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ముందుమాట
న్ేను జాతీయ విధయన్యన్ని(జాతీయ విభిని సామర్యం కలవారి కోసం విధయనం) విడుదల చేయడయన్ని
చయలా గౌరవంగా భావిసుున్యిను. భారత రాజాాంగం హామీ ఇచ్చినట్టుగా సమానత, స్రవవచ్ఛ, న్యాయం
మరియు గౌరవంగా జీవించ్డమన్ేది సమాజంలోన్న అందరికి తప్పన్నసరిగా ఉండవలస్ర్న హకుు.
ముఖాంగా అంగ వైకలాంతో భాదప్డుతుని వారిన్న సమాజంలో భాగసావములు చేయడయన్నకి ఇది
దో హదప్డుతుంది. గత కొదిి సంవతసరాలుగా ఈ దిశగా సమాజం ధృకపథంలో అంగవైకలాాన్నకి చందిన
వారి విషయంలో మంచ్చ ప్రిణయమాలు చోట్టచేసుకుంట్టన్యియి. అంగ వైకలాంతో వుని వారిలో
ఎకుువభాగం మంది ప్ిభుతవం కల్పపసుుని ప్ునరావాస వసతులను ఉప్యోగించ్ుకొన్న సమాన
అవకాశాలు ప ంది అందరిలాగాన్ే న్యణామైన జీవితయన్ని గడప్ుతున్యిరు.
2. విభిని సామర్యం కల్పగిన వారికోసం తీసుకుని భారత ప్ిభుతవ విధయన్యలు సతపల్పతయలను
అందిసు ున్యియి. ఈ విధయనం వలీ వారికి వివిధ ప్థకాలు మరియు వివిధ సంస్ లలో ప్ునరావాసం
కల్పపంచ్చ వారి మానవ వనరుల అభివృదిికి దో హదప్డుతోంది. ఏది ఏమైన్య ఒక సమగరమైన జాతీయ
విధయనం వుండవలస్ర్న అవసరాన్ని గురిుంచ్చంది. దీన్నవలీ విభిని సామర్యం కలవారికి మరింత మరుగైన
జీవన్యన్నకి సహాయప్డుతుంది.
3. ఈ విధయన ప్తిం బ్యట్కు రావడయన్నకి విలువైన సలహాలు ఇచ్చి మరియు సహకరించ్చన వివిధ
మంత్రితవ శాఖలలో ప్న్న చేసు ుని న్య సహో దుాగులకు మరియు అధికారులకు ముఖాంగా విభిని
సామర్య కలవారి సంక్షేమాన్నకి కృష్ చేసు ుని ప్ిభుతవ, సవచ్ఛంద సంస్ ల వారికి న్ేను కృతజఞ తలు
తలుప్ుతున్యిను.
4. ప్ిభుతవ, సవచ్ఛంద సంస్ లకు చందిన వారు ఈ విధయనం అమలులో కూడయ అవసరమైన తమ వంతు
పాతి పో ష్ంచ్చ విభిని సామర్యం కలవారి జీవన విధయనంలో మంచ్చ మారుపలకు దో హదప్డుతయరన్న
ఆశిసుున్యిను.

నంబర్థు .3-1/1993-DD.III
భార్థత పరభుతవం సామాజిక్ నాయయం మరియు సాధికార్థత మంత్రరతవ శాఖ
(Ministry of Social Justice and Empowerment)
విభిన్న సామర్థ్యం క్లవారి కోసం జాతీయ విధాన్ం (National Policy for Persons with Disabilities)

పరిచయం
సమానతవం, స్రవవచ్ఛ, న్యాయం మరియు గౌరవము అందరి వాకుులకు భారత రాజాాంగం హామీ ఇచ్చింది.
అదే విధంగా విభిని సామర్యం కల్పగిన వారిన్న సమాజంలో భాగసావములు చేసు ుని విషయంలో కూడయ
ఇది త్రరుగులేన్న , తప్పన్నసరైన విషయమన్ేది న్నరివవాదయశం. గడచ్చన కొదిి సంవతసరాలుగా విభిని
సామర్యం

కలవారి

ప్ట్ీ

సమాజ

ధృకపథంలో

సానుకూల

మారుపలు

చోట్టచేసుకుంట్టనివి.

ప్ునరావాసంతో పాట్ట సరైన సమాన అవకాశాలు కల్పపస్రవు వికలాంగులు కూడయ మంచ్చ న్యణామైన
జీవన్యన్ని గడప్గలరన్న ఎకుువ మంది నముుతున్యిరు.
2001 జన్యభా లెకుల సరేవ ప్ికారం, 2.19 కోట్ీ మంది అంగవైకలాం కల్పగి ఉనిట్టు తలుసోు ంది. వీరు
మొతు ం దేశ జన్యభాలో 2.13 శాతం ఉన్యిరు.

వీరిలో కంట్ి చ్యప్ులేన్న వారు, విన్నకిడి, మూగ

,నడవలేన్న స్ర్్త్రలోన్న వారు మరియు మానస్ర్క వైకలాం కలవారూ ఉన్యిరు. వీరిలో 70 శాతం మంది
విభిని సామర్యం కల్పగిన వారు గారమీణ పాింతయలలో న్నవస్ర్సు ున్యిరు. వికలాంగుల జన్యభాలో 49 శాతం
మందికి మాతిమే అక్ష్ారాసాత కల్పగి ఉన్యిరు . కేవలం 34 శాతం మంది మాతిమే ఉదో ాగులుగా
ఉన్యిరు. ఇంతకు ముందు ఎకుువ దృష్ు పెట్ు న
ి వైదా ప్ునరావాసం సా్నంలో కొతు గా సామాజిక
ప్ునరావాసం అవసరం అన్న గురిుంచ్డం జరిగింది.. వికలాంగులలో ఉని సామరా్యలను గురిుంచ్చ వారిన్న
సమాజప్ు ప్ిధయన సివంత్రలో వారి శకిు సామరా్యల మేరకు సమాజంలో భాగసుులు చేయడయన్నకి కృష్
చేయడం

జరుగుతోంది..

భారత

ప్ిభుతవం

వికలాంగుల

సంక్షేమం

కోసం

మూడు

చ్ట్ాులను

తీసుకురావడం జరిగింది. అవి
i.

విభిని సామర్యం కలవారి (సమాన అవకాశాలు, హకుుల ప్రిరక్ష్ణ మరియు ప్ూరిు
భాగసావమాం) చ్ట్ు ం ,1995 . ఇది వారికి విదా, ఉఫాధి, అడడ ంకులు లేన్న స్రవవచయఛయుత
వాతయవరణ కలపన , సామాజిక భధిత మొదలగు వాట్ి కొరకు ఉదేిశించ్డమైనది.

ii.

1999లో ఏరాపట్ట అయిన జాతీయ బ్హుళ వికలాంగతవ మరియు మానస్ర్క వికలాంగుల
సంక్షేమ ట్ిసు ు చ్ట్ు ం కూడయ వీరికి న్యలుగు రకాలెైన న్యాయ రక్ష్ణ కల్పపసయ
ు వారికి ఒక
అభివృదిికరమైన వాతయవరణం లో ఎంత వీలయితే అంత స్రవవచ్ఛగా జీవించేందుకు
తోడపడుతుంది.

iii.

1992 లో ఏరాపట్ైన భారత ప్ునరావాస మండల్ప చ్ట్ు ం మానవ వనరుల అభివృదిి కోసఁ
ప్ునరావాస స్రవవలకు ఉదేిశించ్చనది.

3. న్యాయ సంబ్ంధిత అంశాలకు అదనంగా వారికి కావలస్ర్న మౌళిక వసతులు సౌకరాాలు కల్పపంచ్డం
జరిగింది. ఏడు జాతీయ సంస్ లు మానవవనరుల అభివృదిికి వివిధ రంగాలలో ప్న్నచేసు ున్యియి. వాట్ి
పవరీ ు..,


శారీరక వికలాంగుల సంస్ , నయాఢిల్లీ



జాతీయ గురడిడ వికలాంగుల సంస్ , డహర డయాన్



జాతీయ కీళళు , ఎముకల వికలాంగుల సంస్ , కోల్ కత



జాతీయ మానస్ర్క వికలాంగుల సంస్ , స్ర్కిందరాబ్ాద్



జాతీయ మూగ వికలాంగుల సంస్ , ముంబ్ాయి



జాతీయ ప్ునరావాస శిక్ష్ణ మరియు అధాయన సంస్ , కట్క్



జాతీయ బ్హుళ వికలాంగతవ సాధికారత సంస్ ,చన్ైి

4. విభిని సామర్యం కలవారి ప్ునరావాసం కోసం వివిధ రకాల ప్ునరావాస స్రవవలు అందివవడయన్నకి
గాను అయిదు పెది ప్ునరావాస కేందయిలు ప్న్నచేసు ున్యియి. అవి కాక న్యలుగు పాింతీయ ప్ునరావాస
కేందయిలు , 120 దయకా జిలాీ సా్యి ప్ునరావాస కేందయిలు (DDRCs) ప్న్న చేసు ున్యియి
ప్ునరావాస కలపన్య రంగంలో దేశంలో వివిధ జాతీయ సంస్ లు ఆరోగా మరియు కుట్టంబ్ సంక్షేమ శాఖ
న్ేతృతవంలో ప్న్నచేసు ున్యియి.. వాట్ిలో జాతీయ మానస్ర్క ఆరోగా మరియు నరాల స్రెైన్ేసస్,
బ్ంగుళూరు; ఆల్ ఇండియా ఇన్నటిట్యాట్ అఫ్ ఫ్జికల్ మడిస్ర్న్ అండ్ రిహాబిల్పట్ేషన్ , ముంబ్యి; ఆల్
ఇండియా ఇన్నటిట్యాట్ అఫ్ స్రపపచ్ అండ్ హియరింగ్, మైసయరు; స్రెంట్ిల్ ఇన్నటిట్యాట్ అఫ్ స్రెైచ్చట్రి. , రాంచ్చ
మొదలగున్న ప్న్నచేసు ున్యియి. అంతేగాక వీట్ితో పాట్ట దయదయప్ు 250 వివిధ పెవ
ై ేట్ట శిక్ష్ణయ సంస్ లు
ప్ునరావాస ఉదో ాగులకు శిక్ష్ణను అందిసు ున్యియి.
5. జాతీయ వికలాంగుల మరియు ఆరి్క అభివృదిి సంస్ (NHFDC) విభిని సామర్యత కల్పగిన వారికి
సవయం ఉపాధి వాాపారాల న్లకొలుపకొనుట్కు గాను అవసరమైన పెట్ు టబ్డిన్న వివిధ రాయితీలతో
కూడిన ఋణయలను వివిధ రాషు ర సంస్ ల దయవరా అందిసు ో ంది.
6. ప్ంచయయితీ రాజ్ సంస్ లు గారమ సా్యిలో, మధా సా్యి లో మరియు జిలాీ సా్యిలో విభిని
సామర్యం కలవారి సంక్షేమాన్నకి ప్న్నచేస్రవ భాధాతలు అప్పజప్పడం జరిగింది.
7. విభిని సామర్యం కలవారికి ప్ూరిు భాగసావమాం మరియు సమానతవం కలపనకు ఉదేిశించ్చన
ఆస్ర్యా ఫస్ర్ప్క్ రీజియన్ తీరాునంపెై భారత దేశం సంతకం చేస్ర్ంది. అంతే గాక బివాకో మిల్పన్నయం

పవిమ్ వర్ు ఫర్ యాక్ష్న్ అన్ే హకులు మరియు అడడ ంకులు లేన్న స్రవవచ్ఛ తో కూడిన భాగసావమాత
ఇవవడయన్నకి ఉదేిశించ్చన తీరాునంపెై కూడయ భారత దేశం సంతకం చేస్ర్ంది. భారత ప్ిభుతవం ప్ిసు ుతం
విభిని సామర్యత కలవారి రక్ష్ణ మరియు అభివృదిి తో పాట్ట హకుులు మరియు గౌరవమైన జీవనం
అన్ే అంశంపెై ఐకారాజాసమిత్ర సా్యిలో జరుగుతుని చ్రిలలో పాల్గంట్టనిది.

