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ન�ધ : 

 િવકલાગં (સમાજ તકો, અિધકારો�ુ ંર�ણ અન ે�ણૂ� ભાગીદાર�) ધારો, ૧૯૯૫ (૧૯૯૬ 

નો �થમ, ૧ લી �� �આુર�-૧૯૯૬) ક�� � સરકારના કાયદો, � યાય અન ે કંપની બાબતો�ુ ં

મ�ંાલય, (વૈધાિનક િવભાગ), નવી �દ� હ� �ારા તાર�ખ : ૧ લી �� �આુર�, ૧૯૯૬ ના રોજ 

બહાર પાડવામા ંઆવલે છે. �ળૂ  ધારો � ગેઝેટ ઓફ ઇ� ડ�યાના એક� �ા ઓ�ડ�નર� ગેઝેટ 

ભાગ-ર, ખડં-૧ મા ં�િસ� ધ થયલે છે તે ��ે�મા ં છે તથેી કચેર�ના ઉપયોગ માટ� ત�ે ુ ંઆ 

�જુરાતી ભાષાતંર કરવામા ંઆવેલ છે.  

 આ �જુરાતી ભાષાતંર સમજ અન ે �ણ માટ� જ છે. તથેી કોઇ કાયદાક�ય બાબતે 

અિધ�ૃત ગણાશ ેનહ�. કોઇ પણ વખત ેચોકકસ અથ�ધટન ક� વધૈાિનક �� ન ેક�� � સરકાર �ારા 

ગેઝટેમા ં�િસધધ થયલે ધારો જ અિધ�ૃત ગણાશ.ે 



 

�મ િવષય પાના નબંર 

�કરણ-૧  �ાથિમક   

�કરણ-ર   ક�� �ીય સકંનલ સિમિત   

�કરણ-૩  રાજય સકંલન સિમિત   

�કરણ-૪  િવકલાગંતા�ુ ંસમયસર િનદાન અને િનવારણ   

�કરણ-૫  િશ�ણ   

�કરણ-૬  રોજગાર   

�કરણ-૭   િવધાયક કાય�   

�કરણ-૮   પ�રવહનમા ં�બનઅ�લ� તતા  

�કરણ-૯  સશંોધન અન ેમાનવ શ�કત િવકાસ   

�કરણ-

૧૦  

િવકલાગં � ય�કતઓ માટ�ની સ�ં થાઓની મા� યતા   

�કરણ-

૧૧  

ગભંીર િવકલાગંતાવાળ� � ય�કતઓ માટ� સ�ં થા   

�કરણ-

૧૨    

િવકલાગં � ય�કતઓ માટ�ના ��ુ ય કિમ�ર અન ેકિમ�રો   

�કરણ-

૧૩    

સામા�જક �રુ�ા   

�કરણ-

૧૪    

પર�રૂણ   

 

 

 

 

 



િવકલાગં ધારો-૧૯૯૫ 

િવકલાગં (સમાન તકો-અિધકારો�ુ ંર�ણ અને ભાગીદાર�) ધારો-૧૯૯૫ 

ર�� ટડ�  નબંર : ડ�.એસ. ૩૩૦૦૪/૯૬ 

ગેઝેટ ઓ�ફસ ઓફ ઇ� ડ�યા : એક� �ા ઓ�ડ�નર� ભાગ-ર, ખડં-૧ 

સ�ાવાર ર�તે �કાિશત :  

કાયદો, � યાય અને કંપની બાબતો�ુ ંમ�ંાલય (વૈધાિનક િવભાગ), 

નવી �દ� હ�  

 

૧ લી �� �આુર�, ૧૯૯૬ શક સવંત પોષ-૧૧, ૧૯૧૯ ના રોજ 

સસંદ �ારા પસાર કરાયે�ુ ંનીચે� ુ ંિવધેયક ૧ લી �� �આુર�, ૧૯૯૬ રા� �પિત �ારા મ�ૂંર� 

મળતાં 

�હ�ર �ણકાર� માટ� અ�ે �િસ� ધ કરવામાં આવે છે.  

િવકલાગં (સમાન તકો-અિધકારો�ુ ંર�ણ અને ભાગીદાર�) ધારો-૧૯૯૫ 

૧૯૯૬ નો �થમ (૧ લી �� �આુર�, ૧૯૯૬) 

 

 એિશયા અન ે પિેસ�ફક િવ� તારમા ં િવકલાગં લોકોન ે �ણૂ� ભાગીદાર� અન ે સમાનતા 

આપવા માટ� થયલે �હ�રાતન ેઅમલમા ં�કુવા માટ�� ુ ં િવધયેક જયાર� અિશયા અન ેપિેસ�ફક 

િવ� તારમા ંિવકલાગંો માટ� ૧૯૯૩ થી ૨૦૦૨ દાયકાનો �ભુારંભ કરવા બેઇજ�ગ ખાતે ૧ લી થી 

પ મી �ડસે� બર, ૧૯૯૨ દર� યાન મળેલ એિશયા અને પિેસ�ફકના આિથ�ક અન ેસામા�જક પચંની 

સભાએ િ� વકાર�લ એિશયા અને પિેસ�ફક િવ� તારોમા ં િવકલાગં લોકોની �ણૂ� ભાગીદાર� તથા 

સમાનતાની �હ�રાત :-  

 અન ેજયાર� ભારત આ કહ�વાતી �હ�રાત ઉપર � વી�ૃિતની મહોર માર�લી છે અન ેજયાર� 

ઉપર જણાવલે �હ�રાત�ુ ંઅમલીકરણ અિનવા�ય જણાયેલ છે. � યાર� ��સ� તાક ભારતના ૪૬ 

મા ંવષ�મા ંસસંદ �ારા પસાર થયો ત ેનીચે �જુબ છે.  

�કરણ-૧ �ારં�ભક 

૧.  સ�ં�� ત શીષ�ક, િવ� તાર અને �ારંભ  



(૧) આ ધારો િવકલાગં (સમાન તકો, અિધકારો�ુ ંર�ણ અન ે�ણૂ� ભાગીદાર) ધારો-

૧૯૯૫ તર�ક� ઓળખાશ.ે  

(ર) ત ેજ� �-ુકા� મીર રાજય િસવાયના સમ� ભારતમા ંલા� ુપડશ.ે  

(૩)  ત ેક�� � સરકાર �હ�રનામા �ારા નકક� કર� ત ેતાર�ખથી અમલમા ંઆવશ.ે  



� યા� યાઓ : અ� ય કોઇ ર�તે સદંભ� જો જ�ર� ન બન ેતો આ ધારામા ં-  

(એ)  "� તે સરકાર અથા�ત" :- 

(૧) ક�� � સરકાર અથવા ત ે સરકાર �ારા �ણૂ� ક� �િશક ર�ત ે નાણાકં�ય સહાય 

અપાતી હોય ત�ેુ ંકોઇ એકમ અથવા ક�� ટોનમે� ટ ધારો-૧૯૨૪ (૧૯૨૪ ના ર ) 

હ�ઠળ રચાયલે ક�� ટોનમ�ે ટ બોડ�ના સબંધંમા ંક�� � સરકાર.  

(ર)  રાજય સરકાર અથવા તે સરકાર �ારા �ણૂ� ક� �િશક ર�તે નાણાકં�ય સહાય 

અપાતી હોય ત�ેુ ં કોઇ એકમ અથવા ક�� ટોનમ�ે ટ બોડ� િસવાય�ુ ં કોઇ 

સ�ામડંળના સબંધંમા ંરાજય સરકાર.  

(૩) ક�� �ીય સકંલન સિમિત અન ેક�� �ીય કાય�વાહક સિમિતના સબંધંમા ંક�� � સરકાર.  

(૪)  રાજય સકંલન સિમિત અને રાજય કાય�વાહક સિમિતના સબંધંમા ં રાજય 

સરકાર.  

(બી)  "�ધ� વ" :- 

 એવી પ�રિ� થિત �ચૂવ ે છે ક�, જયા ં � ય�કત નીચે જણાવલે પ�રિ� થિતઓમાથંી 

કોઇ એક પ�રિ� થિતથી પીડાતી હોય : �વી ક� -  

(૧)  દ� િ� ટનો સ�ંણૂ� અભાવ અથવા  

(ર)  દ� િ� ટ �ધુારા લે� સીસવાળા સાર� �ખમા ં દ� િ� ટ�ુ ં �માણ ૬/૬૦ અથવા 

૨૦/૨૦૦ (� ટ�લન) થી વ� ુન હોય અથવા  

(૩)  દ� િ� ટ �ે�ની મયા�દા ૨૦ �શકોણ �ધુીની ક� તથેી વધાર� ખરાબ હોવી.  

(સી)  "ક�� �ીય સકંલન સિમિત" :- 

અથા�ત : િવભાગ-(૩) ના પટેા િવભાગ-(૧) હ�ઠળ � થાપલેી ક�� �ીય સકંલન સિમિત.  

(ડ�)  "ક�� �ીય કાય�વાહક સિમિત" :- 

અથા�ત : િવભાગ-૯ ના પટેા િવભાગ-(૧) હ�ઠળ રચાયેલી ક�� �ીય કાય�વાહક સિમિત.   

(ઇ)  "સેર��લ પા� સી" :- 

અથા�ત : � યકિત અગ� યા� મક પ�ર� ્િથિત ક� � િવકાસના બા� યકાળ ક� જ� મ �વૂ�ના 

સમયગાળામા ંમાનિસક તનાવ અથવા મગજની ઇ�ને કારણે ઉભી થતી અસામા� ય 

હલન-ચલન િનય�ંણની િ� થિત�ુ ંલ�ણ ધરાવતી હોય.  

(એફ)  "ચીફ કિમ�ર" :- 

અથા�ત : િવભાગ (પ૭) ના પટેા િવભાગ-(૧) હ�ઠળ િન�કુત ચીફ કિમ�ર.  

(�)  "કિમ�ર" :- 

અથા�ત : (િવભાગ-૬૬ ના પટેા િવભાગ-૧) હ�ઠળ િન�કુત કિમ�ર.  

(એચ)  "સ�મ સ�ામડંળ" :- 



અથા�ત : (િવભાગ-૫૦ હ�ઠળ) િન�કુત સ�ામડંળ.  

 
 
 

(આઇ) "િવકલાગંતા" અથા�ત  :- 

૧.  �ધ� વ  

ર.  ઓછ� દ� િ� ટ  

૩.  મટ� ગયલે રકતિપત   

૪.  �વણ ખામી  

પ.  હાડકાની ખોડખાપંણ  

૬.  માનિસક ખોડ  

૭.  માનિસક �બમાર�   

(�)  "રોજગાર દાતા" અથા�ત :- 

(૧) સરકારના સબંધંમા ં આ માટ� ખાતાના વડા �ારા �હ�ર કરાયેલ સ�ામડંળ 

અથવા જયા ંઆ�ુ ંસ�ામડંળ �હ�ર કરવામા ંઆવેલ ન હોય � યા ંખાતાના વડા 

અન ે 

(ર) એકમના સબંધંમા,ં � ત ેએકમના ��ુ ય કાય�વાહક અિધકાર�.  

(ક�)  "એકમ" અથા�ત :- 

ક�� �ીય, �ાિંતય ક� રાજયધારા હ�ઠળ ક� ત ે �ારા � થાિપત િનગમ અથવા સરકાર �ારા 

મા�લક� ધરાવ�ુ ં ક� િનયિં�ત ક� સહાય �ા� ત સગંઠન ક� સ�ામડંળ અથવા � થાિનક 

સ�ામડંળ ક� ૧૯૫૬ ના કંપની ધારાના િવભાગ-૬૧૭ �માણ ે� યા� યા થયેલ સરકાર� 

પઢે� અન ેસરકાર� િવભાગોનો સમાવેશ થાય છે. (૧૯૫૬ ન.ં ૧) 

(એલ)  "�વણ ખામી" :- 

અથા�ત : આ�િૃતની વાતચીતની પહ�ચમા ંસારા કાનમા ં૬૦ ડ�સીબ� સ ક� તથેી વ�નુી 

ખોટ.  

(એમ)  "િવકલાગં � ય�કતઓ માટ�ની સ�ં થા" :- 

અથા�ત : િવકલાગં � યકિતઓની આગતા-� વાગતા, સભંાળ, ર�ણ, િશ�ણ, તાલીમ, 

�નુવ�સન અથવા અ� ય કોઇ સવેાઓ માટ�ની સ�ં થા.  

(એન)  "રકતિપત મટ�લ � ય�કત" :- 

અથા�ત : રકતિપતથી �કુત થયલે હોય તવેી કોઇ પણ � ય�કત પણ � નીચેનાથી 

પી�ડત હોય.  



(૧) હાથ ક� પગમા ં સવંદેનશીલતાનો અભાવ એ જ ર�ત ે �ખ અન ે �ખના 

પોપચાનો લકવા ક� સવંદેનશીલતાનો અભાવ, પરં� ુદ�ખાતી ર�તે � પ� ટ ખોડ 

જણાતી ન હોય.  

(ર)  દ�ખાય તવેી ખામી અન ેલકવા હોય તો પણ સામા� ય આિથ�ક ��િૃતમા ંરોકવા 

માટ� તમેન ે સ�મ બનાવે તેવા હાથ-પગમા ં �રૂતી હલન-ચલનની �મતા 

ધરાવતા ંહોય.  

(૩)  અિતશય શાર��રક ખોડ અને મોટ� �મર ક� � તનેે લાભકારક � યવસાય 

કરવામા ંબાધક બન ેઅન ે"રકતાિપત મટ�લ" શ� દાવલી ત ે�જુબ સમજવામા ં

આવશ.ે   

 

(ઓ)  "હલન-ચલનની િવકલાગંતા" :- 

અથા�ત : હાડકા,ં સાધંા ક� � ના�ઓુની િવકલાગંતા ક� � �ગેના હલન-ચલનની 

વા� તિવક મયા�દા ઉભી કર�ુ ંહોય અથવા કોઇ �કારનો મગજનો લકવા.  

(પી)  "તબીબી સ�ામડંળ" :- 

અથા�ત : � ત ે સરકાર �ારા �હ�રનામા �ારા આ કાય�ના હ�� ુ માટ� દશા�વલેી કોઇ 

હોિ� પટલ ક� સ�ં થા.  

(ક�)ુ  "માનિસક �બમાર�" :- 

અથા�ત : માનિસક �િત િસવાયની કોઇ પણ માનિસક અિ� થરતા.  

(આર)  "માનિસક �િત" :- 

અથા�ત : �� તતાની પ�રિ� થિત અથવા � ય�કતના મગજનો અ�ણૂ� િવકાસ � ખાસ કર�ન ે

�િુ� ધના �િશક સામા� યપણા�ુ ંલ�ણ ધરાવતી હોય.  

(એસ)  "�હ�રના�ુ"ં :- 

અથા�ત : સ�ાવાર ગઝેેટમા ં�િસ� ધ થયલે �હ�રના�ુ.ં  

(ટ�)  "િવકલાગં � ય�કત" :- 

અથા�ત : તબીબી સ�ામડંળ �ારા �મા�ણત ૪૦ ટકાથી ઓછ� ન હોય તવેી 

િવકલાગંતાથી પીડાતી � ય�કત.  

(�)ુ  "ઓછ� દ� િ� ટવાળ� � ય�કત" :- 

અથા�ત : સારવાર પછ� પણ દ� િ� ટની ખામીવાળ� � ય�કત અથવા વ� દ� િ� ટમા ં

ધોરણસરના �ધુારાવાળ� � ય�કત ક� � આયોજન અથવા કોઇ કાય�ના અમલીકરણમા ં

યથા યો� ય સહાયક ઉપકરણ વડ� દ� િ� ટનો ઉપયોગ કરવામા ંસ�મ હોય.  

(વી)  "િનયત" :- 

અથા�ત : આ ધારા હ�ઠળ ધડાયેલા િનયમો �ારા િનયત.  



(ડબ� �)ુ "�નુવ�સન" :- 

અથા�ત : એવી ���યા ક� � િવકલાગં � ય�કતઓન ે તમેની મહતમ શાર��રક, ઇિ� �ય, 

બૌિ� ધક, માનિસક ક� સામા�જક કાય� કરવાના � ્તર� પહ�ચાડવા અને �ળવવમા ંસ�મ 

બનાવવા માટ� િનધા��રત હોય.  

