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પદોની શ�દ	�ૂચ 

=ગણવાડ( કાય?કર સ@દુાય આધા�રત કાય?કર 

બડત ેકદમ આગળ Dૂચ કર( રEા ંછ(એ 

બીડ( 

 

તGHુના પાનમા ંલપટે( તમાDુની બનેલી પાતળ( 

ઘણીવાર Kલેવરવાળ( ભારતીય િસગાર�ટ 

Lામસભા ગામડા ક� નાના શહ�ર �તર� �થાિનક �વરાMય 

મડંળ એસોિસએશન 

મળેા મેળા 

પચંાયત �થાિનક સરકાર 

પચંાયત રાજ તે એક શાસન �યવ�થા છે Nમા ંLામ પચંાયતો 

વહ(વટના @ળૂOતૂ એકમો છે. તમેા ંગામ, Rલોક અન ે

,જSલો એમ .ણ �તર છે 

પ�રષદ પ�રષદ/િવધાનસભા 

પ�રવાર DુUંુબ 

રાVW(ય �વા�Xય બીમા યોજના નેશનલ હ�Sથ ઈ-�યોર-સ પોલીસી 

રાVW(ય માZયિમક િશ[ા યોજના માZયિમક િશ[ણ&ુ ંસાવ?.ીકરણ 

સભા એસ\ેબલી 

સભંવ શ] તટેલો સમાવશે કરવો. 

િશ^ ુ_હૃ a(ચ 

સવ? િશ[ા અ3ભયાન તમામ માટ� િશ[ણ 

સિમિત કિમ�ટ 

ઉcાર dનુવ?સન 

િવકલાગં �દ�યાગં 

,જSલો ડ(�W(/ટ 
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��તાવના 

૩ e મે ૨૦૦૮ ના રોજ અમલમા ંઆવલે �દ�યાગંજનોના અિધકારો પરના સ ં/ુત 

રાVWના અિધવશેનમાં ભારત �થમ હ�તા[રકતા?ઓમા&ંુ ંએક છે. આ અિધવશેનની કલમ ૩૫ 

હ�ઠળની જવાબદાર( તર(ક�, દર�ક રાVW� �દ�યાગંતાના [ે.મા ંલેવાયેલા પગલા ંhગે સમયાતંર� 

એક �યાપક અહ�વાલ ર)ૂ કરવાનો છે. �દ�યાગંતાની ��થિત પર ભારતનો �થમ દ�શ અહ�વાલ 

�દ�યાગંજનોના અિધકારોન ે2િુનિiત કરવા માટ� ભારત jારા અkયાર 2ધુી લેવામા ંઆવેલી 

@lુય પહ�લ ર)ૂ કર� છે. આ અહ�વાલ અમાર( @lુય 3ચmતાઓ, પડકારો અને �દ�યાગંજનોના 

eવનને 2ધુારવા માટ�ની તકો પર �કાશ પાડ� છે. 

ભારત&ુ ં બધંારણ �દ�યાગંજનો સ�હત તનેા તમામ નાગ�રકોન ે સમાનતા, �વત.ંતા, 

-યાય અન ેગૌરવની ખાતર( આપે છે. વા�તવમા,ં અ&pુછેદ ૪૧ જણાવ ેછે ક� રાMય �દ�યાગંતા 

સ�હત ઓછ( સવેાની જq�રયાતોન ેઘટાડવા માટ� અસરકારક જોગવાઈ કરશ.ે 

�દ�યાગંજનો (સમાન તકો, અિધકારો&ુ ં ર[ણ અન ે સdંણૂ? સહભા3ગતા) અિધિનયમ, 

૧૯૯૫ એ અમારો @lુય કાયદો છે. ર અમાર( ૨૦૦૬ની રાVW(ય નીિત અને િવિવધ 

યોજનાઓ/કાય?aમો jારા સમિથrત છે. રાVW(ય નીિત એ મા-યતા આપે છે ક� �દ�યાગંજનો દ�શ 

માટ� @Sૂયવાન માનવ સસંાધન છે અન ેતમેને સમાન તકો, તમેના અિધકારો& ુ ં ર[ણ અન ે

સમાજમા ંસdંણૂ? ભાગીદાર( �દાન કર� તેsુ ંવાતાવરણ ઊOુ ંકરવાનો �યાસ કર� છે.આ નીિત 

એ હક(કતન ેપણ મા-યતા આપે છે ક� મોટાભાગના �દ�યાગંજનોના eવનની સાર( _ણુવuા 

eવી શક� છે જો તેમની પાસ ેસમાન તકો હોય અન ેdનુવ?સન પગલાનંી અસરકારક પહvચ 

હોય. તનેો ભાર �દ�યાગંજનોના ભૌિતક, શ[ૈ3ણક અન ે આિથrક dનુવ?સન પર છે. 

�દ�યાગંજનોના અિધકારો અને હકના ર[ણ માટ�ના માળખાને મજxતૂ કરવા માટ�ની અમાર( 

�િતબcતાનો dનુરોpચાર રાVW(ય �તર� �દ�યાગં બાબતોના નવા િવભાગની રચના સાથ ે



ભારત દ�શનો અહ�વાલ 

6 

 

કરવામા ંઆવ ેછે Nમા ં�દ�યાગંજનોની જq�રયાતોને અ&qુપ કાય?aમો અને નીિતઓ ઘડવામા ં

આવ ેછે. 

�દ�યાગંજનોના dનુવ?સનના બyુપ�રમાણીય @zુાઓ સાથ ે કામ કરતી વખતે, સlંયા 

અન ે_ણુવuા બનંનેી {|Vટએ, સવેાઓ dરૂ( પાડવા, માનવશ�/તના િવકાસ અને સશંોધન હાથ 

ધરવા માટ� િવિશVટ �દ�યાગંજનો સમિપrત સાત રાVW(ય સ�ંથાઓ jારા સ�ંથાક(ય સહાયની 

રચના કરવામા ંઆવી છે. dનુવ?સન િશ[ણના િનયમન માટ� dનુવ?સન પ�રષદ અિધિનયમ 

૧૯૯૨ હ�ઠળ dનુવ?સન પ�રષદની �થાપના કરવામા ંઆવી છે, Mયાર� �દ�યાગંજનોના �હતની 

ર[ા કરવા અને �દ�યાગંજનોના કાયદાના અસરકારક અમલીકરણ પર દ�ખર�ખ રાખવા માટ� 

�દ�યાગંજનો માટ�ના @lુય કિમશનર અન ેરાMય કિમશનરની કચેર(ની �થાપના કરવામા ંઆવી 

છે. અ-ય વધૈાિનક સ�ંથા, નશેનલ W�ટની �થાપના ઓટ(ઝમ, સેર�~લપાSસી, મ-ેટલર(ટાડ�શન 

અન ેબyુિવધ �દ�યાગંતા ધરાવતા �ય�/તઓ માટ� રાVW(ય W�ટ ફોર ધ વSેફ�ર ઓફ પસ?-સ 

િવથ ઓટ(ઝમ, સરે�~લપાSસી, માનિસક �દ�યાગંતાઅને બyુિવધ �દ�યાગંતા અિધિનયમ, 

૧૯૯૯ હ�ઠળ પગલા ં લેવા માટ� કરવામા ંઆવી હતી. વ�મુા,ં નાગ�રક સમાજ સગંઠનો, N 

�દ�યાગંતાના [ે.મા ં સમિપrત ર(તે કાય? કર( રEા છે, તમેન ે �દ�યાગંજનોના લાભો માટ� 

2િુવધાઓ વધારવા માટ� નાણાક(ય સહાય dરૂ( પાડવામા ંઆવે છે. 

અમ ેUNCRPD સાથે 2સુગંત �યાપક કાયદા jારા, હાલના �દ�યાગંતા એ/ટ ૧૯૯૫ન ે

બદલવાની ��aયામા ંછ(એ, અન ેઅમારા અ-ય કાયદાઓની 2મુળે માટ� પણ પગલા ંલઈ રEા 

છ(એ. 

આ અહ�વાલ િનઃશકંપણે આ દ�શમા ં �દ�યાગંજનોના અિધકારોની પ�રdણૂ?તા માટ�ના 

પગલા ં લેવાના પગલા ંઅન ેઉપચારાkમક પગલાનંા અમારા ભાિવ માગ?મા ંઅમન ેમાગ?દશ?ન 

આપશ.ે અમ ેઆશા રાખીએ છ(એ ક� તમામ �હતધારકો તરફથી સકં3લત અને �િતબc પગલા ં

સાથે, અમ ે�દ�યાગંજનો માટ�ના અિધકારોન ેવા�તિવક બનાવવા સ[મ છ(એ. 

UNCRPD 2.ૂ 'અમારા િવના અમારા િવશે કંઈ નથી' ની ભાવનામા,ં િસિવલ 

સોસાયટ(ના સ�યો અને અ-ય �હતધારકો સાથે પરામશ? કર(ને અહ�વાલ તયૈાર કરવામા ંઆ�યો 

છે. 

સહ(/- 

થારવચદંગહ�લોત 
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પ�રચય 

૨૦૧૧ ની વ�તી ગણતર( @જુબ, ભારતમા ં૨.૬૮ કરોડ �દ�યાગંજનો છે N વ�તીના 

૨.૨૧ ટકા છે; Nમાથંી ૧.૫૦ કરોડ dqુષ અન ે૧.૧૮ કરોડ મ�હલાઓ છે. તેમા ં{�ય, �વણ, 

વાણી, ગિતશીલતા, માનિસક �દ�યાગંતા, બyુિવધ �દ�યાગંતા વગેર� ધરાવતી �ય�/તઓનો 

સમાવેશ થાય છે. વ�તી ગણતર(ના =કડા એ પણ દશા?વ ે છે ક� �દ�યાગંજનોમાથંી ૬૯.૫૦ 

ટકા Lામીણ િવ�તારોમા ંરહ� છે. 

અમા�ંુ લ�ય અન ે�િતબcતા એક સમાિવVટ સમાજ બનાવવા&ુ ંછે. ભારત&ુ ંબધંારણ 

કાયદા સમ[ તમામ નાગ�રકોન ેસમાનતા અન ેકાયદાના સમાન ર[ણની ખાતર( આપ ેછે.તે 

ધમ?, �િત, �ાત, 3લmગ, જ-મ �થળ અથવા તેમાથંી કોઈપણના આધાર� ભદેભાવને �િતબિંધત 

કર� છે. રાMયની નીિતના િનદ�શક િસcાતંો સાથે કામ કરતી બધંારણના અ&pુછેદ ૪૧ રાMયને 

તનેી આિથrક [મતા અને િવકાસની મયા?દામા ં રહ�વા માટ� િનદ�શ આપ ે છે; બેરોજગાર(, 

scૃાવ�થા, માદંગી અન ે�દ�યાગંતાના �ક�સામા ંકામ કરવાનો, િશ[ણનો અિધકાર અન ે�હ�ર 

સહાય મળેવવા માટ� અસરકારક જોગવાઈ કરવી. જો ક�, Mયાર� ક�-{ સરકાર �દ�યાગંજનોના 

dનુવ?સનના [.ેમા ં મહkવdણૂ? Oિૂમકા ભજવી રહ( છે, kયાર� '�દ�યાગંતા' @lુયkવ ે રાMય 

સરકારો, પચંાયતો અન ેનગરપા3લકાઓના [ે.મા ંછે. 

�દ�યાગંજનોના અિધકારો પરના  એુન ક-વ-ેશનની કલમ ૩૫(૧) હ�ઠળ રાMય પ[ો 

પર @કૂવામા ંઆવલેી જવાબદાર(ની પ�રdણૂ?તામા ં‘ભારતનો ફ�ટ? ક-W( �રપોટ? ઓન�ટ�ટસ ઑફ 

�ડસ3ેબ3લટ(’ અહ�વાલ ર)ૂ કરવામા ંઆવી રEો છે. આ અહ�વાલના િનમા?ણમા ં ઘણા �યkનો 

કરવામા ંઆ�યા હતા. આ ��aયા એિ�લ, ૨૦૧૧ મા ંશq થઈ હતી. ભારત સરકારના તમામ 

ક�-{ીયમ.ંાલયો/િવભાગો સાથ ેઅ-ય �હતધારકો સાથ ેપરામશ?ના અનકે રાઉ-ડ યો�યા હતા. 
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તમામ રાMય સરકારો અન ે ક�-{શાિસત �દ�શો, રાVW(ય માનવ અિધકાર પચં, રાVW(ય 

સ�ંથાઓ, રાVW(ય W�ટ, ભારતીય dનુવ?સન પ�રષદ અને �દ�યાગંતાના @lુય કિમશનર 

તરફથી પણ યોગદાનને આમિં.ત કરવામા ં આ�યા હતા. �ા�ત ઇનd�ુસ અને સબંિંધત 

સામLીના �વત.ં સLંહના આધાર�, એક �ાKટ �રપોટ? @કૂવામા ં આ�યો હતો Nની રાVW(ય 

પરામશ?મા ં િવ��તૃ ચચા? કરવામા ં આવી હતી Nમા ં તમામ મ.ંાલયો; રાMય સરકારો, 

�દ�યાગંતાના અિધકારોના �હમાયતીઓ, �દ�યાગંજનો �ય�/તઓ અને �દ�યાગંતાના 

અિધકારોના િનVણાતોના સગંઠનોના �િતિનિધઓન ેઆમિં.ત કરવામા ંઆ�યા હતા. kયારબાદ, 

�ાKટ �રપોટ? �દ�યાગંજનો (સમાન તકો, અિધકારો&ુ ં ર[ણ અન ે સdંણૂ? સહભા3ગતા) 

અિધિનયમ, ૧૯૯૫, ક�-{ીય સામા,જક -યાય અન ેસશ�/તકરણ મ.ંી�ીની અZય[તામા ંદ�શની 

સવ�pચ નીિત િનમા?તા સ�ંથા હ�ઠળ રચાયલેી ક�-{ીય સકંલન સિમિત સમ[ ર)ૂ કરવામા ં

આ�યો હતો. 

આ અહ�વાલમા ં સરકાર( [ે.ના િવિવધ �હતધારકો jારા �દ�યાગંતાના [ે.મા ં કામ 

સબંિંધત @ળૂOતૂ મા�હતીને જોડવામા ં આવી છે. તે સતત પડકારોને પણ ઓળખ ે છે Nણે 

�દ�યાગંજનો અન ેતેના jારા અિધકારોની �ા��તમા ંઅવરોધ ઊભો કય� હતો. આ અહ�વાલમા ં

�દ�યાગંજનોની સશ�/તકરણ માટ� અમલીકરણ કરવામા ંઆવતા ક�ટલાક કાયદાઓ, નીિતઓ 

અન ેકાય?aમો સાથ ે�યાપકપણે �યવહાર કરવામા ંઆ�યો છે. િવિવધ ક�-{ીય મ.ંાલયો/િવભાગો 

અન ેરાMય સરકારો jારા અ&સુરવામા ંઆવતી �Vેઠ પcિતઓ&ુ ંપણ દ�તાવeેકરણ કરવામા ં

આ� ુ ંછે. 

hતમા,ં �દ�યાગંજનોના અિધકારો&ુ ંર[ણ અને �ોkસાહન અને તમેનો સવા�ગી િવકાસ 

અન ે સશ�/તકરણ ક�-{ અન ે રાMય �તર� સરકાર&ુ ં Zયાન આકિષrત કરવા&ુ ં ચા� ુ રાખે છે. 

તમેના અિધકારો 2રુ3[ત અન ેસાર( ર(ત ેલા_ ુથાય તનેી ખાતર( કરવા માટ� �_િૃત અન ે

મજxતૂ �િતબcતા વધી રહ( છે. એવી આશા છે ક� રાVW(ય અન ે=તરરાVW(ય સ@દુાય ભારત 

સરકાર jારા કરવામા ંઆવલેા �યાસોની �શસંા કરશ ેઅન ે�દ�યાગંજનોના eવનમા ં2ધુારણા 

માટ� @Sૂયવાન 2ચૂનો કરશ.ે         

                                                                        સહ(/- 

(લવ વમા?) 
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�વી�ૃિત 

�દ�યાગંજનોના અિધકારો પર  એુન ક-વ-ેશન પર �દ�યાગંતાની ��થિત પર ‘ભારતનો 

�થમ દ�શ અહ�વાલ’ શીષ?ક હ�ઠળના અહ�વાલની તયૈાર( િવિવધ ક�-{ીયમ.ંાલયો/િવભાગોના 

Nમ ક� નાગ�રક ઉ�યન, સચંાર અને મા�હતી ટ�કનોલોe, સ�ંDૃિત, _હૃ બાબતો, આરો ય અન ે

DુUુંબ કSયાણ, માનવ સસંાધન િવકાસ, મા�હતી અન ે�સારણ, �મ અન ેરોજગાર, પચંાયતી 

રાજ, કમ?ચાર( અન ેતાલીમ, ર�Sવ,ે માગ? પ�રવહન અન ેધોર(માગ�, Lામીણ િવકાસ, િવ�ાન 

અન ેટ�કનોલોe, =કડા અન ેકાય?aમ અમલીકરણ, �વાસન, શહ�ર( િવકાસ, મ�હલા અન ેબાળ 

િવકાસ અન ે વુા બાબતો અને રમતગમત; તમામ રાMય સરકારો અન ે ક�-{શાિસત �દ�શો; 

રાVW(ય માનવ અિધકાર આયોગ, રાVW(ય સ�ંથાઓ, રાVW(ય W�ટ, ભારતીય dનુવ?સન પ�રષદ 

અન ે�દ�યાગંતાના @lુય કિમશનર; �દ�યાગંતા અિધકારોના �હમાયતીઓ, �દ�યાગંતાજનો અન ે

�દ�યાગંતા અિધકાર િનVણાતોની સ�ંથાઓના �િતિનિધઓ; ક�-{ીય સકંલન સિમિતના સ�યો; 

ઘણી �િતબc એનeઓ અન ેજનતાના સ�યોના @Sૂયવાન યોગદાન થી જ શ] બની હતી. 

મ.ંાલય પસદંગી અને dXૃથકરણની સdંણૂ? જવાબદાર( �વીકાર� છે પરં� ુ yુ ં ડો. 

અિમતાધડંા, �ોફ�સર ઓફ લો એ-ડ ડ(ન (એક�ડ�િમક), નશેનલ એક�ડ�મી ઓફ લીગલ �ટડ(ઝ 

એ-ડ �રસચ?  િુનવિસrટ(, હ¡દરાબાદ અન ેઅહ¢ની ટ(મનો આ િવશાળ કાય?મા ંઆ મ.ંાલયને 

મદદ કરવા બદલ આભાર મા& ુ ં£ં. સમL ભારતમાથંી મા�હતી&ુ ંસકંલન અન ેએક.ીકરણ, N 

આ અહ�વાલમા ંર)ૂ કરવામા ંઆ� ુ ંછે. 

yુ ં આ િવભાગના મારા dરુોગામી �ી પકંજ જોશી, જોઈ-ટ સaે�ટર(, �ી એસ.ક�. 

પટનાયક, Oતૂdવૂ? �ડર�/ટર, �ી ક�.વી.એસ. રાવ, �ડર�/ટર અન ે �ી ડ(.ક�. પાડંા, અ-ડર 

સaે�ટર(ન ેઆ કાય? dણૂ? કરવામા ંકર�લી મહ�નત અને યોગદાનને ર�કોડ?મા ં@કૂવા મા_ં ુ£ં. 

સહ(/- 

(અવનીશ ક�. અવ�થી) 
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સવ?સામા-ય @lુય દ�તાવેજ 

 

દVશની વ�તી િવષયક અને આિથyક }પરVખા 

૧. ૩.૩િમ3લયન ચોરસ �ક.મી. િવ�તારને આવર( લતેો ભારત િવ¤નો સાતમો સૌથી 

મોટો દ�શ છે. તે બીજો સૌથી વ� ુવ�તી ધરાવતો દ�શ છે; િવ¤ની સૌથી મોટ( લોકશાહ( 

અન ેઝડપથી િવકસતી અથ?�યવ�થા. િવ¤ની સપાટ(ના 2.4 ટકા િવ�તાર સાથે, ભારત 

િવ¤ની 17.5 ટકા વ�તી&ુ ંપાલનપોષણ કર� છે અન ેટકાવી રાખે છે. 

બધંારણીય, રાજક@ય અને કાOનૂી માળ"ુ ં

૨. ભારતન ે ૧૫ મી ઓગ�ટ ૧૯૪૭ ના રોજ આઝાદ( મળ(. દ�શના બધંારણ, N 

ભારતીય સમાજના તમામ વગ�ના બધંારણ સભાના �િતિનિધ jારા ઘડવામા ંઆ� ુ ં

હ� ુ,ં ૨૬ નવ\ેબર ૧૯૪૯ ના રોજ અપનાવવામા ં આ� ુ ં અન ે ૨૬ મી �- આુર( 

૧૯૫૦ના રોજ અમલમા ં આ� ુ.ં સાવ?િ.ક dlુત મતાિધકાર અપનાવીન ે રાજનીિતની 

સવ?સમાવેશકતા 2િુનિiત કરવામા ં આવે છે N 18 વષ?થી ઉપરના ભારતના દર�ક 

નાગ�રકન ેમત આપવાનો અિધકાર આપે છે. 

અિધકાર શાસનપ%િત 

 ૩. ભારતીય બધંારણ @ળૂOતૂ અિધકારોની �યાપક �ેણીઓ �દાન કર� છે. Mયાર� 

બધંારણનો ભાગ ૩ @ળૂOતૂ અિધકારોની જોગવાઈ કર� છે, N -યાયી છે અને તમેના 

અમલ માટ� અદાલતોનો સપંક? કર( શકાય છે, ભાગ ૪ રાMયનીિતના માગ?દશ?ક િસcાતંો 

�દાન કર� છે N દ�શના શાસનમા ં @ળૂOતૂ છે, અન ે કાયદાની રચનામા ંઆ િસcાતંો 

લા_ ુકરવાની રાMયની ફરજ રહ�શ.ે આ િવભાગમા ંઉSલે3ખત કાયદાઓ અને યોજનાઓ 

સમાન તકો dરૂ( પાડ� છે અન ે ભારતના દર�ક નાગ�રક સામેના તમામ ભેદભાવન ે

�િતબિંધત કર� છે, Nમા ં�દ�યાગંજનોનો પણ સમાવશે થાય છે. 

 ૪. વષ�થી, સીમા3ચ«qપ ¬કુાદાઓની �ણેીમા,ં ભારતીય 2�ુીમ કોટ� ¬કુાદો 

આ�યો છે ક� "માગ?દશ?ક િસcાતંો" @ળૂOતૂ અિધકારોમા ં વાચંવા જોઈએ, કારણ ક� 

અિધકારોના બે સ@હૂ એકબી�ના dરૂક છે. 2�ુીમ કોટ� એવો પણ ¬કુાદો આ�યો છે ક� 

બધંારણમા ં સમાિવVટ eવનનો અિધકાર તમેા ં માનવીય સ-માન સાથે eવવાનો 
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અિધકાર સમાવ ેછે અને eવન જqર(યાતો, Nમ ક� પયા?�ત ખોરાક અન ેકપડા,ં આ�ય, 

�વpછ વાતાવરણ સ�હત અન ે@ળૂOતૂ િશ[ણ. 

 ૫. િશ[ણનો અિધકાર: અિધકારોની અિવભાMયતાની વ� ુ મા-યતામા,ં ૮૬ મો 

બધંારણ 2ધુારો અિધિનયમ @ળૂOતૂ અિધકાર તર(ક� ૬ થી ૧૪ વષ?ના બાળકો માટ� 

મફત અને ફર,જયાત િશ[ણ �દાન કર� છે. આ અિધકારન ેસાકાર કરવાના માપદંડો 

બાળકોના મફત અને ફર,જયાત િશ[ણ અિધકાર અિધિનયમ, ૨૦૦૯મા ં સમાિવVટ 

કરવામા ંઆ�યા છે. 

 ૬. મા�હતીનો અિધકાર: મા�હતી અિધકાર અિધિનયમ ૨૦૦૫મા ં નાગ�રકો માટ� 

�હ�ર સuાવાળાઓના િનય.ંણ હ�ઠળ મા�હતીની પહvચ 2રુ3[ત કરવા અને દર�ક �હ�ર 

સuાના કામકાજમા ં પારદિશrતા અન ે જવાબદાર(ને �ોkસાહન આપવા માટ� ઘડવામા ં

આ�યો હતો. કાયદાએ નાગ�રકન ે તમામ બાબતોની મા�હતી મળેવવાનો અિધકાર 

આ�યો છે, િસવાય ક� N કાયદા jારા �પVટપણે �િતબિંધત હોય. કાયદામા ંબનંે િન /ુત 

મા�હતી અિધકાર(ઓ છે N નાગ�રકોની િવનતંીઓને ઉક�લવા માટ� બધંાયલેા છે. 

 ૭. રોજગાર ગેરંટ(: મહાkમા ગાધંી રાVW(ય Lામીણ રોજગાર ગેરંટ( અિધિનયમ 

(MGNREGA) Lામીણ ગર(બોને આeિવકા 2રુ[ા dરૂ( પાડતી @lુય યોજના છે. આ 

કાય?aમ ફ�³આુર( ૨૦૦૬મા ં અમલમા ં @કુવામા ં આ�યો હતો. Nનો ઉzેશ Lામીણ 

િવ�તારોમા ંલોકોન ેદર�ક પ�રવારમા ંનાણાક(ય વષ?મા ંઓછામા ંઓછા ૧૦૦ �દવસની 

વતેન રોજગાર(ની બાયંધર( આપીને આeિવકા 2રુ[ા dરૂ( પાડવાનો છે. તેમા ં

જણાવલે છે ક� નોકર( માટ� અરe કયા?ના ૧૫ �દવસની hદર રોજગાર આપવો જોઈએ 

અન ે જો એમ ન બન ે તો, તો, દ¡ િનક બેરોજગાર( ભX´ુ ં રોકડમા ં ¬કૂવsુ ં પડશ.ે તે 

નબળા પ�રવારો માટ� સામા,જક 2રુ[ા �ળ અને sµૃcન ેિનVપ[તા સાથે જોડવાની તક 

dરૂ( પાડ� છે. 

 ૮. Lામીણ આરો ય સભંાળ કાય?aમ: નેશનલ qરલ હ�Sથ િમશન (NRHM) ૨૦૦૫ 

મા ંલો-ચ કરવામા ંઆ� ુ ંહ� ુ ંNથી Hૂરના Lામીણ િવ�તારોમા ંસૌથી ગર(બ પ�રવારોન ે

2લુભ, સ�તી અન ેયો ય _ણુવuાની આરો ય સેવાઓ મળ( શક�. એન.આર.એચ.એમ. 

નો ભાર તમામ �તર� =તર-[ે.ીય ક�-{ીયતા સાથ ેસdંણૂ? ર(તે કાય?રત, સ@દુાયની 

મા3લક(ની, િવક�|-{ત આરો ય િવતરણ �ણાલીની �થાપના પર છે. એન.આર.એચ.એમ. 

હ�ઠળ અટકાવી શકાય તવેી eવલેણ પ�ર��થિતઓથી બાળકોના ર[ણ માટ� રસીકરણ 
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કાય?aમ એ એક ચાવીqપ બાબત છે. બારમી યોજના એ બાબત પર Zયાન આપે છે ક� 

એન.આર.એચ.એમ.ના @lુય કાય?aમનો લાભ, N નશેનલ હ�Sથ િમશન 

(એન.એચ.એમ.)ની છ. હ�ઠળ મજxતૂ થવાનો છે તેને સાવ?િ.ક આવકાર મળશ.ે 

NHM નો @lુય ઘટક શહ�ર( ગર(બોન ેખાસ કર(ન ે·પંડપ¸ીમા ંરહ�તા લોકોન ે�ાથિમક 

આરો ય સભંાળ dરૂ( પાડવા માટ�ની યોજના હોવાનો ��તાવ છે. એન.એચ.એમ. 

રાMયોન ે�ણાલીગત મજxતૂીકરણ માટ� બyુવષ¹ય યોજનાઓ બનાવવા અન ેઆરો ય 

સભંાળના �ાથિમક, માZયિમક અને �તૃીય �તરના હ�ત[પેો jારા આરો ય અન ેLા\ય 

િવ�તારોમા ંઆરો ય માટ� જોખમોને Hૂર કરવા માટ� વ� ુ2ગુમતા આપશ.ે �- આુર( 

૨૦૧૨થી અસગં�ઠત [.ેના કામદારોને રાVW(ય �વા�Xય વીમા યોજનાના કવર હ�ઠળ 

લાવવામા ંઆ�યા છે, Nના jારા તેઓ દર વષº પ�રવાર દ(ઠ ૪૮૫  એુસ ડોલરના 

�માટ?  કાડ? આધા�રત ક�શલેસ આરો ય વીમા કવરના હકદાર છે. આ યોજનાનો લાભ 

મકાન અને અ-ય બાધંકામ કામદારો, મહાkમા ગાધંી રાVW(ય Lામીણ રોજગાર ગેરંટ( 

યોજના (MGNREGS) લાભાથ¹ઓ, શરે( િવa�તાઓ, બીડ( કામદારો અન ે ઘર�� ુ

કામદારોન ેઆપવામા ંઆ�યો છે. 

૯. સહાય-ઉપાય: બધંારણમા ંસમાિવVટ અિધકારો માટ� સ�ંથાક(ય 2રુ[ામા ં�વત.ં 

-યાયત.ં અને -યાિયક અન ે વહ(વટ( કાય�ને અલગ કરવાનો સમાવશે થાય છે. 

ભારતમા ંકાયદો તનેી બધંારણીયતા અ&સુાર અદાલતો jારા સમી[ાને પા. છે, અન ે

વહ(વટ( શ�/તનો ઉપયોગ િવિવધ �કારની -યાિયક સમી[ાન ેઆિધન છે. �ય�/તના 

@ળૂOતૂ અિધકારોના ઉSલઘંનની ��થિતમા,ં સવ�pચ અદાલત એટલે ક� 2�ુીમ કોટ?મા ં

જવાનો અિધકાર @ળૂOતૂ અિધકાર તર(ક� આપવામા ંઆ�યો છે. 

માનવ અિધકારોના રDણ અને મોશન માટV સામા�ય માળ" ુ ં

 ૧૦. ભારત @lુય માનવાિધકાર અિધવેશનોનો પ[ છે અને સાવ?િ.ક ઘોષણા jારા 

�હ�ર કરાયલેા અિધકારો માટ� સdંણૂ? ર(તે �િતબc છે. તણેે =તરરાVW(ય 

માનવાિધકાર અિધવેશનો પર હ�તા[ર કયા? છે અન ેતેન ેબહાલી આપી છે Nમા ં=તર 

નાગ�રક અને રાજક(ય અિધકારો પર =તરરાVW(ય કરાર, આિથrક, સામા,જક અન ે

સા�ંDૃિતક અિધકારો પર =તરરાVW(ય કરાર, વશંીય ભેદભાવના તમામ �વqપોના 

નાxદૂ( પર અિધવશેન, મ�હલાઓ સામે ભેદભાવ અન ેબાળ અિધકારો પર અિધવશેન 

(CRC)તમામ �વqપોના નાxદૂ( પર અિધવેશનનો સમાવેશ થાય છે. વષ?-૨૦૦૫મા,ં 
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ભારત ે બાળ અિધકારો પરના ક-વે-શનના બ ે વકૈ�Sપક �ોટોકોલ અન ે તાNતરમા ં

અપગં �ય�/તઓના અિધકારો પરના ક-વે-શનને બહાલી આપી હતી. 

રા*Q@ય �તરV માનવ અિધકારોના રDણ માટV કાOનૂી માળ"ુ ં

૧૧. રાVW(ય સ�ંથાઓ jારા માનવાિધકારને ર[ણ d�ંુૂ પાડવા માટ�, ભારતીય સસંદ 

jારા માનવ અિધકાર ર[ણ અિધિનયમ ૧૯૯૩ અમલમા ં@કૂવામા ંઆ�યો હતો. આ 

કાયદાએ રાVW(ય અને રાMય માનવ અિધકાર આયોગની �થાપના કરવાની મ)ૂંર( 

આપી. આ સિમિતઓના અિધકાર[ે.ન ે દ�શના સઘંીય માળખાન ે Zયાનમા ં રાખીને 

વહ¼ચવામા ંઆ�યા છે. રાVW(ય અન ે રાMય આયોગો માનવ અિધકારોના ર[ણ માટ� 

િવિવધ કાય� કર� છે. 

૧ર. માનવાિધકાર પચં પાસ ેતારણો પર કાય?વાહ( કરવા અન ેત&ે ુ ંપાલન કરવા 

માટ� dછૂપરછ કરવાની અન ે સuા આપવાની સuા છે; સબંિંધત સરકારન ે યો ય 

ભલામણો કરવી; આવા િનદ�શો, આદ�શો અથવા �ર�સ ક� N કોટ? જqર( માન ેત ેમાટ� 

હાઇકોટ? અથવા 2�ુીમ કોટ?નો સપંક?  કરો; જો જqર( હોય તો પચં તર(ક� પી�ડત અથવા 

તનેા પ�રવારના સ�યોન ેઆવી તાkકા3લક વચગાળાની રાહત આપવા માટ� સબંિંધત 

સરકાર અથવા સuાને ભલામણ કરો. 

૧૩. નશેનલ અન ે �ટ�ટ ½મુન રાઇ�સ કિમશન (NHRC) િસવાય, અ-ય નબળા 

)ૂથોની 3ચmતાઓ Hૂર કરવા માટ� તમેની 3ચmતાઓન ે Hૂર કરવા માટ� િનયત આયોગની 

�થાપના કરવામા ંઆવી છે. 

૧૪. રાVW(ય મ�હલા આયોગ (NCW) ની �થાપના 1990 મા ંસસંદના કાયદા jારા 

દ�શમા ં મ�હલાઓના અિધકારો અને હÁોની 2રુ[ા માટ� કરવામા ંઆવી હતી. NCW 

મ�હલાઓન ેલગતા બધંારણીય અન ેઅ-ય કાયદાઓના અ�યાસ અન ેદ�ખર�ખ, હાલના 

કાયદાની સમી[ા અને મ�હલાઓના અિધકારો સબંિંધત ફ�રયાદોની તપાસ માટ� 

જવાબદાર છે.ત ે ફ�રયાદોન ેલગતી બાબતો ચકાસ ે છે અન ેમ�હલાઓના અિધકારોથી 

વ3ંચત રહ�વાની બાબતો પર �વયંનો�ટસ લે છે, આમ, ફ�રયાદો&ુ ં િનવારણ સરળ 

બનાવ ે છે. �દ�યાગંજન (અિધકાર&ુ ં સમાન તક સરં[ણ અન ે સdંણૂ? સહભા3ગતા) 

અિધિનયમ૧૯૯૫ [હવ ે પછ(થી પીડબS ડુ(એ] ની કલમ ૫૭ અન ે૬૦ સઘંીય અન ે

રાMય �તર� �દ�યાગં �ય�/તઓ માટ� @lુય કિમશનર અને કિમશનરોની િનમÄકૂની 
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જોગવાઈ કર� છે. ચીફ કિમશનર અને કિમશનરોને અ&aુમ ેપીડબS ડુ(એની કલમ ૫૯ 

અન ે ૬૨ jારા "�દ�યાગંજનો (હવ ે પછ(થી PwDs) ના અિધકારોથી વ3ંચત રહ�વાની 

સબંિંધત ફ�રયાદોની તપાસ કરવાની સuા આપવામા ંઆવી છે; PwDsના કSયાણ અને 

અિધકારોના ર[ણ માટ� યો ય સરકાર અને �થાિનક સuાવાળાઓ jારા બનાવલે 

અથવા �ર( કરાયેલા કાયદા, િનયમો અન ેપટેા કાયદાઓ, િનયમનો, વહ(વટ( આદ�શો, 

માગ?દિશrકાઓ અન ે2ચૂનાઓનો અમલ ન કરવો અને યો ય અિધકાર(ઓ સાથે આ @zુો 

ઉઠાવવો. 

૧પ. કિમશન ફોર ધ �ોટ�/શન ઓફ ચાઈSડ રાઈ�સ એ/ટ, 2005 એ બાળ 

અિધકારોના ર[ણ માટ� રાVW(ય આયોગની રચના કર( છે. આ વધૈાિનક પcિત બાળકો 

માટ� રાVW(ય નીિતના અમલીકરણની દ�ખર�ખ અન ે સમી[ા કરવા અન ે બાળ 

અિધકારોના ઉSલઘંનના �ક�સાઓમા ંઉપચારાkમક પગલાનંી ભલામણ કર� છે. 

૧૬. scૃ �ય�/તઓ માટ� નીિતઓ અન ેકાય?aમો hગે સરકારન ેસલાહ અન ેસહાય 

આપવા અને scૃ �ય�/તઓ માટ� ચોÁસ કાય?aમોની પહ�લ પર સરકારન ે �િતસાદ 

આપવા માટ� સરકાર� નશેનલ કાઉ-સીલ ફોર ઓSડપસ?ન(NCOP) (scૃ �ય�/તઓ માટ� 

રાVW(ય પ�રષદ)ની રચના કર( છે. સરકાર� માતા -િપતા અને વ�રVઠ નાગ�રકોની 

�ળવણી અને કSયાણ માટ� �WR નુલની રચના સ�હત વ� ુઅસરકારક જોગવાઈઓ 

dરૂ( પાડવા માટ� મેઈ-ટ�ન-સ એ-ડ વેSફ�ર ઓફ પરે-�સ એ-ડ િસિનયર સીટ(ઝ-સ 

એ/ટ,૨૦૦૭ (માતા-િપતા અને વ�રVઠ નાગ�રકોની �ળવણી અન ેકSયાણ અિધિનયમ, 

૨૦૦૭) પણ ઘડÈો છે. 

�દ4યાગંજનોનો સશAGતકરણ િવભાગ 

 ૧૭. ક�-{ સરકારમા ંસામા,જક -યાય અન ેઅિધકાર(તા મ.ંાલય (MoSJE) વહ(વટ( 

મ.ંાલય છે N �દ�યાગંજન સ�હત સમાજના વ3ંચત અને સીમાતં વગ?ના સશ�/તકરણ 

સાથે કામ કર� છે. �દ�યાગંજનોન ે લગતા @zુાઓ પર Zયાન ક�|-{ત કરવા માટ�, 

�દ�યાગંજનોની વધતી જતી જq�રયાતો અન ેઆકા[ંાઓન ેdણૂ? કરવા માટ� વષ?-૨૦૧૨ 

મા ં�ડપાટ?મ-ેટ ઓફ એ\પાવરમ-ેટ ઓફ પસ?-સ િવથ �ડસ3ેબ3લટ(ઝ (DEPwD) નામના 

મ.ંાલય હ�ઠળ એક અલગ િવભાગ બનાવવામા ંઆ�યો હતો. 
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માળ"ુ ં

 ૧૮. આ �ારં3ભક અહ�વાલ �દ�યાગંજનોના અિધકારો પર  નુાઇટ�ડ નશે-સ ક-વ-ેશન 

(kયારબાદ UNCRPD)ની કલમ ૩૫(૧) હ�ઠળ રાMય પ[ો પર @કુવામા ં આવેલી 

જવાબદાર( dરૂ( કરવા માટ� ર)ૂ કરવામા ંઆવી રEો છે. UNCRPDની કલમ-૩૫ હ�ઠળ 

રાMયો પ[ો jારા સબિમટ કરવાના સિંધના ચોÁસ દ�તાવજે hગેના માગ?દિશrકાના 

પરેાA ૨.૧ અ&સુાર, �થમ એક સામા-ય કોર દ�તાવેજ તૈયાર કરવામા ંઆ�યો છે, N 

દ�શ પર સામા-ય મા�હતી આપ ે છે અન ે "સામા-ય માળËુ ં માનવ અિધકારો&ુ ં ર[ણ 

અન ે�ોkસાહન, �િત, વય, @lુય વ�તી )ૂથો અન ેઅપગંતા અ&સુાર, તેમજ 3બન-

ભેદભાવ અન ેસમાનતા અને અસરકારક ઉપાયોની મા�હતી અ&સુાર અલગ પાડવામા ં

આવ ે છે. બી)ુ,ં સિંધ િવિશVટ િવ�લેષણ હાથ ધરવામા ં આ� ુ ં છે. સિમિતન ે @ળૂ 

પ�ર��થિતન ે સમજવા માટ� સ[મ કરવા માટ�, UNCRPD N ફ�રફારો હાથ ધરવામા ં

આવી રEા છે તે જણાવેલછે; �રપોટ?નો આ ભાગ UNCRPD અમલમા ંઆવે ત ેપહ�લા ંN 

ર(ત ે દ�શ �દ�યાગંતાના @zુાઓ સાથે સકંળાયલેો છે તેની મા�હતી પણ આપે છે. 

kયારબાદ UNCRPDના ચોÁસ અહ�વાલો હ�ઠળ લેવામા ં આવલેી અને ��તાિવત 

પહ�લની �ણ કરવામા ંઆવી છે. 

પ%િત 

 ૧૯. ભારત સરકારના તમામ સબંિંધત મ.ંાલયો અને િવભાગોએ આ દ�તાવજેની 

તયૈાર(મા ંઅ-ય �હતધારકો સાથે યોગદાન આ� ુ ં છે, Nમા ંરાVW(ય અને રાMય માનવ 

અિધકાર પચંો અન ે માનવ અિધકારો અન ે સબંિંધત પાસાઓના [.ેમા ં કામ કરતી 

3બન-સરકાર( સ�ંથાઓનો સમાવશે થાય છે. MoSJE ક� N �દ�યાગંતાના અિધકારો 

સાથે કામ કર�ુ ંવહ(વટ( મ.ંાલય છે તે તમામ સબંિંધત મ.ંાલયો ક� N _હૃ મ.ંાલય, 

લÌમુતી બાબતો&ુ ંમ.ંાલય, ઉપભો/તા બાબતો&ુ ંમ.ંાલય, ખાÍ અન ે�હ�ર િવતરણ 

મ.ંાલય, આરો ય મ.ંાલય, DુUંુબ કSયાણ (MoHFW), આવાસ અને શહ�ર( ગર(બી 

િનવારણ મ.ંાલય, માનવ સસંાધન િવકાસ મ.ંાલય, �મ અન ે રોજગાર મ.ંાલય, 

કાયદો અન ે -યાય મ.ંાલય, પચંાયતી રાજ મ.ંાલય, Lામીણ િવકાસ મ.ંાલય 

(MoRD), =કડા અન ેકાય?aમ અમલીકરણ મ.ંાલય, આ�દ�િત બાબતો&ુ ંમ.ંાલય 

અન ે મ�હલા અન ે બાળ િવકાસ મ.ંાલય છે અન ે UNCRPD સબંિંધત પહ�લ પર 

ઇનd�ુસ આમિં.ત કર� છે. તમામ રાMય સરકારો અન ેક�-{શાિસત �દ�શો તરફથી પણ 
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ફાળો મગંાવવામા ંઆ�યો હતો. રાVW(ય માનવાિધકાર પચં; રાVW(ય સ�ંથાઓ; રાVW(ય 

W�ટ; ભારતની dનુવ?સન પ�રષદ; અન ે PwDsના @lુય કિમશનર તરફથી પણ 

યોગદાન �ા�ત થ ુ ંહ� ુ.ં 

 ર૦. �ા�ત ઇનd�ુસ અને સબંિંધત સામLીના �વત.ં સLંહના આધાર�, એક �ાKટ 

�રપોટ? @કૂવામા ં આ�યો હતો, Nની રાVW(ય પરામશ?મા ં સઘન ચચા? કરવામા ં આવી 

હતી, N @જુબ તમામ સબંિંધત મ.ંાલયો; રાMય સરકારો, �દ�યાગંજનના અિધકારોના 

�હમાયતીઓ, �દ�યાગંજનો માટ� સ�ંથાઓના �િતિનિધઓ અને �દ�યાગંતા અિધકારોના 

િનVણાતોન ે આમિં.ત કરવામા ં આ�યા હતા. �હ�સદેારોન ે તેમનો �િતસાદ આપવા 

સ[મ બનાવવા માટ� અહ�વાલ પણ વા�તિવક ર(તે ઉપલRધ કરાવવામા ંઆ�યો હતો. 

�ા�ય �િતસાદના આધાર�, અહ�વાલનો આગળનો @સુzો તયૈાર કરવામા ંઆ�યો હતો, 

N ક�-{ીય સકંલન સિમિત સમ[ ર)ૂ કરવામા ંઆ�યો હતો, N PWDA હ�ઠળ �થાિપત 

અન ે સબંિંધત મ.ંાલયો અન ે �દ�યાગંતાના [ે.મા ં કામ કરતી 3બન-સરકાર( 

સ�ંથાઓની યો ય ર)ૂઆત કરતી રાMય સરકારોનો સમાવશે કરતી દ�શની સવ�pચ 

�દ�યાગંતા નીિત-િનમા?ણ સ�ંથા છે.  

પ�રભાષા 

 ૨૧. અહ�વાલમા ં@lુયkવે અિધવેશનની પ�રભાષાનો ઉપયોગ કરવા&ુ ંપસદં કરવામા ં

આ� ુ ંછે અને પ�રણામ,ે અહ�વાલના િવષયો&ુ ંલગભગ િવિશVટ વણ?ન �દ�યાગંજન છે.  

જો ક�, અહ�વાલમા ંક�ટલાક @zુાઓ પર "�દ�યાગં", "માનિસક ર(તે �દ�યાગં", "િવિવધ 

ર(ત-ે�દ�યાગં", અન ે"િવશેષ જq�રયાતો ધરાવતા બાળકો" Nવા િવિવધ કાયદા અન ે

નીિત દ�તાવેજોનો ઉSલેખ કરતી વખતે ઉપયોગ કરવામા ંઆ�યો છે. આ ઉપયોગ @ળૂ 

કાયદા, નીિત અથવા િન /ુત િનયમો jારા નÁ( કરવામા ંઆવ ેછે. મહkવ&ુ ંએ છે ક� 

આ અહ�વાલની પસદંગીની પ�રભાષા નથી, Mયાર� પણ ઉપયોગ કરવામા ંઆવ,ે kયાર� 

આ શRદો અવતરણ 3ચ«ની hદર @કૂવામા ંઆવશ.ે 
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સિંધ િવિશ*ટ કલમો 

કલમો ૧-૪ 

�દ4યાગંજનની પ�રભાષા 

કાયદો કલમ પ�રભાષા 

�દ�યાગંજનો (સમાન તકો, 

અિધકારો અન ેસdંણૂ? 

ભાગીદાર(&ુ ંર[ણ) 

અિધિનયમ,૧૯૯૫ (હવ ેપછ(થી 

PWDA) 

ર(i) �દ�યાગંતાનો અથ? છે: (i) hધkવ; (ii) ઓછ( 

{|Vટ; (iii) ર/તિપu મટાડવો; (iv) સાભંળવાની 

[િત; (v) લકવાL�તઅપગંતા; (vi) માનિસક 

મદંતા; (vii) માનિસક બીમાર(”. કાયદો ગભંીર 

ર(ત ેદર�ક શરતોન ે�યાlયાિયત કર� છે. 

ર(t) "�દ�યાગંતા ધરાવતી �ય�/ત એટલે તબીબી 

સuાિધકાર( jારા �મા3ણત કોઈપણ 

�દ�યાગંતાનાચાલીસ ટકાથી ઓછ( ન હોય તેવી 

�ય�/ત" 

ર(હ�બીલીટ�શન કાઉ-સીલ ઓફ 

ઈ-ડ(યા એ/ટ, ૧૯૯૨ 

ર(c) '�દ�યાગં' એટલે - (i) Hૃ|Vટની �દ�યાગંતા; (ii) 

�ા�ય �દ�યાગંતા; (iii) લકવાL�ત ખામીથી 

પી�ડત; અથવા (iv)માનિસક મદંતાથી પીડાતા 

મે-ટલ હ�Sથ એ/ટ, ૧૯૮૭ ર(l) 'માનિસક ર(ત ે બીમાર �ય�/ત'નો અથ? છે: 

"માનિસક મદંતા િસવાયના કોઈપણ માનિસક 

િવકારના કારણે સારવારની જq�રયાત ધરાવતી 

�ય�/ત". 

નેશનલ W�ટ ફોર ધી વSેફ�ર ઓફ 

પસ?નસ વીથ ઓટ(ઝમ, 

સેબ~ેલપાSસી, મ-ેટલર(ટાડ�શન 

એ-ડ મSટ(પલ ડ(સેબીલીટ(ઝ 

એ/ટ, ૧૯૯૯ 

ર(j) '�દ�યાગંજન' નો અથ? છે: "ઓટ(ઝમ, મગજનો 

લકવો, માનિસક �દ�યાગંતા અથવા આવી 

કોઈપણ બે અથવા વ� ુ પ�ર��થિતઓના 

સયંોજનથી સબંિંધત કોઈપણ પ�ર��થિતઓથી 

પી�ડત �ય�/ત અન ે ગભંીર બyુિવધ 

�દ�યાગંતાથીપી�ડત �ય�/તનો સમાવશે થાય છે". 

ર(h) "બyુિવધ �દ�યાગંતાનો અથ? છે PWDA ના 

િવભાગ 2 ના કલમ (i) મા ં �યાlયાિયત કયા? 

@જુબ બે અથવા વ� ુ�દ�યાગંતાઓ&ુ ંસયંોજન. 
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ભારતીય કાયદાના અથ� �જુબ 'લાબંો ગાળો' 

 ૨૨. આ ��થિતની સમયગાળાનો �× મા. માનિસક બીમાર( સાથે eવતા 

�ય�/તઓના સબંધંમા ંજ અમલમા ંઆ�યો છે. PWDA એ માનિસક બીમાર(ન ે"માનિસક 

મદંતા િસવાયની કોઈપણ માનિસક િવDૃિત" તર(ક� �યાlયાિયત કર( છે. ભારતીય 

�દ�યાગંતા @Sૂયાકંન @Sૂયાકંન અને આકારણી �ક�લે �દ�યાગંતા લાભો માટ� 

|�કઝોØ�િનયા, બાયપોલર �ડસઓડ?ર, �ડમ�ે-શયા અન ેબાZયતામનોL��ત િવકાર 2ધુીની 

મયા?દા મયા?�દત કર( છે. માદંગીનો Dુલ સમયગાળો ઓછામા ંઓછો બ ેવષ? હોવો જqર( 

છે અને �કો�રmગના હ�� ુમાટ�, છેSલા બે વષ?મા ંદદÙમા ંક�ટલા મ�હનાથી  લ[ણો ધરાવે 

છે ત ેZયાનમા ંલેવામા ંઆવ ેછે. 

 ૨૩. �દ�યાગંજનોને �માણપ. આપતી વખતે અવિધનો @zુો પણ અમલમા ંઆવે છે. 

�દ�યાગંજન કોણ છે ત ેનÁ( કરવાની જવાબદાર( તબીબી અિધકાર(ઓ પર @કૂવામા ં

આવી છે. તબીબી સuાવાળાઓ [િતની �Dૃિતના આધાર� કાયમી અથવા અ�થાયી 

�દ�યાગંતા �માણપ.ો �દાન કર� છે. કાયમી �દ�યાગંતા �માણપ.ો આપવામા ંઆવ ે

છે "�દ�યાગંતાની �ડLીમા ં સમય જતા ં િવિવધતાની શ]તા ન હોય તેવા �ક�સામા"ં 

અન ેમયા?�દત અવિધ માટ� "Mયા ં�દ�યાગંતાની �ડLીમા ંસમય સાથ ેિવિવધતાની કોઈ 

તક હોય kયા ં”�માણપ.ો �ર( કરવામા ંઆવે છે. 

વહ@વટ@ સમાવેશતા 

 ૨૪. પીડRS ડુ(એ કાયદાક(ય બાયંધર( આપનાર અિધકાર છે. આથી તે 2િુનિiત 

કરsુ ંઅkયતં જqર( છે ક� મા. યો ય દાવદેારોન ેજ આ હÁો મળે. �દ�યાગંજન િનયમો, 

૧૯૯૬મા ં આ�યા @જુબ .ણ સ�યોના િન /ુત મ�ેડકલ બોડ? jારા �દ�યાગંતા 

�માણપ. આપવામા ંઆવે છે. જો ક�, તે મા-યતા આપવામા ંઆવી હતી ક� �દ�યાગંતા 

�માણપ. એ 2િુનિiત કર� છે ક� �દ�યાગંજનોને કાયદા અને અ-ય યોજનાઓ jારા 

ગેરંટ( આપવામા ં આવલેા લાભો �ા�ત થાય છે. પ�રણામે, �- આુર( ૨૦૧૦થી, 

hગિવpછેદન, સdંણૂ? લકવો અને hધkવ Nવી Hૃ�યમાન �દ�યાગંતાના �ક�સામા,ં 

અરજદારના રહ�ઠાણના ,જSલામા ં સામા-ય �યવસાયી સાથે મ�ેડકલ બોડ?ન ે બદલવા 

માટ� િનયમોમા ં ફ�રફાર કરવામા ંઆ�યો છે. એક િનVણાત ડૉ/ટર બyુિવધ �દ�યાગંતા 
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માટ� અ-ય �ક�સાઓમા ં આમ કર( શક� છે. જો ક�, જ�ટલ ક�સોમા,ં એક કરતા વ� ુ

િનVણાતોની જqર પડ( શક� છે. 

�દ4યાગંજનોની ગણતર@  

 ૨૫. Mયાર� �દ�યાગંજનોની �યાlયાઓ કાયદાઓ અન ેનીિતઓમા ંહÁોના સમાધાન 

માટ� બનાવવામા ંઆવી છે; આયોજન ��aયાને માગ?દશ?ન આપવા માટ� �દ�યાગંજનોની 

ગણતર( હાથ ધરવામા ંઆવ ેછે. ૨૦૧૧ની વ�તી ગણતર(મા,ં નીચેની �દ�યાગંતાઓન ે

ગણતર(મા ંઆવર( લેવામા ંઆવલે છે (i) જોવામા,ં (ii) સાભંળવામા ં(iii) વાણીમા ં(iv) 

હલનચલનમા ં (v) માનિસક મદંતા (vi) માનિસક બીમાર(, (vii) બyુિવધ �દ�યાગંતા 

(viii) અ-ય કોઇ. 

વષ� ર૦૧૧ ની �લૂ વ�તીમાં �દ4યાગંજનોની ટકાવાર@ 

રહ�ણાકં �ય�/તઓ dqુષ Ûી 

Dૂલ ૨.૨૧ ૨.૪૧ ૨.૦૧ 

Lા\ય ૨.૨૪ ૨.૪૩ ૨.૦૩ 

શહ�ર( ૨.૧૭ ૨.૩૪ ૧.૯૮ 

�દ4યાગંજનોની�ુલ વ�તીમાં દરVક �દ4યાગંતાOુ ંમાણ 

 

 

 

��*ટમા,ં ૧૮.૮ 

સાભંળવામા,ં ૧૮

.૯ 

બોલવામા,ં ૭.૫ 
�વુમે�ટમા ં

, ૨૦.૩ 

માનિસક 

�દ4યાગં, ૫.૬ 

માનિસક 

બીમાર, ૨.૭ 

બ�ુિવધ 

�દ4યાગંતા 

, ૭.૯ 

અ�ય 

કોઈ, ૧૮.૪ 
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યોRય આવાસ  

 ૨૬. જો ક� �દ�યાગંતા યો ય આવાસના િસcાતંન ેસમાિવVટ કરતી નથી, તમે છતા,ં 

ભારતીય અદાલતોએ �દ�યાગંતા �ા�ત કર( હોય તવેા કામદારોની �ળવણી અને 

�થાનાતંરણની આસપાસના @zુાઓન ેસબંોધતી વખત ેયો ય આવાસના સમાન િસcાતં 

પર આધાર રાlયો છે. 

સામા�ય િસ%ાંત 

 ૨૭. સlંયાબધં ભારતીય અદાલતોએ UNCRPDના @Sૂયો અન ે િસcાતંોનો ઉSલેખ 

કાયદા વગર પણ કય� છે. વ�મુા,ં UNCRPDના િસcાતંો (a) થી (g) ભારતના 

બધંારણમા ં સમાિવVટ @ળૂOતૂ અિધકારો અન ે િનદ�શક િસcાતંો અ&સુાર છે. આ હદ 

2ધુી, િસcાતંો કાયદાક(ય જોગવાઈ િવના પણ દ�શમા ં કાય?રત છે. PWDAની 

જોગવાઈઓ UNCRPDના િસcાતંો (c) અને (f) માથંી લવેામા ંઆવી છે. ભારતે બાળ 

અિધકારો પરના અિધવશેનન ેબહાલી આપી છે. ઉપરાતં, બાળકની િવકસતી [મતાનો 

િવ�તાર દ�શમા ંબાળ અિધકારોની �હ�રાતની મા�હતી આપે છે. 