జాతీయ విధాన్ పతరం (National Policy Statement)
8. అంగ వైకలాంతో ఉని వారు కూడయ దేశ మానవ సంప్ద అన్న వారి తగిన ప్రిస్ర్ తులు కల్పపంచ్చ వారిన్న
సమాన అవకాశాలు అందించయల్పస ఉందన్న, వారి హకుుల ప్రిరక్ష్ణ చేసు య వారిన్న సమాజంలో ప్ూరిు
భాగసావములు చేయవలస్ర్న అవసరాన్ని జాతీయ విధయనం గురిుంచ్చనది.
ఈ విధయనంలో ఈ కింర ది విషయాలపెై దృష్ు సారించ్చ ప్న్నచేసు ుంది:
I. వైక్లయం రాక్ మున్పే నివార్థణ చర్థయలత (Prevention of Disabilities)
9. వికలాంగ కేసులలో చయలా వాట్ిన్న ముందుగాన్ే రాకుండయ న్నవారించ్ వీలువుంది అయితే దీన్నపెై గట్ిు గా
దృష్ు పెట్ువలస్ర్న అవసరం ఉంది. ఈ వికలాంగ న్నవారణ ప్థకాలలో పెది ఎతు
ు న అవగాహన చేయవలస్ర్
ఉంట్టంది. ముఖాంగా గరభం ధరించ్చ ఉని సమయంలో తదనంతరం కూడయ లోతుగా ఈ విషయమై
ప్న్నచేస్ర్ ఎకుువ మందికి చేరేలా చ్రాలు తీసుకోవలస్ర్ ఉంట్టంది.
II. పున్రావాసం సవర్థూపాలత (Rehabilitation Measures)
10. ప్ునరావాస కారాకరమాలను మూడు వేరేవరు భాగాలుగా విభజించ్చ చేప్ట్ు వచ్ుిను.
i.

శారీరక ప్ునరావాసం, ఇది ప్ూరిుగా ముందుగాన్ే గురిుంచ్చ చ్రాలు తీసుకోవలస్ర్ ఉంట్టంది.
సలహాలు మరియు సరైన వైదా సహాయం అందించ్వలస్ర్ ఉంట్టంది. దీంతో పాట్ట వారికి
కావలస్ర్న ప్రికరములు , ఉప్కరణములు అందజేయవలస్ర్ ఉంట్టంది. ఈ కారాకరమం తో కల్పపవ
ప్ునరావాసం పెై ప్న్నచేసు ుని ఉదో ాగుల అభివృదిి కూడయ చేప్ట్ు డం జరుగుతుంది.

ii.

విదయా ప్ునరావాసం , వృత్రు విదాతో కల్పప్ చేప్ట్ు వలస్ర్ ఉంట్టంది. మరియు

iii.

సమాజంలో గౌరవమైన జీవితం గడప్డయన్నకి కావలస్ర్న ఆరి్క ప్ునరావాసం

II A. శారీర్థక్ పున్రావాస వ్యయహ్యయలత (Physical Rehabilitation Strategies)
(a) తక్తువ్సా్యి లోనే గురిుంచి న్యం చేయడం (Early Detection and Intervention)
11. వికలాంగతవం తకుువ సా్యిలో ఉనిప్ుపడే ముందుగా గురిుంచ్డం వలీ దయన్న ప్ిభావాన్ని
తగిగంచ్వచ్ుి. మందుల దయవరా లేదయ మందులు లేకుండయ కూడయ ఈ చ్చకితసను చేప్ట్ు వచ్ుిను. అయితే

ముందుగా గురిుంచ్డం అన్ే విషయంపెై ఎకుువ దృష్ు సారించ్వలస్ర్న అవసరం ఉంది. దీన్నకోసం
కావలస్ర్న సౌకరాాలు కల్పపంచయల్ప. ప్ిభుతవం దీన్నకోసం కల్పపసుుని వసతులు, సౌకరాాలపెై గారమీణ
పాింతయలలో తగిన ప్ిచయరం కల్పపంచ్వలస్ర్ ఉంట్టంది.
(b) సలహ్య మరియు వైదయ పున్రావాసం (Counseling & Medical Rehabilitation)
12. శారీరక ప్ునరావాసం లో భాగంగాన్ే వికలాంగులకు, కుట్టంబ్ సభుాలకు సలహాలు మరియు
సామర్యం పెంచే కారాకరమాలు చేప్డుతయరు. ఫ్జియో థరపప, ఆకుసపవషనల్ థరపప, స్రెైకియో థరపప,
ప్రికరముల అమరిక, దిది ుబ్ాట్ట, కంట్ి చ్యప్ు ప్రీక్ష్లు, కంట్ి చ్యప్ుకు అవసరమైన వసుువుల ప్ంప్ణీ
, స్రపపచ్ థరపప, ఆడియోలాజికల్ ప్ునరావాసం మరియు ప్ితేాక విదా లాంట్ి వాట్ిన్న ఇందులోకల్పపారు.
దేశంలోన్న అన్ని జిలాీలకు విసు రించయరు. చ్రుకైన పాతి పో ష్ంచే విధంగా రాషు ర ప్ిభుతవం , సా్న్నక
ప్ిభుతయవలు, సవచ్ఛంధ సంస్ లు, వికలాంగుల సంస్ లు వారి తల్పీ దండుిల సంఘాల భాగసావమాంతో ఈ
కారాకరమం నడుసుుంది.
13. ప్ిసు ుతం ప్ట్ు ణ పాింతయలలో ప్ునరావాస స్రవవలు పెది ఎతు
ు న అందుబ్ాట్టలో ఉన్యియు, ఇంకా 75
శాతం మంది వికలాంగులు గారమీణ పాింతయలలోన్నవస్ర్సు ున్యిరు. ఈ స్రవవలు అందన్న వివిధ మారుమూల
పాింతయలకు కారాకరు లు అందించ్వలస్ర్న అవసరం ఉంది. అలాగే పెవ
ై ేట్ట సవంతంగా నడప్బ్డుతుని
ప్ునరావాస స్రవవా కేందయిలు న్నరేిశించ్చన పాిమాణికాలను పాట్ించ్వలస్ర్ ఉంది.
14. ఇంకా స్రవవలు చేరన్న గారమీణ పాింతయలకు స్రవవలు అందించయలన్న కొతు గా జిలాీ వికలాంగుల
ప్ునరావాస కేందయిలను (DDRCs) రాషిి ప్ిభుతయవల సహకారంతో ఏరాపట్ట చేయనున్యిరు.
15. జాతీయ ఆరోగా మిషన్ గురిుంప్ు ప ందిన ఆరోగా కారా.కరు (ASHA) లు గారమీణ పాింతయలలో
న్నవస్ర్సు ుని బ్లహీన మరియు బ్డుగు వరాగలు వారి ఆరోగా అవసరాలు చ్యసాురు. ఆ ఆశా కారాకరు లు
మధావరుులుగా ఉండి అట్ు డుగు సా్యిలోన్న వికలాంగులకు సమగర స్రవవలు అందిసు ారు.
(c) ఉపక్ర్థణముల అందివ్వడం (Assistive Devices)
16. భారత ప్ిభుతవం వికలాంగులకు కొతు గా తయారైన సాంకేత్రక విలువలు కల్పగిన శాస్రపియంగా
తయారైన అవసరమైన ప్రికరములు, ఉప్కరణముల అందజేసు ునిది. ఇవి ISI పాిమాణికాలు కల్పగి
ఉండి శారీరక, సామాజిక మరియు మానస్ర్కంగా వికలాంగతవ ప్ిభావాన్ని తగిగంచ్చ వారికి స్రవవచ్ఛను
ఇవవడం.
17. జాతీయ సంస్ లు, రాషు ర ప్ిభుతయవలు, జిలాీ ప్ునరావాస కేందయిలు మరియు సవచ్ింద సంస్ లు
వికలాంగులకు ప్రికరములు, ఉప్కరణములు ప్ిత్ర ఏడయది ప్ంప్ణీ చేసు ున్యియి. అవి మూడు చ్కారల
స్రెైకిళళు, చ్కారలు కురీిలు, కృత్రమమైన కాళళు,చేతులు, దంతయలు, రోజూ వారీ ప్నులు చేసుకోవడయన్నకి

అవసరమైన ప్న్నముట్ట
ీ , న్ేరుికొన్ే సాధన్యలు (బ్యి
ి ల్ వాిత ప్రికరములు , డికుాఫో న్ , స్ర్.డి పవీ యర్ /
ట్ేప్ రికారడర్), తకుువ కంట్ి చ్యప్ు ఉంట్ే పెంచే ప్రికరములు, గురడిడవారు నడిచే లాంట్ి ప్రికరములు,
విన్నకిడి యంతయిలు, విదయా ప్రికరములు, సమాచయర ప్రికరములు, మానస్ర్క వికలాంగులకు సాయప్డే
మరియు అప్ిమతు ప్రిచే ప్రికరములు. ఈ ప్రికరములు ఇంతవరకు స్రవవలు అందన్న ,చేరన్న పాింతయలకు
అందేట్ట్ట
ీ చ్యడవలస్ర్న అవసరం ఉంది.
18. పెవ
ై ేట్ట, ప్బిీ క్ మరియు సంయుకు భాగసావమాంతో నడుసుుని సంస్ లు వికలాంగులకు ఎకుువ
ఉనిత శరణ
ర ికి చందిన ప్రికరములు తయారు చేసు ుని వారికి ప్ిభుతవరంగంలోన్న బ్ాాంకులు ఆరి్క
సహాయం అందజేసు ాయి.
(d) పున్రావాస నిపుణుల అభివ్ృదిి (Development of Rehabilitation Professionals)
19. వికలాంగుల ప్ునరావాస కారాకరమాల న్నరవహణకు అవసరమైన మానవ వనరుల మదింప్ు
మరియు అభివృదిి ప్ిణయళికను ఎప్పట్ికప్ుపడు తయారు చేయడం జరుగుతుంది. దీన్నవలీ ప్ునరావాస
వూాహాలు తకుువ మంది న్నప్ుణులు ఉండడం అన్ే కారణం వలీ ఇబ్బందులకు గురికాదు.
II B. విక్లాంగుల విదయ (Education for Persons with Disabilities)
20. సామాజికంగా, ఆరి్కంగా సాధికారత సాధించేందుకు విదా అన్ేది ఒక ప్ిభావవంతమైన సాధనం.
రాజాాంగంలోన్న ఆరిుకల్ 21 ఎ సయపరిుతో విదా ఒక పాిథమిక హకుుగా ఉంది. మరియు వికలాంగుల
చ్ట్ు ం 1995 లోన్న స్రెక్ష్న్
సంవతసరాల వరకు

26, స్రవవచ్ఛ, మరియు తప్పన్న సరి విదా అందరి వికలాంగ ప్లీలకు 18

అందివవవలస్ర్ ఉంది. 2001 జన్యభా లెకుల ప్ికారం , 51 శాతం మంది

వికలాంగులు న్నరక్ష్ారాసుాలు. ఇది చయలా పెదిశాతమన్ే చపాపల్ప.

వికలాంగులను ప్ిధయన సివంత్రలో

భాగం చేయడయన్నకి గాను వారికి తగిన భాగసావమంతో కూడిన విదాను సాధయరణ విదా ప్ది త్ర తో పాట్ట
అందించ్వలస్ర్ ఉంది.
21.ఎన్నమిద సంవతసరాలలో 6-12 సంవతసరాల లోప్ు ప్లీలందిరికీ (వికలాంగ ప్లీలతో కల్పప్),
ఫాిథమిక విదా అందించయలన్న ప్ిభుతవం సరవ శిక్షా అభయాన్ ను (SSA) 2010 లో పాిరంభించ్చంది.
వికలాంగ ప్లీల సమగర విదయా ప్థకం కింర ద 15-18 సంవతసరాల వయసుస లో ఉని వికలాంగ ప్లీలకు
ఉచ్చత విదా అందించయలన్న ప్ిభుతవం సంకల్పపంచ్చంది.
22. సరవ శిక్షా అభయాన్ కింర ద విదాను కొనసాగించ్డయన్నకి వివిధ రకాలెైన విదా అవకాశాలు, న్ేరుికొను
ప్న్న ముట్ట
ీ , ప్రికరములు, ప్ియాణ సౌకరామైన ప్రికరములు సహాయ స్రవవలు మొదలగునవి
వికలాంగ విదయారు్లకు అందుబ్ాట్టలో కల్పపంచ్డం జరిగింది. ప్ితయామాాయ పాఠశాలలు మరియు
సారవజనీన పాఠశాలలకు, దయరవిదా . ప్ితేాక పాఠశాలలు, అవసరమైన దగగ ర న్లకొల్పపన ఇంట్ి వదేి
విదయా పాఠశాలలు, త్రరిగి చ్దువు చపవప ట్రచ్రుీ ఉని పాఠశాలలు, ప్రిష్ాురవంతమైన భోధన, రోజులో

కొంతస్రవప్ు నడిచే తరగతులు, సామాజిక ఆధయరిత ప్ునరావాస కేందయిలు (CBR) మరియు వృత్రు విదా
అందించ్ు పాఠశాలలకు ఇది వరిుంప్జేశారు.
23. ఐ.ఇ.డియస్ర్. ప్థకం రాషు ర ప్ిభుతయవలు, సవతంతి ప్ిత్రప్త్రు కల్పగిన సంస్ లు, సవచ్ఛంద స్రవవా సంస్ ల
దయవరా అమలు జరుగుతోంది. ఈ ప్థకం కింర ద వివిధ రకాలెైన సౌకరాాలకు మరియు విదాకు 100శాతం
ఆరి్క సహాయం అందుతుంది.

