Financial Assistance and Support Services to Victims of Rape: A Scheme
for Restorative Justice
ુ ઃસ્થાપન માટે ની એક યોજના
બળાત્કારનો ભોગ બનેલ વ્યક્તિને આર્થિક સહાયઃ પન
૧. પ્રસ્િાવના Introduction
જીવનનો હક, જેમાાં સમ્માન સાથે જીવવાના હકનો પણ સમાવેશ થાય છે , તે ભારતીય
બાંધારણ અંતર્ગત દરે ક વ્યક્તતને અપાયેલ છે . માનવ સમ્માન અને સ્ત્રીને પોતાની સાથે
થતી કોઇ પણ હહિંસક પ્રવ ૃત્તિને રોકવાનો હક પણ ભારતનાાં આંતરરાષ્ટ્ર્રીય દસ્તાવેજો
જેવાાં કે યુત્તનવસગલ ડેતલેરેશન ઓફ હ્યુમન રાઇટ્સ (UDHR) અને ધ કન્વેન્શન ઓન
એલલત્તમનેશન ઓફ ઓલ ફોમ્સગ ઓફ હડસ્ક્રીમત્તમનેશન અર્ેઇન્સ્

ત્તવમેન (CEDAW)

અંતર્ગત અપાયેલ છે . તદુપરાાંત, સાંયતુ ત રાષ્ટ્ર્સાંઘનાાં જ્સસ્ મસ ફોર ત્તવક્ત મ્સ ઓફ ક્રીાઇમ
એન્ડ અબ્યુઝ ઓફ પાવર, 1985 નાાં મ ૂળભ ૂત ત્તસધધાાંતોમાાં પણ અસરગ્રસ્તનાાં સમ્માનને
ઓળખવાની અને તેને થયેલ માનહાત્તનને ન્યાયતાંત્રની પ્રાપ્યતા, સહાય અને તેમને
પુનઃસ્થાત્તપત કરવા મા ે જરૂરમ મદદ પ ૂરમ પાડવા ઉપર ભાર મ ૂકવામાાં આવેલ છે .
બળાત્કાર એ મહહલાઓ સાથે થતા ગુનાઓમાાંનો સૌથી ભયજનક પ્રકારનો અને હહિંસક
ગુનો છે , જે તેને લાાંબા ર્ાળામાાં શાહરરમક હાત્તનઓ જ નહીં, પરાં ત ુ તેની વ્યક્તતર્ત અને
સામાજજક સાંબધ
ાં ો સ્થાત્તપત કરવાની ક્ષમતા, તેનાાં જીવન અને તેની આજીત્તવકાને પણ
અસર કરે છે . બળાત્કારનો ભોર્ બનેલ વ્યક્તત માનત્તસક ત્રાસદમમાાંથી પસાર થાય છે ,
જેનો ઉપચાર તેની સ્વાલભમાન પ ૂવગકની અને અથગપ ૂવગકના જીવન મા ે આવશ્યક છે .
એક તરફ જ્યારે એ ખ ૂબ આવશ્યક છે કે આવા ગુનેર્ારોને યોગ્ય ત્તશક્ષા કરવામાાં આવે,
તેથી પણ વધુ આવશ્યક છે અસરગ્રસ્તનુ ાં સ્વાલભમાન અને ત્તવશ્વાસ પુનઃસાંપાહદત કરવાાં.
પુનઃ સાંપાદનનાાં ન્યાયનો આ ત્તસધધાાંતને અસરગ્રસ્ત સ્ત્રીને પહોંચેલ ત્રાસદમને સુધારવા
મા ે પાયારૂપ ર્ણવો જોઇએ અને તેનાાં અંતર્ગત આત્તથિક સહાય પણ આવરમ લેવી
જોઇએ જે સમયસર સારવાર મા ે આવશ્યક સલાહ, રહેઠાણ, તબીબી અને કાયદાકમય
ખચાગ ઓને પહોંચી વળવામાાં તેને મદદરૂપ થઈ શકે. આ ત્તસધધાાંતને અનુલક્ષીને વતગતી
વખતે શાહરરમક પીડા, આઘાત તેમજ બળાત્કારનાાં પહરણામે થયેલ ર્ભાગધાનને ચાલતે
ર્યેલ આજીત્તવકાને પણ આવશ્યક ર્ણવુ ાં જોઇએ.
હદલ્હમ ડોમેક્સ્ ક વહકિંર્ ત્તવમેન્સ ફોરમ ત્તવ. ભારત સરકાર અને અન્ય દ્વારા થયેલ _____
writ petition (CRL) ક્રીમાાંક 362/93માાં સુત્તપ્રમ કો ગ નેશનલ કત્તમશન ફોર ત્તવમેનને એવી
એક યોજના તૈયાર કરવા ત્તનદે શ આપેલ હતો જેથી બળાત્કારનો ભોર્ બનેલ
બદનસીબોનાાં આંસુ લ ૂછમ શકાય. સુત્તપ્રમ કો ે બાંધારણનાાં ત્તનદે શક ત્તસધધાાંતોમાાં કલમ
38(1) અંતર્ગત જણાવ્યુ ાં હતુ ાં કે બળાત્કારનો ભોર્ બનેલ વ્યક્તતમાાં માનત્તસક પ્રત્તતરોધની

