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ગ્રાભ વલકાવના વદંબભભા ંફાસયુક્ષા ને લારીઓની જાગતૃતાભા ંચાઇલ્ડરાઇનની ભભુીકા એક 

ડકાય 
 

પ્રસ્તાલના 

“જમયાં સધુી ફયક ઘયભયાં ભયય ખયમ, 

ળેયીભયાં દુગંધ ખયમ અને ળયયભયાં ગય ખયમ, 

તમયાં સધુી જ ાં કેભ લે ?....” 
                                     - ગીજુબયઈ ફધેકય 

ફયક ફગીચયનુાં ફુર ગણયમ છે. તે બગલયનનુાં સ્લરૂ ગણયમ છે. આજનુાં ફયક આલતીકયરન નયગરયક ગણયમ 

છે. તેથી કઈણ યયજમ ભયટે તેનય ફયક અતત ભશતલનય ગણયમ છે. પ્રયચીન ગ્રીવનય સ્યટયાએ ફયકને યયજમની 

વાંતિ ગણી તેનુાં ભશતલ સ્લીકયયેલુાં. યયજમ ફયકનય તળક્ષણની જલયફદયયી ઉઠયલત ુયાંત ુસ્યટયા નફય જન્ભેરય 

ફયકને ભયયી નયખત.ુ તે રશ્કયી યયજમ શત ુાં. ફયકનુાં ભશતલ યયજમની બયલી રશ્કયી તયકયત શતી. બયયતભયાં 

પ્રયચીન વભમથી ફયકનુાં ભશતલ છે. સ્ત્રી ગબાલતી થયમ તમયયથી તેની વાંબય ભયટે તલળે કયજી રલેયતી. ગબાભયાં 

યશરે ફયકને શ્રીભાંત વાંસ્કયય અયતય. ફયકનય જન્ભ છી તેનય નયભકયણ વાંસ્કયય થતય. આભ છતયાં ફયકભયાં 

ણ તુ્ર જન્ભનુાં જ ભશતલ શત ુાં. તુ્રને લાંળ લધયયનયય ગણી વન્ભયન અયત,ુ તેની તલળે કયજી રેલયતી. તુ્રી 

જન્ભ દુુઃખ આનયય ગણયત. કન્મયન ુકઈ ભશતલ ન શત.ુ તેન ઉછેય યયકુ ધન ગણીને જ કયયત. અંગ્રેજ ળયવન 

દયમ્મયન દયખર થમેર અંગે્રજી કેલણીએ સ્લતાંત્રતય, વભયનતય અને ફાંધતુલનય આેરય મલૂ્મએ ફયકભયાં ણ 

છકયય-છકયી તયપનય દ્રષ્ટટકણભયાં ધીમ ુણ ચક્કવ રયલતાન ળરૂ કમા 
 

ભ્માવના શતેઓુ 
 

ગ્રાભ વલકાવના વદંબભભા ં ફાસયુક્ષા ને લારીઓની જાગતૃતાભા ં ચાઇલ્ડરાઇનની ભભુીકા અંગે જાણકાયી 

ભેલલી એજ મખુ્મ શતે ુ છે. અ વભગ્ર ભ્માવભા ંફાકોને કેન્દ્રભા ં યાખલાભા ંઅવ્મા છે તેથી નીચે મજુફની 

ભાહશતી પ્રાપ્ત કયલાનો શતે ુછે. 
 

1. ગ્રયભ તલકયવભયાં ફયસયુક્ષયની અગતમતય જાણલી. 

2. ફયકને કમય કમય શક્ક આલયભયાં આવ્મય છે તે અંગેની જાણકયયી પ્રયપ્ત કયલી. 

3. ફયકની લસ્તી અંગેની ભયરશતી ભેલલી. 
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4. ફયક વયભેનય ગનુયઓન ુપ્રભયણ જાણવ.ુ 

5. ચયઈલ્ડરયઈનની તથય તેભય આલતય કેવ અંગેની વયભયન્મ ભયરશતી ભેલલી. 

6. ફયસયુક્ષય અંગેની વયભયન્મ જાગતૃતય લયરીઓભય છે કે નશી તે અંગેની ભયરશતી ભેલલી. 
 

ભ્માવનો ભાહશતી સ્ત્રોત 

પ્રસ્તતુ અભ્મયવભયાં ભયરશતીનયાં સ્ત્રત તયીકે બયયતભયાં ફનતય દયેક ગનુયઓન ુઅને ઘટનયઓનુાં દસ્તયલેજીકયણ 1967 

થી National Crime Records Bureau, (NCRB) Ministry of Home Affairs, Govt. Of India. દ્વયયય કયલયભયાં આલ ેછે, 

આ દસ્તયલેજ દય લે જાશયે કયલયભયાં આલે છે. આ દસ્તયલેજની આંકડયરકમ ભયરશતી અનેક પ્રકયયે યજુ કયલયભયાં 

આલે છે. અશી 2001 થી 2011 દયમ્મયન વભગ્ર બયયતભયાં ફયક વયભેનય જે ગનુયઓ નોંધયમય છે તેની આંકડયરકમ 

ભયરશતીન આ રેખભયાં ઉમગ કયલભયાં આવ્મ છે. આ NCRB નય અશલેયર તથય ચયઈલ્ડરયઈન વાંસ્થય અભ્મયવ 

ભયટેની ભયરશતીન મખુ્મ સ્ત્રત છે. 
 

ફાકની વ્માખ્માઓ 

બયયતનય ફાંધયયણની કરભ 24 મજુફની ફયકની વ્મયખ્મય “કઈણ વ્મક્તત જે 14 લાની છે તેને ફયક 

ગણલયભયાં આલે છે. ” તલતલધ કયમદયઓ મજુફ ફયક કને કશલેયમ તે નીચેની વ્મયખ્મયઓ ભયાંથી જાણી ળકયમ છે. 

