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इमाव

सामान्य प्रशासन चवभाग
राज्य शासर्ीय र्ायालयांसाठी
पाि चिवसांिा आठवडा
राज्यातील शासर्ीय र्ायालयांसाठी पाि चिवसांिा आठवडा लागू र्रण्यािा चनर्कय आज
झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला. आता र्ेंद्राप्रमार्े राज्यातील शासर्ीय र्ायालयांना प्रत्येर्
मचहन्यातील सवक शचनवारी व रचववारी सुट्टी राहील. यासोबति िररोज 45 चमचनटािे वाढीव र्ाम
अचधर्ारी व र्मकिाऱयांना र्रावे लागेल. या चनर्कयािी अंमलबजावर्ी 29 फेब्रुवारी पासून होईल.
मुंबईसह सवक र्ायालयांसाठी एर्ि वेळ
सध्या बृहन्मुंबईतील र्ायालयांिी र्ामर्ाजािी वेळ सर्ाळी 9.45 ते सायं. 5.30 अशी आहे. ती
आता 9.45 ते सायं.6.15 अशी होईल. चशपायांसाठी र्ामर्ाजािी वेळ सर्ाळी 9.30 ते सायं.6.30 अशी
राहील. बृहन्मुंबई बाहेरील शासर्ीय र्ायालयांसाठी िे खील ही वेळ 9.45 ते सायं.6.15 अशी राहील.
बृहन्मुंबई बाहेरील शासर्ीय र्ायालयांसाठी सर्ाळी 10.00 ते सायं. 5.45 अशी र्ामािी वेळ सध्या आहे.
मात्र आता पाि चिवसािा आठवडा र्ेल्यामुळे मुंबई आचर् मुंबई बाहेरील सवक र्ायालयाना एर्ि वेळ
चनचित र्रण्यात आली आहे . सध्याच्या या र्ायालयीन वेळेमध्ये िु पारी 1 ते 2 या वेळेमधील जास्तीत जास्त
अध्या तासािी भोजनािी वेळ िेखील अंतभूत
क आहे.
यांना लागू नाही
ज्या शासर्ीय र्ायालयांना र्ारखाना अचधचनयम कर्वा औद्योचगर् चववाि लागू आहे कर्वा ज्यांच्या
सेवा अत्यावश्यर् म्हर्ून समजल्या जातात अशा र्ायालयाना व शासर्ीय महाचवद्यालये, तंत्रचनर्ेतने,
शाळा, पोलीस िल, अग्ननशमन िल, सफाई र्ामगार यांना पाि चिवसािा आठवडा लागू नाही.
ज्या र्ायालयाना पाि चिवसािा आठवडा लागू नाही त्यांिी नावे पुढील प्रमार्े अत्यावश्यर् सेवा : शासर्ीय रुनर्ालये, चिचर्त्सालये, पोलीस, र्ारागृहे, पार्ी पुरवठा प्रर्ल्प,
अग्ननमशन िल, सफाई र्ामगार. शैक्षचर्र् संस्था : शासर्ीय महाचवद्यालये, वैद्यर्ीय महाचवद्यालये,
शाळा, तंत्रचनर्ेतने. जलसंपिा चवभाग : िापोडी, सातारा, वधा, अर्ोला, अहमिनगर, अष्ट्टी,
खडर्वासला, नाचशर् व नांिेड येथील र्मकशाळा. नागपूर, भंडारा येथील मध्यवती र्मकशाळा तसेि
जलसंपिा व सावकजचनर् चवभागांतगकत क्षेचत्रय र्ामावरील व प्रर्ल्पांवरील चनयचमत आस्थापना, स्थायी व
अस्थायी आस्थापना व रोजंिारीवरील क्षेचत्रय र्ामगार व र्मकिारी. सावकजचनर् आरोनय चवभाग : व्हॅग्ससन
इग्न्स्टट्यूट नागपूर. महसूल व वन चवभाग : बल्लारशा, परतवाडा व डहार्ू येथील एर्ाग्त्मर्ृत घटर्े,
अलापल्ली येथील सॉ चमल, चवभागीय वन अचधर्ारी यांच्या चनयंत्रर्ाखालील परतवाडा व बल्लारशा येथील
वर्कशॉप, शासर्ीय छायाचित्र नोंिर्ी र्ायालये, पुर्े. सामान्य प्रशासन चवभाग : शासर्ीय पचरवहन सेवि
े ा
र्ारखाना चवभाग. र्ृषी चवभाग : िु नधशाळा चवर्ास चवभागांतगकत िु नध योजना. उद्योग, ऊजा व र्ामगार
चवभाग : शासर्ीय मुद्रर्ालये. र्ौशल्य व उद्योजर्ता चवर्ास : सवक आयटीआय.
