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प्रस्तािना :सद्य:स्स्र्तीत संपण
ू थ देशामध्ये कोिीड-19 या आजाराचे संक्रमण िाढलेले आहे . सदर आजाराच्या
दु सऱ्या टप्पप्पयात महाराष्ट्रात या आजाराचे संक्रमण झालेल्या रुगणांच्या संख्येमध्ये लाक्षवणक िाढ होताना वदसून
येत आहे.कोिीड-19 चे मोठ्या प्रमाणात होणारे संक्रमण वनयंत्रीत करता यािे यासाठी राज्य शासनाने वदनांक
22 एवप्रल, 2021 पासून संपण
ु थ लॉकडाऊन घोवित केले आहे . तर्ावप, कोिीड-19 संक्रमणाच्या दु स-या टप्पप्पयात
या आजारामुळे मृत्यू पािणाऱ्या नार्गरीकांच्या संख्येमध्ये िाढ झालेली आहे.तर अनेक वठकाणी एकाच कुटू ं बातील
आई आवण िडील अशा दोन्ही पालकांचा

या आजारामुळे मृत्यु पािल्याच्या घटना राज्यामध्ये वनदशथनास

आलेल्या आहेत. एकाच कुटू ं बातील दोन्ही पालकांचा (आई आवण िडील) मृत्यु झाल्यामुळे 0 ते 18 ििथ
ियोर्गटातील बालके पुणथत: अनार् होत असून दोन्ही पालकांचा मृत्यु झाल्यामुळे अनार् झालेल्या मुलांची र्गंभीर
समस्या राज्यात वनमाण झालेली आहे .
2.

राज्यात कोविड वििाणूच्या प्रादु भािामुळे अनार् झालेल्या बालकांची कौटु ं वबक ि आर्थर्क हानी झाली

असून, त्यांचे भवितव्य अंधकारमय होण्याची शक्यता वनमाण झाली आहे . या बालकांची भािवनक ि िैयस्क्तक
हानी भरुन वनघणे सिथत: अशक्य आहे . तर्ावप, या बालकांचे वशक्षण ि आर्थर्कदृष्ट्टया स्िािलंबी होईपयंतचे
आयुष्ट्य त्यांना सन्मानाने जर्गता यािे ि याकामी आर्थर्कदृष्ट्टया पूरक ठरािी या हे तूने राज्य शासनाकडू न
नजीकच्या कालािधीसाठी तसेच भविष्ट्यासाठी दे खील आिश्यक सहाय्य उपलब्ध करुन देणे आिश्यक आहे.
शासनाच्या या योर्गदानामुळे सदर बालकांचा आर्थर्क ि सामावजक विकास होण्यास मदत होऊन त्याचा
अप्रत्यक्षवरत्या देशाच्या विकासास हातभार लार्गून त्यास चांर्गले नार्गवरक म्हणून उभे राहण्याची संधी उपलब्ध
होऊन सदर बालके त्यांच्या भविष्ट्याविियी आश्वस्त होतील.
3.

मा.सिोच्च न्यायालयांतर्गथत र्गठीत बाल न्याय सवमतीच्या वदनांक 5.5.2021 रोजीच्या बैठकीमध्ये,

एकाच कुटू ं बातील दोन्ही पालकांचा (आई आवण िडील) मृत्यु झाल्यामुळे अनार् झालेल्या बालकांना त्यांचे न्याय
हक्क वमळिून दे िून त्यांचे यर्ायोगय संर्गोपन करणेसाठी उपाययोजना करणेसाठी वजल्हास्तरािर टास्क फोसथ
र्गठीत कऱणेबाबत वनदे श प्राप्पत झाले होते. मा.सिोच्च न्यायालयाकडू न प्राप्पत वनदे शाच्या अनुिंर्गाने, शासन वनणथय
वदनांक 7.5.2021 अन्िये, वजल्हावधकारी यांचे अध्यक्षतेखाली वजल्हास्तरीय टास्क फोसथ (कृती दल) र्गठीत
करण्यात आलेला आहे. सदर टास्क फोसथ मुख्यत: वजल्यात कोिीड-19 मुळे अनार् झालेल्या बालकांबाबतची
मावहती संकलीत करणे, बालकांना सिोतोपरी संरक्षण उपलब्ध करून दे णे ि अशी बालके बाल कामर्गार,
अनैवतक मानिी िाहतूक, मानिी तस्करी यास बळी पडणार नाहीत याची काळजी घेणे, बालकांचे आर्थर्क ि
मालमत्ता विियक हक्क अबावधत राहतील याची दक्षता घेणे, आिश्यकतेनुसार बाल संर्गोपन योजनेचा लाभ
वमळिून दे णे ककिा बालर्गृहात दाखल करणे इत्यादी विविध जबाबदाऱ्या पार पाडणार आहे त.
4.

