जनसंपर्क र्क्ष (मुख्यमंत्री सचिवालय)

मंचत्रमंडळ चनर्कय
चिनांर् : 13 जानेवारी 2021
( बैठर् क्र. 51 )

अ.क्र.
1

चवषय

चवभाग

जळगाव चजल्ह्यातील 3 ससिन प्रर्ल्ह्पांना सुधाचरत

जलसंपिा

प्रशासर्ीय मान्यता
2

राज्यात र्ायम स्वयंअर्कसहाय्ययत तत्वावर खाजगी
र्ौशल्ह्य चवद्यापीठ मागकिशकर् सुिनांना मंजूरी

3
4

बालसंस्र्ांमधील बालर्ांच्या पचरपोषर् अनुिानात

र्ौशल्ह्य चवर्ास व
उद्योजर्ता
मचहला व

वार्षषर् ८ टक्र्े वाढ

बालचवर्ास

राज्यातील धरर्ांच्या सुरचक्षततेच्या दृष्टीने महत्त्वािी

जलसंपिा

र्ामे हाती घेर्ार
5

महाराष्र आरोग्य चवज्ञान चवद्यापीठ अचधचनयमात

वैद्यर्ीय चशक्षर्

सुधारर्ा : 28 फेब्रुवारीपयंत नवीन महाचवद्यालयांसाठी
प्रस्ताव स्वीर्ारर्ार
6

उस्मानाबाि येर्े नवीन वैद्यर्ीय महाचवद्यालय

1

वैद्यर्ीय चशक्षर्

जलसंपिा चवभाग
जळगाव चजल्ह्यातील 3 ससिन प्रर्ल्ह्पांना
सुधाचरत प्रशासर्ीय मान्यता
जळगाव चजल्ह्यातील भुसावळ तालुक्यातील उर्धवक तापी टप्पा -1, (हतनूर प्रर्ल्ह्प), शेळगाव बॅरेज मर्धयम
प्रर्ल्ह्प आचर् वरर्गाव तळवेल पचरसर ससिन योजना या प्रर्ल्ह्पांना सुधाचरत प्रशासर्ीय मान्यता िे ण्यािा चनर्कय
आज झालेल्ह्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला. या बैठर्ीच्या अर्धयक्षस्र्ानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
उर्धवक तापी टप्पा-1, (हतनूर प्रर्ल्ह्प), या ससिन प्रर्ल्ह्पास िौर्ी सुधाचरत प्रशासर्ीय मान्यता िे ण्यात
आली. या प्रर्ल्ह्पािे र्ाम पूर्क र्रण्यासाठी 536.01 र्ोटी रुपयांच्या खिाच्या तरतुिीस मान्यता िे ण्यात आली.
शेळगांव बॅरेज मर्धयम प्रर्ल्ह्पास िुसरी सुधाचरत प्रशासर्ीय मान्यता िे ण्यात आली. या प्रर्ल्ह्पािे र्ाम
पूर्क र्रण्यासाठी 968.97 र्ोटी रुपयांच्या खिाच्या तरतुिीस मान्यता िे ण्यात आली.
वरर्गांव तळवेल पचरसर ससिन योजनेच्या प्रर्ल्ह्पास पचहली सुधाचरत प्रशासर्ीय मान्यता िे ण्यात आली.
या प्रर्ल्ह्पािे र्ाम पूर्क र्रण्यासाठी 861.11 र्ोटी रुपयांच्या खिाच्या तरतुिीस मान्यता िे ण्यात आली.
-----०----र्ौशल्ह्य चवर्ास व उद्योजर्ता चवभाग
राज्यात र्ायम स्वयंअर्कसहाय्ययत तत्वावर खाजगी र्ौशल्ह्य चवद्यापीठ
मागकिशकर् सुिनांना मंजूरी
राज्यात र्ायम स्वयंअर्कसहाय्ययत तत्वावर खाजगी र्ौशल्ह्य चवद्यापीठ स्र्ापन

