�डस्क्लेमर
ह्या मा�हती पत्रकातील सवर् मा�हती �दनांक ३ जुलै २०२१ पय�तची आहे आ�ण वेबसाईट �कं वा त्या

संब�ं धत संसाधानामधून गोळा केल� गेल� आहे. ह्यात वेळोवेळी बदल होऊ शकतात �कं वा केले जाऊ
शकतात. हे फक्त आपल्या मागर्दशर्नासाठ� आहे . पढ
ु े जाण्यापव
ू � मा�हतीची खातरजमा करून घ्या.
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यड
ू ीआयडी काडर् बद्दलची अ�धक मा�हती

यड
ू ीआयडी काडर् अपंग व्यक्तींसाठ�चे एक �वशेष ओळखपत्र आहे. राज्यसभेने १४/१२/२०१६ रोजी

यड
ू ीआयडी काडर्साठ� एक �वधेयक मंजूर केले. या कायद्यात २१ प्रकारच्या अपंगत्वांचा समावेश करण्यात

आला आहे. �व�वध योजनांचा लाभ घेण्यासाठ� अपंग व्यक्तीची ओळख आ�ण पडताळणीसाठ� ह्या
एकमेव कागदपत्राचा वापर होतो. काडर्मध्ये �दव्यांग व्यक्तीबद्दल सवर् आवश्यक मा�हती तपशीलवार
समा�वष्ट केलेल� असते आ�ण त्यामळ
ु े अनेक कागदपत्रे सोबत बाळगण्याची गरज भासत नाह�.

अपंगत्व काडर् (यड
ू ीआयडी काडर्) चे फायदे

१. यड
ू ीआयडी काडर्साठ� ऑनलाईन अजर् करता येतो.
२. अपंग व्यक्तींना कागदपत्रांच्या अनेक प्रती बनवण्याची आ�ण अनेक कागदपत्रे सोबत बाळगण्याची
आवश्यकता रहात नाह� कारण काडर् मध्ये सवर् आवश्यक मा�हती कॅप्चर केलेल� असेल जी एका
उपकरणाच्या साहाय्याने डीकोड केल� जाऊ शकते.

३. यड
ू ीआईडी काडर् धारकाला यापढ
ु े अपंगत्वाचा परु ावा म्हणून �व�वध कागदपत्रे बाळगण्याची गरज
नाह�. एखाद्याचे अपंगत्व �सद्ध करण्यासाठ� यड
ू ीआईडी काडर् सवर् �ठकाणी स्वीकृत असेल.

४. हे काडर् वापरल्याने �दव्यांग लोकांना, जेथे कुठे लागू असेल तेथे, अपंगत्व प्रमाणपत्र (�डस ्एब�लट�
स�टर् �फकेट) संब�ं धत भौगो�लक वैधतेबद्दल येणार्या समस्यांवर मात करण्यास मदत होते.

५. हे काडर् क्रे�डट काडर्च्या आकाराचे असेल. ते सोबत बाळगणे सोपे असते.
६. अपंगत्वाशी संब�ं धत डेटा डुिप्लकेट होणार नाह� कारण संगणक प्रणाल� सवर् मा�हतीची �व�शष्टता
स�ु निश्चत करू शकते.

७. सरकारमध्ये काह� बदल झाल्यास प्रणाल� सहजपणे सध
ु ा�रत केल� जाऊ शकते.
८. व्यक्तीच्या अपंगत्वाची व्याप्ती ओळखणे सोपे होते. ४०% पे�ा कमी अपंगत्व असलेल्या व्यक्तीकडे
पांढर� पट्ट� असलेले काडर् असेल, ४० ते ८०% अपंगत्व असलेल्या व्यक्तीकडे �पवळी पट्ट� असलेले

काडर् असेल आ�ण ८०% पे�ा जास्त अपंगत्व असलेल्या व्यक्तीकडे �नळी पट्ट� असलेले काडर् असेल.
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९. यड
ू ीआयडी काडर् भ�वष्यात �व�वध फायदे �मळवण्यासाठ� �दव्यांग व्यक्तीची ओळख, पडताळणी
यासाठ� एकमेव कागदपत्र असेल.

