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THE PERSONS WITH DISABILITIES (EQUAL OPPORTUNITIES, PROTECTION OF
RIGHTS AND FULL PARTICIPATION) ACT, 1995
ACT NO. 1 OF 1996
[1st January, 1996.]

An Act to give effect to the Proclamation on the Full Participation and Equality of the People
with Disabilities in the Asian and Pacific Region.
WHEREAS the Meeting to Launch the Asian and Pacific Decade of Disabled Persons 1993-2002
convened by the Economic and Social Commission for Asia and Pacific held at Beijing on 1st to 5th
December, 1992, adopted the Proclamation on the Full Participation and Equality of People with
Disabilities in the Asian and Pacific Region;
AND WHEREAS India is a signatory to the said Proclamation;
AND WHEREAS it is considered necessary to implement the Proclamation aforesaid.
BE it enacted by Parliament in the Forty-sixth Year of the Republic of India as follows:—
CHAPTER I
PRELIMINARY
1. Short title, extent and commencement.—(1) This Act may be called the Persons With
Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995.
(2) It extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir.
(3) It shall come into force on such date1 as the Central Government may, by notification, appoint.
2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—
(a) “appropriate Government” means,—
(i) in relation to the Central Government or any establishment wholly or substantially
financed by that Government, or a Cantonment Board constituted under the Cantonment Act,
1924 (2 of 1924), the Central Government;
(ii) in relation to a State Government or any establishment wholly or substantially financed
by that Government, or any local authority, other than a Cantonment Board, the State
Government;
(iii) in respect of the Central Coordination Committee and the Central Executive Committee,
the Central Government;
(iv) in respect of the State Coordination Committee and the State Executive Committee, the
State Government;
(b) “blindness” refers to a condition where a person suffers from any of the following conditions,
namely:—
(i) total absence of sight; or
(ii) visual acuity not exceeding 6/60 or 20/200 (snellen) in the better eye with correcting
lenses; or
(iii) limitation of the field of vision subtending an angle of 20 degree or worse;
(c) “Central Coordination Committee” means the Central Coordination Committee constituted
under sub-section (1) of section 3;

1. 7th February, 1996, vide notification No. S.O. 107(E), dated 7th February, 1996, see Gazette of India, Extraordinary,
Part II, sec. 3(ii).

5

(d) “Central Executive Committee” means the Central Executive Committee constituted under
sub-section (1) of section 9;
(e) “cerebral palsy” means a group of non-progressive conditions of a person characterised by
abnormal motor control posture resulting from brain insult or injuries occurring in the pre-natal, perinatal or infant period of development;
(f) “Chief Commissioner” means the Chief Commissioner appointed under sub-section (1) of
section 57;
(g) “Commissioner” means the Commissioner appointed under sub-section (1) of section 60;
(h) “competent authority” means the authority appointed under section 50;
(i) “disability” means—
(i) blindness;
(ii) low vision;
(iii) leprosy-cured;
(iv) hearing impairment;
(v) locomotor disability;
(vi) mental retardation;
(vii) mental illness;
(j) “employer” means,—
(i) in relation to a Government, the authority notified by the Head of the Department in this
behalf or where no such authority is notified, the Head of the Department; and
(ii) in relation to an establishment, the chief executive officer of that establishment;
(k) “establishment” means a corporation established by or under a Central, Provincial or State
Act, or an authority or a body owned or controlled or aided by the Government or a local authority or
a Government company as defined in section 617 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), and
includes Departments of a Government;
(l) “hearing impairment” means loss of sixty decibels or more in the better year in the
conversational range of frequencies;
(m) “institution for persons with disabilities” means an institution for the reception, care,
protection, education, training, rehabilitation or any other service of persons with disabilities;
(n) “leprosy-cured person” means any person who has been cured of leprosy but is suffering
from—
(i) loss of sensation in hands or feet as well as loss of sensation and paresis in the eye and
eye-lid but with no manifest deformity;
(ii) manifest deformity and paresis but having sufficient mobility in their hands and feet to
enable them to engage in normal economic activity;
(iii) extreme physical deformity as well as advanced age which prevents him from
undertaking any gainful occupation,
and the expression “leprosy cured” shall be construed accordingly;
(o) “locomotor disability” means disability of the bones, joints or muscles leading to substantial
restriction of the movement of the limbs or any form of cerebral palsy;
(p) “medical authority” means any hospital or institution specified for the purposes of this Act by
notification by the appropriate Government;

