విభిన్న ప్రతిభావంతుల సాధికారత
విభాగం గురంచి..
2001 జనాభా లెక్కలు ప్రకారం మొత్త ం దేశజనాభాలో 2.13 శాత్ం వున్న 2 కోట్ల 19 లక్షల
మంది వున్న విభిన్న ప్రతిభావంత్ుల సాధికారత్న్ు కంద్ర సామాజిక్ మరయి సాధికారత్ మంతిరత్వశాఖ
ఆధ్వరయంలోని విభిన్న ప్రతిభావంత్ుల విభాగం చూస్త ంది. విభిన్న ప్రతిభావంత్ులెైన్ గుుడ్డి,వినికిడ్డ,
మూగ, మాన్సిక్ విక్లాంగత్వం లక్ు చందిన్ వార సాధికారత్ భాద్యత్లు ఈ విభాగం ప్రధిలోకి వసాతయి.
విభిన్న ప్రతిభావంత్ుల జనాభా వివరములక్ు ఇక్కడ కిలక్ చేయండ్డ..
రాష్రారాల వారీగా..
విభిన్న ప్రతిభావంత్ుల వివరములు అంగ విక్లత్వం వారీగా
2002 లో దేశంలో 58 వ సార నిరవహంచిన్ జాతీయ న్మూనా లెక్కల సేక్రణ (ఎన్.ఎస్. ఎస్.)
ప్రకారం బయట్ి అంత్రాాలం లో (వెబ్ సైట్) కొత్త పేజీని ప్ారరంభించింది. దాని ప్రకారం 2002 లో208
లక్షల మంది విభిన్న ప్రతిభావంత్ులు ఉన్నట్టు తలుస్త ంది. (నివేదిక్ సంఖయ 485 క్ు.సంఖయ 88) .
విభిన్న ప్రతిభావంత్ులలో 75 శాత్ం మంది గాుమీణ ప్ారంతాలలో ఉన్నట్టు ,49 శాత్ం నిరక్షయరాసయలుగా
ఉన్నట్టు, కవలం 34 శాత్ం మందికి మాత్రమే ఏదో క్ ఉదో యగంలో ఉన్నట్టు జాతీయ న్మూనా సరవ సంసథ
పేరకకన్నది.
జాతీయ జనాభా లెక్కల సేక్రణ మరయి జాతీయ న్మూనా సేక్రణలు రండు విభిన్న త్రహా
న్మూనా ప్ద్ధ త్ులన్ు క్లిగ ఉనానయి. జాతీయ జనాభా సేక్రِ ణ భారత్ దేశంలోని అందిర ప్ూరత
వివరాలు సేక్రసుతంది. అదే జాతీయ న్మూనా సేక్రణలో జాతీయ సాథయిలో ఎంచుకోబడ్డన్ కొంత్
మందితోనే వివరాలు సేక్రంచడం జరుగుత్ుంది. ఈ రండు మారాాలలోన్ూ విక్లాంగత్వం అనేది
సవయంగా తలుప్ాలిిన్ ప్కిుయ. విక్లాంగత్వం గురంచి , వాట్ి రకాల గురంచి వివిధ్ నిరవచనాలు
ఉండడం వలల అవి విక్లాంగతావనిన అంచనా వేయడంలో తేడ్ాలక్ు దారతీస్త ంది.
వచేే 2011 జనాభా లెక్కల సేక్రణలో ఎవరు విక్లాంగులో తేల్ేంద్ుక్ు అంత్రాాతీయంగా సూచించిన్
విక్లాంగత్వ వరీాక్రణన్ు అన్ుసరంచి సాంప్రదాయ ప్ద్ధ త్ుల న్ుండ్డ కారయశీలత్ క్లిగన్ ప్ద్ధ త్ులక్ు
మారాలని ప్రతిప్ాద్న్లు ఉనానయి.
