुसार घेत�ा पािहजे. �ाचबरोबर आप�्या�ा �ेती उ�ादनांसाठी �ूचस� 

बाजार िवकिसत करावा �ागे�.  भारतीय कृषी-�ूचस� बाजार िनमा�ण कर�ासाठी �ासनाने पुढी� मुसड�ांवर 

भर िद�ा पािहजे: (१) संसाधन सं�थांसाठी �ि��ण  व �मता िवकसन; (२) इतर �देशांसाठी आदश� �ि�या 

�णून िबहार व राज�थानमधे राबवले�ा उप�मांचे अनुभव उपयोगात आणणे; (३) शासकीय म��थीचा �बळ 

�ेती �े�ाती� सुधारणा 
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पािठंबा नसले�ा िपकांवर/�ेतमा�ावर भर देऊन, काम कर�ाचा आ�िव�ास िनमा�ण करणे; (४) अशा 

िपकांची  उ�ादन क� �े  िन��चत क�न �ा क� �ांभोवती िवतरण क� �े उभारणे जेणेक�न या भागात �ूचस��ा 

खरेदी-िव�ी�ा �ो�ाहन िमळे�;(५)कृषी �ूचस�वर भर देणे, ठरािवक िपकांना असणारे �ासकीय संर�ण कमी 

करणे, उ�ादनात गरजानुसार बदल करणे यासाठी न�ाने उदयाला येणा�या आिशयाई देशां�ा अनुभवांव�न 

बोध घेणे; (६) खरेदी- िव�ी करणा�या अिभक�ा�ना (एज�ीज) कृषी-�ूचस� बाजारात सहभागासाठी �ोतसाहन 

व �ेरणा देणे; आिण (७) फॉरवड�स आिण ऑ��� साधनांना उ�ेजन देणे.

४.शेती डेटा आिण संबंिधत मु�े: आंतरिवभागीय मािहतीची देवाणघेवाण: उदाहरणाथ�, एमएसएएमबी/  

एपीएमसीने  घरोघर भाजीपा�ाचा पुरवठा कर�ासाठी पु�ाती� गृहरचना सं�थांिवषयीचा डेटा वापर�ा. 

आगामी कृषीजनगणनेत �ितपािदत जमीन ह� आिण जीपीएस �थानांकनासिहत वैय��क ओळखप� 

�णूनआधार काडा�चा वापर क�न सव� शेतक�यांची नोदंणी केली पािहजे.

५.�ादेिशक असमतोल: �ेती�ा बढावा व �ेतमा�ा�ा  बाजारभावाती� चढ-उतरांपासून संर�ण दे�ासाठी  

�दे�िनहाय �ेतमा�ावर �ि�या करणा�या उ�ोग/ पा���ा िनिम�ती�ा �ो�ाहन िद�े पािहजे. िवदभ� व 

मराठवा�ात सोयाबीन अ� �ि�या तसेच कपा�ी, फळे व भाजीपा�ा आिण यां�ावर �ि�या कर�ा�ा 

उ�ोगांना चांग�े भिवत� आहे. िवदभ� व मराठवा�ासार�ा मागास भागात बागायती �ेती�ा �ो�ाहन 

दे�ासाठी 'हॉिट�क�्चर  िम�न' काया���त के�े पािहजे.  

६.कोरडवा� �ेती: आपण कोरडवा� शेतीला भांडवल-�धान बनवू �कत नाही. उ�� फारसे  कमी न करता  

�ागवडीची िकंमत खा�ी आणणे गरजेचे आहे. जिमनीचा कस िटकवून (उ��ाची) गरज पूण� कर�ासाठी िम� 

िपके िकवा पीक आवत�न या प�तीनंी  �ेती करता येई�. स���थतीत �ेतक�या�ा िबयाणे, खते,  कीटकना�के 

या सव� व�ू िवकत �ा�ा �ागतात व �ा व�ंूचे उ�ादक अस�े�े  उ�ोजक �ां�ा िकमती ठरवतात. या सव� 

व�ंू�ा िकमती सात�ाने वाढत  राहतात पण �ां�ा बरोबरीने �ेतीमा�ाची िकंमत कधीच वाढत नाही. आपण 

उ��ावर भर  न  देता ��� िपकावर आिण पीक काढ�ा�ा व िव�ी�ा िकमतीतं�्या फरकावर (मािज�न) 

भर िद�ा पािहजे. भरपूर उ�� झा�े तरी या िकमतीतं�ा फरक कमी असे� तर �ेतक�या�ा काहीच फायदा 

होणार नाही. ते�ा आप�ा उ�े� उ�ादन-�ि�येची िकंमत कमी करणे अस�ा पािहजे. �ेतक�या�ा �ां�ा 

खे�ात ह�ा �ा वाणाचे बीजो�ादन  करता व ते इतर �ोकांम�े वाटता आ�े पािहजे. यामुळे �ेतक�या�ा �ावी  

�ागणारी िक�त ३० ट��ांनी कमी होई�. रासायिनक खतांची मा�ा कमी क�न जैिवक/ह�रत खतांचा, 

आवरण िपकांचा (क�र �ॉप) पूरक वापर के�्यास िपकां�ा पोषणाची गरज पूण� होतेच ि�वाय रासायिनक 

खतांवर होणार खच� वाचून उ�ादन �ि�येची िकंमतही कमी करता येते. इतर सव�  पया�य  अय��ी झा�े  तरच 

अखेरचा  उपाय  �णून कीटकना�के वापरावीत. आप�्या�ा ह�रत�ांती तं��ानाचे �ा�प बद�ून �ाऐवजी  

अ� िकमती�ा आदानांवर आधा�रत तं�े वापरायला हवीत. �ामुळे कजा�ची गरज आिण �तः केलेली गंुतवणूक 

दो�ी कमी करता येतील. असे करता येणे �� आहे आिण ही मािहती �ेतक�यांपय�त पोचवणे ज�रीचे आहे. 

यापूव� कृषी िव�ार कम�चा�यांनी जशी ह�रत�ांती तं��ानाची मािहती  शेतक�यांपय�त पोचवली तशीच ही 
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कोिवड�ा  संकटा�ा काळात, अथ��व�थे�ा सव� �े�ांपैकी फ� शेती या एकाच �े�ात उ�ष�/ सकारा�क 

वाढ नोदंव�ी गे�ी. हे  खरे अस�े तरी महारा�ाती� �ेती �णजे  ही य� व अपय�ाचे गंुतागंुतीचे िम�ण आहे.   �

समृ� �ेतीचे नवे माग� िवकिसत कर�ासाठी, सकारा�क बद�ांचा वेग वाढव�ासाठी आिण �ेतीची प�र��थती  

सधार�ासाठी आ�ी काही मह�पूण� धोरणा�क उप�म ��ाकरत आहोत:

१. जमीनधारणा काय�ांत सुधारणा : 

(अ)कुळविहवाट कायदे बद�णे आव�यक आहे. अ���ात असले�ा मालकाला ह� गमाव�ाखेरीज  जमीन  

    भाडेप�ीवर देणे आिण घेणे �� �ावे. तसेच स�ा�ा कायदे�ीर तरतुदीनुंसार ठरािवक काळयासाठी, खंड  

   न पडता, सात�ाने जमीन भाडेप�ावर घेत�्यास प�ीदार हा कायम भाडेक� होतो आिण �ा�ा काढता

   येत नाही असा. या तरतुदी र� करणेही आव�यक आहे. �हरी जिमनी व घरांसाठी अ�ा त�हे�ा सुधारणा  

     य��ी रीतीने कर�ात आ�्या आहेत. 

(ब) याच�माणे �ां�ा मा�कीची �ेतजमीन नाही  अ�ा  ��ी िकंवा कायदेशीर अ��� (कंपनी, सं�था इ�ादी)

   यांना �ेतजमीन िवकत घे�ास मनाई आहे. यामुळे िज�्हािधका�यांकडून मया�िदत काळासाठी परवानगी  

   िमळव�ाचा माग� चोखाळ�ा जातो. शेतीत �िट�क� ि�ंकेज असले�ा गंुतवणुकीसंाठी ही तरतूदही र�  

     करणे ज�रीचे आहे.  

(क)शेतजिमनीवरील कमाल मया�देचा पुनिव�चार आव�क आहे आिण कॉप�रेट सं�थांना �ेतजमीन िवकत  

   घेणे, भाडेप�ाने घेणे/ �ेतजिमनीचा गंुतवणूक �क�्पासाठी सोयी�र असा वापर करणे यांची परवानगी  

     असावी.   

(ड) शेतीसाठी अयो� जिमनीचा सौर शेती�ा िनिम�तीसाठी िवचार केला जावा.  

(इ) वनीकरणासाठी उ�ोजकांना यो� ती काब�न �ेिडटस् उपल� क�न दे�ात यावीत.

२. िबयाणे: शासनाने जनुकीय बदल केले�ा बीजां�ा (िकंवा �ागवडीसाठी वापर�्या जाणा�या झाडा�ा इतर 

भागां�ा) �ेत-चाच�ांना उ�ेजन िद�े पािहजे. सॅिनटरी व फायटोसॅिनटरी चाच�ा झा�ानंतर वेळ न दवडता ते 

वाण (�रायटी) िव�ीसाठी बाजारात आण�े पािहजे. 

३. �ापार धोरणे: भारतात कृषी �ूचस�ची खरेदी-िव�ी अ�ंत कमी आहे. चांग�ी िकंमत िन��चत हो�ासाठी 

(�ाइस िड��री) व िकमतीची जोखीम कमी कर�ासाठी कोणते पीक �ावे हा िनण�य मागी� वष��ा 

िकमतीऐवजी भिव�ाती� िकमतीनुसार घेत�ा पािहजे. �ाचबरोबर आप�्या�ा �ेती उ�ादनांसाठी �ूचस� 

बाजार िवकिसत करावा �ागे�.  भारतीय कृषी-�ूचस� बाजार िनमा�ण कर�ासाठी �ासनाने पुढी� मुसड�ांवर 

भर िद�ा पािहजे: (१) संसाधन सं�थांसाठी �ि��ण  व �मता िवकसन; (२) इतर �देशांसाठी आदश� �ि�या 

�णून िबहार व राज�थानमधे राबवले�ा उप�मांचे अनुभव उपयोगात आणणे; (३) शासकीय म��थीचा �बळ 

�ेती �े�ाती� सुधारणा 
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महारा�ाची अथ��व�था वेगाने बदलत आहे आिण ये�ा काही वषा�त या  बदलअहं वेग अिधक वाढत राही�.   �

बदलणाया� आिथ�क प�र��थती�ा  बरोबरीने   �शासना�ा काय�प�तीत  आिण धोरणा�क �ितसादा�ा रचनेत  

बद� व िवकास होणे आव�क आहे. बद��ा संधी आिण आ�ानांना सामोरे जा�ासाठी ��ासकीय �मता  

अ�यावत व सरस कर�ासाठी खा�ी� उपाययोजना आ�ी सुचवत आहोत: 

नागरी �ासन : 

�थािनक पातळीवर साव�जिनक िव��व�थेचा आिण सु�ासनाचा  अभाव  आहे. धोरण संरचना (अथ��ा�ीय  

त�ांवर आधा�रत), �ि�या व कृतीिनयम सोपे करणे (�वहार कर�ासाठीचे खच�) आिण अंम�बजावणीसाठी  

आव�यक �मता तयार करणे/वाढवणे (ठरव�े�े काम क�न दाखवणे) यातून  सुशासन  िनमा�ण होताना िदसते.   

संसाधनांची सम�ा आिण �हरी �थािनक सं�थांचे सब�ीकरण  (महानगरपाि�का. नगरपाि�का नगर प�रषदा इ.)  

ही मोठी आ�ाने आहेत स�थािनक �ासन सं�था दुब�� आहेत आिण यात सुधारणा होणे गरजेचे आहे. जी एस टी  

नंतर�ा काळात  उओल� असलेले महसूल वसुलीचे माग�, काय��मतेने अंम�बजावणी के�ी तरी अपुरे आहेत.  

�ामुळे संप�ी आिण मू�्यिनिम�ती करत असूनही �हरे �यंपूण� नाहीत. यामागचे मू�भूत कारण �णजे आप�्या  

कर�व�थे�ा उभरणीची प�त. �ासना�ा उ� �राकडून आिथ�क पुरवठा होणे गरजेचे आहे. या  

िव�पुरव�ाकडे मदत �णून न  पाहता गंुतवणूक �णून पिह�े गे�े पािहजे. यामुळे �हरांचे �ासन सुरळीत  

होऊन करवसु�ीत होणारी वाढ (आिण इतर अनेक बाबी) �ासना�ा वर�ा �रांना सात�ाने �ाभदायक  ठरती�.  

रा� �ासनापासून �थािनक �ासनापय�त िनधीचे ह�ांतरण घडवून आण�ासाठीचे मा�म �णून रा� िव�  

आयोग काम करतात. रा� िव� आयोगयांचा गांिभया�ने िवचार �ाय�ा हवा. क� �ात,  क� �ीय  िव� आयोगाचे जे  

�थान आहे; तेच �थान  रा�ात रा� िव� आयोग व �ां�ा ि�फार�ी ंचे असाय�ा हवे. तीन एफ �ा (फंड, फं�न, 

फं�नरीज् �णजेच िव�, काय�, व कम�चारी) िनगराणीसाठी या मू�भूत आव�यक गो�ी आहेत. याच संदभा�त, 

चांग�्या फ�िन��ीसाठी चुकीची धोरणे सुधारणे आव�यक आहे.   

आप�ाला िवकास आराख�ां�ा (डीपी) संपूण� �े�ाचे पुनरावलोकन कर�ाची गरज आहे. ते संबंिधत  

अथ�संक�्पा�ी/बजेट�ी िनगिडत अस�े पािहजेत आिण �ां�ात  �धा��म िन��चत के�े�े अस�े पािहजेत. ते 

अ�ंितक  तप�ी�वार परंतु अवा�व आिण �णून काय�वाहीसा कठीण नसावेत. तर संि��/ कमीत कमी  तप�ी� 

अस�े�े आिण धोरणा�क असावे. �हर �व�थापन आिण सबलीकरणा�ा संदभा�त �रद काळे सिमती�ा 

प�रवत�ना�क आिण सव�समावे�क अहवालावर िवचार करणे उपयु� ठरेल. हा अहवाल ब�याच मिह�ांपूव� 

महारा� शासना�ा शहर िवकास मं�ालायाकडे ��ुत कर�ात आला आहे.  �

शासनाशी  संबंिधत सुधारणा 

१८

मािहतीही ते शेतक�यांपय�त पोचवू  �कतात.  

७. इतर मह�ा�ा ि�फार�ी : 

Ÿ    शेतक�यांसाठी िवशेष काड�ची योजना सु� करणे. या काड�वर शेतक�यांचे नाव, बँकेखाते/ कज� खाते /भू-मापन  

     सव��ण �मांक ही मािहती असे�. 

Ÿ    शेतक�यांकडून अॅि�अॅप�ारा पीक�े� अहवाल / हंगामासाठी नोदंणी सादर करणे  

Ÿ    २५०० पे�ा अिधक लोकसं�ा असले�ा ��ेक खे�ासाठी िकमान एक सू� हवामान क� �. (माय�ो वेदर 

     �े�न)

Ÿ    शेतक�यांना िठबक िसंचन प�तीसाठी आव�यक साम�ी पुरवणारांची यादी, सेवा व िकमतीसह उप�� क�न 

     देणे आिण अनुदान थेट जमा करणे.   

Ÿ    एका वषा�त फेज सेपरेशन पूण� करणे. फेज सेपरेशन  पूण� झाले आहे ितथे वीजिबलातील अनुदानाची र�म  

     खा�ात जमा करणे. 

Ÿ    कृषी िवपणन �णा�ीची पुनर�चना कर�ासाठी सिमती नेमावी आिण  कृिष उ�� बाजार सिमती�ा आ�ा�ा  

     �ॅटफॉ��चे �पांतर इंटेरनेट�ी जोड�े�्या �धा��क �ॅटफॉ��म�े करावे. तसेच िनयामक संरचनेचा �ाग  

     करावा.  

१७

पुणे इंटरनॅशनल सेंटर को�वड-१९ नंतर महारा�ातील सावरणा�या आ�थक ��तीला पुनचाल� ना दे�ासाठी सुधा�रत धोरण�



महारा�ाची अथ��व�था वेगाने बदलत आहे आिण ये�ा काही वषा�त या  बदलअहं वेग अिधक वाढत राही�.   �

बदलणाया� आिथ�क प�र��थती�ा  बरोबरीने   �शासना�ा काय�प�तीत  आिण धोरणा�क �ितसादा�ा रचनेत  

बद� व िवकास होणे आव�क आहे. बद��ा संधी आिण आ�ानांना सामोरे जा�ासाठी ��ासकीय �मता  

अ�यावत व सरस कर�ासाठी खा�ी� उपाययोजना आ�ी सुचवत आहोत: 

नागरी �ासन : 

�थािनक पातळीवर साव�जिनक िव��व�थेचा आिण सु�ासनाचा  अभाव  आहे. धोरण संरचना (अथ��ा�ीय  

त�ांवर आधा�रत), �ि�या व कृतीिनयम सोपे करणे (�वहार कर�ासाठीचे खच�) आिण अंम�बजावणीसाठी  

आव�यक �मता तयार करणे/वाढवणे (ठरव�े�े काम क�न दाखवणे) यातून  सुशासन  िनमा�ण होताना िदसते.   

संसाधनांची सम�ा आिण �हरी �थािनक सं�थांचे सब�ीकरण  (महानगरपाि�का. नगरपाि�का नगर प�रषदा इ.)  

ही मोठी आ�ाने आहेत स�थािनक �ासन सं�था दुब�� आहेत आिण यात सुधारणा होणे गरजेचे आहे. जी एस टी  

नंतर�ा काळात  उओल� असलेले महसूल वसुलीचे माग�, काय��मतेने अंम�बजावणी के�ी तरी अपुरे आहेत.  

�ामुळे संप�ी आिण मू�्यिनिम�ती करत असूनही �हरे �यंपूण� नाहीत. यामागचे मू�भूत कारण �णजे आप�्या  

कर�व�थे�ा उभरणीची प�त. �ासना�ा उ� �राकडून आिथ�क पुरवठा होणे गरजेचे आहे. या  

िव�पुरव�ाकडे मदत �णून न  पाहता गंुतवणूक �णून पिह�े गे�े पािहजे. यामुळे �हरांचे �ासन सुरळीत  

होऊन करवसु�ीत होणारी वाढ (आिण इतर अनेक बाबी) �ासना�ा वर�ा �रांना सात�ाने �ाभदायक  ठरती�.  

