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र्ोचवडमुळे अनाथ बालर्ांना अथकसहाय्य
बालसंगोपनािा खिकही र्रर्ार
र्ोचवडमुळे आई-वडीलांिे छत्र हरपल् याने अनाथ झाले ल् या बालर्ांना आधार िे ण्यासाठी त्याच्या नावावर
एर्रर्मी पाि लाख रुपयांिी मुित ठे व ठे वण्यािा, तसेि बालर् सक्षम होईपयंत त्यािा बालसंगोपन योजनेतून खिक
उिलण्यािा महत्वपूर्क चनर्कय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाले ल् या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात
आला.
या योजनेत १ मािक २०२० रोजी व त्यानंतर र्ोरोना संसगाकमुळे िोन्ही पालर् (आई व वडील) मृत्यू पावले ले ,
चर्ंवा एर्ा पालर्ािा र्ोचवड-१९ मुळे व अन्य पालर्ांिा इतर र्ारर्ामुळे मृत्यू झाला असल् यास चर्ंवा एर्ा
पालर्ािा (१ मािक २०२०) पुवीि मृत्यू झाला असेल आचर् त्यानंतर एर्ा पालर्ािा र्ोचवडमुळे मृत्यू झाला असल् यास
अशी शुन्य ते १८ वयोगटातील बालर्ांिा या योजनेत समावेश होर्ार आहे.
र्ोचवडमुळे आई आचर् वडील असा िोघांिाही मृत्यू झाल् याने अनाथ झाले ल् या बालर्ांिे भचवतव्य
अंधर्ारमय होऊ नये यासाठी भरीव अथकसहाय्यािी िे ण्यािी ही योजना आहे. र्ेंद्र शासनाच्या पीएम र्ेअर योजनेतूनही
अशीि योजना राबचवण्यात येत आहे. पर् त्याव्यचतररक्तिी योजना म्हर्ून महाराष्ट्र शासन ही योजना राबचवर्ार आहे.
या योजनेत बालर्ाला बालगृहामध्ये िाखल र्रून चर्ंवा संबंचधत बालर्ांच्या नातेवाईंर्ार्डून संगोपन अशा
िोन्ही पद्धतीत संबंचधत बालर्ाच्या नावे एर्रर्मी पाि लाख रुपये मुित ठे व म्हर्ून ठे वण्यात येर्ार आहे. ठे वीिी ही
रक्कम बालर्ाने वयािी २१ वषे पूर्क झाल् यानंतर व्याजासह चमळर्ार आहेत.
बालर्ािे संगोपन र्रण्यास र्ुटुंबातील र्ुर्ी इच्छूर् नसल् यास, त्याला बालगृहात िाखल र्रण्यात येईल.
त्याचशवाय त्याच्या नावे एर्रर्मी पाि लाख रुपये मुित ठे व म्हर्ून बँर् खात्यावर ठे वण्यात येईल. बालर्ािे संगोपन
र्रण्यास नातेवाईर् पुढे आल् यास त्यांना मचहला व बालचवर्ास चवभागाच्या बालसंगोपन योजनेतूनही अनुिान िे ण्यात
येईल. त्याचशवाय संबंचधत बालर्ाच्या नावावर पाि लाख रुपये मुित ठे व म्हर्ून ठे वण्यात येईल. मुित ठे व बालर् व
चजल् हा मचहला व बालचवर्ास अचधर्ारी यांच्या संयुक्त बँर् खात्यावर राहर्ार आहे.
र्ौटुंचबर् वातावरर्ात राचहले ल् या व र्ोचवडमुळे अनाथ झाले ल् या बालर्ांना सरसर्ट बालगृहांमध्ये िाखल
र्रण्याऐवजी अशा अनाथ बालर्ांना र्ौटुंचबर् वातावरर् उपलब्ध व्हावे व त्यांिा सवांगीर् चवर्ास व्हावा यासाठी
आचथकर् सहाय्य योजना महत्वािी ठरर्ार आहे.
