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2. केंगिय मगहला व बाल गवकाि मांत्रालय याांचे अधथशािकीय पत्र गद. 9.12.2010.
3. मा. उच्च वयायालय, मुांबई याांनी गरट यागचका क्र. 2951/2016 मध्ये गद. 8.3.2017
रोजी गदलेले आदेश.

प्रस्तावना:केंि शािनाच्या गनदेशानुिार बलात्कार / बालकाांवरील लैंगिक अत्याचार आगि ॲगिड हल्ला यामध्ये
बळी पडलेल्या मगहला व बालकाांना अर्थिहाय्य व त्याांचे पुनवथिन करण्यािाठी तत्कालीन मा.मांत्रीमांडळाच्या
गनिथयाि अनुिरून मगहला व बाल गवकाि गवभािाच्या शािन गनिथय क्र.िांकीिथ-2011/प्र.क्र.6/का-2,
गदनाांक 21 ऑक्टोबर, 2013 अववये राज्यात "मनोधैयथ योजना" िुरू करण्यात आलेली आहे . मनोधैयथ
योजनेची अांमलबजाविी पगरिामकारकगरत्या होण्यािाठी िद्याच्या गनकषानुिार क्षेत्रीय स्तरावर येिाऱ्या
अडचिी लक्षात घेऊन या गनकषात केंि शािनाच्या गदनाांक 09.12.2010 च्या अधथशािकीय पत्राववये
गदलेल्या मािथदशथक िूचनानुिार बदल करण्याचे प्रस्तागवत होते.
2.

दरम्यानच्या कालावधीत मनोधैयथ योजनेिांदभात मा. उच्च वयायालय, मुांबई येर्े दाखल गरट यागचका

क्र.2951/2016 या प्रकरिामध्ये Criminal Appeal No.884 of 2015 Tekan Alias Tekram V/s the
State of Madhya Pradesh मध्ये मा.िवोच्च वयायालयाने गदलेले गनदेश तिेच िोवा राज्य अशाच
योजनेकरीता दे त अिलेले रू. 10.00 लाख आर्थर्क िहाय्य लक्षात घेऊन राज्यातही त्याच धतीवर नवीन
योजना तयार करण्यात यावी, अिे गनदे श मा.उच्च वयायालय, मुांबई याांनी गदनाांक 08.03.2017 च्या
आदे शानुिार गदले होते. तिेच मा.उच्च वयायालय, मुांबई येर्ील अवय दोन गरट यागचका क्र.2165/2014 व
गरट यागचका क्र.3123/2015 मध्ये दे खील मा.उच्च वयायालय, मुांबई याांनी मनोधैयथ योजनेअांतिथत अिलेली
गदनाांक 02.10.2013 ची Cut-off-date काढू न िन 2013 पूवीच्या प्रकरिाांत शािनाने ठरगवलेल्या
गनकषाप्रमािे पात्र प्रकरिामधील पीगडत मगहला व बालकाांना दे खील भूतलक्षी प्रभावाने अर्थिहाय्य
दे ण्यािांदभात आदेशीत केले होते. या िवथ बाबी गवचारात घेऊन, िध्याच्या “मनोधैयथ” योजनेच्या गनकषात
िुधारिा करण्याची बाब शािनाच्या गवचाराधीन होती.

शािन गनिथय क्रमाांकः िांकीिथ -2016/प्र.क्र.35 /का-2,

शािन गनिथय :वरील पार्श्थभम
ू ीवर बलात्कार / बालकाांवरील लैंगिक अत्याचार आगि ॲगिड हल्ल्यात बळी
पडलेल्या मगहला व बालकाांना अर्थिहाय्य व त्याांचे पुनवथिन करण्यािाठी मगहला व बाल गवकाि
गवभािामार्थत गदनाांक 02.10.2013 पािून कायान्ववत अिलेल्या मनोधैयथ योजनेच्या गनकषात खालीलप्रमािे
िुधारिा करण्यात येत आहेत: 1) “मनोधैयथ” योजनेअांतिथत िदरचे आदे श गनिथगमत झाल्याच्या गदनाांकापािून िोबत जोडलेल्या पगरगशष्ट्टअ नुिार बलात्कार / बालकाांवरील लैंगिक अत्याचार आगि ॲगिड हल्ल्यात पीगडत मगहला व बालकाांना
िुधागरत अर्थिहाय्य दे ण्यात येईल.
2) “मनोधैयथ” योजनेच्या प्रचगलत गनकषानुिार अर्थिहाय्य मांजूर करण्याि गजल्हागधकारी याांच्या
अध्यक्षतेखालील गजल्हा क्षगत िहाय्य व पुनवथिन मांडळाि

अगधकार दे ण्यात आले आहे त. तर्ागप

गजल्हागधकारी याांच्याकडे अिलेला कामाचा व्याप पहाता प्रत्येक प्रकरिात प्रत्येक वेळी बैठका घेिे
शक्य होत नाही. पगरिामी पीगडताांना गवगहत मुदतीत अर्थिहाय्य देिे शक्य होत निल्याचे गदिून आले
आहे .

