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नगर चवर्ास चवभाग
चनयुक्त प्रशासर्ांना मुितवाढीसाठी
अचिचनयमात सुिारर्ा
र्ोचवडच्या पार्श्कभम
ू ीवर चनवडर्ुर्ा न झालेल्या नागरी स्थाचनर् संस्थांमध्ये चनयुक्त प्रशासर्ांना
आर्खी मुितवाढ िे ण्यात येईल. यासाठी महाराष्ट्र महानगरपाचलर्ा अचिचनयम व महाराष्ट्र नगरपचरषि,
नगरपंिायती व औद्योचगर् नगरी अचिचनयम 1965 मध्ये सुिारर्ा र्रण्यात येईल. मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे
यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत हा चनर्कय घेण्यात आला.
राज्यात र्ोरोनािा प्रािुक भाव असल्याने मुित संपलेल्या व चनवडर्ूर् न झालेल्या नागरी स्थाचनर्
स्वराज्य संस्थांमध्ये 30 एचप्रल 2021 पयंत प्रशासर्ांिी चनयुक्ती र्रण्यात आली आहे . परंतू र्ोरोनािा
प्रािु भाव अजूनही र्ायम आहे . त्सयामुळे प्रशासर् चनयुक्त र्ाळात चनवडर्ूर्ा घेर्े शक्य होर्ार नाही, असे राज्य
चनवडर्ूर् आयोगाने र्ळचवले आहे . तसेि प्रशासर्ांना मुितवाढ िे ण्यािी चवनंती आयोगाने र्ेली आहे .
त्सयानुसार महाराष्ट्र महानगरपाचलर्ा अचिचनयम व महाराष्ट्र नगरपचरषि, नगरपंिायती व औद्योचगर् नगरी
अचिचनयम 1965 मध्ये सुिारीत तरतूि समाचवष्ट्ट र्रण्यास मान्यता िे ण्यात आली आहे .
तसेि अचिचनयमातील प्रस्ताचवत सुिारर्ेसाठी अथकसंर्ल्पीय अचिवेशन 2021 मध्ये चविेयर् सािर
र्रण्यास िे खील मान्यता िे ण्यात आली आहे .
-----०----नगर चवर्ास चवभाग
मुंबईतील महापौर चनवास पचरसरात
स्वगीय बाळासाहेब ठार्रे यांिे राष्ट्रीय स्मारर् उभारर्ीस सुिाचरत मान्यता
मुंबईतील महापौर चनवासस्थान पचरसरातील जागेवर स्व. बाळासाहेब ठार्रे यांच्या राष्ट्रीय स्मारर्
प्रर्ल्पाच्या ४०० र्ोटी रुपयांच्या खिास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली. बैठर्ीच्या
अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
प्रर्ल्पाच्या र्ामाच्या प्रािान्यानुसार टण्पा- १ व २ स्वरूपात र्ाम हाती घेण्याबाबत चनचिती र्रण्यात
आली आहे . सिर प्रर्ल्पाच्या टप्पा १ मध्ये सवक इमारतीिे बांिर्ाम प्रस्ताचवत असून, यामध्ये स्थापत्सय, चवद्युत,
वातानुर्ुचलतयंत्रर्ा उभारर्ी, इमारतीच्या अंतगकत व बाहय सजावट, वाहनतळ उभारर्ी, बागबचगिा तयार
र्रर्े. रेनवॉटर हावेस्स्टग इत्सयािी र्ामांिा समावेश आहे.
