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िाचा :-  मवहला ि बाल विकास विभाग, शासन वनर्णय क्र.सुकन्या-2011/प्र.क्र.144/का-3,  
             वदनाांक 13 फेब्रिुारी, 2014 
  

प्रस्तािना:-  
महाराष्ट्र राज्यामध्ये मुलींचे वशक्षर्, आरोग्य यामध्ये सुधारर्ा कररे् त्याांच्या उज्ज्िल 

भविष्ट्याकरीता आर्थिक तरतूद कररे्, बावलका भ्ररु्हत्या रोखरे्, मुलींच्या जन्माबाबत समाजामध्ये 
सकारात्मक विचार आर्रे्, बालवििाह रोखरे् आवर् मुलाां इतका मुलींचा जन्मदर िाढविरे् या उदे्दशाने 
राज्यात शासन वनर्णय वदनाांक 13 फेब्रिुारी, 2014 अन्िये “सुकन्या” योजना सुरु करण्यात आली आहे. 
सुकन्या योजनेचे लाभ वदनाांक 01 जानेिारी, 2014 पासून जन्मर्ाऱ्या मुलींकवरता अनुज्ञये आहेत.   
          तसचे कें द्र शासनाने “बेटी बचाओ-बेटी पढाओ” ही योजना फेब्रिुारी, 2014 पासून सुरु केलेली 
आहे. सन 2011 च्या जनगर्नेनुसार सदर योजनेसाठी भारतातील 100 वजल्हयाांची वनिड करण्यात 
आलेली आहे. ज् या वजल्हयामध्ये मुलींचे जन्माचे प्रमार् कमी आहे त्या वजल्हयामध्ये सदर योजना लागू 
करण्यात आली आहे. या कें द्र पुरस्कृत योजनेमध्ये महाराष्ट्रातील बीड, जळगाांि, अहमदनगर, बुलढार्ा, 
औरांगाबाद, िावशम, कोल्हापूर, उस्मानाबाद, साांगली ि जालना या 10 वजल्हयाांची वनिड करण्यात 
आली आहे. राज्यात मुलींचा जन्मदर 1000 मुलाांच्या मागे 894 इतका आहे. मुलींच्या जन्माबाबत 
समाजामध्ये सकारात्मक विचार आर्रे् आवर् मुलाां इतका मुलींचा जन्मदर िाढविरे् या उदे्दशाने “बेटी 
बचाओ-बेटी पढाओ” या योजनेच्या धतीिरच मुलींचा जन्मदर िाढविरे्, त्याांना वशक्षर् देरे् ि 
बालवििाहास प्रवतबांध करण्यासाठी सध्या सुरु असलेली सुकन्या योजना विलीन करुन ि त्याबाबतचा 
उपरोक्त सांदभावधन शासन वनर्णय अवधक्रवमत करुन “माझी कन्या भाग्यश्री” ही निीन योजना 
राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.                                  
शासन वनर्णय:-   

उपरोक्त प्रस्तािनेत नमूद केल्याप्रमारे् राज्यातील मुलींचा जन्मदर िाढविरे्, त्याांच्या आरोग्याचा 
दजा उांचािरे्, त्याांना वशक्षर् देरे् ि बालवििाहास प्रवतबांध कररे् या उदे्दशासाठी सांदभावधन शासन 
वनर्णयान्िये “सुकन्या योजना”  वदनाांक 01 जानेिारी, 2014 पासून लागू करण्यात आली आहे. या 
योजनेअांतगणत राज्यातील दावरद्रय रेषेखाली जन्मर्ाऱ्या प्रत्येक मुलीच्या नाांि ेरुपये 21,200/- मुलीच्या 
जन्माच्या एका िषाच्या आत आयुर्थिमा महामांडळाच्या योजनेत गुांतिून सदर मुलीस ियाची 18 िषे पुर्ण 
झाल्यानांतर एकूर् रुपय े1,00,000/- एिढी रक्कम प्रदान करण्यात येईल अशी तरतूद करण्यात आली 
आहे.  
  “माझी कन्या भाग्यश्री” या निीन योजनेमध्ये सध्या सुरु असलेली “सुकन्या” ही योजना विलीन 
करुन ि त्याबाबतचा शासन वनर्णय अवधक्रवमत करुन “माझी कन्या भाग्यश्री” ही योजना सांपुर्ण राज्यात 
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सिण गटातील दावरद्रय रेषेखालील (BPL) कुटुांबात जन्मर्ाऱ्या प्रत्येक मुलीसाठी “सुकन्या” योजनेचे 
लाभ कायम ठेऊन त्या व्यवतवरक्त मुलीचा जन्म झाल्यापासून मुलगी 18 िषे ियाची होईपयंत 
खालीलप्रमारे् पवरच्छेद 2 मधील अवधकचे लाभ देण्यासाठी तसेच दावरद्रय रेषेच्यािरील (APL) पाांढरे 
रेशनकाडण धारक कुटुांबात जन्मर्ाऱ्या प्रत्येक मुलीसाठी खालील पवरच्छेद क्रमाांक 2 मधील टप्पा-1 
मधील (II) मध्ये नमूद केललेे लाभ ि टप्पा-6 मधील लाभ देण्यासाठी शासनाची मांजूरी देण्यात येत आहे. 
2. योजनेचे स्िरुप :- “माझी कन्या भाग्यश्री” या योजनेमध्ये पुढीलप्रमारे् 2 प्रकारचे लाभार्थ्यांना 
योजनेचे लाभ अनुज्ञये राहतील. 
प्रकार - 1 चे लाभािी   एकुलती एक मुलगी आहे ि मातेने कुटुांबवनयेाजन केले आहे. 
प्रकार - 2 चे लाभािी एक मुलगी आहे आवर् मातेने दुसऱ्या मुलीनांतर कुटुांब वनयोजन 

शस्त्रवक्रया केलेली आहे. अशा पवरस्स्ितीत दोन्ही मुलींना प्रकार-2 चे 
लाभ देय राहतील. मात्र एक मुलगा ि एक मुलगी अशी पवरस्स्िती 
असल्यास लाभ अनुज्ञये राहर्ार नाहीत.     

