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नगर चवर्ास

पयकटन चवभाग
राज्यात नाचवन्यपूर्क र्ॅरॅव्हॅन पयकटन धोरर् राबचवर्ार
पयकटन धोरर्-2016 मधील तरतूिीनुसार

तसेि र्ोचवड-19 च्या पार्श्कभम
ू ीवर सुरचक्षत

पयटक नाच्या दृष्टीने पयकटर् खाजगी वाहनाने प्रवासास प्राधान्य िे त आहेत हे पाहता, आज झालेल्या
मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत र्ॅरॅव्हॅन व र्ॅरॅव्हॅन पार्क या सुचवधा पयकटर्ांना उपलब्ध र्रुन िे ण्यासाठी
र्ॅरॅव्हॅन पयकटन धोरर् राबचवण्यास मान्यता िे ण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
र्ॅरॅव्हॅन पार्क आचर् र्ॅरॅव्हॅन असे 2 भाग या धोरर्ात असून यामुळे राज्यातील वैचवध्यपूर्क चनसगक
सौंियािा लाभ सहजपर्े पयकटर्ांना घेता येईल. तसेि रोजगार िे खील वाढे ल.
पयकटन धोरर् 2016 अंतगकत उपलब्ध प्रोत्साहने जसे र्ी, मुद्ांर् शुल्र्ामध्ये सूट, राज्य वस्तु व
सेवा र्रािा परतावा, चवद्युत शुल्र्ामध्ये सूट इ. र्ॅरॅव्हॅन पार्क / र्ॅरॅव्हॅन पयकटनार्रीता लागू राहतील.
पयकटन संिालनालयार्डे र्ॅरॅव्हॅन व र्ॅरॅव्हॅन पार्किी नोंिर्ी आवश्यर् राहील. र्ॅरॅव्हॅन व
र्ॅरॅव्हॅन पार्क व्यावसाचयर्ांना पयकटन संिालनालयामाफकत मार्ेपटग, स्वच्छता, व्यवस्थापन यांिे
प्रचशक्षर् चिले जाईल. तसेि त्यांिी प्रचसध्िी िे खील र्रण्यात येईल.
या पयकटन संर्ल्पनेमुळे पयकटर्ांना राहण्यािी सुचवधा तसेि खाजगी गुंतवर्ूर्ीसही प्रोत्साहन
चमळे ल. र्ौटु ं चबर् सहलींिे आयोजन, हॉटे ल्स आचर् चरसॉटक या पारंपचरर् चनवास व्यवस्थेपेक्षा वेगळा
अनुभव, ना चवर्ास क्षेत्रािा योग्य वापर, िु गकम भागातील पयकटनाला िालना िे ऊन रोजगारािी संधी
उपलब्ध र्रून िे र्े यामुळे शक्य होर्ार आहे.
र्ॅरॅव्हॅन पार्क : यामध्ये मुलभूत सोयी सुचवधानी युक्त अशा जागेवर र्ॅरॅव्हॅन पार्क उभी र्रून
मुक्र्ाम र्रता येईल. यामध्ये लहान मोठ्या आर्ाराच्या र्ॅरॅव्हॅन उभ्या र्रता येतील. असे पार्क
खाजगी पर्वा शासर्ीय जचमनीवर स्वत: जमीन मालर् पर्वा चवर्ासर् उभारु शर्तील.
वाहनतळाच्या चठर्ार्ी आवश्यर् त्या सुचवधा तसेि स्वतंत्र पार्ी, रस्ते व वीज जोडर्ी असेल. या
चठर्ार्ी पयकटर् सुचवधा र्ेंद्, उद्यान िेखील असेल. र्ॅरॅव्हॅन पार्क मालर्ांनी पयकटर्ांच्या सुरक्षेसाठी
चवचवध उपाययोजना र्रायच्या आहेत. याचठर्ार्ी पुरेशा प्रमार्ात स्वच्छतागृहे िे खील असतील व
चवर्लांगार्चरता िे खील व्व्हलिेअर वगैरे सुचवधा असतील. यासाठीच्या आवश्यर् त्या परवानग्या