तरी

यापुढे नवीन गनकषानुिार पीगडताांना मांजूर करावयाचे अर्थिहाय्य गजल्हा गवधी िेवा

प्रागधकरि ककवा यर्ान्स्र्ती राज्य गवधी िेवा प्रागधकरि याांना प्रदान करण्यात येत आहेत.
3) “मनोधैयथ” योजनेच्या िोबत जोडलेल्या “पगरगशट-अ” मधील नवीन गनकषाप्रमािे पीगडताांि अर्थिहाय्य
दे ताना खालीलप्रमािे कायथपध्दती अवलांगबण्यात यावी.
अ) बलात्कार ( यामध्ये पीगडत मगतमांद मगहलाांचाही िमावेश राहील ) :(i)

बलात्काराच्या घटनेत िोबतच्या “पगरगशष्ट्ट-अ” मध्ये गदलेल्या (1) बलात्कार (अ) व (ब) मधील
प्रकरिाांत गजल्हा

गवधी िेवा प्रागधकरि ककवा यर्ान्स्र्ती राज्य गवधी िेवा प्रागधकरि याांनी

मांजूर केलेल्या अर्थिहाय्यापैकी 75 % रक्कम 10 वषािाठी पीगडतेच्या नावे बँकेत मुदतठे व म्हिून
ठे वण्यात यावी. तर 25% रक्कमेचा धनादेश पीगडतेि गजल्हा गवधी िेवा प्रागधकरि ककवा
यर्ान्स्र्ती राज्य गवधी िेवा प्रागधकरि याांचे आदे शानांतर अदा करण्याची कायथवाही िांबगधत गजल्हा
मगहला व बाल गवकाि अगधकारी याांनी करावी.
अशा प्रकरिाांमध्ये पोलीि गवभािाकडू न गजल्हा मगहला व बाल गवकाि अगधकारी याांच्याकडे
FIR, वैद्यकीय अहवाल आगि CRPC 164 अववये पीडीतेचा जबाब प्राप्त होताच गजल्हा गवधी िेवा
प्रागधकरि ककवा यर्ान्स्र्ती राज्य गवधी िेवा प्रागधकरि तातडीने अर्थिहाय्याबाबत गनिथय घेतील.
त्यानुिार कायथवाही िांबगधत गजल्हा मगहला व बाल गवकाि अगधकाऱ्याने करावी.
( ii )

मनोधैयथ योजनेच्या प्रचगलत गनकषानुिार अर्थिहाय्य मांजूर करताना क्षेत्रीय स्तरावर अिे गनदशथनाि
आले आहे की, खोटे दावे दाखल होऊन िदर योजनेचे अर्थिहाय्य घेण्याचा प्रयत्न झाला आहे .
योजनेच्या िद्याच्या गनकषानुिार केवळ प्रर्म खबरी अहवाल ( FIR ) आगि दोषारोपपत्र या आधारे
गजल्हा क्षगत िहाय्य व पुनवथिन मांडळाकडू न प्रकरि मांजूर करुन िांपि
ू थ अर्थिहाय्य पीगडताि
गमळते. तर्ागप भगवष्ट्यात िदर आरोपीगवरूध्द पीगडत व्यक्तीने िाक्ष गर्रवल्याने िुवहा गिध्द न
झाल्याि आरोपीची मुक्तता होऊ शकते. त्यामुळे मनोधैयथ योजनेच्या िद्याच्या प्रचगलत पध्दतीनुिार
अशा प्रकरिाांत पीगडत मगहलेने मा.वयायालयात दाखल केलेल्या खोटया दाव्याांमुळे या योजनेचा
र्ायदा िांबगधत मगहला व पुरूष याांना त्याांच्या िांिनमताने होण्याची शक्यता नाकारता येत नव्हती.
तरी

या प्रवृत्तींना आळा घालण्यािाठी बलात्काराच्या घटनेत िोबतच्या

“पगरगशष्ट्ट-अ” मध्ये

पृष्ट्ठ 10 पैकी 2
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गदलेल्या बलात्कार

(1)(क), (ड) व (ई)

मधील

प्रकरिाांिाठी

खालीलप्रमािे कायथपध्दती

अवलांगबण्यात यावी.


पगरगशष्ट्ट-अ

मध्ये गदलेल्या

(1) बलात्कार

(क), (ड)

व

(ई)

मधील

प्रकरिाांिाठी पोलीि

गवभािाकडू न गजल्हा मगहला व बाल गवकाि अगधकारी याांच्याकडे FIR, वैद्यकीय अहवाल आगि CRPC
164 अववये पीडीताचा जबाब प्राप्त होताच रू.2५,000/- ककवा मांजूर अर्थिहाय्यापैकी 25 % यापैकी
जी कमी अिेल तेवढी अांतगरम रक्कम दे ण्याचे आदे श गजल्हा गवधी िेवा प्रागधकरि ककवा यर्ान्स्र्ती
राज्य गवधी िेवा प्रागधकरि दे ईल. त्यानुिार कायथवाही िांबगधत गजल्हा मगहला व बाल गवकाि
अगधकाऱ्याने करावी.


