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अऩंग कल्माण
अऩंग व्मक्ती (वभान वंधी, शक्काचे वंयषण आणण वंऩूणण वशबाग) अधधननमभ १९९५ अन्लमे ऑगस्ट २००० भध्मे
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वंऩकण : १) वंफंधधत स्जल्ह्माचे वभाज कल्हमाण अधधकायी गट (अ) स्जल्हशा ऩरयऴद

अऩंग व्मतिींचे शळषण, प्रशळषण ल ऩुनलगवन
अऩंग नव्शे - अनोखे वभथग व्मजतिभत्ल त्मांचा वन्भान शाच आभचा अशबभान वभान वंधी,
शतकांचे वंयषण वंऩण
ु ग वशबाग

वाभास्जक न्माम ल वांस्कृनतक कामण क्रक्रडा ल वलळेऴ वशाय्म वलबाग

ळावन ननणणम क्रभांक: इडीडी - २००३/ प्र.क्र. ७० / वध
ु ाय २ दद. १५ नोव्शें फय २००३

ळावन ननणणम क्रभांक : इडीडी - २००३/ प्र.क्र. ७१ / वध
ु ाय २ दद. १५ नोव्शें फय २००३
उद्दिष्ट्ट
वभाजातीर दृस्ष्ट्टशीन, कणणफधधय, अस्स्थव्मंग, भनोवलकरांग ल कृष्ट्ठयोगभुक्त अऩंग व्मक्तीकडे

त्मांच्मा अऩंगत्लाकडे न ऩाशता त्मांच्माभध्मे अवरेल्हमा वाभर्थमाणकडे ऩाशून त्मांच्माभधीर
अवरेरे वुप्त वाभर्थमण वलकर्वत करून त्मांना वभाज जीलनाच्मा वलण अंगाभध्मे वभान वंधी,
वंऩूणण वशबाग ल त्माच्मा शक्कांचे वंयषण व्शाले मा दृष्ट्टीने भशायाष्ट्र ळावनाच्मा वाभास्जक

न्माम, तवेच इतय वलवलध वलबागाभापणत कल्हमाणीकायी मोजना याफवलण्मात मेतात. त्माचप्रभाणे
वाभास्जक वुयक्षषतेवाठी अऩंगांना काशी षेत्राभध्मे आयषण, वलरती, वूट ल प्राधान्म दे ण्मात

आरेरे आशे . मा वलाांचा उद्देळ अऩंग व्मक्तींना वषभ फनलून त्मांना वभाजाच्मा भुख्म प्रलाशात
वाभीर कयणे शा आशे . त्मा मोजना खारीरप्रभाणे.
आयोग्म
भुऱातच अऩंगत्ल मेलू नमे म्शणून अऩंग प्रनतफंधात्भक कामणक्रभ, अऩंगव्मक्तींचे वलेषण,
ळारेम आयोग्म तऩावणी, जनजागत
ृ ी, भाता फार वंगोऩन कामणक्रभ, लैद्मकीम अधधकायी ल
आयोग्म कभणचा-मांना प्रर्ळषण, लैमस्क्तक स्लच्छता ल आयोग्म वलबागाभापणत याफवलण्मात
मेतात.
शळषण
अऩंग वलद्मार्थमाांना र्ळष्ट्मलत्ृ ती: वाभान्म ळाऱे भध्मे, तवेच अऩंगांच्मा वलळेऴ अननलावी
ळाऱे भध्मे इमत्ता ऩदशरी ते दशाली ऩमांत र्ळषण घेणा-मा अऩंग वलद्मार्थमाांना ळारेम

र्ळषणावाठी इमत्ता १ री ते ४ थी दयभशा रु ५०/-, इमत्ता ५ ली ते७ ली दयभशा रु. ७५/इमत्ता ८ ली ते १०ली. दयभशा रु १००/-, तवेच भनतभंदांच्मा वलळेऴ अननलावी ळाऱे तीर
अनतभंद वलद्मार्थमाांना दयभशा रु ७५/- मा दयाने र्ळष्ट्मलत्ृ ती दे ण्मात मेते. त्माच फयोफय इमत्ता
९ ली ल त्माऩुढीर वलद्मारमीन, भशावलद्मारमीन, ऩदली, ऩदवलका, लैद्मकीम, अर्बमांत्रत्रकी ल

