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शालेय चशक्षर्

सामान्य प्रशासन चवभाग
एसईबीसी उमेिवारांना आर्थिर्दृष्ट्या िु बकल घटर्ािे प्रमार्पत्र िे ण्यािा चनर्कय
एसईबीसी उमेिवारांना आर्थिर्दृष्ट्या िु बकल घटर्ािे (ईडब्लल्यूएस) आरक्षर्ािा लाभ शैक्षचर्र् प्रवेश
व सेवाभरती यासाठी होण्यार्चरता ईडब्लल्यूएसिे प्रमार्पत्र िे ण्यािा चनर्कय आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत
घेण्यात आला. बैठर्ीच्या अध्यक्षथिानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
सामाचजर् व शैक्षचर्र् दृष्ट्या मागास प्रवगातील उमेिवारांना खुल्या प्रवगात कर्वा ईडब्लल्यूएस
आरक्षर्ातून लाभ घेर्े ऐस्च्िर् असेल, उमेिवाराने शैक्षचर्र् प्रवेशातील कर्वा शासन सेवत
े भरतीर्चरता
ईडब्लल्यूएस आरक्षर्ािा लाभ घेतल्यास सिर उमेिवार एसईबीसी आरक्षर्ाच्या लाभास पात्र ठरर्ार नाही,
ईडब्लल्यएस प्रमार्पत्र िे तांना एसईबीसी उमेिवारांना मागील आर्थिर् वषाच्या उत्पन्न व मत्ता याआधारे राज्य
शासनाने चवहीत र्ेलेले चनर्ष लावण्यात येतील.
हे आिे श सवोच्ि न्यायालयात िाखल र्रण्यात आलेली चवशेष अनुज्ञा याचिर्ा क्र. 15737/2019 व
इतर याचिर्ांमधील अंतरीम आिे शावरील चनर्कयाच्या अिवा अंचतम चनर्कयाच्या अधीन राहतील.
-----0----राज्य उत्पािन शुल्र् चवभाग
राज्यातील मद्यचवक्रीच्या अनुज्ञप्तीना शुल्र्ात सूट
र्ोचवड पचरस्थितीमुळे िे ण्यािा चनर्कय
र्ोचवडमुळे झालेले नुर्सान लक्षात घेता मद्यचवक्री अनुज्ञप्तीना सूट िे ण्यािा चनर्कय आज राज्य
मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला. तसेि 2020-21 वषासाठीिी अनुज्ञप्ती शुल्र्ात र्ेलेली 15 टक्र्े वाढ मागे
घेण्यािा ही चनर्कय घेण्यात आला. बैठर्ीच्या अध्यक्षथिानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
एलएल ३ अनुज्ञप्तीस ५० टक्र्े, एलएल ४ अनुज्ञप्तीस ५० टक्र्े, लॉमक ई अनुज्ञप्तीस ३० टक्र्े, लॉमक
ई २अनुज्ञप्तीस ३० टक्र्े सूट िे ण्यात येत आहे. ज्या अनुज्ञप्तीधारर्ांनी नुतनीर्रर् शुल्र्ािा भरर्ा यापूवी
र्ेला आहे अशांना या सवलतीिा लाभ पुढील नुतनीर्रर्ाच्या वेळी चमळे ल.
वषक २०२० -२१ या ताडी वषार्चरता र्रण्यात आलेली ६ टक्र्े वाढही मागे घेण्यात येईल तसेि १
सप्टें बर २०२० ते ३१ मािक २०२१ या र्ालावधीसाठी अनुज्ञप्ती शुल्र्ाच्या प्रमार्ात ३ मचहन्यांिे अनुज्ञप्ती शुल्र्
आर्ारण्यात येईल. ही सूट समायोजनाद्वारे िे ण्यात येत असल्याने प्रत्यक्ष परतावा चमळर्ार नाही.
वरील सवक मद्यचवक्रीतून शासनाला मोठा महसूल चमळतो. ५ ऑक्टोबर पासून राज्यातील खाद्यगृहे, व
