जनहित याहिका क्र. 182/2010 मध्ये मा. उच्ि
न्यायालयाने हि. 07/04/2017 रोजी हिलेल्या
हनिे शाच्या अनुषंगाने उपयोहगता सहमती गहित
करणेबाबत.....
मिाराष्ट्र शासन
महिला व बाल हवकास हवभाग
शासन हनणणय क्र. बालगृ-2018/प्र.क.17 /का 8
नवीन प्रशासन भवन, 3 रा मजला,
मािाम कामा मागण, िु तात्मा राजगुरु िौक,
मंत्रालय, मुंबई-400 032.
हिनांक : 07 फेब्रुवारी, 2018.
वािा : 1. बाल न्याय (मुलांिी काळजी व संरक्षण) अहिहनयम, 2015
2. केंहिय आिशण बाल न्याय (मुलांिी काळजी व संरक्षण) हनयम ,2016
3. मा. उच्ि न्यायालय, मुंबई येथे िाखल जनहित याहिका क्र. 182/2010 प्रकरणी मा.
उच्ि न्यायालयाने हिलेले आिे श हि. 07.04.2017 मिील हनिे श.
प्रस्तावना:मा .उच्ि न्यायालय, मुंबई येथे िाखल जनहित याहिका क्र. 182/2010 मा. उच्ि
न्यायालयाने हि. 07/04/2017 रोजीच्या हनकाली काढलेली आिे. सिर जनहित याहिकेमध्ये मा.
उच्ि न्यायालयाने हिलेल्या आिे शातील क्र. 63 (h) मध्ये हिलेल्या हनिे शानुसार ॲमीकस क्युरी
श्रीम.आशा वाजपेयी यांच्या सल्ल्याने मतीमंि पीहित बालकांना मनोिैयण योजनेखाली प्राप्त
अनुिानािे योग्य खिासािी उपयोहगता सहमती गहित करण्याबाबतिा प्रस्ताव शासनाच्या
हविारािीन िोता.
सबब, सद्य:स्स्थतीत खालील प्रमाणे उपयोहगता सहमती गहित करणेबाबत शासन
खालीलप्रमाणे हनणणय घेत आिे :शासन हनणणय:मा .उच्ि न्यायालय, मुंबई येथे िाखल जनहित याहिका क्र. 182/2010 मा. न्यायालयाने
हि. 07/04/2017 हिलेल्या आिे शातील क्र. 63 (h) मध्ये हिलेल्या हनिे शानुसार उपयोहगता सहमतीिे
गिन या शासन हनणणयान्वये करण्यात येत आिे :उपयोहगता सहमती
अ. क्र. नाव

सहमतीतील पि

1

अध्यक्ष

आयुक्त, अपंग कल्याण 3 ििण रोि पुणे 411001
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2

आयुक्त, महिला व बाल हवकास 28 राणीिा बाग पुणे 411001

3

श्री

योगेंि

शेट्टी

मिासंिालक

National

Society

for

सिस्य
Equal सिस्य

Opportunities for the Handicapped Postal Colony Road
Chembur Mumbai 400071
4

श्रीमती हशरीष व्िी पुजारी Project Coordinator and Managing सिस्य
Trustee center for special children Swami Bramhanand
Pratishtan 3/53, Irani Building, R.B. Road,Mazgaon Mumbai
400010

5

प्रा रुहबना शंकर लाल Managing Trustee Society of Parents of सिस्य
Children with Autistic Disorders (SOPAN) Natwar Nagar, Road
no.5, jogeshwari E Mumbai 400060

6

श्री यु. के शुक्ला Assistant Legal Advisor National trust सिस्य
Department of Empowerment Government of India, 16 B Bada
Bazar Road, Old Rajinder Nagar New Delhi, 110060

7

श्री एस एन बाटलीवाला Chartered Accountant, Tata Institute of सिस्य
Social Science, Deonar, Mumbai 400088

8

ॲङ हमहिर िेसाई Senior Adovate, Hind Rajasthan Chambers, 4th सिस्य
Floor, Oak Lane, Fort Mumbai 400023

9

िॉ आशा बाजपेयी PPPrrrofessor of Law Tata Institute of Social सिस्य
Science, Deonar, Mumbai 400088

10

श्रीमती सरीता शंकरन Social Worker and child Right Expert. 4 A,D सिस्य
wing , Siddhivinayak Tower, Kolbad, Thane W 400601

2.

