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Continuous Issue-28 | August – September 2017 

"ગમૂ થનારા બાળકો: એક સામાજિક સમસ્યા" 

પ્રસ્તાવના          

        "બાળકો જ વિશ્વ ન ું ભાવિ છે." પ્રત્યેક બાળક એ રાષ્ટ્ર ની મ ડી છે.  ભારતીય સુંસ્કૃવત માું " બાલ દેિો ભિ : 
" ની સુંકલ્પના ઉચ્ચ સ્થાન દર્ાાિે છે .બાલ્ય કાળ માું િરસો માું દરેક બાળક વર્ક્ષણ પ્રાપ્ત કરી  પોતાની અંદર રહલેી 
સ ષ પ્ત ર્ક્તતઓનો વિકાસ થાય તેિી સર્જનાત્મક પ્રવ વતઓ માું ભાગ લેિાની મહત્િની ભવૂમકા ભજિિાની હોય છે. 
સમાજ ની ભાવિ સમદૃદધ બાળકો માું રહલેી સ ષ પ્ત ર્ક્તતઓના વિકાસ પર આધાર રાખ ેછે. આધ વનક સમાજમાું 
"માનિ સુંર્ાધન વિકાસ" પર ખ બ ભાર મ તિા લાગ્યો છે.જે મ ળભ ત રીતે બાળવિકાસ સાથ ેસુંકાળાયેલ છે.આ કારણથી 
બાળકના સિાાંગગ સમતોલ ર્ારીદરક, માનવસક, બૈદદધક અને ર્ૈક્ષણીક વિકાસન ેઆિશ્ક્ય માનિામાું આિે છે.બાળકો 
નો સમતોલ અન ેસિોતોમ ગખ વિકાસએ માનિ સુંર્ાધન વિકાસ ન ું  પ્રથમ પગવથય ું છે.પ્રત્યેક બાળકએ સમાજની 
અમ લ્ય માનિ સુંપવત છે. ત્યારે ગમૂ થનારા બાળકો ની સમસ્યા સમાજમાું ગચિંતાજનક બની છે. તથા બાળકોનાું ભાવિ 
પર પ્રશ્ર્નાથા ગચહન મ કે છે.  

વ્યાખ્યા: 

     ભારત નાું બુંધારણની કલમ 24 મ જબ કોઇ પણ વ્યક્તત "જે 14 િષૅથી નીચેની ઉંમરની છે.તેન ેબાળક ગણિામાું 
આિે છે." 

  બાળકો નાાં મળુભતુ અધિકારો:        

       બાળકો નાું અવધકારો ભોગિિાની સ વિધા પ રી પાડિામાું આિે તે હતે   ધ્યાન માું રાખીને સુંય કત રાષ્ટ્રનાું 1989 
નાું સુંમેલનમાું બાળકોનાું અવધકારોનો દસ્તાિેજ તૈયાર કરિામાું આિેલ છે. આ દસ્તિેજમાું બાળકોનાું 37 જેટલા 
મ ળભ ત અવધકારોની ભલામણ કરિામાું આિી છે.આ બધા અવધકારોન ેમ ખ્યત્િે ચાર વિભાગમાું િહચેિામાું આવ્યા છે. 

1] જીધવત રહવેાનો અધિકાર :( Right to Survival)  

જેમાું ઉચ્ચ આરોગ્ય સ્તર જળિણી ,પોષણ,અને જીિનધોરણ ની જાળિણી સામાજીક ઓળખ, રાષ્ટ્ષ્ટ્રયતા,માદહતી 
મેળિાનો તથા મા   - બાપ દ્વારા બાળકોની સાર સુંભાળ અવધકારનો સમાિેર્ થાય છે. 

2] રક્ષણ મેળવવાનો અધિકાર:(Right to Protection) 

 આ અવધકારમાું ર્ોષણમાુંથી મ કવત, દ વ્યિહારમાુંથી મ ક્તત,ર્ારીદરક, માનવસક ત્રાસ માુંથી મ કવત ,તથા રક્ષણ નો 
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અવધકારો નો સમાિેર્ થાય છે. 

