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(तीन) 

 
महिला व बालकाांचे िक्क आहि कल्याि सहमती 

(२०२०-२०२१) 
 सहमती प्रमखु : 
१. श्रीमती सरोज आवहरे, वव.स.स. 
 सहमती सदस्य 

२. श्रीमती र्ावमनी र्शवांत जाधव, वव.स.स.  
३. श्रीमती लता चांद्रकाांत सोनवणे, वव.स.स. 
४. श्रीमती स मनताई आर.आर.पाटील, वव.स.स. 
५. श्रीमती स लभा खोडके, वव.स.स. 
६. श्रीमती प्रवतभा धानोरकर, वव.स.स. 
७. श्रीमती मांदा हाहारे, वव.स.स. 
८. श्रीमती मोवनका राजळे, वव.स.स. 
९. श्रीमती नवमता म ांदडा, वव.स.स. 
१०. श्रीमती विता जैन, वव.स.स. 
११. श्रीमती मांज ळा िावीत, वव.स.स. 
१२. डॉ.मवनषा कार्ांदे, वव.प.स. 
१३. श्री.जर्ांत आसिावकर, वव.प.स.   
१४. श्री.नािोराव िाणार, वव.प.स.   
१५. वरक्त                                                                           

 
 
मिाराष्ट्र हवधानमांडळ सहचवालय 

 श्री.राजेंद्र भािवत, प्रधान सवचव 

 श्रीमती मेघना तळेकर, उप सवचव 

 श्री.ववजर् कोमटवार, अवर सवचव 

 श्री.मध कर भडेकर, कक्ष अवधकारी 
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(सात) 

¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö®ÖÖ 
 

´Öß ´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö ²ÖÖ»ÖÛúÖÓ“Öê ÆüŒÛú †Ö×ÞÖ Ûú»µÖÖÞÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß ÃÖ×´ÖŸÖß ¯ÖÏ´ÖãÜÖ, ÃÖ×´ÖŸÖß®Öê 

†Ö¯Ö»µÖÖ ¾ÖŸÖß®Öê †×¬ÖÛúÖ¸ü ×¤ü»µÖÖ¾Ö¹ý®Ö ÃÖ×´ÖŸÖß“ÖÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖÃÖ ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üßŸÖ 

†ÖÆê.ü  

×¤ü®ÖÖÓÛú 18 †ÖòÝÖÃ™ü, 2021 ¸üÖê•Öß —ÖÖ»Öê»µÖÖ ²Öîšü×ÛúŸÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö 

²ÖÖ»ÖÛúÖÓ“µÖÖ Ûú»µÖÖÞÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ²Ö×¾ÖÞµÖÖŸÖ µÖêÞÖÖ·µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö µÖÖê•Ö®ÖÖÓÃÖ´Ö¾ÖêŸÖ ´Ö®ÖÖê¬ÖîµÖÔ µÖÖê•Ö®Öê²ÖÖ²ÖŸÖ 
ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß ‘ÖêÞµÖÖ“ÖÖ ×®ÖÞÖÔµÖ ÃÖ×´ÖŸÖß®Öê ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ†®ÖãÂÖÓÝÖÖ®Öê ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•Ö®Öê“ÖÖ ˆ§ê¿Ö, 
µÖÖê•Ö®ÖÖ Ûú¬Öß ÃÖã¹ý —ÖÖ»Öß, ×®ÖÛúÂÖ, »ÖÖ³ÖÖ£Öá ‡ŸµÖÖ¤üß²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯ÖÖšü×¾ÖÞµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ  

×¤ü®ÖÖÓÛú 20 †ÖòÝÖÃ™,ü 2021 ¸üÖê•Öß ´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö ²ÖÖ»Ö×¾ÖÛúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖÃÖ Ûúôû×¾ÖÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê. 

ŸµÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü ´Ö®ÖÖê¬ÖîµÖÔ µÖÖê•Ö®Öê²ÖÖ²ÖŸÖ ×¤ü®ÖÖÓÛú 23 †ÖòÝÖÃ™ü, 2021 ¸üÖê•Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öß. 

×¾Ö³ÖÖÝÖÖÛú›æü®Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“µÖÖ †®ÖãÂÖÓÝÖÖ®Öê ×¤ü®ÖÖÓÛú 25 †ÖòÝÖÃ™ü 2021 ¸üÖê•Öß 

¯ÖÏ¬ÖÖ®Ö ÃÖ×“Ö¾Ö, ´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö ²ÖÖ»Ö×¾ÖÛúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ †Ö×ÞÖ ¯ÖÏ¬ÖÖ®Ö ÃÖ×“Ö¾Ö, ×¾Ö¬Öß ¾Ö ®µÖÖµÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ 

µÖÖÓ“Öß ÃÖÖõÖ ‘ÖêÞµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ×¾Ö³ÖÖÝÖÖÛú›æü®Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾Ö ÃÖÖõÖß“µÖÖ ¾Öêôûß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö 

´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ ÃÖÜÖÖê»Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ûú¹ý®Ö ÃÖ×´ÖŸÖß®Öê †Ö¯Ö»Öê †×³Ö¯ÖÏÖµÖ ¾Ö ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß µÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖŸÖ 

ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü Ûêú»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. 

 साक्षीच्या वेळी श्रीमती आय.ए.क ुं दन, प्रधान सचिव, मचिला व 

बालचवकास चवभाग, श्री.चन.प्र.धोटे, प्रधान सचिव, चवधी व न्याय 

चवभाग तसेि श्री.राहुल मोरे, आय क्त, एकाचममक बाल चवकास योजना, 

श्री.जी.व्िी.दवेरे, उपाय क्त, एकाचममक बाल चवकास सवेा आय क्तालय 

याुंनी सचमतीसमोर उपचथित राहून सचमतीस आवश्यक ती माचिती 

दऊेन सिकायय केल्याबद्दल सचमती मयाुंिी आभारी आि.े  
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(आठ) 

सचमतीच्या प्रददर्यकाळ िाललेल्या बैठकीच्या वेळी आपला 

अमूल्य वेळ दवेून सचमती सदथयाुंनी ज्या आथिेने व तमपरतेने ि ेकाम 

पूर्य करण्यास सिकायय ददले मयाबद्दल मी मयाुंिे मन:प वयक आभार 

मानते.  

सचमतीने ददनाुंक २३ मािय, २०२२ रोजी झालेल्या बठैकीत या 

अिवालावर चविार करुन तो कािी स धारर्ाुंसि सुंमत केला. 

 

 

ववववव भवन ,       श्रीमती सरोज आचिरे 
ममममम,       ममममम मममममम, 

मममममम २४ मािय, 

२ ० २ २ .   

      ममममम म मममममममम 
मममम ममम  

        मममममम ममममम. 
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अिवाल 
 

´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö ²ÖÖ»ÖÛúÖÓ“Öê ÆüŒÛú †Ö×ÞÖ Ûú»µÖÖÞÖ ÃÖ×´ÖŸÖß®Öê ´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö ²ÖÖ»ÖÛúÖÓ“µÖÖ Ûú»µÖÖÞÖÖ£ÖÔ 

¸üÖ²Ö×¾ÖÞµÖÖŸÖ µÖêÞÖÖ·µÖÖ ´Ö®ÖÖê¬ÖîµÖÔ µÖÖê•Ö®ÖêÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ¾Ö ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•Ö®ÖÖ †×¬ÖÛú ¯Ö×¸üÞÖÖ´ÖÛúÖ¸üÛú Ûú¸üÞµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 

ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß ‘ÖêÞµÖÖ“ÖÖ ×®ÖÞÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ¾Ö ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•Ö®ÖÖÓ“µÖÖ †®ÖãÂÖÓÝÖÖ®Öê ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ ´ÖÖ×ÆüŸÖß 

´ÖÖÝÖ×¾ÖÞµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ŸµÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü ´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö ²ÖÖ»Ö×¾ÖÛúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ®Öê ´Ö®ÖÖê¬ÖîµÖÔ µÖÖê•Ö®Öê²ÖÖ²ÖŸÖ ÜÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÞÖê 

´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÖ¤ü¸ü Ûêú»Öß.  

´Ö®ÖÖê¬ÖîµÖÔ µÖÖê•Ö®ÖÖ 
 

 ´ÖÖ. ÃÖ¾ÖÖì““Ö ®µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö Delhi Domestic Working Women's Forum v/s Union of 

India reported in (1995) 1SCC14, µÖÖ ®µÖÖµÖ¯ÖÏÛú¸üÞÖÖŸÖ ²Ö»ÖÖŸÛúÖ¸üÖ“µÖÖ ‘Ö™ü®ÖêŸÖ ²Öôûß ¯Ö›ü»Öê»µÖÖ ¯Öß›üßŸÖ 

´Ö×Æü»Öê“µÖÖ ¯Öã®Ö¾ÖÔÃÖ®ÖÖÃÖÖšüß / ŸµÖÖÓ®ÖÖ †ÖÙ£ÖÛú ÃÖÆüÖµµÖ ¤êüÞµÖÖÃÖÖšüß ‹Ûú µÖÖê•Ö®ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü Ûú¸üÞµÖÖ“Öê ×®Ö¤ìü¿Ö 

•ÖÖ¸üß Ûêú»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ´ÖÖ.ÃÖ¾ÖÖì““Ö ®µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ×ÛÎú´Öß»Ö¸ü ×¸ü™ü µÖÖ×“ÖÛúÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 129/2006 

´Ö¬µÖê ¤êüÜÖß»Ö ´ÖÖ. ÃÖ¾ÖÖì““Ö ®µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ®Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¤ü. 11 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß 2011 “µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ®¾ÖµÖê †ò×ÃÖ›ü 

Æü»»µÖÖŸÖ ²Öôûß ¯Ö›ü»Öê»µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ®ÖÖ †ÖÙ£ÖÛú ÃÖÆüÖµµÖ ¤êüÞµÖÖ“Öê ×®Ö¤êü¿Ö ×¤ü»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö »Öî×ÝÖÛú 

†ŸµÖÖ“ÖÖ¸üÖ¯ÖÖÃÖæ®Ö ²ÖÖ»ÖÛúÖÓ“Öê ÃÖ¸ÓüõÖÞÖ ÛúÖµÖ¤üÖ, 2013 (POCSO) “µÖÖ ŸÖ¸üŸÖæ¤üß®ÖãÃÖÖ¸ü †¿ÖÖ »Öï×ÝÖÛú 

†ŸµÖÖ“ÖÖ¸üÖÃÖ ²Öôûß ¯Ö›ü»Öê»µÖÖ ²ÖÖ»ÖÛúÖÓ“µÖÖ ¯Öã®Ö¾ÖÔÃÖ®ÖÖ“Öß ¤êüÜÖß»Ö ÝÖ¸ü•Ö †ÖÆêü. ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ¯ÖÖÀ¾ÖÔ³Öæ´Öß¾Ö¸ü 

´ÖÖ.ÃÖ¾ÖÖì““Ö ®µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ®Öê ×¤ü»Öê»Öê ×®Ö¤ìü¿Ö, ÃÖæ“Ö®ÖÖ †Ö×ÞÖ ´ÖÖÝÖÔ¤ü¿ÖÔÛú ŸÖŸ¾ÖÖÓ®ÖãÃÖÖ¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ 

¿ÖÖÃÖ®ÖÖ®Öê ²Ö»ÖÖŸÛúÖ¸ü, ²ÖÖ»ÖÛúÖÓ¾Ö¸üß»Ö »ÖîØÝÖÛú †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ü ŸÖÃÖê“Ö †ò×ÃÖ›ü Æü»»µÖÖŸÖ ²Öôûß ¯Ö›ü»Öê»µÖÖ 

¯Öß×›üŸÖÖÓ“µÖÖ ¯Öã®Ö¾ÖÔÃÖ®ÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖÖŸÖ ×¤ü®ÖÖÓÛú 2 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü 2013 ¯ÖÖÃÖæ®Ö ´Ö®ÖÖê¬ÖìµÖÔ µÖÖê•Ö®ÖÖ ÃÖæ¹ý Ûêú»Öß 

†ÖÆêü.  

2. ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•Ö®ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖŸÖ ÛúÖµÖÖÔ×®¾ÖŸÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÃÖŸÖÖ®ÖÖ, ´ÖÖ.ÃÖ¾ÖÖì““Ö 

®µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö Tekaram v/s State of Madhya Pradesh reported in (2016) 4 scc 461 µÖÖ 

¯ÖÏÛú¸üÞÖÖŸÖ ´ÖÖ.ÃÖ¾ÖÖì““Ö ®µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ®Öê †Ö¤êü¿Ö ×¤ü»Öß Ûúß, ÝÖÖê¾ÖÖ ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ †¿ÖÖ ¯Öß›üßŸÖ 

¾µÖŒŸÖà®ÖÖ ºþ.10 »ÖÖÜÖ ºþ¯ÖµÖê ®ÖãÛúÃÖÖ®Ö ³Ö¸ü¯ÖÖ‡Ô ¤êüÞµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ´ÖÖ. ˆ““Ö 

®µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ®Öê ¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ ×¸ü™ü µÖÖ×“ÖÛúÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú - 2951/2016 ´Ö¬µÖê ×¤ü®ÖÖÓÛú 8.3.2017 “µÖÖ 

†Ö¤êü¿ÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü ´ÖÖ. ˆ““Ö ®µÖÖµÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖÖÓ®Öß ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖ®ÖÖÃÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ‹Ûú ®Ö¾Öß®Ö µÖÖê•Ö®ÖÖ 

×¾ÖÛú×ÃÖŸÖ Ûú¸üÞµÖÖ“Öê ×®Ö¤ìü¿Ö ×¤ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ´ÖÖ.ˆ““Ö ®µÖÖµÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öß»Ö ×¸ü™ü ×¯Ö™üß¿Ö®Ö  
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२ 

ÛÎÓú -2165/2014 ¾Ö ×¯Ö™üß¿Ö®Ö ÛÎÓú. 3123/2015 µÖÖ ¤üÖê®Ö µÖÖ×“ÖÛúÖÓ´Ö¬µÖê ´ÖÖ.ˆ““Ö ®µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ®Öê ¸üÖ•µÖÖŸÖ 

ÛúÖµÖÖÔ®¾ÖßŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ µÖÖ ´Ö®ÖÖê¬ÖîµÖÔ µÖÖê•Ö®Öê†ÓŸÖÝÖÔŸÖß»Ö ×¤ü®ÖÖÓÛú 2.10.2013 Æüß cut-off-date ÛúÖœüÞµÖÖ“Öê 

†Ö¤êü¿Ö ¤êü¾Öæ®Ö ÃÖ¤ü¸ü“Öß µÖÖê•Ö®ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯Öß×›üŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ®ÖÖ †Ö×ÞÖ ²ÖÖ»ÖÛúÖÓ®ÖÖ ³ÖãŸÖ»Öõ´Öß ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖ®Öê »ÖÖÝÖæ 

Ûú¸üÞµÖÖ“Öê ×®Ö¤ìü¿Ö ×¤ü»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ.  

3. ¾Ö¸üß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ²Öà“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ûúºþ®Ö ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ®Öê ×¤ü®ÖÖÓÛú 1 †ÖòÝÖÃ™ü, 2017 “µÖÖ ¿ÖÖÃÖ®Ö 

×®ÖÞÖÔµÖÖ®¾ÖµÖê ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ 2013 “µÖÖ ´Ö®ÖÖê¬ÖîµÖÔ µÖÖê•Ö®ÖêŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ Ûúºþ®Ö ¸üÖ•µÖÖŸÖ ®Ö¾Öß®Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ ´Ö®ÖÖê¬ÖîµÖÔ 

µÖÖê•Ö®ÖÖ †Ó́ Ö»ÖÖŸÖ †ÖÞÖ»Öß †ÖÆêü. ŸÖ£ÖÖ¯Öß ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ¿ÖÖÃÖ®Ö ×®ÖÞÖÔµÖÖÃÖ ´ÖÖ. ˆ““Ö ®µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö •Ö®Ö×ÆüŸÖ 

µÖÖ×“ÖÛúÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 87/2017 †®¾ÖµÖê †Ö¾ÆüÖ®Ö ¤êüÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê †ÖÆêü.  

