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पयावरर् व वातावरर्ीय बिल चवभाग
वातावरर्ीय बिलाच्या पचरर्ामांवर र्ृती र्रण्यासाठी
राज्य वातावरर्ीय बिल पचरषि
इंटरगव्हनकमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट िेंज (आयपीसीसी) या संयुक्त राष्राच्या संस्थेने वातावरर्ीय
बिलाच्या अनुषंगाने सािर र्ेलेल्या अहवालाबाबत आज पयावरर् व वातावरर्ीय बिल चवभागाने
सािरीर्रर् र्रून महाराष्रामध्ये या वातावरर् बिलािे चर्ती गंभीर पचरर्ाम होतील याचवषयी राज्य
मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत माचहती चिली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते. मुख्यमंत्री
उद्धव ठार्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली व उपमुख्यमंत्री अचजत पवार यांच्या सहअध्यक्षतेखाली राज्य
वातावरर्ीय बिल पचरषिेिी स्थापना र्रण्यािे िेखील ठरले.
सिर अहवालातील नमूि र्ेलेल्या गंभीर पचरर्ामांिी िाहर्ता र्मी होण्यासाठी, संयुक्त राष्रांनी
घोचषत र्ेलेले ५R (Reduce, Refuse, Reuse, Recycle, Recover) नुसार राज्यामध्ये र्ायकवाही
र्रण्यात येर्ार आहे.
महाराष्र हा उष्र् र्टीबंध प्रिे शात येतो. वातावरर्ात 2 ते 2.5 अंश चडग्री तापमान वाझ लाल्यास
राज्यातील सागर चर्नारपट्टी पाण्याखाली बुडण्यािी तसेि मध्य महाराष्रात तीव्र िु ष्र्ाळ व जंगलांमध्ये
वर्वे लागण्यासारखी पचरस्स्थती चनमार् होऊ शर्ते.

आयपीसीसीच्या अहवालात भारतातील १२

शहरांतील सागरी चर्नारपट्टी पाण्याखाली जाण्यािा धोर्ा वतक वण्यात आला आहे. याचशवाय अबकन चहट
आयलंड इफेक्ट, भूसख्खलन असे िे खील पचरर्ाम होऊ शर्तात. आज वातावरर् बिलािा राज्यािा
र्ालबद्ध र्ृती आराखडा असावा तसेि यासाठी यामध्ये वातावरर्ीय बिलाशी संबंचधत सवक मंत्रयांिा
समावेश र्रावा असे मंचत्रमंडळास सािर र्रण्यात आले.
मूल्यांर्न अहवाल 6 (AR६) म्हर्जे र्ाय?
िर र्ाही वषांनी आयपीसीसी ही संस्था वातावरर् बिलावरील घडामोडींवर अहवाल प्रर्ाचशत
र्रते. आत्ता पयंत असे ६ अहवाल प्रर्ाचशत लाले असून या आहावालांसाठी जगभरातून अनेर् वैज्ञाचनर्
योगिान िे तात.
दृष्टीक्षेपात अहवाल
नुर्ताि प्रर्ाचशत लालेल्या अहवालाप्रमार्े, आपली पृथ्वीिे तापमान औद्योचगर् र्ाळापेक्षा 1.1°C
ने वाझले आहे. त्यािेि पचरर्ाम म्हर्जे वारंवार होर्ारी िक्रीवािळे , वाझत्या प्रमार्ात भूस्खलन,
अचतवृष्टीच्या वाझत्या घटना, उष्र्तेच्या लाटा. या सवक घटनांमागे ग्रीनहाऊस वायू उत्सजकन असल्यािे
अहवालात नमूि आहे. हे उत्सजकन मानव चनर्ममत असल्यािे स्पष्टपर्े अहवालात नमूि र्ेले आहे.
या अहवालानुसार या पुझेही र्ाहीि उपाय योजना न र्ेल्यास, पृथ्वीिे तापमान 4-5°C ने
वाझण्यािी शक्यता आहे. त्यािे पचरर्ाम अत्यंत भयावह असतील. परंतु योग्य उपाय योजना र्ेल्यास
पृथ्वीच्या तापमान वाझीिा वेग र्मी र्रता येऊ शर्तो.
