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उच्च ि तंि त्रशक्षर् त्रिभाग
राजर्षष छिपती शाहू महाराज त्रशक्षर् शुल्क प्रत्रतपूती योजिा
(ठळक मुद्दे)


ईबीसी त्रिद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या सिलती आता िार्षषक सहा लाख उत्पन्न असर्ाऱ्या पालकांच्या
मुलांिाही त्रमळर्ार.



आर्षिकदृष्ट्या दु बणल घटकातील (ईबीसी) त्रिद्यार्थ्यांिा त्रशक्षर्ाच्या संधी अत्रधक सुलभ करण्यासाठी
राज्य सरकारचा क्रांत्रतकारी त्रिर्णय.



बारािीिंतर उच्च त्रशक्षर् घेर्ाऱ्या ईबीसी िगातील त्रिद्यार्थ्यांिा या योजिेचा लाभ त्रमळण्यासाठी
कुटु ं बाची उत्पन्न मयादा अडीच लाख करण्याचा राज्य शासिाचा त्रिर्णय.



यापूिी ईबीसी सिलतीसाठी पालकांची िार्षषक उत्पन्न मयादा एक लाख इतकी होती.



ईबीसी िगात मोडर्ाऱ्या त्रिद्यार्थ्यांिा राज्य शासिाकडू ि त्रशक्षर् शुल्कापोटी 50 टक्के रक्कमेची
प्रत्रतपूती करण्यात येते.



यात्रशिाय अडीच लाखापेक्षा जास्त परंतु सहा लाखापेक्षा कमी िार्षषक उत्पन्न असलेल्या पालकांच्या
गुर्िंत मुलांिाही या सिलतीचा लाभ त्रमळर्ार आहे. त्यांचे त्रिम्मे त्रशक्षर् शुल्क राज्य शासिाकडू ि
भरण्यात येर्ार आहे. यासाठी माि संबंत्रधत त्रिद्यार्थ्यास बारािी परीक्षेत त्रकमाि 60 टक्के गुर् प्राप्त
असािेत.



उच्च त्रशक्षर् संचालिालयाच्या अखत्यात्ररतील शासकीय, शासि अिुदात्रित ि त्रििाअिुदात्रित
महात्रिद्यालयात त्रशक्षर् घेर्ाऱ्या ईबीसी धारक त्रिद्यार्थ्यािा सध्या दे ण्यात येर्ाऱ्या त्रशष्ट्यिृत्तीसाठीही
िार्षषक उत्पन्न मयादा अडीच लाख इतकी िाढत्रिण्यात आली आहे.



शासकीय, शासि अिुदात्रित (शासकीय अत्रभमत त्रिद्यापीठांसह) आत्रर् खाजगी त्रििाअिुदात्रित
महात्रिद्यालयात केंद्रीभूत प्रिेश प्रत्रक्रयेतूि प्रिेश घेर्ारे त्रिद्यािी सिलतीस पाि. व्यिस्िापि
कोयातूि प्रिेश घेर्ारे तसेच खाजगी अत्रभमत त्रिद्यापीठे ि स्ियंअिणसहाय्य त्रिद्यापीठात त्रशकर्ारे
त्रिद्यािी या सिलतीसाठी पाि ठरर्ार िाहीत.



िैद्यकीय आत्रर् दं तिैद्यकीय त्रशक्षर् (MBBS & BDS) घेर्ाऱ्या त्रिद्यार्थ्यांच्या राष्ट्रीयकृत अििा
शेल्युल्ड बेकेतूि घेतलेल्या शैक्षत्रर्क कजािरील व्याज शासि भरर्ार.
-----०-----
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उच्च ि तंि त्रशक्षर् त्रिभाग
डॉ. पंजाबराि दे शमुख िसत्रतगृह त्रििाह भत्ता योजिा
(ठळक मुद्दे)


ज्या त्रिद्यार्थ्यांचे पालक अल्पभूधारक शेतकरी अििा िोंदर्ीकृत मजूर आहेत अशा त्रिद्यार्थ्यांिा
शासिािे त्रित्रित केलेल्या व्यािसात्रयक अभ्यासक्रमाचे त्रशक्षर् घेण्यासाठी डॉ. पंजाबराि दे शमुख
िसत्रतगृह त्रििाह भत्ता योजिा मोलाची ठरर्ार.



या योजिेत शासकीय, शासि अिुदात्रित ि त्रििाअिुदात्रित अत्रभयांत्रिकी महात्रिद्यालय अििा
तंित्रिकेतिमध्ये त्रशक्षर् घेर्ाऱ्या त्रिद्यार्थ्यांिा दरमहा त्रििाह भत्ता त्रमळर्ार.



