िजहा मिहला व बाल िवकास अिधकारी कायालय माफ़त राबवीयात येणा-या िविवध शासिकय
योजनाची माहीती
१) बालगृहे योजनायवतमाळ िज ातील बाल याय (मल
ु ांची काळजी व संरण) अिधिनयम २००० अवये काळजी व संरणची
गरज असले या बालकांसाठी यवतमाळ िज ात एकूण 34 बालगृहे काय) रत असून, +यांची एकूण मता 1800 /वेिशतांची
आहे. बालगहृ म3ये /वेिशतांना अ4 व5 िनवारा वै7क8य सिु वधा तसेच +यांचे पनु व) सन कर:यात येत.े
वेशाची प"दत- बालगहृ म3ये /वेशासाठी बालक हा बाल याय (मल
ु ांची काळजी व संरण) अिधिनयम २००० कलम
2(ड) अवये काळजी व संरणची गरज असणारा असावा व बाल क याण सिमती,चापमनवाडी यवतमाळ माफ)त /वेिशत
दाखल कर:यात येतात. बाल क याण सिमती समोर कुठ याही /कारAया काळजी व संरणाची गरज असले या
बालकांना समाजाकरीता काम करणारा कुठलाही BयC8 हा बालकाला बाल क याण सिमती समोर हजर कD शकतो.
२) बाल संगोपन योजनाबालसंगोपन योजनEतग) त लाभाथH बालकाला D.४२५//ती मिहना वय वष) १८ पयNत लाभ दे:यात येतो. या
योजनEतग) त संगोपन करणा-या पालकास 425/मिहना बालकांAया अ4 व5 िनवारा व शैिणक गरजा भागिवयाकरीता
शासना माफ़)त लाभ िदला जातो व सदर योजना राबिवणा-या संRथेला /ती लाभाथH ७५ D./मिहना दे:यात येतात.
अज करयाची प"दती - िविहत नम:ु यात लाभाTया) नी अज) बाल क याण सिमती,चापमनवाडी यवतमाळ यांAयाकडे
सादर करणे आवUयक आहे. अजा) चानमनु ा िवनामु य बाल क याण सिमती,यवतमाळ यांAयाकडे उपलWध आहे.
लाभिथ)या पा*ते)या अटी - बालक हा बाल याय (मल
ु ांची काळजी व संरण) अिधिनयम २००० कलम 2(ड) अवये
काळजी व संरणची गरज असणारा असावा. व बालक हा वय वष) 6 ते 18 या वयोगटातील असणे आवUयक
आहे.याम3ये िवशेत: बाल कामगार,बंदयाची मल
ु े,दधु ) र आजाराने िपडीत असले या पालकांची मल
ु े,अनाथ बालके
इ./कारAया बालकांना /ाधायाने लाभ िदला जातो.
३) मनोधैय योजनाबालकावरील िकं वा मिहलांवरील ल\िगक अ+याचार िकं वा अिसड ह यात बळी पडले या मिहला व बालकांना
अथ) सहा]य करणे व +यांAया पुनव) सनासाठी मनोधैय) योजना िह नवीन योजना मिहला व बालिवकास िवभाग माफ)त शासन
िनण) य ^.संक8ण) -२०११//.^०६/का.-२ मबु ई – िद.२१ ऑcटdबर २०१३ पासनु राfयात सुD झाली. या योजनेAया
अमलबजावणी कhरता मा.िज हाधीकारी यांAया अ3यतेखाली िज हा ती सहा]य व पनु व) सन मंडळ गठीत कर:यात
आले आहे.

अज करयाची प"दत- बालकावरील िकं वा मिहलांवरील ल\िगक अ+याचार िकं वा अिसड ह यात बळी पडले या
मिहला व बालकांनी fया पोिलस Rटेशन अंतग) त गु हा घडला असेल +या पोिलस Rटेशन /मख
ु ा माफ)त
एफ़.आय.आर./त या काया) लयास सादर होणे आवUयक आहे. अशा रीतीने /ाj /करणे मा.िज हाधीकारी यांAया
अ3यतेखाली गठीत िज हा ती सहा]य व पनु व) सन मंडळा समोर ठेवले जाते व सिमतीचे िनण) यानस
ु ार लाभ िदला
जातो.
शासन िनण) यानस
ु ार िपडीतेला D. 2 लाख तसेच गंिभर इजा पोहच यास D.3 लाखा पंय)त या योजनेतंग)त
अथ) सहाय िदले जाते..
४) शेतकरी/शेतमजूरां)या मुल2)या िववाहाक3रता सामुहीक िववाह योजना / न4दिणकृत िववाह योजनायवतमाळ िज ातील शासन िनण) य ^.संक8ण) -२००५//.^ २४२/का.-२ मबु ई – िद. १७ फे kवु ारी२००६
अवेय शेतकरी/शेतमजूरांAया मल
ु lAया िववाहाकhरता सामुहीक िववाह योजना राबिव:यात आली आहे शासन िनण) य
^.संक8ण) -२००८ //.^ ५५/का.-२ मबु ई – िद.२ मे २००८ पासनु सदर योजना शेतकरी/शेतमजूरांAया मल
ु lAया
िववाहाकhरता शभु मंगल सामहु ीक िववाह योजना या नावाने संपूण) महाराmnात लागू कर:यात आली. शासन िनण) य
^.संक8ण) -२०११//.^ ९३/का.-२ मबु ई – िद. ३० सpटEबर २०११ अवेय शभु मंगल सामुहीक िववाह
योजना/नdदणीकृत िववाह योजना सधु ाhरत RवDपात िज हा िनयोजन िवकास सिमती माफ)त िज ात राबिव:यात
येत आहे. या योजनेमाफत िववािहत मुली)या आई)या बँक खा:यात ;.१००००/- एवढे अनुदान जमा करयात
येते. तसेच सामुिहक िववाह आयोिजत करणा-या सं@थेला :येक जोडBयामागे 2000 ; अनुदान देयात येतात.
या योजनेतंगत शेतकरी/शेतमजुरांनी आपया मुलीचा िववाह जर न4दणी प"दतीने के लेला असेल तर अशा
लाभाCयाना स"ु दा वैयDEक ;.10000/- एवढे अनुदान िदया जाते.
५) कौटुंिबक िहंसाचारा पासून मिहलाचे संरHणकौटुंिबक िहंसाचार पासनू मिहलाचे संरण अिधिनयम २००५ व िनयम २००६ नस
ु ार सदरचा कायदा
िद. २६/१०/२००६ पासून संपूण) देशात अमलात आला.
कायIाचा उKेश –
१) मिहलांना कौटुंिबक िहंसाचारापासून संरण देणे
२) मिहलांना घरात सरु ितता लाभावी व +यांना बेघर के या जाऊ नये.
३) मिहलांना सदर /करणी ता+काळ मदत देणे व +यांAया /करणाचा लवकर िनपटारा करणे
४) मिहलांचे मह+व कायमRवsपी िनरंतर राह:यासाठी कठोर कायदेिशर उपाययोजना करणे.

