बालकाांच्या खाजगी सांस्था / वसतिगृह
याांच्यासाठी तियमावली.
महाराष्ट्र शासि
मतहला व बाल तवकास तवभाग
शासि तिर्णय क्रमाांकः PIL-2014/प्र.क्र. 235/का-03
िवीि प्रशासि भवि, तिसरा मजला,
मादाम कामा मागण, हु िात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई-400 032.
िारीख: 02 िोव्हेंबर, 2015.
प्रस्िाविा:राज्यािील बालकाांच्या कल्यार्ासाठी कायणरि अिेक सांस्था अिोंदर्ीकृि आहेि. िसेच
सदरील सांस्था कोर्त्याही तियमावलीतशवाय कायणरि असल्याचे न्यायालयाच्या तिदशणिास आले होिे.
PIL No. 134/2012 Help Mumbai Foundation & Anr Vs. Chairman Railway Board & ors.
along-with PIL No. 57/2011 Hindustan Times vs. Maharashtra State & others या
न्यायालयीि प्रकरर्ी मा. उच्च न्यायालय, मुांबई याांिी राज्यािील बालकाांच्या तवकासासाठी कायणरि
सवण खाजगी सांस्थाांसाठी तकमाि तिकष ठरतवण्याि यावेि व तियमावली ियार करण्याचे तिदे श
शासिास तदले आहेि. मा. उच्च न्यायालयाच्या तिदे शाांच्या अिुषांगािे राज्याि कायणरि बालकाांशी
सांबांतिि सवण खाजगी सांस्था / वसतिगृहाांसाठी तियमावली ियार करण्याचे शासिाच्या तवचारािीि होिे.
शासि तिर्णय :राज्यािील तवतवि सांस्थाांमध्ये दाखल बालकाांच्या मूलभूि हककाांचे उल्लांघि होऊ िये, यासाठी
राज्यािील बालकाांसाठी कायणरि सवण खाजगी सांस्था / वसतिगृह याांसाठी तियमावली ियार
करर्ेबाबि शासि तिर्णय घेण्याि येि आहे. सदरील तियमावली खालीलप्रमार्े आहे.
बालकाांच्या हककाांचे सांरक्षर् करण्याच्या दृष्ट्टीिे खाजगी वसतिगृहासाठी तियमावली1. वसतिगृहाकडे पालकाांचे अजण छाििी करर्ेसाठी छाििी सतमिी असर्े आवश्यक आहे.
2. पालकाांच्या तविांिी अजािुसार वसतिगृहाांमध्ये बालकाांिा दाखल करण्याि येईल.
3. मुलाांची / मुलींची तिवासव्यवस्था स्विांत्र करण्याि येईल.
4. वसतिगृहाांमध्ये मुलाांची / तवद्यार्थ्यांची व्यवस्था पाहण्यासाठी आवश्यक कमणचारीवगण असावा,
ज्यामध्ये

वसतिगृह प्रमुख / अतिक्षक, तलपीक, मािद वैद्यकीय अतिकारी, स्वयांपाकी,

मदििीस, सफाई कामगार, रखवालदार, इत्यादींचा समावेश असावा. वसतिगृहाांच्या
सांख्येिुसार कमणचारी सांख्या तिकष ठरतवण्याि यावेि.
5. वसतिगृहामध्ये खालीलप्रमार्े व्यवस्था असावी-
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अ) बालकाांसाठी पुरेशी तिवास व्यवस्था (प्रत्येक बालकाांसाठी तकमाि 40 स्कवे. फू. जागा
असावी)
ब) अभ्यातसका (25 बालकाांसाठी तकमाि 300 स्कवे. फू.)
क) भोजिहॉल (25 बालकाांसाठी तकमाि 800 स्कवे. फू.)
ड) स्वयांपाकगृह (25 बालकाांसाठी तकमाि 250 स्कवे. फू.)
इ) अभ्यागिाांसाठी हॉल,
ई) बालकाांच्या सांख्येिुसार स्िािगृहे , स्वच्छिागृहे असावीि. (7 बालकाांिा एक
स्वच्छिा गृह िर 10 बालकाांसाठी एक स्िािगृह) सदरील स्िािगृहे व स्वच्छिागृहे बांतदस्ि व
हवेशीर असावीि.
6. वसतिगृहामध्ये जेवर्ाची व्यवस्था असेल िर बालकाांिा पोटभर / पुरेसा व पोषक आहार दे ण्याि
यावा. ज्यामध्ये डाळी, कडिान्य, भाज्या, फळे , अांडी, दू ि, माांस, मासे इत्यादींचा समावेश
असावा. बालकाांची सतमिी गतठि करण्याि येऊि रोजचा मेिू ठरतवण्याि यावा.
7. पुरेसे, स्वच्छ व तिजंिुक तपण्याचे पार्ी िसेच वॉटर प्युतरफायर असावे.
8. केरकचरा तवल्हेवाट, जलति:सारर्ासाठी योग्य व्यवस्था असावी.
9. कपडे िुण्यासाठी व सुकतवण्यासाठी स्विांत्र व्यवस्था असावी.
10. वसतिगृहामध्ये बालकाांची / बातलकाांची येण्याची व जाण्याची वेळ तितिि असेल. िसेच गेट
रतजस्टरवर िोंद करर्े आवश्यक राहील.
11. मतहन्यािूि फकि एकदा बालकास रजेवर घरी जािा येईल.
12. वसतिगृह सोडर्ेसाठी / रजेवर जार्ेसाठी पालकाांची / स्थातिक पालकाांची पूवप
ण रवािगी
आवश्यक. िसेच बालकाांचा लेखी अजण घेण्याि यावा, ज्यामध्ये जाण्याची व येण्याची वेळ व
तदिाांक िमूद करूि वसतिगृह सोडिा येईल.
13. वसतिगृहाच्या प्रमुखाच्या परवािगी तशवाय बालकाांचे िािेवाईक / तमत्र मैतत्रर्ी याांिा
वसतिगृहामध्ये आर्िा येर्ार िाही.
14. बालकािे ज्या हेिूसाठी प्रवेश घेिलेला आहे, जसे तशक्षर् त्यामुळे शैक्षतर्क वषािील सवण
पतरक्षाांिा हजर रहार्े आवश्यक आहे.
15. बालकाच्या प्रकृिीमध्ये काही तबघाड ााल्यास त्याचा वृिाांि िात्काळ वसतिगृह प्रमुखाांिा
कळतवण्याि येईल व प्रथम वसतिगृह प्रमुखाांिी साांतगिलेल्या मािद / अांशकालीि वैद्यकीय
अतिकाऱ्यामाफणि िपासर्ी करर्े आवश्यक राहील.
16. बालकाची वसतिगृहाि व वसतिगृहाबाहेर विणर्क
ू सौजन्याची राहील.
17. बालकाचे सातहत्य सुरतक्षि व व्यवस्स्थि राहील याबाबिची सुतविा वसतिगृहाि असावी.
18.