સાથે સાથે આત્તથિક હાત્તન પણ હોય છે અને ઘણી વાર તેઓ માનત્તસક રમતે આજીત્તવકા
ઉપાર્જનમાાં વ્યસ્ત રહેવ ુ ાં ઘણુ ાં તકલીફ ભયુું અનુભવે છે . તેથી તેમના મા ે હક્રીત્તમનલ
કમ્પેન્સેશન બોડગ હોવુ ાં અત્તત આવશ્યક છે .
નેશનલ ક્રીાઇમ રે કોર્ડગ સ બ્યુરો દ્વારા મળતી માહહતી અનુસાર દે શમાાં બળાત્કારનાાં હકસ્સાઓ
વધી રહ્યા છે . ફતત વર્ગ 2008 અંતર્ગત 21,467 હકસ્સાઓ નોંધાયેલ છે જે પાછલા વર્ગ
કરતાાં 3.5% વધુ છે .
__________ નાાં કલમ 357 અંતર્ગત (CrPC), કો ગ અસરગ્રસ્તોને વળતરનો આદે શ
આપી શકે. 2009માાં, ______ માાં એક નવી કલમ 357નો સમાવેશ કરાવવામાાં આવી
હતી. જેમાાં રાજ્ય સરકાર ઉપર ગુનાનાાં અસરગ્રસ્તો મા ે કેન્રીય સરકારનાાં ત્તનદે શાનુસાર
વળતર યોજનાઓ રચવાની જવાબદારમ મ ૂકવામાાં આવી હતી.
આ ત્તસધધાાંતને પ ૃષ્ટ્રઠભ ૂત્તમકા તરમકે લઈને બળાત્કારનો ભોર્ બનેલ અસરગ્રસ્તોને રાહત
સ્વરૂપે અને પુનઃસાંપાદનમાાં મદદરૂપ થવા મા ે આત્તથિક સહાયની યોજના તૈયાર
કરવામાાં આવી છે . થયેલ શાહરરમક અને માનત્તસક ઇજાને કોઇ પણ વળતર દ્વારા સાજી
તો ન કરમ શકાય પરાં ત ુ આ યોજના દ્વારા અસરગ્રસ્તને આ પ્રકારની તનાવયુતત
પહરક્સ્થત્તતમાાં તે વ્યક્તતની તાત્કાલલક અને લાાંબા ર્ાળામાાં ઉભી થતી જરૂહરયાતોને
પહોંચી વળવા મા ે નો પ્રયાસ કરવામાાં આવેલ છે .
આ યોજના બનાવવાની શરૂઆત નેશનલ કત્તમશન ફોર ત્તવમેન દ્વારા 1995માાં કરવામાાં
આવી હતી. ત્યાર બાદ, તેને યોગ્ય સરકારમ સિાને સોંપવામાાં આવી હતી અને તે મુજબ
2005માાં આ યોજના અંતર્ગત બળાત્કારનો ભોર્ બનેલ વ્યક્તત મા ે વળતર આપવા
ત્તવશે ની સત્તવસ્ત ૃત ત્તનદે ત્તશકા તૈયાર કરવામાાં આવી હતી. પ્રહક્રીયામાાં અંતહરમ અને અંત્તતમ
વળતર, તાલુકા સ્તરની સત્તમત્તતઓ અને હક્રીત્તમનલ ઇન્જરમઝ કમ્પેન્સેશન બોડગ ની રચના
ત્તવશે માહહતી પ ૂરમ પાડવામાાં આવી હતી.
આ ત્તનદે ત્તશકાઓને આધારે યોજનાની પુનરગ ચના કરવામાાં આવી હતી.
લબન સરકારમ સાંસ્થાઓ, વકમલો અને સામાજજક કાયગકરો સાથે યોજના બાબતે સઘન
ચચાગઓ યોજવામાાં આવી હતી. તેમની સલાહ લીધા બાદ, આ યોજનાને અંતમાાં મહહલા
અને બાળ ત્તવકાસ માંત્રાલય દ્વારા 7 માચગ, 2010 નાાં યોજાયેલ નેશનલ કન્સલ્ ે શન ઓન
ુ
એતસેસ ટુ જસ્ મસ, હરલીફ એન્ડ હરહેલબલલ ે શન ઓફ રે પ ત્તવત મમ્સ અંતર્ગત પ્રસ્તત
કરવામાાં આવી હતી. આ રાષ્ટ્ર્મય સલાહ સત્તમત્તતમાાં ન્યાયતાંત્ર, રાષ્ટ્ર્મય અને રાજકમય
કાયદાકમય સેવાઓ, પોલલસ કમગચારમઓ, લબન સરકારમ સાંસ્થાનાાં વ્યક્તતઓ અને

સામાજજક કાયગકરો હાજર રહ્યા હતા. આ સલાહ સત્તમત્તત દરત્તમયાન, આ પ્રકારની યોજના
જેનાાં દ્વારા બળાત્કારનો ભોર્ બનેલ વ્યક્તતને પુનઃસ્થાપનની પ્રહક્રીયામાાં મદદ મળમ રહે
તે મા ેની જરૂહરયાત પર સહસાંમત્તત મળમ હતી.
આ યોજના, જો કે મહહલાને CrPC ની કલમ 357 અથવા 357A અંતર્ગત કો ગ પાસે
મદદ માાંર્વાથી રોકતી નથી.
ુ ય હેત ુ Objectives of the Scheme
2. યોજનાનાાં મખ્
અસરગ્રસ્ત મહહલાઓને પુનઃસ્થાપક ન્યાય પ ૂરો પાડવા મા ે, આ યોજના નીચેની
સવલતો પ ૂરમ પાડે છે ઃ
a. બળાત્કારનો ભોર્ બનેલ વ્યક્તતને આત્તથિક સહાય, અને
b. અસરગ્રસ્તની જરૂહરયાત મુજબ તેને છત્ર, સલાહ, તબીબી મદદ, કાયદાકમય સહાય,
ત્તશક્ષણ અને વ્યાવસાત્તયક તાલીમ પ ૂરાાં પાડવાાં.
3. હહિાર્િકાર ઃ Target Group/ Beneficiaries
(i) આ યોજના મહહલાઓ અથવા એવી સર્ીર બાળાઓ જે બળાત્કારનો ભોર્ બની હોય
તેનો સમાવેશ કરે છે અને તેમને અસરગ્રસ્ત તરમકે દશાગ વવામાાં આવે છે .
(ii) આ યોજના મા ે ‘બળાત્કાર’ એ લેઃ
કોઇ મહહલા સાથે શાહરરમક સાંભોર્ જે નીચેનાાંમાાંથી કોઇ પણ સાંજોર્ોમાાં થયેલ હોયઃ
પ્રથમ, તેની મરજી ત્તવરૂધધ થયેલ હોય.
બીજુ,ાં તેની સાંમત્તત વર્ર.
ત્રીજુ,ાં તેની સાંમત્તત દ્વારા પરાં ત ુ જે સાંમત્તત તેને મ ૃત્યુનાાં ભય અથવા ઇજાનાાં ભયથી
મેળવવામાાં આવી હોય.
ચોથુ,ાં તેની સાંમત્તત મેળવાયેલ હોય પરાં ત ુ તે પુરૂર્ તેનો પત્તત ન હોવાની જાણકારમ
ધરાવતો હોય, અને તે સ્ત્રી તે વ્યક્તતને કોઇ અન્ય પુરૂર્ સમજી હોય અને તેને પોતાની
કાયદાકમય રમતે પહરલણતા સમજતી હોય.
પાાંચમુ,ાં તેણે તે સાંમત્તત નાસમજીમાાં અથવા નશામાાં આપેલ હોય અથવા તેને એવો કોઇ
નશો તે પુરૂર્ દ્વારા કરાવવામાાં આવ્યો હોય જેથી તે થઈ રહેલ ઘ નાને સમજી ન શકે
અને સાંમત્તત આપી દે .
સમજૂતીઃ બળાત્કારનો ગુનો સાલબત કરવા મા ે પુરૂર્નાાં ત્તશશ્નનુ ાં સ્ત્રીયોત્તનમાાં દાખલ થવુ ાં
જરૂરમ છે .

(iii) યોજનાનાાં ફકરા 6 (i) (b)માાં જણાવ્યા મુજબ ‘અરજદાર’માાં અસરગ્રસ્ત મહહલા અને
તેનાાં કાયદાકમય વારસદારો (આવી અસરગ્રસ્ત મહહલાનુ ાં મત્ૃ યુ નીપજે તો), તદુપરાાંત એ
વ્યક્તત જે સર્ીર/પાર્લ બાળા વતી કેસ ફાઇલ કરતો હોય, તેને ર્ણી શકાય.
(iv) જ્યાાં જ્યાાં ‘રાજ્ય બોડગ ’ લખેલ હોય ત્યાાં તેમાાં કેન્રશાત્તસત પ્રદે શોનો પણ સમાવેશ
ર્ણી લેવો.
4. યોજના અંિગગિ સહાય Assistance under the Scheme
આ યોજનાનાાં ફકરા ૮ અંતર્ગત, અસરગ્રસ્ત મહહલાને પુનઃ સાંપાદન મા ે સહાય/
સેવાઓ તરમકે રૂ. 2 લાખ જે લી સહાય મળશે.
FIR ની નોંધણી બાદ અથવા આ યોજના અમલમાાં આવ્યા બાદની તારમખમાાં થયેલ
ગુનાઓ મા ે જ આ યોજના પ્રાપ્ય રહેશ.ે
5. યોજનાનાાં અમલ માટે જવાબદાર સત્ાઃ
(A) તાલુકા ફોજદારમ ઇજા રાહ્ત અને પુનવગસવા બોડગ
તાલુકા ફોજદારમ ઇજા રાહ્ત અને પુનવગસવા

