जनसंपर्क र्क्ष (मुख्यमंत्री सचिवालय)

मंचत्रमंडळ चनर्कय
चिनांर् : 26 ऑगस्ट 2021
( बैठर् क्र. 79 )

अ.क्र.

चवषय

चवभाग

1

मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे यांिा राज्यातील अचिर्ाऱयांना

सामान्य प्रशासन

मोठा चिलासा- अचिर्ाऱयांिा सेवत
े असतांना मृत्यू
झाल्यास र्ुटु ं बातील सिस्यास नोर्री.
राज्य मंचत्रमंडळािा महत्वािा चनर्कय
2

आशा स्वयंसेचवर्ा, गटप्रवतकर्ांच्या मोबिल्यात वाढ

3

र्ेंद्रीय योजनांच्या चनिी चवतरर्ात सुसूत्रता

सावकजचनर् आरोग्य
चवत्त

आर्ण्यासाठी बँर् खात्यांसंिभात सुिाचरत सूिना
4

तंत्रचशक्षर्ाच्या नवीन शैक्षचर्र् संस्थाच्या

उच्ि व तंत्रचशक्षर्

परवानगीसाठी मुितवाढ
5

र्ुटु ं ब न्यायालयातील न्यायािीशांना सुिाचरत

चवचि व न्याय

वेतनश्रेर्ी
6

र्ृषीवर आिाचरत अन्न प्रचक्रया उद्योगांना सुिाचरत
प्रोत्साहने

1

उद्योग

सामान्य प्रशासन चवभाग
मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे यांिा राज्यातील अचिर्ाऱयांना मोठा चिलासा
अचिर्ाऱयांिा सेवत
े असतांना मृत्यू झाल्यास र्ुटु ं बातील सिस्यास नोर्री
राज्य मंचत्रमंडळािा महत्वािा चनर्कय
मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे यांनी राज्यातील सवक अचिर्ाऱयांना फार मोठा चिलासा चिला आहे. सध्या
शासर्ीय सेवत
े ील एखाद्या गट र् कर्वा गट ड र्मकिाऱयािे चनिन झाल्यास त्याच्या र्ुटु ं बातील पात्र
सिस्याला अनुर्ंपा तत्वावर शासर्ीय सेवत
े चनयुक्ती िे ण्यात येते. आज राज्य मंचत्रमंडळाने चनर्कय घेतला
आहे र्ी, गट अ आचर् गट ब मिील अचिर्ाऱयांच्या बाबतीत िे खील हे अनुर्ंपा िोरर् लागू र्रावे.
र्ोचवड पचरस्स्थतीत अनेर् अचिर्ाऱयांिे चनिन झाले असून अचिर्ारी संघटनांिी िे खील हे
अनुर्ंपा िोरर् लागू र्रण्यािी मागर्ी होती. मुख्यमंत्रयांनी या मागर्ीप्रमार्े र्ायकवाही र्रण्यािी सूिना
र्ेली होती. त्या अनुषंगाने आज यासंिभातील प्रस्ताव मंचत्रमंडळ बैठर्ीत आर्ण्यात आला
या चनर्कयामुळे राज्यातील अचिर्ाऱयांच्या चनिनामुळे ओढवर्ाऱया आर्थथर् आपत्तीतून त्यांच्या
र्ुटु ं बांना मोठा चिलासा चमळर्ार आहे. गट अ कर्वा गट ब मिील अचिर्ाऱयािे चनिन झाल्यास त्याच्या
र्ुटु ं बातील पात्र सिस्यास गट र् कर्वा गट ड मध्ये अनुर्ंपा तत्वावर चनयुक्ती िे ण्यात येईल. याचशवाय
अनुर्ंपा चनयुक्तीसाठीिे चवचवि आिे श एर्चत्रत र्रून " महाराष्ट्र राज्य शासन अनुर्ंपा चनयुक्ती चनयम
२०२१ तयार र्रण्यास मान्यता िे ण्यात आली आहे , यामुळे अनुर्ंपा संिभातील प्रशासर्ीय अडिर्ी िूर
होतील.
-----0----सावकजचनर् आरोग्य चवभाग
आशा स्वयंसेचवर्ा, गटप्रवतकर्ांच्या मोबिल्यात वाढ
आशा स्वयंसेचवर्ांना राज्य शासनार्डू न िे ण्यात येर्ाऱया िरमहा मोबिल्यात एर् हजार रुपये
तर गटप्रवतकर्ांच्या मोबिल्यात िरमहा बाराशे रुपयांिी वाढ र्रण्यास राज्य मंचत्रमंडळाने आज मान्यता
चिली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
र्ोरोना महामारी सुरु असेपयकन्त आशा स्वयंसेचवर्ा व आशा गटप्रवकतर् यांना िरमहा पािशे
रुपये र्ोचवड भत्ता राज्य शासनाच्या चनिीतून अिा र्रण्यास मान्यता िे ण्यात आली. प्रस्ताचवत वाढ जुलै