या योजिेत महािगरात (मुंबई महािगर क्षेि, पुर्े, औरंगाबाद, िागपूर) त्रशक्षर् घेर्ाऱ्या त्रिद्यार्थ्यांिा
प्रत्रतमहा तीि हजार रुपये (िार्षषक 30 हजार रुपये) तर या शहरांव्यत्रतत्ररक्त अन्य शहरात त्रशक्षर्
घेर्ाऱ्या त्रिद्यार्थ्यांिा प्रत्रतमहा दोि हजार रुपये (िार्षषक 20 हजार रुपये) िसत्रतगृह त्रििाह भत्ता
त्रमळर्ार.



या योजिेची अंमलबजािर्ी 2016-17 या शैक्षत्रर्क िषापासूिच. यापूिीच्या िषात प्रिेश घेतलेल्या
त्रिद्यार्थ्यांिाही या िषापासूि लाभ त्रमळर्ार.



राजर्षष छिपती शाहू महाराज त्रशक्षर् शुल्क प्रत्रतपूती योजिा आत्रर् डॉ. पंजाबराि दे शमुख िसत्रतगृह
त्रििाह भत्ता योजिा या दोन्ही योजिांचा लाभ राज्यातील सात लाखांहूि अत्रधक त्रिद्यार्थ्यांिा
त्रमळर्ार असूि राज्य शासिािर सातशे कोटींचा भार पडर्ार आहे.
-----०----आत्रदिासी त्रिकास त्रिभाग
पंत्रडत दीिदयाल उपाध्याय स्ियम् योजिा
(ठळक मुद्दे)



शासकीय िसत्रतगृहात प्रिेश ि त्रमळालेल्या अिुसूत्रचत जमातीच्या त्रिद्यार्थ्यांसाठी पंत्रडत दीिदयाल
उपाध्याय स्ियम् योजिा राबत्रिण्याचा त्रिर्णय.



या योजिेंतगणत 2016-17 या शैक्षत्रर्क िषापासूि उच्च त्रशक्षर्ासाठी भोजि, त्रििास आत्रर् शैक्षत्रर्क
सात्रहत्यासाठी िेट मदत त्रमळर्ार.



त्रजल्हा, त्रिभागीय मुख्यालय ि मोठी शहरे या त्रठकार्च्या त्रशक्षर् संस्िांमध्ये चालू िषी बारािी
िंतरचे उच्च त्रशक्षर् घेर्ाऱ्या20 हजार त्रिद्यार्थ्यांिा ,तसेच पासूि 18-2017कमाल4 0 हजार 500
त्रिद्यार्थ्यांिा या योजिेचा लाभ त्रमळर्ार.



या त्रिद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्ि बेक खात्यामध्ये ही मदत िेट जमा होर्ार.



मोठ्या शहरांमध्ये त्रशक्षर् घेर्ाऱ्या त्रिद्यार्थ्यांिा दरमहा महसुली त्रिभागीय शहरांसाठी ,हजार 6
5100 आत्रर् इतर त्रजल््ांच्या त्रठकार्ी 4300 रुपये मदत दे ण्याचा त्रिर्णय.



यासाठी शासिािर प्रत्रतिषी 107 कोटी रुपयांचा बोजा पडर्ार आहे.



याव्यत्रतत्ररक्त िैद्यकीय ि अत्रभयांत्रिकी शाखेतील त्रिद्यार्थ्यांसाठी प्रत्रतिषण पाच हजार आत्रर् इतर
शाखेतील त्रिद्यार्थ्यांसाठी प्रत्रतिषण दोि हजार रुपये शैक्षत्रर्क सात्रहत्याच्या खरेदीसाठी त्रदले जार्ार.
-----०----3

