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ન.ં 16-31/2017-DD-1 

સામા જક યાય અન ેઅિધકા રતા મં ાલય 

દ યાગંજનોના સશ તકરણ માટનો િવભાગ 

પં ડત દનદયાળ યોદય ભવન, પાચંમો માળ, 

સી ઓ સં ુલ, લોધી રોડ, નવી દ હ  

તા. 17મી ઓગ ટ, 2018 

િત, 

અ સ ચવ ી/સ ચવ ી, 

સમાજક યાણ િવભાગ, 

તમામ રા યો / ક શાિસત િવ તારો 

િવષયઃ દ યાગંજનોના અિધકાર અિધિનયમ, 2016ના અમલ માટની યોજના 

(SIPDA) 

મહાશય, 

આ સાથે ધુારલી SIPDA યોજનાની એક નકલ સામેલ છે. આપ ણો છો ક આ 

િવભાગ દ યાગંજનોના અિધકાર અિધિનયમ, 2016ના અમલ માટની યોજના 

(SIPDA)નો અમલ, દ યાગંજનો સબંિંધત અિધિનયમ (PwD Act)મા ં ચૂવવામા ં

આવેલી િવિવધ િૃ ઓ હાથ ધરવા માટ નાણાક ય સહાય ઉપલ ધ કરવા માટ 

કર છે. આ PwD Act, 2016મા ં દ યાગં ય તઓને િશ ણ, યાવસાિયક તાલીમ, 

રોજગાર , હર વાહન યવહાર, બાધંકામ કરલ વાતાવરણ, મા હતી અને યાયન 

મેળવવાના અિધકારો ુ ં તેમજ તેઓની વતં તા અને ગૌરવ ળવવાના 

અિધકાર ુ ં સમથન કર છે. આ મં ાલય આ યોજના તગત વષ 1999થી જ 

દ યાગંતા ધરાવતી ય તઓ (સમાન તક, અિધકારોની રુ ા અને સં ણૂ 

ભાગીદા રતા) અિધિનયમ, 1995ની જોગવાઈઓના અમલ માટ નાણાભડંોળની 

ફાળવણી કર છે. 
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2. SIPDA યોજના એ ક ીય ે ની યોજના છે. અને તેને 14મા નાણા પચંના 

સમયગાળા ધુી એટલે ક 2019-20 ધુી ચા  ુ રાખવા માટ મં ૂર  મળેલી છે. 

DDRCsના તમામ ગો / શો માટ મા  SIPDA યોજના તગત જ 

નાણાભડંોળ ઉપલ ધ કરાશે. િવભાગની અ ય ચાર વતં  યોજનાઓ એટલે ક, 

િૃત ફલાવવા માટની યોજના, સશંોધન અને િવકાસ, ઇન-સિવસ તાલીમ અને 

નોકર દાતાઓને ેરણા રુ કાર એ તમામ યોજનાઓને SIPDA યોજના સાથે 

ભેળવી દવામા ંઆવી છે. 

િવનતંી કરવામા ં આવે છે ક આ યોજના જ લા કલે ટરોની તેમજ અમલીકરણ 

કરતી સં થાઓ સ હત અ ય તમામ લાગતાવળગતાઓના યાન પર લાવવામા ં

આવે. આ યોજના િવભાગની વેબસાઇટ www.disabilityaffairs.gov.in પર ઉપલ ધ 

છે. 

આપનો િવ ા  ુ

સહ /- (ડોલી ચ બત ) 

ભારત સરકારના સં ુ ત સ ચવ 

ટ લફોન 24369069 

બડાણ : ઉપર જુબ 
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ભારત સરકાર 

સામા જક યાય અને અિધકા રતા મં ાલય 

દ યાગંજનતા સશ તકરણનો િવભાગ  
 

દ યાગંજનના અિધકારોના અમલ માટની યોજના SPIDA 

સમાિવ ટ સામ ીનો કોઠો 

અ .ુ 

ન.ં 

સામ ી પાન 

ન.ં 

1 SIPDA યોજના  

2 કૌશ યવધક તાલીમ કાય મ (પ રિશ ટ I)  

3 ગુ ય ભારત અ ભયાન (પ રિશ ટ II)  

4 િૃત પેદા કરવા અને િસ  માટની યોજના (પ રિશ ટ III)  

5 SIPDA તગત ‘ દ યાગંતા સબંિંધત ટકનોલો , ઉ પાદનો 

અને ુ ાઓ સબંિંધત સશંોધન’ના શોના અમલ માટની 

માગદિશકા (પ રિશ ટ IV) 

 

6 ક  અને રા ય સરકારોના, થાિનક સં થાઓના અને અ ય 

સેવા-ઉપલ ધકારોના ુ ય કાયવાહકોની સેવાઓના સમય 

દરિમયાન તાલીમ અને સવેંદનશીલતા માટની યોજના 

(પ રિશ ટ V) 

 

7 દ યાગંજનોને ખાનગી ે મા ં રોજગાર  ઉપલ ધ કરવા માટ 

ો સાહનની યોજના (પ રિશ ટ VI) 

 

8 િનયત કરલા જ લાઓમા ં જ લા દ યાગં નુઃ થાપન ક ોની 

થાપના (પ રિશ ટ VII) 
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દ યાગંજનના અિધકારોના અિધિનયમના અમલ માટની યોજના - 
SIPDA 

 

1. પ રચય : દ યાગંજન (સમાન તક, અિધકારોની રુ ા અને સં ણૂ 

ભાગીદાર ) અિધિનયમ, 1995 એક િવિવધલ ી, અિધિનયમ દ યાગંજનોના 

અિધકારો અને સશ તકરણ સબંિંધત છે. આ કાયદો પસાર થતા ં

દ યાગંજનોના સશ તકરણના િન ય માટના હકારા મક કાય સાથે તેમને 

સમાજના ુ ય વાહમા ં ભેળવવા માટ ુ ં નુ ુ ચારણ કરવામા ંઆ ુ ં છે. 

આ કા નેૂ થમ જ વખત તેમના િશ ણ અને યાવસાિયક તાલીમ, 

રોજગાર , હર વાહન યવહાર અને િનિમત પયાવરણ, મા હતી અને 

યાયન માટના અિધકાર ગુ ય બનાવવા માટ કા નૂી સમથન આ ુ ંછે. 

તેમજ તેમના વાતં ય અને ગૌરવનો વીકાર કય  છે. વળ , આ 

અિધિનયમ દ યાગંતાને આરો ય ક ક યાણનો ુ ો ન હ પરં  ુ નાગ રક 

અિધકારનો ુ ો ગણે છે. તે વીકાર છે ક દ યાગંજન  ુ ય સમ યાનો 

સમાનો કર  રહલ છે તે સમ યા સમાજના ુ ય વાહમાથંી તેમને બાકાત 

રાખવાની સમ યા છે અને તેથી જ અિધિનયમ તેમની સં ણૂ ભાગીદા રતા 

અને સમાન તક ઉપર ઝોક ધરાવે છે. સરકાર 19-4-2017થી દ યાગંજન 

(સમાનતક, અિધકારોની રુ ા અને સં ણૂ ભાગીદાર ) અિધિનયમ, 

1995ને થાને દ યાગંજનોના અિધકારોનો અિધિનયમ, 2016 (RPwD) 

પસાર કય  છે.  

1.02 દ યાગંજન સશ તકરણ િવભાગ, સામા જક યાય અને અિધકા રતા 

મં ાલય, ભારત સરકાર એ આ કા નૂ માટનો નોડલ િવભાગ હોવાથી 

RPwD અિધિનયમનો વહ વટ કર છે અને દ યાગંજનોના િવકાસ, એક કરણ 

અને સશ તકરણની યાને સરળ બનાવે છે તેમજ અિધિનયમના અમલ 

ઉપર દખરખ રાખે છે. 
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1.02 દ યાગંજનોના અિધકારોના અિધિનયમની જોગવાઈઓના અમલને 

બ ુલ ી સા ૂહક અ ભગમથી હાથ ધરવામા ંઆવેલ છે અને ક  સરકાર, 

રા ય સરકારો અને અ ય યુો ય સ ાતં ોના ં સબંિંધત મં ાલયો / 

િવભાગો આ અિધિનયમની િવિવધ જોગવાઈઓના અસરકારક અમલ માટ 

પગલા ંલઈ રહલ છે. 

1.03 સં ુ ત રા ોના દ યાગંજનોના અિધકારોના કરાર(UNRPD)મા ંભારતે સહ  

કરલી છે. આ કરારનો વીકાર ભારતમા ં ઑ ટોબર 2007મા ં કરવામા ં

આ યો અને મે, 2008થી તે અસરમા ંઆ યો. આ કરારને સુગંત એવા 

કા નૂ ઘડવાની જવાબદાર  પ કાર રા ો ઉપર નાખવામા ંઆવી છે. આ 

કરાર આ અ ય બાબતોની સાથેસાથે દ યાગંજનોને સામા ય લોકોને શહર  

અને ામીણ િવ તારોમા ં ા ય હોય છે તે તમામ ભૌિતક પયાવરણ, 

વાહન યવહાર, મા હતી અને યાયયન ૌ ો ગક  સ હત મા હતી અને 

સવંાદ સેવાઓ અને અ ય િુવધાઓ અને સેવાઓની ગુ યતા િુનિ ત 

કરવા માટના ચો સ ઉપાયો ઉપલ ધ કર  આપે છે અને તેમા ં ગુ યતાની 

આડ આવતા અવરોધો અને અડચણોની ઓળખ કર  તેને ૂર કરવાના 

ઉપાયો પણ સામેલ છે. વળ  આ કરારના ભાગીદાર રા  માટ એ પણ 

ફર જયાત છે ક તે િૃત િનમાણ માટના ઉપાયો યો ; વાજબી 

અ ુ ૂળતા માટની જોગવાઈ કર; મક દ યાગંજને તેમના અિધકારો 

સમાનધોરણે ભોગવી શક તે માટ આવ યક ફરફારો અને બધં કર; ગત 

હરફર માટ અવકાશ ઊભો કર મક વાહનોમા ંફરફાર કર / નુઃગોઠવણ 

કર; ણુવ ા ુ ત હરફરના ં સાધનો/ િુવધાઓ ઉપલ ધ કર; ઇશારાની 

ભાષાના ઉપયોગોને ો સાહન આપી તેને માટ િુવધા કર  આપે; ેઇલ 

તેમજ સવંાદ માટના ં અ ય ગુ યતા ુ ત કારો, સમાવેશક િશ ણ, 

દ યાગંજનોને મહ મ વતં તા મળે તે કારની સમથનકાર  સેવાઓ, 

કૌશ યિવકાસ/ યાવસાિયક/ધધંાક ય નુઃ થાપન મારફતે રોજગાર  

માટની તકો વધારવી વગેર. આ કરાર િવશેષમા ંભાગીદાર રા ો ઉપર એ 
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જવાબદાર  પણ ઇ છે છે ક દ યાગંજનો સાં ૃ િતક વનમા,ં મનોરંજનમા,ં 

નવરાશની િૃ ઓ અને રમતગમતની િૃ ઓમા ં અ યોની સાથે 

સમાનક ાએ ભાગ લઈ શક તે માટ યો ય તે ઉપાયો યોજવામા ંઆવે. 

1.04 દ યાગંજન માટના 1995ના અિધિનયમના અમલ માટની યોજના 

સામા જક યાય અને અિધકા રતાના મં ાલય માટની નવમી પચંવષ ય 

યોજનામા ં ઘડવામા ં આવી હતી. મં ાલય 1995ના દ યાગંજન માટના 

અિધિનયમના અમલ માટની યોજના – SIPDA – નો અમલ દ યાગંજનો 

માટના અિધિનયમમા ં ૂચત િવિવધ િૃ ઓ હાથ ધરવા માટ નાણાક ય 

સહાય ઉપલ ધ કરવા માટ કર  રહલ છે. મં ાલય આ યોજના તગત 

1999થી, મં ાલયે મં ૂર કરલ કાયપ િત / માગદિશકા અ સુાર, વષ વષ 

નાણાભડંોળ ુ ં કર છે. યોજનાની ઔપચા રક િસ  28-1-2016ના દવસે 

કરવામા ંઆવી હતી. 

2. યોજના ુ ં નામ : આ યોજના ‘ દ યાગંજનના અિધકારોની અિધિનયમના 

અમલ માટની યોજના – SIPDA’ કહવામા ંઆવશે. 

3. ઉ ેશ : યોજનાનો ુ ય ઉ ેશ દ યાગંજનોના અિધકારો સબંિંધત 

અિધિનયમની િવિવધ જોગવાઈઓનો અસરકારક અમલ માટ િવિવધ 

ે ીય સા ૂહક અ ભગમ સ હતના ંપગલા ંમાટ અમલીકરણ કરતી િવિવધ 

સં થાઓને સહાય કરવાનો છે. 

4. યા યાઓ : િવિવધ કારની દ યાગંતાની યા યાઓ વખતોવખત થતા 

ધુારા અ સુાર દ યાગંજનોના અિધકારો સબંિંધત અિધિનયમ, 2016મા ં

તેમજ નેશનલ ટ અિધિનયમ, 1999મા ં આપવામા ં આવેલી યા યાઓ 

માણે રહશે. 

5. યાપ : આ યોજનાનો અમલ યોજનામા ં દશા યા અ સુાર અમલીકરણ 

કરતી સં થાઓ મારફતે કરવામા ં આવશે. યોજના હઠળની િૃ ઓ / 

યોજનાઓનો અમલ અને વહ વટ દુ અમલીકરણ કરતી સં થાઓ જ 
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કરશે. આ સં થાઓને ુદ  ુદ  િૃ ઓ માટ નીચે દશા યા માણે 

નાણાક ય સહાય આપવામા ંઆવશે.  

(i) દ યાગંજનો માટ અવરોધ ુ ત વાતાવરણ ઉપલ ધ કર ુ;ં મા ં

શાળાઓ, કૉલેજો, િવ ાક ય અને તાલીમી સં થાઓ, કચેર ઓ અને 

હર મકાનો, મનોરંજનના ં થાનો, આરો ય ક ો/હો પટલો 

વગેરનો સમાવેશ થાય છે તે તમામમા ં ઢોળાવ, કઠડા, લી ટ, 

હ લચેર વાપરનારાઓ માટ ગુ ય શૌચાલય, ઇેલ લિપ, ા ય 

ચૂનાઓ, પશજ ય ભ યત ળ ુ,ં હ લચેર વાપરનાર સહલાઈથી 

વેશ કર  શક તેવા ઢોળાવવાળા માગ  અને ુ િશત ક કાપીને 

કાઢલો (curly cuts) માગ, ૃ ટહ નો માટ એક અ પ ૃ ટવાળા માટ 

ઝી ા ૉિસગની સપાટ  પર કોતરલી સપાટ  અને તેઓને માટ ર વે 

લેટફૉમની ધાર પર પણ કોતરલ સપાટ  અને દ યાગંતાદશક 

યો ય તીકોની યવ થા વગેર 

(ii) એનઆઇસી અને વહ વટ  ધુારણા અને િવવાદઉકલ િવભાગ, 

ભારત સરકાર ર  કરલી (D/o AR & PG) ભારત સરકારની 

વેબસાઇટ માટની માગદિશકા અ સુાર ક /રા ય અને જ લા 

ક ાએ સરકાર  વેબસાઇટ દ યાગંજનો માટ ગુ ય બનાવવી. તે 

માગદિશકા તેમની વેબસાઇટ ‘http://darpg.nic.in’ પર ઉપલ ધ છે. 

(iii) દ યાગંજનો માટ કૌશ ય િવકાસ કાય મો (િવગતો પ રિશ ટ I પર 

છે. 

(iv) બાધંકામ કરલ થાનો, વાહન યવહાર યવ થા અને મા હતી 

યાયન પયાવરણ- યવ થામા ં ગુ યતા િવ તૃ બનાવવી. 

િવભાગે ‘ ગુ ય ભારત અ ભયાન’ને એક રા યાપી અગ યના 

અ ભયાન તર ક િવભાવના ુ ત બનાવેલ છે, નો ઉ ેશ 

દ યાગંજનોને સમાન તક ા ત થાય, તેઓ વતં પણે વી શક 

અને સમાવેશક સમાજમા ં તેઓ તમામ બાબતોમા ં સં ણૂપણે 
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ભાગીદાર બની શક તે માટ તેમને સવતો ખુી ગુ યતા ઉપલ ધ 

કર  આપવાની છે. આ અ ભયાનમા ં ગુ યતા ઓ ડટ હાથ ધરવાનો 

તેમજ બાધંકામ કરવામા ં આવેલ હર થાને/માળખાઓંને અને 

વાહન યવહાર, પયાવરણ યવ થા અને આઇ.ટ .સી. એટલે ક 

મા હતી- યાયન- ૌ ો ગક  યવ થાને સં ણૂપણે ગુ ય 

બનાવવાનો છે. (િવગતો પ રિશ ટ II પર છે.) 

(v) સં ુ ત ાદિશક ક ો (CRCS) ાદિશક ક ો/આઉટર ચ ક ો અને 

જ લા દ યાગંતા નુઃ થાપન ક ો (DDRCS)ને સહયોગ દાન 

કરવો અને યા ં યા ં યાર જ ર જણાય યા ં નવા CRCS અને 

DDRCS ઊભા કરવા.ં  

(vi) દ યાગંતા ુ ં માણપ  ર  કરવા માટ, ઓળખ અને મોજણી; 

દ યાગંજનો માટની સાવિ ક ઓળખમા ં રા ય સરકારોને સહાય 

કરવા માટ િશ બરો યોજવી.  

(vii) િવિવધ હતધારકો માટ િૃત ેરક અ ભયાન અને સવેંદનશીલતા 

કાય મો યોજવા તેમજ મા હતી-િશ ણ- યાયન (IEC) કાય મો 

યોજવા, િૃત ેરવા માટની અને િસ  માટની યોજનાનો 

અમલ. (િવગતો પ રિશ ટ III પર છે.)  

(viii) દ યાગંતાના ુ ા, કાઉ સે લગની મા હતી માટ અને સમથનકાર  

સેવાઓ માટ મા હતીના સારણની િુવધા માટ સમથન સસંાધન 

ક ો થાપવા.ં 

(ix) ભૌિતક અને ડ જટલ બનેં કારના ં ુ તકાલયોમા ં તેમજ અ ય 

ાન ક ોમા ં ગુ યતાને ો સાહન આપ ુ.ં 

(x) દ યાગંતા નુઃ થાપનના ે ે સશંોધન અને િવકાસ િૃ ઓને 

ો સાહન ૂ ું પાડ ુ.ં દ યાગંતા સબંિંધત ટકનોલો , ઉ પાદન 

અને ુ ાઓ સબંિંધત યોજનાનો અમલ. (િવગતો પ રિશ ટ IV પર 

છે.) 
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(xi) જ લા મથકોએ / સરકાર  તબીબી કૉલેજના થાન પર વહલાસર ુ ં

િનદાન અને દરિમયાનગીર  ક ો થાપવા;ં થી બિધર િશ ઓુ 

અને નાના ં બાળકોને િનયિમત શાળાએ જવા સબંિંધત બાબતોમા ં

આવ યક કૌશ ય ા ત કરાવી શકાય.  

(xii) માળખાગત િુવધાઓ માટ રા ય સરકારોને દ યાગંજન માટના 

રા ય કિમશનરની જગાઓ મં ૂર કરવી.  

(xiii) યા ં યો ય તે સરકાર / થાિનક તં  પાસે પોતાની જમીન 

ઉપલ ધ હોય યા ં દ યાગંજનો માટ ખાસ મનોરંજન ક ો / બાગ-

બગીચા બનાવવા તેમજ વતમાન બાગ-બગીચા અને અ ય શહર  

માળખાઓમા ંઅવરોધસ હત ધારાધોરણ ઉપલ ધ કરવા.ં 

(xiv) રા ય/રા ય ક ાની રમતગમત પધાઓ માટ સહયોગ ઉપલ ધ 

કરવા. 

(xv) નવી યોજનાઓ/ ાયોજનાઓ ઘડવા માટ િવ તૃ ાયોજના 

અહવાલ તૈયાર કરવા માટ તજ  પરામશકોને રોકવા માટના ખચ 

ઉપલ ધ કરવા સહયોગ આપવો.  

(xvi) ક /રા ય સરકારો/ થાિનક તં ો અને અ ય સેવા ઉપલ ધકારોના 

ુ ય કાયવાહકોને માટ નોકર  દરિમયાનની તાલીમ અને 

સવેંદનશીલતા. (િવગતો પ રિશ ટ V પર છે.) 

(xvii) દ યાગંજનોને ખાનગી ે મા ં રોજગાર  ઉપલ ધ કરવા માટ 

નોકર  દાતાઓને ો સાહન (િવગતો પ રિશ ટ VI પર છે.) 

(xviii) અિધિનયમમા ં ૂચત અ ય કોઈપણ િૃ  ને માટ સહાય 

ઉપલ ધ કરાઈ નથી અથવા િવભાગની વતમાન યોજનાઓમા ં  

સમાિવ ટ નથી તેવી કોઈપણ િૃ મા ંનાણાક ય સહાય. 

6. સહાયનો કાર : આ ક  સરકારની ક ીય ે ની યોજના છે. 

7. અમલીકરણ કરતી સં થાઓ 
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 અમલ કરતી સં થાઓને સીધેસી ુ ંજ નાણાભડંોળ ઉપલ ધ કરાશે. નીચેના 

કારની સં થાઓને સહાયક અ દુાનના ધોરણે નાણાક ય સહાય ઉપલ ધ 

કરવામા ંઆવશે : 

(i) રા ય સરકારના િવભાગો 

(ii) ક  સરકાર / રા ય સરકાર થાિપત વાય  સં થાઓ / કાયદા 

હઠળ િનિમત સં થાઓ / હર ે ના ંસાહસો અને ક  / રા ય 

િુનવિસટ ઓ 

(iii) સામા જક યાય અને અિધકા રતા મં ાલય હઠળના ં રા ય 

સં થાનો/CRCS/DDRCS/RCS/આઉટર ચ ક ો. 

(iv) સોસાયટ ઝ ર જ શન અિધિનયમ, 1980 હઠળ અથવા ઇ ડયન 

ટ અિધિનયમ 1882 હઠળ અથવા કંપનીઝ એ ટ, 1956 હઠળ 

ન ધાયેલી સં થાઓ 

(v) ક  સરકાર / રા ય સરકાર ારા મા ય રમતગમતની સં થાઓ 

અને મહામડંળો 

8. જ લા દ યાગંજન નુઃ થાપન ક ો (DDRCS)માટ નાણાભડંોળ) : DDRCS 

ના મા  અસરકારક કાય માટ DDRCSના ં તમામ શો માટ SIPDA 

તગત નાણા કૂવાશે. િન દ ટ જ લાઓમા ં જ લા દ યાગંજન 

નુઃ થાપન ક ો(DDRCS)ની થાપના માટની િવગતો પ રિશ ટ VII પર 

છે. 

9. જ લા વહલી દરિમયાનગીર  (early intervention) ક ો : દરક કારની 

દ યાગંતા માટ આરો ય અને પ રવાર ક યાણ મં ાલય ારા ચલાવવામા ં

આવતા ં જ લા વહલી દરિમયાનગીર  ક ોને િવભાગની યોજનાઓ સાથે 

સલં ન કરાશે. 

10. ભલામણ : ક  સરકાર/રા ય સરકાર/ક  શાિસત દશ / રા ય 

સં થાન / મં ાલય ારા અિધ ૃત કરાયેલી અ ય કોઈપણ સં થા 

દ યાગંજનના સશ તકરણ માટના િવભાગને પોતાની ભલામણ મોકલશે. 
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ક ીય/રા ય િુનવિસટ ઓ સ હતની વાય  સં થાઓએ, ક  સરકાર / 

રા ય સરકાર ારા થાિપત ક સહાિયત સં થાઓ સબંિંધત ક  / રા ય 

સરકાર મારફતે પોતાની દરખા તો મોકલવી જોઈએ. રમતગમતની 

સં થાઓ/મહામડંળોને માટ  – તે સરકારની મં ૂર  / સબંિંધત મં ાલય 

ક િવભાગ ારા ‘ના વાધંા માણપ ’ મોકલ ુ ંજ ર  છે. 

11. નાણાભડંોળની પ િત : ફકરાન.ં 5મા ં દશાવેલી કોઈપણ િૃ  માટ 

નાણાક ય સહાય મેળવવા ઇ છતી, આ યોજનામા ંઆવર  લેવામા ંઆવેલી 

કોઈપણ સં થાએ અ ય બાબતોની સાથેસાથે, પોતે કયા કાર ુ ં કાય ક 

િૃ  કરવાની ઇ છા ધરાવે છે તે ુ ંવણન કરતી, યાપ, લ ત લાભાથ , 

તેને માટ ુલ ખચ, ાયોજના માટ ુ ંસમયપ ક વગેર િવગતો દશાવતી 

િવ તૃ દરખા ત દ યાગંજનના સશ તકરણ માટના િવભાગ, સામા જક 

યાય અને અિધકા રતા મં ાલય, નવી દ હ ને મોકલી આપવાની રહશે. 

આ દરખા ત, સહાય મેળવવા ઇ છતી  – તે સં થાના વડાની મં ૂર થી 

મોકલેલી હોવી જોઈએ. આ દરખા તમા,ં સં થાએ આ યોજના તગત 

તૂકાળમા ંકોઈ િૃ  હાથ ધર  હોય તો તેની હાલની પ ર થિત દશાવીને 

તેનો ઉ લેખ પણ કરવો જોઈએ. દરખા તમા ંનીચેની િવગતો સામેલ કરવી 

જ ર  છે : 

 સં થા ુ ં નામ અને િવગતો; સરકાર  સં થા / કા નૂ તગત 

થપાયેલી સં થા અથવા વાય  સં થા હોય તો તેનો િવભાગ વગેર 

 ૂચત ાયોજના / કાય મની જ રયાત અને સભંિવત ઉપલ ધ 

 લાબંા ગાળાના અને ૂંકા ગાળાના  લાભ થવા પા  હોય તે 

લાભની િવગતો 

 યા ંલા  ુપડ ુ ંહોય યા ંલાભાથ ઓની સં યા 

 ાયોજના ુ ં દા  ખચ – આઇટમ જુબ અને િવગતો સાથે 
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 ાયોજના જો શ  કરવામા ંઆવે તો તેના અમલમા ં ુ ંકોઈ આવતક 

ખચ સકંળાયે ુ ંછે? જો હોય તો, તેની િવગતો અને તે ખચ મેળવવા 

માટની પ િત 

 ાયોજના / કાય મના અમલ માટ ુ ંસમયપ ક 

 ાયોજના / કાય મ હાથ ધરનાર નોડલ અિધકાર ુ ં નામ અને 

અ ય િવગતો; ાયોજના ુ ં થળ અને જો બાધંકામ કરવા ુ ંહોય તો 

િવ તૃ થાપ ીય નકશો 

 દરખા ત માટ ુ ંવાજબીકરણ 

 ૂચત કાય માટ અમલીકરણ સં થા પસદં કરવા ગેની ૂચત 

પ િત 

 જો બાધંકામ કરવા ુ ંહોય તો CPWD / PWD ના કાયવાહક ઇજનેર 

ક ાના અિધકાર  ારા સહ  કરાયેલ ાથિમક ખચના દાજો 

 ગુ ય વેબસાઇટના ક સામા,ં NIC અથવા સ મ ટકિનકલ સં થા 

ારા તૈયાર કરવામા ંઆવેલ ાથિમક ખચના દાજો અને ૂચત 

ગુ ય વેબસાઇટની િવગતો, હાલ ઉપલ ધ ગુ યતાની 

લા ણકતાઓ અને ૂચત વધારાની લા ણકતાઓ અને ૂચત 

કાય માટ  તે એજ સી પસદં કરવા પાછળની કાયપ િત 

 િુનયં ણ યવ થા 

 સબંિંધત સ ાતં  ારા ાયોજના મં ૂર ની િવગતો 

 ખાતા/િવભાગો/સં થા મને નાણાભડંોળ તબદ લ કરવા ુ ંછે તેના 

બે ક ખાતાની િવગતો 

 રા ય સરકારો િસવાયની તમામ અમલીકરણ સં થાઓએ 

નાણામં ાલય ારા ૂચત કરવામા ં આવેલ EAT મોડ લુને 

અ સુરવા ુ ંરહશે. 
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12. સામા ય ર તે સહાયક ા ટ એક હ તામા ં અથવા કાયના કાર અને 

અમલીકરણના તબ ાના આધાર પર બે હ તામા ં ટ  કરવામા ંઆવશે. 

13. બનસરકાર  સગંઠનોની દરખા ત સબંિંધત રા ય સરકારોની ભલામણથી 

ર ૂ કરવામા ંઆવશે. બનસરકાર  સગંઠનોને ફાળવવામા ંઆવેલ સહાયક 

ા ટ બનસરકાર  સગંઠનના PS પોટલ ારા નાણા મં ાલયના ક ોલર 

જનરલ ઓફ એકાઉ ટસની હર નાણાક ય યવ થાપન 

યવ થા(PFMS)મા ં િત બ બત થવી જોઈએ, અને તે ુ ં નીિત આયોગની 

NGO – PS પોટલ સાથે જોડાણ કર ુ ંજોઈએ. 

14. યોજનાના અમલ / િુનયં ણ / ૂ યાકંન ુ ં યેક વષ ુ ં ખચ વાિષક 

દાજપ ના 2% ધુી મયા દત રહશે. 

15. સહાયની શરતો  

15.1 પેટાયોજનાઓ માટ અલગ ચકાસણી સિમિતઓની જોગવાઈ છે તેને બાદ 

કરતા ં યોજના માટ સહાય ટ  કરવાની દરખા તની ચકાસણી સં ુ ત 

સ ચવ SIPDA, સં ુ ત સ ચવ અને નાણા સલાહકાર, િનયામક / નાયબ 

સ ચવ SIPDA, અને દ યાગંતાના ે ના િવભાગે િન ુ ત કરલા બે 

િન ણાતોની બનેલી િવભાગની ચકાસણી સિમિત ારા કરવામા ંઆવશે. 

15.2 અમલ કરતી સં થાઓએ કરાર/નાણાક ય લેવડદવડની બાબતોમા ંસામા ય 

નાણાક ય િનયમો, 2017 / કા નૂી યા / સીવીસી માગદિશકા ુ ંપાલન 

કરવા ુ ંરહશે. 

15.3 અમલ કરતી સં થા, કોઈપણ અિધકાર  / િવભાગ ારા અિધ ૃત કરવામા ં

આવેલ ા હત સં થા અથવા રા ય સરકાર / રા ય સં થાન વગેર ારા, 

િનર ણ માટ ુ લી રહશે. 

15.4 યાર ભારત સરકારને એમ માનવાને કારણ હોય ક સહાયક ા ટનો 

ઉપયોગ મં ૂર કરવામા ંઆવેલ હ  ુ માટ થતો નથી યાર અમલ કરતી 

સં થા પાસેથી તે રકમ િશ ા મક યાજ સાથે પરત વ લૂ કરવામા ંઆવશે 

અને તે સં થાને ફર  વખત સહાય કુવવામા ંઆવશે ન હ. મં ાલય આવી 
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સં થાને લેક લ ટમા ં કૂવા માટ તેમજ તેની સામે કાયદા અ સુારના ં

પગલા ંલેવા માટ વતં  છે. 

15.5 સહાયક ા ટ અનાવતક કારના ખચ માટ આપવામા ંઆવશે. જોક CRCS 

અને DDRCS ના ક સામા ંઆવતક કારના ખચ માટ પણ સહાયક ા ટ 

કુવવામા ં આવશે; પરં  ુ સ મ સ ાતં ની મં ૂર  િવના કોઈ કાયમી 

કારની જવાબદાર  ઉપ થત કરવામા ંઆવશે ન હ. 

15.6 અમલ કરતી સં થા વેબસાઇટ િનભાવશે અને પોતાને મળેલી ા ટ, તેનો 

હ ,ુ હાથ ધરવામા ં આવેલી િૃ ઓ અને યા ં શ  હોય યા ં

લાભાથ ઓની યાદ  વેબસાઇટમા ંઅ થાને િનદિશત કરશે. 

15.7 અમલ કરતી સં થા દરખા તમા ં ચુ યા અ સુાર ાયોજનાનો સમયગાળો 

રૂો થાય તેના ણ મ હનાની દર સમ  ા ટ ુ ંઉપયો ગતા માણપ  

તેમજ ાયોજના રૂ  થયાનો અહવાલ ર ૂ કરશે. જો કોઈ ા ટ 

વણવપરાયેલી રહ  જશે તો તે મં ાલયને પરત કરવાની રહશે. જો િનયત 

સમયમયાદાની દર ૂચત ાયોજના ુ ંકાય / િૃ ઓ રૂ  થયેલ ન 

હોય અને તે રૂા ં કરવા માટ વધારાના સમયની માગણી કરવામા ંઆવી 

હોય તો સબંિંધત સં થાએ મં ાલયને તેની ણ કરવાની રહશે. તેમજ 

િવલબં થવા માટના ંકારણો પણ જણાવવાના ં રહશે. જો ાયોજના િનયત 

સમયગાળામા/ંવધારલા સમયગાળામા ં રૂ  થઈ ન હોય તે સબંિંધત 

સં થાએ તરત જ ા ટ પરત કરવાની રહશે. 

15.8 દરક દરખા ત દ યાગંજનોના સશ તકરણ માટના િવભાગને જ ર  

દ તાવેજો સાથે, વખતોવખત આપવામા ંઆવતી ચૂનાઓ અ સુાર ર ૂ 

કરવાની રહશે. 

15.9 દ યાગંજનોના સશ તકરણ માટનો િવભાગ, દ યાગંજનાનોના અિધકાર 

માટના અિધિનયમની િવિવધ જોગવાઈઓના અમલ માટ યોજનાના હ ઓુ 

અને ઉ ેશો પ ર ણૂ કરવા માટ વધારાની માગદિશકા ર  કર  શક છે. 
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પ રિશ ટ I 

દ યાગંજનો માટ કૌશ યિવકાસ 

1. ભારતમા ં દ યાગંજનો રોજગાર  માટના ંકૌશ યો ા ત કરવા ઇ છે યાર 

અને અથ ણૂ રોજગાર ની ા તમા ંઘણા પડકારોનો સામનો કર  રહ છે. 

ભારતે સં ુ ત રા ોના દ યાગંજનો માટના અિધકારોના કરાર (UNCRPD) 

નો વીકાર કરલ છે. પરં  ુ દ યાગંજનો મબ ર યવ થામા ં ઘણી 

ુ કલીઓનો સામનો કર  રહલ છે. 

2. 2011ની વસિતગણતર  અ સુાર, ભારતમા ં દ યાગંજનોની વસિત 2.68 

કરોડ હતી (1.50 કરોડ ુ ુષો અને 1.18 કરોડ મ હલાઓ). આમ 

દ યાગંજનો ભારતની વસિતમા ં ન ધપા  ટકાવાર  ધરાવતી હોવા છતા,ં 

દ યાગંજનો માટના અિધિનયમ, 1995ના અમલ છતા,ં અથ ણૂ રોજગારની 

તેમની જ રયાત હ ુ  સતંોષાઈ નથી. એકંદર વસિતમા,ં ામીણ િવ તારમા ં

દ યાગંજનોની વસિત માણમા ંવધાર છે અને તેઓ ગર બાઈની સામા ય 

યાનપા  બાબતો અને આરો ય સેવાઓની નબળ  સં ા તથી પીડાય છે. 

આમ ામીણ દ યાગંજનો કૌશ યો અને બ ર યવ થામાથંી ન ધપા  

ર તે કપાઈ ગયેલ છે. 

3. દ યાગંજનો અને તેમના ં પ રવારોના વનની ણુવ ા, ધુારવા માટ 

દ યાગંજનોની યાવસાિયક તાલીમ અને રોજગાર ની તકોની ધુારણા 

મહ વ ણૂ છે જ પરં  ુસાથેસાથે તેનાથી યાપક અથતં ને પણ ન ધપા  

ફાયદો છે. દ યાગંજનોની નીચી રોજગાર ઉપલ ધની સાથે ય તઓ અને 

સમાજ પર ખા સો આિથક બોજો પડ છે. િવ બૅ કનો દાજ છે ક 

દ યાગંજનોને રોજગાર થી ૂર રાખવાને પ રણામે દશના ડ પીમા ં5 થી 

7 % ટ ુ ં કુસાન થાય છે. ય તગત અને કૌ ુ ં બક લાભ ઉપરાતં 

મશ તમા ંપણ ભાગીદાર  વધશે  એક મજ તૂ આિથક લાભ છે અને 
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તેનાથી દશમા ંહાલ  ુશળ િમકોની અછત છે તે ૂર થશે; અને સાથેસાથે 

તેઓના ેમક યાણ માટ  નાણા વપરાય છે તે ખચ પણ ઓ ં થશે. 

4. દ યાગંજનો માટ વતમાન કૌશ યતાલીમ ુ ં ચ  

 રા ય કૌશ ય િવકાસ કોપ રશન (NSDC) 

 દ યાગંજનોના સશ તકરણ માટના િવભાગના ં રા ય સં થાનો 

તેમજ તેની સાથે સલં ન સં થાઓ વી ક રા ય દ યાગં નાણા 

અને િવકાસ કોપ રશન (NHFDC), નેશનલ ટ વગેર ારા 

ચલાવવામા ંઆવતા યાવસાિયક તાલીમ અ યાસ મો. 

 મ અને રોજગાર મં ાલય દશભરમા ં દ યાગંજનો માટના ં 20 

યાવસાિયક નુઃ થાપન ક ો (VRCHS) અને 10,000 કરતા ંવ  ુ

ITIS અને 1000 કરતા ંવ  ુ રોજગાર િવિનમય ક ો ઉપર દખરખ 

રાખે છે. 

 સા દુાિયક કૉલેજો, માનવ સસંાધન મં ાલય સાથે સલં ન IIT અને 

િુનવિસટ ઓ ારા ટકિનકલ યાવસાિયક તાલીમના વગ  

ચલાવવામા ંઆવે છે. 

 બનસરકાર  સગંઠનો (NGOs) યાવસાિયક તાલીમ અને કૌશ ય 

િવકાસ ઉપર યાન ક ત કર  રહલ છે. 

 ખાનગી ે ની તાલીમ સં થાઓ : CSR પહલ નીચે ઘણી 

સં થાઓએ અ કુરણીય કામગીર  કરલ છે. 

 હર ે ના ં સાહસોએ પણ દ યાગંજનોની યાવસાિયક તાલીમ 

માટ ન ધપા  ફાળો આપેલ છે. 

 રા ય ામીણ આ િવકા િમશન, ામીણ િવકાસ મં ાલય 

 રા ય શહર  આ િવકા િમશન, શહર  િવકાસ મં ાલય 

 ક  સરકારના ં અ ય મં ાલયો તેમજ રા ય સરકારો ારા 

યાવસાિયક તાલીમ / આ િવકા કાય મો 
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5. મો ુ ં તર 

 2011ની વસિત ગણતર  અ સુાર 1.34 કરોડ દ યાજંગનો 15થી 59 

વષની વય ૂથમા ંરોજગાર  માટ પા તા ધરાવતા ૂથમા ંછે; પરં  ુ

તે પૈક  99 લાખ દ યાગંજનો કંઈ કાય કરતા ન હતા અથવા 

સામા ય કામદારો હતા. 

 દ યાગંજનો દશના સૌથી ગર બ ય તઓમાનંા છે. 

