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વ ૃદ્ધ મહિાઓની પહરસ્થિતિ અને અતિકારોન ું રક્ષણ: એક અભ્યાસ
હશના ડી. યાલર
એમ.એ,એમ.એડ્
401, સભદ્રા એપાર્ટ મેન્ર્, ભાળસાર િોથર્ે ની પાસે,
નળા ળાડજ, અમદાળાદ- 380013.
સારાુંભનુષ્મ જીલન કાભાાં મુખ્મત્લે ચાય અલસ્થાઓ આલેરી છે . (1) ફાલ્માલસ્થા
(2) યુલાલસ્થા (3) ુખ્તાલસ્થા (4) વ ૃદ્ધાલસ્થા. આ ચાયે અલસ્થાઓભાાં વ ૃદ્ધાલસ્થાએ
અતતવાંલેદનળીર અલસ્થા છે . જેભાાં ભાનલી ળાયીહયક અને ભાનતવક યોગોથી ીડાતો
શોલાથી અન્મ ઉય આધાય યાખે છે . વાંલેદનળીર અને જલાફદાય વભાજ દ્વાયા તેભની
અલગણના કયી ળકાતી નથી. વ ૃદ્ધો શજાયો લષની વાંયક્ુ ત કુટુાંફ વ્મલસ્થાભાાં આજે
તલખ ૂટા ડેરાની જેભ જીલન તનલાષશ જીલે છે . આજના વભમભાાં વ ૃદ્ધ ભહશરાઓ ળાયીહયક
યીતે અળક્ત શોલાથી તેઓ ૈવા કભાલલા ભાટે અવભથષ છે . તેઓને નાણાાંકીમ બીડને
કાયણે જીલન તનલાષશ કયી ફીજા ઉય આધાય યાખલો ડે છે . તેઓ ોતાના ફાકો
ભાટે ફોઝ શોમ તેવ ુ ાં તેભના ભનભાાં શોમ છે . પ્રસ્તુત વાંળોધનભાાં કાન ૂની, વાભાજજક,
નૈતતક, અને વયકાયી ધાયાધોયણ મુજફ વ ૃદ્ધ રોકોભાાં ભાનલ અતધકાયોની ીડા અને
માતનાનો અંત કેલી યીતે થામ તેની અભ્માવ કયલાભાાં આવ્મો છે . આ રેખ ણ
બાયતના વ ૃદ્ધ વ્મક્ક્તઓના અતધકાયોના યક્ષણ ભાટે કામદાઓની નીતતઓ અને હદળા
તનદે ળનો 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 ભે ર છે .
પ્રસ્તુત વાંળોધનભાાં વ ૃદ્ધ ભહશરાઓની હયક્સ્થતત અને તેભના અતધકાયોના યક્ષણ તલળેનો
અભ્માવ શાથ ધયે ર છે .
પ્રથિાળના :
ભાતા-તતા ફાકને જન્ભ આે છે . તેભનો ઉછે ય કયલાભાાં યાત –હદલવ એક
કયે છે .તેઓ ભોટા થઇને જીલનભાાં આગ લધે તે ભાટે ખ ૂફજ ભશેનત કયે છે ,ણ જમાયે
એજ ભાતા-તતા ઉંભય લધતા વ ૃદ્ધ ફને છે , ત્માયે એભને ફાકોની ખ ૂફજ જરૂય શોમ
છે .આણી તલત્ર બાયતીમ વાંસ્કૃતત વ ૃદ્ધ ભાફા તલળે વ્માખ્મા આે છે કે વ ૃધ્ધધ ાભે તે
વ ૃદ્ધ. આજના વાંતાનો ભાફાને રાતભાયીને ઘયભાાંથી કાઢી મ ૂકે છે , અને કેટરીક લાય
તો ઘયડાઘયભાાં ણ મ ૂકી આલે છે . વ ૃદ્ધાલસ્થાભાાં વ ૃદ્ધો ઘણી ળાયીહયક અને ભાનતવક
આતિઓ અને વાંઘોનો વાભનો કયલો ડે છે .આ