 

 “माझी कन्या भाग्यश्री” या योजनेअांतगणत यापूिीच्या “सुकन्या” योजनेचे लाभ कायम ठेऊन 
खालीलप्रमारे् अवधक लाभ देण्यात येतील. 
महत्त्िाचा टप्पा हेत ू अट फायदे 

प्रकार - 1 प्रकार - 2 
(1) जन्माच्या िळेी मुलीचा जन्म साजरा 

करण्याकरीता 
जन्मनोंदर्ी आिश्यक  रु.5000/- पवहली 

मुलगी 
दुसरी मुलगी 

वनरांक रु.2,500/- 
   i) प्रधानमांत्री जनधन योजनेअांतगणत मलुगी 

ि वतची आई याांच्या नािाने सांयुक्त बचत 
खाते उघडण्यात यईेल. त्यामळेु रु.1.00 
लाख अपघात विमा ि रु.5,000/- पयंत 
ओव्हर ड्राफ्टचा लाभ घेता यईेल.  
ii) मुलीच्या नािािर शासनामाफण त 
एल.आय.सी. कडे रु.21,200/- चा विमा 
उतरविण्यात येईल. तसेच मलुीच ेिय 18 
िषण पूर्ण झाल्यानांतर रु.1.00 लाख 
विम्याची रक्कम देण्यात यईेल. 
iii) आयुर्थिमा महामांडळामाफण त राबविल्या 
जार्ाऱ्या कें द्र शासनाच्या आम आदमी 
योजनेअांतगणत सदर मलुीच्या नाांि ेजमा 
केलेल्या रक्कमेतून (Corpus 
Rs.21,200/-) नाममात्र रुपय े100/- 
प्रवतिषी इतका हप्ता जमा करुन मलुीच्या 
कमवित्या पालकाांचा विमा उतरविला 
जाईल. ज्यात मुलीच्या पालकाांचा 
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अपघात/मृत्य ूझाल्यास खालीलप्रमारे् 
लाभ अनुज्ञेय राहतील.  
अ) नैसर्थगक मतृ्यू-30,000/-  
आ) अपघातामुळे मृत्यू-75,000/- 
इ) दोन डोळे अििा दोन अियि वनकामी 

झाल्यास -75,000/-  
ई) एक डोळा अििा एक अियि 

अपघातामुळे वनकामी झाल्यास-
37,500/-   

उ) आम आदमी विमा योजनाांतगणत 
समाविष्ट्ट वशक्षा सहयोग योजनेंतगणत 
सदर मलुीला रुपय े600/- इतकी 
वशष्ट्यिृत्ती प्रती 6 मवहने, इयत्ता नििी, 
दहािी, अकरािी आवर् बारािी मध्य े
मुलगी वशकत असताांना वदली जाईल. 

(2) मुलगी 5 िष े
ियाची होईपयंत 
प्रत्येक िषाच्या 
शेिटी 

दजदेार पोषर् 
देण्यासाठी 1 अांडे  
1 वदिस ककिा दर 

वदिशी दूध 200 वम.वल. 
वदल ेजात असल्याची 

खात्री कररे्. 

मुलगी जन्मल्यापासून 
अांगर्िाडीतून लसीकरर् 

प्रमार्पत्र आिश्यक 

रु.2,00/- 
प्रतीिषीप्रमारे् 

एकूर् 
रु.10,000/-  
5 िषाकरीता 

दोन्ही मलुींना प्रत्येकी 
रु.1,000/- 

प्रतीिषीप्रमारे् एकूर् 
रु.10,000/-  
5 िषाकरीता 

(3) प्रािवमक शाळा 
प्रिशे 
(इ.1 ली ते 5 िी)   
 

गुर्ित्तापुिणक पोषर् 
आहार ि इतर सांकीर्ण 

खचाकवरता  

मुलीच्या शाळा प्रिशेाबाबत 
प्रमार्पत्र तसचे सांबांवधत 

शाळेकडून उपस्स्िती 
प्रमार्पत्र आिश्यक 

रु.2,500/- 
प्रतीिषीप्रमारे् 

एकूर् 
रु.12,500/-  
5 िषाकरीता 

दोन्ही मलुींना प्रत्येकी 
रु.1,500/- 

प्रतीिषीप्रमारे् एकूर् 
रु.15,000/-  
5 िषाकरीता 

(4) माध्यवमक  
ि उच्च माध्यवमक 
शाळा प्रिशे  
(इ.6 िी ते 12 िी)   

गुर्ित्तापुिणक पोषर् 
आहार ि इतर सांकीर्ण 

खचाकवरता  

मुलीच्या शाळा प्रिशेाबाबत 
प्रमार्पत्र तसचे सांबांवधत 

शाळेकडून उपस्स्िती 
प्रमार्पत्र आिश्यक 

रु.3,000/- 
दरिषीप्रमारे् 

एकूर् 
रु.21,000/-  
7 िषाकरीता 

दोन्ही मलुींना प्रत्येकी 
रु.2,000/- 

प्रतीिषीप्रमारे् एकूर् 
रु.22,000/-  
7 िषाकरीता 

(5) ियाच्या 18 व्या 
िषी 

कौशल्य विकास, उच्च 
वशक्षर् आवर् रोजगार 

वमळविण्यासाठी 

ियाची 18 िष ेपरु्ण ि 
अवििाहीत असलेबाबतचे 

पालकाांच े शपिपत्र 

विम्याचा कालािधी पूर्ण झाल्यानांतर 
रु.1.00 लाख देण्यात यतेील. त्यापैकी 
वकमान रु.10,000/- मलुीच्या कौशल्य 
विकासािर खचण कररे् आिश्यक राहील. 

(6) मुलीचा जन्म 
झाल्यानांतर 

आजी आजोबाला 
प्रोत्साहनपर भटे  

पवहल्या मुली नांतर मातेने 
कुटुांब वनयोजन कररे् 

आिश्यक 

सोन्याच ेनारे् 
(रु.5,000/- 

कमाल 
मयादेपयंत ि 

प्रमार्पत्र) 

लागू नाही 
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(7) गािाचा गौरि  मुलामुलींचे विषम 
असलेल ेकलग गुर्ोत्तर 

1000 पेक्षा जास्त 
असण्यासाठी 
प्रोत्साहनपर 

वजल्हावधकारी याांच ेकलग 
गुर्ोत्तराबाबतचे  प्रमार्पत्र 

तसेच सदरची रक्कम 
गािातील मलुींच्या 

विकासासाठी खचण कररे् 
आिश्यक राहील. 

ग्रामपांचायतीस रु.5,00,000/- इतके 
पावरतोवषक मा. मांत्री, मवहला ि बाल 

विकास याांच्या हस्ते प्रदान करण्यात यईेल.   

