Women and Child Development

મહિલા અને બાળ વિકાસ
સ્ત્રીઓ અને બાળકોના સર્વગ્રાહી વર્કાસ માટે અત્યંત જરૂરી ર્ેગ આપર્ા માટે મહહલા અને બાળ
વર્કાસ વર્ભાગ ૧૯૮૫ ર્ર્વમાં, માનર્ સંસાધન વર્કાસ મંત્રાલયના એક ભાગ તરીકે, સુયોજજત
કરર્ામાં આવ્યો હતો. ૩૦.૦૧.૨૦૦૬ થી અસર સાથે, વર્ભાગને મંત્રાલયમાં બદલર્ામાં આવ્યો.
મંત્રાલયનુ ં વ્યાપક આદે શ મહહલા અને બાળકોનો સર્વગ્રાહી વર્કાસ કરર્ા માટે નો છે . સ્ત્રીઓ અને
બાળકોના પ્રગવત માટે નોડલ મંત્રાલય તરીકે, મંત્રાલય યોજનાઓ, નીવતઓ અને કાયવક્રમો
ઘડે, કાયદાઓ બનાર્ે કે સુધારે , મહહલા અને બાળ વર્કાસ ક્ષેત્રમાં કાયવરત બંને સરકારી અને બબન
સરકારી સંસ્થાઓના પ્રયાસો પ્રયાસોનું સંકલન અને માગવદશવન. આ ઉપરાંત, તેના કેન્દ્રસ્થ ભ ૂવમકા
ભજર્તી ર્ખતે, મંત્રાલય સ્ત્રીઓ અને બાળકો માટે ચોક્કસ નર્ીન કાયવક્રમોનું અમલીકરણ કરે
છે . આ કાયવક્રમોમાં કલ્યાણ અને સહાયક સેર્ાઓ, રોજગારી અને આર્ક માટે પ્રવશક્ષણ,
જાગૃવત અને બલિંગસંર્ેદનશીલતાને આર્રી લે છે . આ કાયવક્રમો આરોગ્ય, વશક્ષણ, અને ગ્રામીણ
વર્કાસ ક્ષેત્રમાં રહેલાં અન્દ્ય સામાન્દ્ય વર્કાસ કાયવક્રમોમાં પ ૂરક ભ ૂવમકા ભજર્ે છે . આ તમામ
પ્રયત્નો તે ખાતરી કરર્ા માટે વનદે વશત છે કે સ્ત્રીઓ, બંને આવથિક અને સામાજજક રીતે સશક્ત છે
આમ પુરુર્ો સાથે રાષ્ટ્રીય વર્કાસમાં સમાન ભાગીદાર બને.
Policy Initiatives: નીવિ પિેલ:

બાળક ના સર્વગ્રાહી/સર્વલક્ષી વર્કાસમાં માટે મંત્રાલય વર્શ્વની સૌથી મોટા અને સૌથી અનન્દ્ય
આઉટરીચ કાયવક્રમ, સંકબલત બાળ વર્કાસ સેર્ા (આઈસીડીએસ) નુ ં અમલીકરણ કરે છે , જેમાં
સમાર્ેશ થાય છે પ ૂરક પોર્ણ, રસીકરણ, આરોગ્ય તપાસ અને રે ફરલ સેર્ાઓ અને બબનઔપચાહરક પ ૂર્વ શાળા વશક્ષણ. મંત્રાલય સ્ર્યમસીધાનુ ં પણ અમલીકરણ છે , જે સ્ત્રીઓ
સશક્ક્તકરણ માટેની એક સંકબલત યોજના છે . તેમાં અસરકારક સંકલન અને વર્વર્ધ ક્ષેત્રીય
કાયવક્રમોનું વનહરક્ષણ છે . મંત્રાલયના મોટા ભાગના કાયવક્રમો બબન-સરકારી

સંસ્થાઓ

દ્વારા

ચલાર્ામાં આર્ે છે . બબન સરકારી સંસ્થાઓની ર્ધુ અસરકારક સામેલગીરી હોય તેર્ા પ્રયત્નો
કરર્ામાં આર્ે છે . તાજેતરમાં મંત્રાલય દ્વારા હાથ ધરર્ામાં આર્ેલ મુખ્ય નીવત માં સમાર્ેશ થાય
છે , આઈસીડીએસ અને હકશોરી શક્ક્ત યોજના નો વ્યાપક ફેલાર્ો, હકશોર કન્દ્યાઓ માટે પોર્ણ
કાયવક્રમ, બાળ અવધકાર રક્ષણ માટેના કવમશનની સ્થાપના અને પ્રોટેકશન ઓફ વુમન ફ્રોમ
ડોમેસ્સ્ટક ર્ાયોલન્દ્સ એક્ટ ઘડર્ો.
Organisation સંસ્થા

