जनसंपर्क र्क्ष (मुख्यमंत्री सचिवालय)

मंचत्रमंडळ चनर्कय
चिनांर् : 7 ऑक्टोबर 2020
(बैठर् क्र.40)

अ.क्र.

चवषय

चवभाग

1

आिराचिथ्य क्षेत्रासाठी क्रांचिर्ारी चनर्कय परवानगयांिी संख्या

पयकटन

10 पयंि आर्ली
2

र्ृषी पंप धारर्ांसाठी उच्ििाब चविरर् प्रर्ाली राबचवर्ार

ऊजा

3

नव िेजस्ववनी- महाराष्टर ाामीर् मचहला उद्यम चवर्ास

मचहला व बाल

4

प्रर्ल्पाच्या र्जक परिफेड, र्ालावधीबाबि चनर्कय

चवर्ास

महाराष्टर आरोगय चव्ान चवद्यापीठािील र्ुलगुरु व

वैद्यर्ीय चिक्षर्

प्र-र्ुलगुरु पिांना सािव्या वेिन आयोगािा लाभ

1

पयकटन चवभाग
आिराचिथ्य क्षेत्रासाठी क्रांचिर्ारी चनर्कय
परवानगयांिी संख्या 10 पयंि आर्ली
राज्याि हॉस्वपटॅ चलटी म्हर्जेि आिराचिथ्य क्षेत्रासाठी क्रांचिर्ारी चनर्कय पयकटन चवभागाने घेिला
असून राज्य मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीि

आज त्यावर चिक्र्ामोिकब र्रण्याि आले.

