माझी कन्या भाग्यश्री योजनेमध्ये बदल करुन
सुधारित नरिन योजना लागू किण्याबाबत.
महािाष्ट्र शासन
मरहला ि बाल रिकास रिभाग
शासन रनर्णय क्रमाांकः भाग्यश्री-2017/प्र.क्र.107/का.3
निीन प्रशासन भिन, 3 िा मजला,
मादाम कामा मागण, हु तात्मा िाजगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई - 400 032.
रदनाांक : 1 ऑगस्ट 2017
िाचा :- (१) मरहला ि बाल रिभाग शासन रनर्णय क्र.सुकन्या-2011/प्र.क्र.144/का-3, रद.13 फेब्रुिािी 2014
(2) मरहला ि बाल रिभाग शासन रनर्णय क्र.एबारि-2015/प्र.क्र.54 (भाग-2)/का-6, रद.26 फेब्रुिािी 2016
(3) मरहला ि बाल रिभाग शासन परिपत्रक क्र.एबारि-2015/प्र.क्र.48/का-6, रद.22 फेब्रुिािी 2017
(4) मरहला ि बाल रिभाग शासन रनर्णय क्र.एबारि-2015/प्र.क्र.48 /का-6, रद.2 माचण 2017
प्रस्तािना :-

महािाष्ट्र िाज्यामध्ये मुलींचे रशक्षर् ि आिोग्य यामध्ये सुधािर्ा किर्े, त्याांच्या उज्ज्िल

भरिष्ट्यासाठी आर्थिक तितूद किर्े, बारलका भ्रुर्हत्या िोखर्े ,मुलींचे जन्माबाबत समाजामध्ये सकािात्मक
रिचाि आर्र्े ,बालरििाह िोखर्े आरर् मुला इतका मुलींचा जन्मदि िाढरिर्े यासाठी सुकन्या योजना रदनाांक
1 जानेिािी 2014 पासून दारिद्रय िेषेखाली जन्मर्ा-या प्रत्येक मुलीसाठी कुटु ां बातील 2 अपत्यापयंत लागू
किण्यात आली होती. सदि योजनेचा शासन रनर्णय रदनाांक 13 फेब्रुिािी 2014 िोजी रनगणरमत किण्यात
आलेला आहे . त्यानुसाि योजनेची अांमलबजािर्ी आयुक्त, मरहला ि बालरिकास पुर्े याांच्याकडू न किण्यात
येत होती.
2.

मुलींचा जन्मदि िाढरिर्े, ललग रनिडीस प्ररतबांध किर्े ,मुलींच्या रशक्षर्ाबाबत प्रोत्साहन तिा खात्री

दे र्े ,मुलींच्या आिोग्याचा दजा िाढरिर्े यासाठी माझी कन्या भाग्यश्री ही योजना रदनाांक 1 एरप्रल 2016 पासून
लागू किण्यात आलेली आहे . सदि योजना दािीद्रय िेषेखालील सिण कुटु ां बात जन्माला येर्ा-या दोन अपत्य
मुलींसाठी लागू असून दािीद्रय िेषेििील APL कुटु ां बात जन्माला येर्ा-या मुलींसाठी या योजनेतील काही लाभ
दे ण्यात येर्ाि आहे त. सदि योजनेचा शासन रनर्णय रदनाांक 26 फेब्रुिािी 2016 िोजी रनगणरमत किण्यात
आलेला आहे . माझी कन्या भाग्यश्री ही योजना िाबरिताना क्षेरत्रय कायालयाांना येर्ा-या अडचर्ी रिचािात
घेऊन स्पष्ट्टीकिर्ात्मक शासन परिपत्रक रदनाांक 22 फेब्रुिािी 2017 िोजी रनगणरमत किण्यात आलेले आहे .
तसेच योजनेच्या अांमलबजािर्ीचे कामकाज आयुक्त,मरहला ि बाल रिकास पुर्े याांच्याकडे सोपरिण्यात
आलेले आहे .
3.

माझी कन्या भाग्यश्री ही योजना िाबरिण्यासाठी रुपये 153.00 कोटी इतका खचण येईांल असा प्रस्ताि

मा.मांरत्रमांडळास सादि किण्यात आला होता. मांरत्रमांडळाच्या रदनाांक 7/12/2015 च्या इरतिृत्तात योजनेसाठी
आिश्यक रनधीबाबत स्ितांत्र छाननी करुन मा.मुख्यमांत्री याांच्या मान्यतेने रनर्णय घे ण्यात यािा असे नमुद केलेले
आहे . त्यानुसाि रनधीच्या तसेच योजनेत बदल किण्याच्या अनुषांगाने रित्त रिभागास प्रस्ताि सादि किण्यात
आला असता सदि योजनेमध्ये आमूलाग्र बदल किण्याबाबत रित्त रिभागाने सुचरिल्याप्रमार्े माझी कन्या
भाग्यश्री हया योजनेमध्ये बदल करुन माझी कन्या भाग्यश्री सुधािीत योजना रदनाांक 1 ऑगस्ट 2017 पासून
लागु किण्याची बाब शासनाच्या रिचािाधीन होती.
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शासन रनर्णय :- मुलींचा जन्मदि िाढरिर्े, ललग रनिडीस प्ररतबांध किर्े ,मुलींच्या रशक्षर्ाबाबत प्रोत्साहन तिा
खात्री दे र्े ,मुलींच्या आिोग्याचा दजा िाढरिर्े यासाठी रदनाांक 1 एरप्रल 2016 पासून लागू किण्यात आलेली
“माझी कन्या भाग्यश्री” ही योजना या शासन रनर्णयान्िये अरधक्ररमत करुन “ माझी कन्या भाग्यश्री सुधारित
योजना “ रदनाांक 1 ऑगस्ट 2017 पासून ज्या कुटु ां बाचे िार्थषक उत्पन्न रुपये 7.50 लाख (सात लाख पन्नास
हजाि फक्त ) पयंत आहे अशा समाजातील सिण घटकाांसाठी लागू किण्यात येत आहे . सदि योजनेच्या लाभाचे
रनकष खालीलप्रमार्े िहातील.
अ.क्र. लाभ रमळण्यास
पात्र लाभािी

