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नगर चवर्ास चवभाग

मुब
ं ई महापाचिर्ा क्षेत्रातीि
पािशे फुटापयंतच्या घरांिा मािमत्ता र्र माफ
बृहन्ुंबई महानगरपाचिर्ा हद्दीतीि पािशे िौरस फूट चर्ंवा त्यापेक्षा र्मी क्षेत्रफळ असिेल्या घरांिा
मािमत्ता र्र माफ र्रण्यास आज मंचत्रमंडळाने मान्यता चििी. मंचत्रमंडळ बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव
ठार्रे होते.
मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे यांनी १ जानेवारी, २०२२ रोजी िू रदृश्य प्रर्ािीद्वारे बैठर् घेतिी होती. या बैठर्ीमध्ये
मुंबई महापाचिर्ेच्या मागर्ीनुसार ४६.४५ िौ.मी. (५०० िौ. फूट) अथवा त्यापेक्षा र्मी क्षेत्रफळ असिेल्या चनवासी
मािमत्तांना संपूर्क मािमत्ता र्र माफ र्रण्यािे जाहीर र्ेिे होते.
मंचत्रमंडळाच्या मंजुरीनुसार आता या चनर्कयािी १ जानेवारी २०२२ पासून अंमिबजावर्ी होर्ार आहे. या
चनर्कयामुळे मुंबई महापाचिर्ा क्षेत्रातीि १६.१४ िाख चनवासी मािमतांना या संपूर्क र्र सवितीिा िाभ चमळर्ार
आहे. या सवितीमुळे महापाचिर्ेच्या र्र महसुिात सुमारे ४१७ र्ोटी आचर् राज्य शासनाच्या महसुिात सुमारे ४५
र्ोटी असा एर्ूर् ४६२ र्ोटी ंिा महसूि र्मी होर्ार आहे.
-----०----र्ामगार चवभाग

सवकि िु र्ानांिे नामफलर् मराठीत लावर्े बंधनर्ारर्
राज्यातील सवक िु र्ाने व आस्थापनांिे नामफलर् मराठी भाषेमध्ये असावेत असा चनर्कय मंचत्रमंडळाने घेतला
असून या संिभाकत महाराष्ट्र िु र्ाने व आस्थापना (नोर्रीिे व सेवाशतीिे चवचनयमन) अचधचनयम, 2017 मध्ये सुधारर्ा
र्रण्यात येईल.
र्ामगार संख्या 10 पेक्षा र्मी असले लह या आस्थापना तसेि 10 पेक्षा अचधर् असले लह या आस्थापना, अशा सवक
आस्थापना, िे वनागरी चलपीत मराठी भाषेमध्ये नामफलर् प्रिचशकत र्रतील. मालर् आस्थापनेिा नामफलर् हा मराठी
िे वनागरी चलपी बरोबरि इतर भाषेतही चलहू शर्तो. परं तु , मराठी भाषेतील नामफलर् प्रारं भी चलचहर्े आवश्यर्
आहे आचर् मराठी भाषेतील नामफलर्ावरील अक्षरांिा आर्ार इतर भाषेतील अक्षरांच्या आर्ारापेक्षा लहान असू
नये. ज्या आस्थापनेत र्ोर्त्याही प्रर्ारे मद्य चवक्री चर्ंवा मद्यपान सेवा चिली जात असेल अशा आस्थापनेस
महापुरुष/महनीय मचहला यांिी चर्ंवा गड चर्लह लह यांिी नावे िे ण्यात येऊ नयेत असाही चनर्कय घेण्यात आला.
-----०-----
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पररवहन चवभाग

र्ोचवडमुळे शाले य बसेससाठी र्रमाफी
र्ोचवडमुळे शाले य चवद्यार्थ्ांिी वाहतूर् र्रर्ाऱ्या वाहतूर्िारांना र्रमाफी िे ण्यािा चनर्कय आज मंचत्रमंडळ
बैठर्ीत घेण्यात आला. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
शाळांच्या मालर्ीच्या तसेि र्ेवळ स्कूल बस म्हर्ून वापरात येर्ाऱ्या बसेस, शाळांनी र्ंत्राटी पद्धतीने
घेतले लह या तसेि र्ेवळ शाळे तील मुलांना ने-आर् र्रण्यासाठी शाळे व्यचतररक्त इतरांच्या स्कूल बसेसना 1 एचप्रल
2020 ते 31 मािक 2022 या र्ालावधीसाठी वाचषकर् र्रातून 100 टक्के र्र माफ र्रण्यात येईल.
मात्र ज्या स्कूल बस प्रर्ारातलह या वाहनांनी वरील र्ालावधीसाठीिा र्र भरला असेल तर अशा र्रािे
महाराष्ट्र मोटार वाहन र्र अचधचनयम 1998 मधील र्लम 9 (4 अ) नुसार आगामी र्ाळात समायोजन र्रण्यात येईल.
------०------

