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गृहचनमार् चवभाग
पालघर नगरपचरषि, बोईसर ग्रामपंिायतीिा
झोपडपट्टी पुनवकसन प्राचिर्रर्ामध्ये समावेश
पालघर चजल्ह्यातील पालघर नगरपचरषि व बोईसर ग्रामपंिायतीिा मुंबई महानगर प्रिे श क्षेत्र
झोपडपट्टी पुनवकसन प्राचिर्रर्ामध्ये समावेश र्रण्यािा चनर्कय आज मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला.
बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेतलेल्ह्या चनर्कयामुळे पालघर नगरपचरषि आचर् बोईसर ग्रामपंिायत क्षेत्रािा
मुंबई महानगर प्रिे शातील (बृहन्मुंबई महानगरपाचलर्ा वगळू न) झोपडपट्टी पुनवकसन प्राचिर्रर्ामध्ये
समावेश होर्ार आहे. ठार्े मुख्यालय असलेल्ह्या या प्राचिर्रर्ात यापूवीि नवी मुंबई महानगरपाचलर्ा
(चसडर्ो आचर् नैना क्षेत्रासह), ठार्े, पनवेल, र्ल्ह्यार्-डोबबवली, चभवंडी-चनजामपूर, वसई-चवरार, चमराभाईंिर, उल्ह्हासनगर अशा ८ महानगरपाचलर्ा आचर् अंबरनाथ, बिलापूर, अचलबाग, पेर्, खोपोली,
माथेरान अशा ७ नगरपाचलर्ा-नगरपचरषिांिा समावेश र्रण्यात आला आहे . पालघर नगरपचरषि व
बोईसर ग्रामपंिायतीिा यामध्ये समोवश नव्हता तो आजच्या चनर्कयाने होर्ार आहे.
-----०-----

पचरवहन चवभाग
महाराष्ट्र पचरवहन र्ायद्याच्या िु रूस्तीिे चविेयर् मागे
र्ेंद्र शासनाने २०१९ मध्ये र्ेंद्रीय मोटार वाहन र्ायिा लागू र्ेल्ह्याने राज्याने २०१७ मध्ये मंजूर
र्ेलेले चविेयर् मागे घेण्यािा चनर्कय आज मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी
मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
रस्ते सुरक्षाचवषयर् उपाययोजना व त्याच्याशी संबंचित बाबींर्रीता तरतूि र्रण्यासाठी महाराष्ट्र
पचरवहन र्ायियामध्ये िु रुस्ती र्रण्यािे चविेयर् (क्र.२८/२०१७) ६ एचप्रल २०१७ रोजी चविानमंडळात
मंजूर र्रण्यात आले होते . हे चविेयर् राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी राज्यपाल यांच्या माध्यमातून र्ेंद्र
शासनास सािर र्रण्यात आले होते. िरम्यानच्या र्ाळात र्ेंद्र शासनाने र्ेंद्रीय मोटार वाहन (सुिारर्ा)
र्ायिा 2019 लागू र्ेला. र्ेंद्राच्या या र्ायियामध्ये राज्याने प्रस्ताचवत र्ेलेल्ह्या बाबींिा समावेश
असल्ह्यािे र्ेंद्र शासनाने सूचित र्ेले आहे . त्यानुसार राज्यािे हे चविेयर् मागे घेण्यािा चनर्कय आज
घेण्यात आला.
-----०----
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महसूल चवभाग
मावसाळा येथील जमीन राज्य मागक पचरवहन महामंडळाच्या नावे
औरंगाबाि चजल्ह्यातील मौजे मावसाळा (ता. खुलताबाि) येथील सेंरल इस्स्टट्यूट ऑफ रोड
रान्सपोटक या संस्थेच्या ताब्यातील ४५ हेक्टर जमीन महाराष्ट्र राज्य मागक पचरवहन महामंडळाच्या नावे
र्रण्यास आज झालेल्ह्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री
उद्धव ठार्रे होते.