र्ेंद्र शासनाप्रमार्े राजस्थान, चबहार, पंजाब, चिल्ली, ताचमळनाडू , पचिम बंगाल या राज्यांमध्ये पाि
चिवसांिा आठवडा लागू आहे. सध्या िु सरा व िौथा शचनवार र्ायालयीन सुट्टी असते. पाि चिवसाच्या
आठवड्याच्या प्रस्तावामुळे शासर्ीय र्ायालयातील वीज, पार्ी, वाहनांिे चडझेल, पेरोल या खिामध्ये
बित होर्ार आहे. तसेि शासर्ीय र्मकिाऱयांना र्ुटु ं बाना वेळ िे र्े शसय होवून त्यांच्या जीवनमानािा
स्तर उं िावेल.
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प्रचतवषक र्ामािे तास वाढर्ार
सध्याच्या र्ायालयीन वेळेमुळे वषातील सरासरी र्ायालयीन चिवस 288 होतात. भोजनािा 30
चमचनटांिा र्ालावधी वगळू न प्रचतचिन 7 तास 15 चमचनटे प्रचतचिन र्ामािे तास होतात. यामुळे एर्ा
मचहन्यातील र्ामािे तास 174 तर एर्ा वषातील र्ामािे तास 2088 इतर्े होतात.
पाि चिवसाच्या आठवड्यामुळे वषातील सरासरी र्ायालयीन चिवस 264 होतील. मात्र, र्ामािे
8 तास होतील. पचरर्ामत: एर्ा मचहन्यातील र्ामािे तास 176 तर वषातील र्ामािे तास 2112 इतर्े
होतील. म्हर्जेि प्रचतचिन 45 चमचनटे , प्रचतमचहना 2 तास आचर् प्रचतवषक 24 तास इतर्े र्ामािे तास
वाढतील.
-----०----सांस्र्ृचतर् र्ायक चवभाग
महाराष्ट्र राज्यािा हीरर् महोत्सव होर्ार थाटात साजरा
1 मे 2020 पासून राज्यात चवचवध र्ायकक्रमांिे आयोजन
महाराष्ट्र राज्यािे हीरर् महोत्सवी वषक राज्य शासनामाफकत थाटात साजरे र्रण्यािा चनर्कय आज
मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत घेण्यात आला. याचनचमत्त वषकभर चवचवध र्ायकक्रमांच्या आयोजनाबाबत ििा
र्रण्यात येऊन 1 मे, 2020 पासून राज्यभरात र्ायकक्रमांना सुरुवात र्रण्यास मंजूरी िे ण्यात आली.
राज्याच्या सांस्र्ृचतर् र्ायक चवभागामाफकत आज झालेल्या मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीमध्ये “महाराष्ट्र
राज्याच्या हीरर् महोत्सवी वषाचनचमत्त “हीरर् महोत्सवी महाराष्ट्र” या चवषयावर सािरीर्रर् र्रण्यात
आले. यामध्ये संयुसत महाराष्ट्र िळवळ, मराठी नाटर्, मराठी चित्रपट, लोर्र्ला, गड चर्ल्ल्यांवरील
वीर रसयुसत र्ायकक्रम, छत्रपती चशवाजी महाराजांच्या जीवन िचरत्रावरील र्ायकक्रम, समाज सुधारर्ांिा
महाराष्ट्र, राष्ट्रामधील महाराष्ट्र, चवश्वातील महाराष्ट्र, महाराष्ट्रािी संत परंपरा, शास्त्रीय संगीत महोत्सव,
आचिवासी संस्र्ृती महोत्सव, ग्सलर् महाराष्ट्र, र्ृषी संस्र्ृती, लोर्वाद्य महोत्सव, लोर्र्लार्ारांिा
मेळावा, र्व्वाली महोत्सव, िु गा महोत्सव, शंभर वषािा मराठी चित्रपट प्रवास इत्यािी चवचवध
सवकसमावेशर् सांस्र्ृचतर् र्ायकक्रम चवचवध चजल््ांत आयोचजत र्रण्यात येर्ार आहेत.