रा� �ासनापासून �थािनक �ासनापय�त िनधीचे ह�ांतरण घडवून आण�ासाठीचे मा�म �णून रा� िव�  

आयोग काम करतात. रा� िव� आयोगयांचा गांिभया�ने िवचार �ाय�ा हवा. क� �ात,  क� �ीय  िव� आयोगाचे जे  

�थान आहे; तेच �थान  रा�ात रा� िव� आयोग व �ां�ा ि�फार�ी ंचे असाय�ा हवे. तीन एफ �ा (फंड, फं�न, 

फं�नरीज् �णजेच िव�, काय�, व कम�चारी) िनगराणीसाठी या मू�भूत आव�यक गो�ी आहेत. याच संदभा�त, 

चांग�्या फ�िन��ीसाठी चुकीची धोरणे सुधारणे आव�यक आहे.   

आप�ाला िवकास आराख�ां�ा (डीपी) संपूण� �े�ाचे पुनरावलोकन कर�ाची गरज आहे. ते संबंिधत  

अथ�संक�्पा�ी/बजेट�ी िनगिडत अस�े पािहजेत आिण �ां�ात  �धा��म िन��चत के�े�े अस�े पािहजेत. ते 

अ�ंितक  तप�ी�वार परंतु अवा�व आिण �णून काय�वाहीसा कठीण नसावेत. तर संि��/ कमीत कमी  तप�ी� 

अस�े�े आिण धोरणा�क असावे. �हर �व�थापन आिण सबलीकरणा�ा संदभा�त �रद काळे सिमती�ा 

प�रवत�ना�क आिण सव�समावे�क अहवालावर िवचार करणे उपयु� ठरेल. हा अहवाल ब�याच मिह�ांपूव� 

महारा� शासना�ा शहर िवकास मं�ालायाकडे ��ुत कर�ात आला आहे.  �

शासनाशी  संबंिधत सुधारणा 

१८

मािहतीही ते शेतक�यांपय�त पोचवू  �कतात.  

७. इतर मह�ा�ा ि�फार�ी : 

Ÿ    शेतक�यांसाठी िवशेष काड�ची योजना सु� करणे. या काड�वर शेतक�यांचे नाव, बँकेखाते/ कज� खाते /भू-मापन  

     सव��ण �मांक ही मािहती असे�. 

Ÿ    शेतक�यांकडून अॅि�अॅप�ारा पीक�े� अहवाल / हंगामासाठी नोदंणी सादर करणे  

Ÿ    २५०० पे�ा अिधक लोकसं�ा असले�ा ��ेक खे�ासाठी िकमान एक सू� हवामान क� �. (माय�ो वेदर 

     �े�न)

Ÿ    शेतक�यांना िठबक िसंचन प�तीसाठी आव�यक साम�ी पुरवणारांची यादी, सेवा व िकमतीसह उप�� क�न 

     देणे आिण अनुदान थेट जमा करणे.   

Ÿ    एका वषा�त फेज सेपरेशन पूण� करणे. फेज सेपरेशन  पूण� झाले आहे ितथे वीजिबलातील अनुदानाची र�म  

     खा�ात जमा करणे. 

Ÿ    कृषी िवपणन �णा�ीची पुनर�चना कर�ासाठी सिमती नेमावी आिण  कृिष उ�� बाजार सिमती�ा आ�ा�ा  

     �ॅटफॉ��चे �पांतर इंटेरनेट�ी जोड�े�्या �धा��क �ॅटफॉ��म�े करावे. तसेच िनयामक संरचनेचा �ाग  

     करावा.  

१७

पुणे इंटरनॅशनल सेंटर को�वड-१९ नंतर महारा�ातील सावरणा�या आ�थक ��तीला पुनचाल� ना दे�ासाठी सुधा�रत धोरण�



   पुरा�ावर आधा�रत सुधारणा कर�ासाठी/ कर�ा�ा अिधकारासाठी सात�ाने काय�रत असणे आव�यक आहे.     

     तसेच हे  क� �ामुळे िनयं�ण बोड� आिण वा�ी (ज� व भूमी �व�थापन सं�था)/  सी ए डी ए  /जलसंपदा  िवभाग  

     इ�ािद इतर सरकारी सं�थां�ा काया�िधका�यांना संवाद साध�ाची,  �बोधनाची आिण सं�ोधनात सहभागी  

     हो�ाची संधी िमळे�. 

ii) महसुलाची मू�ांकन के�े�ी/ आकार�े�ी र�म आिण ���  िमळा�े�ी र�म यात कोणतीही िवसंगती 

नस�ाची खातरजमा कर�ासाठी यो� मािहती व देखरेख यं�णा उभी केली पािहजे. 

iii) दे�ात आले�ा  सूट/ सवलतीचंा गांभीया�ने िवचार करेल पािहजे. �ा उि��ांसाठी �थम सूट दे�ात आ�ी  होती 

ती अजूनही सुसंगत आहेत का यािवषयी अ�ास करणे/ चचा� करणे फायदे�ीर ठरे�. हीच गो� �ो�ाहन    

�णून (पाणी वापरदारां�ा संघटनांसाठी) िद�े�्या सव�तीनंाही �ागू होते. याती� ब�याच�ा संघटना 

अ���ात/ काय�रत नाहीत. तसेच सव�त िद�्यानंतरचा  दर  इतका कमी  आकार�ात येतो की �ाचा काही   

उपयोग नसतो. अ�ा सव�ती चा�ू ठेवणे अतािक� क अस�्याने हा िववादा�द मु�ा आहे. ते�ा �ा तक� संगत  

करा�ात िकंवा  र�  करा�ात. 

iv) स�ा�ा शु� िनि�तीनुसार होणा�या वसुलीची ��थती पाहता �ु�्क वाढवणे  �� आहे. यासाठी संचा�न  

आिण �व�थापनखचा�चे �व��थत संगणन करणे. (यात सव� व�ू / घटक, उजा� आिण इतर खचा�ची यो� ती 

िवना- अनुदान िकंमत, ��ेकासाठी   िसंचन यं�णे�ा देखभा�ीसाठी यो� खच�, मा�म�ेचे घसारा यांचा समावे� 

करावा �ागे�) अथा�त संगणन करताना चलनवाढीपासून संर�णाचा (इन�े�नरी हेज) िवचार करावा �ागे�. 

�ु�्क ठरवताना िकमान संचा�न आिण �व�थापन खच� अिधक सव� भांडव�ी खचा��ा १ ट�ा र�म इतके 

तरी आकाराय�ा हवे. खरे पाहता, िनदान ५ वषा��ा का�ावधीत तरी ही वाढ  एक ट��ाऐवजी तीन ट��ांपय�त 

आकाराय�ा हवी. अथा�त भांडव� खचा�ची गणना भांडव�ा�ा िनयिमत पुन�था�पना�ा िकमती नुसार  न  करता; 

पूव��ा िकमतीवर आधा�रत के�ी  तर अ�ी �ु�्कवाढ देखी� पुन�था�पनाची व  �ात अंतभू�त कजा�ची िकंमत  

वसू� कर�ास पुरे�ी होणार नाही. िविवध �े�ांसाठी स�ा वापरात अस�े�ा �ु�्क िन��चती�ा 

आराखडयांव�न नवीन �ु�्कसंचाचे संगणन करता येई�. यांचा वापर �ॉस सबिसडीज श� ितत�ा कमी 

कर�ा�ा शत�वर शु� आराखडयात यो� ते बदल कर�ासाठी करता येईल. 

v) �ॉस सबिसडीज तक� संगत व कमी करणे: भारताती� �ेतीिवषयक ��थतीची गोधंळाची व अिन��चत हाताळणी  

पाहता, '�ॉस सबिसडीज तक� संगत व कमी करा' हे बो�णे सोपे अस�े तरी करणे अवघड आहे. हे कर�ासाठी 

वर सुचव�ा�माणे �ु�्कवाढ व नंतर ट��ाट��ाने के�े�्या खच� िकंवा उ�ादनमू�्या�ा �माणात 

िसंचन/�ेतीवरी� �ु�्कवाढ करणे ज�रीचे आहे. �हरी/औ�ोिगक �े�ा�ा तु�नेत िसंचन/�ेती �े�ाती� �चंड 

अंतर भ�न काढणे आव�यक आहे हे  दाखवून देणे सोपे जाई�. या ��ीने काही �य� सु�ही झा�े आहेत. जर हे 

�य� अंितम उि��ा�ा ��ीने यो� िद�ेने सु� झा�े तर तेही �गतीचे पाऊ� असे�. िन��चत का�ावधीत �ॉस 

सबिसडीज काही �माणात एका िद�ेने (मोनोटोिनक�) घटत जाणा�या ब�चमाक� पय�त कमी करत जा�ा�ा 

योजने�ा गती िद�ी पािहजे. कोण�ाही ��थतीत �ॉस सबिसडीजची अव�था अिधक िबघडू न देणे आव�यक 

आहे.

vi) वरील िस�ांत लागू कर�ाचा एक माग� �णजे पा�ाची एकूण उपल�ता ��ेक �े�ासाठी ठरािवक �माणात 

दोन भागांम�े िवभािजत करणे (कदािचत औ�ोिगक �े�  िवचारात न घेता लोकसं�े�ा वापरासाठी फ�  
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१. सुशासनासाठी मािहती व िवदा �णाली: ब�तेक रा� �ासनांकडे अनेक �े�ांत व बाजंूबाबत मािहती व िवदा/ 

अकडेवारीची कमतरता असते. मािहती व िवदा (डेटा) गोळा कर�ाची �णा�ी अपुरी, संथ आिण जुनाट िनयं�ण 

नमु�ांवर आधार�े�ी आहे. अथ� व सां��की संचालनालयाने (डीईएस), �तःचे �पांतर िव�ा� िवदा-िनमा�ण 

सं�थेत कर�ासाठी दोन माग�  चोखाळ�े पािहजेत:   

 

(अ)��ेक िवभागासाठी �ाहक/ �ाभाथ�ची �तं�, अॅप-आधा�रत �णा�ी िवकिसत के�ी पािहजे. सामा�त:  

वेगवेग�ा िवभागांचा �ोकसं�े�ा िवि�� भागा�ी थेट संपक�  असतो. आता �ोकसं�ेपैकी ब�याच  जणांकडे 

आधार/जनधन/िनवडणूक मतदार ओळखप�/ रंगानुसार आिथ�क �राचे वग�करण द��वणारे रे�न काड� 

असते. �थािनक शासनाने या सव� साधनांची मािहती गोळा क�न, अ�यावत क�न �तः�ा कामासाठी   �ांचा  

उपयोग क�न घेतला पािहजे. 

(ब) िविवध िवभागां�ा �ाहकां�ा सेवेबाबत समाधानासह अनेकिवध घटकांवर डेटा एकि�त कर�ासाठी लहान    

��ावलीसार�ा �त: �ा वेगवान सव��ण प�ती िवकिसत के�ा पािहजेत. स�ा�ा  सां��की व काय��म  

काया��यन मं�ालयाने (एमओएसपी) घालून  िदले�ा आराख�ाखेरीज महारा� �ासनाने अशा �तं� �णाली  �

िवकिसत के�ा पािहजेत. 

(क)ए�पीजी �ाहक व �ांचे अनुदान याबाबत स�ा काय�रत अस�े�्या �णा�ी�माणे इतर अनेक योजनां�ा 

�ाभाथ�साठी सेवा िवतरण माग�रेखनाची �णा�ी (िडि��री ट� ॅ िकंग िस�म) काया���त कर�ात यावी. 

उदाहरणाथ� कज�माफी, सू�-िसंचनासाठी अनुदान, महा�ा गांधी रा�ीय �ामीण रोजगार हमी योजनेचे वेतन, �

खरेदीती�  सहभाग िकंवा �माणप� यांची नोदंणी.  

(ड)आंतर-िवभागीय डेटा सामाियक करणे: उदाहरणाथ� पु�ाती� गृहरचना  सं�थांब��चा डेटा महारा� रा�  �

कृिष पणन मंडळ /कृषी उ�� बाजार सिमती यांनी  घरपोच भाजीपा�ा पुरवठयासाठी वापर�ा.  

(इ) सेवा िवतरण, देखरेख आिण आप�ी �व�थापनासाठी, सव� �हरी �थािनक सं�थांकडे जीआयएस वर आधा�रत  

आरबीडीएम डेटा अस�ा पािहजे.  

(फ)आगामी कृषीजनगणनेत �ितपािदत जमीन ह� आिण जीपीएस �थानांकनासिहत वैय��क ओळखप�  �णून  

आधार काडा�चा वापर क�न सव� शेतक�यांची नोदंणी केली पािहजे.

(ग)आरो� िवभागाने वेगवेग�ा वै�कीय सेवा पुरवणा�या सव� वै�कीय सं�था/ ��ा�यांचा समावे� अस�े�ी एक 

मािहतीचा मागोवा घेणारी (इ�ॉम��न ट� ॅ िकंग) �णा�ी िवकिसत करावी. यातून ��ांसाठी आधार काडा��ी  

जोड�े�े आरो� काड�  तयार करता येई�.

२. पाणी  धोरण व �ासन : 

I)  उ�ृ�ता क� �:  महारा�ातील शै�िणक सं�थांम�े उ�ृ�ता क� �ाची  �थापना कर�ात मदत करणे िकंवा�

  िकमान आधीच असलेले असे एखादे क� � शोधणे. �तं� िकंवा एकि�तपणे,पा�ा�ी संबंिधत सव� बाबीचंा/ 

सम�ांचा आिण अपूण�/अध�वट रािह�े�्या काया�चा (नंबर �ंिचंगसह) अ�ास हा पिह�ा सं�ोधन  

    �क�्प �णून हातात घे�ास या क� �ा�ा  सांग�ात यावे.  हे काम एखा�ा त� ��ी िकंवा सं�थे�ा  ता�ुर�ा  

    पराम�ा�साठी देणे �� आहे. तथािप आम�ा मते उ�ृ�ता क� � हा अिधक चांग�ा पया�य आहे. कारण  

१९

पुणे इंटरनॅशनल सेंटर को�वड-१९ नंतर महारा�ातील सावरणा�या आ�थक ��तीला पुनचाल� ना दे�ासाठी सुधा�रत धोरण�



   पुरा�ावर आधा�रत सुधारणा कर�ासाठी/ कर�ा�ा अिधकारासाठी सात�ाने काय�रत असणे आव�यक आहे.     

     तसेच हे  क� �ामुळे िनयं�ण बोड� आिण वा�ी (ज� व भूमी �व�थापन सं�था)/  सी ए डी ए  /जलसंपदा  िवभाग  

     इ�ािद इतर सरकारी सं�थां�ा काया�िधका�यांना संवाद साध�ाची,  �बोधनाची आिण सं�ोधनात सहभागी  

     हो�ाची संधी िमळे�. 

ii) महसुलाची मू�ांकन के�े�ी/ आकार�े�ी र�म आिण ���  िमळा�े�ी र�म यात कोणतीही िवसंगती 

नस�ाची खातरजमा कर�ासाठी यो� मािहती व देखरेख यं�णा उभी केली पािहजे. 

iii) दे�ात आले�ा  सूट/ सवलतीचंा गांभीया�ने िवचार करेल पािहजे. �ा उि��ांसाठी �थम सूट दे�ात आ�ी  होती 

ती अजूनही सुसंगत आहेत का यािवषयी अ�ास करणे/ चचा� करणे फायदे�ीर ठरे�. हीच गो� �ो�ाहन    

�णून (पाणी वापरदारां�ा संघटनांसाठी) िद�े�्या सव�तीनंाही �ागू होते. याती� ब�याच�ा संघटना 

अ���ात/ काय�रत नाहीत. तसेच सव�त िद�्यानंतरचा  दर  इतका कमी  आकार�ात येतो की �ाचा काही   

उपयोग नसतो. अ�ा सव�ती चा�ू ठेवणे अतािक� क अस�्याने हा िववादा�द मु�ा आहे. ते�ा �ा तक� संगत  

करा�ात िकंवा  र�  करा�ात. 

iv) स�ा�ा शु� िनि�तीनुसार होणा�या वसुलीची ��थती पाहता �ु�्क वाढवणे  �� आहे. यासाठी संचा�न  

आिण �व�थापनखचा�चे �व��थत संगणन करणे. (यात सव� व�ू / घटक, उजा� आिण इतर खचा�ची यो� ती 

िवना- अनुदान िकंमत, ��ेकासाठी   िसंचन यं�णे�ा देखभा�ीसाठी यो� खच�, मा�म�ेचे घसारा यांचा समावे� 

करावा �ागे�) अथा�त संगणन करताना चलनवाढीपासून संर�णाचा (इन�े�नरी हेज) िवचार करावा �ागे�. 

�ु�्क ठरवताना िकमान संचा�न आिण �व�थापन खच� अिधक सव� भांडव�ी खचा��ा १ ट�ा र�म इतके 

तरी आकाराय�ा हवे. खरे पाहता, िनदान ५ वषा��ा का�ावधीत तरी ही वाढ  एक ट��ाऐवजी तीन ट��ांपय�त 

आकाराय�ा हवी. अथा�त भांडव� खचा�ची गणना भांडव�ा�ा िनयिमत पुन�था�पना�ा िकमती नुसार  न  करता; 

पूव��ा िकमतीवर आधा�रत के�ी  तर अ�ी �ु�्कवाढ देखी� पुन�था�पनाची व  �ात अंतभू�त कजा�ची िकंमत  

वसू� कर�ास पुरे�ी होणार नाही. िविवध �े�ांसाठी स�ा वापरात अस�े�ा �ु�्क िन��चती�ा 

आराखडयांव�न नवीन �ु�्कसंचाचे संगणन करता येई�. यांचा वापर �ॉस सबिसडीज श� ितत�ा कमी 

कर�ा�ा शत�वर शु� आराखडयात यो� ते बदल कर�ासाठी करता येईल. 

v) �ॉस सबिसडीज तक� संगत व कमी करणे: भारताती� �ेतीिवषयक ��थतीची गोधंळाची व अिन��चत हाताळणी  

पाहता, '�ॉस सबिसडीज तक� संगत व कमी करा' हे बो�णे सोपे अस�े तरी करणे अवघड आहे. हे कर�ासाठी 

वर सुचव�ा�माणे �ु�्कवाढ व नंतर ट��ाट��ाने के�े�्या खच� िकंवा उ�ादनमू�्या�ा �माणात 

िसंचन/�ेतीवरी� �ु�्कवाढ करणे ज�रीचे आहे. �हरी/औ�ोिगक �े�ा�ा तु�नेत िसंचन/�ेती �े�ाती� �चंड 

अंतर भ�न काढणे आव�यक आहे हे  दाखवून देणे सोपे जाई�. या ��ीने काही �य� सु�ही झा�े आहेत. जर हे 

�य� अंितम उि��ा�ा ��ीने यो� िद�ेने सु� झा�े तर तेही �गतीचे पाऊ� असे�. िन��चत का�ावधीत �ॉस 

सबिसडीज काही �माणात एका िद�ेने (मोनोटोिनक�) घटत जाणा�या ब�चमाक� पय�त कमी करत जा�ा�ा 

योजने�ा गती िद�ी पािहजे. कोण�ाही ��थतीत �ॉस सबिसडीजची अव�था अिधक िबघडू न देणे आव�यक 

आहे.

vi) वरील िस�ांत लागू कर�ाचा एक माग� �णजे पा�ाची एकूण उपल�ता ��ेक �े�ासाठी ठरािवक �माणात 

दोन भागांम�े िवभािजत करणे (कदािचत औ�ोिगक �े�  िवचारात न घेता लोकसं�े�ा वापरासाठी फ�  
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१. सुशासनासाठी मािहती व िवदा �णाली: ब�तेक रा� �ासनांकडे अनेक �े�ांत व बाजंूबाबत मािहती व िवदा/ 

अकडेवारीची कमतरता असते. मािहती व िवदा (डेटा) गोळा कर�ाची �णा�ी अपुरी, संथ आिण जुनाट िनयं�ण 

नमु�ांवर आधार�े�ी आहे. अथ� व सां��की संचालनालयाने (डीईएस), �तःचे �पांतर िव�ा� िवदा-िनमा�ण 

सं�थेत कर�ासाठी दोन माग�  चोखाळ�े पािहजेत:   

 

(अ)��ेक िवभागासाठी �ाहक/ �ाभाथ�ची �तं�, अॅप-आधा�रत �णा�ी िवकिसत के�ी पािहजे. सामा�त:  

वेगवेग�ा िवभागांचा �ोकसं�े�ा िवि�� भागा�ी थेट संपक�  असतो. आता �ोकसं�ेपैकी ब�याच  जणांकडे 

आधार/जनधन/िनवडणूक मतदार ओळखप�/ रंगानुसार आिथ�क �राचे वग�करण द��वणारे रे�न काड� 

असते. �थािनक शासनाने या सव� साधनांची मािहती गोळा क�न, अ�यावत क�न �तः�ा कामासाठी   �ांचा  

उपयोग क�न घेतला पािहजे. 

