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चवत्त

पयकटनन चवभाग
राज्याच्या साहसी पयकटनन ोररर्ास मा्याा
राज्याच्या साहसी पयकटनन ोररर्ास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीा मा्याा िे ण्याा आली.
बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे हराे. हे ोररर् सवक प्रर्ारिे स्पोात्मर् साहसी खेळ
व्यजीव अभयारण्यााील जीप सफारी व चनसगक सहली इत्यािींच्या बाबा लागू नसेल.
या ोररर्ानुसार राज्याा साहसी पयकटनन आयरचजा र्रर्ाऱया आयरजर्ांना पयकटनन संिालनालयार्डू न
प्रथम ाात्पुराे नोंिर्ी प्रमार्पत्र व आवश्यर् सवक अहाा प्राप्ा र्ेल्यानंार अंचाम नोंिर्ी प्रमार्पत्र िे ण्याा
येईल. साहसी पयकटनन आयरजर्ांनी पयकटनर्ांिा सुरक्षाेबाबा ोररर्ाा नमूि र्ेलेल्या ाराुिीनुसार िक्षाा ेेर्े
आवश्यर् राहील. साहसी पयकटनन ोररर्ािा पचरर्ामर्ारर् अंमलबजावर्ीर्चराा राज्यस्ारीय सचमाी व
चवभागीय स्ारावर सचमत्या गचठा र्रण्याा येाील. या सचमत्यांमध्ये जमीन हवा आचर् जल पयकटननााील ाज्ञ
व्यक्ाींिा समावेश असेल.साहसी पयकटनन उपक्रम सुरचक्षा व चशस्ाबध्िचरत्या आयरचजा र्रण्यासाठीच्या
सचवस्ार

आचर्

ापशीलवार

सुरक्षा

मागकिशकर्

सूिना

पयकटनन

चवभागाच्या www.maharashtratourism.gov.in या संर्ेास्थळावर उपलब्ो र्रून चिल्या जााील
-----०----सावकजचनर् आररग्य चवभाग
वैद्यर्ीय अचोर्ारी, वचरष्ठ अचोर्ाऱयांिे सेवाचनवृत्तीिे वय 62 वषे
महाराष्र वैद्यर्ीय व आररग्य सेवा , गटन- अ मोील व राज्य र्ामगार चवमा यरजनेाील महाराष्र
वैद्यर्ीय चवमा सेवा, गटन अ मोील वैद्यर्ीय अचोर्ारी व वचरष्ठ पिावरील अचोर्ाऱयांिे सेवाचनवृत्तीिे वय 62
वषापयंा वाढचवण्यास मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीा र्ायोत्तर मा्याा िे ण्याा आली.
सध्या राज्याा र्रररना संसगािा प्रािु भाव पाहाा त्यावर चनयंत्रर् चमळचवण्यासाठी वैद्यर्ीय अचोर्ारी
आचर् वचरष्ठ अचोर्ारी यांिी चनाांा आवश्यर्ाा आहे. त्यांिा अनुभव साथररग चनयंत्रर्ाा महत्वािा ठरु
शर्ार. यािा चविार र्रुन शासनार्डू न वैद्यर्ीय अचोर्ारी गटन अ आचर् वचरष्ठ अचोर्ारी (वेानस्ार एस23 : 67700-208700 व त्यावरील) ासेि राज्य र्ामगार चवमा यरजनेाील महाराष्र वैद्यर्ीय चवमा सेवा गटनअ (वेानस्ार एस-20 : 56100-177500) यांिे चनवृत्तीिे वय 31 मे 2021 ररजीच्या शासन चनर्कया्वये एर्
वषासाठी 62 वषांपयंा वाढचवण्यािा चनर्कय ेेण्याा आला आहे. या चनर्कयास र्ायोत्तर मंजुरी िे ण्यािा ासेि
त्याअनुषंगाने महाराष्र नागरी सेवा (चनवृत्तीवेान) चनयम 1982 मोील चनयम 10 मध्ये आवश्यर् ाी सुोारर्ा
र्रण्यास मा्याा िे ण्याा आली आहे.
-----०-----
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चवत्त चवभाग
सावकजचनर् उपक्रमांसाठी 7 वा वेान आयरग
लागू र्रण्यासाठी चनर्ष ठरचवर्ार
राज्य सावकजचनर् उपक्रमााील र्मकिा-यांना 7 व्या वेान आयरगाप्रमार्े सुोारीा वेानश्रेर्ी लागू
र्रण्यार्चराा चनर्ष चनचिा र्रण्याबाबािा ोररर्ात्मर् चनर्कय ेेण्याा आला. त्यास आज झालेल्या
मंचत्रमंडळ बैठर्ीा मा्याा िे ण्याा आली आहे. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे हराे.
या चनर्षांच्या पुाकाेच्या अोीन राहू न सुोाचरा वेानश्रेर्ी चि. 1 जुलै 2021 पासून पचरर्ामर्ारर्
राहील.
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