
522-1. વલબાગ-1. 
 

Created By : www.mnmeniya.in Page 1 
 

બ્રક એકભ 

એકભ 1: ફા અને ફાણને વભજવ ું 

એકભ 2: ફાણથી કકળયાલસ્થાભાું વુંક્રભણ 

એકભ 3: ફા અવધકાય 

વાભગ્રી 

ક્રભ નું. એકભ નાભ ષૃ્ઠ ક્રભાુંક 

1. એકભ 1: ફાક અને ફાણની વભજ  

2. એકભ 2: ફાણથી કકળયાલસ્થાભાું વુંક્રભણ  

3. એકભ 3: ફા અવધકાય  

ય વનટ -1: ફાક અને ફાકને વભજવ ું 

યચના 

1.0 કયચમ 

1.1 રવનિંગ ઉદે્દશ્મ 

1.2 વલકાવના પ્રાયુંભબક તફકે્ક 

1.3 ફાણની કલ્ના 

1.4 યુંયાગત બાયતભાું ફા 

1.5 વલવલધ આઉટકૂ અને ફાણની વભસ્માઓ 

1.5.1 ભનલૈજ્ઞાવનક 

1.5.2 વાુંસ્કૃવતક - વાભાજજક 

1.5.3 કામદ 

1.6 ક ટ ુંફ, ડળ, ળાા અને વળક્ષકની ભવૂભકા 

1.7 અભને વભાપ્ત કયીએ 

1.8 તભાયી પ્રગવત તાવલા ભાટેન જલાફ 

1.9 સચૂલેરા લાુંચન અને વુંદબો 

1.10 વુંક્ષે / ગ્રવયી 

1.11 એકભ અંત કવયત 

1.0 કયચમ 
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ફાણ એ આણા જીલનન ખફૂ જ અનન્મ વભમગા છે, તે વભમગા જેભાું ફાક ઘણા પેયપાય કયે 

છે. 

આ તફકે્ક આણા જીલનન એક સ લણણ કા છે જેભાું ફાક આખ ું વલકાવ કયે છે. આ એકભ ભાું, 

આણ,ે વલગતલાય, ફાણભાું ફા વલકાવના વલવલધ વલકાવ પેયપાય, અને વાય કયીશ ું 

ફાણ, ફાક દ્વાયા તેભના ફાણભાું અને કયલાય, ડળ, ળાા અને ફાકની ભવૂભકાભાું તકરીપ 

ઊબી થામ છે 

વળક્ષક 

1.1 ળીખલાની ઇચ્છાઓ 

આ એકભના અંતે, તભે વક્ષભ ફનળ - 

� વલકાવના પ્રાયુંભબક તફકે્ક વભજ 

Early પ્રાયુંભબક ફાણ અને છીનાું ફાણભાું વલવલધ પેયપાયની વભજણ 

Child ફાક અને ફાણની ખ્માર સ્ષ્ટ કય 

Child ફાણ દયવભમાન વાભન કયતી વલવલધ વભસ્માઓ અંગે ચચાણ કય 

Child ફાણભાું ક ટ ુંફ, ડળી, ળાા અને વળક્ષકની ભવૂભકા વભજાલ 

1.2 વલકાવના પ્રાયુંભબક તફક્કાઓ 

વાભાન્મ યીતે, ભાનલ વલકાવને ાુંચ તફક્કાભાું ઓગાી ળકામ છે- 

1. પ્રી-નેટર (જન્ભની કલ્ના) 

2. ફાણ (જન્ભથી ફે લણ) 

ફાણ (ફે લણથી અભગમાય લણ) 

4. કકળયાલસ્થા (12 લણથી 19 લણ) 

5. એડય થ્ય ડ (ઉય 19 લણ) 

જ્માયે ફાકને ફાક શોંચાડલાભાું આલે તમાું સ ધી ભાતા કલ્ના કયે છે તે વભમને જન્ભજાત વભમ 

કશલેાભાું આલે છે. જન્ભ થી 

ફે લણની લમે ફાણ કશલેાભાું આલે છે. ફે લણથી અભગમાય લણ સ ધી, આ વભમગા ફાણ છે. આ 

ફાય લણથી રઈને ઓગણીવ લણ સ ધીના કકળયાલસ્થાને કકળયાલસ્થાના તફક્કા અને 19 ભી લણ છીન 

વભમગા કશલેાભાું આલે છે 

લો  ખ્ત લમ કશલેામ છે. 

ફાણ: ફાકના જન્ભ છી, ફાણની ળફૃઆત થામ છે. ફે લણની ઉંભય સ ધીભાું, 
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આ તફક્ક ચા  યશ ેછે. આ તફકે્ક યચનાતભક વભમગા કશલેાભાું આલે છે કાયણ કે આ તફકે્ક, એન 

બાવલ 

ફાક આધાય યાખે છે. આ તફકે્ક, ફાકની લધ  વનયીક્ષણ અને ભાગણદળણન, તેભન ું વલકાવ લધ  છે. 

આ વભમગાાભાું એક વળશ ન ું ળાયીકયક વલકાવ ખફૂ જ ઝડી છે. ફે લણ સ ધી નાન ફાક 

રાગણીના સ્લફૃભાું ઉત્તેજના ફતાલે છે. યુંત   ફે લણની લમે, ફધી રાગણીઓ વલકવે છે 

ફાક. ડય, ગ સ્વ, પ્રેભ અને ીડા - જલા ભતી રાગણીઓના પ્રકાય ભાટે મ ખ્મતલે તમાું છે. ફાણના 

અંત ે

તફકે્ક, ફાક વાભાજજક રાગણીઓ વલકવાલે છે જેભ કે તેભને પ્રેરેન ગમય ું ણ શલે તે જૂથભાું યભે છે 

તેના ીઅય જૂથ વાથે યશલેા ભાટે પે્રભ. આ તફકે્ક, ભાનવવક પ્રવવૃત્તઓન ું ધ્માન ઝડી વલકાવ જેવ ું છે, 

ભેભયી, કલ્ના, વુંલેદનળીરતા લગેયે. 

ફાણના અંતે ફાણન તફક્ક ળફૃ થામ છે જે ફે લણથી અભગમાય લણન વભમગા છે. 

ફાણ: તેને આગ ફે બાગભાું લશેંચી ળકામ છે 

એ. પ્રાયુંભબક ફાણ (2 લણ -6 લણ) 

ફી. ાછથી ફાણ (6 લણ -11 લણ) 

એ. પ્રાયુંભબક ફાણ: તે ફે લણની લમે ળફૃ થામ છે અને છ લણની ઉંભયે વભાપ્ત થામ છે. વળક્ષક ાવે 

છે 

આ તફકે્ક વપ્ર-સ્કરૂ સ્ટેજ તયીકે ઓખાત  ું શત  ું અને ભનલૈજ્ઞાવનક તેને લૂણ-જૂથ તફક્કા તયીકે ઓખાલે 

છે. મ ખ્મ 

આ તફકે્ક જલામેર વલકાવ છે - 

હ ું ળાકયયીક વલકાવ- ફાણભાું, ળાયીકયક કયલતણન છકયાઓભાું ણ જલા ભે છે 

છકયીઓ આ ફદરાલ ળયીયના આકાયભાું પેયપાય, લજનભાું પેયપાય, વુંગીતલાદ્યભાું જલા ભે છે 

વલકાવ લગેયે. આ તફકે્ક અંત સ ધી ફાકને કામભી દાુંતની વદૃ્ધિ થામ છે. 

ii. બાા વલકાવ: આ તફકે્ક, ફાક ફરલાન ું ળીખલા આત ય છે. ફાક ળીખે છે 

અભ્માવ દ્વાયા ળબ્દ ઉચ્ચાય, ફે્રભ ળબ્દ અને ફરલા ભાટે લાક્ય 

iii. બાલનાતભક વલકાવ: આ તફકે્ક ફાકભાું કેટરીક રાગણીઓ જઈ ળકામ છે 

લમસ્કભાું ફુંને લચ્ચેન એક જ તપાલત આ રાગણીઓ અભબવ્મક્ત કયલાન ભાગણ છે. 

આ રાગણીઓભાું ક્રધ, ડય, ઈષ્માણ, જજજ્ઞાવા, સ ખ, ઉદાવી, પ્રેભ, રાગણીન વભાલેળ થામ છે 

લગેયે. આ તફકે્ક ફાક યડતા, કઈ લસ્ત  ને પેંકી દે છે અથલા તેના દ્વાયા ગ સ્વ વ્મક્ત કયે છે 
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યાડાયાડ બમ વ્મક્ત કયલા ભાટે, ફાક કાું ત ચારે છે અથલા છુાલે છે. તેભની જજજ્ઞાવા વુંતલા ભાટે, 

તેઓ ઘણા પ્રશ્ન છેૂ છે અને ઈષ્માણના કકસ્વાભાું, તે તેભનાું ફાકને અન્મ ફાક વાથે વયખાલે છે 

અને તેની તાની વુંવત્તની જેભ વનયાળ કયે છે- ભાયી ેન્ન્વર વાયી નથી, ભાયી ડ્રવે શલે જૂની છે લગેયે 

ફાક સ ખી છે, તેના આનુંદને વ્મક્ત કયલા ભાટે કદૂક અથલા કદૂકા કયે છે, જ્માયે તે ઉદાવ શમ છે તમાયે 

તે ખાત  ું નથી અથલા યભત નથી 

લગેયે 

iv. વાભાજજક વલકાવ: આ તફકે્ક, ફાક વાભાજજક વુંકો સ્થાવત કયલા ભાુંગે છે. તેઓ ળીખે છે 

તેભના લમના ફાકને પ્રેભ કય. તેઓ તેભની વાથે યભલા અને લાત કયલાન ું વુંદ કયે છે. આ તફકે્ક, 

એક જઈ ળકે છે 

વશકાય, વશાન ભવૂત, વભત્રતા, અન કયણ, વનબણયતા લગેયે ફાકભાું ણ ક્યાયેક 

અનોચાકયક લતણન ણ કશિંવા, દરીર, અભાનજનક, ધભકાલવ ું લગેયે જેલા અલરકન કયી ળકામ છે. v. 