2021 या मचहन्यापासून िेण्यात येईल. यासाठी होर्ा-या अंिाजे 135 र्ोटी 60 लाख रुपयांच्या वार्थषर्
तरतुिीस मान्यता िे ण्यात आली.
-----०-----
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चवत्त चवभाग
र्ेंद्रीय योजनांच्या चनिी चवतरर्ात सुसूत्रता आर्ण्यासाठी
बँर् खात्यांसंिभात सुिाचरत सूिना
र्ेंद्र पुरस्र्ृत योजनांच्या चनिी चवतरर्, चवचनयोग व्यवस्थापनात सुसूत्रता आर्ण्याच्या दृष्ट्टीने
नोडल एजन्सी तसेि अंमलबजावर्ी याबाबत प्रशासर्ीय चवभागांना बँर् खाती उघडण्यासाठी
सुिाचरत सूिना िे ण्यािा चनर्कय आज झालेल्या राज्यमंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत घेण्यात आला.
अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
र्ेंद्र शासनाच्या सूिनांनुसार प्रत्येर् चवभागाला प्रत्येर् र्ेंद्र पुरस्र्ृत योजनेसाठी एर् कसगल
नोडल एजन्सी चनचित र्रर्े गरजेिे आहे व या एजन्सीने एर् कसगल नोडल बँर् खाते उघडर्े गरजेिे
आहे. राज्य शासनािे िोरर् र्ेंद्र शासनाच्या सूिनांशी सुसंगत र्रण्याच्या दृस्ष्ट्टने चवभागांच्या कसगल
नोडल एजन्सींना स्टे ट बँर् ऑफ इंचडया, राष्ट्रीयर्ृत बँर्ा, आयसीआयसीआय बँर् व एिडीएफसी बँर्
बँर्ांत खाते उघडण्यास मान्यता िे ण्यात आली.
र्ेंद्र पुरस्र्ृत योजनांसाठी कसगल नोडल बँर् खाते सोबति प्रत्यक्ष अंमलबजावर्ी संस्थांच्या
स्तरावर चझरो बॅलन्स सबचसडरी अर्ाऊंट उघडर्े अपेचक्षत आहे. ही खाती तालुर्ा व चजल्हा स्तरावर
असर्ार आहेत. र्ेंद्र शासनाने स्थाचनर् पचरस्स्थतीनुसार ही खाती कसगल नोडल अर्ाऊंट असलेल्या
बँर्ेत कर्वा इतर शेडयुल्ड र्मर्थशयल बँर् घेण्यािे सुिचवलेले आहे.
(अ) ज्या बँर्ेत कसगल नोडल एजन्सीिे अर्ाऊंट उघडण्यात आले आहे , त्या बँर्ेत प्रत्यक्ष
अंमलबजावर्ी संस्थेिी खाती उघडण्यास मान्यता िे ण्यात आली.
(ब) र्ेंद्र शासनाच्या सूिनांनुसार प्रत्यक्ष अंमलबजावर्ी संस्थांना चझरो बॅलन्स खाते
उघडण्यासाठी स्थाचनर् पचरस्स्थतीनुसार बँर्ांिी चनवड र्रावयािी आहे. र्ेंद्र शासनाने अशी चनवड
र्रताना र्ोर्त्याही शेडयुल्ड र्मर्थशयल बँर्ेिी चनवड र्रण्यािी अनुमती चिलेली आहे. तरी वर नमूि
र्ेलेल्या बँर्ांव्यचतचरक्त चवभागाने त्यांिे स्तरावर योग्य शेडयुल्ड र्मर्थशयल बँर्ेिी चनवड र्रण्यासही
परवानगी िे ण्यात आली आहे. मात्र अशी चनवड र्रताना कसगल नोडल एजन्सीिे अर्ाऊंट व प्रत्यक्ष
अंमलबजावर्ी स्तरावर चनवड र्ेलेल्या बँर्ांमिील अर्ाऊंट यामध्ये माचहतीिे आिान प्रिान सुरळीत
होईल व अखंडीत डे टािे आिान प्रिान होईल यािी खात्री चवभागांनी त्यांच्या स्तरावर र्रर्े आवश्यर्
राहील.
-----०-----
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उच्ि व तंत्रचशक्षर् चवभाग
तंत्रचशक्षर्ाच्या नवीन शैक्षचर्र् संस्थाच्या
परवानगीसाठी मुितवाढ
तंत्रचशक्षर्ाच्या नवीन शैक्षचर्र् संस्थांच्या परवानगीसाठी आता 15 सप्टें बर 2021 पूवी अजक
र्रता येतील. यादृष्ट्टीने महाराष्ट्र राज्य तंत्रचशक्षर् मंडळ अचिचनयम, 1997 मिील चवचवि र्लमांमध्ये
सुिारर्ा र्रण्यास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली.
शैक्षचर्र् वषक 2021-22 मध्ये व्यवस्थापनांना

