
महानगरपालिका / नगरपलरषद / नगरपंचायती 
यामध्ये वार्षषक एकूण उत्पन्नापैकी बाधंीि खचच 
वजा जाता रालहिले्या लनव्वळ महसूिातीि 5% 
रकमेमधून राबवावयाच्या मलहिा व बाि 
कल्याणासाठीच्या योजना लनलितीकरण व 
मागचदर्चक सुचना लनगचलमत करण्याबाबत. 

 

महाराष्ट्र र्ासन 
नगर लवकास लवभाग 

र्ासन लनणचय क्रमाकं - एमयुएम-2021/प्र.क्र.385/नलव-17 
मंत्रािय, मंुबई - 400 032 
लदनाकं : 29 माचच, 2022 

 

वाचा :  1)  नगर लवकास लवभाग, र्ासन पत्र क्र. जीईएन-1093/794/प्र.क्र.66/नलव-14,  
लदनाकं 17 एलप्रि, 1993. 

2) नगर लवकास लवभाग, र्ासन लनणचय क्र. जीईएन-1093/1198/नलव-14, 
लदनाकं 30 जून, 1993. 

2) नगर लवकास लवभाग, र्ासन लनणचय क्र. जीईएन-1093/1198/नलव-14, 
लदनाकं 14 जुिै, 1993. 

3) नगर लवकास लवभाग, र्ासन लनणचय क्र. संकीणच 2005/प्र.क्र.156/05/नलव-20,  
लदनाकं 30 लिसेंबर, 2006. 

4) नगर लवकास लवभाग, र्ासन लनणचय क्र. संकीणच 2005/प्र.क्र.255/05/नलव-20,  
लदनाकं 08 नोव्हेंबर, 2010. 

 

प्रस्तावना :- 

 महाराष्ट्र नगरपलरषदा, नगरपंचायती व औद्योलगक नगरी अलधलनयम, 1965 मधीि 
किम 62, 63 व 65 मध्ये सन 1992 मध्य े र्ासनाने सुधारणा केिी आहे. यामुळे या 
अलधलनयमातीि किम 65 नुसार प्रत्येक "अ" व "ब" वगच नगरपालरषदेने मलहिा व बािकल्याण 
सलमतीची स्थापना करणे बंधनकारक करण्यात आिे. तसेच "क" वगच नगरपलरषदानंा 
आवश्यकतेनुसार या सलमतीची स्थापना करता येईि, अर्ी तरतूद करण्यात आिी आहे. 
त्यानुषंगाने संदभाधीन र्ासन लनणचय लद.30 जून, 1993 नुसार मलहिा व बािकल्याणाच्या 
कायचक्रमासाठी नगरपालिकानंी त्याचं्या अथचसंकल्पात तरतूद केिेल्या वार्षषक महसूिी 

उत्पन्नातून बाधंीि खचच वजा जाता उवचलरत रकमेच्या 5 % रक्कम राखून ठेवण्याबाबत लनणचय 

घेण्यात आिा आहे.  

राज्यातीि महानगरपालिका / नगरपलरषदा / नगरपंचायती यामध्ये मलहिांकरीता 
लवलवध योजना राबलवण्यासाठी मलहिा व बािकल्याण सलमती अस्स्तत्वात आहे. मलहिा व 
बािकल्याण कायचक्रमामंध्ये बदित्या पलरस्स्थतीनुसार बऱ्याच योजना / कायचक्रम /कामामंध्ये 
बदि / सधुारणा करणे क्रमप्राप्त आहे. तसेच बहुतेक महानगरपालिका / नगरपलरषद / 
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नगरपंचायतींमध्ये अर्ा योजनासंाठी तरतूद असूनही, ती मलहिा व बाि कल्याणाच्या योजनावंर 
खची पित नाही, या अनेक बाबी िक्षात घेऊन मलहिानंा सवच क्षते्रात सक्षम करण्यासाठी, 
महानगरपालिका / नगरपलरषद / नगरपंचायती यामध्ये वार्षषक एकूण उत्पन्नापकैी बाधंीि खचच 

वजा जाता रालहिेल्या लनव्वळ महसूिातीि 5 % तरतुदीतून मलहिा व बािकल्याणाच्या 

योजना / कायचक्रम / कामे संदभाधीन र्ासन लनणचय लद.30 लिसेंबर, 2006 व लद. 08 नोव्हेंबर, 
2010 अन्वय ेलनलित करण्यात आिी आहेत. सदर र्ासन लनणचयान्वये लनलित केिेल्या योजना 
/ कायचक्रम यामध्ये सुधारणा करणे, तसेच या अनुषंगाने सुधारीत मागचदर्चक सूचना लनगचलमत 
करण्याची बाब र्ासनाच्या लवचाराधीन होती. 

