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अपंग व्यक्ती अधिकार अधिनियम 2016 

THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES ACT, 2016 

चे भाषांतर  
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भारतीय भाषांमध्ये कायद्याचे भाषांतर  

विकलांग व्यक्तीसाठी २०१६ च्या कायदयािुसार ममळणारे हक्क िास्तिात प्राप्त होण्यासाठी National Centre 

for Promotion of Employment for Disabled People (NCPEDP) गेली अिेक िषष काम करत आहे  

समाविष्ट समाजासाठी आम्ही केलेल्या प्रिासातील हे मोठे काम आहे. आम्ही जाणतो कक भारतासारखा 
िैविध्यपूणष ि बहुभावषक देशामध्ये कायदा समजणे, स्िीकारणे त्याची अंमलबजािणी करणे यासाठी प्रयत्ि 
करणे गरजेचे आहे. या पररस्स्ितीत श्री जािेद आबबदी ि त्याचे सहकारी यांच्या विविि भाषेत कायद्याचे 
भाषांतर करण्याच्या प्रयत्िांचे मी कौतुक करते. याचे हे प्रयत्ि केिळ िागरी भागात कायद्या बाबतची 
सकारात्मकता ि त्याबद्दलचे पूणष ज्ञाि या विषयी चचाष घडिूि आणलीच पण या देशातील दरूिरच्या कािा-
कोपर् यातील खेड्यात ही जागरूकता आणण्याचे काम करेल.  

अधिक महत्त्िाचे म्हणजे हा कायदा म्हणजे विकलांग समाजाला मुख्य प्रिाहात आणण्यासाठी केलेली कृपादृष्टी 
िव्हे तर तो त्यांचा हक्क आहे हे जाणिूि देण्यास मदत होईल पुढील काळात विकलांगांिा समाजात सहजगत्या 
समाविष्ट करणे हा आपल्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग होईल ि इतके िषष असलेल्या साचा मोडकळीस येईल. 

पंकजमश्रीदेिी 

ग्रुप जिरल मॅिेजर - ऑपरेशन्स अँड सस्व्हषसेस ऍट एएिझेड 

मॅिेस्जंग डायरेक्टर - बेंगळुरू सस्व्हषस सेन्टर  
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१६ डडसेंबर २०१६ मध्ये भारतीय संसदेिे विकलांगांच्या हक्कांचा कायदा संमत केला, अिाषत हा ७ िषाांच्या प्रदीघष प्रक्रीयेचा 
पररपाक आहे. विकलांगांच्या चळिळींची िाढती पररपक्िता, धचकाटी ि बदल आणण्यासाठी क्षमता याचे उत्तम उदाहरण 

म्हणजे हा कायदा आहे. या कायदयाची कल्पिा जूि २००९ मध्ये ददल्लीतील एका लहािशा खोलीत जन्माला आली आहे 

जेव्हा नतिे विकलांगांच्या हक्कासाठी राष्टीय सममतीची (National Centre for Promotion of Employment for 

Disabled People (NCPEDP) सभा भरली होती. िंतर २ िषाांिी भारतािे विकलांगांच्या हक्कासाठी बोलािण्यात येणार् या 
सभेला मंजुरी ददली आणण भारत सरकार विकलांगांच्या १९९५ च्या कायद्यात सुिारणा करण्यासाठी काटाकूट करत होती 
त्यािेळेच्या सरकारिे १०० च्या िर सुचविलेल्या सुिारणांची छाििी केल्यािर NCRPD ला असे िाटले आता हीच िेळ आहे 

कक विकलांगांसाठी ििा कायदा असािा, ज्यामध्ये युिोच्या सभेिे पाठविलेल्या पत्राचा विचार व्हािा. या कल्पिेला मंजुरी 
ममळिण्यासाठी ७ मदहन्याचा धचकाटीचा पाठ पुरािा करािा लागला िंतर आणखी काही मदहिे, काही विकलांगांच्या 
समािेश मसुद्यात व्हािा यासाठी गेल ेआणण तो मसुदा शेिटी संसदेत पोचण्यास ४ िषे लागली. 

हा पुरस्कार मलदहतािा ही पार्शिषभूमी सांगण्याचा उद्देश इनतहासात एक िोंद व्हािी असा िाही कारण त्यासाठी 
एक पुस्तकच मलहािे लागेल, पण हा कायदा करण्यासाठी विकलांग लोक आणण त्यांच्या संस्िा यांिी जी निणाषयक 

भूममका घेतली ती अिोरेणखत करणे हा आहे. ज्या कायषकत्याांिी ि पुढार्यांिी हे घडिल े ते ददल्लीत ककंिा कोणत्याही 
राज्याचा राजिािीतील िव्हते. तर स्जल्यातील ि खेड्यातील होते. आता शहरातील पुढार्यांचे हे कतषव्य आहे कक त्यांिी 
हा कायदा खात्रीपूिषक सिष विकलांग लोकांपयांत ि त्याही पलीकड ेपोचिला पादहजे, हा कायदा ज्या लोकांसाठी केलेला आहे 

त्या समूहापयांत पोहोचण्यासाठी तेिील स्िानिक भाषेत भांषांतर व्हािे ि कायद्याची प्रत्यक्षात अंमलबजािणी व्हािी. 

हे भाषांतर म्हणजे National Centre for Promotion of Employment for Disabled People (NCPEDP) 

आणण आमचे सहकारी National Disability Network (NDN ) ि आम्हाला पादठंबा देणारे (ANZ) यांचा एक 
िम्र प्रयत्ि आहे. ि ज्या लक्षाििी अज्ञात लोकांचे िैयष ि निर्शचयामुळे हा कायदा झाला त्यांचा गौरि करण्यासाठी 
आहे. मी अशा लोकांिा सलाम करतो ि आशा करतो कक या भाषांतरािे तळा-गाळातील विकलांग लोकांचा 
समािेश या समाजात होईल. 

जािेद आबबदी  

मािद निदेशक, NCPEDP   
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ऋणनिरे्दश 

एकदा विधिमंडळािे कायदा अधिनियमीत केल्यािंतर त्या कायद्याची अंमलबजािणी योग्य प्रकारे होते आहे की िाही हे 

पाहणे सिष लाभार्थयाांचे कतषव्य आहे. कायद्याचे योग्य ज्ञाि असल्यामशिाय कायदा अंमलात आणणे आणण आपल्या 
अधिकारांची ठामपणेमागणी करणेही कदठण आहे आपल्या अधिकारांसाठी झगडायचे असल्यास आिी आपल्याला 
आपल ेअधिकार मादहत असणे आिर्शयक आहे. आणण जर कायदा लाभार्थयाांच्या भाषेत आणण सुगम्य माध्यमात उपलब्ि 

असेल तरच हे शक्य आहे, त्यामुळे, या कायद्याचे मराठीत रुपांतर करण्यासाठी पुढाकार घेतल्याबद्दल NCPEDP ला 
आणण या कामासाठी मौमलक सहकायष केल्याबद्दल ANZ ला मी मिापासूि िन्यिाद देते. 

हे अधिकृत भाषांतर िव्हे तर पे्रमाचे कायष आहे आणण गरज पूणष करण्यासाठी केल ेआहे. अपंग अधिकार अधिनियम 2016 

च्या मराठी अिुिादा साठी मी महाराष्रातील अपंग कायषकते आणण ममत्रमंडळींचे त्यांच्या प्रयत्ि आणण उत्साहासाठी 
आभार मािते. तत्परतेिे कायद्याचा अिुिाद करुि देणार्या अिुक्रमे पुण्याच्या अंजली कुलकणी आणण मंुबईच्या लनतका 
िाईक, अिुिादाची अंतीम तपासणी करणारे मंुबईचे हषषद जािि, सिष संदहतांचे एकत्रीकरण करूि िीट मांडणी करणार्या 
माझ्या सहाय्यक मिीषा आगिेकर आणण या पुस्तकाच्या निममषती कररता सिष ते सहकायष करणारे दहदंी ग्रंि कायाषलयाचे 
माझे ममत्र मिीष मोदी यांच्या सल्ल्यांमुळे आणण प्रयत्िांमुळेच हे काम यशस्िीपणे पूणष होऊ शकले आहे. मला आशा आहे 

की, आपल्यापैकी प्रत्येकािे या पुस्तकाचा जर चांगला िापर केला तर या अधिनियमािे आपल्याला ज्या अधिकारांची हमी 
ददली आहे ते आपण िक्कीच ममळिू शकू. 

कंचि पमिािी, 
ऍड्व्होकेट आणण सॉमलमसटर.  
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असािारण 

भाग II खंड 1 

प्राधिकरणाद्िारे प्रकामशत 

सं.59] ििी ददल्ली बुििार दद.28 डडसेंबर 2016/पौष 07, 1938 शके 

ह्या भागास स्ितंत्र पाि क्रमांक ददलेले आहेत ज्या योगे हे िेगळ्या स्िरूपात फाईल केले जािे. 

कायदे आणण न्याय मंत्रालय 

(वििी-विभाग) 
ििी ददल्ली 28 डडसेंबर 2016/पौष 17, 1938 शके 

संसदेच्या खालील कायद्यास 27 डडसेंबर, 2016 रोजी राष्रपतींची मंजुरी ममळाली, आणण याद्िारे सामान्य 
मादहतीसाठी प्रकामशत केले आहे:— 

अपंग व्यक्ती अधिकार अधिनियम 2016 

(2016 चा अधिनियम क्र.-49) 

[27 डडसेंबर 2016] 

अपंग असलेल्या व्यक्तींच्या हक्कांच्या संदभाषत संयुक्त राष्रसंघाच्या करारास लागू करण्यासाठी आणण 
त्यासंबंधित ककंिा प्रासंधगक गोष्टींकररता कायदा 

ज्या अिी संयुक्त राष्रसंघाच्या सिषसािारण वििािसभेिे दद. 13 डडसेंबर 2006 रोजी अपंग व्यक्तींच्या 
हक्काबाबत कराराचा स्िीकार केलेला आहे; आणण ज्याअिी िरील करार अपंग व्यक्तींच्या सशक्ती करणासाठी 
खालील तत्त्िांची आखणी करीत आहे,— 

(अ) स्िाभाविक अमभमािाबद्दल आदर, स्ित:च्या आिडीिे निणषय घेण्याच्या स्िातंत्र्यासदहत िैयस्क्तक 
स्िायत्तता आणण व्यक्तींचे स्िातंत्र्य; 

(ब) भेदभाि ि करणे; 

(क) पूणष आणण प्रभािी सहभाग आणण समाजात समािेश; 

(ड) माििी विवििता आणण मािितेचा भाग म्हणूि िेगळेपणा बद्दल आदर आणण अपंग असलेल्या 
व्यक्तींचा स्िीकार;  

(इ) संिीची समािता; 
(फ) सुगम्यता; 
(ग) पुरुष आणण स्स्त्रया यांच्यातील समािता; 
(ह) अपंग मुलां मध्ये विकमसत होणार्या क्षमते बद्दल आदर आणण अपंग मुलांच्या त्यांची ओळख जति 
करण्याच्या अधिकारा बद्दल आदर;  

आणण ज्या अिी भारत हा सदर करारात स्िाक्षरीकताष आहे; 

आणण ज्या अिी भारतािे सदर करारास दद. 1 ऑक्टोबर 2007 रोजी मान्यता ददली आहे; 
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आणण ज्या अिी िरील सदर कराराची अंमलबजािणी करणे आिर्शयक समजण्यात येत आहे; 

त्याअिी तो भारत गणराज्याच्या सदसुष्टाव्या िषी संसदेकडूि पुढील प्रमाणे अधिनियममत होिो:— 
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प्रकरण 1 प्रारंमभक 

1. संक्षक्षप्त िािे ि प्रारंभ 

(1) या अधिनियमास अपंग व्यक्ती अधिकार अधिनियम 2016 असे म्हणािे. 

(2) तो कें द्र सरकार, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचिेद्िारे, नियत करील अशा ददिांकास अमलात 
येईल.  

2. व्याख्या: या अधिनियमात, संदभाषिुसार अन्य अिष आिर्शयक िसेल तर,— 

(अ) "अपीलीय प्राधिकारी" याचा अिष कलम 14 चे उप-कलम (3) ककंिा कलम 53 चे उप-कलम (1) ककंिा 
कलम 59 चे उप-कलम (1), जसे असेल त्या अन्िये विनिददषष्ट केलेला प्राधिकारी, असा आहे; 

(ब) “सुयोग्य शासि” याचा अिष,— 

(i) कें द्र शासिाच्या ककंिा त्या शासिाकडूि संपूणषतः ककंिा भरीि प्रमाणात वित्त सहाय्य ममळणार् या 
कोणत्याही आस्िापिेच्या संबंिात ककंिा छािणी अधिनियम 2006 अन्िये स्िापि करण्यात 
आलेल्या छािणी मंडळाच्या संदभाषत, कें द्र शासि, असा आहे; 

(ii) राज्य शासिाच्या ककंिा त्या शासिाकडूि संपूणषतः ककंिा भरीि प्रमाणात वित्त सहाय्य ममळणार् या 
कोणत्याही आस्िापिेच्या संबंिात ककंिा छािणी बोडष िगळूि इतर स्िानिक प्राधिकरणाच्या संदभाषत, 

राज्य शासि, असा आहे.  

(क) "अडिळा" याचा अिष, संपकाषत्मक, सांस्कृनतक, आधिषक, पयाषिरणीय, संस्िात्मक, राजकीय, सामास्जक, 

िैचाररक ककंिा संरचिात्मक घटक जे अपंग व्यक्तींच्या, समाजातील पूणष आणण प्रभािी सहभागात अडिळे 
निमाषण करतात; 

(ड) "काळजी-िाहक" याचा अिष, पालक आणण कुटंुबातील इतर सदस्य यांसदहत कोणतीही व्यक्ती, जी पैस ेघेऊि 
असो ककंिा िसो, अपंगत्ि असलेल्या व्यक्तीची काळजी घेते, तीस आिार देते ककंिा सहाय्य करते; 

(इ) "प्रमाणीकरण प्राधिकारी" याचा अिष, कलम 57 च्या उपकलम (1) अन्िये विनिददषष्ट केललेा प्राधिकारी, 
असा आहे; 

(फ) "संपकष " यामध्ये संिाद, भाषा, मजकूर प्रदशषि, बे्रल, स्पशष संबंिातील संिाद, धचन्हे, मोठी छपाई, संपकष  
योग्य मस्ल्टमीडडया, लेखी, ऑडडओ, स्व्हडडओ, दृष्यप्रदशषि, खुुणेची भाषा, सरळ भाषा, माििी-िाचक, संिधिषत आणण 
पयाषयी पध्दती आणण संपकष  योग्य मादहती आणण संपकष  तंत्र ज्ञाि यांची माध्यमे ि प्रारूपांचा समािेश आहे. 

(ग) "सक्षम प्राधिकारी" याचा अिष कलम 49 अन्िये विनिददषष्ट केलेले प्राधिकारी, असा आहे. 

(ह) अपंगत्िाच्या संबंिात "भेदभाि" याचा अिष, अपंगत्िाच्या आिारे कोणत्याही प्रकारचा फरक, बदहष्कार, 

निबांि, ज्याचा उद्देश ककंिा पररणाम, इतरांबरोबर सिष माििाधिकार आणण राजकीय, आधिषक, सामास्जक, 

सांस्कृनतक, िागरी ककंिा इतर कोणत्याही क्षेत्रातील मूलभूत स्िातंत्र्य, समाितेिे मान्यता, उपभोग ककंिा उपयोग, 

दबुषल करणे ककंिा रद्द करणे हा आहे, आणणयात सिषप्रकारचे भेदभाि आणण िाजिी सोयी िाकारणे यांचा समािेश 
होतो; 

(ई) "आस्िापिा" याचा अिष, शासकीय आस्िापिा ि खाजगी आस्िापिा; 

(ज) "नििी" म्हणजे कलम 86 अन्िये गदठत केललेा राष्रीय नििी; 
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(क) "शासकीय आस्िापिा" याचा अिष, कें द्रीय कायदा ककंिा राज्य अधिनियमाद्िारे ककंिा त्याखाली स्िापि 
केलेल पामलका/पररषद ककंिा शासिाच्या ककंिा स्िानिक प्राधिकरणाच्या मालकीचे ककंिा नियंत्रणाखालील ककंिा 
शासिािे सहाय्य ददलेली स्िराज्य संस्िा ककंिा पंचायत, ककंिा स्िानिक संस्िा, ककंिा कंपिी अधिनियम, 2013 
च्या कलम 2 मध्ये व्याख्या केल्या प्रमाणे शासकीय कंपिी, असा आहे आणण त्यात शासिाच्या विभागांचा समािेश 
आहे; 

(ल) "उच्च आिार" याचा अिष, शारीररक, मािमसक आणण अन्य असा एक सशक्त पादठंबा, ज्याची दैिंददि 
कामांसाठी बेंचमाकष  अपंगत्ि असणार् या व्यक्तीस, सुवििांचा लाभ घेण्यास स्ितंत्र आणण मादहतीपूणष निणषय घेणे, 

आणण जीििाच्या सिष क्षेत्रांत, मशक्षण, रोजगार, कुटंुब आणण सामुहीक जीिि यांसदहत, उपचार ि िेरपी यांसाठी 
गरज असेल, असा आहे; 

(म) "सिष समािेशक मशक्षण" याचा अिष, अशी मशक्षण प्रणाली ज्यामध्ये अपंगत्ि असणारे ि िसणारे 
विद्यािी एकबत्रत मशक्षण घेतात आणण मशकविण्याची आणण मशक्षण घेण्याची पध्दती ही विविि प्रकारच्या अपंग 
विद्यार्थयाांच्या शैक्षणणक गरजा भागविण्यासाठी योग्यप्रकारे अिुकूल आहे, असा आहे; 

(ि) "मादहती ि संपकष  तंत्र ज्ञाि" मध्ये सिष सेिा आणण दरूसंचार सेिा, िेब आिाररत सेिा, इलेक्रॉनिक आणण 
मुद्रण सेिा, डडस्जटल आणण आभासी सेिांसह मादहती आणण संपकष  संबंधित ििकल्पिा, यांचा समािेश होतो. 

(ओ) "संस्िा" याचा अिष, अपंगत्ि असलेल्या लोकांचा स्िीकार, काळजी, संरक्षण, मशक्षण, प्रमशक्षण, पुििषसि आणण 
इतर कोणत्याही उपक्रमांसाठी असलेली संस्िा, असा आहे; 

(पी) "स्िानिक स्िराज्य संस्िा " याचा अिष, संवििािाच्या कलम 243 पी च्या कलम (ई) आणण कलम (फ) 
मध्ये व्याख्या केल्यािुसार एखादी िगरपामलका ककंिा पंचायत; छािणी कायदा, 2006 अंतगषत गदठत छािणी बोडष; 
आणण िागरी कारभाराची अंमलबजािणी करण्यासाठी संसदेच्या ककंिा राज्य वििाि मंडळाच्या अधिनियमाखाली 
स्िापि करण्यात आलेली कोणतीही अन्य संस्िा; 

(क्यू) "अधिसूचिा" याचा अिष, शासकीय राजपत्रात प्रमसद्ि केलेली अधिसूचिा, असा आहे; आणण त्यािुसार 
"सूधचत" ककंिा "अधिसूचिा" ही संज्ञा समजली जािी;
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(आर) "बेंचमाकष  अपंग असलेली व्यक्ती" याचा अिष, एखादे निददषष्ट अपंगत्ि चाळीस टक्के पेक्षा कमी िसलेला 
असा व्यक्ती स्जिे निददषष्ट अपंगत्ि मोजमाप करण्यायोग्य अटींमध्ये व्याख्या केली गेली िाही आणण त्यामध्ये 
प्रमाणणत प्राधिकरणािे प्रमाणणत केल्याप्रमाणे निददषष्ट अपंगत्ि मोजमाप करण्यायोग्य अटींमध्ये पररभावषत 
केलेले आहे अशा व्यक्तीचा समािेश होतो; 

(एस) "अपंगत्ि असणारी व्यक्ती" म्हणजे दीघषकालीि शारीररक, मािमसक, बौद्धिक ककंिा संिेदिेचे अपंगत्ि 
असणारी व्यक्ती ज्यामुळे, अडिळ्यांशी संिाद साितािा, समाजात इतरांच्या बरोबरीिे पूणष आणण प्रभािी सहभाग 
घेण्यात तीज अडिळा होतो.; 
(टी) "उच्च आिाराची गरज असलेले अपंगत्ि असणारी व्यक्ती" याचा अिष, कलम 58 च्या उप-कलम (2) 

च्या मुद्दा (अ) खाली प्रमाणणत बेंचमाकष  अपंगत्ि असलेली व्यक्ती स्जला उच्च आिाराची गरज आहे, असा 
आहे; 

(यु) "विदहत" याचा अिष, या अधिनियमाखाली केलेल्या नियमांद्िारे विदहत, असा आहे; 

(व्ही) "खाजगी आस्िापिा" म्हणजे कंपिी, फमष, सहकारी ककंिा इतर संस्िा, संघ, रस्ट, एजन्सी, संस्िा, व्यिस्िा, 
संघटिा, कारखािे ककंिा शासिाकडूि अधिसूचिेद्िारे निददषष्ट केली जाऊ शकेल अशी इतर आस्िापिा, असा 
आहे; 

(डब्ल्यु) "सािषजनिक इमारत" याचा अिष, लोकांकडूि मोठ्या प्रमाणात िापर ककंिा ये-जा असलेली सरकारी ककंिा 
खाजगी इमारत, शैक्षणणक ककंिा व्यािसानयक उद्ददष्टांसाठी िापरण्यात येणारी, कामाची जागा, व्यािसानयक कक्रया 
कलाप, सािषजनिक उपयोधगता, िाममषक, सांस्कृनतक, विश्राम ककंिा मिोरंजि उपक्रम, िैद्यकीय ककंिा आरोग्य सेिा, 
कायद्याची अंमलबजािणी करविणार् या संस्िा, सुिारणािादी ककंिा न्यानयक स्िरुपाच्या, रेल्िे स्िािके ककंिा 
प्लॅटफॉम्सष, रोडिेज, बस स्िािक ककंिा टममषिस, विमाितळ ककंिा जलमागष यासाठी िापरल्या जाणाऱय्ा 
इमारतीसह, असा आहे 

(एक्स) "सािषजनिक सुवििा आणण सेिां" मध्ये मुख्यत्त्िे जितेला ददल्या जाणार् या सिष प्रकारच्या सेिांचा समािेश 
होतो, ज्यात घरे, शैक्षणणक आणण व्यािसानयक प्रमशक्षण, रोजगार आणण कररअर प्रगती, खरेदी ककंिा विपणि, 

िाममषक, सांस्कृनतक, विश्राम ककंिा मिोरंजि, िैद्यकीय, आरोग्य ि पुििषसि, बँककंग, वित्त आणण विमा, संपकष , 
पोस्टल आणण मादहती, न्याय ममळिणे, सािषजनिक उपयोधगता, िाहतूक यांचा समािेश आहे; 

(िाय) "िाजिी सोयी" याचा अिष, अपंग व्यक्तींिा इतरांच्या बरोबर समाितेचा हक्क उपभोगता येणे ककंिा 
उपयोग करता येणे सुनिस्र्शचत करण्यासाठी एखाद्या विमशष्ट बाबतीत प्रमाणाबाहेर ककंिा अिुधचतभार ि पाडता 
आिर्शयक आणण योग्य फेरबदल आणण दरुुस्ती, असा आहे; 

(झेड) "िोंदणीकृत संस्िा" याचा अिष, संसदेच्या ककंिा राज्य वििािमंडळाच्या अधिनियमािुसार योग्य प्रकारे 
िोंदणीकृत असलेली अपंग व्यक्तींची संघटिा ककंिा अपंग व्यक्ती संघटि, अपंग व्यक्तींच्या पालकांची संघटिा, 
अपंग व्यक्ती आणण कुटंुबातील सदस्यांची संघटिा ककंिा स्िैस्च्छक ककंिा गैर-सरकारी ककंिा िमाषदायसंस्िा 
ककंिा रस्ट, समाज, ककंिा गैर-लाभकारी कंपिी जी अपंग व्यक्तींच्या कल्याणासाठी काम करीत आहे, असा आहे; 

(झेड ए)  "पुििषसि" यात अपंग व्यक्तींिा अिुकूल, शारीररक, संिेदी, बौद्धिक, मािमसक पयाषिरणीय ककंिा 
सामास्जक कायाषतील पातळी प्राप्त व्हािी ि राखता यािी या दृष्टीिे सक्षम करण्याचा उद्देश असलेली एक 
प्रकक्रया, निददषष्ट आहे; 

(झेड बी) "विशेष सेिा योजि कायाषलय" याचा अिष, मादहती गोळा करण्यासाठी आणण ती पुरविण्यासाठी 
एकतर िोंदिही ठेिूि ककंिा अन्यिा पुढील बाबींसाठी शासिािे स्िापि केलेले ि शासिाकडूि चालविण्यात 
येणारे कोणते ही कायाषलय ककंिा दठकाण, असा आहे— 

(i) अपंग व्यक्तींमिूि कमषचारी कामािर घेण्याची इच्छा असणार् या व्यक्ती; 
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(ii) िोकरी शोिणार् या बेंचमाकष  अपंगत्ि असलेल्या व्यक्ती; 

(iii)  िोकरी शोिणार् या बेंचमाकष  अपंगत्ि असलेल्या व्यक्तींची ज्यािर नियुक्ती करता येईल अशी ररक्त 

पदे; 

(झेड सी)  "निददषष्ट अपंगत्ि" याचा अिष, अपंगत्ि जे अिुसूची मध्ये निदेमशत केल ेआहे, असा आहे; 

(झेड डी)  "िाहतूक प्रणालीं" मध्ये रस्ता पररिहि, रेल्िे िाहतूक, िायुमागष िाहतूक, जल िाहतूक, सुदरू संपकष ते 

साठी पॅरारास्न्झट मसस्स्टम, रस्ते ि मागाांिरील पायाभूत सुवििा इत्यादींचा समािेश होतो. 
(झेड इ)  "सिषयोग्य संकल्पि" याचा अिष, सिषलोकांिा शक्य नततक्या मोठ्या प्रमाणात िापरता येण्याजोगी 
उत्पादिे, सभोितालची पररस्स्िती, कायषक्रम आणण सेिांचे संकल्पि, असा आहे, आणण ते अिुकूलि ककंिा विशेष 
संकल्पिाच्या गरजे मशिाय, आणण अपंगत्ि असणार् या व्यक्तींच्या विमशष्ट गटासाठी प्रगत तंत्रज्ञािास दहत सहाय्यक 

साििांिा लागू होईल.  
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प्रकरण 2 हक्क आणण अधिकार 

3. समता आणण अज्ञािाची भाििा 
(1) सुयोग्य शासि, अपंग असलेल्या व्यक्तींिा समािता, सन्माि पूिषक जीिि आणण त्याच्या ककंिा 

नतच्या सचोटी बद्दल आदरयांचा हक्क, इतरांइतकाच बजािता येईल हे सुनिस्र्शचत करेल. 

