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गृह त्रिभाग
“पोलीस िळणिळण, मात्रहती तंिज्ञान ि पत्रििहन त्रिभाग” नामकिणास मान्यता
पोलीस महासंर्ालक कायालयाच्या पोलीस त्रबनतािी संिेश त्रिभागार्े “पोलीस
िळणिळण, मात्रहती तंिज्ञान ि पत्रििहन त्रिभाग” असे नामकिण किण्यास आज झालेल्या
मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता िे ण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्र्ानी मख्यमंिी उद्धि ठाकिे होते.
बैठकीत या त्रिभागातील मंजूि पिांर्ी पनिथर्ना करुन सिािीत आकृतीबंिास मान्यता
िे ण्यात आली. यात सध्यार्ी 3 हजाि 962 मंजूि पिांर्ी पनिथर्ना किण्यात येणाि आहे .
सहायक पोलीस उप त्रनिीक्षक संिगातील 321 पिे त्रनित्रसत करुन ि त्रित्रिि संिगार्ी नव्याने
228 पिांर्ी त्रनर्ममती किण्यात येणाि असून एकूण 3 हजाि 869 पिांच्या सिािीत आकृतीबंिास
मान्यता िे ण्यात आली. त्यानसाि त्रित्रिि 30 संिगार्े 8 संिगामध्ये एकत्रिकिण किण्यात आले
आहे.
-----०----2 मार्थ 2022
महसूल त्रिभाग
सािर्ीच्या त्रिभागीय मख्यालयासह उपकेंद्राला कोल्हापूिात जागा
सािर्ी संस्र्ेस कोल्हापूि येर्े त्रिभागीय मख्यालय, उपकेंद्र आत्रण मलां- मलींसाठीर्ी
स्ितंि िसतीगृहे याकत्रिता १ हेक्टि ६० आि जमीन उपलब्ि करुन िे ण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या
बैठकीत मान्यता िे ण्यात आली. तसेर् सािर्ी संस्र्ेच्या उिथिीत 7 त्रिभागीय कायालयांकत्रिता
अशी जमीन त्रनयोजन त्रिभागास उपलब्ि करुन िे ण्याकत्रिता महसूल मंिी यांना प्रात्रिकृत
किण्यास मान्यता िे ण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्र्ानी मख्यमंिी उद्धि ठाकिे होते.
सािर्ी संस्र्ेसाठी कोल्हापूि शहिातील १ हेक्टि ६० आि जमीन उपलब्ि करुन िे ण्यात
येणाि आहे. तसेर् उभािण्यात येणाऱ्या िसतीगृहाच्या बांिकाम ि त्याच्या संर्ालनार्े काम
सािर्ी संस्र्ेमार्थत किण्यात येणाि आहे.
त्यार्प्रमाणे बैठकीत सािर्ी संस्र्ेच्या उिथत्रित ७ त्रिभागीय कायालये, िसतीगृहांकिीता ि
इति प्रयोजनासाठी त्या त्या त्रठकाणर्ी त्रित्रशष्ठ पत्रिस्स्र्ती लक्षात घेिून त्रकमान १ हेक्टि ६० आि
जमीन अर्िा आिश्यक क्षेि सािर्ी संस्र्ेकिीता त्रनयोजन त्रिभागास उपलब्ि करुन िे ण्याकत्रिता
महसूल मंिी यांना प्रात्रिकृत किण्यार्ा त्रनणथय घेण्यात आला.
-----०-----
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िैद्यकीय त्रशक्षण त्रिभाग
पिभणी येर्े निीन शासकीय िैद्यकीय महात्रिद्यालय
100 प्रिेश क्षमतेसह 430 खाटांच्या रुग्णालयास मान्यता
पिभणी येर्े निीन शासकीय िैद्यकीय महात्रिद्यालय ि त्यास संलस्ग्नत रुग्णालय सरु
किण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता िे ण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्र्ानी मख्यमंिी उद्धि
ठाकिे होते.
या त्रनणथयानसाि मौजे ब्रम्हपूिी (ता. त्रज.पिभणी) येर्े १०० प्रिेश क्षमतेर्े निीन शासकीय
िैद्यकीय महात्रिद्यालय ि त्यास संलग्न ४३० रुग्णखाटांर्े रुग्णालय सरु किण्यात येणाि आहे .
नात्रशक ि उस्मानाबाि या िोन निीन शासकीय िैद्यकीय महात्रिद्यालयानंति हे िाज्यातील
पंर्िीसािे शासकीय िैद्यकीय महात्रिद्यालयास आहे. या महात्रिद्यालय ि रुग्णालयासाठी
आिश्यक पित्रनर्ममती आत्रण ही पिे भिण्यासही मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता िे ण्यात आली.