शासनाकडू न बँकेत

मुलीच्या ियाच्या टप्यानुसाि द्याियाची िक्कम

गुांतिर्ुक किण्यात

( अनुज्ञय
े व्याज धरुन)

येर्ािी िक्कम
1

एका

मुलीनांति

मुलीच्या

नािे

रु.

1) रुपये 50,000/- इतक्या िक्कमेिि 6 िषासाठी

मातेने/रपत्याने

50,000 बँकेत मुदत

अनुज्ञय
े होर्ािे फक्त व्याज मुलीला ियाच्या 6 व्या

कुटु ां ब रनयोजन

ठे ि

िषी काढता येईल.

शस्त्ररक्रया

गुांतिण्यात येईल.

योजनेत

2) पुन्हा मुदृल रुपये 50,000/-गुांतिर्ूक करुन 6

केल्यानांति

िषासाठी अनुज्ञय
े होर्ािे व्याज ियाच्या 12 व्या िषी

अनुज्ञय
े िक्कम

काढता येईल.
3) पुन्हा मुदृल रुपये 50,000/-गुांतिर्ूक करुन 6
िषासाठी अनुज्ञय
े होर्ािे व्याज + मुद्यल दोन्ही
िक्कम ियाच्या 18 व्या िषी काढता येईल.
माता/रपता याांनी कुटु ां ब रनयोजन शस्त्ररक्रया केल्याचे
प्रमार्पत्र सादि केल्यानांतिच रुपये 50,000/इतकी िक्कम मुलीच्या नािािि जमा किण्यात येईल.
अशाप्रकािे जमा केलेल्या िक्कमेिि त्यािेळी मुलीचे
ियानुसाि दे य असलेली व्याजाची िक्कम तीला
अनुज्ञय
े होईल.

2

दोन

मुलीनांति

परहल्या ि दु स-या

मातेने /रपत्याने

मुलीच्या

नािे

कुटु ां ब रनयोजन

प्रत्येकी

शस्त्ररक्रया

रु.25,000/-

केल्यानांति

याप्रमार्े रु.50,000

अनुज्ञय
े िक्कम

इतकी िक्कम दोन्ही
मुलींच्या नािे बँकेत
मुदत ठे ि योजनेत
गुांतिण्यात येईल.

