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शालेय चशक्षर्

पर्न चवभाग
र्ापूसािे िुर्ारे वेळेत िे ण्यासाठी
पर्न महासंघाच्या १५०० र्ोटींच्या र्जास शासनािी हमी
चर्मान आधारभूत िराने खरेिी र्रण्यात आलेल्या र्ापसािे िुर्ारे शेतर्ऱ्यांना वेळेत अिा
र्रण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहर्ारी र्ापूस उत्पािर् पर्न महासंघाद्वारे बँर् ऑफ महाराष्ट्र यांच्यार्डू न
६.३५ टक्र्े व्याजिराने घ्यावयाच्या १५०० र्ोटी रुपयांच्या र्जास शासन हमी मंजूर र्रण्यािा चनर्कय आज
राज्य मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत घेण्यात आला. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
यािबरोबर मंजूर होर्ाऱ्या शासन हमीवर र्ापूस पर्न महासंघास द्यावे लागर्ाऱे हमी शुल्र् िेखील
माफ र्रण्यात आले आहे . हंगाम २०२०-२१ र्चरता र्ेंद्र शासनाने मध्यम धाग्याच्या र्ापसाला ५५१५ प्रचत
क्क्वटल तर लांब धाग्याच्या र्ापसाला ५८२५ प्रचत क्क्वटल असा हमी िर चनचित र्ेला आहे. राज्यात झालेला
समाधानर्ारर् पाऊस, अनुर्ूल हवामान यामुळे या हंगामात ४०० लाख क्क्वटल र्ापसािे उत्पािन अपेचक्षत
आहे.
र्ापसािे आंतरराष्ट्रीय बाजारात भाव र्मी असल्याने, खुल्या बाजारातील र्ापसािे िर र्मी झालेले
असल्याने व र्ेंद्र सरर्ारने हमी भावात र्ेलेली वाढ चविारात घेता र्ापूस पर्न महासंघास या हंगामात मागील
हंगामापेक्षा मोठ्या प्रमार्ात र्ापसािी हमी भावाने खरेिी र्रावी लागर्ार आहे . त्यासाठी पर्न महासंघास बँर्
ऑफ महाराष्ट्र यांनी ६.३५ टक्र्े व्याजिराने १५०० र्ोटी रुपयांिे र्जक िे ण्यास मान्यता चिली आहे . हे र्जक
र्ापूस उत्पािर् शेतर्ऱ्यांिे िुर्ारे अिा र्रण्यासाठी आवश्यर् असल्याने र्जास हमी मंजूर र्रण्यात आली
आहे.
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चवत्त चवभाग
खासगी बँर्ांना मयाचित प्रमार्ात
शासर्ीय बँर्ींग व्यवहार हाताळण्यास परवानगी
खासगी बँर्ांना मयाचित प्रमार्ात शासर्ीय बँर्ींग व्यवहार हाताळण्यास आज राज्य मंचत्रमंडळाच्या
बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
यापूवी शासर्ीय र्ायालये, सावकजचनर् उपक्रम व महामंडळांर्डील बँर्ींग व्यवहार र्ेवळ राष्ट्रीयीर्ृत
बँर्ांमाफकत र्रण्यािे ठरले आहे. याचशवाय आहरर् व संचवतरर् अचधर्ारी यांिे वेतन आचर् भत्ते तसेि चनवृत्ती
वेतनधारर्ांिे बँर् खाते याबाबतही राष्ट्रीयर्ृत बँर्ांना मान्यता िे ण्यात आली आहे.