 માગં અને રુવઠા વ ચે ુ ં િવશાળ તર જોતા ં કૌશ ય િવષયક 

તાલીમ માળખાને વ  ુ કાયરત બનાવવા માટની તાક દની 

જ રયાતછે. 

 િવિવધ સં થાઓ / યવ થાતં ો મારફતે આપવામા ં આવતી 

તાલીમ એકસમાન નથી, ણુવ ા ુ ત નથી અને રોજગાર  

મેળવવા માટ અ રૂ  છે. 

 ામીણ િવ તારના દ યાગંજનોને હાલના તબીબી માળખામા ં બ ુ 

ૂજ મા ામા ં ગુમતા રહલી છે. 

 દ યાગંજનોની કૌશ ય તાલીમમા ંખાનગી ે ુ ં ખેડાણ ઘ ુ ં ની ુ ં

છે. 

 દ યાગંજનોને ુદા ં ુદા ંમં ાલયો / િવભાગો ારા અપાતી તાલીમ 

ટક ટક કારની છે અથવા એકબી ની સાથે તાલમેલમા ંનથી. 

6. આ માટ તાક દની જ રયાત છે : 

 ણુવ ા ુ ત યાવસાિયક તાલીમ ની રોજગાર મતા ચી હોય 

 એક સમાન તાલીમી અ યાસ મ અને પ િત 

 તાલીમમા,ં તેની સામ ી િવકસાવવામા ં અને તાલીમના 

િુનયં ણમા ંઅ તન ટકનોલો નો િવિનયોગ 

 ખાનગી ે  અને બનસરકાર  સગંઠનો ુ ં તાલીમ અને રોજગાર 

યામા ંસહભાગીપ ુ ં
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 CSR નાણાભડંોળનો લ ત ઉ ચતતમ ઉપયોગ 

7. દ યાગંજનોની કૌશ ય તાલીમ માટ રા ય કાયયોજના :  

 દ યાગંજનોના સશ તકરણ માટના િવભાગે દ યાગંજનોની કૌશ ય 

તાલીમ માટ રા ય કાયયોજના િવકસાવી છે; ના ુ ય ુ ય શ નીચે 

માણે છે : 

 દ યાગંજનોના ં સશ તકરણ માટના િવભાગમા ંએક ાયોજના િુનયં ણ 

એકમ (PMU) થાપવામા ંઆ ુ ંછે; ના ુ ય શ નીચે માણે છે : 

 તાલીમની જ રયાતની સમી ા માટ ુ ંએકમ 

 તાલીમ િુનયં ણ અને મા ણતકરણ એકમ 

 નોકર દાતા સાથે જોડાણ માટ ુ ંએકમ 

 ઇ-લિનગ મોડ લુ/તાલીમના િુનયં ણ ઇ- માણપ  અને 

તાલીમી ક ો / જોબ પોટલના િનમાણ અને િનભાવ વગેર માટ 

આઇટ  એકમ 

8. યાવસાિયક/કૌશ ય િવષયક તાલીમ એક કૌશ ય તાલીમ ઉપલ ધકારોના 

બનેલા નેટવક ારા ઉપલ ધ કરાશે; ના અ ણીઓ હશે બનસરકાર  

સગંઠનો, ખાનગી તાલીમ સં થાઓ, VRCS વી હર ે ની, સરકાર  

ે ની તાલીમી સં થાઓ. યાવસાિયક તાલીમ દશભરમા ં પથરાયેલા 

તાલીમ ઉપલ ધકારોના ંસ હૂ (cluster) ારા ઉપલ ધ કરાશે, ઓ ઉ ચ 

રોજગાર  ઉપલ ધ કરવા ુ ં માણ ુ ં હોવાનો તૂકાળ ધરાવતા હશે. 

તાલીમના આ ભાગીદારોને દ યાગંજનોના સશ તકરણ માટના િવભાગ 

અને કૌશ યવધન અને સાહિસકતા મં ાલય (MSDE) ારા, તેમની 

ઉપલ ધ અ સુારનો નાણાક ય સહયોગ ઉપલ ધ કરાશે. આ તાલીમ 

ઉપલ ધકારોને દ યાગંજનોના સશ તકરણ માટના િવભાગ તગતના ં

રા ય સં થાનો, માનવ સસંાધન મં ાલય હ તકની તાલીમ સં થાઓ, 

ૂ મ, લ  ુઅને મ યમ સાહસોના મં ાલય તેમજ અ ય ક ીય મં ાલયો 

અને રા ય સરકારો ારા સહભાગી સહયોગ ઉપલ ધ કરાશે. 
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9. દ યાગંજનો માટ કૌશ ય િવકાસ અને ઉ ોગ સાહિસકતા મં ાલય અને 

ખાનગી ે ના સહયોગમા ં એક અલગ Cross-Cutting ે ીય કૌશ ય 

કાઉ સલ રચવામા ં આવી છે. ભારતની નુઃ થાપના કાઉ સલ (RCI) 

ઉપરો ત ે ીય કૌશ ય કાઉ સલ અને દ યાગંજનોના સશ તકરણ 

િવભાગ હ તકના ં િવિવધ સં થાનોના સહયોગમા ં રહ ને તાલીમ 

ઉપલ ધકારો માટ એક સમાન અ યાસ મ અન માણપ  યવ થાપન 

િવકસાવવામા ંસહાય કરશે. 

10. િવભાગ આ તાલીમ ઉપલ ધકારોને ુદા ં ુદા ંખાનગી ે ના ંસગંઠનો અને 

હર ે ોના સાહસોની સાથે રોજગાર  ઉપલ ધ કરવાના હ થુી તેમજ 

CSR સહયોગ ા ત કરવાના હ થુી, જોડ ને સહાય પ બનશે. 

11. િવભાગ, આ યાવસાિયક તાલીમ ઉપલ ધકારોના સ હૂને માળખાગત અને 

સસંાધાન સહાય ઉપલ ધ કરવા માટ સ યાતા વૂક સહયોગ આપવા માટ 

રા ય સરકારો સાથે સકંલન કરશે. 

12. તાલીમી ભાગીદારોના 200 કરતા ં વ  ુ સ હૂોના નેટવક ારા કૌશ ય 

તાલીમ ઉપલ ધ કરાશે અન તે કાર દરક સ હૂ ારા થમ વષમા ં500 

દ યાગંજનોને કૌશ ય તાલીમ અપાવા ુ ં લ ય ન  કરાશે, કૌશ ય 

તાલીમ માટ અ - બનસરકાર  સગંઠન (Lead NGO) નાના ં બનસરકાર  

સગંઠનોને સશ ત બનાવીને ામીણ િવ તારોમા ં કૌશ ય તાલીમ માટ 

તેમનો સહયોગ મેળવી શક પરં  ુઆવા યેક તાલીમ ક ુ ં િુનયં ણ 

ાયોજના િુનયં ણ એકમ (PMU) ારા કરવામા ં આવશે. તાલીમ 

ઉપલ ધ કરનારાઓના ંનેટવક અને તેમની મતા દર વષ વધતી જશે. 

13. ઉ ેશ અને આ િૃ  

(ક)  આ માગદિશકા, 40%થી ઓછ  ન હ તેવી દ યાગંતા ધરાવતા 

તેમજ તે માણે ુ ં દ યાગંતા ુ ં માણપ  સ મ તબીબી સ ાતં  

પાસેથી ા ત ક  ુહશે તેવા દ યાગંજનોને આવર  લેશે. 
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(ખ) મ હલા ઉમેદવારો માટ 30% અનામત : મ હલાઓને ો સાહન 

આપવાના યાસ પે દરક તાલીમ કાય મમા ં ુલ વેશ મતાની 

30% સં યા મ હલા ઉમેદવારો માટ કત કરાશે. 

(ગ) આ િવભાગ ારા, અ ે દશાવવામા ં આવેલી પા તાની શરતો 

અ સુાર  તાલીમી સં થાઓને વી ૃ િત આપવામા ં આવી હશે 

તેમની મારફતે કૌશ ય તાલીમ આપવામા ંઆવશે. 

પા તાની શરતો 

1. તાલીમ લેનાર માટની પા તા 

(ક) ભારતના નાગ રક 

(ખ) ની દ યાગંતા 40% કરતા ંઓછ  ન હોય અને ની પાસે સબંિંધત 

તબીબી અિધકાર  ારા તે માણે ુ ં માણપ  ર  કરવામા ં

આવે ુ ંહોય તેવી દ યાગં ય ત 

 દ યાગંતા, દ યાગંજનો માટના અિધકાર અિધિનયમ, 2016ની 

કલમ 2 મા ં યા યાિયત કરવામા ંઆવેલી છે તેમજ નેશનલ ટ 

ફોર વે ફર ઓફ પસન વીથ ઑ ટઝમ, સે ર લ પા સી, માનિસક 

પછાતપ ુ,ં બ ુિવધ દ યાગંતા અિધિનયમ 1999ની કલમ 2( )મા ં

તેમજ અ ય કોઈ સબંિંધત કા નૂ અ ત વમા ં હોય તેમા ં

યા યાિયત કયા જુબની દ યાગંતા. 

(ગ) મર : અ યાસ મ માટની અર  વીકારવાની છે લી તાર ખે 15 

વષથી 59 વષની વ ચે 

(ઘ) અરજદારો, તેણે  અ યાસ મ માટ અર  કર  હોય તે અર  

વીકારવાની છે લી તાર ખ પહલાના ંબે વષ દરિમયાન તેણે ભારત 

સરકાર ારા રુ ૃત કોઈપણ કૌશ ય તાલીમ અ યાસ મમા ં

તાલીમ લીધી હોવી ન જોઈએ. 

2. અમલ કરતી સં થા (તાલીમ ઉપલ ધ કરનારાઓ) માટની પા તા 
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(ક) આ યોજના અમલ કરતી સં થાઓ મને હવે પછ  ‘તાલીમ 

ભાગીદારો’ તર ક ઉ લેખ કરવામા ંઆવેલ છે તેમના ારા અમલમા ં

કૂવામા ં આવશે. નીચે દશાવેલ કારની સં થાઓને તાલીમ 

કાય મો યોજવા માટ સહાયક ા ટના ધોરણે નાણાક ય સહાય 

ઉપલ ય કરવામા ંઆવશે : 

(i) રા ય સરકારોના િવભાગો અથવા 

(ii) વાય  સં થાઓ / કા નૂ હઠળ રચાયેલ સં થાઓ / ક  

સરકાર અને રા ય સરકાર ારા થાપવામા ંઆવેલ હર 

સાહસો અને ક  ક રા ય સરકારની િુનવિસટ ઓ અથવા 

(iii) સામા જક યાય અને અિધકા રતા મં ાલય હઠળના ંરા ય 

સં થાનો; CRCS/DDRCS/RCS/આઉટર ચ ક ો; અથવા 

(iv) સોસાયટ ઝ ર જ શન અિધિનયમ, 1860 અથવા ઇ ડયન 

ટ એ ટ, 1882 અથવા કંપનીઝ એ ટ, 1956 હઠળ 

ન ધાયેલ સં થાઓ મને ક  / રા ય સરકારના 

િવભાગોએ અથવા તેની હઠળના ંસ ાતં ોએ કૌશ ય તાલીમ 

માટ મા યતા આપી હોય; 

(ખ) સં થાને ઓછામા ં ઓછા ણ વરસનો કૌશ ય તાલીમ કાય મ 

કરવાનો અ ભુવ હોવી જોઈએ. 

(ગ) બનસરકાર  સગંઠનોના ક સામા,ં તેઓ નીિત-આયોગના NGO – 

PS (NGO પાટનરશીપ) હઠળ ન ધાયેલા હોવા જોઈએ અને તેમની 

પાસે તેની આગવી ઓળખનબંર (Unique ID) હોવી જોઈએ આ 

આગવી ઓળખ સબંિંધત બનસરકાર  સગંઠનોએ તેમની સહાય 

માટની અર  મોકલતી વખતે આદશા મક ર તે ન ધવો જ ર  છે. 

3. અર  કરવાની પ િત અને પસદંગી 

તબ ો – 1 
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ક. અ ગ ય વતમાનપ ોમા ં હરાત આપીને તેમજ વેબસાઇટ 

મારફતે તેમજ અ ય િમ ડયા મા યમો મારફતે ણ કર ને આ 

યોજના તગત દ યાગંજનોને કૌશ ય તાલીમ આપવા માટ 

તાલીમ ભાગીદાર તર ક ન ધણી કરાવવા માટ પા તા ધરાવતી 

સં થાઓ પાસેથી રસ ધરાવવા સબંિંધત અર ઓ મગંાવવામા ં

આવશે. અર  માટનો ન નૂો અને તેની સાથે જોડવાના 

દ તાવેજોની યાદ  અ ુ મે બડાણ I અને બડાણ IIમા ંબતા યા ંછે. 

તાલીમ ભાગીદાર તર ક પેનલમા ં પોતાને સામેલ કરવા માટની 

સં થાઓ તરફથી દરખા તોની ચકાસણી કર ને પસદંગી સિમિત 

સમ  ર ૂ કરવામા ંઆવશે;   – તે સં થાઓના વૂ અ ભુવ, 

તજ તા, માળખાક ય િુવધાઓ અને ઉપલ ધ માનવશ ત તેમજ 

અ ય સબંિંધત બાબતોના માપદંડના આધાર પર -તે સં થાઓની 

પસદંગી કરશે. તાલીમી ભાગીદારોની પસદંગી એક સતત ચાલતી 

યા બની રહશે. 

(ક) પસદંગી સિમિત રચના : તાલીમી ભાગીદારો પસદં કરવા 

માટની સિમિત નીચેના સ યોની બનેલી રહશે : 

1) દ યાગંજનોના સશ તકરણ માટના િવભાગના 

સબંિંધત સં ુ ત સ ચવ 

અ ય  

2) સં ુ ત સ ચવ અને નાણા સલાહકાર (DEPwD)નો 

હવાલો ધરાવતા અથવા તેમની અ પુ થિતમા ં

િનયામક (IED) 

સ ય 

3) કૌશ ય િવકાસ અને ઉ ોગ સાહિસકતા મં ાલયના 

સબંિંધત સં ુ ત સ ચવ અથવા તેમના ારા 

િન ુ ત િનયામક/નાયબ સ ચવ ક ાના કોઈ 

અિધકાર  

સ ય 
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4) અ ય  અને મેને જગ ડાયર ટર, રા ય દ યાગં 

નાણા અને િવકાસ કોપ રશન (NHFDC) 

સ ય 

5) દ યાગંજનોના સશ તકરણ માટના િવભાગના 

સબંિંધત નાયબ સ ચવ 

સ ય 

સ ચવ 

(ક વીનર) 

6) નીચેની સં થાઓમાથંી યેકના 1 – 1 િતિનિધ 

(i) નેશનલ ક મ ડવલપમે ટ કોપ રશન 

(ii) ભારતીય ઉ ોગો ુ ંમહામડંળ (CII) 

(iii)ભારતીય ચે બર ઓફ કોમસ એ ડ ઇ ડ ઝ 

(FICCI) મહામડંળ 

 

7) PwDsના ે ીય કૌશ ય કાઉ સલના ુ ય 

કારોબાર  અિધકાર  

સ ય 

8) દ યાગંજનોના નુઃ થાપન અને તાલીમ ે ે 

સ ય બનસરકાર  સગંઠનોના ુદ  ુદ  

દ યાગંતા ુ ં િતિનિધ વ ધરાવતા ુલ 3 

િતિનિધઓ* 

સ યો 

 * પસદંગી સિમિતની યેક બેઠક વખતે આ સ યોને િવભાગ ારા 

કો-ઓ ટ કરવામા ંઆવશે. 

(ખ) સિમિતને યાર જ ર જણાય યાર કોઈપણ તજ ને ખાસ 

આમિં ત તર ક બોલાવી શકશે. 

(ગ) સિમિત સમયાતંર (દર ણ મ હને ઓછામા ં ઓછ  એક) 

બેઠક બોલાવશે; મા ં મણે પોતાની દરખા ત મોકલી હશે 

તેવી સં થાઓમાથંી તાલીમી ભાગીદારો પસદં કરશે. 

(ઘ) યા ં ધુી ે ીય કૌશ ય કાઉ સલની રચના ન થાય યા ં

ધુી અને યા ં ધુી તે સં ણૂર તે કાયા વત ન થાય યા ં
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ધુી આ સિમિત ુદા ં ુ દા ં કૌશ યોની તાલીમ માટના 

ૂચત અ યાસ મો ન  કરશે/મં ૂર કરશે તેમજ ઉપલ ધ 

કરાતી તાલીમની ણુવ ા ુ ં ગત લુાકાતના આધાર પર 

અથવા અ ય કારના િતભાવોના આધાર પર ૂ યાકંન 

કરશે. 

(ચ) પસદંગી સિમિતના બનસરકાર  સ યોને ભારત સરકારમા ં

િનયામકના સમક  હો ા – અ સુાર ટ .એ./ડ .એ. 

મળવાપા  રહશે. 

(છ) સિમિતને  સં થા યુો ય લાગશે તે સં થાનો ણ વરસના 

સમયગાળા માટ આ યોજના નીચે દ યાગંજનોને માટ 

તાલીમ કાય મો યોજવા માટ તાલીમી ભાગીદારો તર કની 

પેનલમા ંસમાવેશ કરાશે. 

તબ ો II 

ખ. તાલીમ ભાગીદાર તર કની પેનલમા ં સમાિવ ટ સં થાઓ તેમના 

ારા હાથ ધરવામા ં આવનાર તાલીમ કાય મો માટ નવેસરથી 

દરખા ત ટકિનકલ અને નાણાક ય બાબતો સાથેની -તે થાને 

તાલીમ કાય મો યોજવાના હોય તે સબંિંધત રા ય સરકારની 

ભલામણ સાથે મોકલી આપશે. આ ાયોજનાક ય દરખા તો 

યાનમા ંલેવા માટ નીચેની યા અ સુારવામા ંઆવશે. 

(i) જો તાલીમી ભાગીદાર સં થા સરકાર  સં થા હશે તો તેઓ માટ 

રા ય સરકારની ભલામણ માટ આ હ રાખવામા ંઆવશે ન હ. 

આ ુ ંકારણ એ છે ક SGRમાટની નીિત આયોગની શરત મા  

બનસરકાર  સગંઠનોને લા  ુપડ છે. 

(ii) પેનલમા ંસમાિવ ટ તાલીમી ભાગીદાર સં થા જો બનસરકાર  

સગંઠન હશે તો નીચેની કાયપ િત અ સુરવામા ંઆવશે. 
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(ક)  નેશનલ ક મ ડવલપમે ટ કોપ રશન (NSDC)/ ે ીય 

કૌશ ય કાઉ સલ (SSC) ભાગીદાર / દ નદયાળ 

દ યાગં નુઃ થાપન યોજના ( યાવસાિયક તાલીમ 

ક ો) તગત અ દુાન મેળવતી સં થાઓને 

સીધેસીધી યાનમા ં લેવામા ં આવશે અને તે માટ 

સબંિંધત રા ય સરકારની ભલામણની રાહ જોવાની 

જ ર રહશે ન હ. 

(ખ) ઉપર (ક)મા ંસમાવેશ ન હ પામેલ ETPના ક સામા ંજો 

સબંિંધત રા ય સરકારના િવભાગમાથંી ભલામણ 30 

દવસની દર ા ય ન હ થઈ હોય તો સબંિંધત 

જ લા મે જ ટ/ જ લા કલે ટરની ભલામણોને 

પયા ત લેખવામા ંઆવશે. 

(ગ) જો જ લા મે જ ટ/ જ લા કલે ટર ક ાઓથી પણ, 

ાયોજના દરખા ત રા ય સરકારને મોક યાના એક 

મ હનાની દર ભલામણ ન હ આવી હોય તો, નીચેની 

કાયપ િત અ સુરવામા ંઆવશે : 

(ગ-1) દ યાગંજનો માટની કૌશ ય કાઉ સલ(SCPwD)ના 

ઓછામા ંઓછા બે સ યોની બનેલી અથવા આ િવભાગ 

ારા અિધ ૃત કરાયેલ બે ય તઓની બનેલી 

િનર ણ ટ મ, મા ં એક સ ય આ િવભાગના હોય 

અથવા આ િવભાગના ુશ હઠળની કચેર ના હોય તો 

કામ ચાલી શકશે. 

ાયોજનાક ય દરખા તોની ચકાસણી કરવામા ંઆવશે 

અને જો પસદંગી સિમિતને તે યો ય જણાશે તો તે 

સં થાને સહાયક ા ટના વ પે નાણાક ય સહાય 

મં ૂર કરવામા ંઆવશે. 
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4. તાલીમનો અ યાસ મ 

(ક) NSDCએ દ યાગંજનો માટ ે ીય કૌશ ય કાઉ સલની રચના કર  

છે. 

(ખ) યાર ે ીય કાઉ સલ ણૂ વ પે કાયા વત થશે યાર તે ઉ ોગો 

અને અ ય ે ીય કૌશ ય કાઉ સલો સાથે તર યા કર ને 

દ યાગંજનો માટ નોકર ની િૂમકા (Job roles) અને યાવસાિયક 

ધોરણો ન  કરશે;  ુદા ુદા કૌશ ય તાલીમ અ યાસ મો માટ 

તાલીમ અ યાસ મ ન  કરવા માટનો આધાર બનશે. 

(ગ) યા ં ધુી ે ીય કૌશ ય કાઉ સલ ણૂત: કાયા વત ન થાય યા ં

ધુી, ઉપર ૂચત કરવામા ં આવેલ સિમિત, તાલીમી ભાગીદારો 

ન  કરવાની સાથે સાથે દ યાગંજનોને કૌશ ય તાલીમ આપવા 

માટ તાલીમ ભાગીદારોને  અ યાસ મ અ સુરવાનો છે, તે 

અ યાસ મ પણ ન  કરશે. 

(ઘ) ભારતની નુઃ થાપન કાઉ સલ (RCI) અને દ યાગંજનો 

સશ તકરણ માટના િવભાગ સાથે સકંળાયેલા ં રા ય સં થાનો, 

ુ દ  ુદ  નોકર ઓ માટ એકસમાન તાલીમ કાય મ ઘડવામા ં

સિમિતની સાથે જોડાશે. 

18. નાણાભડંોળ માટના ંધારાધોરણો 

(ક) કૌશ ય તાલીમ યોજનાઓ માટ કૌશ ય િવકાસ અને ઉ ોગ 

સાહિસકતા મં ાલયે તેમના તા. 15મી ુલાઈ 2018 અને તા. 20-

5-2016ના, વખતોવખતના ધુારા સાથે  હરના ુ ં ન.ં 

H/22011/2/2014-SDE-I ારા  સામા ય ધારાધોરણો હર કયા છે 

તે યથાયો ય ફરફારો સાથે તાલીમી ખચ, રહઠાણ અને ભોજનખચ, 

વાહન યવહાર / હરફરખચ, ા હતપ  ારા મા ણતકરણ ુ ંખચ, 

નોકર  અપા યા પછ ના સહયોગ માટ ુ ંખચ વગેર સબંિંધત તમામ 

નાણાક ય ધારાધોરણો આ યોજના માટ લા  ુપડશે. 
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(ખ) તાલીમાથ ઓ માટ ભોજન અને રહઠાણ માટના ભ થા માટની રકમ, 

વાહન યવહાર / હરફર માટના ખચની રકમ નીચેના કાર ટ  

કરવામા ંઆવશે : 

(i) તાલીમાથ ને મળવાપા  ભોજન અને રહઠાણ માટના 

ભ થાઓની રકમ અને વાહન યવહાર / હરફર માટના ખચની 

રકમ પેનલમા ંસમાિવ ટ તાલીમ ભાગીદાર સં થાને તાલીમના 

ખચની રકમ સાથે જ કૂવાશે. આ કુવણી ણ હ તામા ં

એટલે ક 30%, 50%, અને 20% એ માણે કૌશ ય િવકાસ 

અને ઉ ોગ સાહિસકતા મં ાલયના સામા ય ધોરણોમા ં

ચૂ યા અ સુાર કૂવાશે. 

(ii)  તાલીમ ભાગીદારોને તાલીમ ખચના થમ હ તાની 30% 

રકમ ટ  કરવામા ં આવી છે તેમને, તેઓ મને તાલીમ 

આપશે તે તાલીમથ ઓને મળવાપા  ભોજન અને રહઠાણ 

ભ થા અને વાહન યવહાર / હરફર ભ થાની મળવાપા  

રકમ પણ ટ  કરાશે. 

(iii) દ યાગંજનોના સશ તકરણ માટના િવભાગ ારા ઉપરો ત 

રકમ ા ત થતા,ં ભાગીદાર તાલીમ સં થાએ,  

તાલીમાથ ઓને ટલી મળવાપા  રકમ હોય તે તેમના 

બે કના ખાતામા ંબારોબાર જમા કરાવી, આ િવભાગને તેમના ં

નામ, સરનામા,ં આધારનબંર, બે કખાતાનબંર વગેર િવગતો 

સાથેનો અહવાલ મોકલવાનો રહશે. 

(iv)  ક સામા ં તાલીમ ભાગીદાર સં થા તાલીમાથ ઓ માટ 

હો ટલ અથવા વાહન યવહારની યવ થા કર તેઓ આ 

મથાળા નીચે, િવભાગમાથંી ા ત થયેલ રકમ પૈક  આ ખચ 

બાદ કર ને ખચ ુ ંપ ક તે જુબ દશાવશે. 

19. તાલીમની ણુવ ા ુ ં િુનયં ણ 
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દ યાગંજનોના સશ તકરણ માટનો િવભાગ, તાલીમી ઉપલ ધ કરનાર 

સં થા ારા અપાતી તાલીમના ણુવ ાના િુનયં ણ માટની ુ ત ઘડ  

કાઢશે  તમામ તાલીમ ઉપલ ધ કરનાર સં થાઓને માટ મા ય રહશે. 

20. કૌશ ય િવકાસ માટ ુ ંવહ વટ  ખચ 

દ યાગંજનો માટના કૌશ ય િવકાસ માટની રા ય કાયયોજનાના અમલ 

માટ નીચે માણે વહ વટ  ખચ થવા સભંવ છે : 

(ક) ફકરાન.ં 6.07 માણે ાયોજનાના િુનયં ણ એકમ(PMU)ની 

રચના અને સદર PMU માટ આવ યક માનવશ ત માટ 

(ખ) લ ત લાભાથ  ૂથમા ં િૃત પેદા કરવા માટ હરાતની િસ  

અને અ ય િસ  સામ ી 

(ગ) યોજનાની અસર તપાસવા માટ 

(ઘ) યોજનાના અમલ માટ િુનયં ણ માટ સો ટવેર/વેબસાઇટ 

િવકસાવવા માટ 

(ચ) યોજનાની િૃત માટ વકશોપ, સેિમનાર, સા હ ય ુ ં કાશન વગેર 

માટ 

આ તમામ ખચ અથવા NPPના અમલ માટ અ ય કોઈ આ સુંગક ખચ 

SIPDA યોજના વાિષક દાજપ ના 2% માણેના વહ વટ ખચમાથંી 

મેળવવા ુ ંરહશે. 

21. અ ય શરતો 

(ક) અમલ કરતી સં થા એટલે ક તાલીમ ઉપલ ધ કરનાર સં થા 

યોજનાની સહાયક ા ટની શરતોથી બધંાયેલ છે. 

(ખ) અમલ કરતી સં થા એક વેબસાઇટ િનભાવશે અને અ થાને તેમને 

મળેલ સહાયક ા ટ, તેનો હ ,ુ તેમના ારા કરલ િૃ ઓ, 

લાભાથ ઓની યાદ  અને તેમને આપવામા ંઆવેલ નોકર ની િવગતો 

હર કરશે. 
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(ગ) ુ દા ુદા યવસાય / job roles માટના ં ખચના ં ધારાધોરણો 

વખતોવખત ધુાયા માણેના ં કૌશ ય િવકાસ અને ઉ ોગ 

સાહિસકતા મં ાલયના તા. 15 ુલાઈ 2015 અને તા. 20-5-

2016ના હરનામા માકં H-22011/2/2014 – SDE – 1 ની અ ુ ૂચ 

IIમા ં ૂચત કરવામા ંઆવેલ ખચના કાર માણે રહશે. 

(ઘ) તાલીમી ભાગીદાર તર ક પસદં કરવામા ંઆવેલી સં થાઓ, નીિત 

આયોગના તા. 10મી સ ટ બર 2015ની વખતોવખત ધુાયા 

અ સુારની OM ન.ંM-11/16(2)/2015-VACમા ં હર કરલી ક ીય 

ે ની યોજનાઓના અમલ માટની સામા ય માગદિશકા ુ ં પાલન 

કરશે. 

(ચ) અમલ કરતી સં થા ાયોજના માટ અલગ બે ક ખા ુ ંિનભાવશે. 

(છ) અમલ કરતી સં થા ાયોજના સામા ય નાણાક ય િનયમોની 

જોગવાઈ અ સુાર ુદા ંખાતા ં/ રકડ િનભાવશે. 

(જ) અમલ કરતી સં થા ાયોજના માટના હસાબો ુ ંપ ક, મા ંઅ ય 

બાબતોની સાથેસાથે (ક) ા ત અને કુવણી ુ ંપ ક (ખ) આવક 

અને ખચ ુ ં પ ક (ગ) સરવૈ ુ ં અને (ઘ) આઇટમ જુબ ખચની 

લુના મક િવગતો સાથે ુ ંપ ક ર ૂ કરશે. 

(ઝ) તાલીમાથ ઓની િવગતો દ યાગંતા માણપ  / UDID કાડ  

ઓળખ માટ લા  ુપડ ુ ંહોય તેની સાથે જોડશે. 

22. અ ય કૌશ ય િવકાસ યોજનાઓ સાથે તાલમેલ (convergence) 

કૌશ ય િવકાસના શનો અ ય મં ાલયો / િવભાગો મક કૌશ ય િવકાસ 

અને ઉ ોગસાહિસકતા મં ાલય વગેરની કૌશ ય િવકાસ યોજનાઓ સાથે 

તાલમેલ હોવો જોઈએ અને કૌશ યિવકાસના ં સામા ય ધારાધોરણો ુ ં તે 

પાલન કરશે. જો કૌશ યિવકાસ અને ઉ ોગસાહિસકતા મં ાલય તમામ 
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કૌશ ય િવકાસ યોજનાઓ માટ નાણાભડંોળ આપવા ુ ંિવચાર તો SIPDAની 

યોજનાનો આ શ બધં કરાશે. િવભાગ ERNET INDIA માટ થાપયેલા ં

ક ોનો ઉપયોગ કૌશ ય િવકાસની વી  ુઅને મા હતી ૌ ો ગક  તાલીમ 

િવભાગ માટ કરશે. દ નદયાળ ડસેબ ડ ર-હબીલીટશન યોજના (DDRC) 

નામે આ િવભાગ ારા નાણાભડંોળ ઉપલબધ કરાતા ં કૌશ ય િવકાસના 

શને, SIPDA તગત કૌશ ય િવકાસ કાય મ શ  થતાનંી સાથે જ, બધં 

કરાશે. 

23. સમી ા અને િુનયં ણ 

માગદિશકાના અમલની ગિતની સમી ા યોજનાના ફકરા 6.16મા ંિન દ ટ 

કરલી પસદંગી સિમિત કરશે. કાય મના અસરકારક િુનયં ણ અને MIS 

આધા રત િુનયં ણ યવ થા અમલમા ં કુાશે. 

24. યોજના ુ ંકાય ે  

આ માગદિશકા ુ ં કાય ે  દ યાગંજનોને કૌશ યની તાલીમ આપવા માટ 

તાલીમી ભાગીદારોને િનયત ધોરણે નાણાક ય સહયોગ ઉપલ ધ કરવા 

રૂ ુ ં છે. આ યોજનામા ં તાલીમાથ ઓના રોજગાર ના શને આવર  

લેવામા ંઆવેલ નથી તેમજ તેની તાલીમ રૂ  થયા બાદ તાલીમ ા ત 

કરનાર માટ કયાયં પણ નોકર  મેળવી આપવામા ંસહાય કરવાની જોગવાઈ 

નથી. 

25. ખોટ  મા હતી ર ૂ કરવી 

કોઈ તાલીમાથ  અગર તાલીમી ભાગીદાર સં થા, કોઈ ખોટ  મા હતી 

દ તાવેજ ર ૂ કરશે અને તે ખો ુ ં હોવા ુ ં રૂવાર થશે તો તેને તમામ 

લાભોથી બાકાત કરવામા ંઆવશે અને તેમની ઉપર કરવામા ંઆવેલ ખચની 

15% ચ ૃ  યાજ સાથે વ લૂાત કરવા માટની કાયવાહ  કરવામા ંઆવશે. 

આવા તાલીમાથ  ક તાલીમી સં થાને ભિવ ય માટ લેકલી ટની યાદ મા ં
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કૂવામા ં આવશે અને તેમની સામે યો ય તે કા નૂી પગલા ં પણ લઈ 

શકાશે. 

26. િવવાદ 

માગદિશકામાથંી ઉપ થત થતા કોઈપણ િવવાદ દશના રા ય પાટનગર 

દ હ ની અદાલતની હ ૂમતના કાય ે ને આધીન રહશે. 

27. માગદિશકાની જોગવાઈઓમા ંફરફાર 

આ માગદિશકાની જોગવાઈઓમા ં કોઈપણ સમયે ભારત સરકારના 

દ યાગંજનોના સશ તકરણ માટના િવભાગ ારા તેમની િવવેક ુ  

અ સુાર ફરફાર કર  શકાશે. 

28. માગદિશકાની સમી ા 

દ યાગંજનોના સશ તકરણ માટનો િવભાગ પોતાની મ સુફ  જુબ યાર 

જ ર જણાય યાર આ માગદિશકાની સમી ા કર  શકશે. 
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બડાણ I 

દ યાગંજનની કૌશ ય તાલીમ માટ તાલીમ ભાગીદારની પેનલમા ં

સમાવેશ માટની અર  

 
ANNEXURE-I 

 
APPLICATION FOR EMPANELLMENT AS TRAINING PARTNERS 

FOR SKILL TRAINING OF PERSONS WITH DISABILITIES 
 
I. Organizational Details 

Name of Organization / Institution:  

Registered Office / Head Office Address:  

Phone:  

Fax:  

Website:  

Name of Authorized Representative / Project Director:  

Designation  

Mobile:  

Email:  

 
II.  Details of legal constitution of the organization: 

Status/Constitution of the firm:  

Registration Number:  

Date of Registration (Date):  

Place of Registration:  

PAN:  
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TAN:  

Unique ID ofNGO-PS portal ofNITI Ayog (in case of 
NGOs) 

 

[Please see Annexure II for supporting documents to be provided] 
 
III.  Brief History of the Organization and current nature of Business or 

activity. 
 
 
IV.  Prior Experience of training and placement activity of the 

organization. 
 
 
V.  Annual Turnover of the organization for the last three years: 

Financial Year Turnover (in Lakhs) Net Worth (in 
Lakhs) 

   
[Please see Annexure II for supportin g documents to be provided] 

VI. Manpower: 
a)       Please provide brief details of the existing management team for 

skill and placement work in your organization [education, 
experience and key achievements of management team 
members.] 

S. 
No. 

Name Educational 
background 

Experience in 
skill training 

 

Other 
achievements 

     
b)  Please provide details of the core staff for training and placement 

activities in the organization in the following format. 
Key Role Name Years of 

Experience 
Number of 
years with 
the organ-

ization 

Qualifi-
cation  

Key 
achievemnt 

in the 
present 
position 

Community 
Mobilization 

Specialist 

1 
2 
3 and 
so on 
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Placement 
Special ist 

     

Quality 
Monitoring 
Specialist 

     

MIS 
Specialist 

     

Logistics 
Special ist 

     

Trade wise 
Trainers 

     

Soft Skills 
Trainers 

     

IT Literacy 
Trainers 

     

[Please see Annexure II for supporting documents to be provided] 
VII. Overall Training Capacity [Provide details last three finanial years] 

Number 
training 
centres 

Total 
Number of 

persons 
trained 

No. of 
PwDs 
trained 

Intake 
Capacity

Number of 
practical 

Labs 

Trades in 
which 

training  
can be 
given 

      

VIII. Explain the overall placement experience of the organization in 
last two financial years 

Name of 
Training 
Centre 

Number of 
persons skilled 

by the 
organization in 

the last two 
financial years 

Number of persons 
received placement 

after training in the last 
two financial years 

Name of major 
employers 

    

IX. Post Placement tracking in place 
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a)  Briefly explain the tracking mechanism you have in place for 
already trained and placed youth from the organization. 

 

 

b) Do you have an online monitoring mechanism for post placement 
follow up? If yes, please provide detail and web link. 

 
 
I hereby  declare  that  the  information  provided  in  this  proposal  is  
true  to  the  best of  my knowledge. If any information provided above 
is found to be false, the Department of Empowerment of Persons with 
Disabilities reserves the right to reject the proposal. 
 
Signature 
 
Name of Signatory: Designation: 
 
Date: Location: 
 
(List of supporting documents are indicated in Annexure-II) 
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બડાણ II 

Annexure II 

S.NO. Parameters Documentary  Evidence 

A. Essential  Documents 
1 Legal Constitution of the 

organization 
Certificate of Incorporation / 
Registration / Licence under 
Section 25 of the (Indian Compan 
ies   Act) / Trust   Deed   in case of 
Trusts. 

2 Fi nancial  Turnover Audited balance sheet, Profit & 
Loss Account and Receipt & 
Payment Account   duly certified 
by an Auditor for the last three 
financial years. 

3 Existing Management Team Attach CV's ofthe management 
team 

4 Core training and placement staff Attach CV's of the core training and 
placement staff 

B.  Desirable Documents 

5 Third  Party  Cert ification Attach proof of third party 
certification for all trades 

6 Curriculum and Course  Design Attach  proof of certification of the 
curriculum and activity planners  
for all proposed  trades 

7 Placement Arrangement MoU   with   employers/captive   
placement details/letters from   
employers  on  company letterhead 
not more than three months  old . 
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પ રિશ ટ II 

ગુ ય ભારત અભયાન 

Accessible India Campaign 

1. િવભાગે ‘ ગુ ય ભારત અ ભયાન’ને િવભાવનાગત બનાવીને તેને, 

દ યાગંજનોને સાવિ ક ગુ યતા ા ત થાય તે હ થુી તેને રા યાપી 

અગ યતા ધરાવ ુ ંઅ ભયાન તર ક વીકા  ુછે . થી દ યાગંજનોને સમાન 

તકો ગુ ય બને, તેઓ વતં ર તે વન વી શક અને સમાવેશક 

સમાજની દર વનમા ંતમામ પાસાઓંમા ંસં ણૂ ર તે ભાગ લઈ શક. આ 

અ ભયાન બાધંકામ કરલ માળખાઓં, વાહન યવહાર યવ થા તેમજ 

મા હતી અને યાયન પયાવરણીય યવ થામા ં ગુ યતાને આગળ 

ધપાવવા ુ ં યેય છે. 