   

3.    िरील पवरच्छेद 2 मध्ये नमूद केलले ेअवधकचे लाभ वदल्यामुळे खालील उदे्दश साध्य करण्यास मदत 
होईल. :-  
(1) जन्माच्या िळेी :- समाजामध्ये परांपरेनुसार कुटुांबामध्ये मुलाचा जन्म झाल्यानांतर मोठया प्रमार्ािर 
आनांदोत्सि साजरा केला जातो तिावप मुलींचा जन्म झाल्यास तसा आनांदोत्सि साजरा केला जात नाही. 
या योजनेमध्ये देण्यात येर्ाऱ्या आर्थिक मदतीद्वारे भारतीय जनमानसाची मानवसक स्स्िती बदलरे् आवर् 
त्यास मुलीच्या जन्माचा आनांदोत्सि साजरा करण्यास प्रोत्साहन देरे् हा उदे्दश आहे. तसेच आर्थिक मदत 
वमळर्ार असल्यामुळे कुटुांबही मुलीचा जन्मोत्सि साजरा करण्यास पे्रवरत होतील. 
(2) मुलगी 5 िषे ियाची होईपयंत प्रत्येक िषाच्या शेिटी :- कुटुांबामध्ये मयावदत उत्पन्नाचे आर्थिक स्त्रोत 
असल्यामुळे त्या स्त्रोताचा उपयोग मुलाांच्या पालन पोषर्ासाठी केला जातो ि मुलीकडे दुलणक्ष केले जाते. 
अशाप्रकारे आर्थिक मदत वदल्यामुळे मुलींच्या पालन पोषर्ासाठी त्याांच्या आरोग्याचा दजा उांचािरे्, 
तसेच त्या मुलीस कराियाचे लसीकरर् ि इतर खचण करण्यासाठी कुटुांबास मदत होईल. 
(3) इयत्ता 1 ते 5 िी ि (4) इयत्ता 6 िी ते 12 िी :- या आर्थिक मदतीचा उदे्दश मुलींनी आपले वशक्षर् पुर्ण 
कराि ेहा आहे. जेरे्करुन पुढची येर्ारी माताांची वपढी ही वशवक्षत होईल असा उदे्दश आहे. तसेच या माता 
वशवक्षत असल्यामुळे त्याांना होर्ारी मुलेही आरोग्य सांपन्न असतील ि त्या माता मुलगा-मुलगी असा 
भदेभाि करर्ार नाहीत. त्यामुळे राज्यातील विषम कलग गुर्ोत्तर सुधारण्यास तिा मुलींची सांख्या 
िाढविण्यास मदत होईल. ही आर्थिक मदत मुलींना वशक्षर् घेताांना लागर्ाऱ्या इतर बाबींसाठीही 
करण्यात येर्ार आहे. तसेच पोषर् आहार, इत्यादी या बाबींसाठी इतर विभागाकडून आर्थिक मदत वदली 
जात नाही ि लाभाची पुनरािृत्ती होर्ार नाही याबाबत काळजी घेण्यात येईल. अांगर्िाडी सेविका, 
मदतनीस हा वनधी योग्यप्रकारे िापरण्यासाठी लाभार्थ्यांना िळेोिळेी मागणदशणन करतील. 
(5) ियाच्या 18 व्या िषी :- या आर्थिक मदतीचा उदे्दश मुलींना आर्थिकदृष्ट्टया स्ियांपूर्ण बनविरे् हा आहे. 
या वशवक्षत आवर् आर्थिकदृष्ट्टया स्ियांपूर्ण माता या आरोग्य सांपन्न मुलास जन्म देतील आवर् त्याांच्या 
मुलाांना वशवक्षत करतील.  
(6) मुलीचा जन्म झाल्यानांतर आजी-आजोबाांना सोन्याचे नारे् ि प्रमार्पत्र देऊन सत्कार :- समाजातील 
बऱ्याचशा कुटुांबातील सासु सासरे याांच्याकडून मुलगाच पावहजे असा दबाि टाकला जातो. त्यासाठी 
मुलीस जन्म देर्ाऱ्या मातेच्या सासु /सासरा याांस एक सोन्याचे नारे् (रु.5,000/- मयादेपयंत) आवर् 
प्रमार्पत्र देऊन मा. मांत्री, मवहला ि बाल विकास याांच्या हस्ते क्राांतीज्योती सावित्रीबाई फुले याांचा 
जन्मवदन, राजमाता वजजाऊ याांचा जन्मवदन, राष्ट्रीय बावलका वदन, मवहला वदन अशा प्रसांगी सत्कार 
करण्यात येईल. जेरे्करुन सासू / सासरे मुलगा व्हािा अशी अपेक्षा न करता आपल्या सूनेस एकाच 
मुलीनांतर कुटुांबवनयोजनास प्रोत्साहन देतील. अशा बाबींमुळे त्या कुटुांबाचा समाजात आदर िाढेल आवर् 
बाकीचे कुटुांबही आपल्या कुटुांबात एक मुलगी असािी यासाठी प्रोत्सावहत होतील. 
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(7) गािाचा गौरि :- सदर योजनेअांतगणत समाजाला प्रोत्सावहत करण्यासाठी ज्या गािामध्ये मुलामुलींचे 
कलग गुर्ोत्तर 1,000 पेक्षा जास्त असेल अशा गािास मा. मांत्री, मवहला ि बाल विकास याांचेमाफण त         
रु.5 लाखाचे पावरतोवषक वदले जाईल. ज्यामुळे समाजामध्ये आपल्या कुटुांबामध्ये मुलीचा जन्म व्हािा 
याबाबत प्रोत्साहन वमळेल. तसेच सदरची रक्कम ग्रामपांचायतीने सांबांधीत गािातील मुलींच्या 
विकासासाठी खचण कररे् बांधनकारक राहील.     
4. या योजनेची उवद्दष्ट्टे :- 

1) कलग वनिडीस प्रवतबांध कररे्. 
2) बावलकेचा जन्मदर िाढविरे्. 
3) मुलींच्या जीिनमानाच्या सुरक्षबेद्दल खात्री देरे्. 
4) बावलकेचा समान दजा ि शैक्षवर्क प्रोत्साहानाकरीता समाजात कायमस्िरुपी सामुदावयक 

चळिळ वनमार् कररे्.  
5) मुलींच्या वशक्षर्ाबाबत प्रोत्साहन तिा खात्री देरे्.  
6) सामावजक बदलाच ेप्रमुख घटक म्हर्नू पांचायत राज सांस्िा, शहरी स्िावनक सवमत्या ि स्िावनक 

स्तरािरील कमणचारी याांना प्रवशक्षर् देरे् या कामामध्ये स्िावनक समुदाय मवहला मांडळे, मवहला 
बचत गट ि युिक मांडळ याांचा सहभाग घेरे्.  

