
महानगरपालिका/नगरपालिकाांमध्ये 
लिवयाांगाांसाठी लकमान 3% लनधी 
राखीव ठेवणे व खर्च करण्याबाबत. 

                           

महाराष्ट्र शासन 
नगर लवकास लवभाग 

शासन पलरपत्रक क्रमाांक:- सांकीणच-2016/प्र.क्र.43/16/नलव-28 
मािाम कामा मागच, हुतात्मा राजगुरू र्ौक, 
4 था मजिा, मांत्रािय, मुांबई- 400 032. 

लिनाांक:- 14 नोवहेंबर, 2017 
 

सांिभच:- 1) शासन पलरपत्रक, नगर लवकास लवभाग क्र.सांकीणच-2010/प्र.क्र.146/2010/नलव-6,  
     लि.30.10.2010. 
 2) शासन लनणचय, नगर लवकास लवभाग क्र.सांकीणच-2015/प्र.क्र.118/नलव-20,  
     लि.28.10.2015. 
 3) शासन पत्र, नगर लवकास लवभाग क्र.सांकीणच-2016/प्र.क्र.43/16/नलव-28,  
      लि.30.04.2016. 
 4) मा.राज्यमांत्री (नगर लवकास) याांर्े अध्यक्षतेखािी झािेल्या लि.11.07.2017 च्या  
      बैठकीर् ेइलतवृत्त. 

 

प्रस्तावना:- 

 कें द्र शासनाने अपांग वयक्ती (समान सांधी, हक्काांर्े सांरक्षण आलण सांपूणच सहभाग) अलधलनयम, 
1995 हा लि.01.01.1996 पासून िागू केिा आहे. सिर अलधलनयमातीि किम 40 अन्वये राज्यातीि 
सवच नागरी स्थालनक सांस्थाांना त्याांच्या क्षते्रातीि लिवयाांग वयक्तींच्या कल्याणकारी कामाांसाठी िालरद्र्य 
लनमुचिन कायचक्रमाांतगचत 3% लनधी राखीव ठेवण्याबाबत सांिभच क्र.1 येथीि लि.30.10.2010 च्या 
शासन पलरपत्रकानुसार लनिेश िेण्यात आिे आहेत. 

2. तद्नांतर शासन लनणचय लि.28.10.2015 अन्वये नागरी भागातीि लिवयाांगाांच्या कल्याणासाठी 
खर्च करावयार्ा सिर 3% लनधी कोणत्या प्रयोजनाथच खर्च करावा, याबाबत मागचिशचक सूर्नाही 
लनगचलमत करण्यात आिेल्या आहेत. सिर लनधी इतर प्रयोजनाथच न वळलवता, नागरी भागातीि 
लिवयाांगाांसाठीर् खर्च करण्यार्ी िक्षता घेण्याबाबत सांबांलधत नागरी स्थालनक सांस्थाांना लनिेश िेण्यात 
आिेिे आहेत. यासांिभात मा.राज्यमांत्री (नगर लवकास) महोिय याांच्या अध्यक्षतेखािी लिवयाांग 
बाांधवाांच्या अडर्णींबाबत लि.11.07.2017 रोजी झािेल्या बैठकीत आयुक्त तथा सांर्ािक, 
नगरपलरषि प्रशासन सांर्ािनािय, मुांबई याांना लिवयाांग बाांधवाांसाठी राखीव ठेविेिा 3% लनधी खर्च 
केिा जातो ककवा कसे, याबाबत आढावा घेण्याच्या सूर्ना िेण्यात आिेल्या आहेत. तथालप, सिर 
प्रकरणी 3% लनधी लिवयाांगाांसाठी राखीव ठेवणे तसेर् तो त्यार् कामासाठी खर्च करणे यार्ी पुतचता होत 
नसल्यार्े शासनाच्या लनिशचनास आिे आहे. सिर लनधीर्ा अन्य प्रयोजनासाठीही वापर होत 
असल्याच्या तक्रारी शासनास प्राप्त झािेल्या आहेत. याबाबत मा.मुख्यमांत्री महोिय याांर्े 
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अध्यक्षतेखािी लि.24.10.2017 रोजी झािेल्या बैठकीतीि लनिेशाांच्या अनुषांगाने लिवयाांगाांच्या न्याय्य 
हक्काांसाठी उपरोक्त बाबींर्ी योग्य प्रकारे अांमिबजावणी होण्याच्या दृष्ट्टीने अपांग वयक्ती (समान सांधी, 
हक्काांर्े सांरक्षण आलण सांपूणच सहभाग) अलधलनयम, 1995 मधीि किम 40 च्या अनुषांगाने पुढीिप्रमाणे 
सवचसमावशेक मागचिशचक सूर्ना लवलहत करण्यात येत आहेत:- 

