संकटग्रस्त पीडित मडिलांना आधार
दे ण्यासाठी व तयांच्या पुनववसनासाठी केंद्र
शासन पुरस्कृत नवीन स्वाधारगृि योजना
राज्यात कायान्ववत करण्याबाबत.......

मिाराष्ट्र शासन
मडिला व बाल डवकास डवभाग
शासन डनर्वय क्रमांक : संकीर्व-2017/प्र.क्र.208/का-2
नवीन प्रशासकीय इमारत, 3 रा मजला,
मादाम कामा रोि, िु तातमा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-400 032.
डदनांक : 23 माचव, 2018
संदभव :1) केंद्र शासनाच्या मडिला व बाल डवकास मंत्रालयाचे क्रमांक-SW-57/6/2015 - Swadhar,
डदनांक 27 जून, 2016 चे पत्र.
प्रस्तावना :केंद्र शासनाच्या संदभाधीन डदनांक 27.06.2016 च्या पत्रानुसार केंद्र पुरस्कृत स्वाधार योजना
2002 आडर् अल्पमुदती घर (Short Stay Home) या दोन योजना एकत्र करुन राज्यातील डनराधार,
डनराडित, नैसर्गगक आपत्तीत / कौटु ं डबक हिसाचारामध्ये बेघर झालेल्या मडिलांसाठी नवीन “स्वाधारगृि योजना
2015”

सुरु करण्यात आली आिे .

या योजनेंतगवत अिचर्ीत सापिलेल्या मडिलांना तसेच कौटु ं डबक

संघर्षामधील पीडित मडिलांना व तयांच्या बालकांना अन्न, वस्त्र, डनवारा व वैद्यकीय मदत, कायदे डवर्षयक
समुपदे शन तसेच िे ल्पलाईनव्दारे मागवदशवन, समुपदे शन करण्यात येते.
2.

सदर योजना याआधी 100% केंद्र पुरस्कृत अर्वसक
ं ल्पबाह्य योजना म्िर्ून राबडवण्यात येत िोती

व अनुदान राज्याच्या डशफारशीनुसार संस्र्ांना परस्पर दे ण्यात येत िोते. तर्ाडप, केंद्राच्या नवीन “स्वाधारगृि
योजना 2015” च्या मागवदशवक सूचनानुसार या योजनेसाठी 60% केंद्र डिस्सा व 40% राज्य डिस्सा असा
Funding Pattern असर्ार आिे . यानुसार सदर केंद्र पुरस्कृत नवीन “स्वाधारगृि योजना 2015” राज्यात
कायान्ववत करण्याची बाब शासनाच्या डवचाराधीन िोती.
शासन डनर्वय:वरील पार्श्वभम
ू ीवर राज्यातील डनराधार, डनराडित, नैसर्गगक आपत्तीत / कौटु ं डबक हिसाचारामध्ये बेघर
झालेल्या मडिलांच्या पुनववसनासाठी केंद्र शासनाने तयांच्या डदनांक 27.06.2016 च्या पत्रानुसार पुरस्कृत
केलेली “ नवीन स्वाधारगृि योजना 2015 ” राज्यात 60:40 या केंद्र : राज्य प्रमार्ात सन 2015 पासून
कायान्ववत करण्यास या आदे शाववये शासकीय मावयता दे ण्यात येत आिे.
2.

केंद्र पुरस्कृत नवीन “स्वाधारगृि योजना 2015” संदभात केंद्राच्या मागवदशवक सूचनांनुसार राज्यातील

