
सुधारित बाल संगोपन योजना 
िाबरिणेबाबत.   

महािाष्ट्र शासन 
मरहला ि बाल रिकास रिभाग 

शासन रनणणय क्रमांकः बालसं-2011/प्र.क्र. 313/का-8, 
नरिन प्रशासन भिन, 3 िा मजला, 

मादाम कामा िोड, हुतात्मा िाजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मंुबई-400032. 

तािीख: 9 ऑक्टोबि, 2013. 
िाचा:-  

1) शासन रनणणय, समाजकल्याण, सासं्कृरतक कायण, क्रीडा ि पयणटन रिभाग क्र.बीसीए-
1074/57116-एन,  रदनांक 24 फेब्रिुािी, 1975. 

2) शासन रनणणय, मरहला ि बाल रिकास रिभाग क्र.बालसं-2005/प्र.क्र.91/का-8, रदनाकं 11 
नोव्हेंबि, 2005. 

प्रस्तािना :- 0 ते 18 ियोगटातील अनाथ, रनिारित, बेघि ि अन्य प्रकािे आपत्तीत असलेले (Crisis) 
बालकाचंे संस्थाबाह्य आरण कौटंुरबक िाताििणात संगोपन व्हाि,े यादृष्ट्टीने बाल संगोपन योजना 
िाबरिण्यात येते.  सध्या या योजनेखाली सुमािे 18,000 मुले लाभ घेत आहेत.  पिंतु, योजनेच्या 
अंमलबजािणीिि आिश्यक संरनयंत्रण नसून, त्याचं्या गुणित्तेबद्दल प्रश्न रनमाण झाला आहे, ि अपात्र 
मुलानंा लाभ देण्याची शक्यता नाकािता येत नाही.  रजल्हा मरहला ि बाल रिकास अरधकािी याचं्याकडे 
गृह भटेी देण्यासाठी ि इति संरनयंत्रण किण्यासाठी पुिेसे मनुष्ट्यबळ ि परिरिक्षा अरधकािी नसतानंा 
सुध्दा त्याचं्यामाफण त सिळ हजािो बालकानंा बाल संगोपन योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे.  मोठ्या 
संख्येने दोन्ही पालक असलेल्या मुलानाही सदि योजनेचा लाभ िर्षानुिरे्ष ि त्याचा review न किता 
देण्यात येत आहे.  म्हणनू या योजनेत काही आिश्यक सुधािणा किण्याचे शासनाचे रिचािाधीन होते. 
शासन रनणणय:- 

उपिोक्त नमूद शासन रनणणयातील संस्थाबाह्य बाल संगोपन योजनेबाबत रिरहत केलेल्या 
अटींमध्ये खालीलप्रमाणे सुधािणा किण्यात येत आहे. 
अ. योजनेचे लाभाथी, त्यांचे रनिडीचे रनकर्ष:- 
(1) सध्या दोन्ही पालक हयात असलेल्या बालकानंाही लाभ रदला जातो, तो यापुढे बंद किण्यात यािा.  
पूिी नोंदरिलेले दोन्ही पालक असलेल्या मुलानंा रदनाकं 1 नोव्हेंबि, 2013 पासून अनुदान देण्यात येिू 
नय ेि त्याचंी मान्यता आपोआप िद्द होईल.  मात्र यास तुरंुगात असलेले पालक, एच.आय.व्ही.ग्रस्त ि 
कॅन्सि सािख्या दुधणि आजािाने बारधत असलेले पालक, कौटंुरबक हहसाचाि प्रकिणात गंुतलेल्या आई 
यास अपिाद असतील. 

स्ियंसेिी संस्थानंा अनुदान िाटप कितानंा दोन्ही पालक असलेल्या मुलानंा िगळून अनुदान 
रनरित किण्याची जबाबदािी रजल्हा मरहला ि बाल रिकास अरधकािी याचंी िाहील.  त्यानंी लिकिात 
लिकि स्थारनक MSW Colleges च्या मदतीने सिके्षण करुन अशा लाभार्थ्यांना िगळाि.े 
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(2)  या योजेनेचा फायदा खालील बालकानंा देता येईल :- 
(अ)  अनाथ, हकिा ज्याच्या पालकाचंा पत्ता लागत नाही, ि जी दत्तक देणे शक्य होत नाही, अशी 

बालके. 
(ब)  एक पालक असलेली ि family Crisis मध्ये असलेली बालके, मृत्यू, घटस्फोट, 

रिभक्तीकिण, परित्याग, अरििाहीत मातृत्ि, गंभीि आजाि, पालक रुग्णालयात असणे 
इ. कािणामुंळे रिघटीत झालेल्या एक पालक असलेल्या कुटंुबातील बालके, कुष्ट्ठरुग्ण ि 
जन्मठेपेची रशक्षा भोगत असलेल्या कैद्ाचंी बालके, एच.आय.व्ही.ग्रस्त / बारधत बालके, 
तीव्र मरतमंद / Multiple disability बालके, दोन्ही पालक अपंग आहेत अशी बालके. 

