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सावकजचनर् आरोग्य

ग्राम चवर्ास चवभाग
ग्रामपंिायत, पंिायत सचमतीच्या चनवडर्ुर्ा लढचवर्ाऱयांसाठी
जात वैधता प्रमार्पत्र सािर र्रण्यास मुितवाढ
ग्रामपंिायत, चजल्हा पचरषि आचर् पंिायत सचमतीच्या चनवडर्ुर्ा लढचवर्ाऱया व्यक्तींना जात
वैधता प्रमार्पत्र सािर र्रण्यासाठी 12 मचहन्यािी मुितवाढ िे ण्यािा चनर्कय आज झालेल्या मंचत्रमंडळ
बैठर्ीत घेण्यात आला. बैठर्ीच्या अध्यक्षसथानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते. या संिभातील अध्यािे श
राज्यपालांच्या मान्यतेने र्ाढण्यात येईल.
ग्रामपंिायत, चजल्हा पचरषि आचर् पंिायत सचमतीच्या चनवडर्ुर्ा राखीव जागांवर लढवू
इच्च्िर्ाऱया व्यक्तींना नामचनिे शन पत्रासोबत जात पडताळर्ी प्रमार्पत्र सािर र्रावे लागते. महाराष्ट्र
ग्रामपंिायत अचधचनयमातील र्लम 10 च्या पोट र्लम (1र्) आचर् 30-1र् आचर् महाराष्ट्र चजल्हा
पचरषि आचर् पंिायत सचमती अचधचनयम 1961 मधील र्लम 12 (र्), 42 (6-र्), 67 (7-र्) मधील
तरतुिीनुसार चनवडर्ुर्ीसाठी राज्य चनवडर्ूर् आयोगाच्या चनवडर्ूर् र्ायकक्रमानुसार नामचनिे शन पत्र
भरण्यािा शेवटिा चिनांर् 31 चडसेंबर 2022 चर्वा त्यापूवीिा असेल. मात्र, नामचनिे शन भरण्याच्या
चिनांर्ापूवी ज्या व्यक्तीने आपल्या जात पडताळर्ी प्रमार्पत्रासाठी पडताळर्ी सचमतीर्डे अजक र्ेला
असेल परंतु नामचनिे शन पत्र भरण्याच्या चिनांर्ाला त्या व्यक्तीस वैधता प्रमार्पत्र चमळाले नसेल अशी
व्यक्ती ती चनवडू न आल्यािे घोचषत झाल्यापासून 12 मचहन्याच्या मुितीत वैधता प्रमार्पत्र सािर
र्रण्याबाबतिे हमीपत्र िेईल. त्यात र्सूर झाल्यास त्या व्यक्तीिी चनवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द र्रण्यात
यावी अशी तरतूि िे खील र्रण्यास आज मान्यता िे ण्यात आली.
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ग्राम चवर्ास चवभाग
राज्यातील चजल्हा पचरषि सिसयांिी संख्या
वाढचवण्यासंिभात मान्यता
राज्यातील चजल्हा पचरषिांिी सिसय संख्या वाढचवण्याबाबत आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत
मान्यता िे ण्यात आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षसथानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते. या संिभातील चवधेयर्
आगामी चवचधमंडळ अचधवेशनात मांडण्यात येर्ार आहे.
सध्या राज्यातील चजल्हा पचरषि सिसयांिी संख्या र्मीत र्मी 50 व जासतीत जासत 75 इतर्ी
आहे. महाराष्ट्र चजल्हा पचरषि व पंिायत सचमती अचधचनयम 1961 मधील र्लम 9 (1) मध्ये सुधारर्ा
र्रून चजल्हा पचरषि सिसयांिी संख्या र्मीत र्मी 55 व जासतीत जासत 85 असे र्रण्यािे प्रसताचवत
र्रण्यात आले आहे . या सुधारर्ेमुळे सध्यािी चजल्हा पचरषि सिसयांिी संख्या 2000 वरुन 2248 इतर्ी
होईल. त्यािप्रमार्े पंिायत सचमती सिसयांिी संख्या िे खील 4000 वरुन 4496 इतर्ी होईल.
