
* ईटीसी-अपंग िशक््ण, प््शशक््ण व सेवासुिवधा के्द्् *
अ. सेवांचा तपशशल सेवा पुरशवणारे संपक्क सेवा पुरशवण्याची सेवा मुदतीत न 
क््. अिधकारी कालावधी शवशित मुदत पुरशवल्यास तक््ार

करावयाचे वशरष्् अशधकारी

१ केंदंं पंंवेश िदवंयांगतंवानुसार तजंं (भौितकोपचार,) पंंतत मंगळवार पंंवेश कालावधी संचालक,
वंयावसोपचार, शंंवण व वाचा व सकाळी १०.०० ते तनयमीत जागा ईटीसी-केंदंं

मानसोपचार (तजंं), िवशेष दुपारी १.३० पयंंंत उपलबंधतेनुसार
िशकंंक, समाजसेवक

अ. सेवांचा तपशशल सेवा पुरशवणारे संपक्क सेवा पुरशवण्याची सेवा मुदतीत न 
क््. अिधकारी कालावधी शवशित मुदत पुरशवल्यास तक््ार

करावयाचे वशरष्् अशधकारी

२ पंंततकंंा यादीमधील पंंतशकंंण/थेरपी िदवंयांगततंवानुसार पंंतत मंगळवार पंंवेश कालावधी संचालक,
िदवंयांगाकरीता तजंं, भौितकोपचार वंयावसोपचार, सकाळी १०.०० ते तनयमीत जागा ईटीसी-केंदंं
बाहंं रंगंण िवभाग शंंवण व वाचा व मानसोपचार तजंं सायं  ५ वाजेपयंंंत उपलबंधतेनुसार 

तशकंंण िवशेष तशकंंक
३ कणंणबधीरांनाCochlear समाजसेवक सकाळी १०.०० ते कागदपतंंांची पूतंणता संचालक 

Implant सजंणरीकरीता सायं ५.०० पयंंंत झालंयानंतर ९० िदवस ईटीसी-केंदंं
अथंणसहायंय योजना

४ िदवंयांगांना संवयंरोजगाराकतरता समाजसेवक सकाळी १०.०० ते कागदपतंंांची पूतंणता संचालक 
अथंणसहायंय योजना सायं ५.०० पयंंंत झालंयानंतर ९० िदवस ईटीसी-केंदंं

५ पंंौढ बेरोजगार िदवंयांगानां समाजसेवक सकाळी १०.०० ते कागदपतंंांची पूतंणता संचालक 
अथंणसहायंय योजना सायं ५.०० पयंंंत झालंयानंतर ९० िदवस ईटीसी-केंदंं

६ िदवंयांग िवदंंारंयंांंचंया समाजसेवक सकाळी १०.०० ते कागदपतंंांची पूतंणता संचालक 
पालकांकतरता िशकंंण/ सायं ५.०० पयंंंत झालंयानंतर ९० िदवस ईटीसी-केंदंं
पंंतशकंंणाकतरता 
अथंणसहायंय योजना

७ िदवंयांगासाठी िशषंयवृतंंी व समाजसेवक सकाळी १०.०० ते कागदपतंंांची पूतंणता संचालक 
वंयवसाय  पंंतशकंंणाकरीता सायं ५.०० पयंंंत झालंयानंतर ९० िदवस ईटीसी-केंदंं
अथंणसहायंय योजना

८ िदवंयांगांना सहायंयभूत समाजसेवक सकाळी १०.०० ते कागदपतंंांची पूतंणता संचालक 
साधने व तंतंंजंंान सायं ५.०० पयंंंत झालंयानंतर ईटीसी-केंदंं
याकरीता अथंणसहायंय ९० िदवस

९ तवतशषंं गरजा असणाऱंया समाजसेवक सकाळी १०.०० ते कागदपतंंांची पूतंणता संचालक 
िदवंयांग वंयकंतींकरीता सायं ५.०० पयंंंत झालंयानंतर ९० िदवस ईटीसी-केंदंं
अथंणसहायंय योजना
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१० नमुंमपा कंंेतंंातील िदवंयांग समाजसेवक सकाळी १०.०० ते कागदपतंंांची पूतंणता संचालक 
कंंेतंंात काम करणाऱंया सायं ५.०० पयंंंत झालंयानंतर ९० िदवस ईटीसी-केंदंं
संसंथा/संघटनांचे
सकंंमीकरण करणे