રા�યની ફરજો 

 ૨૮. ભારત jારા UNCRPD ની બહાલી બધંારણીય િસcાતંોની �ગિત માટ� છે. 

UNCRPD �િતબcતાઓના અસરકારક અમલીકરણ માટ�, અ��તkવમા ંરહ�લા કાયદાઓ, 

નીિતઓ, યોજનાઓ, કાય?aમો અન ે અ-ય પહ�લન ે િવ��તૃ કરવી મહkવdણૂ? છે, N 

દ�શમા ં�દ�યાગંજનો સબંિંધત છે. 

 ૨૯. �દ�યાગંજનો (સમાન તકો,અિધકારો અન ે સdંણૂ? ભાગીદાર(&ુ ં ર[ણ) 

અિધિનયમ,૧૯૯૫ - ભારત, પહ�લેથી જ ક½ુ ંતેમ, એક સઘંીય દ�શ તર(ક� અન ેસuાના 

કાયદાક(ય િવભાગમા ં િવષય નબંર 9 "�દ�યાગં અન ે બેરોજગારોન ે રાહત" jારા 

રાMયોમા ં રહ�તા �દ�યાગંજનો સબંિંધત કાયદો ઘડવાનો િવષય છે. બધંારણની કલમ 

૨૫૩ હ�ઠળ આપવામા ં આવલે સuાનો ઉપયોગ કર(ને ૧૯૯૫મા ં ઘડવામા ં આવલે 

ક�-{ીય કાયદો, Nણ ેક�-{ીય િવધાનસભાને =તરરાVW(ય કરારોને અસરકારક બનાવવા 

માટ� રાMયની યાદ(મા ં સમાિવVટ બાબતો પર કાયદાઓ બનાવવા સ[મ બના�યા. 

ભારત એિશયન અન ેપસેીફ(ક [ે.મા ં�દ�યાગંજનોની સdંણૂ? ભાગીદાર( અને સમાનતા 

hગેની ઘોષણા પર હ�તા[ર કરનાર હ� ુ.ં દ�શમા ં કરવામા ં આવલેી =તરરાVW(ય 

�િતબcતાન ેઅમલમા ં@કૂવા માટ�, ક�-{ીય િવધાનસભાએ "�દ�યાગંજનો (સમાન તકો, 
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અિધકારો અન ેસdંણૂ? ભાગીદાર(&ુ ં ર[ણ) અિધિનયમ,૧૯૯૫" કાયદો ઘડÈો. PWDA 

�દ�યાગંજનો માટ� િશ[ણ, dનુવ?સન, રોજગાર, 3બન-ભેદભાવ અને સામા,જક 2રુ[ા 

dરૂ( પાડ� છે. અિધિનયમની �યાપક જોગવાઈઓ, �કરણ @જુબ, નીચે @જુબ 

આપવામા ંઆવી છે: 

 

�દ4યાગંજન અિધિનયમ, ૧૯૯૫ ની 4યાપક જોગવાઈઓ 

 

કરણ કલમો શીષ�ક 

I ૧-ર �ાથિમક, પ�રભાષાઓ 

II ૩-૧ર ક�-{ીય સકંલન સિમિત (અને ક�-{ીય કાય?કાર( સિમિત) 

III ૧૩-ર૪ રાMય સકંલન સિમિત (અને રાMય કારોબાર( સિમિત) 

IV ૨૫ િનવારણ અન ે�દ�યાગંતાની વહ�લી તપાસ 

V ૨૬-૩૧ િશ[ણ 

VI ૩૨-૪૧ રોજગાર 

VII ૪૨-૪૩ હકારાkમક ��aયા 

VIII ૪૪-૪૭ 3બન-ભેદભાવ 

IX ૪૮-૪૯ સશંોધન અને માનવશ�/ત િવકાસ 

X ૫૦-૫૫ �દ�યાગંજનો માટ�ની સ�ંથાઓની મા-યતા 

XI ૫૬ ગભંીર �દ�યાગંજનો માટ�ની સ�ંથા 

XII ૫૭-૬૫ �દ�યાગંજનો માટ� @lુય કિમશનર અને કિમશનસ? 

XIII ૬૬-૬૮ સામા,જક 2રુ[ા 

XIV ૬૯-૭૩ અ-ય 

 

 ૩૦. PWDA �દ�યાગંજન માટ� સામા,જક-આિથrક અિધકારો સાથે સબંિંધત છે. આ 

અિધકારોની ખાતર( રાMયની આિથrક [મતા અને િવકાસન ે આધીન કરવામા ં આવી 

છે.યોજનાઓ અને કાય?aમોના વાહન Nનો ઉપયોગ અિધકારોને �ા�ત કરવા માટ� 

કરવામા ં આ�યો છે તે કાયદા jારા ખાતર( આપવામા ં આવે છે. યોજનાઓ અને 

કાય?aમોના વાહન Nનો ઉપયોગ અિધકારોન ે�ા�ત કરવા માટ� કરવામા ંઆ�યો છે ત ે

કાયદા jારા ખાતર( આપવામા ંઆવ ેછે. તમેની પોતાની યોજનાઓ અને કાય?aમો શq 

કરવા સાથે, રાMય સરકારોએ સઘં jારા શq કરાયલેી યોજનાઓ અન ે કાય?aમોના 
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અમલીકરણમા ંમદદ કર( છે. MoSJEએ ૩૦ મી એિ�લ ૨૦૧૦ના �હ�રનામા jારા દ�શ 

માટ� નવો �દ�યાગંતા અિધકાર કાયદો લોકસમાજ, ક�-{ીય મ.ંાલયો, રાMય સરકારો 

અન ે�દ�યાગંતાન ેલગતી સ�ંથાઓ Nમ ક� નશેનલ W�ટ, �રહ�3બ3લટ�શન કાઉ�-સલ, અન ે

�દ�યાગંજનોમાટ� @lુય કિમ×રની સદ�યતા ધરાવતી એક ઉpચ સuાવાળ( સિમિતની 

�થાપના કર(. 

 ૩૧. મ-ેટલ હ�Sથ એ/ટ, 1987 (હવ ેપછ(થી MHA) �દ�યાગંજનોમા ંફ/ત "માનિસક 

બીમાર(વાળા �ય�/તઓ"ને સબંોધ ે છે. MHAની કલમ 2(l) માનિસક ર(તે બીમાર 

�ય�/તને "માનિસક �દ�યાગંતા િસવાય અ-ય કોઈ િવકારના કારણ ે કાળe અન ે

સારવારની જq�રયાત ધરાવતી �ય�/ત" તર(ક� �યાlયાિયત કર� છે. MHA કાયદાની 

જોગવાઈઓ પ�રિશVટ-૧ મા ંજોડાયલે છે.  

 ૩૨. ઓ�ટઝમ, સરે�~લપાSસી, મ-ેટલ�રટાડ�શન એ-ડ મSટ(પલ �ડસ3ેબ3લટ( એ/ટ, 

૧૯૯૯ (NTA): �વત.ંતા, અખ�ંડતતા, સ@દુાયમા ં �વત.ં ર(ત ે eવવાનો અિધકાર 

પણ એવા િસcાતંો છે ક� Nના jારા આરો ય સભંાળ dરૂ( પાડવી જોઈએ તે UNCRPD 

ટચ�ટોન પર MHA &ુ ં @Sૂયાકંન કરતી વખત ેઅમલમા ંઆ� ુ ં છે. MHA મા ં2ધુારો 

કરવાની ��aયા �- આુર(, ૨૦૧૦મા ંરાVW(ય પરામશ?ની ભલામણના આધાર� MoHFW 

jારા શq કરવામા ં આવી હતી. પાચં �ાદ�િશક અન ે એક રાVW(ય પરામશ?મા ં �ા�ત 

થયલેા ઈનd�ુસ પર ��aયા કયા? પછ(, MoHFWએ િનણ?ય લીધો MHAમા ં 2ધુારો 

કરવાને બદલ ેનવો કાયદો માનિસક �વા�Xય અિધિનયમ બનાવવો તે ઇpછનીય છે. 

 ૩૩. PWDA ની સરખામણીમા,ં આ કાયદાની લા_તુા ઓટ(ઝમ, સરે�~લપાSસી, 

માનિસક �દ�યાગંતાઅને બyુિવધ �દ�યાગંતા ધરાવતી �ય�/તઓ 2ધુી મયા?�દત હતી. 

આ કા&નૂ ઘડવાનો િનણ?ય @lુયkવ ે સબંોિધત કરવાની જq�રયાત, બૌµcક અન ે

િવકાસલ[ી �દ�યાગંજનોના માતાિપતાના તેમના @kૃ  ુ પછ( તેમના પાSયના ભાિવ 

પરની 3ચmતાને કારણે કરવામા ંઆ�યો હતો. નેશનલ W�ટની �થાપના કર(ન ેઆ ર[ણ 

d�ંુૂ પાડવામા ંઆવ�ુ ંહ� ુ:ં 

• �દ�યાગંજનોન ેતેમના સ@દુાયોની hદર અને તનેી નeક �વત.ં ર(ત ેઅન ે

શ] તેટ�ુ ંસdંણૂ? ર(તે eવવા માટ� સ[મ અને સશ�/તકરણ કરો; 

• �દ�યાગંજનોન ેતેમના પોતાના પ�રવારોમા ંરહ�વા માટ� સહાય dરૂ( પાડવા 

માટ� 2િુવધાઓન ેમજxતૂ બનાવવી; 

• �દ�યાગંજનોને પ�રવારમા ં કટોકટ(ના સમયગાળા દરિમયાન જq�રયાત 

આધા�રત સવેાઓ dરૂ( પાડવા માટ� રe�ટડ? સ�ંથાઓને ટ�કો આપવો; 
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• Nઓને પોતાના DુUંુબની સહાય મળતી નથી તેવા �દ�યાગંજનોની 

સમ�યાઓનો સામનો કરો; 

• �દ�યાગંજનોના માતાિપતા અથવા વાલીઓના ં @kૃ નુા �ક�સામા ં તમેની 

સભંાળ અને ર[ણ માટ�ના ંપગલાનેં �ોkસાહન આપsુ;ં 

• આવા ર[ણની જqર હોય તેવા �દ�યાગંજનો માટ� વાલીઓ અન ેW�ટ(ઓની 

િનમÄકૂ માટ�ની ��aયા �થાિપત કરવી; 

• સમાનતકો, અિધકારો&ુ ં ર[ણ અન ે �દ�યાગંજનો સdંણૂ? ભાગીદાર(ની 

અ&Oુિૂતની 2િુવધા; અન ે

• N ઉપરના હ��ઓુ માટ� 2સુગંત છે ત ેઅ-ય કોઈ કાય? કરો.  

૩૪. નશેનલ W�ટની @lુય �sિૃuઓ, અ-ય બાબતોમા,ં તાલીમ, �_િૃત અન ે[મતા 

િનમા?ણ કાય?aમો અને આ�ય, સભંાળ અને સશ�/તકરણનો સમાવેશ થાય છે. નશેનલ 

W�ટ સમાન તકો, અિધકારો&ુ ં ર[ણ અને �દ�યાગંજનોની સdંણૂ? ભાગીદાર(, કાયદા 

હ�ઠળ આવર( લવેા માટ� �િતબc છે. નશેનલ W�ટ સરકાર( અિધકાર(ઓ, �યાવસાિયકો, 

માતા-િપતા અને ભાઈ-બહ�નો માટ� તાલીમ કાય?aમો યોજવા માટ� ભડંોળ d�ંુૂ પાડ� છે. 

૩૫. કાયદાએ તમેના માતાિપતાની ગરેહાજર(મા ં બૌµcક અન ે િવકાસલ[ી 

�દ�યાગંજનો માટ� સભંાળની �યવ�થા ગોઠવવાની જોગવાઈ પણ કર( છે; ત ેતમેન ે�વ-

�હમાયતી અને સશ�/તકરણ માટ� તાલીમ આપવા પર પણ Zયાન ક�|-{ત કર� છે. 

વાલીની જqર છે ક� નહ¢ તે િવચારવા માટ� અિધકાર(ઓની િનમÄકૂની પણ આવ�યકતા 

હતી અને જો એમ હોય તો પીડબS ડુ(ના eવનના કયા [ે.ોને વાલીપણાની 

�યવ�થાને આિધન કરવી જોઈએ. NTA એ kયા ં પહ�લી વખત ભારતીય કાયદામા ં

મયા?�દત વાલીપણાની જોગવાઈ કર( છે. 

૩૬. સસંદના આ 1992 કાયદા હ�ઠળ Rehabilitation Council of India (RCI) -

ભારતીય dનુવ?સન પ�રષદની �થાપના કરવામા ંઆવી હતી. આ કાઉ�-સલ dનુવ?સન 

�યાવસાિયકો અન ેકમ?ચાર(ઓની તાલીમ&ુ ંિનયમન કર� છે અને ત&ે ુ ંિનર([ણ કર� છે, 

અન ેdનુવ?સન અન ે િવશષે િશ[ણમા ંસશંોધનન ે �ોkસાહન આપ ે છે. કાઉ�-સલ માટ� 

જqર( છે: 

• િશ[ણના લÌuુમ ધોરણો નÁ( કરો (કલમ ૧૮); 

• dનુવ?સન �યાવસાિયકો માટ� ભારતમા ં િુનવિસrટ(ઓ વગરે� jારા આપવામા ં

આવલેી લાયકાતની મા-યતા hગે િવભાગને ભલામણો કરવી (કલમ ૧૧); 
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• ભારત બહારની સ�ંથાઓ jારા લાયકાતની મા-યતા hગે િવભાગને 

ભલામણો કરો (િવભાગ ૧૨); 

• પર([ાઓમા ંિનર([ણ કરો (િવભાગ ૧૫); 

• dનુવ?સન �યાવસાિયકો/અ-ય કમ?ચાર(ઓની નvધણી કરો (િવભાગ ૧૯) 

અને 

• ર,જ�ટડ? �ય�/તઓના િવશેષાિધકારો અન ે �યાવસાિયક વત?ન નÁ( કરો 

(િવભાગ ૨૦). 

 

૩૭. RCI એ નÁ( કરવા માટ� કવાયત હાથ ધર( છે ક� કાયદાને UNCRPD સાથ ે

2સુગંત બનાવવા માટ� કાયદામા ંકયા �કારના ફ�રફારોની જqર પડશે. અ-ય ફ�રફારોમા ં

કાઉ�-સલે દરખા�ત કર( છે ક� ત ે2લુભ પ.ક અને સાવ?િ.ક �ડઝાઇનમા ંસસંાધનો અને 

સામLીના િવકાસન ે �ોkસાહન આપશે; તાલીમ અન ે @Sૂયાકંનની બાબતોમા ં

�દ�યાગંજનોના સદંભ?મા ં �યાજબી આવાસના િસcાતંને લા_ ુકરો; અન ેUNCRPD મા ં

મા-યતા �ા�ત અિધકારોમા ં �દ�યાગંજનો સાથ ેકામ કરતા �યાવસાિયકો અને �ટાફની 

તાલીમને �ોkસાહન આપો. 

૩૮.  .ુએન.સી.આર.પી.ડ(.ન ેઅપનાવતા પહ�લા �દ�યાગંજનો માટ�ની રાVW(ય નીિત, 

૨૦૦૬ ઘડવામા ં આવી હતી. નીિતએ ભારતના બધંારણમા ં સમાિવVટ સમાનતા, 

�વત.ંતા, -યાય અન ેગૌરવના@Sૂયો પર સમાિવVટ કરવાના તનેા લ�યન ેઆિધન ક ુ� 

છે. નીિતએ PWDA મા ંમા-યતા �ા�ત અમલીકરણ � હૂરચના તયૈાર કર( હતી અન ે

કાયદા jારા મા-યતા ન ધરાવતા @zુાઓ પર તે&ુ ં Zયાન ક�|-{ત ક ુ� હ� ુ.ં નીિતમા ં

િનવારણ, વહ�લી શોધ અન ે હ�ત[ેપ; dનુવ?સન; માનવ સસંાધન િવકાસ; િશ[ણ 

રોજગાર; અવરોધ @/ુત વાતાવરણ; સામા,જક 2રુ[ા; હ�ત[ેપના @lુય [.ેો તર(ક� 

સશંોધન અન ેલેઝર સ�ંDૃિત અને રમતગમતની qપર�ખા આપવામા ંઆવી છે. 

૩૯. બારમી પચંવષ¹ય યોજના (૨૦૧૨-૨૦૧૭): સામા,જક-આિથrક િવકાસને 

2િુનિiત કરવા માટ�, ભારતમા ં દર પાચં વષ? માટ� લ�યો અન ે � હૂરચના ઘડ(ને 

આયોજન ��aયા છે. બારમી યોજના .ણ @lુય પાસાઓ પર Zયાન ક�|-{ત કર� છે: 

(i)મા-યતા; િવિવધ સમંત રાVW(ય અન ે =તરરાVW(ય સમંલેનો અને કાય?aમોની 

અ&Oુિૂત jારા પીડબS ડુ(ના િવકાસ, યો યતા અન ેઉભરતી �ય�/તગત �વાયuતાન ે

ક�ટલી હદ 2ધુી વધારવામા ં આવ ે છે; (ii) સશ�/તકરણ; �દ�યાગંજનોના અિધકારોન ે

તમેની [મતાના સદંભ?મા ં દશા?વવા અન ે િવિવધ કા&નૂી અિધકારોના �થાનાતંરણના 
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સદંભ?મા;ં (iii)ર[ણ; �વીકારsુ ં ક� �દ�યાગંજનો પાસે તમેની �દ�યાગંતાના પ�રણામે 

'અિવકિસત' [મતાઓ છે અન ેતેથી તેમને ર[ણનો અિધકાર છે; માતા-િપતા, સ@દુાય 

અન ે રાMય તરફથી Hુ�ય?વહાર અન ે �sિૃuઓમા ં ભાગ લેવાથી, N તમેને &કુસાન 

પહvચાડ� તવેી શ]તા છે. .ણયે ક�સોમા,ં રાMયો પર �દ�યાગંજનોના અિધકાર&ુ ં

સ-માન, ર[ણ અન ે�ોkસાહન આપવાની જવાબદાર(ઓ છે. 

૪૦. આ યોજના સિવrસ �ડ3લવર( અને �દ�યાગંતાના અિધકારો hગે જન�_િૃત પદેા 

કરવા પર પણ ભાર @કૂ� છે. સિવrસ �ડ3લવર(ના [ે.મા,ં N પડકારોનો સામનો કરવો 

પડશ ે તમેા ં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે: આ યોજના સિવrસ �ડ3લવર( અન ે

�દ�યાગંતાના અિધકારો hગે જન�_િૃત પેદા કરવા પર પણ ભાર @કૂ� છે. સિવrસ 

�ડ3લવર(ના [ે.મા,ં N પડકારોનો સામનો કરવો પડશ ેતમેા ંનીચેનાનો સમાવેશ થાય 

છે: �દ�યાગંજનો માટ� મોટ( સlંયામા ંઉkપાદનો, �હ�ર સવેાઓ અન ેમા�હતી સવેાઓ 

2લુભ બનાવવા,િશ[ણના િવિવધ તબÁા (�ાથિમક, માZયિમક અન ે �તૃીય) પર 

�દ�યાગં િવÍાથ¹ઓની સહભા3ગતા અન ે dણૂ?તા દરમા ં 2ધુારો કરવો. �દ�યાગંજનો 

વpચે ગર(બીની અ�માણસર ઘટનાઓ ઘટાડવી, પોષણ, આરો ય અન ે આવાસને 

ઓછામા ંઓછા યો ય �તર 2ધુી વધારsુ;ં રાMયોમા ં�દ�યાગંજનો માટ�ના કાય?aમો માટ� 

િવિશVટ અમલીકરણ એજ-સીઓની ઓળખ કરવી અને હાલની એજ-સીઓન ેમજxતૂ 

કરવી. બારમી પચંવષ¹ય યોજનાની � હૂરચના અપનાવવાની જq�રયાત પર ભાર 

@]ૂો હતો Nમા ં (i) સરકારની િવકસતી � હૂરચનામા ં �દ�યાગંજનોનો સમાવેશ અન ે

�દ�યાગંજનોની સ�ંથાઓ અન ેતમેના �િતિનિધઓન ે િનણ?ય લેવાની ��aયામા ંસામલે 

કરવા; અને (ii) તમામ સરકાર( કાય?aમોની � હૂરચના અન ે �sિૃuઓમા ં

�દ�યાગંજનોનો સમાવેશ. 

૪૧. રાVW(ય સ�ંથાઓ: સાત રાVW(ય સ�ંથાઓની �થાપનાએ દ�શમા ંિવિશVટ સશંોધન 

અન ેહ�ત[ેપોને વધારવામા ંફાળો આ�યો છે. 

• ૧૯૭૬મા ં �થપાયલે રાVW(ય શાર(�રક �દ�યાગં સ�ંથા –National Institute 

for the Physically Handicapped (IPH); 

• ૧૯૭૮મા ં કોલકાતામા ં �થપાયલે રાVW(ય ઓથ�પ�ેડકલી �દ�યાગં સ�ંથા –

National Institute for the OrthopedicallyHandicapped;(NIOH) 

• ૧૯૭૯મા ં દહ�રાHૂનમા ં �થપાયલે રાVW(ય {|Vટ �દ�યાગં સ�ંથા –National 

Institute for Visually Handicapped (NIVH); 
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• ૧૯૮૩મા ં @ુબંઈમા ં �થપાયલે રાVW(ય �ા�ય �દ�યાગં સ�ંથા–National 

Institute for the Hearing Handicapped (NIHH); 

• ૧૯૮૪મા ં હ¡દરાબાદમા ં �થપાયેલ રાVW(ય માનિસક �દ�યાગં સ�ંથા –

National Institute for the Mentally Handicapped (NIMH); 

• ૧૯૮૪મા ં કટકમા ં �થપાયલે રાVW(ય dનુવ?સન તાલીમ અન ે સશંોધન 

સ�ંથા–The National Institute of Rehabilitation Training and Research 

(NIRTAR);અન ે 

• ૨૦૦૫મા ં ચેìઈમા ં �થપાયલે રાVW(ય બyિૂવધ �દ�યાગંજન સશ�/તકરણ 

સ�ંથા - National Institute for Empowerment of Persons with Multiple 

Disabilities (NIEPMD). 

      સાત રાVW(ય સ�ંથાઓ jારા dરૂ( પાડવામા ંઆવેલી dનુવ?સન સેવાઓના લાભાથ¹ઓની 

Dુલ સlંયા ૧૦,૧૯,૭૯૯ હતી. નીચે& ુ ંકોVટક આ રાVW(ય સ�ંથાઓમા ંOPD ક�સોની hદા,જત 

સlંયા દશા?વ ેછે: 

રાVW(ય સ�ંથા વષ? ૨૦૧૪-૧૫ દરિમયાન  

OPD ક�સો 

National Institute for the Physically Handicapped ૭૪૨૬૫ 

National Institute for the Orthopedically Handicapped ૫૭૦૧૫ 

The National Institute of Rehabilitation Training and 
Research 

૩૯૫૪૬ 

National Institute for the Hearing Handicapped ૩૬૩૦૬ 

The National Institute for Visually Handicapped ૨૬૩૨૭ 

 ૪૨. આ તમામ રાVW(ય સ�ંથાઓ પાસે િશ[ણ, dનુવ?સન અન ે �દ�યાગંજનોના 

સશ�/તકરણન ે �ોkસાહન આપવા માટ� સશંોધન હાથ ધરવાનો �યાપક આદ�શ છે. 

નશેનલ કાઉ�-સલ ફોર એM કુ�શનલ �રસચ? એ-ડ W�િનmગ (NCERT), નવી �દSહ(; 

િવ�ાન અન ે ટ�કનોલોe િવભાગ; ઈ|-ડયન ઈ-�ટ(ટîટુ ઓફ ટ�કનોલોe; �ડપાટ?મ-ેટ 

ઓફ ઈલે/Wોિન/સ એ-ડ ઈ-ફોમºશન ટ�કનોલોe (DeITY) jારા િવિવધ સશંોધન અને 

િવકાસની શqઆત પણ હાથ ધરવામા ં આવી છે; DeITYએ ખાસ કર(ન ે ભારતીય 
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ભાષાઓમા ં~ેઈલ સા[રતા માટ� સોKટવેર અને હાડ?વરે ઉkપાદનોનો સ@હૂ િવકસા�યો 

છે. NIVH ના �ડઝાઈન અને ડ�વલપમે-ટ  િુનટ� િવઝðઅુલ�ડ સ3ેબ3લટ( ધરાવતી 

�ય�/તઓ માટ� ~ેઈલ ઉપકરણો સ�હત ઉપકરણોના ૩૦થી વ� ુ�ોટોટાઈપ બના�યા છે. 

વ�મુા,ં ઈલ/ેWોિન/સ અન ે ઈ-ફોમºશન ટ�/નોલોe િવભાગે �દ�યાગંજનો માટ� નીચેના 

�ોN/ટ માટ� ભડંોળ d�ંુૂ પાડðુ ંછે: 

• મા�હતી ટ�કનોલોeના ઉપયોગ સાથે ભારતીય ભાષાઓમા ં~ેઇલ સા[રતા અને 

હાઈ-�પીડ ઈ-ટર પોઈ-ટ ~ેઈલ એ\બોસરનો િવકાસ માટ�નો રાVW(ય કાય?aમ; 

• �યાપાર( ઉkપાદન માટ� િવ��તૃ �ફSડ Wાયલ અને ટ�/નોલોe Wા-સફર કરવા 

માટ� વેબલ મી�ડયા Wોિન/સ 3લિમટ�ડના સહયોગથી 10 નબંરની મોટર 

�હ(લચરેની dનુઃ �ડઝાઇન અન ેફ�3~ક�શન; 

• Hૃ|Vટહ(ન �ય�/તઓ માટ� �હ-દ( અને hLeે ટ�/�ટ ર(�ડmગ મશીન પર આધા�રત 

હ�-ડ-હ�Sડ �ક�નરની �ડઝાઇન અને તેનો િવકાસ; 

• Hૃ|Vટહ(ન લોકો માટ� dનુવ?સન અન ે ઈ-ટરનટે ઉપયોગ માટ�ની મા�હતી 

ટ�કનોલોe; 

• સરે�~લપાSસીથી અસરL�ત લોકો માટ� નપેાળ( ભાષામા ં આઇકોન આધા�રત 

િશ[ણ અન ેસચંાર �ણાલી; અન ે

• બાળકોમા ંવાણીની [િતઓ અને તે પછ(ના ઉપચારના િવકાસના કો\� ટુ�શનલ 

િવ�લેષણ પર �ોN/ટ. 

૪૩. સહભા3ગતાના અિધકારનો આદર કરવો: UNCRPDની કલમ-૪(૩)ની 

�િતબcતાઓને પ�રdણૂ? કરવા માટ�, �હમાયત અન ેજન સમાજની ભાગીદાર(ન ે

�ોkસાહન આપsુ ં જqર( છે. �દ�યાગંજનોના અિધકારો&ુ ં 3બલ (RPDB)મા ં

��તાિવત, સહભા3ગતાના અિધકારન ે આપવામા ં આવલે આદરની મયા?દા 

તમેાદંશા?વલે લેખની ર(ત પરથી કાઢ( શકાય છે. કાય?કાર( �ાKટ RPDB @કૂતા 

પહ�લા સિમિતએ �દ�યાગંજનોઅન ે તમેની સ�ંથાઓ સાથ ે �યાપકપણે પરામશ? 

કય�. 

૪૪. બારમી પચંવષ¹ય યોજનાના દ�તાવજેની રચના માટ� અપનાવવામા ંઆવેલી 

પરામશ? ��aયાન ે આધાર�, આ દ�શના અહ�વાલના �ાKટ પર રાVW(ય �તરની 

પરામશ?મા ંચચા? કરવામા ંઆવી હતી. આ બેઠકમા ંજનસમાજ, રાMય સરકારો 

અન ે ક�-{ીય મ.ંાલયો jારા આગામી �ાKટની રચના કરવા માટ� ઇનd�ુસ 
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�દાન કરવામા ંઆ�યા હતા N ક�-{ીય સકંલન સિમિતન ેર)ૂ કરવામા ંઆ�યા 

હતા, N દ�શમા ંસવ�pચ �દ�યાગંતાનીિત િનમા?તા સ�ંથા છે. 

 

કલમ ૫: સમાનતા અન ે�બન-ભેદભાવ 

 

�દ4યાગંતાના અિધકારોને લા; ુપડતી સમાનતાનો બધંારણીય આદVશ 

૪૫. ભારતીય બધંારણની કલમ ૧૪ એ જોગવાઈ કર� છે ક� રાMય ભારતના �દ�શમા ં

કાયદા સમ[ કોઈપણ �ય�/તની સમાનતા અથવા કાયદાના સમાન ર[ણન ે

નકારશ ેનહ¢. ભારતીય બધંારણમા ંઆ @ળૂOતૂ અિધકાર UNCRPDની કલમ ૫ 

ની /લોઝ (૧) સાથ ે2સુગંત છે. 

 

ભેદભાવના િતબિંધત આધાર તર@કV �દ4યાંગતા 

૪૬. ભારતીય બધંારણની કલમ ૧૫(૧) અન ે૧૬(૧) કોઈપણ નાગ�રક સાથ ેધમ?, 

�િત, �ાિત, 3લmગ, જ-મ �થળ અથવા તેમાથંી કોઈપણના આધાર� ભદેભાવને 

�િતબિંધત કર� છે, Nમા ં �દ�યાગંજનોનો પણ સમાવેશ થાય છે અને આ 

UNCRPD ના કલમ ૫(ર) સાથ ે2સુગંત છે. 

માનવ અિધકાર અિધવેશનો અને બધંારણીય �યાયશા\ 

૪૭. ભારતીય સવ�pચ અદાલતે @ળૂOતૂ અિધકારોના બધંારણીય -યાયશાÛન ેવ� ુ

ગહન બનાવવા માટ� =તરરાVW(ય માનવાિધકાર સાધનોનો ઉપયોગ કય� છે. આવી 

િનભ?રતા ભારતીય બધંારણના અ&pુછેદ ૫૧ અ&સુાર છે, N રાMયન ે=તરરાVW(ય 

કાયદા અન ેસિંધની જવાબદાર(ઓ �kય ેઆદર વધારવાનો િનદ�શ આપ ેછે. 

 

હકારા�મક �jયાના માપદંડો 

 ૪૮. ભારત&ુ ં બધંારણ સમાનતાના અિધકારના અ3ભì hગ તર(ક� હકારાkમક 

કાય?વાહ(ન ે મા-યતા આપ ે છે. ભારતીય બધંારણ  એુનસીઆરપીડ(ની કલમ પ(૪) 

અ&સુાર છે, N ત ે ચોÁસ પગલાનંે �પVટ કર� છે N �દ�યાગંજનોની વા�તિવક 

સમાનતા એટલ ેક� 3બન-ભેદભાવને વેગ આપવા અથવા હાસંલ કરવા માટ� જqર( છે. 
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�દ4યાગંતા કાયદામા ંસમાનતા અને �બન ભેદભાવ 

 ૪૯. એિશયા અન ેપિેસ�ફક �દ�શમા ં�દ�યાગંજનોની સdંણૂ? ભાગીદાર( અને સમાનતા 

hગેની ઘોષણા પર હ�તા[રકતા? તર(ક�ની તનેી જવાબદાર( dરૂ( કરવા માટ� ભારતે 

PWDA, ૧૯૯૫ અિધિનયિમત કય�,  એુનસીઆરપીડ( પહ�લાનો આ કાયદો દ�શમા ં

�દ�યાગંજનોના અિધકારોન ેમા-યતા આપતો �થમ કાયદો હતો. PWDA પાસે 3બન-

ભેદભાવ નામ&ુ ં એક િવિશVટ �કરણ છે. આ �કરણની કલમ ૪૫, ૪૬ અન ે ૪૭, 

સાવ?જિનક રોજગાર અને �હ�ર 2િુવધાઓની પહvચની બાબતમા ં�દ�યાગંતાના આધાર� 

ભેદભાવને �િતબિંધત કર� છે. PWDA ની કલમ ૪૭ �હ�ર રોજગારમા ં3બન-ભેદભાવના 

િસcાતંો માટ� આપ ેછે, Nમા ંત ેજણાવે છે ક� "કોઈ સ�ંથાએ સેવા દરિમયાન �દ�યાગંતા 

�ા�ત કરનાર કમ?ચાર(ને િવત�રત કરવી જોઈએ નહ¢ અથવા તનેા પદમા ંઘટાડો કરવો 

જોઈએ નહ¢".ભાર આપવા માટ� ક� �દ�યાગંતાHૂર કરવા માટ�&ુ ંકારણ બની શક� નહ¢. તે 

વ�મુા ંજોગવાઈ કર� છે ક� "જો કોઈ કમ?ચાર(, �દ�યાગંતા �ા�ત કયા? પછ( તે હોzા માટ� 

યો ય ન હોય, તો તેન ેસમાન પગાર ધોરણ અને સેવા લાભો સાથ ેઅ-ય કોઈ પો�ટ 

પર ખસેડ( શકાય છે"અને વ�મુા ં આગળ જણાવે છે ક� "જો કોઈ પણ પો�ટ સામે 

કમ?ચાર(ને સમાયો,જત કરsુ ંશ] ન હોય તો, Mયા ં2ધુી યો ય પો�ટ ઉપલRધ ન થાય 

અથવા તે સેવા િનsિૃuની óમર �ા�ત ન કર�, બેમાથંી N વહ��ુ ં હોય kયા ં2ધુી તેને 

2પુર- મુરર( પો�ટ પર રાખી શકાય છે". 

 ૫૦. એવા અસlંય -યાિયક િનણ?યો આ�યા છે Nણે PWDA મા ં સહજ 3બન-

ભેદભાવના િસcાતંની �પVટતા અન ેચેતવણી આપી છે. આ િનણ?યોએ બધંારણની કલમ 

૧૪ હ�ઠળ સમાનતાના આધાર� અન ે ભારતીય બધંારણની કલમ ૨૧ હ�ઠળ eવન 

eવવાના અિધકારના આધાર� �દ�યાગંજનો સામે ભદેભાવdણૂ? �થાઓને બધં કરવાની 

માગં કર( છે.આમ, ઉદાહરણ તર(ક�, તમામ {|Vટ�હન �દ�યાગંજનો, Nમણે અ-ય તમામ 

યો યતાની આવ�યકતાઓ dણૂ? કર( છે, તઓેને િસિવલ સિવrસ પસદંગી પર([ામા ં

બેસવા અન ે~ેઇલમા ંઅથવા લેખકની મદદથી પર([ા લખવા માટ� હકદાર ગણવામા ં

આ�યા હતા. જો તે �મોશનલ પો�ટના ઉpચ કાય�નો િનકાલ કર� તો કોઈપણ 

�દ�યાગંજનને તેની �દ�યાગંતાના આધાર� �મોશન આપવાનો ઇનકાર કરવામા ંઆવશ ે

નહ¢, 
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કલમ ૬: �દ4યાગં મ�હલાઓ 

 

બધંારણીય જોગવાઈઓ 

 ૫૧. ભારતના બધંારણની કલમ ૧૫ રાMયને �િતના આધાર� ભેદભાવ કરવા પર 

�િતબધં @કૂ� છે. જો ક� કલમમા ંએવી જોગવાઈ છે ક� રાMયન ેમ�હલાઓ માટ� િવશેષ 

જોગવાઈઓ કરવાથી કંઈપણ અટકાવsુ ંજોઈએ નહ¢. કલમ ૧૬ જણાવ ે છે ક� રાMય 

રોજગારની તકની સમાનતાના સદંભ?મા ં�િતના આધાર� ભેદભાવ કરશ ેનહ¢. રાMયની 

નીિતના િનદ�શક િસcાતંો હ�ઠળ&ુ ં બધંારણ પણ મ�હલાઓ અન ેdqુષો બનંનેે સમાન 

�યવહાર આપીન ે મ�હલાઓની ��થિત 2ધુારવાનો �યાસ કરવા માટ� રાMય પર 

હકારાkમક જવાબદાર( લાદ� છે. 

 

ભારતમાં �દ4યાંગતા ધરાવતી મ�હલાઓની A�થિત: એ ડVમો{ા�ફક ોફાઇલ 

 ૫૨. વ�તી ગણતર( ૨૦૧૧મા ં �કાશમા ં આ� ુ ં છે ક� ભારતમા ં ૨૬.૮ િમ3લયન 

�દ�યાગંજનો છે, N વ�તીના૨.૨૧% છે. તમેાથંી, લગભગ ૧૫ િમ3લયન d�ુુષો અન ે

૧૧.૮ િમ3લયન Ûીઓ છે. આમ, �દ�યાગં મ�હલાઓ Dુલ �દ�યાગં વ�તીના ૪૪% છે. 

 

�દ4યાગંજનો માટVનીરા*Q@ય નીિત, ૨૦૦૬ 

 ૫૩. �દ�યાગંજનો માટ�ની રાVW(ય નીિત, ૨૦૦૬ ને UNCRPD પહ�લા ંhિતમ �વqપ 

આપવામા ં આ� ુ ં હોવા છતા,ં તણેે �દ�યાગંતા ધરાવતી મ�હલાઓ પર એક અલગ 

િવભાગ બનાવીને બમણા વ3ંચત )ૂથો પર િવશેષ Zયાન આપવાની જq�રયાતન ે

સમથ?ન આ� ુ ંહ� ુ.ં રાVW(ય નીિતનો હ�� ુ�દ�યાગં મ�હલાઓ માટ� િશ[ણ, �યાવસાિયક 

તાલીમ, રોજગાર અન ે અ-ય dનુવ?સન સેવાઓ માટ�ના િવશષે કાય?aમોનો િવકાસ 

કરવાનો હતો. તે �હમાયત કર� છે ક� �દ�યાગં મ�હલાઓ અન ેછોકર(ઓના dનુવ?સવાટને 

ખાતર( કર(ને �ોkસા�હત કરવી જોઈએ ક� તઓે તમામ dનુવ?સન �ોN/ટમા ં ૨૫% 

લાભાથ¹ઓ છે. આ પો3લસી �દ�યાગં મ�હલાઓ માટ� Uૂંકા ગાળાના રહ�વાના ઘરો, 

�દ�યાગં મ�હલાઓ માટ� છા.ાલયો અન ે scૃ મ�હલાઓ માટ� ઘરની �થાપના કરવા 

માગંે છે. વધારાના સમથ?ન માટ� �દ�યાગંમાતાઓની જq�રયાતન ેઓળખીન,ે પો3લસી 

દ�તાવજે �દ�યાગં મ�હલાઓન ેનાણાક(ય સહાય આપવાની કSપના કર� છે Nથી કર(ન ે

તઓે તમેના બાળકોની સભંાળ રાખવા માટ� સેવાઓ ભાડ� રાખી શક�. 
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ભારતની બારમી યોજના 

 ૫૪. બારમી યોજના અલગ-અલગ ર(ત ે સ[મ લોકોન ે લ�યમા ં રાખીન ે તમામ 

કાય?aમો&ુ ં િનમા?ણ કરવા પર Zયાન ક�|-{ત કર� છે. �દ�યાગંજનો Nમ ક� મ�હલાઓ, 

બેઘર અને ગભંીર/અથવા બyુિવધ �દ�યાગંતા ધરાવતા લોકોમા ં સૌથી વ� ુ

સવંદેનશીલ )ૂથોની સમ�યાઓ અન ે જq�રયાતો પર બારમી યોજનામા ં િવશેષ અન ે

સઘન Zયાન ક�|-{ત કરવાની જqર છે. મ�હલા એજ-સી અન ેબાળ અિધકારો hગેની 

સચંાલન સિમિત શાળાના િશ[કો અને =ગણવાડ( કાય?કરો (AWWs) ની 

સવંદેનશીલતા અને તાલીમ, િવિવધ [મતાઓ ધરાવતી મ�હલાઓ માટ� �યાવસાિયક 

તાલીમ અન ે ખાતર(dવૂ?કની રોજગાર( અન ે સભંાળની જોગવાઈઓ સાથ ે િવશેષ 

dનુવ?સન સેવાઓ પર ભાર @કૂ� છે.આ સિમિત હળવા કામ માટ�ની જોગવાઈઓ અન ે

ખાસ જq�રયાતો ધરાવતી Lામીણ મ�હલાઓ માટ� વતેન દરની અલગ ગણતર(ની પણ 

ભલામણ કર� છે, Nઓ મનર�ગા હ�ઠળ કામ શોધ ે છે. િવિવધ [મતાઓ ધરાવતી 

મ�હલાઓન ેપણ ચોÁસ �વા�Xય પર Zયાન આપવાની જqર છે. આ માટ�, RSBY હ�ઠળ 

આવી મ�હલાઓન ે િનયિમત તબીબી તપાસની 2િુવધા માટ� િવશેષ આરો ય સભંાળ 

આપવી જોઈએ. સચંાલન સિમિત એવી પણ ભલામણ કર� છે ક� ટોટલ સેિનટ�શન 

ક�\પઈેન (TSC) હ�ઠળ ૧૦૦% સબિસડ( Mયા ં �દ�યાગં મ�હલાઓ હોય એવા ઘરોમા ં

શૌચાલયોના િનમા?ણ માટ� dરૂ( પાડવી જોઈએ. 

 

ઘરV�ુ ં�હKસાથી મ�હલાઓOુ ંરDણ અિધિનયમ, ૨૦૦૫ 

 ૫૫. પ�રવારમા ં �હmસા અને શોષણના સદંભ?મા,ં ઘર��ુ ં �હmસાથી મ�હલાઓ&ુ ં ર[ણ 

અિધિનયમ, ૨૦૦૫ ની કલમ ૩ ઘર��ુ ં �હmસાન ે �યાlયાિયત કર� છે "કોઈપણ Dૃkયની 

બાદબાક( અથવા �િતવાદ(&ુ ંઆચરણ ઘર��ુ ં�હmસા&ુ ંિનમા?ણ કરશે. જો તે- (a) પી�ડત 

�ય�/તના �વા�Xય, સલામતી, eવન, hગ અથવા 2ખુાકાર(ન ે &કુસાન પહvચાડ� છે 

અથવા ઇ� પહvચાડ� છે અથવા જોખમમા ં @કૂ� છે, પછ( ભલે ત ે માનિસક હોય ક� 

શાર(�રક, અથવા તેમ કરવા&ુ ંવલણ ધરાવે છે અને તમેા ંશાર(�રક શોષણનો સમાવેશ 

થાય છે; (d) અ-યથા પી�ડત �ય�/તને ઇ� પહvચાડ� છે અથવા &કુસાન પહvચાડ� છે, 

પછ( ભલે ત ેશાર(�રક ક� માનિસક હોય." Mયાર� "શાર(�રક Hુ�ય?વહાર" નો અથ? થાય છે 

કોઈપણ Dૃkય અથવા આચરણ, N એવી �Dૃિત&ુ ંહોય ક� N શાર(�રક પીડા, eવન, hગ 

અથવા આરો યને &કુસાન પહvચાડ� અથવા �વા�Xયન ે &કુસાન પહvચાડ�. આ 
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અિધિનયમ ઘર��ુ ં�હmસાનો સામનો કરતી મ�હલાઓને 2રુ[ા આદ�શના qપમા ંતાkકા3લક 

અન ે કટોકટ(ની રાહતની જોગવાઈ કર� છે, એક સકં3લત અમલીકરણ પcિત, Nમા ં

ર[ણ અિધકાર(નો સમાવશે થાય છે, કામચલાઉ ક�ટડ( ઓડ?ર, નાણાક(ય રાહતો, 

�હmસાથી થતી ભાવનાkમક તકલીફ માટ� વળતર, આ�ય _હૃો ફર,જયાત છે. -યાય અન ે

અ-ય સહાયક સેવાઓની વ� ુસાર( 2લુભતા �દાન કરવા માટ� ફર,જયાત છે. 

 

વૈધાિનક ર@તે શાસનમા ંભાગીદાર@ની ખાતર@ કરવી 

 ૫૬. �દ�યાગં મ�હલાઓન ે તમેના પોતાના હ��&ુ ુ ં �િતિનિધkવ કરવાની તક dરૂ( 

પાડવાની જq�રયાતન ેPWDA મા ંમા-યતા આપવામા ંઆવી છે. કા&નૂ ક�-{ીય અન ે

રાMય સકંલન સિમિતઓ તેમજ કારોબાર( સિમિતઓની �થાપના ફર,જયાત કર� છે.આ 

તમામ સિમિતઓમા ં "અ[મતા સાથ ે સબંિંધત 3બન-સરકાર( સ�ંથાઓ અથવા 

સગંઠનો&ુ ં �િતિનિધkવ કરવા માટ� �દ�યાગંજન તર(ક� �યવહા�ુ હોય kયા ં 2ધુી પાચં 

�ય�/તઓ" હોવી જqર( છે. કલમની જોગવાઈ @જુબ પાચં સ�યોમાથંી ઓછામા ંઓછ( 

એક મ�હલા હોવી જોઈએ.  

મ�હલા માટV ખાસ િનવારણ 

૫૭. રાVW(ય મ�હલા આયોગ અને રાMય મ�હલા આયોગે, Mયાર� પણ સપંક? કય� છે, 

kયાર� �દ�યાગં મ�હલાઓની ફ�રયાદો&ુ ંિનવારણ ક ુ� છે. 

 

�દ4યાગં મ�હલાઓ માટVની યોજનાઓ અન ેકાય�jમો 

૫૮.સરકાર પાસ ેએવી યોજનાઓ છે N બાળકોને સહાય dરૂ( પાડવા ઉપરાતં ઉÍોગ 

સાહિસકતા અન ેરોજગારન ે�ોkસાહન આપ ેછે. 

કV�� સરકાર gારા પહVલ 

િવગત મHંાલય / સ�ંથા જોગવાઈઓ 

બાળઉછેર કમ?ચાર(, �હ�ર ફ�રયાદ 

અન ેપે-શન મ.ંાલય 

16 US ડૉલર (INR ૧૦૦૦) �િત માસ મહuમ બ ે

બાળકો માટ� અથવા બાળક બે વષ?&ુ ંથાય kયા ં2ધુી 

�દ�યાગં મ�હલાઓન ે બાળ સભંાળ માટ� િવશેષ 

ભXથા ં તર(ક� ¬કૂવવામા ંઆવશે. દર વખતે Mયાર� 

2ધુાર�લા પગાર માળખા પર ૫૦% વધશ ે kયાર� 

તમેા ંમvઘવાર( ભXથામા ં 25%નો વધારો થશ.ે 
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રોજગાર( રાVW(ય અ&2ુ3ૂચત 

�િત નાણા 

િવકાસ િનગમ 

(NSFDC) 

માઇaોa��ડટ �ક(મ સ�હત તેની તમામ યોજનાઓ 

હ�ઠળ �દ�યાગં મ�હલાઓના �યાજમા૧ં% �રબટે 

નેશનલ હ�|-ડક��ડ 

ફાઇના-સ એ-ડ 

ડ�વલપમે-ટ કોપ�ર�શન 

(NHFDC) 

NHFDCની તમામ યોજનાઓમા ં �દ�યાગં 

મ�હલાઓન ે�યાજ પર ૨%ની િવશેષ öટ આપવામા ં

આવે છે. 

�દ�યાગંજનોના 

સશ�/તકરણ િવભાગ, 

સામા,જક -યાય અન ે

સશ�/તકરણ મ.ંાલય 

�દ�યાગંજનોને સહાય અન ે ઉપકરણોની ખર(દ(/ 

�ફ�ટmગ માટ� સહાયની યોજના (ADIP �ક(મ), 

બNટની ફાળવણીના૨૫% મ�હલાઓ માટ� િનધા?�રત 

છે 

સરકાર jારા અનકે �યાવસાિયક dનુવ?સન ક�-{ો 

(VRC) ની �થાપના કરવામા ં આવી છે. વડોદરા 

ખાત ે�દ�યાગંજનો માટ�ની આવી જ એક VRC મા. 

�દ�યાગં મ�હલાઓ માટ� છે. 

dરુ�કાર �દ�યાગંજનોના સશ�/તકરણ માટ�ના સાત રાVW(ય 

dરુ�કારો �દ�યાગં �દ�યાગં મ�હલાઓ માટ� અનામત 

છે 

 

કલમ ૭: �દ4યાગં બાળકો 

બાળકોના અિધકારોને બધંારણીય મા�યતા 

 ૫૯. ભારત&ુ ં બધંારણ બાળકોન ે િવશેષ દર÷જો આપ ે છે અને તમેના અિધકારોન ે

2રુ3[ત અને 2રુ3[ત કરવા માટ� જોગવાઈઓની જq�રયાતન ેમા-યતા આપે છે. કલમ 

૧૫(૩) બાળકો માટ� િવશષે જોગવાઈઓ કરવાની મ)ૂંર( આપ ે છે.બધંારણની કલમ 

૩૯(ઈ) આદ�શ આપ ેછે ક� "રાMય, ખાસ કર(ને, બાળકોને તHુંર�ત ર(ત ેિવકાસ કરવાની 

તકો અને 2િુવધાઓ આપવામા ંઆવ ેતે 2િુનિiત કરવા તરફ તનેી નીિત& ુ ં િનદ�શન 

કરશે અને �વત.ંતા અન ેગૌરવની પ�ર��થિતઓમા ંઅને બાળપણ અન ે વુાની શોષણ 

સામે અન ેનિૈતક અન ેભૌિતક kયાગ સામે ર3[ત છે." 
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 ૬૦. એ ઉSલખે કરવો યો ય રહ�શે ક� CRC તમેજ ભારતીય બyુમતી અિધિનયમ, 

૧૮૭૫ની કલમ ૩, બાળકન ેઅઢાર વષ?થી ઓછ( óમરની �ય�/ત તર(ક� �યાlયાિયત 

કર� છે. પ�રણામે, બાળકો માટ� દ�શમા ં તમામ હ�ત[પેો ૦-૧૮ વય )ૂથની વ�તીને 

જોગવાઈ dરુ( પાડ� છે. આ �યાlયાના આધાર� , ૨૦૦૧ ના વ�તી ગણતર( અહ�વાલમા ં

�દ�યાગં બાળકોની નીચનેી ટકાવાર(નો hદાજ છે. 

 

�દ4યાગં બાળકોની ટકાવાર@ 

  

�મર �પુ (વષ�માં) �દ4યાગંબાળકો (%) 

૦-૪ ૧.૧૪ 

૫-૯ ૧.૫૪ 

૧૦-૧૯ ૧.૮૨ 

 

RPWDA જોગવાઈઓ 

 ૬૧. PWDA �દ�યાગં બાળકો માટ� ખાસ 2િુવધા dરુ( પાડ� છે. અિધિનયમ દ�શની 

દર�ક રાMય સરકારન ે �દ�યાગંતાઓને રોકવાના હ��થુી, તમેની આિથrક [મતાની હદ 

2ધુી નીચનેી બાબતો હાથ ધરવા માટ� જqર( છે: 

• �દ�યાગંતાના કારણન ેલગતા સવº[ણો, તપાસ અન ેસશંોધન; 

• �દ�યાગંતા અટકાવવાની િવિવધ પcિતઓનો �ચાર; 

• "ગભંીર" ક�સોને ઓળખવાના હ��થુી વષ?મા ં ઓછામા ં ઓછા એક વખત 

તમામ બાળકોની તપાસ; 

• �ાથિમક આરો યક�-{ો પર તાલીમ કમ?ચાર(ઓ માટ� 2િુવધાઓની જોગવાઈ; 

• સામા-ય �વpછતા, આરો ય અન ે �વpછતા માટ� �_િૃત અ3ભયાનો અન ે

મા�હતીનો �સાર; 

• માતાઅને બાળકની િ�-નટેલ, પરે¼ટલ અને પો�ટ-નેટલ ક�ર માટ�ની 

જોગવાઈઓ; 

• શાળાઓ, �ાથિમક આરો ય ક�-{ો અન ેLા\ય �તરના કાય?કરો jારા �હ�ર 

િશ[ણ; 
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• ટ�3લિવઝન, ર��ડયો અને અ-ય સ@હૂ માZયમો jારા �દ�યાગંતાના કારણો 

અને અપનાવવામા ં આવતા િનવારક પગલા ં hગે લોકોમા ં �_િૃત&ુ ં

િનમા?ણ; 

• તમામ �દ�યાગં બાળકોને યો ય વાતાવરણમા ંમફત િશ[ણ d�ંુૂ પાડવાની 

ખાતર( કરો. 

• શ] હોય kયા ં 2ધુી @lુય �વાહની શાળાઓમા ં નvધણી, અન ે 3બન-

ઔપચા�રક િશ[ણને �ોkસાહન આપવાની જq�રયાત; 

• �દ�યાગં બાળકો માટ� સહાયક સાધનો, સહાયક ઉપકરણો અન ે િશ[ણ 

સામLીના િવકાસ માટ� સશંોધનન ે �ોkસાહન આપsુ,ં અને �દ�યાગં 

બાળકોની જq�રયાતો dરૂ( કરવા માટ� િશ[ક તાલીમ સ�ંથાઓની 

�થાપનાની કSપના કરવી; 

• પ�રવહન 2િુવધાઓ, �થાપkય અવરોધો Hૂર કરવા, d�ુતકો અન ેગણવેશનો 

dરુવઠો, િશVયsિૃuની અ&દુાનની ખાતર( કરવાની જોગવાઈઓ; 

• �દ�યાગં બાળકોની જq�રયાતોને અ&qુપ પર([ા �ણાલી અન ે

અ�યાસaમમા ંફ�રયાદ િનવારણ પcિતની વાજબી સવલતો ગોઠવવી. 

 

 

બાળ અિધકાર નીિતને સચંા�લત કરવાના િસ%ાંતો 

 

બાળ અિધકાર નીિત હV�ઓુ 

ધી નેશનલ પો3લસી ફોર 

3ચS�ન, ર૦૧૩ 

આ નીિત �દ�યાગં બાળકોની િવશેષ કાળe લે છે અન ેતમેના માટ� 

આરો ય, પોષણ, િવકાસ, િશ[ણ, સરં[ણ અને સહભા3ગતાન ે

�ાથિમકતાના ધોરણે �દાન કરવાનો હ�� ુ ધરાવે છે. આ નીિત 

બાળકોને અસર કરતા તમામ કાયદાઓ, નીિતઓ, યોજનાઓ અન ે

કાય?aમો&ુ ંમાગ?દશ?ન અને સચંાલન કર� છે. 

ધી નેશનલ ચાટ?ર ફોર 

3ચS�ન, ૨૦૦૩ 

અ-ય બાબતોની સાથ ેઅિધકારપ.નો ઉzે�ય એ 2િુનિiત કરવાનો 

છે ક� �દ�યાગં બાળકોને ગૌરવ અન ે આદર સાથ ે સdંણૂ? eવન 

eવવામા,ં @lુય �વાહમા ં એક(Dૃત કરવામા,ં િશ[ણ, તાલીમ, 

આરો ય સભંાળ, dનુવ?સન, મનોરંજન અને �ારં3ભક હ�ત[ેપ 

�દાન કરવામા ંઆવ ેતે માટ� dરૂતી મદદ કરવામા ંઆવ.ે 

ધી નેશનલ �લાન ઓફ તનેો ઉzે�ય �દ�યાગં બાળકોના િવકાસ અને સdંણૂ? ભાગીદાર( માટ� 
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એ/શન ફોર 3ચS�ન, 

૨૦૦૫ 

અ��તkવ, સભંાળ, ર[ણ, 2રુ[ા, ગૌરવ અન ેસમાનતા 2િુનિiત 

કરવાનો છે. તેનો ઉzે�ય �દ�યાગં બાળકો માટ� આરો ય, િશ[ણ, 

�યાવસાિયક તાલીમ અન ે અ-ય િવિશVટ dનુવ?સન સવેાઓમા ં

સમાિવVટ અન ેઅસરકારક ઉપયોગ �દાન કરવાનો છે. 