(ब) िविवध िवभागां�ा �ाहकां�ा सेवेबाबत समाधानासह अनेकिवध घटकांवर डेटा एकि�त कर�ासाठी लहान    

��ावलीसार�ा �त: �ा वेगवान सव��ण प�ती िवकिसत के�ा पािहजेत. स�ा�ा  सां��की व काय��म  

काया��यन मं�ालयाने (एमओएसपी) घालून  िदले�ा आराख�ाखेरीज महारा� �ासनाने अशा �तं� �णाली  �

िवकिसत के�ा पािहजेत. 

(क)ए�पीजी �ाहक व �ांचे अनुदान याबाबत स�ा काय�रत अस�े�्या �णा�ी�माणे इतर अनेक योजनां�ा 

�ाभाथ�साठी सेवा िवतरण माग�रेखनाची �णा�ी (िडि��री ट� ॅ िकंग िस�म) काया���त कर�ात यावी. 

उदाहरणाथ� कज�माफी, सू�-िसंचनासाठी अनुदान, महा�ा गांधी रा�ीय �ामीण रोजगार हमी योजनेचे वेतन, �

खरेदीती�  सहभाग िकंवा �माणप� यांची नोदंणी.  

(ड)आंतर-िवभागीय डेटा सामाियक करणे: उदाहरणाथ� पु�ाती� गृहरचना  सं�थांब��चा डेटा महारा� रा�  �

कृिष पणन मंडळ /कृषी उ�� बाजार सिमती यांनी  घरपोच भाजीपा�ा पुरवठयासाठी वापर�ा.  

(इ) सेवा िवतरण, देखरेख आिण आप�ी �व�थापनासाठी, सव� �हरी �थािनक सं�थांकडे जीआयएस वर आधा�रत  

आरबीडीएम डेटा अस�ा पािहजे.  

(फ)आगामी कृषीजनगणनेत �ितपािदत जमीन ह� आिण जीपीएस �थानांकनासिहत वैय��क ओळखप�  �णून  

आधार काडा�चा वापर क�न सव� शेतक�यांची नोदंणी केली पािहजे.

(ग)आरो� िवभागाने वेगवेग�ा वै�कीय सेवा पुरवणा�या सव� वै�कीय सं�था/ ��ा�यांचा समावे� अस�े�ी एक 

मािहतीचा मागोवा घेणारी (इ�ॉम��न ट� ॅ िकंग) �णा�ी िवकिसत करावी. यातून ��ांसाठी आधार काडा��ी  

जोड�े�े आरो� काड�  तयार करता येई�.

२. पाणी  धोरण व �ासन : 

I)  उ�ृ�ता क� �:  महारा�ातील शै�िणक सं�थांम�े उ�ृ�ता क� �ाची  �थापना कर�ात मदत करणे िकंवा�

  िकमान आधीच असलेले असे एखादे क� � शोधणे. �तं� िकंवा एकि�तपणे,पा�ा�ी संबंिधत सव� बाबीचंा/ 

सम�ांचा आिण अपूण�/अध�वट रािह�े�्या काया�चा (नंबर �ंिचंगसह) अ�ास हा पिह�ा सं�ोधन  

    �क�्प �णून हातात घे�ास या क� �ा�ा  सांग�ात यावे.  हे काम एखा�ा त� ��ी िकंवा सं�थे�ा  ता�ुर�ा  

    पराम�ा�साठी देणे �� आहे. तथािप आम�ा मते उ�ृ�ता क� � हा अिधक चांग�ा पया�य आहे. कारण  
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(िसंचन�व�थेची रचना, �व�थापन,संचा�न आिण देखभा�) यांचे  पाणीपुरवठयाचे   िनयं�ण  कर�ाम�े  मोठे 

मह� आहे. परंतु धरणाचे एच. आर. आिण सी. आर. दरवाजे वापराय�ा �ासदायक व अवघड असतात. मानवी 

िनयं�णामुळे का��ा�ा काया�ची �विचकता कमी होते. पा�ाची पातळी आिण िवसग� यािवषयी ��� डेटा 

नस�्याने दरवा�ांचे काय� ता�ाि�कच राहते. पा�ावरचे अिभयांि�की िनयं�ण ��� वापरात येत नाही. पा�ाचा 

�माणानुसार (�ॉ�्यूमेिट� क) पुरवठा अश� होतो. वेळेवर व अंदाजानुसार पाणीपुरवठा केवळ कागदावरच राहतो. 

अमया�द  िव�ंब आिण अ�ंत अपुरा पाणीपुरवठा अप�रहाय�पणे पा�ा�ा संघषा�स कारणीभूत ठरतो. मु� यं�णेचे 

आधुिनकीकरण झा�ािशवाय जल �व�थापन, शासन आिण िनयं�णात कुठलीही ल�णीय  सुधारणा होणार नाही. 

मु� यं�णेचे आधुिनकीकरण कर�ासाठी पुढील गो�ी करा�ा लागतील: 

Ÿ    �यंचिलत एचआर आिण सीआर गेट/ दरवाजे  देणे.  

Ÿ    खास गेटससाठी एम आिण आर मोबाइल युिनट तयार  करणे. 

Ÿ    हळूहळू पारंप�रक एचआर गेट बदलून िवतरक (िड��� �ुटर) वापरणे आिण मु� का��ाती� सीआर गेट  

     बद�ून �यंचि�त गेट/ दरवाजे  वापरणे.  उप-का��ाती�  सीआर गेट  बद�ून डकिब� अथवा कण�कम�  

     बांधांचा वापर करणे.    

Ÿ    आरंभी �मुख �क�ां�ा मु� काल�ांवर पय�वे�ी िनयं�ण आिण डेटा अिध�हण (एससीएडीए) यांची सु�वात  

     करणे.  

Ÿ    पा�ा�ा अ��� मोजमापाकडे वळणे . िव�मान/ जुने �क� आिण चालू असले�ा �क�ांम�े आधुिनक  

     तं��ानाचा वापर सु� करणे . 

Ÿ    सव� भिव�का�ीन �क�्पांसाठी आधुिनक तं��ानाचा वापर अिनवाय� करणे. 

Ÿ    एच.आर. आिण सी.आर. गेटचे औ�ोिगक उ�ादन, डकिबल िवअर, मोज�ाची  उपकरणे वॉटर मीटस�  ही सव�  

     उप�� क�न देणे, बसवणे, �ांची  देखभाल, दु��ी, कॅिल�ेशन, �यंचिलत डेटा संकलन इ�ादी ��पात  

     मो�ा �माणात �वसाय संधी असू शकतात. 

५. शासनाचे पुनरिभयांि�कीकरण: 

महारा�ाची अथ��व�था वेगाने िवकिसत होत आहे. �शासना�ा प�तीनंाही यो� �कारे अथ��व�थे�ा बरोबरीने �

िवकिसत केले पािहजे आिण आ�ा�ा गतीशी जुळवून घेतले पािहजे. िवशेषतः,सहज रीतीने �वसाय करणे, 

कायदेशीर, िनयामक आिण कर-संबंधी अनुपालन करणे सुलभ, पारदश�क असले पािहजे आिण �शासनाशी   

कमीतकमी  संबंध आ�ा पािहजे. अशा सुधारणेसाठी आिण �शासकीय प�तीमं�े फेरबदल कर�ासाठी मािहती  

आिण िवचारपूव�क योजनांची आव�कता आहे. आ�ी सुचवतो की 'शासनाचे पुनरिभयांि�कीकरण/ पुनर�चना'  

कर�ाकरता िविश� िशफारसी दे�ासाठी �े� अनुभवी मं�ी िकंवा माजी मु�मं�ी यां�ा अ��तेखाली  

उ��रीय सिमती �थापन कर�ात यावी.  

�ाच�माणे रा�ाची आिथ�क ��थती नाजूक अगदी अिनि�त झा�े�ी अस�्याने, माजी मु� सिचव िकंवा अित�र� 

मु� सिचव यां�ा अ��तेखाली खच� �व�थापनावरील सिमती नेम�ाबाबत सरकार िवचार क� शकते. या दो�ी 

सिम�ांना  �थम अहवाल पुढील तीन मिह�ांत दे�ाचे काम सोपवले जाऊ शकते. 
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 �ामीण-शहरी �े�ाचा िवचार करावा) सव�सामा� �माण दर डोई दर िदव�ी  १३५  ि�टर  ते  ५० ि�टर  

(ए�पीसीडी) इतके कमी असू शकते. िकमान गरजा भागव�ासाठी पुरेसे अस�ा�ा ��ीने (तळात�्या 

सं�थांनी िवतरण कर�ाची जबाबदारी घेत�ी असे� अ�ा �त�वर) हे �माण िन��चत के�े पािहजे यामुळे �ामीण 

भागात प�ुधन व काही �माणात संर�णा�क िसंचनाची गरज भागाव�ी जाई�. तसेच �हरी व �ामीण भागात 

पाणी वापरा�ा सव�सामा� �माणात फरक राहणार नाही. अशा रीतीने िकमान गरजा (सै�ांितक���ा �ू�  

मू�्य अस�े�्या) भागव�्यानंतर  �ॉक मू�्यिनधा�रणाचे त� वाप�न पिह�्या भागापे�ा अिधक �माणती� 

पा�ासाठी बाजारभावासारखी िकंमत आकारावी. िकमान या भागासाठी तरी आप�्या�ा शु�ात वाढ व �ॉस 

सबिसडीजम�े घट हे तक� संगत त� लागू क� शकू. 

vii)असे धोरण फ��प हो�ासाठी लागणारा आिथ�क आधार सरकारी आदेशाने अनुदान ��पात दे�ात यावा. ू

�ानंतर अशा रीतीने िमळा�े�ा महसूल, संचालन व िनयोजनासाठी तसेच शेवट�ा ट��ात�ा �क�ां�ा 

पूत�साठी आिण नळाने पाणी पुरवठा कर�ा�ा योजनांसाठी  पूव�िनयोजना�माणे ठरािवक �माणात वापरावा.    

viii) स�ा अ���ात असले�ा पीक रचना व तं��ानावर आधा�रत �ु�्क िनधा�रण कर�ाऐवजी सरासरी 

पज��वृ�ी आिण िव�ृत अॅ�ो-�ायमेट झोिनंगचा िवचार क�न �ा �दे�ाची �ाभािवक भूरचना/ भूगोल आिण 

भू�पशा� या अिधक वै�ािनक आधारावर करावे.आद�� ��थतीची क�्पना के�ी तर, िवभांतग�त असणारे 

भेदाभेद भाव कमीत कमी ठेवून मािहती सं�िहत करावी आिण �ानुसार व �ासाठी  उ�ेजन  �ावे. असे के�्याने 

�ेतीचे (इतर घटकांवरचे)अव�ंिब� कमी होईल. �ाबरोबरच शेतीची वाटचाल सवा�त अनुकू� तं��ाना�ा 

वापरातून इ�तम पीक रचने�ा अ�ा�/अ�� वाटणा�या उि��ाकडे तसेच कमीत कमी ऊजा� वापरातून जा� 

उ�ादन िमळव�ा�ा िडमांड साइड मॅनेजम�टकडे सु� होई� आिण िविवध �णा�ी ड�ूएमजीआर�ा 

माग�ां�ी/ अपे�ां�ी िमळ�ाजुळ�ा व बद�ास अनुकू� असती�. 

४. जलसंपदा �व�थापनाची देखभाल व संचालन: 

��ेक �ेतक�या�ा पाणी  पुरव�ा�ा ��ीने महारा�ाती� िसंचन �क�्पांची  रचना  फ� �वाह िसंचन प�तीची  �

आहे. �ां�ा मूळ िनयोजनात उपसा जलिसंचन, िसंचनरिहत घरगुती व औ�ोिगक पाणी पुरवठा आिण पाणी 

वापरदारां�ा संघटना यांचा िवचार केला गेला न�ता. परंतु आता �ां�ाकडून िविवध आिण काही वेळा एकमेकां�ा 

िवपरीत/िव�� अस�े�ी उि��े संधी कर�ाची अपे�ा के�ी जात आहे. या �क�ां�ा रचनेतील एकूण �क� 

काय��मता (ओपीइ) केवळ ४१ ते ४८ ट�े आहे. याव�न हे सांग�ाची गरज नाही की नानािवध िनब�धांमुळे ��� 

ओपीइ जेमतेम २० ते २५ ट�े इतकीच आहे. मया�िदत �ाभासाठी रचना के�े�्या या �णा�ीकडून अवाजवी अपे�ा 

के�्या जात आहेत.  

िसंचन �व�था �णजे मु� कालवे आिण �ां�ा उपकाल�ां�ा मुखापय�त�ा �वाहाची �व�था (जर  

उपका��ासाठी पाणी वापरदारांची संघटना असे� तर). स�ाची �णा�ी ही �वाहा�ा िव�� िद�ेने िनयंि�त 

के�े�ी, मानव-संचाि�त, ब�तेकवेळा  उघ�ा का��ांची �णा�ी असते. यात मु� ज�िवमोचक (एच आर) आिण 

म�/ काट (सी आर) िनयामकांची ��� डेटावर आधा�रत कोणतीही �व�था नसते. मु� जलिवमोचक (एच 

आर)आिण म�/ काट (सी आर) िनयामकांचे काल�ांम�े मो�ा�ा जागी असलेले दरवाजे आिण िडसनेट 
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(िसंचन�व�थेची रचना, �व�थापन,संचा�न आिण देखभा�) यांचे  पाणीपुरवठयाचे   िनयं�ण  कर�ाम�े  मोठे 

मह� आहे. परंतु धरणाचे एच. आर. आिण सी. आर. दरवाजे वापराय�ा �ासदायक व अवघड असतात. मानवी 

िनयं�णामुळे का��ा�ा काया�ची �विचकता कमी होते. पा�ाची पातळी आिण िवसग� यािवषयी ��� डेटा 

नस�्याने दरवा�ांचे काय� ता�ाि�कच राहते. पा�ावरचे अिभयांि�की िनयं�ण ��� वापरात येत नाही. पा�ाचा 

�माणानुसार (�ॉ�्यूमेिट� क) पुरवठा अश� होतो. वेळेवर व अंदाजानुसार पाणीपुरवठा केवळ कागदावरच राहतो. 

अमया�द  िव�ंब आिण अ�ंत अपुरा पाणीपुरवठा अप�रहाय�पणे पा�ा�ा संघषा�स कारणीभूत ठरतो. मु� यं�णेचे 

आधुिनकीकरण झा�ािशवाय जल �व�थापन, शासन आिण िनयं�णात कुठलीही ल�णीय  सुधारणा होणार नाही. 

मु� यं�णेचे आधुिनकीकरण कर�ासाठी पुढील गो�ी करा�ा लागतील: 

Ÿ    �यंचिलत एचआर आिण सीआर गेट/ दरवाजे  देणे.  

Ÿ    खास गेटससाठी एम आिण आर मोबाइल युिनट तयार  करणे. 

Ÿ    हळूहळू पारंप�रक एचआर गेट बदलून िवतरक (िड��� �ुटर) वापरणे आिण मु� का��ाती� सीआर गेट  

     बद�ून �यंचि�त गेट/ दरवाजे  वापरणे.  उप-का��ाती�  सीआर गेट  बद�ून डकिब� अथवा कण�कम�  

     बांधांचा वापर करणे.    

Ÿ    आरंभी �मुख �क�ां�ा मु� काल�ांवर पय�वे�ी िनयं�ण आिण डेटा अिध�हण (एससीएडीए) यांची सु�वात  

     करणे.  

Ÿ    पा�ा�ा अ��� मोजमापाकडे वळणे . िव�मान/ जुने �क� आिण चालू असले�ा �क�ांम�े आधुिनक  

     तं��ानाचा वापर सु� करणे . 

Ÿ    सव� भिव�का�ीन �क�्पांसाठी आधुिनक तं��ानाचा वापर अिनवाय� करणे. 

Ÿ    एच.आर. आिण सी.आर. गेटचे औ�ोिगक उ�ादन, डकिबल िवअर, मोज�ाची  उपकरणे वॉटर मीटस�  ही सव�  

     उप�� क�न देणे, बसवणे, �ांची  देखभाल, दु��ी, कॅिल�ेशन, �यंचिलत डेटा संकलन इ�ादी ��पात  

     मो�ा �माणात �वसाय संधी असू शकतात. 