3] ધવકાસ કરવાનો અધિકાર:(Right to development) 

 બાળક નાું સિાાંગગ વિકાસ માટે વર્ક્ષણ,રમત ગમત ,સામાજીક સલામતી, મનોરુંજન, સાુંસ્કૃવતક પ્રવવૃતમાું ભાગ લેિો 
િગેરે અવધકારોનો સમાિરે્ થાય છે. 

4] સહભાગી બનવાનો અધિકાર :( Right to Participation) 

 બાળકોનાું વિચારોન ેમાન આપવ ું, અગભવ્યક્તત ન ું સ્િાતુંત્ર્ય,માદહતી મેળિિાનો અવધકાર, વિચાર િાણી સ્િાતુંત્ર્ય ધમાન ું 
સ્િતુંત્ર િગેરે અવધકારોની જોગિાઈ છે. 

આ ઉપરાુંત ભારત દેર્માું એતટનું.(35) 1-એવપ્રલ-2010 માું Right of Children: મફત અને ફરજીયાત વર્ક્ષણ નો કાયદો 
અમલમાું આવ્યો છે. તથા માતા-વપતાએ બાળકોન ેવર્ક્ષણ આપિવ ું એ મ ળભ ત ફરજ તરીકે ઉમેરાય ું છે.  

ગમૂ થનારા બાળકો એક સામાજીક સમસ્યા: 

    જે બાળકોન ેસિાાંગી વિકાસ માટે યોગ્ય િતાિરણ આિશ્ક્કય છે,પરુંત   િાસ્તિમાું સમાજન ું ગચત્ર બાળકો પ્રત્યેનાું 
િલણો, મ લ્યો દ્વદ્વ વિર દ્દધ્ માગીય દદર્ા રજૂ કરે છે. 25-મે ધમધસિંગ ચિલ્ડ્ન ડે તરીકે  વિશ્વભરમાું ઉજિાય છે.એક અહિેાલ 
અન સાર ભારતમાું િષૅ એકાદ લાખ બાળકો ગમૂ થતા બાળકોમાું ગ જરાત દેર્માું આઠમાું ક્ર્ર્મે રહય ું છે. 

  ભારત હોય કે ગ જરાત ગમૂ થનારાઓ પૈકી 70 બાળકો હોય છે.સુંય કત રાષ્ટ્રનાું મહત્િપણૂ ઁઅવધકાર હોિા છતાું અવધકારો 
નાું રક્ષણ માટે કે બાળકોની સલામતી માટે કે બાળકો ની સલામતી માટે કોઇ ચોતતસ વ્યિસ્થા નથી. આ ઉપરાુંત ગમૂ 
થનાર બાળકો પરત આિી જાય તે અંગ ેકોઇ ચોકકસ નોંધ થતી નથી . 

ગમુ થનારા બાળકોનુાં આંકડાકીય માહહતીનુાં ધવષ્લેષણ :  

    સરકારની િેબસાઈટ"TRACK THE MISSING CHILDREN"ગ જરાતમાું ગમૂ થયેલા બાળકોની સુંખ્યા 32,215 
દર્ાાિાઈ છે.ગમૂ થનારા બાળકો પરત ફયાા ની સુંખ્યા 19,070 છે. 2010 થી માુંડી ને િષા 2014 સ ધીમાું 16,112 બાળકો 
ગમૂ થયા છે.તે પૈકી 848 બાળકો આજદીન સ ધી પતો નથી.ગમૂ થયેલ બાળકો ચાઈલ્ડ રાદફદકિંગ, ગભક્ષાવવૃત ,બાળમજૂરી 
નો વર્કાર બની રહયા છે.જે ગચિંતાજનક બાબત છે. 

    િષા 2012 પછી વમવસિંગ બાળકોની સુંખ્યા 58,972 હતી . તે પૈકી 51,442 બાળકો મળી આવ્યા છે.િષા 2017 માું 796 
બાળકો ગમૂ થયા તે પૈકી 365 બાળકો પરત આવ્યા છે.431 બાળકોનો કોઇ અતોપતો નથી.જે ગચિંતાજનક બાબત છે. 