शासन पलरपत्रक:- 

(1) राज्यातीि सवच महानगरपालिका व नगरपालिका याांनी त्याांच्या अथचसांकल्पातीि िालरद्र्य 
लनमुचिन कायचक्रमाांतगचत लिवयाांगाांसाठी 3% लनधी राखीव ठेवावा. 

(2) सिर 3% लनधी लि.28.10.2015 च्या शासन लनणचयात नमूि केिेल्या लिवयाांगाांसाठीच्या 
प्रयोजनाकलरता खर्च करावा. सिर प्रयोजनावयलतलरक्त लिवयाांगाांच्या अन्य प्रयोजनाथच लनधी 
खर्च करणे आवश्यक असल्यास सक्षम प्रालधकाऱ्याच्या मान्यतेने खर्च करावा. 

(3) लिवयाांगाांसाठी राखून ठेवण्यात आिेिा सिर 3% लनधी इतर प्रयोजनाथच न वळलवता, नागरी 
भागातीि लिवयाांगाांसाठीर् खर्च करणे अलनवायच राहीि. सिर लनधीर्े पुनर्ववलनयोजन करता 
येणार नाही व सिर लनधी रद्दही (lapse) करता येणार नाही. म्हणजेर् ज्या वषासाठी लनधी 
राखीव ठेविा तो त्यार् वषात उपरोक्त नमूि प्रयोजनाांसाठी खर्च करणे आवश्यक राहीि. 

(4) प्रत्येक महानगरपालिकेने लिवयाांग बाांधवाांर्े लवषय हाताळण्यार्ी जबाबिारी सांबांलधत 
महानगरपालिकेतीि एका उप आयुक्ताांवर सोपवावी व यार्ी सलवस्तर मालहती शासनास 
सािर करावी. 

(5) आयुक्त तथा सांर्ािक, नगरपलरषि प्रशासन सांर्ािनािय याांनी सवच नगरपालिका/ 
नगरपांर्ायतींनी लिवयाांगाांसाठी राखीव ठेविेिा 3% लनधी खर्च करण्याबाबतर्ी िक्षता घ्यावी. 

(6) सवच नगरपलरषि/नगरपांर्ायतींच्या 3% लनधी खर्च करण्याबाबतर्ा आढावा आयुक्त तथा 
सांर्ािक, नगरपलरषि प्रशासन सांर्ािनािय, मुांबई याांनी आर्वथक वषातीि माहे मे, ऑगस्ट, 
नोवहेंबर व फेब्रवुारी मलहन्याच्या 15 तारखेपयंत घ्यावा व त्याबाबतर्ा अहवाि आढावा 
घेतिेल्या मलहन्यातीि 30 तारखेपयंत नगर लवकास लवभागास सािर करावा. सिर 
अहवािामध्ये लिवयाांगाांसाठी राखीव ठेविेिा लनधी, झािेिा खर्च तसेर् कोणत्या प्रयोजनाथच 
खर्च झािा यार्ा सलवस्तर तपशीि सािर करावा. 