डनराधार, डनराडित, अनैडतक व्यापारातून मुक्त केलेल्या मडिलांसाठी डनवासी व्यवस्र्ा, संगोपन, प्रडशक्षर्
आडर् पुनववसनाच्या सुडवधा देऊन तयांना सामाडजक व आर्गर्कदृष्ट्या आधार दे र्े िा या योजनेचा उद्देश आिे.
या योजनेंतगवत अिचर्ीत सापिलेल्या मडिलांना तसेच कौटु ं डबक संघर्षामधील पीडित मडिलांना व तयांच्या
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बालकांना अन्न, वस्त्र, डनवारा व वैद्यकीय मदत, कायदे डवर्षयक समुपदे शन तसेच िे ल्पलाईनव्दारे मागवदशवन
व समुपदे शन करण्यात येर्ार आिे.
अ) योजनेंतगवतील लाभार्ी :या योजनेंतगवत 18 ते 60 या वयोगटातील खालील पीडित मडिलांना मडिलेच्या 18 वर्षे वयापयंतच्या
मुली व 8 वर्षे वयापयंतचे मुलगे यांना स्वाधारगृिामध्ये प्रवेश डदला जाईल.
1. डवधवा मडिला, कुटु ं बाने दु लवडक्षत केलेल्या सामाडजक व आर्गर्क पाहठब्याडशवाय रािर्ाऱ्या मडिला.
2. नैसर्गगक आपत्तीमध्ये बेघर झालेल्या मडिला.
3. कुटु ं बाने आधार काढू न घेतलेल्या अपराधी मडिला.
4. कौटु ं डबक हिसाचारात बळी पिलेल्या बेघर मडिला.
5. अनैडतक व्यापारातून मुक्त केलेल्या HIV / AIDS बाडधत बेघर मडिला. (तर्ाडप,
अनैडतक व्यापारातून सुटका केलेल्या मडिलांना प्रर्मत: उज्ज्वला योजनेअंतगवत
लाभ दे ण्यात येईल.)
आ) योजनेअत
ं गवत लाभ दे ण्याचे डनकर्ष :1)

केंद्र शासनाच्या नवीन स्वाधार योजनेच्या मागवदशवक सूचनांनुसार 18 ते 60 वयोगटातील कौटु ं डबक
हिसाचारास बळी पिलेल्या बेघर डस्त्रयांना जास्तीत जास्त एक वर्षापयंत प्रवेश डदला जाईल. अवय प्रवगातील
डवधवा पडरतक्तया बेघर स्त्रीयांना जास्तीत जास्त 3 वर्षांपयववत स्वाधारगृिात प्रवेश दे ण्यात येईल. तर्ाडप, अशा
मडिलेसाठी अवय पयाय उपलब्ध नसल्यास डतच्या वास्तव्याच्या कालावधी वाढडवण्यात येईल.

2) 55 वर्षे वयापेक्षा जास्त वयाच्या डस्त्रया जास्तीत जास्त 5 वर्षे वयापयववत स्वाधारगृिात रािू शकतील. तद्नंतर तयांना
सामाडजक वयाय व डवशेर्ष सिाय्य डवभागामाफवत राबडवण्यात येर्ाऱ्या संजय गांधी डनराधार योजनेअत
ं गवत लाभ
दे ण्यात येतो. तयामुळे तयांना शासनाच्या नवीन स्वाधारगृि योजनेअंतगवत लाभ अनुज्ञय
े रािर्ार नािी.
3) या योजनेअंतगवत प्रवेडशत पीडित मडिलेच्या 18 वर्षे वयापयंतच्या मुली व 8 वर्षे वयापयंतचे मुलगे स्वाधारगृिात
तयांच्या मातेसोबत आिय घेऊ शकतात. याकरीता केंद्राच्या मागवदशवक सूचनांनुसार स्वाधारगृिात प्रवेडशत
मडिलेसाठी दरमिा रू 1300/- प्रमार्े अन्न, वस्त्र इ. साठी अनुदान डदले जाते. तसेच वैद्यकीय खचासाठी दरमिा
रू. 175/- प्रमार्े व पॉकेटमनी म्िर्ून दरमिा रू. 100/- इतकी रक्कम देय रािील. तसेच पीडित मडिलेच्या
पुनववसनासाठी कौशल्य डवकास कायवक्रमाअंतगवत व्यवसाडयक प्रडशक्षर् दे ण्याकरीता वार्गर्षक रू. 1800/- प्रडत
प्रवेडशत इतके अनुदान अनुज्ञेय रािील. तसेच पीडित मडिलेसोबत असर्ाऱ्या मुलांसाठी या योजनेंतगवत केंद्र
शासनाच्या मागवदशवक सुचनांनुसार संबडधत मडिलेस देय असर्ाऱ्या रक्कमेच्या 2/3 इतकी रक्कम अनुज्ञय
े
रिार्ार आिे.
4)

पीडित मडिला स्वेच्छे ने नातेवाईकांकिे रािू इन्च्छत असेल, तर डतला अवय डठकार्ी डनवारा शोधून रािण्याची
मुभा असेल तसेच डतला राज्य शासनाच्या सुधाडरत मािे र योजनेचा व कौशल्य डवकास योजनांचा लाभ 1 वर्षांपयंत
दे य रािील.
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5) पीडित मडिलेस शासनाच्या अवय कोर्तयािी योजनेंतगवत लाभ डमळत असल्यास डतला सदर स्वाधारगृि
योजनेअंतगवत लाभ अनुज्ञेय िोर्ार नािी.
6)