कोिीड-19 मुळे अनार् झालेल्या बालकांच्या संर्गोपनासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत असल्या

तरी कौटु ं वबक िातािरणात रावहलेल्या ि कोिीड मुळे अनार् झालेल्या बालकांना सरसकट बालर्गृहांमध्ये दाखल

शासन वनणथय क्रमांक-अनार्-2021/प्र.क्र.49/का-03.

कऱण्याऐवजिजी अशा अनार् बालकांना कौटु ं वबक िातािरण उपलब्ध व्हािे ि त्यांचा संिीर्गीण विकास व्हािा
यासाठी आर्थर्क सहाय्य उपलब्ध करण्याची आिश्यकता आहे .
5.

उपरोक्त िस्तुस्स्र्ती विचारात घेता, ज्या बालकांनी आपले पालक र्गमािलेले आहे त, अशा बालकांना

फायदा होऊन त्यांचे वशक्षण तसेच अर्थर्क स्स्र्ती सुधारण्यास मदत होणार आहे . सबब, महाराष्ट्र राज्यामध्ये
सुध्दा कोरोना (कोविड-19) संसर्गामुळे अनार् झालेल्या 0 ते 18 ििे ियोर्गटातील बालकांसाठी अर्थसहाय्य
उपलब्ध करुन दे ण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन वनणथय :केंद्र शासनाच्या “PM CARES For Children- Empowerment of COVID Affected Children” या
योजनेव्यवतवरक्त राज्य शासनाकडू न कोरोना (कोविड-19) संसर्गामुळे दोन्ही पालक र्गमािलेल्या बालकांना
अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यास या शासन वनणथयान्िये मान्यता दे ण्यात येत आहे .
2.

सदर योजनेंतर्गथत कोविड-19 संसंर्गामुळे दोन्ही पालक र्गमािलेल्या बालकांना अर्थसहाय्य उपलब्ध

करणेबाबत खालीलप्रमाणे कायथिाही वनवित करण्यात येत आहे . :1) योजनेचा उद्देश :महाराष्ट्र राज्यामध्ये कोरोना (कोविड-19)

संसर्गथ ककिा इतर कारणामुळे दोन्ही पालकांचा मृत्यू

झाल्यामुळे अनार् झालेल्या 0 ते 18 ििथ ियोर्गटातील बालकांचे पुनिथसन करणे ि त्यांच्या सिीर्गीण
विकासासाठी सहाय्य करणे.
2) योजनेचे लाभार्ी :1. वदनांक 01 माचथ, 2020 रोजी ककिा त्यानंतर कोरोना (कोविड-19) संसर्गामुळे ज्या बालकाचे दोन्ही
पालक(आई आवण िडील) मृत्यू पािलेले आहे त अशी 0 ते 18 ियोर्गटातील बालके.
2. वदनांक 1 माचथ,2020 रोजी ककिा त्यानंतर एका पालकाचा(आई ककिा िडील) कोिीड-19 मुळे तर
एका पालकांचा इतर कारणामुळे मृत्यु झाला असल्यास त्यांची 0 ते 18 ििाआतील बालके.
3. वदनांक 1 माचथ,2020 पुिीच एका पालकाचा(आई ककिा िडील) मृत्यु झाला असेल ि वदनांक 1
माचथ,2020 ककिा त्यानंतर एका पालकाचा कोिीडमुळे मृत्यु झाला असल्यास त्यांची 0 ते 18
ििाआतील बालके.
3) लाभाचे स्िरुप :1. जी बालके कोविड-19 संसर्गामुळे अनार् झाली आहेत, अशा बालकांचे

