बाल न्याय (मुलाांची काळजी व सांरक्षण) अधिधियम,
2015 च्या कलम 54 िुसार सांस्ाांच्या तपासणीसाठी
राज्य व धजल्हासतरावर तपासणी सधमती गधठत
करणेबाबत.
महाराष्ट्र शासि
मधहला व बाल धवकास धवभाग
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िवीि प्रशासि भवि, 3 रा मजला,
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई-400 032.
धदिाांक :- 21 माचण, 2018.
वाचा : 1. बाल न्याय (मुलाांची काळजी व सांरक्षण) अधिधियम, 2015.
2. केंधिय आदशण बाल न्याय (मुलाांची काळजी व सांरक्षण) धियम ,2016.
3. शासि धिणणय बालगृ 2015/प्र.क्र.50/का-8 धद. 27ऑक्टोबर, 2017.
4. महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलाांची काळजी व सांरक्षण) धियम, 2018.
प्रसताविा :1.

केंि शासिाचा बाल न्याय (मुलाांची काळजी व सांरक्षण) अधिधियम, 2015 हा जािेवारी 2016,

पासूि दे शभरात लागू करण्यात आला आहे. या अधिधियमाच्या कलम 54 िुसार अधिधियमाांतगणत
िोंदणीकृत तसेच मान्यता प्राप्त सांस्ाांच्या तपासणीसाठी राज्य व धजल्हासतरावर 'तपासणी सधमती'
गधठत करण्याबाबत तरतूद आहे.
2.

बाल न्याय (मुलाांची काळजी व सांरक्षण) अधिधियम, 2015 अांतगणतच्या कलम 110 अन्वये राज्य

शासिाचे महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलाांची काळजी व सांरक्षण) धियम, 2018, धद. 13.3.2018 च्या
अधिसूचिेद्वारा प्रधसद्ध करण्यात आले आहेत. राज्यशासिाच्या सदर धियम 43 मिील तरतूदी धवचारात
घेऊि राज्यसतरीय तपासणी सधमती आधण धजल्हासतरीय तपासणी सधमती गधठत करण्याबाबतची बाब
शासिाच्या धवचारािीि होती .
शासि धिणणय-:
1.

बाल न्याय (मुलाांची काळजी व सांरक्षण) अधिधियम, 2015 च्या

अिुषांगािे 'धविी सांघषण ग्रसत

बालके' आधण 'काळजी व सांरक्षणाची गरज असलेली बालके' याांच्यासाठी कलम 2 (21) मध्ये िमूद
व्याख्येिुसार बालकाांिा धिवासी सेवा पुरधवणा-या शासकीय तसेच सवयांसेवी सांस्ाांची वेळोवेळी तपासणी
करणे आवश्यक आहे. आता या शासि धिणणयान्वये सदर सांस्ाांच्या तपासणीसाठी खालीलप्रमाणे
राज्यसतरीय तपासणी सधमती व धजल्हासतरीय तपासणी सधमतीचे गठि करण्यात येत आहे:-
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(I) राज्य तपासणी सधमती :1