దీన్న కింర ద ప్ితేాక ఉఫాధయాయుల న్నయామకం, ప్ుసు కాలు మరియు

స్రవుషనరి, యూన్నఫామ్, రవాణయ, కంట్ి చ్యప్ు లేన్న వారికి చ్దువేందుకు భతయాలు, వసత్ర భతయాలు,
ప్రికరముల వాయం, అడడ ంకిగా

ఉని న్నరాుణయల తొల్పగింప్ు మరియు మరముతు
ు లు, ఉతపత్రు

మరియు కొనుగోలు చేయు భోధన్య ప్రికరములు, శిక్ష్ణయ మరియు సాధయరణ ఉపాధయాయులు, శిక్ష్ణయ
గదికి కావలస్ర్న ప్రికరములకు న్నధులు అందజేసు ారు.
24. ప్ిభుతవం తరప్ున తరచ్య సరేవలు న్నరవహించ్చ వికలాంగ ప్లీలను గురిుంచే విధయనం
మరుగవావలన్న, వారిన్న సరైన పాఠశాలలో చేరిపంచ్చ, వారు విజయవంతంగా చ్దువు ప్ూరు యియా వరకు
అందరు కలస్ర్ ఉముడి కలస్ర్ వారికోసం యోచ్చంచయలస్ర్న అవసరం ఉందన్న గురిుంచ్డం జరిగింది.
ప్ిభుతవం తరప్ు నుండి వికలాంగ ప్లీలకు సరైన న్ేరుికొన్ే వసుువులు, ప్ుసు కాలు అందివవ వలస్ర్
ఉంది. అంతేగాక శిక్ష్ణ ప ంది , వికలాంగుల ప్ట్ీ సహాయనుభూత్ర కల్పగిన వారిన్న అర్ం చేసుకోగల్పగిన
ఉఫాధయాయులను మరియు పాఠశాలలను ఏరాపట్ట చేయవలస్ర్ ఉంది. ఇవి వారికి అందుబ్ాట్టలో
ఉండడంతో పాట్ట వికలాంగులకు అన్ని విధయలా సరిపో యియలా తీరిి దిది యల్పస ఉంది.
25. భారత ప్ిభుతవం వికలాంగ విధయారు్లకు వారి ఉనిత చ్దువులు చ్దివేందుకు గాను ఉప్కార
వేతన్యలు అందజేసు ునిది. ప్ిభుతవం ఈ ఉప్కార వేతన్యలను కొనసాగించ్చ ఇంకా ఎకుువ మందికి
అందేలా చ్రాలు తీసుకోవాల్ప.
26. వివిధ ఉతపత్రు కారాకరమాలకు, న్ైప్ుణయాలకు సరిపో యోలా సాంకేత్రక మరియు వృత్రు విదా
ఉండవలస్ర్న అవసరం ఉంది. దీన్నకోసం ఇప్పట్ికే ఉని సంస్ లను దతు త తీసుకొన్న లేదయ ఇంతవరకు
స్రవవలు అందన్న, చేరన్న పాింతయలలో వేగవంతంగా సంస్ లను ఏరాపట్టను పో ి తసహించ్డం జరుగుతుంది. ఈ
వృత్రు విదయా శిక్ష్ణ ఇప్పంచేందుకు సవచ్ఛంద సంస్ లను కూడయ పో ి తసహించ్డం జరుగుతుంది.
27. వికలాంగులు మరింత ఉనిత చ్దువులు చ్దువడయన్నకి గాను వారికి విశవవిదయాలయాలు, సాంకేత్రక
సంస్ లు మరియు ఇతర సంస్ లను అందుబ్ాట్టలోకి తేవడం జరుగుతుంది.
II C. విక్లాంగుల ఆరి్క్ పున్రావాసం (Economic Rehabilitation of Persons with Disabilities)
28. వికలాంగులకు ఆరి్క ప్ునరావాసం అంట్ే అందులో వేతనంతో కూడిన ఉపాధి మరియు సవయం
ఉపాధి అను రండు అంశములు ఇమిడి ఉన్యియి. వృత్రు ప్ునరావాస కేందయిలు మరియు వృత్రు శిక్ష్ణయ
కేందయిలు ఏరాపట్ట చేస్ర్ దయన్న దయవరా స్రవవలు అందివవడం. గారమీణ, ప్ట్ు ణయలలోన్న రండు పాింతలకు

చందిన

వికలాంగులు

అవకాశాలు

పెరిగి

తదయవరా

వారు

ఉతపత్రు

దయయకమైన

మరియు

లాభదయయకమైన ఉపాధి ప ందగలరు. వికలాంగులలో ఆరి్క సాధికారత అన్ేది ఈ కింర ది విదంగా
సాధించ్వచ్ుిను.
(i) పరభుతవ సంస్ లలో ఉదయ యగం (Employment in Government Establishments)
1995 ప్.డబ్ూా.డి. చ్ట్ు ం మేరకు గురిుంచ్చన ఉదో ాగాలలో ప్ిభుతవవిభాగాలలోను, ప్ిభుతవ రంగ
సంస్ లలోను(PSUs) 3 శాతం రిజరేవషనుీ కల్పపంచ్డం జరిగింది.
వివిధ మంత్రితవ శాఖలలోనయ,ప్ిభుతవ విభాగాలలోనయ రిజరేవషనుీ గురిుంచ్చన ఉదో ాగాలలో ఇలా ఉంది.
గూ
ర ప్ు ఎ, బి, స్ర్ మరియు డి లలో వరుసగా 3.07 శాతం, 4.41 శాతం, 3.76 శాతం మరియు 3.76
శాతం ఉంది. అదే ప్ిభుతవ రంగ సంస్ లలో రిజరేవషను ప్రిస్ర్ త్ర చ్యస్రవు గూ
ర ప్ు ఎ, బి, స్ర్ మరియు డి
లలో వరుసగా 2.78 శాతం, 8.54శాతం, 5.04 శాతం, మరియు6.75 శాతం ఉంది. 1995 ప్.డబ్ూా.డి.
చ్ట్ు ం మేరకు గురిుంచ్చన ప్ిభుతవ ఉదో ాగాలలోను, ప్ిభుతవ రంగ సంస్ ల ఉదో ాగాలలోనయ రిజరేవషనుీ
తప్పన్నసరిగా పాట్ించ్వలస్ర్ ఉంది.2001లో గురిుంచ్చన ఉదో ాగాల వివరాలు సమీక్షించ్వలస్ర్న మరియు
ఇప్పట్ి ప్రిస్ర్ త్రకి అనుగుణంగా సవరించ్వలస్ర్ ఉంది.
(ii) ప్ైవేట్ ర్థంగంలో ఉదయ యగాలత (Wage employment in Private sector)
వికలాంగులకు సరైన న్ైప్ుణయాలు పెంచ్డం దయవరా వారికి పెవ
ై ేట్ట రంగంలో ఉదో ాగ అవకాశాలు
పెంచేందుకు పో ి తసహించ్డం అవుతుంది. వృత్రు ప్ునరావాసం మరియు శిక్ష్ణయ కేందయిలు ఈ న్ైప్ుణయాలను
పెంచ్డంలోను, వారి శకిు సామరా్యలను దృష్ులో ఉంచ్ుకొన్నవారి స్రవవల ప్రిధిన్న పెంచేందులోనయ కృష్
చేసు ున్యియి. స్రవవారంగంలో విప్రీతంగా పెరుగుతుని ఉదో ాగ అవకాశాలను అందుకోవడయన్నకి గాను
వికలాంగులకు తగిన విధంగా న్ైప్ుణయాలపెై శిక్ష్ణ ఇవవడం వలీ ప్ిసు ుతముని మారుట్ అవసరాలను
సరిపో తయయి. పెవ
ై ేట్ట రంగంలో ప్న్నచేసు ుని వికలాంగులకు పో ి తయసహంగా ముందుసుు చ్రాలు
తీసుకోవాల్ప. అవి వారికి బ్హుమతులు, అవారుడలు, ప్నుి మినహాయింప్ులు మొదలగునవి
అందజేయవలస్ర్ ఉంది.
(iii) సవయం ఉపాధి (Self-employment)
సంఘట్ిత రంగంలో ఉదో ాగ అవకాశాలు చయలా న్ముదిగా పెరుగుదల ఉందని విషయాన్ని గురిుంచ్చ
దయన్నతో పాట్ట వికలాంగులకు సవయం ఉపాధి ఏరాపట్టను పెంచ్వలస్ర్ ఉంది. ఇది వృత్రు విదా మరియు
న్నరవహణ శిక్ష్ణల దయవరా సాధించ్వలస్ర్ ఉంది. అంతేగాక ప్ిసు ుతం ఇసుుని యన్.హెచ్.ఎఫ్.డి.స్ర్.
ఋణయలలో న్నబ్ంధనల సడల్పంప్ు చేయడం మరియు లావాదేవీలలో పారదరశకత పెంచ్చ ఋణయల ఇచేి
ప్ది తులను ఇంకా సులభతరం చేయవలస్ర్ ఉంది. ప్ిభుతవం కూడయ సవయం ఉపాధిన్న పో ి తసహించే
విధంగా వారికి బ్హుమతులు, ప్నుి మినహాయింప్ులు, విధులలో సడల్పంప్ులు, వాాపారం చేసు ుని

వికలాంగులకు సరుకులు కొనుగోలు చేయడంలోనయ మరియు స్రవవలు ప ందడంలోనయ వారికి పాిధయనాత
ఇవవడం చేయవలస్ర్ ఉంది. వికలాంగుల చే ఏరపడిన సవయం సహాయక సంఘాలకు ఆరి్క సహాయంలో
కూడయ పాిధయనాం ఇవవవలస్ర్న అవసరం ఉంది.
III. మహిళా విక్లాంగులత (Women with disabilities)
29. 2001 జన్యబ్ా లెకుల ప్ికారం 93.01 లక్ష్ల మంది మహిళలు అంగవైకలాంతో ఉనిట్టు తల్పస్ర్ంది.
ఇది మొతు ం వికలాంగుల జన్యభాలో 42.46 శాతం ఉంది. అంగవైకలాంతో ఉని మహిళలకు వారు
మోసపో కుండయ, లెైంగిక వేధింప్ులకు గురిగాకుండయ వారికి రక్ష్ణ కల్పపంచ్వలస్ర్ ఉంది.

