
मानव ववकास कार्यक्रमाांतर्यत अनु.जाती/ अनु. 
जमाती / दाविद्र िेषेखालील बाळांत मविललेा 
देण्र्ात र्ेणाऱ्र्ा बुडीत मजूिीत वाढ किणेबाबत.. 

मिािाष्ट्र शासन 
वनर्ोजन ववभार् 

शासन वनणयर् क्रमाांकः माववका-2011/प्र.क्र.108/का.1418 
मादाम कामा मार्य, िुतात्मा िाजरु्रू चौक, 

मांत्रालर्,मुांबई-400032. 
  वदनाांक: 17 फेब्रवुािी, 2014 

वाचा  
1) शासन वनणयर्, वनर्ोजन ववभार्, क्र मावववम-2010/प्र.क्र.81/का.1418,वद.19 जुल,ै2011 
2) शासन वनणयर्, वनर्ोजन ववभार्, क्र माववका-2012/प्र.क्र.69/का.1418,वद.12 जुल,ै2012. 
 

प्रस्तावना  

शासन वनणयर्, वनर्ोजन ववभार्, वद. 19 जुलै, 2011 च्र्ा शासन वनणयर्ान्वरे् िाज्र्ातील वनवडलेल्र्ा 22 
अवतमार्ास वजल््ाांतील 125 तालुकर्ाांमध्रे् मानव ववकास कार्यक्रम िाबववण्र्ात रे्त आिे. तसेच शासन वनणयर्, 
वनर्ोजन ववभार्, वद. 12 जुलै, 2012 अन्वरे् िा कार्यक्रम सन 2012-13 पासून वनवडलेल्र्ा 125 तालुकर्ातील 
“क” वर्य नर्िपावलकाांमध्रे् िाबववण्र्ात रे्त आिे.  

2. उपिोकत् ा शासन वनणयर्ान्वरे् िाबववण्र्ात रे्त असलेल्र्ा आिो्र् ववषर्क र्ोजनाांमध्रे् “अनु.जाती/ 
अनु.जमाती/ दाविद्र िेषेखालील बाळांत मविलेला बडुीत मजूिी देणे” र्ा र्ोजनेचा समावशे आिे. तथावप, वद. 19 
जुलै, 2011 च्र्ा शासन वनणयर्ान्वरे्, अनु.जाती/अनु.जमाती/दाविद्र िेषेखालील बाळांत मविलेला सध्र्ा देण्र्ात 
रे्त असलेली  बडुीत  मजूिीची िककम ₹ 800/- िी अत्र्ल्प असल्र्ामुळे त्र्ात वाढ किण्र्ाबाबत नार्पिू 
अविवशेन कालाविीत मा. अपि मुख्र् सवचव (वनर्ोजन) र्ाांच्र्ा अध्र्क्षतेखाली नार्पिू रे्थे शुक्रवाि, वदनाांक 13 
वडसेंबि, 2013 िोजी झालेल्र्ा बठैकीत ववचािवववनमर् किण्र्ात आला. तसेच मा. उपमुख्र्मांत्री (वनर्ोजन) र्ाांच्र्ा 
अध्र्क्षतेखाली वद. 3 जुलै, 2013 िोजी झालेल्र्ा आढावा बठैकीच्र्ावळेी अनु.जाती/अनु.जमाती/दाविद्र 
िेषेखालील बाळांत मविलेला बडुीत मजूिी देणे र्ा र्ोजनेअांतर्यत, सध्र्ा बाळांत मविलेला नवव्र्ा मविन्र्ात देण्र्ात 
रे्णाऱ्र्ा बडुीत मजूिीचा लाभ बाळांतपणानांतििी पढेु एक मविन्र्ासाठी िा लाभ देता रे्ईल का? र्ाबाबत अभ्र्ास 
करून प्रस्ताव सादि किण्र्ाचे वनदेश वदले िोते.  

 3. अनु.जाती/अनु.जमाती/दाविद्र िेषेखालील र्भयवती आवण बाळांत मविलाांना ववश्ाांती घेण्र्ाकिीता मदत 
किणे, त्र्ाांना वकमान आिाि व्र्वस्स्थत घेण्र्ाकिीता सिाय्र् किणे,  मातेची व बाळाची प्रकृती चाांर्ली 
िािण्र्ाकिीता मदत किणे आवण अभयक मृत्र् ु / कुपोवषत बालकाांच े प्रमाण कमी किणे र्ा दृष्ट्टीने 
अनु.जाती/अनु.जमाती/दाविद्र िेषेखालील  बाळांत मविलाांना देण्र्ात रे्णाऱ्र्ा बडुीत मजुिीच्र्ा िककमेत वाढ 
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किण्र्ाबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्र्ा ववचािािीन िोता. त्र्ा प्रस्तावास अनुसरून शासन खालीलप्रमाणे वनणयर् घेत 
आिे. 

