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વદૃ્ધ મહિાઓની પહરસ્થિતિ અને અતિકારોન ું રક્ષણ: એક અભ્યાસ 

હશના ડી. યાલર                                                                       

એમ.એ,એમ.એડ્ 

                                          401, સ ભદ્રા એપાર્ટ મેન્ર્, ભાળસાર િોથરે્ની પાસે,                                                                                             

                              નળા ળાડજ, અમદાળાદ   - 380013. 

સારાું- 

 ભનષુ્મ જીલન કાભાાં મખુ્મત્લે ચાય અલસ્થાઓ આલેરી છે. (1) ફાલ્માલસ્થા               

(2) યલુાલસ્થા (3) ખુ્તાલસ્થા (4) વદૃ્ધાલસ્થા. આ ચાયે અલસ્થાઓભાાં વદૃ્ધાલસ્થાએ 

અતતવાંલેદનળીર અલસ્થા છે. જેભાાં ભાનલી ળાયીહયક અને ભાનતવક યોગોથી ીડાતો 

શોલાથી અન્મ ઉય આધાય યાખ ેછે. વાંલેદનળીર અને જલાફદાય વભાજ દ્વાયા તેભની 

અલગણના કયી ળકાતી નથી. વદૃ્ધો શજાયો લષની વાંયકુ્ત કુટુાંફ વ્મલસ્થાભાાં આજે 

તલખટૂા ડેરાની જેભ જીલન તનલાષશ જીલે છે. આજના વભમભાાં વદૃ્ધ ભહશરાઓ ળાયીહયક 

યીતે અળક્ત શોલાથી તેઓ ૈવા કભાલલા ભાટે અવભથષ છે. તેઓને નાણાાંકીમ બીડન ે

કાયણે જીલન તનલાષશ કયી ફીજા ઉય આધાય યાખલો ડે છે. તેઓ ોતાના ફાકો 

ભાટે ફોઝ શોમ તેવુાં તેભના ભનભાાં શોમ છે. પ્રસ્તતુ વાંળોધનભાાં કાનનૂી, વાભાજજક, 

નૈતતક, અને વયકાયી ધાયાધોયણ મજુફ વદૃ્ધ રોકોભાાં ભાનલ અતધકાયોની ીડા અન ે

માતનાનો અંત કેલી યીતે થામ તેની અભ્માવ કયલાભાાં આવ્મો છે. આ રેખ ણ 

બાયતના વદૃ્ધ વ્મક્ક્તઓના અતધકાયોના યક્ષણ ભાટે કામદાઓની નીતતઓ અને હદળા 

તનદેળનો અભ્માવ કયે છે. તલશ્વભાાં દય લે ”૧રી ઓક્ટોફયે લહયષ્ઠ નાગહયક હદલવ”ની   
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ઉજલણી કયલાભાાં આલે છે. તેભના અતધકાયો જોઈએ તો તેભને સ્લતાંત્રતાનો હશસ્વો તથા 

બાગ ભેલલાનો, વાયવાંબાનો, આત્ભ તનબષયતાનો અને ભોબાનો અતધકાય ભેર છે. 

પ્રસ્તતુ વાંળોધનભાાં વદૃ્ધ ભહશરાઓની હયક્સ્થતત અને તેભના અતધકાયોના યક્ષણ તલળેનો 

અભ્માવ શાથ ધયેર છે. 

પ્રથિાળના : 

           ભાતા-તતા ફાકને જન્ભ આે છે. તેભનો ઉછેય કયલાભાાં યાત –હદલવ એક 

કયે છે.તેઓ ભોટા થઇને જીલનભાાં આગ લધે તે ભાટે ખફૂજ ભશનેત કયે છે,ણ જમાયે 

એજ ભાતા-તતા ઉંભય લધતા વદૃ્ધ ફને છે, ત્માયે એભને ફાકોની ખફૂજ જરૂય શોમ 

છે.આણી તલત્ર બાયતીમ વાંસ્કૃતત વદૃ્ધ ભાફા તલળે વ્માખ્મા આે છે કે વધૃ્ધધ ાભે તે 

વદૃ્ધ. આજના વાંતાનો ભાફાને રાતભાયીને ઘયભાાંથી કાઢી મકેૂ છે, અને કેટરીક લાય 

તો ઘયડાઘયભાાં ણ મકૂી આલે છે. વદૃ્ધાલસ્થાભાાં વદૃ્ધો ઘણી ળાયીહયક અને ભાનતવક 

આતિઓ અને વાંઘોનો વાભનો કયલો ડ ે છે.આ  વભમે તેઓ એકરતા અનબુલે 

છે,અને તેથી તેભને આ વભમે પે્રભ અને હુ ાંપની જરૂય શોમ છે.આ ભાટે વદૃ્ધો એ ોતાની 

હયક્સ્થતત તલળેની વભજ કેલલી ડળે અને ોતાના અતધકાયો તલળેની જાગતૃતા 

રાલલી ડળે.પ્રસ્તતુ વાંળોધનભાાં વદૃ્ધ ભહશરાઓની હયક્સ્થતત અને તેભના અતધકાયો 

તલળે તલગતે ચચાષ કયલાભાાં આલી છે.      