બોડગ (હવેથી તાલુકા બોડગ ) દરે ક

તાલુકામાાં સ્થપાવુાં જોઇએ જેથી તાલુકા સ્તરે આ પ્રકારની અરજીઓ મા ે સહાય હાાંસલ
કરમ શકાય.
i) બાંધારણઃ Composition:
તાલુકા મેજજસ્્ે / નાયબ કત્તમશનર/ તાલુકા કલેત ર બોડગ નાાં ચેરપસગન રહેશેઃ
બોડગ માાં અન્ય પાાંચ સભ્યો નીચે દશાગવ્યા પ્રમાણે હોવાાં જોઇએઃ
1. પોલલસ સુત્તપ્રન્ ે ન્ડન્
2. ત્તસત્તવલ સર્જન (તબીબ)/ તાલુકા તબીબી અત્તધકારમ/ આરોગ્ય અત્તધકારમ અથવા જે
પણ અન્ય નામથી તે ઓળખાતી હોય.
3. તાલુકા કાયદાકમય સેવા સિાનો પ્રત્તતત્તનત્તધ, જે, શક્ય હોય તો મહહલા હોવી જોઇએ;
4. એક પ્રખ્યાત મહહલા ત્તનષ્ટ્રણાત જે તાલુકા સ્તરે બાળકો અને મહહલાઓનાાં મુદ્દાઓ ત્તવશે
જાણકારમ ધરાવતી હોય, અને જે બોડગ નાાં ચેરપસગન દ્વારા ત્તનયુતત કરાયેલ હોય.
5. તાલુકા સ્તરનાાં મહહલા અને બાળ ત્તવકાસ/ સામાજજક ત્તવકાસ/ સામાજજક કલ્યાણ
અત્તધકારમ, જે બોડગ નાાં સભ્ય માંત્રી હોય.
બોડે બાળ કલ્યાણ સત્તમત્તતનાાં પ્રત્તતત્તનત્તધને સાંયતુ ત રમતે પસાંદ કરવાનો રહેશે જે તાલુકા
અથવા તાલુકાઓના સમ ૂહ મા ે , સર્ીર અસરગ્રસ્ત મા ે કાયગ કરશે.

દરે ક ત્તનયુતત સભ્યની સમયમયાગ દા ત્રણ વર્ગની રહેશે જેમાાં વધુમાાં વધુ એક વર્ગનાાં
વધારાની શક્યતા રહેશે.
ii) તાલુકા બોડગ નાાં અત્તધકારોઃ Powers of the District Board
a) બોડે યોજના અંતર્ગત થયેલ દાવાઓ નક્કમ કરવાનાાં રહેશે અને તેનાાં આધારે
આત્તથિક સહાય અને અન્ય આવશ્યક યોગ્ય સહાય જેથી શાહરરમક ઇજા અને
માનત્તસક ત્રાસદમ ઘ મ શકે તે સુત્તનત્તિત કરવાની રહેશે.
b) બોડગ પાસે તેનાાં કાયોની પ ૂત્તતિ મા ે આવશ્યક કોઇ પણ વ્યક્તતને હાજર કરવા
મા ે સ ૂચના આપવાનો અને સાલબતીઓને રે કોડગ કરવાનાાં સાંપ ૂણગ અત્તધકાર રહેશે.
iii) તાલુકા બોડગ નાાં કાયોઃ Functions of the District Board
તાલુકા બોડગ આ પ્રમાણે કાયગ કરશેઃ
a) દાવાઓને ધયાનમાાં લેશે અને આવશ્યક સહાયને યોજનાની પ્રહક્રીયાઓને અનુસરમને
પ ૂણગ કરશે;
b) અસરગ્રસ્ત મહહલા મા ે મનોવૈજ્ઞાત્તનક, તબીબી અને કાયદાકમય સહાય પ ૂરમ પાડશે;
c) અસરગ્રસ્ત મહહલાને સલાહ મા ે વ્યવસ્થા કરશે અને જો તે મહહલા પહરલણત હોય તો
તેનાાં પત્તતને પણ સલાહમાાં સમાત્તવષ્ટ્ર કરશે;
d) અસરગ્રસ્ત મહહલા મા ે જો આવશ્યક હોય તો રહેઠાણનો પ્રબાંધ કરશે;
e) આવી અસરગ્રસ્ત મહહલાઓ મા ે ત્તશક્ષણ અથવા વ્યાવસાત્તયક તાલીમ, જે પણ
આવશ્યક જણાય અને જે પણ તેનાાં પુનવગસવા મા ે જરૂરમ હોય તે પ ૂરમ પાડશે;
f) તપાસની પ્રર્ત્તત સમયાાંતરે હરવ્યુ કરશે;
g) જો અસરગ્રસ્ત મહહલા અરજી કરે તો તપાસ અત્તધકારમને બદલી નાાંખશે;
h) યોગ્ય સતાને ત્તનદે શ આપી અસરગ્રસ્ત મહહલાને આવશ્યક રક્ષણ પ ૂરુાં પાડશેઃ
i) આવી મહહલાની ઓળખ જ્યાાં સુધી તે સહાય માાંર્તી હોય કે ત્તશક્ષણ અને તાલીમ
લેતી હોય ત્યાાં સુધી બને ત્યાાં સુધી છૂપી રાખવા પ્રયત્ન કરશે.
j) તેનાાં ત્તનણગયો પર હરવ્યુ કરશે અને તેની પ્રર્ત્તતની તપાસ કરશે;
k) એવાાં અન્ય કાયો કરશે જે બોડગ મા ે રાજ્ય અથવા રાષ્ટ્ર્મય બોડગ દ્વારા સ ૂચવાયેલ
હોય.
(B) રાજકમય ફોજદારમ ઇજા સહાય અને પુનવગસવા
Relief and Rehabilitation Board

