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प्रस्तयवनय :
केंद्र शयसनयने दि. 28.12.2016 रोिी दिव्यांग व्क्ती हक्क अदिदन्म 2016 सांमत केलय असून सिर
कय्द्ययतील तरतूिीनसयर एकूण 21 प्रकयरच््य दिव्यांगत्वयच््य प्रकयरयचय समयवेश करण््यत आलेलय आहे . ते
खयलील प्रमयणे
1.दृष्ट्टीिोष (अांित्व), 2. कणफबदिरतय, 3. शयदररीक दिव्यांगतय, 4. मयनदसक आियर, 5. बौस्दिक
दिव्यांगतय (Intellectual Disability), 6. बहू दिव्यांगतय (Multiple Disability), 7. शयदररीक वयढ खांटणे
(डॉर्फर्झम), 8. स्वमग्नतय (ऑदटझम), 9. मेंिचय पक्षयघयत (सेरेब्रल पयल्सी), 10. स्नय्ांची दवकृती
(मस्क््लर दडस्रयर्ी) 11.मज्ियसांस्थेचे िने आियर (क्रॉदनक न््रॉलॉदिकल कांदडशन), 12. दवशेष
अद््न अक्षमतय (स्पेदसर्ीक लदनिंग दडसॲदबदलटी), 13. मल्टीपल स्क्लेरॉदसस, 14. वयचय व भयषय
िोष (स्पीच ॲन्ड लँग्वेि दडसॲदबदलटी), 15. थॅलेसेदम्य, 16. दहमोदर्दल्य, 17. दसकल सेल
दडसीि, 18. ॲसीड ॲटॅ क स्वहक्टीम, 19. पयर्फकनसन्स दडसीि, 20. दृष्ट्टीक्षीणतय (लो-स्वहिन), 21.
कष्ट्ठरोग (लेप्रसी क््अडफ पसफन्स)
शयसनयचे सयवफिदनक आरोग्् दवभयग व वैद्यकी् दशक्षण दवभयग ्यांनी दिल्हय रुग्णयल् उपदिल्हय
रुग्णयल्, शयसकी् / महयनगर पयदलकय वैद्यकी् महयदवद्ययल्, महयनगरपयदलकय रुग्णयल्, केंद्र
शयसनयच््य दिव्यांग सांस्थय अली्यवरिांग नॅशनल इस्न्स्टट्ूट र्ॉर ि एम्पॉवरमेंट ऑर् दहअरींग
दडसॲदबलीटीि बयांद्रय, ऑल इांदड्य इस्न्स्टट्ट र्ॉर दर्दिकल मेदडदसन ॲण्ड दरहॅदबदलटे शन हयिीअली
मांबई बांियर वयलय लेप्रदस हॉस्स्पटल पणे, आमफड र्ोसफ मांदडकल कॉलेि पणे ्यांनय ्डीआ्डी ्य सांगणक
प्रणयलीद्वयरे दिव्यांगत्वयचे प्रमयणपत्र व ओळखपत्र िेण््यकदरतय मयन््तय दिलेली असन त््यनसयर ्य आरोग््
्ांत्रणय कडन दिव्यांग व्क्तींनय दिव्यांगत्वयचे प्रमयणपत्र व ओळखपत्र िे ण््यत ्ेत आहेत.
दिव्यांग व्क्ती, दिव्यांग व्क्तीचे पयलक व दिव्यांग व्क्तीच््य सांघटनय ्यांचेकडू न ्डीआ्डी
सांगणक प्रणयलीमयर्फत दिव्यांगत्वयचे प्रमयणपत्र व ओळखपत्र वेळेवर दमळत नयही. कयही दिव्यांगत्वयच््य
प्रकयरयबयबत तज्ञ व्क्ती आरोग्् ्ांत्रणयकडे उपलब्ि होत नयहीत. दिव्यांग व्क्तींनय वयरांवयर आरोग््
्ांत्रणेकडे दिव्यांगत्व प्रमयणपत्र व ओळखपत्रयबयबत हेलपयटे मयरयवे लयगतयत. प्रमयणपत्र व ओळखपत्र ठरवन
दिलेल््य दिवशी दमळत नयहीत. तसेच कदरअर द्वयरय िे खील प्रमयणपत्र ओळखपत्र ्यांचे वयटप व्वस्स्थत होत
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नयही अशय प्रकयरच््य व इतर तक्रयरी दिव्यांग कल््यण आ्क्तयल्यकडे व शयसनयकडे प्रयप्त झयले आहेत.
तसेच केंद्र शयसनयने िे खील घेतलेल््य ्डीआ्डी दिव्यांगत्व प्रमयणपत्रयच््य आढयव्यमद्े रयज््यने अदिक
प्रगती करणेबयबत दिव्यांग कल््यण आ्क्तयल्यस कळदवले आहे . त््य अनषांगयने दिल्हयदिकयरी ्यांच््य
अद्क्षतेखयली असलेल््य दिव्यांग व्क्ती हक्क अदिदन्म 2016 च््य प्रभयवी अांमलबियवणी कदरतय
असलेल््य सदमतीने दिल्ह्यतील दिव्यांग प्रमयणपत्र व ओळखपत्र दनगफदमत करण््यशी सांबांदित असलेल््य सवफ
आरोग्् ्ांत्रणय समयि कल््यण दवभयग, दशक्षण दवभयग ्यांचय आढयवय घेऊन समन्व् सयिन दिल्ह्यतील
्डीआ्डी सांगणकी् ्ांत्रणेचे सक्षमीकरण करुन दिव्यांग व्क्तींनय दवदहत मितीत दिव्यांगत्वयचे प्रमयणपत्र व
ओळखपत्र िे ण््यच््य दृष्ट्टीने ्ोग्् त््य उपय् ्ोिनय करुन दवशेष मोदहम रयबदवण््यच््य दृष्ट्टीने सिरचय
शयसन दनणफ् दनगफदमत करण््यत ्ेत आहे .
शयसन दनणफ् :दिल्हयदिकयरी ्यांनी त््यांच््य अद्क्षतेखयली दिव्यांग व्क्ती हक्क अदिदन्म 2016 च््य प्रभयवी
अांमलबियवणी कदरतय असलेल््य सदमतीने (प्रपत्र अ) दिव्यांग व्क्तींनय दिव्यांगत्वयचे प्रमयणपत्र व ओळखपत्र
्डीआ्डी सांगणकी् प्रणयलीद्वयरे दवदहत वेळेत दमळण््यच््य दृष्ट्टीने दवशेष मोदहमेचे आ्ोिन करयवे. ्य
कदरतय प्रयिे दशक आ्क्त समयि कल््यण दवभयग, दिल्हय समयि कल््यण अदिकयरी व सहयय््क आ्क्त,
मांबई शहर / उपनगर ्यांनी समन्व्क कयमकयि करयवे.
सिर सदमतीतील पियदिकयरी व सिस्् तसेच दिल्ह्यतील आरोग्् ्ांत्रणय, समयि कल््यण दवभयग,
दशक्षण दवभयग तसेच दिव्यांगयांच््य दवशेष शयळय / कमफशयळय ्यांचे प्रदतदनिी, इतर स्व्ांसेवी सांस्थय ्यांनय
दिल्हयस्तरी् सदमतीच््य बैठकीस आांमदत्रत करयवे.
सिर बैठकीमद्े दिल्ह्यतील सवफ दिव्यांगयांनय ्डीआ्डी सांगणकी् प्रणयलीद्वयरे दिव्यांगत्वयचे
प्रमयणपत्र व ओळखपत्र िे ण््यच््य दृष्ट्टीने शहरी व ग्रयमीण भयग ्य िोन्ही दठकयणी दिल्हय स्तरयवर, तयलकय
स्तरयवर दवशेष मोदहम रयबदवण््यचे दन्ोिन करुन दिव्यांग व्क्तींनय दवशेष मोदहमेद्वयरे त््यांचे रयहते घरय
िवळच असलेल््य आरोग्् ्ांत्रणय / केंद्रे ्यांच््यमयर्फत दिव्यांगत्वयचे प्रमयणपत्र व ओळखपत्र िे ण््यबयबत
आरोग्् दवभयगयच््य सांिभािीन क्र. 8,9, 10 व 11 ्ेथील पत्रयन्व्े दनिदेश शयन्व्े कय्फवयही / उपय् ्ोिनय
करयव्यत. सिर मोदहमेचय कृती आरयखडय (प्रपत्र ब) सोबत सांलग्न करण््यत आलेलय आहे .
दवशेष मोदहमेद्वयरे आ्ोदित करण््यत ्ेणयऱ््य दिव्यांगत्वयचे प्रमयणपत्र व ओळखपत्र दशदबरयांकदरतय
दिव्यांग व्क्तींनय दशदबरयस उपस्स्थत रयहण््यच््य दृष्ट्टीने ्ेणयरय खचफ व दशदबरयस ्ेणयरय इतर सांभयव् खचफ रु.
275 /- (प्रपत्र क) प्रदत दिव्यांग व्क्ती हय खचफ दिल्हयदिकयरी ्यांच््य अदिनस्त प्रपत्र अ अन्व्े स्थयपन
करण््यत आलेल््य सदमतीने सांिभािीन क्र.14 शयसन दनणफ् दि.25.0..2018 अन्व्े मद्दय क्र. ब मिील
वै्क्तीक लयभयच््य ्ोिनेतील अन.क्र.34 नसयर व सांिभािीन क्र. 15 अन्व्े अनक्रमे ग्रयमीण व शहरी
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स्थयदनक स्वरयज्् सांस्थयांच््य 5 टक्के दनिीतून अथवय दिल्हय दन्ोिन व दवकयस सदमतीच््य दनिीतून खचफ
करण््यबयबतचय ्ोग्् तो दनणफ् घ््यवय.
दवशेष मोदहमेद्वयरय रयबदवण््यत ्ेणयरे सांभयव् दशदबरयकदरतय 21 प्रकयरच््य दिव्यांगव्क्तींनय
दिव्यांगत्वयचे प्रमयणपत्र व ओळखपत्र दमळण््यच््य दृष्ट्टीने सवफ प्रकयरचे तज्ञ व्क्ती अशय दशदबरयकदरतय
दिल्ह्यतील ककवय दिल्ह्यत उपलब्ि नसल््यस नदिकच््य दिल्ह्यतील आरोग्् ्ांत्रणेमयर्फत उपलब्ि
करुन िे णे दवष्क ्ोग्् ती कय्फवयही दिल्हय प्रशयसनयने करण््यत ्यवी.
सिरची दवशेष मोदहम दि. 12 दडसेंबर 2021 ते 12 मयचफ 2022 ्य कयलयविीमद्े रयबदवण््यत ्यवी.
(कय्फक्रम आरयखडय प्रपत्र ड)
सिर शयसन दनणफ् महयरयष्ट्र शयसनयच््य www.maharashtra.gov.in ्य सांकेतस्थळयवर उपलब्ि
करण््यत आलय असून त््यचय सांकेतयक 202112021659515822 असय आहे . हय आिे श दडिीटल स्वयक्षरीने
सयक्षयांदकत करुन कयढण््यत ्ेत आहे.
महयरयष्ट्रयचे रयज््पयल ्यांच््य आिे शयनसयर व नयवयने,
Digitally signed by Vishnudas Pundlikrao Ghodke
Date: 2021.12.02 17:01:35 +05'30'