1. ફયભજુયી 1986 નય કયમદય મજુફ ફયભજૂયીનય તનમાંત્રણ અને તનમભનનય કયમદયભયાં 14 લાની ઉંભય યૂી 

ન થઈ શમ તેલી વ્મક્તતને ફયક ગણલયભયાં આલે છે. 

2. જુલેનયઈર જષ્સ્ટવ એતટ-2006 મજુફ ફયક એટરે એલી વ્મક્તત કે જેને 18 લા યૂય કયેર નથી. 

3. ફયકનય અતધકયય અંગે વાંયતુત યયટરવાંઘનુાં કયયયનયભયની(2001) કરભ નાંફય-1, મજુફ ફયક એટરે 18 

લાથી નયની લમની પ્રતમેક વ્મક્તત, તવલયમ કે ફયકને રયગ ુડતય કયમદય પ્રભયણે ખુ્તતયએ શોંચલયની 

ઉંભય લશરેી નક્કી કયયઈ શમ. 

4. પયજજમયત પ્રયથતભક તળક્ષણ અતધતનમભ 2009 મજુફ જેની ઉંભય 6 લાથી ઓછી ન શમ અને 14 લાથી 

લધયયે ન શમ તે છકય કે છકયી એટરે ફયક. 

5. ફયરતલલયશ તનેધ અતધતનમભ (1929) મજુફ 21 લાથી ઓછી ઉંભયન છકય અને 18 લાથી ઓછી 

ઉંભયલયી છકયીને ફયક તયીકે ગણલયભયાં આલે છે. 

6. એતપ્રન્ટીવ એતટ (1951) કયયખયનય અતધતનમભ (1948) તથય ફયશ્રભ અતધતનમભ (1986) અનવુયય 14 લાથી 

ઓછી ઉંભયની દયેક વ્મક્તતને ફયક કશલેયભય આલે છે. 
 

ગ્રાભ વલકાવભા ંફાસયુક્ષાની ગત્મતા 

ગાભડાભા ંામાનો એકભ એટરે કુટંુફ. ને કુટંુફના વલકાવનો અધાય તેની યલુા ેઢી તથા ફાકો ઈય યશરેો 

છે. ભશાત્ભા ગાધંીએ કહ્ય ુછે.કે “જ આણે ફધયજ આ દુતનમયભયાં લયસ્તતલક ળયાંતત સધુી શોંચલય ભયાંગીએ છે. ત 

આણે તેની ળરૂઆત ફયકથી જ કયલી ડળે.” આણે 14 નલેમ્ફયને ફયરદલવ તયીકે ઉજલીએ છીએ તમયયે 
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ફે-યાંચ રદલવ ફયકનય રશતની, તળક્ષણ, પ્રગતતની લયત કયીએ છીએ ણ આણે જે ફયક ળયયીરયક અન ે

ભયનતવક ળણન બગ ફની યહ્યય છે તેલય ફયક તલળે તલચયયતય નથી. આજે જખભી કયયખયનયભયાં યેલ્લે સ્ટેળન, 

ફુટયથ ઉય કયભ કયતય અને યશતેય ફયકનુાં ફચણ યડી યહ્ય ુછે. તેભનય તનદો શયસ્મને ફદરે તેનય ચશયેય 

ય શતયળય જલય ભે છે. અલયય નલયય ફયક ભયલરકનય કે ફીજા રકનય અતમયચયય, ધયક ધભકી, જાતીમ અને 

ભયનતવક વતયભણી ન બગ ફને છે. કુટુાંફભયાં ફયક પ્રયથતભક એકભ છે. ફયક અનેક પ્રકયયની સતુલધયઓ અને 

જરૂરયમયત પે્રભ, હુ ાંપ કુટુાંફભયાંથી જ ભેલે છે. કુટુાંફથી જ ફયકન તલકયવન ભયગા ભક ફને છે. 

વનયતન કયથી ફયકને વભયજની વાંતિ ગણલયન આદળા અનયલલયભયાં આલેર છે. ફયકનયાં ઉછેય, 

કેલણી, વાંયક્ષણ તથય વલયંગી તલકયવ ભયટે મથયમગ્મ કયલયની જલયફદયયી આણે તથય ળયવકએ સ્લીકયયેરી છે. 

ફયક વભયજન એક તલતળટટ “વાંલેદનળીર વ્મક્તતતલ ધયયલત વમશૂ શઈ તેની વયયવાંબય રેલય, તેનુાં ળણ 

થતુાં અટકયલલય, તેની જરૂરયમયત રયણૂા કયલય અને તેને ળયયીરયક તેભજ ભયનતવક યક્ષણ રુૂાં યડી આદળા 

નયગરયક ફનયલલયની જલયફદયયી ફયકનય ભયતયતતયની છે તેટરી જ યયજમની ણ છે. કલ્મયણ યયજમનય ઉદે્દળથી 

ઘડલયભયાં આલેર બયયતનયાં ફાંધયયણભયાં ણ ફયકનુાં ળણ અટકયલલય તથય ફયકનય વલયંગી તલકયવ ભયટે 

પ્રયથતભક જરૂરયમયત મયાપ્ત કયયલલય “ભયગાદળાક તવદ્યાંત” ભયાં ઉલ્રેખ કયલયભયાં આલેર છે. લધભુયાં ફયકનય 

વલયંગી તલકયવ ભયટે આંતયયયટરીમ વાંભેરનભયાં ચચયા તલચયયણયનયાં અંતે ક્ષકયય યયજમએ કયેર ખતત્રભયાં 

ફયકલ્મયણ અને ફયન્મયમનયાં પ્રફાંધ સલૂચત કયેર છે. તે યીતેનય તવદ્યાંત રક્ષભયાં રઇ બયયતભયાં ફયક અંગે 

“યયટરીમ નીતત” ઘતત કયલયભયાં આલેરી અને તેનય જણયવ્મય મજુફ- 

1. ફયકનય જન્ભ શરેય અને જન્ભ છીનયાં વભમ દયમ્મયન તેનય ળયયીરયક, ભયનતવક અને વયભયજજક તલકયવ 