र्ासन लनणचय :-   

मलहिा व बािकल्याण यासाठी महानगरपालिका/ नगरपलरषद/नगरपंचायती यामध्ये वार्षषक 

एकूण उत्पन्नापैकी बाधंीि खचच वजा जाता रालहिेल्या लनव्वळ महसूिातीि 5 % तरतूदीमधून 

खािीि लववरणपत्र "अ" व "ब" मध्ये नमूद योजना / कायचक्रम / कामे राबलवण्यास र्ासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. :- 

लववरणपत्र "अ" 

मलहिा सक्षमीकरणासाठी नागरी भागात अमंिबजावणी करावयाच्या योजना. 
 

अ.क्र. योजनेचे नावं उदे्दर् 
क) बेटी बचाव, बेटी पढाव 
1 मुिगी जन्मािा आल्यावर लतच्या सवांलगण 

लवकासासाठी आर्षथक मदत करणे. 
समाजात स्त्री जन्माचे स्वागत 
होऊन मुिींच्या संख्या 
वाढलवण्यास व लवकासाच्या लक्रयेत 
त्यानंा सहभागी करण्यास पोषक 
वातावरण लनमाण करणे. 

2 मुिीकलरता लर्ष्ट्यवृत्ती योजना राबलवणे. मुिीच्या लर्क्षणास प्रोत्साहन देणे. 
3 मुिींचे र्ाळा गळतीचे प्रमाण थाबंलवण्यासाठी 

उपस्स्थती भत्ता देणे. गुणवत्ता वाढीसाठी योजना हाती 
घेणे. 

लस्त्रयाचं्या लर्क्षणाबाबत 
सकारात्मक भलूमका घेणे. 

4 लवधवा/लनराधार मलहिाचं्या मुिींच्या लववाहाकलरता 
अथचसहाय्य देणे. 

सामालजक बालंधिकी. 

5 वाचनािय/ अभ्यालसका सुरु करणे. लर्क्षणास प्रोत्साहन देणे. 
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6 मुिी व मलहिानंा स्पधा पलरक्षसेाठी अथचसहाय्य करणे, 
[UPSC/MPSC/STAFF SELECTION/ 

BANKING यासारख्या लवलवध स्पधा पलरक्षाकलरता.] 
7 महानगरपालिकेच्या माध्यलमक र्ाळामधीि  

लवद्याथींनीना मोफत गणवरे् देणे. मुिींच्या लर्क्षण व उच्च लर्क्षणास 
प्रोत्साहन देणे. ८ युवतींना 12 वी नंतरचे उच्च लर्क्षण व परदेर्ातीि 

उच्च लर्क्षणासाठी अथचसहाय्य. 
ख) आरोग्य संवधचन 
1 मुिींसाठी/ मलहिासंाठी अत्याधुलनक स्वच्छतागृह 

बाधंणे व दुरुस्ती करणे. 
आरोग्यलवषयक जागृती करणे व 
याकलरता सुलवधा उपिब्ध करणे. 

2 मुिींच्या / मलहिाचं्या प्रसाधनगृहामध्ये सॅलनटरी 
नॅपलकन व्हेंलिग मलर्न व सॅलनटरी नॅपलकन उपिब्ध 
करुन देणे. 

3 दुधचर आजाराने ग्रासिेल्या मलहिाना 
(एचआयव्हीग्रस्त/ कॅन्सरग्रस्त, अधांगवायू, क्षयरोग 
इ. सारखे गंभीर आजार) NEET/RTGS/ECS द्वारे 
उदर लनवाहासाठी अथचसहाय्य करणे. 

आरोग्यलवषयक जागृती करणे. 

4 मलहिाचंी व बािकाचंी वदै्यकीय तपासणी लर्बीर घेणे 
व लर्लबरामध्ये गंभीर आजार आढळून आल्यास पुढीि 
औषधोपचारासाठी मदत करणे. 

