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मित व पुनवकसन

उच्ि व तंत्रचशक्षर् चवभाग
भारतरत्न लता िीनानाथ मंगेशर्र आंतरराष्ट्रीय संगीत महाचवद्यालयांतील
प्रमार्पत्र अभ्यासक्रमांना २८ सप्टें बरपासून सुरुवात
भारतरत्न लता िीनानाथ मंगेशर्र आंतरराष्ट्रीय संगीत महाचवद्यालयांतील प्रमार्पत्र अभ्यासक्रम
पु.ल. िे शपांडे अर्ािमीमध्ये तात्पुरत्या र्ाळासाठी २८ सप्टें बरपासून सुरु र्रण्यास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ
बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षसथानी मुख्यमंत्री कर्नाथ िंशिे होते.
या संिभात १४ सिसयांिी सचमती गठर् र्रण्यात आली होती तसेि १६ ऑगसट रोजी झालेल्या
बैठर्ीत मुख्यमंत्रयांनी चनिे श चिले होते. त्यानुसार कर्ूर् कर् वषक र्ालावधीिे ६ अभ्यासक्रम सुरु र्रण्यात
येर्ार आहेत. त्यामध्ये चमळू न १५० चवद्यार्थ्यांना प्रवेश िे ण्यात येतील. या अभ्यासक्रमांमध्ये िंहिु सथानी शास्त्रीय
संगीतातील प्रमार्पत्र अभ्यासक्रम, भारतीय बासरी वािन, तबला वािन, सतार वािन, हामोचनयम/र्ीबोडक
वािन, ध्वनी अचभयांचत्रर्ी अशा अभ्यासक्रमांिा समावेश आहे. या महाचवद्यालयािे र्ामर्ाज व्यवस्सथत व
उत्र्ृष्ट्ट िजािे होण्यासाठी हृियनाथ मंगेशर्र यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार मंडळ नेमण्यात आले असून
यामध्ये उषा मंगेशर्र, आचिनाथ मंगेशर्र, सुरेश वाडर्र, मयुरेश पै तसेि र्ला संिालर् सिसय असतील.
या महाचवद्यालयासाठी ग्रंथालय संिालनालयािी र्ाचलना येथील ७ हजार िौरस चमटर जागा र्ला
संिालर्ांर्डे सुपूिक र्रण्यात येत आहे. सध्या तात्पुरत्या सवरुपात पु.ल.िे शपांडे र्ला अर्ािमीिी जागा
उपलब्ध र्रून िे ण्यात येईल.
सध्या अध्यापर् पिे ही मानधन तत्वावर तसेि चलचपर् टं र्लेखर् पिे बाह्य यंत्रर्ेर्डू न भरण्यात
येतील. याचशवाय यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री िे खील खरेिी र्रण्यात येईल. यासाठी मचहन्याला सुमारे १
र्ोटी ७५ लाख खिक येईल.
-----०-----
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चवत्त चवभाग
आजारी, डबघाईला आलेल्या संसथांिे पुनकचनमार् र्रर्े शक्य
राज्य मालमत्ता पुनरकिना र्ंपनीिी सथापना र्रर्ार
राज्यात र्ेंद्र सरर्ारच्या धतरवर राज्य मालमत्ता पुनरकिना र्ंपनी सथापन र्रण्यािा चनर्कय आज
झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला. बैठर्ीच्या अध्यक्षसथानी मुख्यमंत्री कर्नाथ िंशिे होते. यामुळे
शासनािी जमीन, भागभांडवल, र्जक, र्जक हमी याबाबतीतल्या सावकजचनर् चहतािे रक्षर् होईल.
र्ेंद्र सरर्ारर्डे नॅशनल ॲसेट चरर्न्सरक्शन र्ंपनी आहे. सध्या राज्य शासन चवचवध संसथांना जमीन,
भागभांडवल, अनुिान, र्जक हमी िे ते. त्यांच्या मालमत्ता वेगवेगळ्या र्ारर्ासतव संर्टात सापडल्या तर
त्यांच्या पुनकचनमार्ात शासनािी भूचमर्ा मयाचित असते. पयायाने शासनािे म्हर्जेि जनतेिे नुर्सान होते.