५. शासनाचे पुनरिभयांि�कीकरण: 

महारा�ाची अथ��व�था वेगाने िवकिसत होत आहे. �शासना�ा प�तीनंाही यो� �कारे अथ��व�थे�ा बरोबरीने �

िवकिसत केले पािहजे आिण आ�ा�ा गतीशी जुळवून घेतले पािहजे. िवशेषतः,सहज रीतीने �वसाय करणे, 

कायदेशीर, िनयामक आिण कर-संबंधी अनुपालन करणे सुलभ, पारदश�क असले पािहजे आिण �शासनाशी   

कमीतकमी  संबंध आ�ा पािहजे. अशा सुधारणेसाठी आिण �शासकीय प�तीमं�े फेरबदल कर�ासाठी मािहती  

आिण िवचारपूव�क योजनांची आव�कता आहे. आ�ी सुचवतो की 'शासनाचे पुनरिभयांि�कीकरण/ पुनर�चना'  

कर�ाकरता िविश� िशफारसी दे�ासाठी �े� अनुभवी मं�ी िकंवा माजी मु�मं�ी यां�ा अ��तेखाली  

उ��रीय सिमती �थापन कर�ात यावी.  

�ाच�माणे रा�ाची आिथ�क ��थती नाजूक अगदी अिनि�त झा�े�ी अस�्याने, माजी मु� सिचव िकंवा अित�र� 

मु� सिचव यां�ा अ��तेखाली खच� �व�थापनावरील सिमती नेम�ाबाबत सरकार िवचार क� शकते. या दो�ी 

सिम�ांना  �थम अहवाल पुढील तीन मिह�ांत दे�ाचे काम सोपवले जाऊ शकते. 
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 �ामीण-शहरी �े�ाचा िवचार करावा) सव�सामा� �माण दर डोई दर िदव�ी  १३५  ि�टर  ते  ५० ि�टर  

(ए�पीसीडी) इतके कमी असू शकते. िकमान गरजा भागव�ासाठी पुरेसे अस�ा�ा ��ीने (तळात�्या 

सं�थांनी िवतरण कर�ाची जबाबदारी घेत�ी असे� अ�ा �त�वर) हे �माण िन��चत के�े पािहजे यामुळे �ामीण 

भागात प�ुधन व काही �माणात संर�णा�क िसंचनाची गरज भागाव�ी जाई�. तसेच �हरी व �ामीण भागात 

पाणी वापरा�ा सव�सामा� �माणात फरक राहणार नाही. अशा रीतीने िकमान गरजा (सै�ांितक���ा �ू�  

मू�्य अस�े�्या) भागव�्यानंतर  �ॉक मू�्यिनधा�रणाचे त� वाप�न पिह�्या भागापे�ा अिधक �माणती� 

पा�ासाठी बाजारभावासारखी िकंमत आकारावी. िकमान या भागासाठी तरी आप�्या�ा शु�ात वाढ व �ॉस 

सबिसडीजम�े घट हे तक� संगत त� लागू क� शकू. 

vii)असे धोरण फ��प हो�ासाठी लागणारा आिथ�क आधार सरकारी आदेशाने अनुदान ��पात दे�ात यावा. ू

�ानंतर अशा रीतीने िमळा�े�ा महसूल, संचालन व िनयोजनासाठी तसेच शेवट�ा ट��ात�ा �क�ां�ा 

पूत�साठी आिण नळाने पाणी पुरवठा कर�ा�ा योजनांसाठी  पूव�िनयोजना�माणे ठरािवक �माणात वापरावा.    

viii) स�ा अ���ात असले�ा पीक रचना व तं��ानावर आधा�रत �ु�्क िनधा�रण कर�ाऐवजी सरासरी 

पज��वृ�ी आिण िव�ृत अॅ�ो-�ायमेट झोिनंगचा िवचार क�न �ा �दे�ाची �ाभािवक भूरचना/ भूगोल आिण 

भू�पशा� या अिधक वै�ािनक आधारावर करावे.आद�� ��थतीची क�्पना के�ी तर, िवभांतग�त असणारे 

भेदाभेद भाव कमीत कमी ठेवून मािहती सं�िहत करावी आिण �ानुसार व �ासाठी  उ�ेजन  �ावे. असे के�्याने 

�ेतीचे (इतर घटकांवरचे)अव�ंिब� कमी होईल. �ाबरोबरच शेतीची वाटचाल सवा�त अनुकू� तं��ाना�ा 

वापरातून इ�तम पीक रचने�ा अ�ा�/अ�� वाटणा�या उि��ाकडे तसेच कमीत कमी ऊजा� वापरातून जा� 

उ�ादन िमळव�ा�ा िडमांड साइड मॅनेजम�टकडे सु� होई� आिण िविवध �णा�ी ड�ूएमजीआर�ा 

माग�ां�ी/ अपे�ां�ी िमळ�ाजुळ�ा व बद�ास अनुकू� असती�. 

४. जलसंपदा �व�थापनाची देखभाल व संचालन: 

��ेक �ेतक�या�ा पाणी  पुरव�ा�ा ��ीने महारा�ाती� िसंचन �क�्पांची  रचना  फ� �वाह िसंचन प�तीची  �

आहे. �ां�ा मूळ िनयोजनात उपसा जलिसंचन, िसंचनरिहत घरगुती व औ�ोिगक पाणी पुरवठा आिण पाणी 

वापरदारां�ा संघटना यांचा िवचार केला गेला न�ता. परंतु आता �ां�ाकडून िविवध आिण काही वेळा एकमेकां�ा 

िवपरीत/िव�� अस�े�ी उि��े संधी कर�ाची अपे�ा के�ी जात आहे. या �क�ां�ा रचनेतील एकूण �क� 

काय��मता (ओपीइ) केवळ ४१ ते ४८ ट�े आहे. याव�न हे सांग�ाची गरज नाही की नानािवध िनब�धांमुळे ��� 

ओपीइ जेमतेम २० ते २५ ट�े इतकीच आहे. मया�िदत �ाभासाठी रचना के�े�्या या �णा�ीकडून अवाजवी अपे�ा 

के�्या जात आहेत.  

िसंचन �व�था �णजे मु� कालवे आिण �ां�ा उपकाल�ां�ा मुखापय�त�ा �वाहाची �व�था (जर  

उपका��ासाठी पाणी वापरदारांची संघटना असे� तर). स�ाची �णा�ी ही �वाहा�ा िव�� िद�ेने िनयंि�त 

के�े�ी, मानव-संचाि�त, ब�तेकवेळा  उघ�ा का��ांची �णा�ी असते. यात मु� ज�िवमोचक (एच आर) आिण 

म�/ काट (सी आर) िनयामकांची ��� डेटावर आधा�रत कोणतीही �व�था नसते. मु� जलिवमोचक (एच 

आर)आिण म�/ काट (सी आर) िनयामकांचे काल�ांम�े मो�ा�ा जागी असलेले दरवाजे आिण िडसनेट 
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     पुढी� चा�ू काय�ांचा स�ा�ा संदभा�त अ�ास व �ां�ा तरतुदीमं�े  यो� ते बद� करणे

     िज�ा प�रषद व पंचायत अिधिनयम, नगरपािलका अिधिनयम, व� कायदा, खंड आिण एक�ीकरण कायदा,   

     वृ�तोड अिधिनयम इ. पुनः एकदा स�ा�ा संदभा�त काय�ातील �ि�या व अज� पुढे चालू ठेवणे िकंवा बदलणे.  

     स�ा उपल� असलेली मािहती तं��ान व िडिजट� टेि�क�ुिनके�न (डीटी) साधने  वाप�न  मािहती तं��ान  

     काय�ातील �ा�ां�ा धत�वर सव� काय�ांम�े सम�ची सेवा व का�ावधी, विक�ांची  व अिधका�यांची 

     अनुप��थती, इतर काय�प�ती व �ि�या,  इ�ादीबंाबत  प�रणामकारकता  व काय��मता वाढव�ासाठी  मानके 

     ��थािपत करणे.   

सव� कायदे व िनयम सो�ा भाषेत मांडणे 

यात रा� भाषा  मराठीत  भाषांतर करणेही समािव� आहे.  

िविवध काय�ांमधील सव� दंड व िश�ा अ�यावत करणे 

कंपनीअिधिनयम, २०१३ आिण �ातील दु��ांम�े सूचीब� कंप�ांचे िनयामकअस�े�्या सेबीने जारी 

केले�ा आव�कतांचा समावेश क�न एक उ�म उदाहरण समोर ठेव�ात आले आहे. 

काय�ांम�े ठरािवक काळानंतर ते र� कर�ाची तरतूद  करणारे 'सूया�� क�म  िकंवा सनसेट �ॉझेस' आिण 

सूचीब� के�े�्या उप�ामक प�र��थती वगळता पूव���ी खट�े दाख� कर�ासाठी का�ावधी/ तारखा सीिमत   

करणे.  

िनवडक िनयम दरवष� अ�यावतत कर�ासाठी,रा� िनयमांचे वािष�क पुनरावलोकन करणा�या िवधान 

पुनरावलोकन सिमती (एसआरसी) ची �थापना करणे

��ेक वष� ही सिमती िवि�� मं�ा�ये/िवभागां�ी संबंिधत अिधिनयमांचे पुनराव�ोकन क�न मसुदा काय�ासह 

अहवा� सादर कर�ासाठी ९ मिह�ांचा अवधी घेऊन  सव� काम ५ वषा�त पूण� करे�.  दोन  मिह�ांम�े  हा 

अहवा� साव�जिनक आिण  �शासकीय अिभ�ायासाठी खु�ा के�ा जाई�. उर�े�्या एका  मिह�ात  ता�ा 

िशफारशीसंह अंितम अहवाल संबंिधत मं�ालयाकडे / िवभागाकडे सादर करावा. मं�ालय सिमती आिण 

लोकांक�रता �ीकाय� बदल कर�ासाठी वचनब�ता �कट करेल. या �ि�येतून सुटसुटीत आिण अिधक चांग�ी 

अंम�बजावणी कर�ाजोगे काय�ाचे पु�क तयार होई�.

२.  िववाद  सोडव�ा�ा  �ि�येचे पुनरावलोकन आिण सुधारणा:

    किन� �ाय�व�थेम�े प�ड�ी कमी करणे ही सवा�िधक िचंतेची बाब  आहे. स�ा ��ंिबत अस�े�्या  खट�्यांचे  

कारण/ कायदा/ िववादाची  र�म / वय / �ि�या  इ�ादीवंर आधा�रत वग�करण  के�े जाऊ �कते. 

उदाहरणाथ�, 5 वषा�पे�ा जा� काळ  ��ंिबत अस�े�्या  खट�्यांसाठी ��ेक  िज�्हा �ाया�यात िकंवा 

त�म कोटा�त  िव�ेष  �ाया�यांची/ब�चेसची �व�था करावी. हे खट�े काढून घेऊन या िव�ेष �ायासनांसामोर 

चा�वावेत व 6 मिह�ां�ा आत �ांचा िनण�य �ावा. तसेच 50 �ाख �पयां�न कमी रकमेचे �ावसाियक िववाद 

सोडव�ासाठी िज�्हा �रावर िव�ेष �ाया�ये िनमा�ण करावीत. यामुळे �ावसाियक िववादांचे �वकर 

िनराकरण होई� व उ� �ाया�यावरी� भार कमी होई�. इतर �कारचे खट�ेही यो� रीतीने एकि�त क�न 

याच�माणे िवि�� का�ावधीत िनका�ी काढ�े जाऊ �कतात.
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अिनिण�त वादां�ा (प�ड�ीज) संिचत तंु�ा�ा संदभा�त उ�र �देशानंतर महारा� दुसया� �मांकावर आहे.   �

देशातील तु�ंगात असले�ा  कै�ांपैकी  ६७%  क�े कैदी आहेत. आप�ी �ाय�व�था आिण  �ासनयं�णेब��   

यामुळे वाईट मत िनमा�ण होते. या यं�णेवर �ांची उपजीिवका चा�ते �ा कायदे �ावसाियकां�ित�र� अ�  

�ोकांचा या �णा�ीवरी� िव�वास कमी झा�ा आहे. 

�वसाियक खट�्यांम�ेही अ�ीच प�र��थती आहे. �ाया�यांमाफ� त कराराची अंम�बजावणी हा एक दीघ�काळ 

चा�णारा , जवळजवळ िनरथ�क  उ�ोग आहे. जवळजवळ २१% अिनिण�त खट�े  पाच वषा�पे�ा जा� जुनेआहेत. ही 

प�र��थती सुधार�ासाठी पुढाकार घे�ातील अभाव �ायालयीन आिण राजकीय इ�ाश�ीचा अभाव दश�िवतो. 

कमीतकमी महारा�ात हे िच� बदल�ासाठी सरकारणे खूप क� करणे ज�रीचे आहे. �ामुळे दोन फायदे होतील – �

मतदारांचे समथ� िमळेल आिण �थािनक आिण जागितक गंुतवणूकदारांम�े महारा�ाला अिधक आकष�क �थान �

िमळेल. 

रा� सरकारां�ा अंम�ाती� िश�ेत सूट-सव�त दे�ाबाबत रा� यादी�ा मया�देत आिण आम�ा चमूचा   

सामूिहक अनुभवा�ा आधारे आ�ी खट�ांचे �माण मोठे असणा�या आिण प�ड�सीज वाढणाया� भागांवर ल�  क� ि�त 

कर�ाचे ठरिवले आहेः  

i)   भूमी अिभ�ेख आिण जमीन महसू�

ii)  अ� व नागरी पुरवठा 

iii) धमा�दाय आयु�

iv) सहकारी सं�था 

v)  कामगार कायदे 

ि�फारसी:   

१.  रा� काय�ांचे पुनराव�ोकन व सुधारणा:

     िनवडलेले िनयम चालू ठेवणे िकंवा र� करणे: स� प�र��थतीत कोणतीही सुसंगतता न रािह�्यामुळे िकंवा नंतर 

   के�े�्या काय�ांमुळे अ�चि�त झा�े�े  अिधिनयम िव�द करणारी  एक  यादी आ�ी के�ी आहे. आ�ा�ा 

वाटते की ती काय�ा�ा पु�कातून, �ासन चा�िव�ाची कोणतीही �मता गमाव�्याि�वाय काढून टाकता 

येऊ �कते.

     अनेक काय�ांचे एका काय�ात एकि�करण आिण संिहतीकरण 

  �ी. गायकवाड यां�ा अ��तेखा�ी सव� जमीन महसू� कायदे एमए�आरसीम�े एकि�त कर�ासाठी  

सरकारने यापूव�च एक सिमती �थापन के�ी आहे. उ� ि��ण, कामगार कायदा, देव�थानम इनाम, पोि�स  

संबंिधत कायदे, बाजार व मेळा कायदा इ. �े�ातही अ�ीच कारवाई  कर�ात यावी.

रा� पातळीवर �ाियक सुधारणा 
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     पुढी� चा�ू काय�ांचा स�ा�ा संदभा�त अ�ास व �ां�ा तरतुदीमं�े  यो� ते बद� करणे

     िज�ा प�रषद व पंचायत अिधिनयम, नगरपािलका अिधिनयम, व� कायदा, खंड आिण एक�ीकरण कायदा,   

     वृ�तोड अिधिनयम इ. पुनः एकदा स�ा�ा संदभा�त काय�ातील �ि�या व अज� पुढे चालू ठेवणे िकंवा बदलणे.  

     स�ा उपल� असलेली मािहती तं��ान व िडिजट� टेि�क�ुिनके�न (डीटी) साधने  वाप�न  मािहती तं��ान  

     काय�ातील �ा�ां�ा धत�वर सव� काय�ांम�े सम�ची सेवा व का�ावधी, विक�ांची  व अिधका�यांची 

     अनुप��थती, इतर काय�प�ती व �ि�या,  इ�ादीबंाबत  प�रणामकारकता  व काय��मता वाढव�ासाठी  मानके 

     ��थािपत करणे.   

सव� कायदे व िनयम सो�ा भाषेत मांडणे 

यात रा� भाषा  मराठीत  भाषांतर करणेही समािव� आहे.  

िविवध काय�ांमधील सव� दंड व िश�ा अ�यावत करणे 

कंपनीअिधिनयम, २०१३ आिण �ातील दु��ांम�े सूचीब� कंप�ांचे िनयामकअस�े�्या सेबीने जारी 

केले�ा आव�कतांचा समावेश क�न एक उ�म उदाहरण समोर ठेव�ात आले आहे. 

काय�ांम�े ठरािवक काळानंतर ते र� कर�ाची तरतूद  करणारे 'सूया�� क�म  िकंवा सनसेट �ॉझेस' आिण 

सूचीब� के�े�्या उप�ामक प�र��थती वगळता पूव���ी खट�े दाख� कर�ासाठी का�ावधी/ तारखा सीिमत   

करणे.  

िनवडक िनयम दरवष� अ�यावतत कर�ासाठी,रा� िनयमांचे वािष�क पुनरावलोकन करणा�या िवधान 

पुनरावलोकन सिमती (एसआरसी) ची �थापना करणे

��ेक वष� ही सिमती िवि�� मं�ा�ये/िवभागां�ी संबंिधत अिधिनयमांचे पुनराव�ोकन क�न मसुदा काय�ासह 

अहवा� सादर कर�ासाठी ९ मिह�ांचा अवधी घेऊन  सव� काम ५ वषा�त पूण� करे�.  दोन  मिह�ांम�े  हा 

अहवा� साव�जिनक आिण  �शासकीय अिभ�ायासाठी खु�ा के�ा जाई�. उर�े�्या एका  मिह�ात  ता�ा 

िशफारशीसंह अंितम अहवाल संबंिधत मं�ालयाकडे / िवभागाकडे सादर करावा. मं�ालय सिमती आिण 

लोकांक�रता �ीकाय� बदल कर�ासाठी वचनब�ता �कट करेल. या �ि�येतून सुटसुटीत आिण अिधक चांग�ी 

अंम�बजावणी कर�ाजोगे काय�ाचे पु�क तयार होई�.

२.  िववाद  सोडव�ा�ा  �ि�येचे पुनरावलोकन आिण सुधारणा:

    किन� �ाय�व�थेम�े प�ड�ी कमी करणे ही सवा�िधक िचंतेची बाब  आहे. स�ा ��ंिबत अस�े�्या  खट�्यांचे  

कारण/ कायदा/ िववादाची  र�म / वय / �ि�या  इ�ादीवंर आधा�रत वग�करण  के�े जाऊ �कते. 

उदाहरणाथ�, 5 वषा�पे�ा जा� काळ  ��ंिबत अस�े�्या  खट�्यांसाठी ��ेक  िज�्हा �ाया�यात िकंवा 

त�म कोटा�त  िव�ेष  �ाया�यांची/ब�चेसची �व�था करावी. हे खट�े काढून घेऊन या िव�ेष �ायासनांसामोर 

चा�वावेत व 6 मिह�ां�ा आत �ांचा िनण�य �ावा. तसेच 50 �ाख �पयां�न कमी रकमेचे �ावसाियक िववाद 

सोडव�ासाठी िज�्हा �रावर िव�ेष �ाया�ये िनमा�ण करावीत. यामुळे �ावसाियक िववादांचे �वकर 

िनराकरण होई� व उ� �ाया�यावरी� भार कमी होई�. इतर �कारचे खट�ेही यो� रीतीने एकि�त क�न 

याच�माणे िवि�� का�ावधीत िनका�ी काढ�े जाऊ �कतात.