-----०-----
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वैद्यर्ीय चशक्षर् व औषधी द्रव्ये चवभाग
सावकजचनर् खासगी गुंतवर्ुर्ीद्धारे राज्यात
नवीन वैद्यर्ीय महाचवद्यालये, अचतचवशेषोपिार रुग्र्ालये स्थापन र्रर्ार
सावकजचनर्-खासगी भागीिारीच्या (पीपीपी) माध्यमातून राज्यात नवीन वैद्यर्ीय महाचवद्यालये
आचर् अचतचवशेषोपिार रुग्र्ालये स्थापन र्रून वैद्यर्ीय सुचवधात वाझ र्रण्यािा चनर्कय आज लालेल्या
मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते . या धोरर्ािी
अंमलबजावर्ी पथिशी प्रर्ल्पाच्या माध्यमातून आंतरराष्रीय चवत्तीय संस्थेच्या )IFC) मितीने र्रण्यात
येईल.
िु गकम भागातील प्रर्ल्पांना आर्र्मषत र्रण्यासाठी प्रोत्साहन म्हर्ून उद्योग चवभागािी पॅर्ेज स्र्ीम
ऑफ इन्सेन्टीव्हज िे खील या योजनेसाठी लागू र्ेली जाऊ शर्ते. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील
शक्तीप्रित्त सचमती या तरतूिींिी तपासर्ी र्रेल आचर् मंजुरी िे ईल. याद्वारे पिव्युत्तर चशक्षर्ामध्ये 3
नवीन शासर्ीय वैद्यर्ीय ) जागा वाझ (डीएनबी / एमएस / एमडी) पिव्युत्तर 1000 वषांत
आचर् चवद्यमान शा 350 महाचवद्यालयामध्येसर्ीय वैद्यर्ीय महाचवद्यालयामध्ये .होर्ार आहे (जागा 650
नवीन शासर्ीय ) एमबीबीएस चवद्याथी जागा वाझ 2600 वषांत पिवी चशक्षर्ामध्ये िर वषी 10 तसेि
एमबीबीएस चवद्याथी आचर् चवद्यमान शासर्ीय वैद्यर्ीय

1800 वैद्यर्ीय महाचवद्यालयामधून

(800 महाचवद्यालयामधूनहोर्ार आहे .
तसेि प्रचतवषी बाह्यरूग्र् चवभागामध्ये .लक्ष वाझ होईल 10 र्ोटी आचर् आंतरूग्र् चवभागामध्ये 1
2500 िर वषी अचतचरक्त मुख्य शस्त्रचक्रया, प्रत्येर् वैद्यर्ीय महाचवद्यालय िरवषी ५,००,००० बाह्यरूग्र्
सेवा आचर् 5०,००० रूग्र्ांना आंतरूग्र् सेवा पुरचवता येईल सन .20 पासून िर वषी 26200 अचतचरक्त
अचतचवशेषोपिार जागा चनमार् होतील आचर् िर वषी सुमारे 3,००,००० बाह्यरूग्र् आचर् सुमारे 75,000
आंतरूग्र् सेवा पुरचवता येईल. सावकजचनर् खाजगी गुंतवर्ुर्ीद्वारे नवीन वैद्यर्ीय महाचवद्यालये आचर्
अचतचवशेषोपिार रुग्र्ालये स्थापन र्ेल्याने लहान शहरांमध्ये र्ुशल आचर् अर्ुशल रोजगार चनमार्
होतील.
राज्यामध्ये सावकजचनर् आरोग्य चवभाग, वैद्यर्ीय चशक्षर् चवभाग, महानगरपाचलर्ा तसेि
नगरपाचलर्ामाफकत आरोग्य सुचवधा पुरचवण्यात येतात.