मौजे मावसाळा (ता.खुलताबाि) येथील गट नं.1/10 मिील 45 हेक्टर शासर्ीय जमीन महाराष्ट्र
राज्य मागक पचरवहन महामंडळाने सेंरल इस्स्टट्यूट ऑफ रोड रान्सपोटक , पुर्े यांच्यार्डू न ताब्यात
घेतलेली आहे. ही जमीन महामंडळाच्या नावे र्रण्यास मान्यता िे ण्यात आली. या चठर्ार्ी महामंडळाच्या
वाहन िालर्ांना प्रचशक्षर् िे र्े, अन्य रर् व बस ड्रायव्हर यांिे प्रचशक्षर् वगक िालचवर्े आचर् सुरक्षेबाबत
अन्य प्रचशक्षर् व संशोिनाच्या सुचविा चनमार् र्रण्यात येर्ार आहेत.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संचहता, 1966 च्या र्लम 40 तसेि महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरर्ारी
जचमनींिी चवल्ह्हेवाट लावर्े) चनयम 1971 मिील चनयम 5 मिील तरतुिींनुसार अटी व शतींच्या अचिन
राहू न ही जमीन महाराष्ट्र राज्य मागक पचरवहन महामंडळाच्या नावे र्रण्यास मान्यता िे ण्यात आली.
-----०----वैद्यर्ीय चशक्षर् व औषिी द्रव्ये चवभाग
अन्न सुरक्षा व मानर्े प्राचिर्रर्ासमवेत र्रार र्रण्यास मान्यता
राज्यातील अन्न सुरक्षा र्ायकप्रर्ालीिे बळर्टीर्रर् र्रण्यासाठी नवी चिल्लीच्या अन्न सुरक्षा व
मानर्े प्राचिर्रर्ासमवेत (FSSAI) सामंजस्य र्रार र्रण्यास आज झालेल्ह्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता
िे ण्यात आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
अन्न सुरक्षा व मानर्े प्राचिर्रर्, नवी चिल्ली व राज्य शासनाच्या अन्न व औषि प्रशासन यांच्यामध्ये
हा सामंजस्य र्रार र्रण्यात येर्ार आहे. या र्रारािा र्ालाविी २ वषािा असेल आचर् तो परस्पर
संमतीने पुढे वाढवण्यात येर्ार आहे. या र्रारात अंमलबजावर्ी व अनुपालन प्रर्ालीिे सक्षमीर्रर्
र्रर्े, अन्न िािर्ी प्रर्ालीिे सक्षमीर्रर् र्रर्े, ईट राईट इंचडया मुव्हमेंट अंतगकत चवचवि उपक्रमांिी
प्रभावी अमलबजावर्ी र्रर्े, तसेि अन्न सुरक्षेशी संबंचित इतर बाबींिा समावेश आहे. या र्रारानुसार
अन्न सुरक्षा प्रर्ालीिे बळर्टीर्रर् र्रण्यासाठी ६०: ४० या प्रमार्ात र्ेंद्र व राज्य शासनार्डू न चनिी
उपलब्ि होर्ार आहे.
या योजनेअंतगकत राज्यात २०२१-२२ या अर्थथर् वषासाठी २१ र्ोटी ३ लाख ८३ हजार रुपये
तरतूिीिा र्ृती आराखडा मंजुर आहे. यात राज्य व र्ेंद्र शासनािा चहस्सा असर्ार आहे. िालू आर्थथर्
वषासाठी (सन २०२१-२२) चवभागाच्या योजनेतील अथकसंर्ल्ह्पीत चनिीमिुन खिक र्रण्यास तसेि पुढील
आर्थथर् वषासाठी (२०२२-२३) राज्य चहश्शश्शयािा चनिी अथकसंर्ल्ह्पीत र्रण्यार्चरता स्वतंत्र लेखाशीषक
चनमार् र्रण्यासही मान्यता िे ण्यात आली.
-----०----3