4. ´ÖÖ. ˆ““Ö ®µÖÖµÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öß»Ö ×ÛÎú´Öß®Ö»Ö ×¸ü™ü ×¯Ö™üß¿Ö®Ö ÛÎÓú. 35/2013 ŸÖÃÖê“Ö 

ŸµÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ“µÖÖ †®µÖ ®µÖÖµÖ¯ÖÏÛú¸üÞÖÖŸÖ ´ÖÖ. ´ÖãÜµÖ ®µÖÖµÖ´ÖãŸÖá, ˆ““Ö ®µÖÖµÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖÖÓ®Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¤ü. 12 

†ÖòŒ™üÖë²Ö¸ü, 2017 “µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖ¤ü¸ü •Ö®Ö×ÆüŸÖ µÖÖ×“ÖÛêú´Ö¬Öß»Ö ŸÖÛÎúÖ¸üà“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ ‘Öê¾Öæ®Ö 

²Ö»ÖÖŸÛúÖ¸ü, ²ÖÖ»ÖÛúÖÓ¾Ö¸üß»Ö »Öî×ÝÖÛú †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ü (POCSO) ¾Ö †ò×ÃÖ›ü Æü»»µÖÖŸÖ ²Öôûß ¯Ö›ü»Öê»µÖÖ ¯Öß›üßŸÖÖÓ“µÖÖ 

¯Öã®Ö¾ÖÔÃÖÖ®ÖÖÃÖÖšüß“Öß ‹Ûú †Ö¤ü¿ÖÔ µÖÖê•Ö®ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖ.®µÖÖµÖ´ÖãŸÖá ÁÖß´ÖŸÖß ‹´Ö.†Ö¸ü.³ÖÖ™üÛú¸ü, 

´ÖÖ.®µÖÖµÖ´ÖãŸÖá ÁÖß.•Öß.‹ÃÖ.Ûãú»ÖÛúÞÖá, †ò›ü¾ÆüÖêÛêú™ü •Ö®Ö¸ü»Ö, ´ÖãÓ²Ö‡Ô ˆ““Ö ®µÖÖµÖÖ»ÖµÖ ¾Ö ÃÖ×“Ö¾Ö, ´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö 

²ÖÖ»Ö ×¾ÖÛúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ µÖÖÓ“Öß ÃÖ×´ÖŸÖß ÝÖšüßŸÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü. µÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü †®ÖêÛú Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾Öß 

ÃÖÓÃ£ÖÖÓ®Öß †Ö×ÞÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖõÖÛúÖ¸üÖÓ®Öß ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ“µÖÖ •Öã®µÖÖ ¾Ö ®Ö¾µÖÖ µÖÖê•Ö®ÖêÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö ÃÖæ“Ö®ÖÖ/Æü¸üÛúŸÖß 

ÃÖ¤ü¸ü ÃÖ×´ÖŸÖßÃÖ ÃÖÖ¤ü¸ü Ûêú»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ÃÖ¤ü¸ü ÃÖæ“Ö®ÖÖ/†ÖõÖê¯ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¤üéÂ™üßÛúÖê®ÖÖŸÖæ®Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ûúºþ®Ö 

ÃÖ×´ÖŸÖß®Öê ÃÖ¾ÖÔÛúÂÖ †¿Öß µÖÖê•Ö®ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü Ûêú»Öß †ÖÆêü.  

 ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÖÀ¾ÖÔ³Öæ´Öß¾Ö¸ü ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ“Öê ×¤ü®ÖÖÓÛú 21.10.2013 ¾Ö ×¤ü®ÖÖÓÛú 1.8.2017 “Öê †Ö¤êü¿Ö †Ó¿ÖŸÖ: 

†×¬ÖÛÎú×´ÖŸÖ Ûúºþ®Ö ²Ö»ÖÖŸÛúÖ¸ ü/ ²ÖÖ»ÖÛúÖÓ¾Ö¸üß»Ö »Öî×ÝÖÛú †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ü †Ö×ÞÖ †ò×ÃÖ›ü Æü»»µÖÖŸÖ ²Öôûß 

¯Ö›ü»Öê»µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö ²ÖÖ»ÖÛúÖÓ®ÖÖ †£ÖÔÃÖÆüÖµµÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ¯Öã®Ö¾ÖÔÃÖ®Ö Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß ÜÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÞÖê "ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ 

®Ö¾Öß®Ö ´Ö®ÖÖê¬ÖîµÖÔ µÖÖê•Ö®ÖÖ" ¸üÖ•µÖÖŸÖ ×¤ü. 30 ×›üÃÖë²Ö¸ü 2017 ¯ÖÖÃÖæ®Ö ÛúÖµÖÖÔ×®¾ÖŸÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öß.  

2. ÃÖ¤ü¸ü ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ ®Ö¾Öß®Ö ´Ö®ÖÖê¬ÖîµÖÔ µÖÖê•Ö®ÖÖ ¯Öæ¾ÖÔ»ÖõÖß¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖ®Öê »ÖÖÝÖæ ¸üÖÆüÞÖÖ¸ü ®ÖÖÆüß. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö, ÃÖ¤ü¸ü 

µÖÖê•Ö®ÖÖ ¯Öæ¾Öá“µÖÖ ‘Ö™ü®ÖÖÓ´Ö¬µÖê ´ÖÓ•Öæ¸üßÃÖÖšüß ¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ †ÃÖÞÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏÛú¸üÞÖÖÃÖÖšüß »ÖÖÝÖæ ¸üÖÆüß»Ö. ´ÖÖ¡Ö †ÃÖê 

†ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß :-  
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†) µÖÖê•Ö®Öê“µÖÖ ¯Öã¾Öá“µÖÖ ×¤ü. 21.10.2013 “µÖÖ ×®ÖÛúÂÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü ×•Ö»ÆüÖ ´ÖÓ›üôûÖ®Öê ŸÖ¯ÖÖÃÖæ®Ö †´ÖÖ®µÖ 

Ûêú»Öê»µÖÖ ¯ÖÏÛú¸üÞÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ŸµÖÖÓ®ÖÖ †¿Öß ¯ÖÏÛú¸üÞÖ ¯Öã®ÆüÖ: ˆ‘Ö›üŸÖÖ µÖêÞÖÖ¸ü ®ÖÖÆüßŸÖ.  

 ²Ö) µÖÖê•Ö®Öê“µÖÖ ¯Öã¾Öá“µÖÖ ×¤ü. 21.10.2013 “µÖÖ ×®ÖÛúÂÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü †£ÖÔÃÖÆüÖµµÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü Ûú¸üÞµÖÖŸÖ 

†Ö»Öê»µÖÖ ¯ÖÏÛú¸üÞÖÖÓ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓ®ÖÖ ®Ö¾Öß®Ö ×®ÖÛúÂÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê †£ÖÔÃÖÆüÖµµÖÖ“Öß ¾ÖÖœüß¾Ö ¸üŒÛú´Ö ¤êüµÖ ÆüÖêÞÖÖ¸ü ®ÖÖÆüß. 

´ÖÖ¡Ö †£ÖÔÃÖÆüÖµµÖÖ ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ ¯Öã¾Öá“µÖÖ µÖÖê•Ö®Öê¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ¤êüµÖ †ÃÖÞÖÖ·µÖÖ ‡ŸÖ¸ü ÃÖê¾ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ¯Öß×›üŸÖÖÃÖ 

®Ö¾Öß®Ö ×®ÖÛúÂÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü ¤êüÜÖß»Ö »ÖÖÝÖæ ¸üÖÆüŸÖß»Ö.  

3.  µÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ´ÖÖ. ˆ““Ö ®µÖÖµÖµÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ×¸ü™ü µÖÖ×“ÖÛúÖ ÛÎú.- 2165/2014 ¾Ö ×¸ü™ü µÖÖ×“ÖÛúÖ                   

ÛÎú.-3123/2015 ´Ö¬µÖê ´ÖÖ. ˆ““Ö ®µÖÖµÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖÖÓ“µÖÖ ×®Ö¤êü¿ÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü ×¤ü®ÖÖÓÛú 31.12.2009 

¯ÖÖÃÖæ®Ö“µÖÖ ¯ÖÖ¡Ö ¯ÖÏÛú¸üÞÖÖÓÃÖÖšüß ÃÖ¤ü¸ü ´Ö®ÖÖê¬ÖîµÖÔ µÖÖê•Ö®Öê“µÖÖ ¯Öã¾Öá“µÖÖ ×¤ü. 21.10.2013 “µÖÖ ×®ÖÛúÂÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü 

³ÖãŸÖ»ÖõÖß ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖ®Öê †£ÖÔÃÖÆüÖµµÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü Ûú¸üÞµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¾ÖêÝÖôûµÖÖ®Öê ¬ÖÖê¸üÞÖÖŸ´ÖÛú ×®ÖÞÖÔµÖ ‘Öê¾Öæ®Ö ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ 

Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †Ö¤êü¿Ö ×®ÖÝÖÔ×´ÖŸÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ÃÖ¤ü¸üÆãü ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ ®Ö¾Öß®Ö ´Ö®ÖÖê¬ÖîµÖÔ µÖÖê•Ö®Öê†ÓŸÖÝÖÔŸÖ 

ÜÖÖ»Öß»Ö ÝÖã®ÆµÖüÖÓ́ Ö¬Öß»Ö ¯Öß×›üŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖ  / ²ÖÖ»ÖÛúÖÓ®ÖÖ †£ÖÔÃÖÆüÖµµÖ ¤êü¾Öæ®Ö ŸµÖÖÓ“Öê ¯Öã®Ö¾ÖÔÃÖ®Ö Ûú¸üÞµÖÖŸÖ 

µÖêÞÖÖ¸ü †ÖÆêü. 

1) ²Ö»ÖÖŸÛúÖ¸ü :- Section 375 and 376, 376 (2), 376 (A), 376 (B), 376 (C), 376 (D), 376 

(E) of the Indian Penal Code (IPC) 

2) ²ÖÖ»ÖÛúÖÓ¾Ö¸üß»Ö »Öî×ÝÖÛú †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ü :- Section 3, 4, 5 & 6 of Protection of Children  from 

Sexual Offences (POCSO) Act, 2013 

3) †ò×ÃÖ›ü Æü»»ÖÖ :- Section 326A and 326B of Indian Penal Code (IPC). 

4) †®Öî×ŸÖÛú ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1956 (Immoral Traffic (Prevention) Act 1956 

(PITA) ®ÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¬ÖÖ›üßŸÖ †™üÛú Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ²Ö»ÖÖŸÛúÖ¸ü/ »Öî×ÝÖÛú †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ ü/ 

†ò×ÃÖ›ü Æü»»µÖÖ“µÖÖ ÝÖã®ÆµÖüÖÓŸÖß»Ö ‘Ö™ü®ÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö 18 ¾ÖÂÖÖÕÜÖÖ»Öß»Ö ¾ÖµÖÖêÝÖ™üÖŸÖß»Ö ¯Öß×›üŸÖ †»¯Ö¾ÖµÖß®Ö 

´Öã»Öà“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÖÆêü. 

µÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ †®Öî×ŸÖÛú ¾µÖ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1956 (Immoral Traffic (Prevention) Act 

1956 (PITA) †ÓŸÖÝÖÔŸÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖ ¬ÖÖ›üßŸÖ †™üÛú Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ 18 ¾ÖÂÖÖÕ¾Ö¸üß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ 

¯Öã®Ö¾ÖÔÃÖ®ÖÖÃÖÖšüß ÃÖª:×Ã£ÖŸÖßŸÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖ Ûëú¦ü ¯Öã¸üÃÛéúŸÖ "ˆ••¾Ö»ÖÖ" µÖÖê•Ö®ÖÖ ÛúÖµÖÖÔ®¾ÖßŸÖ †ÖÆêü. 
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4. ÃÖ¤ü¸ü ®Ö¾Öß®Ö ´Ö®ÖÖê¬ÖîµÖÔ µÖÖê•Ö®Öê†ÓŸÖÝÖÔŸÖ ¯Öß×›üŸÖÖÓ“µÖÖ †£ÖÔÃÖÆüÖµµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÝÖÞÖß“Öê †•ÖÔ 

×Ã¾ÖÛúÖ¸üÞµÖÖ¯ÖÖÃÖæ®Ö ŸÖê †£ÖÔÃÖÆüÖµµÖ ´ÖÓ•Öæ¸üß“Öê ¯ÖãÞÖÔ †×¬ÖÛúÖ¸ü Æêü ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö¬Öß ÃÖê¾ÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖÛú¸üÞÖ 

ØÛú¾ÖÖ µÖ£ÖÖ×Ã£ÖŸÖß ¸üÖ•µÖ ×¾Ö¬Öß ÃÖê¾ÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖÛú¸üÞÖ µÖÖÓ“Öê ¸üÆüÖŸÖß»Ö. Æüß ‹Ûú Single Window System 

†ÃÖê»Ö. 

5. ÃÖ¤ü¸ü ®Ö¾Öß®Ö ´Ö®ÖÖê¬ÖîµÖÔ µÖÖê•Ö®Öê“µÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖê›ü»Öê»µÖÖ ¯Ö×¸ü×¿ÖÂšü-†ü ´Ö¬Öß»Ö ×®ÖÛúÂÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü 

¯Öß×›üŸÖÖÓÃÖ †£ÖÔÃÖÆüÖµµÖ ¤êüŸÖÖ®ÖÖ ÜÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ÛúÖµÖÔ̄ Ö¬¤üŸÖß †Ó¾Ö»ÖÓ×²ÖÞµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß. 

(i) µÖÖ ¯ÖÏµÖÖê•Ö®ÖÖÃÖÖšüß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ×¾Ö¬Öß ÃÖê¾ÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖÛú¸üÞÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖÖÓ“µÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ØÛú¾ÖÖ µÖ£ÖÖ×Ã£ÖŸÖß 

¸üÖ•µÖ ×¾Ö¬Öß ÃÖê¾ÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖÛú¸üÞÖ µÖÖÓ“µÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ "Manodhairya Assistance Account" (MAA) 

®ÖÖ¾ÖÖ®Öê Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ²ÖòÛú ÜÖÖŸÖê ‰ú‘Ö›üÞµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê. 

(ii) ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¤ü¸ü¾ÖÂÖá µÖÖÃÖÖšüß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ×¾Ö¬Öß ÃÖê¾ÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖÛú¸üÞÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖÖÓ®ÖÖ 

×®Ö¬Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö Ûúºþ®Ö ¤êüÞµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. 

(iii) µÖÖ ¯ÖÏµÖÖê•Ö®ÖÖÃÖÖšüß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ×¾Ö¬Öß ÃÖê¾ÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖÛú¸üÞÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖÖÓ“µÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ØÛú¾ÖÖ 

µÖ£ÖÖ×Ã£ÖŸÖß ¸üÖ•µÖ ×¾Ö¬Öß ÃÖê¾ÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖÛú¸üÞÖ µÖÖÓ“µÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ˆ‘Ö›üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ "Manodhairya 

Assistance Account" (MAA) µÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ²ÖÑÛú ÜÖÖŸµÖÖ´Ö¬µÖê ÜÖÖ•ÖÝÖß ÛÓú¯Ö®µÖÖÓÛú›æü®Ö / 

ÃÖÓÃ£ÖÖÓÛú›æü®Ö CSR “µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ®Ö ¤êüÞÖÝÖß“µÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêÞÖÖ·µÖÖ ×®Ö¬Öß“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö 

†ÃÖê»Ö. 

(iv) ×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö¬Öß ÃÖê¾ÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖÛú¸üÞÖ ØÛú¾ÖÖ µÖ£ÖÖ×Ã£ÖŸÖß ¸üÖ•µÖ ×¾Ö¬Öß ÃÖê¾ÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖÛú¸üÞÖ µÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö 

ÜÖÖ»Öß»Ö ÛúÖÝÖ¤ü¯Ö¡ÖÖÓ“Öß ÃÖŸµÖÖ-ÃÖŸµÖŸÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ»µÖÖ ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¯Öß×›üŸÖÖÃÖ †£ÖÔÃÖÆüÖµµÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü Ûú¸üÞÖÖ¸ü 

®ÖÖÆüß. :- 

1) ¯ÖÏ£Ö´Ö ÜÖ²Ö¸üß †Æü¾ÖÖ»Ö (FIR) 

2) †×¬ÖÛéúŸÖ ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ, ×®Ö´Ö¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö ¾ÖîªÛúßµÖ †×¬ÖÛúÖ·µÖÖ®Öê ×¤ü»Öê»ÖÖ 

¯ÖÏÖ£Ö×´ÖÛú ¾ÖîªÛúßµÖ †Æü¾ÖÖ»Ö 

3) ´ÖÖ. ®µÖÖµÖÖ¬Öß¿ÖÖÓÃÖ´ÖÖȩ̂ ü CRPC 164 †®¾ÖµÖê ¯Öß×›üŸÖÖ®Öê ×¤ü»Öê»ÖÖ •Ö²ÖÖ²Ö. **(´ÖÖ¡Ö ÝÖÓ³Öß¸ü 

ÝÖã®ÆüµÖÖŸÖß»Ö ‘Ö™ü®ÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÃÖ¤ü¸ü CRPC 164 †®¾ÖµÖê ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¯Öß×›üŸÖÖ“ÖÖ 

•Ö²ÖÖ²Ö ‘ÖêÞµÖÖÃÖ ´Öã³ÖÖ ¤êüÞµÖÖ“Öê †×¬ÖÛúÖ¸ü ×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö¬Öß ÃÖê¾ÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖÛú¸üÞÖ ØÛú¾ÖÖ µÖ£ÖÖ×Ã£ÖŸÖß ¸üÖ•µÖ 

×¾Ö¬Öß ÃÖê¾ÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖÛú¸üÞÖ µÖÖÓ®ÖÖ †ÃÖŸÖß»Ö). 
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(v) µÖÖ†®ÖãÂÖÓÝÖÖ®Öê ¯Öß×›üŸÖÖÃÖ †£ÖÔÃÖÆüÖµµÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü Ûú¸üŸÖÖ®ÖÖ ‘Ö™ü®Öê“Öß ÃÖŸµÖŸÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÞµÖÖÃÖÖšüß 

†×¬ÖÛú“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß / ÛúÖÝÖ¤ü¯Ö¡Öê ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ †®µÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖÛúÖ·µÖÖÓ“Öê ´ÖŸÖ ´ÖÖÝÖ×¾ÖÞµÖÖ“Öê †×¬ÖÛúÖ¸ü 

×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö¬Öß ÃÖê¾ÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖÛú¸üÞÖ ×ÛÓú¾ÖÖ µÖ£ÖÖ×Ã£ÖŸÖß ¸üÖ•µÖ ×¾Ö¬Öß ÃÖê¾ÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖÛú¸üÞÖ µÖÖÓ®ÖÖ ¸üÖÆüŸÖß»Ö. 

