
नागपरू उड्डान क्लब, नागपरू या 
कायालयातील कंत्राटी पध्दतीवर 
भरावयाच्या "मुख्य उड्डान ननदेशक" या 
पदाचे वतेनमान सुधारीत करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन नवभाग 

शासन ननर्णय क्र. नवचासं- १११८/प्र.क्र.१६७/28-अ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 

मंत्रालय, मुंबई 400 032. 
नदनांक : 3 ऑगस्ट, 201९ 

 

वाचा:- १) शासन ननर्णय सामान्य प्रशसन नवभाग क्र.एनएफसी-१००३/प्र.क्र.९/ 
               २००३/२८-अ, नदनांक २१.१२.२००६ 
           २) शासन ननर्णय क्रमांक एफएफसी-१००७/प्र.क्र.२०६/२८-अ, नद.१५.१.२००८ 
           ३) नागपरू उड्डार् क्लब यांचे नदनांक २७.१०.२०१८ व ३०.४.२०१९ च ेपत्र   
            ४) मा.उच्च न्यायालय, नागपरू खंडपीठ येथे दाखल PIL No.13/2016 प्रकरर्ी 

  मा.उच्च न्यायालयाचे नद.19.07.2019 रोजीच ेआदेश   
5) शासन समक्रमांक ननर्णय नद.8 जुलै,2019  

 

प्रस्तावना :-  
  संदभण क्र.1 मधील नदनांक २१.१२.२००६ च्या शासन ननर्णयान्वये नागपरू उड्डार् क्लब 
पनु्हा सुरु करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली. याअनुषंगाने नागपरू उड्डार् क्लब या 
कायालयाकरीता कंत्राटी पध्दतीवर मखु्य उड्डार् ननदेशकाच्या पदासह तांनत्रक अनधकाऱयाचंी ९ पदे 
भरण्यास मान्यता देण्यात आली. सदर शासन ननर्णयान्वये  मुख्य उड्डार् ननदेशकाच्या या पदासाठी 
दरमहा रु.१.०० लक्ष वतेन आनर् इतर अनुषंनगक भत्त व सुनवधा तसचे नदनांक १५/१/२००८ च्या 
शासन ननर्णयान्वये दरमहा रु.३.५० लक्ष सुधारीत वतेनमान मंजूर करण्यात आले होते. 
2. नवदभण भागातील नागपरू उड्डार् क्लब ही नवमान चालनवण्या सबधंी नशक्षर् देर्ारी तसेच 
नवमान चालनवण्याच े नशक्षर् घेण्यात प्रोत्साहन देर्ारी संस्था आहे.  नागपरू  उड्डार् क्लब 
चालनवण्याच्या दृष्ट्टीने मुख्य उड्डार् ननदेशक हे पद महत्वाच ेअसून नदनांक १५/३/२०१८ पासून 
नरक्त असल्यामळेु उड्डार् प्रनशक्षर् बदं आहे. संदभाधीन नदनांक १५/१/२००८ च्या शासन 
ननर्णयान्वये मंजूर केलेल्या दरमहा ३.५० लक्ष इतक्या कमी वतेनावर वारंवार जाहीरात देऊनही 
प्रनतसाद नमळत नसल्यामळेु सदर पद भरता आलले े नाही. यास्तव मुख्य उड्डार् ननदेशकाच्या 
नदनांक १५/१/२००८ च्या शासन ननर्णयातील रु.३.५० लक्ष वतेनात सुधारर्ा करण्याबाबत प्रस्ताव 
नवत्त नवभागास सादर करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने नागपरू उड्डार् क्लब या 
कायालयाच्या मुख्य उड्डार् ननदेशक या पदाच्या वतेनात दरमहा एकनत्रत रु.५.०० लक्ष अशी 
सुधारर्ा करण्यास नवत्त नवभागाने मान्यता नदली होती. यानुसार, सदर पदाच्या वतेनात रु.३.५० 
लक्ष ऐवजी दरमहा एकनत्रत (वतेन + अनुषंनगक भत्ते व सनुवधा अशी नवभागर्ी करुन) खालीलप्रमारे् 
रु.५.०० लक्ष अशी सुधारर्ा शासन ननर्णय नद.8.07.2019 अन्वये करण्यात आली होती. 
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अ.क्र. तपनशल रक्कम 
१ वतेन ३.०० लाखापयंत 
२ इतर अनुषंनगक भत्ते/सुनवधा दरमहा रु.५०,०००/- पयंत 
३ उड्डान भत्ता ६०० रुपये प्रनत तासाप्रमारे् 

रु.१.५० लाखापयंत (५१ तासापासून) 
 

3. तथानप, मा.उच्च न्यायालय, नागपरू खंडपीठ येथे दाखल PIL No.13/2016 प्रकरर्ी मा.उच्च 
न्यायालयाने नद.19.07.2019 रोजी नागपरू उड्डार् क्लब या कायालयाच्या मुख्य उड्डार् ननदेशक या 
पदाचे एकनत्रत वतेनमान रु.5.00 लक्ष करण्याबाबत नदलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने शासनाने 
पढुीलप्रमारे् ननर्णय घेतला आहे.  
  

शासन ननर्णय :-    

     सदर प्रकरर्ी समक्रमाकंाचा नद.8 जुलै 2019 रोजी ननगणनमत करण्यात आलेला शासन ननर्णय 
याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. 
2. नागपरू उड्डार् क्लब, नागपरू या कायालयातील नदनांक २१.१२.२००६ च्या शासन ननर्णयान्वये मंजूर 
केलेले मुख्य उड्डार् ननदेशकाचे १ पद करार पध्दतीने भरण्यासाठी आनर् सदर पदाकरीता वतेन, सवण 
भत्ते व सुनवधा यासाठी एकनत्रत दरमहा रु.५.०० लक्ष असे सुधारीत वतेनमान मंजूर करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे.        
3. सदर खचासाठी तहनसलदार (सामान्य प्रशासन) नवभागीय आयकु्त कायालय, नागपूर यांना आहरर् 
व संनवतरर् अनधकारी व नवभागीय आयकु्त, नागपरू यांना ननयंत्रक अनधकारी म्हर्नू घोनषत करण्यात येत 
आहे. 
4. हा शासन ननर्णय नवत्त नवभागाच्या सहमतीने अनौ.सं.क्र. ४२/२०१९/व्यय-४, नद.२४.१.२०१९ अन्वये 
ननगणनमत करण्यात येत आहे.  
5. सदर शासन ननर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. 201908031438310707 असा आहे. हा आदेश नडजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांनकत करुन काढण्यात येत आहेत. 

  महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
 
 

                               ( भ. ब.ु गावडे ) 
                                     सह सनचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. नवभागीय आयकु्त, नागपरू नवभाग, नागपरू. 
2. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता) / (लेखा पनरक्षा) महाराष्ट्र राज्य, नागपरू. 
3. नजल्हा कोषागार अनधकारी, नागपरू. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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4. अनधदान व लेखा अनधकारी, नागपरू  
5. ननवासी लेखा पनरक्षा अनधकारी, नागपरू 
6. कायासन व्यय 4, नवत्त नवभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
7. सामान्य प्रशासन नवभाग / काया.25, मंत्रालय, मुंबई. 
8. ननवडनस्ती, सा.प्र.नव. काया.28-अ. 
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