
अपंग व्यक्ती अधिधियम 1995 (समाि संिी, हक््ाचंे 
संरक्षण व संपूणण सहााग  मिी  तरतदीीिदसार मराी ी 
ााषा धवााग (खदद्द  मिी  वाहिचा ् व धिपाई 
संवगाती  पीे अपगं प्रवगासाी ी सदधिधित 
्रण्याबाबत. 

महाराष्ट्र िासि 
मराी ी ााषा धवााग 

िासि धिणणय क्रमां्ः अपंग-2016/प्र.क्र.45/आस्था-1 
िवीि प्रिासि ावि, 8 वा मज ा, 

माीाम ्ामा मागण, हदतात्मा राजगदरु चौ्, 
मंत्रा य, मदंबई-400 032. 
तारीख: 10 फेब्रदवारी, 2016 

वाचा:-  
1) अपंग व्यक्ती (समाि संिी, हक््ाचंे संरक्षण व सपंूणण सहााग  अधिधियम 1995. 
2) िासि धिणणय, सामाधज् न्याय व धविेष सहाय्य धवााग क्रमां्  - न्यायाप्र-2011/       
प्र.क्र.4/सदिार-3, धी.17 माचण, 2011. 

3) िासि धिणणय, सामाधज् न्याय व धविेष सहाय्य धवााग क्रमां्  - अपंग-2013/        
प्र.क्र.35/अ.्.2, धी.3 जद ,ै 2013. 

 

िासि धिणणय:- 
अपंग व्यक्ती (समाि संिी, हक््ाचंे संरक्षण व संपूणण सहााग  अधिधियम 1995 मिी  ् म 33 

िदसार े्ं द्र व राज्य िासिाच्या अखत्यारीती  आस्थापिेवरी  अपंग व्यक्तींसाी ी 3% एवढी पीे 
आरधक्षत ्रण्याची तरतूी ्रण्यात आ ी आहे, अिी पीे सदधिधित ्रण्यासाी ी अधिधियमाती  
् म 32 िदसार तज्ञ सधमती गधी त ्रण्यात आ े ी आहे. त्यािदसार े्ं द्र व राज्य िासिािे ्ायणवाही 
्रुि अपंगासंाी ी पीाचंी सदधिधिती ्रुि 3% प्रमाणे पीे ारणे आवश्य् आहे. 
2. सामाधज् न्याय व धविेष सहाय्य धवाागाच्या धी.17 माचण, 2011 च्या िासि धिणणयािदसार े्ं द्र 
िासिाच्या सामाधज् न्याय व अधि्ाधरता मंत्रा य, िवी धील्ली यािंी ाारत सर्ारची धविेष 
अधिसूचिा ााग (1) (सेक्िि 1) धी.18 जािेवारी, 2007 व धी.15 माचण, 2007 िदसार ्े े ी पीधिधिती 
राज्य िासिाच्या अखत्यारीती  आस्थापिांवरी  धवधवि पीां् धरता  ागू ्रण्यात आ ी आहे. े्ं द्र 
िासिाच्या गट-ड संवगाच्या याीीती  अ.क्र.3 मध्ये िमूी ्तणव्ये व जबाबीाऱ्याच्या अिदषंगािे मराी ी 
ााषा धवााग (खदद्द  मिी  धिपाई संवगाती  पीे अपंग प्रवगासाी ी पदढी प्रमाणे धिधित ्रण्यात येत 
आहे. 



शासन ननर्णय क्रमाांकः अपंग-2016/प्र.क्र.45/आस्था-1 

 

पषृ्ठ 2 पै्ी 2  
 

  
अ.क्र. पी िाधररी् क्षमता अपंगाचंा संवगण 

1 धिपाई S, ST, W, PP, L, KC, SE, R W, C, MF OL, OA, B, LV, HH 

 
ABBREVIATIONS USED : S=Sitting, ST = Standing, W = Walking, PP = Pulling & 
Pushing, L=Lifting, KC = Kneeling & Croutching, SE = Seeing, RW = Reading & Writing, 
C=Communication, MF = Manipulation by fingers, OL = One Leg, OA = One Arm, B = 
Blind, LV = Low Vision, HH = Hearing Impaired. 
3. सामाधज् न्याय व धविेष सहाय्य धवाागाच्या धी.3 जद ,ै 2013 च्या िासि धिणणयान्वये मराी ी 
ााषा धवााग (खदद्द  मिी  “वाहिचा ्” पी अपंग प्रवगाती  व्यक्तींच्या धियदक्तीसाी ी यापूवीच अपात्र 
ी रधवण्यात आ े आहे. 
4. सीर िासि धिणणय महाराष्ट्र िासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सं्ेतस्थळावर 
उप ब्ि ्रण्यात आ ा असूि त्याचा सं्ेता् 201602101532589433 असा आहे. हा आीेि 
धडजीट  स्वाक्षरीिे साक्षाधं्त ्रुि ्ाढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपा  याचं्या आीेिािदसार व िावािे.  

 (अपणा अ.गावडे  
 उप सधचव, महाराष्ट्र िासि. 
प्रती, 

1. आयदक्त, अपंग ्ल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पदणे. 
2. संचा ्, समाज ्ल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पदणे. 
3. महा ेखापा  ( ेखा व अिदञयेता /  ेखा परीक्षा , महाराष्ट्र-1, मदंबई. 
4. अधिीाि व  ेखा अधि्ारी, मदंबई 
5. धिवासी  ेखा परीक्षा अधि्ारी, मदंबई. 
6. धिवड िस्ती. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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