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कककरोग,मधुमेह,हृदयरोग,व

पक्षाघात

प्रततबंध व तनयंत्रण कायकक्रम केंद्र पुरस्कृत योजना
ऄनुसूतित जाती ईपयोजना (SCSP) ऄंतगकत
राष्ट्रसंत तुकडोजी तरजनल कॅन्सर सेंटर,नागपूर
येथे टर्करी केऄर कँन्सर सेंटर ईभारण्यासाठी केंद्र
तहश्शश्शयापोटी

रु.180.92

लक्ष

आतक्या

तनधी

तवतरणास मान्यता दे ण्याबाबत.
महाराष्ट्र र्ासन
सावकजतनक अरोग्य तवभाग
र्ासन तनणकय क्रमांकः तटसीसी २०१७/ प्रक्र-१८६/अरोग्य ३(ऄ)
गो.ते.संकुल आमारत, १० वा मजला,
एल.टी.मागक, मंत्रालय, मुंबइ- ४०० ००१
तदनांक: १7 जुलै,२०१७.
संदभक:1)

अरोग्य व कुटं ब कल्याण मंत्रालय,भारत सरकार

यांिे

क्रमांक-T-20015/2/ 2014- CR

(NCD-II SECTION)(General) तद.13 जानेवारी,२०१७.
2)

अयुक्त,अरोग्य सेवा व ऄतभयांन संिालक (राअऄ) यांिे तद.24.4.2017 िे पत्र.

3) संिालक,तवत्त व लेखा राष्ट्रीय अरोग्य ऄतभयान यांिे तद.12.7.2017 िे पत्र.
4) सह संिालक,(ऄसंसगकजन्य रोग) अरोग्य सेवा,मुंबइ यांिे तद.28.4.2017 िे पत्र.
प्रस्तावना:" राष्ट्रीय कककरोग,मधुमेह,हृदयरोग,व पक्षाघात प्रततबंध व तनयंत्रण कायकक्रम केंद्र पुरस्कृत योजना
(केंद्र तहस्सा) " या योजनेंतगकत,राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज तरजनल कॅन्सर केऄर सेंटर, नागपूर येथे टर्करी
केऄर कँसर सेंटर (TCCC) स्थापन करण्याकतरता सामातजक तवर्ेष घटक (SCSP) या ईतिष्ट्टांसाठी केंद्र
र्ासनाने संदभाधीन तद.13.1.2017 च्या अदे र्ान्वये सन 2016-17 या अर्थथक वषासाठी ऄनुदान ईपलब्ध
करुन तदले अहे.

केंद्र र्ासनाच्या " राष्ट्रीय अरोग्य ऄतभयानांतगकत ऄतभयान सुकाणू गटाच्या"