या अिधिनयमावये शासनाने स3यिRथतीत दोन तालुके िमळून एका संरण अिधका-याची िनयC
ु 8 के लेली
असून स3यािRथतीत िज ात िनयिमत ६ संरण अिधकारी काय) रत आहेत व इतर तालcु यात संबिधत एकाि+मक
बाल िवकास /क प अिधकारी संरण अिधकारी tहणनु िनयुC8 कर:यात आलेली आहे.
कौटुंिबक िहंसाचारuRत िपडीत मिहलांनी सबंिधत संरण अिधकारी यांAयाशी तालुLयात संबिधत एकाि:मक
बाल िवकास कप अिधकारी कायालयात संपक) साधावा. व िज हाAया िठकाणी या काया) लयाशी संपक) साधावा.या
अिधिनयमातंग)त िज हयात एकुण 8 सेवा परु िवणाvया संRथा स3ु दा काय) रत आहेत.सदर संRथा हया अिधिनयमावये
िपिडत मिहलेला आवUयक असले या मा.यायालायाAया आदेशाने सेवा परु िवतात.
६) मिहला समुपदेशन योजनाशासन िनण) य मिहला व बाल िवकास िवभाग ^.समपु -२०13//.^ 05/का.-10 मुबई – िद. 04 जानेवारी 2014
अवेय मिहलांवर व बालंकावर अ+याचारांना /ितबंध कDन, +याना संरwण/मदत उपलWध कDन दे:याचे उददेशाने
खालील िठकाणी यवतमाळ िज ात मिहला समुपदेशन कE xे काया) रत आहेत.
अ.N.

१
२
३
४

िजOात मंजुर झालेया समपु देशन कQ Rाचे
नाव,पTा,व दरु "वनी N.

फुले-आंबेडकर मिहला /बोधनी,पाढरकवडा Bदारा
संचािलत मिहला समपु देशन कE x पोिलस Rटेशन,
पाढंरकवडा
Rवा.पंडीतराव मRके , बहz.संRथा धनसळ ता. पस
ु द
तेजिRवनी बहz.सेवाभावी संRथा दारBहा
टाटा सामािजक िव{ान संRथा,मंबु ई Bदारा संचािलत
मिहला समपु देशन कE x, िज हा पोिलस अिधwक
काया) लय, यवतमाळ

िजOात समुपदेशन कQ R कायरत असलेले
िठकाण
पाढंरकवडा पोिलस Rटेशन पhरसर,पाढरकवडा
पस
ु द पोिलस Rटेशन परीसर,पस
ु द
दारBहा पोिलस Rटेशन पhरसर, दारBहा
िज हा पोिलस अिधwक काया) लय, यवतमाळ
येथे काय) रत.

७) सव समावेशक मिहला सिमतीशासन िनण) य मिहला व बाल िवकास िवभाग ^.सिकण) -२०11//.^ 26/का.-02 मबु ई – िद. 02 नोBहEबर 2011
अवये मिहलाAया संरणासाठी हzडं ा िनम) ल
ु न,कौटुंिबक िहसाचारापासनु मिहलांचे संरण, देवदासी /था िनम) ल
ु न,
अनैितक Bयापार (/तीबंध) यासार|या मिहला धोरणेAया व काय}ाAया /भावी अमंलबजावनी कर:याकरीता
मा.िज ािधकारी यांAया अ3यते खाली सिम+या गिठत कर:यात आलेले आहे. या सव) सिमितAया /भावी
अमलंबजवणी कर:याकरीता सव) सिम+या एकि4त कDन सव) समावेशक िज हा स लागार सिमती िज हयात काय) रत
आहे. सदर सिमतीची बैठक8चे ितमाही आयोजन सदRय सिचव िज हा मिहला व बाल िवकास अिधकारी करतात.

सदर सिमती ही िज हयातील मिहलांAया समRयांAया अनषु गांने काम करते तसेच हzडां बळी,मिहलांवरील
अ+याचार,अनैितक Bयापार /ितबंध या बाबतचा आढावा सिमतीत मा.िज हािधकारी यांAया अधते खाली घे:यात
येतो.
सेवा सिु वधा /ाj न झा यास त^ारी करीता सपंक)Wीमती अचना इंगोले
िजहा मिहला व बाल िवकास अिधकारी कायालय,
दगडी इमारत, टांग़ा चौक, यवतामाळ
दूर"वनी व [मण"वनी N. 07232-246921, 9011294251