सदर योजनेअंतगवत स्वाधारगृिात प्रवेडशत पीडित मडिलांसाठी तयांच्या 2 मडिवयांच्या वास्तव्यानंतर

तयांना शासनाच्या कौशल्य डवकास कायवक्रमांतगवत डकमान 3 ते कमाल

6 मडिवयांच्या कालावधीसाठी

व्यावसाडयक प्रडशक्षर् घेर्े आवश्यक आिे
ई)

योजनेचे स्वरूप :सदर योजनेंतगवत खालील शासकीय / डनमशासकीय संस्र्ा / स्वयंसेवी संस्र्ांना 30 प्रवेडशतांच्या
क्षमतेचे स्वाधारगृि सुरु करण्यासाठी सिाय्यक अनुदान अनुज्ञेय आिे .
1) राज्य शासनाचा मडिला व बाल डवकास डवभाग.
2) राज्य शासनाची मिामंिळे / सिकारी संस्र्ा.
3) केंद्रीय हकवा राज्य शासनाच्या स्वायत्त संस्र्ा.
4) स्र्ाडनक स्वराज्य संस्र्ा / मिानगरपाडलका / नगरपाडलका / पंचायत राज तसेच सिकारी संस्र्ा.
5) नोंदर्ीकृत प्रचडलत कायद्याच्या अंतगवत नोंदर्ीकृत असलेल्या साववजडनक डवर्श्स्त संस्र्ा.
6) मडिला कल्यार् / सामाडजक क्षेत्रात काम करर्ाऱ्या नोंदर्ी अडधडनयम 1961 हकवा ततसम
कायद्यांतगवत नोंदर्ीकृत स्वयंसेवी संस्र्ा.

 डटप:- वरील 5 व 6 येर्े नमूद केलेल्या इच्छु क स्वयंसेवी संस्र्ांसाठी खालीलप्रमार्े अटी व शती लागू राितील :अ) स्वाधार योजना राबडवण्यास इच्छु क संस्र्ा नोंदर्ी अडधडनयम 1861 अंतगवत नोंदर्ीकृत असावी व
संस्र्ेचे स्वतंत्र घटनापत्रक व तयात संचालक मंिळाचे अडधकारी, कतवव्य व जबाबदारी यांचा
स्पष्ट्टपर्े उल्लेख असावा.
आ) स्वाधार योजना राबडवर्ारी संस्र्ा व्यक्तीच्या / संस्र्ेच्या वैयन्क्तक फायदयासाठी कायवरत नसावी.
इ) संबडं धत संस्र्ेस मडिला कल्यार् व सामाडजक क्षेत्रातील डकमान 5 वर्षव काम करण्याचा अनुभव असावा.
ई) संस्र्ेची आर्गर्क पडरन्स्र्ती चांगली असावी. कािी कारर्ास्तव शासनाचे अनुदान डमळण्यास डवलंब
झाला तरीिी स्वाधारगृिाचा खचव करण्यास संस्र्ा आर्गर्कदृष्ट्टया सक्षम असावी. याकरीता संस्र्ेच्या नावे
डकमान रू. 15 लक्ष इतकी रक्कम बॅकेत मुदत ठे व म्िर्ून असर्े गरजेचे आिे.
उ) सदर योजना राबडवण्यासाठी इच्छु क संस्र्ा तयाच डजल्ह्यातील असावी.
ऊ) सदर संस्र्ा डनती आयोगाच्या पोटव लवर नोंदर्ीकृत असावी.
ऋ) सदर योजना राबडवण्यासाठी संस्र्ेकिे नवीन स्वाधारगृि योजना 2015 च्या मागवदशवक
सूचनांनुसार संस्र्ेकिे 30 प्रवेडशतांची क्षमता असलेल्या एका स्वाधारगृिासाठी केंद्र शासनाच्या
मागवदशवक सूचनांनुसार खालीलप्रमार्े प्रडशडक्षत कमवचारी वगव असावा.
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(रु.िजारात)
अ.क्र.