वैद्यर्ीय चशक्षर् चवभाग

पुर्,े नागपूर, अर्ोला वैद्यर्ीय महाचवद्यालयांमध्ये
अध्यापर्ांिी पिे भरर्ार
सेंटर ऑफ एक्सलन्स योजनेंतगकत नागपूर, पुर्े तसेि अर्ोला येथील वैद्यर्ीय महाचवद्यालयांमध्ये सध्याच्या
उपलब्ध मनुष्यबळात वाढ र्रून 9 अध्यापर्ीय पिांिी चनचमकती र्रण्यािा चनर्कय आज मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात
आला. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
त्यानुसार वै.जी. शासर्ीय वैद्यर्ीय महाचवद्यालय, पुर्,े इं चिरा गांधी शासर्ीय वैद्यर्ीय महाचवद्यालय व
रुग्णालय, नागपूर व शासर्ीय वैद्यर्ीय महाचवद्यालय व रुग्णालय, अर्ोला या तीन संस्थांर्ररता १ प्राध्यापर्, ३
सहयोगी प्राध्यापर् व ५ सहायर् प्राध्यापर् अशी एर्ूर् ९ पिे चनमाकर् र्रण्यास मान्यता िे ण्यात आली आहे. या
पिांसाठी वाचषकर् रु.१.७५,१०,६५२/- (रु. एर् र्ोटी पंच्चाहत्तर लाख िहा हजार सहाशे बावन्न फक्त ) खिक होईल.
तसेि सद्याच्या एर्ूर् २७ पिव्युत्तर चवद्यार्थ्ांमध्ये अचतररक्त ५९ पिव्युत्तर चवद्यार्थ्ांिी वाढ होईल.
-----०-----
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मचहला व बालचवर्ास चवभाग

मचहला व बाल सशक्तीर्रर्ासाठी चजलह ्ांच्या
वाचषकर् चनयोजनात र्ायमस्वरूपी 3 टक्के चनधी
चजलह हा चनयोजन सचमतीच्या वाचषकर् सवकसाधारर् योजनेत मचहला व बाल सशक्तीर्रर् या योजनेसाठी
र्ायमस्वरूपी 3 टक्के चनधी उपलब्ध र्रून िे ण्यािा चनर्कय आज मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला. बैठर्ीच्या
अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
चजलह हा चनयोजन सचमत्यांना चनयोजन चवभागार्डून र्ायमस्वरुपी चमळर्ाऱ्या चनधीतून चर्मान 3 टक्के
म्हर्जेि िरवषी सुमारे 450 र्ोटी रुपये इतर्ा चनधी मचहला व बाल चवर्ास चवभागास चमळर्ार आहे. मचहला व बाल
सशक्तीर्रर् ही सवकसमावेशर् (Umbrella Scheme) योजना मचहला व बालर्ांच्या सक्षमीर्रर्ासाठी राबवण्यात
येते. मचहला व बालर्ांिे सक्षमीर्रर् र्रताना मचहला व बाल चवर्ास चवभागाच्या चजलह हास्तरीय चवचवध र्ायाकलयांना
एर्ाि छताखाली आर्र्े िे खील आवश्यर् आहे. त्यासाठी राज्यातील सवक चजलह हयांत मचहला व बाल भवनािे बांधर्ाम
र्रण्यात येर्ार आहे. याचशवाय यात "चत्रस्तंभ धोरर्” म्हर्जेि उपयोजना “अ”, “ब” व “र्” या पुढील प्रमार्े
राबचवण्यात येतील.
चजलह हा स्तरावरील मचहला व बाल भवनांच्या बांधर्ामासह मचहला सबलीर्रर् व बालर्ांिा चवर्ास यांच्याशी
संबंधीत बाबी तसेि चजलह हा स्तरावर / मोठया धाचमकर् स्थळांच्या चठर्ार्ी शासर्ीय चभक्षेर्री गृहांिे बांधर्ाम, िु रुस्ती
र्रर्े इत्यािी बाबी ंसह अन्य मचहला व बाल चवर्ास चवभागाशी संबंधीत अन्य इमारती/योजनांिा चवर्ास र्रण्यात
येईल.
मचहलांच्या आचथकर् सक्षमीर्रर्ासाठी शासर्ीय जागेवर चर्ंवा स्थाचनर् स्वराज्य संस्थाच्या जागेवर मचहला
बितगट भवनािे बांधर्ाम र्रर्े.