(2) सुयोग्य शासि, योग्य िातािरण पुरिूि अपंग व्यक्तींच्या क्षमता िापरण्यासाठी पािले उचलेल. 

(3) अपंगत्ि असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीशी अपंगत्िाच्या आिारािर भेदभाि केला जाणार िाही, 
जोपयांत हे दशषविले गेले िसेल की, आरोप केलेले कृत्य ककंिा चूक ही कायदेशीर उद्देश साध्य 
करण्याचे एक उधचत सािि आहे. 

(4) केिळ अपंगत्िाच्या आिारे कोणतीही व्यक्ती त्याच्या ककंिा नतच्या िैयस्क्तक स्िातंत्र्यापासूि िंधचत 
राहता कामा िये. 

(5) सुयोग्य शासि, अपंग व्यक्तींसाठी िाजिी सोयी सुनिस्र्शचत करण्यासाठी आिर्शयक पािल ेउचलेल. 

4. अपंगत्िासह मदहला आणण मुले 
(1) सुयोग्य शासि आणण स्िानिक प्राधिकरणे, अपंगत्ि असलेल्या स्स्त्रया आणण मुले त्यांचे हक्क इतरां बरोबर 

समाितेिे उपभोगतील हे सुनिस्र्शचत करण्यासाठी उपाय योजिा करतील. 

(2) सुयोग्य शासि आणण स्िानिक प्राधिकरणे, सिष अपंग मुलांिा त्यांिा अिरोिीत करणार् या सिष गोष्टीिर 
त्यांचे मत मुक्तपणे व्यक्त करण्याचा समाितेच्या आिारे अधिकार असेल हे सुनिस्र्शचत करतील आणण 
त्यांचे िय आणण अपंगत्ि यांचा विचार करूि सुयोग्य आिार प्रदाि करतील. 

5. समुदाय जीिि 

(1) अपंगत्ि असलेल्या व्यक्तींिा समाजामध्ये राहण्याचा अधिकार असेल.  

(2) सुयोग्य शासि प्रयत्ि करेल की अपंग व्यक्तींिा,— 

(अ) कोणत्याही विमशष्ट नििासी व्यिस्िेत राहणे बंििकारक िसेल; आणण 

(ब) विविि प्रकारच्या नििासांतगषत, नििासी आणण इतर सामुदानयक साहाय्य सेिा, ज्यात िय आणण 

मलगं विचारात घेऊि राहण्याकररता आिर्शयक असणारी िैयस्क्तक मदत समाविष्ट आहे, यांमध्ये प्रिेश 
ददला जाईल. 

6. कू्ररता आणण अमािुषतेपासूि संरक्षण 

(1) सुयोग्य शासि, अपंगत्ि असलेल्या व्यक्तींिा अत्याचार, कू्रर, अमािुष ककंिा अपमािजिक 
िागणूकी पासूि संरक्षण देण्यासाठी योग्य उपाययोजिा करील. 

(2) अपंगत्ि असलेली कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही संशोििाचा विषय िसेल, केिळ यामशिाय जर— 
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(i) सुगम्य ररती, मागष आणण संिाद-पध्दतींद्िारे त्याची ककंिा नतची मुक्त आणण मादहतीपूणष संमती 
प्राप्त झालेली आहे; आणण 

(ii) सुयोग्य शासिाद्िारे या उद्देशासाठी विदहत पध्दतीिे िेमलेल्या अपंगत्िा िरील 
संशोििासाठीच्या सममतीची पूिष परिािगी आहे, ज्यात ककमाि निम्मे सदस्य अपंग असले 
पादहजेत इतके सदस्य एकतर स्ितः अपंगत्ि असलेल्या व्यक्ती असल्या पादहजेत ककंिा कलम 
2 च्या खंड (z) मध्ये िमूद केल्या प्रमाणे िोंदणीकृत संस्िेचे सदस्य असले पादहजेत.  

7. गैरितषि, दहसंा आणण शोषण यांपासूि संरक्षण 

(1) सुयोग्य शासि अपंगत्ि असलेल्या व्यक्तींचे सिषप्रकारच्या गैरितषि, दहसंा आणण शोषण यांपासूि संरक्षण 
करण्यासाठी उपाय योजिा करेल आणण ते टाळण्यासाठी— 

(अ) गैरितषि, दहसंा आणण शोषणाच्या घटिांची दखल घेईल आणण अशा घटिांच्या विरोिात कायदेशीर उपाय 

उपलब्ि करेल; 

(ब)  अशा घटिा टाळण्यासाठी पािले उचलेल आणण त्याच्या अहिालाची कायषपद्िती विदहत करेल; 

(क) अशा घटिांच्या बळींची सुटका करणे, संरक्षण देणे आणण त्यांचे पुििषसि करणे यासाठी पािल ेउचलेल; आणण 

(ड) लोकांमध्ये जागरूकता निमाषण करेल आणण मादहती उपलब्ि करूि देईल. 

(2) कोणती ही व्यक्ती ककंिा िोंदणीकृत संस्िा, ज्यांस असा खात्री पूिषक विर्शिास आहे की, अपंगत्ि असलेल्या 
कोणत्याही व्यक्तीसोबत गैरितषि, दहसंा ककंिा शोषण, केले गेले आहे ककंिा ते केले जात आहे ककंिा केले 
जाऊ शकेल, कायषकारी दंडाधिकार् यास, ज्यांच्या अधिकाररतेच्या स्िानिक कक्षांतगषत अशा घटिा घडतात, 

त्याबद्दल मादहती देऊ शकते. 

(3) कायषकारी दंडाधिकारी, अशा मादहती प्राप्त झाल्यािंतर, त्या घटिा िांबविण्यासाठी ककंिा रोखण्यासाठी, जसे 
असेल तस,े तात्काळ पािल ेउचलतील, ककंिा अपंग असलेल्या अशा व्यक्तीच्या संरक्षणासाठी योग्य िाटेल असा 
आदेश पाररत करतील, खालील आदेशासदहत,— 

(अ) अशा कृत्याच्या पीडडतांची सुटका करण्यासाठी, पोमलसांिा ककंिा अपंग व्यक्तींसाठी काम करणारी 
कोणतीही संस्िा यांिा, अशा व्यक्तीचा सुरक्षक्षत ताबा ककंिा पुििषसिाची तरतूद करण्यासाठी ककंिा दोन्ही 
बाबतीत, जस ेलागू असेल त्याप्रमाणे; 

(ब) अपंग व्यक्तीस संरक्षणात्मक देखभाल पुरिण्यासाठी, अशा व्यक्तीिे इच्छा व्यक्त केल्यास; 

(क) अपंगत्ि असलेल्या अशा व्यक्तीस देखभाल पुरिणे. 

(4) कोणताही पोमलस अधिकारी ज्याकड ेतक्रार प्राप्त होते ककंिा अन्यिा अपंगत्ि असलेल्या कोणत्याही 
व्यक्तीशी गैरितषि, दहसंा ककंिा शोषण केले गेल्याची मादहती कळते, त्यािे त्या पीडीत व्यक्तीस— 

(अ) पोट-कलम (2) खाली संरक्षणासाठी अजष करण्याचा त्याचा ककंिा नतचा अधिकार आणण सहाय्य 
पुरविण्याची अधिकाररता असलेल्या कायषकारी दंडाधिकार् याचा तपशील; 

(ब) अपंग व्यक्तींच्या पुििषसिासाठी काम करणार् या सिाषत जिळच्या संस्िेचा तपशील; 
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(क) मोफत कायदेशीर मदत ममळण्याचा अधिकार; आणण 

(ड) या अधिनियमाच्या तरतुदीिुसार ककंिा अशा गुन्ह्यांशी निगडडत इतर कोणत्याही कायद्यािुसार तक्रार 

दाखल करण्याचा अधिकार; यांची मादहती द्यािी. परंतु, याकलमातील कशाचाही अिष, कोणत्याही प्रकारेपोलीस 

अधिकार् यास त्याच्या दखलपात्र गुन्हा घडल्याची मादहती ममळाल्या िंतर कायद्यािुसार पुढे जाण्याच्या 
कतषव्यापासूि मुक्त करणे असा घेऊ िये. 

(5) जर कायषकारी दंडाधिकार् याच्या निदशषिास आले की आरोवपत कृत्य ककंिा ितषि हे भारतीय दंडसंदहते 
अंतगषत ककंिा इतर सध्या अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यािुसार गुन्हा आहे, तर त्यािुसार ते 
ती तक्रार, त्या प्रकरणात अधिकाररता असलेल्या न्यायालयीि ककंिा महािगर दंडाधिकार् याकड,े जसे लागू 
असेल त्याप्रमाणे, अग्रेवषत करू शकतील. 

8. संरक्षण आणण सुरक्षक्षतता 
(1) अपंग असलेल्यांिा, िोका, सशस्त्र संघषष, माििदहतिादी आणी बाणी आणण िैसधगषक आपत्ती 

यांसारख्या पररस्स्ितीत समाि संरक्षण ि सुरक्षक्षतता ममळेल. 

(2) राष्रीय आपत्ती व्यिस्िापि प्रािीकरण आणण राज्य आपत्ती व्यिस्िापि प्रािीकरण, अपंगत्ि 
असलेल्या व्यक्तींच्या संरक्षण आणण सुरक्षक्षततेसाठी, आपत्ती व्यिस्िापि अधिनियम, 2005 च्या 
कलम 2 मिील खंड (e) च्या अंतगषत पररभावषत केलेल्या आपत्ती व्यिस्िापिाच्या कायाषत अपंगत्ि 
असलेल्या व्यक्तींिा समाविष्ट करण्याच्या दृष्टीिे सुयोग्य उपाय योजिा करेल. 

(3) आपत्ती व्यिस्िापि अधिनियम 2005 च्या कलम 25 अंतगषत स्िापि करण्यात आलेले स्जल्हा 
आपत्ती व्यिस्िापि प्रािीकरण स्जल्ह्यातील अपंग व्यक्तींच्या तपशीलाची िोंद ठेिेल आणण आपत्तीस 
तोंड देण्याची तयारी िाढविण्याच्या दृष्टीिे अशा व्यक्तींिा कोणत्याही िोकादायक पररस्स्ितीची 
मादहती देण्यासाठी योग्य ती उपाययोजिा करेल. 

(4) िोका, सशस्त्र संघषष ककंिा िैसधगषक आपत्तीं िंतरच्या कोणत्याही पररस्स्ितीत पुिरषचिा करण्याच्या कायाषत 

गुंतलेल्या प्राधिकरणांिी अशी काये संबंधित राज्य आयुक्त यांच्याशी सल्ला मसलत करूि, अपंग 
व्यक्तींच्या प्रिेश-सुलभतेच्या गरजांिुसार केली पादहजेत. 

9. घर आणण कुटंुब. 

(1) अपंगत्ि असलेल्या कोणत्याही पाल्यास अपंगत्िाच्या कारणामुळे त्याच्या ककंिा नतच्या पालकांपासूि 

िेगळे करता येणार िाही, पाल्याच्या सिोत्तम दहताच्या दृष्टीिे आिर्शयक असल्यामुळे सक्षम 
न्यायालयाच्या आदेशािुसार असेल तर ते िगळूि. 

(2) जेिे पालक अपंगत्ि असलेल्या पाल्याची काळजी घेऊ शकत िाहीत, सक्षम न्यायालयािे अशा 
पाल्यास त्याच्या ककंिा नतच्या जिळच्या िातेसंबंिात ठेिले पादहजे आणण तसे ि झाल्यास, 

समुदायामध्ये कुटंुब व्यिस्िेत ककंिा अपिादात्मक पररस्स्ितीत सुयोग्य शासिािे ककंिा गैर-सरकारी 
संस्िेिे चालविलेल्या नििाराघरात, जस ेआिर्शयक असेल त्याप्रमाणे. 

10. पुिरुत्पादक अधिकार 

(1) सुयोग्य शासि हे सुनिस्र्शचत करेल की अपंग व्यक्तींिा पुिरुत्पादि आणण कुटंुब नियोजि संबंधित 
योग्य मादहती प्राप्त होईल. 
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(2) अपंगत्ि असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला, त्याच्या ककंिा नतच्या मुक्त आणण मादहतीपूणष संमती मशिाय, 

ज्यामुळे िंध्यत्ि येऊ शकते अशा कोणत्याही िैद्यकीय प्रकक्रयेला सामोरे जािे लागू िये. 

11. मतदािा मध्ये सुगम्यता 

भारतीय नििडणूक आयोग आणण राज्य नििडणूक आयोगािे हे सुनिस्र्शचत केले पादहजे की सिष मतदाि कें दे्रही 
अपंग व्यक्तींसाठी सुगम्य असतील आणण नििडणूक प्रकक्रयेशी संबंधित सिष सामग्री त्यांिा सहज समजण्यायोग्य 
असेल ि उपलब्ि होऊ शकेल. 
12. न्याय सुलभता 

(1) सुयोग्य शासि हे सुनिस्र्शचत करेल की अपंग व्यक्तीं त्यांच्या अपंगत्िाच्या कारणािे कोणत्याही 
भेदभािामशिाय, न्यायालयीि, न्यानयकित ककंिा चौकशीचा अधिकार असलेल्या कोणत्याही न्यायालय, 

न्यायाधिकरण, चौकशी सममत्या ककंिा इतर कोणत्याही पंचायतीमध्ये प्रिेश करण्याचा अधिकार 
िापरण्यास सक्षम असतील. 

(2) सुयोग्य शासि अपंग व्यक्तींसाठी खास करुि कुटंुबा बाहेर राहणार् यांसाठी आणण ज्यांिा कायदेशीर 
अधिकारांचा िापर करण्यासाठी उच्च आिाराची गरज आहे अशा अपंगासाठी, योग्य त्या आिाराच्या 
योजिा व्यिस्स्ित राबविण्यासाठी पािले उचलेल. 

(3) वििी सेिा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 या अंतगषत स्िापि करण्यात आलेले राष्रीय वििी सेिा प्राधिकरण 
आणण राज्य वििी सेिा प्राधिकरण अपंग व्यक्तींिा त्यांद्िारे प्रस्तावित कोणतीही योजिा, कायषक्रम, सोय ककंिा 
सेिा इतरां प्रमाणेच उपलब्ि असण्याची खात्री करण्यासाठी रास्त व्यिस्िेसह इतर तरतुदी करतील. 

(४) सुयोग्य प्रशासि यासाठी पािल ेउचलील— 

(अ) त्यांची सािषजनिक कागदपते्र सुगंम्य प्रारूपांमध्ये असल्याची खात्री करणे; 

(ब) फायमलगं विभाग, िोंदणी आणण अन्य अमभलेख कायाषलयांकडे असलेली कागदपते्र आणण पुरािे सुगम्य प्रारुपांत 
फायमलगं, साठिणूक आणण संदभष शक्य होण्यासाठी आिर्शयक उपकरणांचा पुरिठा होत असल्याची खात्री करणे; 

आणण 

(क) अपंग व्यक्तींद्िारे ददलेले शपि पत्र, वििाद ककंिा मत यांची िोंद त्यांच्या पसंतीच्या भाषेत आणण संचार 

माध्यमांमध्ये सुलभ करण्यासाठी सिष आिर्शयक सोयी ि उपकरण उपलब्ि करूि देणे 

13. कायदेशीर क्षमता 

(1) सुयोग्य प्रशासि सुनिस्र्शचत करेल की अपंग व्यक्तींिा इतरांप्रमाणेंच, चल ककंिा अचल 
मालमत्तेिर मालकी असण्याचे ककंिा िारशािे प्राप्त करण्याचे, आधिषक मुद्द्यांिा 
नियंबत्रत करण्याचे आणण बॅंकेचे कजष, तारण आणण आधिषक कजाषचे इतर स्िरूप उपलब्ि 
करूि घेण्याचे हक्क असतील. 

(1) सुयोग्य प्रशासि सुनिस्र्शचत करेल की अपंग व्यक्तींिा जीििाच्या सगळ्याच क्षेत्रांमध्ये इतरां सोबत 
समाि िती िर कायदेशीर क्षमतेचे आणण कायद्यासमोर कोणत्याही इतर व्यक्ती सारखेच समाि 
मान्यतेचे अधिकार असतील. 

(2) एखादी साहाय्य करणारी व्यक्ती आणण एका अपंग व्यक्ती मध्ये विमशष्ट आधिषक, मालमत्ते संबंिी ककंिा 
इतर आधिषक व्यिहारात दहताचा िाद निमाषण झाल्यास, अशी साहाय्य करणारी व्यक्ती त्या व्यिहारात अपंग 
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व्यक्तीला साहाय्य करण्यापासूि पराितृ्त होईल, मात्र, दहताच्या िादाची कल्पिा केिळ यािर आिारलेली िसािी 
की, साहाय्य करणायाष व्यक्तीचे अपंग व्यक्तीसोबत रक्ताचे, कुळाचे ककंिा दत्तकवििािाद्िारे िाते आहे. 

(3) एखादी अपंग व्यक्ती कोणतीही साहाय्य व्यिस्िाबदलू, पालटू ककंिा िष्टकरू शकेल आणण दसुर्या व्यिस्िेच्या 
साहाय्यासाठी प्रयत्ि करू शकेल. मात्र, असाबदल, पालट ककंिा िष्ट करण्याची कृती िैसगीक रूपात संभाव्य 

असािी आणण ती द्िारे िर िमूद साहाय्य व्यिस्िेद्िारे अपंग व्यक्तीसह केलेले कोणतेही नतसर् या पक्षाचे 
व्यिहार रद्द होता कामा ियेत. 

(4) अपंग व्यक्तीला साहाय्य देणारी कोणतीही व्यक्ती अिास्ति प्रभािाचा िापर करणार िाही आणण त्याच्या ककंिा 
नतच्या स्िायत्तता, सन्माि आणण खाजगीपणाचा आदर करेल. 

14. पालकत्िाची तरतूद 

(2) हा अधिनियम लागू झालेल्या कालाििीपासूि इतर कोणत्याही कायद्यात समाविष्ट असलेल्या कशाचीही 
तमा ि बाळगता, या कायद्याच्या सुरिातीच्या तारखेिर आणण तारखेपासूि, स्जिे एखादे स्जल्हा 
न्यायालय ककंिा राज्य शासिा द्िारे अधिसूधचत केलेल्या प्राधिकरणास अस ेआढळते की, एखाद्या अपंग 
व्यक्तीला, स्जला पयाषप्त ि सुयोग्य समिषि पुरिले गेल ेआहे पण ती कायद्यािे बंििकारक असे निणषय 

घेण्यास असमिष आहे, नतला नतच्या ितीिे राज्य शासिाद्िारे विदहत केलेल्या पद्ितीत, अशा व्यक्तीच्या 
समादेशािे कायद्यािे बंििकारक निणषय घेण्यासाठी एका मयाषदीत पालकाचे अधिक साहाय्य ददले जाऊ 

शकेल. मात्र, स्जल्हा न्यायालय ककंिा इतर अधिसुचीत प्राधिकरण, पररस्स्ितीप्रमाणे, अशा साहाय्याची 
गरज असलेल्या अपंग व्यक्तीला संपूणष समिषि देईल ककंिा स्जिे मयाषदीत पालकत्ि िारंिार द्याियाचे 
आहे, ज्या पररस्स्ितीत, साहाय्य देण्या संबंिी निणषयाची पाहणी न्यायालय ककंिा इतर अधिसूधचत 
प्राधिकरण याद्िारे, पररस्स्िती प्रमाणे ददल्या जाणायाष साहाय्याचे स्िरूप ि पद्ित ठरिण्यासाठी, केली 
जाईल. स्पष्टीकरण: उप-कलमाच्या उद्देशांसाठी, “मयाषदीत पालकत्ि” म्हणजे पालक आणण अपंग 
व्यक्ती यांमध्ये आपापसातील समन्ियाच्या आिारे चालणारी संयुक्त निणषयाची व्यिस्िा, जी 
विमशष्ट कालाििी आणण विमशष्ट निणषय ि पररस्स्िती पुरती मयाषदीत असेल आणण अपंग 
व्यक्तीच्या इच्छेच्या अिुरूप अंमलात आणली जाईल. 

(3) हा अधिनियम लागु झाल्याच्या सुरिातीच्या तारखेला ि तारखेपासूि, अपंग व्यक्तीसाठी, लागू 
असलेल्या कालाििीसाठी इतर कोणत्याही कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदी अंतगषत िेमलेला प्रत्येक 

पालक एक मयाषददत पालक म्हणूि कायषकरत असल्याचे गहृीत िरल ेजाईल. 
(4) कायदेशीर पालक िेमण्याच्या अधिसूधचत प्राधिकरणाच्या निणषयािे पीडडत कोणतीही अपंग व्यक्ती, 

या उद्देशासाठी राज्यशासिािे अधिसूधचत केलेल्या अशा अपीलीय प्राधिकरणाला अपील करणे पसंत 
करू शकेल. 