બોડગ ઃ State Criminal Injuries

રાજકમય ફોજદારમ ઇજા સહાય અને પુનવગસવા

બોડગ (હવે પછમથી રાજકમય બોડગ ) દરે ક

રાજ્ય અથવા કેન્રશાત્તસત પ્રદે શમાાં સ્થાપવામાાં આવશે, જેની પ્રાથત્તમક જવાબદારમ
તાલુકા સ્તરનાાં બોડગ નાાં કાયો પર દે ખરે ખ અને સાંચાલન રાખવાનુ ાં રહેશે.
i) બાંધારણઃ Composition
મહહલા અને બાળ ત્તવકાસ ત્તવભાર્ અથવા સામાજજક કલ્યાણ ત્તવભાર્નાાં મુખ્ય સેક્રીે રમ/
માંત્રી આ બોડગ નાાં ચેરપસગન બનશે.
રાજકમય અથવા કેન્રશાત્તસત પ્રદે શ બોડગ સાત સભ્યો જે નીચે દશાગ વેલા છે તેમનુ ાં બનેલ ુાં
હશેઃ
1. ગૄહ ત્તવભાર્ના પ્રત્તતત્તનત્તધ
2. આરોગ્ય ત્તવભાર્નાાં પ્રત્તતત્તનત્તધ અથવા કોઇ સરકારમ તબીબ કોલેજનાાં પ્રખ્યાત તબીબ
જેનો બળાત્કારની તબીબી તપાસનો અનુભવ હોય. અને જે આયોગ્ય ત્તવભાર્ દ્વારા
સ ૂચવાયેલ હોય; 3. કાયદા ત્તવભાર્નાાં પ્રત્તતત્તનત્તધ;
4. રાજ્ય કાયદાકમય સેવા સિાનાાં પ્રત્તતત્તનત્તધ જે શક્ય હોય તો મહહલા હોવાાં જોઇએ;
5. બે એવી મહહલાઓ જેમણે બાળકો અને મહહલાઓનાાં રાજ્ય સ્તરનાાં મુદ્દાઓ પર કાયગ
કરવાનો અનુભર હોય અને જે બોડગ નાાં ચેરપસગન દ્વારા સ ૂચવવામાાં આવેલ હોય;
6. ત્તનદે શક, મહહલા અને બાળ ત્તવકાસ ત્તવભાર્ અથવા સામાજજક કલ્યાણ ત્તવભાર્, જે
બોડગ નાાં સભ્ય માંત્રી બનશે.
સ ૂચવાયેલ સભ્યોની સમય મયાગદા ત્રણ વર્ગની હશે જે વધુમાાં વધુ એક વર્ગનો વધારો
થઈ શકશે.
(ii) રાજકમય બોડગ નાાં કાયોઃ Functions of the State Board
રાજકમય બોડે નીચેનાાં કાયો હાથ ધરવાનાાં રહેશેઃ
a) રાજ્યનાાં તાલુકા બોડગ નાાં કાયોનુ ાં સાંચાલન અને દે ખરે ખ;
b) સુઓ મોટુ દ્વારા કોઇ અસરગ્રસ્ત મહહલા વતી બળાત્કારની ફહરયાદ અથવા તપાસ
કરવી અને તે મા ે તાલુકા બોડગ ને સ ૂચના આપવી.
c) યોજના અને તેનાાં અમલને લર્તા મુદ્દાઓ ત્તવશેની ફહરયાદોમાાં પ ૂછપરછ કરવી;
d) તાલુકા બોડગ ત્તવરૂધધ થયેલ નીચેનાાં મુદ્દાઓ પરની અરજીઓને સાાંભળવીઃ


યોજના અંતર્ગત દાખલ કરાયેલ અરજીને રદ કરાયેલ હોય.



અંતહરમ અથવા અંત્તતમ સહાય આપવામાાં થઈ રહેલ ત્તવલાંબ



સહાયની પહોંચ અને પ્રાપ્યતા યોગ્ય ન જણાતી હોય.



સહાયની સેવા



એવો કોઇ પણ અન્ય મુદ્દો જે અસરગ્રસ્ત મહહલા દ્વારા દાખલ કરાયેલ અરજીને
લર્તો હોય અને જે રાજ્યકમય બોડગ ની સમક્ષ પ્રસ્તુત કરવા યોગ્ય હોય.

e) વળતરની રકમ 1 લાખ સુધી વધારમ શકે, જેમાાં કુલ મયાગદા 3 લાખની હોવી જોઇએ.
ત્તવત્તશષ્ટ્ર

હકસ્સાઓ, જે યોજનાનાાં 11મા ફકરામાાં આપેલ છે , તે મુજબ તાલુકા બોડગ

પાસેથી સાંદભગ મળે લ હોવો જોઇએ;
f) તાલુકા બોડગ ને મહહલા અને બાળ ત્તવકાસ માંત્રાલય તરફથી ફાળવાયેલ ભાંડોળ રાજ્ય
સરકાર દ્વારા પહોંચે તે જોવુાં જોઇએ.
(C) રાષ્ટ્ર્મય ફોજદારમ ઇજા રાહત અને પુનવગસવા બોડગ ન ુ ાં બાંધારણ Constitution of
National Criminal Injuries Relief and Rehabilitation Board
રાષ્ટ્ર્મય ફોજદારમ ઇજા રાહત અને પુનવગસવા બોડગ ન ુ ાં બાંધારણ (હવે પછમ રાષ્ટ્ર્મય
બોડગ )ની રચના સમગ્ર યોજનાનુ ાં સાંપ ૂણગ પાલન થાય તે ધયાનમાાં રાખીને થવી જોઇએ.
i) બાંધારણઃ Constitution
મહહલા અને બાળ ત્તવકાસ માંત્રાલયનાાં માંત્રી/ સહાયક માંત્રી આ બોડગ નાાં ચેરપસગન બનશે;
રાષ્ટ્ર્મય બોડગ નીચે દશાગ વેલ સાત સભ્યોનુ ાં બનેલ ુાં હોય છે ઃ
1. કેન્રીય આરોગ્ય સેવાઓનાાં હડરે ત ર જનરલ અથવા તેમનાાં પ્રત્તતત્તનત્તધ;
2. ભારત સરકારનાાં સાંયતુ ત માંત્રી અથવા તે સમકક્ષ સ્તરનો અત્તધકારમ જે કાયદા
ત્તવભાર્માાં હોય;
3. રાષ્ટ્ર્મય કાયદાકમય સેવાઓનાાં પ્રત્તતત્તનત્તધ જે શક્ય હોય તો મહહલા હોવા જોઇએ;
4. નેશનલ કત્તમશન ઓફ ત્તવમેનનાાં પ્રત્તતત્તનત્તધ
5. બે પ્રખ્યાત મહહલા કાયગકરો જેઓ સ્ત્રીઓ અને બાળકોનાાં મુદ્દા પર કાયગ કરતાાં હોય
અને જે બોડગ નાાં ચેરપસગન દ્વારા સ ૂચવવામામ આવ્યાાં હોય; અને
6. મહહલા અને બાળ ત્તવકાસ માંત્રાલયનાાં સાંયતુ ત માંત્રી (મહહલા કલ્યાણ) જે રાષ્ટ્ર્મય
બોડગ નાાં સભ્ય માંત્રી પણ હોય.
આ સભ્યોનો કાયગકાળ ત્રણ વર્ગનો રહેશે જે વધુમાાં વધુ એક વધુ વર્ગ મા ે વધારમ
શકાશે.
(ii) રાષ્ટ્ર્મય બોડગ નાાં કાયોઃ Functions of the National Board
રાષ્ટ્ર્મય બોડગ આયોજનાને નીચેનાાં કાયોનાાં આધારે અમલમાાં મ ૂકશેઃ
a) યોજના અંતર્ગત સ્થપાયેલ રાજકમય બોડગ નાાં કાયોનુ ાં સાંચાલન અન દે ખરે ખ
કરવી;
a) રાજ્યનાાં તાલુકા બોડગ નાાં કાયોનુાં સાંચાલન અને દે ખરે ખ;

