
 
 

સામા�જક �યાય અને અિધકા�રતા મ�ંાલય 

 

અિધદ�શ 

સામા�જક �યાય અને અિધકા�રતા મ�ંાલયનો અિધદ�શ એક એવા સમાજ�ુ ં

િનમા�ણ કરવાનો છે �મા ંલ�યાકં �ૂથ પોતાની સ��ૃ� અને િવકાસના પયા��ત સમથ�ન 

સાથે ઉપયોગી, �રુ��ત અન ે ગૌરવશાળ� �વન વીતાવી શક�. િવભાગના ��ુય 

લ�યાકં �ૂથમા ંઅ��ુ�ૂચત �િતઓ, અ�ય પછાત વગ�, વ�ર�ઠ નાગ�રક, દા� અને 

નશીલા પદાથ�ના �ુરોપયોગના પી�ડતો, �ા�સ��ડર �ય��તઓ, િવચરતી અન ે

િવ��ુત જન�િતના િનરાિ�ત �ય��તઓ/ �ભખાર� અને િવકલાગં �ય��તઓ સામેલ છે.  

 

નવી શ�આત 

 તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૬ના રોજ ભારતના અસાધારણ રાજપ�મા ંઅ��ુ�ૂચત �િત 

અને અ��ુ�ૂચત જન�િત (અ�યાચાર િનવારણ) �ધુારા અિધિનયમ, ૨૦૧૫-

૧૬�ુ ંબહાર �હ�ર કરવામા ંઆ�યો છે. આ અિધિનયમ ૨૬/૦૧/૨૦૧૬થી અમલમા ં

છે. 

 વષ� ૨૦૧૫મા ં સસંદ� બધંારણીય(અ��ુ�ૂચત �િત) આદ�શ (�ધુારો) 

અિધિનયમ, ૨૦૧૫ પસાર કય� �ના કારણે હ�રયાણા, કણા�ટક, ઓ�ડશા અન ે

દાદરા અને નગર હવેલીમા ં નવા સમાજોને અ��ુ�ૂચત �િતઓની યાદ�મા ં

સામેલ કરવામા ંઆ�યા હતા. 

 અ��ુ�ૂચત �િતઓના ઉ�ોગ-સાહિસકો માટ�ની ‘સાહસ �ડૂ� નીિધ’ યોજના 

�તગ�ત ` ૧૩૫.૯૧ કરોડની ૩૬ દરખા�તો મ�ૂંર કરવામા ં આવી છે. ૧૫ 

�ક�સાઓમા ં` ૬૪.૮૬ કરોડ�ુ ંિવતરણ કરવામા ંઆ��ુ ંછે.  

 રા���ય સફાઇ કમ�ચાર� નાણા અને િવકાસ િનગમે ૨૫૦ મ�હલાઓને મોટર 

�ાઇિવ�ગની તાલીમ આપી છે, �માથંી ૬૦ મ�હલાઓને રોજગાર� મળ� છે. 

 એનએસએફડ�સીની અિધ�ૃત શરે �ડૂ� ` ૧૦૦૦ કરોડથી વધીને ` ૧૫૦૦ કરોડ 

કરવામા ંઆવી છે. 

 



 
 

ડૉ. બી. આર. �બેડકરની ૧૨૫મી જયિંત 

 સરકાર� દર વષ� ૧૪મી એિ�લને ‘સમરસતા �દવસ’ તર�ક� ઉજવવા�ુ ં�હ�ર ક�ુ� 

છે. 

 માનનીય વડા�ધાન �ી નર��� મોદ� �ારા ૨૦ એિ�લ, ૨૦૧૫ના રોજ ૧૫ 

જનપથ ખાતે ડૉ. �બડેકર �તરરા���ય ક����ુ ંઅને ૨૧ માચ�, ૨૦૧૬ના રોજ 

૨૬ અલી�રુ રોડ, નવી �દ�હ� ખાતે ડૉ. �બેડકર મમેો�રયલ�ુ ં ખાત��ુતૂ� 

કરવામા ંઆ��ુ.ં 

 ડૉ. �બેડકરની �મારક ટપાલ �ટક�ટ અને િસ�ા �ગટ કરવામા ંઆ�યા.ં 

 ૨૬ નવે�બર, ૨૦૧૫ને ‘સિંવધાન �દવસ’ �હ�ર કરવામા ં આ�યો. �થમ 

‘સિંવધાન �દવસ’ એટલે ક� ૨૬ નવે�બર, ૨૦૧૫ના રોજ સસંદ ભવનમા ંરોશની 

કરવામા ંઆવી. સસંદના િશયા� સ�ના �થમ બે �દવસો ડૉ. બી.આર. �બેડકરને 

સમિપ�ત કરવામા ંઆ�યા. 

