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सावकजचनर् आरोग्य

सहर्ार चवभाग
सहर्ारी संस्ांिे सिसय मललभल म िानापासलन वंचि राहर्ार नाही
अचिचनयमा सुिारर्ा र्रण्यािा चनर्कय
र्ोचवड पचरस्स् ीमुळे सहर्ारी संस्ांिे सिसय म िानाच्या मललभल
अचिचनयमा

सुिारर्ा र्रण्याच्या प्रस ावास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ी

बैठर्ीच्या अध्यक्षस्ानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे हो े . 31 मािक 2022 पयं

वंचि

राहल नये म्हर्लन

मान्य ा िे ण्या

घेण्या

आली.

येर्ाऱ्या र्ोर्त्याही

चनवडर्ुर्ी चवद्यमान सिसय हे म िार र्रण्यासाठी पात्र ठर ील.
महाराष्ट्र सहर्ारी संस्ा अचिचनयम 1960 िे र्लम 26(2)नुसार
याबाब

र ुि असलन, लागोपाठ पाि वषांच्या र्ालाविी

सिसयांनी उपस्स्

सभासिांिे हक्र् व र् क्य

सवक सिसय मंडळाच्या चर्मान कर्ा बैठर्ीला

राहर्े त्यािप्रमार्े संस्ेच्या उपचवचिमध्ये नमुि र्ेल्याप्रमार्े सेवांिा चर्मान मयािे

वापर र्रर्े आवश्यर् आहे . मात्र सिसयांनी असे न र्ेल्यास ो सिसय अचक्रयाशील सिसय म्हर्लन वगीर्रर्
र्रण्या

येईल अशी

र ुि आहे . त्यािप्रमार्े र्लम 27 मिील

अचिर्ाराबाब िी असलन, जर र्लम 26 मिील

र ुिीप्रमार्े

सिसयांस र्लम 27 नुसार म िानािा अचिर्ार प्राप्

हो

र ुि ही सिसयांच्या म िानािा

ो अचक्रयाशील सिसय असेल

नाही.

ो सिसय म िानापासलन वंचि

र त्या
राहु

शर् ो.
र्ोरोना महामारीच्या प्रर्ोपामुळे रा्या ील सहर्ारी संस्ांिे आर्थ्र् व सामाचजर् ्यवहार जवळ
जवळ ठप्प झाले आहे .

सेि र्ोरोना-19 प्रर्ोपामुळे सहर्ारी संस्ांच्या अचिमंडळाच्या वार्थषर्

सवकसािारर् सभा घेण्यास अडिर् चनमार् झाल्या आहे . त्यािप्रमार्े र्ो्हीड 19 महामारीच्या िु सरी लाट
आल्यामुळे शासनाने चिनांर् 6 कचप्रल2021 च्या आिे शान्वये रा्या ील सहर्ारी संस्ांच्या चनवडर्लर्ा
चिनांर् 31.08.2021 पयं

पुढे ढर्लल्या आहे . ही वस ुस्स् ी चविारा

घेवलन, सहर्ारी संस्ांच्या

वार्थषर् सवकसािारर् सभा पार पाडलेल्या नसल्याने बरेिशे सभासि अचक्रयाशील होण्यािी शक्य ा आहे . हे
टाळण्यासाठी र्लम 26 िे पोट-र्लम 2 व 27 मिील पोट-र्लम (1अ) मध्ये सुिारर्ा र्रर्े आवश्यर्
असल्याने सुिारर्ा र्रण्यािा चनर्कय घेण्या आला आहे .
-----०-----
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नगर चवर्ास चवभाग
पपपरी पििवड नवनगर चवर्ास प्राचिर्रर्
बरखास र्रण्यािा चनर्कय
पपपरी पििवड नवनगर चवर्ास प्राचिर्रर् चवसर्थज र्रून पुर्े महानगर प्रिे श चवर्ास प्राचिर्रर्ा
चवलीनीर्रर् र्रण्याच्या प्रस ावास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ी

मान्य ा िे ण्या

आली. बैठर्ीच्या

अध्यक्षस्ानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे हो े.
पपपरी-पििवड नवनगर चवर्ास प्राचिर्रर्ािे पुर्े महानगर प्रिे श चवर्ास प्राचिर्रर्ामध्ये
चवचलनीर्रर्ाशी चनगडी

पुढील र्ायकवाही र्रर्ेसाठी महानगर आयुक् , पुर्े महानगर प्रिे श चवर्ास

प्राचिर्रर् यांना प्राचिर्ृ र्रण्यास मान्य ा िे ण्या आली आहे .
महाराष्ट्र प्रािे चशर् चनयोजन व नगर रिना अचिचनयम, 1966 िे र्लम 113(2) अन्वये गठी पपपरीपििवड नवनगर चवर्ास प्राचिर्रर् र्लम 160(1) नुसार चवसर्थज

र्रण्यास मान्य ा िे ण्या

आली आहे .