(એકસ) "ખાસ રોજગાર િવિનમય કચેર�" :- 

અથા�ત : મા�હત�ુ ંએક�ીકરણ કરવા અન ે �રૂ� પાડવા માટ� સરકાર �ારા � થપાયલે 

અન ેચલાવાતી કચેર� � થળ ક� જયા ંર�� ટરો રાખીન ેક� અ� ય ર�ત ેનીચેના સબંધંમા ં

મા�હતી રાખવામા ંઆવતી હોય.  

(૧)  � ય�કતઓ ક� � િવકલાગં � ય�કતઓમાથંી કમ�ચાર�ઓ કામ ેરાખવા શોધે છે.  

(ર) િવકલાગં � ય�કતઓ ક� � રોજગાર આપતી હોય.  

(૩) એવી ખાલી જગા ક� �ના પર રોજગાર શોધતી િવકલાગં � ય�કતઓન ેિન�કુત 

કર� શકાય.  

(વાય) "રાજય સકંલન સિમિત" :- 

અથા�ત : િવભાગ-૧૩ ના (પટેા િવભાગ-૧) હ�ઠળ રચાયલેી રાજય સકંલન સિમિત.  

(ઝેડ) "રાજય કાય�વાહક સિમિત" :- 

અથા�ત : િવભાગ-૧૯ નાપટેા િવભાગ-૧ હ�ઠળ � થપાયલેી રાજય કાય�વાહક સિમિત.  

 

�કરણ : ૨ 

(૧)  ક�� �ીય સકંલન સિમિત :  

 આ ધારા હ�ઠળ ક�� � સરકાર, તને ે સ�પાયલે સ�ાઓ ચલાવવા અન ે કાય� બ�વવા 

�હ�રનામા �ારા એક સગંઠન રચાશે � ક�� �ીય સકંલન સિમિત તર�ક� ઓળખાશ.ે  

(૨)  ક�� �ીય સકંલન સિમિતની રચના  :  

(એ) ક�� � સરકારના ક� યાણ િવભાગનો હવાલો ધરાવતા ં રાજય ક�ાના મ�ંી�ી, અ� ય� 

હો�ાની �એ.  

(બી) ક�� � સરકારના ક� યાણ મ�ંાલયનો હવાલો ધરાવતા ંરાજય ક�ાના મ�ંી�ી, ઉપા� ય� 

હો�ાની �એ.  

(સી)  ભારત સરકારના ક� યાણ, િશ�ણ, � �ી અન ેબાલિવકાસ, ખચ�, કમ�ચાર� તાલીમ અન ે

�હ�ર ફ�રયાદ, આરો� ય, �ા� ય િવકાસ, ઓૈધો�ગક િવકાસ, શહ�ર� બાબતો, �હ�ર સાહસો, 

િવભાગોનો હવાલો સભંાળતા સ�ચવો-સ� યો, હો�ાની �એ.  

(ડ�)  ચીફ કિમ�ર, સ� ય હો�ાની �એ.  

(ઇ)  ર�લવ ેબોડ�ના અ� ય�, સ� ય હો�ાની �એ.  

(એફ)  �મ, રોજગાર અન ેતાલીમના મહા િનયામક, સ� ય હો�ાની �એ.  



(�)  િનયામક, રા� ��ય, શ�ૈ�ણક સશંોધન અન ેતાલીમ પ�રષદ, હો�ાની �એ.  

(એચ)  �ણ સાસંદ સ� યો-�મના ંબે લોકસભા �ારા � ૂટંાયેલા હશ ેતથા એક રાજય સભા �ારા.  

(આઇ) �હતો�ુ ં�િતિનિધ� વ કરવા ક�� � સરકારની દ� િ� ટએ જ�ર જણાય તેવી �ણ � ય�કતઓ 

ક�� � સરકાર �ારા િન�કુત કરવામા ંઆવશે ક� �મા ંસરકારના મત�ુ ં�િતિનિધ� વ થ� ુ ં

હો�ુ ંજોઇએ.  

(�)  નીચેની સ�ં થાઓના િનયામક�ી :  

 (૧)  રા� ��ય દ� િ� ટ બાિધતાથ� સ�ં થા, દહ�રા�ૂન,(N.I.V.H.)  

 (ર)  માનિસક િવકલાગંતા માટ�ની રા� ��ય સ�ં થા, િસકંદરાબાદ.  

 (૩) હાડકાની ખોડખાપંણ ધરાવતી � ય�કતઓ માટ�ની રા� ��ય સ�ં થા, કોલકતા.  

 (૪) �વણ િવકલાગં માટ� અ�લયાવર જગં રા� ��ય સ�ં થા, �ુબંઇ, સ� યો હો�ાની �એ.  

(ક�)  ક�� � સરકાર �ારા રાજયો અન ેક�� �ો શાિસત �દ�શો�ુ ં�િતિનિધ� વ કરતા ંચાર સ� યો 

વારાફરતી િન�કુત કરવામા ંઆવશ.ે આ િન��ુકત એ ર�ત ેહશ ેક� � ક�� � �ારા િનયત 

થયલે હોય. આ કલમ હ�ઠળ કોઇ િન��ુકત રાજય સરકાર ક� ક�� � શાિસત �દ�શની 

ભલામણ િસવાય થશ શક� નહ�.  

(એલ) � યવહા� હોય � યા ં�ધુી િવકલાગંતા ધરાવતી પાચં � ય�કતઓ, �બન સરકાર� સગંઠનો 

અન ેમડંળો ક� � િવકલાગંતા સાથે સકંળાયલેા હોય તે� ુ ં�િતિનિધ� વ કરવા માટ� ક�� � 

સરકાર �ારા િન�કુત કરવામા ંઆવશ.ે દર�ક �કારની િવકલાગંતાના �� યકે વગ�માથંી 

એક સ� ય, આ કલમ હ�ઠળ િન��ુકત કરતી વખત ેક�� � સરકાર ઓછામા ંઓછ� એક � �ી 

અન ેએક � ય�કત અ��ુ�ૂચત �િત ક� અ��ુ�ૂચત જન�િતની િન�કુત કરશ.ે  

(એમ)  ભારત સરકારના ક� યાણ મ�ંાલયના િવકલાગંોના ક� યાણ સાથે સકંળાયલે સ�ંકુત 

સ�ચવ, સ� ય સ�ચવ હો�ાની �એ.  

૩.  ક�� �ીય સકંલન સિમિતના સ� યોના હોદો તેના ધારકને સસંદના કોઇ એક �હૃના સ� ય 

હોવા ક� સ� ય તર�ક� પસદં થવા માટ� ગેરલાયક ઠ�રવશે નહ�.  

૪.  સ� યોના હોવાની �દુત :  

(૧)  અ� ય કોઇ જોગવાઇ ન હોય તો અથવા આ ધારા હ�ઠળ િવભાગ-૩ ના પટેા િવભાગ-ર 

કલમ (આઇ) અથવા કલમ (એલ) હ�ઠળ િન�કુત થયલે ક�� �ીય સકંલન સિમિતની 

સ� યો િન��ુકતની તાર�ખથી ૩ વષ�ની �દુત માટ� ત ેહોદો ધરાવશ.ે આમ છતા,ં તનેો 

અ�ગુામી તનેા હો�ા પર આવ ેનહ� � યા ં�ધુી તેની �દુત �રૂ� થઇ હોવા છતા ંપણ તનેે 

હો�ા ધરાવવા�ુ ંચાલે રાખશ.ે  

(ર)  હો�ાની �એ િન�કુત થયલેી સ� યની �દુત હો�ા પરથી �ૂર થતાનંી સાથે જ �ણૂ� થશ.ે  



(૩)  ક�� � સરકારન ેજો યો� ય જણાય તો કોઇ પણ સ� યન ેકારણ દશા�વવાની વાજબી તક 

આ� યા પછ� તનેા હો�ાની �દુત �રૂ� થયા પહ�લા ં િવભાગ-૩ ના (પટેા િવભાગ-ર ની 

(કમલ-આઇ) અથવા એલ) હ�ઠળ િન�કુત કર�લ કોઇ પણ સ� યને તેના હો�ા પરથી 

સ� ય હો�ાની �એ �ૂર કર� શકાશ.ે  

(૪)  િવભાગ-૩ ના (પટેા િવભાગ-ર) ના કલમ-(આઇ) અથવા એલ હ�ઠળ િન�કુત કોઇ પણ 

સ� ય તનેા હો�ા પરથી ક�� � સરકારન ેસબંોધીન ે� વ.-હ� ત�ર� લખીને પોતા� ુ ંરા�ના�ુ ં

આપી શકશ ેઅને � યારથી ��ૂચત સ� ય�ુ ં� થાન ખાલી પડશ.ે  

(પ) ક�� �ીય સકંલન સિમિતમા ં આકિ� મક ર�તે ખાલી પડ�લ � થાન નવી િન��ુકત �ારા 

ભરવામા ંઆવશે અન ેખાલી પડ�લ � થાન પર િન�કુત થયેલ � ય�કત ક� � સ� યના 

� થાન ેિન�કુત થયલે હોય તનેી બાક� થયલે �દુત માટ� સ� યપદ ધરાવશ.ે  

(૬) િવભાગ-૩ (ના પટેા િવભાગ-ર) ની (કલમ-આઇ) અથવા (એલ) હ�ઠળ િન�કુત થયલે 

સ� ય �નુઃ િન��ુકત માટ� લાયક ગણાશ.ે  

(૭)  િવભાગ-૩ (ના પટેા િવભાગ-ર ની કલમ-આઇ) અથવા (એલ) હ�ઠળ િન�કુત થયલે 

સ� યો ક�� � સરકાર �ારા નકક� કયા� �જુબ ભ� થાઓં મળેવશ.ે   

૫.  ગેરલાયકાતો  :  

(૧)  ક�� �ીય સકંલન સિમિતનો કોઇ પણ � ય�કત સ� ય તર�ક� રહ� શકશ ેનહ�, ક� � -  

(એ)  કોઇ પણ સમય ે નાદાર �હ�ર કરવામા ં આ� યો હોય અથવા દ��ુ ં �કૂવવા 

અસમથ� હોય અથવા લેણદારો સાથે સમાધાન ક�ુ� હોય અથવા  

(બી)  અદાલત ે�ન ેઅિ� થર મગજનો �હ�ર કય� હોય અથવા  

(સી)  કોઇ અપરાધ માટ� દોિષત હોય ક� ઠ�રવવામા ંઆ� યો હોય ક� � ક�� � સરકારની 

દ� િ� ટએ નિૈતકતાનો ભગં ગણા� ુ ંહોય અથવા  

(ડ�)  આ ધારા હ�ઠળ કોઇ અપરાધ માટ� દોિષત �રુવાર થયો હોય અથવા  

(ઇ)  ક�� � સરકારની દ� િ� ટએ ક�� �ીય સકંલન સિમિતમા ંતનેા સ� ય તર�ક�ના � થાનનો 

�હ�ર �હત િવ�� ધ �ુ�પયોગ કય� હોય.  

(ર)  આ િવભાગ હ�ઠળ સબંિંધત કોઇ પણ સ� યને કારણ દશા�� યાની �રૂ� તક આ� યા િસવાય 

ક�� � સરકાર �ારા તનેી બરતરફ�નો કોઇ �ુકમ કરવામા ંઆવશ ેનહ�.   

(૩) િવભાગ-૪ (ના પટેા િવભાગ-૧) ક� (૬) મા ંકોઇ પણ �ચુવલે હોય તો પણ આ િવભાગ 

હ�ઠળ �ૂર કર�લ સ� ય તર�ક� �નુઃ િન��ુકત માટ� લાયક ઠરશ ેનહ�. 

૬.  સ� યો �ારા ખાલી પડતી જ� યાઓ  :  

 િવભાગ-(પ) મા ંદશા�� યા �જુબ ક�� �ીય સકંલન સિમિતનો સ� ય અયો� યતાન ેપા� ઠર� 

તો ત�ે ુ ં� થાન ખાલી પડશે.  



૭.  ક�� �ીય સકંલન સિમિતની સભાઓ   :  

 ક�� �ીય સકંલન સિમિત દર છ માસે ઓછામા ંઓછ� એક વખત મળશે અન ેક�� � સરકાર 

�ારા �ચુવાય તેવી સભાની કાય�વાહ� સબંધંી �િવિધના િનયમો પાળશ.ે  

૮.  ક�� �ીય સકંલન સિમતના કાય�   :  

(૧)  આ ધારાની જોગવાઇઓન ેઆિધન ક�� �ીય સકંલન સિમિત�ુ ંકાય� િવકલાગંતાને લગતી 

બાબતો પરના રા� ��ય ��ુ ય �દુા �માણે કામગીર� કરવી અને િવકલાગં � ય�કતઓન ે

નડતી સમ� યાઓના ઉક�લ માટ� સવ��ાહ� નીિત િવકસાવવા�ુ ંરહ�શ.ે  

(ર)  ઉપર જણાવેલ સામા� ય બાબતોના બાધ િવના ક�� �ીય સકંલન સિમિત ખાસ કર�ન ે

નીચેના તમામ ક� કોઇ એક કાય� બ�વી શકશ ે�વા ંક�, 

(એ)  િવકલાગં � યકિતઓની લગતી બાબતોમા ંકાય�રત તમામ સરકાર� ખાતાઓ અન ે

અ� ય સરકાર� તથા �બન સરકાર� સગંઠનોની ��િૃતઓની સમી�ા અન ેસકંલન 

કર�ુ.ં  

(બી)  િવકલાગં � ય�કતઓન ેબાધક ��ો પર� વ ેરા� ��ય નીિતનો િવકાસ કરવો.  

(સી)  િવકલાગંતાના સબંધંમા ં િનિતઓ, કય��મો, ધારાઓ અન ે યોજનાઓ ઘડવામા ં

ક�� � સરકારન ેસલાહ આપવી.  

(ડ�)  રા� ��ય યોજનાઓ અન ે અ� ય કાય��મો તથા �તરરા� ��ય સગંઠનો �ારા 

િવકસાવલે નીિતઓ અ��ુપ િવકલાગંો માટ� યોજનાઓ અન ે �ક� પો �રૂા 

પાડવાના દ� િ� ટકોણથી લાગતા વળગતા સ�ાિધકાર�ઓ અન ે �તરરા� ��ય 

સગંઠનો સમ� િવકલાગંોના �હતન ેઆગળ ધર� ર�ુઆત કરવી.  

(ઇ)  િવકલાગંો પર થતી અસરના દ� ટ�કોણથી દાતા સ�ં થાઓ સાથે તેમની અ�દુાન 

નીિતઓ બાબતોમા ંસમી�ા કરવી.  

(એફ)  �હ�ર � થળો, કાય�� થળો, �હ�ર ઉપયો�ગતાઓ, શાળાઓ અ� ય સ�ં થાઓમા ં

આવરોધ�ુમત પયા�વરણ ઊ�ુ ંકરવા આવા ંઅ� ય પગલા ંભરવા.ં  

(�)  િવકલાગં � યકિતઓન ે સમાનતા અને �ણૂ� ભાગીદાર� હાસંલ કરવા ઘડાયલે 

નીિતઓ અન ેકાય��મોની અસરો�ુ ંસચંાલન અન ે��ૂ યાકંન કર�ુ.ં 

(એચ)  ક�� � સરકાર �ારા �ચૂવાય એવા ંઅ� ય કાય� કરવા.ં  

૯.  ક�� �ીય કાય�વાહક સિમિત  :  

(૧)  આ ધારા હ�ઠળ સ�પાયલે કાય� કરવા ક�� � સરકાર � સિમિત રચશે ત ે ક�� �ીય 

કાય�વાહક સિમિત તર�ક� ઓળખાશ.ે  

(ર)  ક�� �ીય કાય�વાહક સિમિતની રચના.  

(એ) ભારત સરકારના ક� યાણ મ�ંાલયના સ�ચવ, અ� ય� હો�ાની �એ.  