राज्य चनवडर्ूर् आयोग, चजल्हयातील चनवािर् गटांतून थेट चनवडर्ूर्ीव्िारे चनवडू न
ियावयाच्या सिसयांिी संख्या चनच त र्रील. तथाचप, ाखािया चजल्हा पचरषिे च्या प्रािे चशर् क्षेत्रािी
लोर्संख्या आचर् चनवडर्ूर्ीव्िारे भरवण्यात येर्ाऱया अशा चजल्हा पचरषिे मधील जागांिी संख्या
यामधील प्रमार्, शक्य असेल तेथवर, राज्यभर सारखेि असेल.
पंिावन्न चनवािर् गटांिी चर्मान संख्या, राज्यातील चजल्हयांमधील र्मी लोर्संख्या असलेल्या
चजल्हयांसाठी चनयतवाटप र्रण्यात येईल. प्रत्येर् चजल्हयािी लोर्संख्या चविारात घेऊन, त्या
चजल्हयासाठी पुढील सुत्रािा अंगीर्ार र्रुन र्ाढलेल्या प्रत्येर् लोर्संख्येसाठी अचतचरक्त चनवािर् गट
असेल :क्ष-वाय
------------30
“क्ष” म्हर्जे राज्यातील चजल्हयामधील सवात अचधर् लोर्संख्या. “वाय” म्हर्जे राज्यातील
चजल्हयामधील सवात र्मी लोर्संख्या उपरोक्त प्रमार्े लोर्संख्यासूत्राच्या आधारे प्रत्येर् चजल्हयामध्ये
अचतचरक्त चनवािर् गटांिी संख्या चनधाचरत र्रतेवळ
े ी जर लोर्संख्येिा अपूर्ांर् अधा चर्वा त्यापेक्षा
अचधर् असेल तर प्रत्येर् अचतचरक्त चनवािर् गटासाठी तो ार् चनवािर् गट असा चहशेबाबत धरण्यात
येईल आचर् जर तो अध्यापेक्षा र्मी असेल तर, तो िुलकचक्षत र्रण्यात येईल.
र्लम 9 च्या पोटर्लम (1) च्या खंड (र्) मध्ये चनधाचरत र्ेल्याप्रमार्े, र्ोर्त्याही पचरच्सथतीत,
चनवािर् गटांिी ार्ुर् संख्या 85 चनवािर् गटांपेक्षा अचधर् असर्ार नाही अशी सुधारर्ा र्रण्यािा
चनर्कय घेण्यात आला.
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नगर चवर्ास चवभाग
महानगरपाचलर्ा, नगरपचरषिांच्या चनवडर्ुर्ांसाठी
उमेिवारांना जात वैधता प्रमार्पत्र सािर र्रण्यास मुितवाढ
र्ोवीड-19 मुळे प्रशासर्ीय आव्हाने व अडिर्ी चनमार् झाल्या, अशा पचरच्सथतीत पडताळर्ी
सचमत्यांर्डू न र्ेवळ जात वैधता प्रमार्पत्र वेळेत न चिल्यामुळे उमेिवारांना, राखीव असलेल्या पिांसाठी
चनवडर्ुर् लढचवण्याच्या संधीपासुन वंचित रहावे लागू नये यासाठी जात वैधता प्रमार्पत्र सािर
र्रण्यािी तरतूि 31 चडसेंबर 2022 पयंत वाढचवण्यास आज मंचत्रमंडळाने मान्यता चिली. बैठर्ीच्या
अध्यक्षसथानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते. या संिभातील अध्यािे श राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर र्ाढण्यात
येईल.
मुंबई महानगरपाचलर्ा अचधचनयम 1888, महाराष्ट्र महानगरपाचलर्ा अचधचनयम व महाराष्ट्र
नगरपचरषिा, नगरपंिायती व औद्योचगर् नगरी अचधचनयम, 1965 मध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित
जमाती चर्वा यथाच्सथती, नागचरर्ांिा मागास प्रवगक यांच्यार्रीता राखीव असलेल्या जागेसाठी चनवडर्ुर्
लढचवण्यास इच्िु र् असलेल्या प्रत्येर् व्यक्तीने नामचनिे शन पत्राबरोबर, सक्षम प्राचधर्ाऱयाने चनगकचमत
र्ेलेले जात प्रमार्पत्र व पडताळर्ी सचमतीने चिलेले वैधता प्रमार्पत्र सािर र्रर्े र्रण्यािी तरतूि
आहे.