(दव.प.घोडके)
उप सदचव, महयरयष्ट्र शयसन
प्रती,
1. मय. रयज््पयल ्यांचे सदचव, रयिभवन, मलबयर दहल,मांबई.
2. मय. मख््मांत्री ्यांचे प्रियन सदचव, मांत्रयल् मांबई.
3. मय. उपमख््मांत्री ्यांचे सदचव, मांत्रयल् मांबई.
4. मय.मांत्री, सयमयदिक न््य् ्यांचे खयिगी सदचव, मांत्रयल्, मांबई
5. मय.रयज्् मांत्री, सयमयदिक न््य् ्यांचे खयिगी सदचव, मांत्रयल्,मांबई
6. मय. दवरोिी पक्ष नेतय, दवियनसभय/दवियन पदरषि, दवियनमांडळ, मांबई.
7. मय.दवियनसभय/दवियन पदरषि सवफ सिस््, दवियनमांडळ सदचवयल्, मांबई
8. मय. मख्् सदचव, मांत्रयल्, मांबई.
9. अ.म.स/प्र.स./सदचव, सवफ मांत्रयल्ीन दवभयग, मांबई
10. आ्क्त, दिव्यांग कल््यण, आ्क्तयल्, पणे
11. सवफ दिल्हयदिकयरी, दिल्हयदिकयरी कय्ाल्
12. सवफ आ्क्त, महयनगरपयदलकय
13. सवफ मख्् कय्फकयरी अदिकयरी, दिल्हय पदरषि
14. सवफ समयि कल््यण अदिकयरी,दिल्हय पदरषि
15. सदमतीचे सांबांिीत सवफ सिस्् (दिव्यांग कल््यण आ्क्तयल्यमयर्फत)
16. दनवड नस्ती/दिव्यांग कल््यण-2
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प्रपत्र-अ
वैदिक ओळखपत्रयच््य प्रभयवी अांमलबियवणी करण््यकरीतय
दिल्हयस्तरी् समन्व् सदमतीची सांरचनय (मनपय कय्फक्षत्र
े वगळू न)
अ.क्र.