परचमट रूम्समधून आसन क्षमतेच्या ५० टक्र्ेि मयािे पयंत परवानगी िे ण्यात आली आहे त्यामुळे त्यांिा
व्यवसाय ५० टक्र्ेि होतो आहे. परचमट रूम्समध्ये त्यांच्यार्डील चशल्लर् मद्यसाठा संपेपयंत सीलबंि चवक्री
र्रण्यास १९ मे पासून परवानगी चिली असली तरी ही परवानगी चर्रर्ोळ मद्य चवक्री िु र्ानांमध्ये अचतचरक्त
गिी होऊन नये म्हर्ून िे ण्यात आली होती. चशवाय घरपोि मद्य सेवा सुरु असल्याने या र्ालावधीत त्यांिाही
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व्यवसाय झालेला नाही. ताडी व्यावसाचयर्ांिे व्यवसाय ५ ऑक्टोबर पयंत संपूर्क बंि असल्याने १ सप्टें बर २०२०
ते ३१ मािक २०२१ या र्ालावधीतील िार मचहन्यांिी शुल्र् माली र्रण्यािा चनर्कय घेण्यात आला.
राज्य उत्पािन शुल्र् हा राज्याच्या महसुली उत्पन्नािा एर् प्रमुख स्त्रोत आहे. २०१९-२०मध्ये १५ हजार
४२९ र्ोटी महसूल जमा झाला असून चनव्वळ अबर्ारी अनुज्ञप्ती नुतनीर्रर् शुल्र् ९०९.१० र्ोटी इतर्े होते.
िे शात र्ोचवड प्रािु भाव वाढल्याने २५ मािकपासून िे शभर लॉर्डाऊन जाहीर र्रण्यात आला त्यामुळे सवक
मद्यचवक्री िु र्ाने बंि होती. ती टप्प्याटप्प्याने सुरु र्रण्यात आली परंतु मोठ्या प्रमार्ावर आर्थिर् नुर्सान
सोसावे लागले. सध्या राज्यात ९७७ टीडी १ अनुज्ञप्त्या असून अन्य २८ हजार ४३५ मुख्य कर्वा प्रधान अनुज्ञप्त्या
आहेत.
-----0----अन्न नागरी पुरवठा चवभाग
चशधावाटप वाहतूर् सक्षमतेने होण्यासाठी
चजल्हाचनहाय थवतंत्र वाहतूर् र्ंत्राट चनचविा प्रचक्रया
चशधावाटप यंत्रर्ेतील अन्नधान्यािी वाहतूर् अचधर् सक्षम र्रण्यासाठी चजल्हाचनहाय थवतंत्र वाहतूर्
र्ंत्राट चनचविा प्रचक्रया राबचवण्यािा चनर्कय आज झालेल्या राज्य मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत घेण्यात आला.
बैठर्ीच्या अध्यक्षथिानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
याचशवाय चजल्यातील सवक महानगरपाचलर्ा, नगरपाचलर्ा, नगरपचरषिा व तालुर्ा मुख्यालयािी
चठर्ार्े येिे र्रावयाच्या िेट वाहतूर्ीसह उवकचरत ग्रामीर् क्षेत्रात पचहल्या टप्प्याच्या व िु सऱ्या टप्प्याच्या
वाहतूर्ीसाठी चजल्हाचनहाय थवतंत्र वाहतूर् र्ंत्राट चनचविा प्रचक्रया तसेि मुंबई-ठार्े चशधावाटप क्षेत्रात थवतंत्र
वाहतूर् र्ंत्राट चनचविा प्रचक्रया राबचवण्यात येईल.
या सवक चनचविांना अंचतम मान्यता िे ण्यासाठी राज्यथतरावर सचमती थिापन र्रण्यास िे खील आजच्या
बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली
मुंबई-ठार्े चशधावाटप क्षेत्रातील पाि पचरमंडळातील िेट वाहतूर्ीर्चरता रु.८७.००

