
मा. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग, नवी ददल्ली 
याांच्या आदेशानुसार श्रीमती शकुां तला कौल व 
दतच्या मुलाला एकूण  रु. 1,00,000/- इतकी 
नुकसान भरपाई रक्कम अदा करणेबाबत.  
 

महाराष्ट्र शासन 
साववजदनक आरोग्य दवभाग 

शासन दनणवय क्रमाांकः रामाहआ 2022/प्र.क्र.225/ कु.क. 
10 वा मजला, बी ववग, गो. ते.  रूग्णालय सांकूल इमारत 

नवीन मांत्रालय, लो.दि. मागव, मुांबई- 400 001 
तारीख:   26  दिसेंबर,  2022 

वाचा -  
1)  मा. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग, नवी ददल्ली याांच े आदेश दद. 03/03/2022, 

18/08/2022 व दद.24/11/2022 च ेआदेश 
2) अदतदरक्त सांचालक, आरोग्य सेवा राज्य कुिुांब कल्याण कायालय, पुणे याांच ेजा. 

क्र.राकुकका/माता आरोग्य/कक्ष-10(ब)/मानव अदधकार आयोग, नवी ददल्ली श्रीमती 
शकुां तला कौल/न.क्र.98/84109-113/2022, दद. 21/12/2022 च ेपत्र. 

3) दवत्त दवभाग, शासन पदरपत्रक क्र. अथवसां-2022/प्र.क्र.43/अथव-3, दद. 04/04/2022. 

 
प्रस्तावना - 

राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने प्रकरण क्र. ५४४/१३/०/२०२०-WC/FC अन्वये, दपिीत 

स्थलाांतरीत कामगार मदहला श्रीम. शकुां तला कौल याांनी मे, २०२० रोजीच्या देशभर लागलेल्या 

िाळेबांदीच्या काळात महाराष्ट्रातून तयाांच्या गावी मध्यप्रदेश मध्य े जात असताना, वािेत बाळाला 

ददलेल्या जन्माबाबत HW News Network, Nashik याांनी प्रकादशत केलेल्या बातमीची दखल (Suo-

Moti) घेवून, दद. ३०/०९/२०२१ रोजी सुनावणी घेवून यासांदभात मा. मुख्य सदचव, महाराष्ट्र राज्य 

याांचेकिून सदर प्रकरणासांदभातील मादहती मागदवली व आयोगाने ददनाांक ०९/०२/२०२२ रोजी 

झालेल्या सुनावणीमध्ये सदर प्रकरणी दपिीतेस योग्य तया सुदवधा उपलब्ध करुन ददल्या नसल्याने 

प्रतयेकी रु. ५०,०००/- इतकी रक्कम दपिीत मदहलेला व नवजात बालकास अांतदरम मदत म्हणनु 

देण्याच ेदनदेश दद. 03/03/2022 च्या आदेशान्वये ददल ेआहेत. 
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मा. मुख्य सदचव याांच्या अध्यक्षतेखाली दद. 30 जून, 2022 रोजीच्या बैठकीमध्ये मा. राष्ट्रीय 

मानव अदधकार आयोगास सदर आदेशाचा पुनर्ववचार करण्याकरीता गृह दवभागाने आयोगास दवनांती 

करण्याचे ठरले. आयोगाने तयाांच ेदद. 03/03/2022 रोजीच ेआदेश कायम ठेवल्यास दपिीतेस नुकसान 

भरपाई देण्याची कायववाही साववजदनक आरोग्य दवभागाने करावी, असे दनदेश मा. मुख्य सदचव याांनी 

ददले. आयोगाने दद. 18/08/2022 च्या आदेशान्वये दद. 03/03/2022 रोजीच्या आदेशानुसार 

दपिीतेस नुकसान भरपाईची रक्कम देण्याच ेपनु्हा कळदवले आहे. तसेच आयोगाने दद. 24/11/2022 

रोजीच्या आदेशानुसार सदरहू नुकसान भरपाईची रक्कम दपिीतेस दद. 09/01/2023 पवूी अदा करुन 

तयाबाबतचा अहवाल आयोगास सादर करण्याबाबत सूदचत केले आहे. तयास अनुसरुन शासन 

पढुीलप्रमाणे मांजूरी देत आहे.  