नवीन शैक्षचर्र् संस्था सुरु र्रण्याच्या

परवानगीसाठी 15 सप्टें बर 2021 पयंत मंडळाच्या सिस्य सचिवांर्डे अजक र्रता येईल. असे अजक
शासनार्डे चि. 10 ऑक्टोंबर, 2021 पयंत कर्वा त्यापूवी पाठचवण्यात येतील. शैक्षचर्र् वषक 2021-22
मध्ये ज्या व्यवस्थापनांना नवीन पाठयक्रम, जािा चवद्याशाखा, नवीन चवषय आचर् ज्यािा तुर्ड्या सुरु
र्रण्यासंबंिी परवानगीसाठी चि. 15 सप्टें बर, 2021 पयंत कर्वा त्यापूवी चवचहत नमुन्यात अजक र्रता
येतील. शैक्षचर्र् वषक 2021-22 मध्ये संस्था बंि र्रु इस्च्िर्ारे व्यवस्थापन चवचहत नमुन्यात चि. 15
सप्टें बर, 2021 पयंत कर्वा त्यापूवी मंडळार्डे अजक र्रता येतील.
-----०----चवचि व न्याय चवभाग
र्ुटु ं ब न्यायालयातील न्यायािीशांना सुिाचरत वेतनश्रेर्ी
र्ुटु ं ब न्यायालयातील न्यायािीशांना सुिाचरत वेतनश्रेर्ी लागू र्रण्यास आज मंचत्रमंडळ बैठर्ीत
मंजूरी िे ण्यात आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
शेट्टी आयोगाच्या चशफारशीनुसार चि. 1 जुलै 1996 पासून व मा. न्या. पद्मनाभन सचमतीच्या
चशफारशीनुसार र्ुटु ं ब न्यायालयातील सरळसेवन
े े चनयुक्त झालेल्या न्यायािीशांना, चजल्हा न्यायािीश
(प्रथम प्रवेश) तसेि सरळसेवन
े े चनयुक्त झालेल्या चजल्हा न्यायािीश चनवड श्रेर्ी व चजल्हा न्यायािीश
(उच्ि समयश्रेर्ी) या वेतन श्रेर्ी लागू र्रण्यास मंजूरी िे ण्यात आली.
न्या.शेट्टी आयोगानुसार वेतनश्रेर्ी चिनांर् 1 जुलै 1996 पासून न्यायािीश, र्ौटु ं चबर् न्यायालय (प्रथम प्रवेश)

रु.16750-400-19150-450-20500.