व

चजल्हाथतरावरील सवक महानगरपाचलर्ा, नगरपाचलर्ा, नगरपचरषिा व तालुर्ा मुख्यालयाच्या चठर्ार्िी िेट
वाहतूर् व उवकचरत ग्रामीर् भागातील िोन टप्प्याच्या वाहतूर्ीर्चरता ११२.०० प्रचत क्क्वटल आधारभूत िरांने
मान्यता िे ण्यािेही आजच्या बैठर्ीत चनचित र्रण्यात आले. सध्यािे वाहतूर्ीिे प्रचत क्क्वटल आधारभुत िर
हे चिनांर् २० एचप्रल २०१७ च्या शासनचनर्कयानुसार चनचित र्रण्यात आलेले आहेत. त्यास साडे तीन वषांपेक्षा
अचधर् र्ालावधी उलटला असल्याने त्यामध्ये सुधारर्ा र्रून वथतुचनष्ट्ठ िर नव्याने लागू र्रर्े आवश्यर्
होते. जानेवारी २०१७ पासून नोव्हेंबर २०२० पयंत घाऊर् कर्मत चनिे शांर्ात झालेली वाढ व वाहतूर्िारास
प्रिे य ठरर्ारा हमालीिा खिक चविारात घेऊन वाहतूर् र्ंत्राटासाठीिे प्रचत क्क्वटल आधारभूत िर चनचित
र्रण्यात आले आहेत.
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राज्यातील लक्ष्य चनधाचरत सावकजचनर् चवतरर् व्यवथिेअंतगकत अन्नधान्यािे चवतरर् चवचहत
र्ालमयािे त व पूर्क सक्षमतेने होण्यासाठी सक्षम व िजेिार वाहतुर्िारांिी आवश्यर्ता असते. हे लक्षात
घेऊनि वाहतूर् र्ंत्राट चनचितीसाठीच्या मागकिशकर् सुिनांमध्ये सुधारर्ा र्रर्े क्रमप्राप्त होते.
योजनेमध्ये होर्ारा अन्नधान्यािा र्ाळाबाजार, गळती रोखण्यासाठी आधुचनर् तंत्रज्ञानािा वापर र्रून
लक्ष्यचनधाचरत सावकजचनर् चवतरर् व्यवथिा आर्थिर्दृष्ट्टया अचधर् र्ायकक्षम व्हावी, भारतीय अन्न महामंडळाच्या
बसडे पोपासून लाभार्थ्यांना अन्नधान्य चवतरीत होईपयंत प्रत्येर् थतरावरिे अन्नधान्य चवतरर्ािे सचनयंत्रर् व्हावे
यासाठी वाहनांवर जीपीएस बसवर्े, लोडसेल यंत्रर्ा र्ायास्न्वत र्रर्े, लाभार्थ्यांना चवचहत अन्नधान्यािा
पुरवठा वेळेत व्हावा यासाठी चजल्हाथतरावर चनयंत्रर् र्क्ष तयार र्रर्े, अन्नधान्यािी गळती व अपहार
चनयंत्रर्ात यावेत यासाठी लक्ष्य चनधाचरत सावकजचनर् चवतरर् व्यवथिेत आधुचनर् तंत्रज्ञानािा वापर र्रून,
यंत्रर्ेिे बळर्टीर्रर् र्रून अन्नधान्यािी वाहतूर् चशधावाटप िु र्ानापयंत र्रण्यासाठी नावीन्यपूर्क वाहतूर्
धोरर् चनचित र्रर्े आवश्यर् होते. त्यानुसार वाहतूर् र्ंत्राट चनचितीच्या अटी व शतींमध्ये सुधारर्ा प्रथताचवत
र्रण्यात आल्या आहेत.
-----0----अन्न नागरी पुरवठा चवभाग
गडचिरोली चजल्यातील ॲचनचमयािे प्रमार् र्मी र्रण्यासाठी
गुर्संवधीत तांिूळ चवतरीत र्रर्ार
राज्यातील ॲचनचमयािे प्रमार् र्मी र्रण्यासाठी "सावकजचनर् चवतरर् व्यवथिेमालकत पोषर्तत्व
गुर्संवधीत तांिूळ (Fortified Rice) चवतरीत र्रण्यािी योजना संपुर्क गडचिरोली चजल्यात प्रायोचगर् तत्वावर
राबचवण्यास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मंजुरी िे ण्यात आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षथिानी मुख्यमंत्री उद्धव
ठार्रे होते.
राज्यातील ॲचनचमयािे प्रमार् र्मी र्रण्यासाठी सद्यस्थितीत लोहयुक्त गोळ्या िे र्े इत्यािी पयायाने
सरर्ारमालकत ॲचनचमया चनयंत्रर्ात आर्ण्यािा प्रयत्न होत आहे. परंतु त्याला आर्खी र्ाही वेगळया पुरवठा
व्यवथिेिी आवश्यर्ता आहे. त्यासाठी अन्नधान्यात पोषर् तत्व चमसळू न गुर्संवधीत अन्नधान्य उपलब्लध र्रर्े
या पयायाच्या अनुषंगाने िे शात पचहल्यांिा महाराष्ट्र शासनातले 2018-19 मध्ये "सावकजचनर् चवतरर्
व्यवथिेमालकत" राज्यातील गडचिरोली चजल्यातील र्ुरखेडा व भामरागड या तालुक्यांमध्ये "पोषर् तत्व
गुर्संवधीत तांिूळ चवतरीत र्रण्यािा प्रर्ल्प प्रायोचगर् तत्वावर राबचवण्यात आला होता.
राज्यातील ॲचनचमयािे प्रमार् र्मी र्रण्याच्या दृष्ट्टीने आता संपुर्क गडचिरोली चजल्यात "सावकजचनर्
चवतरर् व्यवथिेमालकत पोषर्तत्व गुर्संवधीत तांिूळ चवतरीत र्रर्े" ही योजना पुढील वषापयंत राज्य
शासनाच्या आर्थिर् सहाय्याने प्रायोचगर् तत्वावर राबचवण्यास मंजुरी िे ण्यात आली.