వారి ప్ితేాక

అవసరాలను దృష్ులో పెట్ు టకొన్న ప్ితేాక కారాకరమాలు రూప ందించ్చ విదా, ఉపాధి కల్పపంచ్డంతో పాట్ట
ఇతర రకాల ప్ునరావాస స్రవవలు అందించ్వలస్ర్ ఉంది. ప్ితేాక విదా మరియు వృత్రు శిక్ష్ణలు సౌకరాాలు
న్లకొలపడం . వికలాంగ మహిళలు వివక్ష్తకు గురికాకుండయ వారి కుట్టంబ్ాల వారు వారిన్న
ఆదరించేట్ట్టు, సహాయం చేస్రవట్ట్టు, లాభదయయకమైన వృత్రు న్ైప్ుణయాలను పెంచ్ుకోవడయన్నకి గాను
ప్ునరావాస కారాకరమాలు చేప్ట్ు వలస్ర్ ఉంది. ప్ిభుతవం వికలాంగ మహిళలకు చేప్ట్ేు వివిధ పాిజకుులలో
కనీసం 25 శాతం మందైన్య మహిళలు మొతు ం లబిి దయరులలో ఉంట్ే పో ి తసహించయల్ప.
30. వికలాంగ మహిళలకోసం ఏరాపట్ట అయియా వసత్ర గృహాలు, తకువకాలం న్నవాసముండే హామ్ లను,
వృదయిశరమాలను చేప్ట్ు డయన్నకి అవసరమయియా చొరవ తీసుకోవాల్ప.
31. వికలాంగ మహిళలు తమ ప్లీలను చ్యసుకోవడయన్నకి వీలులేన్న స్ర్్త్రలో ఉంట్ారు. వారికి తగిన
ఆరి్క

సహాయం

అందజేయగల్పగితే

వారు

ప్లీలను

చ్యసుకోవడయన్నకి

గాను

వేరే

వారిన్న

న్నయమించ్ుకుంట్ారు. అలాంట్ి సహాయం ఇది రు ప్లీల వరకు మాతిమే రండు సంవతసరాలకు
మించ్కుండయ ఇవవవలస్ర్ ఉంట్టంది.
IV. అంగవైక్లయం క్లిగిన్ ప్లీలత (Children with Disabilities)
32. అంగవైకలాం కల్పగిన ప్లీలు సమాజంలో చయలా సమసాలు ఎదురొుంట్టని వారుగా ఉంట్ారు.
వారిపెై ప్ితేాక శరది పెట్ువలస్ర్న అవసరం ఉంది. దీన్న కోసం ప్ిభుతవం ఈ కింర ది చ్రాలు తీసుకుంట్ ంది:
i. వికలాంగ ప్లీల సంరక్ష్ణ హకుు , వారి రక్ష్ణ మరియు భదిత కలపనకు హామీ ఇవవడం
జరిగింది.
ii. అభివృదిితో కూడిన గౌరవ ప్ిదమైన జీవనం గడప్డయన్నకి మరియు సమానంగా అందరితో పాట్ట
బ్తకడయన్నకి వారికి వుని హకుులను కాపాడట్ం . వారు అభివృదిి చందేందుకు తగిన
ప్రిస్ర్ తులను కల్పపంచ్డం.

సమాన అవకాశాలను ఉప్యోగించ్ుకొన్న వారు సంప్ూరణంగా

భాగసావములుగా వారికి చ్ట్ు ం కలపంచ్చన హకుులను విన్నయోగించ్ుకోవడం.

iii. విదా, ఆరోగాం, వృత్రు విదాలతో వారికి వికలాంగ ప్లీలకు కల్పపంచ్చన ప్ునరావాస స్రవవలలో
భాగసావములు చేస్ర్ వారు వాట్ి స్రవవలను సకరమంగా అందుకోన్ే విధంగా చ్యడడం.
iv. వికలాంగుల ప్లీల అభివృదిి కి తగిన హామీ ఇచ్చి వారి ప్ితేాక అవసరాలను దృష్ులో ఉంచ్ుకొన్న
వారి సంరక్ష్ణ , తీవిమైన వికలాంగ సమసాలనుండి వారికి సరైన రక్ష్ణ కల్పపంచ్డం
V. అడడ ంక్తలత లేని స్రేవచాాయుత వాతావ్ర్థణం (Barrier-free environment)
33. అడడ ంకులు లేన్న స్రవవచయఛయుత వాతయవరణం వికలాంగులకు కల్పపంచ్గల్పగితే వారు భదితగా,
స్రవవచ్ఛగా బ్తుకగలరు. వారికి అందుబ్ాట్టలోన్న వసతులను, సౌకరాాలను విన్నయోగించ్ుకొనగలరు.
అడడ ంకులు లేన్న స్రవవచయఛయుత వాతయవరణం కలపన ప్ిధయన ఉదేిశం ఏమిట్ంట్ే వికలాంగ ప్లీలు వారి
రోజావారీ ప్నులు వారి చేసుకొన్న ఎవరిపెై ఆధయరప్డకుండయ జీవనం సాగించ్గలరు. అంతేగాక
వికలాంగులకు గరిషుంగా వీలయినంత మేరకు భవన్యలు, స్ లాలు, ప్ియాణయల ప్ది త్రలో వారికి
అడడ ంకులు లేకుండయ చేయవలస్ర్న అవసరం ఉంది.
VI. విక్లాంగ ధృవీక్ర్థణ పతరం మంజూర్థు (Issue of Disability Certificates)
34. భారత ప్ిభుతవం వికలాంగులకు ధృవీకరణ ప్తయిలు ఇవవడయన్నకి మారగ దరశక సయతయిలు, ప్ది తులను
జారీ చేస్ర్ంది. ఎలాంట్ి ఇబ్బందులు లేకుండయ , తకుువ సమయంలో వీట్ిన్న వారు ప ందడయన్నకి
సరళతరమైన, సులభమైన రీత్రలో , పారదరశకంగా మరియు విన్నయోగదయరుడికి అర్ం అయియాలా
రూప ందించ్డం జరిగింది.
VII. సామాజిక్ భదరత (Social Security)
35. వికలాంగుల ప్లీల సంరక్ష్ణకు వారి రోజు వారీ న్నరవహణ ఖరుిలు వారిన్న చ్యసుకొంట్టని
కుట్టంబ్ాలకు, సంరక్ష్కులకు అదనప్ు ఖరుిగా మారుతున్యియి.

ముఖాంగా రోజువారీ ఖరుిలు,

మందులు, ప్ియాణం, ఉప్కరణముల కొనుగోలు మొదలగునవి. అందుకన్న వారికి సామాజిక భదిత
కల్పపంచ్డమనిది చయలా విసు ృతమైన అర్ంలో చ్యడయల్ప.కేంది ప్ిభుతవం

వికలాంగులకు , వారి

సంరక్ష్కులకు

ప్నుి మినహాయింప్ును అందిసు ో ంది. రాషు ర ప్ిభుతయవలు / కేంది పాల్పత పాింతయలు

వికలాంగులకు

న్నరుదో ాగ భృత్రన్న అందజేసు ున్యియి. అంతే గాక రాషు ర ప్ిభుతయవలు వికలాంగులను

పో ి తసహించే విధంగా సమగరమైన సామాజిక భదిత విధయన్యన్ని అమలు చేసు ున్యియి.
36. బ్హుళ మానస్ర్క వికలాంగులెైన ప్లీలు తల్పీ దండుిలు ఎప్ుపడయ భవిషాతు
ు పెై ఆందో ళన
ప్డుతుంట్ారు. ఒకవేళ తయము మృత్ర చందితే ప్లీల ప్రిస్ర్ త్ర ఏమిట్న్ేది వారికి ఎప్ుపడయ వేధించే
ప్ిశిగా ఉంట్ ంది. జాతీయ విభిని తరహా మానస్ర్క వికలాంగుల ట్ిసు ు

వారికి న్యాయ ప్రమైన

సంరక్ష్కులను సా్న్నక కమిట్రల దయవరా ఎంప్కచేసు ుంది. దయంతో పాట్ట వారికి సహాయ సంరక్ష్క ప్థకాన్ని

పాిరంభించ్చ వారిక తగిన ఆరి్క భదితను కల్పపంచ్డయన్నకి , తదయవరా వదిల్ప వేయబ్డిన, త్రరసురించ్బ్డిన
వికలాంగ ప్లీలకు స్రవవలు అందించేందుకు సహాయక ఖరుిలను చల్పీ ంచ్డం జరుగుతోంది. ఈప్థకం
ప్ిసు ుతం కొన్ని జిలాీలలోన్ే అమలులో ఉంది. దశలవారీగా అన్ని పాింతయలలోనయ అమలు చేస్రవందుకు
ప్ియత్రిసుున్యిరు.
VIII. సవచచంద సంస్ ల ఏరాాటు (Promotion of Non-Governmental Organizations (NGOs))
37. సవచ్ఛంద సంస్ ల ఆవశాకతను జాతీయ విధయన ప్తింలో గురిుంచ్డం జరిగింది. సవచ్ఛంద సంస్ ల
సరైన స్రవవలు అందించ్డంలో సంసా్గతమైన కీలకపాతి పో ష్సు ునిట్టు ప్ిభుతవం కితయబ్ున్నచ్చింది.
సవచ్ఛంద సంస్ ల రంగం చయలా వేగంగా పెరుగుతునిది. వికలాంగులకు స్రవవలు అందించ్డంలో కూడయ ఈ
రంగం చప్ుపకోదగగ పాతి పో ష్సు ునిది. ఇంతేగాక వీట్ిలో కొన్ని సంస్ లు మానవవనరుల అభివృదిి
మరియు అధాయన విషయాలపెై ప్న్నచేసు ున్యియి.ప్ిభుతవం కూడయ ఈ సవచ్ింద సంస్ లను విధయన్యల
రూప్కలపనలోను, ప్ిణయళికలు, అమలు, ప్రావేక్ష్ణ మరియు వికలాంగులకు సంబ్ంధించ్చన వివిధ
అంశాలపెై వారి సలహాలు తీసుకుంట్టనిది. సవచ్ఛంద సంస్ లతో చ్రిించ్డం వలీ వివిధ వికలాంగులు
సమసాలకు ప్రిష్ాురం చేయగలుగుతునిది. ముఖాంగా ప్ిణయళిక, విధయన్యల రూప్కలపన మరియు
కారాకరమాల అమలులో వీరితో చ్రిిసుునిది. అంతేగాక వివిధ సవచ్ింద సంస్ లు కల్పస్ర్ ఏరాపట్ట
చేసుకొన్ే వేదికలకు, సమాచయర మారిపడికి మరియు మంచ్చ ఆచ్రణ ప్ది తులు ఒకరిన్ొకరు
తలుసుకోవడయన్నకి తగిన సహకారం అందించ్చ పో ి తసహిసు ునిది. ఈ కింర ది తల్పప్న కారాకరమాలు
తీసుకోవడం జరిగింది. :i. వికలాంగులతో ప్న్నచేసు ుని సవచ్ింద సంస్ లు న్నరవహిసు ుని పెది కారాకరమాలను బ్ట్ిు వాట్ి
వివరాలను స్రవకరించ్చ పాింతయల వారీగా వారిన్న గురిుంచ్డం ఒక వివరాల ప్ుసు కం తేవడం జరిగింది.
కేంది ప్ిభుతవం/రాషు ర ప్ిభుతయవలు అందిసు ుని సహాయం మరియు వారి సామర్యప్ు స్ర్్త్రన్న
తలుప్ుతూ, ఆరి్క మరియు మానవ వనరుల వివరాలు న్నవేదికలో ప ందుప్రచ్డం జరిగింది.
అంతేగాకు ఈ వివరాల ప్ుసు కంలో వికలాంగుల సంస్ లు, కుట్టంబ్ాల సంఘాలు మరియు
వికలాంగుల ప్లీల తల్పీ దండుిలతో ఏరపడిన సంప్ిదింప్ుల సంఘాలను కూడయ ఈ వివరాల
ప్ుసు కంలో విడివిడిగా గురిుంచ్చ నమోదు చేశారు,
ii. రాష్ాురల వారీగా/పాింతయల వారీగా సవచ్ింద సంస్ ల ఉదామం అభివృదిిలో తయరతమాాలు
ఉన్యియి. అయితే ఇంతవరకు స్రవవలు అందన్న పాింతయలలో, దయరమైన పాింతయలలో ప్న్నచేస్రవ
సంస్ లకు పాిధయనాత కల్పపంచ్డం జరుగుతోంది. పవరు ప ందిన సవచ్ింద సంస్ లను కూడయ
ఇలాంట్ి పాింతయలలోన్ే ప్న్నచేస్రవందుకు పో ి తసహిసు ుండడం జరుగుతోంది.
iii. కనీస సా్యి విలువలు, న్ైత్రక అంశాలను సవచ్ింద సంస్ లు పాట్ించే విధంగా పో ి తసహించ్డం
జరుగుతోంది.

iv. సవచ్ింద సంస్ లు వారి స్ర్బ్బంది శిక్ష్ణకు గాను కావలస్ర్న అవకాశాలను కల్పపంచ్డంతో పాట్ట
వారికి

ఇంతకుముందే

పెంచ్ుకున్ేందుకు

పో ందిన

సహాయం

న్నరవహణ
చేసు ుండడం

శిక్ష్ణ,

న్ైప్ుణయాల

జరుగుతోంది.

