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दिव्यांग व्क्तीसयठींचे महयरयष्ट्र रयज््यच े
दिव्यांग धोरण, 2018 ची अांमलबजयवणी 
करण््यबयबत. 

 

महयरयष्ट्र शयसन 
सयमयदजक न््य् व दवशेष सहयय्् दवभयग 

शयसन दनणण् क्रमयांक:-अपांग 2013/प्र.क्र.201/अ.क.2 
मयियम कयमय मयगण,हुतयत्मय रयजगुरु चौक, 

मांत्रयल्,मुांबई - 400 032 
दिनयांक : 20 फेब्रवुयरी, 2019 

 

सांिभण:- दिव्यांग व्क्ती अदधकयर अदधदन्म, 2016, दिनयांक 28.12.2016  

प्रस्तयवनय :  
      भयरती् सांदवधयनयने सवण नयगदरकयांसयठी सवणसमयवशेक समयज ज् ् यम ् े, दिव्यांग व ् क् ती 
ह्य अशय समयजयचय अदभन् न अांग असेल अशय समयजयची दन्मती करणे बांधनकयरक केल ेहहे.      

2.    सां्ुक्त रयष्ट्र सांघयच््य दिव्यांग व्क्तीच््य करयरयवर भयरत सरकयरने स्वयक्षरी केली हहे. 
दिव्यांग व्क्ती अदधकयर अदधदन्म 2016  हय कय्िय अांमलयत हलय असून ्यद्वयरे दिव्यांग 
व्क्तींनय समयन सांधी व हक्क प्रियन करण््यत हलेले हहेत.  अशय प्रियन करण््यत हलेल््य 
समयन सांधी व हक्कयच््य हधयरे दिव्यांग व्क्ती रयजकी्, सयमयदजक, ह्िक व स् व: दवकयसयच््य 
कय्णक्रमयांम्े सहभयगी होण््यस पयत्र होत असून ्यद्वयरे दिव्यांग व्क्तींनय जीवनयच््य प्रत््ेक 
टप्पप्प्यम्े जीवन जगण््यसयठी ्ोग्् अशय सांधी उपलब्ध करुन िेणेबयबत तरतुि केली हहे.  
महयरयष्ट्र शयसनयने 2001 ्य कृती हरयखड्यची दन्मती करणे, दिव्यांगयांच््य दवशेष शयळय/दवशेष 
कमणशयळय ्यांचेकरीतय नवीन शयळय सांदहतय/कमणशयळय सांदहतय त्यर करणे तसेच दिव्यांग 
व्क्तीच््य क्षते्रयत कय्ण करणय-्य स्व्ांसेवी सांस्ियकरीतय मयगणिशणक तत्व े त्यर करुन 
हांतरयष्ट्री् व रयष्ट्री् स्तरयवरील दवकयस दवष्क सवण बयबी दवचयरयत घेवून उक्त प्रमयणे दवदवध 
उप्ोजनय करुन रयष्ट्री् स्तरयवरील ठरदवण््यत हलेले उदिष्ट्ट गयठण््यचय प्र्त्न केलय हहे.  

3. दिव्यांग सक्षमीकरण धोरणयचे प्रयरुप त्यर करण््यसयठी कोअर कदमटी स्ियपन करण््यत 
हली होती. सिर कोअर कदमटीने दिव्यांगयांच््य दवदवध सांस्िय, दिव्यांग क्षते्रयतील मयन््वर 
्यांच््यशी चचा दवदनम् करुन तसेच मसुियचे प्रयरुप वबेसयईटवर प्रदसि करुन त््यनुसयर 
नयगदरकयांच््य सुचनय दवचयरयत घेऊन दिव्यांग सक्षमीकरणयच््य धोरणयचय मसुिय मयहे जुलै, 2013 
म्े शयसनयस सयिर केलय. सिर धोरणयच््य मसुियांवर मांत्रयल्ीन दवदवध प्रशयसकी् दवभयगयांचे 
अदभप्रय् मयगदवण््यत हल.े तसेच सवण प्रशयसकी् दवभयगयांच््य सदचवयांची बठैक घेण््यत हली. 
बैठकीम्े मांत्रयल्ीन दवदवध प्रशयसकी् दवभयगयांनी (दवत्त दवभयगयसह) दिव्यांग व्क्ती अदधकयर 
अदधदन्मयतील त््यांच््यशी सांबांदधत मुियांबयबत सहमती िशणदवली हहे. सिर दिव्यांग धोरणयचय 
मसुिय दिव्यांग हक्क कय्िय 2016 नुसयर सुधयरणय करुन ह्ुक्त, अपांग कल््यण, पुणे ्यांनी 
दि.19.04.2017 रोजी वबेसयईटवर प्रदसि करुन धोरणयच््य मुियांबयबत नयगदरकयांच््य सचूनय व 
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हरकती घेण््यत हल््य. नयगदरकयांकडून व सांबांदधत प्रशयसकी् दवभयगयांकडून स्वीकृत 
करयव्यच््य सूचनय तिय अदभप्रय्यनुसयर धोरणयचय अांदतम मसुिय त्यर करण््यत हलय. सिर 
धोरणयस दि.29.11.2018 रोजी मय. मांत्रीमांडळयने मयन््तय िशणदवलेली हहे. मय. मांत्रीमांडळयच््य 
मयन््तेने पुढील प्रमयणे महयरयष्ट्र रयज््यचे दिव्यांग व्क्तीसयठीचे धोरण दनदित करण््यत हले 
हहे. 

शयसन दनणण् :  
4.  ्य शयसन दनणण्यद्वयरे दिव्यांग व्क्तींसयठीचे रयज््यचे दिव्यांग धोरण 2018,घोदषत 
करण््यत ्ेत असून, त््यची अांमलबजयवणी करण््यस शयसनयची मयन््तय िेण््यत ्ेत हहे. 
्यम्े पुढील बयबी समयदवष्ट्ट रयहतील :- 

(१) हरोग्् व तत्सम ्ांत्रणेमयफण त दिव्ांगत्व ्ेण््यस प्रदतबांध, दिव्ांगत्वयचे शीघ्र दनियन हदण 
दवकयसयतील दवलांबतय व दिव्ांगत्व ्य बयबतीत त्वदरत हस्तक्षपे करणे, 

(२) दशक्षण, 
(३) प्रदशक्षण व रोजगयर, 
(४) दिव्यांग व्क्तींनय सक्षमीकरण करण््यच््य दृष्ट्टीने पुनवणसन सेवय, 
(५) दिव्ांगत्व प्रमयणपत्र हदण हरोग्् दवमय, 
(६) अडिळय मुक्त वयतयवरण व सुगम््तेचय अदधकयर, 
(७) सयधने व उपकरणे, सहयय््क सयधने व त््यांची कयळजी व िेखभयल, 
(८) कय्िेशीर क्षमतय व पयलकत्व, 
(९) स्वसमिणन हदण दिव्यांग व्क्ती सांघटनय, 
(१०) उच्च हधयरयची गरज असणयऱ््य अपांग व्क्तींच््य बयबतीत दवशेष तरतूिी हदण प्रत््क्ष लयभ 

बँक खयत््यत िेट जमय होण््यची ्ोजनय, 
(११) औिोदगक सयमयदजक जबयबियरी, 
(१२) सयमयदजक सांरक्षण, 
(१३) खेळ करमणकू हदण सयांस्कृतीक कय्णक्रम, 
(१४) दिव्यांग मुली व दिव्यांग स्त्री्यांसयठी दवशेष तरतूिी,  
(१५) दन्ोजन व अांियजपत्रकी् तरतूि, 
(१६) सदन्ांत्रणयची पिती, 

    (17) ्ोजनयांचे दन्ोजन व सदन ा्ंत्रण करण््यच््य दृष्ट्टीने हवश््क हधयरभतू मयदहती, 
    (18) रयज्् अपांग (दिव्यांग) कल््यण ह्ुक्त, कय्ाल्. 

5. सिर धोरणयत समयदवष्ट्ट उपरोक्त बयबींचय तपशील सोबतच््य  “पदरदशष्ट्ठ-अ” म्े दिलय 
हहे. 

6. ्य धोरणयच््य अांमलबजयवणीसयठी हवश््कतेनुसयर दवष्यनुरुप त््य-त््य दवष्यशी 
सांबांदधत प्रशयसकी् दवभयगयद्वयरे दवदवध ्ोजनय /कय्णक्रम हखुन त््यवर स्वतांत्र शयसन दनणण् 
दनगणदमत करण््यत ्ेतील व त््यसयठी सांबांदधत दवभयग हवश््कतेनुसयर त््य त््य दवभयगयच््य 
अिणसांकल्पयत दनधीची तरतूि करेल. 
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7. ्य धोरणयच््य अांमलबजयवणीसयठी हवश्कतेनुसयर दवष्यनुरूप दवदवध स्ियदनक स्वरयज्् 
सांस्िय (महयनगरपयदलकय, नगरपदरषि/नगरपयदलकय/नगरपांचय्ती, दजल्हयपदरषि, पांचय्त 
सदमती, ग्रयमपांचय्त इ.) दवदवध ्ोजनय/कय्णक्रम त्यर करतील व त््यसयठी त््यांचे दनधीतुन (५ 
टक्के) त््यांचे अिणसांकल्पयत पुरेशय दनधीची तरतुि करतील. 

8. शयसनयच््य स्य सुरु असलेल््य दिव्यांगदवष्क कय्णक्रम/उपक्रम/्ोजनय पूवणवत सुरु 
रयहतील. 

9. सिर धोरण पििशणक असून त््यांत हवश््कतेनुसयर बिल वळेोवळेी मय. मुख््मांत्री 
स्तरयवरील मयन््तेने करण््यत ्ेतील. 

10. सिर शयसन दनणण् दवत्त दवभयगयच््य अनौपचयदरक सांिभण क्र. अ.स.क्र.99/2018/व््-14 
दि.07.03.2018 अन्व्े दिलेल््य सहमतीस अनुसरुन दनगणदमत करण््यत ्ेत हहे.  

सिर शयसन दनणण् महयरयष्ट्र शयसनयच््य www.maharashtra.gov.in ्य सांकेतस्िळयवर 
उपलब्ध करण््यत हलय असून त््यचय सांकेतयक 201902211306460622  असय हहे. हय हिेश 
दडजीटल स्वयक्षरीने सयक्षयांदकत करुन कयढण््यत ्ेत हहे.  

महयरयष्ट्रयचे रयज््पयल ्यांच््य हिेशयनुसयर व नयवयने 

 
 

               (दिनेश वयघमयरे)   
                   प्रधयन सदचव, महयरयष्ट्र शयसन 
प्रदत. 
1. मय. रयज््पयल ्यांचे सदचव, रयजभवन, मलबयर दहल,मुांबई. 
2. मय. मुख््मांत्रयचे प्रधयन सदचव, मांत्रयल् मुांबई. 
3. मय. दवरोधी पक्ष नेतय, दवधयनसभय/दवधयन पदरषि , दवधयनमांडळ, मुांबई. 
4. मय. मांत्री सयमयदजक न््य् ्यांचे खयजगी सदचव. 
5. मय. रयज््मांत्री, सयमयदजक न््य् ्यांचे खयजगी सदचव. 
6. सदचव सयमयदजक न््य् व दवशेष सहयय्् दवभयग, मांत्रयल्, मुांबई. 
7. ह्ुक्त, अपांग कल््यण ह्ुक्तयल्, महयरयष्ट्र रयज्् पुणे. 
8. ह्ुक्त, समयज कल््यण ह्ुक्तयल्, महयरयष्ट्र रयज्् पुणे. 
9. महयलेखयपयल (लेखय व अनुज्ञे् तय), महयरयष्ट्र-1/2, मुांबई/नयगपूर 
10. महयलेखयपयल (लेखय परीक्षय), महयरयष्ट्र-1/2, मुांबई/नयगपूर 
11. दन्ोजन दवभयग, मांत्रयल्, मुांबई 
12. दवत्त दवभयग (व््-14), मांत्रयल्, मुांबई. 
13. दनवड नस्ती (अपांग कल््यण-1, अपांग कल््यण-2) 
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परिरिष्ठ - अ   
महािाष्र िाज्याचे रिवयाांग धोिण - 2018.  

 

1)   महािाष्र िासनाच्या रिव याांग वयक्तीच्या िाज्य धोिणाची उरिष्टे:-  
  

अ) िाज्य िासन रिव याांग वयक्ती सांबांरधत सर्व कायिे, रनयम र् घटनात्मक तितुिी 
याांची सुलभ र् परिणामकािक अांमजबजार्णी  किेल. 

आ)  िाज्य िासन सर्व रिव याांग वयक्तीकिीता खात्रीने रिव याांगत्र्ाचे िीघ्र 
रनिान, रिव याांग रर्ियार्थ्याकरिता सर्व समार्रेित रिक्षण, कौिल्य रर्कास, 
स्र्यांिोजगाि र् िोजगािाच्या योग्य सांधी, रिव याांग वयक्तींना समाजाच्या मुख्य 
प्रर्ाहात आणणे र् रिव याांग वयक्तीची न्यारयक क्षमता र्ृध्दिगांत होण्याच्या दृष्टीने 
िाज्य िासनाच्या रर्रर्ध रर्भागाांिी परिणामकािक बहुरर्ध समन्र्य रर्कासाच्या 
पदितीची अांमलबजार्णी किेल. 

इ) िाज्य िासन  रर्रर्ध रर्भागाांमार्व त आर्श्यक ती अर्वसांकल्पीय तितुि मांजुि करुन 
अिी तितुि योग्य त्या प्रमाणात रिव याांग वयक्तींचे सक्षमीकिण होण्याच्या दृष्टीने 
रनयतवयय म्हणनू िाखुन ठेर्ने. 

ई) िाज्य िासन रिव याांग वयक्तींना परिणामकािकरित्या सेर्ा पुिरर्ण्याच्या दृष्टीने 
सुयोग्य अिी रनयांत्रण किण्याची पदित रर्करसत किेन.    

उ) िाज्य िासन रिव याांग वयक्तींना त्याांचे सार्वजरनक जीर्नाच्या प्रत्येक टप्पप्पयामदये र्  
त्याांना पुिरर्ण्यात आलेल्या सेर्ाांमदये कोणत्याही प्रकािचा भिेभार् किणाि 
नाही, रिव याांग वयक्तींची रपळर्णकू होर्ू िेणाि नाही र् त्याांना समाजाच्या मुख्य 
प्रर्ाहापासून िूि ठेर्णाि नाही. 