6

(q) “mental illness” means any mental disorder other than mental retardation;
(r) “mental retardation” means a condition of arrested or incomplete development of mind of a
person which is specially characterised by subnormality of intelligence;
(s) “notification” means a notification published in the Official Gazette;
(t) “person with disability” means a person suffering from not less than forty per cent. of any
disability as certified by a medical authority;
(u) “person with low vision” means a person with impairment of visual functioning even after
treatment or standard refractive correction but who uses or is potentially capable of using vision for
the planning or execution of a task with appropriate assistive device;
(v) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act;
(w) “rehabilitation” refers to a process aimed at enabling persons with disabilities to reach and
maintain their optimal physical, sensory, intellectual, psychiatric or social functional levels;
(x) “Special Employment Exchange” means any office or place established and maintained by the
Government for the collection and furnishing of information, either by keeping of registers or
otherwise, respecting—
(i) persons who seek to engage employees from amongst the persons suffering from
disabilities;
(ii) persons with disability who seek employment;
(iii) vacancies to which person with disability seeking employment may be appointed;
(y) “State Coordination Committee” means the State Coordination Committee constituted under
sub-section (1) of section 13;
(z) “State Executive Committee” means the State Executive Committee constituted under
sub-section (1) of section 19.
CHAPTER II
THE CENTRAL COORDINATION COMMITTEE
3. Central Coordination Committee.—(1) The Central Government shall by notification constitute
a body to be known as the Central Coordination Committee to exercise the powers conferred on, and to
perform the functions assigned to it, under this Act.
(2) The Central Coordination Committee shall consist of—
(a) the Minister in charge of the Department of Welfare in the Central Government, Chairperson,
ex officio;
(b) the Minister of State in-charge of the Department of Welfare in the Central Government,
Vice-Chairperson, ex officio;
(c) Secretaries to the Government of India in-charge of the Departments of Welfare, Education,
Woman and Child Development, Expenditure, Personnel, Training and Public Grievances, Health,
Rural Development, Industrial Development, Urban Affairs and Employment, Science and
Technology, Legal Affairs, Public Enterprises, Members, ex officio;
(d) Chief Commissioner, Member, ex officio;
(e) Chairman Railway Board, Member, ex officio;
(f) Director-General of Labour, Employment and Training, Member, ex officio;
(g) Director, National Council for Educational Research and Training, Member, ex officio;
(h) three Members of Parliament, of whom two shall be elected by the House of the People and
one by the Council of States, Members;
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(i) three persons to be nominated by the Central Government to represent the interests, which in
the opinion of that Government ought to be represented, Members;
(j) Directors of the—
(i) National Institute for the Visually Handicapped, Dehradun;
(ii) National Institute for the Mentally Handicapped, Secundrabad;
(iii) National Institute for the Orthopaedically Handicapped, Calcutta;
(iv) Ali Yavar Jung National Institute for the Hearing Handicapped, Bombay, Members,
ex officio;
(k) four Members to be nominated by the Central Government by rotation to represent the States
and the Union territories in such manner as may be prescribed by the Central Government:
Provided that no appointment under this clause shall be made except on the recommendation of
the State Government or, as the case may be, the Union territory;
(l) five persons as far as practicable, being persons with disabilities, to represent nongovernmental organisations or associations which are concerned with disabilities, to be nominated by
the Central Government, one from each area of disability, Members:
Provided that while nominating persons under this clause, the Central Government shall nominate
at least one woman and one person belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes;
(m) Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Welfare dealing with the
welfare of the handicapped, Member-Secretary, ex officio.
(3) The office of the Member of the Central Coordination Committee shall not disqualify its holder
for being chosen as or for being a Member of either House of Parliament.
4. Term of office of Members.—(1) Save as otherwise provided by or under this Act a Member of
Central Coordination Committee nominated under clause (i) or clause (l) of sub-section (2) of section 3
shall hold office for a term of three years from the date of his nomination:
Provided that such a Member shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office
until his successor enters upon his office.
(2) The term of office of an ex officio Member shall come to an end as soon as he ceases to hold the
office by virtue of which he was so nominated.
(3) The Central Government may if it thinks fit remove any Member nominated under clause (i) or
clause (l) of sub-section (2) of section 3, before the expiry of his term of office after giving him a
reasonable opportunity of showing cause against the same.
(4) A Member nominated under clause (i) or clause (l) of sub-section (2) of section 3 may at any time
resign his office by writing under his hand addressed to the Central Government and the seat of the said
Member shall thereupon become vacant.
(5) A casual vacancy in the Central Coordination Committee shall be filled by a fresh nomination and
the person nominated to fill the vacancy shall hold office only for the remainder of the term for which the
Member in whose place he was so nominated.
(6) A Member nominated under clause (i) or clause (l) of sub-section (2) of section 3 shall be eligible
for renomination.
(7) Members nominated under clause (i) and clause (l) of sub-section (2) of section 3 shall receive
such allowances as may be prescribed by the Central Government.
5. Disqualifications.—(1) No person shall be a Member of the Central Coordination Committee,
who—
(a) is, or at any time has been, adjudged insolvent or has suspended payment of his debts or has
compounded with his creditors, or
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(b) is of unsound mind and stands so declared by a competent court, or
(c) is or has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government,
involves moral turpitude, or
(d) is or at any time has been convicted of an offence under this Act, or
(e) has so abused in the opinion of the Central Government his position as a Member as to render
his continuance in the Central Coordination Committee detrimental to the interests of the general
public.
(2) No order of removal shall be made by the Central Government under this section unless the
Member concerned has been given a reasonable opportunity of showing cause against the same.
(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) or sub-section (6) of section 4, a Member
who has been removed under this section shall not be eligible for renomination as a Member.
6. Vacation of seats by Members.—If a Member of the Central Coordination Committee becomes
subject to any of the disqualifications specified in section 5, his seat shall become vacant.
7. Meetings of the Central Coordination Committee.—The Central Coordination Committee shall
meet at least once in every six months and shall observe such rules of procedure in regard to the
transaction of business at its meetings as may be prescribed by the Central Government.
8. Functions of the Central Coordination Committee.—(1) Subject to the provisions of this Act,
the function of the Central Coordination Committee shall be to serve as the national focal point on
disability matters and facilitate the continuous evolution of a comprehensive policy towards solving the
problems faced by persons with disabilities.
(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing, the Central Coordination
Committee may perform all or any of the following functions, namely:—
(a) review and coordinate the activities of all the Departments of Government and other
Governmental and non-Governmental Organisations which are dealing with matters relating to
persons with disabilities;
(b) develop a national policy to address issues faced by persons with disabilities;
(c) advise the Central Government on the formulation of policies, programmes, legislation and
projects with respect to disability;
(d) take up the cause of persons with disabilities with the concerned authorities and the
international organisations with a view to provide for schemes and projects for the disabled in the
national plans and other programmes and policies evolved by the international agencies;
(e) review in consultation with the donor agencies their funding policies from the perspective of
their impact on persons with disabilities;
(f) take such other steps to ensure barrier free environment in public places, work places, public
utilities, schools and other institutions;
(g) monitor and evaluate the impact of policies and programmes designed for achieving equality
and full participation of persons with disabilities;
(h) to perform such other functions as may be prescribed by the Central Government.
9. Central Executive Committee.—(1) The Central Government shall constitute a Committee to be
known as the Central Executive Committee to perform the functions assigned to it under this Act.
(2) The Central Executive Committee shall consist of—
(a) the Secretary to the Government of India in the Ministry of Welfare, Chair-person, ex officio;
(b) the Chief Commissioner, Member, ex officio;
(c) the Director-General for Health Services, Member, ex officio;
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(d) the Director-General, Employment and Training, Member, ex officio;
(e) six persons not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India, to represent
the Ministries or Departments of Rural Development, Education, Welfare, Personnel, Public
Grievances and Pension and Urban Affairs and Employment, Science and Technology, Members,
ex officio;
(f) the Financial Advisor, Ministry of Welfare in the Central Government, Member, ex officio;
(g) Advisor (Tariff) Railway Board, Member, ex officio;
(h) four members to be nominated by the Central Government, by rotation, to represent the State
Governments and the Union territories in such manner as may be prescribed by the Central
Government;
(i) one person to be nominated by the Central Government to represent the interest, which in the
opinion of the Central Government ought to be represented, Member;
(j) five persons, as far as practicable, being persons with disabilities, to represent nongovernmental organisations or associations which are concerned with disabilities, to be nominated by
the Central Government, one from each area of disability, Members:
Provided that while nominating persons under this clause, the Central Government shall nominate
at least one woman and one person belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes;
(k) Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Welfare dealing with the welfare
of the handicapped, Member-Secretary, ex officio.
(3) Members nominated under clause (i) and clause (j) of sub-section (2) shall receive such
allowances as may be prescribed by the Central Government.
(4) A Member nominated under clause (i) or clause (j) of sub-section (2) may at any time resign his
office by writing under his hand addressed to the Central Government and the seat of the said Member
shall thereupon become vacant.
10. Functions of the Central Executive Committee.—(1) The Central Executive Committee shall
be the executive body of the Central Coordination Committee and shall be responsible for carrying out the
decisions of the Central Coordination Committee.
(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), the Central Executive Committee shall also
perform such other functions as may be delegated to it by the Central Coordination Committee.
11. Meetings of the Central Executive Committee.—The Central Executive Committee shall meet
at least once in three months and shall observe such rules of procedure in regard to the transaction of
business at its meetings as may be prescribed by the Central Government.
12. Temporary association of persons with Central Executive Committee for particular
purposes.—(1) The Central Executive Committee may associate with itself in such manner and for such
purposes as may be prescribed by the Central Government any person whose assistance or advice it may
desire to obtain in performing any of its functions under this Act.
(2) A person associated with the Central Executive Committee under sub-section (1) for any purpose
shall have the right to take part in the discussions of the Central Executive Committee relevant to that
purpose, but shall not have a right to vote at a meeting of the said Committee, and shall not be a member
for any other purpose.
(3) A person associated with the said Committee under sub-section (1) for any purpose shall be paid
such fees and allowances, for attending its meetings and for attending to any other work of the said
Committee, as may be prescribed by the Central Government.
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CHAPTER III
THE STATE COORDINATION COMMITTEE
13. State Coordination Committee.—(1) Every State Government shall, by notification, constitute a
body to be known as the State Coordination Committee to exercise the powers conferred on, and to
perform the function assigned to it, under this Act.
(2) the State Coordination Committee shall consist of—
(a) The Minister in-charge of the Department of Social Welfare in the State Government,
Chairperson, ex officio;
(b) the Minister of State in-charge of the Department of Social Welfare, if any, Vice-Chairperson,
ex officio;
(c) Secretaries to the State Government in-charge of the Departments of Welfare, Education,
Woman and Child Development, Expenditure, Personnel Training and Public Grievances, Health,
Rural Development, Industrial Development, Urban Affairs and Employment, Science and
Technology, Public Enterprises, by whatever name called, Members, ex officio;
(d) Secretary of any other Department which the State Government considers necessary, Member,
ex officio;
(e) Chairman Bureau of Public Enterprises (by whatever name called) Member, ex officio;
(f) five persons, as far as practicable, being persons with disabilities, to represent nongovernmental organisations or associations which are concerned with disabilities, to be nominated by
the State Government, one from each area of disability, Members:
Provided that while nominating persons under this clause, the State Government shall nominate at
least one woman and one person belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes;
(g) three Members of State Legislature, of whom two shall be elected by the Legislative
Assembly and one by the Legislative Council, if any;
(h) three persons to be nominated by that State Government to represent agriculture, industry or
trade or any other interest, which in the opinion of State Government ought to be represented,
Members, ex officio;
(i) the Commissioner, Member, ex officio;
(j) Secretary to the State Government dealing with the welfare of the handicapped, MemberSecretary, ex officio.
(3) Notwithstanding anything contained in this section, no State Coordination Committee shall be
constituted for a Union territory and in relation to a Union territory, the Central Coordination Committee
shall exercise the functions and perform the functions of a State Coordination Committee for the Union
territory:
Provided that in relation to a Union territory, the Central Coordination Committee may delegate all or
any of its powers and functions under this sub-section to such person or body of persons as the Central
Government may specify.
14. Terms and conditions of service of Members.—(1) Save as otherwise provided by or under this
Act, a Member of a State Coordination Committee nominated under clause (f) or clause (h) of
sub-section (2) of section 13 shall hold office for a term of three years from the date of his nomination:
Provided that such a Member shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office
until his successor enters upon his office.
(2) The term of office of an ex officio Member shall come to an end as soon as he ceases to hold the
office by virtue of which he was so nominated.
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(3) The State Government may, if it thinks fit, remove any Member nominated under clause (f) or
clause (h) of sub-section (2) of section 13, before the expiry of his term of office after giving him a
reasonable opportunity of showing cause against the same.
(4) A Member nominated under clause (f) or clause (h) of sub-section (2) of section 13 may, at any
time, resign his office by writing under his hand addressed to the State Government and the seat of the
said Member shall thereupon become vacant.
(5) A casual vacancy in the State Coordination Committee shall be filled by a fresh nomination and
the person nominated to fill the vacancy shall hold office only for the remainder of the term for which the
Member in whose place he was so nominated.
(6) A Member nominated under clause (f) and clause (h) of sub-section (2) of section 13 shall be
eligible for renomination.
(7) Members nominated under clause (f) and clause (h) of sub-section (2) of section 13 shall receive
such allowances as may be prescribed by the State Government.
15. Disqualifications.—(1) No person shall be a Member of the State Coordination Committee,
who—
(a) is, or at any time, has been adjudged insolvent or has suspended payment of his debts or has
compounded with his creditors, or
(b) is of unsound mind and stands so declared by a competent court, or
(c) is or has been convicted of an offence which in the opinion of the State Government involves
moral turpitude, or
(d) is or at any time has been convicted of an offence under this Act, or
(e) has so abused, in the opinion of the State Government, his position as a member as to render
his continuance in the State Coordination Committee detrimental to the interests of the general public.
(2) No order of removal shall be made by the State Government under this section unless the Member
concerned has been given a reasonable opportunity of showing cause against the same.
(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) or sub-section (6) of section 14, a Member
who has been removed under this section shall not be eligible for renomination as a Member.
16. Vacation of seats.—If a Member of the State Coordination Committee becomes subject to any of
the disqualifications specified in section 15, his seat shall become vacant.
17. Meetings of the State Coordination Committee.—The State Coordination Committee shall
meet at least once in every six months and shall observe such rules of procedure in regard to the
transaction of business at its meetings as may be prescribed.
18. Functions of the State Coordination Committee.—(1) Subject to the provisions of this Act, the
function of the State Coordination Committee shall be to serve as the state focal point on disability
matters and facilitate the continuous evolution of a comprehensive policy towards solving the problems
faced by persons with disabilities.
(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing function the State
Coordination Committee may, within the State perform all or any of the following functions, namely:—
(a) review and coordinate the activities of all the Departments of Government and other
Governmental and non-Governmental Organisations which are dealing with matters relating to
persons with disabilities;
(b) develop a State policy to address issues faced by persons with disabilities;
(c) advise the State Government on the formulation of policies, programmes, legislation and
projects with respect to disability;
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(d) review, in consultation with the donor agencies, their funding policies from the perspective of
their impact on persons with disabilities;
(e) take such other steps to ensure barrier free environment in public places, work places, public
utilities, schools and other institutions;
(f) monitor and evaluate the impact of policies and programmes designed for achieving equality
and full participation of persons with disabilities;
(g) to perform such other functions as may be prescribed by the State Government.
19. State Executive Committee.—(1) The State Government shall constitute a committee to be
known as the State Executive Committee to perform the functions assigned to it under this Act.
(2) The State Executive Committee shall consist of—
(a) the Secretary, Department of Social Welfare, Chairperson, ex officio;
(b) the Commissioner, Member, ex officio;
(c) nine persons not below the rank of a Joint Secretary to the State Government, to represent the
Departments of Health, Finance, Rural Development, Education, Welfare, Personnel Public
Grievances, Urban Affairs Labour and Employment, Science and Technology, Members, ex officio;
(d) one person to be nominated by the State Government to represent the interest, which in the
opinion of the State Government ought to be represented, Member;
(e) five persons, as far as practicable being persons with disabilities, to represent nongovernmental organisations or associations which are concerned with disabilities, to be nominated by
the State Government, one from each area of disability, Members:
Provided that while nominating persons under this clause, the State Government shall nominate at
least one woman and one person belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes;
(f) Joint Secretary dealing with the disability division in the Department of Welfare, MemberSecretary, ex officio.
(3) Members nominated under clause (d) and clause (e) of sub-section (2) shall receive such
allowances as may be prescribed by the State Government.
(4) A Member nominated under clause (d) or clause (e) may at any time resign his office by writing
under his hand addressed to the State Government and the seat of the said Member shall thereupon
become vacant.
20. Functions of the State Executive Committee.—(1) The State Executive Committee shall be the
executive body of the State Coordination Committee and shall be responsible for carrying out the
decisions of the State Coordination Committee.
(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), the State Executive Committee shall also
perform such other functions as may be delegated to it by the State Coordination Committee.
21. Meetings of the State Executive Committee.—The State Executive Committee shall meet at
least once in three months and shall observe such rules of procedure in regard to the transaction of
business at its meetings as may be prescribed by the State Government.
22. Temporary association of persons with State Executive Committee for particular
purposes.—(1) The State Executive Committee may associate with itself in such manner and for such
purposes as may be prescribed by the State Government any person whose assistance or advice it may
desire to obtain in performing any of its functions under this Act.
(2) A person associated with the State Executive Committee under sub-section (1) for any purpose
shall have the right to take part in the discussions of the State Executive Committee relevant to that
purpose, but shall not have a right to vote at a meeting of the said Committee, and shall not be a member
for any other purpose.
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(3) A person associated with the said Committee under sub-section (1) for any purpose shall be paid
such fees and allowances, for attending its meetings and for attending to any other work of the said
Committee, as may be prescribed by the State Government.
23. Power to give directions.—In the performance of its functions under this Act,—
(a) the Central Coordination Committee shall be bound by such directions in writing, as the
Central Government may give to it; and
(b) the State Coordination Committee shall be bound by such directions in writing, as the Central
Coordination Committee or the State Government may give to it:
Provided that where a direction given by the State Government is inconsistent with any direction
given by the Central Coordination Committee, the matter shall be referred to the Central Government for
its decision.
24. Vacancies not to invalidate proceedings.—No act or proceeding of the Central Coordination
Committee, the Central Executive Committee, a State Coordination Committee or a State Executive
Committee shall be called in question on the ground merely on the existence of any vacancy in or any
defect in the constitution of such Committees.
CHAPTER IV
PREVENTION AND EARLY DETECTION OF DISABILITIES
25. Appropriate Governments and local authorities to take certain steps for the prevention of
occurrence of disabilities.—Within the limits of their economic capacity and development, the
appropriate Governments and the local authorities, with a view to preventing the occurrence of
disabilities, shall—
(a) undertake or cause to be undertaken surveys, investigations and research concerning the cause
of occurrence of disabilities;
(b) promote various methods of preventing disabilities;
(c) screen all the children at least once in a year for the purpose of identifying “at-risk” cases;
(d) provide facilities for training to the staff at the primary health centres;
(e) sponsor or cause to be sponsored awareness campaigns and disseminate or cause to be
disseminated information for general hygiene, health and sanitation;
(f) take measures for pre-natal, perinatal and post-natal care of mother and child;
(g) educate the public through the pre-schools, schools, primary health centres, village level
workers and anganwadi workers;
(h) create awareness amongst the masses through television, radio and other mass media on the
causes of disabilities and the preventive measures to be adopted.
CHAPTER V
EDUCATION
26. Appropriate Governments and local authorities to provide children with disabilities free
education, etc.—The appropriate Governments and the local authorities shall—
(a) ensure that every child with a disability has access to free education in an appropriate
environment till he attains the age of eighteen years;
(b) endeavour to promote the integration of students with disabilities in the normal schools;
(c) promote setting up of special schools in Government and private sector for those in need of
special education, in such a manner that children with disabilities living in any part of the country
have access to such schools;
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(d) endeavour to equip the special schools for children with disabilities with vocational training
facilities.
27. Appropriate Governments and local authorities to make schemes and programmes for nonformal education, etc.—The appropriate Governments and the local authorities shall by notification
make schemes for—
(a) conducting part-time classes in respect of children with disabilities who having completed
education up to class fifth and could not continue their studies on a whole-time basis;
(b) conducting special part-time classes for providing functional literacy for children in the age
group of sixteen and above;
(c) imparting non-formal education by utilizing the available manpower in rural areas after giving
them appropriate orientation;
(d) imparting education through open schools or open universities;
(e) conducting class and discussions through interactive electronic or other media;
(f) providing every child with disability free of cost special books and equipments needed for his
education.
28. Research for designing and developing new assistive devices, teaching aids, etc.—The
appropriate Governments shall initiate or cause to be initiated research by official and non-governmental
agencies for the purpose of designing and developing new assistive devices, teaching aids, special
teaching materials or such other items as are necessary to give a child with disability equal opportunities
in education.
29. Appropriate Governments to set up teachers’ training institutions to develop trained
manpower for schools for children with disabilities.—The appropriate Governments shall set up
adequate number of teachers’ training institutions and assist the national institutes and other voluntary
organisations to develop teachers’ training programmes specialising in disabilities so that requisite trained
manpower is available for special schools and integrated schools for children with disabilities.
30. Appropriate Governments to prepare a comprehensive education scheme providing for
transport facilities, supply of books, etc.—Without prejudice to the foregoing provisions, the
appropriate Governments shall by notification prepare a comprehensive education scheme which shall
make provision for—
(a) transport facilities to the children with disabilities or in the alternative financial incentives to
parents or guardians to enable their children with disabilities to attend schools;
(b) the removal of architectural barriers from schools, colleges or other institutions imparting
vocational and professional training;
(c) the supply of books, uniforms and other materials to children with disabilities attending
school;
(d) the grant of scholarship to students with disabilities;
(e) setting up of appropriate fora for the redressal of grievances of parents regarding the
placement of their children with disabilities;
(f) suitable modification in the examination system to eliminate purely mathematical questions for
the benefit of blind students and students with low vision;
(g) restructuring of curriculum for the benefit of children with disabilities;
(h) restructuring the curriculum for benefit of students with hearing impairment to facilitate them
to take only one language as part of their curriculum.
31. Educational institutions to provide amanuensis to students with visual handicap.—All
educational institutions shall provide or cause to be provided amanuensis to blind students and students
with or low vision.
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CHAPTER VI
EMPLOYMENT
32. Identification of posts which can be reserved for persons with disabilities.—Appropriate
Governments shall—
(a) identify posts, in the establishments, which can be reserved for the persons with disability;
(b) at periodical intervals not exceeding three years, review the list of posts identified and up-date
the list taking into consideration the developments in technology.
33. Reservation of posts.—Every appropriate Government shall appoint in every establishment such
percentage of vacancies not less than three per cent. for persons or class of persons with disability of
which one per cent. each shall be reserved for persons suffering from—
(i) blindness or low vision;
(ii) hearing impairment;
(iii) locomotor disability or cerebral palsy,
in the posts identified for each disability:
Provided that the appropriate Government may, having regard to the type of work carried on in any
department or establishment, by notification subject to such conditions, if any, as may be specified in
such notification, exempt any establishment from the provisions of this section.
34. Special Employment Exchange.—(1) The appropriate Government may, by notification, require
that from such date as may be specified, by notification, the employer in every establishment shall furnish
such information or return as may be prescribed in relation to vacancies appointed for persons with
disability that have occurred or are about to occur in that establishment to such Special Employment
Exchange as may be prescribed and the establishment shall thereupon comply with such requisition.
(2) The form in which and the intervals of time for which information or returns shall be furnished
and the particulars, they shall contain shall be such as may be prescribed.
35. Power to inspect record or document in possession of any establishment.—Any person
authorised by the Special Employment Exchange in writing, shall have access to any relevant record or
document in the possession of any establishment and may enter at any reasonable time and premises
where he believes such record or document to be, and inspect or take copies of relevant records or
documents or ask any question necessary for obtaining any information.
36. Vacancies not filled up to be carried forward.—Where in any recruitment year any vacancy
under section 33, cannot be filled up due to non-availability of a suitable person with disability or, for any
other sufficient reason, such vacancy shall be carried forward in the succeeding recruitment year and if in
the succeeding recruitment year also suitable person with disability is not available, it may first be filled
by interchange among the three categories and only when there is no person with disability available for
the post in that year, the employer shall fill up the vacancy by appointment of a person, other than a
person with disability:
Provided that if the nature of vacancies in an establishment is such that a given category of person
cannot be employed, the vacancies may be interchanged among the three categories with the prior
approval of the appropriate Government.
37. Employers to maintain records.—(1) Every employer shall maintain such record in relation to
the person with disability employed in his establishment in such form and in such manner as may be
prescribed by the appropriate Government.
(2) The records maintained under sub-section (1) shall be open to inspection at all reasonable hours
by such persons as may be authorised in this behalf by general or special order by the appropriate
Government.
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38. Schemes for ensuring employment of persons with disabilities.—(1) The appropriate
Governments and local authorities shall by notification formulate schemes for ensuring employment of
persons with disabilities, and such schemes may provide for—
(a) the training and welfare of persons with disabilities;
(b) the relaxation of upper age limit;
(c) regulating the employment;
(d) health and safety measures and creation of a non-handicapping environment in places where
persons with disabilities are employed;
(e) the manner in which and the persons by whom the cost of operating the schemes is to be
defrayed; and
(f) constituting the authority responsible for the administration of the scheme.
39. All educational institutions to reserve seats for persons with disability.—All Government
educational institutions and other educational institutions receiving aid from the Government, shall
reserve not less than three per cent. seats for persons with disabilities.
40. Vacancies to be reserved in poverty alleviation schemes.—The appropriate Governments and
local authorities shall reserve not less than three per cent. in all poverty alleviation schemes for the benefit
of persons with disabilities.
41. Incentives to employers to ensure five per cent. of the work force is composed of persons
with disabilities.—The appropriate Governments and the local authorities shall, within the limits of their
economic capacity and development, provide incentives to employers both in public and private sectors to
ensure that at least five per cent. of their work force is composed of persons with disabilities.
CHAPTER VII
AFFIRMATIVE ACTION
42. Aids and appliances to persons with disabilities.—The appropriate Governments shall by
notification make schemes to provide aids and appliances to persons with disabilities.
43. Schemes for preferential allotment of land for certain purposes.—The appropriate
Governments and local authorities shall by notification frame schemes in favour of persons with
disabilities, for the preferential allotment of land at concessional rates for—
(a) house;
(b) setting up business;
(c) setting up of special recreation centres;
(d) establishment of special schools;
(e) establishment of research centres;
(f) establishment of factories by entrepreneurs with disabilities.
CHAPTER VIII
NON-DISCRIMINATION
44. Non-discrimination in transport.—Establishments in the transport sector shall, within the limits
of their economic capacity and development for the benefit of persons with disabilities, take special
measures to—
(a) adapt rail compartments, buses, vessels and aircrafts in such a way as to permit easy access to
such persons;
(b) adapt toilets in rail compartments, vessels, aircrafts and waiting rooms in such a way as to
permit the wheel chair users to use them conveniently.
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45. Non-discrimination on the road.—The appropriate Governments and the local authorities shall,
within the limits of their economic capacity and development, provide for—
(a) installation of auditory signals at red lights in the public roads for the benefit of persons with
visually handicap;
(b) causing curb cuts and slopes to be made in pavements for the easy access of wheel chair users;
(c) engraving on the surface of the zebra crossing for the blind or for persons with low vision;
(d) engraving on the edges of railway platforms for the blind or for persons with low vision;
(e) devising appropriate symbols of disability;
(f) warning signals at appropriate places.
46. Non-discrimination in the built environment.—The appropriate Governments and the local
authorities shall, within the limits of their economic capacity and development, provide for—
(a) ramps in public buildings;
(b) adaptation of toilets for wheel chair users;
(c) braille symbols and auditory signals in elevators or lifts;
(d) ramps in hospitals, primary health centres and other medical care and rehabilitation
institutions.
47. Non-discrimination in Government employment.—(1) No establishment shall dispense with,
or reduce in rank, an employee who acquires a disability during his service:
Provided that, if an employee, after acquiring disability is not suitable for the post he was holding,
could be shifted to some other post with the same pay scale and service benefits:
Provided further that if it is not possible to adjust the employee against any post, he may be kept on a
supernumerary post until a suitable post is available or he attains the age of superannuation, whichever is
earlier.
(2) No promotion shall he denied to a person merely on the ground of his disability:
Provided that the appropriate Government may, having regard to the type of work carried on in any
establishment, by notification and subject to such conditions, if any, as may be specified in such
notification, exempt any establishment from the provisions of this section.
CHAPTER IX
RESEARCH AND MANPOWER DEVELOPMENT
48. Research.—The appropriate Governments and local authorities shall promote and sponsor
research, inter alia, in the following areas:—
(a) prevention of disability;
(b) rehabilitation including community based rehabilitation;
(c) development of assistive devices including their psycho-social aspects;
(d) job identification;
(e) on site modifications in offices and factories.
49. Financial incentives to Universities to enable them to undertake research.—The appropriate
Governments shall provide financial assistance to universities, other institutions of higher learning,
professional bodies and non-governmental research-units or institutions, for undertaking research for
special education, rehabilitation and manpower development.
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CHAPTER X
RECOGNITION OF INSTITUTIONS FOR PERSONS WITH DISABILITIES
50. Competent authority.—The State Government shall appoint any authority as it deems fit to be a
competent authority for the purposes of this Act.
51. No person to establish or maintain an institution for persons with disabilities except in
accordance with a certificate of registration.—Save as otherwise provided under this Act, no person
shall establish or maintain any institution for persons with disabilities except under and in accordance
with a certificate of registration issued in this behalf by the competent authority:
Provided that a person maintaining an institution for persons with disabilities immediately before the
commencement of this Act may continue to maintain such institution for a period of six months from such
commencement and if he has made an application for such certificate under this section within the said
period of six months, till the disposal of such application.
52. Certificate of registration.—(1) Every application for a certificate of registration shall be made
to the competent authority in such form and in such manner as may be prescribed by the State
Government.
(2) On receipt of an application under sub-section (1), the competent authority shall make such
enquiries as it may deem fit and where it is satisfied that the applicant has complied with the requirements
of this Act and the rules made thereunder it shall grant a certificate of registration to the applicant and
where it is not so satisfied the competent authority shall, by order, refuse to grant the certificate applied
for:
Provided that before making any order refusing to grant a certificate the competent authority shall
give to the applicant a reasonable opportunity of being heard and every order of refusal to grant a
certificate shall be communicated to the applicant in such manner as may be prescribed by the State
Government.
(3) No certificate of registration shall be granted under sub-section (2) unless the institution with
respect to which an application has been made is in a position to provide such facilities and maintain such
standards as may be prescribed by the State Government.
(4) A certificate of registration granted under this section,—
(a) shall, unless revoked under section 53, remain in force for such period as may be prescribed
by the State Government;
(b) may be renewed from time to time for a like period; and
(c) shall be in such form and shall be subject to such conditions as may be prescribed by the State
Government.
(5) An application for renewal of a certificate of registration shall be made not less than sixty days
before the period of validity.
(6) The certificate of registration shall he displayed by the institution in a conspicuous place.
53. Revocation of certificate.—(1) the competent authority may, if it has reasonable cause to believe
that the holder of the certificate of registration granted under sub-section (2) of section 52 has—
(a) made a statement in relation to any application for the issue or renewal of the certificate which
is incorrect or false in material particulars; or
(b) committed or has caused to be committed any breach of rules or any conditions subject to
which the certificate was granted,
it may, after making such inquiry, as it deems fit, by order, revoke the certificate:
Provided that no such order shall be made until an opportunity is given to the holder of the certificate
to show cause as to why the certificate should not be revoked.
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(2) Where a certificate in respect of an institution has been revoked under sub-section (1), such
institution shall cease to function from the date of such revocation:
Provided that where an appeal lies under section 54 against the order of revocation, such institution
shall cease to function—
(a) where no appeal has been preferred immediately on the expiry of the period prescribed for the
filing of such appeal, or
(b) where such appeal has been preferred, but the order of revocation has been upheld, from the
date of the order of appeal.
(3) On the revocation of a certificate in respect of an institution, the competent authority may direct
that any person with disability who is an inmate of such institution on the date of such revocation, shall
be—
(a) restored to the custody of her or his parent, spouse or lawful guardian, as the case may be, or
(b) transferred to any other institution specified by the competent authority.
(4) Every institution which holds a certificate of registration which is revoked under this section shall,
immediately after such revocation, surrender such certificate to the competent authority.
54. Appeal.—(1) Any person aggrieved by the order of the competent authority refusing to grant a
certificate or revoking a certificate may, within such period as may be prescribed by the State
Government, prefer an appeal to that Government against such refusal or revocation.
(2) The order of the State Government on such appeal shall be final.
55. Act not to apply to institutions established or maintained by the Central or State
Government.—Nothing contained in this Chapter shall apply to an institution for persons with
disabilities established or maintained by the Central Government or a State Government.
CHAPTER XI
INSTITUTION FOR PERSONS WITH SEVERE DISABILITIES
56. Institutions for persons with severe disabilities.—(1) The appropriate Government may
establish and maintain institutions for persons with severe disabilities at such places as it thinks fit.
(2) Where, the appropriate Government is of opinion that any institution other than an institution,
established under sub-section (1), is fit for the rehabilitation of the persons with severe disabilities, the
Government may recognise such institution as an institution for persons with severe disabilities for the
purposes of this Act:
Provided that no institution shall be recognised under this section unless such institution has complied
with the requirements of this Act and the rules made thereunder.
(3) Every institution established under sub-section (1) shall be maintained in such manner and satisfy
such conditions as may be prescribed by the appropriate Government.
(4) For the purposes of this section “person with severe disability” means a person with eighty per
cent. or more of one or more disabilities.
CHAPTER XII
THE CHIEF COMMISSIONER AND COMMISSIONERS FOR PERSONS WITH DISABILITIES
57. Appointment of Chief Commissioner for persons with disabilities.—(1) The Central
Government may, by notification, appoint a Chief Commissioner for persons with disabilities for the
purposes of this Act.
(2) A person shall not be qualified for appointment as the Chief Commissioner unless he has special
knowledge or practical experience in respect of matters relating to rehabilitation.
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(3) The salary and allowances payable to and other terms and conditions of service (including
pension, gratuity and other retirement benefits) of the Chief Commissioner shall be such as may be
prescribed by the Central Government.
(4) The Central Government shall determine the nature and categories of officers and other
employees required to assist the Chief Commissioner in the discharge of his functions and provide the
Chief Commissioner with such officers and other employees as it thinks fit.
(5) The officers and employees provided to the Chief Commissioner shall discharge their functions
under the general superintendence of the Chief Commissioner.
(6) The salaries and allowances and other conditions of service of officers and employees provided to
the Chief Commissioner shall be such as may be prescribed by the Central Government.
58. Functions of the Chief Commissioner.—The Chief Commissioner shall—
(a) coordinate the work of the Commissioners;
(b) monitor the utilisation of funds disbursed by the Central Government;
(c) take steps to safeguard the rights and facilities made available to persons with disabilities;
(d) submit reports to the Central Government on the implementation of the Act at such intervals
as that Government may prescribe.
59. Chief Commissioner to look into complaints with respect to deprivation of rights of persons
with disabilities.—Without prejudice to the provisions of section 58 the Chief Commissioner may of his
own motion or on the application of any aggrieved person or otherwise look into complaints with respect
to matters relating to—
(a) deprivation of rights of persons with disabilities;
(b) non-implementation of laws, rules, bye-laws, regulations, executive orders, guidelines or
instructions made or issued by the appropriate Governments and the local authorities for the welfare
and protection of rights or persons with disabilities,
and take up the matter with the appropriate authorities.
60. Appointment of Commissioners for persons with disabilities.—(1) Every State Government
may, by notification appoint a Commissioner for persons with disabilities for the purposes of this Act.
(2) A person shall not be qualified for appointment as a Commissioner unless he has special
knowledge or practical experience in respect of matters relating to rehabilitation.
(3) The salary and allowances payable to and other terms and conditions of service (including pension
gratuity and other retirement benefits) of the Commissioner shall be such as may be prescribed by the
State Government.
(4) The State Government shall determine the nature and categories of officers and other employees
required to assist the Commissioner in the discharge of his functions and provide the Commissioner with
such officers and other employees as it thinks fit.
(5) The officers and employees provided to the Commissioner shall discharge their functions under
the general superintendence of the Commissioner.
(6) The salaries and allowances and other conditions of service of officers and employees provided to
the Commissioner shall be such as may be prescribed by the State Government.
61. Powers of the Commissioner.—The Commissioner within the State shall—
(a) coordinate with the departments of the State Government for the programmes and schemes for
the benefit of persons with disabilities;
(b) monitor the utilisation of funds disbursed by the State Government;
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(c) take steps to safeguard the rights and facilities made available to persons with disabilities;
(d) submit reports to the State Government on the implementation of the Act at such intervals as
that Government may prescribe and forward a copy thereof to the Chief Commissioner.
62. Commissioner to look into complaints with respect to matters relating to deprivation of
rights of persons with disabilities.—(1) Without prejudice to the provisions of section 61 the
Commissioner may of his own motion or on the application of any aggrieved person or otherwise look
into complaints with respect to matters relating to—
(a) deprivation of rights of persons with disabilities;
(b) non-implementation of laws, rules, bye-laws, regulations, executive orders, guidelines or
instructions made or issued by the appropriate Governments and the local authorities for the welfare
and protection of rights of persons with disabilities,
and take up the matter with the appropriate authorities.
63. Authorities and officers to have certain powers of civil court.—The Chief Commissioner and
the Commissioners shall, for the purpose of discharging their functions under this Act, have the same
powers as are vested in a court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) while trying a suit, in
respect of the following matters, namely:—
(a) summoning and enforcing the attendance of witnesses;
(b) requiring the discovery and production of any document;
(c) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;
(d) receiving evidence on affidavits; and
(e) issuing commissions for the examination of witnesses or documents.
(2) Every proceeding before the Chief Commissioner and Commissioners shall be a judicial
proceeding within the meaning of sections 193 and 228 of the Indian Penal Code (45 of 1860) and the
Chief Commissioner, the Commissioner, the competent authority, shall be deemed to be a civil court for
the purposes of section 195 and Chapter XXVI of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).
64. Annual report to be prepared by the Chief Commissioner.—(1) The Chief Commissioner
shall prepare in such form and at such time for each financial year as may be prescribed by the Central
Government an annual report giving a full account of his activities during the previous financial year and
forward a copy thereof to the Central Government.
(2) The Central Government shall cause the annual report to be laid before each House of Parliament
along with the recommendations explaining the action taken or proposed to be taken on the
recommendation made therein in so far as they relate to the Central Government and the reasons for nonacceptance, if any, of any such recommendation or part.
65. Annual reports to be prepared by the Commissioners.—(1) The Commissioner shall prepare
in such form and at such time for each financial year as may be prescribed by the State Government an
annual report giving a full account of his activities during the previous financial year and forward a copy
thereof to the State Government.
(2) The State Government shall cause the annual report to be laid before each State Legislature along
with the recommendations explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendation
made therein in so far as they relate to the State Government and the reasons for non-acceptance, if any,
of any such recommendation or part.
CHAPTER XIII
SOCIAL SECURITY
66. Appropriate Governments and local authorities to undertake rehabilitation.—(1) The
appropriate Governments and the local authorities shall within the limits of their economic capacity and
development undertake or cause to be undertaken rehabilitation of all persons with disabilities.
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(2) For purposes of sub-section (1), the appropriate Governments and local authorities shall grant
financial assistance to non-governmental organisations.
(3) The appropriate Governments and local authorities while formulating rehabilitation policies shall
consult the non-governmental organisations working for the cause of persons with disabilities.
67. Insurance scheme for employees with disabilities.—(1) The appropriate Government shall by
notification frame an insurance scheme for the benefit of its employees with disabilities.
(2) Notwithstanding anything contained in this section, the appropriate Government may instead of
framing an insurance scheme frame an alternative security scheme for its employees with disabilities.
68. Unemployment allowance.—The appropriate Governments shall within the limits of their
economic capacity and development shall by notification frame a scheme for payment of an
unemployment allowance to persons with disabilities registered with the Special Employment Exchange
for more than two years and who could not be placed in any gainful occupation.
CHAPTER XIV
MISCELLANEOUS
69. Punishment for fraudulently availing any benefit meant for persons with disabilities.—
Whoever, fraudulently avails or attempts to avail, any benefit meant for persons with disabilities, shall be
punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend
to twenty thousand rupees or with both.
70. Chief Commissioners, Commissioners, officers and other staff to be public servants.—The
Chief Commissioner, the Commissioners and other officers and staff provided to them shall be deemed to
be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code (45 of 1860).
71. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or other legal proceeding shall
lie against the Central Government, the State Governments or the local authority or any officer of the
Government in respect of anything which is done in good faith or intended to be done in pursuance of this
Act and any rules or orders made thereunder.
72. Act to be in addition to and not in derogation of any other law.—The provisions of this Act,
or the rules made thereunder shall be in addition to, and not in derogation of any other law for the time
being in force or any rules, order or any instructions issued thereunder, enacted or issued for the benefit of
persons with disabilities.
73. Power of appropriate Government to make rules.—(1) The appropriate Government may, by
notification, make rules for carrying out the provisions of this Act.
(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may
provide for all or any of the following matters, namely:—
(a) the manner in which a State Government or a Union territory shall be chosen under clause (k)
of sub-section (2) of section 3;
(b) allowances which members shall receive under sub-section (7) of section 4;
(c) rules of procedure which the Central Coordination Committee shall observe in regard to the
transaction of business in its meetings under section 7;
(d) such other functions which the Central Coordination Committee may perform under clause (h)
of sub-section (2) of section 8;
(e) the manner in which a State Government or a Union territory shall be chosen under clause (h)
of sub-section (2) of section 9;
(f) the allowances which the Member shall receive under sub-section (3) of section 9;
(g) rules of procedure which the Central Executive Committee shall observe in regard to
transaction of business at its meetings under section 11;
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(h) the manner and purposes for which a person may be associated under sub-section (1) of
section 12;
(i) fees and allowances which a person associated with the Central Executive Committee shall
receive under sub-section (3) of section 12;
(j) allowances which members shall receive under sub-section (7) to section 14;
(k) rules of procedure which a State Coordination Committee shall observe in regard to
transaction of business in its meetings under section 17;
(l) such other functions which a State Coordination Committee may perform under clause (g) of
sub-section (2) of section 18;
(m) the allowances which Members shall receive under sub-section (3) of section 19;
(n) rules of procedure which a State Executive Committee shall observe in regard to transaction
of business at its meetings under section 21;
(o) the manner and purposes for which a person may be associated under sub-section (1) of
section 22;
(p) fees and allowances which a person associated with the State Executive Committee may
receive under sub-section (3) of section 22;
(q) information or return which the employer in every establishment should furnish and the
Special Employment Exchange to which such information or return shall be furnished under
sub-section (1) of section 34;
(r) the form and the manner in which record shall be maintained by an employer under
sub-section (1) of section 37;
(s) the form and manner in which an application shall be made under sub-section (1) of
section 52;
(t) the manner in which an order of refusal shall be communicated under sub-section (2) of
section 52;
(u) facilities or standards required to be provided or maintained under sub-section (3) of
section 52;
(v) the period for which a certificate of registration shall be valid under clause (a) of
sub-section (4) of section 52;
(w) the form in which and conditions subject to which a certificate of registration shall be granted
under clause (c) of sub-section (4) of section 52;
(x) period within which an appeal shall lie under sub-section (1) of section 54;
(y) the manner in which an institution for persons with severe disabilities shall be maintained and
conditions which have to be satisfied under sub-section (3) of section 56;
(z) the salary, allowances and other terms and conditions of service of the Chief Commissioner
under sub-section (3) of section 57;
(za) the salary, allowances and other conditions of service of officers and employees under
sub-section (6) of section 57;
(zb) intervals at which the Chief Commissioner shall report to the Central Government under
clause (d) of section 58;
(zc) the salary, allowances and other terms and conditions of service of the Commissioner under
sub-section (3) of section 60;
(zd) the salary, allowances and other conditions of service of officers and employees under
sub-section (6) of section 60;
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(ze) intervals within which the Commissioner shall report to the State Government under
clause (d) of section 61;
(zf) the form and time in which annual report shall be prepared under sub-section (1) of
section 64;
(zg) the form and time in which annual report shall be prepared under sub-section (1) of
section 65;
(zh) any other matter which is required to be or may be prescribed.
(3) Every notification made by the Central Government under the proviso to section 33, proviso to
sub-section (2) of section 47, every scheme framed by it under section 27, section 30, sub-section (1) of
section 38, section 42, section 43, section 67, section 68 and every rule made by it under sub-section (1),
shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session for
a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions,
and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions
aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule, notification or scheme, both Houses
agree that the rule, notification or scheme should not be made, the rule, notification or scheme shall
thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that
any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done
under that rule, notification or scheme, as the case may be.
(4) Every notification made by the State Government under the proviso to section 33, proviso to
sub-section (2) of section 47, every scheme made by it under section 27, section 30, sub-section (1) of
section 38, section 42, section 43, section 67, section 68 and every rule made by it under sub-section (1),
shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of State Legislature, where it consists
of two Houses or where such legislature consists of one House before that House.
[74. Amendment of Act 39 of 1987.]—Repealed by the Repealing and Amending Act, 2001
(30 of 2001), s. 2 and the First Schedule. (w.e.f. 3-9-2001).
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ભ યતળ યે, લોક નં. ૧૬, ડા.