વભમે તેઓ એકરતા અનુબલે

છે ,અને તેથી તેભને આ વભમે પ્રેભ અને હપ
ુ ાં ની જરૂય શોમ છે .આ ભાટે વ ૃદ્ધો એ ોતાની
હયક્સ્થતત તલળેની વભજ કેલલી ડળે અને ોતાના અતધકાયો તલળેની જાગૃતતા
રાલલી ડળે.પ્રસ્તુત વાંળોધનભાાં વ ૃદ્ધ ભહશરાઓની હયક્સ્થતત અને તેભના અતધકાયો
તલળે તલગતે ચચાષ કયલાભાાં આલી છે .
1. વ ૃદ્ધ મહિાઓની સમથયાઓ :
 ભહશરાઓની ફેયોજગાયી અને આતથિક અસુયક્ષા.
 તફીફી

લીભા

મોજનાઓને અબાલે

ભહશરા

વ ૃદ્ધાઓની

વાયલાયભાાં તકરીપ

અનુબલામ છે .
 ભહશરાઓ

ળાયીહયક

અને

ભાનતવક

વભસ્માઓ

જેભ

કે

વભાજભાાં

તેભની

અલગણનાનો વાભનો કયલો ડે છે .
 આજના વભમભાાં જનયે વન ગેને રીધે વ ૃદ્ધ ભહશરાઓને ઘય છોડવુ ાં ડે છે ,હયણાભે
આતથિક વભસ્મા ધતનષ્ઠ ફને છે .
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2. ભારિીય બુંિારણના સુંદભટમાું :
બાયતીમ ફાંધાયણ અનુચ્છે દ-21 મુજફ 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 અનુવયલી જોઈએ.
વલોચ્ચ અદારત દ્વાયા “આદે ળભાાં દયે ક વ્મક્ક્તને ળોણ યહશત ભાનલ ગૌયલ વાથે
યશેલાનો અતધકાય છે ”.
યાજ્મનીતતના ભાગષદળષન તવદ્ધાાંત તલબાગ-4 મુજફ અનુચ્છદ-39 (એ) ુરૂ અને
સ્ત્રીના નાગહયકને આજીતલકાનુ ાં  ૂયતુ ાં વાધન ભેલલાનો વભાન અતધકાય યશે. અનુચ્છે દ41 મુજફ યાજમ ોતાની આતથિક ક્સ્થતત અને તલકાવની ભમાષ દાભાાં યશીને, વ ૃદ્ધાલસ્થા,
ભાાંદગી અને અાંગતાના પ્રવાંગે અને તલના લાાંકે લેઠલી ડતી તાંગહદરી, તળક્ષણ અને
જાશેયાતની ભદદ ભી યશે તે ભાટે અવયકાયક જોગલાઈ કયલાની કયળે.
3. હિન્દનાું કાયદા િેઠલ રક્ષણ :
હશન્દુ દિક તલધાન બયણોણના ધાયો-1956 ની કરભ-20 મુજફ
ફાકો અને લમોવ ૃદ્ધ ભાતા-તતાનુ ાં બયણોણ.
(1) ફાક જ્માાં સુધી વગીય શોમ ત્માાં સુધી ોતાનાાં તતા અથલા ભાતા ાવે ભાાંગી
ળકે.
(2) લમોવ ૃદ્ધ અથલા અળકત ભાતા-તતા ોતાની ુત્ર/ુત્રી ાવે બયણોણ ભાાંગી
ળકે છે .
4. મસ્થમ કાયદા િેઠલ રક્ષણ :
મુક્સ્રભ કામદા શેઠ વ ૃદ્ધ લમનાાં ભાતા-તતાને જાલણી કયલાની ુત્રની પયજ
છે .
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5. ખ્રિથિી અને પારસી કાયદા િેઠલ રક્ષણ :
ચિસ્તી અને ાયવી કામદા મુજફ ભાતા-તતાની જાલણી કયલી તે
વ્મક્ક્તગત કામદો છે . જાલણી રેલા ભાાંગતા ભાતા-તતા પોજદાયી કામષલાશી
જોગલાઈ શેઠ અયજી કયલાની શોમ છે .
6. ફોજ્દારી કાયદા િેઠલ રક્ષણ :
પોજદાયી કામષલાશી કામદો 1973 ભાાં પ્રકયણ-6 ભાાં ત્નીઓ, ફાકો અને ભાાં-ફાનાાં
બયણોણની કરભ-125 (1) (અ) જે મુજફ તેઓ ોતાનુ ાં બયણોણ કયી ળકલાને
અવભથષ શોમ ત્માયે કામષલાશી કયી ળકે છે .
7. વ ૃદ્ધ મહિાઓ માર્ે કાયદાકીય જોગળાઈ :
ભાતા-તતા