1)रुपये 25,000/- इतक्या िक्कमेिि 6 िषासाठी
अनुज्ञय
े होर्ािे फक्त व्याज मुलीला ियाच्या 6 व्या
िषी काढता येईल.
2)पुन्हा मुदृल रुपये 25,000/-गुांतिर्ूक करुन 6
िषासाठी अनुज्ञय
े होर्ािे व्याज ियाच्या 12 व्या िषी
काढता येईल.
3)पुन्हा मुदृल रुपये 25,000/-गुांतिर्ूक करुन 6
िषासाठी अनुज्ञय
े होर्ािे व्याज + मुद्यल दोन्ही
िक्कम ियाच्या 18 व्या िषी काढता येईल
माता/रपता याांनी कुटु ां ब रनयोजन शस्त्ररक्रया केल्याचे
प्रमार्पत्र सादि केल्यानांतिच रुपये 25,000/इतकी िक्कम मुलीच्या नािािि जमा किण्यात
येईल. अशाप्रकािे जमा केलेल्या िक्कमेिि त्यािेळी
मुलीचे ियानुसाि दे य असलेली व्याजाची िक्कम
तीला अनुज्ञय
े होईल.
पृष्ट्ठ 12 पैकी 2
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सदि योजनेच्या शती/अटी खालीलप्रमार्े िहातील.
सदि योजना बँक ऑफ महािाष्ट्र माफणत िाबरिण्यात येईल. त्यासाठी बँकेंसोबत आयुक्त,एकात्त्मक बाल
रिकास सेिायोजना,निी मुांबई हे किािनामा कितील. बँकेसोबत मुदत ठे िीची कायणपध्दती कशाप्रकािे
िाबरिण्यात येईल याबाबतच्या सूचना स्ितांत्रपर्े रनगणरमत किण्यात येतील.
मातेने/रपत्याने कुटु ां ब रनयोजनाची शस्त्ररक्रया केल्याचा दाखला योजनेचा लाभ घेण्यापूिी सादि किर्े
आिश्यक िाहील.
माझी कन्या भाग्यश्री सुधारित योजनेचा लाभ 1 ऑगस्ट 2017 िोजी जन्मलेल्या ि त्याांनतिच्या मुलींना
अनुज्ञय
े िाहील.
माझी कन्या भाग्यश्री सुधारित योजना 1 ऑगस्ट 2017 पासून लागु किण्यात येत आहे . ज्या कुटु ां बाना
रदनाांक 1 ऑगस्ट 2017 पुिी 1 मुलगी आहे ि रदनाांक 1 ऑगस्ट 2017 नांति दु स-या मुलीचा जन्म
झाल्यास ि माता/रपत्याने कुटु ां ब रनयोजनाचे प्रमार्पत्र सादि केल्यानांति फक्त दु स-या मुलीला रुपये
25,000/- इतका योजनेचा लाभ अनुज्ञय
े िाहील.
परहले अपत्य मुलगा असल्यास ि दुसिे अपत्य मुलगी झाल्यास लकिा परहले अपत्य मुलगी असल्यास ि
दु सिे अपत्य मुलगा झाल्यास योजनेचा लाभ अनुज्ञय
े नाही.
कुटु ां बात परहले अपत्य मुलगी आहे ि दुसिे अपत्य मुलगी जन्मल्यास तीला हा लाभ दे य असेल. मात्र
रतसिे अपत्य जन्मल्यास त्यास हा लाभ अनुदेय नसेल.रतसिे अपत्य झाल्यास परहल्या एक/दोन
अपत्याांचे लाभही बांद होतील.तसेच प्रदान किण्यात आलेली िक्कम 911 अरतप्रदानाची िसुली या
लेखारशषातांगणत जमा किण्यात येईल.
लाभािी मुलीचे िडील महािाष्ट्र िाज्याचे मूळ िरहिाशी असर्े आिश्यक आहे .
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अजण किताांना बारलकेचे जन्म नोंदर्ी प्रमार्पत्र सादि किर्े आिश्यक
िाहील.
मुदत ठे िीत गुांतिण्यात आलेली मुळ मुदृल िक्कम ि त्याििील 18 व्या िषी दे य असर्ािे व्याज अनुज्ञय
े
होण्यासाठी मुलीचे िय 18 िषे पूर्ण असर्े ि इयत्ता 10 िी परिक्षा उत्तीर्ण असर्े तसेच मुलगी अरििारहत
असर्े आिश्यक िाहील.
दु सऱ्या प्रसुतीच्या िेळेस जि जुळ्या मुली झाल्या, ति त्या मुली योजनेस पात्र असतील.
बालगृहातील अनाि मुलींसाठी ही योजना अनुज्ञय
े िाहील. ( दत्तक पालकाांनी मुलाांचे अकाऊांट उघडु न
हा लाभ त्या अकाऊांटला देण्यात येईल.)मात्र दत्तक पालकाांिि योजनेच्या सिण अटी/शती लागू िहातील.
सदि योजना आधाि सोबत जोडण्यात येईल.
रिरहत मुदतीपूिी (ियाची 18 िषे पूर्ण होण्यापूिी) मुलीचा रििाह झाल्यास, लकिा दहािी पूिी शाळे तून
गळती झाल्यास लकिा दहािी नापास झाल्यास या योजनेचा फायदा रतच्या पालकाांना होर्ाि नसून,
मुलीच्या नाांिे बँक खात्यात जमा असर्ािी िक्कम महािाष्ट्र शासनाचे नाांिे असर्ाऱ्या खात्यात जमा
किण्यात येईल. मात्र नैसर्थगक कािर्ाने मुलीचा मुत्यु झाल्यास मुलीच्या नािे गुांतरिण्यात आलेली िक्कम
मुदत ठे िीची मुदत सांपल्यानांति पुर्ण िक्कम मुलीच्या पालकाांना दे य होईल.
प्रत्येक लाभािी मुलींसाठी स्ितांत्र खाते बँकेत उघडण्यात येईल. तसेच मुलीच्या नािे िक्कम बँकत जमा
केल्यानांति बँकेकडू न दे ण्यात आलेल्या मुळ गुांतिर्ुक प्रमार्पत्राची प्रत लाभार्थ्यांस दे ण्यात यािी. ि
त्याची छायाांरकत प्रत शासकीय कायालयात जमा करुन ठे िण्यात यािी
पृष्ट्ठ 12 पैकी 3

शासन रनर्णय क्रमाांकः भाग्यश्री-2017/प्र.क्र.107/का.3

रदनाांक 1 जानेिािी 2014 ते रदनाांक 31 माचण 2016 या कालािधीत सुकन्या योजना कायणन्िीत होती.
तसेच रदनाांक 1 एरप्रल 2016 ते रदनाांक 31 जुलै 2017 या कालािधीत जुनी माझी कन्या भाग्यश्री ही
योजना कायणन्िीत होती. सदि कालािधीत सांबरधत