सदमतीचे सिस्् आदण पियदिकयरी

पिनयम

०१. दिल्हयदिकयरी तथय दिल्हय िां डयदिकयरी

अद्क्ष

०२. मख्् कय्फकयरी अदिकयरी, दिल्हय पदरषि

सह-अद्क्ष

०३. अदत. मख्् कय्फकयरी अदिकयरी, दिल्हय पदरषि

सिस््

०४. मख््दिकयरी नगरपयदलकय

सिस््

०५. मख््दिकयरी कँन्टयन्मेंट

सिस््

०६. दिल्हय शल्् दचदकत्सक, दिल्हय सयमयन्् रुग्णयल्

सिस््

०७. अदिष्ट्ठयतय, शयसकी् वैद्यकी् महयदवद्ययल् व रुग्णयल्

सिस््

०८. उप-मख्् कय्फकयरी अदिकयरी (मदहलय व बयलकल््यण दवभयग)

सिस््

०९. दिल्हय आरोग्् अदिकयरी

सिस््

१०. प्रयचय्फ, दिल्हय दशक्षण व प्रदशक्षण सांस्थय (DIET)

सिस््

११. दिल्हय दशक्षण अदिकयरी, (प्रयथदमक/मयद्दमक), दिल्हय पदरषि

सिस््

१२. दिल्हय समयि कल््यण अदिकयरी, दि.प.

सिस्् सदचव

महयनगरपयदलकय स्तरी् समन्व् सदमतीची सांरचनय
अ.क्र.

सदमतीचे सिस्् आदण पियदिकयरी

पिनयम

०१. आ्क्त, महयनगर पयदलकय

अद्क्ष

०२. दिल्हय समयि कल््यण अदिकयरी दिल्हय परीषि

सिस््

सहयय््क आ्क्त, समयि कल््यण
०३. झोन / सहय.आ्क्त, महयनगर पयदलकय

सिस््

०४. दिल्हय शल्् दचदकत्सक, दिल्हय सवोपचयर रुग्णयल्

सिस््

०५. अदिष्ट्ठयतय, शयसकी् वैद्यकी् महयदवद्ययल् व रुग्णयल्

सिस््

०६. आरोग्् प्रमख महयनगरपयदलकय

सिस््

०७. प्रयचय्फ, दिल्हय दशक्षण व प्रदशक्षण सांस्थय (DIET)

सिस््

०८. दशक्षणयदिकयरी, (प्रयथदमक/मयद्दमक), महयनगर पयदलकय

सिस््

०९. नोडल अदिकयरी ICDS

सिस््

१०. समयि दवकयस अदिकयरी, महयनगर पयदलकय

सिस्् सदचव

Digitally signed by Vishnudas Pundlikrao Ghodke
Date: 2021.12.02 17:01:49 +05'30'