b) સુઓ મોટુ દ્વારા કોઇ અસરગ્રસ્ત મહહલા વતી બળાત્કારની ફહરયાદ અથવા તપાસ
કરવી અને તે મા ે તાલુકા અથવા રાજકમય બોડગ ને સ ૂચના આપવી.
c) યોજના અને તેનાાં અમલને લર્તા મુદ્દાઓ ત્તવશેની ફહરયાદોમાાં પ ૂછપરછ કરવી;
દ) મહહલા અને બાળ ત્તવકાસ માંત્રાલયને સ ૂચનો/ ત્તનદે ત્તશકાઓ દ્વારા રાજ્ય સરકારો
અથવા અન્ય કોઇ એજન્સી, કેન્રશાત્તસત પ્રદે શ અથવી એવી કોઇ પણ લાર્તી વળર્તી
સાંસ્થાનો યોજનાનાાં અમલ મા ે જરૂરમ સ ૂચનો આપવાાં.
e) સમયાાંતરે કેન્રીય સરકારની સલાહ દ્વારા યોજના અંતર્ગત અપાનાર સહાય સેવાઓનો
હરવ્યુ કરવો.
f) યોજનાનાાં અમલ મા ે આવશ્યક ભાંડોળ અને બજે નક્કમ કરવાાં.
g) અસરગ્રસ્ત મહહલા મા ે આવશ્યક સહાયને હરવ્યુ કરવી અને તેનાાં સ્વાલભમાન અને
સમ્માનનાાં પુનઃસ્થાપન મા ે સ ૂચનો આપવાાં.
6. િાલકુ ા બોર્ગ સામે દાવો માાંર્વાની પ્રહિયાઃ Procedure for Making Claims before
the District Board
(A) કોણ અને ક્યાાં સુધીમાાં અરજી કરમ શકેઃ Who May Apply and By When
(i)
આ યોજના અંતર્ગત સહાય મા ે ની અરજી ઘ ના બન્યાનાાં અથવા FIR દાખલ કયાગનાાં
60 હદવસમાાં કરવાની રહે છે , જે
a) અસર ગ્રસ્ત વ્યતત/ સાંસ્થા/ ત્તવભાર્ અથવા કત્તમશન તેના વતી કરમ શકે છે ;
b) જ્યાાં અસરગ્રસ્ત મહહલા એ લેઃ


સર્ીર બાળા, જે તેનાાં વાલી અથવા માતા ત્તપતા દ્વારા અરજી કરમ શકે;



માનત્તસક આરોગ્ય કાયદા અંતર્ગત માનત્તસક રમતે લબમાર હો, તે સામાન્ય રમતે
રહેતી હોય તેવી વ્યક્તત અથવા કોઇ સાંસ્થાનાાં લાયકાત ધરાવતા તબીબી
અત્તધકારમ દ્વારા ફહરયાદ કરમ શેક;

c) અસરગ્રસ્ત મહહલાનાાં મત્ૄ યુ નાાં હકસ્સામાાં તેનાાં કાયદાકમય વાંશજ
(ii) જ્યારે અરજી 60 હદવસ બાદ કરવામાાં આવી હોય ત્યારે બોડગ જો પયાગપ્ત સાંતોર્જનક
કારણો મળે તો ત્તવલાંબને ચલાવી લઈ શકે છે .
(B) અરજી કેવી રમતે કરવીઃ How to Apply
(iii) જે સમયે બળાત્કાર થાય ત્યારે FIR તરત જ દાખલ કરમ દે વી જોઇએ. બળાત્કારનો
ભોર્ બનેલ મહહલાનુ ાં તરત જ યોગ્ય તબીબી અત્તધકારમ દ્વારા તપાસ થવી જોઇએ;

(iv) જે તે પોલલસ સ્ ેશનનાાં SHO તેનાાં SP/DCP દ્વારા આ FIR 72 કલાકમાાં તબીબી
હરપો ગ અને પ્રાથત્તમક તપાસનાાં હરપો ગ સાથે તાલુકા બોડગ નાાં IOને મોકલવામાાં આવે છે ;
(v) હરપો ગ / દસ્તાવેજો જે SHO દ્વારા મોકલવામાાં આવે છે તે જ્યાાં સુધી કલમ(i) અને
(vi) મુજબ ભોર્ બનેલ મહહલાને સાંપ ૂણગ રાહત ન મળે ત્યાાં સુધી સાચવવાનાાં હોય છે ;
(vi) અરજી કલમ (i) અનુસાર આપેલ રૂપમાાં જે લબડાણ-૧ માાં દશાગવેલ છે આપવી
જોઇએ. જો બળાત્કારને કારણે તે સ્ત્રીનુ ાં મત્ૃ યુ ત્તનપજ્યુ ાં હોય તો તેનાાં કાયદાકમય વાંશજો
તેનાાં મ ૃત્યુનાાં પ્રમાણ પત્ર સાથે અરજી દાખલ કરમ શકે;
(vii) જ્યારે અરજી FIR દાખલ થયાનાાં 60 હદવસ બાદ દાખલ કરવામાાં આવી હોય,
ત્યારે અસરગ્રસ્ત વ્યક્તત અથવા તેનાાં સર્ા, લબડાણ- ૨ માાં દશાગવેલ રૂપે તથા તેની
સાથે નીચે દશાગવેલ દ્સસ્તાવેજોની નકલો બીડમને કરમ શકેઃ


પોલલસ પાસે દાખલ કરાયેલ FIR;



તબીબી હરપો ગ ;



જો લાગુ પડત ુાં હોય તો મ ૃત્યુન ુ ાં પ્રમાણપત્ર;

(viii) તાલુકા બોડગ અન્ય જરૂરમ દસ્તાવેજો જેની તેમને જરૂરત જણાય તે લાર્તી
વળર્તી સિાઓ પાસેથી દસ્તાવેજો માંર્ાવી શકે જો પોલલસ દ્વારા કલમ (iv) અંતર્ગત
કોઇ દસ્તાવેજ ન મળ્યા હોય અથવા તો તે મહહલા કોઇ આવશ્યક દસ્તાવેજ અરજી
કરતી વખતે આપી ન શકમ હોય પરાં ત ુ જેની કલમ (vii) અંતર્ગત આવશ્યકતા હોય;
ુ રવાની પધ્િર્િઃ Procedure to be Followed by the District
7. િાલકુ ા બોર્ે અનસ
Board
આ યોજનાનો હેત ુ પુનસુંપાદકમય ન્યાયનો હોવાથી, આત્તથિક સહાય અને અન્ય સહાયક
સેવાઓ પ ૂરમ પાડવાની પ્રહક્રીયા બને તે લી સરળ, ઝડપી અને અસરકારક હોવી જોઇએ.
તાલુકા બોડગ મા ે દરે ક અરજી ચકાસતી વખતે આ જ ત્તસધધાાંત મુખ્ય ત્તસધધાાંત રહેવો
જોઇએ.
a) સામાન્ય રમતે, અરજી મળતાાં, ફકરો 6 અંતર્ગત, પ્રાથત્તમક તપાસમાાં સાંતોર્જનક
જણાતાાં, કેસ ફાઇલ કરવામાાં આવે છે અને બોડગ અંતહરમ આત્તથિક સહાય પ ૂરમ પાડે છે અને
અન્ય સહાયક સેવાઓ શરૂ કરે છે . જો કે, જે તપાસ દરત્તમયાન જો બોડગ ને એવુ ાં લાર્ે કે
અસરગ્રસ્ત મહહલા અને અન્ય પક્ષની તપાસ આવશ્યક જણાય તો તે કેસને ફરમથી
સાાંભળે છે અને સાલબતીઓ રે કોડગ કરમ ને મૌલખક આદે શ આપે છે અને કેસની યોગ્યતા
અંતહરમ આત્તથિક સહાય અને અન્ય સહાયક સેવાઓ દ્વારા દશાગવે છે .
b) કોઇ પણ અરજી અસરગ્રસ્ત મહહલાને સાાંભળ્યા ત્તવના અને લેલખતમાાં કારણ જણાવ્યા

