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सांस्र्ृचतर् र्ायक

मचिला व बाल चवर्ास चवभाग
अनाथांच्या एर् टक्र्ा आरक्षर् धोरर्ािी व्याप्ती वाढवली
अनाथ मुलांना चिक्षर् व नोर्रीत एर् टक्र्ा आरक्षर् िे ण्याच्या धोरर्ात बिल र्रून आता
तीनिी वगातील अनाथांना चिक्षर् आचर् नोर्रीत तसेि आरक्षर् िे ण्यास आज झालेल्ह्या मंचत्रमंडळ
बैठर्ीत मंजूरी िे ण्यात आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे िोते.
अनाथांिे ‘अ’ ‘ब’आचर् ‘र्’ अिा तीन प्रवगात वगीर्रर् र्रुन चतन्िी प्रवगातील अनाथ मुलांना
चिक्षर् व नोर्री मध्ये आरक्षर् लागू र्रण्यास मान्यता िे ण्यात आली.
1)

अनाथ मुलांना खुल्ह्या प्रवगातून लागू र्रण्यात आलेल्ह्या 1 टक्र्ा समांतर आरक्षर्ाऐवजी

चिव्यांगांच्या धतीवर 1 टक्र्ा समांतर आरक्षर् लागू र्रण्यास मान्यता िे ण्यात आली
2)

अनाथ आरक्षर्ासाठी पिांिी गर्ना पिभरतीच्या तसेि िैक्षचर्र् प्रवेिासाठी एर्ूर् पिसंख्येच्या

1% इतर्ी लागू र्रण्यास मान्यता िे ण्यात आली.
3)

अनाथ आरक्षर्ासाठी अजक र्ऱर्ा-या उमेिवारास अनुसुचित जाती या प्रवगासाठी चनचित

र्ेलेले वय, िैक्षचर्र् िुल्ह्र्, परीक्षा िुल्ह्र्, चर्मान गुर्वत्ता पात्रता इत्यािी चनर्ष लागू र्रर्ार.
4)

अनाथ मुलांच्या माध्यचमर् व उच्ि माध्यचमर् िैक्षचर्र् िुल्ह्र्ािी संपूर्क प्रचतपुती तर उच्ि

चिक्षर्ासाठी (पिवी व पिव्युत्तर) िासर्ीय मिाचवद्यालयांमध्ये प्रवेि घेर्ाऱ्या अनाथ मुलांच्या िैक्षचर्र्
िुल्ह्र्ािी प्रचतपूती मचिला व बाल चवर्ास चवभागाच्या बाल न्याय चनधीमधून र्रर्ार.
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मचिला व बाल चवर्ास चवभाग
नोर्री र्रर्ाऱ्या मचिलांसाठी वसचतगृि योजनेत
राज्यािािी सिभाग
र्ेंद् पुरस्र्ृत “नोर्री र्रर्ाऱ्या मचिलांसाठी वसचतगृि” योजनेत राज्य सरर्ारिी सिभागी
िोर्ार आिे. राज्यात अिा पद्धतीने वसचतगृि िालचवण्यािा चनर्कय राज्य मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत घेण्यात
आला. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे िोते.
यापुवी िी योजना र्ेंद् आचर् स्वयंसेवी संस्था यांच्या 75:25 अिा सिभागातून राबचवण्यात येत
िोती. या योजनेच्या र्ेंद् िासनाच्या 22 नोव्िेंबर 2017 रोजीच्या मागकििकर् सूिनांमध्ये अंित बिल
र्रण्यात

आला

आिे.