િાઇલ્ડડ ટે્રહકિંગ ધસસ્ટમ :  

બાળકો ગમૂ થયા બાદ માતા-વપતાની ગચિંતા િધી જાય છે. પુંરત   આિા સુંજોગોમાું ચાઇલ્ડ રેદકિંગ વસસ્ટમ આર્ાના દકરણ 
સમાન બની છે. ગત િષે ગ મ થયેલા બાળકો  ભાિનગરમાું થી 11 બાળકોન ેપરપ્રાુંતમાું રહતેા તેના પદરિારજનો સાથ ે
પ ન:વમલન થય ું હત  ું.  
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ગ જરાત અને કેંદ્રસ્તરે એક સમાન ધોરણે કામ કરી રહલેી ચાઇલ્ડ રેદકિંગ વસસ્ટમ ગમૂ થયેલા બાળકો માટે આવર્િાાદરૂપ 
બની રહી છે. થોડી પણ જાગ્ર વત કોઇના પદરિારની ખ ર્ીન ું કારણ બની ર્કે તેિી આ વસસ્ટમ છે. આ સાઇટ ઉપર તમામ 
ડેટા ફટાફટ મ કાય જાય છે. જેને રેક કરિાન ું કામ બાળ સ રક્ષા એકમ, પોગલસ સદહત સુંબવધત ય વનટો દ્વારા કરાર્.ે જેથી 
સમાજમાું બાળ સ રક્ષા માટે અગત્યન ું સાગબત થરે્. 

ગમૂ થનારા બાળકોનાાં કારણો  

  (1) બાળકો ક મળી િય તથા પ ણા સમજદારીનાું અભાિથી (2) માતા- વપતા સાથે ઝધડો ,(3) વમત્રો જોડ ેક સ ુંગત (4) 
ઘરમાું ગબજા બાળકન ેમળત ું મહત્િ, (5) વ્યસન ની લત જેમાું િતામાન સમયમાું ઇન્ટરનેટમાું કલાકો સફદરિંગ, એડ્લલ્ટ ગેમ, 
સોશ્ક્યલ મીદડયામાું પોતાની ઉંમર પ ખ્ત દર્ાાિી વમત્રિત ાળ બનાિાિાની હદરફાઇ ,(6) પૈસાની માુંગણી 
(7)પ્રેમપ્રકરણ,(8)અંગત કારણો, 8)અપહરણ,તથા (9)ચાઈલ્ડ રાદફદકિંગ જેિી અસામાજીક પ્રવવૃતનો વર્કાર બનતાું ગમૂ 
થઈ જાય છે. આ ઉપરાુંત (10)અભ્યાસમાું અરૂગચ, વતવ્ર હદરફાઇ,કારણો જોિા મળ્યા છે. 

બાળ સ રક્ષા વિભાગનાું સ ત્રોની માદહતી અન સાર ખાસ કરીને જીદદ્દ બાળકો ઘરેથી ક્ર્ોધ કરી નીકળી જાય છે. 

સિુનો :  

  (1) બાળકો ને પદરિારમાુંથી હ ુંફ સામાજીક સ્િીકૃવત મળી રહ,ે(2) પ્રેમ અને હુંફ દ્વારા યોગ્ય સમજદારી વિતસાિિા, (3) 
બાળક ની પાયાની જરૂરીયાતો પ ણા કરિી એ માત્ર પદરિાર જ નહી પુંરત   એક જિાબદાર નાગરીક તરીકે પવિત્ર ફરજ 
બને છે.(4)આ ઉપરાુંત સરકારી તથા ગબનસરકારી સુંગઠનો કાયાભ વમકા બાળકેંદદ્ર બને,(5)કાયદાઓન ું યોગ્ય અમલીકરણ 
તથા લોક જાગવૃત અવનિાયા બને છે.(6) બાળકનાું વમત્રોની જાણકારી િાગલ તથા ર્ાળામાું વર્ક્ષકોએ રાખિી જોઇએ. (7) 
બાળકનાું સુંચાર માધ્યમોનો ઉપયોગ - સમય સુંબવધ તાદકદ રાખિી જોઇએ,(8) બાળક ને જીિન ની િાસ્તવિકતા તથા 
સમાયોજન માટે તાગલમ મળે તેવ ું સામાજીકણ થવ ું જોઇએ જેથી જીદદ્દપણ ું , દદિાસ્િપન કે અિાસ્તસ્ત્િક બાબતોથી અંજાઇન ે
અયોગ્ય પગલ ું ના ભરે. 