7) वजल्हा, तालुका  ि वनम्नस्तरािर विविध सांस्िा ि सेिा देर्ारे विभाग याांचा समन्िय घडिून 
आर्रे्.  

5. योजना राबविर्ारी यांत्रर्ा :- 
(अ) सदर योजना राबविण्यासाठी खालीलप्रमारे् राज्यस्तरािर मागणदशणन ि सवनयांत्रर् करण्यासाठी 
एक सुकार् ु सवमती गठीत करण्यात येत आहे. या सवमतीची 4 मवहन्यातून एकदा बैठक आयोवजत 
करण्यात यािी. 

१) प्रधान सवचि, मवहला ि बाल विकास                   -  अध्यक्ष 
२) प्रधान सवचि, सािणजवनक आरोग्य विभाग             -  सदस्य 
३) प्रधान सवचि, शालेय वशक्षर् विभाग                     -   सदस्य 
४) प्रधान सवचि, सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य विभाग -  सदस्य 
५) प्रधान सवचि, आवदिासी विकास विभाग  -  सदस्य  
६) युनायटेड नेशन पॉप्युलेशन फां ड (UNFPA)           -   सदस् य 
७) उप सवचि, एबाविसेयो, मवहला ि बाल विकास विभाग  -   सदस् य सवचि   

(ब) सदर योजनेची अांमलबजािर्ी करण्यासाठी खालीलप्रमारे् एक कायणकारी सवमती गठीत 
करण्यात येत आहे. सदर सवमतीची 3 मवहन्यातून एकदा बैठक आयोवजत करण्यात यािी.  

१) आयुक्त, एकास्त्मक बाल विकास सेिा योजना, निी मुांबई -  अध्यक्ष 
२) आयुक्त, मवहला ि बाल विकास, पुरे्    - सदस्य 
३) आयुक्त, कुटुांब कल्यार्                                              -  सदस्य 
४) आयुक्त, आवदिासी विकास, नावशक                           -   सदस्य 
५) आयुक्त, समाजकल्यार्, पुरे्      -   सदस्य 
६) सांचालक (प्रािवमक वशक्षर्, पुरे्)                                  -  सदस्य 
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७) सहआयुक्त, एकास्त्मक बाल विकास सेिा योजना         -   सदस्य 
८) उपआयुक्त (बाल विकास), मवहला ि बाल विकास, पुरे्  - सदस्य 
९) अवतवरक्त सांचालक, SFWV                                        -  सदस्य  
१०) PCPNDT (कलग वनिड प्रवतबांध चाचर्ी ) समन्िय अवधकारी, सा. आ. विभाग SFWB -  सदस् य 
११) प्रवतवनधी UNFPA                                                        -  सदस्य 
१२) सिण वजल्हयाचे वजल्हावधकारी याांचे प्रवतवनधी                 -  सदस्य  
१३) उपायुक्त, (अांगर्िाडी) एकास्त्मक बाल विकास सेिा योजना -  सदस्य सवचि 
आयुक्त, एकास्त्मक बाल विकास सेिा योजना, निी मुांबई याांचेमाफण त योजनेचे मुल्यमापन दरिषी 

करण्यात याि.े तसेच कायणकारी सवमतीच्या बैठकाांचे अवभलेखही जतन करण्यात यािते. 
6. योजनेसाठी सिणसाधारर् अटी ि शती :- 

“सुकन्या” योजनेचा समािशे नव्याने सुरु करण्यात आलेल्या “माझी कन्या भाग्यश्री” या 
योजनेत करण्यात आल्यामुळे “सुकन्या” योजनेच्या सिण अटी ि शती “माझी कन्या भाग्यश्री” योजनेमध्ये 
लागू करण्यात येत आहे. तसेच “सुकन्या” योजनेतील मुलींना “माझी कन्या भाग्यश्री” या योजनेमध्ये 
समाविष्ट्ट करण्यात येत आहे.  

(1) सदर योजना सिण गटातील दावरद्रय रेषेखालील (BPL) तसेच दावरद्रय रेषेच्यािरील (APL)  
(पाांढरे रेशनकाडण धारक) कुटुांबात जन्मर्ाऱ्या अपत्याांपैकी दोन मुलींना लागू असेल. 

(2) सदर मुलीचे िडील  महाराष्ट्र राज्याचे मूळ रवहिाशी असरे् आिश्यक आहे. 
(3) योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अजण करताांना बावलकेचे जन्म नोंदर्ी प्रमार्पत्र आिश्यक 

राहील. 
(4) विम्याचा लाभ घेताना  मुलीचे िय 18 िषण पूर्ण होरे् आिश्यक राहील.  तसेच  वतने इयत्ता 

10 िी ची पवरक्षा उत्तीर्ण होरे् ि  18 िषण पूर्ण होईपयंत अवििावहत असरे् आिश्यक राहील. 
(5) दुसऱ्या प्रसुतीच्या िळेेस जर जुळ्या मुली झाल्या, तर त्या दोन्ही मुली प्रकार-2 प्रमारे् 

योजनेस पात्र असतील. 
(6) एखाद्या पवरिाराने अनाि मुलीस दत्तक घेतले असेल तर सदर मुलीला त्याांची प्रिम मुलगी 

मानून या योजनेचा लाभ अनुज्ञये राहील. परांतु सदर लाभ प्राप्त होण्यासाठी दत्तक मुलीचे 
िय 0 ते 6 िषण (6 ककिा 6 िषापेक्षा कमी) इतके असाि.े  

(7) बालगृहातील अनाि मुलींसाठी ही योजना अनुज्ञये राहील.  
(8) प्रकार-1 च्या लाभािी कुटुांबास एका मुलीनांतर ि प्रकार-2 च्या लाभािी कुटुांबास दोन 