शासन दनणवय- 

       मा. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग, प्रकरण क्र. ५४४/१३/०/२०२०-WC/FC प्रकरणी                 

दद. 24/11/2022 रोजीच्या आदेशानुसार दपिीत मदहला श्रीमती शकुां तला कौल व दतच्या मुलाला 

प्रतयेकी रु. 50,000/- अशी एकूण रु. 1,00,000/-(अक्षरी रुपये एक लाख फक्त) एवढी नुकसान 

भरपाई रक्कम याद्वारे मांजूर करण्यात येत आहे.  

२. प्रस्तुत प्रकरणी दजल्हा आरोग्य अदधकारी, दजल्हा पदरषद, धुळे याांना आहरण व सांदवतरण 

अदधकारी म्हणनू घोदषत करण्यात येत आहे. दजल्हा आरोग्य अदधकारी, दजल्हा पदरषद, धुळे याांनी ही 

रक्कम श्रीमती शकुां तला कौल याांना दद. 09/01/2023 पवूी अदा करुन रक्कम अदा केलेल्या रकमेचा 

परुावा अदतदरक्त सांचालक, राज्य आरोग्य कुिुांब कल्याण कायालय, पणेु याांच्यामाफव त                             

दद. 09/01/2023 पवूी शासनास सादर करावा.  

3. सदरहू रक्कम दपिीत मदहलेस दवहीत मुदतीपवूी देण्याबाबत तसेच तयाचा अहवाल शासनास 

पाठदवण्याबाबत अदतदरक्त सांचालक, राज्य आरोग्य कुिुांब कल्याण कायालय, पणेु याांची जबाबदारी 

राहील.  
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4. यासाठी होणारा खचव मागणी क्र. आर-1, प्रधान लेखादशषव 2211, कुिुांब कल्याण, 001 

सांचालन व प्रशासन (०१) राज्य कुिुांब कल्याण कें द्र, (०१)(०३) दजल्हा कुिुांब कल्याण कें द्र (१०० िक्के 

कें द्र पुरस्कृत योजना) (कायवक्रम) (2211 0051) ३१, सहाय्यक अनुदाने (वतेनेतर) या लेखादशषांतगवत 

सन 2022-23 या आर्वथक वषासाठी मांजूर तरतूदीतून भागदवण्यात यावा. 

5.  सदर शासन दनणवय दवत्त दवभाग, शासन पदरपत्रक क्र. अथवसां-2022/प्र.क्र.43/अथव-3,                       

दद. 04/04/2022 अन्वये प्रशासकीय दवभागास प्राप्त अदधकारानुसार  दनगवदमत करण्यात येत आहे  
 

सदर शासन दनणवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून तयाचा साांकेताक क्रमाांक 202212261200454317  असा आहे. हा 

आदेश दिजीिल स्वाक्षरीने साक्षाांदकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नाांवाने,  

        (नांदकुमार ग. आांदळकर) 
 अवर सदचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, मुांबई. 
2. मा. मुख्य सदचव, महाराष्ट्र राज्य, याांच ेस्वीय्य सहाय्यक,  
3. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अदभयान सांचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अदभयान, मुांबई.  
4. सांचालक-2, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा सांचालनालय, पुणे.  
5. अदतदरक्त सांचालक, आरोग्य सेवा, राज्य कुिुांब कल्याण कायालय, पुणे.  
6. उपसांचालक, आरोग्य सेवा, नादशक मांिळ, नादशक. 
7. दजल्हा आरोग्य अदधकारी, दजल्हा पदरषद, धुळे. 
8. कोषागार अदधकारी, कोषागार कायालय, धुळे  
9. अवर सदचव (अथवसांकल्प), साववजदनक आरोग्य दवभाग, मुांबई. 
10. श्रीमती शकुां तला कौल (अदतदरक्त सांचालक, आरोग्य सेवा, राज्य कुिुांब कल्याण 

कायालय, पणेु याांचमेाफव त)  
11.   दनविनस्ती (कु.क.) 

http://www.maharashtra.gov.in/
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