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                                                                                 डिस्क्लेमर   

ह्या माहिती पत्रकातील सवव माहिती हिनाांक ३ जुलै २०२१ पयतंची आिे आणि वेबसाईट ककां वा त्या सांबांधित 

सांसािानामिून गोळा केली गेली आिे. ह्यात वेळोवेळी बिल िोऊ शकतात ककां वा केल ेजाऊ शकतात. िे फक्त 

आपल्या मागविशवनासाठी आिे. पुढे जाण्यापूवी माहितीची खातरजमा करून घ्या. 
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● यूिीआयिी कािड बद्दलची अधिक माहिती 

  

यूडीआयडी काडव अपांग व्यक्तीांसाठीचे एक ववशेष ओळखपत्र आिे. राज्यसभेने १४/१२/२०१६ रोजी यूडीआयडी 
काडवसाठी एक वविेयक मांजूर केल.े या कायद्यात २१ प्रकारच्या अपांगत्वाांचा समावेश करण्यात आला आिे. ववववि 

योजनाांचा लाभ घेण्यासाठी अपांग व्यक्तीची ओळख आणि पडताळिीसाठी ह्या एकमेव कागिपत्राचा वापर िोतो. 
काडवमध्ये हिव्याांग व्यक्तीबद्िल सवव आवश्यक माहिती तपशीलवार समाववष्ट केलेली असते आणि त्यामुळे 

अनेक कागिपत्रे सोबत बाळगण्याची गरज भासत नािी. 

 

● अपंगत्व कािड (यूिीआयिी कािड) चे फायदे 

1. यूडीआयडी काडवसाठी ऑनलाईन अजव करता येतो. 

2. अपांग व्यक्तीांना कागिपत्राांच्या अनेक प्रती बनवण्याची आणि अनेक कागिपत्रे सोबत बाळगण्याची 
आवश्यकता रिात नािी कारि काडव मध्ये सवव आवश्यक माहिती कॅप्चर केलेली असेल जी एका उपकरिाच्या 
सािाय्याने डीकोड केली जाऊ शकत.े 

3. यूडीआईडी काडव िारकाला यापुढे अपांगत्वाचा पुरावा म्ििनू ववववि कागिपत्रे बाळगण्याची गरज नािी. 
एखाद्याच ेअपांगत्व ससद्ि करण्यासाठी यूडीआईडी काडव सवव हठकािी स्वीकृत असेल. 

4. िे काडव वापरल्याने हिव्याांग लोकाांना, जथेे कुठे लागू असेल तथेे, अपांगत्व प्रमािपत्र (डडसए्बसलटी सहटवकफकेट) 

सांबांधित भौगोसलक विैतेबद्िल येिाऱ्या समस्याांवर मात करण्यास मित िोत.े 

5. िे काडव के्रडडट काडवच्या आकाराचे असेल. ते सोबत बाळगिे सोप ेअसते. 

6. अपांगत्वाशी सांबांधित डेटा डुप्प्लकेट िोिार नािी कारि सांगिक प्रिाली सवव माहितीची ववसशष्टता सुननप्श्चत 

करू शकत.े 

7. सरकारमध्ये कािी बिल झाल्यास प्रिाली सिजपिे सुिाररत केली जाऊ शकत.े 

8. व्यक्तीच्या अपांगत्वाची व्याप्ती ओळखि ेसोपे िोत.े ४०% पेक्षा कमी अपांगत्व असलेल्या व्यक्तीकडे पाांढरी 
पट्टी असलेले काडव असेल, ४० ते ८०% अपांगत्व असलेल्या व्यक्तीकडे वपवळी पट्टी असलेल ेकाडव असेल 

आणि ८०% पके्षा जास्त अपांगत्व असलेल्या व्यक्तीकडे ननळी पट्टी असलेले काडव असेल. 

9. यूडीआयडी काडव भववष्यात ववववि फायिे समळवण्यासाठी हिव्याांग व्यक्तीची ओळख, पडताळिी यासाठी 
एकमेव कागिपत्र असेल. 

10. गाव, ब्लॉक, प्जल्िा, राज्य आणि राष्रीय अशा ववववि स्तराांवर यूडीआयडी काडव, लाभाथींची भौनतक आणि 

आधथवक प्रगती समजून घेण्यास मित करेल.  
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● यूिीआयिी कािडसाठी कोण अर्ड करू शकत?े 

 

1. कोित्यािी प्रकारचे अपांगत्व असलेली हिव्याांग व्यक्ती. 