महात्रिद्यालय ि रुग्णालयाकत्रिता िाष्रीय आयर्मिज्ञान आयोगाच्या मानकांप्रमाणे पिभणी
येर्ील त्रजल्हा सामान्य रुग्णालय, अस्स्र्व्यंग रुग्णालय ि स्त्री रुग्णालय आिश्यक जागेसह
तात्पित्या स्िरूपात िैद्यकीय त्रशक्षण त्रिभागास िापिास उपलब्ि करुन िे ण्यात येणाि आहे.
याकत्रिता मौजे ब्रम्हपूिी (ता. त्रज. पिभणी) येर्ील उद्योग, ऊजा ि कामगाि त्रिभागार्ी ५२ हेक्टि
०६ आि जमीन त्रनिःशल्क हस्तांतत्रित किण्यात येणाि आहे.
बैठकीत महात्रिद्यालय ि रुग्णालयांसाठी आिश्यक तसेर् अत्रतत्रिक्त बांिकाम किण्यास
ि त्यासाठीच्या अंिात्रजत ६८२ कोटी ७६ लाख रुपयांर्ा त्रनिी उपलब्ि करुन त्याप्रमाणे खर्ास
मान्यता िे ण्यात आली.
-----०-----
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गृह त्रिभाग
मंबईििील २६/११ च्या हल्ल्यात शौयथ गाजत्रिणाऱ्या
पोलीस अत्रिकािी-कमथर्ािी यांना सेिा त्रिषयक लाभ
मंबई शहिािि २६ नोव्हेंबि २००८ िोजी झालेला िहशतिािी हल्ला पितिून
लािण्यासाठी शौयथ गाजत्रिलेल्या सेित
े ील १५ पोलीस अत्रिकािी आत्रण कमथर्ाऱ्यांना सेिात्रिषयक
लाभ िे ण्यार्ा त्रनणथय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्र्ानी
मख्यमंिी उद्धि ठाकिे होते.
मंबईििील िहशतिािी हल्ल्यात शहीि झालेल्या पोलीस अत्रिकािी आत्रण कमथर्ािी
यांच्या कटं बीयांना यापूिींर् त्रिशेष मित मंजूि किण्यात आली आहे. तसेर् या हल्ल्यात शौयथ
गाजत्रिलेले अन्य अत्रिकािी आत्रण कमथर्ािी यांना िाष्रपती पोलीस शौयथ पिक, पोलीस
महासंर्ालकार्े सन्मानत्रर्न्ह आत्रण पिाक्रम पिक अशी त्रिशेष बत्रक्षसे ि िोख िक्कम स्िरुपात
िे ऊन सन्मान किण्यात आला आहे . पण सेित
े असलेल्या अशा १५ अत्रिकािी आत्रण कमथर्ाऱ्यांना
सेिात्रिषयक लाभ मंजूि किण्यात आला नव्हता. आजच्या बैठकीतील त्रनणथयानसाि या सिथ
कमथर्ाऱ्यांना लाभ मंजूि किण्यात आला आहे .
यानसाि शासकीय सेित
े असलेल्या ककिा तत्पिी सेिात्रनिृत्त झालेल्या अत्रिकािी आत्रण
कमथर्ाऱ्यांना हल्ल्याच्या मत्रहन्यापासून म्हणजेर् नोव्हेंबि, २००८ पासून पिीलक्षी प्रभािाने ते
त्यािेळी कायथित असलेल्या पिाच्या नत्रजकर्ी पिोन्नतीच्या पिार्ी िेतनश्रेणी, आत्रण त्यानसाि
िेतनत्रनत्रितीर्ा लाभ िे ण्यात येणाि आहे. या िेतनत्रनत्रितीर्ा लाभ संबत्रिताच्या सेिात्रनिृत्ती
िेतनासाठीही लागू असणाि आहे . बैठकीत यासाठी आिश्यक ६७ लाख ४५ हजाि ०१६ एिढया
अंिात्रजत खर्ासही मंजिी िे ण्यात आली.
-----०----10 मार्थ 2022
महसूल त्रिभाग
कळित्रहिाट ि शेतजमीन अत्रित्रनयम 1956 मध्ये जत्रमनीच्या संिभात
असलेल्या तितूिीत सिािणा
कातकिी,

शेतमजूि आत्रण कािागीि यांच्या िस्त्यांर्ी त्रठकाणे ि घिे आत्रण

घिाखालील जत्रमनी यासंबंिीर्े अत्रिकाि अत्रभलेख संबंत्रितांच्या नािे किण्याच्या प्रयोजनासाठी
महािाष्र कळित्रहिाट ि शेतजमीन अत्रित्रनयम 1956 मिील कलम 17 ब (2) अन्िये
त्रि.31.05.2022 असा त्रित्रनर्मिष्ट त्रिनांक जात्रहि किण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता त्रिली.
-----०----4