     

२४

अिनिण�त वादां�ा (प�ड�ीज) संिचत तंु�ा�ा संदभा�त उ�र �देशानंतर महारा� दुसया� �मांकावर आहे.   �

देशातील तु�ंगात असले�ा  कै�ांपैकी  ६७%  क�े कैदी आहेत. आप�ी �ाय�व�था आिण  �ासनयं�णेब��   

यामुळे वाईट मत िनमा�ण होते. या यं�णेवर �ांची उपजीिवका चा�ते �ा कायदे �ावसाियकां�ित�र� अ�  

�ोकांचा या �णा�ीवरी� िव�वास कमी झा�ा आहे. 

�वसाियक खट�्यांम�ेही अ�ीच प�र��थती आहे. �ाया�यांमाफ� त कराराची अंम�बजावणी हा एक दीघ�काळ 

चा�णारा , जवळजवळ िनरथ�क  उ�ोग आहे. जवळजवळ २१% अिनिण�त खट�े  पाच वषा�पे�ा जा� जुनेआहेत. ही 

प�र��थती सुधार�ासाठी पुढाकार घे�ातील अभाव �ायालयीन आिण राजकीय इ�ाश�ीचा अभाव दश�िवतो. 

कमीतकमी महारा�ात हे िच� बदल�ासाठी सरकारणे खूप क� करणे ज�रीचे आहे. �ामुळे दोन फायदे होतील – �

मतदारांचे समथ� िमळेल आिण �थािनक आिण जागितक गंुतवणूकदारांम�े महारा�ाला अिधक आकष�क �थान �

िमळेल. 

रा� सरकारां�ा अंम�ाती� िश�ेत सूट-सव�त दे�ाबाबत रा� यादी�ा मया�देत आिण आम�ा चमूचा   

सामूिहक अनुभवा�ा आधारे आ�ी खट�ांचे �माण मोठे असणा�या आिण प�ड�सीज वाढणाया� भागांवर ल�  क� ि�त 

कर�ाचे ठरिवले आहेः  

i)   भूमी अिभ�ेख आिण जमीन महसू�

ii)  अ� व नागरी पुरवठा 

iii) धमा�दाय आयु�

iv) सहकारी सं�था 

v)  कामगार कायदे 

ि�फारसी:   

१.  रा� काय�ांचे पुनराव�ोकन व सुधारणा:

     िनवडलेले िनयम चालू ठेवणे िकंवा र� करणे: स� प�र��थतीत कोणतीही सुसंगतता न रािह�्यामुळे िकंवा नंतर 

   के�े�्या काय�ांमुळे अ�चि�त झा�े�े  अिधिनयम िव�द करणारी  एक  यादी आ�ी के�ी आहे. आ�ा�ा 

वाटते की ती काय�ा�ा पु�कातून, �ासन चा�िव�ाची कोणतीही �मता गमाव�्याि�वाय काढून टाकता 

येऊ �कते.

     अनेक काय�ांचे एका काय�ात एकि�करण आिण संिहतीकरण 

  �ी. गायकवाड यां�ा अ��तेखा�ी सव� जमीन महसू� कायदे एमए�आरसीम�े एकि�त कर�ासाठी  

सरकारने यापूव�च एक सिमती �थापन के�ी आहे. उ� ि��ण, कामगार कायदा, देव�थानम इनाम, पोि�स  

संबंिधत कायदे, बाजार व मेळा कायदा इ. �े�ातही अ�ीच कारवाई  कर�ात यावी.

रा� पातळीवर �ाियक सुधारणा 
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पुणे इंटरनॅशनल सेंटर को�वड-१९ नंतर महारा�ातील सावरणा�या आ�थक ��तीला पुनचाल� ना दे�ासाठी सुधा�रत धोरण�



उ�रदािय� सुिन��चत कर�ासाठी, �ांनी िद�े�ा  िनका�  आिण ि�फारसी / पुर�ारांचा  संि�� अहवा� 

सादर करणे आव�यक आहे.

३.  िववाद  सोडव�ा�ा  पायाभूत सुिवधांचे पुनरावलोकन आिण सुधारणा: 

भौितक पायाभूत सुिवधा

ब�तेक �ायािधकरण आिण अध��ाियक (�ूजे) सं�था यो� जागा, फिन�चर आिण इतर संबंिधत पायाभूत 

सुिवधां�ा अभावामुळे �� असतात. �ायपािलका व काय�का�रणीइतकेच या सुिवधा दावेदारां�ा िहतासाठी 

अस�ाने सरकारने एफपीसीमाफ� त दरवष� आव�क पायाभूत सुिवधां�ा उपल�तेचा आढावा घे�ाची व 

िशफारशीचंी अंमलबजावणी करणे आव�क आहे.

लोक/मानवी  पायाभूत सुिवधा

नवीन �ि�या�क आव�कता आिण तं��ाना�ा अनुषंगाने कायदा अिधकारी, दंडािधकारी, कोटा�चे कम�चारी 

इ�ादी�ंा �िश�णाची  गरज आहे. येथे पु�ा, एफपीसीला िशफारसी दे�ाचे काम िदले जाऊ शकते. या 

िशफारशी नंतर लागू के�ा जाऊ शकतात. उ�ण येथील महारा� �ाियक अकादमीकरवी रा�भरातील �

�ायालयीन अिधका�यांचे �ान व कौश� वाढिव�ासाठी ऑन साइट आिण �वास अस�े�े असे दो�ी काय��म  

राबवणे �� आहे. 

४. आयटी आिण डीटी पायाभूत सुिवधा 

काय�ानुसार आिण �ाय मं�ालया�ारे चालिव�ा जाणाया� रा� कायदे आिण िनयम व िनयमांनुसार महािनती 

डेटा ि�ड तयार करणे

िविवध मं�ा�ये �ां�ा ��ासनाकरता आव�यक अस�े�्या काय�ां�ा संदभा�त मािहती अ�यावत ठेव�ास   

जबाबदार असती�. यामुळे खटले लांब�ास  कारणीभूत  असणा�या  मािहती आिण वेळ यां�ा तफावतीमुंळे 

उ�वणारे �ाभ घे�ाची संधी कमी होई�. आिण �ाय�व�था तसेच दावेदार यांचे नुकसान  वाचे�.  महािनती, 

महा�ाय आिण महामािहती यांची िनिम�ती क�न ते  पीपीपी (साव�जिनक �ास �क�्प) उप�म �णून 

चा�व�्यास  कमीतकमी सरकारी  खच� आिण ��रत अंम�बजावणी साधता येई�. पीआयसी सद� यात 

आनंदाने  सहभागी होतील.  

महा�ाय या भिव�कालीन खट�ात उपयु� ठ� शकणा�या (ि�िसड�ट वॅ�्यू) �ायालयीन िनण�यां�ा/ 

आदे�ां�ा डेटाबेसची �थापना करणे

याती� मािहती �ायाधी� आिण दावेदार दोघांनाही सहज व कमी िकमतीत उप�� होई�. याबरोबरच िनयमात 

बद� क�न कोणताही खट�ा दाख� कर�ापूव�/ फाइि�ंग �ीकार�ापूव� अ�ा डेटाबेसमधी� मािहतीचे 

सं�ोधन अिनवाय� करावे. �ामुळे गांिभया�चा अभाव अस�े�े व पुन��ी करणारे खट�े कोटा�पुढे येणार नाहीत 

आिण �ायाधी� व दावेदार दोघां�ाही वेळाचा अप�य टळे�. याब��चे  तप�ी� प�रि�� ६ म�े िद�े�्या 

िटपेत आहेत. दावेदारांना संशोधन सहा� करणे आिण कायदेशीर सहा� देणे यामुळे फायलीगं  होई� आिण 

पया�याने  िवलंबही कमीत  कमी  होई�. पुढे, एआय (कृि�म बु��म�ा) आिण एमए� (म�ीन �िन�ग) मधी� 

सं�ोधन �ायपाि�के�ा  �वकर  िनण�य घे�ास  साहा�कारी ठ� �क�े.

२८

अध��ाियक सं�थांम�े फॉ�� आिण �ि�या अ�यावत करणे 

वर उ�ेख केले�ा 5 िवभागांसाठी (भूमी अिभलेख आिण जमीन महसूल, अ� व नागरी पुरवठा, धमा�दाय 

आयु�, सहकारी आिण कामगार कायदे) तसेच इतरही काहीसंाठी फॉ�� आिण �ि�या अ�यावत करणे. स�ा 

उप�� अस�े�ी मािहती तं��ान व िडिजट� टेि�क�ुिनके�न (डीटी) साधने वाप�न ि���ी कमी 

कर�ासाठी सुसू�ीकरण आिण मानकीकरणासाठी के�े�ा अ�ास आव�यक आहे. एसआरसीबरोबर काम 

कर�ासाठी, मािहती तं��ान व िविध�ांची एक फॉम� आिण �ि�या सिमती (एफपीसी) �थापन केली जावी. ही 

सिमती  एसआरसी�ाच कालावधीत जुनाट फॉम� आिण �ि�यांम�े (िनरिनरा�ा िठकाणी त�ार 

नोदंव�ासाठी�ा  �ूनतम आिण उ�तम मया�दांचा अंतभा�व क�न) सुधारणा करे�. यामुळे वेळ, �म, कागद 

आिण इतर संसाधनांचा अप�य टळे� आिण ��ाचार व 'म��थी'/ ह��ेपा �ा संधीही कमी होती�.

अंितम िनव�ापय�त पोच�ासाठी लागणा�या कृतीपाय�या/ ट�े कमी करणे

उदाहरणाथ� महसू�िवषयक बाबीतं केवळ दोनच वेळ अपी� कर�ाची तरतूद काय�ात आहे. परंतु ���ात 

मा� 'सुधारणे'�ा नावाखा�ी  अनेक  �रांवर िनण�य�ि�या होत राहते आिण खट�ा अगदी सव�� 

�ाया�यापय�त ने�ा जाऊ �कतो. हे एक अपी� आिण एक पुनराव�ोकन  अ�ा  केवळ दोन �रांपय�त मया�िदत 

ठेवता येई�. एकूण �ि�येसाठी �ागणार का�ावधी िन��चत क�न �ाची अंम�बजावणी करता येई�. 

याि�वाय, एफपीसी ि�फार�ीनुंसार यो� ते िनयम लागू क�न �ायदाना संबंिधत “�थळ/ मंच खरेदी” वर बंदी 

आण�्यास अनेक मंचांवर एकच खट�ा चा�वणे थांबे�. एफपीसी �मुख िवभागांत �णजेच भूमी अिभ�ेख 

आिण जमीन महसू�, अ� व नागरी पुरवठा, धमा�दाय आयु�, सहकारी आिण कामगार कायदे याम�े �ावे कमी 

कर�ासाठी िवभाग-िवि�� सूचना देऊ �के�. रा�शासनाकडून �ाय�व�था आिण �ायालयाचा वेळ यांचा 

वापर कमी करणे रा��ासन व संबंिधत  सं�थांकडून दाख� होणारे दावे हा �ाय�व�थेवरी� सवा�त मोठा बोजा  

आहे.    

रा�ीय अिभयोग धोरणात हा बोजा कमी कर�ासाठी अनेक सूचना िद�ा आहेत. रा�ाने याच धत�वर महारा� � �

अिभयोग धोरण तयार के�्यास ते खूप उपयु� होई�

या धोरणात  लोकपाल/�ोकायु�ांची िनयु�ी  ��ात घेऊन  खट�े चा�वणे/�ांची समा�ी तसेच खट�े दाख� 

कर�ा�ा/चा�ू ठेव�ाची मया�दा िन��चत करणे यांचा समावे� असे� �ासानांतग�त िववाद एडीआर (पया�यी 

िववाद िनवारण) प�तीने सोडवता येती�. यामुळे �ाय�व�थेवरी� बोजा कमी होई� आिण म��थी क�न 

िववाद सोडव�ाची काय�कारी अिधका�यांची जबाबदारी वाढे�. 

जे�ा दो�ी दावे �ासनानेच के�े असती� िकंवा जर एक प� �ासन असे� तर दुस�या प�ा�ा सहमतीने, 

म��थी कर�ासाठी �ोकपा� िकंवा �ोकयु�ांची िनयु�ी करणे

जर रा�ा�ा सामा� ��ासन  िवभागाने (जीएडी) �ोकपा�ां�ा िनण�यांची अंम�बजावणी कर�ासाठी �मता 

�दान करणारे �कूम जारी के�े तर ही �ि�या प�रणामकारक व काय��म होई�. तसेच खट�े दाख� करणे /चा�ू 

ठेवणे िकंवा ते कमी मुदतीचे करणे/ बंद करणे या�ा समथ�नासाठी खच� व �ाभ यां�ा मोजमाप िन��चत करणारी  

माग�द��क त�े एफपीसी तयार क� �के�. �ोकपा�ांना वैधािनक साम�� नसते तसेच   ते फ� २० लाख 

�पयांपय�तचे दावे चालवू शकतात. ही मया�दा ५० लाख �पयांपय�तवाढवायला हवी. तसेच, �ोकपा�ांचे  
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उ�रदािय� सुिन��चत कर�ासाठी, �ांनी िद�े�ा  िनका�  आिण ि�फारसी / पुर�ारांचा  संि�� अहवा� 

सादर करणे आव�यक आहे.

३.  िववाद  सोडव�ा�ा  पायाभूत सुिवधांचे पुनरावलोकन आिण सुधारणा: 

भौितक पायाभूत सुिवधा

ब�तेक �ायािधकरण आिण अध��ाियक (�ूजे) सं�था यो� जागा, फिन�चर आिण इतर संबंिधत पायाभूत 

सुिवधां�ा अभावामुळे �� असतात. �ायपािलका व काय�का�रणीइतकेच या सुिवधा दावेदारां�ा िहतासाठी 

अस�ाने सरकारने एफपीसीमाफ� त दरवष� आव�क पायाभूत सुिवधां�ा उपल�तेचा आढावा घे�ाची व 

िशफारशीचंी अंमलबजावणी करणे आव�क आहे.

लोक/मानवी  पायाभूत सुिवधा

नवीन �ि�या�क आव�कता आिण तं��ाना�ा अनुषंगाने कायदा अिधकारी, दंडािधकारी, कोटा�चे कम�चारी 

इ�ादी�ंा �िश�णाची  गरज आहे. येथे पु�ा, एफपीसीला िशफारसी दे�ाचे काम िदले जाऊ शकते. या 

िशफारशी नंतर लागू के�ा जाऊ शकतात. उ�ण येथील महारा� �ाियक अकादमीकरवी रा�भरातील �

�ायालयीन अिधका�यांचे �ान व कौश� वाढिव�ासाठी ऑन साइट आिण �वास अस�े�े असे दो�ी काय��म  

राबवणे �� आहे. 

४. आयटी आिण डीटी पायाभूत सुिवधा 

काय�ानुसार आिण �ाय मं�ालया�ारे चालिव�ा जाणाया� रा� कायदे आिण िनयम व िनयमांनुसार महािनती 

डेटा ि�ड तयार करणे

िविवध मं�ा�ये �ां�ा ��ासनाकरता आव�यक अस�े�्या काय�ां�ा संदभा�त मािहती अ�यावत ठेव�ास   

जबाबदार असती�. यामुळे खटले लांब�ास  कारणीभूत  असणा�या  मािहती आिण वेळ यां�ा तफावतीमुंळे 

उ�वणारे �ाभ घे�ाची संधी कमी होई�. आिण �ाय�व�था तसेच दावेदार यांचे नुकसान  वाचे�.  महािनती, 

महा�ाय आिण महामािहती यांची िनिम�ती क�न ते  पीपीपी (साव�जिनक �ास �क�्प) उप�म �णून 

चा�व�्यास  कमीतकमी सरकारी  खच� आिण ��रत अंम�बजावणी साधता येई�. पीआयसी सद� यात 

आनंदाने  सहभागी होतील.  

महा�ाय या भिव�कालीन खट�ात उपयु� ठ� शकणा�या (ि�िसड�ट वॅ�्यू) �ायालयीन िनण�यां�ा/ 

आदे�ां�ा डेटाबेसची �थापना करणे

याती� मािहती �ायाधी� आिण दावेदार दोघांनाही सहज व कमी िकमतीत उप�� होई�. याबरोबरच िनयमात 

बद� क�न कोणताही खट�ा दाख� कर�ापूव�/ फाइि�ंग �ीकार�ापूव� अ�ा डेटाबेसमधी� मािहतीचे 

सं�ोधन अिनवाय� करावे. �ामुळे गांिभया�चा अभाव अस�े�े व पुन��ी करणारे खट�े कोटा�पुढे येणार नाहीत 

आिण �ायाधी� व दावेदार दोघां�ाही वेळाचा अप�य टळे�. याब��चे  तप�ी� प�रि�� ६ म�े िद�े�्या 

िटपेत आहेत. दावेदारांना संशोधन सहा� करणे आिण कायदेशीर सहा� देणे यामुळे फायलीगं  होई� आिण 

पया�याने  िवलंबही कमीत  कमी  होई�. पुढे, एआय (कृि�म बु��म�ा) आिण एमए� (म�ीन �िन�ग) मधी� 

सं�ोधन �ायपाि�के�ा  �वकर  िनण�य घे�ास  साहा�कारी ठ� �क�े.

२८

अध��ाियक सं�थांम�े फॉ�� आिण �ि�या अ�यावत करणे 

वर उ�ेख केले�ा 5 िवभागांसाठी (भूमी अिभलेख आिण जमीन महसूल, अ� व नागरी पुरवठा, धमा�दाय 

आयु�, सहकारी आिण कामगार कायदे) तसेच इतरही काहीसंाठी फॉ�� आिण �ि�या अ�यावत करणे. स�ा 

उप�� अस�े�ी मािहती तं��ान व िडिजट� टेि�क�ुिनके�न (डीटी) साधने वाप�न ि���ी कमी 

कर�ासाठी सुसू�ीकरण आिण मानकीकरणासाठी के�े�ा अ�ास आव�यक आहे. एसआरसीबरोबर काम 

कर�ासाठी, मािहती तं��ान व िविध�ांची एक फॉम� आिण �ि�या सिमती (एफपीसी) �थापन केली जावी. ही 

सिमती  एसआरसी�ाच कालावधीत जुनाट फॉम� आिण �ि�यांम�े (िनरिनरा�ा िठकाणी त�ार 

नोदंव�ासाठी�ा  �ूनतम आिण उ�तम मया�दांचा अंतभा�व क�न) सुधारणा करे�. यामुळे वेळ, �म, कागद 

आिण इतर संसाधनांचा अप�य टळे� आिण ��ाचार व 'म��थी'/ ह��ेपा �ा संधीही कमी होती�.