नमुंमपा ई.टी.सी. के्द््ामधील प््वेश शनयमावली
१. नवी मुंबई महानगर पातलका हदंंीमधील तवशेष तवदंंारंयंांंस पंंवेशासाठी पंंाधानंय देणंयात येईल. 
२. तवशेष तवदंंारंयंांंचे वय कमी असलेले, पालकांची आतंथणक पतरसंसथती याची मातहती घेऊन पंंवेशामधंये तवशेष तवदंंारंयंाणस पंंाधानंय तदले जाईल. 
३. दोन तवशेष तवदंंाथंंी पंंवेशाबाबत आले तर तंयांचे वय समान व तंयांचंया पालकांची आतंथणक पतरसंसथतीत समान असेल तेवंहा केंदंंामधंये पंंथम

येणाऱंयास पंंथम पंंाधानंय या ततंवावर तवशेष तवदंंारंयंाणस पंंवेश तदला जाईल. 
४. तदवंयांग मुलांना गणवेश, शैकंंतणक सातहतंय, तशकंंण पंंतशकंंण व सकस आहार मोफत पुरतवणंयात येईल. 
५. नमुमंपा केदंंंामधयं ेपंवंतेशत तदवयंागं तवदंंारयंांंनंा तयंाचंयंा शकैंतंणक व शातररीक गरजा लकंंात घऊेन केदंंंातील उपलबधं मनषुयंबळ व इतर साधनचेयंा

पंंमाणात तशकंंण, पंंतशकंंणाचे तास हे संचालक यांचंया अतधकारात तनशंंीत करणंयात येतील. तसेच आवशंयकतेपंंमाणे तंयामधंये बदल करणंयात
येईल. 

६. नमुंमपाचंया केंदंंाकरीता अतंयंत दजंाणतंमक तशकंंण, पंंतशकंंण व सेवासुतवधा उपलबंध होत असलंयाकारणाने केंदंंामधंये मा. सवंण साधारण सभेने
मंजूर केलेलंया पंंवेश संखंया पूणंण होऊन पंंततकंंा यादीमधील संखंया वाढतच जाते. तंयाचे कारण तदवंयांग मुले व वंयकंतींना आवशंयक असणारे
तशकंंण अथवा पंंतशकंंण हे साततंयाने व वषंाणनुवषंण दंंावे लागते. उदा. जर एखादया मततमंद मुलगा/ मुलगी ५ वय वषंाणचे असतांना केंदंंामधंये
पंंवेश घेतलंयास पुढील तकमान १२ ते १३ वय वषंण तंयांना पंंतशकंंण कालावधी तनयमीत राहतो. तंयामुळे नवंयाने पंंवेश देणंयावर मयंाणदा येतात.
अनेक तदवंयांग मुले तशकंंण व पंंतशकंंणापासून वंतचत राहतात. मततमंद, सीपी, संवमगंन, बहुतवकलांग, अधंययन अकंंम, अंध तदवंयांग मुलांना
आठवडयातून तकमान ३ तास ते कमाल १२ तासांचे पंंतशकंंण कालावधी मयंाणदीत ठेवणंयाचे पंंसंंातवत करणंयात येत आहे. 

७. कणंणबतधर तवदंंारंयंांंकरीता आठवडयातून तकमान १० तास ते कमाल ३० तासांचे पंंतशकंंण कालावधी मयंाणदीत ठेवणंयाचे पंंसंंातवत करणंयात
येत आहे. 

८. महापातलका कंंेतंंातील जासंंीत जासंं मुले व मुलींना तशकंंण व पंंतशकंंणाच लाभ देणंयाचंया दृषंंीकोनातून बाहय रंगंण तवभागावंदारे (OPD)
केदंंंामधील उपलबधं असणाऱयंा मनषुयंबळ व इतर साधन ेयाचंयंा सहाययंान ेतवतवध सवेासतुवधा उपलबधं करनं तदलयंा जातील. उदा. समपुदशेन,
मागंणदशंणन, थेरपी, तनदान, उपचार व तवतवध योजना.

कण्णबशधरांना Cochlear Implant सर्णरीकरीता अर्णसिाय्य या योरनेचे अटी व शत््ी :-
१. जंया रंगंणालयामाफंफत Cochlear Implant शसंंंंतंंिया करणंयात येणार आहे तंया रंगंणालयाचंया वैदंंकीय अतधकाऱंयाचे पतंं सोबत  जोडणे

आवशंयक आहे. 
२. सदरची योजना अजंणदाराचंया तंयाचंया पूणंण हयायातीत एकदाच लाभ तमळेल. 
३. ० ते ५ वयोगटातील तवशेष मुलांकडे तदवंयांग पंंमाणपतंं नसलंयास खाली नमुद केललंया संसंथेमधील तजंं वंयकंतीमाफंफत देणंयात आलेले