15. सहाय्यक प्राधिकरणाची िेमणूक  

(5) सुयोग्य प्रशासि, अपंग व्यक्तींिा त्यांच्या कायदेशीर क्षमतेच्या प्रयोगात साहाय्य करण्यासाठी 
समुदायाला संघदटत करणे ि सामास्जक जागरूकता निमाषण करण्यासाठी एक ककंिा अधिक प्राधिकरणे 
नियुक्त करेल. 

(6) उप-कलम (1) अन्िये नियुक्त प्राधिकरण संस्िांमध्ये राहणार् या ि अधिकाधिक साहाय्याची गरज 

असलेल्या अपंग व्यक्तींद्िारे कायदेशीर क्षमतेच्या प्रयोगासाठी योग्य साहाय्य व्यिस्िा करण्याकररता ि 

आिर्शयक ते प्रमाणे इतर पािल ेउचलतील.  
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प्रकरण III  
मशक्षण 

16. शैक्षणणक संस्िांची कतषव्य े

सुयोग्य प्रशासि आणण स्िानिक स्िराज्य संस्िा हे प्रयत्ि करतील की त्यांद्िारे अिुदानित ककंिा मान्यता 
प्राप्त सिष शैक्षणणक संस्िािांमध्ये अपंग मुलांिा समािेशीत मशक्षण ददले जाईल आणण या उद्देशासाठी— 

(i) त्यांिा कोणत्याही भेदभािा मशिाय दाखल करूि घेतील आणण इतरां सारखेच मशक्षण देतील ि खेळ 
आणण मिोरंजक उपक्रमांत सहभागी होण्यासाठी समाि संिी पुरितील. 

(ii) इमारत, आिार आणण विविि सोयी-सुवििा सुगम्य बिितील; 

(iii) व्यक्तीगत आिर्शयकतेिुसार ि गरजेिुसार सोयी पुरितील; 

(iv) संपूणष समािेशाच्या लक्षाशी सुसंगत शैक्षणणक ि सामास्जक विकास अधिकािीक करणायाष 
िातािरणांमध्ये आिर्शयक िैय्यस्क्तकी कृत ककंिा इतर साहाय्य पुरितील; 

(v) अंि, बधिर, ककंिा दोिी अपंगत्ि असलेल्या बालकांिा त्यांच्या गरजेिुसार भाषा ि विविि संदेश 
िहिाच्या सुवििा पुरिल्या जातील 

(vi) लिकरात लिकर मुलांमिील िेमक्या अध्ययि अक्षमता ओळखणे आणण त्यांिा सामोरे जाण्यासाठी 
योग्य मशक्षण, शास्त्रीय आणण इतर पािल ेउचलतील. 

(vii) प्रत्येक अपंग विद्यार्थयाषच्या बाबतीत सहभाग, मशक्षणाची पररपूती आणण क्षमतेच्या पातळ्यांिुसार 

प्रगतीचे निरीक्षण केले जाईल. 

(viii) अपंग मुलांिा िाहतूक सुवििा आणण अत्यधिक साहाय्याची गरज असलेल्या अपंग मुलांिा पररचारक 
देखील पुरितील. 

17. समािेशुीत मशक्षणास प्रोत्साहि आणण सुवििांसाठी विमशष्ट उपाय 

सुयोग्य प्रशासि आणण स्िानिक स्िराज्य संस्िा कलम 16 च्या उद्देशांच्या पूतषते साठी पुढील पािले उचलतील:— 

(अ) अपंग मुले, त्यांच्या विशेषगरजा आणण त्यांची पूतषता ककती केली गेली आहे, हे समजण्यासाठी दर पाच 
िषाांिी शाळेत जाणायाष मुलांचे सिेक्षण करणे: मात्र पदहले सिेक्षणया अधिनियमाच्या सुरिातीच्या तारखे पासूि 

दोि िषाांच्या कालाििीच्या आत केले जािे. 
(ब) पुरेशा प्रमाणात मशक्षक प्रमशक्षण संस्िांची स्िापिा करणे; 

(क) सांकेनतक भाषा आणण बे्रल येत असलेल्या अपंग मशक्षकांसह मशक्षकांिा आणण बौद्धिक कमतरता असलेल्या 
मुलांिा मशकिण्याचे प्रमशक्षण ममळालेल्या मशक्षकांिा प्रमशक्षक्षत करणे ि रुजू करणे. 
(ड) शालेय मशक्षणाच्या सगळ्या पातळींिर समािेमशत मशक्षणात साहाय्य करण्यासाठी व्यािसानयकांिा ि 
कमषचार् यांिा प्रमशक्षण देणे; 

(ई) शालेय मशक्षणाच्या सगळ्या पातळींिर शैक्षणणक संस्िािांिा प्रमशक्षुीत करण्यासाठी संसािि कें द्रांची 
पुरेशा प्रमाणात स्िापिा करणे; 

(फ) िाणी, संचार ककंिा भावषक कमतरता असलेल्या व्यक्तींच्या दैिंददि संचार गरजांची पूतषता करण्यासाठी 
स्ितःच्या िैय्यस्क्तक िाचेच्या िापरास पूरक ठरणे ि अशा व्यक्तींिा त्यांचे समुदाय ि समाजात सहभाग घेणे आणण 
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योगदाि देणे सुलभ होण्यासाठी संचाराचे माध्यम ि प्रारूप, बे्रल ि सांकेनतक भाषे सह पुरेशा प्रगत ि पयाषयी माध्यमांच्या 
िापरास िाि देणे. 
(ग) लाक्षणणक अपंगत्ि असलेल्या विद्यार्थयाांिा पुस्तके, इतर शैक्षणणक सादहत्य आणण सुयोग्य साहाय्यक 
उपकरणे अठरािषे ियापयांत मोफत पुरिणे. 
(ह) लाक्षणणक अपंगत्ि असलेल्या विद्यार्थयाांिा सुयोग्य प्रकरणांमध्ये मशष्यितृ्ती पुरिणे; 

(इ) अपंग मुलांच्या गरजा भागिण्यासाठी अभ्यासक्रम आणण परीक्षा व्यिस्िेत योग्यते बदल करणे उदा. 
परीक्षुेची प्रर्शिपबत्रका सोडिण्यासाठी अनतररक्त िेळ, लेखणणकाची सोय, दसुर् या ि नतसर् या भाषेच्या पाठ्यक्रमांतूि 
सूट इत्यादी. 
(ज) मशक्षणात सुिार होण्यासाठी संशोििास िाि देणे; आणण 

(क) आिर्शयकते प्रमाणे, कोणतीही इतर पािले उचलणे. 

18. प्रौढमशक्षण 

सुयोग्य प्रशासि आणण स्िानिक स्िराज्य संस्िा प्रौढ मशक्षण ि निरंतर मशक्षण कायषक्रमांमध्ये अपंग व्यक्तींच्या 
इतरां सारख्याच सहभागास िाि देणे, सुरक्षक्षत ठेिणे आणण सुनिस्र्शचत करण्यासाठी पािले उचलतील.  
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प्रकरण IV  
कौशल्य विकास आणण रोजगार 

19. व्यािसानयक प्रमशक्षण आणण स्ियम रोजगार 

(1) सुयोग्य प्रशासि विशेषकरूि अपंग व्यक्तींच्या रोजगार प्रमशक्षण आणण स्ियम रोजगारासाठी विविि 
योजिा ि कायषक्रम उदा. सिलतीच्या दरांत कजष पुरिणे आणण रोजगारात साहाय्य करणे, राबिेल. 

(2) उपकलम (1) मध्ये संदमभषत योजिा ि कायषक्रम यासाठी तरतूद करतील— 

(अ) मुख्य िारेच्या सिष औपचाररक ि अिौपचाररक रोजगार ि कौशल्य प्रमशक्षण योजिा ि कायषक्रमांमध्ये 
अपंग व्यक्तींिा सामील करूि घेणे. 
(ब) अपंग व्यक्तींिा विमशष्ट प्रमशक्षण उपलब्ि होण्यासाठी पुरेसे साहाय्य ि सोयी असल्याचे सुनिस्र्शचत 
करणे. 
(क) विकासात्मक, बौद्धिक, बहु विकलांग ि ऑदटझ्म असलेल्या अपंग व्यक्तींसाठी बाजाराशी सक्रीय 
संबंिासह विमशष्ट कौशल्य प्रमशक्षण कायषक्रम राबिणे. 
(ड) सिलतीच्या दरांत कजष ि अल्प कजष उपलब्ि करूि देणे. 
(ई) अपंग व्यक्तींिी बििलेल्या उत्पादिांचे विपणि करणे आणण 

(फ) अपंग व्यक्तींिा सामािूि घेऊि, कौशल्य प्रमशक्षण ि स्ियम रोजगारात झालेल्या प्रगतीच्या असमेककत 
ककंिा ढोबळ मादहतीचा साज सांभाळ करणे. 

20. रोजगार संिींत भेदभाि ि करणे 

(1) कोणतेही शासकीय आस्िापि कोणत्याही अपंग व्यक्तीशी रोजगाराशी संबंधित कोणत्याही विषयात 
भेदभाि करणार िाही. मात्र, सुयोग्य प्रशासि, कोणत्याही आस्िापिात होत असलेले काम लक्षात घेऊि, 

अधिसूचिेद्िारे आणण अशा कोणत्याही पररस्स्ितींिा अिुसरूि, या कलमाच्या तरतुदी पासूि कोणत्याही 
आस्िापिाला सूट देऊ शकते. 

(2) प्रत्येक शासकीय आस्िापि अपंग कमषचार् यािा िाजिी सोयी आणण योग्य असे अडिळा मुक्त ि अिुकूल 

िातािरण उपलब्ि करूि देईल. 
(3) केिळ अपंगत्िाच्या आिारािर एखाद्या व्यक्तीला कोणतीही बढती िाकारली जाणार िाही. 
(4) कोणतेही शासकीय आस्िापि त्याच्या ककंिा नतच्या सेिेच्या दरम्याि अपंगत्ि आलेल्या एखाद्या 

व्यक्तीला बडतफष  करणार िाही ककंिा त्याचे/नतचे पद कमी करणार िाही. मात्र, अपंगत्ि आल्यािंतर सांभाळत 
असलेल्या पदासाठी कमषचारी योग्य ठरत िसल्यास, त्याला दसुर् या पदािर त्याच पगार ि सेिा लाभांसह 
स्िािांतररत केले जाऊ शकते. 

तसेच, जर त्या कमषचायाषला दसुर् या पदािर सामािूि घेणे शक्य िसेलतर त्याला दसूरे योग्य पद ममळेपयांत ककंिा 
तो सेिानिितृ्तीच्या ियाला पोचत िाही तोिर त्याला एका सुपरन्युमरी पदािर ठेिले जाऊ शकते, या पैकी जे 
आिी होईल ते. 

(5) सुयोग्य प्रशासि अपंग कमषचार् यांच्या नियुक्ती आणण स्िािांतराबद्दल िोरण आखू शकते. 

21. समाि संिीिोरण 
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(1) प्रत्येक आस्िापि कें द्रशासिािे विदहत केल्याप्रमाणे या अध्यायािुरूप उचलण्यासाठीच्या प्रस्तावित 
पािलांचे स्पष्टीकरण करणायाष समाि संिी िोरणाची अधिसूचिा देईल. 

(2) प्रत्येक आस्िापि सदर िोरणार्या एका प्रतीची िोंद, जरुरी प्रमाणे, प्रमुख आयुक्त ककंिा राज्य 
आयुक्ताकडे करेल. 

22. दफ्तर िोंदी 

(1) प्रत्येक आस्िापि कें द्रशासिािे विदहत केलेल्या पद्िती आणण स्िरूपा मध्ये या अध्यायाच्या 
तरतुदींिुसार रोजगार, ददल्या गेलेल्या सोयी आणण इतर आिर्शयक मादहती संबंिी अपंग व्यक्तींच्या 
अमभलेखांची िोद ठेिेल. 

(2) प्रत्येक रोजगार कें द्र रोजगार शोिणार्या अपंग व्यक्तींच्या अमभलेखांची िोद ठेिेल. 
(3) उपकलम (1) अन्िये सांभाळले जाणारे अमभलेख सुयोग्य प्रशासिाद्िारे त्यांच्या ि तीिे प्राधिकृत केलेल्या 

व्यक्तींद्िारे योग्य िेळेिर तपासणीसाठी खुले असतील. 

23. तक्रार नििारण अधिकार्याची िेमणूक 

(1) कलम 19 च्या उद्देशासाठी प्रत्येक शासकीय आस्िापि एकुा तक्रार नििारण अधिकार् याची िेमणूक 
करेल आणण अशा अधिकार् याच्या िेमणुकीबद्दल, जरुरी प्रमाणे प्रमुख आयुक्त ककंिा राज्य आयुक्ताला 
मादहती देईल. 

(2) कलम 20 च्या तरतुदींचे पालि ि झाल्यास पीडडत कोणतीही व्यक्ती, तक्रार नििारण अधिकार् याकडे 
तक्रार दाखल करू शकते, जो त्याचे अन्िेषण करेल आणण सुिारणा कारिाईसाठी आस्िापिाकडे विषय 
िेईल. 

(3) तक्रार नििारण अधिकारी कें द्र शासिािे विदहत केलेल्या पद्िती मध्ये िोंद पुस्तकात तकरार िोंदिेल 
आणण प्रत्येक तक्रार िोंदिल्याच्या दोि आठिड्यांच्यात नतची चौकशी केली जाईल. 

(4) पीडडत व्यक्ती त्याच्या ककंिा नतच्या तक्रारीिर केलेल्या कारिाईिे समािािी िसल्यास, तो ककंिा ती 
स्जल्हास्तरीय अपंगत्ि सममतीला संपकष  करू शकतो ककंिा शकते.  
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प्रकरण V  
सामास्जक सुरक्षक्षतता, आरोग्य, पुििषसि आणण मिोरंजि 

24. सामास्जक सुरक्षा 

(1) सुयोग्यशासि त्याच्या आधिषक क्षमता आणण विकासाच्या मयाषदेच्या आत, अपंग व्यक्तींिा स्ितंत्रपणे 
ककंिा समुदायामध्ये जगणे संभि करण्यासाठी योग्य जीििमािा कररता त्यांच्या हक्कांची सुरक्षा ि 
प्रसारासाठी आिर्शयक योजिा ि कायषक्रम आखेल. मात्र, अशा योजिा ि कायषक्रमां अंतगषत अपंग 
व्यक्तींिा ददले जाणारे साहाय्याचे प्रमाण इतरांिा लागू असलेल्या तत्सम योजिां पेक्षा कमीत कमी 
पंचिीस टक्के अधिक असेल. 

(2) सुयोग्य शासि योजिा आणण कायषक्रमांचे निरूपण करतांिा विकलांगता, मलगं, िय आणण सामास्जक 
आधिषक दजाषच्या फरकाचा योग्य विचार करेल. 

(3) उपकलम (1) खालील योजिा यांची तरतूद करतील— 

(अ) सुरक्षक्षतता, स्िच्छता, आरोग्य काळजी आणण समुपदेशिाच्या बाबतीत चांगली जीिि पररस्स्िती असलेले 
सामुदानयक कें द्र; 

(ब) कुटंुब िसलेले ककंिा पररत्यक्त, ककंिा आश्रया वििा ककंिा आजीविके वििा असलेल्या अपंग मुलांसह 

व्यक्तींसाठी सोयी; 

(क) िैसधगषक ककंिा मािि निममषत संकटा दरम्याि आणण दंगलीच्या क्षेत्रांमध्ये साहाय्य; 

(ड) अपंग स्स्त्रयांिा/मदहलांिा उपजीविकेसाठी आणण आपल्या मुलांचे संगोपि करण्यासाठी मदत करणे; 

(ई) विशेषतः शहरी झोपडपट्टी आणण ग्रामीण भागामध्ये वपण्याचे सुरक्षक्षत पाणी आणण स्िच्छतेच्या योग्य 
आणण सुलभ सुवििा उपलब्ि करूि देणे; 

(एफ) नििाषरीत अशा उत्पन्ि मयाषदेतील अपंग व्यक्तींिा सहाय्य आणण उपकरणे, िैद्यक ि निदाि सेिा 
आणण सुिारात्मक शस्त्र कक्रया अशा तरतुदी वििामूल्य अधिसूधचत केल्या जाऊ शकतात; 

(जी) नििाषरीत अशा उत्पन्ि मयाषदेतील अपंग व्यक्तींिा अपंगत्ि पेन्शि अधिसूधचत केले जाऊ शकते; 

(एच) विशेष रोजगार विनिमय खात्यात िोंदणी करूि दोि िषाांहूि अधिक काळ उलटूि गेलेल्या आणण 
कोणत्याही लाभदायक व्यिसायात ठेिता येणार िाही अशा अपंग व्यक्तींिा बेरोजगार भत्ता;  

(आय) अधिक सहाय्य गरजेचे असणार् या अपंग व्यक्तींिा काळजी-िाहक भत्ता; 

(जे) अपंग व्यक्तींसाठी, कमषचारी राज्य विमा योजिां अंतगषत, ककंिा इतर कोणत्याही िैिानिक ककंिा सरकारी-
प्रायोस्जत केलेल्या विमा योजिांचा समािेश िसलेली व्यापक विमा योजिा; 

(के) सुयोग्य शासिाला योग्य िाटेल अशी कोणतीही अन्य बाब. 
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25. आरोग्य सेिा 

(1) सुयोग्य शासि आणण स्िानिक स्िराज्य संस्िा अपंग व्यक्तींिा खालील बाबी उपलब्ि करूि देण्यासाठी 
आिर्शयक उपाय योजिा करतील, - 

(अ) खासकरूि ग्रामीण भागामध्ये अधिसूधचत केलेल्या अशा कौटंुबबक उत्पन्िासाठी पररसरातील मोफत 
आरोग्य सेिा; 

(ब) शासकीय आणण खाजगी रुग्णालये आणण इतर आरोग्य सेिा संस्िा आणण कें द्रांच्या सिष भागांमध्ये 
वििा-अडिळा प्रिेश; 

(क) उपस्स्िती आणण उपचार यात प्रािान्य. 

(2) आरोग्य सेिांिा प्रोत्साहि देण्यासाठी आणण अपंगत्ि रोखण्यासाठी सुयोग्य शासि आणण स्िानिक 
स्िराज्य संस्िा उपाय करतील आणण योजिा ककंिा कायषक्रम तयार करतील आणण या उद्देशासाठी- 

(अ)  अपंगत्िाच्या कारणांसाठी सिेक्षणे, तपासणी आणण संशोिि हाती घेणे ककंिा करण्यास कारणीभूत होणे 
(प्रोत्साहि देणे); 

(ब) अपंगत्िाला प्रनतबंि करण्यासाठी विविि पद्ितींिा प्रोत्साहि (चालिा) देणे; 

(क) "जोखमीच्या" (अपंगत्िाची शक्यता िाटणार् या) व्यक्ती ओळखण्यासाठी कमीतकमी िषाषतूि एकदा सिष 
मुलांची चाचणी करणे; 

(ड) प्रािममक आरोग्य कें द्रातील कमषचार् यांिा प्रमशक्षणासाठी सुवििा (उपलब्ि करूि) देणे; 

(ई) जागरूकता मोदहमा प्रायोस्जत करणे ककंिा प्रायोस्जत करण्यास कारणीभूत होणे (प्रोत्साहि देणे) आणण 
सामान्य स्िच्छता, आरोग्य आणण निजांतुकीकरण या बाबतची मादहती प्रसाररत करणे ककंिा प्रसाररत करण्यास 
कारणीभूत होणे (प्रोत्साहि देणे); 

(फ) प्रसूतीपूिष, प्रसूती दरम्याि आणण प्रसूतीपर्शचात आई आणण बाळाची काळजी घेण्यासाठी उपाय योजिा 
करणे; 

(ग) मशशु-शाळा, शाळा, प्रािममक आरोग्य कें दे्र, ग्रामस्तरीय कमषचारी आणण अंगणिाडी कायषकत्याांद्िारे जितेला 
(लोकांिा) मशक्षण देणे; 

(ठ) दरूधचत्रिाणी (टेमलस्व्हजि), रेडडओ आणण इतर जिसंपकष  माध्यमांद्िारे (मास मीडडया) जितेमध्ये 
अपंगत्िाच्या कारणांबाबत आणण प्रनतबंिात्मक उपाय-योजिांचा अिलंब करण्याबाबत जागरूकता निमाषण करणे; 

(इ) िैसधगषक आपत्ती आणण जोखमीच्या इतर घटिांच्या िेळी आरोग्यसेिा; 

(ज) जीििदायी आपत्कालीि उपचार आणण पद्ितींसाठी आिर्शयक िैद्यकीय सुवििा; आणण 

(क) लैंधगक आणण प्रजिि संबंिी आरोग्यसेिा विशेषतः अपंग स्स्त्रयांसाठी. 
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26.  विमा योजिा 

सुयोग्य शासिािे अधिसूचिेद्िारे त्यांच्या अपंग कमषचार्यांसाठी विमा योजिा करणे आिर्शयक आहे. 

27. पुििषसि 

(1) सुयोग्य शासि आणण स्िानिक स्िराज्य संस्िा, त्यांची आधिषक क्षमता आणण विकासांतगषत, सिष अपंग 
व्यक्तींसाठी, विशेषतः आरोग्य, मशक्षण आणण रोजगार या क्षेत्रातील पुििषसि सेिा आणण कायषक्रम 
आयोस्जत करतील ककंिा करण्यास कारणीभूत होतील (प्रोत्साहि देतील) 

(2) उपकलम (1) चे उद्ददष्टपूणष करण्यासाठी, सुयोग्य शासिे आणण स्िानिक स्िराज्य संस्िा अशासकीय 
संस्िांिा आधिषक सहाय्य देऊ शकतील.  

(3) सुयोग्य शासिे आणण स्िानिक स्िराज्य संस्िा यांिी पुििषसि िोरणे आखतांिा अपंग व्यक्तींसाठी 
कायष करणार् या अशासकीय संस्िांचा सल्ला घ्यािा 

28. संशोिि आणण विकास 

सुयोग्य शासि व्यक्तीं आणण संस्िांद्िारे अपंग व्यक्तींच्या अधििास आणण पुििषसिाचे संििषि करतील. अशा 
समस्यांिर ककंिा अपंग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी आिर्शयक असलेल्या इतर समस्यांसाठी संशोिि ि 
विकासाचा प्रारंभ करतील ककंिा करण्यास भाग पाडतील 

29. संस्कृती आणण मिोरंजि 

सुयोग्य शासि आणण स्िानिक स्िराज्य संस्िा सिष अपंग व्यक्तींच्या सांस्कृनतक जीिि जगण्याच्या आणण 
इतरांसह मिोरंजक उपक्रमांमध्ये सहभाग घेण्याच्या अधिकारांिा उत्तेजि देण्यासाठी आणण संरक्षण देण्यासाठी 
उपायांचा अिलंब करतील ज्यात खालील बाबींचा समािेश असेल, — 

(अ) अपंग कलाकार आणण लेखकांिा त्यांची आिड आणण गुणांचा पाठपुरािा करण्यासाठी सुवििा, सहाय्य 
आणण प्रायोजकत्ि; 

(ब) अपंग व्यक्तींच्या ऐनतहामसक अिुभिांचा इनतहास आणण अिष सांगणार् या संग्रहालयांची उभारणी; 

(क) अपंग व्यक्तींिा कला (क्षेत्र) सुलभ करणे; 

(ड) मिोरंजि कें दे्र आणण इतर संस्िात्मक कायषकृतींिा प्रोत्साहि देणे; 

(ई) स्काउदटंग, ितृ्य, कला िगष, मैदािी मशबबर आणण साहसी उपक्रमांमध्ये सहभाग िाढविणे; 

(फ) अपंग व्यक्तींचा सहभाग आणण प्रिेश सक्षम करण्यासाठी सांस्कृनतक आणण कला विषयांच्या 
अभ्यासक्रमाची पुिरषचिा करणे; 

(ग) मिोरंजक उपक्रमांमध्ये अपंगांचा प्रिेश आणण समािेश सुकर/सुलभ करणारे तंत्र ज्ञाि, सहाय्यक साििे 
आणण उपकरणे विकमसत करणे; आणण 
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(ठ) कणषबधिर व्यक्तींिा त्यांच्या सांकेनतक भाषेतील अिष (वििेचि) ककंिा उप-शीषषक असलेले दरूधचत्रिाणी 
कायषक्रम बघणे शक्य आहे याची खात्री करणे; 

30. क्रीडा-उपक्रम 

(1) अपंग व्यक्तींचा क्रीडा कायषक्रमांतील पररणामकारक (प्रभािी) सहभाग सुनिस्र्शचत करण्यासाठी सुयोग्य 
शासि उपाय-योजिा करेल. 