ધી નેશનલ પો3લસી ફોર 

પસ?નસ વીથ 

ડ(સબેીલીટ(ઝ, ૨૦૦૬ 

• �દ�યાગં બાળકો માટ� સભંાળ, ર[ણ અન ે2રુ[ાના અિધકારની 

ખાતર( કરવા; 

• ગ�રમા અન ે સમાનતા સાથ ે િવકાસના અિધકારને 2િુનિiત 

કરવા માટ� સ[મ વાતાવરણ&ુ ં િનમા?ણ કરsુ,ં Mયા ં બાળકો 

તમેના અિધકારોનો ઉપયોગ કર( શક�, સમાન તકોનો આનદં 

માણી શક� અન ેસdંણૂ? ભાગીદાર( કર( શક�; 

• �દ�યાગં બાળકોને િવિશVટ dનુવ?સન સેવાઓ સાથે િશ[ણ, 

આરો ય, �યાવસાિયક તાલીમમા ં સમાવેશ અને અસરકારક 

ઉપયોગનીખાતર( કરવા; અને 

• િવકાસના અિધકાર તમેજ િવશષે જq�રયાતો અન ે સભંાળની 

મા-યતા અન ે ગભંીર �દ�યાગં બાળકોના ર[ણની ખાતર( 

કરવી. 

 

બાળકોની સભંાળ અને સરંDણ માટVના કાયદા 

 ૬૨. )ુવેનાઇલ જ|�ટસ (બાળકોની સભંાળ અન ે ર[ણ) િનયમો, ૨૦૦૭ @જુબ 

"સ@દુાય સવેા" અ-ય -યાિયક ઉપાયો અન ેદંડના બદલે કાયદા સાથે સઘંષ?મા ં�કશોરો 

jારા સમાજને આપવામા ંઆવતી સેવા 2ચૂવ ે છે. અિધિનયમ હ�ઠળ "બાળક&ુ ં �ેVઠ 

�હત" એ સવ�pચ િવચારણા છે, અન ે કાળe અને ર[ણની જq�રયાતવાળા બાળકો 

સાથે સબંિંધત તમામ િનણ?યો&ુ ંસચંાલન કર� છે; કાયદા સાથે સઘંષ? કરતા બાળકોમા ં

�દ�યાગં બાળકોનો સમાવેશ થાય છે. 

 ૬૩. સભંાળ અન ેસરં[ણની જq�રયાત ધરાવતા બાળકો માટ�, કાયદો બાળ કSયાણ 

સિમિતઓ (CWC)ની �થાપના �દાન કર� છે N તમેની સભંાળ અન ે સરં[ણ માટ� 

િવિશVટ ર(ત ે જવાબદાર છે.આ બાળકો&ુ ં dનુવ?સન, dનુઃ�થાપન અને સામા,જક 

એક(કરણ 3બન-સ�ંથાક(ય અને સ�ંથાક(ય સભંાળ jારા �દાન કરવામા ંઆવ ેછે.Nમ ક� 

દuક, �પો-સરિશપ, પાલક સભંાળ, સભંાળ પછ( અન ે 3ચS�-સહો\સ Nવા ઘરો jારા 
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Nમા ં છ વષ?થી ઓછ( óમરના બાળકો માટ� ખાસ જq�રયાતો ધરાવતા બાળકો અને 

િવિશVટ દuક એજ-સીઓ (SAA) નો સમાવશે થાય છે. 

 ૬૪. 'એ �ોLામ ફોર )ુવેનાઈલ જ|�ટસ', એ સવેા dરૂ( પાડતી યોજના છે, N 

)ુવેનાઈલ જ|�ટસ એ/ટ હ�ઠળ ફર,જયાત છે N ૨૦૦૯-૧૦ મા ં સ�ંથાક(ય સવેાઓ 

સ�હત અ-ય બાબતોની સાથ ેયોજના હ�ઠળની પહ�લોન ેઆિથrક ર(ત ેટ�કો આપવા માટ�; 

ખાસ જq�રયાતો ધરાવતા બાળકો માટ� િવિશVટ સવેાઓ; ચાઈSડલાઈન jારા @�ુક�લ 

સજંોગોમા ંબાળકો માટ� ઈમરજ-સી આઉટર(ચ સેવાઓ; DુUંુબ આધા�રત 3બન સ�ંથાક(ય 

સભંાળ, અન ે_મુ થયેલા બાળકો માટ�ની વેબસાઇટ સ�હત ચાઇSડ W��કmગ િસ�ટમ સાથે 

ઈ-ટ(Lેટ�ડ ચાઈSડ �ોટ�/શન �ક(મ (ICPS) તર(ક� ઓળખાતી ક�-{ીય �ાયો,જત 

યોજનામા ંમù કરવામા ંઆવી હતી. 

 ૬૫. MHA ૧૬ વષ?થી ઓછ( óમરના બાળકો માટ� મનો3ચ�કkસક હો��પટલો 

�થાપવાની િવચારણા કર� છે અને આ હો��પટલોમા ં બાળકોન ે કઈ ર(તે દાખલ કર( 

શકાય ત&ે ુ ં િનયમન કર� છે. અિધિનયમ હ�ઠળ, બાળક �વpેછાએ પોતાન ે માનિસક 

2િુવધામા ંદાખલ થઈ શક�ુ ંનથી, પરં� ુજો બાળક માનિસક ર(તે બીમાર હોવા&ુ ંમાને 

તો તનેા વાલી તનેે દાખલ કર( શક� છે. 

૬૬. બાળકોના �તીય શોષણની સમ�યાને ઓળખીને, Nમા ં કડક કાયદાક(ય 

જોગવાઈઓની જqર છે, �તીય અપરાધોથી બાળકો&ુ ં ર[ણ અિધિનયમ,૨૦૧૨ 

ઘડવામા ં આ�યો હતો.આ અિધિનયમ બાળકને ૧૮ વષ?થી ઓછ( óમરના કોઈપણ 

�ય�/ત તર(ક� �યાlયાિયત કર� છે, અન ેબાળકના �વ�થ શાર(�રક, ભાવનાkમક, બૌµcક 

અન ેસામા,જક િવકાસની ખાતર( કરતા બાળકના �Vેઠ �હત અન ે2ખુાકાર(ન ેZયાનમા ં

લે છે. ત ે�તીય Hુ�ય?વહારના િવિવધ �વqપો અને પ�ર��થિતઓન ે�યાlયાિયત કર� છે 

Nમ ક� Mયાર� Hુ�ુપયોગ થયેલ બાળક માનિસક ર(ત ેબીમાર હોય. N લોકો �તીય 

ઉપભોગના હ��ઓુ માટ� બાળકોની હ�રફ�ર કર� છે, તઓે પણ કાયદા હ�ઠળ સ�ન ેપા. 

છે. આ અિધિનયમ �તીય _નુાઓની ફર,જયાત �રપો�ટúગ પણ �દાન કર� છે અન ે

તપાસ ��aયા દરિમયાન પોલીસન ે બાળ ર[કોની Oિૂમકામા ં િનભાવ ે છે. પોલીસે 

બાળકની સલામતી અને સલામતી માટ� �રપોટ? મûયાના ૨૪ કલાકની hદર ચાઇSડ 

વલેફ�ર કિમટ( (CWC)ના Zયાન પર આ બાબત લાવવાની પણ જqર છે. 
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બાળ અિધકારોની દVખરVખ-િનયHંણ 

 ૬૭. નશેનલ કિમશન ફોર �ોટ�/શન ઑફ ચાઇSડ રાઇ�સ (NCPCR)ની �થાપના 

૨૦૦૭ મા ં�વત.ં વૈધાિનક કિમશન તર(ક� કરવામા ંઆવી હતી, Nમા ંરાMય �તર�  બાળ 

અિધકારોના સરં[ણ માટ�ના રાMય કિમશન (SCPCRs) તર(ક� સમાન કિમશનની 

િવચારણા કરવામા ંઆવી હતી. NCPCR, SCPCR અન ે3ચS�-સકોU્?સ બાળકો સબંિંધત 

કા&નૂી બાબતોની ઝડપી 2નુાવણી માટ� એક મચં �દાન કર� છે. કિમશન પાસે બાળ 

અિધકારોના [ે.મા ંકાયદાઓ, -યાિયક િનણ?યો&ુ ંપાલન લા_ ુકરવાની સuા છે અને તે 

�દ�યાગંબાળકો સ�હત બાળકોના ર[ણ માટ� િવિવધ પગલા ંલઈ શક� છે. 

યોજનાઓ અને કાય�jમોમાં 4યવહારની સમાનતા 

 ૬૮. સવ? િશ[ા અ3ભયાન (SSA), ૬-૧૪ વષ?ની વય )ૂથના બાળકોન ેસાવ?િ.ક અન ે

સમાિવVટ િશ[ણ આપવા માટ� સરકારનો @lુય કાય?aમ છે. SSA એ 2િુનિiત કર� છે ક� 

�દ�યાગંતાના �કારન ેZયાનમા ંલીધા િવના િવશેષ જq�રયાતો ધરાવતા દર�ક બાળકને 

અથ?dણૂ? િશ[ણ આપવામા ંઆવ ેછે અને આ ઝીરો ર(N/શન પો3લસી jારા �ા�ત થાય 

છે.@lુય ભાર �દ�યાગં બાળકોને ઔપચા�રક �ાથિમક શાળાઓમા ં @lુય �વાહમા ં

લાવવા પર છે. SSA દર વષº �દ�યાગંતા ધરાવતા બાળકના સમાવેશ માટ� બાળક દ(ઠ 

૫૦ US ડૉલર 2ધુી �દાન કર� છે, Nમા ં૧૬ US ડૉલર ફ/ત �ા�ય િશ[કોની સલં નતા 

માટ� િનધા?�રત છે. 

 

કલમ ૮: :;િૃત વધારવા 

PWDA અને NTA હVઠળ વૈધાિનક જવાબદાર@ઓ 

૬૯. PWDA અને NTA બનં ે@lુયkવે �દ�યાગંતાના િનવારણ અને વહ�લી શોધની આસપાસ 

િશ[ણ અન ે�_િૃત વધારવાના કાય?aમો માટ� જોગવાઈ કર� છે. PWDA ની કલમ ૨૫ 

(ઈ), (e) અને (એચ) સામા-ય �વpછતા, આરો ય અન ે �વpછતા, શાળાઓ અન ે

�ાથિમક આરો ય કમ?ચાર(ઓ jારા અન ેટ�3લિવઝન, ર��ડયો અને અ-ય સ@હૂ માZયમો 

jારા �દ�યાગંતાના કારણો અન ેઅપનાવવામા ંઆવતા િનવારક પગલા ં િવશે મા�હતી 

�સા�રત કરવા માટ� લોકોન ે િશ[ણ hગે �_િૃત ýબંેશ dરૂ( પાડ� છે. NTA ની કલમ 

૧૦(e) W�ટન ે"સમાન તકોની અ&Oુિૂત, અિધકારો&ુ ંર[ણ અન ે�દ�યાગંજનોની સdંણૂ? 

સહભા3ગતાની 2િુવધા માટ�" આદ�શ આપ ેછે. NTA ની કલમ ૧૧(ર)(એ) હ�ઠળ W�ટ&ુ ં
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બોડ? “સ@દુાયમા ંઅ&Dૂુળ વાતાવરણ ઊOુ ંકર(ન ે�દ�યાગંજનો માટ� સ@દુાયમા ં�વત.ં 

eવનને �ોkસાહન આપતા” કોઈપણ કાય?aમને મ)ૂંર( આપ ેછે. 

અ�ભયાન અને :;િૃત વધારવાના કાય�jમો 

 ૭૦. નશેનલ W�ટ� ૨૦૦૮મા ં  એુનસીઆરપીડ( અન ે નેશનલ W�ટ િવશે �_િૃત 

લાવવા માટ� સમL ભારતમા ંઅ3ભયાન તર(ક� “બઢતકેદમ”ની કSપના કર( હતી. સ@હૂ 

માZયમો અન ેનાગ�રક સમાજના ભાગીદારો સાથે, નશેનલ W�ટ� "બઢત ેકદમ" સદં�શ 

ફ�લાવવા માટ� સોિશયલ નટેવ�કúગ વેબસાઇ�સનો ઉપયોગ કય�. 

 

 ૭૧. અ3ભયાનની � હૂરચનાનો ઉપયોગ ૨૦૧૧ ની વ�તી ગણતર(મા ં�દ�યાગંતાના 

�× પર �_િૃત ફ�લાવવા માટ� કરવામા ં આ�યો હતો. ૨૦૧૧ની વ�તી ગણતર(મા ં

�દ�યાગંજનોના વ� ુ સારા અન ે વ� ુ �યાપક સમાવશે માટ� રાVW�યાપી અ3ભયાન 

"કાઉ-ટ અસ ઇન" હાથ ધરવામા ંઆવી હતી. આ ýબંેશ ર�લીઓ, ર��ડયો �ટ�શન, િ�-ટ 

અન ેઇલે/Wોિનક મી�ડયા jારા હાથ ધરવામા ંઆવી હતી. 

 

 ૭૨.  એુનસીઆરપીડ(ની બહાલી પહ�લા, �દ�યાગંતાના [ે.મા ં �ગqકતા 

વધારવાનો મોટો �હ�સો [િતઓના િનવારણની આસપાસ રEો છે.  એુનસીઆરપીડ(ની 

બહાલી પછ(,  િુનયન અન ે રાMયો&ુ ં Zયાન �દ�યાગંજનોના અિધકારો તરફ વû ુ.ં 

અિધવશેન&ુ ં�ાદ�િશક ભાષાઓમા ંભાષાતંર કરવામા ંઆ� ુ ંછે અને અિધવેશન hગેના 

તાલીમ કાય?aમો ,જSલાથી લઈને રાVW(ય �તર� યોજવામા ં આવી રEા છે. રાVW(ય 

સ�ંથાઓ  એુનસીઆરપીડ(ના સદંભ?મા ં �_િૃત વધારવા અન ે તાલીમ માટ� િવિવધ 

�sિૃuઓ હાથ ધર( રહ( છે. 

 

�દ4યાગંજનોનો [તરરા*Q@ય �દવસ–ઈ�ટરનેશનલ ડV ઓફ પસ��સ વીથ ડ@સેબીલીટ@ઝ 

(IDPD) 

 

 ૭૩. �હ�ર [ે. ે �દ�યાગંજનના @zુાઓન ે આગળ ધપાવવા માટ� 3e �ડસ\ેબરને 

�દ�યાગંજન =તરરાVW(ય �દવસ તર(ક� મનાવવામા ં આવ ે છે. આ �દવસે, સમL 

ભારતમા ં�દ�યાગંતાને સબંોધતા કાય?aમો& ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવ ેછે. �દ�યાગંતાના 

િનવારણન ેલગતી dવૂ?Lહો, હાિનકારક �થાઓ અન ે�વા�Xય સબંિંધત 3ચmતાઓ Nવા 

@zુાઓ પર �_િૃત કાય?aમો jારા Zયાન ક�|-{ત કરવામા ંઆવ ેછે. 
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�ઈુસ �ેઈલ �gશતા�દ@ 

 ૭૪. ૪થી �- આુર( ૨૦૦૯ �ઈુસ ~ેઈલની µjશતાRદ( હતી. તે �દવસે, આિથrક 

બાબતોના િવભાગ jારા િવશેષ �@િૃતqપે પો�ટલ �ટ�\પ અન ેએક qિપયા અન ે૧૦૦ 

qિપયાના િસÁા બહાર પાડવામા ં આ�યા હતા. આ �સગેં નશેનલ xકુ W�ટ jારા 

ભારતીય ભાષાઓમા ં�કાિશત ~ેઈલ d�ુતકો&ુ ંિવમોચન પણ કરવામા ંઆ� ુ ંહ� ુ.ં 

 

 

�દ4યાગંજનોના સશAGતકરણ માટV રા*Q@ય Xરુ�કારો 

 ૭૫. �દ�યાગંજનોના સશ�/તકરણ માટ� આપવામા ંઆવેલી િનVઠાવાન અને સમિપrત 

સવેાઓની મા-યતામા,ં ભારત સરકાર 1969 થી IDPD પર, �દ�યાગંતાના [ે.મા ંકામ 

કરતી ઉkDૃVટ �ય�/તઓ અન ેસ�ંથાઓન ેરાVW(ય dરુ�કારો આપી રહ( છે. આ dરુ�કારો 

�દ�યાગંતા [ે.મા ંકામ કરતા �દ�યાગંજનોન ેસશ�/તકરણ અન ે�રેણા આપવાના હ��નુે 

dણૂ? કર� છે. ક�-{ અન ેરાMય સરકારો બનં ેIDPD પર આ dરુ�કારો&ુ ં િવતરણ કર� છે. 

�Vેઠ 2લુભ વબેસાઇટની �ણેી ૨૦૧૦ મા ં ર)ૂ કરવામા ં આવી હતી. હાલમા ં ૬૩ 

dરુ�કારો છે, Nમા ં૧૬૬૬  એુસ ડૉલર 2ધુીનો રોકડ dરુ�કાર, એક ચ{ંક, �શ��તપ. 

અન ે�માણપ.નો સમાવશે થાય છે. 

વેબપોટ�લ 

 ૭૬. �રહ�3બ3લટ�શન કાઉ�-સલ ઑફ ઇ|-ડયાએ મી�ડયા લબે એિશયા(MLA) સાથે 

મળ(ન ે �દ�યાગંતાપર “www.punarbhava.in” નામ&ુ ં �યાપક રાVW(ય વબેપોટ?લ 

િવકસા� ુ ં છે. પોટ?લ એક �લટેફોમ? પર િવિવધ �દ�યાગંતાના @zુાઓન ેલગતી તમામ 

સબંિંધત મા�હતી �દાન કરવા માટ� રચાયલે છે. 

:ગ}કતા વધારવાના મા�યમ તર@કV �ફaમો અન ેટ@વી િસ�રયલો 

 ૭૭. “વી ક�ર” �ફSમ ફ��ટ એ �દ�યાગંતાના @zુાઓ પર દ�તાવeે �ફSમોનો વાિષrક 

=તરરાVW(ય ઉkસવ છે. ત ે ભાઈચારો jારા નેશનલ W�ટના સમથ?નથી અને 

 નુાઈટ�ડનશે-સ ઈ-ફોમºશન સે-ટર ફોર ઈ|-ડયા એ-ડ Oતૂાન,  નુાઈટ�ડ નશે-સ 

એM કુ�શનલ, સાય|-ટ�ફક એ-ડ કSચરલ ઓગºનાઈઝેશન ( નુે�કો) અને એિશયન 

એક�ડમી ઓફ �ફSમ એ-ડ ટ�3લિવઝનના સહયોગથી આયોeત કરવામા ંઆવ ેછે. 
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કલમ ૯: 	લુભતા 

	લુભતાની કાયદાક@ય મા�યતા 

 ૭૮. PWDA એ મા-યતા jારા ભૌિતક 2લુભતાના @zુાન ે સબંોિધત કર� છે, તેના 

િવના અ-ય અિધકારો ક�વી ર(તે નકાર( શકાય છે. PWDA ની કલમ ૩૦(બી) "શાળાઓ, 

કોલેજો અથવા અ-ય સ�ંથામાથંી �થાપkય અવરોધો Hૂર કરવા, �યાવસાિયક અને 

�યાવસાિયક તાલીમ આપવા" માટ�ની જોગવાઈ કર� છે. ઉપરો/ત અિધિનયમની કલમ 

૪૪ થી ૪૬ પ�રવહન, �હ�ર ઇમારતો અને અ-ય �હ�ર જ યાઓમા ંભૌિતક 2લુભતા 

માટ�ની જોગવાઈઓ કર� છે. PWDA જોગવાઈઓ સરકાર( યોજનાઓ અન ેકાય?aમો jારા 

લા_ ુકરવામાં આવી છે. 

 

 ૭૯. �દ�યાગંજનો માટ�ની રાVW(ય નીિત(૨૦૦૬) મા ં 2લુભતા માટ�ની વધૈાિનક 

�િતબcતાન ેઆગળ વધારવામા ંઆવી હતી. 

• "3બSડ¢ સ, અ-ય �થળો અને �હ�ર ઉપયોગ માટ� પ�રવહન �ણાલીઓન ે

અવરોધ-@/ુત બનાવવામા ંઆવશે"; 

• ૨૦૨૦ 2ધુીમા ંતમામ શાળાઓ સdંણૂ?પણ ે�દ�યાગંજનોને મદદqપ બનશે; 

• મશીનર( �ડઝાઇનમા,ં કામ&ુ ં વાતાવરણ વગરે�મા ં ફ�રફાર Nથી 

�દ�યાગંજનોની રોજગાર( અવરોધ-@/ુત હોય; 

• આ�ક �ટ�/ચર અન ેિસિવલ એ�-જિનય�રmગ કોલજેોમા ંઅ�યાસaમના ભાગqપે 

 િુનવસ?લ �ડઝાઇનનો સમાવેશ.; 

• �યાપક 3બSડ¢ગ પટેા-િનયમો અપનાવવા અને �થાિનક �વ-સરકાર( 

સuાવાળાઓન ે �વીકારવા અન ે અમલીકરણ સબંિંધત ચકાસણી dરૂ( 

પાડવી; 

• �દ�યાગંજન માટ� �હ�ર પ�રવહન 2લુભ બનાવsુ;ં 

• ર�Sવ ે ક� Nમા ંતમામ કોચ �દ�યાગંજન માટ� તબÁાવાર 2લુભ બનાવવા 

જોઈએ, અન ે તનેા તમામ �ટ�શનોન ે �દ�યાગંજન માટ� સdંણૂ?પણે 2લુભ 

બનાવવા જોઈએ; 

• �હ�ર [ે.ની ઉપયો3ગતાઓમા ંસલામતીના ધોરણો અન ે�દ�યાગં-મદદqપ 

વાતાવરણ લા_ ુકરsુ ંઆવ�યક છે; અન ે

• તમામ �હ�ર ઇમારતોના ઓ�ડટન ેવાપરવા માટ�ની જોગવાઈ. 
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૮૦. નશેનલ 3બSડ¢ગ કોડ ઈ|-ડયા, ૨૦૦૫ મા ંઈમારતોના િનમા?ણ માટ� િવગતવાર 

જોગવાઈઓ સામલે કરવામા ંઆવી હતી અન ે2લુભ �ડઝાઈનન ેતમામ યોજનાઓનો 

સહજ ભાગ બના�યો હતો.આ કો�સ અન ેમાગ?દિશrકાઓનો અમલ �થાિનક સuાવાળાઓ 

પાસે રહ� છે. આ સuાવાળાઓના અમલીકરણન ેસ[મ કરવા માટ�, એ મહkવ&ુ ં છે ક� 

2લુભતા એ રાMયોના 3બ|Sડ �ગ પેટા-િનયમોનો અ3ભì ભાગ હોવો જોઈએ. શહ�ર( િવકાસ 

મ.ંાલય ેનશેનલ 3બSડ¢ગ કોડ ૨૦૦૫ @જુબ ઘણી ઇમારતો માટ� અવરોધ@/ુત માળખા 

તર(ક� કડક જોગવાઈઓ કર( છે. 

 

૮૧. બારમી યોજના પ�રકSપના કર� છે ક� ર�લ, બસ અન ેિવમાન Nવા પ�રવહનના 

તમામ �કારોમા ં પયા?�ત �દ�યાગં અ&qુપ જ યા/2િુવધાઓ �દાન કરવા પર dરૂ� ુ ં

Zયાન આપવાની જqર છે. મહkવdણૂ? સરકાર( ઈમારતોમા ંઅવરોધ@/ુત વાતાવરણ d�ંુૂ 

પાડવા અને �દ�યાગંજનો માટ� સરકાર( વબેસાઈટ 2લુભ બનાવવાના �યાસો કરવામા ં

આવશ.ે સાવ?િ.ક �ડઝાઇન અને અવરોધ @/ુત વાતાવરણના િવકાસની 2િુવધા અન ે

સમથ?ન માટ� એક રાVW(ય ક�-{ની �થાપના કરવામા ંઆવશ.ે અમલીકરણન ે�ોkસાહન 

આપવા માટ�, ક�-{ સરકાર� એક યોજના શq કર( છે N રાMયોને અવરોધ @/ુત અને 

2લુભ ભૌિતક વાતાવરણ બનાવવા માટ� નાણાક(ય સહાય dરૂ( પાડ� છે. 

અ�ય વહ@વટ@ પહVલ 

 ૮૨. �ડર�/ટોર�ટ જનરલ ઓફ િસિવલ એિવએશન (૨૦૦૮) jારા �ર( કરાયલે 

�દ�યાગંજનો અન/ેઅથવા ઓછ( ગિતશીલતા ધરાવતી �ય�/તઓની હવાઈ વહન: 

એરપોટ?ઓપર�ટરો jારા @સુાફર( કરવાનો અિધકાર નકારવા પર �િતબધં @કૂ� છે, 

આરામદાયક માટ� ��aયાઓ ઘડવાની જોગવાઈ કર� છે. �દ�યાગંજનો& ુ ંવાહન, એરપોટ? 

ઓપર�ટરો jારા dરૂ( પાડવામા ં આવતી સકં�તોની જોગવાઈ અન ે વધારાની સહાય, 

મફત સહાયક સહાય Nમ ક� �હ(લચેર, �R -ુ3લKટ, �W�ચર, પાખંવાળ( Ëરુશીઓ અન ે

લો Kલોર બસો વગેર� Nવી 2િુવધાઓ; ફાળવણી અન ેબેઠક, અપવાદ, ~ેઇલ ~ોશરની 

જોગવાઈ અને ~ી�ફmગ માટ� મૌ3ખક 2ચૂનાથી સમાન �યવહારની ખાતર( કર� છે. 

 

 ૮૩. ર�Sવ ેમ.ંાલય �દ�યાગંજનોને ભાડામા ં રાહતો અને આવા અ-ય લાભો �દાન 

કર� છે. તણે ે l 'A1', 'A', અન ે 'B' �ણેીના ર�Sવ ે �ટ�શનોને અવરોધ-@/ુત �વેશ માટ� 

ર�3લmગ સાથ ે �માણOતૂ ર�\પ Nવી િવિવધ 2િુવધાઓની જોગવાઈઓ jારા �દ�યાગં-

અ&qુપ બનાવવાના �યાસો પણ કયા? છે. �દ�યાગંજનો jારા ઉપયોગમા ંલેવાતા બે 
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વાહનો માટ� એક પા�કúગ લોટ, પા�કúગની જ યાથી 3બSડ¢ગ 2ધુી લપસી ન જવાય તેવા 

વોક-વનેી જોગવાઈ, યો ય Hૃ�યતાના સકં�તની જોગવાઈ, ઓછામા ંઓછા એક પીવાના 

પાણીના નળની જોગવાઈ અને Lાઉ-ડ Kલોર પર એક શૌચાલયની જોગવાઈ, અન ે"મે 

આઈ હ�Sપ   ુxથૂ". 

 

 ૮૪. તમામ મWેો ર�લ િસ�ટમ ને �દ�યાગં-અ&qુપ અને 2લુભ �ટ�શનોન ેસ[મ કયા? 

છે, Nમા ંએ�ક�લટેર, ર�\�સ, 3લK�સ કોતર�લાપાથ, ~ેઇલ3ચ«ો, �ા�ય સકં�તો અન ેયો ય 

�થાનો પર ચેતવણી સકં�તો Nવી તમામ 2િુવધાઓ છે. જવાહરલાલ નહે�ુ નશેનલ 

અબ?ન �ર- અુલ િમશન (JNNURM) હ�ઠળના બસ ર�િપડ Wા�-ઝટ િસ�ટમ �ોN/ટમા ં

�દ�યાગંજનોની �હલચાલની 2િુવધા માટ� લેવલ બો�ડúગ અન ેઅલાઈ�ટmગ હોsુ ંજqર( છે. 

Nએનએન આુરએમ હ�ઠળ મ)ૂંર કરાયલેી ૨૦% બસો નીચા Kલોરની (૪૦૦મીમી) છે 

Nથી બસ �ટ�શનોમાથંી ઓછા પગિથયાથંી �વેશ કર( શકાય. 

વેબ ઍGસેિસ�બ�લટ@ 

 ૮૫. ફ�³આુર( ૨૦૦૯મા,ં એવી �હ�રાત કરવામા ં આવી હતી ક� તમામ સરકાર( 

વબેસાઇ�સને વેબ ક-ટ�-ટ એ/સિેસ3બ3લટ( ગાઇડલાઇ-સ (WCAG) ૨.૦ અ&qુપ 

બનાવવામા ં આવશ.ે મા�હતી �ૌÍો3ગક( મ.ંાલય ે સૌ�થમ તે ૫૦ સરકાર( 

વબેસાઇ�સને 2લુભ સેવાલાયક કર(ન ે આ ��aયા શq કર( હતી Nને તમામ 

�દ�યાગંજનો માટ� જq�રયાત તર(ક� ઓળખવામા ંઆવી છે. સરકાર� નશેનલ ઈલે/Wોિનક 

એ/સિેસ3બ3લટ( પો3લસી ૨૦૧૦ ઘડતા પહ�લા તમામ �હતધારકોની સલાહ લીધી હતી. 

આ નીિતનો ઉzે�ય વબેસાઇ�સ, ઇલે/Wોિનક ઇ-Øા�W/ચર, �હ�ર મા�હતી, �ા��ત અન ે

સશંોધનન ે �દ�યાગંજનો માટ� 2લુભ બનાવવાનો છે. વSડ? વાઈડવેબ ક-સો�ટ �યમ, 

ઈ|-ડયા (W3C ઈ|-ડયા) એ પણ વક?શોપ jારા સાવ?િ.ક વેબ �ડઝાઇનની જq�રયાત 

માટ� સ�ંથાઓ અન ેવબેડ�વલપસ?ને સવેંદનશીલ બનાવવા માટ� �યાપકપણ ે કામ ક ુ� 

છે. અન ે તમેની પાસ ે �દ�યાગંજનો માટ� 2લુભ સાધનો, ટ�/નોલોe અન ે

વબેઈ-ટરફ�સના િવકાસ માટ� ધોરણો અને માગ?દિશrકા (WCAG એ W3C િવકિસત 

માગ?દિશrકાનો સ@હૂ છે) સટે છે.  

	લુભતા માટV �યાિયક હ�તDેપ 

 ૮૬. �હ�ર �હતની અરeઓ jારા અદાલતોનો હ�ત[ેપ- અિધકારોના ¬કુાદાની 

3બન-િવરોધી પcિતન ે કારણ ેઅિધકારોની �ા��ત માટ� ઝડપી અન ેક�|-{ત પહ�લ પણ 

થઈ છે. દાખલા તર(ક�, ઈ|-ડયન લબેર જન?લ, ૨૦૧૩ જણાવ ેછે ક� ભારતીય -યાયત.ેં 
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પણ �દ�યાગં કમ?ચાર(ઓના વાજબી આવાસના અિધકારોન ેસમથ?ન આ� ુ ં છે. સૈયદ 

બશીર-ઉદ-દ(ન કાદર( િવ. નઝીરઅહ�મદ શાહ અને અ-યના ક�સમા ં તનેા ¬કુાદામા,ં 

2�ુીમ કોટ� જણા� ુ ંહ� ુ ંક� વાજબી આવાસના િસcાતંન ેરોજગારમા ં�દ�યાગંજનોન ેતેની 

ફરજો અસરકારક ર(ત ેિનભાવવા સ[મ બનાવવા સહાય અને ઉપકરણોની જોગવાઈની 

જqર પડશ.ે  

કલમ ૧૦: >વનનો હક 

બધંારણીય જોગવાઈઓ 

 ૮૭. eવનનો અિધકાર એ @ળૂOતૂ અિધકાર છે, N ભારતીય બધંારણ jારા �દાન 

કરવામા ંઆ�યો છે. ભારતીય બધંારણની કલમ ૨૧ િનદ�શ કર� છે ક�: "કાયદા jારા 

�થાિપત ��aયા િસવાય કોઈ પણ �ય�/તને તનેા eવન અથવા �ય�/તગત 

�વત.ંતાથી વ3ંચત રાખવામા ં આવશ ે નહ¢ ".ભારતમા ં eવનનો અિધકાર " મા. 

�ાણીઓના અ��તkવ" dરૂતો મયા?�દત નથી, પરં� ુ તનેો અથ? માનવ ગૌરવ સાથે 

eવવાનો અિધકાર, મફત અન ેફર,જયાત િશ[ણનો અિધકાર, ગોપનીયતાનો અિધકાર, 

તHુંર�ત પયા?વરણનો અિધકાર, આરો યનો અિધકાર અને તબીબી સારવારના અિધકાર 

તર(ક� માનવામા ંઆવ ેછે.  

 

 

>વનનો અિધકાર અને ી-ક�વે�શન �દ4યાંગતા-સબંિંધત કાયદા 

 ૮૮. MHA, RCI એ/ટ, PWDA અને NTA �દ�યાગંજનોના સરં[ણ અન ે િવકાસના 

ઉzે�ય સાથે ઘડવામા ંઆ�યા હતા. આમાનંા કોઈપણ કાયદામા ંએવી �પVટ જોગવાઈ 

નથી ક� N �દ�યાગંજનોના eવનના અિધકારને મા-યતા આપ.ે જો ક�, આ કાયદાઓ 

િશ[ણ, આરો ય અન ેરોજગારના અિધકારો �દાન કર� છે. ભારતની સવ�pચ અદાલત 

jારા �હ�ર કરવામા ં આ� ુ ં છે તમે આ ર(તે તઓે eવનના અિધકારના િવ��તૃ 

સ�ંકરણને મા-યતા આપ ેછે. 
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કલમ ૧૧: જોખમ અને માનવતાવાદ@ કટોકટ@ની પ�રA�થિતઓ 

ભારતમાં �ડઝા�ટર મેનેજમે�ટ પર કાOનૂી અને સ�ંથાક@ય રચના 

 ૮૯. ધી �ડઝા�ટર મનેજેમે-ટ એ/ટ, ૨૦૦૫ એ Dુદરતી આફતો ઉપરાતં માનવસ,ùત 

કારણોને લીધે થતી Hુઘ?ટના અથવા અક�માતોનો સમાવશે કરતી આપિuની �યાlયા 

કર( છે. આ અિધિનયમ રાVW(ય, રાMય અન ે ,જSલા �તર� �ડઝા�ટર મેનજેમે-ટ 

ઓથો�રટ(ની �થાપના dરૂ( પાડ� છે. આ ભારતમા ંઆપિu �યવ�થાપન માટ� જવાબદાર 

કાયમી સ�ંથાઓ છે. તમામ �તર� �ડઝા�ટર મેનજેમ-ેટ ઓથો�રટ(ઓએ '�ડઝા�ટર 

મનેેજમે-ટ �લા-સ' ઘડવા વૈધાિનક ર(ત ે જqર( છે. Nમા ં અ-ય બાબતોની સાથે, 

આપિuના િનવારણ અથવા તમેની અસરો અન ેપગલાનંે ઘટાડવા માટ� લેવામા ંઆવતા 

પગલાનંો સમાવેશ થાય છે, કોઈપણ જોખમી આપિu પ�ર��થિતઓ અથવા આપિuન ે

અસરકારક ર(ત ે �િતસાદ આપવા માટ� સ÷જતા અને [મતા િનમા?ણ માટ� લેવામા ં

આવ ેછે. 

 ૯૦. નશેનલ �ડઝા�ટર �ર�પો-સ ફોસ?ની �થાપના ભયજનક આપિuની પ�ર��થિત 

અથવા આપિu માટ� િવિશVટ �િતભાવના હ�� ુમાટ� કરવામા ંઆવી છે. િવિવધ �કારની 

Dુદરતી, માનવસ,ùત અન ે3બન-Dુદરતી આફતોમા ંતાલીમ પામેલ ૧૪૪ િવશેષ ટ(મો 

ધરાવતી નશેનલ �ડઝા�ટર ર(સપો-સ દળની ૧૦ બટા3લયનની �થાપના કરવામા ં

આવી છે. 

ભારતમાં આપિt 4યવ�થાપન પર નીિતઓ અને યોજનાઓ 

 ૯૧. નીિત ઘડતરનો હાલનો અ3ભગમ આપિu રાહતની િવ�ુc આપિuની 

તયૈાર(ઓમાનંો એક છે. નેશનલ �ડઝા�ટર મેનેજમ-ેટ ઓથો�રટ( (NDMA) એ રાMય 

સરકારો, રાMય આપિu �યવ�થાપન સuાિધકાર(ઓ, પચંાયતી રાજ સ�ંથાઓ, 3બન-

સરકાર( સ�ંથાઓ, શ[ૈ3ણક અન ે સશંોધન સ�ંથાઓ,  િુનવિસrટ(ઓ, િનVણાતો 

અનિેવિવધ [ે.ોના �યાવસાિયકો, માનવતાવાદ(ઓ સ�હતના િવિવધ �હ�સદેારો સાથે 

પરામશ? કર(ન ેરાહતના લÌuુમધોરણો પર રાVW(ય માગ?દિશrકા િવકસાવી છે. િનબ?ળ 

)ૂથોની ઓળખ અન ે તમેની િવશેષ જq�રયાતોને સબંોધવી એ માગ?દિશrકામા ં એક 

મહkવdણૂ? િવચારણા તર(ક� ઓળખવામા ં આવ ે છે. નશેનલ પો3લસી ઓન �ડઝા�ટર 

મનેેજમે-ટ, ૨૦૦૯ ટ�/નોલોe, પરંપરાગત અ&ભુવ અને પયા?વરણીય સ÷જતા અન ે

િવકાસલ[ી આયોજન ��aયામા ં આપિu �યવ�થાપનને @lુય �વાહમા ં લાવવાના 

આધાર� �ોkસા�હત થવાના પગલા ં પર ભાર @કૂ� છે. આ નીિત િનબ?ળ સ@હૂો, scૃ 
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�ય�/તઓ, Ûીઓ, બાળકો, �દ�યાગંજન એવા લોકો પર Zયાન ક�|-{ત કર� છે Nઓ 

આપિuઓના કારણે વ� ુજોખમોનો ભોગ બન ેછે.  

તૈયાર@ના પગલામંા ં��ુય વાહ 

 ૯૨. �દ�યાગંતા ધરાવતા લોકો માટ� આપિu વખતે તૈયાર( કરતી યોજનામા ં

(Dુદરતી) આફતોના જોખમમા ં નગરો અન ેગામડાઓમા ં �દ�યાગંજનોના રહઠાણ પર 

સચોટ ડ�ટા એકિ.ત કરવાનો સમાવશે થાય છે.આ યોજના હ�ઠળ, �દ�યાગંજનોના 

પ�રવાર અથવા પડોશીઓની ઓળખ હાથ ધરવામા ંઆવશ ેNથી કર(ને તમેને સમાન 

આ�ય�થાનોમા ં જ યા આપી શકાય. �દ�યાગંજનોના �ોLામ માટ� આપિu તયૈાર( 

તાલીમ હ�ઠળ, ગામડાઓમા ં'�ડઝા�ટર ટા�કફોસ?'ના સ�યોને Dુદરતી આફતો દરિમયાન 

�દ�યાગંજનોન ેક�વી ર(ત ેમદદ કરવી ત ેhગે તાલીમ આપવામા ંઆવ ેછે. સ@દુાયોને 

�િતભાવના િવિવધ પાસાઓ Nમ ક� �ાથિમક સારવાર, શોધ અને બચાવ, સા@દુાિયક 

આ�ય�થાનો&ુ ં સચંાલન, મનો-સામા,જક પરામશ?, રાહત&ુ ં િવતરણ અને 

સરકાર/એજ-સીઓ તરફથી સહાય મળેવવામા ંતાલીમ આપવામા ંઆવશે. 

રાહત પગલામંા ં��ુય વાહ 

 ૯૩. ખોરાક, પીવા&ુ ં પાણી, �વpછતા, કપડા,ં રાહત િશ3બરોમા ં �વેશ અને રાહત 

િશ3બરોના સચંાલન jારા �દ�યાગંજનોની જq�રયાતોને @lુય �વાહમા ંલાવવા જqર( 

બન ે છે. �દ�યાગંજનો માટ� રાહત િશ3બરોમા ં 2િુવધાઓની 2લુભતા 2િુનિiત કરવા 

માટ�, રાહત િશ3બરોન ે �દ�યાગં-અ&qુપ બનાવવી જોઈએ અને આ�ય 

િવ�તારો/િશ3બરોમા ં dરૂતી �કાશ મળે છે ક� ન�હ તનેી ખાતર( કરવી જોઈએ, Nથી 

ઓછ( {|Vટ ધરાવતા લોકો jારા અવરોધો સરળતાથી જોઈ શકાય; સીડ(ઓ માટ� 

હ�-��Sસની �થાપના અન ેઇમારતો માટ� ર�\પ તબÁાવાર બનાવવામા ંઆવશ.ે 

Xનુવ�સન પગલાંમાં ��ુય વાહ 

 ૯૪. �દ�યાગંજનો& ુ ં dનુવ?સન કરવા માટ�, શાર(�રક [િત ધરાવતી �ય�/તની 

હલનચલન કરવાની [મતા 2ધુારવા માટ� �ફ3ઝયોથરેાપીની જોગવાઈઓ (�યાયામ, 

��થિત, મજxતૂીકરણ, વગેર�)અને �દ�યાગંજનોને રો,જmદ( �sિૃuઓ (��િસmગ, ખાsુ,ં 

ઓ�રોનો ઉપયોગ વગેર�) dણૂ? કરવાની નવી ર(તો શીખવામા ં મદદ કરવા માટ� 

�યવસાિયક ઉપચાર/ADLન ે�ોkસા�હત કરવા જોઈએ. �યાવસાિયક તાલીમ કૌશSયોની 

ઓળખ અન ેVRCH jારા તાલીમની જોગવાઈ પણ હાથ ધરવામા ંઆવી રહ( છે. 
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મનો-સામાYજક સમથ�ન 

 ૯૫. NDMA jારા ૨૦૦૯ મા ંઆપિuમા ંમાનિસક-સામા,જક સમથ?ન અન ેમાનિસક 

�વા�Xય સવેાઓ પરની માગ?દિશrકા @કૂવામા ં આવી હતી, Nમા ં �યાપક હ�ત[ેપનો 

સમાવેશ થાય છે, Nનો ઉzે�ય આપિu પછ(ના સમયગાળા દરિમયાન મનો-સામા,જક 

સમ�યાઓને સબંોિધત કરવાનો હતો. હ�ત[પેોનો ઉzે�ય .ણેય �તરોને આવર( લેવાનો 

છે - આપિu સ÷જતા, �યવ�થાપન અને dનુવ?સન. આરો ય અન ે પ�રવાર કSયાણ 

મ.ંાલયની દ�ખર�ખ હ�ઠળના રાVW(ય માનિસક �વા�Xય કાય?aમ સાથે મનોસામા,જક 

સમથ?ન માટ�ના હ�ત[ેપોન ેએક(Dૃત કરવાની દરખા�ત છે.આપિu પહ�લાની માનિસક 

બીમાર( અન ે�દ�યાગંતા ધરાવતી �ય�/તઓની ઓળખન ેમહkવ આપવામા ંઆ� ુ ં છે. 

આવી �ય�/તઓન ેગૌણ અને લાબંી આરો ય સવેા jારા સારવાર કરવામા ંઆવશે અન ે

ત&ેુ ંફોલોઅપ કરવામા ંઆવશ.ે 

મ�હલાઓ અને �દ4યાગં બાળકોની ��ુય વાહની જ}�રયાતો 

 ૯૬. મ�હલાઓ અન ે �દ�યાગં બાળકોની િવશેષ જq�રયાતો પર Zયાન આપવામા ં

આ� ુ ંછે. છોકર(ઓ અન ે�દ�યાગં મ�હલાઓની જq�રયાતો માટ� સવંદેનશીલ સવેાઓની 

જોગવાઈમા ંઆરો ય કમ?ચાર(ઓ&ુ ં િશ[ણ અને તાલીમ એ એક મહkવdણૂ? પહ�લ છે. 

�દ�યાગં બાળકો માટ� િવશેષ શાળાઓમા ં િવશેષ િશ[કોની 2િુવધા અને આપિu 

�યવ�થાપન (શોધ અને બચાવ, �ાથિમક સારવાર વગેર�) સબંિંધત િવષયોનો સમાવેશ 

હાથ ધરવામા ંઆ�યો છે. 

 

કલમ ૧૨: કાયદા સમD સમાન મા�યતા 

કાયદા સમD 4યAGત તર@કV સમાન મા�યતા 

 ૯૭. ભારતીય બધંારણની કલમ ૧૪ બાયંધર( આપે છે ક� રાMય કાયદા સમ[ 

�દ�યાગંજનોની સમાનતા અથવા ભારતના �દ�શમા ં કાયદાના સમાન ર[ણ સ�હત 

કોઈપણ �ય�/તન ે નકારશ ે નહ¢.આમ ભારતીય કાયદો �દ�યાગંજનોન ે કાયદા સમ[ 

અિધકારો અન ે �ય�/તઓના િવષય તર(ક� �થાન આપ ે છે. ભારતીય બધંારણ યો ય 

વગ¹કરણન ે પણ મ)ૂંર કર� છે Nનો ઉપયોગ �દ�યાગંજનોની કા&નૂી [મતા નÁ( 

કરવા માટ� કરવામા ંઆ�યો છે. 
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કાOનૂી સDમતા પરના કાયદા 

 ૯૮. ભારતમા ંબ ેકાયદા છે, N �દ�યાગંજનો માટ� વાલીપણા અથવા વકૈ�Sપક િનણ?ય 

લેવાના �×ન ેસબંોિધત કર� છે. આ બે કાયદાઓ MHA અને NTA છે. MHA �ય�/તના 

વાલી અન ે િમલકતના મેનેજરની િનમÄકૂની મ)ૂંર( આપ ેછે Mયાર� તે િનધા?�રત થાય 

છે ક� �ય�/ત માનિસક બીમાર( સાથે eવ ે છે અન ેતનેી/તેણીની ��થિતના કારણોસર 

પોતાન ેઅથવા િમલકત&ુ ંસચંાલન કરવામા ંઅસમથ? છે. 

 ૯૯. NTA પાસે વાલીઓની િનમÄકૂ કરવાની વ� ુપ�રવત?ન[મ િસ�ટમ છે. NTA ની 

કલમ ૧૩ એ િનમÄકૂ કરનાર અિધકાર(ને Zયાનમા ં લેવાની જqર છે ક� ^ુ ં બૌµcક, 

િવકાસલ[ી અથવા બyુિવધ �દ�યાગંતા ધરાવતી �ય�/તગત �ય�/તન ેવાલીની જqર છે 

અન ેજો હા તો ^ુ ંઆવા વાલીએ eવનના તમામ [ે.ોમા ં�દ�યાગંજનોનો િવકSપ લેવો 

જોઈએ અથવા ફ/ત ત ેહ��ઓુ માટ� જ િનમÄકૂ કરવી જોઈએ. Nના માટ� �દ�યાગંજનોને 

સમથ?નની જqર પડ( શક� છે. વાલીઓની િનમÄકૂ ,જSલા મે,જ�W�ટ; ર,જ�ટડ? �દ�યાગં 

સ�ંથાઓના �િતિનિધ; અને �દ�યાગંજનોની બનેલી �થાિનક �તરની સિમિતઓ jારા 

હાથ ધરવામા ંઆવ ેછે;  

 ૧૦૦. ભારતીય કાયદાએ પણ ખાસ સદંભ�મા ં �યવ�થા કર( છે. આમ િસિવલ 

�ોિસજરકોડના િનયમ ૧૫ ના yુકમ XXXII મા ંએવી �ય�/ત માટ� @કુzમામા ંવાલીની 

િનમÄકૂની જોગવાઈ પણ કરવામા ં આવી છે N માનિસક નબળાઈ અથવા મનની 

અ�વ�થતાને કારણ ેપોતા&ુ ંકારણ ર)ૂ કરવામા ંઅસમથ? છે. 

બ�ક લોન, નાણાક@ય jV�ડટની ઉપયો�ગતા 

૧૦૧. �દ�યાગંજનો ખાસ કર(ન ે Hૃ|Vટની [િત ધરાવતી �ય�/તઓ jારા અ&ભુવાતા 

ભેદભાવને �રઝવ? બGક ઓફ ઈ|-ડયાના એક પ�રપ. jારા Hૂર કરવામા ંઆ�યો છે Nમા ં

કહ�વામા ંઆ� ુ ંછે ક� “બGકોએ આથી ખાતર( કરવી જોઈએ ક� તમામ બG�કmગ 2િુવધાઓ, 

ATM 2િુવધા, નેટ બG�કmગ 2િુવધા, લોકરની 2િુવધા, öટક લોન, a��ડટ કા�્?સ વગેર� 

કોઈપણ ભદેભાવ િવના Hૃ|Vટહ(ન �ય�/તઓને હંમશેા ઓફર કરવામા ંઆવે છે”. 
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કલમ ૧૩: �યાયની પહFચ 

�યાયની પહFચની બધંારણીય બાયંધર@ 

૧૦૨. કા&નૂી �િતિનિધkવ મેળવવાનો અિધકાર બધંારણના અ&pુછેદ ૨૨(૧) હ�ઠળ 

બાયંધર( આપવામા ં આ�યો છે N જણાવ ે છે ક� “ધરપકડ કરવામા ં આવલે કોઈપણ 

�ય�/તન ેઆવી ધરપકડના કારણોની �ણ કયા? િવના ક�ટડ(મા ંરાખવામા ંઆવશે નહ¢ 

અન ેતેન ેતેની પસદંગીના કા&નૂી સલાહકાર jારા સલાહ લવેાનો અને તેનો બચાવ 

કરવાનો અિધકાર નકારવામા ંઆવશે નહ¢." 

૧૦૩. ભારતના બધંારણની કલમ ૩૯A આદ�શ આપ ેછે ક� રાMય કા&નૂી �ણાલીના 

સચંાલનન ે2રુ3[ત કરશ ેસમાન તકના આધાર� -યાયન ે�ોkસાહન આપશ ેઅને ખાસ 

કર(ન,ે યો ય કાયદા અથવા યોજનાઓ jારા મફત કા&નૂી સહાય dરૂ( પાડશે અથવા 

-યાય મળેવવાની તકો 2િુનિiત કરવાની અ-ય કોઈપણ ર(ત, આિથrક અથવા અ-ય 

�દ�યાગંતાના કારણોસર કોઈપણ નાગ�રકન ેઆનો ઇનકાર કરવામા ંઆવશ ેનહ¢.  

કાOનૂી સહાય માટV વૈધાિનક અિધકારો 

૧૦૪. આ બધંારણીય �િતબcતાને આગળ વધારતા, ૧૯૮૬નો લીગલ સિવrસ 

ઓથો�રટ( એ/ટ ઘડવામા ં આ�યો હતો. આ અિધિનયમની કલમ ૧૨(ડ() 

�દ�યાગંજનોઅન ે માનિસક 3બમાર( ધરાવતા �ય�/તઓન ેમફત કા&નૂી સહાયનો હક 

આપ ેછે. ૧૯૮૭ના MHA ની કલમ ૯૧ કાયદા હ�ઠળની કાય?વાહ(મા ંમાનિસક 3બમાર( 

ધરાવતી �ય�/તઓ માટ� કા&નૂી �િતિનિધkવના અિધકાર અન ેકા&નૂી સહાય માટ�ની 

જોગવાઈઓ કર� છે.માનિસક ર(તે બીમાર �ય�/તઓ અન ે માનિસક �દ�યાગંજનોમાટ� 

કા&નૂી સેવાઓ jારા રાVW(ય કા&નૂી સેવા સuાિધકાર, ૨૦૧૦, મનોસામા,જક અને 

બૌµcક �દ�યાગંજનોને �ય�/તઓને કા&નૂી સહાય dરૂ( પાડવા માટ� એક પcિત 

િવકસાવી છે. 

:હVર �હતની કાય� 

૧૦૫. આ િમક�િનઝમનો ઉપયોગ કર(ન ે�દ�યાગંજન સબંિંધત સlંયાબધં @zુાઓ ઉpચ 

-યાયત.ં સમ[ લાવવામા ં આ�યા છે. ભારતની સવ�pચ અદાલત ે લોક સ�ટ�-ડ(ના 

િનયમો બહાર પાડÈા છે અન ેવ3ંચત મતિવ�તારો વતી �હ�ર ઉkસાહ( �ય�/તઓને ક�સ 

દાખલ કરવાની મ)ૂંર( આપી છે. 
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�યD 	લુભતા  

હાલમા,ં ભારતની સવ�pચ અદાલત અ-ય અદાલતોની સાથ ે2લુભ છે. 

�યાિયક અકાદમીઓમાં મા�હતગાર કરવાના અiયાસjમો 

૧૦૬.  �દSહ( હાઈકોટ?ના આદ�શ અ&સુાર, -યાિયક અિધકાર(ઓન ે �દSહ( -યાિયક 

એક�ડ�મીમા ં �દ�યાગંજનોને લગતી બાબતોમા ં તાલીમ આપવા& ુ ં શq થ ુ ં છે. રાVW(ય 

-યાિયક એક�ડ�મીન બળાસ@હૂો માટ� -યાિયક ઉપાયો પર તનેી તાલીમના ભાગqપ,ે 

�દ�યાગંતા સાથ ે�યવહાર કર� છે. 

 

કાOનૂી �jયામા ંકાય�વાહ@માં �થાનઃ 

૧૦૭. ફોજદાર( કાય?ર(િત સ�ંહતા,૧૯૭૩ ની કલમ ૩૧૮ એ એવી પ�ર��થિતનો ઉSલેખ 

કર� છે ક� Mયા ંએક આરોપી N અ�વ�થ મનનો ન હોય પરં� ુતેની સામનેી કાય?વાહ(ની 

વાતચીત કરવા અથવા સમજવામા ં અસમથ? હોય. �દ�યાગંજનોના પ�રવારો તમેની 

સાથે ક�વી ર(ત ેવાતચીત કર� છે તે hગ ેdછૂપરછ કરવાની અદાલતોની જવાબદાર( 

છે,અન ેપછ( એ સમજવાનો �યાસ કરો ક� ^ુ ં�ય�/તને કાય?વાહ(ને સમ�વી શકાય છે. 

આવી સમજણમા ં મદદ કરવા માટ�, યો ય અથ?ઘટન 2િુવધાઓ dરૂ( પાડવાની 

જવાબદાર( અદાલતો હ�ઠળ છે. 

 ૧૦૮. ભારતીય dરુાવા અિધિનયમ, ૧૮૭૨ની જોગવાઈઓમા ં dરુાવાની �વીકાય?તા 

આપવામા ંઆવલે છે. કલમ ૧૧૮ ગણાવે છે ક� Mયા ં2ધુી કોટ? Zયાનમા ંન લ ેક� તમેને 

dછૂવામા ંઆવલેા �×ને સમજવામા,ં અથવા તે �×ોના તક?સગંત જવાબોઆપવાથી, 

Dુમળ( વય હોવાથી, અિતશય scૃાવ�થા, રોગ, શર(ર અન ેમન અથવા સમાન �કારના 

અ-ય કોઈપણ કારણ jારા તમેન ેઅટકાવવામા ંઆવતાનથી kયા ં2ધુી તમામ �ય�/તઓ 

)ુબાની આપવા માટ� સ[મ હશ.ે વ�મુાં, કલમ ૧૧૯ એવી જોગવાઈ કર� છે ક� સા[ી, 

N બોલવામા ંઅસમથ? હોય ત ેઅ-ય કોઈપણ ર(ત,ે લે3ખત અથવા સકં�તો jારા તનેા 

dરુાવા આપી શક� છે, જો ક� આsુ ં લખાણ લખે�ુ ં હોsુ ં જોઈએ અન ે 3ચ«ો ËSુલી 

અદાલતમા ંકરવામા ંઆવ.ે 

અદાલત િસવાયની એજ�સીઓમાં ફ�રયાદ િનવારણ 

 ૧૦૯. �દ�યાગંજનોના િવવાદ ઉક�લવા માટ� કિમશનરની ઓ�ફસ 2લુભ અને ઝડપી 

�થળ છે. @lુય કિમશનર સમ[ સૌથી વ� ુકાય?વાહ( રોજગાર, બઢતી અથવા સેવાની 
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બાબતોન ે લગતી હોય છે. ચીફ કિમશનર સમ[ અરજદારોને આપવામા ં આવલેી 

રાહતમા ં dનુઃ�થાપન માટ�ના િનદ�શો અન ે �દ�યાગંજનો સાથે ભદેભાવ ન થાય તેની 

ખાતર( કરવા માટ� �થાપનાન ે સલાહ આપવામા ં આવે છે. ૨૦૧૩ દરિમયાન, ચીફ 

કિમશનર ફોર પસ?-સ િવથ �ડસ3ેબ3લટ(ઝ (CCPD) ના કાયા?લયન ે૨૫,૯૯૧ ફ�રયાદો 

મળ( હતી, Nમા ંમોબાઈલ કોટ?નો સમાવેશ થાય છે. તેમાથંી ૨૪,૮૭૫ ક�સોનો િનકાલ 

કરવામા ંઆ�યો છે અન ે૧,૧૧૬ ��aયા હ�ઠળ છે. 