(બી)  ચીફ કિમ�ર, સ� ય હો�ાની �એ.  

(સી)  મહાિનયામક, આરો� ય સેવાઓ, સ� ય, હો�ાની �એ.  

(ડ�)  મહાિનયામક, રોજગાર અને તાલીમ, સ� ય હો�ાની �અ.  

(ઇ)  ભારત સરકારના �ા� ય િવકાસ, િશ�ણ, ક� યાણ, કમ�ચાર� �હ�ર ફ�રયાદ અન ે

પ�ે શન અન ેશહ�ર� બાબતો અન ેરોજગાર, િવ�ાન અન ેટ�કનોલો� મ�ંાલય ક� 

િવભાગ�ુ ં�િતિનિધ� વ કરવા સ�ંકુત સ�ચવની ક�ાએથી ઉતરતી ન હોય તવેી 

છ � ય�કતઓ, સ� ય હો�ાની �એ.  

(એફ)  ક�� � સરકારના ક� યાણ મ�ંાલય નાણા ંસલાહકાર, સ� ય હો�ાની �એ.  

(�)  સલાહકાર (�રૂ) ર�� વે બોડ�, સ� ય હો�ાની �એ.  

(એચ)  રાજય સરકારો અન ેક�� �શાિસત �દ�શો� ુ ં�િતિનિધ� વ કરવા ક�� � સરકાર �ારા 

�ચૂવાય ત ેર�ત ેવારાફરતી ક�� � સરકાર �ારા ચાર સ� યો િન�કુત થશ.ે  

(આઇ) િવકલાગંોના �હતો�ુ ં �િતિનિધ� વ કરવા ક�� � સરકારની દ� િ� ટએ જ�ર જણાય 

તવેી એક � ય�કત ક�� � સરકાર �ારા િન�કુત કરવામા ંઆવશે, �મા ંસરકારના 

મત�ુ ં�િતિનિધ� વ થ�ુ ંહો�ુ ંજોઇએ. સ� ય.  

(�)  િવકલાગંતા સાથ ે સલં� ન �બન સરકાર� સગંઠનો અન ે મડંળો� ુ ં �િતિનિધ� વ 

કરવા અપગંતા ધરાવતી � ય�કતઓ � યવહા�તા જણાય � યા ં�ધુી િવકલાગંતા 

�� યકે �કારમાથંી એક એમ ક�� � સરકાર �ારા પાચં � ય�કતઓ િન�કુત થશ.ે 

સ� યો.  

 આ કલમ હ�ઠળ � યકિતની િન��ુકત કરતી વખતે ક�� � સરકાર ઓછામા ંઓછ� 

એક � �ી અને અ��ુ�ૂચત �િત ક� જન�િતની એક � ય�કતન ેિન�કુત કરશ.ે  

(ક�)  ભારત સરકારના ક� યાણ મ�ંાલયનમા ં િવકલાગંોના ક� યાણ સબંધંી કાય�રત 

સ�ંકુત સ�ચવ, સ� ય સ�ચવ હો�ાની �એ.  

(૩)  પટેા િવભાગ-ર (ની કલમ-આઇ) અન ે (�) હ�ઠળ િન�કુત સ� યો ક�� � સરકાર �ારા 

��ૂચત ભ� થા ંમળેવશ.ે  

(૪)  પટેા િવભાગ-ર (ની કલમ-આઇ) અન ે(�) હ�ઠળ િન�કુત સ� ય કોઇ પણ સમય ેક�� � 

સરકારન ેસબંોધીન ે � વહ� તા�ર� લ�ેખતમા ંતનેા હો�ા� ુ ં ર�ના�ુ ંઆપી શકશ ેઅન ેતે 

સ� યો�ુ ં� થાન � યારથી ખાલી ગણાશ.ે   

૧૦.  ક�� �ીય કાય�વાહક સિમિતના કાય� :  

(૧)  ક�� �ીય કાય�વાહક સિમિત, ક�� �ીય સકંલન સિમિત�ુ ં કાય�વાહક સગંઠન રહ�શ ે અને 

ક�� �ીય સકંલન સિમિતના િનણ�યો�ુ ંઅમલીકરણ કરવાની જવાબદાર� ઉપડશ.ે  



(ર) પટેા િવભાગ-(૧) ની જોગવાઇને લ�મા ંલીધા વગર ક�� �ીય કાય�વાહક સિમિત ક�� �ીય 

સકંલન સિમિત �ારા સ�પયલા ંઆવા ંઅનય કાય� પણ કરશે.  

૧૧.  ક�� �ીય કાય�વાહક સિમિતના સભાઓ :  

 ક�� �ીય કાય�વાહક સિમિત દર �ણ માસે ઓછામા ંઓછ� એક વખત મળશ ેઅન ેક�� � 

સરકાર �ારા �ચૂવાય તેવી સભાની કાય�વાહ� સબંધંી �િવિધના િનયમો પાળશ.ે  

૧૧.  ખાસ હ�� ુમાટ� ક�� �ીય કાય�વાહક સિમિત માટ� � ય�કતઓ�ુ ંહંગામી જોડાણ :  

(૧)  ક�� �ીય કાય�વાહક સિમિત, ક�� � સરકાર િનયત કર� એ ર�ત ેએવા હ��ઓુ માટ� કોઇ પણ 

� ય�કત સાથ ે પોતા�ુ ં જોડાણ કર� શકશે. આ ધારા હ�ઠળ કાય� કરવા � � ય�કતની 

સહાય અથવા સલાહ મળેવવા�ુ ંતે ઇ� છે તે મળેવી શકશ.ે  

(ર)  કોઇ પણ હ�� ુ માટ� (પટેા િવભાગ-૧) હ�ઠળ ક�� �ીય કાય�વાહક સિમિત સાથ ે જોડાયલે 

� ય�કતને તે હ�� ુ સબંિંધત ક�� �ીય કાય�વાહક સિમિતની ચચા�ઓમા ં ભાગ લેવાનો 

અિધકાર રહ�શ,ે પણ ત ે સિમિતની સભામા ં મત આપવાનો અિધકાર� રહ�શ ે નહ� અને 

અ� ય કોઇ હ�� ુમાટ� સ� ય પણ રહ�શ.ે નહ�.  

(૩)  પટેા િવભાગ-(૧) હ�ઠળ ��ૂચત સિમિત સાથે જોડાયેલ � ય�કતને ક�� � સરકાર િનયત કર� 

ત ે �જુબ ��ૂચત સિમિતની સભામા ં હાજર� આપવા ક� અ� ય કાય� કરવા ��ુ ક અન ે

ભ� થાઓં આપવામા ંઆવશે.  

 
 
 

�કરણ : ૩ 

૧૩.  રાજય સકંલન સિમિત  :  

(૧) આ ધારા હ�ઠળ આપલેી સ�ાઓ ચલાવવા અન ેતેન ેસ�પલે કાય� કરવા રાજય સરકાર 

�હ�રનામા �ારા � સગંઠન રચશે ત ેરાજય સકંલન સિમિત તર�ક� ઓળખાશ.ે  

(ર)  રાજય સકંલન સિમિત રચના:  

(એ) રાજય સરકારમા ં સમાજ ક� યાણ િવભાગનો હવાલો સભંાળતા મ�ંી, અ� ય� 

હો�ાની �એ.  

(બી)  સમાજ ક� યાણ િવભાગનો હવાલો સભંાળતા જો રાજય ક�ાના મ�ંી હોય તો તે 

ઉપા� ય� હો�ાની �એ.  

(સી)  રાજય સરકારના ક� યાણ, િશ�ણ, મ�હલા અન ે બાળ િવકાસ ખચ�, કમ�ચાર� 

તાલીમ અન ે�હ�ર ફ�રયાદો, આરો� ય, �ામ િવકાસ, ઔધો�ગક િવકાસ, શહ�ર� 

િવકાસ અને રોજગાર, િવ�ાન અન ે ટ�કનોલો�, �હ�ર સાહસો � કોઇ નામ ે

ઓળખા�ુ ંહોય ત ેિવભાગના સ�ચવો, સ� યો હો�ાની �એ.  



(ડ�)  રાજય સરકારન ે જ�ર� જણાય અને નકક� કર� તવેા અ� ય કોઇ િવભાગના 

સ�ચવ, સ� ય હો�ાની �એ.  

(ઇ)  �હ�ર સાહસો (� કોઇ નામથી ઓળખાતા હોય), સ�ં થાના અ� ય�, સ� ય હો�ાની 

�એ.  

(એફ)  � યવહા� લાગ ે � યા ં �ધુી િવકલાગંતા ધરાવતી પાચં � ય�કતઓ �બન સરકાર� 

સગંઠનો ક�, � િવકલાગંતા સાથે સકંળાયલે હોય તે�ુ ં�િતિનિધ� વ કરવા રાજય 

સરકાર િવકલાગંતાના �� યકે �કારમાથંી એક એક � ય�કત િન�કુત કરશ.ે સ� યો 

આ કલમ હ�ઠળ રાજય સરકાર ઓછામા ંઓછ� એક મ�હલા અને એક અ��ુ�ૂચત 

�િત ક� અ��ુ�ૂચત જન�િતની � ય�કતને િન�કુત કરશ.ે  

(�) રાજય િવધાન �હૃમાથંી �ણ સ� યો �મના બે િવધાનસભા �ારા અન ે એક 

િવધાન પ�રષદ હોય તો  તનેા �ારા � ૂટંવામા ંઆવશ.ે  

(એચ)  �ૃિષ ઉધોગ અથવા વપેાર અથવા અ� ય કોઇ �હતો�ુ ં�િતિનિધ� વ કરવા રાજય 

સરકારની દ� િ� ટએ જ�ર� જણાય તવેી �ણ � ય�કતઓ � ત ેરાજય સરકાર �ારા 

િન�કુત કરવામા ંઆવશ.ે સ� યો હો�ાની �એ.  

(આઇ) કિમ�ર, સ� ય હો�ાની �એ.  

(�)  િવકલાગંોના ક� યાણ સાથે સકંળાયલે રાજય સરકારના સ�ચવ, સ� ય સ�ચવ 

હો�ાની �એ.  

(૩)  આ િવભાગમા ંગમે તે �ચૂ� ્ �ુ ં હોય પણ ક�� � શાિસત �દ�શ માટ� અન ે ક�� � શાિસત 

�દ�શના સબંધંમા ં રાજય સકંલન સિમિતની રચના કરવામા ં આવશ ે નહ�. ક�� �ીય 

સકંલન સિમિત ક�� � શાિસત �દ�શ માટ� રાજય સકંલન સિમિતની સ�ાઓ ચલાવશ ે

અન ેકાય� બ�વશ ેિસવાય ક�, ક�� � સરકાર � ર�ત ે િન�દ�� ટ કર� ત ેર�ત ેક�� � શાિસત 

�દ�શના સબંધંમા ં ક�� �ીય સકંલન સિમિત આ પેટા િવભાગ હ�ઠળ આવી � ય�કત ક� 

� ય�કતઓના સગંઠનન ેતેની તમામ ક� કોઇ એક સ�ાઓ ક� કાય� સ�પી શકશ.ે  

૧૪.  સ� યોની સેવાની �દુત અને શરતો  :  

(૧) આ ધારા હ�ઠળ ત ે�ારા અ� ય ર�ત ેઠરાવા�ુ ં હોય એ િસવાય િવભાગ-(૧૩) ના પટેા 

િવભાગ-(ર) ના કલમ-(એફ) ક� કલમ-(એચ) હ�ઠળ િન�કુત જ સકંલન સિમિતનો સ� ય 

તનેી િન��ુકતની તાર�ખથી �ણ વષ� �ધુી તનેા હો�ા પર રહ�શ.ે આમ છતા,ં આવા 

સ� યોનો અ�ગુામી તનેા હો�ા પર આવ ેનહ� � યા ં�ધુી તનેી �દુત �રુ� થઇ હોવા છતા ં

સ� ય તર�ક� ચા� ુરહ�શ.ે  

(ર)  � હો�ાની �એ સ� ય િન�કુત થયલે હોય તે હો�ા ઉપરથી �ૂર થતા ંતનેા સ� યપદની 

�દુત તરત જ �રૂ� થશે.  



(૩) રાજય સરકારન ેજો યો� ય જણાય તો કોઇ પણ સ� યને કારણ દશા�વવાની વાજબી તક 

આ� યા પછ� તેના પદની �દુત �રૂ� થયા પહ�લા ં િવભાગ-(૧૩) ના પટેા િવભાગ-(ર) 

ની કલમ-(એફ) અથવા (એચ) હ�ઠળ િન�કુત કોઇ પણ સ� યન ેતેના પદ પરથી �ૂર 

કર� શકાશે.  

(૪) િવભાગ-(૧૩) ના પટેા િવભાગ-(ર) ની કલમ (એફ) અથવા કલમ (એચ) હ�ઠળ 

િન�કુત સ� ય કોઇ પણ સમયે તનેા પદ�થી રાજય સરકારન ે સબંોધીન ે � વહ� તા�ર� 

લે�ખતમા ં પોતા�ુ ં રા�ના�ુ ં આપી શકશે અન ે � યારથી ��ૂચત સ� ય�ુ ં � થાન ખાલી 

પડશ.ે  

(પ)  રાજય સકંલન સિમિતમા ં આકિ� મક ર�ત ે ખાલી પડ�લ � થાન નવી િન��ુકત �ારા 

ભરવામા ંઆવશે અને ખાલી પડ�લ � થાન પર િન��ુકત થયલે � ય�કત ક� � સ� યના 

� થાન ેિન�કુત થયલે હોય ત ેબાક� રહ�તી �દુત માટ� સ� યપદ ધરાવશ.ે  

(૬)  િવભાગ-(૧૩) ના પટેા િવભાગ-(ર) ની કલમ-(એફ) અથવા (એચ) હ�ઠળ િન�કુત 

થયલે સ� ય �નુઃ િન��ુકત માટ� લાયક ગણાશ.ે  

(૭)  િવભાગ-(૧૩) ના પટેા િવભાગ-(ર) ની કલમ-(એફ) અથવા (એચ) હ�ઠળ િન�કુત 

થયલે સ� યો રાજય સરકાર નકક� કર� ત ેઅન ેતવેા ંભ� થાઓ મળેવશ.ે  

૧૫.  ગેરલાયકાતો  :  

(૧) રાજય સકંલન સિમિતના સ� ય તર�ક� એવી � ય�કત રહ� શકશ ેનહ� ક� �- 

(એ) કોઇ પણ સમય ેદ�વા�ળયો હોય ક� નાદાર �હ�ર કરવામા ંઆ� યો હોય અથવા 

દ��ુ ં�કૂવવા અસમથ� હોય અથવા લણેદારો સાથ ેસમાધાન ક� ુ� હોય અથવા 

(બી)  સ�મ અદાલત ે�ન ેઅિ� થર મગજનો �હ�ર કય� હોય અથવા.  

(સી)  કોઇ પણ અપરાધ માટ� દોિષત હોય ક� ઠ�રવવામા ંઆ� યો હોય ક� � રાજય 

સરકારની દ� િ� ટએ નિૈતકતાનો ભગં ગણાતો હોય અથવા 

(ડ�)  આ ધારા હ�ઠળ કોઇ અપરાધ માટ� દોિષત હોય અથવા દોિષત �રુવાર થાય 

અથવા 

(ઇ)  રાજય સરકારની દ� િ� ટએ રાજય સકંલન સિમિતમા ંતનેા સ� ય તર�ક�ના પદનો 

�હ�ર �હત િવ�� ધ દ�ુપયોગ કય� હોય.  

(૨) કારણ દશા�વવાની � યાજબી તક આ� યા િસવાય આ િવભાગ હ�ઠળ લાગતાવળગતા 

સ� યન ેરાજય સરકાર તેના પદ�થી �ૂર કરવાનો �કૂમ આપી શકશ ેનહ�.  

(૩)  િવભાગ-(૧૪) ના પટેા િવભાગ-(૧) અથવા પટેા િવભાગ-(૬) મા ંકોઇ પણ �ચૂવાયલે 

હોય તો પણ આ િવભાગ હ�ઠળ �ૂર કર�લ સ� ય, સ� ય તર�ક�ની �નુઃ િન��ુકત માટ� 

લાયક ઠરશ ેનહ�.  