ऊ) िाज्य िासन कौटुांरबक कलाहामुळे अर्र्ा समाजाने बरहष्कृत केल्यामुळे बारधत 
झालेल्या र् उच्च आधािाची गिज असणाऱ्या रिवयाांग वयक्तींची काळजी घेण्याच्या 
दृष्टीने योग्य ती उपाययोजना किेल.  

ए) िाज्य िासन या धोिणामदये सद या सुचरर्ण्यात आलेल्या बाबी तसेच भरर्ष्यात 
घेण् यात येणाऱ्या रनणवयातही जीर्नचक्र दृष् टीकोनाचा अांगीकाि करुन रिव याांग 
वयक्तींचे कल्याणासाठी रनयोजन किेल.  रिव याांग व यक् तीसाठी िाबरर्ण् यात 
येणाऱ्या सर्व उपक्रमामद ये गुणर्त् ता सुरनरित किण् यासाठी आर्श् यक ती 
अरधसूचना िाज् य िासन रनगवरमत किेल.   

2)   आिोग्य र् तत्सम यांत्रणेमार्व त रिव याांगत्र् येण्यास प्ररतबांध, िरर्य्ाांगत्र्ाच े िीघि् नरिान 
आरण रर्कासातील रर्लांबता र् रिव याांगत्र् या बाबतीत त्र्रित हस्तक्षपे किणे  : -  

 (i)  प्रसुती झाल्या नांति नर्जात बालकाचे रर्कासात झालले्या रर्लांबाचा प्ररतबांध किणे :-
जन्माला येणाऱ्या नर्जात बालकाांच्या रर्कासामदये रर्लांब होणे ही बाब सार्वरत्रक 
असून त्याांच्या बाबतीत प्रसुतीपूर्व काळजी घेर्ून रिव याांगत्र् येण्यास प्ररतबांध किता 
येईल. 
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  अ.  त्यानुसाि आिोग्य रर्भागामार्व त खालील रुग्णालये र् कायवक्रमामदये गभवर्ती मातेची 
काळजी, प्रसुतीपूर्व काळजी, प्रसुती ििम्यान सेर्ा आरण प्रसुती ििम्यान काळजी 
यामदये सुधािणा किण्यात येरू्न सांबांरधत रुग्णालय र् कायवक्रमामदये िजार्ाढ 
किण्यात येईल. 
1. प्रार्रमक आिोग्य कें द्र 
2. ग्रामीण रुग्णालये 
3. उप रजल्हा रूग्णालये 
4. रजल्हा रूग्णालये 
5. िाष्रीय आिोग्य योजनेंतगवत कायवित र्िैकीय अरधकािी, आिोग्य सेर्क, प्रसुती 

ििम्यान कायव किणािी िाई इ.   
  ब.  प्रसुतीपूर्व काळात/प्रसुती ििम्यान र् प्रसुती नांतिच्या काळात जे घटक रिव याांगत्र् 

येण्यास कािणीभतू ठित असतील अिा घटकाांच्या बाबतीत वयापक प्रमाणात रर्रर्ध 
मादयमाांविािे प्ररसदिी िेर्ून जनजागृती किण्यात येईल.   

  क. प्रार्रमक रुग्णालयामार्व त ग्रामीण भागातील गिोिि रियाांना मोर्त जीर्नसत्र्, 
लसीकिण र्  तत्सम आर्श्यक सुरर्धा पुिरर्ण्याच्या दृष्टीने जनजागृती किण्यात 
येईल.  

2 (ii)  रर्कासास रर्लांब झालले्या  नर्जात रििुांचे  र् लहान मुलाांच ेलर्कि रनिान :-   

                  सर्वसाधािणपणे 10 टक्के लहान र्यातील मुलाांमदये रर्कासास रर्लांब 
आढळतो. (िाष्रीय बाल स्र्ास्र्थ्य कल्याण कायवक्रमाच्या कायालयीन नोंिीनुसाि) 
रर्कासास रर्लांब झाल्यास र् त्यार्ि त्र्िीत हस्तक्षपे न झाल्यास, मानरसक/ 
आकलनरर्षयक, श्रर्ण र्ा दृष्टीसांबांरधत रर्कलाांगता येऊन कायमस्र्रूपी रिव याांगत्र् 
येऊ िकते. त्यानुसाि आिोग्य र् तत्सम रर्भागाच्या यांत्रणेमार्व त खालील 
उपाययोजना किण्यात येतील. 

  अ.  रर्कासास रर्लांब झालेल्या नर्जात रििू र् लहान मुलाांचे त्र्रित  रनिानासाठी र् 
रनिान किण्याचे वयर्स्र्ापनासाठी, आिा कामगाि, अांगणर्ाडी सेरर्का, आिोग्य 
कमवचािी, रिक्षण रर्भागाचे रिक्षक , रर्िेष िाळा रिक्षक याांच्यामार्व त रर्लांबाने 
रर्कास होणाऱ्या मुलाांमदये अरधक तीव्र रिव याांगत्र् रनमाण होण्यास प्ररतबांध 
किण्यासाठी रजल्हा त्र्िीत  हस्तक्षपे कें द्राांद्वािे (DEIC) जनजागृती रनमाण किण्याचा 
प्रयत्न किेन. तसेच िाज्य िासन आिोग्य तर्ा तत्सम रर्भागामार्व त आिा, अांगणर्ाडी 
सेरर्का, आिोग्य कमवचािी याांना रिव याांग बालकाांची चाळणी करिता आर्श्यक ते 
प्ररिक्षण िेईल.  

  ब. त्र्िीत हस्तक्षपेाच्या महत्त्र्पूणव भरूमकेसांबांधी समुिायामदये जनजागृती केली 
जाईल. रिव याांग मुलाांच्या माता ककर्ा त्याांचे काळजी घेणािे काळजी  र्ाहक याांना 
घिगुती उपचाि िेण्यासाठी प्ररिरक्षत किण्यात येईल. 
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  क. समुिाय जागृती कायवक्रम रर्षयक प्ररिक्षण िेण्याकरिता रिव याांग वयक्तीकरिता 
असलेल्या िाष्रीय सांस्र्ाांची आर्श्यकतेनुसाि मित घेतली जाईल.    

  ड. त्र्रित हस्तक्षपे र् रनिान अांतगवत आर्श्यक तो ििरक्रयात्मक हस्तक्षपे आरण 
प्रत्यािोपणाची प्रकिणे याकरिता स्र्ारनक स्र्िाज्य सांस्र्ामधील रिव याांग वयक्तीकरिता 
सांबांधीत स्र्ारनक स्र्िाज्य सांस्रे्ने िाखीर् ठेर्लेल्या 5 टक्के रनधीतून आर्थर्क सहाय्य 
उपलब्ध  करून रिल ेजाईल. 

2 (iii)  रिघ्र हस्तक्षपे /उपचािरर्षयक सेर्ाांची उपलब्धता र् या रर्षयक जनजागृती रनमाण 
किणे :- 

              महािाष्रात रनमिहिी र् ग्रामीण भागात रिव याांगत्र्ाचे उपचाि किणािे  
वयार्सारयक / तज्ञ वयक्ती याांची सांख्या मयारित असल्यामुळे  सांभावय रिव याांगत्र् 
येण्याचे टाळण्याच्या दृष्टीने रिघ्र रनिान किण्यास मयािा येतात. त्यानुसाि आिोग्य र् 
तत्सम रर्भागाच्या यांत्रणेमार्व त जनजागृती रर्षयक खालील उपाययोजना किण्यात 
येतील. 

  अ.  रजल्हा रुग्णालयातील रर्रर्ध उपचाितज्ञाांच्या मागवििवनाखाली समुिाय कायवकते, 
माता आरण काळजीर्ाहक याांना  बाह्य बहुउपचािात्मक उपचाि किणािे सेर्क म्हणनू 
काम किण्यास आर्श्यक प्ररिक्षण िेण्यात येईल.  रजल्हा रिव याांगत्र्ाचे िीघ्र रनिान 
किणाऱ्या कें द्राच्या सहकायाने िाज्य िासन आिोग्य तर्ा तत्सम रर्भागामार्व त 
रनमिहिी र् ग्रामीण भागात कायव किणाऱ्या रनमर्िैकीय र् आिोग्य कमवचािी 
याांना रिव याांगत्र्ाचे िीघ्र रनिान किणेरर्षयक प्ररिक्षण िेईल. स्र्यांसेर्ी सांस्र्ा र् 
समाजातील सामान्य नागरिक याांचे मितीने िीघ्र हस्तक्षपे सेर्ा रर्षयक श्रृांखलेची 
वयापक प्रमाणात रनर्थमती किण्यात येरू्न रिव याांगत्र्ाचे त्र्िीत रनिान र् हस्तक्षपे 
याद्वािे रिव याांगत्र्ाचे प्रमाण कमी होणे अर्र्ा रिव याांगत्र् येण्यास प्ररतबांध होणे या 
रर्षयक सार्वजरनक जनजागृती रनमाण केली जाईल.        

  ब. िाज्य िासन आिोग्य रर्भाग, मरहला र् बाल रर्कास रर्भाग, िालेय रिक्षण रर्भाग 
तर्ा तत्सम रर्भागामार्व त प्रािांभीच्या र्षामदये बालकाांना र्ळेोर्ळेी पुिरर्ण्यात येणाऱ्या 
र् लाभिायक असलेला पोषक आहाि िेण्यास प्रोत्साहन िेईल. तसचे स्तनपान, 
जलरचरकत्सा, मारलि, योग्य त्या प्रमाणात  पोषक आहाि र् नर्जात रििुचे बाबतीत 
जन्म झाल्यानांति िारििीक र् मानरसक रर्कास होण्याच्या दृष्टीने माता र् बालक 
याांच्यातील भार्रनक िेर्ाणघेर्ाण याांस  िेखील प्रोत्साहन िेईल. रिव याांग बालकाच्या  
रर्कासातील टप्पप्पयाांचा र्  सामारजक ,बौध्दिक कौिल्याचा रर्कास होण्याच्या दृष्टीने  
िारििीक वयायाम जसे योग साधना, नृत्य, ताल नृत्य, पोहणे, रनयरमत िारििीक 
रिक्षण यास िेखील िाज्य िासन प्रोत्साहन िेईल.     

  क. सार्वजरनक आिोग्य रर्भाग तर्ा तत्सम रर्भागामार्व त रहमोरर्रलया आरण रै्लेरसरमया 
या आजािार्िील उपचािाकिीता प्रत्येक रजल्हयामदये रजल्हा सामान्य रुग्णालयामदये 
एक स्र्तांत्र कक्ष रनमाण किण्यात येईल.    
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  ड. रिव याांगत्र्ाचे त्र्िीत रनिान र् िीघ्र हस्तक्षपे होण्याच्या दृष्टीने घिगुती उपचािार्ि 
आधारित पदित, रिर्सा काळजी घेणािी कें दे्र, र् रिव याांग बालकाचा साांभाळ 
किण्यासाठी मातेचा ककर्ा काळजी र्ाहकाचा समार्िे या प्रकािच्या पदितींचा उपयोग 
करुन सांभावय रिव याांगत्र् िूि किण्याचा प्रयत्न किण्यात येईल. 

3)   रिक्षण :- 

 (i)  सर्व समार्रेित रिक्षण :-  िाज्य िासन िालेय रिक्षण र् क्री डा रर्भाग, सामारजक 
न्याय र् रर्िेष सहाय्य रर्भाग तर्ा तत्सम रर्भागामार्व त रिव याांग मुलाांच्या समार्रेित 
रिक्षणाला प्राधान्य िेईल आरण केर्ळ बौध्दिक र् मानरसक प्रकािातील रिव याांग 
वयक्तींना तसेच उच्च आधािाची गिज असलेल् या रिवयाांगाच्या बाबतीत रर्िेष 
रिक्षणाची सोय उपलब्ध करुन िेण्यात येईल.   

  अ.  सर्व रिक्षा अरभयानाद्वािे समार्रेित रिक्षणार्ि भि िेऊन रिव याांग रर्िार्थ्यांच्या 
िैक्षरणक रर्कासाबिोबिच एकां ििीत वयध्क्तमत्र् रर्कास होण्याची रर्िेष 
सुरर्धा रिव याांग रर्ियार्थ्यांना उपलब्ध करुन रिली जाते. रिव याांग रर्िार्थ्यांच्या 
पालकामदये ए क रर्िेष जनजागृती मोरहम िाबरर्ली जार्ून सर्व रिक्षा अरभयानाची 
प्रभार्ीपणे अांमलबजार्णी किण्यात येईल.     

  ब. रिव याांग रर्ियार्थ्यांना रिक्षण घेत असताना िाळेमदये कोणत्याही प्रकािे भिेभार्ास 
ककर्ा  अडर्ळा रनमाण होणाि नाही, यासाठी िाज्य िासनाचा िालेय रिक्षण रर्भाग 
योग्य ती काळजी घेईल.  याकरिता िाळेतील सामान्य रर्िार्ी, रिक्षक, िाळेचे 
वयर्स्र्ापन र् प्रिासन याांच्यामदये जाणीर् जागृती  सांबांरधत िाळा कितील. रिव याांग 
रर्िार्थ्यांना त्याांच्या गिजेनुसाि पुिेिा प्रमाणात िाळाांमदये प्रर्िे िेण्यात येईल. 

  क. िाज्य िासन सर्व िासकीय, अनुिारनत आरण खाजगी िाळा यातील सर्व कायवित 
रिक्षकाांना आर्श्यक प्ररिक्षण िेईल. िाज् यातील प्रत् येक िाळा गटासाठी रर्िेष रिक्षण 
िेणाऱ्या रिक्षकाांना नेमण् यात येईल. या रिर्ाय रिक्षकाांकडून रिव याांग रर्िार्थ् यांची गिज र् 
मागणीनुसाि त् याांना रिक्षण िेण् यात येईल. या रर्िेष रिक्षकाांच े मितीसाठी स्र्यांसेर्ी 
तत्र्ार्ि पालकाांची/समुिाय कायवकते याांची मित घेण्यात येईल.   