सदसय सधचव महाराष्ट्र राज्य बाल सांरक्षण सोसायटीचा त्ा आयुक्त, मधहला व

अध्यक्ष

बाल धवकास,आयुक्तालय,पुणे
2

तपासणी सधमतीच्या अध्यक्षािे धियुक्त केल्याप्रमाणे मांडळातील ककवा सधमतीतील

सदसय

प्रधतधििी
3

राज्य बाल हक्क सांरक्षण आयोगाचा प्रधतधििी

सदसय

4

राज्य दत्तकग्रहण स्त्रोत सांस्ा,(SARA), कायणक्रम व्यवस्ापक

सदसय

5

आरोग्य धवभागािे धशफारस केलेला वैद्यकीय तज्ञ

सदसय

6

तपासणी सधमतीच्या अध्यक्षािे धियुक्त केल्याप्रमाणे बाल सांरक्षण तज्ञ

सदसय

7

तपासणी सधमतीच्या अध्यक्षाद्वारे धियुक्त केलेला सवयांसेवी सांघटिेचा प्रधतधििी

सदसय

8

तपासणी सधमतीच्या अध्यक्षाद्वारे धियुक्त केलेला िामाांधकत सामाधजक कायणकता

सदसय

9

उपायुक्त (बाल धवकास),मधहला व बाल धवकास आयुक्तालय,पुणे

सदसय-सधचव

उपरोक्त प्रमाणे गधठत राज्य तपासणी सधमती खालीलप्रमाणे काये करील :1. राज्यातील बालकाांची काळजी घेणाऱ्या सवण धिवासी सांस्ाांची महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय
(मुलाांची काळजी व सांरक्षण) धियम, 2018 च्या िमुिा 41 िुसार तपासणी करणे.
2. बालकाांचे वासतव्य असलेल्या सांस्ाांमध्ये काळजी व सांरक्षणाची गरज असलेली बालके
आहेत याची धिधिती करण्यासाठी अशा सांस्ाांची यादृच्च्िक (Random) तपासणी करणे.
3. राज्य तपासणी सधमती आपला तपासणी अहवाल सधचव, मधहला व बाल धवकास धवभाग,
मांत्रालय, मुांबई याांिा सादर करील.
4. बाल न्याय (मुलाांची काळजी व सांरक्षण) अधिधियम, 2015 आधण त्या अिुषांगािे लागू करण्यात
आलेले धियम याांच्या तरतुदीिुसार सांस्ाांची सुिारणा आधण धवकासाची कायणवाही करण्यासाठी
महाराष्ट्र राज्य बाल सांरक्षण सोसायटी, पुणे ककवा धजल्हा बाल सांरक्षण कक्ष याांिा धशफारस करणे.
5. बालकाांच्या धहताकधरता सांस्ेला भेट दे ऊि बालकाांशी सांवाद सािणे आधण त्याांचे अधभप्राय
घेणे.
(II) धजल्हा सतरीय तपासणी सधमती :1

धजल्हा दां डाधिकारी

अध्यक्ष

2

धजल्हा आरोग्य अधिकारी

सदसय

3

बाल हक्क, सांगोपि, सांरक्षण व कल्याण या क्षेत्रात कायणरत असलेल्या

सदसय

िागरी समूहाचा एक सदसय
4

बाल कल्याण सधमतीचा एक सदसय

सदसय

5

बाल न्याय मांडळाचा एक सदसय

सदसय

6

बालकाांसोबत काम करण्याचा अिुभव असलेला एक मािसोपचार तज्ञ

सदसय

7

धजल्हा मधहला व बाल धवकास अधिकारी

सदसय-सधचव
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उपरोक्त प्रमाणे गधठत धजल्हा तपासणी सधमती खालीलप्रमाणे कायण करील:1. महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलाांची काळजी व सांरक्षण) धियम, 2018 च्या िमुिा 41 मध्ये
धजल्यातील सवण बालकाांची काळजी घेणाऱ्या सांस्ाांची तपासणी करणे.
2. धजल्हयातील बालकाांचे वासतव्य असलेल्या सांस्ाांमिील सुधविाांची तपासणी धकमाि तीि
मधहन्यातूि एकदा करणे.
3. धजल्हा तपासणी सधमती धिष्ट्कषाचा अहवाल धजल्हा बाल सांरक्षण कक्ष आधण महाराष्ट्र राज्य
बाल सांरक्षण सोसायटी याांच्या माफणत आवश्यकतेिुसार राज्य शासिाकडे सादर करणे आधण
बाल न्याय (मुलाांची काळजी व सांरक्षण) अधिधियम, 2015 आधण त्याखाली करण्यात आलेले
धियम याच्या तरतुदीिुसार बालकाांची काळजी घेणा-या सांस्ाांची सुिारणा आधण धवकास
करण्यासाठी सूचिा करणे.
4. बालकाांच्या धहताकधरता सांस्ेला भेट दे ऊि बालकाांशी सांवाद सािूि त्याांचे अधभप्राय घेणे.
5. धजल्हा बाल सांरक्षण कक्ष, धजल्हा तपासणी सधमतीच्या अहवालावर आवश्यक तो पाठपुरावा
करण्याची कायणवाही करेल आधण कायणवाहीचा अहवाल महाराष्ट्र राज्य बाल सांरक्षण
सोसायटी याांचेमाफणत आवश्यकतेिुसार राज्य शासिाकडे सादर करील.
2.

