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जलसंपिा

गृिचनमार् चवभाग
उपर्रप्राप्त इमारतीतील लाखो रचिवाशांना चिलासा िे ण्यासाठी
म्िाडा अचिचनयमात सुिारर्ा र्रण्यािा चनर्कय
----------मुख्यमंत्रयांच्या मान्यतेने मित्त्वाच्या चनर्कयावर चशक्र्ामोतकब
मुंबई शिर बेटावरील उपर्रप्राप्त इमारतीत रािर्ाऱ्या लाखो रचिवाशांना इमारत पुनर्थवर्ासाबाबत
चिलासा म्िाडा अचिचनयमात सुिारर्ा र्रण्यािा चनर्कय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली
झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला.
या सुिारर्ांनुसार अिकवट अवस्िेतील अिवा र्ुठलेिी र्ाम सुरु र्ेलेले नसलेले प्रर्ल्प मिाराष्ट्र
गृिचनमार् व क्षेत्रचवर्ास प्राचिर्रर् (म्िाडा) यांनी ताब्यात घेतल्यानंतर या प्रर्ल्पांर्रीता आरंभ प्रमार्पत्र
(Commencement Certificate) चमळाल्याच्या चिनांर्ापासून तीन वषाच्या र्ालाविीत भाडे र्रु/रचिवाशी
यांिे पुनरकचित गाळे पूर्क र्रुन िेर्े म्िाडास बंिनर्ारर् रािील. या चनर्कयामुळे सुमारे 14500 उपर्रप्राप्त
इमारतीतील रचिवाशांना फायिा िोईल.
मुंबई शिरातील अनेर् उपर्रप्राप्त इमारतींिा पुनर्थवर्ास

रखडलेला / बंि पडलेला / वा

चवर्ासर्ांनी अिकवट सोडलेला आिे. रचिवाशांिे भाडे चिले नािी अिवा ना-िरर्त प्रमार्पत्रातील अटी व
शतींिा भंग र्ेला आिे तसेि मिानगरपाचलर्ेने र्लम 354 िी नोटीस िे ऊन सुध्िा र्ायकवािी र्ेली नािी
अशी प्रर्रर्े िेखील आिेत.
अशा प्रर्रर्ी र्ायकवािीबाबत म्िाडा अचिचनयम, 1976 मिील र्लम 2, र्लम-77 आचर् र्लम 95अ मध्ये सुिारर्ा र्रर्े तसेि म्िाडा अचिचनयम, 1976 मध्ये 79-अ आचर् 91-अ या नचवन र्लमांिा समावेश
र्रुन त्यानुसार सिर चविेयर् चविान मंडळात सािर र्रण्याच्या प्रस्तावास आज मान्यता िे ण्यात आली. या
सुिारर्ांनुसार मालर्/चवर्ासर् तसेि म्िाडा यांच्यातील तक्रारींिे चनवारर् र्रण्यार्रीता प्रिान सचिव
(गृिचनमार्) यांिे अध्यक्षतेखाली उच्िस्तरीय सचमती (High Power Committee) स्िापन र्रण्यात येईल..
शासनाने 29 ऑक्टोबर 2016 रोजी मुंबई शिरातील मोडर्ळीस आलेल्या व िोर्ािायर् असलेल्या
उपर्रप्राप्त इमारतींिा पुनर्थवर्ास जलि गतीने िोण्यासाठी 08 आमिारांिी सचमती गचठत र्ेली िोती. सिर
सचमतीने उपर्रप्राप्त इमारतींच्या रखडलेल्या / बंि पडलेल्या / अिकवट सोडलेल्या योजना लवर्रात
लवर्र र्ायास्न्वत र्रण्याबाबत उपाय योजना सुिचवलेल्या िोत्या. त्यानुषंगाने म्िाडा अचिचनयम, 1976
मध्ये सुिारर्ा र्रण्याबाबतिे चविेयर् चविानमंडळात सािर र्रण्याच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने आज चनर्कय
घेण्यात आला.
-----०-----
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आचिवासी चवर्ास चवभाग
आर्थिर् चववंिनेतील आचिवासींसाठी खावटी अनुिान योजना पुन्िा सुरु
सुमारे 11.55 लाख आचिवासी लाभािींना फायिा
आर्थिर् चववंिनेतील आचिवासींना आिार िे र्ारी खावटी योजना पुन्िा सुरु र्रण्यािा चनर्कय आज
झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला. 2013-14 पासून िी योजना बंि िोती. आता या योजनेत 100
टक्र्े अनुिान िे ण्यािे मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत ठरले.
