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નક્કી કરાયલેા જિલ્લાઓમાાં જિલ્લા દિવયાાંગતા પનુઃસ્થાપન 

કને્દ્રો(DDRCs)ની સ્થાપના 

1. પરૂ્વભજૂમકા 

1985-1990ના સમયગાળામાાં જિલ્લા સાંસાધન કેન્દ્રો (DRCS)ને ALIMCO િેર્ી 

રાષ્ટ્રીય સાંસ્થાઓની આઉટરીચ પ્રર્ૃજિ તરીક ેસામાજિક ન્દ્યાય અને અજધકાદરતા માંત્રાલયના 

નેજા હેઠળ દિવયાાંગિનોન ે તૃણમૂલ કક્ષાએ સઘન સેર્ાઓ ઉપલબ્ધ કરર્ા માટે તેમિ 

પુનઃસ્થાપન વયાર્સાજયકોને જિલ્લા કક્ષાએ જાગૃજત જનમાવણ પુનઃસ્થાપન અને તાલીમ માટ ે

માળખાકીય અને ક્ષમતા જનમાવણ સેર્ાઓ માટે સુજર્ધા ઉપલબ્ધ કરર્ા માટે સ્થાપર્ામાાં 

આવયાાં હતાાં.  

1994-2000ના ર્રસથી રાજ્ય સરકારોના સદિય સહયોગથી જિલ્લા દિવયાાંગ પુનઃસ્થાપના 

કેન્દ્રો – DDRCs સ્થાપર્ામાાં આવયાાં. રાષ્ટ્રીય સાંસ્થા / ALIMCO / CRCs એ આ કને્દ્રો 

સ્થાપર્ામાાં ટેકજનકલ સહયોગ અને ત્રણ ર્રસ માટેના નાણાભાંડોળનો સહયોગ આપ્યો અન ે

રાજ્ય સરકારોએ તેન ે માટે અર્રોધમુક્ત મકાનો પૂરાાં પાડયાાં તેમિ જિલ્લા કલેક્ટરોના 

અધ્યક્ષસ્થાને જિલ્લા વયર્સ્થાપન ટીમ મારફતે તે કેન્દ્રો માટે રાજ્ય સરકારોની યોિનાઓ 

સાથે સુસાંકલન(convergence)ની િેખરેખની વયર્સ્થા ઉપલબ્ધ કરી, તે સમયે આયોિન 

એર્ુાં હતુાં કે ત્રણ ર્રસના સમયગાળા પછી આ DDRCs કેન્દ્રોન ેજિલ્લા ર્હીર્ટીતાંત્રને હસ્તક 

સોંપી િેર્ાનાાં હતાાં. પરાંતુ કેટલાાંક રાજ્યો, આ કેન્દ્રો માટેનુાં નાણાભાંડોળ પોતાના 

સાંસાધનોમાાંથી કરર્ુાં પડે એ કારણે આ કેન્દ્રો સ્ર્ીકારર્ાનુાં ર્લણ ધરાર્તાાં ન હતાાં; તેથી આ 

યોિના માટેનુાં ખચવ SIPDA – દિવયાાંગિનોના સશજક્તકરણ માટેના અજધજનયમની 

િોગર્ાઈઓના અમલ માટેની યોિના િીનિયાળ દિવયાાંગ પુનઃસ્થાપન યોિના (DDRS) 

ખાતે ફેરર્ર્ામાાં આવયુાં. ર્ર્વ 2018-19થી આ યોિના માટેનુાં ખચવ SIPDA યોિના નીચ ે

કરર્ાનુાં રહેશે. 

હર્ે જિલ્લા દિવયાાંગ પુનઃસ્થાપન કેન્દ્રો – DDRC – આયોિન હેઠળની યોિના SIPDA 

(scheme for implementation of Rights of Persons with Disabilities Act, 

2016) હેઠળ સ્થાપર્ામાાં આર્ે છે અને તે યોિના અાંતગવત િ તેનુાં નાણાભાંડોળ ફાળર્ર્ામાાં 

આર્ે છે. આ એક છત્રરૂપ (umbrella) યોિના છે િે અાંતગવત રાજ્ય સરકારોને અન ેઅન્દ્ય 

સાંસ્થાઓ િે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો દ્ર્ારા સ્થાપર્ામાાં આર્ી હોય તેન,ે િેમાાં સ્ર્ાયિ 

સાંસ્થાઓ અને યુજનર્ર્સવટીઓ ર્ગેરેનો પણ સમાર્ેશ થાય છે, તેન ેઆ પ્રર્ૃજિઓ માટેની ગ્રાન્દ્ટ 

ચુકર્ાય છે. 

2. DDRCsની સ્થાપના પાછળના ઉદ્દશેો 

જિલ્લા દિવયાાંગ પુનઃસ્થાપન કેન્દ્રો (DDRCs)ની સ્થાપના દ્ર્ારા દિવયાાંગિનોને નીચેના 

દ્ર્ારા પુનઃસ્થાપન સહયોગ ઉપલબ્ધ કરાર્ર્ામાાં આર્નાર છે : 

 જશજિર અજભગમ મારફતે દિવયાાંગિનોની મોિણી કરર્ી અને ઓળખ કરર્ી, 

દિવયાાંગતાનાાં પ્રમાણપત્રો મેળર્ર્ા માટે સહાય કરર્ી, િસ માટેના પાસ અને દિવયાાંગ 

માટેની અને અન્દ્ય રાહતો/સુજર્ધાઓ મેળર્ર્ા માટે સહાય કરર્ી, જિલ્લામાાં 



 

3 
 

દિવયાાંગિનોને જર્જશષ્ટ દિવયાાંગતા ઓળખ (UCID) ઓળખકાડવ મેળર્ર્ામાાં સહાય 

કરર્ી. 

 દિવયાાંગતા અટકાર્ર્ામાાં, દિવયાાંગતાની ર્હેલી ઓળખ કરર્ામાાં; િરજમયાનગીરી 

કાયવિમન ેપ્રોત્સાહન અમલ અન ેઆગળ ધપાર્ર્ા માટે જાગૃજત પેિા કરર્ી તેમિ 

જિલ્લા દિવયાાંગિનોના સશજક્તકરણ માટે કાયવ કરતી સાંસ્થાઓ જર્શેની માજહતી 

જનભાર્ર્ી ર્ગેર.ે 

 ર્હેલાસરની િરજમયાનગીરી તેમિ નેશનલ ટ્રસ્ટ અને દિવયાાંગિનોની સશજક્તકરણ 

જર્ભાગ દ્ર્ારા દિવયાાંગિનો માટ ેશરૂ કરાયેલી ર્ીમા યોિનાને માટે સહાય કરર્ી; 

 સહાયક સાધનસામગ્રી/ઉપકરણોની િરૂદરયાતોની સમીક્ષા કરર્ી / તેર્ાાં સાધનો / 

ઉપકરણોની ઉપલબ્ધ અને ફીટીંગ ર્ગેરેની વયર્સ્થા તેર્ાાં સાધનો / ઉપકરણોનુાં 

ફોલોઅપ / મરામત; સાધનો / ઉપકરણોના જર્તરણમાાં ADIP/ALMICOને 

સહાય કરર્ી ર્ગેરે 

 સારર્ાર સેર્ાઓ િેમક ેદફજિયોથેરાપી, એક્યુપ્રેસર થેરાપી, સ્પીચ થેરાપી 

 સરકારી અને સેર્ાભાર્ી સાંસ્થાઓ મારફતે રેફરલ અને ર્ાઢકાપ / ર્ગેર ે સિવરી 

માટેની વયર્સ્થા 

 સ્ર્-રોિગારી માટે િેન્દ્કો અને અન્દ્ય નાણાકીય સાંસ્થાઓ મારફતે ધીરાણની વયર્સ્થા 

 દિવયાાંગિનોનુાં તેમના માતાજપતાનુાં અન ેકુટુાંિના સભ્યોનુાં કાઉન્દ્સેલલાંગ 

 અર્રોધમુકત ર્ાતાર્રણ માટ ેપ્રોત્સાહન અને જર્ભાગના સુગમ્ય ભારત અજભયાનમાાં 

સદિય ભૂજમકા 

 દિવયાાંગ જર્દ્યાથીઓના જશક્ષણને પ્રોત્સાહન માટ ેસમથવનકારી અને પૂરક સેર્ાઓ; 

દિવયાાંગ જર્દ્યાથીઓને જશષ્યર્ૃજિ મેળર્ર્ામાાં સહાય; પાત્રતા ધરાર્તા દિવયાાંગિનોન ે

વયાર્સાજયક તાલીમ / કૌશલ્ય તાલીમ અને દિવયાાંગિનોને નીચેના મારફત ેરોિગારી; 

o જશક્ષકો, સમુિાય અને પદરર્ારોન ેઅજભમુખતા તાલીમ ઉપલબ્ધ કરર્ા દ્ર્ારા 

o દિવયાાંગિનોને જશક્ષણ, વયાર્સાજયક તાલીમ અને રોિગારી માટે ર્હેલાસર 

પ્રેરણા અને ર્હેલાસર ઉદ્દીપન માટેની તાલીમ ઉપલબ્ધ કરર્ા દ્ર્ારા 

o સ્થાજનક સાંસાધનો અને દડિાઇનો ધ્યાનમાાં રાખીને દિવયાાંગિનોને માટે યોગ્ય 

તે વયર્સાયો શોધર્ા અને તે માટે તેમને યોગ્ય પ્રકારની વયાર્સાજયક તાલીમ 

ઉપલબ્ધ કરર્ા દ્ર્ારા તેમિ તેમન ે માટે સુયોગ્ય નોકરીઓ શોધર્ા દ્ર્ારા 

િેથી તેઓને આર્થવક રીતે સ્ર્તાંત્ર િનાર્ી શકાય. 

 પ્રર્તવમાન શૈક્ષજણક તાલીમ માટે, વયાર્સાજયક સાંસ્થાઓ માટે રેફરલ સેર્ાઓ 

ઉપલબ્ધ કરર્ી અન ેરાષ્ટ્રીય સાંસ્થાઓ દ્ર્ારા અપાતી સેર્ાઓના સાંિભે આઉટરીચ 

કેન્દ્રો તરીકેની ભૂજમકા િનાર્ર્ી. 

3. દિવયાાંગિનોના અજધકાર અજધજનયમ, 2016 હઠેળની દિવયાાંગતાઓ 
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ઉપરના અજધજનયમ હેઠળ િે પ્રકારની દિવયાાંગતાઓ જાહેર કરર્ામાાં આર્ી છે તેની યાિી 

જિડાણ-1 પર છે. તેર્ી દિવયાાંગતાની ટકાર્ારી નક્કી કરર્ાની માગવિર્શવકા આ જર્ભાગના પોટવલ 

પર ઉપલબ્ધ છે. 

4. (i) DDRCs સ્થાપર્ા માટે માંિૂર કરર્ામાાં આર્લેા જનયત કરેલા જિલ્લાઓ 

જર્ભાગના આ યોિના અાંતગવત DDRCsની સ્થાપના કરર્ા માટે િેશભરમાાં 310 જિલ્લાઓ 

માંિૂર કરર્ામાાં આર્ેલ છે. તે નક્કી કરર્ામાાં આર્ેલા જિલ્લોની યાિી જિડાણ-II-ક ઉપર છે. 

આ જિલ્લાઓ ઉપરાાંત રાજ્યો પણ તે િ પદ્ધજત અનુસાર અથર્ા અન્દ્યથા અન્દ્ય િાકી રહી 

ગયેલ જિલ્લાઓમાાં DDRCs સ્થાપી શક.ે પરાંતુ તે રીતે સ્થાપર્ામાાં આર્ેલા DDRCs માટ ે

રાજ્યોએ પોતાની અાંિાિપત્રમાાંથી તેના નાણાભાંડોળની વયર્સ્થા કરર્ાની રહેશ.ે ગૃહમાંત્રાલયે 

િે જિલ્લાઓને ડાિેરી પાાંખના અાંજતમર્ાિીઓથી ગ્રસ્ત જિલ્લાઓ જાહેર કરેલ છે. તેની યાિી 

જિડાણ II-ખ ઉપર છે. 