आरोग्यलवषयक जागृती करणे. 

5 मलहिा व बािके याचंेकलरता व्यायामर्ाळा उभारणे. 

मानलसक व भावलनक, 
आध्यास्त्मक, सामालजक असे 

सवालगण आरोग्य जपणे. 

6 मलहिासंाठी योगा व प्राणायामाचे प्रलर्क्षण. 
7 देहलवक्री करणाऱ्या मलहिांसाठी आरोग्यलवषयक 

कायचक्रम आयोलजत करणे. 
8 आर्ा- एड्स लनयंत्रण कायचक्रम. 
9 जननी लर्रु् सुरक्षा कायचक्रम  

10 i) ज्या महानगरपालिका/नगरपलरषदा/नगरपंचायती 
याचं्या क्षते्रातून राष्ट्रीय/राज्य/लजल्हा मागच जातात 
त्या रस्त्यावंर स्त्रीयाकंरीता स्वच्छतागृहाची सोय 
करावी तसेच लहरकणी कक्ष उभाराव.े 
ii) स्थालनक स्वराज्य संस्थेने स्वच्छतागृह व लहरकणी 
कक्ष याचंी दैनंलदन देखभाि व दुरुस्तीचे काम कराव.े 

आरोग्य लवषयक सोयी सुलवधा. 
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ग) जाणीव जागृती 
1 लकर्ोरवयीन मुिींना िैंलगक लर्क्षण, मालसक पाळी व 

आरोग्य लवषयक जनजागृती करणे. 
लकर्ोरवयीन मुिींना आरोग्य 
लवषयक मालहती पुरलवणे व सतकच  
करणे. 

2 मलहिासंाठी / मुिींसाठी समोपदेर्न कें द्र चािलवणे, 
हेल्पिाईन चािलवणे, लवधी सल्ला कें द्र चािलवणे. 

मलहिावंरीि अन्याय व अत्याचार 
दूर करुन मलहिानंा योग्य न्याय 
लमळून देणे. 

3 बाि कायदेलवषयक जनजागृती कायचक्रम आयोलजत 
करणे. 

बािकानंा हक्क व अलधकाराबाबत 
जाणीव / जागृती करुन देणे. 

4 काळजी व संरक्षणाची गरज असिेल्या बािकासंाठी 
काम करणाऱ्या नोंदणीकृत संस्थानंा अथचसहाय्य 
करणे. 

बािकाचंे संगोपन व पुनवचसन 
करण्यास मदत करणे. 

5 मलहिासंाठी आरोग्य, हंुिा बंदी, स्त्री-भ्रूण हत्या 
जनजागृती कायचक्रम करणे. 

मलहिाचं्या स्स्थतीत सकारात्मक 
बदि घिलवण्यासाठी समाजात 
दूरगामी व सकारात्मक दृष्ट्टीकोन 
रुजलवणे. 

6 मुिगी दत्तक योजना हाती घेणे. 

7 प्रतालरत लपिीत मलहिांकरीता अस्स्तत्व पुनवचसन 
योजना. 

मलहिाचंे सक्षमीकरण करुन त्यानंा 
समाजातीि मुख्य प्रवाहात 
आणण्याकरीता. 

घ) लनवारा 
1 नोकरी/ लर्क्षण करणाऱ्या मुिी व मलहिाचं्या 

अस्स्तत्वातीि वसलतगृहामध्ये अत्याधुलनक सोयी 
सुलवधा लनमाण करणे.(वाचनािय, फर्षनचर इ.सारखे) 

मुिींना व मलहिानंा लर्क्षणाच्या 
मुख्य प्रवाहात आणनू त्यास सक्षम 
बनलवणे. 

2 महानगरपालिकेकिून मलहिा व मुिींकरीता नव्याने 
वसलतगृह सुरु करणे. 

3 बेघर मलहिासंाठी रात्र लनवारा प्रकल्प सुरु करणे. सुरलक्षतता. 
ट) स्वयंरोजगार 
1 मलहिा बचत गटाच्या माध्यमातून कापिी लपर्व्याचंी 

तसेच बटव े व इतर कापिी वस्तुंची लनर्षमत्ती करुन 
लवतरीत करणे. 