पंंमाणपतंं/अहवाल गंंाहय धरणंयात येईल. 
m राषंंंंीय तवकलांग संसंथा, बांदंंा (कणंणबतधर) 
m राषंंंंीय मानतसक तवकलांग संसंथा, खारघर (मततमंद, सेलेबंंल पालंसी, गततमंद, संवमगंन) 
m नेतंंतजंं, नवी मुंबई महानगर पातलकेचे पंंथम संदभंण रंगंणालय, वाशी (अंध) 
m हाजी अली, मुंबई (असंसथवंयंग)

शदव्यांगांना स्वयंरोरगाराकरीता अर्णसिाय या योरनेचे अटी व शत््ी :-
१. तहसीलदार, ठाणे यांचंयामाफंफत देणंयात येणाऱंया उतंपनंनाचा दाखला अजंाणसोबत लावणे अतनवायंण आहे. 
२. अजंणदाराने आपलंया वंयवसायाबाबत गुमासंंा परवाना सोबत जोडणे आवशंयक आहे. 
३. संवयंरोजगाराकरीता अथंणसहाय तमळणंयाकरीता अजंणदाराचे वय १८ वषंाणपेकंंा कमी व ४५ वषंाणपेकंंा जासंं असू नये. 
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४. अजंणदाराने सुरं करणंयात येणाऱंया लघुउदंंोगाचे संपूणंण पंंसंंाव नमुंमपा ईटीसी-केंदंंाकडून देणंयात येणाऱंया नुमनंयामधंये सादर  करणे बंधनकारक
आहे. सुरं करणंयात येणाऱंया लघुउदंंोगामाफंफत पंंापंत होणारे पुढील ०३ वषंाणचे उतंपनंनाचे अंदाजपतंंक सादर करणे आवशंयक आहे. 

५. सदरील पंंापंत झालेले आतंथणक सहायंय हे केवळ सादर करणंयात येणाऱंया लघुउदंंोगाकरीताच वापरणंयात येईल असे संवयं घोषणापतंं सादर
करणे बंधनकारक राहील. 

६. संवयंरोजगार सुरं करणंयाकरीता नवी मुंबई महानगरपातलकेचंया ईटीसी-केंदंंमाफंफत लाभारंयंाणस कोणतंयाही पंंकारचा भूखंड उपलबंध करंन देणार
नाही. ७. अजंणदारास संवत:चंया/भाडयाचंया घरामधंये संवयंरोजगार सुरं करता येणार नाही. 

प््ौढ बेरोरगार शदव्यांगांना अर्णसिाय योरनेचे अटी व शत््ी :-
१. तहसीलदार, ठाणे यांचंयामाफंफत देणंयात येणाऱंया उतंपनंनाचा दाखला अजंाणसोबत लावणे अतनवायंण आहे. 
२. वय वषंंे ४५ ते तंयापुढील तदवंयांग वंयकंतींना संपूणंण हयायातीत सदर योजनेअंतगंणत जासंंीत जासंं १५ वषंण लाभ घेता येईल.
३. अजंणदाराचे वय हे ४४ वषंण पूणंण असणे आवशंयक राहील. 
४. मततमंद व बहुअपंगतंव वंयकंतींना सवंण वयोगटामधंये पंंथमत: पंंाधानंय देणंयात येईल. 
५. पंंती वषंंी पंंतत अजंणदाराने आतंथणक वषंाणमधंये संवतंतंंपणे अजंण सादर करणे आवशंयक राहील. 
६. अजंणदार नोकरी अथवा उदंंोग करत नसलंयाचे संवयं घोषणापतंं सादर करणे बंधनकारक राहील. 
७. तदवंयांग वंयकंती संवत: हालचाल न करणारे, मततमंद (तीवंं व अतततीवंं पंंवगंाणतील) व बहुअपंगतंव पंंवगंाणतील तदवंयांग वंयकंतींचे वय वषंण १८

व तंयापुढील असलेलंया तदवंयांग वंयकंती सदरचंया योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.
शदव्यांग शवद््ार्य्ाा्च्या पालकांकरीता शशक््ण/प््शशक््णाकरीता अर्णसिाय योरनेचे अटी व शत््ी :-
१. ईटीसी-केंदंंाबाहेरील तदवंयांग तवदंंारंयंांंचंया पालक/ अजंणदाराने जंया शाळेत तशकंंण घेत आहे तंया शाळेचे बोनाफाईड पंंमाणपतंं जोडणे अतनवायंण आहे. 
२. मतहनाभर वगंण तनरीकंंण केलंयाचा अथवा कायंणशाळेस हजर रातहलंयाचे ईटीसी-केंदंंामाफंफत तयार करणंयात आलेलंया नमुनंयात संबतधत शाळेचंया