अपत्याांच्या जन्मानांतर कुटुांब वनयोजन शस्त्रवक्रया कररे् बांधनकारक राहील. 
(9) सदर योजनेअांतगणत 18 िषानांतर एल.आय.सी. कडून जे रु.1,00,000/- वमळर्ार आहेत 
त्यापैकी वकमान रु.10,000/- मुलींच्या कौशल्य विकासािर खचण कररे् बांधनकारक राहील 
जेरे्करुन सांबांवधत मुलीला रोजगार वमळून कायमस्िरुपी उत्पन्न वमळेल. 
(10) सदर योजनेच्या टप्पा-2, टप्पा-3 ि टप्पा-4 मध्ये नमूद केलेले लाभ लाभािीस पोषर् आहार 
तिा िस्तु स्िरुपात देय राहतील.    
(11) ज्या लाभधारकाचे खाते जनधन योजनेअांतगणत असेल त्याांना जनधन योजनेअांतगणत असर्ारे 
लाभ आपोआपच वमळू शकतील.  
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(12) सदर योजना आधार सोबत जोडण्यात येईल. 
(13) विवहत मुदतीपूिी (ियाची 18 िषे पूर्ण होण्यापूिी) मुलीचा वििाह अििा मृत्य ूझाल्यास, या 
योजनेचा फायदा वतच्या पालकाांना होर्ार नसून, मुलीच्या नाांि ेबँक खात्यात जमा असर्ारी 
रक्कम महाराष्ट्र शासनाचे नाांि े असर्ाऱ्या Surplus अकाऊां ट ककिा खात्यात जमा म्हर्नू 
दशणविली जाईल.   
(14) भारतीय आयुर्थिमा महामांडळ (LIC) महाराष्ट्र शासनाच्या नाांि े एक निीन पॉवलसी 
काढतील, ज्यामध्ये प्रत्येक लाभािी मुलींसाठी स्ितांत्र खाते असर्ार असून, Surplus खाते 
खालील पवरस्स्ितीत कायणरत करण्यात येईल. 

अ) जर ियैस्क्तक मुलीच्या नाांि ेअसलेल्या एकवत्रत वनधी (Corpus) रु.1 लक्ष पेक्षा अवधक 
झाल्यास, जादाची रक्कम या खात्यात जमा होईल. 
ब) मुदतीपूिी वििाह अििा मृत्य ू झाल्यास, मुलीच्या नािाांिरील रक्कम एकवत्रत वनधी 
(Corpus) Surplus खात्यािर जमा होईल. 
क) Corpus रु.1 लक्ष पेक्षा कमी असल्यास, उिणवरत रक्कम Surplus खात्यातून जमा केली 
जाईल. 

(15) सदर योजनेच्या स्िरुपामध्ये पवरच्छेद 2 मध्ये नमूद टप्प्यातील लाभ जर लाभार्थ्यास इतर 
विभागाच्या योजनेमधून वमळत असतील तर या योजनेचे लाभ अनुज्ञये राहर्ार नाहीत. 
(16) सदर योजनेअांतगणत पवरच्छेद क्रमाांक 2 मधील टप्पा-1 मधील जन्मवदन साजरा 
करण्यासाठी लाभािी कुटुांबास रोख स्िरुपात देण्यात येतील. तसेच उिणरीत टप्प्यातील नमूद 
लाभ पोषर् आहार तिा िस्तूच्या स्िरुपात देण्यात येतील.  

7. योजनेच्या अांमलबजािर्ी करीता यांत्रर्ा ि अजण करण्याची कायणपध्दती:-  
(अ) सदर योजनेअांतगणत लाभाकवरता मुलीच्या पालकाांनी मुलीचा जन्म झाल्यािर सांबांवधत 

ग्रामपांचायत / नगरपावलका / महानगरपावलका या वठकार्ी मुलीच्या नाांिाची नोंदर्ी केल्यानांतर त्या 
क्षते्रातील अांगर्िाडी सेविकेकडे प्रपत्र-‘अ’ ककिा ‘ब’ मध्ये अजण सादर करािा. अजासोबत िडील राज्याचे 
मूळ रवहिाशी असल्याचा पुरािा, (अवधिास प्रमार्पत्र) आवर् जन्म नोंदर्ी प्रमार्पत्र, दावरद्रय रेषेखालील 
असल्याचा पुरािा (रेशन काडण / उत्पन्नाचा दाखला), लाभार्थ्यी कुटुांबाने प्रकार-1 चा लाभ घ्याियाचा 
असल्यास पवहल्या अपत्याच्या (मुलगी) जन्मानांतर कुटुांब वनयोजन शस्त्रवक्रया केली असल्याबाबतच े
प्रमार्पत्र सादर कराि.े  तसेच दुसरे अपत्य असलेल्या मुलीसाठी अजण करताांना कुटुांब वनयोजन शस्त्रवकया 
केली असल्याबाबतच ेिदैयकीय अवधकाऱ्याचे प्रमार्पत्र, ही कागदपत्रे सादर करािीत. सदर योजनेसाठी 
आिश्यक असलेले सिण अजण राज्यातील प्रत्येक ग्रामीर् ि नागरी बाल विकास प्रकल्प अवधकारी, उपमुख्य 
कायणकारी अवधकारी (बाल कल्यार्), वजल्हा पवरषद, वजल्हा मवहला ि बाल विकास अवधकारी, विभागीय 
उपायुक्त (मवहला बाल विकास) याांचे कायालयात विनामूल्य उपलब्ध असतील. सदर अजाची छाननी 
अांगर्िाडी सेविकेने करािी आवर् सदर अजण अांगर्िाडी सेविकेने पयणिवेक्षका / मुख्यसेविकेकडे सादर 
करािा. 

(ब) अांगर्िाडी पयणिवेक्षका / मुख्यसेविका सदर अजाची ि प्रमार्त्राांची तपासर्ी करुन प्रत्येक 
मवहन्याला नागरी प्रकल्पाबाबत बाल विकास प्रकल्प अवधकाऱ्याांना ि ग्रामीर् प्रकल्पा बाबत ग्रामीर् बाल 
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विकास प्रकल्प अवधकाऱ्याांमाफण त उपमुख्य कायणकारी अवधकारी (बाल कल्यार्), वजल्हा पवरषद, याांना 
एकवत्रत यादी मान्यतेसाठी सादर करण्यात यािी. 