(दव.प.घोडके)
उप सदचव, महयरयष्ट्र शयसन
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प्रपत्र ब
दिव्यांग व्क्तींनय िे ण््यत ्ेणयऱ््य वैदिक ओळखपत्रयच््य प्रभयवी दवतरणयच््य अनषांगयने आ्ोदित दवशेष
मोदहमेकदरतयचय कृती आरयखडय
अ ) कय्फक्रमयची पयिफभम
ू ी (प्रस्तयवनय):1. दिव्यांग हक्क अदिदन्म, 2016 ्य कय्द्ययतील प्रकरण 10 मिील कलम 56, 57, 58 नसयर
िोरणयत्मक दनणफ्यची प्रत््क्षयत अांमलबियवणी करण््यसयठी तसेच सवफ 21 प्रकयरच््य दिव्यांग
व्क्तींनय मख्् प्रवयहयत दटकवून ठे वण््यसयठी गरिेनसयर वैद्यदक् पनवफसनयत्मक सहय्भत सेवय
दवदहत कयलयविी दमळण््यकदरतय दवदवि पनवफसनयत्मक कय्फक्रमयचे आ्ोिन करणे आदण दिव्यांग
प्रमयणपत्र उपलब्ि करून िे णे आवश््क आहे .
2. महयरयष्ट्र शयसन, सयमयदिक न््य् व दवशेष सहय् दवभयगयच््य दि. 20 र्ेब्रवयरी, 2019 रोिीच््य
महयरयष्ट्र रयज््यचे दिव्यांग िोरण, 2018 ची अांमलबियवणी करण््यबयबतच््य िोरणयनसयर दिव्यांग
व्क्तींनय दिव्यांगत्व प्रमयणपत्र िे णे बांिनकयरक आहे .
3. सयमयदिक न््य् व अदिकयदरतय मांत्रयल्, दिव्यांग सक्षमीकरण दवभयगयद्वयरय, Ministry of Social
Justice and Empowerment, Department of Empowerment of Persons with Disabilities
(Divyangjan), Gazette Notification Date: ०५.०५.२०२१, नसयर 1 िून, 2021 नांतर फ़क्त
स्वयवलांबन पोटफ लवर दिव्यांगत्वयचे प्रमयणपत्र दवतरीत करण््यबयबत सूचनय दिल््य आहेत.
ब) सांपूणफ रयज््यत ऑनलयईन दिव्यांग प्रमयणपत्र दवशेष मोदहम रयबदवल््यस खयलील उदिष्ट्टे सहि सयद्
करतय ्ेतील :
१. रयज््स्तरयवर दिव्यांग व्क्तींकदरतय दवदवि वैस्क्तक लयभयच््य ्ोिनय कय्ास्न्वत करणे सो्ीचे होईल.
२. दिव्यांग व्क्तींकदरतय दवदवि सयमूदहक लयभयच््य ्ोिनय कय्ास्न्वत करणे सो्ीचे होईल. दिव्यांग
व्क्तींचे आर्फथक, सयमयदिक आदण मयनदसक सक्षमीकरण करून पनवफसन करणे.
३. दिव्यांग व्क्तींनय दवदवि प्रकयरचे सयदहत््, सयिने आदण उपकरणे परवठय करणे.
४. दिव्यांग व्क्तींनय अनेक रोिगयर आदण स्व्ां रोिगयरयच््य सांिी उपलब्ि करणे.
५. दिव्यांग व्क्तींकरीतय दववयह प्रोत्सयहनपर ्ोिनय रयबदवणे.
६. दिव्यांगयचे 21 प्रकयरदनहय् ्ोिनय आदण मयदहती उपलब्ि करणे.
७. मतियर ्यिीत दिव्यांग मतियरयांची नोंि करून त््यांनय मतियनयचय समयन हक्क िे णे.
८. दिव्यांग दवद्ययर्थ््ानय दवदवि प्रकयरच््य दशष्ट््वृत्ती आदण पदरक्षेतील सवलती दमळवून िे णे.
९. दिव्यांग व्स्क्त, दवद्ययथी आदण खेळयडू ्यनयां अथफ सहयय्् करणे.
१०. दिव्यांग व्क्ती, बयलक आदण त््यांच््य पयलकयांनय दवदवि करयांमद्े सवलती िे णे.
११. रयज्् आदण केंद्र शयसनयच््य दवदवि कल््यणकयरी ्ोिनयांची कयटे कोरपणे अमलबियवणी करण््यसयठी
मोठ्य प्रमयणयत मयदहती सांकलन करणे.
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१२. केंद्र /रयज्् / स्थयदनक स्वरयज्् सांस्थय/ महयमांडळे इ. दवदवि दवभयगयांतगफत रयबदवल््य ियणयऱ््य दिव्यांग
व्क्तींकदरतयांच््य ्ोिनयांचय लयभ दिव्यांग व्क्तींनय िे णे.
१३. हेमोदर्दल्य (Hemophilia) थॅलेदसदम्य (Thalassemia) दसकल सेल (Sickle Cell Disease) ्य रक्त
सांबांदित आियरयच््य रुग्णयांनय औषिे आदण रक्तयचय परवठय करणे.
१४. दिल्हय पदरषि, महयनगर पयदलकय, नगर पयदलकय, नगर पदरषि, पांचय्त सदमती, ग्रयम पांचय्त ्यांच््य स्व
उत्त्पनयच््य 5% टक्के दनिीतून दवदवि कल््यणकयरी ्ोिनय आखणे.
अ) स्वयवलांबन कयडफ चे (UDID CARD) र्य्िे :
1. ्य प्रणयलीमद्े प्रत््ेक दिव्यांग व्क्तीलय नोंिणीकृत असय ्दनक क्रमयांक िे ईल सिर स्वयवलांबन कयडफ
दिव्यांगत्वयचे लयभ दमळण््यसयठी सांपूणफ िे शयमद्े ग्रयह् िरण््यत ्ेते.
2. केंद्री्कृत वेब पोटफ लद्वयरे सांपूणफ िे शभरयत दिव्यांग व्क्तींच््य डे टयची ऑनलयइन उपलब्ितय असेल.
3. केंद्री्कृत वेब पोटफ लद्वयरे उपलब्ि असलेलय दिव्यांग व्क्तींचय डे टय सरकयरच््य दवदवि दन्ोिन
प्रदक्र्ेस मित करेल.
4. शयसकी् रुग्णयल्े / वैद्यकी् मांडळयद्वयरे दिव्यांगत्वयच््य टक्केवयरीची गणनय करण््यसयठी त्वरीत
मूल््यांकन प्रदक्र्य उपलब्ि आहे .
5. दिव्यांग व्क्तींच््य डे टयची नक्कल करण््यत ्ेत नयही.
6. दिव्यांग व्क्तीद्वयरे ककवय त््यांच््य वतीने दिव्यांग प्रमयणपत्रयचे ऑनलयईन नूतनीकरण आदण मयदहती