मुखंयाधंयापक/वंयवसंथापकांचंया संवाकंंरीसहीत सादर करणे आवशंयक आहे. 
३. ० ते ५ वयोगटातील तवशेष मुलांकडे तदवंयांग पंंमाणपतंं नसलंयास खाली नमुद केललंया संसंथेमधील तजंं वंयकंतीमाफंफत देणंयात आलेले

पंंमाणपतंं/अहवाल गंंाहय धरणंयात येईल. 
राषंंंंीय तवकलांग संसंथा, बांदंंा (कणंणबतधर) 
राषंंंंीय मानतसक तवकलांग संसंथा, खारघर (मततमंद, सेलेबंंल पालंसी, गततमंद, संवमगंन)
नेतंंतजंं, नवी मुंबई महानगर पातलकेचे पंंथम संदभंण रंगंणालय, वाशी (अंध) हाजी अली, मुंबई (असंसथवंयंग) 

शदव्यांगांसाठी शशष्यवृत््ी व व्यवसाय प््शशक््णाकरीता अर्णसिाय योरनेचे अटी व शत््ी :-
१. सदर योजनेतगंणत अजंणदार शासकीय अथवा शासनमानंय असलेलंया संसंथेत तशकंंण तथा पंंतशकंंण घेत असलेला पातहजे तकंवा RCI, MCI,

महाराषंंंं कौसंनसल फॉर OT/PT माफंफत नोंदणीकृत तजंं वंयकंतीकडे पंंतशकंंण घेत असलेला पातहजे. 
२. तसेच तशकंंण तथा पंंतशकंंण घेत असलंयाबाबतचे बोनाफाईड पंंमाणपतंं तकंवा तजंं मागंणदशंणकाचे तंयांचंया लेटरहेडवर पंंमाणीत करंन पंंमाणपतंं

अजंाणसोबत जोडणे बंधनकारक राहील. 
३. थेरपी घेणाऱंया तदवंयांग मुले तथा वंयकंतीने नोंदणीकृत असलेलंया तजंं (Rehab. Professional) वंयकंतींकडून पंंतशकंंण घेत असलेले

पंंमाणपतंं तंयांचंया नोंदणीकृत असलेलंया पंंमाणपतंंासहीत सादर करणे. 
४. ० ते ५ वयोगटातील तवशेष मुलांकडे तदवंयांग पंंमाणपतंं नसलंयास खाली नमुद केललंया संसंथेमधील तजंं वंयकंतीमाफंफत देणंयात आलेले

पंंमाणपतंं/अहवाल गंंाहय धरणंयात येईल.
राषंंंंीय तवकलांग संसंथा, बांदंंा (कणंणबतधर) 
राषंंंंीय मानतसक तवकलांग संसंथा, खारघर (मततमंद, सेलेबंंल पालंसी, गततमंद, संवमगंन
नेतंंतजंं, नवी मुंबई महानगर पातलकेचे पंंथम संदभंण रंगंणालय, वाशी (अंध)
हाजी अली, मुंबई (असंसथवंयंग)

नवी मुंबई महानगिपािलका नागरिकाचंी सनद

३



शदव्यांगांना सिायभूत साधने व तंत््ज््ान याकरीता अर्णसिाय योरनेचे अटी व शत््ी :-
१. अजंणदार/ तदवंयांगांचे पालकांनी चलनवलन सातहतंयाचंया आवशंयकतेबाबत वैदंंकीय अतधकाऱंयाचे पंंमाणपतंं सादर करणे आवशंयक आहे. 
२. पातंं अजंणदारास ०७ वषंाणतून एकदा सदर योजनेचा लाभ तमळेल.
३. ० त े५ वयोगटातील तवशषे मलुाकंड ेतदवयंागं पंमंाणपतं ंनसलयंास खाली नमदु कलेलयंा ससंथंमेधील तजं ंवयंकतंीमाफंफत दणेयंात आलले ेपंमंाणपतं/ं

अहवाल गंंाहय धरणंयात येईल. 
राषंंंंीय तवकलांग संसंथा, बांदंंा (कणंणबतधर)
राषंंंंीय मानतसक तवकलांग संसंथा, खारघर (मततमंद, सेलेबंंल पालंसी, गततमंद, संवमगंन) 
नेतंंतजंं, नवी मुंबई महानगर पातलकेचे पंंथम संदभंण रंगंणालय, वाशी (अंध)
हाजी अली, मुंबई (असंसथवंयंग)

