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गृहचनमार् चवभाग
अपार्क मेंट्स मालर्ांना अचपलािा अचिर्ार
अपार्क मेंट्स मालर्ांना िे खील अचपल र्रण्यासंिभातील अचिर्ार िे ण्यािा चनर्कय आज झालेल्या
मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला.
अपार्क मेंट्स चवषयर् महाराष्ट्र वेश्म मालर्ी अचिचनयम, 1970 मिील तरतुिींिी अंमलबजावर्ी
र्रतांना, आता असे आढळू न आले आहे र्ी, या अचिचनयमामध्ये प्रचतज्ञापत्र र्रताना, अपार्क मेंट्स
मालर्ांना र्ोर्तेही अचिर्ार नाहीत. हे अचिर्ार प्रवतकर् कर्वा मालमत्तेिे मालर् यांच्यार्डे आहेत.
त्यामुळे प्रवतकर् यािा गैरफायिा घेवून त्यांना फायिे ्ीर ठरतील अ्ा चरतीने प्रचतज्ञापत्र व अपार्क मेंट्स
र्ागिपत्रे तयार र्रतात.
त्यासाठी ्ासनाने या अचिचनयमामध्ये 1970 मध्ये नव्याने र्लम १२ (अ) िा अंतभाव र्रण्यािा
चनर्कय घेतला असून प्रचतज्ञापत्र कर्वा अपार्क मेंट्स र्ागिपत्राच्या मजर्ुरात बहु संख्य अपार्क मेंट्स
मालर्ांच्या चव्ेष बैठर्ीव्िारे सुिारर्ा र्रण्यािी तरतूि र्रण्यात आली आहे. तसेि, या अचिचनयमात
नव्याने र्लम १6 (अ) िा अंतभाव र्रण्यािा चनर्कय घेण्यात आला असून सिर अचिचनयमामिील
र्ोर्त्याही तरतुिी कर्वा त्याखाली तयार र्रण्यात आलेल्या र्ोर्त्याही चनयमािा भंग झाल्यास
अपार्क मेंट्स मालर्ास, अपार्क मेंट्स मालर्ांच्या संघर्नेस र्ोर्त्याही अपार्क मेंट्स मालर्ाचवरुध्ि कर्वा
मालमत्तेच्या एर्मात्र मालर् कर्वा सवक मालर्ांचवरुध्ि चनबंिर्, सहर्ारी संस्था यांच्यार्डे तक्रार िाखल
र्रता येईल.
सिर तक्रारीवर चनबंिर्, सहर्ारी संस्था यांनी 30 चिवसांच्या आत चनर्कय घेर्े त्यांच्यावर
बंिनर्ारर् राहील. चनबंिर्, सहर्ारी संस्था यांच्या आिे ्ाचवरुद्ध अपार्क मेंट्स मालर्, अपार्क मेंट्स
मालर्ांिी संघर्ना, मालमत्तेिा एर्मात्र मालर् कर्वा सवक मालर् यांना 60 चिवसांच्या आत सहर्ार
न्यायालय यांच्यार्डे अपील िाखल र्रता येईल.
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नगर चवर्ास चवभाग (२)
र्ल्यार् डोंचबवली मनपा हद्दीतून वगळलेल्या
18 गावांिी नगर पचरषि
र्ल्यार् डोंचबवली महानगरपाचलर्ेतील वगळलेल्या 18 गावांिी स्वतंत्र नगरपचरषि र्रण्यािा
चनर्कय आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला.
वगळण्यात आलेली गावे पुढील प्रमार्े- घेसर, हेिूर्र्े, उं ब्रोली, भाल, द्धारली, मार्ेरे, वसार,
आ्ेळे, नांचिवली तफे अंबरनाथ, आचडवली-ढोर्ली, िावडी, कििपाडा, चपसवली, गोळीवली, मार्गाव,
चनळजे, सोनारपाडा व र्ोळे .
र्ल्यार् डोंचबवली महानगरपाचलर्ेतील उवकचरत 9 गावे पुढील प्रमार्े- आजिे , सागाव, नांचिवली
पंिानंि, िाचरवली, संिप, उसरघर, र्ार्ई, भोपर व िे सलेपाडा.
र्ोर्र् चवभागीय आयुक्त यांनी चिलेल्या अचभप्रायावरुन वरीलप्रमार्े स्वतंत्र नगरपचरषिे िा चनर्कय
घेण्यात आला.
-----०----्ालेय च्क्षर् चवभाग
महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय च्क्षर् मंडळ
माध्यचमर् व उच्ि माध्यचमर् च्क्षर् मंडळात समाचवष्ट्र्
महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय च्क्षर् मंडळ हे राज्य माध्यचमर् व उच्ि माध्यचमर् च्क्षर् मंडळात
समाचवष्ट्र् र्रण्यािा चनर्कय आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला.
सवक मुलांना एर्समान गुर्वत्तापूर्क च्क्षर् िे ण्यािे ्ासनािे िोरर् असताना र्ाही मोजक्या
मुलांसाठीि उच्ि िजाच्या आंतरराष्ट्रीय ्ाळा चनमार् र्रण्यार्चरता संलग्नता िे र्े योग्य आहे र्ा असा
आक्षेप घेण्यात आला. र्ोर्त्याही नवीन अभ्यासक्रमास राज्य ्ैक्षचर्र् सं्ोिन व प्रच्क्षर् पचरषिे िी
मान्यता घेर्े आवश्यर् आहे पर् तसे र्रण्यात आले नाही. राज्यािी िोन परीक्षा मंडळे असू नयेत असे
्ालेय च्क्षर् चवभागािे मत असल्याने हा चनर्कय घेण्यात आला.
राज्यातील सवक ्ाळांसाठी नवीन ्ैक्षचर्र् िोरर्ानुसार आंतरराष्ट्रीय िजािा अभ्यासक्रम राज्य
्ैक्षचर्र् सं्ोिन व प्रच्क्षर् पचरषिे ने तयार र्रण्यािे ठरले.
-----०-----
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राज्यात र्ोरोना पॉचझचर्व्ह 11 रुग्र् असून एर्ा वृध्ि रुग्र्ािा आज मृत्यू झाला आहे. उवकचरत 10
पैर्ी 7 रुग्र्ांमध्ये र्मी तीव्रतेिी लक्षर्े असून एर् रुग्र् गंभीर आहे. तर 32 जर्ांमध्ये लक्षर्े
आढळलेली नाहीत.