2. ભારતે સં ુ ત રા ના દ યાગંજનના અિધકારો સબંિંધત 

કરાર(UNCRPD)મા ં સહ  કરલ છે. UNCRPDની કલમ 9 તમામ સહ  

કરનાર ભાગીદાર રા ોય ઉપર દ યાગંજનોને અ યોની સાથે સમાન 

ધોરણે ભૌિતક વાતાવરણમા,ં વાહન યવહારમા,ં મા હતી અને યાયનમા,ં 

મા હતી અને સવંાદ ૌ ો ગક મા ંઅને યવ થામા ં ગુ યતા ા ત થાય 

તેવા ંયો ય પગલા ંલેવા માટની જવાબદાર  લાદ છે. તેમજ હર જનતા 

માટ ુ લા હોય તેવી ામીણ અને શહર  િવ તારોની સેવાઓ અને 

િુવધાઓ તેમને ગુ ય બને તેવી યવ થા કરવા ુ ં ચૂવે છે. આ 

પગલાઓં, મા ં ગુ યતાની આડ આવતા અવરોધો અને અડચણોને 

ઓળખીને ૂ ર કરવા ુ ંસમાિવ ટ છે; અને તે અ યોની સાથે નીચેનાને પણ 

લા  ુપડ છે : 

(ક) મકાનો, માગ , વાહન યવહાર અને ત રક અને બા  િુવધાઓ 

મા,ં શાળાઓ, આવાસો, તબીબી િુવધાઓ અને કામના ં થળો 

સમાિવ ટ છે. 
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(ખ) મા હતી, યાયન અને અ ય િુવધાઓ મા ંવી  ુસેવાઓ અને 

કટોકટ ની સેવાઓ સમાિવ ટ છે. 

3. આ કરાર આદશ ફરમાવે છે ક તમામ રા ો નીચેની બાબતે યો ય તે 

પ મા ંભરશે. 

(ક) હર જનતાને માટ ઉપલ ધ સગવડો અને િુવધાઓને ગુ યતા 

માટ નૂતમ ધોરણો અને માગદિશકા િવકસાવવામા,ં તેનો સાર 

કરવો અને તે ુ ં િુનયં ણ કર ુ.ં 

(ખ) ખાનગી ય તઓ હર જનતા માટ  સેવાઓ અને િુવધાઓ 

ઉપલ ધ કર તેઓ દ યાગંજનોની ગુ યતાના ંતમામ પાસાઓંને 

યાનમા ંલે તે િુનિ ત કર ુ.ં 

(ગ) દ યાગંજનો ગુ યતા િવષયક  સમ યાઓને સામનો કર  રહલ 

છે તે ગે હતધારકોને તાલીમ આપવી. 

(ઘ) હર જનતા માટ ુ લા ંહોય તે મકાનો અને િુવધાઓમા ં ેઇલ 

લિપમા ં પણ ચુનાઓ હોય  વાચંવા અને સમજવવામા ં સરળ 

હોય તે િુનિ ત કર ુ.ં 

(ચ) હર જનતા માટ ુ લા ં હોય તે મકાનોમા ંમાગદિશકા, ઇશારાની 

ભાષા ુ ં અથઘટન કરતા યાવસાિયકોની સેવાઓ ઉપલ ધ કરવી 

તેમજ તેવા ંમકાનોમા ં ગુ યતાની િુવધાઓ ઉપલ ધ કરવી. 

(છ) દ યાગંજનોને મા હતી ગુ ય બને તે માટ યો ય તે વ પમા ં

સહાય અને સમથન ઉપલ ધ કરવા.ં 

(જ) દ યાગંજનોને નવી મા હતી અને યાયન ૌ ો ગક  અને 

યવ થા માટની ઇ ટરનેટ સ હતની ગુ ય િુવધાને ો સાહન 

આપ ુ.ં 
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4. કો રયાની સ ાક સરકાર યો લી તર-સરકારની ઉ ચ ક ાની 

બેઠકમા ં િમિન ટર અલ ઠરાવ અને “અિધકારો વા તિવક બનાવો”, 

રણનીિતનો એિશયા અને પેિસ ફક દશોમા ં દ યાગંજનો માટ વીકાર કય . 

આ રણનીિત એિશયાના અને પેિસ ફક દશોમા ં તેમજ િવ ભરમા ં સૌ 

થમવાર ાદિશક ધોરણે વીકાય એવા િવિશ ટ સમાવેશક િવકાસ લ યો 

ઉપલ ધ કર છે. આ રણનીિતમા ં10 યેય છે; 27 લ યો છે, 62 દશકો છે  

તમામ UNCRRD પર આધા રત છે, આ રણનીિત ુ ં યેયન.ં 3 છે. ભૌિતક 

પયાવરણ, હર વાહન યવહાર યવ થા, ાન, મા હતી અને યાયન 

દ યાગંજન માટ સમાવેશક સમાજમા ં તેમના અિધકારની ા ત માટની 

વૂશરત છે. વૈિ ક ડઝાઇન પર આધા રત ગુ યતા ામીણ, શહર  અને 

ૂર- ૂ રના િવ તારોમા ંસલામતી વધાર છે અને મા  દ યાગંજનોને જ ન હ 

સમાજના તમામ વગ ના લોકો માટ વાપરવામા ંસરળ છે. 

5. દ યાગંજનના અિધકાર માટની અિધિનયમ, 2016ની કલમ 40 સરકારને 

ામીણ અને શહર  િવ તારોમા ં હર જનતા માટના ભૌિતક પયાવરણ, 

વાહન યવહાર, મા હતી અને યાયન, અ ુ પ ટકનોલો  અને 

યવ થાપન તથા અ ય િુવધાઓ અને સેવાઓમા ં ગુ યતાના ં ધોરણો 

ન  કરવાની સ ા આપે છે. અિધિનયમની કલમ 41 અને 42 અ ુ મે 

વાહન યવહાર અને મા હતી- યાયન ટકનોલો મા ં ગુ યતા ઉપલ ધ 

કર  આપે છે. કલમ 43 વૈિ ક ર તે ડઝાઇન કરલ વપરાશના ંસાધનોનો 

િવકાસ, ઉ પાદન અને િવતરણને દ યાગંજનના સામા ય ઉપયોગ માટના 

ઉપાયો યોજવા ચુવે છે. કલમ 44 મકાનોમા ં આદશા મક ર તે 

ગુ યતાના ંધોરણો ચુવે છે કલમ 45 હાલના ંમાળખાઓં અને થાનોને 

ગુ ય બનાવવા ટની સમયમયાદા ચુવે છે. કલમ 46 સેવા ઉપલ ધ 

કરનારાઓ માટ ગુ યતાની સમયમયાદા ચુવે છે. 

6. બાધંકામની પયાવરણની ગુ યતા 
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(ક) જો બાધંકામ પયાવરણ ગુ ય હોય તો તેનો ફાયદો મા  

દ યાગંજનને ન હ, તમામને થાય છે. શાખો, હો પટલો, કામના ં

થાનોએ દરની અને બહારની િુવધાઓના ંરહલ અવરોધો અને 

અડચણો ૂર કરવા પગલા ંલેવાના ંરહ છે. આમા ંમા  મકાનો ન હ, 

ટપાથ, Curb-cuts, પગપાળા યાિ કોને અવરોધ અડચણોને 

સમાવેશ થાય છે. 

(ખ) સરકાર  મકાનને ગુ ય તો જ કહવાય મા ં દ યાગંજનને તેમા ં

વેશ અને દરની તમામ િુવધાઓનો ઉપયોગ કરવામા ં કોઈ 

અડચણ ન આવે. તેમા ં સેવાઓ, પગિથયા ં અને ઢોળાવ, ગેલેર , 

દશ ારા, કટોકટ ના સમયે બહાર નીકળવાના માગ, પા કગ, 

બ ી, ચૂનાની િનશાનીઓ એલામ યવ થા અને શૌલચાલનો પણ 

સમાવેશ થાય છે. 

(ગ) મકાનો ગુ ય છે ક કમ તે ઓળખવા માટ વાિષક ગુ યતા 

ઓ ડટની યવ થા જ ર  છે; થી ન  કર  શકાય ક તે ધોરણો 

અ સુાર છે ક કમ  મકાન સં ણૂપણે ગુ ય હોય તો પછ  વાિષક 

ઓ ડટ જ ર  નથી, પરં  ુ જો તેમા ં કોઈ ફરફાર ક યવ થા – 

પ રવતન કર ુ ં હોય તો ઓ ડટ જ ર  છે, પછ  સં ણૂ ઓ ડટ 

કવ ચત કર  શકાય. 

(ઘ) ગુ યતાના ંધોરણે શ  હોય યા ં ધુી તરરા ય ધોરણે મક 

ISO ને સુગંત હોવા ંજોઈએ અને તેમા ં થાિનક સદંભ યાને લેવા 

જોઈએ. બાધંકામ માટ ISO 21542-2011-બાધંકામ-બાધંકામ કરલ 

પયાવરણ માટ ગુ યતા અને વપરાશમા ં તમામ આવ યકતાએ 

ૂચત કરાઈ છે. તેમજ બાધંકામ, એસે બલી, ફ ટ સ વગેર 

સબંિંધત ભલામણો છે. 

7. વાહન યવહાર યવ થામા ં ગુ યતા 
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(ક) વાહન યવહાર એ વતં  વન માટ મહ વ ુ ં પ રબળ છે અને 

સમાજમા ંઅ યોની મ દ યાગંજનો પણ એક થાનથી બી  થાને 

અવરજવર કરવા માટ વાહન યવહારનો ઉપયોગ કર છે. 

વાહન યવ થામા ંહવાઈ સુાફર , બસ, ટ સી અને નનો સમાવેશ 

થાય છે. 

(ખ) એરપોટને તો જ ગુ ય કહવાય જો દ યાગં ય તને તેમા ં વેશ 

કરવામા ંકોઈ અડચણ ન નડ, તે તેની તમામ િુવધાઓનો ઉપયોગ 

કર  શક અને લેનમા ંબેસી ક ઉતર  શક. આમા ંસપાટ , પગિથયા,ં 

ઢોળાવ, પરસાળ, વેશમાગ, કટોકટ ના સગેં બહાર જવાનો માગ, 

પા કગ તેમજ ત રક અને બા  િુવધાઓ વી ક બ ી, 

િનશાનીઓ, એલામ યવ થા અને શૌચાલયનો સમાવેશ થાય છે. 

(ગ) રલવે ટશનોની ગુ યતામા ંવધારો કરવો. 

(ઘ) હર વાહન યવ થાની ગુ યતામા ંવધારો કરવો. 

8. મા હતી અને યાયન, પયાવરણ યવ થામા ં ગુ યતા 

(ક) મા હતીની ગુ યતા એટલે તમામ કારની મા હતીની ગુ યતા. 

લોકો પોતાના રોજ-બ-રોજના વનમા ં િવિવધ કારના િનણયો 

લેવા માટ મા હતીનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. કમતની કાપલી 

વાચંવાની મતાથી માડં , ખડંમા ં સરળતાથી વેશ કરવો, કોઈ 

કાય મમા ંભાગ લેવો, આરો ય સભંાળ, સબંિંધત ચોપાિન ુ ંવાચંીને 

મા હતી મેળવવી, રલવેના સમયપ કને સમજ ુ ંક વેબપેઇજ જોવા ં

વી અનેકિવધ બાબતોને તે આવર  લે છે. માળખા ંઅને ગુ ય 

ન હ તેવા ન નૂા હવે રોજબરોજના વનમા ંમા હતીના ઉપયોગની 

આડ આવી શક તેમ નથી. 
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(ખ) ગુ ય અને ઉપયોગી હર દ તાવેજો અને તરરા ય ર તે 

વી ૃત ગુ યતાના ં ધોરણો ધરાવતી વેબસાઇટ વગેર ુ ં માણ 

િવ તાર ુ.ં 

(ગ) ઇશારાની ભાષા સમજતા અને અથઘટન કરતા લોકો ુ ંિવ તૃીકરણ 

(ઘ) હર ટ .વી. સમાચાર કાય મોના રોજબરોજના મથાળા અને 

ઇશારાની ભાષા અથઘટનોનો િવ તાર કરવો. 

9. ગુ યતા એટલે સૌને સમાન ગુ ય વાતાવરણ ઉપલ ધ કર ુ.ં 

સ દુાયમા ં  સગવડો અને િુવધાઓ છે તેને ગુ ય બના યા િસવાય 

દ યાજંગનો ારય પણ સમાિવ ટ થઈ શકશે ન હ. ગુ ય ભારત 

અ ભયાન તમામ ક  સરકારના િવભાગો / મં ાલયો અને રા ય, 

સરકારોનો સહયોગ ‘ ગુ ય પોલીસ ટશન’, ‘ ગુ ય હો પટલો’ અને 

‘ ગુ ય વાસ’ તેમજ ‘ ગુ ય ડ જટલ ભારત’ માટ ઇ છે છે. 

10. ગુ ય ઓ ડટ માટના ંખચના ંધારાધોરણો િવભાગ ન  કરશે. 

11. સરકાર  વેબસાઇટના ગુ ય ઓ ડટ માટ િવભાગ NICની મદદ મેળવશે. 

12. તમામ પચંાયત ભવનો દ યાગંજનો માટ મૈ ી ણૂ બનવા ંજોઈએ. તેમજ 

સાધનો અને સહાયક ઉપકરણો માટ પચંાયતના બ ટમાથંી રકમ ફાળવવી 

જોઈએ. 

13. AICમાથંી ઉપલ ધ નાણાભડંોળ નીચેની િૃ ઓ માટ વાપર  શકાશે: 

(i) યોજના નીચેની મા હતી યાગત કરવા માટ મેનેજમે ટ 

ઇ ફમશન િસ ટમ (MIS)ની થાપના કરવા માટ 

(ii) કાય મ યવ થાપન એકમ (PMU) થાપવા અને ચલાવવા માટ; 

 તગત યોજનાની ગિતના િુનયં ણ માટ, રા યો અને ક  

સરકાર સાથે સકંલન સાધવા માટ, મકાનો, હર થાનો, એરપોટ, 
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રલવે ટશન વગેરની ભૌિતક ચકાસણી અને ગુ યતા ઓ ડટ માટ 

િન ણાતોની તજ ોની સેવાઓ ા ત કરાશે. 

(iii) ગુ યતા ઓ ડટ હાથ ધરવા માટ ઓ ડટરો રોકવા માટ 

(iv) વહ વટ  કાયાલયની કામગીર  માટ પરામશકો રોકવા માટ 

(v) સશંોધન અને ૂ યાકંન સબંિંધત કામગીર  માટ 

(vi) વેબસાઇટને ગુ ય બનાવવા માટ એજ સી રોકવા માટ 

(vii) અ ભયાન સબંિંધત વકશોપ / સેિમનાર / કાય મો યોજવા અને 

ગોઠવવા માટ 

(viii) રા યો / મં ાલયો / િવભાગો તરફથી ટકિનકલ નાણાક ય સહાય 

/ િુનયં ણની માગણી આપે યાર તા કા લક જ રયાત માટ ણ 

ઊ વ (િશરોલબં)મા ં retrofitting માટ ક ટ જ સી ભડંોળ તર ક 
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પ રિશ ટ 3 

િૃત પેદા કરવી અન ે િસ  માટની યોજના 

1. ઉ ેશ 

(ક) દ યાગંજનોના સશ તકરણ માટના િવભાગ, ભારત સરકાર ારા 

તેમજ ભારત સરકારના ંઅ ય મં ાલયો ારા તેમજ સરકારો વગેર 

ારા દ યાગંજનોના ેમ ુશળ અને ક યાણ માટ તેમજ તેઓના 

સામા જક આિથક અને શૈ ણક સશ તકરણ માટ ચલાવવામા ં

આવતી યોજનાઓ અને કાય મોની વી ,ુ ુ ત, ફ મ મા યમ 

ક બ ુિવધ મા યમો થક  યાપક િસ  આપવી મા ં િવિશ ટ 

કાય મ-આધા રત િસ નો સમાવેશ થાય છે.  

(ખ) દ યાગંજનોને વનના ંતમામ ે ોમા ંસમાન તક, યાયસગંતતા 

અને સામા જક યાય ઉપલ ધ કર ને તેમના સામા જક સમાવેશન 

માટ સશ ત ણૂ વાતાવરણ પેદા કર ુ ં તેમજ દ યાગંજનોમા ં

િવ ાસિનમાણ િુનિ ત કરવો થી તેઓ પોતાની આકાં ાઓને 

ા ત કર  શક. 

(ગ) ભારતના બધંારણમા,ં તરરા ય કરારોમા,ં દ યાગંજનો માટના 

અિધિનયમ 1995 અને અ ય કા નૂોમા ં સમાિવ ટ દ યાગંજનોના 

અિધકારોની બાબત દ યાગંજનો અને નાગ રક સમાજ સ હતના 

તમામ હતધારકોના યાન ઉપર લાવવી. 

(ઘ) િવિશ ટ શ ત ધરાવતા લોકોની ખાસ જ રયાત બાબતે 

રોજગારદાતાઓ અને અ ય સમાન ૂથોને સવેંદનશીલ બનાવવા.ં 

(ચ) િૃત ફલાવવી અને સમાજને સવેંદનશીલ બનાવવો ુ ં ક  

બ ુ  ૂર ૂરના અને ામીણ િવ તારો હોય અને ુ ં િવષયવ  ુ

દ યાગંતા પેદા કરતા ંકારણો અને કવી ર તે વહલાસરના િનદાનથી 

તે આવતી અટકાવી શકાય તે બાબતો હોય. 
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(છ) દ યાગંજનો માટની ક યાણલ ી યોજનાઓ માટ તેમજ કા નૂી 

જોગવાઈઓના અસરકારક અમલ માટ વૈ છક સેવાઓને ો સાહન 

ૂ ું પાડ ુ.ં 

(જ) ુ દા ુદા કારની દ યાગંતામા ં નુઃ થાપન માટની સામ ી 

િવકસાવવી. 

(ઝ) હ પલાઇન માટ નાણાક ય સહાય ઉપલ ધ કરવી 

(ટ) અસરકારક િવવાદ ઉકલ માટ નાણાક ય સહાય ઉપલ ધ કરવી 

(ઠ) િત ઠત સં થાઓ ારા દ યાગંતા સદંભ યોજવામા ં આવતા 

રા ય અને તરરા ય ક ાના િવિશ ટ ક ાના કાય મ માટ 

નાણાક ય સહાય રૂ  પાડવી. 

(ડ) અ ય બાબતોની સાથે સાથે વાસન, શૈ ણક – તબીબી – ધાિમક 

વાસન, રમતગમતો સ હત તમામ કારની મનોરંજનને ઉપકારક 

િુવધાઓ ઊભી કરવી અથવા તેને માટ સહાયક બન ુ.ં 

(ઢ) મા હતી અને સારણ મં ાલયના સા દુાિયક ર ડયો કાય મો / 

યોજનાઓમા ંભાગ લેવા માટ નાણાક ય સહાય આપવી. 

(ણ) ભરતીમેળા, અ ભયાન, કૌશ ય િવકાસ માટની િૃત વી 

દ યાગંજનો માટ આિથક સશ તકરણ માટની િૃ ઓને 

ો સાહન આપ ુ.ં 

(ત) ગુ ય મકાનો, ગુ ય વાહન યવ થા, ગુ ય વેબસાઇટ અને 

ગુ યતા ઓ ડત સ હતના ં સહાયક અને અવરોધ ુ ત પયાવરણ 

પેદા કરવા ારા સાવિ ક ગુ યતા માટ િૃત ફલાવવાના 

યાસોને સમથન ૂ ું પાડ ુ.ં 

(થ) દ યાગંતા ે ે ય તગત ે ઠતાને રુ ૃત કરવી. 

(દ) દ યાગંતા ે ે િૃત ફલાવવા સબંિંધત િૃ ઓને ો સાહન 

ૂ ું પાડ ુ.ં 
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2. અ ભગમ અને રણનીિત 

 યોજનાનો અ ભગમ નીચે માણેનો છેઃ 

(ક) સામા જક નેટવ કગ ારા િૃત ફલાવવી 

(ખ) ગુ ય વેબસાઇટ િનભાવવી 

(ગ) સીધેસીધા અથવા સામા જક ર તે ૃ  ૂથો / સગંઠનો મારફત 

સેિમનાર, વકશોપ, સાં ૃ િતક િૃ ઓ, મેળાઓ, દશનો વગેર 

ગોઠવવા.ં 

(ઘ) દ યાગંતા ે ે રા ય અને તરરા ય પહલમા ં ભાગીદાર 

બન ુ.ં 

(ચ) ટકનોલો , સહાયક ઉપકરણો અને સાધનો સ હતની દ યાગંજનો 

માટની િવિશ ટ જ રયાતો બાબતે અ યાસ, મોજણી ગણતર  અને 

ૂ યાકંન કાય મો યોજવા. 

(છ) ુ દા ુદા િવભાગો ક સગંઠનોએ આ ે મા ંકરલા યાસો ુ ંસકંલન 

અને એક કરણ કર ુ.ં 

(જ) સામા જક ેમ ુશળતા અને સા દુાિયક ક યાણના િવકાસ માટ કાય 

કરતા ં વ-સહાય ૂથો, વાલીમડંળો વગેરને નાણાક ય સહાય 

ઉપલ ધ કરવી. 

(ઝ) મા  દ યાગંજનોએ જ તૈયાર કય  હોય અને ભજ યો હોય તેવા 

ટ .વી. કાય મો વી  ુમા યમો પર દિશત કરવા માટ િૃ ને 

ો સાહન આપ ુ ંઅને તે હ થુી કાય મમા ંભાગ લેનારાઓને માનદ 

મહનતા ુ,ં રહવા-જમવાનો ખચ, વાહન યવહારનો ખચ તેમજ 

વી  ુમા યમ માટનો ખચ વગેર કૂવવા.ં 

(ટ) ખાસ સગંોની ક ખાસ દવસોની ઉજવણી 

(ઠ) આરો ય િશ ણ, આવાસ અને સાધનોના ે ે સેવાઓ ઉપલ ધ 

કરનારાઓ વ ચે સકંલનનો અભાવ હોવાથી તેની અસર જોખમાય 
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છે. આરો ય, િશ ણ, મ અને ામીણ િવકાસ મં ાલયો પણ 

દ યાગંતાના ે ે કંઈક કામગીર  કર  રહલ છે. આવી તમામ 

પહલના સફળ અમલ માટ િવિવધ સગંઠનો વ ચે સકંલન સાધી શક 

અને સેવાઓની િવતરણ અને રફરલ યવ થામા ં ધુાર લાવી શક, 

સં ુ ત યાસોને ો સા હત કર  શક, સં ુ ત ધોરણે વાટાઘાટ કર  

શક, ાન અને તજ તાનો િવિનયોગ કર  શક. િવિશ ટ 

િશ ણકારોનો િવિનયોગ કર  શક અને સમ  યવ થાપનનો ઓપ 

આપી શક, તે કારની તર-મં ાલય સિમિત આ િવભાગના 

તગત રચવામા ંઆવશે. 

(ડ) યા ં યા ં આવ યક હોય યા ં પચંાયતી રાજ સં થાઓને પણ 

સાકંળવી 

(ઢ) દ યાગંજનોના કૌશ ય િવકાસ અને રોજગાર  િનમાણ માટ ભરતી 

મેળા સ હતના િૃત અ ભયાનને સમથન ૂ ું પાડ ુ.ં 

(ત) દ યાગંતા ે ે ય ત ે ઠતાને રુ ૃત કરવી. 

(થ) દ યાગંતા ે ે િૃત ફલવવા સબંિંધત િૃ ઓને ો સાહન ૂ ું 

પાડ ુ.ં 

3. યોજના તગત સહાય માટ પા તા ધરાવતા શો 

સરકાર નીચેની િૃ ઓ પોતાની મેળે જ હાથ ધર  શક અથવા ુદા ં ુ દા ં

સગંઠનો પાસેથી તેવી િૃ ઓ દ યાગંજનોના સશ તકરણ માટના 

િવભાગના ‘લોગો’ નીચે ચલાવવા અર ઓ મગંાવી શક અથવા તેમના 

ારા વય  ્આવેલી દરખા તો પર િવચારણ કર  શક. 

I. હ પલાઇન 

દ યાગંજનોને તેમના અિધકારો, ક  સરકારના ં મં ાલયો / િવભાગો / 

રા ય સરકારો અને અ ય સગંઠનો ારા તેમને માટ અમલમા ં કૂાતી 

િવિવધ જોગવાઈઓ સબંિંધત ઓનલાઇન કાઉ સે લગ સેવાઓ ઉપલ ધ 

કરવા માટ ક  સરકાર / રા ય સરકારોના ં િવભાગોમા ં ‘હ પલાઇન’ 
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થાપવાની યોજના છે. મા હતી પહ ચાડવા, િવવાદો ઉકલવા, આિથક 

સશ તકરણ વગેર માટ દ યાગંજનોના લાભાથ ‘હ પ ડ ક સે ટર’ ુ ંપણ 

આયોજન છે. આવી હ પલાઇન બનસરકાર  સગંઠનો ારા િનભાવવા અને 

ચલાવવામા ં આવે છે. હ પલાઇન ચલાવવા અથવા સો યલ િમ ડયા 

અ ભયાન માટ આવતક કારનો ખચ જ ર  હોવાથી તેવા આવ યક ખચની 

મં ૂર ની સમી ા દર વષ કરવામા ંઆવશે. 

લાબંાગાળે, આ હ પલાઇન દ યાગંજનોને, તેમની ફ રયાદો / િવવાદોના 

ઉકલ માટ ઉપયોગી બનશે. દ યાગંજનોએ ન ધાવેલી ફ રયાદો સબંિંધત 

સ ાતં ને મોકલી આપવામા ંઆવશે. 

II. સામ ી િનમાણ, કાશન અને નવતર િમ ડયા 

દ યાગંજનોના સશ તકરણ માટના િવભાગ, દ યાગંજનો માટ નાગ રક 

સમાજ માટ અને અ ય હતધારકો માટ, િૃત ેરક ગણી શકાય તે 

કારના ં કાશનો, ચોપાિનયા,ં પિ કાઓ, કાિશત કરશે. આવી ુ ત 

સામ ીમા ં દ યાગંતા સબંિંધત અગ યની મા હતી ુદા ં ુ દા ં મં ાલયો/ 

િવભાગો/રા યો/સગંઠનો ારા દ યાજંનોના ક યાણ માટ અમલમા ં હોય 

તેવી પહલ ક યોજનાઓની મા હતી, દ યાગંતા માટના ં કારણો, અટકાવ, 

િનદાન ઉપલ ધ સારવાર અને નુઃ થાપન સેવાઓની મા હતી, ટકનોલો  

સબંિંધત સામ ી, તજ તા, સાધનસામ ી ક ઉપકરણો માટના ં સશંોધનો 

થી તે સામ ી પોષણ મ હોય અને ટકાઉ હોય. 

ઉપરના ં હ  ુ માટ ુ ત, વી ,ુ ડ જટલ, ૃ ય ા ય, ેઇલ, ઇશારાની 

ભાષા સ હતની તમામ કારના ઉપલ ધ િસ  માટના ં સાધનોનો 

ઉપયોગ કરવામા ંઆવે. 

આ ઉપરાતં સરકાર નીચેની બાબતો ગે પણ િવચારશેઃ 

(ક) દ યાગંતા સબંિંધત ે ઠ કાિશત સામ ી / ુ તક માટ વાિષક 

પા રતોિષક 
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(ખ) િવભાગના અલગ સેલ ારા કાિશત એક માિસક સામાિયક મા ં

ુદ  ુદ  ય તઓ ારા પોતાની સફળતાની ગાથાના ંવણન હોય, 

સા હ યક સામ ી હોય, દ યાગંજનો માટની વતમાન િૃ ઓ ુ ં

ચ ણ હોય વગેર કારની સામ ીને થાન આપવામા ંઆવશે. 

(ગ) દ યાગંતાની િવિશ ટ લા ણકતાઓ મક, તેમની વતમાન 

પ ર થિત, દ યાગંતા સાથે સલં ન આરો ય થિત, નુઃ થાપન 

સ હતની આવ યક સેવાઓ વગેર કારની સવાગી અને િવ તરણ 

મા હતી ા ત કરવા માટ દ યાગંતા સમિપત મોજણી અને 

આરો ય ે ે કાયરત સગંઠનો ારા હાથ ધર  શકાય. 

(ઘ) િવ ભરમા ં સા રત કર  શકાય તેવી ે ઠ ણા લકાઓના 

સાર થંના સપંાદન માટ એક અ યાસ ૂથની રચના  

III. સગંો 

દ યાગંતાના ે ે ય તગત ે ઠતાને રુ ૃત કરવાના હ થુી અથવા 

િવિવધ દશોમા ં તેમના ારા ગોઠવવામા ં આવતા િવિવધ કાય મોને 

સમથન ૂ ું પાડવા બનસરકાર  સગંઠનો ક વ-સહાય ૂથો ારા 

યોજવામા ં આવતા િવિવધ સગંોને સહાય આપવા સરકાર રા ય 

સગંોની ઉજવણી ગોઠવી શક. તેમજ તરરા ય પહલમા ં ભાગ પણ 

લઈ શક. આવા સગંો માટ વાિષક દા  ખચ નીચે માણે રહશેઃ 

(ક) િવભાગ ારા રા ય ક ાએ ગોઠવવામા ંઆવતા કાય મો, રા ય 

એવોડઝ અને સમથનો 

આવા કાય મો માટ થ ુ ં તમામ ખચ. આવા કાય મોમા ં પધાઓ 

ગોઠવવી અને પા રતોિષક આપવા,ં હર જનતા જોઈ શક તે 

કારના ટજ કાય મો, દ યાગંજનોએ તૈયાર કરલા ં ચ ો ુ ં

દશન અથવા તેમણે તૈયાર કરલા ંઉ પાદનો ુ ંિનદશન, ફ મો સવ 

વગેરનો સમાવેશ થઈ શક. આ ઉપરાતં ક  / રા ય સરકારો 

િૃત લાવવા માટ તેમજ દ યાગંજનો માટ કૌશ ય િવકાસ અને 
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રોજગાર  િનમાણ માટના ં અ ભયાન ચલાવી શક, તેમના આિથક 

સશ તકરણ માટ ભરતીમેળા, કૌશ ય ઓપ વગ, રોજગાર  માટ 

કાઉ સે લગ વગેર પણ યો  શક. ગુ યતા ક અ ય કોઈ સગં ક 

અ ભયાન ક  સરકાર ક રા ય સરકારો દ યાગંજનોના લાભાથ 

યો  શક. 

(ખ) તરરા ય સગંો 

 CRPDના આ ખુમા ં ચુવા ુ ં છે ક દ યાગંતા એક ઉ ાિંત ણૂ 

િવભાવના છે. વળ  તે એ બાબત ઉપર પણ ભાર કૂ છે ક 

દ યાગંતા અશ ત ય તઓની િત યા અને અ યો સાથે 

સમાજમા ં સમાનપણે સં ણૂ અને અસરકારક ભાગીદાર ને 

અવરોધતી પયાવરણીય અડચણોમાથંી પેદા થાય છે. 

 જો દ યાગંતા યેનો અ ભગમ નકારા મક હશે તો લોકો 

દ યાગંજનો યે નકારા મક વલણ દાખવશે નાથી દ યાગં 

ય તઓ અને બાળકો ઉપર અવળ  અસર પડશે ના ં પ રણામ 

પણ નકારા મક આવશે; મક પોતાને માટ હ નભાવ, ની ુ ં

આ મગૌરવ અને ઓછ  ભાગીદાર .  લોકોને પોતાની 

દ યાગંતાના કારણસર હરાન થ ુ ં પડ છે. તેઓ ારક થળોની 

લુાકાત લેવા ુ ંટાળે છે; પોતાના િન ય મમા ંફરફાર કર છે અથવા 

પોતાના ઘરની બહાર નીકળવા ુ ંપણ નાપસદં કર છે. 

 દ યાગંતા માટ ુ ં કલકં એ દ યાગંતાનો િતકાર સો યલ 

માક ટગથી કર  શકાય છે. જો દ યાગંતાના કલકં સાથે િતકાર 

માટની રણનીિત ઘડ  કાઢવા માટ પ રષદ, સેિમનાર વગેર 

યોજવામા ંઆવે તો તેના ંસારા ંપ રણામ મળ  શક. 

(ગ) બનસરકાર  સગંઠનોના કાય મો 

 આ યોજના તગત વસહાય ૂથો માટ તેમજ હમાયતકાર  ૂથો 

માટ ુદા ુદા ય તઓ સાથે સવંાદ / યાયન માટ, ટ લે 
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(શેર  નાટકો), ફ મ શો, રોડ શો વગેર માટ ા ટ આપવા ુ ં

િવચારણામા ં લઈ શકાય. દ યાગંતા િત સામા જક વલણોમા ં

પ રવતન લાવવા માટ માતાિપતાઓને સામેલ કર  શકાય; તેમજ 

સ દુાયને ગિતશીલ બનાવી શકાય તેમજ દ યાગં ય તઓને અને 

તેમના ંપ રવારોને ય તગત ક ૂથ માણે શૈ ણક, મનોવૈ ાિનક 

અને ભાવના મક સમથનકાર  સેવાઓ ઉપલ ધ કરાવી શકાય. 

 આવી િૃ ઓ પાછળની ળૂ તૂ િવષયવ  ુએ છે ક વતં તા 

અને સામા જક સબંધંો િવકસાવવાની બાબતમા ંસં થાક ય સેવાઓની 

સફળતા ુ ં માણ મયા દત ર ુ ં છે. યા ં સા દુાિયક સેવાઓ 

ઉપલ ધ છે યા ં દ યાગંજનોને નથી તો તે માટ પસદંગીનો 

અવકાશ ક નથી તેની ઉપર પોતા ુ ં કોઈ િનયં ણ. દ યાગંજનો 

ઘણી વખત યાવસાિયકો સાથેના ં સબંધંમા ં અસમાનતા અને 

દયાભાવ ુએ છે. આવા સબંધંોમાથંી બનજ ર  પરાવલબંન 

ઉદભવે છે. દ યાગંજનોના અિધકારો માટના ં સગંઠનો ારા, 

સ દુાય-આધા રત નુઃ થાપન સગંઠનો ારા, વ- હમાયત ૂથો 

ારા અથવા અ ય એકિ ત નેટવક ારા સા ૂહક ર તે યાસો 

કરવામા ંઆવે તો દ યાગં ય તઓને તેમની જ રયાતોનો યાલ 

આવી શકશે. આરો ય અને નુઃ થાપન સેવાઓ વી આિથક 

િૃ ઓમા ં સકંળાયેલ, તેમજ યાવસાિયક તાલીમ, શૈ ણક, 

દ યાગંતાના સામા જક લાભાલાભ, સામા જક સહાય, દ યાગંતા 

સહાય, સાધન / ઉપકરણ સહાય, વાહન યવહાર િુવધાઓમા ં

સબસીડ , ઉપયો ગતા સેવાઓમા ંરાહત સબસીડ , સાકંિતક ભાષાના  

અથઘટનકાર વી સેવાઓના ઉપલ ધકાર વા ંસગંઠનો માટ આ 

યોજના તગત સહાય ઉપલ ધ કર  શકાશે. બન-આિથક 

િૃ ઓ વી ક સામા જક એકતા, તનાવ યવ થાપન માટની 

સેવાઓ ની ભૌિતક ગણતર  કરવા ુ ં ુ કલ છે તેવી સેવાઓ માટ 
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પણ આ યોજના તગત સહાય મળવાપા  છે. બનસરકાર  

સગંઠનો દ યાગંજનોના આિથક સશ તકરણ માટ ભરતીમેળા, 

નોકર  ગે પરામશન વગેર કારના કાય મો હાથ પર લઈ શક. 

ગુ ય મકાનો, ગુ ય વાહન યવહાર, ગુ ય વેબસાઇટ, ગુ ય 

ઓ ડટ હાથ ધર ુ ં વગેર કારની સશ તકરણ માટની અને 

અવરોધ ુ ત પયાવરણની સાવિ ક ગુ યતા ગે િૃત 

સારણ માટ અને કૌશ ય િવકાસ માટ મા યમ / સો યલ મી ડયા 

અ ભયાન અથવા ગુ યતાને ો સાહન માટ પણ સહાય મળ  

શકશે. 

(ઘ) ઉપરના ંસગંઠનો ારા આયો જત રા ય / જ લા ક ાના કાય મો 

IV. ધધંાક ય પેઢ ઓ અને રોજગારદાતાઓની સવેંદનશીલતા માટ 

વયસેંવી સેવાઓ / આઉટર ચ કાય મો 

 દ યાગંજનોના આિથક સશ તકરણ માટ અ યાર ધુી આપ ુ ં યાન 

મા  હર ે  અને કોપ રટ ે  રૂ ુ ં ર ુ ં છે. ખાનગી ે  અને 

ખાસ કર ને ુ કાનો અને નાની યાપર  પેઢ ઓમા ં પણ 

દ યાગંજનોને નોકર એ રાખવાની યાપક શ તા રહલી છે. જો 

વયસેંવકો ‘ યેક યાપાર  પેઢ  એક દ યાગંજનને નોકર  રાખે’ 

તે ુ ંઅ ભયાન ચલાવે અથવા નોકર દાતાઓને ો સા ુન ઉપલ ધ 

કરવામા ંઆવે તો તે ુ ંસા ું પ રણામ આવી શક. વયસેંવકો ુદા 

ુદા િવ તારદ ઠ અથવા ુદા ં ુ દા ં બ ર દ ઠ િસ  અ ભયાન 

ચલાવી શક. 

 હળવાશ માણવા માટ હોય, પ રવતન માટ હોય, સારવાર માટ હોય 

ક માનિસક / ધાિમક કારણ માટ હોય અથવા િશ ણના હ  ુમાટ 

હોય પરં  ુ મનોરંજન, સુાફર  અને આવ ુ ં જ ુ ં એની અસર 

માનવોના મન ઉપર અવ ય થાય છે અને દ યાગંજનો તેમા ં

અપવાદ નથી. વાસન અને વાસથી બહારની ુ િનયાનો ય  
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પ રચય થાય છે. વળ  ખેલ ૂદની િૃ ઓ અને રમતગમત ારા 

પણ િતભાને ો સાહન મળે છે અને દ યાગંજનની ુશળતા િવકસે 

છે; તેથી આવા કાય મો માટ પધાઓ યોજવી જોઈએ અને 

અ ભયાન ચલાવવા ં જોઈએ. આ સદંભમા,ં  સં થાઓ / 

બનસરકાર  સગંઠનો નીચેની િુવધાઓન ો સા હત કરશે તેઓ 

નીચે દશાવેલ માણમા ં આ યોજના નીચે ા ટ મેળવવાપા  

ગણાશે : 

(i) ના વાતાવરણમા ં મદં ુ  ધરાવતી અથવા બૌ ક ર તે 

પછાત રહ  ગયેલ ય તઓને ફાયદો થાય તે ુ ં વાસન 

થાન ન  કર  તેવી ય તઓના ૂથને વાસ અથ તેવા ં

થાનોએ લઈ જવા.ં 

(ii) કોઈપણ કારની દ યાગંતા ધરાવતી ય તને સારવાર 

િવષયક ફાયદો થાય અથવા રાહત ા ત થાય તેવા િનયિમત 

કારની હો પટલ િસવાયના ં થાન પસદં કર  તે માટ 

આયોજન કર ુ.ં 

(iii) એવા ં િવકાસક ો પસદં કરવા ં યા ં દ યાગંજનોને થમદશ  

મા હતી મળે અને સહાયક સાધન/ઉપકરણ સાથે ક તેના િવના 

પણ પોતાનામા ંરહલી મતાઓનો પ રચય થાય. 

(iv) આવા ં થાનોને ગુ ય બનાવવા.ં 

(v) સગંીત, વાચંન, ચ કામ, રંગકામ, રમતગમત વી 

મનોરંજન િુવધાઓ ઊભી કરવી. 