यानुसार िी योजना एर् वषासाठी सुरु ठे वण्यात येईल.
1978 पासून िी र्जक योजना राज्य शासनाने सुरु र्ेली िोती. मात्र, 2013-14 साली ती बंि र्रण्यात
आली. सध्या र्ोचवड चवषार्ुमुळे आचिवासी र्ुटु ं बांना रोजगार नसल्याने आर्थिर् मित र्रर्े गरजेिे
असल्याने िा चनर्कय घेण्यात आला.
या योजनेत एर्ूर् 4 िजार रुपये र्ुटु ं ब अनुिान िे ण्यात येईल. ज्यामध्ये 2 िजार रुपये कर्मतीच्या
वस्तू आचर् 2 िजार रुपये रोख रक्र्म त्यांच्या बँर् खात्यात टार्ण्यात येईल. यासाठी 486 र्ोटी रुपये
इतक्या खिास िेखील मान्यता िे ण्यात आली. मनरे गावरील 4 लाख, आचिम जमातीच्या 2 लाख 26 िजार
र्ुटु ं बांना, पारिी जमातीच्या 64 िजार र्ुटु ं बांना, गरजू, पचरत्यक्त्या, घटस्फोटीत, चविवा, भूमीचिन अशा 3
लाख र्ुटु ं बाना तसेि 1 लाख 65 िजार वैयस्क्तर् वनिक्र् चमळालेल्या अशा 11 लाख 55 िजार र्ुटु ं बांना
यािा फायिा चमळे ल.
खावटी अनुिान योजनेत एर्ा र्ुटु ं बास मटर्ी, िवळी, िरभरा, वाटार्ा, उडीिडाळ, तूरडाळ,
साखर, शेंगिार्े तेल, गरम मसाला, चमरिी पावडर, मीठ, ििापत्ती असा 2 िजार रुपये पयंतिा चर्रार्ा
िे ण्यात येईल.
या योजनेच्या अंमलबजावर्ीसाठी सुर्ार्ू सचमती स्िापन र्रण्यात आली असून अपर मुख्य सचिव
(चवत्त) िे त्यािे अध्यक्ष असतील तर योजनेच्या चवभागीय स्तरावरील अंमलबजावर्ीसाठी अपर आयुक्त,
आचिवासी चवर्ास िे अध्यक्ष असतील.
-----०-----
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वैद्यर्ीय चशक्षर् चवभाग
वैद्यर्ीय व िं त अभ्यासक्रमाच्या खुल्या प्रवगातील
चवद्यार्थ्यांना शैक्षचर्र् शुल्र्ािी प्रचतपूती
एसईबीसी आचर् ईडब्ल्यूएस आरक्षर्ामुळे 2019-20 या शैक्षचर्र् वषात खुल्या प्रवगातील र्ािी
चवद्यार्थ्यांना शासर्ीय मिाचवद्यालयांऐवजी खासगी चवनाअनुिानीत मिाचवद्यालयात प्रवेश घ्यावा लागला.
अशा 112 बाचित चवद्यार्थ्यांना प्रचतवषी 7 र्ोटी 49 लाख 38 िजार 600 रुपये प्रचतपूती िे ण्यािे मुख्यमंत्री
उद्धव ठार्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत ठरले. या संिभातील शासन चनर्कय 20
सप्टें बर 2019 रोजी प्रचसद्ध र्रण्यात आला असून र्ायोत्तर मान्यता िे ण्यात आली.
एर्ूर् 33 र्ोटी 6 लाख 23 िजार 400 इतर्ी प्रचतपूतीिी एर्ूर् रक्र्म िोर्ार आिे. यािा लाभ 6
वैद्यर्ीय / िं त पिव्युत्तर 3 वषे र्ालाविीच्या पिवीसाठी तसेि 4.5 वषे र्ालाविीच्या 106 पिवी चवद्यार्थ्यांना
िोर्ार आिे.
-----०----वैद्यर्ीय चशक्षर् चवभाग
वैद्यर्ीय व िं त मिाचवद्यालयातील चनवासी डॉक्टरांच्या चवद्यावेतनात वाढ
राज्यातील 18 शासर्ीय वैद्यर्ीय मिाचवद्यालये व 3 िं त मिाचवद्यालयातील चनवासी डॉक्टरांच्या
चवद्यावेतनात वाढ र्रण्यािा चनर्कय मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंचत्रमंडळ
बैठर्ीत घेण्यात आला.