लाभार्थ्यांने अजण केला असेल ि आजच्या

रनकषानुसाि पात्र ठित असेल ति त्यास या योजनेचा लाभ दे य िाहील. मात्र रदनाांक 1 ऑगस्ट 2017
पासून सुधारित माझी कन्या भाग्यश्री योजनेमध्ये नमुद असलेले लाभ मांजूि किण्यात यािेत.
सदि योजनेसाठी कोर्त्याही मध्यस्ि अििा अन्य अशासकीय व्यक्तींचा सहभाग असर्ाि नाही याची
दक्षता घेण्यात यािी.
िार्थषक उत्पन्न रुपये 7.50 लाख पयंत असल्याचे स्िारनक तहरसलदाि याांचा उत्पन्नाचा दाखला सादि
केल्यानांतिचा योजनेचा लाभ दे ण्यात यािा.
मुदृलािि रमळर्ा-या व्याजाचा दि हा त्या त्यािेळी बँकेमाफणत लागु असलेल्या दिानुसाि अनुज्ञय
े िाहील.
एका मुलीच्या जन्मानांति माता /रपत्याने 1 िषाच्या आत कुटु ां ब रनयोजन शस्त्ररक्रया करुन योजनेचा लाभ
रमळण्यासाठी सांबरधत बाल रिकास प्रकल्प अरधकािी ग्रामीर्/नागिी याांच्याकडे अजण सादि किर्े
आिश्यक आहे . त्याांनति सादि केलेल्या अजाचा रिचाि किता येर्ाि नाही. तसेच दोन मुलीनांति 6
मरहन्याच्या आत कुटु ां बरनयोजन केल्याचे प्रमार्पत्र अजासोबत सादि किर्ा-या कुटु ां बाांनाच या योजनेचा
लाभ अनुज्ञय
े असेल.
सुधारित माझी कन्या भाग्यश्री योजनेचा लाभ घेण्याची कायणपध्दती:अ) सदि योजनेंतगणत, लाभासाठी मुलीच्या पालकाांनी, मुलीचा जन्म झाल्यािि सांबरां धत ग्रामीर् ि नागिी

क्षेत्रातील सांबध
ां ीत स्िारनक स्ििाज्य सांस्िेत मुलीच्या जन्माची नोंदर्ी केल्यानांति, त्या क्षेत्रातील
अांगर्िाडी सेरिकेकडे प्रपत्र-‘अ’ लकिा ‘ब’ मध्ये (जे लागू असेल ते) अजण सादि किािा. अजासोबत
उपिोक्त अटी ि शती नुसाि नमूद दस्तऐिज सादि किण्यात यािेत. सदि योजनेसाठी आिश्यक
असलेले सिण अजण, िाज्यातील प्रत्येक ग्रामीर् ि नागिी बाल रिकास प्रकल्प अरधकािी, मरहला ि बाल
रिकास अरधकािी, रजल्हा परिषद, रजल्हा मरहला ि बाल रिकास अरधकािी, रिभागीय उपायुक्त (मरहला
बाल रिकास) याांचे कायालयात रिनामूल्य उपलब्ध असतील. अांगर्िाडी सेरिकेने सांबध
ां ीत लाभार्थ्यांकडू न
अजण भरून घ्यािा (गिजेप्रमार्े लाभार्थ्यांस अजण भिण्यास मदत किािी) आरर् सदि अजण अांगर्िाडी
पयणिरे क्षका / मुख्यसेरिका याांच्याकडे सादि किािा.
(ब) अांगर्िाडी पयणिरे क्षका / मुख्यसेरिका याांनी, सदि अजांची ि प्रमार्त्राांची छाननी / तपासर्ी करुन
प्रत्येक मरहन्याला नागिी ि ग्रामीर् क्षेत्रातील बाल रिकास प्रकल्प अरधकािी तसेच सांस्िामधील अनाि
बालकाांच्या बाबतीत रजल्हा मरहला ि बाल रिकास अरधकािी याांनी मरहला ि बाल रिकास अरधकािी,
रजल्हा परिषद, याांना एकरत्रत यादी मान्यतेसाठी सादि किािी. मरहला ि बाल रिकास अरधकािी (रजल्हा
परिषद) याांनी योग्य ती छाननी करुन यादीस मान्यता देऊन बँकेस सादि किािी.
बालगृह/रशशुगृह लकिा मरहला ि बाल रिकास रिभागातांगणतच्या इति रनिासी सांस्िामधील अनाि
मुलींबाबत लाभ रमळण्यासाठी अजण सादि किण्या आधी सांबरधत बाल कल्यार् सरमती याांचे मुलगी अनाि
असल्याचे प्रमार्पत्र सांबरधत सांस्िानी प्राप्त करुन घेऊन अजासोबत जोडर्े आिश्यक आहे .
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(क) सांबरां धत बाल रिकास प्रकल्प अरधकािी ि मरहला ि बाल रिकास अरधकािी, रजल्हा परिषद हे
यादृत्च्छक पध्दतीने ( Randomly ) जास्त सांख्या असलेल्या एखाद्या िस्तीची तपासर्ी कितील ि त्याांची
खात्री झाल्यानांति लाभािी यादीला मान्यता देतील. तद्नांति एक मरहन्याच्या कालािधीत बाल रिकास
प्रकल्प अरधकािी ि मरहला ि बाल रिकास अरधकािी, रजल्हा परिषद हे पात्र लाभार्थ्यांचे अजण बँक ऑफ
महािाष्ट्र शाखेकडे , लाभार्थ्यांला रुपये 50,000/- लकिा रुपये 25,000/- पात्रतेनुसाि एिढया िक्कमेची
मुदृत ठे ि सटण रफकेट रमळण्यासाठी सादि कितील, ि बँकेकडू न रमळालेले प्रमार्पत्र बाल रिकास प्रकल्प
अरधकािी /रजल्हा मरहला बाल रिकास अरधकािी याांच्यामाफणत सांबध
ां ीत लाभार्थ्याच्या पालकाांना उपलब्ध
करून दे तील.
(ड) अजणदािाांनी सांपर्
ू ण तपशीलासह भरून रदलेले अजण कागदपत्रासह िि नमूद केलेल्या सांबरां धत
अरधकाऱ्याांनी मुलीच्या जन्मानांति एका मुलीिि शस्त्ररक्रया किर्ा-या कुटु ां बाच्या बाबतीत 1 िषाच्या आत ि
दोन मुलींिि कुटु ां ब रनयोजन शस्त्ररक्रया किर्ा-या कुटु ां बाच्या बाबतीत 6 मरहन्याच्या आत कुटु ां ब रनयोजन
शस्त्ररक्रया केल्याचा दाखला जोडू न सादि केलेले अजण स्िीकािािेत. अजण सांपर्
ू ण भिलेला नसल्यास अििा
सिण प्रमार्पत्रासह सादि केला नसल्यास, अजण रमळाल्यापासून 15 रदिसाच्या आत अजणदािास लेखी
कळिािे. अजणदािाांनी अपूर्ण भिलेले अजण लकिा आिश्यक ती कागदपत्रे जोडलेली नसल्यास अशा
अजणदािाांना ििील मुदती व्यरतरिक्त िाढीि एक मरहन्याची मुदत दे ण्यात येईल. मात्र कोर्त्याही
परित्स्ितीत कोर्ताही अजण 2 मरहन्याांपेक्षा अरधक काळ प्रलांरबत ठे िता येर्ाि नाही, अन्यिा सांबध
ां ीताांिि
जबाबदािी रनरित किण्यात यािी.
2.

