
 जिल्हा पजिषदेच्या स्वउत्पन्नातील िाखून   
 ठेवलेल्या 3% जनधीबाबत. 

महािाष्ट्र शासन 
ग्राम जवकास जवभाग 

शासन पजिपत्रक क्रमाांकः अपांग-2016 /प्र.क्र.110 / जवत्त-3 
सावविजनक बाांधकाम भवन, १ ला मिला 

२५, मर्वबान पथ, म ांबई-400 001. 
तािीख: 21सप्टेंबि,2016. 

     सांदभव  :-  
1) शासन जनर्वय क्रमाांकः सांकीर्व2007/ प्र.क्र.4871/जवत्त-3,जद. 5 ऑक्टोबि, 2012. 
2) शासन जनर्वय क्रमाांकः सांकीर्व2007/ प्र.क्र.4871/जवत्त-3,जद. 25 िून, 2014. 
3) शासन जनर्वय क्रमाांकः अपांग 2015/ प्र.क्र.137/ जवत्त-3,जद.24 नोव्हेंबि,2015. 
 

   महािाष्ट्र िाज्याच्या अपांग कृती आिाखडा 2001 मध्ये िोिगाि व स्वयांिोिगाि जवषयक 
योिनासाठीच्या तितूदीमधील अन क्रमाांक 9 येथील स्वर्वियांती िोिगाि हमी अांतगवत जवहीत 
अटीमध्ये स्थाजनक स्विाज्य सांस्थेमधील एकूर् जनधीपैकी 3% िक्कम अपांग व्यक्तीच्या कल्यार् व 
प नववसनाकिीता िाखून ठेवण्याबाबत कायववाही किण्याांत येईल असे नमूद किण्याांत आले आहे. 
त्याअन षांगाने जिल्हा पजिषद ,पांचायत सजमत्या व ग्रामपांचायत याांना अपांगाकिीता 3% जनधी िाखून 
ठेवावा व तो सांपूर्व खचव किण्याबाबत ग्रामजवकास जवभागाने जद.5/10/2012, जद. 25 िून,2014 व 
जद. 24 नोव्हेंबि,2015 च्या शासन जनर्वयान्वये आदेश जनगवजमत केले आहेत. 

तथाजप, स्थाजनक सांस्था अपांगाकिीता 3% जनधी िाखीव ठेवून काही जिल्हा पजिषदा पूर्व 
खचव किीत नसल्याचे िाष्ट्रीय अपांग जवकास महासांघ याांनी मा.उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या 
याचीका क्र. 22/2016च्या अन षांगाने सवव जिल्हा पजिषद स्तिावरून खचाची माजहती मागजवली असता 
जनदशवनास आले आहे. त्याअन षांगाने खालील सूचना सवव म ख्य कायवकािी अजधकािी याांना देण्याांत येत 
आहेत. 
१) सवव जिल्हा पजिषदाांनी अपांगासाठी स्वजनधीमधून 3% जनधी िाखीव ठेवून या जनधीमधून केलेल्या 

प्रयोिनासाठी तितूद जवत्तीय वषात पूर्वपरे् खचव किावी. 
२) जिल्हा पजिषदेने अपांगासाठी स्वतांत्र अपांग कल्यार् जनधीची स्थापना किावी. 
३) 3% अपांग कल्यार्ासाठी केलेली तितूद पूर्वपरे् खचव किताना येर्ाऱ्या ताांजत्रक अडचर्ी लक्षात 

घेऊन एखाद्या आर्थथक वषात  अपांगासाठी 3% िाखीव जनधी त्या जवत्तीय वषात खचव केला नाही 
ति त्या जवत्तीय वषात खचव न र्ालेली िक्कम जिल्हा अपांग जनधीमध्ये िमा किावी.  
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४) जिल्हा पजिषदेप्रमारे्च पांचायत सजमत्या व ग्रामपांचायती याांनी त्याांच्या स्वत:च्या उत्पन्नातून अपांगासाठी 3% 
िक्कम िाखीव ठेवावी व अपांग कल्यार्ासाठी केलेली तितूद पूर्वपरे् खचव किताना येर्ाऱ्या ताांजत्रक अडचर्ी 
लक्षात घेऊन एखाद्या आर्थथक वषात अपांगासाठी 3% िाखीव जनधी त्या जवत्तीय वषात खचव केला नाही ति 
सदि खचव न र्ालेली िक्कम जिल्हा पजिषदेच्या अपांग कल्यार् जनधीमध्ये िमा किावी. 