(2) क्रीडा अधिकारी अपंग व्यक्तींच्या क्रीडा क्षेत्रात सहभागी होण्याच्या अधिकारास मान्यता देतील आणण 
खेळातल्या प्रनतभांच्या प्रसार ि विकासासाठी असलेल्या त्यांच्या योजिा आणण कायषक्रमांमध्ये अपंग 
व्यक्तींचा समािेश करण्यासाठी योग्य तरतुदी करतील. 

(3) उप-कलम (1) आणण (2) मध्ये असलेल्या तरतुदींबाबत पूिषग्रह ि बाळगता सुयोग्य शासि आणण क्रीडा 
प्राधिकरणे उपाय योजिा करतील— 

(अ) सिष क्रीडा स्पिाांमध्ये अपंग व्यक्तींचा प्रिेश, समािेश आणण सहभाग निस्र्शचत करण्यासाठी अभ्यासक्रम 
आणण कायषक्रमांची पुिरषचिा; 

(ब) अपंग व्यक्तींसाठी सिष क्रीडा कायषक्रमांच्या पायाभूत सुवििांची पुिरषचिा ि सहाय्य; 

(क) सिष अपंग व्यक्तींच्या क्रीडा कायषकृतींमिील क्षमता, प्रनतभा, योग्यता आणण सामर्थयष िाढविण्यासाठी तंत्र 
ज्ञाि विकमसत करणे; 

(ड) सिष अपंग व्यक्तींचा पररणामकारक सहभाग सुनिस्र्शचत करण्यासाठी सिष क्रीडाविषयक उपक्रमांमध्ये बहु-संिेदी 
आिर्शयक बाबी आणण िैमशष्ट्ये प्रदाि करणे; 

(ई) अपंग व्यक्तींच्या प्रमशक्षणासाठी कला क्रीडा सुवििांच्या विकासासाठी नििीचे िाटप; 

(फ) अपंग व्यक्तींच्या विमशष्ट क्रीडा प्रकारास उत्तेजि देणे आणण त्यास संघदटत करणे आणण अशा क्रीडा 
स्पिाांतील विजेत्यांिा आणण इतर सहभागींिा पुरस्कार प्रदाि करणे;  
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प्रकरण VI  
लक्षणीय अपंगत्ि असलेल्या व्यक्तींसाठी विशेष तरतूदी 

31. लक्षणीय अपंगत्ि असलले्या मुलांसाठी वििामुल्य मशक्षण 

(1) मुलांिा वििामूल्य ि सक्तीचे मशक्षणाधिकार अधिनियम 2009 च्या 35 व्या नियमात ि सामािलेल्या 
लक्षणीय (बेंचमाकष ) अपंगत्ि असलेल्या 6 ते 18 िषाष दरम्यािच्या प्रत्येक मुलाला आसपासच्या शाळेत 
िा त्याच्या नििडीच्या खास शाळेत वििामूल्य मशक्षणाचा अधिकार असेल. 

(2) सुयोग्य शासि ि स्िािीक स्िराज्य संस्िांिी ह्याची खात्री करािी कीं, लक्षणीय अपंगत्ि असलेल्या 
प्रत्येक बालकाला त्याच्या ियाच्या 18 िषाांपयांत सुयोग्य िातािरण असलेल्या मशक्षणासाठी वििामूल्य 
प्रिेश असेल.  

32. उच्च शैक्षणणक संस्िांत आरक्षण 

(1) उच्च मशक्षण देणार् या शासकीय संस्िा आणण इतर सरकारी मदत स्िीकारणाऱय्ा उच्च मशक्षण देणार् या 
संस्िांिी पाच टक्के पेक्षा कमी राखीि जागा लक्षणीय (बेंचमाकष ) अपंग व्यक्तींसाठी राखूि ठेिल्यास 
चालणार िाही 

(2) लक्षणीय अपंगत्ि असलेल्या व्यक्तींसाठी उच्च मशक्षण देणार् या संस्िेत प्रिेशासाठी ियो मयाषदा ५ िषाषिे 
मशिील केली जाईल. 

33. आरक्षणयोग्य पदांची ओळख 

सुयोग्य शासिांिी असे करािे: 

(i) िोकरीच्या संदभाषत सदर श्रेणीतील लक्षणीय अपंगत्ि असलेल्या व्यक्तींकडूि भरली जाऊ शकतील 
अशी आस्िापिां मिली पदे हेरूि विभाग 34 मिील तरतुदींप्रमाणे राखीि ठेिािीत. 

(ii) अशी पदे ओळखण्यासाठी लक्षणीय अपंगत्ि असलेल्या व्यक्तींच्या प्रनतनििीसह एक तज्ज्ञ सममनत 
स्िापािी, आणण 

(iii) ओळखळेल्या पदांचा विमशष्ट काळािे निस्र्शचतपणे आढािा घेण्यात यािा, हा कालाििी तीि िषाांपेक्षा 
अधिक िसािा. 

34. आरक्षण 

(1) सुयोग्य शासिािे प्रत्येक शासकीय आस्िापिेत प्रत्येक गटातील, त्या श्रेणीतील एकूण पदांच्या निदाि 
4%पदे तरी लक्षणीय अपंगत्ि असलेल्या व्यक्ती िेमूिच भरािीत. ज्यातील प्रत्येकी 1% पदे लक्षणीय अपंगत्ि 
सदराच्या कलम (ए,) (बी) आणण (सी) खाली येणार्यांसाठी आरक्षीत असािीत आणण 1% पदे लक्षणीय अपंगत्ि 
सदराच्या कलम (डी) ि (ई) खाली येणार्यांसाठी आरक्षीत असली पादहजेत, जी असतात, 

(a) अंित्ि आणण अल्पदृष्टी. 

(b) बदहरेपणा आणण श्रिण शक्तीचा अभाि. 
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(c) हात-पायांच्या हालचालींची असमिषता सेरेब्रल पाल्सीसह, बरा झालेला कुष्टरोग, बुटकेपणा, ॲमसड 
हल्ल्यातले बळी आणण स्िायूदबुषलता. 

(d) आत्मकें द्रीपणा, बौद्धिक असमिषता, विमशष्ट शैक्षणणक असमिषता आणण मािमसक आजार. 

(e) प्रत्येक श्रेणीतील ज्ञात पदांमिूि बहुविि असमिषता कलम (a) पासूि (d) पयांत बधिरता–अंित्ि 
यांसह. जर, सुयोग्य शासिािे िेळोिेळी जारी केलेल्या सूचिांिुसार असल्यास, राखीि जागांमिूि 
बढत्या द्याव्यात. 

जर, सुयोग्य शासिांिी प्रमुख आयुक्त ककंिा राज्य आयुक्त यांच्याशी मसलत करूि, जसे असेल त्या प्रमाणे, 

कोणत्याही शासकीय आस्िापिेत जशा प्रकारे काम चालिले जाते त्या अिुसार, अधिसूचिे द्िारे आणण तशा 
अटींचे अिीि राहूि, जर काही असतील तर अशा अधिसूचिांमध्ये निदेश केल्या प्रमाणे ह्या विभागाच्या 
तरतुदींतूि कोणत्या शासकीय आस्िापिा िगळूि (िेमणुका कराव्या).  

(2) जर एखाद्या िेमणूक िषाषत लक्षणीय अपंग व्यक्ती उपलब्ि िसल्यािे एखाद्या िोकरीच्या जागी 
िेमणूक झाली िसेल तर ककंिा अन्य एखाद्या पुरेशा कारणािे लक्षणीय अपंग व्यक्तीची त्या त्या जागी िेमणूक 
झाली िसेल तर पुढील िेमणूक िषाषला ती केली जािी आणण तेव्हाही त्या जागी िेमणूक झाली िसेल तर 
पुढील िेमणूक िषाषला ती केली जािी आणण जर पुढच्या िेमणूक िषाषला त्या जागी िेमणूक झाली िसेल तर 
त्या पुढच्या िषीही योग्य लक्षणीय अपंग व्यक्ती उपलब्ि झाली िाही तर, प्रिम ती जागा त्या पाच श्रेणीत 
अदला-बदल करूि भरली जािी आणण फक्त त्याच िेळी जर लक्षणीय अपंग व्यक्ती िेमणुकीला उपलब्ि झाली 
िाही तर, तो प्रयोक्ता (िोकरीदाता) त्या जागी अपंगत्ि िसलेल्या व्यक्तीची िेमणूक करू शकतो. 

जर, एखाद्या आस्िापिेतील िोकरीचे स्िरूप असे असेल की जेिे ददलेल्या श्रेणीतील व्यक्तीला िोकरी देता येऊ 
शकत िसेल, तर सुयोग्य त्या शासिाच्या पूिष संमतीिे त्या िोकर् या पाच श्रेणीत अदलाबदलीिे देण्यात याव्यात.  

(3) सुयोग्य शासि जर त्यांिा योग्य िाटले तर, अधिसूचिे द्िारे, लक्षणीय अपंग व्यक्तींिा िोकरी प्रिेशाच्या 
ियोमयाषदेत िाढीची सिलत देऊ शकेल. 

35. खाजगी क्षेत्रातील िोकरीदात्यांिा लाभांश 

सुयोग्य शासिे आणण स्िराज्य संस्िा, त्यांच्या आधिषक क्षमता आणण आधिषक विकासाच्या मयाषदेत खाजगी 
क्षेत्रातील नियोक्त्यांिा त्यांिी त्यांच्या कमषचार् यांच्या निदाि पाच टक्के तरी लक्षणीय अपंग व्यक्तींिा िेमणुकांत 
सामािण्याची हमी घ्यािी म्हणूि प्रोत्साहि (लाभांश) पुरिू शकतील. 

36. विशेष रोजगार विनिमय 

सुयोग्य शासिांिी आिर्शयक त्या अधिसूचिेद्िारे असे करािे की, ह्या तारखेपासूि (एखाद्या विमशष्ट 
तारखेपासूि) प्रत्येक आस्िापिेिे अशा व्यिसाय विनिमय कें द्रांिा कें द्र शासिािे सूधचत केल्या प्रमाणे एखादे 
वििरण िा मादहती सादर करण्यास सांगािी कीं विमशष्ट काळात लक्षणीय अपंग अशा ककती लोकांिा तेिूि 
िोकरी पुरिली जािी, गेली िा जाणार आहे, आणण आस्िापिेिे त्या आिर्शयकतांची पूतषता करािी.  

37. विशेष योजिा आणण विकास कायषक्रम 
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सुयोग्य शासि ि स्िािीक स्िराज्य संस्िांिी खास योजिा ि विकास कायषक्रम अधिसूचिे द्िारे लक्षणीय 
अपंगत्ि असलेल्या व्यक्तींिा पुढील गोष्टी पुरिण्यासाठी त्यांच्या दहताच्या योजिा आखाव्या- 

(अ) शेतीची जमीि आणण घर िाटपात पाच टक्के आरक्षण आणण सिष संबंधित योजिा आणण विकास 
कायषक्रमात लक्षणीय अपंगत्ि असलेल्या मदहलांिा योग्य प्रािान्य देणे. 

(ब) सिष दाररद्र्य निमूषलि योजिांत आणण विविि विकास योजिांमध्ये लक्षणीय अपंगत्ि असलेल्या 
मदहलांिा योग्य प्रािान्य देऊि पाच टक्के आरक्षण देणे. 

(क) जेिे अशी जमीि, गहृ निमाषण योजिा, आसरा, व्यिसाय स्िापिा, िंदा, उपक्रम, करमणूक कें द्र 
आणण उत्पादि कें द्र अशा उद्ददष्टांसाठी िापरली जाणार आहे अशा स्िळी सिलतीच्या दरािे िाटपात पाच 
टक्के आरक्षण देणे.  
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प्रकरण VII 

38.  अपंग व्यक्तीस उच्च सहाय्य देण्याबाबत विशषे तरतदूी 

(1) कोणाही लक्षणीय अपंगत्ि असलेल्या व्यक्तीला उच्च सहाय्याची आिर्शयकता भासत असेल ि त्यािे 
िा त्याच्या ितीिे एखाद्या व्यक्तीिे िा संस्िेिे संबंधित अधिकार् यांिा तशा प्रकारचा अजष शासिाला 
उच्चसहाय्य पुरिण्यासाठी वििंती म्हणूि सूधचत करण्यासाठी ददल्यास-- 

(2) उपकलम (1) खालील अजष प्राप्त झाल्यािंतर त्या प्राधिकरणािे तो कें द्र शासिािे विदहत केलेले सदस्य 
असणार् या मूल्यांकि सममतीकडे संदमभषत करािा. 

(3) उपकलम (1) खाली संदमभषत केलेले प्रकरण त्या मूल्यांकि सममतीिे अशा प्रकारे हाताळािे जशी कें द्र 
शासिाची मशफारस असेल, आणण त्या अधिकार् याला त्या अपंगत्िाचे स्िरूप आणण उच्च सहाय्याची 
आिर्शयकता प्रमाणणत करणारा अहिाल द्यािा.  

(4) उपकलम (3) चा अहिाल स्िीकारल्यािर सदर अधिकार् यािे अहिालािुसार ि संबंधित योजिांचे आणण 
आदेशांचे अिीि राहूि सुयोग्य शासिाच्याितीिे व्यक्तीला तशी मदत देण्यासाठी पािले उचलािीत  
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प्रकरण VIII  
सुयोग्य शासिांची कतषव्ये आणण जबाबदा-या 

39. जागरुकता मोदहम 

(1) सुयोग्य शासि मुख्यायुक्त ककंिा राज्यायुक्त यांच्या सल्ल्यािे अपंग व्यक्तींिा या अधिनियमाद्िारे 
ममळणार असलेल्या अधिकारांच्या संरक्षणाची हमी ममळािी यासाठी जसे असेल त्या प्रमाणे, जागतृी 
अमभयाि आणण संिेदिा निममषती कायषक्रम आय़ोस्जत करील, प्रोत्साहि, पादठंबा देईल, ककंिा त्यांचे ििषि 
करील. 

(2) उपकलम (1) खाली निदेमशत कायषक्रम आणण योजिा पुढील प्रमाणे-- 

(अ) समािेमशता, सहिशीलता, सह अिुभुती, विवििते विषयी आदर या मुल्यांस प्रोत्साहि देणे; 

(ब) अपंग व्यक्तीची प्रगत कौशल्ये, गुण आणण प्रगतक्षमता आणण त्यांचे कायाषला होऊ शकणारे योगदाि, 

कामीक योग्यता आणण व्यिसानयक मूल्य ओळखणे; 

(क) कौटंुबबक जीिि, संबंि, मुलांिा जन्म देणे आणण िाढिणे यांच्याशी संबंधित सिष विषयांमध्ये अपंग 
व्यक्तींिी घेतलेल्या निणषयांबद्दल आदर निमाषण करणे; 

(ड) अपंगत्िाची माििी पररस्स्िती आणण अपंग व्यक्तींच्या हक्कांबद्दल शाळा, महाविद्यालय, विद्यापीठ आणण 

व्यािसानयक प्रमशक्षण स्तरािर मागषदशषि आणण संिेदिा निमाषण करणे; 

(ई) नियोक्ता, प्रशासक आणण सह-कमषचार् या मध्ये अपंगत्ि निमाषण करणार् या पररस्स्िती आणण अपंग व्यक्तींच्या 
हक्कांबद्दल मागषदशषि आणण संिेदिा निमाषण करणे; 

(फ) अपंग व्यक्तींचे हक्कांचा, विद्यापीठ, महाविद्यालय आणण शाळांच्या अभ्यासक्रमामध्ये समािेश होण्याचे 
सुनिस्र्शचत करणे. 

40.  सुगम्यता 

कें द्रशासि मुख्य आयुक्तांशी सल्ला-मसलत करूि, उधचत तंत्रज्ञाि आणण व्यिस्िांसह, भौनतक िातािरण, िाहतूक, 

मादहती ि संचारमाध्यमे आणण शहरी ि ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये जितेला पुरिलेल्या इतर सोयी ि सेिाअपंग व्यक्तींिा 
सुगम्यपणे उपलब्ि होतील यासाठी मािके घालूि देणारेनियम तयार करेल. 

41.  सुगम्य िाहतूक 

(1) सुयोग्य प्रशासि खालील पुरिण्यासाठी योग्य ती पािल ेउचलेल,— 

(अ) बस िांबे, रेल्िे स्िािक आणण विमाितळांिरील िाहि लािण्याची जागा, शौचालये, नतकीट काउंटर आणण 
दटककदटंग मशीि अपंग व्यक्तींसाठी सुगम्यतेच्या मािकांशी सुसंगत अशा सोयी; 

(ब) आरेख मािकांशी सुसंगत सिष िाहतूक माध्यमे, ज्या मध्ये तांबत्रकररत्या प्रयोगक्षम ि अपंग व्यक्तींसाठी 
सुरक्षक्षत, आधिषकरस्ुत्या िहिीय आणण आरेखिामध्ये मोठे रचिात्मक बदल िसल्यास जुन्या िाहतूक माध्यमांिा 
अिुकूल करणे सामील असेल; 
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(क) अपंग व्यक्तींिा आिर्शयक पररचलिशीलतेचा उपयोग करण्यासाठी सुगम्य रस्ते. 

(2) सुयोग्य प्रशासि िहिीय खचाषिर अपंग व्यक्तीुंच्या पररचलि शीलतेस िािदेण्या कररता योजिा ि कायषक्रम 

विकमसत करण्यासाठी, यांचीतरतूद करेल— 

(अ) लाभांश आणण सिलती; 

(ब) िाहिांचे अिुकूलि; आणण 

(क) िैय्यस्क्तक पररचलिशीलता साहाय्य. 

42. सुगम्य मादहती आणण संिाद ततं्र ज्ञाि 

सुयोग्य प्रशासि यासाठी पािल ेउचलण्याकररता खात्री करेल की,— 

(i) श्राव्य, मुदद्रत आणण विस्जकीय संचार माध्यमां मध्ये उपलब्ि सिष विषय िस्तू सुगम्य प्रारूपा मध्ये 
असतील; 

(ii) अपंग व्यक्तींिा श्राव्य तपशील, सांकेनतक भाषा अन्ियािष आणण मोठ्या अक्षरात मजकूर पुरिूि 
विस्जकीय संचार माध्यमे सुगम्य असतील; 

(iii) दैिंददि िापरासाठीचे विस्जकीय सादहत्य आणण उपकरणे िैस्र्शिक आरेखामध्ये दैिंददि िापरासाठी 
उपलब्ि असणे. 

43. ग्राहक िस्त ू

सुयोग्य प्रशासि अपंग व्यक्तींच्या सामान्य िापरासाठी िैस्र्शिक आरेखातील ग्राहक उत्पादिे आणण साहाय्यक 
िस्तू यांचा विकास, उत्पादि आणण वितरण यास िाि देण्यासाठी पािले उचलेल. 

44. सुगम्यताविषयक नियमांचे अनििायष पालि 

(1) इमारत योजिा कलम 40 अन्िये कें द्र शासिाद्िारे नििाषररत नियमांचे पालि करत िसल्यास कोणत्याही 
आस्िापिाला कोणतीही रचिा निमाषण करण्याची परिािगी ददली जाणार िाही. 

(2) कें द्र शासिाद्िारे नििाषररत नियमांचे पालि केलेले िसेल अशा कोणत्याही आस्िापिाला पुणषत्िाचे 
प्रमाणपत्र जारी केल ेजाणार िाही ककंिा इमारतीचा ताबा घेण्यास परिािगी ददली जाणार िाही. 

45. विद्यमाि रचिा आणण पररसरास सुगम्य बििण्यासाठी काल मयाषदा आणण उद्देशािष कारिाई 

(1) सिष सािषजनिक इमारतींिा अशा नियमांच्या अधिसूचिेच्या तारखेपासूि पाच िषाांच्या कालाििीच्या आत 

कें द्रशासिाद्िारे नििाषररत नियमांिुरूप सुगम्य बििले जाईल. मात्र, कें द्र शासि, तयारीची स्स्िती आणण 

अन्य संबंधित पररमाणांच्या आिारे या तरतुदीच्या पालिासाठी प्रकरण दर प्रकरण आिारािर राज्यांिा अिीक 
कालाििी बहाल करूशकते. 

(2) सुयोग्य प्रशासि आणण स्िानिक स्िराज्य संस्िा प्रािममकी करणाच्या आिारे, त्यांच्या सिष इमारती आणण 

आिर्शयक सेिा देणारे स्िळ उदा. सिष प्रािममक स्िास्र्थय कें दे्र, िागरी रुग्णालये, शाळा, रेल्िे स्िािके आणण 

बस िांबे आदद दठकाणे सुगम्य करण्यासाठी, एक कायष योजिा तयार आणण प्रकामशत करतील. 

46.  सेिा प्रदात्यां कररता सुगम्यतेची कालमयाषदा शासकीय ककंिा खाजगी अस े सिष सेिा प्रदाते अशा 
नियमांच्या अधिसूचिेच्या तारखेपासूि दोि िषाांच्या कालाििीच्या आत कलम 40 अन्िये कें द्र शासिा द्िारे नििाषररत 
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सुगम्यतेच्या नियमांिुरूप सेिा पुरितील. मात्र, कें द्र शासि मुख्य आयकु्तांशी सल्ला मसलत करूि सदर 
नियमांच्या अिुरूप विमशष्ट िगाषतील सेिा पुरिण्यासाठी अिीक िेळ देऊ शकते. 

47. माििी संसािि विकास 
(1) भारतीय पुििषसि पररषद अधिनियम 199234/1992 चय्ा अंतगषत स्िापि झालेल्या भारतीय पुििषसि 
पररषदेचे कायष आणण अधिकारयांच्या प्रभािामशिाय, सुयोग्य प्रशासि या अधिनियमाच्या उद्देशांसाठी मिुष्यबळ 
विकमसत करण्यासाठी प्रयत्ि करेल आणण या उद्देशािे — 

(अ) पंचायती राज सदस्य, आमदार, प्रशासक, पोलीस प्रशासक, न्यायािीश आणण िकील यांच्या प्रमशक्षणा 
कररता सिष पाठ्य क्रमांमध्ये अपंगांच्या अधिकारांिर प्रमशक्षण बंििकारक करेल; 

(ब) शाळा, महाविद्यालये आणण विद्यापीठीय मशक्षक, डॉक्टर, पररचाररका, निमिैद्यकीय कमषचारी, समाज कल्याण 

अधिकारी, ग्रामीण विकास अधिकारी, आशा कामगार, अंगििाडी कमषचारी, अमभयंता, स्िापत्यविद, इतर 
व्यािसानयक आणण सामुदानयक कमषचार् यांसाठी सिषशैक्षणणक पाठ्यक्रमांसाठी अपंगत्ि एक घटक म्हणूि 
समाविष्ट करेल; 

(क) काळजी घेणे आणण साहाय्य करणे यािर कुटंुब, समुदायाचे सदस्य आणण अन्य दहत संबंधितांसाठी स्ितंत्र 

जगणे आणण सामुदानयक संबंिांविषयी प्रमशक्षणा सह क्षमता निमाषण कायषक्रम सुरू करणे; 

(ड) परस्पर सहभाग आणण आदर यािर सामुदानयक संबंि निमाषण करण्यासाठी अपंग व्यक्तींसाठी स्ितंत्र 
प्रमशक्षण सुनिस्र्शचत करणे; 

(ई) खेळ, क्रीडा, साहसी कायषकृती यांिर लक्ष कें दद्रत करूि खेळ मशक्षकांसाठी प्रमशक्षण कायषक्रम पार पाडणे; 

(फ) आिर्शयकतेिुसार इतर कोणतेही क्षमता विकास उपाय. 