प्रधानमांत्री जनधन योजना :- या योजनेंतगणत लाभािी मुलगी ि रतची आई याांचे नाांिे सांयक्
ु त बचत

खाते (नो फ्रील खाते) बँक ऑफ महािाष्ट्ट या िाष्ट्रीय कृत बँकेत उघडण्यात येईल. त्यामुळे या योजनेंतगणत,
रुपये 1,00,000/- अपघात रिमा ि रुपये 5000/- ओव्हिड्राप्ट ि इति अनुज्ञय
े लाभ घेता येतील. माझी
कन्या भाग्यश्री योजनेंतगणत अनुज्ञय
े लाभ लाभार्थ्यांच्या प्रधानमांत्री जनधन योजनेंतगणत बँक बचत खात्यात
दे ण्यात येईल. सदि खाते उघडण्यास अांगर्िाडी सेरिका/मुख्य सेरिका/पयंिक्ष
े कीया अजणदािास मदत
कितील.
या योजनेंतगणत प्रत्येक मरहन्यात प्राप्त झालेले अजण यापैकी अपूर्ण ि रनकाली काढलेल्या अजाचा
अहिाल प्रत्येक मरहन्याच्या 3 तािखेपयंत मरहला ि बाल कल्यार् अरधकािी (रजल्हा परिषद ) याांनी
रिभागीय उपायुक्ताांकडे सादि किािा. रिभागीय उप आयुक्त,मरहला ि बाल रिकास याांनी त्याांच्या
रिभागाची मारहती सांकरलत करुन दिमहाच्या 5 तािखेपयंत आयुक्त, एकात्त्मक बाल रिकास
सेिायोजना,निी मुांबई, महािाष्ट्र िाज्य, याांच्या कायालयाकडे सादि किािा.
3. योजना िाबरिर्ािी यांत्रर्ा :(अ)

सदि योजना िाबरिण्यासाठी खालीलप्रमार्े िाज्यस्तिािि मागणदशणन ि सरनयांत्रर् किण्यासाठी एक

सुकार्ु सरमती गठीत किण्यात येत आहे . या सरमतीची 4 मरहन्यातून एकदा बैठक आयोरजत किण्यात
यािी.सदि सरमती या योजनेसाठी लाभार्थ्यांच्या उत्पन्नाची मयादा उपयुक्त आहे काय याचा आढािा घेतील.
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(ब)

१) सरचि, मरहला ि बाल रिकास

-

अध्यक्ष

२) अ.मु. सरचि, सािणजरनक आिोग्य रिभाग

-

सदस्य

३) प्रधान सरचि,रित्त रिभाग

--

सदस्य

४) प्रधान सरचि,रनयोजन रिभाग

---

सदस्य

५) प्रधान सरचि, शालेय रशक्षर् रिभाग

-

सदस्य

६) सरचि, सामारजक न्याय ि रिशेष सहाय्य रिभाग -

सदस्य

७) सरचि, आरदिासी रिकास रिभाग

सदस्य

-

८) आयुक्त,एकात्त्मक बाल रिकास सेिायोजना,निी मुांबई -

सदस्य

९) आयुक्त,मरहला ि बाल रिकास,पुर्े

-

सदस्य

१०) युनायटे ड नेशन पॉप्युलेशन फांड (UNFPA)