राज्यसतरावरील तपासणी सधमतीमध्ये अशासकीय व्यक्तींच्या धियुक्ती करीता आयुक्त

मधहला व बाल धवकास आयुक्तालय, पुणे त्ा अध्यक्ष ,राज्य तपासणी सधमती हे खालीलप्रमाणे
कायणवाही करतील :1. अशासकीय व्यक्तींची िामाांकिे प्राप्त करुि घेण्यासाठी आयुक्त मधहला व बाल धवकास हे
वतणमािपत्रात जाधहरात प्रधसध्द करतील.
2. इच्िु क व्यक्तींची िामाांकिे प्राप्त झाल्यावर त्याांची िाििी करुि योग्य व्यक्तींची तपासणी
सधमती सदसय म्हणूि अध्यक्ष धियुक्ती करतील.
3. अशासकीय सदसयच्या धियुक्ती करतािा सदर व्यक्ती धकमाि पदवीिर असूि धतला बाल
हक्क, काळजी, सांरक्षण आधण कल्याण क्षेत्रातील धकमाि 10 वषाचा अिुभव आवश्यक
राहील.तसेच धतचे वय 35 पेक्षा कमी व 65 पेक्षा जासत िसावे.
4. अशासकीय सदसयाांचा कालाविी िेमणूकीपासूि तीि वषाचा राहील.
3.

धजल्हासतरावरील तपासणी सधमतीमध्ये अशासकीय व्यक्तींच्या धियुक्ती करीता धजल्हा

मधहला व बाल धवकास अधिकारी अध्यक्ष धजल्हा दां डाधिकारी याांच्या आदे शािुसार खालीलप्रमाणे
कायणवाही करतील :1. अशासकीय व्यक्तींची िामाांकिे प्राप्त करुि घेण्यासाठी धजल्हा मधहला व बाल धवकास
अधिकारी स्ाधिक वतणमािपत्रात जाधहरात प्रधसध्द करतील.
2. इच्िु क व्यक्तींची िामाांकिे प्राप्त झाल्यावर त्याांची िाििी करुि योग्य व्यक्तींची धियुक्ती
करतील.
पृष्ट्ठ 5 पैकी 3

शासि धिणणय क्रमाांकः बालगृ-2017/प्र.क.211 /का 8

3. अशासकीय सदसयच्या धियुक्ती करतािा सदर व्यक्ती धकमाि पदवीिर असूि धतला बाल
हक्क, काळजी, सांरक्षण आधण कल्याण क्षेत्रातील धकमाि 10 वषाचा अिुभव आवश्यक
राहील.तसेच धतचे वय 35 पेक्षा कमी व 65 पेक्षा जासत िसावे.
4. अशासकीय सदसयाांचा कालाविी िेमणूकीपासूि तीि वषाचा राहील.
4.