जलसंपदा त्रिभाग
धामर्ी मध्यम प्रकल्पाच्या 782 कोटी
ककमतीस सुधात्ररत प्रशासकीय मान्यता
कोल्हापूर त्रजल््ातील राधािगरी, गगिबािडा आत्रर् पन्हाळा तालुक्यातील डोंगराळ भागातील
कसचि, त्रपण्याचे पार्ी आत्रर् उद्योगासाठी आिश्यक असलेल्या धामर्ी मध्यम प्रकल्पाच्या 782.37 कोटी
रूपये ककमतीस त्रितीय सुधात्ररत प्रशासकीय मान्यता दे ण्याचा त्रिर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत
घेण्यात आला.
धामर्ी मध्यम प्रकल्प योजिेंतगणत कोल्हापूर त्रजल््ातील राधािगरी तालुक्यातील धामर्ी िदीिर
राई गािाजिळ 1335 मीटर लांबीचे माती धरर् बांधण्यात येर्ार आहे . या प्रकल्पाचा सिात्रधक लाभ
कसचिासाठी होर्ार असूि राधािगरी, पन्हाळा आत्रर् गगिबािडा या तालुक्यातील 1400 हेक्टर क्षेिासह
दु धगंगा प्रकल्पाच्या लाभक्षेिातील उिणत्ररत 5427 हेक्टर क्षेिाला त्याचा लाभ होर्ार आहे . धरर्ाच्या 3.8
अब्ज घिफूट पाण्यापैकी 2.53 अब्ज घिफुट पार्ी केिळ कसचिासाठी िापरण्यात येर्ार आहे . तर
त्रपण्याच्या पाण्याच्या िापरासाठी 0.50 अब्ज घिफुट पार्ी तर औद्योत्रगक कारर्ासाठी 0.77 अब्ज घिफूट
पार्ी िापरता येर्ार आहे . तसेच या प्रकल्पातूि ३ मेगा िॅट त्रिद्युत त्रिर्षमती करण्यात येर्ार आहे .
धामर्ी प्रकल्पास १९९५-९६ च्या दरसूचीिुसार १२० कोटी रूपये ककमतीच्या प्रशासकीय मान्यता
दे ण्यात आली होती. यािंतर २००३-०४ च्या दरसूचीिर आधात्ररत ३२० कोटी रूपयांची प्रिम सुधात्ररत
प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली होती. प्रकल्पाच्या 782.37 कोटी ककमतीच्या त्रितीय सुधात्ररत प्रकल्प
अहिालास राज्य तांत्रिक सल्लागार सत्रमतीिे त्रशफारस केली होती, ही त्रशफारस त्रिचारत घेऊि त्यास
मंत्रिमंडळािे आज मान्यता त्रदली.
कोल्हापूर महापात्रलकेच्या त्रपण्याच्या पाण्याच्या आरक्षर्ामुळे दु धगंगा प्रकल्पाच्या लाभक्षेिात
झालेल्या ५४२७ हेक्टर कसचि क्षेिातील कपातीची पुिस्िापिा धामर्ी प्रकल्पाच्या माध्यमातूि करण्यासही
मंत्रिमंडळािे मंजुरी त्रदली आहे .
-----0-----
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जलसंपदा त्रिभाग
िारर्ा पाटबंधारे मोठा प्रकल्पाच्या
1175 कोटी ककमतीस सुधात्ररत प्रशासकीय मान्यता
सांगली ि कोल्हापूर त्रजल््ासाठी िरदाि ठरर्ाऱ्या आत्रर् 87 हजार हेक्टर क्षेिास कसचिाचा लाभ
होऊ शकर्ाऱ्या िारर्ा प्रकल्पाचे काम पूर्णत्िास िेण्यासाठी िारर्ा पाटबंधारे मोठा प्रकल्पाच्या 1174.98
कोटी इतक्या ककमतीस तृतीय सुधात्ररत प्रशासकीय मान्यता दे ण्याचा त्रिर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या
बैठकीत घेण्यात आला.
महाराष्ट्र कृष्ट्र्ा खोरे त्रिकास महामंडळांतगणत सांगली त्रजल््ातील त्रशराळा तालुक्यातील िारर्ा
िदीिरील हा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पांतगणत सांगली त्रजल््ातील त्रशराळा तालुक्यात िारर्ा िदीिर एकूर्
974.188 द.ल.घ.मी. (34.40 अ.घ.फू.) साठिर् क्षमतेचे धरर् बांधण्यात आले आहे. या प्रकल्पामुळे
सद्यस्स्ितीत 63 हजार 148 हेक्टर कसचि क्षमता त्रिमार् झाली असूि कोल्हापूर ि सांगली त्रजल््ातील 87
हजार हेक्टर क्षेिास यामुळे कसचिाचा लाभ होर्ार आहे. िारर्ा धरर्ाचे काम पूर्ण झाले असूि त्रितरर्
व्यिस्िेचे काम सुरू आहे. हा प्रकल्प प्रधािमंिी कृषी कसचि योजिेत समात्रिष्ट्ट झाला असूि त्रडसेंबर 2019
पयंत त्याचे काम पूर्ण करण्याचे त्रियोजि आहे.
या प्रकल्पास 1963-64 च्या दरसूचीिर आधात्ररत 31.64 कोटी रुपयांस प्रशासकीय मान्यता
दे ण्यात आली होती. यािंतर 1975-76 च्या दरसूचीिर आधात्ररत 81.97 कोटी रुपयांस प्रिम सुधात्ररत
प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली होती. तसेच 1982-83 च्या दरसूचीिर आधात्ररत 288.87 कोटी रुपयांस
स्व्दतीय सुधात्ररत प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली होती. स्व्दतीय सुधात्ररत प्रशासकीय मान्यतेिंतर
प्रामुख्यािे दरसूचीत िाढ झाल्यािे, भूसंपादि खचात िाढ झाल्यािे, तसेच संकल्पिांतील बदल ि स्व्दतीय
सुधात्ररत प्रकल्प अहिालातील अपुऱ्या तरतुदी यामुळे प्रकल्प ककमतीत िाढ झाली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र
कृष्ट्र्ा खोरे त्रिकास महामंडळािे तृतीय सुधात्ररत प्रकल्प अहिाल त्रदला होता.