शवशशष्् गररा असणाऱ्या शदव्यांग व्यक्ती्करीता योरनेचे अटी व शत््ी :-
१. या योजनेमधील १ ते १४ उप योजनांमधील संबंतधत योजनेकतरता दरपतंंक जोडणे आवशंयक 
२. या योजनेमधील १ ते १४ मधील संबंतधत योजनेकतरता वैदंंकीय अतधका-यांचा दाखला जोडणे आवशंयक 
३. या योजनेमधील १ ते १४ मधील संबंतधत योजनेकतरता तवमा पंंमाणपतंं जोडणे आवशंयक 
४. या योजनेमधील १ ते १४ मधील संबंतधत योजनेकतरता संसंथा/संघटना/वंयकंती नोंदणीकृत दाखला/पंंमाणपतंं जोडणे आवशंयक
५. ० ते ५ वयोगटातील तवशेष मुलांकडे तदवंयांग पंंमाणपतंं नसलंयास खली नमुद केलेलंया संसंथेमधील तजंं वंयकंतीमाफंफत देणंयात आलेले

पंंमाणपतंं/अहवाल गंंाहय धरणंयात येईल.
राषंंंंीय तवकलांग संसंथा,बांदंंा (कणंणबतधर) 
राषंंंंीय मानतसक तवकलांग संसंथा,खारघर (मततमंद,सेलेबंंल पालंसी,गततमंद,संवमगंन) 
नेतंंतजंं,नवी मुंबई महानगर पातलकेचे पंंथम संदभंण रंगंणालय, वाशी (अंध)
हाजी आली, मुंबई (असंसथवंयंग)
६. सदर योजनेअंतगंणत अजंणदार शासकीय अथवा शासनमानंय असलेलंया संसंथेत तशकंंण तथा पंंतशकंंण घेत असलेला पातहजे. तकंवा RCI,MCI,

महाराषंंंं कौसंनसल फॉर OT/PT माफंफत नोंदणीकृत तजंं वंयकतीकडे पंंतशकंंण घेत असलेला पातहजे. 
७. तसचे तशकंणं तकवंा पंतंशकंणं घते असलयंाबाबतच ेबोनाफाईड सतटंितफकटे तकवंा तजं ंमागंणदशंणकाच ेतयंाचंयंा लटेरहडेवर पंमंाणीत करनं पंमंाणपतंं

अजंाणसोबत जोडणे बंधनकारक राहील. 
८. सदर योजनेअंतगंणत संपुणंण हयायातीत जासंंीत जासंं ०५ पंंकारचंया यांजनांमधंये लाभ घेता येईल. 
सूचना: उप योरनेकशरता 
१. शदव्यांगाकशरता शववाि योरना

तववाह नोंदणी पंंमाणपतंंाची छायांतकत पंंत जोडणंयात यावी.
तववाह झालेलंया एकतंंतत असलेला फोटो जोडणंयात यावा.
तववाह पतंंतका जोडणंयात यावी.
वधु-वर यांचे एकतंंतत असलेले बँक खाते असलेले छायांतकत पंंत जोडणंयात यावी.
वधु अथवा वराचा पंंथम तववाह असलेबाबतचे संवयंघोषणापतंं जोडणंयात यावे.
पतहला हपंता रककम रंपये ५०,०००/- बचत पंंमाणपतंं काढणंयाकतरता पातंं लाभारंयंांंस देणंयात येईल व दुसरा हपंता उवंणरीत रकंंम 
५०,०००/- बचत पंंमाणपतंं सादर केलंयानंतर अदा करणंयात येईल. दोन पंंतततशषंं वंयकंतींचे तशफारस पतंं जोडणे आवशंयक आहे.
सदरचंया योजनेचा लाभ तमळणंयाकतरतेचा अजंण तववाह झालंयानंतर ०३ मतहनंयाचंया आत सादर करणे. 

२. शदव्यांग व्यक्तीस शदव्यांगत्वाच्या अनुषंगाने त्याचे घर, इमारत व पशरसर यामध्ये अडरळा मुक्त 
करण्याकशरता अर्णसिाय्य.
तदवंयांग वंयकंतीचे घर, इमारत व पतरसर संवत:चे मालकी हकंंाचे आलंयाबाबतचा पुरावा सादर करणे. • तदवंयांग वंयकंतीचे घर, इमारत व 

नवी मुंबई महानगिपािलका नागरिकाचंी सनद

४



नवी मुंबई महानगिपािलका नागरिकाचंी सनद

५

पतरसर अडथळा मुकंत करणंयाकतरता अतभयंता यांचे पतंं जोडणे. • तदवंयांग वंयकंतीचे घर, इमारत व पतरसर अडथळा मुकंत करणंयाकतरता 
करणंयात आलेले खचंाणचे देयक जोडणे.
सदरचंया योजनेचा लाभ तमळणंयाकतरता अजंण काम पुणंण झालंयानंतर ०३ मतहनंयाचंया आत सादर करणे. 