तसेि चजलह हा मचहला व बाल चवर्ास अचधर्ारी यांच्यार्रीता प्रत्येर्

चजलह हयार्रीता एर् अशी 36 वाहने उपलब्ध र्रुन िे र्े. मचहला बित गटांच्या उत्पािर् वस्तुला सुलभ प्रर्ारे चवक्री
होण्यार्रीता राष्ट्रीय व राज्य महामागक तसेि मुख्य चजलह हा मागाकला लागून शासर्ीय जागेत / स्थाचनर् स्वराज्य संस्थेच्या
जागेत लहान स्टॉल बांधर्ाम र्रण्यात येईल.
एर्ात्मिर् बालचवर्ास सेवा योजनेत अंगर्वाडी र्ेंद्ांिे नवीन बांधर्ाम, पार्ीपुरवठा, वीज पुरवठा,
स्वयंपार्घरांिे आधुचनर्ीर्रर्,

इमारतीिे चवस्तारीर्रर्, इमारती ंिी चवशेष िु रुस्ती र्रर्े, मातांच्या स्वतंत्र

प्रचतक्षागृहािे बांधर्ाम, संरक्षर् चभंत, वाढ संचनयंत्रर् संयंत्रांिा पुरवठा व िे खभालीसाठी खिक इत्यािी बाबी ंिा समावेश
आहे.
या घटर्ांअंतगकत राज्यातील चनराधार, चनराश्रीत, अनाथ, अनैचतर् संर्टात सापडले लह या, र्ौटुंचबर्
चहंसािाराला बळी पडले लह या मचहला तसेि अनाथ व र्ाळजी आचर् संरक्षर्ािी गरज असले ली बालर्े, स्तनिा माता,
चर्शोरवयीन मुली, िु बकल घटर्ातील मचहला, चभर् मागर्ाऱ्या व्यक्ती इत्यािीस
ं ाठी व्यापर् प्रमार्ावर नवीन र्ायकक्रम,
योजना हाती घेता येर्ार आहेत.
------०-----
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महसूल चवभाग

शांताबाई र्ेरर्र मेमोरीयल िॅरीटेबल संस्थेस
भुईभाड्याने जमीन
शांताबाई र्ेरर्र मेमोरीयि िॅरीटेबि टर स्ट या संस्थेस भुईभाडे आर्ारून 30 वषाकर्ररता भाडे पट्टयाने जमीन
िे ण्यािा चनर्कय आज मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
सवोच्च न्यायाियािे आिे श चविारात घेऊन या संस्थेस मौजे आंचबविी, ता. अंधेरी, स.नं. १४१अ, न.भू.क्र.८३३
(भाग) येथीि ३७०० िौ.मी. क्षेत्रािी शासर्ीय जमीन, “मचटचनकटी होम व चडस्पेन्सरी” या प्रयोजनासाठी जचमनीच्या सन
१९९८ च्या प्रिचित चसध्ि शीघ्रगर्र्ातीि िरानुसार येर्ाऱ्या चर्ंमतीच्या ५०% रक्कमेच्या १५% िराने भूईभाडे
आर्ारुन, नेहमीच्या अटी व शतीवर ३० वषाकर्रीता भाडेपट्टयाने मंजूर र्रण्यास आज मान्यता िे ण्यात आली.
या जचमनीच्या भुईभाडे िरािी प्रिचित धोरर्ानुसार, प्रत्येर् १० वषांनी त्यावेळीिे जचमनीिे मुल्यांर्न आचर्
धमाकिाय संस्थांना रुग्णािय प्रयोजनासाठी जमीन वाटपासाठी त्यावेळीिे प्रिचित असिेिे सवितीिे िर चविारात
घेऊन, मंजूर र्रण्यात आले .
-----०----महसूि चवभाग