संर्गोपन करणेसाठी

कुटू ं बातील कोणताही सदस्य/ नातेिाईक इच्छू क नसल्यास त्या बालकाला काळजी ि संरक्षणाची
र्गरज आहे ही बाब विचारात घेिून त्यास विवहत कायथपध्दतीन्िये बालर्गृहामध्ये दाखल करण्यात
येईल. याव्यवतवरक्त सदर बालकाच्या नािे एकरकमी ₹5.00 लक्ष (अक्षरी रुपये पाच लक्ष फक्त)
इतकी रक्कम मुदत ठे ि (फीक्स्ड वडपॉझीट) म्हणून जमा करण्यात येईल.
2. जी बालके कोविड-19 संसर्गामुळे अनार् झाली आहे त, अशा बालकांचे संर्गोपन करणेसाठी त्याचे
नातेिाईक इच्छु क असतील तर अशा बालकांना मवहला ि बाल विकास विभार्गांतर्गथत शासन वनणथय
वद.6.4.2021 अन्िये राबविण्यात येणाऱ्या बालसंर्गोपन योजना अनुज्ञेय राहील. याव्यवतवरक्त सदर
बालकाच्या नािे एकरकमी ₹5.00 लक्ष (अक्षरी रुपये पाच लक्ष फक्त) इतकी रक्कम मुदत ठे ि
(फीक्स वडपॉझीट) म्हणून जमा करण्यात येईल.
3. सदर योजनेंतर्गथत एकरकमी मुदतठे िीची रक्कम संबवं धत बालक ि वजल्हा मवहला ि बाल विकास
अवधकारी यांच्या नािे असणाऱ्या सामावयक बँक खात्यािर जमा करण्यात येईल.
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शासन वनणथय क्रमांक-अनार्-2021/प्र.क्र.49/का-03.

4) योजनेच्या अटी ि शती :1. पात्र लाभार्ी महाराष्ट्राचा रवहिासी असािा.
2. आई- िडील मृत्यू पािल्याचे सक्षम प्रावधकारी यांचे प्रमाणपत्र (मृत्यूचा दाखला)
3. पात्र लाभार्थ्याचा जन्म नोंदणीचा दाखला.
4. लाभार्ी शाळे त जात असल्यास वट. सी. / बोनाफाईड प्रमाणपत्र.
5. बालकांच्या नािे एकरकमी मुदत ठे ि म्हणून जमा करण्यात आलेली ₹5.00 लक्ष रक्कम बालकाचे
िय 21 ििे झाल्यानंतरच आहवरत करण्यात येईल.
6. बाल संर्गोपन योजनेंतर्गथत प्राप्पत अर्थसहाय्याची रक्कम बालक तसेच त्याचे सध्याचे पालक
(नातेिाईक) हे लाभार्थ्याच्या शैक्षवणक, िैद्यकीय अशा विविध र्गरजांसाठी या रक्कमेचा िापर करू
शकतील.
7. मुतद ठे िीत र्गुंतविण्यात आलेल्या मुळ मुद्दल रक्कम ि त्यािरील 21 व्या ििी दे य असणारे व्याज
अनुज्ञेय होण्यासाठी मुलर्गी ियाची 18 ििे पूणथ होईपयंत तर मुलर्गा असल्यास ियाची 21 ििे पूणथ
हाईपयंत अवििाहीत असणे आिश्यक राहील.
8. विहीत मुदतीपूिी मुलीचा ककिा मुलाचा वििाह झाल्यास अर्िा नैसर्थर्गक ककिा इतर कोणत्याही
कारणाने लाभार्थ्याचा मृत्यू झाल्यास सदर रक्कम शासनाच्या एकवत्रत वनधीत जमा करण्यात येईल.
9. संस्र्ाबाय लाभार्थ्याच्या नािे मुदत ठे ि (फीक्स्ड वडपॉझीट) म्हणून रक्कम जमा करण्यात
आल्यानंतर बँकेकडू न दे ण्यात आलेल्या मुळ र्गुंतिणूक प्रमाणपत्राची प्रत लाभार्ी ि वजल्हा मवहला
ि बाल विकास अवधकारी यांच्याकडे राहील.

