
दिव्यांग व्क्तींनय स्वयवलांबी होण््यच््य दृष्टीने   
हदित उर्जेवि चयलणयऱ््य प्ाविणस्नेही 
दिित््य वयहनयवदिल िुकयन (मोबयईल शॉप 
ऑन वहेईकल) मोित उपलब्ध करुन 
िेणेबयबत. 

महयियष्र शयसन 
सयमयदर्जक न््य् व दवशेष सहयय्् दवभयग 

शयसन दनणण् क्रमयांक:-अपांग 2018/प्र.क्र.126/अ.क.2 
मयियम कयमय मयगण,हुतयत्मय ियर्जगुरु चौक, 

मांत्रयल्,मुांबई - 400 032 
  दि. 10 रू्जन, 2019 

वयचय :  
1) मय. मांत्री, दवत्त ्यांचे दि.09.03.2018 िोर्जीचे  अर्णसांकल्पी् अदभभयषण. 
2) आ्ुक्त, अपांग कल््यण, महयियष्र ियज््, पुणे ्यांचे पत्र क्र.अकआ/प्र-7/मोबयईल 

स्टॉल ्ोर्जनय/2018-19/4713 दि.13.08.2018 
प्रस्तयवनय :  
 मय. दवत्तमांत्री, महयियष्र ियज्् ्यांनी सन 2018-19 च््य अर्णसांकल्पयत दिव्यांगयांकिीतय  
स्वयवलांबी बनदवण््यसयठी हदित उर्जेवि चयलणयऱ््य प्ाविणस्नेही दिित््य वयहनयविील िुकयन 
(मोबयईल शॉप ऑन वहेईकल) मोित उपलब्ध किण््यची घोषणय केली आहे. त््य अनुषांगयने ्य 
बयबतचय प्रस्तयव दि.22.01.2019  िोर्जीच््य मय.मांत्रीमांडळयचे बैठकीत सयिि किण््यत आलय असतय 
सिि प्रस्तयवयस मय.मांदत्रमांडळयने मयन््तय दिलेली आहे.  दिव्यांग व्क्तींनय स्वयवलांबी होण््यच््य 
दृष्टीने हदित उर्जेवि चयलणयऱ््य प्ाविणस्नेही दिित््य वयहनयविील िुकयन (मोबयईल शॉप ऑन 
वहेईकल) मोित उपलब्ध करुन िेणे ्य ्ोर्जनेच््य मयन््तेचे आिेश दनगणदमत किण््यची बयब 
दवचयियधीन होती.  
 

शयसन दनणण् : -  
सन 2018-19 ्य वषापयसून दिव्यांग व्क्तींनय स्वयवलांबी होणयच््य दृष्टीने हदित ऊर्जेवि 

चयलणयऱ््य प्ाविणस्नेही दिित््य वयहनयविील िुकयन (मोबयइल शॉप ऑन वहेईकल) मोित 
उपलब्ध करुन िेण््यची ्ोर्जनय ियज््यत लयगू किण््यस शयसन मयन््तय िेत आहे. 
१)  ्ोर्जनेचय उदे्दश :- 

1. दिव्यांग व ् क् तींनय पुिेशय सो्ी-सुदवधय उपलब् ध करुन िोर्जगयि दन्मतीस चयलनय िेणे. 
2. दिव्यांग व ् क् तींचे  आ्र्क, सयमयदर्जक पुनवणसन किणे. 
3. सवणसयमयन् ्  व ् क् तीप्रमयणे दिव्यांग व ् क् तींनय त् ् यांच् ् य पदिवयि / कुटूांबयसमयवते र्जीवन   
     र्जगण् ् यस सषम म किणे.  
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२)   ्ोर्जनेचे स् वरुप :-  