૧૬.  ખાલી પડ�લ જગાઓ:  

 િવભાગ-૧પ હ�ઠળ ઠરા� યા અ�સુાર રાજય સકંલન સિમિતનો કોઇ પણ સ� ય કોઇ પણ 

ગેરલાયકાતન ેપ� ઠરશ ેતો ત�ે ુ ં� થાન ખાલી થ�ુ ંગણાશ.ે  

૧૭.  રાજય સકંલન સિમિતની સભાઓ :  

 રાજય સકંલન સિમિત દર છ મ�હને ઓછામા ંઓછ� એક વખત અન ે તનેી સભાની 

કાય�વાહ� સબંધંી �િવિધના ઠરાવેલ િનયમો પાળશ.ે  

૧૮.  રાજય સકંલન સિમિતના કાય�  :  

(૧) આ ધારાની જોગવાઇઓન ેઆિધન િવકલાગં � ય�કતઓન ેબાધક સમ� યાઓના ઉક�લ 

માટ� સવ��ાહ� નીિત ઘડવા�ુ ંઅન ેિવકલાગંતાની બાબતોના પાયાના �દુા સબંિંધ કાય� 

કરવા�ુ ંરાજય સકંલન સિમિત�ુ ંકાય� રહ�શ.ે  

(ર)  ઉપર જણાવલે સામા� ય બાબતોના બાધ િવના રાજય સકંલન સિમિત ખાસ કર�ન ે

રાજયમા ંબધી ક� કોઇ એક નીચે જણાવેલા ંકાય� કરશ ે�વા ંક�, 

(એ) િવકલાગં � ય�કતઓને લગતી બાબતોમા ંકાય�રત તમામ સરકાર� ખાતાઓ અન ે

અ� ય સરકાર� તથા �બનસરકાર� સગંઠનોની ��િૃતઓની સમી�ા અન ેસકંલન 

કર�ુ.ં  

(બી)  િવકલાગં � ય�કતઓન ેબાધક ��ો પર� વ ેરાજયની નીિતનો  િવકાસ કરવો.  

(સી)  િવકલાગંતા સબંિંધ નીિતઓ, કાય��મો, ધારાઓ અન ેયોજનઓ ધડવામા ંરાજય 

સરકારન ેસલાહ આપવી.  

(ડ�)  દાતા એજ� સીઓના સપંક�મા ં રહ� િવકલાગં � ય�કતઓ પર તેમની અ�દુાન 

નીિતઓની અસરની સમી�ા કરવી.  

(ઇ)  �હ�ર � થળો, કાય�લયો �હ�ર ઉપયો�ગતાઓ, શાળાઓ અન ે અ� ય સ�ં થાઓ 

અવરોધ �કુત પયા�વરણ તયૈાર કર�ુ ંઆવા ંઅ� ય પગલા ંભરવા.ં  

(એફ)  િવકલાગં � ય�કતઓની સભાનતા અને �ણૂ� ભાગીદાર� હાસંલ કરવા ઘડાયલે 

નીિતઓ અન ેકાય��મોની અસર�ુ ંિનય�ંણ અન ે��ૂ યાકંન કર�ુ.ં  

(�)  રાજય સરકાર �ારા િનયત થાય તેવા ંઅ� ય કાય� કરવા.  

 

૧૯.  રાજય કાય�વાહક સિમિત  :  

(૧) આ ધારા હ�ઠળ સ�પયેલા કાય� કરવા રાજય સરકાર � સિમિત રચશ ે તે રાજય 

કાય�વાહક સિમિત તર�ક� ઓળખાશ.ે  

(ર)  રાજય કાય�વાહક સિમિતની રચના :  

(એ) સ�ચવ�ી,  સમાજ ક� યાણ િવભાગ, અ� ય� હો�ાની �એ.  

(બી)  કિમ�ર, સ� ય હો�ાની �એ.  



(સી)  રાજય સરકારના સ�ંકુત સ�ચવ�ીથી ઉતરતી ક�ાની ન હોય તવેી નવ 

� ય�કતઓ :  આરો� ય, �ામ િવકાસ, િશ�ણ, ક� યાણ, કમ�ચાર�, �હ�ર ફ�રયાદો, 

શહ�ર� બાબતો, �મ અન ેરોજગાર, િવ�ાન ટ�કનોલો� િવભાગો�ુ ં �િતિનિધ� વ 

કરતા ંસ� યો હો�ાની �એ.  

(ડ�)  િવકલાગંોના �હતો�ુ ં�િતિનિધ� વ કરવા રાજય સરકારની દ� િ� ટએ જ�ર જણાય 

તવેી એક � ય�કત રાજય સરકાર �ારા િન�કુત કરવામા ંઆવશ.ે �મા ંસરકારના 

મત�ુ ં�િતિનિધ� વ થ�ુ ંહો�ુ ંજોઇએ. સ� ય  

(ઇ)  િવકલાગંતા સાથ ેસલં� ન �બન સરકાર� સગંઠનોને મડંળ�ુ ં�િતિનિધ� વ કરવા 

િવકલાગંતા ધરાવતી � ય�કતઓ � યવહા�ુતા જણાય � યા ં �ધુી િવકલાગંતાના 

�� યકે �કારમાથંી એક, એમ રાજય સરકાર �ારા પ (પાચં) � ય�કતઓ િન�કુત 

થશ.ે સ� યો   

  આ કલમ હ�ઠળ � ય�કતની િનમ�ૂકં કરતી વખત ેરાજય સરકાર� ઓછામા ં

ઓછ� એક � �ી અન ેએક અ��ુ�ૂચત �િત ક� અ��ુ�ૂચત જન�િતની � ય�કતની 

િન�કુત કરવાની રહ�શ.ે  

(એફ)  ક� યાણ િવભાગમા ં િવકલાગંતાન ે લગતી કામગીર� સભંાળતા સ�ંકુત સ�ચવ, 

સ� ય સ�ચવ, હો�ાની �એ.  

(૩)  પટેા િવભાગ-(ર) ની કલમ-(ડ�) અન ેકલમ-(ઇ) હ�ઠળ િન�કુત સ� યો રાજય સરકાર 

ઠરાવ ેતમે અન ેતવેા ંભ� થાઓ મળેવશ.ે  

(૪)  કલમ-(ડ�) અથવા કલમ-(ઇ) હ�ઠળ િન�કુત સ� ય રાજય સરકારન ેસબંોિધન ેપોતાના 

હ� તા�રમા ંકોઇ પણ સમયે રા�ના�ુ ંઆપી શકશે અને � યારથી ��ૂચત સ� ય�ુ ં� થાન 

ખાલી ગણાશ.ે  

૨૦.  રાજય કાય�વાહક સિમિતનાકાય�  :  

(૧) રાજય કાય�વાહક સિમિત રાજય સકંલન સિમિત�ુ ંકાય�વાહક સગંઠન રહ�શ ેઅને રાજય 

સકંલન સિમિતના િનણ�યો�ુ ંઅમલીકરણ કરવાની જવાબદાર� ઉપાડશ.ે   

(ર)  પટેા િવભાગ-(૧) ની જોગવાઇને લ�મા ંલીધા વગર રાજય કાય�વાહક સિમિતન રાજય 

સકંલન સિમિત �ારા સ�પાયેલ આવા ંઅ� ય કાય� પણ કરશ.ે   

 

૨૧.  રાજય કાય�વાહક સિમિતની સભાઓ :  

 રાજય કાય�વાહક સિમિત દર ૩ (�ણ) માસે ઓછામા ંઓછ� એક વખત મળશ.ે રાજય 

સરકાર �ારા �ચૂવાય તેવા સભાની કાય�વાહ� સબંધંી �િવિધના િનયમો પાળશ.ે  

૨૨.  િવિશ� ટ હ�� ુમાટ� રાજય કાય�વાહક સિમિત સાથે � ય�કતઓ�ુ ંહંગામી જોડાણ  :  



(૧) રાજય કાય�વાહક સિમિત રાજય સરકાર �ારા નકક� થાય તે ર�તે અને એવા હ�� ુમાટ� 

કોઇ પણ � ય�કત સાથ ેજોડાઇ શકશ ેક� � � ય�કતની સલાહ અન ેસહાય આ ધારા હ�ઠળ 

કરવા માટ� મળેવવા� ુ ંત ેઇ� છે, ત ેમળેવી શકશ.ે  

(ર)  પટેા િવભાગ-(૧) હ�ઠળ રાજય કાય�વાહક સિમિત સાથ ેજોડાયલે કોઇ � ય�કતન ેકોઇ પણ 

હ��સુરની ચચા�ઓમા ં ભાગ લવેાનો અિધકાર રહ�શ,ે પણ ��ૂચત સિમિતની સભાઓમા ં

મત આપવાનો અિધકાર રહ�શ ેનહ� અને અ� ય કોઇ હ�સુર ત ેસ� ય રહ�શ ેનહ�.  

(૩)  પટેા િવભાગ-(૧) હ�ઠળ ��ૂચત સિમિત સાથે કોઇ પણ હ�� ુમાટ� રાજય સરકાર િનયત 

કર� તે �જુબ ��ૂચત સિમિતની સભાઓમા ંહાજર� આપવા ક� અ� ય કાય� કરવા ��ુ ક 

અન ેભ� થાઓં આપવામા ંઆવશ.ે  

૨૩.  િનદ�શો આપવા માટ�ની સ�ા  :  

 આ ધારા હ�ઠળ સરકારના કાય�ની બજવણીમા ં:  

(એ)  ક�� � સરકાર આપ ેતેવા ંલે�ખત િનદ�શો, ક�� �ીય સિમિતને બધંનકતા� રહ�શે.  

(બી)  ક�� �ીય સકંલન સિમિત અથવા રાજય સરકાર આપ ેતવેા ંલે�ખત િનદ�શો રાજય સકંલન 

સિમિતન ેબધંનકતા� રહ�, િસવાય ક� જયાર� રાજય સરકાર �ારા અપાયલે િનદ�શો ક�� �ીય 

સકંલન સિમિત �ારા અપાયેલ િનદ�શો સાથ ે�સુગંત ન હોય � યાર� ત ેબાબતન ેિનણ�ય 

માટ� ક�� � સરકાર સમ� �કૂવાની રહ�શ.ે  

૨૪.  કાય�વાહ�ને અયો� ય �રુવાર ન કરતા ંખાલી � થાનો :  

 ક�� �ીય સકંલન સિમિત ક� રાજય કાય�વાહક સિમિતની કાય�વાહ� ક� ધારો મા� સિમિતમા ં

રહ�લ ખાલી � થાનો ક� તનેી રચનાની ઉણપના આધાર� પડકાર� શકાશ ેનહ�.  

 

�કરણ : ૪ 

૨૫.  િવકલાગંતા સમયસર િનદાન અને િનવારણ  :  

 � ત ેસરકારો અન ે� થાિનક સ�ામડંળોએ િવકલાગંતા િનવારવા ચોકકસ પગલા ંભરવા.ં 

િવકલાગંતાની ઘટાનાઓના િનવારણ માટ� � તે સરકારો અન ે � થાિનક સ�ામડંળો 

તમેની આિથ�ક �મતા અન ેિવકાસની મયા�દાઓમા ંરહ�ન ેકાય� કરશ.ે   

(એ) િવકલાગંતાની, ઘટનાઓ સબંધંી કારણોન ે લગતા ં સવ��ણો, પ�ર�ણો અન ે

સશંોધનો હાથ ધરશ ેઅથવા હાથ ધરાશ.ે  

(બી)  િવકલાગંતા િનવારણની િવિવધ પ� ધિતઓને વગે આપશે.  

(સી)  જોખમકારક બન ેતેવા �ક� સાઓ શોધી કાઢવાના હ��સુર ઓછામા ંઓ� ંવષ�મા ં

એક વખત આ બાળકોની શાર��રક તપાસ કરાશ.ે  

(ડ�)  �ાથિમક આરો� ય ક�� �મા ંકામ કરતા ંકમ�ચાર�ઓની તાલીમ માટ�ની �િુવધાઓ 

�રૂ� પાડશ.ે  



(ઇ)  �હ�ર � વા� થય, આરો� ય અન ે � વચછતા માટ� ��િૃત અ�ભયાન અને 

મા�હતનીનો ફ�લાવો કરશ ેઅન ેકરાવશ.ે  

(એફ)  માતા અને બાળકના જ� મ �વૂ�, જ� મ સમય દર� યાન અને જ� મ પછ�ની સભંળ 

લેવા માટ� પગલા ંભરાશ.ે  

(�) �વૂ� �ાથિમક શાળાઓ, આરો� ય ક�� �ો, �ા� ય ક�ાના કાય�કરો અન ે

�ગણવાડ�ના કાય�કરો �ારા જનતાન ેિશ�ણ આપશે.   

(એચ)  િવકલાગંતાનાં કારણો અન ે િનવારક ઉપાયો સબંધંી લોકોમા ં ��િૃત લાવવા 

�ૂરદશ�ન, આકાશવાણી અન ેઅ� ય �હ�ર મા� યમો �ારા પગલા ંભરશ.ે   

 
 

�કરણ : ૫ 

િશ�ણ : 

૨૬.  િવકલાગં બાળકોને િન:��ુ ક િશ�ણ વગેર� � તે સરકારો અને � થાિનક સ�ા મડંળો �ારા 

�રુા ંપડવા.ં   

(એ) એ જોશે ક�, �� યકે િવકલાગં બાળકન ે ૧૮ વષ��ુ ં થાય � યાં �ધુી યો� ય 

પયા�વરણમા ંિન:��ુ ક િશ�ણ મળેવવાની સગવડ મળે.  

(બી)  િવકલાગં િવ�ાથ�ઓ�ુ ંસામા� ય શાળાઓમા ંસકંલન થાય તેવા �યાસોન ેવગે 

આપશ.ે  

(સી)  સરકાર� અન ે ખાનગી �ે� ે ખાસ િશ�ણની જ��રયાત વધારવા માટ� ખાસ 

શાળાઓ � થપાય અન ે આવી શાળાઓમા ં દ�શના કોઇ પણ ભાગમા ં રહ�તા 

િવકલાગં બાળકન ેસગવડ અપાશ.ે  

(ડ�)  િવકલાગં બાળકો માટ�ની ખાસ શાળાઓન ે� યાવસાિયક તાલીમની �િુવધાઓથી 

�સુજજ કરવા �ય� ન કરાશ.ે  

૨૭.  � ત ેસરકાર અને સ�ામડંળ �ારા અનૌપચા�રક િશ�ણ વગેર� માટ� યોજનાઓ અને 

કાય��મો ઘડવા :  

� ત ેસરકાર તથા � થાિનક સ�ામડંળ, �હ�રનામા �ારા યોજનાઓ ઘડશ.ે  

(એ) પાચંમા ં ધોરણ �ધુી અ� યાસ કર�લ અન ે �ણૂ�કા�લન સમયના ધોરણે આગળ 

અ� યાસ ન કર� શક� તવેા ંિવકલાગં બાળકો માટ� �શકાલીન વગ� ચલાવવા.  

(બી) સોળ ક� તથેી વ� ુ �મરના બાળકને કામચલાઉ સા�રતા �રૂ� પાડવા માટ� 

�શકાલીન વગ� ચલાવવા.  

(સી)  તમેન ે યો� ય �ાથિમક �ાન (ઓ�રએ� ટ�શન) આ� યા પછ� �ા� ય િવ� તારમા ં

ઉપલ� ધ માનવ શ�કતનો ઉપયોગ કર�ને અનૌપચા�રક િશ�ણ આપ�ુ.ં  



(ડ�)  �કુત શાળા (ઓપન � ક�લ) અથવા �કુત િવ� િવધાલય (ઓપન �િુનવિસ�ટ�) 

�ારા િશ�ણ આપ�ુ.ં  

(ઇ)  �તર ��યા� મક વી��ુ ં અથવા અ� ય મા� યમો �ારા વગ� અન ે ચચા�ઓ 

સચંા�લત કરવા.  