अशासकीय सदसयाांिा धवत्त धवभाग शासि धिणणय क्र. बैठक/2012- प्र.क्र.1/सेवा-5

धद.24.5.2012 अन्वये बैठक भत्ता व शासि धिणणय क्र.प्रवास/1010- प्र.क्र.2/सेवा-5 ,धद 3.3.10 .
मिील पधरच्िे द-12 मिील तरतुदीिुसार प्रवास भत्ता अिुञय
े राहील. यासाठीचा खचण एकाच्त्मक
बाल सांरक्षण योजिे अांतगणतच्या अिुदािातूि भागधवण्यात यावा. उपरोक्तप्रमाणे राज्य तपासणी
सधमती व धजल्हा तपासणी सधमती आच्सतत्वात येणेबाबत आवश्यक कायणवाही सवण सांबांधिताांिी
तातडीिे करावी.
5.

सदर शासि धिणणय शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्ळावर उपलब्ि

असूि त्याचा सांकेताांक 201803221523214430 असा आहे. हा आदे श धडजीटल सवाक्षरीिे
साक्षाांधकत करूि काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या 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=3fa46cf1e928518ffc98619187a1ef6de2dd57c169
34e9cb6672cc02aa258b08, cn=Smita Dattatray Nivatkar
Date: 2018.03.22 15:28:32 +05'30'

( च्समता धिवतकर )
सोबत-िमुिा क्र. 41

उप सधचव,महाराष्ट्र शासि.

प्रत1)

मा.राज्यपाल, याांचे सधचव,राजभवि,मुांबई

2)

मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रिाि सधचव, मांत्रालय,मुांबई .

3)

मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष धविािसभा, महाराष्ट्र धविािमांडळ. मुांबई .

4)

मा.सभापती/उपसभापती धविािपधरषद, महाराष्ट्र धविािमांडळ. मुांबई .

5)

मा.धवरोिी पक्ष िेता, धविािसभा/ धविािपधरषद,महाराष्ट्र धविीमांडळ.

6)

मा.मांत्री (म व बा धव)/ राज्यमांत्री (म व बा धव),याांचे खाजगी सधचव ,मांत्रालय ,मुांबई .

7)

मा.मुख्य सधचव,महाराष्ट्र राज्य याांचे उपसधचव,मांत्रालय,मुांबई

8)

अपर मुख्य सधचव, धियोजि धवभाग, याांचे वधरष्ट्ठ सवीय सहाय्यक, मांत्रालय, मुांबई

9)

अपर मुख्य सधचव, मधहला व बाल धवकास धवभाग, िवीि प्रशासकीय भवि, मुांबई.

10) प्रिाि सधचव (व्यय),धवत्त धवभाग,मांत्रालय,मुांबई
11) प्रिाि सधचव (ले व को),धवत्त धवभाग,मांत्रालय,मुांबई
12) आयुक्त , मधहला व बाल धवकास आयुक्तालय,म.रा. पुणे.
13) महालेखापाल 1, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा / लेखा व अिुञय
े ता),मुांबई
14) महालेखापाल 2, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा / लेखा व अिुञय
े ता),िागपूर
पृष्ट्ठ 5 पैकी 4

शासि धिणणय क्रमाांकः बालगृ-2017/प्र.क.211 /का 8

15) सांचालक,लेखा व कोषागरे सांचालिालय,म.रा.मुांबई
16) सांचालक,स्ाधिक धििी लेखा परीक्षा,कोकण भवि,िवी मुांबई
17) सवण उपसधचव ,सवण अवर सधचव, मधहला व बाल धवकास. िवीि प्रशासकीय भवि , मुांबई
18) उपायुक्त (बालधवकास) मधहला व बाल धवकास आयुक्तालय, म.रा.पुणे.
19) धवत्त धवभाग (व्यय-6/अ्णसांकल्प-7/कोषा-प्रशा-2), धियोजि धवभाग (का-1472)
मांत्रालय,मुांबई -32,
20) सवण धजल्हा मधहला व बाल धवकास अधिकारी.
21) सवण कायासिे, मधहला व बाल धवकास धवभाग, िवीि प्रशासकीय भवि , मुांबई
22) धिवड िसती का-8

पृष्ट्ठ 5 पैकी 5

नमुना 41
[ननयम )4(44आनि ननयम )9(44पहा ]
तपासिी सनमतीव्दारे तपासिी
(योग्य असेल ते भरावे(
भेटीचा नदनाांक ------------------ भेटीची वेळ -----------------सांस्था तपासिी करिाऱ्या अनिकाऱ्याांचे नावे
1. ----------------------------2. -----------------------------3. -----------------------------अ. सववसामान्य मानहती
i.