ભયટે જરૂયી તભયભ વયધન તેભજ સતુલધય યયજમ યૂી યડળ.ે 

2. જે ફયક વયભયજજક યીતે વક્ષભ ન શમ કે, ભજબયુીન બગ ફનેર શમ તેલય ફયકને વભયજભયાં 

નુુઃસ્થયતત કયલય, તળલક્ષત કયલય તેભજ તેભન વલયંગી તલકયવ થયમ અને દેળનયાં ઉમગી નયગરયક ફને 

તેલી સતુલધયઓ યયજમ યુી યડળ.ે 

3. ફયક વયભયજજક વાંજગનય કયયણે ઉેલક્ષત ન ફને તેભજ તેભનય પ્રતમે ક્રૂયતય આચયલયભયાં ન આલે કે કઈ 

ણ યીતે તેભનુાં ળણ ન થયમ તે અંગેની જગલયઈ કયલય યયજમ પ્રમતનળીર યશળેે. 

4. ફયક ભય-ફય વયથે શમ અગય વાંસ્થયઓભયાં શમ તમયયે તેભનુાં રશત વલોચ્ચ કક્ષયનુાં યશ ેઅને તે અંગે કઈ 

લયદતલલયદ ન થયમ તે ભયટે અક્સ્તતલભયાં યશરે કયમદયઓભયાં ણ જરૂયી સધુયયયઓકયલયભયાં આલળ,ે 

5. ફયવાંયક્ષણ અને ફયકનય ભોલરક અતધકયયનય યક્ષણ ભયટે તેભજ ફયકને વભયજભયાં ઉેલક્ષત થતય 

અટકયલી તેભન વલયંગી તલકયવ થયમ તે ભયટે યયજમ વાંગઠીત પ્રમયવ કયળે. 
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ફાકોને કમા કમા શક્કો અલાભા ંઅવ્મા છે તે અંગેની જાણકાયી 

ફયક પ્રતમે તલળે કયજી દયખલલયની આલશ્મકતય 1924 નયાં ફયઅતધકયયનય જીતનલય ઘણયત્રભયાં 

રયરલક્ષત થઇ જેભયાં ફયકની ળયયીરયક અને ભયનતવક સયુક્ષય ય બયય મકુલયભયાં આવ્મ અને 1948ભયાં ભયનલ 

અતધકયયનય ઘણયત્રભયાં અનચુ્છેદ 25 ભયાં ભયતય તથય ફયકની તલળે સયુક્ષય તયપ ધ્મયન આલયભયાં આવ્યુાં. 

1989 ભયાં ફયકનય અતધકયયની ઘણય કયી ફયકનયાં અતધકયય અંગેની વભજૂતી યયટરવાંઘની ભશયવબય દ્વયયય 20 

નલેમ્ફય 1989 ભયાં સ્લીકયયલયભયાં આલી. આણય દેળે ણ છી 1992 ભયાં એન સ્લીકયય કમો. આભ બયયત વરશત 

કુર 151 દેળએ આ  ઘણયનુાં વભથાન કયુ.ં આ  પ્રસ્તયલનયભયાં કુર 54 અનચુ્છેદ છે. અને આં 54 અનચુ્છેદને 

ત્રણ બયગભયાં લશેંચીને ફય શક્ક ની ઘણય કયલયભયાં આલી શતી. જેભયાં નીચેનય કેટરયક ભશતલનય ફય શક્કન 

વભયલેળ કયલયભયાં આવ્મ. 
1. જીલન જીલલાનો શક્કઃ   

આ શક્કની જરૂય છકયય કયતય છકયીને લધ ુડ ેછે. જુનય વભમભયાં તુ્રીને દૂધીતી કયલયની પ્રથય શતી. એટરે કે 

તુ્રીન જન્ભ થયમ ત ઘણય રક દૂધનુાં તેલ ુ જન્ભ વભમે તૈમયય યયખતય અને તુ્રીને તેભયાં ડફૂયડીને તેનય 

જીલનન અંત આણતય. આધતુનક વભમભયાં ગયમનેકરજીસ્ટ ડૉતટય યવે ગબાન મગ્મ તલકયવ થઈ યહ્ય છે કે કેભ 

તે જાણલયનય માંત્ર શમ છે. જેભયાં ફયકની જાતત ણ જાણી ળકયમ છે. તેથી ઘણય સ્ત્રી લરિંગન ગબા જણયમ ત 

ગબાયત કયયલે છે. બયયત વયકયયે આલય કૃતમને ગનુયયત્ર ગણયવ્યુાં છે. આભ છતયાં વભયચયય ત્રભયાં અને ટીલી 

ઉય આ અંગેનય રકસ્વય પ્રકયળભયાં આલે છે. આલય લતાનને રીધે જ સ્ત્રીઓની વાંખ્મય ઘટતી જામ છે. લધભુયાં આનય 

ભયટે તુ્ર જન્ભન ભરશભય લિે ઓછે અંળે પ્રતમેક ધભાભયાં સ્લીકયયયમ છે તે છે. આભ ફયકને જન્ભલયન શક્ક છે. ત ે

વયથે જીલન જીલલયન ણ શક્ક છે. જન્ભ છી ફયકની મગ્મ વયય-વાંબય રેલયમ, તેને મગ્મ ણ ભી યશ.ે 

મગ્મ લયતયલયણ ભી યશ ેત જ તે જીલન જીલલયન શક્ક બગલી ળકે. આ ભયટે ળશયેભયાં ફયગ-ફગીચય ળશયેનય 

પેપવય વભયન ગણયમ છે. ફયગ-ફગીચયન રયબ બરે વીનીમય તવટીઝનને ણ ભે યાંત ુફય રિડયાંગણન રયબ 

ત ફયકને ભલ જ જઈએ. આભ, જીલન જીલલયનય શક્કભયાં વલોચ્ચ સ્લયસ્્મ, ણ અને યૂત ુાં જીલનધયણ 