राज्य मालमत्ता पुनरकिना र्ंपनी सथापन झाल्यास अशा आजारी व पारिशकर् र्ारभार न र्रर्ाऱ्या संसथांिे
पुनकचनमार् र्रर्े शक्य होईल.
या र्ंपनीिे भागभांडवल १११ र्ोटी चनचित र्रण्यात आले असून चवत्त चवभागािे अपर मुख्य सचिव
र्ंपनीिे अध्यक्ष आचर् चवत्तीय सुधारर्ा सचिव व्यवसथापर्ीय संिालर्, सावकजचनर् उपक्रम सह सचिव
संिालर् आचर् सहर्ार तसेि वस्त्रोद्याग आचर् उद्योग चवभागािे प्रधान सचिव पिचसद्ध संिालर् असतील.
-----०----गृह चवभाग
पोचलसांच्या नैचमचत्तर् रजा वाढचवल्या
राज्यातील पोलीस चशपाई ते पोलीस चनरीक्षर् यांच्या नैचमचतर् रजा १२ पासून २० इतक्या वाढचवण्यािा
चनर्कय आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला. बैठर्ीच्या अध्यक्षसथानी मुख्यमंत्री कर्नाथ िंशिे होते.
पािव्या वेतन आयोगाच्या चशफारशीनुसार राज्य शासर्ीय र्मकिाऱ्यांना कर् वषात १२ ऐवजी ८ रजा
मंजूर र्रण्यािा चनर्कय शासनाने घेतला होता व त्याअनुषंगाने चवशेष बाब म्हर्ून पोलीस अचधर्ारी
र्मकिाऱ्यांना १२ चिवस नैचमचत्तर् रजा मंजूर र्रण्यात आल्या. मात्र, पोचलसांवरील र्ामािा वाढता तार्,
चवचवध सर् आचर् उत्सवाच्या अनुषंगाने बंिोबसत, व्हीआयपी ड्युट्या यामुळे या नैचमचत्तर् रजा आर्खी वाढवून
२० चिवस र्रण्यािी चवशेष बाब म्हर्ून मंजूर र्रण्यात आली.
-----०-----
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सामाचजर् न्याय चवभाग
सफाई र्ामगारांच्या वारसा हक्र्ाच्या अंमलबजावर्ीबाबत
मंचत्रमंडळ उपसचमती नेमर्ार
सफाई र्ामगारांच्या वारसा हक्र्ाच्या अंमलबजावर्ीत सुधारर्ा र्रण्यासाठी मंचत्रमंडळ उपसचमती
नेमण्यािा चनर्कय आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला. बैठर्ीच्या अध्यक्षसथानी मुख्यमंत्री कर्नाथ
िंशिे होते.
सफाईगार व मेहतर हे अनुसुचित तसेि इतर जातीतील असतात. त्यांच्या सामाचजर् व आर्वथर्
स्सथतीच्या तसेि र्ामाच्या पद्धतीिा अभ्यास र्रण्यासाठी र्ेंद्र व राज्य शासनाने चवचवध सचमत्या नेमल्या
होत्या.

या र्ामगारांिे जीवनमान उं िावण्यासाठी लाड सचमतीच्या चशफारशीनुसार वारसा हक्र्ािी

अंमलबजावर्ी र्रण्यासाठी सवक संबंचधतांना सूिना िे ण्यात आल्या होत्या. या सचमतीच्या चशफारशींिा अभ्यास
र्रून चनर्कय घेण्यासाठी मंचत्रमंडळ उपसचमती नेमण्यािा चनर्कय आज घेण्यात आला.