५) पांचायत सजमती व ग्रामपांचायतीकडून अपांगासाठी खचव न केलेली िक्कम एका वषापयंत सांबांजधत पांचायत 
सजमती / ग्रामपांचायतींना त्याांच्या अपांगाच्या कल्यार्ासाठी खचव किावयाची असल्यास त्यासांबांधीचा प्रस्ताव 
म ख्य कायवकािी अजधकािी याांचेकडे पाठवावा व त्यास मांिूिी प्राप्त करून योिना िाबजवण्याांत यावी. 

६) एक वषानांतिस ध्दा पांचायत सजमती / ग्रामपांचायत याांनी िक्कम खचव केली नाही ति ती िक्कम सांपरू्व 
जिल्हयाच्या अपांगाच्या बाबींसाठी खचव किण्याांत येईल. 

७) अपांग कल्यार् जनधीवि म ख्य कायवकािी अजधकािी याांचे जनयांत्रर् िाहील.  
८) अपांग कल्यार् जनधीमधून खालील कामे घेण्याांत यावीत. 

अ) अपांग कल्यार् जनधीमधील एकूर् जनधीपैकी 25% िक्कम ही फक्त अपांगाच्या वयैक्क्तक लाभाविच खचव 
किावी. 

आ) उवविीत 75%जनधी भाांडवली कामासाठी खचव किण्याांत यावी. उदा. अपांगासाठी जिल्हा पजिषद 
अखत्यािीत असलेल्या कायालयामध्ये िॅम्प बाांधरे्,जिल्हा पजिषदेच्या शाळामध्ये अपांगासाठी शौचालये 
बाांधरे् इत्यादी. 

              या प्रकिर्ी जवहीत पध्दतीचा अवलांब करून, जवहीत अटी व शतीच्या अजधन िाहून सदि आदेशाच े
काटेकोिपरे् अमांिबिावर्ी किरे् बांधनकािक िाहील िि कायववाही होत नाही असे जनदशवनास आल्यास 
सांबांजधत अजधकािी/ कमवचाऱ्याांवि जशस्तभांगाची कायववाही किण्याांत येईल. 

सदि शासन पजिपत्रक महािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावि 
उपलब्ध किण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201609211628125420 असा आहे. हा आदेश 
जडिीटल स्वाक्षिीने साक्षाांजकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महािाष्ट्राचे िाज्यपाल याांच्या आदेशान साि व नावाने.  
 

 उत्तम कावडे 
 उप सजचव,महािाष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. अप्पि म ख्य सजचव/प्रधान सजचव /सजचव ( सवव मांत्रालयीन जवभाग ) 

http://www.maharashtra.gov.in/
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2. प्रधान सजचव,सामाजिक न्याय व जवशेष सहाय्य जवभाग,मांत्रालय,म ांबई. 
3. सवव जवभागीय आय क्त. 
4. म ख्य कायवकािी अजधकािी,जिल्हा पजिषद ( सवव )  
5. जिल्हा पजिषदाांचे अध्यक्ष ( सवव ) 
6. जिल्हा पजिषदाांचे म ख्य लेखा व जवत्त अजधकािी ( सवव ) 
7. सह/ उप सजचव ग्रामजवकास व िलसांधािर् जवभाग( सवव ) 
8. अवि सजचव / कक्ष अजधकािी, ग्रामजवकास व िलसांधािर् जवभाग  ( सवव ) 
9. जनवड नस्ती कायासन जवत्त-3  
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