३. व्यंग सुधार शस््््श््कयांसाठी अर्णसिाय्य
वंयंग सुधार शसंंंंतंंिया ठाणे शासकीय रंगंणालयामधंये होऊ शकत नाही याबाबतचे पंंातधकृत वैदंंकीय अतधका-याचे पंंमाणपतंं जोडणे.
वंयंग सुधार शसंंंंतंंिया करणंयात आलेलंया खचंाणचे देयक अथवा पंंातधकृत वैदंंकीय अतधका-याकडून खचंाणचे पंंमाणपतंं जोडणे.
तदवंयांग वंयकंतीने वंयंग सुधार शसंंंंतंंियेकतरता कोणतंयाही शासकीय/तनमशासकीय योजनेअंतगंणत अजंण सादर केलेला नाही
याबाबतचे संवयंघोषणापतंं जोडणे. 

४. अपंग व्यक्ती्ना दुध्णर आराराच्या वैद््कीय उपचारासाठी अर्णसिाय्य देणे
हंदय शसंंंंतंंियांची पंंकरणे, हंदय उपमागंण शसंंंंतंंिया, अॅसंनजओपंलासंटी शसंंंंतंंिया, मुतंंतपंड पंंततरोपण शसंंंंतंंिया, रकताचा ककंफरोग, बंंेन 
टयुमर,इतपलेपंसी, डोळयातील दृषीपटल सरकणे,तनशंंेतनावसंथा इ. दुधंणर आजाराचंया वैदंंकीय उपचाराकतरता करणंयात आलेलंया खचंाणचे 
देयक अथवा पंंातधकृत वैदंंकीय अतधका-याकडून खचंाणचे पंंमाणपतंं जोडणे. 
तदवंयांग वंयकंतीने वंयंग सुधार शसंंंंतंंियेकतरता कोणतंयाही शासकीय/तनमशासकीय योजनेअंतगंणत अजंण सादर केलेला नाही
याबाबतचे संवयंघोषणापतंं जोडणे. 

५. मशतमंद व्यक्ती्कशरता नॅशनल ट््स्टमार्कत राबशवण्यात येणा-या शनरामय तरा तत्सम शवमा यांरनांचे िप्ते भरणे. 
मततमंद वंयकंमीने काढलेलंया तवमा ची छायांतकत पंंत जोडणे.
मततमंद वंयकतीने तवमा काढलेलंया हफते भरणा केलेलंयाची पावती जोडणे.
सदरचंया योजनेचा लाभ तमळणंयाकतरतेचा अजंण तवमा काढलंयानंतर तकमान ०३ मतहनंयाचंया आत सादर करणे. 

६. शदव्यांग व्यक्ती्च्या घराकशरता सोलर कंदील, सौरबंब, सौरचूल, बायोगॅस प्लांट, नळ रोडणी तसेच शवद््ुत
रोडणीकरीता आश्रणक सिाय्य देणे.
तदवंयांग वंयकंतींचे सोलर कंदील,सौरबंब, सौरचूल, बायोगॅस पंलांट,नळ जोडणी तसेच तवदंंुत जोडणीकरीता संवत:चे मालकी हकंंाचे घर
असलंयाबाबतचा पुरावा सादर करणे. 
तदवंयांग वंयकंतींचे सोलर कंदील,सौरबंब, सौरचूल, बायोगॅस पंलांट,नळ जोडणी अतभयंता यांचे पंंमाणपतंं जोडणे.
तदवंयांग वंयकंतींचे सोलर कंदील,सौरबंब, सौरचूल, बायोगॅस पंलांट,नळ जोडणी करणंयाकतरता करणंयात आलेले खचंाणचे देयक जोडणे.
सदरचंया योजनेचा लाभ तमळणंयाकतरता अजंण काम पुणंण झालंयानंतर ०३ मतहनंयाचंया आत सादर करणे. 

७. शदव्यांग शवद््ार्य्ाा्ना गणवेश तसेच शवशेष / शैक््शणक साशित्य खरेदी करण्याकशरता आश्रणक सिाय्य देणे.
तदवंयांग तवदंंारंयंांंने शाळेत पंंवेश घेतलंयाबाबzत बोनाफाईड सतंटितफकेट जोडणे. 
महाराषंंंं शासनाचंया तनयोजन तवभागाचा शासन तनणंणय िंं. तडसीटी २३१६/पंं.िंं. १३३/का.१४१७. तदनांक ०५/१२/२०१६ नुसार कायंणवाही
करणे. तसेच महाराषंंंं शासनावंदारे भतवषंय कालावधीमधंये तनगंणमीत केलेलंया शासन तनणंणयाचंया अतधन राहून कायंणवाही करणंयात येईल. 