तथापी, मयाचित प्रमार्ात खाजगी बँर्ांना िेखील शासर्ीय बँर्ींग व्यवहार हाताळण्यािी परवानगी
िे ण्यात आली आहे. यामध्ये चवभागांना खासगी बँर्ांच्या मितीने संगर्र्ीय तंत्रज्ञान आधाचरत प्रर्ाली व सेवा
वापरता येईल. त्यासाठी र्ोर्तेही अचतचरक्त शुल्र् या बँर्ा आर्ारर्ार नाहीत, यािी खात्री संबंचधतांनी र्रून
घ्यावी लागेल. वेतन व भत्तयांसाठी असलेली र्ायालयीन बँर् खाती शासन मान्यता िे ईल त्या खासगी बँर्ांमध्ये
उघडता येतील. मात्र, वेतन व भत्तयाव्यचतचरक्त अन्य र्ोर्ताही चनधी यात जमा र्रता येर्ार नाही. तसेि
चनवृत्ती वेतनधारर्ांना स्वेच्छे ने शासनाने मान्यता चिलेल्या र्ोर्त्याही खासगी बँर्ेत चनवृत्तीवेतन खाते उघडता
येईल. खासगी बँर्ांना यासंिभात शासनार्डे स्वतंत्र र्रार र्रर्े आवश्यर् असून इच्छु र् बँर्ांनी २८ फेब्रुवारी
२०२१ पयंत तसे प्रस्ताव चवत्त चवभागार्डे सािर र्रण्यािा चनर्कय घेण्यात आला.
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शालेय चशक्षर् चवभाग
चशक्षर् पद्धतीत अमुलाग्र बिल र्रर्ाऱ्या
“स्टासक” प्रर्ल्पािी राज्यात अंमलबजावर्ी र्रर्ार
राज्यातील चशक्षर् पद्धतीिे अध्यापन, अध्ययन व पचरर्ाम यािे बळर्टीर्रर् ( Strengthening
Teaching-learning and Results for States- STARS ) र्रण्याच्या उद्देशाने जागचतर् बँर् अथकसहाय्ययत,
र्ेंद्र पुरस्र्ृत प्रर्ल्पािी राज्यात अंमलबजावर्ी र्रण्यास आज राज्य मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात
आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
या प्रर्ल्पासाठी महाराष्ट्रासह चहमािल प्रिे श, ओचडसा, राजस्थान, मध्यप्रिे श व र्ेरळ अशा एर्ूर् सहा
राज्यांिी परफारमकन्स ग्रेडडग इंडेक्स मधील र्ामचगरीच्या आधारावर चनवड र्रण्यात आली आहे. हा प्रर्ल्प
राज्यातील चशक्षर् क्षेत्रासाठी उपयुक्त असल्याने तो राज्यात राबवण्यािा चनर्कय आजच्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत
घेण्यात आला आहे.
या योजनेवर र्ेंद्र शासन ६० राज्य शासन ४० टक्र्े या प्रमार्ात खिक र्रील. हा प्रर्ल्प पाि वषांसाठी
म्हर्जेि २०२०-२१ ते २०२४-२५ या र्ालावधीसाठी असून प्रर्ल्पाच्या पाि वषाच्या र्ालावधीसाठी ९७६.३९
र्ोटी रर्मेिी गरज लागर्ार आहे. यात र्ेंद्र शासनार्डू न ५८५.८३ र्ोटी तर राज्य शासनार्डू न ३९०.५६
र्ोटी रुपयांिा चनधी पाि वषाच्या र्ालावधीत उपलध ध र्रून चिला जाईल.
पुवक प्राथचमर् ते १२ वी पयंतच्या चवद्यार्थ्यांना िजेिार चशक्षर् िे र्े, चनयचमत व गतीशील प्रयत्नांनी अध्ययन
चनष्ट्पती सुधारण्यावर भर िे र्े, योग्य व एर्ाय्त्मर् चशक्षर् िे ण्याच्या प्रयत्नांवर भर िे र्े, शाळांच्या प्रचशक्षर् व
शैक्षचर्र् गुर्वत्ता सुधारण्यावर भर िे र्े, शैक्षचर्र् व्यवस्था पारिशकर् बनवण्यासाठी सवकसमावेशर् धोरर्ािी
चनचिती र्रर्े, चवद्यार्थ्यांिा सवांगीर् चवर्ास साधर्े, चवशेष गरजा असर्ारी बालर्े, मुली आचर् वंचित
समुिायातील चवद्याथी यांच्यावर लक्ष र्ेंद्रीत र्रर्े ही या प्रर्ल्पािी उचद्दष्ट्टे आहेत.
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