ભાનવવક અને બાલનાતભક વલકાવ: પ્રાયુંભબક ફાણભાું, ઝડી ભાનવવક વલકાવ થઈ ળકે છે 

ફાકભાું જલા ભે છે અને તેભની જ્ઞાનાતભક ક્ષભતા ણ લધે છે. કયણાભ,ે ફાક કયી ળક છ 

તેભની આવાવની લસ્ત  ઓ અને પ્રવવૃત્તઓ વભજ. પ્રખ્માત ભાનવળાસ્ત્રી વઆગેટ મ જફ, 

કન્વેપ્ટ ડલેરભેન્ટન તફક્ક લૂણ-પ્રવતભફિંફીત વલચાયળીર તફક્ક છે. ફાકની વલચાયવયણી 

આ તફકે્ક તાકકિક નથી. આ તફકે્ક, જીલન, મતૃય , લજન, વુંખ્મા, અંતય, 

વભમ લગેયે વલકવે છે. ફાક આ પ્રશ્ન છેૂ છે - શ ું, કેલી યીતે, કેભ, ક્યાું ક્યાું વતત. તે 

જીલન અને મતૃય ની કલ્ના વલકાવળીર છે યુંત   તે તેના ભાટે સ્ષ્ટ નથી. તેથી, તે તેના ધ્માનભાું રે છે 

યભકડાું, ચાશક અને જીલુંત કાય ખવેડલાની. 

ફી. ાછથી ફાણ: વળક્ષક તેને પ્રાયુંભબક ળાા ભુંચ કશ ેછે અને ભનલૈજ્ઞાવનક તેને એક તયીકે ભાને છે 

ટીભ ગ્ર  સ્ટેજ કાયણ કે આ તફકે્ક, ફાક ઔચાકયક વળક્ષણ ભાટે જલાન ું ળફૃ કયે છે અને તે ભશતલણૂણ છે 

તેભના ભાટે અન્મ જૂથના વભ્મ દ્વાયા સ્લીકાયલાભાું આલળે. આ તફકે્ક જતા મ ખ્મ વલકાવ 

છે- 

હ ું ળાયીકયક વલકાવ - આ તફકે્ક ળાયીકયક વલકાવ ખફૂ જ સ્ષ્ટ છે. ની ઊંચાઇ 

ફાક દય લે 2 થી 3 ઇંચની વયેયાળ લધે છે અને લજનભાું વયેયાળ લધાય થામ છે 

દય લે 3 થી 5 ાઉન્ડ. આ તફકે્ક ફાકને રગબગ 28 કામભી દાુંત શમ છે 

ફાકીના ચાય કકળયાલસ્થાના વભમગાાભાું આલે છે. 

ii. બાા વલકાવ - આ તફકે્ક, બાા વલકાવ ઝડી છે. લકેબ્ય રયી ભકાન 
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આ તફકે્ક થામ છે. વળક્ષક વાથે લાત કયીને ફાક ભટાબાગે તેભની ળબ્દબુંડ લધાયે છે 

અને રક,  સ્તક અને અખફાય લાુંચીને, ટેભરવલઝન જઈને લગેયેન ઉચ્ચાય 

સ્ષ્ટ ફને છે અને જકટર લાક્યન ઉમગ કયલાન ું ળફૃ કયે છે. 

iii. બાલનાતભક વલકાવ - પ્રાયુંભબક ફાણભાું ભી આલતી તે ફધી રાગણીઓ આભાું જલા ભે છે 

સ્ટેજ ણ યુંત   તેભને વ્મક્ત કયલાન ભાગણ અરગ છે. તે જાણે છે કે તે રાગણીઓ નથી 

વ્મક્ત કયલા ભાટે જે વભાજભાું અસ્લીકામણ છે; યડવ ું, ર દન, લાયુંલાય ગ સ્વે થવ ું ગભે છે 

ડયથી દૂય લગેયે. જ્માયે ફાક શમ તમાયે ફાક ભાત્ર ચક્કવ કયન્સ્થવતઓભાું ગ સ્વ વ્મક્ત કયે છે 

ખટી યીતે દવત ઠયાલે છે, તેના ય એક કટપ્ણી વાય થઈ યશી છે. તેલી જ યીતે, પ્રાયુંભબક ફાણભાું, 

ફાક ફધા પ્રવુંગભાું જજજ્ઞાવા વ્મક્ત કયે છે જ્માયે આ તફકે્ક, તે ભાત્ર જજજ્ઞાવા વ્મક્ત કયે છે 

તે લસ્ત  ઓ ભાટે જે તેના ભાટે ભશતલણૂણ છે. 

iv. વાભાજજક વલકાવ - આ તફકે્ક ફાકને જૂથન બાગ ફનલાન ું વુંદ છે અને આ તયપ દયી જામ છે 

વાભાજજકકયણ તે આ જૂથ તફક્કાભાુંથી - જેભની જલાફદાયી રે છે તેભાુંથી ઘણી લસ્ત  ઓ ળીખે છે 

કુંઈક કાભ, સ્ધાણભાું બાગ રેલા, કાભભાું ભદદ કયલા ભાટે વાભાજજક વભજણ વલકવાલલી 

ફાક લગેયે. ક્યાયેક આ જૂથના ફાક ય નકાયાતભક અવય શમ છે. કયણાભ,ે તે યાખે છે 

તેના ભાતા-વતા દ્વાયા નક્કી કયેરા મલૂ્મ અને ધયણ ઉય તેભના જૂથ દ્વાયા નક્કી કયેરા મલૂ્મ અને 

ધયણ. 

v. ભાનવવક અને બાલનાતભક વલકાવ - પ્રાયુંભબક ફાણની ત  રનાભાું, આ ફાક 

સ્ટેજ લધ  વલકવવત છે. આ તફકે્ક 90% ભાનવવક વલકાવ ણૂણ છે. અન વાય 

વઆગેટભાું, અગાઉ ળીખી વલબાલનાઓ લધ  સ્ષ્ટ અને નક્કય ફની શતી. શલે વલચાયલાન 

ફાક લધ  તાકકિક અને કામણયત ફને છે. ઉદાશયણ તયીકે, તે વભજે છે કે 1 ફૂટ ફયાફય છે 

12 ઇંચ અને ઊરટ ું. તે જીલન અને મતૃય ના ખ્મારને સ્ષ્ટ યીતે વભજે છે. તે કયી ળકે 

સ્ષ્ટ યીતે જીલુંત અને ભફન-લવલાટ કય છ લસ્ત  ઓ લચ્ચે તપાલત. તે ણ ખ્માર વભજે છે 

ૈવા તે કદલવ, તાયીખ અને ભકશના વલળે જણાલલાની ક્ષભતા વલકવાલે છે. તે કાઢલાન પ્રમતન કયે છે 

યેકડમભાું જે ણ વાુંબે છે તેના યથી નલરકથાભાું અથણ થામ છે, ટેભરવલઝન ય જ એ છે, તે લાુંચે છે 

અખફાય, ચરભચત્ર જલાન ું લગેયે. 

તભાયી પ્રગવત -1 તાવ 

ખારી જગ્મા યૂ: 

1. ફાણની ફાણને _________ કશલેાભાું આલે છે. 
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2. ાછથી ફાણન વભમ ______ ઉંભયથી ______ ની ઉંભય સ ધી ળફૃ થામ છે. 

3. 3. ભાનવળાસ્ત્રીઓ ______ સ્ટેજને _______ સ્ટેજ તયીકે ણ કૉર કયે છે. 

4. 4. 12 થી 19 લણ લચ્ચેના વભમગાાને ______ કશલેામ છે. 

5. 1.3 ફાણની કલ્ના 

6. વાભાન્મ યીતે ફાણ અને  ખ્તલમ લચ્ચેના વલકાવના વભમગાાને ફાણન વભમ કશલેાભાું આલે 

છે. બ્રેય, 

7. જન્વ અને વવમપ્વને ફાણને વ્માખ્માવમત કય ું છે કે "ફાણ એ તે વભમ છે જ્માયે મૂભતૂ અંદાજ 

મલૂ્મ અને 

8. આદળણ રગબગ વલકાવ ાભે છે. આ વલકાવ ભાટેની જલાફદાયીઓ ભાતાવતા, વળક્ષક અને વભાજ ય છે. 

9. જૈવલક વ્માખ્મા મ જફ, જન્ભ અને કકળયાલસ્થા લચ્ચેના વભમગાાને સ્ટેજ કશલેાભાું આલે છે 

10. ફાણ ય નાઈટેડ નેળન્વ કન્લેન્ળન ઑપ ધ યાઈટ ઓપ ધ યાઈટ જણાલે છે - ફા એક ભન ષ્મ નીચે છે 

11. ફાકને રાગ  ડતા કામદાની જગલાઈ લગય 18 લણની ઉંભય, ભટાબાગના બાગભાું અગાઉ બાગ રે છે. 

12. બાયતભાું આ ફાણની કલ્ના એટરી સ્ષ્ટ નથી કે આ ખ્મારની કઈ લૈવિક વ્માખ્મા નથી. અભ ે

13. વલવલધ કામદા દ્વાયા આલાભાું આલેરી વલવલધ વ્માખ્માઓની ચચાણ કયળે. 

14. વલવલધ કામદા અને નીવતઓ અન વાય, લતણભાન ફાણન વભમગા 14 લણ સ ધી ભાનલાભાું આલે છે, 

15. 18 લણથી નીચેની કેટરીક નીવતઓ અને કેટરાક દ્વાયા તે 21 લણથી નીચે છે. તેથી, સ્ષ્ટ કયલા ભાટે 

16. ચાઇલ્ડહડૂ નેળનર ભરવી પય ભચલ્ડ્રન્વ, 2013 ની કલ્નાએ વ્માખ્મા આી છે અને તેને ફયાફય ફયાફયી 

કયી છે 

17. સ્તય, બાયતીમ વયકાયે વલવલધ કામદાભાું પેયપાય કયલ ડળે. 

