जनसंपर्क र्क्ष (मुख्यमंत्री सचिवालय)

मंचत्रमंडळ चनर्कय
चिनांर् : 24 मािक 2021
( बैठर् क्र. 61 )

अ.क्र.
1

चवषय

चवभाग

महसुली चवभागांत अचिर्ाऱयांिी चिक्त पिे

सामान्य प्रशासन

समप्रमार्ात भिर्ाि चनयमात सुिािर्ा र्िण्यािा
महत्त्वपूर्क चनर्कय
2

वचिष्ठ महाचवद्यालयातील प्रािायांिी वेतन चनचिती

उच्ि व तंत्रचशक्षर्

3

महािाष्र वैद्यर्ीय व आिोग्य अचिर्ाऱयांच्या

सावकजचनर् आिोग्य

वेतनातील तफावत िूि र्िीत प्रोत्साहन वेतनवाढ
4

सािथीला पुण्यात चशवाजीनगि येथे जागा िेण्यास

महसूल

मान्यता
5

पुण्याजवळ चिखली येथे शासर्ीय अचभयांचत्रर्ी

उच्ि व तंत्रचशक्षर्

महाचवद्यालयािे चवस्ताि र्ेंद्र
6

गौर् खचनजाच्या स्वाचमत्विनाच्या ििात जुलप
ै ासून

महसूल

िीडपट वाढ र्िण्यास िाज्य मंचत्रमंडळािी मान्यता
7

ित्नाचगिी येथे नवीन शासर्ीय अचभयांचत्रर्ी

उच्ि व तंत्र चशक्षर्

महाचवद्यालय सुरु र्िर्ाि
8

र्ाटे पूर्ा बॅिेज, पंढिी, गगा मध्यम प्रर्लपांना

जलसंपिा चवभाग

सुिाचित प्रशासर्ीय मान्यता
9

िचहर्ुटे , बोिी अंबेििी प्रर्लपांच्या र्ालव्यािे रुपांति
बंचिस्त नचलर्ा चवतिर् प्रर्ालीत

1

जलसंपिा

सामान्य प्रशासन चवभाग
महसुली चवभागांत अचिर्ाऱयांिी चिक्त पिे समप्रमार्ात भिर्ाि
चनयमात सुिािर्ा र्िण्यािा महत्त्वपूर्क चनर्कय
िाज्यातील शासर्ीय अचिर्ाऱयांना सिळसेवन
े े चनयुक्ती तसेि पिोन्नतीच्या चनयुक्तीसाठी
महसूली चवभाग वाटप चनयम २०१५ िद्द र्िण्यास व नवीन महसूल चवभाग वाटप चनयम २०२१ िी
अचिसूिना लागू र्िण्यास मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव
ठार्िे होते. हे चनयम अ आचर् ब गटातील सवक िाजपचत्रत व अिाजपचत्रत अचिर्ाऱयांसाठी असतील.
या अचिसूिनेिी ठळर् वैचशष्टे पुढीलप्रमार्े, सवक महसूली

चवभागातील चिक्त पिे

समप्रमार्ात भिण्यात येतील. एर्ा महसूली चवभागातील र्ालाविी चर्मान 3 वषक िाहील. एर्ल
पालर्त्व चसध्ि झालेलया अचिर्ाऱयांना या चनयमातून सूट िे ण्यात येईल. 30 पेक्षा र्मी पिसंख्या
असर्ाऱया संवगांना हे चनयम लागू होर्ाि नाहीत.
महसूली चवभाग वाटप िोिर्ाच्या अंमलबजावर्ीत अडिर्ी येतात. त्याबाबत लोर्प्रचतचनिी,
प्रशासर्ीय चवभाग तसेि, शासर्ीय अचिर्ािी संघटनांर्डू न चनवेिनेही िे ण्यात आली आहेत. त्यांिा
चविाि र्रून सध्यािा महसूल चवभाग वाटप चनयम 2015 िद्द र्रून, नवीन महसूल चवभाग वाटप
चनयम 2021 लागू र्िण्यािा चनर्कय घेण्यात आला.
-----०----उच्ि व तंत्रचशक्षर् चवभाग
वचिष्ठ महाचवद्यालयातील प्रािायांिी वेतन चनचिती
िाज्यातील वचिष्ठ महाचवद्यालयातील सिळ सेवन
े े कर्वा थेट चनयुक्त झालेलया प्रािायांिी
वेतन चनचिती र्िण्यािा चनर्कय आज झालेलया मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला.