स्वयंरोजगाराची संधी उपिब्ध 
करुन देणे, प्िॅस्स्टक मुक्त राज्य 
करुन पयावरण लवषयक जागृती 
लनमाण करणे. 
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2 नोंदणीकृत बचत गटानंा अनुदान देणे. (लकमान 1 वषच 
पूणच झािेिे बचत गट) 

बचत गटातीि मलहिाचं्या 
व्यवहारीक ज्ञान वृध्दीगत करणे, 
मलहिानंा आर्षथकदृष्ट्या स्वाविंबी 
बनलवणे. 

3 मलहिा बचत गटानंा खेळते भािंवि म्हणनू 
अथचसहाय्य देणे. (लकमान 6 मलहने पूणच झािेिे बचत 
गट) 

बचत गटातीि मलहिाचं्या 
व्यावहारीक ज्ञान वृध्दीगत करणे, 
मलहिानंा आर्षथकदृष्ट्या स्वाविंबी 
बनलवणे. 

4 मलहिा बचत गट लनर्षमत उत्पादन लवक्री/ खाद्य 
महोत्सव आयोलजत करणे/ सॅलनटरी माटचची लनमीती 
करणे. 

मलहिानंी स्वत: बनलविेल्या 
वस्तूंचे उत्पादन करण्यासाठी 
प्रोत्साहन देणे. स्वयंरोजगाराचे 
व्यासपीठ उपिब्ध करुन देऊन 
त्यानंा स्वाविंबी बनलवणे. 

5 मलहिा बचत गटानंा व्यावसायाकलरता लर्िाई मलर्न 
/ घरघंटी/पापि मलर्न/ लमरची कािंप मलर्न/ 
मसािा ग्राइंिर/ रे्वया मलर्न यासारख्या 
मलर्नसाठी अथचसहाय्य देणे. 

मलहिानंा रोजगार/ स्वयंरोजगार 
उपिब्ध करुन देऊन आर्षथक 
दृष्ट्या स्वाविंबी बनलवणे. 

6 बचत गटामाफच त उपहारगृह चािलवणे. मलहिानंा रोजगार / स्वयंरोजगार 
उपिब्ध करुन देऊन आर्षथक 
दृष्ट्या स्वाविंबी बनलवणे. 

7 मलहिानंी तयार केिेल्या वस्तु/खाद्यपदाथांकरीता 
कायमस्वरुपी लवकी कें द्र लनमाण करणे.  

स्वयंरोजगाराचे व्यासपीठ उपिब्ध 
करुन देऊन स्वाविंबी बनलवणे. 

8 इिेस्क्रक दुचाकी (टु-स्व्हिर) / ऑटो लरक्षा करीता 
अथचसहाय्य देणे.  

पयावरण संवधचन व स्वयंरोजगार 
लनर्षमती. 

9 मुिींना व मलहिानंा व्यवसालयक व तालंत्रक प्रलर्क्षण 
देणे. यामध्ये ब्युटीपािचर, लवमा एजंट, लरसेप्र्लनस्ट, 
िघुिेखक, सले्सगिच, पलरचालरका प्रलर्क्षण,  
लफलजओथेरलपस्ट, र्ोलभवतं व औषधी झािाचंी 
िागवि व लवक्री या योजना हाती घेणे. 

मलहिानंा रोजगार/ स्वयंरोजगार 
उपिब्ध करुन देऊन आर्षथक 
दृष्ट्या स्वाविंबी बनलवणे. 

10 अनैलतक व्यापरातून बाहेर पिू इस्च्छणाऱ्या मलहिा/ 
मुिी याचं्याकरीता त्यानंा रोजगार उपिब्ध करुन 
देण्याच्या अनुषंगाने पुनवचसनाची योजना राबलवणे. 



र्ासन लनणचय क्रमांकः एमयुएम-2021/प्र.क्र.385/नलव-17 
 

पृष्ट्ठ 9 पैकी 6 

ठ) कौर्ल्य लवकास 
1 मुिींना व मलहिानंा व बचत गटातीि मलहिानंा 

व्यावसालयक/ लरटेि मॅनेजमेंटचे प्रलर्क्षण देणे.  
(MS-CIT, Tally, Typing, Driving, etc.) 

मुिींना व मलहिानंा आपल्या 
पायावर उभे करुन 
व्यावसालयकदृष्ट्या सक्षम बनलवणे. 