1. વદૃ્ધ મહિાઓની સમથયાઓ : 

 ભહશરાઓની ફેયોજગાયી અને આતથિક અસયુક્ષા. 

 તફીફી લીભા મોજનાઓને અબાલે ભહશરા વદૃ્ધાઓની વાયલાયભાાં તકરીપ 

અનબુલામ છે. 

 ભહશરાઓ ળાયીહયક અને ભાનતવક વભસ્માઓ જેભ કે વભાજભાાં તેભની 

અલગણનાનો વાભનો કયલો ડે છે. 

 આજના વભમભાાં જનયેવન ગેને રીધે વદૃ્ધ ભહશરાઓને ઘય છોડવુાં ડે છે,હયણાભે 

આતથિક વભસ્મા ધતનષ્ઠ ફને છે.   
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2.  ભારિીય બુંિારણના સુંદભટમાું : 

બાયતીમ ફાંધાયણ અનચુ્છેદ-21 મજુફ તેભને જીલન અને ળાયીહયક સ્લતાંત્રતા 

યક્ષણની ખાતયી આલાભાાં આલે છે. જમાયે કોઈ વ્મક્ક્તને તેના જીલન કે ળાયીહયક 

સ્લતાંત્રતા લાંચચત કયતા શોમ ત્માયે કામદાથી સ્થાેર કામષલાશી અનવુયલી જોઈએ. 

વલોચ્ચ અદારત દ્વાયા “આદેળભાાં દયેક વ્મક્ક્તને ળોણ યહશત ભાનલ ગૌયલ વાથ ે

યશલેાનો અતધકાય છે”. 

યાજ્મનીતતના ભાગષદળષન તવદ્ધાાંત તલબાગ-4 મજુફ અનચુ્છદ-39 (એ) રુૂ અને 

સ્ત્રીના નાગહયકને આજીતલકાનુાં યૂત ુાં વાધન ભેલલાનો વભાન અતધકાય યશ.ે અનચુ્છેદ-

41 મજુફ યાજમ ોતાની આતથિક ક્સ્થતત અને તલકાવની ભમાષદાભાાં યશીને, વદૃ્ધાલસ્થા, 

ભાાંદગી અને અાંગતાના પ્રવાંગે અને તલના લાાંકે લેઠલી ડતી તાંગહદરી, તળક્ષણ અને 

જાશયેાતની ભદદ ભી યશ ેતે ભાટે અવયકાયક જોગલાઈ કયલાની કયળે. 

3. હિન્દ નાું કાયદા િઠેલ રક્ષણ : 

હશન્દુ દિક તલધાન બયણોણના ધાયો-1956 ની કરભ-20 મજુફ 

ફાકો અને લમોવદૃ્ધ ભાતા-તતાનુાં બયણોણ. 

  (1) ફાક જ્માાં સધુી વગીય શોમ ત્માાં સધુી ોતાનાાં તતા અથલા ભાતા ાવ ેભાાંગી 

ળકે. 

  (2) લમોવદૃ્ધ અથલા અળકત ભાતા-તતા ોતાની તુ્ર/તુ્રી ાવે બયણોણ ભાાંગી 

ળકે છે. 

 4.  મ સ્થમ કાયદા િઠેલ રક્ષણ : 

મકુ્સ્રભ કામદા શઠે વદૃ્ધ લમનાાં ભાતા-તતાને જાલણી કયલાની તુ્રની પયજ 

છે. 
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5. ખ્રિથિી અને પારસી કાયદા િઠેલ રક્ષણ : 

ચિસ્તી અને ાયવી કામદા મજુફ ભાતા-તતાની જાલણી કયલી તે 

વ્મક્ક્તગત કામદો છે. જાલણી રેલા ભાાંગતા ભાતા-તતા પોજદાયી કામષલાશી 

જોગલાઈ શઠે અયજી કયલાની શોમ છે. 