बैठर्ीच्या

अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्िे होते.
१ जानेवािी २००६ िोजी अथवा त्यानंति प्रािायक पिावि सिळसेवन
े े / थेट चनयुक्त झालेलया
वचिष्ठ महाचवद्यालयातील प्रािायांिी ६ व्या वेतन आयोगातील वेतनबॅण्ड रु ३७४००- ६७००० व
अर्ॅडचमर् ग्रेड वेतन रु. १० हजाि या वेतन संििनेिी रु. ४३ हजाि इतक्या वेतनावि वेतन चनचिती
र्िण्यात आली. यासाठी ४२ र्ोटी ८९ लाख ९६ हजाि ८७६ रुपयांच्या खिासही आज मंजूिी िे ण्यात
आली.
चवद्यापीठ अनुिान आयोगाच्या व र्ेंद्रीय मनुष्यबळ चवर्ास मंत्रालयाच्या तितूिीनुसाि प्रािायक
पिािी वेतनचनचिती रु. ४३ हजाि इतक्या वेतनावि र्िण्याबाबत उच्ि न्यायालयािे आिे श होते.
त्यानुसाि हा चनर्कय घेण्यात आला आहे.
-----०-----
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सावकजचनर् आिोग्य चवभाग
महािाष्र वैद्यर्ीय व आिोग्य अचिर्ाऱयांच्या
वेतनातील तफावत िू ि र्िीत प्रोत्साहन वेतनवाढ
महािाष्र वैद्यर्ीय व आिोग्य सेवत
े ील अचिर्ाऱयांच्या वेतनातील तफावत िू ि र्ित त्यांना
प्रोत्साहन वेतनवाढ िे ण्यािा चनर्कय आज झालेलया मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला. बैठर्ीच्या
अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्िे होते.
र्चनष्ठ वैद्यर्ीय अचिर्ाऱयांिे वेतन वचिष्ठ अचिर्ाऱयांपेक्षा अचिर् होत असलयाने वेतनातील
तफावत िू ि र्िण्याच्या अनुषंगाने महािाष्र प्रशासर्ीय न्यायाचिर्ािर्, मुंबई उच्ि न्यायालयािे
औिंगाबाि-नागपूि खंडपीठ यांनी व उच्ि न्यायालयाने चिलेलया चनिे शानुसाि हा चनर्कय घेण्यात
आला आहे.
पिव्युत्ति पिवी व पिव्युति पिचवर्ा शैक्षचर्र् अहकता िािर् वैद्यर्ीय अचिर्ाऱयांना शासन
सेवत
े चटर्वून ठे वण्यासाठी अनुक्रमे ३ व ६ प्रोत्साहनपि वेतनवाढी िे ण्यात आलया आहेत. तसेि
महािाष्र वैद्यर्ीय व आिोग्य सेवा,गट-अ वेतन मॅरीक्स मिील वेतनस्ति एस-२३ : ६७७००-२०८७००
(६ व्या वेतन आयोगानुसाि वेतनश्रेर्ी रुपये १५६००-३९१०० ग्रेड पे रु. ६६००) व त्यापेक्षा अचिर्
वेतनश्रेर्ीतील पिाविील पिव्युत्ति पिचवर्ा व पिव्युत्ति पिवी शैक्षचर्र् अहक ता िािर् र्िर्ाऱया
अचिर्ाऱयांना िे खील प्रोत्साहनात्मर् अनुक्रमे ३ व ६ अचतचिक्त वेतनवाढी िे ण्यात आलया आहेत.
यामुळे वचिष्ठ अचिर्ाऱयांपेक्षा र्चनष्ठ वैद्यर्ीय अचिर्ाऱयांिे वेतन अचिर् होत असलयाने गटअ वेतन मॅरीक्स मिील वेतन स्ति एस-२३ :६७७००-२०८७०० (६ व्या वेतन आयोगानुसाि वेतनश्रेर्ी
रु. १५६००-३९१०० ग्रेड पे रु. ६६००) मिील व त्यापेक्षा अचिर् वेतनश्रेर्ीमिील चजलहा
शलयचिचर्त्सर् संवगक, पोलीस शलयचिचर्त्सर्, चजलहा आिोग्य अचिर्ािी संवगक, चवशेषज्ञ संवगक,
उपसंिालर्, सहसंिालर्, अचतचिक्त संिालर् व संिालर्, आिोग्य सेवा या पिाविील पिव्युत्ति
पिचवर्ा व पिव्युत्ति पिवी शैक्षचर्र् अहकतािािर् अचिर्ाऱयांना (सेवाचनवृत्त अचिर्ाऱयांसह) चि.
२०/८/२०१४ ऐवजी चि. १४/१२/२०११ पासून प्रोत्साहनात्मर् अनुक्रमे ३ व ६ अचतचिक्त वेतनवाढीिा
लाभ अनुज्ञय
े र्िण्यात आला.
मात्र, वेतन मॅरीक्स मिील वेतन स्ति एस-२३ :६७७००-२०८७०० ( वेतनश्रेर्ी रु. १५६००३९१०० ग्रेड पे रु. ६६००) मिील व त्यापेक्षा अचिर् वेतनश्रेर्ीतील ज्या अचिर्ाऱयांनी शासन चनर्कय
चि. १४/१२/२०११ व चि. १९/११/२०१२ िा लाभ घेतला असेल त्यांना पुन्हा या योजनेिा लाभ अनुज्ञय
े
ठिर्ाि नाही.
-----०-----
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महसूल चवभाग
सािथीला पुण्यात चशवाजीनगि येथे जागा िे ण्यास मान्यता
छत्रपती शाहू महािाज संशोिन, प्रचशक्षर् व मानव चवर्ास संस्था

