
दिव्यांग व्क्ती हक्क अदिदि्म,2016 च््य कलम 23 
मिील तरतुिीच््य अिुषांगयिे तक्रयर दिवयरण अदिकयरी 
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      महयरयष्ट्र शयसि 
मदहलय व बयल दवकयस दवभयग 

शयसि पदरपत्रक  क्रमयांक :  मबयआ-2019/प्र.क्र.80/कय-7, 
िवीि प्रशयसकी् इमयरत, 3रय मजलय, 

मयियम कयमय रोड, हुतयत्मय रयजगुरु चौक, 
मांत्रयल्, मुांबई-400 032. 

दिियांक - 5 ऑगस्ट, 2019. 

 वयचय:- मदहलय व बयल दवकयस दवभयग,शयसि दिणण् क्र.मबयदव-2015/प्र.क्र.11/कय्ा-7  
                   दिियांक 31 जुलै,2019 
  

प्रस्तयविय :-   

मय.सवोच्च न््य्यल् ्ेथे ियखल रीट ्यदचकय क्र.116/1998 ्य न््य्यल्ीि प्रकरणी 
मय.सवोच्च न््य्यल्यच््य दिियांक 7.5.2019 च््य आिेशयच््य अिुषांगयिे दिव्यांग व्क्ती हक्क 
अदिदि्म, 2016 मिील तरतूिींचे  अिुपयलि होणे आवश््क आहे. दिव्यांग व्क्ती हक्क अदिदि्म, 
2016  च््य कलम 23 मिील तरतूिींची कयटेकोर अांमलबजयवणी होणे आवश््क आहे. त््यिुषांगयिे 
सांबांदित दवभयग तसेच दजल्हय स्तरयवर सूचिय दिगणमीत करयव्यची बयब शयसियच््य दवचयरयिीि होती.  

शयसि पदरपत्रक :-   

कें द्र शयसियच््य दिव्यांग व्क्ती हक्क अदिदि्म, 2016 च््य कलम 23 मिील तरतुिीिुसयर 
आ्ुक्त, मदहलय व बयल दवकयस, पुणे व आ्ुक्त, एकयत्त्मक बयल दवकयस सेवय ्ोजिय, िवी मुांबई व 
आपल््य अदिपत््यखयलील सवण कय्ाल्यांमध््े दिव्यांग व्क्तींच््य तक्रयरी स्वीकयरणे, त््यबयबतच््य 
िोंिी ठेवणे, सिर तक्रयरींचे दिवयरण करण््यसयठी " तक्रयर दिवयरण अदिकयऱ्यांची िेमणकू"  आ्ुक्त, 
मदहलय व बयल दवकयस, पणेु व आ्ुक्त, एकयत्त्मक बयल दवकयस सेवय ्ोजिय, िवी मुांबई, कय्ाल् 
व त््यांच््य अदिपत््यखयलील सवण कय्ाल्यांमध््े तयत्कयळ करण््यत ्यवी. 

02.  दिव्यांग व्क्ती हक्क अदिदि्म , 2016 मिील कलम 23 चे अिुपयलि होणेसयठी दिव्यांग 
मदहलय व बयलक ्यांच ेसांिभात उपरोक्त िोरणयतील तरतूिींची कयटेकोरपणे अांमलबजयवणी होणे 
आवश््क आहे. त््यिुषांगयिे ्य िोरणयतील तरतूिींची कयटेकोरपणे अांमलबजयवणी करणेबयबत 
तसेच आवश््क तेथे िोरणयत्मक दिणण् घेणेबयबत सवण सांबांदित कय्ाल्यिी आवश््क  कय्णवयही 
करयवी.   

03. सवण सांबांदित कय्ाल्यांिी ्य पदरपत्रकयस ्ोग्् प्रदसध्िी िेण््यची कय्णवयही करयवी. 



शयसि पदरपत्रक क्रमयांकः मबयआ-2019/प्र.क्र.80/कय-7, 

 

पषृ्ठ 2 पैकी 2 

04. सिर पदरपत्रक महयरयष्ट्र शयसियच््य www.maharashtra.gov.in ्य सांकेतस्थळयवर 
उपलब्ि करुि िेण््यत आले असूि त््यचय सांगणक सांकेतयांक 201908061131266430  असय आहे.  
सिर पदरपत्रक दडजीटल स्वयक्षरीिे सयक्षयांदकत करुि कययण््यत ्ेत आहे.    
    

            महयरयष्ट्रयचे रयज््पयल ्यांच््य आिेशयिुसयर व ियांवयिे,  

 
 
                                ( लय.रय.गुजर ) 
                     सह सदचव, महयरयष्ट्र शयसि 
 
प्रदत, 
1. आ्ुक्त, मदहलय व बयल दवकयस, पुणे 
2. आ्ुक्त, एकयत्त्मक बयल दवकयस सेवय ्ोजिय, िवी मुांबई  
3. सवण दवभयगी् उपय्ुक्त, मदहलय व बयल दवकयस दवभयग  
4. सवण दजल्हय मदहलय व बयल दवकयस अदिकयरी 
5. सवण दजल्हय कय्णक्रम अदिकयरी (मदहलय व  बयल दवकयस) दजल्हय पदरषि 
6. सवण बयल दवकयस प्रकल्प अदिकयरी (वगण-1)  
7. दिवड िस्ती, कय-7 
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