
             अनाथ प्रमाणपत्र देणेबाबत. 
 

महाराष्ट्र शासन 
महहला व बाल हवकास हवभाग 

शासन हनणणय क्र. संहकणण-2013/ प्र.क्र. 109/ का-3, 
नहवन प्रशासन भवन, 3 रा मजला, 

मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मंुबई-400 032. 
हदनाकं :- 6 जून, 2016. 

 

वाचा :-1. शासन हनणणय महहला व बाल हवकास हवभाग क्र. संहकणण-2011/ प्र.क्र. 209/  
                का-3, हद. 16/06/2012. 
           2. शासन हनणणय शुध्दीपत्रक, महहला व बाल हवकास हवभाग, क्रमाकं संकीणण-2011/      
                प्र.क्र.209/का-3, हदनाकं 21.1.2013 
 

प्रस्तावना :  
बाल न्याय (मुलाचंी काळजी व संरक्षण) अहिहनयमांतगणत शासहकय/ स्वयंसेवी बालगृहात 

दाखल होणाऱ्या अनाथ मुलानंा संस्थेतून बाहेर पडताना त्याचं्या जवळ जातीचे प्रमाणपत्र 
नसल्याकारणाने, त्यानंा शैक्षहणक, अर्थथक, सामाहजक सवलती, अनूदान व हवशेष लाभ हमळत 
नाहीत. त्यामूळे त्याचं्या भावी आयुष्ट्यात अनेक अडचणी हनमाण होतात, म्हणनू बाल न्याय (मुलाचंी 
काळजी व संरक्षण) अहिहनयम 2000 नुसार मान्यता प्राप्त शासहकय व स्वयंसेवी (0 ते 18 
वयोगटासाठी कायणरत, अनुदाहनत/ हवनाअनुदाहनत) संस्थामंध्ये दाखल अनाथ असलेल्या मुलानंा 
अनाथ असल्याचे प्रमाणपत्र देणेबाबतचा शासन हनणणय उपरोक्त वाचा क्रमांक 1 अन्वये हनगणहमत 
करण्यात आला आहे आहण वाचा क्रमाकं 2 च्या शुध्दीपत्रकान्वये त्यामध्ये सुिारणा करण्यात आली 
आहे. तथाहप, अनाथ प्रमाणपत्र हनगणहमत करतानंा अनेक अडचणी येत असल्यामुळे वरील वाचा 
क्रमाकं 1 व 2 मिील शासन हनणणय व शुध्दीपत्रक अहिक्रहमत करण्याची बाब शासनाच्या हवचारािीन 
होती. 
 

शासन हनणणय :  
उपरोक्त वस्तुस्स्थतीस अनुसरून उपरोक्त वाचा क्रमाकं 1 व 2 मिील शासन हनणणय व 

शुध्दीपत्रक अहिक्रहमत करण्यात येत असून खालीलप्रमाणे सुिारीत शासन हनगणहमत करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

महहला व बाल हवकास हवभागामार्ण त बाल न्याय (मुलाचंी काळजी व सरंक्षण) 
अहिहनयमातंगणत मान्यता प्राप्त (अनूदाहनत / हवनाअनूदाहनत) संस्थामंध्ये दाखल असलेल्या अनाथ 
मुलानंा "अनाथ प्रमाणपत्र" देण्याबाबत या शासन हनणणयान्वये मान्यता व सुचना देण्यात येत आहेत.  
 

2. खालील हनकष पुणण करणाऱ्या संस्थेतील अनाथ प्रवहेशतानंा अनाथ असल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात 
याव.े 

1. आई-वडीलाचंा शोि घेवून, त्यापैकी कोणीच हयात नसल्याबाबतची खात्री संबंहित 
यंत्रणेस झाली असणे व    त्याबाबतचे संस्थेचे अहिक्षक याचंे प्रमाणपत्र हजल्हा महहला व बाल 
हवकास अहिकारी यानंी प्रमाहणत कराव.े  
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2. संबंहित हजल्याच्या बाल कल्याण सहमतीने सदर लाभार्थ्यांचे आई-वडील हयात 
नसल्याचे व लाभाथी अनाथ असल्याचे चौकशी अंती प्रमाहणत करुन देणे आवश्यक (त्यासाठी 
बाल कल्याण सहमतीने जन्म-मृत्यू नोंद रहजस्टर, शाळा सोडल्याचा दाखला, प्रवशे हनगणम 
रहजस्टरचा दाखला यापैकी एक ग्राय िराव.े)  

 

दाखला हवतरीत करण्याची प्रहक्रया :-  
 

1. वरील हनकष पुणण करणारे मुल, ज्या संस्थेत आहे, त्या संस्थेच्या अहिक्षकानंी अनाथ प्रमाणपत्र 
हमळणेचा प्रस्ताव संबंहित हजल्हा महहला व बाल हवकास अहिकारी याचंेकडे सादर करावा.  

2. हजल्हा महहला व बाल हवकास अहिकारी, यानंी सदर प्रस्तावाची छाननी करुन, प्रस्ताव 
पहरपुणण असल्यास, स्वयंस्पष्ट्ट हशर्ारस करुन, उपायुक्त (बाल हवकास), महहला व बाल 
हवकास आयुक्तालय,  महाराष्ट्र राज्य, पुणे याचंेकडे पाठवावा.  