टप्पा-१ र्चरता अंिाचजत कर्मत २५० र्ोटी रुपये (र्रांसचहत) इतर्ी आहे. सिर प्रर्ल्पाच्या टप्पा-२
मध्ये तंत्रज्ञान, लेझर शो. चडचजटल मॅकपग प्रोजेक्शन, र्था/गोष्ट्टी सांगर्े. चित्रपट, व्हच्युअल चरयाचलटी,
ऑचडओ व्व्हज्युअल आचर् तांचत्रर् घटर् इत्सयािी र्ामे इमारतीिे बांिर्ाम पूर्कत्सवास येत असताना हाती

घ्यावयािे प्रस्ताचवत आहे. टप्पा २ र्चरता १५० र्ोटी रुपये (र्रांसचहत) खिक अपेचक्षत आहे. अशा चरतीने टप्पा
१ व टप्पा २ चनहाय र्ामािी एर्ूर् रु. ४०० र्ोटी अंिाचजत खिक चनचित र्रण्यात आला आहे . यानु षंगाने सिर
प्रर्ल्पाच्या र्ामाच्या प्रािान्यानुसार टप्पा १ व २ स्वरूपात र्ाम हाती घेण्यास मान्यता िे ण्यात आली.
मुंबईतील महापौर चनवासस्थान पचरसरातील जागेवर स्व. बाळासाहेब ठार्रे यांिे राष्ट्रीय स्मारर्
प्रर्ल्पासाठी लागर्ाऱ्या ४०० र्ोटी रक्र्मेिा खिक सुरुवातीस मुंबई महानगर प्रिे श चवर्ास प्राचिर्रर्
र्रर्ार आहे.
-----०-----

मचहला व बालचवर्ास चवभाग
बालसंगोपन योजनेच्या सहायर् अनुिानात वाढ र्रर्ार
बाल संगोपन योजनेअंतगकत बालर्ांिे संगोपन र्रर्ाऱ्या पालर्ांना प्रचत बालर् िरमहा िे ण्यात
येर्ाऱ्या सहायर् अनुिानात ४२५ वरून ११०० रुपये इतर्ी तर योजनेिी अंमलबजावर्ी र्रर्ाऱ्या संस्थांना
सहायर् अनुिानात प्रती बालर् ७५ वरून १२५ इतर्ी वाढ र्रण्यास आज मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे यांच्या
अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली. यामुळे प्रचत बालर्ास िे ण्यात
येर्ारे अनुिान १ हजार २२५ रुपये इतर्े होईल.
या बालर्ांना लाभ
बालसंगोपन योजनेअंतगकत अनाथ, ज्यांच्या पालर्ांिा पत्ता लागत नाही व जी ित्तर् िे र्े शक्य होत
नाही अशी बालर्े, एर् पालर् असलेली व संर्टग्रस्त र्ुटु ं बातील बालर्े, मृत्सयू, घटस्फोट, चवभक्तीर्रर्,
पचरत्सयाग, अचववाचहत मातृत्सव, गंभीर आजार, पालर् रुग्र्ालयात असर्े इ. र्ारर्ामुळे चवघटीत झालेली
बालर्े, एर्पालर् र्ुटु ं बातील बालर्े, र्ुष्ट्ठरुग्र्, जन्मठे पेिी चशक्षा भोगत असलेल्या र्ैद्यांिी बालर्े,
एि.आय.व्ही ग्रस्त/बािीत बालर्े, तीव्र मतीमंि, एर्ाचिर् अपंगत्सव असलेली बालर्े, िोन्ही पालर् अपंग
आहेत, न्यायालीन कर्वा पोलीस तक्रार प्रर्रर्ात अपवािात्समर् पचरव्स्थतीतील बालर्े, र्ामगार चवभागाने
सुटर्ा र्ेलेले बालर्ामगार, बाल न्याय अचिचनयमातील तरतूिीमिील मुलांच्या व्याख्येनुसार वयािी १८ वषे
पुर्क र्ेलेली नाहीत ती मुले अशी बालर्े यांिा समावेश होतो.
राज्यामध्ये १३४ स्वंयसेवी संस्था व चजल्हा मचहला व बाल चवर्ास अचिर्ारी यांच्या चनयंत्रर्ाखाली
योग्य र्ुटु ं ब प्रमुखामाफकत १७ हजार बालर्ांिे संगोपन र्ेले जाते. या योजनेतून मुलांना अन्न, वस्त्र, चनवारा,
चशक्षर् आचर् वैद्यर्ीय सुचविा संबंचित र्ुटू ं बामाफकत पुरचवण्यात येतात.