व्मालवानमक अभ्मावक्रभाकरयता दयभशा रु ९०/- ते ४२५/- मा दयाने र्ळष्ट्मलत्ृ ती दे ण्मात मेते.
र्ळष्ट्मलत्ृ तीफयोफयच अंध वलद्मार्थमाांना लाचक बत्ता, अस्स्थव्मंग वलद्मार्थमाांना कृत्रत्रभ अलमल
बत्ता, तवेच लवनतगश
ृ लावी वलद्मार्थमाांना बत्माची यक्कभ दे ण्मात मेते.

अऩंग वलद्मार्थमाांना वलळेऴ ळाऱाभापगि शळषण
अऩंग वलद्माथी अनततीव्र अऩंगत्लाभुऱे वाभान्म भुरांफयोफयच वाभान्म ळाऱे त र्ळषण घेलू
ळकत नाशीत, अळा वलद्मार्थमाांवाठी वाभास्जक न्माम वलबागाने वलळेऴ र्ळषणाची भोपत

व्मलस्था केरी आशे . ळावकीम तवेच स्लमंवेली वंस्थाभापणत चारवलल्हमा जाणा-मा अऩंगांच्मा
वलळेऴ ळाऱे भधन
ू दृष्ट्टीशीन, कणणफधधय, अस्स्थवलकरांग ल भनोवलकरांगवाठी र्ळषणाची वोम
केरी आशे . मा ळाऱा ननलावी ल अननलावी स्लरूऩाच्मा अवून ननलावी ळाऱे भध्मे ननलावी,
बोजन ल र्ळषणाची वलनाभूल्हम वोम आशे . याज्मात एकूण ळावकीम २१ ल ७१० नोंदणी

प्रभाणऩत्र प्राप्त अनुदाननत ल ३८ वलना अनुदाननत ळाऱा चारू आशे त. एका ळाऱे भध्मे ५५०००
वलद्माथी र्ळषण प्रर्ळषण घेत आशे त.
अऩंग वलद्मार्थमाांना एकाजत्भक शळषण
वलणवाधायण ळाऱे तीर वाभान्म भुरांफयोफयच दृष्ट्टीशीन, कणणफधधय ल अस्स्थवलकरांग अऩंग

वलद्मार्थमाांना र्ळषण मोजनेंतगणत मा वलद्मार्थमाांना, रयवोवण टीचय, वलद्मार्थमाांना ऩुस्तके, रेखन

वाभग्री, ऩरयलशन बत्ता ल वाभग्रीकरयता आधथणक भदत ददरी जाते. र्ळषण वलबागाभापणत वदय
मोजना याफवलण्मात मेत आशे .
शळषणळास्र अध्माऩक ऩदवलका अभ्मावक्रभावाठी आयषण
अऩंग वलद्मार्थमाांना र्ळषणळास्त्र अध्माऩक ऩदवलका अभ्मावक्रभाच्मा प्रलेळावाठी ३ टक्के
आयषण ठे लण्मात आरेरे आशे .
लैद्मकीम अभ्मावक्रभावाठी याखील िागा
लैद्मकीम अभ्मावक्रभाभध्मे अऩंग वलद्मार्थमाांना लैद्मकीम र्ळषण, दं त लैद्मकीम
भशावलद्मारमे, ळावकीम ल अनुदाननत आमुलेद भशावलद्मारमे माभध्मे अऩंग वलद्मार्थमाांना
प्रलेळावाठी अनुक्रभे ५,२ ल ५ जागा याखील ठे लण्मात आल्हमा आशे त.
लवनिगश
ृ ाभध्मे अऩंग वलद्मार्थमाांना याखील िागा


वभाज कल्हमाण वलबागाभापणत चारवलण्मात मेणा-मा भागावलगीम वलद्मार्थमाांच्मा
ळावकीम लवनतगश
ृ ात ३ टक्के जागा याखील आशे त.