VI. સા દુાિયક ર ડયોમા ંભાગ લેવો 

 મા લક  ધરાવતા અને / અથવા સા દુાિયક ર ડયો ટશન ુ ં

સચંાલન કરતા બનસરકાર  સગંઠનો / હમાયત – ૂથો તેમજ 

અ ય ‘નહ  નફા’ના ધોરણે કામ કરતા ંસગંઠનો  દ યાગંજનોના 

સામા જક સશ તકરણમા ંપ રણમે તેમજ દ યાગંજનોમા ં િૃતનો 
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ફલાવો કર તેવા ં કાય મોના િનમાણમા ં ભાગીદાર હોય તેવા ં

સગંઠનોને, મ હતી અને સારણ મં ાલયે ર  કરલી માગદિશકાની 

યોજના સાથે સુગંત હોય તેમજ સિમિત ારા ન  કરવામા ંઆવે 

તેવા ંસગંઠનોને નાણાક ય સહાય મં ૂર કર  શકાશે. 

VII. અખબાર  મા યમ લુાકાત વાસ અને િમડ યા-અ ુ પ િૃ ઓ 

 આ િૃ મા ં અખબાર ક મા યમની લુાકાત વાસ, િમડ યા 

વકશોપ તેમજ અ ય િમડ યા અ ુ પ િૃ ઓ મા ં િમડ યાને 

દ યાગંજનોની સમ યાઓ બાબતે સવેંદનશીલ બનાવવામા ંઆવે. 

અ ય બાબતોની સાથેસાથે તેમા ંરા ય સરકારોના િસ  મા યમનો 

પણ સમાવેશ થશે. આ હ  ુ માટ DAVPના ફ મ પ લિસટ  

િવભાગ, ગીત અને નાટ  ડિવઝનનો ઉપયોગ કર  શકાય. 

VIII. ા ડ એ બેસેડર 

 સરકાર આ યોજનાની સમ  િૃ  પટને ઉ ગર કરવા માટ ા ડ 

એ બેસેડર નીમવા ુ ંિવચાર  શક છે. 

4. (ક) ા ટ / નાણાક ય સહાય માટ પા તા ધરાવતા ંસગંઠનો 

(i) વ-સહાય ૂથો 

(ii) હમાયત અને વ- હમાયત સગંઠનો 

(iii) ગિતશીલતા માટ અને સામા જક વલણોમા ંપ રવિતન માટ 

કાય કરતા ંવાલીઓ/સ દુાયના ંસગંઠનો 

(iv) મનોવૈ ાિનક અને ભાવના મક સમથન સેવાઓ 

(v) સ દુાય આધા રત નુઃ થાપન સગંઠનો 

(vi) દ યાગંજનોના ે ે કાયરત સગંઠનો – મબ ર કાય મો, 

યાવસાિયક તાલીમ, સામા જક વીમા યોજના, સમથનકાર  

સેવા ઉપલ ધ, તનાવ ુ ત સેવાઓ, સામા જક અ લ તતા 

િનવારક સગંઠનો વગેર 
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(vii) ક  / રા ય સરકારોના વહ વટ  િનયં ણ હઠળની સં થાઓ 

– િવભાગો, િુનવિસટ ઓ સં થાઓ કોલેજો વગેર 

(ખ) પા તા માટના માપદંડ 

(i) ફકરા 4(ક) જુબના ંઓછામા ંઓછા ં ણ વરસથી ન ધાયા 

હોય તેવા ંસોસાયટ ઝ ર જ શન અિધિનયમ, 1860 અથવા 

ઇ ડયન પ લક ટ અિધિનયમ, 1982 હઠળ ન ધાયેલા ં

હર ટો અથવા ચે રટબલ એ ડ ર લ યસ એ ડોમે ટ 

અિધિનયમ, 1920 હઠળ અથવા કંપનીઝ અિધિનયમની 

કલમ 8 હઠળ ન ધાયેલા સગંઠનો અથવા ક  / રા ય 

સરકારોમા ં અ ય કોઈ લા  ુ પડતા અિધિનયમ હઠળ 

ન ધાયેલા ંસગંઠનો 

(ii) આવા ંસગંઠનો ‘ન હ નફા’ના ધોરણે ચાલતા ં હોવા ં જોઈએ 

અથવા તો તેનો કોઈ નફો ક આવક કરતા ં હોય તો તેનો 

ઉપયોગ દાન-સેવાના હ  ુમાટ થતો હોવો જોઈએ. 

(iii) ક  સરકાર/રા ય સરકારોના વહ વટ  િનયં ણ હઠળના ં

સગંઠનો મક િવભાગો, િુનવિસટ ઓ, સં થાઓ, કોલેજો 

અથવા કંપનીઝ એ ટની કલમ 8 નીચે ન ધાયેલ, કોપ રટ 

સં થાઓ અથવા ક  / રા ય સરકારોના કોઈ લા  ુપડતા 

કા નૂ નીચે ન ધાયેલ હોય તેવા ંસગંઠનોએ દ યાગંજનના 

સશ તકરણ અિધિનયમ હઠળની ન ધણીની શરતમાથંી 

ુ ત આપવામા ંઆવે છે. 

(iv) છે લા ણ વરસની યો ય કાર એ ડટ કરાયેલ અને યો ય 

કારલ િનભાવેલા હસાબો અને આવકવેરા રટન અને 

િસ  કરવામા ંઆવેલ વાિષક અહવાલો 

(v)  ખાસ હ  ુ માટ ા ટ/નાણાક ય સહાયની માગણી 

કરવામા ં આવી છે તે સં થાના મેમોર ડમ ઓફ 
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એસોિસએશનની દર દશાવેલ િૃ ઓ પૈક ની િૃ  

હોવી જોઈએ. 

(vi) સબંિંધત ે મા ં  સગંઠનનો તૂકાળ સારો હશે તેને જ 

ા ટના હ  ુમાટ યાનમા ંલેવામા ંઆવશે. 

(vii) બનસરકાર , સગંઠનના ક સામા,ં તેમની દરખા ત માટ 

રા ય સરકારની ભલામણ આવ યક છે. 

(ગ) સગંઠનોએ ક લૂ રાખવાની શરતો અને બોલીઓ 

(i) બનસરકાર  સગંઠનના ક સામા,ં તે સગંઠને નીિતઆયોગના 

પોટલમા ં ન ધણી કરાયેલી હોવી જોઈએ અને દરખા તની 

સાથે પોતાનો િુનક આઇડ  નબંર દશાવવાનો રહશે. 

(ii) સગંઠન આ હ  ુમાટ અ ય કોઈ ોતમાથંી નાણાક ય સહાય 

મેળવશે ન હ તે ુ ં માણપ  આપવા ુ ંરહશે. 

(iii) કોઈપણ સગંમાથંી આવક થાય તો ઓ ડટડ હસાબમા ં તે 

િત બ બત થવી જોઈએ. 

(iv) પોતાને મળનાર આવક ા ટના હસાબો માટ સગંઠન 

અલગ બે ક ખા ુ ંખોલાવશે. 

(v) . 20,000/-થી વ  ુ રકમની લેવડદવડ સં યા ારા A/C 

payee ચેકથી અથવા ECSથી કરવાની રહશે. 

(vi) બનસરકાર  સગંઠનોએ તેમના કાય મના સગંોમા ં થાિનક 

ર તે ૂટંાયેલા હર િતિનિધઓ (સાસંદ, ધારાસ ય 

વગેર)ની તેમજ જ લા વહ વટ  િતિનિધની હાજર  

િુનિ ત કરવાની રહશે અને સીડ  વ પે અને ફોટો ાફ 

વ પે તે કાય મના દ તાવેજ મોકલવાના રહશે. 

(vii) સગંઠનોની દરખા ત તો જ યાન પર લેવામા ંઆવશે જો 

તેઓએ પોતાની િૃ ઓની િવગતો, તાર ખ, થળ, ભાગ 
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લેનારાઓની સં યા, આઇટમ-દ ઠ દાજપ ની રકમ અને 

કાય મની ઉપલ ધનો ઉ લેખ કરલ હશે. 

(viii) બનસરકાર  સગંઠન એક વેબસાઇટ િનભાવશે અને પોતાને 

મળેલી સહાયક ા ટ, તેનો હ ,ુ તેમાથંી હાથ ધરલ 

િૃ ઓ, ભાગ લેનારા લાભાથ ઓની સં યા, ફોટો ાફ, 

િવડ યો વગેર તેના અ થાને િનદિશત કરશે. બનસરકાર  

સગંઠનો પોતાની યેક દરખા ત સાથે વ-િનવેદન મોકલી 

આપશે ક તેમની સં થાને કોઈ સ મ તં  ારા લેકલી ટ 

કરવામા ંઆવેલ નથી. 

(ix) સહાયક ા ટ અને દાજપ ીય ખચના દાજ વ ચેની  

ટૂ રહશે તે સં થાએ ભોગવવાની રહશે અને સં થાએ આ 

માણેની લે ખત ખાતર  આપવાની રહશે. જો કોઈ કારણસર 

સં થા િવભાગની સિમિતએ મં ૂર કરલ સહાયક ા ટ અને 

દાજપ ીય ખચના દાજ વ ચેની ટૂ ુ ં ખચ ભોગવવા 

સ મ ન હ હોય તો િવભાગની સિમિતએ ભલામણ કયા 

જુબની સહાયક ા ટના આધાર પર તૈયાર કરલી 

ધુારલી દરખા ત સં થાએ મોકલી આપવાની રહશે. 

5. કાય મ યવ થાપન 

યોજના નીચેની નાણાક ય સહાય માટની તમામ દરખા તોની ડિવઝન 

ક ાએ ચકાસણી થયા બાદ તે દરખા ત તેની સામ ી અને ઉપરના િવિવધ 

માપદંડો આધાર પર કટલી નાણાક ય સહાય મં ૂર કરવી તે ન  કરવા 

માટ સિમિત સમ  કૂવામા ંઆવશે. સિમિતની રચના નીચે જુબ છેઃ 

અ .ુન.ં અિધકાર  િૂમકા 

1. સં ુ ત સ ચવ ( િૃત પેદા કરવી અને ચાર) અ ય  

2. IFDના િતિનિધ સ ય 

3. DAVPના િતિનિધ સ ય 
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4. દ યાગંજનો/ િતિનિધ વ ૂથ/ દ યાગંતના  

 ે ે કાયરત સગંઠનોમાથંી ખાસ આમિં ત સ ય 

5. િનયામક / નાયબ સ ચવ ( િૃત પેદા  

 કરવી અને ચાર) સ ય સ ચવ 

સિમિત જ રયાત અ સુાર નાણાભંડંોળની િવિવધ િૃ ઓ વ ચે 

નુઃગોઠવણ/ ત રક પ રવતન પણ ચૂવી શકશે. નાણાભડંોળના 

ઉપયોગમા,ં કોઈ અ કુ ચો સ ગ માટ અને / અથવા ુદ  ુદ  

િૃ ઓનો અ તા મ ન  કરવા માટ તેમા ં ત રક પ રવતન કરવા ુ ં

મા ય છે. દરખા ત માટ સિમિતએ મં ૂર કરલી તાર ખથી છ મ હના ધુી 

તે દરખા ત મા ય રહ છે. 

6. મં ૂર  અને નાણાભડંોળ ુ ં કર ુ ં

યોજના નીચે નાણાક ય સહાય માટની અર  સગંઠનો પાસેથી િનયત કરલ 

ન નૂા ( બડાણ જુબ)મા ં મગંાવવામા ંઆવે છે. તમામ મં ૂર ના આદશ 

સમ  સ ાતં ની સમંિત બાદ ર  કરવામા ં આવે છે અને તમામ 

નાણાભડંોળની ફાળવણી IFDની સહમિતથી કરવામા ંઆવે છે.  

(ક) ૂંકાગાળાની ાયોજના : કોઈ એક સગંની ઉજવણી માટ અથવા 

નો સમયગાળો છ મ હના ધુીનો હોય તેવી ાયોજના નીચે 

માણે હ તામા ંરકમ ટ  કરાશે : 

75%  મં ૂર  મળતા,ં વીકારાતા ંઅને આવ યક બો ડ આપતા ં 

25%  પહલા ં હ તાની રકમના ઉપયો ગતા માણપ , ઓ ડટડ 

પ ક અને આઇટમદ ઠ ખચની િવગતો ા ત થતા ં

(ખ) લાબંાગાળાની ાયોજના (6 માસ કરતા ં વ  ુ સમયગાળાની 

યોજના) 

 નીચે માણે ણ હ તામા ંરકમ ટ  કરાશે : 
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40%  મં ૂર  મળતા,ં ાયોજનાનો વીકાર થતા,ં બે ક ગેરંટ /બો ડ 

ર ૂ કરાતા ં

40%  ગિતની સમી ા બાદ અને થમ હ તા ુ ં ઉપયો ગતા 

માણપ  ા ત થતા ં

20%  આખર  અહવાલ, પહલા ં ટ  કરલી રૂ રૂ  રકમ ુ ં

ઉપયો ગતા માણપ  અને આઇટમદ ઠ ખચ સ હત 

હસાબો ુ ંપ ક ર ૂ થતા ં

7. ખચની મયાદા/ ુ દ  ુદ  િૃ ઓ* હઠળના ંખચના માપદંડ 

અ .ુ

ન.ં 

બાબત ખચની મયાદા 

(i) હ પલાઇન ખરખર બ રભાવ અથવા NICSI/ સરકાર  

સં થાઓના ભાવ અ સુાર, બૈ પૈક   

ઓ ં હોય તે 

(ii) સામ ી િવકસાવવી, 

કાશન અને નવતર 

િમ ડયા 

ખરખર ખચ અથવા DAVP અ સુારના 

ભાવ બે પૈક   ઓ ં હોય તે 

(iii) સગંોની ઉજવણી ખરખર ખચ અથવા ચા  ુ બ ર ભાવ 

અથવા સરકાર  સં થાઓના દર અ સુાર, 

 ઓ ં હોય તે 

(iv) વયસેંવક સેવાઓ / 

આઉટર ચ કાય મ – 

યાપાર  પેઢ ઓ 

અને રોજગાર 

દાતાઓની 

સવેંદનશીલતા માટ 

ખરખર ખચ અથવા વતમાન બ ર 

ભાવ અથવા સરકાર  સં થાઓના દર 

અ સુાર તે પૈક   ઓ ં હોય તે 
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(v) મનોરંજન અને 

વાસન 

ખરખર ખચ અથવા વતમાન બ રભાવ 

અથવા સરકાર  સં થાઓના દર અ સુાર, 

તે પૈક   ઓ ં હોય તે 

(vi) સા દુાિયક ર ડયો 

કાય મમા ંભાગ લેવો 

ખરખર ખચ અથવા વતમાન બ ર 

ભાવ અથવા DAVPના દર અ સુાર 

મા હતી અને કાશન મં ાલયની 

માગદિશકાને સુગંત રહ ને 

(vii) અખબાર/િમડ યા 

વાસન અને અ ય 

િમડ યાને અ ુ પ 

િૃ ઓ 

ખરખર ખચ અથવા વતમાન બ રભાવના ક સામા ં સં થાએ સં ણૂ 

વાજબીકરણ સાથે દરખા ત મોકલવાની રહશે. 

*  યાર આ યોજના નીચેની કોઈપણ િૃ  સં થા ારા સીધીર તે 

હાથ ધરવામા ંઆવે છે યાર ક  / રા ય સરકાર ુ ં નાણાભડંોળ 

ખરખર જ રયાત અ સુાર જ મં ૂર થયે અને તે માણે રકમ ટ  

કરાશે. 

8. યોજના ુ ં ૂ યાકંન 

યોજનાના અમલમા ંથયેલી ગિતની સમી ા દર બે વષ કરાશે અને યા ં

ફરફાર / ધુારાની જ ર હશે યા ં સ મ સ ાતં ની મં ૂર થી તે હાથ 

ધરાશે. 
 
 
 

ANNEXURE-III 
 

Application for financial assistance under Awareness Generation and 
Publicity Scheme 

 
From: Date:  
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To 
The Joint Secretary, 
Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan),  
Ministry of Social Justice and Empowerment 
Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road,  
New Delhi- II 0 003 
 

Subject: Assistance under Awareness Generation and Publicity Scheme 
 
I, __________________ submit therewith an application in the prescribed format 
alongwith requisite documents for a grant of Rs._______________ under 
Awareness Generation and Publicity Scheme. I  certify  that  I  have  read  the  
rules and  regulations of  the Scheme and I undertake to abide  by them  on  behalf  
of the  Management. I further agreed to the following conditions:- 
(i) The accounts of the grant thus given shall be properly and separately 

maintained. The accounts shall always be open to check by an officer 
deputed by the Govt. of India or the State Government. They shall also be 
open to a test check by the Comptroller and Auditor General of India at his 
discretion. 

(ii) If the State or the Central Govt. have reasons to believe that the grant is 
not being utilized for approved purpose, the Govt. of India may stop 
payment of further installments and recover earlier grants in such a 
manner as they may decide. 

(iii)  The Institution shall exercise reasonable economy in the implementation 
of the Scheme. 

(iv) The gap between GIA and budget estimate should be borne by the 
organization and the organization has to provide a written confirmation in 
this regard. However, in case, the organization is unable to bear the gap 
between budget estimate for the proposal and GIA recommended by GIA 
Committee of the Department, a revised proposal on the basis of 
recommendation of GIA Committee is to be sent by the organisation. 

(v)  The organization is registered under PwD Act and have valid PwD 
certificate.  

(vi) The proposal is recommended by the State Government. 
(vii) The organization is registered on NITI Aayog portal and submit its unique 

ID number with the proposal. 
(viii)  Organization will furnish audited statement of account along with item-

wise expenditure. 
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(ix)  Last three years audited accounts and income tax return is enclosed with 
the proposal. 

(x)  Organization will not get financial assistance from other source for the 
same component. A cetificate in this regard is enclosed. 

(xi)  Income from the event, if any, will be reflected in the audited accounts. 
(xii)  Separate Bank account for GIA received from this department will be 

opened. 
(xiii)  All transactions more than Rs. 20,000/- will be made through account 

payee cheque/ECS. 
(xiv) The Institution will held the event under banner of Department of 

Empowerment of Persons with Disabilities,  Ministry of Social Justice & 
Empowerment  in the manner prescribed and after making wide publicity 
and information to District Magistrate office, State Government, local M.P. 
and M.L.A. 

 
Yours faithfully,  

 
(Signature) 

 
(Designation) (Office Stamp) 

 
Note: Wherever not applicable, please write: N.A. 
 
 
 

ANNEXURE-IV 
 

Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divvangjan), 
Ministry of Social Justice and Empowerment 

 
Name of the Scheme: 
 
1. Organization 
 
Name 
 
Address (Office) (Project) 
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Phone (Office) (Project) 
 
Fax (Office) (Project) 
 
E-mail (Office) (Project) 
 
2.   List of Documents to be attached:  

(i)  Attested copy of Registration 
(ii)  Attested copy of Registration under PwDs Act. 
(iii)  Registration under Foreign Contribution Act (Yes I No)  
(iv)  Memorandum of Association and Bye-laws 
(v)  A copy of the Annual Report for the Previous year which should 

contain the balance sheet (including receipt and payment accounts), 
Income and Expenditure Account. 

(vi )  Recommendation of District Magistrate I State Government for the 
proposal. 

(vii)  Last three years audited accounts and income tax return 
3. Details ofthe project for which the grant-in-aid is being applied. 
4. Details of GIA received under other Schemes of- 

State Government..................... 
Central Government.................................Other sources..............................  

5.  I have read the scheme and fulfill the requirement and conditions of the 
Scheme. I undertake to abide by all the conditions of the Scheme. I also 
under take that: 
(a)  The funds will not be utilized for any other purposes. 
(b)  A separate account will be maintained for the funds received from 

the Ministry under the Scheme. 
 
Signature........................Name.................................. .....Address............................. 
………………………………………………………………………………………
.............................................Date.. . .. ..... .... ... .. ........... (Seal)........................ 
 
Note: Wherever not applicable, please write: N. A. 
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ANNEXURE-V 
 

Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan) 
Ministry of Social Justice and Empowerment 

 
Name of the Scheme: 
1.  APPLICATION FORM FOR THE 2nd / 3rd INSTALLMENT  

Organization 
Name 
Address (Office) (Project) 
Phone (Office) (Project) 
Fax (Office) (Project) 
E-mail (Office) (Project) 

2.  Grant-in-aid (in Rs.)Total: 
A. Applied in current year 
B. Received as 1st installment 
C.  Applied for 2nd installment 
(i)  The applicant organization should enclose the Utilization 

Certificate of the 1st / 2nd Installment. 
(ii)  Audited statement of account alongwith item-wise expenditure. 

Income from the event, if any, to be reflected in the audited 
accounts. 

(iii)  Any other information considered necessary by the organization or 
as asked for. 

Signature...............................Name.............................Address..................................
.................................................................................................................................... 
Date..............................(Seal)............................................................................ 
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પ રિશ ટ IV 

SIPDA તગત ‘ દ યાગંતા સબંિંધત સશંોધન ટકનોલો , ઉ પાદન અને 

સમ યાઓ’ના શના અમલ માટની માગદિશકા 

(વષ 2018-19થી લા )ુ 

1. ઉ ેશ 

(ક) દ યાગંજનોના સશ તકરણ માટ સહાયક વાતાવરણ પેદા કરવા 

તેમજ તે ય તઓ અને તેમના પ રવારો માટ સં ણૂ િવકાસ માટ 

અને તેમના વનચ ની જ રયાતોના આધાર પર ( મ ક હર 

િૃત, હમાયત, વહલાસરની દરિમયાનગીર , િશ ણ, 

યાવસાિયક તાલીમ, રોજગાર , ુ તવયની ય તઓને માટ 

વતં  વન તેમજ સમાજમા ં સં ણૂ ભાગીદાર , સેવાના ન નૂા 

અને કાય મોના સશંોધનને ો સાહન ૂ ું પાડ ુ.ં 

(ખ) તેમના વનની ણુવ ામા ં ધુાર લાવવા માટ નવતર કાર ુ ં

ાયો જત અને કાયા ભ ખુ સશંોધન શ  કર ુ ંઅને ટકાવી રાખ ુ ં

(ગ) દ યાગંતા અટકાવવા અને તેના િવિશ ટ ભાવને સમજવા 

સશંોધનને ો સાહન આપ ુ ંઅને થાિનક, લુભ, યુો ય સાધનો 

અને ઉપકરણોના િવકાસ માટ િવ ાન અને ટકનોલો  લા  ુકરવા 

માટ ો સાહન આપ ુ.ં 

(ઘ) દ યાગંતા સબંિંધત સશંોધનના ે નો િવ તાર કર ને તેમા ંમાનવ 

અિધકારો, કા નૂ, અથતં , સમાજશા , માનવ વૃશંશા , 

ટકનોલો  વગેરને આવર  લેતા મહ વ ણૂ દ યાગંતાના 

અ યાસોને આવર  લેવા. 

(ચ) સશંોધન માટની વતમાન સં થાઓને તેમના અ તા મ ે ોમા ં

દ યાગંતાનો સમાવેશ કરવા ેરવા 
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(છ) સશંોધનોના ં તારણો અને નીિત/આયોજન અને યવહાર વ ચે 

મજ તૂ સબંધંો િવકસાવવા 

(જ) સશંોધનના િુનયં ણ અને ૂ યાકંન માટ શ આત કરવી 

(ઝ) દ યાગંતાના ે ે ાયો જત સશંોધન અને ઉ પાદન િવકાસ 

ાયોજનાઓમા ં દ યાગંજનોની સ ય, ફર જયાત ઉપ થિત 

િુનિ ત કરવી. 

2. અમલ કરતી સં થા 

આ બાબતો માટ દ યાગંજનોના સશ તકરણ માટનો િવભાગ અમલ કરતી 

સં થાની કામગીર  બ વશે. આ બાબતોના સચંાલનની દખરખ ટ યર ગ 

કિમટ  રાખશે ના અ ય થાને દ યાગંજનોના સશ તકરણ િવભાગના 

સ ચવ રહશે. આ ટ યર ગ કિમટ ની રચનાની િવગતો નીચે ફકરા 4(i)મા ં

દશાવી છે. 

3. યોજનાના શો 

(i) દ યાગંજનોના નુઃ થાપન અને િશ ણ માટ સહાયક ટકનોલો  

અને ઉ પાદન િવકાસ ુ તના ંસશંોધન અને િવકાસ 

આ યોજના તગત િવકાસ માટ ઉ પાદનો / ુ તઓ હાથ 

ધરવામા ં િવ ાન અને ટકનોલો  િવભાગ, દ યાગંજનોના 

સશ તકરણ માટના િવભાગને સહાયક બનશે. વહ વટ  મં ૂર , 

નાણાક ય સહમિત અને ા ટની ફાળવણી વી વહ વટ  બાબતો 

દ યાગંજનોના સશ તકરણ માટના િવભાગ ારા હાથ ધરવામા ં

આવશે. 

(ii) દ યાગંતાના ે ે સબંિંધત સમ યાઓ બાબતે 

4. સચંાલન યવ થા 
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(i) યોજનાના સચંાલન ઉપર ટ ય રગ સિમિત દખરખ રાખશે. ના 

અ ય થાને DEPwDના સ ચવ રહશે. સિમિતની રચના નીચે 

માણે કરવામા ંઆવશે. 

1. સ ચવ ી, DEPwd અ ય  

2. સ ચવ ી અને િનયામક, ICMR સ ય 

3. સ ચવ ી,  DST સ ય 

4. િનયામક, IIT દ હ  સ ય 

5. નાયબ સ ચવ, CSIR  સ ય 

6. સં ુ ત સ ચવ અને નાણાસલાહકાર DEPwD સ ય 

7. સં ુ ત સ ચવ, DEPwD સ ય 

8. CMD, ALIMCO સ ય 

9. િનયામક, DEPwD સ યસ ચવ 

(ii) કોઈપણ નાણાક ય વષ શ  થતા ંપહલા ં(શ તઃ  તે નાણાક ય 

વષની પહલાનંા આુર  માસના તે પહલા)ં ચકાસણી સહ-

ટકિનકલ સિમિત,  નીચેના સ યોની બનેલી હશે, તે ટ ય રગ 

સિમિતને, વખતોવખત રા ય સં થાનો / દ યાગંજનોના 

સશ તકરણ માટની િવભાગ સમ  દ યાગંજનો સબંિંધત મહ વના ં

ે ો અને અગ યના ુ ાઓ સાથે સુગતં હોય તેવા સશંોધન 

અ યાસો અને િવષયો મોજણી વગેર માટ ર ૂ કરશે. 

1. CMD, ALIMCO અ ય  

2. તમામ રા ય સં થાનોના િનયામક સ ય 

3. DSIના સ ચવના િતિનિધ સ ય 

4. IIT, દ હ ના િનયામકના િતિનિધ સ ય 

5. સ ચવ અને િનયામક, ICMRના િતિનિધ સ ય 
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6. સામા જક યાય અને અિધકા રતા  

િવભાગના, સશંોધન, ૂ યાકંન અને િુનયં ણ 

(PREM) િવભાગના િતિનિધ સ ય 

7. DEPwDના િનયામક સ ય 

(iii) િવભાગમા ં મળેલી તમામ દરખા તોની સશંોધન અને િવકાસના 

ગ પ ચકાસણી-સહ-ટકિનકલ સિમિત ારા ચકાસણી કરવામા ં

આવશે અને પછ  તે ટ ય રગ સિમિતની ભલામણ માટ મોકલવામા ં

આવશે. 

5. કુવણીની શરતો 

 (ક) સશંોધન અને િવકાસ માટ 

(i) થમ હપતો : કરાર પર સહ  થતા,ં ુલ ફ ની રકમના 40% 

(ii) બીજો હપતો : નીચેની શરતોને આધીન રહ ને 35% 

(ક) કરારમા ં ઠરાવવામા ં આવી હોય તે દુત દરિમયાન 

ાયોજનાના અહવાલનો સુ ો ર ૂ કરવામા ંઆવે. 

(ખ) નવી દ હ  ખાતે ટ ય રગ સિમિત સમ  ાયોજનાના 

અહવાલના સુ ા ુ ં ેઝ ટશન કરવામા ંઆવે અને તે 

સુ ો સામા યતઃ વીકારવાપા  જણાયો હોય 

(iii) ીજો અને િતમ હપતો : બાક ની 25% રકમ િતમ 

ાયોજના અહવાલ મોક યા બાદ તેમજ સરકાર ારા તેનો 

વીકાર થયા બાદ. મં ાલયની યો ય મં ૂર  મેળ યા િવના 

ાયોજના અહવાલ મોકલવામા ં િવલબં થશે તો દરક 

અઠવા ડયા દ ઠ 5% રકમનો દંડ થશે અને જો અહવાલ 

મોકલવામા ંિનયત તાર ખ પછ  પાચં અઠવા ડયા કરતા ંવ  ુ

િવલબં થશે તો બાક ની 25% રકમ જ ત કરવામા ંઆવશે. 

ાયોજના અહવાલનો વીકાર થયા બાદ અને સં થા ારા 
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બીલ ઇ યા દ મોક યા બાદ છે લા હપતાની કૂવણી છ 

અઠવા ડયાની દર કરવામા ંઆવશે. 

(ખ) અ યાસ/મોજણી માટ 

(i) થમ હપતો : કરાર ઉપર સહ  િસ ા થયા બાદ 30% રકમ 

(ii) બીજો હપતો : નીચેની શરતોને આધીન રહ ને 30% રકમ 

(ક) કરારમા ંન  કરવામા ંઆવેલી સમયમયાદાની દર 

અ યાસ અહવાલ ક મોજણી અહવાલનો સુ ો ર ૂ 

કરવામા ંઆવે 

(ખ) તે અહવાલના સુ ા ુ ં ેઝ ટશન નવી દ હ  ખાતે 

ટ ય રગ સિમિત સમ  કરવામા ં આવે અને તે 

અહવાલનો સુ ો સામા યતઃ વીકારવાપા  જણાય. 

(iii) ીજો અને આખર  હપતો : ી  અને આખર  હપતાની ુલ 

બાક  40% રકમ સરકારમા ં િતમ અ યાસ / મોજણી 

અહવાલ મોક યા બાદ તેમજ સરકાર ારા તેનો વીકાર 

થયા બાદ, જો અ યાસ / મોજણી અહવાલ મોકલવામા ં

મં ાલયની યો ય મં ૂર  િવના િવલબં થશે તો િવલબંના 

યેક અઠવા ડયા દ ઠ 5% રકમ દંડ તર ક કાપી લેવામા ં

આવશે અને જો તુ અ યાસ / મોજણી અહવાલ ર ૂ 

કરવામા ંિનયત સમયમયાદા કરતા ંપાચં અઠવા ડયા ંકરતા ં

વ  ુિવલબં થયો હશે તો બાક ની 40% રકમ જ ત કરવામા ં

આવશે. અ યાસ / મોજણી અહવાલ મ યા બાદ અને 

સરકાર ારા તેનો વીકાર કયા બાદ તેમજ સં થા ારા બીલ 

ઇ યા દ ર ૂ કયા બાદ આખર  હપતાની કૂવણી છ 

અઠવા ડયાનંી દર કરવામા ંઆવશે. 

6. અ ય સામા ય શરતો અને બોલીઓ 
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(i) કરારમા ં ન  થયેલી તાર ખ માણે કામકાજ િનયત 

સમયમયાદામા ં ૂ ું કરવા ુ ં રહશે. િનયતસમયમયાદા કરતા ં જો 

અહવાલ પોતે ર ૂ કરવામા ંઆવશે તો કરારમા ં ચૂ યા જુબની 

દંડની વ લૂાત કરવામા ંઆવશે. કામ ૂ ું કરવા માટ સં થાને જો 

પોતાના િનયં ણમા ંન હોય તેવા ં કારણો રહલા ં હોય તો સં થાની 

િવનતંી અ સુાર વાજબી સમયવધારો મં ૂર કર  શકાય છે. 

(ii) કરારમા ંન  થયા જુબની દુત પછ  કાય માટ  વધારા ુ ંખચ 

થશે તેની કુવણી સરકાર કરશે ન હ. 

(iii) િવભાગ સાથે, ાયોજના માટ ુ ં  ુલ ખચ ન  કરવામા ંઆ ુ ં

હશે તેમા ંસિવસ ચા  અને બીજો  કંઈ ચા  હોય તે તમામનો 

સમાવેશ થઈ ય છે અને આવા વેરા કુવવાની જવાબદાર  સં થા 

ઉપર છે. 

(iv) કાયના સમયગાળા દરિમયાન સરકાર સદં ભત શરતોમા ં અથવા 

કાય માટની શરતો અને બોલીઓમા ંજ ર જણાય તો કાયના યાપ 

/ આ િૃ ને ુ ૃ ઢ કરવા અગર ગહન બતાવવાના હ થુી, ફરફાર 

કર  શક છે. શ  હશે યા ં ધુી અ યાસના સમ  સમયગાળા 

દરિમયાન આવો ફરફાર એકથી વ  ુવખત કરવામા ંઆવશે ન હ 

તેમજ તે માટ સં થાની સહમિત પણ લેવામા ં આવશે. સદં ભત 

શરતોમા ં મો ુ ં અને ન ધપા  પ રવતન કરવામા ં આવે અને તેને 

કારણે ાયોજનાના કાય ુ ં ખચ ુ ં ય તો સકં લત નાણા 

વ ગ(IFW)ની મં ૂર ને આધીન રહ ને, ળૂ  ખચ મં ૂર કરવામા ં

આ ુ ં હશે, તેની ઉપર વ મુા ં વ  ુ 25% ની મયાદામા ં રહ ને 

વધારા ુ ંખચ મં ૂર કર  શકાશે. 

(v) િતમ હપતાની કુવણી મેળવતા ં પહલા ં સં થાએ િતમ 

અહવાલની 10 હાડકોપી, એ ઝી ટુ વ સમર  (સં ત અહવાલ)ની 
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15 હાડ કોપી અને િતમ અહવાલ મા ંસમાિવ ટ હોય તેવી 50 

સી.ડ . મોકલી આપવાની રહશે. 

(vi) િતમ અહવાલોનો સુ ો તેમજ િતમ અહવાલ એ સરકારની 

બૌ ક સપંિ  ગણાશે અને સરકારની વૂમં ૂર  િવના સં થા તે ુ ં

કાશન કર  શકશે ન હ. 

(vii) જો કાયના વતમાન સમયગાળા દરિમયાન તેના પરામશક/ટ મ 

લીડરની વરણી સં થા મં ાલયની વૂમં ૂર  મેળવીને કર  શકશે. 

(viii) જો પરામશકના કાયમા ં કરાર તગત કોઈ ફરફાર થાય તો 

પરામશક સરકારને પોતાના દર , શેરહો ડગ, ગેરંટ  આપનારમા ં

થયેલ ન ધા  ફરફારની ણ કરશે. 

(ix) સશંોધન / અ યાસના સમયગાળા દરિમયાન જો સં થાની ગિત 

સતંોષકારક ન હ હોવા ુ ંમા મૂ પડશે તો કરાર રદ કર  શકાશે અને 

સં થાને કરવામા ંઆવેલ કુવણીની રકમ પરત વ લૂ કરાશે. 

(x) સં થા પોતાને ા ય કાચી મા હતી / યાગત કરલી 

મા હતી/તારણો કોઈ ા હત ય ત ક સં થાને સરકારની વૂ 

મં ૂર  િવના ગટ કર  શકશે ન હ. 

7. LOI, TOR (Letter of Invitation, Terms of Reference) અને કરારના 

ન નૂા 

LOI, TOR અને કરારના ધોરણસરના ન નૂાની નકલ અ ુ મે બડાણ VI, 

બડાણ XI અને બડાણ XII મા ંઆપવામા ંઆવી છે. 
 

 
 

ANNEXURE-VI 
GOVERNMENT OF INDIA 

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT 
DEPATIMENT OF EMPOWERMENT OF PERSONS WITH 

DISABILITIES (DIVYANGJAN), 
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Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, 

CGO Complex, Lodhi Road, 
New Delhi- II 0 003 

No.  Dated: 
  
To 
(Insert: Name and Address of Institution / Consultant) 
Subject:-  Letter  of  Invitation  for  Assignment  under  SIPDA  Component  

of  Research  on Disability related technology, products and issues 
Sir/Madam, 
We invite proposal for the Assignment titled “____________” More details of the 
assignment are provided in the Terms of Reference (TOR). 
2.  This letter of Invitation has been addressed to the following short-listed 

institutions/consultants:  
 (Insert: List of Sort-listed Consultants) 
 It is not permissible to transfer this invitation to any other institution. 
3. With this Letter of invitation, the following documents are enclosed:  

 (i) Terms of Reference (TOR) of the Assignment. 
(ii)    Standard form of Certificates to be included in the proposal 

(Annexure-IA), Annexure-IB and Annexure-IC). 
(iii)      Standard form of Agreement 
(iv)      Copy of the Scheme 

4. We  will  be  happy  to  receive  your  proposal  for  undertaking   this  
Assignment. The evaluation  of the proposal(s)  received  will be done  by 
the Scrutiny-cum-Technical  Committee referred to in paragraph  4(ii) of 
the Scheme document  and the Steering Committee  referred to in 
paragraph 4(i) of  the scheme  document  will decide  to the selection  of  
Institution I partner I consultant for research products  or surveys/studies.  
The decision of the Steering Committee will be communicated to you. 

5. Your proposal may be sent in sealed cover so as to reach the undersigned 
by (date)_____________________ 

 
Thanking you and looking forward to hearing from you. 
  
Yours faithfully, 
( ) 
Designation 
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ANNEXURE-VII 
 

CONSULTANT'S ORGANIZATION AND EXPERIENCE 
 

A - Consultant’s Organization 
[Provide  here  a  brief  (not  more  than  two  pages)  description  of  the  
background  and organization of our entity and each associate, if any, for this 
assignment] 

 
B - Consultant's Experience 

[Using the format  below provide information on each assignment for which your 
entity and  each  associate   for  this  assignment,  was  contracted  for  carrying  
out  consulting services similar to the ones requested under this assignment] 
 

Assignment name Approx. value for the contract (in Rupees) 

Country:  
Location within country: 

Duration of assignment (months) 

Name of client:   

Address:   

Start date (month / year) 
Completion date (month / 
year) :  

 

Name of associated Consu 
ltants, if any: 
 

Name of senior professional staff of your firm 
involved and functions performed (indicate most 
significant profiles such as Project Director / 
Coordinator, Team Leader)" 

Narrative description of project: 

Description of actual services provided by your staff within the assignment 

Description of actual services provided by your staff within the assignment : 

 
Firm's name: _______________________________________________________ 

 
 
 

ANNEXURE-VIII 
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General Description of Team: 
 

Sr. 
No. 

Name of Team Leader & Staff Position Input (staff-month) 

I.   

2.   

3.   

5.   

6.   

7   

8.    