-

सदस्य

११) उप सरचि, मरहला ि बाल रिकास रिभाग

-

सदस्य सरचि

सदि योजनेची अांमलबजािर्ी किण्यासाठी खालीलप्रमार्े एक कायणकािी सरमती गठीत किण्यात

येत आहे . सदि सरमतीची 3 मरहन्यातून एकदा बैठक आयोरजत किण्यात यािी.
१) आयुक्त,एकात्त्मक बाल रिकास सेिायोजना,निी मुांबई२) आयुक्त, मरहला ि बाल रिकास,पुर्े

अध्यक्ष
-

सदस्य

३) आयुक्त, कुटु ां ब कल्यार्

-

सदस्य

४) आयुक्त, आरदिासी रिकास, नारशक

-

सदस्य

५) आयुक्त, समाजकल्यार्, पुर्े

-

सदस्य

६) सांचालक (प्रािरमक रशक्षर्, पुर्े)

-

सदस्य

७) उपआयुक्त (मरहला रिकास), मरहला ि बाल रिकास, पुर्े

-

सदस्य

८) अरतरिक्त सांचालक, SFWV

-

सदस्य

९) PCPNDT (ललग रनिड प्ररतबांध चाचर्ी ) समन्िय अरधकािी, सा. आ. रिभाग SFWB-

सदस्य

१०) रिभागीय उपायुक्त (मरहला ि बाल रिकास)

सदस्य

११) प्ररतरनधी UNFPA

-

सदस्य

१२) सिण रजल्हयाचे रजल्हारधकािी याांचे प्ररतरनधी

-

सदस्य

१३) उपायुक्त, (अांगर्िाडी) ए.बा.रि.सेिायोजना,निी मुांबई

-

सदस्य सरचि

आयुक्त, एकात्त्मक बाल रिकास सेिायोजना,निी मुांबई याांचेमाफणत योजनेचे मुल्यमापन दििषी किण्यात
यािे. तसेच कायणकािी सरमतीच्या बैठकाांचे अरभलेखही जतन किण्यात यािेत. तसेच मुदत ठे ि प्रमार्पत्राच्या
प्रतीचेही जतन करुन ठे िण्यात यािे.
4.

सदि योजनेची अांमलबजािर्ीबाबत सांरनयांत्रर् ि मूल्यमापनाची जबाबदािी ,आयुक्त ,एकात्त्मक

बाल रिकास सेिायोजना,निी मुांबई महािाष्ट्र िाज्य , याांची िाहील.
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5 आयुक्त, एकात्त्मक बाल रिकास सेिायोजना,निी मुांबई आरर् रिभागीय उपायुक्त, मरहला ि बालरिकास
याांनी रजल्हा प्ररसध्दी अरधकािी याांच्या मदतीने या योजनेस पुिेशी प्ररसध्दी दयािी.
6.

या योजनेखालील तितुदी सांदभात अडचर् अििा सांभ्रम रनमार् झाल्यास त्याबाबत आयुक्त,

एकात्त्मक बाल रिकास सेिायोजना,निी मुांबई महािाष्ट्र िाज्य, याांचेमाफणत शासनाकडे सांदभण किािा.
कोर्त्याही िादग्रस्त मुद्दयाांबाबत शासनाने रदलेला रनर्णय अांरतम िाहील.
7

माझी कन्या भाग्यश्री ही सुधारित योजना लागु केल्यामुळे सारिरत्रबाई फुले कन्या कल्यार् पारितोरषक

योजनेची त्व्दरुक्ती होत असल्यामुळे सदि योजना बांद किण्यात येऊन एकच माझी कन्या भाग्यश्री योजना सुरु
ठे िण्यास मांरत्रमांडळाने मान्यता रदलेली असल्यामुळे सािणजरनक आिोग्य रिभागाने त्याप्रमार्े आिश्यक सूचना
तातडीने रनगणरमत किाव्यात.
8.

माझी कन्या भाग्यश्री सुधारित योजनेसाठी दििषी रुपये 100.00 कोटी इतका रनयतव्यय उपलब्ध

करुन दे ण्याचे मा.मांरत्रमांडळ बैठकीत मान्यता दे ण्यात आलेली असून सदि रनधी यिािकाश अिणसांकत्ल्पत
किण्याची कायणिाही किण्यात येईल.
9.

हा शासन रनर्णय मा.मांरत्रमांडळाच्या रदनाांक 18 जुलै 2017 िोजी झालेल्या बैठकीत रमळालेल्या

मान्यतेनुसाि तसेच रित्त रिभागाच्या सहमतीने ि अनौ.सां.क्र.168/17/व्यय-6,रदनाांक 31/7/2017 अन्िये
रमळालेल्या मान्यतेने रनगणरमत किण्यात येत आहे .
सदि शासन रनर्णय महािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळािि उपलब्ध
किण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201708011454091030 असा आहे . हा आदे श रडजीटल स्िाक्षिीने
साक्षाांरकत करुन काढण्यात येत आहे .
महािाष्ट्राचे िाज्यपाल याांच्या आदे शानुसाि ि नािाने

Lalsing
Ramchandra Gujar

Digitally signed by Lalsing Ramchandra Gujar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Women And
Child Development Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=c3eb5f6c3e4855c5793924cf2a352b44266d360de
02a2494e1a64477bf79d694, cn=Lalsing Ramchandra Gujar
Date: 2017.08.01 17:48:29 +05'30'