18. ફાક ભાટે યાષ્રીમ નીવત અન વાય 2013, 18 લણથી ઓછી ઉંભયના ફધા રકને એ કશલેાભાું આલે છે 

19. ફાક. ફાણ એ આણા જીલનન અગતમન બાગ છે જે મલૂ્મ ધયાલે છે અને આ તફકે્ક તેના એકુંદયે 

અન ે

20. એડજસ્ટેફર વલકાવ અને સ યક્ષા; ફહ -ડભેન, એકીકૃત અને એકીકૃત અભબગભની આલશ્મકતા છે. 

21. તભાયી પ્રગવત -2 તાવ 

22. ખારી જગ્મા યૂ - 

23. 5. ______ અને ______ લચ્ચેના વલકાવના વભમગાાને ફાણના તફક્કા તયીકે ઓખલાભાું આલે છે. 

24. 1.4 યુંયાગત બાયત ભાું ફા 
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25. જ આણે બાયતીમ પ્રાચીન વાુંસ્કૃવતક યુંયાઓભાું જવ ું, ફાણના તફક્કાને 6 લણથી ગણલાભાું આલે 

છે 

26. 12 લણની લમ;ે જેભાું મૂભતૂ મલૂ્મ અને ક ળતા ભાટેન ામ નાખ્મ છે. આ મલૂ્મ છે 

27. તેભના ક ટ ુંફ દ્વાયા વુંસ્કાય સ્લફૃભાું આલાભાું આલે છે. ફાકને તેના કયલાયભાુંથી પક્ત અનોચાકયક 

વળક્ષણ ભે છે. તે 

28. તેભની દાદી દ્વાયા કશલેાતી કથાઓ વાુંબે છે. આ તફકે્ક યભામેરી વલવલધ યભતભાુંથી વાય થઈ છે 

29. ેઢી ભાટે ેઢી. આજે, ાકયલાકયક ભાખ ું ફદરાઈ ગય ું છે જેભ કે યભાણ  કયલાયે તેને રીધ ું છે 

30. વુંય ક્ત કયલાયન ું સ્થાન અગાઉ, તે મલૂ્મ ળીખલલા ભાટે ફધા કયલાયના વભ્મની જલાફદાયી શતી યુંત   

શલે તે 

31. ભાતાવતા ય આવ ું કયલા ભાટે જ છે. જે ભાતા-વતા આવથિક યીતે અને વાભાજજક યીતે ઉચ્ચ સ્થાને શમ છે 

તે નથી 

32. તેભના ફાક ભાટે વભમ છે અને આ પયજ ચ કલેર વશામને આલાભાું આલે છે. જ્માયે ભાતાવતા વનમન 

યીતે મકૂલાભાું આલે છે 

33. આવથિક યીતે અને વાભાજીક યીતે વિૃને લડીરની જલાફદાયી આ. કયણાભ,ે આ 

34. ફાક ફાક તેભજ વળક્ષણના આનુંદથી લુંભચત છે. 

35. તભાયી પ્રગવત-3 તાવ 

36. ખારી જગ્મા યૂ - 

37. 6. બાયતની પ્રાચીન વાુંસ્કૃવતક યુંયા અન વાય ફાણન તફક્ક ______ લણ સ ધી ળફૃ થામ છે 

38. ______ લણ ની ઉંભય. 

1.5 વલવલધ આઉટકૂ અને ફાકના વભસ્માઓ 

1.5.1 ામકરજીકર 

ળાા કઈ ણ ફાકના જીલનભાું એક ખફૂ જ ભશતલણૂણ સ્થ છે જ્માું તે પક્ત તાના ભાટે જ નશીં ણ 

સ્લમુંની ટેલ ભેલે છે 

તેની આવાવની દ વનમાભાું ણ. આ તે જગ્મા છે જ્માું તે તેના વશાઠીઓ તેભજ વળક્ષક ાવેથી ળીખે છે 

અને તેજસ્લી બવલષ્મ ભાટે તાને તૈમાય કયે છે. ફાણના તફકે્ક, ફાક ઘણા ભનલૈજ્ઞાવનક વાભન 

કયે છે 

વભસ્માઓ આ વભસ્માઓ રાગણીળીર, લતણણકૂ અથલા ળીખલાની વુંફુંવધત શઈ ળકે છે. તેભાુંના કેટરાક છે 

- 
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1) નકાયાતભક વલચાયવયણી - ફાણના તફક્કાભાું ફાક આ કડવઓડણયથી ીડામ છે. આભાું, ફાક 

ભચિંતા અને ડયથી ીડામ છે જે થડા ભકશના અથલા રાુંફા વભમ સ ધી ચા  યશ ેછે. આ કાયણ ે

અવાભાન્મતા, ફાકના જીલનને અવય થઈ ળકે છે. કેટરાક પેયપાય આ જેલા ધ્માનભાું ળકામ છે - ઇનકાય 

ળાાભાું જવ ું, ભાફાથી દૂય યશલેાની વભસ્માઓ, ભચિંવતત થવ ું, ડયવ ું, અસ્લસ્થતા, 

સ્લપ્ન, વાભાજજક જડાણ લગેયે. 

2) અવાભાન્મતા ળીખલી - આ તફકે્ક, ફાકને ણ વુંફુંવધત વભસ્માઓ ળીખલા ભે છે. કેટરાક 

વલદ્યાથીઓ 

અન્મ વલદ્યાથીઓની ત  રનાભાું ીઅય ગ્રૂના અભ્માવભાું તકરીપ આલે છે. કેટરાક ફાક અભ્માવ કયી 

ળકે છે 

વયતાથી જ્માયે કેટરાક પક્ત દ્રશ્મ પ્રદળણન દ્વાયા જ વભજી ળકે છે. કેટરાક ફાક અવભથણ છે 

મગ્મ યીતે રખલા ભાટે, કેટરાકને ફરલાભાું અથલા વાુંબલાભાું મ શ્કેરી શમ છે, કેટરાકને લાુંચલાભાું 

મ શ્કેરી થામ છે, 

રેભખત અને જડણી વુંફુંવધત વભસ્માઓ છે જ્માયે કેટરાક ાવે ગાભણવતક ગણતયી વુંફુંવધત છે 

મ શ્કેરીઓ. 

3) કેયેક્ટય અવાભાન્મતા - આ અવાભાન્મતાથી ીડાતા ફાક જે છે તેનાથી વલયીત લતણન કયે છે 

તેની ાવેથી અેભક્ષત. ઉદાશયણ તયીકે - કઈ ણ પ્રાણીને ન કવાન શોંચાડલા, ચયી કયલા, ઘયથી દૂય 

જતા યશવે  ું અથલા 

વભત્ર અથલા બાઈ / ફશને, ત્રાવદામક, ગ સ્વ, વળક્ષક અથલા ભાતાવતા વાથે દરીર કયે છે, આજ્ઞાકાયી 

નથી, 

ધ્માન વભાપ્ત કયવ ું, ધ્માન કેન્દ્ન્દ્રત કયવ ું લગેયેભાું મ શ્કેરી શલી લગેયે. 

4) ખયાકની આદતથી વુંફુંવધત અવાભાન્મતા - આ વાથે ીડાતા ફાકને વાભાન્મ યીતે ઓછુું લજન ઓછુું 

શમ છે 

તેના વાથી વાથી કયતા. તેઓ ાતા છે યુંત   કયણાભ સ્લફૃે તાને ચયફી ભાને છે, જે તેઓ ખાલાન ું 

ફુંધ કયે છે 

ક ણ તયપ દયી જામ છે. 

5) ડ્રગના ઉમગની વભસ્મા - ફાણ દયવભમાન, કેટરાક ફાક ડ્રગ રેલાન ું ળીખે છે. આ ફાકને ગભે 

છે 
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ઘયભાું અને ઘય ય એકરા યશવે  ું, જેભ કે તેભના દયલાજાને રૉક યાખલા ભાટે જેથી તેઓ ખટા કામો કયી 

ળકે. 

આ ફાક કેટ ભનીના નાભથી તેભના ભાતાવતા ાવેથી ૈવા ભાુંગે છે. તેઓ ઓછા રાગે છે 

ભખૂ્મા અને અચાનક લતણન પેયપાય દેખામ છે. આ ફાકને તાલ આલે છે અને વયતાથી ફીભાય ડ ેછે 

અને ખફૂ ઊંઘ ેછે. 

6) ધ્માનની ખાભી, શામયએન્દ્ક્ટવલટી, અવાભાન્મતા - ફાકને આ અવાભાન્મતા ણ ભી છે 

ફાણભાું આ ફાકભાું કેટરીક વભસ્માઓ જલા ભી ળકે છે - જે ધ્માન કેન્દ્ન્દ્રત કયલાભાું વક્ષભ નથી 

ગશૃકામણ અથલા યભત, શભલકણભાું વનયાળાજનક ભરૂ કયી યહ્યા છે, ળાા બયી ળકતા નથી 

કાભ અથલા અન્મ કઈણ કામણ, કાભ ણૂણ કયલા ભાટે લયાતી લસ્ત  ઓ ગ ભાલલા ભાટે (દાખરા તયીકે- 

ેન્ન્વર, ેન, ઇયેઝય,  સ્તક, 

વાધન અથલા યભકડાું), વળક્ષક અથલા ભાતા-વતાની સચૂનાઓન ું ારન ન કયવ ું, ધ્માન આવ ું લગેયે 

નશીં. 

ઉયક્ત વભસ્માઓ ઉયાુંત ચચાણભાું, અન્મ મ શ્કેરીઓ ણ જલા ભે છે. ઉદાશયણ તયીકે - વાયા વુંફુંધ 

નથી 

વશાઠીઓ અને વળક્ષક વાથે, પ્રેયણા અબાલ, ળાાના કાભભાું ઓછી યવ, ળૈક્ષભણકભાું ઘટાડ 

વવદ્ધિઓ લગેયે 

1.5.2 કલ્ચયર - વવળમર (_ ક્રાવ, વેક્વ, આઉટકૂ / કયપ્રેક્ષ્મ, પ્રથભ ેઢીન ફાક અને વલકરાુંગતા 

લગેયે) 

દયેક ફાક ફીજા કઈ વભાજભાું જન્ભ રે છે. તેથી વભાજ અને તેની વુંસ્કૃવત ય ઊંડી અવય ડ ેછે 

ફાકના લતણન અને વ્મન્ક્તતલ. અશીં, આણે ફાણભાું લુંભચત લગણની વભસ્મા અંગે ચચાણ કયીશ ું, 

વેક્વ, આઉટકૂ, પ્રથભ ેઢીના ફાક અને વલકરાુંગ ફાકન ચશયે. 