र्रण्याबाबतच्या

मागकिशकर् सुिना व मॉडे ल चवधेयर्ास आज राज्य मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली. बैठर्ीच्या
अर्धयक्षस्र्ानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
स्र्ील इंचडयाच्या धतीवर “ र्ुशल महाराष्र- रोजगारयुक्त महाराष्र” या संिभात र्धयेयधोरर् चनचित
र्रतांना राज्यात र्ौशल्ह्य चवद्यापीठ स्र्ापन र्रण्याच्या चनर्कयाला राज्य मंचत्रमंडळाने मान्यता चिलेली आहे.
या अनुषागाने २० फेब्रुवारी २०२० अन्वये नव्याने सचमती स्र्ापन र्रण्यात येऊन या सचमतीत चवद्यापीठांिे
माजी र्ुलगुरु, नामांचर्त महाचवद्यालयांिे प्रािायक यांिा समावेश र्रण्यात आला होता. सावकजचनर् र्ौशल्ह्य
चवद्यापीठ तसेि खाजगी र्ौशल्ह्य चवद्यापीठ स्र्ापन र्रण्यासंिभात स्र्ापन र्रण्यात आलेल्ह्या या सचमतीिा
अहवाल राज्य शासनास प्राप्त झाला आहे. चवद्यापीठ स्र्ापनेसंिभात उच्ि व तंत्रचशक्षर् चवभागािे अचधचनयम,
मागकिशकर् सुिना चविारात घेऊन राज्यात स्वयंअर्कसहाय्ययत तत्वावरील खाजगी र्ौशल्ह्य चवद्यापीठ स्र्ापन
र्रण्यार्चरता तसेि त्यांच्या र्ामर्ाजािे चवचनयमन र्रण्यासाठी मागकिशकर् सुिनांिे प्रारुप तसेि मॉडे ल
चवधेयर्ािे प्रारुप तयार र्रण्यात आले. जे आज मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत मान्यतेसाठी सािर र्रण्यात आले
होते.
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या र्ौशल्ह्य चवद्यापीठांद्वारे र्ौशल्ह्य क्षेत्रातील पिवी, पिचवर्ा, पिव्युत्तर पिवी, प्रमार्पत्र अभ्यासक्रम
राबचवण्यात येतील. त्यािप्रमार्े उद्योग व सेवा क्षेत्रामर्धये प्रचशक्षर् तसेि रोजगार व स्वंयरोजगार क्षेत्रावर चवशेष
लक्ष िे ऊन र्ौशल्ह्य र्ोसेसवर आधाचरत पिचवर्ा व पिवी प्रिान र्रण्यात येईल.
-----०----मचहला व बालचवर्ास चवभाग
बालसंस्र्ांमधील बालर्ांच्या पचरपोषर्
अनुिानात वार्षषर् ८ टक्र्े वाढ
महागाई िरातील वाढ लक्षात घेऊन बालगृहे, चनरीक्षर् गृहे, खुले चनवारागृहे, आचर् चवशेष ित्तर् संस्र्ा
यामधील प्रत्येर् बालर्ांसाठी प्रचतमहा २ हजार रुपये याप्रमार्े लागू असर्ाऱ्या पचरपोषर् अनुिानाच्या िरात
वार्षषर् ८ टक्र्े वाढ र्रण्यास व ही वाढ २०२१-२२ या आर्षर्र् वषापासून लागू र्रण्यास आज मंचत्रमंडळाच्या
बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली. या बैठर्ीच्या अर्धयक्षस्र्ानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
बाल र्ल्ह्यार् सचमतीच्या बैठर्ा िरमहा १२ वरून २० र्रण्यास तसेि या सचमतीच्या व बाल न्याय
मंडळाच्या बैठर् व प्रवास भत्यामर्धये १ हजार रुपयांवरून १५०० रुपये इतर्ी वाढ र्रण्यास िे खील आजच्या
बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली.
र्ेंद्र शासन पुरस्र्ृत बाल संरक्षर्ाशी सबंचधत र्ायाय्न्वत यंत्रर्ेिी गुर्वत्ता वाढचवर्े आचर् त्या बळर्ट
र्रर्े या उद्देशाने एर्ाय्त्मर् बाल संरक्षर् योजना (Integrated Child Protection Scheme-ICPS) ही योजना
र्ेंद्र शासनाच्या मागकिशकर् सूिनांनुसार राज्यात 2012-13 पासून महाराष्र राज्य बाल संरक्षर् सोसायटीमाफकत
राबचवण्यात येत आहे.
अंब्रेला एर्ाय्त्मर् बाल चवर्ास सेवा योजनेतील (ICDS) उपयोजनांिी नवीन नावे लागू र्रर्े व
योजनांमधील चवचवध बाबींिे सुधाचरत िर लागू र्रण्यास यापूवीि मान्यता चमळाली आहे. मात्र, ‘बाल संरक्षर्
सेवा’ या उपयोजनेच्या िरात र्ेलेल्ह्या सुधारर्ेप्रमार्े बिल अद्याप अंमलात आलेले नाहीत. पचरर्ामी चनधी
चवतचरत र्रण्यास अडिर्ी येत आहेत. त्यामुळे ही वाढ र्रण्यािा चनर्कय घेण्यात आला.
-----०-----