(vi) ¯Öß×›üŸÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ´ÖÖÝÖ×¾ÖÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ÝÖÖê¯Ö®ÖßµÖŸÖÖ ¸üÖÜÖÞµÖÖ“Öß 

•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö¬Öß ÃÖê¾ÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖÛú¸üÞÖ ØÛú¾ÖÖ µÖ£ÖÖ×Ã£ÖŸÖß ¸üÖ•µÖ ×¾Ö¬Öß ÃÖê¾ÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖÛú¸üÞÖ µÖÖÓ“Öß 

¸üÖÆüß»Ö 

(vii) ¯Öß×›üŸÖÖÃÖ †£ÖÔÃÖÆüÖµµÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü Ûú¸üŸÖÖ®ÖÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ ÝÖã®ÆµÖüÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö ±úÖî•Ö¤üÖ¸üß 

®µÖÖµÖ¯ÖÏÛú¸üÞÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖ.®µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“Öê †Ö¤êü¿Ö / ×®ÖÞÖÔµÖ ‡ŸµÖÖ¤üß“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ‘Öê¾Öæ®Ö ¯Öß×›üŸÖÖÓÃÖ 

†£ÖÔÃÖÆüÖµµÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü Ûú¸üŸÖÖ µÖêÞÖÖ¸ü ®ÖÖÆüß. 

(viii) ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ÃÖÓ²Ö¬ÖßŸÖ ¯Öß×›üŸÖ ´Ö×Æü»Öê®Öê ´ÖÖ. ®µÖÖµÖÖ¬Öß¿ÖÖÓÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ×¤ü»Öê»µÖÖ CRPC 164 “µÖÖ •Ö²ÖÖ²ÖÖ¿Öß 

ŸÖß®Öê ®µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ‹Ûú×®ÖÂšü ¸üÖÆüÞÖê †¯Öê×õÖŸÖ †ÖÆêü. †®µÖ£ÖÖ µÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ¯Öß×›üŸÖÖ®Öê ®µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ 

•ÖÖÞÖß¾Ö¯Öã¾ÖÔÛú •Ö²ÖÖ²Ö ×±ú¸ü×¾Ö»µÖÖÃÖ / ÝÖã®ÆüÖ ×ÃÖ¬¤ü ®Ö —ÖÖ»µÖÖÃÖ / ¤üÖ¾ÖÖ ÜÖÖê™üÖ ×ÃÖ¬¤ü —ÖÖ»µÖÖÃÖ 

¯Öß×›üŸÖÖÃÖ ×¤ü»Öê»Öê †£ÖÔÃÖÆüÖµµÖ ŸÖß“µÖÖÛú›æü®Ö ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ •Ö×´Ö®Ö ´ÖÆüÃÖæ»Öß ÛúÖµÖ¤üµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ¾ÖÃÖã»Ö 

Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê. 

6. ÃÖ¤ü¸ü ®Ö¾Öß®Ö ´Ö®ÖÖê¬ÖîµÖÔ µÖÖê•Ö®Öê®ÖãÃÖÖ¸ü ¯Öß×›üŸÖÖÓÃÖ †£ÖÔÃÖÆüÖµµÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü Ûú¸üÞµÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ÛÎúµÖÖ 

ÜÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ¸üÖÆüß»Ö. :- 

1) ‘Ö™ü®ÖêÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö FIR “Öß ¯ÖÏŸÖ ¾Ö †®µÖ ÛúÖÝÖ¤ü¯Ö¡Öê ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÞÖß †×¬ÖÛúÖ¸üß  

‡Ô-´Öê»Ö«üÖ¸êü †£Ö¾ÖÖ †®µÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ®Ö 1 ŸÖÖÃÖÖ“µÖÖ †ÖÓŸÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö¬Öß ÃÖê¾ÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖÛú¸üÞÖ 

ØÛú¾ÖÖ µÖ£ÖÖ×Ã£ÖŸÖß ¸üÖ•µÖ ×¾Ö¬Öß ÃÖê¾ÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖÛú¸üÞÖ ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×•Ö»ÆüÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ 

†×¬ÖÛúÖ¸üß µÖÖÓ“µÖÖÛú›êü ¯ÖÖšü×¾ÖÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö. 

2) ŸÖ¤ü®ÖÓŸÖ¸ü ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ¯Öß×›üŸÖ ´Ö×Æü»ÖêÃÖ ¾ÖîªÛúßµÖ ¾Ö ´ÖÖ®Ö×ÃÖÛú †Ö¬ÖÖ¸ü ¤êüÞµÖÖÃÖÖšüß ÝÖšüßŸÖ 

Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ™ÒüÖò´ÖÖ ™üß´Ö´ÖÖ±ÔúŸÖ ŸµÖÖÓ®ÖÖ ŸÖÖŸÛúÖôû ÃÖê¾ÖÖ ¯Öã¸ü×¾ÖÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö. 

3) ×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö¬Öß ÃÖê¾ÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖÛú¸üÞÖ ØÛú¾ÖÖ µÖ£ÖÖ×Ã£ÖŸÖß ¸üÖ•µÖ ×¾Ö¬Öß ÃÖê¾ÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖÛú¸üÞÖ 

µÖÖÓ“µÖÖÛú›êü ÛúÖÝÖ¤ü¯Ö¡Öê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»µÖÖ“µÖÖ ×¤ü®ÖÖÓÛúÖ¯ÖÖÃÖæ®Ö ÃÖÖŸÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖ“µÖÖ †ÖÓŸÖ ¯Öß×›üŸÖÖÃÖ ¹ý.30 

Æü•ÖÖ¸ü ‡ŸÖÛúß ¸üŒÛú´Ö ¯Öß×›üŸÖÖ“µÖÖ ¾ÖîªÛúßµÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß ŸÖÖŸÛúÖôû ´Ö¤üŸÖ ´ÆüÞÖæ®Ö ´ÖÓ•Öæ¸ü 

Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß. 
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4) ŸÖ¤Ëü®ÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÏÛú¸üÞÖÖ“Öß ÃÖÜÖÖê»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖÞÖß Ûú¹ý®Ö ×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö¬Öß ÃÖê¾ÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖÛú¸üÞÖ ØÛú¾ÖÖ 

µÖ£ÖÖ×Ã£ÖŸÖß ¸üÖ•µÖ ×¾Ö¬Öß ÃÖê¾ÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖÛú¸üÞÖ 120 ×¤ü¾ÖÃÖÖ“µÖÖ †ÖŸÖ ˆ¾ÖÔ×¸üŸÖ †£ÖÔÃÖÆüÖµµÖÖ“Öß ¸üŒÛú´Ö 

ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯Öß×›üŸÖÖÃÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü Ûú¸êü»Ö. 

5) ¯Öß×›üŸÖÖÓÃÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ‹ÛæúÞÖ ¸üŒÛú´Öê¯ÖîÛúß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖßÃÖ ŸÖÖŸÖ›üß“Öß ´Ö¤üŸÖ 

´ÆüÞÖæ®Ö ´ÖÓ•Öæ¸ü Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß ¹ý.30 Æü•ÖÖ¸ü ‡ŸÖÛúß ¸üŒÛú´Ö ¾Ö•ÖÖ Ûú¹ý®Ö ˆ¾ÖÔ×¸üŸÖ 25% 

¸üŒÛú´Ö ¯Öß×›üŸÖÖÃÖ †£Ö¾ÖÖ ¯Öß×›üŸÖÖ“µÖÖ ®ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔÛúÖÃÖ ¸üÖêÜÖß®Öê †¤üÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ŸÖ¤Ëü®ÖÓŸÖ¸ü 

ˆ¾ÖÔ×¸üŸÖ 75%  ¸üŒÛú´Ö ¯Öß×›üŸÖÖ“µÖÖ ®ÖÖ¾Öê ×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö¬Öß ÃÖê¾ÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖÛú¸üÞÖ ØÛú¾ÖÖ µÖ£ÖÖ×Ã£ÖŸÖß 

¸üÖ•µÖ ×¾Ö¬Öß ÃÖê¾ÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖÛú¸üÞÖ µÖÖÓ“µÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ²ÖÑÛêúŸÖ ´Öã¤üŸÖšêü¾Ö ´ÆüÞÖæ®Ö šêü¾ÖÞµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö ¾Ö 

µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ ¯ÖÖ¾ÖŸÖß“Öß ¯ÖÏŸÖ ÃÖÖŸÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖ“µÖÖ †ÖÓŸÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ¯Öß×›üŸÖÖÃÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö Ûú¹ý®Ö ¤êüÞµÖÖŸÖ 

µÖê‡Ô»Ö. 

6) ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•Ö®Öê†ÓŸÖÝÖÔŸÖ ¯Öß×›üŸÖÖÃÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü Ûú¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ †£ÖÔÃÖÆüÖµµÖÖ“µÖÖ ¸üŒÛú´ÖêÃÖÖšüß ŸÖß“µÖÖ 

Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ®ÖÖ¾Öê KYC norms †ÃÖ»Öê»Öê ²ÖÑÛú ÜÖÖŸÖê ˆ‘Ö›üÞÖê ²ÖÓ¬Ö®ÖÛúÖ¸üÛú †ÖÆêü. 

7) ¯Öß×›üŸÖ ¾µÖŒŸÖß †–ÖÖ®Ö †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¯ÖÖ»ÖÛúŸ¾Ö ×Ã¾ÖÛúÖ¸üÞÖÖ·µÖÖ 

¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ®ÖÖ¾Öê ²ÖÑÛú ÜÖÖŸÖê ˆ‘Ö›üÞµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê. 

7. ÃÖ¤ü¸ü ®Ö¾Öß®Ö ´Ö®ÖÖê¬ÖîµÖÔ µÖÖê•Ö®Öê®ÖãÃÖÖ¸ü ¯Öß×›üŸÖÖÓÃÖ ªÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ †£ÖÔÃÖÆüÖµµÖÖ ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ ¯Öß×›üŸÖÖ“µÖÖ 

¯Öã®Ö¾ÖÔÃÖ®ÖÖÃÖÖšüß ¯Öß×›üŸÖÖÓÃÖ ÜÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏÛúÖ¸ü“µÖÖ ÃÖê¾ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×•Ö»ÆüÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö ²ÖÖ»Ö ×¾ÖÛúÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß 

µÖÖÓ“µÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¯Öã¸ü×¾ÖÞµÖÖŸÖ µÖÖ¾µÖÖŸÖ :- 

1) ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•Ö®Öê†ÓŸÖÝÖÔŸÖ ¯Öß×›üŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖ / ²ÖÖ»ÖÛúÖÃÖ ÃÖ¾ÖÔ ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ, ×®Ö´Ö¿ÖÖÃÖÛúßµÖ, 
®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛúÖ, ´ÖÆ üÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛúÖ, ÜÖÖ•ÖÝÖß ¹ýÝÞÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ´ÖÖê±úŸÖ ¾ÖîªÛúßµÖ ÃÖê¾ÖÖ ¯Öã¸ü×¾ÖÞµÖÖŸÖ 
µÖê‡Ô»Ö. 
2) ÃÖ¤ü¸ü ¤ãü¤ðü¾Öß ‘Ö™ü®ÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö HIV / AIDS ²ÖÖÓ¬ÖßŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ®ÖÖ / ²ÖÖ»ÖÛúÖÓ®ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖÛú ŸµÖÖ 
ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖîªÛúßµÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ, ×®Ö´Ö¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ºþÝÖÞÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ´ÖÖê±úŸÖ ¯Öã¸ü×¾ÖÞµÖÖŸÖ 
µÖêŸÖß»Ö. 
3) µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÃÖ¤ü¸ü ¯Öß×›üŸÖ ´Ö×Æü»ÖêÃÖ ¾ÖîªÛúßµÖ ¾Ö ´ÖÖ®Ö×ÃÖÛú †Ö¬ÖÖ¸ü ¤êüÞµÖÖÃÖÖšüß ÝÖšüßŸÖ 
Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ¯ÖÏ×¿Ö×õÖŸÖ ™ÒüÖò´ÖÖ ™üß´Ö´ÖÖ±ÔúŸÖ ŸµÖÖÓ®ÖÖ ÃÖ´Öã¯Ö¤êü¿Ö®Ö / ÛúÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ‡.ÃÖê¾ÖÖ 
×¾Ö®ÖÖ´Öã»µÖ ¯Öã¸ü×¾ÖÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö. 
4) ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ¤ü¸ü ¯Öß×›üŸÖ ´Ö×Æü»ÖêÃÖ ®ÖÖêÛú¸üß / ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖÛú ¯ÖÏ×¿ÖõÖÞÖ ¤êü¾Öæ®Ö ¯Öã®Ö¾ÖÔÃÖ®Ö 
Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê. 
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७ 

पररचिष्ट- अ 

स धाररत मनोधैयय योजनेअतुंगयत पीचिताुंना मुंज र करावयाच्या अियसिाय्यािा 

तपचिल. 

अ.  

क्र. 

र्टनेिी चववरर् अियसिाय्य िेरा 

१ बलामकार :- 

अ) र्टनेिा 

पररर्ाम थवरुप 

मानचसक धक्का 

बस न मचिलेस 

कायमिे मचतमुंदमव 

/ िारीररक अपुंगमव 

आले असेल, तर 
 

आ) साम चिक 

बलामकार व अिा 

प्रकरर्ी मचिलेस 

गुंभीर व तीवय 

थवरुपािी 

िारीररक इजा 

झाली असेल, तर 

इ) बलामकाराच्या 

र्टनेम ळे मचिलेच्या 

मृमय  झाल्यास, 
 

१) मयत मचिला 

क ट ुंबातील 

कमावती मचिला 

असेल तर 

रु. 

१०,००,०००/- 

पययत 

 

 

 
 

 

रु. 

१०,००,०००/- 

पययत 

 

 

 

 
 

 

रु. 

१०,००,०००/- 

पययत 

 

रु. 

१०,००,०००/- 

मुंज र रक्कमेपैकी ७५ % रक्कम 

१० वर्ायसाठी पीचिताच्या 

नावे बँकेत म दतठेव म्िर् न 

ठेवण्यात येईल. तर २५ % 

रक्कमेिा धनादिे पीचितास 

तामकाळ अदा करण्यात येईल. 

(यामध्ये वैद्यकीय खिायसाठी 

रु.३० िजार इतक्या रक्कमेिा 

समावेि आि.े) 
 

वरीलप्रमार्े 

 

 

 
 

 

 

वरीलप्रमार्े 
 

 

वरीलप्रमार्े 

 
वरीलप्रमार्े 
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२) मयत झालेली 

मचिला क ट ुंबातील 

कमावती मचिला 

नसेल तर, 

ई) बलामकाराच्या 

ग न्ियातील अन्य 

र्टनाुंमधील पीचित 

मचिला असले तर 

पययत 
 

 

रु. ३,००,०००/- 

पययत 
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८ 

२. POCSO अुंतगयत 

बालकाुंवरील 

लैचगक अमयािार :- 

अ) र्टनेमध्ये 

पीिीत बालकास 

ललुंगभेद न करता 

कायमथवरुपी 

मचतमुंदमव ककुं वा 

अपुंगमव आल्यास 

आ) बालकाुंवरील 

लैंचगक 

अमयािाराच्या 

ग न्ियातील अन्य 

र्टनाुंमधील 

पीचित मचिला 

असेल तर 

 

 
रु. 