అంశాల

ప్ట్ీ

ముఖాంగా

మరింత

పారదరశకత,

జవాబ్ుదయరీతనం, సులభతరమైన ప్ది తుల అమలు మొదలుగునవి. ఈ అంశాలు ప్ిభుతవ,
సవచ్ింద సంస్ లు మధా భాగసావమా బ్ంధయన్ని పెంప ందించ్గలదు.
v. సవచ్ింద సంస్ లు కేవలం ప్ిభుతవం ఇసుుని గారంట్టలు, న్నధులపెై ఆధయర ప్డకుండయ వారు
తమ సవంత మారాగలలో కూడయ న్నధులు స్రవకరించ్డయన్ని పో ి తసహించ్డం జరుగుతుంది. దీన్నవలీ
ఈ రంగంలో న్నధుల కొరత లభాత ఉంట్టంది.ఫథకాల వారీగా న్నధులు, సహాయం చేయడం వలీ
ఉని న్నధులతోన్ే గరిషుంగా ఎకుువ సంస్ లకు సహాయం చేస్రవ అవకాశం ఉంట్టంది. ఈ విధమైన
వనరుల స్రవకరణలో కూడయ సవచ్ింద సంస్ లకు శిక్ష్ణలు ఇవవడం జరుగుతోంది.
IX. విక్లాంగులక్త సంబంధించిన్ సాధార్థణ సమాచార్థం స్రేక్ర్థణ (Collection of regular information on
Persons with Disabilities)

38. వికలాంగులకు సంబ్ంధించ్చ వారి ఆరి్క, సామాజిక స్ర్్త్రగతుల వివరములు తరచ్య స్రవకరించ్చ వారికి
సంబ్ంధించ్చన వివరాలను కోరడరక
ి రించ్చ, విశరీష్ంచయలస్ర్న అవసరం ఉంది. జాతీయ నమూన్య సరేవ సంస్
1981 నుంచ్చ వికలాంగులకు సంబ్ంధించ్చన వివరాలను ప్ది సంవతసరాలకు ఒకసారి స్రవకరిసు ునిది.
2001 సంవతసరం నుండి వికలాంగులకు సంబ్ంధించ్చ

వివరాలు స్రవకరించ్డయన్నకి కారాకరమం

మొదలయింది. జాతీయ నమూన్య సరేవ సంస్ కనీసం 5 సంవతసరాలకు ఒకసారైన్య వికలాంగులకు
చందిన వివరాలు స్రవకరించ్వలస్ర్ ఉంది. స్రవకరించ్చన వివరాలలో తేడయలు మరియు తీసుకుని
న్నరవచ్న్యలు ఒక సంస్ కు ఇంకోక సంస్ సరిపో ల్పి చ్యసుకోవలస్ర్ ఉంది.
39. సామాజిక న్యాయం మరియు సాధికారత మంత్రితవ శాఖ ఆధవరాంలో ఒక సమగరమైన అంతరాాల
పవజీ (వబ్ స్రెైట్) ను తయారు చేయనుంది. ప్ిభుతవ, పెవ
ై ేట్ట రంగాలలో ఉని సంస్ లు రండయ కూడయ
తమ సంస్ లకు సవంత అంతరాాల పవజీ (వబ్ స్రెైట్) తయారు చేసుకుంట్ే కంట్ికి ఇబ్బంది రాన్న
చ్దువుకున్ే సాంకేత్రక ప్రిజఞ ాన్యన్ని ఉప్యోగించ్ుకోవచ్ుి.
X. అధయయన్ం (Research)
40. వికలాంగుల జీవన విధయనం, సామాజిక ఆరి్క స్ర్్త్ర గతులు, సంసుృతీ మరుగుప్డయలంట్ే
అధాయనం దయన్నకి సహాయప్డుతుంది. ప్ూరవ పాిథమిక విదయా ప్ది తులు,విన్నయోగదయరులకు బ్ాగా
ఉప్యోగప్డే

విధమైన

ప్రికరములు,

ఉప్కరణముల

అభివృదిి

సంబ్ంధించ్చన అన్ని విషయాలకు అధాయనం ప్ిభావితం చేసు ుంది.

మరియు

వికలాంగతయవన్నకి

దీన్నవలీ వికలాంగుల జీవన

విధయనంలో చప్ుపకోదగగ మారుపలేగాక, సమాజంలో వారి సమసాలకు సకరమంగా సపందించే విధంగా

వారు అభివృదిి చందుతయరు.

ఎకుడయితే

వికలాంగులకు సంబ్ంధించ్చన విషయాలు అధాయనం

చేయడంలో వికలాంగులను వారి కుట్టంబ్ సభుాలను అభిపాియం తీసుకోవండం తప్పన్న సరి.
XI. ఆటలత మరియు ఉలాీస కార్థయక్రమాలత మరియు సాంసుృత్రక్ జీవ్న్ం (Sports, Recreation and
Cultural life)
41. ఆట్ల వలీ ఏరపడే ఆరోగా మరియు సామాజిక ఉతయసహం తీస్ర్వేయలేము. వికలాంగులెైన ప్లీలు
ఆట్లు మరియు ఉలాీస కారాకరమాలలో పాల్గన్ే, సాంసుృత్రక వసతులు ప ందేందులోనయ హకుును
కల్పగి ఉన్యిరు. ప్ిభుతవం దయన్నకి అవసరమైన అవకాశాల కల్పపంచ్చ వారు ఆట్లు, ఉలాీస కారాకరమాలలో
,సాంసుృత్రక కారాకరమాలో పాల్గన్ేట్ట్ట
ీ చేయవలస్ర్ ఉంది.
XII. విక్లాంగులన్ు ఉదేేశంచిన్ ఇదివ్ర్థకే ఉన్న చటాాలలో అవ్సర్థమైన్ సవ్ర్థణలత చేయడం
(Amendments to existing Acts dealing with the Persons with Disabilities)
42. 1995 లో చేస్ర్న వికలాంగుల (సమాన అవకాశాలు, హకుుల రక్ష్ణ మరియు ప్ూరిు భాగసావమాం)
చ్ట్ు ం అమలులోకి వచ్చి అప్ుపడే ప్ది సంవతసరాలు అయింది. చ్ట్ు ం అమలులో గడించ్చన అనుభవంతో
మరియు వికలాంగుల రంగంలో వచ్చిన అభివృదిిన్న దృష్ులో ఉంచ్ుకొన్న అవసరమైతే చ్ట్ు ంలో సవరణలు
చేయవలస్ర్ ఉంది. సవరణలు చేస్రవ ముందు ఈ రంగంలో సంబ్ంధించ్చ ప్న్నచేసు ుని వారిన్న సంప్ిదించ్చ
సవరణలు చేప్ట్ు వలస్ర్ ఉంట్టంది. అందులో ముఖాంగా ఆర్.స్ర్.ఐ మరియు జాతీయ ట్ిసు ు చ్ట్ాులను
అవసరమైతే సమీక్షించ్చ మరియు అవసరమనుకుంట్ే సవరణలు చేసుకోవాల్ప.

ముఖయంగా దృష్్ా ప్టావ్లస్ర్న్ అంశాలత (Principal Areas of Intervention)
I. నివార్థణ, తొలిదశలోనే గురిుంచడం మరియు దృష్్ా ప్టాడం (Prevention, Early Detection and
Intervention)
43.

వికలాంగ

సమసాను

రాకుండయ

చ్యడడం,

తొల్పధశలోన్ే

గురిుంచ్డం

అన్ే

విషయాలు

చేయాలనుకుంట్ే ఈ కింర ది చ్రాలు చేప్ట్ు వలస్ర్ ఉంట్టంది. :
i. సా్న్నకంగా, పాింతీయంగా మరియు జాతీయ సా్యిలోను (చ్చని ప్లీలకు మరియు
గరభవతులకు) పో ల్పయో చ్ుకులు, ట్రకాలను వేస్రవ కారా కరమాలను చేప్ట్ాుల్ప. అలాగే ప్ిజా
ఆరోగాం మరియు ఫారిశుది యం కారాకరమాలను మరింత విసు రించ్వలస్ర్ ఉంట్టంది..
ii. అవసరమైనంత మంది వైదా మరియు ఫారా వైదా స్ర్బ్బందికు శిక్ష్ణ ఇవవవలస్ర్ ఉంట్టంది.
సరైన ప్రికరములు కల్పగి దీంతో పాట్ట వారు తొల్పదశలోన్ే అంగవైకలాాన్ని ప్లీలో
గురిుంచ్గల్పగి ఉండయల్ప.

iii. వైదా మరియు ఫారా వైదా స్ర్బ్బంది కి మరియు ఆంగన్ వాడర కారాకరు లకు అంగవైకలాం
న్నవారణ, తొల్పదశలోన్ే గురిుంచ్డం అని అంశాలపెై అవసరమైన శిక్ష్ణయ ప్ది తులను
మరియు వసతులను అందుబ్ాట్టలోకి తేవాల్ప.
iv. డిపీ ో మా, డిగీర మరియు పో సుుగారడుాయియషన్ లాంట్ి వైదా విదా చ్దువుతుని వారికి
అవసరమైన శిక్ష్ణయ కారాకరమాలు న్నరవహించయల్ప.

అందులో అంగవైకలాం న్నవారణ,

తొల్పదశలోన్ే గురిుంచ్డం అని అంశాలపెై చేరివలస్ర్ ఉంది.
v. వికలాంగులు ఉని కుట్టంబ్ాలకు అంగవైకలాంపెై ప్ితేాక ప్ుసు కాలు ప్ిచ్ురించ్చ వారికి
ఉచ్చతంగా అందజేయాల్ప.
vi. మానవవనరుల అభివృదిి సంస్ లు స్ర్బ్బందికి అవసరమైన సహాయక స్రవవలు అందించ్వలస్ర్
ఉంట్టంది. ప్ితేాక విదా, కిీన్నకల్ స్రెైకాలజి, ఫ్జియోథరపప, ఆకాపవషనల్ థరప్, ఆడియాలజీ,
స్రపపచ్ థరపప, వృత్రు శిక్ష్ణ మరియు సలహాలు ఇవవడం మరియు సరిపో యియంత మంది
సమాజస్రవవకులు అందుబ్ాట్టలో ఉండేలా చ్యడయల్ప.
vii. మానస్ర్క వైకలాం మరియు జనుావుల ప్రంగా వసుుని లేదయ ప్ుట్టుకతో వచేి అంగ
వైకలాాన్ని తగిగంచ్ వచ్ిన్న కొతు గా అధాయన్యలు తేల్పిచపాపయి.
viii. సరైన ప్ిణయళికలు వేసుకొన్న అంగవైకలా ప్ిభావాలను తగిగంచ్వచ్ుి. ప్ిసు ుతముని లభించే
ఆరోగా

ప్ది త్రలోన్ే

రండో

శరణ
ర ి

అంగవైకలాం

రాకుండయ

న్నవారణ

చేస్రవందుకు

ప్ియత్రించ్వచ్ుి.
ix. ఆరోగాం, పో షణ అంశాలపెై తగిన విధంగా అవగాహన పెంచేందుకు ఎకుువ దృష్ు పెట్ువలస్ర్
ఉంది. ముఖాంగా ఆరోగాాన్ని కాపాడుకోవడం, పారిశుది యం ప్ట్ీ యుకు వయసుసగల
బ్ాల్పకలకు, గరభవతులకు అలాగే మల్పగరభం దయలేి మహిళలకు అవగాహన ఇవవడం
జరగాల్ప.