दिव्यांग व ् क् ती लयभयथ् ् ांनय  हदित ऊर्जेवि चयलणयऱ््य प्ाविण अनुकुल दिित् ् य 
वयहनयविील िुकयनयचे (मोबयईल शॉप ऑन वहेईकल) किीतय 3.75 लयख प्रती लयभयर्ी कमयल 
अनुियन उपलब्ध किणे व त््यकिीतय ्ोर्जनेची अांमलबर्जयवणी किण् ् यसयठी दनवडण् ् यत ्ेणयऱ््य 
सांस् रे्ने वयहनयची िेखभयल व िुरुस् ती किणे, दनवड केलेल् ् य व ् वसय्यनुरुप  दिव्यांग व ् क् तींनय 
व्वसय्यचे प्रयर्दमक प्रदशषम ण िेणे,  वयहनयची प्रयिेदशक / उपप्रयिेदशक पदिवहन दवभयग (RTO) 
कडून नोंिणी किणे, दिव्यांग लयभयथ््ांस व दिव्यांग लयभयथ््ांस पिवयनय िेण््यस नयकयिल््यस 
त््यच््य वतीने वयहने चयलदवणयऱ््य सयमयन्् व्क्तीलय वयहन चयलदवण् ् यचय पिवयनय दमळवून िेणे, 
तसेच वयहन दवमय उतिदवणे. तसेच सांबांधीत महयनगिपयदलकय/नगिपयदलकय/नगिपदिषिय / 
ग्रयमपांचय्त ्यांचेकडून दिितय व ् वसय् किण् ् यचय पिवयनय दमळवून िेणे समन्व् व सदन्ांत्रण इ. 
कय्े पयि पयडयवी लयगतील. सांबांदधत सांस्रे्ची व्वसय्यांवि दन्ांत्रणयची कय्णप्रणयली सहपत्र-ब मध््े 
िशणदवली आहे.सिि ्ोर्जनय महयियष्र ियज्् अपांग दवत्त  व दवकयस महयमांडळयमयिण त ियबदवण््यत 
्ेईल. 

3) मोबयईल वहॅन व व्वसय्यकदितयच््य भयगभयांडवलयबयबत :- 

      ्य ्ोर्जनेत पयत्र लयभयथ््ांनय दिित््य वयहनयविील िुकयन (मोबयईल शॉप ऑन वहेईकल) 
सयठी 3.75 लयख प्रती लयभयर्ी अनुियन िेण््यत ्ेईल. मोबयईल वहॅन वयटपयसयठी पदिवहन 
दवभयगयच््य पिवयनगीने िेण््यत ्ेणयिे वयहन E- cart व दवदहत  Specification नुसयि िेण््यत 
्ेईल. मोबयईल वहॅन पुिदवल््यनांति एक वषण कयलयवधीकदितय िेखभयल व िुरुस्ती ही दनवड 
केलेल््य पुिवठयधयिकयमयिण त मोित किण््यत ्ेईल. उपिोक्त 3.75 लयख िक्कम प्रती लयभयर्ी 
अनुियनयमध््े E- cart वयहनयचय खचण, RTO Registration व दवमय, वयहनयची सांबांदधत दिव्यांग 
व्क्तीच््य दिव्यांगत्वयनुरूप पुनणबयांधणी व वयहन िचनेत बिल व सहपत्र-ब मधील इति बयबीचय 
समयवशे ियहील. सबांदधत दिव्यांग लयभयथ््ाच््य प्रकिणयनुरूप अदधक दनधीची गिर्ज भयसल््यस 
सांबांदधत दिव्यांग लयभयर्ी स्वत: ककवय अपांग दवत्त व दवकयस महयमांडळ ककवय बँकेमयिण त कर्जण 
स्वरूपयत दनधी उभयिेल.   
 

4) दिव्यांग व ् क् ती लयभयर्ी दनवड :- 

 ्ोर्जनेची र्जयदहियत प्रदसध् ि केल् ् यनांति प्रयप् त झयलेल् ् य दवदहत अर्जातून पयत्र अर्जानुसयि  
लयभयथ् ् ांची दनवड किण््यसयठी खयलील प्रमयणे सदमती गठीत किण््यत ्ेत आहे:-  

1.व्वस्र्यपकी् सांचयलक, अपांग दवत्त व दवकयस महयमांडळ, मुांबई       - अध््षम   

2.महयव्वस्र्यपक, अपांग दवत्त व दवकयस महयमांडळ, मुांबई           -सिस्् सदचव 

3.दवभयगी् व्वस्र्यपक,अपांग दवत्त व दवकयस महयमांडळ,मुांबई,दवभयगी् कय्ाल्,नयगपूि -सिस््  



शयसन दनणण् क्रमयांकः अपांग 2018/प्र.क्र.126/अ.क.2  

 