2 असंघलटत मलहिानंा िघुउद्योजकाचे प्रलर्क्षण देणे. मलहिाचंे सामालजक व आर्षथक 
सक्षमीकरण करणे. 

3 व्यक्तीमत्व लवकास कायचक्रम राबलवणे. (उदा.संभाषण 
कौर्ल्य, सभाधीटपणा, सुत्रसंचािन इ.) Event 
Management चे प्रलर्क्षण देणे. 

व्यक्तीचा र्ालररीक, मानलसक, 
भावलनक, बौस्ध्दक व सामालजक 
लवकास करुन त्याच्यातीि सुप्त 
गुणानंा वाव देणे. 4 गुणगौरव कायचक्रम हाती घेणे. 

ि) क्रीिा लवषयक 
1 र्ािेय लर्क्षण घेणाऱ्या मुिे व मुिी याचं्यासाठी 

लवलवध क्रीिा सुलवधा लनमाण करणे. 
मुिींना व मलहिानंा लर्क्षणाच्या 
मुख्य प्रवाहात आणनू त्यास सक्षम 
बनलवणे. 

2 मलहिा व मुिींसाठी लवलवध स्पधाच ेआयोजन करणे व 
त्याद्वारे त्याचं्या किागुणांना प्रोत्साहन देणे. 

मुिींच्या सुप्त गुणानंा वाव देणे. 

3 मुिी/ मलहिा खेळािूकलरता (लजल्हास्तर/ राज्यस्तर, 
राष्ट्रीयस्तर, आंतरराष्ट्रीय खेळासाठी) गुणवत्ता प्राप्त 
खेळािूकलरता लर्ष्ट्यवृत्ती देणे. 

खेळासाठी प्रोत्साहन देणे. 

4 मुिी/ मलहिानंा स्वरक्षणासाठी कराटे/योगा/मार्चि 
आटच यासारखे याचंे प्रलर्क्षणे देणे. 

मुिींमध्ये स्वरक्षणाची भावना 
लनमाण करणे,मुिींना र्ालररीक व 
मानलसक दृष्ट्या सक्षम बनलवणे. 

5 लवज्ञान र्ोलधका 
मुिींच्या सवांलगण लवकासाकरीता 

6 संगणक वगच प्रकल्प 
ढ) आधार योजना 
1 65 वषावरीि ज्येष्ट्ठ मलहिानंा उदरलनवाहासाठी 

अथचसहाय्य देणे. 
ज्येष्ट्ठ मलहिाचं्या चलरताथच व 
कल्याणासाठी मदत करणे. 

2 लवधवा/ लनराधार मलहिानंा उदरलनवाहासाठी 
अथचसहाय्य देणे. 

मलहिाचंे सामालजक व आर्षथक 
सक्षमीकरण करणे. 

3 कोणत्याही कारणामुळे पतीचे / कत्या पुरुषाचे लनधन 
होऊन एकि / लवधवा झािेल्या मलहिाचं्या 
पुनवचसनाबाबत योजना राबलवणे. 
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त) पयावरण संवधचन 
1 मलहिानंा दैनंलदन वापराकरीता तसेच व्यवसालयक 

प्रयोजनाथच अपारंपलरक ऊजा साधने घेण्यास 
अथचसहाय्य देणे. 

ऊजेचे योग्य व्यवस्थापन, संयोजन 
व संवधचन करुन पयावरण संतुिन 
राखण्यास मदत करणे. तसेच 
दैनंलदन कामकाजात सुिभता 
आणणे. 

थ) प्रचार व प्रलसध्दी 
1 योजनाचं्या प्रचार व प्रलसध्दीसाठी पुस्स्तका, 

जालहरात, लचत्रलफत यासारखे उपक्रम राबलवणे. 
तळागाळातीि गरजू मलहिापंयचत 
िोककल्याणाच्या योजना 
पोहचलवणे. 

 

लववरणपत्र "ब" 

बािकाकंरीता नागरी भागात अमंिबजावणी करावयाच्या योजना. 

अ.क्र. प्रस्तालवत योजनेचे नावं उदे्दर् 
अ) बािसंगोपन / बािकल्याणकारी योजना 
1 मुिाकंलरता पोषक आहार पुरलवणे मुिाचंे र्ालररीक व बौध्दीक वाढ 

होण्यास मदत करणे. 
2 0-5 वषांच्या मुिाकंलरता Creche ककवा Day Care 

Centre बाधंणे कायास्न्वत करणे तसेच पाळणाघर 
चािलवणाऱ्या अर्ासकीय संस्थानंा अथचसहाय्य करणे. 