अशा प्रकरिी पोलीि गवभािाने FIR िोबत CRPC 164 अववये पीडीताच्या जबाबाची प्रत जोडिे
अगनवायथ राहील.



तद्नांतर िदर प्रकरिामध्ये िक्षम वयायालयात दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानांतर गजल्हा गवधी िेवा
प्रागधकरि ककवा यर्ान्स्र्ती राज्य गवधी िेवा प्रागधकरि मांजूर केलेल्या रक्कमेपक
ै ी रू. 2५,000/ककवा मांजूर अर्थिहाय्यापैकी 25 % यापैकी जी कमी अिेल तेवढी रक्कम वजा जाता उवथगरत रक्कम
अांगतम अर्थिहाय्य म्हिून िांबगधत पीगडताांि अदा करण्याचे आदे श गजल्हा गवधी िेवा प्रागधकरि ककवा
यर्ान्स्र्ती राज्य गवधी िेवा प्रागधकरि दे ईल.



उपरोक्त मांजूर अर्थिहाय्य िांबगधत गजल्हा मगहला व बाल गवकाि अगधकारी 10 वषािाठी पीगडतेच्या
नावे बँकेत मुदतठे व म्हिून ठे वण्याची कायथवाही करतील.



बलात्काराच्या घटनेमुळे िांभीर इजा / आजार झालेला अिेल, HIV ची लािि झालेली अिेल तर,
त्यािाठी शािकीय रूग्िालयातून िांबगधताांि मोर्त उपचार दे ण्यात यावेत.



कौटु ां गबक गहिाचारापािून मगहलाांचे िांरक्षि अगधगनयम, 2005 अांतिथत मा. वयायालयाच्या प्रगक्रयेनांतर
जर मगहलेने पतीपािून र्ारकत/घटस्र्ोट घेतला अिेल आगि तद्नांतर गतच्या पतीकडू न
बलात्काराची/लैगिक अत्याचाराची घटना घडल्याि पोलीिाांकडील FIR, वैद्यकीय अहवाल आगि
CRPC 164 अववये पीडीताचा जबाब प्राप्त होताच रू. 2५,000/- ककवा मांजूर अर्थिहाय्यापैकी 25 %
यापैकी जी कमी अिेल तेवढी रक्कम पीगडताि अांतगरम अर्थिहाय्य दे ण्यात यावे. तिेच िक्षम
वयायालयात दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानांतर उवथगरत अर्थिहाय्य पीडीताच्या नावे बँकेत मुदतठे व
म्हिून रू. 1.00 लाख पयथवतच्या मयादे त मांजूर करण्यात यावे.



तिेच बलात्काराच्या घटनेमुळे मृत्यू झाल्याि वारिाांना मयत मगहला कुटु ां बातील कमावती मगहला
निेल तर रू.1.00 लाख अर्थिहाय्य आगि जर मयत झालेली मगहला कुटु ां बातील कमावती मगहला
अिेल तर रू.2.00 लाख अर्थिहाय्य अनुज्ञेय करण्यात यावे. तर्ागप, ही रक्कम त्याांच्या अल्पवयीन
मुलाांच्या नावे बँकेत मुदतठे व स्वरुपात ठे वण्यात यावी.

ब)

POCSO Act, 2012 अांतिथत बालकाांवरील लैगिक अत्याचार (यामध्ये पीगडत मगतमांद
मुलाांचाही िमावेश राहील ) :-

( i ) POCSO Act, 2012 अांतिथत बालकाांवरील लैगिक अत्याचाराच्या घटनेत िोबतच्या “पगरगशष्ट्टअ” मध्ये गदलेल्या POCSO Act, 2012 अांतिथत बालकाांवरील लैगिक अत्याचार (2)(अ) व (ब)
मधील प्रकरिाांत गजल्हा गवधी िेवा प्रागधकरि ककवा यर्ान्स्र्ती राज्य गवधी िेवा प्रागधकरि याांनी
मांजूर केलेल्या अर्थिहाय्यापैकी 75 % रक्कम 10 वषािाठी पीगडताच्या नावे बँकेत मुदतठे व म्हिून
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ठे वण्यात यावी तर 25% रक्कमेचा धनादेश पीगडताि अदा करावयाची कायथवाही िांबगधत गजल्हा
मगहला व बाल गवकाि अगधकारी याांनी करावी. तत्पूवी यािांबधीचा FIR, वैद्यकीय अहवालाच्या
आधारे गजल्हा गवधी िेवा प्रागधकरि ककवा यर्ान्स्र्ती राज्य गवधी िेवा प्रागधकरि याांची मांजूरी
आवश्यक राहील. याबाबत जर कायमचे अपांित्व अिेल तर रू. 10 लाखाांपयथवत अर्थिहाय्य मांजूर
करण्यात यावे.
अशा प्रकरिाांमध्ये पोलीि गवभािाकडू न गजल्हा मगहला व बाल गवकाि अगधकारी याांच्याकडे
FIR, वैद्यकीय अहवाल आगि CRPC 164 अववये पीडीताचा जबाब प्राप्त होताच गजल्हा गवधी िेवा
प्रागधकरि ककवा यर्ान्स्र्ती राज्य गवधी िेवा प्रागधकरि तातडीने अर्थिहाय्याबाबत गनिथय घेतील.
त्यानुिार कायथवाही िांबगधत गजल्हा मगहला व बाल गवकाि अगधकाऱ्याने करावी.
( ii ) POCSO Act, 2012 अांतिथत बालकाांवरील लैगिक अत्याचाराच्या घटनेत िोबतच्या “पगरगशष्ट्टअ” मध्ये गदलेल्या POCSO Act,२०१२ अांतिथत बालकाांवरील लैगिक अत्याचार (2) (क) मधील
प्रकरिाांिाठी खालीलप्रमािे कायथपध्दती अवलांगबण्यात यावी.