તેભજ નયભ અને યયટરીમતયનયાં અતધકયયન  વભયલળે થયમ છે. 
2.  સયુક્ષાનો શક્કઃ  

ફયક જન્ભ રે અને જીલન જીલે એટલુાં યુત ુાં નથી તે સયુલક્ષત જીલન જીલે તે ણ ભશતલન શક્ક છે. જમયાં સધુી 

ફયક ચયરતય ળીખત ુનથી તમયાં સધુી તેની સયુક્ષય કુટુાંફ આે છે. યાંત ુફયક ચયરત ુથયમ, ળેયીભયાં યભત ુાં થયમ, 

ફજાયભયાં ચીજ-લસ્ત ુખયીદલય જત ુાં થયમ અને ળયયએ જતુાં થયમ છી તેને સયુક્ષયનય શક્કની જરૂય ડે છે. ળયયની 

નજીકભયાંથી જાશયે ભયગા વયય થતય શમ ત તમયાં ફમ્ ફનયલલયભયાં આલે છે જેથી લયશનની ઝડ ઘટી જામ અન ે

અણવભજુ ભયગા ઓાંગતય ફયકની જજિંદગીની સયુક્ષય થઈ ળકે. આ ઉયયાંત ગનેુગયય ફયકને ઉઠયલી જામ છે. 

ક્યયયેક ફયકનય ફદરયભયાં ભટી યકભ ન ભતય તેની શતમય કયલયભયાં આલે છે. ત ક્યયયેક ફયકને લલુરુ ાંગડુ 
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(અાંગ) ફનયલી તેની યવે બીખ ભાંગયલલયભયાં આલે છે. ક્યયયેક ફયકી ઉય ફયતકયય કયી તેની શતમય કયયમ છે 

ત ક્યયયેક ફયકીને લેશ્મયરમ કે રશીન લેયય કયનયયી ટકીને લેચી દેલયમ છે. ક્યયયેક પટયકડય જેલય 

બમજનક કયયખયનયભયાં ફયભજૂય યખયમ છે. આભ ફયકન ુજીલન લેડપયઈ જામ કે તેનય જીલનન અંત આલે 

તેલી દુુઃખદ ઘટનય તનલયયલી શમ ત ફયકનય જીલન સયુક્ષયનય શક્કન ુ જતન યયજમે કયવ.ુ યયજમને જાગતૃ 
નયગરયક, ટીલી અને વભયચયય ત્ર, ફયસયુક્ષય શક્ક ભયટે ભદદરૂ ફની ળકે છે. અભ ફયકનય આ અતધકયયભયાં 

ળણનય તભયભ સ્લરૂ, અતમયચયય, અભયનતલમ અને અભયનકયયક વ્મલશયય અને ઉેક્ષય વયભે યક્ષણનય 

અતઘકયયન વભયલેળ થયમ છે. કટકટી  અને ળવસ્ત્ર વાંઘાભયાં ખયવ યક્ષણ ભેલલયન ણ દયેક ફયકન અતધકયય 

છે. 
 

3. ફાકને વલકાવનો શક્કઃ   

ફયકને જન્ભલયન, જીલલયન અને સયુક્ષયન શક્ક ભે છી તલકયવનય શક્કન િભ આલે છે. ડૉ.યયધયકૃટણને કહ્ય ુ

છે ભનટુમ ભયત્ર યટરી ઉય જીલી ળકત નથી તેથી ફયકને તેનય ળયયીરયક તલકયવ ભયટે ણક્ષભ આશયય ભે 

તે ત જરૂયી છે. તેથી જ ગજુયયત બયયતનય ઘણય યયજમભયાં ફયરભાંરદય અને પ્રયથતભક ળયયઓભયાં ભધ્મયશન બજન 

મજનય ળરૂ કયયઈ છે. આ ણક્ષભ આશયય ઉયયાંત ફયકને ભપત પયજજમયત કેલણી ભે તે ભયટેન 

ફાંધયયણીમ શક્ક બયયતભયાં આપ્મ છે. કેલણી ફયકન જાગતૃ વ્મક્તત તયીકે તલકયવ કયલયભયાં વશયમભતૂ થયમ છે. 

કેલણી ફયકનય ભયનતવક અને નૈતતક તલકયવભયાં ણ વશયમભતૂ થયમ છે. ફ્રઈડે કહ્યુાં છે. “વ્મક્તતભિયન યમ 

પ્રયયાંલબક જીલનભયાં ફનત શમ છે.” તેથી યયજમનય આલતીકયરનયાં નયગરયક એલય ફયકની વ્મક્તતભિયન વાંણૂા 

તલકયવ થયમ, તે ભયટેન શક્ક તેને ભી યશ ે તેવુાં લયતયલયણ ફયકને ભવુાં જઈએ. લગાખાંડની ચયય રદલયર 

લચ્ચેનય તળક્ષણ ઉયયાંત નયનય-ભટય પ્રલયવન રયબ પ્રતમેક ફયકને ભે તે ભયટે આતથિક જગલયઈ યયજમે કયલી 

જઈએ. પ્રલયવ ફયકને ફશયયન ુઅનબુલજન્મ જ્ઞયન ત આે છે જ તે વયથે તે તવદ્ધદ્ પે્રયણય યૂી યડે છે. આભ 

ફયકનય આ અતધકયયભયાં તળક્ષણ, કયજી અને ફયણનય તલકયવ ભયટે અલરાંફન, વયભયજજક સયુક્ષય, ફુયવદ, 

ભનયાંજન તેભજ વયાંસ્કૃતતક અતધકયયન વભયલેળ થયમ છે. 
 

4. વશબાગી થલાનો વધકાય:  

ફયકનય આ અતધકયયભયાં ફયકનય અલબપ્રયમ ભયટે આદય, અલબવ્મક્તત સ્લયતાંત્ર્મ મગ્મ ભયરશતી, તલચયય તથય 

તલલેકબદુ્ધદ્ અને ધભા સ્લતાંત્રતયન વભયલેળ થયમ છે. 
 