-----०-----

शालेय चशक्षर् चवभाग
नाचशर् येथील मुलींच्या वसतीगृहार्चरता
भाडे तत्त्वावर जागा
नाचशर् येथील शासर्ीय अध्यापर् चवद्यालयाच्या मुलींच्या वसतीगृहार्चरता भाडे तत्त्वावर जागा
िे ण्यासंिभात र्रार र्रण्यासाठी आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत चनर्कय घेण्यात आला. बैठर्ीच्या
अध्यक्षसथानी मुख्यमंत्री कर्नाथ िंशिे होते.
नाचशर् येथे मुलींिे शासर्ीय वसतीगृह ज्या जागेत आहे त्या जागेतील २४८५ िौरस चमटर क्षेत्र
वसतीगृहाच्या म्हर्जेि शासनाच्या ताब्यात आहे. या चठर्ार्ी वसतीगृहािे जेवढे क्षेत्रफळ आहे तेवढे म्हर्जेि
११९० िौ. चम. िटईक्षेत्रािे बांधर्ाम जमीन मालर्ाने र्रून द्यावे आचर् त्यासाठी शालेय चशक्षर् चवभागास ५८२
िौ.चम. इतर्ी जागा र्ायम सवरुपी मालर्ी तत्त्वावर वगक र्रण्यात यावी अशा सवरुपािी र्ाही अटी व शतर या
र्रारात असतील.
-----०-----

4

पचरवहन चवभाग
वडसा िे साईगंज-गडचिरोली नवीन रेल्वे मागाला वेग िे र्ार
सुधाचरत खिास मान्यता
वडसा िे साईगंज-गडचिरोली या नवीन रेल्वे मागाला वेग िे ण्यासाठी १ हजार ९६ र्ोटी इतक्या चितीय
सुधाचरत खिास आचर् राज्य शासनाच्या ५० टक्र्े आर्वथर् सहभागास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत
मान्यता िे ण्यात आली. त्यानुसार ५४८ र्ोटी राज्य शासनाच्या चहश्शश्शयािे असतील. बैठर्ीच्या अध्यक्षसथानी
मुख्यमंत्री कर्नाथ िंशिे होते.
सध्या या रेल्वे मागािी र्ेवळ ७ टक्र्े भौचतर् प्रगती झाली आहे. २०१० या वषर प्रर्ल्पािी िंर्मत २००
र्ोटी होती, २०१५ या वषर ती ४६९ र्ोटी झाली. प्रर्ल्प खिात चवचवध र्ारर्ांमुळे वाढ झाली.
या प्रर्ल्पासाठी भूसंपािनािा मोबिला त्वचरत द्यावा तसेि वन चवभागाशी संबंचधत मुद्दे तातडीने मागर
लावावेत असे चनिे शही मंचत्रमंडळाने पचरवहन चवभागास चिले. ३१ मािक २०२२ पयंत र्ेंद्र सरर्ारने या
प्रर्ल्पासाठी २९ र्ोटी २२ लाख चनधी चिला असून राज्य सरर्ारने १९ र्ोटी २२ लाख इतर्ा चनधी चिला
आहे.
-----०----पर्न चवभाग
लक्ष्मी सोपान र्ृषी उत्पन्न बाजार सचमतीला
र्ांिा अनुिान योजना लागू
बाशर येथील लक्ष्मी सोपान अॅग्रीर्ल्िर प्रोड्यूस मार्ेिंटग र्ंपनी या खासगी बाजार सचमतीिा र्ांिा
अनुिान योजनेत समावेश र्रण्यािा चनर्कय आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला. बैठर्ीच्या
अध्यक्षसथानी मुख्यमंत्री कर्नाथ िंशिे होते.
या खासगी र्ंपनीला आगामी अचधवेशनात पुरवर्ी मागर्ीद्धारे ७ र्ोटी ४७ लाख रुपये उपलब्ध र्रून
चवतचरत र्रण्यात येतील तसेि हे र्ांिा अनुिान थेट शेतर्ऱ्यांच्या बँर् खात्यांवर पर्न संिालर्ांमाफकत जमा
र्ेले जातील.