पोलीि गवभािाकडू न गजल्हा मगहला व बाल गवकाि अगधकारी याांच्याकडे FIR, वैद्यकीय अहवाल
आगि CRPC 164 अववये पीडीताच्या जबाब प्राप्त होताच अांतगरम रू.2५,000/- ककवा मांजूर
अर्थिहाय्यापैकी 25 % यापैकी जी कमी अिेल तेवढी रक्कम दे ण्याचे आदेश गजल्हा गवधी िेवा
प्रागधकरि ककवा यर्ान्स्र्ती राज्य गवधी िेवा प्रागधकरि दे ईल. त्यानुिार कायथवाही िांबगधत गजल्हा
मगहला व बाल गवकाि अगधकाऱ्याने त्वरीत करावी.



या प्रकरिी पोलीि गवभािाने FIR िोबत CRPC 164 अववये पीडीताच्या जबाबाची प्रत जोडिे
अगनवायथ राहील.



तद्नांतर िदर प्रकरिामध्ये िक्षम वयायालयात दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानांतर गजल्हा गवधी िेवा
प्रागधकरि ककवा यर्ान्स्र्ती राज्य गवधी िेवा प्रागधकरिे मांजूर केलेल्या रक्कमेपैकी वरील
रू. 2५,000/- ककवा मांजूर अर्थिहाय्यापैकी 25 % यापैकी जी रक्कम कमी अिेल तेवढी रक्कम
वजा जाता उवथगरत रक्कम रू.1.00 लाखाच्या मयादे त अांगतम अर्थिहाय्य म्हिून िांबगधत पीगडताांि
अदा करण्याचे आदे श गजल्हा गवधी िेवा प्रागधकरि ककवा यर्ान्स्र्ती राज्य गवधी िेवा प्रागधकरि
दे ईल.



उपरोक्त मांजूर अर्थिहाय्यापैकी 75 % रक्कम िांबगधत गजल्हा मगहला व बाल गवकाि अगधकारी
10 वषािाठी पीगडतेच्या नावे बँकेत मुदतठे व म्हिून ठे वण्याची कायथवाही गजल्हा गवधी िेवा
प्रागधकरि ककवा यर्ान्स्र्ती राज्य गवधी िेवा प्रागधकरि याांच्या मावयतेने करील.



िदरची रक्कम अज्ञान बालकाचे पालक म्हिून बालकाच्या िुवहयामध्ये िामील निलेली आई, आई
हयात निेल तर, िुवहयामध्ये िामील निलेले वगडल, व आई वगडल दोघेही हयात नितील तर
मा. वयायालयाने घेतलेल्या गनिथयानुिार बालकाचे पालकत्व ककवा वारिाहक्क अििारी व्यक्ती
हया वारि म्हिून राहतील व िदर रक्कम ही बालकाच्या नावे बालक 18 वषांचे होईपयंत बँकेत
मुदत ठे वीच्या स्वरूपात ठे वण्यात येईल. िदरची मुदतठे व ठे वताना ही ठे व बालकाच्या वयाच्या 18
वषेपयंत मोडता येिार नाही, अिे बांधन बँकेि घालून देण्यात येईल व मुदतठे व पावतीवरही तिा
शेरा मारिे बँकेि बांधनकारक राहील.
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बलात्काराच्या घटनेमुळे मृत्यू झाल्याि, पीगडत बालकाच्या िुवहयामध्ये िामील निलेल्या आईच्या
नावे, आई हयात निेल तर, िुवहयामध्ये िामील निलेल्या वगडलाांच्या नावे व आई-वगडल दोघेही
हयात नितील तर मा.वयायालयाने घेतलेल्या गनिथयानुिार बालकाचे पालकत्व ककवा वारिाहक्क
अििाऱ्या व्यक्तीि रक्कम अदा करण्यात येईल.



