अनाथ मुलाांना खुल्या प्रवर्गातून १%
टक्का समाांतर आरक्षण दे णेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
महहला व बाल हवकास हवभार्ग
शासन हनणणय क्रमाांकः अमुजा-2011/ प्र.क्र. 212/ का-3,
नहवन प्रशासन भवन, 3 रा मजला,
मादाम कामा मार्गण, हु तात्मा राजर्गुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई-400032.
हदनाांक - 02 एहप्रल, 2018.
वाचा- शासन हनणणय, महहला व बाल हवकास हवभार्ग, क्र.सांकीणण-2013/प्र.क्र.109/का-3,
हदनाांक 06.06.2016.
प्रस्तावना :बाल न्याय (मुलाांची काळजी व सांरक्षण) अहिहनयम, 2015 अन्वये काळजी व सांरक्षणाची र्गरज
असलेल्या अनाथ, हनरािार बालकाांना पोलीस, स्वयांसेवी सांस्था, पालक याांचेकडू न बाल कल्याण
सहमतीमार्णत बालर्गृहात प्रवेश हदला जातो. 0 ते 18 वयोर्गटातील अशा मुलाांना बालर्गृहामध्ये अन्न, वस्त्र,
हनवारा, आरोग्य सुहविा, हशक्षण, प्रहशक्षण इत्यादी सुहविा पुरहवल्या जातात व पुनवणसनासाठी प्रयत्न केले
जातात.

अनाथ मुलाांना त्याांचा सांस्थेतील कालाविी सांपल्यानांतर सांस्थेच्या बाहेर पडल्यानांतर अनेक

समस्याांना तोंड द्यावे लार्गते. अनाथ मुलाांची जात नक्की माहहती नसल्याने, त्याांना कोणत्या एका हवहशष्ट्ट
प्रवर्गात समाहवष्ट्ट करता येत नाही. जातीचा दाखला नसल्यामुळे, त्याांना हवहवि शासकीय लाभापासून वांहचत
रहावे लार्गते. त्यामुळे त्याांच्या भावी आयुष्ट्यात अनेक अडचणी हनमाण होतात. अनाथ मुलाांकडे कोणतीही
कार्गदपत्रे व पुरावे नसल्यामुळे, त्याांना जातीचे प्रमाणपत्र हमळत नाही व त्यामुळे त्याांना हवहवि शासकीय
सवलतींपासून वांहचत रहावे लार्गते. त्यामुळे अनाथ मुलाांना राज्य शासनाच्या हवहवि सवलतींचा लाभ घेता
यावा, याकरीता आरक्षण लार्गू करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या हवचारािीन होता. त्यानुसार हदनाांक 17
जानेवारी, 2018 रोजी झालेल्या मांहत्रमांडळाच्या बैठकीत अनाथ मुलाांना हशक्षण व नोकरी यामध्ये 1% समाांतर
आरक्षण लार्गू करण्याचा हनणणय घेण्यात आला आहे.
शासन हनणणय:बाल न्याय (मुलाांची काळजी व सांरक्षण) अहिहनयम, 2015 अन्वये काळजी व सांरक्षणाची र्गरज
असलेल्या अनाथ, हनरािार बालकाांना सांस्थेतून बाहेर पडल्यानांतर जातीचा दाखला नसल्यामुळे हवहवि
शासकीय लाभाांपासून वांहचत रहावे लार्गते त्यामुळे अनाथ मुलाांना राज्य शासनाच्या हवहवि सवलतींचा लाभ
घेता यावा याकरीता हशक्षण व नोकरी यामध्ये खुल्या प्रवर्गातून 1% समाांतर आरक्षण लार्गू करण्यात येत आहे .
त्यासाठी खालील अटी व शती हनहित करण्यात येत आहेत-

शासन हनणणय क्रमाांकः अमुजा-2011/ प्र.क्र. 212/ का-3,

1 ) बालर्गृहातील व इतर अनाथ मुलाांपैकी महहला व बाल हवकास हवभार्गाकडू न दे ण्यात येणारे अनाथ प्रमाणपत्र
असणा-या मुलाांसाठीच हे आरक्षण लार्गू राहील. ज्या मुलाांच्या कार्गदपत्रावर कोणत्याही जातीचा उल्लेख नाही
व ज्याचे आईवडील, काका-काकू, आजी-आजोबा व चुलत भावांडे व इतर नातेवाईक यापैकी कोणाबाबतही
माहहती उपलब्ि नाही, अशा मुलाांनाच अनाथ आरक्षण लार्गू राहील.
२)

तसेच ज्या मुलाांचे आई वहडल हयात नसून त्याांचक
े डे जातीचे प्रमाणपत्र नाही, अशा मुलाांच्या बाबतीत