લગણ: આ લગણભાું એલા ફાક ળાભેર છે જે વાભાજજક-આવથિક અને વાુંસ્કૃવતક ષૃ્ઠભવૂભભાું છાત છે. 

ઉદાશયણ તયીકે- અન સભૂચત જાવત અને સ વનવિત જાવતના ફાક, વલકરાુંગ કન્માઓ અને છકયાઓ લગેયે 

ફાક વાભાન્મ યીતે ગયીફ અને લુંભચત સ વલધાઓથી વુંફુંવધત શમ છે. તેથી ળાા પ્રતમે તેભન અભબગભ 

અન ે

વળક્ષક નકાયાતભક છે. તેઓને ગુંબીય બાલનાતભક વભસ્માઓ છે. તેભની નોંધણી નુંફય ળાા ઓછી છે 

અને છડલાન દય ઊંચ છે. તેભની ાવે ખફૂ જ ઓછી ઇચ્છાઓ છે અને કકણળ જકટરતાથી ીડામ છે. 

તેઓ 
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અબાલ પ્રેયણા અને દ્રન્દ્ષ્ટ. તેઓ અનોચાકયક બાાન ઉમગ કયે છે અને આ બાા ખફૂ સ્ષ્ટ નથી. 

વેક્વ: ેઢી ભાટે, છકયાઓ અને છકયીઓ લચ્ચે બેદબાલ થમ છે. આણા ફુંધાયણ શલા છતાું 

 ફૃ અને સ્ત્રીઓને વભાન અવધકાય આલાભાું આવ્મા છે, શજી ણ ભરિંગ બેદબાલ અન્સ્તતલભાું છે. 

બાયતીમ વભાજભાું, 

તભાભ ક્ષેત્રભાું છકયીઓની ત  રનાભાું છકયાઓને શુંભેળાું પ્રાધાન્મ આલાભાું આલે છે. જ્માયે કઈ છકય 

જન્ભ રે છે તમાયે પ્રવુંગ ે

કયલાયભાું આનુંદ થામ છે જ્માયે છકયીના જન્ભને ફજ ભાનલાભાું આલે છે. 

બાયતીમ વયકાય દ્વાયા જાતીમ વનણણમને પ્રવતફુંવધત કયલાભાું આવ્મ છે અને તે કામદેવય યીતે ગ ના ગણામ 

છે 

એલા કેટરાક ભાતાવતા છે જે ડક્ટયની ભદદથી તેભના અજાત ફાકની વેક્વ નક્કી કયે છે અને જ તે 

છકયી શમ, 

તેણી છડી દીધી છે.  ફૃ સ્ત્રી ગ ણત્તયના દયભાું ઘટાડા ભાટેન ું આ કાયણ છે: 1000: 9 14 

લસ્તી 2001 ની લસ્તી 2001 ની લસ્તી ગણતયીની વયખાભણીભાું, જ્માું  ર  અને સ્ત્રીન ગ ણત્તય શત 

1000: 9 27.  ર ની વાક્ષયતા દય ણ 82.14% શતી અને સ્ત્રીની 65.46% શતી કાયણ કે ઘણા 

ભાતાવતા શજી ણ વલચાયે છે કે કન્માઓને વળભક્ષત કયલાની કઈ જફૃય નથી કાયણકે તેણીને રગ્ન કયલાન ું 

છે અને તે ભાત્ર કચય છે 

ૈવા ફાણથી જ, છકયીને ઘયે  કાભ કયલા જેલી અેક્ષા છે કે યવઈ ખયાક, 

કડા ધલા, ય લાન બાઈફશને લગેયેની કાજી રેલી લગેયે. આ બેદબાલને રીધે છકયીની વ્મન્ક્તતલ 

ફાક વાયી યીતે વલકવવત થમ નથી અને તેભાું આતભવલિાવન અબાલ ણ છે. આના કાયણે કયલાય 

દ્વાયા કયલાભાું આલેર બેદબાલ, 

છકયાઓની વયખાભણીભાું ળાાઓભાું કન્માઓની નોંધણી ઓછી છે અને છડલાની દય ઓછી છે. કયણાભ,ે 

આ 

છકયીઓ ભાત્ર વળક્ષણન અવધકાય નથી, યુંત   આયગ્મ વુંફુંવધત અનેક વભસ્માઓથી ણ પ્રબાવલત થામ 

છે 

એવનવભમા, ક ણ અથલા અછત લગેયે જેલા. 

પ્રથભ જનયેળન ફા: ળાાભાું જલા ભાટે તેઓ વોપ્રથભ છે કાયણ કે તેઓ ઘણાને જાણતા નથી 

ળાાઓના વલવલધ સ્રત, ળાાના લાતાલયણ, ળાાઓની અેક્ષાઓ જેલી ળાા વલળેની શકીકત 

અને વળક્ષક લગેયે. આ જ્ઞાનની અબાલને કાયણ,ે ફાક ભશત્તભ ળૈક્ષભણક ભેલી ળકત ું નથી 
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અને ળાાભાુંથી વાભાજજક રાબ. આ ફાકના ભાતાવતા વલળે કઈ જાણકાયી નથી 

ળાા કયણાભ,ે વળક્ષક દ્વાયા ફાકની કઈણ ળૈક્ષભણક વભસ્માની ચચાણ કયી ળકાતી નથી 

ક ટ ુંફના વભ્મ જે તેને ઉકેરલાભાું ભદદ કયી ળકે છે. પ્રથભ ેઢીના ફાકને તે ખફૂ રાગણીળીર રાગત ું 

નથી, 

તેભના ભાતાવતા ાવેથી વળક્ષણ અને ક ટ ુંફીજન દ્વાયા ભેરા અન્મ ફાક જેલા નાણાકીમ અને 

ભાકશતીપ્રદ ટેક 

ળાા માણલયણ વાથે કયભચત. આ ફાક શુંભેળાું દવત રાગે છે કાયણ કે તેભના કયલાયના વભ્મ શતા 

વળક્ષણ ભેલલા ભાટે વક્ષભ નથી તેથી તેઓ અભ્માવ છડી અને તેભના કાભભાું તેભને ટેક આલા ભાુંગે 

છે. કયણાભ,ે આ 

ફાક લગણભાું ઓછી શાજયી દળાણલે છે, યીક્ષાઓભાું ઓછા ગ્રેડ લગેયે કેટરીક વભસ્માઓ જલા ભે છે. 

વલકરાુંગતા: વાભાન્મ યીતે ભાનવવક ફૃે વલકૃત ફાક, દૃન્દ્ષ્ટની આડઅવય, બાાભાું અમગ્મતા, બાા 

અણૂણતા અથલા 

વાુંબલાની ક્ષભતાન વભાલેળ થામ છે. તેઓ અમગ્મ આતભ-કલ્ના વલકવાલે છે જે તેભના વ્મન્ક્તતલને 

પ્રબાવલત કયે છે 

વલકાવ તેઓ તેભના વાથીઓ દ્વાયા કયલાભાું આલેર આનુંદને રીધે ઉદાયતાને વુંક ર કયે છે. આ ફાક છે 

કયણાભે વાભાન્મ લગણથી અરગ યાખલાભાું આલે છે, અવનચ્છનીમ વાભાજજક લતણન વલકવાલલાની ળક્યતા 

થામ છે. 

ભાનવવક યીતે વલકરાુંગ ફાકની ઊંચાઈ વાભાન્મ યીતે વાભાન્મ ફાક કયતાું ઓછી શમ છે. 

વયખાભણીભાું 

વાભાન્મ ફાક તેભની ાવે ઓછી બ દ્ધિ શમ છે અને તેઓ વભાજ અને કયલાય વાથે વભામજજત થતા 

નથી. તેઓ ાવે છે 

અન ભચત રાગણીળીર વલકાવ અને બાાના ઓછા વલકાવ ણ. તેઓ અરગ કયી ળકતા નથી 

વાચા અને ખટા લચ્ચે. તેઓને આતભવલિાવ અને આતભવનબણયતા શતી નથી. 

દૃન્દ્ષ્ટલાા ફાકને ફે કેટેગયીભાું વલબાજજત કયી ળકામ છે - બ્રાઇન્ડ ફાક અને નફા દૃન્દ્ષ્ટલાા 

ફાક. 

ફાક જન્ભથી અથલા અકસ્ભાત અથલા ભાુંદગીથી અંધ શઈ ળકે છે. આ કાયણ,ે એક ફાક વક્ષભ ન શઈ 

ળકે 
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ળીખવ ું બ્રાઇન્ડ ફાકને ખાવ વળક્ષણ દ્વાયા ળીખલલાભાું આલે છે. બ્રાઇન્ડ ફાક દ્વાયા ળીખલલાભાું આલે 

છે 

ખાવ િવતઓ. યુંત   નફા દૃન્દ્ષ્ટલાા ફાકની વભસ્મા અંધ ફાક કયતા લધાયે છે 

તેઓને વલળે િવતઓ દ્વાયા ળીખલલાભાું આલી ળકતા નથી અને તેભને વાભાન્મ રખાણ લાુંચલાન ું ણ 

મ શ્કેર છે 

 સ્તક 

નફી બાાને જ દા જ દા જૂથભાું લશેંચી ળકામ છે જેભ કે - મખૂણ, ઉચ્ચાય અવાભાન્મતા, પ્રલાશ 

અથલા વભજૂતી વુંફુંવધત વભસ્મા. બાા ખાભી ળૈક્ષભણક વવદ્ધિઓ અને વાભાજજકને અવય કયે છે 

ફાકન વલકાવ આ ફાક ળાાભાું એડજસ્ટભેન્ટ વભસ્માન વાભન કયી ળકે છે. મખૂણ ફાક તેને ળધી 

કાઢે છે 

અથણણૂણ બાાભાું તેભના વલચાય વ્મક્ત કયલી ખફૂ જ મ શ્કેર છે. ફાક દ્વાયા ખટી ઉચ્ચાય લયામ છે 

ફીજ ું જ્માું ફાક ખટી યીતે ળબ્દ ઉબા કયે છે. ફાક ાવે લાણી વુંફુંવધત વભસ્મા શમ છે 

નાક અલાજ અથલા કઠય અલાજ. ફાક જે સ્લાબાવલક યીતે ફરી ળકતા નથી તેઓ અચકાતા શમ છે 

અથલા ઘણ ું દફાણ કયે છે 

કેટરાક મગ્મ યીતે વભજાલી ળકતા નથી કાયણ કે તેભને થડા તકનીકી ળબ્દ મગ્મ યીતે ફરલાન ું મ શ્કેર 

રાગે છે. 

