केंद्र शासनाच्या नन:समर्थ (निवयाांग) वयक्ती
हक्क अनिननयम, 2016 (The Rights of
Persons With Disabilities Act, 2016)
मिील

तरतुिींच्या

अनुषांगाने

राज्यातील

महानगरपानलका/नगरपानलका/नगरपांचायती
/नगरपनरषिाांच्या

क्षेत्रातील

निवयाांग

वयक्तींसाठी 5% ननिी राखीव ठे वण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
नगर नवकास नवभाग
शासन ननर्थय क्रमाांक:-निवयाांग-2018/प्र.क्र.52/18/ननव-28,
मािाम कामा मागथ, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई -400 032.
निनाांक:- 10 मे , 2018
सांिभथ:- 1) नगर नवकास नवभाग, शासन पनरपत्रक क्र.सांकीर्थ-2010/प्र.क्र.146/2010/ननव-6,
नि.30.10.2010.
2) नगर नवकास नवभाग, शासन ननर्थय क्र.सांकीर्थ-2015/प्र.क्र.118/ननव-20, नि.28.10.2015.
3) नगर नवकास नवभाग, शासन पत्र क्र.सांकीर्थ-2016/प्र.क्र.43/16/ननव-28, नि.20.04.2016.
4) नगर नवकास नवभाग, शासन पनरपत्रक क्र.सांकीर्थ-2016/प्र.क्र.43/16/ननव-28,
नि.14.11.2017.
प्रस्तावना:यापुवी केंद्र शासनाचा निवयाांग वयक्तींसाठी समान सांिी, सांरक्षर् व समान सहभाग कायिा 1995
नि.01.01.1996 पासून लागू करण्यात आलेला होता. सिर कायद्यातील कलम 40 नुसार राज्यातील सवथ
महानगरपानलका व नगरपानलका याांना त्याांच्या अर्थसांकल्पात िानरद्रय ननमुथलन कायथक्रमाांतगथत अपांगाांसाठी
नकमान 3% ननिी राखीव ठे वण्याबाबत तसेच सिर कायद्यातील कलम 42 व 43 च्या तरतूिीनुसार
निवयाांगाांसाठी सहाय्यभूत उपकरर्े पुरनवर्े त्याांच्याकरीता घरकुल योजना, वयवसाय/मनोरांजन केंद्र/नवशेष
शाळा व सांशोिन केंद्रे उभारण्याकरीता तसेच उद्योजकाांच्या उद्योगिांद्याकरीता जागा उपलब्ि करण्यासाठी
आवश्यक योजना आखून राबनवण्यासाठी नि. 30.10.2010 च्या पनरपत्रकान्वये सूचना िे ण्यात आलेल्या आहेत.
त्याचप्रमार्े निवयाांगाांसाठी 3% राखीव ननिी कोर्त्या प्रयोजनार्थ खचथ करण्यात यावा याबाबत
नि.28.10.2015 च्या शासन ननर्थयान्वये सनवस्तर मागथिशथक सूचना ननगथनमत करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच
त्याची काटे कोर अांमलबजावर्ी करण्यासाठी त्याचप्रमार्े सिर ननिी पुनर्ववननयोनजत न करर्े, त्या त्या वषातच
खचथ करर्े इत्यािीबाबत वेळोवेळी सूचना निलेल्या आहेत.
2.

केंद्र शासनाचा नन:समर्थ (निवयाांग) वयक्ती हक्क अनिननयम, 2016 (The Rights of Persons With

Disabilities Act, 2016) नि. 27.12.2016 पासून लागू झालेला आहे . सिर अनिननयमातील कलम 37 मध्ये
पुढीलप्रमार्े तरतूि करण्यात आलेली आहे:“The appropriate Government and the local authorities shall, by notification, make
schemes in favour of persons with benchmark disabilities, to provide,