पायाभूत सुचवधांच्या र्ामार्ररता रात्री िे खील
गौर् खचनजािे उत्खनन व वाहतूर्
र्ेंद् चर्ंवा राज्य शासनाच्या पायाभूत अथवा जिसंपिा प्रर्ल्पाच्या र्ामार्रीता चवभागीय आयुक्त यांना
आवश्यर्ता वाटल्यास रात्रीच्या वेळी िे खीि गौर् खचनजाच्या उत्खननािी व वाहतूर्ीिी परवानगी िे ण्याबाबत आज
झाले लह या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
याचशवाय आपिा खार्र्ामािा पारं पररर् व्यवसाय िािू ठे वण्यास इच्छु र् असर्ाऱ्या र्ुंभार आचर् वडार
समाजाच्या र्ुंटुंबाच्या बाबतीत अजक र्ेल्यावर स्फोटर्े वापरून अथवा स्फोटर्ाचशवाय उत्खनन र्रण्यास िे खील
परवानगी िे ण्यात येईि. राज्यामध्ये होर्ा-या खचनजाच्या वाहतूर्ीस राज्य शासन वेळोवेळी चवचनचिक ष्ट् र्रील त्याप्रमार्े
प्रचत मेचटर र् टन चर्ंवा प्रचत ब्रास ‘चनयमन शुल्क’ आचर् सेवा शुल्क वाहतूर्िाराने अथवा खार्पट्टाधारर्ाने राज्य
शासनास अिा र्रावे िागर्ार आहे.
महाराष्ट्र गौर् खचनज उत्खनन (चवर्ास व चवचनयमन) चनयम, 2013 अन्वये गौर् खचनजाच्या बाबतीत
चजल्हाचधर्ा-याने चििेल्या आिे शाच्या बाबतीत चवभागीय आयुक्तासह अपर चवभागीय आयुक्त यांिेर्डेही अपीि
िाखि र्रता येईि.
या तरतुिी ंसंिभाकत महाराष्ट्र गौर् खचनज उत्खनन (चवर्ास व चवचनयमन) चनयम, 2013 या चनयमामध्ये सुधारर्ा
र्रण्यात येतील.
-----०-----
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गौर् खचनजावरील रॉयलह टी, डे ड रें ट िरात सुधारर्ा
र्ेंद् शासनाने जाहीर र्ेले लह या 31 गौर् खचनजाच्या रॉयलह टी (स्वाचमत्वधन) व डे ड रें ट (मृतभाटर्) या
िरात सुधारर्ा र्रण्यािा चनर्कय आज मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव
ठार्रे होते.
महाराष्ट्र गौर् खचनज उत्खनन (चवर्ास व चवचनयमन) चनयम, २०१३ मधील संबंचधत चनयमात खालीलप्रमार्े
सुधारर्ा र्रण्यास मंचत्रमंडळाने मान्यता चिली आहे. खचनज अगेट, र्ोरोंडम हे प्रती मेचटर र् टन २०० रुपये चर्ंवा
चवक्री मुलहयाच्या २० टक्के यापैर्ी जे जास्त असेल ते िर, िायना क्ले , डोलोमाईट, फायर क्ले , लॅ टराईट, क्वाटकझाईट,
शेल, चसचलर्ा सँड व अन्य घोचषत गौर् खचनजे ही प्रती मेचटर र् टन १०० रुपये चर्ंवा चवक्री मुलहयाच्या १० टक्के यापैर्ी
जे जास्त असेल ते िर, फेलह सपार हे खचनज प्रती मेचटर र् टन १०० रुपये चर्ंवा चवक्री मुलहयाच्या २० टक्के यापैर्ी जे
जास्त असेल ते िर, पायरोचफलाईट प्रती मेचटर र् टन १५० रुपये चर्ंवा चवक्री मुलहयाच्या २० टक्के यापैर्ी जे जास्त
असेल ते िर, क्वाटकझ प्रती मेचटर र् टन १२० रुपये चर्ंवा चवक्री मुलहयाच्या १० टक्के यापैर्ी जे जास्त असेल ते िर.
मृतभाटर्ािे िर १० फेब्रुवारी, २०१५ रोजीच्या अचधसूिने अन्वये ९ हजार रुपये प्रती हेक्टर असतील.
-----०----सामाचजर् न्याय चवभाग

एनएसएफडीसीिी थर्ीत रक्कम भरण्यास मान्यता
साचहत्यरत्न लोर्शाहीर अण्णा भाऊ साठे चवर्ास महामंडळार्डे एनएसएफडीसी चिलह ली यांिी थर्ीत
८८.२४ र्ोटी रक्कम भरर्ा र्रण्यास आज झाले लह या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता चिली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी
मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
यासंिभाकत चवशेष बाब म्हर्ून लवािाने चिले लह या चनिे शानुसार हा चनधी उपलब्ध र्रून िे ण्याबाबत सामाचजर्
न्याय चवभागाने प्रस्ताव सािर र्ेला होता.
-----०-----
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