ત્તવના ખારમજ કરમ શકાય નહીં.
c) અરજદારને બોડગ દ્વારા સુનાવણી મા ે આર્ળથી સ્થાન અને સમય જણાવવા જોઇએ;
d) બોડગ પાસે કોઇ પણ રે કોડગ / દસ્તાવેજ માંર્ાવવાનો અને કોઇ પણ વ્યક્તતને સુનાવણી
મા ે બોલાવ્યા બાદ અંત્તતમ ત્તનણગય લેવાનો હક છે ;
e) બોડગ તેને પ્રાપ્ય પુરાવાઓને આધારે અંત્તતમ ત્તનણગય લેશે;
f) બોડગ નાાં પ્રોત્તસહડિંર્સ ઓહફસની અંદર કોઇ પણ પ્રકારની ઓળખ જાહેર કયાગ ત્તવના અને
અસરગ્રસ્ત સ્ત્રીની ઓળખ છુપાવીને કરવામાાં આવે છે ;
g) કોઇ પણ સત્તમત્તતનાાં કોરમ મા ે ઓછામાાં ઓછા અડધી સાંખ્યામાાં સભ્યો હાજર હોવાાં
જોઇએ.
h) આ પ્રહક્રીયાનાાં દસ્તાવેજો કોઇ પણ જાહેર માધયમમાાં ન તો છપાવવાાં જોઇએ ન તો
પ્રસાહરત થવા જોઇએ.
8. યોજનાની અંિગગિ સહાયઃ Assistance under the Scheme
(A) અંતહરમ સહાય Interim Assistance
(a) ફકરા 7માાં દશાગ વેલ પ્રહક્રીયાને બરોબર અનુસરમને પ્રાથત્તમક તપાસ કયાગ બાદ, તાલુકા
બોડગ અસરગ્રસ્ત મહહલાને Rs.20, 000/- ની અંતહરમ સહાય પ ૂરમ પાડે છે જે અરજીની
તારમખથી બને ત્યાાં સુધી પાંદર હદવસની અંદર પ ૂરમ પાડવામાાં આવે છે ;
(b) જરૂહરયાતનુ ાં મ ૂલ્યાકન કયાગ બાદ અને મહહલાની શાહરરમક ક્સ્થત્તત અને માનત્તસક
ત્રાસદમને ધયાનમાાં લીધાાં બાદજો બોડગ ને યોગ્ય લાર્ે તો તે યોજનાનાાં ફકરા 5(A)(iii)
અનુસાર અસરગ્રસ્ત મહહલાને અન્ય સહાય પુરમ પાડે છે .આવુાં કરવામાાં, બને ત્યાાં સુધી
કેન્રીય કે રાજકમય સરકારની સુત્તવધાઓનો ઉપયોર્ કરવાનો આગ્રહ રાખવાનો રહેશે.
(c) બોડગ Rs.50,000/- સુધીની સુત્તવધાઓ પ ૂરમ પાડમ શકાય.
(B) અંત્તતમ સહાય Final Assistance
(a) જે હદવસે અસરગ્રસ્ત મહહલા તેનો પુરાવો પ ૂરો પાડે અથવા અરજી મેળવ્યાનાાં વર્ગ
દરત્તમયાન જેમાાં પુરાવાનો રે કોડગ ત્તવલાંલબત થયો હોય, અને તે બાંન્નેમાાંથી જે પણ અવત્તધ
વહેલી પ ૂરમ થતી હોય ત્યારે બોડે અન્ય 1.30 લાખ રૂત્તપયાને હપ્તાઓમાાં મુતત કરવાનાાં
રહેશ.ે

(b) જે હકસ્સામાાં અંત્તતમ સહાય પુરાવાઓનાાં રે કોહડિંર્ પહેલાાં આપવામાાં આવે ત્યારે , બોડે
તે મા ેનાાં કારણો લેલખતમાાં આપવાનાાં રહેશ;ે
(c) બોડગ દ્વારા અપાયેલ આત્તથિક સહાય અને અન્ય સેવાઓનો સાંયતુ ત ખચગ યોજનાનાાં
ફકરા 11માાં દશાગવ્યા પ્રમાણે ૨ લાખથી વધુ ન હોવો જોઇએ. જે કોઇક ત્તવત્તશષ્ટ્ર
સાંજોર્ોમાાં Rs.3 લાખ સુધી વધારમ શકાય.
(C) અસરગ્રસ્ત મહહલાનાાં મત્ૃ યુનાાં હકસ્સામાાં સહાય Assistance in case of Death of
Affected Woman
જ્યારે મહહલાનુ ાં મત્ૃ યુ બળાત્કારને કારણે થયેલ હોય ત્યારે બોડગ યોગ્ય સુનાવણી બાદ
અને એવુ ાં જાણયાાં બાદ કે આ દાવો સારા ઇરાદે , તેનાાં વાંશજો અને પહરવારનાાં ફાયદા
મા ે અને તેનાાં સર્ીર બાળકો મા ે કરવામાાં આવ્યો છે , સહાયનો આદે શ આપશેઃ
(a) નોકરમ ન કરતી મહહલાનાાં હકસ્સામાાં એક લાખ રૂત્તપયા.
(b) જો અસરગ્રસ્ત મ ૃત મહહલા કમાનાર વ્યક્તત હોય તો તેનાાં પહરવારને રૂ. 2
લાખની સહાય આપવામાાં આવશે.
9. ચ ૂકવણીની પધ્િર્િ Manner of Payment of the Amount of Assistance
બોડગ નાાં આદે શનાાં આધારે અરજીમાાં દશાગ વેલ બકક ખાતામાાં જે તે રકમ જમા કરાવી
દે વામાાં આવશે. જ્યાાં સુધી શક્ય હોય ત્યાાં સુધી આ રકમ ઇલેત્ોત્તનકલી સ્થાનાાંતહરક
કરવામાાં આવશે, જેથી તે ઝડપી રમતે અસરગ્ર્સસ્ત સ્ત્રીને પ્રાપ્ય બની શકે;
જો અસરગ્રસ્ત મહહલા સર્ીર બાળા હોય તો આ રકમ તેનાાં માતા ત્તપતા અથવા તેનાાં
વાલીનાાં બકક ખાતામાાં જમા કરાવવામાાં આવશે. બોડગ એ જોશે કે આ રકમનો ઉપયોર્
સર્ીર બાળાનાાં કલ્યાણ મા ે કરવામાાં આવે.
10. અસરગ્રસ્િ મહહલાને સહાય ર્વશે ર્નણગય લેવા માટે ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવિા
ર્સધ્િાાંિો Principles Governing the Determination of Assistance to the Affected
Woman
(i) તાલુકા બોડે નીચે દશાગ વેલ ત્તનયમોને આધારે અસરગ્રસ્ત મહહલાને પુનઃસાંપાદન મા ે
જરૂરમ આત્તથિક સહાય નક્કમ કરવી જોઇએ.
a) અસરગ્રસ્ત મહહલાને થયેલ ઇજાનો પ્રકાર અને ર્ાંભીરતા તેમજ તેની તબીબી
સારવારમાાં તેમજ મનોવૈજ્ઞાત્તનક સલાહમાાં થયેલ ખચગ.
b) જો બળાત્કારને પહરણામે તે ર્ભાગ ધાન કરે તો તેને કારણે અથવા તેનાાં
ર્ભગપાતમાાં થતો ખચગ.
c) અસરગ્રસ્ત મહહલાની ઉંમર અને આત્તથિક ક્સ્થત્તત. તેના આધારે તેને ત્તશક્ષણ કે
વ્યાવસાત્તયક તાલીમની જરૂહરયાત છે કે નહીં તે નક્કમ કરમ શકાશે.