अद्य्यवत करणे सोपे होते .
7. दिव्यांग व्क्तींच््य डे टयची दवदवि प्रकयरे आवश््कतेनसयर एम.आ्.एस. दरपोदटिं ग फ्रेमवकफमद्े करणे
सोपे होते.
8. दिव्यांग व्क्तीकदरतय सरकयरने सरु केलेल््य दवदवि ्ोिनयांच््य कय्फक्षमतेसह प्रभयवी व्वस्थयपन
करणे सोपे होते .
9. भदवष्ट््यत अदतदरक्त शोिल््य गेलेल््य दिव्यांगयची कयळिी घेणे सोपे होईल.
10. अदत तीव्र प्रकयरच््य दिव्यांग व्स्क्तकदरतय सहि दिव्यांग प्रमयणपत्र दमळे ल.
11. अद््न अक्षम, ऑदटझम ्यसयरख््य दिव्यांग बयलकयांनय ्य कय्फक्रमयचय लयभ दमळे ल.
12. ्ूडीआ्डी दसस्टम दवदवि श्रेण््यांनसयर डे टयची िे खभयल करते. प्रयप्त झयलेलय डे टय शयसनयच््य दवदवि
दन्ोिन प्रदक्र्ेस मित करेल.
आ) दिव्यांग प्रमयणपत्र दनगफमन प्रदक्र्ेत महयरयष्ट्र शयसनयचे तीन दवभयग कय्फरत आहेत:-.
१. सयवफिदनक आरोग्् दवभयग (Public Health Department)
२. सांचयलनयल् वैद्यकी् दशक्षण व सांशोिन (डीएमईआर) (Directorate of Medical Education and
Research (DMER)
३. सयमयदिक न््य् व दवशेष सहयय्् दवभयग (Social Justice & Special Assistance)
इ) महयरयष्ट्र शयसन ्यांचेकडे उपलब्ि बयबी :
(दिल्हय समयि कल््यण दवभयग, आरोग्् आदण दशक्षण दवभयग)
१. ससज्ि असे दिल्हय रुग्णयल् आदण शयसकी् महयदवद्ययल् ्यचय वयपर दिव्यांगत्व प्रमयणपत्र
(्ूडीआ्डी) प्रदक्र्ेकरीतय उप्ोग करतय ्ेईल.
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२. वैद्यकी् आदण व्वसयद्क तज्ञ ्यांची अनभवी टीम
३. दिल्हय दन्ोिन दवभयग (डीपीडीसी) ्यांचेकडे अथफसांकल्पयत तरतूि
४. 5% दिव्यांग कल््यण दनिीची तरतूि ्य कयरणयसयठी उपलब्ि आहे .
ई) दवशेष मोदहम कय्फक्रमयचे आ्ोिन आदण दन्ोिन :
1. कय्फक्रमयच््य अांमलबियवणी तथय प्रभयवी कयमकयियसयठी कय्ान्व्ीन एिन्सी / सांस्थय नेमण््यत आल््य
कय्फक्रमयलय गती प्रयप्त होईल.
2. दिल्हयदिकयरी ्यांच््य अद्क्षतेखयली दन्ोिन सदमती त्यर करून आदण दिल्हय समयि कल््यण अदिकयरी,
दि.प. / म.न.पय., दिल्हय पदरषद् व सहयय््क आ्क्त, समयि कल््यण मांबई शहर / उपनगर ्यांच््य
दन्ांत्रणयखयली अदिष्ट्ठयतय, दिल्हय शल्् दचदकत्सक, आरोग्् अदिकयरी, दशक्षणयदिकयरी, दि.प./ म.न.पय.
्यांच््य समन्व्यने ्य दवशेष मोदहम कय्फक्रमयचे आ्ोिन आदण दन्ोिन करतय ्ेईल.
3. दिल्हय शल्् दचदकत्सक/ दिल्हय आरोग्् अदिकयरी/ दिल्हय समयि कल््यण अदिकयरी ्यपैकी एकय अदिकय
्यची नोडल अदिकयरी म्हणून नेमणूक करण््यत ्यवी.
4. दिल्ययतील प्रत््ेक तयलक््यतील अिीक्षक, ग्रयमीण रुग्णयल्, आरोग्् ्ांत्रणय ्यांचेशी समन्व् सयिून
ग्रयमीण रुग्णयल् / प्रयथदमक आरोग्् केन्द्रयांवर दवशेष मोदहम कय्फक्रमय आ्ोिन आदण दन्ोिन करण््यत
्यवे.
5. सयवफिदनक आरोग्् दवभयगयचय शयसन दनणफ् दि. १४.०९.२०१८ अन्व्े नेमन दिलेल््य रुग्णयल्यांमयर्फत
दिल्ययतील शयसकी् वैद्यकी् महयदवद्ययल् व रुग्णयल्, शयसकी् दिल्हय सयमयन्् रुग्णयल्,उपदिल्हय
रुग्णयल्, महयनगरपयदलकय रुग्णयल् ्ेथील दिव्यांग प्रमयणपत्र बोडाचे सिस्् आदण तज्ञ ्यांनय ्यबयबत
अवगत करून ग्रयमीण रुग्णयल् / प्रयथदमक आरोग्् केन्द्रयांवर वेळयपत्रकयनसयर उपस्स्थत रयहण््यस दनिदेश श
िे ण््यत ्यवे.
6. आवश््कतेनसयर तज्ञ डॉक्टर व वैद्यदक् तज्ञ मांडळी उपलब्ि करून िे ण््यची िबयबियरी शयसकी् वैद्यकी्
महयदवद्ययल् व रुग्णयल्, शयसकी् दिल्हय सयमयन्् रुग्णयल् ्यांची रयदहल.
7. दिव्यांग व्क्तीने स्वतः अथवय त््यांच््य पयलकयांनी Httpps//www.swavlambancard.gov.in ्य वेब
पोटफ लच््य प्रणयलीमिील र्ॉमफ मिील लयभयर्थ््यांची वै्स्क्तक सांपणफ मयदहती, आवश््क कयगिपत्रयसह स्कॅन
करून अपलोड करून आवेिन पत्र ऑनलयईन नोंिणी करून भरल््यनांतर ऑनलयईन नोंि केलेल््य सांबांदित
व्क्तीची तपयसणी दिव्यांगत्व प्रकयरयनसयर सांबांदित दवशेष तज्ञ करतील.
8. दिल्ययतील दिल्हय समयिकल््यण दवभयग दि.प. अांतगफत दवशेष शयळे तील दशक्षण दवभयगयतील, समग्र दशक्षय
अदभ्यन (SSA) अांतगफत, रयष्ट्री् बयल स्वयस्थ कय्फक्रम (RBSK), दिल्हय दशघ्र हस्तक्षेप केंद्र (DEIC), दिल्हय
मयनदसक आरोग्् कय्फक्रम (DMHP), National Programme for Prevention and Control of Deafness
(NPPCD)