यानुसार र्चनष्ट्ठ चनवासी व वचरष्ट्ठ चनवासी यांच्या सध्याच्या चवद्यावेतनात 10 िजार रुपये वाढ याि
मचिन्यापासून र्रण्यािे ठरले. यामुळे 29 र्ोटी 67 लक्ष 60 िजार इतर्ा वाढीव बोजा पडे ल.
सेंरल माडक संघटनेने चनवासी डॉक्टर 24 तास सेवा िे त असल्यािे चनिशकनास आर्ले आिे. राज्यात
र्ोरोनामुळे चनवासी डॉक्टर अिोरात्र रुग्र्सेवा िे त असल्याने िा चनर्कय घेण्यात आला. सध्या मिाराष्ट्रात
प्रचतमिा 54 िजार, गुजरात मध्ये 63 िजार, चबिारमध्ये 65 िजार आचर् उत्तर प्रिे शात 78 िजार एवढे
चवद्यावेतन िे ण्यात येते.
मिाराष्ट्रात चनवासी डॉक्टरांना चवद्यावेतनात वाढ र्ेल्यािा चनर्कय झाल्यामुळे र्चनष्ट्ठ चनवासी आचर्
वचरष्ट्ठ चनवासी यांिे सुिाचरत चवद्यावेतन िे 64 िजार 551 पासून 71 िजार 247 रुपयांपयंत िोईल. तर िं त
पिव्युत्तर चवद्यार्थ्यांिे सुिाचरत चवद्यावेतन 49 िजार 648 पासून 55 िजार 258 इतर्े िोईल.
-----०-----
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अन्न, नागरी पुरवठा चवभाग
अंत्योिय व प्रािान्य र्ुटु ं बातील लाभािींना मोफत एर् चर्लो िर्ाडाळ
प्रिान मंत्री गरीब र्ल्यार् अन्न योजनेतील राज्यामिील अंत्योिय अन्न योजना व प्रािान्य र्ुटु ं बातील
लाभािींना जुलै ते नोव्िेंबर 2020 या र्ालाविीर्चरता अख्या िण्याऐवजी प्रचत मचिना प्रत्येर्
चशिापचत्रर्ािारर्ास एर् चर्लो मोफत िर्ाडाळ चवतचरत र्रण्यािा चनर्कय मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे यांच्या
अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला.
राज्यात अख्या िण्याऐवजी डाळ घेण्यास अचिर् पसंती असल्यािे चनिशकनास आले असून अनेर्
लोर्प्रचतचनिीनी यासंिभात चवनंती र्ेली आिे. यास्तव िा चनर्कय घेण्यात आला. सिर िर्ाडाळ चवक्री
र्रण्यार्चरता िु र्ानिारांना 1 रुपया 50 पैसे प्रचत चर्लो एवढे मार्थजन िे ण्यात येईल. या डाळ चवतरर्
योजनेर्चरता एर्ूर् 73 र्ोटी 37 लाख इतर्ा चवत्तीय भार पडर्ार आिे.
-----०----चवत्त चवभाग
आर्स्स्मर्ता चनिीतून शेतर्री र्जकमुक्ती योजनेसाठी रक्र्म उपलब्ि
मिात्मा जोचतराव फुले शेतर्री र्जकमुक्ती योजनेच्या अंमलबजावर्ीसाठी 1 िजार 500 र्ोटी इतर्ा
चनिी आर्स्स्मर्ता चनिी अचिमातून उपलब्ि र्रून िे ण्यािा चनर्कय मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे यांच्या
अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला.
यासाठी आर्स्स्मर्ता चनिीच्या 150 र्ोटी रुपये इतक्या र्ायम मयािे त 1500 र्ोटींिी तात्पुरती
वाढ र्रून ती 1650 र्ोटी रुपये इतर्ी र्रण्यासाठी अध्यािे श र्ाढण्यात येईल.
-----०----जलसंपिा चवभाग
मुिर्ंु िी योजनेत सुिाचरत प्रशासर्ीय मान्यता
रत्नाचगरी चजल्यातील लांजा तालुक्यातील मुिर्ंु िी लघुपाटबंिारे योजनेच्या 290 र्ोटी 30 लाख
रुपये कर्मतीच्या सुिाचरत प्रशासर्ीय मान्यतेस मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या
मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली.
या प्रर्ल्पामुळे लांजा तालुक्यातील 12 गावांमिील 1407 िेक्टर क्षेत्रास कसिनाला लाभ चमळर्ार
असून या प्रर्ल्पािी साठवर्ुर् क्षमता 24.12 ि.ल.घ.मी इतर्ी आिे.
-----०-----
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