d) જો મહહલા જે સ્થળે તેની સાથે ગુનો આચરવામાાં આવ્યો હોય તે થી અલર્
જગ્યાએ રહેવાનુ ાં પસાંદ કરે જેથી તેનો માનત્તસક પહરતાપ અને ત્રાસદમ ઘ ે તો
તેવા હકસ્સામાાં તેનાાં રહેઠાણ મા ે કરવો પડતો ખચગ.
(ii) જો અસરગ્રસ્ત મહહલા સર્ીર અથવા માનત્તસક અસાંત ુલન વાળમ હોય તો બોડગ તેવી
મહહલાઓ મા ે યોજનાનાાં ફકરા 10 મુજબ વધુ આત્તથિક સહાય ત્તનધાગરશે;
(iii) બોડે બને ત્યાાં સુધી રાજ્ય અને કેન્ર સરકાર દ્વારા હાજર સવલતોનો જ યોજનામાાં
ઉપયોર્ કરવો જોઇએ અને જો અન્ય સાંસ્થાઓની સહાયની જરૂર પડે તો એવી સાંસ્થા
પસાંદ કરવી જેમાાં સરકારમ આત્તથિક સહાય આપવામાાં આવતી હોય.
11. ર્વર્શષ્ટ સાંજોગોમાાં સહાયમાાં વિારો Enhancement of Assistance in Special
Cases
અસરગ્રસ્ત મહહલાઓની જરૂહરયાત અને નબળાઇઓને ધયાનમાાં રાખીને કે લાક કેસો
તાલુકા બોડગ રાજ્ય બોડગ ને સ ૂલચત કરે છે . આવા સાંજોર્ોમાાં રાજકમય બોડગ તાલુકા બોડગ
સાથે સલાહસ ૂચન કરમને વધુ એક લાખ રૂત્તપયાની સહાય, આમ મહિમ 3 લાખ
રૂત્તપયાની સહાય આપવાની સિા ધરાવે છે , જેમાાં:
a) અસરગ્રસ્ત મહહલા

સર્ીર હોય અને ત્તવત્તશષ્ટ્ર

સારવાર અને સાંભાળની

આવશ્યકતા ધરાવતી હોય.
b) મહહલા માનત્તસક રમતે માંદ હોય અથવા અપાંર્ હોય અને તેથી ત્તવત્તશષ્ટ્ર

સારવાર

અને સાંભાળની આવશ્યકતા ધરાવતી હોય.
c) અસરગ્રસ્ત મહહલાને સાંભોર્થી થતા રોર્ો જેવા કે HIV/AIDS હોય અને તે
બળાત્કારને પહરણામે તેને થયેલ હોય;
d) અસરગ્રસ્ત મહહલા બળાત્કારને કારણે ર્ભાગ ધાન કરે ;
e) જ્યારે ભોર્ બનેલી મહહલાને બહુ જ ભયજનક શાહરરમક ઇજાઓ અને માનત્તસક
પહરતાપ પહોંચેલ હોય;
f) એવુાં કોઇ પણ અન્ય કારણ જે બોડગ ને યોગ્ય જણાય.
12. યોજના અંિગગિ દાવાને રહદયો આપવો Rejection of the claim made under the
Scheme
(A) બોડગ ને જ્યારે નીચે પ્રમાણેનાાં કારણોમાાંન ુ ાં કોઇ જણાય ત્યારે તે અરજી રદ કરમ શકેઃ
The Board may reject any application where it is of the considered opinion
that:(i) જ્યારે અરજદાર કોઇ પણ ત્તવલાંબ ત્તવના કે કોઇ યોગ્ય કારણ વર્ર પોલલસને અથવા

અન્ય કોઇ એવી સાંસ્થાને આ ગુના ત્તવશે માહહત ર્ાર કરવાનુ ાં ચ ૂકમ જાય.
(ii) અરજદાર બોડગ ને આવાશ્યક દસ્તાવેજો અને પુરાવા પ ૂરા પાડમ ન શકે.;
(iii) જ્યારે અરજી કે FIR એ લાાં મોડાાં થયા હોય કે તથ્યોનુ ાં સાતત્ય જાણી ન શકાય;
(iv) જ્યારે અરજદાર ફહરયાદ દાખલ કયાગ બાદ ફરમ જાય અને કેસમાાં કોઇ પણ પ્રકારની
સહાય ન આપે;
(v) તથ્યો;
(vi) અરજદાર ત્તવશ્વાસપાત્ર ન હોય અને કેસ પ્રાથત્તમકતામાાં જ ખો ો જણાતો હોય અથવા
ખ મ હકમકતોને આધારે તૈયાર કરાયેલ હોય;
(vii) જ્યારે કેસમાાં કોઇ ૧૬ વર્ગથી મો મ મહહલા ભાર્ી ર્ઈ હોય અને ત્યારબાદનો
શાહરરમક સાંબધ
ાં બળાત્કાર તરમક પ ૂરવાર ન થઈ રહ્યો હોય, ત્યારે બોડગ અરજીને રદ નહીં
કરએ પરાં ત ુ કોઇ પણ પ્રકારની સહાય આપતાાં પહેલા ત્તવર્તો ચકાસશે.;
(B) ઉપર જણાવેલમાાંનાાં કોઇ પણ કારણે થયેલ રહદયો તે અસરગ્રસ્ત મહહલાને કો ગ ની
મદદ CrPC ની કલમ ૩૫૭ અને ૩૫૭ એ અંતર્ગત મદદ માાંર્તાાં રોકમ શકે નહીં.
13. િકરારન ાંુ ર્નવારણ Redressal of Grievances
જો યોજના અંતર્ગત સહાય મેળવવામાાં કોઇ તકરાર ઉભી થાય તો અસરગ્રસ્ત મહહલા
તાલુકા બોડગ નો સાંપકગ કરમ શકે છે .
જો તકરાર તાલુકા અથવા રાજય બોડગ નાાં વ્યવહાર કે કાયગ શૈલી બાબતે હોય કે યોજના
અંતર્ગત સહાય મેળવવાની અરજી બાબતે હોય તો અસરગ્રસ્ત મહહલા કે તેનાાં વાંશજ
રાજ્ય અથવા રાષ્ટ્ર્મય બોડગ ને સાંપકગ કરમ શકે છે .
14. ભાંડોળ પ ૂરુાં પાડવુ ાં Devolution of Funds/Grant-in-Aid
i)