(क)  पालकामंधील तीव्र ििैारहक बेबनाि, अती हेटाळणी ि दुलणक्ष, न्यायालयीन हकिा पोलीस 
तक्राि प्रकिणात अशी अपिादात्मक परिस्स्थतीतील (Crisis situation मधील) बालके. 

(ड)  शाळेत न जाणािे बाल कामगाि. (कामगाि रिभागाने सुटका ि प्रमारणत केलेले) 
(3)  शासनाने मान्यता रदलेल्या स्ियंसेिी संस्थानंा गिजू मुलाचंी रनिड करून, बालकल्याण सरमतीपुढे 
मुलानंा हजि किणे आिश्यक िाहील.  बाल कल्याण सरमतीच्या मान्यतेरशिाय त्या मुलानंा बाल संगोपन 
योजनेंतगणत अनुदान देण्यात येिू नये. 
(4) बाल संगोपन योजनेसाठी बालकाचंी रशफािस िाज्यातील दिाखाने/पोलीस स्टेशन/ 
कािागृह,न्यायालय, कौटंुरबक रहसाचाि कायद्ाखालील संिक्षण अरधकािी , Service Provider] Legal 
Service Aid Society हे सधु्दा करु शकतील. संबंरधत स्ियंसेिी  संस्था यानंी या शासकीय कायालयाशी 
सतत संपकात िहाि.े या शासकीय कायालयामुळे, एच. आय. व्ही. ग्रस्त बालक, रशक्षा/तुरंुगिास 
झालेले पालक याचंी मुले यानंा बालसंगोपन योजनेचा लाभ रमळू शकेल. बालकल्याण सरमती समोि 
मुलानंा हजि करुन, सरमतीच्या रशफािशीनुसाि या योजनेचा फायदा स्ियंसेिी संस्थामाफण त देण्यात 
यािा. बालकल्याण सरमतीने संस्थेत प्रिशे देण्याची रशफािस किण्याऐिजी, या बालसंगोपन 
योजनेखाली जास्तीत जास्त मुलानंा लाभ द्ािा.   
(5) बाल न्याय अरधरनयमातील तितूदीतील मुलाचंी व्याख्येनुसाि ज्यानंी ियाची 18 िरे्ष पुणण केलेली 
नाहीत ती मुले म्हणजे बालक आहेत म्हणनू बाल संगोपन योजना 18 िर्षापयणतची (18 िरे्षखालील) मुले 
यासाठी पात्र समजण्यात येतील. 18 िर्षांपेक्षा मोठया मुलाचंी मान्यता आपोआप िद्द होईल.  
(6) लाभार्थ्यांच्या रनिासी पुिाव्याबाबत िेशन काडाव्यरतरिक्त रनिासासंबंधीचे इति पुिािहेी ग्राह्य 
धिण्यात यािते.  उदा. िेशनकाडण / रिजेचे देयक / पाण्याचे देयक / घिपट्टी / नगिपारलका दाखला / 
नगिसेिकाचा दाखला ग्राह्य धिािा. 
(7) तहरसलदािाच्या उत्पन्नाच्या दाखल्याऐिजी उत्पन्नाचे इति पुिािहेी ग्राह्य धिण्यात यािते.  उदा. ितेन 
रचठ्ठी (Slip), पालकाचं्या कायालयाचा दाखला, पालक कोणते काम कितात याचा स्पष्ट्ट उल्लेख असािा.  
यारशिाय लाभार्थ्यांच्या घिाचा ि कुटंुबाचा फोटोही संबंरधत Case file मध्ये जोडण्यात यािा.   
(8) या योजनेंतणगत रजल्हा मरहला ि बाल रिकास अरधकािी यानंा प्रकिणाची तपासणी करुन रनधी 
रितिीत किण्याचे अरधकाि िाहतील. स्ियंसेिी संस्थेने मुलाचंी Case file ि आिश्यक records ठेिाि.े  
रजल्हा मरहला ि बाल रिकास अरधकािी यानंा सदि records ची अचानक तपासणी किण्याचे पूणण 
अरधकाि िाहतील. 
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ब. लाभार्थ्याचे पुनणरिलोकन ि अचानक तपासणीचे प्रारधकाि :- 
1. प्रत्येक मुलाचं्या बाबतीत प्रत्येक िर्षी आढािा घेऊन, योजनेचा लाभ एका िर्षाच्या पुढेही देण्याबाबत 
बाल कल्याण सरमतीमाफण त रनणणय घेण्यात यािा.  उदा. अनाथ बालके, एचआयव्ही ग्रस्त पालकाचंी मुले, 
दुधणि आजािाने रपडीत असलेल्या पालकाची मुले, कािागृहात तीन िर्षापेक्षा जास्त कालािधीसाठी 
असलेल्या पालकाचंी मुले, दोन्ही पालक अपंग आहेत याचंी मुले इ.  याबाबतचा आढािा घेतानंा संबंरधत 
रजल्हयातील परिरिक्षा अरधकािी ि हे संबंरधत लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देणे आिश्यक आहे काय 
याबाबत आपल ेमत देतील ि ते रिचािात घेऊन बाल कल्याण सरमतीने (CWC) ने रनणणय घ्यािा. बाल 
संगोपन योजनेचा लाभ देण्यात येत असेल अशा लाभाथींची प्रकिणे रजल्हा मरहला ि बाल रिकास 
अरधका-यानंी तपासािीत ि त्यानंतिच पुढील लाभ देणे आिश्यक आहे काय याचा आढािा घेऊन बाल 
कल्याण सरमतीच्या मान्यतेने लाभ देण्याची कायणिाही किािी. यामध्ये गैिप्रकाि आढळल्यास संबंरधतािंि 
जबाबदािी रनिीत करुन काििाई किण्यात येईल. 
 