या चनर्कयामुळे

आिराचिथ्य उद्योग सुरू र्रण्यासाठी 70 परवानगयांऐवजी आिा 10 परवानगया िसेि 9 ववयं प्रमार्पत्रे
लागिील.
परवानगया, परवाने यांच्या संख्या लक्षर्ीयरीत्या र्मी र्ेल्यामुळे व्यवसाय सुलभिा येऊन या
उद्योगाला मोठ्या प्रमार्ावर गिी चमळे ल िसेि गुंिवर्ूर् आर्र्षषि होऊन रोजगारही वाढर्ार आहे .
व्यवसाय सुलभिेच्या दृष्टटीने आिराचिथ्य क्षेत्रासाठी फक्ि 10 परवानगया/परवाने/ना-हरर्ि प्रमार्पत्रे
आचर् 9 ववयं प्रमार्पत्रे लागू र्रण्याि येिील.
जेथे र्ायद्याने र्ालमयािा चनचिि र्ेलेली नाही अिा सवक परवानगया/परवाने/ना-हरर्ि
प्रमार्पत्रांिा वैधिा र्ालावधी चनगकचमि र्ेल्याच्या चिनांर्ापासून पाि वषािा राहील. या सेवा “महाराष्टर
सेवा हक्र् अचधचनयम 2015” च्या र्क्षेि आर्ण्याि येिील.
आिराचिथ्य क्षेत्रासाठी अचधर् व्यवसाय सुलभिा चनमार् होण्यार्रीिा “एर् चिडर्ी योजना”
अंिगकि एर्ाि ऑनलाईन अजाव्िारे परवानगया िे ण्याबाबििी र्ायकवाही पयकटन चवभागामाफकि र्रण्याि
येईल.
-----०----ऊजा चवभाग
र्ृषी पंप धारर्ांसाठी उच्ििाब चविरर् प्रर्ाली राबचवर्ार
राज्यािील र्ृषी पंप अजकिारांसाठी उच्ििाब चविरर् प्रर्ाली योजना राबचवण्यासाठी एचियन
डे व्हलपमेंट बँर्ेर्डू न रुपये 2,248 र्ोटी (346 ििलक्ष युएस डॉलर) इिर्े र्जक घेण्यास आज
झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीि मान्यिा िे ण्याि आली.
चि. 31 मािक, 2018 अिेर पैसे भरून वीज जोडर्ीर्चरिा प्रलंचबि असलेल्या राज्यािील सवक
र्ृषीपंप अजकिारांर्चरिा उच्ििाब चविरर् प्रर्ाली योजना राज्याि महाचविरर् र्ंपनीमाफकि राबचवण्याि
येि आहे. त्या अनुषंगाने एचियन डे व्हलपमेंट बँर्ेसोबि चवचहि नमुन्याि र्ेंद्र िासन / राज्य िासन व
महाचविरर् र्ंपनीमाफकि अनुषंचगर् र्रार र्रण्याि येर्ार आहेि.
-----०-----
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मचहला व बाल चवर्ास चवभाग
नव िेजस्ववनी- महाराष्टर ाामीर् मचहला उद्यम चवर्ास प्रर्ल्पाच्या
र्जक परिफेड, र्ालावधीबाबि चनर्कय
नव िेजस्ववनी-महाराष्टर ाामीर् मचहला उद्यम चवर्ास प्रर्ल्प राबचवण्यासाठी आंिरराष्टरीय र्ृषी
चवर्ास चनधी (IFAD) र्डू न घेण्याि येर्ारे िीघक मुििीिे र्जक 1.25% व्याज िर व 0.75% सेवा िुल्र्,
र्जाच्या परि फेडीसाठी 5 वषक अचधवथगन र्ालावधी (Moratorium Period) आचर् र्जािी परिफेड ही
र्ायकक्रम पुर्क झाल्यानंिर 5 वषानंिर सुरु होवून 20 वषापयंि र्रण्याि येईल असा चनर्कय आज मुख्यमंत्री
उद्धव ठार्रे यांच्या अध्यक्षिेिाली झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीि घेण्याि आला.
"नव िेजस्ववनी-महाराष्टर ाामीर् मचहला उद्यम चवर्ास प्रर्ल्प" सन 2018-19 िे सन 2023-24
या सहा वषाच्या र्ालावधीमध्ये राबचवण्यािे माचवमने प्रविाचवि र्ेले असून सिर र्ायकक्रम राबचवण्यार्चरिा
एर्ूर् ₹528.55 र्ोटी एवढया रक्र्मेच्या अंिाजपत्रर्ास 2018 मध्ये मंचत्रमंडळाने मान्यिा चिली होिी.
िथाचप, मचहला आर्षथर् चवर्ास महामंडळ (माचवम) व आयफॅड ने प्रत्यक्षाि प्रविाव ियार
र्ेल्यानंिर आयफॅड सहाय्यािी एर्ूर् रक्र्म $51.40 चमचलयन इिर्ी येि असून, त्यापैर्ी $38.0
चमचलयन र्जक रक्र्म सद्य:स्वथिीि व उवकरीि र्जक रक्र्म $12.0 चमचलयन आयफॅड र्डू न प्रर्ल्प
र्ालावधीि अिा र्रण्याि येईल, व याव्यचिचरक्ि $1.40 चमचलयन इिर्ी रक्र्म आयफॅड र्डू न ाँट
रुपाने प्रर्ल्पामध्ये चमळे ल. िसेि या प्रर्ल्पाि िासनािा चहवसाही प्रत्यक्षाि प्रविाव ियार र्ेल्यावर
$29.20 चमचलयन येि असल्याने एर्ूर् प्रर्ल्प कर्मि $80.60 चमचलयन (अंिाजे ₹523.00 र्ोटी) इिर्ी
होि आहे. त्यानुसार िालील प्रमार्े चनधी उपलब्ध र्रावयािा आहे.
आयफॅड

:- ₹ 334.10 र्ोटी

महाराष्टर िासन

:- ₹ 188.88 र्ोटी

चवत्त मंत्रालयाच्या संिेिानुसार

आंिरराष्टरीय र्ृषी चवर्ास चनधी सहास्य्यि "नव िेजस्ववनी-

महाराष्टर ाामीर् मचहला उद्यम चवर्ास प्रर्ल्प" राबचवण्यासाठी घेण्याि येर्ारे र्जक व त्यावरील व्याज
िसेि परिफेडीच्या र्ालावधीमध्ये होर्ाऱ्या बिलास मान्यिा िे ण्याच्या अनुषंगाने िालीलप्रमार्े चनर्कय
घेण्याि आले आहेि. :1)

"नव िेजस्ववनी- महाराष्टर ाामीर् मचहला उद्यम चवर्ास प्रर्ल्प" कर्मिीि झालेल्या बिलाच्या
अनुषंगाने $81.46 चमचलयन (₹528.55 र्ोटी) ऐवजी $80.60 चमचलयन (₹523.00 र्ोटी) इिर्ा
चनधी उपलब्ध र्रुन िे ण्यास मान्यिा िे ण्याि आली.