పాఠశాల

సా్యిలోన్ే

అవగాహన

పెంచే

కారాకరమాలు

చేప్ట్ిు

మరియు

ఉపాధయాయుల శిక్ష్ణలలో బ్ాగంగా భోధించ్చ వారికి అవగాహన కల్పపంచ్చ న్నవారణ
చేప్ట్ు వచ్ుిను.
x. ప్లీలలో అంగవైకలాాన్ని గురిుంచే కారాకరమాలను విరివిగా చేప్ట్ిు వారిలో ఎకుువ
ప్ిమాదములో ఉనివారిన్న గురిుంచయల్ప.
II. పున్రావాస కార్థయక్రమాలత ( Programmes of Rehabilitation)
44. వైదా మరియు ప్ునరావాస స్ర్బ్బంది ,అంగ వైకలాం కల్పగిన వారిన్న, వారి కుట్టంబ్ాల
భాగసావమాం, న్యాయ సంరక్ష్కులకు, సామాజిక బ్ృందయల సహకారంతో వైదా, విదా మరియు సామాజిక
ప్ునరావాస కారాకరమాలు అభివృదిి చేయనున్యిరు. ప్ిభుతవం ప్థకాలతో కల్పస్ర్ ప్న్నచేయడం వలీ ఈ
కింర ది ప్ితేాకమైన జాగరతులు తీసుకోవలస్ర్ ఉంట్టంది:

i. రాషు ర సా్యి కేందయిలు ప్ునరావాస స్రవవలోీ భాగంగా మానవ వనరుల అభివృదిి, అధాయనము
మరియు దీరక
ఘ ాల్పక ప్ితేాక ప్ునరావాసాలు కల్పపసుున్యియి.
ii. సామాజిక ఆధయరిత ప్ునరావాస కారాకరమాలను పో ి తసహించయల్ప. వికలాంగులతో , వారి కుట్టంబ్
సభుాలు, సంరక్ష్కులతో ఏరపడిన సవయం సహాయక సంఘాలను ప్ునరావాస కారాకరమాలలో
చ్ురుకుగా భాగసావముాల్పి చేయాల్ప.
iii. సవచ్ింద సంస్ లు భాగసావమాంతో వివిధ మానస్ర్క అన్యరోగాంతో ఉని వారి సంక్షేమ
కేందయిలను ప్ంచయయతీ లేదయ జిలాీ సా్యిలోనయ ఏరాపట్ట చేయడయన్ని పో ి తసహించయల్ప.
ప్ితయామాియాంగా కుట్టంబ్ సహాయ సంఘాలను పో ి తసహించ్చ వారి దయవరా మానస్ర్క
వికలాంగుల న్నరభంద సంరక్ష్ణయ శాలలు ఏరాపట్ట చేయాల్ప. దీన్నకి కుట్టంబ్ం, సామాజిక
వాతయవరణం సహకారం లేకపో యిన్య చేయవలస్ర్ ఉంట్టంది.
iv. వృత్రు విదా, సామాజిక న్ైప్ుణయాల శిక్ష్ణ కోసం మానస్ర్క వికలాంగులకు గృహ వసత్రతో కల్పగిన
ప్ునరావాస కేందయిలను ఏరాపట్ట చేస్రవముందు కొన్ని న్నరిిషు జాగరతులు తీసుకోవలస్ర్ ఉంట్టంది.
III. మాన్వ్ వ్న్ర్థుల అభివ్ృదిి (Human Resource Development)
45. మానవ వనరులను ఈ కింర ది అంశాలలో అభివృదిి చేయవలస్ర్ ఉంది.
i. ఆరోగా సంరక్ష్ణ మరియు సామాజిక అంశాలు కలగలస్ర్ క్షేతి సా్యిలో ప్న్న చేసు ుని పాిధమిక
కారాకరు లకు ముఖాంగా ఆంగన్ వాడి కారాకరు లుకు, నరుసలు లాంట్ి వారికి శిక్ష్ణ ఇవవవలస్ర్
ఉంట్టంది.
ii. ప్ిభుతవ, సవచ్ింద సంస్ లు ఆధవరాంలో ప్న్న చేసు ుని స్ర్బ్బందికి స్రవవలు అందించే విషయాలపెై
శిక్ష్ణ మరియు ప్ునశఛరణ తరగతులకు సహాయం చేయాల్ప.
iii. సామాజిక ప్రమైన న్నరణ యాలు తీసుకొన్ే సా్యిలో ఉని ప్ంచయయితీ, కుట్టంబ్ పెదిలకు
మొదలగు వారికి శిక్ష్ణ మరియు అవగాహన కారాకరమాలు న్నరవహించయల్ప.
iv. సంరక్ష్కులుగా ఉని కుట్టంబ్ సభుాలకు శిక్ష్ణ మరియు అవగాహన ఇవావల్ప.
46. అంగ వైకలాం కల్పగిన ప్లీల విదయా అవసరములు తీరిడయన్నకి గాను ఆ రంగంలో మానవవనరుల
అభివృదిికి శిక్ష్ణలు న్నరవహించయల్ప. ముఖాంగా విదా, ప్ితేాక విదా, గృహంలోన్ే విదా, ప్ూరవ పాిథమిక
విదా మొదలగునవి. ఈ కిరంది శిక్ష్ణయ కారాకరమాలు వివిధ ప్ితేాక కల్పగిన మరియు సా్యిల వారికి
సరిపో యియట్ట్ట
ీ అభివృదిి చేయాల్ప.
i. భాగసావమా విదయా ప్ది త్ర కిరంద ఉపాధయాయులకు శిక్ష్ణయ ప్ుసు కాలు
ii. ప్ితేాక విదా కింర ది డిపీ ో మా, డిగ,ీర మరియు ఉనిత సా్యి కారాకరమాలు

iii. గృహ ఆధయరిత విదా కింర ద సంరక్ష్కులకు, అలాగే వికలాంగులెైన పెదిలకు, వృదుిల సంరక్ష్ణకు
శిక్ష్ణలు ఇవవడం
47. ప్ునరావాస స్ర్బ్బందికి శిక్ష్ణయ ప్ిణయళిక భాదాత లో భారత ప్ునరావాస మండల్ప భాధాతయయుత
సంస్ గా (nodal agency) వావహరిసు ో ంది. ఈ సంస్ పాతి ఏమిట్ంట్ే వికలాంగ సంబ్ంధించ్చ
న్నరిిషుమైన శిక్ష్ణను ప్ంచ్ వరష ప్ిణయళిక కారాాచ్రణ ప్ిణయళికను కూడయ దృష్ులో పెట్ు టకొన్న రూప ందించ్చ
వలీ డించయల్ప.
IV. విక్లాంగుల విదయ (Education of Persons with Disabilities)
48. 2020 లోప్ుగా దేశంలో అంగవైకలాం కల్పగిన ప్ిత్ర ఒకు ప్లీలు సరైన ప్ూరవ పాిథమిక విదా,
పాిథమిక, ఉనిత సా్యి విదాను చ్దువుకొన్న ఉండగలగాల్ప.
దీన్నకోసం ప్ితేాకంగా ఈ కింర ది చ్రాలు తీసుకోవలస్ర్ ఉంట్టంది..అవి ఏమిట్ంట్ే i. అడడ ంకులు లేన్న మరియు అన్ని రకాల వికలాంగులకు అందుబ్ాట్టలో పాఠశాలలు న్నరిుంచయల్ప
( భవన్యలు, వళ్ళు దయరులు, మూతిశాలలు, ఆట్ స్ లాలు, ప్ియోగ శాలలు, గరంథయలయాలు
మొదలగునవి)
ii. తీవి వికలాంగతవంతో ఉనివారు కూడయ అరిం చేసుకున్ే రీత్రలో భోధన్య ప్ది తులుమరియు
భాష విభాగంలో ఉండయల్ప
iii. సాంకేత్రక /ప్ితేాక భోధన్య ప్ది తులు /భోధనకు ఉప్యోగప్డు అంశాలు
అంశాలు పాఠశాలలో కాన్న పాఠశాలల సమూహాన్నకి దగగ రగా గాన్న

/ న్ేరుికొను

అందరికి అందుబ్ాట్టలో

సులభంగా లభామయియాట్ట్ట
ీ ఉండయల్ప.
iv. భోధన/ న్ేరుికున్ే ప్రికరములు మరియు ఉప్కరణములు .. చ్దువుకున్ే బ్ొ ములు,
బ్రయి
ి ల్/ మాట్ాీడే ప్ుసు కములు, సరిపో యియ సాప్ు వేర్ మొదలగునవి అందుబ్ాట్టలో ఉండేట్ట్ట
ీ
చ్యడయల్ప. లెైబ్ర
ి ీలకు, ఈ – లెైబ్ర
ి ీలకు, బ్రియిల్ లెైబ్ర
ి ీలకు మరియు మాట్ాీడే బ్ొ ములకు,
శిక్ష్ణయ గదులకు అవసరమైన న్నధులు, పో ి తయసహాక రుసుములు అందించయల్ప.
v. దేశంలో మిగిల్పన పాింతయలకు విసు రించే విధంగా సారసవత్రిక విదా, దయరవిదాలకు తగిన
పాిచ్ురాం కల్పపంచయల్ప.
vi. స్రెైగలతో కూడిన భాష, ప్ితయామాియ మరియు అర్వంతమైన సమాచయర (AAC) మరియు
ఇతర ప్ది తులను ప్ివేశ పెట్ు ి వాట్ిన్న వాకుుల మధా సమాచయరాన్నకి ఒక ఉప్యోగప్డే
మాధామంగా గురిుంచ్డం జరగాల్ప. అంతే గాక వాట్ికి ఒక పాిమాణికత మరియు పాిచ్ురాం
కల్పపంచ్డం ఎంతో ముఖాం

vii. తకువ దయరం ఉండి మరియు సులభంగా చేరుకున్ే ప్ిదేశాలలోన్ే పాఠశాలలు న్లకొలాపల్ప.
వాట్ితో పాట్ట తగిన ప్ితయామాియంగా ప్ియాణ ప్ది తులను సమాజం మరియు సవచ్ింద
సంస్ ల సహకారంతో ఏరాపట్ట చేయాల్ప.
viii. పాఠశాలలోన్ే తల్పీ దండుిల – ఉపాధయాయుల సలహాలు ఇవవడం మరియు సమసాల ప్రిష్ాురం
చేస్రవ ప్ది తులు ప్ివేశ పెట్ు ాల్ప.
ix. పాిథమిక, ఉనిత మరియు పెై సా్యి చ్దువులలో వికలాంగ బ్ాల్పకలు చేరుతుని వారు,
మరియు మధాలో ఆగిపో తుని వారు ఎంతమంది ఉన్యిరోనన్న ప్ిత్ర ఏడయది సమీక్షించ్ వలస్ర్న
ప్ితేాక ప్ది త్రను ఉండయల్ప.
x. చయలా మంది వికలాంగ ప్లీలు సాధయరణ పాఠశాలలో చేరడం లేదు. వారిన్న ప్ితేాక పాఠశాలలోీ
చేరిపంచ్చ వారి చ్దువులు కొనసాగించేందుకు తగిన విదయా స్రవవలు అందించ్వలస్ర్ ఉంది.
సాంకేత్రక ప్రంగా అభివృదిితో తులతూగేలా ప్ితేాక పాఠశాలలు ప్ున న్నరిుంచయల్పసన అవసరం
ఉంది.

ఈ

ప్ది తులు

వికలాంగుల

ప్లీలు

విదయా

ప్ిధయన

సివంత్రలో

కల్పస్ర్

భాగసావముాలవడయన్నకి దో హదప్డుతయయి.
xi. కొన్ని ప్ితేాక సందరబరాలలో, ప్రిస్ర్ తులలో వికలాంగుల (అంగ వైకలారకం మరియు దయన్న
సా్యి) ఇంట్ి ప్రిస్ర్ తులు, పాిధయనాతలు బ్ట్ిు వారికి ఇంట్ి దగగ రే విదా అందించ్వలస్ర్
ఉంట్టంది.
xii. వివిధ వికలాంగులకు కోరుస కరికులం మరియు మదింప్ు ప్ది తులు వారి వారి సా్యిన్న
దృష్ులో పెట్ు టకొన్న తయారు చేయాల్ప. ప్రీక్షా ప్ది త్ర వికలాంగులకు చేరువగా, వారిస్ ాయికి
తగగ ట్ు టగా ఉండయల్ప. కొన్ని విషయాలలో సడల్పంప్ులు ఉండయల్ప కూడయ. ఉదయహరణకు లెకులు
న్ేరుికొన్ే ప్ది త్ర,

ఒకే రకమైన భాషలోన్ే చ్దవాలనడం

మొదలగునవి. ఇంకా వారికి

అవసరమైన వసతులు లెకుల యంతిం (కాలుాకులేట్ర్) విన్నయోగించే వీలు, ఎకుువ
సమయం

ఇవవడం,

కాీర్ు

ట్ేబ్ుల్

వాడడం,

స్రెైై బ్స

మొదలగునవి

అవసరమైనచో

అందించ్వలస్ర్ ఉంట్టంది.
xiii. వికలాంగుల కోసం సాధయరణ చ్దువులో భాగసావములు చేయడయన్నకి ఏరాపట్ట చేసు ుని ఆదరశ
పాఠశాలలు ప్ిత్ర రాషిింలోనయ /కేంది పాల్పత పాింతయలలోనయ ఏరాపట్ట చేయాల్ప
xiv. ప్ిసు ుత జాఞన సమాజంలో కంప్ూాట్రుీ ముఖామైన కీలక భూమికను పో ష్సు ున్యియి. అంగ
వైకలాం ఉని ప్ిత్ర విధయారి్ కంప్ూాట్రీ విన్నయోగం చేస్రవ విషయం తల్పస్ర్ ఉండేందుకు
అవసరమైన కృష్ జరగవలస్ర్ ఉంది.
xv. 6 సంవతసరాలలోప్ు ఉని వికలాంగ ప్లీలను గురిుంచ్చ, వారిన్న పాఠశాలలో చేరడయన్నకి
అవసరమైన చ్రాలు తీసుకోవలస్ర్ ఉంది.
xvi. మానస్ర్క ప్ునరావాస కేందయిలలో మానస్ర్క వైకలాం కల్పగిన వారికి
వసతులు అందించ్వలస్ర్ ఉంది.