  ङ भाितीय पनुर्ास परिषि नर्ी रिल्लीद्वािे (RCI) मान्यता प्राप्पत मुक्त र् िूिरिक्षणाविािे 
रनयरमत िाळातील रिक्षकाांना अदययन किण्यास प्रोत्साहन रिले जार्ून अिा  
रिक्षकाांना रिव याांग रर्िार्थ्यांना रिक्षण िेण्यास प्रर्तृ्त केले जाईल.    

  इ. रिव याांग रर्िार्थ्यांना आर्श्यक र् योग्य असा िैक्षरणक आधाि/साधने सर्व रिक्षा 
अरभयानातगंत िाज्य िासन पुिर्ले. उिा. िैक्षरणक आधाि, आधािभतु र्गव खोल्या, 
िैक्षरणक सुरर्धा रमळण्याकिीता सुलभता परिक्षसेाठी लेखरनक आरण  जािाचा र्ळे,  
अभ्यासक्रमाची जुळर्ाजुळर्, कृरत्रम अर्यर् र् साधने पुिरर्णे इ. 

  ई. िाज्य िासन  धोिण अांरतम होर्ून प्ररसदि झाल्यानांति एक र्षाच्या कालार्धीचे आत 
जनतेमदये जनजागृती कायवक्रमाद्वािे सांर्िेना जागृत किेल. तसेच रिव याांग वयक्ती 
रर्षयक सुयोग्य अिा प्रकिणाचा समार्िे प्रार्रमक र् मादयरमक रर्भागास 
रिकरर्ल्या जाणाऱ्या  पाठयपुस्तकाांमदये किेल.     
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  उ. िाज्य िासन दृष्टीिोष असलेले, अल्प दृध्ष्टर्ान, कणवबरधि, चलनर्लन 
सांबांधीत रिव याांगत्र् असलेले ,सौम्य बौध्दिक अक्षमता असलेले, अरधक कायवक्षम 
स्र्मग्न, मांि अदययन क्षमता/ गतीमांि, अदययन अक्षमता, आरण मेंिूचा पक्षाघात 
असलेले रर्िार्ी याांना त्याांच्या क्षमताांचा अरधक रर्कास किण्यासाठी र् त्याांना समान 
िैक्षरणक सांधी िेण्यासाठी  याांच्या  समार्रेित रिक्षणास प्रोत्साहन िेईल. यासाठी 
आर्श्यकतेनुसाि पालक र् समाज सेर्क याांच्या सेर्ाांचा उपयोग करुन घेतला 
जाईल. 

3.  (ii)  रिवयाांगाच्या रर्िेष िाळा र् कायविाळा याद्वािे रर्िेष रिक्षण :- 

                िरर्य्ाांग वयक्तींना सर्व सामान्य ध्स्र्तीत समार्रेित रिक्षण प्राप्पत किण्यासाठी 
अडचणी रनमाण होत असतील तेरे् रिव याांग रर्ियार्थ्यांना मोर्त र् सक्तीचे रिक्षणाचा 
अरधकाि कायिा 2009 च्या तितुिीनुसाि रर्िेष रिक्षण रिल े जाईल. 
बौध्दिक रिव याांगत्र्, स्र्मग्न आरण बहुरिव याांगत्र् असलेल्या, अरधक मितीची गिज 
असलेल्या, मुलाांना रर्िेष रिक्षण रिल े जाईल त्यात त्याांच्या िैनांरिन गिजा 
भागरर्ण्याच्या दृष्टीने रर्रर्ध कामे किण्यात रनपूणता, त्याांच्या र्तवनात्मक र् 
भार्नात्मक गिजा, र्यैध्क्तक हालचाल र् समुिायाची मित  यार्ि अरधक भि 
िेण्यात येईल. उरिष्ट असे असेल की बौध्दिक रिव याांगत्र् असलेली मुले र्ा अरतरिक्त 
मितीची गिज असलेली मुले याांना मित करुन त्याांची अरधकारधक क्षमता र्ाढरू्न 
सर्ांसाठी रिक्षण असा त्याचा गर्थभतार्व काढणे.  

  अ.  रर्िेष िाळाांना रर्िेषतः अांध, कणवबरधि आरण मेंिूच्या रर्कासासांबांधीत रिव याांगत्र् 
असलेल्या मुलाांना मुख्यप्रर्ाहातील सर्वसाधािण िाळेत  समार्रेित रिक्षणासाठी 
िाळापूर्व प्ररिक्षण िेण्यास प्रोत्साहन रिल े जाईल. रर्िेष िाळेने यिस्र्ीरित्या 
समार्रेित रिक्षणासाठी  पाठर्लेल्या रर्िार्थ्यांच्या सांख्येर्ि िाळेच्या कामरगिीसांबांधी 
रनणवय  घेतला जाईल.   

  आ.  कमी कायात्मक स्ति असलेल्या मुलाांचे रिक्षण रर्िेष िाळेतच पुढे सुरू िाहील. 
त्यासाठी िाज्य सक्तीच्या रिक्षणाच्या कायिाांतगवत आर्श्यक सुरर्धा प्रिान किेल. 
रर्िेष िाळेत कायात्मक साक्षिता कौिल्य,े वयर्सायपूर्व कौिल्ये याांचा रर्कास  आरण  
िाजीर् गाांधी मुक्त िाळेमार्व त 10र्ी पयंत िालेय रिक्षण पूणव किण्याचा पयाय 
उपलब्ध करून  रिला जाईल. 

  इ.  सर्व र्सतीगृहात्मक  रर्िेष िाळाांमदये आरण अनुिारनत रर्िेष िाळाांमदये  गिजू 
रिवयाांग, अनार् रिवयाांग, पालकाांकडून िुलवरक्षत रिवयाांग, बौध्दिक रिव याांगत्र् 
असलेली, स्र्मग्न, बहुरिवयाांगत्र् असलेली आरण अरधक मितीची गिज असलेली 
रिवयाांग अिा सर्व रिव याांग मुलाांना  प्रर्म प्राधान्याने प्रर्िे रिला जाईल.  

  ई.  लर्कि रिव याांगत्र्ाचे रनिान झालेल्या 5 र्षाखालील ज्या मुलाांना लहान र्यातील 
रर्कासाच्या कालखांडात /अर्स्रे्त त्याांच्या मज्जातांतूांची लर्रचकता लक्षात घेऊन 
आर्श्यक प्ररिक्षण िेण्याची र् लर्कि उपचािाची /हस्तक्षपेाची गिज आहे अिा  
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रिवयाांग मुलाांना त्यानांति प्राधान्य रिल े जाईल. त्याांचे रर्िेष िाळेत येणे अरधक 
सुरर्धाजनक होण्यासाठी सोईच्या डे-केयि मॉडेल िाळेला प्राधान्य रिल े जाईल. 
यामदये रिवयाांग मुलाांच्या माताांना रिवयाांग मुलाांबिोबि िाळेत येण्यास प्रोत्साहन रिल े
जाईल. रिवयाांग मुलाच्या रिक्षणप्ररक्रयेत माता र् पालकाांना आर्श्यकतेनुसाि प्ररिक्षण 
रिल ेजाईल.   
       ज्या रर्ना अनुिारनत सांस्र्ाां िेणग्याांचा ककर्ा उिोगाांची सामारजक जबाबिािी 
(CSR-Corporate Social Responsibility) अांतगवत रमळालेल्या रनधीचा र्ापि करून 
र्ा स्र्तःच्या खचाने रर्िेष िाळा चालर्ण्यास उत्सकु आहेत त्याांना िाळा चालर्ण्यास  
िाज्य िासन प्रोत्साहन िेईल आरण  त्याांची कामगीिी आरण गुणर्त्ता याांचे पिीक्षण 
किेल.  

  उ.  िाज्य िासन सांकेतस्र्ळार्ि िाज्यात रर्िेष रिक्षणासाठी उपलब्ध सुरर्धा र् 
िाज्यातील समार्रेित रिक्षण सांसाधने  याची मारहती  प्रकारित किेल.  

  ऊ.  कणवबरधि मुलाांना साांकेतीक भाषा सार्वरत्रकपणे सहज र्ापिता येईल. भाितीय 
साांकेरतक भाषा सांपे्रषणाचे मादयम आरण अदयापनासाठी रिक्षणाचे मादयम म्हणनू 
ध्स्र्कारू िकतील. पाच र्षाखालील कणवबरधि मुलाांनी श्रर्णयांत्रासह  बोलण्यास 
रिकणे र् त्यानांति र्ाचन र् लेखन कौिल्ये त्याांच्या र्याच्या सामान्य मुलाांच्या 
बिोबिीने रर्करसत करून घेणे यासाठी सर्व प्रयत्न केल े जातील ज्यामुळे त्याांना 
समार्रेित रिक्षणात सहज र्  लर्कि  पाठर्ता येतील.  

  ए. रर्िेष रिक्षणाच्या सुरर्धाांचे प्रत्येक रजल्ह्यात समान रर्तिण होण्यासाठी िाज्य   
जनगणनेच्या र् रर्िेषत: रिवयाांग वयक्तींच्या  रर्स्तृत आकडेर्ािीर्ि आधािीत एक 
प्रमुख रनयोजन आिाखडा तयाि किेल. हा प्रमुख रनयोजन आिाखडा िाज्यातील 
रजल्ह्यात अनुिानीत रर्िेष िाळाांना मान्यता िेणे र् सांसाधन रिक्षकाांच्या रनयुक्तीसाठी 
आधाि मानला जाईल.  

  एै. कौिल्य रर्कसन, रनर्ास र् पुनर्वसन यातील आर्श्यकतेनुसाि बिल लक्षात घेऊन  
रिवयाांगाच्या रर्िेष कायविाळाांमदये सुधािणा किण्यात येरू्न िाज्याच्या बृहत 
आिाखड्या मदये सुधािणा रर्षयक बाबींचा समार्िे किण्यात येईल.   

  ओ. प्रत्येक रर्भागात प्रमुख रिव याांगत्र्ाचे प्ररतरनरधत्र् किणािी एक आििव 
िाळा/कायविाळा स्र्ापन किण्यात येईल. या िाळाांना सर्ोत्तम िाळा / कायविाळा 
बनण्यासाठी िासन मित किेल.  

3. (iii)  उच्चरिक्षण :    

   िाज् य िासन रिव याांगत् र् असलेल् या मुलाांना उच् च रिक्षणाच् या प्रर्ाहात आणण् यास उच्च 
र् तांत्र रिक्षण रर्भाग, र्िैकीय रिक्षण रर्भाग, कृषी रर्भाग तर्ा तत्सम रर्भागामार्व त 
आर्श् यक त् या उपाययोजना किेल. 

   रिक्षणाच्या प्रर्ाहात रिव याांगत्र् असलेल्या मुलाांच्या उच्च रिक्षणाच्या आर्श्यकतेनुसाि  
िाज्य िासन सर्व समार्िेक आर्श्यक योजनाांचा अांतभार् किेल. िाज्यातील सर्व 
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रर्िापीठे र् महारर्िालयाांमदये  रिव याांगत्र् असलेल्या मुलाांच्या उच्च रिक्षणासाठी 
आर्श्यक सांसाधने र् उपकिणे असतील.  

  अ. कें द्र िासनाच्या रिव याांग हक्क अरधरनयम, 2016 मधील कलम 32 अन्र्ये :- 
1. 1.   िासकीय उच्च रिक्षण सांस्र्ा (तांत्ररिक्षण,र्िैकीय रिक्षणासरहत) र् ज्या सांस्र्ाांना 

िाज्य िासनाकडून सहाय्य रमळते अिा सांस्र्ामदये लक्षणीय (benchmark) रिव याांगत्र् 
असणाऱ्या वयक्तींना ५ % जागा िाखीर् िाहतील. 

2. 2. उच्च (तांत्ररिक्षण,र्िैकीय रिक्षणासरहत)  रिक्षणासाठी सांस्र्ामदये प्रर्िे 
घेण्यासाठी लक्षणीय (benchmark) रिव याांग असणाऱ्या वयक्तींना सर्व साधािण 
वयक्तीपेक्षा पाच र्षे अरधक र्योमयािा िाहील. 

  आ. िाज् य िासन जे रर्िापीठ रर्भाग ककर्ा महारर्िालये रिक्षक प्ररिक्षण अभ्यासक्रम 
िाबर्तात, त्याांना िासन रिव याांगत्र् असलेल्या मुलाांबिोबि काम करू िकणािे रिक्षक 
रनमाण किण्यास प्रोत्साहन िेईल. अभ्यासक्रमास जास्तीत जास्त युर्काांनी प्रर्िे 
घ्यार्ा म्हणनू या अभ्यासक्रमास व यापक प्ररसद िी िेईल.   

  इ. िाज्याच्या सर्व  रर्िापीठात  स्र्तांत्र  रिव याांगत् र् अदययन कें द्र  स्र्ापन किण्यात 
येतील. ह्या कें द्रात रर्रर्ध  रिक्षण प्रर्ाहातील पिवयुत्ति पाठ्यक्रम त्याचबिोबि 
सांिोधन र् रर्कास कायव ही आयोरजत केल े जाईल र् अरतउच्च रिक्षण एम.रर्ल, 
पी.एच.डी इत्यािी रिक्षण घेण्यासाठी रिव याांग रर्िार्थ्यांना प्रोत्साहन िेण्यात येईल. 

  ई. िहिी र् ग्रामीण भागातील रिव याांगत्र् असलले्या मुलाांच्या उच्च रिक्षणास 
(तांत्ररिक्षण,र्िैकीय रिक्षणासरहत)  प्रोत्साहन र् रर्कास  किण्यासाठी िाज्यातील 
िासकीय, अनुिारनत रर्िापीठ र् महारर्ियालय सांलग्न र् स्र्ारनक स्र्िाज्य सांस्र्ा याांच े
रनर्ासी र्सतीगृहात रिव याांगत्र् असलेल्या रर्िार्थ्यांसाठी 5 टक्के  िाखीर् जागा ठेर्ण्यात 
येतील.  

3. (iv)     रिक्षणातील इति रनयमात्मक मुिे :-  

  अ.  िाज्य सिकािकडून प्रिान केल्या जातील अिा सुरर्धा :-  
1. मोर्त र् सक्तीच्या रिक्षणाचा हक्क अरधरनयम 2009 च्या कलम 21 अनुसाि  िाळा 

वयर्स्र्ापन सरमतीतील सिस्याांमदये रिव याांग मुलाांच े कमीत कमी एक पालक र्ा 
काळजीर्ाहक/सांिक्षक  याांची रनयकु्ती केली जाईल.  