१०,००,०००/- 

पययत 

 
 

 

 
 

रु. ३,००,०००/- 

पययत 

 

मुंज र रक्कमेपैकी ७५% रक्कम 

१० वर्ायसाठी पीचिताच्या 

नावे बँकेत म दतठेव म्िर् न 

ठेवण्यात येईल. तर २५% 

रक्कमेिा धनादिे पीचितास 

तामकाळ अदा करण्यात येईल. 

(यामध्ये वैद्यकीय खिायसाठी 

रु. ३० िजार इतक्या रक्कमेिा 

समावेि आि.े) 
 

वरीलप्रमार्े 

३. ॲचसि िल्ला :- 

अ) र्टनेमध्ये 

पीिीत मचिला/ 

बालकािा िेिरा 

चवद्र प झाल्यास, 

िरीराच्या 

कोर्मयािी दषृ्य 

भागािी िानी 

झाल्यास, कायमिे 

अपुंगमव आल्यास 
 

आ) ॲचसि 

िल्याच्या 

ग न्ियातील अन्य 

 

रु. 

१०,००,०००/- 

पययत 

 

 

 

 

रु. ३,००,०००/- 

पययत 

 

मुंज र रक्कमेपैकी ७५% रक्कम 

१० वर्ायसाठी पीचिताच्या 

नावे बँकेत म दतठेव म्िर् न 

ठेवण्यात येईल.तर २५% 

रक्कमेिा धनादिे पीचितास 

तामकाळ अदा करण्यात येईल.  

(यामध्ये वैद्यकीय खिायसाठी 

रु. ३० िजार इतक्या रक्कमेिा 

समावेि आि.े) 

वरीलप्रमार्े 
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र्टनाुंमधील अन्य 

र्टनाुंमधील 

पीिीत मचिला 

असेल तर 

                                
        

प्राप्त झालेल्र्ा मावहतीच्र्ा अन षांिाने सवमतीने प्रधान सवचव, मवहला व बालववकास 

ववभाि व प्रधान सवचव, ववधी व न्र्ार् ववभाि र्ाांची वदनाांक २५ ऑिस्ट, २०२१ रोजी साक्ष 

घेतली. उक्त साक्षीत ववभािीर् सवचवाांकडून खालीलप्रमाणे मावहती देण्र्ात आली. 
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९ 
समितीन ेिनोधर्ैय योजनचे ेस्वरुप काय आह ेव सदर योजना केव्हा सरुु झाली ? 

याबाबत ववचारणा केली असता ववभागान ेखालीलप्रिाण ेिावहती वदली. 
       िनोधर्ैय योजना अगोदर ववधी व न्याय ववभागाकडे नव्हती. ती िवहला व 
बालववकास ववभागाकडे होती. आधी ही योजना जजल्हाम धकाऱयाां िार्फत राबववली जात 
होती. 
      िनोधर्ैय योजना जवे्हा सरुु झाली तवे्हा प्रत्यके जजल्हास्तरावर यणेाऱया 
प्रकरणाां चा वनपटारा जजल्हाम धकाऱयाां च्या स्तरावर होत होता. त्यानां तर ही सर्व प्रकरण े
जजल्हास्तररय ववधी सवेा प्राम धकरण  व  राज्यस्तररय ववधी सवेा प्राम धकरण याां च्याकडे 
वदली गलेी. त्याच े कारण अस े असू शकत े की, जजल्हास्तरावर कदामचत त्याां नी खूप 
रँडिली नकुसान भरपाईच े वाटप केले असले. आता शासनान े अस े वनर्देश वदलेले 
आहते की, ही जी काही प्रकरण ेआहते म्हणज ेसिजा एखाद्या िवहलेवर ॲजसडचा हल्ला 
झाला तर अशी प्रकरण ेराज्यस्तररय ववधी सवेा प्राम धकरण व जजल्हास्तररय ववधी सवेा 
प्राम धकरण याां नी तपासावीत. त्यािध्य े काही सत्य आढळले तर, सां बां म धत वपवडत 
िवहलेला नकुसानभरपाई वदली जाईल. 
      यािध्य ेरेप व्हव्हक्टटि असले तर त्याां ना १० लाख रुपयाां पर्यां त आर्मथिक िदत मिळू 
शकत.े त्यातील २५ टटके रटकि त्याां ना लगचे द्यावयाची आह,े कारण त्याां ना 
औषधोपचारासाठी खर्च यते असतो. उर्वररत ७५ टटके रटकि १० वर्षाां साठी त्याां च्या 
नावावर वफक्स वडपॉझझटिध्य ेठेवण्यात यईेल, असा वनर्णय घणे्यात आला. 

यावर समितीन े २५ टटके रटकि वपवडतलेा तात्काळ वदली जात े 
काय ? अशी ववचारणा केला असता,  २५ टटके रटकि त्याां च्या बकँ खात्यावर जिा 
केली जात ेकारण वतला औषधोपचाराची आवश्यकता असत.े उर्वररत ७५ टटके रटकि 
१० वर्षाां साठी त्याां च्या नावावर वफक्स  
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१० 
वडपॉझझटिध्य ेठेवली जात.े त्यासाठी कालिर्यादा देखील आह.े ७ वदवसाां िध्य ेसां बां म धत 
वपवडतलेा २५ टटके रटकि मिळाली पावहज ेअसहेी वनर्देश आहते. त्याची योग्यररतीन े
अां िलबजावणी होण्याकररता यािध्य ेराज्यस्तररय ववधी सवेा प्राम धकरण व जजल्हास्तररय 
ववधी सवेा प्राम धकरण याां ना सिाववष्ट करण्यात आले. कारण त ेकायदेशीर बाबी चाां गल्या 
प्रकारे हाताळतात. अशी ववभागीय समचवाां नी िावहती वदली असता,  
       एखाद्या िवहलेला अशा घटनिेध्य े खूपच जास्त शारीररक अपाय पोहोचला 
असले व त्यावरील उपचाराकररता वतला अडीच व  किंवा पाच लाख इतका खर्च यणेार 
असले तर, अशा केसिेध्य े नकुसानभरपाई देताना २५ व ७५ टट्ाां च्या रेझशयोच े
पालन कशाप्रकारे करण्यात यतेे? अस े समितीन े ववचारले असता, अशा एखाद्या 
स्पजेसवफक केससेबाबत ववभाग नकुसान भरपाईची २५ टटके रटकि लगचे देण्यात यते.े 
उर्वररत ७५ टटके रटकि देण्याबाबतही कालिर्यादा आह.े िवहलेला ज्या कालावधीत 
िदत मिळण ेअपजेषित आह े तो कालावधी वनघून जाईल अस ेयािध्य े होत नाही. ७५ 
टटके नकुसान भरपाईची रटकि देण्याकररताही १२० वदवसाां ची कालिर्यादा आह.े 
त्यािळेु १२० वदवसाां त वपवडतलेा १०० टटके सर्व नकुसान भरपाईची रटकि मिळण े
अपजेषित आह.े 
       या विमिनल केससे आहते. अशा केससेिध्य े पोमलसाां चीही भूमिका असत.े त े
चौकशी करतात. अशा केससेिध्य ेवपवडतलेा प्रिि वदल्या जाणाऱया २५ टटके नकुसान 
भरपाईकररता कालिर्यादा आह.े तसचे नां तर वदल्या जाणाऱया उर्वररत ७५ टटके 
नकुसान भरपाईकररता देखील कालर्यादा देण्यात आलेली आह.े १२० वदवसाां िध्य े
चौकशी पूर्ण करुन वपवडतलेा नकुसान भरपाईची १०० टटके रटकि मिळाली पावहज,े 

अस ेवनर्देश आहते. अशी ववभागीय समचवाां नी िावहती वदली. 
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११ 
बलात्कार वपडीतिेध्य े निेके काय ववचारात घतेल े जात,े कारण काही 

बलात्काराच्या प्रकरणात िुरताही वदसून यते.े अशा वळेेस वपवडतलेा वदै्यकीय 
उपचाराां कररता १० लाखाां पिेा अम धक खर्च यतेो.  अशा केससेिधील वपवडतलेा १० 
लाख रुपयाां च्या नकुसान भरपाईची काहीच िदत होऊ शकत नाही. अशा केससेबाबत 
वगेळा रेझशओ आह ेकाय? या समितीच्या प्रश्नावर ववभागीय समचवाां नी, 

बलात्कार वपडीता आह े व  किंवा नाही ह े वदै्यकीय तपासणी व पोमलसाां च्या 
अहवालाच्या आधारावरच आयडेंटटफाय केले जात.े पोलीस जवे्हा एखाद्या िवहलेला 
बलात्कार वपडीता म्हणून घोवषत करतात तवे्हा त े वदै्यकीय तपासणीच्या ररपोर्टच्या 
आधारावरच केले जात.े वदै्यकीय तपासणीच्या ररपोर्टच्या आधारावर जवे्हा वपवडता रेप 
कॅटेगरीिध्य ेयते ेतवे्हा शासनान ेत्याां च्यासाठी ज ेकाही लाभ वनश्श्चत केलेले आहते, त े
त्याां ना वदले जातात. 
      दुसरे अस ेआह े की, व्हव्हक्टटि ऑफ अदर ऑफेन्ससे इन रेप अशा प्रकारच्या 
वपवडतलेा ३ लाख रुपयाां ची नकुसान भरपाई वदली जात.े त्यात देखील २५ टटके, ७५ 
टटके प्रिाण ेत्याां च्या खात्यावर पसै ेजिा केले जातात. अशी समितीला िावहती वदली. 
       त्यावर व्हव्हक्टटि ऑफ अदर ऑफेन्ससे इन रेप याला िोडेस ेस्पष्ट करु शकाल 
का ? याबाबत ववभागीय समचवाां नी 
        िवहलेवर बलात्कार झाला नाही परां त,ु िॉलेस्टेशन झाले. त्याां च्या सोबत 
दुर््यवहार करण्यात आला. अशा प्रकारणाां िध्य े३ लाख रुपयाां ची नकुसान भरपाई वदली 
जात.े िवहलेवर बलात्कार झाला नाही परां त,ु अपिान झाला व त े जसध्द झाले तर 
वपवडतलेा ३ लाख रुपयाां ची नकुसान भरपाई २५ टटके, ७५ टटके प्रिाण े वदली जात.े 
अस ेसमितीस अवगत केले. 
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१२ 

पूर्वी ही नकुसान भरपाई देण्याच ेकाि समितीकडे होत.े त ेकाि आता ववधी व 
न्याय ववभागाकडे देण्याच ेकारण काय आहे? You are increasing number 

of steps to determine and give compensation. तसचे जवे्हा ह े
काि जजल्हाम धकाऱयाां कडून केले जात होत े तेव्हाच्या प्रलां वबत केससेच्या सां ख्यते व 
आताच्या प्रलां वबत केससेच्या सां ख्यिेध्य े िोठी तफावत आह.े त्यािागच े कारण काय 
आह?े अशी समितीन ेववचारणा केली असता ववभागान ेसमितीस खालीलप्रिाण ेिावहती 
वदली. 
 

        प्रलां वबत केससेच्या सां दर्भात वनश्श्चत अस े काही साां गता यणेार नाही. कारण 
बरीच प्रकरण ेअशी देखील आली होती की, ज्यािध्य ेवपवडतने ेवतच ेप्रकरण िाग ेघतेले 
परां त,ु पसै ेपरत वदले नाहीत. प्रिि त्याां नी पसै ेघतेले त्यानां तर त्याां च्या सोबत अशी घटना 
घडल्याबाबत नकार वदला. त्यािळेु िोडासा सां शय होता की, कदामचत त्या केससे 
चकुीच्याही असू शकतील. अशा केससेची चाां गली छाननी झाली पावहज ेआजण प्रत्यिात 
गरजू तसचे ज्या िवहलाां सिवते  खरोखरच अशी घटना घडलेली आह,े ज्या केससे 
बोगस नाहीत अशा िवहलाां नाच ही िदत मिळावी या हतेून े राज्यस्तररय ववधी सवेा 
प्राम धकरण व जजल्हास्तररय ववधी सवेा प्राम धकरणाचा सिावशे करण्यात आला. 
       िा.न्यायालयाच्या आदेशाप्रिाण ेही योजना राज्यस्तररय ववधी सवेा प्राम धकरण व 
जजल्हास्तररय ववधी सवेा प्राम धकरण याां च्याकडे वर्ग करण्यात आलेली आह.े त्यािळेु ती 
पनु्हा जनु्या टठकाणी वर्ग करावयाची असल्यास आपल्याला पनु्हा ववधी व न्याय 
ववभागाच ेित घ्याव ेलागले. 
        ववधी व न्याय ववभागाकडे पाठववल्यानां तर. ववधी व न्याय ववभाग देखील हचे ित 
देईल की, ह ेन्यायालयाच्या आदेशाप्रिाण ेझालेले आह.े 
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जजल्हाम धकाऱयाां कडे या योजनचेी अां िलबजावणी असताना अशा अनके केससे 
िाननीय उच्च न्यायालयािध्य ेदाखल झाल्या की, नकुसान भरपाई लवकर मिळत नाही 
व  किंवा ती मिळण्यात अडचणी यतेात. त्या अनषुां गान ेिाननीय उच्च न्यायालयान ेवनर्देश 
वदले. त्याां नी एक समिती निेली. त्या समितीिध्य े िाननीय उच्च न्यायालयाच े दोन 
न्यायिूर्ती व ववभागाच्या प्रधान समचवाां चा सिावशे होता. त्याां नी ती योजना तयार 
केली. त्यानसुार ती योजना ववधी व न्याय ववभाग व  किंवा ववधी सवेा प्राम धकरणाकडे गलेी. 
अशी ववभागीय अम धकाऱयाां नी समितीला िावहती वदली.  

त्यावर समितीन े आपले ित ्यटत करताां ना िनोधर्ैय योजना ववधी व न्याय 
ववभागाकडे वर्ग केली गलेेली आह,े तवे्हापासून प्रलां वबत केससेचा दर खूप वाढलेला 
आह.े त्यािळेु ज्याां ना आपण िनोधर्ैय देण्याची आवश्यकता आह,े त्याां च्या िनाच े
खच्चीकरण होत आह,े असा आम्हाला वफडबकॅ मिळत आह.े िला अस ेवाटत ेकी, ह े
आपल्या सिोर ठेवण ेगरजचे ेआह,े त्यावर ववचार होण ेगरजचे ेआह.े  

ही योजना पूर्वी प्रिाण ेजजल्हा स्तरावर रावहली तर योग्य होईल कारण आता ती 
इकडे आल्यान े त्यािध्य े खूप कालाप्यय होतो. ती िवहला अगोदरच वतच्यासोबत 
दुर्घटना झाल्यान े बचेनै झालेली असत े त्यात वतला नकुसान भरपाईकररता य-ेजा 
करावी लागत.े ती स्वत: घरात असली तरी,  घरातील ्यटतीांनाही नाहक त्रास होत 
असतो. आपण या योजनबेाबतच ेवनर्णय पनु्हा जजल्हापातळीवर वदले पनु्हा ववभागाकडे 
ही योजना आली तर जो वळे जातो व ज ेिानजसक खच्चीकरण होत ेतसे होणार नाही. २५ 
टट्ाां बाबत ७ वदवसाां चा व ७५ टट्ाां बाबत १२० वदवसाां चा कालावधी तर आहचे 
फटत त्या वपवडताां चा िानजसक ताण किी व्हावा, हाच एक उद्दशे आह.े  
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१४ 

तसचे या योजनचेी अां िलबजावणी जजल्हास्तरावर होत होती तवे्हाची आकडेवारी 
व आता प्राम धकरणाकडे ही योजना आल्याां नतरची आकडेवारी ववभागान ेप्रिि पावहली 
पावहज.े त्यािध्य े काही फरक आह े का ह े देखील पावहले पावहज.े अस े समितीन े
ववभागाच्या वनदर्शनास आणल्यानां तर ववभागीय समचवाां नी खालीलप्रिाण ेआपले ित 
्यटत केले. 
        बोगस केससेकडेही आपल्याला पावहले पावहज.े जवे्हा हा वनर्णय झाला त्या 
िागची पार्श्वभूिी अशी होती की, अशा खूप केससे यऊे लागल्या. पसै ेघतेल्यानां तर 
िवहला केस करायच्या िात्र पसै ेपरत करायच्या नाहीत. त्यािळेु राज्यस्तररय ववधी सवेा 
प्राम धकरण व जजल्हास्तररय ववधी सवेा प्राम धकरणाचा करु शकतील ज्यवुडझशअल 
चौकशी याकररता ही योजना राज्यस्तररय ववधी सवेा प्राम धकरण व जजल्हास्तररय ववधी 
सवेा प्राम धकरणाचा याां ना देण्यात आली होती. आपण साां गत आहात त्याप्रिाण ेआपण 
आम्हाला एक डर ाफ्ट सादर केला तर आम्ही सर्व त्यावर चर्चा करुन यािध्य ेअजून 
काही सधुारणा करता यईेल त ेपाहू. आम्ही ह ेसिजू शकतो की, त्या वपवडत िवहलेला 
फायदा मिळाला पावहज.े  तसचे बलात्कार वपडीता असो, ॲजसड ॲटॅक व्हव्हक्टटम्स 
असोत त्याां ना या िनोधर्ैय योजनेंतर्गत नकुसान भरपाई वदली जात.े िवहला व बाल 
ववकास ववभागान े ववधी व न्याय ववभागाकडे एक प्रस्ताव पाठववलेला आह.े िनोधर्ैय 
योजनते ॲजसड हल्ल्यािध्य ेजखिी झालेल्या िवहलाां ना नकुसान भरपाई वदली जातचे 
आह.े याझशवाय कधी कधी महिल ां वर पेट्र ोल, हिझेल, रॉकेल, घरगतुी गॅसद्व रे 
देखील िल्ल  केल  ज तो. अश  बऱ्य चश  दुर्घट्न ां न  आत्मित्य  म्िट्ले ज ते. 
परां त,ु प्रत्यक्ष त अश  प्रकरण त त्य  महिल ां ची न तेव ईक ां किून ित्य  केलेली 
असते. त्य मळेु अश  प्रक रे ज्वलनशील व ज्व ल ग्र िी पद र् ्  ां मळेु िोण ऱ्य  
दुर्घट्न ां तील हपहित ां च  सम वेश देखील हवभ ग किून मनोधैर्य योजनेच्य  
ल भ र् थय ां मध्ये करण्य त येण र आि.े  
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त्यावर समितीन े व  हिंगणघाटची घटना होऊन आता स्वा वर्ष झाले आह.े िां त्री 
िहोदयाां नी तवे्हाच जाहीर केले होत ेकी पटेर ोल वडझले अटॅकचा पण यािध्य ेसिावशे 
केला जाईल. या प्रवियिेध्य ेखूप उझशर होत आह.े खोटया केससेच ेप्रिाण वकती आह े? 