तथाचप, राज्यातील बरािसा भाग ग्रामीर्

असल्यामुळे तेथील आचर् लहान शहरातील जनतेस िजेिार व परवडण्याजोग्या वैद्यर्ीय सुचवधांिा
अभाव जार्वत आहे . सद्य:स्स्थतीत बऱ्यािशा चजल्ह्यांमध्ये सावकजचनर् आरोग्य सेवि
े े चजल्हा रुग्र्ालय
पर्वा वैद्यर्ीय चशक्षर् चवभागािे रूग्र्ालय आरोग्य सेवा िे ण्यािे र्ायक र्रत आहेत.
तथाचप, राज्यात सध्या डॉक्टरांिी र्मतरता असल्यामुळे वैद्यर्ीय चशक्षर् चवभागातील व
सावकजचनर् आरोग्य चवभागातील डॉक्टरांिी बहु तांश पिे चरक्त आहेत. त्यामुळे राज्याच्या चनमशहरी,
ग्रामीर्, िु गकम व अचतिु गकम भागातील जनतेस आरोग्य चवषयर् प्राथचमर् सुचवधा अत्यंत अल्प प्रमार्ात
उपलब्ध होतात. तसेि बऱ्यािशा िु धकर, अनुवचं शर्, जीर्क आजारांवर अचतचवशेषोपिार तृतीयर् आरोग्य
सेवा (Tertiary care) िे खील उपलब्ध र्रून िे र्े आवश्यर् आहे . त्यािप्रमार्े सतत होर्ारी लोर्संख्या
वाझ चविारात घेता राज्यातील सवकसामान्य जनतेच्या आरोग्याच्या दृष्टीर्ोनातून डॉक्टरांच्या संख्येत वाझ
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र्रर्े चनतांत गरजेिे असून त्यासाठी राज्यात नवीन शासर्ीय वैद्यर्ीय महाचवद्यालयांिी चनर्ममती र्रर्े
आवश्यर् आहे .
त्यानुषंगाने सावकजचनर्-खाजगी भागीिारीच्या (पीपीपी) माध्यमातून नवीन शासर्ीय वैद्यर्ीय
महाचवद्यालयाच्या चनर्ममतीसाठी चनधीिा स्त्रोत उपलब्ध र्रण्यात येईल. त्याद्वारे अचतचवशेषोपिार आरोग्य
सेवा, पिवी व पिव्युत्तर पिवी वैद्यर्ीय चशक्षर्ाच्या सुचवधेत वाझ र्रण्यात येईल. चवद्यमान शासर्ीय
वैद्यर्ीय महाचवद्यालयांमध्ये पिव्युत्तर चशक्षर् अध्यापन अचधर् बळर्ट र्रर्े आचर् र्ुशल तज्ञ मनुष्यबळ
चनर्ममती र्रण्यात येईल. परावैद्यर् व पचरिया महाचवद्यालयांिी स्थापना र्रुन प्रचशचक्षत परावैद्यर् व
पचरिया संवगातील मनुष्यबळ चनर्ममती र्रण्यात येईल. व्यवसाचयर्दृष्या व्यवहायक पीपीपीच्या माध्यमातून
र्ेंद्र शासनार्डू न व्यवहायकता तफावत चनधी (VGF) द्वारे अथकसहाय्य उपलब्ध र्रून घेण्यात येईल.
रूग्र्ांिे / र्मकिाऱ्यांिे चहत संरचक्षत र्रर्े , खाजगी भागीिाराच्या गुंतवर्ूर्ीिा योग्य परतावा
चमळण्यासाठी संतुचलत र्रारािा आराखडा तयार र्रण्यात येईल. सन 2030 पयंत चनचित र्रण्यात
आलेली उचिष्टे सक्षमपर्े गाठण्यासाठी व प्रस्ताचवत धोरर् राबचवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रर्ा (प्राचधर्रर् /
महामंडळ / तत्सम यंत्रर्ा) उभारण्यात येईल.
