जनसंपर्क र्क्ष (मुख्यमंत्री सचिवालय)

मंचत्रमंडळ चनर्कय
चिनांर् : 19 फेब्रुवारी 2020
( बैठर् क्र. 16 )

अ.क्र.
1

चवषय
शालेय चवद्यार्थ्यांना मोफत िष्मे पुरचवर्ार

चवभागािे नाव
सावकजचनर्
आरोग्य

2

महात्मा जोचतबा फुले शेतर्री र्जकमुक्ती योजना

चवत्त

10 हजार र्ोटी आर्स्ममर्ता चनधीतून घेण्यास मान्यता :
अध्यािेश र्ाढर्ार
3

चनरा उजवा व डावा र्ालव्यातील पाण्यािे समन्यायी वाटप
र्रण्यािा चनर्कय : लाभक्षेत्रात ससिन आचर् चपण्यासाठी पार्ी
उपलब्ध

जलसंपिा

सावकजचनर् आरोग्य चवभाग
शालेय चवद्यार्थ्यांना मोफत िष्मे पुरचवर्ार
राज्यातील सवक शासर्ीय व अनुिानीत शाळांमधील 6 ते 18 वषे वयोगटातील मुलांमधील
दृष्टीिोष चनवारण्यासाठी त्यांना मोफत िष्मे पुरचवण्यास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता
चिली. या योजनेसाठी सुमारे 20 र्ोटी रुपये अनावती व 5 र्ोटी रुपये आवती खिक अपेचक्षत आहे.
सध्या र्ेंद्र शासनाच्या राष्यीय बाल मवामर्थ्य र्ायकक्रमांतगकत शालेय मुलांिी वषषातून दर्िा
आरोग्य तपासर्ी र्रण्यात येते. या वषषात 1195 वैद्यर्ीय पथर्े यासाठी र्ायकरत असून त्यांच्या
तपासण्यात दृष्टीिोषािे प्रमार् वाढलेले आढळले आहे. शाळांमध्ये 1 र्ोटी 21 लाख 67 हजार 585
इतर्ी मुलं चशर्त असून दृष्टीिोषािे प्रमार् 8 टक्र्े इतर्े आहे. या मुलांना िष्मे उपलब्ध र्रून
चिल्यास दर्ूर्ि त्यांच्या शैक्षचर्र् प्रगतीत सुधारर्ा होईल. दर्ा िष््यािी सरासरी सर्मत 200
रुपये असून 25 टक्र्े चवद्यार्थ्यांिा िष््यािा नंबर पुढील वषषात बिलण्यािी शक्यता असल्याने
त्यासाठी िे खील खिक अपेचक्षत आहे.
सावकजचनर् आरोग्य चवभागातफे दृष्टीिोष असलेल्या मुलांना चनचित र्रण्यात आलेल्या
पुरवठािारार्डू न त्याच्या घरी अथवा शाळे त मोफत िष्मा पोहिचवण्यात येईल.
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चवत्त चवभाग
महात्मा जोचतबा फुले शेतर्री र्जकमुक्ती योजना
10 हजार र्ोटी आर्स्ममर्ता चनधीतून घेण्यास मान्यता
----अध्यािे श र्ाढर्ार
महात्मा जोचतबा फुले शेतर्री र्जकमुक्ती योजनेच्या अंमलबजावर्ीर्चरता 10 हजार र्ोटी
इतर्ा चनधी आर्स्ममर्ता चनधी अग्रीमाद्वारे उपलब्ध र्रून िे ण्यास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ
बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली. या संिभषातील अध्यािे श चवधी व न्याय चवभागाच्या सल्ल्याने तसेि
राज्यपालांच्या मान्यतेने चनगकचमत र्रण्यात येईल.
सध्या आर्स्ममर्ता चनधीिी मयषािा िीडशे र्ोटी इतर्ी आहे. या मयषािे त 10 हजार र्ोटींिी
तात्पुरती वाढ र्रून ती आता 10,150 र्ोटी इतर्ी र्रण्यात येईल. शासनाने 22 फेब्रुवारी 2020
पासून ही योजना र्ायषास्न्वत र्रण्यात ठरचवले आहे. 5 मािकपयंत या योजनेसाठी 10 हजार र्ोटींिी
आवश्यर्ता असल्याने आर्स्ममर्ता चनधी अग्रीम घेण्यािा चनर्कय घेण्यात आला.
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जलसंपिा चवभाग
चनरा उजवा व डावा र्ालव्यातील पाण्यािे
समन्यायी वाटप र्रण्यािा चनर्कय
------लाभक्षेत्रात ससिन आचर् चपण्यासाठी पार्ी उपलब्ध
चनरा िे वघर व गुंजवर्ी धरर्ािे र्ालवे र्ायषास्न्वत नसल्यामुळे चवना वापर राहर्ारे पार्ी
समन्यायी तत्वावर तात्पुरत्या मवरुपात चनरा उजवा आचर् डावा र्ालवा येथील लाभक्षेत्रास वाटप
र्रण्यािा चनर्कय आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला.

