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प्रस्तािना 1995 च्या अपंग पूनिणसन कायद्यानसार अपंगाच्या कल्याणाथण करण्यात आलेल्या महत्िपूणण
कायद्यानसार विल्हा पवरषद/ पंचायत सवमती / ग्रामपंचायत यांना त्यांच्या अथणसंकल्पाच्या 3% वनधी हा
अपंगाच्या पूनिणसना करता खचण करणे आिश्यक आहे , ही बाब वनदशणनास आणून त्यांनी ग्राम पंचायत
स्तरािर, तालका स्तरािर, विल्हा स्तरािर अपंगाची माहीती उपलब्ध नसल्याने त्यांच्या कल्याणाथण
वनधी अखचीत राहत आहे. ग्राम पंचायतीना त्यांच्या मंिूर वनधीच्या 3% खचण अपंगाच्या
पूनिणसनाकरता/कल्याणाकरता िापरता यािे शक्य व्हािे याकरता प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरािर
ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या गािातील प्रत्येक अपंगाची िन्म-मृत्य नोंदणीच्या आधारािर नोंदणी करण्याचे
आदे श शासनस्तरािरुन वनगणवमत करण्याचे आदे श वनगणवमत करण्याची बाब विचाराधीन होती.

शासन पवरपत्रक उपरोक्त बाब विचारात घेऊन राज्यातील ग्रामपंचायतींना खालीलप्रमाणे वनदे श दे ण्यात येत
आहेत
1. 1995 च्या अपंगाच्या पनिणसन कायद्यानसार अपंगाच्या कल्याणाथण िे महत्िपूणण बाबी
लागू करण्यात आल्या आहेत. त्यानसार विल्हा पवरषद/पंचायत सवमती/ग्रामपंचायत यांनी त्यांच्या
अथणसंकल्पाच्या 3% वनधी अपंगांच्या पनिणसनाच्या/कल्याणासाठी खचण करािा.
2. राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या गािातील त्यांच्या हद्दीतील सिण अपंगांची
विवहत नमन्यातील वििरण पत्रात नोंदणी करािी. सदरची नोंद करताना सक्षम अवधका-याचा
अपंगाचा दाखला असणे आिश्यक आहे.
3. प्रत्येक ग्रामपंचायतीने अपंगाच्या नोंदणीबाबत दरिषी आढािा घेिून त्यांची नोंदणी
अद्ययाित राहील याची काळिी घ्यािी.

याकरीता अनंगांची नोंदणी ही ग्रामपंचायतीची

कायमस्िरूपी अवभलेख राहील याबाबत ग्रामसेिकाची/ग्रामविकास अवधकारी यांनी कायणिाही
करून दक्षता घ्यािी.
4. अपंगाच्या कल्याणाकरीता खचण कराियाच्या वनधीबाबत ग्रामपंचायतीने याबाबत ग्रामसभेमध्ये
विषय चचेस ठे िून ग्रामसभेची मान्यता घेण्यात यािी.

शासन पवरपत्रक क्रमांकः व्हीपीएम 2013/प्र.क्र.158/पंरा-3

सदर शासन पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201309191324520020 असा आहे . हा आदे श
वििीर्ल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानसार ि नािाने.
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िॉ.मविनाथ कलशेट्टी
उपसवचि, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1.

मा. राज्यपाल यांचे सवचि,रािभिन, मंबई.

2.

मा. मख्यमंत्री यांचे अपर मख्य सवचि, मंत्रालय मंबई 400 032.

3.

मा. उपमख्यमंत्री यांचे प्रधान सवचि, मंत्रालय मंबई 400 032.

4.

मा. मंत्री ग्रामविकास यांचे खािगी सवचि, मंत्रालय मंबई 4010 032.

5.

मा. राज्यमंत्री ग्रामविकास यांचे खािगी सवचि, मंत्रालय मंबई 400 032.

6.

सिण मा. विधानसभा/विधानपवरषद सदस्य.

7.

मा.मख्य सवचि यांचे कायालय, मंत्रालय, मंबई 400 032.

8.

सिण विभागीय आयक्त.

9.

सिण विल्हा पवरषदांचे मख्य कायणकारी अवधकारी.

10. सिण गर् विकास अवधकारी, पंचायत सवमती.
11. सिण विल्हा कोषागार अवधकारी.
12. सिण विल्हा पवरषदांचे उपमख्य कायणकारी अवधकारी (पंचायत).
13. सिण विल्हा पवरषदांचे मख्य लेखा ि वित्त अवधकारी.
14. सिण मंत्रालयीन विभाग.
15. ग्राम विकास ि िलसंधारण विकास विभागातील सिण पयणिक्ष
े कीय अवधकारी ि
कायासन अवधकारी.
16. वनिि नस्ती- (पंरा-3 कायासन)
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