મહહલા અને બાળ ત્તવકાસ માંત્રાલય ગ્રાન્ નાાં રૂપે દરે ક રાજ્ય સરકારને આત્તથિક
સહાય પ ૂરમ પાડશે, જે રાષ્ટ્ર્મય બોડગ ની સલાહથી નક્કમ કરવામાાં આવશે;

(ii) રાજ્ય સરકાર આર્ળ જરૂહરયાત પ્રમાણે તાલુકા બોડગ ને રાજ્ય ફોજદારમ રાહત અને
પુનવગસવા બોડગ તરમકે જરૂહરયાત મુજબ ભાંડોળ ફાળવશે.
(iii) આ ભાંડોળ નીચેનાાં ખચાગઓ મા ે વપરાશેa) યોજના અંતર્ગત સહાય આપવામાાં થશે;
b) રાષ્ટ્ર્મય, રાજકમય અને તાલુકા બોડગ નાાં લબન સરકારમ કમગચારમઓને હાજર
રહેવાની ફમ અને ભથ્થાાં તરમકે,
15. દે ખરે ખ અને મ ૂલયાાંકન Monitoring and Evaluation

યોજનાના અમલ ઉપર દર ત્રણ મહહને એક હરપો ગ દરે ક તાલુકા બોડે રાજકમય બોડગ ને
મોકલી આપવામાાં આવે છે . રાજકમય બોડગ આવા તાલુકાઓનો હરપો ગ ભેર્ઓ કરમ તૈયાર
થયેલ હરપો ગ રાષ્ટ્ર્મય બોડગ ને મોકલી આપે છે .
મહહલા અને બાળ ત્તવકાસ માંત્રાલય સમયાાંતરે અસરકારક અવમ ૂલન હાથ ધરમ શકે છે
જેના મા ે તે જે તે યોગ્ય સાંસ્થાઓની મદદ દ્વારા દે ખરે ખ અને મ ૂલ્યાાંકન કરાવી શકે છે .
કોઇ પણ અસરગ્રસ્ત મહહલાની ઓળખ છૂપી રહે તે મા ે યોગ્ય કાળજી સમગ્ર મ ૂલ્યાાંકન
દરત્તમયાન લેવાય તે જરૂરમ છે .
16. ખાત ુાં અને ઑહડ Accounts and Audit
કેન્રીય, રાજકમય અને તાલુકા બોડે યોગ્ય ખાતાાંઓ અને જરૂરમ રે કોડગ રાખવાનાાં રહેશે
જેમાાં આવક અને જાવકની બેલેન્સ શી

પણ બનાવવાની રહેશ.ે આ ખાતાાંઓ દર વર્ે

ભારતનાાં C&AG દ્વારા ઑહડ કરવામાાં આવશે.

લબડાણ-I
અરજીપત્રક [ફકરા 6(i), કલમ (a) અને (b) મુજબ]
[જ્યારે અરજી ૬૦ હદવસની અંદર ફાઇલ કરવામાાં આવી હોય ત્યારે ]
(આ અરજી દાખલ કરતાાં પહેલાાં, આ યોજનાનાાં ખાસ કરમને ફકરા 6 અને 8 ને
ધયાનપ ૂવગક વાાંચી લેવા)
1. અસરગ્રસ્ત મહહલાનુ ાં નામઃ
2. અસરગ્રસ્ત મહહલાની ઉંમરઃ

3. તેનાાં માતા- ત્તપતાનુાં નામઃ
4. સરનામુઃ
ાં ઃ
5. ઘ નાની તારમખ અને સમયઃ
6. ઘ નાનુ ાં સ્થળઃ
7. અરજદારનુ ાં નામ અને અન્ય માહહતીઃ
(જો અરજી અસરગ્રસ્ત મહહલાનાાં મત્ૃ યુ બાદ અથવા તેના વતી કોઇ અન્ય વ્યક્તત દ્વારા
કરવામાાં આવી હોય તો)
(a) ત્તપતા:
(b) માતા:
8. અસરગ્રસ્ત મહહલા સાથે સાંબધ
ાં (વાંશજ કે અન્ય, જણાવો)ઃઃ
9. શુાં FIR કરે લ છે ?
જો હા, તો તેની નકલ બીડો. જો ન, તો તે મા ે આવશ્યક કારણો જણાવો.
10. તારમખ
11. શુાં તબીબી ચકાસણી કરવામાાં આવી છે ? જો હા, તો તબીબી હરપો ગ બીડો.
12. મ ૃત્યુન ુ ાં પ્રમાણપત્ર બીડો. (જો અરજી વાંશજ દ્વારા દાખલ કરવામાાં આવી રહમ હોય
તો)
13. આ યોજના અંતર્ગત અરજી કરવામાાં થયેલ ત્તવલાંબનાાં કારણોઃ
૧૪. બકતનાાં ખાતાની માહહતીઃ

અરજદારની સહમ
લબડાણ- ૨
અરજીપત્રક [ફકરા 6(i), કલમ(c) મુજબ]
[જ્યારે અરજી ૬૦ હદવસની અંદર દાખલ કરવામાાં આવેલ હોય ત્યારે ]
(આ અરજી દાખલ કરતાાં પહેલાાં, આ યોજનાનાાં ખાસ કરમને ફકરા 6 અને 8 ને
ધયાનપ ૂવગક વાાંચી લેવા)
1. અસરગ્રસ્ત મહહલાનુ ાં નામઃ
2. અસરગ્રસ્ત મહહલાની ઉંમરઃ
3. તેનાાં માતા- ત્તપતાનુાં નામઃ

4. સરનામુઃ
ાં ઃ
5. ઘ નાની તારમખ અને સમયઃ
6. ઘ નાનુ ાં સ્થળઃ
7. અરજદારનુ ાં નામ અને અન્ય માહહતીઃ
(જો અરજી અસરગ્રસ્ત મહહલાનાાં મત્ૃ યુ બાદ અથવા તેના વતી કોઇ અન્ય વ્યક્તત દ્વારા
કરવામાાં આવી હોય તો)
(a) ત્તપતા:
(b) માતા:
8. અસરગ્રસ્ત મહહલા સાથે સાંબધ
ાં (વાંશજ કે અન્ય, જણાવો)
9. શુાં FIR કરે લ છે ?
જો હા, તો તેની નકલ બીડો. જો ન, તો તે મા ે આવશ્યક કારણો જણાવો.
10. તારમખ
11. શુાં તબીબી ચકાસણી કરવામાાં આવી છે ? જો હા, તો તબીબી હરપો ગ બીડો.
12. મ ૃત્યુન ુ ાં પ્રમાણપત્ર બીડો. (જો અરજી વાંશજ દ્વારા દાખલ કરવામાાં આવી રહમ હોય
તો)
13. આ યોજના અંતર્ગત અરજી કરવામાાં થયેલ ત્તવલાંબનાાં કારણોઃ
૧૪. બકતનાાં ખાતાની માહહતીઃ
અરજદારની સહમ