2)

चि.1.1.2018 पासून भारि "आंिरराष्टरीय र्ृषी चवर्ास चनधी" च्या मार्ेट रेट या श्रेर्ीि येि
असल्याने या प्रर्ल्पास चमळर्ारे र्जक हे ब्लेंड टमकवर आधाचरि ऐवजी मार्ेट रेट म्हर्जे सवकसाधारर्
अटींसह बाजारभावानुसार घेण्यास मान्यिा िे ण्याि आली.
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3)

या र्जाच्या परिफेडीसाठी 05 वषे अचधवथगन र्ालावधी पूर्क झाल्यानंिर र्जािी परिफेड सुरु
होऊन िी 20 वषापयंि होर्ार असल्यािे यापूवी चनचिि र्रण्याि आले होिे. त्याऐवजी सुधाचरि
अटी व ििीनुसार र्जािी परिफेड पचहल्या 3 वषाच्या ाेस र्ालावधी नंिर पुढील 15 वषामध्ये
र्रावी लागर्ार असून पचहल्या 3 वषाच्या ाेस र्ालावधी मध्ये र्ेवळ व्याजािी परिफेड र्रावी
लागर्ार असल्याने, अचधवथगन र्ालावधी व र्जािी परिफेड र्रण्यािा र्ालावधी यामध्ये
होर्ाऱ्या बिलास मान्यिा िे ण्याि आली.
-----०-----

वैद्यर्ीय चिक्षर् चवभाग
महाराष्टर आरोगय चव्ान चवद्यापीठािील
र्ुलगुरु व प्र-र्ुलगुरु पिांना सािव्या वेिन आयोगािा लाभ
महाराष्टर आरोगय चव्ान चवद्यापीठािील र्ुलगुरु व प्र-र्ुलगुरु या पिांना सािव्या वेिन आयोगािा
लाभ िे ण्यािा चनर्कय आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीि घेण्याि आला.
महाराष्टर आरोगय चव्ान चवद्यापीठ, नाचिर् येचथल िासनामाफकि चनमार् र्ेलेल्या (28 संवगािील
142 पिे ) पिावरील अचधर्ारी व र्मकिाऱ्यांना सािव्या वेिन आयोगाच्या अनुषंगाने सुधाचरि वेिन संरिना
मंजूर र्रण्याबाबि यापूवीि चनर्कय घेण्याि आला आहे. िथाचप, महाराष्टर आरोगय चव्ान चवद्यापीठािील
र्ुलगुरु व प्र-र्ुलगुरु या पिांना सािव्या वेिन आयोगाच्या अनुषंगाने र्ुलगुरु हे अध्यापर्ीय पि
असल्यामुळे त्यांिा वेिनविर चवद्यापीठ अनुिान आयोगाने चनचिि र्ेल्याप्रमार्े लागू र्रर्े प्रविाचवि होिे .
िसेि, प्र-र्ुलगुरु पिास चवद्यापीठ अनुिान आयोगाप्रमार्े सािव्या वेिन आयोगाि ॲर्डे मीर्
लेवल-14 याप्रमार्े वेिन संरिना लागू र्रण्यासंबंधी प्रविाचवि होिे. त्यानुसार हा चनर्कय घेण्याि आला.
िसेि, त्याअनुषंगाने या पिावरील व्यक्िींसाठी सािव्या वेिन आयोगािी वेिनश्रेर्ीिील फरर्ािी
थर्बार्ी व वेिनापोटी आवश्यर् वार्षषर् आविी रक्र्म मंजूर र्रून ििक र्रण्यास परवानगी िे ण्याि
आली आहे.
-----०-----
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