વાુંબીને અભાવનત ફાકને ફે કેટેગયી શઠે યાખલાભાું આલે છે - વુંણૂણ યીતે વાુંબેરી અથલા આંવળક 

યીતે વાુંબીને વાુંબવ ું 

વલકરાુંગ ફાક વુંણૂણણે વાુંબલાની ક્ષવતગ્રસ્ત ફાક ઉમગ કમાણ છી ણ બાા વાુંબલાભાું 

અથલા વભજલાભાું અવભથણ છે 

ખાવ વશામ જ્માયે આંવળક યીતે વાુંબલાભાું આલતા ફાકને વભજામ છે કે ફીજા રક શ ું કશ ેછે તે જ 

તેઓ ઉમગ કયે છે 

ખાવ વશામ અથલા જ્માયે રક ભટા અલાજે ફરે તમાયે તેઓ વાુંબી ળકે છે. 

1.5.3 કામદ 

અભાયા દેળભાું, ફા અને ફાણથી વુંફુંવધત ઘણા કામદા અને ફુંધાયણીમ સ વલધાઓ પ્રદાન કયલાભાું 

આલે છે. 

વલવલધ કામદાઓએ આ તફકે્ક જ દી જ દી લમ ભમાણદા આી છે. ફા ભજૂયી પ્રવતફુંધ અને વનમભન 

એક્ટ, 1986 ફાણને 14 લણની ઉંભય સ ધી વ્માખ્માવમત કયે છે. ફારગ્ન કામદાની પ્રવતફુંધ મ જફ, 
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2006, 21 લણ સ ધીની લમ અને 18 લણની ઉંભય સ ધીના ભાદા ફાક તયીકે ભાનલાભાું આલે છે. 

જ લેનીર જસ્ટીવ (ફાકની વુંબા અને વુંયક્ષણ કામદ, 2000, 2006 અને 2010- સ ધાયેરા વુંસ્કયણ) 

પેક્ટયી એક્ટ, 1948 (શ્રભ કામદ) અન વાય, 14 લણથી નીચેના કઈણને ફાક અને કઈણ ફાક 

કશલેાભાું આલે છે 

આ લમ જૂથ પેક્ટયીભાું ચારત નથી. 

બાયતીમ દુંડ વુંકશતાના કામદા અન વાય, 7 લણની ઉંભય સ ધીના કઈણ ફાકની પ્રવવૃત્ત શઈ ળકતી નથી 

ગ ના તયીકે ઓખાતા શતા જેથી તેઓને વજા કયી ળકામ નશીં. યુંત   7 લણથી 12 લણ લચ્ચેના લમ 

જૂથના ફાક 

જ તેઓ તેભના કામોના કયણાભ વભજે છે ત તેભના ખટી કામણલાશી ભાટે વજા કયી ળકામ છે. 

બાયતીમ ફુંધાયણ દ્વાયા નીચેની જગલાઈઓ આલાભાું આલી છે - 

કરભ 23: ફા ભજ યી ય પ્રવતફુંધ અને તેભની વાભે ખયાફ લતણન 

કરભ 24: કઈણ સ્તય ય પેક્ટયીભાું ફાકને ળાભેર કયલા ય પ્રવતફુંધ 

કરભ 45: બાયતીમ ફુંધાયણભાું જાશયે કયલાભાું આવ્ય ું કે તેના અભરીકયણના 10 લણની અંદય, ભપત અન ે

વભગ્ર દેળભાું 14 લણની ઉંભય સ ધી પયજજમાત વળક્ષણની ખાતયી કયલાભાું આલળે. 2002 ભાું (86 ભી 

ફુંધાયણની સ ધાયણા), નલી કરભ 21 (એ) યજૂ કયલાભાું આલી શતી જેભાું જણાલાય ું શત  ું કે "તભાભ યાજ્મ 

ગઠલળ ે

તેભના યાજ્મન ઉમગ કયીને, 6 થી 14 લણ સ ધીની ઉંભયના ફાક ભાટે ભપત અને પયજજમાત વળક્ષણ 

બુંડ." 

કરભ 45 એ ણ જાશયે કય ું કે યાજ્મ વયકાય ફાક ભાટે પ્રાથવભક વળક્ષણ ણ સ વનવિત કયળે 

તેઓ 6 લણની ઉંભય ણૂણ કયતા શરેાું. 

86 ભી સ ધાયાના ફુંધાયણભાું - બાગ 4 (એ), એક નલી મૂભતૂ પયજ 51 (ટી) - ફધા ઉભેયલાભાું આલી શતી 

ભાતાવતા અથલા લારીઓએ 6 લણથી 14 લણની ઉંભયના ફાકને વળક્ષણ ભાટે તક યૂી ાડલી જઈએ. 

200 9 ભાું, ફ્રી અને પયજજમાત વળક્ષણ ભાટેન ું વનમભન ાવ થય ું શત  ું અને 1 એવપ્રર 2010 ના યજ અભરભાું 

મકૂલાભાું આવ્ય ું શત  ું 

વભગ્ર બાયતભાું. આ વનમભન અન વાય, 6 લણથી 14 લણ સ ધીની ઉંભયના ફાકભાું મૂભતૂ છે 

લગણ 1 થી 8 ભી સ ધી ભપત વળક્ષણન અવધકાય. 

કરભ 46: યાજ્મને એવ.વી. અને એવ.ટી. ફાક જેલા વભાજના નફા વલબાગને વળક્ષણ ભાટે પ્રતવાશન 

આવ ું જઈએ 
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અને તેભના વલકાવ ભાટેન ટેક યૂ ાડલ અને તેભને કઈણ પ્રકાયના બેદબાલ અથલા વાભાજજકથી 

યક્ષણ આવ ું 

અન્મામ 

તભાયી પ્રગવત -4 તાવ 

વાચ ું અથલા ખટ ું ટીક કય: 

7. પસ્ટણ જનયેળન ફાક સ્કરૂ (ટી / એપ) ભાું શાજયી આલા ભાટે તેભના કયલાયભાું પ્રથભ છે. 

8. ભાનવવક વલકરાુંગ ફાકની ગ પ્ત ભાકશતી વાભાન્મ કયતા ઓછી છે (ટી / એપ) 

9. ફાકના વનમભન ભાટે ભપત અને પયજજમાત વળક્ષણન અવધકાય, 200 9 ભાું 2010 (ટી / એપ) વાય 

કયામ શત. 

10. ધ્માનની ખાભી શામયએન્દ્ક્ટવલટી અવાભાન્મતા એ ફાણના તફક્કાભાું ભાનવવક વભસ્મા છે (ટી / 

એપ) 

11. કરભ 23 પેક્ટયીભાું ફાકના કાભને પ્રવતફુંવધત કયે છે (ટી / એપ) 

12. ચાઇલ્ડ રેફય પ્રકશફીળન એન્ડ યેગ્ય રેળન એક્ટ મ જફ, જે ફાક ણૂણ થય ું નથી તે કઈણ ફાક 

14 લણની ઉંભય એક ફાક (ટી / એપ) છે 

1.6 ક ટ ુંફ, નાઇજફય, ળાા અને વળક્ષકની ભવૂભકા 

ફાણ વળક્ષણના દૃન્દ્ષ્ટકણના ફાકન ું વનભાણણ કયે છે. આ ભાટે જલાફદાયી 

ક ટ ુંફ, ડળી, ળાા અને વળક્ષક જામ છે. તેથી ફાકના વુંણૂણ વલકાવ ભાટે, 

ક ટ ુંફ, ડળીઓ, ળાા અને વળક્ષકને તેભની નીચેની ભવૂભકાઓ બજલલી ડળે - 

1. ફાણના તફકે્ક, ફાક ઘણી લસ્ત  ઓ જાણલાન ું વલભચત્ર છે, તેથી ક ટ ુંફના વભ્મ, 

ડળીઓ અને વળક્ષકએ આ પ્રશ્નના જલાફ ધીયજથી આલાન પ્રમતન કયલ જઈએ. તેભની જજજ્ઞાવા 

વુંતલા ભાટે, 

ફધા ળક્ય પ્રમતન કયલા જઈએ. આ દ્વાયા, ફાક વુંત અન બલે છે અને ઉચ્ચ સ્તય પ્રાપ્ત કયે છે 

ભાનવવક વલકાવ. 

2. ફાણભાું બાા વલકાવ તયપ ધ્માન આવ ું ખફૂ જ ભશતલણૂણ છે. આ ભાટે, ક ટ ુંફ તયીકે 

વાથે વાથે ળાાએ તેભની વાથે લાતાણરા કયીને, લાતાણ કશલેાની, બાણ વલતયણ દ્વાયા ભશતલણૂણ ભવૂભકા 

બજલલી ડળ.ે 

અખફાય અને ભેગેભઝન લાુંચન, વલવલધ સ્ધાણઓભાું બાગીદાયીને પ્રતવાશન અને ઉત્તેજન આવ ું. 

3. ળાકયયીક દુંડ, દગાફાજી, ધભકાલવ ું, ફજફયી લગેયેથી ફાક અશુંકાય. તેથી, આભાું 
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સ્ટેજ, તેઓ વાથે વ્મલશાય અને પ્રેભ, રાગણી, વશાન ભવૂત અને ટેક વાથે ળીખલલાભાું આલે છે. 