पदनाम

पदसंख्या

मानधन

वार्गर्षक

(प्रती मडिना)
1

डनवासी अधीक्षक

1

12,000

1,44,000

2

समुपदे शक

1

10,000

1,20,000

3

कायालय सिायक तर्ा िीईओ

1

8000

96,000

4

वैद्यकीय अडधकारी (अधववळ
े )

1

6000

72,000

5

सुरक्षा रक्षक /पिारे करी

2

10,000

1,20,000

6

46,000

5,52,000

एकूर्

तयाचप्रमार्े 50 प्रवेडशतांची क्षमता असलेल्या एका स्वाधारगृिासाठी खालीलप्रमार्े संस्र्ेच्या
स्वत:च्या मालकीची हकवा कमीतकमी 3 वर्षांच्या कालावधीसाठी भािे पट्टीवर (Lease) वर घेतलेली जागा
असावी. तसेच संस्र्ेत खालीलप्रमार्े साधन सामुग्री व व्यवस्र्ा असर्े आवश्यक आिे .
 पुरेशा खोल्या (प्रडत प्रवेडशत ८ स्क्वे.मी.)
 एक ५० चौ.स्क्वे.मी. सामाडयक खोली / िॉर्गमटरी
 एक 80 चौ.स्क्वे.मी. भोजनगृि /सभागृि
 पुरेशा विार्ीघर व शौचालय (३ प्रवेडशतांमध्ये १)
 शक्य असल्यास वॉिव नसाठी डनवासस्र्ान
 रुगर्ांसाठी खोली (9.60 स्क्वे.मी. ची १ खोली)
 10 फुट ऊंचीची कंु पर् हभत
 60 स्क्वे.मी. क्षेत्रफळाचे पाळर्ाघर
 सी.सी.टीव्िी कॅमेरा
इ) नवीन “स्वाधार” योजनेंतगवत स्वयंसेवी संस्र्ांना खालील 1 हकवा सवव बाबींसाठी सिाय्यक अनुदान
दे य ठरे ल :1) राज्य शासन / शासकीय, डनमशासकीय संस्र्ा / स्र्ाडनक स्वराज्य संस्र्ा/
मिानगरपाडलका / नगरपाडलका यांना स्वाधारगृिाच्या इमारतीच्या बांधकामासाठी
अनुदान दे ण्यात येईल.
2) भािे पट्टीवर स्वाधारगृि चालडवण्यासाठी भाड्यापोटी येर्ारी रक्कम.
3) स्वाधारगृिाच्या डनयोजनासाठी कमवचाऱ्यांचे मानधन इ. साठी येर्ारा आवती / अनावती
खचव.
4) प्रवेडशतांना अन्न, वस्त्र, वैद्यकीय मदत इ. साठी येर्ारा खचव.
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5) प्रवेडशतांच्या कायदे डवर्षयक समुपदे शन / प्रडशक्षर् / िे ल्पलाईन सुडवधा इ. वर येर्ारा खचव.
ई)

नवीन “स्वाधार” योजनेंसाठी प्रस्ताव सादर करण्याची प्रडक्रया :1) नवीन स्वाधार योजनेंतगवत कायवरत संस्र्ांनी संबडं धत डजल्िा मडिला व बाल डवकास अडधकारी यांच्या
तपासर्ी अिवालासि आयुक्त, मडिला व बाल डवकास, पुर्े यांना प्रस्ताव सादर करावा.
2) प्राप्त झालेला प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या मागवदशवक सूचनामधील अटी व शतीप्रमार्े पडरपूर्व असल्याबाबत
आयुक्त, मडिला व बाल डवकास, पुर्े यांनी खात्री करावी व स्वयंस्पष्ट्ट डशफारशीसि प्रस्ताव शासनास
सादर करावा.
3) शासनास प्राप्त प्रस्ताव संबध
ं ीत कक्ष अडधकारी / उप सडचव यांच्यामाफवत तपासण्यात येवून सदरचे
प्रस्ताव सडचव, मडिला व बाल डवकास यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या राज्य प्रकल्प
मंजूर सडमती ( Project Sectioning Committee ) यांच्याकिे मावयतेसाठी सादर करावा.
4) राज्य प्रकल्प मंजूर सडमतीने ( Project Sectioning Committee ) मंजूर केलेल्या प्रस्तावांची
अनुदानासाठी केंद्र शासनाकिे डशफारस करण्यात यावी. केंद्र शासनाकिू न मंजूरी डमळालेले प्रस्ताव
अनुदान मंजुरीसाठी ग्राह्य धरण्यात यावेत.
5) सदर योजनेअत
ं गवत अनुदान मंजूर करण्यात आलेल्या स्वयंसेवी संस्र्ांची नावे आयुक्त, मडिला व बाल
डवकास , पुर्े यांच्यामाफवत शासनाच्या संकेतस्र्ळावर उपलब्ध करून दे ण्यात येतील.
6) सदर योजनेंतगवत मंजूर अनुदानाची रक्कम संबधीत स्वयंसेवी संस्र्ेच्या बँक खातयामध्ये DBT र्ेट जमा
करण्यात येईल.