(એફ)  દર�ક િવકલાગં બાળકોન ે તઓેના િશ�ણ માટ� આવ� યક ખાસ ��ુ તકો અન ે

સાધનો િન:��ુ ક �રુા ંપાડવા.  

૨૮.  નવા ંસહાયક ઉપકરણો અને શ�ૈ�ણક સાધનો વગેર� તૈયાર કરવા અન ેિવકસાવવા માટ� 

સશંોધન  :  

િવકલાગં બાળકોન ેિશ�ણમા ંસમાન તકો આપવા માટ� જ�ર� હોય એવા ંનવા ંસહાયક 

ઉપકરણો, શ�ૈ�ણક સાધનો, ખાસ શ�ૈ�ણક સામ�ી અથવા આવી અ� ય વ� �ઓુ 

બનાવવા અન ે િવકસાવવાના હ�� ુ માટ� સરકાર� ક� �બન સરકાર� સ�ં થાઓ �ારા 

સશંોધનની પહ�લ � ત ેસરકાર કરશે અથવા કરાવશ.ે  

૨૯.  િવકલાગં બાળકો માટ�ની શાળાઓ માટ� તાલીમબ� ધ માનવશ�કત િવકસાવવા � તે 

સરકાર �ારા િશ�ણ તાલીમ સ�ં થા � થાપવી  :  

િવકલાગં બાળકો માટ�ની શાળાઓ અન ે સકં�લત િશ�ણની શાળાઓ માટ� આવ� યક 

તાલીમબ� ધ માનવશ�કત ઉપલ� ધ થાય ત ે હ��થુી � ત ે સરકારો �રૂતા �માણમા ં

િશ�ણ તાલીમ સ�ં થાઓ � થાપશ ે અન ે રા� ��ય સ�ં થાઓ તમેજ અ� ય � વિૈ� છક 

સગંઠનોન ે િવકલાગંતામા ં િન� ણાતીકરણ કાય��મ માટ� િશ�કોની તાલીમ િવકસાવવા 

માટ� સહાય કરશ.ે  

 

૩૦.  � તે સરકાર �ારા પ�રવહન �િુવધાઓ, ��ુ તકો �રૂા ં પાડવા વગેર� માટ� સવ��ાહ� 

િશ�ણ યોજનાઓ ઘડવી  :  

ઉપરોકત જોગવાઇઓના બાધ િવના � ત ેસરકાર �હ�રનામા �ારા સવ��ાહ� િશ�ણ 

યોજનાઓ ઘડશ ેક� તેમા ંનીચેની જોગવાઇઓ કરશ.ે  

(એ)  શાળામા ં હાજર� આપવા માટ� િવકલાગં બાળકોન ેપ�રવહન �િુવધાઓ અથવા 

તમેના માતા-િપતા ક� વાલીને વકૈિ� પક આિથ�ક �� સાહન.  

(બી)  � યાવસાિયક અન ે ધધંાક�ય તાલીમ આપતી શાળાઓ, મહાશાળાઓ અથવા 

અ� ય સ�ં થાઓમાથંી � થાપ� ય સબંધંી અવરોધ �ૂર કરવા.  

(સી)  શાળામા ં જતા ં િવકલાગં બાળકોન ે ��ુ તકો, ગણવેશ અને અ� ય સામ�ી �રૂ� 

પાડવી.  

(ડ�)  િવકલાગં િવ�ાથ�ઓન ેિશ� ય�િૃત આપવી.  



(ઇ)  િવકલાગં બાળકોન ેરોજગાર સબંિંધ તમેના માતા-િપતાઓન ેફ�રયાદોના ઉક�લ 

માટ� યો� ય ફ�રયાદ િનવારણ પચંો � થાપવા.  

(એફ)  ન�ેહ�ન િવ�ાથ�ઓ અને ઓછ� દ� િ� ટવાળા િવ�ાથ�ઓના લાભાથ� સ�ંણૂ� 

ગા�ણિતક ��ો �ૂર કરવા અન ેપર��ા પ� ધિતમા ં�ધુારા-વધારા કરવા.  

(�)  િવકલાગં બાળકોના લાભાથ� અ� યાસ�મોના માળખાની �નુર�ચના કરવી.  

 

૩૧.  દ� િ� ટ ખોડ ધરાવતાં િવ�ાથ�ઓને શૈ��ણક સ�ં થાઓ �ારા લ�હયા �રૂા પાડવા   

ન�ેહ�ન િવ�ાથ�ઓ તથા ઓછ� દ� િ� ટવાળા િવ�ાથ�ઓન ે તમામ શ�ૈ�ણક સ�ં થાઓ 

લ�હયા �રુા પાડશ ેઅથવા �રૂા પડાવશે.  

 

�કરણ : ૬ 

રોજગાર : 

૩૨.  િવકલાગં � ય�કતઓ માટ� અનામત રાખી શકાય તેવી જ� યાઓની તારવણી :   

આ માટ� � ત ેસરકારો-  

(એ) એકમોમા ંએવી જ� યાઓ તારવશે ક� � િવકલાગં માટ� અનામત કર� શકાય.  

(બી)  ૩ વષ�થી વ� ુન હોય એવા સમયગાળે, તારવલેી જ� યાઓની યાદ�ની સમી�ા 

કરશ ેઅને ટ�કનોલો�મા ંથયલેા િવકાસન ેલ�મા ંલઇ આવી જ� યાઓની યાદ�ને 

અ�તન કરશ.ે  

૩૩.  અનામત જ� યાઓ :   

દર�ક � તે સરકાર �� યકે એકમોમા ંખાલી પડ�લ જ� યાઓ પકૈ� ૩ ટકાથી ઓછ� ન હોય 

તટેલી જગાઓ િવકલાગં � ય�કતઓ ક� િવકલાગં � ય�કતઓના વગ� માટ� અનમાત 

રાખશ.ે � નીચેની �� યકે િવકલાગંતા માટ� ૧ ટકા અનામત રહ�શ.ે  

(૧)  �ધ� વ અથવા ઓછ� દ� િ� ટ  

(ર)  �વણની ખામી. 

(૩)  હલન-ચલન િવકલાગંતા અથવા મગજનો લકવા.  

�� યકે િવકલાગંતા માટ� તારવલેી જ� યાઓમા ં કોઇ પણ િવભાગ ક� એકમમા ં

ચાલતા કામકાજના �કારન ે� યાનમા ંલેતા,ં આવી શરતો ક� � �હ�રનામા �ારા 

િન�દ�� ટ કરવામા ં આવી હોય, તવેી શરતોન ે આિધન રહ�ન ે � તે સરકાર 

�હ�રનામા �ારા કોઇ એકમને આ િવભાગની જોગવાઇમાથંી ��ુકત આપી શકશ.ે  

૩૪.  ખાસ રોજગાર િવિનમય કચેર� :   

(૧)  �હ�રનામા �ારા િન�દ�� ટ તાર�ખથી � તે સરકાર �� યકે એકમના રોજગાર દાતાને 

િવકલાગંો માટ� નકક� કર�લ જ� યાઓના સબંધંમા ંિનયત કર�લ હોય એ અ��ુપ મા�હતી 



�રુ� પાડવા�ુ ંકહ� શકાશ.ે આ મા�હતી � ત ેએકમમા ંઉભી થયલેી ક� ઉભી થનાર જ� યા 

સબંધંી હશે અને �હ�રનામા �ારા નકક� થયલેી ખાસ રોજગાર િવિનમય કચેર�ઓન ે

�રૂ� પાડવાની રહ�શ.ે  

(ર)  મા�હત પ�કો � િનયત ન�નૂામા ં� િનયત સમયગાળે અન ે� િવગતો સાથ ેભરવાના 

થશે ત ેિનયત કર�લ હશ.ે   

૩૫.  કોઇપણ એકમના કબ�માં દફતરો ક� દ� તાવેજો�ુ ંિનર��ણ કરવાની સ�ા  :   

 ખાસ રોજગાર કચેર� �ારા લે�ખતમા ંઅપાયેલી સ�ા ધરાવતી કોઇ પણ � ય�કત કોઇ 

પણ એકમના કબ�માનંા લગતા-વળગતા દફતરો ક� દ� તાવજેો હોવા�ુ ં જણાય તે 

� થળે તેન ે યો� ય લાગે તે સમયે �વશે કર� શકશે અન ેલાગતા-વળગતા દફતર ક� 

દ� તાવજેો સબંિંધત નકલો લઇ શકશે અન ે િનર��ણ કર� શકશ ે અથવા કોઇ પણ 

�કારની મા�હતી મળેવવા માટ� જ�ર� �� �છૂ� શકશ.ે  

૩૬.  વણ�રુાયેલી જ� યાઓને આગળ ખ�ચી જવી  :   

 િવભાગ-૩૩ હ�ઠળ િવકલાગં � ય�કતની અન ે ઉપલ� ધતાન ે લીધ ે અથવા અ� ય કોઇ 

�રુતા કારણોસર કોઇ ભરતી વષ�મા ંજો કોઇ જ� યા ભર� ન શકાય, તો આવી ખાલી 

જ� યા તે પછ�ના ભરતી વષ�મા ંઆગળ ખ�ચી જવામા ં(ક�ર� ફોરવડ�) આવશ ેઅને જો ત ે

પછ�ના ભરતી �કારોમાથંી �ત�રક ફ�રબદલી �ારા ભર� શકાશે અન ેજયાર� � થાન માટ� 

ત ેવષ�મા ં કોઇ િવકલાગં � ય�કત ઉપલ� ધ થાય નહ�, � યાર� રોજગાર દાતા િવકલાગં 

� ય�કત િસવાયની િનમ�ૂકં કર� ત ેજ� યા ભર� શકશ.ે  

  આ�ુ ં તો જ બનશ ે જો કોઇ એકમમા ં ખાલી જ� યાનો �કાર એવો હોય ક�, 

જણાવલે �કારની � ય�કતને રોજગાર� આપી શકાય તેમ હોય નહ� તો �ણ �કારમા ં

ખાલી જ� યાઓની ફ�રબદલી � ત ેસરકારની અગાઉ લીધલે મ�ૂંર�થી જ કરવાની રહ�શ.ે  

૩૭.  રોજગાર દાતાઓ �ારા દફતરોની �ળવણી :   

(૧)  �� યકે રોજગાર દાતા � ત ેસરકાર �ારા િનયત કર�લ ન�નૂામા ંઅન ેિનયત કર�લ ર�તે 

નોકર�એ રાખેલ િવકલાગં � ય�કત સબંિંધત દફતરોની �ળવણી કરશ.ે  

(ર)  પટેા િવભાગ-(૧) હ�ઠળ �ળવલેા ં તમામ દફતરો યો� ય સમયે એવી � ય�કતઓ �ારા 

િનર��ણ માટ� ��ુ લા ં રાખવા ં પડશે ક� � � ય�કતઓન ે � તે સરકાર �ારા સ�ા 

આપવામા ંઆવી હોય.  

૩૮.  િવકલાગં માટ� રોજગાર �િુનિ�ત કરવા યોજનાઓ  :   

(૧)  � ત ે સરકાર અન ે � થાિનક સ�ામડંળ િવકલાગંોના રોજગાર �િુનિ�ત કરવા માટ� 

�હ�રનામા �ારા યોજનાઓ ઘડશ ેઅને આવી યોજનાઓ નીચેની બાબતો �રૂ� પાડશ.ે  

(એ)  િવકલાતંા તાલીમ અન ેક� યાણ  



(બી)  ઉપલી વય મયા�દામા ં�ટછાટ  

(સી)  રોજગાર��ુ ંિનયમન.  

(ડ�)  આરો� ય અન ે તાલીમના પગલા ં તથા જયા ં અપગં � ય�કતઓને નોકર�એ 

રાખવામા ંઆ� યા છે એવા ં� થળોમા ંિવકલાગંતા જ� માવ ેનહ� તવેા પયા�વરણ�ુ ં

સ�ન.  

(ઇ)  યોજનાઓ ચલાવવા માટ�ની ર�ત અન ેતેનો ખચ� ઉઠાવનાર � ય�કતઓ અન-ે  

(એફ)  યોજનાના વહ�વટ માટ�ની જવાબદાર� સભંાળનાર સ�ામડંળની રચના.    

૩૯.  તમામ શૈ��ણક સ�ં થાઓમાં િવકલાંગ માટ� જ� યાઓ અનામત  :   

 તમામ સરકાર� શૈ��ણક સ�ં થાઓ તથા સરકાર� સહાય મેળવતી અ� ય શૈ��ણક 

સ�ં થાઓ િવકલાગંો માટ� ૩ ટકાથી ઓછ� નહ� તટેલી જ� યાઓ અનામત રાખશ.ે  

૪૦.  ગર�બી ઉ� �લૂ યોજનાઓમા ંખાલી જ� યાઓ અનામત રાખવી :   

 િવકલાગંોના લાભાથ� � ત ે સરકાર અન ે � થાિનક સ�ામડંળો ગર�બી ઉ� �લૂન 

યોજનાઓમા ં૩ ટકાથી ઓછ� ન હોય તટેલી જ� યાઓ અનામત રાખશ.ે   

૪૧.  િવકલાગં માટ� પ ટકા કાય�ભાર �િુનિ�ત કરવો :   

 રોજગાર દાતાઓને � સરકાર અન ે � થાિનક સ�ામડંળ તમેની આિથ�ક �મતા અને 

િવકાસ મયા�દાઓમા ંરહ�ને �હ�ર તેમજ ખાનગી �ે�ોમા ંરોજગાર દાતાઓન ેિવકલાગં 

� ય�કતઓ માટ� પ ટકા કાય�ભારન ે�િુનિ�ત કરવા માટ� �ો� સાહનો �રૂા ંપાડશ.ે  

 
 

�કરણ : ૭ 

િવ�ાયક કાય�  : 

૪૨.  િવકલાગં સાધનો અને ઉપકરણો  :   

� ત ેસરકાર િવકલાગં સાધનો અન ેઉપકરણો આપવા માટ� �હ�રનામા �ારા યોજનાઓ 

ઘડશ.ે  

૪૩.  ખાસ હ��ઓુ માટ� જમીનની પસદંગી પા� ફાળવણી માટ�ની યોજનાઓ  :   

� ત ેસરકાર અન ે � થાિનક સ�ામડંળો િવકલાગંોના લાભાથ� રાહત દર� પસદંગીપા� 

જમીનની ફાળવણી માટ� �હ�રનામા �ારા નીચનેી યોજનાઓ ઘડશે.  

(એ) રહ�ઠાણ માટ�.  

(બી)  ધધંો � થાપવા માટ�.  

(સી)  ખાસ મનોરંજન ક�� � � થાપવા માટ�.  

(ડ�)  ખાસ શાળાઓ � થાપવા માટ�.  

(ઇ)  સશંોધન ક�� �ો � થાપવા માટ�.  



(એફ)  િવકલાગં સાહિસકો �ારા કારખાના ં� થાપવા માટ�.  

 
 

�કરણ : ૮ 

૪૪.  પ�રવહનમા ં�બન અ�લ� તતા  :   

પ�રવહન �ે� ેકાય�રત એકમો તમેની આિથ�ક �મતા અન ે િવકાસની મયા�દામા ંરહ�ને 

� ય�કતઓના લાભાથ� ખાસ પગલા ંભરશ.ે  

(એ) આવી � ય�કતઓન ેસરળ પહ�ચને અ��ૂુળ હોય એવી ર�ત ેર�લવે ક� પાટ�મ�ે ટ, 

બસો, વહાણો અન ેિવમાનો બનાવવા.  

(બી)  ર�લવ ે ક� પટ�મ�ે ટો, વહાણો, િવમાનો અન ે �િત�ાલયોમા ં એવી ર�ત ે સડંાસો 

બનાવવા ં� હ�લચેર વાપરનારાઓ તનેો �ગુમતાથી ઉપયોગ કર� શક�.  