CCPDની ઓ�ફસ gારા ફ�રયાદ િનવારણ 

વષ� પાછળના વષ�ના કVસો 

આગળ લેવામા ંઆવે છે 

વષ� દરિમયાન 

મળેલ કVસો 

વષ� દરિમયાન િનકાલ 

કરVલ કVસોની સ�ંયા 

૨૦૧૨-૨૦૧૩ ૯૭૫ ૧૧૯૦ ૧૦૨૩ 

૨૦૧૩-૨૦૧૪ ૧૧૪૨ ૧૧૩૯ ૧૦૭૨ 

૨૦૧૪-૨૦૧૫ ૧૨૦૩ ૨૧૬૪ ૧૮૪૨ 

 ૧૧૦. રાVW(ય માનવાિધકાર આયોગે �દ�યાગંજનોના અિધકારોન ે આગળ વધારતા 

કાયદા અન ેનીિતની �હમાયત કર( છે. તેણે Nઓ અ-ડર Wાયલ હોય તવેા �દ�યાગંજનો 

ક� N માનિસક ર(તે નબળા અથવા બીમાર છે, તમેના �ડ�ચાù અને dનુવ?સનની 

2િુવધા માટ� પણ હ�ત[પે કય� છે. NHRC ક�ટલાક રાMયોની માનિસક હો��પટલોમા ં

માનિસક બીમાર( ધરાવતા �ય�/તઓની સભંાળ અન ેસારવાર પર પણ નજર રાખી ર½ુ ં

છે. �દ�યાગંજનો તેમની ફ�રયાદોના િનવારણ માટ� રાMય માનવ અિધકાર પચંનો પણ 

સપંક? કર( શક� છે. રાVW(ય મ�હલા આયોગ, રાMય મ�હલા આયોગ, NCPCR અન ે

SCPCR મ�હલાઓ અન ે�દ�યાગં બાળકોની ફ�રયાદો&ુ ંિનરાકરણ d�ંુૂ પાડ� છે. 

 

કલમ ૧૪: 4યAGતની �વતHંતા અને 	રુDા 

બધંારણ હVઠળ �વતંHતા  

 ૧૧૧. ભારતના બધંારણની કલમ ૨૧ જણાવ ે છે ક� "કાયદા jારા �થાિપત ��aયા 

િસવાય કોઈપણ �ય�/તન ે તેના eવન અથવા �ય�/તગત �વત.ંતાથી વ3ંચત 

રાખવામા ંઆવશ ેનહ¢". સમય જતા ંhગત �વત.ંતાનો િવ�તાર કરવામા ંઆ�યો Nમા ં

ગોપનીયતાનો અિધકાર અને સામા-ય eવન અન ે �વત.ંતાના આનદં માટ� જqર( 

અ-ય અિધકારોનો સમાવશે કરવામા ં આ�યો. આમા ં ક�દ(ઓના અિધકારો, ર[ણાkમક 

ઘરોમા ં ક�દ(ઓના અિધકારો, કા&નૂી સહાયનો અિધકાર, ઝડપી 2નુાવણીનો અિધકાર 

અન ે�ર અને અસામા-ય સ� સામેના અિધકારનો સમાવશે થાય છે. 
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 ૧૧૨. eવન અને �વત.ંતાનો અિધકાર �દ�યાગંજનોમાટ� સમાન ધોરણે ઉપલRધ છે, 

ત ેભારતીય બધંારણની કલમ ૧૪ના બધંારણીય સરં[ણ jારા 2િુનિiત થયેલ છે, N 

કાયદાની નજરમા ં કોઈપણ નાગ�રકો વpચે સમાનતાના અિધકારની ખાતર( આપ ે છે. 

ભારતના બધંારણની કલમ ૨૧ (��aયા અને �વત.ંતાનો અિધકાર) માનિસક 

હો��પટલો અન ેફોજદાર( કાય?વાહ(મા ંફર,જયાત �િતબcતાના સદંભ?મા ં�દ�યાગંજનોના 

સબંધંમા ંસ�aય કરવામા ંઆવી છે. 

�વતHંતાના અિધકારની ઉ�િતમાં વૈધાિનક 	ધુારા 

 ૧૧૩. આ ��aયાના અ-યાયન ે ઉ�ગર માટ�, ફોજદાર( કાય?વાહ(નીસ�ંહતામા ં 2ધુારો 

કરવામા ંઆ�યો હતો અને આ 2ધુારો ૨૦૦૯ થી અમલમા ંઆ�યો છે. 2ધુાર�લા કાયદા 

jારા નીચનેા ફ�રફારો લાવવામા ંઆ�યા છે: 

• 2ધુાર�લા કાયદામા ં મે,જ�W�ટ અથવા કોટ?ન ે એવો િનVકષ? કાઢતા પહ�લા 

મનો3ચ�કkસક અથવા �/લિનકલ સાયકોલો,જ�ટનો અ3ભ�ાય લેવો જqર( છે 

ક� આરોપી અ�વ�થ મનનો છે અથવા માનિસક �દ�યાગં�ય�/ત છે. 

• મે,જ�W�ટ અથવા અદાલતે મા. kયાર� જ Wાયલ @લુતવી રાખવાની હોય છે 

જો ફ�રયાદ( પ[ આરોપી સામ ે�થમ Hૃ|Vટએ ક�સ �થાિપત કરવામા ંસ[મ 

હોય. 

• જો આરોપી માનિસક �દ�યાગં�ય�/ત હોવા&ુ ં �ણવા મળે છે, N 

બચાવના@દુાખલ કરવામા ં અસમથ? છે, તો મ,ેજ�W�ટ અથવા અદાલતે 

તપાસ બધં કરવી અથવા ક�સની Nમ Wાયલ હાથ ધરવાની જqર નથી અન ે

આરોપી અથવા તનેા/તણેીન ે રહ�ણાકં 2િુવધામા ં �થાનાતં�રત કરsુ ં N 

સભંાળ અને યો ય િશ[ણ અને તાલીમ �દાન કર� છે. 

• Mયાર� કોઈ આરોપી અ�વ�થ મનનો હોવા&ુ ંજણાય છે, kયાર� કોટ? અથવા 

મે,જ�W�ટને �મીનની ઉદાર સuા આપવામા ં આવી છે, જો ક� કોઈ િમ. 

અથવા સબંધંી નeકની તબીબી 2િુવધામાથંી િનયિમત બહારના દદÙઓની 

માનિસક સારવાર કરાવ ે અન ે આરોપીન ે પોતાન ે અથવા અ-યન ે ઈ� 

પહvચાડતાઅટકાવે. 
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કલમ ૧પ: Hાસ અથવા Iર, અમાનવીય અથવા અપમાનજનક 

વત�ન અથવા સ:થી �વતHંતા 

 

બધંારણીય �યાયશા\ 

 ૧૧૪. ભારત .ાસ સામ ે એુનક-વે-શન પર હ�તા[ર કરનાર દ�શ છે.આ �િતબcતાને 

સાકાર કરવા માટ�, અદાલતો અન ે દ�શના કાયદાઓએ .ાસનો સામનો કરવા માટ� 

રાVW(ય -યાયશાÛની રચના કર( છે. ભારતના બધંારણની કલમ ૨૧, નાગ�રક અન ે

રાજક(ય અિધકારો (ICCPR) પરના =તરરાVW(ય કરારની કલમ ૭ ને �િત3બm3બત કર� 

છે, અને દર�ક �ય�/તન ેeવન અન ે�વત.ંતાના અિધકારની બાયંધર( આપ ેછે, અન ે

દ�શના -યાયત.ં jારા કોઈપણ �કારના .ાસ અથવા �ર, અમાનવીય અથવા 

અપમાનજનક સ� સામે �વત.ંતા માટ� તનેા અિધકારન ે તનેી મયા?દામા ં સમાવવા 

માટ� વારંવાર સમ�વવામાં આ� ુ ં છે. ભારતીય સવ�pચ અદાલતે આ ર(તે �ર અન ે

અમાનવીય �થાઓને રોકવા માટ� કલમ ૨૧ નો ઉપયોગ કય� છે (@kૃ નુી સ� 

પી�ડતોની એકાતં ક�દન ેગરેબધંારણીય હોવાની હક(કત). Nલ સuાવાળાઓ jારા બાર 

બેડ(ઓના મન�વી ઉપયોગને પણ કોટ� ઠપકો આ�યો છે.કોટ� "માનિસક ર(તે અ[મ 

�ય�/તઓ" ની સાકંળોન ેગેરકાયદ�સર ગણાવીને અન ેઆવા Dૃkયો પર સdંણૂ? �િતબધં 

@કૂ(ન ેઆ -યાયશાÛન ે�દ�યાગંજનો 2ધુી પણ િવ�તાય� છે. 

 ૧૧૫. MHA ની કલમ ૮૧ એ િનધા?�રત કર� છે ક� કોઈપણ માનિસક ર(ત ે બીમાર 

�ય�/તન ે સારવાર દરિમયાન કોઈપણ અપમાન (શાર(�રક અથવા માનિસક) અથવા 

�રતાને આિધન કરવામા ંઆવશ ેનહ¢. નશેનલ W�ટ qSસ, ૨૦૦૦ ના િનયમ ૧૭ સાથે 

વાચંવામા ંઆવલે NTA ની કલમ ૧૭, �દ�યાગંજનોનાવાલી તરફથી Hુ�ય?વહાર અન ે

ઉપ[ેાના િવિવધ Dૃkયોન ે�યાlયાિયત કર� છે (આમા ંએકાતં ક�દ, સાકંળો, મારપીટ અન ે

�તીય Hુ�ય?વહાર Nવા Dૃkયોનો સમાવેશ થાય છે). દદÙની સભંાળમાથંી વાલીન ે Hૂર 

કર(ન ેઆ Dૃkયોન ેસ�પા. બનાવવામા ંઆ�યા છે. 

 

કલમ ૧૬: શોષણ, �હKસા અન ેLુMુપયોગથી �વતHંતા 

બધંારણીય �યાયશા\ 

૧૧૬. ભારતના બધંારણના અ&pુછેદ ૧૪ અને ૨૧, =તરરાVW(ય માનવાિધકાર સાધનો સાથ ે

જોડાયલેા, શોષણ, �હmસા અન ે Hુ�ુપયોગના ચોÁસ �ક�સાઓ પર સવાલ ઉઠાવવાનો 
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આધાર છે તેમજ �તીય સતામણી સામ ેએક િવ��તૃ સ�ંહતા પણ છે. આ બધંારણીય 

-યાયશાÛ, ઉપલRધ હોવા છતા ં �દ�યાગંજનોમાટ� �પVટપણે સ�aય કરવામા ં આ� ુ ં

નથી. �દ�યાગંજનોની �હmસા અને Hુ�ય?વહારનો �× @lુયkવ ેkયાર� �કાશમા ંઆ�યો છે 

Mયાર� �દ�યાગંજનોની ચોÁસ સ�ંથાઓ, હાઉિસmગની ��થિતની તપાસ કરવામા ંઆવી 

છે. 

 

કલમ ૧૭: 4યAGતની અખ�ંડતતાOુ ંરDણ કરPુ ં

અખ�ંડતતાના અિધકારની બધંારણીય મા�યતા 

૧૧૭.  એુનસીઆરપીડ(મા ંમા-યતા �ા�ત અ-ય તમામ નાગ�રક રાજક(ય અિધકારો તર(ક� 

આ લેખનો બધંારણીય આધાર બધંારણની કલમ ૨૧ અન ે ૧૪ માથંી ઉ	વે છે. બે 

@ળૂOતૂ અિધકારો ફરમાવ ેછે ક� કોઈપણ હ�ત[ેપ N �દ�યાગંજનોની શાર(�રક અથવા 

માનિસક અખ�ંડતતા પર અસર કર� છે, ત ેતમેની સમંિતથી થવો જોઈએ. 

સમંિતના િસ%ાતંની વૈધાિનક મા�યતા 

 ૧૧૮. MHA ની કલમ ૮૧(ર) માનિસક બીમાર( ધરાવતી �ય�/તન ે સશંોધન માટ� 

ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી આપતી નથી, િસવાય ક�, "આવા સશંોધનથી િનદાન 

અથવા સારવાર માટ� સીધો ફાયદો થાય છે", અથવા લ3ેખતમા ં�ય�/તની સમંિત હોય. 

ફર,જયાત સભંાળ અને સારવારના સબંધંમા ંઆ સમાન િસcાતં લા_ ુપડ� છે.માનિસક 

બીમાર( ધરાવતી �ય�/ત �વેpછાએ સારવાર લઈ શક� છે; તમે છતા,ં જો ત ેઅથવા 

તણેી આમ કરવામા ંઅસમથ? હોય, તો ચોÁસ સજંોગોમા ંતનેા િમ. અથવા વાલીની 

સમંિતથી સારવાર મેળવી શકાય છે અથવા dરૂ( પાડ( શકાય છે. 

 

 

કલમ ૧૮: ચળવળ અને રા*Q@યતાની �વતHંતા 

 

ચળવળ અને રા*Q@યતાની �વતંHતાને લગતી બધંારણીય જોગવાઈઓ 

 ૧૧૯. ભારતીય બધંારણની કલમ ૧૯(૧)(ડ() તમામ નાગ�રકોન ે ભારતના સમL 

�દ�શમા ં @/ુતપણે અવરજવર કરવાનો અિધકાર આપ ે છે અન ે કલમ ૧૯(૧)ના 

ભારતીય [ે.ના કોઈપણ ભાગમા ંરહ�વા અને �થાયી થવાના અિધકારને મા-યતા આપે 

છે. સામા-ય જનતાના �હતમા ંઅન ેઅ&2ુ3ૂચત જન�િતના ર[ણ માટ� બનેં અિધકારોન ે
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યો ય ર(તે �િતબિંધત કર( શકાય છે.આ જોગવાઈઓ કલમ ૧૮ માટ� મા. દ�ખીતી ર(ત ે

2સુગંત છે કારણ ક� આ કલમ એક પ�ર��થિતમાથંી બીe પ�ર��થિતની ચળવળ સાથે 

સબંિંધત છે. 

પાસપોટ�  આપવા માટVની વૈધાિનક જોગવાઈઓ અને િનયમો 

 ૧૨૦. પાસપોટ? એ/ટ, ૧૯૬૭ની કલમ ૬ િનયમો ઘડ� છે, Nના jારા અરજદારન ે

પાસપોટ? આપવાનો ઇનકાર કર( શકાય છે. અરજદારની �દ�યાતંાએ ઇનકાર માટ�& ુ ં

કારણ નથી. િવદ�શ મ.ંાલય (MEA)ના કો-� લુર પાસપોટ? અન ે િવઝા િવભાગ 

ભારતીય નાગ�રકોન ે ભારતીય પાસપોટ? �ર( કરવા માટ� જવાબદાર છે. પાસપોટ? 

મળેવવા માટ�ની ��aયા પારદશ?ક છે અને તે તાNતરમા ંઓનલાઈન ઉપલRધ કરવામા ં

આવી છે. �દ�યાગંજનોન ેપાસપોટ? ઇ�  ૂકરવાની 2િુવધા આપવા માટ� MEA એ ૭૨૦ 

િવશષે કાઉ-ટર ચલાવ ેછે. 

દVશમા ંવેશ અને રહVવાના સંબધંમા ંકાOનૂી જોગવાઈઓ 

 ૧૨૧. દ�શમા ં �વેશતા �ય�/તઓએ ઉપલRધ િવિવધ �કારના િવઝામાથંી કોઈ એક 

માટ� અરe કરવી જqર( છે.ભારતની @લુાકાત લેતા િવદ�શી નાગ�રકોની નvધણીન ે

સચંા3લત કરતો કાયદો, િવદ�શીઓની નvધણી અિધિનયમ, ૧૯૩૯ હ�ઠળ છે, N 

િવદ�શીઓના નvધણીના િનયમો, ૧૯૩૯ સાથ ે વાચંવામા ં આવ ે છે.જો િવઝા ૧૮૦ 

�દવસથી વ� ુસમય માટ� મા-ય હોય, તો ભારતમા ં �વેશતા દર�ક િવદ�શીએ અથવા 

ભારતમા ં રહ�નારાઓએ ચોÁસ સમયગાળો Nનો િવઝા પર ઉSલેખ કય� છે, ત ે

સમયગાળામા ંતેમના રોકાણના �થળે યો ય નvધણી અિધકાર(ના સતંોષ માટ� પોતાને 

qબqમા ંઅથવા અિધDૃત �િતિનિધ મારફત હાજર રહ�s ુ ંજqર( છે. મ�ેડકલ િવઝા (M) 

અથવા મે�ડકલ એટ�-ડ-ટ (MX) િવઝા પર ભારતમા ં આવતા િવદ�શીઓએ પણ 

રોકાણના સમયગાળાન ેZયાનમા ંલીધા િવના આગમનના ૧૪ �દવસની hદર સબંિંધત 

નvધણી અિધકાર( પાસે પોતાની નvધણી કરાવવી જqર( છે. ઇિમLેશન દરિમયાન, જો 

િવદ�શી �ય�/ત "પાગલ" અથવા ચપેી અથવા Ìણૃા�પદ રોગથી પી�ડત છે N �હ�ર 

આરો ય માટ� �િતDૂળ છેતવેા ચેપી અથવા Ìણૃા�પદ રોગથી પી�ડત હોય, તો 

નીચેનામાથંી એક ક�સમા ં તનેે �વશે આપવાનો ઇનકાર કર( શકાય છે. એરપોટ? 

ઓથો�રટ( �દ�યાગંજનો માટ� �વેશની સરળતા માટ� @lુય એરપોટ? પર િવશેષ 

ઇિમLેશન કાઉ-ટસ?& ુ ંસચંાલન કર� છે. 

 ૧૨૨. ભારતના બધંારણમા ંસામા-ય ર(ત ે�ય�/ત અન ેનાગ�રકની સાવ?િ.ક �ણેીઓમા ં

�દ�યાગંજનોનો સમાવેશ થાય છે; ત ે અ&pુછેદ ૧૫ અન ે ૧૬મા ં િન�દ�Vટ �િતબિંધત 
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આધારોમા ં �દ�યાગંતાનો ઉSલેખ પણ કર�ુ ંનથી. ભારતમા,ં જ-મ અને @kૃ  ુનvધણી 

અિધિનયમ, ૧૯૬૯ હ�ઠળ જ-મ નvધવામા ં આવ ે છે. જો િવગતો ઉપલRધ હોય તો 

�માણપ.ો આપવામા ં કોઈ ભેદભાવ થતો નથી. િવગતો Nવી ક� નામ, óમર, �િત, 

જ-મ તાર(ખ અને સમય, માતા&ુ ં નામ, િપતા&ુ ં નામ અને સરના@ુ ં યો ય ર(ત ે

ભરવામા ંઆવ ેછે. 

 

કલમ ૧૯: �વતHં ર@તે >વPુ ંઅને સ�દુાયમાં સામેલ થPુ ં

બધંારણીય �યાયશા\ 

 ૧૨૩. ભારતની સવ�pચ અદાલત ે જણા� ુ ં છે ક� આ�ય અથવા પયા?�ત આવાસનો 

અિધકાર એ આ જોગવાઈમાથંી ઉzભવતો @ળૂOતૂ માનવ અિધકાર છે, તમેજ 

બધંારણની કલમ ૨૧&ુ ંપાલન કર� છે N દર�ક માટ� eવનના અિધકારની ખાતર( આપ ે

છે. સવ�pચ અદાલતે કલમ ૨૧ હ�ઠળ eવનના અિધકારમા ં પોતાની પસદંગીની 

જ યાએ પયા?�ત આ�યનો અિધકાર �પVટપણ ેજણા� ુ ંછે. 'પયા?�ત આ�ય'નો �યાપક 

અથ? "માથા પર છત જ નહ¢, પરં� ુતમામ માળખાક(ય 2િુવધાઓનો અિધકાર છે." 

તને ેએક માણસ તર(ક� eવવા અન ે િવકસાવવા અન ે િવકાસ કરવા સ[મ બનાવવા 

માટ� જqર( છે”. 

રહVઠાણના અિધકાર પર જ}ર@ િતબધંો  

 ૧૨૪. બધંારણની કલમ ૧૯(૧)(ઈ) હ�ઠળ રહ�ઠાણના અિધકાર પર જqર( �િતબધં 

તર(ક� �હ�ર સલામતી અથવા �હ�ર �યવ�થાની �ળવણીની ખાતર( કરવામા ંઆવ ેછે. 

અ&pુછેદ ૧૯ UNCRPDના આદ�શને ઉપરો/ત બધંારણીય -યાયશાÛ jારા વ� ુ

મજxતૂ બનાવવામા ંઆવ ેછે કારણ ક� ત ે �ય�/તના તનેી પસદંગીના �થળે રહ�વાના 

અિધકારન ેમા-યતા આપ ેછે. 

સામાYજક >વન માટV કાયદો અને નીિતની શ}આત 

૧૨૫. ભારતમા ં�દ�યાગંજનો @lુયkવે તમેના પ�રવારો સાથે રહ� છે, તમે છતા,ં િવિવધ 

પ�રબળોને કારણે તઓેને સ�ંથાઓમા ં રહ�sુ ં પડ� છે. િવિવધ સસંદ(ય અન ેઅદાલતી 

સિમિતઓએ મનો3ચ�કkસક અને અ-ય સ�ંથાઓની ��થિતની તપાસ કરતા જણા ુ ંક� N 

ક�દ(ઓ તમેના પ�રવારોન ે કારણે સ�ંથાઓમા ં રહ�તા હતા કારણ ક� તઓેના પ�રવારો 

તઓેન ેપાછા લવેા માટ� સમંત નહોતા.  



ભારત દ�શનો અહ�વાલ 

57 

 

૧૨૬. આ સામા,જક વા�તિવકતાન ેNTA મા ં સબંોધવાનો �યાસ કરવામા ંઆ�યો છે 

Nમા ંએવી િવચારણા કરવામા ંઆવી છે ક� W�ટ "�દ�યાગંજનો માટ� સમાજમા ં�વત.ં 

eવનને �ોkસાહન આપતા કોઈપણ કાય?aમને સમથ?ન આપશે".W�ટ� �દ�યાગંજનો માટ� 

રહ�ણાકં છા.ાલયો અને રહ�ણાકં ઘરો, DુUંુબની દ�ખર�ખ અથવા દ¡ િનક ધોરણ ે દ�ખર�ખ 

થાય તેવી સેવા �થાપવાની પણ પરવાનગી આપી છે. NTA મા ં આ બેવડ( નીિત 

રાVW(ય �દ�યાગંતાનીિતમા ં પણ અપનાવવામા ં આવી છે N બનં ે સ@દુાય આધા�રત 

dનુવ?સનન ે સમથ?ન આપ ે છે અન ે ગભંીર �દ�યાગંતા ધરાવતી �ય�/તઓ માટ� 

સ�ંથાઓની �થાપના કરવાની જqર છે. PWDA એ આધાર પર પણ કાય? કર� છે ક� 

ગભંીર �દ�યાગંજનો માટ� સ�ંથાઓ એકમા. રહ�ણાકં િવકSપ છે અન ેઆ સ�ંથાઓ માટ� 

¬�ુત લાઇસ-સની આવ�યકતા �થાિપત કર(ને તેમના �હતો& ુ ં ર[ણ કરવાનો �યાસ 

કર� છે. Mયાર� કાયદો અન ેનીિતએ પીડRS ડુ( માટ� િમ� રહ�ણાકં નીિત પસદં કર( છે, 

kયાર� 3બન-સરકાર( પહ�લોએ ક�ટલાક નવીન સા@દુાિયક eવન િવકSપોને �થાન આ� ુ ં

છે. 

૧૨૭. ચચા?ઓની dVૃઠOિૂમમા,ં ઇ|-દરા આવાસ યોજનામા ં �દ�યાગંજનો માટ� ૩% 

આર[ણ, એ હક(કત&ુ ંમહkવ દશા?વ ેછે ક� �દ�યાગંજનો સ@દુાયમા ંરહ� છે. 

સ�દુાય આધા�રત Xનુવ�સન (CBR) 

૧૨૮. ૭૫% �દ�યાગંજનો Lામીણ િવ�તારોની છે ત ેહક(કતની મા-યતામા,ં PWDA ની 

કલમ ૪૮(બી) dરૂ( પાડ� છે ક� “યો ય સરકારો અને �થાિનક સuાવાળાઓ અ-ય 

બાબતોની સાથ ે સાથ,ે સ@દુાય આધા�રત dનુવ?સન સ�હત dનુવ?સન સશંોધનને 

�ોkસાહન અન ે �ાયોજક કરશ”ે. ભારત ે NGO ને અ&દુાન-સહાય આપીન ે CBRના 

િવકાસને �ોkસાહન આ� ુ ં છે. સ�ંથાક(ય dનુવ?સન કાય?aમની સરખામણીમા ંસ@દુાય 

આધા�રત dનુવ?સવાટના પગલા,ં મા. સવેાઓના સીધા �ા�તકતા? (એટલે ક�, 

�દ�યાગંજનો)ને જ નહ¢, પરં� ુતમેના પ�રવારો તેમજ મોટા સામા,જક )ૂથ અને અથવા 

�ા�તકતા? Nનો સબંધં ધરાવે છે ત ેસ@દુાયન ેપણ ફાયદો થાય છે. 

૧૨૯. CBR ઇ|-ડયા નટેવક? એ એિશયા પિેસ�ફક CBR નેટવક?નો એક ભાગ છે N િવ¤ 

આરો ય સ�ંથા (WHO)ની પહ�લ છે. ભારતમા ં દર�ક PwD, ખાસ કર(ને બાળકો, 

મ�હલાઓ અન ેભારતના Hૂરના િવ�તારોના �ય�/તઓની જq�રયાતો અન ેઅિધકારોન ે

�ોkસાહન આપવા માટ� સમાવશેી િવકાસ માટ�ની � હૂરચના તર(ક� CBRના િવકાસ અને 

�સારને સમથ?ન આપવા માટ� તનેી રચના કરવામા ં આવી છે. સીઆરપીડ(ની 
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અ&Oુિૂતમા ંસીબીઆર N ર(તે યોગદાન આપી શક� છે તેની ચચા? નવે\બર ૨૦૧૨મા ં

સીબીઆર પર �થમ િવ¤ કvLસેમા ંકરવામા ંઆવી હતી. 

 

કલમ ૨૦: 4યAGતગત ગિતશીલતા 

બધંારણીય �યાયશા\ અને કાOનૂી જોગવાઈઓ 

૧૩૦. ભારતના બધંારણનો અ&pુછેદ ૧૯(૧)(સી) એ મા-યતા આપ ે છે ક� તમામ 

નાગ�રકોન ેભારતના સમL �દ�શમા ં �હલચાલની �વત.ંતા છે. �દ�યાગંજનો માટ� આ 

�વત.ંતાનો અથ? kયાર� જ છે Mયાર�  સહાય અન ેઉપકરણો માટ� પણ જોગવાઈ કરવામા ં

આવ,ે N આવી �હલ-ચાલન ે મ)ૂંર( આપ ે છે. PWDAની કલમ ૪૨ સરકારોને 

�દ�યાગંજનોન ેસહાય અને ઉપકરણો �દાન કરવા માટ� યોજનાઓ બનાવવાની ફરજ 

પાડ� છે. 

4યAGતગત ગિતશીલતાની 	િુવધા 

૧૩૧. રVaવે: �દ�યાગંજનોને પોસાય તવેા ખચº �હ�ર પ�રવહન jારા @સુાફર( કરવામા ં

મદદ કરવા માટ�, öટછાટો લબંાવવામા ંઆવ ેછે, N ક�ટલાક �ક�સાઓમા,ં �દ�યાગંજનો 

સાથે @સુાફર( કરતી �ય�/તન ેપણ આપવામા ંઆવ ેછે. સરકાર( ડૉ/ટર અથવા ર,જ�ટડ? 

મ�ેડકલ �|ે/ટશનર પાસથેી �માણપ. આપવા પર, �દ�યાગંજનો આવી @સુાફર(ની 

öટનો લાભ લઈ શક� છે. ર�Sવ ે મ.ંાલયના આદ�શ @જુબ, �દ�યાગંતાના �કાર અન ે

@સુાફર(ના વગ?ના આધાર� �દ�યાગંજનોને માટ� રાહતો ઉપલRધ છે. પ�રિશVટ ૨ મા ં

આવી öટછાટોની િવગતો શામલે છે. 

૧૩૨. બસ: શાર(�રક [િતઓ અન ે Hૃ|Vટની [િતઓ ધરાવતી �ય�/તઓ માટ� રાહતો 

આપવામા ંઆવ ેછે 

૧૩૩. પ�રવહન ભ_�ુ:ં ભારતે Hૃ|Vટસ�હતની �દ�યાગંતા ધરાવતા લોકોન ે પ�રવહન 

ભX´ુ ંઆપવાના આદ�શો �ર( કયા? છે N સ�ંથાના �દ�યાગં ન હોય તવેા કમ?ચાર(ઓને 

આપવામા ં આવતા ભXથા કરતા બમણાદર� હશ.ે િવિવધ રાMય સરકારો એવા 

કમ?ચાર(ઓન ેઅવર-જવર ભX´ુ ં પણ આપે છે Nઓ �દ�યાગંજન છે. �દ�યાગંજનો ક� 

Nઓ મોટર ચા3લત વાહનોના મા3લક છે અન ેવાિષrક ૪૦૦ US ડૉલર 2ધુીની આવક 

ધરાવ ે છે તેમન ે ફરજના �થળે જવા માટ� વાહનો અન ે તેમના રહ�ઠાણો પર પાછા 

ફરવા૨ હોસ? પાવર વાહનો માટ� ૧૫ 3લટર અન ે ૨ હોસ? પાવરથી વ� ુ માટ� ૨૫ 
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3લટરની હદ 2ધુી પWેોલ/ડ(ઝલની ખર(દ( પર વા�તિવક ખચ? પર ૫૦% સબિસડ( 

મ)ૂંર કરવામા ંઆવ ેછે. 

૧૩૪.  ાઇિવKગ લાયસ�સ: સાભંળવાની [િત ધરાવતી �ય�/તઓન ે�ાઇિવmગ લાયસ-સ 

ઇ�  ુ કરsુ ં એ ચચા?નો િવષય છે. નેશનલ એસોિસએશન ઓફ ધ ડ�ફ એ �દSહ( 

હાઈકોટ?મા ંગયા, ત ેનÁ( કરવા માટ� ક� સાભંળવાની [િત ધરાવતી �ય�/ત Nની પાસે 

=તરરાVW(ય લાઇસ-સ છે ત ેભારતમા ં�ાઇિવmગ લાઇસ-સ મળેવવા માટ� હકદાર છે ક� 

ક�મ? જો ક� હાઈકોટ� ¬કુાદો આ�યો હતો ક� વ� ુસારા કાનમા ં60lb 2ધુી સાભંળવાની 

[મતા ધરાવતી �ય�/તઓ ખાનગી વાહન માટ� �ાઇિવmગ લાયસ-સ મળેવવા માટ� 

હકદાર છે અન ે40lb 2ધુી સાભંળવાની [મતા ધરાવતી �ય�/તઓ કોમિશrયલ વાહન 

માટ� લાયસ-સ મેળવવા માટ� હકદાર છે. 

;ણુવtાxGુત મોબીલીટ@ સહાયકો, ઉપકરણો, સહાયક તકનીકો અન ે સ�તા ખચ¡ >વતં 

સહાયના �વ}પોની 	લુભતા Xરુ@ પાડવી.  

૧૩૫.આ�ટ ��ફિશયલ 3લ\Rસમે-  ુફ�/ચ�રmગ કોપ�ર�શન ઓફ ઈ|-ડયા (ALIMCO): ભારત 

સરકાર� ગૌરવ dનુઃ�થાિપત કરવાના 2.ૂ સાથે ALIMCO ની �થાપના કર( છે. તે ISO 

9001:2000 �મા3ણત કંપની છે, અન ે સમL દ3[ણ એિશયામા ં Dૃિ.મ hગો અન ે

dનુવ?સન સહાયકો&ુ ંસૌથી મોUું ઉkપાદન કરતી સ�ંથા તર(ક� �િત|Vઠત છે. ઉkપાદનોની 

�કmમત એટલી છે ક� તે સામા-ય માણસન ે પોસાય તમે છે. ALIMCO એવા hગો&ુ ં

ઉkપાદનો&ુ ં ઉkપાદન કર� છે, N ઓથ�પ�ેડક, િવઝðઅુલ અન ે �ા�ય �દ�યાગં લોકોન ે

મદદ કર� છે. ઓથ�પ�ેડક �દ�યાગંતા ધરાવતા લોકો માટ�, તણેે તેના ઉkપાદનોને બ ે

�ણેીઓમા ંવગ¹Dૃત કયા? છે: dનુવ?સન સહાય અને ગિતશીલતા સહાય. 

૧૩૬. �દ�યાગંજનોન ેસહાય/ઉપકરણોની ખર(દ(/ફ(ટ¢ગ માટ� સહાય (ADIP) યોજના: 

આ યોજનાનો @lુય ઉzે�ય જq�રયાતમદં �દ�યાગંજનોને ટકાઉ, અkયા�િુનક અન ે

વ�ૈાિનક ર(ત ે ઉkપા�દત, આ�િુનક, માનક સહાય અને ISI િવિશVટતાઓ સાથેના 

ઉપકરણોની ખર(દ(મા ંમદદ કરવાનો છે. �દ�યાગંતાની અસરોન ેઘટાડ(ન ેઅન ેતમેની 

આિથrક [મતામા ં વધારો કર(ન ે તેમના શાર(�રક, સામા,જક અને મનોવૈ�ાિનક 

dનુવ?સનને �ોkસાહન આપી શક� છે. આ યોજના&ુ ં અમલીકરણ એજ-સીઓ Nમ ક� 

NGO, રાVW(ય સ�ંથાઓ અન ે ALIMCO jારા લા_ ુ કરવામા ંઆવે છે. MoSJE અન ે

MHRD એ સમ)ૂતીના મેમોર�-ડમ (MoU) પર હ�તા[ર કયા? છે Nણે બાળકો અન ે

શાળાઓન ેસહાય અને ઉપકરણો �દાન કરવા માટ� ખચ? શ�ેરmગ યોજના (૬૦% MoSJE 

અન ે૪૦% માનવ સસંાધન િવકાસ મ.ંાલય jારા) િવકસાવી છે. આ યોજના હ�ઠળ, 
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ALIMCO ૬-૧૪ વય )ૂથમા ં િવશેષ જq�રયાતો ધરાવતા બાળકોન ે સહાય અને 

ઉપકરણોની જોગવાઈ માટ� િવિવધ રાMય અમલીકરણ એજ-સીઓ સાથે મળ(ને 

દ�શભરમા ં@Sૂયાકંન અન ે િવતરણ િશ3બરો&ુ ંઆયોજન કર� છે. ૨૦૦૪ થી ADIP-SSA 

હ�ઠળ ALIMCO એકમા. અમલીકરણ એજ-સી છે.  

• Hૃ|Vટહ(ન લોકો માટ� સહાયક ઉપકરણો Nવા ક� �માટ?  ક�ન, ~ેઈલ, વોચ /વાટ?ઝ, 

�a(ન ર(�ડmગ સોKટવરે સાથનેો �માટ?ફોન, મે� નફાયર, ટ�બલટે, ડ�ઝી�લયેસ? 

વગરે�નો પણ સમાવેશ કરવામા ંઆ�યો છે. 

• ર/તિપu અસરL�તો માટ�, સહાયક દ¡ િનક eવનિનવા?હ (ADL) ક(ટ અન ે

જq�રયાત @જુબ 34 વકૈ�Sપક ઉપકરણોની 2ચૂના આપવામા ંઆવી છે. 

• િવિવધ વય )ૂથો માટ� બૌµcક અન ેિવકાસલ[ી �દ�યાગંતા માટ�ની �ક�સ 23ૂચત 

કરવામા ંઆવી છે. 

• કો�/લયર ઇ\�લા-ટ: �િત  િુનટ 10,000  એુસ ડૉલરની ટોચમયા?દા સાથે 

લિન�ગ �ડસ3ેબ3લટ( ધરાવતા 500 બાળકો માટ� દર વષº કો�/લયર ઇ\�લા-ટની 

જોગવાઈ. 

�ુલ આવકના આધારV સહાયની રકમ 

�ુલ આવક સહાયની રકમ 

૨૫૦ USD/માસ સહાયક/ઉપકરણનો તમામ ખચ?  

૨૫૦ USD- ૩૦૦ USD/માસ સહાયક/ઉપકરણનો ૫૦% ખચ?  

 

૧૩૭. િમશન મોડમા ં ટ�/નોલોe ડ�વલપમ-ેટ �ોN/�સ: ટ�/નોલોeના ઉપયોગ jારા 

યો ય અન ે ખચ?-અસરકારક સહાય અન ે ઉપકરણો �દાન કરવા અને શાર(�રક 

�દ�યાગંજનોના સમાજમા ં રોજગારની તકો અન ે એક(કરણ વધારવા માટ�, ઉપરો/ત 

યોજના વષ? ૧૯૯૦-૯૧ દરિમયાન શq કરવામા ંઆવી હતી. આ યોજના હ�ઠળ, યો ય 

સશંોધન અન ે િવકાસ પ�રયોજનાઓને નÁ( કરવામા ં આવ ે છે. અને સહાય અને 

ઉપકરણો િવકસાવવા માટ� ભડંોળ d�ંુૂ પાડવામા ં આવ ે છે. આ યોજના ઈ|-ડયન 

ઈ�-�ટટîટૂ ઓફ ટ�/નોલોe jારા લા_ ુકરવામા ંઆવ ેછે. 
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કલમ ૨૧: અ�ભ4યAGત અન ેઅ�ભાયની �વતHંતા અને મા�હતીનો વપરાશ 

બધંારણીય �યાયશા\ 

૧૩૮. �દ�યાગંજનો માટ� અ3ભ�ય�/ત અન ેઅ3ભ�ાયની �વત.ંતાનો અિધકાર અ-ય 

માનવ અિધકારો ભોગવવા માટ� મહkવdણૂ? છે. ભારતના બધંારણના અ&pુછેદ કલમ 

૧૯(૧)(એ) જણાવ ે છે ક� તમામ નાગ�રકોને વાણી અન ેઅ3ભ�ય�/તની �વત.ંતા હશ.ે 

જો ક�, બધંારણ jારા વાજબી �િતબધંો @કુવામા ંઆવી શક� છે પરં� ુતે આધારો �પVટ 

કર� છે, Nના આધાર� આવા �િતબધંો થઈ શક� છે. ભારતની સવ�pચ અદાલત ેભારતના 

બધંારણની કલમ ૧૯(ર) મા ં િન�દ�Vટ કર�લ છે ત ેિસવાયના કોઈપણ આધાર પર તેન ે

�િતબિંધત કરવાની મ)ૂંર( આપીને આ અિધકારની �ાધા-યતા પર ભાર @]ૂો છે. 

 ૧૩૯. ઉપરો/ત અથ?ઘટન �દ�યાગંજનો માટ� સમાન ર(તે િવ��તૃ છે Nથી તઓે 

UNCRPDની કલમ ૨૧ અન ેભારતીય બધંારણના અ&pુછેદ ૧૯(૧)(એ) હ�ઠળ તમેના 

અિધકારોનો ઉપયોગ કર( શક�, તઓે સચંારના યો ય માZયમો jારા જqર( મા�હતી 

�દાન કર� છે. 

મા�હતીની 	લુભતાને સરળ બનાવવા માટVની યોજનાઓ 

૧૪૦.  િુનવિસrટ( Lા-�સ કિમશન (UGC) એ તમામ  િુનવિસrટ(ઓન ેhધ િવÍાથ¹ઓ 

માટ� ક�સટે ર�કોડ?રની 2િુવધાઓ િવ�તારવા િવનતંી કર(; �દ�યાગંજનોને 2િુવધાઓ dરૂ( 

પાડવી; સ�ંથાઓને અવરોધ @/ુત બનાવવા માટ� પગલા ંલેવા;ં અન ે~ઈેલ d�ુતકો 

અન ેટો�કmગ d�ુતકો �દાન કરવા. 

૧૪૧. શીષ? સમાચાર: સબ-ટાઈટલ અથવા �aૉ3લmગ ટ�/�ટના qપમા ંસમાચાર&ુ ંશીષ?ક 

આપsુ,ં N સમાચાર વાચક ફ(ડ કર� છે તેમ ટ�3લિવઝન �a(નના નીચેના ભાગે દ�ખાય 

છે, ત ે મા�હતી અને �સારણ મ.ંાલય jારા �સા�રત થતા તમામ સમાચારો માટ� 

ફર,જયાત બનાવવામા ંઆ� ુ ંછે. 

૧૪૨. સાકં�િતક ભાષાના ઉપયોગને ઓળખવા અન ે�ોkસાહન આપsુ:ં સાકં�િતક ભાષાને 

�ોkસાહન આપવા માટ� પહ�લાથી જ સlંયાબધં 2લુભતા પહ�લ કરવામા ં આવી છે. 

િવ�ડયો 2ચૂનાઓનો ઉપયોગ કરવા માટ� www.deafsigns.org નામની વબેસાઈટ 

ભારતીય સાકં�િતક ભાષાને �ોkસાહન આપવા માટ� ઓનલાઈન થઈ હતી Nથી બહ�રા 

લોકો વ� ુસાર( ર(તે સમe શક�. સતત dનુરાવિતrત િવ�ડઓ ફાઇલો jારા 3ચ«ો Uૂંકમા ં

�દિશrત થાય છે. આ સાઇટ વપરાશ કરનાર કોઈપણ વપરાશકતા?ન ે{�ય સચંાર માટ� 
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જqર( હાવભાવ શીખવાની એક સરળ ર(ત આપ ે છે.  એુનસીઆરપીડ(&ુ ં સાકં�િતક 

ભાષામા ંભાષાતંર કરવામા ંઆ� ુ ંછે અન ેતે વેબસાઇટ પર ઉપલRધ છે. 

૧૪૩. ~ેઈલ િવકાસને �ોkસાહન આપsુ:ં ~ેઈલ િવકાસમા ંHૃ|Vટની �દ�યાગંતા માટ�ની 

રાVW(ય સ�ંથાન ે પાયાના એકમ તર(ક� માનવામા ં આવે છે. NIVH ભારતી ~ઇેલના 

માનક(કરણમા ં �યાપકપણે સકંળાયે�ુ ં છે, N એક એવી િસ�ટમ છે N દ�શની તમામ 

સuાવાર ભાષાઓ અન ેગ3ણત અન ે િવ�ાન માટ� નોટ�શન િસ�ટ\સન ેઅ&qુપ છે.તણેે 

ઘણી ભારતીય ભાષાઓ માટ� ~ેઈલ સકંોચન અને સ[ંેપ અન ેUૂંક( �ણાલીઓમા ંપણ 

યોગદાન આ� ુ ં છે. ~ેઇલન ે લોકિ�ય બનાવવા માટ�, Uૂંકા ગાળાના તાલીમ 

અ�યાસaમો અને hતર િશ[ણ મોડðલુ Nવા ઘણા પગલા ંલેવામા ંઆ�યા છે. ~ેઈલ 

ઉkપાદન, ~ેઈલ qપાતંરણ સોKટવેર સ�હત ~ઈેલ ઉપકરણોની �ડઝાઈનના ધોરણોને 

એક(Dૃત અન ેિનયમન કરવા માટ�, સરકાર� તાNતરમા ં~ેઈલ કાઉ�-સલ ઓફ ઈ|-ડયાની 

�થાપના કરવામા ંઆવી છે અન ેતેમા ંhધ �ય�/તઓ&ુ ં પયા?�ત �િતિનિધkવ ધરાવતા 

તમામ [ે.ોમાથંી તનેા સ�યપદ મેળ�યા છે. ~ેઈલ ડ�વલપમે-ટ  િુનટ ~ેઈલ 

કાઉ�-સલ ઓફ ઈ|-ડયાના સ3ચવાલય તર(ક� સવેા આપ ેછે.  

૧૪૪. ~ેઈલ�ેસના ઉkપાદનમા ં વધારો કરવા માટ� ૧૦ વત?માનના આ�િુનક(કરણ 

અન ે૧૫ નવા ~ઈેલ�સેની �થાપના માટ�ની યોજના શq કરવામા ંઆવી છે Nના માટ� 

આ યોજનાના અમલીકરણ માટ� ૦.૬૪ િમ3લયન  એુસ ડૉલરની રકમ બહાર પાડવામા ં

આવી છે. 

 ૧૪૫. MoSJEએ એવી �ય�/તઓન ેસામેલ કરવા માટ� ૨૦૧૧ મા ંROSHNI, નશેનલ 

�રસોસ? સ-ેટર ફોર ઓગમે-ટ��ટવ એ-ડ ઓSટરન�ેટવ કો\ િુનક�શનની �થાપના કર( છે 

અન ે N તાલીમ અને સશંોધન અને િવકાસ હાથ ધર� છે. તણેે િવિવધ �કારના 

કો\ િુનક�શન �ડ��લ ે અન ે ર(�ડmગમ�ટ�રયલન ે �ડઝાઇન અને િ�-ટ કરવા માટ� 

કો\ િુનક�શન માટ� ઈ|-ડયન િપ/ચર િસ\બોલ સોKટવરે િવકસા� ુ ં છે. ઇ|-ડયન 

ઇ�-�ટટîટૂ ઑફટ�/નોલોe, ખડગdરુ jારા ઇ|-ડયન ઇ�-�ટટîટૂ ઑફ સરે�~લપાSસી, 

કોલકાતાના સહયોગથી િવકિસત સયંોગ એ hLેe, �હ-દ( અન ેબગંાળમા ંચપળ શRદ 

અ&મુાન સાથ&ે ુ ંએક ભાષા ��aયા સોKટવરે છે. 
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કલમ ૨૨: ગોપનીયતાOુ ંમાન 

બધંારણીય શાસન 

૧૪૬.  એુનસીઆરપીડ(ની કલમ ૨૨ �દ�યાગંજનોના તેમના ખાનગી eવન, �િતVઠા 

અન ે સ-માનની 2રુ[ા માટ�ના અિધકારન ે મા-યતા આપ ે છે. ભારતીય 2�ુીમ કોટ� 

ભારતના બધંારણની કલમ ૨૧ હ�ઠળ eવન અને �ય�/તગત �વત.ંતાના અિધકારમા ં

ગોપનીયતાના અિધકારન ેટા]ંો છે. 

મે�ટલ હVaથ એGટ, ૧૯૮૭  

 ૧૪૭. �દ�યાગંજનો માટ� ગોપનીયતાના @zુાન ે સબંોધતી એકમા. વધૈાિનક 

જોગવાઈઓ MHA ની કલમ ૮૧(૩) મા ંજણાવવામા ંઆવી છે N જણાવ ેછે ક� માનિસક 

ર(ત ેબીમાર �ય�/ત jારા અથવા તનેે મોકલવામા ંઆવલે કોઈપણ પ. અથવા અ-ય 

સદં�શા �યવહારન ેઅટકાયતમા ંલેવામા ંઅથવા નાશ કરવામા ંઆવશ ેનહ¢. MHA ની 

કલમ ૧૩(૧)મા ં દદÙઓના �ય�/તગત ર�કોડ?ના સબંધંમા ં ગોપનીયતા રાખવા માટ� 

મનો3ચ�કkસક હો��પટલ અથવા નિસ�ગ હોમના િનર([કની આવ�યકતા છે. જો ક�, જો 

િનર([કન ેતપાસમા ંજણા ુ ંક� દદÙને યો ય કાળe અન ેસારવાર મળ( રહ( નથી, તો 

ત ે ગોપનીયતાની જવાબદાર(નો ભગં કયા? િવના, લાઇસ�-સ�ગ સuાવાળાઓને તેની 

�ણ કર( શક� છે. 

 

કલમ ૨૩: લRનના અિધકાર પર ઘર અને �ુTંુબના બધંારણીય આદVશOુ ંમાન 

૧૪૮. DુUુંબ એ સમાજના સામા,જક માળખાનો એક અ3ભì ઘટક છે. ભારતીય 

બધંારણના અ&pુછેદ ૨૧ &ુ ં િવ��તૃ અથ?ઘટન eવનના અિધકારની hદર લ ન 

કરવાના અિધકારન ે સમાવે છે તેમ છતા,ં 2�ુીમ કોટ� ¬કુાદો આ�યો છે ક� લ ન 

કરવાના અિનયિં.ત અને સdંણૂ? અિધકારનો દાવો કર( શકાતો નથી. જોક� કોટ� �વીકા ુ� 

છે ક� આવા િનય.ંણો �દ�યાગંતા-તટ�થ {|Vટએ ઘડવા જોઈએ. 

૧૪૯. ભારતમા,ં લ નો ધાિમrક hગત કાયદાઓ અથવા �પિેશયલ મેર�જ એ/ટ jારા 

સચંા3લત થાય છે. કાયદાના આધાર�, પસદં કર�લ, લ ન અને પ�રણામો Nમ ક� 

öટાછેડા, ભરણપોષણ, વાલીપણા, W�ટ(શીપ, દuક, વગરે� ધાિમrક �ય�/તગત કાયદા 

અથવા 3બનસા�ંદાિયક નાગ�રક કાયદા jારા િનયિં.ત થાય છે. 

લRન અને ¢ટાછેડા માટV વૈધાિનક જોગવાઈઓ 
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૧૫૦. મોટાભાગના hગત કાયદાઓ માટ�, યો ય મન અને લ નની અસરોને 

સમજવાની [મતા એ મા-ય લ ન માટ� dવૂ?-આવ�યકતા છે. જો ક� @�ુ�લમ કાયદા 

હ�ઠળ માનિસક �દ�યાગંજનોના લ ન મા-ય છે જો આવી �ય�/તના વાલી jારા તનેા 

વતી સમંિત આપવામા ં આવ.ે મનની અ�વ�થતા, N અસાZય છે અથવા N એક 

�કારની વત?Äકૂ સાથ ેજોડાયલેી છે અને N અરજદાર �િતવાદ( સાથ ેરહ�વાની અપે[ા 

રાખે છે ત ે�યાજબી નથી તે öટાછેડાન ેમ)ૂંર( આપવા&ુ ં�માણOતૂ કારણ છે. 

�ુTંુબ િનયોજન િશDણ અને જનન અિધકાર 

૧૫૧. રાVW(ય વ�તી નીિત, ૨૦૦૦ DુUુંબ િનયોજન સવેાઓના સચંાલનમા ંલ�ય @/ુત 

અ3ભગમ અપનાવ ે છે. પો3લસીનો ઉzેશ લોકોની �જનન અન ે બાળ �વા�Xય 

જq�રયાતોન ે પહvચી વળવાનો અન ે બાળકના અ��તkવ, માતાના �વા�Xય અન ે

ગભ?િનરોધકના @zુાઓન ેસબંોધવાનો છે. �દ�યાગંજનો સામા-ય વ�તીના સ�યો તર(ક� 

આ નીિતઓના લાભાથ¹ઓ છે. 

૧૫૨. વ�મુા ં ભારતની સવ�pચ અદાલત ે બૌµcક �દ�યાગંતા ધરાવતી છોકર(ના 

મા�kૃવના અિધકારને સમથ?ન આ� ુ ં છે N તેના બાળકન ે રાખવા ઈpછે છે. કોટ� 

"�જનન પસદંગીના સદંભ?મા ંમાનિસક ર(ત ે �દ�યાગંજનોની �ય�/તગત �વાયuતાના 

સદંભ?મા"ં UNCRPD ની નvધ લીધી. 

 

 

બાળકોને કબજો અને દtક લેવા: વૈધાિનક માળ"ુ ં

૧૫૩.  ભારતીય બાળકોન ેદuક લવેાની ��aયા, દ�શમા ંઅને =તર-દ�શ બનેં, બાળકો 

દuક લવેા, ૨૦૧૧ ન ે સચંા3લત કરતી માગ?દિશrકા jારા સચંા3લત થાય છે. દuક 

લેવાની ��aયા )ુવનેાઇલ જ|�ટસ ક�ર એ-ડ �ોટ�/શન ઓફ 3ચS�ન એ/ટ, ૨૦૦૦ 

અથવા �હ-Hુ દuક અન ે�ળવણી અિધિનયમ,૧૯૫૬ હ�ઠળના કાયદાક(ય આદ�શ jારા 

dણૂ? થાય છે. ભારત ે અનાથ, kયe દ�વાયેલા અન ે આkમસમપ?ણ બાળકોન ે 3બન-

સ�ંથાક(ય સભંાળ સવેાઓ �દાન કરવા માટ� દ�શમા ં નોડલ એજ-સી તર(ક� સે-Wલ 

એડો�શન �રસોસ? ઓથો�રટ(ની િનમÄકૂ કર( છે. 

૧૫૪. બાળકોના દuક લેવા&ુ ં સચંાલન કરતી માગ?દિશrકા, ૨૦૧૧ દuકલીધા હોય 

તવેા િવશેષ જq�રયાતો ધરાવતા બાળકોના dનુવ?સનને ઝડપી બનાવે છે. દuક 
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એજ-સીઓના ર[ણ હ�ઠળ રહ�તા આવા બાળકો પર િવશષે સોKટવરે વબે આધા�રત 

મનેેજમે-ટ િસ�ટમ ઓન એડો�શન – CARINGS ના ભાગ qપ ેિવકસાવવામા ંઆ� ુ ંછે. 

બાળકોને દuક લેવા&ુ ંિનયમન કરતી માગ?દિશrકા, ૨૦૧૧, એ પણ જણાવ ેછે ક� િવશેષ 

જq�રયાતો ધરાવતા બાળકોન ેદuક લવેાની ��aયાન ેસબંોધતી વખત ે િવશષે કાળe 

લેવી જોઈએ અન ેતમેને રાહ જોતા યાદ(મા ંઅLતા આપવી જોઈએ. આવા બાળકોમા ં

�દ�યાગં બાળકોનો સમાવેશ થાય છે, Nમની શાર(�રક અન ેતબીબી ��થિત હોય છે. 

વ�મુા,ં ભારત તરફથી દuક લવેા માટ�ની માગ?દિશrકા, ૨૦૦૬ જણાવ ે છે ક� િવશેષ 

જq�રયાતવાળા બાળકોને =તર-દ�શ દuક લેવાની મ)ૂંર( દuક લેવાની અરeના ૧૦ 

�દવસની hદર આપવી આવ�યક છે. 

 

દtક યોજનાઓ અને કાય�jમો 

૧૫૫. ક�-{ સરકાર� નીચનેી એજ-સીઓન ેમા-યતા આપી છે. 

• ભારતીય �લેસમ-ેટ એજ-સીઓ  - ૭૩ (િવિવધ રાMયોમા)ં 

• િવદ�શી �લેસમે-ટ એજ-સીઓ 3લ�ટ�ડ  - ૨૫૪ (િવદ�શમા)ં 

• ભારતમા ં�વ�ૈpછક સકંલન એજ-સી   - ૧૩ (િવિવધ રાMયોમા)ં 

• ચકાસણીની એજ-સીઓ   - ૧૩ (િવિવધ રાMયોમા)ં 

 

૧૫૬. બાળકોને દ�શમા ં દuક લેવાન ે �ોkસાહન આપવા માટ� ઘરો (િશ^ ુ _હૃ) માટ� 

સહાયની યોજના:આ યોજના kયe દ�વાયલેા અથવા અનાથ/િનરાધાર હોય તવેા ૬ 

વષ? 2ધુીના િશ^ઓુ અન ેબાળકોની સભંાળ અને ર[ણ માટ� અને દ�શમા ંદuક jારા 

તમેના dનુવ?સન માટ� દ�શની hદર સ�ંથાક(ય સભંાળ માટ� સમથ?ન d�ંુૂ પાડ� છે. 

�દ�યાગં બાળકોને સામા-ય ર(તે આ યોજનાઓમા ંસામેલ કરવામા ંઆવ ેછે. 

 

બાળકોની ક�ટડ@ 

૧૫૭. ઘર અન ે DુUંુબના અિધકાર&ુ ં એક મહkવ&ુ ં પા2ુ ં એ છે ક� öટાછેડા લીધેલા 

અથવા öટાછેડા લીધલેા માતા-િપતાના બાળકોની ક�ટડ(. Mયાર� માતા-િપતામાથંી કોઈ 

એક �દ�યાગં હોય kયાર� આ પા2ુ ંમજxતૂ મહkવ ધાર� છે. બાળકોની ક�ટડ(નો કાયદો 

@lુયkવ ે �હmHુ કાયદા jારા સચંા3લત માતા-િપતા માટ� �હmHુ લÌમુતી અન ે વાલીkવ 

અિધિનયમ, ૧૯૫૬ jારા સચંા3લત થાય છે અને અ-ય ધમ�ના માતા-િપતા માટ� 

વાલીઓ અન ે વાલી અિધિનયમ ૧૮૯૦ jારા સચંા3લત થાય છે. બનં ે કાયદાઓ 
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�ય�/તની શાર(�રક અન ે માનિસક 2ખુાકાર(ન ે Zયાનમા ં લે છે, Nન ે બાળકના વાલી 

તર(ક� િન /ુત કરવામા ંઆવી શક� છે. 