पषृ्ठ 7 पैकी 3 

 आवश््कतेनुसयि अर्जण पयत्रतेचे दनकष अपांग दवत्त व दवकयस महयमांडळयच््य सांचयलक 
मांडळयच््य बैठकीत दनदित किण््यत ्ेतील व सिि दनकषयच््य आधयिे अर्जण पयत्र अर्वय अपयत्र 
ठिदवण््यत ्ेतील, अर्जण पयत्रतेचे दनकष र्जयदहियतीमधून प्रदसध्ि किण््यत ्ेतील, पयत्र अर्जण दर्जल्हय 
व्वस्र्यपकय मयिण त अपांग महयमांडळयच््य मुया्यल्यत सयिि किण््यत ्ेतील, नयगपूि व अमियवती 
दवभयगयकिीतय, दवभयगी् व्वस्र्यपक, अपांग दवत्त व दवकयस महयमांडळ, दवभयग नयगपूि ्यांचे मयिण त 
पयत्र अर्जण महयमांडळयच््य मुया्यल्यत सयिि किण््यत ्ेतील.  

५) ्ोर्जनेवि दन ा्ंत्रण:- 

 ्ोर्जनेनुसयि लयभयथ् ् ाने दनवड केलेल् ् य व ् वसय्यवि अत् ् यधुदनक सांगणकी् प्रणयलीव ियिे 
(Through Online System) दन्ांत्रण ठेवले र्जयईल. त् ् य अनुषांगयने GPRS, Software 
Monitoring, Live Tracking बयबतचय  अहवयल सयिि किणेस आधुदनक तांत्रज्ञयनयचय वयपि केलय 
र्जयईल.  

६) ्ोर्जनेच् ् य अटी व शती :- 
 

1. लयभयर्ी हय महयियष्र ियज् ् यचय िदहवयशी असयवय. 
2. लयभयथ् ् ाकडे दिव्यांगत् वयचे प्रमयण दकमयन ४० टक् के असयव ेतसेच दर्जल् हय शल् ्   दचदकत् सक    
           / सषम म प्रयदधकयिी, ्यांनी प्रमयदणत केलेले प्रमयणपत्र धयिक असयवय. 
3. लयभयर्ी हय १८ ते ५५ ्य व्ोगटयतील असयवय. 
4. मदतमांि लयभयथ् ् ांच् ् य बयबतीत त् ् यांचे कय्िेशीि पयलक अर्जण किण् ् यस सषम म असतील. 
५. अपांग लयभयथ् ् ाचे वय्षक उत् पन् न रु. २.५० लयख पेषम य अदधक नसयव.े 
६. लयभयर्ी दनवड कितयनय र्जयस् त अपांगत् व असलेल् ् यस प्रर्म प्रयधयन् ्  दिल े र्जयईल. त् ् यमुळे 

दनवडीचय क्रम हय अदततीव्र अपांगत् व ते कमी अपांगत् व ्य क्रमयने ियहील. 
७. अदततीव्र अपांगत्व असणयऱ््य अपांग व्क्तीस वयहन चयलदवण््यचय पिवयनय नयकयिलय 

असल््यस अशय पदिस्स्र्तीत िेखील पिवयनयधयिक नसलेल््य अदततीव्र अपांग व्क्तीच््य 
बयबतीत सोबत््यच््य  (Escort) सहयय््यने दिितय मोबयईल व्वसय् किण््यस प्रयधयन्् दिले 
र्जयईल. 

८. अर्जाच् ् य वळेी अर्जणियियने सवण अटी मयन् ्  असल् ् यचे तसचे सांबांधीत वयहनयची ्ो ्  ती 
कयळर्जी घेण् ् यचे बांधपत्र सयिि किणे आवश् ् क ियहील. 

९. दर्जल् हयदनहय् लयभयथ् ् ांची घोषणय अपांगयांच् ् य सांया ् ेच् ् य प्रमयणयत केली र्जयईल. 
 

७) अांमलबर्जयवणी अदधकयिी व सांस् र्य:-  
 

सांबांदधत दर्जल्ह्यचे दर्जल्हयव्वस्र्यपक, अपांग दवत्त व दवकयस महयमांडळ अर्वय 
महयमांडळयच््य व्वस्र्यपकी् सांचयलकयांनी दन्ुक्त केलेली स्व्ांसेवी सांस्र्य. 
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८) दन्ांत्रण अदधकयिी :-                                 
                   व्वस्र्यपकी् सांचयलक महयियष्र ियज्् अपांग दवत्त व दवकयस, महयमांडळ व 

नयगपूि व अमियवती दवभयगयकिीतय दवभयगी् व्वस्र्यपक, अपांग दवत्त व दवकयस महयमांडळ, 
नयगपूि हे दन्ांत्रण अदधकयिी ियहतील.   