१००० केससेिध्य े१ व  किंवा २५ बोगस केससे वनघाल्या तर िग आपण ह ेप्रकरण ववधी व 
न्याय ववभागाकडे द्या. तसचे योजना पूर्ण झाली तरी छळवणकुीच ेकाही नवीन प्रकार 
पढेु यतेात. अशी समितीन ेपृच्छा केली असता ववभागीय समचवाां नी, व  हिंगणघाटची घटना 
घडल्यानां तरच बठैक झाली होती. तवे्हाच ताबडतोब ववधी व न्याय ववभागाकडे नस्ती 
पाठववण्यात आली होती. यावर लवकरच वनर्णय होईल. जजल्हाम धकाऱयाां कडे कोणत्या 
प्रकारच्या केस जास्त यतेात आजण कोणत्या प्रकारच्या केस किी यतेात ह े ववभागाला 
बघायच ेआह.े या ववषयावर काही अभ्यास करुन प्रकरणाां चा वनपटारा कसा लवकर 
होईल ह ेआपल्याला बघाव ेलागले. अशी समितीला िावहती वदली. 
   सन २०१७ पर्यां त वकती िवहलाां ना िनोधर्ैय योजनेंतर्गत िदत मिळाली आजण 
सन २०१७ पासनू िनोधर्ैय योजनेंतर्गत वकती िवहलाां ना िदत मिळाली याची 
वर्षवनहाय आकडेवारी समितीला देण्यात यावी.  तसचे  िवहला व बालकल्याण ववकास 
ववभागाकडे वडस्टर ीब्यशुनसाठी जवे्हा िनोधर्ैय योजना हस्ताां तररत होती त्यानां तर जवे्हा 
आपल्याकडे योजना आली त्या आकडेवारीची िावहती समितीला देण्यात यावी. त्यातूनच 
कळेल की, जजल्हा पातळीवर पण जजल्हाम धकाऱयाां कडे खूप काि ेअसतात त्यािळेु अशी 
काि ेदुर्लजषित होतात.  िवहला व बालकल्याण ववकास ववभाग फटत याच ववषयावर 
काि करतो त्यािळेु आपण सर्वजण याच ववषयावर चर्चा करु. परां त ुएखादा ववभाग 
जर फटत योजनाां वरच काि करीत असले तर आपण त्याां च्याकडूनच सां बां म धत िावहती 
घ्यावी. तसचे पटेर ोल, वडझले, ॲजसड अटॅकच्या सिावशेाबाबत प्रश्न उपक्स्ित केला 
होता. त्या सां दर्भातील प्रस्ताव कोणत्या स्तरावर प्रलां वबत आह?े  याबाबत  ववचारणा  
केली असता  
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ववभागीय समचवाां नी जजल्हा पातळीवर ओव्हरलोड होतो त्यािळेु बऱयाच बोगस केस पण 
दाखल होतात. सर्वच टठकाणी अशा बोगस केस यतेात अस े नाही.  यािध्य े अशा 
िवहला पण होत्या की, ज्याां नी िनोधर्ैय योजनचेा आर्मथिक लाभ घतेला आजण नां तर त े
वविडर ा व  किंवा होस्टाईल झाले.  अशा प्रकारच्या केस सापडल्यानां तर असा वनर्णय 
घणे्यात आला की, िहाराष्टर  राज्यस्तरीय ववधी सवेा प्राम धकरण आजण जजल्हा ववधी सवेा 
प्राम धकरण याां ना कायद्याच ेज्ञान आजण त्याां ची जसव्हस्टि रोबस्ट असल्यािळेु त्याां ना प्रकरण े
फास्ट टर ॅक करावयास साां गून  जने्यईुन प्रकरणाां ना प्राधान्य द्याव.े 

सदर प्रस्ताव ववधी व न्याय ववभागाकडे प्रलां वबत आह.े त्याां च्याकडून प्रस्ताव 
आल्यानां तर ववभागाला शासन वनर्णय काढता यईेल. ववधी व न्याय ववभागाला सदर 
प्रस्तावावर ववचार करण्यास वकती कालावधी लागले? अशी समितीन े ववचारणा केली 
असता ववधी व न्याय ववभागाच्या अम धकाऱयाां नी, लगचे तपासून वनर्णय घणे्यात यईेल. 
त्याां ना नस्ती ििाां क कळाल्यास लगचे कार्यवाही करता यईेल, अस ेसाां मगतले. 
         त्यावर जर यावर लवकर वनर्णय वदला तर िग शासन वनर्णय वनघले. त्यािळेु 
वपवडत िवहलाां ना लवकर लाभ मिळेल. बोगस केससेची छाननी करण्यासाठी 
प्राम धकरणाकडे काय यां त्रणा आह े? यािध्य ेगृह ववभागाची काही िदत होत आह ेकाय 
? अशी समितीन े ववधी व न्याय ववभागास ववचारणा केली असता, कोणती कागदपत्र े
तपासायची ह े शासन वनर्णयािध्य े वदलेले आह.े त्यानसुार आम्ही तपासतो.  
एफआयआर, िवेडकल ररपोर्ट, वपवडताच ेसीआरपीसीच्या कलि १६४ अन्वय ेनोांदवलेले 
स्टेटिेंट तपासले जात.े आम्ही याच आधारे प्रकरणावर वनर्णय घतेो. आम्ही शासन 
वनर्णयाच्या बाहरे जाऊ शकत नाही.  न्यायालयाच्या वनकालाां तर प्रकरण बोगस आह े
व  किंवा नाही ह ेकळत.े अशी ववभागान ेिावहती वदली. 
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यासां दर्भात िवहला व बालववकास ववभागान े बोगस केसबाबत िावहती देताना 
साां मगतले की, एखाद्या िवहला आजण परुुषाच े पूर्वीपासून सां बां ध असतात. परां त ुकाही 
कालावधीनां तर िवहला तिार करत े की परुुषान े रेप केला. तवे्हा अशा प्रकारच्या 
प्रकरणाां िध्य ेगनु्हा जसध्द करता यते नाही. 
         काही प्रकरण ेअशी असतात की, १० लाख रुपय ेमिळणार असल्यािळेु वपडीता व 
आरोपी दोघ े मिळून सहितीन े केस दाखल करतात व नां तर िाग े घतेात.  लेटेस्ट 
डायरेक्शनप्रिाण ेअनाि िलुाां ना हनॅ् डओव्हर करण्याची जबाबदारी जजल्हाम धकाऱयाां कडे 
आली आह.े त्यािळेु त्याां च े काि अजून वाढले आह.े त्यािळेु िला अस े वाटत े की, 
यािध्य ेज्या काही चकुा असतील त्यात अजून सधुारणा करु.   
 प्रकरण वनकाली काढण्यासाठी वळे जास्त लागण्याच ेकारण साां गताना ववधी व 
न्याय ववभागाच्या अम धकाऱयाां नी साां मगतले की, जजल्हा न्यायालयातील समितीिध्य े
वपवडत, जजल्हा ववधी सवेा प्राम धकरणाच े समचव, शासनाच े वदै्यकीय अम धकारी आजण 
एस.पी. असतात. त े सर्वजण िवहन्यातून एक बठैक घतेच असतात.  िागच्या वर्षी 
कोव्हव्हडच्या प्रादुर्भािळेु  बठैका झाल्या नसा्यात. बऱयाच प्रकरणािध्य े
सीआरपीसीच्या कलि १६४ अन्वय ेस्टेटिेंट नोांदवलेले नसत.े त्यािळेु ती केस पढेु जात.े 
अशा बऱयाच बाबी असतात. 
         शासन वनर्णयानसुार बठैका घणे्यासां दर्भात तरतदु आह.े शासन वनर्णयाप्रिाण े
कागदपत्र ेतपासून फटत वनर्णय द्यायचा असतो. 
         िवहला व बालकल्याण ववकास ववभागािार्फत आपण िहाराष्टर  राज्य ववधी सवेा 
प्राम धकरणाला ४४ कोटी रुपय ेवदल्याचा िदु्दा समितीन ेउपक्स्ित केला असता ववभागाला 
खर्चाची िावहती प्राप्त झाली आह.े सन २०१८-१९ आजण सन २०१९-२० ची िावहती 
वदलेली आह.े परां त ु सन २०२०-२१ ची िावहती ववभागाकडे प्राप्त झालेली नाही अस े
साां गण्यात आले. 
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तसचे वदनाां क ३१ िार्च, २०२१ पर्यां त १३ कोटी रटकि झशल्लक होती. यानां तर 

िवहला व बालकल्याण ववकास ववभागाची िागणी आपल्याकडे आली होती की, वदनाां क 
३१ िार्चला ती रटकि प्रर्त्यावपत केली.  यािध्य े ३० वदवस आजण १२० वदवसाां च्या 
िर्यादा आहते. ती रटकि प्रर्त्यावपत केल्यानां तर परत त्यािध्य े वळे झाला त्यािळेु 
आपण त्याां च्याकडे प्रस्ताव पाठवला की ती रटकि प्रर्त्यावपत करण्याऐवजी MAA 

Account िध्य े रावहली तर तात्काळ ती वापरता यईेल. त्यानां तर पनु्हा वडस्टर ीब्यटु 
अिाउां ट केले तर िहाराष्टर  राज्यस्तरीय ववधी  सवेा प्राम धकरणाच्या MAA Account 

िध्य े साधारणत: ३ कोटीच्या आसपास रटकि झशल्लक आह.े बाकी पूर्ण राज्यात 
जजल्हा पातळीवरील MAA Account िध्य े रटकि वडस्टर ीब्यटु केलेली आह.े 

ववधी सवेा प्राम धकरणाकडे कोणकोणत्या िाध्यिातून प्रकरण दाखल होतात व 
प्रकरण दाखल झाल्यानां तर प्रकरण वनकाली काढण्यासाठी प्रकरण कशा पद्धतीन े
हाताळण्यात यते े व सर्वसाधारणपण े वकती कालावधीत प्रकरण वनकाली काढण्यात 
यते?े प्रकरण दाखल झाल्यानां तर आधी पोलीस केस होत.े परां त ु प्रकरण वनकाली 
काढताना काय काय प्रविया होत ेयाबाबत ववचारणा केली असता, काही प्रकरणाां िध्य े
जजल्हा ववधी सवेा प्राम धकरणाकडे परस्पर िवहला व बालकल्याण ववकास ववभागाकडून 
अर्ज पाठवले जातात. काही प्रकरणाां िध्य ेवपडीता व  किंवा त्याां च ेनातवेाईक परस्पर अर्ज 
करतात. तवे्हा आम्ही विमिनल केसची िावहती एसपी ऑवफसकडून िागववण्यात यते.े 
ती िावहती आल्यावर चार्जझशट, सीआरपीसीच्या कलि १६४ अन्वय े नोांदवमलले 
स्टेटिेंट आजण िवेडकल ररपोर्ट तपासले जातात.  त्यानां तर त्याबाबत  बठैक घऊेन 
वनर्णय घतेला जातो.  बऱयाचवळेा प्राम धकरणाकडे िटे अर्ज देखील यतेात. 
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ट्र  म  ट्ीमचे गठण : वपवडत िवहला व बालकाां ना तातडीन े िानजसक आधार 
मिळण्यासाठी प्रत्यके जजल्ृयात प्रझशजषित टर ािा टीिच ेगठण करण्याच ेप्रस्ताववत होत.े 
त्याप्रिाण े शासनवनर्णय वदनाां क २६ ऑगस्ट २०१४ नसुार िनोधर्ैय टीिच े गठण 
करण्याचा वनर्णय घणे्यात आला आह.े या टीििध्य े प्रािखु्यान े पोलीस स्टेशनिधील 
पोलीस अम धकारी, जजल्हा व तालुका स्तरावरील रुग्णालयातील वदै्यकीय अम धकारी, 
िानसोपचार तज्ञ आजण नर्स, जजल्हा िवहला व बालववकास अम धकारी याां च्या 
अम धपत्याखालील सर्व सां रिण अम धकारी, पररविेा अम धकारी, जजल्हा बाल सां रिक 
अम धकारी याां चा सिावशे करण्यात आलेला आह.े त् याां च्याबाबतची िावहती सां कमलत 
करण्यात आली व त्याां च्यासाठी डीओटीद्वारे प्रझशिण कार्यिि सरुु करण्यात आला 
आह.े सदरची टीि घटना घडल्यावर िवहला, बालक अिवा यिाक्स्िती त्याां च्या 
कुटुां वबयाां ची तात्काळभटे घऊेन त्याां ना सिपुदेशन, िार्गदर्शन, इतर सवलती 
देण्यासाठी त्याां ची िदत करेल. तसचे सदर टीि िधील प्रत्यके स्टाफहोल्डर्स आपापली 
काि ेपार पाडणार आहते. 

टर ािा टटर ि बाबतची अां िलबजावणी होत े काय ? स्िावनक पातळीवर, जजल्हा 
तसचे तालुका पातळीवर अशी एखादी टीि आह ेकाय ? अशी समितीन ेववचारणा केली 
असता, टर ॉिा टीि आहते तरी देखील टर ॉिा टीि कार्यिि नाही अस ेजर समितीला 
वाटत असले तर समितीन े ववभागाला साां गाव,े त्याबाबतची िावहती घणे्यात यईेल.  
Trauma team is supposed to be formed in every District. टर ॉिा टीिच े
उवद्दष्ट  िवहलाां ना कौन्न्सलीांग करण,े त्याां ना िावहती देण,े त्याां ची तिार ऐकण े आजण 
त्याां ना शासना सोबत जोडण ेहा आह.े 

टर ॉिा टटििध्य े ववभागाच े अम धकारी देखील आहते. समितीला त्यािध्य े काही 
त्रटुी आढळल्या असल्यास त्याबाबत ववभागाला अवगत कराव.े 
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२० 
ठाण ेजजल्हयातील मिरा भाईंदर यिेे एका ३ वर्षाां च्या िलुीवर अत्याचार झाला. 