सांस्थेचे नाव पत्ता

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ii नोंदिी क्र (बाल न्याय अनिननयम 2015 अांतर्वत(
ननर्वनमत केल्याचा नदनाांक ----------------------मुदत सांपत असल्याचा नदनाांक ------------------iii. बालकाांची काळजी घेिाऱ्या सांस्थेचा सांपूिव पत्ता ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------iv. अनिकाऱ्याचे/प्रभारी अनिकाऱ्याचे नाव -----------------------------------------------v. सांपकव क्र -----------------------------------ई-मेल आय डी ----------------------vi. सांस्थेचा प्रकार (योग्य नसेल ते खोडावे )
नननरक्षि र्ृह/नवशेषर्ृह/सुरनक्षत जार्ा/बालर्ृह/खेले ननवारार्ृह/इतर कोितेही (तपशील द्यावा(
vii. जर सांस्थेस राज्य शासना कडू न अनुदान/सहाय्य प्राप्त होत असल्यास शासकीय नवभार्ाचे नाव
viii जर शासकीय सांस्था असेल:

i.

सांस्थेची मांजुर सांख्या

ii.

सदर सांस्थेमयये 10 वषाखालील बालक- बानलका एकत्र ठे वण्यात येतात काय?
होय/नाही
जर होय असेल तर आजच्या नदवशी उपस्स्थत बालकाांची सांख्या ........................

iii.

5 ते 10 वयोर्टातील बालकाांसाठी झोपण्याची आनि आांघोळीची स्वतांत्र व्यवस्था आहे काय?
होय/नाही

iv.

बालकाांचे खालील वयोर्टानुसार वर्ीकरि करण्यात आले आहे काय?

खालील

वयोर्टातील बालकाांची सांख्या द्यावी
i.

7-11 वषव ------------

ii.

12-18 वषव ----------

iii सांस्थेत 0-5 वयोर्टातील बालके राहतात काय? असल्यास सांख्या --------iv. 18 वषावरील वयोर्टातील बालके राहतात काय होय/नाही असल्यास सांख्या द्यावी ---------v.

चालु मनहन्यातील दाखल बालकाांची सांख्या --- ------------------

vi.

ननघुन र्ेलेल्या /मुक्त केलेल्या बालकाांची सांख्या --- ------------------

vii.

चालु मनहन्यातील बाल कल्याि सनमती/बाल न्याय मांडळाने सांदभीत केलेल्या बालकाांची
सांख्या ---------

viii.

चालु मनहन्यातील बाल कल्याि सनमती/बाल न्याय मांडळासमारे सादर केलेल्या बालकाांची
सांख्या ---------

ix.

मार्ील मनहन्याच्या अखेरच्या नदनाांकास उपस्स्थत बालकाांची सांख्या

x.

नवशेष काळजीची र्रज असलेल्या बालकाांची सांख्या; तपशील द्यावा

xi.

पुनववसनाकरीता केलेल्या योजना ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

xii.

प्रत्यक बालकाचा वैयक्तीक काळजी आराखडा तयार करण्यात आला आहे ?

xiii.