વરાજ મહતા ભવન,

સેકટર-૧૦, ગાંધીનગર

ૂણ
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િવકલાંગ (સમાન તકો-અિધકારો ું ર ણ
અને
ૂણ ભાગીદાર ) ધારો, ૧૯૯૫

િવકલાંગ ધારો, ૧૯૯૫

નધ :
િવકલાંગ (સમાજ તકો, અિધકારો ું ર ણ અને
નો

થમ, ૧ લી

ુ ર -૧૯૯૬) ક
આ

મં ાલય, (વૈધાિનક િવભાગ), નવી દ હ
બહાર પાડવામાં આવેલ છે .
ભાગ-ર, ખંડ-૧ માં

ૂળ

ધારો

િસ ધ થયેલ છે તે

ૂણ ભાગીદાર ) ધારો, ૧૯૯૫ (૧૯૯૬

સરકારના કાયદો, યાય અને કંપની બાબતો ું
ારા તાર ખ : ૧ લી

ુ ર , ૧૯૯૬ ના રોજ
આ

ગેઝેટ ઓફ ઇ ડ યાના એક

ા ઓ ડનર ગેઝેટ

ે માં છે તેથી કચેર ના ઉપયોગ માટ તે ું આ

ુ રાતી ભાષાંતર કરવામાં આવેલ છે .
જ
આ

ુ રાતી ભાષાંતર સમજ અને
જ

ણ માટ જ છે . તેથી કોઇ કાયદાક ય બાબતે

અિધ ૃ ત ગણાશે નહ . કોઇ પણ વખતે ચોકકસ અથધટન ક વૈધાિનક
ગેઝટ
ે માં

િસધધ થયેલ ધારો જ અિધ ૃત ગણાશે.

ને ક

સરકાર

ારા

મ
કરણ-૧

િવષય
ાથિમક

કરણ-ર

ક ીય સંકનલ સિમિત

કરણ-૩

રાજય સંકલન સિમિત

કરણ-૪

િવકલાંગતા ું સમયસર િનદાન અને િનવારણ

કરણ-૫

િશ ણ

કરણ-૬

રોજગાર

કરણ-૭

િવધાયક કાય

કરણ-૮

પ રવહનમાં બનઅ લ તતા

કરણ-૯

સંશોધન અને માનવ શ કત િવકાસ

કરણ-

િવકલાંગ ય કતઓ માટની સં થાઓની મા યતા

૧૦
કરણ-

ગંભીર િવકલાંગતાવાળ

ય કતઓ માટ સં થા

૧૧
કરણ-

િવકલાંગ ય કતઓ માટના

૧૨
કરણ-

સામા જક

૧૩
કરણ૧૪

પર ૂરણ

રુ ા

ુ ય કિમ ર અને કિમ રો

પાના નંબર

િવકલાંગ ધારો-૧૯૯૫
િવકલાંગ (સમાન તકો-અિધકારો ંુ ર ણ અને ભાગીદાર ) ધારો-૧૯૯૫
ર

ટડ નંબર : ડ .એસ. ૩૩૦૦૪/૯૬

ગેઝેટ ઓ ફસ ઓફ ઇ ડ યા : એક ા ઓ ડનર ભાગ-ર, ખંડ-૧
સ ાવાર ર તે

કાિશત :

કાયદો, યાય અને કં પની બાબતો ંુ મં ાલય (વૈધાિનક િવભાગ),
નવી દ હ
ુ ર , ૧૯૯૬ શક સંવત પોષ-૧૧, ૧૯૧૯ ના રોજ
આ

૧ લી

સંસદ ારા પસાર કરાયે ંુ નીચે ંુ િવધેયક ૧ લી

ુ ર , ૧૯૯૬ રા પિત ારા મં ૂર
આ

મળતાં
હર

ણકાર માટ અ ે

િસ ધ કરવામાં આવે છે .

િવકલાંગ (સમાન તકો-અિધકારો ંુ ર ણ અને ભાગીદાર ) ધારો-૧૯૯૫
૧૯૯૬ નો

ુ ર , ૧૯૯૬)
આ

થમ (૧ લી

એિશયા અને પેિસ ફક િવ તારમાં િવકલાંગ લોકોને
આપવા માટ થયેલ

હરાતને અમલમાં

ૂણ ભાગીદાર અને સમાનતા

ક
ુ વા માટ ું િવધેયક જયાર અિશયા અને પેિસ ફક

િવ તારમાં િવકલાંગો માટ ૧૯૯૩ થી ૨૦૦૨ દાયકાનો

ુ ારં ભ કરવા બેઇજ ગ ખાતે ૧ લી થી
ભ

પ મી ડસે બર, ૧૯૯૨ દર યાન મળે લ એિશયા અને પેિસ ફકના આિથક અને સામા જક પંચની
સભાએ િ વકારલ એિશયા અને પેિ સ ફક િવ તારોમાં િવકલાંગ લોકોની
સમાનતાની

હરાત :હરાત ઉપર વી ૃિતની મહોર મારલી છે અને જયાર

અને જયાર ભારત આ કહવાતી
ઉપર જણાવેલ

હરાત ું અમલીકરણ અિનવાય જણાયેલ છે . યાર

માં વષમાં સંસદ ારા પસાર થયો તે નીચે

ુ બ છે .
જ

કરણ-૧
૧.

સં

ૂણ ભાગીદાર તથા

ત શીષક, િવ તાર અને

ારં ભ

ારં ભક

સ તાક ભારતના ૪૬

(૧)

આ ધારો િવકલાંગ (સમાન તકો, અિધકારો ું ર ણ અને

ૂણ ભાગીદાર) ધારો-

૧૯૯૫ તર ક ઓળખાશે.
(ર)

તે જ

-ુ કા મીર રાજય િસવાયના સમ

(૩)

તે ક

સરકાર

ભારતમાં લા ુ પડશે.

હરનામા ારા નકક કર તે તાર ખથી અમલમાં આવશે.

યા યાઓ : અ ય કોઇ ર તે સંદભ જો જ ર ન બને તો આ ધારામાં (એ)

"

તે સરકાર અથાત" :-

(૧)

ક

સરકાર અથવા તે સરકાર

ારા

ૂણ ક

િશક ર તે નાણાંક ય સહાય

અપાતી હોય તે ું કોઇ એકમ અથવા ક ટોનમે ટ ધારો-૧૯૨૪ (૧૯૨૪ ના ર )
હઠળ રચાયેલ ક ટોનમે ટ બોડના સંબધ
ં માં ક
(ર)

રાજય સરકાર અથવા તે સરકાર

ારા

ૂણ ક

સરકાર.
િશક ર તે નાણાંક ય સહાય

અપાતી હોય તે ું કોઇ એકમ અથવા ક ટોનમે ટ બોડ િસવાય ું કોઇ
સ ામંડળના સંબધ
ં માં રાજય સરકાર.
(૩)

ક ીય સંકલન સિમિત અને ક ીય કાયવાહક સિમિતના સંબધ
ં માં ક

સરકાર.

(૪)

રાજય સંક લન સિમિત અને રાજય કાયવાહક સિમિતના સંબધ
ં માં રાજય
સરકાર.

(બી)

" ધ વ" :એવી પ રિ થિત

ૂચવે છે ક, જયાં ય કત નીચે જણાવેલ પ રિ થિતઓમાંથી

કોઇ એક પ રિ થિતથી પીડાતી હોય :
(૧)

દિ ટનો સં ૂણ અભાવ અથવા

(ર)

દિ ટ

ુ ારા લે સીસવાળા સાર
ધ

વી ક ખમાં દિ ટ ું

માણ ૬/૬૦ અથવા

૨૦/૨૦૦ ( ટલન) થી વ ુ ન હોય અથવા
(૩)
(સી)

દિ ટ

ે ની મયાદા ૨૦

શકોણ

ુ ીની ક તેથી વધાર ખરાબ હોવી.
ધ

"ક ીય સંકલન સિમિત" :અથાત : િવભાગ-(૩) ના પેટા િવભાગ-(૧) હઠળ થાપેલી ક ીય સંકલન સિમિત.

(ડ )

"ક ીય કાયવાહક સિમિત" :અથાત : િવભાગ-૯ ના પેટા િવભાગ-(૧) હઠળ રચાયેલી ક ીય કાયવાહક સિમિત.

(ઇ)

"સેર

લ પા સી" :-

અથાત : યકિત અગ યા મક પ ર િથિત
ક
્

િવકાસના બા યકાળ ક જ મ

ૂવના

સમયગાળામાં માનિસક તનાવ અથવા મગજની ઇ ને કારણે ઉભી થતી અસામા ય
હલન-ચલન િનયં ણની િ થિત ું લ ણ ધરાવતી હોય.
(એફ) "ચીફ કિમ ર" :અથાત : િવભાગ (પ૭) ના પેટા િવભાગ-(૧) હઠળ િન કુ ત ચીફ કિમ ર.
( )

"કિમ ર" :ુ ત કિમ ર.
અથાત : (િવભાગ-૬૬ ના પેટા િવભાગ-૧) હઠળ િન ક

(એચ) "સ મ સ ામંડળ" :-

અથાત : (િવભાગ-૫૦ હઠળ) િન કુ ત સ ામંડળ.

(આઇ) "િવકલાંગતા" અથાત :૧.
ર.

ઓછ દિ ટ

૩.

મટ ગયેલ રકતિપત

૪.

( )

ધવ

વણ ખામી

પ.

હાડકાની ખોડખાંપણ

૬.

માનિસક ખોડ

૭.

માનિસક બમાર

"રોજગાર દાતા" અથાત :(૧)

સરકારના સંબંધમાં આ માટ ખાતાના વડા
અથવા જયાં આ ું સ ામંડળ

ારા

હર કરાયેલ સ ામંડળ

હર કરવામાં આવેલ ન હોય યાં ખાતાના વડા

અને
(ર)
(ક)

એકમના સંબધ
ં માં,

તે એકમના

ુ ય કાયવાહક અિધકાર .