अांतगफत

कय्फरत

मयनसतज्ञ

(सय्कोलॉदिस्ट),

श्रवणतज्ञ

(ऑदड्ोदमटरीस्ट/

ऑदड्ोलोिीस्ट),भौदतकोपचयर तज्ञ (दर्िी्ो-थेरपीस्ट) व व्वसय्ोपचयर तज्ञ (ऑक््पेशन थेरपीस्ट) तसेच
आपल््य दवभयगयतील अनियदनत दिव्यांग शयळयांमिील प्रदशदक्षत व आवश््क कमफचयरी व अदिकयरी ्यांची सेवय
प्रयियनयने ्य दवशेष मोदहम कय्फक्रयमयकदरतय घेण््यत ्यवी. (सय्कोलॉदिस्ट, ऑदड्ोलॉदिस्ट, थेरेदपस्ट,
आथोदसस, प्रोथदसस हे सवफ पनवफसन तज्ञ RCI/MCI तथय रयज्् / केंद्र शयसन वैद्यदक् बोडामयर्फत
नोंिणीकृत असणे आवश््क आहे .)
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9. प्रयथदमक नोंिणी कदरतय पांचय्त रयि अांतगफत आपले सरकयर सेवय केंद्र (Common Service CentresCSC) ्यांच््यद्वयरय करण््यत ्यवी.
10. प्रचयर प्रदसदिी दवशेष मोदहम रयबदवण््यकरीतय आशय कय्फकती, अांगणवयडी सेदवकय दिव्यांग क्षेत्रयत कय्फरत
्ांत्रणय (िसे, महसूल दवभयग, दिल्हय मदहलय बयलकल््यण दवभयग, दिल्हय आरोग्् दवभयग, दिल्हय
समयिकल््यण दवभयग दिप, समग्र दशक्षय अदभ्यन, दवशेष शयळय, रयष्ट्री् बयल स्वयस्थ कय्फक्रम, दिव्यांगयांच््य
दवदवि सांघटनय, स्व्ांसेवी सांस्थय, पयलक सांघटनय ई. मिील कमफचयरी) ्यांनय िबयबियरी िे ण््यत ्यवी.
11. दवद्ययपीठ अांतगफत रयष्ट्री् सेवय ्ोिनेच््य स्व्ांसेवकयांची/ दवद्ययर्थ््ांची मित, प्रचयर प्रदसदिी दवशेष मोदहम
रयबदवण््यकरीतय तसेच शेवटच््य स्तरयवरील दिव्यांग व्क्तीप्िंत पोहोचण््यसयठी अपेदक्षत आहे .
दिल्ययतील भयरती् पनवास पदरषि (RCI), नवी दिल्ली अांतगफत सांलस्ग्नत असलेल््य कॉलेियतील डी.एड.
आदण बी.एड. च््य दवद्ययर्थ््ांनय ्य दवशेष मोदहमेत स्व्ांसेवक म्हणून सहभयगी करण््यत ्यवे.
12. सहभयगी होणय-्य स्व्ांसेवक / दवद्ययर्थ््ांनय ्य दवशेष मोदहमेत सहभयगी झयल््यबयबतचे प्रोत्सयहन म्हणून
सहभयगी प्रमयणपत्र िे ण््यत ्यवे.
13. प्रचयर प्रदसदिी दवशेष मोदहम रयबदवण््यकरीतय सयांकेदतक भयषेतील स्वहदडओ, अांि व्क्तींकदरतय ऑदड्ो
स्क्लप्स, दवदवि िनियगृती पोस्टर त्यर करणे, िै दनक वतफमयनपत्र, रेदडओ तथय टी.वही. ्यांच््य मयद्मयतून
प्रचयर करणे, एस.एम.एस./ वहयट्स अप्स मेसेि, अांगणवयडी सेदवकय तथय आशय कय्फकती ्यांचेद्वयरय मयदहती
िे णे, दवशेष हेल्प लयईन त्यर करणे, दिव्यांग व्क्तींच््य सहभयगयकदरतय दवशेष अॅप्स त्यर करणे, दिव्यांग
अँबॅसीडर ची नेमणूक करणे इत््यिी मयद्मयांचय वयपर करण््यत ्यवय.
14. दवशेष मोदहम कय्फक्रमयकदरतय दिव्यांग व्क्तींच््य सक्षमीकरणयसयठी कय्फरत रयष्ट्री् सांस्थय, दिल्हय दिव्यांग
पनवफसन केंद्र(DDRC), दिव्यांगयांचे कांपोदिट दरिनल सेंटर (सी.आर.सी.) तसेच दिव्यांगयांचे दवभयगी् केंद्र
(आर.सी.) ्य ्ांत्रणेचयसिय सहभयग करून घेण््यत ्यवय.
15. दवशेष मोदहम कय्फक्रमयकदरतय दिव्यांग व्क्तींच््य सक्षमीकरणयसयठी कय्फरत रयष्ट्री् सांस्थय (महयरयष्ट्रयतील
अदल ्यवर िांग नॅशनल इन्स्टीट्यूट ऑर् स्पीच अँड दह्करग, मांबई), दिल्हय दिव्यांग पनवफसन केंद्र,
दिव्यांगयांचे समेदकत क्षेत्री् केंद्र (सी.आर.सी.) तसेच दिव्यांगयांचे दवभयगी् केंद्र (आर.सी.) ्य ्ांत्रणेचयसिय
सहभयग करून घेण््यत ्यवय.
16. महयरयष्ट्र शयसन, सयवफिदनक आरोग्् दवभयग, शयसन दनणफ् पिदन क्र. 2018/प्र.क्र.328/आरोग्् 3, दि. 17
मयचफ 2020 नसयर नव्यने स्थयपन करण््यत आलेल््य आरोग्् सांस्थयकदरतय कयल्पदनक कशल व कयल्पदनक
अकशल कांत्रयटी मनष्ट््बळयची नेमणूक करण््यत ्यवी.
17. दिव्यांग व्स्क्त हक्क अदिदन्म, 2016 मिील पदरदशस्ट दवभयग-2 कलम (ZC) दिव्यांगत अद््न अक्षम
(Learning Disabilities) आदण स्वमग्न (Autism Spectrum Disorder) ्य प्रकयरयतील दिव्यांग बयलकयांनय
दिव्यांगत्व प्रमयणपत्र िे ण््यची प्रदक्र्य अदिक दकचकट आदण वेळ घेणयरी असल््यने त््यांनय दशदबरयांच््य
मयद्मयतून अचूक दिव्यांगत्व प्रमयणपत्र िे णे ्ोग्् नसल््यने ्य दिव्यांग प्रकयरयतील बयलकयांनय सांबांदित
शयसकी् वैद्यकी् महयदवद्ययल् व रुग्णयल् तथय शयसकी् दिल्हय सयमयन्् रुग्णयल् ्ेथील दिव्यांग
मांडळयतील तज्ञ व्क्तींशी समन्व् सयिून त््यांची ्ोग्् तपयसणी व मूल््मयपन करून दिल्हय पयतळीवरच
दिव्यांगत्व प्रमयणपत्र िे ण््यत ्यवे.
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18. तयलकय स्तरी् कय्फक्रम स्थळी (ग्रयमीण रुग्णयल् ककवय गरिेनसयर प्रयथफदमक आरोग्् केंद्र) कय्फक्रमयचे
व्वस्थयपन, दन्ोिन, समन्व्न, बैठक व्वस्थय मांडप डे कोरेशन, लयभयथी दिव्यांग व्क्ती तथय उपस्स्थत
तज्ञ ्यांच््य चहय व दबस्स्कट, अल्पोहयर आदण दपण््यच््य पयण््यची व्वस्थय तसेच ने-आण करण््यची व्वस्थय
स्थयदनक पयतळीवर करण््यत ्यवी.
उ) कय्फवयहीचे टप्पे :
१. दिल्हयदिकयरी ्यांचे अद्क्षतेत गठीत करण््यत आलेल््य सिस््, तज्ञ, अदिकयरी, पियदिकयरी, दवभयग
प्रमख ्यांची दवशेष मोदहम कय्फक्रम पूवफ त्यरी दवष्क समन्व्क बैठक आ्ोदित करणे.्यसयठी शयसन
दनणफ् दनगफदमत होणे आवश््क आहे .
२. अदिष्ट्ठयतय / वैद्यकी् अिीक्षक, दिल्हय शल्् दचदकत्सक ्यांच््य स्तरयवर अदिनस्त ्ेत असलेल््य दिव्यांग
प्रमयणपत्र दनगफदमत करणय-्य बोडाच््य सिस््यची, तज्ञ डॉक्टरयांची, आरोग्् ्ांत्रणेची, प्रशयसकी् ्ांत्रणेची
दवशेष मोहीम कय्फक्रम पूवफ त्यरी दवष्क समन्व्क बैठक आ्ोदित करणे.
३. पयत्र सांभयव् लयभयर्फथनय उपस्स्थत ठे वण््यबयबत दिल्ह्यतीत प्रचयर प्रदसदिी दवशेष मोदहम कय्फक्रमयत
सहभयगी वरीलप्रमयणे सवफ दवभयगयतील प्रदतदनिी ्यांची मयगफिशफक कय्फशयळय आ्ोदित करणे.
४. केंद्र शयसनयच््य ्डीआ्डी प्रकल्पयद्वयरे वेब पोटफ लद्वयरे दिव्यांगत्वयचे दिव्यांगत्व प्रमयणपत्र दनगफदमत
करण््यसयठी तयलकय पयतळीवर पयत्र लयभयर्थ््ांची प्रणयलीमिील र्यमफच््य 'A' भयगयतील लयभयर्थ््ाची सांपणफ
वै्स्क्तक मयदहती आवश््क कयगिपत्रयसह स्कॅन करून अपलोड करून ऑनलयईन नोंि करणे.
५. केंद्र शयसनयच््य ्डीआ्डी प्रकल्पयद्वयरे वेब पोटफ लद्वयरे दिव्यांगत्वयचे दिव्यांगत्व प्रमयणपत्र दनगफदमत
करण््यसयठी पयत्र लयभयर्थ््ांची प्रणयलीमदिल र्यमफच््य 'B' भयगयतील दिव्यांगत्व प्रमयणपत्र बोडातील
डॉक्टरयमयर्फत दनियन व मल््मयपनयची ऑनलयईन नोंि करणे.
६. दिव्यांग व्क्तीनय सांगणकी् प्रणयलीद्वयरे ऑनलयईन दिव्यांग प्रमयणपत्र आदण वैदिक ओळखपत्र (UDID
Card) िे ण््यची सवफ प्रदक्र्य आदण उपक्रम कय्फवयही कय्फक्रम टप्पय-टप्प््यनसयर रयबदवण््यत ्यवी आदण
कय्फक्रम प्रगती अहवयल वेळोवेळी दिव्यांग कल््यण आ्क्तयल्यस कय्ाल्यस सयिर करण््यत ्यवय.
Digitally signed by Vishnudas Pundlikrao Ghodke
Date: 2021.12.02 17:02:09 +05'30'