सदरचा आराखडयाची अांमलबजाविी आनि सननयांत्रि करण्यात येते काय

क. पायाभूत सुनविा


इमारत



भाडयाची ---------



स्वत:ची---------

होय/नाही

सी सी टी व्ही कॅमेरे प्रवेशाजवळ लावण्यात आले आहे काय
सुरक्षा व्यवस्था -

होय/नाही

पुरेशी/ अपुरी

मुलाांना सामावून घेण्याकरीता पुरेशी जार्ा
खोल्याांची सांख्या

होय/नाही
तपनशल

आजाऱ्याांची खोली / वैद्यनकय कक्ष
समुपदे शनाची खोली
बालकाांसाठी मनेारांजन/कायव कक्ष


केबल नेटवकवसह टी व्ही सांच आहे काय

होय / नाही



नकती वेळ बालकाांना टी. स्व्ह. पाहण्यासाठी दे ण्यात सांययाकाळी / कोित्याही वेळेस
येतो

होय / नाही



बालके बैठे खेळ खेळतात काय

होय / नाही



कोित्या खेळाचे सानहत्य उपलब्ि आहे.

होय / नाही



बालके मैदानी खेळ खेळतात काय

होय / नाही



खेळाकरीता सानहत्य / वस्तू उपलब्ि आहेत काय

होय / नाही



बालके सहल/ सफरीसाठी जातात काय

होय / नाही



नामाांनकत व्यक्क्तबरोबर सांवाद साितात काय

होय / नाही



मनोरांजनासाठी खोली उपलब्ि आहे काय

स्वांयपाकर्ृह / जेविाची खोली


स्वांयपाक करण्याची जार्ा आनि िान्य साठवण्याची

होय / नाही
होय / नाही

जार्ा स्वतांत्र आहे काय
प्रत्येक बालकाला स्वतांत्र ताट, वाटी, पेला नमळतो

होय / नाही

काय

होय / नाही



स्वांयपाकाची भाांडी पुरेशी आनि स्वच्छ आहेत काय

होय / नाही



सांस्थेमयये निज आहे काय

होय / नाही



सांस्थेमयये ओव्हन आहे काय



स्वांयपाकर्ृहात र्ॅस स्टोव्ह आहे काय

होय / नाही



सांस्थेमयये िुरासाठी नचमिी आहे काय

सुरनक्षत / मुलाांपासून दू र



सांस्थेमयये र्ॅस नसलेंडरची व्यवस्था कुठे करण्यात

होय / नाही



होय / नाही

आली आहे.


िुण्यासाठी आनि स्वांयपाकासाठी पुरेशी पािी
व्यवस्था आहे काय



सांस्थेमयये नपण्याच्या पाण्याची पुरेशी व्यवस्था आहे
काय (RO)

होय / नाही
होय / नाही



स्वांयपाक यांत्राद्वारा ककवा स्वांयपाकीद्वारा करण्यात
येतो.



बालकाांसाठी स्वच्छतार्ृहे व स्नानर्ृहाांची सांख्या



फ्लश कायवरत आहे काय

होय / नाही



वॉश बेनसनचे नळ कायवरत आहेत काय

होय / नाही



जमीन ननसरडी आहे काय

होय / नाही



ननचरा होतो काय

होय / नाही



ननचरा बांद आहे काय

होय / नाही



कपडे व टॉवेल वाळत घालण्यासाठी व्यवस्था आहे

होय / नाही

काय

होय / नाही



जाळे स्वच्छ करण्यात येतात काय

होय / नाही



दाराांना कड्या आहेत काय

होय / नाही



दरवाजाांना झलक नछद्र आहे काय

एकदा ककवा नदवसातून त्योपक्षा



बालकाच्या आांघोळीची वारांवारता काय आहे.