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पिू म चवभाग
ग्रामीर् र्ुक्र्ुट पालनाला प्रोत्साहन
सहर्ारी र्ुक्र्ुट पालन संथिांना िर्बार्ीबाबत चिलासा
र्ोचवड पचरस्थितीमुळे लटर्ा बसलेल्या ग्रामीर् भागातील शेतीपूरर् उद्योगांना पुनरुज्जीचवत
र्रण्यासाठी राष्ट्रीय सहर्ार चवर्ास चनगमच्या सहर्ारी र्ुक्र्ुट पालन संथिांर्डू न िर्बार्ीबाबत वन
टाइम सेटलमेंट (एर्मुथत र्रार) र्रून त्यांना चिलास िे ण्यािा चनर्कय आज झालेल्या राज्य मंचत्रमंडळाच्या
बैठर्ीत घेण्यात आला. बैठर्ीच्या अध्यक्षथिानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
यामुळे ग्रामीर् र्ुक्र्ुट पालनाला प्रोत्साहन व अंडी उत्पािनास िालना चमळे ल. राज्यातील ७३
सहर्ारी संथिाना राज्य शासनार्डू न र्जक आचर् भाग भांडवल या थवरुपात अिकसाय िे ण्यात आलेले आहे.
त्यातील १३ संथिा सध्या सुरु असून २६ बंि झाल्या आहेत. ३० संथिा अवसायानात असून ३ संथिा पूर्क
र्जकमुक्त झाल्या आहेत. या संथिांर्डू न अपेचक्षत र्जक वसुली अत्यंत असमाधानर्ारर् असून अशा प्रर्ल्पांना
अिकसहाय्य र्रर्े िांबचवण्यात आले आहे. एर्ूर् १४५१४.८७ लाख इतर्ी िर्बार्ी येर्े आहे.
या चनर्कयामुळे व्याज व िं डव्याजापोटी ३६५१ लाख रुपये रक्र्म माल र्रण्यात येईल. या एर्मुथत
र्रारात सहभागी होण्यासाठी संथिांना १ मचहन्यािा र्ालावधी िे ण्यात येईल. संथिा थिापनेपासून १४ वषक
अखेर िर्ीत व्याजािी रक्र्म १५० लाखापयंत असल्यास वन टाइम सेटलमेंट र्रारांतगकत ५० टक्र्े व्याज
माली र्ेली जाईल व १५१ लाखापुढे िर्ीत व्याज असल्यास ४० टक्र्े व्याज माल र्ेले जाईल. ज्या संथिांना
या एर्मुथत र्रारािा लाभ चमळे ल त्यांनी पुढील १० वषे र्ुक्र्ुट व्यवसाय सुरूि ठे वण्यािे बंधन आहे तसेि
त्यांना शासनाच्या पूवक परवानगीचशवाय त्यांच्या मालमत्ता चवर्ता येर्ार नाहीत. चजल्हा पचरषिे िे मुख्य
र्ायकर्ारी अचधर्ारी यांच्या अध्यक्षतेखालील सचमती यािे चनयंत्रर् र्रे ल.
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सावकजचनर् बांधर्ाम चवभाग
राज्यातील प्रािीन मंचिरािे जतन व संवधकन र्रर्ार
राज्यतील प्रािीन मंचिरांिे जतन व संवधकन र्रण्याच्या चनर्कयास आज झालेल्या मंचत्रमंडळाच्या
बैठर्ीत मंजूरी िे ण्यात आलेली आहे. याबाबतीत मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे यांनी नुर्त्याि झालेल्या चवचधमंडळ
अचधवेशनात घोषर्ा र्ेली होती.
महाराष्ट्र राज्य हा जसा गडचर्ल्ल्यांसाठी ओळखला जातो तसाि संतांिी भूमी म्हर्ूनही महाराष्ट्रािी
ओळख आहे. महाराष्ट्राला प्रािीन मंचिरे , लेण्या आचर् चशल्पे यांिाही वारसा लाभला आहे . कहिवी थवराज्यािे
संथिापर् ित्रपती चशवाजी महाराजांनी चवर्चसत र्ेलेले 300 चर्ल्ले हा महाराष्ट्रािा समृद्ध ठे वा आहे.
िे शातील 12 ज्योचतचलंगांपैर्ी 5 ज्योचतचलंगे एर्या महाराष्ट्राति आहेत. गेल्या सहाशे वषात वारर्री
संप्रिायाने िे शपातळीवर महाराष्ट्रािी वेगळी ओळख चनमार् र्ेली असून आळं िी, पंढरपूर ही तीिकक्षत्र
े े आचर्
अष्ट्टचवनायर् पचरक्रमा हे महाराष्ट्राच्या सामाचजर्/अध्यास्त्मर् जीवनािा प्रार् आहेत. त्याबरोबरि
महाराष्ट्रािी र्ुलथवाचमनी तुळजाभवानी, महालक्ष्मी, रेर्र्
ु ामाता व सप्तश्ृंगी ही आद्य मातृिेवतांिी साडे तीन
शक्तीपीठे महाराष्ट्राति आहेत.
हा प्रर्ल्प महाराष्ट्र राज्य रथते चवर्ास महामंडळामालकत राबचवण्यात येईल. त्यासाठी 2021-22 च्या
अिकसंर्ल्पात 101 र्ोटीिी तरतुि र्रण्यात येईल. या प्रर्ल्पािे थवरुप र्ाय असावे, प्राधान्याने र्ोर्ती र्ामे
हातात घ्यावी, या र्ामांिा तपचशल र्सा असावा हे ठरचवण्यासाठी प्रिमत: शासन थतरावर सचमती नेमण्यास
मान्यता िे ण्यात आली. या सचमतीमध्ये प्रथताचवत सिथय धमािाय आयुक्त यांिे ऐवजी प्रधान सचिव,
सांथर्ृचतर् र्ायक चवभाग यांिा समावेश र्रण्यात आला. त्यानुसार या सचमतीिी रिना खालीलप्रमार्े राहील.1)