(2) सिष विद्यावपठे, अशा अभ्यासांसाठी अभ्यास कें द्रांच्या स्िापिेसह अपंगत्ि विषयक अभ्यासक्रम मशकिणे 

ि संशोिि यास प्रोत्साहि देतील. 

(3) उपकलम (1) मध्ये िमूद कतषव्ये पूणष करण्या कररता, सुयोग्य प्रशासि, प्रत्येक पाच िषाांत या अधिनियमा 
खालील विविि जबाब्दार्या घेण्यासाठी योग्य कमषचायाांचे नियोजि, समािेशि, संिेदिीकरण, कें द्रीकरण आणण 
प्रमशक्षण यांसाठी योजिा आखेल आणण गरजेिुसार विर्शलेषण करेल. 

48. सामास्जक लेखा परीक्षण 
सुयोग्य प्रशासि अपंग व्यक्तींचा सहभाग असलेल्या सगळ्या सामान्य योजिा ि कायषक्रमांचे सामाजीक 
लेखापररक्षण हातात घेईल, ज्याद्िारे या योजिा ि कायषक्रमांचा अपंगव्यक्ती आणण त्यांच्या आिर्शयकता ि धचतंांिर 
कोणतेही विपरीत पररणाम होणार िाहीत हे सुनिर्शचीत करतील.  
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प्रकरण IX  
अपंग व्यक्तींसाठी संस्िुािची िोंदणी आणण अशा संस्िांिा मदत 

49. सक्षम प्राधिकरण 

राज्य शासि, या प्रकरणाच्या उद्देशांसाठी सक्षम िाटेल अशा सक्षम प्राधिकारी म्हणूि नियुक्त करू शकते. 

50. िोंदणी 
या अधिनियमा अंतगषत अन्यिा तरतूद केलेले सोडूि, कोणतीही व्यक्ती, या बाबतीत सक्षम प्राधिकायाषद्िारे जारी 
केलेल्या िोंदणी प्रमाण पत्रािुसार असलेल्यांमशिाय अपंग व्यक्तींसाठी कोणतीही संस्िा स्िावपत ककंिा प्रशामसत 
करणार िाही. 

मात्र, मािमसक रुग्णांच्या काळजीसाठीच्या संस्िा, ज्यािा, मािमसक आरोग्य अधिनियम 1987 कलम 8 ककंिा चालू 

असल्यापासूि इतर अधिनियमा अंतगषत िैिपरिािा ममळालेला आहे, त्यािा या अधिनियमा अंतगषत िोंदणीकरण्याची 
गरज असणार िाही. 

51. िोंदणी आणण अिुदाि प्रमाणपत्र अजष 
(1) िोंदणी प्रमाणपत्रासाठीचा प्रत्येक अजष सक्षम प्राधिकायाषला राज्य शासिािे विदहत केलेल्या पद्ित आणण 

प्रारूपामध्येच केला जाईल. 
(2) उपकलम (1) अन्िये अस ेअजष ममळाल्यािंतर, सक्षम प्राधिकारीत्याला हिी तशी चौकशी करेल आणण 

अजषदारािे या अधिनियम ि त्याखाली बििलेल्या नियमांच्या आिर्शयकतांचे अिुपालि केलेले आहे, 

याची खात्री झाल्यािर अजष प्राप्त होण्याच्या िव्िद ददिसांच्या कालाििीच्या आत अजषदाराला िोंदणी 
प्रमाण पत्र बहाल करेल. आणण जर त्याची योग्य खात्री ि झाल्यास, सक्षम प्राधिकारी, अजष केललेे िोंदणी 
प्रमाण पत्र बहाल करण्यास िकार देईल. 
मात्र, प्रमाण पत्र बहाल करण्यास िकार देणारे कोणतेही आदेश जारी करण्यापूिी, सक्षम प्राधिकारी 
अजषदाराला सुिािणीची रास्त संिी देईल आणण प्रमाण पत्र बहाल करण्यास िकार देणारे कोणतेही आदेश 

अजषदारास लेखी कळिल ेजातील. 
(3) उपकलम (2) अन्िये कोणतेही िोंदणी प्रमाण पत्र बहाल केल ेजाणार िाही, जोपयांत ज्या संबंिी अजष 

केललेा आहे, ती संस्िा राज्य शासिािे विदहत केलेल्या सोयी पुरित िाही आणण त्यािे विदहत केलेल्या 
मािकांची पूतषता करत िाही. 

(4) उपकलम (2) अन्िये बहाल केलेले िोंदणी प्रमाण पत्र  

(अ) कलम 52 अन्िये रद्द केले जाई पयांत, राज्य शासिािे विदहत केलेल्या कालाििीसाठी लागू असेल; 

(ब) त्याच कालाििीसाठी िेळोिेळी त्याचे िूतिीकरण केले जाऊ शकते; आणण 

(क) राज्यशासिािे विदहत केलेल्या पररस्स्ितींिा अिुसरूि लागू राहील. 

(5) िोंदणी प्रमाणपत्राच्या िूतिीकरणासाठी अजष िैितेचाकालाििी समाप्त होण्याच्या कमीत कमी साठ 
ददिसांपूिीच केला जाऊ शकतो. 

(6) िोंदणी प्रमाणपत्राची एक प्रतससं्िेद्िारे एका दृर्शय दठकाणण प्रदमशषत केली जाईल. 
(7) उपकलम (1) ककंिा उप-कलम (5) अन्िये केलेल्या कोणत्याही अजाषची विल्हेिाट सक्षम प्राधिकायाषद्िारे 

राज्य शासिािे विदहत केलेल्या कालाििीच्या आत लािली जाईल. 
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52. िोंदणीचे निरस्तीकरण 
(1) सक्षम प्राधिकार्याचा जर सकारण विर्शिास आहे की कलम 51च्या उपकलम (2) अन्िये बहाल केलेल्या 

िोंदणी प्रमाण पत्राच्या िारकािे — 

(अ) प्रमाण पत्राच्या िूतिीकरण ककंिा जारी करणयासाठीच्या कोणत्याही अजाषत चुकीचे ककंिा भौनतकदृष्ट्या 
असत्य वििाि केलेले आहे; ककंिा 

(ब) ज्यांिा अिुसरूि िोंदणी प्रमाण पत्र बहाल केले गेल ेहोते, त्या नियम ककंिा अटींचे कोणतेही उल्लंघि केल ेआहे 

ककंिा उल्लंघि होण्याचे कारण आहे, अस ेअन्िेषण केल्यािंतर, त्याला योग्य िाटल्यास, आदेशाद्िारे प्रमाण पत्र रद्द 

करू शकतो. मात्र, प्रमाण पत्राच्या िारकाला िोंदणी प्रमाण पत्र का रद्द करू िये याचे कारण देण्याची संिी ददली 
जाई पयांत असा कोणताही आदेश ददला जाणार िाही. 

(2) उपकलम (1) अन्िये एखाद्या संस्िेचे िोंदणी प्रमाण पत्र रद्द झाल्यास, अशी संस्िा रद्द करण्याच्या 
ददिसापासूि काम करण्यास बंद करेल. मात्र, रद्द करण्याच्या आदेशा विरुद्ि कलम 53 अन्िये अपील 

दाखल केललेे असल्यास, अशी संस्िा काम करण्यास बंद करेल, स्जिे— 

(अ) अस ेअपील दाखल करण्यासाठी विदहत कालाििीच्या समाप्ती िंतर लगेच कोणत्याही अपीलाला प्रािान्य ददले 

गेले िसेल; ककंिा 

(ब) अशा अपीलाला प्रािान्य ददले गेले असेल, पण अपीलाच्या आदेशाच्या तारखेपासूि, रद्द करण्याच्या 
आदेशाला िरचढ िरले गेल ेअसेल. 

(2) एखाद्या संस्िािाचे िोंदणी प्रमाण पत्र रद्द झाल्यािर, सक्षम प्राधिकारी निदेश देऊ शकतो की, अशा 
रद्दकरण्याच्या तारखेला अशा संस्िेत नििासी असलले्या अपंग व्यक्तीला — 

(अ) पररस्स्ितीप्रमाणे, त्याच्या ककंिा नतच्या आई-िडील, पनत/पत्िी ककंिा कायदेशीर पालक यांच्या ताब्यात 
परत ददले जािे; ककंिा 

(ब) सक्षम प्राधिकार् याद्िारे विदहत अन्य संस्िािाकडे हस्तांतररत केल ेजािे. 

(4) या कलमा अंतगषत रद्द झालेल े िोंदणी प्रमाणपत्र याचे िारक असलेली प्रत्येक संस्िा, अशा रद्द 
होण्यािंतर लगेच, अस ेप्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकायाषकडे सुपुदष करेल. 

53.  प्रािषिा (अपील) 
(1) िोंदणी प्रमाण पत्र बहाल करण्यास िकार देणार् या ककंिा िोंदणी प्रमाण पत्र रद्द करण्याच्या सक्षम 

प्राधिकायाषच्या आदेशािे पीडडत कोणतीही व्यक्ती, राज्य शासिािे विदहत केलेल्या कालाििीच्या आत, 

अशा िकार ककंिा रद्द करण्या विरुद्ि राज्य शासिािे विदहत केल्याप्रमाणे, कोणत्याही अपीलीय 
प्राधिकरणाकडे अपील दाखल करू शकते. 

(2) अशा अपीलािर अपीलीय प्राधिकरणाचा आदेश अंनतम असेल. 

54. कें द्र ककंिा राज्य सरकार द्िारे स्िापीत ककंिा चालिल्या जाणार्या संस्िािंा या प्रकरणातील 
कारिाई लागू होणार या प्रकरणात समाविष्ट असलेल ेकाही ही, कें द्र शासि ककंिा राज्य शासि यांद्िारे स्िावपत 
केलेल्या ककंिा सांभाळल्या जात असलेल्या अपंग व्यक्तींच्या संस्िांिा लागू होणार िाही. 

55. िोंदणीकृत संस्िांिा मदत 
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सुयोग्य प्रशासि, आपल्या आधिषक क्षमता ि विकासाच्या मयाषदांच्या आत, या अधिनियमाच्या तरतुदींिुसार सेिा 
देण्यासाठी आणण योजिा ि कायषक्रम अंमलात आणण्यासाठी िोंदणीकृत संस्िांिा आधिषक साहाय्य मंजूर करेल.  
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प्रकरण X 
निददषष्ट अपंगत्िाचे प्रमाणणकरण 

56. निददषष्ट अपंगत्िाच्या मूल्यांकिासाठीचे ददशानिदेश 
कें द्र शासि एखाद्या व्यक्तीच्या विदहत अपंगत्िाच्या पररमाणाचे मूल्यमापि करण्याच्या उद्देशाकररता ददशा 
निदेशजारी करेल. 

57. प्रमाणणकरण प्राधिकार्याची िेमणूक 

(1) सुयोग्य प्रशासि, आिर्शयक पात्रता ि अिुभि असलेल्या व्यक्तींची प्रमाणीकरण प्राधिकारी म्हणूि 
िेमणूक करेल, जे अपंगत्िाचे प्रमाणपत्र जारी करण्यास सक्षम असतील. 

(2) सुयोग्य प्रशासि त्या न्यानयक मयाषदेचीही अधिसूचिा देईल, स्जच्या आत आणण ज्या नियम ि 
अटींिा अिुसरूि, प्रमाणीकरण प्राधिकारी आपलु्या प्रमाणीकरण प्रकक्रया पार पाडेल. 

58. प्रमाणणकरणाची प्रकक्रया 
(1) कोणतीही विदहत अपंगत्ि असलेली व्यक्ती, कें द्र शासिािे विदहत केलेल्या पद्ितीत, अपंगत्िाचे प्रमाणपत्र 

जारी करण्यासाठी प्रमाणीकरण प्राधिकार् याला अजष करू शकते. 

(2) उप-कलम (1) अन्िये अजष प्राप्त झाल्यािर, प्रमाणीकरण प्राधिकारी कलम 56 अन्िये अधिसूधचत 
प्रासंधगक ददशा निदेशांच्यािुसार संबंधित व्यक्तीच्या अपंगत्िचे मूल्य मापि करेल, आणण अशा मूल्य 
मापिािंतर, पररस्स्ितीप्रमाणे,— 

(अ) कें द्र शासिािे विदहत केलेल्या प्रारूपामध्ये अशा व्यक्तीला अपंगत्िाचे प्रमाणपत्र जारी करेल; 

(ब) त्याला लेखी स्िरूपात सूधचत करेल की, त्याला कोणत्याही प्रकारचे विदहत अपंगत्ि िाही. 

(3) या कलमान्िये जारी केलेले अपंगत्ि प्रमाणपत्र संपूणष देशभरात िैि असेल. 

59. प्रमाणणकरण प्राधिकार्याच्या निणषयाविरोिात अपील 

(1) प्रमाणीकरण प्राधिकायाषच्या निणषयािे पीडडत कोणतीही व्यक्ती, कें द्र शासिािे विदहत केलेल्या 
कालाििीच्या आत ि पद्ितीत, अशा निणषयाविरुद्ि, या उद्देशासाठी राज्य शासिािे िेमलेल्या 
अपीलीय प्राधिकरणाकडे अपील करू शकते. 

(2) अपील प्राप्त झाल्यािंतर, अपीलीय प्राधिकरण राज्य शासिािे विदहत केलेल्या पद्ितीत अपीलािर 
निणषय देईल.   
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प्रकरण XI  
कें द्रीय ि राज्य सल्लागार मंडळे आणण स्जल्हा स्तरीय सममती 

60. अपंगत्ि विषयक कें दद्रय सल्लागार मंडळाची स्िापिा 
(1) कें द्रशासि, या अधिनियमाखाली, बहाल केलेल्या अधिकारांच्या प्रयोगासाठी ि िेमलेल े कायष पार 

पाडण्यासाठी कें द्रीय सल्लागार मंडळ िािाचे एक मंडळ स्िावपत करेल. 
(2) कें द्रीय सल्लागार मंडळामध्ये यांचा समािेश असेल— 

(अ) कें द्र शासिा मध्ये अपंगत्ि विषयक विभागाचा भार असलेला मंत्री, अध्यक्ष, अधिकारान्िये; 

(ब) कें द्र शासिा मध्ये अपंगत्ि विषयक विभागाचा भार असलेला राज्य मंत्री, उपाध्यक्ष, अधिकारान्िये; 

(क) तीि खाजदार, ज्यांपैकी दोि जणांची नििड लोकसभेद्िारे आणण एकाची नििड राज्यसभेद्िारे केली 
जाईल, सदस्य, अधिकारान्िये; 

(ड) सिष राज्यांचे अपंगत्ि विषयक विभागाचा भार असलेल ेमंत्री आणण कें द्र शामसत प्रदेशांचे प्रशासक ककंिा 
उपराज्यपाल, सदस्य, अधिकारान्िये; 

(ई) अपंगत्ि विषयक, सामास्जक न्याय ि सबलीकरण, शालेय मशक्षण ि साक्षरता, आणण उच्च मशक्षण, मदहला 
ि बाल विकास, व्यय, कमषचारी ि प्रमशक्षण, प्रशासकीय सुिार आणण सािषजनिक तक्रारी, आरोग्य ि कुटंुब कल्याण, 

ग्रामीण विकास, पंचायत राज, औद्योधगक िोरण ि प्रसार, िागरी विकास, गहृ रचिा आणण शहरी गररबी उन्मूलि, 

विज्ञाि ि तंत्र ज्ञाि, संचार ि मादहती तंत्र ज्ञाि, विधि, सािषजनिक उद्यम,े युिा आणण खेळ, रस्ते िाहतूक आणण 
महामागष ि िागरी उड्डयि या विभाग ककंिा मंत्रालयाचे अधिभार असलेल ेभारत सरकारचे सधचि, सदस्य; 

(फ) राष्रीय भारत पररितषि संस्िा (िीनत) आयोगयाचे सधचि, सदस्य; 

(ग) अध्यक्ष, भारतीय पुििषसि पररषद, सदस्य; 

(ह) अध्यक्ष, ऑदटझम, सेरेब्रलस्पाल्सी, मािमसक अपंगत्ि आणण बहु अपंगत्ि असलेल्या व्यक्तींच्या 
कल्याणा कररता राष्रीय रस्ट, सदस्य; 

(इ) अध्यक्ष ि व्यिस्िापकीय संचालक, राष्रीय अपंग अिषसाहाय्य महामंडळ, सदस्य; 

(ज) अध्यक्ष ि व्यिस्िापकीय संचालक, कृबत्रम अंग उत्पादि महामंडळ, सदस्य; 

(क) अध्यक्ष, रेलिे मंडळ, सदस्य; 

(ल) महासंचालक, रोजगार ि प्रमशक्षण, मिुष्यबळ ि रोजगार मंत्रालय, सदस्य; 

(म) संचालक, राष्रीय शैक्षणणक संशोिि ि प्रमशक्षण पररषद, सदस्य; 

(ि) अध्यक्ष, राष्रीय मशक्षक मशक्षणपररषद, सदस्य; 

(ओ) अध्यक्ष, विद्यापीठ अिुदाि आयोग, सदस्य; 

(प) अध्यक्ष, भारतीय िैद्यकीय पररषद, सदस्य; 

(क्यू) पुढील संस्िांचे संचालक:— 

(i) राष्रीय दृस्ष्टहीि संस्िा, देहरादिू; 
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(ii) राष्रीय मािमसक अपंगसंस्िा, मसकंदराबाद; 

(iii) पंडडत दीिदयाल उपाध्याय शारीररक अपंग संस्िा, ििी ददल्ली; 

(iv) अलीयािर जंग राष्रीय कणषबधिर संस्िा, मंुबई; 

(v) राष्रीय अस्स्िशास्त्रीय अपंगसंस्िा, कोलकाता; 

(vi) राष्रीय पुििषसि, प्रमशक्षण ि संशोिि संस्िा, कटक; 

(vii) राष्रीय बहु अपंग सबलीकरण संस्िा, चेन्िई; 

(viii) राष्रीय मािमसक आरोग्य ि विज्ञाि संस्िा, बंगळूरु; 

(ix) भारतीय सांकेनतक भाषा संशोिि ि प्रमशक्षण कें द्र, ििी ददल्ली, सदस्य; 

(र) कें द्र शासिा द्िारे नियुक्त केल ेजाणारे सदस्य,— 

(i) अपंगत्ि ि पुििषसिाच्या क्षेत्रातील तज्ञ असलेले पाच सदस्य; 

(ii) व्यिहायष असल्यािुसार, अपंगत्िाशी संबंधित गैरसरकारी संघटिा ककंिा अपंग व्यक्तींच्या संघटिांचे 
प्रनतनिधित्ि करण्यासाठी दहा अपंग व्यक्ती. मात्र, नियुक्त केलेल्या दहा सदस्यांपैकी कमीतकमी पाच 

मदहला असाव्यात आणण कमीत कमी एक व्यक्ती अिुसूधचत जाती आणण अिुसूधचत जिजाती मिील 
असेल; 

(iii) राष्र स्तरीय िाणणज्य ि उद्योग मंडळांचे तीि प्रनतनििी; 

(स) अपंगत्ि िोरणाचा अधिभार असलेला भारत सरकारचा संयुक्त सधचि, सदस्य-सधचि 

61. सदस्यांकररता सेिा, शिी आणण अटी 
(1) या अधिनियमान्िये अन्यत्र तरतूद केल्यामशिाय, िारा (र), उपकलम (2), कलम 60 अन्ियेिेमला गेलेला 

कें द्रीय सल्लागार मंडळाचा सदस्य त्याच्या िेमणुकीच्या तारखेपासूि तीि िषाांच्या कालाििी पयांत 
पदािर राहील. मात्र, त्याच्या कायषकाळाच्या समाप्तीची परिाि करता, असा सदस्य त्याचा उत्तराधिकारी 
पदभार ग्रहण करे पयांत पदािर कायम राहील. 

(2) कें द्र शासि, त्यास योग्य िाटल्यास िारा (र), उपकलम (2), कलम 60 अन्िये िेमल्या गेलेल्या कोणत्याही 
सदस्याला, त्याच्या कायषकाळाच्या समाप्तीपूिी त्याविरुद्ि कारण दाखिण्याची सुयोग्य संिी देऊि, काढू 
शकते. 

(3) िारा (र), उपकलम (2), कलम 60 अन्िये िेमलेला सदस्य, कोणत्याही िेळी कें द्र शासिाला त्याच्या 
हस्ताक्षरािे मलदहलेला राजीिामा सोपिू शकतो आणण सदर सदस्याचे स्िाि तेव्हा ररक्त होईल. 

(4) कें द्रीय सल्लागार मंडळातील आकस्स्मक ररक्तता ििीि िेमणुकी द्िारे भरली जाईल आणण ररक्तता 
भरण्यासाठी िव्या व्यक्तीची िेमणूक ज्या व्यक्तीच्या जागी झाली आहे, केिळ नतच्या उरलेल्या 
कालाििीसाठी ती पदभार ग्रहण करेल. 

(5) उपिारा (i) ककंिा उपिारा (iii), िारा (र), उपकलम (2), कलम 60 अन्िये िेमलेला कोणताही सदस्य 
पुिर-िेमणुकीसाठी पात्र असेल. 

(6) उपिारा (i) ककंिा उपिारा (iii), िारा (र), उपकलम (2), कलम 60 अन्िये िेमलेले सदस्य कें द्र शासिाद्िारे 
विदहत केल्याप्रमाणे अिुदाि प्राप्त करतील. 
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62.  अपात्रता 
(1) अशी कोणतीही व्यक्ती कें द्रीय सल्लागार मंडळाची सदस्य असणार िाही, जी— 

(अ) कोणत्याही िेळी, कजष बाजारी घोवषत करण्यात आली असेल ककंिा कजाषची परत फेड रोखली असेल ककंिा स्जिे 
कजषदात्यांसह असहकार केला असेल, ककंिा 

(ब) असंतुमलत मिाची आहे आणण अशाप्रकारे सक्षम न्यायालयाद्िारे घोवषत करण्यात आलेले आहे, ककंिा 

(क) अशा गुन्ह्यात दोषी म्हणूि आढळूि आलेली आहे, जो कें द्र शासिाच्या मतािुसार, िीनतहीिते खाली 
येतो, ककंिा 

(ड) कोणत्याही िेळी या अधिनियमाखालील कोणत्याही गुन्ह्यात दोषी म्हणूि आढळूि आलेली आहे, ककंिा 

(ई) कें द्र शासिाच्या मतािुसार आपल्या पदाचे असे गैरिापर केलेले आहेत, की त्याचे पदािर राहणे सामान्य 

जितेच्या दहतांिा घातक ठरल ेआहे. 

(2) कें द्र शासिाद्िारे पदमूक्त करण्याचा आदेश या अधिनियमाखाली तोपयांत ददला जाणार िाही, जोपयांत 
संबंधित व्यक्तीला त्या विरुद्ि कारण दाखिण्याची सुयोग्य संिी ददली जात िाही.  

(3) कलम 61 च्या उप-कलम (1) ककंिा उप-कलम (5) मध्ये काहीही अंतभूषत असले तरी, या कलमान्िये 
काढण्यात आलेला सदस्य सदस्य म्हणूि िेमणूक करण्यासाठी पात्र राहणार िाही. 

63. सदस्याची ररक्त जागा 
जर कें द्रीय सल्लागार मंडळाचा सदस्य कलम 62 मध्ये निददषष्ट केलेल्या कोणत्याही अपात्रतेच्या अिीि असेल, 

तर त्याची जागा ररक्त होईल. 

64. अपंगत्िविषयक कें द्रीय सल्लागार मंडळाच्या बैठका 
कें द्रीय सल्लागार मंडळ प्रत्येक सहा मदहन्यांत ककमाि एकदातरी भेटेल आणण विदहत केलेल्या बैठकी प्रमाणे 
व्यिहाराच्या संबंिात अशा नियमांचे पालि करेल. 