८. शदव्यांग शवद््ार्य्ाा्ना सव्ण समसावेशक शशक््णासाठी प््ोत्साशित करण्याकशरता त्यांच्या मदतशनसांना 
मदतशनस भत््ा देणे. 
मदततनसांना दरमहा रकंंम रंपये १०००/- इतके अथंणसहायंय देणंयात येईल.
तदवंयांग तवदंंारंयंाणने सवंण समावेशक तशकंंणाकतरता शाळेमधंये ८०% उपसंसथत असणे आवशंयक आहे. 
शाळेत तशकंंण व पंंतशकंंण घेत असलंयाबाबत बोनाफाईड सटंंीतफकेट जोडणे.
सवंण तशकंंा अतभयान व तशकंंण मंडळ यांनी तनशंंीत केलेली अहंणतानुसार मदततनसांचे पंंमाणपतंं सादर करणे. 

९. शदव्यांग शवद््ार्य्ाा्ना वाचक व लेखशनकासाठी अर्णसिाय्य पुरशवणे. 
वाचक व लेखतनकाला दरमहा रकंंम रंपये १०००/-इतके अथंणसहायंय देणंयात येईल.
तदवंयांग तवदंंारंयंाणचे शाळेमधंये ८०% उपसंसथत असणे आवशंयक आहे. 
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शाळेत तशकंंण व पंंतशकंंण घेत असलंयाबाबचे बोनाईड सटंंीतफकेट जोडणे.
सवंण तशकंंा अतभयान व तशकंंण मंडळ यांनी तनतंंशत केलेली अहंणतानुसार वाचक व लेखकांचे पंंमाणपतंं सादर करणे. 

१०. कण्णबशधरांसाठी दुभाषकांची व्यवस्रा करणे.
दुभाषकास दरमहा रकंंम रंपये १०००/- इतके अथंणसहायंय देणंयात येईल.
तदवंयांग तवदंंारंयंाणचे शाळेमधंये ८०% उपसंसथत असणे आवशंयक आहे. 
शाळेत तशकंंण व पंंतशकंंण घेत असलंयाबाबचे बोनाईड सटंंीतफकेट जोडणे.
सवंण तशकंंा अतभयान व तशकंंण मंडळ यांनी तनतंंशत केलेली अहंणतानुसार दुभाषकांचे पंंमाणपतंं सादर करणे. 

११. मशतमंदासाठी कायमस्वर्पी औषधोपचारांची गरर आिे त्यांना मोरत पुरशवणे.
मततमंद वंयकंती तथा मुलांकतरता कायमसंवरंपी औषधोपचाराचा आवशंयक असलंयाबाबतचे पंंातधकृत वैदंंकीय अतधकाराचे __तशफारस 
पतंं असणे आवशंयक आहे. 

१२. कुष््र्ग्णांसाठी औषधे / ड््ेशसंग तसेच सिायभूत साधने व सश्रणकल अप्लायसे्स पुरशवणे.
कुषंंरंगंण असलेलंया वंयकंतींकतरता औषधे / डंंेतसंग आवशंयक असलंयाबाबतचे पंंातधकृत वैदंंकीय अतधकाराचे तशफारस पतंं असणे 
आवशंयक आहे. 
कुषंंरंगंण असलेलंया वंयकंतींकतरता सहायभुत साधने व सतंजणकल अपंलायसेंस आवशंयक असलंयाबाबतचे पंंातधकृत वैदंंकीय अतधकाराचे 
तशफारस पतंं असणे आवशंयक आहे. 
महाराषंंंं शासनाचंया तनयोजन तवभागाचा शासन तनणंणय िंं. तडसीटी २३१६/पंं.िंं. १३३/का.१४१७, तदनांक ०५/१२/२०१६ नुसार कायंणवाही
करणे. तसेच महाराषंंंं शासनावंदारे भतवषंय कालावधीमधंये तनगंणमीत केलेलंया शासन तनणंणयाचंया अतधन राहून कायंणवाही करणंयात येईल. 

नमुंमपा क््ेत््ातील शदव्यांग क््ेत््ात काम करणा-या संस्रा/संघटनांचे सक््मीकरण करणे या योरनेच्या अटी व शत्ी्
१. तदवंयांग कंंेतंंात काम करणा-या संसंथा/संघटना या नमुंमपा हदंंीमधंये कायंणरत असणे आवशंयक आहे. 
२. तदवंयांग संसंथा केंदंं/राजंय सरकारांमाफंफत नोंदणीकृत असणे बंधनकारक आहे. 
३. पालक संघटना हे चॅरीट कमीशनर/केंदंं/राजंय सरकारांतगंणत नोंदणीकृत असणे बंधनकारक आहे.
४. तदवंयांग संसंथा संघटना हे तदवंयांग कंंेतंंात कायंण करणंयाचा तकमान ०५ वषंाणचा अनुभव असणे बंधनकारक आहे. 
५. तशकंंण,पंंतशकंंण देणा-या संसंथांना कमाल ०३ लाख व पालक/तदवंयांग संघटनांना कमाल ०१ लाख रंपये सहायंय अनुदान देणंयात येईल. 
६. पाच वषंाणतुन एकदाच सहायंय अनुदान देणंयात येईल. 
७. तदवयंागं ससंथंा/सघंटना याचंयंावर केदंं/ंराजयं/पोलीस ठाणयंामधयं ेकोणतयंाही पंकंारच ेआरोपपतं ंदाखल झाली नाही याबाबतच ेसवंय ंघोषणापतंं