  
 
Note:  CV  of  the  Team   Members   to  be  provided  to  the  following   m  the  

format  given  at Annexure-1BA 
  
 
 

ANNEXURE-IX 
 

CURRICULAM VITAE (CV OF PROPOSED 
PROFESSIONAL STAFF FOR THE ASSIGNMENT 

 
1. Proposed Position [only one candidate shall be nominated for each 

position]: 
____________________________________________________ 

2.  Name of Entity [insert name of entity proposing the staff]: ____________  
3.  Name of staff [insert full name]: _______________________  
4. Date of Birth: __________________Nationality_____________________ 
5.  Education: [Indicate college / university and other specialized education of 

staff member, giving names of institutions, degrees obtained, and dates of 
obtainment]: _________________________________________________  

6.  Membership of Professional Associations: __________________ 
7. Publications (Indicate books,  research papers and  other  articles  

published  m reputed journals) ______________________________ 
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8.  Other Training(s): [indicate significant training since degrees under 5- 
Education were obtained] ____________________________________ 

9.  Countries of Work Experience: [List countries where staff has worked in 
the last ten years]: ____________________________________ 

10. Employment   Record   :  [Starting   with  present   position,   list  in  
reverse  order   every employment  held  by staff  member  since 
graduation  , giving  for each  employment  (see format here below) dates 
of employment, name of employing organization, position held] 

 From [Year]: __________________To [Year] __________________ 
 Employer________________________________________________ 
 Positions held ____________________________________________ 
11. Detailed tasks assigned 
 [List all tasks to be performed under this assignment] 
12.  Work undertaken that Best Illustrates Capability to Handle the tasks 

assigned: 
 [Among the assignments in which the staff has been involved, indicate the 

following information for those assignments that best illustrate staff 
capability  to handle the tasks li sted under point 10] : 
Name of assignment  or project:     _ 
 
Year______________________________________________________ 
Location ___________________________________________________ 
Client: ______________________________________________________ 
Main project features: 

__________________________________________ 
Positions held: _______________________________________________ 
Activities performed: __________________________________________ 

13.  Certification: 
 I, understand,  certify  that  to  the  best  of  my  knowledge  and  belief,  

this  CV  correctly describes myself,  my qualifications and  my 
experience.    I understand that any willful misstatement described herein 
may lead to my disqualification or dismissal, if engaged 

 ____________________________________Date: __________________ 
 [Signature of staff members or authorized representative of the staff] 
 Full name of authorized representative_____________________________ 

 
 
 

ANNEXURE-X 
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CONSULTANT'S FINANCIAL PROPOSAL 

 
a)  Cost of the Study / Survey / Research Product 
 (based on team and staff inputs and all  
 Necessary activities as per ToR) : Rs. 
 
b) Service Tax  : Rs. 
 
c) Total cost (a+b)  : Rs. 
 
Note: No separate payment towards overheads, equipment, accommodation, 

procurement of primary and / or secondary date, necessary travel (if any), 
etc. shall be allowed. 

 
 
 

ANNEXURE-XI 
 

TERMS OF REFERENCE 
 
1.  Background: 
 
2.  Objectives of the Assignment: 
 
3.  Scope of the Assignment: 
 
4.  Reports and Time Schedule: 
 
5.  Data and Facilities, if any, to be provided by Government: 
 
 
 

ANNEXURE-XII 
 

AGREEMENT FOR CONSULTING SERVICES 
FOR SURVEY, STUDIES AND RESEARCH PROJECTS 
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AGREEMENT 
 
THIS AGREEMENT is entered into this [insert starting date of assignment] 
between the President of India acting through Secretary, Department of 
Empowerment of Persons with Disabilities [Government of India] having its 
principal place of business at [insert client's address], and [insert Consultant's 
name] ("the Consu ltant") having its principal office located at [insert Consu 
ltant's address) acting through 
 
WHEREAS, the Government wishes to have the Consultant perform the 
assignment hereinafter referred to, and 
 
AND WHEREAS, the Consultant is willing to perform this assignment, NOW, 
THEREFORE, THE PARTIES hereby agree as follows:- 
1. Services  (i)  The Consultant shall perform the assignment 

specified Annex A, “Terms of Reference and 
Scope of Assignment,” which an integral part of 
this agreement (the “Assignment”). 

 (ii) The Consultant shall provide the personnel 
listed in Annex B, “Consultant's Personnel”, to 
perform the Assignment. 

 (iii) The Consultant shall submit to the Government 
the reports in the form and numbers and within 
the time periods specified in Annex C, 
“Consultant's Reporting Obligations”. 

2. Term  The Consultant shall perform the Assignment 
[within months from the date of this Agreement], 
or any other period as may be subsequently 
agreed by the parties in writing, subject to 
liquidated damages for the delay attributable to 
the Consultant. 

3. Payment    A. Ceiling  For the Assignment, the Government shall pay 
the Consultant the sum of [insert amount]. This 
amount includes all of the Consultant's costs and 
deliverables as well as any tax obligation that 
may be imposed on the Consultant. 

 B. Schedule of The schedule of payments is specified below: 
      payments: [insert currency and amount] upon the 

Government's receipt of a copy of this 
Agreement signed by the Consultant; 
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  [insert currency and amount] upon the 
Government's receipt of the draft report from 
Consultant, acceptable to the Government' And 

  [insert currency and amount] upon the 
Government's receipt of the final report from 
Consultant and acceptable to the Government; 

  [insert currency and amount]: Total 
 C. Payment 
     Conditions: (i) Payment on signature of this agreement shall 

be made against a bank guarantee of equivalent 
amount from a Scheduled Bank in favour of the 
Government till receipt of the draft report from 
Consultant and acceptable to the Government. 

  (ii) Final payment shall be made not later than 6 
weeks, following submission by the Consultant 
of complete invoices in duplicate to the 
Coordinator designated in paragraph 4 or 
acceptable of the Report by the Government 
whichever is later. 

4. Project  
   Administration  A. Coordinator The Government designates Shri/Smt. [insert 

name and designation] as the Government's 
Coordinator, for this Assignment. The 
Coordinator will be responsible for the 
coordination of the activities under this 
Agreement, for acceptance and approval of the 
reports and of other deliverables by the 
Government and for receiving and approving 
invoices for the payment. 

 B. Reports The reports listed under Para 6 and 7 of the 
guidelines of the Scheme shall be submitted in 
the course of the Assignment and will constitute 
the basis for the payments to be made under 
para 3 

5. Performance 
   Standards  The Consultant undertakes to perform the 

Assignment with the highest standards of 
professional and ethical competence and 
integrity. The Consultant shall promptly but not 
later than Days replace any employees assigned 
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under this Contract that the Government 
considers unsatisfactory. 

6. Confidentiality                   The Consultant shall not disclose any 
proprietary or confidential information relating 
to the Services, this Agreement or the 
Government's business or operations without the 
prior written consent of the Government. 

7. Ownership of 
    Material  Any studies, reports or other material, graphics, 

software or otherwise prepared by the 
Consultant for the Government under the 
Agreement shall belong to and remain the 
property of the Government. The Consultant 
may retain a copy of such documents and 
software for the purpose of this Agreement. 

8. Insurance  The Consultant will be responsible for taking 
out any appropriate insurance coverage at its 
own cost. 

9. Re-Assignment The Consultant shall not re-assign this 
Agreement or Sub-contract any portion of it 
without Government's prior written consent. 

10. Dispute 
      Resolution  Any dispute arising out of the Agreement, 

which cannot be amicably settled between the 
parties, shall be referred for arbitration [in 
accordance with the provision of ............... Act] 
to an arbitrator nominated by the Secretary, 
Department of Legal Affairs, Ministry of Law 
and Justice, Government of India.  Provisions of 
the Arbitration and Conciliation Act, 1996, as 
amended from time to time, shall be applicable. 
Courts in Delhi shall ave jurisdiction in the 
matter. 

11. Events of 
      Default  (i) Delay in furnishing of any report within the 

period mentioned for in Annex ‘C’ provided that 
there shall not be default for the period of Force 
Majure and delays solely attributable to the 
Government. 

  (ii) Any report being non-acceptable to the 
Government for lack of professional quality. 
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  (iii)  Breach of any of the terms of this 
agreement. 

12. Consequences  
      of Default  (i) On the occurrence of any of the event of 

default on the part of Consultant, the 
Government  may terminate  this Agreement 
and claim refund of any money paid or invoke 
the bank guarantee and refuse to make any more 
payment. 

  (ii) In case of default being limited to delay only 
not exceeding 5 weeks, the Government, may in 
the alternative, claim the agreed liquidated 
damages @ 5% of the amount of contract for 
every week of delay, not exceeding in any case 
25% of the amount of contract.  The amount of 
liquidated damages shall be withheld and /or 
recovered from the payment to be made to the 
Consultant. 

13. Force Majure The Parties shall be entitled to excuse 
performance of their respective obligations to 
the extent they are unable to perform the 
contract by an event of Force Majure.  A party 
claiming relief on this account shall 
immediately  on becoming  aware  of  Force 
Majure event give notice to the other party 
disclosing  the  manner  in  and  the  period 
during which performance of its obligation is 
likely to be affected. 

  For the purpose of agreement Force Majure 
means Acts of God, wars or similar action 
affecting India Civil Commotions or general 
strike (excluding by its own employees) lying 
beyond the reasonable control of the affected 
Party. 

14. Notice  The address of the Parties for all communication 
is  

  Government:  
  Consultant: 
  All notices with the aforesaid address sent by 

pre-paid registered post or speed post or sent by 
fax with confirmation of its delivery or emaiI 
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shall be deemed to have been served and 
received by the addressee within the time they 
should have been delivered/received at the 
addressee’s end. 

  Any change of address will not be valid unless 
acknowledged by the other party. 

IN WITNESS WHEREOF, the representatives of the Parties to this Agreement 
being duly authorized have hereunto set their hands and have executed those 
present this __________ day of _______________ 
 
  
For and on behalf of President   FOR THE CONSU LTANT 
of India (The Government) 
 
 
Signed by  _________________ Signed by  _________________ 
 
Designation _________________ Designation _________________ 
 
In present of _________________ In present of _________________ 
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પ રિશ ટ V 

ક  અને રા ય સરકારો તથા થાિનક સં થાએ અને અ ય સેવા ઉપલ ધ 

કરનારાઓના ુ ય કાયવાહકોને નોકર  દરિમયાનની તાલીમ (In Service 

Training) અને સવેંદનશીલતાની તાલીમ માટની યોજના 

1. પ રચય 

1.1 અહ  ક  અને રા યસરકારો, થાિનક સ ાતં ો અને અ ય સેવા-

ઉપલ ધકારોના ુ ય કાયવાહકો માટ નોકર  દરિમયાન (ઇન સિવસ) 

તાલીમ અને સવેંદનશીલતા માટની તાલીમ માટની ૂચત ક ીય ે ની 

યોજનાનો પ રચય આપવાનો ઉપ મ છે. િવભાગની XIVમી પચંવષ ય 

યોજનામા ંઆ યોજના માટ િપયા 20 કરોડની જોગવાઈ કરવામા ંઆવી 

હતી. 

1.2. વષ 2011ની વસિત ગણતર  અ સુાર દશમા ં ૃ ટની, વણશ તની, 

વાચાની, શાર રક હલનચલનની અને માનિસક કારની અ મતા સ હતની 

દ યાગંતા ધરાવતા લોકોની સં યા 2.68 કરોડ લોકોની છે. 

2. દ યાગંજનોના અિધકારો માટનો અિધિનયમ, 2016 

2.1 દશમા ં દ યાગંતાની સમ યાઓ સબંિંધત આ એક ુ ય કા નૂ છે. 

2.2 દ યાગંજનોના અિધકારો માટનો અિધિનયમ, 2016, તાર ખ 17મી એિ લ, 

2016થી અમલમા ંઆવેલ છે અને તે અિધિનયમ દ યાગંજનોના અિધકારો 

અને સશ તકરણ ગેનો પાયાનો અિધિનયમ છે. 

2.3 દ યાગંજનોના અિધકારો માટનો અિધિનયમ, 2016 અ સુાર ‘ દ યાગંજન’ 

એટલે એવી ય ત  લાબંા ગાળાની શાર રક, માનિસક, બૌ ક ક 

યજ ય અ મતા ધરાવે છે અને કોઈ કારના અવરોધને કારણે, અ ય 

લોકોની માફક સમાજમા ં સં ણૂર તે અને અસરકારક ર તે ભાગીદાર 

બનવામા ં અડચણ અ ભુવે છે. તેમા ં દ યાગંજનની એવી યા યા 

આપવામા ં આવી છે ક મને તબીબી સ ાતં  ારા નૂતમ 40% 
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દ યાગતંા ધરાવવા સબંિંધત માણપ  આપવામા ં આ ુ ં હોય, આ 

અિધિનયમ દ યાગંજનોના િશ ણ, નુઃ થાપન, રોજગાર , બન-ભેદભાવ 

અને સામા જક સલામતી માટની જોગવાઈ ધરાવે છે. 

 રા ય નીિત-િનવેદન 

 રા ય નીિતમા ં એમ વીકારવામા ં આ ુ ં છે ક દ યાગંજનો દશ માટ 

ૂ યવાન માનવ સસંાધન છે અને તેમા ં તેમને માટ સમાન અિધકાર, 

તેમના અિધકારોની ળવણી અને તેમની સમાજમા ં સં ણૂ ભા ગદા રતા 

માટ જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે. આ નીિત ુ ંએક ુ ય ક બ ુ  માનવ 

સસંાધન િવકાસ છે. 

 માનવ સસંાધન િવકાસ 

 રા ય નીિત-િનવેદન અ સુાર નીચેના ં ે ોમા ંમાનવ સસંાધનનો િવકાસ 

કરવામા ંઆવશેઃ 

(1) આરો ય સભંાળ અને સા દુાિયક િવકાસ મા ં ગણવાડ  કાયકરો, 

ઓ ઝીલીઅર  નસ (િમડવાઇફ) વગેરનો સમાવેશ થાય છે તેવા 

ાથિમક ક ાના કાયકરોની તાલીમ 

(i) આવી સેવાઓ આપતી સરકાર  અને બનસરકાર  સગંઠનોના 

કમચાર ઓની તાલીમ અને અ ભ ખુતા માટ સહયોગ 

(ii) સ દુાયના નીિત-િનધારકો વા ક પચંાયતના સ યો, 

પ રવારના વડાઓ વગેર માટ તાલીમ અને સવેંદનશીલતા 

િવકાસ 

(iii) દ યાગંજનોની સારસભંાળ લેનારાઓ તર ક ુ ુ ંબના સ યોની 

તાલીમ અને અ ભ ખુતા 

દ યાગં બાળકોના િશ ણની જ રયાતો સમાવેશ િશ ણ, િવિશ ટ 

િશ ણ, હૃલ ી િશ ણ, શાળા-પહલાં ુ ં િશ ણ વગેર તગત રૂ  

કરવાના હ થુી માનવસસંાધનને તાલીમ આપવામા ંઆવશે. આ માટ 



 

84 
 

નીચેના ુદા ુદા િવિશ ટતા અને િવિવધ ક ાના તાલીમ કાય મો 

િવકસાવશેઃ 

1. સમાવેશક િશ ણ માટ િશ કોની તાલીમ ુ ંમોડ લુ 

2. િવિશ ટ િશ ણમા ં ડ લોમા, ડ ી અને ઉ ચ ક ાના કાય મો 

3. દ યાગંજનો અને વય ક ય તઓના હૃલ ી િશ ણ અને 

સભંાળ સેવાઓ માટ સારસભંાળ લેનારાઓની તાલીમ 

3. ક  અને રા ય સરકારો, થાિનક સ ાતં ો અને અ ય સેવા-

ઉપલ ધકારોના ુ ય કાયવાહકોને માટ ઇન-સિવસ તાલીમ અને 

સવેંદનશીલતા તાલીમ માટની યોજનાની જ રયાત 

(i) XIVમી પચંવષ ય યોજના માટ દ યાગંજનોના સશ તકરણ માટ 

િવતરણ યાઓ અને ુ ત સબંિંધત કાય ૂથે જો ુ ં ક િવિવધ 

હતધારકોમા ંઅ રૂતી િૃત અને અ રૂતી સવેંદનશીલતા છે તે 

એક સૌથી મોટો પડકાર છે. તેના અહવાલમા ંઅ ય બાબતોની સાથે 

સાથે  એક બાબતનો સમાવેશ કરાયો છે તે છે દ યાગંજનો ુ ં

સશ તકરણ ા ત કરવા માટ અને ખાસ કર ને ઉપરની યોજનાનો 

ઉ ેશ િસ  કરવા માટ સરકાર  ે  અને અ ય સેવા 

ઉપલ ધકારોના ુ ય કાયવાહકો માટ તાલીમ અને સવેંદનશીલતા. 

તેમના ંિનર ણો નીચે માણે છે : 

‘‘ ાથિમક આરો ય ક ોને / સા દુાિયક આરો ય ક ોના અને 

જ લા સરકાર  હો પટલોના તબીબી અિધકાર ઓને, નુઃ થાપન 

યાવસાિયકોને તેમજ ક , રા ય અને થાિનક સરકારોના અને 

અ ય સેવા ઉપલ ધકારોના ુ ય કાયવાહકોને િનયિમત ધોરણે 

દ યાગંતા સબંિંધત સમ યાઓ િવશે રા ય / જ લા / તા કુા 

ક ાની કાયશાળાઓ મારફતે તાલીમ આપીને તેમની સવેંદનશીલતા 

ગટાવવાની તાતી જ રયાત છે.’’ 
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(ii) દ યાગંજનોના અિધકારો અને હકકો સબંધેં િૃત કળવવા માટ, 

ુ દ  ુદ  યોજનાઓની જોગવાઈઓ, િવકાસ કાય મો, તેમના ખાસ 

હકકો મેળવવાની ર તો અને કાયપ િત તેમજ તેઓ સમાન નાગ રક 

તર ક હકક ધરાવે છે તેની િૃત કળવવા માટ ઇન-સિવસ તાલીમ 

જ ર  છે. સરકારના કાય મો અને યોજનાઓનો અમલ કરવા માટ 

જવાબદાર ુ ય કાયવાહકો માટ િૃત જ ર  છે. િવિવધ ક ાઓ 

પૈક ુ ંએક લ ય છે.  લોકો યોજનાઓ અને કાય મો અને સેવા 

િવતરણ સાથે સકંળાયેલા છે તેવા ુ ય સરકાર  કાયવાહકોની 

સવેંદનશીલતા અને િૃતની ક ામા ંઉમેરો કરવો અને તેમનામા ં

મતા ુ ંિનમાણ કર ુ.ં રા ય / જ લા / તા કુા ક ાએ િનયિમત 

ધોરણે તાલીમ કાય મો યોજવા ારા આ લ ય ા ત કરવા ુ ં

િવચા  ુછે . 

(iii) UNCRPDમાથંી ઉ ભવતી જવાબદાર  

ભારતે UNCRPD કરારમા ંસહ  કર  છે. આ ર તે સહ  કરનાર તમામ 

રા ો માટ કટલીક જવાબદાર ઓ ઉપ થત થાય છે. UNCRPDની 

કલમ 4 મા ંએક જોગવાઈ એવી છે ક – 

‘‘તમામ દ યાગંજનો દ યાગંતાના આધાર પર કોઈપણ તના 

ભેદભાવ િવના તેમના તમામ માનવ અિધકારો અને ળૂ તૂ 

વતં તાઓની સં ણૂ ા ત કર તે િુનિ ત કરવા અને તેને 

ો સાહન આપવા માટ તમામ પ કાર રા ો ખાતર  આપે છે, આ 

હ  ુમાટ ભાગીદાર રા ો ખાતર  આપે છે કઃ 

આ કરારની દર વી ૃત કરાયેલા અિધકારો માટ દ યાગંજનો 

સાથે કાય કરતા યાવસાિયકો અને કમચાર ઓની તાલીમને 

ો સાહન આપ ુ;ં થી આ અિધકારોમા ંખાતર  આપવામા ંઆવી છે 

તે સહાય અને સેવાઓ બહતર ર તે ઉપલ ધ કર  શકાય.’’ 
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(iv) નીિત િનધારણ માટ જવાબદાર તેમજ સચંાલન ક ાએ કામ કરતા 

ુ ય કાયવાહકો છે લામા ં છે લી ઘટનાઓથી ણકાર થાય અને 

તમામને સમાન અિધકાર, સામા જક અને આિથક યાય અને 

સશ તકરણ ઉપલ ધ કર  શક તે માટ તેમને તાલીમ આપવી તે 

સમયનો તકાદો છે. આ યોજના દ યાગંતા ે ે કાયરત ક  / 

રા ય સરકારો/ થાિનક સ ાતં ો અને અ ય સેવા ઉપ ધકારોના 

ુ ય કાયવાહકોની યાવસાિયક જ રયાતોને યાનમા ં રાખીને, 

ખાસ તેમને માટ જ ઘડ  કાઢવામા ંઆવી છે. 

(v) ય ત અને સં થા બનેંની સફળતા માટ, ય ત યાર કોઈપણ 

સં થામા ંકાયભાર સભંાળે યાર અને યારપછ  િનયિમત સમયાતંર 

કમચાર ને છે લામંા ં છે લી મા હતીથી ણકાર બનાવવા માટ 

તાલીમ આપવી એ પાયાની બાબત છે. દ યાગંો ુ ં નુઃ થાપન એ 

નવી બાબત છે અને હવે િવકાસના એક ુ ા તર ક તેને વી ૃ િત 

આપી છે યાર અને દ યાગંજનો એક માનવસસંાધન છે તેથી 

તેમના નુઃ થાપન સેવાઓ ુ ં ક બ ુ  દયાભાવ / ક યાણમાથંી 

બદલાઈને અિધકાર આધા રત / સશ તકરણ બ ુ ં છે અને 

બનસરકાર  સગંઠનોને હવે સામા જક નવસાહિસકો ગણાયા છે યાર 

દ યાગંતા નુઃ થાપન સાથે સકંળાયેલા કમચાર ગણને તાલીમ 

આપવી તે સમયની તાક દની જ રયાત છે. 

(vi) તૂકાળમા ંDRC/NPRPD વી યોજનાએ શ  કરાઈ હતી. પરં  ુતે 

યોજનાઓને ઇ છત સફળતા મળ  ન હતી અને તેથી તે કાય મો 

લાબંો સમય ધુી ટક  શ ા ન હ. આ ુ ંએક કારણ કદાચ એ હ ુ ંક 

કાયવાહકોને પ ર થિતની કાયપ િત સાથે પ ર ચત કરાવવામા ં

નહોતા આ યા અને તેમને છે લામા ં છે લી મા હતીથી ણકાર 

બનાવવા માટની તાલીમ આપવામા ં આવી ન હતી. તેથી, 
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દ યાગંતાના ે ે કાયરત તમામ હતધારકોને ુદ  ુદ  ક ાએ 

પ રચય / સવેંદનશીલતા અને તાલીમ આપવાની જ રયાત છે. 

(vii) િવભાગ હઠળના ંસં થાનો મને માનવ સસંાધન િવકાસનો આદશ 

આપવામા ંઆવેલ છે તેઓ ુ ય વે યાવસાિયકો ની તાલીમ માટ 

વ  ુ િતબ  છે અને વ ચત ૂંકાગાળાની તાલીમ કાય મોને બાદ 

કરતા ંઅ ય ૂથોને તાલીમથી બાકાત રાખે છે. વળ , તાલીમ સદંભ 

તેમનામા ં સકંલનનો અભાવ છે. તેથી જ સામા જક યાય અને 

અિધકા રતા મં ાલયના દ યાગંજનો માટના િવભાગ તગત 

XIVમી પચંવષ ય યોજનામા ં ુ ય કાયવાહકો માટની તાલીમ 

યોજના િવચારવામા ં આવી છે અને તેને માટ િપયા 20 કરોડ ુ ં

બ ટ કત કરવામા ંઆ ુ ંછે. 

4. કયા ઉ ેશ િસ  કરવાના છે 

(i) યોજનાનો ઉ ેશ ક  / રા ય સરકારો / થાિનક સ ાતં ો અને 

અ ય સેવા ઉપલ દકારોના ુ ય કાયવાહકોને િનયિમત ધોરણે 

દ યાગંતા સબંિંધત ુ ાઓમા ં રા ય / જ લા / તા કુા ક ાએ 

કાયશાળાઓ મારફતે તાલીમ અને સવેંદનશીલતા ઉપલ ધ 

કરવાનો છે. આ કાયશાળાઓ મારફતે કાયવાહકોમા ં દ યાગંજનોની 

મતા બાબતે િૃત ફલાવવામા ંઆવશે અને આપણે સૌ કામના 

થાને કવી ર તે સમાવેશક વાતાવરણ પેદા કર  શક  છે તેની 

તાલીમ આપશે. 

(ii) દ યાગંજનોના સશ તકરણના હતને આગળ ધપાવવા માટ ુ ય 

કાયવાહકો તૃ, કાયદ  અને િતબ  બને તે િુનિ ત કર ુ.ં 

(iii) દ યાગંજનોના લાભ માટના અને નુઃ થાપન માટ દ યાગંતા 

સબંિંધત કા નૂો, િવકાસ કાય મો, યોજનાઓ માટ તેમજ રફરલ 

સેવાઓ બાબતે ુદા ુદા હતધારકો એટલે ક ક  સરકાર, રા ય 
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સરકારો, થાિનક સ ાતં ો અને અ ય સેવા ઉપલ ધકારોના 

કાયરત કમચાર ગણમા ં િૃત ફલાવવી. 

(iv) ઇશારાની ભાષા, ેઇલ લિપ વગેર અગ યના ંકૌશ યો બાબતે ઇન-

સિવસ તાલીમ ઉપલ ધ કરવી. 

(v) દ યાગંતા અટકાવવા, તેની વહલાસરની ઓળખ કરવા, 

દરિમયાનગીર , નુઃ થાપન અને દ યાગંજનોને ુ ય વાહમા ં

ભેળવવા સબંધેં િૃત કળવવી. 

(vi) સરકારના કાય મો અને યોજનાઓના િવતરણની ણુક ા સબંધેં 

િતભાવ ા ત કરવા. 

(vii) આ યોજનાની ઉપલ ધ પે કૌશ ય ૃ  ારા માનવસસંાધન િવકાસ 

થશે, નાથી કાયદ તા, અસરકારકતા અને કરકસર વધશે. 

(viii) તાલીમ કાય મનો હ  ુ દ યાગંતા ે  ે સામા જક અને આિથક 

બાબતોમા ં પ રવતન સદંભ  સમ યાઓ છે તે પર વે 

અિધકાર ઓને નવા અને મહ વના ુ ાઓ ગે સવેંદનશીલ 

બનાવવાનો છે યોજનાનો ઉ ેશ દ યાગંતા ે ે કાયરત 

કાયવાહકોને માગંણી અ સુારની તાલીમ ઉપર યાન ક ત 

કરવાનો છે અને તે તાલીમ વહ વટ  તાલીમ સં થાઓ સાથે ગાઢ 

સકંલન કર ને યોજવામા ંઆવનાર છે. 

5. ાયોજનાનો યાપ 

(i) આ યોજના તગત ક  સરકાર, રા ય સરકારો અને થાિનક 

સ ાતં ોના (પચંાયતો અને નગરપા લકાઓના) તેમજ અ ય સેવા 

ઉપલ ધકારોના દર વષ 10,000 લેખે ણ વષના સમયગાળામા ં

દા  ુલ 30,000 કાયવાહકોને તાલીમ આપવાનો યાલ છે. 

(ii) રા ય / રા ય / જ લા / તા કુા ક ાએ ણ દવસના સેિમનાર 

/ કાયશાળાઓ યોજવામા ંઆવશે. 
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(iii) ક  સરકાર અને રા ય સરકારની તાલીમી સં થાઓ મારફતે 

તાલીમ આપવાની દરખા ત છે. 

(iv) તાલીમી મોડ લુ/અ યાસ મ અને િવગતવાર િશ ણની યા 

ભારતની નુઃ થાપન કાઉ સલ ારા િવભાગના ંરા ય સં થાનોની 

સાથે પરામશનમા ંતૈયાર કરાશે. 

(v) યેક તાલીમાથ  દ ઠ દા  ખચ . 6500/- દાજવામા ં

આવેલ છે જોક આ ચુના મક કડો છે. ભારતની નુઃ થાપન 

કાઉ સલના પરાશનમા ંક  અને રા યોમા ં  વતમાન દરો છે તે 

યાનમા ં રાખીને તાલીમાથ  દ ઠ ખચની રકમ ન  કરવામા ં

આવશે. મા ય િૃ ઓ માટની માગદિશકા અને ખચ માટના 

માપદંડ તાલીમી સં થાઓને નાણાભડંોળ ઉપલ ધ કરવાના હ થુી 

ન  કરવામા ંઆવશે. 

(vi)  આ માટ ભારતની નુઃ થાપન કાઉ સલ (RCI) નોડલ એજ સી 

ગણાશે. 

(vii) નાણાભડંોળ મં ૂર કરનાર સ ાતં  નીચેના સ યોની બનેલી હશે : 

i. સ ચવ ી, DEPwD 

ii. સબંિંધત સં ુ ત સ ચવ, DEPwD 

iii. સં ુ ત સ ચવ-સહ-નાણા સલાહકાર 

iv. અ ય , ભારતની નુઃ થાપન કાઉ સલ (RCI) 

v. સ યસ ચવ, ભારતની નુઃ થાપન કાઉ સલ  (RCI) 

vi. અ ય , નેશનલ ટ 

vii. સબંિંધત િનયામક, સ ય સ ચવ 

viii. િવભાગ હઠળના ં તમામ રા ય સં થાનોના વડાઓ અથવા 

તેમના િતિનિધ 
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ix. દ યાગંજન સબંિંધત સમ યાઓના મોડ લુ માટની િનગ 

ઓફ નસ (ToT)ના 4 િન ણાતો 

તાલીમ કાય મો: તાલીમાથ  માટ ણ દવસના સમયગાળાના સેિમનાર / 

કાયશાળાઓ રા ય / રા ય / જ લા / તા કુા ક ાએ વા ં થળનો 

ખચ, ભોજન / રહઠાણનો ખચ / તાલીમાથ ઓની ફ  વગેરનો સમાવેશ 

થાય છે. 

6. ુલ જોગવાઈ 

 આ યોજના માટ XIVમી પચંવષ ય યોજના માટ . 20 કરોડની કત 

જોગવાઈ છે. અને વષ 2018-19 માટ તે પૈક  . 1 કરોડ મં ૂર કરવામા ં

આવેલ છે. 

7. લ ત ૂથ 

(i) દ યાગંતા ે ે સકંળાયેલ ક ીય મં ાલય / િવભાગોના / રા ય 

સરકારોના / થાિનક સ ાતં ો (પચંાયતો અને નગરપા લકાઓ)ના 

તેમજ અ ય સેવા ઉપલ ધકારોના ુ ય કાયવાહકો 

(ii) તબીબી અને અધતબીબી કાયવાહકો 

(iii) િશ કો અને આચાય  

8. તાલીમી સં થાઓ 

(ક) ક  અને રા ય સરકારોની તાલીમી સં થાઓ 

(ખ) બે કો, સહકાર  ે , ક ના હર સાહસોની તાલીમી સં થાઓ 

9. તાલીમના ંમોડ લુ 

 તાલીમના ં મોડ લુ/ િશ ણ યાની િવગતો ભારતની નુઃ થાપન 

કાઉ સલ (RCI) રા ય સં થાનોની સાથે પરામથનમા ંરહ ને મં ૂર કરશે. 

તાલીમના ં મોડ લુ તમામ તાલીમી સં થાઓને સો ટ કોપીમા ં ઉપલ ધ 

કરાશે. 
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 ભારતની નુઃ થાપન કાઉ સલ (RCI) આ યોજના તગત નોડલ એજ સી 

તર ક રહશે. 

10. નાણાભડંોળ મં ૂર કરનાર સ ાતં  

નીચેના સ યોની બનેલી સિમિત નાણાભડંોળ મં ૂર કરનાર સ ાતં  તર ક 

કાય કરશે. 

i. સ ચવ ી, DEPwD 

ii. સબંિંધત સં ુ ત સ ચવ, DEPwD 

iii. સં ુ ત સ ચવ-સહ-નાણા સલાહકાર 

iv. અ ય , ભારતની નુઃ થાપન કાઉ સલ (RCI) 

v. સ યસ ચવ, ભારતની નુઃ થાપન કાઉ સલ  (RCI) 

vi. અ ય , નેશનલ ટ 

vii. સબંિંધત િનયામક, સ ય સ ચવ 

viii. િવભાગ હઠળના ંતમામ રા ય સં થાનોના વડાઓ અથવા તેમના 

િતિનિધ 

ix. દ યાગંજન સબંિંધત સમ યાઓના મોડ લુ માટની િનગ ઓફ 

નસ (ToT)ના 4 િન ણાતો 
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પ રિશ ટ VI 

દ યાગંજનોન ેખાનગી ે મા ંરોજગાર  ઉપલ ધ કરવા માટ 

ો સાહન યોજના 

1. વૂ િૂમકા 

 દ યાગંજનોને ખાનગી ે મા ંરોજગાર  આપવા માટ ો સાહન ૂ ું  પાડવા 

માટ ખાનગી ે ના રોજગારદાતાઓ માટ વષ 2007-08ના દાજપ ના 

ભાષણમા ંતે સમયના નાણામં ં ીએ હર કર  હતી. 

 આ હરાતના અ સુધંાને સામા જક, યાય અને અિધકા રતા મં ાલયે 

ખાનગી ે ના નોકર દાતાઓ માટ એક યોજનાનો ારંભ કય  નો હ  ુ . 

25,000/- ધુીના માિસક વેતનથી દ યાગંજનને રોજગાર  આપવા માટ 

સરકાર ારા થમ ણ વષ માટ નોકર દાતાનો EPF અને ESI ફાળો 

કૂવવાની યોજના બનાવી હતી. 

 આ યોજના શ  થતા ં તેને ુ ત અને અ ય મા યમો મારફતે યાપક 

િસ  આપવામા ં આવી હતી, તમામ ુ યમં ીઓને આ યોજનાની 

હરાત કરવા અને તે ુ ં િુનયં ણ કરવા માટ િવનતંી કરવામા ં આવી 

હતી. 

 FICCIએ તા. 17-10-2008ના દવસે નોકર દાતાઓમા ંઆ યોજનાનો ચાર 

કરવા માટ નવી દ હ  ખાતે એક પ રષદ ુ ંઆયોજન ક  ુ હ ુ.ં ને તે 

સમયના નાણામં ી ીએ સબંોધી હતી. તે પછ  હદરાબાદ, કોલકાટા અને 

જય રુ ખાતે રા ય ક ાની બેઠકો યોજવામા ંઆવી હતી. 

 આ ો સાહન યોજના ળૂ તૂ ર તે વૈ છક કારની યોજના છે. તેને 

મં ાલય ારા તેમજ EPFO અને ESIC ારા યાપક િસ  આપવા ંઆવી 

હતી. 2008-09 અને તે પછ  આ યોજનાની િસ  માટ EPFO અને 

ESICને . 3 કરોડ કૂવવામા ંઆ યા છે. 
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 આમ ુ ત અને અ ય મા યમો મારફતે યોજનાને યાપક િસ  આપવા 

છતા ં તેની િસ  ન ધપા  થઈ નથી. આ યોજનાના લાભાથ ઓ ુ ય વે 

દશ, જુરાત, કણાટક, મહારા , તાિમલના ુ  અને દ હ મા ંછે. અ ય 

રા યોમા ંતેની નીચે કોઈ લાભાથ  નથી અથવા ૂજ સં યાના લાભાથ ઓ 

છે. 

 યોજનાની િસ  અને તેના અમલ ઉપર ઉ ચ ક ાની સિમિત ારા 

િુનયં ણ છતા,ં આ યોજના હ  મી નથી. તેથી  આ યોજના નીચે લાભ 

લેવા માટ આ યોજનાને ખાનગી ે  માટ વ  ુઆકષક બનાવવાની જ ર 

છે. તેમજ ુશળતા ધરાવતા માનવસસંાધનની રોજગાર મતા અને 

ઉપલ ધતા સબંિંધત ુ ાઓને પણ હલ કરવાની જ રયાત છે. 

 આ યોજનાને મોળો િતભાવ મ યો તેના ં કારણોની સમી ા કરવા માટ 

તેમજ રોજગારદાતાઓ માટ તેને વધાર આકષક બનાવવા માટના ં ચૂનો 

કરવા માટ મમં ાલયના અિધક સ ચવના અ ય થાને એક ટા કફોસની 

રચના કરવામા ંઆવી હતી. આ ટા ક ફોસ તેનો અહવાલ 2012મા ંર ૂ કય  

અને તેમા ંકટલીક ભલામણો કર  : 

2. ો સાહન માટની યોજનાને મળેલા મદં િતભાવ માટ  કટલાકં કારણો 

ઉ ગર કરવામા ંઆ યા ંતે નીચે માણે હતા ં: 

(ક) રોજગારદાતાઓનો ફાળો મા  ણ વરસના સમયગાળા રૂતો જ 

સરકાર ારા કૂવવાનો હતો. 

(ખ) યોજના નીચે વેતનની મયાદા 25,000 ધુીની જ ન  કરવામા ં

આવી હતી. 

(ગ) 1.1% નો વહ વટ  ખચ રોજગારદાતાએ કૂવવાનો હતો. 

(ઘ) રોજગારદાતાઓને કરવેરામા ંકોઈ રાહત / માફ  આપવામા ંઆવી 

ન હતી. 
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(ચ) રોજગારદાતાઓનો ફાળો પરત કુવવાની પ િત બ ુ જ ટલ હતી. 

(છ) દ યાગંજનોની ુશળતા ખાનગી ે ની જ રયાત સાથે મેળ ખાતી 

ન હતી. 

(ઝ) ખાનગી ે મા ં દ યાગંજનોની રોજગાર  આદશા મક ન હતી. 

3. આ ુ ા દ યાગંજનોના સશ તકરણ માટના િવભાગ DEPwDની િવચારણા 

હઠળ છે અને ુદા ુદા હતધારકો સાથે, આ ચુના / 

િતભાવો/આ િૂતઓ િવશે મં ણા કર ને યોજનામા ં નીચે માણે ફરફાર 

ચૂવાયા છે. 

4. ખાનગી ે મા ં દ યાગંજનોને રોજગાર  ઉપલ ધ કરવાની યોજનામા ં

ધુારલ ો સાહન 

(ક) રોજગારદાતાઓએ દ યાગં કમચાર ઓ માટનો EPF/ESI ફાળો 

ભરવાનો રહશે ન હ. રોજગારદાતાઓએ મા  EPFO/ESICને મા  

 – તે દ યાગં ય તને રોજગાર  આ યા સબંધંી ણ કરવાની 

રહશે અને કમચાર ઓનો ફાળો EPFO/ESICમા ં જમા કરાવવાનો 

રહશે. તે પછ  રોજગારદાતાઓનો ફાળો  તે દ યાગં 

કમચાર ઓના હસાબમા ં EPFO/ESIC જમા કર  દશે. DEPwD 

EPFO/ESICને અગાઉથી જ કુવણી કરશે. 

(ખ) આ યોજના ખાનગી ે મા ં રોજગાર  ા ત કરનાર તમામ 

દ યાગંજનોને તેમના પગાર / વેતનની મહ મ મયાદા યાનમા ં

લીધા િવના લા  ુપડશે. 

(ગ) EPF/ESI ફાળાનો લા  ુ પડતો વહ વટ  ખચ લા  ુ પડતા દર 

DEPwD ભોગવશે. 

(ઘ) સરકાર રોજગાર દાતાઓને EPFO/ESIC ફાળો દસ વરસ ધુી 

કુવશે. 
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(ચ) દ યાગં કમચાર ઓની ે ઇુટ ની રકમ  દ યાગં કમચાર ને 

મળવાપા  છે તેની 1/3 રકમ હાલની ે ઇુટ  અિધિનયમની 

જોગવાઈ અ સુાર રોજગારદાતાએ કુવવાની છે તે રકમ DEPwD 

ભોગવશે. 

(છ) જો ખાનગી ે  દ યાગં ય તને કોઈ અ કુ ખાસ ઉ ોગમા ં

એ ે ટ સ તર ક ભરતી કર અને એ ે ટ શીપનો સમય રૂો થયા 

બાદ તેને નોકર  રાખે તો એ ે ટ શીપનો સમય રૂો થયા બાદ તેને 

નોકર એ રાખે તો એ ે ટ શીપ સમય દરિમયાન દ યાગં ય તને 

મળવાપા  ટાઇપે ડ DEPwD ભોગવશે. 