न्यायािीश, र्ौटु ं चबर् न्यायालय (चनवडश्रेर्ी) रु.18750-400-19150-450-21850-500-22850
न्यायािीश,र्ौटु ं चबर् न्यायालय (उच्ि समय श्रेर्ी) रु.22850-500-24850.
न्या. पद्मनाभन सचमतीच्या चशफारशीनुसार वेतनश्रेर्ी चिनांर् 1 जानेवारी 2006 पासून न्यायािीश, र्ौटु ं चबर् न्यायालय (प्रथम प्रवेश)

रु.51550-1230-58930-1380-63070

न्यायािीश, र्ौटु ं चबर् न्यायालय (चनवडश्रेर्ी) रु.57700-1230-58930-1380-67210-1540-70290
न्यायािीश,र्ौटु ं चबर् न्यायालय (उच्ि समय श्रेर्ी) रु.70290-1540-76450.
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उद्योग चवभाग
र्ृषीवर आिाचरत अन्न प्रचक्रया उद्योगांना सुिाचरत प्रोत्साहने
र्ृषीवर आिारीत अन्न प्रचक्रया उद्योगांना सामुचहर् प्रोत्साहन योजना 2019 अंतगकत सुिाचरत
प्रोत्साहने िे ण्यािा चनर्कय आज झालेल्य मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी
मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
र्ृषी व अन्न प्रचक्रयेवर आिाचरत उद्योग घटर्ांना चि. 31.08.2020 रोजीच्या शासन चनर्कयानुसार
लाभ िे ण्यासाठी मोठया प्रर्ल्पांसाठीिा गुंतवर्ूर् र्ालाविी हा चि. 31.08.2020 रोजीिा शासन
चनगकचमत झाल्याच्या चिनांर्ापूवीिे 4 वषे म्हर्जेि चि. 31.08.2016 पासून पुढील र्ालाविीतील घटर्
मागर्ी र्रेल त्या र्ोर्त्याही 4 वषे र्ालाविीतील घटर्ािी गुंतवर्ूर् ग्राहय िरण्यासाठी सामुचहर्
प्रोत्साहन योजना 2019 मिील पचरच्िे ि क्र. 2.9 मध्ये गुंतवर्ूर् र्ालाविीसाठी चवचहत र्रण्यात
आलेल्या तरतूिीतून सूट िे ण्यास मान्यता िे ण्यात आली.
र्ृषी व अन्न प्रचक्रयेवर आिाचरत उद्योग घटर्ांना चि. 31.08.2020 रोजीच्या शासन चनर्कयान्वये
चवचहत र्रण्यात आलेले अनुज्ञय
े लाभ िे ण्यासाठी चवशाल प्रर्ल्पांसाठीिा गुंतवर्ूर् र्ालाविी हा चि.
31.08.2020 रोजीिा शासन चनगकचमत झाल्याच्या चिनांर्ापूवीिे 5 वषे म्हर्जेि चि. 31.08.2015
पासून पुढील र्ालाविीतील घटर् मागर्ी र्रेल त्या र्ोर्त्याही 5 वषे र्ालाविीतील घटर्ािी
गुंतवर्ूर् ग्राहय िरण्यासाठी सामुचहर् प्रोत्साहन योजना 2019 मिील पचरच्िे ि क्र. 2.9 मध्ये गुंतवर्ूर्
र्ालाविीसाठी चवचहत र्रण्यात आलेल्या तरतूिीतून सूट िे ण्यास मान्यता िे ण्यात आली.
र्ृषी व अन्न प्रचक्रयेवर आिाचरत उद्योग घटर्ांना लाभ िे ण्याबाबतच्या योजनेिी अंमलबजावर्ी
र्रण्यासंिभात चि. 31.08.2020 रोजीिा शासन चनर्कय तसेि चि. 16.09.2019 रोजीच्या शासन
चनर्कयातील तरतूिींिा अथक चनिीत र्रुन प्रसंगानुरुप व प्रर्रर्परत्वे चशफारस र्रण्यािे अचिर्ार चि.
16.09.2019 रोजीच्या शासन चनर्कयातील पचरच्िे ि क्र. 10 अन्वये राज्यस्तरीय सचमतीस िे ण्यात आले
आहेत. या सचमतीच्या चशफारसींवर उद्योग मंत्रयांनी चिलेल्या चनर्कयानुसार प्रर्रर्परत्वे र्ायकवाही
र्रण्यात येईल.
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