अंितम िनव�ापय�त पोच�ासाठी लागणा�या कृतीपाय�या/ ट�े कमी करणे

उदाहरणाथ� महसू�िवषयक बाबीतं केवळ दोनच वेळ अपी� कर�ाची तरतूद काय�ात आहे. परंतु ���ात 

मा� 'सुधारणे'�ा नावाखा�ी  अनेक  �रांवर िनण�य�ि�या होत राहते आिण खट�ा अगदी सव�� 

�ाया�यापय�त ने�ा जाऊ �कतो. हे एक अपी� आिण एक पुनराव�ोकन  अ�ा  केवळ दोन �रांपय�त मया�िदत 

ठेवता येई�. एकूण �ि�येसाठी �ागणार का�ावधी िन��चत क�न �ाची अंम�बजावणी करता येई�. 

याि�वाय, एफपीसी ि�फार�ीनुंसार यो� ते िनयम लागू क�न �ायदाना संबंिधत “�थळ/ मंच खरेदी” वर बंदी 

आण�्यास अनेक मंचांवर एकच खट�ा चा�वणे थांबे�. एफपीसी �मुख िवभागांत �णजेच भूमी अिभ�ेख 

आिण जमीन महसू�, अ� व नागरी पुरवठा, धमा�दाय आयु�, सहकारी आिण कामगार कायदे याम�े �ावे कमी 

कर�ासाठी िवभाग-िवि�� सूचना देऊ �के�. रा�शासनाकडून �ाय�व�था आिण �ायालयाचा वेळ यांचा 

वापर कमी करणे रा��ासन व संबंिधत  सं�थांकडून दाख� होणारे दावे हा �ाय�व�थेवरी� सवा�त मोठा बोजा  

आहे.    

रा�ीय अिभयोग धोरणात हा बोजा कमी कर�ासाठी अनेक सूचना िद�ा आहेत. रा�ाने याच धत�वर महारा� � �

अिभयोग धोरण तयार के�्यास ते खूप उपयु� होई�

या धोरणात  लोकपाल/�ोकायु�ांची िनयु�ी  ��ात घेऊन  खट�े चा�वणे/�ांची समा�ी तसेच खट�े दाख� 

कर�ा�ा/चा�ू ठेव�ाची मया�दा िन��चत करणे यांचा समावे� असे� �ासानांतग�त िववाद एडीआर (पया�यी 

िववाद िनवारण) प�तीने सोडवता येती�. यामुळे �ाय�व�थेवरी� बोजा कमी होई� आिण म��थी क�न 

िववाद सोडव�ाची काय�कारी अिधका�यांची जबाबदारी वाढे�. 

जे�ा दो�ी दावे �ासनानेच के�े असती� िकंवा जर एक प� �ासन असे� तर दुस�या प�ा�ा सहमतीने, 

म��थी कर�ासाठी �ोकपा� िकंवा �ोकयु�ांची िनयु�ी करणे

जर रा�ा�ा सामा� ��ासन  िवभागाने (जीएडी) �ोकपा�ां�ा िनण�यांची अंम�बजावणी कर�ासाठी �मता 

�दान करणारे �कूम जारी के�े तर ही �ि�या प�रणामकारक व काय��म होई�. तसेच खट�े दाख� करणे /चा�ू 

ठेवणे िकंवा ते कमी मुदतीचे करणे/ बंद करणे या�ा समथ�नासाठी खच� व �ाभ यां�ा मोजमाप िन��चत करणारी  

माग�द��क त�े एफपीसी तयार क� �के�. �ोकपा�ांना वैधािनक साम�� नसते तसेच   ते फ� २० लाख 

�पयांपय�तचे दावे चालवू शकतात. ही मया�दा ५० लाख �पयांपय�तवाढवायला हवी. तसेच, �ोकपा�ांचे  
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िश�ण आिण इतर मानवी िवकास िनद�शकांमधील कामिगरी�ा ��ीने महारा� हे एक पुरोगामी रा� मानले जाते. �

जरी रा�ीय प�रमाणां�ा तुलनेत आपण सामा� मापदंडांवर  चांगले काय� करीत असल तरी आप�ाला आणखी �

चांगली  कामिगरी  कर�ाची आव�कता आहे. �ाथिमक आिण �ौढ-िश�णाचबाबत िवशेषत: िविश� असुरि�त 

गटांसाठी (जसे की मराठवा�ातील मिहला आिण आिदवासीसंाठी) गुणव�ेत सुधारणेची अपे�ा करताना, 

आप�ाला नेहमी�ा मागा�पासून (िबझनेस अॅज यू��) दूर जा�ाची आव�कता नाही. कोिवड-१९ महामारीमुळे 

ि��णात मोठा अडथळा िनमा�ण झा�ा. सव� �ै�िणक तास तसेच सव� �रांवर�ा परी�ांतही मोठा ��य आ�ा.  

परी�ांची वेळाप�के को�मड�ी आिण याला कोणताही पया�य उपल� नाही. पदवी आिण पद�ु�र �रावर, 

टाळेबंदी/ लॉकडाऊनमुळे उ�ा�ा�ा सु�ीती� इंटन�िशप आिण जॉब ट� े िनंगसाठी जा�ाची �ि�या थांबली आहे. 

अनेक सं�थांम�े अंितम वषा��ा िव�ा�ा�साठी कोणतीही नोकरी िमळ�ाची/ �ेसम�ट �ि�या सु� के�ी जाऊ 

�क�ी नाही. पुढी� �ै�िणक वष� नेहमी�माणे जून मिह�ात सु� होऊ �कत नाही. ते सु� हो�ात  िकमान ४ 

मिह�ांचा िव�ंब अपेि�त आहे. �भािवकतः अिधक असुरि�त घटकांना याचा �माणाबाहेर मोठा फटका बस�ा 

आहे आिण या नुकसानाचा काही भाग कायम  राही� अ�ी भीती वाटते. हे त�ाल जाणवणारे �� आहेत आिण आिण 

आयटीचा फायदा आिण इतर आणीबाणी�ा आिण नािव�पूण� प�ती तसेच सव� भागधारकां�ा ��रत 

�मता वाढव�ातून,आप�्या�ा कमी नुकसानीसह या प�र��थतीतून बाहेर पडावे �ागे�. हे मु�े �ानाशी 

संबंिधत  (एिप�ेिमक) नाहीत; �ाऐवजी �ांचा राजकीय इ�ाश�ी आिण अंमलबजावणीचा संबंध आहे. 

आ�ी इथे उपयु� ठरेल अ�ा  काही गो�ी नमूद  करतो :

(अ) सॅम िप�ोदा यांनी िव�ापीठा�ा िश�णा�ा �े�ात सुचिवले�ा 'गुणव�ा' आिण नीड्स- �ाइंड अ�ोच   

(�णजेच िव�ा�ा�ला �वेश देताना तो फी भ� शकेल की नाही याचा िवचार न  करता �ा�ा �मतेनुसार �वेश  

 दे�ाचा �ि�कोन)  या मह�ा�ा घटकांकडे महारा�ात दुल�� केले गेले आहे. �

 

(ब) ब�सं� सिम�ां�ा िव�ापीठांम�े अ�ासात सव� िवषयांचा समावे� अस�ा�ा िशफारसीकडे दुल�� केले  

गेले आहे आिण आ�ी एकके��त िसलो (वै�कीय / तांि�क िव�ापीठे इ�ादी) तयार करणे चालू ठेवले आहे.

(सी) रा�ातील िव�ापीठांम�े िव�ाथ� �चंड मो�ा सं�ेने ि�कतात. पण आपण ऐितहािसक, उ��ू   सं�थांकडून 

समकालीन सामूिहक िव�ापीठांकडे सं�मण कर�ात अपयशी ठरलो आहोत. संि�� ��ीकरणा�क  

िटपांसह िविश� भागधारकांसाठी कृती िबंदू खाली िद�े आहेत:  आ�ी रा� सरकारपासून सु�वात करतो:  

Ÿ    िव�ापीठीय िश�णात आव�क पुनर�चनेसाठी संसाधनांबरोबर �ासन�व�थेती� सुधारणांची गरज सवा�िधक  

मह�ाची आहे.  शासनात  धोरण संरचना,  �ि�या व कृतीिनयम आिण अंम�बजावणीसाठी आव�यक �मता  

 तयार करणे/वाढवणे हे तीन  घटक समािव� असतात.  �ामुळे याती�  सुधारणा या तीन घटकांम�ेच  होणे  

आव�यक आहे. रा� िव�ापीठांसाठी ही एक मह�ाची बाब आहे कारण �ांची सुरळीत �ासन �ि�येत 

रा� िव�ापीठ िश�णात सुधारणा

३०

  

महामािहती �णजेच �ोकांना िजथे रा� सरकार�ा सव� योजनांची मािहती िमळे� अ�ा मािहती �ीडची 

आव�यकता आहे

यातून नाग�रकांना रा� सरकार �ां�ासाठी काय देऊ �कते याची जाणीव होई�. उदाहरणाथ� थेट खा�ात 

पेमे�चे फायदे. अ�ी मािहती िमळा�्यामुळे बनावट मािहतीचा �सार थांबे�, ��ाचार आिण स�ा�थाना�ा 

जवळ वावरणा�या म��थांमुळे होणारा िव�ंब कमी होई�. यामुळे िववादाची कारणे, पया�याने ��ंिबत खट�े    

आिण �ायदानाती� िव�ंबही कमी होई�. 

 मं�ालय / िवभागिनहाय वेब उप��थती आिण वेब-आधा�रत काय��दश�न अहवाल

नाग�रकांशी संपक�  वाढून शासनाचे नाग�रकांचे िववाद कमी कर�ासाठी, ��ेक मं�ालये महामिहतीचा भाग  

�णून वेबपोट�� �थािपत क� शकतील. बरेच वेळा िवचार�्या जाणा�या  ��ांची उ�रे (एफए�ू) देऊ  

शकतात, नाग�रकां�ा सूचना �ीका� शकतात आिण संबंिधत मं�ालय/ िवभागाने मागील ितमाहीत/ वषा�त 

केले�ा कामाब�ल नाग�रकांना अहवाल देऊ शकतात. नाग�रक आिण सरकारमधील संपक� / समजून  

घे�ामधले अंतर  भ�न काढून  िववादाचे �माण कमी कर�ात  याचे  मोठे  योगदान असू �कते.

२९

पुणे इंटरनॅशनल सेंटर को�वड-१९ नंतर महारा�ातील सावरणा�या आ�थक ��तीला पुनचाल� ना दे�ासाठी सुधा�रत धोरण�



िश�ण आिण इतर मानवी िवकास िनद�शकांमधील कामिगरी�ा ��ीने महारा� हे एक पुरोगामी रा� मानले जाते. �

जरी रा�ीय प�रमाणां�ा तुलनेत आपण सामा� मापदंडांवर  चांगले काय� करीत असल तरी आप�ाला आणखी �

चांगली  कामिगरी  कर�ाची आव�कता आहे. �ाथिमक आिण �ौढ-िश�णाचबाबत िवशेषत: िविश� असुरि�त 

गटांसाठी (जसे की मराठवा�ातील मिहला आिण आिदवासीसंाठी) गुणव�ेत सुधारणेची अपे�ा करताना, 

आप�ाला नेहमी�ा मागा�पासून (िबझनेस अॅज यू��) दूर जा�ाची आव�कता नाही. कोिवड-१९ महामारीमुळे 

ि��णात मोठा अडथळा िनमा�ण झा�ा. सव� �ै�िणक तास तसेच सव� �रांवर�ा परी�ांतही मोठा ��य आ�ा.  

परी�ांची वेळाप�के को�मड�ी आिण याला कोणताही पया�य उपल� नाही. पदवी आिण पद�ु�र �रावर, 

टाळेबंदी/ लॉकडाऊनमुळे उ�ा�ा�ा सु�ीती� इंटन�िशप आिण जॉब ट� े िनंगसाठी जा�ाची �ि�या थांबली आहे. 

अनेक सं�थांम�े अंितम वषा��ा िव�ा�ा�साठी कोणतीही नोकरी िमळ�ाची/ �ेसम�ट �ि�या सु� के�ी जाऊ 

�क�ी नाही. पुढी� �ै�िणक वष� नेहमी�माणे जून मिह�ात सु� होऊ �कत नाही. ते सु� हो�ात  िकमान ४ 

मिह�ांचा िव�ंब अपेि�त आहे. �भािवकतः अिधक असुरि�त घटकांना याचा �माणाबाहेर मोठा फटका बस�ा 

आहे आिण या नुकसानाचा काही भाग कायम  राही� अ�ी भीती वाटते. हे त�ाल जाणवणारे �� आहेत आिण आिण 

आयटीचा फायदा आिण इतर आणीबाणी�ा आिण नािव�पूण� प�ती तसेच सव� भागधारकां�ा ��रत 

�मता वाढव�ातून,आप�्या�ा कमी नुकसानीसह या प�र��थतीतून बाहेर पडावे �ागे�. हे मु�े �ानाशी 

संबंिधत  (एिप�ेिमक) नाहीत; �ाऐवजी �ांचा राजकीय इ�ाश�ी आिण अंमलबजावणीचा संबंध आहे. 

आ�ी इथे उपयु� ठरेल अ�ा  काही गो�ी नमूद  करतो :

(अ) सॅम िप�ोदा यांनी िव�ापीठा�ा िश�णा�ा �े�ात सुचिवले�ा 'गुणव�ा' आिण नीड्स- �ाइंड अ�ोच   

(�णजेच िव�ा�ा�ला �वेश देताना तो फी भ� शकेल की नाही याचा िवचार न  करता �ा�ा �मतेनुसार �वेश  

 दे�ाचा �ि�कोन)  या मह�ा�ा घटकांकडे महारा�ात दुल�� केले गेले आहे. �

 

(ब) ब�सं� सिम�ां�ा िव�ापीठांम�े अ�ासात सव� िवषयांचा समावे� अस�ा�ा िशफारसीकडे दुल�� केले  

गेले आहे आिण आ�ी एकके��त िसलो (वै�कीय / तांि�क िव�ापीठे इ�ादी) तयार करणे चालू ठेवले आहे.

(सी) रा�ातील िव�ापीठांम�े िव�ाथ� �चंड मो�ा सं�ेने ि�कतात. पण आपण ऐितहािसक, उ��ू   सं�थांकडून 

समकालीन सामूिहक िव�ापीठांकडे सं�मण कर�ात अपयशी ठरलो आहोत. संि�� ��ीकरणा�क  

िटपांसह िविश� भागधारकांसाठी कृती िबंदू खाली िद�े आहेत:  आ�ी रा� सरकारपासून सु�वात करतो:  

Ÿ    िव�ापीठीय िश�णात आव�क पुनर�चनेसाठी संसाधनांबरोबर �ासन�व�थेती� सुधारणांची गरज सवा�िधक  

मह�ाची आहे.  शासनात  धोरण संरचना,  �ि�या व कृतीिनयम आिण अंम�बजावणीसाठी आव�यक �मता  

 तयार करणे/वाढवणे हे तीन  घटक समािव� असतात.  �ामुळे याती�  सुधारणा या तीन घटकांम�ेच  होणे  

आव�यक आहे. रा� िव�ापीठांसाठी ही एक मह�ाची बाब आहे कारण �ांची सुरळीत �ासन �ि�येत 

रा� िव�ापीठ िश�णात सुधारणा

३०

  

महामािहती �णजेच �ोकांना िजथे रा� सरकार�ा सव� योजनांची मािहती िमळे� अ�ा मािहती �ीडची 

आव�यकता आहे

यातून नाग�रकांना रा� सरकार �ां�ासाठी काय देऊ �कते याची जाणीव होई�. उदाहरणाथ� थेट खा�ात 

पेमे�चे फायदे. अ�ी मािहती िमळा�्यामुळे बनावट मािहतीचा �सार थांबे�, ��ाचार आिण स�ा�थाना�ा 

जवळ वावरणा�या म��थांमुळे होणारा िव�ंब कमी होई�. यामुळे िववादाची कारणे, पया�याने ��ंिबत खट�े    

आिण �ायदानाती� िव�ंबही कमी होई�. 

 मं�ालय / िवभागिनहाय वेब उप��थती आिण वेब-आधा�रत काय��दश�न अहवाल

नाग�रकांशी संपक�  वाढून शासनाचे नाग�रकांचे िववाद कमी कर�ासाठी, ��ेक मं�ालये महामिहतीचा भाग  

�णून वेबपोट�� �थािपत क� शकतील. बरेच वेळा िवचार�्या जाणा�या  ��ांची उ�रे (एफए�ू) देऊ  

शकतात, नाग�रकां�ा सूचना �ीका� शकतात आिण संबंिधत मं�ालय/ िवभागाने मागील ितमाहीत/ वषा�त 

केले�ा कामाब�ल नाग�रकांना अहवाल देऊ शकतात. नाग�रक आिण सरकारमधील संपक� / समजून  

घे�ामधले अंतर  भ�न काढून  िववादाचे �माण कमी कर�ात  याचे  मोठे  योगदान असू �कते.

२९

पुणे इंटरनॅशनल सेंटर को�वड-१९ नंतर महारा�ातील सावरणा�या आ�थक ��तीला पुनचाल� ना दे�ासाठी सुधा�रत धोरण�



पुरती  मया�िदत  नाही (हाड�वेअर आधीच ब�तेक िठकाणी ��थािपत के�े�े आहे). तर �थािनक (मराठी) भाषेत 

कंट�ट (अ�ास-सािह�) िनमा�ण करणे मह�ाचे आहे. �ोकसं�ेती� असुरि�त भाग तसेच �ामीण भागातील 

लोकांना अनेक संकटांचा सामना करावा लाग�ाची श�ता आहे. िवशेष तरतूद करणे आव�कआहे जेणेक�न 

असे सव� िव�ाथ� इंटरनेट / वायफाय सहजपणे उपल� असले�ा क�ुिनटी स�टरम�े जाऊ शकतील आिण  

�ांचा अ�ास चालू ठेवू शकतील.

Ÿ  सव� बदलांम�े मागासवग�य िव�ा�ा�ची  अथ�पूण�  जोपासना  करावी  लागेल. यासाठी  अित�र� संसाधनांची  

आव�कता असेल. िनदान, अ���ात असले�ा तरतुदी काय��मतेने वापर�ा पािहजेत. वैध रीतीने 

िमळणा�या सुिवधा ��रत �दान के�ा  जाणे आव�क आहे. याम�े वसितगृह सुिवधांना शै�िणक साहा� व 

माग�द��नाची  तसेच  ई-सुिवधेची आिथ�क तरतूद समािव� आहे. हे कदािचत सोपे वाटेल परंतु हा एक अ�ंत 

मह�ाचा भाग आहे.