(જ) આ યોજનામા ં નીચેના હ  ુ માટ રૂતી દાજપ ીય જોગવાઈ 

કરવામા ંઆવશે. 

(i) FICCI, ASSOCHAM, CII વા ં ઉ ોગ / યવસાયના ં

મડંળોને યોજનાની જોગવાઈઓ સબંધેં સવેંદનશીલ 

બનાવવા ં

(ii) કોપ રટ સં થાઓના માનવસસંાધન વડા / મેનેજરને 

યોજના સબંધેં સવેંદનશીલ બનાવવા માટના તેમજ તેઓને 

પોતાની સં થા / પેઢ ઓમા ં દ યાગં ય તને રોજગાર  

આપવા માટ ેરવા માટના સેિમનાર કાયશાળાઓ ુ ં

આયોજન / ગોઠવણ 

(iii) વી  ુ ુ ત અને સામા જક િમડ યા મારફતે પિ કા અને 

ચોપાિનયા ં/ ોશર િસ  કર ને યોજનાની રૂતી િસ  

(iv) વખતોવખત દશભરમા ં ુદા ં ુ દા ં થળોએ ભરતીમેળા 

ગોઠવવા 
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(ઝ) િવભાગ કરવેરા સલાહકારોના અ ભ ાય મેળવી અને 

નાણામં ાલયને તે ર ફર કરવાની યો ય તે દરખા ત કરશે; થી 

ખાનગી ે ના રોજગારદાતાઓને દ યાગંજનોને રોજગાર  આપવા 

માટ ુ ં ો સાહન મળ  રહ. 

5. યોજના ુ ં િુનયં ણ 

યોજનાના અમલના િુનયં ણ માટ એક ઉ ચ ક ાની સિમિતની રચના 

કરવામા ંઆવશે. આ સિમિતની રચના નીચે માણે હશેઃ 

(ક) દ યાગંજનોના સશ તકરણ માટના િવભાગ DEPwDના સ ચવ – 

અ ય  

(ખ) મહાિનયામક, રોજગાર અને તાલીમ, મ અને રોજગારમં ાલય – 

સ ય 

(ગ) ુ ય ોિવડ ડ ફડં કિમશનર EPFO – સ ય 

(ઘ) કિમશનર, ESIC – કામદાર રા ય વીમા યોજના – સ ય 

(ચ) DEPwDના સં ુ ત સ ચવ અને નાણા સલાહકાર – સ ય 

(છ) સિમિત ASSOCHAM, CII વા મહામડંળોના કમચાર ઓની 

સં થાઓને ખાસ આમિં ત તર ક અથવા તજ  – ૂથ તર ક 

આમિં ત કરશે. 

(જ) DEPwDના સબંિંધત સં ુ ત સ ચવ – સ ય સ ચવ 

(ઝ) રા ય સરકારોના િતિનિધઓ – 

સિમિતની બેઠક સમયાતંર જ રયાત અ સુાર બોલાવાશે પરં  ુ દર ણ 

મ હને ઓછામા ંઓ ં એકવાર તો બોલાવાશે અને તેમા ં યોજનાના સરળ 

અમલ માટના િવિવધ ુ ાઓની ચચા કરવામા ંઆવશે. 

6. EPFO અને ESIC વી અમલીકરણ કરતી સં થાઓ DEPwDને િ માિસક 

પ ક મોકલીને તેમા ં લાભાથ ઓની િવગતો અને નાણાભડંોળના ઉપયોગ 
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ગેની મા હતી ર ૂ કરશે. આ પ ક ઉપર દશાવવામા આવેલ ઉ ચ 

ક ાની સિમિત સમ  ર ૂ કરાશે. 

7. વહ વટ ખચ  

 યોજનાના વહ વટ  ખચ માટ અને કરારના ધોરણે યોજનાના અમલ માટ 

કમચાર ગણની ભરતી, અવારનવાર યો તી બેઠકો વગેર ખચને આવર  

લેવા માટ યોજનાની ુલ જોગવાઈમાથંી 3% રકમ વહ વટ  ખચ માટ 

ફાળવવામા ંઆવશે. 

8. આ યોજનામાથંી ઉ ભવતી કા નૂી િવવાદની બાબતો દ હ  થિત રા ય 

ુ ય મથકના કાય ે ની ગણાશે. 

9. ધુારલી યોજનાની સમી ા દર ણ વરસે કરાશે. 

10. ધુારલી યોજનાનો અમલ તા. 1લી એિ લ 2016થી કરવામા ંઆવશે. 
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પ રિશ ટ VII 

િનયત કરવામા ંઆવેલા જ લાઓમા ં જ લા દ યાગં નુઃ થાપન 

ક ો – DDRCની થાપના 

1. વૂ િૂમકા 

1985-1990ના સમયગાળામા ં જ લા સસંાધન ક ો (DRCS)ને ALIMCO 

વી રા ય સં થાઓની આઉટર ચ િૃ  તર ક સામા જક યાય અને 

અિધકા રતા મં ાલયના ને  હઠળ દ યાગંજનોને ણૃ લૂ ક ાએ સઘન 

સેવાઓ ઉપલ ધ કરવા માટ તેમજ નુઃ થાપન યાવસાિયકોને જ લા 

ક ાએ િૃત િનમાણ નુઃ થાપન અને તાલીમ માટ માળખાક ય અને 

મતા િનમાણ સેવાઓ માટ િુવધા ઉપલ ધ કરવા માટ થાપવામા ં

આ યા ંહતા.ં  

1994-2000ના વરસથી રા ય સરકારોના સ ય સહયોગથી જ લા 

દ યાગં નુઃ થાપના ક ો – DDRCs થાપવામા ંઆ યા.ં રા ય સં થા / 

ALIMCO / CRCs એ આ ક ો થાપવામા ં ટકિનકલ સહયોગ અને ણ 

વરસ માટના નાણાભડંોળનો સહયોગ આ યો અને રા ય સરકારોએ તેને 

માટ અવરોધ ુ ત મકાનો રૂા ં પાડ ા ં તેમજ જ લા કલે ટરોના 

અ ય થાને જ લા યવ થાપન ટ મ મારફતે તે ક ો માટ રા ય 

સરકારોની યોજનાઓ સાથે સુકંલન(convergence)ની દખરખની યવ થા 

ઉપલ ધ કર , તે સમયે આયોજન એ ુ ં હ ુ ં ક ણ વરસના સમયગાળા 

પછ  આ DDRCs ક ોને જ લા વહ વટ તં ને હ તક સ પી દવાના ંહતા.ં 

પરં  ુકટલાકં રા યો, આ ક ો માટ ુ ંનાણાભડંોળ પોતાના સસંાધનોમાથંી 

કર ુ ંપડ એ કારણે આ ક ો વીકારવા ુ ંવલણ ધરાવતા ંન હતા;ં તેથી આ 

યોજના માટ ુ ં ખચ SIPDA – દ યાગંજનોના સશ તકરણ માટના 

અિધિનયમની જોગવાઈઓના અમલ માટની યોજના દ નદયાળ દ યાગં 
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નુઃ થાપન યોજના (DDRS) ખાતે ફરવવામા ંઆ ુ.ં વષ 2018-19થી આ 

યોજના માટ ુ ંખચ SIPDA યોજના નીચે કરવા ુ ંરહશે. 

હવે જ લા દ યાગં નુઃ થાપન ક ો – DDRC – આયોજન હઠળની 

યોજના SIPDA (scheme for implementation of Rights of Persons with 

Disabilities Act, 2016) હઠળ થાપવામા ંઆવે છે અને તે યોજના તગત 

જ તે ુ ં નાણાભડંોળ ફાળવવામા ં આવે છે. આ એક છ પ (umbrella) 

યોજના છે  તગત રા ય સરકારોને અને અ ય સં થાઓ  ક  અને 

રા ય સરકારો ારા થાપવામા ંઆવી હોય તેને, મા ં વાય  સં થાઓ 

અને િુનવિસટ ઓ વગેરનો પણ સમાવેશ થાય છે, તેને આ િૃ ઓ 

માટની ા ટ કુવાય છે. 

2. DDRCsની થાપના પાછળના ઉ ેશો 

જ લા દ યાગં નુઃ થાપન ક ો (DDRCs)ની થાપના ારા 

દ યાગંજનોને નીચેના ારા નુઃ થાપન સહયોગ ઉપલ ધ કરાવવામા ં

આવનાર છે : 

 િશ બર અ ભગમ મારફતે દ યાગંજનોની મોજણી કરવી અને ઓળખ 

કરવી, દ યાગંતાના ં માણપ ો મેળવવા માટ સહાય કરવી, બસ 

માટના પાસ અને દ યાગં માટની અને અ ય રાહતો/ િુવધાઓ 

મેળવવા માટ સહાય કરવી, જ લામા ં દ યાગંજનોને િવિશ ટ 

દ યાગંતા ઓળખ (UCID) ઓળખકાડ મેળવવામા ંસહાય કરવી. 

 દ યાગંતા અટકાવવામા,ં દ યાગંતાની વહલી ઓળખ કરવામા;ં 

દરિમયાનગીર  કાય મને ો સાહન અમલ અને આગળ ધપાવવા 

માટ િૃત પેદા કરવી તેમજ જ લા દ યાગંજનોના સશ તકરણ 

માટ કાય કરતી સં થાઓ િવશેની મા હતી િનભાવવી વગેર. 

 વહલાસરની દરિમયાનગીર  તેમજ નેશનલ ટ અને 

દ યાગંજનોની સશ તકરણ િવભાગ ારા દ યાગંજનો માટ શ  

કરાયેલી વીમા યોજનાને માટ સહાય કરવી; 
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 સહાયક સાધનસામ ી/ઉપકરણોની જ રયાતોની સમી ા કરવી / 

તેવા ં સાધનો / ઉપકરણોની ઉપલ ધ અને ફ ટ ગ વગેરની 

યવ થા તેવા ંસાધનો / ઉપકરણો ુ ંફોલોઅપ / મરામત; સાધનો 

/ ઉપકરણોના િવતરણમા ંADIP/ALMICOને સહાય કરવી વગેર 

 સારવાર સેવાઓ મક ફ ઝયોથેરાપી, એ ુ ેસર થેરાપી, પીચ 

થેરાપી 

 સરકાર  અને સેવાભાવી સં થાઓ મારફતે રફરલ અને વાઢકાપ / 

વગેર સ ર  માટની યવ થા 

 વ-રોજગાર  માટ બે કો અને અ ય નાણાક ય સં થાઓ મારફતે 

ધીરાણની યવ થા 

 દ યાગંજનો ુ ં તેમના માતાિપતા ુ ં અને ુ ુ ંબના સ યો ુ ં

કાઉ સે લગ 

 અવરોધ કુત વાતાવરણ માટ ો સાહન અને િવભાગના ગુ ય 

ભારત અ ભયાનમા ંસ ય િૂમકા 

 દ યાગં િવ ાથ ઓના િશ ણને ો સાહન માટ સમથનકાર  અને 

રૂક સેવાઓ; દ યાગં િવ ાથ ઓને િશ ય િૃ  મેળવવામા ંસહાય; 

પા તા ધરાવતા દ યાગંજનોને યાવસાિયક તાલીમ / કૌશ ય 

તાલીમ અને દ યાગંજનોને નીચેના મારફતે રોજગાર ; 

o િશ કો, સ દુાય અને પ રવારોને અ ભ ખુતા તાલીમ 

ઉપલ ધ કરવા ારા 

o દ યાગંજનોને િશ ણ, યાવસાિયક તાલીમ અને રોજગાર  

માટ વહલાસર ેરણા અને વહલાસર ઉ પન માટની તાલીમ 

ઉપલ ધ કરવા ારા 

o થાિનક સસંાધનો અને ડઝાઇનો યાનમા ં રાખીને 

દ યાગંજનોને માટ યો ય તે યવસાયો શોધવા અને તે માટ 
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તેમને યો ય કારની યાવસાિયક તાલીમ ઉપલ ધ કરવા 

ારા તેમજ તેમને માટ યુો ય નોકર ઓ શોધવા ારા થી 

તેઓને આિથક ર તે વતં  બનાવી શકાય. 

 વતમાન શૈ ણક તાલીમ માટ, યાવસાિયક સં થાઓ માટ રફરલ 

સેવાઓ ઉપલ ધ કરવી અને રા ય સં થાઓ ારા અપાતી 

સેવાઓના સદંભ આઉટર ચ ક ો તર કની િૂમકા બનાવવી. 

3. દ યાગંજનોના અિધકાર અિધિનયમ, 2016 હઠળની દ યાગંતાઓ 

ઉપરના અિધિનયમ હઠળ  કારની દ યાગંતાઓ હર કરવામા ંઆવી 

છે તેની યાદ  બડાણ-1 પર છે. તેવી દ યાગંતાની ટકાવાર  ન  કરવાની 

માગદિશકા આ િવભાગના પોટલ પર ઉપલ ધ છે. 

4. (i) DDRCs થાપવા માટ મં ૂર કરવામા ંઆવેલા િનયત કરલા જ લાઓ 

િવભાગના આ યોજના તગત DDRCsની થાપના કરવા માટ દશભરમા ં

310 જ લાઓ મં ૂર કરવામા ં આવેલ છે. તે ન  કરવામા ં આવેલા 

જ લોની યાદ  બડાણ-II-ક ઉપર છે. આ જ લાઓ ઉપરાતં રા યો પણ તે 

જ પ િત અ સુાર અથવા અ યથા અ ય બાક  રહ  ગયેલ જ લાઓમા ં

DDRCs થાપી શક. પરં  ુ તે ર તે થાપવામા ં આવેલા DDRCs માટ 

રા યોએ પોતાની દાજપ માથંી તેના નાણાભડંોળની યવ થા કરવાની 

રહશે. હૃમં ાલયે  જ લાઓને ડાબેર  પાખંના િતમવાદ ઓથી ત 

જ લાઓ હર કરલ છે. તેની યાદ  બડાણ II-ખ ઉપર છે. 

યેક DDRC પોતાની ન કના જ લામા ં DDRC ન હોય તો તેવા 

ન કના પડોશના જ લાની દ યાગં ય તઓની દખભાળ રાખી શક છે 

અને તેઓ નુઃ થાપન સેવાઓ ઉપલ ધ કર  શક છે. 

 (ii) DDRCની રચના કરવાની કાયપ િત 

(ક) જ લા યવ થાપન ટ મ(DMT)ની રચના 
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 દરક DDRC જ લા કલે ટરના વડપણ હઠળ રચાયેલી જ લા 

યવ થાપન ટ મ(DMT)ની દખરખ હઠળ કાય કરશે અને તે ટ મમા ં

બહતર સકંલન અને િુનયં ણ માટ સમાજક યાણ, આરો ય, 

પચંાયતી રાજ, મ હલા અને બાળક યાણ િવભાગ, અમલીકરણ, 

કરતી સં થાના નોડલ ઓ ફસર અને િત ઠત બનસરકાર  સગંઠન 

/ હર સં થાના િતિનિધઓનો સમાવેશ કરવાનો રહશે. આ ટ મ, 

DDRCની અસકયામતોની ર ક અને દખભાળ કરનાર ગણાશે. 

જ લા યવ થાપન ટ મ (DMT)ના ં મહ વના ં કાય  નીચે માણે 

રહશેઃ 

 ન ધાયેલી અમલ કરનાર  સં થાની પસદંગી 

 માનવશ તની પસદંગી / િન ુ ત અને તેમને રોકવા 

સબંિંધત શરતો ુ ંઆખર કરણ 

 DDRCની િૃ ઓ ુ ં િુનયં ણ અને સકંલન 

 દ યાગંજનોને નુઃ થાપન સબંધેં જ લાની અ ય િૃ ઓ 

સાથે તાલમેળ (Convergence) 

 DDRCની અસકયામતોની તેમજ િવભાગની ADIP યોજના 

તગત કોઈ સામ ી ા ત થઈ હોય તો તેની સલામતી 

 જ લા યવ થાપન ટ મ(DMT)ની બેઠક મ હને એકવાર 

મળશે અને વષમા ંઓછામા ંઓછ  ચાર બેઠકો તો મળશે જ. 

(ખ) સકંલન – નોડલ અિધકાર  (DDRO) 

કાયના બહતર સકંલન માટ જ લા દ યાગં નુઃ થાપના અિધકાર  

(DDRO) તર ક DMTમા ં સામેલ કરવામા ં આવેલ અિધકાર ઓ 

પૈક ના કોઈ અિધકાર ને ન  કરવામા ંઆવશે  નોડલ અિધકાર  

તર ક DDRCની િૃ ઓ ુ ં િુનયં ણ અને સકંલન કરશે. 
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જ લા દ યાગં નુઃ થાપન અિધકાર  (DDRO) DDRCના 

રો રોજના કામના આધાર પર તેના સકંલન, યવ થાપન અને 

વહ વટ માટ જવાબદાર ગણાશે અને તેમને દર મ હને . 2000/-

ુ ંમાનદ મહનતા ુ ં કુવશે. 

(iii) DDRC ચલાવવા માટ જ લા યવ થાપન ટ મ (DMT) ારા યો ય અમલ 

કરતી સં થાની શોધ 

 આવી અમલ કરતી સં થા શ  હોય યા ં ધુી, 

1) રડ ોસ સોસાયટ  હોઈ શક અથવા 

2) રા ય સરકારની કોઈ વાય  ક અધ વાય  સં થા હોઈ શક; 

અથવા 

3) બ ુ સારો તૂકાળનો અ ભુવ ધરાવ ુ ં િત ઠત બનસરકાર  

સગંઠન હોઈ શક;  DDRC ુ ં તેના થાપનાકાળથી જ યો ય 

યવ થાપન કરવાની મતા ધરાવ ુ ં હોય, અ ય બનસરકાર  

સગંઠનો કરતા ંરા ય સરકારના આરો ય િવભાગ સમ  ન ધાયેલ, 

કાયરત જ લા રડ ોસ સોસાયટ  / સં થાને થમ અ તા મ 

આપવાનો રહશે. થાિનક ર તે હરાત કર ને જ લા યવ થાપન 

ટ મ રસ ધરાવતી ન ધાયેલી સં થાઓ પાસેથી દરખા તો મગંાવી 

શક અને તે પછ , તે પૈક   કોઈ સં થા સૌથી વધાર યો ય હોય 

તેને કામગીર  સ પી શક. 

વતમાન તં  ઉપરાતં રા યો હાલના કાયદા નીચે નવી જ રા ય 

ક ાની સં થા / મડંળ  રચી શક અને  તે જ લામા ં તેની શાખા 

ારા અમલીકરણ કરતી સં થા તર ક DDRC ચલાવી શક. 

4) DDRC માટ જગાની યવ થા 

જ લા સ ાતં એ DDRC ના કાય માટ યો ય તે જગા શોધીને 

ભાડા ુ ત ધોરણે તે DDRC માટ ફાળવી શક. આ માટ ુ ં મકાન 

શ તઃ અવરોધ ુ ત હો ુ ંજોઈએ અને દ યાગં ય તઓને માટ તે 
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સરળતાથી પહ ચી શકાય તે ુ ંહો ુ ંજોઈએ તેમજ તેમા ંવીજળ  અને 

પાણીની રૂતી િુવધા હોવી જોઈએ.  

આ માટ ઓછામા ં ઓછ  400 ચો.મીટર ટલી જ યા આવ યક 

ગણાય. જો ભાડા ુ ત જગાની યવ થા ન થઈ શક તો ૂચત 

મયાદાની દર રહ ને ભાડથી મકાન રાખી શકાય. ભાડા ુ ત ક 

ભાડાના મકાનના િનભાવ ખચની રકમ ા ટમા ં ક ટ જ સી ખાતા 

હઠળની ફાળવણીમાથંી મેળવવાનો રહશે. 

5) DDRC માટ કમચાર ગણ 

(ક) DDRCનો અમલ કરતી સં થા ારા કરાર આધાર 

કમચાર ગણની ભરતી 

 દરક DDRC માટ વ મુા ંવ  ુ12 કમચાર ઓ હશે  ખાસ 

લાયકાત ધરાવતા હશે. તેમને િનયત ધારાધોરણો અ સુાર ુ ં

ફ સ વેતન કુવવામા ં આવશે. નુઃ થાપન માટના 

કમચાર ગણે RCIમા ં ન ધણી કરાવેલી હોવી જોઈએ. આ 

યોજના તગત કોઈ કાયમી કમચાર ઓ માટની જગાઓ 

ઊભી કરવાની નથી અને કમચાર ગણની ભરતી િનયત 

મહનતાણા / કરારના ધોરણે DMT ારા / શ તઃ થાિનક 

સસંાધનોમાથંી અ તા અ સુાર કરવામા ંઆવશે. 

- સરકાર  / જ લા હો પટલોના વતમાન યાવસાિયકો 

– માનદવેતનના આધાર પર  

- સરકાર  / જ લા હો પટલોના વતમાન યાવસાિયકો 

– તીકા મક માનદવેતનના આધાર પર 

- યાવસાિયકો અને અ ય કમચાર ઓ મા  કરાર 

આધા રત કાર 

(ખ) જ લા યવ થાપન ટ મને જ રયાત અ સુાર ઉપરના પૈક  

કોઈપણ િવક પ પસદં કરવાની તેમજ રા ય સરકારોના 
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ધારાધોરણો અ સુાર તીકા મક માનદવેતનની ભલામણ 

કરવાની સ ા છે. 

(ગ) DDRC તેમની િવિવધ િૃ ઓ અસરકારક ર તે િનભાવી 

શક તે માટ રા ય સરકારો માનવવેતન અને અ ય 

જ રયાતોમા ં રૂક ઉમેરો કર  શક છે. આ માટ રા ય 

સરકાર જ લા યવ થાપન ટ મને આવ યક ચૂનાની અને 

માગદશનની આગોતર  ણ કર  દવી જોઈએ. થી DDRC 

મં ૂર થાય તે સાથે જ કમચાર ઓની િન ુ ત થઈ શક. 

6) મા ય કરાયેલ માનવશ ત (કમચાર ગણ), માનદવેતનની રકમ 

અને તેને માટ મા ય કરવામા ંઆવેલ ા ટ 

(ક) યેક DDRCમા ં નીચે માણેના કમચાર ગણને ફ સ 

માનદવેતનથી તેમને માટ િનયત કરાયેલ લાયકાત માણે 

કરારથી રોકવામા ંઆવશે. નુઃ થાપન યાવસાિયકો શ તઃ 

ભારતની નુઃ થાપન કાઉ સલ(RCI)મા ં ન ધાયેલા હોવા 

જોઈએ. DDRCના કમચાર ગણની સેવાઓની શરતો ન  

કરવાની જવાબદાર  અમલીકરણ કરતી સં થાની છે, અને 

ન હ ક ક  સરકારની. 

Sr. 
No 

POSTS & QUALIFICATIONS 

Honora
rium 
after 
using 

multipli
cation 

factor of 
2.50 
(Rs) 

નીચેની ન ધ 

માણે ન  

કરલા 

િવ તારોમા/ં 

રા યોમા ં

DDRCs માટ 

20% ચા 

દર માનદ- 

વેતન િપયા 
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1 

Clinical Psychologist (M.Phil  in clinical 
Psychology/ MA in Psychology preferably 
with 2 years experience in  the field of 
disability rehabilitation) 

20500 24600 

2 
Sr. Physiotherapist/Occupational Therapist 
(Post Graduate in related field with 5 years 
experience 

20500 24600 

3 

Orthopedically Handicapped Sr. Prosthetist / 
Orthotist - Degree III Prosthetic and   
Orthotic preferably from National   Institute 
with 5 yrs experience or a diploma in 
Prosthetic & Orthotic with 6 years 
experience) 

20500 24600 

4 
Prosthetist/Orthotist technician  
ITI trained with 2/3 years experience 

14500 17400 

5 
Sr.Speech Therapist / Audiologist (Post 
graduate in related field/B.Sc (Speech & 
Hearing) 

20500 24600 

6 

Hearing Assistant / Junior Speech Therapist 
– Diploma in Speech & Hearing with  
knowledge  of  hearing  aids repair/ear 
mould making 

14500 17400 

7. 
Mobility Instructor - Matriculation + 
Certificate / Diploma in Mobility 

1 4500 17400 

8. 

Multipurpose Rehabilitation Worker 
(10 + 2 with diploma  in CBR/MRW course 
or one year diploma course in early 
childhood special education with two years 
of experience) 

14500 17400 

9. 
Accountant cum clerk cum storekeeper 
(B.Com/SAS with 2 years experience) 

14500 17400 

10. 
Attendant cum Peon cum Messenger 
(VIII Class Pass ) 

9500 11400 

11. Field & Publicity Assistant. (Graduate) 14500 17400 
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12. 
Vocational Counselor cum Computer 
Assistant  (Graduate) 

14500 17400 

ન ધઃ (i) DDRC વૂ ર રા યોમા ં દામન િનકોબાર 

ટા ઓુમા ં લ ીપમા,ં પ ડ ચેર મા,ં દમણ અને 

દ વમા,ં જ  ુ અને કા મીરમા,ં હમાચલ દશમા,ં 

ઉ રાખડંમા,ં ડાબેર  પાખંના આતકંવાદ ત 

િવ તારોમા ં તેમજ દશની તરરા ય સરહદ સાથે 

જોડાયેલા રા યના જ લામા ં આવેલા હશે તેમને 

દશના અ ય ભાગોમા ં આવેલા ં DDRCs કરતા ં 20% 

વ  ુદર માનદ વેતન મળવાપા  છે. 

 (ii) અ કુ સેવા િનયત જ લાઓમા ં DDRC શ  કરવાની 

દરખા ત છે. યા ં તેને માટના અ ુ પ લાયકાત 

ધરાવતો કમચાર ગણ મળવા ુ ં ુ કલ છે. અહ  જો 

લાયકાત ધરાવતા નુઃ થાપન માટના કમચાર ઓ 

તા કા લક ન મળ  શક તો તેવા કમચાર ઓ યા ં ધુી 

ઉપલ ધ ન થાય યા ં ધુી જ લા યવ થાપન ટ મ 

(DMT), તેનાથી ઓછ  લાયકાત ધરાવતા 

કમચાર ઓને નીમી શક છે. પરં  ુ ટકિનકલ કારના 

કામ ઉપર બન-ટકિનકલ લાયકાતવાળા કમચાર ઓ 

નીમવા ન હ. 

 (iii) DDRO / નોડલ ઓ ફસર (  જ લા યવ થાપન 

ટ મના સ યો પૈક ના જ એક અિધકાર  હશે અને  

DDRCની િૃ ઓ ુ ં િુનયં ણ અને સકંલનની 

જવાબદાર  સભંાળતા હશે તેને માનદવેતન તર ક 

માિસક . 2000/- કૂવવામા ંઆવશે. 

(ખ) મળવાપા  સહાયક અ દુાન 
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 એક DDRC માટ SIPDA તગત આવતક અને અનાવતક 

ખચની િવગતો નીચે માણે છેઃ 

( િપયા લાખમા)ં 

આઇટમ/બાબત સામા ય 

રા યોમા ં

વાિષક િપયા 

ખાસ રા યોમા ં

20% વધારાના 

ધોરણે વાિષક 

િપયા 

ુલ માનદવેતન 23.40 28.08 

કચેર ખચ/ક ટ જ સી 05.25 5.25 

સાધનો (મા  થમ 

વષ માટ) 

20.00 20.. 

થમ વષ માટ ુલ 48.65 53.33 

બી  વષ માટ ુલ 28.65 33.33 

ી  વષ માટ ુલ 28.65 33.33 

5. (i) યોજના નીચે નાણાભડંોળ યવ થા 

  DDRCsને ‘ દ યાગંજનો માટના અિધકાર અિધિનયમ, 2016ના અમલ 

માટની યોજના’ (SIPDA) નીચે નાણાભડંોળ ફાળવવામા ંઆવશે. આ હ  ુ

માટ અલગ પોટલ ન બનાવવામા ં આવે યા ં ધુી DDRC માટની 

ઓનલાઇન દરખા તો િવભાગના વતમાન પોટલ પર મોકલવા ુ ં ચા  ુ

રહશે. 

 (ii) સહાયક ા ટ મેળવવા માટની દરખા તો મોકલવા બાબત 

  સહાયક ા ટ મેળવવા માટની દરખા ત દરક વષના પહલા િ માસમા ં

જ લા કલે ટર / જ લા મે જ ટ ારા બડાણ III ના ન નૂા અ સુાર 

ભલામણ માટ મોકલી આપવાની રહશે. જ લા કલે ટર / મે જ ટની 
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ભલામણ અ સુાર DDRC માટ વષ માટ  ખચના દાજો દશાવવામા ં

આ યા હશે તેના આધાર પર ા ટ ટ  કરવામા ંઆવશે. બાક ની મા ય 

ા ટ અથવા સરકારની ભલામણ મ યા બાદ તેમજ ઓ ડટ થયેલા હસાબો 

અને આગળની ા ટ / અગાઉના હપતાના ઉપયો ગતા માણપ ો ા ત 

થયા બાદ ટ  કરવામા ંઆવશે. 

 (iii) નાણા યવ થાપન ગેના ંધારાધોરણ 

  ક ીય ે ની યોજના હઠળ તમામ લેવડદવડ / કુવણા ં હર નાણા 

યવ થાપન યવ થા (PFMS) અ સુાર થાય છે. ા ટ મેળવવા ઇ છતા 

તમામ બન સરકાર  સગંઠનો / વૈ છક સં થાઓએ ફર જયાતપણે હર 

નાણા યવ થાપન યવ થા ુ ં ખચ, પેશગી અને તબદ લી (EAT) 

મોડ લુનો ઉપયોગ, ભારત સરકાર તરફથી ટ  કરવામા ં આવતા 

નાણાભડંોળ માટ કરવાનો રહશે. 

(ક) યા ંક ીય નાણાક ય સહાય (Central Financial Assistance) મં ૂર 

કરવામા ંઆવે છે તેવા ક સાઓમા,ં જો ા ટ મેળવનાર સં થા / 

સગંઠન િનયત કરલા ઉ ેશો િસ  કયાના અને ખચ કયાના સં ણૂ 

ન ર રુાવા ઓ ડટડ પ કોના સમથન સાથે ર ૂ કર તો ા ટ 

એક જ હપતામા ં ટ  કરવામા ંઆવશે. 

(ખ) DDRCના અમલીકરણ કરતી અને ા ટ મેળવવા ઇ છતી સં થા 

આ યોજના તગત નીિત આયોગના પોટલ (NGO – Darpan 

Portal)મા ંન ધાયેલી હોવી જોઈએ અને તેણે આ યોજના નીચે ા ટ 

માટ અર  કરતા ંપહલા ંNGO – Darpan Portal નો િુનક આઇડ  

નબંર મેળવેલો હોવો જોઈએ. 

(ગ) હાલની માગદિશકા કાયપ િત ઉપરાતં ભિવ યમા ં િવભાગ ારા 

િવભાગના સ ચવ ીની મં ૂર થી  કોઈ માગદિશકા, ચૂના ર  

કરવામા ંઆવે તેમજ કોઈ લુાસા, પ ટ કરણ વધારવા ક ઘટાડા 

કરવામા ંઆવી તે આ યોજનામા ંસામેલ કરવામા ંઆવશે. 
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 (iv) DDRC ને અ સુરવાની નાણાક ય યવ થા માટ 

(ક) DDRC ારા ાયોજનાના હસાબો િનભાવવા 

 DDRC માટ કમચાર ઓના માનદવેતન માટની નાણાફાળવણી 

તેમજ DDRC માટ આવ યક સાધનસામ ી માટની નાણાફાળવણી 

SIPDA યોજના તગત જ કરવામા ં આવે છે; યાર ફ કશન 

માટની સામ ી તેમજ સાધનો અને ઉપકરણો માટ ુ ં નાણાભડંોળ 

ADIP યોજના તગત ફાળવવામા ં આવે છે; તેથી સબંિંધત 

દરખા ત સાથે આ બનેં માટના અલગ હસાબો િનભાવવા અને ર ૂ 

કરવા. 

(ખ) DDRCના નામે બે ક ખા ુ ંખોલાવવા બાબત 

 DDRCના માટ અલગ બે ક ખા ુ ંખોલાવ ુ ંઅને તે જ લા મે જ ટ 

/ જ લા કલે ટર ારા DMTમાથંી િન ુ ત કરવામા ંઆવેલ એક 

અિધકાર  આ  ા ટ ા ત કરવા માટ અમલીકરણ સં થાએ 

અિધ ૃત કરલ અ ય અિધકાર ની સં ુ ત સહ થી તે ખા ુ ંકાયા વત 

થશે. આ ગેનો િનણય DDRC ન  કરવા માટની અમલીકરણ 

સં થાના આધાર પર DMT એ કરવાનો રહશે. 

(ગ) હસાબોની ળવણી 

 સમથનકાર  િૃ ઓ માટના ખચના યો ય હસાબો દરક 

અમલીકરણ કરતી સં થા ારા DDROના એકંદર માગદશન અને 

દખરખ હઠળ ળવવાના રહશે. યો ય ર તે હસાબો ળવવા માટ 

અ સુારવામા ં આવતી પ િત ઉપરાતં એ પણ િુનિ ત કરવા ુ ં

રહશે ક દરક અમલીકરણ કરતી સં થા દરક DDRC માટ અલગ 

હસાબો િનભાવે. દરક જ લાના નોડલ અિધકાર  િવભાગને છ 

મ હને કાય મો અને િૃ ઓને લગતા હસાબ ર ૂ કરશે. 

(ઘ) SIPDA તગત કમચાર ઓના માનદ વેતન માટની સહાયક ા ટ 

માટની દરખા ત 
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 જ લા મે જ ટની ભલામણ સાથે આ માટની દરખા ત નાણાક ય 

વષના પહલા ંિ માસમા ંર ૂ કરવાની રહશે. દા  વાિષક ખચના 

75% ટલી રકમ થમ હપતામા ં ટ  કરવામા ંઆવશે. સહાયક 

ા ટની બાક ની રકમ રા ય સરકારની ભલામણથી અને આગળના 

હ તાના ઓ ડટડ હસાબો અને ઉપયો ગતા માણપ ો ા ત થયા 

બાદ ટ  કરવામા ંઆવશે. 

(ચ) સહાયક ા ટ માટની દરખા ત િનયત દ તાવેજો સાથે ઓન લાઇન 

િવભાગના ‘e Anudan’ પોટલ ઉપર ર ૂ કરવાની રહશે. 

6. (i) રા ય સરકારની િૂમકા 

(ક) DDRCના અસરકારક કાયમા ં રા ય સરકારોએ વ  ુસ ય િૂમકા 

ભજવવા ુ ં અપે ત છે. રા ય / જ લા વહ વટતં ના વ  ુ

સમાવેશન માટ રા ય સરકારો DDRCs અને તેમની િવિવધ 

િૃ ને અસરકારક ર તે હાથ ધર  શક તે માટ તેમના 

કમચાર ગણના માનદવેતન તેમજ તેમની અ ય જ રયાતો માટ 

રૂક રકમ આપી શક. 

(ખ) રા ય સરકારોએ જ લા કલે ટરોને જ લા યવ થાપન ટ મના 

અ ય  તર કના તેમના થાનના આધાર પર DDRCs વ  ુ

અસરકારક ર તે ફરજ બ વી શક તે હ થુી જમીની વા તિવકતાઓ 

યાનમા ંલઈને DDRC યોજનાના યાપક માળખાની સાથે સુગંત 

ર તે તેમા ંનાના નાના આવ યક ફરફાર કરવા માટ અિધ ૃત કર  

શક. 

(ગ) આ ઉપરાતં, જો ક ીય ભડંોળની ફાળવણીમા ં કાયવાહ  સદંભ 

િવલબં થાય તો ે મા ં  કંઈ ુ કલીઓ ઉપ થત થાય તે હલ 

કરવા માટ, રા ય સરકારો જ લા કલે ટરોને તેમને હ તક રહલા 

થાિનક નાણાભડંોળમાથંી વચગાળાની પેશગી મં ૂર કરવા માટ 

અિધ ૃત કર  શક. 
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(ઘ) વતમાન યવ થા ઉપરાતં, રા યો હાલના કાયદા તગત એક 

રા ય ક ાની સં થા / મડંળ ની રચના કર  તેની જ લા ક ાની 

શાખાઓ મારફતે જ લાઓમા ંDDRCsના અમલીકરણ સં થા તર ક 

તેને અસરકારક કરવા માટ અિધ ૃત કર  શક. 

 (ii) ALIMCO અને િવભાગ હ તકના ંરા ય સં થાનોની િૂમકા – સાધનો / 

કમચાર ઓની તાલીમ 

(ક) કાયરત DDRC માટ આવ યક સાધનો 

 તમામ કારની દ યાગંતાઓ માટ સહાયક સાધનો / ઉપકરણોના 

ફ કશન અને ફ ટ સ માટની સામ ી યોજનાની દર સાધનો 

સબંિંધત મથાળા હઠળ કરલી જોગવાઈઓમાથંી ખર દ કરવાના ંરહ 

છે. આ સાધનોમા ં ઇલે ક ઓવન, વકશોપમા ં વપરાતા ઘણ, 

(auvil), ફ ઝયોથેરાપીના ં સાધનો, લિનકલ ઓ ડયોિમટર, પીચ 

નર, વકશોપના ંસાધનો અને મદં ુ વાળા ંબાળકોના િશ ણ માટ 

વપરાતા અ કુ સાધનો તેમજ UDID ાયોજના માટ વપરાતા ં

અ કુ સાધનોનો સમાવેશ થાય છે. યેક DDRC માટ મા  થમ 

વષ માટ જ આ સાધનો ગેના ખચ માટ . 20,000/-ની ા ટ 

મં ૂર કરવામા ંઆવી છે અને જો તેમા ંઆગળ ઉપર કંઈક ઉમેરો 

કરવાની જ રયાત જણાય તો પાચં વરસ પછ  િવચારણામા ં

લેવાશે. સાધનોની યાદ  બડાણ IV ઉપર છે. 

 આ સાધનો ૃ િ મ ગો બનાવનાર ભારતની સં થા – ALIMCO, 

લખનૌ રોડ, કાન રુથી ખર દવાના ં હોય છે. ALIMCO એ હર 

ે ુ ં ક  સરકાર ુ ં આ િવભાગ હઠળ ુ ં સાહસ છે. જો કોઈ 

સજંોગોમા ં ALIMCO આ સાધનો ઉપલ ધ ન કર  શક તો 

અમલીકરણ કરતી સં થાએ DMTની દખરક હઠળ સામા ય નાણા 

િનયમો (GFR)મા ં ચુવવામા ંઆપેલી કાયપ િત અ સુાર ખર દ  

કરવાની રહ છે. 
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(ખ) દ યાગંજનો માટ સાધનો / ઉપકરણો તેમજ ચૂવવામા ંઆવેલા 

અ ય સાધનો માટ કાચો માલ 

 દ યાગંજનો માટના ં સાધનો / ઉપકરણો બનાવવા માટનો કાચો 

માલ િવભાગની ADIP યોજના તગત રૂો પાડવામા ંઆવશે. 

 DDRC એ આ માટની દરખા ત દર વષ રા ય સરકારને િનયત 

ન નૂામા,ં ઉપયો ગતા માણપ , ખચના હસાબો ુ ં ઓ ડટ કર ુ ં

પ ક, લાભાથ ઓની યાદ , દ યાગંજનોને રૂા ં પાડવામા ંઆવેલ 

સાધનો / ઉપકરણોની િવગતો અને િૃ ઓના કલે ડરની િવગતો 

સાથે, જ લા કલે ટર મારફતે યોજના તગત ા ટ મેળવવાના 

હ  ુમાટ મોકલી આપવાની રહશે. 