उ) नवीन “स्वाधार” योजनेंतगवत केंद्र शासनाच्या डनकर्षानुसार राज्यस्तर / डजल्िास्तरावर खालीलप्रमार्े सडमतया
गठीत करण्यात येत आिे त.
1) राज्य प्रकल्प मंजूर सडमतीसडचव, मडिला व बाल डवकास डवभाग

-

अध्यक्ष

आयुक्त, मडिला व बाल डवकास, पुर्े

-

सदस्य

उपसडचव, मडिला व बाल डवकास डवभाग

-

सदस्य

उपसडचव, डवत्त डवभाग

-

सदस्य

उपसडचव, कामगार डवभाग

-

सदस्य

उपआयुक्त ( मडिला डवकास )

-

सदस्य सडचव

-

अध्यक्ष

नवी डदल्ली

-

सदस्य

आयुक्त, मडिला व बाल डवकास, पुर्े

-

सदस्य

2) राज्य स्तरावर डनयंत्रर् कडमटीसडचव, मडिला व बाल डवकास डवभाग
सि सडचव, मडिला व बाल डवकास मंत्रालय,

मावयता प्राप्त त्रयस्र् स्वयंसेवी संस्र्ेचा प्रडतडनधी-

सदस्य
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उपआयुक्त ( मडिला डवकास )

-

सदस्य सडचव

3) डजल्िा स्तरावर डनयंत्रर् कडमटीडजल्िाडधकारी

-

अध्यक्ष

मुख्य वैद्यकीय अडधकारी

-

सदस्य

पोलीस अधीक्षक

-

सदस्य

डजल्िा समाजकल्यार् अडधकारी

-

सदस्य

डजल्िा डवधी सेवा प्राडधकरर्ाचा एक प्रडतडनधी

-

सदस्य

-

सदस्य

अध्यक्षांच्या मावयतेने डजल्िास्तरावरील एक प्रडतडनधी -

सदस्य

डजल्िा मडिला व बाल डवकास अडधकारी

सदस्य सडचव

स्र्ाडनक स्वराज्य संस्र्ा/ मिानगरपाडलका/
नगरपाडलका यांचे एक प्रडतडनधी

-

(वरीलपैकी दोन मडिला सदस्य असर्े आवश्यक आिे.)
वरील सडमतींच्या आवश्यकतेनुसार व वर्षातून कमीत कमी दोन बैठका घेण्यात येतील. तसेच प्रकल्प
मंजूर सडमतीने व केंद्र शासनाने मावयता डदलेल्या प्रस्तावांच्या संख्येच्या प्रमार्ात दर वर्षात केंद्र शासनाकिे
डनधीची मागर्ी करण्यात येईल. राज्य प्रकल्प मंजूर सडमतीने मावयता डदलेल्या संस्र्ांची दर ६ मडिवयांनी त्रयस्र्
स्वयंसेवी संस्र्ाकिू न तपासर्ी करण्यात येईल. (Third Party Inspection) सदर तपासर्ी अिवालातील
डशफारशीनुसार तसेच केंद्र शासनाच्या मागवदशवक सूचनांनुसार पुढील अनुदान डवतरीत करण्याची कायववािी
करण्यात येईल.
3.

यासंदभात आयुक्त, मडिला व बाल डवकास, पुर्े यांनी सदर नवीन स्वाधार योजनेअत
ं गवतील मावयताप्राप्त

संस्र्ांची त्रयस्र् संस्र्ांकिू न तपासर्ी (Third Party Inspection) करण्यासाठी 10-12 संस्र्ांचे पॅनल तयार करावे.
व तयानुसार पॅनलमधील कोर्तयािी स्वयंसेवी संस्र्ेस तपासर्ी करण्याचे आदे श दे वून तयाबाबतचा पुतवता अिवाल
वेळोवेळी शासनास सादर करावा. याअनुर्षंगाने नवीन स्वाधार योजनेंतगवत डजल्िा मडिला व बाल डवकास अडधकारी
यांनी सादर केलेला तपासर्ी अिवाल व त्रयस्र् संस्र्ाकिू न प्राप्त अिवाल यामध्ये डवसंगती आढळल्यास राज्य
प्रकल्प मंजूर सडमतीच्या डशफारशीनुसार संबध
ं ीत अडधकाऱ्यांवर चौकशीनंतर जबाबदारी डनडित करण्यात येईल.
4.