2. रिव याांग मुलाांना िाळेत प्रर्िे, उपध्स्र्ती, त्याांचे प्रार्रमक र् मादयरमक रिक्षण 
सुरनरित करून त्यार्ि िेखिेख ठेर्ण्यात येईल.   

3. र्गातील रिव याांग मुलाांच्या सामान्य गिजा समजणे र् पणूव किणे यासाठी प्रत्येक 
रिक्षकाला सज्ज किण्यासाठी रिक्षक प्ररिक्षण अभ्यासक्रमात आर्श्यक 
धड्याांचा/भागाचा  समार्िे किेल.   

4.  रिव याांग मुलाांना पिर्ीपरू्व र् पिवयतु्ति अभ्यासक्रमात सर्व सामान्य आरण आिक्षण 
श्रेणीमदये  आडवया पद्धतीने (parallel reservation) 5 टक्के आिक्षण रिल ेजाईल. 

5.  उच्च (तांत्ररिक्षण,र्िैकीय रिक्षणासरहत) रिक्षणासाठी रिवयाांगाांना र्ीमदये सर्लत 
रमळेल. 
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4)   प्ररिक्षण र् िोजगाि :-  

 (i)  कौिल्य रर्कास र् मूल्य रनधािण :-   

   िाज्य िासन कौिल्य रर्कास रर्भाग तर्ा तत्सम रर्भागामार्व त रर्िमान कौिल्य 
रर्कसन कें द्राांच्या एकीकिणाच्या मादयमातून कौिल्य रर्कसनासाठी सुरर्धा पुिर्ले. 
ज्या रठकाणी अिी कें दे्र उपलब्ध नसतील तेरे् रिव याांग वयक्तीसाठी, रर्रिष्ट 
प्रकािच ेरिव याांगत्र् असलेल्या मुलाांसाठी कौिल्य रर्कसन कें द्र स्र्ापन किेल.  

  अ.  ग्रामीण भागातील रिव याांग वयक्तींसाठी रजल्ह्याच्या रठकाणी कौिल्ये रर्कसन कें दे्र 
असतील. या कें द्राांमदये कृषी वयर्साय, स्र्ारनक वयर्साय यासांबांधी कौिल्याांचे 
प्ररिक्षण रिवयाांगाांना िेऊन त्याांच्यातील सजवनरिलतेला प्रोत्साहन रिल ेजाईल.  

  आ.  कौिल्य रनमाण अभ्यासक्रम उिोग पे्ररित अभ्यासक्रम आरण अदयापनिाि  यार्ि 
आधारित असतील तसेच ते स्र्यांिोजगािासही  सहयोग िेतील.  हे िोजगािोन्मुख ई- 
लनींग अभ्यासक्रम रिव याांग मुलाांपयंत सार्वरत्रक/सार्वजरनक मारहती तांत्ररर्ज्ञान /आय 
टी वयासपीठाद्वािे पोहोच ूिकतील.  

  इ.  िासन अिासकीय सांस्र्ाांना बौध्दिक रिव याांगत्र् ककर्ा स्र्मग्नता असलेल्या 
वयक्तींसाठी वयर्साय प्ररिक्षण आरण  कौिल्य रनमाण कें द्र चालर्ण्यास प्रोत्साहन 
िेईल. ही कें दे्र त्याांच्या प्ररिक्षणार्ींमदये  सांस्र्ाधारित कायविाळा र्ा मागवििवकाांच्या 
मितीने उपलब्ध खुल ेिोजगाि यासाठी आर्श्यक वयार्सारयक कौिल्य,े वयार्हारिक 
कौिल्ये  र् भार्नात्मक कौिल्येही रनमाण कितील. खुल े िोजगाि उपलब्ध करून 
िेणा-या मागवििवकाांना कौिल्य रनमाण योजनेचा एक भाग मानले जाईल. या 
मागवििवकाांसाठी प्ररिक्षण कायवक्रम रर्करसत केल ेजातील. 

  ई.  प्रत्येक प्रकािच्या रिव याांगत्र्ासाठी रिव याांग वयक्तीसाठी असलेल्या कौिल्य परिषिेने 
नमूि केलेल्या कौिल्य े रनमाण अभ्यासक्रम चालर्णाऱ्या अिासकीय सांस्र्ाांचे 
मूल्यरनधािण किण्यास िाज्य मित किेल.  हे मूल्यरनधािण  वयर्साय रिक्षण िेणा-या 
र् कौिल्ये रनमाण कायवक्रमात सहभागी रनर्डक िासकीय सांस्र्ाांद्वािे केल ेजाईल. 

  उ.  बौध्दिक रिव याांगत्र् असणाऱ्या वयक्ती  आरण अरधक मितीची गिज असलेले रिव याांग 
वयक्तीसाठी वयर्साय प्ररिक्षण कें द्राांमदये प्ररिक्षण घेण्यास कोणतीही र्योमयािा 
असणाि नाही. अरधक मितीची आर्श्यकता असलेल्या वयक्ती  प्ररतष्ठेने  िैनांरिन 
रजर्न जगता यार् े म्हणनू आर्श्यक कौिल्ये सांपािन किण्यासाठी प्ररिक्षण  चालूच 
ठेर्तील. 

  ऊ.  िासनाांतगवत कौिल्य रर्कास तर्ा तत्सम रर्भागामार्व त औियोरगक प्ररिक्षण 
सांस् रे्मदये (ITI) व यर्स् रे्त रिवयाांगाांसाठी कौिल् य रर्कास कायवक्रमाांना प्रोत् साहन रिल े
जाईल आरण येण् याजाण् यासाठी िक् यतो र्ाहतुक व यर्स् र्ा प्रिान केली जाईल. कें द्र 
िासनाच् या रनकषाप्रमाणे उपलब् ध असलेली सर्व सर्लत प्रिान केली जाईल. 
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   ए. िासन रिव याांग वयक्तीच्या प्ररिक्षण र् पुढील िोजगाि यासाठी आिोरगक सांस्र्ाांिी  
सहकायव किेल.  कौिल् य रर्कासाच् या गरतरर्द याांमद ये समन्र्य किण् यासाठी महािाष् र 
कौिल् य रर्कास सांस् र्ा तसेच िाष् रीय कौिल् य रर्कास महामांडळ याांची मित घेतली 
जाईल. 

4. (ii)  िोजगाि :- 

   रिव याांग वयक्तींची प्ररतष्ठा, आत्मरर्श्वास र् सन्मान रमळर्ून िेण्याचे िोजगाि हे उत्तम 
साधन आहे त्यामुळे िासन िासकीय तर्ा रनमिासकीय सेर्ते रिव याांग वयक्तींना 
समान सांधीची हमी िेईल. यासांिभात िासनाच्या सामान्य प्रिासन रर्भागामार्व त 
(सामारजक रर्कास समन्र्य (सारर्स) मार्व त कायवर्ाही किण्यात येईल. 

  अ.  आर्श्यक  सर्व अहवताप्राप्पत  अपांगाांचा िोजगाि प्राप्पत किण्याचा अरधकाि  िाहील. िाज्य 
िासनाचे रर्रर्ध प्रिासकीय रर्भाग रिव याांग वयकतींकरिता उपलब्ध योजना र् 
आिक्षणा अांतगवत उपलब्ध जागा याची मारहती र्ळेोर्ळेी रर्भागाच्या सांकेतस्र्ळार्ि 
प्ररसदि किेल.  

  आ.  रिव याांग वयक्ती हक्क अरधरनयम 2016 चे कलम ३३ र् ३४ च ेआिक्षण तितूिींनुसाि 
[४% (चाि) टक्के समाांति आिक्षण (parallel)] आिक्षण तितूिीनुसाि रिवयाांग 
वयक्तींची िासकीय र् रनमिासकीय सेर्ते रनयमानुसाि रनयुक्ती किण्याबाबतची 
खात्री सर्व रनयुक्ती प्रारधकािी कितील. यासाठी मागासर्गीय कक्ष काटेकोिपणे 
आिक्षण रनरितीबाबत कायवर्ाही किेल. रिव याांग वयक्ती हक्क अरधरनयम 2016 च े
अांमल बजार्णीकरिता सक्षम प्रारधकािी आयुक्त, रिव याांग कल्याण आयुक्तालय, पुणे 
याांच्याकडून आर्श्यकतेनुसाि प्रभार्ी अांमलबजार्णीसाठी आिक्षणाबाबत पडताळणी  
किण्यात येईल. 

4. (iii)  उिोजकतेस प्रोत्साहन :-  
                  स्र्यांिोजगाि आरण उिोजकता हा िोजगािाचा उत्तम प्रकाि आहे. 
असांघरटत क्षते्रात िोजगािरनर्थमतीसाठी उियोजकतेस प्रोत्साहन िेणे हे रििाििवक 
यांत्र  म्हणनू कायव किेल. िासनाचे उिोग रर्भाग, कौिल्य रर्कास र् स्र्यांिोजगाि 
रर्भाग, सामारजक न्याय र् रर्िेष सहाय्य रर्भाग तर्ा तत्सम रर्भागामार्व त खालील 
कायवर्ाही किण्यात येईल. 

  अ.  रिव याांग वयक्तींना स्र्यांिोजगािासाठी मित म्हणनू िासन कजव सुरर्धा  र् वयाजाच्या 
पितरे्डीमदये अनुिान सुरर्धा समारर्ष्ट असणाऱ्या योजना र् कायवक्रम कायाध्न्र्त 
किेल. त्याांचा िासनाच्या िोजगाि र् स्र्यांिोजगािाच्या धोिणाांमदये समार्िे केला 
जाईल.  

  आ.  महािाष्र िाज्य अपांग रर्त्तीय र् रर्कास महामांडळ (MSHFDC) हे रिव याांग वयक्तींच्या  
स्र्यांिोजगाि योजनेमदये रनधारित सांख्या पूणव किण्यासाठी िासनाला मित किेल. 
याकिीता महािाष्र िाज्य अपांग रर्त्तीय र् रर्कास महामांडळास (MSHFDC) पुिेसा 
रनधी िाज्य िासन उपलब्ध करुन िेईल. 
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  इ.  िाज्य िासन रिव याांग हक्क कायिा 2016 मधील कलम 36 (सी) नुसाि िाज्य आरण 
स्र्ारनक सांस्र्ा रिव याांग वयक्ती उिोजक याांना रनर्ासी कायविाळा र्ा कािखाने 
उभािण्यासाठी प्राधान्याने र् सर्लतीच्या ििात आर्श्यकतेनुसाि जमीन उपलब्ध 
करून िेईल.  जेरे् िासनाचे औिोरगक समूह रर्कास र्ा रर्रिष्ट उिोगासाठी रर्िेष 
िाखीर् क्षते्र असेल तेरे्ही जमीन आर्श्यकतेनुसाि उपलब्ध करुन िेईल. यासाठी 
सर्लतीच्या  ििात िेण्यात येणाऱ्या िासकीय/रनमिासकीय भखूांड िेण्याच्या 
योजनेतवगत रिवयाांग वयक्तीसाठी ५ % आिक्षण समाांति असेल. 

  ई.  िाज्य िासन रिव याांग हक्क कायिा 2016 मधील कलम 37 (अ) नुसाि िेतजमीन 
र्ाटप तर्ा रनर्ास योजनेमदये (agricultural land & housing) रिवयाांगाना ५ % 
आिक्षण (समाांति) िाहील. यामदये लक्षणीय (benchmark) रिवयाांगना असणाऱ्या 
मरहलेंला प्राधान्य रिले जाईल. तसेच िाज्य िासन रिव याांग हक्क कायिा 2016 
मधील कलम 37 (ब) नुसाि िारिद्रय रनमुवलन तर्ा अन्य रर्कासात्मक योजनेमदये 
रिवयाांगाना ५ % आिक्षण (समाांति) ठेर्ील.  

  उ.  िाज्य िासन रिव याांग वयक्तींकिीता अनुकूल अिा पोटवलची रनर्थमती किेल. हे  पोटवल  
रिक्षण, िोजगािाच्या सांधी, रर्रर्ध िासकीय योजनाांबाबत मागवििवन आरण रर्रिष्ट 
उिोगात असलेल्या नोकऱ्याांसाठी कािखान्याांद्वािे प्ररिक्षण यासांबांधीची अिार्त 
मारहती रिव याांग वयक्तींना  िेईल.  

5)   रिव याांग वयक्तींना सक्षमीकिण किण्याच्या दृष्टीने पुनर्वसन सेर्ा  :-  

              िाज्य िासनाचे गृहरनमाण रर्भाग, नगिरर्कास रर्भाग, ग्रामरर्कास रर्भाग, 
महसूल र् पुनर्वसन रर्भाग, सामारजक न्याय र् रर्िेष सहाय्य रर्भाग तर्ा तत्सम 
रर्भागामार्व त खालील कायवर्ाही केली जाईल. 

 (i)  सामुरहक रनर्ास सुरर्धेची तितुि  :-   

                िरर्य्ाांग र््यक्तीांना त्याांच्या रिव याांगत्र्ाचे स्र्रूप, र्य, स्र्ान र् कौटुांरबक 
परिध्स्र्ती किीही असली तिी अर्वपूणव जीर्न जगायला लागते. कुटुांबात िाहणाऱ्या 
बौध्दिक रिव याांगत्र् असलेल्या वयक्तींच्या पालकाांच्या रनधनानांति या वयक्ती अरधक 
असुिरक्षत बनतात. अिा रिव याांग वयक्तींना सामुरहक रनर्ास र्ा गट रनर्ास सुरर्धा 
पुिर्ण्यासाठी िाज्य िासन रिव याांग पुनर्वसन क्षते्रात पयाप्प त अनुभर् असलेल् या 
सांस् र्ाांना  आर्श्यकतेनुसाि  मित  किेल.     