(ळावन ननणगम क्रभांक: फीवीएच- १०८६/ ५६१९८/(६५)/ फी.वी. डफल्म.ू - ४ द्दद. १५ िुन
१९८६)


वभाज कल्हमाण वलबागाभापणत चारवलण्मात मेणा-मा अनुदाननत भागावलगीम

वलद्मार्थमाांच्मा लवनतगश
ृ ात प्रलेळावाठी अनुवूधचत जाती/ जभाती, वलभुक्त ल बटक्मा

जभाती, आधथणक माभध्मे अऩंग वलद्माथी अवल्हमाव त्मांना प्रलेळावाठी प्राधान्म ल एकूण
जागांच्मा ५ टक्के ऩमांत प्रलेळ.

वभाि कल्माण वांस्कृनिक कामग, क्रीडा ल ऩमगटन वलबाग

(ळावन ननणगम क्रभांक : फीवीएच- १०८२/ ९०३८५/ ३५१/ फी.वी. डफल्म.ु - ४ द्दद. ०३
भाचग १९८६)


ळारेम र्ळषण वलबागाभापणत अस्रेल्हमा ळैषणणक वंस्थाच्मा लवनतगश
ृ ाभध्मे ३ टक्के
आयषण.



उच्च ल तंत्र र्ळषण वलबागाच्मा अधधऩत्माखारी लवनतगश
ृ ाभध्मे भंजुयप्रलेळ षभतेच्मा
३ टक्के जागा याखील आशे त.

भाध्मशभक उच्च भाध्मशभक ऩरयषांवाठी वलरिी
दृष्ट्टीशीन ल कणणफधधय तवेच अध्मामन अषभता अवरेल्हमा वलद्मार्थमाांना भाध्मर्भक ल उच्च

भाध्मर्भक ऩयीषांवाठी लाचक रेखननक दे णे, ३० र्भनीट जादा लेऱ दे णे, घयानस्जक ऩयीषा केंद्र,
रेखी ऩयीषेत आकृत्मा, नकाळे, आरेख काढण्माऩावून र्ळधथरता, गणणत ळास्त्र

अभ्मावक्रभाऎलजी शस्तकरेवायखे दय्ु मभ वलऴम, अनुत्तीणण वलद्मार्थमाांना उत्तीणण शोण्मावाठी
जास्तीत जास्त २० इतके वलरतीचे गुण इ. वलरती आशे .
फषीव मोिना
वलबागीम ऩयीषा भंडऱाभापणत घेण्माव मेणा-मा इमत्ता १० ली ल १२ ली च्मा ऩयीषेभध्मे
गुणलत्तेनुवाय प्रथभ तीन क्रंआंने उत्तीणण शोणा-मा दृष्ट्टीशीन, कणणफधधय ल अस्स्थवलकरांग
स्ऩास्स्टक वलद्मार्थमाांना वभायं ब ऩल
ण रु१,०००/- योख ऩारयतोवऴक दे लन
ू क
ू गौयवलरे जाते.

(ळावन ननणगम क्रभांक: फीवीएच - १०८६/ ५६१९८/(६५)/ फी.वी.डफल्म. - ४ द्दद. १५ िन
ु १९८६)

वलबागांिगगि वंस्था / भशाभंडऱे
भशायाष्ट्र याज्म अऩंग ल वलत्ि वलकाव भशाभंडऱ

१. रघु उद्मोग स्थाऩनेवाठी मोजना (केंद्र ऩयु स्कृत मोजना)

२. वेला वलऴमक षेत्रातीर छोटमा धंद्मावाठी कजण वशाय्म मोजना (केंद्र ऩयु स्कृत मोजना)
३. कृऴी उद्मोगाकयीता कजण वशाय्म मोजना (केंद्र ऩयु स्कृत मोजना)