విదాకు సంబ్ంధించ్చన

xvii. అంగ వైకలాం వారి శకిు, సామరా్యల పెైన అవగాహన లేన్న చయలా పాఠశాలలు అంగ వైకలాం
కల్పగిన వారిన్న తమ పాఠశాలలో చేరుికోవడయన్నకి విముఖత చ్యపెడుతున్యియి. అలాంట్ి
పాఠశాలలను గురిుంచ్చ అందులోన్న ఉపాధయాయులకు, ప్ిధయన్ోఫాధయాయులకు (ప్ిన్నసపాల్) కు ,
ఇతర స్ర్బ్బందికి అవగాహన పెంచ్ు కారాకరమాలను చేప్ట్ాుల్ప.
xviii. విదా విషయంలో సామాజిక న్యాయం మరియు సాధికారత మంత్రితవ శాఖ ప్ిసు ుతం సహాయం
అందిసు ుని ప్ితేాక పాఠశాలలు కొదిి పాట్ట మారుపలతో ఒక వనరుల లభాత కేందయిలుగా
రూప్ుదిది ుకోవలస్ర్ ఉంది.మానవ వనరుల మంత్రితవ శాఖ అవసరాన్ని అనుసరించ్చ మరిన్ని
ప్ితేాక పాఠశాలలు న్లకొలపవలస్ర్ ఉంది.
xix. న్ేరుికోవడంలో ఇబ్బందులు ప్డుతుంట్ే వారికి ఉప్యుకు ంగా వయోజన విదా/

కాలక్షేప్

కేందయిలు ఏరాపట్ట చేయవలస్ర్ ఉంది.
xx. ఉనిత విదయా సంస్ లలో చేరుట్కు వికలాంగులకు ఉని 3 శాతం రిజరేవషనుీ తప్పన్న సరిగా
అమలు చేయించ్వలస్ర్ ఉంది. వికలాంగ విధయారు్ల విదయా ప్రమైన అవసరాలు తీరిడయన్నకి
గాను వికలాంగుల కోసం వారి సంరక్ష్ణయ కేందయిలు ఏరాపట్ట చేస్రవ విశవ విదయాలయాలు,
కాలేజీలు మరియు వృత్రు ప్రమైన విదయా సంస్ లకు ఆరి్క సహాయం చేయాల్ప. అలాగే
వికలాంగుల విధయారు్లకు తమ పాింగణంలో తరగత్ర గదులు, వసత్ర గృహాలు మరియు
కాఫపశాలలు మరియు ఇతర వసతులు కల్పపంచే విదయా సంస్ లను పో ి తసహించయల్ప.
xxi. వికలాంగ ప్లీల సమసాలు వాట్ి న్నరవహణ పెై ఉదో ాగంలో కొతు గా చేరిన ఉపాధయాయులకు ఇచేి
శిక్ష్ణలోను మరియు ప్ునశిరణ శిక్ష్ణలో ఓ పాఠాాంశం గా చేరాిల్ప.
49. వికలాంగుల విదాకు సంబ్ంధించ్చ అన్ని విషయాలను సమనవయం చేయడయన్నకి భాదాతను
(న్ోడల్) మానవ వనరుల అభివృదిి మంత్రితవ శాఖ కు అప్పజపాపరు.
V. ఉదయ యగం (Employment)
50.అంగ వైకలాంతో ఉని వారికి ఉదో ాగాలు కల్పపంచేందుకు ఈకింర ది చ్రాలు తీసుకోవలస్ర్ ఉంట్టంది :
i. ఎవరైతే వికలాంగతవతో ముఖాంగా తీవిమైన లేదయ బ్హుళ వికలాంగతవంతో భాదప్డుతుని
వారికి ఎవరైతే చేయగలరో వారికి ఇంట్ిఆవరణలోన్ే సరైన ఆదయయం కల్పపంచ్ు కారాకరమాలు
అభివృదిి చేయాల్ప. వికలాంగులకు మరియు వారి సంరక్ష్కులకు ఉదేిశించ్చన ఉపాధి కలపనకు
మరియు ఉదో ాగాలకు సంబ్ంధించ్చన శిక్ష్ణకు (కోచ్చంగ్) లను పో ి తసహించయల్పస ఉంది.
ii. శిక్ష్ణయ కేందయిలు, ఫాాకురీలు, ప్రిశమ
ర లు మరియు కారాాలయాలు మొదలగున వాట్ిలో
వికలాంగులకు ఎలాంట్ి సమసాలు లేకుండయ వారు ప్న్నచేస్రవందుకు అవసరమైతే యంతయిల
రూప్కలపన ,ప్న్న చేస్రవ స్ లం, ప్న్న వాతయవరణం తదితర వసతులలో మారుపలు చేస్రవందుకు
ప్ూనుకోవాల్ప.

iii. వికలాంగులు ఉతపత్రు చేస్రవ వసుువులకు మారుట్ింగ్ స్రవవలు అందించ్డం కోసం మారుట్ింగ్
బ్ో రుడ, జిలాీ గారమీణ అభివృదిి సంస్ (DRDAs),పెవ
ై ేట్ట సంస్ లు మరియు సవచ్ింద సంస్ లకు
తగిన విధంగా సహాయం అందించయల్ప.
iv. పవదరిక న్నరూులన్య కారాకరమాలలో వికలాంగులకు చోట్ట కల్పపంచయల్ప. చ్ట్ు ప్ికారం వారికి
రావలస్ర్న 3 శాతం రిజరేవషనుీ చ్ట్ు ం మేరకు దకేుట్ట్ట
ీ చ్యడయల్ప.
VI. అడడ ంక్తలత లేని స్రేవచాచయుత వాతావ్ర్థణం (Barrier-free environment)
51. వికలాంగులకు అడడ ంకులు లేన్న స్రవవచయియుత వాతయవరణం కలపనకు ఈ కింర ది వూాహాలు అమలు
చేయవలస్ర్ ఉంట్టంది:
i.

ప్ిజా భవన్యలు (కారాాలయాలు మరియు ఉలాీసమున్నచ్ుి కేందయిలు), ప్ియాణ సౌకరాాలు..
ముఖాంగా రోడుీ, సబ్ వేలు మరియు రోడుడ ప్ికుల న్నరిుంచ్ు నడక బ్ాట్లు, రైలేవ పాీట్ ఫారమ్
లు , బ్సుస ఆగు స్ లములు/ బ్సాుండులు, ఓడరేవులు, విమాన్యశరయములు, ప్ియాణ
ప్ది తులు ( బ్సుస, రైలు, విమానం మరియు జలమారాగలు), ఆట్స్ లములు, ఖాళీ స్ లాలు
మొదలగునవి. వికలాంగులకు అందుబ్ాట్టలోకి తేవాల్ప.

ii.

స్రెైగలతో కూడిన భాషను అన్ని ప్ిజా కారాకరమాలలోనయ పో ి తసహించయల్ప.

iii.

ఆరిుట్క్స మరియు స్ర్విల్ ఇంజనీరు కోరుసలలో ఉని కరికులంను మారాిల్ప. వికలాంగుల
సమసాలకు సంబ్ంధించ్చ వారికి ఎలాంట్ి అడడ ంకులు లేన్న భవన్యలు న్నరిుంచే విధంగా
ప్రిగణలోన్నకి తీసుకోవాల్ప. ప్ిభుతవ స్ర్విల్ ఇంజనీరీ కు ఇచేి ఉదో ాగ శిక్ష్ణలో ఈ అంశాలను
పాఠాాంశాలుగా ప ందు ప్రచయల్ప.

iv.

ప్ిజలకోసం న్నరిుసుుని అన్ని భవన్యలలో వికలాంగులకు ఎలాంట్ి ఇబ్బందులు లేకుండయ
ఉండేందుకు గాను సమగరమైన భవన న్నరాుణ న్నయమావళిన్న రూప ందించ్ుకోవాల్ప. దేశంలోన్న
అన్ని రాష్ాురలు, మున్నస్ర్ప్ల్ శాఖలు, మరియు ప్ంచయయితీ రాజ్ లాంట్ి సంస్ లలో ఒక
పాిమాణికమైన న్నయమావళిన్న తయారు చేసుకోవాల్ప. దీన్నన్న ప్ిజలకోసం కొతు గా న్నరిుంచ్ు
భవన్యలలో వికలాంగులకు ఎలాంట్ి ఇబ్బంది లేనట్టు న్నరిుంచేట్ట్ట
ీ చ్యడయల్ప.

v.

రా,షు ర రవాణయసంస్ తను నడుప్ుతుని అన్ని బ్సుసలలో వికలాంగులకు ఎలాంట్ి ఇబ్బంది లేన్న
విధంగా వారికి అనుగుణమైన ప్ది తులను అవలంభించయల్ప. రైలేవలు తమ దశల వారీగా రైలు
కోచ్ లు వికలాంగులకు అనుకూలంగా మారాిల్ప. దయంతో పాట్ట పాీట్ ఫామ్ లు మరియు
భవన్యలు, సాినగదులు మరియు ఇతర వసతులను వికలాంగులకు ఎలాంట్ి సమసాలు
లేకుండయ న్నరిుంచయల్ప.

vi.

ప్ిభుతవ మరియు పెవ
ై ేట్ట రంగంలోన్న ప్రిశమ
ర లు, కారాాలయములు, ప్ిజా విన్నయోగ స్ లాలలో
వారి

వికలాంగఉదో ాగులు

ప్న్నచేయట్ాన్నకి

అనుకూలంగా

ప్ిమాణయలను తప్పక పాట్ించే చ్రాలు తీసుకోవాల్ప.

న్నరిుంచయల్ప.

భదితయ

ప్రమైన

vii.

దేశంలో ఇంట్రిట్ వాతయవరణంలో వికలాంగులకు బ్ాగా సులభంగా ఉండే విధంగా ముందసుు
చ్రాలు తీసుకోవాల్ప.

viii.

ప్ిజావిన్నయోగం కోసం న్నరిుంచ్ు అన్ని రకాల భవన్యలను అవి వికలాంగుల విన్నయోగాన్నకి
అనుకూలంగా ఉనిదయ లేదయ అనిది ఆడిట్రీ దయవరా మదింప్ు చేయించయల్ప. దీన్నకోసం వృత్రు
ప్రంగా గురిుంప్ు కల్పగిన ఆడిట్రీ స్రవవలు విన్నయోగించ్ుకోవాల్ప.

ix.

వికలాంగుల

అవసరాలు

తీరేి

విధంగా

బ్ాాంకులు

ప్ది తులను

మారుికొన్న

వారిన్న

పో ి తసహించయల్ప.
x.

వికలాంగులకు సమాచయర స్రవవలు మరియు ప్ిజా దసాువేజులు అందుబ్ాట్టలో ఉండే విధంగా
చ్యడయల్ప. బ్యి
ై ల్ , ట్ేప్ స్రవవలు, పెది ప్ిచ్ురణలు మరియు ఇతరతయి సరిపో యియ సాంకేత్రక
ప్రితజాఞనం ఉప్యోగించ్చ కంట్ి చ్యప్ు సకరమంగా లేన్న వారికి కూడయ సమాచయరం అందించయల్ప.

VII. సామాజిక్ భదరత లేదా ర్థక్షణ (Social Protection)
52. సరైన సామాజిక భదితకోసం ఈ కింర ది చ్రాలు తీసుకోవలస్ర్ ఉంట్టంది. :i.

వికలాంగులకు ఉని ప్నుి మినహాయింప్ుకోసం కేట్ాయించ్చన గారంట్టలు కరమప్ది త్రన
సమీక్షించ్ుకోవాల్ప. వాట్ి వివరాలు ఒక దగగ రకు చేరిి ఇంకా ఏమైన్య ప్నుి మినహాయింప్ు
మరియు ఇతర ప్నుిల మినహాయింప్ులు అందుబ్ాట్టలో ఉన్యియా లేవా అన్ేది
ప్రిశీల్పంచ్ వచ్ుిను.

ii.