3

जलसंपिा चवभाग
राज्यातील धरर्ांच्या सुरचक्षततेच्या दृष्टीने
महत्त्वािी र्ामे हाती घेर्ार
धरर् पुनस्र्ापना व सुधारर्ा प्रर्ल्ह्प टप्पा-2 व 3 या प्रर्ल्ह्पातील र्ामांना प्रशासर्ीय मान्यता िे ऊन
राज्यातील धरर्ांच्या सुरचक्षततेच्या दृष्टीने राज्य शासनाने आज एर् पाऊल पुढे टार्ले. या संिभात आज
मंचत्रमंडळाने चनचविा प्रक्रीयेस िे खील मान्यता चिली. या बैठर्ीच्या अर्धयक्षस्र्ानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
हा र्ेंद्र शासन पुरस्र्ृत जागचतर् बँर्ेच्या अर्क सहाययाने हाती घेतलेला प्रर्ल्ह्प आहे. यािा उद्देश हा
िे शातील चनवडर् धरर्ांच्या सुरचक्षततेमर्धये सुधारर्ा र्रताना त्यांिे बळर्टीर्रर्, व्यवस्र्ापन र्रर्े, धरर्ांिे
पचरिालन व िे खभाल यामर्धये सातत्य राखर्े हा आहे. या प्रर्ल्ह्पामर्धये िे शातील 18 राज्ये व िोन र्ेंद्रीय संस्र्ांिा
सहभाग असर्ार आहे.
या प्रर्ल्ह्पाच्या बाबतीत पुढील प्रमार्े चनर्कय घेण्यात आले. प्रर्ल्ह्पांपर्
ै ी 12 प्रर्ल्ह्पांच्या घटर्ांना एर्ूर्
रू.624 र्ोटी इतक्या सर्मतीस प्रशासर्ीय मान्यता िे ण्यात आली. मंजूर रु. 379 र्ोटी चनयतव्ययाच्या 30%
रर्मेच्या म्हर्जेि रु.114 र्ोटी सर्मतीच्या र्ामांना सक्षम स्तरावरुन तांचत्रर् मान्यता िे ऊन चनचविा चनचित
र्रून र्ायारंभ आिे श िे ण्यास मान्यता िे ण्यात आली. जागचतर् बँर्, र्ेंद्र सरर्ार व राज्य शासन यांच्या
िरम्यान र्रार झाल्ह्यानंतरि बँर्ेर्डू न र्जािा चहस्सा प्राप्त होर्ार आहे. िरम्यानच्या र्ाळात राज्याच्या
चनधीतून खिक र्रण्यास मान्यता िे ण्यात आली. धरर् पुनस्र्ापना व सुधारर्ा प्रर्ल्ह्प (DRIP) र्चरता जागचतर्
बँर्ेच्या Standard Bid Document मर्धये नमूि लवाि चवषयर् तरतूिी चनचविे त अंतभूकत र्रण्यात येतील.
या प्रर्ल्ह्पार्रीता िे श पातळीवर एर्ूर् सुमारे रु.10200 र्ोटींिा आराखडा मंजूर असून त्यापैर्ी
रु.7000 र्ोटी हे जागचतर् बँर्ेर्डू न र्जाच्या स्वरुपात उपलब्ध होर्ार आहेत. सहभागी राज्यांिा वाटा
रु.2800 र्ोटी इतर्ा आहे व र्ेंद्रीय संस्र्ांिा वाटा रु.400 र्ोटी इतर्ा असर्ार आहे.
राज्यासाठी या प्रर्ल्ह्पार्चरता रुपये 965.65 र्ोटी इतर्ी तरतूि आहे. हा खिक 31 चडसेंबर, 2027 या
र्ालावधीत होर्े अपेचक्षत आहे. महाराष्र हे सवकसाधारर् प्रवगातील राज्य असल्ह्याने रु. 676 र्ोटी ( 70 %)
रक्र्म जागचतर् बँर्ेर्डू न र्जक स्वरुपात उपलब्ध होर्ार असून उवकचरत रु.289.65 र्ोटी (30%) रक्र्म राज्य
शासनाच्या चनधीतून खिक र्रावी लागर्ार आहे.
-----०----
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वैद्यर्ीय चशक्षर् चवभाग
महाराष्र आरोग्य चवज्ञान चवद्यापीठ अचधचनयमात सुधारर्ा
28 फेब्रुवारीपयंत नवीन महाचवद्यालयांसाठी प्रस्ताव स्वीर्ारर्ार
आरोग्य चवज्ञान अभ्यासक्रमािे नवीन महाचवद्यालय सुरू र्रण्यािे प्रस्ताव महाराष्र आरोग्य चवज्ञान
चवद्यापीठ व शासनास सािर र्रण्यासाठी सुधारर्ा र्रण्यािा चनर्कय आज झालेल्ह्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात
आला. या बैठर्ीच्या अर्धयक्षस्र्ानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते. त्याप्रमार्े सुधारर्ा र्रून अर्धयािे श र्ाढण्यात
येईल.
र्ोय्व्हड-१९ मुळे बहु तांशी सामाचजर् व आर्षर्र् व्यवहार / घडामोडी मंिावल्ह्याने/ र्ांबलेल्ह्या असल्ह्याने,
चवचवध संस्र्ांच्या महाचवद्यालय इमारत तसेि हॉस्पीटल यांिे बांधर्ाम, त्यांच्या परवानग्या, नोंिर्ी तसेि
र्ागिपत्र तयार र्रण्यास बऱ्याि अडिर्ी येऊन, चनर्षांिी पुतकता र्रण्यासाठी पुरेसा र्ालावधी चमळाला
नाही. त्यामुळे चवद्यापीठाच्या अचधसुिनेमधील अंचतम मुितीपयंत (३१ ऑक्टोबर, २०२० पयंत) परीपूर्क प्रस्ताव
सािर र्रर्े शक्य झाले नाही.
त्यामुळे महाराष्र आरोग्य चवज्ञान चवद्यापीठ अचधचनयम, 1998 मधील या र्लमांमर्धये आरोग्य चवज्ञान
अभ्यासक्रमािे नवीन महाचवद्यालय सुरू र्रण्यािे प्रस्ताव महाराष्र आरोग्य चवज्ञान चवद्यापीठ व शासनास सािर
र्रण्यासाठी सुधारर्ा र्रण्यािा चविार सुरु होता. त्यानुषंगाने महाराष्र आरोग्य चवज्ञान चवद्यापीठ अचधचनयम,
1998 मर्धये अर्धयािे शाद्वारे सुधारर्ा र्रण्यास मान्यता िे ण्यात आली आहे.
आता शैक्षचर्र् वषक 2021-22 साठी, उच्ितर चशक्षर्ािे नवीन महाचवद्यालय सर्वा संस्र्ा सुरु
र्रण्यासाठी परवानगी मागर्ारे व्यवस्र्ापन, चिनांर् 28 फेब्रूवारी, 2021 रोजी सर्वा त्यापूवी चवद्यापीठाच्या
र्ुलसचिवार्डे चवचहत नमुन्यात अजक र्रू शर्र्ार आहे. तसेि सवक अजांिी चवद्यापीठामाफकत चनयोजन
मंडळार्डू न छाननी र्रून आचर् व्यवस्र्ापन पचरषिे च्या संमतीने ते अजक व्यवस्र्ापन पचरषिे ला उचित वाटतील
अशा चशफारशींसह चिनांर् 30 एचप्रल, 2021 रोजी सर्वा त्यापूवी शासनार्डे पाठवण्यात येतील.
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वैद्यर्ीय चशक्षर् चवभाग
उस्मानाबाि येर्े नवीन वैद्यर्ीय महाचवद्यालय
उस्मानाबाि येर्े नवीन शासर्ीय वैद्यर्ीय महाचवद्यालय सुरु र्रर्े तसेि 430 खाटांिे रुग्र्ालय सुरु
र्रण्यास आज झालेल्ह्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला. या बैठर्ीच्या अर्धयक्षस्र्ानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे
होते.
या प्रस्ताचवत शासर्ीय वैद्यर्ीय महाचवद्यालय व रुग्र्ालयासाठी एर्ूर् रुपये 674.14 र्ोटी (अनावती
खिक सुमारे रूपये 429.63 र्ोटी व आवती खिक सुमारे रूपये 244.51 र्ोटी) इतर्ा चनधी उपलब्ध र्रून िेण्यात
येईल. तसेि आवश्यर् तेवढी पिचनर्षमती र्रण्यास आचर् पिे भरण्यास िे खील मान्यता िे ण्यात आली आहे.
नवीन शासर्ीय वैद्यर्ीय महाचवद्यालय व रुग्र्ालयार्चरता राष्रीय आयुर्षवज्ञान आयोगाच्या
मानर्ांप्रमार्े सावकजचनर् आरोग्य चवभागाच्या अखत्याचरतील चजल्ह्हा सामान्य रुग्र्ालय, स्त्री रुग्र्ालय आचर्
क्षय रुग्र्ालय स्र्ावर जंगम मालमत्तेसह तात्पुरत्या स्वरूपात वैद्यर्ीय चशक्षर् व औषधी द्रव्ये चवभागास चनशुल्ह्र्
वापरास उपलब्ध र्रण्यास मान्यता िे ण्यात आली आहे.
याचशवाय हे वैद्यर्ीय महाचवद्यालय व संलय्ग्नत रुग्र्ालय सावकजचनर् खाजगी भाचगिारी (PPP) तत्वावर
स्र्ापन र्रण्यास तत्वत: मान्यता िे ण्यात आली आहे.
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