અને

લહયષ્ઠ

નાગહયકોના

કલ્માણ

અને

બયણોણ

અતધતનમભ -2007 અન્લમે આ યાજ્મ વયકાય દ્વાયા જાશેયનામુ ાં ફશાય ાડયુ.જે
ાં ભાતા –
તતા દિક અથલા વ ૃદ્ધ ભાતા તતા જે બયણોણ ન્મામાંચ કામષલાશી કયી ળકે છે .
જેના ન્મામાંચ દ્વાયા 90 હદલવભાાં અને ફીજા લધાયતા 30 હદલવ કયળે. ન્મામાંચ દ્વાયા
અયજી તનકાર સુધી બયણોણના આદે ળ કયલાની વિા છે . જો કસુયલાયને એક
ભાવની કેદની જોગલાઈ છે . ન્મામાંચ આદે ળની નકર તલના મુલ્મે આળે. વાંતાનો
દે ળ-તલદે ળભાાં યશેતા તો ણ વભન્વ ફજાલી ળકે છે . બયણોણ અતધકાયી જે જીલ્રા
વભાજ કલ્માણ અતધકાયી કક્ષા શળે. યાજ્મ વયકાયનુ ાં જાશેયનામુાં પ્રકાતળત થમા છી છ
ભાવ સુધી લધુ ન્મામાંચ તેની યચના કયળે. જેથી વયતાથી કાભકાજ થઇ ળકે.
ન્મામાંચ બયણોણની અયજી વાંફતાં ધત ફાફત ન્મામીક તનકાર અથે એક કે લધુ
વ્મક્ક્તઓની જેઓ તાવ વાંફતાં ધત જ્ઞાન ધયાલે તેની ભદદ રેળે વજારૂે

રૂ.10,000

સુધી કયી ળકે છે . અમોગ્મ યજૂઆત કે ભ ૂર કે હયક્સ્થતત હયલતષન પેયપાય કયલા
ન્મામાંચ વક્ષભ છે . ન્મામાંચ આદે ળ કોડ હિભીનર પ્રોવીઝય – 1975 પ્રકયણ –9
મુજફ અવયથી રાગુ ડળે. બયણોણ આદે ળ થમા છી 30 હદલવભાાં ન્મામાંચ
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જણાલે તે યીતે ચુકલણુ ાં કયલાનુ ાં યશેળે. જો ભોડુાં થામ અને કસુયલાય થામ તો 5% થી
18% વ્માજ ણ બયલાનો આદે ળ કયી ળકે છે .
(1) અીર કેલી યીતે કયી ળકામ ? : દયે ક યાજ્મભાાં વયકાય દ્વાયા જજલ્રાઓભાાં એક
એરેટ હિબ્યુનરની યચના કયી ળકે છે . જ્માાં જીલ્રા ભેજીસ્િે ટથી ઓછાં ય ધયાલતી
વ્મક્ક્તની તનભણુકાં થઈ ળકળે નહશ. જે 60 હદલવભાાં અીર કયલાની યશેળે.
(2) ઘયડા ઘયની યચના : દયે ક જજલ્રાદીઠ 150 વ્મક્ક્ત યશી ળકે છે . જેભાાં દાક્તયી
વાયલાય તથા ભનોયાં જનની
(3) વગલડતા વ ૃદ્ધાશ્રભો સ્થાલા તથા તેની જાલણી કયલી.
(4) આયોગ્મ વાંફતાં ધત યચનાઓ : વયકાયી દલાખાનાઓ, જીમાષટીક લોડષ , અરગ
રાઈનની વ્મલસ્થા, દલા તથા બોજનની વ્મલસ્થા કયલી જોઈએ.
(5) વાંતત અને જીલનના વાંયક્ષણ અંગેન ુ ાં યક્ષણ : દૂ યદળષન, યે હડમો અને અખફાયો
દ્વાયા જાશેયાત કયલી. ન્માતમક અતધકાયીઓ અને ોરીવ અતધકાયીઓને વભમાાંતયે
વાંલેદનળીરતા અને જાગૃતતા રાલલા તારીભ આલી. કામદો, ગૃશ તલબાગ,
આયોગ્મ અને કલ્માણની વેલા આતા ભાંત્રારમો વાથે વાંકરન યાખીને લયીષ્ઠ
નાગહયકોના કલ્માણ વાંફધ
ાં ી મુદ્દાઓને યજૂ કયળે અને તેના ારન અંગે વભમાાંતયે
ુનઃ તલચાયણા કયળે.
8. વ ૃદ્ધ નાગહરકો માર્ે નેન પોીસીની રૂપરે ખા
બાયતીમ તવતનમય તવટીઝન્વ ભાટે નીતીઓ નીચે મુજફ છે .
 ઝડથી કોટષ ના કેળોનો તનકાર.
 જીલ્રા સ્તયે વ ૃદ્ધ દદીના લોડષ ની અરગથી સ્થાલી.
 લહયષ્ઠ નાગહયકો ભાટે નાણાાંકીમ લષભાાં 2014 – 15 ભાાં કયભાાં યાશત આી છે .
 ફેન્કો અને લીભા ક્ષેત્રભા લહયષ્ઠ નાગહયકને ઉંચા દયે વ્માજ  ૂરુાં ાડ્ુ.ાં યાં ત ુ
વ્માજદયભાાં તપાલત શાજય ભાજીન ખુફ જ નશીલત છે .
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 બાયતીમ યે લ્લે લહયષ્ઠ નાગહયકો ભાટે હડસ્કાઉન્ટ આે છે . યાં ત ુ તે અ ૂયત ુ ાં
ગણલાભાાં આલે છે . યાજ્મ ભાગષ યીલશનની ફવોભાાં ણ ભાગષ હયલશન દ્વાયા
વભાન મુવાપયીની યાશત તેભને ઘણી ભદદરૂ થઈ યશેળે.
9. િારણો અને સ ૂચનો:
A આતથિક