"એકમ" અથાત :ક ીય,

ાંિતય ક રાજયધારા હઠળ ક તે

મા લક ધરાવ ું ક િનયંિ ત ક સહાય

ારા થાિપત િનગમ અથવા સરકાર
ા ત સંગઠન ક સ ામંડળ અથવા

સ ામંડળ ક ૧૯૫૬ ના કંપની ધારાના િવભાગ-૬૧૭

ારા

થાિનક

માણે યા યા થયેલ સરકાર

પેઢ અને સરકાર િવભાગોનો સમાવેશ થાય છે . (૧૯૫૬ નં. ૧)
(એલ) " વણ ખામી" :ુ ી
અથાત : આ ૃિતની વાતચીતની પહ ચમાં સારા કાનમાં ૬૦ ડસીબ સ ક તેથી વ ન
ખોટ.
(એમ) "િવકલાંગ ય કતઓ માટની સં થા" :અથાત : િવકલાંગ

યકિતઓની આગતા- વાગતા, સંભાળ, ર ણ, િશ ણ, તાલીમ,

ુ વસન અથવા અ ય કોઇ સેવાઓ માટની સં થા.
ન
(એન) "રકતિપત મટલ ય કત" :અથાત : રકતિપતથી
પી ડત હોય.

ુ ત થયેલ હોય તેવી કોઇ પણ
ક

ય કત પણ

નીચેનાથી

(૧)

હાથ ક પગમાં સંવદ
ે નશીલતાનો અભાવ એ જ ર તે

ખ અને

ખના

પોપચાનો લકવા ક સંવદ
ે નશીલતાનો અભાવ, પરં ુ દખાતી ર તે પ ટ ખોડ
જણાતી ન હોય.
(ર)

ૃિતમાં રોકવા

દખાય તેવી ખામી અને લકવા હોય તો પણ સામા ય આિથક
માટ તેમને સ મ બનાવે તેવા હાથ-પગમાં

ૂરતી હલન-ચલનની

મતા

ધરાવતાં હોય.
(૩)

અિતશય શાર રક ખોડ અને મોટ

મર ક

તેને લાભકારક

કરવામાં બાધક બને અને "રકતાિપત મટલ" શ દાવલી તે

યવસાય

ુ બ સમજવામાં
જ

આવશે.
(ઓ)

"હલન-ચલનની િવકલાંગતા" :ુ ની િવકલાંગતા ક
ના ઓ

અથાત : હાડકાં, સાંધા ક

વા તિવક મયાદા ઉભી કર ું હોય અથવા કોઇ
(પી)

ગેના હલન-ચલનની

કારનો મગજનો લકવા.

"તબીબી સ ામંડળ" :અથાત :

તે સરકાર

ારા

હરનામા

ારા આ કાયના હ ુ માટ દશાવેલી કોઇ

હોિ પટલ ક સં થા.
(ક )ુ

"માનિસક બમાર " :અથાત : માનિસક

(આર) "માનિસક
અથાત :
િુ ધના

િત િસવાયની કોઇ પણ માનિસક અિ થરતા.

િત" :તતાની પ રિ થિત અથવા ય કતના મગજનો અ ૂણ િવકાસ

ખાસ કર ને

િશક સામા યપણા ું લ ણ ધરાવતી હોય.

(એસ) " હરના "ું :અથાત : સ ાવાર ગેઝેટમાં
(ટ )

િસ ધ થયેલ

હરના .ું

"િવકલાંગ ય કત" :અથાત : તબીબી સ ામંડળ

ારા

મા ણત ૪૦ ટકાથી ઓછ

ન હોય તેવી

િવકલાંગતાથી પીડાતી ય કત.
( )ુ

"ઓછ દિ ટવાળ

ય કત" :-

અથાત : સારવાર પછ
ધોરણસરના

ુધારાવાળ

પણ દિ ટની ખામીવાળ
ય કત ક

ય કત અથવા વ

આયોજન અથવા કોઇ કાયના અમલીકરણમાં

યથા યો ય સહાયક ઉપકરણ વડ દિ ટનો ઉપયોગ કરવામાં સ મ હોય.
(વી)

દિ ટમાં

"િનયત" :અથાત : આ ધારા હઠળ ધડાયેલા િનયમો ારા િનયત.

(ડબ

ુ વસન" :)ુ " ન
અથાત : એવી

યા ક

િવકલાંગ ય કતઓને તેમની મહતમ શાર રક, ઇિ ય,

બૌિ ધક, માનિસક ક સામા જક કાય કરવાના

તર
પહ ચાડવા અને
્

ળવવમાં સ મ

બનાવવા માટ િનધા રત હોય.
(એકસ) "ખાસ રોજગાર િવિનમય કચેર " :અથાત : મા હત ું એક ીકરણ કરવા અને
અને ચલાવાતી કચેર

થળ ક જયાં ર

ૂર પાડવા માટ સરકાર

ારા થપાયેલ

ટરો રાખીને ક અ ય ર તે નીચેના સંબધ
ં માં

મા હતી રાખવામાં આવતી હોય.
(૧)

ય કતઓ ક

િવકલાંગ ય કતઓમાંથી કમચાર ઓ કામે રાખવા શોધે છે .

(ર)

િવકલાંગ ય કતઓ ક

(૩)

એવી ખાલી જગા ક

રોજગાર આપતી હોય.
ના પર રોજગાર શોધતી િવકલાંગ ય કતઓને િન કુ ત

કર શકાય.
(વાય) "રાજય સંકલન સિમિત" :અથાત : િવભાગ-૧૩ ના (પેટા િવભાગ-૧) હઠળ રચાયેલી રાજય સંકલન સિમિત.
(ઝેડ) "રાજય કાયવાહક સિમિત" :અથાત : િવભાગ-૧૯ નાપેટા િવભાગ-૧ હઠળ થપાયેલી રાજય કાયવાહક સિમિત.
કરણ : ૨
(૧)

ક ીય સંકલન સિમિત :
આ ધારા હઠળ ક

સરકાર, તેને સ પાયેલ સ ાઓ ચલાવવા અને કાય બ વવા

હરનામા ારા એક સંગઠન રચાશે
(૨)

ક ીય સંકલન સિમિતની રચના :

(એ)

ક

ક ીય સંકલન સિમિત તર ક ઓળખાશે.

સરકારના ક યાણ િવભાગનો હવાલો ધરાવતાં રાજય ક ાના મં ી ી, અ ય

હો ાની એ.
(બી)

ક

સરકારના ક યાણ મં ાલયનો હવાલો ધરાવતાં રાજય ક ાના મં ી ી, ઉપા ય

હો ાની એ.
(સી)

ભારત સરકારના ક યાણ, િશ ણ,
હર ફ રયાદ, આરો ય,

ી અને બાલિવકાસ, ખચ, કમચાર તાલીમ અને

ા ય િવકાસ, ઓૈધો ગક િવકાસ, શહર બાબતો,

િવભાગોનો હવાલો સંભાળતા સ ચવો-સ યો, હો ાની એ.
(ડ )

ચીફ કિમ ર, સ ય હો ાની એ.

(ઇ)

રલવે બોડના અ ય , સ ય હો ાની એ.

(એફ)

મ, રોજગાર અને તાલીમના મહા િનયામક, સ ય હો ાની એ.

હર સાહસો,

( )

િનયામક, રા

(એચ)

ય, શૈ

ણક સંશોધન અને તાલીમ પ રષદ, હો ાની એ.

ણ સાંસદ સ યો- મનાં બે લોકસભા ારા

(આઇ) હતો ું
ક

િતિનિધ વ કરવા ક

ટં ૂ ાયેલા હશે તથા એક રાજય સભા ારા.

સરકારની દિ ટએ જ ર જણાય તેવી

ારા િન ુકત કરવામાં આવશે ક

સરકાર

માં સરકારના મત ું

ણ ય કતઓ
િતિનિધ વ થ ું

હો ું જોઇએ.
( )

નીચેની સં થાઓના િનયામક ી :
રા

(ર)

માનિસક િવકલાંગતા માટની રા

(૩)

હાડકાની ખોડખાંપણ ધરાવતી ય કતઓ માટની રા

(૪)
(ક)

ય દિ ટ બાિધતાથ સં થા, દહરા ૂ ન,(N.I.V.H.)

(૧)

ક

ય સં થા, િસકંદરાબાદ.
ું ઇ, સ યો હો ાની એ.
ય સં થા, બ

વણ િવકલાંગ માટ અ લયાવર જગ
ં રા
સરકાર ારા રાજયો અને ક ો શાિસત

ય સં થા, કોલકતા.

દશો ું

િતિનિધ વ કરતાં ચાર સ યો

વારાફરતી િન કુ ત કરવામાં આવશે. આ િન ુ કત એ ર તે હશે ક

ક

થયેલ હોય. આ કલમ હઠળ કોઇ િન ુ કત રાજય સરકાર ક ક

શાિસત

ારા િનયત
દશની

ભલામણ િસવાય થશ શક નહ .
(એલ) યવહા હોય યાં
અને મંડળો ક
સરકાર

ુ ી િવકલાંગતા ધરાવતી પાંચ ય કતઓ, બન સરકાર સંગઠનો
ધ

િવકલાંગતા સાથે સંકળાયેલા હોય તે ું

ુ ત કરવામાં આવશે. દરક
ારા િન ક

કારની િવકલાંગતાના

એક સ ય, આ કલમ હઠળ િન ુ કત કરતી વખતે ક
અને એક ય કત અ ુ ૂ ચ ત

િતિનિધ વ કરવા માટ ક
યેક વગમાંથી

સરકાર ઓછામાં ઓછ એક

ી

િત ક અ ુ ૂ ચત જન િતની િન કુ ત કરશે.

(એમ) ભારત સરકારના ક યાણ મં ાલયના િવકલાંગોના ક યાણ સાથે સંકળાયેલ સં ુકત
સ ચવ, સ ય સ ચવ હો ાની એ.
૩.

ક ીય સંકલન સિમિતના સ યોના હોદો તેના ધારકને સંસદના કોઇ એક

હૃ ના સ ય

હોવા ક સ ય તર ક પસંદ થવા માટ ગેરલાયક ઠરવશે નહ .
ુ ત :
દ

૪.

સ યોના હોવાની

(૧)

અ ય કોઇ જોગવાઇ ન હોય તો અથવા આ ધારા હઠળ િવભાગ-૩ ના પેટા િવભાગ-ર
કલમ (આઇ) અથવા કલમ (એલ) હઠળ િન કુ ત થયેલ ક ીય સંકલન સિમિતની
સ યો િન ુ કતની તાર ખથી ૩ વષની

ુ ત માટ તે હોદો ધરાવશે. આમ છતાં, તેનો
દ

ુ ામી તેના હો ા પર આવે નહ યાં
અ ગ

ુ ી તેની
ધ

ુ ત
દ

ૂર થઇ હોવા છતાં પણ તેને

હો ા ધરાવવા ું ચાલે રાખશે.
(ર)

હો ાની એ િન કુ ત થયેલી સ યની

ુ ત હો ા પરથી ૂ ર થતાંની સાથે જ
દ

ૂણ થશે.

(૩)

ક

સરકારને જો યો ય જણાય તો કોઇ પણ સ યને કારણ દશાવવાની વાજબી તક

આ યા પછ તેના હો ાની

ુ ત
દ

ૂર થયા પહલાં િવભાગ-૩ ના (પેટા િવભાગ-ર ની

(કમલ-આઇ) અથવા એલ) હઠળ િન કુ ત કરલ કોઇ પણ સ યને તેના હો ા પરથી
સ ય હો ાની એ ૂ ર કર શકાશે.
(૪)

(પ)

િવભાગ-૩ ના (પેટા િવભાગ-ર) ના કલમ-(આઇ) અથવા એલ હઠળ િન ુકત કોઇ પણ
સ ય તેના હો ા પરથી ક

સરકારને સંબોધીને વ.-હ ત ર લખીને પોતા ું રા ના ું

આપી શકશે અને યારથી

ૂ ચત સ ય ું થાન ખાલી પડશે.

ક ીય સંકલન સિમિતમાં આકિ મક ર તે ખાલી પડલ

થાન નવી િન ુ કત

ભરવામાં આવશે અને ખાલી પડલ થાન પર િન કુ ત થયેલ ય કત ક
થાને િન કુ ત થયેલ હોય તેની બાક થયેલ
(૬)

સ યના

ુ ત માટ સ યપદ ધરાવશે.
દ

ુ ત થયેલ
િવભાગ-૩ (ના પેટા િવભાગ-ર) ની (કલમ-આઇ) અથવા (એલ) હઠળ િન ક
સ ય

(૭)

ારા

ુ ઃ િન ુ કત માટ લાયક ગણાશે.
ન

િવભાગ-૩ (ના પેટા િવભાગ-ર ની કલમ-આઇ) અથવા (એલ) હઠળ િન કુ ત થયેલ
સ યો ક

સરકાર ારા નકક કયા

ુ બ ભ થાંઓ મેળવશે.
જ

૫.

ગેરલાયકાતો :

(૧)

ક ીય સંકલન સિમિતનો કોઇ પણ ય કત સ ય તર ક રહ શકશે નહ , ક
(એ)

કોઇ પણ સમયે નાદાર

-

હર કરવામાં આ યો હોય અથવા દ ું

ૂકવવા

અસમથ હોય અથવા લેણદારો સાથે સમાધાન ક ુ હોય અથવા
(બી)

અદાલતે

ને અિ થર મગજનો

હર કય હોય અથવા

(સી)

કોઇ અપરાધ માટ દોિષત હોય ક ઠરવવામાં આ યો હોય ક

ક

સરકારની

દિ ટએ નૈિતકતાનો ભંગ ગણા ું હોય અથવા
(ડ )

આ ધારા હઠળ કોઇ અપરાધ માટ દોિષત

(ઇ)

ક

રુ વાર થયો હોય અથવા

સરકારની દિ ટએ ક ીય સંકલન સિમિતમાં તેના સ ય તર કના થાનનો
હર હત િવ ધ ુ પયોગ કય હોય.

(ર)

આ િવભાગ હઠળ સ ંબંિધત કોઇ પણ સ યને કારણ દશા યાની
ક

(૩)

સરકાર ારા તેની બરતરફ નો કોઇ ુકમ કરવામાં આવશે નહ .

િવભાગ-૪ (ના પેટા િવભાગ-૧) ક (૬) માં કોઇ પણ
હઠળ ૂ ર કરલ સ ય તર ક

૬.

ૂર તક આ યા િસવાય

ુ વેલ હોય તો પણ આ િવભાગ
ચ

ુ ઃ િન ુ કત માટ લાયક ઠરશે નહ .
ન

સ યો ારા ખાલી પડતી જ યાઓ :
િવભાગ-(પ) માં દશા યા
તો તે ું થાન ખાલી પડશે.

ુ બ ક ીય સંકલન સિમિતનો સ ય અયો યતાને પા
જ

ઠર

૭.

ક ીય સંકલન સિમિતની સભાઓ

:

ક ીય સંકલન સિમિત દર છ માસે ઓછામાં ઓછ એક વખત મળશે અને ક
ારા

ુ વાય તેવી સભાની કાયવાહ સંબધ
ચ
ં ી

સરકાર

િવિધના િનયમો પાળશે.

૮.

ક ીય સંકલન સિમતના કાય

(૧)

આ ધારાની જોગવાઇઓને આિધન ક ીય સંકલન સિમિત ું કાય િવકલાંગતાને લગતી
બાબતો પરના રા

ુ ય

ય

:
ુ ા
દ

માણે કામગીર કરવી અને િવકલાંગ ય કતઓને

નડતી સમ યાઓના ઉકલ માટ સવ ાહ નીિત િવકસાવવા ું રહશે.
(ર)

ઉપર જણાવેલ સામા ય બાબતોના બાધ િવના ક ીય સંકલન સિમિત ખાસ કર ને
નીચેના તમામ ક કોઇ એક કાય બ
(એ)

વી શકશે

વાં ક,

િવકલાંગ યકિતઓની લગતી બાબતોમાં કાયરત તમામ સરકાર ખાતાઓ અને
િૃ તઓની સમી ા અને સંકલન

અ ય સરકાર તથા બન સરકાર સંગઠનોની
કર .ું
(બી)

િવકલાંગ ય કતઓને બાધક

(સી)

િવકલાંગતાના સંબધ
ં માં િનિતઓ, કય મો, ધારાઓ અને યોજનાઓ ઘડવામાં

(ડ )

ય નીિતનો િવકાસ કરવો.

ક

સરકારને સલાહ આપવી.

રા

ય યોજનાઓ અને અ ય કાય મો તથા

તરરા

ય સંગઠનો

ારા

િવકસાવેલ નીિતઓ અ ુ પ િવકલાંગો માટ યોજનાઓ અને

ક પો

ૂરા

પાડવાના દિ ટકોણથી લાગતા વળગતા સ ાિધકાર ઓ અને

તરરા

ય

સંગઠનો સમ
(ઇ)

ો પર વે રા

િવકલાંગોના હતને આગળ ધર ર ુ આત કરવી.

ુ ાન
િવકલાંગો પર થતી અસરના દ ટ કોણથી દાતા સ ં થાઓ સાથે તેમની અ દ
નીિતઓ બાબતોમાં સમી ા કરવી.

(એફ)

હર

થળો, કાય થળો,

હર ઉપયો ગતાઓ, શાળાઓ અ ય સં થાઓમાં

આવરોધ ુ મત પયાવરણ ઊ ું કરવા આવાં અ ય પગલાં ભરવાં.
( )

િવકલાંગ

યકિતઓને સમાનતા અને

ૂણ ભાગીદાર હાંસલ કરવા ઘડાયેલ

નીિતઓ અને કાય મોની અસરો ું સંચાલન અને
(એચ) ક

સરકાર ારા

ૂ યાંકન કર .ું

ૂચવાય એવાં અ ય કાય કરવાં.

૯.

ક ીય કાયવાહક સિમિત :

(૧)

આ ધારા હઠળ સ પાયેલ કાય કરવા ક

સરકાર

સિમિત રચશે તે ક ીય

કાયવાહક સિમિત તર ક ઓળખાશે.
(ર)

ક ીય કાયવાહક સિમિતની રચના.
(એ)

ભારત સરકારના ક યાણ મં ાલયના સ ચવ, અ ય

હો ાની એ.

(બી)

ચીફ કિમ ર, સ ય હો ાની એ.

(સી)

મહાિનયામક, આરો ય સેવાઓ, સ ય, હો ાની એ.

(ડ )

મહાિનયામક, રોજગાર અને તાલીમ, સ ય હો ાની અ.

(ઇ)

ભારત સરકારના

ા ય િવકાસ, િશ ણ, ક યાણ, કમચાર

હર ફ રયાદ અને

પે શન અને શહર બાબતો અને રોજગાર, િવ ાન અને ટકનોલો
િવભાગ ું

મં ાલય ક

િતિનિધ વ કરવા સં કુ ત સ ચવની ક ાએથી ઉતરતી ન હોય તેવ ી

છ ય કતઓ, સ ય હો ાની એ.
(એફ) ક
( )

સરકારના ક યાણ મં ાલય નાણાં સલાહકાર, સ ય હો ાની એ.

સલાહકાર ( ૂર) ર વે બોડ, સ ય હો ાની એ.

(એચ) રાજય સરકારો અને ક શાિસત
ૂચવાય તે ર તે વારાફરતી ક
(આઇ) િવકલાંગોના હતો ું
તેવી એક ય કત ક
મત ું
( )

દશો ું

સરકાર

સરકારની દિ ટએ જ ર જણાય

ારા િન કુ ત કરવામાં આવશે,

માં સરકારના

િતિનિધ વ થ ું હો ું જોઇએ. સ ય.

િવકલાંગતા સાથે સંલ ન બન સરકાર સંગઠનો અને મ ંડળો ું
કરવા અપ ંગતા ધરાવતી ય કતઓ યવહા તા જણાય યાં
યેક

ારા

ુ ત થશે.
સરકાર ારા ચાર સ યો િન ક

િતિનિધ વ કરવા ક
સરકાર

િતિનિધ વ કરવા ક

કારમાંથી એક એમ ક

સરકાર

િતિનિધ વ

ુ ી િવકલાંગતા
ધ

ારા પાંચ ય કતઓ િન કુ ત થશે.

સ યો.
આ કલમ હઠળ યકિતની િન ુ કત કરતી વખતે ક
એક
(ક)

ી અને અ ુ ૂ ચત

સરકાર ઓછામાં ઓછ

િત ક જન િતની એક ય કતને િન કુ ત કરશે.