रुग्र्ांमध्ये 28 पुरुष असून 13 चिया आहेत.



मंत्रालयासह ्ासर्ीय र्ायालये बंि र्रण्यात येर्ार नाहीत. मात्र, पचरस्स्थतीिा सातत्याने
आढावा घेण्यात येत असून याचवषयी योग्य तो चनर्कय वेळोवेळी घेण्यात येईल.



सध्या अत्यावश्यर् नसलेल्या सेवांना ्ासनाने मयाचित स्वरुपात र्ाम र्रण्यास सांचगतले आहे.



्हरातील चव्ेषत: क्रॉफडक मार्ेर् पचरसरातील पक्षी व प्राण्यां्ी संबंचित िु र्ाने संसगािा िोर्ा
गृचहत िरुन बंि र्रण्यात येतील. मात्र भाजीपाला िु र्ाने सुरुि राहतील.



र्ोरोना प्रचतबंिासाठी राज्य ्ासन प्रभावी उपाययोजना र्रीत असून खाजगी क्षेत्रातील
र्ंपन्यांर्डू न वर्क फ्रॉम होम र्ायकपद्धती मान्य र्रण्यात आली आहे.



रेल्वे, बसेस ही सावकजचनर् वाहतूर् बंि र्रण्यात येर्ार नाही. मात्र, आवश्यर् असेल तेव्हाि
नागरीर्ांनी प्रवास र्रण्यािे आवाहन र्रण्यात येत आहे. पचरस्स्थतीिा सातत्याने आढावा घेतला
जात असून आवश्यर्ता भासल्यास पुढील चनर्कय घेण्यात येईल.