जास्त



पािी पुरेसे उपलब्ि आहे काय

होय / नाही



बादली व मर्ाांची सांख्या पुरेशी आहे काय

होय / नाही



प्रत्येक बालकास स्वच्छतेची साििे स्वतांत्र दे ण्यात

होय / नाही

आली आहेत काय


िुण्याची पावडर ककवा साबि दे ण्यात येतो काय

होय / नाही



बालके स्वत:चे कपडे िुतात काय

होय / नाही



िोबी उपलब्ि आहे काय

होय / नाही



वॉकशर् मनशन चालू स्स्थतीत आहे काय

होय / नाही



मैदानी खेळाकनरता खुली जार्ा



वर्व खोली



व्यवसाय प्रनशक्षिाकनरता जार्ा



सांस्थेमयये बालस्नेही दरवाजे आहे त काय



सांस्थेमयये नकती वेळा झाडिे व पुसण्याची कामे केली नदवसातून
जातात



होय / नाही
त्यापेक्षा अनिक

शाळे च्या वेळेत बालके स्वच्छतेच्या कामात सहभार्ी होय / नाही
होतात काय



बालकाांकनरता कुलर नहटर सुनविा उपलब्ि आहे काय होय / नाही



दरवाजे आनि नखडक्याची योग्य दे खभाल होते काय

होय / नाही



खोली आनि ननवास व्यवस्था हवेशीर आहे काय

होय / नाही



वीज नसताना पांखे आनि नदवे चालू राहण्यासाठी होय / नाही
पयायी व्यवस्था आहे काय

दोन

वेळा

ककवा



सांस्थेचा बाह्य पनरसर स्वच्छ, रम्य आनि बालमैत्रीपुिव होय / नाही
आहे काय

बालकाांना पुरनवण्यात येिारे कपडे / नबछाना /कपाटे / लॉकर
/प्रसािने


होय / नाही

ऋतुप्रमािे आनि आकारमानानुसार कपडे दे ण्यात होय / नाही
येतात काय

नशवून ककवा नवकत



आांतरवस्त्र बदलण्याची वारां वारता

होय / नाही



नवीन कपडे नशवून घेतले ककवा नवकत घेतले

होय / नाही



प्रत्येक बालकाला स्वतांत्र र्ादी दे ण्यात आली आहे होय / नाही
काय

होय / नाही



र्ाद्या आनि उश्या स्वच्छ आहेत काय

होय / नाही



बालकाला स्वतांत्र कपाटे दे ण्यात आली आहेत काय

होय / नाही



बेडशीट आनि चादरी उपलब्ि आहेत काय

मासीक / त्रैमानसक



नहवाळ्याकनरता ब्लँकेट उपलब्ि आहेत काय

होय / नाही



बालक सांस्थेत दाखल होण्याच्या वेळी नकती सेट नदले होय / नाही
जातात



ननवन कपडे दे ण्याची वारां वारता



नदलेले सेट एकाच रांर्ाचे नकवा वेर्ळ्या रांर्ाचे आहे त
काय



बालकाच्या वैयस्क्तक वस्तू ठे वण्याकनरता स्वतांत्र
लॉकर आहे काय

बालकाला पुरनवलेल्या इतर वस्तू ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ड( बालकाांना पुरनवण्यात येिाऱ्या सुनविा


वैद्यनकय सुनविा / आरोग्य पनत्रका सुनविा ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



सकस आहार / नवशेष आहार ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

सुरनक्षत नपण्याच्या पाण्याची व्यवस्था --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



बालकाांची नदनचया

वेळ

कृती / कायवक्रमाची रुपरेषा

सकाळ
नदवसा
दु पारी
सांययाकाळी
रात्री



नशक्षि ( औपचारीक नशक्षि / NFE आनि जीवन कौशल्य प्रनशक्षि कायवक्रम -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