 

કલમ ૨૪: િશDણ 

�દ4યાગં બાળકોના િશDણ પર ત�વ£ાન િવકિસત કરPુ ં

૧૫૮. ભારતના બધંારણના અ&pુછેદ ૪૫ એ રાMયન ે બધંારણની શqઆતથી દસ 

વષ?ના સમયગાળામા ં૧૪ વષ? 2ધુીના તમામ બાળકોન ેમફત અને ફર,જયાત િશ[ણ 

આપવાનો �યાસ કરવાનો િનદ�શ આપે છે. બાળકો માટ� િશ[ણ સબંિંધત અ-ય 

નીિતઓ છે: 

 

નીિત ઉ¤ેશ 

ધી નેશનલ પો3લસી ઓન એM કુ�શન 

(NPE) (૧૯૮૬) અન ે �ોLામ ઓફ 

એ/શન (૧૯૯૨) 

િવશષે જq�રયાતવાળા બાળકોન ેઅ-ય )ૂથો સાથે 

સાકંળવાની જq�રયાત પર ભાર @કૂ� છે. 

રાVW(ય અ�યાસaમ માળËુ ં (NCERT, 

૨૦૦૫) 

સમાિવVટ િશ[ણ માટ� �િતબcતા 

નેશનલ પો3લસી ઓન એM કુ�શન 

(NPE), ૧૯૮૬ અન ે�ોLામ ઓફ એ/શન 

(૧૯૯૨) 

શાર(�રક અને માનિસક [િત ધરાવતા બાળકોને 

@lુય �વાહની શ[ૈ3ણક સ�ંથાઓમા ં એક(Dૃત 

કરવા માટ� ક�ટલાક પગલાનંી કSપના કર� છે. 

MHRD (નવે\બર ૨૦૦૫) jારા િવકિસત 

બાળકો અન ે�દ�યાગં  વુાનોના િશ[ણમા ં

સમાવેશ માટ� નેશનલ એ/શન�લાન 

(IECYD) 

�ારં3ભક બાળપણથી ઉpચ િશ[ણ 2ધુીની તમામ 

સામા-ય શ[ૈ3ણક સ�ેટm સમા ં બાળકો અને  વુા 

પીડRS ડુ(ના સમાવેશ પર ભાર @કૂ� છે. 

 

૧૫૯. એ/શન�લાન&ુ ં લ�ય છે - ઉપલRધ, 2લુભ, સ��ુ ં અન ે યો ય હોય તેs ુ ં

શીખવા&ુ ં વાતાવરણ d�ંુૂ પાડ(ન ે તમામ ઉપલRધ સામા-ય શ[ૈ3ણક અ&qુપતામા ં

�દ�યાગંતા ધરાવતા બાળકો અન ે  વુાનોના સમાવેશની ખાતર( કરવી. સામા-ય 

વ�તીની સરખામણીમા ં�દ�યાગંજનોમા ંસા[રતા દર ઓછો છે. Mયાર� સામા-ય વ�તીનો 

સા[રતા દર ૭૪.૦૪% છે Mયાર� �દ�યાગંજનો માટ� લગભગ ૪૦% છે. બારમી 
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યોજનાએ �દ�યાગંજનોની આkમિનભ?રતા માટ� ઘણી સામા,જક, શ[ૈ3ણક અન ે

રોજગારની જોગવાઈઓ 2ચૂવી છે. �દ�યાગંજનોના સામા,જક-આિથrક સશ�/તકરણમા ં

િશ[ણ @lુય Oિૂમકા ભજવે છે. 

૧૬૦. િશ[ણ અન ે�દ�યાગં બાળકોનો અિધકાર: PWDA ની કલમ ૨૬ મા ંક�-{, રાMય 

અન ે�થાિનક સરકારો એ 2િુનિiત કર� છે ક� "દર�ક �દ�યાગં બાળકન ે૧૮ વષ?ની óમર 

2ધુી મફત િશ[ણ માટ� યો ય વાતાવરણ મળે"; @lુય �વાહની શાળાઓમા ં �દ�યાગં 

િવÍાથ¹ઓના એક(કરણને �ોkસાહન આપવા માટ�; "િવશષે િશ[ણની જq�રયાત 

ધરાવતા લોકો માટ� સરકાર( અને ખાનગી [ે.મા ં િવશેષ શાળાઓની �થાપના કરવી" 

અન ે "િવશષે શાળાઓને �યાવસાિયક તાલીમ 2િુવધાઓથી સ÷જ કરવી."PWDA 

�દ�યાગં બાળકો માટ� બyુિવધ શ[ૈ3ણક િવકSપો �દાન કર� છે. 

૧૬૧. બાળકોના મફત અન ેફર,જયાત િશ[ણના અિધકાર (RTE), ૨૦૦૯ ની કલમ 

3ની જોગવાઈમા ં �દ�યાગં બાળકોના શ[ૈ3ણક અિધકારોન ે સબંોધવામા ં આ�યા હતા. 

"પરં� ુPWDA ના કલમ ૨ના ખડં(i)મા ં�યાlયાિયત કયા? @જુબ �દ�યાગંતાથી પીડાતા 

બાળકન ે આ કાયદાના �કરણ-૫ ની જોગવાઈઓ અ&સુાર મફત અને ફર,જયાત 

�ાથિમક િશ[ણ મેળવવાનો અિધકાર છે". આના કારણે �દ�યાગં બાળકોને ૧૮ વષ?ની 

વય 2ધુી મફત અન ે ફર,જયાત િશ[ણનો અિધકાર મળે છે. ઓટ(ઝમ, માનિસક 

�દ�યાગંતા અન ેમગજનો લકવો Nવા �દ�યાગં બાળકોનો RTE કાયદા હ�ઠળ સમાવેશ 

કરવામા ં આ�યો છે અને RTE કાયદામા ં નીચેના 2ધુારાઓ બાળકોના મફત અન ે

ફર,જયાત િશ[ણ (2ધુારા) અિધિનયમ, ૨૦૧૨ હ�ઠળ કરવામા ંઆ�યા હતા: 

• 'વ3ંચત )ૂથના બાળકો'ના અથ?મા ં�દ�યાગં બાળકોનો સમાવેશ. 

• RTE એ/ટ હ�ઠળ મફત અને ફર,જયાત �ાથિમક િશ[ણ મળેવવા માટ� નશેનલ W�ટ 

ફોર વSેફ�ર ઑફ પસ?-સ િવથ ઓ�ટઝમ, સરે�~લપાSસી, મે-ટલ �રટાડ�શન એ-ડ 

મSટ(પલ �ડસ3ેબ3લટ( એ/ટ, ૧૯૯૯ @જુબ ઓટ(ઝમ, સેર�~લપાSસી, મ-ેટલ 

ર(ટાડ�શન અન ેબyુિવધ �દ�યાગંતા ધરાવતા બાળકોનો સમાવેશ. 

• કલમ૩(૧)  હ�ઠળ �પVટતા કરવી ક� વ3ંચત )ૂથો અન ેનબળા વગ?ના બાળકો સ�હત 

૬ વષ?થી ૧૪ વષ?ની વયના દર�ક બાળકન ે�ાથિમક િશ[ણ d�ંુૂ ન થાય kયા ં2ધુી 

નeકની શાળાઓમા ંમફત અને ફર,જયાત િશ[ણનો અિધકાર છે. 

• ઓટ(ઝમ, સરે�~લપાSસી, માનિસક �દ�યાગંતા અન ે બyુિવધ �દ�યાગંતા 

અિધિનયમ, ૧૯૯૯, અન ેએક બાળક સમાન અિધિનયમની કલમ ૨ ની કલમ(ઓ) 
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મા ંઉSલ3ેખત “ગભંીર �દ�યાગંતા” સાથે પણ ઘરબઠે� િશ[ણ પસદં કરવાનો અિધકાર 

હશ”ે. 

૧૬૨. ખાસ જq�રયાતવાળા બાળકો (CWsN)ન ેસહાયક ઉપકરણો અને અવરોધ @/ુત 

�વેશ આપવામા ંઆવ ેછે. ૩.૩૦૧ િમ3લયન CWsN (૮૧.૨૬%) ને સવ? િશ[ા3ભયાન 

(SSA) હ�ઠળ સહાય અને ઉપકરણોની આવ�યકતા, િવિવધ મો�સ jારા સહાયક 

ઉપકરણો �દાન કરવામા ં આ�યા છે. SSA �ોLામ એ 2િુનિiત કર� છે ક� ૬-૧૪  

વષ?ની વય)ૂથના દર�ક બાળકને િવશેષ જq�રયાતો સાથે, �દ�યાગંતાની કોઈપણ 

�કારની, �ણેીની અન ે �માણન ે Zયાનમા ં લીધા િવના, અથ?dણૂ? અન ે_ણુવuા /ુત 

િશ[ણ d�ંુૂ પાડવામા ંઆવ.ે 

૧૬૩. શાળાઓને તેમની �ડઝાઇનમા ંઅવરોધ @/ુત 2િુવધાઓનો સમાવેશ કર(ન ેવ� ુ

�દ�યાગં-અ&qુપ બનાવવામા ંઆવી રહ( છે. SSA ની બીe તાNતરની પહ�લ �દ�યાગં-

અ&qુપ શૌચાલય �દાન કરવાની છે. અkયાર 2ધુીમા,ં ૮૨.૩૩% શાળાઓન ેર�\પ અને 

હ�-��Sસથી સ÷જ કરવામા ં આવી છે અન ે SSA હ�ઠળ ૧૪.૮૨% શાળાઓન ે �દ�યાગં-

અ&qુપ શૌચાલય �દાન કરવામા ંઆ�યા છે. 

૧૬૪. SSA હ�ઠળ િશ[ક તાલીમ: માનવ સસંાધન િવકાસ મ.ંાલય (MHRD) વાિષrક 

અહ�વાલ ૨૦૧૩-૧૪ અ&સુાર, ૨૦૧૩-૧૪ મા ં SSA હ�ઠળ, ૩.૨ િમ3લયન િશ[કોન ે

સવેામા ંતાલીમ માટ� MHRD jારા અને ૦.૨ િમ3લયન િશ[કોન ેઇ-ડ/શન તાલીમ માટ� 

મ)ૂંર( આપવામા ં આવી છે. �પિેશયલ એM કુ�શનમા ં િશ[કની તયૈાર( (TEPSE) 

યોજનાનો હ�� ુ�દ�યાગં બાળકોને િવશષે અને સમાિવVટ બનેં સ�ેટm સમા ંશીખવવા માટ� 

િવશષે િશ[કો તયૈાર કરવા માટ� િવશષે િશ[ણ િશ[ક તૈયાર( કાય?aમો શq કરવા 

િશ[ણ િવભાગન ે મદદ કરવા માટ� છે. આ યોજના �દ�યાગંતા [ે.ોમાનંા એકમા ં

િવશષેતા સાથ ેB.Ed. અન ેM.Ed. �ડLી કોસ? કરવા માટ� નાણાક(ય સહાય dરૂ( પાડ� છે. 

માનવ સસંાધન અન ેિવકાસ મ.ંાલયના વાિષrક અહ�વાલ, ૨૦૧૩-૧૪ @જુબ, નીચેની 

�ણેીના િશ[કો માટ� ૪૩ ‘િવશેષ dરુ�કારો’ નÁ( કરવામા ંઆ�યા છે 

• િનયિમત શાળામા ંકામ કરતા �દ�યાગં િશ[કો. 

• િવિશVટ િશ[ક અથવા �િશ3[ત સામા-ય િશ[કો Nમણે સમવત¹ િશ[ણ 

માટ� ઉkDૃVટ કાય? ક ુ� છે. 

દર�ક dરુ�કાર તનેી સાથ ેમે�રટ& ુ ં�માણપ., ૪૧૬  એુસ ડૉલરનો રોકડ dરુ�કાર અન ે

િસSવર મડેલ ધરાવે છે. શાળાઓમા ંસકં3લત/સમાવશેક િશ[ણમા ં �દ�યાગં બાળકોના 
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િશ[ણન ે �ોkસાહન આપવા માટ� ૧૬ િશ[કોન ે રાVW(ય dરુ�કાર એનાયત કરવામા ં

આ�યા હતા. 

૧૬૫. ઓપન �Dૂ3લmગ jારા �દ�યાગં બાળકોના િશ[ણની ��થિત: MHRD હ�ઠળની એક 

�વાયu સ�ંથા નશેનલ ઈ�-�ટટîટૂ ઑફ ઓપન �Dૂ3લmગ િવિવધ રાMયોમા ં ��થત 

વ3ંચતોના િશ[ણ માટ� ૮૫ િવશેષ મા-યતા �ા�ત સ�ંથાઓ jારા CWSNન ે િશ[ણ 

�દાન કર� છે. �દ�યાગં િવÍાથ¹ઓની પર([ા માટ� િવશેષ જોગવાઈઓ કરવામા ંઆવી 

છે. અ&Dુૂ3લત હાડ?વરે સાથનેા ક\� ટુસ?ની મ)ૂંર( છે. Mયા ં જqર( હોય kયા,ં 

િવÍાથ¹ઓના ઘર� પર([ાઓ લવેામા ંઆવ ેછે. 

મા�યિમક િશDણ 

૧૬૬. સ-ેWલ એડવાઇઝર( બોડ? ઓફ એM કુ�શન (CABE) એ િશ[ણ [ે. ેક�-{ અન ે

રાMય સરકારની સવ�pચ સલાહકાર સ�ંથા છે. માZયિમક િશ[ણના સાવ?િ.કરણ પર 

સિમિતના અહ�વાલ ()ૂન ૨૦૦૫)એ ભલામણ કર( હતી ક� સાવ?િ.ક માZયિમક િશ[ણનો 

માગ?દશ?ક િસcાતં સાવ?િ.ક �વેશ, સમાનતા અન ે સામા,જક -યાય, 2સુગંતતા અને 

િવકાસ, અન ે માળખાક(ય અન ે અ�યાસaમની િવચારણાઓ હોવી જોઈએ. "ગSસ? 

એM કુ�શન એ-ડ ધ કોમન �Dૂલ િસ�ટમ" પરના CABE કિમટ(ના �રપોટ?મા ં

અ�યાસaમને અ&Dુૂળ બનાવવાની અને શાળાના બાળકોની િવિવધતાને સમાવવા માટ� 

યો ય બનાવવાની ભલામણ કરવામાં આવી છે, Nમા ં�ાનાkમક અન ે3બન-સ�ંાનાkમક 

[ે.ોમાં �દ�યાગં લોકોનો સમાવેશ થાય છે. 

 

ભારતમાં મા�યિમક િશDણ યોજનાઓ અન ેકાય�jમો 

યોજના ઉ¤ેશ આવર@ લીધેલ િવ�તાર 

રાVW(ય માZયિમક 

િશ[ા અ3ભયાન  

૧૫-૧૬ વષ?ની વય)ૂથના તમામ - વુાનો 

માટ� સાર( _ણુવuાવા�ં માZયિમક િશ[ણ 

ઉપલRધ, 2લુભ અને સ�� ુ ંબનાવsુ,ં �િત, 

સામા,જક-આિથrક અન ે �દ�યાગંતાના 

અવરોધો Hૂર કરવા, તમામ માZયિમક 

શાળાઓને િનયત ધોરણોન ે અ&qુપ 

બનાવવી, GER હાસંલ કરવી. પાચં વષ?ના 

સમયગાળામા ંમાZયિમક િશ[ણમાં ૭૫ ટકા, 

૨૦૧૭ 2ધુીમા ંમાZયિમક �તરના િશ[ણમા ં

સમL દ�શમા ંસરકાર( 

માZયિમક શાળાઓ 
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સાવ?િ.ક �વેશ અને ૨૦૨૦ 2ધુીમા ં

સાવ?િ.ક 2લુભતા dરૂ( પાડવી. 

માZયિમક તબÁામા ં

�દ�યાગંો માટ� 

સમાિવVટ િશ[ણ 

તેઓ િનયિમત શાળાઓમા ં સમાિવVટ 

વાતાવરણમા ં માZયિમક તબÁે તમે&ુ ં

િશ[ણ ચા� ુરાખી શક� તે માટ�. 

ધોરણ ૯થી ૧૨2ધુીના 

માZયિમક તબÁામા ં

�દ�યાગં બાળકોને 

આવર( લ ેછે 

 

 

િશ*યPિૃt 

 ૧૬૭. નશેનલ મી-સ-કમ-મ�ેરટ િશVયsિૃu (NMMS) યોજના )ૂન ૨૦૦૮ મા ં શq 

કરવામા ંઆવી હતી Nમા ંધોરણ ૯-૧૦મા ંપસદં કરાયલે ઉમદેવારોન ેદર વષº ૧ લાખ 

િશVયsિૃu આપવાની જોગવાઈ હતી. ક�ટલીક રાMય સરકાર ધોરણ ૧ થી ૮ 2ધુી એટલે 

ક� ૧૪ વષ? 2ધુીના �દ�યાગં િવÍાથ¹ઓને િશVયsિૃu પણ આપ ેછે. 

 ૧૬૮. ક�-{ીય િવÍાલય/નવોદય િવÍાલય: આ અ-વયે �વશેમા૩ં% અનામત અને 

િવÍાલય િવકાસ િનિધ અને ટîશુનફ(ની ¬કુવણીમાથંી @�ુ/ત અન ે પીડRS ડુ(એમા ં

આવર( લેવામા ંઆવતા �દ�યાગં િવÍાથ¹ઓને આપવામા ંઆવ ેછે. 

 ૧૬૯. ST િવÍાથ¹ઓના મે�રટ&ુ ં અપLેડ�શનઃ�ક(મનો ઉzેશ ST િવÍાથ¹ઓને ૯થી 

૧૨2ધુીના વગ�મા ં ઉક�લ અન ે િવશેષ કો3ચmગ આપીને તમેની _ણુવuામા ં 2ધુારો 

કરવાનો છે. ત ે૩% �દ�યાગં SC/ST િવÍાથ¹ઓને લ�ય બનાવે છે. 

 

એસટ@ િવ¥ાથ¦ઓના મ�ેરટના અપ{ેડVશન હVઠળ િવિવધ એલાઉ�સ 

કVટVગર@ એલાઉ�સ/ભ_�ુ ં એલાઉ�સની 

રકમ (USD) 

અવિધ 

hધ િવÍાથ¹ માટ� ર(ડર ભX´ુ ં ૩.૩૩ માિસક 

�દ�યાગં િવÍાથ¹ માટ� પ�રવહન ભX´ુ ં ૧.૬૬ માિસક 

�દ�યાગં િવÍાથ¹ન ેમદદ કરવા માટ� 

હો�ટ�લના કોઈપણ કમ?ચાર( માટ� 

િવશષે પગાર ૩.૩૩ માિસક 

ગભંીર �દ�યાગં �દવસનો 

િવjાન િવÍાથ¹ 

એ�કોટ? ભX´ુ ં ૧.૬૬ માિસક 
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માનિસક ર(તે �દ�યાગં વધારા&ુ ંકો3ચmગ ૩.૩૩ માિસક 

 

ઉlચ િશDણ 

 ૧૭૦. PWDA હ�ઠળ બેઠકો&ુ ંઆર[ણ: PWDA ની કલમ ૩૯ dરૂ( પાડ� છે 'સરકાર 

તરફથી સહાય મેળવતી તમામ સરકાર( શૈ[3ણક સ�ંથાઓ અને અ-ય શૈ[3ણક 

સ�ંથાઓ, PwDs માટ� .ણ ટકાથી ઓછ( બેઠકો અનામત રાખવી જોઈએ નહ¢'. આમ 

સરકાર( સહાિયત સ�ંથાઓ માટ� �દ�યાગંજનો માટ� Dુલ બઠેકોના ૩% અનામત 

રાખવા&ુ ંફર,જયાત બનાવે છે. શ[ૈ3ણક સ�ંથાઓમા ં�દ�યાગં િવÍાથ¹ઓના �વશે માટ� 

-યાયત.ંએ કડક વલણ અપના� ુ ં છે, અન ે શૈ[3ણક સ�ંથાઓમા ં જ યાઓ 2ધુી 

જોગવાઈ લબંાવવામા ંઆવી છે. 

 ૧૭૧.  િુનવિસrટ( Lા-�સ કિમશન ે તમામ  િુનવિસrટ(ઓ અને કોલેજોન ે �દ�યાગં 

િવÍાથ¹ઓ માટ� �વશેમા૩ં% અનામત (સીધી ર(તે), લે/ચરસ?ની િનમÄકૂમા ં અન ે

અ�યાસaમોના �વેશમા ં૩% અનામત, NET �વેશ માટ� ૫%ની öટછાટ આપવા માટ� 

2ચૂનાઓ �ર( કર( છે, અન ે�વશેમા ં �દ�યાગંજનો માટ� ૫ વષ? 2ધુીની ઉપલી વય 

મયા?દામા ંöટછાટ આપી છે. 

 ૧૭૨.  eુસી jારા યોજનાઓ અને કાય?aમો: 

• ખાસ જq�રયાતો ધરાવતી �ય�/તઓ માટ� ઉpચ િશ[ણ (HEPSN): 

 િુનવિસrટ(ઓ સ�હત ઉpચ િશ[ણ સ�ંથાઓમા ં2લુભતા, સાધનોની ખર(દ(, 

�થાપના jારા િશ[ણને સ@cૃ બનાવવા 2િુવધાઓ&ુ ં િનમા?ણ કર(ને 

�દ�યાગંજનોની[મતાઓ િવશે �_િૃત લાવવા&ુ ં વાતાવરણ ઊOુ ં કરવાનો 

હ�� ુ છે. શ[ૈ3ણક સવેાઓન ેવધારવા માટ� એકમોન ેસ[મ કરવા, વપરાશ 

અને િવશેષ સાધનો �દાન કરવા. 

• ફાઈના-સીયલ આસી�ટ-સ Uુ િવઝðઅુલી-ચેલ-ેMડટ(ચસ? (એફએવીસીટ(): આ �ક(મ 

{|Vટની અ[મતા ધરાવતા કાયમી િશ[કોને વાચકની મદદથી િશ[ણ અન ેસશંોધનને 

આગળ વધારવામા ંમદદ કરવા માટ� ઘડવામા ંઆવી છે. 

શાર@�રક ર@તે �દ4યાંગ 4યAGતઓને એક@�ૃત કરવા માટV હાલની પો�લટVકિનકOુ ંઅપ{ેડVશન: 

૧૭૩. આ યોજના ટ�કિનકલ અન ે �યાવસાિયક િશ[ણ �ળવવા માટ� શાર(�રક ર(ત ે

�દ�યાગંજનનએેક(Dૃત કરવાના ઉzે�ય સાથે ઘડવામા ં આવી છે. અપLેડ�શન માટ� 

હાલની ૫૦ પો3લટ�કિનકની પસદંગી કરવામા ં આવી છે અને દર�ક પો3લટ�કિનકન ે
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�ડ�લોમા �ોLામમા૨ં૫ િવÍાથ¹ઓન ે �વેશ આપવાની મ)ૂંર( છે Mયાર� 3બન-

ઔપચા�રક કાય?aમો (છ મ�હના 2ધુીની અવિધ) હ�ઠળ લગભગ ૧૦૦ િવÍાથ¹ઓને 

�યાવસાિયક તાલીમ આપવામા ંઆવ ે છે. પો3લટ�કિનકમા,ં વષ? ૨૦૧૩-૧૪ દરિમયાન 

�દ�યાગં િવÍાથ¹ઓની નvધણી નીચેના કોVટકમા ંિવગતવાર છે. 

 

વષ� ૨૦૧૩-૧૪ દરિમયાન �દ4યાંગિવ¥ાથ¦ઓની નFધણી 

કોસ� સ�ંયા 

�ડ�લોમામા ંફોમ?લ કોસ¹સ ૧૧૯૯ 

�ડ�લોમામા ંનોન-ફોમ?લ કોસ¹સ ૧૪૭૨ 

Dુલ ૨૬૭૧ 

 

૧૭૪. ઈ|-દરા ગાધંી નેશનલ ઓપન  િુનવિસrટ( (IGNOU): IGNOU ની �થાપના 

૧૯૮૫ મા ંસસંદના એક અિધિનયમ jારા કરવામા ંઆવી છે. ઈ|-દરા ગાધંી નેશનલ 

ઓપન  િુનવિસrટ( (IGNOU) મા ં ઓપન અન ે �ડ�ટ-સ લિન�ગ િસ�ટમ ૨૦૦૬ મા ં

નશેનલ સ-ેટર ફોર �ડસ3ેબ3લટ( �ટડ(ઝની �થાપના કર( હતી. IGNOU �દ�યાગંજનો 

માટ� ઘણા �ડ�લોમા અન ે�માણપ. અ�યાસaમો dરૂા પાડ� છે. IGNOU jારા અપાતા 

ઉpચ િશ[ણ અને િવિવધ અ�યાસaમોમા ં�દ�યાગંજનોની સમાિવVટતા 2િુનિiત કરવા 

માટ� IGNOU jારા લવેાયલેા પગલા,ં પ�રિશVટ ૩ મા ંજોડાયલેા છે.  

૧૭૫.  િુનવિસrટ(ઓમા ં ઈ/વલ ઓપોp ુ?નીટ( સલેની �થાપના: કોલેજો અન ે

 િુનવિસrટ(ઓન ે વ3ંચત સામા,જક )ૂથોની જq�રયાતો અન ે અવરોધો માટ� વ� ુ

�િતભાવશીલ બનાવવા માટ�, કિમશને વ3ંચત )ૂથો માટ� નીિતઓ અન ે કાય?aમોના 

અસરકારક અમલીકરણન ે જોવા માટ� ઈ/વલ ઓપોp ુ?નીટ( સેલ �થાિપત કરવા 

સ�ંથાઓન ે નાણા ં dરૂા પાડÈા છે. અન ે શૈ[3ણક, નાણાક(ય, સામા,જક અન ે અ-ય 

બાબતોમા ંમાગ?દશ?ન અને પરામશ? �દાન કરવા. 

૧૭૬. મા�હતી અને સચંાર ટ�કનોલોe jારા િશ[ણ પર&ુ ં રાVW(ય િમશન: માનવ 

સસંાધન િવકાસ મ.ંાલય jારા શq કરાયલે િમશનની કSપના ઉpચ િશ[ણ સ�ંથાઓમા ં

તમામ િવÍાથ¹ઓના લાભ માટ� કરવામા ંઆવી છે. �દ�યાગં િવÍાથ¹ઓની 2િુવધા માટ�, 

િવિવધ ભાષાઓમા ં અને Hૃ|Vટહ(ન િવÍાથ¹ઓન ે સહાય dરૂ( પાડવા માટ� િમશન 

 િુનકોડ ફો-ટમા ંક�|-{ય ર(તે સમાવશે કરવામા ંઆ�યો છે. 



ભારત દ�શનો અહ�વાલ 

73 

 

૧૭૭. �દ�યાગંજનો માટ� રાVW(ય િશVયsિૃu: આ યોજના હ�ઠળ, MoSJE એક વષ?થી 

વ� ુ સમયગાળાના પો�ટ મે�Wલુેશન, �યાવસાિયક અન ે તકનીક( અ�યાસaમોન ે

અ&સુરવા માટ� દર વષº ૫૦૦ નવી િશVયsિૃu આપ ે છે. મગજનો લકવો, માનિસક 

�દ�યાગંતા, બyુિવધ �દ�યાગંતાઅન ેગભંીર અથવા ગભંીર સાભંળવાની [િત ધરાવતા 

િવÍાથ¹ઓના સદંભ?મા,ંધોરણ ૯ થી આગળ અ�યાસ કરવા માટ� િશVયsિૃu આપવામા ં

આવ ેછે. 

૧૭૮. ૪૦% ક� તેથી વ� ુ �દ�યાગંતા ધરાવતા િવÍાથ¹ઓ Nમની માિસક કૌUંુ3બક 

આવક ૨૫૦ USD કરતા ં વધી નથી તઓે િશVયsિૃu માટ� પા. છે. �નાતક અને 

અ&�ુનાતક �તરના અ�યાસaમોન ેઅ&સુરતા િવÍાથ¹ઓને; �ડ�લોમા અન ે�માણપ. 

�તરના �યાવસાિયક અ�યાસaમોને અ&સુરતા િવÍાથ¹ઓન ેિશVયsિૃu આપવામા ંઆવે 

છે રEા ં છે.આ ઉપરાતં, િવÍાથ¹ઓને કોસ? ફ( પણ પરત કરવામા ંઆવે છે.�ોફ�શનલ 

કોસ? કર( રહ�લા hધ/બિધર �નાતક અન ે અ&�ુનાતક િવÍાથ¹ઓ માટ� અન ે

સરે�~લપાSસી િવÍાથ¹ઓ માટ� સપોટ?  એ/સેસ સૉKટવરે માટ� આ યોજના હ�ઠળ 

નાણાક(ય સહાય પણ આપવામા ંઆવ ેછે. 

૧૭૯. �ાન�ભા િશVયsિૃu યોજના: આ યોજના હ�ઠળ, �દ�યાગંજનોને �યાવસાિયક 

તાલીમ/�યાવસાિયક અ�યાસaમો ચલાવવા માટ� નાણાક(ય સહાય dરૂ( પાડવામા ં

આવ ેછે N કૌશSય િવકાસ અને �દ�યાગંજનો માટ� રોજગાર મળેવવા 2ધુી મદદ કર� 

છે.આ યોજના ૨૫૦  એુસ ડોલરની માિસક કૌUંુ3બક આવક મયા?દા સાથ ે નાણાક(ય 

સહાય dરૂ( પાડવા માટ� શq કરવામા ંઆવી હતી અને દર વષº િશVયsિૃuના નવીકરણ 

માટ� ઓછામા ંઓછા ૫૦% મા/સ?ની શરત માફ કરવામા ંઆવી છે. 

૧૮૦. ઉpચ િશ[ણ માટ� રાMય સરકારોની િશVયsિૃu અન ે અ-ય યોજનાઓ:િવિવધ 

રાMય સરકારો �દ�યાગંજનોન ે �નાતક, અ&�ુનાતક અને એ�-જિનય�રmગ અને 

�યવસાિયક અ�યાસaમો માટ� િશVયsિૃu આપે છે N દર મ�હને ૨US ડૉલરથી ૨૫US 

ડૉલર 2ધુીની હોય છે. આ ઉપરાતં ર(ડસ? એલાઉ-સ૧.૬૧  એુસ ડોલરથી ૨૬ એુસ 

ડોલર �િત માસ અન ેહો�ટ�લ ભX´ુ ં દર મ�હન ે ૧.૬૧  એુસ ડોલરથી ૩.૮૭  એુસ 

ડોલર �િત માસ LMે એુશન, પો�ટ LેM એુશન અને �યાવસાિયક અ�યાસaમો માટ� 

ઓફર કરવામા ંઆવ ેછે. 

૧૮૧. સવંધ?ક અને વકૈ�Sપક પcિતઓ jારા શીખવાની 2િુવધા: NIHH ભારતીય 

સાકં�િતક ભાષા શીખવવા માટ� િશ[ણ સામLીના િવકાસ માટ�, ISL Hુભાિષયાઓની 

તાલીમ, બહ�રા �ય�/તઓન ેસાકં�િતક ભાષાના િશ[કો બનવા માટ� તાલીમ આપવા માટ�, 
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શ[ૈ3ણક સ�ંથાઓમા ં 2નુાવણી કમ?ચાર(ઓ માટ� સાઇન લG વેજની તાલીમ, �દ�યાગં 

માતાિપતા અને પ�રવારના સ�યોન ેસાભંળવા અને દ�શના િવિવધ �દ�શોમા ંઉપયોગમા ં

લેવાતી સાકં�િતક ભાષાના શRદભડંોળના દ�તાવેeકરણ અને તમેની િવિવધતાઓ માટ� 

ભારતીય સાઇન લG વજે સેલ ચલાવ ેછે. 

 

કલમ ૨૫: આરોRય 

બધંારણીય જોગવાઈઓ, કાયદા અન ેનીિતઓ 

 ૧૮૨. ભારતના બધંારણના અ&pુછેદ ૪૭ એ િનધા?�રત કર� છે ક� "રાMય પોષણના 

�તરમા ંવધારો અને તનેા લોકોના eવનધોરણ અન ે�હ�ર આરો યના 2ધુારણાન ેતેની 

�ાથિમક ફરજોમા ં Zયાનમા ં લેશ.ે" આ અ&pુછેદ િનદ�શાkમક િસcાતં હોવા છતા,ં 

ભારતની સવ�pચ અદાલત ેબીબી સભંાળ અન ેતબીબી સહાયના અન ેતબીબી સહાયને 

eવનના અિધકારના અ3ભì hગ તર(ક� જોયા છે. 

 ૧૮૩. વષ? ૨૦૦૦ 2ધુીમા ં 'બધા માટ� �વા�Xય' હાસંલ કરવાના ઉzે�ય સાથ ે૧૯૮૩  

મા ંભારત ે�થમ રાVW(ય આરો ય નીિત ઘડ( kયાર� ત ેનીિત દ�શના લોકોની આરો ય 

સભંાળ જq�રયાતો પર સામા-ય વણ?ન સમાન હતી Nમા ં�દ�યાગંજનોનો સમાવેશ થતો 

હતો. રાVW(ય આરો ય નીિત ૨૦૦૨ Lામીણ ભારતમા ં મજxતૂ �ાથિમક આરો ય 

નટેવક? સાથ ે દ�શના સામા,જક અન ેભૌગો3લક િવ�તારો પર આરો ય સેવાઓની વ� ુ

સમાન 2લુભતા 2િુનિiત કરવા માટ� કહ� છે. 

 ૧૮૪. બારમી પચંવષ¹ય યોજનાએ આરો યસભંાળ �kય ે સવ?સમાવશેક અ3ભગમ 

અપના�યો અન ે હાિંસયામા ં ધક�લાઈ ગયલેા )ૂથો, Nમ ક� �કશોર(ઓ, તમામ વયની 

મ�હલાઓ, .ણ વષ?થી ઓછ( óમરના બાળકો, scૃ �ય�/તઓ, �દ�યાગંજનો, 

આ�દવાસીઓ અન ેઅ&2ુ3ૂચત �િતના લોકોના �વા�Xય પર િવશેષ Zયાન આપવા& ુ ં

વચન આ� ુ ં હ� ુ.ં બાળપણની �દ�યાગંતાના �ાથિમક િનવારણ અને NRHM અન ે

ICDS jારા �ારં3ભક હ�ત[ેપ પર ભાર @કૂવાની સાથ ેસ@દુાય-આધા�રત �યવ�થાપન 

અન ે િવિવધ [મતાઓ ધરાવતા બાળકોના સમાવશે સાથે બારમી યોજનામા ંમજxતૂ 

બનાવવામા ંઆવશ.ે 

 ૧૮૫. પોષણ[મ આરો ય: તબીબી િશ[ણ, દવાઓ, વ�તી �થાયીકરણ અન ે રોગ 

િનય.ંણ પર Zયાન ક�|-{ત કરતી ક�-{ સરકારની સાથ ેસામા-ય આરો ય સવેાઓ એ 

રાMયોની �ાથિમક જવાબદાર( છે. 
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 ૧૮૬. સ@દુાયની િનકટતામા ં આરો ય સભંાળ dરૂ( પાડવી: Lામીણ િવ�તારોમા ં

_ણુવuા /ુત આરો ય સભંાળ dરૂ( પાડવા માટ� @ળૂOતૂ આરો ય સભંાળ િવતરણ 

�ણાલી અને આરો ય સભંાળ માળખાને 2ધુારવા માટ� ૨૦૦૫ મા ં રાVW(ય Lામીણ 

આરો ય િમશન શq કરવામા ંઆ� ુ ં હ� ુ.ં પોષણ, �વpછતા, �વpછતા અને સલામત 

પીવાના પાણી Nવા આવ�યક આરો ય િનધા?રકોની સમ-વય પર Zયાન ક�|-{ત 

કરવામા ંઆ� ુ ં છે અને તેના jારા Lામીણ લોકો, ખાસ કર(ને ગર(બ મ�હલાઓ અન ે

બાળકોની સમાન, પરવડ� તવેી, જવાબદાર અન ેઅસરકારક �ાથિમક આરો યસભંાળની 

2લુભતામા ં2ધુારો કરવા માગેં છે. 

 ૧૮૭. �ારં3ભક ઓળખ અન ે હ�ત[પે: ભારતે �દ�યાગંતાની વહ�લી ઓળખ અને 

િનવારણ પર ભાર @]ૂો છે. િવિવધ �દ�યાગંતા િનવારણ કાય?aમો અન ે તમેની 

ઉપલ�Rધઓ પ�રિશVટ ૪ મા ંજોડવામા ંઆવી છે. 

 ૧૮૮. PWDA ની કલમ ૨૫ એવી જોગવાઈ કર� છે ક� "તેમની આિથrક [મતા અન ે

િવકાસની મયા?દામા,ં યો ય સરકારો અન ે�થાિનક સuાવાળાઓ, �દ�યાગંતાની ઘટનાને 

રોકવા માટ�,નીચે @જુબ પગલા ંહાથ ધરશ:ે 

• �દ�યાગં થવાના કારણને લગતા સવº[ણ, તપાસ હાથ ધરવા અન ેસશંોધન 

હાથ ધરવા અથવા હાથ ધરશે; 

• �દ�યાગંતાન ેરોકવાની િવિવધ પcિતઓનો �ચાર કરશ;ે 

• "જોખમી" ક�સોનઓેળખવાના હ��થુી વષ?મા ં ઓછામા ં ઓછા એક વખત 

તમામ બાળકોની તપાસ કરશ;ે 

• �ાથિમક આરો ય ક�-{ો પર �ટાફને તાલીમ માટ� 2િુવધાઓ dરૂ( પાડશ;ે 

• સામા-ય �વpછતા, આરો ય અન ે �વpછતા માટ� �ાયો,જત અથવા 

�ાયો,જત �_િૃત ýબંશે �સા�રત કરવામા ંઆવ ેછે અથવા �સા�રત કરવા 

માટ�&ુ ંકારણ બનશે,  

• માતા અન ે બાળકની િ�-નટેલ, પેર¼ટલ અને પો�ટ-નટેલ સભંાળ માટ� 

પગલા ંલેશ;ે 

• િ�-�Dુલ, શાળાઓ, �ાથિમક આરો ય ક�-{ો, Lા\ય �તરના કાય?કરો અન ે

=ગણવાડ( કાય?કરો jારા જનતાને િશ3[ત કરશ;ે અન ે

• ટ�3લિવઝન, ર��ડયો અને અ-ય સ@હૂ માZયમો jારા �દ�યાગંતાના કારણો 

અને અપનાવવામા ંઆવતા િનવારક પગલા ંhગે લોકોમા ં�_િૃત ફ�લાવશ.ે 
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૧૮૯. રાVW(ય બાલ �વા�Xય કાય?aમ: આરો ય અન ે પ�રવાર કSયાણ મ.ંાલયના 

સહયોગથી રાVW(ય W�ટના �ારં3ભક હ�ત[ેપ કાય?aમને અપ-�ક�3લmગ કરવાનો @zુો 

તમેના રાVW(ય બાલ �વા�Xય કાય?aમ હ�ઠળ લવેામા ંઆવી રEો છે. 

૧૯૦. �જનન �વા�Xય પર �ગqકતા બનાવવી: NIHH એ UNDP ના સમથ?ન સાથ ે

AIDS-HIV અન ે િશ[ણના િનવારણના સદંભ?મા ં @zુાને યો ય ર(ત ે સબંોધવા માટ� 

dરુાવા એકિ.ત કયા? છે. આ&વુિંશક �ોN/ટ હ�ઠળ, સ�ંથા �વણની [િત ધરાવતી 

�ય�/તઓને િવના@Sૂય ેઆ&વુિંશક કાઉ-સ3ેલmગ સેવાઓ �દાન કર� છે અને dરૂ( પાડ� છે. 

તમેજ HIVAIDS �ોN/ટ હ�ઠળ, સ�ંથાએ સ�ંથામા ંહાજર( આપતા તમામ Lાહકો તમેજ 

સાભંળવાની [િત માટ� શાળાઓમા ં�તીય સaંિમત રોગો, �જનન �વા�Xય અને �વ�થ 

�તીય eવન િવશ ે�_િૃત ઊભી કર( છે. 

૧૯૧. આકા[ંા: આ યોજના �ારં3ભક હ�ત[ેપ યોજના છે, N ૨૦૦૭મા ં નેશનલ W�ટ 

jારા િવકાસલ[ી �દ�યાગંતા ધરાવતા ૦-૬ વય )ૂથના બાળકો સાથ ેકામ કરવા અન ે

તમેન ે@lુય �વાહ અને િવશેષ શાળાઓ માટ� તૈયાર કરવાના ઉzે�ય સાથ ેશq કરવામા ં

આવી હતી. નશેનલ W�ટ ૭૯ સ�ંથાઓન ેફંડ આપે છે અને લાભાથ¹ઓની સlંયા ૧૫૮૦ 

છે.  

 ૧૯૨. પો3લયો અસરL�ત બાળકોની 2ધુારાkમક શÛ�aયા અને dનુવ?સન માટ� 

નાણાક(ય સહાયની યોજના: MoSJE પો3લયોના કારણે [િતL�ત બાળકોની 2ધુારાkમક 

શÛ�aયાઓ હાથ ધરવા અન ે�દ�યાગં બાળકોના શાર(�રક, સામા,જક અને મનોવ�ૈાિનક 

dનુવ?સનમા ં મદદ કરવા માટ� ADIP યોજના હ�ઠળ એનeઓ jારા નાણાક(ય સહાય 

dરૂ( પાડ� છે. 

 ૧૯૩. મા�kૃવ અને બાળપણની �ારં3ભક સભંાળ: NHRM હ�ઠળ જનની 2રુ[ા યોજના 

(JSY) એક 2રુ3[ત મા�kૃવ હ�ત[ેપ યોજના છે, N ગર(બ સગભા? Ûીઓમા ંસ�ંથાક(ય 

�2િૂતન ે �ોkસાહન આપીન ે મા�kૃવ અને નવ�ત @kૃ દુર ઘટાડવાના ઉzે�ય સાથે 

અમલમા ં@કૂવામા ંઆવી છે. આ યોજના સામા-ય ર(ત ે�દ�યાગં મ�હલાઓન ેઆવર( લ ે

છે; Nમા ંકોઈ �પVટ સમાવેશ નથી.  

 ૧૯૪. રાVW(ય �વા�Xય વીમા યોજના (RSBY): પચીસ રાMયો RSBY લા_ ુકરવાની 

��aયામા ંછે અને ૧૨.૫ િમ3લયનથી વ� ુબાયોમ�ેWક-સ[મ �માટ?કા�્?સ આરો ય વીમા 

કવચ �દાન કરવા માટ� �ર( કરવામા ંઆ�યા ંછે, સમL દ�શમા ંકોઈપણ સામલે હોય 

તવેી હો��પટલમાથંી ૪૦ િમ3લયનથી વ� ુ લોકોન ે આવર( લેવામા ં આ�યા છે. આ 
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યોજના હવે ધીમ ે ધીમે ગર(બ ન હોય તવેી ક�ટ�ગર(ના કામદારો તમેજ અસગં�ઠત 

[ે.મા ં કામ કરતા �દ�યાગંજનો 2ધુી લબંાવવામા ં આવી રહ( છે Nથી તઓેન ે

યોજનાનો લાભ મળે. 

 ૧૯૫. િનરામય યોજના એ આરો ય વીમા યોજના છે N ખાસ કર(ન ે રાVW(ય W�ટ 

અિધિનયમ હ�ઠળ ઓટ(ઝમ, મગજનો લકવો, માનિસક �દ�યાગંતા અને બyુિવધ 

�દ�યાગંતા ધરાવતા �ય�/તઓના કSયાણ માટ� સમિપrત છે. વીમા કવર ૧૬૫૦  એુસ 

ડોલર 2ધુી&ુ ંછે. N �ય�/તઓની કૌUંુ3બક આવક દર વષº ૨૫૦ US ડૉલરથી વ� ુહોય 

તમેણે દર વષº ૪ US ડૉલર&ુ ંનeવા �ીિમયમ ¬કૂવsુ ંપડ� છે. 

:હVર સમંિત 

૧૯૬. ઈ|-ડયન મ�ેડકલ કાઉ�-સલ (�યવસાિયક આચાર, િશVટાચાર અને નિૈતકતા) 

ર�  લુેશ-સ, ૨૦૦૨ િનયમ ૨.૩ jારા દા/તરોને તેમના દદÙઓ �kયે ફરજ અદા કર� છે 

ક� દદÙની ��થિતની ગભંીરતાન ેન તો અિતશયો�/ત કરવી અન ેન તો ઓછ( કરવી.અન ે

તઓેએ 2િુનિiત કરsુ ં જોઈએ ક� દદÙ, તેના સબંધંીઓ અથવા જવાબદાર 

િમ.ોનદેદÙની ��થિતની એવી �ણકાર( હોય ક� N દદÙ અન ે તેના પ�રવારના �ેVઠ 

�હતમા ંહોય. વ�મુા ંએ જqર( છે ક� તમામ તબીબોએ દર�ક પરામશ?મા ંદદÙ અન ેતેના 

એટ�-ડ-�સ સાથ ેિનખાલસ રહ�s ુ ંજોઈએ. 

 

કલમ ૨૬: વસવાટ અને Xનુવ�સન 

કાયદો અને નીિત 

૧૯૭. PWDAની કલમ ૨(ડબS )ુ એ dનુવ?સનને "�દ�યાગંજનોને તેમના �ેVઠ 

શાર(�રક, સવંદેનાkમક, બૌµcક, માનિસક અથવા સામા,જક કાયા?kમક�તરો 2ધુી 

પહvચવા અને �ળવવા માટ� સ[મ બનાવવાની ��aયા" તર(ક� �યાlયાિયત કર� છે. 

PWDA ની કલમ ૬૬(૧) એ જqર( છે ક� "યો ય સરકારો અન ે�થાિનક સuાવાળાઓએ 

તમેની આિથrક [મતા અન ેિવકાસની મયા?દામા ંતમામ �દ�યાગંજનો& ુ ંdનુવ?સન હાથ 

ધરવા અથવા હાથ ધરવા&ુ ંકારણ બનાવsુ ંજોઈએ". 

૧૯૮. PWDA ની વૈધાિનક {|Vટન ે રાVW(ય �દ�યાગંનીિતમા ં વ� ુ િવ��તૃ કરવામા ં

આવી હતી Nમા ંતબીબી અને dનુવ?સન �યાવસાિયકોની સહાયથી અન ે �દ�યાગંજનો 

તમેના પ�રવારો, કા&નૂી વાલીઓ અને સ@દુાયોની ભાગીદાર( સાથ ેતબીબી, શૈ[3ણક 

અન ેસામા,જક dનુવ?સન કાય?aમોના િવકાસની કSપના કરવામા ંઆવી હતી. નીિતમા ં
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ગભંીર માનિસક ર(તે બીમાર �ય�/તઓ અને બૌµcક �દ�યાગંજનો માટ� "મ-ેટલ હ�Sથક�ર 

હો\સ" અથવા "ક�ટો�ડયલ ક�ર સ�ંથાઓ" ની �થાપના hગે પણ િવચારણા કરવામા ં

આવી હતી.  

સ�ંથા-આધા�રત આવાસ અને Xનુવ�સન 

૧૯૯.DEPwD હ�ઠળની સાત રાVW(ય સ�ંથાઓ, િનVણાત સહાય dરૂ( પાડ� છે અને 

માનવ સસંાધનોનો િવકાસ કર� છે; dનુવ?સન સવેાઓ �દાન કર� છે; અને સશંોધન અને 

િવકાસ હાથ ધર� છે. પ�રિશVટ ૫ DEPwD હ�ઠળની રાVW(ય સ�ંથાઓની dનુવ?સન 

�sિૃuઓની qપર�ખા આપ ેછે અને MoHFW હ�ઠળની રાVW(ય સ�ંથાઓ પ�રિશVટ ૬ પર 

છે. બારમી પચંવષ¹ય યોજના �દ�યાગંજનોના સશ�/તકરણમા ં રાVW(ય સ�ંથાઓની 

@lુય Oિૂમકાને મા-યતા આપ ેછે અન ેતેથી તમેની કામગીર(ને �Vેઠતાના ક�-{ો તર(ક� 

મજxતૂ કરવાનો Zયેય રાખ ેછે. 

૨૦૦. સ ં/ુત �ાદ�િશક ક�-{ો–કો\પોઝી�સ ર(eયોનલ સે-ટસ?(CRCs): [મતા િનમા?ણ, 

�_િૃત જનર�શન માટ�,�યાવસાિયકોની તાલીમ, સેવા િવતરણ અન ે રાVW(ય સ�ંથાઓ 

અન ેતાલીમ ક�-{ો jારા રાMય સરકારો સાથ ે િવકિસત નવીન �ાનની વહ¼ચણી, જqર( 

ઈ-Øા�W/ચરના િનમા?ણની 2િુવધા માટ� ક�-{ સરકારના સમથ?નથી CRC ની �થાપના 

કરવામા ંઆવી છે.CRC ક�-{, રાMય, ,જSલા અન ેLા\ય �તર� કાય?રત છે. 

૨૦૧. માનિસક બીમાર( ધરાવતી �ય�/તઓ માટ� dનુવ?સન �યાસો: રાVW(ય માનિસક 

આરો ય કાય?aમ, સમL દ�શમા ં૧૧ �ેVઠ સ�ંથાઓ jારા માનવ સસંાધન િવકાસ માટ� 

૭૮ િમ3લયન  એુસડ( (qા.૪૭૦ કરોડ) ફાળવવામા ંઆ�યા છે. નÁ( કર�લ માનિસક 

આરો ય સ�ંથાઓ, માનિસક હો��પટલો અન ે મનો3ચ�કkસા િવભાગોને અપLેડ અન ે

મજxતૂ કર(ન ેઆ ક�-{ોની �થાપના કરવામા ંઆવી રહ( છે. 

યોજનાઓ અને કાય�jમો 

૨૦૨. �દ�યાગંજનો માટ� dનુવ?સન પગલા ંઅમલમા ં@કૂવા માટ�, DEPwDએ નીચેની 

યોજનાઓ ઘડ( છે: 

૨૦૩. દ(નદયાળ �દ�યાગંdનુવ?સન યોજના (DDRS):�ારં3ભક હ�ત[ેપ, રો,જmદા 

eવન કૌશSયોનો િવકાસ, િશ[ણ, કૌશSય િવકાસ અને રોજગાર �kય ે તાલીમ-લ[ી 

અ3ભગમ સ�હત �દ�યાગંજનોના dનુવ?સન માટ� જqર( સવેાઓ ઉપલRધ કરાવવા માટ� 

�વ�ૈpછક સ�ંથાઓન ેનાણાક(ય સહાય dરૂ( પાડવાના @lુય ઉzે�ય સાથ ેઆ એક ર[ણ 
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યોજના છે. દ(નદયાળ �દ�યાગં dનુવ?સન યોજના હ�ઠળ, લાયક અમલીકરણ 

એજ-સીઓને, �વ�ૈpછક સ�ંથાઓ સ�હત, �દ�યાગંજનોના dનુવ?સન સબંિંધત તમેના 

�ોN/�સ માટ�, Nનો હ�� ુ �દ�યાગંજનોને તેમના �Vેઠ શાર(�રક, સવંદેનાkમક, બૌµcક, 

માનિસક, અથવા સામા,જક કાયા?kમક �તરો 2ધુી પહvચવા અન ે�ળવવા માટ� સ[મ 

બનાવવાનો છે તે તમામને યો ય અ&દુાન આપવામા ં આવ ે છે. Dુલ ૧૮ મોડ�લ 

�ોN/�સ છે, ૬૬ માનવÛોત ક�ટ�ગર( Nમા ં૪૮ ટ�કિનકલ, ૪ટ��/નકલ (પાટ?-ટાઇમ) અન ે

૧૪ નોન-ટ��/નકલ ક�ટ�ગર( છે. રાVW(ય સ�ંથાઓ jારા રાMય સરકારો સાથ ે મળ(ને 

ડ(ડ(આરસી એટલ ે ક� ,જSલા �દ�યાગં dનુવ?સવાટ ક�-{ોની �થાપના jારા 

ડ(ડ(આરએસના અમલીકરણ&ુ ં એક મહkવdણૂ? માZયમ છે.આ ક�-{ો િનવારણ અન ે

�ારં3ભક શોધ માટ�; તબીબી હ�ત[ેપ અન ેસજ¹કલકર�/શન માટ� ર�ફરલ સવેાઓ; Dૃિ.મ 

સાધનો અન ે ઉપકરણોની ગોઠવણી; રોગિનવારકસવેાઓ Nમ ક� �ફઝીયોથરેાપી, 

ઓપુશેનલ અન ે�પીચ થરેાપી; �યાવસાિયક તાલીમ jારા કૌશSય �ા�ત કરવા માટ� 

તાલીમની જોગવાઈ; અન ે�થાિનક ઉÍોગોમા ંજોબ �લેસમે-ટ માટ� સેવાઓ dરૂ( પાડ� 

છે. ૨૫૧ ડ(ડ(આરસી કાય?રત છે અને �દ�યાગંજનોન ેdનુવ?સન સવેાઓ dરૂ( પાડ� છે. 

વષ? ૨૦૧૪-૧૫ દરિમયાન ડ(ડ(આરએસ હ�ઠળ ૬૯૩ એનeઓન ેનાણાક(ય અ&દુાન 

�દાન કરવામા ં આ� ુ ં છે. �ડપાટ?મ-ેટની બે મહkવની યોજનાઓ DDRS અને ADIP 

હ�ઠળ પારદિશrતામા ં 2ધુારો કરવા અન ે અરeની ��aયાન ે સરળ બનાવવા માટ�, 

નશેનલ ઇ-ફોમº�ટ/સ સે-ટર jારા િવકિસત એક ઓનલાઈન િસ�ટમ ર)ૂ કરવામા ંઆવી 

છે. 

૨૦૪. એ�સ/ઉપકરણોની ખર(દ(/ફ(ટ¢ગ માટ� �દ�યાગંજનોન ે સહાયની યોજના 

(ADIP):Aida/ઉપકરણોની ખર(દ(/ફ(ટ¢ગ માટ� �દ�યાગંજનોને  સહાયની યોજના 

(ADIP �ક(મ) હ�ઠળ, િવિવધ અમલીકરણ એજ-સીઓ (રાVW(ય સ�ંથાઓ/ક\પો3ઝટ 

�ાદ�િશક ક�-{ો/Dૃિ.મ hગો ઉkપાદન િનગમ ઓફ ઈ|-ડયા (ALIMCO)/ન ે અ&દુાન 

આપવામા ં આવે છે. eSલા �દ�યાગંdનુવ?સવાટ ક�-{ો/રાMય �દ�યાગં િવકાસ 

િનગમ/અ-ય �થાિનક સ�ંથાઓ/એનeઓ) જq�રયાતમદં �દ�યાગંજનોન ે ટકાઉ, 

અkયા�િુનક અન ે વૈ�ાિનક ર(ત ે ઉkપા�દત, આ�િુનક, માનક સહાય અને ઉપકરણો 

ખર(દવામા ં મદદ કરવા માટ� તેમના શાર(�રક, સામા,જક અન ે મનોવ�ૈાિનક 

dનુવ?સનન ે�ોkસાહન આપવા માટ�. �દ�યાગંતાની અસરો ઘટાડવી અને તમેની આિથrક 

[મતાન ેવધારવી.આ યોજના હ�ઠળ દર વષº સર�રાશ ૨.૫૦ લાખ �દ�યાગંજનો લાભ 

મળેવે છે. વષ? ૨૦૧૪-૧૫ દરિમયાન ADIP યોજના હ�ઠળ ૫૦ િવશષે િશ3બરો યો�ઈ 

હતી. (વાિષrક અહ�વાલ, વષ? ૨૦૧૪-૧૫, �દ�યાગંજનોના સશ�/તકરણ િવભાગ, 
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સામા,જક -યાય અન ે સશ�/તકરણ મ.ંાલય). િવભાગે, ટ�/નોલોe ઇ-ફોમºશન, 

ફોરકા|�ટ �ગ એ-ડ એસેસમ-ેટ કાઉ�-સલ (�ડપાટ?મ-ેટ ઓફ સાય-સ એ-ડ ટ�/નોલોe 

હ�ઠળની એક �વાયu સ�ંથા) સાથ ેમળ(ન ેસહાય અન ેઉપકરણો પર મા�હતીના ભડંાર 

તર(ક� કાય? કરવા માટ� એક સમિપrત વબેપોટ?લ “Swavlamban.Info” શq ક ુ� છે. 