१०. गाव, ब्लॉक, िजल्हा, राज्य आ�ण राष्ट्र�य अशा �व�वध स्तरांवर यड
ू ीआयडी काडर्, लाभाथ�ची भौ�तक
आ�ण आ�थर्क प्रगती समजन
ू घेण्यास मदत करे ल.

यड
ू ीआयडी काडर्साठ� कोण अजर् करू शकते?

१. कोणत्याह� प्रकारचे अपंगत्व असलेल� �दव्यांग व्यक्ती.
२. ब�हरे पणा असलेल� मल
ु े ज्यांना कानास साठ डे�सबल �कं वा त्यापे�ा जास्त हानी आहे, अशी मल
ु े
�फ्रक्वेन्सीच्या संभाषणात्मक श्रेणीमध्ये अजर् करू शकतात.

३. �दव्यांग व्यक्ती ज्यांच्याकडे आधीच �दव्यांग प्रमाणपत्र (�डस ्एब�लट� स�टर् �फकेट) आहे.
४. �दव्यांग व्यक्ती ज्यांच्याकडे कोणतेह� �दव्यांग प्रमाणपत्र (�डस ्एब�लट� स�टर् �फकेट) नाह�.
५. �दव्यांग व्यक्ती ज्यांनी �दव्यांग प्रमाणपत्रासाठ� अजर् केला आहे आ�ण त्यांची �दव्यांग प्रमाणपत्राची
प्र�क्रया सरू
ु आहे.

६. �दव्यांग व्यक्ती ज्यांचे प्रमाणपत्र तात्परु ते आहे आ�ण ज्यांना पन
ु मल्
ूर् यांकन करण्याची आवश्यकता
आहे.

७. �दव्यांग व्यक्ती ज्यांचे अजर् नाकारले गेले होते / ज्यांना �दव्यांग प्रमाणपत्राच्या पन
ु मल्
ूर् यांकनासाठ�
पन्
ु हा अजर् करायचा आहे.

८. भारतात कोठूनह� ऑनलाईन अजर् केला जाऊ शकतो.

यूडीआईडीकाड� िमळव�ासाठी

आव�क कागदपत्रे.

१. मल
ु ाच्या फोटोची स्कॅन कॉपी (15KB ते 30KB)

२. सह�/अंगठ्याच्या ठश्याची स्कॅन कॉपी (3KB ते 30KB)

३. अड्रेस प्रफ
ु ची स्कॅन कॉपी (आधार/पॅन काडर्/रे शन काडर् इत्याद�) (10KB ते 100KB)

४. ओळख पत्राची स्कॅन कॉपी (आधार काडर्/पॅन काडर्/ड्राय�वंग लायसन्स इत्याद�) (10KB ते 100KB)

५. �दव्यांग प्रमाणपत्राची स्कॅन कॉपी (स�म अ�धकार्या द्वारा प्रमा�णत) (10KB ते 100KB)
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यड
ू ीआईडीकाडर्साठ� अजर् करण्याची प्र�क्रया

१) यड
ू ीआईडीकाडर्साठ�

संकेतस्थळावर जा.

ऑनलाईन

अजर्

करण्यासाठ�

www.swavlambancard.gov.in

या

२) होम पेज वर "�डसएब�लट� स�टर् �फकेट आ�ण यड
ू ीआईडी काडर्साठ� अजर्" या पयार्यावर िक्लक करा.
३) प�हल्या टॅ ब म्हणजेच वैयिक्तक मा�हती मध्ये "*" (स्टार) ने �चन्हां�कत जागा भरा. मल
ु ाचा फोटो,
आधारकाडर् अंगठ्याचा ठसा �कं वा सह� योग्य र�तीने अपलोड करा आ�ण ‘पढ
ु े जा’ या बटनावर

िक्लक करा.

४) दस
ु र्या टॅ ब मध्ये म्हणजेच �दव्यांग व्यक्तीची मा�हती मध्ये �दव्यांग प्रमाणपत्र अपलोड करा आ�ण
सवर् आवश्यक मा�हती भरा.