5. વલચાય સ્લાતતં્ર્મનો શક્કઃ  

રકળયશી યયજમ વ્મલસ્થય આ શક્ક મુભતૂ શક્ક તયીકે આે જ છે યાંત ુ ફયકને પ્રતમેક યયજમભયાં તલચયય 

સ્લયતાંત્ર્મન ભયનલ શક્ક ણ શલ જઈએ. યાંયયગત વભયજભય ફયકને ં ુાં વભજ ડે? તેવ ુ ભયનીને તેને 

પ્રતમેક ફયફતભયાં કેલી યીતે લતાવ,ુ ફરવ ુ તેનય ભયટે લડીર તયપથી તૈમયય સચૂન આલયભયાં આલતય. તેથી 

ફયકભયાં વર્જનળક્તતન તલકયવ યુતય પ્રભયણભયાં થત ન શત. તિભનય વભયજભયાં ફયકને આલ તલચયય 



KCG-Portal of Journals 

6 | P a g e  

 

સ્લયતાંત્ર્મન ભયનલ શક્ક રયાંફય વભમથી ભેર છે. રયણયભે આ વભયજન તલકયવ ણ લધ ુથમેર છે. તલચયય 

સ્લયતાંત્ર્મન અતધકયય ફયકનય ભયનતવક તલકયવ ભયટે ણ ઉમગી છે. તેનયથી ફયકનય સ્લનુાં ઘડતય થયમ છે. 

ફયકભયાં કાંઈક કયલયની, કાંઈક ફનલયની તભન્નય જાગે છે. તે ફયકનય વ્મક્તતતલનય તલકયવભયાં યમયન ુકયભ કયે છે. 
 

6. લાણી સ્લાતતં્ર્મનો શક્કઃ   

બયયતભયાં આ ફયભયનલ શક્ક અયમેર છે. જુનય યાંયયગત વભયજભયાં, વયમખુ્મયયળયશી અને વયમ્મલયદી 

વ્મલસ્થયભયાં ણ ફયકને લયણી સ્લયતાંત્ર્મન ભયનલ શક્ક અયત નથી. જે ભયનલ વાંતયન તયીકે ફયકને 

સ્લયબયતલક યીતે ભે છે. રકભયન્મ રટકે કશલે ુ“સ્લયયજમ ભયય જન્ભ તવદ્ શક્ક છે અને હુ તે ભેલીને જ જ ાંીળ.” 

સ્લતાંત્રતય લયણી સ્લયતાંત્ર્મ દ્વયયય વ્મતત થયમ છે. યાંયયગત વભયજભયાં એવ ુભયનલયભયાં આલત ુકે ફયકે લડીર 

કશ ેતેભજ ફરવુાં જઈએ. ફયકભયાં વયભયજીકયણ દ્વયયય આજ્ઞયતધનતયનય, લડીર કશ ેતેભ કયલયનય વાંસ્કયય યેડયતય. 

ખયવ કયીન ેફયકીને સ્ત્રી-ફયકને ઓછુ ફરલયનય, ભમયાદયભયાં યશલેયનય ફધ અયતય. પ્રયચીન ગ્રીવનય એથેન્વભયાં 

લયણી સ્લયતાંત્ર્મન ભશીભય શત. ફયકભય લકૃ્રતલકય ખીરે તે ભયટે ળયયઓભયાં ખયવ તયરીભ અયતી, વયયી 

લકૃતલળૈરીનય તલકયવ ભયટે ત ફયકને સ્લતાંત્રતયન ભયનલ શક્ક ભલ જ જઈએ. તે વયથે એ ણ ભશતલની 

ફયફત છે કે ફયક જે સ્લતાંત્ર યીતે તલચયયી ળકે તે વ્મતત ણ થવ ુજઈએ. ઘણય ભય-ફય ફયકની ઈચ્છયન ે

જાણ્મય લગય તેને ધભકયલીને આજ્ઞયાંકીત ફનયલી યયખતય શમ છે આ ફયફત ફયકનય વ્મક્તતતલનય તલકયવ ભયટે 

અલયધક છે. તેથી ફયકને તે તયનય તલચયય મતુતણે વ્મતત કયી ળકે તેવ ુલયતયલયણ ભવ ુજરૂયી છે. લયણી 

સ્લયતાંત્ર્મન શક્ક ફયકની બદુ્ધદ્ળક્તતને તેજસ્લી ફનયલે છે તે ફયકનય ગભય-અણગભયને જ નશી તે ણ કાંઈક 

જાણે છે તે વ્મતત કયલયથી તેનય સ્લન તલકયવ કયલયની તક આે છે.   
  

7. વદંગીનો શક્ક ને વનણભમ રેલાનો શક્કઃ  

યાંયયગત વભયજભયાં લડીર ફયકનય કડય ખયીદલયનય શમ, તેને ભયટે યભતનય વયધન રેલયનય શમ કે પ્રલયવ 

ભયટે જલયન ુશમ એટલ ુજ નરશ ફયકે ં ુાં ખયવ ુછે, કેભ યશવે ુછે, તે ભયટે ફયકની વાંદગી છુતય જ નથી. તેથી 

ફયકને સ્ળાતી ફયફતભયાં વાંદગીન તેને ભયનલ શક્ક છે. છી તેની વાંદગીન તલકલ્ ભય-ફયને આતથિક 

યીતે યત ન શમ ત છેલ્રે ફયકને વભજાલવ ુજઈએ યાંત ુપ્રથભથી ફયક ઉય તયની વાંદગી ભય-

ફયે થલી ન જઈએ. જેભ ફયકને તેની વાંદગી વ્મતત કયલયન કે જાણલયન શક્ક છે તેભ તેને તનણામ 

રેલયન ણ શક્ક છે. ભયફયે –તળક્ષકએ ફયકન ેતેને સ્ળાતય તનણામ રેલય સ્લતાંત્રતયન શક્ક છે તે ફયફતન ે

સ્લીકયયલી જઈએ. ફયક તે તનણામ રઈ ળકે ત તેને વયયય-ખટયની વભજ ણ ઝડથી આલલય ભયાંડે છે. 