यािा फायिा िोन्ही

र्ालव्यांच्या क्षेत्रात झालेले नागरीर्रर्, औद्योगीर्रर्, र्ृषीपूरर् उद्योग, साखर र्ारखाने,
फळबागांना होईल.
या चनर्कयािी अचधर् माचहती पुढील प्रमार्ेचनरा िे वघर धरर्ािे र्ाम सन -2007 मध्ये पुर्क असुन 11.73 टीदमसी उपयुक्त पार्ीसाठा
चनमषार् झालेला आहे व गुंजवर्ी धरर्ात सन 2018 पासून 3.69 टीदमसी पार्ीसाठा चनमीत
झालेला होता. या िोन्ही प्रर्ल्पांच्या र्ालव्यािी र्ामे अपूर्क असल्याने त्यांच्या चनयोजीत लाभक्षेत्रात
पार्ी वापर होऊ शर्त नाही,ही बाब चविारात घेऊन या पाण्यािा वापर होण्याच्या दृष्टीने या िोन्ही
धरर्ात उपलब्ध होर्ारे मूळ प्रर्ल्पािी गरज भागल्यावर चशल्लर् राहर्ारे पार्ी चनरा डावा र्ालवा
व चनरा उजवा र्ालवा यात समन्यायी तत्वावर वाटप र्रण्यािा चनर्कय घेण्यात आला.
हे वाटप चनरा डावा र्ालवा 55 % व चनरा उजवा र्ालवा 45 % असे राहील.
या चनर्कयामुळे िोन्ही र्ालव्याच्या लाभक्षेत्रामध्ये समन्यायी तत्वावर 2427 हेक्टर/टीदमसी
या प्रमार्ात पार्ी ससिनासाठी उपलब्ध होईल. चनरा डावा र्ालव्याच्या लाभक्षेत्रातील पुरंिर व
बारामती, इंिापूर तालुक्यातील 37070 हे. लाभक्षेत्राला व चनरा उजव्या र्ालव्याच्या खंडाळा,
फलटर्, माळचशरस, पंढरपूर सांगोला तालुक्यांच्या 65506 हे. लाभक्षेत्राला फायिा होईल. आठ
तालुक्यातील ग्रामीर् / शहरी भागाच्या पार्ी पुरवठा सुरळीत होण्यास मित होईल. चनरा उजव्या
र्ालव्याच्या लाभक्षेत्रातील चबगर बारमाही पंढरपुर व सांगोला तालुक्यातील ब्रँि 2 च्या खालील
चवतरीर्ांना उन्हाळी हं गामामध्ये ससिनासाठी व चपण्यासाठी पार्ी उपलब्ध होईल. तसेि या िोन्ही
र्ालव्यांच्या लाभक्षेत्रात झालेले नागरीर्रर्, औद्योचगर्रर् व पचरसरातील र्ृषीपुरर् उद्योग जसे
साखर र्ारखाने, िु ग्धव्यवसाय, पोल्यी फॉमक व फळबागांवर अवलंबुन असर्ारे उद्योग सुरळीतपर्े
िालु राहतील.
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