3. उपायुक्त (बाल हवकास), पुणे  / आयुक्त, महहला व बाल हवकास, पुणे यानंी चागंल्या प्रहतच्या 
कागदावर सोबत जोडलेल्या प्रपत्रातील नमुन्यानुसार आयुक्त, महहला व बाल हवकास, पुणे 
याचं्या छापील लेटर हेडवरती अनाथ प्रमाणपत्र स्वाक्षरी करुन हवतरीत कराव.े  

4. आयुक्त, महहला  व बाल हवकास याचं्या मार्ण त अनाथ प्रमाणपत्रासाठी एक संकेताकं 
हवकसीत करण्यात यावा. सवणसािारणपणे ज्यामध्ये पहहली दोन अक्षरे (MH), महाराष्ट्र राज्य, 
पुढील दोन अक्षरे ज्या हजल्यातील CWC / JJB आदेशान्वये बालक बालगृहात दाखल झाले 
आहे ते दशणहवल. संकेतामिील शेवटचा अंक हा अनाथ प्रमाणपत्राचा अनुक्रमाकं दशणहवल. 
 उदा. अहमदनगर (AH) तर पुढील अक्षर (N) हे (NGO) साठी व (G) हे शासहकय 
बालगृहासाठी दशणहवल. तसेच हजल्यात एकापेक्षा जास्त बाल कल्याण सहमती, अस्स्तत्वात 
असतील तर 1,2,3, असे नमूद करण्यात याव.े  

5. या बाबतचा अहवाल उपआयुक्त (बाल हवकास), महहला व बाल हवकास आयुक्तालय, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यानंी दरवषी शासनास सादर करावयाचा आहे.  

 

3.  सदर शासन हनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201606061502082630 असा आहे. हा आदेश 
हडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाहंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने,  
 

 
 

      ( वषा देशमुख ) 
                                   उप सहचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. सवण अपर मुख्य सहचव / प्रिान सहचव / सहचव 
2. सवण मंत्रालयीन हवभाग 

http://www.maharashtra.gov.in/
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3. संचालक, माहहती व जनसंपकण , मंत्रालय, मंुबई. 
4. सहचव, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, वरळी, मंुबई. 
5. आयुक्त, महहला व बाल हवकास, पुणे. 
6. सवण उप सहचव, अवर सहचव, कक्ष अहिकारी, महहला व बाल हवकास हवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
7. सवण हवभागीय महहला व बाल हवकास अहिकारी, 
8. सवण हजल्हा महहला व बाल हवकास अहिकारी. 
9. हनवड नस्ती / का-3. 
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प्रपत्र 

अनाथ प्रमाणपत्र 
संकेतांक क्रमांक  

   
 
 
 

   मलुाची स्वाक्षरी 
नाव :- 
प्रमाणणत :- णिल्हा मणहला व बाल णवकास अणिकाऱ्यामार्फ त 

 बाल न्याय (मलुांची काळिी व संरक्षण) अणिणनयम, 2000या अंतर्फत बाल कल्याणाच्या संस्थेत दाखल 
असलेल्या प्रवेणितांसाठी ती “अनाथ” असल्याबाबतचा दाखला. 
 प्रमाणित करण्यात येते की, प्रवेणित नामे ----------------------------- वय वरे्ष ---------------  अंदाणित िन्मणदनांक 
------------- हा णदनांक --------------- पासनू --------------- संस्था, म.ु पो. ---------------- ता. ------------------ णिल्हा ----
----------------- या िासनमान्य स्वयंसेवी / िासकीय बालगहृात त्या संस्थेतील प्रवेणित रणिस्टरमधील नोंदिी क्रमांक ---------
------ नसुार दाखल झालेला ------------------ मलुगा / मलुगी अनाथ आहे. 
 संस्थेत दाखल होण्याची पार्शववभमूी :-  (विवन द्यावे) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
सदर अनाथ मलुास / मलुीस िासकीय / णनमिासकीय / खािगी णिक्षि / प्रणिक्षि संस्था, महाणवद्यालय, औद्योणगक 
प्रणिक्षि संस्था (ITI) कायालय इ. यामध्ये प्राधान्याने प्रवेि देण्यात यावे. तसेच सदर मलुास / मलुीस िासकीय / 
णनमिासकीय / खािगी कंपनी / व्यवसाय / कायालय या णिकािी नोकरीसािी प्राधान्य द्यावे. 
(1) त्याच्या आई वणिलांचा िाव णिकािा सवव मागांचा अवलंब करूनही अद्याप लागलेला नाही. ककवा 

लागण्याची िक्यता नाही. संबंणधत प्रवेणित हा अनाथ असल्याचे प्रमाणित करीत आहे. तसेच त्याच्या 
िातीची माणहती नाही, असेही प्रमाणित करण्यात येत आहे. 
                                        ककवा 

(2) त्याच्या (नांव व पत्ता) --------------- या नातेवाईकाचा िोध लागलेला असनू, त्याचे प्रवेणितािी नाते -
----------- असे आहे. नातेवाईकािी िात ----------------------- असल्याने, प्रवेणितांची िात -------
-------- असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. तसेच संबंणधत प्रवेणित हा अनाथ (आई विील 
नसलेला) असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 

(क्र. (1) व (2) पैकी िे लाग ूनसेल ते खोिण्यात यावे.) 
  त्याचे भणवष्य उज्जज्जवल व्हावे, ही िभेुच्छा. 
 
 
 
(गोल णिक्का)               स्वाक्षरी /- 

उप आयकु्त (बाल णवकास), मणहला व बाल णवकास 
आयकु्तालय, महाराष्र राज्जय, पिेु. 

 

नवीन र्ोटो 
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