Ÿ  एससीएचई�ा मदतीने रा�ांना िव�ापीठांना िव�पुरवठा कर�ासाठी  नवीनआराखडा देखील तयार करावा  

लागेल.  हा  आराखडा िव�पीठा�ा  मदत-माग�द��नाची आव�यकता आहे का, ती सव�सामा� आहेत की उ�ृ� 

   आहेत यावर अव�ंबून असे�. सव� िव�ापीठांचा काही िनरी�णांवर आधा�रत िनयमांनुसार िमळणा�या सामा�  

िव�साहा�ावर ह� असे�च. इतर �े�ांना �ां�ा वग�वारीत आव�यक अस�े�्या िवि�� कामासाठी 

अित�र� िनधी �दान के�ा जाई� (उदा. उपचारा�क ि��णासाठी िकंवा उ�ृ�तेस �ो�ाहन दे�ासाठी)       

जी िव�ापीठे  उ�ृ� असतील तर �ांना संपूण� �ाय�ता िदली पािहजे आिण �ांना  गगनभरारी  मार�ाची  संधी  

िदली पािहजे. िवशेषत: उ�ृ� सं�थांसाठी करता ये�ाजोगी एक गो� �णजे �ांना अित�र� सुिवधांसाठी िनधी 

उप�� क�न देऊ �कणाया� �ावसाियक/ उ�ोजकां�ी सामंज� करार कर�ास �ातं� देणे. जर 

�ावसाियक/ उ�ोजकांना अ�ा सहभागासाठी उ�ेजन �ायचे असेल तर  िव�ापीठा�ा  �शासन �ि�येत बरीच 

लविचकता  याय�ा हवी . कदािचत या संदभा�त चीनसार�ा इतर देशांकडूनही  िशकवण  घेऊन  की �ाकडे 

�� दे�ाची आिण अनुकरण कर�ाची आव�कता आहे. 

िनयम व �व�थां�ा  चौकटीकडे अित�र� ल� न देता िव�ापीठे चा�िव�ासाठी िविवध अ�ास �ाखांती� 

उ�म ने�ांची नेमणूक करावी. �ां�ा िव�ृत भूिमका िन��चत के�्यामुळे ते िव�ापीठा�ा उ�रदायी असती�. 

तर िव�ापीठे या भूिमकांना आकार देऊ �कती� �ग� राजकीय नेतृ� समजून उमजून या �ि�येपासून दूर 

राहील. िव�ापीठा�ा �कारानुसार, �ाला िनधी उपल� क�न �ावा िकंवा नोकरशाही�ा दलदलीत न अडकता 

�त:च संसाधने िनमा�ण कर�ाची/ जमाव�ाची इ�ा अस�ास तशी परवानगी �ावी. या �य�ासाठी दंड न देता 

उलट �ांचे कौतुक करावे. यानंतर अ�ा राजकीय नेतृ�ाने बाजू�ा होऊन एका अंतराव�न, �ाय�तेचा आदर 

ठेवून ह��ेप न करता पण उ�रदािय�ाची अपे�ा ठेवून  काळजीपूव�क समयोिजत देखरेख  करावी.

३४

मह�ाची भूिमका असते. अ�था खासगी िव�ापीठे रा� िव�ापीठांचे �थान िहरावून घेती� आिण याचा मोठा  

फटका  असुरि�त आिण सामािजक मागासांना बसे�.  

Ÿ  सरकारने िव�ापीठे अनेक सं�थांम�े  िवभािजत कर�ाची  �ि�या ��रत सु� करावी. मो�ा संब� संरचना   

 िनयोजन कर�ास कठीण अस�ाचे िस� झाले आहे;  ि�वाय ते िविवध �ाहक आिण भौगोिलक वैिश��ांना 

�ाय देऊ शकत नाहीत. एकतर �ांनी एककां�ा मागा�ने जावे िकंवा आकार �हान (५०-१०० पे�ा कमी  

महािव�ा�ये) ठेवावा. समृ� वषा�चा ��न असे� तर पॅ�रस िव�ापीठाचे अनुकरण करावे. ितथे �ांनी मातृ-

िव�ापीठातून  िनमा�ण झा�े�्या िविवध छो�ा िव�ापीठांना पॅ�रस  िव�ापीठ १ , पॅ�रस िव�ापीठ २  अ�ी  नावे 

िद�ी आहेत. आजपय�त अ�ी  १७ िव�ापीठे तेथे आहेत.   

Ÿ  सव� �र� पदे भ�न पुरेशी संसाधने �ावीत. हे सरकारचे मूलभूत काम आहे. ते�ा 'भरा,बंद करा, िवस�न जा!' 

अ�ी भूिमकाअसावी. शासनाने िव�ापीठांकडून जबाबदार अस�ाची अपे�ा बाळगणे गैर नाही पण 

िश�णत�ां�ा कामात ह��ेप क� नये. तसेच �ाय�तेचा आदर करा (सवा�नाच एकाच मापात मोजता येत 

नाही) �णून ��ेकाला �ा�ा क�नेनुसार वाढू �ा. �माणीकरण आिण एकसारखेपणा िनमा�ण कर�ाचा �य� 

क� नका. केवळ आंतर-िव�ापीठ बद�्यांसाठी समानता िनमा�ण करणे अ�ाप �� आहे.    

Ÿ इथे के�े�्या ि�फार�ीपैंकी एक �� ि�फारस �णजे उ�िश�णासाठी अथ�संक�ीय तरतुदी स�ा 

िनराशाजनक पातळी वर असून �ा कमीतकमी दु�ट करणे आव�क आहे. असे के�े तरच वर िद�े�ी उि��ये 

सा�  करता येती�.   

 

Ÿ  रा�ाने एक उ� काय�कारी रा� प�रषद (एससीएचई) �थापन केली पािहजे. �सा िनधीसाठी पा� हो�ासाठी 

ही अट पूण� करणे ज�रीचे आहे.  ही शासनापासून तट�थ असलेली, िनयोजन व िनयं�ण करणारी सं�था असेल. ती 

�ासनाचा उ� ि��णिवषयक �ि�कोन िन��चत करे� तसेच ती क� � �ासनाकडून अथ�साहा� िमळव�ाचे 

म�म �णून काम करे�. ती िव�ापीठां�ा कारभारावर देखरेख करेल परंतु िव�ापीठां�ा कामकाजा�ा 

�ाय�तेचा आदर करेल आिण सरकारला  �ूपम�े (संपका�त)  ठेवे�.  ही रचना  िविवध �े�ांत देशात उदयास 

येणा�या  �ासना�ा  संरचनेशी   िमळतीजुळती आहे.  

Ÿ  कौश�े  िवकिसत  कर�ाची श�ता आिण रोजगाराची �मता वाढिव�ासाठी, िव�ापीठा�ा िवभागांशी 

संबंिधत  सामुदाियक महािव�ालये �थापन   कर�ास उ�ेजन िद�े पािहजे. या िवभागांशी संबंिधत अस�ाने 

�ांची  िसलोसारखी अव�था न  होता, �ांना �ित�ा िमळे�. आयटी मॉडेल�ा तुलनेत हे मह�ाचे अस�ाची 

श�ता आहे कारण चांगले िव�ाथ� सहजपणे मु� �वाहात जाऊ शकतील आिण सामािजक मा�ता 

अस�े�्या पद�ा �ा� क� शकतील.   

Ÿ  िव�ापीठांना 'ई' जगात �थानांत�रत कर�ाकरता शासनाची मदत आव�क आहे. ही मदत केवळ हाड�वेअर 
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पुरती  मया�िदत  नाही (हाड�वेअर आधीच ब�तेक िठकाणी ��थािपत के�े�े आहे). तर �थािनक (मराठी) भाषेत 

कंट�ट (अ�ास-सािह�) िनमा�ण करणे मह�ाचे आहे. �ोकसं�ेती� असुरि�त भाग तसेच �ामीण भागातील 

लोकांना अनेक संकटांचा सामना करावा लाग�ाची श�ता आहे. िवशेष तरतूद करणे आव�कआहे जेणेक�न 

असे सव� िव�ाथ� इंटरनेट / वायफाय सहजपणे उपल� असले�ा क�ुिनटी स�टरम�े जाऊ शकतील आिण  

�ांचा अ�ास चालू ठेवू शकतील.

Ÿ  सव� बदलांम�े मागासवग�य िव�ा�ा�ची  अथ�पूण�  जोपासना  करावी  लागेल. यासाठी  अित�र� संसाधनांची  

आव�कता असेल. िनदान, अ���ात असले�ा तरतुदी काय��मतेने वापर�ा पािहजेत. वैध रीतीने 

िमळणा�या सुिवधा ��रत �दान के�ा  जाणे आव�क आहे. याम�े वसितगृह सुिवधांना शै�िणक साहा� व 

माग�द��नाची  तसेच  ई-सुिवधेची आिथ�क तरतूद समािव� आहे. हे कदािचत सोपे वाटेल परंतु हा एक अ�ंत 

मह�ाचा भाग आहे.

Ÿ  एससीएचई�ा मदतीने रा�ांना िव�ापीठांना िव�पुरवठा कर�ासाठी  नवीनआराखडा देखील तयार करावा  

लागेल.  हा  आराखडा िव�पीठा�ा  मदत-माग�द��नाची आव�यकता आहे का, ती सव�सामा� आहेत की उ�ृ� 

   आहेत यावर अव�ंबून असे�. सव� िव�ापीठांचा काही िनरी�णांवर आधा�रत िनयमांनुसार िमळणा�या सामा�  

िव�साहा�ावर ह� असे�च. इतर �े�ांना �ां�ा वग�वारीत आव�यक अस�े�्या िवि�� कामासाठी 

अित�र� िनधी �दान के�ा जाई� (उदा. उपचारा�क ि��णासाठी िकंवा उ�ृ�तेस �ो�ाहन दे�ासाठी)       

जी िव�ापीठे  उ�ृ� असतील तर �ांना संपूण� �ाय�ता िदली पािहजे आिण �ांना  गगनभरारी  मार�ाची  संधी  

िदली पािहजे. िवशेषत: उ�ृ� सं�थांसाठी करता ये�ाजोगी एक गो� �णजे �ांना अित�र� सुिवधांसाठी िनधी 

उप�� क�न देऊ �कणाया� �ावसाियक/ उ�ोजकां�ी सामंज� करार कर�ास �ातं� देणे. जर 

�ावसाियक/ उ�ोजकांना अ�ा सहभागासाठी उ�ेजन �ायचे असेल तर  िव�ापीठा�ा  �शासन �ि�येत बरीच 

लविचकता  याय�ा हवी . कदािचत या संदभा�त चीनसार�ा इतर देशांकडूनही  िशकवण  घेऊन  की �ाकडे 

�� दे�ाची आिण अनुकरण कर�ाची आव�कता आहे. 

िनयम व �व�थां�ा  चौकटीकडे अित�र� ल� न देता िव�ापीठे चा�िव�ासाठी िविवध अ�ास �ाखांती� 

उ�म ने�ांची नेमणूक करावी. �ां�ा िव�ृत भूिमका िन��चत के�्यामुळे ते िव�ापीठा�ा उ�रदायी असती�. 

तर िव�ापीठे या भूिमकांना आकार देऊ �कती� �ग� राजकीय नेतृ� समजून उमजून या �ि�येपासून दूर 

राहील. िव�ापीठा�ा �कारानुसार, �ाला िनधी उपल� क�न �ावा िकंवा नोकरशाही�ा दलदलीत न अडकता 

�त:च संसाधने िनमा�ण कर�ाची/ जमाव�ाची इ�ा अस�ास तशी परवानगी �ावी. या �य�ासाठी दंड न देता 

उलट �ांचे कौतुक करावे. यानंतर अ�ा राजकीय नेतृ�ाने बाजू�ा होऊन एका अंतराव�न, �ाय�तेचा आदर 

ठेवून ह��ेप न करता पण उ�रदािय�ाची अपे�ा ठेवून  काळजीपूव�क समयोिजत देखरेख  करावी.
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मह�ाची भूिमका असते. अ�था खासगी िव�ापीठे रा� िव�ापीठांचे �थान िहरावून घेती� आिण याचा मोठा  

फटका  असुरि�त आिण सामािजक मागासांना बसे�.  

Ÿ  सरकारने िव�ापीठे अनेक सं�थांम�े  िवभािजत कर�ाची  �ि�या ��रत सु� करावी. मो�ा संब� संरचना   

 िनयोजन कर�ास कठीण अस�ाचे िस� झाले आहे;  ि�वाय ते िविवध �ाहक आिण भौगोिलक वैिश��ांना 

�ाय देऊ शकत नाहीत. एकतर �ांनी एककां�ा मागा�ने जावे िकंवा आकार �हान (५०-१०० पे�ा कमी  

महािव�ा�ये) ठेवावा. समृ� वषा�चा ��न असे� तर पॅ�रस िव�ापीठाचे अनुकरण करावे. ितथे �ांनी मातृ-

िव�ापीठातून  िनमा�ण झा�े�्या िविवध छो�ा िव�ापीठांना पॅ�रस  िव�ापीठ १ , पॅ�रस िव�ापीठ २  अ�ी  नावे 

िद�ी आहेत. आजपय�त अ�ी  १७ िव�ापीठे तेथे आहेत.   

Ÿ  सव� �र� पदे भ�न पुरेशी संसाधने �ावीत. हे सरकारचे मूलभूत काम आहे. ते�ा 'भरा,बंद करा, िवस�न जा!' 

अ�ी भूिमकाअसावी. शासनाने िव�ापीठांकडून जबाबदार अस�ाची अपे�ा बाळगणे गैर नाही पण 

िश�णत�ां�ा कामात ह��ेप क� नये. तसेच �ाय�तेचा आदर करा (सवा�नाच एकाच मापात मोजता येत 

नाही) �णून ��ेकाला �ा�ा क�नेनुसार वाढू �ा. �माणीकरण आिण एकसारखेपणा िनमा�ण कर�ाचा �य� 

क� नका. केवळ आंतर-िव�ापीठ बद�्यांसाठी समानता िनमा�ण करणे अ�ाप �� आहे.    

Ÿ इथे के�े�्या ि�फार�ीपैंकी एक �� ि�फारस �णजे उ�िश�णासाठी अथ�संक�ीय तरतुदी स�ा 

िनराशाजनक पातळी वर असून �ा कमीतकमी दु�ट करणे आव�क आहे. असे के�े तरच वर िद�े�ी उि��ये 

सा�  करता येती�.   

 

Ÿ  रा�ाने एक उ� काय�कारी रा� प�रषद (एससीएचई) �थापन केली पािहजे. �सा िनधीसाठी पा� हो�ासाठी 

ही अट पूण� करणे ज�रीचे आहे.  ही शासनापासून तट�थ असलेली, िनयोजन व िनयं�ण करणारी सं�था असेल. ती 

�ासनाचा उ� ि��णिवषयक �ि�कोन िन��चत करे� तसेच ती क� � �ासनाकडून अथ�साहा� िमळव�ाचे 

म�म �णून काम करे�. ती िव�ापीठां�ा कारभारावर देखरेख करेल परंतु िव�ापीठां�ा कामकाजा�ा 

�ाय�तेचा आदर करेल आिण सरकारला  �ूपम�े (संपका�त)  ठेवे�.  ही रचना  िविवध �े�ांत देशात उदयास 

येणा�या  �ासना�ा  संरचनेशी   िमळतीजुळती आहे.  

Ÿ  कौश�े  िवकिसत  कर�ाची श�ता आिण रोजगाराची �मता वाढिव�ासाठी, िव�ापीठा�ा िवभागांशी 

संबंिधत  सामुदाियक महािव�ालये �थापन   कर�ास उ�ेजन िद�े पािहजे. या िवभागांशी संबंिधत अस�ाने 

�ांची  िसलोसारखी अव�था न  होता, �ांना �ित�ा िमळे�. आयटी मॉडेल�ा तुलनेत हे मह�ाचे अस�ाची 

श�ता आहे कारण चांगले िव�ाथ� सहजपणे मु� �वाहात जाऊ शकतील आिण सामािजक मा�ता 

अस�े�्या पद�ा �ा� क� शकतील.   

Ÿ  िव�ापीठांना 'ई' जगात �थानांत�रत कर�ाकरता शासनाची मदत आव�क आहे. ही मदत केवळ हाड�वेअर 
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�णजेच, सरासरीपे�ा कमी, सरासरी आिण  उ�  कामिगरी करणारे.  या तीनही �ेणीती� िव�ा�ा�ना वेगवेग�ा 

प�तीने ि�कव�ाची आव�यकता असते. ि��कांत ही  �मता तयार  कराय�ा हवी. सुधारा�क,गितयोिजत आिण 

चचा��क ि��ण प�ती समजून घेणे आिण सं�थेत �जवणे ज�री आहे.  स�ा�ा जगात ओपन-सोस� मॉडे�्सम�े 

�थम-दर-अ�ापनाची संसाधने उप�� अस�्याने, वर िद�्या�माणे ि��कां�ा भूिमका पु�ा  न�ाने  �ोधावी व 

बद�ावी  �ागे�. 

 हे सव� अ�ा अ�ा अंदाजावर आधा�रत  आहे  की   आपण स�ा�ा संकटा�ा सीमा ओलांडून गे�ानंतरही एक  

नवीन सामा�ता (�ू नॉम��)  आप�ासमोर असेल. ही पुनर�चना क�न मािहती तं��ानाचा �ाभ िमळव�ासाठी  

�मता िनमा�ण कर�ाची संधी आहे. यात फ� भौितक पायाभूत सुिवधांचीच न�े तर वर�ा  �रापासून  सव�  

भागधारकांची मनोव�था बद��ाची गरज आहे.   हे फार मह�ाचे आहे, कारण िजथे उ�ृ�तेचा �� असेल  िकमान 

ितथे तरी नवीन िनयम आिण  काय�प�ती ंची रचना कर�ासाठी  सु�वातीचा  िबंदू �णून िव�ासाला संशयाची जागा 

�ावी लागेल. पुनः एकदा, एचआरडीसी स�टरला  क� �िबंदू  �णून वापर�ास आिण सहभागी�ि�कोन  ठेव�्यास 

उपयु� ठरे�.

 िव�ापीठांची एकंदर रचना  �विचक / �ाट� असणे आव�क आहे आिण �णूनच, मो�ा आिण  िनयोजन  

कर�ास अवघड अ�ा  संब� संरचना न� करा�ा लागतील (आधी सांिगत�ा�माणे ��स� बनवून / �ाय�ता  

देऊन/ छो�ा िव�ापीठांम�े िवभागून). यामुळे उप�� िनधी (उदाहरणाथ� �साकडून िमळणारा)  

िमळव�ाबाबतची �ांची स�ाची दयनीय ��थती सुधारे�. स�ा�ा युगात अ�ंत आव�यक अस�े�े आंतर�ाखीय 

��प िव�ापीठा�ा �णा�ीम�े समाकि�त  करता येई�.आंतरशाखीय अ�ास�म आिण संशोधनाचा िवचार 

करता,  कॅफेटे�रया�ा प�दतीने लविचकतेणे िश�ण देणे आता िनवड-आधा�रत अ�ास�मांम�े  उ�म री�ा 

�ज�े आहे. 