नोकरी करणाऱ्या / अथाजन 
करणाऱ्या / व्यवसाय करणाऱ्या 
मलहिाचं्या बािकानंा सुरलक्षतेतची 
सोय करणे. 

3 
 

नागरी भागातीि अंगणवािी कें द्र बाधंकाम करणे. एकास्त्मक बाि लवकास सेवा 
योजनेतीि िाभार्थ्यांना पायाभतु 
सुलवधा उपिब्ध करणे. 

4 अंगणवािी/बािवािी कें द्रातीि मुिींकलरता 
आवश्यक रै्क्षलणक व बौलिक क्षमता वधचनाकरीता 
सालहत्य खरेदी करणे. मुिाचंी बौस्ध्दक क्षमता वाढ 

होण्यास मदत करणे. 5 अंगणवािी कें द्र / बािवािी मधीि बािकाचं्या वृध्दी 
संलनयंत्रणासाठी Growth Monitoring Devices ची 
आवश्यकतेनुसार खरेदी तसेच दुरुस्ती करणे. 

6 र्ाळा/ अंगणवािी/बािवािी कें द्रातीि मुिासंाठी 
रु्ध्द लपण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे. 

मुिाचंे आरोग्य अबालधत राखणे. 

7 रॅक लपकसच याचंा लवमा काढणे व त्याचं्या मुिानंा 
रै्क्षलणक अथचसहाय्य करणे. 

मुिाचंा सवांलगण लवकास करणे. 
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8 झोपिपट्टी आलण बाधंकाम क्षते्रातीि बािकांचे 
िसीकरण लवनामुल्य करणे. 

मुिाचं्या आरोग्याची काळजी घेणे. 

9 कोलवि-19 व इतर कारणामुंळे एक / दोन्ही पािक 
गमाविेल्या अनाथ बािकाकंरीता लवरे्ष सहाय्य / 
उपायोजना करणे. 

बािक सक्षमीकरण. 

10 नागरी भागातीि अलततीव्र कुपोलषत (SAM) 
बािकाकंलरता लवरे्ष आहार पुरवठा करुन त्यानंा 
सवचसाधारण श्रेणीत आणण्याचा प्रयत्न करणे. बािकाचं्या आरोग्याची काळजी 

घेवून सक्षम / आरोग्यदायी 
बनलवणेबाबत. 

11 नागरी भागातीि अलततीव्र कुपोलषत (SAM) 
बािकाचं्या औषधोपचाराकरीता पोषण पुनवचसन कें द्र 
(NRC) बाि उपचार कें द्र (CTC) स्थापन करणे. 

 

2. उपरोक्त लववरणपत्र “अ” व “ब” मध्ये दर्चलवण्यात आिेल्या योजनाचं्या प्रभावी 
अंमिबजावणीकरीता मागचदर्चक सचूना पुढीिप्रमाणे आहेत:-   

(1) महानगरपालिका / नगरपलरषदा / नगरपंचायती येथीि आयुक्त / मुख्यालधकारी यानंा 
प्रत्येक योजनेकरीता रु. 10 िाख इतकी आर्षथक मयादा लनलित करण्यात आिी आहे. 
तथालप, र्ासनाने लनलित केिले्या या योजना राबलवण्याकरीता व प्रभावी 
अंमिबजावणीकरीता रु.25 िाख प्रलत योजना या आर्षथक मयादेपयंत योजनेस मान्यता 
देणे व योजना राबलवण्याचे अलधकार संबंलधत आयुक्त / मुख्यालधकारी यानंा देण्यात येत 
आहेत. परंतु सदर खचच करताना लवलहत लवत्तीय लनयमाचंे पािन करणे आवश्यक रालहि. 

(2) आयुक्त, महानगरपालिका, मुख्यालधकारी, नगरपालिका / नगरपंचायती यानंी प्रत्येक 
वषाच्या सुरुवातीपासून योजना राबलवण्याचा कायचक्रम तयार केिा आहे, याची खात्री 
करुनच पुढीि वषाकरीता अथचसंकस्ल्पय तरतूद अंलतम करण्यात यावी. 