४. भानर्वक वलकरांग (भनोरूग्ण) वेयेब्रर ऩाल्हवी आणण (ऑटीझभ) आत्भभग्न अळा
अऩंगावाठी स्लमंयोिगाय मोिना

५. लाशतक
ू व्मलवामावाठी लाशन खये दी मोजना (केंद्र ऩयु स्कृत मोजना)

६. व्माऩाय खये दी / वलक्री वलऴमक मोजनांखारीर छोटमा धंद्मावाठी कजण वशाय्म मोजना
७. वक्ष्
ू भ वलत्त वशाय्म मोजना (केंद्र ऩयु स्कृत मोजना)

८. अऩंगांवाठी प्रवलणता / कौळल्हम तथा उद्मोजकता वलकर्वत कयणेवाठी कजण मोजना

९. भनोरूग्णांना भाता, वऩता/ऩारकांद्लाया वंचर्रत वंस्थांना वंफधं धत भनोरूग्णाच्मा राबावाठी कजण मोजना

अऩंग व्मतिींचे भानलाधधकाय त्मावाठी भशायाष्ट्र याज्म अऩंग कल्माण कृिी आयाखडा२०११ अऩंग कल्हमाण आमुक्तारम, भशायाष्ट्र याज्म, ३ चचणयोड, ऩुणे-१
प्रस्िालना
१.१ अऩंगत्लाची व्माख्मा:
'अऩंगत्ल' ल 'अऩंग व्मक्ती' अथला अनोख्मा वभथण व्मक्ती (Differently Abled Persons) म्शणजे
अऩंग व्मक्ती (वभान वंधी, शक्कांचे वंयषण आणण वंऩूणण वशबाग ) अधधननमभ, १९९५ भध्मे

नभूद केरेल्हमा व्माख्मेप्रभाणे आणण अऩंग व्मक्तीच्मा कल्हमाणाथण जो कमदा अंभरात आणरा
जाईर त्माप्रभाणे यशीर.

१.२ अऩंग व्मतिींची रोतवंख्मा :
क्र.

अऩंगत्लाचा प्रकाय

अऩंग व्मतिींची वंख्मा
ऩुरुऴ

स्स्त्रमा

एकूण

१

अंध

३२०४६६

२६०४६४

५८०९३०

२

भक
ु े

६३८०२

४९२४१

११३०४३

३

फदशये

५१७८९

४०६०१

९२३९०

४

अस्स्थव्मंग

३७४६७१

१९५२७४

५६९९४५

५

भनतभंद

१२३१३९

९०१३५

२१३२७४

एकूण

९,३३,८६७

६,३५,७१५

१५,६९,५८२

भशयाष्ट्र याज्माच्मा एकूण रोकवंख्मेच्मा १.०६ टक्के एलढी अऩंग व्मक्तींची रोकवंख्मा आशे .
१.३ दृष्ट्टीषेऩ:

अऩंग व्मक्तींभधीर व्मंग न ऩशाता, 'अनोखे वाभर्थमण अवरेरे व्मस्क्तभत्ल' अवे वंफोधन
ू

त्मांच्माभध्मे अवरेरे वाभर्थमण ल षभता ओऱखन
ू त्मा वलकर्वत कयण्मावाठी अऩंगत्लाचे

रलकय ननदान, त्लरयत शस्तषेऩ, व्मलवानमक प्रर्ळषण नोकयी इत्मादी षेत्राभध्मे त्मांना वंधी
दे लन
ू , आणण कृत्रत्रभ अलमल ल वाधने उऩरब्ध करून ददल्हमाव त्मांच्माभध्मे स्जद्द, आत्भवलश्लाव

ननभाणण शोऊन ते वभाजाच्मा भख्
ण जीलन व्मथीत
ु म प्रलाशात वाभान्म व्मक्तींवायखे वन्भानऩल
ू क
कयतात शी फाफ रषात घेलन
ू ळावनाने ऩढ
ु ीर दृष्ट्टीकोन (व्शीजन) ठे लरा आशे .