त्याांनी सांबहां ित हजल्हा महहला व बाल हवकास अहिकारी याांचेकडे अजण करणे आवश्यक राहील. हजल्हा महहला
व बाल हवकास अहिकारी याांचेकडू न सांबहां ित हजल्याच्या बाल कल्याण सहमतीकडे सदर अजण पाठहवण्यात
येईल. बाल कल्याण सहमतीकडू न सदर अजाची तपासणी करण्यात येईल व आवश्यकतेनुसार पोलीस /
महसूल हवभार्गाच्या यांत्रणेकडू न छाननी करुन तसेच मुलाखत घेऊन अजण प्राप्त झाल्याच्या हदनाांकापासून 40
हदवसात आपली हशर्ारस सांबहां ित हवभार्गीय उपायुक्त, महहला व बाल हवकास याांचक
े डे हनणणयाथण पाठहवण्यात
येईल. बाल कल्याण सहमतीची हशर्ारस हवचारात घेऊन हवभार्गीय उपायुक्त, महहला व बाल हवकास
याांचेकडू न अनाथ प्रमाणपत्र दे ण्याची कायणवाही करण्यात यावी. तसेच हशर्ारस अमान्य करण्यात येऊन अनाथ
प्रमाणपत्र नाकारण्यात आल्यास हवभार्गीय उपायुक्त महहला व बाल हवकास याांचेकडू न कारणासहहत सदर अजण
बाल कल्याण सहमतीकडे परत पाठहवण्यात येईल. प्रमाणपत्राच्या अनुषांर्गाने जर काांही तक्रार असल्यास
यासांदभात अहपलीय प्राहिकारी हे आयुक्त, महहला व बाल हवकास हे राहतील.
3) उपरोक्त वाचा मिील हदनाांक 06.06.2016 च्या शासन हनणणयानुसार महहला व बाल हवकास हवभार्गामार्णत
बाल न्याय (मुलाांची काळजी व सांरक्षण) अहिहनयमाांतर्गणत मान्यता प्राप्त (अनुदाहनत/हवनाअनुदाहनत) सांस्थामध्ये
दाखल मुलाांना अनाथ प्रमाणपत्र देणेबाबतची कायणवाही हवहीत करण्यात आली आहे . त्यानुसार अनाथ
प्रमाणपत्र दे ण्याची कायणवाही करण्यात यावी.
4) सदर हनणणय, शासन हनणणय लार्गू झाल्याच्या हदनाांकापासून पुढे होणा-या सरळसेवा भरतीसाठी लार्गू राहील.
5) शासन सेवत
े प्रवेशासाठी अनाथ मुलाांसाठी खुल्या प्रवर्गातून 1% समाांतर आरक्षण र्गट “ अ” ते “ड”च्या सवण
पदावर लार्गू राहील.
6) सदर आरक्षणाची र्गणना पद भरती करण्यात येणा-या हरक्त पदावर करण्यात यावी.
7) सांबहां ित भरती वषात अनाथ उमेदवार उपलब्ि न झाल्यास आरक्षणाचा अनुशेष पुढे न ओढता खुल्या प्रवर्गातून
र्गुणवत्तेनुसार इतर उमेदवाराांची हनयुक्ती करण्यात यावी.
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शासन हनणणय क्रमाांकः अमुजा-2011/ प्र.क्र. 212/ का-3,

8) त्याचप्रमाणे हशक्षणाांतर्गणत हशष्ट्यवृत्ती, वसहतर्गृह व व्यावसाहयक हशक्षणाांतर्गणत शैक्षहणक शुल्क प्रहतपूती
योजनेमध्ये सदर आरक्षण लार्गू राहील.
9) अनाथ आरक्षण प्रमाणपत्राच्या अनुषांर्गाने एखाद्या मुलाची नोकरीमध्ये हनयुक्ती झाल्यास त्याने सादर केलेल्या
अनाथ प्रमाणपत्राची र्ेरतपासणी आयुक्त, महहला व बाल हवकास, पुणे याांच्या मार्णत करणे आवश्यक राहील.
10) अनाथ आरक्षणाबाबत करावयाच्या कायणवाहीच्या अनुषांर्गाने सहवस्तर मार्गणदशणक सूचना स्वतांत्रपणे हनर्गणहमत
करण्यात येतील.
11) अनाथ आरक्षणाच्या लाभाच्या अनुषांर्गाने काही समस्या उद्भवल्यास त्याबाबत अहभहनणणय घेण्याचा अहिकार
शासनास राहील.
सदर शासन हनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ि
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201804021309138030 असा आहे. हा आदेश हडजीटल स्वाक्षरीने
साक्षाांहकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Sandhya
Sudhir Gawas
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( सां.सु.र्गवस )
कायासन अहिकारी, महाराष्ट्र शासन.
प्रत,
1. सवण अपर मुख्य सहचव / प्रिान सहचव / सहचव
2. सवण मांत्रालयीन हवभार्ग
3. सांचालक, माहहती व जनसांपकण, मांत्रालय, मुांबई.
4. सहचव, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क सांरक्षण आयोर्ग, वरळी, मुांबई.
5. आयुक्त, महहला व बाल हवकास, पुणे.
6. सवण उप सहचव, अवर सहचव, कक्ष अहिकारी, महहला व बाल हवकास हवभार्ग, मांत्रालय, मुांबई.
7. सवण हवभार्गीय महहला व बाल हवकास अहिकारी,
8. सवण हजल्हा महहला व बाल हवकास अहिकारी.
9. हनवड नस्ती / का-3
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