(सािथी),

या

संस्थेस

पुण्यातील चशवाजीनगि येथील जागा उपलब्ि र्रून िे ण्यास मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात
आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्िे होते.
चशवाजी

नगि

पुर्े

येथील (नगि भुमापन क्र.173 ब/1 मिील जागेपैर्ी) आगिर्ि

िस्त्याविील शालेय चशक्षर् चवभागािी 4 हजाि 163 िौ.मी. इतर्ी जागा सािथीला िे ण्यात येर्ाि
आहे. या चठर्ार्ी सािथीिे र्ायालय, अभ्यागत र्क्ष, अभ्यास र्ेंद्र, ग्रंथालय, अभ्याचसर्ा, र्ॉन्फिन्स
हॉल इ. सुचविांिी उभािर्ी र्िण्यात येर्ाि आहे. शासर्ीय जागा वाटपाबाबतच्या चनयचमत अटी व
शतींच्या अिीन िाहू न महसूल मुक्त व भोगवटामुलयिचहत कर्मतीने ही जागा िे ण्यात िे ण्यात येर्ाि
आहे.
-----०----उच्ि व तंत्रचशक्षर् चवभाग
पुण्याजवळ चिखली येथे शासर्ीय अचभयांचत्रर्ी
महाचवद्यालयािे चवस्ताि र्ेंद्र
पुण्याच्या शासर्ीय अचभयांचत्रर्ी महाचवद्यालयास हवेली तालुक्यातील चिखली येथे चवस्ताि
र्ेंद्र स्थापन र्िण्यास 11.30 हेक्टि शासर्ीय जमीन िे ण्यास आज झालेलया मंचत्रमंडळ बैठर्ीत
घेण्यात आला. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्िे होते.
संस्थेच्या चवस्ताचित र्ेंद्रामध्ये 8 उत्र्ृष्टता व चवर्ासर्ेंद्र आचर् संशोिन तसेि नाचवन्यता
पार्क सुरु र्िण्यास मान्यता िे ण्यात आली. या र्ेंद्रांद्वािे प्रस्ताचवत सवक अभ्यासक्रम हे र्ायम चवनाअनुिाचनत व स्वयंअथकसहाचयत तत्वावि संस्थेमाफकत िालचवण्यास पिवानगी िे ण्यात आली. या
र्ेंद्राच्या बांिर्ाम व सािनसामुग्रीर्िीता लागर्ािा एर्वेळिा चनिी म्हर्ून 150 र्ोटी रुपये इतर्ा
चनिी पुढील 3 ते 4 वषामध्ये चवतिीत र्िण्यास मान्यता िे ण्यात आली.
-----०-----
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महसूल चवभाग
गौर् खचनजाच्या स्वाचमत्विनाच्या ििात जुलप
ै ासून िीडपट वाढ
र्िण्यास िाज्य मंचत्रमंडळािी मान्यता
गौर् खचनजाच्या स्वाचमत्विनाच्या व डे ड िेंट ििात िीडपट वाढ र्िण्याच्या प्रस्तावास आज
िाज्य मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्िे
होते. हे वाढीव िि 1 जुलै 2021 पासून लागू होतील. गौर् खचनजाच्या स्वाचमत्विनािे िि खालील
प्रमार्े असतील.