અક્સ્થયતાને

કાયણે

દમાાત્ર

જીલન

જીલલાની

પયજ

ડે

છે .

વ ૃદ્ધાલસ્થાની વ્મક્ક્તઓ ભાટે વાભાજીક સુયક્ષા નેટલકષ યશેવ ુ ાં જોઈએ અને વ ૃદ્ધાલસ્થા
ભાટે વશામની ખાત્રીની અગ્રેતા શોલી જોઈએ.વેલાઓના ેકેજ

જીલનની વાયી

ગુણલિા ભાટે ખાત્રી શોલી જ જોઈએ.
B

લહયષ્ઠ નાગહયકો મોગ્મ તેભના ફાકો ાવેથી ભદદ વાથે વભાજની તલચાય

સુયક્ષા  ૂયી
ાડલા ભાટે ફાંધાયણ ની પયજ છે .વાંવદની જરૂહયમાતો ુનયાલતષન દ્વાયા
તાજેતયના કામદા લધુ અવયકાયક ફનાલલા ભાટે જોગલાઈઓ કયલી જોઈએ
.લહયષ્ઠ નાગહયકોનાાં જીલન ગુણલિા સુધાયલા ભાટે િભળ: નાણાાંકીમ અને ખાધ
સુયક્ષા, શેલ્થ કેય, આશ્રમ વાથે જીલન અને તભલ્કત યક્ષણની ખાત્રી જરૂયી છે .
C તવતનમય વીટીઝન ભાટે િાન્વોટષ વેલાભાાં ણ કન્વેવન આવુ.ાં
D ળાયીહયક યોગો ના તનલાયણ ભાટે સુતલધાયુક્ત શોક્સ્ટર વેલાઓ આલી.
E અદારતો ભાાં ભોટાબાગ ના કેવો ેન્ડીંગ શોલાથી તેને પાસ્ટ િે કભાાં પેયલલા કાયણ
કે, લહયષ્ઠ નાગહયકોને ઝડી કેળ નુ ાં તનલાયણ ભી ળકે.
10. ઉપસુંિાર:
આભ પ્રસ્ત ુત અભ્માવ ભાાં આજ ના વભમ ની વ ૃદ્ધ ભહશરાઓની હયક્સ્થતત અને
તેભના અતધકાયો તલળે તલસ્ત ૃત અભ્માવ કયલાભાાં આવ્મો છે . જેભાાં વ ૃદ્ધ ભહશરા ઓના
યક્ષણ અને અતધકાય તલળે ભાહશતી આલભાાં આલી છે .
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