-----०-----

पिु म चवभाग
पशु चवज्ञान व मत्सस्य चवज्ञान चवद्यापीठ आचर् घटर् महाचवद्यालयांतील
चशक्षर्ांना सातवा वेतन आयोग लागू
महाराष्ट्र पशु चवज्ञान व मत्सस्य चवज्ञान चवद्यापीठ आचर् घटर् महाचवद्यालयातील चशक्षर् व चशक्षर्
समर्क्ष पिांना सातव्या वेतन आयोगाच्या चशफारशीनुसार सुिारीत वेतन लागू र्रण्यािा चनर्कय
मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत घेण्यात आला. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
या चनर्कयामुळे चवद्यापीठ आचर् घटर् महाचवद्यालयातील चशक्षर्ांसोबत चवद्यापीठ अनुिान आयोग,
भारतीय पशु चिचर्त्ससा पचरषि, भारतीय र्ृचष अनुसंिान पचरषि आचर् राज्य शासन यांनी चशक्षर् समर्क्ष
म्हर्ून घोचषत र्ेलेल्या पिांना लाभ होर्ार आहे. वेतनािे स्तर, सुरुवातीिे वेतन आचर् र्ुलगुरु यांिे वेतन
चनचित र्रण्यात येईल.
या पिांना सुिारीत वेतन संरिना आचर् महागाई भत्ता व इतर भत्ते 1 जानेवारी 2016 पासून लागू
र्रण्यात येर्ार आहेत. या चनर्कयािा लाभ 388 चशक्षर् व चशक्षर् समर्क्ष पिांवर र्ायकरत व्यक्तींना होर्ार
आहे. यार्चरता 17.94 र्ोटी रुपये एवढा चनिी थर्ीत रर्मेसाठी तसेि 12 र्ोटी एवढा चनिी वार्षषर्
खिासाठी िे ण्यात येईल.
-----०-----

वैद्यर्ीय चशक्षर् चवभाग
नांिेड येथे शासर्ीय पचरिया महाचवद्यालय होर्ार
नांिेड येथील डॉ.शंर्रराव िव्हार् शासर्ीय वैद्यर्ीय महाचवद्यालय व रुग्र्ालय येथे शासर्ीय
पचरिया (बी.एस्सी.) महाचवद्यालय स्थापन र्रण्यास मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली. बैठर्ीच्या
अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
या महाचवद्यालयािी चवद्याथी प्रवेश क्षमता 50 असर्ार असून यासाठी आवश्यर् पिचनर्षमतीस आचर्
खिास मान्यता िे ण्यात आली आहे . या महाचवद्यालयासाठी 16 र्ोटी 9 लाख 14 हजार 480 च्या खिास
मान्यता िे ण्यात आली.
नांिेड शहर शैक्षचर्र् व व्यावसाचयर् दृष्ट्या मराठवाड्यातील एर् प्रमुख र्ेंद्र म्हर्ून चवर्सीत होत
असल्याने चजल्यातील तसेि आजूबाजूच्या भागातील बरेिसे लोर् शहरास भेट िे तात. तसेि नांिेड शहरात
शीख िमािे पचवत्र स्थान असल्यामुळे तेथे िरवषी भाचवर् तसेि पयकटर्ांिी प्रिंड गिी होत असते. पचरर्ामी,
येथील आरोग्य व्यवस्थेवर तार् चनमार् होत आहे. त्सयामुळे आरोग्य व्यवस्थेवरील तार् र्मी र्रण्यासाठी नांिेड
येथील शासर्ीय वैद्यर्ीय महाचवद्यालयाला संलग्न असे पचरिया महाचवद्यालय स्थापन र्रण्यािी बाब
शासनाच्या चविारािीन होती.
-----०-----