65. अपंगत्ि विषयक कें द्रीय सल्लागार मंडळाची काय े

(1) या कायद्याच्या तरतुदींिुसार अपंगत्ि विषयक कें द्रीय सल्लागार मंडळ हे अपंगत्ि विषयक प्रकरणांची राष्रीय 

स्तरािरील सल्ला-मसलती संबंिी आणण सल्लागार संस्िा असेल आणण अपंग व्यक्तींच्या सशक्तीकरणासाठी 
एका व्यापक िोरणाचा निरंतर विकास करण्यास आणण अधिकाराचा पूणष आिंद घेण्यास मदत करेल. 

(2) विमशष्ट आणण सिषमान्य पूिषगामी तरतुदीं बद्दल कोणताही पूिषग्रह ि ठेिता अपंगत्िाविषयीचे कें द्रीय सल्लागार 
मंडळ पुढील कायष पार पाडेल- 

(अ) अपंगत्िासंदभाषत िोरणे, कायषक्रम, कायदे आणण प्रकल्पयां विषयी कें द्रसरकार आणण राज्य सरकारांिा 
सल्ला देणे; 

(ब) अपंगत्ि असलेल्या व्यक्तींशी निगडीत अडचणी सोडविण्यासाठी राष्रीय िोरणे विकमसत करणे; 

(क) अपंगत्ि असलेल्या व्यक्तींशी संबंधित बाबींसाठी शासकीय ि इतर सरकारी ि बबगरसरकारी संस्िांच्या 
कायषपध्दतीचे पुिरािलोकि करणे आणण त्याुंत समन्िय सािणे; 

(ड) राष्रीय योजिांमध्ये अपंगत्ि असलेल्या व्यक्तींसाठी योजिा आणण प्रकल्प पुरविण्याच्या दृस्ष्टिे संबंधित 

अधिकार् यांसह आंतरराष्रीय संस्िांबरोबर अपंग असलेल्या व्यक्तींसाठी काम करणे; 
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(इ) अपंगत्ि असलेल्या व्यक्तींसाठी सुगम्यता, िाजिी सोयी, भेदभाि ि करता मादहती, सेिा, योग्य पयाषिरण 
आणण सामास्जक जीििात त्यांचा सहभाग सुनिस्र्शचत करण्यासाठी उपाय-योजिांची मशफारस करणे; 

(फ) अपंग व्यस्क्तंचा पूणष सहभाग साध्य करण्यासाठी कायदे, िोरणे आणण कायषक्रम यािर देखरेख करणे आणण 
त्याचे मूल्यांकि करणे; आणण 

(ग) कें द्र सरकारद्िारे िेळोिेळी नियुक्त करण्यात आलेली इतर काम.े 

66. अपंगत्िविषयक राज्य सल्लागार मंडळ 
(1) प्रत्येक राज्य अधिसूचिेिुसार, अपंगत्ि विषयक राज्य सल्लागार मंडळ म्हणूि ओळखले जाणारे एक मंडळ 

स्िापि करेल. ते अधिनियमान्िये देण्यात येणार् या सत्तेचा िापर करेल आणण त्याला या कायद्या अंतगषत 

सोपिलेले कायष करेल. 

(2) राज्य सल्लागार मंडळातील सदस्य- 

(अ) अपंगत्िाशी संबंधित असणारे राज्य शासिाच्या विभागाचे प्रभारी मंत्री, अध्यक्ष, अधिकारान्िये; 

(ब) अपंगत्िाशी संबंधित असणारे राज्य सरकारमिील राज्य मंत्री ककंिा उप मंत्री, जर असतील तर, उपाध्यक्ष, 

अधिकारान्िये; 

(क) अपंगत्ि प्रकरण, शालेय मशक्षण, साक्षरता आणण उच्चमशक्षण, मदहला ि बाल विकास, वित्त, कमषचारी आणण 
प्रमशक्षण, आरोग्य आणण कुटंुब कल्याण, ग्राम विकास, पंचायत राज, औद्योधगक िोरण ि पदोन्िती, श्रम आणण 
रोजगार, शहरी विकास, गहृ निमाषण ि शहरी गरीबी निमूषलि, विज्ञाि आणण तंत्र ज्ञाि, मादहती तंत्र ज्ञाि, सािषजनिक 
उपक्रम, युिक कल्याण आणण क्रीडा, रस्ते िाहतूक आणण इतर कोणत्याही विभागातील राज्य सरकार आिर्शयक 
माित असलेल ेसधचि. 

(ड) राज्यवििाि मंडळातील तीि सदस्य, ज्यामिील दोि वििािसभेतूि नििडले जातील आणण एक वििाि 
पररषदेतूि नििडला जाईल, जर असेल तर आणण स्जिे वििाि पररषद िसेल, तेव्हा तीन्ही सदस्य वििािसभेद्िारे 
नििडले जातील, सदस्य, अधिकारान्िये. 

(ई) राज्यशासिाद्िारे िामनिदेमशत झालेले सदस्य- 

(i) अपंग आणण पुििषसि क्षेत्रात तज्ञ असलेल ेपाच सदस्य; 

(ii) राज्य शासिाद्िारे िामनिदेमशत करण्यात आलेले पाच सदस्य रोटेशि द्िारे विदहत केल्यािुसार 

स्जल्ह्यांचे प्रनतनिधित्ि करतील. या उपखंडा अंतगषत िामनिदेशिासंबंिी स्जल्हा प्रशासिाच्या 
मशफारशी व्यनतररक्त इतर मशफारशी िगळण्यात येतील; 

(iii) जस ेव्यिहायष असेल त्यािुसार अपंगत्ि असणार् या दहा व्यक्ती गैर-सरकारी संस्िा ककंिा संघटिांचे 
प्रनतनििीत्ि करतील. या कलमामध्ये िामनिदेमशत केलेल्या दहा व्यक्तीं पैकी ककमाि पाच मदहला 
असतील आणण अिुसूधचत जाती आणण अिुसूधचत जमाती मिूि प्रत्येकी एक व्यक्ती असेल. 

(iv) राज्य चेंबसष ऑफ कॉमसष अँड इंडस्रीजचे तीि पेक्षा अधिक प्रनतनििी िसतील; 

(फ) राज्य सरकारमिील अपंगत्िाच्या प्रकरणांशी संबंधित विभागात संयुक्त सधचि पदाच्या िरील अधिकारी, 
सदस्य-सधचि, अधिकारान्िये. 

67. सदस्यांच्या सिेेबद्दलचे नियम आणण अटी 
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(1) या अधिनियमान्िये अन्य त्रतरतूद केल्यामशिाय, िारा (ई) उपकलम (2) कलम 66 िुसार िेमणूक 
केलेल्या राज्य सल्लागार मंडळाचा सदस्य, िेमणूक झाल्याच्या तारखेपासूि 3 िषष मुदतीसाठी पद 
िारण करेल. मात्र, अर्शया सदस्याची मुदत संपली असली तरीही जो पयांत त्याचा उत्तराधिकारी येत 
िाही तोपयांत पदािर कायम राहील. 

(2) राज्य सरकार त्यास योग्य िाटत असेल तर कलम 66 च्या उप-कलम (2) च्या िारा (ई) अंतगषत 
िेमणूक केलेल्या कोणत्याही सभासदुास, त्याला त्याच्या विरुद्ि कारण दशषविण्याची िाजिीसंिी 
ददल्यािंतर, काढूि टाकू शकेल. 

(3) कलम 66 चे उप-कलम (2) च्या िारा (ई) िुसार िेमणूक केलेला सदस्य, कोणत्याही िेळी राज्य 
शासिास उद्देशूि आपल्या हातािे मलहूि आपल्या पदाचा राजीिामा देईल आणण त्या सदस्याची 
जागा ररक्त होईल. 

(4) राज्य सल्लागार मंडळातील एखादे अिौपचाररक ररक्तपद िव्या उमेदिारािे भरल ेजाईल ि ररक्त 
पद भरण्यासाठी िेमणूक केलेली व्यक्ती फक्त उिषररत कालाििी साठीच पदिारणकरील ज्यासाठी 
त्याचे िामांकि करण्यात आल ेहोते. 

(5) कलम 66 चे उप-कलम (2) च्या िारा (i) ककंिा उपखंड (ई) च्या उपखंड (iii) अंतगषत िेमलेला सदस्य 
पुिर िेमऩुकीसाठी पात्र असेल. 

(6) कलम 66 चे उप-कलम (2) चुीिारा (i) आणण उपखंड (2) चुीिारा (ii) अंतगषत िेमणूक झालेल्या 
सदस्यांिा राज्य सरकारद्िारा नििाषररत केल्याप्रमाणे भत्ते ममळतील. 

68. अपात्रता 
(1) अशी कोणतीही व्यक्ती राज्य सल्लागार मंडळाचा सदस्य िसेल, 

(अ) जो, कोणत्याही िेळी, ददिाळखोर असल्याचा निणषय ददला गेला आहे ककंिा त्यािे त्याच्या कजाषचे पैस े ददले 
िाहीत ककंिा त्याच्या कजषदात्यांबरोबर असहकार केला आहे, ककंिा 

(ब) जो मािमसकदृष्ट्या आजारी आहे आणण तस ेसक्षम न्यायालयािे घोवषत केल ेआहे, ककंिा 

(क) त्याला एखाद्या गुन्ह्यासाठी दोषी ठरिले गेल ेआहे, जे राज्य सरकारच्या मते िैनतक अि: पति आहे, 

ककंिा 

(डी) कोणत्याही िेळी, या कायद्या अंतगषत एखाद्या गुन्ह्यासाठी दोषी ठरिले आहे, ककंिा 

(ई) राज्य सरकारच्या मतािुसार त्यािे राज्य सल्लागार मंडळाच्या सदस्यत्िाचा गैरिापर केला आहे आणण त्याचे 
तेिे राहणे सामान्य जितेच्या दहतसंबंिास हानिकारक आहे. 

(2) या कलमान्िये राज्यशासिािे काढूि टाकण्याचे आदेश देण्या आिी संबंधित सदस्याला या विरोिात 
कारणे दाखविण्याची िाजिी संिी ददली जाईल. 

(3) कलम 67 च्या उप-कलम (1) ककंिा उप-कलम (5) मध्ये काहीही अंतभूषत असले तरी, या कलमान्िये काढूि 
टाकण्यात आलेला सदस्य, सदस्य म्हणूि पुिर िेमणूक करण्यासाठी पात्र राहणार िाही. 

69. ररक्त जागा 
राज्य सल्लागार मंडळाचा सदस्य कलम 68 मध्ये निददषष्ट केलेल्या कोणत्याही अपात्रतेच्या अिीि असेल तर त्याचे 
आसि ररक्त होईल. 
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70. अपंगत्ि विषयक राज्यसल्लागार मंडळांचु्या बैठका 
राज्य सल्लागार मंडळ प्रत्येक सहा मदहन्यांत ककमाि एकदा तरी भेटेल आणण राज्य सरकार द्िारे विदहत 
केलेल्या बैठकीं मध्ये व्यिहाराच्या संबंिात नियमांचे पालि करेल. 

71. अपंगत्ि विषयक राज्य सल्लागार मंडळाचे कायष 
(4) या कायद्याच्या तरतुदींिुसार, राज्य सल्लागार मंडळ हे अपंगत्ि प्रकरणांची राज्य स्तरीय सल्लामसलती 

संबंिीत आणण सल्लागार संस्िा असेल आणण अपंग व्यक्तींच्या सशक्तीकरणासाठी एक व्यापक 
िोरणाचा निरंतर विकास करेल आणण त्यांच्या हक्काचा पूणष आिंद देईल. 

(5) विमशष्ट आणण पूिषगामी तरतुदींच्या व्यापकतेबद्दल पूिषग्रह ि ठेिता अपंगत्ि विषयक राज्य सल्लागार 
मंडळ पुढील कायष करेल:- 

(1) अपंगत्िा संदभाषत राज्य सरकारला िोरणे, कायषक्रम, कायदे आणण प्रकल्प यािर सल्ला देणे; 

(ब) अपंगत्ि असलेल्या लोकांशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी राज्यिोरण विकमसत करणे; 

(क) राज्यातील सिषशासकीय आणण इतर सरकारी आणण गैर-सरकारी संघटिांच्या कायाषचा आढािा घेणे आणण 
त्यांचा समन्िय राखणे जे अपंगत्ि असलेल्या लोकांशी संबंधित बाबींशी संबंधित आहे; 

(ड) राज्यातील अपंग व्यक्तींसाठी योजिा ि प्रकल्प तयार करण्याच्या दृष्ट्टीिे संबंधित प्राधिकरणे आणण 

आंतरराष्रीय संस्िा या सहकाम करूि अपंग व्यक्तींची स्स्िती सुिारणे; 

(इ) अपंग व्यक्तींिा, सुगम्यता, िाजिी नििास स्िाि, भेदभाि ि करता मादहती, सेिा, आणण योग्य पयाषिरण 
आणण सुामास्जक जीििात त्यांचा सहभाग इतरांसह समाि प्रमाणात सुनिस्र्शचत करण्यासाठी करण्यात येणार् या 
गोष्टींची मशफारस करणे; 

(फ) अपंग असलेल्या व्यक्तींचा पूणष सहभाग प्राप्त करण्यासाठी तयार केलेले कायदे, िोरणे आणण 
कायषक्रमयांचा प्रभािबघणे आणण त्यांचे मूल्यमापि करणे; आणण 

(ग) राज्य सरकारद्िारे िेळोिेळी नियुक्त करण्यात आलेली इतर कामे. 

72. अपंगत्िासाठी असलेली स्जल्हास्तरीय सममती 
राज्यसरकार अपंगत्िासाठी स्जल्हास्तरीय सममतीची स्िापिा करेल. त्याद्िारे नििाषररत केल्या जाणार् या कामांची 
अंमलबजािणी केली जाईल. 

73. ररक्त जागा कार्यवाही अवैध होऊ रे्दणार िाही 
अपंगत्ि विषयक कें द्रीय सल्लागार मंडळ, अपंगत्िविषयक राज्य सल्लागार मंडळ ककंिा अपंगत्ि विषयक 

स्जल्हास्तरीय सममती यांचे कोणतेही कायष ककंिा कायषिाही यािर कोणत्याही मंडळाच्या ककंिा मंडळाच्या घटिेतील ककंिा 
ग्रामपंचायतीच्या सममतीच्या सदस्यांकडूि केिळ जागाररक्त आहे म्हणूि ककंिा घटिेत दोष आहे म्हणूि 
त्याबद्दल प्रर्शि उपस्स्ित करण्यात येणार िाहीत.  
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प्रकरण XII  
अपंग व्यक्तींसाठी मुख्य आयुक्त आणण राज्य आयुक्त 

74. मुख्य आयुक्त ि आयुक्तयाचंी िेमणूक 

(1) कें द्र सरकार अधिसूचिेद्िारे, या अधिनियमाच्या प्रयोजिािष अपंग असलेल्या व्यक्तींसाठी मुख्य आयुक्त 
(यािंतर "मुख्य आयुक्त" म्हणूि संबोिले जाईल) नियुक्त करू शकते. 

(2) कें द्र सरकार अधिसूचिे द्िारे मुख्य आयुक्तयांच्या सहाय्यासाठी दोि आयुक्तांची नियुक्ती करेल, ज्यापैकी 
एक आयुक्त अपंगव्यक्ती असेल. 

(3) पुििषसि विषयात विमशष्ट ज्ञाि ककंिा व्यािहाररक अिुभि िसेल तर ती व्यक्ती मुख्य आयुक्त ककंिा 
आयुक्त म्हणूि नियुक्तीसाठी पात्र राहणार िाही. 

(4) मुख्य आयुक्त आणण आयकु्त यांिा त्यांच्या सेिेसाठी (पेंशि, ग्रॅच्युइटी आणण इतर सेिानिितृ्ती फायद्यां 
सह) देय असणारे पगार आणण भत्ते कें द्र शासिाकडूि निस्र्शचत केले जातील. 

(5) मुख्य कायाषलयातील कामकाज पारपाडण्याच्या बाबतीत मुख्य आयुक्तयांच्या सहाय्यासाठी आिर्शयक 
असणारे अधिकारी ि इतर कमषचार् यांचे प्रकार आणण श्रेणी कें द्र शासि निस्र्शचत करेल ि मुख्य 
आयुक्तांसाठी अशा अधिकार् यांची आणण इतर कमषचार् यांची तरतूद करेल. 

(6) मुख्य आयुक्तांिा प्रदाि करण्यात आलेले अधिकारी आणण कमषचारी त्यांचे काम मुख्य आयुक्तांच्या 
सिषसािारण पयषिेक्षण आणण नियंत्रणाखाली करतील. 

(7) अधिकारी आणण कमषचार् यांचे िेति आणण भत्ते आणण सेिेतील इतर अटी कें द्र सरकारद्िारे निस्र्शचत 
केल्या जातील. 

(8) मुख्य आयुक्तांच्या साहाय्यासाठी एक सल्लागार सममती असेल ज्या मध्ये कें द्रसरकारद्िारे नििडलेले विदहत 

िमुन्यातील विविि अपंगत्िांशी संबंिीत अकरा सदस्य असतील. 

75. मुख्य आयुक्तांचे कायष 
(1) मुख्य आयुक्त– 

(अ) या कायद्याशी विसंगत आहेत असे कोणतेही कायदे ककंिा िोरणे, कायषक्रम आणण कायषपद्िती, स्ितःहूि 

ककंिा अन्यिा ओळखणे आणण आिर्शयक सुिारात्मक उपाय सुचविणे; 

(ब) कायद्यािे ककंिा अन्यिा, अपंग व्यक्तींच्या हक्कांची हािी आणण त्यांच्यासाठी उपलब्ि असलेल्या सुरक्षा 
क्षेत्रांकडे कें द्र सरकार योग्य लक्ष देत आहे ककंिा िाही आणण सुिारात्मक कारिाईसाठी योग्य अधिकार् यांसह 
प्रकरण हाताळत आहे ककंिा िाही याची चौकशी करणे; 

(क) अपंग व्यक्तींच्या अधिकारांच्या संरक्षणासाठी आणण त्यांच्या प्रभािी अंमलबजािणीसाठी या कायद्याद्िारे 
ककंिा त्याच्या अंतगषत प्रदाि करण्यात आलेल्या सुरक्षा उपायांचे ककंिा इतर कायद्यांचे पुिरािलोकि करणे; 

(ड) अपंग असलेल्या व्यक्तींिा त्यांच्या अधिकारांचा आिंद घेण्यास कारणीभूत घटकांचे पुिरािलोकि करणे 
आणण उधचत उपचारात्मक उपायांची मशफारस करणे; 

(इ) अपंग व्यक्तींच्या अधिकारांशी संबंिीत अभ्यास साििे आणण अन्य आंतरराष्रीय उपकरणे यांचा 
अभ्यास करूि त्यांच्या प्रभािी अंमलबजािणीसाठी मशफारसी करणे; 
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(फ) अपंग व्यक्तींच्या हक्कांच्या क्षेत्रातील संशोििाला िाि आणण प्रोत्साहि देणे; 

(ग) अपंग असलेल्यांच्या हक्का विषयी जागरुकतेस आणण त्यांच्या संरक्षणासाठी उपलब्ि असलेल्या 
सुरक्षक्षततेस प्रोत्साहि देणे; 

(ह) हा कायदा आणण योजिा, ि अपंग असलेल्या व्यक्तींसाठी असलेल्या कायषक्रमांच्या तरतुदीयांच्या 
अंमलबजािणी िर देखरेख करणे; 

(आय) अपंग व्यक्तींच्या फायद्यासाठी कें द्र सरकारद्िारे वितरीत केलेल्या नििीचा उपयोग िीट होतो आहे की 
िाही याची देखरेख करणे; आणण 

(ज) कें द्रसरकारिे िेमूि ददलेली इतर काम ेकरणे; 

(2) या अधिनियमाखाली कायाांची अंमलबजािणी करतािा मुख्य आयुक्त कोणत्याही बाबतीत आयुक्तांचा 
सल्ला घेतील. 

76. मुख्य आयुक्तांच्या मशफारशींिर सुयोग्य अधिकार् यािंी कराियाची कारिाई 
जर मुख्य आयुक्तांिी कलम 75 च्या विभाग (बी) च्या अिुषंगािे एखाद्या अधिकार् याकड ेमशफारसकेली असेल 
तर त्या अधिकार् यािे त्यािर आिर्शयक ती कारिाई केली पादहजे आणण मशफारस ममळाल्याच्या तारखेपासूि तीि 
मदहन्यांच्या आत त्याबद्दल मुख्य आयुक्तयांिा कळिले पादहजे. जर एखाद्या अधिकार् यािे एखाद्या 
मशफारशीचा स्िीकार केला िाही तर ते मुख्य आयुक्तयांिा तीि मदहन्यांच्या आति स्िीकारण्याची कारणे 
सांगतील, तसेच, दखुािलेल्या व्यक्तीलाही कळितील. 

77. मुख्य आयुक्तांचे अधिकार 

(1) मुख्य आयुक्तांिा आपल ेकायष करण्याच्या प्रयोजिासाठी या अधिनियमाखाली, एका दीिाणी न्यायालयाप्रमाणे 
समाि अधिकार असतील, जे दीिाणी प्रकक्रया 1908 च्या कोड 5 िुसार न्यायालयाकडे खालील बाबींच्या 
संदभाषत निदहत आहेत, 

(अ) साक्षीदारांिा उपस्स्ित राहण्यासाठी बोलािणे ि अंमलबजािणी करणे; 

(ब) कोणत्याही दस्त ऐिजाचा शोि आणण निममषती आिर्शयक करणे; 

(क) कोणत्याही न्यायालय ककंिा कायाषलयाकडूि कोणतेही सािषजनिक रेकॉडष ककंिा त्याची कॉपी उपलब्ि 
करणे;  

(ड) शपि पत्रािर पुरािा स्स्िकारणे आणण 

(इ) साक्षीदार ककंिा दस्त ऐिजांच्या तपासणीसाठी आयोग िेमणे. 

(2) मुख्य आयुक्तांसमोरील प्रत्येक कायषिाही ही न्यानयक कायषिाही असेल, जी भारतीय दंड संदहता 1860 च्या 
कलम 193 आणण 228 च्या अिाषिुसार असेल आणण फौजदारी दंड संदहतुा 1973-1974 चे कलम 195 

प्रकरण XXVI िुसार मुख्य आयुक्त िागरी न्यायालय म्हणूि काम पाहतील. 

78. मुख्य आयुक्तांकडूि िावषषक आणण विशेष अहिाल 
(1) मुख्य आयुक्त कें द्र सरकारला एक िावषषक अहिाल सादर करतील आणण कोणत्याही िेळी कोणत्याही 

विषयािर विशेष अहिाल सादर करतील, जो त्यांच्यामते, इतका निकडीचा ककंिा महत्त्िपूणष असेल की, 
िावषषक अहिाल सादर करे पयांत तो स्िधगत ठेिला जाऊ शकणार िाही. 
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(2) कें द्र सरकार संसदेच्या प्रत्येक सभागहृासमोर मुख्य आयुक्तांचा विशेष अहिाल ि िावषषक अहिाल, 

त्याचबरोबर त्यांच्या मशफारशींिर केलेली कारिाई ककंिा प्रस्तािाची नििेदिे आणण मशफारशी िाकारल्या 
असल्यास त्याच्या कारणासह ठेिेल. 

(3) िावषषक आणण विशेष अहिाल अशा स्िरूपात तयार करण्यात येतील की, त्यात कें द्र सरकार द्िारे 
नििाषररत केलेली मादहती अंतभूषत असेल. 

79. राज्यांमध्ये राज्य आयुक्तांची िेमणूक 

(1) राज्य शासि अधिसूचिे द्िारे, या अधिनियमाच्या प्रयोजिािष अपंग असलेल्या व्यक्तींसाठी एक राज्य 
आयुक्त (यापुढे "राज्य आयुक्त" म्हणूि ओळखला जाईल) नियुक्त करेल. 