4. ફાણભાું, ફાક તેભના ીઅય જૂથ વાથે યશલેાન ું વુંદ કયે છે. તેઓ આવાવ ખવેડલા લરણ 

ધયાલે છે 

અને તેભની વાથે યભલા, તેભની વાથે વામકૂશક યીતે કાભ કયવ ું લગેયે. તેથી આ ફધા ભાટે તક આલા 

જૂથ પ્રવવૃત્તઓ અને વલવલધ યભત ગઠલલી જઈએ. 

5. વળક્ષકની વશામથી ફાકના યવ અને પ્રવતબાને લધાયલા અને વલકાવ કયલા 

વાુંસ્કૃવતક કામણક્રભ, નાટક, નાટક, ભચત્રકાભ જેલા લધ  અને લધ  વશ-અભ્માવક્રભ પ્રવવૃત્તઓ ગઠલ 

અને કરા સ્ધાણ, નતૃમ સ્ધાણ, વનફુંધ રેખન સ્ધાણ લગેયે. 

6. ફાકના વાભાજજક વલકાવ ભાટે, ળાાએ પયજજમાત યીતે પ્રવવૃત્તઓન ું આમજન કયવ ું જઈએ જેભાું તેઓ 

આતભ-વનમુંત્રણ, વળસ્ત, વશાન ભવૂત, સ્ધાણતભકતા, વશબાગીતા, 

વશકાય લગેયે. આ ભાટે, યભતની પ્રવવૃત્તઓ, સ્કાઉટ ભાગણદવળિકા વળભફય લગેયે ખફૂ ભદદફૃ થઈ ળકે છે. 

7. ફાણન તફક્ક તેથી ક ટ ુંફના વભ્મ અને બાલનાતભક વલકાવન અદ્ભુત વભમ છે 

ાડળીએ મગ્મ લાતાલયણ અને તેભની રાગણીઓને મ ક્ત યીતે મ ક્ત કયલાની તક યૂી ાડલી જઈએ. 

ઉદાશયણ તયીકે - જ કઈ ફાક કદૂકા ભાયલા અથલા છાડીને તેની ખ ળી અને ઉતવાશ વ્મક્ત કયલા ભાુંગે 

છે 

આભ કયલા ભાટે તેને ઠક આલ જઈએ નશીં. જ તે ણૂણ થામ, ત તેના મગ્મ બાલનાતભક વલકાવ 

ફાક નશીં થામ. 

8. વળક્ષકને ફાકના કશત અન વાય િવતઓન ઉમગ કયલ જઈએ; જેથી તેઓ તેન અભ્માવ કયી ળકે 

યવ અને એકાગ્રતા વાથ.ે ઉદાશયણ તયીકે, જ કઈ વળક્ષક ફૂરની ભાખ ું ળીખલલા ભાુંગે છે, તેથી વૈિાુંવતક 

વભજૂતી આલાને ફદર,ે તેને લાસ્તવલક ફૂર રેલા અને છી વભજાલી ળકામ છે 

તેની ભાખ ું. 

9. ફાણ દયવભમાન, તેભની ર ભચભાું વલવલધતા અને કયલતણન જઈ ળકામ છે. તેથી, આ 

વાભગ્રી યવપ્રદ અને વલવલધ શલી જઈએ. વળક્ષકને વલમ વુંદ કયલાભાું ભદદ કયલી જઈએ 

તેભના યવ મ જફ. 

10. વભમ-વભમે, ભાતા-વતા વળક્ષકની ભીકટિંગ્વ મજલી જઈએ. તેઓએ વાભાન્મ ચચાણ કયલી જઈએ 

અને તેભના ફાકની ચક્કવ વભસ્માઓ. આભ કયીને તેઓ વાભાજજક ભાટે મગ્મ લાતાલયણ ભેલળે 

ભાતાવતા અને ળાા ફુંનેના વલકાવ. 

11. ક ટ ુંફ અને ડળી ફુંને ફાકના વાભાજજકકયણ ભાટે ભશતલણૂણ સ્રત છે. ફાક 
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તેભના ભાતાવતા, બાઈઓ અને ફશને દ્વાયા ભાત્ર વાભાજજક લતણન જ ળીખતા નથી, તેઓ ઘણી લસ્ત  ઓ 

ણ ળીખે છે 

ડળીઓ ાવેથી. તેથી, ક ટ ુંફ અને ડળીઓએ આ યીતે લતણવ ું જઈએ જે કયી ળકે છે 

વાભાજજક ગ ણ ઉતન્ન કય અને તેભને વલકવાલ. 

12. ભાતા-વતા અને વળક્ષકએ તેભની બ દ્ધિના સ્તયે ફાકને કાભ આવ ું જઈએ. આ 

ભાતાવતા અને વળક્ષક ફુંને દ્વાયા કઈ વવદ્ધિ અથલા વવદ્ધિ ભાટે ફાકની પ્રળુંવા કયલી જઈએ. દ્વાયા 

કયી, ફાક આતભવલિાવ વલકવાલે છે. 

ભાનવવક વલકરાુંગ ફાક ભાટે, એક વય અને ભનયુંજક અભ્માવક્રભ વલકવાલલ જઈએ 

તેભના ભાનવવક સ્તય ય. ભાનવવક ફૃે આંધા અને ફશયેા ફાકને વલળે ક ળતાથી તારીભ 

આલાભાું આલે છે 

સ થાય, કવલતા, સ ળબન લગેયે જેલા. 

14. મખૂણ, બ્રાઇન્ડ અને ફશયેા ાવે ખાવ વનલાવી ળાાઓની સ વલધા શલી જઈએ. વળક્ષક ગઠલવ ું જઈએ 

ભાનવવક ફૃે અંધ અને ફશયેા ફાક ભાટે અરગ લગો. આભ કયીને, તેઓ અન બળે નશીં 

ઉેભક્ષત અથલા નીચાણલાા અને વળક્ષક વ્મન્ક્તગત યીતે દયેક ફાકને ધ્માન આી ળકે છે. 

15. ળાાએ બાા વનષ્ણાતની ગઠલણ કયલી અને આભુંત્રણ આવ ું જઈએ જેઓ બાાને દૂય કયલા ભાટે 

સચૂન આી ળકે 

વુંફુંવધત વભસ્માઓ. ઉચ્ચાય સ ધાયણા ભાટે ણ, ળાાએ વલળે પ્રગ્રાભ ગઠલલ જઈએ 

બાાની રેફની જેભ, તે બાણ તેભજ ઉચ્ચાયભાું ભદદ કયી ળકે છે. ગયીફ / નફા દૃન્દ્ષ્ટલાા ફાક 

ભાટે, 

ભટા ફલ્ડ વપ્રન્ટલાા  સ્તક ળાા દ્વાયા ગઠલલા જઈએ. 

16. ભાતાવતાને છકયા અને છકયી લચ્ચે બેદબાલ કયલ જઈએ નશીં અને ફુંનેને વભાન તક આલી 

જઈએ 

ફધા ક્ષેત્રભાું. આભ કયલાથી, છકયી ફાકને મગ્મ વ્મન્ક્તતલ વલકાવ ભળે અને તે કયળ ે

આતભવલિાવ વલકવાલ અને યાષ્રની પ્રગવત ભાટે પા આલાન પ્રમતન કય. 

તભાયી પ્રગવત તાવ -5 

નીચે આેરી જગ્માભાું તભાયા જલાફ રખ- 

13. ફાક દ્વાયા વાભાજજક વલકાવ ભાટે ળાા દ્વાયા મકૂલાના ફે પ્રમતનન ઉલ્રેખ કય. 
.................................................. .................................................. .................................................. ... 
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.................................................. .................................................. .................................................. ... 

14. ભાનવવક ફૃે અલયવધત, આંધા અને ફશયેા ફાકને કઈ ક ળતા તારીભ આલાભાું આલે છે? 

.................................................. .................................................. .................................................. ... 

.................................................. .................................................. .................................................. ... 

1.7 ય .એવ. ય .એવ. ય .એવ. 

આ એકભ ભાું, અભે ફાક અને ફાણના તફક્કા વલળે અભ્માવ કમો. ફાણના તફક્કાભાું વલગતલાય 

ચચાણ કયલાભાું આલી શતી 

પ્રાયુંભબક અને છીનાું ફાણના તફક્કાઓભાું તેને લગીકૃત કયીને. આભાું જલા ભતા વલવલધ વલકાવ 

તફક્કા લણણલલાભાું આવ્મા શતા. ફાણના ખ્મારને વભજીન,ે વલવલધ વભસ્માઓ ય પ્રકાળ ાડલાભાું 

આવ્મ શત 

અને ચચાણ કયી. ઉયાુંત, કયલાય, ડળી, વળક્ષક અને ળાાની ભવૂભકા ણ લણણલલાભાું આલી શતી. જેભ 

તભે આ એકભભાુંથી વાય થલાથી અન બવ્ય ું શવ ું જઈએ, ફાણન ું આ તફકે્ક ફાક ભાટે એક ભુંચ 

ફનાલવ ું છે. આ 

વ્મન્ક્તતલ, વાભાજજક અને વળક્ષણ વુંફુંવધત લતણણકૂ અને આ તફકે્ક વલકવાલેર ટેલ ખફૂ મ શ્કેર છે 

વુંળવધત અથલા ફૃાુંતકયત. ભશાન વળક્ષણ આતા વળક્ષક તેભના આકાયભાું ભટી જલાફદાયી ધયાલે છે 

ફાક ઉય. 

1.8 તભાયી પ્રગવત તાવલા ભાટેના જલાફ 

1. યચનાતભક વભમગા 

2. 6 લણ, 14 લણ 

3. પ્રાયુંભબક ફાણ 

4. કકળયાલસ્થા 

5. ફાણ,  ખ્તલમ 

6. 6 લણ, 12 લણ 

7. વાચ ું 

8. વાચ ું 

9. ખટ ું 

10. વાચ ું 

11. ખટ ું 

12. વાચ ું 
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13. (એ) યભત ગઠલલા 

(ફી) સ્કાઉટ ભાગણદવળિકા કેમ ગઠલલા 

14. સ થાયકાભ, ટયી, ટેઇરય લગેયે. 