औषिे, बँर्ा, संस्थांिे व्यवस्थापन प्रमुख आचर् आरोग्य क्षेत्रातले तज्ज्ञ यांच्या्ी ििा झाली असून
त्यांनी िे खील संपूर्क सहर्ायक र्रण्यािे मान्य र्ेले आहे. र्ंपन्यांच्या सीएसआर फंडातून औषिे,
मास्र्, सॅचनर्ायझर, व्हेन्र्ीलेर्र पुरचवर्ार.



गरज असल्यास व्हेंचर्लेर्र आचर् अन्य उपर्रर्े स्थाचनर् बाजारातून खिक र्रण्यािे चजल्हा
प्र्ासनाला अचिर्ार.



र्ोरोनािा संसगक र्ाळण्यार्चरता गिी र्मी र्रर्े हा प्रभावी उपाय असून त्यासाठी आवश्यर् तेवढा
प्रवास र्रावा असे आवाहन नागचरर्ांना र्रण्यात आले आहे.



खासगी व्यचतचरक्त इतर ्ासर्ीय व चनम्ासर्ीय र्ायालयातून चनयचमत र्ाम सुरुि राहील.
मात्र, या चठर्ार्ी र्ाम र्रर्ाऱ्या र्मकिाऱ्यांना िे खील आरोग्यािी पुरे्ी र्ाळजी घेण्याच्या सूिना
िे ण्यात आल्या आहेत.



सध्या परिे ्ातून येर्ाऱ्या प्रवा्ांिी चवमानतळ आचर् बंिरांवर र्सून तपासर्ी सुरु असून
चवलगीर्रर्ािी व्यवस्था िे खील पुरे्ी आहे.



प्रसंगी ्हरातील मोठ्या हॉर्े ल्स मध्ये र्मी िरात चवलगीर्रर् सुचविाही िे ण्यात आली आहे.
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र्ोरोनाच्या रुग्र्ावर खासगी रुग्र्ालयात िे खील उपिार र्रण्यासाठी राज्य ्ासनािी
परवानगी.



सवक िर्ममयांच्या प्राथकनास्थळांवर चनयचमत पूजा-अिा सुरु ठे वून भाचवर्ांिी गिी मात्र थांबचवण्यािे
चनिे ्



राज्यात लागू असलेला साथरोग प्रचतबंि र्ायिा जनतेच्या चहतासाठी असून त्यांच्यात जागृती
आर्ण्यासाठी चजल्हा प्र्ासनाने मोचहमा हाती घ्याव्यात. जे रुग्र् पॉचझचर्व्ह आढळले त्यांच्यासाठी
मानचसर् आिार िे ण्यािी आवश्यर्ता असून क्वॉरंर्ाईन र्ेलेल्या चठर्ार्ी त्यांना आवश्यर् त्या
सुचविा उपलब्ि र्रुन द्याव्यात



ज्या नागचरर्ांना होम क्वॉरंर्ाईन सांचगतले आहे त्यांनी स्वत:हू नि घरी राहू न स्वत:बरोबरि
इतरांिीही र्ाळजी घ्यावी. ग्रामीर् भागातील ्ाळा बंि र्रतानाि सावकजचनर् स्वच्छततागृह या
चठर्ार्ी सॅचनर्ायजर, साबर् आचर् पार्ी उपलब्ि राहील यांिी िक्षता घ्यावी,



र्ेंद्र ्ासनाने ज्या सात िे्ांिा प्रवास र्रुन आलेल्यांना सक्तीिे क्वॉरंर्ाईन र्रण्याच्या सूिना
र्ेल्या आहे त्यामध्ये राज्य ्ासनार्डू न िुबई, सौिी अरेचबया आचर् अमेचरर्ा यांिाही समावे्
र्रण्यात आला.
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