सांर्िक / इांटरनेट / दु रयवनी सांच



सांर्िकावर इांटरनेटची सुनविा उपलब्ि आहे काय

होय / नाही



सदर सुनविा कायवरत आहे काय

होय / नाही



सुनविा बालकाांना वापरण्यास परवानर्ी आहे काय

होय / नाही



दु रयवनीसांच केवळ कायालयीन कामकाजासाठी आहे काय

होय / नाही



दु रयवनीसांच बालकाांना वापरण्यास परवानर्ी आहे काय

ननश्चीत वेळेत/ आवश्यकता

भासेल तेंव्हा


चाईल्ड लाईन क्र. 1098 दु रयवनी सांचाजवळ दशवनी भार्ात लावण्यात
आला आहे काय



होय / नाही

समुपदे शन / मार्वदशवन सुनविा/ नवशेष नशक्षक /भौनतक नचकीत्सा तज्ञ इ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



व्यवसाय प्रनशक्षि ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------मनोरांजनात्मक सुनविा ---------------------------------------------------------



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------इतर यांत्रिा आनि नवभार्ाबरोबर नवकसीत केलेला सांपकव ---------------------------



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Track the Missing Child कायवक्रमाची अांमलबजाविी -----------------------------



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Track the Missing Child पोटव लवर बालकाांची भरलेली मानहती ---------------------



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------पोटव लचा वापर करण्याकनरता नदलेला पासवडव -------------------------------------



----------------------------------------------------------------------------------------इतर कायवक्रम व कृती ---------------------------------------------------------



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ई कमवचारी तपनशल
अ.क्र. नाांव

पद्नाम

रुजू
नदनाांक

1
2
3
4
5
6
7
8

झाल्याचा भेटीच्या
उपस्स्थती

वेळीची शेरा

9
10
11
12
13
14

फ( बाल सनमती / व्यवस्थापन सनमती


बाल सनमती र्ठीत करण्यात आली आहे काय

होय / नाही



वयानुसार बाल सनमत्या

होय / नाही



बाल सनमतीच्या बैठकीची वारांवारता

होय / नाही



व्यवस्थापन सनमतीचे र्ठि करण्यात आले आहे काय

होय / नाही



व्यवस्थापन सनमती र्ठिाचा नदनाांक व बैठकीची वारांवारता ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



प्रशासनकय मांडळाची सांस्थेच्या कामकाजात भुनमका ----------------------------------------------------



मार्ील वषाचे लेखा पनरक्षि अहवाल आहेत काय

होय / नाही



मार्ील वषाचे सांस्थेच्या कायवक्रमाचे वार्षषक अहवाल आहे काय

होय / नाही



सांस्थेकडू न शासनाच्या इतर योजना राबनवण्यात येतात काय ककवा

होय / नाही

सांस्थेला शासनाच्या इतर कोित्या योजनेंतर्वत अनुदान नमळते काय
होय असल्यास तपनशल द्यावा
क( ठे वण्यात आलेले अनभलेखे
कमवचारी हजेरी नोंदवही
बालकाांची हजेरी नोंदवही
केंद्रीय प्रवेश नोंदवही
वैयस्क्तक

व्यस्क्तनचकीत्सा नस्ती

वैयस्क्तक काळजी

आराखड्यासह
बाल कल्याि सनमती / बाल न्याय मांडळ याांचेशी सांपकव
बालकाांचे सुचना पुस्तक
बालकाांची सुचना पेटी
वैद्यनकय नस्ती / वैद्यनकय पनत्रका
मासीक पाळी नोंदवही
वैयस्क्तक वस्तू नोंदवही

व्यवस्थापन सनमती इनतवृत्त नोंदवही
बाल सनमती इनतवृत्त नोंदवही
आहार नोंदवही
इतर अन्य अनभलेखे

ननरीक्षि / शेरा -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------तपासिी सनमतीच्या सदस्याचे नाांव व स्वाक्षरी --------------------------------------------------------------तपासिी सनमतीच्या सदस्याचे नाांव व स्वाक्षरी ---------------------------------------------------------------तपासिी सनमतीच्या सदस्याचे नाांव व स्वाक्षरी ---------------------------------------------------------------तपासिी सनमतीच्या सदस्याचे नाांव व स्वाक्षरी ----------------------------------------------------------------
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