जनसंपर्क र्क्ष (मुख्यमंत्री सचिवालय)

मंचत्रमंडळ चनर्कय
चिनांर् : 19 मे 2021
( बैठर् क्र. 67 )

अ.क्र.

चवषय

चवभाग

1

ग्राम सेवर् व ग्राम चवर्ास अचिर्ारी यांिा र्ायम प्रवास भत्ता

2

चिवा रेल्वे क्रॉससगवर पुल बांिण्यास मान्यता चवर्ास आराखड्यात

ग्राम चवर्ास

वाढचवला
नगर चवर्ास

फेरबिल

3

इनाम व वतन जचमनीवरील अर्ृचषर् बांिर्ामे चनयचमत

महसूल

र्रण्यासाठी जनतेला सवलत

4

ससिुिूगक चजल्यातील अडाळी येथे राष्ट्रीय औषिी वनस्पती
संस्थेसाठी जमीन िे र्ार

1

वैद्यर्ीय चिक्षर्

ग्राम चवर्ास चवभाग
ग्राम सेवर् व ग्राम चवर्ास अचिर्ारी यांिा
र्ायम प्रवास भत्ता वाढचवला
चजल्हा पचरषिे तील ग्राम सेवर् व ग्राम चवर्ास अचिर्ारी यांच्या र्ायम प्रवास भत्त्यात वाढ र्रुन तो
1500 रुपये इतर्ा र्रण्यािा चनर्कय आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला.

बैठर्ीच्या

अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
ग्रामपंिायत स्तरावरील मुलभूत गरजा पुरचवण्यािी जबाबिारी ग्रामपंिायतीिी असून त्यात महत्वािी
भुचमर्ा ग्राम सेवर् व ग्राम चवर्ास अचिर्ाऱयांिी आहे. त्यामुळे पंिायत सचमती स्तरावर, चजल्हा पचरषि
स्तरावर, महसूल चवभागात चजल्हाचिर्ारी र्ायालयात, चवभागीय आयुक्त र्ायालयात ग्राम सेवर् /ग्राम
चवर्ास अचिर्ारी यांना बैठर्ांना हजर रहावे लागते.
तसेि, ग्रामीर् स्तरावर चिवाबत्ती, पार्ीपुरवठा साचहत्य, आरोग्य संबंिीत साचहत्य, वेगवेगळ्या
योजनांिी बांिर्ाम साचहत्य तसेि र्र वसूली भरण्यार्रीता तालूर्ा स्तरावर जावे लागते. बितगटांच्या
र्जकमंजूरीसाठी तालुर्ा पातळीवर बॅंर्ांना भेटी द्याव्या लागतात. पंतप्रिान आवास योजनेच्या लाभाथींना घर
बांिर्ीिे सामान उपलब्ि र्रुन िे ण्यासाठी त्यांच्यासोबत चफरावे लागते.

ग्राम पंिायत हद्दीत

ग्रामपंिायतीमाफकत र्ेल्या जार्ाऱया र्ामाच्या पुतकतेसाठी ग्रामसेवर्ांना चफरती र्रावी लागते. या सवक मुद्द्ांिा
चविार र्रता ग्राम सेवर्/ ग्राम चवर्ास अचिर्ारी संवगातील र्मकिाऱयांना ठोर् स्वरुपात िरमहा िे ण्यात
येर्ाऱया 1100 रुपये या र्ायम प्रवास भत्त्याच्या रक्र्मेत सुिारर्ा र्रर्े गरजेिे होते.
-----०----नगर चवर्ास चवभाग
चिवा रेल्वे क्रॉससगवर पुल बांिण्यास मान्यता
चवर्ास आराखड्यात फेरबिल
ठार्े महानगरपाचलर्ा हद्दीतील चिवा रेल्वे स्टे िन पचरसरामध्ये मोठया प्रमार्ात चवर्ास झालेला असून
या चठर्ार्ी रेल्वे क्रॉससगवर पुल बांिर्े आवश्यर् असल्याने पूल बांिर्ामासाठी मंजुर चवर्ास योजनेमध्ये
फेरबिल र्रण्याच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली. बैठर्ीच्या
अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
या मंजुर फेरबिल प्रस्तावानुसार खेळाच्या मैिानािे आरक्षर् वगळू न त्या मिील र्ाही क्षेत्र महापाचलर्ा
प्राथचमर् िाळा चवस्ताराच्या आरक्षर्ात, भागि: क्षेत्र २० चमटर रुंि रस्ता व भागि: क्षेत्र पाचर्िंग या आरक्षर्ात
समाचवष्ट्ट र्रण्यात आलेले आहे. खेळाच्या वगळण्यात आलेल्या क्षेत्राइतर्े आरक्षर् त्याि प्रभागामध्ये इतरत्र
िे ण्यासाठी ठार्े महानगरपाचलर्ेस चनिे ि िे ण्यात आले आहेत.
-----०----2