  अ.  रिव याांग वयक्ती/मुले याांना त्याांचे सांमतीरिर्ाय घिामधून बाहेि काढून टाकले जाणाि 
नाही. त्याांच्या आईर्रडलाांनी र्ा त्याांच्या पालकाांनी घेतलेल ेिरर््याांग र््यक्तीां/मुलाांकिीता 
चे रिघवकालीन पुनर्वसनासाठीचे रनणवय रिव याांग वयक्ती/मुलाांच्या सुिरक्षततेसाठी र् 
त्याांना र्ािसाहक्काने रमळालेल्या सांपत्तीच्या सुिक्षसेाठी असतील. 
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  आ.  िासन मानरसक रिवयाांगाांसाठी (Autism, Intellectual disability, Specific learning 
disability, Mental Illness, Multiple disabilities) सामुरहक घिाांच्या रर्कासासाठी र् 
त्याांच्या कामकाजासाठी िासन रकमान बाांधकामरर्षयक िजा, आकाि/मानके तयाि 
किेल. ही मानके िासकीय, अनुिारनत र् खाजगी सर्व प्रकािच्या सामूरहक रनर्ासास 
/ समूह घिास लागू असतील.  

  इ.  िासन मानरसकदृष्टया रिव याांग वयक्तींकिीता िासकीय तसेच अिासकीय सांस् रे्च् या 
मादयमातून कायवक्रम आयोरजत किण्यास प्रोत्साहन िेईल. अिा प्रकािच्या 
कायवक्रमाद्वािे मानरसकदृष्टया रिव याांग वयक्तींना वयर्सारयक र् समुियाचा आधाि 
रमळून पालक मृत्यु पार्ल्यानांतिही त्याांचे जीर्न जगणे सुकि होर्ून ते सामारजक र् 
आर्थर्क दृष्टया सुिरक्षत िाहतील.  

  ई.  िाज् य िासन रिव याांग क्षेत्रात अनुभर् असलेल् या प्ररतष् ठीत सांस् र्ाांना समुह रनर्ासी 
सुरर्धाांची रनर्थमती किायला प्राधान् याने सर्लतीच् या ििात जमीन उपलब् ध करुन 
िेईल. 

  उ.  िाज्य िासन मानरसक रिव याांग वयक्तींकिीता समूह रनर्ास आरण त्याला सांलग्न 
कायविाळेची रनर्थमती किण्यासाठी रर्कास योजनाांच्या रनयमाांमदये आर्श्यकतेनुसाि 
सुधािणा किेल. उच्च चटई रनिेिाांक असलेली जमीन भखूांड यासाठी उपलब्ध करून 
िेण्यात गिजेनुसाि र् आर्श्यकतेनुसाि पुढाकाि घेईल.  

  ऊ.  सर्व रजल् हयात रजल् हा रिव याांग पुनर्वसन कें द्राांचे बळकटीकिण केल े जाईल. 
रजल् हा रिव याांग पुनर्वसन कें द्र सांपणूव रजल् हयासाठी रिव याांग पुनर्वसनाचा आिाखडा 
तयाि किेल आरण रजल् हारधकािीव िािे आिाखडयाच् या अांमलबजार्णीची रनगिाणी 
केली जाईल. 

5. (ii)  काळजीर्ाहकाांचे प्ररिक्षण  :- 
 

             िाज्य िासन काळजी र्ाहकाांच्या नेमणकु होण्याच्या दृष्टीने प्ररिक्षण कायवक्रम 
याांचे आयोजन किताना  आर्श्यकतेनुसाि रर्िमान  समूह घिाांना प्ररिक्षण कायवक्रम 
आयोरजत किण्यास प्रोत्साहन िेईल.  

5. (iii)  उच्च आधािाची गिज असणाऱ्या रिव याांग वयक्तींना प्राधान्य िेणे  :- 
 

            िाज्य िासन िासकीय रनर्ासस्र्ाने अर्र्ा िाज्य िासनाच्या सहाय्याने कायवित 
समुह रनर्ास यामदये रनर्ासाांचे र्ाटप किताना उच्च आधािाची गिज 
असलेल्या रिव याांग वयक्तींचा रर्चाि प्राधान्याने इति वयक्तींच्या अगोिि किेन. 

6)   रिव याांगत्र् प्रमाणपत्र आरण आिोग्य रर्मा :- 
          यासांिभात िाज्याच्या सार्वजरनक आिोग्य रर्भाग, र्िैकीय रिक्षण रर्भाग, 
सामारजक न्याय र् रर्िेष सहाय्य रर्भाग तर्ा तत्सम रर्भागामार्व त कायवर्ाही केली 
जाईल. 
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  अ.  िाज्य िासन रिव याांगत्र् प्रमाणपत्र त्र्िीत र् अरधक गतीने िेण्यासाठी सिध्स्र्तीत 
प्रमाणपत्रे िेणािे प्रारधकािी याांच्यारिर्ाय अरतरिक्त प्रारधकािी याांना हे प्रमाणपत्र 
िेण्याचा अरधकाि प्रिान किेल. सांगणकाद्वािे प्रमाणपत्र रमळण्याची पद्धती म्हणज े
SADM रसस्टीमद्वािे (रिव याांगत्र्ाच्या पिीक्षणासाठी असलेले सॉफ्टर्अेि) प्रमाणपत्र 
िेण्याची पद्धती तात् पुिती सुरूच िाहील आरण ती आधािकाडविी सांलग्न होऊन  र्रैश्वक 
ओळख पत्र/ Univerasal Disability of ID (UDID) कडे हस्ताांतिीत किण्यात येईल. 

  आ.  रिव याांगत्र् प्रमाणपत्र ककर्ा त्याचे नुतनीकिण यासाठी रिव याांग वयक्ती  र् त्याांच्या सोबत 
त्याांच्या पालकाचा प्रर्ास, रनर्ास र् भोजन यासांबांधी झालेला सर्व खचव र्ा खचाचा 
पितार्ा रिव याांग वयक्तीकिीता असणाऱ्या स्र्ारनक सांस्र्ाांकडून रिव याांग वयक्ती 
कल्याण योजनेतून आर्श्यकतेनुसाि किण्यात येईल.  

  इ.  िाळेत र्ा िालापूर्व रिक्षणासाठी जाणािी रिव याांग मुल े जि ती िाष्रीय न्यासाद्वािे  
िाबरर्ण्यात येणाऱ्या ककर्ा स्र्ार्लांबन योजनेंतगवत मोर्त आिोग्य रर्मा योजनेसाठी 
पात्र असतील ति अिा मुलाांचा समार्िे मोर्त र्िैकीय रर्मा योजनेत केला जाईल. 
जि ही मुले या र्ा अन्य योजनेंतगवत र्ायिा घेऊ िकत नसतील ति िाज्य आिोग्य 
रर्मा योजनेस त्याांच्या र्ार्थषक हप्पत्याचे रप्ररमयम स्र्तांत्रपणे भिण्याची वयर्स्र्ा 
आर्श्यकते नुसाि किार्ी  किेल. 
 

7)   अडर्ळामुक्त र्ातार्िण, सुगम्यतेचा अरधकाि :- सर्व िासकीय इमािती, सार्वजरनक 
सेर्ा, मारहती र् सांिेिर्हन सेर्ा, र्ाहतूक सेर्ा रिव याांग वयक्तींकिीता सहजरित्या 
सुलभ सांचाि किण्याच्या दृष्टीने, सुिरक्षतता, प्रर्िे र् र्ास्तरर्कता तत्त्र्ाांनुसाि 
टप्पप्पयाटप्पप्पयाने पुनवबाांधणी बाांधकाम करुन आर्श्यकतेनुसाि सुगम्य बनर्ल्या जातील. 

  अ.  या सांिभात मुख्यत्र् े िाज्यचे सार्वजरनक बाांधकाम रर्भाग, नगि रर्कास रर्भाग, 
ग्रामरर्कास रर्भाग, सर्व स्र्ारनक स्र्िाज्य सांस्र्ा, मारहती तांत्रज्ञान रर्भाग, मारहती र् 
जनसांपकव  यासह िासनाच्या सर्व रर्भागामार्व त आर्श्यक कायवर्ाही केली जाईल. ज्या 
रठकाणी जुन्या इमाितींमदये बिल किणे, सुधािणा किणे र् त्या रिव याांग वयक्तींसाठी 
प्रर्िे किण्यासाठी  सुलभ किता येणे िक्य नसते अिा इमाितींच्या बाबतीत सांबांरधत 
रर्भाग रिव याांग वयक्तींकिीता मित किण्यासाठी सोबती/मितनीस/सहाय्यक याची 
आर्श्यकतेनुसाि सोय किेल.   

  आ.  सर्व िासकीय रर्भाग र् स्र्ारनक स्र्िाज्य सांस्र्ा खात्रीपुर्वक  त्याांनी प्ररसदि केलेली 
प्रकािने, सचूना, घोषणा रिव याांग वयक्तींकिीता सहज र् सुलभ उपलब्ध होतील 
यामदये िोजगािाच्या सांधीरर्षयक मारहती, सार्वजरनक आिोग्यरर्षयक मारहती, 
आपत्कालीन सांकटाकिीता किार्याची पूर्वतयािी याची मारहती आरण 
पयार्िणरर्षयक मारहती याांचा समार्िे िारहल. 

  इ.  िाज्य िासन  िहिी तसेच ग्रामीण भागातील रिव याांग वयक्तीसाठी  सहज र् पिर्डणािे 
मारहती र् सांिेिर्हनाचे  तांत्रज्ञान उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने  योजना तयाि किेल.  
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  ई.  िाज्य िासन/स्र्ारनक स्र्िाज्य सांस्र्ा र्ाहतुक वयर्स्र्ा सुगम्य भाित अरभयानाच्या 
रनकषाप्रमाणे किेल. 

  उ.  सर्व िासकीय/सार्वजरनक स्र्ारनक स्र्िाज्य सांस्र्ा उपक्रमाांचे सांकेतस्र्ळ सुगम्यताांचा 
रनकषा प्रमाणे केली जाईल. 

  ऊ.  सर्व सार्वजरनक िौचालये अडर्ळे मुक्त केली जातील. 
 
 

8)   साधने आरण उपकिणे , सहाय्यक साधने र् त्याांची  काळजी र् िेखभाल :-  
 

                     िाज्यिासन भाित सिकाि र् िाज्यिासनाच्या रर्रर्ध रर्भागाच्या  
योजनाांतगवत वयध्क्तगत गरतरिलता, कृरत्रम अर्यर्, सहाय्यक  उपकिणे, सांपे्रषण, सांर्ाि 
आरण चलनर्लन रक्रया यासाठी रिव याांग वयक्तींना आर्श्यक सहाय्यक साधने र् उपकिणे 
पिुर्ले. प्रत्येक रिव याांग वयक्तीला या योजनाांतगवत एकाच र्ळेी एकाच प्रकािची िोन साधने 
रमळणाि नाहीत, याची िक्षता घेईल.  
                 िाज्य िासन सर्वसमार्िेक पनुर्वसनाच्या पॅकेजला प्रोत्साहन िेईल  ज्यामदये 
साधने आरण उपकिणे याांचे र्ाटपाची काळजी घेतली जाईल तसेच पनुवर्सन रर्षयक 
सुरर्धा र् उपचािात्मक काळजी र् साधने, उपकिणे र्ाटल्यानांतिचे प्ररिक्षण याांचा 
समार्िे किण्यात येईल.  
 

9)   कायिेिीि क्षमता र् पालकत्त्र् :- 
 

  अ.  िाज्य िासन िाष्रीय न्यास कायिा 1999 अांतगवत कायिेिीि पालकत्र् िेईल. 
कायिेिीि पालकत्र्ासाठी आलेल्या अजाची प्ररक्रया र्ळेोर्ळेी रजल्हारधकािी 
याांच्याद्वािे रनयुक्त स्र्ारनक पातळीर्िील सरमतीद्वािे केली जाईल. 
 

  आ.  रर्रर्ध सांस्र्ाांमधील बेघि रिवयाांगाांच्या अरधकािाांचा इतिाांप्रमाणे समान सन्मान केला 
जाईल. िाळेतील समार्िेन, कौिल्य रर्कास र् िोजगाि यामदये त्याांना अग्रक्रम रिला 
जाईल. 
 

10)   स्र्समर्वन आरण रिव याांग वयक्ती  सांघटना :- 
  अ.  हे सार्वरत्रकरित्या ध्स्र्कािल्या गेल ेआहे की रिव याांग वयक्ती, रिव याांग वयक्तींच्या सांघटना 

आरण बौध्दिक रिव याांगत्र् असलेल्या मुलाांच े पालक याांना रिव याांग वयक्तींच्या गिजा, 
आर्श्यकता याांच े समर्वन किण्याच्या, त्या समजून घेण्याच्या उत्तम क्षमता असतात. 
तसेच रिव याांग अरधकाि कुठे डार्लल े जातात हे रिव याांग वयक्तीच चाांगल्या प्रकािे 
रनििवनास आण ू िकतात. त्यामुळे िाज्य रिव याांग वयक्तींच्या सांघटनाांची रनर्थमती करून 
त्याांना जागरुकता रनमाण किण्यासाठी आरण योजनाांच्या अांमलबजार्णीसाठी त्यार्ि 
िक्षतेने लक्ष ठेर्ण्यास त्याांना तयाि किेल.  

  आ.  रिव याांग वयक्तींच्या सांस्र्ाांना प्रोत्साहन रिल ेजाईल. त्याांना रर्रिष्ट रिव याांग वयक्तींना  
रर्िेष अिा सेर्ा पुिर्ण्यास पे्ररित केले जाईल ज्यामुळे त्याचा िूिगामी परिणाम म्हणनू 
त्या रर्रिष्ट रिव याांग वयक्तीला समाजाच्या मुख्य प्रर्ाहापासून र्गेळे वहार् े लागणाि 
नाही.  
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  इ.   मानरसक रिव याांग वयक्तींच्या सांस्र्ाांना रनर्ासी कायविाळा, समुह घिे / सामूरहक 
रनर्ास ककर्ा पुनर्वसन कें द्र सुरू किण्यास प्रोत्साहन रिल े जाईल. तसेच 
मानरसक रिव याांग वयक्तींमदये नागिीक म्हणनू त्याांचे अरधकाि, जबाबिाऱ्या, िैनांरिन 
जीर्नात त्याांची रनर्ड आरण त्याांच्यारर्रुदि होणाऱ्या  बेकायिेिीि घटना  यारर्षयी 
स्र्यां जागृती रनमाण किण्यासाठी स्र्समर्वन कायवक्रम िाबर्ण्याची वयर्स्र्ा किण्यास 
त्याांना तयाि केल ेजाईल. 