शासन वनणयर्  

4.    वद. 19 जुलै, 2011 च्र्ा शासन वनणयर्ान्वरे्, अनु.जाती/अनु.जमाती/दाविद्र िेषेखालील बाळांत मविलेला 
सध्र्ा देण्र्ात रे्त असलेली बडुीत मजूिीची ₹ 800/- िककम िी अत्र्ांत कमी असल्र्ाने र्ा र्ोजनेअांतर्यत लाभाथी 
मविलेस बडुीत मजूिीची िककम ₹ 2000/- इतकी वाढववण्र्ाचा वनणयर् घेण्र्ात रे्त आिे.  सदिचा लाभ लाभाथी 
मविलेला प्रसूतीपवूीच्र्ा एक मविन्र्ासाठी व प्रसतूीनांतिच्र्ा एक मविन्र्ासाठी अशाप्रकािे एकुण दोन मविन्र्ाांसाठी 
देर् िािील. सदि लाभापोटी देर् असलेली एकुण ₹ 4000/- इतकी िककम  लाभाथी मविलेच्र्ा िाष्ट्रीर्कृत बकेँत 
ककवा पोष्ट्ट ऑवफसमध्रे् उघडलेल्र्ा बचत खात्र्ामध्रे्, र्िोदिपणाच्र्ा सातव्र्ा मविन्र्ापासून ते नवव्र्ा 
मविन्र्ापरं्तच्र्ा कालाविीमध्रे् प्रसतूीपवूय  जमा किण्र्ात र्ावी. सदि र्ोजनेच्र्ा अटी व शती शासन वनणयर्, 
वनर्ोजन ववभार्, वदनाांक 19 जुलै, 2011 प्रमाणेच िाितील. 

5.       सदि शासन वनणयर् मिािाष्ट्र शासनाच्र्ा www.maharashtra.gov.in र्ा सांकेतस्थळावि उपलब्ि 
किण्र्ात आला असनू त्र्ाचा सांर्णक सांकेताक 201402171536118616 असा आिे. िा आदेश वडजीटल 
स्वाक्षिीने साक्षाांवकत करुन काढण्र्ात रे्त आिे.  

मिािाष्ट्राच ेिाज्र्पाल र्ाांच्र्ा आदेशानुसाि व नावाने, 

 (अ.कृ.जर्ताप) 
   शासनाचे सि सवचव 

प्रवत, 
1. मा. िाज्र्पालाांच ेसवचव. 
2. मा. मुख्र्मांत्री र्ाांचे सवचव. 
3. मा. उपमुख्र्मांत्री र्ाांच ेसवचव. 
4. मा. मांत्री/ िाज्र्मांत्री, र्ाांच ेखाजर्ी सवचव. 
5. मा. कार्यकािी अध्र्क्ष, िाज्र् वनर्ोजन मांडळ, नवीन प्रशासकीर् भवन, 18 वा मजला, 

मांत्रालर्ासमोि, मुांबई-32. 
6. मिालेखापाल-1 (लेखा व अनुज्ञेर्ता), मिािाष्ट्र, मुांबई. 
7. मिालेखापाल-2 (लेखा व अनुज्ञेर्ता), मिािाष्ट्र, नार्पिू, 
8. मिालेखापाल-1 (लेखापिीक्षा), मिािाष्ट्र, मुांबई, 
9. मिालेखापाल-2 (लेखापिीक्षा), मिािाष्ट्र, नार्पिू, 
10. शासनाचे मुख्र् सवचव, 
11. शासनाचे सवय अपि मुख्र् सवचव/ प्रिान सवचव/ सवचव, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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12. मिासांचालक,र्शदा,पणेु 
13. सदस्र् सवचव, उवयिीत विैावनक ववकास मांडळ, नवीन प्रशासकीर् भवन, 18 वा मजला, 

मांत्रालर्ासमोि, मुांबई-32 
14. सदस्र् सवचव, मिाठवाडा विैावनक ववकास मांडळ,नवीन प्रशासकीर् इमाित, तळ 

मजला,औिांर्ाबाद 
15. सदस्र् सवचव, ववदभय विैावनक ववकास मांडळ, B-23/1, साऊथ अांबाझिी मार्य ,अांि 

ववद्यालर्ाजवळ, नार्पिू  
16. आर्ुकत, मानव ववकास आर्कुतालर्, बाबा पेरोलपांपजवळ, अदालत िोड, औिांर्ाबाद 
17. ववभार्ीर् आर्ुकत, (सवय) 
18.  वजल्िाविकािी, (सवय) 
19. मुख्र् कार्यकािी अविकािी, (सवय) 
20. सांचालक, अथय व साांस्ख्र्की सांचालनालर्, मुांबई. 
21. सांचालक, लेखा व कोषार्ािे, मिािाष्ट्र शासन, मुांबई. 
22. अविदान व लेखा अविकािी, मिािाष्ट्र शासन, मुांबई. 
23. उपार्ुकत, वनर्ोजन, ववभार्ीर् आर्ुकत कार्ालर्,(सवय) 
24. वजल्िा वनर्ोजन अविकािी, (सवय) 
25. र्ट ववकास अविकािी, पांचार्त सवमती, (सवय) 
26. सांचालक, िेशीम सांचालनालर्, नार्पिू 
27. सांचालक, आिो्र् सेवा सांचालनालर्, मुांबई 
28. सांचालक, वशक्षण सांचालनालर्, पणेु 
29. सांचालक, व्र्वसार् वशक्षण व प्रवशक्षण, मुांबई 
30. आर्ुकत, कृषी, पणेु 
31. प्रकल्प अविकािी, एकास्त्मक आवदवासी ववकास प्रकल्प, (सवय) 
32. वजल्िा कोषार्ाि अविकािी, (सवय) 
33. मांत्रालर्ीन प्रशासकीर् ववभार्, (सवय) 
34. वनर्ोजन ववभार्ातील सवय सि सवचव/ उप सवचव 
35. वनवड नस्ती (का.1418), वनर्ोजन ववभार् 
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