यािांदभात अदा करावयाचे अर्थिहाय्य हे पीगडत बालकाच्या िुवहयामध्ये िामील निलेल्या आईच्या
नावे, आई हयात निेल तर, िुवहयामध्ये िामील निलेल्या वगडलाांच्या नावे व आई-वगडल दोघेही
हयात नितील तर मा.वयायालयाने घेतलेल्या गनिथयानुिार गतचे पालकत्व ककवा वारिा हक्क
अििाऱ्या व्यक्तीच्या नावे पगहल्या टप्प्यात 10 वषांिाठी मुदत ठे व म्हिून ठे वण्यात येईल. ही
रक्कम 10 वषे काढता येिार नाही, अिे बँकेि बांधन अिेल व तिा शेरा मुदत ठे व पावतीवर नमूद
करिे बांधनकारक राहील. 10 वषानांतर हीच ठे व पुवहा 10 वषांकरीता

Rollover होईल. या

रक्कमेतून दरमहा येिारे व्याज पालक / वारिा हक्क अििारी व्यक्ती पीगडताच्या पालन
पोषिािाठी खचथ करू शकतील.
क) ॲगिड हल्लयाच्या प्रकरिात पीगडताांि दयावयाच्या अर्थिहाय्याबाबत....
i. ॲगिड हल्ल्याच्या घटनेत िोबतच्या पगरगशष्ट्ठ-अ मध्ये गदलेल्या (3) ॲगिड हल्ला (अ) मधील
प्रकरिाांत गजल्हा गवधी िेवा प्रागधकरि ककवा यर्ान्स्र्ती राज्य गवधी िेवा प्रागधकरि याांनी मांजूर
केलेल्या अर्थिहाय्यापैकी 75 % रक्कम 10 वषािाठी पीगडताच्या नावे बँकेत मुदतठे व म्हिून
ठे वण्यात येईल. तर 25% रक्कमेचा धनादे श पीगडताि अदा करावयाची कायथवाही िांबगधत
गजल्हा मगहला व बाल गवकाि अगधकारी याांनी त्वरीत करावी. तर्ागप शािनाच्या िृह गवभािाच्या
Victim Compensation Scheme, 2014

मध्ये

िांबगधत

पीगडताांि

अर्थिहाय्य

गदलेले

अिल्याि त्याि मनोधैयथ योजनेअांतिथत नुकिान भरपाई अनुज्ञेय अििार नाही.
ii.

ॲगिड हल्ल्याच्या घटनेत िोबतच्या पगरगशष्ट्ट-अ मध्ये गदलेल्या ॲगिड हल्ला (३)(ब) मधील
प्रकरिात गजल्हा गवधी िेवा प्रागधकरि ककवा यर्ान्स्र्ती राज्य गवधी िेवा प्रागधकरि याांनी मांजूर
केलेल्या अर्थिहाय्यापैकी 75% रक्कम 10 वषािाठी पीगडताच्या नावे बँकेत मुदतठे व म्हिून
ठे वण्यात येईल.

iii.

ॲगिड हल्ल्यात चेहरा गविूप झाल्याि करावयाची प्लान्स्टक िजथरी शािनाने गनगित केलेल्या
रुग्िालयात करण्यात यावी व त्यािाठी येिारा पूवथ खचथ मांजूर करण्याचे आदेश गजल्हा गवधी िेवा
प्रागधकरि ककवा यर्ान्स्र्ती राज्य गवधी िेवा प्रागधकरि देईल.

4.

मुांबई उच्च वयायालयातील गरट यागचका क्र.2165/2014 व गरट यागचका क्र.3123/2015

मध्ये मा.उच्च वयायालय, मुांबई याांनी मनोधैयथ योजनेचे अर्थिहाय्य भूतलक्षी प्रभावाने दे ण्याबाबत
गनदे श गदलेले आहेत. त्यानुिार बलात्काराच्या घटनेमध्ये िोबतच्या गववरिपत्रातील १(अ) व (ब)
श्रेिीमध्ये अििा-या प्रकरिात, POCSO Act, 2012 अांतिथत गववरिपत्रातील २(अ) व (ब) व ॲगिड
हल्ला प्रकरिात गववरिपत्रातील ३(अ) मधील प्रकरिाांिांदभात गद. ३१/१२/२००९ पािूनच्या पात्र
प्रकरिाांिाठी मनोधैयथ योजनेच्या प्रचगलत गद. 21 ऑक्टोंबर, 2013

च्या शािन गनिथयातील

गनकषाप्रमािे अर्थिहाय्य देण्यात येईल. तिेच घटनेच्या वेळी पोलीि अगभलेख्यात FIR नोंद झाला
अिेल तरच िदर अर्थिहाय्य दे य राहील.
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िन 2009 नांतरच्या इतर प्रकरिाांचे बाबतीत आतापयथवत पीगडताांचे पुनवथिन झालेले अिल्याची
शक्यता आहे .

त्यामुळे िद्य:न्स्र्तीत या पीडीतेच्या बाबतीत गतचा िवमान करुन गतच्या बाबतीत

घडलेल्या पूवीच्या घटनेच्या अनुषांिाने गतच्या खाजिी आयुष्ट्यात हस्तक्षेप करिे आता योग्य होिार
नाही.
५.

