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वयचय :-  
1) शयसन दनपव् सयववजदनक आरोग्् दवभयग, क्रायांकः अ्रमदव-2012/्रम.क्र.297/आरोग््-6,    

दिनयांक 6 ऑक्टोबर, 2012 
2) Cabinet Secretariat (DBT Mission),Govt of India,Office Memorandam,Dated 

19.12.2017 

3) Unique Identification Authority of India (UIDAI), Govt of India,Circular           
No. 23011/Gen/2014/Legal-UIDAI, Dated 24.10.2017 

्रमस्तयवनय :- 

रयज््यत SADM (Software Assessment of Disability Maharashtra) ्य सांगपक ्रमपयलीद्वयरय 

अपांगत् व ्रमायपप्रे सन 2012 पयसून दवतदरत करण््यत ्ेत आहेत. दिव्यांग व्क्तींनय अपांगत्व 

्रमायपप्रयसयठी दजल्ह्ययचय रदहवयशी असल्ह््यचय प रयवय म्हपनू अन्् प रयव्यसोबत आधयर ओळखप्र सयिर 

करपे सांिभादधन शयसन दनपव्यन सयर बांधनकयरक आहे. कें द्र शयसनयच््य सांिभादधन क्र.2 व 3 अन्व् े

दिलेल्ह््य ायगविशवक सूचनयस अन सरून दिव्यांग व्क्तींनय अपांगत्व ्रमायपप्र दाळपे स लभ वहयव े्यकरीतय 

दिव्यांग व्क्तींनय अजासोबत दजल्ह्ययचे रदहवयशी असल्ह््यचय प रयवय म्हपनू सयिर करयव्यच््य प रयव्यच््य 

बयबीाध््े स धयरपय करण््यचय ्रमस्तयव शयसनयच््य दवचयरयधीन होतय. 

शयसन दनपव्:  

 दिव्यांग व्क्तींनय अपांगत्व ्रमायपप्रयसयठी दजल्ह्ह्यचय रदहवयशी असल्ह््यचय प रयवय म्हपनू ातियर 

ओळखप्र/वयहन चयलदवण््यचय परवयनय/बँक पयस ब क/पॅनकयर्व/पयरप्र/टेदलफोन ककवय दवद्य त िे्क/ग्रया 

पांचय्त,नगरपयदलकय,ाहयनगरपयदलकय,छयवपी ाांर्ळयने दिलेले रदहवयशी ्रमायपप्र/दनवयसी अपांग 

दवद्ययल्यतील दवद्ययर्थ््ांसयठी सांस्थेने दिलेले रदहवयशी ्रमायपप्र तसेच आधयर ओळखप्रयची सत्््रमत सयिर 

करपे बांधनकयरक रयहील ,अशी अट सांिभादधन  शयसन दनपव्यतील  पदरच्छेि ब (3) ाध््े दवहीत केली आहे. 
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2.  तथयदप, कें द्र शयसनयने सांिभादधन क्र. 2 व 3 अन्व्े दिलेल्ह््य ायगिशवक सचूनय दवचयरयत घेऊन 

दिव्यांग व्क्तींनय अपांगत्व ्रमायपप्र दाळपे स लभ वहयव े्यकरीतय दिव्यांग व्क्तींनय अपांगत्व ्रमायपप्रयसयठी 

दजल्ह्ययचय रदहवयशी असल्ह््यचय प रयवय म्हपनू अन्् प रयव्यसोबत आधयर ओळखप्र सयिर करपे बांधनकयरक 

करण््यची सांिभादधन दिनयांक 6.10.2012 च््य शयसन दनपव्यतील पदरच्छेि ब (3)  ाधील  ही अट  ्य 

आिेशयद्वयरे  वगळण््यत ्ेत आहे.  

3. सिर शयसन दनपव् ाहयरयष्ट्र शयसनयच््य www.maharashtra.gov.in ्य सांकेतस्थळयवर उपलब्ध 

करण््यत आलय असून त््यचय सांकेतयक  201808061150304117   असय आहे. हय आिेश दर्जीटल स्वयक्षरीने 

सयक्षयांदकत करुन कयढण््यत ्ेत आहे.  

ाहयरयष्ट्रयचे रयज््पयल ्यांच््य आिेशयन सयर व नयवयने,  

 
 
 
        (स .दन.गयर्गे) 
 कय्ासन अदधकयरी, ाहयरयष्ट्र शयसन  

्रमत,  
1) ाय. रयज््पयल ्यांचे सदचव, रयजभवन, ा ांबई 
2) ाय. ा ख््ाां्री, ्यांचे ्रमधयन सदचव, ाां्रयल्, ा ांबई 
3) ाय. ाां्री, आरोग्् ्यांचे खयजगी सदचव, ाां्रयल्, ा ांबई 
4) ाय.रयज््ाां्री, आरोग्् ्यांचे खयजगी सदचव, ाां्रयल्, ा ांबई 
5) ाय. ाां्री, (सवव) ्यांचे खयजगी सदचव, ाां्रयल्, ा ांबई 
6) ाय.रयज््ाां्री, (सवव)  ्यांचे खयजगी सदचव, ाां्रयल्, ा ांबई 
7) ा ख्् सदचव, ाहयरयष्ट्र रयज््, ा ांबई 
8) अपर ा ख्् सदचव/ ्रमधयन सदचव/सदचव, सवव ाां्रयल्ीन दवभयग, ाां्रयल्, ा ांबई 
9) ्रमधयन सदचव, सयववजदनक आरोग्् दवभयग, ाां्रयल्, ा ांबई-01 
10) ्रमधयन सदचव, वदै्यकी् दशक्षप व औषधी द्रव्े दवभयग, ाां्रयल्, ा ांबई-01 
11) ्रमधयन सदचव, नगर दवकयस दवभयग, ाां्रयल्, ा ांबई  
12) ्रमधयन सदचव, दवधयनाांर्ळ सदचवयल्, दवधयनभवन, ा ांबई 
13) आ् क्त,आरोग्् सेवय तथय अदभ्यन सांचयलक, रयष्ट्री् आरोग्् अदभ्यन 
14) दवभयगी् आ् क्त (सवव) 
15) अदतरीक्त आ् क्त, बृहन्ा ांबई ाहयनगरपयलीकय, ा ांबई  

http://www.maharashtra.gov.in/
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16) आ् क्त, ाहयनगरपयलीकय (सवव) 
17) दजल्ह्हयदधकयरी (सवव) 
18) सांचयलक, आरोग्् सेवय सांचयलनयल्, ा ांबई 
19) सांचयलक, वदै्यदक् दशक्षप दवभयग, बृहन्ा ांबई ाहयनगरपयलीकय, ा ांबई -01 
20) सांचयलक, वदै्यदक् दशक्षप व सांशोधन सांचयलनयल्, ा ांबई 
21) दजल्ह्हय शल्ह््दचदकत्सक (सवव) 
22) दजल्ह्हय आरोग्् अदधकयरी (सवव) 
23) सहसांचयलक/ उपसांचयलक, आरोग्् सेवय पदराांर्ळे (सवव) 
24) अदधष्ट्ठयतय, शयसकी् वदै्यदक् ाहयदवद्ययल्े व रुग्पयल्े (सवव) 
25) अदधष्ट्ठयतय, वदै्यदक् ाहयदवद्ययल् व रुग्पयल्  (सवव सांबांदधत रुग्पयल्े) 
26) सह सदचव / उप सदचव, सयववजदनक आरोग्् दवभयग, ाां्रयल्, ा ांबई 
27) दनवर् नस्ती (आरोग््-6) 
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