चजल् हाचधर्ारी यांिे अध्यक्षतेखाली चजल् हा्तररीय टा्क  ोोसक (र्ृती िल) गठीत र्रण्यात आले ला आहे. या
र्ृती िलार्डे र्ोचवडमुळे अनाथ झाले ल् या बालर्ांबाबतिी माचहती संर्लीत र्रर्े , बालर्ांना सवकतोपरी संरक्षर्
उपलब्ध र्रून िे र्े व अशी बालर्े बाल र्ामगार, अनैचतर् मानवी वाहतूर्, मानवी त्क री यास बळी पडर्ार
नाहीत यािी र्ाळजी घेर्े, बालर्ांिे आचथकर् व मालमत्ता चवषयर् हक्क अबाचधत राहतील यािी िक्षता घेर्े
आवश्यर्तेनुसार बाल संगोपन योजनेिा लाभ चमळवून िे र्े चर्ंवा बालगृहात िाखल र्रर्े अशा जबाबिाऱ्या िे ण्यात
आल् या आहेत.
योजनेिा लाभ घेऊ इच्छच्छर्ाऱ्या व र्ोचवड संसगाकमुळे अनाथ झाले ल् या बालर्ांिी र्ागिपत्रे र्ृतीिलासमोर
सािर र्रुन अनाथ बालर्ांना लाभ चमळवून िे ण्यािी जबाबिारी चजल् हा मचहला व बाल चवर्ास अचधर्ारी यांिी
राहील. योजनेच्या अटी व शतीबाबतिी सचव्तरर माचहती याबाबतच्या शासन चनर्कयातही उपलब्ध र्रून िे ण्यात येर्ार
आहे.
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सामाचजर् न्याय चवभाग

ऊसतोड र्ामगारांच्या मुलांसाठी शासर्ीय वसतीगृह योजना
स्थलांतररत ऊसतोड र्ामगारांच्या मुला-मुली ंसाठी संत भगवानबाबा शासर्ीय वसतीगृह योजना सुरु
र्रण्यास आज झाले ल् या मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव
ठार्रे होते.
पचहल् या टप्प्यात मुलांसाठी आचर् मुली ंसाठी स्वतंत्र प्रत्येर्ी १० वसतीगृह सुरु र्रण्यात येतील. नवीन
वसचतगृहे बांधण्यास र्ालावधी लागर्ार असल् याने सुरुवातीला ही वसतीगृह भाड्याच्या इमारतीत सुरु र्रण्यात
येतील.
एर्ंिर बीड, अहमिनगर, जालना, नांिेड, परभर्ी, उस्मानाबाि, लातूर, औरं गाबाि, नाचशर् आचर् जळगाव
अशा १० चजल् ्ांमधील ४१ तालु क्ांच्या चठर्ार्ी ही वसचतगृहे सुरु र्रण्यात येर्ार आहेत.
महाराष्ट्रात २३२ साखर र्ारखाने असून यामधून ८ लाख ऊस तोड र्ामगार र्ाम र्रतात. या र्ामगारांिे
जीवन अच्छस्थर व हलाखीिे असून त्यांिे राहर्ीमान उं िावर्े गरजेिे आहे. मात्र, या र्ामगारांच्या स्थलांतराच्या वेळी
मुलांिे चशक्षर्ािे हाल होतात व शाळे तील गळतीिे प्रमार्ही वाढते. त्यामुळे अशा प्रर्ारे शासर्ीय वसतीगृह योजना
सुरु र्रण्यािा चनर्कय घेण्यात आला.
यासाठी येर्ारा खिाकपोटी स्व. गोपीनाथ मुंडे ऊस तोड र्ामगार महामंडळाला साखर र्ारखान्यांर्डू न प्रती
टन १० रुपये आचर् राज्य शासनार्डून १० रुपये असे एर्ूर् २० रुपये प्रमार्े प्राप्त होर्ाऱ्या चनधीमधून खिक र्रण्यास
मान्यता िे ण्यात आली.
-----०----उद्योग चवभाग

उद्योग चनरीक्षर् संवगाकिी पिभरती
महाराष्ट्र लोर्सेवा आयोगाद्वारे
उद्योग, ऊजाक व र्ामगार चवभागार्डील उद्योग संिालनालय व क्षेत्रीय र्ायाक लयातील उद्योग चनरीक्षर् (गट
र्,अराजपचत्रत) या पिािी चनवड यापुढे चजल् हा चनवड सचमतीर्डून न र्रता, ही पिभरती महाराष्ट्र लोर्सेवा
आयोगाद्वारे भरण्यास मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे
होते.
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