వికలాంగులకు న్నరుదో ాగ భృత్ర మరియు ఫ్ంచ్ను
ీ రాషు ర ప్ిభుతయవలు మరియు కేంది పాల్పత
పాింతయలు ఇచ్చి పో ి తసహించయల్ప.

iii.

ప్ితేాక వికలాంగతవం ఉని వారికి జీవిత భీమా సంస్ బీమా సౌకరాం కల్పపంచయల్ప.. అలాగే
అన్ని రకాల బీమా సంస్ లు కూడయ వికలాంగులను ప్ికున పెట్ుకుండయ వారికి బీమాను
కల్పపంచ్చ పో ి తసహించయల్ప.

VIII. అధయయన్ం (Research)
53. వికలాంగుల పో ి తసహం కల్పగి విధంగా అంతరాాతీయ సహకారంతో నయతన సాంకేత్రక అభివృదిి కొరకు
అధాయనం ఉప్యోగప్డుతుంది. ఎకుడ అవసరమైతే అకుడ అధాయన ఫల్పతయలు అందరికీ
అందుబ్ాట్టలో ఉండేలా, తల్పస్రవలా ఉండయల్ప. ఇది ఈ కింర ది అంశాలపెై దృష్ు సారించ్వలస్ర్ ఉంది. :i.

సామాజిక,సాంసుృత్రక అంశాలలో వికలాంగతవం అన్ేది ఒకదయన్నకొకట్ి ముడిప్డినది. ఇది
వికలాంగుల సామాజిక గుణగుణయలు మరియు వాకుుల నడవడి పెై ఆధయరప్డి ఉంట్ాయి.

ii.

వికలాంగుల విదాకు సంబ్ంధించ్చ సామాజిక కొలమాన్యలను అభివృదిి చేయవలస్ర్ ఉంది.
ఉండయల్ప. వారిన్న చ్ుట్టుముట్ిు ఉని సమసాను విశరీష్ంచ్ుకొన్న కారాకరమాలు రూప ందించ్ుకొన్న
ఆ మేరకు అవకాశాలను అంది ప్ుచ్ుికోవాల్ప.

iii.

వికలాంగుల ఉదో ాగాల స్ర్్త్ర లో ఏ వికలాంగులకు ఎన్ని అవకాశాలు ప ందయరో నన్ేది ప్ూరిు
వివరాలు స్రవకరించ్వలస్ర్ ఉంట్టంది. ముఖాంగా ప్ిమాదయల వలీ మరియు ఇతర విప్తు
ు ల
వలీ వికలాంగులెైన వారి వివరాలు ఉండయల్ప.

iv.

వికలాంగులకు సంబ్ంధించ్చన సంఘట్నలను

మరియు వాట్ి రకాలను అధాయనం

చేయవలస్ర్ ఉంది.
v.

జనుా ప్రంగా అధాయన్యలు చేప్ట్ిు వికలాంగుల సంఘట్నలు తగిగంచేందుకు భారత వైదా
అధాయన మండల్ప దయవరా చేప్ట్ాుల్ప.

vi.

సాంకేత్రక అధాయన ప్రిజఞ ానం ఉప్యోగించ్ుకొన్న దయన్నన్న వికలాంగుల వాకిుగతంగా
వళీ గలగడం , న్ోట్ి మాట్ / శరీర భాషతో సమాచయరం అందించ్డం, వారు రోజూ వారీ
ఉప్యోగించ్ు వసుువుల రూప్కలపన మొదలగునవి. తకుువ ఖరుితో, మరియు
విన్నయోగించే వారికి సౌలభాంగా మరియు మన్నిక పెంచే విధంగా వసుువులను సాంకేత్రక
సంస్ లతో కలస్ర్ అభివృదిి చేయవలస్ర్ ఉంట్టంది.

54.

ప్ునరావాస సాంకేత్రక కేందయిన్ని శాసు ై మరియు సాంకేత్రక మంత్రితవ శాఖ ఏరాపట్ట చేయాల్ప. ఈ
కేందిం దయవరా వివిధ రకాల అధాయనములు మరియు అభివృదిి తో సమనవయం చేయ వలస్ర్
ఉంట్టంది. దీంతో పాట్ట ప్రీక్షించ్డం మరియు సాంకేత్రక ధృవీకరణలు ఇవవడం, శిక్ష్ణలు
మొదలగునవి చేయాల్ప. వికలాంగులకు సమాచయర సాంకేత్రక అంశాలలో సరిపో యియట్టవంట్ి హార్డ
వేర్, సాప్ు వేర్ లను రూప ందించ్వలస్ర్ ఉంది.

IX. ఆటలత, ఉలాీస మరియు సాంసుృత్రక్ కార్థయక్రమాలత (Sports, Recreation and Cultural
activities)
55. ఆట్లు, ఉలాీస మరియు సాంసుృత్రక కారాకరమాలలో సమాన అవకాశములకు ఈ కింర ది చ్రాలు
తీసుకోవలస్ర్ ఉంట్టంది. : i.

ఉలాీస కారాకరమాలకు, సాంసుృత్రక కారాకరమాలకు మరియు ఆట్లు, హో ట్లుీ, బీచ్ లు ,
ఆట్ స్ లాలు, ఆడిట్ రియంలు, వాాయామశాలలు మొదలగున స్ లాలు ఆందుబ్ాట్టలో
ఉండేట్ట్ట
ీ చ్యడయల్ప.

ii.

ప్ియాణ సంస్ లు, హో ట్ళళు, సవచ్ింద సంస్ లు మరియు ఇతర విన్ోద కారాకరమాలలో
నుని సంస్ లు తమ కారా కరమాలలోనయ, ప్ియాణ అవకాశములలోనయ తప్పన్న సరిగా
వికలాంగుల అవసరాలను దృష్ులో పెట్ు టకొన్న వారందరికీ స్రవవలు అందించయల్ప.

iii.

వివిధ ఆట్లలో ప్ిత్రభావంతులెైన వికలాంగులకు సా్న్నక సవచ్ింద సంస్ ల దయవరా తగిన
సహాయ సహకారం అందించ్డం జరగాల్ప.

iv.

వికలాంగులతో

ఏరాపట్ైన

ఆట్ల

సంస్ లను

మరియు

సాంసుృత్రక

సంఘాలను

పో ి తసహించయల్ప. వికలాంగులెైన ఆట్గాళళు జాతీయ, అంతరాాతీయ ఆట్లలో పాల్గన్ేందుకు
తగిన సహాయం అందించే ప్ది త్ర ఉండయల్ప.
v.

జాతీయ సా్యిలో ఆట్లలో వికలాంగుల ఆట్గాళుకు ప్ిత్రభా అవారుడ ప్ివేశ పెట్ు ాల్ప.

vi.

56. వికలాంగులకు సంబ్ంధించ్చన అన్ని విషయాల అమలు

భాదాతగల (న్ోడల్)

సామాజిక న్యాయం మరియు సాధికారత మంత్రితవ శాఖ గా ఈ విధయనం అమలుకు
సమనవయం చేయాల్ప.
vii.

57. వివిధ మంత్రితవ శాఖలతో ఒక సమనవయ సంఘం ఏరాపట్ై జాతీయ విధయనం
అమలుకు సంబ్ంధించ్చన అన్ని విషయాలను ప్రిశీల్పంచయల్ప. దీన్నకి సంబ్ంధించ్చన ప్ిముఖ
సవచ్ఛంద సంస్ లు, వికలాంగుల ప్ిజా సంఘాలు, సంప్ిదింప్ుల సంఘాలు మరియు
తల్పీ దండుిలు మరియు సంరక్ష్కుతో ఏరపడిన కుట్టంబ్ సంఘాలు , న్నప్ుణులు మరియు
ఉదో ాగులు ఈ సమనాయ సంఘంలో సభుాలుగా ఉంట్ే మంచ్చది. ఇదేలాంట్ి ప్ది త్రన్న రాషు ,ర
మరియు జిలాీ సా్యిలలో ఏరాపట్టకు పో ి తసహించయల్ప. ప్ంచయయితీ రాజ్ సంస్ లు మరియు
ప్ట్ు ణ సా్న్నక సంస్ లు జిలాీ సా్యిలోన్న జిలాీ వికలాంగుల ప్ునరావాస కేందయిలతో కలస్ర్
జాతీయ విధయనం అమలను సమనవయం చేసుకొన్న ప్న్నచేయాల్ప.

viii.

58. భదితయ వావహారాలు, ఆరోగాం మరియు కుట్టంబ్ సంక్షేమం, గారమీణ అభివృదిి, ప్ట్ు ణ
అభివృదిి, యువజన వావహారాలు మరియు ఆట్లు, రైలేవలు, శాసు ై సాంకేత్రక , గణయంక
శాసిిం మరియు కారా కరమాల అమలు, లేబ్ర్, ప్ంచయయితీ రాజ్ మరియు పాిథమిక విదా
మరియు అక్ష్ారాసాత , ఉనిత విదా, రోడుడ రవాణయ మరియు హెైవేలు, ప్ిజా వాాపారాలు,
రవినయా, మహిళ్ా మరియు చ్చని ప్లీల అభివృదిి , సమాచయర సాంకేత్రక మరియు స్ర్బ్బంది
శిక్ష్ణలు ఏరాపట్టకు అవసరమైన విధయన్యల అమలు ప్ది తులు ఉండయల్ప. ఓ ప్ంచ్ వరష
ప్ిణయళిక మరియు వారిషక ప్ిణయళిక దయవరా న్నధుల కేట్ాయింప్ు లక్షాాల న్నరాిరించయల్ప.

ix.

59.కేందింలోన్న వికలాంగులకు సంబ్ంధించ్చన ముఖా కమీషనర్ మరియు రాషు ర సా్యిలోన్న
రాషు ర కమీషనరుీ జాతీయ విధయనం అమలులో చ్ట్ు బ్ది మైన బ్ాధాతలతో పాట్ట కీలక పాతి
పో ష్ంచ్ వలస్ర్ ఉంది.

x.

60.ప్ంచయయితీ రాజ్ సంస్ లు కూడయ వికలాంగుల జాతీయ విధయనం అమలులో ముఖా
భూమికను

పో ష్ంచ్వలస్ర్

ఉంది.

సా్న్నకంగా

ఉని

వికలాంగుల

సమసాలను

అధిగమించ్డయన్నకి జిలాీ, రాషు ర ప్ిణయళికలతో కలస్ర్ సరైన కారాకరమాలను అమలు చేయవలస్ర్
ఉంది. ఈ సంస్ లు వికలాంగులకు సంబ్ంధించ్చన అంశాలతో కూడిన పాిజకుులను తమ
కారాకరమాలతో సమిుళితం చేసుకోవలస్ర్న అవసరం ఉంది.

xi.

61.

జాతీయ

విధయనం

అమలులో

దీరక
ఘ ాల్పక

మన్నిక

ఉండే

విధంగా

మౌళిక

సదుపాయాలను ఇవవడం మరియు వాట్ి న్నరవహణ కల్పపంచయల్ప. మౌళిక సదుపాయాల
న్నరవహణ మరియు వాట్ి న్నరవహణకు అయియా ఖరుికు అవసరమైన వనరులను పెవ
ై ేట్ట
రంగం నుండి సమీకరణలో సామాజిక సంఘాలు న్యయకతవం వహించయల్పస ఉంది.

ఈ

చ్రాలు కేవలం బ్రువు తగిగంచ్ుకున్ేందుకు మాతిమే కాకుండయ సామాజికంగా ఉని
భాదాతలను వాకుులు, పెవ
ై ేట్ట సంస్ లకు ఉండయలని భావన కూడయ ఓ కారణం.
xii.

62. ప్ిత్ర అయిదు సంవతసరాలకు ఒకసారి జాతీయ విధయనం అమలు పెై సమగరమైన
సమీక్ష్ను జరిపాల్ప. జాతీయ సా్యిలో సదసుస న్నరవహించ్చ వచేి సలహాలను, తీరాున్యలను
అనుసరించ్చ అమలు స్ర్్త్ర ఎలా ఉంది వచేి అయిదు సంవతసరాలకు ఏమి చేయాల్ప అన్ేది
ఒక ప్ిణయళికా ప్రమైన న్నవేదికను తయారు చేసుకోవలస్ర్ ఉంట్టంది.

రాషు ర ప్ిభుతయవలు,

కేంది పాల్పత పాింతయలు వారి వారి ప్రిధిలో రాషిి విధయన్యలు మరియు అభివృదిికి కారాాచ్రణ
ప్ిణయళికలు తయారు చేయమన్న కోరుతున్యిం.

