रस्त्यावर राहणा-या बालकाांच्या सांरक्षण व
जपवणूकी

करणेबाबत.

करीता

कृती

दलाची

स्तथापना

महाराष्ट्र शासन

महहला व बाल हवकास हवभाग,
शासन हनणणय क्रमाांकः बालगृ-2014/प्र.क्र.06/का-8,
मांत्रालय, मांबई-400032.

हदनाांक : 10 फेब्रवारी, 2014

प्रस्ततावना –
टाटा इह्स्तटटयूट ऑफ सोशल साय्स आहण ॲक्शन एड् इांहिया याांनी मांबईतील 24

हवभागामधून जवळपास 100 सांघटनेच्या मदतीने रस्त्यावर राहणा-या, भटकणा-या मलाांबाबत गणना
केली आहे . सदरची पहाणी माहे नोव्हें बर, 2012 ते फेब्रवारी, 2013 या कालावधीत करण्यात आली
होती. सदर सव्हे क्षणात वरील सांस्तथाांना खालील बाबी आढळू न आल्या आहे त.

(1) या काळात 36,154 मले रस्त्यावर तर 905 मले रेल्वेच्या िबयाांमध्ये आहण प्लॅटफॉमणवर
आढळली आहे त.

(2) गजबजलेली बाजाराची हिकाणे, रेल्वे स्तथानके, बस िे पो, बाांधकामाची हिकाणे आहण
मांहदराच्या बाहे र मोिया प्रमाणात बेघर मले आढळली आहे त.

(3) रस्त्यावरील मलाांमध्ये मलींचे प्रमाण 30% आहे .

(4) रस्त्यावर सापिलेल्या या मलाांपैकी 65% मले कटां बासोबत रस्त्यावर ता्परता आधार शोधून
राहतात.

(5) रस्त्यावर आढळणा-या मलाांपैकी 25% मले ही रस्त्यावर मोलमजरी करुन अथवा काहीतरी
व्यवसाय करुन आपली गजराण करीत आहे त.

(6) रस्त्यावरच्या या मलाांपैकी जवळपास 15% मले गांभीर व्यसनाांच्या आहारी गेल्याचे सव्हे क्षणात
आढळू न आले आहे .

(7) या मलाांपैकी शाळे त जाणारे 24% मले ही हनरक्षर असल्याचे आढळू न आले आहे .

(8) प्र्येकी 5 पैकी 2 मले ही शाहररीक, मानहसक अ्याचाराची हशकार होत असल्याचे आढळू न
आले आहे .

(9) या मलाांपैकी 78% मलाांना पोलीसाांकिू न, शासनाकिू न अथवा स्तवयांसेवी सांस्तथाांकिू न ्याांच्या
हवकासाकरीता मदत हमळते, याबाबत अनहभज्ञ असल्याबाबत सव्हे क्षणात आढळू न आले आहे .
(10) 25% मलाांना केवळ एका वेळेचे जेवण उपलबध होते.

शासन हनणणय क्रमाांकः बालगृ-2014/प्र.क्र.06/का-8,

(11) 2.5% मलाांमध्ये शाहररीक अपांग्व असल्याबाबत आढळू न आले आहे .

टाटा इह्स्तटटयूट ऑफ सोशल साय्स आहण ॲक्शन एड् इांहिया याांनी रस्त्यावरील मलाांबाबत

केलेल्या सव्हे क्षणात वरीलप्रमाणे बाबी आढळू न आलेल्या आहे त. ्याअनषांगाने या सांस्तथाांनी बालकाांच्या
हवकासासािी व सांरक्षणासािी खालील बाबींची पतणता करणे आवश्यक असल्याबाबत हशफारस केली
आहे .

(1) रस्त्यावर राहणा-या मलाांकरीता शासनाने मांबईमध्ये हवहवध हिकाणी हनवारागृहे उपलबध करुन
दे णे आवश्यक आहे .

(2) रस्त्यावर राहणा-या वय वषे 6 ते 14 वयोगटातील सवण मलाांना बालकाांचा हशक्षणाचा हक्क
अहधहनयमाच्या माध्यमातून हशक्षणाच्या प्रवाहात आणणे आवश्यक आहे .