૪૫.  ર� તા પર �બન અ�લ� તતા  :   

� ત ેસરકાર અન ે� થાિનક સ�ામડંળો તેમની આિથ�ક �મતા અને િવકાસની મયા�દામા ં

રહ�ન ેનીચેની �િુવધાઓ �રૂ� પાડશ.ે  

(એ) દ� િ� ટહ�ન � ય�કતઓના લાભાથ� �હ�ર ર� તા ઉપર લાલબતીવાળા � થળોએ 

�ા� ય સકં�તો ઉભા કરશ.ે  

(બી)  � હ�લચરે વાપરનારાઓની સરળ પહ�ચ માટ� �ટપાથ ઉપર ઢાળ અને ગિત 

ઘટાડવા માટ�ના અવરોધ બનાવશ.ે  

(સી)  �ધજનો અથવા ઓછ� દ� િ� ટવાળ� � ય�કતઓ માટ� ઝી�ા �ોસ�ગની િનશાનીઓ 

ઉભી કરશ.ે  

(ડ�)  �ધજનો અથવા ઓછ� �િ� ટવાળ� � ય�કતઓ માટ� ર�લવ ે� લેટફોમ�ની �કનાર�એ 

કોતરણીવાળ� િનશાની કરવી.  

(ઇ)  િવકલાગંતાનાં યથાયો� ય �િતકો ઘડવા.  

(એફ)  યથાયો� ય � થળોએ ચેતવણી �ચૂક સકં�તો �કૂવા.  

૪૬.  બાધંકામ પયા�વરણમા ં�બન અ�લ� તતા  :   

� ત ેસરકાર અન ે� થાિનક સ�ામડંળો તેમની આિથ�ક �મતા અને િવકાસની મયા�દામા ં

રહ�ન ેનીચેની �િુવધાઓ �રૂ� પાડશ.ે  

(એ) �હ�ર ઇમારતોમા ંર�� પ (ઢાળ)  

(બી)  � હ�લચરે વાપરનારાઓ માટ� યો� ય �કારના સડંાસો.  

(સી)  અલીવટેર ક� લીફટમા ં�ેઇલ �િતકો અન ે�ા� ય સકં�તો �કૂવા.ં  

(ડ�)  દવાખાનાઓ, �ાથિમક આરો� ય ક�� �ો અન ે અ� ય તબીબી સભંાળ તમેજ 

�નુવ�સન સ�ં થાઓમા ંર�� પ (ઢાળ)  



૪૭.  સરકાર� રોજગારમાં �બન અ�લ� તતા  :   

(૧)  કોઇ પણ કમ�ચાર� પોતાના સેવાકાળ દર� યાન િવકલાગં થાય તો કોઇ પણ એકમ ત ે

કમ�ચાર�ન ેતેની પાયર� નીચે ઉતાર� શકશે નહ� ક� �ૂર કર� શકશ ેનહ�. કમ�ચાર� � 

જગા ધરાવતો હતો ત ેજગા માટ� િવકલાગંતા આ� યા પછ� યો� ય ન હોય ત ેતનેા એ જ 

પગાર ધોરણ અન ે સેવા લાભો સાથે અ� ય જ� યા પર બદલી કર� શકશ.ે વ�મુા ં

જોગવાઇ કરવામા ંઆવ ેછે ક�, � ત ેજ� યા પર � ત ેકમ�ચાર�ન ેગોઠવવા� ુ ંશકય ન 

બન ે તો તને ેઅિધસ�ં યક જ� યા પર � યા ં �ધુી રાખી શકાશ ે ક�, જયા ં�ધુી તનેે માટ� 

યો� ય જ� યા ઉપલ� ધ બન ેઅથવા તે િન�િૃતની �મર� પહ�ચે બેમાથંી � વહ��ુ ંહોય ત.ે  

(ર)  કોઇ પણ � ય�કતન ેમા� તનેી િવકલાગંતાના આધાર� બઢતીનો ઇ� કાર કર� શકાશ ેનહ� 

:  

 જોગવાઇ કરવામા ંઆવ ેછે ક�, � ત ેસરકાર કોઇ પણ એકમમા ંચાલતા કામના �કારને 

લ�મા ંલઇન ે�હ�રનામા �ારા � તે �હ�રનામામા ં િન�દ�� ટ શરતોન ેઆિધન રહ�ને જો 

કોઇ શરતો હોય તો કોઇ પણ એકમને આ િવભાગની જોગવાઇમાથંી ��ુકત આપી શકશ.ે  

 
 

�કરણ : ૯ 

૪૮.  સશંોધન અને માનવશ�કત િવકાસ :   

� ત ે સરકાર અન ે � થાિનક સ�ા મડંળ એક-બી�ન ે લગતા િવષયોના પાર� પ�રક 

સશંોધનોન ેનીચેના �ે�ોમા ંવગે આપશે અન ેમદદ કરશે.  

(એ) િવકલાગંતા િનવારણ.  

(બી)  સ�દુાય આધા�રત �નુવ�સન સ�હત�ુ ં�નુવ�સન.  

(સી)  મનોસામા�જક પાસા ંસ�હતના સહાયક સાધનોનો િવકાસ.  

(ડ�)  તમેના � યવસાયની તારવણી.  

(ઇ)  કચેર�ઓ અન ેકારખાનાઓમા ં� થળ �ધુારણા.  

 

૪૯.  િવ� િવ�ાલયોને સશંોધન હાથ ધરવા સમથ� કરવા માટ� નાણાંક�ય �ો� સાહન :   

ખાસ િશ�ણ, �નુવ�સન અન ેમાનવ શ�કત િવકાસ માટ� સશંોધન હાથ ધરવાના હ��સુર 

� ત ેસરકાર, િવ� િવ�ાલયો, ઉ� ચ અ� યાસની અ� ય સ�ં થાઓ, � યાવસાિયક સગંઠનો, 

�બન સરકાર� સશંોધન એકમો ક� સ�ં થાઓને નાણાકં�ય મદદ �રૂ� પાડશ.ે  

 

�કરણ : ૧૦ 

િવકલાગં � ય�કતઓ માટ�ની સ�ં થાઓની મા� યતા  

 



૫૦.  સ�મ સ�ામડંળ  :   

આ ધારાના હ��ઓુ માટ� સ�મ સ�ામડંળ બનવા રાજય સરકાર તને ેયો� ય લાગે ત�ેુ ં

સ�ામડંળ નીમશે.  

૫૧.  ન�ધણી �માણપ�ને �સુગંત હોવા િસવાય કોઇ � ય�કતએ િવકલાગં માટ�ની સ�ં થા 

� થાપવી ક� ચલાવવી નહ�.   :   

 આ ધારા હ�ઠળ ઠરાવલે હોય ત ે િસવાય કોઇ પણ � ય�કત િવકલાગં � ય�કતઓ 

માટ�ની કોઇ સ�ં થા � થાપી ક� ચલાવી શક� નહ�. િસવાય ક� તણે ેસ�મ સ�ામડંળ �ારા 

આપલે આ હ��સુર ન�ધણી �માણપ�ો મળેવલે હોય અને તે �સુગંત િનયમો હ�ઠળ 

ચાલતી હોય.  

 િસવાય ક�, કોઇ પણ � ય�કત િવકલાગંો માટ�ની સ�ં થા આ ધારાના અમલની 

શ�આત પહ�લા ંચલાવતી હોય તો તે આવી શ�આતથી માડં�ન ેછ માસના ગાળા �ધુી 

આવી સ�ં થા ચલાવવા�ુ ંરાખી શક� અન ેજો તણે ેઆ િવભાગ હ�ઠળ ��ૂચત છ માસના 

ગાળા દર� યાન આવા �માણપ� માટ� અર� કર�લ હોય તો અર�ના િનકાલ �ધુી ત ે

ચલાવી શકશ.ે  

૫૨.  ન�ધણી �માણપ�   :   

(૧)  રાજય સરકાર �ારા િનયત કરાયલે હોય તેવા ન�નૂામા ંઅન ેએ ર�ત ેન�ધણી 

�માણપ� માટ�ની અર� સ�મ સ�ામડંળન ેકરવાની રહ�શ.ે  

(ર)  પટેા િવભાગ-૧ હ�ઠળ મળેલ અર� ઉપર સ�મ સ�ામડંળ તનેે યો� ય જણાય 

તમે તપાસ હાથ ધરશ ેઅને સતંોષ થાય ક�, અરજદાર� આ ધારા અને તે હ�ઠળના 

િનયમો�ુ ં�રૂ���ંુુ પાલન ક�ુ� છે � યાર� ત ેન�ધણી �માણપ� મ�ૂંર કરશ ેઅને 

જયા ં તનેે અસતંોષ થતો હોય � યા ં સ�મ સ�ામડંળ �ુકમ �ારા �ના માટ� 

અર� થયલે છે તે �માણપ� આપવાનો ઇ� કાર કરશ.ે  

 િસવાય ક�, �માણપ� આપવાનો અ� વીકારનો કોઇ �ુકમ કરતા ંપહ�લા ં સ�મ 

સ�ામડંળ અરજદારન ેસાભંળવાની ઉ�ચત તક આપશે અને રાજય સરકાર �ારા 

િનયત ર�ત ે �માણપ� આપવાના અ� વીકારનો �� યકે �ુકમ અરજદારન ે

મોકલવાનો રહ�શ.ે  

(૩)  પટેા િવભાગ-ર હ�ઠળ ન�ધણી �માણપ� આપવામા ંઆવશ ેનહ�.  

(૪)  આ િવભાગ હ�ઠળ મ�ૂંર કરાયલે ન�ધણી �માણપ� :  

(એ) િવભાગ-(પ૩) હ�ઠળ જો પા� ંન ખ�ચાય તો રાજય સરકાર �ારા નકક� 

થાય ત ેસમયગાળા �ધુી અમલમા ંરહ�શ.ે  

(બી)  તવેા સમયગાળા �ધુી વખતોવખત તા�ુ ંકરવા�ુ ંરહ�શ ેઅન ે 



(સી)  રાજય સરકાર �ારા નકક� થાય તેવા � વ�પમા ં અન ે તેવી શરતોને 

આધીન રહ�શ.ે  

(૫)  ન�ધણી �માણપ�ો તા�ુ ંકરવાની અર� તનેી અસરકારકતા સમા� ત થયાના 

સમયગાળા પહ�લા ં૬૦ �દવસથી ઓછા ન હોય તટેલા સમયમા ંકરવાની રહ�શ.ે  

(૬)  સ�ં થાએ ન�ધણી �માણપ� દ�ખાય તેવા ં� થળે રાખવા�ુ ંરહ�શ.ે  

૫૩.  �માણપ� રદબાતલ  :   

(૧)  સ�મ સ�ામડંળ, જો તેન ેઆ�ુ ંમાનવાને વાજબી કારણ હોય ક� િવભાગ-(૫૨) 

ના પેટા િવભાગ-(૨) હ�ઠળ આપવામા ંઆવેલ ન�ધણી �માણપ� ધારક�- 

(એ)  �માણપ� કઢાવવા ક� તા�ુ ં કરાવવા માટ�ની અર� સબંધંમા ં કર�લ િનવદેન 

ખો�ંુ હોય ક� બરાબર ન હોય અથવા, 

(બી)  આપલે �માણપ�મા ં� શરતો અન ેિનયમોન ેઆધીન હોય તનેો ભગં કય� હોય 

ક� કરા� યો હોય તો આવી તપાસ કયા� પછ� યો� ય લાગ ેતો �માણપ� �ુકમ 

�ારા રદબાતલ કર� શકશ.ે િસવાય ક�, �માણપ�ના ધારકન ે�માણપ� શા માટ� 

રદ બાદલત ન કર�ુ ં તેની કારણ દશા�વવાની તક આપી ન હોય � યા ં �ધુી 

આવો �ુકમ કરવામા ંઆવશે નહ�.  

(ર)  જયા ં કોઇ સ�ં થાના સબંધંમા ં �માણપ� પટેા િવભાગ-(૧) હ�ઠળ રદબાતલ 

થયલે હોય � યા ંઆવા રદબાતલ થયાની તાર�ખથી આવી સ�ં થા કાય� કરતી 

બધં થશ.ે  

(એ)  જયા ંઆવી અપીલ કરવાનો નકક� થયેલ સમયગાળો �રૂો થયા સમય ેજ કોઇ 

અપીલ કરવામા ંઆવી ન હોય અથવા, 

(બી)  જયા ંઆવી અપીલ કરવામા ંઆવી હોય પણ રદબાતલનો �ુકમ અમલમા ંઆવી 

ગયો હોય � યા ંઅપીલના �ુકમની તાર�ખથી.  

(૩)  કોઇ પણ સ�ં થા સબંધંમા ં�માણપ� રદબાતલ કરતી વખત ેસ�મ સ�ામડંળ 

કોઇ પણ િવકલાગં � ય�કત � આ રદબાતલની તાર�ખે � ત ેસ�ં થાનો �તવેાસી 

હોય તો માગ�દશ�ન આપી શકાશ ેઅન,ે 

(એ)  તનેા માતા-િપતા, પિત-પ� ની ક� કાયદ�સરના વાલી � તે �ક� સામાં હોય તમે તેન ે

તનેા કબ�મા ંસ�પાશ ેઅથવા  

(બી)  સ�મ સ�ામડંળ �ારા નકક� થયલે અ� ય સ�ં થામા ં � થળાતં�રત કરવામા ં

આવશ.ે  

(૪) �� યકે સ�ં થા ક� � ન�ધણી �માણપ� ધરાવે છે અન ે આ િવભાગ હ�ઠળ 

રદબાતલ થાય પછ� સ�મ સ�ામડંળને આ�ુ ં�માણપ� સ�પી દ�વા�ુ ંરહ�શ.ે   



૫૪.  અપીલ  :   

(૧)  કોઇ પણ � ય�કત સ�મ સ�ામડંળના �ુકમ �ારા �માણપ� આપવા ઇ� કાર ક� 

�માણપ� રદબાતલ યા અસ�ં�ુ ટ હોય તો ત ે રાજય સરકાર �ારા િનયત 

સમયગાળામા ંઆવા ઇ� કાર ક� રદબાતલ સામ ેરાજય સરકારનો �ુકમ આખર� 

ગણાશ.ે  

(ર) આવી અપીલ પરનો રાજય સરકારનો �ુકમ આખર� ગણાશ.ે  

૫૫.  રાજય સરકાર ક� ક�� � સરકાર �ારા � થાિપત ક� સ�ં થાઓને લા� ુન પડતો ધારો :   

રાજય સરકાર ક� ક�� � સરકાર �ારા � થાિપત અન ેસચંા�લત િવકલાગંોની સ�ં થાઓન ેઆ 

�કરણમા ં��ૂચત ક�ુ ંજ લા� ુપડશ ેનહ�.  

 
 

�કરણ : ૧૧ 

ગભંીર િવકલાંગતાવાળ� � ય�કતઓ માટ�ની સ�ં થાઓ : 

 

૫૬.  ગભંીર િવકલાંગતાવાળ� � ય�કતઓ માટ�ની સ�ં થાઓ :   

(૧)  � ત ેસરકાર તને ેયો� ય જણાય તવેા � થળે ગભંીર િવકલાગંતાવાળ� � ય�કતઓ 

માટ� સ�ં થા � થાપશ ેઅન ેચલાવશ.ે  

(ર)  જયા ં� તે સરકાર એવો મત ધરાવતી હોય ક� પટેા િવભાગ-(૧) હ�ઠળ � થાિપત 

સ�ં થા કરતા ં કોઇ સ�ં થા ગભંીર િવકલાગંતાવાળ� � ય�કતઓના �નુવ�સન માટ� 

યો� ય છે તો આ ધારાના હ��ઓુ માટ� ગભંીર િવકલાગંતાવાળ� � ય�કતઓની 

સ�ં થા તર�ક� આવી સ�ં થાન ેમા� યતા આપી શક�. િસવાય ક� ધારાની જોગવાઇઓ 

અન ે ત ે �જુબના િનયમો પ�ર�ણૂ� કરતી ન હોય તો કોઇ પણ સ�ં થાને આ 

િવભાગ હ�ઠળ મા� યતા આપવામાં આવશે નહ�.  

(૩)  � ત ેસરકાર �ારા િનયત થયલે ર�ત ેઅન ે િનયત શરતો સતંોષાય એવી ર�તે 

પટેા િવભાગ-૧ હ�ઠળ � થપાયલે �� યકે સ�ં થા ચલાવવામા ંઆવશે.  