૨૦૫. ૧૫ રાMયોન ેઆવર( લેતા ()ૂન ૨૦૧૪ થી )ૂન ૨૦૧૫ 2ધુી) એક વષ? માટ� 

સહાય અને સહાયક ઉપકરણોના િવતરણ માટ� ૩૬ મગેા ક�\પ&ુ ં આયોજન કરવામા ં

આ� ુ ં હ� ુ ં Nમા ં ADIP યોજના હ�ઠળ ૩૯,૮૧૩ લાભાથ¹ઓન ે ૪.૪ િમ3લયન  એુસ 

ડોલરની �કmમતના સહાયક ઉપકરણો&ુ ં િવતરણ કરવામા ં આ� ુ ં હ� ુ.ં ૪૭,૩૫૮ 

લાભાથ¹ઓન ે ADIP-િવિશVટ િશ3બરો ()ૂન ૨૦૧૫ 2ધુી) હ�ઠળ સહાય અન ે સહાયક 

ઉપકરણો �દાન કરવામા ંઆ�યા છે. 

૨૦૬. નશેનલ W�ટની dનુવ?સન યોજનાઓ: સમથ? એ રહ�ણાકં સેવાઓ માટ� "ક�-{ 

આધા�રત યોજના(CBS)" છે N વષ? ૨૦૦૫-૦૬ થી અમલમા ંઆવતા Uૂંકા ગાળાની 

(રાહત સભંાળ) અન ેલાબંાગાળાના (લાબંા સમય 2ધુી રોકાણ) બનં ે�દાન કર� છે. 

અ-ય બાબતોની સાથ ે ઉzે�યમા ં ન લીધા હોય તવેા kયe દ�વાયેલા અન ે િનરાધાર 

�દ�યાગંજનો અથવા એવા �દ�યાગંજનો ક� Nમનો પ�રવારનો આધાર ધીમ ેધીમ ેઓછો 

થઈ રEો છે અથવા �દ�યાગંજનોને dનુવ?સન અને રાહત આપીને �દ�યાગંતા ધરાવતા 

વ�રVઠ નાગ�રકોની કાયમી સભંાળ dરૂ( પાડવાનો સમાવશે થાય છે. રહ�ણાકં 2િુવધાઓ 

ઉપરાતં, સેવાઓમા ં�ારં3ભક હ�ત[ેપ, િવશેષ િશ[ણ અથવા સકં3લત શાળા, ઓપન 

�Dૂલ, dવૂ? �યાવસાિયક અન ે �યવસાિયક તાલીમ, રોજગારલ[ી તાલીમ, મનોરંજન, 

રમતગમત વગરે�નો સમાવેશ થાય છે. 

૨૦૭. પીઅરસપોટ? િસ�ટ\સ: સહયોગી (ક�રગીવસ? W�િનmગ એ-ડ �ડ�લોયમે-ટ �ક(મ) 

Nના jારા ૨૮૦૦ સભંાળ રાખનારાઓને તાલીમ આપવામા ંઆવી હતી. વષ? ૨૦૦૮-

૦૯મા,ં પસદં કર�લ NGO ક�-{મા ંક�ર ગીવર સલે (CGC)ની �થાપના કર(ને યોજનામા ં

ફ�રફાર કરવામા ંઆ�યો છે. 

૨૦૮. ઘ�ંુડા યોજના: ઓટ(ઝમ, સરે�~લપાSસી, માનિસક �દ�યાગંતાઅને બyુિવધ 

�દ�યાગંતાધરાવતી �ય�/તઓન ે પેનલ સવેા �દાતાઓ jારા "આeવન આ�ય અને 

સભંાળની2િુવધાઓ" �દાન કરવા માટ� વષ? ૨૦૦૮ મા ં�દ�યાગં વય�કો માટ� નેશનલ 

W�ટ હ�ઠળ )ૂથ ઘર અન ેdનુવ?સન �sિૃuઓ શq કરવામા ંઆવી હતી. 
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૨૦૯. રાVW(ય W�ટના નવીન �ોN/�સ: રાVW(ય W�ટ િવકાસલ[ી �દ�યાગંજનોના 

eવનની _ણુવuામા ં 2ધુારો કરવા માટ� તકનીકોના િવકાસ માટ� સlંયાબધં નવીન 

�ોN/�સને સમથ?ન આપ ે છે. કોમનવેSથ એM કુ�શનલ મી�ડયા સે-ટર ફોર એિશયા, 

નવી �દSહ( અન ે વોઈસ એ-ડ િવઝન @ુબંઈ jારા બહ�રા-hધ સ�હત બyુિવધ 

�દ�યાગંતા ધરાવતા બાળકોના માતા-િપતાની તાલીમ માટ� મSટ(-મી�ડયા ક(ટ 

િવકસાવવામા ં આવી છે. �કટમા ં �દ�યાગંજનો માટ� ઉપલRધ અિધકારો અન ે

િવશષેાિધકારો સબંિંધત મા�હતી શામલે છે. 

૨૧૦. RCI jારા �યાવસાિયકો અને કમ?ચાર(ઓની તાલીમ અન ેિવકાસ: _ણુવuા /ુત 

dનુવ?સન સવેાઓ 2િુનિiત કરવા માટ�, RCI એવા �યાવસાિયકોની નvધણી કર� છે 

Nઓ િન�દ�Vટ ધોરણોન ેdણૂ? કર� છે.RCI ની @lુય �sિૃuઓ (૨૦૧૩-૧૪)મા ંચાર નવા 

અ�યાસaમોની ર)ૂઆત અન ે ચૌદ હાલના અ�યાસaમોના dનુરાવત?નનો સમાવેશ 

થાય છે. ૪૯૩ સ�ંથાઓ અને ૧૦ ઓપન  િુનવિસrટ(ઓન ે સમL દ�શમા ં RCI jારા 

મા-ય અ�યાસaમો ઓફર કરવાની [મતા સાથ ે મ)ૂંર( આપવામા ંઆવી છે. RCIએ 

ફ�³આુર( ૨૦૧૪ મા ં�ડપાટ?મ-ેટ સાથ ેસિમટ ઓફ માઈ-ડ&ુ ંઆયોજન ક ુ� હ� ુ.ં 

૨૧૧. સશÛ દળોમા ં �દ�યાગં બનલેા �ય�/તઓના dનુવ?સન માટ�ની યોજનાઓ અન ે

નીિતઓ: સરં[ણ મ.ંાલયમા ંOતૂdવૂ? સિૈનક કSયાણ િવભાગની રચના સ�ટ�\બર 2004 

મા ં પે-શન લાભો, dનુઃ રોજગાર અન ે Oતૂdવૂ? સૈિનકો અન ે તમેના આિ�તો માટ� 

dનુવ?સન સ�હતના કSયાણકાર( કાય?aમો પર Zયાન ક�|-{ત કરવાના ઉzે�ય સાથે 

કરવામા ં આવી હતી. િવભાગ દ�શમા ં ESM ના કSયાણ અને dનુવ?સન માટ� િવિવધ 

નીિતઓ ઘડ� છે. સરકાર� તમેની સવેા દરિમયાન,  cુના સમયમા ં અથવા સનેામા ં

તમેની સેવાન ે આભાર( કારણોસર અપગં બનલેા �ય�/તઓના dનુવ?સન માટ� ઘણી 

યોજનાઓ શq કર( છે. પ�રિશVટ ૭ િવભાગની �sિૃuઓની qપર�ખા આપ ેછે. 

 

કલમ ૨૭: કામ અને રોજગાર 

કામ અને રોજગારમાં તકોની સમાનતા 

૨૧૨. ભારત&ુ ં બધંારણ િનદ�શક િસcાતંોની કલમ ૩૯ મા ં કામ અન ે રોજગારના 

મહkવન ે �વીકાર� છે N "નાગ�રકો, d�ુુષો અન ે Ûીઓન ે સમાનqપે, આeિવકાના 

પયા?�ત સાધનનો અિધકાર છે" તનેી ખાતર( કરવા માટ� રાMયને ફર,જયાત કર� છે; ક� 

"d�ુુષો અને Ûીઓ બનંે માટ� સમાન કામ માટ� સમાન વેતન છે"; અન ેત ેક� "કામદારો, 

d�ુુષો અને Ûીઓના �વા�Xય અન ેશ�/ત અન ે બાળકોની ના)ુક óમરનો Hુ�ુપયોગ 



ભારત દ�શનો અહ�વાલ 

82 

 

થતો નથી અન ેનાગ�રકોન ેતેમની óમર અથવા શ�/તન ેઅ&qુપ �યવસાયમા ં�વશેવા 

માટ� આિથrક જq�રયાત jારા ફરજ પાડવામા ંઆવતી નથી".કલમ ૪૧ એ 2ચૂવ ે છે ક� 

"રાMય, તનેી આિથrક [મતા અન ેિવકાસની મયા?દામા,ં કામ કરવાનો અિધકાર 2રુ3[ત 

કરવા માટ� અસરકારક જોગવાઈ કરશ.ે.." અને કલમ ૪૨ એ 2ચૂવ ે છે ક� "રાMય 

કામની -યાયી અને માનવીય પ�ર��થિતઓન ે2રુ3[ત કરવા માટ� જોગવાઈ કરશ.ે.. " 

૨૧૩. વષ? ૨૦૧૧ ની વ�તી ગણતર( @જુબ, �દ�યાગંજનોની Dુલ વ�તીમાથંી, ૨૫% 

કામદાર )ૂથની રચના કર� છે Mયાર� , બાક(ના ૬૫% 3બન-કામદારો છે. 

૨૧૪. PWDA ની કલમ 33 એ જોગવાઈ કર� છે ક� દર�ક યો ય સરકાર દર�ક સ�ંથામા ં

એવી જ યાઓની ટકાવાર( િનમÄકૂ કરશે N �ય�/તઓ અથવા PwDના વગ? માટ� 3% 

થી ઓછ( ન હોય, Nમા ં�kયેક એક ટકા(i) hધkવ અથવા ઓછ( {|Vટ,(ii) સાભંળવાની 

[િત અન(ેiii) લોકોમોટર �ડસ3ેબ3લટ( અથવા સરે�~લ લકવો; દર�ક �દ�યાગંતા માટ� 

ઓળખાયલે પો��સમા ં �દ�યાગંજનો માટ� અનામત રહ�શે. PWDA મા. ૧૯૯૬ મા ં

અમલમાં આ� ુ ં છે જો ક�, નવ\ેબર ૧૯૭૭ મા ં )ૂથ 'C' અન ે 'D' પો��સ પર સીધી 

ભરતીના �ક�સામા ં �દ�યાગંજનો માટ� આર[ણ પહ�લેથી જ ર)ૂ કરવામા ંઆ� ુ ંહ� ુ.ંતે 

૧૯૮૯ મા ં�પુ 'C' અન ે 'D' પો��સ પર �મોશનના ક�સોમા ં િવ��તૃ કરવામા ંઆ� ુ ં

હ� ુ.ં અિધિનયમના અમલ સાથે �દ�યાગંજનો માટ� આર[ણ ઓળખાયલે )ૂથ 'A' અન ે

'B' પો�ટમા ંસીધી ભરતીના �ક�સામા ંપણ લા_ ુકરવામા ંઆ� ુ ંહ� ુ.ં �ડપાટ?મ-ેટ ઓફ 

પસ�નલ એ-ડ W�િનmગ (DoPT) એ ક�-{ સરકાર હ�ઠળની પો��સ/સેવાઓમા ં

�દ�યાગંજનો માટ� આર[ણ પર એક(Dૃત 2ચૂનાઓ �ર( કર( છે. કમ?ચાર( �િશ[ણ 

િવભાગ PWD એ/ટની કલમ ૩૩ ના અમલીકરણ પર સતત દ�ખર�ખ રાખે છે. તઓે 

િવશષે ભરતી ýબંેશ jારા �દ�યાગંજનો માટ� ખાલી જ યાઓ ભરવા માટ� તમામ ક�-{ીય 

મ.ંાલયો/િવભાગો સાથે મામલો ઉઠાવી રEા છે. 

૨૧૫. �દ�યાગંજનોન ે િવિવધ રાહતો આપવામા ંઆવ ે છે. વય મયા?દામા ં öટછાટ એ 

હક(કતને Zયાનમા ંલીધા િવના �દાન કરવામા ંઆવ ેછે ક� પો�ટ આર3[ત છે ક� નહ¢, 

અન ે પો�ટ �દ�યાગંજનો માટ� યો ય હોવા&ુ ં નÁ( કરવામા ં આવે છે. વય öટછાટ 

ઉપરાતં, �દ�યાગંજનોન ેઅરe ફ( અને પર([ા ફ(ની ¬કુવણીમાથંી @�ુ/ત અને પા.તા 

ધોરણોમા ંöટછાટ મળે છે. 

૨૧૬. ËSુલી હર(ફાઈ jારા તકની સમાનતા: કલમ ૧૪ મા ં સમાિવVટ સમાનતાનો 

અિધકાર અને બધંારણની કલમ ૧૬ હ�ઠળ રોજગારની બાબતોમા ં તકની સમાનતાનો 

અિધકાર �દ�યાગંજનોન ે સમાન તક આપ ે છે. PWDA ની કલમ ૩૩ મા ં આપવામા ં
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આવલે આર[ણ કોઈ પણ ર(તે �દ�યાગંજનોને ËSુલી �પધા? jારા પદ �ા�ત કરતા 

અટકાવ�ુ ંનથી. આ સરકાર( નોકર(ઓમા ં�દ�યાગંજનોની સમાન તક અને ભાગીદાર(ની 

ખાતર( કર� છે અને ભારતના બધંારણના અ&pુછેદની ૧૪ અને ૧૬ હ�ઠળ દર�ક 

નાગ�રકન ેઆપવામા ંઆવલેા @ળૂOતૂ અિધકારોને અ&qુપ છે. 

કામ અને રોજગારના અિધકારની 	રુDા 

 ૨૧૭. PWDA ની કલમ ૪૭ અ-ય બાબતો સાથે સ�ંથાઓન ે સેવા દરિમયાન 

�દ�યાગંતા �ા�ત કરનાર કોઈપણ કમ?ચાર(નો દર÷જો આપવા અથવા ઘટાડવાથી 

�િતબિંધત કર� છે. કાયદ�સર ર(ત,ે અદાલતો એવી �ય�/તઓની તરફ�ણમા ંિવધાનસભા 

jારા મા-યતા �ા�ત કોઈપણ અિધકારનો ઇનકાર અટકાવવા માટ� સતક? છે Nમણે 

રોજગાર દરિમયાન �દ�યાગંતા�ા�ત કર( છે. 

૨૧૮. 'રોજગારનો અ�યાસaમ' શRદના સદંભ?મા,ં PWDA ની કલમ ૪૭ એ જqર( નથી 

ક� �ય�/તએ 'રોજગાર દરિમયાન' �દ�યાગંતા સહન કરવી જોઈએ અન ે Mયા ં સેવાના 

સમયગાળા દરિમયાન અપગંતા �ા�ત થઈ હોય પણ રોજગારના અ�યાસaમની બહાર 

પણતે ર[ણ માટ� હકદાર છે. 

૨૧૯. કામની -યાયી અન ેસા&Dુૂળ ��થિત: PWDA ની કલમ ૪૭ @જુબ એ\�લોયરો 

અરજદારન ેkયા ં2ધુી ર� પર ચા� ુરાખવાની ફરજ છે Mયા ં2ધુી તે િનsuૃ ન થાય 

અન ેતેન ે૧૦૦% અસમથ? ગણવામા ંઆવે kયાર� પણ તે @જુબ તનેે વતેન અને પગાર 

¬કૂવ,ે અન ેજો �ય�/ત હ)ુ પણ તેમની સેવા હ�ઠળના સમયગાળામા ં હોય તો મા. 

અમા-ય પ-ેશન આપવા માટ� તે dરૂ� ુ ંનથી. કલમ ૪૭ એ\�લોયરને સેવા દરિમયાન 

�દ�યાગંતા �ા�ત કરનાર કમ?ચાર(ને 2રુ3[ત રાખવાની જવાબદાર( આપ ેછે, પછ( ભલે 

કમ?ચાર( અ�ણ હોય અને િનsિૃu માટ� dછેૂ. એકવાર �દ�યાગંજનો માટ� પો�ટ આર3[ત 

થઈ �ય અન ે યો ય ઉમદેવારની યો ય ર(ત ે પસદંગી કરવામા ં આવે, તો તમેની 

સવેાઓ આ આધાર પર સમા�ત કર( શકાતી નથી ક� તઓે ત ેચોÁસ પો�ટ આપવા 

માટ� અયો ય છે. 

૨૨૦. વક?મને ક\પે-સશેન એ/ટ (ડRS સુીએ), ૧૯૨૩ જોગવાઈ કર� છે ક� જો કોઈ 

કામદારને તેની રોજગારમાથંી અથવા તે દરિમયાન અક�માતથી �ય�/તગત ઈ� થઈ 

હોય, તો તેના એ\�લોયર વળતર ¬કૂવવા માટ� જવાબદાર રહ�શ.ે Dુલ �દ�યાગંતાની 

ટકાવાર(, કમજોર સમય ેકામદાર&ુ ંવતેન, �દ�યાગંતાન ેકારણે કમાણી [મતામા ંઘટાડો 
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એ વળતર નÁ( કરતી વખતે અદાલતો jારા Zયાનમાં લેવામા ં આવતા ક�ટલાક 

મહkવdણૂ? માપદંડો છે. 

૨૨૧. મહાkમા ગાધંી રાVW(ય Lામીણ રોજગાર ગેરંટ( કાયદો (MGNREGA):PWDA 

હ�ઠળ �દ�યાગં અથવા અલગ-અલગ ર(ત ેસ[મ �ય�/તઓને �દ�યાગં �ય�/તઓ તર(ક� 

�યાlયાિયત કરવામા ં આવી છે, Nની ગભંીરતા ૪૦% અન ે તેથી વ� ુ છે તમેને 

મનર�ગાના હ��ઓુ માટ� સવંદેનશીલ �ય�/તઓની િવશષે �ણેી તર(ક� ગણવામા ંઆવ ે

છે. ઓટ(ઝમ સરે�~લ પાSસી, મે-ટલર(ટાડ�શન એ-ડ મ|Sટપલ �ડસ3ેબ3લટ( એ/ટ, 

૧૯૯૯ (૧૯૯૯ ના ૪૪) મા ંરાVW(ય W�ટ ફોર વેSફ�ર ઓફ પસ?-સમા ં�યાlયાિયત કયા? 

@જુબ �દ�યાગં �ય�/તઓન ેપણ મનર�ગામા ં સમાવેશ કરવાના હ��થુી �દ�યાગં તર(ક� 

ગણવામા ંઆવ ેછે. અલગ-અલગ ર(ત ેસ[મ �ય�/તઓન ેમનર�ગાના કામો માટ� સાથી 

તર(ક� અન ેકામના �થળો પર પીવા&ુ ંપાણી, a�ચવગરે�ની �યવ�થા કરવા માટ� કામદારો 

તર(ક� િનમÄકૂ માટ� �ાધા-ય આપsુ ંજોઈએ.તમેન ેમનર�ગાના કામોમા ં િન /ુત અ-ય 

�ય�/તઓ સમાન વતેન ¬કૂવવામા ંઆવ ે છે. Lામીણ િવકાસ મ.ંાલયની ૨૦૧૨-૧૩ 

ની વાિષrક યોજના @જુબ ૩,૧૬,૬૯૨ �દ�યાગંજનોન ેMGNREGA હ�ઠળ આવર( લેવામા ં

આ�યા હતા. 

૨૨૨. PWDA ની કલમ ૪૦ હ�ઠળ �ોLામ�ેટક હક �દાન કર� છે ક� "યો ય સરકારો 

અન ે �થાિનક સuાવાળાઓ �દ�યાગંજનોના લાભ માટ� તમામ ગર(બી નાxદૂ( 

યોજનાઓમા ં .ણ ટકાથી ઓછા અનામત રાખશ ે નહ¢." પ�રિશVટ ૮ Lામીણ અને 

શહ�ર( ગર(બો માટ�ની સહાયક યોજનાઓની qપર�ખા આપ ેછે. 

૨૨૩. રાVW(ય Lામીણ આeિવકા િમશન (NRLM): ખાસ કર(ને સવંદેનશીલ 

આ�દવાસી )ૂથો, એકલી મ�હલા, મ�હલા-@lુય પ�રવારો, �દ�યાગંજનો, જમીન િવનાના, 

�થાનાતં�રત મ)ૂર વગેર� Nવા સૌથી સવેંદનશીલ પ�રવારો પર િવશેષ Zયાન 

આપવામા ંઆવશે. NRLM સમાજના નબળા વગ�ના પયા?�ત કવર�જની ખાતર( કરશ ે

Nમ ક� ૩% �દ�યાગંજનો છે. 

૨૨૪. �યાવસાિયક તાલીમ: �મ અન ે રોજગાર મ.ંાલય jારા �દ�યાગંો માટ� ૨૦ 

�યાવસાિયક dનુવ?સવાટ ક�-{ો (VRCs) ની �થાપના કરવામા ં આવી છે, Nથી 

�દ�યાગંજનોની તમેની સામા,જક, આિથrક, મનોવૈ�ાિનક અન ે�યાવસાિયક [મતાઓન ે

ઉ�ગર કરવાની અવશષે [મતા&ુ ં @Sૂયાકંન કરવામા ં આવ.ે �દ�યાગં બેરોજગાર 

 વુાનોના કૌશSય અપLેડ�શન માટ� સાત વીઆરસીમા ંસાત કૌશSય તાલીમ વક?શોપ 

ઉમરેવામા ં આવી છે. આ ઉપરાતં, Lામીણ િવ�તારોમા ં �દ�યાગંજનોને સેવાઓ dરૂ( 
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પાડવા માટ� પાચં VRC હ�ઠળ ૧૧ Rલોકમા ં ૧૧ Lામીણ dનુવ?સન િવ�તરણ ક�-{ો 

(RRECs) ની �થાપના કરવામા ંઆવી છે. �દ�યાગંજનોની કૌશSય તાલીમ માટ� રાVW(ય 

કાય? યોજના શq કરવામા ં આવી છે Nના jારા વષ? ૨૦૨૨ 2ધુીમા ં ૨.૫ િમ3લયન 

�દ�યાગંજનોને કૌશSય �િશ3[ત કરવામા ંઆવશ.ે 

૨૨૫. મોડðલુર એ\�લોયબેલ �ક(લ (MES) પર કૌશSય િવકાસ પહ�લ: ઉÍોગ, રાMય 

સરકાર અન ે �યાવસાિયક તાલીમના [ે.ના િનVણાતો સાથ ે પરામશ? કર(ને 

િવકસાવવામા ંઆવી છે. MES નો હ�� ુલÌuુમ કૌશSયો સટે હાસંલ કરવાનો છે અન ે

�દ�યાગંજનો માટ� કૌશSયો અપLેડ�શન અન ેઆeવન શીખવાની તકો �દાન કર� છે. 

૨૨૬. �મ અન ેરોજગાર મ.ંાલય jારા ફ�³આુર( ૨૦૦૯ મા ંરાVW(ય કૌશSય િવકાસ 

નીિત ઘડવામા ં આવી છે. તેનો ઉzે�ય સગં�ઠત અને અસગં�ઠત બનેં [ે.ોમા ં

કમ?ચાર(ઓની ઉkપાદકતામા ં વધારો કરવાનો છે, Nમા ં  વુાનો, મ�હલાઓ, 

�દ�યાગંોઅન ેઅ-ય વ3ંચત વગ�ની ભાગીદાર(મા ંવધારો થાય છે અન ેિવિવધ [ે.ોના 

�યkનોન ેસમ-વિયત કરવા અન ેવત?માન �યવ�થામા ં2ધુારો કરવાનો છે. 

૨૨૭. �ડપાટ?મ-ેટ ઓફ એડSટ ઇ|-ડપ-ેડ-ટ 3લિવmગ એ નશેનલ ઇ�-�ટટîટૂ ફોર ધ 

મ-ેટલી હ�|-ડક��ડનો એક સમિપrત િવભાગ છે N માનિસક �દ�યાગંજનોને �યાવસાિયક 

તાલીમના [ે.મા ં માનવ સસંાધન િવકસાવવા, સવેાના મોડલ અન ે રોજગાર 

િવકસાવવા અન ેસશંોધન અન ેિવકાસલ[ી �sિૃuઓ હાથ ધરવા માટ� કાય? કર� છે. 

૨૨૮. MoSJE અને MoHRDના આદ�શ પર મે-૨૦૦૧ મા ં ભારતના નશેનલ 

એ3બ3લ�\પ/સ એસોિસએશનની રચના કરવામા ં આવી હતી. તેનો ઉzે�ય દ�શમા ં

એ3બ3લ�\પ/સનો �ચાર કરવા અને �યાવસાિયક અન ેeવન કૌશSયમા ં �પધા? માટ� 

ઉ3ચત �ોkસાહન આપવા અને આયોજન કરવા માટ� નીિતઓ ઘડવાનો, શq કરવાનો 

અન ેઅમલ કરવાનો હતો. ૨૫-૩૦ મી સ�ટ�\બર ૨૦૧૧ ના રોજ દ3[ણ કો�રયાના 

િસયોલમા ં૮ મી AI યો�ઈ હતી અન ેભારત ેએક ~ો-ઝ મેડલ અન ે.ણ િવશષે ઈનામો 

ekયા હતા. 

૨૨૯. નશેનલ ઇ�-�ટટîટૂ ફોર �હય�રmગ હ�|-ડક��ડ, અનામત બકેલોગ ખાલી જ યાઓ 

ભરવા માટ� સરકાર( અને �હ�ર [.ેો સાથે �દ�યાગંજનો માટ� નોકર(ઓના આર[ણન ે

લગતા @zુાઓ ઉઠાવ ે છે. આ સ�ંથાએ �વણની [િત ધરાવતા �ય�/તઓન ેરોજગાર 

માટ� ઓનલાઈન નvધણી કરાવવા અન ે બાયોડ�ટા અપલોડ કરવા સ[મ બનાવવા 

www.jobsfordeaf.nic.in નામની વેબસાઈટ શq કર( છે. તે ખાનગી [ે.ના 
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નોકર(દાતાઓમા ં પણ �_િૃત લાવે છે અન ેચે\બર ઓફ કોમસ? એ-ડ ઇ-ડ�W( સાથ ે

"એ\�લોયસ?મીટ" &ુ ંઆયોજન કર� છે. 

૨૩૦. �પિેશયલ એ\�લોયમે-ટ એ/સચ-ેeસ: �મ મ.ંાલય પાસે �દ�યાગંજનોના 

�યાવસાિયક તાલીમ અને આિથrક dનુવ?સન માટ�ની જવાબદાર( છે. નશેનલ કાઉ�-સલ 

ઓફ વોક�શનલ W�િનmગ અન ેએ�ે|-ટસિશપ W�િનmગ �ક(મ બનેં �દ�યાગંજનો PwDs માટ� 

અ�પVટ સlંયામા ં જ યાઓ અનામત રાખે છે. ૨૩ �પિેશયલ એ\�લોયમે-ટ 

એ/સચ-ેeસ jારા નશેનલ એ\�લોયમ-ેટ સિવrસ �દ�યાગંજનોને (ખાસ કર(ને) 

લાભદાયક રોજગાર મળેવવામા ંમદદ કર� છે અન ેઅ-ય ૯૧૪ એ/સચે-જો (રોજગાર 

એ/સચ-ેજો) ક� N �દ�યાગંજનો તેમજ આવી િવશષે જq�રયાતો વગરના લોકોન ેdરૂ( 

પાડ� છે. 

૨૩૧. �હ�ર [ે.ે રોજગાર: ભારત પWેો3લયમ કોપ�ર�શન 3લિમટ�ડ એક અLણી �હ�ર 

[ે.ની કંપની છે Nની પાસે હાલમા ં ૧૩૯૨૮ કમ?ચાર(ઓની સlંયા છે, Mયા ં ૨૧૮ 

�દ�યાગંજનો છે અન ેતેમાથંી ૪૫ મેનેજમ-ેટ ક�ડરના છે. 

 

 

�વરોજગાર અને ઉ¥ોગ સાહિસકતા માટVની તકોન ેો�સાહન આપPુ ં

૨૩૨. સરકાર રાVW(ય �દ�યાગં ફાઇના-સ એ-ડ ડ�વલપમે-ટ કોપ�ર�શન (NHFDC) 

jારા �યાવસાિયક તાલીમ અન ેરાહત દર� લોન આપીને �દ�યાગંજનોના �વરોજગારને 

�ોkસાહન આપી રહ( છે. NHFDCની �થાપના સામા,જક -યાય અન ે સશ�/તકરણ 

મ.ંાલય હ�ઠળ કરવામા ં આવી હતી અને તે રાMય સરકારો jારા નામા�ંકત રાMય 

ચેનલાઇ3ઝmગ એજ-સીઓ jારા �દ�યાગંજનોને ભડંોળના ચેનલાઇ3ઝmગ માટ� એક સવ�pચ 

સ�ંથા તર(ક� કાય? કર� છે. નશેનલ હ�-ડ(ક��ડ ફાઇના-સ એ-ડ ડ�વલપમે-ટ કોપ�ર�શને 

�વ-રોજગાર સાહસો માટ� �દ�યાગંજનોના ૧૪,૭૦૩ લાભાથ¹ઓને લોન તર(ક� ૧૬.૯ 

િમ3લયન  એુસ ડોલર&ુ ંિવતરણ ક ુ�. NHFDC એ ૨ મગેા ક�\પ અને ૧૧ જોબ ફ�ર&ુ ં

આયોજન ક ુ� હ� ુ.ં 

૨૩૩. માનિસક �દ�યાગંજનોના લાભ માટ� આવક પદેા કરતી �sિૃu �થાપવા માટ� 

માનિસક �દ�યાગંજનો માટ� પરે�-�સ એસોિસએશનન ેનાણાક(ય સહાય dરૂ( પાડવામા ં

આવ ે છે. આવક પદેા કરતી �sિૃતની �Dૃિત એવી હશે ક� તમેા ં માનિસક ર(તે 
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�દ�યાગંજનોને સીધી ર(તે સામલે કરવામા ંઆવશ ેઅને આવકની વહ¼ચણી માનિસક 

�દ�યાગંજનોમા ંકરવામા ંઆવશે. 

૨૩૪. ભારતીય �રઝવ? બGક jારા એક પ�રપ. �ર( કરવામા ંઆ�યો હતો Nમા ંતમામ 

NBFCs ન ે �પVટપણે કહ�વામા ંઆ� ુ ં હ� ુ ં ક� �દ�યાગંતાના આધાર� શાર(�રક/{|Vટની 

અ[મતા ધરાવતા અરજદારોન ે લોન 2િુવધાઓ સ�હત ઉkપાદનો અન ે 2િુવધાઓના 

િવ�તરણમા ંકોઈ ભેદભાવ રાખવામા ંઆવશ ેનહ¢. અન ેતઓે તેમની શાખાઓને િવિવધ 

�યવસાય 2િુવધાઓનો લાભ મેળવવા માટ� �દ�યાગંજનોને તમામ શ] સહાય આપવા 

માટ� પણ સલાહ આપી શક� છે. 

૨૩૫. નશેનલ W�ટ નોકર( મેળા અને લાયક મળેાઓ&ુ ં આયોજન કર� છે: આ 

નોકર(દાતાઓ અન ે�દ�યાગંજનો વpચે ઇ-ટરફ�સ �દાન કર� છે N �લેસમે-ટ તરફ દોર( 

�ય છે. જોબ ફ�ર એ ચાર �દ�યાગંજનો માટ� છે Nના પર નેશનલ W�ટ Zયાન ક�|-{ત 

કર� છે (ઓટ(ઝમ, માનિસક �દ�યાગંતા, મગજનો લકવો અન ે બyુિવધ �દ�યાગંતા), 

�યાવસાિયક dનુવ?સન ક�-{ (VRC) �ટોલ અ-ય �દ�યાગંતા ધરાવતા ઉમદેવારોના 

રોજગાર સબંિંધત �×ોના જવાબ આપ ેછે. 

૨૩૬. ઉÍમ �ભા (�ોkસાહન યોજના) એ રાVW(ય W�ટની એક યોજના છે N 

�દ�યાગંજનોના �વ-રોજગાર માટ� આિથrક �sિૃuઓન ે�ોkસાહન આપવા માટ� BPL માટ� 

૫% અને અ-ય માટ� ૦.૦૧૬ િમ3લયન  એુસ ડૉલર 2ધુીની લોન પર ૫ વષ? 2ધુી ૩% 

�યાજ �ોkસાહન jારા �ોkસા�હત કર� છે. 

ખાનગી DેHમાં રોજગારન ેો�સા�હત કરPુ ં

૨૩૭. �દ�યાગંજનો માટ�ની રાVW(ય નીિત, N ૨૦૦૬ મા ંઅપનાવવામા ંઆવી હતી, 

તમેા ં પણ સ�aય પગલાઓંના માપદંડો @કૂવામા ં આ�યા છે N ખાનગી [ે.મા ં

�દ�યાગંજનોની રોજગાર(ને �ોkસા�હત કરવા �ોkસાહનો, dરુ�કારો, કર@�ુ/ત વગરે� 

�દાન કરવા માટ� લેવામા ં આવશ.ે ઇ|-ડયન લેબર જન?લ, ૨૦૧૩ જણાવે છે ક� 

"�દ�યાગંજનોન ે રોજગાર �દાન કરવા માટ� ખાનગી [ે.મા ં નોકર(દાતાઓન ે

�ોkસાહનની યોજના" ફ/ત ૨૦૦૮ મા ંશq કરવામા ંઆવી હતી.યોજના હ�ઠળ, સરકાર 

એ\�લોઇઝ �ોિવડ-ટ ફંડ (EPF) અન ેએ\�લો ઇઝ�ટ�ટ ઇ-�યોર-સ (ESI) માટ� ૩ વષ? 

માટ�, ૪૧૬  એુસ ડોલર 2ધુીના માિસક પગાર સાથે ખાનગી [ે.મા ંકાય?રત �દ�યાગં 

કમ?ચાર(ઓ માટ� એ\�લોયર&ુ ંયોગદાન �દાન કર� છે. 
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૨૩૮. �દ�યાગંજનોની રોજગાર(ની 2િુવધા માટ� �દ�યાગંજનો માટ� એક જોબ પોટ?લ 

િવકસાવવામા ંઆ� ુ ંછે. 

કલમ ૨૮: >વન અને સામાYજક 	રુDાOુ ંપયા�Zત ધોરણ બધંારણીય જોગવાઈઓ 

૨૩૯. ભારતના બધંારણના અ&pુછેદ ૩૮(૧) મા ંજqર( છે ક� "રાMય એક સામા,જક 

�યવ�થાને 2રુ3[ત અન ે અસરકારક ર(ત ે 2રુ3[ત કર(ન ે લોકોના કSયાણને 

�ોkસાહન આપવા માટ� �યkન કરશ ે Nમા ં -યાય, સામા,જક, આિથrક અન ે

રાજક(ય, તમામ રાVW(ય eવનની સ�ંથાઓને �ણ કરશ.ે." કલમ ૩૮(ર) 

ફરમાવે છે ક� "રાMય, ખાસ કર(ન,ે આવકમા ં અસમાનતાઓને ઘટાડવાનો 

�યkન કરશે, અન ે મા. �ય�/તઓ વpચે જ નહ¢, પરં� ુ િવિવધ િવ�તારોમા ં

રહ�તા અથવા રોકાયલેા લોકોના )ૂથોમા ં પણ ��થિત, િવિવધ �યવસાયોમા ં

2િુવધાઓ અને તકોમા ં અસમાનતાને Hૂર કરવાનો �યાસ કરશ.ે."ભારતના 

બધંારણના અ&pુછેદ ૩૯(અ) અન ે૪૧ એ જqર( છે ક� રાMયએ તેની આિથrક 

[મતાની મયા?દામા ંકામ કરવાનો, િશ[ણનો અિધકાર 2રુ3[ત કરવા માટ� અન ે

બેરોજગાર(, scૃાવ�થા, માદંગી અન ેઅપગંતાના �ક�સામા ં�હ�ર સહાય માટ� 

અસરકારક જોગવાઈ કરવી જોઈએ. 

હાઉિસKગનો અિધકાર 

 ૨૪૦. PWDA ની કલમ ૪૩ એ જqર( છે ક� “યો ય સરકારો અન ે�થાિનક સuાવાળાઓ 

�દ�યાગંજનોની તરફ�ણમા ં 2ચૂનાઓ jારા યોજનાઓ ઘડશે, Nના માટ� રાહત દર� 

જમીનની �ફેર�-શયલ ફાળવણી માટ�- (a) મકાન; (b) �યવસાયની �થાપના; (c) 

િવશષે મનોરંજન ક�-{ોની �થાપના; (d) િવશેષ શાળાઓની �થાપના; (e) સશંોધન 

ક�-{ોની �થાપના; અન ે(f) �દ�યાગં ઉÍોગ સાહિસકો jારા ફ�/ટર(ઓની �થાપના. 

 ૨૪૧. ઈ|-દરા આવાસ યોજના (IAY): Lામીણ ગર(બોની આવાસની જq�રયાતોને 

પહvચી વળવાના હ��થુી, IAY મ-ે૧૯૮૫ મા ં શq કરવામા ં આવી હતી, N @lુયkવ ે

ગર(બી ર�ખા નીચેની �ય�/તઓ માટ� હતી. યોજના હ�ઠળ ઘરની ફાળવણી ઘરની મ�હલા 

સ�યના નામ ેઅથવા પિત-પkનીના સ ં/ુત નામે કરવામા ંઆવ ે છે. IAY એ પહ�લા 

મા. શાર(�રક �દ�યાગંજનોને જ ૩% અનામતનો લાભ આ�યો હતો.જો ક�,૨૦૧૦ની 

2ધુાર�લી માગ?દિશrકા શાર(�રક અને માનિસક �દ�યાગં બનંે �ય�/તઓને યોજનાનો લાભ 

આપ ેછે. ૨૦૧૩ દરિમયાન, ૪ર,૧૪૨ મકાનો શાર(�રક ર(ત ે �દ�યાગંજનોને આપવામા ં

આ�યા છે. 
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 ૨૪૨. િનમ?લ ભારત અ3ભયાન: ત ેએક નવો રાVW(ય શહ�ર �વpછતા �ોN/ટ છે. આ 

કાય?aમો હ�ઠળ પીવાના પાણી, �વpછતા અને ��નજે 2િુવધાઓની ઉપલRધતા 2િુનિiત 

કરવાની છે. યોજના હ�ઠળ સર�રાશ ૨૫% ભડંોળ પાણી અને �વpછતા 2િુવધાઓ dરૂ( 

પાડવા માટ� ખચ?વામા ં આવશે, Nમા ં સા@દુાિયક �વpછતા �ોN/ટ-િનમ?ળ ભારત 

અ3ભયાન માટ� આશર� ૨૦% રકમનો સમાવશે થાય છે.આ યોજના શાર(�રક અન ે

માનિસક �દ�યાગંજનો અન ેઅ-ય લોકો માટ� ૫% અનામત �દાન કર� છે. 

 ૨૪૩. _હૃ-આધા�રત સવ?Lાહ( અન ે સકં3લત અ3ભગમ jારા @�ુક�લ સજંોગોમા ં

મ�હલાઓની િવિશVટ નબળાઈઓન ે સબંોધવા માટ� MoHRD jારા �વાધાર યોજના 

૨૦૦૨ મા ં શq કરવામા ં આવી હતી. આ યોજના બૌµcક �દ�યાગં મ�હલાઓ 2ધુી 

િવ�તર� છે (પરં� ુમાનિસક 3બમાર( ધરાવતી મ�હલાઓનો સમાવેશ થતો નથી) ક� Nઓ 

પ�રવાર અથવા સબંધંીઓના કોઈપણ સમથ?ન િવના છે. 

 ૨૪૪. નશેનલ qરલ ��m�કmગ વોટર �ોLામ (NRDWP): NRDWP, ૨૦૦૯ એ ભારત 

સરકારનો @lુય કાય?aમ છે N હ�ઠળ દ�શના તમામ Lામીણ વસવાટોમા ં પીવાના 

પાણીની સલામત 2િુવધાની જોગવાઈ માટ� રાMય સરકારોન ેનાણાક(ય અને તકનીક( 

સહાય dરૂ( પાડવામા ંઆવે છે. NRDWP નો Zયયે એ છે ક� તમામ Lામીણ પ�રવારોને 

સલામત અને પયા?�ત પીવાના પાણીના dરુવઠા સાથે આવર( લેવા&ુ ં છે, ત ેએવા 

રહ�ઠાણોન ે�ાધા-ય આપવા&ુ ંછે, Mયા ંપીવાના પાણીના Ûોતોમા ંરાસાય3ણક (આસºિનક 

અન ે Kલોરાઇડ) Hૂષણ હોય અથવા Mયા ં પયા?�ત મા.ામા ં 2રુ3[ત પીવા&ુ ં પાણી 

ઉપલRધ ન હોય. Lામીણ ઈ-Øા�W/ચરના િનમા?ણ માટ�ના કાય?aમ, ભારત િનમા?ણના 

આવ�યક ઘટકોમાનંો એક Lામીણ િવ�તારોમા ંપીવાના પાણી dરુવઠાની 2િુવધા dરૂ( 

પાડવાનો છે. NRDWP હ�ઠળ મ�હલાઓ, બાળકો અને �દ�યાગંજનો પર પીવા&ુ ંપાણી 

એક. કરવા અને લાવવાના બોજન ેઘટાડવાના હ��થુી વ� ુવસવાટોમા ંપાઈપથી પાણી 

dરુવઠાની જોગવાઈ પર હ�-ડપપંની જોગવાઈથી Zયાન ક�|-{ત કરવામા ંઆ� ુ ંછે. 

 ૨૪૫. Dુલ �વpછતા અ3ભયાન (TSC): સdંણૂ? �વpછતા અ3ભયાન એ ËSુલામા ંશૌચ 

કરવાની �થા નાxદૂ કરવાના Zયયે સાથ ે Lામીણ િવ�તારોમા ં �વpછતા 2િુવધાઓ 

2િુનિiત કરવા માટ�નો એક �યાપક કાય?aમ છે. @lુય હ�ત[ેપના [ે.ોમા ં �ય�/તગત 

ઘરગX´ ુ શૌચાલય, શાળાની �વpછતા અન ે �વpછતા િશ[ણ, સા@દુાિયક �વpછતા 

સDુંલ અન ે=ગણવાડ( શૌચાલય છે. _ણુવuા અન ેખચ?ની 3ચmતાઓને સબંોધવા માટ� 

શાળાના શૌચાલયોની �ડઝાઇન િવકસાવવા, સમી[ા અન ે�મા3ણત કરવાની છે અન ે

વ� ુમહkkવની બાબત એ છે ક� "બાળ-િમ.તા, �િત �િતભાવ અન ેિવશષે જq�રયાતો 
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ધરાવતા બાળકોન ેવપરાશની તકો dરૂ( પાડવા" માટ� િનધા?�રત બે-ચમાક?&ુ ં પાલન 

કરsુ.ં શાર(�રક �દ�યાગંજનો માટ� ઘરમા ં શૌચાલયની િવશષે જોગવાઈ છે. �દ�યાગં-

અ&qુપ શૌચાલયના િનમા?ણ માટ� શાર(�રક �દ�યાગંતા ધરાવતી તમામ �ય�/તઓને 

�ોkસાહક રકમ આપવામા ંઆવ ેછે. 

 ૨૪૬. Mયા ં2ધુી ખોરાકના અિધકારની વાત છે, અìdણૂા? અન ે �કશોર ક-યાઓ માટ� 

પોષણ કાય?aમ નામની યોજનાઓ Lામીણ િવકાસ અન ે મ�હલા અને બાળ િવકાસ 

મ.ંાલયો jારા લા_ ુ કરવામા ં આવી રહ( છે અને અ&aુમે વ�રVઠ નાગ�રકો અન ે

�કશોરવયની છોકર(ઓન ેલ3[ત કરવામા ંઆવે છે. 

 

સામાYજક 	રુDાનો અિધકાર 

૨૪૭. �દ�યાગંજનો માટ�ની રાVW(ય નીિત @જુબ, કલમ ૫૨ એવી જોગવાઈ કર� છે ક� 

�દ�યાગંજનો માટ�, પયા?�ત સામા,જક 2રુ[ા �દાન કરવા માટ� નીચેના પગલા ંલેવામા ં

આવશ:ે-(i) �દ�યાગંજનોન ે અપાતી કર રાહતની નીિતઓની િનયિમત સમી[ાની 

િસ�ટમ @કૂવામા ં આવશે Nથી કર(ને જqર( આવકવરેો અન ે અ-ય કર રાહત 

�દ�યાગંજનો માટ� ઉપલRધ રહ�.(ii) રાMય સરકારો અન ે UT વહ(વટ( ત.ંોને 

�દ�યાગંજનો માટ� પે-શન અન ેબેરોજગાર( ભXથાની રકમને તક?સગંત બનાવવા માટ� 

�ોkસા�હત કરવામા ં આવશ.ે(iii) ભારતીય eવન વીમા િનગમ ચોÁસ �કારની 

�દ�યાગંતા ધરાવતી �ય�/તઓન ેવીમા કવચ �દાન કર� છે. 

૨૪૮. પ-ેશન યોજનાઓ: ભારતના બધંારણના અ&pુછેદ ૪૧ અ&સુાર N રાMયોને 

તનેા નાગ�રકોન ે બરેોજગાર(, scૃાવ�થા, માદંગી અન ે �દ�યાગંતાના �ક�સામા ં અને 

અયો ય જq�રયાતોના અ-ય ક�સોમા ં તેની આિથrક [મતાની મયા?દામા ં �હ�ર સહાય 

dરૂ( પાડવાનો િનદ�શ આપ ેછે અન ેિવકાસ, રાVW(ય સામા,જક સહાય કાય?aમ (NSAP) 

૧૫ મી ઓગ�ટ, ૧૯૯૫ થી અમલમા ં આ�યો. ફ�³આુર( ૨૦૦૯ મા,ં NSAP હ�ઠળ-

ઇ|-દરા ગાધંી રાVW(ય �દ�યાગંતા પ-ેશન યોજના (IGNDPS) ઉમરેવામા ં આવી. 

IGNDPS ગભંીર અથવા બyુિવધ �દ�યાગંતા (૧૮-૬૪ વષ?ની વય )ૂથમા)ં ધરાવતા 

BPL �ય�/તઓ માટ� �િત લાભાથ¹ �િત મ�હન ે ૩  એુસ ડૉલરના દર� શq કરવામા ં

આ� ુ ંહ� ુ.ં વષ? ૨૦૧૨ થી, IGNDPS હ�ઠળ પે-શનની રકમ દર મ�હન ે૬  એુસ ડોલર 

કરવામા ં આવી છે અન ે ઉપલી વય મયા?દા વધાર(ન ે ૭૯ વષ? કરવામા ં આવી છે. 

આથી, IGNDPS ભારત સરકાર jારા િનધા?�રત માપદંડો અ&સુાર ૧૮-૭૯ વષ?ની વય 
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)ૂથ વpચનેી ગભંીર અથવા બyુિવધ �દ�યાગંતા ધરાવતી �ય�/તઓ અન ેગર(બી ર�ખા 

(BPL) નીચે eવતા પ�રવારોન ેલા_ ુપડ� છે. ૨૦૧૨-૧૩ દરિમયાન આ યોજના હ�ઠળ 

આવર( લેવામા ંઆવલેા લાભાથ¹ઓની સlંયા ૭,૪૩,૮૦૬ હતી. 

૨૪૯. સગં�ઠત [ે.મા ંવીમા યોજનાઓ: સગં�ઠત [.ે હ�ઠળના મોટાભાગના કામદારો 

એ\�લોઈઝ �ોિવડ-ટ ફંડ ઓગºનાઈઝેશન (EPFO), અન ેકમ?ચાર( રાMય વીમા િનગમ 

(ESIC) jારા dરૂ( પાડવામા ંઆવતી સ�ંથાક(ય સામા,જક 2રુ[ા હ�ઠળ આવર( લવેામા ં

આવ ેછે. 

૨૫૦. એ\�લોઈઝ �ટ�ટ ઈ-�યોર-સ કોપ�ર�શન (ESIC) એ/ટની કલમ ૪૬ નીચેના 

સામા,જક 2રુ[ા લાભોની કSપના કર� છે: 

• અ�થાયી �દ�યાગંતા લાભ (TDB): વીમાપા. રોજગાર દાખલ કયા?ના 

�થમ �દવસથી અને રોજગારની ઇ�ના �ક�સામા ં કોઈપણ યોગદાન 

¬કૂ�યા હોવા છતા.ં Mયા ં 2ધુી �દ�યાગંતા ચા� ુ રહ� kયા ં 2ધુી વેતનના 

૯૦% ના દર� કામચલાઉ �દ�યાગંતા લાભ ¬કૂવવા પા.  છે. 

• કાયમી �દ�યાગંતા લાભ (PDB): તબીબી બોડ? jારા �મા3ણત કમાણી 

[મતાના &કુસાનની હદના આધાર� માિસક ¬કુવણીના �વqપમા ંવતેનના 

૯૦% ના દર� લાભ ¬કૂવવામા ંઆવ ેછે. 

• ૨ US ડૉલરના ટોકન વાિષrક �ીિમયમની ¬કુવણી પર કાયમી qપ ેઅ[મ 

વીમાધારક �ય�/તઓ અન ેતેમના eવનસાથીઓન ેતબીબી સભંાળ પણ 

dરૂ( પાડવામા ંઆવે છે. 

• અ-ય લાભોમા ં કાયમી qપ ે �દ�યાગં વીમાધારક �ય�/ત માટ� �યાવસાિયક 

dનુવ?સન અને રોજગારની ઈ�ને કારણે શાર(�રક અ[મતાના �ક�સામા ં

શાર(�રક dનુવ?સનનો સમાવશે થાય છે. 

 

૨૫૧. રાeવ ગાધંી �િમક કSયાણ યોજના: ESI કોપ�ર�શન ે ૨૦૦૫ થી અમલમા ં

બેરોજગાર( ભXથાની યોજના ર)ૂ કર( હતી, N હ�ઠળ વીમાધારક �ય�/તઓન ે ESI 

યોજના હ�ઠળ .ણ વષ? ક� તેથી વ� ુસમય માટ� આવર( લેવામા ંઆવે છે, અને Nઓ 

ફ�/ટર(ના બધં થવાથી અથવા છટણી અથવા કાયમી થવાને કારણે તેમની નોકર( 

_મુાવ ે છે. �દ�યાગંતાન ે એક વષ? 2ધુીના તેમના વતેનના ૫૦% Nટલી રોકડમા ં

બેરોજગાર( ભX´ુ ંઆપવામા ંઆવ ેછે. આ સમયગાળા દરિમયાન, વીમાધારક �ય�/ત 

અન ેતનેો પ�રવાર પણ તબીબી સભંાળ માટ� પા. છે. �મ અને રોજગાર મ.ંાલય jારા 
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સચંા3લત �યાવસાિયક તાલીમ ક�-{ોમા ં તાલીમ મેળવનાર વીમાધારક �ય�/તઓન ે

સ�ંથા jારા વ2લૂવામા ંઆવતી ફ( તેમજ તમેની @સુાફર(નો ખચ? પણ ¬કૂવવામા ંઆવે 

છે. 

૨૫૨. અસગં�ઠત [.ે: અસગં�ઠત કામદારોના �હતની 2રુ[ા માટ�, અસગં�ઠત 

કામદારો સામા,જક 2રુ[ા કાયદો, ૨૦૦૮ ઘડવામા ંઆ�યો હતો. અિધિનયમની કલમ ૩ 

એ જોગવાઈ કર� છે ક� ક�-{ સરકાર અસગં�ઠત કામદારો માટ� eવન અન ે�દ�યાગંતા 

કવરન ે લગતી બાબતો પર યો ય કSયાણ યોજનાઓ ઘડશ ે અને 23ૂચત કરશ.ે 

અિધિનયમની કલમ ૫ રાVW(ય સામા,જક 2રુ[ા બોડ?&ુ ંબધંારણ પણ �દાન કર� છે N 

સમયાતંર� અસગં�ઠત કામદારો/અસગં�ઠત કામદારોની �ણેીઓ માટ� સામા,જક 2રુ[ા 

યોજનાઓની રચનાની ભલામણ કરશે. પ�રિશVટ ૯ �દ�યાગંજનો માટ� અસગં�ઠત [ે. 

માટ�ની વીમા યોજનાઓને �િત3બm3બત કર� છે. 

 

કલમ ૨૯: રાજક@ય અને :હVર >વનમાં ભાગીદાર@ રાજક@ય િતિનિધ�વ પર બધંારણીય 

જોગવાઈઓ 

 ૨૫૩. ભારતીય બધંારણની ��તાવના ભારતને સાવ?ભૌમ, સમાજવાદ(, 

3બનસા�ંદાિયક, લોકશાહ( ��સuાક તર(ક� �હ�ર કર� છે. આનો આવ�યક અથ? એ છે 

ક� દર�ક નાગ�રકન ેમત આપવાનો અને ¬ ૂટંણીમા ંઊભા રહ�વાનો અિધકાર છે. dlુત 

મતાિધકારનો આ િસcાતં બધંારણના અ&pુછેદ ૩૨૬ મા ંવ� ુ�પVટ કરવામા ંઆ�યો છે 

N જણાવ ે છે ક�, “લોકોના _હૃ અન ે દર�ક રાMયની િવધાનસભાની ¬ ૂટંણીઓ dlુત 

મતાિધકારના આધાર� થશ;ે કહ�વાનો અથ? એ છે ક�, દર�ક �ય�/ત ક� N ભારતનો નાગ�રક 

છે અને N યો ય િવધાનસભા jારા બનાવવામા ંઆવેલા કોઈપણ કાયદા jારા અથવા 

ત ેહ�ઠળ િનધા?�રત કરવામા ંઆવી હોય તવેી તાર(ખે અઢાર વષ?થી ઓછ( óમરની નથી 

અન ેત ેઆ હ�ઠળ ગરેલાયક ઠરવામા ંઆવી નથી. 3બન-િનવાસ, મનની અ�વ�થતા, 

અપરાધ અથવા �Vટ અથવા ગેરકાયદ�સર �યવહારના આધાર� યો ય િવધાનસભા jારા 

બનાવવામા ંઆવલે બધંારણ અથવા કોઈપણ કાયદો, આવી કોઈપણ ¬ ૂટંણીમા ંમતદાર 

તર(ક� નvધણી કરવા માટ� હકદાર રહ�શ.ે 

 ૨૫૪. જો ક� બધંારણના અ&pુછેદ ૧૦૨(૧)(બી) અ&સુાર "કોઈપણ �ય�/ત સ[મ કોટ? 

jારા �હ�ર કરવામા ં આ�યા પછ( જ અયો ય માનિસકતાના આધાર� પસદં કરવામા ં
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આવ ેઅન ેસસંદના કોઈપણ _હૃના સ�ય બનવા માટ� ગરેલાયક ઠર( શક� છે". કલમ 

૧૯૧(૧)(બી) રાMય િવધાનસભાઓ અન ેપ�રષદો માટ� સમાન જોગવાઈ કર� છે. 

§ૂટંણી અિધકારો પર વૈધાિનક જોગવાઈઓ 

 ૨૫૫. જન�િતિનિધkવ અિધિનયમ, ૧૯૫૦ ની કલમ ૧૬(૧)(બી) હ�ઠળ જો એવી 

�ય�/ત "અયો ય મનની હોય અને સ[મ કોટ? jારા �હ�ર કરવામા ંઆવી હોય" તો તેન ે

મતદાર યાદ(મા ંનvધણી માટ� અયો ય ઠ�રવી શકાશ ેનહ¢.કલમ ૧૬(ર) હ�ઠળ જો કોઈ 

�ય�/ત&ુ ં નામ મતદાર યાદ(મા ં નvધાયા પછ( સ[મ અિધકાર( jારા �હ�ર કરવામા ં

આ� ુ ંહોય તો ત&ે ુ ંનામ મતદાર યાદ(માથંી Hૂર કરવામાઆંવી શક� છે. 