(2) पुििषसिा संबंिी विशेष ज्ञाि ककंिा व्यािहाररक अिुभि िसलेली व्यक्ती राज्य आयुक्त म्हणूि 
नियुक्तीसाठी पात्र ठरणार िाही. 

(3) राज्य आयुक्तयांिा सेिेसाठी (पेंशि, ग्रॅच्युइटी आणण इतर सेिा निितृ्ती फायद्यांसह) देय असणारे पगार 
आणण भत्ते ि इतर अटीि शिी राज्य सरकारद्िारे निस्र्शचत केल्या जातील. 

(4) राज्य सरकार, राज्य आयकु्तांिा त्यांच्या कामाचा निपटारा करण्यासाठी सहाय्य करणार् या अधिकार् यांची 
आणण इतर कमषचार् यांची नियुक्ती करेल आणण त्यांच्या कायाांची निस्र्शचती करेल आणण सरकारला यॊग्य 
िाटतील असे अधिकारी आणण इतर कमषचारी राज्य आयुक्तांिा देईल. 

(5) राज्य आयुक्तांिा पुरिलेले अधिकारी आणण कमषचारी सिषसािारण अिीक्षक आणण राज्य आयुक्तयांच्या 
नियंत्रणाखाली कामकाज पार पाडतील. 

(6) अधिकारी आणण कमषचार् यांचे सेिेचे िेति आणण भत्ते आणण इतर अटी राज्य सरकार द्िारे निस्र्शचत 
केल्या जातील. 

(7) राज्य आयुक्त यांिा एक सल्लागार सममती मदत करेल ज्यामध्ये अपंगत्ि क्षेत्रातील पाच तज्ञ सदस्य 
नििडले जातील जे राज्य सरकार द्िारे विदहत केल ेजातील. 

80. राज्य आयुक्तांचे कायष 

राज्यआयुक्त – 
(अ)  या कायद्याशी विसंगत आहेत असे कोणतेही कायदे ककंिा िोरणे, कायषक्रम आणण कायषपद्िती, 
स्ितःहूि ककंिा अन्यिा ओळखणे आणण आिर्शयक सुिारात्मक उपाय सुचिणे; 

(ब) कायद्यािे ककंिा अन्यिा, अपंग व्यक्तींच्या हक्कांची हािी आणण त्यांच्यासाठी उपलब्ि असलेल्या 
सुरक्षा क्षेत्रांकडे राज्य सरकार योग्य लक्ष देत आहे ककंिा िाही आणण सुिारात्मक कारिाईसाठी योग्य अधिकार् यां 
सहप्रकरण हाताळत आहे ककंिा िाही याची चौकशी करणे; 

(क) अपंग व्यक्तींच्या अधिकारांच्या संरक्षणासाठी आणण त्यांच्या प्रभािी अंमलबजािणीसाठी या 
कायद्याद्िारे ककंिा त्यांच्या अंतगषत प्रदाि करण्यात आलेल्या सुरक्षा उपायांचे ककंिा इतर कायद्यांचे 
पुिरािलोकि करणे; 

(ड) अपंग असलेल्या व्यक्तींिा त्यांच्या अधिकारांचा आिंद घेण्यास कारणीभूत घटकांचे पुिरािलोकि करणे 
आणण उधचत उपचारात्मक उपायांची मशफारस करणे; 

(ई) अपंग व्यक्तींच्या अधिकारांच्या क्षेत्रात संशोििास िाि आणण प्रोत्साहि देणे; 
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(फ) अपंग असलेल्यांच्या हक्का विषयी जागरुकतेस आणण त्यांच्या संरक्षणासाठी उपलब्ि असलेल्या 
सुरक्षक्षततेस प्रोत्साहि देणे; 

(ग) या अधिनियमातील तरतूदी आणण योजिायांची आणण अपंग व्यक्तींसाठी असलेल्या कायषक्रमांची 
अमलबजािणी करणे; 

(ठ) अपंग व्यक्तींच्या फायद्याकररता राज्य शासिािे वितरीत केलेल्या नििीचा उपयोग िीट होतो आहे की 
िाही ते पाहणे; आणण 

(i) राज्यसरकारिे िेमुि ददलेली इतर काम ेकरणे. 

81. राज्य आयुक्तांच्या मशफारशीिुसार सुयोग्य अधिकार् यांिी कराियाची कारिाई 
राज्य आयुक्त जेव्हा कलम 80 च्या खंड (बी) च्या अिुषंगािे एखाद्या अधिकार् याला मशफारस करतात तेव्हा त्या 
अधिकार् यािे त्यािर आिर्शयक कायषिाही केली पादहजे आणण मशफारस प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासूि तीि 
मदहन्याच्या आत केलेली कायषिाही राज्य आयुक्तांिा कळिली पादहजे. 

मात्र, जर एखाद्या अधिकार् यािे मशफारशीचा स्िीकार ि केल्यास त्यािे तीि मदहन्यांच्या कालाििीत अपंग 
असलेल्या व्यक्तींसाठी असलेली मशफारस ि स्िीकारण्याची कारणे राज्य आयुक्तांिा कळितील आणण 
दखुािलेल्या व्यक्तीलाही कळितील. 

82. राज्य आयुक्तांचे अधिकार 
(1) राज्य आयुक्तांिा आपल ेकायष करण्याच्या प्रयोजिासाठी या अधिनियमाखाली, एका ददिाणी न्यायालया 

प्रमाणे समाि अधिकार असतील, जे ददिाणी प्रकक्रया 1908 च्या कोड 5 िुसार न्यायालयाकडे खालील बाबींच्या 
संदभाषत निदहत आहेत, 

(अ) साक्षीदारांिा हजर राहण्यासाठी समन्स पाठिणे ि त्याची अंमलबजािणी करणे; 

(ब) कोणत्याही दस्त ऐिजाचा शोि घेणे आणण निममषती करणे; 

(क) कोणत्याही न्यायालयाकडूि ककंिा कायाषलया कडूि कोणतेही सािषजनिक रेकॉडष ककंिा त्याची कॉपी 
मागिणे; 

(ड) शपि पत्रािर पुरािा स्स्िकारणे; आणण 

(इ) साक्षीदार ककंिा दस्त ऐिजांच्या तपासणीसाठी आयोग िेमणे. 

(2) राज्य आयुक्तांसमोरील प्रत्येक कायषिाही ही न्यानयक कायषिाही असेल, जी भारतीय दंड संदहता 1860 च्या 
कलम 193 आणण 228 च्या अिाषिुसार असेल आणण फौजदारी दंड संदहता 1973-1974 चे कलम 195 प्रकरण 
XXVI िुसार राज्य आयुक्त ददिाणी न्यायालय म्हणूि काम पाहतील. 

83. राज्य आयुक्तांद्िारे िावषषक आणण विशेष अहिाल 
(1) राज्य आयुक्त राज्य सरकारला एक िावषषक अहिाल सादर करतील आणण कोणत्याही िेळी कोणत्याही 

प्रकरणािर विशेष अहिाल सादर करू शकतील, जो त्यांच्या मते, तात्काळ सादर करणे महत्त्िपूणष आहे ि तो 
िावषषक अहिाल सादर करेपयांत स्िधगत ठेिला जाऊ शकणार िाही. 

(2) राज्य सरकार, प्रत्येक राज्य वििाि मंडळासमोर, ज्या दठकाणी दोि सभागहेृ असतील ककंिा अशा वििाि मंडळा 
मध्ये जेिे एक सभागहृ असेल, त्या समोर अपंग व्यक्तींसाठी असलेले राज्य आयुक्तयांचा विशेष अहिाल ि 
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िावषषक अहिाल, त्याच बरोबर त्यांच्या मशफारशींिर केलेली कारिाई ककंिा प्रस्तािाची नििेदिे आणण मशफारशी 
िाकारल्या असल्यास त्याच्या कारणासह ठेिेल. 

(3) िावषषक आणण विशेष अहिाल अशा स्िरूपात तयार करण्यात येतील ज्यात राज्य सरकारद्िारे विदहत केलेले 
तपशील अंतभूषत असतील.  
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प्रकरण XIII  
विशेष न्यायालय 

84. विशेष न्यायालय 
जलद न्याय प्रदाि करण्याच्या प्रयोजिािष, राज्य शासि, उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायािीशांच्या सहमतीिे, 
अधिसूचिेद्िारे, प्रत्येक स्जल्ह्यासाठी सत्र न्यायालय निददषष्ट करेल, ह्या सत्र न्यायालयात या कायद्या अंतगषत 
अपरािांिा मशक्षा करण्यासाठी विशेष न्यायालय असेल. 

85. विशेष सरकारी िकील 

(1) प्रत्येक विशेष न्यायालयात, राज्य शासि, अधिसूचिेद्िारे, एक सरकारी िकील निददषष्ट करू शकेल ककंिा 
िककलाची िेमणूक करू शकेल, ज्याला विशेष सरकारी िकील म्हणूि सात िषाांपेक्षा जास्त काळासाठी िकील 
म्हणूि न्यायालयामध्ये खटला चालविण्याचा सराि आहे. 

(2) पोट-कलम (1) खाली नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष सरकारी िककलांिा राज्य शासिाकडूि निस्र्शचत 
केलेली फी ककंिा माि िि प्राप्त करण्याचा अधिकार असेल.  
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प्रकरण XIV  
अपंग व्यक्तींसाठी राष्रीय नििी 

86. अपंग व्यक्तींसाठी राष्रीय नििी 
(1) अपंग असलेल्या व्यक्तींसाठी राष्रीय नििी म्हटल्या जाणार् या नििीची स्िापिा केली जाईल आणण त्यात 

जमा करण्यात येईल- 

(अ) अधि सूचिा क्र. एस ओ 573 (ई) ददिांक 11 ऑगस्ट 1983 द्िारे अपंग लोकांसाठी स्िापि केलेला 
नििी आणण चॅररटेबल एन्डॉमेन्ट ऍक्ट 1890 िुसार 21 िोव्हेंबर 2006 रोजी अधिसूचिा क्र. 30-03/2004-डीडी 
आय आय द्िारा स्िापि करण्यात आलेला अपंग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी असलेला रस्टफंड या अंतगषत 
उपलब्ि सिष रकमा. 

(ब) सन्माििीय सिोच्च न्यायालयाच्या 16 एवप्रल 2004 रोजी मसस्व्हल अपील क्रमांक 4655 आणण 2000 च्या 
5218 मिील निणषयािुसार बँक, महामंडळे, वित्तीय संस्िांिी देय असलेल्या सिष रकमा; 

(क) अिुदाि, भेटिस्तू, देणग्या, मदत, मतृ्यूपत्र ककंिा हस्तांतरणाद्िारे ममळालेल्या सिष रकमा; 

(ड) अिुदािा सदहत कें द्र सरकारकडूि प्राप्त सिष रकमा; 

(इ) कें द्र सरकारद्िारे निस्र्शचत केल्याप्रमाणे अशा इतर स्रोतांकडील सिष रकमा. 

(2) अपंग व्यक्तींसाठी असलेल्या नििीचा उपयोग आणण व्यिस्िापि विदहत केले गेले असेल त्या पद्ितीिे 
केले जािे. 

87. लेखािलेखा परीक्षण 
(1) कें द्र सरकार योग्य लेखा आणण अन्य संबंधित िोंदी ठेिेल आणण भारताच्या नियंत्रक आणण महालेखा परीक्षक 

यांच्याशी सल्लामसलत करूि विदहत केलेल्या स्िरूपात उत्पन्ि आणण खचाषच्या खात्यांसह नििीचे िावषषक 

वििरण पत्र तयार करेल. 
(2) नििीचे दहशेब भारतीय नियंत्रक आणण महालेखा परीक्षकाकडूि त्यांिी विदहत केलेल्या कालांतरािे त्याचे 

लेखा परीक्षण केले जाईल आणण अशा लेखा परीक्षणाच्या संदभाषत त्यांच्याद्िारे करण्यात आलेला खचष 
नििीतूि भारतीय नियंत्रक आणण महालेखा परीक्षक यांिा देय राहील. 

(3) भारतीय नियंत्रक आणण महालेखा परीक्षक आणण नििीचे लेखा परीक्षण करण्याच्या संबंिात त्यांिी नियुक्त 
केलेल्या इतर कोणत्याही व्यक्तीस अशा पररक्षणाशी संबंधित अधिकार, विशेषाधिकार आणण प्राधिकार 
असतील, जे सािारणपणे नियंत्रक आणण महालेखा परीक्षकांिा भारताच्या सरकारी खात्यांचे लेखा परीक्षण 
करण्याच्या संबंिात असतात आणण विशेषत:् त्यांिा खाते, पुस्तके, जोडलेले देय्यके आणण अन्य दस्तऐिज 
आणण कागदपत्रांची मागणी करण्याचा आणण नििीच्या कोणत्याही कायाषलयाची पाहणी करण्याचा अधिकार 
असेल. 

(4) भारतीय नियंत्रक आणण महालेखा परीक्षकािे ककंिा त्यांच्या ितीिे नियुक्त केलेल्या इतर कोणत्याही व्यक्तीिे 
प्रमाणणत केलेल्या नििीचे दहशेब, त्याच्या लेखापरीक्षण अहिालासोबत कें द्रसरकारद्िारे संसदेच्या प्रत्येक 

सभागहृात सादर केले जाईल.  
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प्रकरण XV  
अपंग व्यक्तींसाठी राज्यनििी 

88. अपंग व्यक्तींसाठी राज्यनििी 
(1) राज्य शासिािे विदहत केल्यािुसार अपंग व्यक्तींसाठी राज्यनिधि अस ेम्हटल ेजाणार् या निधिची स्िापिा 

केली जाईल. 

(2) अपंग व्यक्तींच्या राज्यनििीचा उपयोग आणण व्यिस्िापि राज्य शासिािे विदहत केल्यािुसार केला जाईल. 

(3) प्रत्येक राज्य सरकार भारताच्या नियंत्रक आणण महालेखा परीक्षक यांच्याशी सल्ला-मसलत करूि विदहत 

केलेल्या स्िरूपात उत्पन्ि आणण खचाषच्या खात्यांसह योग्य लेखा आणण अन्य संबंधित िोंदी ठेितील. 

(4) अपंग असलेल्या व्यक्तींसाठी राज्यनििीच्या खात्याचे भारताच्या नियंत्रक आणण महालेखा परीक्षकाकडूि 
लेखा परीक्षण केल ेजाईल आणण अशा लेखा परीक्षणाच्या संबंिात त्याच्या द्िारे करण्यात आलेला खचष 
भारताचे नियंत्रक आणण महालेखा परीक्षक यांिा राज्यनििीतूि देय असेल. 

(5) भारताचे नियंत्रक आणण महालेखा परीक्षक आणण नििीचे लेखा परीक्षण करण्याच्या संबंिात नियुक्त 
केलेल्या इतर कोणत्याही व्यक्तीस अशा लेखा परीक्षणाशी संबंधित अधिकार, विशेषाधिकार आणण 
प्राधिकार असतील, जस ेनियंत्रक आणण महालेखा परीक्षकांिा राज्यातील सािारणपणे सरकारी खात्यांच्या 
लेखा परीक्षण करण्याच्या संबंिात आहेत आणण विशेषतः त्यांिा खाते, पुस्तके, जोडलेली देय्यके आणण 
अन्य दस्ताऐिज आणण कागद पत्रांची मागणी करण्याचा आणण नििीच्या कोणत्याही कायाषलयाची पाहणी 
करण्याचा अधिकार असेल. 

(6) भारताच्या नियंत्रक आणण महालेखा परीक्षकािे ककंिा त्याद्िारे नियुक्त केलेल्या इतर कोणत्याही 
व्यक्तीिे प्रमाणणत केल्याप्रमाणे अपंग असलेल्या व्यक्तींसाठी राज्यनििीचे दहशेब त्यािरील लेखा 
परीक्षणाच्या अहिालासह राज्य वििाि मंडळाच्या प्रत्येक सभागहृांसमोर ठेिण्यात येईल. स्जिे त्यात 
दोि सभागहृांचा समािेश आहे ककंिा स्जिे अशा वििाि मंडळात त्या सभे आिी एक सभा असते.  
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प्रकरण XVI  
गुन्हे आणण दंड 

89. गुन्हे आणण दंड 

अधिनियमाच्या तरतुदींचे ककंिा त्याखाली तयार केलेले नियम ककंिा नियमियांचे उल्लंघि केल्या बद्दल मशक्षा या 
अधिनियमातील कोणत्याही तरतुदीचे उल्लंघि करणारी कोणतीही व्यक्ती ककंिा त्याअंतगषत बिविलेल्या कोणत्याही 
नियमािुसार केलेल्या प्रिम उल्लंघिास दंड होईल, जो दहा हजार रुपयांपयांत असू शकेल आणण त्या िंतरच्या 
कोणत्याही उल्लंघिासाठी पन्िास हजारांपेक्षा कमी दंड िसेल, पण तो पाच लाख रुपयांपयांत िाढू शकतो. 

90. कंपन्यांिी केलेले गुन्हे 

(1) स्जिे या अधिनियमान्िये एखाद्या कंपिीिे अपराि केला असेल ि त्यािेळी गुन्हा केलेली व्यक्ती कंपिीच्या 
व्यिसायाचा संचालक असेल आणण कंपिीसाठी जबाबदार असेल तर त्याला तसेच कंपिीला त्या अपरािाबद्दल 

दोषी असल्याचे मािण्यात येईल आणण त्यािुसार पुढील कारिाई करूि त्यािुसार दंडडत केले जाईल. 

मात्र, या उपकलमामध्ये अंतभूषत असलेल्या कोणत्याही गोष्टीिे या अधिनियमात प्रदाि केल्यािुसार व्यक्ती 
कोणत्याही मशक्षेस पात्र असणार िाही, जर नतिे हे मसद्ि केल ेकी, गुन्हा त्या व्यक्तीस मादहत िसतािा केलेला आहे 

ककंिा त्या व्यक्तीिे अशा प्रकारच्या गुन्ह्याला प्रनतबंि करण्यासाठी सिष योग्य ती काळजी घेतली होती. 

(3) पोट-कलम (1 ) मध्ये काहीही अंतभूषत असल ेतरी, जेिे या अधिनियमान्िये एक अपराि एका कंपिीिे केला आहे 

आणण हे मसद्ि झाले आहे की, गुन्हा सहमतीिे ककंिा संगिमतािे केला आहे, ककंिा त्याबाबतीत संचालक, 

व्यिस्िापक, सधचि ककंिा कंपिीचे इतर अधिकारी यांिी दलुषक्ष केल ेआहे, तर अशा संचालक, व्यिस्िापक, सधचि 

ककंिा इतर अधिकारीयांिाही त्या अपरािात दोषी असल्याचे मािण्यात येईल आणण त्यािुसार कारिाई करूि 

त्यािुसार दंडडत केल ेजाईल. 

या कलमाच्या हेतूसाठी स्पष्टीकरण:-- 

(अ) “कंपिी” म्हणजे कोणत्याही प्रकारची कॉपोरेट आणण त्यात फमष ककंिा व्यक्तींच्या इतर संघटिा यांचा समािेश 

आहे; आणण 

(ब) एखाद्या फमषच्या संबंिात "संचालक" म्हणजे फमष मिील भागीदार. 

91. लक्षणीय अपंगत्ि असणार्या व्यक्तींसाठीचे लाभ फसिणुकीिे ममळविण्याबद्दल मशक्षा 
ज्यािे लक्षणीय अपंगत्ि असलेल्या व्यक्तीं साठीचे खोटे फायदे ममळविण्याचा प्रयत्ि केला आहे ककंिा त्याचा लाभ 

घेण्याचा प्रयत्ि केला असेल, तो जास्तीत जास्त दोि िषाषपयांतच्या कारािासास ककंिा एक लाख रुपयांपयांतच्या 
दंडाची मशक्षा ककंिा दोन्ही मशक्षांस पात्र आहे. 

92. अत्याचाराच्या गुन्ह्यासाठी मशक्षा 
जो कोणी,- 

(अ) कोणत्याही सािषजनिक दठकाणी अपंगत्ि असलेल्या व्यक्तीचा अपमाि करतो, हेतु पुरसक्र अिमाि करतो 
ककंिा िमकी देतो; 

(ब) अपंगत्ि असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला मारहाण करतो ककंिा शक्ती िापरतो, त्याची अप्रनतष्ठा करतो ककंिा 
अपंगत्ि असलेल्या मदहलेचा वििय भंग करतो; 
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(क) अपंग असलेल्या व्यक्तीिर प्रत्यक्ष ताबा ककंिा नियंत्रण आणतो, स्िेच्छेिे ककंिा जाणूि बुजूि त्याला ककंिा 
नतला अन्ि ककंिा द्रव्ये िाकारतो; 

(ड) अपंगत्ि असलेल्या मुलाच्या ककंिा स्त्रीच्या इच्छेिर िचषस्ि असण्याच्या स्स्ितीत राहूि आणण त्या स्स्ितीचा 
फायदा घेऊि लैंधगक शोषण करतो; 

(इ) अपंगत्ि असलेल्या व्यक्तीच्या कोणत्याही अंगाला ककंिा ज्ञािेंदद्रयाला कोणत्याही सहाय्यक साििांचा िापर 
करूि स्िेच्छेिे जखमी करतो, िुकसाि ककंिा हस्तक्षेप करतो; 

(फ) अपंगत्ि असलेल्या मदहलेिर नतच्या व्यक्त संमती मशिाय कोणतीही िैद्यकीय प्रकक्रया निदेमशत करणे ककंिा 
चालिणे ककंिा अमलात आणणे ज्या मध्ये गभाषचा गभषपात होतो ककंिा होण्याची शक्यता असते. मात्र, 
अपंगत्िाच्या गंभीर स्स्ितीत गभषिारणा समाप्त करण्यासाठी िोंदणी कृत िैद्यकीय व्यिसायी यांच्या मते 
आणण अपंगत्ि असलेल्या स्त्रीच्या पालकांच्या संमतीिे िैद्यकीय प्रकक्रया केली जाऊ शकते. यासाठी सहा 
मदहन्यांपेक्षा कमी मशक्षा िसते, ती पाच िषाां पयांत िाढू शकते आणण दंड ही होऊ शकतो. 

93. मादहती सादर करण्यात अपयश आल्याबद्दल मशक्षा 
जो कोणी, कोणतेही पुस्तक, लेखा, ककंिा अन्य कागद पते्र सादर करण्यात अपयशी ठरतो, ककंिा नििेदि, मादहती 
ककंिा तपशील देण्यास अपयशी ठरतो, जे या अधिनियमािसुार ककंिा कोणत्याही आदेशािुसार, ककंिा निदेशािुसार, 

त्याची निममषती करणे ककंिा सादर करणे ककंिा कोणत्याही प्रर्शिास उत्तर देणे हे त्याचे कतषव्य आहे. 

यांतील प्रत्येक गुन्ह्याच्या बाबतीत जास्तीत जास्त पंचिीस हजार रुपयांपयांत दंडाची मशक्षा होऊ शकते आणण 
सातत्यािे अपयश आल्यास ककंिा िकार ददल्यास दंडाची मशक्षा ददलेल्या मूळ आदेशाच्या तारखेपासूि पुढील 
ददिसांसाठी एक हजार रुपयांपयांत दंड िाढिला जाऊ शकतो. 

94. सुयोग्य शासिाची पूिषमंजुरी 
कोणत्याही न्यायालयािे या प्रकरणातील सुयोग्य शासिाच्या एखाद्या कमषचार् यािे केलेल्या कोणत्याही अपरािाची 
दखल घेऊ िये, सुयोग्य शासिाच्या मागील मंजुरीिे ककंिा त्या बाबतीत त्यािे अधिकृत केलेल्या अधिकार् याद्िारे 
तक्रारदाखल केली असल्यास ते िगळूि. 