त्या घटनलेा आता जवळपास २ वर्ष ेहोत आली तरी टर ॉिा टटिन ेवतच्या कुटुां बासिवते 
सां पर्क देखील साधलेला नाही. त्या केसची िावहती वृत्तपत्रातील बातम्याां िध्य ेआली. त े
झोपडपट्टीत राहतात. त्याां च्याकडे कुठलीही टर ॉिा टटि गलेेली  नाही. त ेसमिती सदस्य 
तिा स्िावनक लोकप्रवतवनधीांच्या सां पर्कात सातत्यान े आहते. अद्याप पर्यां त त्याां ना 
काहीही िदत मिळालेली नाही. त्याां नी सर्वाां नी पसै े जिा करुन वतचा उपचार केला. 
वतच्यावर खूप शस्त्रविया करा्या लागल्या, स्िावनकाां नी त्याकररताचा खर्च केला. 
त्याां ना अद्यापपर्यां त काहीही िदत मिळालेली नाही. दोन वर्षाां पूर्वी एका ९ वर्षाां च्या 
िलुीवर सार्वजवनक स्वच्छतागृहात अत्याचार झाला होता. त्यावळेेस स्िावनक 
लोकप्रवतवनधी तिे े गलेे. वतला वतच्या िािाकडे पोहोचवण्याच े काि त्याां नी केले. त्या 
िलुीला देखील अद्यापपर्यां त काहीही नकुसान भरपाई मिळालेली नाही.  ही सर्व 
उदाहरण े आहते. टर ॉिा टटि ही फटत कागदावरच असल्याच े वदसून यते आह.े या 
समितीच्या प्रश्नावर िवहला व बालववकास ववभागाच्या समचवाां नी अस ेसाां मगतले की, 
ग्राि पां चायत स्तरावर, ग्रािीण स्तरावर व्हीसीपीसी असत.े या व्हीसीपीसीच ेउद्दीष्ट गाव 
पररसरातील िलुाां च ेसां रिण करण ेअसत.े त्याां ना अशा घटनचेी िावहती मिळाल्यानां तर 
त्याां नी लगचे त्याबाबत त्याां च्या वररष्ाां ना कळववण ेअपजेषित आह.े त्यानां तरची जी प्रविया 
आह े म्हणज े वपवडतलेा रुग्णालयात उपचारार्थि दाखल करण े व  किंवा वतला 
नकुसानभरपाई  देण ेअसो, ह ेसर्व काि करण ेही त्याां ची जबाबदारी आह.े 
        िनोधर्ैय योजना चाां गली आह.े ही योजना िवहला व बाल ववकास ववभाग तसचे 
गृह ववभाग देखील राबवत.े परां त,ु आपल्याला ही योजना कन्व्हर्जन्सिध्य ेकरावी लागले. 
तसचे या योजनचेा प्रचार िोडा जास्त असण े आवश्यक आह.े तसचे, स्िावनक 
पातळीवरुन एक जसव्हस्टि तयार करण्याची देखील आवश्यकता आह.े     
       

२१ 
हवभ ग एक सॉफ्ट्वेअर तय र करेल. य  सॉफ्ट्वेअरमध्ये आपल्य ल  
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मलुीचे न व देत  येण र न िी. त्य मळेु आपण ‘लेिी बी’ अश  प्रक रचे एक 
स ां केहतक न व हतल  देऊ. त्य  पोर्ट्लवर सर्व क िी ददस ूशकेल असे असेल. 
य  सॉफ्ट्वेअरल  एक  टे्हलफोन नां बरशी ह  लिंकअप कर वे, अशी कुठल्य िी 
प्रक रची घट्न  घिली तर, कृपय  १०९८ टे्हलफोन नां बरवर सां पर्क स ध व  असे 
स ां गण्य त येईल. १०९८ टे्हलफोन नां बरवर नोांद झ लेल्य  प्रकरण ां ची म हिती 
ससस्टट्मवर येईल. आपल्य  ससस्टट्मध्य ेअसे प्रकरण आल्य नां तर त्य वर पढेु 
क य झ ले, सां बां ध धत ां न  नकुस नभरप ई हमळ ली की न िी, त्य ां ची वैद्यकीय 
तप सणी झ ली की न िी िे समजेल. य  सर्व ां स ठी आपण जर एक 
क लमर्य द  ठेवली न िी तर आपल्य ल  पनु्ि  अश  प्रक रे एक बैठक घ्य वी 
ल गेल की, अद्य प ि ेझ लेले न िी. त्य मध्ये ्ोिे प्रोफेशनहल झम येण र न िी. 
हवभ ग ल  ि े करत  येईल. प्रते्यक प्रकरण मध्ये हनर्णय कस  झ ल  व 
क लमर्य द  असेल तर तो क लमर्य देमध्ये झ ल  ह  किंव  न िी ि ेसमजेल.  

िनोधर्ैय योजनचेी िावहती प्रत्यके पोलीस स्टेशनला उपलब्ध असत ेकाय? Is 

it displayed at someplace ? यावर समचवाां नी, ही योजना स्टर ीिलाईन 
करण्याचीही आवश्यकता आह.े एकाच दृवष्टिपेात आपल्याला सर्व िावहती पाहता 
आली तर आपल्या ह ेलिात यते ेकी, या केसिध्य ेआता कोठपर्यां त कारवाई झालेली 
आह.े लहान िलुीांच्या ३-४ केससे ववभागाच्या सिोर आल्या होत्या. त्या लहान िलुीांना 
त्याां च्या ववडलाां च ेनाव साां गायच ेनव्हत.े त्याां च्यावर बलात्कार झाला होता व तो त्याां च्या 
ववडलाां नीच केला होता. परां त,ु त्याां ना ती केस ववथ्ड्र ॉ करावयाची होती. अस े खूप 
गुां तागुां तीच ेप्रश्न असतात. परां त,ु आपण साां मगतल्याप्रिाण ेआपण या सां दर्भात आपले 
ित द्याव.े आम्ही आिच े ित देऊ याद्वारे आपल्याला कशा प्रकारे व्हस्टर िलाईन करता 
यईेल. ८० टटके बलात्कार ह ेओळखीच्या ्यटतीांकडून केले जातात. 
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२२ 

तिावप समितीन े साां मगतलेल्या प्रकरणाां िध्य े आरोपीला झशिा झालेली आह,े 

त्याचा गनु्हा जसध्द झालेला आह.े वपवडतचे ेआईवडील वतच्या सोबत होत.े यावर त्या 
वपवडतवेर बलात्कार झाल्याच े जसध्द झालेले आह ेपरां त,ु वतला काहीही नकुसानभरपाई 
मिळालेली नाही. अशी प्रकरण ेकशा पध्दतीन ेहाताळण्यात यतेात व त्याकररता वकती 
कालावधी लागतो? त्यावर अम धकाऱयाां नी अस ेसाां मगतल ेकी, हा कालावधी प्रत्यके केस 
कशी असले यावर अवलां बून असतो. परुुष आजण स्त्रीच ेसां बां ध असतील परां त ुनां तर वाद 
झाला असले तर अशा प्रकरणाां िध्य े ववभाग १०० टटके नकुसान भरपाई देत नाही. 
न्यायालयाच्या वनकालावर ववभाग अवलां बून असतो. न्यायालयाचा वनकाल लागण्यास 
वळे लागतो. बाकी तातडीच्या केससेिध्य े खूप ववलां ब होतो अस े वाटत नाही, अस े
ववभागीय समचवाां नी साां मगतले. 
      घटना झाल्यावर, पोलीस स्टेशनला नोांद झाल्यावर लगचे २५ टटके 
नकुसानभरपाई वदली जात.े उर्वररत नकुसानभरपाई देण्याकररता न्यायालयाचा वनकाल 
लागपेर्यां त वाट पाहण्यात यते ेकाय? यावर आम्ही ह ेप्रकरणपरत्व ेठरवत असतो, अस े
ववभागान ेस्पष्ट केले. 

आपण असा उल्लेख केला की, काही व्हव्हक्टटि डायरेटट तिुच्याकडे यतेात, 

याबाबत अम धक साां गाव.े ज्याां च्या सिवते गनु्हा घडला, बलात्कार झाला, ववनयभांग 
अशा घटनाां िध्य ेडायरेटट तिुच्याकडे यणेारेही आहते काय ? यावर अम धकाऱयाां नी अस े
साां मगतल ेकी, िनोधर्ैय योजनते आिचा हस्तिपे अपजेषित आह.े 
     त्यावर आपण साां गता त े बरोबर आह.े त्यावळेेस ववभागाकडून कोणती प्रविया 
अवलां बण्यात यतेे? त्यावळेी पोमलसाां कडून एफ.आय.आर.ची प्रत घणे्यात यते.े त्यानां तर त े
प्रकरण  बठैकीत घणे्यात यतेे. याचा अर्थि ववभागाच े म्हणण े असे आह े की, त े
पोमलसाां कडे गले्यानां तर िग ववभागाकडे यतेात.  
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२३ 
समितीन ेअशी पृच्छा केली की, सां वदेनशील व नाजूक प्रकरण ेहाताळताना ववधी 

व न्याय ववभागाला शासनाकडून अजून काय अपजेषित आह े की, ज्याबाबत आम्ही 
शासनाला अस ेसाां गू शकतो की, अशी सधुारणा करण्याची आवश्यकता आह.े यावर 
केसच े पपेर पाहून ववभागाला त्या घटनबेाबतची िावहती सिजत.े सां वदेनशील 
प्रकरणाां िध्य ेत्याां ना लगचे ररमलफ देतो. त्यात फॅटच्यअुल ॲस्पटेट असतात. जस ेकी, 
एफ.आय.आर.ची कागदपत्र,े वदै्यकीय तपासणीचा ररपोर्ट  असतो, वपवडतचे ेवय वकती 
आह ेयावर सर्व अवलां बून असत.े  
      ववभाग शासन वनर्णयानसुार काि करत असतो.  

इत्ा केससेिध्य े ववलां ब का होतो? या समितीच्या प्रश्नावर असा खलुासा 
करण्यात आला की,  एखाद्या केसिध्य े ररपोर्ट प्राप्त झाला नाही तर आम्ही तो 
मिळण्याची वाट पाहतो. 
        ररपोर्ट उझशरान े मिळण े हा एक अडिळाच आह.े यावर ववभागीय समचवाां नी 
साां मगतल ेकी, जने्यईुन केससे आपल्याला फास्ट टर ॅक करावयाच्या आहते. बोगस केससे 
आपल्याला बाजूला ठेवायच्या आहते. त्यावर आपल्याला काही बोलायच े नाही. 
सर्वाां चचे यावर आपापले ित आह.े  ववधी व न्याय ववभागािार्फत िनोधर्ैय योजनदे्वारे 
नकुसानभरपाई देण्यात यते.े त्यावळेेस ववभागाला यणेाऱया अडचणी, शॉर्टफॉल्सची 
िावहती समितीला द्यावी.  

ववभागयोजनपे्रिाण ेकाि करतो. आिच्याकडे यणेाऱया कागदपत्राां वरुन आम्हाला 
त्या िलुीच ेवय वकती आह,े त्या केसची सां वदेनशीलता कळत.े.  

आपल्याकडे कागदपत्र ेआली नाहीत तर तमु्ही त्या कागदपत्राां कररता वकती वळे 
वाट पाहणार, त्याला काही कालिर्यादा आह ेकाय ? 

ववभाग दर िवहन्याला बठैक घतेो.         
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२४ 

पढेु समितीन ेअशी स्पृच्छा केली की, झशिा झाल्यानां तर म्हणज ेअपराध जसध्द 
झाल्यानां तर जर त्याां ना तिुच्या कार्यालयाला त्याची िावहती देण े सटतीच े केले तर 
सां बां म धताां ना िावहती मिळेल व िनोधर्ैय योजनचेा फायदा जने्यईुन केससेना मिळेल. 

ववभागाला ववकलाां नीच रेफर केले पावहज ेकी, या प्रकरणािध्य ेआरोपीला झशिा 
झालेली आह.े त्यािळेु वपवडतलेा िनोधर्ैय योजनचेा लाभ वदला पावहज.े यावर 
अम धकाऱयाां नी अशी िावहती वदली की, यािध्य े बऱयाचदा अस े होत े की, वपवडतलेा 
नकुसानभरपाई द्यावी असा न्यायालयाचा वनकाल यतेो आजण न्यायालयाचा आदेश 
झाली की, ववभाग पसै ेदेतो. 

९० टटके केससेिध्य े वपवडता व  किंवा वतच े कुटुां बीय टर ॉिािध्य े असतात. त्याां ना 
िनोधर्ैय योजनबेाबतची िावहती नसत.े त्यािळेु तमु्हाला खरेच अस ेवाटत असले की, 
या योजनचेा चाां गला वापर केला पावहज ेव ती लोकाां पर्यां त पोहोचली पावहज.े ज्या टर ॉिा 
टटि आहते त्याां ची ही जबाबदारी आह.े ीीिां त घरातही अशा केससे होतात. त्याां ना 
आपल्या पशैाां ची गरज नसत.े परां त,ु काही टठकाणी अशा केससेिध्य े पशैाां ची खूप 
आवश्यकता असत.े समितीन े वदलेल्या केसिधील वपवडतचेी आई नोकरी सोडून 
िलुीसोबत रावहली. त्यािळेु वतच ेआर्मथिक नकुसान झाले. त्यािळेु या योजनतेून त्याां ना 
पसै े मिळाले तर पढेु त्या िलुीच े झशिण तरी होईल. ती ९ वर्षाां ची िलुगी आह.े अशा 
केससेिध्य े ग्राऊां ड लेव्हलिधून या गोष्टी आपल्यापर्यां त आल्या पावहजते यासाठी 
आिची सर्व तळिळ चाललेली आह.े ग्राऊां ड लेव्हलवरील आपल्या टटिची वर्व  किंग 
जसव्हस्टि बदलावी एवढेच म्हणण ेआह.े 

िाननीय समिती प्रिखुाां च्या आदेशानसुार ववभागीय समचवाां नी एक बाब अशी 
वनदर्शनास आणली की, या योजनचे्या अां िलबजावणीबाबत सर्वाां चा उद्दशे सारखाच 
आह.े यािध्य े कुणाच े दुित असण्याच े काही कारण नाही की, या योजनचे्या सर्व 
लाभार्थथयाां ना या योजनचेा लाभ मिळाला पावहज.े ववभागािध्य ेकाि करताना त े एका 
चौकटीत कराव े लागत.े  
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त्यािध्य ेिोड्या ताां वत्रक िर्यादा असतात. त्यािळेु ववलां ब होऊ शकतो. तसचे, बोगस 
लाभार्थिी या बाबीही असतात. या केससेची सां ख्या किी करण्याबाबत, वनकाली 
काढण्याबाबत व  किंवा एटस्पडेाईट करण्याबाबतच्या काही प्रश्नाां वर बोलले असता 
िाननीय अम धकाऱयाां नी समितीला अस ेसाां मगतले की, शासन वनर्णयाच्या किचे्या बाहरे 
त्याां ना काि करता यते नाही. आपण शासन वनर्णयािध्य ेबदल करु शकतो. आपल्या 
काही अडचणी असतील तर त्या समितीच्या वनदर्शनास आणा्यात.  समिती ह ेअस े
िाध्यि आह े की, त्या शासन वनर्णयािध्य े बोगस लाभार्थथयाां ची सां ख्या किी 
करण्यासाठी आपल्याला काही पॅरामिटर्स ॲड करण्याची आवश्यकता भासत असले 
तर समिती तशी झशफारस सभागृहाला करु शकत े की, या पॅरामिटर्स वाढवा्यात. 
जणेकेरुन पढेु जाऊन केससे बोगस ठरत असतील तर अगोदरच त्या  पॅरामिटरवर 
अडववल्यान ेत्यावर चके िोडा जास्त वाढू शकेल.  

ही योजना जास्तीत जास्त पररणािकारक कशी होईल आजण योग्य लाभार्थथयाां ना 
त्याचा लाभ कसा मिळेल यासाठी प्रयत्न करण े गरजचे ेआह.े कारण िहाराष्टर ातील ५० 
िलुीांना, िवहलाां ना िनोधर्ैय योजना काय आह ेह ेिाहीत नाही. स्वत:वर जरी अन्याय, 

अत्याचार झाला नसला तरी कोणी शजेारची बाई, ितै्रीण व  किंवा इतर कोणतीही िवहला 
असले तर आपण त्याां ना िावहती साां गू शकू. सािान्य िवहलाां पर्यां त या सर्व गोष्टी 
पोहोचल्या पावहज.े यावर िी जब बद री आपण व्हीसीिीसील  पण देऊ शकतो.  
पोषण आि रच्य  सां दर्भ तील बैठकील  जेव्ह  सर्व महिल  येत त तेव्ह  य  
मनोधैर्य योजन  क य आिे आधण त्य च  ल भ क य आिे, they should 

also promote this scheme. Promotion of the scheme should 
not only be limited to cities. It should be done at ground-level. 