1.9 સભૂચત લાુંચન અને વુંદબો 

� વ ડ, ભચ (2007) માડણન્દ્સ્ટક્વ: ક્રાવફૃભ ય ગભાું ફાક 4-14: એ કયવવણ પય 

ભાતાવતા અને વળક્ષક, ફાક ભાટે નથણઇસ્ટ પાઉન્ડળેન, ઇન્ક, ટનણવણ ધધ એભએ 

� જ ન, ઍરેન અને ફમટ્ઝ, કક્રવ (2007) લાવિક આવવૃત્તઓ: ફા વલકાવ અને વલકાવ 

08/09 [ેયફેક], ડ ળકકન ફ. ગ્ર , નાશ આ, એનએચ, ય નાઇટેડ સ્ટેટ્વ 

1.10 એબ્રીવલમેળન / ગ્રવયી 

ફાણ: ફાણ અને  ખ્તલમ લચ્ચેન વલકાવતભક તફક્ક ફાણન તફક્ક કશલેામ છે. આ 

સ્ટેજ 2 લણથી 11 લણ લચ્ચે છે 

પ્રથભ જનયેળન ચાઇલ્ડ: જે ફાક તેના કયલાયભાુંથી ળાાભાું શાજયી આલા ભાટે પ્રથભ વ્મન્ક્ત છે તે 

પ્રથભ કશલેામ છે 

ેઢી ફાક 

1.11 ય વનટ એન્ડ એક્વયવાઇઝ 

1. "ફાણ એ કઈના જીલનન અનન્મ વભમ છે." વનલેદનની વભજણ અને વલવલધ પેયપાયન ું લણણન કય 

આ તફકે્ક જય ું. 

2. ફાણભાું ફાક દ્વાયા ભાનલાભાું આલતી વલવલધ ભનલૈજ્ઞાવનક અને વાભાજજક-વાુંસ્કૃવતક વભસ્માઓ 

વલગતલાય ચચાણ કય. 

3. ફાણની ખ્માર સ્ષ્ટ કય અને ક ટ ુંફ, ડળી, ળાા અને વળક્ષકની ભવૂભકાન ું લણણન કય 

ફાણભાું 

ય વનટ 2: ભચલ્ડ્રન ભાુંથી વુંક્રભણ 

એડરેવેન્વ 

યચના 

2.0 કયચમ 

2.1 રવનિંગ ઉદે્દશ્મ 

2.2 ફાણથી કકળયાલસ્થાથી વુંક્રભણને વભજવ ું 

2.3 વલકાવના પેયપાય 
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2.3.1 જ્ઞાનાતભક વલકાવ 

2.3.2 બાલનાતભક વલકાવ 

2.3.3 વાભાજજક વલકાવ 

2.4 કકળયની વભસ્માઓ 

2.5 કકળયની જફૃકયમાત અને ભશતલાકાુંક્ષા 

2.5.1 વ્માલવાવમક 

2.5.2 જાવત 

2.5.3 વ્મન્ક્તગત 

2.5.4 ભનયુંજન 

2.5.5 આયગ્મ 

2.6 વલકાવળીર કામો અને વળક્ષકની ભવૂભકા 

2.7 અભને વભાપ્ત કયીએ 

2.8 તભાયી પ્રગવત તાવલા ભાટેનાું જલાફ 

2.9 સચૂલેરા લાુંચન અને વુંદબો 

2.10 એકભ અંત કવયત 

2.0 કયચમ 

પ્રાથવભક ળાાના ફાકને વભજલાના પ્રમાવભાું, તે ભાટે ભશનેત કયલી ખફૂ જ ભશતલણૂણ છે 

ફાણથી કકળયાલસ્થાભાું થતા વલકાવના પેયપાયની પ્રળુંવા કય. વુંક્રભણ 

કે જે ફાણથી કકળયાલસ્થા સ ધીન ું ફાક ફનાલે છે તેના ભાટે નોંધાત્ર ળૈક્ષભણક અવય શળે 

વળક્ષક તયીકે ફાકના વ્મન્ક્તતલના વલવલધ ાવાુંઓ જ્ઞાનાતભક ક્ષેત્રભાું પેયપાય વાક્ષી ફનળે 

વલકાવ, બાલનાતભક વલકાવ અને વાભાજજક વલકાવ લગેયે. આ તફક્કાભાું, કકળય 

ણ ઘણી વભસ્માઓન વાભન કયલ ડ ેછે. વળક્ષક ભાટે વલકાવની વભસ્માઓ વભજલા ભાટે તે ભશતલણૂણ 

ફને છે 

તે કકળય ચશયે. લધ ભાું, વળક્ષક વાથે વુંફુંવધત ાવાઓ ય ધ્માન આવ ું એ ણ અગતમન ું છે 

ખાવ વુંદબણ વાથે કકળયની આલશ્મકતાઓ અને ભશતલાકાુંક્ષા, વ્માલવાવમક, જાવત, વ્મન્ક્તગત, 

ભનયુંજન અને આયગ્મ ાવાઓ. તેથી લતણભાન એકભ વુંક્રભણના ભશતલના ાવાું વાથે લશલેાય કયે છે 

ફાણથી કકળયાલસ્થા સ ધી. 

2.1 ળીખલાની ઇચ્છાઓ 
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આ એકભભાુંથી વાય થમા છી તભે વભજી ળકળ: 

• ફાણથી કકળયાલસ્થાભાુંથી વુંક્રભણન અથણ અને ભશતલ; 

• જ્ઞાનાતભક, બાલનાતભક અને વાભાજજક વલકાવના વલળે વુંદબણ વાથે વલકાવળીર પેયપાય; 

• કકળયની વભસ્માઓ; 

• વ્મલવાવમક, જાવત, વ્મન્ક્તગત, ભનયુંજનના વુંફુંધભાું કકળયની જફૃકયમાત અને ભશતલાકાુંક્ષા 

અને આયગ્મ ાવાઓ; 

• વલકાવના કામો અને વળક્ષકની ભવૂભકા. 

2.2 ફાણથી વુંક્રભણને વભજવ ું 

એડરેવેન્વ 

ફા વલકાવન ું ક્ષેત્ર ણ વલકાવ અને વલકાવ તયીકે ઓખામ છે તે પેયપાય વાથે વુંકામેર છે 

ફાકના લતણનભાું વભમાુંતયે અને લણણલે છે કે ળા ભાટે અને કેલી યીતે થામ છે. વદૃ્ધિ ઉલ્રેખ કયે છે 

કાફણવનક પેયપાય અને વાભાન્મ યીતે પ્રકૃવતભાું જથ્થાતભક છે. વલકાવ કામાણતભક અથલા અજાણ્મા ભાટે 

લયામ છે 

પેયપાય અને વાભાન્મ યીતે પ્રકૃવતભાું ગ ણાતભક છે. ફાકન વલકાવ થામ છે 

વલવલધ તફક્કાઓ. દયેક તફક્કાભાું અન્મ તફક્કાઓ વાથે ગાઢ વુંફુંધ છે અને તેની તાની અનન્મ 

રાક્ષભણકતા છે. 

ભાનલ વલકાવના મ ખ્મ તફક્કાભાું વપ્રનેટર ીકયમડ, ઇન્પન્વી ીકયમડ, પ્રાયુંભબક ફાણ, ભધ્મ છે 

ફાણ, કકળયાલસ્થા અને  ખ્તાલસ્થા. ભધ્મભ ફાણ 6 થી વુંફુંવધત ફે તફક્કાઓ 

12 લણ અને સ્કરૂ લણ તયીકે ઓખામ છે અને કકળયાલસ્થા ખફૂ વનણાણમક તફક્કાઓ છે. 

ભધ્મ ફાણ (ધ સ્કરૂ મવણ) 

આ વભમગા 6 થી 12 લણની ઉંભય સ ધી રુંફામ છે. આ વભમ દયવભમાન, વદૃ્ધિ દય ધીભી યુંત   ન્સ્થય છે. 

આ 

ગની વદૃ્ધિ ઊંચાઇભાું ભટાબાગના લધાયા ભાટે જલાફદાય છે. ફાક પેંકલાની જેભ ભટય ક ળતા ળીખે 

છે 

વુંણૂણતા ભાટે ચારી યહ્ ું છે. ફાકની વલચાયવયણી ઝડથી વલકવે છે અને તેની ભાકશતીની વુંગ્રશ લધે છે 

ઝડી ગવત. ળાા લમના ફાક તેભના વાથીદાય વાથે ગાઢ વુંફુંધ વલકવાલે છે. ફાક તેભની 

ક્ષભતાની ત  રના કયે છે, 

તેભના વાથીદાયની વાથે દેખાલ અને રાક્ષભણકતાઓ. વભજ અને લાુંચન ક્ષભતા લધી છે 
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જ્માયે ફાકને લાુંચલા ભાટે યવપ્રદ લાતાણઓ આલાભાું આલે છે. તેઓ અન્મભાું રાગણીઓને ઓખલા 

ભાટે લધ  વાયા છે 

અને તેભની વાથે empathizing. 

કકળયાલસ્થા 

તેને ફાણ અને  ખ્તલમ લચ્ચેન વુંક્રભણ વભમગા ભાનલાભાું આલે છે. આ વભમ દયવભમાન, અંવતભ 

ઊંચાઈ પ્રાપ્ત થામ છે, આંતકયક અંગ અને વવસ્ટભ  ખ્ત કદ સ ધી શોંચે છે અને જાતીમ કયક્લતા 

શોંચી જામ છે. ગલ્વણ 

છકયાઓ કયતાું શરેા કકળયાલસ્થાભાું દાખર થલાન ું લરણ છે. ફાક અમતૂણ વનમભભાું વલચાય કયલાની 

ક્ષભતા વલકવાલે છે. 

તાણ અને કાયણને રીધે કકળયાલસ્થા દયવભમાન ભનલૈજ્ઞાવનક વલક્ષે લધ  પ્રભાણભાું વાભાન્મ છે 

આ વભમ દયવભમાન ઉદ્ભલતા વુંઘો. 