त्यानुसार

आता

नोर्री

र्रर्ाऱ्या

मचिलांसाठी

वसचतगृि

बांधण्यासाठी/वसतीगृिािी इमारत भाडे तत्वावर उपलब्ध र्रुन अनुिान िे ण्यािी सुधाचरत योजना
राबचवण्यात येर्ार आिे.
यात र्ेंद् : राज्य : स्वयंसव
े ी संस्था यांच्या चिश्शश्शयािे प्रमार् अनुक्रमे 60:15:25 असे रािर्ार आिे.
असे वसचतगृि योजना राबचवण्यास इच्छू र् संस्थेला त्यांच्या इमारत भाडयापोटी वार्षषर् चनधी उपलब्ध
र्रुन िे ण्यात येईल. वसचतगृि प्रवेि आचर् त्यांना पुरचवण्यात येर्ाऱ्या सोयीसुचवधांबाबत चनयम, अटीिती या पुवीच्या योजनेप्रमार्ेि राितील.
-----०----मिसूल चवभाग
िु य्यम चनबंधर्, मुद्ांर् चनरीक्षर्ांिी पिे
मिाराष्ट्र लोर्सेवा आयोगामार्कत भरर्ार
नोंिर्ी व मुद्ांर् चवभागातील िु य्यम चनबंधर् (श्रेर्ी-१) / मुद्ांर् चनरीक्षर्, गट-ब (अराजपचत्रत)
या संवगातील सरळ सेवि
े ी पिे मिाराष्ट्र लोर्सेवा आयोगामार्कत भरण्यािा चनर्कय आज झालेल्ह्या
मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे िोते.
चवभागाच्या सेवाप्रवेि चनयमानुसार, िु य्यम चनबंधर् (श्रेर्ी-१) / मुद्ांर् चनरीक्षर्, गट-ब
(अराजपचत्रत) या पिावर पिोन्नतीने व नामचनिे िनाने चनयुक्तीिे प्रमार् ५०:५० र्रण्यािा तसेि िु य्यम
चनबंधर् (श्रेर्ी-१) / मुद्ांर् चनरीक्षर्, गट-ब (अराजपचत्रत) िी पिे नामचनिे िनाने आयोगामार्कत भरण्यािा
चनर्कय घेण्यात आला.
-----०----3