शासन ननर्थय क्रमाांकः निवयाांग-2018/प्र.क्र.52/18/ननव-28,

(a) five per cent. reservation in allotment of agricultural land and housing in all relevant
schemes and development programmes, with appropriate priority to women with
benchmark disabilities,
(b) five per cent. reservation in all poverty alleviation and various developmental schemes
with priority to women with benchmark disabilities,
(c) five per cent. reservation in all allotment of land on concessional rate, where such
land is to be used for the purpose of promoting housing, shelter, setting up of
occupation, business, enterprise, recreation centers and production centers.
प्रस्तुत नवीन अनिननयमामध्ये तरतूि केल्यानुसार िानरद्र्य ननमुथलन कायथक्रमाांतगथत निवयाांगाांसाठी 5%
ननिी राखीव ठे वण्याची बाब शासनाच्या नवचारािीन होती.
शासन ननर्थय:केंद्र शासनाच्या नन:समर्थ (निवयाांग) वयक्ती हक्क अनिननयम, 2016 (The Rights of Persons With
Disabilities Act, 2016) मिील कलम 37 (ब) मिील तरतुिींच्या अनुषांगाने राज्यातील महानगरपानलका/
नगरपानलका क्षेत्रातील निवयाांग वयक्तींना िानरद्रय ननमुथलन योजनेअांतगथत नकमान 5% ननिी राखीव ठे वण्यात
येत आहे.
2.

निवयाांगासाठी राखीव ननिी खचथ करण्याबाबत यापूवी सांिभािीन शासन ननर्थय/पनरपत्रकाांन्वये ननगथनमत

केलेल्या सुचनाांनुसार कायथवाही करण्याची सवथ महानगरपानलका/नगरपानलका याांनी िक्षता घ्यावी.
3.

सिर शासन ननर्थय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्ळावर उपलब्ि

करण्यात आला असून, त्याचा सांगर्क सांकेताांक 201805101631462625 असा आहे . हा आिे श निजीटल
स्वाक्षरीने साक्षाांनकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिे शानुसार व नाांवाने.
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( नवनार् रा. वाठ )
शासनाचे अवर सनचव
प्रत,
1) मा.राज्यपाल याांचे सनचव, राजभवन, मलबार नहल, मुांबई-32.
2) मा.मुख्यमांत्री याांचे अनतनरक्त मुख्य सनचव, मांत्रालय, मुांबई-32.
3) मा. राज्यमांत्री (नगर नवकास) याांचे खाजगी सनचव.
4) मा.मुख्य सनचव याांचे स्वीय सहाय्यक, मांत्रालय, मुांबई-32.
5) प्रिान सनचव (ननव-1) नगर नवकास नवभाग, मांत्रालय, मुांबई-32.
6) प्रिान सनचव (ननव-2) नगर नवकास नवभाग, मांत्रालय, मुांबई-32.
7) सनचव सामानजक न्याय व नवशेष सहाय्य नवभाग, मांत्रालय, मुांबई-32.
8) सवथ नवभागीय आयुक्त.
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शासन ननर्थय क्रमाांकः निवयाांग-2018/प्र.क्र.52/18/ननव-28,

9) आयुक्त महानगरपानलका (सवथ).
10) आयुक्त तर्ा सांचालक, नगरपनरषि प्रशासन सांचालनालय, वरळी, मुांबई.
11) आयुक्त, अपांग कल्यार् आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुर्े.
12) मुख्यानिकारी, नगरपनरषि / नगरपांचायती (सवथ).
13) महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखा परीक्षा), मुांबई/नागपूर.
14) महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखा व अनुज्ञय
े ता), मुांबई /नागपूर.
15) महालेखाकार (स्र्ाननक सांस्र्ा) महाराष्ट्र-1, मुांबई/नागपूर.
16) सांचालक तर्ा मुख्य लेखा पनरक्षक, स्र्ाननक ननिी लेखा, म.रा. कोकर् भवन, नवी मुांबई.
17) सवथ सह/उप सनचव, नगर नवकास नवभाग, मांत्रालय, मुांबई-32.
18) नगर नवकास नवभाग (सवथ कायासने).
19) ननवि नस्ती (ननव-28).
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