  ई.  रिव याांग वयक्ती अरधकाि कायिा 2016 अांतगवत अिासकीय सांस्र्ाांची, रिव याांग 
मुलाांच्या पालक सांस्र्ाांची नोंिणी प्ररक्रया ऑनलाईन पदितीने अजव प्राप्पत झाल्यापासून 
3  मरहन्यात  केली जाऊन या सांस्र्ाांना नोंिणी प्रमाणपत्र रिल ेजाईल. रिव याांग वयक्ती 
अरधकाि कायिा 2016 च्या कलम 50 अन्र्ये नोंिणीचे  नुतनीकिण 60 रिर्सात रिल े
जाईल.   

11)   उच्च आधािाची गिज असणाऱ्या रिव याांग वयक्तींचे बाबतीत रर्िेष तितूिी आरण 
प्रत्यक्ष लाभ बँक खात्यात रे्ट जमा होण्याची  योजना :-  

                    अरधक मितीची गिज असणािे रिव याांग वयक्ती म्हणजे अिा वयक्ती ज्या 
त्याांच्या रिव याांगत्र्ाच्या स्र्रुपामुळे अरभर्ृत्तीरर्षयक, हालचालरर्षयक, र्तवनरर्षयक, 
ककर्ा  स्र्ारनय अडर्ळयाांमुळे कुटुांबापासून ककर्ा समाजापासून बरहष्कृत, िुलवरक्षत, 
र्गेळया  ककर्ा सोडून रिलेल्या परितक्त्या  ककर्ा सांस्रे्त िाहणाऱ्या, गिजू, बेघि ककर्ा 
अनार् असतात. उिाहिणार्व िाष्रीय न्यास कायिान्र्ये ज्याांना तीव्र ते 
अरततीव्र रिव याांगत्र् आहे ते या प्रर्गामदये समारर्ष्ट होतात. त्याचप्रमाणे इति 
प्रर्गातील रिवयाांग अनार्, रर्िेष काळजी घेण्याची र् सुिरक्षततेची गिज 
असलेले रिव याांग वयक्ती अरधक मितीची गिज असणाऱ्या रिव याांग वयक्ती असतात. 
उच्च आधािाची गिज असणाऱ्या रिवयाांग वयक्ती रिव याांग हक्क कायिा 2016 मधील 
कलम 38 नुसाि कें द्र िासनाने रर्हीत केलेल्या रनधािण मांडळाविािे सुरनरित केले 
जातील.  

  अ.  िाज्य अिी योजना तयाि किेल जी उच्च आधािाची गिज असणाऱ्या िरर्य्ाांग 
वयक्तींच्या पालकाांच्या आर्थर्क ध्स्र्तीनुसाि र्ाजर्ी रनर्ाहभत्ता िेईल. प्रभारर्त उच्च 
आधािाची गिज असणाऱ्या रिव याांग वयक्तींना प्रत्यक्ष लाभ हस्ताांतिण योजनेंतगवत 
रनरृ्त्तीर्तेन रिल े जाईल. या व यरतरिक् त िासन अध्स्तत् र्ात असलेल् या योजनाांची 
प्रभार्ीपणे अांमलबजार्णी किेल. उिा. सांजय गाांधी रनिाधाि योजना, श्रर्णबाळ िाज् य 
रनरृ्त् ती र्तेन योजना,  इांरििा गाांधी िाष् रीय रिव याांग रनरृ्त् ती योजना इत् यािी र् उच्च 
आधािाची  गिज असणाऱ्या  रिव याांग वयक्ती  कोणत्या आहेत हे  रर्स्तृत पिीक्षणाद्वािे र् 
कें द्र र् िाज्य िासनाने रर्रहत केलेल्या कायवपदितीनुसाि रनरित केल ेजाईल.  
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  आ.  रिव याांग वयक्तींसाठी असलेल्या कोणत्याही कल्याण योजनेची अांमलबजार्णी किताना 
उच्च आधािाची  गिज असणाऱ्या िरर्य्ाांग र््यक्तीांना प्रर्म प्राधान्य िेण्यात येईल.   

12)   औियोरगक सामारजक जबाबिािी :- 
(Corporate Social Responsibility) 

  अ.  महािाष्र हे एक औिोरगक िाज्य आहे. मुांबई हे िहि महािाष्र िाज्य आरण सांपूणव 
िेिाची आर्थर्क िाजधानी आहे. त्यामुळे महािाष्रातील औिोरगक क्षते्रे स्र्त: ची 
औिोरगक  सामारजक जबाबिािी (CSR) म्हणनू रिव याांग क्षते्रात रर्रर्ध प्रकल्प सुरू 
करून या रिव याांगाना सहाय्य करू िकतील. 

  आ.  िाज्य िासन रिव याांग वयक्तींच्या कायविाळेस तसेच बौध्दिक रिव याांगत्र् असलेल्या 
मुलाांच्या पालकाांच्या सांस्र्ा याांनी तयाि केलेल्या उत्पािनाांना कायमचे ग्राहक रमळर्ून 
िेण्याच्या कायास प्रोत्साहन िेईल. 

  इ.  िाज्य िासन पालकाांच्या सांस्र्ा आरण उिोजक याांनी सहयोगाने कायव किण्यास 
पिर्ानगी िेईल. पालकसांस्र्ा आरण उिोजक याांनी एकत्र येऊन उत्पािनाचे  
रडझाईन किणे, ककमतीनुसाि उत्तम उत्पािने, रर्पणनासाठी (माकेटींग) मित आरण 
रर्क्री  इत्यािी कामे सामुिारयकरित्या किण्यास मित किेल.   

  ई.  िाज्य िासन रिव याांग वयक्तींसाठी रर्िेष प्ररिक्षण कायवक्रम िाबर्ले ज्याद्वािे रिव याांग 
वयक्तींना त्याांच्या गार्ात, िहिात स्र्ारनक कायात सामार्ून घेतले जाईल.   

  उ.  अिासकीय सांस्र्ाांना  त्याांच्या भरर्ष्यातील रर्कासासाठी र्  पोषणासाठी त्याांच्या   
क्षमता रर्कसनास सहाय्य किेल.  

  ऊ.  िाज्य िासन उिोजकाांना िाज्यात आयोरजत केल े जाणािे रिवयाांगासाठी रर्रर्ध 
जनजागृती कायवक्रम, ककर्ा इति उपक्रमाांना आर्थर्क मित किण्यासाठी प्रोत्सारहत 
किेल.  

13)   सामारजक सांिक्षण :- 

           सर्व रिव याांग वयक्तींना स्र्तःसाठी र् कुटुांबासाठी अन्नसुिक्षा, रनर्ािा, रनर्ास 
वयर्स्र्ा, सामारजक काळजी या सांिभात सुिरक्षत आरण यर्ायोग्य िाहणीमानाचा 
अांतभार् असलेला सामारजक सांिक्षणाचा हक्क असायलाच हर्ा.  त्यामुळे िाज्याच्या या 
धोिणामदये खालील बाबींचा अांतभार् असेल. 

  अ.   िुलवरक्षत रिवयाांग, बेघि रिवयाांग ककर्ा रनष्कारसत रिवयाांग अिा मुलाांना अनुिारनत 
रर्िेष िाळाांमदये, सामुरहक घि यामदये जीर्न जगता यार् े म्हणनू प्रर्िेास अग्रक्रम 
िेण्यात येइल. 

  ब. िाज्य िासनाच्या सर्व रर्कासात्मक र् िारिद्रय रनमुवलनाच्या रर्रर्ध योजना, तर्ा 
कायवक्रमाांमदये रिव याांग वयक्तींना ियार्याच्या सहाय्याचे प्रमाण इति लाभार्थ्यांना 
ियार्याच्या सहाय्याच्या प्रमाणापेक्षा 25 टक्के इतके ज्यािाचे िारहल.  

  क. रिव याांग वयक्ती हक्क अरधरनयम, 2016 मधील कलम 37 प्रमाणे िासन खालीलप्रमाणे 
उपाय योजना किेल. 
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अ. रिवयाांगाना िासनाच्या अकृरषक जरमनी र्ाटप सांबांधी योजना र् सांबांरधत  सर्व 
रनर्ासी योजना र् रर्कास कायवक्रमामदये ५ % आिक्षण रिले जाईल र् त्यामदये 
लक्षणीय रिव याांगत्र् असणाऱ्या मरहलाांना प्राधान्य रिले जाईल.  

ब.   िासनाच्या िारिद्रय  रनमुवलनाच्या  कायान्र्ीत  योजनाांमदये तसेच रर्रर्ध    
      रर्कास योजनाांमदये रिवयाांगाना ५ % आिक्षण िाहील आरण त्यामदये    
      लक्षणीय रिव याांगत्र् असणाऱ्या मरहलाांना प्राधान्य िेण्यात येईल.  
क. ज्या जरमनी िासनाच्या रर्रर्ध योजनामार्व त गृहरनमाण प्रकल्प, रनर्ािागृह, 

वयर्सायाची उभािणी, उत्पािन कें द्र, पुनवरनमीती कें द्र आरण लघुउपक्रम 
यासाठी सर्लतीच्या ििामदये रिल्या जातात, अिा योजनाांच्या सर्लतीच्या 
ििातील जरमन र्ाटपामदये रिवयाांगाना ५ % आिक्षण िाहील. त्यामदये 
लक्षणीय रिव याांगत्र् असणाऱ्या मरहलाांना प्राधान्य िेण्यात येईल. 

 

  ड रिवयाांग वयक्ती हक्क कायिा 2016 मधील कलम 34 प्रमाणे रिवयाांगाना िासकीय र् 
रनमिासकीय सेर्मेदये एकूण पिाच्या प्रमाणात सर्व श्रेणीमधील पिाांमदये ४ टक्के 
समाांति आिक्षण िाहील. 

14)   खेळ, किमणकू आरण साांस्कृरतक कायवक्रम :- 

                   िाज्य िासनाने रिव याांग वयक्तींना खेळ, सांस्कृती, किमणकू, अभ्यासपुिक र् 
अभ्यासेति कायवक्रमात सहभागी होण्यास प्रोत्सारहत किेल र् त्याांना सामारजक 
एकात्मता र् पुनर्वसनाचा प्रमुख ििवक मानल्यामुळे खालील बाबी  होतील. या सांिभात 
िाज्याचे िालेय रिक्षण र् रक्रडा रर्भाग,साांस्कृरतक कायव रर्भाग, सामारजक न्याय र् 
रर्िेष सहाय्य रर्भाग तर्ा तत्सम रर्भागामार्व त आर्श्यक ती कायवर्ाही केली जाईल.  

  अ.  रिव याांग वयक्तींच्या खेळाांची गिज ओळखू िकतील अिा खेळ रिक्षकाांची सेर्ा र् 
खेळासाठी प्ररिक्षणाची सुरर्धा पुिरर्णे. 

  आ.  िाज्य रक्रडा सांस्रे्मदये  रिव याांग वयक्तीच्या प्ररिक्षणासाठी प्ररिक्षक र् खेळ रिक्षकाांच्या 
सोई किणे. 

  इ.  रिव याांग वयक्तींकिीता सुगम अिा साांस्कृरतक र् कला रर्षयाांच्या अभ्यासक्रमाांची 
पुनिवचना किणे, रिव याांग वयक्तींसाठी सांगीत, नृत्य, नाट्य आरण भाषा या क्षते्राांमदये 
िाज्य र् रजल्हा स्तिार्ि र्  िाष्रीय स्तिार्ि त्याांच्या सहभागासाठी पे्रिीत किणाऱ्या 
रनरित अिा कायवक्रमाांचे आयोजन किणे. 
 

  ई.  रिव याांग वयक्तींकिीता किमणकूीचे कायवक्रम आरण खेळ यामदये समार्िे किण्यासाठी 
अत्यार्श्यक बहुसाांर्रेिक  घटकाांचा समार्िे किणे. 
 

  उ.  साांस्कृरतक, र्जै्ञारनक, भौगोरलक आरण नैसर्थगक पयवटनस्र्ळी रिव याांग वयक्तींना  
आर्श्यक अनुभर् िेण्यासाठी उन्हाळी रिबीिे, स्र्ळभटेी याांचे  आयोजन 
किणे. रिव याांग वयक्तींना सांबांरधत सभाांना, सम्मेलनाांना जाण्यासाठी त्याांच्या 
स्र्ळभटेीस प्रर्ास र् रनर्ासासाठी रनधी उपलब्ध करून िेणे. 
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15)   रिव याांग मुली र् रियाांसाठी  रर्िेष तितूिी :- 

                 िरर्य्ाांग मुली र् रिवयाांग रिया िोन प्रकािे असुिरक्षत असतात. त्याांच्यार्ि 
घिात र्ा घिाबाहेि अन्याय होऊ िकतो, म्हणनू िाज्याच्या धोिणात त्याांच्यासाठी  
खालील रर्िेष तितूिी केल्या गेल्या आहेत. या सांिभांत िाज्याचे मरहला र् बाल 
रर्कास रर्भाग, गृह रर्भाग र् तत्सम रर्भागामार्व त आर्श्यक कायवर्ाही केली जाईल. 

  अ.  िाज्य धोिण म्हणनू रिव याांग मुली र् रिवयाांग रिया र् त्याांच्या कुटुांबाांना रियाांना 
कुटुांबात, घिात लपर्णे, घिाबाहेि काढणे, िुलवक्ष किणे, र्गेळे काढणे हे 
टाळण्यासाठी  सांपूणव मारहती आरण मितसेर्ा त्याांच्या कुटुांबाना प्रिान किेल.  

  आ.  िाज्य िासन रिव याांग मुली र् रिवयाांग रियाांच्या आर्श्यतेनुसाि रनर्ास र् 
एकट्या रिव याांग मातेला जािा प्रसूती िजा, लर्रचक कामाचे तास, त्याांच्या बाळाांसाठी 
र् मुलाांसाठी पाळणाघिे, काळजीर्ाहक इत्यािी मित  सेर्ा पुिरर्ल. 

  इ.  घि, िासकीय सांस्र्ा, सर्व कामाची रठकाणे, िासनाने रिलेले रनर्ास इत्यािी सर्व 
रठकाणी िोषण, अपमानजनक र्ागणकू, गैिर्तवन, मािहाण, िािीरिक, मानरसक, 
लैंरगक आरण भार्नात्मक कहसा  सर्व बाबतीत रिव याांग मुली र् रियाांना रर्िेष सांिक्षण 
आरण पोरलस तक्राि नोंिर्ण्यात अग्रक्रम रिला जाईल. 