6. ફોજ્દારી કાયદા િઠેલ રક્ષણ :                                                                            

 પોજદાયી કામષલાશી કામદો 1973 ભાાં પ્રકયણ-6 ભાાં ત્નીઓ, ફાકો અને ભાાં-ફાનાાં 

બયણોણની કરભ-125 (1) (અ) જે મજુફ તેઓ ોતાનુાં બયણોણ કયી ળકલાને 

અવભથષ શોમ ત્માયે કામષલાશી કયી ળકે છે. 

7. વદૃ્ધ મહિાઓ મારે્ કાયદાકીય જોગળાઈ :  

ભાતા-તતા અને લહયષ્ઠ નાગહયકોના કલ્માણ અને બયણોણ 

અતધતનમભ -2007 અન્લમે આ યાજ્મ વયકાય દ્વાયા જાશયેનામુાં ફશાય ાડયુાં.જે ભાતા –

તતા દિક અથલા વદૃ્ધ ભાતા તતા જે બયણોણ ન્મામાંચ કામષલાશી કયી ળકે છે. 

જેના ન્મામાંચ દ્વાયા 90 હદલવભાાં અને ફીજા લધાયતા 30 હદલવ કયળે. ન્મામાંચ દ્વાયા 

અયજી તનકાર સધુી બયણોણના આદેળ કયલાની વિા છે. જો કસયુલાયને એક 

ભાવની કેદની જોગલાઈ છે. ન્મામાંચ આદેળની નકર તલના મલુ્મે આળે. વાંતાનો 

દેળ-તલદેળભાાં યશતેા તો ણ વભન્વ ફજાલી ળકે છે. બયણોણ અતધકાયી જે જીલ્રા 

વભાજ કલ્માણ અતધકાયી કક્ષા શળે. યાજ્મ વયકાયનુાં જાશયેનામુાં પ્રકાતળત થમા છી છ 

ભાવ સધુી લધ ુ ન્મામાંચ તેની યચના કયળે. જેથી વયતાથી કાભકાજ થઇ ળકે. 

ન્મામાંચ બયણોણની અયજી વાંફાંતધત ફાફત ન્મામીક તનકાર અથે એક કે લધ ુ

વ્મક્ક્તઓની જેઓ તાવ વાંફાંતધત જ્ઞાન ધયાલે તેની ભદદ રેળે વજારૂે  રૂ.10,000 

સધુી કયી ળકે છે. અમોગ્મ યજૂઆત કે ભરૂ કે હયક્સ્થતત હયલતષન પેયપાય કયલા 

ન્મામાંચ વક્ષભ છે. ન્મામાંચ આદેળ કોડ હિભીનર પ્રોવીઝય – 1975 પ્રકયણ –9 

મજુફ અવયથી રાગ ુ ડળે. બયણોણ આદેળ થમા છી 30 હદલવભાાં ન્મામાંચ 
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જણાલે તે યીતે ચકુલણુાં કયલાનુાં યશળેે. જો ભોડુાં થામ અને કસયુલાય થામ તો 5% થી 

18% વ્માજ ણ બયલાનો આદેળ કયી ળકે છે. 

(1)  અીર કેલી યીતે કયી ળકામ ? : દયેક યાજ્મભાાં વયકાય દ્વાયા જજલ્રાઓભાાં એક 

એરેટ હિબ્યનુરની યચના કયી ળકે છે. જ્માાં જીલ્રા ભેજીસ્િેટથી ઓછાં  ય ધયાલતી 

વ્મક્ક્તની તનભણુાંક થઈ ળકળે નહશ. જે 60 હદલવભાાં અીર કયલાની યશળેે. 

(2) ઘયડા ઘયની યચના : દયેક જજલ્રાદીઠ 150 વ્મક્ક્ત યશી ળકે છે. જેભાાં દાક્તયી 

વાયલાય તથા ભનોયાંજનની  

(3) વગલડતા વદૃ્ધાશ્રભો સ્થાલા તથા તેની જાલણી કયલી. 

(4) આયોગ્મ વાંફાંતધત યચનાઓ : વયકાયી દલાખાનાઓ, જીમાષટીક લોડષ, અરગ 

રાઈનની વ્મલસ્થા, દલા તથા બોજનની વ્મલસ્થા કયલી જોઈએ. 