( ला.िा.गुजि )
उप सरचि,महािाष्ट्र शासन
प्ररत,
1. मा. िाज्यपाल याांचे सरचि, िाजभिन, मुांबई
2. मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सरचि, मांत्रालय, मुांबई
3. मा. मांत्री / िाज्यमांत्री, मरहला ि बाल रिकास याांचे खाजगी सरचि, मांत्रालय, मुांबई
4. सिण मांत्री/िाज्यमांत्री याांचे खाजगी सरचि,मांत्रालय,मुांबई
5. मा. मुख्य सरचि, महािाष्ट्र िाज्य, मुांबई याांचे स्िीय सहाय्य
6. सरचि, रिधानमांडळ सरचिालय, रिधानभिन, मुांबई
7. सरचि (मरहला ि बाल कल्यार् रिभाग), मांत्रालय, मुांबई
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8. सरचि, ग्रामरिकास ि जलसांधािर् रिभाग, मांत्रालय, मुांबई
9. प्रधान सरचि (रित्तीय सुधािर्ा),रित्त रिभाग,मांत्रालय,मुांबई
10. सरचि आरदिासी रिकास रिभाग, मांत्रालय, मुांबई
11. आयुक्त,एकात्त्मक बाल रिकास सेिा योजना,निी मुांबई
12. आयुक्त, मरहला ि बाल रिकास, महािाष्ट्र िाज्य, पुर्े
13. आयुक्त,(कां ु क) सािणजरनक आिोग्य रिभाग,मुांबई
14. आयुक्त,समाजकल्यार्,महािाष्ट्र िाज्य,पुर्े
15. आयुक्त आरदिासी रिकास, नारशक
16. सिण रिभागीय आयुक्त
17. सिण रजल्हारधकािी
18. सिण मुख्य कायणकािी अरधकािी, रजल्हा परिषद
19. सिण महानगिपारलका आयुक्त, महानगिपारलका
18. सिण रिभागीय उपायुक्त, मरहला ि बाल रिकास
19. सिण मरहला ि बाल रिकास अरधकािी (रजल्हा परिषद)
20. सिण बाल रिकास प्रकल्प अरधकािी (नागिी/ग्रामीर्/आरदिासी )
21. सिण मुख्य अरधकािी, नगिपारलका,
22. सिण मांत्रालयीन रिभाग
22. महालेखापाल, (लेखा ि अनुज्ञय
े ता) (लेखापरिक्षा), महािाष्ट्र मुांबई / नागपूि
23. महासांचालक, िाजमाता रजजाऊ माता-बाल आिोग्य ि पोषर् रमशन, औिांगाबाद
24 अरधदान ि लेखा अरधकािी, मुांबई
26. रनिासी लेखा परिक्षा अरधकािी मुांबई
27. सिण रजल्हा कोषागाि अरधकािी
28. मरहला ि बाल रिकास रिभागातील सिण कायासने
29. रनिड नस्ती (कायासन 6)
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प्रपत्र - अ

“माझी कन्या भाग्यश्री सुधारित योजना”
योजनेंतगणत लाभ रमळरिण्यासाठी मुलीच्या ितीने रतच्या पालकाांनी
किाियाच्या अजाचा नमुना
अजण

1) अजणदािाचे पुर्ण नाि
(आधाि नांबि):

: --------------------------------------------------

लाभािी मुलीशी असलेले नाते )
2) पत्ता (सध्याचा)

: ____________________________
: ____________________________
: ____________________________
(कायमचा)
___________________________
__ _________________________

3) लाभािी मुलीच्या आईचे पुर्ण नाि

: ____________________________

आधाि नांबि
4) लाभािी मुली/मुलींची मारहती
पुर्ण नाि

जन्म रदनाांक

:
जन्म

जन्माची नोद

नोंद केल्याची

रठकार्

कोठे केली

तािीख ि क्रमाांक

आहे

(असल्यास)

आधाि नांबि

5) कुटु ां बातील एकुर् अपत्याांची मारहती
अ.क्र.

अपत्याांची नािे

पु/स्त्री

जन्म रदनाांक

िय

आधाि नांबि

6) अजणदाि महािाष्ट्र िाज्याचा िरहिासी असल्याचा : ______________________
दाखला जोडला आहे काय.
7) लाभािी कुटु ां बाने एक/दोन अपत्याांच्या जन्मानांति कुटु ां ब रनयोजन शस्त्ररक्रया केली आहे काय? होय/नाही
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8) यापुिी सारित्रीबाई फुले कन्या पारितोरषक योजनेचा लाभ घेतलेला आहे काय

होय/नाही

अजात रदलेली ििील प्रमार्े िरहिास पत्ता, कुटु ां बातील एकुर् अपत्याांची सांख्या इ. ि इति मारहती खिी
असुन याबाबत कोर्तीही मारहती खोटी आढळु न आल्यास माझी कन्या भाग्यश्री योजनेअांतणगत भिलेली िक्कम /
रमळालेले अनुदान िसुल किण्यास मी पात्र िाहील.
अजासोबत जोडाियाच्या कागदपत्राांची यादी :-

1) कुटु ां ब रनयोजन शस्त्ररक्रया प्रमार्पत्र
2) उत्पन्नाचा दाखला
3) िेशलनग काडण
4) सारित्रीबाई फुले योजनेचा लाभ न घेतल्याचे प्रमार्पत्र
5) लाभािी मुलींचे आधाि काडण

(अजणदािाची सही/अांगठा)
रदनाांक:
---------------------------------------------------------------------------------------------कायालयीन िापिासाठी
श्री/श्रीमती

-------------------------------------------- याांनी सादि केलेल्या अजाची तपासर्ी

किण्यात आली असून अजण शासन रनर्णयानुसाि परिपुर्ण आहे . (1) कु.----------------------------------(2) कु.--------------------------------------------रहचा/हयाांच्या नािे रुपये ---------------------मुदत ठे ि प्रमार्पत्र रमळण्यासाठी रशफािस किण्यात येत आहे .