ફયકને તેને સ્ળાતી ફયફતનય તનણામ રેલય દેલયભયાં આલે ત તેન સ્લ (ઈગ) વાંતયમ છે. તેની વ્મક્તતભિયનય 

તલકયવભયાં આ ફયફત ક ફને છે. 
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ફાકોની લસ્તી વલમક ભાહશતીઃ-  બયયત દેળ આજે વભગ્ર તલશ્વભયાં વોથી લધ ુયલુય લગા ધયયલત દેળ છે. જે 

ગઈકયરે ફયક શતય, તે આજનય યલુયન છે. તલશ્વનય તલતલધ દેળભયાં ફયકની લસ્તી 0-14 લાની ઉંભયનય કેટરય 

છે તથય બયયતનય લસ્તી ગણતયીનય આંકડયઓ મજુફ તલતલધ લમજૂથની લસ્તી 1991, 2001 અને 2011 મજુફ 

કેટરી છે, તે નીચેનય કટટકભયાં જઈ ળકયમ છે. 
 

કોષ્ટકઃ-1 વલશ્વના વલવલધ દેળોભા ંફાકોની લસ્તી 0-14 લભની ઉંભયના 

વલશ્વના વલવલધ દેળોભા ંફાકોની લસ્તી 0-14 લભની ઉંભયના (કુર લસ્તીના %) 
દેળનુ ંનાભ   1991 2001 2014 દેળનુાં નયભ   1991 2001 2014 
વલશ્વ  32.8 29.8 26.2 યયુ.વાંઘ  19.1 16.9 15.6 
દ.એવળમા  38.4 35.1 29.7 યતળમય  22.8 17.5 16.1 
ચીન  29.2 24.6 18.1 બ્રયજજર  34.8 29.1 23.6 
ાહકસ્તાન  43.6 40.9 33.3 ઈંગ્રેન્ડ  19.1 18.8 17.6 
શ્રીરકંા  31.6 26.5 25.2 જભાની  16.2 15.4 13 
મ્માનભાય 37.1 30.1 24.5 ફ્રયાંવ  19.8 18.8 18.2 
નેા  42.1 40.3 33.8 અભેરયકય  21.7 21.2 19.5 
દ.અહિકા  38.4 32.5 29.4 જાયન  17.8 14.4 13 
http://data.worldbank.org/indicatorWorld Development Indicators-- 7/28/2015  

 

આભ, તલશ્વભયાં 1991ભયાં 32.8% લસ્તી ફયકની શતી, જમયયે 2014ભયાં તે ઘટીને 26.2% થઇ છે. તે મજુફ 

બયયતભયાં કુર લસ્તીનય 30.08% ફયક છે, જેભયાં બયયતભયાં લમજૂથ પ્રભયણેનુાં લસ્તીલચત્ર નીચે મજુફ છે. 
કોષ્ટકઃ-2 બાયતભા ંલમજુથ પ્રભાણેનુ ંલસ્તીચચત્ર અંગેની ભાહશતી 

બાયતભા ંલમજુથ પ્રભાણેનુ ંલસ્તીચચત્ર  ( કયોડભા ં) 
િભ. લમજુથ 1991* 2001 @ 2011 @ 
1. ફધી જ ઉંભયનય 83.86 100 % 102.86 100 % 121.06 % 100 % 
2. 0 થી 4 લા.  10.24 12.2 11.04 10.7 11.28 9.3 
3. 5 થી 9 લા 11.13 13.3 12.83 12.5 12.69 10.5 
4. 10 થી 14 લા 9.87 11.8 12.48 12.1 13.27 11.0 

 ફયકનીલસ્તી 31.24 37.3 % 36.35 35.3 % 37.24 30.8 % 
* Excluding Jammu & Kashmir 
@ Excluding Mao Maram, Pao Mata and Purul Sub Divisions of Senapati district of Manipur census of 
India 2011 release of social and cultural tables -age data highlights 
બયયતભયાં 1991ભયાં કુર લસ્તીનય 37.3% ફયક શતય જમયયે તે ઘટીને 2011 ભયાં કુર લસ્તીનય 30.8% ફયક 

થમય. જેનય યથી વયલફત થયમ છે કે ફયકની લસ્તીન ુપ્રભયણ ઉિયિય ઘટત ુજામ છે. 
 

http://data.worldbank.org/indicatorWorld%20Development%20Indicators--%207/28/2015
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 ફાકો વાભેના ગનુાઓના પ્રભાણની ભાહશતી. 

કોષ્ટકઃ-3 બાયતભા ંફાકાભદાયોની લસ્તી ગ્રાવભણ ને ળશયેી વલસ્તાય મજુફ 

ક્રભ વલગત કુરલસ્તી 5-18 લભના 
ફાકોની લસ્તી 

કુર કાભદાયોની 
લસ્તી 

5-18 લભના 
ફાકાભદાયોની લસ્તી 

1 કુરલસ્તી 121.1 35.9 48.2 3.3 
 રુુ 62.3 18.9 33.2 2 
 સ્ત્રી 58.6 17 15 1.2 
2 ગ્રય.લસ્તી 83.4 26.1 34.9 2.7 
 રુુ 42.8 13.7 22.7 1.6 
 સ્ત્રી 40.6 12.4 12.2 1.1 
3 ળશયેીલસ્તી 37.7 9.9 13.3 0.6 
 રુુ 19.5 5.2 10.5 0.4 
 સ્ત્રી 18.2 4.7 2.8 0.2 

http://www.censusindia.gov.in/2011census/C-series/C10/C-13. html   
બયયતનય કયભદયયભયાં કુર 3.3% ફયકયભદયયની લસ્તી છે. જેભયાં ળશયેીકે્ષત્ર કયતય ગ્રયભીણકે્ષત્રભયાં લધ ુજલય ભે 