 

९) दन्तव ् ् :- 
 सन २०१9-20 ्य वय्षक ्ोर्जनेसयठी ्य ्ोर्जनेकदितय रुप्े २५ कोटी दन्तव ् ् 
प्रस् तयदवत किण् ् यत ्ेत आहे.   
  

10) मोबयईल वहॅन खिेिीची कय्णप्रणयली :- 
                               शयसनयच््य प्रचदलत खिेिी धोिणयस अनुसरून दवदहत पध्ितीनुसयि खिेिीच््य     
 कय्णप्रणयलीचय अवलांब करून व्वस्र्यपकी् सांचयलक, अपांग दवत्त व दवकयस महयमांडळ ्यांचे   
मयिण त खिेिी प्रक्री्य ियबदवण््यत ्ेईल. 

 
11)    सिि शयसन दनणण् दवत्त दवभयगयच््य अनौपचयदिक सांिभण क्र.454/व््-14 
दि.26.10.2018 अन्व्े दिलेल््य सहमतीस  अनुसरुन दनगणदमत किण््यत ्ेत आहे.  

सिि शयसन दनणण् महयियष्र शयसनयच््य www.maharashtra.gov.in ्य सांकेतस्र्ळयवि 
उपलब्ध किण््यत आलय असून त््यचय सांकेतयक 201906101438275422 असय आहे. हय आिेश 
दडर्जीटल स्वयषम िीने सयषम यांदकत करुन कयढण््यत ्ेत आहे.   

 महयियष्रयचे ियज््पयल ्यांच््य आिेशयनुसयि व नयवयने, 
 
 

      ( ज्ञय.ल.सुळ )   
                         सह सदचव, महयियष्र शयसन 
प्रदत. 

1.मय. ियज््पयल ्यांचे सदचव, ियर्जभवन, मलबयि दहल,मुांबई. 
2.मय. मुया्मांत्रयचे प्रधयन सदचव, मांत्रयल् मुांबई. 
3.मय. दविोधी पषम  नेतय, दवधयनसभय/दवधयन पदिषि , दवधयनमांडळ, मुांबई. 
4.मय. मांत्री सयमयदर्जक न््य् ्यांचे खयर्जगी सदचव. 
5.मय. ियज््मांत्री, सयमयदर्जक न््य् ्यांचे खयर्जगी सदचव. 
6.अपि मुया् सदचव, वदै्यकी् दशषम ण व औषधी द्रव्े दवभयग, मांत्रयल्, मुांबई . 
7.प्रधयन सदचव, उच्च व तांत्रदशषम ण दवभयग, मांत्रयल् , मुांबई. 
8.प्रधयन सदचव, कृषी व पिुम दवभयग, मांत्रयल्, मुांबई. 
9.प्रधयन सदचव, मयदहती व तांत्रज्ञयन दवभयग, मांत्रयल्, मुांबई. 
10. प्रधयन सदचव, गृह दवभयग, मांत्रयल्, मुांबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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11.प्रधयन सदचव सयमयदर्जक न््य् व दवशेष सहयय्् दवभयग, मांत्रयल्, मुांबई. 
12. प्रधयन महयलेखयपयल (लेखय प िीषम य-1),मुांबई 
13. महयलेखयपयल (लेखय व अनुज्ञे् तय-1),मुांबई 
14. महयलेखयपयल (लेखय व अनुज्ञे् तय-2),नयगपूि 
15. महयलेखयपयल (लेखय प िीषम य-2),नयगपूि 
16. आ्ुक्त, अपांग कल््यण आ्ुक्तयल्, महयियष्र ियज्् पुणे. 
1७. आ्ुक्त, समयर्ज कल््यण आ्ुक्तयल्, महयियष्र ियज्् पुणे. 
1८. व्वस्र्यपकी् सांचयलक, अपांग दवत्त दवकयस महयमांडळ, मुांबई. 
19.दवभयगी् व्वस्र्यपक, अपांग दवत्त व दवकयस महयमांडळ, नयगपूि/अमियवती 
20. दनवड नस्ती ( अपांग कल््यण-2) 
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           सहपत्र -अ 
 

           व ् वसय्यचे प्रकयि 
            (उियहिणयियखल) 

खयि्पियर्ण  
 
पयणीपुिी, िदषम णयत्् पियर्ण इडली,डोसय,वडय सयांबि इत््यिी, िळयांचे िस कें द्र, बेकिी उत्पयिने, 
पयव भयर्जी, आईस्स्क्रम/बिाचय गोळय इ. 
 