భారత్ రాజాయంగం హామీ ఇచిేన్ సమాన్త్, సేవచఛ, నాయయం మరయి వయకితగత్ గౌరవం ప్రతి
ప్ౌరుడ్డకి వుండ్ాలని భారత్ రాజాయంగం హామీ ఇచిేంది. అలాగ అంగ విక్లత్వం క్లిగన్ వారని క్ూడ్ా

త్ప్పని సరగా క్లుప్ుకొని ప్్ యిే విధ్ంగా సమాజం వుండ్ాలని నిరధషించింది. రాజాయంగంలోని విఛిన్న
ప్రతిభావంత్ుల సాధికారత్ నేరుగా రాష్రరా ప్రభుత్వ బాధ్యత్గా (WORD 1) పేరకకంది. అప్పట్ిన్ుండ్డ
విభిన్న ప్రతిభావంత్ు సాధికారత్ రాష్రు ర ప్రభుతావల ప్ారథమిక్ బాధ్యత్గా వుంట్ ంది.
రాజాయంగంలోని 253 ఆరుక్ల్ లోని 13వ ప్రక్రణక్ుచందిన్ సమాన్ అవకాశాలు క్లిపంచి జాతి
నిరాాణంలో అంగ విక్లత్వం క్లిగన్ వారూ ప్ాలగానేట్ట్టు చేయడ్ానికి ఉదేేశంచిన్ యూనియన్ లిస్ు
(WORD 1) భారత్ ప్రభుత్వం చట్ు బద్ధ ం చేసింది. దీని ప్రకారం అంగ విక్లత్వంతో వున్న వయక్ుతల
(సమాన్ అవకాశాలు, హక్ుకల రక్షణ మరయు వార ప్ూరత భాగసావమి) చట్ు ం 1995 ప్రవేశ పట్ిుంది.
జమున, కాశీార్ మిన్హా భారత్దేశమంతా ఈ చట్ు ం తీసుక్ురావడం జరగంది. అన్ంత్రం జమున, కాశీార్
రాష్రరా ప్రభుత్వం క్ూడ్ా 1998లో ఇదే చట్ాునిన తీసుక్ువచిేంది.
ఈ చట్ు ంలోని వివిధ్ అంశాలన్ు అమలు చేయడ్ానికి వివిధ్ రంగాలతో ఒక్ సంయుక్త
కారాయచరణ ప్ద్ధ తి రూప్ ందించి అనిన ప్రభుతావలు ఇంద్ులో భాగసావములు అయిేయట్ట్టు చేయడం
జరగంది.కంద్ర మంత్రత్వశాఖలు, రాష్రరా, కంద్ర ప్ాలిత్ ప్ారంతాలు, కంద్ర, రాష్రరా ప్రభుతావల నియంత్రణలోని
సంసథ లు, సాథనిక్ ప్రభుతావలు మరయి సంబంధిత్ అధికారులన్ు ఈ చట్ు ం అమలు చేయడంలో
భాగసావములయాయరు.
అంగ విక్లత్వంతో ఉన్న ప్రజలక్ు సమాన్త్వం క్ూడ్డన్ భాగసావమయం క్లిపంచాలని ఆసియా
ఖండం ఫసిఫిక్ ప్ారంతీయ సద్సుి చేసిన్ తీరాాన్ం పై (declaration) భారత్దేశం సంత్క్ం చేసింది. అదే
విధ్ంగా అడి ంక్ులు ల్ని, హక్ుకల ప్రరక్షణ, భాగసావమయం చేయడం అనే అంశాలపై బివాకో మిలినియం
పేరమ్ వర్క తీరాాన్ంలో క్ూడ్ా భారత్దేశం సంత్కాలు చేసింది.
అంగ విక్లురక్ు రక్షణ, అభివృదిధ , హక్ుకలు మరయు గౌరవ జీవన్ం క్లిపంచడంలో
ఐక్యరాజయసమితి నిరవహంచిన్ సభలో క్ూడ్ా భారత్ దేశం ప్ాలగాని సంత్క్ం చేసింది. దీనికోసం ఓ ప్రతేయక్
వెబ్ సైట్ విండ్ో న్ు 30 మారే 2007న్ ప్ారరంభించారు. భారత్దేశం ఐక్యరాజయ సమితి 1 అకోుబరు 2008
న్ చేసిన్ సమావేశ తీరాానాలన్ు బలప్రచింది.