तद.23

ऑक्टोबर,2012 रोजी झालेल्या 9 व्या सभेतील तवषय क्र.10 ऄन्वये ऄखर्थित तनधी पुनर्थजतवत करण्यास
मान्यता प्रदान करण्यात अली अहे . त्यािप्रमाणे केंद्राने राज्यास तदलेला तनधी अर्थथक वषक संपल्यानंतर व्यपगत
होत नसून, सदर ऄखर्थित तनधी राज्य र्ासन पुढील अर्थथक वषात तो ज्या ईतिष्ट्टासाठी दे ण्यात अला अहे
त्यावर खिक करु र्कतात ऄसे केंद्र र्ासनाच्या तवत्तीय व्यवस्थापनाच्या मागकदर्कक सूिना क्र.3.3.1 नमूद केले
अहे . केंद्र र्ासनाच्या ऄनुदान तवतरणाच्या तरतुदीस तसेि संदभाधीन प्रस्तावांना ऄनुसरुन केंद्र तहश्शश्शयािे
ऄनुदान तवतरीत करण्यािी बाब र्ासनाच्या तविाराधीन होती.
र्ासन तनणकय:सन २०१7-18 या तवत्तीय वषाकतरता राष्ट्रीय कककरोग,मधुमेह,हृदयरोग,व पक्षाघात प्रततबंध व तनयंत्रण
कायकक्रम केंद्र पुरस्कृत योजना (केंद्र तहस्सा) " या योजनेंतगकत राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज तरजनल कॅन्सर केऄर
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सेंटर, नागपूर येथे टर्करी केऄर कँसर सेंटर (TCCC) स्थापन करण्याकतरता ऄनुसूतित जाती ईपयोजना
(SCSP) ऄंतगकत केंद्र र्ासनाने संदभाधीन तद.13.1.2017 च्या अदे र्ान्वये मंजूर केलेले रु.1,80,92,000/(रु.एक कोटी ऐंर्ी लाख ब्याण्णव हजार फक्त) आतके ऄनुदान सदर अदे र्ाच्या पतरच्छे द क्र.2 मध्ये नमूद
केलेल्या ऄटी व र्तीच्या त्यािप्रमाणे सदर तरतुद ऄनुसूतित जाती व नवबौध्द घटकांच्या लाभार्थ्यांकतरताि
खिक होइल या ऄटींच्या ऄधीन तवतरीत करण्यास या र्ासनतनणकयान्वये मंजुरी दे ण्यात येत अहे .
सदर तनधी राष्ट्रसंत तुकडोजी तरजनल कँसर हॉस्पीटल ऄँड तरसिक सेंटर,तुकडोजी िौक,मानेवाडा
रोड,नागपूर-440 027 यांना ऄदा करण्यासाठी तनयंत्रक ऄतधकारी म्हणून सह संिालक, अरोग्य सेवा
(ऄथकसक
ं ल्प व प्रर्ासन), पुणे यांच्याकडे तवतरीत करण्यात येइल.
हा र्ासन तनणकय तवत्त तवभागाच्या ऄनौपिारीक संदभक क्र.265-ऄ/तद.28.6.2017 ऄन्वये प्राप्त
सहमतीस तसेि सामातजक न्याय व तवर्ेष सहाय्य तवभागाच्या ऄनौपिातरक संदभक क्र.116तवघयो /
तद.2.6.2017 ला ऄनुसरुन तनगकतमत करण्यात येत अहे.
प्रस्तुत प्रकरणी केंद्र र्ासन/राज्यर्ासन व राष्ट्रसंत तुकडोजी तरजनल कँसर हॉस्पीटल ऄँड तरसिक
सेंटर यांच्यामध्ये झालेल्या सामंजस्य करारातील ऄटी व र्तींिे काटे कोरपणे पालन करण्यात यावे.
सदर प्रस्तावावरील खिक मागणी क्र अर-१,२210- वैद्यकीय सेवा व सावकजतनक अरोग्य, ३1- सहायक
ऄनुदाने (वेतनेतर) राष्ट्रीय ऄसंसगकजन्य रोग तनयंत्रण कायकक्रमांतगकत राष्ट्रीय मधुमेह कककरोग व हृदयरोग व
पक्षाघात प्रततबंध तनयंत्रण कायकक्रम ,ऄनुसूतित जाती ईपयोजना (SCSP) (2210 एफ 711) या लेखातर्षाखाली
सन 2017-18 या अर्थथक वषासाठी मंजूर करण्यात अलेल्या तरतुदीतून भागतवण्यात यावा.
सदर र्ासन तनणकय महाराष्ट्र र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाावर ईपलब्ध
करण्यात अला ऄसून त्यािा संकेताक क्रमांक 201707151553049217 ऄसा अहे . हा अदेर् तडजीटल
स्वाक्षरीने साक्षांतकत करुन काढण्यात येत अहे.
महाराष्ट्रािे राज्यपाल यांच्या अदे र्ानुसार व नावाने.

ROSHANI
DINESH KADAM
PATIL

Digitally signed by ROSHANI
DINESH KADAM PATIL
DN: cn=ROSHANI DINESH
KADAM PATIL, o, ou,
email=roshani.patil@nic.in, c=US
Date: 2017.07.17 11:03:45 +05'30'

(रो.तद.कदम-पाटील)
ऄवर सतिव, महाराष्ट्र र्ासन.
प्रत,
1) मा.मुख्यमंत्री महोदयांिे प्रधान सतिव, मंत्रालय,मुंबइ-32
2) मा.मंत्री (साअवकुक) यांिे खाजगी सतिव,मंत्रालय,मुंबइ-32
3) मा.राज्यमंत्री (साअवकुक) यांिे खाजगी सतिव,मंत्रालय,मुंबइ-32
4) मा.तवरोधी पक्षनेता/तवधानसभा/तवधान पतरषद,तवधानभवन,मुंबइ
5) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२(लेखा ऄनुज्ञेयता / लेखा पतरक्षा ) मुंबइ/ नागपूर.
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6) ऄतधदान व लेखा ऄतधकारी, मुंबइ .
7)

तनवासी लेखा पतरक्षा ऄतधकारी , मुंबइ.

8) अयुक्त (कु.क.) तथा संिालक, रा. अ. ऄ., अरोग्य भवन, मुंबइ.
9) संिालक, अरोग्य सेवा संिालनालय, मुंबइ.
10) सहसंिालक ( ऄथक व प्रर्ासन), अरोग्य सेवा, अरोग्य सेवा संिालनालय, मुंबइ
11) ईप संिालक,अरोग्य सेवा मंडळा, नागपूर
12) तवत्त तवभाग ( व्यय -13 / ऄथोपाय), मंत्रालय, मुंबइ
13) सामातजक न्याय व तवर्ेष सहाय्य तवभाग (तवघयो) मंत्रालय,मुंबइ
14) संिालक,राष्ट्रसंत तुकडोजी तरजनल कँसर हॉस्स्पटल व तरसिक सेंटर,तुकडोजी िौक,मानेवाडा
रोड,नागपूर-440027
15) सावकजतनक अरोग्य तवभाग (ऄथकसंकल्प/ लेखा), मंत्रालय, मुंबइ.
16) तजल्हा कोषागार ऄतधकारी, नागपूर
17) तनवडनस्ती, अ-३ ऄ
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