“मनोधैयथ” योजनेअांतिथत जर पीगडताि अर्थिहाय्य ्यावयाचे अिेल तर त्याि अवय

कोित्याही योजनेअांतिथत अर्थिहाय्य अनुज्ञेय राहिार नाही.
६.

मनोधैयथ योजनेची अांमलबजाविी करताना अिे गदिून आले आहे की, पीगडताांना अर्थिहाय्य

दे ण्यािाठी त्याच्याकडू न आवश्यक कािदपत्राांची पूतथता लवकर होत नाही. त्यामध्ये बराच कालावधी
गनघून जातो. तिेच

िांपकथ पत्त्यावर पत्र व्यवहार केला अिता, पीगडत त्या गठकािी उपलब्ध

निल्यामुळे अर्थिहाय्य दे िेकरीता अडचिी गनमाि होऊन कायथवाहीि बराच गवलांब होतो. तरी अशा
प्रकरिाांत या पीगडताचा पत्ता शोधण्यािाठी ककवा कािदपत्राांची पूतथता करण्यािाठी कमाल
3 मगहवयाांपयंत पुरेिा प्रयत्न करूनही पीगडत व्यक्तीची कािदपत्रे ककवा पीगडत व्यक्ती उपलब्ध
न झाल्याची खात्री गजल्हा गवधी िेवा प्रागधकरि ककवा यर्ान्स्र्ती राज्य गवधी िेवा प्रागधकरि करे ल
आगि त्यानांतर अर्थिहाय्याची रक्कम कोषािारात भरण्याचे आदेश करील. त्यानुिार पुढील कायथवाही
िांबगधत गजल्हा मगहला व बाल गवकाि अगधकारी याांनी करावी.
७.

“मनोधैयथ” योजनेअांतिथत अर्थिहाय्य घेण्यािाठी पीडीताि / पीगडताच्या पाल्याांना आधार

क्रमाांक तिेच त्याांच्या आधार िांलग्न बँक खात्याची मागहती गजल्हा गवधी िेवा प्रागधकरि ककवा
यर्ान्स्र्ती राज्य गवधी िेवा प्रागधकरिाि िादर करिे आवश्यक राहील. पीडीताचे आधार िांलग्न बँक
खाते उपलब्ध करुन दे ण्याची जबाबदारी पीडीत व त्याचे पालक याांची राहील.
८.

तिेच “मनोधैयथ” योजनेच्या वरील नवीन गनकषानुिार पीगडत मगहलेची वैद्यकीय तपाििी

िावथजगनक आरोग्य गवभािाच्या शािन पगरपत्रक क्रमाांक-.िांकीिथ-2013/प्र.क्र.55/ आरोग्य-3, गदनाांक
10.5.2013 अववये िादर करण्याचे बांधनकारक राहील.
९.

“मनोधैयथ” योजनेच्या प्रभावी अांमलबजाविीच्या अनुषांिाने

वर गवहीत केलेल्या िुधागरत

कायथपध्दती व्यगतरीक्त इतर कोितेही गनयम लािू होिार नाहीत.
१०.

बलात्कार, POCSO Act, 2012 अांतिथत बालकाांवरील लैंगिक अत्याचार तिेच ॲगिड

हल्ल्यात बळी पडलेल्या मगहला व बालकाांना victim compensation scheme तिेच िुधागरत मनोधैयथ
योजनेअांतिथत केवळ एकाच योजनेअांतिथत अर्थिहाय्य / पुनवथिन / नुकिान भरपाई अनुज्ञेय राहील.
११.

गजल्हा गवधी िेवा प्रागधकरि ककवा यर्ान्स्र्ती राज्य गवधी िेवा प्रागधकरि याांनी पीडीताि

मांजूर केलेल्या अर्थिहाय्याच्या रकमेचा धनादेश पीडीताांना त्याांचे नावे आधार िांलग्न बँक खात्यात जमा
करण्यात यावा.
12.

या योजनेिाठी येिाऱ्या अनावती रु.111.84 कोटी व आवती रु.18.80 कोटी अशा एकांदरीत

रु.130.64 कोटी इतक्या वाढीव खचाि मा.मांत्रीमांडळाने मावयता गदलेली आहे .
13.