(5) વાંતત અને જીલનના વાંયક્ષણ અંગેનુાં યક્ષણ : દૂયદળષન, યેહડમો અને અખફાયો 

દ્વાયા જાશયેાત કયલી. ન્માતમક અતધકાયીઓ અને ોરીવ અતધકાયીઓને વભમાાંતયે 

વાંલેદનળીરતા અને જાગતૃતા રાલલા તારીભ આલી. કામદો, ગશૃ તલબાગ, 

આયોગ્મ અને કલ્માણની વેલા આતા ભાંત્રારમો વાથે વાંકરન યાખીન ે લયીષ્ઠ 

નાગહયકોના કલ્માણ વાંફાંધી મદુ્દાઓને યજૂ કયળે અને તેના ારન અંગે વભમાાંતયે 

નુઃ તલચાયણા કયળે. 
8. વદૃ્ધ નાગહરકો મારે્ નેન પોીસીની રૂપરેખા  

         બાયતીમ તવતનમય તવટીઝન્વ ભાટે નીતીઓ નીચે મજુફ છે. 

 ઝડથી કોટષના કેળોનો તનકાર. 

 જીલ્રા સ્તયે વદૃ્ધ દદીના લોડષની અરગથી સ્થાલી. 

 લહયષ્ઠ નાગહયકો ભાટે નાણાાંકીમ લષભાાં 2014 – 15 ભાાં કયભાાં યાશત આી છે. 

 ફેન્કો અને લીભા કે્ષત્રભા લહયષ્ઠ નાગહયકને ઉંચા દયે વ્માજ રુૂાં ાડ્ુાં. યાંત ુ

વ્માજદયભાાં તપાલત શાજય ભાજીન ખફુ જ નશીલત છે. 
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 બાયતીમ યેલ્લે લહયષ્ઠ નાગહયકો ભાટે હડસ્કાઉન્ટ આે છે. યાંત ુ તે અયૂત ુાં 

ગણલાભાાં આલે છે. યાજ્મ ભાગષ યીલશનની ફવોભાાં ણ ભાગષ હયલશન  દ્વાયા 

વભાન મવુાપયીની યાશત તેભને ઘણી ભદદરૂ થઈ યશળેે.   

9. િારણો અને સચૂનો:  

A આતથિક અક્સ્થયતાન ે કાયણે દમાાત્ર જીલન જીલલાની પયજ ડે છે.                   

વદૃ્ધાલસ્થાની વ્મક્ક્તઓ ભાટે વાભાજીક સયુક્ષા નેટલકષ યશવે ુાં જોઈએ અને વદૃ્ધાલસ્થા 

ભાટે વશામની ખાત્રીની અગે્રતા શોલી જોઈએ.વેલાઓના ેકેજ  જીલનની વાયી 

ગણુલિા ભાટે ખાત્રી શોલી જ જોઈએ. 

B   લહયષ્ઠ નાગહયકો મોગ્મ તેભના ફાકો ાવેથી ભદદ વાથે વભાજની તલચાય 

સયુક્ષા યૂી    

   ાડલા ભાટે ફાંધાયણ ની પયજ છે.વાંવદની જરૂહયમાતો નુયાલતષન દ્વાયા 

તાજેતયના કામદા લધ ુ અવયકાયક ફનાલલા ભાટે જોગલાઈઓ કયલી જોઈએ 

.લહયષ્ઠ નાગહયકોનાાં જીલન ગણુલિા સધુાયલા ભાટે િભળ: નાણાાંકીમ અને ખાધ 

સયુક્ષા, શલે્થ કેય, આશ્રમ વાથે જીલન  અને તભલ્કત યક્ષણની ખાત્રી જરૂયી છે.  

C   તવતનમય વીટીઝન ભાટે િાન્વોટષ  વેલાભાાં ણ કન્વેવન આવુાં. 

D   ળાયીહયક યોગો ના તનલાયણ ભાટે સતુલધાયકુ્ત શોક્સ્ટર વેલાઓ આલી. 

E અદારતો ભાાં ભોટાબાગ ના કેવો ેન્ડીંગ શોલાથી તેને પાસ્ટ િેકભાાં પેયલલા કાયણ 

કે, લહયષ્ઠ નાગહયકોને ઝડી કેળ નુાં તનલાયણ ભી ળકે. 

10.  ઉપસુંિાર: 

  આભ પ્રસ્તતુ અભ્માવ ભાાં આજ ના વભમ ની વદૃ્ધ ભહશરાઓની હયક્સ્થતત અન ે

તેભના અતધકાયો તલળે તલસ્તતૃ અભ્માવ કયલાભાાં આવ્મો છે. જેભાાં વદૃ્ધ ભહશરા ઓના 

યક્ષણ અને અતધકાય તલળે ભાહશતી આલભાાં આલી છે.                                         
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