चनती आयोगाने चवर्चसत र्ेलेल्या मॉडे ल र्न्सेशन ॲग्रीमेंट व मॉडे ल आरएफपी यामध्ये आवश्यर्
ते फेरबिल र्रुन त्याआधारे प्रस्ताचवत सावकजचनर् खाजगी भागीिारी धोरर् (PPP) मॉडे लच्या माध्यमातून
वैद्यर्ीय महाचवद्यालय स्थापन र्रर्े व अचतचवशेषोपिार रुग्र्ालय सुचवधा चनमार् र्रर्े व सिर
सुचवधांमध्ये वाझ र्रण्यास मान्यता िे ण्यात आली आहे.
त्यानुषंगाने, नवीन शासर्ीय वैद्यर्ीय महाचवद्यालय स्थापन र्रर्े व अस्स्तत्वात असलेल्या
शासर्ीय वैद्यर्ीय महाचवद्यालयातील चवद्याथी प्रवेश क्षमतेत वाझ र्रर्े तसेि अचतचवशेषोपिार रुग्र्ालय
सुचवधा चनमार् र्रर्े व सिर सुचवधांमध्ये वाझ र्रर्े यासाठी प्रस्ताचवत पीएफआय व पीपीपी मॉडे लिा
आराखडा तयार र्रुन राबचवण्यात येईल.
-----०----सांस्र्ृचतर् र्ायक चवभाग
भारतीय स्वातंत्रयांिा अमृत महोत्सव साजरा
र्रण्यासाठी चवचवध सचमत्या स्थापर्ार
राज्यात भारतीय स्वातंत्रयािा अमृत महोत्सव आयोचजत र्रण्यास आज लालेल्या मंचत्रमंडळाच्या
बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते. 15 ऑगस्ट 2023
पयंत हा अमृत महोत्सव राज्यात आयोचजत र्रण्यात येईल. यासाठी चवचवध सचमत्या िे चखल स्थापन
र्रण्यात येत आहेत. या संिभात सांस्र्ृचतर् र्ायक चवभागाने आज एर्ा सािरीर्रर्ाद्धारे माचहती चिली.
या महोत्सवािी आखर्ी, चनयोजन व प्रभावी अंमलबजावर्ी यार्चरता राज्यस्तरीय सचमती, र्ोअर
सचमती, अंमलबजावर्ी सचमती, चजल्हास्तर सचमती, पंिायत व ग्रामस्तर सचमती अशा चवचवध सचमत्या
स्थापन र्रण्यात येतील. सांस्र्ृचतर् र्ायक चवभाग हा या महोत्सवािे समन्वयन र्रेल. या चवभागाच्या
अचधपत्याखाली एर्छत्र योजना तयार र्रण्यात येऊन चवचवध चवभागांर्डू न प्रस्ताव प्राप्त र्रून घेण्यात
येतील व त्यास मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील अंमलबजावर्ी सचमती मंजुरी िे ईल.
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राज्यात ४८८ शासर्ीय शाळा होर्ार आिशक शाळा
शैक्षचर्र् गुर्वत्ता वाझीसाठी राज्यातील ४८८ शासर्ीय शाळा आिशक शाळा म्हर्ून चवर्चसत
र्रण्यािा चनर्कय आज लालेल्या राज्य मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत घेण्यात आला. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी
मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
शाळांमधील भौचतर् सुचवधांिा तसेि शैक्षचर्र् गुर्वत्तेिा चवर्ास र्रून आिशक शाळांिी चनर्ममती
र्ेली जाईल. भौचतर् सुचवधांच्या चवर्ासामध्ये स्वतंत्र शौिालये, चपण्याच्या पाण्यािी व्यवस्था, सुस्स्थतीत
असलेले वगक, आर्षकर् इमारत, क्रीडांगर्, क्रीडा साचहत्य, ICT लॅब, सायन्स लॅब, ग्रंथालय यासारख्या
सुचवधांिा समावेश राहील. तर शैक्षचर्र्
गुर्वत्तेमध्ये चवद्याथ्यांना चशर्ण्यासाठी उत्तम शैक्षचर्र् पोषर् वातावरर् उपलब्ध र्रून िे ण्यािा प्रयत्न
र्रण्यात येईल. पाठ्यपुस्तर्ांच्या पचलर्डे जाऊन चशक्षर् चवद्याथ्यांना चशर्वतील यार्डे लक्ष िे ण्यात
येईल. शाळे च्या ग्रंथालयामध्ये पूरर् वािनािी पुस्तर्े आचर् संिभक ग्रंथ, इनसायक्लोचपचडया उपलब्ध
असतील. स्वअध्ययनासोबति गट अध्ययनासारखे रिनात्मर् पद्धतीिे शैक्षचर्र् र्ायकक्रमही याअंतगकत
राबचवले जातील.