दकिकोळ 
दकियणय भसुयि, स्टेशनिी, पुर्जय सयदहत््, बुट व बॅर्ज िुरुस्ती, सयिसियईची सयधने दवक्री, 
दकिकोळ वस्त ुभयांडयि, िद्दी भांगयि वस्त,ु वन उत्पयिने, हयतरै्ल््य व कपडे, िळयांचे िुकयन, 
भयर्जीपयल््यांचे िुकयन, प्रसयधने इत््यिी. 
 
स्वतांत्र व्वसय्  
मोबईल िुरुस्ती, झेिॉक्स सेंटि, दििते हेअि ककटग सलून, दवि्ुत उपकिणे िुकयन, घड्यळ 
िुरुस्ती इ. 
 
वयहतुक व्वसय् 
वयहतुक कें द्र,प्णटनयकिीतय वयहन पुिदवणे 
 
इति 
           एकयच वयहनयवि एकयपेषम य र्जयस्त नवीन प्रकयिच े व्वसय् किण््यच््य दृष्टीने सयतत््यने 
दवकयसयत्मक सांशोधन किण््यत ्ेईल.   
 ियज््  शयसन वळेोवळेी भौगोदलक पदिस्स्र्ती, गिर्ज व मयगणी ्यचय दवचयि करुन 
व्वसय्यच््य  नवीन प्रकयियचय समयवशे किेल. 
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सहपत्र-ब 

सांस्रे्ची व्वसय्यांवि दन ा्ंत्रणयची कय्णप्रणयली  
 

1. प्रयिेदशक पदिवहन दवभयगयकडे वयहन नोंिणी व वयहनयचय दवमय उतिदवणे,  वयहनयची 
पुनणबयांधणी व वयहन िचनेत बिल (Vehicle Registration with RTO & Insurance, 
Retrofitting of Vehicle, Modification in Vehicle According to Disability and  its 
degree and requirement and need.) 

2.  व्वसय्यस प्रयधयन्् क्रम िेणे( Providing  inventory for the first time.) 
3. सांगणक अज्ञयवलीद्वयिे व्वसय्यवि िेखभयल किण््यची पध्ित दवकदसत किणे. 

(Monitoring system through software) 
 • अलगोदििम (algorithm) आधयिे व्वसय्यची दनवड किणे( algorithm based support 
for selection) 
 • व्वसय्यसयठी लयगणयऱ््य सयदहत्् सयठ्यांचे व्वस्र्यपन किणे( Inventory   
     management) 
 • व्वसय्यचे दवशे्लषण किणे (business analytics) 
 • प्रत््षम  व्वसय्यचे दनदिषम ण किणे (live tracking) 
 • मयगणीकितयच षम णी वै् स्क्तक मयदहती उपलब्ध होणे( individual data on demand) 
 • लयभयथ््ांनय प्रत््षम  भटे िेवून त््यांच््य तक्रयिीचे दनवयिण किणे (mobile suit for  
    Beneficiaries) 
 • ियवय व्वस्र्यपनयची पध्ित (claims management system) 
 • तक्रयि व्वस्र्यपन आदण समयधयन प्रणयली दवकदसत किणे (grievance management    
    And Solution system) 
 • िुरुप्ोग इशयिय पध्ित सुरु किणे( malpractice alert system) 
 • पुिवठयधयिकयांसयठी इशयिय पध्ित सुरु किणे (supplier alert system) 

4. व्वसय् प्रदशषम णयच््य अांमलबर्जयवणीच््य दृष्टीने दवभयगी् पयतळीवि ्ांत्रणय ठेवणे  
(Implementation of trainings for businesses at regional level)   

5. दन्तकयलीक िेखभयल किणे( Periodic maintenance ) 
6. नवीन व्वसया्ं यसयठी सांशोधन व दवकयस पध्ित दवकदसत किणे ( R&D for new 

businesses) 
7. व्वसय्यबयबत आलेल््य तक्रयिीचे व्वस्र्यपन व समयधयनय ्यांचे दनवयिण किण््यसयठी 

24x7 तयस हेल्पलयईन HELPLINE सांस्रे्स सुरु कियवी लयगेल. 
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