बलात्कार (Rape) / बालकाांवरील लैंगिक अत्याचार

(Sexual Assault) आगि ॲगिड हल्ला (Acid Attack)
यामध्ये बळी पडलेल्या मगहला आगि बालकाांना

अर्थिहाय्य व पुनवथिन करण्यािाठी “ मनोधैयथ ”
योजना राज्यात िुरु करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
महहला व बाल हवकास हवभाग
शासन हनर्णय क्रमाांकः िांकीिथ-2011/ प्र.क्र.6 / का-2,
नवीन प्रशािन भवन, 3 रा मजला,
मांत्रालय, मुांबई-400032.

तारीख: 21 ऑक्टोबर, 2013.

प्रस्तावना –

बलात्कार (Rape) / बालकाांवरील लैंगिक अत्याचार (Sexual Assault) / ॲगिड हल्ला (Acid

Attack) करिाऱ्या िुन्हे िाराांना िांभीर गशक्षा दे िे आवश्यक अिताांनाच या िुन््ाांतील गपडीत मगहला व
बालकाांना

प्रगतष्ठा व आत्मगवश्वाि पूिथ स्थर्ती परत गमळवून दे िे हे गततकेच आवश्यक आहे .

पुन:थर्ापक न्यायाच्या तत्त्वानुिार अशा मगहला व बालकाांना शारीगरक आगि मानगिक आघातातून

बाहे र काढण्यािाठी प्रयत्न करिे, गवत्तीय िहाय्य दे िे, तिेच िमुपदे शन, गनवारा, वैद्यगकय व
कायदे शीर मदत इत्यादी आधारिेवा तत्परतेने उपलब्ध करुन त्याांचे पुनवथिन करिे आवश्यक आहे .
2.

गदल्लीतील घरकाम करिाऱ्या मगहलाांचा मांच गवरुध्द युगनयन ऑफ इांगडया व इतर याांच्या गरट

गवनांती अजथ (िीआरएल) क्र.362/93 याप्रकरिी मा.िवोच्च न्यायालयाने बलात्काराि बळी पडलेल्या
दुदैवी मगहलेचे अश्रू पुिण्यािाठी एक योजना गवकगित करावी, अिे गनदे श गदले आहे त. त्याचप्रमािे

मा.िवोच्च न्यायालयाने गक्रगमनल गरट गपटीशन 129/2006 या प्रकरिी ॲगिड हल्ल्यात बळी
पडलेल्या व्यक्तींना अर्थिहाय्य करण्याबाबतची योजना तयार करण्याचे गनदे श गदलेले आहे त.
त्याचप्रमािे Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 (POCSO) या कायद्याअांतिथत
18 वर्षाखालील बालकाांच्या लैंगिक अत्याचार प्रकरिी त्याांचे पुनवथिन करिे आवश्यक आहे . या

शासन हनर्णय क्रमाांकः िांकीिथ-2011/ प्र.क्र.6 / का-2,

अनुर्षांिाने बलात्कार ( Rape ) / बालकाांवरील लैंगिक अत्याचार ( Sexual Assault ) / ॲगिड हल्ला (
Acid Attack ) यामध्ये गपगडत मगहला आगि बालकाांना अर्थ िहाय्य व पुनवथिन करण्यािाठी “ मनोधैयथ
” ही योजना महाराष्र राज्यात िुरु करण्याचा गनिथय घे ण्यात आला आहे .

शासन हनर्णय–

बलात्कार / बालकाांवरील लैंगिक अत्याचार / ॲगिड हल्ल्यातील गपडीत मगहला व बालक

याांना

पुन:थर्ापक न्यायाची खात्री दे ण्यािाठी महाराष्र राज्यात “मनोधथयथ” ही योजना गदनाांक

2.10.2013 पािून िुरु करण्याचा गनिथय घे ण्यात आला
खालीलप्रमािे करण्यात येईल :i)

अांमलात येईल.
ii)

ही योजना महाराष्र राज्यात

आहे .