1. बांिर्ाम साचहत्य म्हर्ून वापिण्यात येर्ािा िुना तयाि र्िण्यासाठी भट्टयांमध्ये वापिण्यात येर्ािी
िुनखडी व कशपलयापासून र्ेलेला िुना रुपये 600/- प्रचत ब्रास.
2. उत्खननाद्वािे कर्वा गोळा र्रुन र्ाढलेले सवक िगड मग त्यािा आर्ाि र्ेवढाही असो आचर्
िगडािी भूर्टी रुपये 600/- प्रचत ब्रास.
3. बांिर्ामासाठी वापिण्यात येर्ािा जांभा िगड (लॅटिाईट स्टोन) रुपये 150/- प्रचत ब्रास.
4. (र्) उत्खननाद्वािे र्ाढलेले कर्वा गोळा र्ेलेले गोटे ,बािीर् खडी,मुरूम,र्ंर्ि रु.600 प्रचत ब्रास.
(ख) र्ेवळ बॉलचमलसच्या प्रयोजनार्िीता वापिण्यात येर्ाि िॅलसेडोनी खडे रु.3000/- प्रचत ब्रास.
(ग) पुढील प्रयोजनार्चिता वापिण्यात न येर्ािी सवकसामान्य वाळू .
चसिाचमर् कर्वा मृचतर्ाचशलपे, िातुशास्त्रीय, दृष्ष्टचवषयर्, र्ोळसा खार्ीमध्ये साठवून
ठे वण्याच्या, चसलव्हीक्रेट चसमेंट तयाि र्िण्यासाठी, मातीिी भांडी व र्ाि सामान तयाि
र्िण्यासाठी, मुंबई महानगि प्रिे श क्षेत्रार्चिता रुपये 1200/- प्रचत ब्रास आचर् मुंबई महानगि
प्रिे श क्षेत्र वगळू न इति क्षेत्रार्चिता रुपये 600/- प्रचत ब्रास.
5. र्ौले (मंगलोिी कर्वा अन्य र्ोर्त्याही प्रयोजनािी) तयाि र्िण्यासाठी वापिण्यात येर्ािी सािी
चिर्र्माती रुपये 600/- प्रचत ब्रास.
6. अंतगकत बंिािे , िस्ते, लोहमागक व इमािती यांिे बांिर्ाम र्िताना भिर्ा र्िण्यासाठी/भूपृष्ठ सपाट
र्िण्यासाठी वापिण्यात येर्ािी सािी माती रुपये 600/- प्रचत ब्रास.
7. बांिर्ामािे साचहत्य म्हर्ून वापिण्यात येते, त्यावेळी पाटीिा िगड कर्वा निम खडर्रुपये 600/प्रचत ब्रास.
8. चवटा तयाि र्िण्याच्या व इति प्रयोजनासाठी वापिण्यात येर्ािी सािी माती, गाळ व सवक प्रर्ाििी
चिर्र्माती, इत्यािी रुपये 240/- प्रचत ब्रास.
9. फुलििी माती कर्वा बेटोनाईट

रुपये 1500/- प्रचत ब्रास.

10. सजावटीच्या प्रयोजनासाठी वापिावयािे इति सवक प्रर्ाििे िगड (ग्रॅनाईट वगळू न) रुपये 3000/प्रचत ब्रास
11. इति सवक गौर् खचनज (ग्रॅनाईट वगळू न व र्ेंद्र शासनाने चिनांर् 10/02/2015 अन्वये घोचषत
र्ेलेली गौर् खचनजे वगळू न) रुपये 600/- प्रचत ब्रास.
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सवक गौर् खचनजे (ग्रॅनाईट वगळू न व र्ेंद्र शासनाने चिनांर् 10/02/2015 अन्वये घोचषत
र्ेलेली गौर् खचनजे वगळू न)