(दव.प.घोडके)
उप सदचव, महयरयष्ट्र शयसन
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प्रपत्र क
अ.क्र.

दवष्

खचाचे दववरण

अांियिे खचफ
रु.प्रती
व्क्ती

1.

खयिगी

तज्ञ

व्क्तींचे मयनसशयस्त्रज्ञ,मनोदचदकत्सक,दर्िीओ/ओक््ूपेसनल

मयनिन
2.

थेरेदपस्ट, ऑदड्ोलॉदिस्ट, ऑथो/प्रोस्थोदसस

आशयतयई,

समयिसेदवकय प्रदशक्षण, दिव्यांग व्क्तींचय शोि, कय्फक्रम स्थळी

्यांचे प्रदशक्षण मयनिन

उपस्स्थती इत््यिी

3.

कशल, अकशल मनष्ट््बळ

डयटय इांरी ऑपरेटर, सांगणक सांचयलक,मितनीस

4.

तयांदत्रक

सयदहत््

आदण कप्रटर, स्कॅनर,झेरॉक्स मशीन इत््यिी

सयिने
5.

दडझयईन

आदण

छपयई दवदवि प्रकयरचे र्ॉमदेशट सयदहत््, बॅनसफ मयदहती

सयदहत््

पत्रक,दडझयईन आदण छपयई

व्क्ती, 275/डॉक्टसफ,स्व्ांसेवक
्यांनय डॉक्टसफ,स्व्ांसेवक ्यांनय दपण््यचे पयणी, अल्पोहयर, (अांियिे खचफ
रु.प्रती व्क्ती
दपण््यचे पयणी, अल्पोहयर, भोिन इत््यिी
अन.1 ते 11
भोिन इत््यिी

..

उपस्स्थत

तज्ञ

व्क्ती, सवफ

7.

र्ोटो आदण दवडीओ

दशबीर

स्थळी

उपस्स्थत

तज्ञ

उपक्रमयचे र्ोटो,दवडीओ दचत्रीकरण,ऑदडटींग आदण करीतय )
दमक्क्शग इत््यिी

8.

वयहनव्वस्थय

सवफ दशबीर स्थळी उपस्स्थत रयहण््यसयठी तज्ञ व्क्ती,
डॉक्टसफ,स्व्ांसेवक ्यांचेकरीतय वयहन व्वस्थय

9.

दिव्यांग व्क्तीचे प्रमयणपत्र त्यर झयलेले दिव्यांग प्रमयणपत्र आदण ्ोिनय
आदण

दवदवि

प्रकयरच््य मयदहती पत्रक टपयलयवियरे घरपोच सेवय

्ोिनयांची घरपोच सेवय
10

कय्फक्रम
व्वस्थयपन

11.

दठकयणी तपयसणी दशबीर
आदण

स्थळी

लयभयथी व्क्तींकरीतय

इतर आवश््क व्वस्थय, लयभयथी अल्पोहयर,दबछय्त

अनषांदगक खचफ

आदण इतर अनषांदगक खचफ व आवश््क स्टे शनरी

कय्फक्रम व्वस्थयपन खचफ

एकण खचाच््य 5 टक्के एवढय खचफ हय सांपणफ
व्वस्थयपन खचफ
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प्रपत्र ड
दिव्यांग व्क्ती अस्स्मतय अदभ्यन अांतगफत दिव्यांग व्क्तींनय सांगणकी् प्रणयलीद्वयरे ऑनलयईन दिव्यांग
प्रमयणपत्र आदण वैदिक ओळखपत्र िे ण््यसयठी दिल्हय प्रशयसनयमयर्फत कय्फक्रम आरयखडय
अ.क.
१)

करयव्यची कय्फवयही
तज्ञ

डॉक्टरयांची,

दशदबरपणफ
२)

त्यरी

प्रशयसकी्
कय्फवयही

दिनयांक (कयलयविी)

कय्फवयही दवभयग

्ांत्रणेची दि. ०१.१२.२०२१

रयज््स्तरयवर आ्क्त दिव्यांग

दवष्क

कल््यण

ते

व

दिल्हयस्तरयवर

समन्व्क बैठक

दि. ०३.१२.२०२१

दिल्हयदिकयरी

अदभ्यनयची प्रचयर व प्रदसिी

दि. ०३.१२.२०२१

दिल्हय

प्रशयसन,

स्थयदनक

स्वरयज््

सांस्थय,

GMCH/

(ियगदतक दिव्यांग दिनयचे अवदचत्् सयिून)

ते
दि. १०.१२.२०२१

Civil

Hospitals,

आरोग््

दवभयग-ग्रयमीण, शहरी, दिल्हय
समयि

कल््यण

दवभयग,

सहयय््क

आ्क्त,

समयि

कल््यण,

मांबई

शहर/

उपनगर,

दशक्षण

दवभयग,

DIET, DDRC
३)