या योजनेची अांमलबजाविी

गदनाांक 2.10.2013 पािून घडलेल्या घटनाांिाठी

बलात्कार / बालकाांवरील लैंगिक अत्याचार / ॲगिड हल्ल्यात बळी पडलेल्या मगहला,

बालके व त्याांच्या वारिदाराांना तातडीने आर्थर्क मदत आगि मानिोपचार तज्ञाची िेवा उपलब्ध करुन
दे ण्यात येईल,
iii)

बलात्काराची (Rape) व्याख्या ही, भारतीय दां ड िांगहता (IPC) मधील कलम 375 व

376, 376(2), 376(A), 376(B), 376 (C), 376(D) आगि 376 (E) प्रमािे राहील. त्याचप्रमािे

बालकाांवरील लैंगिक अत्याचार (Sexual Assault) ची व्याख्या Protection of Children from Sexual

Offence Act, 2012 (POCSO) मधील कलम 3, 4, 5 व 6 मध्ये गनगश्चत केल्याप्रमािे राहील आगि
ॲगिड हल्ला (Acid Attack) ची व्याख्या ही भारतीय दां ड िांगहता (IPC) कलम 326(A) आगि 326(B)
प्रमािे राहील.

iv) बलात्कार / बालकाांवरील लैंगिक अत्याचार / ॲगिड हल्ल्यात बळी पडलेल्या मगहला,

बालके व त्याांच्या वारिदाराांना िरजाांनुिार गनवारा, िमुपदे शन, वैद्यकीय मदत, कायदे शीर िहाय्य,
गशक्षि व व्याविागयक प्रगशक्षि यािारख्या आधार िेवा उपलब्ध करुन पुन:थर्ापक न्याय दे ण्यात
येईल.
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v)

या योजनेंतिथत बलात्कार व

बालकाांवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरिी गकमान

रु.2,00,000/- (रुपये दोन लाख फक्त) व गवशेर्ष प्रकरिामध्ये कमाल रु.3,00,000/- (रुपये तीन

लाख फक्त) अर्थिहाय्य अनुज्ञेय राहील. त्याचप्रमािे ॲगिड हल्ल्यात जखमी झालेल्या मगहला व
बालकाांि त्याांचा चेहरा गवद्रुप झाल्याि अर्वा कायमचे अपांित्व आल्याि रु.3,00,000/- (रुपये तीन

लाख फक्त) आगि ॲगिड हल्ल्यात इतर जखमा झालेल्या मगहला व बालकाांना रु.50,000/- इतके
अर्थ िहाय्य अनुज्ञेय राहील.
vi)

मगहला व बाल गवकाि गवभािामाफथत प्रथतुत योजनेअांतिथत बलात्कार / बालकाांवरील

लैंगिक अत्याचार / ॲगिड हल्ला गपगडत मगहला व बालक याांना अर्थिहाय्य दे ण्यात येिार अिल्यामुळे
िृह गवभािाच्या ककवा अन्य गवभािाच्या योजनाांमध्ये िदर गपगडताांना अर्थिहाय्य अनुज्ञेय राहिार नाही.
vii)

पोलीि ठािे अांमलदार / पोलीि अगधकारी याांनी एफ.आय.आर. दाखल होताच

गजल्हा क्षती िहाय्य व पुनवथिन मांडळाचे अध्यक्ष (गजल्हागधकारी / गनवािी उपगजल्हागधकारी), गजल्हा
पोलीि अधीक्षक, गजल्हा शल्य गचगकत्िक / गजल्हा मगहला व बाल गवकाि अगधकारी याांना ईमेलव्दारे अर्वा एिएमएिव्दारे र्ोडक्यात मागहती िादर करतील. जेिेकरुन गपगडत मगहला व
बालकाच्या मदतीकरीता गजल्हा मांडळाची बैठक तातडीने बोलागवण्यात येईल. त्याचप्रमािे गजल्हा
शल्य गचगकत्िक व मुांबईत अगधष्ठाता, िर. जे.जे.रुग्िालय / कामा रुग्िालय याांचेमाफथत तातडीने

वैद्यकीय िेवा उपलब्ध करुन दे ता येईल व आवश्यकतेनुिार शािकीय कमथचाऱ्याांना अनुज्ञेय अिलेल्या
शािन मान्यता प्राप्त खाजिी रुग्िालयात और्षधोपचारािाठी दाखल करण्यात येईल. या कायथवाहीत