आिशक शाळे तील चवद्याथ्यांमध्ये 21 व्या शतर्ातील र्ौशल्यांिा चवर्ास होईल यार्डे चवशेषत्वाने
लक्ष चिले जाईल यामध्ये नवचनर्ममतीला िालना िे र्ारे , समीक्षात्मर् चविार, वैज्ञाचनर् प्रवृत्ती - संचवधाचनर्
मुल्ये अंगी बार्वर्ारे, सोबत र्ाम र्रण्यािे र्ौशल्य तसेि संभाषर् र्ौशल्य या सारखी अन्य र्ौशल्ये
चवद्याथ्यांमध्ये रुजवण्यािे प्रयत्न जार्ीवपूवर्
क र्रण्यात येतील.
आज मंजूरी िे ण्यात आलेल्या 488 “आिशक शाळा” च्या चवर्ासासाठी 494 र्ोटी रुपयांिा चनधी
उपलब्ध र्रून िे ण्यात येईल.
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पपपरी पििवडमध्ये उभी राहर्ार
भारतरत्न राजीव गांधी चवज्ञान अचवष्र्ार नगरी
पुण्यालगतच्या पपपरी पििवड महानगरपाचलर्ा क्षेत्रात भारतरत्न राजीव गांधी चवज्ञान अचवष्र्ार
नगरी उभारण्यािा चनर्कय आज लालेल्या राज्य मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत घेण्यात आला. बैठर्ीच्या
अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
चवद्याथ्यांमध्ये वैज्ञाचनर् दृस्ष्टर्ोन चनमार् र्रर्े, भचवष्यातील वैज्ञाचनर् घडचवर्े यासाठी पपपरी
पििवड महानगरपाचलर्ा क्षेत्रात ८ एर्र जागा उपलब्ध असून त्यापैर्ी एर् एर्र जागेत यापूवी तेथे
चवभागीय पातळीिे चवज्ञान र्ेंद्र उभारण्यात आले आहे तर उवकचरत ७ एर्र क्षेत्रफळावर जागचतर्
िजािी, चवज्ञानातील चवचवध संर्ल्पनांवर आधाचरत भारतरत्न राजीव गांधी चवज्ञान अचवष्र्ार नगरी
पुझील पाि वषात उभारण्यात येईल. र्ेंद्र पुरस्र्ृत योजनेंतगकत यासाठी १९१ र्ोटीच्या खिास मान्यता
िे ण्यात आली.
एर्चवसाव्या शतर्ातील भारत घडचवण्यासाठी चवज्ञान व तंत्रज्ञानािी गरज ओळखून भारताला
समृद्ध बनचवण्यािे स्वप्न पूर्क र्रर्े, हे पचरवतकन र्रण्यासाठी वैज्ञाचनर् दृष्टीर्ोन चनमार् र्रर्े, या
अनुषंचगर् चजज्ञासा चनमार् र्रर्े, तंत्रज्ञानािा सामाचजर् चवर्ासासाठी उपयोग र्रर्े, आनंििायी
पद्धतीने चवज्ञान चशर्वर्े, अनुभवात्मर् चशक्षर्, चवज्ञानावर आधाचरत चवचवध संर्ल्पनांिे सािरीर्रर्,
प्रिशकन आिी बाबी चविारात घेऊन त्यािी माचहती आचर् ज्ञान चवद्याथ्यांना िे ण्यासाठी राज्यात जागचतर्
िजाच्या भारतरत्न राजीव गांधी चवज्ञान अचवष्र्ार नगरीिी स्थापना र्रण्यात येर्ार आहे.
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