५) �तसर्या टॅ ब मध्ये म्हणजेच रोजगारा संब�ं धत मा�हतीमध्ये आवश्यक मा�हती भरा.
६) चौथ्या टॅ ब मध्ये ओळखपत्र (आधार काडर्) अपलोड करा करा आ�ण आवश्यक मा�हती भरा.
७) फॉमर् भरून झाल्यानंतर सवर् मा�हती पन्
ु हा तपासन
ू पहा. जर आपण काह� सध
ु ार (काह� बदल) करू

इिच्छत असाल तर आपण अिप्लकेशन एडीट या टॅ ब वर िक्लक करू शकता. (एकदा सब�मट
केल्यानंतर आपण काह�ह� बदल करू शकणार नाह�).

८) फॉमर् जमा केल्यानंतर आपल्या रिजस्टडर् मोबाईल नंबरवर नावन�दणी क्रमांक (एनरोलम� ट नंबर)
येईल जो भ�वष्यात आपल्या प्र�क्रयेचा मागोवा घेण्यासाठ� आपल्याला सांभाळून ठे वावा लागेल.
पावती ची �प्रंट आउट काढून घ्या.

९) सवर् मा�हती पडताळण्यासाठ� प्रमख
ु आरोग्य अ�धकार� (सीएमओ) कायार्लय/आरोग्य �वभाग यांच्याकडे
जमा केल� जाईल.
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१०) सीएमओ कायार्लय/आरोग्य �वभाग आपल� सवर् मा�हती पडताळून पा�हलं. पडताळणी झाल्यानंतर
सीएमओ कायार्लय/आरोग्य �वभाग मल्
ू यमापन करण्यासाठ� संब�ं धत त� व्यक्तीची �नयक्
ु ती करे ल.

पावतीमध्ये काह� रुग्णालयांची नावे �दलेल� असतील. पढ
ु �ल मल्
ू यमापन करण्यासाठ� त्यापैक� एका
रुग्णालयास भेट द्या.

११) त� डॉक्टर �दव्यांग व्यक्तीच्या (पीडब्ल्यड
ू ी) अपंगत्वाची तपासणी करतील आ�ण अपंगत्वावर आपले
मत दे तील.

१२) वैद्यक�य स�मती केस चा अभ्यास करे ल आ�ण अपंगत्वाचे प्रमाण (%) ठरवेल. सीएमओ कायार्लय
�दव्यांग प्रमाणपत्र आ�ण यूडीआईडी तयार करे ल.

१३) यड
ू ीआईडी मधील मा�हती यड
ू ीआईडी काडर् छपाईसाठ� पढ
ु े पाठवल� जाईल.
१४) आपले यड
ू ीआईडी काडर् तयार झाल्यानंतर आपल्याला एक संदेश पाठवला जाईल काडर् �दलेल्या
संकेतस्थळावर नावन�दणी क्रमांक टाकून �प्रंट केले जाऊ शकते.

१५) प्र�क्रया पण
ू र् झाल्यानंतर यड
ू ीआईडी काडर् पोस्टाने �दलेल्या प�यावर पाठवले जाईल.
१६) अजर् करून झाल्यानंतर आपण वर �दलेल्या संकेतस्थळावर जाऊन यड
ू ीआईडी काडर् स्टे टस वर िक्लक
करून अजार्ची सद्य िस्थती पाहू शकता.

यड
ू ीआईडीकाडर् ची वैधता

तात्परु त्या अपंगत्वासाठ� यड
ू ीआईडी काडर्ची वैधता ५ वषर् असते आ�ण कायम स्वरुपाच्या अपंगत्वासाठ�

याची वैधता कायम स्वरूपी असते.

जर काडर्वर कॅ�पटल अ�रात "P" �ल�हलेले असेल तर त्याचा अथर् ते काडर् कायम स्वरूपी आहे परं तु

जर काडर्वर कॅ�पटल अ�रात "T" �ल�हलेले असेल तर त्याचा अथर् ते काडर् ५ वषा�पय�त वैध आहे .
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नत
ू नीकरण प्र�क्रया, यड
ू ीआईडी काडर् हरवणे �कं वा अजर् करून सद्
ु धा यड
ू ीआईडी काडर् न �मळणे.