મહહલા અને બાળ વર્કાસ મંત્રાલય શ્રીમતી કૃષ્ટ્ણ તીરાથ, રાજ્ય પ્રધાન (આઇસીની) ના નેત ૃત્ર્
હેઠળ છે મહહલા અને બાળ વર્કાસ મંત્રાલય સેક્રેટરી શ્રી. ડી.કે. વસક્રી છે અને અવધક સબચર્
શ્રી. સુધીર કુમાર છે . મંત્રાલયની પ્રવ ૃવિઓ સાત કાયાવલય દ્વારા હાથ ધરર્ામાં આર્ે છે .

મંત્રાલયના 6 સ્ર્ાયિ સંસ્થાઓ તેના છત્રછાયા હેઠળ કામ કરે છે , જેર્ા,
૧.

નેશનલ

ઈન્દ્સ્ટીટયુટ

ઓફ

પબ્લલક

કોઓપરે શન

એન્દ્ડ

ચાઇલ્ડ

ડેર્લપમેન્દ્ટ

(એન.આઈ.પી.સી.સી.ડી)
૨. નેશનલ કવમશન ફોર ર્ીમેન (એન.સી.ડલલ્યુ)
૩. નેશનલ કવમશન ફોર પ્રોટે ક્શન ઓફ ચાઇલ્ડ રાઈટ્સ (એન.સી.પી.સી.આર)
૪. સેન્દ્રલ એડોપ્શન હરસોસવ અજેન્દ્સી (કારા)
૫. સેન્દ્રલ સોસીયલ ર્ેલ્ફેર બોડવ (સી.એસ.ડબલ્યુ.બી)
૬. રાષ્ટ્રીય મહહલા કોશ (આર.એમ.કે)
કેટલાક કાયવક્રમોમાં / યોજનાઓ અમલીકરણ સહહત વર્ભાગ મદદ એન.આઈ.પી.સી.સી.ડી અને
આર.એમ.કે બંને સોસાયટીઝ છે જે સોસાયટીઝ રજીસ્રે શન એક્ટ, ૧૮૬૦ હેઠળ નોંધાયેલ છે .
સી.એસ.ડબલ્યુ.બી એક ધમાવદા કંપની છે , જે ભારતીય કંપનીઓ એક્ટ વર્ભાગ ૨૫, ૧૯૫૬ હેઠળ
નોંધાયેલ છે . આ સંસ્થાઓને સંપ ૂણવપણે સરકાર દ્વારા ભંડોળ પ ૂરું પાડર્ામાં આર્ે છે . તેઓ
વર્ભાગને

તેના

કાયો માં મદદ

કરે

છે , અને સાથે-સાથે

તેના

કાયવક્રમો/યોજનાઓના

અમલીકરણમાં પણ મદદ કરે છે . નેશનલ કવમશન ફોર ર્ીમેન સર્ોચ્ચ ર્ૈધાવનક સંસ્થા તરીકે
૧૯૯૨માં મહહલાઓના હક્કોના રક્ષણ અને સુરક્શા માટે રચના કરર્ામાં આર્ી. નેશનલ કવમશન
ફોર પ્રોટેક્શન ઓફ ચાઇલ્ડ રાઈટ્સ, જે રાષ્ટ્રીય સ્તરે એક સર્ોચ્ચ ર્ૈધાવનક સંસ્થા છે જેની
રચના માચવ ૨૦૦૭માં, બાળકોના રક્ષણ અને સુરક્શા માટે રચના કરર્ામાં આર્ી.
Subjects Allocated to the Ministry - મંત્રાલયને સોંપાયેલ વિષયો



કુટુંબ કલ્યાણ



મહહલા અને બાળ કલ્યાણ અને અન્દ્ય મંત્રાલયો અને ઓગેનાઇઝેશન ના આ વર્ર્ય સાથે
જોડાયેલ પ્રવ ૃવિઓનુ ં સંકલન.



મહહલા અને બાળકોના રાહફહકિંગ ને લગતા યુનાઈટેડ રાષ્ટ્રસંઘની સંસ્થાઓ પાસેથી સંદભો.