 (iii) રા ય સં થાનો / સઘન ાદિશક ક ોની િૂમકા (તેમને ફાળવવામા ં

આવેલા ંરા યો અ સુાર) 

1) DDRCsના, રા યના દ યાગંજનો સાથે કામ કરતા સમાજ ક યાણ 

િવભાગના અિધકાર ઓ / કમચાર ઓ રા ય સરકાર / જ લા 

વહ વટ તં  / DDRCના સકંલનમા ંરહ ને તાલીમ આપવી. 

2) રા ય સં થાનોએ અ યાસ મના મોડ લુ સાથે સમ  વષ ુ ં

તાલીમ – કલે ડર તૈયાર કર  િવભાગની મં ૂર  માટ મોકલી આપ ુ.ં 

3) DDRCsના અમલીકરણ સં થાના કમચાર ગણના રા ય સં થાનો 

ારા તેમની મતા િનમાણ માટ ઓપ વગ / અ ભ ખુતા તાલીમ 

અને અ ય તાલીમ આવામા ંઆવશે થી તેઓ મં ૂર કરલ યોજના 

અ સુાર િૃ ઓ હાથ ધર  શક. 

4) રા ય સં થાનો રા ય / જ લા / DDRCsના સકંલનમા ં રહ ને 

નીચેની તાલીમ હાથ ધરશે : 

 જ લા કલે ટરો અને રા ય સરકારના અિધકાર ઓ માટ એક 

દવસની કાયશાળા; મા ં દ યાગંતાના ુ ાઓ ગે 

સવેંદનશીલતા, PwD અિધિનયમની ુ ય જોગવાઈઓ 
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DDRC યોજનાની સમ ૂતી અને તેમના ારા અસરકારક 

સેવા િવતરણ, ે ઠ પરંપરાઓની ચચા 

 અમલીકરણ કરતી સં થાઓના નોડલ અિધકાર ઓ અને 

સમાજ ક યાણના અિધકાર ઓ માટ ણ દવસની તાલીમ 

મા,ં DDRCની યોજના, ADIPની, DDRCની દરખા તો ુ ં

યાકરણ, હસાબો અને અ ય રકડની ળવણી, 

િુવધાઓ, રાહતો અને દ યાગંજનો માટની યોજનાઓ અને 

અગ યના ંરફરલ સરનામા ં

 15 દવસ ધુી ઇન-સવ તાલીમ DDRCsના ટકિનકલ અને 

યાવસાિયક કમચાર ઓને, મા ં વહલાસરની 

દરિમયાનગીર  અને ફોલોઅપ, સારવાર અને નુઃ થાપનની 

નવી કાયપ િતઓ વગેર 

 ઇન-સિવસ તાલીમ માટના ખાસ વગ  મા ં સે  ુ કાય મો, 

DDRCsના રૂતી લાયકાત ન હ ધરાવતા કમચાર ઓ માટ 

6 મ હનાથી માડં  એક વરસ ધુીના સે ડવીચ કાય મો 

 સવંાદ/ યાયનના ં કૌશ યોની તાલીમ તેમજ અસરકારક 

સામ ી તૈયાર કરવાની તાલીમ 

 ટકિનકલ કમચાર ઓ અને બ ુલ ી કાયકરો માટ સાધનો 

અને ઉપકરણઓના ં રપે રગ અને મરામત/િનભાવ માટની 

તાલીમ 

 સઘન ાદિશક ક ો (CRC) / રા ય સં થાનો અને ે ઠ 

કાય કરતા DDRCની પ રચય લુાકાત 

તાલીમ કાય મ એકથી ણ દવસની સવેંદનશીલતા 

કાયશાળાથી માડં  એક અઠવા ડયા ક બે અઠવા ડયાના 

ર શર તાલીમ ક એક વષ ધુીની સે ડવીચ તાલીમ 

ધુીનો રહશે. નો ઉ ેશ DDRCના રૂતી લાયકાત ન હ 
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ધરાવતા કમચાર ઓના કૌશ ય િવકાસનો રહશે. તાલીમમા ં

ભાગ લેનારાઓ િસિનયર ક ાના અિધકાર ઓ મક સ ચવ 

/ િનયામક / જ લા કલે ટરો, જ લા સમાજ ક યાણ 

અિધકાર ઓ / નોડલ અિધકાર ઓથી માડં  યાવસાિયકો 

અને DDRCમા ં િન ુ ત થયેલા અ ય કમચાર ઓ ધુીના 

રહશે. 

DDRCsના કમચાર ઓની તાલીમના ખચમા ં ુ ય વે 

નીચેનાનો સમાવેશ થશેઃ 

DDRCના કમચાર ઓ ઓ તાલીમ માટ મોકલવામા ંઆવે 

તેમના વાસખચ અને ભોજન તથા િનવાસનો ખચ SIPDA 

નીચે DDRCsને આપવામા ં આવતી ા ટમાનંા ક ટ જ સી 

મથાળા નીચેની ા ટમાથંી કરવામા ંઆવશે. યાર તાલીમ 

સબંિંધત અ ય ખચ રા ય સં થાનો કરશે. 

DDRCs યોજનાના યાપક માળખામા,ં મા ં DDRC ુ ં

સચંાલન બનસરકાર  સગંઠન ારા કરવામા ંઆ ુ ંહશે યા ં

યોજનાની જોગવાઈ અ સુાર માનવશ ત / કમચાર ઓની 

પસદંગી માટ તેઓ ુ ત છે અને તે ુ ં એકંદર િનર ણ 

જ લા યવ થાપન ટ મ-DMT હ તક છે. યોજનાની 

જોગવાઈઓમા ંનાનકડા કોઈ ફરફાર કરવાની જ ર જણાય 

તો િવભાગના પરામશનમા ં રહ ને, રા યની મા લક ના 

િવ તરણના હતમા,ં અસરકારક કામગીર ના હતમા ં અને 

રા ય / જ લા સ ાતં રની નીચે DDRCs ની ા ટની 

યા સરળ બનાવવાના હતમા ંતે મા ય છે. 

7.  DDRCsની કાયયોજના 

  DDRCsની કાયયોજના એકંદર નીચે માણે હશેઃ 
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 દ યાગંજનોની તેમજ તેમની જ રયાતોની જ લામા ંમોજણી – દર 

મ હને 10થી 15 ગામો લેવા ં

 વડા મથક / િસિવલ હો પટલ ખાતે અઠવા ડયે એકવાર સમી ાની 

િશ બર (assessment camp) 

 સમયાતંર તા કુા ક ાએ િૃત િશ બરની ગામ ક ાએ લુાકાત 

લઈ િૃત પેદા કરવી. ુ દા ં ુ દા ં લ ત ૂથો માટ ણૃ લૂ 

ક ાએ તાલીમ કાય મો સમાયંતર યોજવા વગેર 

 સમયાતંર ગામ / તા કુા ક ાએ ફોલોઅપ િશ બર 

7 (i) દ યાગંજનોની મોજણી 

  શ આતના આયોજન માટ દ યાગંતા સબંિંધત જો જ લા ક ાની મા હતી 

ઉપલ ધ હોય તો તે DDRCને ઉપલ ધ કરવી. આ મા હતી ગણવાડ  / 

આશા વકર વગેર પાસે દરક ગામની દ યાગં ય તઓની સં યા સબંધેં 

હોઈ શક. અમલીકરણ કરતી સં થાએ મા હતી એક  કરવા માટની ે ઠ 

યવ થા પોતાની િવવેક ુ  વાપર ને ગોઠવવી. 

 (ii) સાધનો / ઉપકરણોની સમી ા / ફ ટ ગ/ફોલોઅપ અને મરામત સમી ા 

/ ફ ટ ગ 

સમી ા / ફ ટ ગ 

ખરખર દ યાગંતામા ં રાહત પ સાધનો / ઉપકરણોના ં ફ ટ ગ એ જ લા 

ક ની એક મહ વની કામગીર  છે. આ કામગીર  માટ િશ બર અ ભગમ અને 

સં થાક ય અ ભગમ ુ ં િમ ણ ઉપયોગમા ં લેવા ુ ં રહ છે. માલસામાન / 

સામ ી / સાધનો ઉપકરણો ુ ં ખચ ADIP યોજનામાથંી કરવા ુ ં રહ છે. 

ADIP યોજના અ સુાર અમલ કરતી સં થા રૂતી યવ થા કરવા માટ 

તેમજ હસાબોની ળવણીમા ં યો ય કારની કાયપ િત અ સુરવા માટ 

જવાબદાર ગણાશે. આ બાબતના અમલ માટ નીચેના ુ ાઓ યાનમા ં

લેવા: 
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 અમલીકરણ કરતી સં થાએ ખરખર કટલા ં સાધનો / ઉપકરણોની 

જ ર છે તેની ચો સ સમી ા હાથ ધર  હોવી જોઈએ. 

 અમલ કરતી સં થા ને ટકિનકલ આ િૂત સં થાક ય યવ થા અને 

અવરજવર માટની વાહન યવ થા ઉપલ ધ કરવાની રહ છે. 

 તમામ દ યાગંજનોની સમી ા કરવામા ં  – તે દ યાગંજનોની 

સં યા અને તેમને માટ કઈ / કયા કારની સાધન/ઉપકરણની 

જ રયાત છે તેની ચો સ ગણતર  કરલી હોવી જોઈએ. 

 જ લા દ યાગંતા નુઃ થાપન ક  મારફતે એક તો કાયમી ધોરણે 

સમી ા હાથ ધરાતી રહલી જોઈએ અને વળ  િશ બર અ ભગમ 

મારફતે િવિવધ સમયના તબ ે પણ તે હાથ ધરાવી જોઈએ. 

 ગણવાડ  કાય રો, આરો યના કાયકરો, અધ-િશ કો, નરગા, 

પચંાયતી રા યની સં થાઓ, થાિનક બનસરકાર  સગંઠનો અને 

અ ય ણૃ લૂ ક ાના કાયકરોના સાથથી આ કાય હાથ ધર ુ ં

જોઈએ. 

 અમલીકરણ કરતી સં થાઓ, મને સહાયક સાધનો / ઉપકરણો 

આપવામા ંઆ યા ં છે તેમના સતત ફોલોઅપથી જો િુનિ ત કર ુ ં

જોઈએ ક તેનો યો ય ઉપયોગ થઈ ર ો છે તેમજ જ ર અ સુાર 

તેની યો ય ઝડપી મરામત હાથ ધરાય છે. 

 જ લા ક એ સાધનોની કરામતની, ગોઠવણીના અને ફોલોઅપની 

જવાબદાર  ઉપાડ  લેવી જોઈએ. સાધનો /ઉપકરણોની મરામત 

માટ ન વી રકમ વ લૂ કર  શકાય; અને તે રકમ ુદા ુદા સાધન 

ગે અને મરામતના કાર અ સુાર ુદ  ુદ  હોઈ શક. 

  દ યાગંજનોને સહાયક સાધનો/ઉપકરણોનો ઉપલ ધ કરાયા ં છે 

તેમને ચો સપણે, જ લા ક  ક ાએ તેના ફોલોઅપ / મરામત 

અને તાલીમ સેવાઓ ઉપલ ધ છે, તેની ણ કરવી જ જોઈએ. 
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 દ યાગંજનોને આ સાધનો / ઉપકરણોના અસરકારક અને સાચા 

ઉપયોગ માટ તેમને તાલીમ ઉપલ ધ કરવી જોઈએ. વળ  તેમને 

થાિનક ભાષામા ં છપાયેલા ં ચોપાિનયા ં / પિ કા / ચ ો / 

આ ૃિતઓ મારફતે તે સાધનો / ઉપકરણોની ળવણી, માવજત 

અને ઉપયોગ ગે માગદશન આપ ુ ંજોઈએ. 

 (iii) અટકાયતી કાય મ(prevention)ને ો સાહન 

  ુ દા ુ દા રા ય આરો ય કાય મો ારા ધ વ િનવારણ, ુ ઠરોગ 

િનવારણ વગેર કારના અટકાયતી કાય મોને ો સાહન ૂ ું પાડવામા ં

આ ુ ંછે; તેમજ પ સ પો લઓ વી ટન કારની રસીના કાય મો ારા 

પણ આવા અટકાયતી કાય મો હાથ ધરવામા ંઆવે છે. આવા કાય મોની 

અ ભ ખુતાથી ૃ  ુ વી ઘટનાને પણ િનવાર  શકાય છે અને દ યાગંતા 

આવતી અટકાવી શકાય છે. તેથી ક ોએ અટકાયતી કાય મોની મા હતી 

િસ  કરવામા ં ફરફાર કર ને આરો ય કાય મો અને દ યાગંતાની 

અટકાયત વ ચેનો સબંધં ખાસ ઉ ગર કરવો જોઈએ. 

  વળ  દ યાગંતા માટ ુપોષણ અથવા યો ય પોષણનો અભાવ પણ 

કારણ તૂ મનાય છે. અ યાસોએ િનદશ કય  છે ક આયો ડનની અછતથી 

િવકાસને ન ધપા  ર તે અસર પહ ચે છે. ુ દા ુદા માઇ ો-

ુ ય ટ( ૂ મપોષણ)ની અછતથી જ મસમયે બાળકો ુ ંવજન ઓ ં હોય 

છે. માતાના ઉદરમા ંગભાવ થા દરિમયાન બાળક ુ ંવજન રૂતા માણમા ં

ન વધે તો નવ ત િશ ઓુ માનિસક ર તે નબળા ંજ મે તેવી શ તાઓ 

રહલી છે. િશ  ુ અવ થા દરિમયાન તેમજ બા યાવ થામા ં ુપોષણથી 

બાળકમા ં લાબંાગાળે શાર રક િવકાસ, ૃ  અને બૌ ક મતા ઉપર 

અવળ  અસર પહ ચે છે. બાળકોમા ં િવટાિમન-એ ની અછતથી ધ ની 

ઘટના બને છે. 

  દ યાગંતા અટકાવવા સબંિંધત એક અ ય પા ુ ં છે. ની જ લા ક ોએ 

રૂતી મા હતી સા રત કરવી જ ર  છે તે છે પયાવરણીય વ છતા અને 
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આરો યમય વનની પ ર થિત. (તા તરમા ં નુો ારા ભારતના 

ધાનમં ીને આ બે ુ ા ગે િૃત સારણ માટનો વૈિ ક એવોડ 

એનાયત કરવામા ંઆ યો તે બતાવે છે ક આ બે ુ ા વૈિ ક ર તે પણ કટ ુ ં

મહ વ ધરાવે છે). ઉદાહરણ તર ક ૂ િષત પાણીથી પો લઓ-વાયરસ પેદા 

થાય અને તેનાથી Fluccid વચાનો લકવો થાય. આવી વચાનો લકવો 

બન વ છ/ગદં  વન પ િતમાથંી પણ થઈ શક. અ વ છ ક ૂ િષત 

પાણીથી રોટર વાયરસ ચેપણ થઈ શક; નાથી ઝાડાનો રોગ લા  ુપડ. 

ઝાડાના રોગથી બાળકની ૃ ને અસર થાય છે. વાતાવરણની ગદંક  / 

અ વ છતાથી ખમા ં ખીલનો રોગ થઈ શક અને લાબેંગાળે તેમાથંી 

ધ વ પણ આવી શક. અર, ુ ટરોગ પણ વાતાવરણની ગદંક  / 

અ વ છતાની નીપજ છે. અ વ છ અને બનઆરો ય દ ખોરાકથી 

Poliomyeltis થઈ શક છે. આ માણે DDRCs એ સં ણૂ વ છતા 

અ ભયાનના, િનમલ ામ અ ભયાનના અને અ ય ક  અને રા ય 

સરકારોથી વ છ ભારત સબંિંધત ુ ાઓને એકિ ત કર ને, વ છતા 

સબંિંધત ચાર અ ભયાન ઉપર અને િવશેષ કર ને શાળા વ છતા કાય મ 

ઉપર વધાર યાન ક ત કર ુ ંજોઈએ. 

  જ લા ક ોએ દ યાગંતા અટકાવવા સબંિંધત િવિવધ કારની મા હતી 

એક  કર ને તે ુ ંસકંલન કર ુ ંજોઈએ અને બૂ જ યુો ય ર તે, યો ય તે 

કાર અને યો ય તે વ પમા ં થાિનક પ ર થિતને યાનમા ં લઈને તે ુ ં

સારણ કર ુ ંજોઈએ. 

 ગણવાડ  કાયકરો, આરો ય કાયકરો, દ યાગંતા અટકાવવાના 

ે ે કાયરત બનસરકાર  સગંઠનોની િૃ ઓ સાથે સુકંલન અને 

તાલમેલ 

 ક ો પાસે દ યાગંતા અટકાવવા સબંિંધત તેમજ વહલાસરની 

દરિમયાનગીર ને લગતી ટલી પણ મા હતી એક  થાય / 

ઉપલ ધ બને તે ુ ં િવતરણ અને િસ  થાિનક ભાષામા ં કર ુ ં
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જોઈએ. DRCs તેમજ રા ય સં થાનો પાસેથી ઉપલ ધ મા હતી ુ ં

સકંલન સપંાદન આ યોજના શ  કરાયાના બે માસની દર ૂ ું 

કર  લે ુ ંજોઈએ. 

 અમલ કરતી સં થા ણૃ લૂ ક ાના કાય મો વા ં સકં લત બાળ 

િવકાસ યોજનાના કાયકરો, આરો ય કાયકરો સીબીઆરના કાયકરો 

માટ અ ભ ખુતા તાલીમ યોજવી જોઈએ. 

  િવ તારોમા ં પાનીઝ એ સે ૃલાઇ ટસ (JE) તેમજ એ રુ અને 

એ સેફલાઇ ટસ(AES) ુ ં માણ િવશેષ મા ામા ં હોય તેવા 

િવ તારોમા ં થાપવામા ંઆવેલા ં DDRCs પાસે, નેશનલ ઇ ટટ ટૂ 

ફોર એ પાવરમે ટ ઓફ પસ સ વીથ મ ટ પલ ડસે બ લટ ઝ, 

સામા જક યાય અને અિધકા રતા મં ાલય, ઇ ટ રોડ, ુ ુ ુ ડ, 

કાચંી રુ ,્ તાિમલના ુ  પાસેથી મ ટ પલ ડસે બ લટ ઝ કો પોન ટ 

મેળવવા ંજોઈએ. 

 (iv) વહલાસરની દરિમયાનગીર  

  તીય કારની (સેક ડર ) દ યાગંતા આવતી અટકાવવા માટ 

દ યાગંતાની વહલાસર ઓળખ થાય અને વહલાસરની દરિમયાનગીર થી 

તરત સારવાર શ  થાય તે બૂ જ અગ ય ુ ં છે. તેમ કરવાથી દ યાગં 

બાળકો ુ ંબી ં બાળકો સાથે તમામ ક ાએ સફળતા વૂક એક કરણ શ  

બને છે. તેથી દરક DDRC એ વહલાસરની દરિમયાનગીર  માટના એકમની 

રચના કરવી જોઈએ. દ યાગંતાવાળા ં બાળકો ધરાવતા વાલીઓને આ 

એકમની લુાકાત કરવા માટ ેરવા જોઈએ. વ મુા ંતેમને, તેઓ પોતાના 

રહઠાણે પણ દરિમયાનગીર  ચા  ુરાખી શક તે માટ થાિનક ર તે ઉપલ ધ 

સામ ીઓ ઉપયોગ કરવા માટ પણ ઓછા ખચની દરિમયાનગીર  માટ ુ ં

ચૂન કર ુ ંજોઈએ. 

 (v) અવરોધર હત પયાવરણ 
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 દ યાગંતા ધરાવતી ય તઓને માટ ગુ યતા ઉપલ ધ કર  

આપવા માટ સહાયક સાધનો / ઉપકરણો ઉપરાતં આ બી  

અગ યની રૂક યવ થા છે. 

 તમામ નવા ંમકાનો, ખાસ કર ને હર ે મા ંઅને હર ઉપયોગ 

માટના ંમકાનો મક શાળાઓ, હોટલો, પચંાયત અને અ ય સરકાર  

મકાનો, હો પટલો, બ રો, બસ ટ ડ, બગીચા, હર શૌચાલયો 

અવરોધ ુ ત બનાવવા જોઈએ અને તે માટ શહર  બાબતો અને 

રોજગાર મં ાલયે પ રપિ ત કરલા ધોરણસરના પેટાિનયમો 

અ સુરવા જોઈએ. 

 કલે ટર કચેર , જ લા હો પટલ, થાિનક બસ ટ ડ, કોલેજો અને 

શાળાઓ વા ં હર મકાનોને શ આતથી જ અવરોધ ુ ત બનાવી 

દવા ંજોઈએ. 

 મકાનોને અવરોધ ુ ત બનાવવા માટનો નાણાક ય સહયોગ થાિનક 

સરકાર  નાણાક ય ભડંોળમાથંી અથવા સાસંદ / ધારાસ યોના 

હ તકની ા ટમાથંી કરવો જોઈએ. 

 જ લા ક ોએ આ માટ અમલીકરણ કરતી સં થાને ટકિનકલ 

સહયોગ રૂો પાડવો જોઈએ. 

 (vi) િશ ણ / યાવસાિયક તાલીમ / રોજગાર માટ ગોઠવણી 

  િશ ણ, યાવસાિયક તાલીમ અને રોજગાર  એ નુઃ થાપનના અગ યના ં

ગ છે. 

 અમલ કરતી સં થાઓ િશ કો / સ દુાયો / પ રવારો માટ 

અ ભ ખુતા તાલીમ કાય મો યોજવા જોઈએ. 

 તેઓ યો ય તે યવસાય, શ  ક સભંિવત રોજગાર – ગોઠવણ 

અને NHFDC મારફતે સો ટ િધરાણ અને VRC મારફતે તાલીમની 

યવ થાની મા હતી આપી શક. 
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 6 મ હને ઓછામા ં ઓ ં એકવાર ણ દવશથી માડં ને એક 

અઠવા ડયા ધુીનો અ ભ ખુતા કાય મ યોજવો જોઈએ. 

23. ર  અહવાલ 

 કાય મોના અમલ ુ ં િુનયં ણ અને ૂ યાકંન ઉપર દશાવેલી 

તમામ િૃ ઓના સદંભ તેમજ તેને માટ િનયત કરલા લ યાકં 

સદંભ કરવામા ંઆવશે. 

 બડાણ IV માણેનો વાિષક િસ ઓનો અહવાલ તેમજ આગળના 

વષ માટની કાયયોજના સામા જક યાય અને અિધકા રતા મં ાલય 

હઠળના દ યાગંજનોના સશ તકરણ માટના િવભાગને મોકલવાનો 

રહશે. 

 મં ાલય દર વષ અ કુ ન નૂામા ં જ લા ક ોના કાય ુ ં ૂ યાકંન 

ા હત સં થા મારફતે કરાવશે. 
 
 
 

બડાણ I 

દ યાગંજનોની અિધકાર અિધિનયમ, 2016 હઠળ દ યાગંતાઓ 

1. શાર રક દ યાગંતા 

ક. હલનચલન ગેની અથવા અ થિવષયક દ યાગંતા - Locomotor 

disabilitiy 

 ( ય ત પોતાની મેળે હલનચલન કર ને તેવા હલનચલન સાથે 

સકંળાયેલી િવિશ ટ િૃ  કરવાને માટ અ મ હોય;  અ મતા 

ના ઓુની િનબળતાને કારણે અથવા ાનતં  યવ થા (Nervous 

system)મા ં તકલીફને કારણે અથવા બનેં કારણે હોય; મા ં

નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે : 
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(ક) ુ ટરોગથી સા  થયેલી ય ત એટલે ક એવી ય ત  

ુ ટરોગથી સા  થયેલ છે પરં  ુ તે નીચેની બાબતોથી 

પી ડત છે : 

(i) હાથ અથવા પગની સવેંદના મુાવી છે તેમજ 

ખની પાપંણની સવેંદનાનો લોપ થયેલ છે. પરં  ુ

તેને કારણે કોઈ શાર રક ખોડ દખાતી નથી. 

(ii) શાર રક ખોડ દખાય છે અને હળવો લકવો થયેલ છે 

તેમ છતા ં તેમના હાથ અને પગમા ં રૂતી 

ગિતશીલતા છે ને કારણે તે ય ત સામા ય 

આિથક િૃ મા ં ય ત રહ  શક; 

(iii) િતમ ક ાની શાર રક ખોડ તેમજ વધતી જતી 

વય, ને કારણે તેવી ય તને કોઈ લાભયાદ  

યવસાય કરવામા ંઅડચણ પડ. 

ૂંકમા,ં ુ ટરોગથી સા  થયેલ ય ત ુ ં અથઘટન આ 

કાર કર ુ.ં 

(ખ) સે ર લ પા સી (મગજને પ ઘાત ક લકવો) એટલે એવી 

બીમાર  મા ં ાનતં  ુ િવષયક થિતને કારણે શાર રક 

હલનચલનને તી  અસર પહ ચે અને ના ઓુ ુ ં સકંલન 

શ  ન બને. આ ુ ં બનવા ુ ં કારણ મગજના િવ તારમા ં

અ કુ ચો સ માણમા ં થયે ુ ં કુસાન. આ ુ ં મોટ ભાગે 

જ મ પહલા,ં જ મ દરિમયાન ક જ મ પછ ના ૂંકા 

સમયગાળામા ંબ ુ ંહોય. 

(ગ) ઠ ગણાપ ુ ં – dwarfism એટલે ક એવી તબીબી ક 

જો પ ીય થિત ને કારણે ુ તવયની ય તની ચાઈ 

4 ટ 10 ચ ક તેથી નીચે થ ગત થઈ ગઈ હોય. 
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(ઘ) Muscular Dystrophy એટલે ક પેઢ ગત વશંીય ઉતર  

આવેલા ના  ુ સબંિંધત એવા રોગ ક રોગો ુ ં ૂથ નાથી 

માનવશર રને ગિતમાન રાખતા ના ઓુ ત ન નબળા પડ  

ગયેલ હોય અને બ ુિવધ Dystrophyના ક સામા ં તો 

ના ઓુ તેના ‘genes’ ને ખોટ  અને લૂભરલી મા હતી 

પહ ચાડ થી કર ને ય તના તં ુ ર ત ના ઓુ માટ  

કારના ો ટ સની જ રયાત હોય તે ુ ં ો ટ સ તે genes 

બનાવે જ ન હ. ૂંકમા ં Muscular Dystrophy થી પી ડત 

ય તમા ંહાડકાનંા ના ઓુ અ યતં નબળા હોય, ના ઓુ 

માટ ુ ં ો ટ સ ખામીભ  ુ હોય અને ના ઓુના કોશ અને 

માસંપેશી તૃ હોય. 

(ચ) ‘એિસડના ુમલાનો ભોગ બનેલ’ એટલે એવી ય ત ના 

ઉપર એિસડ ક તેના વા દાહક પદાથનો હસક ુમલો 

કરવામા ં આ યો હોય અને ને કારણે તે ય ત બેડોળ 

દખાતી હોય. 

ખ. ૃ ટની ખામી 

(ક) ‘ ધ વ’ એટલે એવી થિત મા ં ય તની થિત ે ઠ 

કારની સારવાર પછ  પણ નીચેના પૈક ની હોય; 

(i) ૃ ટનો સં ણૂ અભાવ અથવા 

(ii) બહતર ખમા ં શ  તેટલા ે ઠ કાચના ઉપયોગ 

પછ  પણ ૃ ટમા ં 3/60 કરતા ં ઓછા અથવા 

10/200 કરતા ંઓછા નેલેન હોય; અથવા 

(iii) ૃ ટના ે ની મયાદા સામેની દશામા ં 10 શ 

કરતા ંઓછ  હોય 

(ખ) ‘અ પ ૃ ટ’ 
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(i) સાર  ખમા ં ે ઠ કારના કાચના ઉપયોગ પછ  

પણ ૃ ટમા ં 6/18 થી વ  ુ ન હ અથવા 20/60 

કરતા ં ઓ ં અને 3/60 ધુી ુ ં અથવા 10/200 

( નેલેન) ધુી ુ ં

(ii) ૃ ટના ે ની મયાદા સામેની દશામા ં 40 શ 

કરતા ંઓછ  અને વ મુા ંવ  ુ10 શ ધુીની હોય 

 

(ગ) ‘ વણમદંતા’ 

(i) ‘બહરા’ એટલે એવી ય ત ના વાતચીતના વિન 

આવતનની મયાદામા ં 70 ડિસબ સ વણશ ત 

ઓછ  હોય (બનેં કાનમા)ં 

(ii) ‘ઓ ં સાભંળ ુ’ં એટલે ય ત બનેં કાનમા ં

વાતચીતની વિન વણશ ત ઓછ  હોય 

(ડ) ભાષા ક વાચાની સ મતા 

 એટલે ક laryngectomy અથવા aphasia ની થિતમાથંી 

ઉદભવતી કાયમી અ મતા  વાચા ક ભાષાના એક ક વ  ુ

શોને શાર રક / િવક અથવા રુોલો કલ ( ાનતં  ુ

િવષયક) કારણોને લઈને અસર થઈ હોય. 

2. બૌ ક અ મતા : 

 આ એક એવી થિત છે મા ંતકશ ત, શીખ ુ,ં સમ યા હલ કરવી વગેર 

કારના ં ુ ગ ય કાય મા ંતેમજ રોજબરોજના ંસામા જક અને યાવહા રક 

કૌશ યોને આવર  લેતા અથસાધક વતનમા ંઅિતશય મયાદા આવી ય છે; 

મા ંનીચેનાનો સમાવેશ થાય છે; 

(ક) “અ કુ ચો સ કારની શીખવા સબંિંધત અ મતા” એટલે ક એવી 

વૈિવ ય ણૂ થિતઓનો સ હૂ મા ં લે ખત ક મૌખક ભાષા, વાચા 

યામા ં િત આવે નાથી સમજવામા,ં લખવામા,ં વાચંવામા,ં 
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જોડણીમા,ં ગ ણતના દાખલા ગણવામા ં ુ કલી અ ભુવાય અને 

તેમા ં ુ ુ ત અ મતા, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, 

dyspraxia અને development aphasia  વી થિતઓનો સમાવેશ 

થાય. 

(ખ) “Autism Spectrum disorder” એક ાનતં નુા િવકાસની સમ યા 

સાથે સકંળાયેલી થિત છે.  સામા યતઃ બાળકની ણ વરસની 

મર ધુી ઉ ભવે છે. આ િતને કારણે ય તને કોઈપણ સાથે 

વાતચીત કરવામા,ં ુ દા ુદા સબંધંો સમજવામા ં બી ની સાથે 

સબંધં કળવવામા ંતકલીફ અ ભુવાય છે અને કટલીકવાર તો આવી 

િત ધરાવતી ય ત અસામા ય એવી એક ને એક કારની િવિધ 

ક વતન કરતી રહ છે. 

3. માનિસક વતન 

 માનિસક બીમાર  એટલે ુ ય વે િવચાર, ડૂ ક પનાશ ત, અ ભ ખુતા 

અથવા મરણશ ત / િૃતનો લોપ, એવી બીમાર , તેનાથી ય તની 

યાિયક મતા, વતન, વા તિવકતાની િપછાનને ભાર કુસાન પહ ચે છે; 

તેમ છતા ં તે માનિસક પછાતપ ુ ં નથી કારણ ક માનિસક પછાતપણામા ં

ુ શ ત ુંધાય છે અથવા સામા ય હોવી જોઈએ તેથી ઘણી અ પ 

મા ામા ં ુ શ ત િવકસી હોય છે. 

4. એવી દ યાગંતા  

(ક) લાબંાગાળાની ાનતં  ુ િવષયક થિતને કારણે ઉ ભવતી હોય, 

મક  

(i) ‘Multiple Sclerosis’ એટલે ક ાનતં નુા સો ને લગતી 

બીમાર ; મા ં મગજ અને કરોડર ુના ાનતં ઓુના 

કોશની આ ુબા ુના myelin sheathus ને િત પહ ચી હોય 

ને કારણે demyelination થાય અને તેનાથી મગજ અને 
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કરોડર ુના ાનતં  ુ એની મતામા ં ઘટાડો થાય  

એકબી ની સાથે યો ય ર તે સવંાદ પણ ન કર  શક. 

(ii) ‘Parkinsons disease’ (કંપવાતની બીમાર )  ાનતં નુા 

યવ થાતં ને લગતી સતત વધતી જતી બીમાર  છે મા ં

કંપ એટલે ક ુ ર  થાય, ના ઓુ જડ બની ય તેમજ 

ધીમા બની ય, હલનચલનમા ંઅ થરતા ક અચો સતા 

પેદા થાય. મોટભાગે વનમા ં મ યવયમા ં ક વય થ 

ય તઓને આ બીમાર  થાય છે અને આ બીમાર  મગજના 

ાનતં નુી ળૂ તૂ િંથની અ મતા સાથે તેમજ 

રુો ા સિમટર ડૉપેમાઇનની અ મતા સાથે સકંળાયેલ છે. 

(ખ) લોહ  સબંિંધત બીમાર  

(i) ‘ હમો ફલીયા’  એક વારસાગત રોગ છે;  ુ ય વે 

ુ ુષોને થાય છે. પરં  ુખરખર તો માતા ( ી) ારા તેના 

ુ ુષ સતંાન (છોકરા)ને વારસામા ં ા ત થાય છે. તે 

બીમાર મા ંલોહ ની સામા ય ર તે ઘ  થવાની મતા નાશ 

પામે છે. અથવા િત ત થાય છે ને કારણે એક નાનકડો 

ઘા ક ઇ મા ં પણ એટ ુ ં બ ુ ં લોહ  વહ  ય છે ક  

વલેણ નીવડ. 

(ii) ‘થૅલેસેિમયા’  પણ સા ૂહક ર તે વારસાગત બીમાર  છે 

મા ં ય તના લોહ મા ં હમો લો બન ુ ં માણ હો ુ ં નથી 

અથવા ન હવ  ્હોય છે. 

(iii) ‘િસકલસેલ બીમાર ’ આ હમે લટ ક બીમાર  છે. આ 

બીમાર મા ં લાબંાગાળાના ઍનેિમયા (પાં ુરોગ અથવા 

ફ ાસ), ુ ઃખદાયી ઘટનાઓ તેમજ કોશ અને શર રના ં

ગોને હાિન વગેરને કારણે બ ુિવધ કારના કો લીકશન 

જોવા મળે છે. ‘ હમો લટ ક’ બીમાર  એટલે એવી બીમાર  
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મા ંલોહ ના ર તકણોના કોશની તર વચા નાશ પામેલી 

હોય માથંી હમો લો બન ુ ં પડ ુ ંહોય. 

5. બ ુિવધ દ યાગંતા (ઉપરની દ યાગંતાઓ પૈક  એક કરતા વ  ુ

દ યાગંતાઓ) તેમા ં ય ત બહર  પણ હોય અને ધ પણ હોય; એટલે ક 

ય તમા ં ૃ ટની મતા અને વણ મતા બનેંનો અભાવ હોય નાથી 

તેવી ય ત અ ય સાથે સવંાદ ન સાધી સક તેમજ િશ ણ મેળવવામા ંપણ 

અસમથ બને. 

6. અ ય કોઈપણ દ યાગંતાનો કાર  ક  સરકાર હર કર. 
 
 
 

બડાણ II (ક) 

Annexure II 
 

Districts identified for setting up of District Disability Rehabilitation Centres 

( જ લા દ યાગંતા નુઃ થાપન ક ો (DDRC)ની થાપના કરવા માટ ન  

કરવામા ં જ લાઓની રા યવાર યાદ  

Sr. 
No 

અ 

 ુ

ન.ં 

Name of 
State/UT 

રા ય ુ ંનામ 

No. of District identified and DDRCs setup 

ન  કરવામા ંઆવેલ જ લાઓની સં યા અને થાપવામા ંઆવેલ 
DDRCs 

No. of 
Districts 
Approve

d 

Set up (Funds given at 
least once to the Centres 
since start of the Scheme 

in 1999 onwards. 

Districts affected by 
LWE, adjoining 

international borders, 
NE, Himalayan States 

etc. (to get 20% 
enhanced honorarium 

for staff) 

1 2 3 4 5 

1 Andhra 
Pradesh 

12 11 (East Godavari, 
Kurnool, Chittor, Nellore, 
Vizianagram, Prakasam, 
Cudappah, Guntur, 

East Godavari, Guntur, 
Kurnool, Prakasam 
Vizianagram, 
Vishakapatnam, 
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Vishakapatnam, 
Anantpur, & Srikakulam) 

Anantpur, & 
Srikakulam) 

2 Arunachal 
Pradesh 

05 3 (ltanagar (Naharlagun), 
Tawang & East Kamang) 

5 (Itanagar 
(Naharlagun), Tawang 
East Kamang, West 
Siang, and Papumpare 

3 Assam 17 13 (Tezpur (Sonitpur), 
Dibrugarh, 
Silchar, Karimganj, 
Dhubri, Nagaon, Jorhat, 
Barpeta, Dhemaji, 
Sivasagar, Golaghat, 
Lakhimpur, Cachar) 

17 (Tezpur (Sonitpur), 
Dibrugarh, Silchar, 
Karimganj, Dhubri, 
Nagaon, Jorhat, 
Barpeta, Dhemaji, 
Sivasagar, Golaghat, 
Lakhimpur, Cachar) 
Darrange,UdalgiriBon
gaigoan,Tinsukia 

4 Bihar 27 23 (Purnia, Supaul, 
Sitamarhi, West 
Champaran, Darbhanga, 
Bhojpur, Banka, 
Muzzafarpur, Chapra, 
KishanGanj, Nawada, 
Jehanabad, Samastipur, 
Begusarai, Nalanda, East 
Champaran, Kaimur, 
Madhubani, Bhojpur, 
Aurangabad, 
YaishaliAraria, Katihar) 

(20) West Champaran, 
East Champaran, 
Sitamarhi, Supaul, 
Madhubani Araria, 
KishanGanj, 
Aurangabad Bhojpur, 
Gaya Jehanabad, 
Kaimur, 
NalandaNawada, 
Rohtas, Sitamarhi, 
MuzzafarpurVaishaliB
anka, Begusarai 

5 Chhattisgarh 07 7 (Raipur, Raigarh, Durg, 
Rajnandgaon, Jashpur, 
Bastar, Dhamtari) 

Rajnandgaon, Jashpur, 
Bastar, Dhamtari) 

6 Goa 1 1 (Panaji)  

7 Gujarat 12 12 (Surat, Jamnagar, 
Ahmedabad, Vadodra, 
Rajkot, Bhavnagar, 
Surendranagar, Nadiad, 
Junagarh, Dahod, 
Banaskantha & 
Sabarkantha) 

Banaskantha 

8 Haryana 5 5 (Rohtak, Kurukshetra,  
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Sonepat, Hissar, Yamunagar 
& Fatehabad) 

9 Himachal 
Pradesh 

4 5 (Shimla, Dharmshala & 
Kullu (in place of Chamba), 
Kinnaur, Bilaspur 

5 (Shimla, Dharmshala 
& Kullu(in place of 
Chamba), Kinnaur, 
Bilaspur 

10 Jammu & 
Kashmir 

7 8 (Jammu, Udhampur, Leh, 
Anantnag, Doda, Barmulla, 
Poonch, Kupwara 

8 (Jammu, Udhampur, 
Leh, Anantnag, Doda, 
Barmulla, Poonch, 
Kupwara 

11 Jharkhand 6 6 (Palamu, Ranchi, 
Hazaribagh, Dumka, 
Dhanbad & Jamshedpur) 

Palamu, Dhanbad 
Hazaribagh,  
Dumka, Ranchi, 

12 Karnataka 8 8 (Bellary, Belgaum, 
Mangalore, Tumkur, 
Gulbarga, Mandaya, Bidar, 
Kolar) 

 

13 Kerala 11 3 (Kozhikode, Thrissur & 
Thiruvanthapuram 

 

14 Madhya 
Pradesh 

23 24 (Jabalpur, Balaghat, 
Rewa, Sagar, Indore, 
Jhabua, Gwalior, Rajgarh, 
Ujjain, Satna, Khargaon, 
Khandwa, Agar, Alote-
Ratlam, Jawad, Dewas, 
Mandsaur, Damoh, 
Shivpuri, Chhindawara, 
Guna, Yidisha, Sehore, 
Shajapur 

Balaghat 

15 Maharashtra 17 12 (Buldana, Wardha, 
Latur, Aurangabad, 
Mahim / Dadar, Gondia, 
Amravati, Pune, Nagpur, 
Jalgaon, Hingoli, Solapur. 