महसूल चवभाग
इनाम व वतन जचमनीवरील अर्ृचषर् बांिर्ामे
चनयचमत र्रण्यासाठी जनतेला सवलत
नवीन अचवभाज्य िथींने चिलेल्या इनाम व वतन (महार वतन व िे वस्थान जमीन वगळू न) जचमनी ज्या
भोगवटािार वगक-2 च्या आहेत त्यांच्यावरील अर्ृचषर् बांिर्ामे गुंठेवारी र्ायद्यांतगकत चनयचमत र्रण्याच्या
अनुषंगाने संबंिीत अचिचनयमात सुिारर्ा र्रण्यािा चनर्कय आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला.
बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते .
महाराष्ट्र गुंठेवारी चवर्ास (चनयमािीन र्रर्े, श्रेर्ीवाढ व चनयंत्रर्) अचिचनयम, 2001 या र्ायद्यांतगकत
इनाम व वतन जचमनींवरील चवर्ास चनयचमत र्रतांना प्रिमन िुल्र् व चवर्ास आर्ार या रक्र्में बरोबरि
सबंचित जचमनींच्या प्रिचलत बाजार मुल्याच्या 75 टक्र्े रक्र्म िासनार्डे भरर्ा र्रावी लागत होती.
अिा प्रर्रर्ी जनतेला सवलत िे ण्याच्या दृष्ट्टीर्ोनातून, प्रिचलत बाजार मुल्याच्या 75 टक्र्े ऐवजी
25 टक्र्े रक्र्म आर्ारुन व चनयचमत प्रिमन िुल्र् आचर् चवर्ास आर्ार वसूल र्रुन, अिा जचमनीवरील
गुंठेवारी चवर्ास चनयचमत मंजूरी िे ण्यात आली आहे. त्याबाबतिा अध्यािे ि लवर्रि र्ाढण्यात येईल.
-----०----वैद्यर्ीय चिक्षर् चवभाग
ससिुिूगक चजल्यातील अडाळी येथे
राष्ट्रीय औषिी वनस्पती संस्थेसाठी जमीन िे र्ार
आयुष मंत्रालयाअंतगकत नॅिनल इन्स्टीट्युट ऑफ मेडीचसनल पलांटस ही संस्था ससिुिूगक चजल्यातील
िोडामागक तालुक्यातील मौ.अडाळी येथे स्थापन र्रण्याच्या र्ेंद्र िासनाच्या प्रस्तावास मान्यता िे ण्यात आली
असून यासाठी ५० एर्र जागा िे ण्यात येईल. या प्रस्तावास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात
आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते .
मौ.अडाळी येथील महाराष्ट्र औद्योचगर् चवर्ास महामंडळ यांिी ५० एर्र जागा ही संस्था स्थापन
र्रण्यासाठी चवनामूल्य चनयचमत अटी ितींवर र्ब्जा हक्र्ाने र्ेंद्र िासनाच्या आयुष मंत्रालय, नवी चिल्ली यांना
हस्तांतरीत र्रण्यात येईल.
राज्यात राष्ट्रीय औषिी वनस्पती संस्थेच्या स्थापनेमुळे स्थाचनर्ांना रोजगाराच्या संिी चनमार् होतील
आचर् ही संस्था राज्याला प्रत्यक्ष सर्वा अप्रत्यक्षचरत्या फायिे िीर ठरेल. औषिी वनस्पतींिी संबंचित सवक
बाबींसाठी राष्ट्रीय औषिी वनस्पती संस्था एर् स्टॉप सेंटर (one stop center) म्हर्ून चवर्चसत र्ेली जाईल
आचर् ते र्ेंद्र व राज्य सरर्ारच्या सहर्ायाने / समन्वयाने र्ायक र्रतील.
-----०-----
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