अपंग व्यक्तींसाठी राखीव ठे वण्यात आलेल्या
3% निधी िागरी भागातील अपंगांसाठी खर्च
करण्याकरीता मागचदर्चक सूर्िा.
महाराष्ट्र र्ासि
िगर नवकास नवभाग
र्ासि निर्चय क्रमांक संकीर्च- 2015/प्र.क्र.118/िनव-20
मंत्रालय, मंबई - 400 032.
नदिांक : 28 ऑक्टोबर, 2015.
वार्ा:- 1) नवकलांग व्यक्तींसाठी (समाि संधी, हक्कांर्े संरक्षर् आनर् पूर्च सहभाग ) अनधनियम, 1995
2) र्ासि पनरपत्रक, िगर नवकास नवभाग, क्र. संकीर्च-2010/प्र.क्र.146/2010, नदिांक 30.10.2010.
प्रस्ताविा :केंद्र र्ासिािे अपंग व्यक्तींच्या कल्यार्ासाठी अपंग व्यक्तींसाठी समाि संधी, संरक्षर् व समाि
सहभाग कायदा, 1995, नद. 01.01.1996 पासूि लागू केला आहे . सदर कायद्यातील कलम 40 अन्वये सवच
िागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था यांिी अपंगांसाठी नकमाि 3% निधी राखीव ठे वण्याबाबत र्ासि पनरपत्रक,
िगर नवकास नवभाग, क्र. संकीर्च-2010/प्र.क्र.146/2010, नदिांक 30.10.2010 अन्वये निदे र् दे ण्यात आले
आहे त. सदर 3% निधी िागरी भागातील अपंगांच्या कल्यार्ासाठी खर्च करण्याकरीता मागचदर्चक सूर्िा
निगचनमत करण्यार्ी बाब र्ासिाच्या नवर्ाराधीि होती.
र्ासि निर्चय :र्ासि पनरपत्रक, िगर नवकास नवभाग, क्र. संकीर्च-2010/प्र.क्र.146/2010, नदिांक 30.10.2010
अन्वये अपंग व्यक्तींसाठी समाि संधी, संरक्षर् व समाि सहभाग कायदा, 1995 च्या कलम 40 अन्वये सवच
िागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था यांिी अपंगांसाठी राखूि ठे वावयार्ा 3% निधी पढील प्रयोजिाथच खर्च करण्यात
यावा:1) अपंगांच्या र्ालेय नर्क्षर्/ उच्र् नर्क्षर्/ खेळांडूकरीता ( नजल्हास्तर/राज्यस्तर/
राष्ट्रीयस्तर / आतंरराष्ट्रीयस्तर ) नर्ष्ट्यवृत्ती दे ण्यात यावी.
2) उत्पिाच्या अटींवर घरकलांसाठी अथचसहाय्य दे र्े.
3) अपंगांच्या मागर्ीिसार त्यांिा उदारनिवाह / व्यवसाय/ सानहत्य खरेदी करण्याकरीता
निधी थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात ( NEFT/ RTGS द्वारे )जमा करावा.
4) अपंगांिा वैद्यकीय खर्ाकरीता निधी उपलब्ध करावा.
5) िागरी वाहतक व्यवस्थेमध्ये अपंगांकरीता प्रवासात सवलत दे र्े व याकरीता होर्ाऱ्या
तोट्यार्ी भरपाई करर्े.
6) र्ॉपपग मॉल, मंडया ,इत्यादीमध्ये अपंगांिा स्टॉल उभारण्याकरीता अथच सहाय्य करर्े.
7) महत्वाच्या स्थानिक बस स्टॉप/ डे पोमध्ये व्व्हलर्ेअर उपलब्ध करर्े.
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8) सावचजनिक वार्िालयामध्ये अंध व्यक्तींकरीता ऑनडओ लायब्ररी निमार् करर्े.
9) महािगरपानलका/ िगरपानलकेच्या र्ाळांमध्ये अपंग नवद्यार्थ्यांकरीता सोयीसनवधा उपलब्ध
करर्े.
10) अपंगांच्या नक्रडा, नर्त्रकला, हस्तकला, इ. स्पधा आयोनजत करर्े.
11) अपंगांकरीता व्यायाम र्ाळा उभारर्े.
12) अपंगांच्या बर्त गटांिा अथच सहाय्य करर्े.
13) अपंगाच्या लग्िासाठी अथचसहाय्य करर्े.
14) अपंगाकनरता वेगळे भवि / रात्र निवारा उभारर्े.
15) अपंगािा पेन्र्ि योजिा सरु करर्े.
16) अपंग बेरोजगारांिा भत्ता देर्े.
17) अपांगांच्या कल्यार्ाथच राबनवण्यात येर्ाऱ्या योजिांर्ा प्रर्ार / प्रसार करर्े.
18) उपरोक्त व्यनतनरक्त नतथल्या स्थानिक पनरव्स्थतीिसार आवश्यक असलेल्या महत्वाकांक्षी
योजिा अंमलात आर्र्े.
2.

उपरोक्त मागचदर्चक सूर्िािसार निधीर्े वाटप करतािा खालील बाबींिा प्राधान्य द्यावे:1)

एखाद्या कटं बात एकापेक्षा जास्त अपंग व्यक्ती असल्यास त्यांिा त्यांच्या उत्पन्नािसार
प्राधान्य द्यावे.

3.

2)

80 ते 100% अपंग व्यक्ती

3)

60 ते 80% अपंग व्यक्ती

4)

40 ते 60% अपंग व्यक्ती
सदर र्ासि निर्चय महाराष्ट्र र्ासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात आला असूि त्यार्ा संगर्क संकेताक 201510281705271725 असा आहे . हा आदे र्
नडजीटल स्वाक्षरीिे सांक्षानकत करूि काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्रार्े राज्यपाल यांच्या आदे र्ािसार व िांवािे,

Jayasingrao
N Patil

Digitally signed by Jayasingrao N Patil
DN: c=IN, o=Government Of
Maharashtra, ou=Deputy Secretary,
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(ज.िा. पाटील)
उप सनर्व, महाराष्ट्र र्ासि
प्रनत,
1) मा. मख्यमंत्री यांर्े प्रधाि सनर्व, मंत्रालय, मंबई
2) मा. राज्यमंत्री (िगर नवकास) यांर्े खाजगी सनर्व, मंत्रालय, मंबई
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3) प्रधाि सनर्व-1, िगर नवकास नवभाग, मंत्रालय, मंबई
4) प्रधाि सनर्व, सामानजक न्याय व नवर्ेष सहाय्य नवभाग, मंत्रालय, मंबई
5) सनर्व-2, िगर नवकास नवभाग, मंत्रालय, मंबई
6) आयक्त, सवच महािगरपानलका
7) आयक्त तथा संर्ालक, िगर पनरषद प्रर्ासि संर्ालिालय, वरळी, मंबई
8) मख्यानधकारी, िगरपनरषदा / िगर पंर्ायत (सवच)
9) िगर नवकास नवभागातील सवच कायासिे
10) निवडिस्ती, (िनव-20), िगर नवकास नवभाग, मंत्रालय, मंबई.
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