   વસનેમા જગત માું વમવસિંગ ચાઈલ્ડ વિષયન ેધ્યાનમાું લઈ"lion"2016 દફલ્મ વનદેર્ક ગ્રાથ ડવેિસ છે.જેમનાું લેખક લકૂ 
ડેવિસ જેમને પ સ્તક  "long  way home" જે સત્ય ઘટના આધાદરત છે ,જેમાું 2 િષા ન ું બાળક ની વ્યથા અને સુંિેદના 
વ્યતત કરે છે. આ પ્રકારની દફલ્મો લોકજાગ્ર વત માટેન ું માધ્યમ બની રહ ેછે.  

  સમાજ માું જનજાગ્ર વત લાિિા માટે સુંચાર માધ્યમો "વમવસિંગ ચાઈલ્ડ" પર દસ્તાિેજીકરણ દ્વારા સમસ્યા પર પ્રકાર્ પાડી 
ર્કે તેમ છે. તથા પદરિાર દ્વારા બાળક નો ઉછેર માું માત્ર િધ  પ્રેમ કે િધ  ધણૃા નાું બદલ ેબાળક ની ઉંમર તેની સિાાંગી 
જરૂદરયાતો ધ્યાનમાું રાખી ને સામાજીકરણ કરવ ું અવનિાયા બને તેમ છે. 

   િળી, ર્ાળા દ્વારા બાળક ને "ભાર વિનાન ું ભણતર" આપી ને બાળકો ને વર્ક્ષણ નાું બોજા દૂર કરી સર્જનાત્મક િાતાિરણ 
આપવ ું તે દરેક ર્ાળા ની ફરજ બને છે.ઘણી િખત બાળકો માતા- વપતા નાું િધ  સ્ખત િતાન ર્ાળા માું ભયિાળુ િાતાિરણ 
કે દબાણ નાું કારણ ેપોતાની મરજી થી પદરિાર થી દૂર જાય છે. 

 ઘણા દકસ્સાઓમાું જાણિા મળ્ય ું છે કે, ટી.િી માું પ્રસ્ત  ત દરયાગલટી ર્ો, ટેલેંટ ર્ો માું બાળકો ને દદિા સ્િપનો કે અગભનેતા 
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કે અગભનેવત્ર જેવ ું બનિા અન કરણીય પગલાું લઈ પોતાના નસીબ અજમિિા ઘર છોડી ચાલી નીકળે છે. 

સમાપન 

  આ બધા પાસાઓ થી જાણિા મળે છે કે, બાળકો ભાિાત્મક રીતે લાગણીર્ીલ ,પ રતી સમજનાું અભાિ તથા તેઓ 
પદરિાર કે પાયાની સુંસ્થા પર આધાદરત હોિાથી બાળકન ું યોગ્ય દદર્ામાું સામાજીકરણ થવ ું એ મહત્િની બાબત બને છે. 

  સામાજીકરણની એજક્ન્સ ક ુંટ બ ,ર્ાળા, સમવ્યસ્કો તથા સુંચાર માધ્્મો ની પણ મહત્િની જિાબદારી બની રહ ેછે. બાળકો 
નાું ભાવિ ને સ રગક્ષત તથા સિાાગી વિકાસનાું િાતાિરણ સર્જન કરિાની તાવત જરૂદરયાત છે, તો જ બાળકો ગ ણિતાભય ા 
જીિન વ્યવતત કરી ર્કે તેમ છે. તથા સુંય તત રાષ્ટ્રનાું અવધકારો યથાાત સાગબત થઈ ર્કર્ ે.  બાળકોનાું મળૂભતૂ અવધકારો 
માત્ર કાગળ પર ન રહી જતાું િાસ્તવિક સ્િરૂપે સાકાર થાય તેિી આિશ્ક્કયતા છે. 
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