क. योजनेअंतगणत रमळणािा दिमहा लाभ :- 
(1) सिणसाधािण  बालकासंाठी या योजनेअंतगणत दिमहा दिडोई रू. 425/- पिीक्षण अनुदान ि स्ियंसेिी 
संस्थेस रू. 75/- प्ररत लाभाथी दिमहा अनुदानाची िककम मंजूि किण्यात येत आहे. 
(2) सदिहू योजना पुणणत: िाज्याच्या रनधीतून िाबिीली जाईल. ही योजना एकास्त्मक बाल संिक्षण योजना 
( ICPS )  या कें द्रपुिस्कृत योजनेव्यरतिीक्त ि स्ितंत्र िाहील. 
(3) यापुढे लाभाथी कुटंुबानंा िोख स्िरुपात (Cash) मदत देण्याची पध्दत बंद किण्यात यािी, ि फक्त 
धनादेशाद्वािे त्याचं्या बँक खात्यात दि मरहन्याला सदि िक्कम जमा किण्यात यािी.  या योजनेसाठी 
रनिड केलेल्या कुटंुबाच्या नािाने बॅकेत/पोष्ट्ट कायालयात त्िरित खाते उघडण्यात यािते. त्या खात्यािि 
दिमरहन्याला परििक्षण अनुदानाची िक्कम भिण्याची दक्षता स्ियंसेिी संस्थेनी घ्यािी. तसेच याबाबतच्या 
संपूणण नोंदी (Records)  तपासणीसाठी तयाि ठेिािते. 
  
ड.  योजनेकिीता स्ियंसेिी संस्थाचंी रनिड, पात्रता, प्रिरेशत मयादा ि संस्थेची जबाबदािी :-  

 
(1) या योजनेसाठी नरिन स्ियंसेिी संस्थेची  रनिड किण्याचे अरधकाि फक्त शासनास िाहतील. 
(2) या शासन रनणणयाच्या रदनाकंापासून मान्यता देण्यात येणा-या कोणत्याही  स्ियंसेिी संस्थेस 100 पेक्षा 
जास्त मुलासंाठी  मान्यता  ि अनुदान देि ूनये.  
(3) स्ियंसेिी संस्थेच्या पात्रतेसाठी खालीलप्रमाणे रनकर्ष िाहतील. 
 कुटंुब ि बाल कल्याण क्षते्रातील कायाचा रकमान 03 िर्षाचा अनुभि असलेल्या पंजीबध्द 
संघटनेस ही योजना िाबरिता येईल. स्ियंसेिी संस्था/ संघटना या संघटनेकडे रकमान 02 समाजशास्त्र 
या रिर्षयातील (MSW) अहणताधािक प्ररशरक्षत सामारजक कायणकते असािते. योजनेच्या 
अंमलबजािणीकिीता संघटनेची कायणकािी सरमती असणे आिश्यक आहे. 
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(4) बालसंगोपन योजना िाबरिणे, गिजू बालकाचंी रनिड किणे, पालक कुटंुबाचा शोध घेणे, संगोपन 
कत्या कुटंुबास मागणदशणन किणे, देखिेख ठेिणे, गृह भटेी देणे, देखिेख्र ि गृह भटेी अहिाल 
संचालनालयास सादि किणे, बालकरनहाय संगणकीय records ठेिणे, इ. स्ियंसेिी संघटनेची 
जबाबदािी िाहील. 
 स्ियंसेिी संस्थेने या योजनेकिीता ितणमान पत्रात कोणतीही जारहिात देऊ नये. पिंतु िाज्यातील 
रुग्णालये / पोलीस स्टेशन/कािागृह या शासकीय कायालयाशंी सतत संपकात िाहाि.े 