છે.  
કોષ્ટકઃ-4 બાયતના ંયાજ્મોભા ંલભ 2015ભા ંફાકો વાભે નોંધામેર ગનુાઓની આંકડાકીમ ભાહશતીઃ 

ક્રભ યાજ્મ/કે.પ્ર નોંધામેર 
કેળો 

ક્રભ યાજ્મ/કે.પ્ર નોંધામેર 
કેળો 

1 આન્રપ્રદેળ 1992 20 ઓરયસ્વય 2562 
2 અરૂણયચર પ્રદેળ 181 21 ાંજાફ 1836 
3 આવયભ 2835 22 યયજસ્થયન 3689 
4 લફશયય 1917 23 તવક્કીભ 64 
5 છતિવગઢ 4469 24 તતભરનયડુ 2617 
6 ગલય 242 25 તેરાંગયણય 2697 
7 ગજુયયત 3623 26 તત્રયુય 255 
8 શયીમયણય 3262 27 ઉિયપ્રદેળ 11420 
9 રશભયચર પ્રદેળ 477 28 ઉિયયખાંડ 635 
10 જમ્મ ુઅને કયશ્ભીય 308 29 તિભ ફાંગયર 4963 
11 ઝયયખાંડ 406  કેન્દ્રળયતવત પ્રદેળ  
12 કણયાટક 3961 30 આંદયભયન અને 

તનકફયયનય ટયઓુ 

102 
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13 કેયયરય 2384 31 ચાંડીગઢ  271 
14 ભધ્મપ્રદેળ 12859 32 દયદયય અને નગય 

શલેરી 
35 

15 ભશયયયટર 13921 33 દભણ અને દીલ 28 
16 ભણીયુ 110 34 રદલ્રી 9489 
17 ભેઘયરમ 257 35 રક્ષદ્વી 2 
18 તભઝયભ 186 36 ન્ડીચેયી 56 
19 નયગયરેન્ડ 61  કુર (કેન્દ્રળયતવત 

પ્રદેળભયાં) 
9983 

 કુર (યયજમ ભયાં) 84189  કુર (બયયતભયાં) 94172 
Crime in India(2015),NCRB(National Crime Records Bureau)   

 ચાઇલ્ડરાઇનની તથા તેભા અલતા કેવો અંગેની વાભાન્દ્મ ભાહશતીની જાણકાયી. 

ફયઅતધકયયને શનન શોંચયડતી વ્મયક વભસ્મયઓ બયયતભયાં જલય ભે છે. તમયયે બયયતભયાં જીલ્રય રેલર ય 

ફયકને તયતકયલરક ભદદ ભે તે શતેવુય કેન્દ્ર વયકયયનયાં ભરશરય અને ફયતલકયવ ભાંત્રયરમ દ્વયયય ચયઈલ્ડરયઈન 

1098 (ફયકની શલે્ રયઈન) પ્રગ્રયભ ચયલ ુ કયલયભયાં આવ્મ. જે ફયક વયથે તયતકયલરક અને રયાંફયગયયની 
દયમ્મયનગીયી કયે છે. આ પ્રગ્રયભનુાં વ ાંચયરન ચાઇલ્ડરાઇન આન્ન્દ્ડમા પાઈન્દ્ડેળન દ્વયયય વભગ્ર બયયતભયાં કયલયભયાં 

આલે છે.  
કોષ્ટકઃ-5 ચાઇલ્ડરાઇનભા ંઅલતા કેળોના ંલગભનુ ંકોષ્ટક 

ક્રભ  લગભ  
1  ભેડીકર  
2  વેલ્ટય  
3  નુુઃસ્થયન  

4  
 
ળણ વયભે 
યક્ષણ 
 
 

ફયભજૂયી  
ફયરગ્ન  
ફયકન ુળણ (ળયયીરયક ,ભયનતવક ,બયલનયતભક) 
ફયલબકુ  
ળયયીરયક તળક્ષય  

5  કયમદયનય વાંઘાભયાં આલરે ફયક  
6  સ્ન્વયળી  
7  તભતવિંગ  ફયક  ભી આલેર ફયક  
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ખલયમેર ફયક ભયટે ભયતય-તતયએ ભયાંગેરી ભદદ  
8  બયલનયતભક ટેક અને ભયગાદળાન  
9  અન્મ દયમ્મયનગીયી  

 www.Childlineindia.org 
 
 

કોષ્ટકઃ-6 ચાઇલ્ડરાઇનભા ંવભગ્ર બાયત ને ન્દ્મ વલબાગોભા ંઅલેરા કેળોની વલગત 2014-2015 
 

િભ લગા દલક્ષણ 

તલબયગ 

તશ્વભ 

તલબયગ 

ઉિય 

તલબયગ 

લૂા તલબયગ વભગ્ર બયયત 

 કુર ળશયેની વાંખ્મય 78 67 77 75 297 

1 ભેડીકર 2137 2609 2352 5236 12334 

2 ળેલ્ટય 6540 2310 1834 5245 15929 

3 નુુઃ સ્થયન 3071 186 687 4196 8140 

4 ળણ વયભ ેયક્ષણ 19310 7180 8920 6701 42111 

5 કયમદયનય વાંઘાભયાં 

આલેર ફયક 

385 78 84 191 738 

6 સ્ન્વયળી 3622 3968 3508 2823 13921 

7 તભતવિંગ 3327 4394 8877 6011 22609 

8 બયલનયતભક ટેક અને  

ભયગાદળાન 

47388 413934 579324 258510 1299156 

9 અન્મ દયમ્મયનગીયી 653 47 82 391 1173 

 કુર 86433 434706 605668 289304 1416111 

ચાઇલ્ડરાઇનના લાવિક શલેારો-2014/2015 
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 ફાસયુક્ષા અંગેની વાભાન્દ્મ જાગતૃતા લારીઓભા છે કે નશી તે અંગેની ભાહશતી.  