अप्पर मुख्य सचिव, सा.बां.चवभाग- अध्यक्ष

2)

प्रधान सचिव/सचिव (व्यय), चवत्त चवभाग- सिथय

3)

सचिव (बांधर्ामे), सा.बां. चवभाग- सिथय सचिव

4)

संिालर्, पुरातत्व चवभाग- सिथय

5)

अचधष्ट्ठाता, सर जे.जे. र्ॉलेज ऑल आर्थर्टे क्िर- सिथय

6)

प्रधान सचिव, सांथर्ृतीर् र्ायक चवभाग- सिथय

7)

उपाध्यक्ष व व्यवथिापर्ीय संिालर्, महाराष्ट्र राज्य रथते चवर्ास महामंडळ- सिथय

8)

प्रधान सचिव, पयकटन चवभाग- चवशेष चनमंचत्रत

9)

प्रधान सचिव, पयावरर् चवभाग-चवशेष चनमंचत्रत
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शालेय चशक्षर् चवभाग
क्रांचतज्योती साचवत्रीबाई लुले यांिा जन्म चिवस
साचवत्रीबाई लुले मचहला चशक्षर् चिन म्हर्ून साजरा र्रण्यािा चनर्कय
क्रांचतज्योती साचवत्रीबाई लुले यांिा जन्म चिवस राज्यातील सवक माध्यमांच्या शाळांमध्ये साचवत्रीबाई
लुले मचहला चशक्षर् चिन म्हर्ून साजरा र्रण्यािा चनर्कय घेण्यात आला. स्त्री चशक्षर्ातील क्रांचतज्योती
साचवत्रीबाई लुले यांिे योगिान आचर् त्यांिे र्ायक समाजातील सवक घटर्ांपयंत पोहिचवर्े गरजेिे असल्यामुळे
हा चनर्कय घेण्यात आला. बैठर्ीच्या अध्यक्षथिानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
या चिवशी क्रांचतज्योती साचवत्रीबाई लुले यांच्या जीवनावर आधारीत शाळांमध्ये भाषर्े, चनबंध, वत्र्ृत्व,
पचरसंवाि व एर्ांचर्र्ांिे आयोजन र्रण्यात येईल.
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