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માનવ અિધકારના �ોત

 મેગ્નાકાટા ર્ અ�ભલે(ઇ.સ.૧૨૧૫)ને માનવ અિધકારના �ોત તર�ક� ગણાવામાં આવે છે . �માં રા�યની
એક હથ્�ુ સ�ા સામે સંસદની બંધારણીયતાનો િવજય થતો હત.
 ૧૮મી સદ�માં �હોન લોક, મોન્ટ�સ્ટ, વોલ્ટ�ર અને �ઓના લખાણોથી વ્ય�ક્ત સ્વાતં�
િવચારસરણીનો ઉ�ૃભવ થયો હતો.
 ૧૭૭૯માં અમે�રકાની સ્વાતં�ય ધોષણા
 ૧૭૮૯માં ફ્રાંસની ક્રા– માનવ અિધકાર ધોષણા.
 ૧૯૩૬ રિશયામાં હ�ોની �હ�રાત નાગ�રકોને અિધકારોને બધ
ં ારણીય માન્યત.
 ૧૯૪૬ – �પાન
 ૧૯૪૮ – સ્વીટઝરલેન
 ૧૯૫૦ – ભારત
 ૧૯૫૪ – ચીન
 માનવ અિધકાર સંરક્ષણ અિધિન, ૧૯૯૩ ની કલમ-૨૧   અ�ુસાર �ુજરાત રા�ય માનવ અિધકાર
આયોગની રચના સને -૨૦૦૬ માં કરવામાં આવી છે .

ુ રાત રા�ય માનવ અિધકાર
�જ
આયોગના સભ્યોની િવગ.

 માનવ અિધકાર સંરક્ષણ અિધિન, ૧૯૯૩ ની કલમ-૨૧   અ�ુસાર �ુજરાત
રા�ય માનવ અિધકાર આયોગ નીચે �ુજબના સભ્યો�ુ બનેલ છ.
૧. અધ્યક્ષ ક� �ઓ ઉચ્ચ ન્યાયાલયના �ુખ્યન્યાય�ૂિત � રહ� �
૨. એક સભ્ય ક� �ઓ ઉચ્ચ ન્યાયાલયના ન્યાયાધીશ અથવા �જલ્લા ન્યા
તર�ક� ઓછામાં ઓછા સાત (૭) વષર્ના અ�ુભવ સાથે રાજયમાં �જલ્લ
ન્યાયાધીશ હોય ક� રહ� �ૂ�ા હો.
૩. એક સભ્ય ક� �ઓ માનવ અિધકારોને લગતી બાબતો�ું જ્ઞાન અથવા પ્રત
     અ�ુભવ ધરાવતા હોય.
૪. એક સેક્ર�ટર� ક� �ઓ રા�ય આયોગના �ુખ્ય કારોબાર� અિધકાર� રહ�શે અ
આયોગ તેને સ�પે તેવી સ�ા વાપરશે અને કાય� બ�વશે.

માનવ અિધકાર એટલે � ંુ ?

 માનવ અિધકાર સંરક્ અિધિનયમ, ૧૯૯૩ ની કલમ ૨(૧)(ઘ)
માં વ્યાખ્ કયાર �ુજબ “માનવ અિધકાર” એટલે સંિવધાનથી
બાહ�ધર� આપેલ અથવા �તરરાષ્ટ્ કરારનામાઓમાં
સમાવેલા અને ભારતમાં ન્યાયાલય અમલમાં � ૂક� શક� તેવા
વ્ય�કતઓન �વન, સ્વતંત્, સમાનતા અને ગૈારવને લગતા
અિધકારો.

કયા અિધકારોનો માનવ અિધકારની વ્યાખ્યામા
સમાિવષ્ટ કરવામાં આવ્ છે ?

 િવ�ના રાષ્ટ્ર સામાન્ સભામાં માનવ અિધકારોની િવ�વ્યાપ ઘોષણા
કરવામાં આવેલી છે તે અિધકારોને માનવ અિધકારની વ્યાખ્યામ સમાિવષ્
કરવામાં આવેલા છે .
 માનવ અિધકારોની િવ�વ્યાપ ઘોષણામાં અ�ુચ્છે-૧ થી ૩૦ માં જણાવ્ય
�ુજબના અિધકારો નો સમાવેશ માનવ અિધકારમાં થાય છે ક� � ભારતીય
બંધારણના આટ�કલ-૧૯ ના � ૂળ� ૂત હ�ોમાં પણ તેનો સમાવેશ થયેલો છે
પરં � ુ ભારતીય બંધારણના કાયદામાં દશાર્વેલ તમામ � ૂળ� ૂત અિધકારોનો
માનવ અિધકારમાં સમાવેશ થતો નથી.