  ई.  रिव याांगत्र् असलेल्या मरहलाांचे त्याांचे अरधकाि र् कतववयाच्या बाबतीत सबलीकिण 
केल े जाईल. (सबलीकिण म्हणजे स्र्तःच्या क्षमता ओळखणे र् रर्करसत किणे, 
आपल ेज्ञान र् िक्ती रर्षयी इतिाांिी बोलणे/ इतिाांना मारहती िेणे.) 

  उ.  िाज्य िासन िोषण, गैिर्तवन, मािहाण याबाबत रिव याांग मरहला र् रिवयाांग मुलींच्या 
तक्रािीं साठी सुगम्य, सुिरक्षत र् गुप्पत/खाजगी तक्राि यांत्रणा उभािेल. 

  ऊ.  िाज्य िासन िोषण, गैिर्तवन, कोणत्याही प्रकािच्या कहसा याने रपरडत रिव याांग मरहला 
र् मुलींसाठी  सुिक्षा, समुपिेिन आरण मित सेर्ा पुिरर्ल. 

  ए. िाज्य िासन रिव याांग मरहलाांिी  लग्नासाठी स्र्तांत्रपणे र् सांपूणव सहमतीने तयाि 
होणाऱ्या वयक्तीस आर्थर्क मित िेईल. 

  एै. िाज्य िासन रिव याांग मरहलाांना त्याांचा गभवधािणेचा हक्क बजार्ण्यास पिर्ानगी आरण 
त्याांच्या पिर्ानगी रिर्ाय त्याांना गभवपात ककर्ा गभवधािणा होऊ नये यासाठी मित 
किेल. 

  ओ. िाज्य िासन रिव याांग मरहलाांना त्याांच्या मातृत्र्ाचा हक्क आरण कुटुांबरनयोजन याबाबत 
स्र्तः र् स्र्तांत्रपणे रनणवय घेण्यास तयाि किणे.  

16)   रनयोजन र् अांिाजपत्रकीय तितूि :- 

 (i)  5 टक्के अांिाजपत्रकाचा उपयोग /रर्रनयोग : - 
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  अ.  स् र्ारनक स् र्िाज् य सांस् र्ा आरण रजल्हा रनयोजन सरमती त्याांचे अरधनस्र् असलेल्या 
रनधीतुन कमीत कमी 5 टक् के इतका रनधी रिवयाांगासाठी िाखीर् ठेर्ले र् रनधारित 
किेल. या ५ टक्के िाखीर् रनधीपैकी रकमान 50 टक् के रनधी अरततीव्र रिव याांग व यक् ती, 
बौद िीक रिव याांग व यक् ती र् उच् च आधाि असणाऱ्या या रिवयाांग वयक्ती याांच्या 
योजनाांकरिता र्ापिला जाईल. जसे रिघ्र  रनिान र् काळजी, रिक्षण यामद ये रर्िेष 
रिक्षण, कौिल् य रर्कास, िोजगाि, जनजागृती रनमाण किणे, पुनर्वसन, सक्षमीकिण 
आरण रिव याांग व यक् तीचा सामारजक र् आर्थर्क मुख् य प्रर्ाहामद ये समारर्ष् ठ किणे 
योजना. 

  आ.  िासनाचे रर्रर्ध रर्भाग रिवयाांगाच्या योजना/ कायवक्रमासाठी पुिेिी तितुि 
किेल. रिव याांग कल् याण आयुक् तालय सक्षम तज्ञ व यक् तीची मित घेर्नू रर्रर्ध 
रर्भागाांनी रिव याांग व यक् तींच् या योजनेकरिता रनध्श् चतपणे र्ाटप किण् यात आलेल् या 
तितुिी र् उपयोरगता र् र्ार्थषक अांिाजपत्रकात र्ाटप केलेल् या रनधीचा आढार्ा घेईल. 

  इ.  आयुक् त, रिव याांग कल् याण हे रनयोरजत तितुिीनुसाि केलेल् या कायवर्ाहीबाबतचा 
पाठपुिार्ा कितील. 

 (ii)    रिव याांग जनाांसाठी आांतिरर्भागीय योजना िाबर्णे /पिीक्षण :- 
  अ.  रिव याांग कल्याण आयकु्त िाष्रीय बालस्र्ास्र्थ्य कल्याण कायवक्रम, सर्व रिक्षा 

अरभयान, रिव याांग मुलाांच े कल्याण, / ICDS, म्हाडा योजनेंतगवत र्ाटप, सुगम्य 
भाित/Accessibility India/ NRUHM, रिव याांग पेन्िन /समाज कल्याण,  मरहला र् बाल 
कल्याण रर्भागाांतगवत योजना आरण इति आांतिरर्भागीय योजना या सर्ाचे 
एककें द्रारभमुखतेसाठी (Convergence) आिाखडा तयाि कितील. 

  आ.  जेरे् िक्य होईल तेरे् साधनाांचे र्ाटप, रिष्यरृ्त्ती, रनरृ्त्तीर्तेन अरण भत्ते याांच्या 
र्ाटपासाठी प्रत्यक्ष हस्ताांति लाभ यांत्रणेचा (Direct Benefit Transfer) DBT) उपयोग 
केला जाईल. अरधक मितीची गिज असलेल्या रिव याांग मुलाांना प्राधान्य रिल ेजाईल. 
या सर्व योजना ऑनलाईन पद्धतीने अखेिपयंत (End to End) िाबर्ल्या जातील. 

17)   सांरनयांत्रणाची पद्धती :- 

  अ.  रिव याांग व यक् ती हक्क अरधरनयम, 2016 मधील कलम 66 मधील तितिुी अन् र्ये सर्व 
धोिणात् मक कामासाठी िाज् य सल् लागाि बोडव नेमला जाईल. तो होईपयंत िाज् य 
समन् र्य सरमती र् िाज् य कायवकािी सरमती धोिणात् मक कामे कितील. 

  आ.  रिव याांग वयक्ती अरधकाि कायिा 2016  अांतगवत िाज्य, रजल्हा समन्र्य सरमती आरण 
नॅिनल रस्ट कायिा 1999 अांतगवत स्र्ारनक स्ति सरमती प्रत्येक रजल्ह्यात स्र्ापन 
किेल. त्याचबिोबि उपरजल्हारधकािी स्तिाचा रजल्हा स्तिार्ि कायव किणािा एक 
अरधकािी  रजल्हास्तिार्ि  रनयकु्त केला जाईल. तो या सरमतींच े कामकाज सुिळीत 
चालण्यासाठी मित किेल. तसचे या धोिणाच्या अांमलबजार्णीसाठी पांचायत िाज 
सांस्र्ाांिी आरण नागिी स्र्ारनक सांस्र्ाांिी सर्वस्तिार्ि समन्र्य साधेल. हा 
अरधकािी रिव याांग कल् याण आयकु्ताांना त्या रजल्ह्यासाठी सहाय्यक अरधकािी म्हणनू मित 
किेल. 
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  इ.  रिव याांग वयक्तींच्या रर्कासासाठी िाज्य िासन रिव याांग वयक्ती रर्कास रनिेिाांक 
रनर्थमती किेल आरण रिव याांग वयक्ती रर्कास मागविर्थिका तयाि किेल. याचा समार्िे 
िाज्याच्या मानर्ी रर्कास अहर्ालात केला जाईल. 

  ई.  िाज्याच्या मुख्यमांत्र्याच्या अरधपत्याखाली एक सांरनयांत्रण सरमती रनयुक्त केली जाईल. 
ही सरमती या धोिणाच्या अांमलबजार्णीची िेखिेख किेल. या सरमतीची र्षातून 
रकमान एक तिी सभा होईल. 

  उ.  या धोिणाच् या अरधसुचनेपासून सहा मरहन् यात िाज् य िासन सर्व रर्भागाांच् या रिव याांग 
कल् याण र् पुनर्वसन साठीच् या योजना/कायवक्रम/रनधी यामदये साांगड घालण् यासाठी 
रििा रनिेि करुन अांमलात आणेल. 

18)   योजनाांच्या रनयोजन र् सांरनयत्रण किण्याच्या दृष्टीने आर्श्यक आधािभतू मारहती 
            रिव याांग वयक्तींना सेर्ा प्रिान किण्याच्या दृष्टीने र् रिव याांग वयक्तींच्या 
योजनाांचे रनयोजन किण्याच्या दृष्टीने अचकु र् रनिांति सुधािणा किण्यात आलेली 
मारहती अत्यांत महत्र्ाची ठिते. आज रिनाांकापयंत रर्रर्ध अरभयान र् 
योजनाांद्वािे रिव याांग वयक्तींना समाजाच्या मुख्य प्रर्ाहात आणण्यासाठी िाज्य र् कें द्र 
िासनाच्या अखत्यारितील रर्भागाांनी आपल्या यांत्रणा रर्करसत करून अिार्त करून 
कायाध्न्र्त केल्या आहेत. (िाज्य िासनाचे आिोग्य अरभयान, रिव याांग वयक्तींना र्रैश्वक 
ओळखपत्र, एकाध्त्मक बाल रर्कास योजना ,िालेय पूर्व रिक्षण, सर्व रिक्षा अरभयान / 
प्रार्रमक रिक्षण, िाष्रीय कौिल्य रर्कास परिषि / कामगाि आरण कौिल्य बाांधणी, 
िाज्य उपजीरर्का अरभयान, िाष्रीय न्यास / िाज्य स्र्ारनक स्ति सरमती आरण 
पालकत्र् भाितीय पुनवर्ास परिषिेकडील वयर्सारयकाांची नोंिणी आिोग्य रर्मा 
योजना इत् यािी.) 
            रिव याांग कल्याण आयुक्तालय, महािाष्र िाज्य, पुणे हे कायालय नोंिणीकृत 
अनुिारनत / रर्ना अनुिारनत रर्िेष िाळा र् रिव याांग वयक्तींना सेर्ा िेणाऱ्या सांस्र्ाची 
मारहती सांकरलत करुन एकरत्रत किेल. ज्याद्वािे एकरत्रत मारहतीच्या वयर्स्र्ापनाच्या 
पदितीचा र्ापि करून, सर्व समार्िेक सुचनार्लकाद्वािे रर्शे्लषण करून अहर्ाला 
ची रनर्थमती रकमान खालील मुिाांच्या बाबतीत किता येईल. 

1. िाज्यातील ग्राम पातळीपयंतच्या सर्व रिव याांग वयक्तींची यािी, सिि यािी मदये 
रिवयाांगत्र्ाचा प्रकाि र् टक्केर्ािी बाबतची मारहती. 

2. रिव याांग वयक्तींना सेर्ा पुिरर्णाऱ्या यांत्रणाांची यािी. 
3. योजनारनहाय रिव याांग लाभार्थ्यांची यािी. 
4. रिव याांग वयक्तींना िेण्यात येणाऱ्या लाभाांचे स्र्रूप र् प्रमाण. 
5. तितुि, खचव आरण रर्रर्ध िाज्य / कें द्र िासनाच्या अपांगाकिीता असणाऱ्या 

योजनाांची कामरगिी यामदये स्र्ारनक स्र्िाज्य सांस्र्ाांनी र् रजल्हा रनयोजन र् 
रर्कास यांत्रणाांनी बांधनकािकरित्या किार्याचा 5 टक्के रनधी र्िील खचव.  

सर्व पातळीर्ि रनयोजन किणाऱ्या अांमलबजार्णी किणाऱ्या यांत्रणाांना व यर्स् र्ापन 
मारहती यांत्रणेचा र्ापि एक प्रभार्ी साधन म्हणनू किता येईल. याद्वािे रिव याांग 
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लाभार्ींना  रे्ट लाभ िेण्यामदये सहाय्य किता येईल र् आांतिरर्भागाच्या योजनाांमदये 
परिणाम कािकता आढळून येईल. याद्वािे एकरत्रत मारहतीच्या पदितीच े रनयोजन 
करुन रकमान खालील उरिष्ट सादय किता येतील. 
1. सर्व प्रर्गातील रिव याांग वयक्तींकरिता सेर्ाांची उपलब्धता नसलेले िाज्यातील 
रजल्हे र् तालुके याांना अधोिेरखत किता येईल. 
2. सर्व समार्िेक रिक्षण िेण्याच्या दृष्टीने र् रर्िेष िोताची मित घेण्याच्या दृष्टीने 
रर्िेष िाळाांची र् सर्व रिक्षण अरभयानाची मारहती एकरत्रत ठेर्ता येईल. 
3. कायिाच्या कलम 16 (VII) द्वािे रिव याांग रर्ियार्थ्यांचे प्रार्रमक रिक्षणाची क्षमता, 
त्याांचा सहभागार्ि रनयांत्रण ठेर्ता येईल. 
4. रिव याांग वयक्तीकरिताच्या स्र्ारनक स्र्िाज्य सांस्र्ाांनी केलेल्या अर्वसांकल्पीय 
तितुिीरर्षयक मारहती सांकरलत किता येईल. ज्यामुळे एकाच योजनेचा लाभ िुबाि 
िेणे टाळता येईल र् लाभार्थ्यांच्या खात्यात रे्ट िक्कम प्रिान किण्याची पदित 
प्रोत्साहीत किता येईल.   
5. कलम 17 अ अनुसाि िाळेत जाणा-या रिव याांग मुलाचे सर्के्षण करुन िाळेत 
जाण्याची त्याांची रर्िेष गिज र् तीव्रता मारहत करुन घेता येईल. 
6. कलम 22 (2) नुसाि िोजगािाची आर्श्यकता असणा-या रिव याांग वयक्तींची नोंि 
ठेर्णे.   
7. कलम 19 (2) नुसाि रिव याांग वयक्तींनी कौिल्य बाांधणी र् स्र्यांिोजगाि यामदये 
केलेला प्रगतीरर्षयक रर्खुिलेली मारहती एकरत्रत ठेर्णे.   
8. कलम 25 (2) (अ) नुसाि रिव याांगत्र् येण्याची कािणे िोधण्याच्या दृष्टीने सर्के्षण 
हाती घेणे  
9. कलम 25 (2) (क) नुसाि सर्व मुलाांची र्षातून एकिा सांभावय रिव याांगत्र् येण्याचे 
ओळखण्याच्या दृष्टीने चाळणी किणे. 
10. रिव याांग वयक्तीं र् त्याांच्या कुटुांबाांना भौगोरलक स्र्ानानुसाि रर्रर्ध प्रकािच्या 
उपलब्ध असलेल्या सुरर्धाांची मारहती होण्याच्या दृष्टीने रिव याांग वयक्तींना सहज 
र्ापिता येईल अिा ॲपचा रर्कास किण्यात येईल. ज्यामुळे मागवििवन र् सल्ला याच्या 
सुरर्धा िेखील पुिरर्ता येतील.   
            धोिणाच्या मागविर्थिकेरर्षयक अरधसुचना प्ररसदि झाल्यापासून 3 मरहन्याच्या 
आत रिव याांग कल्याण आयुक्तालय सरर्स्ति प्रकल्प अहर्ाल तयाि करुन तो िाज्य 
िासनाकडे आर्श्यक त्या मान्यतेसाठी सािि किेल. सििील प्रकल्पामदये खालील 
बाबींची पुतवता  किणे आर्श्यक िारहल. 
अ) सििील मारहतीचे एकत्रीकिण, पडताळणी आरण प्रमाणीकिण हे प्रचरलत 
र्जै्ञारनक सर्के्षण  पदितीद्वािे किार्.े 
आ) मारहतीची सत्य असत्यता पडताळण्याच्या दृष्टीने बाह्य तज्ञ यांत्रणेकडून नमुना 
सर्के्षण करुन घेणे. 
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इ) रर्भागाकडील मारहती अर्र्ा इति यांत्रणेकडील मारहती एक सांघ ठेर्ून 
एकत्रीकिण किणे आरण सििील मारहती रिव याांग क्षते्रात काम किणा-याांना उपलब्ध 
करुन िेणे. 
ई) मारहतीची वयर्स्र्ापन प्रणाली स्पष्ट, साधी, समजण्यास सोपी र् सुचना 
र्लकासह (Dashboard) सुसज्ज असार्ी. सििील मारहती पाहण्याचे, र्ाचनाचे र् 
बिल किण्याचे  अरधकाि योग् य त् या स् तिार्ि असार्ते. 