2. बहिरेपिा असलेली मुले ज्याांना कानास साठ डेससबल ककां वा त्यापेक्षा जास्त िानी आिे, अशी मुले 

किक्वेन्सीच्या सांभाषिात्मक शे्रिीमध्ये अजव करू शकतात. 

3. हिव्याांग व्यक्ती ज्याांच्याकडे आिीच हिव्याांग प्रमािपत्र (डडसए्बसलटी सहटवकफकेट) आिे. 

4. हिव्याांग व्यक्ती ज्याांच्याकडे कोितेिी हिव्याांग प्रमािपत्र (डडसए्बसलटी सहटवकफकेट) नािी. 

5. हिव्याांग व्यक्ती ज्याांनी हिव्याांग प्रमािपत्रासाठी अजव केला आिे आणि त्याांची हिव्याांग प्रमािपत्राची प्रकक्रया 
सुरू आिे. 

6. हिव्याांग व्यक्ती ज्याांचे प्रमािपत्र तात्पुरते आिे आणि ज्याांना पुनमूवल्याांकन करण्याची आवश्यकता आिे. 

7. हिव्याांग व्यक्ती ज्याांचे अजव नाकारले गेले िोत े/ ज्याांना हिव्याांग प्रमािपत्राच्या पुनमूवल्याांकनासाठी पुन्िा 
अजव करायचा आिे. 

8. भारतात कोठूनिी ऑनलाईन अजव केला जाऊ शकतो. 

 

● यूडीआईडीकाडड मिळवण्यासाठी    आवश्यक कागदपते्र. 

 

1. मुलाच्या फोटोची स्कॅन कॉपी (15KB ते 30KB) 

2. सिी/अांगठ्याच्या ठश्याची स्कॅन कॉपी (3KB ते 30KB) 

3. अडे्रस पु्रफ ची स्कॅन कॉपी (आिार/पॅन काडव/रेशन काडव इत्यािी) (10KB ते 100KB) 

4. ओळख पत्राची स्कॅन कॉपी (आिार काडव/पॅन काडव/ड्रायववांग लायसन्स इत्यािी) (10KB ते 100KB) 

5. हिव्याांग प्रमािपत्राची स्कॅन कॉपी (सक्षम अधिकाऱ्या द्वारा प्रमाणित) (10KB ते 100KB) 
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● यूिीआईिीकािडसाठी अर्ड करण्याची प्रक्रिया 

 

1) यूडीआईडीकाडवसाठी ऑनलाईन अजव करण्यासाठी www.swavlambancard.gov.in या सांकेतस्थळावर जा. 
 

2) िोम पेज वर "डडसएबसलटी सहटवकफकेट आणि यूडीआईडी काडवसाठी अजव" या पयावयावर प्क्लक करा. 
 

3) पहिल्या टॅब म्ििजचे वैयप्क्तक माहिती मध्ये "*" (स्टार) ने धचन्िाांककत जागा भरा. मुलाचा फोटो, 
आिारकाडव अांगठ्याचा ठसा ककां वा सिी योग्य रीतीने अपलोड करा आणि ‘पुढे जा’ या बटनावर प्क्लक करा. 

 

4) िसुऱ्या टॅब मध्ये म्ििजेच हिव्याांग व्यक्तीची माहिती मध्ये हिव्याांग प्रमािपत्र अपलोड करा आणि सवव 
आवश्यक माहिती भरा. 

 

5) नतसऱ्या टॅब मध्ये म्ििजेच रोजगारा सांबांधित माहितीमध्ये आवश्यक माहिती भरा. 
 

6) चौथ्या टॅब मध्ये ओळखपत्र (आिार काडव) अपलोड करा करा आणि आवश्यक माहिती भरा. 
 

7) फॉमव भरून झाल्यानांतर सवव माहिती पुन्िा तपासून पिा. जर आपि कािी सुिार (कािी बिल) करू इप्च्ित 

असाल तर आपि अप्प्लकेशन एडीट या टॅब वर प्क्लक करू शकता. (एकिा सबसमट केल्यानांतर आपि 

कािीिी बिल करू शकिार नािी). 
 

8) फॉमव जमा केल्यानांतर आपल्या रप्जस्टडव मोबाईल नांबरवर नावनोंििी क्रमाांक (एनरोलमेंट नांबर) येईल जो 
भववष्यात आपल्या प्रकक्रयेचा मागोवा घेण्यासाठी आपल्याला साांभाळून ठेवावा लागेल. पावती ची वप्रांट आउट 

काढून घ्या. 
 