प्रत्येक स्ियंसेिी संस्थेने (NGO) त्याचं्या रनयंत्रणाखाली दाखल केलेल्या मुलांची संगणकािि 
ियैक्तीक मारहती उदा. मुला-मुलींचे नािं, जन्मरदनाकं, हलग, अनाथ / आई-िडील असलेले योजनेचा 
लाभ रदल्यामागील कािणे,  कौटंुरबक Crisis च ेिणणन, पूणण पत्ता, फोटो ि मुलाचा UID (आधाि काडण 
क्रमाकं) इत्यादी मारहती ठेिािी.  तसेच सदि मारहती इंटिनेटिि देखील टाकािी. 

 
इ, अनुदान रितिण. 
(1) या योजनेखाली दि मरहन्याला लाभार्थ्यांच्या पालकाचं्या नािंािि असलेल्या बँक / पोस्ट खात्यात 
अनुदान रितिीत किण्यात याि,े ही जबाबदािी संबंरधत संस्थेची िाहील.  बँक / पोस्ट खाते 
उघडल्यारशिाय रजल्हा मरहला ि बाल रिकास अरधकािी यानंी संस्थानंा पुढील कोणतेही अनुदान िाटप 
करु नय,े ही जबाबदािी रजल्हा मरहला ि बाल रिकास अरधकािी याचंी िाहील.  
(2) रजल्हा मरहला ि बाल रिकास अरधकािी याचंेकडून दि 6 मरहन्यानंी स्ियंसेिी संस्थानंा अनुदान 
रितिीत किण्यात याि ेि संस्थानंी लाभाथी कुटंुबानंा दिमहा ते रितिीत किाि.े 

 
2. सदिचा शासन रनणणय, रित्त रिभागाच्या अनौपचािीक संदभण क्र. 6/13/व्यय-6, रद. 29.1.2013 
अन्िय ेप्राप्त झालेल्या सहमतीस अनुसरुन रनगणरमत किण्यात येत आहे.  

सदि शासन रनणणय महािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािि 
उपलब्ध किण्यात आला असून त्याचा सकेंताक 201310211154145530 असा आहे. हा आदेश 
रडजीटल स्िाक्षिीने साक्षारंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महािाष्ट्राचे िाज्यपाल याचं्या आदेशानुसाि ि नािाने.  

  ब. बा. चव्हाण 
 शासनाचे उप सरचि 
प्रत, 

1. मा.िाज्यपालाचंे सरचि, िाजभिन, मंुबई. 
2. मा.मुख्यमंत्री याचंे प्रधान सरचि, मंत्रालय, मंुबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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3. मा.उपमुख्यमंत्री याचंे प्रधान सरचि, मंत्रालय, मंुबई.  
4. मा.मंत्री / मा.िाज्यमंत्री (मरहला ि बाल रिकास) याचंे खाजगी सरचि, मंत्रालय, मंुबई. 
5. सिण मा.मंत्री / िाज्यमंत्री याचंे खाजगी सरचि, मंत्रालय, मंुबई. 
6. अपि मुख्य सरचि (सा.आ.), सािणजरनक आिोग्य रिभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
7. अपि मुख्य सरचि (गृह), गृह रिभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
8. प्रधान सरचि महािाष्ट्र रिधानमंडळ सरचिालय, रिधानभिन, मंुबई. 
9. आयुक्त, मरहला ि बाल रिकास, पुणे. 
10. सरचि, महािाष्ट्र िाज्य बाल हक्क संिक्षण आयोग, ििळी, मंुबई. 
11. रिभागीय आयुक्त (महसूल), कोकण / पुणे / नारशक / औिंगाबाद / अमिािती /  
 नागपूि. 
12. सिण रजल्हारधकािी, 
13. सिण मुख्य कायणकािी अरधकािी, रजल्हा परिर्षद, 
14. रिभागीय उपायुक्त, मरहला ि बाल रिकास रिभाग,  कोकण/पुणे/नारशक/   

औिंगाबाद/अमिािती/नागपूि. 
15. महालेखापाल, महािाष्ट्र -1, मंुबई. 
16. महालेखापाल, महािाष्ट्र -2, नागपूि. 
17. सिण रजल्हा कोर्षागाि अरधकािी 
18. िाज्य / रजल्हा सल्लागाि मंडळ. 
19. सिण रजल्हा मरहला ि बाल रिकास अरधकािी,  
20. सिण अध्यक्ष, बाल न्याय मंडळ. 
21. सिण अध्यक्ष, बाल कल्याण सरमती. 
22. कक्ष अरधकािी (का-3, का-4 ि का-9), मरहला ि बाल रिकास रिभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
23. सिण मंत्रालयीन रिभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
24. रनिड नस्ती/का-8 
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