(7) आयुक्त, महानगरपालिका याांनीही त्याांच्या महानगरपालिकाांमधीि लिवयाांगाांसाठी राखीव 3% 
लनधीच्या वापराबाबतर्ा आढावा माहे मे, ऑगस्ट, नोवहेंबर व फेब्रवुारी मलहन्याच्या 15 
तारखेपयंत घेऊन सलवस्तर अहवाि आढावा घेतिेल्या मलहन्यातीि 30 तारखेपयंत नगर 
लवकास लवभागास सािर करावा. 
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(8) नगर लवकास लवभागातीि सिर लवषय हाताळणारे सह/उप सलर्व हे जून, सप्टेंबर, लडसेंबर व 
मार्च मलहन्याच्या 15 तारखेपयंत सवच महानगरपालिकाांनी तसेर् आयुक्त तथा सांर्ािक, 
नगरपलरषि प्रशासन सांर्ािनािय याांनी लिवयाांगाांसाठी राखीव ठेविेल्या लनधीच्या खर्ाबाबत 
सािर केिेल्या अहवािाच्या अनुषांगाने लवस्तृत आढावा त्याांर्े स्तरावर घेतीि. 

(9) आयुक्त, महानगरपालिका तसेर् मुख्यालधकारी, नगरपलरषिा/नगरपांर्ायती याांनी लिवयाांगाांच्या 
लवलवध प्रयोजनाथच खर्च करावयाच्या 3% लनधीबाबत आर्वथक वषाच्या प्रारांभी सुक्ष्म लनयोजन 
(Micro Planning) कराव ेव त्यार्ी सांबांलधत आर्वथक वषात काटेकोरपणे अांमिबजावणी करावी. 

(10) जर एखाद्या अलधकाऱ्याने उपरोक्त 3% लनधी लिवयाांगाांसाठी राखीव ठेवण्यास, खर्च करण्यास 
कसूर केिा अथवा सिर लनधी लिवयाांग वयक्तींच्या प्रयोजनावयलतलरक्त अन्य प्रयोजनाथच 
वापरिा अथवा सिर लनधीर्े पुनर्ववलनयोजन केिे अथवा पूणचपणे खर्च केिा नसल्यार्े 
लनिशचनास आिे, तर सांबांलधत अलधकारी लशस्तभांगलवषयक कायचवाहीस पात्र असतीि. 

2. उपरोक्त लनिेशाांर्े तत्परतेने व काटेकोरपणे पािन होईि, या दृष्ट्टीने सांबांलधताांनी तात्काळ 
आवश्यक ती कायचवाही करावी. 

3. सिर शासन पलरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपिब्ध करण्यात आिे असून, त्यार्ा सांगणक सांकेताांक 201711141227172625 असा आहे. सिर 
शासन पलरपत्रक लडजीटि स्वाक्षरीने साक्षाांलकत करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्रार्े राज्यपाि याांच्या आिेशानुसार व नावाने 
 

 

                     ( नवनाथ रा. वाठ ) 
                       अवर सलर्व, महाराष्ट्र शासन 

प्रत:- 
1) मा.मुख्यमांत्री याांर्े अपर मुख्य सलर्व, मांत्रािय, मुांबई. 
2) मा.राज् यमांत्री (नगर लवकास) याांर्े खाजगी सलर्व, मांत्रािय, मुांबई. 
3) प्रधान सलर्व (नलव-1), नगर लवकास लवभाग, मांत्रािय, मुांबई. 
4) प्रधान सलर्व (नलव-2), नगर लवकास लवभाग, मांत्रािय, मुांबई. 
5) सलर्व, सामालजक न्याय व लवशेष सहाय्य लवभाग, मांत्रािय, मुांबई. 
6) आयुक्त, महानगरपालिका (सवच). 
7) आयुक्त तथा सांर्ािक, नगरपलरषि प्रशासन सांर्ािनािय, वरळी, मुांबई. 
8) मुख्यालधकारी, नगरपलरषिा/नगरपांर्ायती (सवच). 
9) नगर लवकास लवभागातीि सवच कायासने. 
10) लनवडनस्ती (नलव-28). 
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