संशोधन ही वेगळी बाब आहे. यासाठी िभ� भाषा बो�णाया� �ोकांसह एक� काम कर�ाचे, वेगळे  कौ��्य ि�कणे 

आव�यक आहे. हे कर�ाचा एक माग� �णजे (िवशेषत: जेथे परंपरागत अशी  प�त  अ���ात नाही ितथे), 

साव�जिनक आरो� संशोधन क� � �थािपत करणे. याामुळे वेगवेग�ा िवदय�ाखा एक� येती� कारण �ात 

वेगवेगळया �ि�कोनातून उपयु� डेटा संकि�त करतात. तसेच सं�ोधनिवषय अस�े�्या सम�ांवर वा�िवक 

जगात�्या सम�ां�माणे सम�तेने सं�ोधन के�े जाते. यामुळे दुहेरी हेतू सा� होतात: एक �णजे उपयु� 

आंतर�ाखीय सं�ोधनास �ो�ाहन  िमळते आिण  समाजासमोर उ�ा अस�े�्या ख�या सम�ा सोडिव�ासाठी 

मदत करता आ�्यामुळे  समाजात आप�ा ठसा उमटवता येतो. अखेर िव�ापीठे या सामािजक सं�था आहेत आिण  

समाजा�ा सम�ांपासून  �ा  अि�� रा�  �कत नाहीत. 

आ�ी उ� िश�णासाठी   सूचना / िशफारसी सादर करत असतानाच नवीन शै�िणक धोरण (एनईपी) आणले गेले 

आहे. एनईपी हा एक प�रवत�नीय द�ऐवज आहे. ती जरी मूळ अहवालाची संि�� आवृ�ी असली तरी ितचे ��प  

��जन डॉ�ुम�टचेच  आहे. हे ��जन डॉ�ुम�ट िश�ण �े�ाचे तुलना�क ��थर िच� सादर करते. यात 

अंमलबजावणीिवषयी फ� काही सूचना आहेत. रा� सरकारनेही आता एक वा�ववादी आिण �ाधा��म 
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१. आता िव�ापीठे अंतग�त प�तीत काय क� शकतात याकडे वळू (�ांची �ाय�ता  ठामपणे �ितपािदत 

क�न): 

िवभाग आिण महािव�ालयांना खया� अथा�ने �ाय�ता दे�ात यावी आिण िव�ापीठाने  �� िदशािनद�शांतून आिण  

दु�नच अथ�पूण� पय�वे�ण करावे. उ��रावर नेतृ�गुण ���ात िस�  के�ावर िकमान सवा�त खाल�ा  फां�ांना 

लटकलेली फळे तरी तोडता  येतात. एका आकारात सव� काही बसत नाही हे ओळखून खरी �ाय�ता  (मापदंड 

िनि�त क�न) जा�ीत जा� िवभाग/ सं�थांना वा�िवकपणे  िदली गेली पािहजे. यामुळे चांगली  कामिगरी करणारी 

महािव�ा�ये आिण िवभागांना आंतर�ाखीय अ�ासास �वे� िमळू �के� आिण गुणव�ा तसेच आिथ�क��थती-

िनरपे� �ि�कोनाची गरज यांची ओळख होई�. यासाठी उ� पातळीवरचे नेतृ� असणे  गरजेचे आहे ही जाण�े 

पािहजे आिण �णूनच िबझनेस अॅज यू�� प�तीची  नेमणूक  चा�णार नाही.  िकंवा तसे घडणे अिधक हािनकारक 

असे�. पया�यी माग� �णून कु�गु� (�े�ता व गुणव�ा या आधारावर) िवभागीय संचा�कांची नेमणूक क� 

�कतात आिण या िनण�यासाठी कु�गु�ंना होणा�या प�रणामासाठी संयु�पणे जबाबदार धरता येई�. 

अ�ापनशा�ाचे ��प आता बदलणार आहे आिण हे बदल दीघ�काळ चालूच राह�ाची श�ता आहे.अ�ा  

प�र��थतीत िश�कांना �ांचे कत�� (अ�ापन / मू�ांकन) पार पाड�ासाठी  मािहती तं��ान  वापर�ाची गरज  

आहे. �ां�ात ही �मता व सहजता िनमा�ण कर�ासाठी ��रत काय�शाळा आयोिजत के�्या पािहजेत. �ामुळे 

ि��क हे �ॅटफॉ�� सहज वाप� �कती�. हे बद� आण�ासाठीचा  क� �िबंदू �णून एचआरडीसी क� �े वापरणे  

सु�पणाचे आहे.  यासाठी  अनेक काय��ाळा आिण �ि��ण मॉ�ू� तयार करावे �ागती�. संभा� प�रणामाब�� 

ि��क आिण इतर भागधारकांबरोबर  िवचारमंथन क�न  �ां�ा सहभागातून हे सा� के�े  पािहजे.

 िव�ापीठा�ा भौगोिलक �े�ाम�े अस�े�्या  अध�-शहरी आिण �ामीण भागात िडजीटलायझेशन  पोचव�ासाठी  

मो�ा �माणात  बा� िनधीची आव�कता भासेल. यासाठी सरकारने थेट मदत करावी.  कदािचत �हरी भागात  

िव�ापीठ �तःच िनधी उभा� शकेल. असे के�ास, िव�ापीठांकडून मािहतीसाठी काय��मांचे िनयोजन तसेच 

िव�पुरवठा �ोटोकॉल  मािगतले जाऊ शकतात.  परंतु हे कर�ासाठी �ांनी �बळावर �ाय� प�तीने काम के�े 

पािहजे.  रा� �ासन केवळ सम�य �य�ांना मदत करे�. 

िवशेष�ाने उ� िश�णाची गुणव�ा सुधार�ासाठी, �थािनक �ान क� �ाची  (मराठी) �थापना करणे आव�क आहे. 

या क� �ावर �थम िविवध िवषयांती� दज�दार अ�ास- सािह� मराठीत उपल� क�न दे�ाची आिण आिण  नंतर  

शेवटी मराठीत �ान िनिम�तीची जबाबदारी असेल. यामुळेच  सेल�ा ऐवजी आ�ाला क� �ाची गरज आहे. हे एक  

अनेक िवषय हाताळू �कणारे क� � असणे आव�यक आहे. येथे माग�द��क �णून कु�� ��ी असती�.   

(चांग�्या िनवृ� ि��णत�ांचा उपयोग क�न घेता येई�). �ां�ाकडे दुसरे काहीच काम नाही अ�ा �ोकांना   

सामावून घे�ाची जागा �णून या क� �ाची  दुद��ा होणार नाही याची काळजी घेत�ी जाणे आव�यक आहे. 'यासाठी  

व�र� ने�ांकडून �ेरणा आिण  चा�ना दे�ाची आव�यकता  भासे�. अ�था हे क� � टोकिनझमम�े वाया जाई� या 

आयटी-स�म �ेमवक� मधे  िश�कां�ा भूिमकेचा पुनिव�चार करणे आव�क आहे. भिव�ात कामकाज मो�ा 

�माणावर ऑनलाईन (सव� भागधारकां�ारे) के�े जाईल अ�ापना�ा ��ीने, िव�ा�ा��ा तीन �ेणी असतात  
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पुणे इंटरनॅशनल सेंटर को�वड-१९ नंतर महारा�ातील सावरणा�या आ�थक ��तीला पुनचाल� ना दे�ासाठी सुधा�रत धोरण�



�णजेच, सरासरीपे�ा कमी, सरासरी आिण  उ�  कामिगरी करणारे.  या तीनही �ेणीती� िव�ा�ा�ना वेगवेग�ा 

प�तीने ि�कव�ाची आव�यकता असते. ि��कांत ही  �मता तयार  कराय�ा हवी. सुधारा�क,गितयोिजत आिण 

चचा��क ि��ण प�ती समजून घेणे आिण सं�थेत �जवणे ज�री आहे.  स�ा�ा जगात ओपन-सोस� मॉडे�्सम�े 

�थम-दर-अ�ापनाची संसाधने उप�� अस�्याने, वर िद�्या�माणे ि��कां�ा भूिमका पु�ा  न�ाने  �ोधावी व 

बद�ावी  �ागे�. 

 हे सव� अ�ा अ�ा अंदाजावर आधा�रत  आहे  की   आपण स�ा�ा संकटा�ा सीमा ओलांडून गे�ानंतरही एक  

नवीन सामा�ता (�ू नॉम��)  आप�ासमोर असेल. ही पुनर�चना क�न मािहती तं��ानाचा �ाभ िमळव�ासाठी  

�मता िनमा�ण कर�ाची संधी आहे. यात फ� भौितक पायाभूत सुिवधांचीच न�े तर वर�ा  �रापासून  सव�  

भागधारकांची मनोव�था बद��ाची गरज आहे.   हे फार मह�ाचे आहे, कारण िजथे उ�ृ�तेचा �� असेल  िकमान 

ितथे तरी नवीन िनयम आिण  काय�प�ती ंची रचना कर�ासाठी  सु�वातीचा  िबंदू �णून िव�ासाला संशयाची जागा 

�ावी लागेल. पुनः एकदा, एचआरडीसी स�टरला  क� �िबंदू  �णून वापर�ास आिण सहभागी�ि�कोन  ठेव�्यास 

उपयु� ठरे�.

 िव�ापीठांची एकंदर रचना  �विचक / �ाट� असणे आव�क आहे आिण �णूनच, मो�ा आिण  िनयोजन  

कर�ास अवघड अ�ा  संब� संरचना न� करा�ा लागतील (आधी सांिगत�ा�माणे ��स� बनवून / �ाय�ता  

देऊन/ छो�ा िव�ापीठांम�े िवभागून). यामुळे उप�� िनधी (उदाहरणाथ� �साकडून िमळणारा)  

िमळव�ाबाबतची �ांची स�ाची दयनीय ��थती सुधारे�. स�ा�ा युगात अ�ंत आव�यक अस�े�े आंतर�ाखीय 

��प िव�ापीठा�ा �णा�ीम�े समाकि�त  करता येई�.आंतरशाखीय अ�ास�म आिण संशोधनाचा िवचार 

करता,  कॅफेटे�रया�ा प�दतीने लविचकतेणे िश�ण देणे आता िनवड-आधा�रत अ�ास�मांम�े  उ�म री�ा 

�ज�े आहे. 

संशोधन ही वेगळी बाब आहे. यासाठी िभ� भाषा बो�णाया� �ोकांसह एक� काम कर�ाचे, वेगळे  कौ��्य ि�कणे 

आव�यक आहे. हे कर�ाचा एक माग� �णजे (िवशेषत: जेथे परंपरागत अशी  प�त  अ���ात नाही ितथे), 

साव�जिनक आरो� संशोधन क� � �थािपत करणे. याामुळे वेगवेग�ा िवदय�ाखा एक� येती� कारण �ात 

वेगवेगळया �ि�कोनातून उपयु� डेटा संकि�त करतात. तसेच सं�ोधनिवषय अस�े�्या सम�ांवर वा�िवक 

जगात�्या सम�ां�माणे सम�तेने सं�ोधन के�े जाते. यामुळे दुहेरी हेतू सा� होतात: एक �णजे उपयु� 

आंतर�ाखीय सं�ोधनास �ो�ाहन  िमळते आिण  समाजासमोर उ�ा अस�े�्या ख�या सम�ा सोडिव�ासाठी 

मदत करता आ�्यामुळे  समाजात आप�ा ठसा उमटवता येतो. अखेर िव�ापीठे या सामािजक सं�था आहेत आिण  

समाजा�ा सम�ांपासून  �ा  अि�� रा�  �कत नाहीत. 

आ�ी उ� िश�णासाठी   सूचना / िशफारसी सादर करत असतानाच नवीन शै�िणक धोरण (एनईपी) आणले गेले 

आहे. एनईपी हा एक प�रवत�नीय द�ऐवज आहे. ती जरी मूळ अहवालाची संि�� आवृ�ी असली तरी ितचे ��प  

��जन डॉ�ुम�टचेच  आहे. हे ��जन डॉ�ुम�ट िश�ण �े�ाचे तुलना�क ��थर िच� सादर करते. यात 

अंमलबजावणीिवषयी फ� काही सूचना आहेत. रा� सरकारनेही आता एक वा�ववादी आिण �ाधा��म 
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१. आता िव�ापीठे अंतग�त प�तीत काय क� शकतात याकडे वळू (�ांची �ाय�ता  ठामपणे �ितपािदत 

क�न): 

िवभाग आिण महािव�ालयांना खया� अथा�ने �ाय�ता दे�ात यावी आिण िव�ापीठाने  �� िदशािनद�शांतून आिण  

दु�नच अथ�पूण� पय�वे�ण करावे. उ��रावर नेतृ�गुण ���ात िस�  के�ावर िकमान सवा�त खाल�ा  फां�ांना 

लटकलेली फळे तरी तोडता  येतात. एका आकारात सव� काही बसत नाही हे ओळखून खरी �ाय�ता  (मापदंड 

िनि�त क�न) जा�ीत जा� िवभाग/ सं�थांना वा�िवकपणे  िदली गेली पािहजे. यामुळे चांगली  कामिगरी करणारी 

महािव�ा�ये आिण िवभागांना आंतर�ाखीय अ�ासास �वे� िमळू �के� आिण गुणव�ा तसेच आिथ�क��थती-

िनरपे� �ि�कोनाची गरज यांची ओळख होई�. यासाठी उ� पातळीवरचे नेतृ� असणे  गरजेचे आहे ही जाण�े 

पािहजे आिण �णूनच िबझनेस अॅज यू�� प�तीची  नेमणूक  चा�णार नाही.  िकंवा तसे घडणे अिधक हािनकारक 

असे�. पया�यी माग� �णून कु�गु� (�े�ता व गुणव�ा या आधारावर) िवभागीय संचा�कांची नेमणूक क� 

�कतात आिण या िनण�यासाठी कु�गु�ंना होणा�या प�रणामासाठी संयु�पणे जबाबदार धरता येई�. 

अ�ापनशा�ाचे ��प आता बदलणार आहे आिण हे बदल दीघ�काळ चालूच राह�ाची श�ता आहे.अ�ा  

प�र��थतीत िश�कांना �ांचे कत�� (अ�ापन / मू�ांकन) पार पाड�ासाठी  मािहती तं��ान  वापर�ाची गरज  

आहे. �ां�ात ही �मता व सहजता िनमा�ण कर�ासाठी ��रत काय�शाळा आयोिजत के�्या पािहजेत. �ामुळे 

ि��क हे �ॅटफॉ�� सहज वाप� �कती�. हे बद� आण�ासाठीचा  क� �िबंदू �णून एचआरडीसी क� �े वापरणे  

सु�पणाचे आहे.  यासाठी  अनेक काय��ाळा आिण �ि��ण मॉ�ू� तयार करावे �ागती�. संभा� प�रणामाब�� 

ि��क आिण इतर भागधारकांबरोबर  िवचारमंथन क�न  �ां�ा सहभागातून हे सा� के�े  पािहजे.

 िव�ापीठा�ा भौगोिलक �े�ाम�े अस�े�्या  अध�-शहरी आिण �ामीण भागात िडजीटलायझेशन  पोचव�ासाठी  

मो�ा �माणात  बा� िनधीची आव�कता भासेल. यासाठी सरकारने थेट मदत करावी.  कदािचत �हरी भागात  

िव�ापीठ �तःच िनधी उभा� शकेल. असे के�ास, िव�ापीठांकडून मािहतीसाठी काय��मांचे िनयोजन तसेच 

िव�पुरवठा �ोटोकॉल  मािगतले जाऊ शकतात.  परंतु हे कर�ासाठी �ांनी �बळावर �ाय� प�तीने काम के�े 

पािहजे.  रा� �ासन केवळ सम�य �य�ांना मदत करे�. 

िवशेष�ाने उ� िश�णाची गुणव�ा सुधार�ासाठी, �थािनक �ान क� �ाची  (मराठी) �थापना करणे आव�क आहे. 

या क� �ावर �थम िविवध िवषयांती� दज�दार अ�ास- सािह� मराठीत उपल� क�न दे�ाची आिण आिण  नंतर  

शेवटी मराठीत �ान िनिम�तीची जबाबदारी असेल. यामुळेच  सेल�ा ऐवजी आ�ाला क� �ाची गरज आहे. हे एक  

अनेक िवषय हाताळू �कणारे क� � असणे आव�यक आहे. येथे माग�द��क �णून कु�� ��ी असती�.   

(चांग�्या िनवृ� ि��णत�ांचा उपयोग क�न घेता येई�). �ां�ाकडे दुसरे काहीच काम नाही अ�ा �ोकांना   

सामावून घे�ाची जागा �णून या क� �ाची  दुद��ा होणार नाही याची काळजी घेत�ी जाणे आव�यक आहे. 'यासाठी  

व�र� ने�ांकडून �ेरणा आिण  चा�ना दे�ाची आव�यकता  भासे�. अ�था हे क� � टोकिनझमम�े वाया जाई� या 

आयटी-स�म �ेमवक� मधे  िश�कां�ा भूिमकेचा पुनिव�चार करणे आव�क आहे. भिव�ात कामकाज मो�ा 

�माणावर ऑनलाईन (सव� भागधारकां�ारे) के�े जाईल अ�ापना�ा ��ीने, िव�ा�ा��ा तीन �ेणी असतात  
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असलेला कृती आराखडा तयार कर�ासाठी गांभीया�ने काम कर�ाची  गरज आहे. संसाधनांचे आवरण  व रा�ाची 

उप�� �मता वा�िवकअंदाज ��ात घेऊन ही योजना तयार करणे आव�यक आहे. जेणे क�न यातून �ा� 

होणा�या ि�फार�ी कृतीत उत� �कती�. 

      

हा धोरणा�क मसुदा  महारा� सरकारला सादर केले�ा �े�िनहाय धोरणां�ा िशफारशीचें संकलन आहे.�

कोिवड-१९ महामारीनंतर रा�ा�ा पुनचा��ना दे�ासाठी आिण या संकटा�ा प�रणामांतून बाहेर पड�ासाठी 

योजना, काय��म आिण धोरणा�क उपाय िवकिसत कर�ाकरता, हा अ�ास व �ातून पुढे आ�े�्या ि�फार�ी 

महारा� �ासना�ा उपयु� ठरती� अ�ी आ�ा�ा आ�ा आहे. �
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