પ્રત્યેક DDRC પોતાની નજીકના જિલ્લામાાં DDRC ન હોય તો તેર્ા નજીકના પડોશના 

જિલ્લાની દિવયાાંગ વયજક્તઓની િેખભાળ રાખી શકે છે અને તેઓ પુનઃસ્થાપન સેર્ાઓ 

ઉપલબ્ધ કરી શક ેછે. 

 (ii) DDRCની રચના કરર્ાની કાયવપદ્ધજત 

(ક) જિલ્લા વયર્સ્થાપન ટીમ(DMT)ની રચના 

 િરેક DDRC જિલ્લા કલેક્ટરના ર્ડપણ હેઠળ રચાયેલી જિલ્લા વયર્સ્થાપન 

ટીમ(DMT)ની િેખરેખ હેઠળ કાયવ કરશ ે અને તે ટીમમાાં િહેતર સાંકલન અને 

સુજનયાંત્રણ માટ ેસમાિકલ્યાણ, આરોગ્ય, પાંચાયતી રાિ, મજહલા અને િાળકલ્યાણ 

જર્ભાગ, અમલીકરણ, કરતી સાંસ્થાના નોડલ ઓદફસર અને પ્રજતજિત જિનસરકારી 

સાંગઠન / જાહેર સાંસ્થાના પ્રજતજનજધઓનો સમાર્ેશ કરર્ાનો રહેશે. આ ટીમ, 

DDRCની અસકયામતોની રક્ષક અને િેખભાળ કરનાર ગણાશે. જિલ્લા 

વયર્સ્થાપન ટીમ (DMT)નાાં મહત્ર્નાાં કાયો નીચે પ્રમાણે રહેશેઃ 

 નોંધાયેલી અમલ કરનારી સાંસ્થાની પસાંિગી 

 માનર્શજક્તની પસાંિગી / જનયુજક્ત અને તેમને રોકર્ા સાંિાંજધત શરતોનુાં 

આખરીકરણ 

 DDRCની પ્રર્ૃજિઓનુાં સુજનયાંત્રણ અને સાંકલન 

 દિવયાાંગિનોને પુનઃસ્થાપન સાંિાંધે જિલ્લાની અન્દ્ય પ્રર્ૃજિઓ સાથ ેતાલમેળ 

(Convergence) 

 DDRCની અસકયામતોની તેમિ જર્ભાગની ADIP યોિના અાંતગવત કોઈ 

સામગ્રી પ્રાપ્ત થઈ હોય તો તેની સલામતી 

 જિલ્લા વયર્સ્થાપન ટીમ(DMT)ની િેઠક મજહને એકર્ાર મળશ ેઅને ર્ર્વમાાં 

ઓછામાાં ઓછી ચાર િેઠકો તો મળશે િ. 

(ખ) સાંકલન – નોડલ અજધકારી (DDRO) 



 

5 
 

કાયવના િહેતર સાંકલન માટે જિલ્લા દિવયાાંગ પુનઃસ્થાપના અજધકારી (DDRO) 

તરીક ેDMTમાાં સામેલ કરર્ામાાં આર્ેલ અજધકારીઓ પૈકીના કોઈ અજધકારીને નક્કી 

કરર્ામાાં આર્શે િે નોડલ અજધકારી તરીકે DDRCની પ્રર્ૃજિઓનુાં સુજનયાંત્રણ અને 

સાંકલન કરશ.ે 

જિલ્લા દિવયાાંગ પુનઃસ્થાપન અજધકારી (DDRO) DDRCના રોિેરોિના કામના 

આધાર પર તેના સાંકલન, વયર્સ્થાપન અને ર્હીર્ટ માટે િર્ાિિાર ગણાશે અને 

તેમન ેિર મજહને રૂ. 2000/-નુાં માનિ મહેનતાણાં ચુકર્શે. 

(iii) DDRC ચલાર્ર્ા માટે જિલ્લા વયર્સ્થાપન ટીમ (DMT) દ્ર્ારા યોગ્ય અમલ કરતી 

સાંસ્થાની શોધ 

 આર્ી અમલ કરતી સાંસ્થા શક્ય હોય ત્યાાં સુધી, 

1) રેડિોસ સોસાયટી હોઈ શકે અથર્ા 

2) રાજ્ય સરકારની કોઈ સ્ર્ાયિ કે અધવસ્ર્ાયિ સાંસ્થા હોઈ શકે; અથર્ા 

3) િહુ સારો ભૂતકાળનો અનુભર્ ધરાર્તુાં પ્રજતજિત જિનસરકારી સાંગઠન હોઈ શકે; િે 

DDRCનુાં તેના સ્થાપનાકાળથી િ યોગ્ય વયર્સ્થાપન કરર્ાની ક્ષમતા ધરાર્તુાં હોય, 

અન્દ્ય જિનસરકારી સાંગઠનો કરતાાં રાજ્ય સરકારના આરોગ્ય જર્ભાગ સમક્ષ 

નોંધાયેલ, કાયવરત જિલ્લા રેડિોસ સોસાયટી / સાંસ્થાને પ્રથમ અગ્રતાિમ આપર્ાનો 

રહેશે. સ્થાજનક રીતે જાહેરાત કરીને જિલ્લા વયર્સ્થાપન ટીમ રસ ધરાર્તી નોંધાયેલી 

સાંસ્થાઓ પાસેથી િરખાસ્તો માંગાર્ી શકે અને તે પછી, તે પૈકી િે કોઈ સાંસ્થા સૌથી 

ર્ધારે યોગ્ય હોય તેન ેકામગીરી સોંપી શકે. 

પ્રર્તવમાન તાંત્ર ઉપરાાંત રાજ્યો હાલના કાયિા નીચ ેનર્ી િ રાજ્ય કક્ષાની સાંસ્થા / 

માંડળી રચી શકે અને િે તે જિલ્લામાાં તેની શાખા દ્ર્ારા અમલીકરણ કરતી સાંસ્થા 

તરીકે DDRC ચલાર્ી શક.ે 

4) DDRC માટે િગાની વયર્સ્થા 

જિલ્લા સિાતાંત્રએ DDRC ના કાયવ માટ ેયોગ્ય તે િગા શોધીને ભાડામુક્ત ધોરણે 

તે DDRC માટ ેફાળર્ી શકે. આ માટેનુાં મકાન શક્યતઃ અર્રોધમુક્ત હોર્ુાં િોઈએ 

અને દિવયાાંગ વયજક્તઓન ેમાટે તે સરળતાથી પહોંચી શકાય તેર્ુાં હોર્ુાં િોઈએ તેમિ 

તેમાાં ર્ીિળી અને પાણીની પૂરતી સુજર્ધા હોર્ી િોઈએ.  

આ માટ ે ઓછામાાં ઓછી 400 ચો.મીટર િેટલી િગ્યા આર્શ્યક ગણાય. િો 

ભાડામુક્ત િગાની વયર્સ્થા ન થઈ શકે તો સૂજચત મયાવિાની અાંિર રહીને ભાડેથી 

મકાન રાખી શકાય. ભાડામુક્ત કે ભાડાના મકાનના જનભાર્ ખચવની રકમ ગ્રાન્દ્ટમાાં 

કન્દ્ટીિન્દ્સી ખાતા હેઠળની ફાળર્ણીમાાંથી મેળર્ર્ાનો રહેશે. 

5) DDRC માટે કમવચારીગણ 

(ક) DDRCનો અમલ કરતી સાંસ્થા દ્ર્ારા કરાર આધારે કમવચારીગણની ભરતી 
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 િરેક DDRC માટે ર્ધુમાાં ર્ધુ 12 કમવચારીઓ હશે િે ખાસ લાયકાત 

ધરાર્તા હશે. તેમને જનયત ધારાધોરણો અનુસારનુાં દફક્સ ર્ેતન ચુકર્ર્ામાાં 

આર્શે. પુનઃસ્થાપન માટેના કમવચારીગણે RCIમાાં નોંધણી કરાર્ેલી હોર્ી 

િોઈએ. આ યોિના અાંતગવત કોઈ કાયમી કમવચારીઓ માટેની િગાઓ 

ઊભી કરર્ાની નથી અન ે કમવચારીગણની ભરતી જનયત મહેનતાણા / 

કરારના ધોરણે DMT દ્ર્ારા / શક્યતઃ સ્થાજનક સાંસાધનોમાાંથી અગ્રતા 

અનુસાર કરર્ામાાં આર્શે. 

- સરકારી / જિલ્લા હોજસ્પટલોના પ્રર્તવમાન વયાર્સાજયકો – 

માનિર્ેતનના આધાર પર  

- સરકારી / જિલ્લા હોજસ્પટલોના પ્રર્તવમાન વયાર્સાજયકો – પ્રતીકાત્મક 

માનિર્ેતનના આધાર પર 

- વયાર્સાજયકો અને અન્દ્ય કમવચારીઓ માત્ર કરાર આધાદરત પ્રકારે 

(ખ) જિલ્લા વયર્સ્થાપન ટીમન ે િરૂદરયાત અનુસાર ઉપરના પૈકી કોઈપણ 

જર્કલ્પ પસાંિ કરર્ાની તેમિ રાજ્ય સરકારોના ધારાધોરણો અનુસાર 

પ્રતીકાત્મક માનિર્ેતનની ભલામણ કરર્ાની સિા છે. 

(ગ) DDRC તેમની જર્જર્ધ પ્રર્ૃજિઓ અસરકારક રીતે જનભાર્ી શકે તે માટે 

રાજ્ય સરકારો માનર્ર્ેતન અન ેઅન્દ્ય િરૂદરયાતોમાાં પૂરક ઉમેરો કરી શક ે

છે. આ માટે રાજ્ય સરકારે જિલ્લા વયર્સ્થાપન ટીમન ેઆર્શ્યક સૂચનાની 

અને માગવિશવનની આગોતરી જાણ કરી િેર્ી િોઈએ. િેથી DDRC માંિૂર 

થાય તે સાથે િ કમવચારીઓની જનયુજક્ત થઈ શક.ે 

6) માન્દ્ય કરાયેલ માનર્શજક્ત (કમવચારીગણ), માનિર્ેતનની રકમ અને તેન ેમાટે માન્દ્ય 

કરર્ામાાં આર્ેલ ગ્રાન્દ્ટ 

(ક) પ્રત્યેક DDRCમાાં નીચે પ્રમાણેના કમવચારીગણને દફક્સ માનિર્ેતનથી 

તેમન ે માટે જનયત કરાયેલ લાયકાત પ્રમાણે કરારથી રોકર્ામાાં આર્શે. 

પુનઃસ્થાપન વયાર્સાજયકો શક્યતઃ ભારતની પુનઃસ્થાપન 

કાઉજન્દ્સલ(RCI)માાં નોંધાયેલા હોર્ા િોઈએ. DDRCના કમવચારીગણની 

સેર્ાઓની શરતો નક્કી કરર્ાની િર્ાિિારી અમલીકરણ કરતી સાંસ્થાની 

છે, અને નજહ કે કેન્દ્ર સરકારની. 

Sr. 

No 
POSTS & QUALIFICATIONS 

Honora

rium 

after 

using 

multipli

cation 

factor of 

2.50 

નીચનેી નોંધ 

પ્રમાણે નક્કી 

કરલેા 

જર્સ્તારોમાાં/ 

રાજ્યોમાાં 

DDRCs માટે 

20% ઊંચા િરે 
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(Rs) માનિ- ર્ેતન 

રૂજપયા  

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 
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10. 
Attendant cum Peon cum Messenger 

(VIII Class Pass ) 
9500 11400 

11. Field & Publicity Assistant. (Graduate) 14500 17400 

12. 
Vocational Counselor cum Computer 

Assistant  (Graduate) 
14500 17400 

નોંધઃ (i) DDRC પૂર્ોિર રાજ્યોમાાં આાંિામન જનકોિાર ટાપુઓમાાં 

લક્ષદ્ર્ીપમાાં, પોંડીચેરીમાાં, િમણ અને િીર્માાં, િમ્મુ અને 

કાશ્મીરમાાં, જહમાચલ પ્રિેશમાાં, ઉિરાખાંડમાાં, ડાિેરી પાાંખના 

આતાંકર્ાિગ્રસ્ત જર્સ્તારોમાાં તેમિ િેશની આાંતરરાષ્ટ્રીય સરહિ સાથે 

િોડાયેલા રાજ્યના જિલ્લામાાં આર્ેલા હશે તેમન ે િેશના અન્દ્ય 

ભાગોમાાં આર્ેલાાં DDRCs કરતાાં 20% ર્ધુ િર ે માનિ ર્ેતન 

મળર્ાપાત્ર છે. 

 (ii) અમુક સેર્ા જનયત જિલ્લાઓમાાં DDRC શરૂ કરર્ાની િરખાસ્ત છે. 

જ્યાાં તેને માટેના અનુરૂપ લાયકાત ધરાર્તો કમવચારીગણ મળર્ાનુાં 

મુશ્કેલ છે. અહીં િો લાયકાત ધરાર્તા પુનઃસ્થાપન માટેના 

કમવચારીઓ તાત્કાજલક ન મળી શકે તો તેર્ા કમવચારીઓ જ્યાાં સુધી 

ઉપલબ્ધ ન થાય ત્યાાં સુધી જિલ્લા વયર્સ્થાપન ટીમ (DMT), 

તેનાથી ઓછી લાયકાત ધરાર્તા કમવચારીઓને નીમી શક ે છે. પરાંતુ 

ટેકજનકલ પ્રકારના કામ ઉપર જિન-ટેકજનકલ લાયકાતર્ાળા 

કમવચારીઓ નીમર્ા નજહ. 

 (iii) DDRO / નોડલ ઓદફસર (િે જિલ્લા વયર્સ્થાપન ટીમના સભ્યો 

પૈકીના િ એક અજધકારી હશે અને િે DDRCની પ્રર્ૃજિઓનુાં 

સુજનયાંત્રણ અન ે સાંકલનની િર્ાિિારી સાંભાળતા હશે તેને 

માનિર્ેતન તરીક ેમાજસક રૂ. 2000/- ચૂકર્ર્ામાાં આર્શે. 

(ખ) મળર્ાપાત્ર સહાયક અનિુાન 

 એક DDRC માટે SIPDA અાંતગવત આર્તવક અને અનાર્તવક ખચવની 

જર્ગતો નીચે પ્રમાણે છેઃ 

(રૂજપયા લાખમાાં) 

આઇટમ/િાિત સામાન્દ્ય રાજ્યોમાાં 

ર્ાર્ર્વક રૂજપયા 

ખાસ રાજ્યોમાાં 

20% ર્ધારાના 

ધોરણે ર્ાર્ર્વક રૂજપયા 

કુલ માનિર્ેતન 23.40 28.08 

કચેરીખચવ/કન્દ્ટીિન્દ્સી 05.25 5.25 
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સાધનો (માત્ર પ્રથમ ર્ર્વ 

માટે) 

20.00 20.. 

પ્રથમ ર્ર્વ માટે કુલ 48.65 53.33 

િીજા ર્ર્વ માટે કુલ 28.65 33.33 

ત્રીજા ર્ર્વ માટે કુલ 28.65 33.33 

5. (i) યોિના નીચે નાણાભાંડોળ વયર્સ્થા 

  DDRCsને ‘દિવયાાંગિનો માટેના અજધકાર અજધજનયમ, 2016ના અમલ માટેની યોિના’ 

(SIPDA) નીચે નાણાભાંડોળ ફાળર્ર્ામાાં આર્શે. આ હેતુ માટે અલગ પોટવલ ન િનાર્ર્ામાાં 

આર્ે ત્યાાં સુધી DDRC માટેની ઓનલાઇન િરખાસ્તો જર્ભાગના પ્રર્તવમાન પોટવલ પર 

મોકલર્ાનુાં ચાલ ુરહેશે. 

 (ii) સહાયક ગ્રાન્દ્ટ મળેર્ર્ા માટનેી િરખાસ્તો મોકલર્ા િાિત 

  સહાયક ગ્રાન્દ્ટ મેળર્ર્ા માટેની િરખાસ્ત િરેક ર્ર્વના પહેલા જત્રમાસમાાં જિલ્લા કલેક્ટર / 

જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ દ્ર્ારા જિડાણ III ના નમૂના અનુસાર ભલામણ માટે મોકલી આપર્ાની 

રહેશે. જિલ્લા કલેક્ટર / મેજિસ્ટ્રેટની ભલામણ અનુસાર DDRC માટે ર્ર્વ માટે િે ખચવના 

અાંિાિો િશાવર્ર્ામાાં આવયા હશ ેતેના આધાર પર ગ્રાન્દ્ટ છૂટી કરર્ામાાં આર્શે. િાકીની માન્દ્ય 

ગ્રાન્દ્ટ અથર્ા સરકારની ભલામણ મળ્યા િાિ તેમિ ઓદડટ થયેલા જહસાિો અને આગળની 

ગ્રાન્દ્ટ / અગાઉના હપતાના ઉપયોજગતા પ્રમાણપત્રો પ્રાપ્ત થયા િાિ છૂટી કરર્ામાાં આર્શે. 

 (iii) નાણા વયર્સ્થાપન અાંગનેાાં ધારાધોરણ 

  કેન્દ્રીય ક્ષેત્રની યોિના હેઠળ તમામ લેર્ડિેર્ડ / ચુકર્ણાાં જાહેર નાણા વયર્સ્થાપન વયર્સ્થા 

(PFMS) અનુસાર થાય છે. ગ્રાન્દ્ટ મેળર્ર્ા ઇચ્છતા તમામ જિન સરકારી સાંગઠનો / સ્ર્ૈજચ્છક 

સાંસ્થાઓએ ફરજિયાતપણે જાહેર નાણા વયર્સ્થાપન વયર્સ્થાનુાં ખચવ, પેશગી અન ેતિિીલી 

(EAT) મોડયુલનો ઉપયોગ, ભારત સરકાર તરફથી છૂટી કરર્ામાાં આર્તા નાણાભાંડોળ માટ ે

કરર્ાનો રહેશે. 

(ક) જ્યાાં કેન્દ્રીય નાણાકીય સહાય (Central Financial Assistance) માંિૂર કરર્ામાાં 

આર્ે છે તેર્ા દકસ્સાઓમાાં, િો ગ્રાન્દ્ટ મેળર્નાર સાંસ્થા / સાંગઠન જનયત કરેલા 

ઉદ્દેશો જસદ્ધ કયાવના અને ખચવ કયાવના સાંપૂણવ નક્કર પુરાર્ા ઓદડટેડ પત્રકોના સમથવન 

સાથે રિૂ કર ેતો ગ્રાન્દ્ટ એક િ હપતામાાં છૂટી કરર્ામાાં આર્શે. 

(ખ) DDRCના અમલીકરણ કરતી અને ગ્રાન્દ્ટ મેળર્ર્ા ઇચ્છતી સાંસ્થા આ યોિના 

અાંતગવત નીજત આયોગના પોટવલ (NGO – Darpan Portal)માાં નોંધાયેલી હોર્ી 

િોઈએ અને તેણે આ યોિના નીચે ગ્રાન્દ્ટ માટ ે અરજી કરતાાં પહેલાાં NGO – 

Darpan Portal નો યુજનક આઇડી નાંિર મેળર્ેલો હોર્ો િોઈએ. 

(ગ) હાલની માગવિર્શવકા કાયવપદ્ધજત ઉપરાાંત ભજર્ષ્યમાાં જર્ભાગ દ્ર્ારા જર્ભાગના 

સજચર્શ્રીની માંિૂરીથી િે કોઈ માગવિર્શવકા, સૂચના જારી કરર્ામાાં આર્ે તેમિ કોઈ 
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ખુલાસા, સ્પષ્ટીકરણ ર્ધારર્ા કે ઘટાડા કરર્ામાાં આર્ી તે આ યોિનામાાં સામેલ 

કરર્ામાાં આર્શે. 

 (iv) DDRC ને અનસુરર્ાની નાણાકીય વયર્સ્થા માટ ે

(ક) DDRC દ્ર્ારા પ્રાયોિનાના જહસાિો જનભાર્ર્ા 

 DDRC માટે કમવચારીઓના માનિર્ેતન માટેની નાણાફાળર્ણી તેમિ DDRC 

માટે આર્શ્યક સાધનસામગ્રી માટેની નાણાફાળર્ણી SIPDA યોિના અાંતગવત િ 

કરર્ામાાં આર્ે છે; જ્યારે ફેજિકેશન માટેની સામગ્રી તેમિ સાધનો અને ઉપકરણો 

માટેનુાં નાણાભાંડોળ ADIP યોિના અાંતગવત ફાળર્ર્ામાાં આર્ે છે; તેથી સાંિાંજધત 

િરખાસ્ત સાથે આ િાંને માટેના અલગ જહસાિો જનભાર્ર્ા અને રિૂ કરર્ા. 

(ખ) DDRCના નામે િને્દ્ક ખાતુાં ખોલાર્ર્ા િાિત 

 DDRCના માટે અલગ િેન્દ્ક ખાતુાં ખોલાર્ર્ુાં અને તે જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ / જિલ્લા 

કલેક્ટર દ્ર્ારા DMTમાાંથી જનયુક્ત કરર્ામાાં આર્ેલ એક અજધકારી આિે ગ્રાન્દ્ટ 

પ્રાપ્ત કરર્ા માટે અમલીકરણ સાંસ્થાએ અજધકૃત કરેલ અન્દ્ય અજધકારીની સાંયુક્ત 

સહીથી તે ખાતુાં કાયાવજન્દ્ર્ત થશે. આ અાંગેનો જનણવય DDRC નક્કી કરર્ા માટેની 

અમલીકરણ સાંસ્થાના આધાર પર DMT એ કરર્ાનો રહેશે. 

(ગ) જહસાિોની જાળર્ણી 

 સમથવનકારી પ્રર્ૃજિઓ માટેના ખચવના યોગ્ય જહસાિો િરેક અમલીકરણ કરતી સાંસ્થા 

દ્ર્ારા DDROના એકાંિરે માગવિશવન અને િેખરેખ હેઠળ જાળર્ર્ાના રહેશે. યોગ્ય 

રીતે જહસાિો જાળર્ર્ા માટે અનુસારર્ામાાં આર્તી પદ્ધજત ઉપરાાંત એ પણ 

સુજનજચચત કરર્ાનુાં રહેશે કે િરેક અમલીકરણ કરતી સાંસ્થા િરેક DDRC માટે અલગ 

જહસાિો જનભાર્ે. િરેક જિલ્લાના નોડલ અજધકારી જર્ભાગને છ મજહને કાયવિમો 

અને પ્રર્ૃજિઓન ેલગતા જહસાિ રિૂ કરશ.ે 

(ઘ) SIPDA અાંતગવત કમવચારીઓના માનિ ર્તેન માટનેી સહાયક ગ્રાન્દ્ટ માટેની 

િરખાસ્ત 

 જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટની ભલામણ સાથે આ માટેની િરખાસ્ત નાણાકીય ર્ર્વના પહેલાાં 

જત્રમાસમાાં રિૂ કરર્ાની રહેશે. અાંિાજી ર્ાર્ર્વક ખચવના 75% િેટલી રકમ પ્રથમ 

હપતામાાં છૂટી કરર્ામાાં આર્શે. સહાયક ગ્રાન્દ્ટની િાકીની રકમ રાજ્ય સરકારની 

ભલામણથી અને આગળના હપ્તાના ઓદડટેડ જહસાિો અને ઉપયોજગતા પ્રમાણપત્રો 

પ્રાપ્ત થયા િાિ છૂટી કરર્ામાાં આર્શે. 

(ચ) સહાયક ગ્રાન્દ્ટ માટેની િરખાસ્ત જનયત િસ્તાર્ેિો સાથે ઓન લાઇન જર્ભાગના ‘e 

Anudan’ પોટવલ ઉપર રિૂ કરર્ાની રહેશે. 

6. (i) રાજ્ય સરકારની ભજૂમકા 

(ક) DDRCના અસરકારક કાયવમાાં રાજ્ય સરકારોએ ર્ધુ સદિય ભૂજમકા ભિર્ર્ાનુાં 

અપેજક્ષત છે. રાજ્ય / જિલ્લા ર્હીર્ટતાંત્રના ર્ધુ સમાર્ેશન માટ ે રાજ્ય સરકારો 

DDRCs અને તેમની જર્જર્ધ પ્રર્ૃજિન ેઅસરકારક રીતે હાથ ધરી શકે તે માટે તેમના 
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કમવચારીગણના માનિર્ેતન તેમિ તેમની અન્દ્ય િરૂદરયાતો માટે પૂરક રકમ આપી 

શકે. 

(ખ) રાજ્ય સરકારોએ જિલ્લા કલેક્ટરોને જિલ્લા વયર્સ્થાપન ટીમના અધ્યક્ષ તરીકેના 

તેમના સ્થાનના આધાર પર DDRCs ર્ધુ અસરકારક રીતે ફરિ િજાર્ી શકે તે 

હેતુથી િમીની ર્ાસ્તજર્કતાઓ ધ્યાનમાાં લઈને DDRC યોિનાના વયાપક 

માળખાની સાથે સુસાંગત રીતે તેમાાં નાના નાના આર્શ્યક ફેરફાર કરર્ા માટ ેઅજધકૃત 

કરી શક.ે 

(ગ) આ ઉપરાાંત, િો કેન્દ્રીય ભાંડોળની ફાળર્ણીમાાં કાયવર્ાહી સાંિભે જર્લાંિ થાય તો 

ક્ષેત્રમાાં િે કાંઈ મુશ્કેલીઓ ઉપજસ્થત થાય તે હલ કરર્ા માટે, રાજ્ય સરકારો જિલ્લા 

કલેક્ટરોને તેમન ેહસ્તક રહેલા સ્થાજનક નાણાભાંડોળમાાંથી ર્ચગાળાની પેશગી માંિૂર 

કરર્ા માટે અજધકૃત કરી શકે. 

(ઘ) પ્રર્તવમાન વયર્સ્થા ઉપરાાંત, રાજ્યો હાલના કાયિા અાંતગવત એક રાજ્ય કક્ષાની 

સાંસ્થા / માંડળીની રચના કરી તેની જિલ્લા કક્ષાની શાખાઓ મારફત ે જિલ્લાઓમાાં 

DDRCsના અમલીકરણ સાંસ્થા તરીકે તેને અસરકારક કરર્ા માટ ેઅજધકૃત કરી શકે. 

 (ii) ALIMCO અને જર્ભાગ હસ્તકનાાં રાષ્ટ્રીય સાંસ્થાનોની ભજૂમકા – સાધનો / કમવચારીઓની 

તાલીમ 

(ક) કાયવરત DDRC માટે આર્શ્યક સાધનો 

 તમામ પ્રકારની દિવયાાંગતાઓ માટે સહાયક સાધનો / ઉપકરણોના ફેજિકેશન અને 

ફીટીંગ્સ માટેની સામગ્રી યોિનાની અાંિર સાધનો સાંિાંજધત મથાળા હેઠળ કરેલી 

િોગર્ાઈઓમાાંથી ખરીિ કરર્ાનાાં રહે છે. આ સાધનોમાાં ઇલેજક્ટ્રક ઓર્ન, 

ર્કવશોપમાાં ર્પરાતા ઘણ, (auvil), દફજિયોથેરાપીનાાં સાધનો, જક્લજનકલ 

ઓદડયોજમટર, સ્પીચ ટ્રેનર, ર્કવશોપનાાં સાધનો અને માંિિુજદ્ધર્ાળાાં િાળકોના 

જશક્ષણ માટે ર્પરાતા અમુક સાધનો તેમિ UDID પ્રાયોિના માટે ર્પરાતાાં અમુક 

સાધનોનો સમાર્ેશ થાય છે. પ્રત્યેક DDRC માટે માત્ર પ્રથમ ર્ર્વ માટે િ આ 

સાધનો અાંગેના ખચવ માટે રૂ. 20,000/-ની ગ્રાન્દ્ટ માંિૂર કરર્ામાાં આર્ી છે અને િો 

તેમાાં આગળ ઉપર કાંઈક ઉમેરો કરર્ાની િરૂદરયાત િણાય તો પાાંચ ર્રસ પછી 

જર્ચારણામાાં લેર્ાશ.ે સાધનોની યાિી જિડાણ IV ઉપર છે. 

 આ સાધનો કૃજત્રમ અાંગો િનાર્નાર ભારતની સાંસ્થા – ALIMCO, લખનૌ રોડ, 

કાનપુરથી ખરીિર્ાનાાં હોય છે. ALIMCO એ જાહેર ક્ષેત્રનુાં કેન્દ્ર સરકારનુાં આ 

જર્ભાગ હેઠળનુાં સાહસ છે. િો કોઈ સાંિોગોમાાં ALIMCO આ સાધનો ઉપલબ્ધ 

ન કરી શક ેતો અમલીકરણ કરતી સાંસ્થાએ DMTની િેખરેક હેઠળ સામાન્દ્ય નાણા 

જનયમો (GFR)માાં સુચર્ર્ામાાં આપેલી કાયવપદ્ધજત અનુસાર ખરીિી કરર્ાની રહે છે. 

(ખ) દિવયાાંગિનો માટે સાધનો / ઉપકરણો તેમિ સચૂર્ર્ામાાં આર્ેલા અન્દ્ય સાધનો 

માટે કાચો માલ 
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 દિવયાાંગિનો માટેનાાં સાધનો / ઉપકરણો િનાર્ર્ા માટેનો કાચો માલ જર્ભાગની 

ADIP યોિના અાંતગવત પૂરો પાડર્ામાાં આર્શે. 

 DDRC એ આ માટેની િરખાસ્ત િર ર્ર્ે રાજ્ય સરકારને જનયત નમૂનામાાં, 

ઉપયોજગતા પ્રમાણપત્ર, ખચવના જહસાિોનુાં ઓદડટ કરેલુાં પત્રક, લાભાથીઓની યાિી, 

દિવયાાંગિનોને પૂરાાં પાડર્ામાાં આર્ેલ સાધનો / ઉપકરણોની જર્ગતો અને 

પ્રર્ૃજિઓના કેલેન્દ્ડરની જર્ગતો સાથે, જિલ્લા કલેક્ટર મારફતે યોિના અાંતગવત ગ્રાન્દ્ટ 

મેળર્ર્ાના હેતુ માટે મોકલી આપર્ાની રહેશે. 

 (iii) રાષ્ટ્રીય સાંસ્થાનો / સઘન પ્રાિજેશક કને્દ્રોની ભજૂમકા (તમેન ે ફાળર્ર્ામાાં આર્ેલાાં રાજ્યો 

અનુસાર) 

1) DDRCsના, રાજ્યના દિવયાાંગિનો સાથ ે કામ કરતા સમાિ કલ્યાણ જર્ભાગના 

અજધકારીઓ / કમવચારીઓ રાજ્ય સરકાર / જિલ્લા ર્હીર્ટીતાંત્ર / DDRCના 

સાંકલનમાાં રહીન ેતાલીમ આપર્ી. 

2) રાષ્ટ્રીય સાંસ્થાનોએ અભ્યાસિમના મોડયુલ સાથ ે સમગ્ર ર્ર્વનુાં તાલીમ – કેલેન્દ્ડર 

તૈયાર કરી જર્ભાગની માંિૂરી માટ ેમોકલી આપર્ુાં. 

3) DDRCsના અમલીકરણ સાંસ્થાના કમવચારીગણના રાષ્ટ્રીય સાંસ્થાનો દ્ર્ારા તેમની 

ક્ષમતા જનમાવણ માટ ેઓપ ર્ગવ / અજભમુખતા તાલીમ અને અન્દ્ય તાલીમ આર્ામાાં 

આર્શે િેથી તેઓ માંિૂર કરેલ યોિના અનુસાર પ્રર્ૃજિઓ હાથ ધરી શકે. 

4) રાષ્ટ્રીય સાંસ્થાનો રાજ્ય / જિલ્લા / DDRCsના સાંકલનમાાં રહીને નીચેની તાલીમ 

હાથ ધરશે : 

 જિલ્લા કલેક્ટરો અને રાજ્ય સરકારના અજધકારીઓ માટે એક દિર્સની 

કાયવશાળા; િેમાાં દિવયાાંગતાના મુદ્દાઓ અાંગે સાંર્ેિનશીલતા, PwD 

અજધજનયમની મુખ્ય િોગર્ાઈઓ DDRC યોિનાની સમિૂતી અને 

તેમના દ્ર્ારા અસરકારક સેર્ા જર્તરણ, શ્રેિ પરાંપરાઓની ચચાવ 

 અમલીકરણ કરતી સાંસ્થાઓના નોડલ અજધકારીઓ અને સમાિ કલ્યાણના 

અજધકારીઓ માટે ત્રણ દિર્સની તાલીમ િેમાાં, DDRCની યોિના, 

ADIPની, DDRCની િરખાસ્તોનુાં પ્રદિયાકરણ, જહસાિો અને અન્દ્ય 

રેકડવની જાળર્ણી, સુજર્ધાઓ, રાહતો અન ેદિવયાાંગિનો માટેની યોિનાઓ 

અને અગત્યનાાં રેફરલ સરનામાાં 

 15 દિર્સ સુધી ઇન-સર્વ તાલીમ DDRCsના ટેકજનકલ અન ેવયાર્સાજયક 

કમવચારીઓન,ે િેમાાં ર્હેલાસરની િરજમયાનગીરી અને ફોલોઅપ, સારર્ાર 

અને પુનઃસ્થાપનની નર્ી કાયવપદ્ધજતઓ ર્ગેરે 

 ઇન-સર્ર્વસ તાલીમ માટેના ખાસ ર્ગો િેમાાં સેતુ કાયવિમો, DDRCsના 

પૂરતી લાયકાત નજહ ધરાર્તા કમવચારીઓ માટે 6 મજહનાથી માાંડી એક 

ર્રસ સુધીના સેન્દ્ડર્ીચ કાયવિમો 
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 સાંર્ાિ/પ્રત્યાયનનાાં કૌશલ્યોની તાલીમ તેમિ અસરકારક સામગ્રી તૈયાર 

કરર્ાની તાલીમ 

 ટેકજનકલ કમવચારીઓ અને િહુલક્ષી કાયવકરો માટે સાધનો અને 

ઉપકરણઓનાાં દરપેરરાંગ અને મરામત/જનભાર્ માટેની તાલીમ 

 સઘન પ્રાિેજશક કેન્દ્રો (CRC) / રાષ્ટ્રીય સાંસ્થાનો અને શ્રેિ કાયવ કરતા 

DDRCની પદરચય મુલાકાત 

તાલીમ કાયવિમ એકથી ત્રણ દિર્સની સાંર્ેિનશીલતા કાયવશાળાથી માાંડી એક 

અઠર્ાદડયા કે િે અઠર્ાદડયાના દરફે્રશર તાલીમ કે એક ર્ર્વ સુધીની સેન્દ્ડર્ીચ 

તાલીમ સુધીનો રહેશે. િેનો ઉદ્દેશ DDRCના પૂરતી લાયકાત નજહ 

ધરાર્તા કમવચારીઓના કૌશલ્ય જર્કાસનો રહેશ.ે તાલીમમાાં ભાગ લેનારાઓ 

જસજનયર કક્ષાના અજધકારીઓ િેમક ેસજચર્ / જનયામક / જિલ્લા કલેક્ટરો, 

જિલ્લા સમાિ કલ્યાણ અજધકારીઓ / નોડલ અજધકારીઓથી માાંડી 

વયાર્સાજયકો અને DDRCમાાં જનયુક્ત થયેલા અન્દ્ય કમવચારીઓ સુધીના 

રહેશે. 

DDRCsના કમવચારીઓની તાલીમના ખચવમાાં મુખ્યત્ર્ે નીચેનાનો સમાર્ેશ 

થશેઃ 

DDRCના કમવચારીઓ િેઓ તાલીમ માટ ે મોકલર્ામાાં આર્ે તેમના 

પ્રર્ાસખચવ અન ેભોિન તથા જનર્ાસનો ખચવ SIPDA નીચે DDRCsને 

આપર્ામાાં આર્તી ગ્રાન્દ્ટમાાંના કન્દ્ટીિન્દ્સી મથાળા નીચેની ગ્રાન્દ્ટમાાંથી 

કરર્ામાાં આર્શે. જ્યારે તાલીમ સાંિાંજધત અન્દ્ય ખચવ રાષ્ટ્રીય સાંસ્થાનો કરશ.ે 

DDRCs યોિનાના વયાપક માળખામાાં, િેમાાં DDRCનુાં સાંચાલન 

જિનસરકારી સાંગઠન દ્ર્ારા કરર્ામાાં આવયુાં હશે ત્યાાં યોિનાની િોગર્ાઈ 

અનુસાર માનર્શજક્ત / કમવચારીઓની પસાંિગી માટે તેઓ મુક્ત છે અને 

તેનુાં એકાંિર જનરીક્ષણ જિલ્લા વયર્સ્થાપન ટીમ-DMT હસ્તક છે. 

યોિનાની િોગર્ાઈઓમાાં નાનકડા કોઈ ફેરફાર કરર્ાની િરૂર િણાય તો 

જર્ભાગના પરામશવનમાાં રહીન,ે રાજ્યની માજલકીના જર્સ્તરણના જહતમાાં, 

અસરકારક કામગીરીના જહતમાાં અને રાજ્ય / જિલ્લા સિાતાંિરની નીચે 

DDRCs ની ગ્રાન્દ્ટની પ્રદિયા સરળ િનાર્ર્ાના જહતમાાં તે માન્દ્ય છે. 

7.  DDRCsની કાયવયોિના 

  DDRCsની કાયવયોિના એકાંિરે નીચે પ્રમાણે હશેઃ 

 દિવયાાંગિનોની તેમિ તેમની િરૂદરયાતોની જિલ્લામાાં મોિણી – િર મજહને 10થી 

15 ગામો લેર્ાાં 

 ર્ડા મથકે / જસજર્લ હોજસ્પટલ ખાતે અઠર્ાદડયે એકર્ાર સમીક્ષાની જશજિર 

(assessment camp) 
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 સમયાાંતર ેતાલુકા કક્ષાએ જાગૃજત જશજિરની ગામ કક્ષાએ મુલાકાત લઈ જાગૃજત પેિા 

કરર્ી. િુિાાં િુિાાં લજક્ષત િૂથો માટે તૃણમૂલ કક્ષાએ તાલીમ કાયવિમો સમાાંયતરે 

યોિર્ા ર્ગેરે 

 સમયાાંતર ેગામ / તાલુકા કક્ષાએ ફોલોઅપ જશજિર 

7 (i) દિવયાાંગિનોની મોિણી 

  શરૂઆતના આયોિન માટે દિવયાાંગતા સાંિાંજધત િો જિલ્લા કક્ષાની માજહતી ઉપલબ્ધ હોય તો 

તે DDRCને ઉપલબ્ધ કરર્ી. આ માજહતી આાંગણર્ાડી / આશા ર્કવર ર્ગેર ેપાસ ેિરેક ગામની 

દિવયાાંગ વયજક્તઓની સાંખ્યા સાંિાંધે હોઈ શક.ે અમલીકરણ કરતી સાંસ્થાએ માજહતી એકત્ર કરર્ા 

માટેની શ્રેિ વયર્સ્થા પોતાની જર્ર્ેકિુજદ્ધ ર્ાપરીને ગોઠર્ર્ી. 

 (ii) સાધનો / ઉપકરણોની સમીક્ષા / ફીટીંગ/ફોલોઅપ અને મરામત સમીક્ષા / ફીટીંગ 

સમીક્ષા / ફીટીંગ 

ખરેખર દિવયાાંગતામાાં રાહતરૂપ સાધનો / ઉપકરણોનાાં ફીટીંગ એ જિલ્લા કેન્દ્રની એક 

મહત્ર્ની કામગીરી છે. આ કામગીરી માટ ે જશજિર અજભગમ અને સાંસ્થાકીય અજભગમનુાં 

જમશ્રણ ઉપયોગમાાં લેર્ાનુાં રહે છે. માલસામાન / સામગ્રી / સાધનો ઉપકરણોનુાં ખચવ ADIP 

યોિનામાાંથી કરર્ાનુાં રહે છે. ADIP યોિના અનુસાર અમલ કરતી સાંસ્થા પૂરતી વયર્સ્થા 

કરર્ા માટે તેમિ જહસાિોની જાળર્ણીમાાં યોગ્ય પ્રકારની કાયવપદ્ધજત અનુસરર્ા માટે 

િર્ાિિાર ગણાશે. આ િાિતના અમલ માટે નીચેના મુદ્દાઓ ધ્યાનમાાં લેર્ા: 

 અમલીકરણ કરતી સાંસ્થાએ ખરેખર કેટલાાં સાધનો / ઉપકરણોની િરૂર છે તેની 

ચોક્કસ સમીક્ષા હાથ ધરી હોર્ી િોઈએ. 

 અમલ કરતી સાંસ્થા િેને ટેકજનકલ આપૂર્તવ સાંસ્થાકીય વયર્સ્થા અને અર્રિર્ર 

માટેની ર્ાહનવયર્સ્થા ઉપલબ્ધ કરર્ાની રહે છે. 

 તમામ દિવયાાંગિનોની સમીક્ષા કરર્ામાાં િે – તે દિવયાાંગિનોની સાંખ્યા અને તેમને 

માટે કઈ / કયા પ્રકારની સાધન/ઉપકરણની િરૂદરયાત છે તેની ચોક્કસ ગણતરી 

કરેલી હોર્ી િોઈએ. 

 જિલ્લા દિવયાાંગતા પુનઃસ્થાપન કેન્દ્ર મારફતે એક તો કાયમી ધોરણે સમીક્ષા હાથ 

ધરાતી રહેલી િોઈએ અને ર્ળી જશજિર અજભગમ મારફતે જર્જર્ધ સમયના તિક્ક ે

પણ તે હાથ ધરાર્ી િોઈએ. 

 આાંગણર્ાડી કાયવિરો, આરોગ્યના કાયવકરો, અધવ-જશક્ષકો, નરેગા, પાંચાયતી રાજ્યની 

સાંસ્થાઓ, સ્થાજનક જિનસરકારી સાંગઠનો અને અન્દ્ય તૃણમૂલ કક્ષાના કાયવકરોના 

સાથથી આ કાયવ હાથ ધરર્ુાં િોઈએ. 

 અમલીકરણ કરતી સાંસ્થાઓ, િેમને સહાયક સાધનો / ઉપકરણો આપર્ામાાં આવયાાં 

છે તેમના સતત ફોલોઅપથી િો સુજનજચચત કરર્ુાં િોઈએ કે તેનો યોગ્ય ઉપયોગ થઈ 

રહ્યો છે તેમિ િરૂર અનુસાર તેની યોગ્ય િડપી મરામત હાથ ધરાય છે. 



 

15 
 

 જિલ્લા કેન્દ્રએ સાધનોની કરામતની, ગોઠર્ણીના અને ફોલોઅપની િર્ાિિારી 

ઉપાડી લેર્ી િોઈએ. સાધનો /ઉપકરણોની મરામત માટે નજીર્ી રકમ ર્સૂલ કરી 

શકાય; અને તે રકમ િુિા િુિા સાધન અાંગે અને મરામતના પ્રકાર અનુસાર િુિી 

િુિી હોઈ શકે. 

 િે દિવયાાંગિનોને સહાયક સાધનો/ઉપકરણોનો ઉપલબ્ધ કરાયાાં છે તેમને 

ચોક્કસપણે, જિલ્લા કેન્દ્ર કક્ષાએ તેના ફોલોઅપ / મરામત અને તાલીમ સેર્ાઓ 

ઉપલબ્ધ છે, તેની જાણ કરર્ી િ િોઈએ. 

 દિવયાાંગિનોને આ સાધનો / ઉપકરણોના અસરકારક અને સાચા ઉપયોગ માટે તેમન ે

તાલીમ ઉપલબ્ધ કરર્ી િોઈએ. ર્ળી તેમને સ્થાજનક ભાર્ામાાં છપાયેલાાં ચોપાજનયાાં 

/ પજત્રકા / જચત્રો / આકૃજતઓ મારફતે તે સાધનો / ઉપકરણોની જાળર્ણી, માર્િત 

અને ઉપયોગ અાંગે માગવિશવન આપર્ુાં િોઈએ. 

 (iii) અટકાયતી કાયવિમ(prevention)ને પ્રોત્સાહન 

  િુિા િુિા રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય કાયવિમો દ્ર્ારા અાંધત્ર્ જનર્ારણ, કુિરોગ જનર્ારણ ર્ગેર ેપ્રકારના 

અટકાયતી કાયવિમોને પ્રોત્સાહન પૂરાં પાડર્ામાાં આવયુાં છે; તેમિ પલ્સ પોજલઓ િેર્ી રૂદટન 

પ્રકારની રસીના કાયવિમો દ્ર્ારા પણ આર્ા અટકાયતી કાયવિમો હાથ ધરર્ામાાં આર્ે છે. આર્ા 

કાયવિમોની અજભમુખતાથી મૃત્યુ િેર્ી ઘટનાને પણ જનર્ારી શકાય છે અને દિવયાાંગતા આર્તી 

અટકાર્ી શકાય છે. તેથી કેન્દ્રોએ અટકાયતી કાયવિમોની માજહતી પ્રજસજદ્ધ કરર્ામાાં ફેરફાર 

કરીને આરોગ્ય કાયવિમો અને દિવયાાંગતાની અટકાયત ર્ચ્ચેનો સાંિાંધ ખાસ ઉજાગર કરર્ો 

િોઈએ. 

  ર્ળી દિવયાાંગતા માટે કુપોર્ણ અથર્ા યોગ્ય પોર્ણનો અભાર્ પણ કારણભૂત મનાય છે. 

અભ્યાસોએ જનિેશ કયો છે કે આયોદડનની અછતથી જર્કાસને નોંધપાત્ર રીતે અસર પહોંચે છે. 

િુિા િુિા માઇિો-ન્દ્યુટ્રીયન્દ્ટ(સૂક્ષ્મપોર્ણ)ની અછતથી િન્દ્મસમયે િાળકોનુાં ર્િન ઓછુાં 

હોય છે. માતાના ઉિરમાાં ગભાવર્સ્થા િરજમયાન િાળકનુાં ર્િન પૂરતા પ્રમાણમાાં ન ર્ધે તો 

નર્જાત જશશુઓ માનજસક રીતે નિળાાં િન્દ્મ ે તેર્ી શક્યતાઓ રહેલી છે. જશશ ુ અર્સ્થા 

િરજમયાન તેમિ િાલ્યાર્સ્થામાાં કુપોર્ણથી િાળકમાાં લાાંિાગાળે શારીદરક જર્કાસ, ર્ૃજદ્ધ અને 

િૌજદ્ધક ક્ષમતા ઉપર અર્ળી અસર પહોંચ ે છે. િાળકોમાાં જર્ટાજમન-એ ની અછતથી 

અાંધત્વની ઘટના િને છે. 

  દિવયાાંગતા અટકાર્ર્ા સાંિાંજધત એક અન્દ્ય પાસુાં છે. િેની જિલ્લા કેન્દ્રોએ પૂરતી માજહતી 

પ્રસાદરત કરર્ી િરૂરી છે તે છે પયાવર્રણીય સ્ર્ચ્છતા અને આરોગ્યમય જીર્નની પદરજસ્થજત. 

(તાિેતરમાાં યુનો દ્ર્ારા ભારતના પ્રધાનમાંત્રીને આ િે મુદ્દા અાંગે જાગૃજત પ્રસારણ માટેનો 

ર્ૈજચર્ક એર્ોડવ એનાયત કરર્ામાાં આવયો તે િતાર્ે છે કે આ િે મુદ્દા ર્ૈજચર્ક રીતે પણ કેટલુાં 

મહત્ર્ ધરાર્ે છે). ઉિાહરણ તરીક ેિૂજર્ત પાણીથી પોજલઓ-ર્ાયરસ પેિા થાય અને તેનાથી 

Fluccid ત્ર્ચાનો લકર્ો થાય. આર્ી ત્ર્ચાનો લકર્ો જિનસ્ર્ચ્છ/ગાંિી જીર્ન પદ્ધજતમાાંથી 

પણ થઈ શકે. અસ્ર્ચ્છ કે િૂજર્ત પાણીથી રોટર ર્ાયરસ ચેપણ થઈ શકે; િેનાથી િાડાનો રોગ 

લાગુ પડે. િાડાના રોગથી િાળકની ર્ૃજદ્ધને અસર થાય છે. ર્ાતાર્રણની ગાંિકી / 
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અસ્ર્ચ્છતાથી આાંખમાાં ખીલનો રોગ થઈ શક ેઅને લાાંિેગાળે તેમાાંથી અાંધત્ર્ પણ આર્ી શકે. 

અરે, કુષ્ટરોગ પણ ર્ાતાર્રણની ગાંિકી / અસ્ર્ચ્છતાની નીપિ છે. અસ્ર્ચ્છ અને 

જિનઆરોગ્યપ્રિ ખોરાકથી Poliomyeltis થઈ શકે છે. આ પ્રમાણે DDRCs એ સાંપૂણવ 

સ્ર્સ્છતા અજભયાનના, જનમવલ ગ્રામ અજભયાનના અને અન્દ્ય કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારોથી 

સ્ર્ચ્છ ભારત સાંિાંજધત મુદ્દાઓન ેએકજત્રત કરીન,ે સ્ર્ચ્છતા સાંિાંજધત પ્રચાર અજભયાન ઉપર 

અને જર્શેર્ કરીને શાળા સ્ર્ચ્છતા કાયવિમ ઉપર ર્ધારે ધ્યાન કેજન્દ્રત કરર્ુાં િોઈએ. 

  જિલ્લા કેન્દ્રોએ દિવયાાંગતા અટકાર્ર્ા સાંિાંજધત જર્જર્ધ પ્રકારની માજહતી એકત્ર કરીને તેનુાં 

સાંકલન કરર્ુાં િોઈએ અને ખૂિ િ સુયોગ્ય રીતે, યોગ્ય તે પ્રકારે અને યોગ્ય તે સ્ર્રૂપમાાં 

સ્થાજનક પદરજસ્થજતન ેધ્યાનમાાં લઈને તેનુાં પ્રસારણ કરર્ુાં િોઈએ. 

 આાંગણર્ાડી કાયવકરો, આરોગ્ય કાયવકરો, દિવયાાંગતા અટકાર્ર્ાના ક્ષેત્રે કાયવરત 

જિનસરકારી સાંગઠનોની પ્રર્ૃજિઓ સાથે સુસાંકલન અને તાલમેલ 

 કેન્દ્રો પાસ ે દિવયાાંગતા અટકાર્ર્ા સાંિાંજધત તેમિ ર્હેલાસરની િરજમયાનગીરીને 

લગતી િેટલી પણ માજહતી એકત્ર થાય / ઉપલબ્ધ િને તેનુાં જર્તરણ અન ેપ્રજસજદ્ધ 

સ્થાજનક ભાર્ામાાં કરર્ુાં િોઈએ. DRCs તેમિ રાષ્ટ્રીય સાંસ્થાનો પાસેથી ઉપલબ્ધ 

માજહતીનુાં સાંકલન સાંપાિન આ યોિના શરૂ કરાયાના િે માસની અાંિર પૂરાં કરી લેર્ુાં 

િોઈએ. 

 અમલ કરતી સાંસ્થા તૃણમૂલ કક્ષાના કાયવિમો િેર્ાાં સાંકજલત િાળ જર્કાસ યોિનાના 

કાયવકરો, આરોગ્ય કાયવકરો સીિીઆરના કાયવકરો માટ ેઅજભમુખતા તાલીમ યોિર્ી 

િોઈએ. 

 િે જર્સ્તારોમાાં જાપાનીિ એન્દ્સેકૃલાઇદટસ (JE) તેમિ એક્યુર અન ે

એન્દ્સેફેલાઇદટસ(AES)નુાં પ્રમાણ જર્શેર્ માત્રામાાં હોય તેર્ા જર્સ્તારોમાાં સ્થાપર્ામાાં 

આર્ેલાાં DDRCs પાસ,ે નેશનલ ઇજન્દ્સ્ટટ્યૂટ ફોર એમ્પાર્રમેન્દ્ટ ઓફ પસવન્દ્સ ર્ીથ 

મલ્ટીપલ દડસેજિજલટીિ, સામાજિક ન્દ્યાય અને અજધકાદરતા માંત્રાલય, ઇસ્ટ રોડ, 

મુલ્લુકુડ, કાાંચીપુરમ્, તાજમલનાડુ પાસેથી મલ્ટીપલ દડસેજિજલટીિ કોમ્પોનન્દ્ટ 

મેળર્ર્ાાં િોઈએ. 

 (iv) ર્હલેાસરની િરજમયાનગીરી 

  જદ્ર્તીય પ્રકારની (સેકન્દ્ડરી) દિવયાાંગતા આર્તી અટકાર્ર્ા માટે દિવયાાંગતાની ર્હેલાસર 

ઓળખ થાય અન ેર્હેલાસરની િરજમયાનગીરીથી તરત સારર્ાર શરૂ થાય તે ખૂિ િ અગત્યનુાં 

છે. તેમ કરર્ાથી દિવયાાંગ િાળકોનુાં િીજાાં િાળકો સાથે તમામ કક્ષાએ સફળતાપૂર્વક એકીકરણ 

શક્ય િને છે. તેથી િરેક DDRC એ ર્હેલાસરની િરજમયાનગીરી માટેના એકમની રચના કરર્ી 

િોઈએ. દિવયાાંગતાર્ાળાાં િાળકો ધરાર્તા ર્ાલીઓન ેઆ એકમની મુલાકાત કરર્ા માટ ેપ્રેરર્ા 

િોઈએ. ર્ધુમાાં તેમન,ે તેઓ પોતાના રહેઠાણે પણ િરજમયાનગીરી ચાલુ રાખી શકે તે માટ ે

સ્થાજનક રીતે ઉપલબ્ધ સામગ્રીઓ ઉપયોગ કરર્ા માટ ે પણ ઓછા ખચવની િરજમયાનગીરી 

માટેનુાં સૂચન કરર્ુાં િોઈએ. 

 (v) અર્રોધરજહત પયાવર્રણ 
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 દિવયાાંગતા ધરાર્તી વયજક્તઓને માટ ેસુગમ્યતા ઉપલબ્ધ કરી આપર્ા માટે સહાયક 

સાધનો / ઉપકરણો ઉપરાાંત આ િીજી અગત્યની પૂરક વયર્સ્થા છે. 

 તમામ નર્ાાં મકાનો, ખાસ કરીન ેજાહેર ક્ષેત્રમાાં અને જાહેર ઉપયોગ માટેનાાં મકાનો 

િેમક ેશાળાઓ, હોટલો, પાંચાયત અને અન્દ્ય સરકારી મકાનો, હોજસ્પટલો, િજારો, 

િસસ્ટેન્દ્ડ, િગીચા, જાહેર શૌચાલયો અર્રોધમુક્ત િનાર્ર્ા િોઈએ અને તે માટ ે

શહેરી િાિતો અન ે રોિગાર માંત્રાલયે પદરપજત્રત કરેલા ધોરણસરના પેટાજનયમો 

અનુસરર્ા િોઈએ. 

 કલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા હોજસ્પટલ, સ્થાજનક િસ સ્ટેન્દ્ડ, કોલેિો અને શાળાઓ િેર્ાાં 

જાહેર મકાનોને શરૂઆતથી િ અર્રોધમુક્ત િનાર્ી િેર્ાાં િોઈએ. 

 મકાનોન ે અર્રોધમુક્ત િનાર્ર્ા માટેનો નાણાકીય સહયોગ સ્થાજનક સરકારી 

નાણાકીય ભાંડોળમાાંથી અથર્ા સાાંસિ / ધારાસભ્યોના હસ્તકની ગ્રાન્દ્ટમાાંથી કરર્ો 

િોઈએ. 

 જિલ્લા કેન્દ્રોએ આ માટ ેઅમલીકરણ કરતી સાંસ્થાને ટેકજનકલ સહયોગ પૂરો પાડર્ો 

િોઈએ. 

 (vi) જશક્ષણ / વયાર્સાજયક તાલીમ / રોિગાર માટે ગોઠર્ણી 

  જશક્ષણ, વયાર્સાજયક તાલીમ અન ેરોિગારી એ પુનઃસ્થાપનના અગત્યનાાં અાંગ છે. 

 અમલ કરતી સાંસ્થાઓ જશક્ષકો / સમુિાયો / પદરર્ારો માટે અજભમુખતા તાલીમ 

કાયવિમો પ્રયોિર્ા િોઈએ. 

 તેઓ યોગ્ય તે વયર્સાય, શક્ય કે સાંભજર્ત રોિગાર – ગોઠર્ણ અને NHFDC 

મારફત ેસોફ્ટ જધરાણ અને VRC મારફતે તાલીમની વયર્સ્થાની માજહતી આપી શકે. 

 6 મજહન ેઓછામાાં ઓછુાં એકર્ાર ત્રણ દિર્શથી માાંડીને એક અઠર્ાદડયા સુધીનો 

અજભમુખતા કાયવિમ યોિર્ો િોઈએ. 

23. દરજદ્ધ અહરે્ાલ 

 કાયવિમોના અમલનુાં સુજનયાંત્રણ અને મૂલ્યાાંકન ઉપર િશાવર્ેલી તમામ પ્રર્ૃજિઓના 

સાંિભે તેમિ તેન ેમાટે જનયત કરેલા લક્ષ્યાાંક સાંિભે કરર્ામાાં આર્શે. 

 જિડાણ IV પ્રમાણેનો ર્ાર્ર્વક જસજદ્ધઓનો અહેર્ાલ તેમિ આગળના ર્ર્વ માટેની 

કાયવયોિના સામાજિક ન્દ્યાય અને અજધકાદરતા માંત્રાલય હેઠળના દિવયાાંગિનોના 

સશજક્તકરણ માટેના જર્ભાગને મોકલર્ાનો રહેશ.ે 

 માંત્રાલય િર ર્ર્ે અમુક નમૂનામાાં જિલ્લા કેન્દ્રોના કાયવનુાં મૂલ્યાાંકન ત્રાજહત સાંસ્થા 

મારફત ેકરાર્શ.ે 
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જિડાણ I 

દિવયાાંગિનોના અજધકાર સાંિાંજધત અજધજનયમ, 2016 અાંતગવત જર્જર્ધ 

પ્રકારની દિવયાાંગતાઓ 

 

1. શારીદરક દિવયાાંગતા 

ક. હલનચલન અાંગનેી અથર્ા અજસ્થજર્ર્યક દિવયાાંગતા - Locomotor disabilitiy 

 (વયજક્ત પોતાની મેળે હલનચલન કરીને તેર્ા હલનચલન સાથે સાંકળાયેલી જર્જશષ્ટ 

પ્રર્ૃજિ કરર્ાને માટે અક્ષમ હોય; િે અક્ષમતા સ્નાયુઓની જનિવળતાને કારણે અથર્ા 

જ્ઞાનતાંત્ર વયર્સ્થા (Nervous system)માાં તકલીફન ેકારણે અથર્ા િાંન ેકારણે હોય; 

િેમાાં નીચેનાનો સમાર્ેશ થાય છે : 

(ક) કુષ્ટરોગથી સાજી થયેલી વયજક્ત એટલ ે કે એર્ી વયજક્ત િે કુષ્ટરોગથી સાજી 

થયેલ છે પરાંતુ તે નીચેની િાિતોથી પીદડત છે : 

(i) હાથ અથર્ા પગની સાંર્ેિના ગુમાર્ી છે તેમિ આાંખની પાાંપણની 

સાંર્ેિનાનો લોપ થયેલ છે. પરાંતુ તેન ે કારણે કોઈ શારીદરક ખોડ 

િેખાતી નથી. 

(ii) શારીદરક ખોડ િેખાય છે અને હળર્ો લકર્ો થયેલ છે તેમ છતાાં 

તેમના હાથ અને પગમાાં પૂરતી ગજતશીલતા છે િેને કારણે તે 

વયજક્ત સામાન્દ્ય આર્થવક પ્રર્ૃજિમાાં વયસ્ત રહી શકે; 

(iii) અાંજતમ કક્ષાની શારીદરક ખોડ તેમિ ર્ધતી િતી ર્ય, િેને કારણે 

તેર્ી વયજક્તને કોઈ લાભયાિી વયર્સાય કરર્ામાાં અડચણ પડે. 

ટૂાંકમાાં, કુષ્ટરોગથી સાજી થયેલ વયજક્તનુાં અથવઘટન આ પ્રકારે કરર્ુાં. 

(ખ) સેદરિલ પાલ્સી (મગિને પક્ષઘાત કે લકર્ો) એટલે એર્ી િીમારી િેમાાં 

જ્ઞાનતાંતુ જર્ર્યક જસ્થજતને કારણે શારીદરક હલનચલનને તીવ્ર અસર પહોંચે 

અને સ્નાયુઓનુાં સાંકલન શક્ય ન િને. આર્ુાં િનર્ાનુાં કારણ મગિના 

જર્સ્તારમાાં અમુક ચોક્કસ પ્રમાણમાાં થયેલુાં નુકસાન. આર્ુાં મોટે ભાગે િન્દ્મ 

પહેલાાં, િન્દ્મ િરજમયાન કે િન્દ્મ પછીના ટૂાંકા સમયગાળામાાં િન્દ્યુાં હોય. 

(ગ) ઠીંગણાપણાં – dwarfism એટલ ે કે એર્ી તિીિી કે પ્રિોત્પન્દ્નીય જસ્થજત 

િેન ે કારણે પુખ્તર્યની વયજક્તની ઊંચાઈ 4 ફૂટ 10 ઇંચ કે તેથી નીચે 

સ્થજગત થઈ ગઈ હોય. 

(ઘ) Muscular Dystrophy એટલ ે કે પેઢીગત ર્ાંશીય ઉતરી આર્ેલા સ્નાયુ 

સાંિાંજધત એર્ા રોગ કે રોગોનુાં િૂથ િેનાથી માનર્શરીરને ગજતમાન રાખતા 

સ્નાયુઓ તદ્દન નિળા પડી ગયેલ હોય અને િહુજર્ધ Dystrophyના 

દકસ્સામાાં તો સ્નાયુઓ તેના ‘genes’ ને ખોટી અને ભૂલભરેલી માજહતી 
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પહોંચાડે િેથી કરીને વયજક્તના તાંિુરસ્ત સ્નાયુઓ માટે િે પ્રકારના 

પ્રોદટન્દ્સની િરૂદરયાત હોય તેર્ુાં પ્રોદટન્દ્સ તે genes િનાર્ ેિ નજહ. ટૂાંકમાાં 

Muscular Dystrophy થી પીદડત વયજક્તમાાં હાડકાાંના સ્નાયુઓ અત્યાંત 

નિળા હોય, સ્નાયુઓ માટેનુાં પ્રોદટન્દ્સ ખામીભયુું હોય અન ે સ્નાયુઓના 

કોશ અને માાંસપેશી મૃત હોય. 

(ચ) ‘એજસડના હુમલાનો ભોગ િનેલ’ એટલ ેએર્ી વયજક્ત િેના ઉપર એજસડ કે 

તેના િેર્ા િાહક પિાથવનો લહાંસક હુમલો કરર્ામાાં આવયો હોય અને િેને 

કારણે તે વયજક્ત િેડોળ િેખાતી હોય. 

ખ. દૃજષ્ટની ખામી 

(ક) ‘અાંધત્ર્’ એટલ ેએર્ી જસ્થજત િેમાાં વયજક્તની જસ્થજત શ્રેિ પ્રકારની સારર્ાર 

પછી પણ નીચેના પૈકીની હોય; 

(i) દૃજષ્ટનો સાંપૂણવ અભાર્ અથર્ા 

(ii) િહેતર આાંખમાાં શક્ય તેટલા શ્રેિ કાચના ઉપયોગ પછી પણ 

દૃજષ્ટમાાં 3/60 કરતાાં ઓછા અથર્ા 10/200 કરતાાં ઓછા 

સ્નેલેન હોય; અથર્ા 

(iii) દૃજષ્ટના ક્ષેત્રની મયાવિા સામેની દિશામાાં 10 અાંશ કરતાાં ઓછી હોય 

(ખ) ‘અલ્પ દૃજષ્ટ’ 

(i) સારી આાંખમાાં શ્રેિ પ્રકારના કાચના ઉપયોગ પછી પણ દૃજષ્ટમાાં 

6/18 થી ર્ધુ નજહ અથર્ા 20/60 કરતાાં ઓછુાં અને 3/60 

સુધીનુાં અથર્ા 10/200 (સ્નેલેન) સુધીનુાં 

(ii) દૃજષ્ટના ક્ષેત્રની મયાવિા સામેની દિશામાાં 40 અાંશ કરતાાં ઓછી 

અને ર્ધુમાાં ર્ધુ 10 અાંશ સુધીની હોય 

 

(ગ) ‘શ્રર્ણમાંિતા’ 

(i) ‘િહેરા’ એટલે એર્ી વયજક્ત િેના ર્ાતચીતના ધ્ર્જન આર્તવનની 

મયાવિામાાં 70 ડેજસિલ્સ શ્રર્ણશજક્ત ઓછી હોય (િાંન ેકાનમાાં) 

(ii) ‘ઓછુાં સાાંભળર્ુાં’ એટલ ે વયજક્ત િાંને કાનમાાં ર્ાતચીતની ધ્ર્જન 

શ્રર્ણશજક્ત ઓછી હોય 

(ડ) ભાર્ા કે ર્ાચાની સક્ષમતા 

 એટલ ે કે laryngectomy અથર્ા aphasia ની જસ્થજતમાાંથી ઉિભર્તી 

કાયમી અક્ષમતા િે ર્ાચા કે ભાર્ાના એક કે ર્ધુ અાંશોન ેશારીદરક / િૈજર્ક 

અથર્ા ન્દ્યુરોલોજીકલ (જ્ઞાનતાંતુ જર્ર્યક) કારણોને લઈને અસર થઈ હોય. 

2. િૌજદ્ધક અક્ષમતા : 



 

20 
 

 આ એક એર્ી જસ્થજત છે િેમાાં તકવશજક્ત, શીખર્ુાં, સમસ્યા હલ કરર્ી ર્ગેર ે પ્રકારનાાં 

િુજદ્ધગમ્ય કાયોમાાં તેમિ રોિિરોિનાાં સામાજિક અને વયાર્હાદરક કૌશલ્યોને આર્રી લેતા 

અથવસાધક ર્તવનમાાં અજતશય મયાવિા આર્ી જાય છે; િેમાાં નીચેનાનો સમાર્ેશ થાય છે; 

(ક) “અમુક ચોક્કસ પ્રકારની શીખર્ા સાંિાંજધત અક્ષમતા” એટલ ે કે એર્ી ર્ૈજર્ધ્યપૂણવ 

જસ્થજતઓનો સમૂહ િેમાાં લેજખત કે મૌજખક ભાર્ા, ર્ાચા પ્રદિયામાાં ક્ષજત આર્ે 

િેનાથી સમિર્ામાાં, લખર્ામાાં, ર્ાાંચર્ામાાં, િોડણીમાાં, ગજણતના િાખલા ગણર્ામાાં 

મુશ્કેલી અનુભર્ાય અને તેમાાં િુજદ્ધયુક્ત અક્ષમતા, dyslexia, dysgraphia, 

dyscalculia, dyspraxia અને development aphasia  િેર્ી જસ્થજતઓનો 

સમાર્ેશ થાય. 

(ખ) “Autism Spectrum disorder” એક જ્ઞાનતાંતુના જર્કાસની સમસ્યા સાથે 

સાંકળાયેલી જસ્થજત છે. િે સામાન્દ્યતઃ િાળકની ત્રણ ર્રસની ઉંમર સુધી ઉદ્દભર્ે છે. 

આ ક્ષજતન ે કારણે વયજક્તને કોઈપણ સાથે ર્ાતચીત કરર્ામાાં, િુિા િુિા સાંિાંધો 

સમિર્ામાાં િીજાની સાથે સાંિાંધ કેળર્ર્ામાાં તકલીફ અનુભર્ાય છે અને કેટલીકર્ાર 

તો આર્ી ક્ષજત ધરાર્તી વયજક્ત અસામાન્દ્ય એર્ી એક ને એક પ્રકારની જર્જધ કે ર્તવન 

કરતી રહે છે. 

3. માનજસક ર્તવન 

 માનજસક િીમારી એટલ ેમુખ્યત્ર્ે જર્ચાર, મૂડ કલ્પનાશજક્ત, અજભમુખતા અથર્ા સ્મરણશજક્ત 

/ સ્મૃજતનો લોપ, એર્ી િીમારી, તેનાથી વયજક્તની ન્દ્યાજયક ક્ષમતા, ર્તવન, ર્ાસ્તજર્કતાની 

જપછાનને ભારે નુકસાન પહોંચે છે; તેમ છતાાં તે માનજસક પછાતપણાં નથી કારણ કે માનજસક 

પછાતપણામાાં િુજદ્ધશજક્ત રાંધાય છે અથર્ા સામાન્દ્ય હોર્ી િોઈએ તેથી ઘણી અલ્પ માત્રામાાં 

િુજદ્ધશજક્ત જર્કસી હોય છે. 

4. એર્ી દિવયાાંગતા િે 

(ક) લાાંિાગાળાની જ્ઞાનતાંતુ જર્ર્યક જસ્થજતને કારણે ઉદ્દભર્તી હોય, િેમક ે 

(i) ‘Multiple Sclerosis’ એટલ ે કે જ્ઞાનતાંતુના સોજાને લગતી િીમારી; 

િેમાાં મગિ અને કરોડરજ્િુના જ્ઞાનતાંતુઓના કોશની આિુિાિુના 

myelin sheathus ને ક્ષજત પહોંચી હોય િેને કારણે demyelination 

થાય અને તેનાથી મગિ અન ે કરોડરજ્િુના જ્ઞાનતાંતુ એની ક્ષમતામાાં 

ઘટાડો થાય િે એકિીજાની સાથ ેયોગ્ય રીતે સાંર્ાિ પણ ન કરી શકે. 

(ii) ‘Parkinsons disease’ (કાંપર્ાતની િીમારી) િે જ્ઞાનતાંતુના 

વયર્સ્થાતાંત્રને લગતી સતત ર્ધતી િતી િીમારી છે િેમાાં કાંપ એટલ ે કે 

ધ્રુજારી થાય, સ્નાયુઓ િડ િની જાય તેમિ ધીમા િની જાય, 

હલનચલનમાાં અજસ્થરતા કે અચોક્કસતા પેિા થાય. મોટેભાગે જીર્નમાાં 

મધ્યર્યમાાં કે ર્યસ્થ વયજક્તઓને આ િીમારી થાય છે અને આ િીમારી 

મગિના જ્ઞાનતાંતુની મૂળભૂત ગ્રાંજથની અક્ષમતા સાથે તેમિ 

ન્દ્યુરોટ્રાન્દ્સજમટર ડૉપેમાઇનની અક્ષમતા સાથે સાંકળાયેલ છે. 
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(ખ) લોહી સાંિાંજધત િીમારી 

(i) ‘જહમોદફલીયા’ િે એક ર્ારસાગત રોગ છે; િે મુખ્યત્ર્ે પુરર્ોને થાય છે. 

પરાંતુ ખરેખર તો માતા (સ્ત્રી) દ્ર્ારા તેના પુરર્ સાંતાન (છોકરા)ને 

ર્ારસામાાં પ્રાપ્ત થાય છે. તે િીમારીમાાં લોહીની સામાન્દ્ય રીતે ઘટ્ટ થર્ાની 

ક્ષમતા નાશ પામે છે. અથર્ા ક્ષજતગ્રસ્ત થાય છે િેન ેકારણે એક નાનકડો 

ઘા કે ઇજામાાં પણ એટલુાં િધુાં લોહી ર્હી જાય છે કે િે જીર્લેણ નીર્ડ.ે 

(ii) ‘થૅલેસેજમયા’ િે પણ સામૂજહક રીતે ર્ારસાગત િીમારી છે િેમાાં વયજક્તના 

લોહીમાાં જહમોગ્લોજિનનુાં પ્રમાણ હોતુાં નથી અથર્ા નજહર્ત્ હોય છે. 

(iii) ‘જસકલસેલ િીમારી’ આ જહમેજલટીક િીમારી છે. આ િીમારીમાાં 

લાાંિાગાળાના ઍનેજમયા (પાાંડુરોગ અથર્ા દફક્કાસ), િુઃખિાયી ઘટનાઓ 

તેમિ કોશ અને શરીરનાાં અાંગોને હાજન ર્ગેરેને કારણે િહુજર્ધ પ્રકારના 

કોમ્પ્લીકેશન િોર્ા મળે છે. ‘જહમોજલટીક’ િીમારી એટલે એર્ી િીમારી 

િેમાાં લોહીના રક્તકણોના કોશની આાંતરત્ર્ચા નાશ પામેલી હોય િેમાાંથી 

જહમોગ્લોજિન છૂટુાં પડતુાં હોય. 

5. િહુજર્ધ દિવયાાંગતા (ઉપરની દિવયાાંગતાઓ પૈકી એક કરતા ર્ધુ દિવયાાંગતાઓ) તેમાાં વયજક્ત 

િહેરી પણ હોય અને અાંધ પણ હોય; એટલ ે કે વયજક્તમાાં દૃજષ્ટની ક્ષમતા અન ેશ્રર્ણક્ષમતા 

િાંનેનો અભાર્ હોય િેનાથી તેર્ી વયજક્ત અન્દ્ય સાથે સાંર્ાિ ન સાધી સકે તેમિ જશક્ષણ 

મેળર્ર્ામાાં પણ અસમથવ િને. 

6. અન્દ્ય કોઈપણ દિવયાાંગતાનો પ્રકાર િે કેન્દ્ર સરકાર જાહેર કર.ે 
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જિડાણ II(ક) 

Annexure II(a) 

 

જિલ્લા દિવયાાંગતા પુનઃસ્થાપન કને્દ્રો સ્થાપના માટે નક્કી કરર્ામાાં 

જિલ્લાઓ 

(Districts identified for setting up of District Disability Rehabilitation Centres) 

 

Sr. 

No 

અ નુ 

નાં. 

Name of 

State/UT 

રાજ્યનુાં નામ 

No. of District identified and DDRCs setup 

નક્કી કરર્ામાાં આર્લે જિલ્લાઓની સાંખ્યા અને સ્થાપર્ામાાં આર્ેલ 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, 

Vishakapatnam, 

Anantpur, & Srikakulam) 

East Godavari, Guntur, 

Kurnool, Prakasam 

Vizianagram, 

Vishakapatnam, 

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 
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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, 

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, 
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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 

Khasi Hills& West Garo 

Hills 

5 (Shillong, East Garo 

Hills, Jantia Hills West 

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, 
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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, 

Allahabad, Balia, Jhansi, 

Ambedkarnagar, Pilibhit, 

Rai Bareily, Maharajganj, 

Muzzafarnagar, Mathura, 

Bareily, Kanpur Dehat, 

Bahraich, Farrukabad & 

Barabanki) 

() Pilibhit, Bahraich 

Shravasti 

Balrampur 

Maharajganj, 

Siddharthanagar, 

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 
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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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જિડાણ II(ખ) 

Annexure II (b) 

 

હાલમાાં 10 રાજ્યોમાાં 106 જિલ્લાઓન ેભારત સરકાર ેિશેમાાં ડાિેરી 

પાાંખના આતાંકર્ાિીઓથીગ્રસ્ત (LWE affected) જિલ્લાઓ તરીકે નક્કી 

કયાવ છે; િેની યાિી નીચે પ્રમાણે છે (આમાાં ગિુરાત રાજ્યોનો એક પણ 

જિલ્લો નથી) 

(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) 

 

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 
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61. Gumla 

62. Hazaribagh 

63. Koderma 

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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જિડાણ III(ક) 

Annexure III(a) 

 

રાજ્યમાાં નક્કી કરાયલે અને માંિૂર કરાયલે જિલ્લામાાં જિલ્લા દિવયાાંગતા 

પુનઃસ્થાપન કને્દ્ર (DDRC) સ્થાપર્ા માટ ેપ્રથમ ર્ર્વ માટેની સહાયક ગ્રાન્દ્ટ 

મેળર્ર્ા માટનેુાં અરજીપત્રક 

(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 is barrier free: 
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 (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: 

9.  Whether Saving Bank Account in the name of DDRC/ 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 
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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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

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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જિડાણ III(ખ) 

Annexure III(b) 

સ્થાપના કરર્ામાાં આર્લે અને કાયવરત જિલ્લા દિવયાાંગતા પુનઃસ્થાપન કને્દ્ર 

(DDRC) માટે િીજા ર્ર્વ અને તે પછી સહાયક ગ્રાન્દ્ટ મેળર્ર્ાનુાં અરજીપત્રક 

(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 

Amo 

unt 

Utilization Certificate 

(proforma at Annexure VI(a) 

/ audited accounts by CA 

submitted 

     

 

6.  To submit Indemnity Bond (as per format at Annexure V): 

 

7. Details of funds available, utilized, and grants in aid sought 

http://ngodarpan.gov.in/
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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 

expendit

ure 

during 

the 

financial 

year 

Requir

ement 

of 

grants 

for the 

balance 

period 

Equipme

nt 

       

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 
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Implementing Agency of the DDRC 

 

 

Recommendation of the DM  

(____________)  

DM of the District/ 

Social Welfare Department of the State 
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જિડાણ IV 

ANNEXURE IV 

 

જિલ્લા દિવયાાંગતા પુનઃસ્થાપના કને્દ્ર (DDRC) માટે િુિા િુિા પ્રકારની 

દિવયાાંગતા માટેના સાધનો 

(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 
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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 

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 
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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 

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 
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22 Pen holder 2 

23 Reachers 2 

24 Plate Guard 2 

25 Adaptive & Assistive Devices kit 2 

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. 
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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 

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 
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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 

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  - 
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33 Word book vegetables, fruits, Numbers, Animals   - 

34 Manual for preparation of stimulation material rural for 

infants and toddlers 

- 

35 Dancing Lights   5 set 

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 
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On 

National 

Trust 

Website 

63 Childhood Autism Rating Scale (CARS) 1 
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જિડાણ  V 

ANNEXURE V 

િોન્દ્ડ BOND 

(રૂજપયા 20/-ના નોન-જ્યદુડજસઅલ સ્ટમે્પ પપેર ઉપર) 

(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. 
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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 

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 ___________________________________________ 
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Telephone Number / Mobile No. 

E-mail address (if available) 

(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 
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જિડાણ VI (ક) 

ANNEXURE VI (A) 

GFR 19-A 

[િુઓ જનયમ 212( I)] 

[SEE RULE 212( I)] 

 

ઉપયોજગતા પ્રમાણપત્રનો નમનૂો 

(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  

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__________________ 

 

જિડાણ VI(ખ) 
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ANNEXURE VI(B) 

 

ર્ાર્ર્વક કાયવજસજદ્ધ અહરે્ાલ (ભૌજતક) 

[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 

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 Total (during current Grand Total 
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Financial year financial year) 

Anganwadi worker    

ANM    

Teachers    

Nurses    

Any other    

Total    

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    
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approach) 

Follow up camps (through camp 

approach) 

   

No. of meetings of the DMT    

Any other - please specify    

સધુારલેી DDRC યોિનાની મખુ્ય અગત્યની િાિતો આ પ્રમાણે છેઃ 

 DDRC યોિના માટ ે સહાયક ગ્રાન્દ્ટ માત્ર SIPDA યોિના અાંતગવત િ અપાશે; તેન ે

DDRS નીચે ફેરર્ર્ામાાં આર્શે નજહ. 

 આ યોિનામાાં માનિ ર્ેતનની રકમમાાં ગ્રાહક ભાર્ાાંક જનિેશનના આધાર પર લાગુ પડતા 2.5 

ગુણાકારના પદરિળ અનુસાર ર્ધારો કરર્ામાાં આવયો છે. 

 કન્દ્ટીિન્દ્સીની રકમ રૂ. 2.10 લાખથી ર્ધારીને રૂ. 5.25 લાખ કરી છે અને તેમાાં તાલીમ 

કાયવિમોમાાં િર્ા માટ ે મુસાફરી ખચવ તેમિ ભોિન અને રહેર્ાના ખચવનો તેમિ સહાયક 

સાધન/ઉપકરણોની મરામત અને જનભાર્ના ખચવનો તેમિ જિલ્લા / તાલુકા કક્ષાએ 

જશજિરોના ખચવનો સમાર્ેશ કરર્ામાાં આવયો છે. 

 જસજર્લ હોજસ્પટલની અાંિર િ DDRC માટે 7-8 ખાંડની સુજર્ધાર્ાળુાં લગભગ 400 

ચો.મીટરના િાાંધકામનો જર્સ્તાર ધરાર્તા મકાનની ભાડામુક્ત વયર્સ્થા સૂચર્ાઈ છે પરાંતુ તે ન 

પ્રાપ્ય થાય તો, જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ / જિલ્લા કલેક્ટર / જાહેર િાાંધકામ જર્ભાગ દ્ર્ારા જનયત 

કરાયેલ ભાડા મયાવિાની અાંિર યોગ્ય મકાન ભાડે રાખી શકાશ.ે 

 સાધનો માટેની ગ્રાન્દ્ટ રૂજપયા 7 લાખથી ર્ધારીન ેરૂજપયા 20 લાખ કરી છે અન ે તેનો ઉદ્દેશ 

િરેક પાાંચ ર્રસ ેસારી ગુણર્િાર્ાળા સાધનો ઉપલબ્ધ કરર્ાનો છે. 

 કમવચારીઓની સાંખ્યા 10થી ર્ધારીને 12ની કરાઈ છે. DDRCના ઉદ્દેશો ર્ધુ વયાપક િનાર્ીને 

તેમાાં નર્ા શરૂ કરાયેલા કાયવિમો / યોિનાઓ િેમક ે‘‘સ્ર્ાર્લાંિન ર્ીમા યોિના’’, ‘‘સગુમ્ય 

ભારત અજભયાન’’, જર્જશષ્ટ દિવયાાંગતા ઓળખકાડવ(UDIC)નુાં જિલ્લામાાં જર્તરણ, 

જશષ્યર્ૃજિની યોિનાઓ ર્ગરેને આર્રી લેર્ાઈ છે. 

 જર્જશષ્ટ જર્સ્તારો / મુશ્કેલ જર્સ્તારો / તનાર્ગ્રસ્ત જર્સ્તારોમાાં DDRCના કમવચારીગણને 

ર્ધારાના 20 % માનિ ર્ેતનનુાં પ્રોત્સાહન ઉમેરાયુાં છે; િેમાાં 

(i) પૂર્ોિર જર્સ્તારનાાં 8 રાજ્યો અને જહમાલય જર્સ્તારનાાં રાજ્યો (ઉિરાખાંડ, જહમાચર 

પ્રિેશ, િમ્મુ અન ેકાશ્મીર) 

(ii) િે જિલ્લાઓ ડાિેરી પાાંખના અાંજતમર્ાિીઓથી ગ્રસ્ત હોય તેર્ાાં હાલ 10 રાજ્યોના 

જનયત કરાયેલા 106 જિલ્લાઓ િેની યાિી કેન્દ્ર સરકારના ગૃહ જર્ભાગો જાહેર કરી 

છે. 

(iii) આાંતરરાષ્ટ્રીય સરહિ સાથ ેસાંલગ્ન જિલ્લાઓ 

 ગ્રાન્દ્ટનો પ્રથમ હપતો 75%, િે િરખાસ્ત જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ/જિલ્લા કલેક્ટરે ભલામણ કરી 

મોકલી હોય તે પ્રાપ્ત થતાાં, નાણાકીય ર્ર્વના પ્રથમ જત્રમાસમાાં માંિૂર કરાશે અને િાકીની રકમ 
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રાજ્ય સરકારની ભલામણ તેમિ આગલા ર્ર્વના ઓદડટ થયેલા જહસાિો અને ગ્રાન્દ્ટના 

ર્પરાશનુાં પ્રમાણપત્ર પ્રાપ્ત થતાાં છૂટી કરાશે. 

 ગ્રાન્દ્ટના પ્રથમ હપતાની જર્ચારણા માટ ેજનરીક્ષણ અહેર્ાલની િરૂદરયાત નથી, સરકાર ેજિલ્લા 

વયર્સ્થાપન ટીમ(DMT)નુાં નેતૃત્ર્ જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ કરે છે. 

 DDRCની સહાયક ગ્રાન્દ્ટ માટેની િરખાસ્ત ‘ઓનલાઇન’ મોકલર્ાની રહેશ.ે 

 DDRCના કમવચારીઓને તાલીમ આપર્ા માટે રાષ્ટ્રીય સાંસ્થાનોની ભૂજમકા આિેશાત્મક 

િનાર્ર્ામાાં આર્ી છે. 

 િેશના તમામ જિલ્લાઓને એક સાથે આર્રી લેર્ા  માટે િહુ મોટા નાણાભાંડોળની િરૂર પડે; 

િે આ તિક્ક ે શક્ય ન િને; તેથી િેશભરના તમામ જિલ્લાઓમાાં એકસાથે DDRC શરૂ 

કરર્ાનુાં શક્ય નથી. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