ग्र मपां च यत प तळीवर जेव्ह  कोणत्य िी प्रक रचे क र्यक्रम घेतले ज त त 
तेव्ह  त्य  क र्यक्रम ां तर्गां त आपल्य ल  त्य ां न  य  योजनेची म हिती द्य वी 
ल गेल. िवहला व बाल ववकास ववभागाच्या वबेसाईटवर जाऊन पण याची मिळत े
त्याां ना साां गाव े लागले. यातून पण त्याां ना सिजले नाही तर  
                              २६ 
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एका िास्टर टर ेनरला म्हणज ेअां गणवाडी बाईला साां मगतले तरी पण त्याां ना त्याची िावहती 
होईल. यावर समितीन े अशी सूचना केली की, जवे्हा एखादी केस हाताळता तवे्हा 
आपल्याला वाटत ेया केसच्या बाबतीत एखादी सधुारणा करायला पावहज ेपण आपले 
हात शासन वनर्णयान ेबाां धलेले आहते. आपल्या िनातील तरतूद जर शासन वनर्णयात 
असली असती तर आपण त्या छोटया िलुीसाठी, िवहलेसाठी काहीतरी लाभ देऊ 
शकला असता. परां त ुआपण शासन वनर्णयाच्या पमलकडे जाऊन काहीही करु शकत 
नाही. तर अशा केससेचा पण काहीतरी अभ्यासाचा भाग आपल्याकडे असले की, 
आपल्या िनातील काही बदल शासन वनर्णयािध्य ेझाले पावहज.े शासन वनर्णयािध्य े
काही त्रटुी असतील तर ववभागाकडून समितीसिोर िाां डावते. जणेकेरुन त्या शासन 
वनर्णयािध्य ेबदल करण्यासाठी समितीला शासनाला झशफारस करता यईेल. 
         एखाद्या जजल्याच्या जस े की, नाझशक जजल्याच्या एसपीांना व  किंवा शहरातील 
कमिशनरला दर िवहन्याला व  किंवा सहा िवहन्याला िनोधर्ैय  योजनचे ेलाभार्थिी  वकती 
आहते व  किंवा अशा केससे वकती झाल्या आहते ह ेत्याां ना शोधण्यासाठी साां गू शकत नाही 
का ? कारण आज याां च्याकडे १३ कोटी रुपय ेझशल्लक आहते अस ेतमु्ही म्हणता. योग्य 
लाभार्थिी जर या योजनेतून सटुत असतील तर त्याां च्यापर्यां त हा लाभ देण्यासाठी आपण 
काही करु शकत नाही काय ? फटत िनोधर्ैय योजनचे्या बाबतीत सीपीकडून 
िवहन्याला अहवाल िागवता यईेल काय याचा ही आपण ववचार केला पावहज.े आपल्या 
राज्यात ३६ जजल्ह ेआहते तर त्या जजल्यातून ३६ नस्ती यतेील तर त्यािध्य ेकाही खूप 
िोठा जिा असले असे नाही. वनवडक असले तर आपल्याला त्यातून फटत तपासणी 
करायची आह े की, िनोधर्ैय योजनसेाठी एखाद्या वपवडतचेा अर्ज आला नाही व  किंवा 
कागदपत्राां ची प्रविया पूर्ण झाली नाही तर यासाठी आपणच प्रयत्न करु शकत नाही 
काय ? कारण शासन जर स्वत:हून पढेु यऊेन त्याां ची िदत करेल तर यािध्य े 
 

२७ 

काय अडचण आह े? शासन वर्षाला ४० त े५० कोटी रुपयाां ची िोठी तरतूद वर्षाला 
करीत आह े तर ती तरतूद अखर्मचत राहण्यापिेा इतराां ना त्याचा लाभ मिळाला तर 



 

g:\मनोधैर्य र्ोजना अहवाल.doc                       

 

शासनाच े उद्दीष्ट साध्य होईल. यािळेु िवहलाां वर अन्याय झाला असले तर पढेु 
यणे्यासाठी िवहला व  हिंित करतील. यावर ववभागीय अम धकाऱयाां नी िावहती देत असताां ना 
साां मगतले की, यािध्य े गृह ववभागाचा सहभाग िहत्त्वाचा आह.े यात एफआयआर, 
िवेडकल ररपोर्ट आजण सीआरपीसीच्या कलि १६४ अन्वय ेनोांदववण्यात आलेले स्टेटिेंट 
या तीन गोष्टी तर अवनवार्यपण ेतपासायला साां मगतल्या आहते. सिजा कागदपत्र ेआली 
असतील आजण सीआरपीसीच्या कलि १६४ अन्वय ेस्टेटिेंट वदले नसले तर पढेु जाता 
यते नाही. या दरम्यान त्याां ना कॉल केला तर यािध्य े वळे वाया जातो. तसचे इतर 
कागदपत्र ेआली आजण िवेडकल ररपोर्ट आला नाही तर परत त्यािध्य ेवळे जातो. िळुात 
जर त्याां च्याकडून नस्ती क्टलयर होऊन आली तर त्याच कारणासाठी जी प्रकरण ेराहतात 
ती वनकाली वनघतील. 

प्रत्यके पोलीस स्टेशनला एक विुने सले पण असत.े ही सर्व प्रकरणाां ची आपण 
टाईिबाऊां ड पद्धतीन ेिावहती द्या अस ेविुने सले ला साां गू शकतो. तशी तरतूद आपण 
शासन वनर्णयािध्य े सिाववष्ट करु. ववभागाला काय अडचणी आहते ह े जर आपण 
साां मगतले तर त्यािध्य ेसधुारणा करता यईेल. 

सदर योजनेंतर्गत गत ३ वर्षात वकती तरतूद केली व वकती खर्च झाला व वकती 
रटकि अखर्मचत रावहली ? वदनाां क ३१ िार्च, २०२१ पर्यां त १३ कोटी रुपय े झशल्लक 
होत ेअस ेसाां मगतले आह ेतर खर्मचत रटकि वकती आह े? 

          



 

g:\मनोधैर्य र्ोजना अहवाल.doc                       

 

२८ 
जवळपास १०  कोटी रुपय े जजल्हा पातळीवरील टर ान्सफर करुन त्याां च्या 

ववभागािध्य ेत्याां ना त े पसै े वापरायची िभुा वदलेली आह.े त्यापकैी त्याां नी वकती रुपय े
खर्च केले आहते याची िावहती त्याां च्याकडून घ्यावी लागले. प्रलां वबत असलेली रटकि 
परत शासनाकडे जाते  
काय ? या प्रश्नावर ती रटकि Manodhairya Assistance Account (MAA) 

िध्य ेअसल्यािळेु आतापर्यां त ती रटकि प्रर्त्यावपत करण्यासाठी शासनाच ेपत्र आले 
नाही. पण याच वर्षी ती रटकि प्रर्त्यावपत करण्यासाठी शासनाची दोन पत्र ेआली 
आहते. 
         ववत्त ववभागाचा शासन वनर्णय आह ेकी, वदनाां क ३१ िार्च ला सर्व अखर्मचत 
रटकि आपल्याला सरेंडर करावीच लागते, irrespective of any reason. 

टेविकली ती रटकि सरेंडर करुन िग तमु्हाला घतेा यते.े या योजनलेा त्यातून exempt 

केले की नाही ह ेबघाव ेलागले नाही तर परत तमु्हाला ताां वत्रक अडचणी यणेारच आहते. 
         सदर रटकि प्रर्त्यावपत करावी लागत असले तर शासनान ेआतापर्यां त कधीच 
ती रटकि प्रर्त्यावपत करायला साां मगतली नाही. सर्वाां त िहत्त्वाच ेम्हणज ेववभागाला ती 
रटकि बीडीएसवर मिळालेली नाही. ती MAA Account ला मिळालेली आह.े शासन 
वनर्णयाप्रिाण ेसमितीच्या वनदेशानसुार ती रटकि आलेली आह.े शासनान ेसन २०१७ 
पासून आतापर्यां त ती रटकि प्रर्त्यावपत करण्यासाठी कधीही साां मगतले नव्हत.े  

आपण जर ती रटकि प्रर्त्यावपत केली नाही तर ररकन्सीमलएशनिध्य े
िहालेखाकाां राचा आिपे यतेो. जर तसा आिपे यते नसले तर then that is 

exempted. 

अडचण अशी आह ेकी, वडस्बर्सल होत ेव  किंवा लाभार्थिीांना जी रटकि वदली जात ेत् याची 
आकडेवारी िवहला व बालकल्याण ववभागास भटेत नाही. ववधी व न्याय ववभागाच्या 
समचवाां ना ह े साां मगतले होत.े तवे्हा अस ेसाां गण्यात आले होत ेकी, you will report 

only to the Law and Judiciary Department. तर त े तस े नाही आह.े वनधी 
आजण बजटे िवहला व बालकल्याण ववभागाच े 



 

g:\मनोधैर्य र्ोजना अहवाल.doc                       

 

                             २९ 
आह.े त्यािळेु िवहला व बालकल्याण ववकास ववभागाला अहवाल देण े गरजचे आह.े 
िवहला बालकल्याण ववकास ववभाग वनधी देतो आजण आम्ही अर्थिसां कन्ल्पत करतो. 
ववधी व न्याय ववभाग िवहला व बालकल्याण ववभागाला कधी िावहती पाठवत नाही 
त्यािळेु ह ेपसै ेकस ेखर्च झाले ह ेत्याां ना कळत नाही. यािध्यचे आिच ेएक वर्ष गलेे 
आह.े िवहला व बालकल्याण ववभाग हा िहत्त्वाचा ववभाग आह.े Let’s not have ego 

issues. आपण वनश्श्चतपण ेववधी व न्याय ववभागाला िावहती द्या पण अर्थिसां कल्प तर 
िवहला व बालकल्याण ववभाग देत आह.े त्यािळेु कृपया िनोधयै योजनबेाबत झालेल्या 
खर्चाबाबतची िावहती वनयमित देण्याबाबत सूचना ववभागीय समचवाां नी ववधी 
प्राम धकरणाच्या अम धकाऱयाां ना वदल्या. 

--- 
अहिप्राय व हिफारिी 

(१)  सवमतीने मनोधैर्य र्ोजनेची सखोल तपासणी करण्र्ाचे वनस्चचत केल्र्ानांतर सवमतीस 

ववभािाकडून प्राप्त झालेल्र्ा लेखी मावहतीच्र्ा अन षांिाने मवहला व बालववकास ववभािाच्र्ा 

तसेच ववधी व न्र्ार् ववभािाच्र्ा ववभािीर् सवचवाांकडून सदर र्ोजनेची व्र्ाप्ती, वनकष, 

मवहलाांना देण्र्ात रे्णारे आर्थिक लाभ, त्र्ासाठी ववभािाकडून करण्र्ात रे्णारी कार्यवाही 

इ.बाबत सववस्तर मावहती घेतली असता सवमतीच्र्ा असे वनदशयनास आले की, मनोधैर्य 

र्ोजना ही बलात्कार व बालकाांवरील लैंविक अत्र्ाचार आवण ॲसीड हल्ल्र्ात बळी 

पडलेल्र्ा मवहला व बालकाांना अियसहाय्र् व त्र्ाांचे प नवयसन करण्र्ासाठी राबववण्र्ात रे्ते. 

वपवडत मवहला व बालकाांना देण्र्ात रे्त असलेल्र्ा अियसहाय्र्ापैकी ७५ टक्के रक्कम १० 

वषासाठी बँकेत म दत ठेवीच्र्ा स्वरुपात ठेवण्र्ात रे्ते व उवयवरत २५ टक्के रक्कम तात्काळ 

अदा करण्र्ात रे्ते. 
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३० 

सदर र्ोजना पूवी मवहला व बालववकास ववभािामाफय त वजल्हावधकारी र्ाांच्र्ा 

अध्र्क्षतेखालील सवमतीमध्रे् प्रकरणपरत्वे वनणयर् घेवून राबववण्र्ात रे्त होती. मार र्ामध्रे् 

काही प्रकरणा सांदभात च कीच्र्ा पध्दतीने कार्यवाही होवून प रुष व मवहलाांनी सहमतीने 

ठेवलेल्र्ा सांबांधाप्रकरणी देखील बलात्कार झाल्र्ाचे भासवून शासनाचे पैसे हडपण्र्ाचे 

काही प्रकार वनदशयनास आले. त्र्ानांतर मा.न्र्ार्ालर्ाच्र्ा आदेशान सार सदर र्ोजना राज्र् 

ववधी सेवा प्रावधकरण व वजल्हा ववधी सेवा प्रावधकरण र्ाांच्र्ाकडून राबववण्र्ात रे्त आहे. 

ववधी सेवा प्रावधकरणाकडे सदर र्ोजना विय झाल्र्ापासून वपडीत मवहला व बालकाांना 

अियसहाय्र् वमळण्र्ास अत्र्ांत ववलांब होत असल्र्ाचे सवमतीच्र्ा वनदशयनास आले. 

उदाहरणच द्यार्चे झाले तर वमरा भाईांदर (वज.ठाणे) रे्िील बलात्कार वपवडतेस शासनाची 

कोणतीही मदत वमळाली नसल्र्ाचे सवमतीने ववभािीर् सवचवाांच्र्ा वनदशयनास आणून वदले. 

तसेच औरांिाबाद वजल्यात सवमतीने माहे ऑक्टोबर, २०२१ मध्रे् दौरा केला त्र्ावेळी 

औरांिाबाद वजल्हर्ातील बलात्कार वपडीतेची भेट घेवून साांत्वन केले. बलात्कार वपडीतेचे 

क टूांब अत्र्ांत िरीब व शेतात राहणारे मजूर होते. त्र्ाांना तातडीने मदतीची आवचर्कता होती 

तसे सांबांवधत अवधकाऱर्ाांना त्र्ाांना मदत करण्र्ाची सूचना करुनही अद्यापही त्र्ा क टूांबाांना 

मनोधैर्य र्ोजनेचे २५ टक्के अियसहाय्र् वमळालेले नाही. आर्थिक मदत वेळेत वपडीताांपरं्त 

पोहोचली नाही तर त्र्ा मदतीचा काहीही उपर्ोि होणार नाही. र्ावरुन ज्र्ा उदे्दशासाठी 

शासनाने र्ोजना तर्ार केली तो उदे्दश साध्र् होत नसल्र्ाचे सवमतीच्र्ा वनदशयनास आले. 

र्ाबाबत ववधी व न्र्ार् ववभािाने सवमतीस अवित केले की, जोपरं्त मा.न्र्ार्ालर्ात वनणयर् 

होत नाही तोपरं्त वपडीतेस अियसहाय्र् देण्र्ात रे्त नाही. न्र्ार्ालर्ात अनेक खटले प्रलांवबत 

असतात. वनणयर् लािण्र्ास ववलांब लाितो व वपडीतेस तातडीने अियसहाय्र् न वमळाल्र्ास  
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र्ोजनेचा उदे्दश साध्र् होत नाही. मनोधैर्य र्ोजनेमध्रे् अियसहाय्र् वमळववण्र्ासाठी 

फसवण कीचे वकती प्रकार वनदशयनास आले र्ाबाबत ववभािाकडून मावहती सवमतीस 

उपलब्ध होवू शकली नाही. तिावप काही केसेस फसवणूकीच्र्ा जरी आढळून आल्र्ा तरी 

त्र्ाांच्र्ाकडून जमीन महसूल कार्द्याप्रमाणे महसूली वसूली (Revenue Recovery) 

करण्र्ाची तरतदू शासन वनणयर्ात आहे. त्र्ाम ळे काही फसवणूकीच्र्ा केसेस आढळल्र्ाने 

ज्र्ाांना खरोखर िरज आहे अशा मवहलाांना मनोधैर्य र्ोजनेचा फार्दा न वमळणे हे देखील 

र्ोग्र् नाही. र्ोजना कोणत्र्ा ववभािाकडे विय करावी व कोणी हाताळावी हा ववषर् द य्र्म 

आहे. परांत  ज्र्ा उदात्त हेतूने ही र्ोजना स रु झाली त्र्ाचा लाभ र्ोग्र् त्र्ा वपडीतेपरं्त 

तातडीने कालबध्द म दतीत पोहोचावी र्ादृष्ट्टीने प्रर्त्न होणे अत्र्ांत आवचर्क आहे. परांत  

सद्य:स्स्ितीत केवळ ताांवरक अडचणींम ळे र्ा र्ोजनेच्र्ा अांमलबजावणीत बाधा वनमाण 

झालेली आहे ही देखील वस्त स्स्िती आहे. र्ास्तव वपडीत मवहला व बालकाांना तातडीने 

मनोधैर्य र्ोजनेचे अियसहाय्र् वमळण्र्ासाठी सदर र्ोजना पूवीप्रमाणे वजल्हावधकारी र्ाांच्र्ा 

