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सावकजचनर् आरोग्य

गृह चवभाग
फॉरेन्ससर् सायसस पिवी व पिव्युत्तर चवद्यार्थ्यांना
सयायसहायर् वैज्ञाचनर् प्रयोगशाळामध्ये इंटनकचशप
महाराष्ट्र राज्यातील सयायसहायर् चवज्ञान संस्था मिून फॉरेन्ससर् सायसस पिवी व पिव्युत्तर
पिवी चवद्यार्थ्यांना सयायसहायर् वैज्ञाचनर् प्रयोगशाळा संिालनालयाच्या अचिनस्त राज्यातील चवचवि
प्रयोगशाळांमध्ये प्रचतवषी 150 चवद्यार्थ्यांना एर् वषक र्ालाविीसाठी चवद्यावेतनावर इंटनक म्हर्ून घेण्यािा
चनर्कय आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे
होते.
मुंबई, औरंगाबाि व नागपूर येथे शासर्ीय सयायसहायर् चवज्ञान संस्था र्ायकरत आहेत. तेथे बी.
एस्सी व एम. एस्सी (फॉरे न्ससर् सायसस) पिवी प्राप्त चवद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या संिी पुरेशा प्रमार्ात
उपलब्ि होत नसल्याने शासर्ीय सयायसहायर् चवज्ञानसंस्था व सयायसहायर् वैज्ञाचनर् प्रयोगशाळा
यांच्यामध्ये समसवय चनमार् र्रून प्रचतवषी सयायसहायर् चवज्ञान संस्थांमिील पिवी व पिव्युत्तर पिवी
उत्तीर्क 150 चवियाथाना इंटनकचशप उपलब्ि र्रुन िेण्यात येर्ार आहे. या सवक चवद्यार्थ्यांना एर्ा वषाच्या
इंटनकचशप र्ालाविीत प्रचतमाह अनुक्रमे प्रतयेर्ी िहा हजार व पंिरा हजार चवद्यावेतन िे ण्यात येर्ार आहे.
राज्यातील तीन सयायसहायर् चवज्ञान संस्थार्डू न िरवषी चवद्यार्थ्यांिी चशफारस र्रण्यात येईल.
महासंिालर् (सयाचयर् व तांचत्रर्) यांच्या चनयंत्रर्ाखाली हे चवद्याथी राहतील.
इंटनकचशपसाठी चनवड झालेल्या चवद्याथाना सयायसहायर् वैज्ञाचनर् प्रयोगशाळांमध्ये वैज्ञाचनर्
सहायर् (गट-र्) व वैज्ञाचनर् सहायर् (सायबर गुसहे व तासी) (गट-र्) या पिासाठी नेमून चिलेली र्तकव्ये
व जबाबिा-या पार पाडर्े आवश्यर् असेल. यशस्वीरीतया इंटनकचशप पूर्क र्ेलेल्या चवद्यार्थ्यांना
सयायसहायर् वैज्ञाचनर् प्रयोगशाळा संिालनालयार्डू न प्रमार्पत्र िे ण्यात येईल.
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पर्न चवभाग
बाजार सचमतयांना बळर्ट र्रण्यासाठी
पर्न अचिचनयमात सुिारर्ा र्रर्ार
राज्यातील बाजार सचमतयांना अचिर् बळर्ट र्रण्यासाठी महाराष्ट्र र्ृचष उतपन्न पर्न (चवर्ास
व चवचनयमन) अचिचनयम, १९६३ मध्ये सुिारर्ा र्रण्यािा चनर्कय आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत
घेण्यात आला. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते .
यानुसार बाजार सचमतीवर संिालर् चनवडू न िे ण्यासाठी ज्या बहु उद्देचशय सहर्ारी संस्था तयांच्या
सिस्यांना पीर् र्जक चवतरीत र्रतात तयांनाि मतिानािा अचिर्ार िे ण्यािे प्रस्ताचवत र्रण्यात आले
आहे. बाजार सचमतीवर चनयुक्त र्रावयाच्या अशासर्ीय प्रशासर्ीय मंडळािी संख्या ७ पेक्षा जास्त
सिस्यांिे असर्ार नाही. बाजार सचमतीच्या बाजार आवारात चनयमनात नसलेल्या शेतमाल व असय
उतपािनाच्या खरेिी-चवक्रीवर बाजार सचमतीला उपयोचगता शुल्र् (User charges) घेण्यािा हक्र्
असेल.