स्थाचनर् प्राचधर्रर्ांमाफकत चिल्या जातील.
एमटीडीसीच्या पयकटर् चनवासांच्या पचरसरात पर्वा त्यांच्या मोर्ळ्या जचमनीवर तसेि र्ृषी
पयकटन र्ेंद्ांच्या चठर्ार्ी िे खील र्ॅरॅव्हॅन पार्क र्रता येतील.
र्ॅरॅव्हॅन : या व्हॅन्समध्ये बेडिी सुचवधा असलेले चर्िन, टॉयलेट, सोफा, टे बल असून चवश्ांती
आचर् चनवासाच्या दृष्टीने त्यािी बांधर्ी र्ेली असेल. पसगल एक्सेल र्न्व्हेंशल र्ॅरॅव्हॅन, चि्वन एक्सल
र्ॅरॅव्हॅन, टे न्ट ट्रेलर, फोल्ल्डग र्ॅरॅव्हॅन, र्ॅम्पर ट्रेलर अशा प्रर्ारिे र्ॅरॅव्हॅनिे चवचवध प्रर्ार असतील.
पचरवहन आयुक्तांर्डे या र्ॅरॅव्हॅनिी नोंिर्ी र्रावी लागेल. र्ॅरॅव्हॅन पार्क व र्ॅराव्हॅन तसेि
हायब्रीड र्ॅरॅव्हॅन पार्किी नोंिर्ी पयकटन संिालनालयार्डे र्रावी लागेल. तसेि टू र ऑपरेटरिी
नोंिर्ी ऑन लाईन पद्धतीने www.maharashtratourism.gov.in या संर्ेतस्थळावर र्रता येईल.
यासाठी नोंिर्ी शुल्र् ५ हजार व नुतनीर्रर्ासाठी २ हजार रुपये शुल्र् असेल.
र्ॅरॅव्हॅन पयकटन धोरर्ासंिभात राज्यस्तरीय सचमती असून पयकटन चवभागािे प्रधान सचिव
अध्यक्ष असतील.
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र्ौशल्य चवर्ास, रोजगार व उद्योजर्ता चवभाग
राज्यात र्ौशल्य चवद्यापीठ स्थापन र्रर्ार
चवधेयर् चवचधमंडळात मांडण्यास मान्यता
राज्यात महाराष्ट्र राज्य र्ौशल्य चवद्यापीठ स्थापन र्रण्यास व यासंिभातील चवधेयर् २०२१
चवचधमंडळात मांडण्यास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली. अध्यक्षस्थानी
मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
सध्या भारतामध्ये आठ र्ौशल्य चवद्यापीठांिी स्थापना झाली आहे. त्यामधील सावकजचनर्
र्ौशल्य चवद्यापीठे राजस्थान, हचरयार्ा येथे प्रत्येर्ी एर् याप्रमार्े स्थापन झाले आहे. आंध्रप्रिे शमध्ये
िोन सावकजचनर् र्ौशल्य चवद्यापीठे प्रस्ताचवत आहेत.
राजस्थान, पचिम बंगाल, ओचडसा, महाराष्ट्र येथे प्रत्येर्ी एर् खाजगी चवद्यापीठािी स्थापना
झाली आहे.
महाराष्ट्रात असलेले उद्योग समुहांिे मोठे जाळे व रोजगाराच्या प्रिंड संधी चविारात घेता
राज्यात सावकजचनर् र्ौशल्य चवद्यापीठािी स्थापना र्रर्े आवश्यर् होते.
उद्योगांच्या मागर्ीनुसार तांचत्रर् क्षमता आचर् चवचवध र्ौशल्यप्रात त असे मनुष्यबळ चनमार् व्हावे
असा र्ौशल्य चवद्यापीठ स्थापनेिा उद्देश आहे. मुंबई ही िे शािी आर्थथर् राजधानी आहे. राज्यातील
चवचवध शहरांमध्ये प्रामुख्याने महानगरांमध्ये बँपर्ग, चवत्तीय सेवा, चवमा, औषधे, आचतथ्य, तेल, वायू,