त्यािप्रमार्े संयुसत महाराष्ट्र िळवळीिी महती चवषि र्रर्ारे र्ायकक्रम, संयुसत महाराष्ट्र
िळवळीतील हु तात्म्यांिी तसेि राज्यातील ऐचतहाचसर्, सामाचजर्, भौगोचलर् व सांस्र्ृचतर् वैचशष्ट्ट्यांिी
पचरपूर्क माचहती िे र्ारी सचित्र पुग्स्तर्ा (र्ॉफीटे बल बुर्) प्रर्ाचशत र्रर्े, परिे शस्थ महाराष्ट्रीयांिा
सहभाग असर्ाऱया र्ायकक्रमांिे आयोजन, महाराष्ट्राच्या गौरवशाली परंपरेिी उर्ल र्रर्ाऱया सवंर्ष
माचहतीपटािी चनर्ममती, राज्याच्या चवचवधांगी प्रगतीिे, संस्र्ृतीिे चित्रर् र्रर्ाऱया जाचहरातींिी चनर्ममती
र्रुन चवचवध राज्यात त्या प्रिर्मशत र्रर्े, “हीरर् महोत्सवी महाराष्ट्र” या संर्ल्पनेवर आधाचरत िजेिार
दृर्श्राव्य आशय गीतािी (थीम सााँग) चनर्ममती र्रर्े अशा चवचवधांगी र्ायकक्रमांिे आयोजन याचनचमत्ताने
र्रण्यात येर्ार आहे, असा चनर्कय बैठर्ीत घेण्यात आला.
त्यािप्रमार्े प्रत्येर् प्रशासर्ीय चवभागाने “हीरर् महोत्सवी महाराष्ट्र” या संर्ल्पनेवर आधाचरत
चर्मान एर् योजना कर्वा उपक्रम तयार र्रुन हीरर् महोत्सवी वषात त्यािी प्रभावी अंमलबजावर्ी
र्रावी, असे चनिे शही बैठर्ीत िे ण्यात आले.
-----०-----
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मचहला व बालचवर्ास चवभाग
बालर्ांच्या र्ल्यार्ासाठी न्याय चनधी
राज्यातील बालसंस्थांमधील मुलांिे र्ल्यार् आचर् पुनवकसन र्रण्यार्चरता राज्य बाल चनधी
चनमार् र्रण्यास व त्यासाठी िोन र्ोटी रुपयांिी तरतूि र्रण्यास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत
मान्यता िे ण्यात आली.
बाल न्याय (मुलांिी र्ाळजी व संरक्षर्) अचधचनयम, 2015 च्या र्लम 105 अन्वये, राज्य शासन
बाल न्याय अचधचनयमांतगकत बालर्ांिे र्ल्यार् व पुनकवसनार्चरता राज्यास योनय वाटे ल अशा नावाने चनधी
चनमार् र्रण्याबाबत तरतूि आहे. तसेि महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय चनयम, 2018 मधील चनयम 85 अन्वये
राज्य शासन “राज्य बाल चनधी” नावािा चनधी चनमार् र्रील अशी तरतूि आहे. या तरतुिीिा चवचनयोग
बाल न्याय (मुलांिी र्ाळजी व संरक्षर्) चनयम, 2018 मधील बालर्ांच्या र्ल्यार्ासाठी चवचवध
प्रयोजनांसाठी र्रण्यात येईल.
सध्या 560 पेक्षा जास्त बालगृहांमधून 21 हजार 178 मुले राहतात.

या बालर्ांना मोठ्या

आजारार्चरता वैद्यर्ीय सहाय, र्ौशल्य चवर्ास प्रचशक्षर् कर्वा व्यवसाय प्रचशक्षर् तसेि उच्ि
चशक्षर्ासाठी सहाय्य र्रर्े शसय होर्ार आहे.
-----०----इमाव चवभाग
इतर मागासवगक चवभागािे नाव आता बहु जन र्ल्यार् चवभाग
इतर मागासवगक, सामाचजर् व शैक्षचर्र् मागासप्रवगक, चवमुसत जाती, भटसया जमाती आचर् चवशेष
मागास प्रवगक र्ल्यार् चवभाग या चवभागािे नाव आता बहु जन र्ल्यार् चवभाग असे र्रण्यास आज झालेल्या
मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली.
चवभागािे सध्यािे नाव खूप मोठे व चवस्तृत स्वरुपािे आहे. या चवभागार्डे सोपचवण्यात आलेल्या
योजना व चवभागाने नव्याने सुरु र्ेलेल्या योजना तसेि उच्ि व तंत्रचशक्षर् चवभागार्डू न या चवभागार्डे
हस्तांतचरत र्ेलेल्या योजनांिे स्वरुप पहाता चवभागािे नाव संचक्षप्त असावे यावर एर्मत झाले.
-----०-----
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