શાર@�રક અને સવેંદના�મક �દ4યાંગજનોના § ૂટંણી અિધકારોની 	િુવધા 

 ૨૫૬. ક�-{ સરકારને ¬ ૂટંણી પચંના િનયમો સાથ ે કોઈપણ પરામશ? માટ� સuા 

આપવામા ંઆવી છે N િનયમન કર� છે ક� "સામા-ય ર(તે અન ેશાર(�રક અથવા અ-ય 

�દ�યાગંતા હ�ઠળના અિશ3[ત મતદારોના �ક�સામા ં અથવા મતદારો N ભાષામા ં

મતપ. લખે છે તનેાથી પ�ર3ચત ન હોય તેવા અભણ મતદારોના �ક�સામા ંક�વી ર(તે 

મત આપવાનો છે. કાગળો છાપવામા ં આવ ે છે અથવા શાર(�રક અથવા અ-ય 

�દ�યાગંતા હ�ઠળના મતદારો અન ે ¬ ૂટંણીમા ં મતદાન કરવા માટ�ની ��aયાન ે

અ&સુરવામા ંઆવ ેછે." 

 ૨૫૭. ¬ ૂટંણી આચારના િનયમો, ૧૯૬૧ ના િનયમ ૨૫ અન ે િનયમ ૨૭G જોગવાઈ 

કર� છે ક� જો કોઈ મતદાર િનર[રતા, hધkવ અથવા અ-ય શાર(�રક નબળાઈને કારણે 

પો�ટલબલેેટ પેપર પર પોતાનો મત નvધવામા ંઅન ે�હ�રનામામા ંપર સહ( કરવામા ં

અસમથ? હોય, ત ે તનેી સહ( �મા3ણત કરવા સ[મ અિધકાર( પાસે લઈ જશ ે અન ે

િવિવધ �કારની ¬ ૂટંણીઓ માટ� અિધકાર(ન ેતેનો મત ર�કોડ? કરવા અને તેના વતી તેના 

�હ�રનામા પર સહ( કરવા િવનતંી કરશે. ¬ ૂટંણી આચારના િનયમો, ૧૯૬૧ ના િનયમ 

૩૨, િનયમ ૪૦A, િનયમ ૪૯D(f) અન ે િનયમ ૪૯P(f) dરૂ( પાડ� છે ક� hધ અથવા 

અશ/ત મતદારની સાથે રહ�તી �ય�/તઓ ક� Nઓ મદદ િવના હલનચલન કર( શકતા 

નથી તમેને મતદાન મથકમા ં �વશે કરવાથી બાકાત રાખી શકાય નહ¢. વ�મુા,ં 

િ�સાઇ�ડmગ ઓ�ફસરોએ એ 2િુનિiત કરsુ ંજqર( છે ક� શાર(�રક ર(તે અશ/ત મતદારોને 

મતદાન મથકમા ંઅ-ય મતદારોની કતારમા ં રાહ જોયા િવના �વશેવા માટ� અLતા 

આપવામા ંઆવ,ે  
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 ૨૫૮. Mયા ં hધkવ અથવા અ-ય શાર(�રક નબળાઈન ે લીધે કોઈ �ય�/ત મતદાન 

મશીનનાબેલેટ પેપર/બેલેટ  િુનટ પરના �તીકોને ઓળખવામા ંઅસમથ? હોય અથવા 

સહાય િવના તનેા પર પોતાનો મત નvધી શક�, િ�સાઇ�ડmગ ઓ�ફસર� મતદારને તેમના 

વતી બેલેટ પપેર પર મત ર�કોડ? કરવા માટ� મતદાન ક\પાટ?મે-ટમા ં સગીર ન હોય 

તવેા સાથીદારને તમેની સાથે લઈ જવાની પરવાનગી આપવી જોઈએ. 

 ૨૫૯. �રટિન�ગ ઓ�ફસરો માટ�ની હ�-ડxકુ (¬ ૂટંણીઓમા ં Mયા ં ઈલે/Wોિનક વો�ટmગ 

મશીનનો ઉપયોગ થાય છે) (૨૦૦૯) જણાવ ેછે ક� )ૂના અન ે�દ�યાગંજનોને અ2િુવધા 

ન થાય તે માટ� શ] હોય kયા ં2ધુી મતદાન મથકોની યાદ( તૈયાર કરવી જોઈએ. તે 

વ�મુા ંજણાવે છે ક� મતદાન મથકો 3બ|Sડ �ગના ભvયત3ળયે �થાિપત કરવા જોઈએ અને 

'શાર(�રક ર(તે અશ/ત �ય�/તઓ'ના �વશેન ેસરળ બનાવવા માટ� ર�\�સ �દાન કરવા 

જોઈએ. 

અિધકાર સ�jયતા 

 ૨૬૦. �ડસ3ેબ3લટ( રાઈ�સ એ|/ટિવ��સ ે તમેના બધંારણીય અિધકારો મળેવવા માટ� 

કોટ?નો કSપનાdવૂ?ક ઉપયોગ કય� છે.આમ �દ�યાગં અિધકાર )ૂથ jારા લખાયલે પ. 

નvધવામા ંઆ�યો હતો. લોકસભાની ¬ ૂટંણી પહ�લા એિ�લ,૨૦૦૪ મા ંએક �રટને કારણે 

2�ુીમ કોટ� ઈલ/ેWોિનક વો�ટmગ મશીનમા ં ~ેઇલ લીપી, ર�\પ, અલગ કતાર તમેજ 

~ેઈલશી�સ Nવી �દ�યાગંજનોની 2લુભતા માગંણીઓ હાથ ધર( હતી. સાથોસાથ, 

સવ�pચ અદાલતે આદ�શ આ�યો ક� મતદાન અિધકાર(ઓન ે�દ�યાગંજનોની જq�રયાતો 

િવશ ે સવંદેનશીલ બનાવsુ ં જોઈએ અન ે આ પગલા ં માટ� �યાપક �િસµc આપવી 

જોઈએ Nથી કર(ન ે �દ�યાગંજનોની વ�તી તેના િવશ ે �_તૃ થાય અને તનેા 

મતાિધકારનો ઉપયોગ કરવા બહાર આવ.ે �દ�યાગંજનો માટ� સરળ 2લુભતા 2િુનિiત 

કરવા માટ�, DEPwDએ �દSહ(, લખનૌ, વારાણસી, કાનdરુ અને અSહાબાદમા ંલોકસભા 

અન ે િવધાનસભાની ¬ ૂટંણીઓ દરિમયાન મતદાન મથકો પર Wાઇિસકલ �દાન 

કરવાની �યવ�થા કર( હતી. અિધકાર(ઓન ેમાગ?દશ?ન આપવા માટ� એક હ�-ડxકુ તૈયાર 

કરવામા ંઆવી હતી. આ પહ�લની તમામ સબંિંધતો jારા �શસંા કરવામા ંઆવી હતી 

અન ેસરકારના �યાસોની �શસંા કરવામા ંઆવી હતી. 

 ૨૬૧. �દ�યાગંજનો રાજક(ય ર(ત ે પ�રપ/વ થઈ રEા છે ત ે �દ�યાગંમચં (ફ�ડર�શન 

ઑફ ધ �ડસબેSડ �ય�/તઓ)ના ઉદભવ પરથી પણ અ&મુાન કર( શકાય છે N દ�શના 

Lામીણ િવ�તારોમા ંસ�aય �દ�યાગંજનોનો મચં છે. આ મચંો દશા?વે છે ક� ક�વી ર(ત ે

�દ�યાગંતાના અિધકારોની �હમાયત હવે શહ�ર( ઘટના નથી. 
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કલમ ૩૦: સા�ં�ૃિતક >વન, મનોરંજન, આનદં મોદ અને રમતગમતમાં ભાગીદાર@ 

બંધારણીય આદVશ 

 ૨૬૨. ભારતના બધંારણના અ&pુછેદ ૨૯(૧) એ મા-યતા આપ ે છે ક� "ભારતના 

�દ�શમા ં અથવા તેના કોઈપણ ભાગમા ં વસતા નાગ�રકોના કોઈપણ િવભાગને તેની 

પોતાની અલગ ભાષા, 3લિપ અથવા સ�ંDૃિત હોય તને ેત&ે ુ ંસરં[ણ કરવાનો અિધકાર 

છે". ભારતીય બધંારણના અ&pુછેદ ૫૧A એ ભારતના દર�ક નાગ�રકની ફરજ "પોતાની 

સ ં/ુત સ�ંDૃિતના સ@cૃ વારસા&ુ ં @Sૂય અને �ળવણી" અને "�ય�/તગત અને 

સા@�ૂહક �sિૃuના તમામ [ે.ોમા ં�Vેઠતા તરફ �યkન કરવા" બનાવ ેછે. 

 ૨૬૩. �દ�યાગંજનો માટ�ની રાVW(ય નીિત, ૨૦૦૬ �દ�યાગંજનોન ે રમતગમત, 

મનોરંજન અને સા�ંDૃિતક �sિૃuઓમા ં સમાન તકો મળે તે 2િુનિiત કરવા માટ� 

�િતબc છે અને આ Zયેયન ેસાકાર કરવા માટ�, નીચે @જુબ નીિત હાથ ધર� છે: 

• મનોરંજન, સા�ંDૃિતક �sિૃuઓ અને રમતગમત, હોટ�Sસ, બીચ, 

�પોU્?સએર�ના, ઓ�ડટો�રયમ, ,જમ હોલ વગેર� માટ� �થાનો 2લુભ બનાવો. 

• Wાવલે એજ-સીઓ, હોટલ, �વ�ૈpછક સ�ંથાઓ અને મનોરંજક �sિૃuઓ 

અથવા @સુાફર(ની તકો આયો,જત કરવામા ં સામલે અ-ય લોકોએ 

�દ�યાગંજનોની િવશેષ જq�રયાતોને Zયાનમા ં રાખીને, બધાને તેમની 

સેવાઓ �દાન કરવી જોઈએ. 

• િવિવધ રમતોમા ં�દ�યાગંજનોમા ં�થાિનક NGO ની �િતભાને ઓળખો. 

• �દ�યાગંજનો માટ� રમતગમત સ�ંથાઓ અન ે સા�ંDૃિતક મડંળોની રચનાને 

�ોkસા�હત કરો. રાVW(ય અને =તરરાVW(ય કાય?aમોમા ં �દ�યાગંજનોની 

સહભા3ગતાન ેટ�કો આપવા માટ� િમક�િનઝમ હશ.ે 

• �દ�યાગંજનો માટ� રમતગમતમા ં�ેVઠતા માટ�નો રાVW(ય dરુ�કાર આપો. 

 

સા�ં�ૃિતક >વનમાં ભાગીદાર@ 

૨૬૪. d�ુતકાલયો: સ�ંDૃિત મ.ંાલય jારા એિ�લ, ૨૦૧૨ મા ંd�ુતકાલયો પર રાVW(ય 

િમશન તર(ક� ઓળખાતી ઉpચ �તર(ય સિમિતની રચના કરવામા ંઆવી છે. સા�ંDૃિતક 

eવનમા ં �દ�યાગંજનોની સહભા3ગતા ઘણા બધા પાસાઓ ધરાવે છે અને ત ેઅસlંય 

ર(ત ે શ] છે. સહભા3ગતા 2િુનિiત કરવાની સૌથી મહkવdણૂ? ર(તોમાનંી એક 

d�ુતકાલયોની 2લુભતા છે. �દ�યાગંજનો માટ� d�ુતકાલયો 2લુભ બનાવવા માટ� 

સરકાર jારા સતત �યાસો કરવામા ંઆવે છે. 
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૨૬૫. �ફSમો: �દ�યાગંજનોના �હતો&ુ ંર[ણ કરવા અન ેતનેે ઓળખવા માટ�, સ-ેWલ 

બોડ? ઑફ �ફSમ સ�ટ ��ફક�શન પાસ ેમાગ?દિશrકાનો સ@હૂ છે Nમાથંી એક ફર,જયાત છે ક� 

�ફSમોન ે �માણપ. આપતી વખતે, બોડ� ખાતર( કરવી જોઈએ ક� શાર(�રક અન ે

માનિસક ર(ત ે'�દ�યાગંજનો' સાથે Hુ�ય?વહાર અથવા ઉપહાસ દશા?વતા {�યો 3બનજqર( 

ર(ત ેર)ૂ કરવામા ંન આવ.ે 

૨૬૬. �મારકો: વષ? ૨૦૧૧ મા,ં સામા,જક -યાય અન ેઅિધકા�રતા મ.ંાલય (MoSJE) 

એ ભારતીય dરુાતkવ સવº[ણ (ASI) ન ેતનેી પાચં વSડ? હ��રટ�જ સાઇ�સ બનાવવા 

માટ� 0.83 િમ3લયન  એુસડ(ની Lા-ટ મ)ૂંર કર( હતી -તાજમહ�લ, આLાનો �કSલો, 

ફતહેdરુ સીકર(, 2યૂ? મ�ંદર- કોણાક? , અન ે�મી મ��જદ ચાપંાનરે-પાવગઢ અન ે૨૫ 

અ-ય �ટ�કટવાળા �મારકો �દ�યાગંજનો માટ� 2લુભ છે. આ ભડંોળનો ઉપયોગ �વશે 

માગ�, ર�\�સ, શૌચાલય, �પશº|-{ય નકશા, ~ેઇલ સકં�તો અને PwDsમાટ� �ટ�કટ 

કાઉ-ટરમા ંફ�રફાર કરવા માટ� કરવામા ંઆવશ.ે ASI એ વSડ? હ��રટ�જ �ોપટÙઝ પર&ુ ં

�કાશન પણ ~ેઈલમા ંબહાર પાડð ુ ંછે. 

૨૬૭. બૌµcક સપંદા અિધકારોના સદંભ?મા ં અવરોધો: ભારતમા ં હાલના કા&નૂી 

કોપીરાઈટ શાસન હ�ઠળ, @�ુ{ત સામLીન ે તેના qપાતં�રત �વqપમા ં qપાતંર અન ે

ઉપયોગ માટ� કોપીરાઈટ ધારકોની પરવાનગીની જqર છે. Mયાર� કોપીરાઈટ 

અિધિનયમ, ૧૯૫૭ ની કલમ ૫૨(a)(i) સશંોધન સ�હત ખાનગી ઉપયોગ માટ� 

કોપીરાઈટ કર�લા કાય?ના dનુઃઉkપાદનને મ)ૂંર( આપ ેછે, આવા બાકાતમા ંમનોરંજનના 

હ��ઓુ માટ� અથવા 2લુભ ફોમºટમા ં �દ�યાગંજનોના ઉપયોગ માટ� @�ુ{ત સામLીના 

qપાતંરણ અને ઉપયોગનો સમાવેશ થતો નથી. કોપીરાઈટ (2ધુારા) અિધિનયમ, 

૨૦૧૨ એ તમામ ફોમºટમા ંકામની 2લુભતા બનાવવા માટ� શાર(�રક ર(તે અશ/ત અન ે

ફર,જયાત લાયસ-સની જોગવાઈ માટ� કોપીરાઈટના અપવાદો ર)ૂ કયા? છે. hધ, 

Hૃ|Vટહ(ન અથવા અ-યથા િ�-ટ અ[મ હોય તવેા લોકો માટ� �કાિશત કાય�ની 

ઍ/સસેની 2િુવધા આપવા માટ� ભારત મારા ક�શ સિંધનો પ[કાર છે. ૨૭ )ૂન, ૨૦૧૩ 

ના રોજ મારા ક�શમા ં Hૃ|Vટહ(ન �ય�/તઓ અન ે િ�-ટ �ડસ3ેબ3લટ( ધરાવતી �ય�/તઓ 

jારા �કાિશત કાય�ની ઍ/સેસની 2િુવધા માટ� સિંધ dણૂ? કરવા માટ� રાજjાર( પ�રષદ 

jારા આન ેઅપનાવવામા ંઆ� ુ ંહ� ુ.ં 

 ૨૬૮. �વાસન: �વાસન મ.ંાલય (એમઓટ() એ �ોN/ટ અમલીકરણના તબÁાથી 

જ હોટલોમા ં �દ�યાગંજનો માટ� ઉપલRધ 2િુવધાઓ અન ે સવેાઓની 2લુભતા માટ� 

લÌuુમ ધોરણોના અમલીકરણ માટ� એક િસ�ટમની �થાપના કર( છે. �વાસન મ.ંાલય 
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હોટ�લ �ોN/�સન ે મ)ૂંર( આપ ે છે અન ેઆ હ�� ુ માટ� િનધા?�રત માગ?દિશrકા અ&સુાર 

ઓપર�શનલ હોટ�Sસ, ક-વે-શન સે-ટસ? વગેર�&ુ ંવગ¹કરણ કર� છે. િવ3ભì ર(ત ેસ[મ 

�ય�/તઓની જq�રયાતો રાખવા માટ� માગ?દિશrકામા ં જોગવાઈ કરવામા ં આવી છે. 

એમઓટ(એ હવ ેફર,જયાત બના� ુ ંછે ક� વગ¹Dૃત હોટલોમા ં�હ(લચરે 2લુભતા, યો ય 

ઓછ( óચાઈ ફિનrચર, નીચા પી-ફોલ, �લાઈ�ડmગ દરવા� સાથનેા કપબોડ? અને ઓછા 

કાપડના હ¼ગસ? વગેર� સાથ ેઅલગ-અલગ �દ�યાગં મહ�માન માટ� ઓછામા ંઓછો એક 

સમિપrત qમ હોવો જોઈએ. qમમા ં�ા�ય અન ેHૃ�યમાન (�Rલ ��કmગ લાઇટ) એલામ?િસ�ટમ 

હોવી પણ જqર( છે. બાથqમમા ં �લાઇ�ડmગ ડોર અને યો ય �ફ/સર Nવા ક� નીચા 

વોશબિેસન, ઓછ( óચાઇવાળા ટોઇલટે અન ેLેબ બાર વગરે� સાથ ે�હ(લચેર 2લુભ હોsુ ં

જqર( છે. 

 ૨૬૯. વગ¹Dૃત હોટલોના �હ�ર શૌચાલય  િુનસે/સ, �હ(લચરે 2લુભ, ઓછ( óચાઈના 

યો ય �ફ/સર સાથે, Lેબ બાર વગરે� હોવા જqર( છે. તમામ �હ�ર િવ�તારોમા ંમફત 

2લુભતા �દાન કરવી જોઈએ અને ૫ �ટાર અન ે�ટાર ડ(લ/સ હોટલમા ંઓછામા ંઓછ( 

એક ર��ટોર-ટમા ં�વેશjાર પર એ|-ટ-��લપ Kલોર સાથ ે ર�\પ હોવો જોઈએ. હોટ�લોન ે

સલાહ આપવામા ં આવ ે છે ક� અલગ-અલગ ર(ત ે સ[મ મહ�માનો માટ� qમ સૌથી 

નીચલા �તર� અને 3લKટની સૌથી નeક ��થત હોય.તેઓન ેએવી પણ સલાહ આપવામા ં

આવ ેછે ક� તેઓ હોટલના તમામ �ટાફ સ�યોન ેઅલગ-અલગ ર(ત ેસ[મ �ય�/તઓની 

િવશષે જq�રયાતો hગે સવેંદનશીલ બનાવે Nથી તઓે આવા મહ�માનોને કાળeથી 

સભંાળ( શક�. �ગqકતા પદેા કરવા અન ે યોગદાનને મા-યતા આપવાના હ��થુી,  

MoTએ હોટલોન ેએવોડ?ની �થાપના કર( N અલગ-અલગ સ[મ મહ�માનો માટ� �Vેઠ 

2િુવધાઓ dરૂ( પાડ� છે. 

�ડસે�બ�લટ@ �પોT્�સને ો�સાહન આપતી સ�ંથાઓ 

 ૨૭૦. સરકાર �_િૃત લાવવા માટ� એનeઓ સાથે સહયોગ કર( રહ( છે. ૧૨ ઓગ�ટ, 

૨૦૧૧ ના રોજ, ક�-{ીય �વાસન મ.ંીએ નવી �દSહ(મા ં�હ(લ-ચેર-આધા�રત �ય�/તઓ 

jારા "3બયો-ડ બે�રયસ?ઈન a��ડબલ ઈ|-ડયાUૂર"ને લીલી ઝડં( આપી. આ �વાસમા ં

�હ(લ ચરે પરના �વયસંવેકોના )ૂથ jારા ૮૧ �દવસમા ં૨૮ રાMયની રાજધાનીઓ અને 

૪૦ શહ�રોની @લુાકાત સામેલ હતી. 

 ૨૭૧. ભારતની પરેા3લ�\પક સિમિત વષ? ૨૦૦૫મા,ં સરકાર� ભારતીય ઓ3લ�\પક 

સઘં(IOA) ની સમક[ ભારતની પરેા3લ�\પક સિમિત (PCI)ન ે મા-યતા આપી હતી. 

૨૦૦૬ થી, PCI એ રાMય સ�ંથાઓ અને ફ�ડર�શનન ે સલં ન કરવા&ુ ં શq ક ુ� અન ે
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ભારતમા ંપરેા �પોU્?સના ઉkથાન માટ� આ માગ? મોકળો થયો. PCI એ શાર(�રક ર(ત ે

પડકારજનક રમતગમત અન ે�હ(લચેર એXલ�ેસના િવકાસ અન ેઉkથાન માટ� સમિપrત 

છે અન ે શqઆતથી પસદંગીના �તર 2ધુી, રમતની તકો અન ે �પધા?ઓના િવકાસન ે

�ોkસાહન આપવા અન ે તેમા ંયોગદાન આપવાના ઉzે�યો અન ેઉzે�યો સાથે સમિપrત 

છે.PCI એ પરેા એિશયનગે\સ, િવ¤ �પધા?ઓ Nવી િવિવધ =તરરાVW(ય મીટમા ં

ભારતની સહભા3ગતામા ંમહkવdણૂ? Oિૂમકા ભજવી છે.�થમ વખત, �દSહ(મા ંયો�યેલી 

કોમનવSેથ ગે\સ ૨૦૧૦ મા ંરમતગમતના �દ�યાગંજનો @lુય �વાહની રમતોની Nમ 

સમાન મદેાનમા ં �પધા? કરતા જોવા મûયા હતા. કોમનવSેથ ગે\સફ�ડર�શન અન ે

ઇ-ટરનશેનલ પરેા3લ�\પક કિમટ( વpચેના સહકાર( કરારના પ�રણામે �દ�યાગં 

ખેલાડ(ઓન ેપણ તમેની િવ¤ ક[ાની રમત કૌશSય દશા?વવાની તક મળ(. 

 ૨૭૨. નશેનલ �લે�ગ �ફS�સ એસોિસએશન ઓફ ઈ|-ડયા (NPFAI): રમતગમત 

મ.ંાલય ે ફ�³આુર( ૨૦૦૯ મા ં નેશનલ �લે�ગ �ફS�સ એસોિસએશન ઓફ ઈ|-ડયા 

(NPFAI) ની રચના માટ� �ફS�સ ઇન W�ટ, UK સાથે MOU પર હ�તા[ર કયા? છે. 

NPFAI નો @lુય ઉzે�ય દ�શમા ં રમતનામદેાનો અન ે ËSુલી જ યાઓનો િવકાસ, 

�ોkસાહન, ર[ણ અન ેિવ�તરણ કરવાનો છે. 

 ૨૭૩. ઇ|-ડયન �પાઇનલ ઇ-જર(ઝ સ-ેટર� કરોડર÷)ુની ઇ�ઓ (�હ(લચરે 

વપરાશકતા?ઓ) માટ� રમતગમતની 2િુવધાઓ �થાિપત કર( છે Nથી તઓેન ે િવિવધ 

રમતગમત �sિૃuઓ Nમ ક� �હ(લચેર ર બી, �હ(લચરે બા�ક�ટબોલ, �હ(લચરે ટ�િનસ 

અન ેલૉન ટ�િનસ તેમના કાયા?kમક �તર અન ેસ�aય રહ�વાની શાર(�રક [મતા વધારવા 

માટ� ભાગ લેવાની તક dરૂ( પાડ( શકાય. 

 ૨૭૪. નશેનલ ઇ�-�ટટîટૂ ઓફ મ-ેટલ હ�Sથ એ �થાિનક અને રાVW(ય �તર� માનિસક 

�દ�યાગંજનો માટ� િવશેષ ઓ3લ�\પ/સ સાથે સકંળાયલે છે અન ેબાળકો અન ેમાનિસક 

�દ�યાગંજનો માટ� િવિવધ લેઝર �sિૃuઓ Nમ ક� ડા-સ, \ 3ુઝક ફ�|�ટવલ, િપકિનક 

વગરે�& ુ ંઆયોજન કર� છે. 

 ૨૭૫. બyુિવધ �દ�યાગંતા ધરાવતી �ય�/તઓ માટ� £પાયલેી �િતભાઓ અન ેબyુિવધ 

�દ�યાગંતા ધરાવતી �ય�/તઓની સભંિવતતાન ે શોધવાના ઉzે�ય સાથ ે બyુિવધ 

�દ�યાગંજનોના સશ�/તકરણ માટ�ની રાVW(ય સ�ંથાએ �થમ વખત દ3[ણ �ાદ�િશક 

રમતો&ુ ંઆયોજન ક ુ�. 
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 ૨૭૬. �દ�યાગંતાની રમતને �ોkસાહન આપવા માટ�ની યોજનાઓ અને કાય?aમો:  વુા 

બાબતો અન ેરમતગમત મ.ંાલય, રમતગમત િવભાગ �દ�યાગંજનોમા ં રમતગમતને 

�ોkસાહન અને િવકાસ કરવાના હ��થુી યોજનાઓ અમલમા ં@કૂ� છે. 

 ૨૭૭. નશેનલ �પોU્?સ ફ�ડર�શનન ે સહાયની યોજના: રાVW(ય રમતગમત ફ�ડર�શનને 

ભારતમા ં રાVW(ય ચ�ે\પયનિશપ અને =તરરાVW(ય Uુના?મ-ેટો યોજવા, િવદ�શમા ં

=તરરાVW(ય Uુના?મે-ટમા ંભાગ લેવા, કો3ચmગ િશ3બરો&ુ ંઆયોજન કરવા, રમતગમતના 

સાધનોની �ા��ત વગરે� માટ� સહાય dરૂ( પાડવામા ં આવ ે છે.  વુા બાબતો અન ે

રમતગમત મ.ંાલયનો વાિષrક અહ�વાલ, ૨૦૧૪-૧૫ રાVW(ય રમતગમત મહાસઘંોને 

�હ�ર કરવામા ંઆવલે ભડંોળની નીચનેી િવગતો �દાન કર� છે: 

 

 

નેશનલ �પોT્�સ ફVડરVશનને સહાય (િમ�લયન xએુસ ડોલર) 

 ફVડરVશનOુ ંનામ ૨૦૧૨-૧૩ ૨૦૧૩-૧૪ ૨૦૧૪-૧૫ 

ઓલ ઈ|-ડયા�પોU્?સ કાઉ�-સલ ફોર ડ�ફ, 

નવી �દSહ( 

૦.૦૯ ૦.૧૪ ૦.૦૦૫ 

પરેાલી\પીક કિમ�ટ ઓફ ઈ-ડ(યા, 

બGગલોર 

૦.૨૯ ૦.૨૩ ૦.૩૩ 

�પિેશયલ ઓ3લ�\પક ભારત ૦.૧૧ ૦.૪૫ ૦.૩૨ 

 

 ૨૭૮. �દ�યાગંો માટ� રમતગમત અન ેરમતોની યોજના: મ.ંાલયે ૨૦૦૯ મા ં�દ�યાગં 

લોકોમા ંરમતગમત અને રમતોને �ોkસાહન આપવા માટ� એક યોજના ઘડ( હતી. આ 

યોજનામા ં રમતગમતના કો3ચmગ અન ે શાળાઓ માટ� ઉપભોMય અને 3બન-ઉપયોગી 

રમતના સાધનોની ખર(દ(, કોચની તાલીમ માટ� અ&દુાન અન ે �દ�યાગંજનો માટ� 

,જSલા, રાMય અન ેરાVW(ય �તરની �પધા? યોજવા માટ� અ&દુાનના ઘટકો છે. ૨૦૧૪-

૧૫ દરિમયાન, �ડસ\ેબર ૨૦૧૪ 2ધુી યોજના હ�ઠળ ૩૫ શાળાઓન ેઅ&દુાન �દાન 

કરવામા ં આ� ુ ં હ� ુ.ં યોજના હ�ઠળ ૪૨૩૫૦ �દ�યાગંજનોએ ૨૦૧૪-૧૫ દરિમયાન 

(�ડસ\ેબર,૨૦૧૪ 2ધુીમા)ં ,જSલા અન ેરાMય �તર� યો�યલેી �પધા?ઓમા ંભાગ લીધો 

હતો. �દ�યાગંજનો માટ� રમતગમત અને રમતોની યોજના હ�ઠળ છેSલા .ણ વષ? 

દરિમયાન કરવામા ંઆવેલ ખચ? નીચે દશા?વલે છે: 

  વષ� થયેલ ખચ� (િમ�લયન xએુસ ડોલર) 
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૨૦૧૨-૧૩ ૧.૦૮ 

૨૦૧૩-૧૪ ૧.૧૬ 

૨૦૧૪-૧૫ ૦.૬૦ 

 

 ૨૭૯. ૧૯૯૪ મા ં �શસંનીય ખલેાડ(ઓ માટ� પે-શનની યોજના શq કરવામા ંઆવી 

હતી. N ખલેાડ(ઓ ભારતીય નાગ�રક છે અન ેગોSડ, િસSવર અને ~ો-ઝ મડેલ ekયા 

છે અન ે૩૦ વષ?ની વય ેપહvચી ગયા છે તમેજ સ�aય રમત કાર�કદÙમાથંી િનsuૃ થયા 

છે તઓે eવન પ-ેશન માટ� પા. છે. 

 ૨૮૦. hધજનોમા ં સકારાkમક Hૃ|Vટકોણ અને આkમિવ¤ાસ ક�ળવવા માટ� �પધા?kમક 

�aક�ટનો ઉપયોગ કરવાના ઉzે�ય સાથ ે એસોિસએશન ફોર �aક�ટ ફોર Rલાઇ-ડ ઇન 

ઇ|-ડયા (ACBI) ની �થાપના ૧૯૯૬ મા ંકરવામા ંઆવી હતી. એસીબીઆઈએ ૧૯૯૮ 

અન ે ૨૦૦૨મા ં �થમ બે Rલાઈ-ડ �aક�ટ વSડ? કપ&ુ ં આયોજન ક ુ� હ� ુ.ં નેશનલ 

ઈ�-�ટટîટૂ ફોર ધ િવઝðઅુલી હ�|-ડક��ડ (NIVH), દ�હરાHૂન, બોલની hદર બે�રm સ સાથ ે

હાડ? �લા|�ટકથી બનલેો ઓ�ડયો બોલ િવકસા�યો હતો. તે હવે =તરરાVW(ય ધોરણ 

@જુબ �વીકારવામા ંઆવ ેછે. 

 ૨૮૧. નશેનલ �પોU્?સ મીટ ફોર ધ Rલાઈ-ડઃ ભારતીય hધ �પોU્?સ એસોિસએશનની 

�થાપના એિ�લ ૧૯૮૬ મા ંRલાઈ-ડ �રલીફ એસોિસએશન, �દSહ( (BRA) jારા કરવામા ં

આવી હતી, N ભારતમા ંhધ લોકો માટ�ની અLણી સ�ંથા છે. hધજનો માટ� રાVW(ય 

ક[ાની રમતગમત �sિૃuઓને �ોkસાહન આપવાનો હ�� ુ હતો. એસોિસએશનને 

ભારતીય ઓ3લ�\પક એસોિસએશન jારા મા-યતા આપવામા ં આવી છે, અન ે ત ે

ઇ-ટરનશેનલ Rલાઇ-ડ �પોU્?સ ફ�ડર�શન (IBSA) સાથે જોડાયલે છે, N Hૃ|Vટહ(ન લોકો 

માટ� આ સવ�pચ રમતગમત સ�ંથામા ં ભારત&ુ ં �િતિનિધkવ કર� છે.ત ે પરેા3લ�\પક 

સિમિત સાથ ેપણ જોડાયે�ુ ં છે. તમેા ં૨૩ રાMયોમાથંી૧૩૩ સ�ંથાઓ અન ેરમતગમત 

સ�ંથાઓ છે. ઇ|-ડયન Rલાઇ-ડ �પોU્?સ એસોિસએશન ૧૯૮૨ થી િનયિમતપણે µjવાિષrક 

ધોરણે hધજનો માટ� રાVW(ય રમતગમત મીટ&ુ ં આયોજન કર� છે. ૧૮મી નશેનલ 

�પોU્?સ મીટ ૨૦૧૨મા ં યો�ઈ હતી અને તેમા ં દ�શભરના ૧૫ રાMયોમાથંી લગભગ 

૬૦૦ એXલ�ેસ અન ે �પોU્?સ અિધકાર(ઓએ ભાગ લીધો હતો. IBSA વSડ? 

ચે�\પયનિશ�સ: એ�કોU્?સ, ૧ કોચ, ૧ મદદનીશ કોચ અન ે ૨ અિધકાર(ઓએ 
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એ-ટા3લયામા ં૪ થી IBSA વSડ? ચ�ે\પયનિશપ અન ેગેમમા ંભાગ લીધો હતો. ભારત ે

પાચં મડેલ ekયા (એક િસSવર અન ેચાર ~ો-ઝ મેડલ). 

 

કલમ ૩૧: [કડાશા\ અન ેમા�હતી એકHીકરણ [કડાશા\Oુ ંમહ�વ 

 ૨૮૨. કલમ ૩૧ �દ�યાગંતા પર �લુનાkમક મા�હતીના મહkવને નÁ( કર� છે N 

આયોજન, અમલીકરણ, દ�ખર�ખ અન ેસમાવશેી નીિતઓના @Sૂયાકંન માટ� મહkવdણૂ? 

છે. આ સદંભ?મા,ં િનવદેન: "�દ�યાગંજનોમા ંલાબંા ગાળાની શાર(�રક, માનિસક, બૌµcક 

અથવા સવંદેનાkમક [િતઓ હોય તવેા લોકોનો સમાવશે થાય છે N િવિવધ અવરોધો 

સાથે �aયા �િત�aયામા ંઅ-ય લોકો સાથે સમાન ધોરણે સમાજમા ં તેમની સdંણૂ? અન ે

અસરકારક સહભા3ગતાને અવરોધે છે", સમંલેનમા ં�પVટ પણ ેદશા?�યા @જુબ, મ�ેડકલ 

મોડલમાથંી બદલાવને 3ચµ«ત કર� છેદ�શના =કડાઓએ �દ�યાગંતાના સામા,જક 

મોડલનો �િતસાદ આપવો પડશે. 

 ૨૮૩. પીડબS ડુ( એ/ટ ૧૯૯૫ નો અમલ એ ભારતીય �દ�યાગંતા ચળવળની @lુય 

િસµc છે. આ અિધિનયમની ��તાવના �દ�યાગંતાની સમાનતા અન ેસdંણૂ? ભાગીદાર(ને 

�ોkસાહન આપવા અન ેતેની ખાતર( કરવાના તનેા ઉzે�યને �પVટપણે દશા?વ ેછે. 

�દ4યાગંતા માહ@તીના \ોતો 

 ૨૮૪. PWD એ/ટ ૧૯૯૫, સરકાર પર �દ�યાગંતાના કારણો hગ ે સવº[ણ, તપાસ 

અન ે સશંોધન હાથ ધરવા માટ� ચોÁસ જવાબદાર( લાદ� છે. �દ�યાગંતા પરના 

=કડાઓના @lુય Ûોતો નશેનલ સે\પલ સવº ઓગºનાઈઝેશન (NSSO) jારા હાથ 

ધરવામા ં આવલેા �દ�યાગંતા પરના દાયકાઓની વ�તી ગણતર( અને દ�શ�યાપી 

ન@નૂાના સવº છે. 

 ૨૮૫. વષ? ૨૦૧૧ ની વ�તી ગણતર(મા,ં આઠ �કારની �દ�યાગંતાના સદંભ?મા ંમા�હતી 

એક. કરવામા ંઆવી હતી. આઠ �કારોઆ ર(ત ેઓળખવામા ંઆવે છે (i) જોવામા,ં (ii) 

સાભંળવામા ં (iii) વાણીમા ં (iv) હલનચલનમા ં (v) માનિસક મદંતા (vi) માનિસક 

બીમાર(, (vii) બyુિવધ �દ�યાગંતા(viii) અ-ય કોઈપણ. 

 ૨૮૬. ૨૦૧૧ ની વ�તી ગણતર( આઝાદ( પછ(ની વ�તી ગણતર(ની ૧૫મી આsિૃu છે. 

�યાlયાઓ ઉપરો/ત તકનીક( સલાહકાર સિમિત (TAC) jારા ભલામણ કરાયેલી 

�યાlયાઓ સાથ ે �યાપકપણે 2સુગંત હતી. ૨૦૧૧ ની વ�તી ગણતર(મા ં �×ન ે
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�ાધા-યતામા ં નામ, óમર, �િત, ધમ? વગેર� પછ( ૯ નબંર પર ખસડેવામા ંઆ�યો 

હતો. �યાlયાઓ, િવભાવનાઓ અને 2ચૂનાઓ એવી ર(ત ે�ડઝાઇન કરવામા ંઆવી હતી 

ક� �×નો યો ય ર(તે �ચાર કરવામા ં આ�યો હતો અને વ�તીની �દ�યાગંતાની 

લા[3ણકતાઓન ે નટે કરવાની શ]તાઓન ે 2ધુાર( શકાય છે. ગણતર(કારોને અ-ય 

�×ોના જવાબ આપનાર @lુય જવાબ આપનાર પાસેથી ઘરના દર�ક નબંર માટ� આ 

�×નો જવાબ મળેવવા 2ચૂના આપવામા ંઆવી હતી. પ�રિશVટ ૧૦ વ�તી ગણતર( 

૨૦૧૧ મા ં�દ�યાગંતા-સબંિંધત �×ોને આવર( લ ેછે. 

મા�હતીનો સાર 

 ૨૮૭. �ચાર: િ�-ટ અન ે ઈલે/Wોિનક મી�ડયા jારા �યવ��થત �ચાર ýબેંશ શq 

કરવામા ંઆવી હતી Nણે ૨૦૧૧ ની વ�તી ગણતર(ના ગણતર(કારો �દ�યાગંતા પરના 

�×&ુ ંઅસરકારક ર(ત ે�ચાર કર( શક� તsેુ ંવાતાવરણ બનાવવામા ંમદદ કર( હતી. 

વ�તી ગણતર(ન ે વ� ુ સાર( ર(તે �_િૃત લાવવા માટ� મા�હતીનો �સાર કરવા 

ટ�3લિવઝન, ર��ડયો, િ�-ટ મી�ડયા અન ે ઇ-ટરનટેનો ઉપયોગ કય� હતો. �ાદ�િશક 

ભાષાની ટ�3લિવઝન ચેનલો માટ� ‘ગેટ યોર સSેફકાઉ-ટ�ડ’ પર એક �ફSમ બનાવવામા ં

આવી હતી. આ @zુો અ-ય બાબતોની સાથ ે ટ�3લિવઝન ટોક શોમા ં આવર( લવેામા ં

આ�યો હતો. મા�હતી, િશ[ણ અને સદં�શા �યવહાર (IEC) સામLી Nવી ક� હ�-ડ3બલ, 

પો�ટરો અન ે �થાિનક ભાષાઓમા ં પિ.કાઓ ગામડાઓમા ં અન ે ગણતર(કારોન ે

વહ¼ચવામા ંઆવી હતી. 

 ૨૮૮. પ�Rલક �ાઈવટે પાટ?નરશીપ: સે-સસ ઓગºનાઈઝેશન સામા-ય જનતાન ેભારત 

૨૦૧૧ ની વ�તી ગણતર(ના મહkવ િવશે સવંદેનશીલ બનાવવા અન ેતમેનો સહયોગ 

મળેવવાના �યાસમા ંએક�ુ ંન હ� ુ.ં અ-ય ક�-{ીય મ.ંાલયો, નાગ�રક સમાજ સ�ંથાઓ, 

ખાસ કર(ને Nઓ �દ�યાગંજનોના કSયાણ માટ� કામ કર� છે તેઓ પણ લોકો આગળ 

આવ ેઅન ે�દ�યાગંતા સબંિંધત �×ોના સદંભ?મા ંસાચી મા�હતી dરૂ( પાડ� તે 2િુનિiત 

કરવા માટ� તમેના સઘન �યાસો કર� છે. 

 

કલમ ૩૨: [તરરા*Q@ય સહકાર બધંારણીય �યાયશા\ 

 ૨૮૯. ભારતના બધંારણના અ&pુછેદ ૫૧(બી)એ િનધા?�રત કર� છે ક� રાMય આ 

@જુબનો �યાસ કરશ:ે "રાVWો વpચે -યાયી અન ે સ-માનજનક સબંધંો �ળવવા". 

બધંારણના અ&pુછેદ ૨૫૩ =તરરાVW(ય કરારોન ેઅસર કરવા માટ� કોઈપણ કાયદો 
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બનાવવાની સસંદન ેસuા આપ ેછે. બધંારણની આ બે જોગવાઈઓ ભારતન ેઆ કલમ 

હ�ઠળ તેની જવાબદાર(ઓ dરૂ( કરવામા ંમદદ કર� છે. 

 ૨૯૦. �ડપાટ?મ-ેટ ફોર ઈ-ટરનેશનલ ડ�વલપમે-ટ (DFID) ભારત અને �દ�યાગંતા: 

DFID ઈ|-ડયા કદાચ �દ�યાગંતાના @zુાઓન ેસબંોધવામા ંદ�શ&ુ ંસૌથી સ�aય કાયા?લય 

છે. �દ�યાગંતા �kયે DFID ભારતના �િતભાવના @lુય લ[ણો છે: 

• સરકાર સાથે લોગ Ø�મ એLીમે-ટમા ં �દ�યાગંતા 2ચૂકાકંોનો સમાવેશ. 

સવ?િશ[ા અ3ભયાન, િશ[ણ કાય?aમ માટ�ના કરારમા ં�દ�યાગંતા 2ચૂકાકંોનો 

સમાવેશ કરવામા ં આ�યો છે. આ 2ચૂક અ&2ુ3ૂચત જન�િત અને 

અ&2ુ3ૂચત �િતના બાળકો અન ે �દ�યાગં બાળકો અન ે ખાસ કર(ને આ 

)ૂથોની છોકર(ઓ માટ� શ[ૈ3ણક િસµcઓમા ં2ધુારો કરવાની જq�રયાત પર 

ભાર @કૂ� છે. બyુ-દાતા �જનન અન ે બાળ આરો ય કાય?aમ માટ� લોગ 

Ø�મમા ં �દ�યાગંજનોનો પણ સમાવશે કરવામા ંઆ�યો છે. આ કાય?aમ માટ� 

રાMયોએ સૌથી ખરાબ �વા�Xય પ�રણામો અન ે તને ે સાકંળતા સસંાધનો 

ધરાવતા )ૂથોન ેઓળખવાની જqર છે. 

• પાટ?નરશીપ એLીમે-ટ �ોLામ (PAP) DFID ઈ|-ડયાએ પસદંગીના UK 

NGO સાથે પોતાના ભાગીદાર( કરારો �થાિપત કયા? છે Nમની પાસ ેDFID 

હ�ડ/વાટ?ર સાથ ે �ોLામ પાટ?નરિશપ એLીમે-ટ છે. દર�ક NGO પાટ?નર� 

નેટવ�કúગની 2િુવધા, [મતા િનમા?ણ અન ેઅ&દુાન&ુ ંસચંાલન કરવા માટ� 

બાળકો અન ેઅ&2ુ3ૂચત �િત અન ેજન�િત Nવા ચોÁસ બાકાત )ૂથ માટ� 

નોડલ 3બmHુ તર(ક� કાય? કરવા&ુ ં છે. �વ�ૈpછક સવેા ઓવરસીઝ (VSO) એ 

�દ�યાગંતા માટ�ની નોડલ એજ-સી છે. VSO એ રાMયના સ3ચવ અને 

�દ�યાગં �હતધારકોની આગેવાની હ�ઠળ એક રાઉ-ડ ટ�બલ મી�ટmગ&ુ ં

આયોજન કર(ન ેDFIDન ેમદદ કર( છે. 

• નાગ�રક સમાજના ગર(બ િવ�તારો (PACS) કાય?aમ PACS કાય?aમ 

ભારતના સૌથી ગર(બ ,જSલાઓમા ં નાગ�રક સમાજની [મતા વધારવા 

માટ� રચાયેલ છે. DFID એ 'હ�-�સઑફ' અ3ભગમ અન ે 2ગુમતા અન ે

�િતભાવ અપના�યો છે અન ે તે �ોLામમા ં સામેલ છે. �ોLામ વા�તિવક 

[મતા િનમા?ણ અ3ભગમોન ે�ોkસા�હત કર� છે. �દ�યાગંતાનો @ળૂqપ ેPACS 

મા ં સમાવશે કરવામા ંઆ�યો ન હતો પરં� ુ�ોLામ ેમા-યતા આપી છે ક� 

�દ�યાગંતા િવશે વાત કયા? િવના ગર(બીને સબંોિધત કર( શકાતી નથી. 

હાલમા ંચાર �દ�યાગં સ�ંથાઓ PACS ભડંોળ �ા�ત કર( રહ( છે. 
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• DFID ના કોપ�ર�ટ ડાયવિસrટ( એજ-ડાનો અમલ DFID ઈ|-ડયા પણ કોપ�ર�ટ 

િવિવધતા � હૂરચનાનો અમલ કરવા માટ� સ�aયપણે �યાસ કર( રહ( છે. 

DFID ઈ|-ડયા તેની ભરતી ��aયાઓ ËSુલી અન ેસમાિવVટ છે તેની ખાતર( 

કરવા માટ� �થાિનક �દ�યાગંજન સગંઠનો સાથે કામ કર( રહ( છે. 2નુામી 

�િતભાવ �દ�યાગંતા પ�ર�ે�યને 2નુામી પછ(ના રાહત કાય?aમોના 

સામા,જક-ઈ�/વટ( ઓ�ડટમા ંસમાવવામા ંઆવશે. 

૨૯૧.  રુોિપયન  િુનયન "ભારતમા ં �દ�યાગંતાના @zુાઓન ે @lુય �વાહમા ં

લાવવામા ં આપિu જોખમ ઘટાડવાના અ3ભનેતાઓની [મતા િનમા?ણ" Nવા 

�ોN/�સમા ંઅLણી Oિૂમકા િનભાવી ર½ુ ંછે. Nને  રુોિપયન કિમશન �ડર�/ટોર�ટ જનરલ 

ફોર ½મુિેનટ��રયનએઇડ (ECHO) jારા ૧૫ મ�હના માટ� ભડંોળ d�ંુૂ પાડવામા ંઆવ ેછે 

N બદલામા ંહ�|-ડક�પ ઇ-ટરનેશનલ jારા અમલમા ં@કૂવામા ંઆવ ેછે. 

૨૯૨. �દ�યાગંતાના િવકાસને @lુય �વાહમા ં લાવવા માટ� િવ¤ બGક અન ે

=તરરાVW(ય દ�ખર�ખ ભડંોળના �યાસો તેમની દ�શ-િવિશVટ ગર(બી ઘટાડવાની 

� હૂરચના ��aયા jારા �ભાિવત થાય છે. 

૨૯૩. �ડસ3ેબ3લટ( રાઈ�સ ફંડ (DRF) �દ�યાગંજનોના અિધકારો પરના ક-વે-શનમા ં

જણાવલે સામા-ય િસcાતંોના માનને �ોkસા�હત કર� છે અન ે�ોkસાહન આપે છે, રાVW(ય 

અન ે=તરરાVW(ય કાયદાઓ, નીિતઓ અન ેકાય?aમોના િવકાસ સ�હત eવનના તમામ 

[ે.ોમા ં �દ�યાગંજનોની સdંણૂ? ભાગીદાર(ની ખાતર( કરવાની જq�રયાત છે. DRF 

�દ�યાગંજનોના અિધકારો પરના સમંેલનની પcિતનો ઉપયોગ કર(ન,ે �થાિનક અન ે

રાVW(ય �તર� �દ�યાગંજનોના માનવ અિધકારોની �હમાયત કરવામા ંઆગેવાની લેવા 

માટ� �દ�યાગંજનોના સગંઠનોને સમથ?ન આપ ેછે. 

૨૯૪. ડ(સબેીલીટ( ઈનીશીયટે(વઈન સ�ટ� નબેલએ/શન ઈ|-ડયા સોસાયટ( (DISAI 

સોસાયટ() મા;ં નાણાક(ય �ાયોજક �_િૃત એM કુ�શન એ-ડ સોિશયલ અપ3લKટમ-ેટ 

સોસાયટ(  એુનસીઆરપીડ( વગરે�ન ે સબંોધવા માટ� ૧૦૦ Nટલા �દ�યાગંજનોની 

સ�ંથાઓની [મતા&ુ ંિનમા?ણ કર(ને �દ�યાગંતાના અિધકારોન ેઆગળ ધપાવવા માટ�. 

૨૯૫. અ-ય ઘણી સ�ંથાઓ છે N ભારતમા ં�દ�યાગંતા કાય?aમોને સમથ?ન આપી રહ( 

છે. તમેાનંા ક�ટલાક છે: CBM, જમ?ની; સાઇટસવેસ?,  કુ�; સ-ેસ ઇ-ટરનશેનલ,  કુ�; 

એ/શન એઇડ,  કુ�; એલસીએચ �ડસ3ેબ3લટ(,  કુ�; વૉઇસ અને િવઝન,  એુસએ; 

એિશયન Rલાઇ-ડ  િુનયન; {|Vટની [િત ધરાવતા �ય�/તઓના િશ[ણ માટ� 
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=તરરાVW(ય પ�રષદ; �રહ�3બ3લટ�શન ઇ-ટરનેશનલ; �દ�યાગંજનો&ુ ં =તરરાVW(ય; 

એ3બ3લ�\પક ઇ-ટરનશેનલ; િમસોરોર, જમ?ની; hધkવ િનવારણ માટ� =તરરાVW(ય 

સગંઠન; માનિસક મદંતા પર =તરરાVW(ય લીગ; લો િવઝન ઇ-ટરનશેનલ; બહ�રા hધ 

=તરરાVW(ય; િવઝન ૨૦૨૦; અને �પાન ઇ-ટરનશેનલ ડ�વલપમે-ટ કાઉ�-સલ. 

 

સામ_ય� િનમા�ણની શ}આત 

૨૯૬. મા�હતી, અ&ભુવો, તાલીમ કાય?aમો અન ે �Vેઠ �થાઓના િવિનમય અને 

આદાન�દાન jારા સ�હત [મતા-િનમા?ણની 2િુવધા અન ેસમથ?ન: 

•  િુનસફે કોલકાતામા ં રામDૃVણ િમશન Rલાઇ-ડ બોયઝ એક�ડ�મીન ે બાળ 

અિધકારના સમંલેન (CRC) અને અ-ય ~ઇેલ �ોડ/શ-સ&ુ ં~ેઇલ સ�ંકરણ 

બનાવવા માટ� મદદ કર( ર½ુ ં છે. બીe તરફ,  નુે�કોએ તનેી નાણાક(ય 

સહાયને સમાિવVટ િશ[ણ પર ક�|-{ત કર( છે. 

• =તરરાVW(ય સ�ંથાઓ ઉપરાતં, િવિવધ રાVWો વpચ ે સહકાર �ા�ત 

થયો છે. દાખલા તર(ક�,  નુાઈટ�ડ �ટ��સ એજ-સી ફોર ઈ-ટરનશેનલ 

ડ�વલપમે-ટ ફંડ �ોLા\સ ક� N આરો ય સભંાળના @zુાઓ પો3લયો નાxદૂ(, 

એચઆઈવી/એઈ�સ, બાળકોના અ��તkવ અન ે ચેપી રોગો પર Zયાન 

ક�|-{ત કર� છે, અન ે આમ, �kય[ અને પરો[ ર(તે, �દ�યાગંતાના 

િનવારણન ેલ�ય બનાવે છે. ખાસ કર(ન,ે USAID એ રોજગાર(ની તકો પર 

Zયાન ક�|-{ત ક ુ� છે અને �દ�યાગંતા પર િવિવધ =તરરાVW(ય પ�રષદોમા ં

ભાગ લેવા માટ� મ�હલાઓ અને બાળકોન ેનાણાક(ય સહાય dરૂ( પાડ( છે. 

 

૨૯૭. સશંોધન અન ેવૈ�ાિનક અન ેતકનીક( �ાનની પહvચમા ંસહકારની 2િુવધા: 

• જયdરુ �ટ, આN પણ, વિૈ¤ક નકશા પર �દ�યાગંતા[ે.મા ં ભારત&ુ ં

સૌથી નvધપા. યોગદાન આપનાર છે. ભગવાન મહાવીર �દ�યાગં સહાયતા 

સિમિત (BMVSS) જયdરુ jારા ઓફર કરાયેલ, ૧૯૭૫ મા ં �થપાયેલી, 

શાર(�રક ર(તે અ[મ લોકો માટ� િવ¤ની સૌથી મોટ( સ�ંથા હોવાના 

�માણપ.ો ધરાવે છે. તે Dૃિ.મ hગો, ક�3લપસ?, aૉચ, �હ(લચેર Nવી 

એ\R લેુટર( એઇ�સ, હ�-ડપે� Wાઇસાઇકલ, અન ે અ-ય એઇ�સ અને 
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ઉપકરણો �દાન કર� છે Nના બદલામા ંકોઈ સવેા ^Sુક અથવા નાણાક(ય 

જવાબદાર( નથી. BMVSS jારા ૧૧,૦૦,૦૭૦ Nટલી સહાય dરૂ( પાડવામા ં

આવ ેછે Nમા ં Dૃિ.મ hગો, ક�3લપસ?, Wાઇિસકલ, �વણ સાધન, aૉચ અન ે

લગભગ ૨૨ દ�શોમા ં પો3લયો 2ધુારાkમક સùર(નો સમાવેશ થાય છે. 

સિમિત જયdરુ �ટ બનાવવા hગે લોકોન ેિશ3[ત કરવા માટ� તાલીમ પણ 

આપ ે છે. દાખલા તર(ક�, ચાર ઇરાક( નાગ�રકોએ આવી તાલીમથી લાભ 

મેળ�યો અને ઇરાકના Hૂતાવાસે  cુ પી�ડતોન ેમદદ કરવા માટ� એક મોટા 

તાલીમ કાય?aમ માટ� િવનતંી કર( છે. જયdરુ �ટ� પણ _હૃ cુL�ત દ�શ 

�ીલકંામા ંઅસરL�તો માટ� આeિવકા dનુઃ�થાિપત કરવામા ંઘણો આગળ 

વZયો છે. BMVSS તરફથી જયdરુ�ટનો સૌથી વ� ુઅફઘાિન�તાનમા ંગયો 

છે અન ે અkયાર 2ધુીમા ં ૩,૦૫૧નો =કડો છે. Dુલ ૧૬,૭૮૩ જયdરુ �ટ 

પા�ક�તાનથી 3ઝ\બાRવે 2ધુીના િવિવધ િવદ�શી દ�શોમા ંમોકલવામા ંઆ�યા 

છે. હ¡તીના Oકંૂપ પી�ડતોને જયdરુ �ટથી �દાન કરવામા ંભારત સરકારનો 

ઝડપી �િતસાદ �વ-સહાય તેમજ અ-ય રાVWો અન ેસ�ંથાઓ, ખાસ કર(ન ે

 એુનની સહાય jારા િવકાસ સાથે �દ�યાગંતાન ે@lુય �વાહમા ંલાવવામા ં

ભારતના સહકારના dરુાવા તર(ક� છે. 

• ALIMCO એ મેસસ? ઓ¸ોબોક, જમ?ની સાથે Dૃિ.મ hગો માટ� કરાર પર 

હ�તા[ર કર(ન ે "મકે ઇન ઇ|-ડયા" િમશન પર ભાર @કૂ(ન ે મોટા પગલા ં

લીધા છે; CSR �ોN/ટ હ�ઠળ �દ�યાગંજનોન ે િવતરણ માટ� ઉpચતમ 

ઉપકરણોનો સમાવેશ; અન ેસાભંળવામા ં �દ�યાગંજનન ે�ય�/તઓને સશ/ત 

કરવા માટ� કો�/લયર ઇ\�લા-ટ સùર(ની ર)ૂઆત. �વણશ�/તની [િતL�ત 

�ય�/તઓન ે સાભંળવાનો બહ�તર અ&ભુવ dરૂો પાડવાની �દશામા ં એક 

પગલા ં તર(ક�, ALIMCO એ નશેનલ ઇ�-�ટટîટૂ ફોર �હય�રmગ હ�|-ડક��ડ, 

@ુબંઈ માટ� ૫૬ નબંરના કો�/લયર ઇ\�લા-ટ સફળતાdવૂ?ક મળે�યા છે. 