सेि पेठ क्र.5 व 8 पुर्े आं रराष्ट्रीय प्रिशकन व पचरषि (CONVENTION) र्ेंद्र पेठ क्र.9, 11, 12 आचर्
भोसरी मध्यव ी सुचविा र्ेंद्र मिील उपलब्ि कर्संघ 223.89 हेक्टर क्षेत्रार्चर ा पुर्े महानगर प्रिे श चवर्ास
प्राचिर्रर्ास र्लम 40 अन्वये चवशेष चनयोजन प्राचिर्रर् म्हर्लन चनयुक्

र्रर्ेस व सिर क्षेत्र वगळ ा,

पपपरी-पििवड नवनगर चवर्ास प्राचिर्रर्ािे अचिर्ार / चनयंत्रर् क्षेत्राखालील उवकरी

सवक क्षेत्रार्री ा

पपपरी-पििवड महानगरपाचलर्ेस, र्लम 40 अन्वये चवशेष चनयोजन प्राचिर्रर् म्हर्लन चनयुक्

र्रर्ेस

मान्य ा िे ण्या आली आहे .
पपपरी-पििवड महानगरपाचलर्ा आचर् पपपरी-पििवड

नवनगर चवर्ास प्राचिर्रर् क्षेत्रार्चर ा

मंजलर कर्चत्रर्ृ चवर्ास व चनयंत्रर् व प्रोत्साहन चनयमावली ील र ुिींनुसार आ ा उक् िोन्ही क्षेत्रांसाठी
रस ा रंिीसापेक्ष मलळ िटई क्षेत्र चनिे शांर् / चप्रचमयम िटई क्षेत्र चनिे शांर् / टी.डी.आर.सह कर्लर् बांिर्ाम
क्षम ा कर्समान अनुज्ञय
े होर्ार आहे . यामध्ये सेि कर्लर् बांिर्ाम क्षम ेमध्ये आ ा फाव राहर्ार नाही.
अशा पचरस्स् ी िटई क्षेत्र चनिे शांर्ा ील फरर्ार्चर ा सेि चप्रचमयम िटई क्षेत्र चनिे शांर् / टी.डी.आर.
अनुज्ञय
े र्रण्यार्चर ा पपपरी-पििवड महानगरपाचलर्ेने पुर्े महानगर प्रिे श चवर्ास प्राचिर्रर्ािे नाहरर् प्रमार्पत्र घेण्यािी आवश्यर् ा राहर्ार नाही.
मंजलर कर्चत्रर्ृ

चवर्ास चनयंत्रर् व प्रोत्साहन चनयमावली ील चवचनयम 2.2.3(VII) मिील

र लिीनुसार, भाडे पट्ट्याने चिलेल्या जचमनींच्या भाडे र्रारा ील अटींमध्ये बिल हो
र्रारामध्ये नमलि िटई क्षेत्र चनिे शांर्ापेक्षा जास

असेल अ्वा अशा

िटई क्षेत्र चनिे शांर् वापरावयािा असेल

र ना हरर्

प्रमार्पत्र घेर्े आवश्यर् राहील.
सद्यस्स् ी पपपरी-पििवड नवनगर चवर्ास प्राचिर्रर्ािे चवलीनीर्रर् पुर्े महानगर प्रिे श चवर्ास
प्राचिर्रर्ामध्ये र्रर्े अ्वा मालमत्ता हस ां रर् र्रर्े ्ेट शक्य नसल्याने लँड चप्रचमयमबाब

पुर्े

महानगर प्रिे श चवर्ास प्राचिर्रर्ार्डल न ना हरर् प्रमार्पत्र घेण्याच्या सेि आर्ारण्या येर्ारे अच चरक्
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चलज चप्रचमयम, वाढीव िटई क्षेत्र चनिे शार् अचिमुल्य इ.मध्ये पुर्े महानगर प्रिे श चवर्ास प्राचिर्रर्ाच्या
चहश्श्याबाब , र्ायिे शीर बाबी