हा

शािन

गनिथय

िावथजगनक आरोग्य गवभाि व गवत्त गवभाि याांचे िहमतीने व गवत्त

गवभािाच्या अनौपचागरक िांदभथ क्र. 159/17/व्यय 6, गदनाांक 26.7.2017 अववये गनिथगमत करण्यात
येत आहे .
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िदर शािन गनिथय महाराष्ट्र

शािनाच्या www.maharashtra.gov.in िांकेतस्र्ळावर

उपलब्ध अिून त्याचा िांििक िांकेताांक क्रमाांक 201708011134427630 अिा आहे. िदरचा
गनिथय गडजीटल स्वाक्षरीने िाक्षाांगकत करून काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुिार व नावाने,

Smita Dattatray
Nivatkar

Digitally signed by Smita Dattatray Nivatkar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Women And
Child Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=3fa46cf1e928518ffc98619187a1ef6de2dd57c16934e
9cb6672cc02aa258b08, cn=Smita Dattatray Nivatkar
Date: 2017.08.01 18:08:31 +05'30'

( न्स्मता गनवतकर )
उपिगचव, महाराष्ट्र शािन.
प्रगत,
1)

मा.राज्यपाल, याांचे िगचव,राजभवन,मुांबई

2)

मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रधान िगचव, मांत्रालय,मुांबई .

3)

मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष गवधानिभा, महाराष्ट्र गवधानमांडळ. मुांबई .

4)

मा.िभापती/उपिभापती गवधानपगरषद, महाराष्ट्र गवधानमांडळ. मुांबई .

5)

मा.गवरोधी पक्ष नेता, गवधानिभा/ गवधानपगरषद,महाराष्ट्र गवधीमांडळ.

6)

मा.मांत्री (म व बा गव)/ राज्यमांत्री (म व बा गव),याांचे खाजिी िगचव ,मांत्रालय ,मुांबई

7)

मा.मुख्य िगचव याांचे िहिगचव, मांत्रालय, मुांबई.

8)

अप्पर मुख्य िगचव, िृह गवभाि, मांत्रालय, मुांबई.

9)

अप्पर मुख्य िगचव, गवत्त गवभाि, मांत्रालय, मुांबई.

10) प्रधान िगचव, गनयोजन गवभाि, मांत्रालय, मुांबई.
11) अप्पर मुख्य िगचव / प्रधान िगचव / िगचव, िवथ मांत्रालयीन गवभाि
12) महाराष्ट्र राज्य गवधी िेवा प्रागधकरि, उच्च वयायालय, मुांबई.
13) िवथ गजल्हा गवधी िेवा प्रागधकरिे. (आयुक्ताांमार्थत)
14) आयुक्त, मगहला व बाल गवकाि, पुिे
15) आयुक्त, एकान्त्मक बाल गवकाि योजना, नवी मुांबई
16) िवथ उपिगचव ,िवथ अवर िगचव, मगहला व बाल गवकाि. नवीन प्रशािकीय भवन , मुांबई
17) उपायुक्त (बालगवकाि) मगहला व बाल गवकाि आयुक्तालय, म.रा.पुिे.
18) िवथ गजल्हा मगहला व बाल गवकाि अगधकारी.(आयुक्ताांमार्थत)
19) िवथ गजल्हागधकारी.
20) िवथ कायािने, मगहला व बाल गवकाि गवभाि, नवीन प्रशािकीय भवन , मुांबई
17) गनवड नस्ती का-2.
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शािन गनिथय क्र.- िांकीिथ-2016/ प्र.क्र. 35/का-2, गदनाांक 01.08.2017 िोबतचे
पगरगशष्ट्ट -अ
मनोधैयथ योजनेंच्या नवीन गनकषानुिार मांजूर करावयाच्या िुधागरत अर्थिहाय्याचा तपगशल
अ.क्र.
1

घटनेची गववरि

अर्थिहाय्य

शेरा

बलात्कार :अ) घटनेचा

पगरिाम

स्वरुप

रु.10,00,000/-

मांजूर अर्थिहाय्यापैकी 75% रक्कम 10

धक्का

बिून

पयथवत

वषािाठी पीगडताच्या नावे बँकेत मुदतठे व

मानगिक

मगहलेि कायमचे मगतमांदत्व/

म्हिून

अपांित्व आले अिेल, तर

ठे वण्यात

येईल.

तर

25%

रक्कमेचा धनादे श पीगडताि गजल्हा गवधी
िेवा प्रागधकरि ककवा यर्ान्स्र्ती राज्य
गवधी िेवा प्रागधकरि याांचे आदे शानांतर
दे ण्यात येईल.

ब) िामुगहक बलात्कार व अशा
प्रकरिी मगहलेि िांभीर व तीव्र
स्वरुपाची

शारीगरक

रु.10,00,000/पयथवत

इजा

वरीलप्रमािे

झाली अिेल, तर

क) भूलर्ापा, र्िविूक लग्नाचे
आगमष

दाखवून

रु.1,00,000/-

मांजूर अर्थिहाय्यापैकी 75 % रक्कम मा.