(क) सांबांवधत बाल विकास प्रकल्प अवधकारी ि उपमुख्य कायणकारी अवधकारी (बाल कल्यार्) हे 
ऐस्च्छकवरत्या जास्त सांख्या असलेल्या एखाद्या िस्तीची तपासर्ी करतील ि त्याांची खात्री झाल्यानांतर 
लाभािी यादीला मान्यता देतील. तद्नांतर एक मवहन्याच्या कालािधीत पडताळर्ी करुन बाल विकास 
प्रकल्प अवधकारी ि उपमुख्य कायणकारी अवधकारी (बाल कल्यार्) रुपये 21,200/- एिढी रक्कम 
एल.आय.सी. कडे जमा करतील ि इतर अनुज्ञये रक्कम चेकद्वारे सांबांवधत मुलीच्या आईच्या नाि ेअदा 
करतील.    

(ड) मुलीचा जन्म झाल्यािर वतचे नाांि नोंदविल्यािर त्या क्षते्रातील अांगर्िाडी सेविका / मुख्य सेविका 
/ बाल विकास प्रकल्प अवधकारी मवहला ि बाल विकास विभागाांतगणत सांस्िाांच्या बाबतीत वजल्हा मवहला 
ि बाल विकास अवधकारी याांचेकडे अजण करता येईल. उपरोक्त योजनेसाठी आिश्यक असलेले सिण अजण 
राज्यातील प्रत्येक ग्रामीर् ि नागरी बाल विकास प्रकल्प अवधकारी, उपमुख्य कायणकारी अवधकारी (बाल 
कल्यार्), वजल्हा पवरषद, वजल्हा मवहला ि बाल विकास अवधकारी, विभागीय उपायुक्त (मवहला बाल 
विकास) याांचे कायालयात विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात यािते. अजणदाराांनी सांपूर्ण तपशीलासह 
भरून वदलेले अजण कागदपत्रासह िर नमूद केलेल्या सांबांवधत अवधकाऱ्याांनी मुलीच्या जन्माच्या एका 
िषाच्या विवहत मुदतीपयंत स्िीकारािते. दत्तक मुलींच्या बाबतीत 6 िषांपयंतच्या विवहत मुदतीपयंत 
स्िीकारािते. अजण सांपूर्ण भरलेला नसल्यास अििा सिण प्रमार्पत्रासह  नसल्यास अजण वमळाल्यापासून 
15 वदिसाच्या आत अजणदारास कळिाि.े अजणदाराांनी अपूर्ण भरलेले अजण ककिा आिश्यक ती कागदपत्रे 
जोडलेली नसल्यास अशा अजणदाराांना िरील मुदती व्यवतवरक्त िाढीि एक मवहन्याची मुदत देण्यात 
येईल. मात्र कोर्त्याही पवरस्स्ितीत कोर्ताही अजण 2 मवहन्याांपेक्षा अवधक काळ प्रलांवबत ठेिता येर्ार 
नाही.  

(इ) मुलीला एल.आय.सी. योजनेचे लाभ देण्याकवरता सांबांवधत बाल विकास प्रकल्प अवधकारी ि 
उपमुख्य कायणकारी अवधकारी (बाल कल्यार्) याांच्या मान्यतेनांतर मुलीचे पालक जनधन योजनेअांतगणत 
बँक बचत खाते उघडतील आवर् त्याबाबतचा तपवशल सांबांवधत बाल विकास प्रकल्प कायालयास 
कळितील. सदर अजण प्राप्त झाल्यािर 30 वदिसाांच्या आत / अपिादात्मक पवरस्स्ितीत 60 वदिसाांच्या 
आत पडताळर्ी करुन वजल्हा मवहला ि बाल विकास अवधकारी / बाल विकास प्रकल्प अवधकारी / 
उपमुख्य कायणकारी अवधकारी (बाल कल्यार्) हे सांबांवधत विभागातील आयुर्थिमा महामांडळाच्या 
कायालयाशी (P&GS Unit) सोबत जोडलेल्या प्रपत्र - ‘क’ येिील विवहत नमुन्यात मावहती भरून सांपकण  
साधतील.  
8. मावहती, वशक्षर् ि जनसांपकण  अवभयान :- या योजनेचे लाभािी सिण स्तरातील (BPL / APL) लोक 
असतील. या अवभयानाचा उदे्दश मुलींचे समाजतील महत्ि या विषयी कुटुांबाना समुपदेशन कररे् आवर् 
त्याांच्यामध्ये बावलका भरृ्हत्या, मुलींचा जन्म, वशक्षर्, आरोग्य, इ. विषयी समाजामध्ये जनजागृती 
वनमार्  कररे् असा आहे. तसेच दावरद्रय रेषेिरील (APL) कुटुांबात एका मुलीच्या जन्मानांतर अांवतम कुटुांब 
वनयोजन शस्त्रवक्रया केली आहे अििा एकुलती एक  मुलगी आहे आवर् मातेने दुसऱ्या अपत्यानांतर अांवतम 
कुटुांब वनयोजनाची हमी वदल्यास तसेच सदर पालकाांना मुलगी आहे तिावप दुसऱ्याांदा मुलगी जन्मल्यास 
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ि अांवतम कुटुांबवनयेाजन केले आहे त्याांचा देखील मान्यिराांच्या हस्ते प्रमार्पत्र देऊन त्याांचा सत्कार 
करण्यात येईल.   
9.  लाभािी मुलीचे िय 18 िषे पूर्ण झाल्यानांतर विमा कां पनीशी लाभार्थ्यांनी सांपकण  साधाियाची 
कायणपध्दती:- 