(૪)  આ િવભાગના હ�� ુ માટ� ગભંીર િવકલાગંતાવાળ� � ય�કત અથા�ત ૮૦ ટકા ક� 

તથેી વ� ુક�, એક ક� તથેી વ� ુિવકલાગંતાઓ ધરાવતી � ય�કત.  

 
 

�કરણ : ૧૨ 

િવકલાગં � ય�કતઓ માટ�ના ��ુ ય કિમ�ર અને કિમ�રો  : 

 

૫૭.  િવકલાગં � યકિતઓ માટ�ના ��ુ ય કિમ�રની િનમ� ૂકં  :   



(૧)  આ ધારાના હ��સુર િવકલાગં � ય�કતઓ માટ� ક�� � સરકાર �હ�રનામા �ારા 

��ુ ય કિમ�રની િનમ�ૂકં કરશ.ે  

(ર)  કોઇ પણ � ય�કત ��ુ ય કિમ�ર તર�ક� િનમ� ૂકં પામવા માટ� લાયક ઠરશ ેનહ� 

જો તેની પાસ ે�નુવ�સનને લગતી બાબતો�ુ ંખાસ �ાન ક� � યવહા�ુ અ�ભુવ ન 

હોય.  

(૩)  ��ુ ય કિમ�રન ે�કૂવવા પા� પગાર અન ેભ� થાઓં તથા અ� ય સવેા શરતો 

(પ�ે શન �જે�ઇુટ� તેમજ અ� ય િન�િૃત લાભો સ�હત) ક�� � સરકાર �ારા િનયત 

થાય ત ે�જુબ મળવાપા� થશ.ે  

(૪)  ક�� � સરકાર ��ુ ય કિમ�રન ે તમેના કાય� કરવામા ં સહાય કરવા માટ� 

અિધકાર�ઓ અન ેઅ� ય કમ�ચાર�ઓના �કાર અન ે ક�ાઓ નકક� કરશ ેઅન ે

��ુ ય કિમ�રન ે આવા અિધકાર�ઓ અન ે અ� ય કમ�ચાર�ઓ તનેે યો� ય લાગે 

તમે �રૂા પાડશ.ે  

(પ)  ��ુ ય કિમ�રને �રૂા પાડ�લ કમ�ચાર�ઓ અન ે અિધકાર�ઓ ��ુ ય કિમ�રની 

દ�ખર�ખ હ�ઠળ તેમના કાય� બ�વશ.ે  

(૬)  ��ુ ય કિમ�રને �રૂા પાડ�લ અિધકાર�ઓ અન ેકમ�ચાર�ઓના પગાર અન ેભ� થા ં

તથા અ� ય તેવી શરતો ક�� � સરકાર �ારા િનયત થાય તવેી હશે.  



 

૫૮.  ��ુ ય કિમ�રના કાય� :   

��ુ ય કિમ�ર નીચનેા ંકાય� કરશ.ે  

(અ)  કિમ�રોના ંકાય��ુ ંસકંલન  

(બી)  ક�� � સરકાર �ારા આપવામા ંઆવલે ભડંોળના ઉપયોગ�ુ ંિનય�ંણ. 

(સી)  િવકલાગંોન ે મળેલ અિધકારો અન ે ઉપલ� ધ સવલતો �ળવવા માટ� પગલા ં

લેવા.  

(ડ�)  સરકાર નકક� કર� એ સમયાતંર� આ ધારાના અમલીકરણ પર� વ ેક�� � સરકારને 

અહ�વાલો મોકલવા.  

૫૯.  િવકલાગંોના અિધકારોના ભગં સબંિંધ ફ�રયાદો ��ુ ય કિમ�રને તપાસવી :   

િવભાગ-(૫૮) ની જોગવાઇઓન ેલ�મા ંલીધા વગર ��ુ ય કિમ�ર � વે� છાએ ક� કોઇ 

અ� યાય પામલે � ય�કતની અર�ના આધાર� ક� અ� ય ર�ત ેનીચનેી બાબતના સબંધંમા ં

મળેલ ફ�રયાદો તપાસશ.ે  

(એ)  િવકલાગંોના અિધકારોનો ભગં.  

(બી)  કાયદાઓ, િનયમો, ઉપિનયમો, ધારાધોરણો, કારોબાર� �ુકમો, િનદ�શો ક� �ચૂનાઓ 

ક� � તે સરકાર ક� � થાિનક મડંળ �ારા િવકલાગં � ય�કતઓના ક� યાણ અને 

અિધકારોના ર�ણ માટ� ઘડાયા હોય ક� �હ�ર થયા હોય તેમા ંઅમલીકરણનો 

અભાવ અન ે� સ�ામડંળ સમ� તેની ર�ૂઆત.  

૬૦.  િવકલાગંો માટ�ના કિમ�રોની િનમ�ૂકં  :   

(૧)  આ ધારાના હ��સુર િવકલાગં � ય�કતઓ માટ� દર�ક રાજય સરકાર �હ�રનામા 

�ારા કિમ�ર િનમશ.ે  

(ર)  કોઇ પણ � ય�કત કિમ�ર તર�ક�ની િનમ� ૂકં માટ� લાયક ઠરશ ેનહ�, જો �નુવ�સન 

સબંધંી બાબતોમા ંત ેખાસ �ાન અન ે� યવહા�ુ અ�ભુવ ધરાવતા ંન હોય.  

(૩)  કિમ�રન ે�કૂવવાપા� પગાર અન ેભ� થાઓ તથા તવેી સવેા શરતો (પ�ે શન, 

�ેજ�ઇુટ� અન ેઅ� ય િન�િૃત લાભો) રાજય સરકાર િનયત કર� તવેા ંરહ�શ.ે  

(૪)  રાજય સરકાર કિમ�રન ે તમેના કાય� કરવા માટ� સહાય કરવા જ�ર� 

અિધકાર�ઓ અન ેકમ�ચાર�ઓના �કાર અન ેક�ાઓ નકક� કરશ ેતથા કિમ�રન ે

આવા અિધકાર�ઓ અન ેઅ� ય કમ�ચાર�ઓ તમેને યો� ય લાગે તમે �રુા પડશ.ે  

(૫)  કિમ�રન ે �રૂા પાડ�લ અિધકાર�/કમ�ચાર�ઓ કિમ�રની દ�ખર�ખ હ�ઠળ કાય� 

કરશ.ે  



(૬)  કિમ�રન ે �રુા પાડ�લ અિધકાર�/કમ�ચાર�ઓના પગાર અન ે ભ� થાઓં તથા 

અ� ય સવેા શરતો રાજય સરકાર �ારા િનયત થાય તવેા ંરહ�શ.ે  

 
 
 
 
 

૬૧.  કિમ�રની સ�ાઓ :  

 કિમ�ર રાજયમાં નીચેના કાય� કરશે.   

(એ)  િવકલાગં � ય�કતઓના લાભાથ� ચાલતા કાય��મો અન ે યોજનાઓ માટ� રાજય 

સરકારના ખાતાઓ વ� ચ ેસકંલન કરશ.ે  

(બી)  રાજય સરકાર �ારા ફાળવલે ભડંોળના ઉપયોગ�ુ ંિનય�ંણ કરશ.ે  

(સી)  કિમ�ર િવકલાગં � ય�કતઓ માટ� ઉપલ� ધ સવલતો અન ે અિધકારો�ુ ં ર�ણ 

કરવા પગલા ંભરશ.ે  

(ડ�)  સરકાર િનયત કર� એ સમયાતંર� આ ધારાના અમલીકરણ પર� વે રાજય 

સરકારન ેઅહ�વાલ મોકલશે અન ેતનેી નકલ ��ુ ય કિમ�રન ેમોકલશ.ે  

૬૨.  િવકલાગંના અિધકારોના ભગં સબંિંધ બાબતો �ગેની ફ�રયાદો કિમશનર� તપાસવી  :  

 િવભાગ-૬૧ ની જોગવાઇઓન ે લ�મા ં લીધા વગર કિમ�ર � વ�ે છાએ ક� અ� યાય  

પામલે � ય�કતની અર�ના આધાર� ક� અ� ય ર�તે નીચેની બાબતો સબંિંધ ફ�રયાદોની 

તપાસ કરશ.ે  

(એ)  િવકલાગં � ય�કતઓના અિધકારોનો ભગં.  

(બી)  કાયદાઓ, ઉપિનયમો, ધારા ધોરણો, કારોબાર� �ુકમો, િનદ�શો ક� �ચૂનાઓ ક� � 

ત ે સરકાર ક� � થાિનક સ�ામડંળ �ારા િવકલાગં � ય�કતઓના ક� યાણ અન ે

અિધકારોના ર�ણ માટ� ઘડાયા હોય ક� �હ�ર થયા હોય તેમા ંઅમલીકરણનો 

અભાવ અન ે� ત ેસ�ામડંળ પાસે તનેી ર�ૂઆત.  

૬૩.  સ� તામડંળો અને અિધકાર�ઓને ��ુ ક� અદાલતની ક�ટલીક સ� તાઓ   :  

(૧)  ��ુ ય કિમ�ર અન ે કિમ�રો આ ધારા હ�ઠળના કાય�ની બજવણીના હ�� ુ માટ� 

નીચેની બાબતો સબંધંી ખટલો ચલાવતી વખત ે િસિવલ �ોસીજર કોડ, ૧૯૦૮ 

(૧૯૦૮ � ુપ�ુ)ં હ�ઠળ અદાલતને મળે છે. તેવી સ�ાઓ ધરાવશ ે�વી ક�, 

(એ)  સા�ીઓન ેહાજર રાખવા અન ેસમ� સ કાઢવા.  

(બી)  કોઇ પણ દ� તાવેજ શોધી કાઢવા અને �ા� ત કરવા.  

(સી)  કોઇ પણ અદાલત ક� કચરે�માથંી �હ�ર દફતર ક� તે સબંિંધત નકલ 

 મળેવવા. 



(ડ�)  સોગદંનામાઓ પર �રુાવો  મળેવવો અને  

(ઇ)  સા�ીઓ ક� દ� તાવેજના પર��ણ માટ� તપાસ િનમવી.  

(૨)  ��ુ ય કિમ�ર અન ે કિમ�રો પાસથેી દર�ક કાય�વાહ� ભારતીય દંડ સ�ંહતાના 

(૧૮૬૦ �ુ ં ૪પ) િવભાગ હ�ઠળ ૧૯૩ અને ૨૨૮ ના અથ�મા ં રહ�ને અદાલતી 

કાય�વાહ� કરવાની રહ�શે અન ે��ુ ય કિમ�ર, કિમ�ર સમ� સ�ામડંળ ��િમનલ 

�ોસીજર કોડ, ૧૯૭૩ નો ફોજદાર� ધારો, િવભાગ-૧૯૫ અને �કરણ-૨૬ ના 

હ��ઓુ માટ� િસિવલ (��ુ ક�) અદાલત તર�ક� ગણવામા ંઆવશે (૧૯૭૪ �ુ ંર)  

 

૬૪.  ��ુ ય કિમ�ર �ારા તયૈાર કરવાના થતાં વાિષ�ક અહ�વાલો :  

(૧)  રાજય સરકાર �ારા િનયત થયલે � વ�પે અન ે સમયે �� યકે નાણાકં�ય વષ� 

��ુ ય કિમ�ર ગત નાણાકં�ય વષ� દરિમયાન તેની કર�લ ��િૃતઓ�ુ ં �રુ���ંુુ 

િવવરણ કરતો વાિષ�ક અહ�વાલ તયૈાર કરશ ે અન ે તનેી એક નકલ ક�� � 

સરકારન ેમોકલશ.ે  

(ર)  ક�� � સરકાર સસંદના �� યકે �હૃ સામ ેવાિષ�ક અહ�વાલ ભલામણો સાથે �કૂાવશ,ે 

તમેા ંભલામણો પર લેવાયલે પગલા ંસબંધંી ક�� � સરકારન ેલાગ ેવળગે છે � યા ં

�ધુી િવવરણ હશ ેઅન ેકોઇ ભલામણો ક� તનેા ભાગની અ� વી�ૃિત માટ�ના કારણો 

પણ હશ.ે  

૬૫.  કિમ�રો �ારા તૈયાર કરવાના થતા ંવાિષ�ક અહ�વાલો :  

(૧)  રાજય સરકાર �ારા િનયત થયલે � વ�પે અન ે સમયે �� યકે નાણાકં�ય વષ� 

કિમ�ર ગત નાણાકં�ય વષ� દરિમયાન તેની ��િૃતઓ�ુ ં�રુ���ંુુ િવવરણ કરતો 

વાિષ�ક અહ�વાલ તૈયાર કરશ ેઅન ેતનેી એક નકલ રાજય સરકારન ેમોકલશ.ે  

(ર)  રાજય સરકાર િવધાન �હૃ સમ� વાિષ�ક અહ�વાલ ભલામણો સાથ ે �કૂાવશે, 

તમેા ંભલામણો પર લેવાયેલ પગલા ંઅન ેલેવાના થતા ંપગલા ંસબંધંી રાજય 

સરકારન ેલાગે વળગે છે � યા ં �ધુી િવવરણ હશે અન ેકોઇ ભલામણ ક� તેના 

ભાગની અ� વી�ૃિત માટ�ના કારણો પણ હશ.ે  

 
 

�કરણ : ૧૩ 

સામા�જક �રુ�ા  : 

 

૬૬.  � ત ેસરકાર અને � થાિનક સ�ામડંળે �નુવ�સન હાથ ઘર�ુ ં :   

(૧)  � ત ેસરકાર અન ે � થાિનક સ�ામડંળો તેમની આિથ�ક �મતા અને િવકાસની 

મયા�દામા ંરહ�ન ેતમામ િવકલાગંો�ુ ં�નુવ�સન હાથ ધરશ ેક� હાથ ધરાવશ.ે  



(ર)  પટેા િવભાગ-૧ ના હ��ઓુ માટ� � ત ેસરકાર અન ે � થાિનક સ�ામડંળો, �બન 

સરકાર� સગંઠનો નાણાકં�ય સહાય આપશ.ે  

(૩)  � ત ેસરકાર અને � થાિનક સ�ામડંળ �નુવ�સન નીિત ઘડતી વખત ે િવકલાગં 

� ય�કતઓ માટ� કાય�રત �બનસરકાર� સગંઠનો સાથ ેમ�ંણા કરશ.ે  

૬૭.  િવકલાગં કમ�ચાર�ઓ માટ� વીમા યોજના  :   

(૧)  � ત ેસરકાર �હ�રનામા �ારા તનેા િવકલાગં કમ�ચાર�ના લાભાથ� વીમા યોજના 

ઘડશ.ે  

(ર)  આ િવભાગમા ં દશા�� યા ઉપરાતં � ત ે સરકાર વીમા યોજના ઘડવાને બદલે 

તનેા િવકલાગં કમ�ચાર� માટ� વકૈ� ્ િપક �રુ�ા યોજના ઘડ� શકશ.ે  

 

૬૮.  બેકાર� ભ� �ુ ં:   

� ત ે સરકાર તનેી આિથ�ક �મતા અન ે િવકાસની મયા�દામા ં રહ�ન ે ખાસ રોજગાર 

કચેર�ઓમા ંવષ�થી વધાર� સમયથી ન�ધાયલે િવકલાગં � ય�કતઓ માટ� ક� �ને અ� ય 

લાભકારક � યવસાયમા ં રોક� ન શકાય તેમન ેમાટ� �હ�રનામા �ારા બેકાર� ભ� થાનંી 

�કૂવણી માટ�ની યોજના ઘડશ.ે  

 

�કરણ : ૧૪ 

પર�રૂણ : 

 

૬૯.  િવકલાગંો માટ�ના કોઇ પણ લાભો ગેરર�િતથી ઉપલ� ધ કરવા માટ�ની સ�  :   

કોઇ પણ � ય�કત ક� � િવકલાગં માટ�ના કોઇ લાભ ગેરર�િતથી ઉપલ� ધ કર� ક� તમે 

કરવા �યાસ કર� તો તે બે વષ�ની �દુતની ક�દ અથવા �ા. ૨૦,૦૦૦/- (�ક� �િપયા 

વીસ હ�ર �રુા) �ધુીના દંડની ક� તે બનંે સ�ઓન ેપા� ગણાશ.ે  

૭૦.  ��ુ ય કિમ�ર, કિમ�રો, અિધકાર�ઓ અને અ� ય કમ�ચાર�ગણ �હ�ર નોકરો ગણાશે  : 

  

��ુ ય કિમ�ર, કિમ�રો, અિધકાર�ઓ તમેજ તેમને �રૂા પાડ�લ કમ�ચાર�ગણ ભારતીય 

દંડ સ�ંહતાના (૧૮૬૦ ના ૪૫) ના િવભાગ-૨૧ ના અથ�મા ં�હ�ર નોકરો તર�ક� ગણાશ.ે  

૭૧.  ��ુ ધ �િુ� ધ પગલા ંમાટ� ર�ણ  :   

આ ધારો અને ત ેહ�ઠળના ઘડાયલે કોઇ િનયમ ક� થયલે �ુકમોના અ�સુરણ માટ� ��ુ ધ 

�િુ� ધથી કરવામા ંઆવેલ કોઇ કાય� ક� ત ે માટ� કર�લ કોઇ ઇરાદા માટ� ક�� � સરકાર, 

રાજય સરકારો ક� � થાિનક સ�ામડંળ ક� કોઇ સરકાર� અિધકાર� િવ�� ધ કોઇ દાવો, 

ખટલો ક� અ� ય કા�નૂી કાય�વાહ� થઇ શકશ ેનહ�.  