વનશાળ જર્ાની ઉમર પહેલા બાળકોનુ ં પ્રાથવમક વશક્ષણ સહહત સંભાળ



રાષ્ટ્રીય પોર્ણ નીવત, પોર્ણ માટે ના રાષ્ટ્રીય ઍક્શન યોજના અને રાષ્ટ્રીય પોર્ણ
વમશન.



આ વર્ભાગ ફાળર્ેલ વર્ર્યો લગતી ચેરીટે બલ અને ધાવમિક દે ણગી.



વર્ભાગને ફાળર્ર્ામાં આર્ેલ વર્ર્યો પર સ્ર્ૈચ્ચ્છક પ્રયત્નોનો વર્કાસ અને પ્રોત્સાહન.
નીચે આપેલ નુ ં અમલીકરણ:
o મહહલા અને કન્દ્યાનુ ં અનૈવતક રાહફક, ૧૯૫૬ (૧૯૮૬ સુધી સુધારે લો)

o મહહલાઓનું અવશષ્ટ્ટ પ્રવતવનવધત્ર્ (વનર્ારણ) અવધવનયમ, ૧૯૮૬ (૬૦ ઓફ
૧૯૮૬).
o

દહેજ પ્રવતબંધ અવધવનયમ, ૧૯૬૧ (૨૮ ઓફ ૧૯૬)

o

ધી કમીશન ઓફ સતી (વપ્રર્ેન્દ્શન) અવધવનયમ, ૧૯૮૭ (૩ ઓફ ૧૯૮૮), ગુના
સંદભે આ કાયદાઓ હેઠળ ફોજદારી ન્દ્યાય ર્હીર્ટ બાદ કરતાં.



બાળ દૂ ધ વર્કલ્પો નું અમલીકરણ, દુધની બોટલ અને બાળ ખોરાક (ઉત્પાદન, પુરર્ઠા
અને વર્તરણ વનયમન) અવધવનયમ, ૧૯૯૨ (૪૧ ઓફ ૧૯૯૨).



સહકારી પ્રવ ૃવિઓ ની સહાય અને બધે રાહત માટે સંકલન (કેર).



સ્ત્રીઓ અને બાળકોના કલ્યાણ અને વર્કાસ માટે આયોજન, સંશોધન, મ ૂલ્યાંકન,
મોનીટરીંગ, પ્રોજેક્ટ ફોર્મયલ
ૂવ ેશન, સ્ટે હટસ્સ્ટક્સ, અને તાલીમ સાથે જાવત સંર્ેદનશીલ
ડેટાબેઝના વર્કાસનો સમાર્ેશ થાય છે .



યુનાઇટેડ નેશન્દ્સ બચલ્રન્દ્સ ફંડ (યુવનસેફ)



કેન્દ્રીય સમાજ કલ્યાણ બોડવ (સી.એસ.ડલલ્યુ.બી)



નેશનલ

ઇચ્ન્દ્સ્ટટય ૂટ

ઓફ

પલલીક

કોઓપરે શન

એન્દ્ડ

ચાઇલ્ડ

ડેર્લોપમેન્દ્ટ –

(એન.આઈ.પી.સી.સી.ડી)


ફૂડ એન્દ્ડ ન્દ્યરુ ીશન બોડવ



ફૂડ એન્દ્ડ ન્દ્યરુ ીશન બોડવ (એફ.એન.બી)
o આનુર્બં ગક અને રક્ષણાત્મક ખોરાક વર્કાસ અને ફેલાર્ો.
o પોર્ણ વર્સ્તરણ



મહહલા સશક્ક્તકરણ અને જેન્દ્ડર ઈક્ક્ર્ટી.



નેશનલ કવમશન ફોર વુમન.



રાષ્ટ્રીય મહહલા કોશ (આર.એમ.કે)



આ જૂવર્નાઇલ જસ્ટીસ (બાળકોની કાળજી અને રક્ષણ) એક્ટ, ૨૦૦૦ (૨૦૦૦ માંથી ૫૬
મુ)ં .



બાળ ગુનેગારનું પ્રોબેશન.



દિક, સેન્દ્રલ એડોપ્શન હરસોસવ એજન્દ્સી અને ચાઇલ્ડ હેલ્પ લાઇનને લગતા મુદ્દાઓ
(ચાઇલ્ડ લાઇન)



ધી બચલ્રન એક્ટ ૧૯૬૦ (૧૯૬૦ ના ૬૦ મુ)ં .



બાળ - લગ્ન - અંકુશ એક્ટ ૧૯૨૯ (૧૯૨૯ ના ૧૯મો).