सोबत जोडलेल्या प्रपत्र “क” नुसार नागरी प्रकल्पाबाबत बाल विकास प्रकल्प अवधकारी ि ग्रामीर् 
प्रकल्पा बाबत उपमुख्य कायणकारी अवधकारी (बाल कल्यार्), वजल्हा पवरषद ि मवहला ि बाल विकास 
विभागाांतगणत सांस्िाांच्या बाबतीत वजल्हा मवहला ि बाल विकास अवधकारी विमा कां पनीकडे “माझी कन्या 
भाग्यश्री” या योजनेअांतगणत लाभार्थ्यांची मावहती सादर करतील. प्रपत्र ड-1 नुसार आम आदमी विमा 
योजनेंतगणत पात्र लाभार्थ्यांनी विमा प्रावधकरर्ाकडे अजण करण्यात यािा. प्रपत्र ड-2 नुसार आम आदमी 
विमा योजनेंतगणत असलेल्या वशक्षा सहयोग योजनेंतगणत वशष्ट्यिृत्तीसाठी विवहत नमुन्यात नागरी 
प्रकल्पाबाबत बाल विकास प्रकल्प अवधकारी ि ग्रामीर् प्रकल्पाबाबत उपमुख्य कायणकारी अवधकारी (बाल 
कल्यार्), वजल्हा पवरषद ि मवहला ि बाल विकास विभागाांतगणत सांस्िाांच्या बाबतीत वजल्हा मवहला ि 
बाल विकास अवधकारी याांचेकडे अजण करण्यात यािा. प्रपत्र ड-3 नुसार सांबांवधत अवधकाऱ्यामाफण त आम 
आदमी विमा योजनेंतगणत असलेल्या वशक्षा सहयोग योजनेनुसार वशष्ट्यिृत्तीसाठी पात्र विदयार्थ्यांची यादी 
विमा प्रावधकरर्ाकडे सादर करण्यात येईल. प्रपत्र ड-4 नुसार आम आदमी विमा योजनेंतगणत भारतीय 
आयुर्थिमा महामांडळाला उपयोवगता प्रमार्पत्र सांबांवधत अवधकाऱ्यामाफण त देण्यात येईल. या योजनेसाठी 
प्रावधकृत अवधकारी / नोडल एजन्सी नागरी बाल विकास प्रकल्प अवधकारी ि ग्रामीर् बाल विकास प्रकल्प 
अवधकारी / उपमुख्य कायणकारी अवधकारी (बाल कल्यार्), ि मवहला ि बाल विकास विभागाांतगणत 
सांस्िाांच्या बाबतीत वजल्हा मवहला ि बाल विकास अवधकारी हे राहतील.   

 अजणदाराचा अजण पवरपरू्ण असल्यास नागरी प्रकल्पाबाबत बाल विकास प्रकल्प अवधकारी ि 
ग्रामीर् प्रकल्पाबाबत उपमुख्य कायणकारी अवधकारी (बाल कल्यार्), वजल्हा पवरषद ि मवहला ि 
बाल विकास विभागाांतगणत सांस्िाांच्या बाबतीत वजल्हा मवहला ि बाल विकास अवधकारी हे एक 
मवहन्याच्या आत विमा कां पनीकडे प्रपत्र-“क” मधील विवहत नमुन्यानुसार जिळच्या आयुर्थिमा 
कायालयाशी (P&GS Unit) सांपकण  साधतील.  

 नागरी प्रकल्पाबाबत बाल विकास प्रकल्प अवधकारी ि ग्रामीर् प्रकल्पाबाबत उपमुख्य कायणकारी 
अवधकारी (बाल कल्यार्), वजल्हा पवरषद ि मवहला ि बाल विकास विभागाांतगणत सांस्िाांच्या 
बाबतीत वजल्हा मवहला बाल विकास अवधकारी याांनी आपापल्या क्षते्रातील / सांस्िेतील 
कोर्तीही बावलका या योजनेपासून िांवचत राहर्ार नाही याची दक्षता घ्यािी. 

 सदर योजनेसाठी कोर्त्याही मध्यस्ि अििा अन्य अशासकीय व्यक्तींचा सहभाग असर्ार नाही 
याची दक्षता घेण्यात यािी.  

 या योजनेंतगणत प्रत्येक मवहन्यात प्राप्त झालेले अजण यापैकी अपूर्ण ि वनकाली काढलेल्या अजाचा 
अहिाल प्रत्येक मवहन्याच्या दहा तारखेपयंत नागरी प्रकल्पाबाबत बाल विकास प्रकल्प अवधकारी 
ि ग्रामीर् प्रकल्पाबाबत उपमुख्य कायणकारी अवधकारी (बाल कल्यार्), वजल्हा पवरषद ि मवहला 
ि बाल विकास विभागाांतगणत सांस्िाांच्या बाबतीत वजल्हा मवहला बाल विकास अवधकारी याांनी 
सांबांवधत  विभागीय उपायुक्त, मवहला बाल विकास याांचेकडे सादर कररे् आिश्यक रावहल. 
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 एल.आय.सी. योजनेचा अजण जरी बावलकेच्या जन्माच्या िळेेस देण्यात आला असला तरी या 
योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ बावलका 18 िषांची झाल्यािरच वमळर्ार असल्याने या योजनेसाठीचा 
अजण स्िीकारल्यानांतर त्या बावलकेचे योग्यिळेी ओळखपत्र, आधार काडण, बँक खाते इ. अवधकृत 
दस्तािजे काढण्यास त्या त्या प्रकल्पाच्या मुख्य सेविकेने लाभािी बावलकेस ि वतच्या पालकाांस 
मदत करािी, म्हर्जे बावलकेचे 18 िषण पूर्ण झाल्यािर वतला या योजनेचा लाभ तात्काळ वमळविरे् 
सोईचे होईल. 

 सदर योजनेची अांमलबजािर्ी योग्यरीतीने होण्याबाबत खातरजमा करण्याची जबाबदारी 
मवहला ि बाल विकास आयुक्तालय, पुरे् ि आयुक्त, एकास्त्मक बाल विकास सेिा योजना, 
महाराष्ट्र राज्य, निी मुांबई याांची राहील. 

 भारतीय आयुर्थिमा महामांडळ ि मवहला ि बाल विकास विभाग, मांत्रालय, मुांबई याांच्याितीने 
आयुक्त, मवहला ि बालविकास, पुरे् तसेच आयुक्त, एकास्त्मक बाल विकास सेिा योजना, 
महाराष्ट्र राज्य, निी मुांबई याांच्यामध्ये नव्याने सामांजस्य करार करण्यात येईल.  

 आयुक्त, मवहला ि बालविकास, पुरे् ि आयुक्त, एकास्त्मक बाल विकास सेिा योजना, महाराष्ट्र 
राज्य, निी मुांबई आवर् विभागीय उपायुक्त, मवहला ि बालविकास याांनी वजल्हा प्रवसध्दी 
अवधकारी याांच्या मदतीने या योजनेस पुरेशी प्रवसध्दी दयािी. 

 या योजनेखालील तरतुदी सांदभात अडचर् अििा सांभ्रम वनमार् झाल्यास त्याबाबत आयुक्त, 
मवहला बालविकास, महाराष्ट्र राज्य, पुरे् / आयुक्त, एकास्त्मक बाल विकास सेिा योजना, 
महाराष्ट्र राज्य, निी मुांबई याांचेमाफण त शासनाकडे सांदभण करािा. कोर्त्याही िादग्रस्त 
मुद्दयाांबाबत शासनाने वदलेला वनर्णय अांवतम रावहल. 

