राज्य दत्तक स्त्रोत संस्थेचे (State Adoption Resource
Agency-SARA) दत्तक नियमि, 2017 (Adoption
Regulation, 2017) मधील तरतूदीिुसार नियामक
मंडळ (Governing Body) स्थानित करणेबाबत.
महाराष्ट्र शासि
मनहला व बाल नवकास नवभाग
शासि निणणय क्र.दत्तक -2017/प्र.क191./का 8
िवीि प्रशासि भवि, 3 रा मजला,
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-400 032.
नदिांक :- 21 माचण, 2018.
वाचा :
1. बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अनधनियम, 2015
2. दत्तक नियमि, 2017 (Adoption Regulation, 2017)
3. शासि शुध्दीित्रक क्र.ICPS-2011/प्र.क्र.370/का-8, नद.15.05.2012
4. केंद्रीय दत्तक स्त्रोत प्रनधकरण यांचा कायणलयीि ज्ञािि क्र.CARA/IND/POLICY/2017/3
नद.18.7.2017.
प्रस्ताविा :1.

बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अनधनियम, 2015 च्या तरतूदी अंतगणत अिाथ, िनरत्याग,

समर्पित करण्यात आलेल्या बालकांच्या िुिवणसिासाठी अशी बालके इच्छु क िालकास दत्तक दे ण्याची तरतूद
असूि सदर दत्तक प्रकरणांचे नियमि करण्याची जबाबदारी केंद्रीय दत्तक स्त्रोत प्रनधकरण (Central
Adoption Resource Authority-CARA) यांची आहे. राज्य स्तरावर दत्तक प्रकरणांच्या अिुषंगािे आवश्यक
कायणवाही करण्याची जबाबदारी राज्य दत्तक स्त्रोत संस्था (State Adoption Resource Agency-SARA)
यांची असूि प्रत्येक राज्यात राज्य दत्तक स्त्रोत संस्था (SARA) स्थानित करणे आवश्यक आहे.
2.

शासिाच्या नद. 11.01.2012 च्या शुद्धीित्रकान्वये बाल न्याय अनधनियम, 2000, अंतगणत राज्य दत्तक

स्त्रोत संस्थेची (SARA) स्थाििा झाली असूि सदरची स्थाििा बाल न्याय अनधनियम, 2011 च्या कलम 67
(2) िुसार अनधनियम, 2011 अंतगणत झाली असल्याचे मान्य आहे. सबब, राज्यात राज्य दत्तक स्त्रोत संस्था
(SARA) स्थानित असूि या संस्थेचे दत्तक नियमि, 2017 (Adoption Regulation, 2017) मधील
तरतूदीिुसार राज्य दत्तक स्त्रोत संस्थेचे (SARA) चे नियामक मंडळ (Governing Body) स्थानित करणे
आवश्यक आहे.
शासि निणणय-:
1.

आता या शासि निणणया अन्वये सदर नियमिािुसार राज्य दत्तक स्त्रोत संस्था (SARA)चे नियामक

मंडळ गनठत करण्यात येत असूि नियामक मंडळाची रचिा िुढीलप्रमाणे रानहल:अ. क्र.

िदिाम

नियामक मंडळावरील सदस्य

1.

अध्यक्ष

सनचव, मनहला व बाल नवकास नवभाग

2.

सदस्य सनचव

आयुक्त, मनहला व बाल नवकास आयुक्तालय, िुणे

3.

सदस्य

डॉ.बी.डी.िवार,सहसंचालक,आरोग्यसेवा, रूग्णालय,(राज्यस्तर), मुंबई.

4.

सदस्य

अध्यक्ष, बाल कल्याण सनमती, मुंबई शहर.
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1.

सदस्य

बाल आशा रस्ट, आिंद निकेति, के.नज.नव.एम, डॉ. ई. मोसेस रोड, महालक्ष्मी,
मुंबई.

6.

सदस्य

श्री. प्रमोद निगुडकर, मुख्य कायणकारी अनधकारी, मेलजोल, रूम िं.47,
दु सरा मजला,नगल्डर लेि महािगरिानलका शाळा, बेलानशष िुलाच्या मागे,
मुंबई सेंरल, मुंबई-8.

7.

सदस्य

2.

उिसनचव,महाराष्ट्र राज्य नवधी सेवा प्रनधकरण, 101 उच्च न्यायालय, फोटण , मुंबई.

बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अनधनियम, 2015 कलम 62 (2) व 65 (2) आनण दत्तक नियमि,

2017 च्या नियमि क्र.33(2) मध्ये राज्य दत्तक स्त्रोत संस्था (SARA) चे कायण व जबाबदारी स्िष्ट्ट करण्यात आलेली
आहे.
3.

दत्तक नियमि, 2017 च्या नियमि क्र. 33 (1-D) तरतूदीिुसार दत्तक कामांचा आढावा घेण्यासाठी

आनण दत्तक प्रनक्रया आनण यंत्रणेतील अडथळयांचे निराकरण करण्यासाठी राज्य दत्तक स्त्रोत संस्थेच्या (SARA)
नियामक मंडळाची बैठक आवश्यकतेिुसार सातत्यािे होणे अनण नकमाि तीि मनहन्यातूि एकदा बैठकीचे आयोजि
करण्याची जबाबदारी सदस्य सनचव, राज्य दत्तक स्त्रोत संस्था (सारा), नियामक मंडळ तथा आयुक्त, मनहला व
बाल नवकास आयुक्तालय िुणे यांची राहील.
4.

नियामक मंडळातील अशासकीय सदस्यांचा कायणकाल सदर शासि निणणयाच्या नदिांकािासूि तीि

वषाचा असेल.
5.

सदर शासि निणणय शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उिलब्ध असूि त्याचा

संकेतांक 201803221111301830 असा आहे. हा आदे श नडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षांनकत करूि काढण्यात येत
आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यिाल यांच्या आदे शािुसार व िावािे,

Smita Dattatray
Nivatkar

Digitally signed by Smita Dattatray Nivatkar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Women And
Child Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=3fa46cf1e928518ffc98619187a1ef6de2dd57c16934
e9cb6672cc02aa258b08, cn=Smita Dattatray Nivatkar
Date: 2018.03.22 15:13:11 +05'30'

(स्स्मता निवतकर)
उि सनचव,महाराष्ट्र शासि
प्रत1. मा.राज्यिाल, यांचे सनचव,राजभवि,मुंबई
2. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधाि सनचव, मंत्रालय,मुंबई .
3. मा.अध्यक्ष/उिाध्यक्ष नवधािसभा ,महाराष्ट्र नवधािमंडळ. मुंबई .
4. मा.सभािती/उिसभािती नवधाििनरषद ,महाराष्ट्र नवधािमंडळ. मुंबई .
5. मा.नवरोधी िक्ष िेता, नवधािसभा /नवधाििनरषद,महाराष्ट्र नवधीमंडळ.
6. मा.मंत्री (म व बा नव)/ राज्यमंत्री(म व बा नव),यांचे खाजगी सनचव ,मंत्रालय ,मुंबई .
7. मा.मुख्य सनचव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उिसनचव,मंत्रालय,मुंबई
8. प्रधाि सनचव, सावणजनिक आरोग्य नवभाग, जी.टी. रूग्णालय, मुंबई. (कायासि-कुटु ं ब कल्याण)
9. प्रधाि सनचव, नवधी व न्याय नवभाग, मंत्रालय, मुंबई. (कायासि-22)
10. सनचव, मनहला व बाल नवकास नवभाग, िवीि प्रशासकीय भवि, मुंबई.
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11. आयुक्त , मनहला व बाल नवकास आयुक्तालय,म.रा. िुणे.
12. संचालक, आरोग्य सेवा संचालिालय, आरोग्य भवि, मुंबई
13. सहासंचालक, आरोग्यसेवा, रूग्णालय,(राज्यस्तर), मुंबई.
14. उिसनचव, महाराष्ट्र राज्य नवधी सेवा प्रानधकरण, मुंबई.
15. श्री. प्रमोद निगुडकर ,मेलजोल, मुख्य कायणकारी अनधकारी, रूम िं.47, दु सरा मजला, नगल्डर लेि
महािगरिानलका शाळा, बेलानशष िुलाच्या मागे, मुंबई सेंरल, मुंबई-8.
16. सवण उिसनचव ,सवण अवर सनचव, मनहला व बाल नवकास. िवीि प्रशासकीय भवि , मुंबई
17. उिायुक्त (बालनवकास) मनहला व बाल नवकास आयुक्तालय, म.रा.िुणे.
18. कायणक्रम व्यवस्थािक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, िुणे
19. कायणक्रम व्यवस्थािक, सारा, िुणे.
20. सवण नजल्हा मनहला व बाल नवकास अनधकारी.
21. सवण कायासिे, मनहला व बाल नवकास नवभाग, िवीि प्रशासकीय भवि , मुंबई
22. निवड िस्ती का-8

पष्ृ ठ 3 िैकी 3