केंद्र शासनाच्या नवीन स्वाधार योजना 2015 च्या डनकर्षानुसार सदर योजनेअंतगवत प्रतयेक डजल्ियासाठी

एक स्वाधारगृि व राज्यातील 40 लाखांपेक्षा अडधक लोकसंख्या असलेल्या डजल्ियांमध्ये आवश्यकतेप्रमार्े दोन
स्वाधारगृिे कायान्ववत करण्यात येतील. तसेच शक्यतो असे केंद्र तालुक्याच्या डठकार्ी कायाववीत करण्यात यावे.
5.

केंद्र शासनाच्या नवीन स्वाधार योजना 2015 साठी आयुक्त, मडिला व बाल डवकास, पुर्े यांना या

योजनेचे राज्यस्तरावरील संडनयंत्रक अडधकारी म्िर्ून घोर्षीत करण्यात येते आिे . तयांनी केंद्र शासनाच्या मडिला
व बाल डवकास मंत्रालय, नवी डदल्ली यांच्यामाफवत वेळोवेळी डनगवडमत केलेल्या मागवदशवक सुचनांनुसार आवश्यक
ती कायववािी करावी.
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6.

केंद्र पुरस्कृत नवीन स्वाधार योजना 2015 साठी येर्ारा खचव केंद्र शासनाच्या मागवदशवक सुचनांनुसार

करण्यात यावा. व याबाबतचे लेखे स्वतंत्र ठे वून खचाचा उपयोडगता प्रमार्पत्र इतयादीचा तपशील वेळोवेळी केंद्र
शासनाच्या संबधीत मंत्रालयाकिे व या डवभागाकिे पाठडवण्याची दक्षता आयुक्त, मडिला व बाल डवकास, पुर्े यांनी
घ्यावी.
7.

सदर शासन डनर्वय मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळावर उपलब्ध

करण्यात आला असून तयाचा संकेतांक क्रमांक 201803271246259630 असा आिे . िा आदे श डिजीटल
स्वाक्षरीने साक्षांडकत करून काढण्यात येत आिे .
मिाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नांवाने,

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=3fa46cf1e928518ffc98619187a1ef6de2dd57c1693
4e9cb6672cc02aa258b08, cn=Smita Dattatray Nivatkar
Date: 2018.03.27 12:52:26 +05'30'

( न्स्मता डनवतकर)
उप सडचव, मिाराष्ट्र शासन.
प्रडत,
1. मा.राज्यपाल, मिाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
2. मा.अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/ सदस्य, डवधानसभा / डवधानपडरर्षद, डवधानमंिळ, मुंबई.
3. मा.मुख्यमंत्री, मिाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
4. मा.मंत्री, डनयोजन / डवत्त डवभाग यांचे खाजगी सडचव, मंत्रालय, मुंबई
5. मा.मंत्री, /मा.राज्यमंत्री, मडिला व बाल डवकास यांचे खाजगी सडचव, मंत्रालय, मुंबई.
6. मा.मुख्य सडचव, मिाराष्ट्र राज्य
7. सवव डवभागांचे अप्पर मुख्य सडचव / प्रधान सडचव / सडचव, मंत्रालय, मुंबई
8. सडचव, मडिला व बाल डवकास डवभाग, मंत्रालय, मुंबई
9. आयुक्त, मडिला व बाल डवकास आयुक्तालय, मिाराष्ट्र राज्य, पुर्े.
10. उपआयुक्त, (मडिला डवकास) मडिला व बाल डवकास आयुक्तालय, मिाराष्ट्र राज्य, पुर्े.
11. सवव डवभागीय उपआयुक्त, मडिला व बाल डवकास (आयुक्तालयामाफवत)
12. सवव डजल्िाडधकारी (आयुक्तालयामाफवत)
13. सवव डजल्िा मडिला व बाल डवकास अडधकारी, (आयुक्तालयामाफवत)
14. सवव कायासने, मडिला व बाल डवकास डवभाग, मंत्रालय, मुंबई
15. डनवि नस्ती, का-2
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