खचनज, एफएनसीजी, उजा, यासारख्या अनेर् राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय तसेि खाजगी र्ंपन्यांिी मुख्य
र्ायालये र्ायकरत आहेत.
मुंबई ही चित्रपट आचर् िूरिशकन उद्योगािे माहेरघर म्हर्ूनही ओळखली जाते. त्यामुळे अशा
सवक क्षेत्रांशी संबंचधत बँपर्ग, चवत्त, रिना, नावीन्य, संशोधन र्ौशल्य चवर्ास क्षेत्रात पुढार्ार घेऊन
तसे मनुष्यबळ चनमार् र्ेल्यास त्यािा राज्याला फायिा होईल.
चवभागामाफकत राज्यात ६ चवभागीय चठर्ार्ी सेंटर ऑफ एक्सलेन्स उभारण्यािे ही प्रस्ताचवत
आहे. ही ६ र्ेंद्े राज्य र्ौशल्य चवद्यापीठािी चवभागीय र्ेंद्े म्हर्ून र्ाम पाहतील. यार्चरता अव्स्तत्त्वात
असलेल्या चवभागीयस्तरावरील आय.टी.आयिे रुपांतर िे खील सेंटर ऑफ एक्सलन्स मध्ये र्रून
ही चवभागीय र्ेंद्े र्ाम र्रू शर्तील. चवद्यापीठाने मान्य र्ेलेले अभ्यासक्रम सुरु र्रण्यासाठी
राज्यात असर्ाऱ्या सवक औ्द्योचगर् प्रचशक्षर् संस्था, सवक र्ौशल्य प्रचशक्षर् संस्था या राज्य सावकजचनर्
र्ौशल्य चवद्यापीठाशी संलग्न होऊ शर्तील.
चवद्यापीठ प्रशासन आचर् इमारतीच्या खिापोटी िरवषी सुमारे ५० र्ोटी रुपयांिा चनधी उपलब्ध
र्रून िे ण्यासही मान्यता िे ण्यात आली.
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नगर चवर्ास चवभाग
पपपरी पििवड ते चनगडी उन्नत मेट्रो प्रर्ल्पास मान्यता
पपपरी पििवड ते चनगडी र्ॉचरडॉर क्र.१ ए या उन्नत मेट्रो मार्थगर्ेस आज राज्य मंचत्रमंडळाच्या
बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते. पपपरी-पििवड ते स्वारगेट
या मार्थगर्ेमध्ये सुधारर्ा र्रून ही अचतचरक्त मार्थगर्ा उभारण्यात येईल. यासाठी ९४६ र्ोटी ७३ लाख
एवढा खिक येर्ार असून राज्य शासनावर १७० र्ोटी ३ लाख इतर्ा खिािा भार असेल.
या मार्थगर्ेिी लांबी ४.४१ चर्.मी. इतर्ी असून यात ३ स्थानर्े आहेत.

या प्रर्ल्पािी

अंमलबजावर्ी महाराष्ट्र मेट्रो रेल र्ापोरेशन या चवशेष वहन हेतू (एसपीव्ही) माफकत र्रण्यात येईल.
यासाठी र्ेंद् शासनािे एर्ूर् खिाच्या १० टक्र्े सहभाग असून र्जाच्या स्वरुपात िे खील चनधी
उभारण्यात येर्ार आहे. राज्य शासनािा एर्ूर् ७९ र्ोटी ४ लाख तसेि ९० र्ोटी ६३ लाख रुपये
परतफेड र्रावयािे िु य्यम र्जक असे एर्ूर् १७० र्ोटी ३ लाख असा सहभाग असेल.
चनगडी ते स्वारगेट मार्थगर्ेसाठी २०२३ मध्ये ४.९५ लाख प्रवाशांिी िै नंचिन वाहतूर् होईल असा
अंिाज आहे.
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