बाजार सचमतीवर िे खरेख शुल्र् वसुलीसाठी बाजार सचमतीवर शासनािा र्मकिारी चनयुक्त
र्रण्यािी तरतूि वगळण्यात येईल व िेखरेख फी “५ पैसे” ऐवजी “१० पैसे” अशी सुिारर्ा प्रस्ताचवत
आहे. बाजार सचमतीवर सचिव चनयुक्त र्रण्यासाठी सद्यािी राज्य पर्न मंडळाने सचिव म्हर्ून चनयुक्त
र्रावयाच्या व्यक्तींिी यािी तयार र्रण्याबाबतिी तरतूि वगळण्यात येईल. बाजार सचमतीवर सचिव
म्हर्ून सहर्ार अचिर्ारी श्रेर्ी-२ ह्या पेक्षा वरच्या िजािा अचिर्ारी शासनाला नेमता येईल.
राज्य र्ृचष पर्न मंडळास तयांना िे य रक्र्माबाबत वाि उद्भवल्यास सयायाचिर्रर्ार्डे िाि
मागता येईल अशी सुिारर्ा र्रण्यात येईल.
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र्ौशल्य चवर्ास, रोजगार व उद्योजर्ता चवभाग
र्ौशल्य, व्यवसाय चशक्षर् व प्रचशक्षर् मंडळािी
स्थापना र्रर्ार
र्ौशल्य चवर्ास, रोजगार व उद्योजर्ता चवभागातंगकत असलेल्या महाराष्ट्र राज्य र्ौशल्य
चवर्ास मंडळ व महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय प्रचशक्षर् पचरषि या संस्थािे चवलीनीर्रर् र्रून महाराष्ट्र
राज्य र्ौशल्य, व्यवसाय चशक्षर् व प्रचशक्षर् मंडळ चनमार् र्रण्यास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत
मासयता िे ण्यात आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
महाराष्ट्र राज्य र्ौशल्य,व्यवसाय चशक्षर् व प्रचशक्षर् मंडळाच्या स्थापनेमुळे राष्ट्रीय शैक्षचर्र्
िोरर्ातील तरतुिींप्रमार्े शालेय चशक्षर्ासोबत र्ौशल्य चशक्षर्ािे अभ्यासक्रम सुरू र्रता येर्ार आहेत.
नॅशनल स्र्ील क्वॉचलफीर्ेशन फ्रेमवर्कवर आिाचरत र्ौशल्य चवषय तसेि संस्थांनी तयार र्ेलेले टे लर
मेड प्रमार्पत्र स्वरुपािे र्ौशल्य अभ्यासक्रम/चवषय िे खील संस्थांना सुरू र्रता येतील.
जागचतर्ीर्रर्ाच्या र्ाळात आिुचनर् तंत्रक्षेत्रे चविारात घेता र्ुशल मनुष्ट्यबळ चनमार् र्रण्यार्चरता
महाराष्ट्र राज्य र्ौशल्य,व्यवसाय चशक्षर् व प्रचशक्षर् मंडळािे महतवपूर्क योगिान राहील.
-----०----महसूल चवभाग
र्ंपनी एर्चत्रर्रर्, चवलगीर्रर्ाच्या िस्तांवर मुद्ांर् शुल्र्
आर्ारण्याच्या अचिचनयमात सुिारर्ा
र्ंपनी एर्चत्रर्रर् तथा चवलगीर्रर्ाच्या अनुषंगाने होर्ाऱ्या िस्तांवर मुद्ांर् शुल्र्ािी
आर्ारर्ी र्रण्यासाठी महाराष्ट्र मुद्ांर् अचिचनयमात सुिारर्ा र्रण्यास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ
बैठर्ीत मासयता िे ण्यात आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
र्ंपनी एर्चत्रर्रर् तथा चवलगीर्रर्ाच्या अनुषंगाने होर्ाऱ्या िस्तांवर तथा चनगकचमत होर्ाऱ्या
आिे शांवर मुद्ांर् शुल्र्ािी आर्ारर्ी र्रता यावी यासाठी महाराष्ट्र मुद्ांर् अचिचनयमात सुिारर्ा
र्रण्यात येर्ार आहे. यामुळे अशा िस्तांवर िे य होर्ाऱ्या मुद्ांर् शुल्र्ािी वसुली होऊन शासनाच्या
महसूलामध्ये वाढ होर्ार आहे. यार्चरता महाराष्ट्र मुद्ांर् अचिचनयमातील संबंचित र्लमांमध्ये व
अनुच्छे िामध्ये सुिारर्ा र्रण्यास मासयता िे ण्यात आली.