(3) उपरोक्त लववरणपत्रांमध्ये नमूद योजना / कायचक्रम / कामे या बाबींवर खचच करण्याच्या 
प्रस्तावास नागरी स्थालनक संस्थेतीि मलहिा व बाि कल्याण सलमतीची लर्फारस आवश्यक 
रालहि. सदर लर्फारर्ी लर्वाय कोणताही प्रस्ताव / लनधी मंजूर करण्यात येवू नये.  

(4) लजल्हालधकाऱ्यानंी नगरपलरषद / नगरपंचायतीचा अथचसंकल्प मंजूर करताना गतवषीचा 
लनधी खची पििा आहे लक नाही, त्याची प्रथम र्हालनर्ा करावी. अखर्षचत लनधी रालहल्यास 
तो पुढीि वषाच्या अंदाजपत्रकामध्ये Carry forward करण्यात यावा. पुढीि वषाच्या 
अंदाजपत्रकामध्ये Carry forward करण्याची सुलवधा केवळ एका वषांकरीता राहीि. 
लवलहत मुदतीत आवश्यक खचच न झाल्यास याबाबत संबंलधत आयुक्त / मुख्यालधकारी यांना 
जबाबदार ठरवून, त्याबाबत त्याचं्या गोपलनय अहवािात नोंद घेण्यात यावी. 

(5) उपरोक्त लववरणपत्रामध्ये नमूद योजना / कायचक्रम / कामे महानगरपालिका / नगरपलरषदा 
/ नगरपंचायती यानंी हाती घेण्याकरीता मागचदर्चक / सूचक स्वरुपाचे (Indicative) असून, 
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यामध्ये नालवन्यपुणच योजनाचंा समावरे् करण्याचे स्वातंत्र्य आयुक्त / मुख्यालधकारी यानंा 
असेि. त्यानंी लवलहत पितीने मान्यता घेऊन या योजनाचंी अंमिबजावणी करावी. 

(6) मलहिा व बाि कल्याणासाठी करावयाच्या 5 % तरतूदीतून पुरुषाकंरीताच्या योजनेवर 

कोणताही खचच करण्यात येणार नाही, याची काटेकोरपणे दक्षता घ्यावी. 
(7) मलहिा सक्षमीकरणासाठी नागरी भागात महानगरपालिका / नगरपालिका याचं्यामाफच त 

राबलवण्यात येणाऱ्या योजनाकंरीता महानगरपालिका / नगरपलरषद /नगरपंचायती यामध्ये 

वार्षषक एकूण उत्पन्नापैकी बाधंीि खचच वजा जाता रालहिेल्या लनव्वळ महसूिातीि 5 % 

रक्कम ही मलहिा व बाि कल्याणासाठी खचच करण्याची तरतूद ही लकमान मयादा असून, 
कमाि खचाच्या मयादेत कोणतेही बंधन असणार नाही. 
 

3. सदर र्ासन लनणचय मलहिा व बाि लवकास लवभागाच्या सहमतीने लनगचलमत करण्यात येत 
आहे. 

4. सदर र्ासन लनणचय महाराष्ट्र र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वबेसाईटवर 
उपिब्ध करुन देण्यात आिा असून त्याचा संगणक साकेंताकं क्रमाकं 
202203291323241025 असा आहे. हा आदेर् लिजीटि स्वाक्षरीने साक्षालंकत करुन 
काढण्यात येत आहे. 

 महाराष्ट्राचे राज्यपाि यांचे आदेर्ानुसार व नावाने, 

 
            ( लवद्या हम्पय्या ) 

             उप सलचव, महाराष्ट्र र्ासन 
    प्रलत, 

(1) प्रधान सलचव, मलहिा व बाि लवकास लवभाग, मंत्रािय, मंुबई. 
(2) आयुक्त तथा सचंािक, नगरपालिका प्रर्ासन संचािनािय, वरळी, मंुबई- 25. 
(3) लजल्हालधकारी (सवच). 
(4) आयुक्त, महानगरपालिका (सवच). 
(5) मुख्यालधकारी, नगरपलरषद / नगरपंचायती (सवच). 
(6) लवभागातीि सवच सहसलचव / उपसलचव, नगर लवकास लवभाग, मंत्रािय, मंुबई. 
(7) लनविनस्ती, नलव-17. 
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