95. पयाषयीमशक्षा 
ज्या अिी या अधिनियमाखाली करणी ककंिा िगळणे एक दंडिीय गुन्हा आहे आणण कोणत्याही अन्य मध्यिती 
ककंिा राज्य अधिनियमान्िये गुन्हा दाखल केला जातो, त्या अिी, कोणत्याही अन्य कायद्यात अंमलात असलेल्या 
कोणत्याही गोष्टीमध्ये अशा अपरािाचा दोषी आढळलेला अपरािी जबाबदार असेल तर या कायद्याखाली त्याला 
जास्तीत जास्त मशक्षा होऊ शकते.  
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प्रकरण XVII  
संकीणष 

96. इतर कायद्यांच्या उपयोजिेला बंदी िाही 
या कायद्यातील तरतुदीया सध्या अस्स्तत्िात असणार् या इतर कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींच्या अनतररक्त 
असतील, िा कक त्यांचे महत्त्ि कमी करणार् या. 

97. सद्भािििेे केलले्या कारिाईचे संरक्षण 
या कायद्यािुसार ककंिा त्या अंतगषत तयार केलेल्या नियमािुसार, सद्भाििेिे केलेल्या ककंिा करण्याचा हेतू 
असलेल्या कोणत्याही कृत्यासाठी, सुयोग्य शासि ककंिा सुयोग्य शासिाचा कोणताही अधिकारी ककंिा मुख्य 
आयुक्त ककंिा राज्य आयुक्त यांच्या कोणत्याही अधिकार् याच्या विरोिात कोणताही खटला, कफयाषद ककंिा इतर 
कायदेशीर कायषिाही करता येणार िाही. 

98. अडचणी दरू करण्याचा अधिकार 

(4) जर या अधिनियमाच्या तरतुदी अमलात आणण्यासाठी कोणतीही अडचण उद्भिली तर, कें द्रसरकार, 

अधिकृत राजपत्रात प्रकामशत केलेल्या आदेशािुसार, अशा तरतुदीकरेल ककंिा अस े ददशानिदेश देऊ 
शकेल, जे या कायद्याच्या तरतुदींशी विसंगत िसतील, अडचण दरू करण्यासाठी आिर्शयक ककंिा 
उपयुक्त असल्याचे ददसूि येऊ शकेल: 

परंतु या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या तारखेपासूि दोि िषाांच्या कालाििीच्या समाप्ती िंतर या 
कलमान्िये असा आदेश िसािा. 

(5) या कलमान्िये ददलेले प्रत्येक आदेश संसदेच्या प्रत्येक सभागहृाच्या समोर, शक्य तो लगेचच सादर 
केल ेजातील. 

99. पररमशष्ठामध्ये सुिारणा करण्याचे अधिकार 

(1) सुयोग्य शासिाकडूि केलेल्या मशफारशीिरूि ककंिा अन्यिा, जर कें द्र सरकार चे समािाि झाले असेल 
की, ते आिर्शयक ककंिा सुिारात्मक आहे, तरते अधिसूचिे द्िारे, पररमशष्ठामध्ये सुिारणा करतील आणण 
जारी केलेली कोणतीही अधिसूचिा, त्यािुसार सुिारणा करण्यात आल्याचे मािण्यात येईल. 

(2) अशी प्रत्येक अधि सूचिा जारी केल्यािंतर शक्य नततक्या लिकर संसदेच्या प्रत्येक सभागहृासमोर 
ठेिण्यात येईल. 

100. नियम बिविण्यासाठी कें द्र सरकारचे अधिकार 

(1) कें द्र सरकार, मागील अधिसूचिेच्या अटीिुसार, अधिसूचिेद्िारे, या अधिनियमातील तरतुदी पार-पाडण्यासाठी 
नियम बििू शकते. 

(2) विमशष्ट आणण पूिषगामी अधिकारांच्या व्यापकतेिर प्रनतकूल पररणाम ि होऊ देता, असे नियमखालील सिष 
ककंिा कोणत्याही गोष्टीसाठी तरतूद करतील. जसे कक,- 

(अ) कलम 6 च्या उप-कलम (2) िुसार अपंगत्िािरील संशोििासाठी सममती स्िापि करण्याची पद्ित; 

(ब) कलम 21 च्या उप-कलम (1) अंतगषत समाि संिी िोरणाची सूचिा देण्याची पद्ित; 

(क) कलम 22 चे उप-कलम (1) खालील प्रत्येक आस्िापिेद्िारे िोंद ठेिण्याचे स्िरूप आणण रीत; 
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(ड) कलम 23 चे उप-कलम (3) अन्िये तक्रार नििारण अधिकार् यािे तक्रारी िोंदिण्याची पद्ित; 

(इ) मादहती सादर करणे आणण आस्िापिा द्िारे विशेष रोजगार विनिमय कलम 36 अन्िये परत करणे; 

(फ) पोट-कलम (2) आणण कलम 38 च्या उप-कलम (3) अन्िये असेसमेंट बोडाषिे कराियाच्या मूल्यांकिाची 
मूल्यांकि सममतीची पद्ित; 

(ग) कलम 40 अन्िये सुगम्यतेच्या मािदंडांची मांडणी करूि अपंग असलेल्या व्यक्तीसाठी असलेले नियम; 

(ह) उप-कलम (1) आणण कलम 58 चे उप-कलम (2) अन्िये अपंगत्िाचे प्रमाण पत्र देण्यासाठी अजष करण्याची 
पद्ित; 

(i) कलम 61 चे उप-कलम (6) िुसार कें द्रीय सल्लागार मंडळाचु्या िेमलेल्या सदस्यांिा देण्यात येणारे भत्ते; 

(ज) कलम 64 खाली कें द्रीय सल्लागार मंडळाच्या बैठकीच्या व्यिसायाच्या व्यिहाराचे नियम; 

(के) कलम 74 चे उप-कलम (4) अन्िये मुख्य आयुक्त ि आयुक्तांच्या सेिांिरील िेति आणण भत्ते आणण इतर 
अटी; 

(ल) कलम 74 चे उप-कलम (7) अंतगषत मुख्य आयुक्त ि अधिकारी आणण कमषचारी यांच्या सेिांचे िेति आणण 
भत्ते आणण अटी; 

(म) कलम 74 चे उप-कलम (8) अंतगषत सल्लागार सममतीत तज्ञांच्या नियुक्तीची पद्ित आणण रीत; 

(ि) कलम 78 च्या उप-कलम (3) िुसार मुख्य आयुक्तांद्िारे तयार आणण सादर करण्याच्या िावषषक अहिालाचे 
स्िरूप, मागष आणण सामग्री; 

(ओ) कलम 86 च्या उप-कलम (2) अंतगषत नििीचा िापर आणण व्यिस्िापिाच्या कायष पद्िती; आणण 

(प) कलम 87 च्या उप-कलम (1) अंतगषत निधिचंे दहशेब तयार करण्यासाठीचा आराखडा; 

(1) या कायद्याअंतगषत तयार केलेला प्रत्येक नियम, केल्यािंतर लगेचच संसदेच्या प्रत्येक सभागहृात, जेव्हा 
ते चालू असेल, तीस ददिसांच्या कालाििीसाठी, जे कदाधचत एका अधििेशिासाठी ककंिा दोि ककंिा अधिक 
सत्रांमध्ये, तत्परतेिे सत्राच्या समाप्ती पूिी सादर कराियाचे. दोन्ही सभागहृांिी नियमात कोणतेही फेरबदल 
करण्यास सहमती ददली असेल ककंिा दोन्ही सभागहृ अस ेमान्य करतील की नियम लाग ूकेले जाऊ ियेत, ककंिा 
नियम िंतर लागू करण्यात येईल, अशा सुिाररत स्िरुपात ककंिा कोणताही प्रभाि िसेल, जशी केस असेल 
त्यािुसार; तिावप, असा कोणताही फेरबदल ककंिा विलोपि त्या नियमाखाली केलेल्या पूिीच्या कायद्याच्या 
िैितेस प्रनतकार ि करता केला जाईल. 

101. नियम बिविण्यासाठी राज्यसरकारचे अधिकार 

(1) राज्यशासि, मागील अधिसूचिेच्या अिीि राहूि, अधिसूचिेद्िारे, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या 
तारखेपासूि सहा मदहिेंपेक्षा अधिक िसेल तर या अधिनियमातील तरतुदी पार पाडण्यासाठी नियम 
बििेल. 

(2) विमशष्ट आणण पूिषगामी अधिकारांच्या व्यापकतेिर प्रनतकूल पररणाम ि होऊ देता, अस ेनियम खालील 
सिष ककंिा कोणत्याही गोष्टीसाठी तरतूद करतील, जसे कक- 

(अ) कलम 5 च्या उप-कलम (2) िुसार अपंगत्िािर संशोििासाठी सममती िेमण्याची पद्ित; 

(ब) कलम 14 च्या उप-कलम (1) अंतगषत मयाषददत पालकांिा पादठंबा देण्याची पद्ित; 
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(क) कलम 51 च्या उप-कलम (1) िुसार िोंदणी प्रमाण पत्रासाठी अजष करण्याची पद्ित आणण रीत; 

(ड) कलम 51 च्या उप-कलम (3) िुसार संस्िांिी िोंदणी प्रमाण पत्र प्रदाि करण्यासाठी आणण मािके पूणष 
करण्यासाठी त्यांिा देण्याच्या सुवििेचीच तरतूद; 

(इ) कलम 51 च्या उप-कलम (4) िुसार िोंदणी प्रमाण पत्र, िमुिा आणण संलग्ि अटी यांची िोंदणी प्रमाण 
पत्र िैिता; 

(फ) कलम 51 चे उप-कलम (7) िुसार िोंदणी प्रमाण पत्रासाठी अजष निकाली काढण्याचा कालाििी; 

(जी) कलम 53 चे उप-कलम (1) च्या अंतगषत केलेल्या अपीलाचा कालाििी; 

(एच) पोट-कलम (1) आणण उप-कलम (2) च्या अंतगषत कलम 59 च्या अंतगषत अशा प्रमाणणत प्राधिकरणाच्या 
आजे्ञविरुद्ि अपील करण्याची िेळ आणण रीत; 

(i) कलम 67 चे उप-कलम (6) िुसार राज्य सल्लागार मंडळाच्या िेमलेल्या सदस्यांिा देण्यात येणारे भत्ते; 

(जे) कलम 70 खाली राज्यसल्लागार मंडळाच्या बैठकीत व्यिसायाच्या व्यिहाराचे नियम; 

(के) कलम 72 अन्िये स्जल्हापातळीिरील सममतीची रचिा आणण काये; 

(एल) कलम 79 च्या उप-कलम (3) िुसार राज्य आयुक्त यांच्या सेिांचे िेति, भत्त ेआणण इतर अटी; 

(एम) कलम 79 च्या उप-कलम (3) अन्िये राज्य आयुक्त ि अधिकारी आणण कमषचारी यांच्या सेिांचे िेति, भत्ते 
आणण अटी; 

(एि) कलम 79 च्या उप-कलम (7) अंतगषत सल्लागार सममतीत तज्ञांच्या नियुक्तीची पद्ित आणण रीत; 

(ओ) कलम 83 च्या उप-कलम (3) िुसार राज्य आयुक्तद्िारे तयार आणण सादर करण्याच्या िावषषक आणण 
विशेष अहिालाचे स्िरूप, मागष आणण सामग्री; 

(पी) कलम 85 चे उप-कलम (2) अन्िये विशेष सरकारी िकीलांिा देय्य शुल्क ककंिा मोबदला; 

(क्यू) कलम 88 च्या उप-कलम (1) अंतगषत अपंग व्यक्तींसाठी राज्य निधिची रचिा करण्याची पद्ित, आणण 
उप-कलम (2) अंतगषत राज्य नििीचा िापर आणण व्यिस्िापिाची पद्ित; 

(आर) कलम 88 च्या उप-कलम (3) अंतगषत अपंग व्यक्तींसाठी राज्य निधिची लेखा खाती तयार करण्याची 
पद्ित; 

(3) या अधिनियमाखाली राज्य शासिािे तयार केलेला प्रत्येक नियम, तो केल्यािंतर लिकरात लिकर, 

राज्यवििाि मंडळात स्जिे दोि सभागहेृ असतील तेिे प्रत्येक सभागहृा समोर, ककंिा स्जिे एक सभागहृ 
असेल नतिे त्या सभागहृासमोर मांडला जाईल. 

102. रद्द करणे आणण बचत 

(1) अपंग व्यक्ती (समाि संिी हक्कांचे संरक्षण आणण संपूणष सहभाग) अधिनियम 1995 हा अशा प्रकारे निरस्त 
केला जातो. 

(2) उक्त अधिनियमाच्या निरस्त करण्याच्या बाबतीत, त्या कायद्या अंतगषत केलेली कोणतीही कृती ककंिा 
कोणतीही कारिाई, या कायद्याच्या संबंधित तरतुदींिुसार करण्यात आली ककंिा केली गेली अस ेमािल े
जाईल.  
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पररमशष्ट  

[ववभाग २ चे कलम (झेडसी) पहा] 

निददषष्ट अपंगत्ि 

1. शारीररक अपंगत्ि 

अ. लोको मोटर अपंगत्ि (मस्कुलोस्केलेटल ककंिा चेतासंस्िा ककंिा दोन्ही दखुािले गेल्यामुळे पररणाम 
स्िरूप स्ितःच्या आणण िस्तंूच्या हालचालींशी संबंधित विमशष्टकृतींची अंमलबजािणी करण्याची असमिषता) 

(अ) "कुष्ठरोग बरा झालेली व्यक्ती" म्हणजे अशी व्यक्ती जी कुष्ठरोगातूि बरी झाली आहे परंतु- 

(i) हाता-पायातील संिेदिा कमी होतात आणण पेरेसीसमुळे डोळे आणण पापण्या यातील संिेदिा कमी 
होतात, पण ते स्पष्टपणे व्यंग िाही; 

(ii) स्पष्टविकृती आणण पॅरामलमसस परंतु त्यांच्या हातात ि पायांत पुरेशी गनतशीलता असल्यामुळे ते 
सामान्य आधिषक घडामोडींमध्ये सहभागी होऊ शकतात; 

(iii) अत्यंनतक शारीररक विकृतीत सेच िाढलेले िय, ज्यामुळे त्याला/नतला कोणत्याही लाभदायक 
व्यिसायाचे काम करण्यास प्रनतबंि होतो आणण "कुष्ठरोग बरा झालेला" असे अमभदाि त्यािुसार 
िापरली जाते; 

(ब) "सेरेब्रल पाल्सी" म्हणजे शरीराच्या हालचालींिर आणण स्िायूंच्या समन्ियािर पररणाम करणार् या गैर-
प्रगनतशील न्युरोलॉस्जकल स्स्िती, ज्याचा पररणाम मेंदचू्या एका ककंिा त्यापेक्षा जास्त विमशष्ट भागांिर होतो, 
सामान्यतः जन्मा आिी ककंिा जन्मािंतर; 

(क) "बुटकेपणा" म्हणजे िैद्यकीय ककंिा अिुिंमशक स्स्िती, ज्यामुळे प्रौढाची उंची 4 फूट 10 इंच (147 
सेंटीमीटर) ककंिा त्या पेक्षा कमी राहते; 

(ड) "स्िायु डडस्रॉफी" म्हणजे माििी शरीराची हालचाल करविणार् या स्िायूंिा कमकुित करणार् या स्िायूंच्या 
अिुिंमशक रोगांचा एकसमूह आणण अिेक डडस्रॉफी असणार् या व्यक्तींच्या गुणसूत्रांमध्ये चुकीची आणण गहाळ 
मादहती असते, जी त्यांिा त्यांच्या शरीरात सुदृढ स्िायुंसाठी त्यांिा लागणारे प्रोटीि बिविण्यापासूि रोखते. 
हाडांिा जोडणार् या स्िायुंचे िाढत्या प्रमाणात कमकुित होत जाणे, स्िायूंच्या प्रधििा मिील दोष आणण स्िायूंच्या 
पेशी आणण ऊतींचे मतृ पािणे ही याची लक्षणे होत; 

(ई) "ॲमसड आघातबळी" म्हणजे ॲमसड ककंिा तत्समसंक्षारक पदािष टाकूि दहसं कहल्ला झाल्यामुळे विद्रपू 
झालेली एखादी व्यक्ती. 

ब. दृष्टीची कमजोरी- 

(अ) "अंित्ि" म्हणजे अशी पररस्स्िती ज्यामध्ये एखाद्या व्यक्तीची खालील पैकी कोणत्याही प्रकारची 
पररस्स्िती असेल, सिोत्तम सुिारणा केल्यािंतर- 

(i) दृष्टीचा संपूणष अभाि; ककंिा 

(ii) शक्य नततक्या चांगल्या सुिारणा करूि चांगल्या डोळ्यात 10/200 पेक्षा कमी (3 ते 60) ककंिा कमी 
दृर्शयात्मकता; ककंिा 

(iii) 10 डडग्री पेक्षा कमी दृष्टी असणारे मयाषददत दृस्ष्टकोिाचे क्षेत्र; 



55 

(ब) "अल्पदृष्टी" याचा अिष असा होतो कक, स्जिे एखाद्या व्यक्तीची पररस्स्िती खालील पैकी आहे, म्हणजे:- 

(i) दृस्ष्टगत कोि 6/18 ककंिा 20/60 पेक्षा कमी ककंिा 3/60 पयांत ककंिा 10/200 पयांत (स्िेलॅि) जास्त 
चांगल्या डोळ्यामिे सिोत्तम शक्यसुिारणांसह ककंिा 

(ii) उपजत दृष्टी क्षेत्राच्या मयाषदा 40 अंश ते 10 अंशा पयांत कमी असलेले कोि; 

(क) ऐकण्यात कमजोरी- 

(ए) "बदहरा" म्हणजे दोन्ही कािांमध्ये बोलण्याच्या िारंिारतेमध्ये 70 डीबी ऐकू येणार्या व्यक्ती; 

(ब) "श्रिण शक्तीचा अभाि" म्हणजे दोन्ही कािांमध्ये बोलण्याच्या िारंिाररते मध्ये 60 डीबी ते 70 डीबी 
ऐकू येणे. 

(ड) "बोलणे आणण भाषा कमतरता" म्हणजे लैरीन्गेक्टोमी ककंिा ऍक़ियामसया सारख्या पररस्स्ितीं मिूि 
उद्भिणारे कायमच ेअपंगत्ि ज्यामुळे सेंद्रीय ककंिा मज्जा संस्िेच्या कारणांमुळे बोलणे आणण भाषेच्या एक 
ककंिा अधिक घटकांिर पररणाम होतो; 

2. बौद्धिक अपंगत्ि 
बौद्धिक अपंगत्ि, बौद्धिक कायाषमध्ये (तकष , मशकणे, समस्येचे निराकरण) आणण अिुकुलीत ितषिामध्ये प्रत्येक 
ददिसात, सामास्जक आणण व्यािहाररक कौशल्ये समाविष्ट असलेल्या गोष्टीत महत्िाची मयाषदा असणे– 

(अ) "विमशष्ट गोष्टी मशकण्यातील अपंगत्ि" म्हणजे पररस्स्ितीचा एक विषमगट ज्यामध्ये प्रसंस्करण भाषेत, 

बोललेल्या ककंिा मलणखत भाषेत कमतरता आहे, ज्यामुळे स्ितः आकलि करणे, बोलणे, िाचणे, मलदहणे, शब्द 
लेखि करणे ककंिा गणणत करणे आणण समजूि घेण्यातील अपंगत्ि, डडस्लेस्क्सया, डडस्ग्रॅकफया, डडसस्कूल्युमलया, 
डडस्पॅ्रस्क्सया आणण डेव्हलपमेंट अपफेमसया या सारख्या स्स्ितींचा समािेश होतो; 

(ब) "ऑदटझम स्पेक्रम डडसऑडषर" म्हणजे न्यूरो-डेव्हलपमेंट स्स्िती, विशेषतः आयुष्याच्या पदहल्या तीि 
िषाां मध्ये ददसूि येते. ते एखाद्या व्यक्तीशी संपे्रषण करण्याशी, संबंि समजूि घेण्याशी आणण इतरांशी संबंधित 
असते आणण िेहमीच असामान्य ककंिा स्स्टररयो दटवपकल वििी ककंिा ितषणुकीशी संबंधित असते.  

3. मािमसक िागणूक 

"मािमसक आजार" म्हणजे विचार, मिाची स्स्िती, समज, प्रितृ्ती ककंिा स्मरण शक्तीचे महत्त्िपूणष विकार ज्यािे 
न्याय, िागणूक, प्रत्यक्षात ओळखण्याची क्षमता ककंिा जीििाची सामान्य मागण्यांची पूतषता करण्याची क्षमता 
िसते, परंतु त्यामध्ये प्रगनतरोिाचा समािेश िाही जी एखाद्या व्यक्तीच्या मिाच्या प्रनतबंधित ककंिा अपूणष 
विकासाची स्स्िती आहे, विशेषतः बुद्धिमत्तेच्या अिप्रलंबतेचे निदशषक आहे. 

4. अपंगत्ि येण्याचे कारण 

(ए) क्रॉनिकन्यूरोलॉस्जकल स्स्िती, जस-े 

(i) "मल्टीपल स्केलेरोमसस" म्हणजे प्रक्षोभक, मज्जासंस्िेचा रोग ज्यामध्ये मेंदचू्या मज्जातंतंूच्या पेशींभोिती 
म्युमलिचे आिरण असते आणण त्यामुळे मज्जासंस्िेची हािी होते, ज्यामुळे मस्स्तष्क आणण 
मज्जासंस्िेतील मज्जातंतंूच्या पेशींची एकमेकांशी संिाद सािण्याची क्षमता कमी होते. 

(ii) "पाककष न्सि रोग" म्हणजे िरिर, पेशीय कडकपणा आणण मंद, अस्पष्ट हालचालीिे मुख्यतः प्रभावित 
होणार् या चेतासंस्िेचा प्रगतीशील रोग, मुख्यतः मेंदचू्या मूलभूत गँस्ग्लआची अिस्िा आणण न्यूरोरांसमीटर 
डोपामाइिची कमतरता असलेल्या मुख्यत्िे मध्यमियीि आणण ियस्कर लोकांिा प्रभावित करते. 
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(बी) रक्तविकार- 

(i) "हीमोकफमलया" म्हणजे एक आिुिंमशक रोग, जो सामान्यतः पुरुषांिर पररणाम करतो परंतु स्स्त्रयां 
त्यांच्या िर मुलाकडे संक्रममत करतात, ज्याचे िैमशष्ट्य असते रक्ताच्या सामान्य गोठण्याच्या क्षमतेचा 
अभाि ककंिा तीत बबघाड ज्यामुळे एखाद्या अल्पियस्कास प्राणघातक रक्तस्राि होऊ शकतो; 

(ii) "िलॅेसीममया" म्हणजे दहमोग्लोबबिच्या कमतरतेमुळे ककंिा अिुपस्स्ितीमुळे दशषविला गेलेला िारसातील 
विकृतींचा गट. 

(iii) "मसकलसेल रोग" म्हणजे हीमोमलदटकडडस ऑडषर, जी तीव्र अशक्तपणा, िेदिादायक घटिा आणण संबंधित 
ऊतींचे आणण अियिांचे िुकसाि झाल्यामुळे विविि गुंतागुंत आहे; "हेमोलायदटक" म्हणजे लाल 
रक्तपेशींच्या िाश झाल्याच्या पररणामामुळे दहमोग्लोबबि मुक्त होते. 

5. बहु-अपंगत्ि (उपरोक्त निदेमशत अपंगत्िातील एकापेक्षा अधिक) ज्यात बदहरेपणा ि अंित्िाचाही समािेश 
आहे. यात अशी स्स्िती आहे ज्यामध्ये एखाद्या व्यक्तीस ऐकू येत िाही आणण ददसत िाही त्यामुळे संपकष  
सािण्यात, विकासात आणण मशक्षणात समस्या उद्भिू शकतात. 

6. कें द्रसरकारद्िारे अधिसूधचत केलेल्या कोणत्याही अन्य श्रेणी. 

डॉ. जी.िारायणराजू 

भारतसरकारचे सधचि 
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