(3) महहला व बाल हवकास हवभागाने कामगार हवभाग, पोलीस, बाल हक्क सांरक्षण आयोग तसेच

मलाांकरीता काम करणा-या स्तवयांसेवी सांस्तथाांच्या मदतीने कृती दलाची स्तथापना करुन बाल
कामगाराांबाबत योग्य ती उपाययोजना करणे आवश्यक आहे .

(4) रेल्वे प्लॅटफॉमणवर तसेच रेल्वे िबयाांमध्ये राहणा-या मलाांच्या सांरक्षणासािी रेल्वेने महहला व
बाल हवकास हवभाग, राज्य बाल हक्क सांरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल हक्क सांरक्षण आयोग

तसेच मलाांकरीता काम करणा-या खाजगी स्तवयांसेवी सांस्तथाांच्या माध्यमातून योग्य ती
उपाययोजना करणे आवश्यक आहे .

(5) मलाांवर होणारे हवहवध प्रकारचे अ्याचार थाांबहवण्यासािी जे.जे. ॲक्टनसार स्तथापन करण्यात
आलेल्या बाल ्याय मांिळाने योग्य ती उपाययोजना करणे आवश्यक आहे .

(6) रस्त्यावर राहणा-या मलाांमधील व्यसनाहधनता नाहहशी करण्यासािी अशा बालकाांचे
पनवणसनासािी शासनाने योग्य ती उपाययोजना करणे आवश्यक आहे .

(7) बृह्मांबई महानगरपाहलका तसेच शासकीय इस्स्तपतळे याांनी रस्त्यावर राहणा-या आजारी
मलाांची वेळोवेळी तपासणी करणे आवश्यक आहे .

(8) महहला व बाल हवकास हवभागाने एकास््मक बाल हवकास प्रकल्पाच्या माध्यमातून मलाांच्या
योग्य ्या पोषणासािी अांगणवािीची स्तथापना करणे आवश्यक आहे .

टाटा इह्स्तटटयूट ऑफ सोशल साय्स आहण ॲक्शन एड् इांहिया याांनी रस्त्यावरील मलाांबाबत

केलेल्या सव्हे क्षणात वरीलप्रमाणे बाबी आढळू न आलेल्या आहे त. ्याअनषांगाने बालकाांच्या

हवकासासािी व सांरक्षणासािी कृती दल स्तथापन करण्याची बाब शासनाच्या हवचाराधीन होती.
यानषांगाने शासनाने पढीलप्रमाणे हनणणय घे तलेला आहे .
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शासन हनणणय–
टाटा इह्स्तटटयूट ऑफ सोशल साय्स आहण ॲक्शन एड् इांहिया याांनी केलेल्या रस्त्यावरील

मलाांच्या सवेक्षणाच्या अनषांगाने ्याांच्या सांरक्षण जपणूक व हवकासासािी वरीलप्रमाणे ज्या
उपाययोजना करणे आवश्यक आहे ्याकरीता रस्त्यावर राहणा-या बालकाांच्या सांरक्षणासािी,

हवकासासािी हवहवध उपाययोजनाची आखणी करुन ्याांचे योग्य ती अांमलबजावणी करण्याची
अ्यांत हनकिीची आवश्यकता आहे . या अनषांगाने रस्त्यावर राहणा-या बालकाांच्या सांरक्षण व
जपणूकीकहरता उपाययोजना करण्यासािी पढीलप्रमाणे कृती दलाची स्तथापना करण्यात येत आहे .
अ. क्र.