उपरोक्त प्रमाणे गहित उपयोहगता सहमतीतील अशासकीय सिस्यांिा कालाविी नेमणूकीपासून

तीन वषािा रािील व ती खालीलप्रमाणे कायण करील:1. बालकांिे हित हविारात घेवून पीहित प्रवेहशतांना मनोिैयण योजनेखाली िे ण्यात आलेल्या भरपाई
रकमेिे योग्य व्यवस्थापन िोत असल्यािी खात्री करणेकरीता कायणपध्िती हवकहसत करणे.
पृष्ट्ि 4 पैकी 2
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2. भरपाई रकमेतुन बालकांच्या कृती कायणक्रम आयोजनासािी सूिना िे णे.
3. प्रत्येक बालकाच्या पुनवणसन व पुन:स्थापनेसािी कृती आराखिा हनहित करण्यासािी सूिना िे णे.
3.

अशासकीय सिस्यांना हवत्त हवभाग शासन हनणणय क्र. बैिक -2012/प्र.क्र.1/सेवा-5

हि.24.5.2012 अन्वये बैिक भत्ता व शासन हनणणय क्र.प्रवास -1010/प्र.क्र.2/सेवा-5, हि. 3.3.10 मिील
पहरच्छे ि-12 मिील तरतुिीनुसार प्रवास भत्ता अनुज्ञय
े रािील. यासािीिा खिण लेखाहशषण 2235,
सामाहजक सुरक्षा व कल्याण, 199, अशासकीय संस्थांना सिाय्य, एकास्त्मक बाल संरक्षण योजना,
अंतगणतच्या अनुिानातून भागहवण्यात यावा. तसेि सिर प्रकरणी हनयंत्रण अहिकारी म्िणून आयुक्त,
महिला व बाल हवकास हवभाग, पुणे िे काम पाितील.
4.

सिर शासन हनणणय मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर

उपलब्ि करण्यात आला असून त्यािा संकेतांक 201802071639196930 असा आिे. िा आिे श
हिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांहकत करून काढण्यात येत आिे.
मिाराष्ट्रािे राज्यपाल यांच्या आिे शानुसार व नावाने,

Shrikant Rangrao
Waghmode

Digitally signed by Shrikant Rangrao Waghmode
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Woman and Child Development,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=7d6290e8e870a1c46cd16d3903f765faf7b0
3d01646947b584aa89c266409a04, cn=Shrikant
Rangrao Waghmode
Date: 2018.02.07 16:45:58 +05'30'

( श्रीकांत वाघमोिे )
कायासन अहिकारी, मिाराष्ट्र शासन.
प्रत1. मा.राज्यपाल, यांिे सहिव,राजभवन,मुंबई
2. मा. मुख्यमंत्री यांिे प्रिान सहिव, मंत्रालय,मुंबई .
3. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष हविानसभा ,मिाराष्ट्र हविानमंिळ. मुंबई .
4. मा.सभापती/उपसभापती हविानपहरषि ,मिाराष्ट्र हविानमंिळ. मुंबई .
5. मा.हवरोिी पक्ष नेता, हविानसभा /हविानपहरषि,मिाराष्ट्र हविीमंिळ.
6. मा.मंत्री (म व बा हव)/ राज्यमंत्री(म व बा हव),यांिे खाजगी सहिव ,मंत्रालय ,मुंबई .
7. मा.मुख्य सहिव,मिाराष्ट्र राज्य यांिे उपसहिव,मंत्रालय,मुंबई
8. अपर मुख्य सहिव, हनयोजन हवभाग, यांिे वहरष्ट्ि स्वीय सिाय्यक, मंत्रालय, मुंबई
9. अपर मुख्य सहिव, महिला व बाल हवकास हवभाग, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई.
10. प्रिान सहिव (व्यय),हवत्त हवभाग,मंत्रालय,मुंबई
11. प्रिान सहिव (ले व को),हवत्त हवभाग,मंत्रालय,मुंबई
12. आयुक्त , महिला व बाल हवकास आयुक्तालय,म.रा. पुणे.
13. मिालेखापाल 1, मिाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञय
े ता),मुंबई
14. मिालेखापाल 2, मिाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञय
े ता),नागपूर
15. संिालक,लेखा व कोषागरे संिालनालय,म.रा.मुंबई
पृष्ट्ि 4 पैकी 3
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16. संिालक,स्थाहनक हनिी लेखा परीक्षा,कोकण भवन,नवी मुंबई
17. सवण उपसहिव ,सवण अवर सहिव, महिला व बाल हवकास. नवीन प्रशासकीय भवन , मुंबई
18. उपायुक्त (बालहवकास) महिला व बाल हवकास आयुक्तालय, म.रा.पुणे.
19. हवत्त हवभाग (व्यय-6/अथणसंकल्प-7/कोषा-प्रशा-2), हनयोजन हवभाग (का-1472) मंत्रालय,
मुंबई -32,
20. सवण हजल्िा महिला व बाल हवकास अहिकारी.
21. सवण कायासने, महिला व बाल हवकास हवभाग, नवीन प्रशासकीय भवन , मुंबई
22. हनवि नस्ती का-8.

पृष्ट्ि 4 पैकी 4