 માનનીય વડા�ધાન �ી નર��� મોદ� �ારા ૨૯ �ડસે�બર, ૨૦૧૫ના રોજ નવી 

�દ�હ�મા ંદ�લત ઇ��ડયન ચે�બર ઑફ કૉમસ� અને ઇ�ડ��� �ારા આયો�જત દ�લત 

ઉ�ોગ-સાહિસકો માટ�ના રા���ય સમંેલન�ુ ંઉ�ાટન કરવામા ંઆ��ુ.ં 

 સામા�જક �યાય અન ે અિધકા�રતા મ�ંાલય �ારા ૨૬ ���આુર� ૨૦૧૬ના રોજ 

ગણત�ં �દવસના અવસર પર ડૉ. �બેડકર �ગે એક �દશ�ન ર�ૂ કરવામા ંઆ��ુ.ં  

 

િશ�ય�િૃ� 

 આ િવભાગ �ારા વષ� ૨૦૧૪-૧૫ અને ૨૦૧૫-૧૬ દરિમયાન અ��ુ�ૂચત �િત, અ�ય 

પછાત વગ�, આિથ�ક પછાત વગ� વગેર� માટ� ચલાવવામા ંઆવતી િ�-મે��ક, પો�ટ-

મે��ક, નેશનલ ઓવરિસઝ, નેશનલ ફ�લોશીપ અને ઇબીસી માટ� ડૉ. �બેડકર 

પો�ટ-મે��ક િશ�ય�િૃ� �વી યોજનાઓ હ�ઠળ આશર�  ̀  ૭૪૬૫ કરોડની િશ�ય�િૃ��ુ ં

િવતરણ કરવામા ંઆ��ુ,ં �નાથી આશર� ૩,૩૦,૬૪,૯૦૦ િવ�ાથ�/ િવ�ાિથ�નીઓન ે

લાભ મ�યો છે.  

 

 



 
 

 

સમાજ �રુ�ા 

 �તરરા���ય ��ૃજન �દવસ (આઇડ�ઓપી) 

 ૧ ઓ�ટોબર,  ૨૦૧૪ અને ૨૦૧૫મા ં �તરરા���ય ��ૃજન �દવસના અવસર� 

‘વયો�ે�ઠ સ�માન’ (રા���ય �રુ�કાર) આપવામા ંઆ�યો. 

 દા� અને નશીલા પદાથ� (દવા) �ુ�ુપયોગ િનવારણ યોજના હ�ઠળ ૨૦૧૪-૧૫મા ં

`૩૦.૭૫ કરોડ વાપરવામા ંઆ�યા અને ૧,૦૮,૮૫૫ �ય��તઓને તનેો લાભ મ�યો. 

વષ� ૨૦૧૫-૧૬મા ં`૩૬.૧૫ કરોડ વાપરવામા ંઆ�યા. 

 મ�ંાલય �ારા નશીલી દવાઓના �ુ�પયોગના પી�ડતો, તેઓના પ�રવારો અન ે

સમાજની �યાપક �પે મદદ કરવા માટ� રા���ય ટોલ �� નશા��ુ�ત હ��પલાઇન 

નબંર ૧૮૦૦-૧૧-૦૦૩૧ શ� કરવામા ંઆવી. 

 ૨૬ �ૂન ૨૦૧૪ના રોજ નશીલી દવાના �ુ�પયોગ અને ગેરકાયદ�સર વેપારની િવ�ુ� 

�તરરા���ય �દવસ પર માનનીય રા��પિત �ારા રા���ય �રુ�કાર આપવામા ં

આ�યા.ં 

 

િવકલાગં(�દ�યાગં)જન સશ��તકરણ િવભાગ 

 

�ગુ�ય ભારત અ�ભયાન : િવકલાગં(�દ�યાગં)જનો માટ� �ગુમ વાતાવરણ�ુ ંસ�ન 

કર�ુ.ં 

 િવકલાગંજન સશ��તકરણ િવભાગ �ારા તા. ૩ �ડસે�બર ૨૦૧૫ના રોજ એક 

રા���યાપી અ�ભયાન �વ�પે ‘�ગુ�ય ભારત અ�ભયાન’ની શ�આત કરવામા ં

આવી, �નો હ�� ુઅને લ�ય �ગુમ વાતાવરણ�ુ ંસ�ન કરવાનો, �ગુમ પ�રવહન 

�યવ�થા ઊભી કરવાનો તેમજ મા�હતી અન ેસદં�શા �યવહારની ઇકો-િસ�ટમ 

�લુભ કરવાનો છે. 

 

 



 
 

િવકલાગં(�દ�યાગં)જનો માટ� સહાયક ય�ંો/ ઉપકરણોની ખર�દ�/ �ફ�ટ�ગ(એ�ડપ) માટ� 

સહાયની યોજના 

 વષ� ૨૦૧૪-૧૫ અને ૨૦૧૫-૧૬ દરિમયાન િવિવધ રા�યો/ સઘં �દ�શોમા ં િશ�બર 

��િૃ�/ ��ુયાલય ��િૃ�/ એડ�આઇપી-એસએસએ ��િૃ� મારફત ૧૧૨ ખાસ 

િશ�બરો�ુ ં આયોજન કરવામા ં આ��ુ,ં �મા ં ૪.૦૬ લાખ લાભાથ�ઓને આશર� 

`૨૫૬.૪૫ કરોડના સહાયક ય�ંો/ઉપકરણો�ુ ંિવતરણ કરવામા ંઆ��ુ.ં  

 આ યોજના હ�ઠળ ૧૨૨ હો��પટલોને યાદ�મા ંસામેલ કરવામા ંઆવી અન ેઅ�યાર 

�ધુીમા ં૩૨૩ ક�ક�લયર ઇ��લા�ટ સ�ર� સફળતા�વૂ�ક કરવામા ંઆવી. 