वसतिगृहाचे तियम व अटी याबाबिची सवण मातहिी वसतिगृहाच्या दशणिी भागाि लावर्े

आवश्यक आहे .
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19. वसतिगृहाांमध्ये िक्रारपेटी ठे वण्याि यावी.
20. आिारकाडण बरोबर बालकाांिा सांलग्ि करण्याि यावे.
21. आतदवासी तवकास तवभाग, सामातजक न्याय तवभाग, अल्पसांख्याांक तवभाग, शालेय तशक्षर् व
तक्रडा तवभाग आतर् तविी व न्याय तवभाग याांच्या अखत्यारीि येर्ाऱ्या खाजगी वसतिगृहाांमध्ये
वरील तियमावलीचे पालि करण्याची जबाबदारी सांबतां िि तवभागाची असर्ार.
22. राज्य शासिाच्या कोर्त्याही तवभगाााच्या अखत्यारीि ि येर्ाऱ्या वसतिगृहािील तवद्यार्थ्यांिा
योग्य प्रमार्ाि सोयी सुतविा ि पुरतवर्ाऱ्या, मुलाांच्या हककाांचे सांरक्षर् ि करर्ाऱ्या, तवद्यार्थ्यांचे
शातरतरक, माितसक, सामातजक, आर्थथक शोषर् करर्ाऱ्या वसतिगृहाांवर कारवाई करण्याचे
अतिकार आयुकि, मतहला व बाल तवकास, पुर्े याांिा असिील.
सदर शासि तिर्णय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेिस्थळावर
उपलब्ि करण्याि आला असूि त्याचा सांकेिाक 201509021253272530 असा आहे . हा आदे श
तडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षाांतकि करुि काढण्याि येि आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शािुसार व िावािे.
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म. बा. हजारी
उप सतचव, महाराष्ट्र शासि
प्रि,
1. मा.मांत्री, मतहला व बाल तवकास याांचे खाजगी सतचव, मांत्रालय, मुांबई.
2. मा.राज्यमांत्री, मतहला व बाल तवकास याांचे खाजगी सतचव, मांत्रालय, मुांबई.
3. सवण अपर मुख्य सतचव / प्रिाि सतचव / सतचव, मांत्रालय, मुांबई-32.
4. प्रिाि सतचव, आतदवासी तवकास तवभाग, मांत्रालय, मुांबई-32.
5. प्रिाि सतचव, सामातजक न्याय तवभाग, मांत्रालय, मुांबई-32.
6. प्रिाि सतचव, अल्पसांख्याांक तवभाग, मांत्रालय, मुांबई-32.
7. प्रिाि सतचव, शालेय तशक्षर् व तक्रडा तवभाग, मांत्रालय, मुांबई-32.
8. प्रिाि सतचव, तविी व न्याय तवभाग, मांत्रालय, मुांबई-32.
9. महाअतिवकिा, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई.
10. महाप्रबांिक, मा.उच्च न्यायालय, मुांबई.
11. सतचव, महाराष्ट्र राज्य बाल हकक सांरक्षर् आयोग, वरळी, मुांबई.
12. आयुकि, मतहला व बाल तवकास, पुर्े.
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13. सवण उप सतचव, अवर सतचव, कक्ष अतिकारी, मतहला व बाल तवकास तवभाग, मांत्रालय,
मुांबई.
14. सवण तवभागीय मतहला व बाल तवकास अतिकारी,
15. सवण तजल्हा मतहला व बाल तवकास अतिकारी.
16. तिवड िस्िी / का-3
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