पासलन पुर्े महानगर प्रिे श चवर्ास प्राचिर्रर्ािे चनयम अस्स त्वामध्ये

ये ील.
पपपरी-पििवड नवनगर चवर्ास प्राचिर्रर्ाच्या लँड चडसपोजल िोरर्ानुसार चलज रेंट, अच चरक्
अचिमुल्य इ.सवक शुल्र्ांिी वसुली र्रर्ेिे अचिर्ार
पर ा्याबाब

सेि न्यायालयीन िा्यांिे िाचयत्व,

सेि 12.5%

आवश्यर् र्ायकवाही र्रर्ेिे अचिर्ार, पुर्े महानगर प्रिे श चवर्ास प्राचिर्रर् व पपपरी-

पििवड महानगरपाचलर्ा यांिेर्डे हस ां री

होर्ाऱ्या मालमत्तांच्या बाब ी

अनुक्रमे पुर्े महानगर प्रिे श

चवर्ास प्राचिर्रर् व पपपरी-पििवड महानगरपाचलर्ा यांिेर्डे राह ील.
पपपरी-पििवड नवनगर चवर्ास प्राचिर्रर्ा ील र्मकिारी हे पुर्े महानगर प्रिे श चवर्ास
प्राचिर्रर्ामध्ये वगक हो ील.

्ाचप प्रच चनयुक् ीवर असलेले र्मकिारी हे त्या त्या चवभागाला पर

पाठचवले

जा ील. पुर्े महानगर प्रिे श चवर्ास प्राचिर्रर्ार्डे वगक होर्ाऱ्या पपपरी-पििवड नवनगर चवर्ास
प्राचिर्रर्ाच्या र्मकिाऱ्यांच्या सेवब
े ाब , त्यांिे अटी, लाभ इत्यािी संरक्षर् र्रर्े आवश्यर् राहील व इच्छु र्
नसलेल्या र्मकिाऱ्यांसाठी सवेच्छाचनवृत्ती इत्यािी पयाय राह ील. हस ां रर्ाच्या सुलभ ेसाठी अचिर्ारी वगक
पुढील सहा मचहन्यांर्चर ा पुर्े महानगर प्रिे श चवर्ास प्राचिर्रर्ार्डे ि र्ायकर राहील.
-----०----र्ौशल्य चवर्ास, रोजगार व उद्योजर् ा चवभाग
अण्र्ासाहेब पाटील आर्थ्र् मागास चवर्ास महामंडळ चनयोजन चवभागार्डे
अण्र्ासाहेब पाटील आर्थ्र् मागास चवर्ास महामंडळ हे चनयोजन चवभागार्डे हस ां रर् र्रण्यािा
चनर्कय आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ी

घेण्या

आला. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्ानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे

हो े.
या महामंडळािी ध्येय व उचदेष्ट्टे चविारा घेऊन हा चवषय र्ौशल्य चवर्ास, रोजगार व उद्योजर् ा
चवभागार्डल न वगळल न, हा चवषय चनयोजन चवभागार्डे सोपचवण्याबाब च्या प्रस ावास आज मान्य ा िे ण्या
आली.
-----०-----
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उच्ि व ंत्र चशक्षर् चवभाग
र्मकवीर भाऊराव पाटील समलह चवद्यापीठ स्ापर्ार
सा ारा ये्े र्मकवीर भाऊराव पाटील चवद्यापीठ हे समलह चवद्यापीठ स्ापन र्रण्यास आज झालेल्या
मंचत्रमंडळ बैठर्ी मान्य ा िे ण्या आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्ानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे हो े.
भार

सरर्ारच्या मानव संसािन चवर्ास मंत्रालयाने, समलह चवद्यापीठ चनमार् र्रर्े शक्य ्हावे

यासाठी, राष्ट्रीय उच्ि र चशक्षा अचभयानाअं गक जारी र्ेलेल्या मागकिशकर् त्तवांनुसार, रा्यभरा ील उच्ि
शैक्षचर्र् संस्ा अं रचनहाय चवखुरण्यामिील मोठी