ભારત સરકારના ક યાણ મં ાલયનમાં િવકલાંગોના ક યાણ સંબધ
ં ી કાયરત
ુ ત સ ચવ, સ ય સ ચવ હો ાની એ.
સં ક

(૩)

પેટા િવભાગ-ર (ની કલમ-આઇ) અને ( ) હઠળ િન કુ ત સ યો ક

સરકાર

ારા

ૂ ચત ભ થાં મેળવશે.
(૪)

પેટા િવભાગ-ર (ની કલમ-આઇ) અને ( ) હઠળ િન કુ ત સ ય કોઇ પણ સમયે ક
સરકારને સંબોધીને વહ તા ર લે ખતમાં તેના હો ા ું ર ના ું આપી શકશે અને તે
સ યો ું થાન યારથી ખાલી ગણાશે.

૧૦.

ક ીય કાયવાહક સિમિતના કાય :

(૧)

ક ીય કાયવાહક સિમિત, ક ીય સંકલન સિમિત ું કાયવાહક સંગઠન રહશે અને
ક ીય સંકલન સિમિતના િનણયો ું અમલીકરણ કરવાની જવાબદાર ઉપડશે.

(ર)

પેટા િવભાગ-(૧) ની જોગવાઇને લ માં લીધા વગર ક ીય કાયવાહક સિમિત ક ીય
સંકલન સિમિત ારા સ પયલાં આવાં અનય કાય પણ કરશે.

૧૧.

ક ીય કાયવાહક સિમિતના સભાઓ :
ક ીય કાયવાહક સિમિત દર
સરકાર ારા

ણ માસે ઓછામાં ઓછ એક વખત મળશે અને ક

ૂચવાય તેવી સભાની કાયવાહ સ ંબંધી

૧૧.

ખાસ હ ુ માટ ક

(૧)

ક ીય કાયવાહક સિમિત, ક

િવિધના િનયમો પાળશે.

ીય કાયવાહક સિમિત માટ ય કતઓ ંુ હંગામી જોડાણ :
સરકાર િનયત કર એ ર તે એવા હ ુઓ માટ કોઇ પણ

ય કત સાથે પોતા ું જોડાણ કર શકશે. આ ધારા હઠળ કાય કરવા

ય કતની

સહાય અથવા સલાહ મેળવવા ું તે ઇ છે તે મેળવી શકશે.
(ર)

કોઇ પણ હ ુ માટ (પેટા િવભાગ-૧) હઠળ ક ીય કાયવાહક સિમિત સાથે જોડાયેલ
ય કતને તે હ ુ સંબિં ધત ક ીય કાયવાહક સિમિતની ચચાઓમાં ભાગ લેવાનો
અિધકાર રહશે, પણ તે સિમિતની સભામાં મત આપવાનો અિધકાર રહશે નહ અને
અ ય કોઇ હ ુ માટ સ ય પણ રહશે. નહ .

(૩)

પેટા િવભાગ-(૧) હઠળ
ુ બ
જ

તે

ૂ ચત સિમિત સાથે જોડાયેલ ય કતને ક

સરકાર િનયત કર

ૂ ચત સિમિતની સભામાં હાજર આપવા ક અ ય કાય કરવા

ુ ક અને

ભ થાંઓ આપવામાં આવશે.

કરણ : ૩
૧૩.

રાજય સંકલન સિમિત :

(૧)

આ ધારા હઠળ આપેલી સ ાઓ ચલાવવા અને તેને સ પેલ કાય કરવા રાજય સરકાર
હરનામા ારા

(ર)

સંગઠન રચશે તે રાજય સંકલન સિમિત તર ક ઓળખાશે.

રાજય સંકલન સિમિત રચના:
(એ)

રાજય સરકારમાં સમાજ ક યાણ િવભાગનો હવાલો સંભાળતા મં ી, અ ય
હો ાની એ.

(બી)

સમાજ ક યાણ િવભાગનો હવાલો સંભાળતા જો રાજય ક ાના મં ી હોય તો તે
ઉપા ય

(સી)

હો ાની એ.

રાજય સરકારના ક યાણ, િશ ણ, મ હલા અને બાળ િવકાસ ખચ, કમચાર
તાલીમ અને

હર ફ રયાદો, આરો ય,

ામ િવકાસ, ઔધો ગક િવકાસ, શહર

િવકાસ અને રોજગાર, િવ ાન અને ટકનોલો ,

હર સાહસો

ઓળખા ું હોય તે િવભાગના સ ચવો, સ યો હો ાની એ.

કોઇ નામે

(ડ )

રાજય સરકારને જ ર જણાય અને નકક કર તેવા અ ય કોઇ િવભાગના
સ ચવ, સ ય હો ાની એ.

(ઇ)

હર સાહસો (

કોઇ નામથી ઓળખાતા હોય), સં થાના અ ય , સ ય હો ાની

એ.
(એફ)

યવહા

લાગે યાં

ુ ી િવકલાંગતા ધરાવતી પાંચ ય કતઓ બન સરકાર
ધ

િવકલાંગતા સાથે સંકળાયેલ હોય તે ું

સંગઠનો ક,

સરકાર િવકલાંગતાના

િતિનિધ વ કરવા રાજય

કારમાંથી એક એક ય કત િન ુકત કરશે. સ યો

યેક

આ કલમ હઠળ રાજય સરકાર ઓછામાં ઓછ એક મ હલા અને એક અ ુ ૂ ચત
િત ક અ ુ ૂ ચત જન િતની ય કતને િન ુકત કરશે.
( )

ૃહમાંથી

રાજય િવધાન

ણ સ યો

િવધાન પ રષદ હોય તો તેના ારા

મના બે િવધાનસભા
ટં ૂ વામાં આવશે.

(એચ) ૃિષ ઉધોગ અથવા વેપાર અથવા અ ય કોઇ હતો ું
સરકારની દિ ટએ જ ર જણાય તેવી

ારા અને એક

ણ ય કતઓ

િતિનિધ વ કરવા રાજય
તે રાજય સરકાર

ારા

િન કુ ત કરવામાં આવશે. સ યો હો ાની એ.
(આઇ) કિમ ર, સ ય હો ાની એ.
( )

િવકલાંગોના ક યાણ સાથે સકં ળાયેલ રાજય સરકારના સ ચવ, સ ય સ ચવ
હો ાની એ.

(૩)

આ િવભાગમાં ગમે તે

ૂચ ્ ું હોય પણ ક

શાિસત

દશ માટ અને ક

શાિસત

દશના સંબધ
ં માં રાજય સંકલન સિમિતની રચના કરવામાં આવશે નહ . ક ીય
સંકલન સિમિત ક

શાિસત

દશ માટ રાજય સકં લન સિમિતની સ ાઓ ચલાવશે

અને કાય બ વશે િસવાય ક, ક

સરકાર

ર તે િન દ ટ કર તે ર તે ક

દશના સંબધ
ં માં ક ીય સકં લન સિમિત આ પેટા િવભાગ હઠળ આવી

શાિસત
ય કત ક

ય કતઓના સંગઠનને તેની તમામ ક કોઇ એક સ ાઓ ક કાય સ પી શકશે.
ુ ત અને શરતો :
દ

૧૪.

સ યોની સેવાની

(૧)

આ ધારા હઠળ તે

ારા અ ય ર તે ઠરાવા ું હોય એ િસવાય િવભાગ-(૧૩) ના પેટા

િવભાગ-(ર) ના કલમ-(એફ) ક કલમ-(એચ) હઠળ િન કુ ત જ સંક લન સિમિતનો સ ય
તેની િન ુ કતની તાર ખથી

ણ વષ

ુ ી તેના હો ા પર રહશે. આમ છતાં, આવા
ધ

ુ ામી તેના હો ા પર આવે નહ
સ યોનો અ ગ

યાં

ુ ી તેની
ધ

ુ ત
દ

રુ થઇ હોવા છતાં

સ ય તર ક ચા ુ રહશે.
(ર)

હો ાની એ સ ય િન કુ ત થયેલ હોય તે હો ા ઉપરથી
ુ ત તરત જ
દ

ૂર થશે.

ૂ ર થતાં તેના સ યપદની

(૩)

રાજય સરકારને જો યો ય જણાય તો કોઇ પણ સ યને કારણ દશાવવાની વાજબી તક
આ યા પછ તેના પદની

ુ ત
દ

ૂર થયા પહલાં િવભાગ-(૧૩) ના પેટા િવભાગ-(ર)

ની કલમ-(એફ) અથવા (એચ) હઠળ િન કુ ત કોઇ પણ સ યને તેના પદ પરથી

ૂર

કર શકાશે.
(૪)

િવભાગ-(૧૩) ના પેટા િવભાગ-(ર) ની કલમ (એફ) અથવા કલમ (એચ) હઠળ
િન કુ ત સ ય કોઇ પણ સમયે તેના પદથી રાજય સરકારને સંબોધીને
લે ખતમાં પોતા ું રા ના ું આપી શકશે અને યારથી

વહ તા ર

ૂ ચત સ ય ું થાન ખાલી

પડશે.
(પ)

રાજય સંકલન સિમિતમાં આકિ મક ર તે ખાલી પડલ

થાન નવી િન ુ કત

ભરવામાં આવશે અને ખાલી પડલ થાન પર િન ુ કત થયેલ ય કત ક
થાને િન કુ ત થયેલ હોય તે બાક રહતી
(૬)

સ યના

ુ ત માટ સ યપદ ધરાવશે.
દ

િવભાગ-(૧૩) ના પેટા િવભાગ-(ર) ની કલમ-(એફ) અથવા (એચ) હઠળ િન કુ ત
ુ ઃ િન ુ કત માટ લાયક ગણાશે.
ન

થયેલ સ ય
(૭)

ારા

િવભાગ-(૧૩) ના પેટા િવભાગ-(ર) ની કલમ-(એફ) અથવા (એચ) હઠળ િન કુ ત
થયેલ સ યો રાજય સરકાર નકક કર તે અને તેવાં ભ થાઓ મેળવશે.

૧૫.

ગેરલાયકાતો :

(૧)

રાજય સંકલન સિમિતના સ ય તર ક એવી ય કત રહ શકશે નહ ક
(એ)

કોઇ પણ સમયે દવા ળયો હોય ક નાદાર
દ ું

-

હર કરવામાં આ યો હોય અથવા

ૂકવવા અસમથ હોય અથવા લેણદારો સાથે સમાધાન ક ુ હોય અથવા

(બી)

સ મ અદાલતે

ને અિ થર મગજનો

હર કય હોય અથવા.

(સી)

કોઇ પણ અપરાધ માટ દોિષત હોય ક ઠરવવામાં આ યો હોય ક

રાજય

સરકારની દિ ટએ નૈિતકતાનો ભંગ ગણાતો હોય અથવા
(ડ )

આ ધારા હઠળ કોઇ અપરાધ માટ દોિષત હોય અથવા દોિષત

રુ વાર થાય

અથવા
(ઇ)

રાજય સરકારની દિ ટએ રાજય સંકલન સિમિતમાં તેના સ ય તર કના પદનો
હર હત િવ ધ દ ુ પયોગ કય હોય.

(૨)

કારણ દશાવવાની

યાજબી તક આ યા િસવાય આ િવભાગ હઠળ લાગતાવળગતા

સ યને રાજય સરકાર તેના પદથી ૂ ર કરવાનો ક
ૂ મ આપી શકશે નહ .
(૩)

િવભાગ-(૧૪) ના પેટા િવભાગ-(૧) અથવા પેટા િવભાગ-(૬) માં કોઇ પણ
હોય તો પણ આ િવભાગ હઠળ
લાયક ઠરશે નહ .

ૂ ર કરલ સ ય, સ ય તર કની

ૂચવાયેલ

ુ ઃ િન ુ કત માટ
ન

૧૬.

ખાલી પડલ જગાઓ:
ુ ાર રાજય સંકલન સિમિતનો કોઇ પણ સ ય કોઇ પણ
િવભાગ-૧પ હઠળ ઠરા યા અ સ
ગેરલાયકાતને પ

૧૭.

ઠરશે તો તે ું થાન ખાલી થ ું ગણાશે.

રાજય સંકલન સિમિતની સભાઓ :
રાજય સંકલન સિમિત દર છ મ હને ઓછામાં ઓછ એક વખત અને તેની સભાની
કાયવાહ સંબધ
ં ી

િવિધના ઠરાવેલ િનયમો પાળશે.

૧૮.

રાજય સંકલન સિમિતના કાય

(૧)

આ ધારાની જોગવાઇઓને આિધન િવકલાંગ

:
ય કતઓને બાધક સમ યાઓના ઉકલ

માટ સવ ાહ નીિત ઘડવા ું અને િવકલાંગતાની બાબતોના પાયાના

ુ ા સંબિં ધ કાય
દ

કરવા ું રાજય સંકલન સિમિત ું કાય રહશે.
(ર)

ઉપર જણાવેલ સામા ય બાબતોના બાધ િવના રાજય સંકલન સિમિત ખાસ કર ને
રાજયમાં બધી ક કોઇ એક નીચે જણાવેલાં કાય કરશે
(એ)

વાં ક,

િવકલાંગ ય કતઓને લગતી બાબતોમાં કાયરત તમામ સરકાર ખાતાઓ અને
ૃિતઓની સમી ા અને સંકલન

અ ય સરકાર તથા બનસરકાર સંગઠનોની
કર .ું
(બી)

િવકલાંગ ય કતઓને બાધક

ો પર વે રાજયની નીિતનો િવકાસ કરવો.

(સી)

િવકલાંગતા સ ંબંિધ નીિતઓ, કાય મો, ધારાઓ અને યોજનઓ ધડવામાં રાજય
સરકારને સલાહ આપવી.

(ડ )

દાતા એજ સીઓના સંપકમાં રહ િવકલાંગ

ુ ાન
ય કતઓ પર તેમની અ દ

નીિતઓની અસરની સમી ા કરવી.
(ઇ)

હર

થળો, કાયલયો

અવરોધ
(એફ) િવકલાંગ

હર ઉપયો ગતાઓ, શાળાઓ અને અ ય સ ં થાઓ

ુ ત પયાવરણ તૈયાર કર ું આવાં અ ય પગલાં ભરવાં.
ક
ય કતઓની સભાનતા અને

ૂણ ભાગીદાર હાંસલ કરવા ઘડાયેલ

નીિતઓ અને કાય મોની અસર ું િનયં ણ અને
( )

ૂ યાંકન કર .ું

રાજય સરકાર ારા િનયત થાય તેવાં અ ય કાય કરવા.

૧૯.

રાજય કાયવાહક સિમિત :

(૧)

આ ધારા હઠળ સ પયેલા કાય કરવા રાજય સરકાર

સિમિત રચશે તે રાજય

કાયવાહક સિમિત તર ક ઓળખાશે.
(ર)

રાજય કાયવાહક સિમિતની રચના :
(એ)

સ ચવ ી, સમાજ ક યાણ િવભાગ, અ ય

(બી)

કિમ ર, સ ય હો ાની એ.

હો ાની એ.

(સી)

ુ ત સ ચવ ીથી ઉતરતી ક ાની ન હોય તેવી નવ
રાજય સરકારના સં ક
ય કતઓ : આરો ય,
શહર બાબતો,

ામ િવકાસ, િશ ણ, ક યાણ, કમચાર ,

મ અને રોજગાર, િવ ાન ટકનોલો

િવભાગો ું

હર ફ રયાદો,
િતિનિધ વ

કરતાં સ યો હો ાની એ.
(ડ )

િવકલાંગોના હતો ું

િતિનિધ વ કરવા રાજય સરકારની દિ ટએ જ ર જણાય

તેવી એક ય કત રાજય સરકાર ારા િન કુ ત કરવામાં આવશે.
મત ું
(ઇ)

િતિનિધ વ થ ું હો ું જોઇએ. સ ય

િવકલાંગતા સાથે સંલ ન બન સરકાર સંગઠનોને મંડળ ું
િવકલાંગતા ધરાવતી
યેક

માં સરકારના

ય કતઓ

યવહા ુ ત ા જણાય યાં

કારમાંથી એક, એમ રાજય સરકાર

િતિનિધ વ કરવા
ુ ી િવકલાંગતાના
ધ

ારા પ (પાંચ) ય કતઓ િન કુ ત

થશે. સ યો
આ કલમ હઠળ ય કતની િનમ ક
ં ૂ કરતી વખતે રાજય સરકાર ઓછામાં
ઓછ એક

ી અને એક અ ુ ૂ ચત

િત ક અ ુ ૂ ચ ત જન િતની ય કતની

િન કુ ત કરવાની રહશે.
(એફ) ક યાણ િવભાગમાં િવકલાંગતાને લગતી કામગીર સંભાળતા સં કુ ત સ ચવ,
સ ય સ ચવ, હો ાની એ.
(૩)

પેટા િવભાગ-(ર) ની કલમ-(ડ ) અને કલમ-(ઇ) હઠળ િન કુ ત સ યો રાજય સરકાર
ઠરાવે તેમ અને તેવાં ભ થાઓ મેળવશે.

(૪)

કલમ-(ડ ) અથવા કલમ-(ઇ) હઠળ િન કુ ત સ ય રાજય સરકારને સંબોિધને પોતાના
હ તા રમાં કોઇ પણ સમયે રા ના ું આપી શકશે અને યારથી

ૂ ચત સ ય ું થાન

ખાલી ગણાશે.
૨૦.

રાજય કાયવાહક સિમિતનાકાય

(૧)

રાજય કાયવાહક સિમિત રાજય સંકલન સિમિત ું કાયવાહક સંગઠન રહશે અને રાજય

:

સંકલન સિમિતના િનણયો ું અમલીકરણ કરવાની જવાબદાર ઉપાડશે.
(ર)

પેટા િવભાગ-(૧) ની જોગવાઇને લ માં લીધા વગર રાજય કાયવાહક સિમિતન રાજય
સંકલન સિમિત ારા સ પાયેલ આવાં અ ય કાય પણ કરશે.

૨૧.

રાજય કાયવાહક સિમિતની સભાઓ :
રાજય કાયવાહક સિમિત દર ૩ ( ણ) માસે ઓછામાં ઓછ એક વખત મળશે. રાજય
સરકાર ારા

૨૨.

ૂચવાય તેવા સભાની કાયવાહ સ ંબંધી

િવિધના િનયમો પાળશે.

િવિશ ટ હ ુ માટ રાજય કાયવાહક સિમિત સાથે ય કતઓ ંુ હંગામી જોડાણ :

(૧)

રાજય કાયવાહક સિમિત રાજય સરકાર

ારા નકક થાય તે ર તે અને એવા હ ુ માટ

કોઇ પણ ય કત સાથે જોડાઇ શકશે ક

ય કતની સલાહ અને સહાય આ ધારા હઠળ

કરવા માટ મેળવવા ું તે ઇ છે , તે મેળવી શકશે.
(ર)

પેટા િવભાગ-(૧) હઠળ રાજય કાયવાહક સિમિત સાથે જોડાયેલ કોઇ ય કતને કોઇ પણ
હ ુસરની ચચાઓમાં ભાગ લેવાનો અિધકાર રહશે, પણ

ૂ ચત સિમિતની સભાઓમાં

ુ ર તે સ ય રહશે નહ .
મત આપવાનો અિધકાર રહશે નહ અને અ ય કોઇ હ સ
(૩)

પેટા િવભાગ-(૧) હઠળ
કર તે

ુ બ
જ

ૂ ચત સિમિત સાથે કોઇ પણ હ ુ માટ રાજય સરકાર િનયત

ૂ ચત સિમિતની સભાઓમાં હાજર આપવા ક અ ય કાય કરવા

ુક

અને ભ થાંઓ આપવામાં આવશે.
૨૩.

િનદશો આપવા માટની સ ા :
આ ધારા હઠળ સરકારના કાય ની બજવણીમાં :

(એ)

ક

સરકાર આપે તેવાં લે ખત િનદશો, ક ીય સિમિતને બંધનકતા રહશે.

(બી)

ક ીય સંકલન સિમિત અથવા રાજય સરકાર આપે તેવાં લે ખત િનદશો રાજય સંકલન
સિમિતને બંધનકતા રહ, િસવાય ક જયાર રાજય સરકાર
સંકલન સિમિત ારા અપાયેલ િનદશો સાથે
માટ ક

૨૪.