 या योजनेखाली पात्र ठरर्ाऱ्या मुलींचा सत्कार करण्यात यािा. त्यासाठी वजल्हास्तरािर मोठया 
प्रमार्ािर प्रवसध्दी दयािी. त्यानुषांगाने आिश्यक ती कायणिाही आयुक्त, मवहला ि बाल विकास, 
महाराष्ट्र राज्य, पुरे् ि  आयुक्त, एकास्त्मक बाल विकास सेिा योजना, महाराष्ट्र राज्य, निी मुांबई 
आवर् विभागीय उपायुक्त, मवहला ि बाल विकास याांच्यामाफण त करण्यात यािी. 

10. उपरोक्त योजनेंतगणत सािणजवनक आरोग्य विभागामाफण त सावित्रीबाई फुले कन्या कल्यार् 
योजनेंतगणत दावरद्रय रेषेखालील सिण मुलींच्या पालकाांना कुटुांब वनयोजन शस्त्र क्रीयेनांतर रोख रू.2000/- 
सािणजवनक आरोग्य विभागामाफण त वमळतील, तर सावित्रीबाई फुले कन्या कल्यार् योजनेंतगणत रू.8000/- 
चे राष्ट्रीय बचत प्रमार्पत्र सािणजवनक आरोग्य विभागामाफण त देण्याऐिजी उपरोक्त मवहला ि बाल विकास 
विभागाच्या “माझी कन्या भाग्यश्री” योजनाचा लाभ दावरद्रय रेषेखालील प्रत्येक मुलीला देण्यात यािा. 
याबाबतीत सािणजवनक आरोग्य विभागाच्या समन्ियाने कायणिाही करण्यात येईल. 
11. सदर योजना वदनाांक 01 एवप्रल, 2016 पासून लागू राहील. तिावप यापूिी “सुकन्या” योजनेचा 
लाभ वदलेल्या लाभािींना सुकन्या योजनेच े लाभ कायम ठेऊन पुढील कालािधीसाठी “माझी कन्या 
भाग्यश्री” या योजनेचे अनुज्ञये लाभ देय राहतील.  
12. सदर शासन वनर्णय वनयोजन विभाग ि वित्त विभाग याांच्या मान्यतेने त्याांचे अनौपचावरक सांदभण 
अनुक्रमे वनयोजन विभागाचे अनौसां क्रमाांक 3/का-1472, वदनाांक 05/01/2016 ि अनौसां क्रमाांक 
5/1411, वदनाांक 15/01/2016 आवर् वित्त विभागाचे अनौसां. क्रमाांक 66/व्यय-6  वदनाांक 30.01.2016 
ला अनुसरून वनगणवमत करण्यात येत आहे.             
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 सदर शासन वनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201602261720426830 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  
 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने, 
 
 
                              (वि. फ. िसाि)े 
 अिर सवचि, महाराष्ट्र शासन 
 प्रत, 

1) मा. राज्यपाल याांचे सवचि, राजभिन, मुांबई   
2) मा. मुख्यमांत्रयाांचे प्रधान सवचि, मांत्रालय, मुांबई 
3) मा. मांत्री / राज्यमांत्री, मवहला ि बाल विकास, मांत्रालय, मुांबई 
4) सिण मा. मांत्री / राज्यमांत्री, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई 
5) मा. सिण विधानसभा सदस्य / विधानपवरषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमांडळ, मुांबई 
6) मा. मुख्य सवचि, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई 
7) अपर मुख्य सवचि, वित्त विभाग, मांत्रालय, मुांबई 
8) अपर मुख्य सवचि, वनयोजन विभाग, मांत्रालय, मुांबई 
9) प्रधान सवचि, ग्रामविकास ि जलसांधारर् विभाग, मांत्रालय, मुांबई 
10) प्रधान सवचि, आवदिासी विकास विभाग, मांत्रालय, मुांबई 
11) प्रधान सवचि, शालेय वशक्षर् ि वक्रडा विभाग, मांत्रालय, मुांबई 
12) प्रधान सवचि, सािणजवनक आरोग्य विभाग, मांत्रालय, मुांबई 
13) प्रधान सवचि, सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य विभाग, मांत्रालय, मुांबई 
14) महासांचालक, राजमाता वजजाऊ माता-बाल आरोग्य ि पोषर् वमशन, निी मुांबई 
15) महासांचालक, मावहती ि जनसांपकण  सांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई  
16) सिण मांत्रालयीन विभाग 
17) आयुक्त, मवहला ि बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुरे् 
18) आयुक्त, एकास्त्मक बाल विकास सेिा योजना, महाराष्ट्र राज्य, निी मुांबई  
19) सवचि, बाल हक्क सांरक्षर् आयोग 
20) सदस्य सवचि, राज्य मवहला आयोग 
21) महालेखापाल, (लेखा ि अनुज्ञयेता) (लेखापवरक्षा), महाराष्ट्र मुांबई / नागपूर  
22) सिण विभागीय आयुक्त 
23) ग्रांिपाल, महाराष्ट्र विधानमांडळ सवचिालय ग्रांिालय, विधानभिन, मुांबई 
24) सिण वजल्हावधकारी 
25) सिण मुख्य कायणकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषद 
26) सिण विभागीय उपायुक्त, मवहला ि बाल विकास विभाग 
27) सिण वजल्हा मवहला ि बाल विकास अवधकारी 

Vasave 
Vijesing F

Digitally signed by Vasave Vijesing F 
DN: c=IN, o=Govt of Maharashtra, 
ou=Women and Child Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
cn=Vasave Vijesing F 
Date: 2016.02.29 17:57:55 +05'30'
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28) सिण वजल्हा कोषागार अवधकारी 
29) वित्त विभाग/व्यय-6, मांत्रालय, मुांबई 
30) वनयोजन विभाग/का.1472, मांत्रालय, मुांबई 
31) अवधदान ि लेखा अवधकारी, मुांबई 
32) वनिासी लेखा पवरक्षा अवधकारी, मुांबई 
33) सिण उपमुख्य कायणकारी अवधकारी, (बाल कल्यार्), वजल्हा पवरषद 
34) सिण बाल विकास प्रकल्प अवधकारी (ग्रामीर् / आवदिासी / नागरी) 
35) सिण अवधक्षक / अवधवक्षका, शासकीय सांस्िा, मवहला ि बाल विकास विभाग 
36) मवहला ि बाल विकास विभागातील सिण कायासने 
37) वनिड नस्ती (कायासन 6) 

 
  