फाव

िल र र्रण्यार्चर ा समलह चवद्यापीठे स्ापन

र्रण्यािी र लि र्ेलेली आहे .
्या महाचवद्यालयांर्डे पुरेशा शैक्षचर्र्, भौच र् व ांचत्रर् पायाभल सोयीसुचविा आहे
चवद्यमान महाचवद्यालयांिी संसािने कर्चत्र

र्रन, ही चवद्यापीठे चनमार् र्रण्यार्चर ा

चवचवि िजात्मर् मापिं ड मोठ्या प्रमार्ा

िशकवलन गुर्वत्तेिा िजा राखण्या

अशा 3 े 5

सेि चवद्यापीठािे
सम्क असलेल्या

महाचवद्यालयांिा समावेश र्रण्या येईल.
राष्ट्रीय उच्ि र चशक्षा अचभयानाअं गक यशवं राव ि्हार् चवज्ञान संस्ा, सा ारा (सवायत्त) हे मुख्य
महाचवद्यालय व िनंजयराव गाडगीळ वाचर््य महाचवद्यालय, सा ारा (सवायत्त) आचर् छत्रप ी चशवाजी
महाचवद्यालय, सा ारा (सवायत्त) ही िोन सहभागी महाचवद्यालये या ीन अनुिानी महाचवद्यालयांिा समावेश
असलेले “र्मकवीर भाऊराव पाटील चवद्यापीठ, सा ारा" हे समलह चवद्यापीठ स्ापन र्रण्यास मान्य ा िे ण्या
आली.
-----०-----

5

वैद्यर्ीय चशक्षर् चवभाग
अनुिाचन खासगी आयुवि
े व युनानी महाचवद्यालया ील
प्राध्यापर्ांना 7 वा वे न आयोग
रा्या ील शासन अनुिाचन खासगी आयुवि
े व युनानी महाचवद्यालया ील 622 प्राध्यापर्, सहयोगी
प्राध्यापर् व सहायर् प्राध्यापर् यांना 7 ्या वे न आयोगाच्या र ुिी लागल र्रण्यास आज मान्य ा िे ण्या
आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्ानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे हो े.
यासाठी 116 र्ोटी 77 लाख 11 हजार इ र्ा खिक सेि 1 जानेवारी 2016 पासलन वे न ्र्बार्ी
िे खील िे ण्यास आज मान्य ा िे ण्या आली.
-----०----सावकजचनर् आरोग्य चवभाग
आपत्र्ालीन वैद्यर्ीय सेवा योजना राबचवण्यासाठी
सेवा पुरवठािारास मुि वाढ
महाराष्ट्र आपत्र्ालीन वैद्यर्ीय सेवा योजना रा्या

राबचवण्यासाठी सेवा पुरवठािाराबरोबर

र्ेलेल्या र्रारास मुि वाढ िे ण्याबाब आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ी मान्य ा िे ण्या आली. बैठर्ीच्या
अध्यक्षस्ानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे हो े.
सचम ीच्या चशफारशीनुसार
वषार्री ा

म्हर्जेि

सेि मा. रा्यपाल महोियांनी चिलेल्या मान्य ेनुसार पुढील 5

चि.01.02.2019

े

चि.31.01.2024

पयक

या

र्ालाविीर्री ा

जुन्या

सेवापुरवठािारास मुि वाढ िे ण्या ये आहे .
सिर सेवापुरवठािारास सन 2018-19 च्या िरसलिीनुसार ALS रग्र्वाचहर्ेर्री ा र.2,52,146/िरमहा िर व BLS रग्र्वाचहर्ेर्री ा र.2,35,166/- च्या िरामध्ये िरवषी 8 टक्र्े िराने चि.31.01.2024
पयं िरवाढ िे ण्या ये आहे .
सिर मुि संपण्यापलवी चि.01 फेब्रुवारी,2024 पासलन पुढील र्ालाविीर्री ा नवीन सेवा पुरवठािार
चनवडीबाब िी ई-चनचविा प्रचक्रया चिनांर् 31 जानेवारी, 2024 पलवी पलर्क र्रन नवीन सेवापुरवठािारािी
चनवड र्रण्या येईल.
त्यािप्रमार्े सिर सेवापुरवठािारास चि.01.02.2019

े 31.01.2024 या र्ालाविीर्री ा

सचम ीच्या चशफारशीमध्ये नमलि र्ेल्याप्रमार्े अटी व श ीमध्ये आवश्यर् ेनुसार बिल र्रण्यािे अचिर्ार
चवभागास राह ील.
-----०----6