अध्र्क्षतेखालील सवमतीकडे विय करण्र्ाबाबत आवचर्क ती कार्यवाही करावी व तोपरं्त 

शासन वनणयर्ात नमूद केल्र्ाप्रमाणे वजल्हा ववधी सेवा प्रावधकरण व राज्र् ववधी सेवा 

प्रावधकरणाने सात सादर वदवसाच्र्ा आत २५% रकमेचा धनादेश वपडीतेस अदा करण्र्ात 

रे्ईल. त्र्ामध्रे्  वैद्यकीर् खचासाठी रु.३० हजाराचा समावेश असेल व १२० वदवसाच्र्ा 

आत उवयवरत अियसहाय्र् वपडीतेस अिवा वतच्र्ा क टूांबास देण्र्ाबाबत आवचर्क ती सवय 

कार्यवाही कालबध्द पध्दतीने करावी व उपरोक्त प्रकरणी केलेली कार्यवाही मवहला व 

बालववकास ववभाि व ववधी व न्र्ार् ववभािाने सवमतीस एक मवहन्र्ाच्र्ा आत कळवावी 

अशी सवमतीची वशफारस आहे. 
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(२)   मनोधैर्य र्ोजनेअांतियत बलात्कार, बालकाांवरील लैंविक अत्र्ाचार, ॲसीड हल्ला व 

अनैवतक व्र्ापारास प्रवतबांध अवधवनर्म, १९५९ न सार पोलीस धाडीत अटक केलेल्र्ा 

बलात्कार, लैंविक अत्र्ाचार, ॲसीड हल्ल्र्ाच्र्ा ि न्यातील घटनेमधील १८ वषाखालील 

वपडीत म लींचा समावेश होतो. तिावप पेरोल, वडझेल, रॉकेल, घरि ती िॅसच्र्ा माध् र्मातून 

देखील मवहलाांवर हल्ला केला जातो. अशा द घयटनाांना आत्महत्र्ा हाहटले जाते. वास्तववक 

अशा अनेक प्रकरणात ज्वलनशील व ज्वालाग्रही पदािाम ळे होणाऱर्ा द घयटनेतील वपडीत 

मवहलाांचा समावेश मनोधैर्य र्ोजनेत करण्र्ात रे्णार असल्र्ाचे ववभािीर् सवचवाांनी 

साक्षीच्र्ा वेळी सवमतीस साांवितले आहे. ववभािाचा उपरोक्त वनणयर् र्ोग्र् असून र्ा 

र्ोजनेची व्र्ाप्ती वाढवून तातडीने ज्वलनशील व ज्वालाग्रही पदािाम ळे झालेल्र्ा 

द घयटनेतील मवहलाांना मनोधैर्य र्ोजनेचा लाभ देण्र्ाबाबतचा वनणयर् लवकरात लवकर घेवून 

आवचर्क ती कार्यवाही ववभािाने करावी व र्ाप्रकरणी केलेली कार्यवाही सवमतीस तीन 

मवहन्र्ाच्र्ा आत अवित करावी अशीही सवमतीची वशफारस आहे. 

(३)  वपडीत मवहला व बालकाांना तातडीने मानवसक आधार वमळण्र्ासाठी प्रत्रे्क 

वजल्हर्ात रामा वटमचे िठन करण्र्ात आले आहे. रामा वटम मध्रे् पोलीस अवधकारी वजल्हा 

तालूका स्तरावरील रुग्णालर्ातील वैद्यकीर् अवधकारी, मानसोपचार तज्ञ, नसय, वजल्हा 

मवहला व बालववकास अवधकारी र्ाांच्र्ा अवधपत्र्ाखाली सांरक्षण अवधकारी, पवरववक्षा 

अवधकारी, वजल्हा बाल सांरक्षण अवधकारी र्ाांचा समावेश होतो. सदर वटम घटना 

घडल्र्ानांतर मवहला अिवा बालक ककवा त्र्ाांच्र्ा क टूांवबर्ाांची तात्काळ भेट घेवून त्र्ाांना 

समूपदेशन, माियदशयन व अन्र् सवलती देण्र्ाबाबत वपडीतेस अिवा त्र्ाांच्र्ा क टूांवबर्ाांस 

मदत करते. तिापी प्रत्र्क्षात रामा वटमचे कार्य वपडीतेना अिवा त्र्ाांच्र्ा क टूांवबर्ाांना मदत  
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करण्र्ाबाबत अत्र्ांत उदावसनता वदसून रे्ते. सवमतीने नावशक रे्िील एक घटना व वमरा 

भाईांदर रे्िील एक घटना ववभािीर् सवचवाांच्र्ा वनदशयनास आणून वदली असता रामा 

वटम अिवा शासनाच्र्ा अन्र् कोणत्र्ाही ववभािाने त्र्ाांची दखल घेतली नाही व 

वपडीतेला कोणतेही सहाय्र् न वमळण्र्ाचा म द्दा वनदशयनास आणला असता, ववभािीर् 

सवचवाांनी उपरोक्त दोन्ही वपडीतेबाबत चौकशी करून त्र्ाांना मदत देण्र्ाचे मान्र् केले. 

तिावप अद्यापपर्यत त्र्ाबाबत कोणती कार्यवाही केली त्र्ाची मावहती ववभािाने सवमतीस 

अवित केलेली नाही. उक्त दोन्ही घटनाांबाबत तातडीने कार्यवाही करून वपडीताांना 

आर्थिक सहाय्र् देण्र्ात र्ावे. तसेच राज्र्ातील सवयच वजल्हर्ातील रामा वटमचे िठन 

करून र्ामध्रे् शक्र्तोवर जास्तीत जास्त मवहला सदस्र्ाांचा समावेश असावा व अशाप्रकारे   

िठीत केलेल्र्ा वटमची मावहती, सांबांवधत वजल्हर्ात घडलेल्र्ा घटना, वकती वपडीताांना 

रामा वटमने सहाय्र् केले व वकतींना सहाय्र् केले नाही, त्र्ाची कारणे कार्, र्ाबाबतच्र्ा 

सववस्तर मावहतीसह रामा वटमचा प्रचार व प्रसार करण्र्ाबाबत आवचर्क ती कार्यवाही 

करावी व केलेली कार्यवाही सवमतीस वतन मवहन्र्ाच्र्ा आत अवित करावी अशीही 

सवमतीची वशफारस आहे.  

(४)   मनोधैर्य र्ोजना ही लैकिक अत्र्ाचार वपडीत मवहला तसेच बालकाांसाठी त्र्ाांना 

मानवसक आधार देवून आर्थिक स्िैर्य देण्र्ासाठी अत्र्ांत उपर् क्त र्ोजना आहे. मार 

सदर र्ोजना खऱर्ा  िरजूांपरं्त एकतर पोहचत नाही ककवा त्र्ाबाबतची मावहती 

जनमानसात नाही त्र्ाम ळे वपडीत मवहला, बालक अिवा त्र्ाांच्र्ा क ट ां वबर्ाांना मनोधैर्य 

र्ोजनेच्र्ा लाभ वमळताना वदसत नाही. तद वतच मनोधैर्य र्ोजनेचा लाभ वकती 

लाभार्थ्र्ांना वमळाला,  वकती प्रलांवबत आहेत,  प्रकरणपरत्वे कोणती कार्यवाही स रू आहे,   
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र्ाबाबतची मावहतीही तातडीने  ववभािाला वमळू शकत नाही र्ाचा ववचार करून 

ववभािीर् सवचवाांनी सवमतीला अवित करताांना साांवितले की, मनोधैर्य र्ोजनेसांदभात 

एक अज्ञावली (softwere)  तर्ार करण्र्ात रे्त आहे. त्र्ा अज्ञावलीत सवय मावहती वमळू 

शकेल. सदर आज्ञावली १०९८ र्ा टेलीफोन नांबरला जोडण्र्ात रे्ईल जेणेकरून १०९८ वर 

आलेल्र्ा फोनची अज्ञावलीत आपोआप नोंद होईल व त्र्ा प्रकरणाबाबत प ढे कार् 

कार्यवाही झाली,  वपडीतेस आर्थिक सहाय्र् वमळाले की नाही,  न्र्ार्ालर्ातील प्रकरणाची 

सद्य:स्स्िती इ. सवय बाबीची मावहती एका स्क्लक वर वमळू शकेल. ववभािीर् सवचवाांनी 

सवमतीस साांवितलेली उपरोक्त अज्ञावली अवतशर् चाांिली आहे. त्र्ाबाबत ववभािाने 

तातडीने कार्यवाही करून अज्ञावली तर्ार करावी. वपडीतेच्र्ा नावाची मावहती उघड होणार 

नाही  व अशाप्रकारे केलेल्र्ा आज्ञावलीम ळे क ठेही वपडीतेची स रवक्षतता, मावहतीची 

िोपनीर्ता तसेच कोणत्र्ाही अन्र्प्रकारे र्ाचा िैरफार्दा क णालाही घेता रे्णार नाही 

र्ाबाबत ववभािाने दक्षता घ्र्ावी  व त्र्ाव्दारे सवय प्रकरणाची मावहती वमळेल आवण रे्णाऱर्ा 

अडचणी तात्काळ वनवारण करण्र्ास मदत होवू शकेल. र्ा सांदभात ववभािाने तात्काळ 

आज्ञावली तर्ार करुन उपर्ोिात आणावी व र्ाबाबत केलेली कार्यवाही सवमतीस वतन 

मवहन्र्ाच्र्ा आत कळववण्र्ात र्ावी अशीही सवमतीची वशफारस आहे.  

(५)  मनोधैर्य र्ोजनेचा प्रचार व प्रसार झालेला नसल्र्ाने र्ा र्ोजनेबाबत अनेकाांना 

मावहती नाही. अशा घटनाांम ळे वपडीता व त्र्ाांचे क टूांब खचनू जाते, त्र्ाांना काही सूचत नाही. 

सामावजक कार्यकते, लोकप्रवतवनधी र्ाांनाही र्ा र्ोजनेची हवी तशी मावहती नाही, रूग्णालर्, 

पोलीस ठाणे, मवहला व बालववकास अवधकारी र्ाांच्र्ाकडूनही हाहणावी तशी तत्परता 

दाखवली जात नाही र्ाबाबी ववचारात घेता, पोलीस ठाण्र्ात अशा स्वरूपाचा ि न्हा नोंद  
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३५ 

झाल्र्ानांतर त्र्ाांनी मवहला व बालववकास अवधकारी र्ाांना र्ाबाबत कळववण्र्ाचे बांधन 

घालण्र्ात र्ावे. तसेच मवहला व बालववकास अवधकारी र्ाांनी स ध्दा अशी प्रकरणे 

वजल्हर्ात घडल्र्ास वपडीताांना मनोधैर्य र्ोजनेची मावहती देवून र्ोजनेचा लाभ वमळवून 

द्यावा. तसेच र्ा र्ोजनेचा प्रचार व प्रसार करताांना मवहला व बालववकास अवधकारी, 

अांिणवाडी सेवीका, ग्रामपांचार्ती, निरपावलका, निरपांचार्ती, महानिरपावलका, पोलीस 

ठाणे, लोकप्रवतवनधी, मवहला ववषर्क कामे करणाऱर्ा सामावजक सांघटना र्ाांना र्ा 

र्ोजनेबाबतची मावहती देण्र्ात र्ावी जेणे करून र्ा र्ोजनेची मावहती सवयसामान्र्ाांपरं्त 

पोहचू शकेल व द दैवाने अशा घटना घडल्र्ास वपडीताांना व त्र्ाांच्र्ा क टूां वबर्ाांना तातडीने 

मानवसक आधार वमळेल तसेच आर्थिक सहाय्र् वमळेल र्ाबाबी ववचारात घेता ववभािाने 

र्ासांदभात र्ोग्र् ती कार्यवाही करावी व केलेली कार्यवाही सवमतीस अवित करावी अशीही 

सवमतीची वशफारस आहे. 

(६)  मनोधैर्य र्ोजनेंतियत वमळणारी मदत ही वैद्यकीर् उपचारासाठी वमळणाऱर्ा आर्थिक 

मदतीप रता मर्ावदत न राहता अशाप्रकारे वपडीत मवहलाांना आर्थिकदृष्ट्टर्ा सक्षम व 

स्वावलांबी होण्र्ासाठी त्र्ाांना वशक्षण, व्र्ावसावर्क प्रवशक्षण वा कौशल्र् ववकास होणेसाठी 

व त्र्ाांना त्र्ाांच्र्ा पार्ावर उभे राहणेसाठी आवचर्क ते प्रर्त्न ववभािामाफय त करण्र्ात र्ावे 

अशीही सवमतीची वशफारस आहे. 

----- 
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५९ 

"पररसशष्ट ब" 

     िवहला व बालकाां च े हटक आजण कल्याण समितीची (Committee on Rights 

and Welfare of Women and Child) बठैक बधुव र, ददन ां क २५ ऑगटट्, 

२०२१ रोजी ११:००:०० वाजता कि ििाां क २००३, ववसावा िजला, ववधान भवन, िुां बई 
यिे ेआयोजजत करण्यात आली होती. सदरहू बठैकीस खालील सन्माननीय सदस्य व 
अम धकारी उपक्स्ित होत े:- 

 उपस्ट्ती  

(१) ीीिती सरोज आवहरे, वव.स.स. तिा समिती प्रिखु  

(२) ीीिती यामिनी यशवां त जाधव, वव.स.स.  

(३) ीीिती लताबाई सोनवण,े वव.स.स.  

(४) ीीिती सिुन पाटील, वव.स.स.  
(५) ीीिती प्रवतभा धानोरकर, वव.स.स.  

(६) ीीिती नमिता िुां दडा, वव.स.स.  
(७) ीीिती गीता जनै, वव.स.स.  

(८) ीीिती िां जळुा गावीत, वव.स.स.  

(९) डॉ.(ीीिती) िवनषा कायां दे, वव.प.स.  

  

                            मि र ष्टर  हवध नमां िळ सधचव लय 

                          (१) ीीिती िघेना तळेकर, उप समचव 

                          (२) ीी.ववजय कोिटवार, अवर समचव 

 

२/- 
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६० 

                     ..२.. 

उपस्ट्त अध धक री : 
(१) ीी.वन.प्र.धोटे, प्रधान समचव, ववधी व न्याय ववभाग  

(२) ीीिती आय.ए.कुां दन, प्रधान समचव, िवहला व बालववकास ववभाग 

(३) ीीिती ीध्दा जोशी, ्यवस्िापवकय सां चालक, िवहला आर्मथिक   
     ववकास िहािां डळ.  

(४) ीी.राहुल िोरे, आयटुत, िवहला व बालववकास ववभाग  

(५) ीी.जी.व्ही.देवरे, उपआयटुत, एकान्मिक बाल ववकास सवेा        
     आयटुतालय.  

(६) ीीिती सवुप्रया ीी.धावरे, उप समचव, उप प्रारुपकार व  निंबधक  

(७) ीी.िहेंद्र झशतोळे, अवर समचव, िहाराष्टर  ववधी सवेा प्राम धकरण  
(८) ीी.िहशे वरुडकर, अवर समचव, िवहला व बालववकास ववभाग  
(९) ीी.राजेंद्र भालवण,े अवर समचव, ववधी व न्याय ववभाग  
                         ------- 

 
सवमतीने मनोधैर्य र्ोजनेबाबत प्रधान सवचव, मवहला व बालववकास ववभाि व 

प्रधान सवचव, ववधी व न्र्ार् ववभाि र्ाांची साक्ष घेतली. 
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 ६१ 
िवहला व बालकाां च ेहटक आजण कल्याण समितीची बठैक बधुव र, ददन ां क २३ 

म र्च, २०२२ रोजी दुपारी २.३० वाजता कि ििाां क १९०२, १९ वा िजला, ववधान 
भवन, िुां बई यिे ेआयोजजत करण्यात आली होती. सदरहू बठैकीस खालील सन्माननीय 
सदस्य उपक्स्ित होत े:- 

    उपस्ट्ती 
 

(१) ीीिती सरोज आवहरे, वव.स.स. तिा समिती प्रिखु  

(२) ीीिती लताबाई सोनवण,े वव.स.स.  

(३) ीीिती सिुन पाटील, वव.स.स.  
(४) ीीिती प्रवतभा धानोरकर, वव.स.स.  

(५) ीीिती नमिता िुां दडा, वव.स.स.  
(६) ीीिती गीता जनै, वव.स.स.  

(७) ीीिती िां जळुा गावीत, वव.स.स.  

(८) डॉ.(ीीिती) िवनषा कायां दे, वव.प.स.  

  

                            मि र ष्टर  हवध नमां िळ सधचव लय 

                          (१) ीी.ववजय कोिटवार, अवर समचव 

                          (२) ीी.िधकुर भडेकर, कि अम धकारी 
 

 

सवमतीने उक्त बैठकीत मनोधैर्य र्ोजनेबाबत पवहल्र्ा प्रारुप अहवालावर 

ववचारवववनमर् करुन तो सांमत केला. 

------- 
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िासकीय मध्यवती मदु्रिालय, मुांबई 

 

 