रु. 9,000 प्रचत हेक्टि कर्वा त्याच्या भागासाठी ठोर्बंि भाडे

आर्ािण्यात येईल.
-----०----उच्ि व तंत्र चशक्षर् चवभाग
ित्नाचगिी येथे नवीन शासर्ीय अचभयांचत्रर्ी
महाचवद्यालय सुरु र्िर्ाि
ित्नाचगिी येथे 300 प्रवेश क्षमतेिे नवीन अचभयांचत्रर्ी महाचवद्यालय सुरु र्िण्यास आज
झालेलया मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्िे
होते.
शैक्षचर्र् वषक 2021-22 पासून हे नवीन अचभयांचत्रर्ी महाचवद्यालय सुरु होईल. यात
टप्पप्पयाटप्पप्पयाने एर्ूर् 65 चशक्षर् व 50 चशक्षर्ेति र्मकिािी पिे भिण्यात येतील. यासाठी रुपये 153.42
र्ोटी इतक्या खिास मंचत्रमंडळाने मान्यता चिली.
-----०----जलसंपिा चवभाग
र्ाटे पूर्ा बॅिेज, पंढिी, गगा मध्यम प्रर्लपांना सुिाचित प्रशासर्ीय मान्यता
अर्ोला चजलयातील मूतीजापूि तालुक्यातील मंगरुळ र्ांबे गावाजवळ बांिण्यात येर्ाऱया
र्ाटे पूर्ा बॅिेज, अमिावती चजलयातील वरुड तालुक्यातील पंढिी मध्यम प्रर्लप आचर् िािर्ी
तालुक्यातील मौ.मान्सुिावडी येथील गगा मध्यम प्रर्लपांना आज सुिाचित प्रशासर्ीय मान्यता
िे ण्यात आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्िे होते.
र्ाटे पूर्ा प्रर्लपास 533 र्ोटी 81 लाख, पंढिी मध्यम प्रर्लपास 1 हजाि 109 र्ोटी 23
लाख, गगा मध्यम प्रर्लपास 494 र्ोटी 24 लाख इतक्या खिाच्या सुिाचित प्रशासर्ीय मान्यता
िे ण्यात आलया आहेत.
र्ाटे पूर्ा प्रर्लपामुळे 13 गावांमिील 4 हजाि 137 हेक्टि क्षेत्र कसिनाखाली येर्ाि आहे .
पंढिी मध्यम प्रर्लपामुळे 40 गावांमिील 9 हजाि 191 हेक्टि क्षेत्र, गगा मध्यम प्रर्लपामुळे 25
गावांमिील 4 हजाि 281 हेक्टि क्षेत्र कसिनाखाली येर्ाि आहे.
-----०-----
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जलसंपिा चवभाग
िचहर्ुटे , बोिी अंबेििी प्रर्लपांच्या
र्ालव्यािे रुपांति बंचिस्त नचलर्ा चवतिर् प्रर्ालीत
नाचशर् चजलयातील िचहर्ुटे आचर् बोिी अंबेििी (ता.मालेगाव) या िोन पूर्क झालेलया लघु
पाटबंिािे प्रर्लपाच्या अष्स्तत्वातील र्ालव्यांिे रुपांति बंचिस्त नचलर्ा चवतिर् प्रर्ालीत र्िण्यािा
चनर्कय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठार्िे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेलया मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला.
खडर्ाळ जचमनीत पार्ी गळतीच्या समस्येवि मात र्िण्याच्या दृष्टीने पथिशी प्रर्लप म्हर्ून हा
प्रर्लप िाबचवण्यात येर्ाि आहे.
या प्रर्लपांिे कसिन क्षेत्र अनुक्रमे 648 हे. व 910 हे. इतर्े आहे. या प्रर्लपांच्या सध्यािा
र्ालवा व त्याविील चवतिीर्ा या खडर्ाळ व मुिमाड जचमनीतून जातात. त्यामुळे होर्ाऱया पार्ी
गळतीने गेलया िहा वषात या प्रर्लपातून अनुक्रमे जास्तीत जास्त 340 हे. व 249 हे. इतर्ेि कसिन
होऊ शर्ले आहे.
या प्रर्लपांच्या संपूर्क कसिन क्षेत्रास पार्ीपुिवठा र्िण्यार्चिता अष्स्तत्वातील खुले र्ालवे
बंि नलीर्ांमध्ये रुपांतिीत र्ेलयास फायिा होर्ाि आहे. त्यादृष्टीने अष्स्तत्वातील उघडे र्ालवे
बंचिस्त नचलर्ा चवतिर् प्रर्ालीमध्ये रुपांतिीत र्िण्यािा चनर्कय घेण्यात आला आहे. यासाठी
िचहर्ुटे प्रर्लपार्चिता 7.36 र्ोटी रुपये व बोिी अंबि
े िी लघु पाटबंिािे प्रर्लपासाठी 17.88 र्ोटी
अशा एर्ूर् 25.24 र्ोटी रुपयांच्या कर्मतीस प्रशासर्ीय मान्यता यावेळी िे ण्यात आली.
-----०-----
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