Gondia, 

16 Manipur 4 4 (lmphal, Thoubal, 
Churachandpur, lmphal 
West 

4 (Imphal, Thoubal, 
Churachandpur, lmphal 
West 

17 Meghalaya 5 5 (Shillong, East Garo 
Hills, Jantia Hills West 

5 (Shillong, East Garo 
Hills, Jantia Hills West 
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Khasi Hills& West Garo 
Hills 

Khasi Hills& West 
Garo Hills 

18 Mizoram 3 3 (Aizawal, Lunglei +
Lunglit, Kolasib + Mamit 

3 (Aizawal, Lunglei + 
Lunglit, Kolasib + 
Mamit 

19 Nagaland 3 1 (Dimapur) (Dimapur) 

20 Odisha 12 8 (Kalahandi, Nabrangpur, 
Ganjam, Phulbani, 
Sambalpur, Keonjhar, 
Mayurbhanj, Koraput 

(7) Kalahandi, 
Nabrangpur Ganjam, 
Sambalpur, Keonjhar, 
Mayurbhanj, Koraput 

21 Punjab 9 8 (Patiala, Sangrur, 
Ferozepur, Bhatinda, 
Hoshiarpur, Moga, 
Nawanshahr& Amritsar) 

Amritsar, Ferozepur, 

22 Rajasthan 1 7 12(Ajmer, Jodhpur, 
Tonk, Bikaner,Jaiselmer, 
Jalore, Pali, Udaipur, 
Alwar, Bharatpur, 
Bhilwara & Chittorgarh) 

(2) Jaiselmer, Bikaner, 

23 Sikkim 3 1 (Gangtok) 1 (Gangtok) 

24 Tamil 
Nadu 

7 7 (Vellore, Thoothukudi, 
Madurai, 
Salem,Virudhunagar,Kanya
kumari&Peramblur 

 

25 Telangana 7 5(Nalgonda, 
Mahbubnagar,Medak, 
Karimnagar, Warangal 

(5) (Nalgonda, 
Mahbubnagar Medak, 
Karimnagar, Warangal 

26 Uttar 
Pradesh 

46 40 (Jaunpur, Hardoi, 
Deoria, Saharanpur, 
Rampur, Moradabad, 
Azamgarh, Aligarh, 
Bulandshahr, Ghazipur, 
Siddharthanagar, Kheri, 
Budaun, Basti, Unnao, 
Balrampur, Kushinagar, 
SantKabir Nagar, 
Shravasti, Sitapur, 
Gorakhpur, Mau, Gonda, 
Varanasi, Agra, Meerut, 

() Pilibhit, Bahraich 
Shravasti 
Balrampur 
Maharajganj, 
Siddharthanagar, 
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Allahabad, Balia, Jhansi, 
Ambedkarnagar, Pilibhit, 
Rai Bareily, Maharajganj, 
Muzzafarnagar, Mathura, 
Bareily, Kanpur Dehat, 
Bahraich, Farrukabad & 
Barabanki) 

27 Uttarakhand 5 6 (Tehri Garhwal, 
Almorah, Haridwar, 
Bageshwar Naintal& 
Udamsinghnagar) 

6 (Tehri Garhwal, A 
lmorah, Haridwar, 
Bageshwar, Naintal 
& Udamsinghnagar 

28 Tripura 4 4 (North Tripura, South 
Tripura, Dhalai, Agartala 
(West Tripura) 

4 (North Tripura, 
South Tripura, Dhalai, 
Agartala 

29 West 
Bengal 

16 12 (Bardhaman, Purulia, 
Bankura, Howarah, Maida, 
Nadia, Jalpaiguri, 
Murshidabad, Cooch 
Behar, Birbhum, Dakshin 
Dinajpur, Hooghly) 

Purulia, Bankura 
Birbhum, Nadia, 
Murshidabad, Maida, 
Dakshin Dinajpur, 
Cooch Behar Jalpaiguri, 
24 Pargana North, West 
Midnapore, Darjeeling, 

30 Andaman 
and Nicobar 

2 1 (Port Blair) I (Port Blair) 

32 Dadra & 
Nagar 
haveli 

1 1 (Silvassa) 1 (Silvassa) 

33 Daman & 
Diu 

1 1 (Diu) 1 (Diu) 

34 Puducherry 2 2 (Pondicherry &Karaikal) 2 (Pondicherry & 
Karaikal) 

 Total 310 262  
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બડાણ II(ખ) 
Annexure II (b) 

 
At present l06 districts in 10 States have been identified by the 
Government of India as Left Wing Extremism (LWE) affected 

districts in the country, as per list below: 
હાલમા ં10 રા યોમા ં106 જ લાઓને ભારત સરકાર દશમા ંડાબેર  પાખંના 

આતકંવાદ ઓથી ત (LWE affected) જ લાઓ તર ક ન  કયા છે: ની 

યાદ  નીચે માણે છે (આમા ં જુરાત રા યોનો એક પણ જ લો નથી) 
 

List of 106 districts covered under the SRE Scheme 
 

Andhra Pradesh 
1 .Anantapur 
2. East Godavari 
3. Guntur 
4. Kurnool 
5. Prakasam 
6. Srikakulam 
7. Visakhapatnam 
8. Vizianagaram 

Telengana 
9. Adilabad 
10. Karimnagar 
11. Khammam 
12. Medak 
13. Mehboobnagar 
14. Nalgonda 
15. Warangal 
16. Nizamabad 

Bihar 
17. Arwal 
18. Aurangabad 
19. Bhojpur 
20. East Champaran 

21. Gaya 
22. Jamui 
23.Jehanabad 
24. Kaimur 
25. Munger 
26. Nalanda 
27. Nawada 
28. Patna 
29. Rohtas 
30. Sitamarhi 
31. West Champaran 
32. Muzaffarpur 
33. Sheohar 
34. Vaishali 
35. Banka 
36. Lakhisarai 
37. Begusarai 
38. Khagaria 

Chhattisgarh 
39. Bastar 
40. Bijapur 
41. Dantewada 
42. Jashpur 

43. Kanker 
44. Korea 
(Baikunthpur) 
45. Narayanpur 
46. Rajnandgaon 
47. Sarguja 
48. Dhamtari 
49. Mahasamund 
50. Gariyaband 
51. Balod 
52. Sukma 
53. Kondagaon 
54. Balrampur 

Jharkhand 
55. Bokaro 
56. Chatra 
57. Dhanbad 
58. East Singhbhum 
59. Garhwa 
60. Giridih 
61. Gumla 
62. Hazaribagh 
63. Koderma 



 

134 
 

64. Latehar 
65. Lohardagga 
66. Palamu 
67. Ranchi 
68. Simdega 
69. Saraikela-
Kharaswan 
70. West Singhbhum 
7I. Khunti 
72. Ramgarh 
73. Dumka 
74. Deoghar 
75. Pakur 

Madhya Pradesh 
76. Balaghat 

Maharashtra 
77. Chandrapur 
78. Gadchiroli 
79. Gondia 
80. Aheri 

Odisha 
81. Gajapati 
82. Ganjam 
83. Keonjhar 
84. Koraput 
85. Malkangiri 
86. Mayurbhanj 
87. Navrangpur 
88. Rayagada 
89. Sambhalpur 
90. Sundargarh 
91. Nayagarh 
92.Kandhamal 
93.Deogarh 
94.Jajpur 
95.Dhenkanal 
96. Kalahandi 
97. Nuapada 
98. Bargarh 

99. Bolangir 
Uttar Pradesh 

100. Chandauli 
101. Mirzapur 
102. Sonebhadra 

West Bengal 
103. Bankura 
104. West Midnapore 
105. Purulia 
106. Birbhumi
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બડાણ III(ક) 
Annexure III(a) 

 
Application form for grant-in-aid proposal for the first year for setting up of 

District Disability Rehabilitation Centre (DDRC) in the identified and 
approved district in the State 

 
1.  Unique ID Number allotted on the Darpan ________________ 
 Portal of the Niti Aayog 
 (If not already registered then register at 
 http://ngodarpan.gov.in) 
2.   Name of the State and District where DDRC is to be set up/functioning 
3.  (a) Whether District Management Team formed :  Yes/No 
 (b)  If yes, please attach orders constituting DMT:  Attached 
4.  (a) Whether suitable Implementing Agency Identified : Yes/No 
 (b)  Details ofthe Implementing agency:  
  (a) Name of the Agency 
  (b)  Address 
  (c)  Telephone/Fax No. 
  (d)  E-mail ID 
  (e)  PAN/TIN/TAN No. (any one) of 1A 
5.  Whether the agency is registered:  Yes/No 
 (a)  If yes, the Name of the Act under which registered: 
 (b)  Registration No. and date of registration 
 (c)  Whether the agency has a valid PWD Certificate: 
  (Attested Copy be enclosed) 
6.   Memorandum of Association &Bye Laws of the Agency (Please 

attach copy): 
7.   Details of accommodation for the DDRC: 
 (a)  Proposed location ofthe DDRC building: 
 (b) Whether building is owned by State Government or rented: 
 (c)  Built up Area: 
 (d) No. of rooms: 
 (e) Will the accommodation be used exclusively for this programme: 
 (f) Whether the building i s barrier free: 
 (g) Whether easily approachable for the persons with disabilities: 
 (h)  Whether adequate water and electricity facilities are available: 
8.  (a)  Whether steps for manpower deployment initiated: (b) If so, details: 
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9.  Whether Saving Bank Account in the name ofDDRC/ Implementing Agency 
to be operatedjointly opened:  Yes/No 

10.  Bank authorization letter in prescribed format (attached below) giving 
details 

 (i)  of bank branch,  
 (ii)  IFSC code, 
 (iii)  MICR Code 
 (iv) Other details of Payee' particular like address, e-mail address, etc. 

II.To submit Indemnity Bond (as per format at Annexure V): 
 
 
 

Authorized signatory of the 
Implementing Agency of the DDRC 

 
Recommendation of the DM  

 
 

(____________) DM of the District/ 
Social Welfare Department of the State 

 
 
 
 

Authorization Letter for sending Grants-in-aid/Funds directly 
into the Bank Accounts of the Organization 

 
1/We ................... (name of the entity/Society/Organization) would like to receive 
the grants-in- aid disbursed by the Union Ministry of Social Justice 
&Empowerment directly into the  bank account of thesociety/institution/ 
organization etc.through electronic mode of transfer. The particular are as under: 
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Payee Particulars Bank details 

Name 
of the 
Payee 
inbank 
Accou

nt 

Addr
ess 

Distr
ict 

Pi
n 
co
de 

Stat
e 

Mobil
e No. 

(as 
stated 

in 
NGO- 
Darpa

n 
portal

) 

Ema
il 

Addr
ess 
(as 

state
d  
in 

NG
O- 

Darp
an 

porta
l) 

Nam
e of 
the 
Ban

k 

Bank 

Branc
h 

(Full 

addre
ss 

and 
Telep
hone 
No.) 

Bank 

accou
nt No. 

Acc
oun

t 
Typ

e 

Mod
e 

of 
Elect
ronic 
Tran
sfer 
avail
able 

IFS
C 

Cod
e 

MIC
R 

Code 

              

Account has been verified by 
me  

(Manager)  

(Bank Branch maintaining the 
account) 

 

(Seal) 

 

Name of the organization ................................................. 

Registration No. and date.............................................. 

Authority and place of Registration ................................ 

Registration No. and date under RPwD Act:................... 

Unique ID of NGO-Darpan:...................................... 

TIN/TAN/PAN No.  (PAN number mandatory):................. 

I certify that information provided above is consistent with 
the information provided by the organization on the NGO-
Darpan portal as well 

Authorized signatory of   the organization :........................... 

(name)............................. (signature)...................................... 
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બડાણ III(ખ) 

Annexure III(b) 
 

Application form for grant-in-aid proposal for the 2nd year onwards 
grant for District Disability Rehabilitation Centre (DDRC) already 

setup/functioning 
 
1.   Unique ID Number allotted on the Darpan 
 Portal ofthe NitiAayog 
 (If not already registered then register at 
 http://ngodarpan.gov.in) 
2.  Name of the State and District where DDRC is functioning 
3.  (a) District Management Team formed :  Yes/No 
 (b)  Last meeting ofthe DMT held on 
4.  Details of the Implementing agency:  
 (a)  Name of the Agency 
 (b)  Address 
 (c)  Telephone/Fax No.  
 (d)  E-mail ID 
 (e) PAN/TIN/TAN No. (any one) of lA 
5.  Details of last grant received by the DDRC 

Sr. 
No. 

Grant in aid for 
financial year 

Sanction letter 
and date 

Amount Utilization 
Certificate 

(proforma at 
Annexure VI 
(a)/ audited      

6.  To submit Indemnity Bond (as per format at Annexure V): 
7. Details of funds available, utilized, and grants in aid sought 

Sub 
Head 

Opening 
balance 
for the 

financial 
year 

Grants 
received 

during the 
financial 

year 

Total 
grants 
for the 
financi
al year 

Expendi
ture 

tillthe 
beginnin
g of the 
half year 

Expen
diture 
during 

half 
year 

Total 
expendi

ture 
during 

the 
financia
l year 

Requir
ement 

of 
grants 
for the 
balance 
period 

Equipme
nt 
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Honorari
um 

       

Travel        

Continge
ncies 

       

7.  To enclose copy ofthe performance report in respect of the previous year 
(copy as atAnnexure VI (b). 

8.   Staff appointed under DDRC: 

Sr. 
No 

Name Qualif
ication 

Nature of 
appointment
Contractual/
Honorarium
/Honorary 

Date 
of 

appoi
ntme

nt 

Desig
nate
On 

Aadhaar 
Card No. 

ofthe 
official 

Amoun
t of 

Honora
rium 

        

 
9.  Details Funds generated/received from other sources if any. 

Source of fund Till the Quarter of 
the current 

financial year 

During the 
Quarter 

Total during the 
financial year 

Through 
Registration 

   

Donation    

Service Charges    

Others (Pl. 
Specify) 

   

 
 

Authorized signatory of the 
Implementing Agency of the DDRC 

 
 

Recommendation of the DM  
(____________) DM of the District/ 

Social Welfare Department of the State 
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બડાણ IV 
ANNEXURE IV 

Equipment for Different Categories of Disabilities for a DDRC 
1. Department of Physiotherapy 

S. No. Name of the Equipment Quan
tity 

1. Shortwave Diathermy-Continuous- Both 1 

2. Motorized intermittent cervical &Lumber traction unit 1 

3. Weight machine 1 

4. Static Cycle-Upper & Lower both 1 

5. 1 Paraffin Wax Unit-Baine Marie Concept (30Kg-
Capacity)with 30kg Paraffin Wax 

1 

6. Moist heat unit (Hydroculator)-With 8 Imported Packs 1 

7. Electrical Stimulator - LCD/Duel Channel 1 

8. Interferential Therapy Unit- LCD 1 

9. Laser Therapy- 200 mw /2 Probes 1 

10. Shoulder Wheel - Magnetic /LCD 1 

11. Cold Pack Unit - 1 2 Variable Cold Gel Packs 1 

12. Contrast Bath 1 

13. Ultrasound Unit - 1 &3 MHz/LCD 1 

14. Overhead Pulley 1 

15. Ankle Exerciser 1 

16. Pronator Supinator Unit 1 

2.   D/o Occupational Therapy equipment’s 

S. No. Name of the Equipment Quantit
y 

1. Shoulder wheel 1 

2. Inclined sanding unit 1 

3. Horizontal Sanding Unit 1 

4. Vertical Sand in g Unit 1 

5. Therapy ball I Physio ball (with pump) (45 cm diameter) 1 

6. Therapy ball I Physio ball (75 cm diameter) 1 

7. Wedge 1 

8. CP chair 1 
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9. Corner chair 1 

10. Bolster (Diameter 40cm x 1 20cm long) 1 

11. Multi-activity workstation 1 

12. ADL board (Buttoning-Unbuttoning board) 1 

13. ADL board (latch, lock and key board) 1 

14. Rowing machine 1 

15. Quadriceps exerci se table 1 

16. Gym kit box 1 

1 7. Mushroom peg board 1 

18. Weighted peg board 1 

19. Grip exerciser 1 

20. Supinator-pronator board 1 

21. Pyramids 1 

22. Pronator-supinator device (wall mounted) 1 

23. Weighted cuffs 2 pairs 

24. Rope and pulley 1 

25. Ankle exercise (unilateral) 1 

26. Medicine ball 1 

27. Postural training mirror (with frame) 1 

28. Foot rocker board 1 

29. Wrist roller 1 

3. D/o Prosthetics & Orthotics 

S. No. List of Equipment’s for O.H. Quantit
y 

1. Drill Machine 1 

2. Bench Grinder with all accessories complete 1 

3. Electric oven 1 

4. Super carver kit 1 

5. Jig Saw Bosh) 1 

6. Apparatus Sewing Machine (Electric Driver) 1 

7. Leather Sewing Machine (Electric Driver) 1 

8. BenchVice 6"and4" 4 

9. Anvil(50 Kg & 20 Kg) 2 

10. Misc. Hand tools for orthotic section 2 
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11. Misc. Hand tools for Prosthetic section 2 

12. Misc. Hand tools for leather padding and shoe 2 

13. Worktables6x3x32" 2 

14. Measurementtable7x2-1/2x32" 1 

15. Fabrication 1 

 Total  

4.  Equipments for Cerebral Palsy/Chronic Neurological Conditions 

S. No Name of the equipment Quantit
y 

1 Treatment of the equipment 1 

2 Prone Wedge 2 

3 Bolster 1 

4 Standing Frame 1 

5 Prone Crawier 1 

6 Reciprocal Walker 1 

7 Parallel bar (Small Size) 1 

8 Elbow Crutches (Large) 4 

9 Elbow Crutches (Small) 4 

10 Bean Bag 1 

11 ADL Training Board Dummy Electric 1 

12 ADL Training Board Diff. Doors 1 

13 Dressing Frames (Set) 3 

14 Door Latch Frame Set 1 

15 ADL Training: Board - Mech. Activities 1 

16 Cloth Clips 1 

17 Dummies for Dressing Skills, Combing activities 1 Set 

18 Garment with different size buttons 3 

19 Toys to train shoe lacing 2 

20 Rocker bottom knife 2 

21 Swivel spoon , adapted handles with utensils (Detachable) 2 

22 Pen holder 2 

23 Reachers 2 

24 Plate Guard 2 

25 Adaptive & Assistive Devices kit 2 
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26 Peg Boards 1 

27 Pop Beads 1 

28 Clay Dough 1 box 

29 Little Bigger Blocks 1 

30 Coin Box (Hundi) 2 

31 Soft Ball 5 

32 Hand Exerciser 1 

33 Coordination Electronic Board 1 

34 Magnetic Peg Board 1 

35 Little Bigger Blocks (For Improving Mass Grasp For Stroke 
Patient) 

1 

36 Continuous Passive Movement (U/E) (CPM) 1 

37 Checker Board-Arm & Shoulder 1 

38 Finger Extension Remedial Board 1 

39 Sand And Water Table 1 

40 Balls (Basket & Volley Ball) 4 

41 Theraband 1 set 

42 Wooden board with 50 holes and 20 rust free galvanized 
rods 

01 

43 Durable foam-board No. cards and symbols cards 01 

44 Specially designed beads in 6 colours (in large size and 
small size) 

1 set 

45 Educational water proof color chart of surroundings. etc - 

46 1 Flash card holder (New Design) 91 01 

47 Education Pictures card and work card kits (7 water proof 
pictures cards &foam board matching world card in each 
kit)like for transport, playtime, round me 

1 set. 

48 Clock face stamps on teakwood base small, medium, large 
oval  

1 set. 

49 Stamps on vegetables on specially designed colored base 1 set 

50 Stamps of fruits on special base 1 set. 

51 Stamps on wild animals on special 1 set. 

52 Stamps on domestic animals on special base 1 set. 

53 Stamps on transport on special base 1 set. 

54 Wooden number strip (1-100) and display folder 10 
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55 Education wooden numbercards fornumbers (1-100), 
symbols etc 

10 

56 Day bird is (A puzzle to learn the days of the week) 01 

57 Grown plant (to learn parts of the plant and how they grow) 01 

58 Hand prints (to learn Nos. 1-5) 01 

59 Footprints (to learn Nos. 11-20) 01 

60 Odd and even duck (to introduce odd and even nos. 1-10) 01 

61 Lacing kit (3 shapes with eyelets and laces for motor control) 01 

62 Footsteps (20 shapes with eyelets and laces for motor 
control) 

01 

63 Festivals a story sequence puzzle (Christmas) Festivals A 
storysequence puzzle (Diwali), Festival A Story 
sequence/Puzzle 

01 

64 Seasons (round the year) Kit 1 .1 colored chart of summer, 1 
holders, 15 work cards, kit 2.1 colored chart of winter 

 

65 What we wear - 25 Picture cards of clothes, 25 word cards 
of clothers, 25 word cards of helping words. 

1 set. 

66 Daily living adaptation kit (Samples of 22 items of daily 
livingadapted to suit the requirements of the mentally 
challenged 

1 

5.   D/o Autism Spectrum Disorder/Intellectual Disabilities 

S.No Equipment's Quantit
y 

1 Wooden Board with 59 holes and 20 rust free galvanized 
rods 

01 

2 Durable foam-board No. Cards and Symbols Cards 01 

3 Specially designed beads in 6 colour (In large size and small
size) 

1 set 

4 Educational water proof color chart of surroundings. etc - 

5 1 Flash card holder (new design) 01 

6 Educational picture card and work card kits (7 water proof 
picturecard &foam board matching world card in each kit) 
like for transport, playtime, round me 

1 set 

7 Clock face stamps on teakwood base-small, medium, large, 
oval 

1 set 

8 Stamps on vegetable on specially designed colored base   1 set 

9 Stamps on fruits on special base   1 set 
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10 Stamps on wild animals on special base   1 set 

11 Stamps on domestic animals on special base  1 set 

1 2 Stamps on transport on Special base  1 set 

1 3 Wooden number strips (1-100) and display folder   10 

14 Educational wooden number cards for numbers (1-100), 
symbols etc. 

10 

15 Day birdie (A puzzzeleto learn the days of the week)   01 

16 Grown plant (to learn parts of the plant and how they grow)  01 
17 Handprints (to laarn Nos. 1-5)   01 

18 Footprints (to learn Nos. 11-20   01 

19 Odd and even duck (to introduce odd and nos. 1-10)   01 

20 Lacing Kit (3 shapes with eyelets and laces for moor 
control)   

01 

21 Footsteps (20 with shapes with eyelets and laces for motor 
control 

01 

22 Festivals a story sequence puzzle (Christmas)   01 

23 Seasons (round the year) kit 1.1 colored chart of summer, I 
holder, 15 word card, kit 2. I colored chart of winter, I 
holder, 15 word card, kit 3.1 colored card of rainy season, 1 
holder, 15 word card, seasons kit with all 3 season plus 
holder and 45 word card 

1 set 

24 What we wear  I set 

25 Daily living adaptation kit (Samples of 22 items of daily 
living adapted to suit the requirements of the mentally 
challenged 

1 

26 Toys (used for visual, auditory and tactile   10 

27 Therapy ball   1 

28 Bolsters  1 

29 Balance Board   1 

30 Comer seat   1 
31 Modified chairs (Positive and negative)   1 

32 Flip charts, Vehicles, Numbers, Vegetables, Animals  - 

33 Word book vegetables, fruits, Numbers, Animals   - 

34 Manual for preparation of stimulation material rural for 
infants and toddlers 

- 

35 Dancing Lights   5 set 
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36 Radium Stickers   5 

37 UV Lights   5 set 

38 Wall Mounted Colour Light   5 

39 Flexible serial Tube Lights   2 set 

40 Stickers   5 
41 Ball Pool (With Small Plastic Balls)   1 

42 Tunnel  1 

43 Vibrator (Body Massager)   5 

44 Rope Ladder   1 

45 Balance Beam   1 

46 Trampo line   1 

47 Graded Tables with graded stools  1 

48 Geometric Shapes Crawling Forms   1 
49 Teaching Learning Material (TLM)-KIT-1  1 

50 Teaching Learning Material (TLM)-KIT-2 1 

51 Teaching Learning Material (TLM)-KIT-3 1 

52 Teaching Learning Material (TLM)-KIT-4 1 

53 Computer Assisted Instruction (CA l) Package-7 
CD's-Each CD Rs. 50/- 

1 set 

54 Grade level Assessment Device (GLAD) 1 

55 Vocation Assessment Device (GLAD) 1 

56 Functional Assessment checklist for Programing (FACP) 1 

57 Behavioural Assessment Scale For Indian Children with 
Mental Retardation (BASIC-MR) 
(i) English 
(ii) Hindi 

1 

58 Malin's Intelligence Scale For Indian Children (MISIC) 1 

59 Developmental Screening Test (BKT) 1 

60 Vineland Social Maturity Scale (VSMS) 1 

61 Binet-kamat Test (BKT) 1 

62 Indian Scale For Assessment of Autism (ISSA) Available 
On 

National 
Trust 

Website 

63 Childhood Autism Rating Scale (CARS) 1 
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બડાણ  V 
ANNEXURE V 

BOND 
(To be furnished on a Rs.20/- Non-Judicial stamp Paper)  

 
KNOW   ALL   MEN   BY   THESE   PRESENTS   THAT   we   
the........................................................................ (name of the Organization as in 
Registration Certificates) as association registered under the Societies 
RegistrationAct,1860 having been registered by the office of ............ (Name and 
full address of Registering Authority), vide Registration Number ............ 
dated ............ office at ............ in the State of GUJARAT (herein after called the 
obligor/obligors) are held and firmly bound to the President of India (hereinafter 
called the Government) in the sum of Rs.............(in words Rs ............ only) with 
interest therein @ 10% per annum well and truly to be paid to the President on 
demand and without demur, forwhich payment we bind ourselves and our 
successors and assigns by these presents. 
2.  SIGNED this ......... day of ......... in the year two thousand and ............ 
3.  WHEREAS the obligors has sent a request proposal to Government through 

the Union Ministry of Social Justice & Empowerment for grants of 
Rs............ (Write the amount of grants-in-aid applied for/estimated budget) 
vide his letter number ............ dated ............ (write the no. and date of the 
forwarding letter of the NGO), the obligors has agreed to execute this bond 
in advance, in favour of Union Ministry of Social Justice &Empowerment 
for entire amount of Rs............ as requested in the proposal sent to the 
Government. The obligor is willing to accept the proposed amount or any 
other amount approved/sanctioned by the Government. The obligor is 
willingly executing this bond of proposed amount with the stipulation that 
obligor will be bound upto this amount or by the actual amount 
approved/sanctioned by the Government, whichever is less. The obligor is 
also willing to accept all terms and conditions mentioned in the "Letter of 
Sanction" to be issued by the Government. 

4.  Now the condition of the above written obligation is such that if the obligors 
duly fulfill and comply with all the conditions mentioned in the letter of 
sanction, then above written bond or obligation shall be void and of no 
effect. But otherwise it shall remain in full force and virtue. If a part of the 
grant is left unspent after the expiry of the period within which it is required 
to be spent, the obligors agree to refund the unspent balance along with 
interest at the rate of 10% (ten percent) per annum unless it is agreed by the 
sanctioning authority to be carried over to the next financial year. The 
amount of grant shall be refunded along with interest earn thereon. 

5.  The Society/Trust agrees and undertakes to surrender/pay to Government 
the monetary value of all such pecuniary or other benefits which it may 
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receive or derive/have received or .derived through/upon unauthorized use 
(such as Jetting out premises for adequate or less than adequate 
consideration or use of the premises for any purpose other than that for 
which the grant was intended) of the property/ building or other assets 
created/acquired/constructed largely from out of Government grant. The 
decision of the Secretary to the Government of India in the Ministry of 
Social Justice &Empowerment or the administrative Head of the 
Department concerned shall be final and binding on the Society/Trust, in 
respect of all matter relating to the monetary value mentioned above to be 
surrendered/paid to the Government. 

6.  The member of the executive committee ofthe gran tee will 
a.  abide by the conditions of the grants-in-aid by the target dates, 

specified in the letter of sanction; and 
b.  not divert the grants or entrust execution of the scheme or work 

concerned to otherinstitution (s) or organization (s); and 
c.  abide by any other conditions specified in the agreement governing the 

grants-in-aid 
In the events of grantee failing to comply with the conditions or committing 
breach of the conditions of the bonds, the signatories to the bonds shall be 
jointly and severally liable to refund to the President of India, the whole or a 
paramount of the grant with interest @ I 0% per annum thereon. 

7.  AND THESE PRESENTS ALSO WITNESS THAT 
i.   The decision of the Secretary to the Government of India in the 

Ministry of Social Justice&Empowerment on the question whether 
there has been breach or violation of an y of the terms and conditions 
mentioned in the sanction letter shall be final and binding on the 
obligors; and 

ii.  The Government shall bear the stamp duty payable on these bonds. 
The cost can be adjusted from the grants 

In witness whereof these presents have been executed as under on behalf of the 
obligors and day herein above written in pursuance of the Resolution No *............ 
dated *............ passed by theGoverning Body of the obligors, a copy whereof is 
annexed hereto as Annexure B. 
 
(__________________) 
Signed for and on behalf of **............  
Signature ofthe grantee *** 
 
(Name of the Obligor Association, as registered) 
Full Mailing Address ___________________________________________ 
Telephone Number / Mobile No. 
E-mail address (if available) 
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(in the presence of) Witness name, address and signature 
1. Registration Number of Association 
2.  Date of Registration___________________________________ 
3.  RegistrationAuthority (RA)____________________________ 
4.   Telephone no. / Email, etc. of RA ________________________ 
 
(i) 
(ii) 
(Sign) 
 
Accepted for an on behalf of the President of India 
 
Designation 
Date 
Name & Address 
 
*  No. & date of the Resolution of the Management / Executive Committee 

vide which Organization has authorized the designated person to sign its 
bond. 

** Name of the NGO. 
***  Name and Signature of the Office Bearer authorised by a Resolution of the 

NGO/Implementing Agency of DDRC to sign such Bond 
 
 

બડાણ VI (ક) 
ANNEXURE VI (A) 

GFR 19-A 
[SEE RULE 212( I)] 

 
Form of Utilization Certificate 

Sr. No. Letter No. &Date Amount 
   

 Total  

Certified that out of Rs.___________ of grant-in-aid sanctioned during the 
year____________for the year____________ in favour of____________under 
this Ministry/Department Letter No. given in the margin and Rs._____ on account 
of unspent balance of the previous year, a sum of Rs._______has been utilized for 
the purpose of____________for which it was sanctioned and that the balance of 
Rs. ___________ remaining unutilized at the end of the year has been surrendered  
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to Government (vide No.____________dated____________/will be adjusted 
towards the grant-in-aid payable during the next year____________ 
2. Certified that J have satisfied myself that the conditions on which the grant-in-
aid was sanctioned have been duly fulfilled /are being fulfilled and that I have 
exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the 
purpose for which it was sanctioned. 
 
Kinds of checks exercised. 
1. Registers and records maintained for recording receipt of grant 
2.  Bank Statements/Cash Book/Ledgers 
3.  All Vouchers/Bills maintained 
4.  Others to be specified. 
 
Signature 
Designation 
Date ___________________ ___________________ 
 ___________________ 
 
Chartered Accountant__________________ 
 
 
 
 

બડાણ VI(ખ) 
ANNEXURE VI(B) 

 
ANNUAL PERFORMANCE REPORT : PHYSICAL 

 
Name of the implementing Agency: 
Name of DDRC and Address : 
Month of inception: 
Total No. of Persons benefited: Upto the: ............................. 
During the Current year quarter : .......................... 
 
1. Therapeutic services delivered (excluding surgeries performed) 

Category Up to Last 
Financial 

year 

During current 
financial year as 

on.... 

Grand 
Total 
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Orthopedically handicapped    

Mentally handicapped    

Visually Handicapped    

Hearing Handicapped    

Multiple disabilities    

Total    

 
2.  ADIP related activities: 

Provision/Fitment of 
Assistive devices ( in units of 

devices) 

Up to Last 
Financial 

year 

During current 
financial year 

Grand 
Total 

(a) Wheel Chairs    

(b) Tricycles    

(c) Aids to the 
hearing handicapped 

   

(d) Aids to Visually 
Handicapped 

   

(e) Any other aids 
and appliances. 

   

(f) Surgeries performed.    

(g) Fitment of limbs    

Total    

Any other follow up services 
(in units of services) 

   

 
3.  Training related activities- No. of persons trained: 

Category Up to Last Financial 
year 

Total (during 
current 

financial year) 

Grand Total 

Anganwadi worker    

ANM    

Teachers    

Nurses    

Any other    

Total    
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4.  Awareness generation (indicate the number of visits/ programmes) 

Category Up to Last 
Financial 

year 

During 
current 

financial yr) 

Grand 
Total 

Preparation and free distribution of written 
material in local language 

   

Radio talk    

T.V. coverage through local network    

Publication of articles in print media    

Visits to school and addressing teachers/ 
principal and students. 

   

Meeting with parents of disabled children    

Meeting with parent of non disabled children    

Self help Groups    

Others    

 
5.  Employment/facilities concession: 

Category Up to Last 
Financial 

year 

During 
current 

financial year) 

Grand 
Total 

Self employed    

Employed in Govt./Pvt. Sector.    

Provided disability certificate/ concession    

Admission in regular school    

 
6.  Broad activities: 

Category Up to Last 
Financial 

year 

Total (during current 
financial year) 

Grand  
Total 

No. of village surveyed    

Assessment camps (through camp 
approach) 

   

Follow up camps (through camp 
approach) 

   

No. of meetings of the DMT    

Any other - please specify    
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ધુારલી DDRC યોજનાની ુ ય અગ યની બાબતો આ માણે છેઃ 

 DDRC યોજના માટ સહાયક ા ટ મા  SIPDA યોજના તગત જ અપાશે; 

તેને DDRS નીચે ફરવવામા ંઆવશે ન હ. 

 આ યોજનામા ંમાનદ વેતનની રકમમા ં ાહક ભાવાકં િનદશનના આધાર 

પર લા  ુપડતા 2.5 ણુાકારના પ રબળ અ સુાર વધારો કરવામા ંઆ યો 

છે. 

 ક ટ જ સીની રકમ . 2.10 લાખથી વધાર ને . 5.25 લાખ કર  છે અને 

તેમા ં તાલીમ કાય મોમા ં જવા માટ સુાફર  ખચ તેમજ ભોજન અને 

રહવાના ખચનો તેમજ સહાયક સાધન/ઉપકરણોની મરામત અને 

િનભાવના ખચનો તેમજ જ લા / તા કુા ક ાએ િશ બરોના ખચનો 

સમાવેશ કરવામા ંઆ યો છે. 

 િસિવલ હો પટલની દર જ DDRC માટ 7-8 ખડંની િુવધાવા ં લગભગ 

400 ચો.મીટરના બાધંકામનો િવ તાર ધરાવતા મકાનની ભાડા ુ ત 

યવ થા ચૂવાઈ છે પરં  ુતે ન ા ય થાય તો, જ લા મે જ ટ / જ લા 

કલે ટર / હર બાધંકામ િવભાગ ારા િનયત કરાયેલ ભાડા મયાદાની 

દર યો ય મકાન ભાડ રાખી શકાશે. 

 સાધનો માટની ા ટ િપયા 7 લાખથી વધાર ને િપયા 20 લાખ કર  છે 

અને તેનો ઉ ેશ દરક પાચં વરસે સાર  ણુવ ાવાળા સાધનો ઉપલ ધ 

કરવાનો છે. 

 કમચાર ઓની સં યા 10થી વધાર ને 12ની કરાઈ છે. DDRCના ઉ ેશો વ  ુ

યાપક બનાવીને તેમા ં નવા શ  કરાયેલા કાય મો / યોજનાઓ મક 

‘‘ વાવલબંન વીમા યોજના’’, ‘‘ ગુ ય ભારત અ ભયાન’’, િવિશ ટ 

દ યાગંતા ઓળખકાડ(UDIC) ુ ં જ લામા ંિવતરણ, િશ ય િૃ ની યોજનાઓ 

વગરને આવર  લેવાઈ છે. 

 િવિશ ટ િવ તારો / ુ કલ િવ તારો / તનાવ ત િવ તારોમા ંDDRCના 

કમચાર ગણને વધારાના 20 % માનદ વેતન ુ ં ો સાહન ઉમેરા ુ ંછે; મા ં
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(i) વૂ ર િવ તારના ં 8 રા યો અને હમાલય િવ તારના ં રા યો 

(ઉ રાખડં, હમાચર દશ, જ  ુઅને કા મીર) 

(ii)  જ લાઓ ડાબેર  પાખંના િતમવાદ ઓથી ત હોય તેવા ંહાલ 

10 રા યોના િનયત કરાયેલા 106 જ લાઓ ની યાદ  ક  

સરકારના હૃ િવભાગો હર કર  છે. 

(iii) તરરા ય સરહદ સાથે સલં ન જ લાઓ 

 ા ટનો થમ હપતો 75%,  દરખા ત જ લા મે જ ટ/ જ લા કલે ટર 

ભલામણ કર  મોકલી હોય તે ા ત થતા,ં નાણાક ય વષના થમ 

િ માસમા ંમં ૂર કરાશે અને બાક ની રકમ રા ય સરકારની ભલામણ તેમજ 

આગલા વષના ઓ ડટ થયેલા હસાબો અને ા ટના વપરાશ ુ ં માણપ  

ા ત થતા ં ટ  કરાશે. 

 ા ટના થમ હપતાની િવચારણા માટ િનર ણ અહવાલની જ રયાત 

નથી, સરકાર જ લા યવ થાપન ટ મ(DMT) ુ ં ને ૃ વ જ લા મે જ ટ 

કર છે. 

 DDRCની સહાયક ા ટ માટની દરખા ત ‘ઓનલાઇન’ મોકલવાની રહશે. 

 DDRCના કમચાર ઓને તાલીમ આપવા માટ રા ય સં થાનોની િૂમકા 

આદશા મક બનાવવામા ંઆવી છે. 

 દશના તમામ જ લાઓને એક સાથે આવર  લેવા  માટ બ ુ મોટા 

નાણાભડંોળની જ ર પડ;  આ તબ ે શ  ન બને; તેથી દશભરના તમામ 

જ લાઓમા ંએકસાથે DDRC શ  કરવા ુ ંશ  નથી. 
 