ફ�રયાદ િનવારણ
માટ� સંપકર
(૧) રાષ્ટ્ર�ય માનવ અિધકાર આ :

માનવ અિધકાર ભવન,
બ્લોક ન.૪, �.પી.ઓ.કોમ્પ્લ, નવી �દલ્હ-૧૧૧ ૦૨૩
Tel.No. :- 24651330, 24663333.
Fax:- No. 24651332
E-Mail:- cr.nhrc@nic.in
Website:- www.nhrc.nic.in

ફ�રયાદ િનવારણ
માટ� સંપકર
ુ રાત રા�ય માનવ અિધકાર આયોગ
(૨) �જ

કમર્યોગી ભવ, બ્લોક ન-.૧, ચોથો/પાંચમો માળ,
સેકટર-૧૦/એ, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

ફોન નં : - (૦૭૯) ૨૩૨ ૫૭૫૪૬
ફ�કસ ન:- (૦૭૯) ૨૩૨ ૫૭૫૯૬

Email: ds-hurc@gujarat.gov.in, commi-hurc@gujarat.gov.in
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આયોગને લગતી કાયદાક�ય
બાબતો





માનવ અિધકાર સંરક્ષણ અિધિન, ૧૯૯૩ ની કલમ-૩૦ અ�ુસાર સંબિં ધત
�જલ્લાની સેસન્સ કોટર્ને માનવ અિધ કોટર્ તર�ક� �હ�ર કરવામાં આવેલ છ.
માનવ અિધકાર સંરક્ષણ અિધિન, ૧૯૯૩ ની કલમ-૩૧ અ�ુસાર રા�ય
�
સરકાર� ૭(સાત) વષર્ ક� તેથી વ�ુ અુભવ ધરાવતા વક
�લને સ્પેશ્
પ્રોસી�ુટર તર�ક� િનમવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી .
માનવ અિધકાર સંરક્ષણ અિધિન, ૧૯૯૩ ની કલમ-૩૯ અ�ુસાર રા�ય
આયોગના દર� ક સભ્ય અને અિધ�ૃત કર �લ દર�ક અિધકાર� ભારતના ફોજદાર�
અિધિનયમની કલમ-૨૧ ના અથર્ �ુજબ રા�ય સેવક ગણાશ.

આયોગને લગતી કાયદાક�ય
બાબતો

 માનવ અિધકાર સંરક્ષણ અિધિન, ૧૯૯૩ ની કલમ-૩૬(૧)
અને (૨) ની જોગવાઈ �ુજબ નીચેની બાબતો આયોગની
હ�ૂમતમાં આવતી નથી.
(૧) ન્યાયાધી હોય તેવી બાબતો
(૨) એક વષર્થ વ�ુ સમય વીતી ગયો હોય તેવા બનાવ.

રા�ય આયોગમાં તા.૧-૪-૧૭ થી
ુ ીના ક�સોની િવગત
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અર� કરતાં � ૂવ� ધ્યાનમાં રાખવા �વી બાબતો
 અર� �ગ્ર, �હન્દ� અથવા �ુજરાતી ભાષામાં નીચેની મ�હતી
સાથેની હોવી જોઇએ.
ું
(ક) અરજદાર� નામઃ
ું
(ખ) િપતા/પિત� નામઃ
(ગ) � ૂ�ં સરના� ું (મોબાઇલ નંબર જો હોય તો લખવો �થી સરળતા 
                  રહ�શે.)  (ઘ) �ને લગતી નારાજગી હોય તે સ�ાિધકાર�, કચેર� અથવા 
    મંત્રાલયની�ૂર� િવગ-

અર� કરતાં � ૂવ� ધ્યાનમાં રાખવા �વી બાબત
(ચ) કારણોની � ૂર� િવગત �મ ક�, બનાવ, સ્થ, તાર�ખ, મ�હનો, વષર,
સાક્ષીની મા�હ
(છ) આધાર � ૂરાવા જો હોય તોઃ
(જ) આ પહ�લા ં � સ�ાિધકાર�, કચેર� અથવા મંત્રાલયનો સંપકર્ ક
હોય તો તેણે લીધેલ પગલાંની િવગતો સાથે જોડવી.
(ઝ) આ અગાઉ આયોગનો સંપકર્ કર�લ હોય તેવા �કસ્સામાં તે અર�ન
પ�રણામ સાથે અર�માં ઉલ્લેખ કરવ.
(ટ) અર�માં અરજદારની સહ� અથવા �� ૂઠા�ુ ં િનશાન કર�ુ.ં
(ઠ) શ� હોય તો અર� સાથે અરજદાર�ુ ં સોગંદના�ુ જોડ�ુ,ં જો
સોગંદના� ું સામેલ હશે તો િવશેષ ન�ધ લેવામાં આવશે.
(ડ) બનાવ બન્યાના એક વષર્ની �દર અર� કરવી જોઇ.