गफयादीची / गपगडत मगहला व बालकाची ओळख िुप्त ठे वण्यात येईल. या िांदभात मा.िवोच्च
न्यायालयाच्या गनदे शाांची काटे कोरपिे अांमलबजाविी करण्यात येईल.

viii) िावथजगनक आरोग्य गवभािाच्या शािन पगरपत्रक क्र.िांकीिथ-2013/प्र.क्र.55/आरोग्य-3,

गदनाांक 10.5.2013 अन्वये लैंगिक छळ झालेल्या गियाांची वैद्यकीय तपाििी करण्याबाबत गनिथगमत
केलेल्या मािथदशथक िूचनाांची अांमलबजाविी करण्यात येईल.
2.

या योजनेच्या अांमलबजाविीिाठी गजल्हागधकारी याांचे अध्यक्षतेखाली गजल्हाथतरावर गजल्हा

िुन्हे िारी क्षती िहाय्य व पुनवथिन मांडळ (District Criminal Injuries Relief and Rehabilitation Board)
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थर्ापन करण्यात येत आहे . यापुढे याचा उल्लेख “ गजल्हा मांडळ ” अिा करण्यात येईल. बलात्कार /
बालकाांवरील लैंगिक अत्याचार / ॲगिड हल्ल्यात बळी पडलेल्या गपडीत मगहलाांना व बालकाांना
तातडीने मानगिक आधार गमळण्यािाठी प्रत्येक गजल््ात प्रगशगक्षत “ Trauma Team” गनयुक्त
करण्यात येईल.

घटना घडल्यावर “ Trauma Team ” मगहला / बालक अर्वा यर्ास्थर्ती त्याांच्या

कुटुां गबयाांची तात्काळ भेट घे वून, त्याांना िमुपदे शन, मािथदशथन, व इतर िवलती दे ण्यािाठी त्याांची मदत
करेल. गजल्हा थतरावरील “ Trauma Team ” मध्ये प्रामुख्याने मगहला िमुपदे शक, वैद्यकीय अगधकारी,
िहाय्यक व्यक्ती (Support person) व पोगलि अगधकारी याांचा िमावेश अिेल व त्याांना आवश्यक
प्रगशक्षि दे ण्यात येईल. याबाबत िगवथतर मािथदशथक िूचना थवतांत्रपिे गनिथगमत करण्यात येतील.
3.

गजल्हाथतरावर गजल्हा क्षगत िहाय्य व पुनवथिन मांडळ (District Criminal Injuries and

Rehabilitation Board) ची रचना खालील प्रमािे राहील.
1

गजल्हागधकारी

- अध्यक्ष

2

ग्रामीि क्षेत्रािाठी पोलीि अधीक्षक आगि शहरी क्षेत्रािाठी

- सदस्य

पोगलि आयुक्त नामगनदे गशत करतील अिा पोगलि उप
आयुक्त दजाचा अगधकारी

3

गजल्हा शल्य गचगकत्िक

- सदस्य

4

गजल्हा िरकारी वकील व शािकीय अगभयोक्ता

- सदस्य

5

अध्यक्षाांच्या मान्यतेने गजल््ातील मगहलाांच्या व मुलाांच्या

- सदस्य

6

गजल्हा मगहला व बाल गवकाि अगधकारी

िक्षमीकरिािाठी िामागजक क्षेत्रात काम करिारा तज्ञ व्यक्ती

- सदस्य सहिव

मुांबई शहरािाठी गजल्हा शल्य गचगकत्िक याांच्याऐवजी अगधष्ठाता, िर.जे.जे. रुग्िालय, मुांबई

याांची आगि मुांबई उपनिरािाठी अगधष्ठाता, कामा रुग्िालय, मुांबई याांची गनयुक्ती करण्यात येईल.

त्याचप्रमािे मा.उच्च न्यायालयातील िरकारी वकील व शािकीय अगभयोक्ता याांची मुांबई उपनिर
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आगि मुांबई शहर यािाठी गनयुक्ती करण्यात येईल. गजल्हागधकारी याांनी वरील प्रमािे गजल्हा मांडळ
िदथय गनयुक्तीबाबत आदे श तात्काळ गनिथगमत करावेत.
4.