पयथवत

वयायालयात मगहलेच्या बाजूने गनकाल

बलात्कार

प्रकरिात

लािल्याि 10 वषािाठी पीगडतेच्या नावे
त्याच्या आधार िांलग्न बँक खात्यात
मुदतठे व म्हिून ठे वण्यात येईल.
मात्र अशा प्रकरिात कोटात पीगडताने
िाक्ष गर्रगवल्याि / िांिनमत केल्याि
गदलेली िांपि
ु थ रक्कम गतच्या कडू न विूल
करण्यात येईल

ड) कौटु गबक कहिाचार अगधगनयम,

रु.1,00,000/-

2005

पयथवत

नुिार

वयायालयात

र्ारकत / घटस्र्ोट झाल्यानांतर
पतीकडू न

मगहलेच्या

बाबतीत

बलात्काराची घटना घडल्याि,

मांजूर अर्थिहाय्यापैकी 75 % रक्कम 10
वषािाठी पीगडतेच्या नावे त्याच्या आधार
िांलग्न बँक खात्यात मुदतठे व म्हिून
ठे वण्यात येईल.
मात्र अशा प्रकरिात कोटात पीगडताने
िाक्ष गर्रगवल्याि / िांिनमत केल्याि
गदलेली िांपि
ु थ रक्कम गतच्या कडू न विूल
करण्यात येईल
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ई)

बलात्काराच्या

घटनेमुळे

मगहलेचा मृत्यू झाल्याि,
1)

मयत

मगहला

कुटु ां बातील

कमावती मगहला निेल तर

रु.1,00,000/-

मांजूर अर्थिहाय्यापैकी 75 % रक्कम 10

पयथवत

वषािाठी वारिाांच्या नावे त्याच्या आधार
िांलग्न बँक खात्यात मुदतठे व म्हिून

2)

मयत

झालेली

मगहला

कुटु ां बातील

कमावती

मगहला

अिेल तर,
2

रु.2,00,000/पयथवत

ठे वण्यात येईल व या रक्कमेचे व्याज
त्याांना देय ठरे ल.

POCSOअांतिथत बालकाांवरील
लैगिक अत्याचार :अ) घटनेमध्ये पीगडत बालकाि /
अल्पवयीन मुलीि कायम

रु.10,00,000/पयथवत

मांजूर अर्थिहाय्यापैकी

75 % रक्कम 10

वषािाठी पीगडताच्या नावे त्याच्या आधार

स्वरूपी मगतमांदत्व / अपांित्व

िांलग्न बँक खात्यात मुदतठे व म्हिून

आल्याि

ठे वण्यात येईल तर 25% रक्कमेचा
धनादे श पीगडताि गजल्हा गवधी िेवा
प्रागधकरि ककवा यर्ान्स्र्ती राज्य गवधी
िेवा प्रागधकरि याांचे आदेशानांतर दे ण्यात
येईल.

ब)

घटनेच्या

पगरिामस्वरूप

बालकाि / अल्पवयीन मुलीि

रु.10,00,000/पयथवत

वरीलप्रमािे

िांभीर स्वरुपाची शारीगरक इजा
झाली अिेल, तर

क) भूलर्ापा, र्िविूक लग्नाचे

रु.1,00,000/-

आगमष

पयथवत

दाखवून

अल्पवयीन

मुलीच्या बलात्कार प्रकरिात

मांजूर अर्थिहाय्यापैकी
मा.

वयायालयात

गनकाल

75 %

रक्कम

पीगडताच्या

बाजूने

लािल्याि

10

वषािाठी

पीडीताच्या नावे त्याच्य आधार िांलग्न बँक
खात्यात मुदतठे व म्हिून ठे वण्यात येईल.
मात्र

अशा

प्रकरिात

कोटात

पीगडताने िाक्ष गर्रगवल्याि / िांिनमत
केल्याि

गदलेली िांपि
ु थ रक्कम गतच्या

कडू न विूल करण्यात येईल.
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3

ॲगिड हल्ला :अ) घटनेमध्ये गपगडत मगहला /
बालकाचा चेहरा गविुप
झाल्याि, शगरराच्या दृष्ट्य

रु.10,00,000/-

मांजूर अर्थिहाय्यापैकी

75 % रक्कम 10

पयथवत

वषािाठी पीडीताच्या नावे त्याच्य आधार
िांलग्न बँक खात्यात मुदतठे व म्हिून

भािाची हानी झाल्याि,

ठे वण्यात येईल तर 25% रक्कमेचा

कायमचे अपांित्व आल्याि

धनादे श पीडीताि गजल्हा गवधी िेवा
प्रागधकरि ककवा यर्ान्स्र्ती राज्य गवधी
िेवा प्रागधकरि याांचे आदे शानांतर १५
गदविात दे ण्यात येईल.

ब)

ॲगिड हल्ल्यात जखमी

झाल्याि,

रु.3,00,000/पयथवत

मांजूर अर्थिहाय्यापैकी ७५ % रक्कम
10 वषािाठी पीगडताच्या नावे त्याच्या
आधार िांलग्न बँक खात्यात मुदतठे व
म्हिून ठे वण्यात येईल

Smita Dattatray
Nivatkar

Digitally signed by Smita Dattatray Nivatkar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Women And
Child Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=3fa46cf1e928518ffc98619187a1ef6de2dd57c169
34e9cb6672cc02aa258b08, cn=Smita Dattatray Nivatkar
Date: 2017.08.01 18:08:47 +05'30'

( न्स्मता गनवतकर )
उपिगचव, महाराष्ट्र शािन
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