या प्रकल्प अहिालास

राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार सत्रमतीची त्रशफारस आहे.
बांधकामाची सद्य:स्स्िती, ककमत िाढीची कारर्त्रममांसा, राज्य तांत्रिक सल्लागार सत्रमतीचा
अहिाल, व्यय अग्रक्रम सत्रमतीची त्रित्ररक्षर्े तसेच प्रकल्पातील कामाच्या अिुषंगािे कसचित्रिषयक त्रिशेष
चौकशी सत्रमतीच्या अहिालात िमूद केलेली त्रिरीक्षर्े ि त्यािुसारची कायणिाही यांचा त्रिचार करूि
मंत्रिमंडळािे आज सुधात्ररत प्रशासकीय मान्यता त्रदली आहे.
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अन्न, िागरी पुरिठा त्रिभाग
राज्य ग्राहक तक्रार त्रििारर् आयोगासह
त्रजल्हा मंचाच्या सदस्यांच्या मािधिात िाढ
राज्य ग्राहक तक्रार त्रििारर् आयोग ि त्रजल्हा ग्राहक तक्रार त्रििारर् मंचाच्या सदस्यांच्या मािधिात
िाढ करण्याचा त्रिर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
या त्रिर्णयािुसार राज्य ग्राहक तक्रार त्रििारर् आयोगाच्या सदस्यांिा प्रत्रतमाह 62 हजार रूपये तर
त्रजल्हा ग्राहक तक्रार त्रििारर् मंचाच्या सदस्यांिा प्रत्रतमाह 40 हजार रूपये एिढे एकत्रित मािधि दे ण्यात
येर्ार आहे.
राज्य आयोगाचे अध्यक्ष ि 11 सदस्य असे एकूर् 12 पदात्रधकारी आहेत. तसेच प्रत्येक त्रजल््ात
त्रजल्हा मंचाची स्िापिा करण्यात आली असूि त्यामध्ये अध्यक्ष ि दोि सदस्य असे एकूर् तीि पदात्रधकारी
आहेत. राज्यात एकूर् 40 त्रजल्हा ग्राहक तक्रार त्रििारर् मंच आहेत.
-----0----त्रित्रध ि न्याय त्रिभाग
मुंबई उच्च न्यायालयास फोटण मध्ये
दहा हजार चौरस फूट जागा
मुंबईतील फोटण भागात असर्ाऱ्या सेंरल टे त्रलग्राफ ऑत्रफसच्या इमारतीमधील पत्रहल्या
मजल्यािरील सुमारे 10 हजार चौरस फूट इतकी जागा मुंबई उच्च न्यायालयास 360 रुपये प्रत्रत चौरस फूट
या दरािे भाडे तत्त्िािर उपलब्ध करुि दे ण्याचा त्रिर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात
आला.
यासाठी येर्ारा 5 कोटी 1 लाख 28 हजार 500 रुपयांचा िार्षषक आिती खचण तसेच या भाडे दरात
प्रस्तात्रित 5 टक्के िार्षषक िाढ आत्रर् जागा भाडे तत्िािर घेण्यासाठी अिामत म्हर्ूि भराियाची 1 कोटी 25
लाख 32 हजार 125 रुपयांच्या अिािती खचासह भाडे करारिामा करण्यासाठी रत्रजस्रेशि फी, स्टॅ म्प
ड्युटी इत्यादीसाठी येर्ाऱ्या अंदाजे 50 हजार रक्कमेस मान्यता दे ण्यात आली.
मागील काही िषात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कामकाजाचे प्रमार् प्रचंड िाढले आहे. त्यामुळे
सध्याच्या इमारतीतील जागा अपुरी पडु लागली होती. उच्च न्यायालयाच्या लगतच्या पत्ररसरात असलेले
केंद्रीय दू रसंचार मंिालयाच्या ताब्यातील तळमजल्यातील जागा यापूिीच दे ण्यात आली आहे. त्याच
धतीिर, दरािे आत्रर् अटी शतीिे हा भाडे करार करण्यात येर्ार आहे.
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