-----०-----
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चवचध व न्याय चवभाग
औसा येथे चिवार्ी न्यायाधीश वचरष्ट्ठ सतर न्यायालय
सथापन र्रर्ार
लातूर चजल्ह्यातील औसा येथे चिवार्ी न्यायाधीश वचरष्ट्ठ सतर न्यायालय सथापन र्रून पि चनर्वमती
र्रण्यास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षसथानी मुख्यमंत्री
कर्नाथ िंशिे होते.
यासाठी ७ पिे नव्याने चनमार् र्रण्यात येतील तर १५ पिे औसा चिवार्ी न्यायालय (र्चनष्ट्ठ सतर)
यांच्यार्डू न हसतांतरीत होतील. यासाठी सुमारे ६५ लाख इतक्या खिास िे खील मान्यता िे ण्यात आली.
औसा-लातूर या िोन्ही चठर्ार्ामध्ये १८ चर्. मी. अंतर असून १३९ गावातील पक्षर्ारांना लातूर येथे
ये-जा र्रावी लागते.
-----०----गृहचनमार् चवभाग
धारावी पुनर्ववर्ासासाठी पुन्हा नव्याने चनचविा
अचतचरक्त सवलतीही िे र्ार
धारावी पुनर्ववर्ासासाठी पुन्हा नव्याने चनचविा मागवून तसेि प्रर्ल्पाला अचतचरक्त सवलती िे ऊन
प्रर्ल्पािी अंमलबजावर्ी र्रण्यास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली. बैठर्ीच्या
अध्यक्षसथानी मुख्यमंत्री कर्नाथ िंशिे होते.
धारावी पुनर्ववर्ास प्रर्ल्पािा चवशेष हेतू र्ंपनी मॉडे लच्या माध्यमातून (कसपीव्ही) कर्चत्रत पुनर्ववर्ास
र्रण्यासाठी पुन्हा नव्याने चनचविा मागवून तसेि प्रर्ल्पाला अचतचरक्त सवलती िे ण्यािा चनर्कय घेण्यात आला.
यामध्ये रेल्वे जमीन चवर्ास प्राचधर्रर्ामाफकत रे ल्वेच्या जचमनीच्या हसतांतरर्ािा उल्लेख र्ेलेल्या अटी व शतर
िे खील असतील. या संिभात ५ नोव्हेंबर २०१८ रोजीिा शासन चनर्कय रद्द र्रण्याबाबतिा गृहचनमार्
चवभागामाफकत र्ाढण्यात आलेला १५ सप्टें बर २०२२ िा शासन चनर्कय रद्द र्रण्यात आला आहे . त्यामुळे पूवरिा
५ नोव्हेंबरिाि शासन चनर्कय पुनर्वजचवत र्रण्यात येईल.
र्ोचवडच्या आजारातून उद्भवलेली स्सथती आचर् कर्ूर्ि बाजारातील मंिीिा चविार र्रून चनचविे च्या
अटी व शतरमध्ये सुधारर्ा र्रून रेल्वेच्या अंिाजे ४५ कर्र जागेिा प्रर्ल्पात समावेश र्रण्याबाबत मान्यता
िे ण्यात आली.
-----०----6

सामान्य प्रशासन चवभाग
राज्यातील चलचपर्ांिी सवक चरक्त पिे
महाराष्ट्र लोर्सेवा आयोगामाफकत भरर्ार
राज्यातील वगक ३ मधील चलचपर्ांिी सवक चरक्त पिे महाराष्ट्र लोर्सेवा आयोगामाफकत भरण्यािा चनर्कय
आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला. बैठर्ीच्या अध्यक्षसथानी मुख्यमंत्री कर्नाथ िंशिे होते.