हिल्हा मांडळािे काये खालीलप्रमार्े राहील :-

i) बलात्कार / बालकाांवरील लैंहगक अत्यािार / ॲहसड हल्ला याबाबतिी माहहती सांबांधीत

पोलीस तपास अहधकारी याांिेकडू न प्राप्त झाल्यावर यथास्स्थती हपडीत महहला व बालक ककवा हतच्या
वारसदारास अथणसहाय्य करर्े / पुनवणसन करण्याबाबत यथोहित हनर्णय घे र्े.

FIR िी माहहती

हमळाल्यापासून 7 हदवसाच्या आत मांडळािी बैठक घे र्े व अथणसहाय्यािी रक्कम 15 हदवसाच्या आत
अदा करर्े. तथाहप, हवहशष्ट्ट पहरस्स्थतीत सदर कालावधी वाढहवण्यािे अहधकार हिल्हा मांडळाला
राहतील.

ii) ॲहसड हल्ल्यात महहला व बालक याांिा िेहरा हवद्रुप झाल्यास ककवा कायमिे अपांगत्व

आल्यास मा.सवोच्ि न्यायालयाच्या हनदे शाप्रमार्े रु.3,00,000/- (रुपये तीन लाख फक्त) इतके
अथणसहाय्य धनादे शाव्दारे तात्काळ अदा करर्े आहर् ॲहसड हल्ल्यात िखमी झाल्यास रु. 50,000/(रुपये पन्नास हिार फक्त) इतके अथणसहाय्य धनादे शाव्दारे तात्काळ अदा करर्े.

iii) भूलथाफा दे वून / फसवून / लग्नािे वा इतर आहमष दाखवून केलेल्या बलात्काराच्या

प्रकरर्ात प्रथम खबरी अहवाल दाखल झाल्यानांतर रु.2,00,000/- रकमेच्या 50% रक्कम
धनादे शाव्दारे अदा करर्े आहर् न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल झाल्यावर उवणहरत 50% अथणसहाय्य
धनादे शाव्दारे अदा करर्े.

iv) गांभीर व क्रुर स्वरुपाच्या बलात्काराच्या घटनेमध्ये हपहडत महहला व बालक याांना ककवा

यथास्स्थती त्याांच्या वारसदाराांना रु.3,00,000/- इतके 100% अथणसहाय्य तात्काळ अदा करर्े.
गुन्यािे स्वरुप व तीव्रता ठरहवण्यािे अहधकार हिल्हा मांडळाला राहतील.

v) या योिनेअांतगणत अनुज्ञेय अथणसहाय्याव्यहतहरक्त बलात्कार / लैंहगक अत्यािार / ॲहसड

हल्ल्यात हपहडत महहला व बालक याांना वैद्यकीय उपिार, प्रवास व इतर अनुषांहगक तातडीच्या

खिासाठी प्रत्येक प्रकरर्ात कमाल रु.50,000/- पयंत अथणसहाय्य करण्याबाबत हिल्हा मांडळ हनर्णय
घे ईल.
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vi) हपडीत महहला व बालक आहर् हफयादी याांिी ओळख गुप्त ठे वर्े.

vii) या योिनेमध्ये शासकीय ककवा अशासकीय सांस्थाांशी समन्वय साधून, हिल्हा मांडळ हपडीत

महहला व बालकाांस कायदे शीर मदत, हनवारा, समुपदे शन, वैद्यकीय मदत, हशक्षर् व व्यवसाहयक

प्रहशक्षर्, मानसोपिार तज्ञ ककवा इतर स्वरुपाच्या आधारसेवा उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत सवोतोपरी
प्रयत्न करेल.

viii) राज्य शासनामाफणत वरील घटनासांदभातील अथणसहाय्य व पुनवणसनासांदभात अन्य

योिनाांिी अांमलबिावर्ी करर्े. उदा. त्याांना नोकरी, व्यवसाय उपलब्ध करुन दे ण्यास मदत करर्े.
5.

ix) पहरस्स्थती अनुरुप इतर योग्य हनर्णय घे र्े.
योजनेंतिथत िहाय्य.