૭૨.  અ� ય કોઇ કાયદાના િવરોધ �પ નહ� પણ વધારાનો ધારો  :   



આ ધારાની જોગવાઇઓ ક� ત ે હ�ઠળ ઘડાયલે િનયમો હાલમા ં અમલમા ં હોય તેવા, 

િવકલાગં � ય�કતઓના લાભાથ� અ� ય કોઇ કાયદા ક� હ�ઠળ �હ�ર થયલે ક� ઘડાયેલ કોઇ 

િનયમો, �કુમો ક� કોઇ �ચૂનાઓ િવ�� ધ નહ� પણ ત ેઉપરાતંના લેખાશ.ે  

૭૩.  િનયામો ઘડવા માટ� � તે સરકારની સ�ા :   

(૧)  આ ધારાની જોગવાઇઓના અમલીકરણ માટ� � તે સરકાર �હ�રનામા �ારા 

િનયમો ઘડ� શકશે.  

(ર)  ઉપર જણાવલેી સ�ાઓની સામા� યતાના બાધ િવના અન ેખાસ કર�ને આવા 

િનયમો નીચે જણવલેી તમામ ક� કોઇ એક બાબત �રૂ� પાડ� શક�. �મ ક� :- 

(એ)  િવભાગ-૩ ના પટેા િવભાગ-(ર) ની કલમ-(ક�) હ�ઠળ િન�દ�� ટ 

ર�ત ે ક� �મા ં રાજય સરકાર ક� ક�� � શાિસત �દ�શની પસદંગી 

થશ.ે  

(બી)  િવભાગ-૪ ના પટેા િવભાગ-૭ હ�ઠળ િન�દ�� ટ ભ� થાઓં ક� � 

સ� યો મળેવશે.  

(સી)  િવભાગ-(૭) હ�ઠળ િન�દ�� ટ કાય�વાહ�ના િનયમો ક� � ક�� �ીય 

સકંલન સિમિત તેની સભાઓના કામકાજના સબંધંમા ંપાળશ.ે  

(ડ�)  િવભાગ-૮ ના પટેા િવભાગ-(ર) ની કલમ-(એચ) હ�ઠળ િન�દ�� ટ 

આવા ંઅ� ય કાય� ક� � ક�� �ીય સકંલન સિમિત બ�વી શકશ.ે  

(ઇ)  િવભાગ-૮ ના પટેા િવભાગ-(ર) ની કલમ-(એચ) હ�ઠળ િન�દ�� ટ 

ર�ત ેક� �મા ંરાજય સરકાર ક� ક�� � શાિસત �દ�શ પસદં કરવામા ં

આવશ.ે  

(એફ)  િવભાગ-(૯) પટેા િવભાગ-(૩) હ�ઠળ િન�દ�� ટ ભ� થાઓં ક� � 

સ� યો મળેવશ.ે  

(�)  િવભાગ-૧૧ હ�ઠળ િન�દ�� ટ કાય�વાહ�ના િનયમો ક� � ક�� �ીય 

કાય�વાહક સિમિત તનેી સભાઓના કામકાજના સબંધંમા ંપાળશ.ે  

(એચ) િવભાગ-(૧૨) ના પટેા િવભાગ-(૧) હ�ઠળ િન�દ�� ટ ર�ત ે અન ે

હ��ઓુ માટ� ક� �ના માટ� � ય�કતન ેસલં� ન કરવામા ંઆવ.ે  

(આઇ)  િવભાગ-(૧ર) ની પટેા િવભાગ-(૩) હ�ઠળ િન�દ�� ટ ��ુ ક અને 

ભ� થાઓં ક� � ક�� �ીય કાય�વાહક સિમિત સાથ ેજોડાયલે � ય�કત 

મળેવશ.ે  

(�)  � િવભાગ-(૧૪) ના પટેા િવભાગ-(૭) હ�ઠળ િન�દ�� ટ ભ� થાઓં ક� 

� સ� યો મળેવશે.  



(ક�)  િવભાગ-(૧૭) હ�ઠળ િન�દ�� ટ કાય�વાહ�ના િનયમો ક� � રાજય 

સકંલન સિમિત તેની સભાઓના કામકાજના સબંધંમા ંપાળશ.ે  

(એલ)  િવભાગ-(૧૮) ના પટેા િવભાગ-(ર) ની કલમની કલમ-(�) 

હ�ઠળ આવા ંઅ� ય કાય� ક� � રાજય સકંલન સિમિત બ�વી શક�.  

(એમ)  િવભાગ-(૧૯) ના પટેા િવભાગ-(૩) હ�ઠળ િન�દ�� ટ ભ� થાઓં ક� � 

સ� યો મળેવશ.ે  

(એન)  િવભાગ-(ર૧) ના હ�ઠળ િન�દ�� ટ કાય�વાહ�ના િનયમો ક� � રાજય 

કાય�વાહક સિમિત તનેી સભાઓમા ંકામકાજના સબંધંમા ંપાળશ.ે  

(ઓ)  િવભાગ-(રર) ના પટેા િવભાગ-(૧) હ�ઠળ િન�દ�� ટ ર�ત ે અન ે

હ��ઓુ � માટ� � ય�કતને જોડવામા ંઆવશે.  

(પી)  િવભાગ-(રર) ના પટેા િવભાગ-(૩) હ�ઠળ િન�દ�� ટ ��ુ ક અન ે

ભ� થાઓં ક� � રાજય કાય�વાહક સિમિત સાથે જોડાયલે � ય�કત 

મળેવશ.ે  

(ક�)ુ  િવભાગ-(૩૪) ના પેટા િવભાગ-(૧) હ�ઠળ િન�દ�� ટ મા�હિત ક� 

મા�હિતપ� � �� યકે એકમના નોકર� દાતાએ ��ુ પાડ�ુ ંજોઇએ 

અન ે ખાસ રોજગાર િવિનમય કચેર� ક� �ને આવી મા�હતી ક� 

મા�હતીપ� ��ુ પાડવા� ુરહ�શ.ે 

(આર) િવભાગ-(૩૭) ના પટેા િવભાગ-(૧) હ�ઠળ િન�દ�� ટ ન�નૂા�ુ ં

મા�હતીપ�ક અન ે એ ર�ત ે ક� �મા ં નોકર�દાતા �ારા દફતર 

�ળવવા�ુ ંરહ�શ.ે અર� કરવાની રહ�શ.ે  

(એસ)  િવભાગ-(૫૨) ના પટેા િવભાગ-(૧) હ�ઠળ િન�દ�� ટ ન�નૂા�ુ ં

મા�હતી પ�ક અને એ ર�ત ેએમા ંઅર� કરવાની રહ�શ.ે  

(ટ�)  િવભાગ-(૫૨) ના પટેા િવભાગ-(ર) હ�ઠળ ક� �મા ંઅ� વી�ૃિતનો 

�કુમ પાઠવવાનો રહ�શ.ે  

(�)ુ  િવભાગ-(૫૨) ના પટેા િવભાગ-(૩) હ�ઠળ િન�દ�� ટ સવલતો ક� 

ધોરણો �રૂા ંપાડવાના ક� �ળવવાના.  

(વી)  િવભાગ-(૫૨) ના પટેા િવભાગ-(૪) ની કલમ-(એ) હ�ઠળ િન�દ�� ટ 

�દુત ક� � �રૂ� ુ ંન�ધણી �માણપ� �માણ�તૂ લેખાશ.ે  

(ડબ� �)ુ  િવભાગ-(૫૨) ના પટેા િવભાગ-(૪) ની કલમ-(સી) હ�ઠળ 

િન�દ�� ટ ન�નુા�ુ ં પ�ક ક� �મા ં એવી શરતો ક� �ન ે આધીન 

રહ�ન ેન�ધણી �માણપ� આપવા� ુ ંરહ�શ.ે  



(એકસ)  િવભાગ-(૫૪) ના પટેા િવભાગ-(૧) હ�ઠળ િન�દ�� ટ �દુત ક� � 

દરિમયાન અપીલ કરવાની રહ�શ.ે  

(વાય)  િવભાગ-(૫૬) ના પેટા િવભાગ-(૩) હ�ઠળ િન�દ�� ટ ર�ત ેક� �મા ં

ગભંીર િવકલાગંતા ધરાવતી � ય�કતઓ માટ�ની સ�ં થા 

ચલાવવામા ંઆવશે અન ેશરતો ક� � પ�ર�ણૂ� કરવાની રહ�શ.ે  

(ઝેડ)  િવભાગ-(૫૭) ના પટેા િવભાગ-(૩) હ�ઠળ િન�દ�� ટ ��ુ ય કિમ�ર 

વતેન, ભ� થાઓં અન ેઅ� ય સેવા શરતો.  

(ઝેડ-એ)  િવભાગ-(૫૭) ના પટેા િવભાગ-(૬) હ�ઠળ િન�દ�� ટ અિધકાર�ઓ 

અન ેકમ�ચાર�ઓના વેતન ભ� થાં અન ેઅ� ય સેવા શરતો.  

(ઝેડ-બી)  િવભાગ-(૫૮) ની કલમ-(ડ�)  હ�ઠળ િન�દ�� ્ ટ સમયગાળો ક� �મા ં

��ુ ય કિમ�ર, ક�� � સરકારનો અહ�વાલ આપશે.  

(ઝેડ-સી)  િવભાગ-(૬૦) ના પટેા િવભાગ-(૩) હ�ઠળ િન�દ�� ટ કિમ�રના 

વતેન ભ� થા ંઅન ેઅ� ય સવેા શરતો.  

(ઝેડ-ડ�)  િવભાગ-(૬૦) ના પટેા િવભાગ-(૬) હ�ઠળ િન�દ�� ટ 

અિધકાર�ઓના વેતન ભ� થા ંઅને અ� ય સવેા શરતો.  

(ઝેડ-ઇ)  િવભાગ-(૬૧) ની કલમ-ડ� હ�ઠળ િન�દ�� ટ સમયગાળો ક� � 

દરખા� ત કિમ�ર રાજય સરકારન ેઅહ�વાલ આપશ.ે  

(ઝેડ-એફ)  િવભાગ-(૬૪) ના પટેા િવભાગ-(૧) હ�ઠળ િન�દ�� ટ ન�નૂા�ુ ંપ�ક 

અન ેસમય ક� �મા ંવાિષ�ક અહ�વાલ તયૈાર કરવાનો રહ�શ.ે  

(ઝેડ-�)  િવભાગ-(૬૫) ના પટેા િવભાગ-(૧) હ�ઠળ િન�દ�� ટ ન�નૂા�ુ ંપ�ક 

અન ેસમય ક� �મા ંવાિષ�ક અહ�વાલ તયૈાર કરવાનો રહ�શ.ે  

(ઝેડ-એચ)  અ� ય કોઇ બાબત ક� � કરવાની થાય ક� �ચુવવાની રહ�.  

(૩)  િવભાગ-(૩૩) ની શરતો િવભાગ-(૪૭) ના પટેા િવભાગ-(ર) ની શરતોન ે

આધીન રહ�ન ેક�� � સરકાર �ારા બહાર પાડ�લ �� યકે �હ�રના�ુ ંિવભાગ-(ર૭), 

િવભાગ-(૩૦), િવભાગ-(૩૮) ના પટેા િવભાગ-(૧), િવભાગ-(૪ર), િવભાગ-

(૪૩), િવભાગ-(૬૭), િવભાગ-(૬૮) હ�ઠળ રહ�શ.ે જયાર� �રૂા �ીસ �દવસના 

ગાળા માટ� તે�ુ ંસ� હોય ક� � એક ક� બે ક� તથેી વ� ુ�િમક સ�ો�ુ ંબન�ેુ ંહોય 

અન ેજો તરત પછ� શ� થતા સ�નો સમાિ� ત પહ�લા ંઅથવા અગાઉ કહ� ુતેમ 

�િમક સ�ો હોય � યાર� બ� ન ે �હૃો કોઇ િનયમ, �હ�રના�ુ ં ક� યોજનામા ં કોઇ 

�ધુારો-વધારો કરવામા ં સહમત હોય, બ� ન ે �હૃો સહમત થાય ક�, િનયમ-

�હ�રના�ુ ંક� યોજના ઘડાવા ન જોઇએ. તો ત ેિનયમ �હ�રના�ુ ંક� યોજના � યાર 



પછ� �ધુાર�લ � વ�પે જ અમલમા ંરહ�શ ેઅથવા �બન અસરકારક બનશે. � ત ે

�ક� સા �જુબ લખાશ.ે તેથી આમ છતા,ં પણ ત ે િનયમ �હ�રના�ુ ં ક� યોજના 

હ�ઠળ અગાઉ થયલે કોઇ પણ �તના ભેદભાવ વગર કાયદ�સર ગણવામા ં

આવશ ે� �ક� સા �જુબ થવા પા� હોય ત.ે  

(૪)  િવભાગ-(૩૩) ની શરતો િવભાગ-(૪૭) ના પટેા િવભાગ-(ર) ની શરતોન ે

આધીન  રહ�ન ે રાજય સરકાર �ારા બહાર પાડ�લ �� યકે �હ�રના�ુ ં િવભાગ-

(ર૭), િવભાગ-(૩૦), િવભાગ-(૩૮) ના પટેા િવભાગ-(૧), િવભાગ-(૪ર), 

િવભાગ-(૪૩), િવભાગ-(૬૭), િવભાગ-(૬૮) હ�ઠળ તનેા �ારા �� યકે યોજના 

અન ેપટેા િવભાગ-૧ હ�ઠળ તેને �ારા ઘડાયલે �� યકે િનયમ તે ઘડાયા પછ� 

તરત જ જયા ંરાજય િવધાનસભા બે �હૃોની બનેલી છે � યા ં�� યકે �હૃ સમ� 

અથવા જયા ંિવધાનસભા એક �હૃની બનલેી છે � યા ંતે �હૃ સમ� �કૂાશ.ે  

૭૪.  ૧૯૮૭ ના ધારા (૩૯) માં �ધુારો :   

કા�નૂી સેવા સ�ામડંળો ધારો, ૧૯૮૭ ના િવભાગ-(૧૨) મા ં નીચનેી કલમ-(ડ�) �ુ ં

� થાન લેશ.ે �મ ક�,"(ડ�)" િવકલાગં � ય�કત એટલ ેિવકલાગં � ય�કતઓન ે(સમાન તકો, 

હકકો�ુ ંર�ણ અન ે�ણૂ� ભાગીદાર�) ધારો, ૧૯૯૫ ના િવભાગ-(ર) ની કલમ-(આઇ) મા ં

થયલે � યા� યા �જુબ "િવકલાગં � ય�કત" 

 
 