स्िाक्षिी
(
रदनाांक :-

नाि

)

बाल रिकास प्रकल्प अरधकािी

प्ररत,
मरहला ि बाल रिकास अरधकािी (रजल्हा परिषद)
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प्रपत्र - ब
(“माझी कन्या भाग्यश्री” या योजनेअांतगणत बालगृहे/रशशुगह
ृ े लकिा मरहला ि बाल रिकास रिभागाांतगणतच्या इति
रनिासी सांस्िा येिील सांस्िेच्या अरधक्षकाने रजल्हा मरहला बाल रिकास अरधकािी याांचक
े डे किाियाच्या अजाचा
नमुना)
अजण

1) बालगृह/रशशुगृह इ.सांस्िेचे नाि ि पत्ता: ______________________
_________________________
_________________________
2) मुलीची मारहती
(उपलब्ध असलेली मारहती भिािी)
नाि

:

जन्म

जन्म

जन्माची नोद कोठे केली नोंद

रदनाांक

रठकार्

आहे

केल्याची

तािीख

ि

क्रमाांक(असल्यास)

3) मुलीगी सांस्िेत दाखल होण्याची कािर्े

: - ________________________

4) सांस्िेत दाखल किर्ा-या व्यक्तीचे नाि पत्ता: _________________________________________________
_________________________

5) मुलीचे आधािकाडण काढले असल्यास:-आधािकाडण क्र._____________
6) बाल कल्यार् सरमतीने सदिहू मुलीस अनाि घोरषत केले असल्यास बालकल्यार् सरमतीचा
आदे श क्रमाांक ि रदनाांक (सोबत बालकल्यार् सरमतीने रदलेले प्रमार्पत्र जोडािे)
प्रमार्पत्र
प्रमार्ीत किण्यात येते की, “माझी कन्या भाग्यश्री” या योजनेअत
ां गणत या सांस्िेत दाखल असलेल्या
मुलीची ििील प्रमार्े रदलेली मारहती खिी असुन याबाबत कोर्तीही मारहती खोटी आढळु न आल्यास
“माझी कन्या भाग्यश्री” या योजनेअांतणगत रमळालेले अनुदान िसुल किण्यास मी पात्र िाहील.
(स्िाक्षिी)
रदनाांक:

सांस्िा अरधक्षक/व्यिस्िापक,
कायालयीन िापिासाठी

श्री/श्रीमती

-------------------------------------------- याांनी सादि केलेल्या अजाची तपासर्ी

किण्यात आली असून अजण शासन रनर्णयानुसाि परिपुर्ण आहे . (1) कु.----------------------------------(2) कु.--------------------------------------------रहचा/हयाांच्या नािे रुपये ---------------------मुदत ठे ि प्रमार्पत्र रमळण्यासाठी रशफािस किण्यात येत आहे .
स्िाक्षिी /नाि
रदनाांक :-

रजल्हा मरहला बाल रिकास अरधकािी

प्ररत,
मरहला ि बाल रिकास अरधकािी (रजल्हा परिषद)
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प्रपत्र - 'क'
पालकाांचे हमीपत्र

प्ररत,
बाल रिकास प्रकल्प अरधकािी,
बाल रिकास प्रकल्प कायालय, ---------

मी श्री / श्रीमती --------------------------------------------- िाहर्ाि, --------------------------------------------------------------------ता.-------------------------------------------रजल्हा -----------------------रलहू न दे तो की, मी माझी मुलगी कु. ------------------------------------

असे हमीपत्र
जन्म रदनाांक

रहला माझी कन्या भाग्यश्री सुधारित योजनेतांगणत --------------------------------------- लाभासाठी आपल्याकडे , रदनाांक

/

/201

िोजी अजण सादि केलेला

आहे.
मी रदनाांक

िोजी कुटु ां ब रनयोजन शस्त्ररक्रया केली आहे.

सदि योजनेंतगणत मला रमळर्ािी लाभाची िक्कम ज्या कािर्ासाठी दे ण्यात
आलेली आहे, ( मुलीचे रशक्षर्/आिोग्य /आहाि ) इ. त्याच कािर्ासाठी मी उपयोगात आर्ील.
तसे न झाल्यास मला रमळालेली लाभाची िक्कम व्याजासह चलनावारािे शासनास पित
किण्याची हमी दे त आहे.

( आई/िडील दोघाांची सही )
रदनाांक

पालकाची सही

समक्ष - उपिोक्त हमीपत्र माझ्या समक्ष रलहू न रदलेले आहे.
सही /रशक्का

अांगर्िाडी सेरिका
------------------------------
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