दिव्यांग

प्रमयणपत्र

दनगफदमत

करणय-्य दि. ०५.१२.२०२१

बोडाच््य सिस््यची कय्फवयही दवष्क बैठक

ते
दि. १०.१२.२०२१

GMCH/ Civil Hospitals,
आरोग््

दवभयग-ग्रयमीण,

शहरी, अदिष्ट्ठयतय, आरोग््
अदिकयरी,

दिल्हय

शल््

दचदकत्सक
४)

अदभ्यनयची घोषणय-रयज््स्तर व दिल्हय स्तर दि. १२.१२.२०२१

रयज््स्तरयवर

(दिल्हयस्तरयवर स्वतांत्र्् कय्फक्रमयचे आ्ोिन

दिल्हयस्तरयवर

करण््यत ्यवे)

ते
दि. १७.१२.२०२१

आ्क्त

दिल्हयदिकयरी,

म

न

व
पय

बयबतीत मनपय आ्क्त
५)

पयत्र

सांभयव्

लयभयर्फथनय

उपस्स्थत दि. २०.१२.२०२१

ठे वण््यबयबत दवशेष दशक्षक, दवशेष शयळय,
आशय

कय्फकती,

सयमयदिक

ते

कय्फकता दि. ३१.१२.२०२१

स्थयदनक

स्वरयज््

सांस्थय,

GMCH/ Civil Hospitals,
आरोग््

दवभयग-ग्रयमीण,

स्व्ांसेवी सांस्थेचे प्रदतदनिी ्यांची मयगफिशफक

शहरी, मदहलय व बयलकल््यण

कय्फशयळय करण््यसयठी सलभकयांची सभय

दवभयग, दशक्षण दवभयग-समग्र

आदण ्डीआ्डी च््य वेब पोटफ लवर दिव्यांग

दशक्षय, दिल्हय समयि कल््यण

व्क्तींची प्रयथदमक मयदहती आवश््क कयगि-

दवभयग, सहयय््क आ्क्त,

पत्रयसह अपलोड करून ऑन-लयइन नोंि

समयि कल््यण, मांबई शहर/

करणे

उपनगर, दिव्यांग व्क्तींच््य
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सांस्थय

प्रदतदनदि,

CSC

Centers, Setu Kendra
६)

केंद्र शयसनयच््य ्डीआ्डी प्रकल्पयच््य वेब दि. ०३.०१.२०२२

दिल्हय

प्रशयसन,

स्थयदनक

पोटफ लद्वयरे दिव्यांगत्वयचे वैद्यदक् प्रमयणपत्र

स्वरयज््

सांस्थय,

GMCH/

ते

दनगफदमत करण््यसयठी सवफ तयलकयस्तरयवर दि. २१.०१.२०२२

Civil

Hospitals,

(RH/PHC) ्ेथे दशदबरयचे आ्ोिन मनपय

दवभयग-ग्रयमीण, शहरी, दिल्हय

बयबतीत रुग्णयल् स्तरयवर

समयि
सहयय््क

आरोग््

कल््यण

दवभयग,

आ्क्त,

समयि

कल््यण, मांबई शहर/ उपनगर
दशक्षण

दवभयग,

DDRC,

CSC

DIET,
Centers,

Setu Kendra
७)

केंद्र शयसनयच््य ्डीआ्डी प्रकल्पयच््य वेब दि. २४.०१.२०२२

GMCH/ Civil Hospitals,

पोटफ लद्वयरे दिव्यांगत्वयचे वैद्यदक् प्रमयणपत्र

आरोग्् दवभयग-ग्रयमीण, शहरी

दनगफदमत

करण््यसयठी

प्रणयलीमिील

पयत्र

र्ॉमफच््य

ते

लयभयर्थ््ांची दि. १२.०२.२०२२

‘B’

मनपय रूग्णयल्

भयगयतील

वैद्यदक् प्रमयणपत्र बोडातील डॉक्टरयमयर्फत
दनियन व मल््मयपनयची ऑनलयईन नोंि
करणे
८)

वैद्यदक्

प्रमयदणकरण

दनदित

केलेल््य दि. १२.०२.२०२२

लयभयर्थ््ांनय वयटप कय्फक्रम ककवय पोस्टद्वयरय

ते

GMCH/ Civil Hospitals,
आरोग््

दवभयग-ग्रयमीण,

वैद्यदक् प्रमयणपत्र रेल्वे सवलत प्रमयणपत्र, दि. २८.०२.२०२२

शहरी, दिल्हय समयि कल््यण

बस

रयज््

दवभयग, सहयय््क आ्क्त,

शयसनयमयर्फत रयबदवण््यत ्ेत असलेल््य

समयि कल््यण, मांबई शहर/

दवदवि

उपनगर व म न पय दवभयग

्ोिनय

सवलत

पस्स्तकय

तसेच

सयमूदहक तथय प्रत््क्ष लयभयच््य
्यांची

मयदहती

घरपोच

पत्त््यवर

पयठदवणे (बयह् एिेंसीमयर्फत)
९)

१०)

दवशेष अद््न अक्षम (Specific Learning दि. २१.०१.२०२२

GMCH/ Civil Hospitals,

Disabilities)

आरोग््

आदण

स्वमग्न

(Autism

ते

दवभयग-ग्रयमीण,

Spectrum Disorder) ्य प्रकयरयतील दिव्यांग दि. २८.०२.२०२२

शहरी, मनपय दिल्हय समयि

बयलकयांनय

दिल्हय

स्तरयवर

कल््यण

दवभयग,

सहयय््क

दिव्यांगत्व

प्रमयणपत्र

प्रदक्र्य

आ्क्त,

समयि

कल््यण,

रुग्णयल्
िे ण््यची

कय्ास्न्वत करणे.

मांबई शहर/ उपनगर

सवफ म न पय व सवफ दिल्ययतील तयलक््यांचय दि. ०१.०३.२०२२

GMCH/ Civil Hospitals,

तयलकय दनहय् दिव्यांगत्व प्रमयणपत्र दवतरण

आरोग््

ते

दवभयग-ग्रयमीण,
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मोदहम कय्फक्रमयचय अहवयल ऑन-लयईन दि. १०.०३.२०२२

शहरी,

दिल्हय

समयि

तसेच ऑर्-लयईन पितीने सयिर करणे

कल््यण

दवभयग,

सहयय््क

आ्क्त,

समयि

कल््यण,

मांबई शहर/ उपनगर
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