प्रथतुत योजनेअांतिथत खालील प्रमािे अर्थिहाय्य अनुज्ञेय राहील.

अ.क्र.

घटनेचे गववरि

अर्थिहाय्य
हकमान

कमाल

1

बालकाांवरील लैंहगक अत्यािार (POCSO Act)

रु.2,00,000 /-

रु.3,00,000/-

2

बलात्कार (RAPE)

रु.2,00,000/-

रु.3,00,000/-

3

ॲहसड हल्ल्यात िेहरा हवद्रुप झाल्यास व कायम

रु.3,00,000/-

रु.3,00,000/-

रु.50,000/-

रु.50,000/-

अपांगत्व आल्यास
4

ॲहसड हल्ल्यात िखमी झाल्यास

6.

या योिनेअत
ां गणत अथणसहाय्य दे ण्यािी कायणपध्दती खालील प्रमार्े राहील :1)

हिल्हा महहला व बाल हवकास अहधकाऱयाांना त्याांच्या हिल्यात घटना घडल्यािे

हनदशणनास आल्यावर त्याबाबत स्वत:हू न दखल घे वून, सांबांधीत पोलीस तपास अहधकारी याांिेकडू न
प्रथम खबरी अहवालािी माहहती घे ईल. अन्यथा पोलीस तपास अहधकारी याांच्याकडू न प्राप्त माहहतीच्या

आधारे प्रकरर्परत्वे उपरोक्त पहरच्छेे द क्र.5 मध्ये नमूद केल्याप्रमार्े हिल्हा मांडळ यथोहित हनर्णय
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घे ईल. सांबांधीत पोलीस तपास अहधकारी याांनी FIR दाखल झाल्यावर त्यािी माहहती SMS ककवा E-mail

व्दारे सांबांधीत हिल्हाहधकारी आहर् हिल्हा महहला व बाल हवकास अहधकारी याांना एक तासाच्या आत
पाठवावी.

2)

आर्थथक सहाय्य मांिूर करण्याबाबत हिल्हा मांडळािा हनर्णय अांहतम राहील. हिल्हा

मांडळामाफणत दे ण्यात आलेल्या आदे शािी अांमलबिावर्ी करण्यािी िबाबदारी हिल्हा महहला व बाल

हवकास अहधकारी याांिी राहील. त्यासाठी त्याांना आहरर् व सांहवतरर् अहधकारी म्हर्ून अहधकार
राहतील आहर् आयुक्त, महहला व बाल हवकास आयुक्तालय, पुर्े याांना हनयांत्रक अहधकारी म्हर्ून
अहधकार राहतील.
3)

हिल्हा मांडळाकडू न आदे श प्राप्त झाल्यावर हिल्हा महहला व बाल हवकास अहधकारी

सदर आदे शानुसार मांिूर रक्कम सांबांधीताांच्या बँक खात्यात िमा करेल.

4) अ) सदर िमा केलेल्या रक्कमेपैकी 75% रक्कम ही Fixed Deposit मध्ये हकमान 3

वषासाठी ठे वण्यात येईल. उवणहरत 25% रक्कम हपडीत व्यक्ती / पालक याांना खिण करता येईल.

ब) मात्र ॲहसड हल्ल्यातील हपहडताांना 75% रक्कम खिण करता येईल व उवणहरत 25% रक्कम

3 वषासाठी Fixed Deposit मध्ये ठे वण्यात येईल.
5)

हपडीत व्यक्ती ही, अज्ञान असेल, तर अशा प्रकरर्ाांत, अज्ञान बालकाच्या उत्तम

हहतासाठी व हतच्या कल्यार्ासाठी हनधीिा योग्य वापर होईल, या हवषयी हिल्हा मांडळािे समाधान
झाल्यानांतर, रक्कम हतच्या Minor account बँक खात्यामध्ये 75% रक्कम Fixed Deposit मध्ये ठे वण्यात

येईल व ती रक्कम बालक 18 वषािा झाल्यावर त्यास हमळू शकेल. उवणहरत 25% रक्कम बालकाच्या
हहतासाठी खिण करता येईल. परांतु हकमान 3 वषण सदर रक्कम बँकेतून काढता येर्ार नाही. तथाहप,

हववहक्षत प्रकरर्ी शैक्षहर्क व वैद्यकीय कारर्ासाठी सदर रक्कम हिल्हा मांडळाच्या मान्यतेने काढता

येईल. सदर रक्कमेवरील व्याि बँकेमाफणत हपडीत / पालक याांच्या बित खात्यात दरमहा िमा
करण्यात येईल.