સરકાર સમ

કાયવાહ ને અયો ય

ારા અપાયેલ િનદશો ક ીય

ુ ગ
સ
ં ત ન હોય યાર તે બાબતને િનણય

ૂકવાની રહશે.
ુ વાર ન કરતાં ખાલી થાનો :
ર

ક ીય સંકલન સિમિત ક રાજય કાયવાહક સિમિતની કાયવાહ ક ધારો મા

સિમિતમાં

રહલ ખાલી થાનો ક તેની રચનાની ઉણપના આધાર પડકાર શકાશે નહ .
કરણ : ૪
૨૫.

િવકલાંગતા સમયસર િનદાન અને િનવારણ :
તે સરકારો અને થાિનક સ ામ ડ
ં ળોએ િવકલાંગતા િનવારવા ચોકકસ પગલાં ભરવાં.
િવકલાંગતાની ઘટાનાઓના િનવારણ માટ
તેમની આિથક
(એ)

તે સરકારો અને

થાિનક સ ામંડળો

મતા અને િવકાસની મયાદાઓમાં રહ ને કાય કરશે.

િવકલાંગતાની, ઘટનાઓ સંબધ
ં ી કારણોને લગતાં સવ ણો, પ ર ણો અને
સંશોધનો હાથ ધરશે અથવા હાથ ધરાશે.

(બી)

િવકલાંગતા િનવારણની િવિવધ પ ધિતઓને વેગ આપશે.

(સી)

ુ ર ઓછામાં ઓ ં વષમાં
જોખમકારક બને તેવા ક સાઓ શોધી કાઢવાના હ સ
એક વખત આ બાળકોની શાર રક તપાસ કરાશે.

(ડ )

ાથિમક આરો ય ક માં કામ કરતાં કમચાર ઓની તાલીમ માટની
ૂર પાડશે.

િુ વધાઓ

(ઇ)

હર

વા થય, આરો ય અને

વચછતા માટ

ૃિત અ ભયાન અને

મા હતનીનો ફલાવો કરશે અને કરાવશે.
(એફ) માતા અને બાળકના જ મ

ૂવ, જ મ સમય દર યાન અને જ મ પછ ની સંભળ

લેવા માટ પગલાં ભરાશે.
( )

ૂવ

ાથિમક

શાળાઓ, આરો ય

ક ો,

ા ય

ક ાના

કાયકરો

અને

ગણવાડ ના કાયકરો ારા જનતાને િશ ણ આપશે.
િૃ ત લાવવા

(એચ) િવકલાંગતાનાં કારણો અને િનવારક ઉપાયો સંબધ
ં ી લોકોમાં
ૂ રદશન, આકાશવાણી અને અ ય

હર મા યમો ારા પગલાં ભરશે.

કરણ : ૫
િશ ણ :
૨૬.

િવકલાંગ બાળકોને િન: ુ ક િશ ણ વગેર

તે સરકારો અને થાિનક સ ા મંડળો ારા

રુ ાં પડવાં.
(એ)

એ જોશે ક,

યેક િવકલાંગ બાળકને ૧૮ વષ ું થાય

યાં

ુ ી યો ય
ધ

પયાવરણમાં િન: ુ ક િશ ણ મેળવવાની સગવડ મળે .
(બી)

િવકલાંગ િવ ાથ ઓ ું સામા ય શાળાઓમાં સંકલન થાય તેવા

યાસોને વેગ

આપશે.
(સી)

સરકાર અને ખાનગી
શાળાઓ

ે ે ખાસ િશ ણની જ રયાત વધારવા માટ ખાસ

થપાય અને આવી શાળાઓમાં દશના કોઇ પણ ભાગમાં રહતા

િવકલાંગ બાળકને સગવડ અપાશે.
(ડ )

િવકલાંગ બાળકો માટની ખાસ શાળાઓને યાવસાિયક તાલીમની
ુ જજ કરવા
સ

૨૭.

િુ વધાઓથી

ય ન કરાશે.

તે સરકાર અને સ ામંડળ

ારા અનૌપચા રક િશ ણ વગેર માટ યોજનાઓ અને

કાય મો ઘડવા :
તે સરકાર તથા થાિનક સ ામંડળ,
(એ)

પાંચમાં ધોરણ

હરનામા ારા યોજનાઓ ઘડશે.

ુ ી અ યાસ કરલ અને
ધ

ૂણકા લન સમયના ધોરણે આગળ

અ યાસ ન કર શક તેવાં િવકલાંગ બાળકો માટ
(બી)

સોળ ક તેથી વ ુ

શકાલીન વગ ચલાવવા.

મરના બાળકને કામચલાઉ સા રતા

ૂર પાડવા માટ

શકાલીન વગ ચલાવવા.
(સી)

તેમને યો ય

ાથિમક

ાન (ઓ રએ ટશન) આ યા પછ

ા ય િવ તારમાં

ઉપલ ધ માનવ શ કતનો ઉપયોગ કર ને અનૌપચા રક િશ ણ આપ .ું

(ડ )

ુ ત શાળા (ઓપન કલ) અથવા
ક

ુ ત િવ
ક

િુ નવિસટ )

િવધાલય (ઓપન

ારા િશ ણ આપ .ું
(ઇ)

તર

ું અથવા અ ય મા યમો

યા મક વી

ારા વગ અને ચચાઓ

સંચા લત કરવા.
(એફ) દરક િવકલાંગ બાળકોને તેઓના િશ ણ માટ આવ યક ખાસ
સાધનો િન: ુ ક
૨૮.

ુ તકો અને

રુ ાં પાડવા.

નવાં સહાયક ઉપકરણો અને શૈ

ણક સાધનો વગેર તૈયાર કરવા અને િવકસાવવા માટ

સંશોધન :
િવકલાંગ બાળકોને િશ ણમાં સમાન તકો આપવા માટ જ ર હોય એવાં નવાં સહાયક
ઉપકરણો, શૈ ણક સાધનો, ખાસ શૈ

ણક સામ ી અથવા આવી અ ય વ

બનાવવા અને િવકસાવવાના હ ુ માટ સરકાર

સં થાઓ

ારા

િવકલાંગ બાળકો માટની શાળાઓ માટ તાલીમબ ધ માનવશ કત િવકસાવવા

તે

સંશોધનની પહલ
૨૯.

ક બન સરકાર

ુઓ

તે સરકાર કરશે અથવા કરાવશે.

સરકાર ારા િશ ણ તાલીમ સં થા થાપવી :
િવકલાંગ બાળકો માટની શાળાઓ અને સંક લત િશ ણની શાળાઓ માટ આવ યક
તાલીમબ ધ માનવશ કત ઉપલ ધ થાય તે હ ુથી
િશ ણ તાલીમ સં થાઓ

થાપશે અને રા

તે સરકારો

ૂરતા

માણમાં

ય સ ં થાઓ તેમજ અ ય

વૈિ છક

સંગઠનોને િવકલાંગતામાં િન ણાતીકરણ કાય મ માટ િશ કોની તાલીમ િવકસાવવા
માટ સહાય કરશે.
૩૦.

તે સરકાર

ારા પ રવહન

િુ વધાઓ,

ુ તકો

ૂરાં પાડવા વગેર માટ સવ ાહ

િશ ણ યોજનાઓ ઘડવી :
ઉપરોકત જોગવાઇઓના બાધ િવના

તે સરકાર

હરનામા

ારા સવ ાહ િશ ણ

યોજનાઓ ઘડશે ક તેમાં નીચેની જોગવાઇઓ કરશે.
(એ)

શાળામાં હાજર આપવા માટ િવકલાંગ બાળકોને પ રવહન
તેમના માતા-િપતા ક વાલીને વૈકિ પક આિથક

(બી)

િુ વધાઓ અથવા

સાહન.

યાવસાિયક અને ધંધાક ય તાલીમ આપતી શાળાઓ, મહાશાળાઓ અથવા
અ ય સં થાઓમાંથ ી થાપ ય સબ
ં ધ
ં ી અવરોધ ૂ ર કરવા.

(સી)

શાળામાં જતાં િવકલાંગ બાળકોને

ુ તકો, ગણવેશ અને અ ય સામ ી

પાડવી.
(ડ )

િવકલાંગ િવ ાથ ઓને િશ ય ૃિત આપવી.

ૂર

(ઇ)

િવકલાંગ બાળકોને રોજગાર સંબિં ધ તેમના માતા-િપતાઓને ફ રયાદોના ઉકલ
માટ યો ય ફ રયાદ િનવારણ પંચો થાપવા.

(એફ) ને હ ન િવ ાથ ઓ અને ઓછ
ગા ણિતક

ો ૂ ર કરવા અને પર

દિ ટવાળા િવ ાથ ઓના લાભાથ સ ં ૂણ
ા પ ધિતમાં

( )

િવકલાંગ બાળકોના લાભાથ અ યાસ મોના માળખાની

૩૧.

દિ ટ ખોડ ધરાવતાં િવ ાથ ઓને શૈ

ુ ારા-વધારા કરવા.
ધ
ુ રચના કરવી.
ન

ણક સં થાઓ ારા લ હયા

ૂરા પાડવા

ને હ ન િવ ાથ ઓ તથા ઓછ દિ ટવાળા િવ ાથ ઓને તમામ શૈ
રુ ા પાડશે અથવા

લ હયા

ણક સં થાઓ

ૂરા પડાવશે.
કરણ : ૬

રોજગાર :
૩૨.

િવકલાંગ ય કતઓ માટ અનામત રાખી શકાય તેવી જ યાઓની તારવણી :
આ માટ

તે સરકારો-

(એ)

એકમોમાં એવી જ યાઓ તારવશે ક

િવકલાંગ માટ અનામત કર શકાય.

(બી)

૩ વષથી વ ુ ન હોય એવા સમયગાળે , તારવેલી જ યાઓની યાદ ની સમી ા
કરશે અને ટકનોલો માં થયેલા િવકાસને લ માં લઇ આવી જ યાઓની યાદ ને
અ તન કરશે.

૩૩.

અનામત જ યાઓ :
દરક

તે સરકાર

યેક એકમોમાં ખાલી પડલ જ યાઓ પૈક ૩ ટકાથી ઓછ ન હોય

તેટલી જગાઓ િવકલાંગ

ય કતઓ ક િવકલાંગ

રાખશે.

નીચેની

(૧)

ધ વ અથવા ઓછ દિ ટ

(ર)

વણની ખામી.

(૩)

ય કતઓના વગ માટ અનમાત

યેક િવકલાંગતા માટ ૧ ટકા અનામત રહશે.

હલન-ચલન િવકલાંગતા અથવા મગજનો લકવા.
યેક િવકલાંગતા માટ તારવેલી જ યાઓમાં કોઇ પણ િવભાગ ક એકમમાં
ચાલતા કામકાજના

કારને યાનમાં લેતાં, આવી શરતો ક

હરનામા

િન દ ટ કરવામાં આવી હોય, તેવી શરતોને આિધન રહ ને
હરનામા ારા કોઇ એકમને આ િવભાગની જોગવાઇમાંથી
૩૪.
(૧)

ારા

તે સરકાર

ુ કત આપી શકશે.

ખાસ રોજગાર િવિનમય કચેર :
હરનામા

ારા િન દ ટ તાર ખથી

તે સરકાર

યેક એકમના રોજગાર દાતાને

િવકલાંગો માટ નકક કરલ જ યાઓના સંબધ
ં માં િનયત કરલ હોય એ અ ુ પ મા હતી

રુ પાડવા ું કહ શકાશે. આ મા હતી
સંબધ
ં ી હશે અને

હરનામા

તે એકમમાં ઉભી થયેલી ક ઉભી થનાર જ યા

ારા નકક થયેલી ખાસ રોજગાર િવિનમય કચેર ઓને

ૂર પાડવાની રહશે.
(ર)

મા હત પ કો

િનયત ન ૂનામાં

િનયત સમયગાળે અને

િવગતો સાથે ભરવાના

થશે તે િનયત કરલ હશે.
૩૫.

કોઇપણ એકમના કબ માં દફતરો ક દ તાવેજો ંુ િનર
ખાસ રોજગાર કચેર

ણ કરવાની સ ા :

ારા લે ખતમાં અપાયેલી સ ા ધરાવતી કોઇ પણ ય કત કોઇ

પણ એકમના કબ માંના લગતા-વળગતા દફતરો ક દ તાવેજો હોવા ું જણાય તે
થળે તેને યો ય લાગે તે સમયે

વેશ કર શકશે અને લાગતા-વળગતા દફતર ક

દ તાવેજો સંબિં ધત નકલો લઇ શકશે અને િનર
કારની મા હતી મેળવવા માટ જ ર
૩૬.

ણ કર શકશે અથવા કોઇ પણ

ૂછ શકશે.

વણ રુ ાયેલી જ યાઓને આગળ ખચી જવી :
િવભાગ-૩૩ હઠળ િવકલાંગ

ય કતની અને ઉપલ ધતાને લીધે અથવા અ ય કોઇ

રુ તા કારણોસર કોઇ ભરતી વષમાં જો કોઇ જ યા ભર ન શકાય, તો આવી ખાલી
જ યા તે પછ ના ભરતી વષમાં આગળ ખચી જવામાં (કર ફોરવડ) આવશે અને જો તે
પછ ના ભરતી

કારોમાંથી

ત રક ફરબદલી ારા ભર શકાશે અને જયાર થાન માટ

તે વષમાં કોઇ િવકલાંગ ય કત ઉપલ ધ થાય નહ , યાર રોજગાર દાતા િવકલાંગ
ય કત િસવાયની િનમ ક
ં ૂ કર તે જ યા ભર શકશે.
આ ું તો જ બનશે જો કોઇ એકમમાં ખાલી જ યાનો
જણાવેલ

કારની ય કતને રોજગાર આપી શકાય તેમ હોય નહ તો

ખાલી જ યાઓની ફરબદલી
૩૭.
(૧)

રોજગાર દાતાઓ ારા દફતરોની
યેક રોજગાર દાતા

ણ માટ

કારમાં

ળવણી :

તે સરકાર ારા િનયત કરલ ન ૂનામાં અને િનયત કરલ ર તે

પેટા િવભાગ-(૧) હઠળ
િનર

ણ

તે સરકારની અગાઉ લીધેલ મં ૂ ર થી જ કરવાની રહશે.

નોકર એ રાખેલ િવકલાંગ ય કત સંબિં ધત દફતરોની
(ર)

કાર એવો હોય ક,

ળવણી કરશે.

ળવેલાં તમામ દફતરો યો ય સમયે એવી ય કતઓ

ુ લાં રાખવાં પડશે ક

ય કતઓને

તે સરકાર

ારા

ારા સ ા

આપવામાં આવી હોય.
૩૮.

િવકલાંગ માટ રોજગાર

(૧)

તે સરકાર અને

િુ નિ ત કરવા યોજનાઓ :

થાિનક સ ામંડળ િવકલાંગોના રોજગાર

િુ નિ ત કરવા માટ

હરનામા ારા યોજનાઓ ઘડશે અને આવી યોજનાઓ નીચેની બાબતો
(એ)

િવકલાંતા તાલીમ અને ક યાણ

ૂર પાડશે.

(બી)

ઉપલી વય મયાદામાં

ટછાટ

(સી)

રોજગાર

(ડ )

આરો ય અને તાલીમના પગલાં તથા જયાં અપંગ

ું િનયમન.
ય કતઓને નોકર એ

રાખવામાં આ યા છે એવાં થળોમાં િવકલાંગતા જ માવે નહ તેવા પયાવરણ ું
સ ન.
(ઇ)

યોજનાઓ ચલાવવા માટની ર ત અને તેનો ખચ ઉઠાવનાર ય કતઓ અને-

(એફ) યોજનાના વહ વટ માટની જવાબદાર સંભાળનાર સ ામંડળની રચના.
૩૯.

તમામ શૈ

ણક સં થાઓમાં િવકલાંગ માટ જ યાઓ અનામત :

તમામ સરકાર

શૈ

ણક સ ં થાઓ તથા સરકાર

સહાય મેળવતી અ ય શૈ

ણક

સં થાઓ િવકલાંગો માટ ૩ ટકાથી ઓછ નહ તેટલી જ યાઓ અનામત રાખશે.
૪૦.

ગર બી ઉ

ૂલ યોજનાઓમાં ખાલી જ યાઓ અનામત રાખવી :

િવકલાંગોના લાભાથ

તે સરકાર અને

થાિનક સ ામંડળો ગર બી ઉ

ૂલન

યોજનાઓમાં ૩ ટકાથી ઓછ ન હોય તેટલી જ યાઓ અનામત રાખશે.
૪૧.

િવકલાંગ માટ પ ટકા કાયભાર
રોજગાર દાતાઓને

િુ નિ ત કરવો :

સરકાર અને થાિનક સ ામંડળ તેમની આિથક

િવકાસ મયાદાઓમાં રહ ને

હર તેમજ ખાનગી

ય કતઓ માટ પ ટકા કાયભારને

મતા અને

ે ોમાં રોજગાર દાતાઓને િવકલાંગ

િુ નિ ત કરવા માટ

ો સાહનો

ૂરાં પાડશે.

કરણ : ૭
િવ ાયક કાય :
૪૨.

િવકલાંગ સાધનો અને ઉપકરણો :
તે સરકાર િવકલાંગ સાધનો અને ઉપકરણો આપવા માટ

હરનામા ારા યોજનાઓ

ઘડશે.
૪૩.

ુ માટ જમીનની પસંદગી પા
ખાસ હ ઓ

ફાળવણી માટની યોજનાઓ :

તે સરકાર અને થાિનક સ ામંડળો િવકલાંગોના લાભાથ રાહત દર પસંદગીપા
જમીનની ફાળવણી માટ

હરનામા ારા નીચેની યોજનાઓ ઘડશે.

(એ)

રહઠાણ માટ.

(બી)

ધંધો થાપવા માટ.

(સી)

ખાસ મનોરં જન ક

(ડ )

ખાસ શાળાઓ થાપવા માટ.

(ઇ)

સંશોધન ક ો થાપવા માટ.

થાપવા માટ.

(એફ) િવકલાંગ સાહિસકો ારા કારખાનાં થાપવા માટ.
કરણ : ૮
૪૪.

પ રવહનમાં બન અ લ તતા :
પ રવહન

ે ે કાયરત એકમો તેમની આિથક

મતા અને િવકાસની મયાદામાં રહ ને

ય કતઓના લાભાથ ખાસ પગલાં ભરશે.
(એ)

આવી ય કતઓને સરળ પહ ચને અ ુ ૂળ હોય એવી ર તે રલવે ક પાટમે ટ,
બસો, વહાણો અને િવમાનો બનાવવા.

(બી)

રલવે ક પટમે ટો, વહાણો, િવમાનો અને
બનાવવાં હ લચેર વાપરનારાઓ તેનો

૪૫.

િત ાલયોમાં એવી ર તે સંડાસો

ુ મતાથી ઉપયોગ કર શક.
ગ

ર તા પર બન અ લ તતા :
તે સરકાર અને થાિનક સ ામંડળો તેમની આિથક
રહ ને નીચેની
(એ)

ુિવધાઓ

દિ ટહ ન

મતા અને િવકાસની મયાદામાં

ૂર પાડશે.

ય કતઓના લાભાથ

હર ર તા ઉપર લાલબતીવાળા

થળોએ

ા ય સંકતો ઉભા કરશે.
(બી)

હ લચેર વાપરનારાઓની સરળ પહ ચ માટ

ટપાથ ઉપર ઢાળ અને ગિત

ઘટાડવા માટના અવરોધ બનાવશે.
(સી)

ધજનો અથવા ઓછ દિ ટવાળ

ય કતઓ માટ ઝી ા

ોસ ગની િનશાનીઓ

ઉભી કરશે.
(ડ )

ધજનો અથવા ઓછ

િ ટવાળ

ય કતઓ માટ રલવે લેટફોમની કનાર એ

કોતરણીવાળ િનશાની કરવી.
(ઇ)

િવકલાંગતાનાં યથાયો ય

િતકો ઘડવા.

(એફ) યથાયો ય થળોએ ચેતવણી
૪૬.