नत
ू नीकरणाची प्र�क्रया
यड
ू ीआईडी पोटर् ल वर जा आ�ण होमपेजवर "�दव्यांग प्रमाणपत्र आ�ण यड
ू ीआईडी काडर् नत
ु नीकरण” टॅ बवर
िक्लक करा. आवश्यक मा�हती भरा आ�ण जमा करा.

यड
ू ीआईडीकाडर् हरवणे यड
ु ीआईडी काडर् पोटर् लच्या होमपेज वर यड
ु ीआईडी काडर् हरवले आहे या पयार्यावर िक्लक करा आ�ण अजर्
करण्यासाठ� आवश्यक मा�हती भरा.

अजूनह� यड
ु ीआईडी काडर् �मळालेले नाह�?
जर मल्
ू यमापन केले गेलेअसेल आ�ण तर� सद्
ु धा काडर् �मळालेले नसेल तर एक अजर् �लहा आ�ण

मल्
ू यमापनाची (असेसम� ट) पावती घेऊन रुग्णालयात जा आ�ण काडर् बद्दल अ�धक चौकशी करा.
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मब
ंु ईतील या अंतगर्त येणार� रुग्णालये:
www.swavlambancard.gov.in

क्रमांक
१.
२.

रुग्णालयाचे नाव

आठवड्यातील

वेळ

ग्रामीण रुग्णालय

खात्री करून घ्या.

खात्री करून घ्या.

भा�दर

पं�डत �भसेनजोशी हॉिस्पटल

बध
ु वार

सकाळी १०:०० ते

वाशी

एनएमएमसी सामान्य

बध
ु वार आ�ण

सकाळी ९:३० ते

ठाणे

व्ह�.एस.सामान्य रुग्णालय

बध
ु वार आ�ण

सकाळी १०:०० ते

कळवा

छत्रपती �शवाजी महाराज

मंगळवार आ�ण

सकाळी १०:०० ते

डॉ. रुस्तम नरसीकूपर-

बध
ु वार आ�ण

सकाळी १०:०० ते

�ेत्र
पालघर.
ठाणे

(पिश्चम)

३.

४.

मब
ुं ई उपनगर
जुहू

मब
ुं ई
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भायखळा

जेजे हॉिस्पटल
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सकाळी १०:०० ते
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YOUR SUPPORT!
At VConnect we really want to make a difference to the lives of thousands of children with
hearing loss in and around India in our endeavor to successfully mainstream them at all
levels.
All donations to VConnect Foundation are 50% exempt from tax under section 80G of
the Income Tax Act.
Cheques & Demand Drafts to be made in the name of ‘VConnect Foundation’ Direct
online fund transfers details are as under:
A/c: VConnect Foundation
Savings Account
Account Number: 3014605126
Bank details: Central Bank of India, Colaba Causeway Branch, Mumbai 400005
IFSC CODE: CBIN0281407
For foreign donations (FCRA Account):
A/c: VConnect Foundation
Savings Account
Account Number: 40274065525
Bank details: State Bank of India, FCRA Cell, 4th Floor, New Delhi Main Branch, 11 Sansad
Marg, New Delhi 110001
IFSC CODE: SBIN0000691
SWIFT: SBININBB104

Trust & Contact Details
Name of the Trust: VConnect Foundation
Legal Status: Charitable Trust
VConnect Foundation is a registered not-for-profit company under section 25 of the
Indian Companies Act (1956) and has tax exempt status in India under section 80(G) of
the Income Tax Act (1961).
Registered Office: C-216, Bunyaan, Seth Moti Shah X Lane, Byculla (E),
Mumbai 400 027, India
Correspondence: R-7, Cusrow Baug, Shahid Bhagat Singh Road, Mumbai 400001
Contact No: +91 9820409019
Email Id: contact@vconnectfoundation.org
Website: www.vconnectfoundation.org
Facebook: https://www.facebook.com/VConnectfoundation/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/vconnectfoundation/
Instagram: http://www.instagram.com/vconnectfoundation/
YouTube: https://youtube.com/vconnectfoundation
Twitter: https://twitter.com/VConnect

Source: www.swavlambancard.gov.in and Relevant Medical Authority of UDID Card Department.
वेबसाईट: www.vconnectfoundation.org संपकर्:contact@vconnectdountion.org