૨૯૮. 2લુભ અન ે સહાયક ટ�/નોલૉeની ઍ/સેસ અન ે શ�ેરmગ અન ે ટ�/નૉલૉeના 

Wા-સફર jારા, યો ય, તકનીક( અન ેઆિથrક સહાય dરૂ( પાડવી: 

• =તર-દ�શ સહકારન ે આગળ વધારવા માટ�, ભારત ે નવે\બર,૨૦૦૭ મા ં

અ-ય બાબતોની સાથે �દ�યાગંતા સ�હત સામા,જક સરં[ણ [ે.ે દ�શો વpચે 

સહકારના સદંભ?મા ં મોર�િશયસ સાથે તેના એમઓ &ુુ ં નવીકરણ ક ુ�. 

એમઓ  ુમા-યતા આપ ેછે ક�, Mયાર� MoSJE �દ�યાગંજનોના સશ�/તકરણ 
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માટ�ની નીિતઓ અન ે કાય?aમો માટ� નોડલ એજ-સી રહ� છે, kયાર� સાત 

રાVW(ય સ�ંથાઓ માનવ િવકાસ, [મતા િનમા?ણ, તાલીમ, સશંોધન, 

દ�તાવeેકરણ અન ે �દ�યાગંતાના [ે.મા ં �ેVઠ �થાઓના િવિનમય માટ� 

ક�-{3બmHુ બની રહ� છે. 

૨૯૯.  નુાઈટ�ડ નેશ-સઈકોનોિમક એ-ડ સો�યલ કિમશન ફોર એિશયા એ-ડ ધ 

પિેસ�ફક (UNESCAP) ના સ�યો અન ે સહયોગી સ�યોના મ.ંીઓ અન ે�િતિનિધઓ 

એિશયન અને પિેસ�ફક�ડક�ડ ઓફ �ડસબેSડ, ૨૦૦૩-૨૦૧૨ ના અમલીકરણની hિતમ 

સમી[ા માટ� ઉpચ-�તર(ય =તર-સરકાર( બઠેકમા ંભગેા થયા. ૨૦૧૨ મા ંકો�રયાના 

�3ચયોન ખાત ે યોજવામા ંઆવી હતી અન ેએિશયા અન ેપિેસ�ફકમા ં �દ�યાગંતા માટ� 

�3ચયોન � હૂરચના “મકે ધ રાઇટ�રયલ” અપનાવી હતી. ESCAP એ ૨૫ એિ�લ-૧ મે 

૨૦૧૩ દરિમયાન યો�યેલા તેના ૬૯ મા ંસ.મા ંમ.ંી �તરની ઘોષણા અન ે�3ચયોન 

� હૂરચના&ુ ંસમથ?ન કરતો ઠરાવ પસાર કય� હતો. �3ચયોન � હૂરચના Zયયેો હાસંલ 

કરવા માટ� �ાદ�િશક અન ે પટેા-�ાદ�િશક �તર� એ/શન�લાનની જોડણી કર� છે અને 

અમલીકરણની �ગિતન ેW�ક કરવા માટ�ના @lુય 2ચૂકાકંો ધરાવ ેછે. 

૩૦૦. �3ચયોન � હૂરચના અમલીકરણની દ�ખર�ખ રાખવા માટ�, UNESCAP એ 

�દ�યાગં �ય�/તઓ માટ� એિશયન અને પિેસ�ફક દાયકા, ૨૦૧૩-૨૦૨૨ પર કાય?કાર( 

)ૂથની રચના કર( છે. વ�કúગ�પૂની �થમ બેઠક ૨૦૧૪ મા ંકો�રયાના �3ચયોન ખાતે 

યો�ઈ હતી. ૨-૩ માચ?, 2015 દરિમયાન, ભારત સરકાર� �દ�યાગંજનો માટ� 

અિધકારોન ે વા�તિવક બનાવવાના િનણા?યક @zુા પર ચચા? કરવા માટ� UNESCAP 

સ3ચવાલયના સહયોગથી નવી �દSહ( ખાતે કાય?કાર( )ૂથના બી� સ.&ુ ંઆયોજન ક ુ� 

હ� ુ.ંઆ બેઠકમા૧ં૩ સ�ય દ�શોના લગભગ ૭૦ �િતિનિધઓ અન ે નાગ�રક સમાજ 

સગંઠનોના �િતિનિધઓએ ભાગ લીધો હતો. 

 

કલમ ૩૩: રા*Q@ય અમલીકરણ અને દVખરVખ ફોકલપોઈ�ટVસ અને કોઓ�ડ©નેશન  

 ૩૦૧. �દ�યાગંતાના aોસ કટ¢ગ �વભાવન ે કારણે, સકંલન પcિતઓને �દ�યાગંતાના 

અિધકારોની અ&Oુિૂત માટ� અ3ભì hગ તર(ક� જોવામા ં આવ ે છે. �દ�યાગંતાના 

અિધકારો પર Zયાન ક�|-{ત કરવા માટ�, �દ�યાગંતા પર એક અલગ િવભાગ એટલે ક�, 

�દ�યાગંજનોના �દ�યાગં �ય�/તઓના સશ�/તકરણ માટ� િવભાગની �થાપના 2012 મા ં
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MoSJEમા ં કરવામા ંઆવી હતી, N �દ�યાગંજનો માટ� એકંદર નીિત, આયોજન અને 

કાય?aમોના સકંલન માટ� નોડલ િવભાગ તર(ક� કાય? કર� છે. 

કV��ીય અને રા�ય સકંલન સિમિતઓ 

 ૩૦૨. PWDA ભારતના બધંારણ અને અ-ય સબંિંધત કાયદાઓ સાથે અમલીકરણ&ુ ં

હાલ&ુ ંવાહન છે. ક�-{ીય અન ેરાMય સકંલન સિમિતઓની �થાપના અ&aુમ ેPWDA ના 

િવભાગ ૩ અને ૧૩ jારા કરવામા ંઆવ ે છે. ક�-{ીય સકંલન ક� N&ુ ંન�ેkૃવ સામા,જક 

-યાય અન ેસશ�/તકરણ મ.ંી કર� છે, સ�યો “પાચં �ય�/તઓ,Mયા ં2ધુી �યવહા�ુ હોય 

kયા ં2ધુી, �દ�યાગંજનો તર(ક� NGO અથવા સગંઠનો ક� N �દ�યાગંજનો સાથે સબંિંધત 

છે" આ સ�યો ક�-{ સરકાર jારા નામા�ંકત કરવાના હોય છે અન ેદર�ક સ�યએ અલગ-

અલગ �દ�યાગંતા&ુ ં�િતિનિધkવ કરsુ ંજqર( છે.સરકાર� એ 2િુનિiત કરsુ ંજqર( છે ક� 

નામા�ંકત સ�યોમાથંી ઓછામા ંઓછા એક મ�હલા હોય. સિમિતના અ-ય સ�યો અ-ય 

સબંિંધત મ.ંાલયોના સ3ચવો છે; રાVW(ય સ�ંથાઓના �ડર�/ટરો; અન ે રાMય અન ે

ક�-{શાિસત �દ�શોના �િતિનિધઓ છે. 

 ૩૦૩. આ સિમિત "�દ�યાગંતાની બાબતો પર રાVW(ય ક�-{3બmHુ તર(ક� સવેા આપવા 

માટ� અને �દ�યાગજનો jારા સામનો કરવામા ંઆવતી સમ�યાઓના િનરાકરણ તરફ 

�યાપક નીિતના સતત @Sૂયાકંનને સરળ બનાવવા માટ� જqર( છે" ની કSપના કરવામા ં

આવી છે. સે-Wલ કોઓ�ડ�નશેન કિમટ(એ નીચેનામાથંી તમામ અથવા કોઈપણ કાય� 

કરવાના ંહોય છે. 

• સરકારના તમામ િવભાગો અન ે અ-ય સરકાર( અન ે 3બન-સરકાર( 

સ�ંથાઓની �sિૃuઓની સમી[ાકરો અન ે સકંલનકરો N �દ�યાગંજનોન ે

લગતી બાબતો સાથે કામ કર� છે; 

• �દ�યાગંજનો jારા સામનો કરવામા ં આવતી સમ�યાઓના ઉક�લ માટ� 

રાVW(ય નીિત િવકસાવવી; 

• �દ�યાગંતાન ેસદંભ?મા ંનીિતઓ, કાય?aમો, કાયદાઓ અન ે�ોN/�સની રચના 

પર ક�-{ સરકારન ેસલાહ આપવી; 

• રાVW(ય યોજનાઓ અન ે =તરરાVW(ય એજ-સીઓ jારા િવકિસત અ-ય 

કાય?aમો અન ે નીિતઓમા ં �દ�યાગંો માટ� યોજનાઓ અને �ોN/�સ �દાન 

કરવા માટ� સબંિંધત સuાવાળાઓ અન ે =તરરાVW(ય સ�ંથાઓ સાથ ે

�દ�યાગંજનો&ુ ંકામ હાથ ધરશે; 



ભારત દ�શનો અહ�વાલ 

109 

 

• �દ�યાગંજનો પર તમેની અસરના પ�ર��ેયમા ં દાતા એજ-સીઓ સાથે 

તેમની ભડંોળ નીિતઓની સમી[ા કરો; 

• �હ�ર�થળો, કાય?�થળો, �હ�ર ઉપયો3ગતાઓ, શાળાઓ અને અ-ય 

સ�ંથાઓમા ંઅવરોધ @/ુત વાતાવરણ 2િુનિiત કરવા આવા અ-ય પગલા ં

લો; 

• �દ�યાગંજનોની સમાનતા અન ેસdંણૂ? ભાગીદાર( હાસંલ કરવા માટ� રચાયલે 

નીિતઓ અન ે કાય?aમોની અસર&ુ ં િનર([ણ અન ે @Sૂયાકંન કરો. તેથી 

રચાયેલ નીિતઓ અન ેકાય?aમોની અસર&ુ ંિનર([ણ અને @Sૂયાકંન કરો.  

• �દ�યાગંજનોની સમાનતા અને સdંણૂ? ભાગીદાર( હાસંલ કરવી. 

• ક�-{ સરકાર jારા િનધા?�રત કર( શકાય તેવા અ-ય કાય� કરવા. 

૩૦૪. આ ક�-{ીય સકંલન સિમિતને ક�-{ીય કાય?કાર( સિમિત jારા ટ�કો આપવામા ંઆવે 

છે N સિમિતના િનણ?યોને અમલમા ં @કૂવા માટ� જqર( છે. રાMય �તર� 

અમલીકરણ 2િુનિiત કરવા માટ�, રાMય સકંલન અન ેકાય?કાર( સિમિતની પણ 

�થાપના કરવામા ંઆવી છે. 

મોનીટરªગ એ�ડ ઈમZલેમેનટશન મૅચનીઝ¬સ 

 ૩૦૫. ચીફ કિમશનર ઑફ પસ?-સિવથ �ડસ3ેબ3લટ(ઝ (CCPD): PWDA ની કલમ ૫૮ 

હ�ઠળ ચીફ કિમશનર ફોર પસ?-સિવથ �ડસ3ેબ3લટ(ઝના કાય�મા ં નીચેનાનો સમાવેશ 

થાય છે: કિમશનરોના કામ&ુ ં સકંલન કરsુ,ં ક�-{ સરકાર jારા િવત�રત કરાયેલા 

ભડંોળના ઉપયોગ પર દ�ખર�ખ રાખવી, �દ�યાગંજનોન ે ઉપલRધ કરાવવામા ંઆવલેા 

અિધકારો અન ે 2િુવધાઓ&ુ ં ર[ણ કરsુ.ં વ�મુા,ં ચીફ કિમશનર �દ�યાગંજનોના 

અિધકારોથી વ3ંચત રાખવા સબંિંધત બાબતોના સદંભ?મા ં દાખલ કરવામા ં આવેલી 

ફ�રયાદો અથવા 2ઓુમોટોમા ંદરિમયાનગીર( કર( શક� છે અને �દ�યાગંજનોના કSયાણ 

અન ે અિધકારોના ર[ણ માટ� િનયમો, એ�/ઝ�ુટવ ઓડ?ર, માગ?દિશrકા અથવા 

2ચૂનાઓ �ર( કર( શક� છે. 

 ૩૦૬. �દ�યાગંજનોના કિમશનર: PWDA ની કલમ ૬૦ દર�ક રાMય સરકારન ે

�દ�યાગંજનો માટ� કિમશનરની િનમÄકૂ કરવાની આવ�યકતા છે. રાMય કિમશનર પાસે 

રાMયના સબંધંમા ંCCPD Nવી જ સuા છે. 
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પ�રિશ*ટ 

 

૧. માનિસક �વા�_ય અિધિનયમનીજોગવાઈઓ (પેરા 31) 

 

કલમો Tૂંક@ િવગત 

૧૫-૧૮ માનિસક 3બમાર( ધરાવતી �ય�/તઓન ે �વ�ૈpછક ધોરણ ે મનો3ચ�કkસક 

હો��પટલમા ંઅથવા નિસ�ગ હોમમા ં�વેશ મળેવવાની મ)ૂંર( આપ ેછે. 

૧૯ માનિસક ર(ત ેબીમાર �ય�/તઓ ક� Nમની પાસે �વ�ૈpછક ધોરણે સારવાર 

લેવા માટ� dરૂતી સમજ ન હોય તેવા મનો3ચ�કkસક હો��પટલો અથવા 

માનિસક નિસ�ગ હોમમા ં �વેશ&ુ ં િનયમન કરsુ ં અન ે અટકાયત વખતે 

આવી �ય�/તઓના અિધકારો&ુ ંર[ણ કરsુ ં

૨૨-૨૪ નાગ�રકોન ે પયા?�ત કારણ િવના માનિસક હો��પટલો અથવા માનિસક 

નિસ�ગ હોમમા ંઅટકાયતમા ંરાખવાથી બચાવ કરવો. 

૭૪ અ�થાયી માનિસક 3બમાર(ના �ક�સામા ં માનિસક ર(ત ે બીમાર �ય�/તની 

�ળવણી માટ� િમલકતની અરe �દાન કરવી. 

૭૮-૭૯ માનિસક ર(તે બીમાર �ય�/તઓ ક� Nઓ માનિસક હો��પટલો અથવા 

માનિસક નિસ�ગ હોમમા ં દાખલ છે તેમના �ળવણી ખચ? માટ� 

જવાબદાર(&ુ ંિનયમન કરsુ.ં 

૩-૬ માનિસક આરો ય સેવાઓ માટ� ક�-{ીયસuા મડંળ અન ે રાMય 

સuામડંળોની �થાપના �દાન કરsુ.ં 

૫-૧૨ માનિસક ર(તે બીમાર �ય�/તઓ માટ� મનો3ચ�કkસા હો��પટલો અન ે

માનિસક નિસ�ગ હોમની �થાપના, લાયસ-સ અને િનય.ંણ માટ� સરકારની 

સuાઓ @કૂવી. 

૯૧ માનિસક ર(ત ેબીમાર �ય�/તઓન ેઅ@કુ �ક�સાઓમા ંરાMયના ખચº કા&નૂી 

સહાય dરૂ( પાડવી. 

૮૧ માનિસક ર(તે બીમાર �ય�/તઓના માનવ અિધકારો&ુ ંર[ણ કરવા 
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૨. �દ4યાગંજનોને 4યAGતઓને રVaવે રાહતો (પેરા 131) 

�દ4યાગંતાનો 

કાર 

િવગત 

hધ એસી 2-ટાયર અન ેએસી-ફ�ટ? /લાસમા ં૫૦%, સેક-ડમા ં૭૫%, �લીપર, ફ�ટ? 

એસી ચેર કાર, મલે/એ/સ�સેW�નના ભાડાના એસી 3-ટાયર /લાસમા;ં 

રાજધાની/શતાRદ( એ/સ�ેસ W�નના ભાડામા ં એસી ચેર કાર અન ે એસી ૩ 

ટાયર /લાસમા ં ૨૫%; �થમ અને બી� વગ?ની માિસક સીઝનલ �ટ�કટમા ં

૫૦%. 

બહ�રા-@ ૂગંા 

�ય�/ત 

મલે/એ/સ�સે W�નોના બી�, �લીપર અન ે�થમ વગ?મા ં ૫૦% öટ; �થમ 

અને બી� વગ?ની માિસક મોસમી �ટ�કટમા ં૫૦% öટ. 

માનિસક 

�દ�યાગં �ય�/ત 

એસી ૨-ટાયર અન ેએસી �Ø�ટ /લાસમા ં૫૦%, સકે-ડમા ં૭૫%, �લીપર, ફ�ટ? 

એસી ચેર કાર, મલે/એ/સ�સે W�નના એસી ૩ ટાયર /લાસ, એસી ચેર કારમા ં

૨૫% અન ે રાજધાની/શતાRદ(ના એસી ૩-ટાયર /લાસમા ં એ/સ�સે W�ન 

ભાડા; �થમ અને બીe માિસક સીઝનલ �ટ�કટમા ં૫૦%. 

 

૩.IGNOU gારા ઓફર કરાયેલા અiયાસjમો અને ઉlચ િશDણમા ં�દ4યાંગજનોની સમાવેશતા 

	િુનિmત કરવા માટV IGNOU gારા લેવામા ંઆવલેા પગલા ં(પેરા ૧૭૪) 

 

કોસ� િવગતો ઉlચ િશDણમા ં�દ4યાંગજનોની 

સમાવેશતા 	િુનિmત કરવા માટV 

લેવામાં આવેલા પગલાં 

પીe �ડ�લોમા ઈન 

�ડસ3ેબ3લટ( 

મનેેજમે-ટ ફોર 

મ�ેડકલ �|ે/ટશનર 

ખાસ કર(ને એવા તબીબી �યાવસાિયકો 

માટ� છે ક� Nઓ આ વુº�દક,  નુાની, 

િસc અન ે હોિમયોપથેીમા ં MBBS અને 

સમાન લાયકાતો ધરાવ ેછે. આ એકમા. 

�ોLામ છે Nમા ં PWDA હ�ઠળ મા-યતા 

�ા�ત તમામ સાત �દ�યાગંતા 

િવ�તારોની મા�હતી અન ે ઉપચારાkમક 

��aયાનો સમાવેશ થાય છે. 

 

એડિમશનમા ં૩% અનામત 

બી.એડ. (�પિેશયલ IGNOU, NCDS ભારતીય �રહ�3બ3લટ�શન સાકં�િતક ભાષા માટ� રાVW(ય 
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એM કુ�શન) કાઉ�-સલ (RCI)ના સહયોગથી )ુલાઈ, 

૨૦૦૯ના સ.થી બી.એઙ (�પિેશયલ 

એM કુ�શન) �ોLામ શq કરવા જઈ ર½ુ ં

છે. આ કાય?aમ બે વષ?નો છે અને 

�દ�યાગંતાના ૩ [ે.ો ઓફર કરવામા ં

આવ ે છે Nમ ક�, માનિસક મદંતા, 

સાભંળવાની [િત અન ે{|Vટની [િત. 

ક�-{ની �થાપના શq કર( N 

બહ�રા અન ે@ ૂગંા િવÍાથ¹ઓ માટ� 

સશંોધન અને તાલીમ માટ� 

ભારતમા ં �થમ હશ.ે સાકં�િતક 

ભાષા પર ૨ વ� ુ �ોLા\સ છે 

એટલ ેક� બેચલર િ�પરે�ટર( અન ે

hડર LેM એુટ લેવલ. 

�દ�યાગં બાળકોને 

ભણાવવા માટ� 

નોકર(મા ંચા� ુ હોય 

તવેા િશ[ક માટ�નો 

ફાઉ-ડ�શન કોસ? 

નોકર(માં ચા� ુ હોય તેવા િશ[ક માટ� 

�રહ�3બ3લટ�શન કાઉ�-સલ ઓફ ઈ|-ડયાના 

સહયોગથી ફાઉ-ડ�શન કોસ? શq કરવામા ં

આવી રEો છે. 

�દ�યાગંતાના [ે.મા ં

િનયિમતપણ ે સામLી �કાિશત 

કર(ન ે ઉpચ િશ[ણના માગ�ને 

�ોkસાહન આપતા, IGNOU પાસે 

�દ�યાગં િવÍાથ¹ઓ માટ� િવશષે 

અ�યાસ ક�-{ છે. 

�ડસ3ેબ3લટ(�ટડ(ઝમા ં

વકૈ�Sપક 

અ�યાસaમ 

દ�શમા ં�થમ વખત IGNOU, NCDS એ 

બેચલર �ડLી �ોLામ હ�ઠળના ૮ a��ડટ 

વકૈ�Sપક અ�યાસaમથી શq કર(ને 

મોડðલુર ધોરણે મા�ટર �ડLીમા ં PG 

�ડ�લોમા 2ધુીનો શૈ[3ણક કાય?aમ 

િવકસાવવાની પહ�લ કર( છે. 

Hૃ|Vટહ(ન િવÍાથ¹ઓન ે પર([ાનો 

વધારાનો સમય આપવો. 

  �દ�યાગંજનોમાટ� મ.ૈીdણૂ? સમાજ 

બનાવવા માટ� IGNOUના 

િવÍાથ¹ઓ માટ� એક �_િૃત 

મોડðલુ િવકસાવવામા ંઆ� ુ ંછે. 

  �દ�યાગંતાના [ે.મા ં કામ કરતી 

સ�ંથાઓ અન ે િનVણાતોની 

�ડર�/ટર( તયૈાર કરવી. 

એમ.એડ. 

(�પેિશયલ 

એM કુ�શન) 

િવશષે િશ[ણમા ંDુશળતા&ુ ં�તર 

વધારવા માટ�. 

 

�ારં3ભક બાળપણમા ં

�માણપ. િવશેષ 

[ે.મા ંલાયક માનવ સસંાધન 

િવકસાવવા અથવા તાલીમ આપવા. 
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યો ય સમાવેશ 

(માનિસક મદંતા, 

{|Vટની [િત અને 

સાભંળવાની [િત) 

૪. �દ4યાગંતા િનવારણ માટVની યોજનાઓ (પેરા 187) 

 

યોજના લ±ય / હV� ુ ઉપલ²�ધઓ 

નશેનલ �ોLામ 

ફોર ધી કંWોલ 

Rલાઈ-ડનસે 

hધkવનો �યાપ 

ઘટાડવા માટ�. 

મોિતયાના ઓપર�શનની સlંયામા ં૨૦૦૭-૦૮ મા ં

૫.૪ િમ3લયનથી ૨૦૧૦-૧૧મા ં ૬.૦૩૧ 

િમ3લયનનો નvધપા. વધારો નvધાયો છે. ૩ 

માચ? ૨૦૧૫ના અહ�વાલ @જુબ, ૬.૬ િમ3લયન 

મોિતયાના ઓપર�શન કરવામા ંઆ�યા છે. 

પો3લયો નાxદૂ( 

કાય?aમ 

5 વષ?થી ઓછ( óમરના 

દર�ક બાળકન ેઓરલ 

પો3લયો વ�ે/સન(OPV) 

વડ� રસીકરણ કર(ન ે

ભારતમાથંી પો3લયોને 

નાxદૂ કરવો. 

પો3લયો નાxદૂ( માટ�નો એક િવશેષ કાય?aમ વ� ુ

વાિષrક વધારા સાથ ે ૪ િમ3લયનથી વ� ુલોકોને 

પી�ડત કર� છે. આ કાય?aમ સdંણૂ? ર(ત ે સફળ 

રEો છે અન ે ક�લે-ડર વષ? ૨૦૧૧ દરિમયાન 

દ�શમા ં પો3લયોનો એકપણ ક�સ નvધાયો નથી. 

૨૦૧૨-૧૩મા ં Dુલ ૧૬૮ િમ3લયનન ે પSસ 

પો3લયો રસીકરણ હ�ઠળ આવર( લેવામા ંઆ�યા 

છે. 

રાVW(ય 

ર/તિપu 

િનય.ંણ કાય?aમ 

ર/તિપuના તમામ 

�ણીતા ક�સોમા ંરોગન ે

સ�aયપણ ેપકડવા. 

દ�શ ે �ડસે\બર, ૨૦૦૫ના મ�હનામા ં રાVW(ય �તર� 

૧૦,૦૦૦ વ�તી દ(ઠ ૧ કરતા ઓછા ક�સ તર(ક� 

�યાlયાિયત કરાયલે �હ�ર આરો ય સમ�યા 

તર(ક� ર/તિપuન ેનાxદૂ કરવાનો લ�યાકં હાસંલ 

કય� હતો.વષ? ૨૦૦૯-૧૦ની શqઆત ૦.૦૮૬ 

િમ3લયન ર/તિપuના ક�સો સાથ ે ૧ લી એિ�લ 

૨૦૦૯ ના રોજ ૦.૭૨ /૧૦,૦૦૦ પીઆર સાથે 

હાથ ધરવામા ંઆવી હતી. kયા ં2ધુી ૩૨ રાMયો/ 

ક�-{શાિસત �દ�શોએ ર/તિપu નાxદૂ(&ુ ં �તર 

�ા�ત ક ુ� હ� ુ.ં Dુલ ૬૩૦ ,જSલાઓમાથંી Dુલ 

૫૧૦ ,જSલાઓ (૮૦.૯%) પણ માચ? ૨૦૦૯ 
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2ધુીમા ં નાxદૂ( હાસંલ કયા? હતા. Dુલ ૬૪૯ 

,જSલાઓમાથંી ૫૨૮ ,જSલાઓ (૮૧.૪%) પણ 

માચ? ૨૦૧૩ 2ધુીમા ંનાxદૂ થયા હતા. 

બહ�રાશ&ુ ં

િનવારણ અન ે

િનય.ંણ 

અ3ગયારમી પચંવષ¹ય 

યોજનાના ઉzેશો ટાળ( 

શકાય તવેી 

�વણશ�/તની ખોટ 

િનવારવાનીરહ�શ;ે 

સાભંળવાની [િત માટ� 

જવાબદાર 

પ�ર��થિતઓન ેઓળખો, 

િનદાન કરો અને 

સારવાર કરો; અને 

તબીબી ર(ત ેતમામ 

સાભંળવાની [િતઓ&ુ ં

dનુવ?સન કરો. 

MoHFWએ વષ? ૨૦૦૭ મા ં �ાયો3ગક ધોરણે 

બહ�રાશ િનવારણ અને િનય.ંણ માટ� રાVW(ય 

કાય?aમ (NPPCD) શq કય� છે, Nમા ં ૨૫ 

,જSલાઓને આવર( લવેામા ં આ�યા છે. આને 

૨૦૧૦-૧૧ મા ં ૧૬ રાMયો અન ે ૩ ક�-{શાિસત 

�દ�શોના૧૭૬ ,જSલાઓન ે આવર( લવેા માટ� 

િવ��તૃ કરવામા ં આ� ુ ં છે. આ કાય?aમન ે ૨૦ 

રાMયો/ક�-{શાિસત �દ�શોના ૧૯૨ ,જSલાઓમા ં

િવ�તારવામા ંઆ�યો છે. 

નશેનલ મે-ટલ 

હ�Sથ �ોLામ 

(NMHP) 

માનિસક અને 

- રુોલો,જકલ 

�ડસઓડ?ર અને તમેની 

સાથે સકંળાયેલ 

�દ�યાગંતઓની 

થભંાવવા અને સારવાર 

માટ� અ-ય બાબતોનો 

હ��.ુ 

માનિસક �વા�Xય સભંાળ માટ� જqર( �િશ3[ત 

�ય�/તઓની ઉપલRધતા વધારવા માટ�, ૧૧ 

�Vેઠ ક�-{ોને ભડંોળ d�ંુૂ પાડવામા ંઆ� ુ ંછે અને 

મનો3ચ�કkસા, �/લિનકલ સાયકોલોe, 

સાય�કયા�Wક નિસ�ગ અન ે સાય�કયા�Wક 

સોિશયલવક?ના [ે.ોમા ં માનવ સસંાધન િવકાસ 

માટ� ૨૭ અ&�ુનાતક િવભાગો માટ� ૧૧સ�ંથાઓને 

સહાય dરૂ( પાડવામા ં આવ ે છે. NMHP હ�ઠળ 

માનવ સસંાધન િવકાસ માટ� ૬૮ િમ3લયન  એુસ 

ડૉલર અને ૧૧મી યોજના દરિમયાન ૧૨૩ 

,જSલાઓમા ં,જSલા માનિસક �વા�Xય કાય?aમના 

અમલીકરણ માટ� ૨૫ િમ3લયન  એુસ ડૉલરની 

રકમ મ)ૂંર કરવામા ં આવી છે. ૧૨મી યોજના 

3બન-�ફ3ઝિશયન માનિસક �વા�Xય 

�યાવસાિયકોની તાલીમને મા-યતા આપ ેછે અને 
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માનિસક �વા�Xય િવDૃિતઓના વધતા બોજન ે

ઘટાડવા માટ� સ@દુાય આધા�રત માનિસક 

�વા�Xય કાય?aમોના અમલીકરણની જqર છે. 

િનવારક, પર([ણ, સભંાળ અને ર�ફરલ સવેાઓ 

�દાન કરવા માટ� NCD કાય?aમોન ે NRHMમા ં

સકં3લત કરવાની જqર છે. 
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. MoSJE (પેરા ૧૯૯) હVઠળ રા*Q@ય સ�ંથાઓની Xનુવ�સન Pિૃtઓ 

રા*Q@ય સ�ંથા લ±ય / હV� ુ યોજનાઓ / કાય�jમો / Pિૃtઓ 

નશેનલ ઈ-�ટ(ટîટુ ફોર ધી 

િવઝðઅુલી હ�-ડ(ક��ડ (NIVH), 

દહ�રાHુન 

�િશ[કો અન ે

dનુવ?સન 

�યાવસાિયકોની

તાલીમ હાથ 

ધરવા અથવા 

�ાયો,જત કરવા. 

dનુવ?સન {�ય @Sૂયાકંન અને સારવાર, 

hધkવમા ં ગોઠવણની તાલીમ, �વત.ં 

eવન કૌશSયની તાલીમ અન ે સહાયક 

ઉપકરણોની જોગવાઈ jારા �દાન 

કરવામા ંઆવ ેછે. 

 

અલીયાવર જગં નશેનલ 

ઇ�-�ટટîટુ ફોર ધ હ(ય�રmગ 

હ�-ડ(ક��ડ, (AYJNIHH), @ુબંઈ 

શાર(�રક ર(તે 

�દ�યાગં લોકો 

માટ� માનવશ�/ત, 

સશંોધન, તબીબી 

સવેાઓ, 

આઉટર(ચ અન ે

િવ�તરણ 

સવેાઓ, 

સામા,જક આિથrક 

dનુવ?સન 

સવેાઓ, સામLી 

િવકાસ અને 

મા�હતીનો સLંહ, 

દ�તાવeેકરણ 

અન ેમા�હતીનો 

�સાર 

િવકસાવવો. 

• ભારતીય સાકં�િતક ભાષામા ંUૂંકા 

ગાળાના અ�યાસaમો ચલાવ ેછે. 

• �યાપક િનદાન, ઉપચારાkમક, 

શ[ૈ3ણક અન ે�યાવસાિયક સવેાઓ 

�દાન કરો 

નશેનલ ઇ�-�ટટîટુ ફોર ધ 

ઓથ�પ�ેડકલીહ�-ડ(ક��ડ(NIOH),

કોલકાતા 

ઓથ�પે�ડકલીહ�

-ડ(ક��ડ વ�તીને 

સવેાઓ dરૂ( 

પાડવા માટ� 

માનવબળ 

િવકસાવવા 

ત ે�દ�યાગંજનોને dનુવ?સન, dનુઃ�થાપન 

સùર(, સહાય અને ઉપકરણો અને 

�યાવસાિયક તાલીમના [ે.મા ં સેવાઓ 

�દાન કર� છે. 
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�વામી િવવકેાનદં નશેનલ 

ઇ�-�ટટîટૂ ફોર ધ 

�રહ�3બ3લટ�શન એ-ડ W�િનmગ 

(SVNIRTAR), કટક 

માનવ સસંાધન 

િવકાસ, સેવા 

િવતરણ 

કાય?aમો&ુ ં

અમલીકરણ, 

સશંોધન અને 

�સાર કાય?aમો. 

• શાર(�રક ર(ત�ેદ�યાગંોના dનુવ?સન 

માટ� ડોકટરો, એ�-જિનયરો Nવા 

કમ?ચાર(ઓની તાલીમ હાથ ધર� છે, 

�ાયોજક કર� છે અને સકંલન કર� છે. 

• ઓથ�પ�ેડકલી ખામીઓ&ુ ં

સજ¹કલકર�/શન, �ફઝીયોથરેાપી, 

ઓપુશેનલથરેાપી અન ે �પીચ 

થરેાપી, Dૃિ.મ hગોની ફ(ટ¢ગ Nવી 

સવેાઓ dરૂ( પાડ� છે અન ે સ�ંથામા ં

અને િશ3બરો jારા મો3બ3લટ( એ�સ 

અને �હ(લચરે અને Wાઈિસકલ વગરે� 

Nવા ઉપકરણો dરૂા પાડ� છે. 

પ�ંડત �દનદયાલ ઉપાZયાય 

ઈ-�ટ(ટîટૂફોર ધી ફ(ઝીકલી 

હ�-ડ(ક��ડ (PDUIPH), �દSહ(  

ઓથ�પે�ડકલી 

ર(કવર( માટ� 

�િશ3[ત 

માનવબળ 

િવકસાવવા 

�દ�યાગંજનો, 

�સાર સવેાઓ 

�દાન કર� છે 

અન ેસશંોધન કર� 

છે. 

• સ�ંથા @Sૂયાકંન, શાર(�રક ઉપચાર, 

�યવસાિયક ઉપચાર, �પીચ થરેાપીના 

�વqપમા ં સDું3ચત dનુવ?સન સવેાઓ 

�દાન કર� છે. 

• સ�ંથા પાસે એ�સ અને ઉપકરણોના 

ફ�3~ક�શન માટ� �ો�થે�ટક અન ે

ઓથ��ટક વક?શોપ છે, N સ�ંથામા ં

તમેજ ક�\પ jારા �દ�યાગંજનોને 

�ફટમ-ેટ સવેાઓ dરૂ( પાડ� છે. 

નશેનલ ઈ-�ટ(ટîટૂ ફોર ધી 

મ-ેટલી હ�-ડ(ક��ડ (NIMH), 

િસકંદરાબાદ 

eવનશલૈીની 

જq�રયાતોને 

આધાર� 

dનુવ?સનના 

_ણુવuા /ુત 

મોડલ jારા 

સવેાઓ 

પહvચાડવા માટ� 

સ÷જ માનવ 

માનિસક �દ�યાગંજનો& ુ ં dનુવ?સન 

�ારં3ભક હ�ત[ેપ સવેાઓ, 

�ફ3ઝયોથરેાપી/ઓથ�, બાયોક�િમ�W(, 

�પીચ એ-ડ ઓ�ડયોલોe, 

સાયકોલો,જકલ એસસેમે-ટ, 3બહ�િવયર 

મો�ડ�ફક�શન, પરે�-ટકાઉ-સ3ેલmગ અને 

વોક�શનલ એસસેમે-ટસેવાઓ વગેર� jારા 

dરૂ( પાડવામા ંઆવ ેછે. સ�ંથા dનુવ?સન 

અને સભંાળ માટ� મોડલ પણ િવકસાવે 
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સસંાધન તૈયાર 

કરવા. 

છે. 

નશેનલ ઈ-�ટ(ટîટૂ ફોર 

એ\પાવરમે-ટ ઓફ 

પસ?ન�વીથ મSટ(પલ 

ડ(સબેીલીટ(ઝ,  

(NIEPMD), ચેìઈ 

સ�ંથાનો ઉzેશ 

બyુિવધ 

�દ�યાગંજનોના 

સશ�/તકરણ માટ� 

રાVW(ય સસંાધન 

ક�-{ તર(ક� સવેા 

આપવાનો છે, 

ટ(મ અ3ભગમ 

jારા જq�રયાત 

આધા�રત �યાપક 

dનુવ?સન d�ંુૂ 

પાડsુ,ં 

સમાવેશની 

2િુવધા આપવી, 

બyુિવધ 

�દ�યાગંજનો અને 

તમેના 

પ�રવારોના 

સશ�/તકરણની 

ખાતર( કર(ને 

[ે. આધા�રત 

સશંોધન અને 

િવકાસને સમથ?ન 

આપsુ ંમાનવ 

સસંાધન. 

બyુિવધ �દ�યાગંજતા ધરાવતા બાળકોના 

સચંાલનમા ં તેમના �ાન અન ે�થાઓન ે

અપLેડ કરવા માટ� વાલીઓના તાલીમ 

કાય?aમ&ુ ંઆયોજન કર� છે. 
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૬. MoHFW હVઠળ રા*Q@ય સ�ંથાઓ (પેરા ૧૯૯) 

 

સ�ંથા િમશન / હV� ુ Pિૃtઓ 

નશેનલ 

ઈ-�ટ(ટîટુઓફ 

મ-ેટલ હ�Sથ એ-ડ 

- રુો સાય-સ, 

બGગલોર 

- રુોલો,જકલ અન ેમાનિસક િવDૃિતઓ માટ� 

અkયા�િુનક િનદાન અન ે ઉપચારાkમક 

2િુવધાઓ �થાિપત કરવી, મનોરોગ 

િવ�ાન, �/લિનકલ સાયકોલોe વગરે�ન ે

વધારવા માટ� તાલીમ 2િુવધાઓ �થાિપત 

કરવી, આપિu �યવ�થા પન� હૂરચનાઓ 

અન ે મનો-સામા,જક dનુવ?સવાટ, રાVW(ય 

આરો ય કાય?aમો માટ� માગ?દિશrકા અને 

નીિત માળËુ ં િવકિસત કરો અન ે તનેે 

2િુનિiત કરો, બાળકના માનિસક અન ે

- રુોલોeકલ �વા�Xયન ે �ોkસાહન, =તર 

શાખાક(ય સશંોધન, માનિસક �વા�Xય 

સા[રતાને �ોkસાહન આપsુ ંઅન ેમાનિસક 

બીમાર( સાથ ેજોડાયલેા કલકંન ેઓ£ ંકરsુ.ં 

માનિસક �વા�Xય, - રુોલો,જકલ 

અન ે - રુો-સ,ùકલ �ડસઓડ?ર 

સાથનેી બહારના દદÙઓ અને 

ઇનપેશ-ટ �/લિનકલ સવેાઓ 

Nમ ક� કૌUું3બક ઉપચાર અન ે

�કશોર મનોરોગ, સ@દુાય 

માનિસક આરો ય સેવાઓ, 

dનુવ?સન અને ડ�-ક�ર સેવાઓ, 

તાલીમ, સશંોધન અને રાVW(ય 

અન ે =તરરાVW(ય સ�ંથાઓ 

સાથે સહયોગી કાય?. 

ઓલ ઈ-ડ(યા 

ઈ-�ટ(ટîટૂ ઓફ 

ફ(ઝીકલમડે(સીન 

એ-ડ 

ર(હ�બીલીટ�શન, 

@ુબંઈ 

લોકોમોટર અન ે તને ે સકંળાયેલ 

�દ�યાગંતાની તમામ �ેણીઓમા ં�ય�/તઓન ે

dનુવ?સન સેવાઓ �દાન કરવા માટ� 

�િતબc છે. 

 

ઓલ ઈ-ડ(યા 

ઈ-�ટ(ટîટૂ ઓફ 

�પીચ એ-ડ 

હ(અર¢ગ, મ2ૈરુ 

�યાવસાિયક તાલીમ આપવા, �/લિનકલ 

સવેાઓ �દાન કરવા, સશંોધન કરવા અને 

સચંાર િવDૃિતઓ Nવા ક� સાભંળવાની [િત, 

માનિસક મદંતા, અવાજ, અ�ખ3લત અને 

ઉpચારણ અન ે ભાષાની િવDૃિતઓથી 

સબંિંધત @zુાઓ પર લોકોને િશ3[ત કરવા. 

• ભાષણના @ળૂOતૂ િવ�ાનના 

બનં ે [ે.ોમા ં સશંોધન હાથ 

ધરsુ,ં ભાષા અન ે 2નુાવણી 

તમેજ અસરકારક સચંાર માટ� 

તનેી અરeના [ે.ોમા.ં 

• સમાજના િવિવધ �તરોને 

સવેાઓ dરૂ( પાડવા માટ� 

મોડðલુ િવકસાવવા સાથે 
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કો\ િુનક�શન �ડસઓડ?ર 

ધરાવતી �ય�/તઓન ેતબીબી 

સવેાઓ dરૂ( પાડવી. 

સ-ેWલ 

ઇ�-�ટટîટુદ ઑફ 

સાઇ�કયાW(, રાચંી 

ત ેએક અLણી માનિસક આરો ય સ�ંથા, 

હો��પટલ અન ેશ[ૈ3ણક સ�ંથા છે 

 

 

૭. x%ુના આિથyક Xનુવ�સન માટVની યોજનાઓ/કાય�jમો (પેરા 211) 

યોજના/ કાય�jમ લાભ 

dનુઃ રોજગાર ક�-{ અન ેરાMય સરકાર Oતૂdવૂ? સિૈનકોને ક�-{ અથવા રાMય સરકારની 

પો�ટમા ંdનુઃરોજગાર કરવા માટ� ઘણી રાહતો આપ ેછે. આમા ંશામેલ છે: 

પો��સ&ુ ં આર[ણ; óમર અન ે શ[ૈ3ણક લાયકાતમા ં öટછાટ; અરe 

અથવા પર([ા ફ(ની ¬કુવણીમાથંી @�ુ/ત; અન ેઅપગં ESM અને @તૃ 

સવેા કમ?ચાર(ઓના આિ�તોન ેરોજગારમા ંઅLતા. 

શ[ૈ3ણક અ&દુાન �દ�યાગંોના વોડ? માટ� ૫  એુસ ડૉલર અન ે તેમના અ�યાસન ે આગળ 

વધારવા માટ� ૩૫ વોર મમેો�રયલ હો�ટ�લમા ંરહ�વાનો િવકSપ. 

તબીબી 2િુવધાઓ  cુમા ં થયેલ �દ�યાગં અન ે  cુમા ં િવધવાઓ થયલે યોગદાન ¬કૂ�યા 

િવના Oતૂdવૂ? સિૈનક યોગદાન આરો ય યોજનાનો લાભ મળેવી શક� છે. 

�દ�યાગંતા પ-ેશન સ-ૈય સેવાન ે કારણે અથવા તનેા કારણ ે વધી ગયેલી બીમાર( અથવા 

ઈ�ના કારણે સવેામાથંી @/ુત થયલે અથવા િનsuૃ થયલે �ય�/ત, Mયા ં

�દ�યાગંતાના ૨૦% ક� તથેી વ� ુહોય તે �દ�યાગંતા પે-શન મળેવવા માટ� 

હકદાર છે. અમા-યતાના સમય ેસેવાના સમયગાળામા ંપ�રમાણ પ�રબળો 

અન ે �દ�યાગંતાની �ડLી. Mયા ં �દ�યાગંતા છે ૧૦૦% પે-શનની રકમ 

કિમશ-ડ ઓ�ફસર માટ� દર મ�હન ે ૪૩ US ડૉલર, JCO માટ� ૩૧ US 

ડૉલર અન ેઅ-ય ર�-ક માટ� ૨૫ US ડૉલર છે. �દ�યાગંતા હોવા છતા ં

સવેામા ં �ળવી રાખવામા ં આવલેી �ય�/તઓન ે એક વખત&ુ ં વળતર 

એકસાથે ¬કૂવવામા ંઆવ ેછે. 

 cુ ઈ� પ-ેશન ત ેકમ?ચાર(ઓ ક� Nઓ  cુ અથવા  cુ Nવી પ�ર��થિત દરિમયાન ઈ� 

અથવા �દ�યાગંતા સહન કર� છે, Mયા ંહ�તગત કરાયલેી �દ�યાગંતા ૨૦% 

ક� તથેી વ� ુછે પરં� ુ�ય�/તને સવેામા ં�ળવી રાખવામા ંઆવે છે, તમેની 

પાસે એકસાથ ેવળતરનો િવકSપ છે. 
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ક�ડ��સની 

�દ�યાગંતાના 

ક�સોમા ંએ/સ-

Lેિશયા એવોડ? 

(�kય[) 

• ૧૦૦% �દ�યાગંતા માટ� માિસક એ/સ-Lેિશયા ૨૧  એુસ ડૉલર, ૩૫ 

 એુસ ડૉલર દર મ�હન ે એ/સ-Lેિશયા �ડસ3ેબ3લટ( એવોડ? 

• અમા-ય મ�ેડકલ બોડ?ની ભલામણ પર ૧૦૦% �દ�યાગંતા માટ� દર 

મ�હન ે૧૦  એુસ ડૉલર&ુ ંસતત એટ�-ડ-ટ ભX´ુ ં

 

તલે ઉkપાદન 

એજ-સીઓની 

ફાળવણી 

પWેો3લયમ અન ે Dુદરતી ગેસ મ.ંાલય ે ૮% તેલ ઉkપાદન એજ-સીઓ 

એટલે ક� LPG ડ(લરશીપ, પWેોલ પપં, ક�રોસીન �ડ�W(R ટુરશીપ વગેર� 

�દ�યાગં સિૈનકો માટ� ૨૦ ટકા ક� તથેી વ� ુ �દ�યાગંતા ધરાવતા સિૈનક 

સવેાને આભાર( છે ત ેમાટ� અનામત રાl ુ ંછે. 

કોલ ટ(પર યોજના • અ-ય બાબતોની સાથે �દ�યાગં સૈિનકોન ે ૧૪૧૬  એુસ ડૉલરની 

�ડપો3ઝટ પર ESM કોલ Wા-સપોટ? કંપની સાથે તેમના નામે એકટ( 

પર Wક જોડવા માટ� DGR jારા �ાયો,જત કર( શકાય છે. કંપની 

તમેન ેપાચં વષ?ના સમયગાળા માટ� દર મ�હને ૫૦૦  એુસ ડૉલર 

¬કૂવ ેછે N પછ( �ડપો3ઝટ પરત કરવામા ંઆવે છે. હાલમા ં૪૩૬ 

 cુ િવધવાઓ થયલે અને �દ�યાગં થયેલ સિૈનકો આ યોજનાનો 

લાભ લઈ રEા છે. 

 

૮. {ામીણ અને શહVર@ ગર@બો વlચે રોજગાર માટVની યોજનાઓ અને કાય�jમો (પેરા ૨૨૨) 

 

યોજનાઓ હV� ુ આવર@ લેવાયા 

�વણ?જયિંત Lામ 

�વરોજગાર 

યોજના (SGSY) 

(Lામીણ 

�વરોજગાર 

યોજના) 

બGક િધરાણ અને સરકાર( સબિસડ(ના સયંોજન 

jારા આવક પદેા કરતી �sિૃuઓને સમથ?ન 

આપીન ે સહાિયત ગર(બ પ�રવારોન ે ગર(બી 

ર�ખાથી ઉપર લાવવાનો હ�� ુછે. 

Lામીણ ગર(બો (લાભ, 

૫૦% SC/ST માટ� 

અનામત છે, ૧૫% 

લÌમુતીઓ માટ�, અને ૩% 

�દ�યાગંજનો માટ�) 

સdંણૂ? Lામીણ 

રોજગાર યોજના 

(SGRY) (Lામીણ 

વતેન રોજગાર 

યોજના) 

Lામીણ િવ�તારોમા ં ઈ-Øા�W/ચરનો િવકાસ અને 

Lામીણ ગર(બોને વતેન રોજગાર( dરૂ( પાડવી. 

દર વષº લગભગ ૧૦૦ કરોડ માનવ-�દવસ 

વતેન-રોજગાર પદેા કરવાની કSપના કરવામા ં

આવી છે. તે રોકડ અન ેઅનાજના સદંભ?મા ંવેતન 

Lામીણ ગર(બ 

(માગ?દિશrકા dરૂ( પાડ� છે ક� 

�દ�યાગં બાળકોના માતા-

િપતાને અથવા 

�દ�યાગંજનોના dlુત 



ભારત દ�શનો અહ�વાલ 

122 

 

�દાન કર� છે. બાળકો Nઓ વતેન 

રોજગાર માટ� કામ કરવા 

ઇpછતા હોય તમેને 

�ાધા-ય આપવામા ં

આવશ)ે. 

�વણ? જયિંત 

શહ�ર( યોજના 

(SJSRY) 

આવાસ અન ે શહ�ર( ગર(બી નાxદૂ( મ.ંાલય 

૧૯૭૭ થી રાMય/ક�-{શાિસત �દ�શ સરકારો jારા 

અ3ખલ ભારતીય ધોરણે શહ�ર( ગર(બી નાxદૂ( 

યોજનાનો અમલ કર( ર½ુ ં છે, Nને �વણ? જયિંત 

શહ�ર( યોજના (SJSRY) કહ�વાય છે. આ 

યોજનાને ૨૦૦૯ મા ં �યાપક ર(તે 2ધુારવામા ં

આવી છે. 2ધુાર�લ યોજનાનો હ�� ુશહ�ર( ગર(બોને 

�ય�/તગત/)ૂથ સાહસો �થાપવામા ં તેમજ 

સામા,જક ર(ત ેઉપયોગી �હ�ર સપંિuના િનમા?ણ 

માટ� તેમના �મનો ઉપયોગ કરવામા ંમદદ કર(ન ે

લાભદાયક રોજગાર �દાન કરવાનો છે. 

SJSRY હ�ઠળ લ�યાકં 

વ�તી શહ�ર( ગર(બ છે - 

આ ગર(બી ર�ખા નીચે 

eવતા લોકો છે, Nમ ક� 

આયોજન પચં jારા 

સમયાતંર�  �યાlયાિયત 

કરવામા ંઆવી છે. યોજના 

હ�ઠળ, (i) શહ�ર( 

�વરોજગાર કાય?aમ 

(USEP) અન ે (ii) SJSRY 

ના શહ�ર( ગર(બ (STEP-

UP) ઘટકોમા ં રોજગાર 

�ોkસાહન માટ� કૌશSય 

તાલીમમા ં �દ�યાગંવગ? 

માટ� ૩% અનામતની 

િવશષે જોગવાઈ કરવામા ં

આવી છે. 

�ધાનમ.ંી 

રોજગાર સùન 

કાય?aમ 

(PMEGP) 

ત ે નીચેના ઉzે�યો સાથ ે a��ડટ-3લm/ડ સબિસડ( 

�ોLામ છે 

• નવા �વ-રોજગાર સાહસો/�ોN/ટો/માઇaો 

એ-ટર�ાઇઝીસ �થાપીન ેLામીણ તેમજ શહ�ર( 

િવ�તારોમા ંરોજગાર(ની તકો ઊભી કરવી; 

• �યાપક પણે િવખરાયલેા પરંપરાગત 

કાર(ગરો/Lામીણ અને શહ�ર( બેરોજગાર 

 વુાનોને એક સાથે લાવવા અન ેતમેના �થાને 

શ] હોય kયા ં2ધુી તમેન ે�વરોજગાર(ની તકો 

સમL દ�શમા ં �ય�/તઓ 

અન ે ઉÍોગ સાહિસકો 

(તમેા ં માગ?દિશrકા �દાન 

કર� છે ક�, Mયા ં લાભાથ¹ 

�દ�યાગંજન હોય, તો આવી 

�ય�/ત&ુ ં યોગદાન Dુલ 

�ોN/ટના ૫% Nટ�ુ ં હોsુ ં

જોઈએ N સામા-ય માટ� 

૧૦% છે) 
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આપવા; અન ે

• દ�શના પરંપરાગત અન ે ભાિવ કાર(ગરો અન ે

Lામીણ અન ેશહ�ર( બેરોજગાર  વુાનોના મોટા 

વગ?ને સતત અન ે ટકાઉ રોજગાર �દાન 

કરવા, Nથી કર(ને Lામીણ  વુાનોના શહ�ર( 

િવ�તારોમા ં �થળાતંર કરવામા ં @�ુક�લી ઓછ( 

થાય. 

 

 

 

 

 

૯. અસગં�ઠત DેH માટV વીમા યોજનાઓ (પેરા ૨૫૨) 

 

યોજનાઓ હV� ુ આવર@લેવાયા 

આમ આદમી બીમા યોજના 

(AABY) 

દ�શના Lામીણ Oિૂમહ(ન 

પ�રવારોના પ�રવારના 

વડાઓન ે Dુદરતી તમેજ 

આક��મક @kૃ  ુ સામ ે અને 

=િશક અથવા કાયમી 

�દ�યાગંતાના �ક�સામા ં વીમો 

આપવામા ંઆવ ેછે. 

યોજના હ�ઠળના લાભોમા ં

Dુદરતી @kૃ નુા �ક�સામા ં

૫૦૦  એુસ ડોલર, 

અક�માતને કારણે @kૃ નુા 

�ક�સામા ં ૧૨૫  એુસ ડોલર 

અન ે અક�માતને કારણે 

=િશક �દ�યાગંતાના 

�ક�સામા ં q.૬૨૫  એુસ 

ડોલરનો સમાવેશ થાય છે. 

ITI અ�યાસaમો સ�હત ધોરણ 

૯ થી ૧૨ મા ંઅ�યાસ કરતા 

AABY ના લાભાથ¹ઓના 

બાળકો િશ[ા સહયોગ યોજના 

હ�ઠળ વ�મુા ં વ� ુ ૪ વષ?ના 

સમયગાળા માટ� �િત બાળક 

દ(ઠ ૫ US ડૉલર િશVયsિૃu 
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માટ� પા. છે. 

જન�ી બીમા યોજના ૧૮-૬૦ વષ?ની વય)ૂથમા ં

૨૫ સ�યો&ુ ં )ૂથ વ� ુ હોય 

તેઓ આ યોજનાનો લાભ 

મેળવી શક� છે. 

Dુદરતી @kૃ નુા �ક�સામા ં

૩૩૩  એુસ ડોલર, 

અક�માતન ે કારણે @kૃ  ુ

અથવા સdંણૂ? કાયમી 

�દ�યાગંતાના �ક�સામા ં ૮૩૩ 

 એુસ ડોલર અન ે =િશક 

�દ�યાગંતાના �ક�સામા ં ૪૧૬ 

 એુસ ડોલર&ુ ં વીમા કવચ. 

આ લાભો માટ�&ુ ં �ીિમયમ 

�િત લાભાથ¹ ૩ US ડૉલર 

છે, Nમાથંી ૫૦% �ીિમયમ 

એટલ ે ક� ૩ US ડૉલર 

'સોિશયલ િસ�ુરટ( ફંડમાથંી 

ફાળો આપવામા ંઆવ ેછે અને 

૫૦% લાભાથ¹ અથવા રાMય 

સરકાર અથવા નોડલ 

એજ-સી jારા ફાળો આપવામા ં

આવ ેછે. 

 

 

૧૦. વષ�-૨૦૧૧ ની વ�તી ગણતર@માં �દ4યાગંતાનો | નબંર ૯ (પેરા ૨૮૬) 

 

૯(a) ^ુ ં�ય�/ત માનિસક/શાર(�રક ર(ત ેઅ[મ છે ?  

હા-૧ / ના-ર  

૯(b) જો ૯(a) મા ં‘હા’ હોય, તો નીચેની યાદ(માથંી ૯(b) ની સામે 

બો/સમા ંકોડ આપો. 

 

૯(સી). જો ૯(b) મા ંબyુિવધ અ[મતા (કોડ ૮) હોય, તો નીચનેી 

23ૂચમાથંી ૯(c) ની સામે બો/સમા ંવ�મુા ંવ� ુ.ણ કોડ આપો. 

 

�દ�યાગંતાનો �કાર કોડ 

૧. {|Vટમા ં ૧ 



ભારત દ�શનો અહ�વાલ 

125 

 

૨. સાભંળવામા ં ૨ 

૩. બોલવામા ં ૩ 

૪. @વુમ-ેટમા ં ૪ 

૫. માનિસક �દ�યાગં ૫ 

૬. માનિસક બીમાર ૬ 

૭. અ-ય કોઈ ૭ 

૮. બyુિવધ �દ�યાગંતા ૮ 

 

 