देणे बंधनकारक आहे.
८. नमुंमपामाफंफत देणंयात येणारे आतंथणक सहायंय हे नमुंमपा कंंेतंंातील वासंंव करणारे तदवंयांग मुले तथा वंयकंतींकरीताच उपयोगात 

आणणंयाबाबतचे संवयं घोषणापतंं संसंथानी सादर करणे बंधनकारक आहे. 
९. संसंथानी जंया पंंकलंपाकरीता सहायंय अनुदान पंंसंंातवत केले आहे ते अंदाजपतंंकीय वषंण योगंय तनयांजनावंदारे व तंयाबाबतची अंमलबजावणी

करंन पंंसंंातवत पंंकलंपावरच खचंण करणे बंधनकारक आहे. 
१०. पंंसंंातवत पंंकलंपाकरीता नमुंमपा केंदंंाकडून तयार करणंयात येणा-या तनयमावलीमधंये फेरबदल व तयार करणंयात येणा-या तनयमावलीमधंये

फेरबदल करणे,पालन न करणे तकंवा गैरवंयवहार करणे इ. बाबी तनदशंणनास आलंयास मा. आयुकत सो. नमुंमपा यांचयामाफंफत संबतधत 
संसंथा/संघटना यांचंयावर कायदेशीर कायंणवाही करणंयात येईल. पंंदान करणंयात आलेलंया सहायंयक अनुदान हे वंयाजासतहत वसूल 
करणंयात येईल.  

११. तदवंयांग संसंथा/संघटना यांचंयाकडून आलेलंया पंंसंंावाची तनवड करणंयाचे अतधकार मा.आयुकत सो. नमुंमपा यांचंया अतधकारात
राखून ठेवणंयात येत आहे.  
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उपरोक्त योरना क््. १ ते ८ मधील समांतर अटी व शत््ी: 
१. नवी मुंबई महानगर पातलका कंंेतंंात वासंंवंय करीत असलेबाबत पाणी बील, वीज बील, मालमतंंा कर पावती, वासंंवंयाचा करारनामा व

रेशनकाडंण यापैकी कोणतेही दोन पुरावे सादर करावे 
२. आधार काडंण तथा पावतीची छायांतकत पंंत सादर करणे. 
३. जनंमाचा दाखला अथवा वयाचा पुरावा याबाबतची छायांतकत पंंत सादर करणे.
४. अपंगतंवाचे पंंमाणपंंतंं याबाबतची छायांतकत पंंत सादर करणे. 
५. ० ते १८ वयोगटातील तदवंयांग मुलास कोणतंयाही योजनेचा लाभ घेणंयाकरीता तंयांचे पालक योजनेचा अजंण सादर करतील. 
६. बौतंंिकदृषंंया अकंंम असणारी तदवंयांग मुले अथवा वंयकंतींकरीता तंयांचे पालक अथवा कायदयानुसार पालकतंव धारण केलेली वंयकंती 

अजंण सादर करतील. 
७. सदर आतंथणक वषंाणमधील योजनेचा लाभ तमळणंयाकरीता अजंणदारास इतर कोणतंयाही शासकीय, तनमशासकीय तसेच नमुंमपामाफंफत 

राबतवणंयात येणा-या अपंग योजनेचा लाभ घेतला नाही तकंवा घेणार नाही या संवरंपाचे संवयं घोषणापतंं सादर करणे बंधनकारक आहे. 
८. पंंथम येणा-यास पंंथम पंंाधानंय या ततंवावर परंतु संपुणंण अजंण व कागदपतंंांची पुणंणत: पूतंणता केलंयास तंया पातंं अजंणदारास लाभ देणंयात येईल. 
९. एखादया पातंं अजंणदारासंबतधत खोटे कागद पतंं जोडणंयात आले असे तनदशंणनास आलंयास पातंं अजंण अपातंं करणंयाचे तथा संबतधत 

लाभारंयंांंवर कायंणवाही करणंयाचे सवंण अतधकार मा. आयुकंत नमुंमपा यांना राहील.

**********************************************************************************