 िासनाच्या रर्रर्ध प्रिासकीय रर्भागाांिी आांतिरर्भागीय साांगड:- 
 रिव याांग वयक्ती हक्क अरधरनयम,2016 या कायियानुसाि रिव याांग वयक्तींच्या 
सक्षमीकिणासाठी रर्रर्ध योजना तसेच सेर्ा िेणे बांधनकािक किण्याांत आले आहे.  
अिा प्रकािच्या सेर्ा िासनाच्या रर्रर्ध रर्भाग तसेच स्र्ारनक स्र्िाज्य सांस्र्ा याांच्या 
कायवकक्षते येतात. त्या सोबतच िासनातील कायिे, रनयम तसेच धोिण याांच्यार्ि 
िाष्रीय योजना आधािीत असतात.  त्यामदये सुदिा रिव याांग वयक्तींसाठी सुयोग्य 
तितूिी केल्या आहेत.   
 

 रिव याांग वयक्तींसाठी असलेल्या या आांति रर्भागीय कायवक्रम तर्ा योजनाचा 
प्रभार्ीपणा र्ाढरर्ण्यासाठी र्गेर्गेळया रर्भागाांची साांगड घालणे आर्श्यक आहे.  
उिा.िाष्रीय बाल स्र्ास्र् कायवक्रम, रजल्हा रिघ्र हस्तक्षपे र् रनिान कें द्र, सर्व रिक्षा 
अरभयान, एकाध्त्मक बाल रर्कास योजना, स्र्ारनक स्र्िाज्य सांस्र्ाांचा रर्कास 
आिाखडा, र्ाहतुक रर्भाग, पांतप्रधान िोजगाि योजना इत्यारि. अिा रर्रर्ध 
रर्भागाकडून िाबरर्ण्याांत येणाऱ्या रर्रर्ध कायवक्रमाांची साांगड घालण्यासाठी िाज्य 
सिकाि पुढाकाि घेऊन खालील बाबी सुरनरित किेल- 
 

अ) रिव याांग वयक्तींसाठी सांबांरधत रर्भागाांची तसेच अर्वसांकल्पाांतगवत तितूिी मदये 
प्राधान्यक्रम रनरित किणे. 

आ) अपांगाांच्या सोयीसुरर्धाांसाठी रजरे् आर्श्यक असेल रतरे् योजनेत बिल 
प्रस्तारर्त किणे. 

इ) तसेच रर्रर्ध रर्भागाांना त्याांच्याकडील अपांगाांसाठी असलेल्या योजनेत बिल 
ककर्ा सुधािणा किण्यासाठी मित किणे. 

ई) रर्रर्ध रर्भागामार्व त िाबरर्ण्याांत येणाऱ्या योजनाांचे िुबािीकिण टाळणे. 
उ) तसेच महािाष्र िाज्य अपांग रर्त्त र् रर्कास महामांडळ मयारित याांनी कजव 

मांजूिी, रनधी रर्तिण, कजाची पितरे्ड या सर्व बाबीचा िजा र्ाढरर्ण्यासाठी 
कोअि बँरकग सािखी ऑनलाईन प्रणाली रर्कसीत किणे. या प्रणालीविािे 
क्षरेत्रय अरधकाऱ्याांना कजव पित रे्डीसाठी पाठपुिार्ा किण्यासाठी र्ळेेर्ि 
सूचना रनगवमीत होईल. 
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19)   िाज्य रिव याांग कल् याण आयुक्त कायालय :- 

   िाज् य िासन रिव याांग कल् याण आयुक् त म् हणनू एका र्रिष् ठ अरधकाऱ्याची रनयुक् ती 
किेल. िाज् य आयुक् ताला रिव याांग हक् क कायिा 2016 च् या कलम 80 ते 85 (अ) नुसाि 
जबाबिािी र् अरधकाि असतील.  

20)   रिवयाांग हक्क कायिा 2016 या धोिणाांतगवत रर्हीत केलेल्या रर्रर्ध योजना/कायवक्रम 
याची आखणी िाज्य िासनाचे सांबांधीत रर्भाग कितील र् त्यासाठी त्याांचे रर्भागाच्या 
अांिाजपत्रकात( Budget) पुिेिी तितुि कितील. 

    
*    *   *   *   * 
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The Registrar,
All Universities/Deemed to be Universities

January, 2019

1 $' .l [ ?,1 ?c1$

Sub: - Guidelines for conducting written examination for Persons with
Benchmark Disabilities.

Sir/Madam,

The undersigned is directed to forward herewith a copy of the O.M.
No.34021201s-DD-lll dated 29.8.2018 of Ministry of Social Justice &
Empowerment, Department of Empowerment of Persons with Disabilities,
New Delhi received through Ministry of HRD, New Delhi regarding "Guidelines
for conducting written examination for Persons with Benchmark
Disabilities". The Central Government (D/oEPwD) has laid down the
Guidelines for conducting written examination for persons with Benchmark
Disabilities, 2018 in supersession of the earlier Guidelines issued vide OM
No.F. 16-1 10/2003-DD.1ll dated 26.02.2013.

You are requested to take immediate action as per the above
guidelines. These guidelines may also be circulated to the constituent and
affiliated colleges for strict compliance.

Encl: As above.

(.Rajnis
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trV" The facitriry qf Scribe.${ssdedl-ab Assistanr should bc all*werj to
with bencfumark disability as definerl under s*ction 3{rl of the R.pryil Act,
has jimitation in writing including that,ofspeed if so desired by hixr/her.

.,:'

flrIy p*r$s$ "

2{}16 and

. In case of persons with benehmark disabilities in the category of btrindness.
locornotor- disability (bcth arm affected-BA) and cerebral palsy, the .facility r:f
scribe/readsllab assistant'shall'be given, if so desired by the p.*on.

case of other catcgory of persons with benchrnark disabilities, the provision
of scribelreadetflabassistani can be allowed on production of a certificate to the effecr
thar ore person conccrnod has physical iimiation id, *ir., *a r*Jis essentiat to

Yi: examrnprion,on his bchal{ &om the Chief Medical Officer/Civil $urgeon/
MeaY*Sunerirtendent of a Govcrnrnent lrealth carc insrirution as p*, prol*u *
APPENDIX.[

ut.- rhe eandidate .,shourd have the discrrtran of .qpting .for his own
scribe/rcade{lab assistant :or rcque$t t}re 'Exaininution Body- rr, *. ;.. Ti,;
cxamining uodr nilr arso identify the scrib# icadcr/rab'*rirt*nt ,;;;;o**.; rr;;
fistrictlllivisi*r/ $tate : level .as ro',tlr*,rquffi ;r *r:examinition,;;;
instances the candidates shourd or ^rr"*J;;;;;; ffi}#;;il-;;
1-1111tion 

so rhar the candidares g*t a chand *;;-;c **ry;u;;r;, scribe

Fage ! uf$, 1,,,

Q. t.r.

""- !{' --.-In'caseJbesxaminiug*body provides thesciibe/readerllab assistant, it shaltr be.j-rqiry thar qu.arification of the scribe shourd nor be *or. ,h* ;; ;,;;
}he, ,qualiscaricn of, tirn



can easily make use of,technol*gli t{} cofir,ert qr.restion gsper in large grrixts. e*te..q{. r}r
Brarllc and can also convert B:.aillc rehl ic Fnglish or reglu**l lung*sou.

IX' In case" the perssns r.rith benchm*rk disah;ijities are allcwed ti) lake
ex*rnlneriorl srl $$fllput*r sysfem. thry sh*uld hr eJl*rved to *h*ck {h* c*mpurrr
system one day in advance so that the problems, if any in the softwarvrysreni could' h'e rectified- Use of own cornputerllagop rhould nat be allowed ftrr t*ing
examination. Heiwever, enabling accessories for rhe cornputer bassd exan,inalioni
such as keyboard, customfzed msu$s etc should be allowed"

X^ ?he procedure sf nvailing the fncitity sf scribe si:ouJd be simplifted and the
necfssar} et*tails shoutd be recorded at the time of filling up of &e fonns. Thereafter,
tfte ewmining bocly should en$ure availability of quesricn pepers in the format *pted
by &e candid*te as well ru ruitable seatrcg arrsngems$t for tiving exarnlnatiorr

xI" The disabiiity cfiificate issued by the comperenr medjcai authority ar any
placc. slrould be accepted across the counfy

ry'' ?he word *extm time :or additional tirne* flnt is bcfug currently uscd should be

:r*ngf t1 'toppcnsarsry tfuns'srld &e same skculc not d r"*, ,rr* :* *il;;;;
hourofoqrrninatian furperyons wh* are allowd usc of scribcfrgadt,./lab nssiste*r. itt
*re eandideres with benctrmark disability not availisg rhe faciliry of scribe rncy be
allowed additional time of minimurn of one hour for el**tion of i h"r*;;;;

Jn-case*&e -duratio+-of-the€,$mination is *e$sSfir an.fiour, then the.duratian of .

additional time *rould be allowed on prc-mre basi$. Addirional uJ-,n"Jc o* * ,*r,
than 5 minutcs and should bc in the nrultiple.of 5. i

x& T*e candidates shsutd bE allowed to use assisrive devises
calculator (in cases wherc calculators ere allowed rou giuing exarns),
Braille r1kt1" abams, geornehy ki!, l*raitt* k*u*;g .fape 

axid
collrmunie*ticr d*vi,ces like rommuniqs{ff!.$}qrf,*nd el**ro*icdeiriecs*

like alking
t"ilor &xr*e,

&iigi*wfrtive

.l ir
Frg* * df$

't'



XYI. AJternative objectir* qucstions in lieu of, deserip{ive qurstiirns sh*uitl b*
provided tbr Hearing-fmpairecl persfins, in addition tc the existing poiicy of giving
alternative qu*stions in lieu oi questions requiring visual inputs, f*r p*rs*ns with
Yi*uxl Inrpairrnent"

XWI" As far as pr:ssible the exxminafion for per$ons wirh tlisabilitics s]rould he helc3

at the ground floor. The examination centres should be acrcssibb fur p*rs*ns wirh

disabilities.

?. It is roqu*fsd t* e&sure that {he abav* gtidcknes ere scn p$lously flallowed
whil* condueting exarninslion. f*r persons with benc-hmark disabilities" Ait the
resruifmrn{ *grncies, Academics{Lxarnination Bodies etc. under the administrative
control of each MinistrylDeapartnncnt may be advised appropriatcly to ensure
ccrnplicnce cf implementing these guidelines" Aetion tak*n in this reg*rd rnay be

3- The ab*ve glridetriaes arc issusd with the approval of Hon'bl* kfi*ister {$ocia}
Justice & Empowernent).

Yours kith&llv'J1

, :':. : *1(""-A

I

l. $ecreq41y ot all Ministries/Deparrmenr.

?. Secreiary,.LJPSC, Sha$ahan Ruad |rtrew DeIId,

P*s*S,q{,{,*., 
,

To

Si?



A

, nts le fn

.menrisned 
in the cerrilicale of disability|, S/ol$/o

APpSXS$(- r

that, I have *xarni**d Mr/lvls/fufrs

fname of tlre candidate with disabiliry), & person

{natufe and '$'*rcentage ol disabi.l"iry as

(Vitiage/ Dis tric t/ Sta re)

$ignafure

with

a r*sident crf

and to state that he/she has physical limitation which hampers &risTher

writing capqbilities owing to hislher disability.

chief i4edical oflicerlciril surge.n/ Med-ical superintendenr af a

Oovern*rent health cere insriruilon

aL*bt.r

cerri$

F6si8.S 0( 6 ;' . 
.t



a caqdidate wir]:r {name
cf the disabiliry) *ppraring for

examiaation) hearing

the
{name of the

atRotl

{name

i$o.

of the ceatre) in the District

qualifrc*tion is
{name of the Sfatq}. I{y

jh-

,, ,., do hereby statq *u " . ,,, .- frtame sf the scr.ibe| will
proride the seri'ice of scribelreaderllab assistant feir th* underoigned fbr
takiqg"the qfo*saiA co*i"utl""_

*Y' subtequently it is lbund thet his quetification is not as decla:.ed hy ihe
undersrg*rd and is bryond rny qualificatian, I sh*ltr fe.rrf*ir rny righr t* th*
post and claims relating thereto.

iSignature of thf candidate wrth Dis;rhilix,r.dqutittJrt

Fa6*6*fS- i, :

Flarei ,

Sate:


