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� નઃસ્થાપન યોજ
દ�નદયાળ �દવ્યાંગજન ુ
ભાગ ‘અ’ : યોજના
1 પ�રચય
1.1 વષર્2011ની વસિતગણતર� અ�ુસાર ભારતમાં �ુલ �દવ્યાંગ વ્ય�ક્તઓ
સંખ્યા2.68 કરોડ છે. � �ુલ વસિતના 2-21% થાય છે.
1.2 ભારતના બંધારણનો એ આદ� શ છે ક� તમામ વ્ય�ક્તઓની સમાન, ન્યાય અને
ગૌરવ �ુિનિ�ત કરવાં �નો અથર્ થાય છે તમા, ખાસ કર�ને વં�ચતો માટ�
સમાવેશક સમાજ. ભારતના બંધારણના ભાગ IV ની કલમ 41 (રા�યનીિતના
માગર્દશર્ક િસદ્ધ) � ખાસ કર�ને �દવ્યાંગજનો સંબંિધત છે તેમાં આ પ્રમા
કહ�વા�ુ ં છેઃ“41. અ�ુક ક�સોમાં કામ કરવાનો, િશક્ષણનો અને �હ�ર સહાય મેળવવાન
અિધકાર રા�ય, પોતાની આિથ�ક ક્ષમતા અને િવકાસની મયાર્દામ
રહ�ને, બેરોજગાર�, � ૃદ્ધાવસ, બીમાર� અને �દવ્યાંગતા તેમજ અન્
અપાત્ર જ��રયાતના ક�સોમાં કામ કરવાનો અિધક, િશક્ષણનો અિધકા
આપવા માટ� અસરકારક જોગવાઈ કરશે”
1.3 િવશેષમાં સરકાર� �દવ્યાંગજનોના કલ્યાણ અને સશ�ક્તકરણ માટ� કાયદા ઘ,
નીિત બનાવી �માં અન્ય સ�હત નીચેનો સમાવેશ થાય છે:(i) �દવ્યાંગતા ધરાવતી વ્ય�ક્(સમાન તક, અિધકારોની �ુરક્ષા અન
સં� ૂણર્ ભાગીદાર) અિધિનયમ, 1995 પસાર કય� (�ને

PWD

અિધિનયમ તર�ક� ઓળખાય છે) �માં �દવ્યાંગતા ધરાવતી વ્ય�ક્
માટ� િશક્, રોજગાર�, ભેદભાવર�હત વતર્ન અને સામા�જક સલામતીની
જોગવાઈ છે. (હવે આ કાયદો પાછો ખ�ચી લેવામાં આવલ
ે છે.)
(ii) �દવ્યાંગતા ધરાવતી વ્ય�ક્તઓ માટ� ફ��ુઆ2006માં રાષ્ટ્ર�ય ની
અપનાવી �નો હ�� ુ �દવ્યાંગતા ધરાવતી વ્ય�ક્તઓના ભૌ, શૈક્ષ�ણ
અને આિથ�ક �ુનઃસ્થાપનનો હત.
ુ
(iii) સં�ક્ત રાષ્ટ્રના �દવ્યાંગજનોના અિધકાર સંબંિધત

(UNCRPD)

ઉપર સહ� કર�, � કરાર તા. 3� મે 2008થી અમલી બન્ય.
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1.4 1999માં

PWD અિધિનયમ 1995ની કલમ 66ના વ�ુ અસરકારક અમલ

ુ ી, �દવ્યાંગતા ધરાવતી વ્ય�ક્તઓના �ુનઃસ્થાપન માટ�ની તે સ
કરવાના હ��થ
અ�સ્તત્વમાં હતી તે ચાર�ય યોજનાઓને એકિત્રત કર�ને એક નવી યો
“�દવ્યાંગતા ધરાવતી વ્ય�ક્તઓ માટ� સ્વૈ�ચ્છક કાયર્ને પ્રોત્સાહન માટ”
ક�ન્દ્રીય ક્ષેત્રની છત્ર�પ યોજના તર�ક� બનાવ. આ એકિત્રત કરાયેલ
યોજનાને તા. 1-4-2003થી �ુધારવામાં આવી અને તન
ે ે

“દ�નદયાળ

�દવ્યાંગજન �ુનઃસ્થાપન યોજ ”�ુ ં નામ આપવામાં આવ્�ુ. તે �ગેનાં ખચર્નાં
ધારાધોરણો પણ તા. 1-4-2009થી અસરથી �ુધારવામાં આવ્યા.
1.5 ભારતે

UNCRPD કરારમાં સહ� કર� હોવાથી ; તે કરારને �ુસગ
ં ત રહ�ને 28-12-

2016ના �દવસે સરકાર� �દવ્યાંગજનોના અિધકાર માટ�ના અિધિનયમ

(RPWD

Act) 2016 ઘડ�ો, અને તેથી અગાઉનો PWD Act, 1995 પાછો ખ�ચી લેવામાં
આવ્ય. નવો �દવ્યાંગજનોના અિધકાર માટ�નો અિધિનયમ19-4-2017ની
તાર�ખથી અમલી બન્ય. આ અિધિનયમ, �દવ્યાંગજનો માટ� સામા�જક
સલામતી, િશક્, આરોગ્, �ુનઃસ્થાપ, રમતગમત સાથે મનોરં જન ઉપર
ખાસ ભાર � ૂક� છે. આ અિધિનયમની કલમ 27 સરકારને, �દવ્યાંગજનો માટ�
આરોગ્, િશક્ષણ અને રોજગાર�ની સેવાઓ અને કાયર્ક્રમો હાથ ધરવા
આદ� શ ફરમાવે છે. આ ઉપરાંત તે સરકારને, આ પ્રકારની પ્ર�ૃિ�ઓ હાથ ધ
માટ� �બનસરકાર� સંગઠનોને નાણાક�ય સહાય મં�ૂર કરવા માટ� પણ આદ� શ
ફરમાવે છે.
1.6 વષર્2015માં, સરકાર� �દવ્યાંગજનો માટ� કૌશલ્ય િવકાસ કાયર્ક્રમ માટ�ની રા
કાયર્યોજના( NAP) શ� કર�. આ રાષ્ટ્ર�ય કાયર્ ય( NAP) �દવ્યાંગજનોને
િવિવધ ઉદ્યોગો માટ�નાં કૌશલ્યો શીખવવાનો ઉદ્દેશ ધરા. �થી સરકાર� અને
ખાનગી એમ બંને ક્ષેત્રોમાં તેમની રોજગાર મેળવવાની ક્ષમતામાં વધાર
તેમજ તેમનો સ્-રોજગાર� માટ� નો વ્યાપ પણ િવસ્�ૃત બની શ. તદ્દ�ુસ,
ખાતાની, �દવ્યાંગજનો માટ�ના અિધકાર માટ�ના અિધિનયમની અમલ માટ�ની
યોજના (SIPDA) �તગર્ત કૌશલ્ય િવકાસ �શની િવશેષ કાળ� લેવામાં આવ
છે. તે જ ર�તે “��ૃિત પેદા કરવી અને પ્રચ”ની એક અલગ યોજના પણ તા.
1-4-2014થી SIPDA નીચે નાણાક�ય સહાય ઉપલબ્ધ કરવા માટ� દાખલ
5

કરવામાં આવી છે. આમ, DDRS નીચે એક સમાન મોડ�લ ધરાવતી યોજનાઓ
ચા�ુ રાખવામાં આવી નથી. �બનસરકાર� સંગઠનો

“NAP” અથવા “��ૃિત

ફ�લાવવી અને પ્રચ ” નીચે નાણાક�ય સહાયનાં સ્રોત શોધી શ. ઉપરાંત,
અગાઉ DDRS નીચે ��ુ ં નાણાભંડોળ ફાળવવામાં આવ�ુ ં હ�ું તે દ�નદયાળ
�દવ્યાંગજન �ુનઃસ્થાપન ક�ન્ (DDRC)માં હવેથી “SIPDA”નીચે નાણાભંડોળ
ફાળવવામાં આવશે.
1.7

RPWD અિધિનયમ, 2016 �તગર્ત હવે �દવ્યાંગતાના પ્રક7 હતા તે વધીને
21 થયા છે. આ અિધિનયમ હ�ઠળ �હ�ર કરવામાં આવલ
ે ી િવિવધ પ્રકારન
�દવ્યાંગતાઓની યાદ� �બડાણ17માં આપી છે. સરકાર નવા પ્રકારન
�દવ્યાંગતાઓ નીચે વ્ય�ક્તઓની જ��રયાતો માટ� અભ્યાસ કર� રહ� છે
તેને DDRS નીચે નાણાક�ય સહયોગ ઉપલબ્ધ કર� શકા. બૌ�દ્ધક �દવ્યાંગ
(�માં માનિસક પછાતપણાનો પણ સમાવેશ થાય છે) તે શબ્દસ �ૂહનો આ
વ્યાખ્યાિયત કયાર્ �ુજબનો અથર્ થશે પરં�ુ તેમાં ઑ�(

Autism) અને

અ�ુક ખાસ પ્રકારની શીખવા સંબંિધત �દવ્યાંગતાનો સમાવેશ થશે .
1.8 િવશેષ પ્રકારના વ્યવસાય�ું �ુનઃસ્થાપનઃ સંસદના 1992ના અિધિનયમ
હ�ઠળ સ્થાપવામાં આવેલી ભારતની �ુનઃસ્થાપન કાઉ�ન્(

RCI),

�ુનઃસ્થાપનના કાયર્ માટ� પ્ર�ૃ� વ્યાવસાિયકો અને કમર્ચાર�ઓની તાલ
િનયમન અને �ુિનયંત્રણ કર� છે તેમજ �ુનઃસ્થાપન અને િવિશષ્ટ િશક્ષણ
સંશોધનને પ્રોત્સા�હત કર�.
1.9 �દવ્યાંગજનોને સહાયક સાધનો અને ઉપકરણો િવભાગની અન્ય ક�ન્દ્રીય ક
યોજના “Scheme of Assistance to Disabled Persons for Purchase / fitting of
Aids/Appliances (ADIP)”નીચે ઉપલબ્ધ કરાય છ .
2 � ુધારો કરવાની જ��રયાત
2.1 નીચેનાં કારણોસર
(i)

DDRS યોજનામાં �ુધારો કરવાની જ��રયાત ઉપ�સ્થત થઈ

2007 પછ� થયેલા ભાવવધારાને સમતોલ કરવા. આ યોજનાનાં ખચર્નાં
ધારાધોરણો છેલ્લે2009માં �ુધારવામાં આવ્યાં હતા.

(ii) ક�ટલીક મોડ�લ યોજનાઓમાં અ�ુક �કસ્સાઓમાં ક�ટલાંય વષ�થી સ્વૈ�ચ્
સંગઠનો તરફથી ખાસ માંગ ન હતી તેથી તેવી ક�ટલીક મોડ�લ
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પ્રાયોજનાઓ રદ કરવામાં આવી અને બી� અ�ુક મોડ�લ પ્રાયોજ
માટ� એક જ સ્વતંત્ર એકાક� યોજના શ� કરવામાં .
3 � ુધાર�લી યોજના
� ુધાર�લી યોજનાની શ�આતઃ
ઉપર દશાર ્વેલાં કારણોને અ�ુલક્ષીને આ યોજનાને �ુધારવામાં છે1લી
એિપ્, 2018થી અમલી બને છે. આ �ુધાર� લી યોજનાની જોગવાઈ નીચે
દશાર ્વવામાં આવી છ .
3.1 ઉદ્દે
યોજનાના ઉદ્ દેશો આ પ્રમાણે3.1.1 �દવ્યાંગજનો માટ� સમાનત, ન્યાય�ુક્ત, સમા�જક ન્યાય અને સશ�ક્તકર
�ુિનિ�ત કર� શકાય તે� ુ ં વાતાવરણ પેદા કર�ુ.ં
3.1.2 �દવ્યાંગજનોના અિધકાર અિધિનયમ2016નો અસરકારક અમલ �ુિનિ�ત
કરવા માટ� સ્વૈ�ચ્છક કાયર્ને પ્રોત્સા�હત.
3.2 અ�ભગમ અને વ્ �ૂહરચન
આ યોજનાનો અ�ભગમ, વહ�લાસરની દરિમયાનગીર�, રોજ-બ-રોજના �વન
માટ� નાં કૌશલ્યોના િવકલ, િશક્ષણ અને તાલીમ સ�હત �દવ્યાંગજનો
�ુનઃસ્થાપન માટ� જ�ર� એવી તમામ કક્ષાઓની સેવાઓ ઉપલબ્ધ કરવા મ
સ્વૈ�ચ્છક સંગઠનોને નાણાક�ય સહાય ઉપલબ્ધ કરવાનો. �દવ્યાંગજનોનો
સમાજની �ુખ્ય પ્રવાહમાં સમાવેશન કરવાના ઉદ્દેશથી અને તેમનામાં ર
ક્ષમતાઓને વાસ્તિવક બનાવવા માટ� િશક્ષણ અને તાલીમ કાયર્ક્રમો ઉપ
ઝોક � ૂકવામાં આવશે. યોજનાના ઉદ્ દેશ પ્રાપ્ત કરવાના માટ�ની �ુખ્ય ચ
વ્ �ૂહરચના આ પ્રમાણે રહ�(i)

તમામ કક્ષાએ અને તમામ સ્વ�પમાં શૈક્ષ�ણક તકોને િવસ્તારવી
વ્યાવસાિયક અને ધંધાદાર� તકોન, આવક પેદા કરવાનો અને
લાભદાયી તકોનો વ્યાપ િવસ્�ૃત બનાવ.

(ii) શહ�ર� અને ગ્રામીણ વાતાવરણમાં આઉટર�ચ અને સઘન સ�ુદા
આધા�રત �ુનઃસ્થાપન કાયર્ક્રમોનો અમલ .
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(iii) �દવ્યાંગજનો માટ�ના તમામ કાયર્ક્/ પ્રાયોજના/ પ્ર�ૃિ�ઓ માટ
તમામ કક્ષાએ આવશ્યક એવી માનવશ�ક્તને તાલીમબદ્ધ કરવા
માનવશ�ક્ત િવકાસ પ્ર�ૃિ�ઓને સમથર્ન ઉપલબ્ધ .
(iv) સંકલન, સહયોગ અને નેટવ�ક�ગ તેમજ બ�ુકષેત્રીય જોડાણને પ્રો
્
� ૂ�ું પાડ�ુ.ં
(v) � પ્રાયોજનાઓ પયાર્વરણ માટ� મૈત્રી�ૂણર્ હોય અને �ુદ્ધ પય
માટ� પ્રોત્સાહક હોય તેવી પ્રાયોજનાઓમાં �દવ્યાંગજનોને
ઉપલબ્ધ કરવ.
ૂ ા પ્રવ, રચનાત્મક
(vi) મનોરં જન, નવરાશની વેળા માટ� ની પ્ર�ૃિ, �ંક
અને અ�ભનય�ુક્ત કલા, સાંસ્�ૃિતક અને સામા�જક સમાવેશક
પ્ર�ૃિ�ઓ ઇત્યા�દ �ુિવધાઓ પ્રસ્થાિપત કરવી અને તેને
આપવો.
(vii) યોગ્ય પ્રકારના આવ, �ૃહો અને છાત્રાલય પ્ર�ૃિ�ને સહયોગ
ૂ તા કર� આપવી.
અ�ુ�લ
(viii) અન્ય � કોઈ ઉપાયો �દવ્યાંગજનોની જ��રયાતો �ૂણર્ કર� અને કાયદામ
� ૂ�ચત કરવામાં આવલ
ે ી જવાબદાર�ઓ િનભાવવા માટ� ઉપયોગી હોય
તેને સહયોગ � ૂરો પાડવો.
3.3 ન� ૂના�પ પ્રાયોજન
3.3.1 આ યોજના નીચે, નીચે પ્રમાણેની ન�ૂના�પ પ્રાયોજનાઓ માટ� નાણા
સહયોગ અપાશે :
1.

શાળા � ૂવ�ના કાયર્ક્રમો અને વહ�લાસરની દરિમયાનગીર� અને તા

2.

અ. બૌ�દ્ધક �દવ્યાં
બ. શ્રવણ અને વાચાની �દવ્યાં
ક. �ૃ�ષ્ટની �દવ્યાંગતા ધરાવતા બાળકો માટ�ની િવશેષ શાળાઓ માટ�ન
પ્રાયોજ

3.

સે�રબ્રલ પાલ્સીવાળાં બાળકો માટ�ની પ્રા

4.

�ુષ્ટરોગથી સા� થયેલાઓ માટ�ના �ુનઃસ્થાપનની પ્રાય

8

5.

માનિસક ર�તે બીમાર વ્ય�ક્તઓની સારવાર બાદ િનયંિત્રત થય
બીમાર�વાળા વ્ય�ક્તઓની માનિ-સામા�જક �ુનઃસ્થાપન માટ�ના હાફ
વે હોમ માટ� ની પ્રાયોજ

6.

�ૃહ-આધા�રત �ુનઃસ્થાપન અને ઘ-વ્યવસ્થા

7.

સ�ુદાય આધા�રત �ુનઃસ્થાપન માટ�ની પ્રાયો

8.

અલ્પ �ૃ�ષ્ટ ધરાવતી વ્ય�ક્તઓ માટ�ના ક�ન્દ્રની 

9.

માનવ સંસાધન િવકાસ માટ�ની પ્રાયોજ

3.3.2 આ યોજના �તગર્ત નીચેની ન �ૂના�પ પ્રાયોજનાઓ માટ�નો નાણાક�ય સહય
બંધ કરવામાં આવશે.
1.

વ્યાવસાિયક તાલીમ ક�ન્

2.

શેલ્ટડર્ વકર્

3.

સવ�, આઇડ�ન્ટ��ફક�શન અને અવેરનેસ સેન્સીટાઇઝે

4.

સેિમનાર/વકર ્શો/ગ્રામીણ િશ�બ

5.

કોમ્પ્�ુ/િવિશષ્ટ સોફ્ટવેર માટ� ગ્

6.

મકાન બાંધકામ

7.

કા�ૂની સાક્ષરતા �માં કા�ૂની સલાહ�ૂ, કા�ૂની સહાય અને
િવ�લેષણ અને પ્રવતર્માન કાયદાઓના �ૂલ્યાંકનનો પણ સમાવેશ
�ય છે.

8.

�જલ્લા �દવ્યાંગજન �ુનઃસ્થાપન ક�ન– DDRC

3.3.3 ફકરાનં. 3.3.1 અને 3.3.2 માં દશાર ્વ્યા િસવાયની પણ બી� ક�ટલી
પ્રાયોજનાઓને આ િવભાગ નાણાક�ય સહયોગ �ૂરો પાડ� . જો તેમની િસ�દ્
સંતોષકારક જણાશે તો તે પ્રાયોજનાઓ પણ ચા�ુ રાખવામાં આવ.
3.3.4 ફકરાનં. 3.3.1 માં દશાર્વેલી ન �ૂના�પ પ્રાયોજનાઓ માટ�ની શરતો અ
બોલીઓ આ માગર્દિશ�કાના ભાગ બ માં દશાર્વવામાં આવી .
3.3.5 ભિવષ્યમાં �દવ્યાંગજનોના સશ�ક્તકરણ માટ�ના િવભાગના સ�ચવશ્રીની મં�ૂ
�દવ્યાંગજનોના �ુનઃ સ્થાપન માટ�ની નવી ન�ૂના�પ પ્રાયોજનાઓ પણ
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કાઢવામાં આવશે. �માં DDRS યોજના �તગર્ત નવા પ્રકારની �દવ્યાંગતા
યાદ� પણ ઉમર
ે વામાં આવશે.
3.4 કાયર્ક્રમનો અમલ કરવા ઇચ્છતી સંસ્થા માટ� પાત્રતા
3.4.1 નીચેના પ્રકારની સંસ્થાઓ આ યોજના �તગર્ત નાણાક�ય સહાય મેળ
માટ�ની પાત્રતા ધરાવે છ
(i)

સોસાયટ�ઝ ર�જસ્ટ્ર�શન અિધિ, 1860 (1860નો 21મો) નીચે અથવા
રા�યના તેવા સંબિં ધત અિધિનયમ હ�ઠળ ન�ધાયેલી સંસ્થ

(ii)

ભારતીય ટ્રસ્ટ અિધિ, 1882 અથવા � તે સમયે અ�સ્તત્વમાં હો
તેવા કોઈ અિધિનયમ હ�ઠળ ન�ધાયલ
ે ટ્રસ્ટ અથ

(iii) કંપનીઝ એક્, 2013 અથવા �

– તે સમયે અ�સ્તત્વમાં હોય તેવા ત

પ્રકારની સંસ્થા હ�ઠળ ન�ધાય“ન�હ નફા”ના ધોરણે કામ કરતી કંપની
ન�ધઃ- આ યોજનાનો અમલ કરતી સંસ્થા હવેથી કાયર્ક્રમનો અમલ કરતી સં
(PIA) તર�ક� ઓળખાશે.
3.4.2 ઉપરાંત, આ યોજના �તગર્ત ગ્રાન્ટ માટ� અર� કરતી વખતે સંસ્થાની ન
ઓછામાં ઓછાં બે વરસથી અમલી હોવી જોઈએ.
3.4.3 કાયર્ક્રમનો અમલ કરતી સંસ( PIA)એ આ યોજના �તગર્ત કા �ૂની માગણી
કરતી વખતે નીિત આયોગ પોટર ્( NGO – Darpan Portal)માં ન�ધણી કરાવવી
પડશે અને આ યોજના નીચે ગ્રાન્ટ માટ� અર� મોકલતાં પહ�લાં નીિત આયોગ�
Unique ID of NGO Darpan મેળવી લે� ુ ં પડશે.
3.4.4 ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ ઇચ્છતી હરકોઈ સંસ્થા � તે સમયે અ�સ્તત્વમાં
Act, 1995 અથવા અત્યાર� અમલી બનેલ છ . તે

PWD

RPWD Act, 2016 નીચે

ન�ધાયેલ હોવી જોઈએ.
3.4.5 ઉપરના ફકરા 3.4.1 ( iii)માં � ૂ�ચત કર� લી સંસ્થા પાસે નીચેની લાક્ષ�ણકત
હોવી જોઈએ :
(i)

તે સંસ્થા પાસે પોતા�ું વ્યવસ્થ તંત્ – હો�ું જોઈએ. �ની સ�ાઓ,
ફરજો અને જવાબદાર�ઓ સ્પષ્ટ ર�તે વ્યાખ્યાિયત કર�લી હોય
મેમોર� ન્ડમ ઓફ એસોિસએશનમાં દશાર્વવામાં આવેલી હો
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(ii) સંસ્થા પાસે કાયર્ક્રમ હાથ ધરવા માટ�નાં સંસ, �ુિવધાઓ અને
અ�ુભવ હોવાં જોઈએ.
(iii) તે સંસ્થા કોઈ એક વ્ય�ક્ત અથવા અ�ુક વ્ય�ક્તઓના �ૂથના �હ
નફા માટ� કામ કરતી હોવી જોઈએ ન�હ.
ન�ધઃ- ઉપરના ફકરા 3.4.1 અને 3.4.2માં અ�ુક્રમે � સંસ્થાના પ્રકાર
તેમનો અ�ુભવ � ૂચવવામાં આવ્યો છ . તે શરત �દવ્યાંગજનોના
અિધકાર માટ� ના િવભાગના સ�ચવશ્રી દ્વારા નાણાક�ય સલાહકાર સ
પરામશર્નમાં રહ�ને અથવા અપવાદ�પ �કસ્સામાં તે માટ�નાં કારણ
લે�ખતમાં દશાર ્વીને હળવી કર� શકશ.
3.5 નાણાક�ય સહાય માટ�નાં ધારાધોરણો
3.5.1 (અ) પાત્રતા ધરાવતી કાયર્ક્રમનો અમલ કરતી સ(�બનસરકાર� સંગઠન),
તેમની પ્રાયોજનાને સક્ષમ સ�ાતંત્ર દ્વારા મં�ૂર� મળે ત
�ુધાર� લી યોજનાના � ૂ�ચત કરાયા �ુજબનાં ખચર્નાં ધારાધોરણ અ�ુસાર
ગણતર� કયાર ્ �ુજબની રકમના90% ગ્રાન્ટ મેળવવાને પાત્ર.
(બ) જો કોઈ પ્રાયોજના ખાસ િવસ્તારોમાં સ્થાપવામાં આવેલી હોય
�ુધાર� લી યોજનાઓ � ૂ�ચત કરાયા �ુજબનાં ખચર્નાં ધારાધોરણ અ�ુસાર
ગણતર� કયાર ્ �ુજબની100% રકમ મં�ૂર કરાશે.
(ક) શહ�ર� િવસ્તારોમાં પણ ગ્રાન્ટની રકમ ક્રમશઃ ઓછ� કરવામાં
ન�હ. અગાઉ � પ્રથા હતી તે અ�ુસાર આવી ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ
ઓછ� કરવાની (tapering) પદ્ધિત બંધ કરવામાં આવી .
ન�ધઃ ઉપરના �ુદ્દ(બ)માં � ખાસ િવસ્તારોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલ છે ત
નીચે પ્રમાણે છ
(i)

આઠ ઉ�ર� ૂવ�ય રા�યો

(ii) �હમાલય િવસ્તારમાં આવેલાં રા�યો(સમગ્ર જમ્�ુ અને કાશ,
�હમાચલ પ્રદ, ઉ�રાખંડ અને પ. બંગાળના બે �જલ્લાઓ દા���લ�ગ
અને જલપાઈ�ુડ�)
(iii) �ૃહ મંત્રાલયે � તે ડાબેર�પાંખના �િતમવાદ�ઓથી ગ્રસ્ત િવસ
�હ�ર કર� લા છે તે તમામ િવસ્તારો અન
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(iv)

�બડાણ xviiiમાં દશાર્વવામાં આવેલ, �તરરાષ્ટ્ર�ય સરહદને સ્પશ
�જલ્લાઓ

3.5.2 ગ્રાન્ટની ગણતર� કરવા માટ� બે આધાર લેવામાં આવેલ (i)

એવી પ્રાયોજનાઓમાં �માં લાભાથ�દ�ઠ ખચર્ની ગણતર� કર� શક
તેમ છેઃ

(અ) વષર્2009માં � લાભાથ�દ�ઠ ખચર્ની રકમ ન�� કરવામાં આવી છ

;

તેને 2.5થી �ુણવામાં આવશે.
(શાળા � ૂવ�ની અને વહ�લાસરની દરિમયાનગીર�ની પ્રાયોજ, િવિશષ્ટ
શાળાઓ, સે�રબ્રલ પાલ્સીવાળાં બા, �ુષ્ટરોગમાંથી સા� થયેલા
લોકો�ુ ં �ુનઃસ્થાપ, �ૃહ આધા�રત �ુનઃસ્થાપ)
(ii) અ. ગ્રાન્ટગણતર�નાં ખચર્નાં ધારાધોરણોની હાલની ગણતર�ની
ચા�ુ રખાશે અને તે ખચર્નાં ધારાધોરણોને2.5થી �ુણવામાં આવશે.
(સારવાર અપાયલ
ે અને િનયંિત્રત થયેલ માનિસક બીમાર વ્ય�ક્ત
માનિસક-સામા�જક �ુનઃસ્થાપન માટ�નાં હાફ વે હો ; સ�ુદાય આધા�રત
�ુનઃસ્થાપ, અલ્પ �ૃ�ષ્ટ ક�ન, માનવ સંસાધન િવકાસ
3.5.3 લાભાથ�ઓની સંખ્ય
સહાયક ગ્રાન્ટની ગણ, િનર�ક્ષણ અહ�વાલના આધાર , પાત્રતા ધરાવત
લાભાથ�ઓની સંખ્યાના આધાર પર કરવામાં આવશ. આ હ�� ુ માટ� િનર�ક્ષણન
�દવસના અગાઉના 30 �દવસ પૈક� ઓછામાં ઓછા 15 �દવસ માટ� હાજર હશે
તેમને ગણતર�માં લેવાશે. િનર�ક્ષક અિધકાર� પોતાના અહ�વાલમાં આવ
લાભાથ�ઓની સંખ્યાનો િનદ �શ અવશ્યપણે કર.
3.5.3.1 આગલા વષર્ના લાભાથ�ઓની સંખ્યા પર તે પછ�ના વષ� ક�ટલા ટકા વ�
લાભાથ�ઓને પ્રવેશ આપી શકાશે તેની ઉપર સંખ્યાની ટોચમયાર્દા રાખવા
આવી નથી. પરં � ુ તે માટ� કાયર્ક્રમનો અમલ કરતી સંસ્થા પાસે �ૂ
માળખાક�ય �ુિવધા અને માનવશ�ક્ત ઉપલબ્ધ હોવાં જો.
3.5.4 માનદવેતન િસવાયના આવતર્ક સહાયક ગ્રાન્ટ માટ� તેમજ અનાવતર્ક સ
ગ્રાન્ટ માટ�નાં ધારાધોરણો અ�ુક્રમે �XIV અને XV માં દશાર ્વવામાં આવેલ
છે.
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3.5.5 સહાયક ગ્રાન્ટ મેળવવા ઇચ્�ક સંસ્થાઓએ પ્રમા�ણત કર�ું પડશે ક� તેમ
સમાન હ�� ુ માટ� ક� સમાન પ્રકારની પ્ર�ૃિ� માટ� અન્યત્ર ભારત સરકાર
મંત્રાલયમાં ક� રા�ય સરકારના કોઈ િવભાગમાં ગ્રાન્ટ મેળવવા માટ�ની
કર� નથી.
3.5.6 DDRS નીચે સહાયક ગ્રાન્ટ પ્રાપ્ત કરતી તમામ કાયર્ક્રમનો
સંસ્થાઓએ આવશ્યકપ, આ યોજના હ�ઠળ મેળવેલાં નાણા�ુ ં િવતરણ કરવા
માટ� �હ�ર નાણાક�ય વ્યવસ્થાપન વ્યવસ( PFMS)ના ખચર, એડવાન્સ અને
ટ્રાન્સ(EAT) ના મોડ�ુલનો ઉપયોગ કરવો પડશે.
3.5.7 � �કસ્સામાં સેન્ટ્રલ ફાયના�ન્સયલ ( CFA) મં�ૂર કરવામાં આવી હશે તે
�કસ્સામાં ગ્રાન્ટ મેળવતી સંસ્થા પોતાના ઓ�ડટ કરાયેલા �હસાબી પત
સમથર્નથી એવો સં �ૂણર્ �ુરાવો ઉપલબ્ધ કર� ક� ખચર્ કરવામાં આવ્�ું છે ત
�કસ્સામાં એક જ હપ્તામાં ગ્રાન્ટ �ટ� કરવામાં.
3.5.8 અત્યારની પદ્ધિત અ�ુસાર �ુદાં �ુદાં રા�યોમાં �દાજપત

Notional

(ધારણાત્મ) ફાળવણી કરવામાં આવે છે તેને બદલે હવેથી �ુદા �ુદા પ્રકારન
�દવ્યાંગતાઓ પ્રમાણે �દાજપત Notional ધારણાત્મ ફાળવણી કરવામાં
આવશે; �માં

RPWD અિધિનયમ, 2016માં ઉમેર�લી તમામ પ્રકારન

�દવ્યાંગતાઓનો પણ સમાવેશ થઈ જશ.
3.5.9 �ુલ ગ્રાન્ટ પૈક� અનાવતર્ક ખચર્ માટ�ની 20 % કરતાં વ�ુ હશે ન�હ.
3.5.10 ન�ુના�પ પ્રાયોજનાની �પર�ખાના તેમજ ભા2 માં �ુચવવામાં આવ્�ું છે તે
પ્રમાણે �ુલ વાિષ�ક ખચર્ ન�� કર�ને તે સંદભર્માં સમગ્ર પ્રાયોજના
સહાયની રકમ ન�� કરવામાં આવશે. નવી ન� ૂના�પ પ્રાયોજનાઓ અન
પ્રવતર્માન ન�ૂના�પ પ્રાયોજનામાં ફ�, ભાગ 2 માં � ૂચવવામાં આવલ
ે ાં
ખચર્નાં ધારાધોરણો અ�ુસાર િવભાગ દ્વારા જ��રયાત અ�ુસાર તેમજ અમલ
અ�ુભવના આધાર પર વખતોવખત કરવામાં આવશે.
3.5.11 એ�ુ ં પણ બની શક� ક� અગાઉ �ને નાણાભંડોળ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવ્�ું છ
તેવી સંસ્થા પાસે એક કરતાં વ�ુ પ્ર�ૃિ�ઓની બનેલી પ્રાયોજન હો.
ઉદાહરણ તર�ક� કોઈ એવી પ્રાયોજના �માં સમી, ��ૃિત ફ�લાવવી,
વહ�લાસરની દરિમયાનગીર�, િવિશષ્ટ શાળા સ-વ્યાવસાિયક તાલીમ ક�ન્દ્ર
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એક કરતાં વ�ુ �શો હોય � � ૂ�ચત કરવામાં આવલ
ે ી એક કરતાં વ�ુ
પ્રાયોજનાઓની �પર�ખામાં આ�ૃ� હ. આવી પ્રવતર્માન -�બ્રડ પ્રાયો
માટ� ખચર્માં ધારાધોરણો તદ�ુસાર િવસ્�ૃત કરાશે અને તે સંસ્થાએ અ
અલગ ર�તે �ુદ� �ુદ� પ્ર�ૃિ�ઓ માટ�ના લાભાથ, કમર્ચાર�ગણ અને ખચર્ન
આઇટમોની તારવણી કરવાની રહ�શે. આવી પ�ર�સ્થિતમાં સંસ્થાને મદદ�પ થવ
માટ� પ્રવતર્માન જ��રયાતોની સાથે �ુમેળમાં આવવા માટ� વધારાનો સ
જોઈએ તો તે માટ� િવચારણા કર� શકાશે પરં � ુ તેને કારણે ખચર્નાં
ધારાધોરણોમાં વધારો કર� શકાશે ન�હ. પ્રાયોજનનાને માટ� આવતર્ક અ
અનાવતર્ક ખચર્ની આઇટમો િવચારણામાં લેવા.
3.6 અર� કરવાની પદ્ધિત અને મં�ૂ
3.6.1 નવી પ્રાયોજના મા
3.6.1.1 DDRS નીચે સહાયક ગ્રાન્ટ લેવા માટ� ઇચ્�ક સંસ્થાએ િવભાગના ઑન
પોટર ્લ ઉપર (e-Anudaan) (www.ngograntsje.gov.in) અર� કર�ને સં� ૂણર્
દરખાસ્ત �જલ્લા સમાજ �ુરક્ષા અિધકાર�ને મોકલી .
3.6.1.2 e-Anudaan portal પર સંસ્થા નીચેના દસ્તાવેજો અપલોડ કર :
(i)

સોસાયટ�ઝ ર�સ્ટ્ર�શન અિધિ, 1860 અથવા ટ્રસ્ટ ડ�ડ અથ
સ�ટ�ફ�ક�ટ ઓફ ઇનકોપ�ર� શન (� લા�ુ પરં � ુ હોય તે)ની પ્રમા�ણ
નકલ

(ii)

PWD Act, 1995 અથવા

RPWD Act, 2016 નીચેના ન�ધણી

પ્રમાણપત્રની પ્રમા�
(iii)

સંસ્થાના બંધારણ(મેમોર� ન્ડમ ઓફ એસોિસએશ), િનયમો,
િનયમનો/પેટાિનયમોની નકલ �માં સંસ્થાના હ��ુઓ અને ઉદ્દે
દશાર ્વવામાં આવ્યા હ.

(iv)

સંસ્થાના છેલ્લા બે વષર્ના ઓ�ડટ કરાયેલા �હસ. આ �હસાબોની �દર
(1) આવક અને ખચર્�ું પત્(2) પ્રા�પ્ત અને �ુકવણી�ું પ(3)
સરવૈ� ુ ં અને (4) ઓ�ડટરનો અહ�વાલ સામેલ હોવાં જોઈએ.

(v)

કમર્ચાર�ઓની યાદ�(�બડાણ 2 �ુજબ િનયત ન� ૂનામાં)

(vi)

તેમની લાયકાતનાં પ્રમાણપત્રની
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(vii)

ચા�ુ વષર્ના લાભાથ�ઓની યાદ�(�બડાણ 3 �ુજબ િનયત ન� ૂનામાં)

(viii) તમામ લાભાથ�ઓનાં �દવ્યાંગતા પ્રમા
(ix)

સંસ્થાનો આગલાં બે વષર્ની પ્ર�ૃિ�ઓના વાિષ�ક અહ�

(x)

ચા�ુ વષર્ માટ� પ્રાયોજના માટ�ના �દાજપત્રના , િવસ્�ૃત
વાજબીકરણ સાથે �ુદ� �ુદ� આઇટમોના ખચર્ની આઇટમો સ�હ

(xi)

જો પ્રાયોજના ગ્રામીણ િવસ્તારમાં શ� કરવાની હોય તો રા�ય સરક
મહ�� ૂલ િવભાગ પાસેથી મળ
ે વે�ું ગ્રામીણ િવસ્તાર�ું પ્ર

(xii)

સંસ્થાની વ્યવસ્થાપક સિમિતના સભ્યોની , તેમની િનમ� ૂક તાર�ખ
અને સમયગાળા સ�હત

(xiii) નોન-��ુ�ડિસયલ �. 20/-ના સ્ટ�મ્પપેપર ઉપર કરારના�ુ(�બડાણ 9
�ુજબ)
(xiv)

બેન્ક માટ�નો અિધકારપત(NEFT મેન્ડ�ટ ફોમ) (�બડાણ 10 �ુજબ)

(xv)

જો પ્રાયોજના ભાડાના મકાનમાં ચાલતી હોય તો નોટર� દ્વારા પ્રા
ભાડા કરાર.

3.6.1.3 સંબિં ધત �જલ્લાના સમાજ �ુરક્ષા અિધકાર� સંસ્થા�ું ભૌિતક િનર�ક્ષણ હાથ
અને પોટર ્લ (e-Anudaan) માં પોતાની ભલામણ ન�ધીને રા�ય સરકારના
�દવ્યાંગજનોના સશ�ક્તકરણની બાબત સાંભળતા હોય તે સંબંિધત િવભાગન
ર�ૂ કરશે.
3.6.1.4 રા�ય સરકારનો સંબિં ધત િવભાગ દરખાસ્તની ચકાસણી કરશ, પોતાની
ભલામણ ન�ધશે અને ઓનલાઇન પોટર ્લ મારફતે તે ભલામણ સ�હતની
દરખાસ્ત �દવ્યાંગજનોના સશ�ક્તકરણ માટ�ના િવભાગને મોકલી આ. �
વષર્માં રા�ય સરકારની આ ભલામણ પ્રાપ્ત થઈ હશે તે જ વષર્ �ૂર�
ભલામણ ગ્રાહ્ય ર. રા�યોએ � િવસ્તારોમાં હ� સેવાઓની જ��રયાતો
સંતોષાઈ નથી તેવા િવસ્તારોને પસંદગી આપવાનો આગ્રહ રા.
3.6.1.5 ગ્રાન્ટ મેળવવા ઇચ્�ક કાયર્ક્રમના અમલ કરતી દર�ક સંસ્થાઓએ તેમ
મળ� હોય ક� ન મળ� હોય તો પણ માત્ર ઓનલાઇન જ અર� કર.
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3.6.1.6 રા�ય સરકારો પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલી તમામ નવી દરખા, �દવ્યાંગજનો
સશ�ક્તકરણ માટ�ના િવભાગ હસ્તકની �સ્ક્રિન�ગ કિમટ� િવચારણામાં.
�સ્ક્રિન�ગ કિમટ�ની િવચારણા બાદ તેણે કર�લી ભલામણ તે િવચારણામાં લીધ
વષ�ના પછ�ના નાણાક�ય વષર્ના �ત �ુધી માન્ય ગણા. ઉદાહરણ તર�ક�
�સ્ક્રિન�ગ કિમટ�એ � દરખાસ્તની િવચા2017-18 દરિમયાન કર� હશે તે
ભલામણ 31-3-2019 �ુધી માન્ય ગણાશ.
3.6.1.7 �સ્ક્રિન�ગ કિમટ�એ ભલામણ કર�લ ક�સોને તેની મં�ૂર�ની તાર�ખ ધ્યાનમાં લ
િવના, સમગ્ર નાણાક�ય વષર્ માટ�ની ગ, �ટ� કરવામાં આવશે ; �માં રા�ય
સરકાર ક� રા�ય કિમશનરની ભલામણ પણ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશ.
3.6.2 ચા� ુ પ્રાયોજનાઓ મા
3.6.2.1 DDRS નીચે ગ્રાન્ટ લેવા માટ� ઇચ્�ક સંસ્થાઓ િવભાગના ઓનલાઇન પ
(e-Anudaan) www.ngograntsje.gov.in ઉપર અર� કરશે અને સં� ૂણર્ દરખાસ્
�જલ્લા સમાજ �ુરક્ષા અિધકાર�ને મોક.
3.6.2.2 સંસ્થાe-mail Anudaan Portal પર નીચેના દસ્તાવેજો અપલોડ કરશ :
(i)

સોસાયટ�ઝ ર�જસ્ટ્ર�શન અિધિ, 1860 હ�ઠળના ન�ધણી પ્રમાણપત્
પ્રમા�ણત નકલ અથવા ટ્રસ્ટ ડ�ડની અથવા સ�ટ��ફક�
ઇનકોપ�ર� શનની પ્રમા�ણત નક(� લા�ુ પડ� ુ ં હોય ત)ે

(ii)

PWD Act, 1995 અથવા RPWD Act, 2016 હ�ઠળના ન�ધણી
પ્રમાણપત્રની પ્રમા�

(iii)

સંસ્થાના મેમોર�ન્ડમ ઓફ એસોિસએશ(બંધારણ)ની નકલ, િનયમો,
િનયમનો, પેટા-િનયમોની નકલ �મા સંસ્થાના હ��ુઓ અને ઉદ્દે
દશાર ્વવામાં આવેલા હો.

(iv)

પ્રાયોજનાના છેલ્લા વષર્ના ઑ�ડટ�ડ �હ. આ ઑ�ડટ� ડ �હસાબોની
�દર (1) આવક અને ખચર્�ું પત્(2) પ્રા�પ્ત અને �ુકવણી�ું પ
(3) સરવૈ� ું અને (4) ઑ�ડટરનો અહ�વાલ સામલ
ે હોવા જોઈએ.

(v)

સમગ્ર સંસ્થાના આગળના વષર્ના સંક�લત એકિત્રત ઓ� ડટ
�હસાબો આ �હસાબોની �દર (1) આવક અને ખચર્�ું પત્(2) પ્રા�પ
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અને �ુકવણી�ુ ં પત્ર(3) સરવૈ� ુ ં અને (4) ઑ�ડટરનો અહ�વાલ સામેલ
હોવા જોઈએ.
(vi)

�બડાણ-6માં દશાર ્વેલ ન �ૂના �ુજબ�ું ઑ�ડટ કરાવે�ું આઇટમ દ�ઠ અને
જગા દ�ઠ આગલા વષર્�ું ખચર્�ું પત્રક �માં ચાટર્ડર્ એકાઉન્ટન્ટ�
સહ� કર� લી હોવી જોઈએ અને સંસ્થાના અિધ�ૃત પદાિધકાર�ની આખી
સહ� કર� લી હોવી જોઈએ.

(vii)

આગલા વષ� �ટ� કરવામાં આવલ
ે ી ગ્રાન્ટ�ું ઉપયો�ગતા પ્રમ
�બડાણ-1માં � ૂચવવામાં આવલ
ે ા ન� ૂના �ુજબ

(viii) �બડાણ-2 �ુજબના ન� ૂનામાં કમર્ચાર�ઓની યાદ
(ix)

કમર્ચાર�ઓની લાયકાતનાં પ્રમાણપત્રોન

(x)

ચા�ુ વષર્ના લાભાથ�ઓની યાદ, � ૂ�ચત િનયત ન� ૂના-3 �ુજબ

(xi)

તમામ લાભાથ�ઓનાં �દવ્યાંગતાનાં પ્રમાણપત્રોન

(xii)

સંસ્થાના આગલાં બે વષર્ની પ્ર�ૃિ�ઓના વાિષ�ક અહ

(xiii) ચા�ુ વષર્ માટ� સંસ્થાની પ્રાયોજનાના �દાજપત્ર �દાજો �ુદા
ખચર્ની િવગતોના વાજબીકરણ સ�હ
(xiv)

જો પ્રાયોજના ગ્રામીણ િવસ્તારમાં કાયર્રત હોય તો રા�ય સર
મહ�� ૂલ િવભાગ તરફથી મેળવવામાં આવે�ું ગ્રામીણ િવસ્તાર�
પ્રમાણ

(xv)

સંસ્થાના વ્યવસ્થાપક સિમિતના સભ્યોનાં નામની યાદ� તેમણી િનમ
તાર�ખ અને તેમના સમયગાળા સ�હત

(xvi)

નોન-��ુ�ડિસયલ �. 20/-ના સ્ટ�મ્પપેપર ઉપર કરારના�ું �બડા9
�ુજબ

(xvii) બેન્કને અિધ�ૃત કરતો પત(NEFT મેન્ડ�ટ ફોમ) �બડાણ 10 �ુજબ
(xviii) જો પ્રાયોજના ભાડાના મકાનમાં રાખતી હોય તો ભાડા કરારની નક
નોટર� દ્વારા પ્રમા
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3.6.2.3 સંબિં ધત �જલ્લાના �જલ્લા સમાજ �ુરક્ષા અિધકાર� સંસ્થા�ું ભૌિતક િન
કરશે અને પોતાની ભલામણ પોટર ્લ e-anudaanમાં ન�ધીને તે રા�ય સરકારની
�દવ્યાંગજનની સશ�ક્તકરણની બાબત સંભાળતા િવભાગને તે મોકલી આપ.
3.6.2.4 રા�ય સરકારનો આ િવભાગ દરખાસ્તની ચકાસણી કરશે અને પોતાની
ભલામણ ન�ધીને તે ભલામણ સ�હતની દરખાસ્ત ઓનલાઇન પોટર્લ મારફત
�દવ્યાંગજનોના સશ�ક્તકરણ માટ�ના િવભાગને મોકલી આપ.
3.6.2.5 જો રા�ય સરકાર � ૂ�ચત દરખાસ્ત બાબતે60 �દવસની �દર કોઈ િનણર્ય
ન�હ કર� તો �દવ્યાંગજનોના સશ�ક્તકરણ માટ�નો િવભ, આ યોજના નીચે
સહાયક ગ્રાન્ટ મેળવતા �બન સરકાર� સંગઠન માટ� િનર�ક્ષણ અિધકાર
િનર�ક્ષણ અહ�વાલ મોકલેલ છે તેના આધાર પર દરખાસ્ત સંબંિધત િનણર્ય
શક� છે.
3.6.2.6 ચા�ુ ક�સો સંબિં ધત કાયર્વાહ� ત્રણ પ્રકાર� હાથ ધરાય–
(i)

એવા ક�સ, �માં રા�ય સરકાર� ભલામણ કર� મોકલેલ છે;

(ii)

એવા ક�સ, � સંબધ
ં ે હ� રા�ય સરકાર� ભલામણ કર� નથી પરં � ુ
સંગઠને e-anudaan પોટર ્લ પર અર� મોકલી છ ;

(iii)

સમય પછ� આવેલી તમ
ે જ બંધ કરાયેલી પ્રાયોજન

આ ત્રણે પ્રકારના ક�સો પ્ર�ક્રયાગત કરવા માટ� આવશ્યક દસ્તાવે
એકસમાન છે અને તેની યાદ� નીચે દશાર ્વેલી છે(i)

એવા ક�સો �ની ભલામણ રા�ય સરકાર� કર� મોકલી છે;

(અ) તેને માટ� િનર�ક્ષણ અહ�વાલ માટ� રા�ય સરકારની ભલામણ અિનવાય
છે.
(બ) એવાં રા�યો �ના સંબધ
ં માં તમ
ે ના તરફથી ભલામણો તો પ્રાપ્ત
ગઈ છે, પરં � ુ � �કસ્સામાં એક કરતાં વ�ુ વરસથી ગ્રાન્ટ�ું ઉપયો�
પ્રમાણપત્ર પ્રાપ્ત થ�ું નથી તેમને માટ� ગ્રાન્ટ �ટ� કર�.
(ક) આવા �કસ્સાઓમાં ગ્રાન્ટ�ું પ75

% અથવા 100% રહ�શે.

75% એવા ક�સોમાં �યાં સંસ્થાએ પોતે  �ૂર� �ૂ�ું ખચર્ કર��ું છે ત
મતલબના પ્રમાણપત્રની સં�ૂણર્ સા�બતી સંસ્થાએ મોક.
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100% એવાં ક�સોમાં �માં સંસ્થાએ અગાઉ કર�લ  �ૂર� �ૂરા ખચર્ની સં�ૂણ
િવગતો અને સા�બતી મોકલી આપી છે.
(ii)

એવા ક�સો, �માં રા�ય સરકારની ભલામણ હ� �ુધી પ્રાપ્ત થઈ ન
પરં � ુ સંસ્થાએ ગ્રાન્ટ મ e-anudaan પોટર ્લ પર અર� મોકલી આપી
છે.

(અ) કાયર્ક્રમનો અમલ કરતી � સંસ્થાને આ િવભાગ �તગર્ત ચ
યોજના નીચે, સંસ્થાક�ય પ્રકારની �દર સંબંિધત પ્રકારનો રા
�ુરસ્કાર(નેશનલ એવોડર ) પ્રાપ્ત થયેલ છે તેમજ � �બનસરકા
સંગઠનો છેલ્લાં ત્રણ વરસથી ક� તેથી વ�ુ સમયથી િનયિમત ર�તે ગ્
મેળવતાં રહ્યાં છે તેવી સંસ્થાઓ ચા�ુ નાણાક�ય વષર્ માટ�ની ગ
એડવાન્સમાં મેળવવા માટ� પાત્ર બ. જોક� આ �ુદ્દે કોઈપણ સંસ્
ગ્રાન્ટ મેળવવા માટ� હક ક� અિધકાર હોવાનો દાવો કર� શકશે .
(બ) એડવાન્સમાં ગ્રાન્ટ �ુકવવાના �કસ્સામાં ગ્રાન્ટ�ું પ્રમાણ આ
ગ્રાન્ટ75% �ુ ં રહ�શે, � સામાન્ય નાણાક�ય િનયમ, 2017ને આધીન
રહ�શે.
(ક) બીજો હપતો, રા�ય સરકારની સંતોષકારક ભલામણની પ્રા�પ્ત પછ,
�ટો કરાશે. જો રા�ય સરકાર કોઈ �બનસરકાર� સંગઠન કોઈ સ્વૈ�ચ્છ
સંસ્થાના ક�સની ભલામણ ન કરવાનો િનણર્ય કર� , િવભાગ રા�ય
સરકારને તે માટ� નાં ચો�સ કારણ જણાવવા માટ� િવનંતી કરશે ક� શા
માટ� તે સંસ્થાની ભલામણ કરવામાં આવતી નથ. તે પછ� સંબિં ધત
પક્ષને સાંભળવાની યોગ્ય તક �ૂર� પાડવામાં આ. તેવા �બનસરકાર� સંગઠન/સ્વૈ�ચ્છક સંસ્થાના પ્રથમ હપતાની રકમ પણ િશક
વ્યાજ સાથે પરત વ �ૂલ કરવામાં આવશ.
(i)

સમય વીતી ગયા પછ� મળેલી અને બંધ થઈ ગયલ
ે ી પ્રાયોજન

(અ) આવા ક�સો નાણા મંત્રાલય દ્વારા વખતોવખત �ુધારવામાં આવ
સામાન્ય નાણાક�ય િનયમ, 2017ના િનયમન 230(15)ની જોગવાઈ
અ�ુસાર હાથ ધરવામાં આવશે.
(બ) આવા ક�સો નીચેની બે પદ્ધિતએ હાથ ધર� શકા19

i.

આવા ક�સોમાં �માં સંસ્થાની કામગીર� સંતોષકારક જણાઈ હોય
અને �બનસરકાર� સંગઠને આવશ્યક

ઔપચા�રકતા સમયસર

િનભાવી હોય પરં � ુ ક�ન્દ્ર સરકાર ક� રા�ય સરકારની િસસ્ટ
કોઈ ક્ષિતને કારણે જો ગ્રાન્ટ �ટ� ન કર� શકાઈ હો
સામાન્ય નાણાક�ય િનયમોની જોગવાઈ અ�ુસાર ગ્રાન્ટ મં
થયા તાર�ખથી 24 મ�હના �ુધી�ુ ં એ�રયસર્  �ૂકવી શકા ; પરં � ુ
તે માટ� �દવ્યાંગજનોના સશ�ક્તકરણ માટ�ના િવભાગના સ�ચવ
ક�સને ફર�થી ખોલવો જોઈએ અને ફર� ખોલવાની તાર�ખ
દશાર ્વવી જોઈ.
ii.

જો િનર�ક્ષણ અહ�વાલોમાં સંસ્થાની કામગીર� અસંતોષકા
મા�ૂમ પડ� હોય અને તે કારણસર ગ્રાન્ટ �ૂકવવા�ું બ
કરવામાં આવ્�ું હોય તો િવભાગને સંતોષ થાય તે પ્રકાર� તેમ
કામગીર�માં �ુધારો કરવામાં આવે તો તે ક�સ� ુ ં �ુન�ુત્થાન કર�
શકાય. � નાણાક�ય વષર્માં ક�સ�ું �ુન�ુત્થાન હાથ ધરાય ત
� ૂરા નાણાક�ય વષર્ માટ� સહાયક ગ્રાન્ટની ગણતર� કર� શ.
આવા પ્રકારના ક�સો �સ્ક્રિન�ગ કિમટ� સમક્ષ �ૂકવાની .

3.7 કાયર્ક્રમ વ્યવસ
3.7.1 રા�ય સરકારમાં નોડલ િવભાગ
દર� ક રા�ય સરકાર પોતાના િવભાગ પૈક� કોઈ એક િવભાગને આ કાયર્ક્રમ મા
નોડલ િવભાગ તર�ક� �હ�ર કરશે. નોડલ િવભાગ એવી ર�તે પસંદ કરવો
જોઈએ ક� તે િવભાગ � ૂબ જ અસરકારક ર�તે સમગ્ર રા�યમાં કાયર્ક્રમના
માટ� નોડલ જવાબદાર� બ�વી શક�. દર� ક રા�યને સલાહ આપવામાં આવે છે ક�
�દવ્યાંગતા સંબંિધત યોજનાઓની દરખાસ્તોની ભલામણ કરવા માટ� ગ્રાન્
એઇડ સિમિતની રચના કર� . ક�સોનો ઝડપી િનકાલ કરવાના ઉદ્ દેશથી આવ
સિમિતની રચના કરવાની બાબત રા�ય સરકારોની િવવેક �ુ�દ્ધ ઉપર રહ�શે અન
જો તેઓ આવી ગ્રાન્ટ ઇન સિમિતની રચના કરવાની પ્ર�ક્રયા ટાળવા ઇ
સંસ્થાઓની દરખાસ્તો સબંિધત રા�યના અગ્ર
ં
/�ુખ્ય સ�ચવની
ભલામણથી મોકલવી જોઈએ.
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કોઈપણ ક�સની ભલામણ � તે નાણાક�ય વષર્ દરિમયાન હાથ ધરાનાર
િનર�ક્ષણ અહ�વાલના આધાર પર જ થવી જો.
3.7.2 �જલ્લા કક્ષાએ નોડલ જવાબદ
દર� ક રા�ય સરકાર �જલ્લા કક્ષાએ નોડલ અિધકાર� અથવા નોડલ સંસ્થા �
કરશે �મને �જલ્લા કક્ષાએ આ કાયર્ક્રમના એકંદર અસરકારક અમલ ક
જવાબદાર� સ�પવામાં આવશે.
3.7.3 સ્થાિનક કક્ષાએ વ્યવસ્
રા�ય સરકાર, સ્થાિનક કક્ષાએ કાયર્ક્રમના અસરકારક અમલ અને દ�ખ
જવાબદાર� યોગ્ય તે તં, �મક� ગ્રામપંચા, નગરપા�લકા/
મહાનગરપા�લકાને, � લા�ુ પડ�ુ ં હોય તેને સ�પશે.
3.8

DDRS નીચે સહાયની અન્ય શરત

3.8.1 સહાિયત સંગઠન/સંસ્થ, ક�ન્દ્ર સરકાર અને રા�ય સરકારના અિધકાર� મા
અથવા તમ
ે ણે િન�ુક્ત કર�લ કોઈ સ�ાતંત્ર ક� એજન્સી �ને િવભાગે તે �ગ
જવાબદાર� સ�પી હોય તેના દ્વારા િનર�ક્ષણ માટ� �ુલ્લી .
3.8.2 સંસ્થાએ � હ��ુ માટ� સહાયક ગ્રાન્ટ મેળવવા માટ� આ યોજનાની અર�
હોય તે જ હ�� ુ માટ�ની ગ્રાન્ટ સંસ્થાને કોઈ અન્ય અિધ�ૃત સ્રોત મારફત
થઈ હોય તો તેવી અિધ�ૃત �ોતમાંથી મળેલી ગ્રાન્ટ ધ્યાનમાં લઈને જ ક
સરકારની ગ્રાન્ટ માટ�ની સમીક્ષા સામાન્ય ર�તે કરવામા.
3.8.3 સહાિયત સંસ્થા આ યોજના �તગર્ત તેમને મળેલી ગ્રાન્ટના અલગથી �
િનભાવશે. ભારત સરકાર તરફથી િન�ુક્ત કરવામાં આવે તેવા કોઈપણ
અિધકાર� દ્વારા તેની ચકાસણી કરવા માટ� તે �ુલ્લી રહ. વળ�, �ત�રક
ઓ�ડટ અથવા સહવત� ઓ�ડટની વ્યવસ્થા માટ� પણ તે �ુલ્લી રહ. આ
ઉપરાંત ભારતના કોમ્પ્ટ્રોલર અને ઓ�ડટર જનરલના ન�ૂન
ચે�ક�ગ/ચકાસણી માટ� પણ તે �ુલ્લી રહ�શ.
3.8.4 સહાિયત સંસ્થા પોતાના સ્ટોક ર�જસ્ટરમાં સરકારની સહાયથી સં�ૂણર્પણે અ
�િશક ર�તે વસાવેલી અસકયામતો�ુ ં ર� કડર્ િનભાવશે અને ઓ�ડટર દ્વારા �યા
પણ તેની માંગણી કરવામાં આવશે ત્યાર� ર�ૂ કરશ. આ બાબતમાં, સામાન્ય
નાણાક�ય િનયમો, 2017 (ભારત સરકાર)ની જોગવાઈઓ લા�ુ પડશે.
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3.8.5 સંસ્થાને સહાયક ગ્રાન્ટ મં�ૂર કરવા માટ�ની �ૂવ
(અ) �યાર� ગ્રાન્ટ મેળવી કોઈપણ સંસ્થા િનયિમત ધોરણે વીસ કરતાં
સંખ્યામાં કમર્ચાર�ઓની ભરતી કર� ત્યાર� અને જો તે સંસ્થા�ું પચાસ
કરતાં વ�ુ આવતર્ક ખચર્ ક�ન્દ્ર સરકારની ગ્રાન્ટ ઇન એઇડમાંથી
આવ�ુ ં હોય અને / અથવા
(બ) સંસ્થા �યાર� ન�ધાયેલી મંડળ� હોય અથવા સહકાર� સંગઠન હોય અને
જો તે ભારતના Consolidated Fund ( એકિત્રત ભંડ)માંથી સામાન્ય હ��ુ
માટ� વાિષ�ક �િપયા વીસ લાખથી વ�ુ રકમની ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ મેળવ
હોય તો સંસ્થાએ  �ૂ�ચત કર�લ માગર્દિશ�કા અ�ુસાર પોતાના મહ�કમમા
અ�ુ� ૂ�ચત �િતઓ અને અ�ુ� ૂ�ચત જન�િતઓ માટ� અથવા અન્ય
પછાત વગ� માટ� અનામત ઉપલબ્ધ કરવી જોઈ.
3.8.6. ગ્રાન્ટ મેળવી સંસ્થાઓ ક� સં, તેમની મળતી ગ્રાન્ટની રકમ ગમે તેટ
નાની મોટ� હોય તો પણ સરકારની ગ્રાન્ટ માટ�ના �ૂરક �હસાબો િનભાવ
જોઈએ અને તેના ઓ�ડટ� ડ �હસાબોના સેટ સરકારને ર�ૂ કરવો જોઈએ. આવા
ઓ�ડટ�ડ �હસાબોનાં પત્ર, ગ્રાઇન્ટ ઇન એઇડનો ઉપયોગ કયાર્ પછ� અ
�યાર� �યાર� માંગવામાં આવે ત્યાર� ર�ૂ કરવાં જોઈ.
3.8.7 કાયર્ક્રમનો અમલ કરતી સંસ્થા �ને �િપયા પચાસ લાખ ક� તેથી વ�ુ રક
આવતર્ક સહાયક ગ્રાન્ટ પ્રાપ્ત થતી હોય તેઓએ વાિષ�ક અહ�વા
�હસાબોની � ૂરતી અને માંગવામાં આવે તેટલી સંખ્યામાં નકલો િવભાગન, � તે
નાણાક�ય વષર્  �ૂ�ું થયાના છ માસની �દર સંસદના બંને �ૃહોના ટ�બલ ઉપર
ર�ૂ કરવા માટ� , મોકલવી જોઈએ.
3.8.8 આ યોજના નીચે, યોજનાનો અમલ કરતી સંસ્થા દ્વારા �યાર� સહાયક ગ્રા
માગણી કરવામાં આવે ત્યાર� તેમણે �ુિનિ�ત કર�ું જોઈએ ક� લાભાથ�ઓની
યાદ�માં � ૂ�ચત કરવામાં આવલ
ે ી િવગતો �મક�, લાભાથ�ની �દવ્યાંગતાની
ટકાવાર� વગેર� પ્રકારની �ગત િવગતો કોઈ �હ�ર િવભાગ સમક્ષ ક� સંસ્
વેબસાઇટ પર ર�ૂ કરવામાં ન આવે.
3.8.9 પ્રાયોજના સ્થળમાં ફ�રફાર કરવા માટ�ની મં�ૂર� તો જ આપવામાં આવશે જો
માટ� રા�ય સરકારના સમક્ષ અિધકાર� પાસે, સ્થળ બદલાવાના ચાર માસની
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�દર ચો�સ પ્રકારની મં�ૂર� મેળવી લેવામાં આવી હશે અને તેની �
�દવ્યાંગજનોના સશ�ક્તકરણ માટ�ના િવભાગન10 �દવસની �દર કરવામાં
આવી હશે.
3.8.10 કાયર્ક્રમનો અમલ કરતી સંસ્થા દ્વારા લાભાથ�ઓ પાસેથી કોઈપણ પ્રકારન
અન્ય કોઈપણ પ્રકારનો , �મક� લાભાથ�ઓને વાહનની �ુિવધા ઉપલબ્ધ
કરવા �ગેનો ચા� પણ વ� ૂલ કર� શકાશે ન�હ.
3.8.11 �બનસરકાર� સંગઠનોને સહાય કરતા માનવ સંસાધન કમર્ચાર�ઓ ક�ન્
સરકારના ક� િવભાગના કમર્ચાર�ઓ નથ. આ યોજનાની �દર માનવ સંસાધન
કમર્ચાર�ઓની યાદ�માં તેમની RCI સંબિં ધત લાયકાતનો ઉલ્લેખ કરવાની �
જોગવાઈ દશાર ્વી છે તેનો અથર્ હરગીજ એવો થતો નથી ક� �થી તે માન
સંસાધન કમર્ચાર�ઓને સરકાર�ક્ષેત્રમાં અન્ય સંસ્થાઓ ક� તંત્રો મ
કમર્ચાર�ઓની સમકક્ષ વેતન મેળવવાનો દાવો કરવાનો હક પ્રાપ.
3.9 િનર�ક્ષણ અને �ુિનયં
3.9.1 આ યોજના �તગર્ત સહાયક ગ્રાનટ મેળવતાં સં
્
/સંસ્થાઓ િનયિમત
ફ�ડબેક માટ� તેમજ �ુિનયંત્રણ માટ� િનયિમત ધોર, િનયત ન� ૂનામાં િવભાગને
સામાિયક અહ�વાલો પાઠવશે. રા�ય સરકાર� ક� િવભાગ દ્વારા �ૂ�ચત કરવામા
આવે તેવી કોઈપણ સંસ્થા આ સંગઠન/ સંસ્થા�ું િનયિમત ધોરણે િનર�ક્
હાથ ધરશે અને તેનો અહ�વાલ �દવ્યાંગજનોના સશ�ક્તકરણ માટ�ના િવભાગન
મોકલી આપશે. િવશેષજ્, � ૂ�ચત કરવામાં આવે તેવી કોઈપણ �ુિનયંત્રણ અન
િનર�ક્ષણ માટ�ની સંસ્થા દ્વારા સ્વતંત્ર �ૂલ્યાંકન પણ હાથ ધરવ.
3.9.2 િવભાગ આ યોજના �તગર્ત મળેલી અર�ઓની પ્રાથિમક તપાસની કામગી
આઉટ સોસર્ એજન્સીને સ�પી શક� તેમજ તેનો મા�હ-આધાર (ડ�ટાબેઝ)ને
િવકસાવી શક� �થી કર�ને િવભાગની ચાલક ક્ષમતા િવસ્તીણર્.
3.9.3 સહાિયત સંગઠનો માટ� એ અગત્ય�ું છે ક� તેઓ કોમ્પ્�ુટરાઇઝડ ડ�ટાબ
પ્રસ્થાિપત કર� અને િનભ. તેનાથી સંદ�શાવ્યવહાર વ�ુ કાયર્ક્ષમ બનશે
� ૂલ્યાંકનના હ��ુ માટ� અહ�વાલો પણ સમયસર મોકલી શકાશ.
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3.9.4 DDRSની યોજનાઓની અસરના � ૂલ્યાંકનના અભ્યાસ ત્રા�હત �ૃતીય પક્ષ
દર ત્રણ વરસે હાથ ધરા. આ અભ્યાસ માટ�નો ખચર્ આ યોજના નીચે
વહ�વટ� ખચર્ની જોગવાઈ છે તેમાંથી મેળવવામાં આવશ.
3.9.5 જ�ર જણાય, તે �ુજબ, સ્વૈ�ચ્છક સંસ્થાઓના �ુિનયંત્રણ અને િ, � ૂ�ચત
કરવામાં આવે તે પ્રકારની એજન્સીએ દ્વારા હાથ ધરવા માટ� તેમજ હાઇ/
�ુિપ્રમ કૉટર્ તરફથી કોઈ �ૂચનાઓ પ્રાપ્ત થાય તે અ�ુસાર જો કોઈ
� ૂકવાની થાય તે માટ� ખચર્ની જ��રયાત  �ૂર� કરવા માટ� િવભાગ દ્વારા �ુ�
ભંડોળ ��કત કરવામાં આવશે. યોજના �તગર્ત વહ�વટ� ખચર્ � તે નાણાક�
વષર્માં યોજના નીચે રાખવામાં આવતા �ુલ �દાજપત્ર2% રહ�શે.
3.10 સામાિયક પત્ર
સ�ુદાય આધા�રત �ુનઃસ્થાપન સંબંિધત પ્રાયોજના માટ� છ માિસક સામિ
પત્રક �ૂચવવામાં આવ્�ું. તેનો ન� ૂનો �બડાણ 15 ઉપર દશાર્વેલ છ .
3.11 ઉપયો�ગતા પ્રમાણ
દર� ક સંગઠન / સંસ્થા � આ યોજના �તગર્ત સહાય ક ગ્રાન્ટ મેળવે છે
દર� ક નાણાક�ય વષર્ના �તે �બડાણ1માં દશાર ્વેલ ન �ૂનામાં ઉપયો�ગતા
પ્રમાણપત્ર ર�ૂ કરવા�ું ર.
3.12 ધારાધોરણોમાં �ટછાટ � ૂકવાની સ�ા
�યાર� �યાર� તેમ કરવાની જ�ર જણાય અને તે માટ� � ુ ં વાજબીકરણ હોય તો
ધારાધોરણોમાં � ઉપલી કક્ષા દશાર્વી છે તે માપદંડમાં નીચેની કક્ષા અ�ુ
માટ�નો હક િવભાગ પોતાને હસ્તક અનામત રાખે છ . આ માપદં ડમાં અપવાદ�પ
અને યોગ્ય ક�સોમાં તેમજ ખાસ કર�ને િસ��મ સ�હતનાં ઉ�ર �ૂવર્ િવસ્તારમ
રા�યો તેમજ �હમાલયન પ્રદ�શનાં રા�યો તેમજ ડાબેર� પાંખની �િતમવાદથ
ગ્રસ્ત રા�યોમાં સરહદ� �જલ્લાઓ અથવા �ુદરતી આપિ�ઓ માટ� ભોગ બન
પ્રદ�શોમાંથી આવતી દરખાસ્તોમાં �દવ્યાંગજનોના સશ�ક્તકરણ મા
િવભાગના સ�ચવની ખાસ મં�ૂર�થી �ટછાટ � ૂક� શકાશે. પરં � ુ તે માટ�
િવભાગને સંતોષ થવો જોઈએ ક� તેમ કરવા માટ� નાં વાજબી અને સાચાં કારણો
છે. આ બાબતે િવભાગનો િનણર્ય આખર� ગણાશ.
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ભાગ બ.
ન� ૂના�પ પ્રાયોજનાઓની �પ ર�
1 શાળા પહ�લાન
ં ા સમયગાળા માટ� તેમજ વહ�લી દરિમયાનગીર� અને તાલીમ
શાળા પહ�લાંની દરિમયાનગીર� �ુખ્યત્વે �દવ્યાંગ બાળકોને િવિશષ્ટ શાળા
/ અથવા યોગ્ય તબ�ે િનયિમત પ્રકારની શાળાઓમા સંક�લત િશક્ષણ
તૈયાર કરવા માટ� છે. આ પ્રાયોજના �તગર્ત નાના િશ�ુઓ અને છ વષર્ની
�ુધીનાં �દવ્યાંગ બાળકોને આવર� લેવામાં આવે છ . આ પ્રાયોજના �તગર
સહાયક ગ્રાન્ટ મેળવવા ઇચ્�ક સંસ્થાઓએ પોતાના લાભાથ�ઓને કામક
તમામ �દવસોએ ગરમ ભોજન ઉપલબ્ધ કરાવવા છ . આવી પ્રત્યેક શાળાઓમ
વગ�નો સમય ઓછામાં ઓછો 6 કલાકનો રાખવો જોઈએ.
1(અ) શ્રવણ સંબંિધત �દવ્યાંગતા ધરાવતા બાળકોનો િવ
1. ઉદ્દ
i. િનયિમત પ્રકારની શાળાઓમાં સંક�લત િશક્ષણ �ુલભ્ય બની શક
માટ� વાચાની ક્ષમતાનો િવકાસ પ્રાપ્ત કરવા માટ�ના પ્રયાસ
અને તે �દશામાં થયલ
ે ા પ્રયાસોની તીવ્રતા એ આ પ્રાયોજનાની
માપવા માટ�નો � ૂચકાં ગણાશે. શ� તેટલા પ્રમાણમાં
શાળાઓમાંથી િનયિમત પ્રકારની શાળાઓમાં તબદ�લી થવી જ�ર� .
ii. વાચા અને શ્રવણક્ષમતાનાં ક્ષેત્રોમાં યોગ્ય તે સારવાર સ
કરવી અને તે ઉપલબ્ધ કરવ.
iii. બાળકની રોજબરોજની કામગીર� માટ� � ુ ં વ્યવસ્થાપન બાળકોન
ઉપલબ્ધ કર�ુ.
iv. પ્રાથિમક તૈયાર� માટ�ની દરિમયાનગીર��ું � ગ�ૂત તત્વ છે બાળકો
માતાિપતાઓને કાઉન્સે�લ�ગ દ્વારા તેમાં સાંકળવાં અને વહ�લાસર
દરિમયાનગીર�ના કાયર્ક્રમોમાં તેમની સ�ક્રય ભાગીદાર� �ુિ
કરવી.
2. પ્રાયોજના�ું 
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શાળા � ૂવ�ની દરિમયાનગીર� માટ�ના એકમમાં લાભાથ�ઓની સંખ્યા
શ્રવણમંદ બાળકોના �કસ્સામ15થી 50ની પ્રત્યેક પ્રક(વાચાની અને
શ્રવણની �દવ્યાં) માટ�. જો એક કરતાં વ�ુ પ્રકારની �દવ્યાંગતા
આવર� લેવામાં આવતી હોય તો વ�ુ લાભાથ�ઓને પણ આવર� લઈ
શકાય.
3. માળ� ું
આ પ્રકારની શાળા માટ�ની માળખાક�ય વ્યવસ્થા શ્રવણમંદ બા
�ુિવધા રહ� તે પ્રકારની હોવી જો.
4. માન્ય રહ�તી સહા
આમાં લાભાથ�દ�ઠ સહાય�ું ધારાધોરણ માન્ય રહ�શ. જો આ પ્રાયોજન
િનયિમત પ્રકારની �દવ્યાંગતા માટ�ની િવિશષ્ટ શાળા સાથે સંલગ્ન હો
વધારાની વહ�વટ� જગા મં�ૂર કરવામાં આવશે ન�હ.
લાભાથ� દ�ઠ અગાઉની

લાભાથ� દ�ઠ � ુધાર�� ું

લાભાથ�દ�ઠ

વાિષ�ક સહાયક� ું ધોરણ

વાિષ�ક સહાય� ું ધોરણ

માિસક સહાય

�. 15,192

�. 37,980

�. 3165

અનાવતર્
1. પાયાનાં સાધનો રમકડાં અને રમતગમતનાં સાધનો �. 10,000
2. 15 લાભાથ�દ�ઠ 1 કબાટ સ�હત �ુલ ફિન�ચર �. 14,000
3. શ્રવણક્ષમતા માટ�નાં સહાયક મ(�હય�ર�ગ એઇ�્ ) વાજબી લાગે
તવ
ે ી જ��રયાત
અ�ુસાર
પ્રાયોજના માટ� સંસ્થાએ નીચે પ્રમાણેના કમર્ચાર�ગણની િન�ુ�ક્ત કરવ :
જગા જગાઓની સંખ્ય
1. પ્રો�ક્ટ ડાયર�ક/ સંકલનકાર 1
2. સ્પેશ્યલ િશક2
3. આયા / એટ� ન્ડ�ન્1
4. તબીબ / બાળરોગ િનષ્ણા- �શકાલીન અને �ુલાકાત
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દ�ઠ માનદવેતનના આધાર પર (અઠવા�ડયે એક
�ુલાકાત ફર�જયાત) 1
5. ઓ�ડયોલો�જસ્ટ/ થેરાિપસ્ટ �શકાલીન
�ુલાકાત દ�ઠ માનદવેતનના આધાર પ (અઠવા�ડયે
�ુલાકાત ફર�જયાત)
1 (બ) બૌ�દ્ધક �દવ્યાંગતા ધરાવતાં બાળકો અને સે�રબ્રલ પાલ્સી િવભાગનાં
માટ�
1. ઉદ્દ
i. સારવાર સંબિં ધત જ��રયાત ઓળખી િપછાણીને યોગ્ય પ્રકાર
સારવાર સેવાઓ ઉપલબ્ધ કરવ.
ii. �દવ્યાંગતા ધરાવતા બાળકોને તેમના રોજબરોજના �વનમાં ઉપયોગી
થાય તેવા પ્રકારનાં કૌશલ્યો શીખવીને વહ�લાસરની દરિમયાનગી
ઉપલબ્ધ કરવ.
iii. બાળકની �દન- સંભાળ વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ ક.
iv. પ્રાથિમક તૈયાર� માટ�ની દરિમયાનગીર��ું � ગ�ૂત તત્વ છે બાળકોન
માતાિપતાઓને કાઉન્સે�લ�ગ દ્વારા તેમાં સાંકળવાં અને વહ�લાસર
દરિમયાનગીર�ના કાયર્ક્રમોમાં તેમની સ�ક્રય ભાગીદાર� �ુિ
કરવી.
2. પ્રાયોજના�ું 
શાળા � ૂવ�ની દરિમયાનગીર� માટ� ના એકમમાં લાભાથ�ઓની સંખ્યા �ુદા
�ુદા પ્રકારની �દવ્યાંગતાદ15થી 25 બાળકોની રહ�શે.
3. માળ� ું
શાળાની માળખાક�ય વ્યવસ્થા બૌ�દ્ધક ર�તે �દવ્યાંગ બાળકો અને સે
પાલ્સી વાળાં બાળકોને �ુિવધા થાય તે પ્રકારની હોવી જ.
4. માન્ય સહા
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માન્ય સહાય�ું ધોરણ દર�ક લાભાથ�દ�ઠ ગણાશ. જો આ પ્રાયોજન
િનયિમત પ્રકારની �દવ્યાંગ માટ�ની િવિશષ્ટ શાળા સાથે જોડાયેલ હશે
વધારાની વહ�વટ� જગા મં�ૂર કરવાની રહ�શે ન�હ.
અગાઉ� ું લાભાથ� દ�ઠ

� ુધાર�� ું લાભાથ� દ�ઠ

માિસક ધોરણે

વાિષ�ક સહાયક� ું

વાિષ�ક સહાય� ું ધોરણ

લાભાથ�દ�ઠ સહાય� ું

ધોરણ
�. 16,102

ધોરણ
�. 41,255

�. 3,440

અનાવતર્ક ખચ
1. પાયાનાં સાધનો રમકડાં અને રમતગમતનાં સાધનો �. 10,000
2. 15 લાભાથ�દ�ઠ 1 કબાટ સ�હત �ુલ ફિન�ચર �. 14,000
પ્રાયોજના માટ� સંસ્થાએ નીચે પ્રમાણેના કમર્ચાર�ગણની િન�ુ�ક્ત કરવાન:
જગા જગાઓની સંખ્ય
1. પ્રો�ક્ટ �ુપરવાઇ1
2. સ્પેશ્યલ િશક2
3. આયા / એટ�ન્ડ�ન્2
4. તબીબ / બાળરોગ િનષ્ણાત  �શકાલીન
�ુલાકાત દ�ઠ માનદવેતનના આધાર પર (અઠવા�ડયે
બે �ુલાકાત ફર�જયાત)
5. થેરાિપસ્ટ �શકાલીન
�ુલાકાત દ�ઠ માનદવેતનના આધાર પર(અઠવા�ડયે
બે �ુલાકાત ફર�જયાત)
ન�ધઃ
1. ભાડા માટ� ની સહાય, ઉપરની મયાર ્દાની �દ, તેની સાથે સંકળાયલ
ે ા
માપદં ડ ધ્યાનમાં લઈન, ક�ટલો િવસ્તાર વપરાશમાં લેવાનો છ ,
લાભાથ�ઓની સંખ્યા તેમજ હાલમાં ચાલતા અને

PwD દ્વારા � ત

િવસ્તારમા ચાલતા દરની સમીક્ષા કરાયેલા ભાડાના દર તેમજ ભા
કરારમાં દશાર ્વેલ દર વગેર� માપદંડ ધ્યાનમાં લેવા.
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2. કન્ટ�જન્સી ખચર્ના હ�ડ નીચે �મક� પોસ, વાહનખચર, ટ��લફોન,
સ્ટ�શનર, દવાઓ, ઑ�ફસ ખચર, વીજળ�, પાણી�ુ ં ખચર, સામાન્ય
મરામત, સાધનો અને તન
ે ો િનભાવ વગેર� બાબતોને આવર� લેવાશે.
3. આવા પ્રકારની યોજનાઓમાં લાભાથ�ઓની સંભાળ માત્ર અ�ુક કલ
� ૂરતી જ રાખવાની હોય છે. તેથી િશક્ષકો, આયાની, એટ� ન્ડ�ન્ટન
સેવાઓ વારાફરતી લઈ શકાય. આ પ�રબળ ધ્યાનમાં લઈને ખર�ખર
ક�ટલી જગાની જ�ર પડ� તે બાબતો િનયંિત્રત કરા.
2 �દવ્યાંગતા ધરાવતા બાળકો માટ�ની િવિશષ્ટ શાળ
િવિશષ્ટ શાળાઓનો હ��ુ �દવ્યાંગજનોને ભિવષ્યમાં તેઓ િશક્ષણ માટ�ની સા
િનયિમત શાળામાં િશક્ષણ લઈ શક� તેમજ �ૃહદ સમાજમાં પણ સામાન્ય �
�વી શક� તે પ્રકારનાં કૌશલ્યો અને રોજબરોજના �વનમાં ઉપયોગી પ્ર�
ુ ી ત્યાં
શીખવી તેમના �વનમાં ન�ધપાત્ર બદલાવ લાવવાનો . � હ��થ
રહ�ણાંક�ય અથવા �બનરહ�ણાંક�ય સેવા સંભાળ અને િશક્ષ/ તાલીમ ઉપલબ્ધ
કરવામાં આવે છે. �દવ્યાંગતાના િવિવધ પ્રકારો અને પ-પ્રકારોના પ્રમાણમા
તે બાળકોની જ��રયાતો લક્ષમાં લઈને િનયત આ�ૂિત��પ અભ્યાસક્
સંસ્થાઓમાં ઉપલબ્ધ કરવામાં આવે . �થી તમ
ે ના વતાર્વ/ વતર્નમાં
પ�રવતર્ન લાવી શકાય તેમજ તેમની જ્ઞાને�ન્દ્રયને િવકસાવી(િવશેષ
કર�ને બૌ�દ્ધક ર�તે �દવ્યાંગ બાળકોના �કસ્સ) તેમજ તેમને િવિશષ્ટ કૌશલ્ય
શીખવી શકાય �થી તેમ�ુ ં �ુનઃસ્થાપન સરળતાથી થઈ શક. તેમાં એવા
પ્રકારની શાર��રક પ્ર�ૃિ�ઓનો પણ સમાવેશ થા. �નાથી બહારના િવ�ના
સંદભર્માં તેમના �વનમાં બદલાવ આવ ; �મક� � ૃત્, અ�ભનય, યોગ, માશર્લ
આટર , તેમજ એવી પ્ર�ૃિ�ઓ � સ�દયાર્�ભ�ુખ , �મક� સંગીત, �ચત્રક,
ઉપરાંત અન્ય રચનાત્મક વ્યાવસાિયક તાલીમ ઇન�ુટ વગેર� આ શાળ
પાસેની અપે�ક્ષત લાક્ષ�ણકતા.
એ ઇચ્છનીય છે ક� સ્વૈ�ચ્છક સંગઠન કોઈ એક જ પ્રકારની �દવ્યાંગત
પોતા�ું ધ્યાન ક��ન્દ્રત કર� અથવા તો િવિવધ પ્રકારની �દવ્યાંગતા
લાભાથ�ઓ પ્રત્યે તેમ�ું ધ્યાન ક��ન્દ. ન�હ ક� વ�ુ પ્રકારન
�દવ્યાંગતાઓમાં તેમની પ્ર�ૃિ�ઓનો પથારો . સાથે સાથે એ પણ અપ�ે ક્ષ
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છે ક� સ્વૈ�ચ્છક સંગઠનો પોતાની આજબા�ુ ન�કમાં � પ્રકારની સે
�દવ્યાંગ બાળકો માટ� ઉપલબ્ધ છે ક� �ુદા �ુદા પ્રકારની અન્ય સંસ્થ
કાયર્રત છે તેનો પણ ઉ�ચતતમ ઉપયોગ કર

; �થી સેવાઓમાં

સહ�ક્રયાત્મ(synergy)નો લાભ મળ� શક�. આદશર્ ર�ત, િવિશષ્ટ શાળાઓનો
�િતમ ઉદ્ દેશ તો �દવ્યાંગતા ધરાવતા બાળકોને િનયિમત પ્રકારની શાળા
સંક�લત િશક્ષણ માટ� તૈયાર કરવાનો છે �થી સમાજના �ુખ્ય પ્રવાહમાં
ભળ� શક�. આ પ�ાદ� ૂિમકામાં, આવી િવિશષ્ટ શાળાઓની  �ૂિમકા સંસાધન
ઉપલબ્ધકાર ક� સહાયક તર�ક�ની છ .
આ પ્રાયોજના નીચે � કોઈ સંગઠન ગ્રાન્ટ મેળવવા માટ� ઇચ્�ક હોય
કામકાજના તમામ �દવસોએ લાભાથ�ઓને ગરમ ભોજન ઉપલબ્ધ કર�ું જોઈ.
કામકાજના �દવસો દરિમયાન િવિશષ્ટ શાળા પ્રત્યેક �દવસે ઓછામાં ઓછ
કલાક ચાલવી જોઈએ.
આ િવભાગ દ્વારા િવિશષ્ટ શાળાઓ માટ� અ�ુદાન �ુખ્ય પ્રકારની �દવ્ય
માટ� આપવામાં આવે છે પરં � ુ ખાસ કર�ને હલનચલનની અક્ષમતાવાળા
�દવ્યાંગ બાળકોના �કસ્સામાં િવભાગનો અ�ભગમ આ પ્રકારનાં બાળક
િનયિમત શાળાઓમાં મોકલવામાં આવે અને તેમને માટ� ની �ુવાંગ િવિશષ્ટ
શાળાઓને પ્રોત્સાહન ન�હ આપવાનો રહ્ . આની પાછળનો િસદ્ધાંત એ છે ક
આ પ્રકારના �દવ્યાંગો માટ� િવિશષ્ટ પ્રકારના િશક્ષણની વાસ્ત
જ��રયાત � નથી. આથી, અત્યાર� જ કોઈ સંસ્થાઓને આ હ��ુ માટ� સહા
આપવામાં આવી રહ� છે એ શરતે ચા�ુ રહ�શે ક� તમ
ે ની કામગીર� સંતોષકારક
હોવી જોઈએ.
પયાર ્વરણ ર�તે મૈત્રી�ૂણર્ પ્રાયોજના માટ�ની જોગવાઈ િવિશષ્ટ શાળ
એક �હસ્સો છ . આવી પ્રાયોજના માટ�નાં ધારાધોરણો નીચે પ્રમાણે:
“પયાર ્વરણીય ર�તે મૈત્રી�ૂણર્ અને પયાર્વરણને પ્રોત્સાહક પ્રાયોજનાન
બાળકો માટ� સહાય કરવાનો ઉદ્ દેશ ઉદ, બાગાયત, નસર્ર, � ૃક્ષારોપણ વગેર�ન
આવર� લેવાનો છે. પ્રત્યેક પ્રાયોજના દ�ઠ વ�ુમાં25 લાભાથ�ઓ માટ�
લાભાથ�દ�ઠ માિસક �. 500/- આ હ�� ુ માટ� ઉપલબ્ધ કરાશ.”
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�દવ્યાંગ બાળકોને િવિશષ્ટ િશક્ષણ ઉપલબ્ધ કરવા માટ� � િવિશષ્ટ શા
આ િવભાગ દ્વારા સહાય કરવામાં આવનાર છે તે નીચે પ્રમાણે:
1. બૌ�દ્ધક �દવ્યાંગતા ધરાવતા બાળકો માટ�ની િવિશષ્ટ 
2. શ્રવણ િવષયક તેમજ વાચા િવષયક �દવ્યાંગતા ધરાવતા બાળકો
િવિશષ્ટ િશક્ષણ આપવા માટ�ની શ
3. �ૃ�ષ્ટિવષયક �દવ્યાંગતા ધરાવતા બાળકો માટ�ની િવિશષ્ટ શ
2 (અ) બૌ�દ્ધક �દવ્યાંગતા ધરાવતા બાળકો માટ�ની િવિશષ્ટ 
આ પ્રકારની િવિશષ્ટ શ, બૌ�દ્ધક �દવ્યાંગતા ધરાવતા બાળકોના �વનમ
�ુદ� જદ� કક્ષાએ બદલાવ અને �ુધારો લાવવા માટ� તેમને રહ�ણાંક�ય તેમ
�બન-રહ�ણાંક�ય સારસંબાળ ઉપલબ્ધ કરવાની નેમ રાખે છ . આમાં, તેમને
તેમના રોજ-બરોજના �વન માટ� ઉપયોગી કૌશલ્યો શીખવવાથી માંડ� તેમને
િનયિમત શાળાઓમાં સંક�લત િશક્ષણ માટ� તૈયાર કરવા તેમજ સમગ્ર સમાજ
તેમ�ું સંકલન થઈ શક� ત્યાં �ુધીની િવિવધ હારમાળા( range) રહ�લી છે. ખાસ
કર�ને બૌ�દ્ધક ર�તે �દવ્યાંગતા ધરાવતા બાળકોના સંદભર્માં �ુખ્ ય ઉદ્દેશ
પ્રમાણે :
i.

દર� ક બાળકની યોગ્ય સમીક્ષા અને િનદાન કર

ii.

બાળકની મનોવૈજ્ઞાિનક જ��રયાત અને સારવારની જ��રયાત પારખ

iii.

દર� ક બાળકની ક્ષમતાનો બરાબર અભ્યાસ કરવો અને તદ્દ�ુસાર ત
�ુદા �ુદા �ૂથમાં ક� �ુદા �ુદા વગર્માં  �ૂકવ. (આ બાબતે નેશનલ
ઇ�ન્સ્ટ ટ�ૂટ ફોર એમ્પાવરમેન્ટ ઓફ પસર્ન્સ વીથ ઇન્ટ�
�ડઝે�બલીટ�સ, િસકંદરાબાદનાં િવિશષ્ટ શાળાઓ માટ�નાં  �ૂ�ચત કર�લાં
ધોરણો અને � ૂચનાઓ લક્ષમાં લેવ.)

iv.

વતર્ન સંબંિધત સમસ્યાઓ હલ કરવી અને િવિશષ્ટ કૌશ, સ્-સહાય
કૌશલ્યો શીખવવાં અને બૌ�દ્ધક ર�તે �દવ્યાંગ બાળકોની સારવાર સંબં
જ��રયાતને પ�ર� ૂણર્ કરવ.

v.

તેમની શૈક્ષ�ણક અને વ્યાવસાિયક જ��રયાતો સંતો.

vi.

બૌ�દ્ધક અક્ષમતા ધરાવતા બાળકોમાં સંવાદ અને વાતચીતનાં કૌશ
િવકસાવવા માટ� િવશેષ આ� ૂિત� ઉપલબ્ધ કરવ.
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vii. RCI એ � ન્ �ૂનતમ લાયકાત  �ૂચવી છે અને સ્વી�ૃત કર� છે ત
અ�ુસારની લાયકાત ધરાવતા અને બૌ�દ્ધક અક્ષમતાવાળા બાળક
જ��રયાતોને સાર� ર�તે સમ� / સ્વીકાર� શકતા તાલીમબદ્ધ િશ
viii. લાભાથ�ઓની અનેકિવધ સારવાર િવષયક જ��રયાતો એક જ સ્થાને
ઉપલબ્ધ કરવ.

RCIએ વાચા િવષયક સારવાર, સ્ના�ુઓ િવષયક

સારવાર, વ્યવસાય િવષયક સારવાર તેમજ મનોવૈજ્ઞાિનક સારવાર અ
માતાિપતાઓને કાઉન્સે�લ�ગ વગેર� ઉપલબ્ધ કરવા માટ
સ્વી�ૃત ગણ્યા , તેથી આ હ�� ુ માટ� તેવા

BRS સ્નાતકને

RCI સ્વી�ૃત BRS સ્નાતકને

િન�ુક્ત કરવામાં આવે તે ઇચ્છનીય  . તેમની જ સેવાઓ મળ
ે વવાનો
આગ્રહ રાખવો અને �ુદ� �ુદ� સારવાર માટ� અલગ અલગ કમર્ચા
નીમવાની પ્રથાને િતલાંજ�લ અપાવે.
2. પ્રાયોજના�ું 
i.

િવિશષ્ટ શાળાઓમાં આ લાભાથ� બાળકોની �મર5 વષર્થી18 વષર્
�ુધીની હોઈ શક�. ઉપલી વયમયાર ્દામાં જ�ર જણાય તો �ટછાટ  �ૂકવ. 5
વષર્થી નીચેની �મરના બાળકોનો સમાવેશ શાળા  �ૂવ�ની દરિમયાનગીર�
અને �ૃહ વ્યવસ્થાન સંબંિધત પ્રાયોજનામાં કરવાન .

ii.

શાળા�ું કદ એટ�ું હો�ુ ં જોઈએ ક� તેમાં નેશનલ ઇ�ન્સ્ટ ટ�ૂટ��ૂ�ચત કર�લા
િવિવધ ગ્રેડનાં બાળકોનો સમાિવષ્ટ કર� શ. આ દર� ક સંસ્થામાં25થી
50 અથવા તેથી વધાર� બાળકોને રાખી શકાય. આ માટ� િશક્ષકઃલાભાથ
પ્રમા1 : 8થી માંડ� 1 : 12 �ુધી�ું રાખી શકાય અને એક કરતાં િવશેષ
�દવ્યાંગતા ધરાવતાં બાળકોને પણ તેમાં આવર� લઈ શકા. એ બાબત
ઉપર ભાર � ૂકવામાં આવે છે ક� બ�િુ વધ પ્રકારની �દવ્યાંગતા ધરાવત
બાળકો માટ� �દવસમાં 1 ક� 2 કલાક માટ� િવશેષ ધ્યાન આપ�ું જ�ર� છે
તેથી િશક્ષકો �દવસભરમાં આવા4થી 6 બાળકોને જ સાચવી લઈ શક�.
આથી બ�ુિવધ �દવ્યાંગતા ધરાવતા બાળકો માટ�ની િવિશષ્ટ શાળામા
િશક્ષક લાભાથ��ું પ્ર1 : 4 થી માંડ�ને 1 : 6 �ુ ં રાખવા�ુ ં સ્વીકાયર્ બન
તેમ છે.

3. માળ� ું
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શાળાની માળક�ય વ્યવસ્થા બૌ�દ્ધક ર�તે સક્ષમ બાળકોને � ુિવધા�ૂણર્ બન
હોવી જોઈએ અને શ� હોય ત્યાં �ુધી તે અવરોધર�હત અને જોખમ ર�હત
હોવી જોઈએ.
4. મળવાપાત્ર સહ
હાલ િવિશષ્ટ શાળાઓ બૌ�દ્ધક ર�તે �દવ્યાંગ બાળકો , વ્યાવસાિયક
તાલીમના �શ સાથે ચા�ુ છે. તેમને સહાય આપવા�ુ ં ચા�ુ રહ�શે.
પ્રાયોજના માટ�ના લાભાથ� દ�ઠ સહાયનાં ધારાધોરણો નીચે પ્રમાણે
અગાઉ�ું લાભાથ� દ�ઠ વાિષ�ક સહાય�ુ ં ધોરણ �. 28,849
�ુધાર� � ું લાભાથ� દ�ઠ વાિષ�ક સહાય�ું ધોરણ �. 72,123
રહ�ણાંક�ય �ુિવધાવાળા લાભાથ� દ�ઠ માિસક �. 6,510
�બનરહ�ણાંક�ય �ુિવધાવાળા લાભાથ� દ�ઠ માિસક �. 5,510
અનાવતર્ક ખચ
1. ફિન�ચર (ઓછ� �ક�મત�ુ,ં બ�િુ વધ ઉપયો�ગતાવા�ં અને
ફ�રફાર કર� શકાય તેવા ફિન�ચરનો ઉપયોગ કરવો.)
સહાય�ું ધોરણ લાભાથ� દ�ઠ વ�ુમાં વ�ુ �. 2000/ખર� ખર જ��રયાતની સમીક્ષાને આધ.
(ત્રણ વરસમાં એક વ) (�. 2000

x 50) 1,00,000

2. રમતગમતનાં સાધનો/પ�ર�સ્થતને અ�ુ�ૂળ બનાવી શકાય
તેવાં સાધનો �. 10,000 ક� ખર� ખર � ખચર્ થ�ું હોય તે બૈ
પૈક� � ઓ�ં હોય તે. 10,000
3. �ફ�ઝયોથેરાપીના સાધનો આ માટ�
4. એ�ુપેશનલ થેરાપીના સાધનો આ ન� ૂના�પ
5. સ્પીચ થેરાપીનાં સાધનો પ્રાયોજના
6. સ્પેશ્યલ �ટચ�ગ એઇડ અને રમકડાં �બડાણમા
7. નાનાં બાળકો માટ� ખાસ બનાવલ
ે ાં રમકડાં �ુઓ
8. શીખવવા માટ�નો અર�સો
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:

9. કોમ્પ્�ુટર હાડર્વેર અને સામ(અિધ�ૃત િવક્ર�તા પાસે
પ્રાપ્ત થયેલ ભાવપત્રક અ�ુસાર ખર�ખર ખચર્ને50,000
10. િવિશષ્ટ પ્રકારનાં સોફ્/સ્પ. ક�. બોડર /
access technology (અિધ�ૃત િવક્ર�તા પાસેથી પ્રાપ્ત
ભાવપત્રક અ�ુસ, ખર� ખર ખચર્ને આધીન60,000
સંસ્થાએ નીચે દશાર્વ્યા પ્રમાણેના કમર્ચાર�ગણન ી િનમ�ૂક આ પ્રાયોજ
કરવાની રહ�શે :
1. આચાયર્1
2. તાલીમબદ્ધ િશક(બૌ�દ્ધક �દવ્યાંગ બાળકો માટ� પ્1

:8

અને બ�ુિવધ �દવ્યાંગ બાળકો માટ� પ્રમ1 : 2) સ્પ. એ��ુક�ટર;
તાલીમબદ્ધ સ્નાતક િશ: મદદનીશ િશક્ષક�ું પ્ર50
લાભાથ�ઓ માટ� 1 : 2 : 2
3.

5

�ુિનયર સ્પીચ થેરાિપસ્(�શકાલીન �ુલાકાત દ�ઠ માનદ
વેતનના આધાર પર અઠવા�ડયામાં 2 �ુલાકાત આવશ્ય) 1

4. મનોવૈજ્ઞાિન(�શકાલીન �ુલાકાત દ�ઠ માનદ વેતનના
આધાર પર અઠવા�ડયામાં 2 �ુલાકાત આવશ્ય) 1
5. �ફ�ઝયોથેરાિપસ્ટ(�શકાલીન �ુલાકાત દ�ઠ માનદ વેતનના
આધાર પર અઠવા�ડયામાં 2 �ુલાકાત આવશ્ય) 1
6. ઓ�પેશનલ થેરાિપસ્ટ(�શકાલીન �ુલાકાત દ�ઠ માનદ
વેતનના આધાર પર અઠવા�ડયામાં 2 �ુલાકાત આવશ્ય) 1
7. તબીબ (�શકાલીન �ુલાકાત દ�ઠ માનદ વત
ે નના
આધાર પર અઠવા�ડયામાં 1 �ુલાકાત આવશ્ય) 1
8. યોગ/પી.ટ�./સંગીત િશક્ષ(�શકાલીન �ુલાકાત દ�ઠ
માનદવેતનના આધાર પર અઠવા�ડયામાં 3 �ુલાકાત
આવશ્ય) 2
9. વોડર ્ન1
10. રસોઈયા અને મદદનીશ રસોઈયા બંને 1-1
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11. �હસાબનીશ 1
12. સફાઈ કામદાર સહ પટાવાળા 1
13. એટ�ન્ડન્/ આયા (15 લાભાથ� દ�ઠ 1) 1
14. વાહનભથ્�ું માનતવેતનનાં10

%

ન�ધઃ
1

મકાન મા�લક��ુ ં હોય ક� ભાડા�ુ ં

; પરં � ુ તે સ્વચ, િવશાળ, હવા-

ઉ�સવા�ં �માં તાલીમાથ� / લાભાથ�ઓ �ુિવધા� ૂણર્ રહ� શક� અને
શીખી શક� તે� ુ ં હો�ું જોઈએ. મકાનમાં અને વગર્ખંડમાં અવરોધર�હત
પ્રવેશની �ુિવધા જ��રયાત પ્રમાણે ઉપલબ્ધ કરવી.
2

મકાનના ભાડા માટ� ની સહાયની રકમ, તેની સાથે સંકળાયેલા માપદંડ
ધ્યાનમાં લઈન, પ્રાયોજના દ્વારા વપરાશમાં લેવાતા અને કબ� લેવાય
િવસ્તારને ધ્યાનમાં લઈ, લાભાથ�ઓની સંખ્યા અને �હ�ર બાંધકામ
િવભાગે સમીક્ષા કર�લા પ્રવતર્માન ભાડા દર તેમજ ભાડા કરારની િ
ધ્યાનમાં લઈન, ઉપરની ટોચ મયાર ્દાની �દર િનયંિત્રત કર.

3

િશક્ષક અને િવદ્યાથ� વચ્ચે�ું પ્રમાણ બૌ�દ્ધક ર�તે �દવ્યાંગત
�કસ્સામાં1 : 8 અને બ�ુિવધ �દવ્યાંગતા ધરાવતા બાળકોના �કસ્સામા
1 : 2 ન�� કરવામાં આવલ
ે છે. તેમ છતાં નાણા સહાય�ું પ્રમાણ �ુદા
�ુદાં પ�રબળોના આધા�રત રહ�શે

; �મક�, સરકાર પાસે સાધનોની

ઉપલ�બ્, �બનસરકાર� સંગઠનની નાણાક�ય ક્ષમ, સેવાઓ�ુ ં િવતરણ
�બનસરકાર� સંગઠનની પ્ર�ૃિ�ઓની કક્ષા તેમજ સંસ્થાએ ર� ૂ
જ��રયાત અને વાજબીકરણ વગેર� વગેર�.
4

�ુદા �ુદા �કસ્સામાં ઘરથી શાળા �ુધી�ું �તર ઓ�-વધ� ું રહ�વા�ું

;એ

હક�કત ધ્યાનમાં રાખીન, શાળાના સ�ાવાળાઓને વાહનભથ્થાની રકમ�ું
એડજસ્ટમેન, ઘર અને શાળા વચ્ચેના �તરના તફાવતને તેમજ તે હ��ુ
માટ� તેમના િવદ્યાથ�ઓન/ લાભાથ�ઓને કરવા પડતા ખચર્ને ધ્યાનમા
રાખીને, કરવાની �ટ રહ�શે.
5

જો સંસ્થા પોતે લાભાથ�ઓને વાહનની �ુિવધા  �ૂર� પાડ� તો
વાહનભથ્થાની રકમ સંસ્થા રાખી લઈ શક.
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6

એટ� ન્ડ�ન/આયાની જગા માટ� 15 લાભાથ� દ�ઠ 1 �ું ધોરણ રાખે�ું છે. (આ
પ્રમાણ �ચી મયાર્દા �ૂચવે

; પરં � ુ તમ
ે ની સંખ્યાનો આધાર

�દવ્યાંગતાની તીવ્રતા અને લાભાથ�ઓના વય�ૂથ પર િનભર્ .)
7

�ુદ� �ુદ� સારવાર

(therapy) માટ� �શકાલીન અલગ અલગ કમર્ચાર�

િન�ુક્ત કરવાને બદલે બ�ુિવધ �ણકાર� ધરાવતા

BRS સ્નાતકની

સેવાઓ મળ
ે વવા માટ� ના પ્રયાસો કરવા જો.
8

યોગ િશક્, સંગીત િશક્ષક વગેર� પ્રકારના ખાસ િવષયો માટ�ની જ
ત્યાર� જ િવચારણામાં લેવાશ �યાર� એ �ુિનિ�ત કરવામાં આવે ક� તેને
લગતા લાભાથ�ઓ વૈજ્ઞાિનક ર�તે ન�� કર� તેની સમીક્ષા કરવામાં
છે. જો એમ ખાતર� થાય ક� તેઓ આવી સેવાઓની જ��રયાત ધરાવે છે
તેમજ તેના થક� તમ
ે ના �વનમાં �ુધારો આવશે ; અને ન�હ ક� સામાન્ય
પ્રકાર� અને યોજનામાં તેને માટ� જોગવાઈ કરવામાં આવી છે માટ� આવ
િનમ� ૂક કર� લેવી. ઉપરાંત આ સેવાઓ �શકાલીન ધોરણે અને પ્રિ
�ુલાકાત માનદ વેતન �ૂકવવાના આધાર પર કાયાર ્�ન્વત થ.

9

કન્ટ�જન્સીના મથાળા નીચે પોસ્, વાહનખચર, ટ� �લફોન, સ્ટ�શનર,
દવાઓ, ઓ�ફસખચર, વીજળ� ખચર, પાણી�ુ ં ખચર, મકાનની સામાન્ય
મરામત, સાધનો અને તેનો િનભાવ વગેર�ના ખચર્ને આવર� લેવાશ. જો
પ્રાયોજનામાં કોઈ ભાર� મશીનર�નો વપરાશ હોય અને તે ચલાવવા માટ
વધાર� વીજળ� ખચર્ થતો હોય તો તેને અલગથી િવચારણામાં લેવામાં
આવશે.

10

સ્ટાઇપેન્ડ અને હોસ્ટ�લ િનભાવ ખચર્ની ગ્રાન્ટ માત્ર
લાભાથ�ઓના �કસ્સામાં િવચાર� શકાશે �ના �ુ�ુંબની વાિષ�ક આવક
તમામ સ્રોતમાં થઈને �િપય1 લાખ કરતાં ઓછ� છે. છાત્રાલયમાં રહ�ત
લાભાથ�ઓ માટ� છાત્રાલય િનભાવ ગ્રાન્ટનો હ��ુ ભોજન અને
છાત્રાલયના ખચર્ને ભરપાઈ કરવાનો. આ માટ� લાભાથ� દ�ઠ વ�ુમાં
વ�ુ માિસક �. 850/- મં�ૂર રખાયા છે. � તાલીમાથ�ઓ/લાભાથ�ઓ
છાત્રાલયમાં રહ�તા નથી તેવા લાભાથ�ઓ મા, તેમને માટ� મયાર ્�દત
ખચર્ને આવર� લેવા મહ�મ મયાર્દા માિસક. 200/- � ૂચવેલ છે.
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11

એ અપ�ે ક્ષત છે ક� વૉડર(�ૃહપિત) તર�ક�ની ફરજો સંસ્થાના કોઈ એક
કમર્ચાર� જ બ�વે �મને વધારા�ું ભથ્�ું ક� માનદવેતન�ૂકવી શક.
તેથી વૉડર ્ન માટ�ની િનયિમત જગા માટ�ની િવચારણા એવી પ�ર�સ્થિતમા
જ થઈ શકશે �માં અન્ય કમર્ચા

; ખાસ કર�ને િશક્ષ/

ઇન્સ્ટ્/વહ�વટ� કામ સંભાળતા કમર્ચાર� આવી વધારાની જવાબદાર�
ઉપાડ� લેવા માટ� અસમથર્ હોય અથવા �યાં રહ�ણાંક�ય �ુિવધા છોકરછોકર�ઓ બંનેને માટ� હોય. આ બાબત તમામ પ્રકારની રહ�ણાંક�ય �ુિવધ
માટ� લા�ુ પડ� છે.
�બડાણ – બૌ�દ્ધક ર�તે �દવ્યાંગ બાળકો સંબંિધત પ્રાયોજના માટ� શીખવવા
તાલીમ આપવા માટ�ની સામગ્રી અને સાધનોની માત્ર �ૃષ્ટાંત �પ
ઇન્ડોર સાધન
•

મોટા કદના મણકા (�ુદા �ુદા રં ગના અને �ુદા �ુદા કદના પ્રત્યેક
સંખ્યા100) તથા બ્લોક(રં ગીન તેમજ રં ગ વગરના લાકડાના અથવા
એક્ર��લક) બાળકો ગળ� ન �ય તેવા કદના

•

ુ ી ખીલી (nails) અને બોડર ્નાં સાધન
ધા�ન

•

લટકાવી શકાય તેવાં (Peg) બોડર ્ અલગ અલગ આકારના

•

દડા (�ુદા �ુદા કદના)

•

�લાવી શકાય તેવાં રમકડાં

•

રમકડાં અને અન્ય ઉપકરણો(સ્પશર્જન્ય અ �ુ�ૂિત મ)

•

�ુઘરા, ધાવણી, રમકડા�ુ ં ઢોલ

•

દોર�થી ખ�ચી શકાય તેવાં રમકડાં (ટ્ર�ક, કાર, ટ્ર, પ્લેન વગેર)

•

�ચત્રો, સંખ્યાદશર્ક ચોપડ, રં ગીન માટ�, લખોટા

•

હાથથી વગાડ� શકાય તેવા ઢોલ, ઘંટ, ર� કડર્, ટ�પ (સંગીત સાથે)

•

બ્લેકબોડ, ફ�લ્ટ બોડ , �ુબક�ય
ં
બોડર

•

શેતરં �/�જમ/પાથર�ુ ં

•

ડબા, નાની ટોપલીઓ, વાડકા, વાડક�, પીપ
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•

ફ્લેન, પ્લા�સ્ટક�ું કપ�, કાપડ, ઘ�નો લોટ (�ગળ�થી �ચતરામણ
કરવા માટ�) અને ડબા

•

અર�સો (મોટો)

•

ત્રાજ�ું અને વજ/ વજનકાંટો

•

�ૂટ� ન�હ તેવી બોટલ (પાણીમાં રમવા માટ� )

•

બાલવાડ�થી ધોરણ 5 �ુધીનાં િવિવધ �ુસ્તક

•

બગીચા માટ�નાં તમામ સાધનો, પાવડો, પાણી િસ�ચવા�ુ ં સાધન, લાંબી
પાઇપ

•

મોન્ટ�સર� સાધનો અને રમકડા

•

�ચાઈ માપવા માટ� � ુ ં સાધન

•

કટલર�, વાસણો

•

વ્યાવસાિયક તાલીમ માટ�નાં સાધન

•

�ુથાર�કામનાં સાધનો – સ્� ડ્રા, પ�ડ, હથોડ�, કરવત

•

અન્ય વપરાશી સાધન

આઉટડોર સાધનો
•

સીડ�, લાકડાના બેઠકવાળા ઘોડા, બોટ, લપસણી,

See-Saw (ઉપર-નીચે)

ચકડોળ
ન�ધ: આ યાદ� માત્ર �ૃષ્ટાંત�પ. શીખવવા ક� તાલીમ આપવા માટ�નાં
વ્યાવસાિયક તાલીમ ક�ન્દ્ર , શેલ્ટડર્ વકર્શોપ માટ� વગેર�ના પ, તે�ુ ં
આ�ુષ્, સહાય માટ� નો સમયગાળો વગેર� અલગ અલગ ધોરણો
�ુણવ�ાના આધાર પર ન�� કરાશે. આ હ�ડ નીચે સહાયની ઉપલી
મયાર ્દા શૈક્ષ�ણક અને તાલીમી સંસ્થા મા. 60,000 અને વ્યાવસાિયક
તાલીમ અને �ુનઃસ્થાપન ક�ન્દ્ર મા. 2,00,000ની મયાર ્દામાં િનયંિત્
કરાશે.
2 (બ) શ્રવણ અને વાચાની �દવ્યાંગતા ધરાવતા બાળકો માટ�ની િવિશષ્ટ 
� બાળકો શ્રવણની �દવ્યાંગતા ધરાવે છે તેવા બાળકોની િવિશષ્ટ િશક્ષણન
ભાષા અને સંદ�શાવ્યવહારનાં કૌશલ્યો અને અભ્યાસ િવષયક કૌશ
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િવકસાવવાનો હોય છે. તેમના માટ� � ુ ં િવિશષ્ટ િશક્ષણ

“બહ�રાશ ધરાવતા

બાળકોને િશક્ષણ મારફતે શ� તેટ�ું સામાન્ય �વન �વવા માટ�ની સહાય
હ�� ુ ધરાવે છે.”
1. ઉદ્દ
i.

શ્રવણમંદ વ્ય�ક્તઓને િવિશષ્ટ િશક્ષણ મારફતે ઉત્પાદક નાગ�રક
માટ� સશક્ત બનાવવ

ii.

�મરને અ�ુ�પ અને વ્યાવહા�રક જ્ઞાન આપ.

iii.

શ્રવણની �દવ્યાંગતા ધરાવતાં બાળકો, �યાં યોગ્ય જણાય ત્યાં ઇશારાન
ભાષા દ્વારા સંદ�શાવ્યવહાર�ું કૌશલ્ય ખીલ.

iv.

શ્રવણમંદ બાળકોને તેમની પાસે � કંઈ શ્રવણક્ષમતા બચી છે
મહ�મ ઉપયોગ કરવામાં સહાય કરવી.

v.

શ્રવણમંદ બાળકો ગ્રહણશ�ક્ત અને અ�ભવ્ય�ક્તની ભાષાકૌશલ્ય
પ્રાપ્ત કર� શક� તે માટ� તેમને સહાય ક.

vi.

શ્રવણમંદ બાળકોને તેમની વાચાશ�ક્ત �ુધારવામાં સહાય ક.

vii. સામાન્ય િશક્ષણમાં તેમ�ું સંકલન કર� શકાય તેવા હ��ુથી તેમની સામા
સાક્ષરતા કક્ષા �ુધાર�ને તેમને સામાન્ય િશક્ષણમાં સંક�લત ર�તે
શક� તે માટ� તૈયાર કરવા અને તક � ૂર� પાડવી � �તે તેમના સામા�જક
એક�કરણ તરફ દોર� �ય.
viii. શ્રવણમંદ બાળકોનાં માતાિપતાને તેમના શૈક્ષ�ણક િવકાસમાં ભાગી
બનવા માટ� પ્રોત્સા�હત કરવાં અને તે કાયર્માં તેમને સાંક.
ix.

શ્રવણમંદ બાળકને સમાજમાં અન્ય વ્ય�ક્તઓ સાથ-સંબધ
ં ો
રાખવામાં સહાય કરવી.

x.

શ્રવણમંદ બાળકોને �ૃ�દ્ધ અને િવકાસના તં�ુરસ્ત િવકાસ માટ� પ્ર
વાતાવરણ પેદા કરવા માટ� સમાજમાં ��ૃિત ફ�લાવવી.

xi.

પોતાના િવદ્યાથ�ઓ અન્ય સંક�/ સમાવેશક િશક્ષણ આપતી િનયિમ
શાળાઓ તરફ ગિત કર� તે માટ� તેમને સહાય�પ બન�ુ.ં

2. પ્રાયોજના�ું 
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શાળા�ું કદ એટ�ું હો�ુ ં જોઈએ ક� 25થી 50 ક� તેથી વ�ુ બાળકોને
જ��રયાત પ્રમાણે �ુદ� �ુદ� ગ્રેડની કક્ષામાં તેમને સમાવી શકા
તેમાં િશક્ષક લાભાથ��ું પ્ર 1 : 8�ું ગોઠવી શકાય. આવી િવિશષ્ટ
શાળામાં દાખલ થવા માટ� બાળકની વય 5થી 18 વષર્ �ુધીની રાખવામાં
આવશે. 5 વષર્થી નીચેની વયનાં બાળકોનો શાળા  �ૂવ�ની અને વહ�લી
દરિમયાનગીર� તેમજ �ૃહ વ્યવસ્થાપન પ્રાયોજના નીચે આવર� લે.
એમ અપ�ે ક્ષત . શાળાએ બને તેટ�ું જલદ� પોતાનાં બાળકો િનયિમત
શાળામાં સંક�લત િશક્ષણ વ્યવસ્થામાં જોડાય તે માટ�નાં સઘન પ્
કરવા જોઈએ. � બાળકો આ ર�તે સંક�લત િશક્ષણ વ્યવસ્થાવ
િનયિમત શાળામાં જોડાય તેમને, તેમની જ��રયાત પ્રમાણે ઉપાયાત્
અને સમથર્નકાર� આ �ૂિત� આપવા�ું ચા�ુ રાખ�ું જોઈએ � માટ� તેમનાં
માતાિપતા પાસેથી વાજબી ચા� વ� ૂલ કર� શકાય.
3. માળ�.ું
શાળાની નાણાક�ય �ુિવધા શ્રવણમંદ બાળકોને અ�ુ�ૂળ આવે તે પ્રકા
હોવી જોઈએ.
4. મળવાપાત્ર સહ
અગાઉ�ુ ં લાભાથ� દ�ઠ વાિષ�ક ખચર્ . 23,133
�ુધાર� � ું લાભાથ� દ�ઠ વાિષ�ક ખચર્ . 57,828
રહ�ણાંક�ય �ુિવધા ભોગવતા લાભાથ� દ�ઠ માિસકખચર્ . 5,320
�બનરહ�ણાંક�ય �ુિવધા ભોગવતા લાભાથ� દ�ઠ માિસકખચર્ . 4,320
અનાવતર્ક ખચ
1. ફિન�ચર, (ઓછ� �ક�મત�ુ,ં બ�ુિવધ ઉપયો�ગતાવા�ં અને
ૂ કર� શકાય તે� ુ ં ફિન�ચર વાપર�ુ.ં ) લાભાથ� દ�ઠ
અ�ુ�ળ
વ�ુમાં વ�ુ �. 2000/- અને ખર� ખર જ��રયાત પ્રમાણ
સમીક્ષા કયાર્ �ુ(�. 2000 x 50) ત્રણ વરસ માટ�. 1,00,000
2. રમતગમતનાં સાધનો �. 10,000 અથવા ખર� ખર
ખચર્ પૈક� � ઓ�ં હોય ત. ત્રણ વરસમાં એકવાર. 10,000
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3. વ્ય�ક્તગત �હય�ર�ગ એઇડ ન�ૂના
4. � ૂપ �હય�ર�ગ એઇડ, 10 માઇક્રોફોન સાથે �ુપ ઇન્ડકશન પ્રો�ક
વ્યવસ્થા સાથે દશાર્
5. �ક્લિનકલ અને પ્યોર ટોન ઓ�ડયો મીટર અ�ુસ
6. સ્પીચ ટ્ર�ન
7. કોમ્પ્�ુટરાઇઝ વા-સારવાર સંભાળ સાધન
8. અર�સો
9. કોમ્પ્�ુટર હાડર્વેર અને સામગ. 50,000
10. િવિશષ્ટ પ્રકારનાં સોફ્ટ(�મ ક� ટ� ક્સ્ટ કન્વઝ
ઇન ઓ�ડયો ફાઇલ (અિધ�ૃત િવક્ર�તા પાસેથી પ્ર
થયેલ ભાવપત્રક અ�ુસ, �. 60,000
પ્રાયોજના માટ� સંસ્થાએ નીચે પ્રમાણેના કમર્ચાર�ગણન ી િનમ�ૂક કરવાની.
જગા� ું નામ જગાની સંખ્ય
1. આચાયર્1
2. તાલીમબદ્ધ િશક્(િશક્ષ

: િવદ્યાથ� પ્ર1 : 8)

ખાસ એ��ુક�ટર�ુ/તાલીમબદ્ધ સ્નાતક િશક્ષકો�ું
ં
/
મદદનીશ િશક્ષકો�ું પ્ર50 લાભાથ�ઓ માટ� 1 : 2 : 2
3.

સ્પીચ થેરાિપસ્/ ઓ�ડયોલો�જસ્ટ(�શકાલીન, �ુલાકાત
દ�ઠ માનદ વેતનના આધાર પર; અઠવા�ડયામાં 2
�ુલાકાત અિનવાયર) 1

4. કાન, નાક, ગળાના િનષ્ણાત(�શકાલીન, �ુલાકાત દ�ઠ
માનદ વેતનના આધાર પર) (દર મ�હને 1 �ુલાકાત આવશ્ય) 1
5. તબીબ (�શકાલીન, �ુલાકાતદ�ઠ માનદ વેતનના
આધાર પર) (અઠવા�ડયામાં 1 �ુલાકાત આવશ્ય) 1
6. વોડર ્ન1
7. રસોઈયા અને મદદનીશ રસોઈયા બંને 1-1
8. �હસાબનીશ 1
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9. પટાવાળા-સહ સફાઈ કામદાર 1
10. એટ�ન્ડન્/ આયા (15 લાભાથ� દ�ઠ 1) 1
11. વાહનભથ્�ું માનતવેતનના10

%

ન�ધઃ
1

મકાન મા�લક��ુ ં હોય ક� ભાડા�ુ ં

; પરં � ુ તે સ્વચ, િવશાળ, હવા-

ઉ�સવા�ં �માં તાલીમાથ� / લાભાથ�ઓ �ુિવધા� ૂણર્ રહ� શક� અને
શીખી શક� તે� ુ ં હો�ું જોઈએ. મકાનમાં અને વગર્ખંડમાં અવરોધર�હત
પ્રવેશની �ુિવધા જ��રયાત પ્રમાણે ઉપલબ્ધ કરવી.
2

મકાનના ભાડા માટ� ની સહાયની રકમ, તેની સાથે સંકળાયેલા માપદંડ
ધ્યાનમાં લઈન, પ્રાયોજના દ્વારા વપરાશમાં લેવાતા અને કબ� લેવાય
િવસ્તારને ધ્યાનમાં લઈ, લાભાથ�ઓની સંખ્યા અને �હ�ર બાંધકામ
િવભાગે સમીક્ષા કર�લા પ્રવતર્માન ભાડા દર તેમજ ભાડા કરારની િ
ધ્યાનમાં લઈન, ઉપરની ટોચ મયાર ્દાની �દર િનયંિત્રત કર.

3

િશક્ષક અને િવદ્યાથ� વચ્ચે�ું પ્રમાણ બૌ�દ્ધક ર�તે �દવ્યાંગત
�કસ્સામાં1 : 8 ન�� કરવામાં આવલ
ે છે. તેમ છતાં નાણા સહાય�ુ ં પ્રમા
�ુદાં �ુદાં પ�રબળોના આધા�રત રહ�શે ; �મક�, સરકાર પાસે સાધનોની
ઉપલ�બ્, �બનસરકાર� સંગઠનની નાણાક�ય ક્ષમ, સેવાઓ�ુ ં િવતરણ
�બનસરકાર� સંગઠનની પ્ર�ૃિ�ઓની કક્ષા તેમજ સંસ્થાએ ર� ૂ
જ��રયાત અને વાજબીકરણ વગેર� વગેર�.

4

�ુદા �ુદા �કસ્સામાં ઘરથી શાળા �ુધી�ું �તર ઓ�-વધ� ું રહ�વા�ુ ં

;એ

હક�કત ધ્યાનમાં રાખીન, શાળાના સ�ાવાળાઓને વાહનભથ્થાની રકમ�ું
એડજસ્ટમેન, ઘર અને શાળા વચ્ચેના �તરના તફાવતને તેમજ તે હ��ુ
માટ� તેમના િવદ્યાથ�ઓન/ લાભાથ�ઓને કરવા પડતા ખચર્ને ધ્યાનમા
રાખીને, કરવાની �ટ રહ�શે.
5

જો સંસ્થા પોતે લાભાથ�ઓને વાહનની �ુિવધા  �ૂર� પાડ� તો
વાહનભથ્થાની રકમ સંસ્થા રાખી લઈ શક.
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6

50% લાભાથ�દ�ઠ એટ�ન્ડન/આયાની એક જગા. (આ પ્રમાણે
ટોચમયાર ્દા છે અને કમર્ચાર�ઓની સંખ્યા લાભાથ�ઓની વય�ૂથ
આધાર પ્રમાણે ન�� કરા.)

7

કન્ટ�જન્સીના મથાળા નીચે પોસ્, વાહનખચર, ટ� �લફોન, સ્ટ�શનર,
દવાઓ, ઓ�ફસખચર, વીજળ� ખચર, પાણી�ુ ં ખચર, મકાનની સામાન્ય
મરામત, સાધનો અને તેનો િનભાવ વગેર�ના ખચર્ને આવર� લેવાશ. જો
પ્રાયોજનામાં કોઈ ભાર� મશીનર�નો વપરાશ હોય અને તે ચલાવવા માટ
વધાર� થતો હોય તો તેને અલગથી િવચારણામાં લેવામાં આવશે.

8

સ્ટાઇપેન્ડ અને હોસ્ટ�લ િનભાવ ખચર્ની ગ્રાન્ટ માત્ર
લાભાથ�ઓના �કસ્સામાં િવચાર� શકાશ. �ના �ુ�ુંબની વાિષ�ક આવક
તમામ સ્રોતમાં થઈને �િપય1 લાખ કરતાં ઓછ� છે. છાત્રાલયમાં રહ�ત
લાભાથ�ઓ માટ� છાત્રાલય િનભાવ ગ્રાન્ટનો હ��ુ ભોજન અને
છાત્રાલયના ખચર્ને ભરપાઈ કરવાનો. આ માટ� લાભાથ� દ�ઠ વ�ુમાં
વ�ુ માિસક �. 850/- મં�ૂર રખાયા છે. � તાલીમાથ�ઓ/લાભાથ�ઓ
છાત્રાલયમાં રહ�તા ન. તેવા લાભાથ�ઓ માટ� , તેમને માટ� મયાર ્�દત
ખચર્ને આવર� લેવા મહ�મ મયાર્દા માિસક. 200/- � ૂચવેલ છે.

9

એ અપ�ે ક્ષત છે ક� વૉડર(�ૃહપિત) તર�ક�ની ફરજો સંસ્થાના કોઈ એક
કમર્ચાર� જ બ�વે �મને વધારા�ું ભથ્�ું ક� માનદવેતન�ૂકવી શક.
તેથી વૉડર ્ન માટ�ની િનયિમત જગા માટ�ની િવચારણા એવી પ�ર�સ્થિતમા
જ થઈ શકશે �માં અન્ય કમર્ચા

; ખાસ કર�ને િશક્ષ/

ઇન્સ્ટ્/વહ�વટ� કામ સંભાળતા કમર્ચાર� આવી વધારાની જવાબદાર�
ઉપાડ� લેવા માટ� અસમથર્ હોય અથવા �યાં રહ�ણાંક�ય �ુિવધા છોકરછોકર�ઓ બંનેને માટ� હોય. આ બાબત તમામ પ્રકારની રહ�ણાંક�ય �ુિવધ
માટ� લા�ુ પડ� છે.
�બડાણ – શ્રવણમંદ �દવ્યાંગો માટ�ની પ્રાયોજનામાં શૈક્ષ�ણક અને
સામગ્રી અને સાધનોની માત્ર �ૃષ્ટાંત �પ
1.

Clinical Audiometer

2.

Portable Audiometer

3.

Speech Trainer
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4.

Brainstem evoked response Audiometer

5.

Impedance Audiometer

6.

Group Hearing with access of 10 students

7.

TEOAE Screener analyzer with accessories

8.

Flexible Naso Pharyngo Baryngoscope Model ENT

9.

Phonetic Stimulator

10.

Oscilloscope

11.

Audio Scope-handheld-Screening Pure tone
Audiometer

12.

Software, hardware for use as visible speech
equipment (for e.g. Vaghmi, SSIDr. Speech etc.)

13.

Micromotor for ear mould making

14.

Artificial Electronic Larynx

15.

Baby Reactometer

16.

Middle Ear Analyzer with accessories

17.

Auto Tympanometer with access
18. Hearing and test system with insertion Gain
Measurement

ન�ધ: આ યાદ� માત્ર �ૃષ્ટાંત�પ, વાસ્તવમાં કયા પ્રકારનાં અને ક
સ્વ�પનાં શૈક્ષ�ણક ક� તાલીમ સાધનો ક� સામગ્રી શાળાઓ
�ુનઃસ્થાપન ક�ન્દ્રો માટ� તેમજ ક�વાં સાધનો વ્યાવસાિયક તાલીમ ક�ન્
શેલ્ટડર્ વકર્શોપ માટ� ઉપયોગી છે તેમજ તેની સહાય ક�ટલા સમય મા
અપાય છે તે બધી બાબતો વ્ય�ક્તગત �કસ્સા પ્રમાણે �ુણદોષના
પર ન�� કરવામાં આવશે. આ મથાળા નીચે સહાય�ુ ં પ્રમાણ શૈક્ષ
અને તાલીમી સાધનસામગ્રી માટ�. 60,000 અને વ્યાવસાિયક તાલીમ
ક�ન્દ્રો તથા �ુનઃસ્થાપન ક�ન્દ્રો. 2,00,000ની મયાર ્દામાં િનયંિત્
કરાશે.
2 (ક) �ૃ�ષ્ટની �દવ્યાંગતા ધરાવતા બાળકો માટ�ની િવિશષ્ટ શા
શ્રવણમંદ બાળકો માટ�ની િવિશષ્ટ શાળાઓમાં િવિશષ્ટ િશક્ષણ માટ�નો �ુખ
હતો તે �ુજબ જ �ૃ�ષ્ટની �દવ્યાંગતા ધરાવતા બાળકો માટ�ની િવિશષ
શાળાઓમાં સંદ�શાવ્યવહાર અને સંવાદનાં કૌશલ્યો િવકસાવવા પર તેમ
તેમની અન્ય ક્ષમતાઓનાં કૌશલ્યોનો મહ�મ ઉપયોગ કરવામાં સહાય ક
પર રહ�શે ; �યાર� �િતમ ઉદ્ દેશ તેમને િશક્ષણ માટ�ની િનયિમત શાળાઓમાં
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શક� તે ર�તે તેમજ � ૃહદ સમાજમાં પણ ભળ� શક� તે પ્રકાર� તેમને તૈયાર કરવ
પર રહ�શે.
1. ઉદ્દ
i.

બ્રેઇલ �લિપના ઉપયોગ દ્વારા તેમને સંદ�શાવ્યવહાર અને સંવાદની
ભાષાની િવિશષ્ટ તાલીમ આપવ.

ii.

�ૃ�ષ્ટની �દવ્યાંગતા ધરાવતા બાળકોને હલનચલનનાં કૌશલ્
િવકસાવવાની તેમજ જ�ર� સાધન સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવાની ક્ષ
િવકસાવવાની તાલીમ આપવી.

iii.

રોજબરોજનાં �વન �વવાનાં કૌશલ્યો માટ�ની િવિશષ્ટ આ�ૂિત� ઉપલબ
કરવી.

iv.

બ�િુ વિધ ઇ�ન્દ્રયજન્ય તાલીમના માધ્યમથી ખાસ િશક્ષણ આપી ત
રહ�લી અન્ય ઇ�ન્દ્રયોની ક્ષમતાને સતેજ .

v.

ભૌિતક, મનોવૈજ્ઞાિનક અને સામા�જક પયાર્વરણ િવશેની િવશેષ ઓપવ
(orientation) તાલીમ આપી તન
ે ાથી તમ
ે ને પ�ર�ચત બનાવવા.

vi.

ુ ી શ�આતમાં શૈક્ષ�ણક સંકલ
�તે સામા�જક સંકલનમાં પ�રણામે તે હ��થ
માટ� તેમને સામાન્ય શૈક્ષ�ણક કક્ષા દ્વારા તૈયાર કર�ને શૈક્ષ�
માટ�ની તકો ઉપલબ્ધ કર� આપવ.

vii. બાળકોનાં માતાિપતાને પણ તમ
ે નાં બાળકોનાં િશક્ષણની પ્ર�ક્રયામા
લેવા માટ� પ્રોત્સા�હત કર� તેમને પણ સાંકળ.
viii. શ� હોય તેટ�ું બાળકોને િનયિમત શાળાઓમાં સંક�લત િશક્ષણ માટ
તૈયાર કરવા.
ix.

� �ૃ�ષ્ટહ�ન બાળકો સંક�લત/ સમાવેશક શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતાં હોય
તેમને સમથર્નકાર� સેવાઓ ઉપલબ્ધ કર.

2. પ્રાયોજના�ું 
અ. િવિશષ્ટ શાળાઓના લાભાથ�ઓની વય5થી 18 વષર્ની હોવી
જોઈએ.
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બ. શાળાના કદનો આધાર તે પ્રાથિમક શાળા છે ક� માધ્યિમક શાળા
ક� બંને છે તેના ઉપર રહ�શે. કોઈપણ �કસ્સામાં એકમદ�ઠ  �ૂ�ચત
સંસ્થા�ું કદ50 લાભાથ�ઓ�ુ ં રહ�શે તેમજ શાળાના િશક્ષકો�ું પ્ર
લાભાથ� દ�ઠ 1 : 8થી 1 : 15ની વચ્ચે રહ�શ.
3. માળ�.ું
શાળાની માળખાક�ય વ્યવસ્થા �ૃ�ષ્ટની �દવ્યાંગતા ધરાવતાં બાળકોને મ
યોગ્ય એવી શ� હોય તેટલા પ્રમાણમાં અવરોધર�હત તેમજ જો
ર�હત હોવી જોઈએ. પ્રત્યેક શાળાને �ૃ�ષ્ટની �દવ્યાંગતાવાળા બા
િવિશષ્ટ િશક્ષણ ઉપલબ્ધ કરવા માટ� નીચે પ્રમાણે સહાય આપ
આવશેઃ 4. મળવાપાત્ર સહા

– �ૃ�ષ્ટની �દવ્યાંગતા ધરાવતા બાળકો માટ�ની િવિશષ

શાળા
અગાઉ લાભાથ� દ�ઠ સહાય�ું પ્રમાણ વાિષ�ક. 23,569
�ુધાર� � ું લાભાથ� દ�ઠ સહાય�ુ ં પ્રમાણ વાિષ�ક. 58,923
રહ�ણાંક�ય �ુિવધાવાળા લાભાથ� દ�ઠ માિસક �. 5,410
�બનરહ�ણાંક�ય �ુિવધાવાળા લાભાથ� દ�ઠ માિસક �. 4,410
અનાવતર્ક ખચ
1. ફિન�ચર, ઓછા ખચર્�ુ, બ�ુિવધ ર�તે ઉપયોગી અને
ૂ ન કર� શકાય તે� ુ ં ફિન�ચર ઉપયોગમાં લે�.ું )
અ�ુ�લ
પ્રત્યેક લાભાથ� દ�. 2000/- દ�ઠ પરં � ુ ખર� ખર
જ��રયાતની સમીક્ષાને આધીન. 1,00,000
2. રમતગમતનાં સાધનો (3 વષર્ માટ ) �. 10,000
3. કોમ્પ્�ુટર હાડર્વેર અને આ�ુષં�ગક સામગ. 50,000
(અિધ�ૃત િવક્ર�તાના ભાવપત્રક પ્રમાણે
ખચર્ને આધી)
4. િવિશષ્ટ સોફ્ટવે(�મ ક� �સ્ક્રન �ર,

JAWS (અિધ�ૃત

િવક્ર�તાના ભાવપત્રક પ્રમાણે ખર�ખર ખચર્, �. 60,000
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5. બ્રેઇલ સ્, બ્રેઇલ, થમ�ફોમ, ગ�ણત માટ�ની ફ્ર, ન� ૂના�પ
Abacus, � ૂિમિત ક�ટ, િવજ્ઞાનના િવષય માટ�ની ક�ટ પ્રાયોજ
િવિશષ્ટ શૈક્ષ�ણક સામગ્રી અને રમકડાં માટ�
દર અ�ુસાર
પ્રાયોજના માટ� સંસ્થા દ્વારા નીચે પ્રમાણેના કમર્ચાર�ગણ િન�ુક
1. આચાયર્1
2. તાલીમબદ્ધ િશક્(િશક્ષક િવદ્યાથ� વચ્ચે�ું 1
3.

: 8થી 1 : 15) 3

બ્રેઇલ િશક1

4. મોબીલીટ� િશક્ષ1
5. થેરાિપસ્ટ(100 િનયત કર� લા લાભાથ� દ�ઠ 1)
પાટર ્ ટાઇ, �ુલાકાતના આધાર પર; માનદવેતન �ૂકવવાની
શરતે, અઠવા�ડયામાં બે �ુલાકાત આવશ્ય) 1
6. તબીબ (પાટર ્ટાઇ, �ુલાકાતના આધાર પર માનદવેતન
�ૂકવવાની શરત પર, અઠવા�ડયામાં 1 �ુલાકાત આવશ્ય) 1
7. �હસાબનીશ 1
8. વોડર ્ન1
9. રસોઈયા અને મદદનીશ રસોઈયા બંને 1-1
10. સફાઈ કામદાર સહ પટાવાળા 1
11. એટ� ન્ડન્/ આયા (15 લાભાથ� દ�ઠ 1) 1
12. વાહનભથ્�ું માનતવેતનના10

%

ન�ધઃ
1

મકાન મા�લક��ુ ં હોય ક� ભાડા�ુ ં

; પરં � ુ તે સ્વચ, િવશાળ, હવા-

ઉ�સવા�ં �માં તાલીમાથ� / લાભાથ�ઓ �ુિવધા� ૂણર્ રહ� શક� અને
શીખી શક� તે� ુ ં હો�ુ ં જોઈએ. મકાનમાં અને વગર્ખંડમાં અવરોધર�હત
પ્રવેશની �ુિવધા જ��રયાત પ્રમાણે ઉપલબ્ધ કરવી.
2

મકાનના ભાડા માટ�ની સહાયની રકમ, તેની સાથે સંકળાયલ
ે ા માપદં ડ
ધ્યાનમાં લઈન, પ્રાયોજના દ્વારા વપરાશમાં લેવાતા અને કબ� લેવાય
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િવસ્તારને ધ્યાનમાં લઈ, લાભાથ�ઓની સંખ્યા અને �હ�ર બાંધકામ
િવભાગે સમીક્ષા કર�લા પ્રવતર્માન ભાડા દર તેમજ ભાડા કરારની િ
ધ્યાનમાં લઈન, ઉપરની ટોચ મયાર ્દાની �દર િનયંિત્રત કર.
3

િશક્ષક અને િવદ્યાથ� વચ્ચે�ું 1

: 15 થી 1

: 8 ન�� કરવામાં

આવેલ છે. તેમ છતાં નાણા સહાય�ુ ં પ્રમાણ �ુદાં �ુદાં પ�રબળોન
આધા�રત રહ�શે ; �મક�, સરકાર પાસે સાધનોની ઉપલ�બ્, �બનસરકાર�
સંગઠનની નાણાક�ય ક્ષમ, સેવાઓ�ું િવતરણ �બનસરકાર� સંગઠનની
પ્ર�ૃિ�ઓની કક્ષા તેમજ સંસ્થાએ ર� ૂ કર�લ જ��રયાત અને વાજબ
વગેર� વગર
ે � . ખાસ ધ્યાનમાં લેવા �વા �કસ્સાઓમાં અને પ્રાથ
શાળાઓના �કસ્સામાં1 : 15 કરતાં ��ુ ં પ્રમાણ િવચારણામાં લઈ શકા.
4

�ુદા �ુદા �કસ્સામાં ઘરથી શાળા �ુધી�ું �તર ઓ�-વધ� ુ ં રહ�વા�ુ ં એ
હક�કત ધ્યાનમાં રાખીન, શાળાના સ�ાવાળાઓને વાહનભથ્થાની રકમ�ું
એડજસ્ટમેન, ઘર અને શાળા વચ્ચેના �તરના તફાવતને તેમજ તે હ��ુ
માટ� તેમના િવદ્યાથ�ઓન/ લાભાથ�ઓને કરવા પડતા ખચર્ને ધ્યાનમા
રાખીને, કરવાની �ટ રહ�શે.

5

જો સંસ્થા પોતે લાભાથ�ઓને વાહનની �ુિવધા  �ૂર� પાડ� તો
વાહનભથ્થાની રકમ સંસ્થા રાખી લઈ શક.

6

યોગ િશક્, સંગીત િશક્ષક વગેર� પ્રકારના ખાસ િવષયો માટ�ની જ
ત્યાર� જ િવચારણામાં લેવાશે �યાર� એ �ુિનિ�ત કરવામાં આવે ક� તેને
લગતા લાભાથ�ઓ વૈજ્ઞાિનક ર�તે ન�� કર� તેની સમીક્ષા કરવામાં
છે. જો એમ ખાતર� થાય ક� તેઓ આવી સેવાઓની જ��રયાત ધરાવે છે
તેમજ તેના થક� તમ
ે ના �વનમાં �ુધારો આવશે ; અને ન�હ ક� સામાન્ય
પ્રકાર� અને યોજનામાં તેને માટ� જોગવાઈ કરવામાં આવી છે માટ� આવ
િનમ� ૂક કર� લેવી. ઉપરાંત આ સેવાઓ �શકાલીન ધોરણે અને પ્રિ
�ુલાકાતદ�ઠ માનદ વત
ે ન �ૂકવવાના આધાર પર કાયાર્�ન્વત થ.

7

કન્ટ�જન્સીના મથાળા નીચે પોસ્, વાહનખચર, ટ��લફોન, સ્ટ�શનર,
દવાઓ, ઓ�ફસખચર, વીજળ� ખચર, પાણી�ુ ં ખચર, મકાનની સામાન્ય
મરામત, સાધનો અને તન
ે ો િનભાવ વગેર�ના ખચર્ને આવર� લેવાશ. જો
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પ્રાયોજનામાં કોઈ ભાર� મશીનર�નો વપરાશ હોય અને તે ચલાવવા માટ
વધાર� વીજળ�ખચર્ થતો હોય તો તેને અલગથી િવચારણામાં લેવામાં
આવશે.
8

સ્ટાઇપેન્ડ અને હોસ્ટ�લ િનભાવ ખચર્ની ગ્રાન્ટ માત્ર
લાભાથ�ઓના �કસ્સામાં િવચાર� શકાશ. �ના �ુ�ુંબની વાિષ�ક આવક
તમામ સ્રોતમાં થઈને �િપય1 લાખ કરતાં ઓછ� છે. છાત્રાલયમાં રહ�ત
લાભાથ�ઓ માટ� છાત્રાલય િનભાવ ગ્રાન્ટનો હ��ુ ભોજન અને
છાત્રાલયના ખચર્ને ભરપાઈ કરવાનો. આ માટ� લાભાથ� દ�ઠ વ�ુમાં
વ�ુ માિસક �. 850/- મં�ૂર રખાયા છે. � તાલીમાથ�ઓ/લાભાથ�ઓ
છાત્રાલયમાં રહ�તા ન. તેવા લાભાથ�ઓ માટ� , તેમને માટ� મયાર્�દત
ખચર્ને આવર� લેવા મહ�મ મયાર્દા માિસક. 200/- � ૂચવેલ છે.

9

એ અપ�ે ક્ષત છે ક� વૉડર(�ૃહપિત) તર�ક�ની ફરજો સંસ્થાના કોઈ એક
કમર્ચાર� જ બ�વે �મને વધારા�ું ભથ્�ું ક� માનદવેતન�ૂકવી શક.
તેથી વૉડર ્ન માટ�ની િનયિમત જગા માટ�ની િવચારણા એવી પ�ર�સ્થિતમા
જ થઈ શકશે �માં અન્ય કમર્ચા

; ખાસ કર�ને િશક્ષ/

ઇન્સ્ટ્/વહ�વટ� કામ સંભાળતા કમર્ચાર� આવી વધારાની જવાબદાર�
ઉપાડ� લેવા માટ� અસમથર્ હોય અથવા �યાં રહ�ણાંક�ય �ુિવધા છોકરછોકર�ઓ બંનેને માટ� હોય. આ બાબત તમામ પ્રકારની રહ�ણાંક�ય �ુિવધ
માટ� લા�ુ પડ� છે.
10

બાળકોની �ખની તપાસ માટ� સમયાંતર� તબીબી તબાસની જોગવાઈ
કરવી તેમજ તે �ગેની વ્યવસ્થા સંબંધે ગોઠવણ કર

; �થી � કોઈ

લાભાથ�ને �ૃ�ષ્ટ પાછ� મળ� શક� તેમ હોય તેને સહાય�પ થઈ શકા.
ઓછ� �ૃ�ષ્ટ ધરાવતા માટ�ના િનષ્ણાત �ખના તબીબ ને પ્રિત �ુલા
દ�ઠ મહ�નતા�ું �ૂકવવાના આધાર પર બોલાવવા અને જ��રયાત પ્રમાણ
દર ત્રણ મ�હને ક� દર છ મ�હને આવી �ુલાકાત ગોઠવ.
�બડાણ – �ૃ�ષ્ટની �દવ્યાંગતા ધરાવતા બાળકો માટ� શૈક્ષ�ણક અને તાલ
સામગ્રી અને સાધ/ઉપકરણો માટ�ની �ૃષ્ટાંત�પ યાદ
1

બ્રેઇલ  લખવાની સ્
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2

ટ�યલર ફ્ર

3

Abacus – લખોટા ઘોડ�

4

ગ�ણતના િવષય માટ� ની ક�ટ

5

િવજ્ઞાનના િવષય માટ�ની ક

6

સ્પશર્જન્ય તાલીમ માટ�ની 

7

હરવાફરવા માટ�ની સોટ�

8

ચેસ બોડર

9

રમવાનાં પ�ાંની જોડ

10

ડ્રાફ્ટ બ

11

બ્રેઇલ ભાષામાં પાઠ��ુસ્

12

ર� કોડર ્ કરવામાં આવેલાં પાઠ��ુસ્ત/ચોપડ�ઓ

3 સે�રબ્રલ પાલ્સીવાળાં બાળકો માટ�ની પ્રા
1. ઉદ્દ
i.

દર� ક લાભાથ�ની સમીક્ષા કર�ને તેમની સમસ્યા�ું િનદાન કર.

ii.

દર� ક લાભાથ�ની મનોવૈજ્ઞાિનક અને શાર��રક સારવા(�ફ�ઝયોથેરાપે�ટક)
જ��રયાત પ્રમા

iii.

દર� ક લાભાથ�ની ક્ષમતા પારખીને તેમને �ુદા �ુદા �ૂથ અને �ુદા �ુદ
વગર્માં વગ��ૃત કરવ

iv.

દર� ક લાભાથ�ની વતર્નની સમસ્યાઓ�ું શમન કર�ું અને તેમને િવિશષ
કૌશલ્ય, સ્-સહાય કૌશલ્યની તાલીમ આપી તે લાભાથ�ઓની થેરાપે�ટક
(સારવાર િવષયક) જ��રયાતો � ૂર� કરવી.

v.

તેમની શૈક્ષ�ણક અને વ્યાવસાિયક તાલીમ િવષયક જ��રયાતો �ૂર� ક.

vi.

લાભાથ�નાં સંદ�શાવ્યવહા/સંવાદની ક્ષમતામાં �ુધારા લાવવા માટ
િવિશષ્ટ ઇન�ુટ ઉપલબ્ધ કરવ.

2. યોજના� ું કદ

�
– સામાન્યતઃ આ યોજના ું કદ
15થી 20 બાળકો � ુધી

સીિમત રહ�શે.
3. સહાયની રકમ
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અગાઉ લાભાથ� દ�ઠ વાિષ�ક ખચર્ . 43,493
�ુધાર� � ું લાભાથ� દ�ઠ વાિષ�ક ખચર્ . 1,08,733
�ુધાર� � ું લાભાથ� દ�ઠ માિસક ખચર્ . 9,060
અનાવતર્ક ખચ
1. ફિન�ચર, ઓછા ખચર્�ુ, બ�ુિવધ ઉપયોગમાં લઈ શકાય ત�
ે ું
ૂ ન કર� શકાય તેવા ફિન�ચરનો ઉપયોગ કરવો)
અ�ુ�લ
લાભાથ� દ�ઠ વ�ુમાં વ�ુ �. 2000/- પરં � ુ ખર� ખર
જ��રયાત પ્રમાણે સમીક્ષાને આ(2000 x 20) �.

40,000

2. રમતગમતનાં સાધનો (3 વષર્માં1 વખત), �. 10,000
ની મયાર ્દામાં ખર�ખર ખચર્ને આધીન રહ�ને. 10,000
3. કોમ્પ્�ુટર હાડર્વેર અને આ�ુષં�ગક સામગ. 50,000
(અિધ�ૃત િવક્ર�તાના ભાવપત્રક પ્રમાણે
ખચર્ને આધીન રહ�ન)
4. િવિશષ્ટ સોફ્ટવ/સ્પ. ક�.બોડર /

access ટ�કનોલો�

(અિધ�ૃત િવક્ર�તાના ભાવપત્રક પ્રમાણે ખર�ખર
આધીન રહ�ને) �. 60,000
5. �ફ�ઝયોથેરાપી/એ�ુપેશનલ થર
ે ાપી/સ્પીચ થેરાપીનાં �ુઓ �બડાણ
સાધનો, િવિશષ્ટ િશક્ષણના ઉપકરણો અને રમકડાં નાના ન�ુના
બાળકો માટ� ના ખાસ રમકડાં, શીખવવા માટ� અર�સો પ્રાયોજન
2-અ, 2-બ
અને 2-ક
આ પ્રાયોજના માટ� સંસ્થાએ નીચે પ્રમાણેનો કમર્ચાર�ગણ િન�ુક્ત
રહ�શેઃ
જગા� ું નામ જગાની સંખ્ય
1. સ્પેશ્યલ િશક(1

: 4ના પ્રમાણમ) 5

2. સ્પીચ થેરાિપસ્(પાટર ્ટાઇ, �ુલાકાત દ�ઠ, માનદવેતનના
આધાર પર અઠવા�ડયામાં બે �ુલાકાત અિનવાયર) 1
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3.

મનોવૈજ્ઞાિન(પાટર ્ટાઇ, �ુલાકાત દ�ઠ, માનદવેતનના આધાર પર,
અઠવા�ડયામાં બે �ુલાકાત અિનવાયર) 1

4. �ફ�ઝયોથેરાિપસ્ટ(પાટર ્ટાઇ, �ુલાકાત દ�ઠ, માનદવેતનના આધાર પર,
અઠવા�ડયામાં બે �ુલાકાત અિનવાયર) 1
5. તબીબ (પાટર ્ટાઇ, �ુલાકાત દ�ઠ, માનદવેતનના આધાર,
અઠવા�ડયામાં એક �ુલાકાત અિનવાયર) 1
6. સફાઈ કમર્ચાર� સહ પટાવાળા2
7. એટ�ન્ડન્/ આયા 4
8. વાહનભથ્�ું માનતવેતનના10

%

ન�ધઃ અન્ય પ્રાયોજનાઓની � પર�ખાની �દર મકાન ભ, વાહન, કન્ટ�જન્,
ઇત્યા�દ બાબતોમાં � ન�ધ કર� છે તે આ પ્રકારની પ્રાયોજનાને પણ
પડશે.
� નઃસ્થાપનની પ્રાય
4 �ુષ્ટરોગથી સા� થયેલાઓ માટ�ના ુ
ઉદ્દે આ પ્રાયોજના �ુષ્ટરોગમાંથી �ુક્ત થયેલા �ુખ્તવયના લોકો મા,
ન�હ ક� �ુષ્ટરોગથી પી�ડત વ્ય�ક્તઓ મ. અગાઉ �દવ્યાંગતા ધરાવતી
વ્ય�ક્તઓ માટ�ની પ્રાયોજનાઓમાં � �શો દશાર્વવામાં આવેલ છ
પૈક� માત્ર વ્યાવસાિયક તાલીમ ક�ન(

VTC) માટ� ના �શની આ

પ્રાયોજના માટ� િવશેષ ભાર�ૂવર્ક ભલામણ કરવામાં આવે. આ
પ્રકારના લાભાથ�ઓ માટ� શેલ્ટડર્ વકર્શોપ પણ ચલાવી. આ
પ્રાયોજનાનો પાયાનો ઉદ, �ુષ્ટરોગમાંથી �ુક્ત થયેલા લોકોને એવા
કૌશલ્યોમાંથી સશક્ત બનાવવાનો છે ક� �નાથી તેઓ પોતાની આિથ�
સામા�જક પ�ર�સ્થિતનાં �ુધારો લાવી શક

; અને �નાથી તેઓ સ્-

રોજગાર� ક� ઉદ્યોગ સાહિસકતા પ્રાપ્ત કરવા માટ� વ્ય�ક્તગત ર
સા� ૂ�હક ર�તે તૈયાર થઈ પોતા�ુ ં �ુજરાત ચલાવી શક�. દર� ક
વ્યાવસાિયક તાલીમી ક�ન્દ્રમાં આવા �ુષ્ઠરોગમાંથી �ુક્ત 25 ક�
તેથી વ�ુ લાભાથ�ઓને આવર� લેવા જોઈએ. આ ઉપરાંત વ�ુ અશક્ત
બનેલા �ુષ્ઠરોગમાંથી �ુક્ત બનેલાઓ માટ50થી 100 વ્ય�ક્તઓ માટ�ના
અલગ �ૃહો માટ� પણ સહાય �ૂકવી શકાય.
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મળવાપાત્ર સહ
અ. વ્યાવસાિયક તાલીમ એકમ તેમજ �ૃહો માટ� એક સમાન ખચર્ન
આઇટમો (�ુલ 150 લાભાથ� માટ� )
આવતર્ક ખચ
હાલ લાભાથ� દ�ઠ ખચર્ વાિષ�ક . 1320
�ુધાર� � ું લાભાથ� દ�ઠ ખચર્ વાિષ�ક . 3300
�ુધાર� � ું લાભાથ� દ�ઠ ખચર્ માિસક . 275
બ. ખચર્ની આઇટમ(વ્યાવસાિયક તાલીમ એક) (25 લાભાથ�ઓ માટ�
તેમજ એક ઉદ્યોગ માટ
હાલ લાભાથ� દ�ઠ ખચર્ વાિષ�ક . 15,982
�ુધાર� � ું લાભાથ� દ�ઠ ખચર્ વાિષ�ક . 39,955
રહ�ણાંક�ય લાભાથ� દ�ઠ માિસક ખચર્ . 3830
�બનરહ�ણાંક�ય લાભાથ� દ�ઠ માિસક ખચર્ . 2830
અનાવતર્ક ખચ
1. સાધનો (પાયાનાં સાધનો) �ુઓ ન� ૂના�પ પ્રાયોજનાઓ.
2-અ, 2-બ, 2-ક � તે ઉદ્યોગ આધા�
2. ફિન�ચર

– ટ� બલ, �ુરશી વગેર� ઉદ્યોગ દ�ઠ. 35,000

ક. �ુષ્ટરોગમાંથી ુ� ક્ત થયેલા તદ્દન અશક્ત વ્ય�ક્તઓ માટ��(100
લાભાથ�ઓ માટ�)
આવતર્ક ખચ
હાલના ધોરણે લાભાથ� દ�ઠ ખચર્ વાિષ�ક . 14

,031

�ુધાર� લા ધોરણે લાભાથ� દ�ઠ ખચર્ વાિષ�ક . 35

,078

લાભાથ� દ�ઠ ખચર્ માિસક . 2

,920

અનાવતર્ક ખચ
1. વાસણો (100 લાભાથ�ઓ માટ� ત્રણ વરસે એકવ) �. 20
2. ફિન�ચર, ખાટલા, ગાદલાં, લાભાથ�દ�ઠ વ�ુમાં વ�ુ
�. 2000 પ્રમાણે પરં�ુ ખર�ખર જ��રયાતની સમીક્ષ
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,000

આધીન. આમાં યોગ્ય તે પ્રકાર�ું ફિન�ચર ખા, ગાદલાં
ઇત્યા�દ રહ�ણાંક�ય �તેવાસીઓ માટ�(ત્રણ વરસમા
એકવાર �. 2000 x 100) �.

2,00,000

સંસ્થાએ આ પ્રાયોજના માટ� નીચે પ્રમાણેના કમર્ચાર�ગણની િન�ુ�ક્ત
રહ�શેઃ
જગા� ું નામ જગાની સંખ્ય
સામાન્ય ખચ
1. પ્રાયોજના સંકલનકા1
2. �હસાબનીશ 1
3. વાહનખચર્ માનતવેતનના10

%

વ્યાવસાિયક તાલીમ એક
1. વ્યાવસાિયક ઇન્સ્ટ્

– 25 લાભાથ�ઓ માટ� ના એક ઉદ્યો

દ�ઠ એક પ્રમા
2. વ્યાવસાિયક કાઉન્સેલ(ઇચ્છનીય છે ક� આ જગા માટ� �શકાલી
કમર્ચાર�થી ચલાવવામાં આવ; �ને માટ� અઠવા�ડયામાં બે �ુલાકાત
અિનવાયર) 75 લાભાથ�ઓ માટ� અને ત્રણ ઉદ્યોગો મ1
3. હ�લ્પર(25 લાભાથ�ઓના એક ઉદ્યોગ દ) 1
4. પટાવાળા-સહ-સફાઈકામદાર (150 લાભાથ� �ુધી) 1
5. વાહનભથ્�ું માનદવેતનના10

% લેખ

�ુષ્ઠરોગથી ુ� ક્ત થયેલા પર ં�ુ અિતશય અશક્ત વ્ય�ક્તઓ મટ��ુ
ા
1. વોડર ્ન1
2. રસોઇયા અને મદદનીશ રસોઇયા પ્રત્ય1

–1

3. નસર્(150 લાભાથ�ઓ �ુધી) 1
4. તબીબ (�શકાલીન, પ્રિત �ુલાકાત આધા�રત માનદવેતનન
આધાર પર) 1
5. પટાવાળા-સહ સફાઈકામદાર 1
6. વાહન ભથ્�ું માનદવેતનના10

% લેખ
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ન�ધઃ
1

આ �ૃહ એવા �ુષ્ઠરોગથી �ુક્ત થયેલી વ્ય�ક્તઓ માટ� છે �ઓ તે
તીવ્ર અશક્તતાના કાર, માત્રા વ્યાવસાિયક તાલીમ દ્વારા તે
�ુનઃસ્થાપન થઈ શક, તેમ નથી. આ સંદભર્મા, વ્યાવસાિયક તાલીમ
ક�ન્દ્રના લાભાથ�ઓ અને �ુષ્ઠરોગમાંથી �ુક્ત થયેલા વ્ય�ક્તઓના
લાભાથ�ઓ એક સમાન હોઈ શક� ન�હ.

2

મા�લક��ુ ં ક� ભાડ� રાખવામાં આવે�ું મકાન સ્વચ, િવશાળ � ૂરતાં હવાઉ�સવા�ં હો�ુ ં જોઈએ �માં તાલીમાથ� / લાભાથ�ઓ �ુિવધા� ૂણર્ ર�તે
તેમાં રહ� શક� / તાલીમ લઈ શક� તે� ુ ં હો�ુ ં જોઈએ.

3

ભાડા સંબિં ધત સહાયની રકમ, ઉપર દશાર્વેલી મહ�મ મયાર્દાને ધ્યાનમ
રાખીને તેમજ તે માટ�નાં માપદંડ ધ્યાનમાં રાખીને તેમજ ક�ટલો િવસ્તા
કબ� લેવાયો છે અને ક�ટલો િવસ્તાર વપરાશમાં લેવાયો છ , ક�વા પ્રકારન
ઉદ્યોગ ચલાવવામાં આવે છે તેમજ લાભાથ�ઓની સંખ્યા ક�ટલી છે તે
� તે િવસ્તારમાં �હ�ર બાંધકામ િવભાગ દ્વારા સમીક્ષા કર�ને ભાડાન
�ુ ં � ૂચવવામાં આવેલો છે તેમજ ભાડા કરારમાં કયો ભાડા દર દશાર્વ્યો છ
તે િવગતે ધ્યાનમાં લઈન, િનયંિત્રત કરા.

4

કન્ટ�જન્સી ખચર્ના હ�ડ નીચે પોસ, વાહનખચર, ટ� �લફોન, સ્ટ�શનર,
દવાઓ, ઓ�ફસખચર, વીજળ� ખચર, પાણી�ુ ં ખચર, મકાનની સામાન્ય
મરામત, સાધનો અને તેની મરામત વગેર� પ્રકારના ખચર્ આવર� લેવામ
આવેલ છે. � પ્રાયોજનાઓની �દર ભાર� મશીનર�નો ઉપયોગ થાય છ
તેના માટ� ના વધારાના વીજળ� ખચર્ માટ� અલગથી િવચારણા કર� શકાશ.

5

છાત્રાલય િનભાવ ખચ/ સ્ટાઇપેન્ડ�ું ખચર્ ન�ૂના�પ પ્રાય4 ના
�બડાણમાં � ૂચવાયેલ તાલીમ સમયમયાર ્દા  �ૂર�ું જ સીિમત રહ�શ, �માં
િવિવધ પ્રકારના વ્યવસ/ ઉદ્યોગોની તાલીમ વ્યાવસાિયક તાલ
ક�ન્દ્રોમાં દશાર્વવામાં આવ.

6

એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે ક� વૉડર્નની ફરજો પ્રવત
કમર્ચાર�ગણ પૈક�ની એક વ્ય�ક્ત બ, અગર કોઈ �તેવાસી પોતે
બ�વે. તેને માટ� વધારા�ુ ં ભથ્�ું ક� માનદવેતન  �ૂકવી શકા.
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7

આ મયાર ્દાઓની �દર કાચા માલની પ્રા�પ્ત માટ�ના વાજબીકરણ આપ
જોઈએ.
�બડાણ - ANNEXURE

વ્યાવસાિયક તાલીમ માટ� ભલામણ કરવામાં આવેલા ઉદ્યોગોની �ૃષ્ટાંત�પ 
– ILLUSTRATIVE LIST OF RECOMMDENDED TRADES FOR
VOCATIONAL TRAINING
S.No.

Name of Trade / Occupcation

Duration

અ�.ુ નં.

�
ઉદ્ય/વ્યવસાય ું ના

સમયમયાર્દ

For persons with Locomotor Disability – હલનચલનની
�દવ્યાંગતવાળ� વ્ય�ક્તઓ મા
i.

Automobile Industry Related Trades – મોટર ઉદ્યોગન
લગતા વ્યવસા

1

Auto Mechnaic (Three wheeler)

2

Tyre
Retrading
Rebuttoning

ii.

Electrical

and

10 months

Vulcanising

Electronics

&

10 months

Technology

Related

Trades – િવ� ુત અને વી��ુ ટ�કનોલો� સંબંિધત ઉદ્યો
1

Electrical Motor Widning

2

Electronic /
Repairining

3

House Wiring and Repair

4

Electrical / Electronics assembly

5

Computer
Application
Programming Skills

6

Web
Designing
Management

7

Telephone Operation

3 months

8

Mobile Reparing

3 months

iii.

Electrical

and

10 months
Appliances

6 months
6 months
12 months

and
Internet

12 months
6 months

Mechanical Industry Related Trades – યાંિત્રક ઉદ્ય
સંબંિધત વ્યવસા

1

Draughtsman (Mechanical)

24 months

2

Drilling (Fitters)

10 months
56

3

General Mechanics

12 months

4

Mechanical Watch & Clock

24 months

5

Sheet Metal Worker, Blacksmith and
Welding

12 months

iv.

Other Engineering Related Trades – અન્ય ઇજનેર�
સંબંિધત વ્યવસા

1

Boiler Attendent

2

Detergent & Cleaning Powder / Phenyle
Marking

3

General Engineering (Leather Work)

12 months

4

Glasses Beads and Bangles – કાચના

12 months

10 months
2 months

મણકા અને બંગડ�ઓ
5

Manufacture of Footwear – પગરખા�ુ ં

12 months

ઉત્પાદન
6

Manufacturing
distemper etc.

7

Moudling

8

Photography and Video Shooting

9

Plumbing

10

Pottery (Ceramic)

11

Upholsteary & Plastic Work – �ૃહ�ુશોભન 12 months

of

paints,

pigments,

10 months
12 months
6 months
12 months
6 months

અને પ્લા�સ્ટક કા)
12
v.

Welding

12 months

Printing Industry Related Trades – છાપકામ ઉદ્યોગ
સંબંિધત વ્યવસા

1

Book Binding, Printing

2

Desktop Publishing

12 months

3

Offeset Printing Machine Operator

12 months

4

Photo Lamination

6 months

5

Plate Making

6 months

vi.

6 months

Textile Industry Related Trades – કાપડ ઉદ્યોગ સંબંિધ
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વ્યવસા
1

Bleaching, Dyeing and Calico Printing

2

Dyeing and Printing of Textiles

3

Handloom, Powerloom

12 months

4

Weaving, Hand Weaving of Newar Type
Durries etc.

12 months

5

Kalamkari and Screen Printing

10 months

6

Khadi Weaving

12 months

7

Laundry Works including Dry Cleaning

6 months

8

Tailoring

6 months

vii.

12 months
6 months

Agriculture and Fisheries Sector Related Trades –
�ૃિષ અને મત્સ્યોઉદ્યોગક્ષેત્ર સંબંિધ

1

Gobar Gas Plant Making

2

Horticulture and Ornamental Plants

3

Jute Fibre Processing and Product
Making

4

Mashroom Cultivation and Processing

10 months
6 months
10 months
3 months

viii. Veterinary Services Related Trades – પ� ુરોગ સેવાઓ
સંબંિધત વ્યવસા
1

Dairy Farming

2

Sheep and Goat Rearing

ix.
1
x.

12 months
6 months

Medical Services Related Trades
ECG & X-ray Technician

6 months

Non-Enginnering Trades

1

Aerated Water and Soft Drinks

3 months

2

Agarbatti Making

1 months

3

Arts and Crafts

4

Bakery and Confectionery

6 months

5

Pickle & Jam Making

6 months

6

Beautician / Hair & Skin Care

6 months

7

Bee keeping

3 months

8

Black Smithy

6 months

9

Borewell and Pump set maintenance

9 months

10

Brush making (Iron and Brass)

6 months

12 months
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11

Cane Willow and Bamboo Work – નેતર

12 months

અને વાંસકામ
12

Candle Making

1 months

13

Caning of furniture

6 months

14

Carpentrary

12 months

15

Carving and Engraving – કોતરકામ

12 months

16

Ceramics Refractory items – Colouring
/ Print

10 months

17

Chalk Piece Making

1 months

18

China Clay work

3 months

19

Clinical Lab Technician

10 months

20

Coal Briquette Making

1 months

21

Coir Mat making – કાથીકામ

3 months

22

Commercial Art

23

Commercial Packaging

6 months

24

Conch Shell – Craft – શંખકલા

6 months

25

Cotton
Matress
Manufacturing

26

Catering Services

27

Cutting and Polishing of Granite Stone

9 months

28

Decolam Furniture Making

6 months

29

Dot Pen Refilling Making

2 months

30

Drawing and Painting

31

Duplicating Machine Operation

2 months

32

Embroideary and Needle Work

12 months

33

Fabric Making and Embroidery

9 months

34

Fabrication, Almirah and other house

12 months

and

Pillow

6 months
12 months

10 months

10 months

utility – �ળ�-ઝાંપા બનાવવા�ું કામ
35

Fabrication of NETs and Repair of Mech
Boat Engine

36

Flower and Garland Making (Artificial

3 months

37

Food Preservation
Pickling

6 months

–
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Canning

and

10 months

38

Fruit and Vegetable Presevation (Cold
Storage)

12 months

39

Furniture and Cabinet Making

12 months

40

Gem Stone Cutting – હ�રાને પહ�લ પાડવી

10 months

41

Granite and Marble Cutting polishing
etc.

6 months

42

Grinding of food grains – wet and dry /
masala making

3 months

43

Hand Crafts, Tricycle, Bullock – Carts
Repair & Service

10 months

44

Horn / Bone / Ivory products making –

10 months

િશ�ગડાં / હાડકાં / હાથીદાંતમાંથી ચીજવસ્�ુ
બનાવવી
45

Interior Decoration

46

Leaflet
Making
(including
thali
stitching) and marble cutting polishing
etc.

3 months

47

Mat & Basket Making (Kora and Palm
Leaves)

6 months

48

Match Stikc Making

6 months

49

Mosaic Polishing

6 months

50

Optical Lens Cutting

6 months

51

Paddy & Paddy Straw Craft (Decorative)

6 months

52

Papad Making

6 months

53

Paper Bag and Thunga Making / Plate
/ Envelop etc.

6 months

54

Photo Frame and Glass cutting

6 months

55

Pillow and Bed Making (Cotton)

6 months

56

Plastic Buttons, Hooks, Pins, Buckles,
etc.

6 months

57

Poster Making

58

Pottery Bricks, Tiles and Improved
Choola

6 months

59

Pulp and paper material manufacturing

6 months

60

Secretarial Practice

61

Sofa and Rexin Goods making / repair

12 months

12 months

12 months

60

6 months

62

Spectacles Frame & Optical Work

10 months

63

Stenography (English / Regional)

12 months

64

Straw Craft Making

65

Toy Making

66

Tri-Cycle Assembly

67

Typewriting
Languages)

68

Umbrella Assembly and Repairs

69

Wood working

6 months
10 months
4 months

(English

and

Regional

10 months
6 months
12 months

Persons with Visual Disability – �ૃ�ષ્ટની �દવ્યાંગતા ધરાવતી વ્ય�ક
માટ�
S.No.

Name of Trade / Occupcation

Duration

અ�.ુ નં.

�
ઉદ્ય/વ્યવસાય ું ના

સમયગાળો

1

Chair Caning

12 months
(incl. 3
months on
the job
training)

2

Handloom Weaving

18 months

3

Light Engineering

12 months

4

Electricla/Electronics Assembly

12 months

5

Braille Shorthand (Hindi/English)

12 months

6

Computer
Application
Programming Skills

7

Web
Designing
Management

8

Physiotherapy

12 months

9

Office Management

12 months

10

Salesmanship And Marketing

12 months

11

Telemarketing
And
Executive Training

12

Music (Vocal And Instrumental)

12 months

13

Beautician And Hair Skin Care

6 months

14

Entrepreneurship Training

6 months

15

Candle Making

1 months

And
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Call

And
Internet

Centre

12 months
6 months

6 months

16

Agarbatti Making

1 months

17

Detergent Powder Making

1 months

18

Chalk Making

1 months

19

Umbrella Making

2 months

20

Envelope Making

2 months

21

Nylon Plastic Bags Making

3 months

22

Telephone Operation

3 months

23

Mobile Reparining

3 months

Note: Sl. 15 to 23 are subsidiary trades and can be combined with major
trades, with a duration of 1 – 2 hours daily. અ�ુ.નં. 15થી 23ના ઉદ્યોગ
ગૌણ ઉદ્યોગો . તેમને અન્ય �ુખ્ય ઉદ્યોગ સાથે જોડ�ને દર1-2
કલાકની તાલીમ આપી શકાય.
For Persons with Hearing and Speeach Disability – શ્રવણની અન
વાચાની �દવ્યાંગતા ધરાવતી વ્ય�ક્તઓ મ
S.No.

Trade

1

Metal Trade (Fitter, Welder, Turner)

2

Carpentry

3

Cutting and Tailoring

4

Printing
binding

5

Arts & Crafts

6

Screen Printing

7

General Mechanic

8

Photography

9

Textile Printing

10

Automobile Engineering

11

Computer Courses

12

Electrical Courses

13

Commercial Practice

Remark

and

Composing

and

Period
of
training will
be same as
duration of
Book the
course
conducted by
VRTC,
Mumbail and
TCAD,
Hyderabad.

Course conducted at NIEPID, Mumbai
1.
Certificate course in Desktop Publishing (6 months duration, entry
qualification 9th pass)
2.
Certificate course in Accoutning and Office Automation (6 months
duration for SSC passed candidates)
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3.

Certificate course in Information Technology (6 months duration for
SSC passed candidate)

For persons with Intellecutal Disability – બૌ�દ્ધક �દવ્યાંગતા ધરાવ
વ્ય�ક્તઓ માટ
Sr.No. Name of the Trade
1

Envelope making

2

Card Board making

3

Candle making

4

Chair conning

5

Printing,
Dying

6

Carpentary

7

File Cover making

8

Aggarbatti making

9

Umbrella Making

10

Light Engineering

11

Soap
and
making

Wearing

Duration
Duration of Training will be
thrice the period of training
Specified for those trader for,
other categories of disbled.
and

Detergent

5 �મની સારવાર બાદ સા� થયા છે એવા માનિસક બીમાર વ્ય�ક્તઓન
માનિસક-સામા�જક �ુનઃસ્થાપન માટ�ના હાફ વે હો
પ્રાયોજનાનો હ��ુ �મની સારવાર બાદ સા� થયા છે એવા માનિસક બીમા
વ્ય�ક્તઓ �મને માનિસક રોગોની હો�સ્પટલમાંથી ક� તે

asylam માંથી ર�

આપવામાં આવી છે. તેવી વ્ય�ક્તઓના �ુનઃસ્થાપન માટ� સહાય�પ બને તે
વ્યવસ્થા ઊભી કરવાનો . આજકાલ આવા હાફ વે હોમની જ��રયાત વતાર ્ય
છે. કારણ ક� હ� પણ સ�ુદાય આવી વ્ય�ક્તઓને સ્વીકારવા માટ� તૈયાર .
આ પ્રાયોજનાનો હ��ુ આવા સારવાર અપાયા બાદ સા� થઈ ગયેલા અન
િનયંિત્રત બનેલા માનિસક ર�તે બીમાર વ્ય�ક્તઓને વ્યાવસાિયક તાલીમ
તેમના �ુ�ુંબના સભ્યોને કાઉન્સે�લ�ગ સેવાઓ ઉપલબ્ધ કરવાનો છે �થી તેમ�
સમાજમાં અને �ુ�ુંબમાં �ુનઃિમલન શ� બન.ે આ પ્રાયોજના �તગર્ત તેમ
તેમની બીમાર�ને અ�ુલક્ષીને યોગ્ય પ્રકારની તબીબી / સારવાર પણ
આપવાનો પણ ઉપક્રમ રાખ્યો ; �થી તેમનામાં પ્રાસં�ગક ક� સમયાંતર� પેદ
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થતી મનોરોગિવષયક ખલેલને શાંત કર� શકાય. અપેક્ષા એવી રાખવામાં આવ
છે ક� આ પ્રકારના �તેવાસીઓ વાજબી તેવા સમયગાળામાં નોમર્લ બની
�ુ�ુંબમમાં �ુનઃસ્થાિપત થઈ શકશ. આ�ુ ં હાફ વે હોમ છાત્રાલ25 �તેવાસીઓ
માટ�� ું હોઈ શક�.
અ�.ુ

અ.

આવતર્ક ખચ

જગાઓની

�ુલ વાિષ�ક

સંખ્ય

ખચર્ �િપય

માનદવેતન

1.

પ્રાયોજના સંકલનકા(28750 x 12 x 1)

1

3,45,000

2.

હાઉસક�પર/વ્યવસ્થાપ(7500 x 12 x 1)

1

90,000

3.

સહાયક (6250 x 12 x 1)

1

75,000

4.

ચોક�દાર (6250 x 12 x 1)

1

75,000

5.

ઓ�ફસ સહાયક સહ -�હસાબીનીશ (8750 x

1

1,05,000

12 x 1)
6.

સામા�જક કાયર્કર(14500 x 12 x 1)

1

1,74,000

7.

વ્યાવસાિયક ઇન્સ્ટ્(9500 x 12 x 1)

2

2,28,000

8.

તબીબ (જનરલ �ફ�ઝિશયન) �શકાલીન

88,400

પ્રિત �ુલાકા850/- અઠવા�ડયામાં બે
�ુલાકાત અિનવાયર્(850 x 2 x 52)
9.

મનોરોગ િનષ્ણાત(�શકાલીન) પ્રિ

88,400

�ુલાકાત 850/-) અઠવા�ડયામાં બે
�ુલાકાત અિનવાયર્(850 x 2 x 52)
10.

એ�ુપેશનલ થર
ે ાપીસ્ટ(�શકાલીન) પ્રિ

88,400

�ુલાકાત �. 850/- અઠવા�ડયામાં બે
�ુલાકાત અિનવાયર્(850 x 2 x 52)
ખ.

આવતર્ક ખચર(માનદવેતન િસવાય)

1.

ભા�ું (25 લાભાથ�ઓ �ુધી)
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3,00,000

�. 25000 x 12
વગર્ અ– શહ�રો 37,540
વગર્ બ– શહ�રો 25,000
વગર્ ક– શહ�રો / અન્ય18,750
2.

છાત્રાલય િનભાવખચ(50% ફાળો આપતા

1,80,000

સભ્ય) (1250 x 12 x [12])
3.

કન્ટ�જન્સ(25 x 4000)

1,00,000

4.

દવા / પ્રયોગશાળા ખચ

62,500

5.

કાચો માલ @ �. 25,000 થી �. 1,75,000

50,000

ઉદ્યો/ વ્યવસાયદ�, કયો વ્યવસાય છે
તેના પર આધા�રત
ક.

અનાવતર્ક ખચર

1.

વ્યાવસાિયક તાલીમ વગર્ માટ�નાં સાધન

2,50,000

(2 ઉદ્ય)
2.

ફિન�ચર, ખાટલા, ગાદલાં, @ 2,000 પ્રિ

50,000

લાભાથ� ખર� ખર સમીક્ષાને આધી
કામકાજના ક્ષેત્રમાં અને છાત/ �ૃહ
માટ� યોગ્ય તે પ્રકાર�ું ફિન�(ત્રણ વરસ
એક વાર)
3.

રસોડાના સાધનો

20,000

6 �ૃહ-આધા�રત �ુનઃસ્થાપન કાયર્ક(�ૃહ વ્યવસ્થાપન કાયર)
િવિશષ્ટ શાળાઓ અને સંસ્થાઓ મારફતે �દવ્યાંગ બાળકોને િશક્ષણની �ુ
� ૂર� પાડવા માટ� ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણેની સંસ્થાક�ય કાયર્ક્રમો ઉપલબ્
છે ત્યાર� તેવા કાયર્ક્રમોને �ૂરક બની શક� તેવા �ૃહ આધા�રત �ુનઃસ્
કાયર્ક્ર/ �ૃહ વ્યવસ્થાપન કાયર્ક્રમની આવશ્યકતા પણ સ્વીકાર.
બૌ�દ્ધક અને શાર��રક ર�તે �દવ્યાંગ વ્ય�ક્તઓની જ��રયાતોની પ�ર�ૂણર્તા
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સવા� ગ � ૂત્રી અ�ભગમ લા�ુ કરવાના હ��ુથી એવી પ્રાયોજનાઓ ક� ��ું
સ�ુદાયની સામેલગીર��ુ ં રહ�� ું છે એવા કૌ�ું�બક વાતાવરણવાળ�
પ્રાયોજનાઓને પ્રોત્સા�હત કરવામાં આ . આ પૈક� �ૃહવ્યવસ્થાપનન
પ્રાયોજન બાળકને તેના પોતાના ની� પા�રવા�રક વાતાવરણમાં િવકસવ
માટ�ની જ��રયાત � ૂર� પાડશે એ�ુ ં અપ�ે ક્ષત . આ અથર્મા, આ પ્રાયોજન
િવિશષ્ટ શાળાઓમાં ઉપલબ્ધ કરાતી આ�ૂિત�ઓ માટ�  �ૂરક બની રહ�. હાલમાં
� િવિશષ્ટ શાળાઓ કાયર્રત છે તેમને પ્રોત્સા�હત કરવા�ું ચા�ુ રહ�શે અને
અપેક્ષા રાખવામાં આવી છે ક� તેઓ આ સેવાઓ ઉપલબ્ધ કરવા માટ� સંસા
� ૂરાં પાડ�. આમ આ સેવાઓ અને કાયર્ક્રમો માટ� િવિશષ્ટ શાળાઓના માળ
સંસાધન આધાર�પ બની રહ�શે. તે માટ� આવશ્યક એવી સામગ્રી
વાહનવ્યવહાર માટ�ના આ�ુસં�ગક ખચર્ માટ� આ કાયર્ક્રમ �તગર્ત જ
કરાશે.
ઉદ્દ
i.

હલનચલન (મો�બલીટ�)નાં કૌશલ્ય ઉપલબ્ધ કરવ

ii.

�દવ્યાંગજનો વાણીવ્યવહારની પાયાની �ુશળતા પ્રાપ્ત કર� તે
તેમને સહાયક બન�ુ.ં

iii.

ઘરના જ વાતાવરણમાં, િવશેષ કર�ને તીવ્ર પ્રકારની �દવ્યા
ધરાવતી વ્ય�ક્તઓને રોજબરોજના �વન માટ�ની પ્ર�ૃિ�ઓ શી.

iv.

કાઉન્સે�લ�ગ અને તેના સંબંિધત અન્ય ઇન�ુટ દ્વારા લ�ક્ષત �
માતાિપતા અને વાલીઓની સંવેદના ��ૃત કરવી.

v.

સમસ્યા�પ વતર, વતર્નમાં રહ�લી િવ�ૃિતઓ તેમજ સકારાત્મક વતસહયોગની સમસ્યાઓના ઉક�લ માટ� સંસાધનો અને િવષય સામગ્
શોધવામાં પ�રવારોને સહાય કરવી.

vi.

બાળકની સમસ્યાઓને માતાિપતા ક� વાલી તેમના પ�રવાર અને �ૃહદ
સ�ુદાયના વ્યાપક અને િવશાળ સંદભર્માં સમજતા અને જોતા થાય ત
પ્રકારનો શ્રેષ્ઠ �ૃ�ષ્ટકોણ અપનાવવામાં માતાિપતાને સહા.

vii.

માતાિપતા અને પ�રવારોને એવી ર�તે સહાય કરવી ક� �થી માતાિપતા
�ૃહવ્યવસ્થાપનમાં પડકાર�પ વતર્નને અસર કરતાં પ�રબળોને ઓળ
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/ સમ� શક� અને એવી સમજણ પણ ક�ળવી શક� ક� બાળકને ક�વી ર�તે
સકારાત્મક સહયોગ  �ૂરો પાડ� શકાય �ના થક� તે બાળક �ુયોગ્ય ર�ત
વતર્ન કર� શક.
viii.

�દવ્યાંગોની સારવાર િવષયક જ��રયાતોને આત્મસાત કર.

ix.

ઘર�ગણે જ શીખવા-શીખવવા માટ� ની સામગ્રી અને અન્ય આવશ
આ�ુષ�ં ગક સામગ્રી ઉપલબ્ધ ક.

x.

સમીક્ષા મારફતે વાિષ�ક ક્લાયન્ટ �ૂલ્યાંકન હાથ .

પ્રાયોજના�ું 
આ પ્રાયોજના �તગ, વ�ુમાં વ�ુ સંખ્યામાં �દવ્યાંગોને આવર� લઈ શકાય ત
પ્રકારના15થી 30 �ુ�ુંબોને લાભાથ� �ુ�ુંબ તર�ક� આવી લેવાં. પ્રત્યેક પ્ર
(itinerant) િશક્ષક ઘરદ�1 : 15 ના પ્રમાણમાં વ્ય�ક્તઓને આવર� લઈ.
મળવાપાત્ર સહ
આવતર્ક ખચર– માનદવેતન માટ�
અગાઉ�ું લાભાથ�દ�ઠ વાિષ�ક ખચર્ . 9108
�ુધાર� � ું લાભાથ�દ�ઠ વાિષ�ક ખચર્ . 22770
�ુધાર� � ું લાભાથ�દ�ઠ માિસક ખચર્ . 1900
શીખવા/શીખવવા માટ�� ું સા�હત્/સામગ્
શીખવા/શીખવવા માટ�ની સામગ્રી. 20,000
સંસ્થા આ પ્રાયોજના માટ� નીચેના કમર્ચાર�ગણ િન�ુક્ત કર�
જગા� ું નામ જગાની સંખ્ય
1. �ુપરવાઇઝર (
2. પ્રવાસી િશક(1

BRS થયલ
ે ા હોય તો ઇચ્છનીય6900 x 12 x 1)

1

: 15 પ�રવાર) પ�રવારદ�ઠ મ�હને

એક �ુલાકાત અને દરરોજ � તે પ�રવાર માટ� 2થી 6 કલાક
ન�ધઃ
1. �ૃહ �ુલાકાતના ખચર્ માટ� લાભાથ� બાળકના માતાિપતા પાસેથી
વાહનખચર્ વ�ુલ કર� શકાશ. પરં � ુ ગર�બી ર� ખા નીચે �વતાં
પ�રવારોને તેમાંથી બાકાત રખાશે. આવાં BPL પ�રવારોને માટ� , પ્રવાસ
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િશક્, અન્ય પ્રાયોજનાઓ જોગવાઈ કર� છે તે �, માનદવેતનના
10 % વ�ુ રકમ માનદવેતન તર�ક� મેળવી શક�.
2. કન્ટ�જન્સી ખચર્ના હ�ડ ન, ટપાલ, વાહનખચર, ટ� �લફોન, સ્ટ�શનર, દવાઓ,
ઓ�ફસ ખચર, વીજળ� ખચર, પાણી�ુ ં ખચર, મકાન�ુ ં સામાન્ય મરામત ખચ,
સાધનો અને તેના િનભાવ માટ� � ુ ં ખચર્ વગેર�નો સમાવેશ થાય છ .
ુ ાય આધા�રત �ુનઃસ્થાપન(
7 સ�દ

CBR)ની પ્રાયોજ

સ�ુદાય આધા�રત �ુનઃસ્થાપન પ્રાયોજના �ત, એવા િવસ્તારમાં �યાં
�દવ્યાંગ વ્ય�ક્તઓ માટ�ની સેવાઓ અત્યંત મયાર્�દત છે અથવા
અ�સ્તત્વમાં જ નથી એવી િવસ્તારોમાં �બનસંસ્થાક�ય વાતાવરણમાં �દવ્
વ્ય�ક, તેનો પ�રવાર, સ�ુદાય અને આરોગ્ય િવષયક સેવાઓ ઉપલબ્
કરનારાઓ સાથે મળ�ને તે સેવાઓ ઉપલબ્ધ કર� છે આ સંદભર્મમ, ખાસ કર�ને
ગ્રામીણ િવસ્તારો માટ� �દવ્યાંગ વ્ય�ક્તઓની જ��રયાતો �ૂર� કરવા મ
કાયર્ક્રમો �ુયોગ્ ય છે તેની અિનવાયર્ લાક્ષ�ણકતા એ છે ક� તે�
ભાગીદા�રતા અને સ�ુદાયની સામેલગીર��ુ ં છે. સ્થાિનક ક� સ�ુદાય કક્ષ
�ુનઃસ્થાપન સેવાઓ શ� કરવાથી સંસ્થાક�ય કાયર્ક્રમોમાં રહ�લા ઘણા અ
�ૂ ર કર� શકાય છે. ઘરથી સંસ્થા �ુધીનો પ્રવાસ ખચર્ અને તેને લ
�ુશ્ક�લીઓ ટાળ� શકાય છે અથવા ઓછ� કર� શકાય છ . વળ� આ કાયર્ક્રમમ
�દવ્યાંગ વ્ય�ક્તને તેના પ�ર, તેના સ�ુદાય ક� તેના વાતાવરણથી અલગ
કરવામાં આવતો નથી અને આ કાયર્ક્રમમાં �ુદ �ુ�ુંબના સભ્યો અને સ�ુદા
સ્વયંસેવકો જ �ુનઃસ્થાપનની પ્ર�ક્રયામાં ભાગીદાર . દર� ક ભાગીદારો
પ્રત્યક્ષ જોઈ શક� છે ક� �દવ્યાંગ વ્ય�ક્ત �ું મેળવી રહ�લ છે અને ક�ટ
કર� રહ�લ છે. આનાથી વ્ય�ક્ત�ું પ�રવાર અને સ�ુદાય સાથે સંિમલન શ
બને છે અને સ�ુદાય પણ વ્ય�ક્ત � કંઈ પ્રદાન કર� રહ�લ છે તે� ું �
િપછાની શક� છે.
ઉદ્દ
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1.

સ�ુદાય આધા�રત �ુનઃસ્થાપન(

CBR) સેવા, �દવ્યાંગજન માટ�

દરજ્�ની સમાનતા અને તકની સમાનતા સંબંિધત કામ કરવાની
જ��રયાત િપછાને છે.
2.

�દવ્યાંગજનને �ુનઃસ્થાિપત કરવા અને તાલીમબદ્ધ બનાવવા ત
તેમને સ�ુદાયની સાથે સંિમ�લત કરવા.

3.

ઉદ્ દેશ એ પણ રહ�લો છે ક� શાર��રક અને બૌ�દ્ધક �દવ્યાંગતાથી
વ્ય�ક્તને �વનના �ુખ્ય પ્રવાહમાં લઈ આવવા અને તેમ-િનભર્ર
બનવાના તેમજ સમાજના સ�ક્રય સભ્ય બનવાના તેમની પ્રયા
તેમને સહાય�પ બન�ુ.ં

4.

આ અ�ભગમની �ગ� ૂત બાબત એ છે ક� તમ
ે ાં સ�ુદાયની સ�ક્ર
ભાગીદાર� રહ�લી છે અને તે�ુ ં ક�ન્દ્ર�બ��ુ . આરોગ્ય કાયર્કરો અન
સામા�જક કાયર્કરોની એક નવી જ ફોજને તાલીમબદ્ધ ક.

CBR પ્રાયોજના�ું ખ
સ�ુદાય આધા�રત �ુનઃસ્થાપન યોજન(

CBR)ના િવિવધ �શો પાછળના

ખચર્ની િવગતો નીચે દશાર્વી  . આમ તો આ ખચર્ના મથાળામાં માત્ર �ૃષ્ટાં
અને � ૂચક છે. પરં � ુ એ ધ્યાનમાં રાખવાની જ�ર છે ક� સ�ુદાય આધા�રત
�ુનઃસ્થાપન કાયર્ક્રમ�ું કદ તે યોજના કયા સ્થળે અમલી બનાવવાની છે
ઉપર િનભર્ર છ . CBR યોજનાના અમલનો અ�ભગમ અલગ અલગ હોઈ શક�
કારણ ક� તે બાબત સામા�જક અને વસિતિવષયક પ�ર�સ્થિત પર આધાર રાખે
છે.
મળવાપાત્ર સહ
ખચર્ની આઇટ

જગાની સંખ્યા/

� તે આઇટમ પાછળ� ું

આઇટમ� ું નામ

ખચર

આવતર્ક માનદવેત
1. પ્રાયોજના સંકલનકા

1

�. 20,500 માિસક

2. ગ્રામીણ �ુનઃસ્થા

� તે પંચાયત દ�ઠ �ુલ

માિસક �. 2000 વ�ા

સ્વયંસેવક

2 (1 �ુ�ુષ 1 મ�હલા)

�. 625�ુ ં માિસક
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�ુસાફર� ભથ્�ું
3. CBR કમર્ચાર� અથવા 10 ગામના સ� ૂહદ�ઠ 3
MRWs (

માસ્ટર ઓફ

�. 9500/- પ્રિત મા

બ�ુલક્ષી �ુનઃસ્થા

�રલ વેલ્ફ�)

કાયર્કરો

4. સામા�જક કાયર્કરો

20 ગામના સ� ૂહદ�ઠ 1

�. 12000 પ્રિત મા

સામા�જક કાયર્કર
5. િનષ્ણાત(સામા�જક

�. 850 પ્રિત �ુલાકા

એ��ુક�ટર, ઓથ�િપ�ડસ્/
�ફ�ઝયોથેરાિપસ્ટ
6. વ્યાવસાિયક ઇન્સ્ટ્ મે�ટ્રક પાસે અથવા તેન �. 9500/- પ્રિતમા
(નીચેની ન�ધ વાંચો)

સમકક્ષ લાયકાત તેમ
� તે વ્યવસાયમાં
�ડપ્લોમા/ પ્રમાણપ

7. વહ�વટ� ખચર્

પ્રાયોજનાના �ુ
ખચર્ના10 %

ન�ધઃ
1.

જો પ્રાયોજનાની સાથે વ્યાવસાિયક તાલીમ�ું �ગ સંલગ્ન હશે ત
વ્યાવસાિયક ઇન્સ્ટ્રક્ટરની જગા મં�ૂર કર�. તાલીમ �ગે�ુ ં ખચર્
અન્ય કાયર્ક્રમોની �મ જ ગણવામાં .

CBR કાયર્ક્રમના અમલ

સાથે વધાર� પ્રમાણમાં પ્રવાસની બાબત સંકળાયેલી હો, અન્ય
કાયર્ક્રમોમાં પ્રવાસ માટ� � ખચર્ મં�ૂર કરાયો છે તે કરતાં બે ગણ
આ પ્રાયોજનામાં મં�ૂર કર.
2.

�યાર� પણ CBRના કાયર્કરોને મોટરબાઇક અથવા સાઇકલ ��ું વાહન
ઉપલબ્ધ કરવામાં આવે ત્યાર� �ુસાફર� ભથ્�ું તો જ �ૂકવવામાં આ,
જો તમ
ે ને POL ( પેટ્રોલસ�હત વગેર� સંબંધ ખ) ન �ૂકવવામાં આવ� ું
હોય. CBR યોજનાના કાયર્ક્રમો �ુનઃસ્થાપનના કાયર્માં તાલીમ પા
હોવા જોઈએ. તેમનો અ�ુભવ પણ ધ્યાને લેવાશ. િનષ્ણાતોની સેવા
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અન્ય િનયિમત કાયર્ક્રમો સાથે નેટવ�ક�ગ મારફતે પ્રાપ્ત ક; �યાં
આ પ્રકારની સેવાઓ આપવામાં આવતી હ.
8 અલ્પ �ૃ�ષ્ટવાળ� વ્ય�ક્તઓના ક�ન્દ્રની 
દ� શમાં અલ્પ �ૃ�ષ્ટવાળ� વ્ય�ક્તઓની સંખ્યા 2.5 કરોડ બાળકો અને
�ુખ્તવયની વ્ય�ક્તઓની. આવી અલ્પ �ૃ�ષ્ટવાળા લોકો માટ� તબીબ
�ુનઃસ્થાપન બાબતો માટ�નાં ક�ન્દ્રો સ્થાપવાની દરખા. આવાં ક�ન્દ્રોમ
અલ્પ�ૃ�ષ્ટમાં રાહત થાય તેમજ નાની વસ્�ુ મોટ�  દ�ખાય તે પ્રમા
magnification પ્ર�ુ�ક્તઓની જોગવાઈ ઉપરાંત યોગ્ય તે �ુનઃસ્થાપન સ
પણ સામેલ હશે. આ ક�ન્દ્રોના �ુખ્ય ઉદ્દેશો નીચે પ્ ર1.

અલ્પ�ૃ�ષ્ટવાળ� વ્ય�ક્તઓની ઓળખ સમીક્ષા અને કાઉન્સે�લ�ગ
તાલીમ �ુિવધા ઉપલબ્ધ કરવ.

2.

અલ્પ �ૃ�ષ્ટવાળ� વ્ય�ક્તઓ તેમની મહ�મ ક્ષમતા �ુધી પહ�ચી શ
માટ� સહાય અને માગર્દશર્ન �ૂરાં પાડવાં તેમજ યોગ્ય પ્રકારનાં ચશ્
�ુિવધા ઉપલબ્ધ કર�ને તેમની �ૃ�ષ્ટિવષયક દક્ષતામાં �ુધારો લ.

3.

�યાં જ�ર જણાય ત્યાં યોગ્ય પ્રકારની તબીબી સારવાર માટ� ર�
વ્યવસ્થાની જોગવાઈ કર.

4.

અલ્પ �ૃ�ષ્ટવાળ� વ્ય�ક્તઓની િવિશષ્ટ જ��રયાતોને અ�ુ�પ ઉપ
અને સાધનો ઉપલબ્ધ કરવા.

5.

ન�ક�ુ ં તથા �ૂર�ુ ં જોવા માટ� તેમજ ઘરમાં અને ઘર બહાર પણ �ુદાં
�ુદાં કામ કરવા માટ� અલ્પ �ૃ�ષ્ટમાં ઉપકારક ઉપકરણોના ઉપયોગ �ગ
તાલીમ આપવી.

6.

મનોવૈજ્ઞાિ, સામા�જક, �ુનઃસ્થાપન િવષયક કાઉન્સે�લ, ઓપવગર્
અને તાલીમ અને હલનચલન (મોબીલીટ�)ની તાલીમ ઉપલબ્ધ કરવા.

મળવાપાત્ર સહ
અ�.ુ

ખચર્ની આઇટમ

જગાની/

�ુલ વાિષ�ક

આઇટમની ખચર્ �િપય
સંખ્ય
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માનદવેતન માટ�� ું આવતર્ક માનદવેત
1.

પ્રો�ક્ટ �ુપરવાઇ(

Optometricsમાં

1

3,45,000

અને અલ્પ�ૃ�ષ્ટ સંબંિધત કામગીર� તાલી
લીધેલા) @ 28750/- માિસક
2.

�ખના દદ�ના િનષ્ણાત1, અલ્પકાલી ;

1,22,400

@ 850/-

મ�હનામાં 12 �દવસ માટ�
�ુલાકાત દ�ઠ
3.

અલ્પ�ૃ�ષ્ટ �ુનઃવસન સહાય(�. 8750

1

1,05,000

પ્રિતમ)
4.

ઓ�ફસ આિસસ્ટન્

– સહ

1,05,000

-ટાઇિપસ્,

ડ�ટાએન્ટ્ર� ઓપર�(150 લાભાથ�ઓ �ુધી
8750 x 12
5.

પટાવાળા / એટ�ન્ડ�ન્/ હ�લ્પર

15,625

6250 x 12
માનતવેતન િસવાય� ું આવતર્ક ખચ
1.

વહ�વટ� ખચર્(વાિષ�ક) ભાડાસ�હત

1,20,000

અનાવતર્ક ખચર
અ�.ુ

ખચાર્ઓની આઇટ

સંખ્યા

નં.

વાિષ�ક
ખચર્ �િપયા

1.

Trail Case Non Illuminated

1

7000

2.

Trail Frame

1

700

3.

Ophthalmoscope Keeler Vista 20
With Local Transformer

1

11500

4.

Indirect Ophthalmoscope Keeler
Fison With Local Transformer
Keeler Vantage Original Outfit
With Yolk + 20k Lens

1

42000

5.

Streak Retinoscope Mains Model –

1

4000
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6.

Reverse Roller Test Type Manual

1

3500

7.

Slit Lamp Microscope Indian Make

1

30000

8.

Perimeter Projection, Arc Type –
India

1

16000

9.

Table For Perimeter

1

2500

10.

Lensometer T.M.L. – Japan

1

34000

11.

LEA Contrast Sensitivity
Colour Vision Test

1

10000

12.

CBM Indigenous Kit

1

2000

13.

Amsler Chart

1

500

14.

B & H Low Vision Aid Set Of
Single Lens Devices

1

2500

15.

Keeler LVA Starter Set Containing
Telescopes For Distance

1

40000

16.

Specwell Telescope 2 X 4 X And 6x

1

12000

17.

Specwell Tribal Frame And
Accessories

1

5000

18.

Assorted Hand, Stand And
Illuminated Magnifiers

1

3000

19.

Set Of 4 Corning Filters

1

20000

20.

CCTV Black And White Unit
Telesensorty (USA)

1

80000

21.

Field Expnder Testing Set And
Loaner Unit

1

50000

22.

Assortment Of LVA Telescope
Distance And Near Single Lens
Magnifiers, Hand Held And
Spectacle Mounted (For Sale And
As Loaner Units And Stock)
Approx

1

250000

23.

Floor And Talbe Lamps, Reading
Stands
Occcluders
And
Accessories

1

5000
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9.

PROJECT FOR HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT –
માનવ સંસાધન માટ�ની પ્રાયોજ
Objective – Human ResourceDevelopment – ઉદ્દે–
માનવ સંસાધન િવકાસ
•

Training for trainers in special education, for the
rehabilitation of persons with cerebral palsy, Intellectual
Disability and other categories of the disabled.

•

To serve as a resource center for the rehabilitation of the
disabled persons.

•

To provide for the training and learning material and other
relevant documentation and to serve as a center for
research and networking of resources in the field of
rehabilitation of the Persons with disabilities with special
reference to the cerebral palsied and person with
Intellectual Disability.

Each training program should cater to 20-25 participants in one
batch. Though the cost for a cook has been provided it is
desirable that the boarding and lodging facility be out sourced
wherever feasible.
S.No.

Cost Item

અ�.ુ

ખચર્ની આઇટ

નં.

No.
Post
/Item
જગા/
�
વસ્ુની
સંખ્યા

1.

Honorarium of Two Core Faculty
Members (One at level of Asst
professor and one at the level of
Lecturer (20000 + 15000) * 12)

1

Item
Cost
(Annual)
in Rs.
વાિષ�ક
ખચર્ �િપયા
420000

�ુખ્ય અધ્યાપન સભ)
2.

Honorarium to 15 guest faculty @
Rs.750 per hour (15 x 750 x 20
hrs) (ગેસ્ટ ફ�કલ્)
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225000

3.

Training
Allowance
(20
participants * 10 months Rs. 750

150000

p.m.) (તાલીમ ભથ્�ુ)
4.

Educational tour including train
fare by IInd class and incidental
charges Rs. 100 per day per

75000

trainee (શૈક્ષ�ણક પ્)
5.

TA/DA
faculty

to

Examiners

6.

Documentation
translation
&

&

guest

25000

(including
distributing)

35000

(દસ્તાવે�કર, ભાષાંતર અને િવતરણ)
7.

35000

Contingencies (કન્ટ�જન્)

For Hostel Facility – છાત્રાલય �ુિવધા માટ
1.

Warden 13000 * 12 (વોડર ્)

1

156000

2.

Cook 6250*12 (રસોઇયા)

1

75000

3.

Attendant 6250 * 12 (એટ�ન્ડ�ન)

1

75000

4.

Sweeper cum Peon (6250 * 12)
(upto

150

beneficiaries)

75000

(સફાઈ

કામદાર – સહ પટવાળા)
S.No.

Cost Item

No.
Post
/Item

Item
Cost
(Annual)
in Rs.

Non-recurring
1.

Projector/display system

1

20000

2.

Tv (colour)

1

10000

3.

DVD /VCD Player

1

5000

4.

Screen

1

6000

75

5.

Computer
Hardware
and
accessories (subject to actual cost
as per quotation from an authorize
vendor

1

50000

6.

Specialised Software (subject to
actual cost as per quotation from
an authorized vendor

1

60000

7.

Photostat machine

1

125000

It should be ensured that the trainees fulfill the eligibility conditions
prescribed for similar courses conducted by National Institutes. It
would be required to give an undertaking to this effect.The institute
should also be authorized /approved by RCI to carly out the Human
Resource Development Programs.
એ બાબત �ુિનિ�ત કરવી જોઈએ ક� તાલીમાથ�ઓ, આ જ પ્રકારના અન્ય અભ્યાસ
માટ�, નેશનલ ઇ�ન્સ્ટ ટ�ૂટસ દ્વારા �ૂ�ચત કરાયેલી પાત્રતાની શરતો પ�ર�ૂણર્ .
તેમણે તે મતલબની ખાતર� આપવાની રહ�શે. ઉપરાંત તાલીમી સંસ્થા પણ RCI દ્વાર
માનવ સંસાધન િવકાસ કાયર્ક્રમ હાથ ધરવા માટ� અિધ�/ મં�ૂર રખાયેલ હોવી
જોઈએ.
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�બડાણ 1
ANNEXURE-I
FORM-I
GFR 19-A
(See Rule 212(1)1
Form of Utilization Certificate
S. 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 I 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.
Vouchers / Bills maintained
4.
Others to be specified.
Signature _________
Designation_________
Date _________
Chartered Accountant
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�બડાણ 2
ANNEXURE-II
FORM-II
Name of the Scheme/project
DETAILS OF STAFF EMPLOYED – િન�ુક્ત કરવામાં આવેલ કમર્ચાર�ગણની િવગ
i.
ii.
iii.
S.
N
o.

Name of the organization
Name and address of the Project
Project Year of Grant
Name,
Designa
tion and
address

Educationa
l
qualificatio
n and
experience

Date of
appointment and
period of which
employed during
the year

Honorar
ium per
month

Total
Honorariu
m paid
during the
previous
year

Total Honorarium
proposed to be
paid during the
current year (the
grant year)

Aadh
aar
numb
er

Aadhaar
seeded
bank
account
number

IFSC
code

Name and
address of
the Bank

The information in these columans is
NOT to be submitted in hard copy and
other means and is only to be filled in eAnudaan Portal.
Note:
1.
2.

If services of personneal are used for more than one project this may suitably be brought out.
If may be confimed that the provisions of schemes/cost norms to honorarium have been made known to the Human Resource
personnel engaged by way of a note.

Sd/Secretary / General Secretary
NGO Name
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Rem
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�બડાણ 3
ANNEXURE-III
FORM-III
Name of the Scheme – DDRS
Project __________________________
LIST OF BENEFICIARIES – લાભાથ�ઓની યાદ�
Name of Organisation:
i.
Name and address of the Project
ii.
Year
S.
N
o.

Name
of the
benefi
ciary

Father’s/
Mother’s/
Guardian’
s Name

Correspo
ndence
Address
of
Benefici
ary

Date
of
Birth

Gen
der

Type
of
disab
ility

%age
of
sever
ity of
Disab
lity

Date
of
entry
in
instit
uion

1

No. of
completed
months/
years with
the
instituion

Aadhaar
number/
UDID
number

Aadhaar seeded
bank account
number (either
in name of
beneficiary of
parent of
guardian

IFSC code
and Bank
branch
(Full
address &
Tel. no.)

Remarks
about
Out
come /
Results

The information in these columans is
NOT to be submitted in hard copy and
other means and is only to be filled in eAnudaan Portal.

2
3
Note:

The list should include all the beneficiaries who were with the institution for any part of the previous financial year. The total number should tally with the total in the
application.
As far as possible the list should be separate for each identified activity or facilitate identification of beneficiary with anactivity/component of the project.
The list should preferably in alphabetical order or some other well-defined order and followed from year to year.
The fact whether the beneficiary is residentialy non-residential may be brought out in remarks column or in a separate column.
Sd/
Secretary/General
Secretary
NGO Name
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�બડાણ 4
ANNEXURE-IV
FORM-IV
Details of

office

bearers

/

Managing

Committee

of

the

Organization – સંસ્થાના હોદ્દેદા/ વ્યવસ્થાપક સિમિતના સભ્યોની િવ
i.
ii.
iii.

Name of the organization
Name and address of the Project
Year of Grant

S.
NO.

Name

Occup
ation

Address

Tel.
No.

Edu.
Qualifi
cation

Experience

Remark

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Note: (i) The tenure upto which the above management committee will
be valid is to be indicated and that it has been constituted legally after
following the prescribed procedure may be confirmed. In case if any of
the above members is an office bearer in any other organisation
receiving assistance from the Ministly, this may be suitably indicated.

Sd/
Secretaly/General
NGO NAME

Secretaly
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�બડાણ 5
ANNEXURE-V
Budget estimate / Standardised Calculation Sheet for new projects and continuing projects – �દાજપત્રના �દાજ/
નવી પ્રાયોજના અન ચા�ુ પ્રાયોજના માટ� ધોરણસરની ગણતર��ું
Ministry of Social Justice and Empowerment
Department of Empowerment of Persons with Disabilities
Name of the Organisation ______________________________
Purpose for which grant requested: __________________________________
No of beneficiary
1
2
S.
Name of
N
Post/item of
o.
cost

Last year
3
4
Honorarium
Grant
Amount Last
Allowable
year (Total)
per month

Current Year
5
6
No. of Posts/
Whether
items/ Benefirates as
ciary (current year) per norms

1

Total _____________
90 Percent _____________
1st Instalment _____________
Unspent Balance _____________
2nd Instalment _____________
Signature of the Authorised Signatory
Name
Designation
Address
Date
Office Stamp
i.
Separate Sheet may be used for Recurring & Non-recurring grants
ii.
Separate Sheet may be used for each project.
iii.
New posts / items may be indicated in a separate block.
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7
Whethe
r staff
qualifie
d or not

Recurring / Non-recurring
8
9
Grant proposed /
To be
recommended by
sanctioned
N.G.O./ State Govt.
during current
(Current year)
year (p.a.)

�બડાણ 6
ANNEXURE-VI
Proforma for submission of audited item wise/post wise break up
of expenditure made by the organization during the year in
respect of for the Project of ____________________ at ________________

_______________ ખાતે ચાલતી પ્રાયોજન _______________ �તગર ્ત વષર
દરિમયાન સંસ્થા દ્વારા કરવામાં આવેલા ખચર્ની -દ�ઠ/જગા દ�ઠ િવગતો
�
�
દશાર ્વ ું ઓ�ડટ કર
� ું પત્રક ર�ૂ
કરવાનો ન�ૂ
S. Post
No.
/
Item

1

2

Total
Admiss
ible
Amoun
t
(100%)
(Rs.) as
shown
in
Deptt’s
sanctio
n order

Amount
sanction
ed (Rs.)
[90%/
100%] of
the
admissib
le
amount
shown in
column
3

Amount
(Rs.)
spent by
organiza
tion out
of
amount
sanction
ed as
whon in
column
4

Amount
(Rs.)
spent
by the
organiz
ation
out of
its own
resourc
es

Total
amount
(Rs.)
spent
by the
organiza
tion
(Col. 5 +
6)

Remark
if any
(excess
amount
/ less
spendin
g – in
Rs.)

3

4

5

6

7

8

Name, Signature, with Date of the President/Secretaly
Seal of the Organisation Name, Signature, with Date and Seal of the
Chartered Accountant
Note: At the time of 1st installment unaudited item wise / post wise
break up of expenditure statement can be submitted.
1.
At the time of second installment audited item wise / post wise
break up of expenditure statement is to be submitted.
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�બડાણ 7
ANNEXURE-VII
Assets acquired wholly or substantially out of Government grants
Register maintained by grantee institution

સરકાર� ગ્રાન્ટમાંથી સં�ૂણર્પણે ક� �શતઃ વસાવેલી અસકયામતો ગ્રાન્ટ
�
સંસ્થાએ િનભાવે ું ર�જસ્ટ
Block Account maintained by Sanctioning Authorities
Name of the Sanctioning Authozity
1.
Serial No.
2.
Name of the Grantee institution
3.
No. and date of sanction
4.
Amount of the sanctioned grant
5.
Brief purpose of the grant
6.
Whether any condition regarding the right of ownship of
government in the property or other assets acquired out of the
grant was incorporated in the grant-in-aid sanctioned.
7.
Particulars of assets actually credited oracquired
8.
Value of the Assets as on
9.
Purpose for which utilized atpresent
10. Encumbered or not
11. Reasons if Encumbered
12. Dispose or not
13. Reason and authozity, if any, for disposal
14. Amount realized on disposal
15. Remark
Place
Date
Signature:
Name of the Secretazy/president
Seal of the Organisation
Note: In case there is no change from the previous year a photocopy of
the statement of the previous year be furnished with the
following statement
“No change from the year ___________________________”
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�બડાણ 8
ANNEXURE-VIII
(____Name and Address of the NGO _____)
RESOLUTION

ઠરાવ
No. _________
Date of the Resolution: ..................
Shri / Smt............ (name of the authorized signatory), ..................
(Designation of the authorized signatory) and/or “Shri / Smt
................. (Name of the alternative authorized signatory, if any),
.................(designation of the alternative authorised signatory) is/are
hereby authorised to make all correspondence including, signing on
the utilisation certificate and the Bond on behalf of this NGO, with the
Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministly of
Social Justice & Empowerment, Government of India, New Delhi.
Sl.
No

Name

Designation of the Management / Signature
Executive Committee

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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�બડાણ 9
ANNEXURE-IX
(To be furnished on a Rs. 20/- Non-judicial stamp paper)
BOND
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 ............ (herein after
called the obligor j 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, for which 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 Department of Empowerment of Persons with
Disabilities, 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 fulfil 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
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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 receive or derive/have received or derived
through/upon unauthorized use (such as letting 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 of the grantee 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 other institution (s) or organization (s); and
c. abide by any other conditions specified in the agreement
governing the grantsin-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 @ 10% per annum thereon.
7. AND THESE PRESENTS ALSO WITNESS THAT
i.
The decision of the Secretary to the Government of India in the
Department of Empowerment of Persons with Disabilities,
Ministry of Social Justice & Empowerment on the question
whether there has been breach or violation of any 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 the Governing
Body of the obligors, a copy whereof is annexed hereto as Annexure B.
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(_________________________)
Signed for and on behalf of**:.,............
Signature of the grantee ***
(Name of the Obligor Association, as registered)
Full Mailing Address ........................
Telephone Number/Mobile No ........................
E-mail address (if available) ........................
Fax Number ........................
(in the presence of) Witness name, address and signature
1.
Registration Number of Association ___________________
2.
Date of Registration __________________________________
3.
Registration Authority (RA):___________________________
4.
Telephone no. j 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 authorised 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 to sign such Bond
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�બડાણ 10
ANNEXURE-X
Authorization Letter for sending Grants-in-aid/Funds directly into the Bank Accounts of the Organization
સહાયક ગ્રાન્ટની રકમ સીધી જ સંસ્થાના બેન્કના ખાતામાં જમા કરાવવા સંબંિધત અિધ
I/We ................... (name of the entity /Society /Organization) would like to receive the grants-in-aid disbursed by the
Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice & Empowerment directly into the
bank account of the society /institution/ organization etc. through electronic mode of transfer. The particular are as
under:
Payee Particulars
Name of
the
Payee in
bank
Account

Addre
ss

Distri
ct

Bank details
Pin
Cod
e

Account has been verified by me
(Manager)
(Bank
Branch
account)
(Seal)

maintaining

Sta
te

Mobile
No. (as
stated in
NGO –
Darpan
Portal)

Email
Address
(as stated
in NGO –
Darpan
Portal)

Name
of
Bank

Bank
Branch (Full
Address and
Telephone
No.)

Bank
Accoun
t no.

Account
Type

Mode of
Electronic
Transfer
available

IFSC
code

MiCR
Code

Name of the organization.................................................
Registration No. and date............................... /Authority and place of Registration........................
Registration No. and date under RPwD Act:...................
the 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 11
ANNEXURE- XI

Form conveying acceptance of the terms and conditions of the
sanction
મં�ૂર�ની શરતો અને બોલીઓ ક� ૂલ હોવા બાબતની સ્વી�ૃિત દશાર્વતો ન�ૂ

Ref No.
Date
To

The Under Secretary to the Government of India
Ministry of Social Justice & Empowerment
Department of Empowerment of Persons with Disabilities
(DD. II/V Section) 5th Floor, Pt. Deendayal Antodaya Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi- 110003.
Subject: Grant in aid for the project titled................for
year................ regarding.

the

We do hereby confirm that the Terms and conditions contained in the
sanction letter No. dated................. on the above mentioned subject
are acceptable to the Organization and agree to abide by them.
Yours sincerely,
Signature with Date
Name & Designation
Name of the NGO with Rubber Stamp
�બડાણ 12
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ANNEXURE-XII
Details of Human Resource Personnel along with Qualifications
માનવશ�ક્ત સંસાધન(કમર્ચાર�ગ) અને તેમની લાયકાત દશાર્વતી િવગત
S. No.

Name of Posts

Amended proposed qualification
and experience

1

Project Director/
Coordinator

2

Medical
Doctor MD or PG Diploma in area of
(Pediatrician/
Specialization
Psychiatrist/
ENT
Specialist/ Neurologist
/ Orthopedic Surgeon
/etc.)

3

Nurse

Degree or Diploma in nursing

4

Senior Occupational
Therapist

5

Junior Occupational
Therapist

Post Graduate in related field with
2 Years experience or Graduate in
related
field
with
5
Years
experience
Graduate in related field with
2 years experience.

6

O.T. Assistant

Diploma in Occupational Therapy

7

Senior Physiotherapist

Post Graduate in related field with
2 Years experience or Graduate in
related field with 5
Years experience

8

Junior Physiotherapist

Graduate in related field with
2 years experience.

9
10

P.T. Assistant
Orthotist/ Prosthetist

11
12

Post Graduate in related field from
any recognized University with 5
Years experience

Diploma in Physiotherapy
Diploma in Orthotics/Prosthetics
with 2 years Experience.
Assistant Orthotist /
Dip / Certificate in Orthotics/
Prosthetist
Prosthetics
Senior Speech Therapist Post Graduate in related field with
2 Years experience or Graduate in
related
field
with
5
Years
experience
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13

Junior Speech Therapist Graduate in related field with
2 years Experience

14

Assistant Speech
Therapist

Diploma in Speech Therapy

15

Audiometrician

DHLS with 2 years experience

16

Assistant
Audiometrician

DHLS

17

Earmould Technician

Dip/Certificate in relevant field

18

Clinical Psychologist /
Rehabilitation
Psychologist

M. Phil in Clinical Psychology M.
Phil in Rehabilitation Psychology

19

Junior Psychologist

PG in Clinical Psychology Plus 2
years experience

20

Braille Instructor

B.Ed. in Special Education and
sound knowledge of Braille

21

Mobility Instructor

Degree/Dip. in
Orientation/Mobility

22

Housekeeper (for Half- Class 10 plus certificate course in
Way Home for Mentally care giving
Ill)/ Care Giver

23.

Supervisor for Home Diploma in the relevant field with 3
Based
Rehabilitation years experience
/Management
Programme

24

Principal/ Head-master M.Ed. in relevant special education
field with 2 year experience or B.Ed
of Secondary / Middle
School
in Spl. Education with 4 years
experience or Diploma in Spl.
Education with 6 years experience
or BRS Graduates with 5 years
experience

25

Special Teacher

26

Trained
Graduate B.Ed. in Special Education with no
Teacher/ Head Master experience or Diploma in Special
of Primary School
Education with 1 year experience
Or BRS graduates

BEd in Special Education with 2
years experience or Diploma in
Special Education with 3 years
experience, Or BRS with one year
experience.
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27

Assistant Teacher

B.Ed. in Special Education with no
experience for Graduates or D.Ed.
in related field with 1 year
experience for Matric and 10+2
with experience of 2 years.

28

Music Teacher

Diploma in related field

29

Dance Teacher

Diploma in related field

30

Craft Teacher

Diploma in related field

31

Drawing Teacher

Diploma in related field

32

Yoga Instructor/
Teacher

Diploma in related field

33

Social Worker

Bachelor in Social Work from
recognized university with 2 years
experience or MSW or DRS or PG
diploma
Rehabilitation
Management.

34

Rural Rehabilitation
Workers/ Volunteers

10+2 with 2 years experience in
rehabilitation and social work

35

Editor

Degree from recognized University and Diploma in Journalism

36

Foreman

Diploma in related field
experience in supervision
maintenance

37

Vocational Counselor

Graduate from Recognized University and Diploma in Counseling

38

Vocational instructor
for any trade

Certificate course in related trade

39

Book Binder

Certificate course in related trade

40

Composer

Certificate course in related trade

41

Proof Reader

Certificate course in related trade

42

Copy Holder

Certificate course in related trade

43

Machine Operator

Certificate course in related trade

44

Map Maker

Certificate course in related trade

45

Treadle man

Diploma course in related trade

46

Packer

Diploma course in related trade

47

Early Intervention
Therapist

M.Sc. in Disability Studies with
2 year experience or MRS with 2
years experience.
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and
and

48
49

Para Legal Trainer

50

Warden

51

Office Assistant cum Graduate from Recognized UniverTypist/ Data Entry sity or 10+2 with diploma course.
Operator

52

Accountant

B.Com from Recognized University and preferably 2 years
experience

53
54

Store Keeper
Cook

Class 10 +2
Experience in cooking

55

Ward Boy

Matric/Higher Sec.

56

Peon/ Ayah/ Helper

Class 8

57

Sweeper

Nil

58
59

Chowkidar/Watchman
Placement Officer

Nil

60

Librarian

Degree in Library Science

61

Assistant Librarian

Diploma in Library Science

62

Driver-cum-Attendant

Class 10, with valid Driving
License

63

Doctors
(various MD or PG Diploma in area of
specialities) (per visit)
Specialization

64

Therapists / Braille/ Graduate from Recognized UniverSign
Language sity with adequate knowledge of
Instructors (per visit)
the specific work area

65

Rural Rehabilitation
Volunteers (Per month)

66

Guest Faculty (per hour) As per requirement for teaching /
training

67

Assistant Professor

Ph. Din relevant field

68

Lecturer

Ph. D/M.Phil in relevant field

69

Rehabilitation
Psychologist

M.
Phil
Psychology

70

Assistant Cook

Experience in relevant field

Supervisor/ Office
Incharge

Law degree
Graduate from Recognized University BRS or MRS and experience in
super vision of rehabilitation
project administration matters,
accounting, budget etc.
Diploma in related field

Graduate with experience of 2
years

10+2
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in

Rehabilitation

NOTES
a.
The qualifications prescribed above are the desirable minimum
and should be read and interpreted with reference to
qualifications recognised by RCI.
b.
The Human Resource Personnel are the employees of Non
Governmental Organisations and not of Govt. of India. The
organisations are free to offer higher honorarium from their
own resources and the Ministry's funding under the scheme
will not exceed the above ceilings. This should be made clear at
the time of engaging the resource personnel.
c.
The basic tenet of the Scheme is voluntary action and reference
to or requirement of adherence to qualifications in this scheme
is not to be construed in any way as the basis to claim
equivalent remuneration paid elsewhere. This should be made
clear at the time of engagement of Human Resource Personnel.
d.
A mere listing of the post in this part of the annexure does not
automatically entitle to funding of the post under any of the
project profiles for major activities given in this annexure, for a
set of defined parameters and the extent of assistance will be
regulated keeping in view these project profiles. The funding of
each post will be considered on merits and keeping in view the
ideal cost per beneficiary of a particular project profile.
e.
A number of posts pertaining to rehabilitation services such as
Physiotherapist, Speech Therapist etc. have been given but
these services should preferably be hired on part time basis
ન�ધ
અ. ઉપર � ૂ�ચત કરવામાં આવેલ લાયકાત ઓછામાં ઓછ� ઇચ્છનીય(
minimum) છે અને તે�ુ ં વાંચન અને અથર્ઘટ

desisable

RCI એ સ્વી�ૃત કર�લ

લાયકાતના સંદભર્માં કર�ું જોઈ.
બ. માનવસંસાધન કમર્ચાર�ગણ એ ભારત સરકારના કમર્ચાર�ઓ નથી પરં�
�બનસરકાર� સંગઠનના કમર્ચાર�ઓ છ . �બનસરકાર� સંગઠનો ઇચ્છે તો તેમને
પોતાના ભંડોળમાંથી વ�ુ માનદ વેતન �ૂકવી શક� છે. પરં � ુ ભારત સરકારના
મંત્રાલય�ું ભંડોળ તો ઉપર દશાર્વેલ માનદવેતનથી વધશે . માનવ
સંસાધન કમર્ચાર�ગણને િન�ુક્ત કરતી વખતે આ હક�કત તેમની સમક્ષ સ
કર� લેવી જોઈએ.
ક. આ યોજના પાછળનો પાયાનો િસદ્ધાંત સ્વૈ�ચ્છક કાયર્ . આ યોજના �તગર્ત
� – તે લાયકાતને વળગી રહ�વા માટ�નો આગ્રહ ક� તે સંબંધે કોઈ સંદભર્
કારણે, અન્યત્ર �ૂકવાતા વધાર� વેતનની સમકક્ષ વેતન મેળવવા માટ�ના
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માટ�નો આધાર બની શકશે ન�હ. માનવસંસાધન કમર્ચાર�ગણની િન�ુ�ક્
વખતે આ બાબત તમ
ે ની સમક્ષ સ્પષ્ટ કર� લેવી .
ડ. �બડાણના આ ભાગની �દર જગાઓની � યાદ� � ૂચવવામાં આવી છે તેને
કારણે જ�ર� નથી ક� કોઈપણ પ્રાયોજનાની �પર�ખા �તગર્ત આ �બડાણમ
દશાર ્વેલી �ુખ્ય પ્ર�ૃિ�ઓ માટ� � તે જગા માટ� આપોઆપ જ ભંડોળ પ
કરવાની પાત્રતા મળ� . કારણ ક�, આ પ્રાયોજનાઓની �પર�ખાની િવગત
ધ્યાનમાં રાખીને જ વ્યાખ્યાિયત કર�લા માપદંડો અને સહાય�ું પ્રમાણ
કરાશે. દર� ક જગા માટ� નાણા ભંડોળ �ુકવવા�ું માત્ર �ુણવ�ાના આધાર પ
જ, અને � તે પ્રાયોજના માટ� લાભાથ�દ�ઠ આદશર્ ખચર્ને ધ્યાનમાં ર,
ન�� કરાશે.
ઇ. �ુનઃસ્થાપનના હ��ુ માટ� �ફ�ઝયોથેરાિપસ, સ્પીચ થેરાિપસ્ટ �વી અનેક જગા
આપવામાં આવી છે. પરં � ુ આ પ્રકારની સેવાઓ શ� હોય ત્યાં �ુધી મ
�શકાલીન ધોરણે જ રાખવાની રહ�શે.
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ANNEXURE – XIII
Details of Honorarium of Human Resource Personel
કમર્ચાર� ગણ માટ� માનદવેતનની િવગત
S.
No.

Posts

Honora
rium
(in Rs.)

Revised
Honorari
um with
multipli
cation
factor of
2.5

Qualification

11500

28750

Post
Graduate
in
related field from any
recognized
University
with 7 Years experience

Technical Staff
1

Project Director/
Coordinator
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2

Medical
Doctor
(Pediatrician/
Psychiatrist/
ENT Specialist/
Neurologist/
Orthopedic
Surgeon /etc.)

8200

20500

MD or PG Diploma in
area of Specialization

3

Nurse

3800

9500

Degree or Diploma in
nursing

4

Senior
Occupational
Therapist

8200

20500

Post
Graduate
in
related field with 5
Years experience

5

Junior
Occupational
Therapist

5800

14500

PG in related field with
2 Years experience or
Graduate in related
field with 5 Years
experience

6

O.T. Assistant

3800

9500

7

Senior
Physiotherapist

8200

20500

Post
Graduate
in
related field with 5
Years experience

8

Junior
Physiotherapist

5800

14500

PG in related field with
2 Years experience or
Graduate in related
field with 5 Years
experience

9

P.T. Assistant

3800

9500

10

Orthotist/
Prosthetist

5800

14500

Diploma in Orthotics/
Prosthetics
with
3
years Experience

11 Assistant
Orthotist /
Prosthetist

3800

9500

Dip / Certificate in
Orthotics/ Prosthetics

12

Senior Speech
Therapist

8200

20500

Post
Graduate
in
related field with 2
Years experience

13

Junior Speech
Therapist

5800

14500

Graduate in related
field with 5 years
Experience

96

Diploma in Occupational Therapy

Diploma in
Physiotherapy

14

Assistant Speech
Therapist

3800

9500

Diploma
Therapy

in

15

Audiometrician

5800

14500

16

Assistant
Audiometrician

3800

9500

DHLS

17

Earmould
Technician

3300

8250

Dip/Certificate
relevant area

18

Clinical
Psychologist

8200

20500

M. Phil in Clinical
Psychology or Ph.D. in
Clinical Psychology

19

Junior
Psychologist

5800

14500

PG
in
Clinical
Psychology Plus 2 years
experience

20

Braille Instructor

5800

14500

Graduate
from
Recognized University
and sound knowledge
of Braille

21

Mobility
Instructor

5800

14500

Degree/Dip. in
Orientation/Mobility

22

Housekeeper (for
Half-Way Home
for Mentally Ill)

3000

7500

23. Supervisor
for
Home
Based
Rehabilitation
/Management
Programme

6900

17250

Graduate plus Diploma
in the relevant field
with 3 years experience
[preferably BRS]

DHLS with
experience

Speech
2

years

in

Class 10

24

Principal/ Headmaster of
Secondary /
Middle School

8200

20500

Post
Graduate
or
Graduate plus B.Ed.
(General);
Bed
in
special education with
4 year experience or
Diploma
in
Spl.
Education with 6 years
experience
or
BRS
Graduates with 5 years
experience

25

Special Teacher

6900

17250

Graduate plus Bed or
Graduate
(General);
BEd in Special Educ-
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ation with 2 years
experience or Diploma
in Special Education
with 3 years experience, Or BRS with one
year experience.
26

Trained
Graduate
Teacher / Head
Master
of
Primary School

5800

14500

Graduate or Graduate
with BEd (General);
BEd in Special Education
with
no
experience or Diploma
in Special Education
with 1 years experience,
Or
BRS
graduates

27

Assistant
Teacher

3800

9500

Graduate or Matric or
10+2 (General); Dip in
Speical Education with
no
experience
for
Graduates or Dip in Spl
Education with 1 year
experience for Matric
and 10+2

28

Music Teacher

3800

9500

Diploma in related field

29

Dance Teacher

3800

9500

Diploma in related field

30

Craft Teacher

3800

9500

Diploma in related field

31

Drawing Teacher

3800

9500

Diploma in related field

32

Yoga Instructor/
Teacher

3800

9500

Diploma in related field

33

Social Worker

5800

14500

PG in Social Work from
recognized
university
with 2 years experience

34

Rural
Rehabilitation
Workers/
Volunteers

3800

9500

35

Editor

5800

14500

Degree from recognized
University and Diploma
in Journalism

36

Foreman

5800

14500

Graduate
recognized
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Graduate with 2 years
experience in rehabilitation and social work

from
University,

Diploma in related field
and
experience
in
supervision
and
maintenance
37

Vocational
Counselor

5800

14500

Graduate
from
Recognized University
and
Diploma
in
Counseling

38 Vocational

3800

9500

Matric or Equivalent
and Certificate course
in related trade

39

Book Binder

3800

9500

Matric or Equivalent
and Diploma course in
related trade

40

Composer

3800

9500

Matric or Equivalent
and Diploma course in
related trade

41

Proof Reader

3800

9500

Matric or Equivalent
and Diploma course in
related trade

42

Copy Holder

3800

9500

Matric or Equivalent
and Diploma course in
related trade

43

Machine
Operator

3800

9500

Matric or Equivalent
and Diploma course in
related trade

44

Map Maker

3800

9500

Matric or Equivalent
and Diploma course in
related trade

45

Treadle man

3000

7500

Matric or Equivalent
and Diploma course in
related trade

46

Packer

2700

6750

Matric or Equivalent
and Diploma course in
related trade

47

Early
Intervention
Therapist

6900

17250

Graduate plus Post
Graduate Diploma in
Early Intervention

48

Para Legal
Trainer

8200

20500

Law degree

instr
uctor for any
trade
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Non-Technical Staff
49

Supervisor/
Office Incharge

5200

13000

Graduate
from
Recognized University
BRS or MRS and/or
Graduate
from
Recognized University
plus
experience
in
super
vision
of
rehabilitation
project
administration matters,
accounting, budget etc.

50

Warden

5200

13000

Degree from
Recognized University

51

Office Assistant
cum Typist /
Data
Entry
Operator

3500

8750

Graduate from
Recognized University

52

Accountant

3500

8750

B.Com from Recognized
University
and
preferably
2
years
experience

53

Store Keeper

2700

6750

Class 10

54

Cook

2500

6250

Experience in Cooking

55

Ward Boy

2500

6250

Matric/Higher Sec.

56

Peon/ Ayah/
Helper

2500

6250

Class 8

57

Sweeper

2500

6250

Nil

58

Chowkidar /
Watchman

2500

6250

Nil

59

Placement
Officer

6200

15500

Graduate with
experience of 2 years

60

Librarian

5200

13000

Graduate
from
Recognized University
and Degree in Library
Science
2
years
experience

61

Assistant
Librarian

3500

8750

Graduate
from
Recognized University
and Degree in Library
Science
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62

Driver-cumAttendant

3700

9250

Class 10, with
Driving License

valid

Part-time staff
63

Doctors (various
specialities) (per
visit)

340

850

MD or PG Diploma in
area of Specialization

64

Therapists/
Braille/Sign
Language
Instructors (per
visit)

340

850

Graduate
Recognized
with
knowledge
specific work

65

Rural
Rehabilitation
Volunteers (Per
month)

1100

2750

Graduate with 2 year
experience
in
rehabilitation
and
social work

66

Guest Faculty
(per hour)

400

1000

As per requirement for
teaching / training

*
**

from
University
adequate
of
the
area

If school is not recognized by CBSE/NIOS/State Education
Board
Honorarium for teaching staff/non-teaching staff is applicable
only if school is recognized by CBSE/NIOS/State Education
Board (Special School for Persons with intellectual Dlsabilities
(as per The National Trust Act) is exempted)
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ANNEXURE – XIV
Cost Ceilings for recurring items other than Honorarium
માનદવેતન િસવાયના અન્ય આવતર્ક માટ�ની મહ�મ મયાર
S.
No.

1.

2.

3.

4.

Item

Unit

Parameters

Ceiling
rates (in
Rs.) /
Norms

Rent (under model
projects II (A, B &
C), IV and V

Per month

A Class City

50000

B Class City

35000

C Class City

25000

Rent (under model
projects III, I (A
and B) and VI

Per month

A Class City

35000

B Class City

27500

C Class City

17500

Rent (under model
projects VII

Per month

A Class City

37500

B Class City

25000

C Class City

18750

A Class City

17500

B Class City

13500

C Class City

8750

Per
annuam

i. 2% of cost
of building
ii.Previous
year’s
expenditu
re
iii.Rs. 70000

Lowest of
options i,
ii & iii.

Per month
Per
beneficiary

A Class City

1000

B Class City

875

C Class City

625

Rent (under model
projects VIII

5.

Building
Maintenance

6.

Transport
allowance

Per month

7.

Contingencies
(under
modal
projects IV, V, II (A,
B & C), VI

Per month
Per
beneficiary

-

4000

8.

Contingencies
(under
modal

Per month
Per

-

1750
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projects III, I and
IX)

beneficiary

9.

Contingencies
(under
modal
projects VIII)

Per month

-

5000

10.

Contingencies
(under
modal
projects XVII)

Per month

-

3500

11.

Contingencies
(under
modal
projects XII)

Per annum

-

35000

12.

Administrative
expenses including
rent (under model
project XI)

Per annum

-

120000

13.

Stipend / Hostel
Maintenance

Per month
Per
beneficiary

Residents

2125

NonResidents

500

14.

Raw material*

Per annum
Per trader

Project size
of
15-20
beneficiaries

25000 to
175000

15.

Legal aid (court
expenses including
lawyer’s fees)

Per case

22500

* Amount of asststance admissible would depend upon type of trade
taken and no.of beneficiaries.
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ANNEXURE – XV
Cost Ceilings for Non-recurring items
અનાવતર્ક ખચર્ માટ�ની મહ�મ મયાર
S.No.

Item

Ceiling rates (in Rs.)

1.

Seminar / Workshop / Rural camp
Model Project XII)

250000

2A.

Computer Hardware & Accessories
(in model projects excluding separate

50000 *
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project XV Grant for Computer)# (1
set)
2B.

Specialised Software

3.

Colour TV (l TV)

4.

VCR /VCD/DVD player (1player)

5.

Books (once in 2 years)

15000

6.

Teaching and Training Material and
Equipment (for 50 beneficiaries)

60000

7.

Trade
Specific
Equipment
for
Vocational
Training
and
Rehabilitation (for upto trades) (for
150 beneficiaries)

200000

8.

Sports Equipment/Adapted sports
Equipment/Toys
and
play
Equipment (for 50 beneficiaries)

10000

9.

Medicine &
Project VII)

25000

10.

Furniture in residential projects per
beneficialy once in 3 years (including
bedding/mattresses

2000

11.

Furniture in special schools (for 15
beneficiaries once in 3 years

14000

12.

Kitchen
Equipment/utensils
in
residential
projects
(for
100
beneficiaries once in 3years)

20000

#

*

**

Lab

60000 (subject to
actual cost **)
10000

Charges

(Model

5000

In existing model project XV, the cost has not been specified as
it will depend on configuration which will be as appropriate for
the requirement projected by the NGOs
Includes state of art accessories (scanner, CD/DVD
player/writer, etc.) required for persons with disabilities. Rates
for these items will be fixed on an year to year basis by the
expert technical committees for review of model projects.
Includes specialized software now available for disabled
persons, e.g. screen reading s/w JAWS for persons with visual
disability, special keyboard/access technology for persons with
cerebral palsy, text conversion in audio files for hearing
impaired. Rates will be fixed on year to year basis by expert
technical committees for review of model projects.
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ANNEXURE-XVI
Half-Yearly Physical Progress Report – છ માિસક ભૌિતક પ્રગિત અહ�વ
Name of the Scheme: Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme
Type of Model Project: Community Based Rehabilitation
Half-Year to which the Report pertains: April-Sept/Oct-March 20_
Name/ Address of Grantee NGO:
Project details:
Part 1: Physical & Financial Progress
S.
No.

1

1.

2.

3.

Componen
t of the
scheme
for which
central
assistance
/ grant
received

unit
physical
progress

2

3

Medical
assessme
nt /
therapy
Vocation
al Training /
Education
Sensitiza
tion

No. of
beneficiari
es

Total

Physical Progress
Physical Progress during the Financial Year
In prev. Half
year of the
financial year
(where
applicable
Ma
le

Fe
mal
e
4

No. of
beneficiari
es
i. No. of
camps
ii. No. of
sessions
iii.No of
persons
with
disabilit
ies
counsell
ed
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To
tal

During the
Half year
under report

Ma
le

Fe
mal
e
5

To
tal

Cumulative
progress
(4+5)

Ma
le

Fe
mal
e
6

T
ot
al

Note:
1.
Details of Blocks I Panchayats I Villages covered should be
indicated in Part II.
2.

Details of persons with disabilities integrated into the
community or education system should be indicated in Part III,
along with other notable achievements

Part-11: Details of Blocks / Panchayats / Villages covered
(mentioning the district in which they belong)
Part-III: Details of Notable Events / Achievements / problems, if
any during the Half-Year under report
(Signature of Authorised Signatory)
Designation:
Dated:
Name:
________________________
________________________
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ANNEXURE-XVII
List of Disabilities as per Rights of Persons with Disabilities Act,
2016 - RPwD, 2016 �તગર્ત �દવ્યાંગતાઓની યાદ
1.

Physical disabilityA.
Locomotor disability (a person's inability to execute
distinctive activities associated with movement of self and
objects resulting from affliction of musculoskeletal or
nervous system or both), including(a)
"leprosy cured person" means a person who has been
cured of leprosy but is suffering from –
i.
loss of sensation in hands or feet as well as loss of
sensation and paresis in the eye and eye-lid but with no
manifest deformity;

106

ii.

iii.

(b)

(c)

(d)

(e)

B.
(a)
i.
ii.
iii.
(b)
i.
ii.
C.
(a)

manifest deformity and paresis but having sufficient
mobility in their hands and feet to enable them to engage
in normal economic activity;
extreme physical deformity as well as advanced age which
prevents him/her from undertaking any gainful
occupation, and the expression "leprosy cured" shall
construed accordingly;
"cerebral palsy" means a Group of non-progressive
neurological condition affecting body movements and
muscle coordination, caused by damage to one or more
specific areas of the brain, usually occurring before,
during or shortly after birth;
"dwarfism" means a medical or genetic condition resulting
in an adult height of 4 feet 10 inches ( 147 centimeters) or
less;
"muscular dystrophy" means a group of hereditary genetic
muscle disease that weakens the muscles that move the
human
body and persons with multiple dystrophy
have incorrect
and missing information in their genes,
which prevents them from making the proteins they need
for healthy muscles. It is characterised by progressive
skeletal muscle weakness, defects in muscle proteins, and
the death of muscle cells and tissue;
"acid attack victims" means a person disfigured due to
violent assaults by throwing of acid or similar corrosive
substance.
Visual impairment“blindness” means a condition where a person has any of
the following conditions, after best correctiontotal absence of sight; or
visual acuity less than 3/60 or less than 10/200 (Snellen)
in the better eye with best possible correction; or
limitation of the field of vision subtending an angle of less
than 10 degree.
"low-vision" means a condition where a person has any of
the following conditons, namely: visual acuity not exceeding 6/18 or less than 20/60 upto
3/60 or
limitation of the field of vision subtending an angle of less
than 40 degree up to 10 degree.
Hearing impairment"deaf' means persons having 70 DB hearing loss in speech
frequencies in both ears;
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(b)

2.

3.

4.

"hard of hearing" means person having 60 DB to 70 DB
hearing loss in speech frequencies in both ears;
D.
"speech and language disability" means a permanent
disability arising out of conditions such as laryngectomy
or aphasia affecting one or more
components
of
speech and language due to organic or neurological
causes.
Intellectual disability, a condition characterised by significant
limitation both in intellectual functioning (reasoning, learning,
problem solving) and in adaptive behavior which covers a range
of every day, social and practical skills, including(a)
"specific learning disabilities" means a heterogeneous
group of conditions wherein there is a deficit in processing
language, spoken or written, that may manifest itself as a
difficulty to comprehend, speak, read, write, spell, or to do
mathematical calculations
and
includes
such
conditions as perceptual disabilities, dyslexia, dysgraphia,
dyscalculia, dyspraxia and developmental aphasia;
(b)
"autism spectrum disorder" means a neuro-developmental
condition typically appearing in the first three years of life
that significantly affects
a
person's
ability
to
communicate, understand relationships and relate to
others, and is frequently associated with unusal or
stereotypical rituals or behaviours.
Mental behaviour,"mental illness" means a substantial disorder of thinking, mood,
perception, orientation or memory that grossly impairs
judgment, behaviour, capacity to recognize reality or ability to
meet the ordinary demands of life, but does not include
retardation which is a conditon of arrested or incomplete
development of mind of a person, specially characterised by
subnormality of intelligence.
Disability caused due to(a)
chronic neurological conditions, such asi.
"multiple sclerosis" means an inflammatory, nervous
system disease in which the myelin sheaths around the
axons of nerve cells of the brain and spinal cord are
damaged, leading to demyelination and affecting the
ability of nerve cells in the brain and spinal cord to
communicate with each other;
ii.
"parkinson's disease" means a progressive disease of the
nervous system marked by tremor, muscular rigidity, and
slow, imprecise movement, chiefly affecting middle-aged
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and elderly people associated with degeneration of the
basal ganglia of the brain and a deficiency of the
neurotransmitter dopamine.
(b)
Blood disorderi.
"haemophilia" means an inheritable disease, usually
affecting only male but transmitted by women to their
male children, characterised by loss or impairment of the
normal clotting ability of blood so that a minor would may
result in fatal bleeding;
ii.
"thalassemia" means a group of inherited disorders
characterised by reduced or absent amounts of
haemoglobin.
iii.
"sickle cell disease" means a hemolytic disorder
characterised by chronic anemia, painful events, and
various complications due to associated tissue and organ
damage; "hemolytic" refers to the destruction of the cell
membrane of red blood cells resulting in the release of
hemoglobin.
Multiple Disabilities (more than one of the above specified
disabilities) including deaf blindness which means a condition in
which a person may have combination of hearing and visual
impairments causing severe communication, developmental,
and educational problems.
Any other category as may be notified by the Central
Government.

5.

6.
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ANNEXURE-XVIII
List of border districts of the country (Referred to in para 3.5.1)
યોજનાના ફકરાન.ં 3.5.1. માં �નો ઉલ્લેખ કર�લ છે તે સરહદ� �જલ્લાઓની યા
S. No. State

District

1

Pashim Champaran

Bihar

Purba Champaran
Sitamarhi
Madhubani
Supaul
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Araria
Kishanganj
2

Gujarat

Banas Kantha

3

Punjab

Pathankot
Gurdaspur
Amritsar
Tarn Taran
Firozpur
Fazilka

4

Rajasthan

Ganganagar
Bikaner
Jaisalmer
Barmer

5

Uttar Pradesh

Pilibhit
Lakhimpur
Bahraich
Shravasti
Balrampur
Sidharth Nagar
Maharajganj

6

West Bengal

Darjeeling
Jalpaiguri
Cooch Behar
Uttar Dinajpur
Dakshin Dinajpur
Malda
Murshidabad
Nadia
North 24 Parganas
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