ૂચક સંકતો

ૂકવા.

બાંધકામ પયાવરણમાં બન અ લ તતા :
તે સરકાર અને થાિનક સ ામંડળો તેમની આિથક
રહ ને નીચેની
(એ)
(બી)

ુિવધાઓ

મતા અને િવકાસની મયાદામાં

ૂર પાડશે.

હર ઇમારતોમાં ર પ (ઢાળ)
હ લચેર વાપરનારાઓ માટ યો ય

(સી)

અલીવેટર ક લીફટમાં

(ડ )

દવાખાનાઓ,

ેઇલ

કારના સંડાસો.

િતકો અને

ા ય સંકતો

ૂકવાં.

ાથિમક આરો ય ક ો અને અ ય તબીબી સંભાળ તેમજ

ુ વસન સં થાઓમાં ર પ (ઢાળ)
ન

૪૭.

સરકાર રોજગારમાં બન અ લ તતા :

(૧)

કોઇ પણ કમચાર પોતાના સેવાકાળ દર યાન િવકલાંગ થાય તો કોઇ પણ એકમ તે
ૂ ર કર શકશે નહ . કમચાર

કમચાર ને તેની પાયર નીચે ઉતાર શકશે નહ ક

જગા ધરાવતો હતો તે જગા માટ િવકલાંગતા આ યા પછ યો ય ન હોય તે તેના એ જ
ુ ાં
પગાર ધોરણ અને સેવા લાભો સાથે અ ય જ યા પર બદલી કર શકશે. વ મ
જોગવાઇ કરવામાં આવે છે ક,

તે જ યા પર

બને તો તેને અિધસં યક જ યા પર યાં

ુ ી રાખી શકાશે ક, જયાં
ધ

યો ય જ યા ઉપલ ધ બને અથવા તે િન િૃ તની
(ર)

કોઇ પણ ય કતને મા
:

ુધી તેને માટ
વહ ું હોય તે.

મર પહ ચે બેમાંથી

તેની િવકલાંગતાના આધાર બઢતીનો ઇ કાર કર શકાશે નહ

જોગવાઇ કરવામાં આવે છે ક,
લ માં લઇને

તે કમચાર ને ગોઠવવા ું શકય ન

હરનામા

ારા

તે સરકાર કોઇ પણ એકમમાં ચાલતા કામના
તે

કારને

હરનામામાં િન દ ટ શરતોને આિધન રહ ને જો

કોઇ શરતો હોય તો કોઇ પણ એકમને આ િવભાગની જોગવાઇમાંથી

ુ કત આપી શકશે.

કરણ : ૯
૪૮.

સંશોધન અને માનવશ કત િવકાસ :
તે સરકાર અને
સંશોધનોને નીચેના

૪૯.

થાિનક સ ા મંડળ એક-બી ને લગતા િવષયોના પાર પ રક
ે ોમાં વેગ આપશે અને મદદ કરશે.

(એ)

િવકલાંગતા િનવારણ.

(બી)

ુ ાય આધા રત
સ દ

(સી)

મનોસામા જક પાસાં સ હતના સહાયક સાધનોનો િવકાસ.

(ડ )

તેમના યવસાયની તારવણી.

(ઇ)

કચેર ઓ અને કારખાનાઓમાં થળ

િવ

ુ વસન સ હત ું
ન

ુનવસન.

ુ ારણા.
ધ

િવ ાલયોને સંશોધન હાથ ધરવા સમથ કરવા માટ નાણાંક ય

ખાસ િશ ણ,

ો સાહન :

ુ વસન અને માનવ શ કત િવકાસ માટ સંશોધન હાથ ધરવાના હ ુસર
ન

તે સરકાર, િવ

િવ ાલયો, ઉ ચ અ યાસની અ ય સં થાઓ, યાવસાિયક સંગઠનો,

બન સરકાર સંશોધન એકમો ક સં થાઓને નાણાંક ય મદદ
કરણ : ૧૦
િવકલાંગ ય કતઓ માટની સં થાઓની મા યતા

ૂર પાડશે.

૫૦.

સ મ સ ામંડળ :
આ ધારાના હ ુઓ માટ સ મ સ ામ ંડળ બનવા રાજય સરકાર તેને યો ય લાગે તે ું
સ ામંડળ નીમશે.

૫૧.

ન ધણી

ુ ગ
સ
ં ત હોવા િસવાય કોઇ ય કતએ િવકલાંગ માટની સં થા

માણપ ને

થાપવી ક ચલાવવી નહ .

:

આ ધારા હઠળ ઠરાવેલ હોય તે િસવાય કોઇ પણ ય કત િવકલાંગ ય કતઓ
માટની કોઇ સં થા થાપી ક ચલાવી શક નહ . િસવાય ક તેણે સ મ સ ામંડળ
આપેલ આ હ ુસર ન ધણી

માણપ ો મેળવેલ હોય અને તે

ારા

ુ ગ
સ
ં ત િનયમો હઠળ

ચાલતી હોય.
િસવાય ક, કોઇ પણ

ય કત િવકલાંગો માટની સં થા આ ધારાના અમલની

શ આત પહલાં ચલાવતી હોય તો તે આવી શ આતથી માંડ ને છ માસના ગાળા
આવી સં થા ચલાવવા ું રાખી શક અને જો તેણે આ િવભાગ હઠળ
ગાળા દર યાન આવા

માણપ

માટ અર

ુ ી
ધ

ૂ ચત છ માસના

કરલ હોય તો અર ના િનકાલ

ુ ી તે
ધ

ચલાવી શકશે.
૫૨.

ન ધણી
(૧)

માણપ

રાજય સરકાર
માણપ

(ર)

:
ારા િનયત કરાયેલ હોય તેવા ન ૂનામાં અને એ ર તે ન ધણી

માટની અર

સ મ સ ામંડળને કરવાની રહશે.

પેટા િવભાગ-૧ હઠળ મળે લ અર

ઉપર સ મ સ ામંડળ તેને યો ય જણાય

તેમ તપાસ હાથ ધરશે અને સંતોષ થાય ક, અરજદાર આ ધારા અને તે હઠળના
િનયમો ું

ૂર ુ ું પાલન ક ુ છે યાર તે ન ધણી

માણપ

જયાં તેને અસંતોષ થતો હોય યાં સ મ સ ામંડળ
અર

થયેલ છે તે

િસવાય ક,

માણપ

માણપ

મં ૂર કરશે અને

ુકમ

ારા

ના માટ

આપવાનો ઇ કાર કરશે.

આપવાનો અ વીકારનો કોઇ

ુકમ કરતાં પહલાં સ મ

સ ામંડળ અરજદારને સાંભળવાની ઉ ચત તક આપશે અને રાજય સરકાર ારા
િનયત ર તે

માણપ

આપવાના અ વીકારનો

યેક

ુકમ અરજદારને

મોકલવાનો રહશે.
(૩)

પેટા િવભાગ-ર હઠળ ન ધણી

(૪)

આ િવભાગ હઠળ મં ૂર કરાયેલ ન ધણી
(એ)

આપવામાં આવશે નહ .
માણપ

:

િવભાગ-(પ૩) હઠળ જો પા ં ન ખચાય તો રાજય સરકાર
થાય તે સમયગાળા

(બી)

માણપ

તેવા સમયગાળા

ુ ી અમલમાં રહશે.
ધ
ુ ી વખતોવખત તા ુ ં કરવા ું રહશે અને
ધ

ારા નકક

(સી)

રાજય સરકાર

ારા નકક થાય તેવા

વ પમાં અને તેવી શરતોને

આધીન રહશે.
(૫)

ન ધણી

માણપ ો તા ુ ં કરવાની અર

તેની અસરકારકતા સમા ત થયાના

સમયગાળા પહલાં ૬૦ દવસથી ઓછા ન હોય તેટલા સમયમાં કરવાની રહશે.
(૬)
૫૩.

સં થાએ ન ધણી

માણપ
(૧)

માણપ

દખાય તેવાં થળે રાખવા ું રહશે.

રદબાતલ :

સ મ સ ામંડળ, જો તેને આ ું માનવાને વાજબી કારણ હોય ક િવભાગ-(૫૨)
ના પેટા િવભાગ-(૨) હઠળ આપવામાં આવેલ ન ધણી

(એ)

માણપ

માણપ

કઢાવવા ક તા ુ ં કરાવવા માટની અર

ધારક-

સંબધ
ં માં કરલ િનવેદન

ખો ુ ં હોય ક બરાબર ન હોય અથવા,
(બી)

આપેલ

માણપ માં

શરતો અને િનયમોને આધીન હોય તેનો ભંગ કય હોય

ક કરા યો હોય તો આવી તપાસ કયા પછ યો ય લાગે તો
ારા રદબાતલ કર શકશે. િસવાય ક,

માણપ ના ધારકને

માણપ
માણપ

ુકમ
શા માટ

રદ બાદલત ન કર ું તેની કારણ દશાવવાની તક આપી ન હોય યાં

ુ ી
ધ

આવો ુકમ કરવામાં આવશે નહ .
(ર)

જયાં કોઇ સં થાના સંબધ
ં માં

માણપ

પેટા િવભાગ-(૧) હઠળ રદબાતલ

થયેલ હોય યાં આવા રદબાતલ થયાની તાર ખથી આવી સં થા કાય કરતી
બંધ થશે.
(એ)

જયાં આવી અપીલ કરવાનો નકક થયેલ સમયગાળો

ૂરો થયા સમયે જ કોઇ

અપીલ કરવામાં આવી ન હોય અથવા,
(બી)

જયાં આવી અપીલ કરવામાં આવી હોય પણ રદબાતલનો ક
ુ મ અમલમાં આવી
ગયો હોય યાં અપીલના ુકમની તાર ખથી.

(૩)

કોઇ પણ સ ં થા સંબધ
ં માં

માણપ

કોઇ પણ િવકલાંગ ય કત

રદબાતલ કરતી વખતે સ મ સ ામંડળ

આ રદબાતલની તાર ખે

તે સં થાનો

તેવાસી

હોય તો માગદશન આપી શકાશે અને,
(એ)

તેના માતા-િપતા, પિત-પ ની ક કાયદસરના વાલી

તે ક સામાં હોય તેમ તેને

તેના કબ માં સ પાશે અથવા
(બી)

સ મ સ ામ ંડળ

ારા નકક

થયેલ અ ય સં થામાં

થળાંત રત કરવામાં

આવશે.
(૪)

યેક સં થા ક

ન ધણી

માણપ

ધરાવે છે અને આ િવભાગ હઠળ

રદબાતલ થાય પછ સ મ સ ામંડળને આ ું

માણપ

સ પી દવા ું રહશે.

૫૪.

અપીલ :
(૧)

કોઇ પણ ય કત સ મ સ ામંડળના

ુકમ

ારા

માણપ

આપવા ઇ કાર ક

રદબાતલ યા અસં ુ ટ હોય તો તે રાજય સરકાર

ારા િનયત

સમયગાળામાં આવા ઇ કાર ક રદબાતલ સામે રાજય સરકારનો

ુકમ આખર

માણપ
ગણાશે.
(ર)
૫૫.

આવી અપીલ પરનો રાજય સરકારનો ુક મ આખર ગણાશે.

રાજય સરકાર ક ક

સરકાર ારા થાિપત ક સં થાઓને લા ુ ન પડતો ધારો :

રાજય સરકાર ક ક

સરકાર ારા થાિપત અને સંચા લત િવકલાંગોની સં થાઓને આ

ૂ ચત ક ું જ લા ુ પડશે નહ .

કરણમાં

કરણ : ૧૧
ગંભીર િવકલાંગતાવાળ
૫૬.

ય કતઓ માટની સં થાઓ :

ગંભીર િવકલાંગતાવાળ
(૧)

ય કતઓ માટની સં થાઓ :

તે સરકાર તેન ે યો ય જણાય તેવા થળે ગંભીર િવકલાંગતાવાળ

ય કતઓ

માટ સં થા થાપશે અને ચલાવશે.
(ર)

જયાં

તે સરકાર એવો મત ધરાવતી હોય ક પેટા િવભાગ-(૧) હઠળ થાિપત

સં થા કરતાં કોઇ સં થા ગંભીર િવકલાંગતાવાળ

ય કતઓના

યો ય છે તો આ ધારાના હ ુઓ માટ ગંભીર િવકલાંગતાવાળ

ુ વસન માટ
ન
ય કતઓની

સં થા તર ક આવી સં થાને મા યતા આપી શક. િસવાય ક ધારાની જોગવાઇઓ
અને તે

ુ બના િનયમો પ ર ૂણ કરતી ન હોય તો કોઇ પણ સં થાને આ
જ

િવભાગ હઠળ મા યતા આપવામાં આવશે નહ .
(૩)

તે સરકાર

ારા િનયત થયેલ ર તે અને િનયત શરતો સ ંતોષાય એવી ર તે

પેટા િવભાગ-૧ હઠળ થપાયેલ
(૪)

યેક સં થા ચલાવવામાં આવશે.

આ િવભાગના હ ુ માટ ગંભીર િવકલાંગતાવાળ

ય કત અથાત ૮૦ ટકા ક

તેથી વ ુ ક, એક ક તેથી વ ુ િવકલાંગતાઓ ધરાવતી ય કત.
કરણ : ૧૨
િવકલાંગ ય કતઓ માટના
૫૭.

ુ ય કિમ ર અને કિમ રો :

િવકલાંગ યકિતઓ માટના

ુ ય કિમ રની િનમ ક
ંૂ :

(૧)

આ ધારાના હ ુસર િવકલાંગ

ય કતઓ માટ ક

સરકાર

હરનામા

ારા

ુ ય કિમ રની િનમ કં ૂ કરશે.
(ર)

કોઇ પણ ય કત
જો તેની પાસે

ુ ય કિમ ર તર ક િનમ ક
ં ૂ પામવા માટ લાયક ઠરશે નહ

ુ વસનને લગતી બાબતો ું ખાસ
ન

ાન ક યવહા ુ અ ુભવ ન

હોય.
ુ ય કિમ રને

(૩)

(૪)

ૂકવવા પા

પગાર અને ભ થાંઓ તથા અ ય સેવા શરતો

(પે શન

ુ ટ તેમજ અ ય િન ૃિત લાભો સ હત) ક
જ
ે ઇ

થાય તે

ુ બ મળવાપા
જ

ક

સરકાર

સરકાર ારા િનયત

થશે.

ુ ય કિમ રને તેમના કાય કરવામાં સહાય કરવા માટ

અિધકાર ઓ અને અ ય કમચાર ઓના

કાર અને ક ાઓ નકક કરશે અને

ુ ય કિમ રને આવા અિધકાર ઓ અને અ ય કમચાર ઓ તેને યો ય લાગે
તેમ
(પ)

ૂરા પાડશે.

ુ ય કિમ રને

ૂરા પાડલ કમચાર ઓ અને અિધકાર ઓ

ુ ય કિમ રની

દખરખ હઠળ તેમના કાય બ વશે.
(૬)

ુ ય કિમ રને

ૂરા પાડલ અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓના પગાર અને ભ થાં

તથા અ ય તેવી શરતો ક

સરકાર ારા િનયત થાય તેવી હશે.

૫૮.

ુ ય કિમ રના કાય :
ુ ય કિમ ર નીચેનાં કાય કરશે.
ું સંકલન

(અ)

કિમ રોનાં કાય

(બી)

ક

(સી)

િવકલાંગોને મળે લ અિધકારો અને ઉપલ ધ સવલતો

સરકાર ારા આપવામાં આવેલ ભંડોળના ઉપયોગ ું િનયં ણ.
ળવવા માટ પગલાં

લેવા.
(ડ )

સરકાર નકક કર એ સમયાંતર આ ધારાના અમલીકરણ પર વે ક

સરકારને

અહવાલો મોકલવા.
૫૯.

િવકલાંગોના અિધકારોના ભંગ સંબિં ધ ફ રયાદો

ુ ય કિમ રને તપાસવી :

િવભાગ-(૫૮) ની જોગવાઇઓને લ માં લીધા વગર

ુ ય કિમ ર વે છાએ ક કોઇ

અ યાય પામેલ ય કતની અર ના આધાર ક અ ય ર તે નીચેની બાબતના સબ
ં ધ
ં માં
મળે લ ફ રયાદો તપાસશે.
(એ)

િવકલાંગોના અિધકારોનો ભંગ.

(બી)

કાયદાઓ, િનયમો, ઉપિનયમો, ધારાધોરણો, કારોબાર
ક

તે સરકાર ક

થાિનક મંડળ

ારા િવકલાંગ

અિધકારોના ર ણ માટ ઘડાયા હોય ક
અભાવ અને
૬૦.

સ ામંડળ સમ

ક
ુ મો, િનદશો ક

ૂચનાઓ

ય કતઓના ક યાણ અને

હર થયા હોય તેમાં અમલીકરણનો

તેની ર ૂઆત.

િવકલાંગો માટના કિમ રોની િનમ ક
ંૂ :
(૧)

ુ ર િવકલાંગ ય કતઓ માટ દરક રાજય સરકાર
આ ધારાના હ સ

હરનામા

ારા કિમ ર િનમશે.
(ર)

કોઇ પણ ય કત કિમ ર તર કની િનમ કં ૂ માટ લાયક ઠરશે નહ , જો
સંબધ
ં ી બાબતોમાં તે ખાસ

(૩)

કિમ રને

ૂકવવાપા

ુ વસન
ન

ુ વ ધરાવતાં ન હોય.
ાન અને યવહા ુ અ ભ

પગાર અને ભ થાઓ તથા તેવી સેવા શરતો (પે શન,

ુ ટ અને અ ય િન ૃિત લાભો) રાજય સરકાર િનયત કર તેવાં રહશે.
ેજ ઇ
(૪)

રાજય સરકાર કિમ રને તેમના કાય કરવા માટ સહાય કરવા જ ર
અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓના

કાર અને ક ાઓ નકક કરશે તથા કિમ રને

આવા અિધકાર ઓ અને અ ય કમચાર ઓ તેમને યો ય લાગે તેમ
(૫)

કિમ રને
કરશે.

રુ ા પડશે.

ૂરા પાડલ અિધકાર /કમચાર ઓ કિમ રની દખરખ હઠળ કાય

(૬)

રુ ા પાડલ અિધકાર /કમચાર ઓના પગાર અને ભ થાંઓ તથા

કિમ રને

અ ય સેવા શરતો રાજય સરકાર ારા િનયત થાય તેવાં રહશે.

૬૧.

કિમ રની સ ાઓ :
કિમ ર રાજયમાં નીચેના કાય કરશે.
(એ)

િવકલાંગ ય કતઓના લાભાથ ચાલતા કાય મો અને યોજનાઓ માટ રાજય
સરકારના ખાતાઓ વ ચે સંકલન કરશે.

(બી)

રાજય સરકાર ારા ફાળવેલ ભંડોળના ઉપયોગ ું િનયં ણ કરશે.

(સી)

કિમ ર િવકલાંગ

ય કતઓ માટ ઉપલ ધ સવલતો અને અિધકારો ું ર ણ

કરવા પગલાં ભરશે.
(ડ )

સરકાર િનયત કર એ સમયાંતર આ ધારાના અમલીકરણ પર વે રાજય
સરકારને અહવાલ મોકલશે અને તેની નકલ

૬૨.

િવકલાંગના અિધકારોના ભંગ સંબિં ધ બાબતો

ુ ય કિમ રને મોકલશે.

ગે ની ફ રયાદો કિમશનર તપાસવી :

િવભાગ-૬૧ ની જોગવાઇઓને લ માં લીધા વગર કિમ ર

વે છાએ ક અ યાય

પામેલ ય કતની અર ના આધાર ક અ ય ર તે નીચેની બાબતો સંબિં ધ ફ રયાદોની
તપાસ કરશે.
(એ)

િવકલાંગ ય કતઓના અિધકારોનો ભંગ.

(બી)

કાયદાઓ, ઉપિનયમો, ધારા ધોરણો, કારોબાર
તે સરકાર ક

થાિનક સ ામંડળ

ારા િવકલાંગ

અિધકારોના ર ણ માટ ઘડાયા હોય ક
અભાવ અને
૬૩.