सध्या राज्यातील अ आचर् ब गटातील अचधर्ाऱ्यांिी चरक्त पिे भरण्यािी र्ायकवाही आयोगामाफकत
र्ेली जाते. आयोगाच्या र्ायकक्षमतेिा चविार र्रून मुंबई प्रमार्ेि राज्यभरातील चलचपर्ांिी िे खील चरक्त पिे
आयोगामाफकति भरण्यात यावीत असे ठरले.
-----०----मित व पुनवकसन चवभाग
आपत्ती चनवारर्ांसिभात
मंचत्रमंडळ उपसचमतीिी सथापना
आपत्ती चनवारर्ाच्या चवचवध प्रर्रर्ांिी ििा व चनर्कय घेण्यासाठी मंचत्रमंडळ उपसचमतीिी सथापना
र्रण्यािा चनर्कय आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला. बैठर्ीच्या अध्यक्षसथानी मुख्यमंत्री कर्नाथ
िंशिे होते.
राज्यात चवचवध नैसर्वगर् आपत्तीमुळे संर्टे येतात यासंिभात मित पुनवकसन तसेि इतर बाबतीत योग्य
तो चनर्कय घेण्यामध्ये सुसूत्रता रहावी म्हर्ून मंचत्रमंडळ उपसचमतीिी सथापना र्रण्यािा चनर्कय घेण्यात आला.
-----०-----
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इतर बातम्या :
र्ोचवड लसीर्रर्ामध्ये िे शात
महाराष्ट्र अव्वल ठरेल
-मुख्यमंत्री
र्ोचवड लसीर्रर्ामध्ये िेशात महाराष्ट्र अव्वल ठरेल यादृष्ट्टीने सावकजचनर् आरोग्य चवभागाने प्रयत्न
र्रावेत असे आज राज्य मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मुख्यमंत्री कर्नाथ िंशिे यांनी सांचगतले.
सध्या र्ोचवड लसीर्रर् अमृत महोत्सवात राज्यभरात ४४ लाख ८० हजार २९३ चप्रर्ॉशन डोसेस
िे ण्यात आले असून १० लाख ६० हजार ४७७ िु सरा डोस आचर् ४ लाख ७२ हजार ३६ असा पचहला डोस असे
चमळू न ६० लाख १२ हजार ८०६ डोसेस िे ण्यात आले आहेत. कर्ूर् १७ र्ोटी ६४ लाख ४७ हजार ८०० डोसेस
आतापयंत िे ण्यात आले आहेत.
सध्या राज्यात र्ोचवडिे ४२०० सक्रीय रुग्र् आहेत. १०० पेक्षा जासत रुग्र् असलेले ८ चजल्हे असून
२८ चजल्ह्यात १०० पेक्षा र्मी रुग्र् आढळत आहेत अशी माचहती यावेळी िे ण्यात आली.
------०----पोलीस भरतीिी प्रचक्रया वेगाने व पारिशर व्हावी
पोलीस भरतीिी प्रचक्रया वेगाने पूर्क व्हावी तसेि पूर्कपर्े पारिशर व्हावी असे चनिेश मुख्यमंत्री कर्नाथ
िंशिे व उपमुख्यमंत्री िे वद्र
ें फडर्वीस यांनी चिले.
सध्या पोचलसांच्या ७२३१ पिांना मान्यता िे ण्यात येऊन पोलीस महासंिालर्ांमाफकत पि भरतीच्या
जाचहरातीिी प्रक्रीया सुरु असल्यािी माचहती यावेळी िे ण्यात आली. भरतीच्या वेळी लेखी पचरक्षेच्या अगोिर
शाचरचरर् िािर्ी घेण्यात येईल. यासाठी मुंबईतील २० मैिानांवर संपूर्क तयारी र्रा. तसेि मैिानांवर
र्ॅमेऱ्यांिी यंत्रर्ा तयार ठे वा. र्ुठल्याही पचरस्सथतीत संपूर्क पारिशी पद्धतीने ही प्रचक्रया झाली पाचहजे व
र्ुठलीही तक्रार येता र्ामा नये अशा सूिनाही मुख्यमंत्रयांनी चिल्या.
00000
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