 

એ�લ�કો(ભારતીય �ૃિ�મ �ગિનમા�ણ િનગમ)�ુ ંઆ�િુનક�કરણ 

 તા. ૧૨/૮/૨૦૧૫ના રોજ આગામી �ણ વષ�મા ં`૨૮૬.૦૦ કરોડના ખચ� એ�લ�કો�ુ ં

આ�િુનક�કરણ કરવા બાબતે આદ�શ કરવામા ંઆ�યો. 

 

રા���ય સ�ંથાઓ 

 રા���ય સ�ંથાઓ �ારા વષ� ૨૦૧૫-૧૬મા ં ૬૩૦૧૧૨ �ય��તઓનો �નુવ�સવાટ 

કરવામા ંઆ�યો. 

 

સ�ં�ુત �ાદ�િશક ક��ો (સીઆરસી) 

સ�ં�ુત �ાદ�િશક ક��ો �ારા વષ� ૨૦૧૪-૧૫ દરિમયાન ૧૧૭૩૪૨ �ય��તઓને અન ે

વષ� ૨૦૧૫-૧૬ દરિમયાન ૧,૩૩,૧૬૫ �ય��તઓને �નુવ�સવાટ સેવાઓ �રૂ� પાડવામા ં

આવી. 

 

વૈધાિનક પગલા ં

 

િવકલાગંતા અિધકાર િવધેયક, ૨૦૧૪ 

 તા. ૦૭/૦૨/૨૦૧૪ના રોજ રા�યસભામા ંિવકલાગંતા અિધકાર િવધયેક, ૨૦૧૪ ર�ૂ 

કરવામા ંઆ��ુ.ં આ િવધેયકમા ંસસંદ�ય સિમિત �ારા �ચૂવવામા ંઆવેલા ક�ટલાક 



 
 

�ધુારાઓ દાખલ કયા� બાદ મ�ંીમડંળની ન�ધ ર�ૂ કરવામા ંઆવી. આ બાબત 

મ�ંીમડંળને મોકલવામા ં આવી. તનેી પહ�લી બેઠક તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૬ના રોજ 

યોજવામા ંઆવી. 

 

ક��� સરકારમા ંિવકલાગં(�દ�યાગં)જનો માટ� િનધા��રત જ�યાઓ ભરવી. 

 કમ�ચાર� અને તાલીમ િવભાગના જણા�યા અ�સુાર �ુલ ૧૫,૮૩૧ ખાલી 

જ�યાઓમાથંી ૯,૭૯૬ જ�યાઓ ભરવામા ંઆવી છે અને ૫,૨૪૧ જ�યાઓ માચ�, 

૨૦૧૬ �ધુીમા ંભરવામા ંઆવ ેતેવી શ�તા છે. 

 

નવા પગલા ં

 ‘�ટ��ડ અપ ઇ��ડયા’ હ�ઠળ ૨.૫ લાખ અ��ુ�ૂચત �િત, અ��ુ�ૂચત જન�િત અન ે

મ�હલા ઉ�ોગ-સાહિસકોને નાણાક�ય સહાય આપવામા ંઆવશે. 

 ` ૫૦૦ કરોડના ખચ� અ��ુ�ૂચત �િત, અ��ુ�ૂચત જન�િતના ઉ�ોગ-સાહિસકો 

માટ� હબ તયૈાર કરવામા ંઆવશે. 

 ��ુા યોજના હ�ઠળ અ�યાર �ધુીમા ં ` ૩.૨૨ કરોડની લોન આપવામા ં આવી છે, 

�માથંી ` ૭૨.૮૯ લાખની લોન અ��ુ�ૂચત �િત અન ે અ��ુ�ૂચત જન�િતના 

ઉ�ોગ-સાહિસકોને આપવામા ંઆવી છે. 

 ભારત સરકાર અને �હ�ર �ે�ના એકમોન ેસામાન અને સેવા ખર�દવાની ખાસ 

જોગવાઇ હોય છે. તે અ�સુાર, ભારત સરકાર અને �હ�ર ��ેના એકમો પોતાની 

જ��રયાતની ઓછામા ંઓછ� ૨૦% ખર�દ� ��ુમ અને લ� ુઉ�ોગો પાસેથી અને ૪% 

ખર�દ� અ��ુ�ૂચત �િત અન ેઅ��ુ�ૂચત જન�િતના ઉ�ોગ-સાહિસકો પાસેથી કર� 

તે માટ� સખત કાય�વાહ� કરવામા ંઆવી રહ� છે. 

 

 

�ામ ઉદયથી ભારત ઉદય અ�ભયાન 

સામા�જક �યાય તરફ... 