વાંયતુત યયટર વાંઘનય ભશયવલચલ શ્રી કપી અન્નયને કહ્ય ુ છે. કે, ફધયજ ફયકને યુ શક્ક છે. કે તે ભખૂ અને 

ગયીફીથી છૂટકયય ભેલી ળકે અને તયન તલકયવ કયી ળકે તેવ ુતળક્ષણ ભે. તેભને લચિંતય વ્મતત કયતય જણયવ્યુાં 

શત ુ કે 5 લાની ઉંભય યુી કયતય શરેય તલશ્વનય દય ત્રણ ફયકભયાંથી એક ફયક કુણન તળકયય ફને છે. 

દયેક ચયયભયાંથી એક ફયક ક્યયયેમ ણ કઈ પ્રતતયધક યવી નથી રઈ ળકતય. દયેક યાંચભયાંથી એક ફયક 

ળયયએ નથી જઈ ળકત અને જે ળયયએ જામ છે. તેભયાંથી દયેક યાંચભયાંથી ચયય ફયક યાંચભયાં ધયણ સધુી નથી 

શોંચી ળકત. બયયતભયાં ગયીફીનુાં પ્રભયણ ખફુ જ લધયયે છે. જેનય કયયણે ફયકની વભસ્મય તલકટ ફની છે. 
 

યયટરવાંઘની ભશયવિયએ ણ ઘણય દેળભયાં દય લે ફયરદન ઉજલલયન ઠયયલ કમો છે. 30 ભી એતપ્રરન ે

ફયભજૂય તલયધ રદન તયીકે ઉજલયમ છે. 8 ભી વપ્ટેમ્ફયને તલશ્વ વયક્ષયતય રદન તયીકે ઉજલયમ છે. કયયણ કે આ 

પ્રકયયનય ફયકભયાં તળક્ષણનુાં પ્રભયણ ખફુ જ ઓછુ શમ છે. 20 ભી નલેમ્ફય ને આંતયયયટરીમ ફય અતધકયય રદન 

તયીકે ઉજલલયભયાં આલે છે. આ રદલવ ઉજલલય ભયટે આણ ઉદે્દશ્મ એ શલ જઈએ કે ફયક ને જીલલયન, 

સયુક્ષયન, તલકયવન, વશબયગીતયન અતધકયય ભી યશ.ે 
 

ચોંકાલનાયા તાયણોઃ- 

 95 ટકય ફયકનય યે કેવભયાં આયી ઓખીતય શમ છે. 

 1.83 કયડ બયયતીમ ગરુયભીનય અંધકયયભયાં, ફાંધઆુ ભજૂયી, લેશ્મયવિૃી અને લબખયયીઓ ભયભરે બયયત 

તલશ્વભયાં ટચનય સ્થયને. 

 લૈતશ્વક ગરુયભી સચુકઆંક અનવુયય દુતનમયબયભયાં ભરશરયઓ અને ફયક વરશત ચયય કયડ 58 રયખ રક 

ગરુયભીનુાં જીલન જીલી યહ્યય છે. 

 બયયતભયાં દય 3 યણીત ભરશરયઓ ભયાંથી એકનય રગ્ન 18 લા શરેય થઈ જામ છે, દુતનમયભયાં 70 કયડ 

ભરશરયઓનયાં રગ્ન 18 લાની ઉંભય શરેયાં થઈ જામ છે. 

 ગજુયયતભયાં 74 ટકય ફયક કુતત, 1.47 રયખ અતતગાંબીય કુતત. 

 ગજુયયતભયાં ફે રયખ તલદ્યયથીનીઓ ધ.10 છી અભ્મયવ છડી દે છે. 

 ળયયએ જતયાં ત્રણભયાંથી ફે ફયકનુાં ળયયીરયક ળણ થયમ છે. 

 તભતવિંગ ફયકભયાં ગજુયયત વભગ્ર દેળભયાં ભખયે, તયુઃ-25-05-2015 થી 24-05-2016 સધુી નય એક લાભયાં 

ગજુયયત યયજમભયાંથી વોથી લધ ુ22,502 ફયક ગભુ થમય છે. 

 બયયતભયાં રકળય કયતય રકળયીઓભયાં આતભશતમયનુાં લધ ુપ્રભયણ શમ છે, 15-20 લાની બયયતીમ યલુતીઓ 

છકયયઓ કયતય 50 ટકય લધ ુઆતભશતમયનય પ્રમયવ કયે છે. 

 તલશ્વનયાં યાંચ કયડ ફયક વાંઘાને કયયણે ઘયતલશણયાં, એક કયડ ફયક ળયણયથી કેમ્ભયાં. 

 2011 ની લવતત ગણતયી મજુફ ગજુયયતભયાં 24.42 રયખ ફયક અભ્મયવથી લાંચીત. 
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 બયયતની તલતલધ જેરભયાં કયચય કયભનય કેદી તયીકે વજા કયી યશરેી ભરશરયઓનય 1871 ફયક તલનય લયાંકે 

જેરભયાં ઊછયી યહ્યય છે. 

 દુતનમયભયાં 2.50 રયખ ફયક વેનયઓ અને આતાંકી ગ્રૂન રશસ્વ છે. 
 

ઈ૫વશંાય  

ફયક કઈણ વભયજની મડૂી-ધન છે, જે આલતી કયરનય વયયય બતલટમની ધયશય છે. આ ફયકન ુળયરયયીક 

અને ભયનતવક ળણ એ આણય ભયનલ વભયજ ભયટે ઘણ લચિંતયજનક વલયર છે. આ ફયકજ ભયનલ જીલનને 

આગ રઈ જલયનય છે, તમયયે આણે ફયકનય ળયરયયીક અને ભયનતવક ળણ વયભે લયરીઓ ને જાગતૃ તથય 

યયજમ અને કેન્દ્ર વયકયયને વજાગ કયલય ભયટે અલયજ ઉઠયલલજ ડળે, અને જરૂય ડે ફયસયુક્ષય ભયટેની 

શલે્રયઈનન ઉમગ કયીને વભયજનય બયતલ નયગરયકને ફચયલલયભયાં ઉભદય કયમા કયી ળકીએ.   
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