9) सवव माहिती पडताळण्यासाठी प्रमुख आरोग्य अधिकारी (सीएमओ) कायावलय/आरोग्य ववभाग याांच्याकडे 

जमा केली जाईल. 

 

10) सीएमओ कायावलय/आरोग्य ववभाग आपली सवव माहिती पडताळून पाहिलां. पडताळिी झाल्यानांतर सीएमओ 

कायावलय/आरोग्य ववभाग मूल्यमापन करण्यासाठी सांबांधित तज्ञ व्यक्तीची ननयुक्ती करेल. पावतीमध्ये 

कािी रुग्िालयाांची नाव े हिललेी असतील. पुढील मूल्यमापन करण्यासाठी त्यापैकी एका रुग्िालयास भेट 

द्या. 
 

11) तज्ञ डॉक्टर हिव्याांग व्यक्तीच्या (पीडब्ल्यूडी) अपांगत्वाची तपासिी करतील आणि अपांगत्वावर आपले मत 

िेतील. 
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12) वैद्यकीय ससमती केस चा अभ्यास करेल आणि अपांगत्वाचे प्रमाि (%) ठरवेल. सीएमओ कायावलय हिव्याांग 

प्रमािपत्र आणि यूडीआईडी तयार करेल. 

 

13) यूडीआईडी मिील माहिती यूडीआईडी काडव िपाईसाठी पुढे पाठवली जाईल. 

 

14) आपले यूडीआईडी काडव तयार झाल्यानांतर आपल्याला एक सांिेश पाठवला जाईल काडव हिलले्या 
सांकेतस्थळावर नावनोंििी क्रमाांक टाकून वप्रांट केल ेजाऊ शकत.े 

 

15) प्रकक्रया पूिव झाल्यानांतर यूडीआईडी काडव पोस्टान ेहिलेल्या पत्त्यावर पाठवल ेजाईल.  

 

16) अजव करून झाल्यानांतर आपि वर हिलले्या सांकेतस्थळावर जाऊन यूडीआईडी काडव स्टेटस वर प्क्लक करून 

अजावची सद्य प्स्थती पािू शकता. 

● यूिीआईिीकािड ची वैिता 

तात्पुरत्या अपांगत्वासाठी यूडीआईडी काडवची वैिता ५ वषव असते आणि कायम स्वरुपाच्या अपांगत्वासाठी याची 
वैिता कायम स्वरूपी असते. 

जर काडववर कॅवपटल अक्षरात "P" सलहिलेल ेअसेल तर त्याचा अथव ते काडव कायम स्वरूपी आिे परांतु जर काडववर 

कॅवपटल अक्षरात "T" सलहिलेले असेल तर त्याचा अथव ते काडव ५ वषांपयतं वैि आिे. 

 

● नूतनीकरण प्रक्रिया, यूिीआईिी कािड िरवणे क्रकंवा अर्ड करून सुद्िा यूिीआईिी कािड न ममळणे.  

 

● नूतनीकरणाची प्रक्रिया 

यूडीआईडी पोटवल वर जा आणि िोमपेजवर "हिव्याांग प्रमािपत्र आणि यूडीआईडी काडव नुतनीकरि” टॅबवर प्क्लक 

करा. आवश्यक माहिती भरा आणि जमा करा. 

 

● यूिीआईिीकािड िरवणे - 

युडीआईडी काडव पोटवलच्या िोमपेज वर युडीआईडी काडव िरवल े आिे या पयावयावर प्क्लक करा आणि अजव 
करण्यासाठी आवश्यक माहिती भरा. 

 

● अर्ूनिी युिीआईिी कािड ममळालेले नािी? 

जर मूल्यमापन केल ेगेलेअसले आणि तरी सुद्िा काडव समळालेले नसेल तर एक अजव सलिा आणि मूल्यमापनाची 
(असेसमेंट) पावती घेऊन रुग्िालयात जा आणि काडव बद्िल अधिक चौकशी करा. 

http://www.swavlambancard.gov.in/
http://www.vconnectfoundation.org/
mailto:contact@vconnectdountion.org


                                                                                                                                                                                                                                              

Source: www.swavlambancard.gov.in and Relevant Medical Authority of UDID Card Department. 

व  ेबसाईट: www.vconnectfoundation.org संपर्क :contact@vconnectdountion.org  

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 
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