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मंचत्रमंडळ बैठर्ीतील चनर्कय
आज मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अचजत पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंचत्रमंडळाच्या
बैठर्ीत खालील िमार्े चनर्कय घेण्यात आले.
राज्यपाल चनयुक्त एर्ा जागेसाठी चिफारस


र्ोरोनािे संर्ट पाहता चविानपचरषिे च्या चनवडर्ूर् होर्ार नाही अिी पचरस्सिती आहे. राज्यपाल
चनयुक्त सिसयांच्या िोन जागा चरक्त आहेत, त्यापैर्ी एर्ा जागेवर उद्धव बाळासाहेब ठार्रे यांिे नाव
राज्यपालांना चिफारस र्रण्यािा चनर्कय आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला.

आर्थिर् पुनरुज्जीवनासाठी िोन सचमत्या


आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत र्ोरोनाच्या संर्टाच्या पार्श्कभम
ू ीवर राज्यातील अिकव्यवसिे वर
पचरर्ाम झालेला आहे. या संिभात िोन सचमत्या नेमण्यािा चनर्कय घेण्यात आला.
पचहली सचमती ही आर्थिर् पचरर्ामांिा पुनरुज्जीवन अहवाल तयार र्रेल. यात अिकतज्ञ, उद्योजर्,
चनवृत्त अचिर्ारी, चवत्त चवभागािे वचरष्ठ अचिर्ारी यांिा समावेि असेल.
याचिवाय िु सरी सचमती ही मंचत्रमंडळातील सिसयांिी असून त्यात उपमुख्यमंत्री अचजत पवार, मंत्री
सवकश्री. जयंत पाटील, बाळासाहेब िोरात, छगन भुजबळ, अिोर् िव्हार्, एर्नाि शििे , अचनल परब
यांिा समावेि असेल.

सवक चवचिमंडळ सिसयांच्या वेतनात 30 टक्र्े र्पात


र्ोरोनाच्या पार्श्कभम
ू ीवर राज्यािी आर्थिर् पचरस्सिती लक्षात घेता राज्यातील सवक चवचिमंडळ सिसय,
लोर्िचतचनिींच्या वेतनात या मचहन्यापासून म्हर्जे एचिल 2020 पासून पुढील वषीपयंत म्हर्जे एचिल
2021 पयंत 30 टक्र्े वेतन र्पात र्रण्यािा चनर्कय झाला.

ध्वजारोहर् सािेपर्ाने र्रर्ार


1 मे रोजी राज्यभरात होर्ारे ध्वजारोहर् हे र्ेवळ पालर्मंत्री, चजल्हाचिर्ारी व चनवडर् मान्यवरांच्या
उपस्सितीति होईल. र्ुठलाही समारोह शर्वा परेड होर्ार नाही असा चनर्कय आज झालेल्या मंचत्रमंडळ
बैठर्ीत घेण्यात आला.

चनवारा र्ेंद्ांमध्ये भोजनािी क्षमता वाढचवर्े


र्ोरोना संिभात राज्यातील वाढते रुण र् लक्षात घेता लॉर्डाऊनिी अंमलबजावर्ी अचिर् र्डर्
र्रण्याबाबत तसेि चनवारा र्ेंद्ांमध्ये भोजन, चिवभोजन यांिी क्षमता अचिर् वाढचवर्े व लाभािी
नागचरर्ांना अचिर् िांगली सुचविा िे र्े. याबाबत मंचत्रमंडळातील सिसयांनी महत्त्वपूर्क सूिना र्ेल्या,
यािी िे खील र्ाटे र्ोर अंमलबजावर्ी र्रण्यािा चनर्कय घेण्यात आला.
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