तथाचप, जात पडताळर्ी सचमत्यांर्डील र्ामाच्या भारामुळे र्ेवळ वेळेत जात वैधता प्रमार्पत्र न
चमळाल्यामुळे, उमेिवारांना राखीव पिांसाठी चनवडर्ूर् लढचवण्याच्या संधीपासून वंचित रहावे लागू नये
यासाठी उपरोक्त सवक अचधचनयमांत यापूवीि सुधारर्ा र्रुन महानगरपाचलर्ा/नगरपचरषिांच्या
सावकचत्रर्/ पोटचनवडर्ूर्ीसाठी नामचनिे शनपत्र भरताना संबंचधत उमेिवारांना वैधता प्रमार्पत्र सािर
र्रण्यािी 12 मचहन्यांिी मुित हमीपत्रावर िे र्े अशी तरतूि र्रण्यात आली होती.
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सावकजचनर् आरोग्य चवभाग
र्ोचवडच्या नव्या चवषार्ुसंिभात मंचत्रमंडळाने व्यक्त र्ेली चिता
आंतरराष्ट्रीय व िे शांतगकत हवाई प्रवाशांिी अद्ययावत माचहती चमळाल्यास
संसगाला रोखर्े सोपे जाईल

-- मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे

र्ोचवडच्या ओमायक्रॉन या चवषार्ुच्या प्रर्ारािा संसगक रोखण्यासंिभात आज मंचत्रमंडळ बैठर्ीत
ििा र्रण्यात आली. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे यांनी परिे शातून येर्ाऱया प्रवाशांिी माचहती
चनयचमतचरत्या चमळत रहावी जेर्ेर्रून त्यांच्यावर लक्ष ठे वता येईल व संसगाला वेळीि रोखण्यात यश
चमळे ल असे सांचगतले.
ज्या िे शांमध्ये पुन्हा ार्िा र्ोरोनािा उद्रेर् झाला आहे तेथील लाट सवात मोठी असून फ्रान्स,
जमकनी, नेिरलँड, ऑसरीया या िे शांमध्ये िर चिवशी 30 हजारांपेक्षा जासत लोर् र्ोरोनाग्रसत झालेले
आढळत आहेत. ओमायक्रॉन चवषार्ुिे 50 पेक्षा जासत म्युटेशन आहेत. सध्याच्या आरटीपीसीआर
िािर्ीत या व्हेचरयंटिी लागर् असल्यास ास चजन आढर्ार नाही. सध्या तरी प्रचतबंधासाठी मासर् सवात
जासत आवश्यर् आहे. र्ेंद्र सरर्ारने 12 िे शातल्या प्रवाशांिी तेथून चवमानात बसण्यापूवी 72 तास
अगोिर आरटीपीसीआर िािर्ी आवश्यर् र्ेली असून इथे उतरल्यावर परत ार्िा आरटीपीसीआर
िािर्ी बंधनर्ारर् र्ेली आहे. तसेि 7 चिवसांसाठी चवलगीर्रर् आवश्यर् आहे.
परिे शातून येर्ारे प्रवासी थेट मुंबईत चर्वा महाराष्ट्रातील इतर चवमानतळांवर न उतरता िे शात
इतरत्र उतरून नंतर िे शांतगकत चवमान सेवन
े े चर्वा रसते आचर् रेल्वे मागे आल्यास त्यांिी तपासर्ी र्शी
र्रर्ार हा सध्यािा प्रश्न असून पंतप्रधानांना िे खील यासंिभात अवगत र्रण्यात यावे यावर बैठर्ीत ििा
झाली. मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे यांनी िे शभरातील आंतरराष्ट्रीय तसेि िे शांतगकत चवमानसेवांनी प्रवाशांिी
माचहती चनयचमतपर्े ार्मेर्ांना चिल्यास रुग्र् प्रवासी तसेि त्यांच्या संपर्ातील प्रवासी शोधर्े सोपे
जाईल असे सांचगतले.
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