अहधकारी

पदनाम

1

मा. मख्य सहचव, महाराष्ट्र राज्य,

अध्यक्ष

2

अपर मख्य सहचव, गृह हवभाग

सदस्तय

3

अपर मख्य सहचव, सावणजहनक आरोग्य हवभाग

सदस्तय

4

प्रधान सहचव, उच्च तांत्र व हशक्षण हवभाग

सदस्तय

5

प्रधान सहचव, शालेय हशक्षण हवभाग

सदस्तय

6

प्रधान सहचव, सामाहजक ्याय व हवशेष सहाय्य हवभाग

सदस्तय

7

प्रधान सहचव, कामगार हवभाग

सदस्तय

8

आयक्त, बृह्मांबई महानगरपाहलका

सदस्तय

9

सदस्तय सहचव, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क सांरक्षण आयोग

सदस्तय

10

प्राचायण, टाटा इह्स्तटटयूट ऑफ सोशल सस्व्हे सेस

सदस्तय

11

प्राचायण, हनमणला हनकेतन समाजकायण महाहवद्यालय

सदस्तय

12

प्रधान सहचव, महहला व बाल हवकास हवभाग

सदस्तय सहचव

तरी टाटा इह्स्तटटयूट ऑफ सोशल सर्व्व्हसेस तसेच ॲक्शन एड् इांहिया या सांस्तथाांनी

रस्त्यावरच्या बालकाांबाबत केलेल्या सव्हे क्षणात आढळू न आलेल्या त्रटींची पतणता करण्यासािी

वरीलप्रमाणे कृती दलाची स्तथापना करण्यात येत आहे . वरीलप्रमाणे स्तथापन करण्यात आलेले कृती दल
हे रस्त्यावर राहणा-या बालकाांच्या सांरक्षण व जपवणूकीकरीता ज्या-ज्या उपाययोजना आवश्यक आहे
्याबाबत हनणणय घे ईल. तसेच कृती दलाची दर 6 महह्याांतून एकदा बैिक आयोहजत करण्यात येईल.

पृष्ट्ि 5 पैकी 3
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सदर शासन हनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्तथळावर

उपलबध करण्यात आला असून ्याचा सांकेताक 201402111241091130 असा आहे . हा आदे श
हिजीटल स्तवाक्षरीने साक्षाांहकत करुन काढण्यात येत आहे .

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानसार व नावाने .

Vinod
Sheshrao
Bondre
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st=Maharashtra, cn=Vinod
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हवनोद बोंदरे

कक्ष अहधकारी
प्रत,

1. मा.राज्यपालाांचे सहचव, राजभवन, मांबई.

2. मा.मख्यमांत्री याांचे प्रधान सहचव, मांत्रालय, मांबई.

3. मा.उपमख्यमांत्री याांचे प्रधान सहचव, मांत्रालय, मांबई.
4. मा.मख्य सहचव, महाराष्ट्र शासन, मांत्रालय, मांबई.
5. अपर मख्य सहचव, गृह हवभाग, मांत्रालय, मांबई.

6. अपर मख्य सहचव, सावणजहनक आरोग्य हवभाग, मांत्रालय, मांबई.
7. प्रधान सहचव, उच्च तांत्र व हशक्षण हवभाग, मांत्रालय, मांबई.
8. प्रधान सहचव, शालेय हशक्षण हवभाग, मांत्रालय, मांबई.

9. प्रधान सहचव, सामाहजक ्याय व हवशेष सहाय्य हवभाग, मांत्रालय, मांबई.
10. प्रधान सहचव, कामगार हवभाग, मांत्रालय, मांबई.

11. महासांचालक, माहहती व जनसांपकण महासांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मांबई.
12. आयक्त, बृह्मांबई महानगरपाहलका, मांबई

13. आयक्त, महहला व बाल हवकास, महाराष्ट्र राज्य, पणे

14. सदस्तय सहचव, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क सांरक्षण आयोग
15. प्राचायण, टाटा इह्स्तटटयूट ऑफ सोशल सस्व्हे सेस

16. प्राचायण, हनमणला हनकेतन समाजकायण महाहवद्यालय
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17. मा.मांत्री / राज्यमांत्री, महहला व बाल हवकास याांचे खाजगी सहचव.
18. सवण मांत्री / राज्यमांत्री याांचे खाजगी सहचव, मांत्रालय, मांबई.

19. प्रधान सहचव, महहला व बाल हवकास, याांचे वहरष्ट्ि स्तवीय सहाय्यक, मांत्रालय, मांबई
20. सवण हजल्हा महहला व बाल हवकास अहधकारी.

21. सवण उप सहचव, अवर सहचव, कक्ष अहधकारी, महहला व बाल हवकास हवभाग, मांत्रालय,
मांबई.

22. हनवि नस्तती, का-8.
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