प्रनतष्ट्ठा आणण वन्भान अनोख्मा वभथण व्मक्तींवाठी ...त्मांचे वाभर्थमण, कौळल्हम आणण जीलनाकडे
ऩशाण्माचा आश्लावक दृष्ट्टीकोन मांना दाद दे त ... त्मांच्मा वुप्त वाभर्थमाांचा लाऩय करुन घेत,
त्मांना वभाजाच्मा भुख्म प्रलाशात आणण्मावाठी...

A Life of Dignity and Respect for Differently Abled Perosns To optimise their ability, skill
and to enhance their parivipation in the min-stream of the society by utilising that undertapped asset.

१.४ अजस्ित्लाि अवरेरे कामदे ल मंरणा:
अऩंग व्मक्तींकयीता खारीरप्रभाणे कामदे ल मंत्रणा कामणयत आशे त.
(एक) अऩंग व्मक्ती (वभाना वंधी, शक्कांचे वंयषण आणण वंऩूणण वशबाग) अधधननमभ १९९५.
(दोन) भशायाष्ट्र याज्म अऩंग (वभान वंधी, शक्कांचे वंयषण आणण वंऩूणण वशबाग) ननमभ
२००१.

(तीन) आत्भभग्न, भें दच
ू ा ऩषाघात, फशुवलकरांग ल भनतभंद व्मक्तीकयीता याष्ट्रीम न्माव
अधधननमभ १९९९.

(चाय) मुनामटे ड नेळन्व कन्व्शें ळन पॉय दद याइट्व ऑप ऩवणन्व वलथ डडवॅस्ब्रटीज २००६.

(ऩाच) अऩंग व्मक्ती अधधननमभन १९९५ च्मा कामद्मातीर तयतूदीप्रभाणे गठीत कयण्मात
आरेरी याज्म वभन्लम वर्भती.

(वशा) अऩंग व्मक्ती अधधननमभन १९९५ च्मा कामद्मातीर तयतूदीप्रभाणे गठीत कयण्मात
आरेरी याज्म कामणकायी वर्भती.

(वात) आमुक्त, अऩंग कल्हमाण भशायाष्ट्र याज्म, ऩुणे.

(आठ) भशायाष्ट्र याज्म अऩंग ल वलत्त वलकाव भशाभंडऱ, भंफ
ु ई.

(नऊ) स्जल्हशाधधकायी मांचे अध्मषतेखारी अऩंग व्मक्ती अधधननमभन १९९५ च्मा कामद्मातीर
तयतद
ू ीची अंभरफजालणी कयण्मावाठी स्थाऩन कयण्मात आरेरी स्जल्हशास्तयीम वर्भती.

(दशा) अऩंग व्मक्ती अधधननमभन १९९५ च्मा कामद्मातीर तयतद
ू ीप्रभाणे अऩंग व्मक्तींना
प्रभाणऩत्र दे ण्मावाठी गठीत कयण्मात आरेरे लैद्मकीम भंडऱ (Medical Board).

(अकया) याष्ट्रीम न्माव अधधननमभ १९९९ भधीर तयतद
ू ीप्रभाणे स्जल्हशाधधकायी मांच्मा
अध्मषतेखारी गठीत कयण्मात आरेरी स्थाननकस्तय वर्भती.

(अधधक लाचा... भशायाष्ट्र याज्म अऩंग कल्हमाण कृती आयाखडा – २०११)

अऩंग कल्माण आमुतिारम, भ ऩुणे कामागरमािीर अधधकातमांचे दयू ध्लनी.या.क्रभांक
नाल

ऩदनाभ

कामागरमीन द.ु क्र.

इंटय कॉभ नं.

श्री. फाजीयाल जाधल

आमुकत अऩंग कल्हमाण

०२० - २६१२२०६१

२१७

श्री. फी. फी. गलंडी

स्स्लम वशा.

०२० - २६१२२०६१

२२१

श्री. एच. आय. कांफरे

उऩवंचारक (अऩंग क)

०२० - २६१२६४७१

२१९

श्री. ऐ. स्व्श. लऱली

वशा. वंचारक

०२० - २६१२६४७१

------