जलसंपिा चवभाग
अमरावती चजल्ह्यातील 6 गावांना ससिनािा लाभ िोर्ार
राजुरा बृित लघु पाटबंधारे प्रर्ल्ह्पासाठी सुधारीत मान्यता
अमरावती चजल्ह्यातील राजुरा बृित लघु पाटबंधारे योजनेंतील मौजे राजुरा (ता. िांिुर बाजार)
येथील लघु पाटबंधारे धरर्ात पार्ी आर्र्े व उजव्या र्ालव्याद्वारे ससिन र्रण्याच्या प्रर्ल्ह्पासाठीच्या
193 र्ोटी 81 लाख खिाच्या तरतुिीस आज झालेल्ह्या मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत सुधाचरत प्रिासर्ीय
मान्यता िे ण्यात आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे िोते. प्रर्ल्ह्पाव्िारे अमरावती
चजल्ह्यातील 6 गावांतील एर्ुर् 1000 िे. क्षेत्रास ससिनािी सुचवधा उपलब्ध िोर्ार आिे.
िा प्रर्ल्ह्प राजुरा गावाजवळील राजुरा नाल्ह्यावर प्रस्ताचवत असून खारपार् पटयातील योजना
आिे. यामध्ये बेलोरा गावाजवळ र्ािी निीवर वळर् बंधारा बांधुन त्यातुन चर्डर र्ालव्या व्िारे (पुरवठा
र्ालवा) प्रस्ताचवत राजुरा बृित लपा धरर्ात पार्ी आर्ण्यात येर्ार आिे. तसेि त्यातून उजव्या
र्ालव्याव्िारे (PDN) ससिन र्रण्यािे चनयोजन आिे. या प्रर्ल्ह्पािी साठवर् क्षमता 5.989 िलघमी
इतर्ी आिे.
या योजनेस चविभक पाटबंधारे चवर्ास मिामंडळाने 2008-09 मध्ये ४४ र्ोटी ७९ लाख रुपयांच्या
तरतुिीस मुळ प्रिासर्ीय मान्यता चिली िोती. या प्रर्ल्ह्पािे सन 2017-18 च्या िरसूिीवर आधारीत
रु.१९३.८१ र्ोटी इतक्या सर्मतीस प्रथम सुधारीत प्रिासर्ीय मान्यते िी चिर्ारस राज्यस्तरीय तांचत्रर्
सल्लागार सचमती, नाचिर्ने र्ेली िोती. त्याला चविभक पाटबंधारे चवर्ास मिामंडळाच्या चनयामर् मंडळाने
मान्यता चिली आिे. त्यानुसार खास बाब म्िर्ून या प्रर्ल्ह्पाच्या खिाच्या तरतुिीस सुधाचरत प्रिासर्ीय
मान्यता िे ण्यािा चनर्कय घेण्यात आला.
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सांस्र्ृचतर् र्ायक चवभाग
स्वातंत्र्याच्या अमृत मिोत्सवाचनचमत्त लोर्सिभागातून
राज्यभर चवचवध र्ायकक्रमांिे आयोजन
भारतीय स्वातंत्र्यािे अमृत मिोत्सवी वषक राज्यभर १५ ऑगस्ट २०२३ पयंत चवचवध र्ायकक्रमांनी
साजरे र्रण्यात येर्ार असून आज राज्य मंचत्रमंडळ बैठर्ीत त्यािे सािरीर्रर् र्रण्यात आले.
बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे िोते. र्ेंद् िासनाने प्रत्येर् राज्यािे “राज्यगीत” तयार
र्रण्यात यावे अिी सूिना र्ेली आिे त्याअनुषंगाने िे राज्यगीतािी चनर्षमती र्रण्यावर िे खील ििा
र्रण्यात आली.
या सोिळ्याचनचमत्त राज्यभर चिक्षर्, सांस्र्ृचतर्, पयकटन, नगर चवर्ास, सावकजचनर् बांधर्ाम,
सिर्ार, र्ृषी व मचिला व बालर्ल्ह्यार् इत्यािी चवभागांतगकत र्ायकक्रमांिे आयोजन र्रण्यात येईल.
त्यामध्ये चवद्याथी, नागचरर्, चवचवध संस्था यांिा सिभाग मोठ्या प्रमार्ावर असेल.
भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्याला पुढील वषी 75 वषे पूर्क िोत आिेत. याचनचमत्ताने 15 ऑगस्ट 2023
पयंत राज्यभर चवचवध र्ायकक्रम राबवून अमृतमिोत्सवी वषािा सोिळा साजरा र्रर्े अपेचक्षत आिे.
त्यासंिभात िे सािरीर्रर् र्रण्यात आले.
इंचडया@ 75 या अंतगकत चवचवध र्ायकक्रम राबवावयािे असून, स्वातंत्र्य लढा, संर्ल्ह्प, संर्ल्ह्पना,
साध्य व र्ायकवािी या बाबींवर आधाचरत र्ायकक्रमािी आखर्ी र्रण्यात येईल. र्ायकक्रमांिी संर्ल्ह्पना
स्वातंत्र्यािा अमृत मिोत्सव याभोवती गुंर्लेली असेल. भारतािा स्वातंत्र्यसंग्राम, नाचवन्यपूर्क र्ल्ह्पना, नवे
संर्ल्ह्प, स्वातंत्र्योत्तर र्लचनष्ट्पत्ती आचर् अंमलबजावर्ी या संर्ल्ह्पनेवर र्ायकक्रम आधारलेले असतील.
स्वातंत्र्य िळवळीतील अज्ञात नायर्ांना आिरांजली वािण्यासाठी त्यांिा इचतिास जतन र्रर्े, त्यांच्या
चनवासस्थानी भेट िे र्े, संबंचधत चजल्ह्यातील स्वातंत्र्यलढ्यातील चनगडीत मित्वािी चठर्ार्े , स्वातंत्र्य
िळवळींिी संबंचधत व्यक्तीमत्वे यांिा इचतिास जतन र्रर्े, पथनाट्य, मिानाट्य, ििासत्र, प्रििकन
मेळावे, लोर्र्लेिे सािरीर्रर्, िेचरटे ज वॉर्, सायर्ल वॉर् या र्ायकक्रमांिे लोर्सिभागातून आयोजन
र्रण्यात येईल.
-----०-----
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