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उच्ि व तंत्र चशक्षर् चवभाग
स्वयंअथकसहान्ययत चवद्यापीठांना इरािापत्रासाठी मुितवाढ
र्ोचवडमुळे स्वयंअथकसहान्ययत चवद्यापीठांना इरािापत्रासाठी मुितवाढ िे ण्यािा चनर्कय आज
झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
इरािापत्रातील अटी व शतींिी पुतकता र्रू न शर्ल्यामुळे मािक २०२० पासून पुढील एर् वषाच्या
र्ालाविीमध्ये ज्यांिे इरािापत्र र्ायान्सवत होते तयांना ९ मचहसयांिा भरपाई र्ालाविी िे ण्यािा चनर्कय
घेण्यात आला.
-----०----उच्ि व तंत्र चशक्षर् चवभाग
मौजा वारंगा येथे राष्ट्रीय चविी चवद्यापीठासाठीिे
वसतीगृह व चनवासी इमारती
नागपूर चजल्ह्यातील मौजा वारंगा येथे राष्ट्रीय चविी चवद्यापीठासाठीिे वसतीगृह व इतर चनवासी
इमारती बांिण्यासाठी ९५.१५ र्ोटी रुपये चनिी शासनार्डू न उपलब्ि र्रून िे ण्यास आज झालेल्या
मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मासयता िे ण्यात आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
मौजा वारंगा येथे यासाठी 60 एर्र जागा िे ण्यात आली असून या जागेवर चवद्यापीठातील
अचिर्ाऱ्यांिी चनवासस्थाने, मुलामुलींिी वसतीगृहे, बँर्, वाहनतळ आिी सुचविा उभारण्यात येतील.
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सावकजचनर् आरोग्य चवभाग
जगभर ओमायक्रॉनिा झपाट्याने प्रसार, मं चत्रमंडळाने व्यक्त र्ेली चिता
लसीर्रर् वेगाने पूर्क र्रण्यािे मुख्यमंत्रयांिे चनिे श
ओमायक्रॉन चवषार्ुच्या संसगािा वेग अचतशय जास्त असून तयाला रोखण्यासाठी राज्यातील
लसीर्रर् िेखील वेगाने वाढले पाचहजे, यादृष्ट्टीने जेथे लसीर्रर् र्मी आहे चतथे ते वाढचवण्यािे चनिे श
मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे यांनी आज चिले.
महाराष्ट्राने सध्या 12 र्ोटीं 3 लाख 18 हजार 240 डोसेस चिले असून 4 र्ोटी 37 लाख 46
हजार 512 जर्ांनी लसीिे िोसही डोस घेतले आहे त. 7 र्ोटी 65 लाख 71 हजार 728 लोर्ांनी एर्
डोस घेतला आहे.
18 ते 44 वयोगटात 76.69 लोर्ांनी र्मीत र्मी 1 डोस तर 45 पेक्षा अचिर् वयोगटातील 85.25
टक्र्े लोर्ांनी एर् डोस घेतलेला आहे.
गेल्या 12 तासात संपूर्क जगात ओमायक्रॉनच्या रुग्र्ात 45 टक्र्े वाढ झाली असून 54 िे शात
यािा प्रसार झाला आहे. फ्राससमध्ये िै नंचिन रुग्र् 40 हजारच्या पुढे आढळत असून जमकनीत ही संख्या
50 हजाराच्या आसपास आहे. ऑस्रीयामध्ये िे खील र्ोचवड सुरु झाल्यापासून सगळ्यात मोठी लाट
आली असून िररोज 7 हजारच्या आसपास नवीन रुग्र् आढळत आहेत. अमेचरर्ेत िे खील नोव्हेंबर 2020
सारखी पचरन्स्थती उद्भवली असून िररोज एर् लाखांपेक्षा अचिर् रुग्र् आढळत आहेत. िचक्षर् आचफ्रर्ेत
गेल्या 2 आठवड्यात नवीन रुग्र्ात मोठी वाढ झाली असून िररोज िु पटीने रुग्र् आढळत आहेत.
या सगळ्या पार्श्कभम
ू ीवर महाराष्ट्रात िे खील र्ाळजी घेण्यािी गरज असून आरोग्यािे चनयम
र्टाक्षाने पाळले गेलेि पाचहजे यावर भर िे ण्यास मुख्यमंत्रयांनी सांचगतले.
-----०-----
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