तर संस्र्ेमध्ये दाखल लाभार्थ्याच्या र्गुंतिणूक

प्रमाणपत्राची प्रत संबवं धत संस्र्ेचे अवधक्षक ि वजल्हा मवहला ि बाल विकास अवधकारी यांच्याकडे
राहील.
5) अजथ करणे ि प्रस्ताि मान्यतेची कायथपध्दती :1. मवहला ि बाल विकास विभार्गाच्या वद.7.5.2021 रोजीच्या शासन वनणथयान्िये र्गवठत
कृतीदलामाफथत 1 माचथ, 2020 ककिा त्यानंतर कोिीड संसर्गामुळे अनार् झालेल्या बालकांचा शोध
घेण्याची कायथिाही करण्यात येईल.
2. सदर योजनेचा लाभ घेऊ इस्च्छणाऱ्या ि कोविड संसर्गामुळे अनार् झालेल्या बालकांची कार्गदपत्रे
कृतीदलासमोर सादर करुन अनार् बालकांना लाभ वमळिून दे ण्याची जबाबदारी वजल्हा मवहला ि
बाल विकास अवधकारी यांची राहील.
3. वजल्हा मवहला ि बाल विकास अवधकारी यांनी सिथ कार्गदपत्रे योगय असल्याची ि बालकाच्या दोन्ही
पालकांचा मृत्यू झालेला आहे याबाबत खातरजमा करून अर्थसहाय्य मान्यतेचा प्रस्ताि शासन
वनणथय, मवहला ि बाल विकास विभार्ग, वदनांक 7.5.2021 अन्िये वजल्हावधकारी यांचे
अध्यक्षतेखाली र्गठीत टास्क फोसथ समोर सादर करण्यात यािा.
4. वजल्हावधकारी यांचे अध्यक्षतेखाली र्गठीत सवमतीने प्रस्ताि मान्य केल्यानंतर सदर रक्कम संबवं धत
बालक ि वजल्हा मवहला ि बाल विकास अवधकारी यांच्या नािे असणाऱ्या सामावयक बँक खात्यािर
जमा करण्यात येईल.
5. सदर पात्र बालकांसाठी बालसंर्गोपन योजनेंतर्गथत दे य असणारी रक्कम त्या बालकासाठी खचथ न
करता इतर प्रयोजनासाठी त्याच्या पालक/ नातेिाईकाकडू न खचथ केली जात असल्याचे ि त्या
बालकाकडे दु लथक्ष केले जात असल्याची बाब वनदशथनास आल्यास त्या बालकाला काळजी ि
संरक्षण वमळािे यासाठी बालर्गृह/ वशशुर्गृहात दाखल करण्यात येईल.
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शासन वनणथय क्रमांक-अनार्-2021/प्र.क्र.49/का-03.

6. प्रस्ताि मान्यतेसाठी सवमतीची िेळोिेळी बैठक आयोवजत करण्याची जबाबदारी वजल्हा मवहला ि
बाल विकास अवधकारी यांची राहील.
7. सदर योजनेंतर्गथत पात्र लाभार्ी बालकांपक
ै ी ज्या बालकांचा ताबा त्यांचे पालक ककिा
नातेिाईकांकडे असेल अशा बालकांचे योगय वरतीने संर्गोपन होत असल्याची खातरजमा दरमहा
करण्याची जबाबदारी संबवं धत वजल्हा मवहला ि बाल विकास अवधकारी यांची राहील.
2.

सदर शासन वनणथय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळािर उपलब्ध

करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक

असा आहे. हा शासन वनणथय वडजीटल

स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने.

( र.वस.जरांडे )
अिर सवचि, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1.

मा.राज्यपाल यांचे सवचि, राजभिन, मुंबई

2.

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सवचि, मंत्रालय, मुंबई

3.

मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सवचि, मंत्रालय, मुंबई

4.

मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपवरिद, विधानमंडळ, मुंबई

5.

मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपवरिद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई

6.

मा.मंत्री, वनयोजन/ वित्त विभार्ग यांचे खाजर्गी सवचि, मंत्रालय, मुंबई

7.

मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, मवहला ि बाल विकास यांचे खाजर्गी सवचि, मंत्रालय, मुंबई

8. मुख्य सवचि, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई
9.

सिथ विभार्गांचे अपर मुख्य सवचि/ प्रधान सवचि/ सवचि, मंत्रालय, मुंबई

10. सवचि, महसूल ि िन विभार्ग (मदत ि पुनिथसन), मंत्रालय, मुंबई
11. सवचि, मवहला ि बाल विकास विभार्ग, मंत्रालय, मुंबई
12. आयुक्त, मवहला ि बाल विकास आयुक्तालय, पुणे
13. आयुक्त, एकास्त्मक बाल विकास सेिा योजना, निी मुंबई
14. सिथ वजल्हावधकारी
15. महालेखापाल- महाराष्ट्र-1/2 (लेखा ि अनुज्ञय
े ता ), मुंबई / नार्गपूर
16. महालेखापाल- महाराष्ट्र-1/2 (लेखा पवरक्षा ), मुंबई / नार्गपूर
17. सिथ वजल्हा कोिार्गार अवधकारी
18. उपायुक्त (मवहला विकास)/ (बाल विकास), मवहला ि बाल विकास आयुक्तालय,पुणे
19. सिथ विभार्गीय उप आयुक्त, मवहला ि बाल विकास (आयुक्तालयामाफथत)
20. सिथ वजल्हा मवहला ि ि बाल विकास अवधकारी (आयुक्तालयामाफथत)
21. सिथ कायासने, मवहला ि बाल विकास विभार्ग, मंत्रालय, मुंबई
22. वनिड नस्ती, का-03.
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