पष्ृ ठ 10 पैकी 7

शासन हनर्णय क्रमाांकः िांकीिथ-2011/ प्र.क्र.6 / का-2,

7.

केंद्र शासनामाफणत सदर योिनेिी अांमलबिावर्ी सुरु होईपयंत सदर योिना राज्य

शासनामाफणत राबहवण्यात येईल. या योिनेवरील खिण भागहवण्यासाठी आवश्यक हनधी उपलब्धतेबाबत
स्वतांत्रपर्े आदे श हनगणहमत करण्यात येतील.
8.

शासन हनर्णय, हवत्त हवभाग, क्र.प्रवास-1010/प्र.क्र.2/सेवा-5, हदनाांक 3 मािण, 2010 मधील

9.

हा शासन हनर्णय हनयोिन हवभागािा अनौपिाहरक सांदभण क्र. 149/का 1472 हद. 11.10.2013

तरतूदीनुसार हिल्हा मांडळातील अशासकीय सदस्याांना भत्ते अनुज्ञेय राहील.

आहर् हवत्त हवभागािा अनौपिाहरक सांदभण क्र. 557/13-व्यय-6 हदनाांक 15.10.2013 अन्वये प्राप्त
सहमतीने हनगणहमत करण्यात येत आहे .

सदर शासन हनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्यािा सांकेताक 201310211630285830 असा आहे . हा आदे श
हडिीटल स्वाक्षरीने साक्षाांहकत करुन काढण्यात येत आहे .

महाराष्ट्रािे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने .

Mahendra
Babusing Hajari

Digitally signed by Mahendra Babusing Hajari
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra,
ou=Women & Child Development
Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra, cn=Mahendra Babusing
Hajari
Date: 2013.10.21 18:31:57 +05'30'

( म.बा.हजारी )

प्रत,

उप िगचव, महाराष्र शािन.

1. मा.राज्यपालाांचे िगचव, राजभवन, मुांबई

2. मा.मुख्यमांत्रयाांचे प्रधान िगचव, मांत्रालय, मुांबई.
3. मा.उपमुख्यमांत्रयाांचे िगचव, मांत्रालय, मुांबई.

4. मा.मांत्री, मगहला व बाल गवकाि याांचे खाजिी िगचव, मांत्रालय, मुांबई.

5. मा.राज्यमांत्री, मगहला व बाल गवकाि याांचे खाजिी िगचव, मांत्रालय, मुांबई.
6. मा.िवथ मांत्री / राज्यमांत्री याांचे खाजिी िगचव, मांत्रालय, मुांबई.
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7. मा.मुख्य िगचव, महाराष्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई.

8. िवथ अप्पर मुख्य िगचव / प्रधान िगचव / िगचव, मांत्रालयीन गवभाि, मांत्रालय, मुांबई.
9. मा. महािांचालक, मागहती व जनिांपकथ िांचालनालय, महाराष्र राज्य, मुांबई
अ.

सदर शासन हनर्णयास यथोहित प्रहसध्दी द्यावी.

अ.

वरील शािन गनिथय राज्यातील िवथ पोलीि अगधकारी याांच्या गनदशथनाि आिण्याबाबत

10. मा. पोलीि महािांचालक, पोलीि मुख्यालय, मुांबई.
कायथवाही करावी.

11. महाप्रबांधक, उच्च न्यायालय, मुांबई.

12. प्रबांधक, मा.उच्च न्यायालय, मुांबई / नािपूर / औरांिाबाद.