ૂચનાઓ ક

ય કતઓના ક યાણ અને

હર થયા હોય તેમાં અમલીકરણનો

તે સ ામંડળ પાસે તેની ર ૂઆત.

સ તામંડળો અને અિધકાર ઓને
(૧)

ુકમો, િનદશો ક

ુ ક અદાલતની કટલીક સ તાઓ

:

ુ ય કિમ ર અને કિમ રો આ ધારા હઠળના કાય ની બજવણીના હ ુ માટ
નીચેની બાબતો સંબંધી ખટલો ચલાવતી વખતે િસિવલ
(૧૯૦૮

ોસીજર કોડ, ૧૯૦૮

ુ પ )ું હઠળ અદાલતને મળે છે . તેવી સ ાઓ ધરાવશે

(એ)

સા ીઓને હાજર રાખવા અને સમ સ કાઢવા.

(બી)

કોઇ પણ દ તાવેજ શોધી કાઢવા અને

(સી)

કોઇ પણ અદાલત ક કચેર માંથી
મેળવવા.

વી ક,

ા ત કરવા.
હર દફતર ક તે સંબિં ધત નકલ

ુ ાવો મેળવવો અને
ર

(ડ )

સોગંદનામાઓ પર

(ઇ)

સા ીઓ ક દ તાવેજના પર

ણ માટ તપાસ િનમવી.

ુ ય કિમ ર અને કિમ રો પાસેથી દરક કાયવાહ ભારતીય દં ડ સ ં હતાના

(૨)

(૧૮૬૦

ું ૪પ) િવભાગ હઠળ ૧૯૩ અને ૨૨૮ ના અથમાં રહ ને અદાલતી

કાયવાહ કરવાની રહશે અને

ુ ય કિમ ર, કિમ ર સમ

સ ામંડળ

ોસીજર કોડ, ૧૯૭૩ નો ફોજદાર ધારો, િવભાગ-૧૯૫ અને

િમનલ

કરણ-૨૬ ના

હ ુઓ માટ િસિવલ ( ુ ક ) અદાલત તર ક ગણવામાં આવશે (૧૯૭૪

ું ર)

ુ ય કિમ ર ારા તૈયાર કરવાના થતાં વાિષક અહવાલો :

૬૪.

(૧)

રાજય સરકાર

ારા િનયત થયેલ

વ પે અને સમયે

ુ ય કિમ ર ગત નાણાંક ય વષ દરિમયાન તેની કરલ

યેક નાણાંક ય વષ
રુ ુ ંુ

ૃિતઓ ું

િવવરણ કરતો વાિષક અહવાલ તૈયાર કરશે અને તેની એક નકલ ક
સરકારને મોકલશે.
(ર)

ક

સરકાર સંસદના

યેક

હૃ સામે વાિષક અહવાલ ભલામણો સાથે

તેમાં ભલામણો પર લેવાયેલ પગલાં સંબધ
ં ી ક

ૂકાવશે,

સરકારને લાગે વળગે છે યાં

ુ ી િવવરણ હશે અને કોઇ ભલામણો ક તેના ભાગની અ વી ૃિત માટના કારણો
ધ
પણ હશે.
૬૫.

કિમ રો ારા તૈયાર કરવાના થતાં વાિષક અહવાલો :
(૧)

રાજય સરકાર

ારા િનયત થયેલ

વ પે અને સમયે

કિમ ર ગત નાણાંક ય વષ દરિમયાન તેની

ૃિતઓ ું

યેક નાણાંક ય વષ
રુ ુ ંુ િવવરણ કરતો

વાિષક અહવાલ તૈયાર કરશે અને તેની એક નકલ રાજય સરકારને મોકલશે.
(ર)

રાજય સરકાર િવધાન

હૃ સમ

વાિષક અહવાલ ભલામણો સાથે

ૂકાવશે,

તેમાં ભલામણો પર લેવાયેલ પગલાં અને લેવાના થતાં પગલાં સંબધ
ં ી રાજય
સરકારને લાગે વળગે છે યાં

ુ ી િવવરણ હશે અને કોઇ ભલામણ ક તેના
ધ

ભાગની અ વી ૃિત માટના કારણો પણ હશે.
કરણ : ૧૩
રુ ા :

સામા જક
૬૬.

તે સરકાર અને થાિનક સ ામંડળે
(૧)

ુ વસન હાથ ઘર ંુ :
ન

તે સરકાર અને થાિનક સ ામંડળો તેમની આિથક
મયાદામાં રહ ને તમામ િવકલાંગો ું

મતા અને િવકાસની

ુ વસન હાથ ધરશે ક હાથ ધરાવશે.
ન

(ર)

ુ
પેટા િવભાગ-૧ ના હ ઓ
માટ

તે સરકાર અને થાિનક સ ામંડળો, બન

સરકાર સંગઠનો નાણાંક ય સહાય આપશે.
(૩)

તે સરકાર અને થાિનક સ ામંડળ

ુ વસન નીિત ઘડતી વખતે િવકલાંગ
ન

ય કતઓ માટ કાયરત બનસરકાર સંગઠનો સાથે મં ણા કરશે.
૬૭.

િવકલાંગ કમચાર ઓ માટ વીમા યોજના :
(૧)

તે સરકાર

હરનામા ારા તેન ા િવકલાંગ કમચાર ના લાભાથ વીમા યોજના

ઘડશે.
(ર)

આ િવભાગમાં દશા યા ઉપરાંત

તે સરકાર વીમા યોજના ઘડવાને બદલે

તેના િવકલાંગ કમચાર માટ વૈક િપક
્
૬૮.

બેકાર ભ

રુ ા યોજના ઘડ શકશે.

ંુ :

તે સરકાર તેની આિથક

મતા અને િવકાસની મયાદામાં રહ ને ખાસ રોજગાર

કચેર ઓમાં વષથી વધાર સમયથી ન ધાયેલ િવકલાંગ ય કતઓ માટ ક
લાભકારક યવસાયમાં રોક ન શકાય તેમને માટ

હરનામા

ને અ ય

ારા બેકાર ભ થાંની

ૂકવણી માટની યોજના ઘડશે.
કરણ : ૧૪
પર ૂરણ :
૬૯.

િવકલાંગો માટના કોઇ પણ લાભો ગેરર િતથી ઉપલ ધ કરવા માટની સ
કોઇ પણ ય કત ક
કરવા

૭૦.

િવકલાંગ માટના કોઇ લાભ ગેરર િતથી ઉપલ ધ કર ક તેમ

યાસ કર તો તે બે વષની

વીસ હ ર

રુ ા)

ુ તની કદ અથવા ા. ૨૦,૦૦૦/- ( ક િપયા
દ

ુ ીના દં ડની ક તે બંને સ ઓને પા
ધ

ગણાશે.

ુ ય કિમ ર, કિમ રો, અિધકાર ઓ અને અ ય કમચાર ગણ
ુ ય કિમ ર, કિમ રો, અિધકાર ઓ તેમજ તેમને
ુધ

હર નોકરો ગણાશે :

ૂરા પાડલ કમચાર ગણ ભારતીય

દં ડ સં હતાના (૧૮૬૦ ના ૪૫) ના િવભાગ-૨૧ ના અથમાં
૭૧.

:

હર નોકરો તર ક ગણાશે.

િુ ધ પગલાં માટ ર ણ :

આ ધારો અને તે હઠળના ઘડાયેલ કોઇ િનયમ ક થયેલ

ુ રણ માટ
ુકમોના અ સ

િુ ધથી કરવામાં આવેલ કોઇ કાય ક તે માટ કરલ કોઇ ઇરાદા માટ ક
રાજય સરકારો ક

સરકાર,

થાિનક સ ામંડળ ક કોઇ સરકાર અિધકાર િવ ધ કોઇ દાવો,

ખટલો ક અ ય કા ૂની કાયવાહ થઇ શકશે નહ .
૭૨.

ુ ધ

અ ય કોઇ કાયદાના િવરોધ પ નહ પણ વધારાનો ધારો :

આ ધારાની જોગવાઇઓ ક તે હઠળ ઘડાયેલ િનયમો હાલમાં અમલમાં હોય તેવા,
િવકલાંગ ય કતઓના લાભાથ અ ય કોઇ કાયદા ક હઠળ
૭૩.

હર થયેલ ક ઘડાયેલ કોઇ

િનયમો, ક
ુ મો ક કોઇ

ૂચનાઓ િવ ધ નહ પણ તે ઉપરાંતના લેખાશે.

િનયામો ઘડવા માટ

તે સરકારની સ ા :

(૧)

આ ધારાની જોગવાઇઓના અમલીકરણ માટ

તે સરકાર

હરનામા

ારા

િનયમો ઘડ શકશે.
(ર)

ઉપર જણાવેલી સ ાઓની સામા યતાના બાધ િવના અને ખાસ કર ને આવા
િનયમો નીચે જણવેલી તમામ ક કોઇ એક બાબત
(એ)

ૂર પાડ શક.

મ ક :-

િવભાગ-૩ ના પેટા િવભાગ-(ર) ની કલમ-(ક) હઠળ િન દ ટ
ર તે ક

માં રાજય સરકાર ક ક

શાિસત

દશની પસંદગી

થશે.
(બી)

િવભાગ-૪ ના પેટા િવભાગ-૭ હઠળ િન દ ટ ભ થાંઓ ક
સ યો મેળવેશ.

(સી)

િવભાગ-(૭) હઠળ િન દ ટ કાયવાહ ના િનયમો ક

ક ીય

સંકલન સિમિત તેની સભાઓના કામકાજના સબ
ં ધ
ં માં પાળશે.
(ડ )

િવભાગ-૮ ના પેટા િવભાગ-(ર) ની કલમ-(એચ) હઠળ િન દ ટ
આવાં અ ય કાય ક

(ઇ)

ક ીય સંકલન સિમિત બ વી શકશે.

િવભાગ-૮ ના પેટા િવભાગ-(ર) ની કલમ-(એચ) હઠળ િન દ ટ
ર તે ક

માં રાજય સરકાર ક ક

શાિસત

દશ પસદ
ં કરવામાં

આવશે.
(એફ)

િવભાગ-(૯) પેટા િવભાગ-(૩) હઠળ િન દ ટ ભ થાંઓ ક
સ યો મેળવશે.

( )

િવભાગ-૧૧ હઠળ િન દ ટ કાયવાહ ના િનયમો ક

ક ીય

કાયવાહક સિમિત તેની સભાઓના કામકાજના સંબધ
ં માં પાળશે.
(એચ)

િવભાગ-(૧૨) ના પેટા િવભાગ-(૧) હઠળ િન દ ટ ર તે અને
હ ુઓ માટ ક

(આઇ)

ના માટ ય કતને સંલ ન કરવામાં આવે.

િવભાગ-(૧ર) ની પેટા િવભાગ-(૩) હઠળ િન દ ટ
ભ થાંઓ ક

ુ ક અને

ક ીય કાયવાહક સિમિત સાથે જોડાયેલ ય કત

મેળવશે.
( )

િવભાગ-(૧૪) ના પેટા િવભાગ-(૭) હઠળ િન દ ટ ભ થાંઓ ક
સ યો મેળ વશે.

(ક)

િવભાગ-(૧૭) હઠળ િન દ ટ કાયવાહ ના િનયમો ક

રાજય

સંકલન સિમિત તેની સભાઓના કામકાજના સબ
ં ધ
ં માં પાળશે.
(એલ)

િવભાગ-(૧૮) ના પેટા િવભાગ-(ર) ની કલમની કલમ-( )
હઠળ આવાં અ ય કાય ક

(એમ)

રાજય સંકલન સિમિત બ વી શક.

િવભાગ-(૧૯) ના પેટા િવભાગ-(૩) હઠળ િન દ ટ ભ થાંઓ ક
સ યો મેળવશે.

(એન)

િવભાગ-(ર૧) ના હઠળ િન દ ટ કાયવાહ ના િનયમો ક

રાજય

કાયવાહક સિમિત તેની સભાઓમાં કામકાજના સંબધ
ં માં પાળશે.
(ઓ)

િવભાગ-(રર) ના પેટા િવભાગ-(૧) હઠળ િન દ ટ ર તે અને
હ ુઓ

(પી)

માટ ય કતને જોડવામાં આવશે.
ુ ક અને

િવભાગ-(રર) ના પેટા િવભાગ-(૩) હઠળ િન દ ટ
ભ થાંઓ ક

રાજય કાયવાહક સિમિત સાથે જોડાયેલ ય કત

મેળવશે.
(ક )ુ

િવભાગ-(૩૪) ના પેટા િવભાગ-(૧) હઠળ િન દ ટ મા હિત ક
મા હિતપ

યેક એકમના નોકર દાતાએ

અને ખાસ રોજગાર િવિનમય કચેર ક

ુ પાડ ું જોઇએ

ને આવી મા હતી ક

ુ પાડવા ુ રહશે.

મા હતીપ

િવભાગ-(૩૭) ના પેટા િવભાગ-(૧) હઠળ િન દ ટ ન ૂના ું

(આર)

મા હતીપ ક અને એ ર તે ક
ળવવા ું રહશે. અર

માં નોકર દાતા

ારા દફતર

કરવાની રહશે.

િવભાગ-(૫૨) ના પેટા િવભાગ-(૧) હઠળ િન દ ટ ન ૂના ું

(એસ)

મા હતી પ ક અને એ ર તે એમાં અર
(ટ )

કરવાની રહશે.

િવભાગ-(૫૨) ના પેટા િવભાગ-(ર) હઠળ ક

માં અ વી ૃિતનો

ક
ુ મ પાઠવવાનો રહશે.
( )ુ

િવભાગ-(૫૨) ના પેટા િવભાગ-(૩) હઠળ િન દ ટ સવલતો ક
ધોરણો

(વી)

ૂરાં પાડવાના ક

િવભાગ-(૫૨) ના પેટા િવભાગ-(૪) ની કલમ-(એ) હઠળ િન દ ટ
ુ તક
દ

(ડબ

ળવવાના.

)ુ

ૂર ું ન ધણી

માણપ

માણ ૂત લેખાશે.

િવભાગ-(૫૨) ના પેટા િવભાગ-(૪) ની કલમ-(સી) હઠળ
ુ ા ું પ ક ક
િન દ ટ ન ન
રહ ને ન ધણી

માણપ

માં એવી શરતો ક

આપવા ું રહશે.

ને આધીન

(એકસ)

ુ ત ક
દ

િવભાગ-(૫૪) ના પેટા િવભાગ-(૧) હઠળ િન દ ટ
દરિમયાન અપીલ કરવાની રહશે.

(વાય)

િવભાગ-(૫૬) ના પેટા િવભાગ-(૩) હઠળ િન દ ટ ર તે ક
ગંભીર

િવકલાંગતા

ધરાવતી

ય કતઓ

ચલાવવામાં આવશે અને શરતો ક
(ઝેડ)

માટની

માં

સં થા

પ ર ૂણ કરવાની રહશે.
ુ ય કિમ ર

િવભાગ-(૫૭) ના પેટા િવભાગ-(૩) હઠળ િન દ ટ
વેતન, ભ થાંઓ અને અ ય સેવા શરતો.

(ઝેડ-એ)

િવભાગ-(૫૭) ના પેટા િવભાગ-(૬) હઠળ િન દ ટ અિધકાર ઓ
અને કમચાર ઓના વેતન ભ થાં અને અ ય સેવા શરતો.

(ઝેડ-બી)

િવભાગ-(૫૮) ની કલમ-(ડ ) હઠળ િન દ ટ
્ સમયગાળો ક
ુ ય કિમ ર, ક

(ઝેડ-સી)

માં

સરકારનો અહવાલ આપશે.

િવભાગ-(૬૦) ના પેટા િવભાગ-(૩) હઠળ િન દ ટ કિમ રના
વેતન ભ થાં અને અ ય સેવ ા શરતો.

(ઝેડ-ડ )

િવભાગ-(૬૦)

ના

પેટા

િવભાગ-(૬)

હઠળ

િન દ ટ

અિધકાર ઓના વેતન ભ થાં અને અ ય સેવા શરતો.
(ઝેડ-ઇ)

િવભાગ-(૬૧) ની કલમ-ડ

હઠળ િન દ ટ સમયગાળો ક

દરખા ત કિમ ર રાજય સરકારને અહવાલ આપશે.
(ઝેડ-એફ)

િવભાગ-(૬૪) ના પેટા િવભાગ-(૧) હઠળ િન દ ટ ન ૂના ું પ ક
અને સમય ક

(ઝેડ- )

િવભાગ-(૬૫) ના પેટા િવભાગ-(૧) હઠળ િન દ ટ ન ૂના ું પ ક
અને સમય ક

(ઝેડ-એચ)
(૩)

માં વાિષક અહવાલ તૈયાર કરવાનો રહશે.
માં વાિષક અહવાલ તૈયાર કરવાનો રહશે.

અ ય કોઇ બાબત ક

ુચવવાની રહ.

કરવાની થાય ક

િવભાગ-(૩૩) ની શરતો િવભાગ-(૪૭) ના પેટા િવભાગ-(ર) ની શરતોને
આધીન રહ ને ક

સરકાર ારા બહાર પાડલ

યેક

હરના ું િવભાગ-(ર૭),

િવભાગ-(૩૦), િવભાગ-(૩૮) ના પેટા િવભાગ-(૧), િવભાગ-(૪ર), િવભાગ(૪૩), િવભાગ-(૬૭), િવભાગ-(૬૮) હઠળ રહશે. જયાર
ગાળા માટ તે ું સ

હોય ક

ૂરા

ીસ દવસના

એક ક બે ક તેથી વ ુ િમક સ ો ું બને ું હોય

અને જો તરત પછ શ થતા સ નો સમાિ ત પહલાં અથવા અગાઉ કહ ુ તેમ
િમક સ ો હોય યાર બ ને

હૃ ો કોઇ િનયમ,

ુ ારો-વધારો કરવામાં સહમત હોય, બ ને
ધ

હરના ું ક યોજનામાં કોઇ
હૃ ો સહમત થાય ક, િનયમ-

હરના ું ક યોજના ઘડાવા ન જોઇએ. તો તે િનયમ

હરના ું ક યોજના યાર

ુ ારલ વ પે જ અમલમાં રહશે અથવા બન અસરકારક બનશે.
ધ

પછ

ુ બ લખાશે. તેથી આમ છતાં, પણ તે િનયમ
જ

ક સા

હઠળ અગાઉ થયેલ કોઇ પણ
આવશે
(૪)

ક સા

તે

હરના ું ક યોજના

તના ભેદભાવ વગર કાયદસર ગણવામાં

ુ બ થવા પા
જ

હોય તે.

િવભાગ-(૩૩) ની શરતો િવભાગ-(૪૭) ના પેટા િવભાગ-(ર) ની શરતોને
આધીન

રહ ને રાજય સરકાર

ારા બહાર પાડલ

હરના ું િવભાગ-

યેક

(ર૭), િવભાગ-(૩૦), િવભાગ-(૩૮) ના પેટા િવભાગ-(૧), િવભાગ-(૪ર),
િવભાગ-(૪૩), િવભાગ-(૬૭), િવભાગ-(૬૮) હઠળ તેના
અને પેટા િવભાગ-૧ હઠળ તેને

ારા ઘડાયેલ

તરત જ જયાં રાજય િવધાનસભા બે
અથવા જયાં િવધાનસભા એક
૭૪.

૧૯૮૭ ના ધારા (૩૯) માં

ારા

યેક યોજના

યેક િનયમ તે ઘડાયા પછ

હૃ ોની બનેલી છે યાં

હૃ ની બનેલી છે યાં તે

ૃહ સમ

યેક

હૃ સમ
ૂકાશે.

ુ ારો :
ધ

કા ૂની સેવા સ ામંડળો ધારો, ૧૯૮૭ ના િવભાગ-(૧૨) માં નીચેની કલમ-(ડ )
થાન લેશ.ે

મ ક,"(ડ )" િવકલાંગ ય કત એટલે િવકલાંગ ય કતઓને (સમાન તકો,

હકકો ું ર ણ અને
થયેલ યા યા

ૂણ ભાગીદાર ) ધારો, ૧૯૯૫ ના િવભાગ-(ર) ની કલમ-(આઇ) માં

ુ બ "િવકલાંગ ય કત"
જ

ું