13. गवशेर्ष पोलीि महागनगरक्षक, मगहला अत्याचार प्रगतबांधक कक्ष, पोलीि मुख्यालय, मुांबई.
14. िवथ गनबांधक, उच्च न्यायालय, खांडपीठ नािपूर / औरांिाबाद.

15. िवथ गजल्हा न्यायागधश, गजल्हा न्यायालय, (िांबांगधत गजल्हा मगहला व बाल गवकाि अगधकारी
याांचेमाफथत)

16. िवथ गनवािी उप गजल्हागधकारी, (िांबांगधत गजल्हा मगहला व बाल गवकाि अगधकारी याांचेमाफथत)
17. िगचव, महाराष्र राज्य बालहक्क िांरक्षि आयोि, वरळी, मुांबई
18. िदथय िगचव, महाराष््र राज्य मगहला आयोि, मुांबई.

19. व्यवथर्ापकीय िांचालक, मगहला आर्थर्क गवकाि महामांडळ, मुांबई.

20. महालेखापाल 1/2, (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा पगरक्षा), मुांबई / नािपूर.
21. िवथ गवभािीय आयुक्त, मगहला व बाल गवकाि,

22. आयुक्त, मगहला व बाल गवकाि आयुक्तालय, महाराष्र राज्य, पुिे.

अ. वरील शािन गनिथय मगहला व बाल गवकाि गवभािाअांतिथत िवथ क्षेगत्रय अगधकाऱ्याांच्या
गनदशथनाि आिावा.

23. िवथ गजल्हा न्यायागधश, (िांबांगधत गजल्हा मगहला व बाल गवकाि अगधकारी याांचेमाफथत)
24. िवथ गजल्हागधकारी, (िांबांगधत गजल्हा मगहला व बाल गवकाि अगधकारी याांचेमाफथत)

25. िवथ पोलीि आयुक्त (शहरी), (िांबांगधत गजल्हा मगहला व बाल गवकाि अगधकारी याांचेमाफथत)

26. िवथ पोलीि अगधक्षक (ग्रामीि), (िांबांगधत गजल्हा मगहला व बाल गवकाि अगधकारी याांचेमाफथत)
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27. िवथ गवभािीय उप आयुक्त, मगहला व बाल गवकाि (िांबांगधत गजल्हा मगहला व बाल गवकाि
अगधकारी याांचेमाफथत)

28. िर्व गजल्हा शल्य गचगकत्िक, (िांबांगधत गजल्हा मगहला व बाल गवकाि अगधकारी याांचेमाफथत)
29. अगधष्ठाता, िर.जे.जे.रुग्िालय, मुांबई
30. अगधष्ठाता, कामा रुग्िालय, मुांबई.

31. गजल्हा िरकारी वकील, (िांबांगधत गजल्हा मगहला व बाल गवकाि अगधकारी याांचेमाफथत)
32. िगचव, महाराष्र राज्य िमाजकल्याि िल्लािार बोडथ , मुांबई.

33. िवथ गजल्हा िरकारी वकील / िरकारी अगभयोक्ता, उच्च न्यायालय, मुांबई, खांडपीठ, नािपूर /
आरैंिाबाद.

34. िवथ बाल गवकाि प्रकल्प अगधकारी (गजल्हा मगहला व बाल गवकाि अगधकारी याांचेमाफथत)
35. अगधदान व लेखा अगधकारी, मुांबई शहर / मुांबई उपनिर
36. वगरष्ठ गजल्हा कोर्षािार अगधकारी, पुिे.
37. िवथ गजल्हा कोर्षािार अगधकारी,

38. गनयोजन गवभाि, कायािन-1472 / कायािन-1411
39. िवथ गजल्हा मगहला व बाल गवकाि अगधकारी,

40. गवत्त गवभाि (व्यय-6)(अर्थिांकल्प-7), मादाम कामा रोड, मांत्रालय, मुांबई.
41. अवर िगचव (अर्थिांकल्प), मगहला व बाल गवकाि, मांत्रालय, मुांबई.

42. िवथ उप िगचव / अवर िगचव / कक्ष अगधकारी, मगहला व बाल गवकाि गवभाि, मांत्रालय, मुांबई.
43. गनवड नथती/का-2.
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