એકયકન અન વાય ભાનલ વલકાવના દયેક તફક્કાભાું ચક્કવ કટકટી અથલા વુંઘણ દ્વાયા પ્રગટ થામ છે 

સ્ધાણતભક લરણ લચ્ચે. વ્મન્ક્તઓને વયતાથી આ તફક્કાભાું દયેક તફક્કાભાું લાટાઘાટ કયલી ડળે 

વાભાન્મ સ્લસ્થ વલકાવ છે. ફાણથી કકળયાલસ્થાભાું કયલતણન દયવભમાન, વ્મન્ક્તઓ 

વતત સ્લ-ઓખભાું વલવલધ ભવૂભકાઓને આતભવાત કયલી ડળે. જ તેઓ આભ કયલાભાું વનષ્પ જામ, ત 

તેઓ અન બલી ળકે છે 

તેઓ કણ છે તેના ય મ ૂુંઝલણ. ખયેખય, કકળયાલસ્થા એ આ વભમગાાઓભાુંની એક ભશાન યજૂઆત કયે 

છે 

કટકટી શકીકતભાું તે તાણ, તાણ અને તપાનન ું ભુંચ છે. તે જીલનભાું ઘણી અસ્ષ્ટતા રાલે છે. આ 

દયવભમાન 

તફક્ક એક ખયેખય જાણત નથી કે તે ક્યાું છે. એવ ું ભાનલાભાું આલે છે કે આ વલળે અવનવિતતા 

ભવૂભકા ઘણા વુંઘોન ું કાયણ ફને છે. તે એક જાણીતી શકીકત છે કે આ વભમગાા દયવભમાન અયાધ દય 

લધે છે 

કકળયાલસ્થા, આતભશતમા લધી યશી છે, તે ડ્રગ અને આલ્કશર વ્મવન શઈ ળકે છે 

તેભની ળફૃઆત, અને તે ખફૂ વાભાન્મ સ ખ અન્સ્તતલભાું છે. કકળયાલસ્થા એ વુંતકાયક વભમ છે 

જમાયે કાયકકદીન ું આમજન કયલાભાું આલે છે અને જીલનની કપરવપી શમ તમાયે વલભભરિંગી ગઠલણને 

વય અથલા અલયવધત કયલાભાું આલે છે 
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ભલ્ડ કયલાભાું આલે છે. કકળયાલસ્થા એ જૈવલક અને વાભાજજક ફુંને સ્લબાલ છે. કકળયાલસ્થાની ળફૃઆત 

ભચદ્ધિત થમેર છે 

છકયીઓ અને છકયાઓ ભાું જૈવલક પેયપાય દ્વાયા. શકીકતભાું, ય લાની શરેાું જ તમાું શ ું થામ છે 

લૂણ-કકળયાલસ્થાના વલકાવની વદૃ્ધિ તયીકે ઓખામ છે. તે ભટેબાગે નલથી ફાય લણની ઉંભયે છકયીઓભાું 

થામ છે 

લો, અને અભગમાય અને ચોદ લણની લચ્ચેના છકયાઓભાું. આ વભમગાા દયવભમાન, અને ટૂુંક વભમભાું 

જ 

તમાયફાદ, ગોણ જાતીમ રક્ષણ ઉદ્ભલે છે. છકયીઓભાું વાભાન્મ યીતે યાઉન્ડ આઉટ થામ છે 

કશપ્વ, સ્તન વલકાવ, ોન્દ્ષ્ટક લા અને ભાવવક સ્રાલ. છકયાઓ ભાું, કેટરાક ગોણ 

કકળયાલસ્થાના પ્રાયુંબને ભચદ્ધિત કયતી જાતીમ રાક્ષભણકતાઓ જફયદસ્ત લા, ચશયેાના લા, 

અને અલાજ પેયપાય. આ પેયપાય જૈવલક યીતે પે્રકયત છે. છકયીઓ અને છકયાઓ ફુંને ભાટે કકળયાલસ્થા છે 

ભટાબાગે વાભાજજક પેયપાય દ્વાયા ભચદ્ધિત થમેર છે. આલા કકળય જ્માયે ઘય છડીને જામ છે તમાયે નકયી 

ભેલે છે અને કયી ળકે છે 

જ્માયે ફાણથી  ખ્ત લમે તેભના વુંક્રભણ ણૂણ થામ છે તમાયે ભત નક્કી કયે છે. ની રુંફાઈ 

આ વભમગા આભ મ ખ્મતલે વાભાજજક ઘટના છે. કકળય રાુંફા વભમ સ ધી વાભન કયે છે 

લધતા જતા વભમ ફામરજજકર અને વાભાજજક મૂ ફુંને છે. ળાયીકયક પેયપાય અને વલચરન ફનાલી ળકે 

છે 

ઘણી વભસ્માઓ. વભાજ ણ કકળય ભાટે વભસ્માઓ ફનાલે છે. વિભી વભાજભાું કકળય લતે છે 

અરગ અરગ વાભાજજક ધયણ અેક્ષાઓ અને ક ટ ુંફીજનને કાયણે લૂણ વભાજભાું કકળય કયતા અરગ 

ભાખ ું 

કકળયાલસ્થાભાું શ્રેષ્ઠ વલકાવ વલકાવના વપ વવિાુંત ય આધાકયત છે 

ફાણ અને ફાણભાું કામો. કકળયાલસ્થાભાું કયલતણન રાલલા ભાટે કેટ ું વય શળે 

 ખ્તલમ, વ્મન્ક્તગત યીતે આંવળક યીતે માણલયણીમ વશામ અથલા અલયધ ય આધાય યાખે છે, અન ે

આંવળક યીતે તેભના અન બલ ય. ચાર આભાુંના કેટરાક કયફની ચકાવણી કયીએ: 

(i) વુંક્રભણની ગવત: કકળયાલસ્થા દયવભમાનના પેયપાય ખફૂ ઝડી ગવતએ થામ છે. ના દયવભમાન 

અન્મ વભમગાા દયવભમાન વ્મન્ક્ત આલા ટૂુંકા વભમભાું આલા અચાનક અને વખત કયલતણનભાુંથી વાય 

થામ છે 
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વભમગા અને અન્મ કઈણ ઉંભયે તે આ કયલતણન રાલતી વભસ્માઓને શોંચી લલા ભાટે ઓછુું 

તૈમાય નથી. 

(ii) વુંક્રભણની રુંફાઈ: જે ઝડથી ( ખ્ત વલકાવની અલવધભાું) કયકલ થામ છે, તેને ગઠલણ ળધ 

ખાવ કયીને મ શ્કેર. તેઓ  ખ્ત લમની જેભ લતે તેલી અેક્ષા યાખલાભાું આલે છે કાયણ કે તેઓ  ખ્ત 

લમના રક જેલા દેખામ છે. 

ફીજી તયપ, રાુંફા વભમથી કકળયાલસ્થા ણ વભસ્માઓ રાલે છે. કકળયાલસ્થાભાું પ્રલેળ ભેલે છે 

આવશ્રત યશલેાની ટેલ, અને આ છીથી દૂય કયલી મ શ્કેર છે. 

(iii) તારીભભાું અલયધ: ભટાબાગના તાણ અને તાણ કકળયાલસ્થા દયવભમાન થામ છે 

તારીભ ભાું અલયધ. ઉદાશયણ તયીકે, કકળયાલસ્થા દયવભમાન જલાફદાયીની ધાયણા છે 

મ શ્કેર કાયણ કે ફાકને અતમાય સ ધી આવશ્રત અને વલનમ્ર ફનલા ભાટે તારીભ આલાભાું આલી છે. 

(iv) વનબણયતાની કડગ્રી: ય લાન કકળયાલસ્થાના આધાયે મ ખ્મતલે વનધાણકયત કયલાભાું આલે છે 

ફાણ દયવભમાન તેભને જે પ્રકાયની તારીભ ભી શતી. ભાતાવતા લાયુંલાય ારક આધાકયત છે કાયણ 

કે 

તેઓ ભાને છે કે કકળય તેભના તાના લતણન ભાટે જલાફદાયી સ્લીકાયલા તૈમાય નથી. 

(v) અમ્મફગ્ય સ્ટેસ્ટેટવ: બાયત જેલા વભાજભાું, ફાકને તેના / તેણીના ગરાને અન વયલાની અેક્ષા છે. 

તેના ભાતાવતા. આ તેને અન વયલા ભાટે લતણણકૂની ેટનણ આે છે. ખ લ્રા વભાજભાું, તેનાથી વલકયત, તે 

છે 

એવ ું ભાનલાભાું આલે છે કે પ્રતમેક વ્મન્ક્તએ સ્લમું વલકાવન તાન તાન કવણ વુંદ કયલા ભાટે મ ક્ત 

શવ ું જઈએ. 

(vi) વલયધાબાવી ભાુંગ: કકળયાલસ્થાને ભટેબાગે ભાતા-વતા તયપથી વલયધાબાવી ભાુંગ વાથે વાભન કયલ 

ડ ેછે, 

વળક્ષક, વાથીઓ અને વમ દામ. 

(vii) લાસ્તલલાદની કડગ્રી: જ્માયે કકળયાલસ્થા  ખ્ત લમે જલાન ું ળફૃ થામ છે, તેને / તેણીને ઉભેયલાભાું 

આલે છે 

સ્લતુંત્રતાની કડગ્રી. જ તે અન બલે છે કે તે  ખ્ત લગાડલા ભાટે, બોવતક અથલા ભાનવવક ફૃે તૈમાય નથી 

ભવૂભકા, તે / તેણી અવુંત  ષ્ટ રાગે છે. 

(viii) પ્રેયણા: કકળયાલસ્થાને આિમણ થામ છે કે તે કેલી યીતે નલીને ભળે 

જીલન પ્રસ્ત  ત કયે છે તે વભસ્માઓ. તે ભટ થલ ગભળે ણ વાભન કયલાની ક્ષભતા વલળે અચક્કવ છે 
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 ખ્તતાની ડકાય વાથે. રાુંફા વભમ સ ધી અવરાભતીની આ રાગણી અન્સ્તતલભાું છે, તમાું થડી ઓછી શળે 

 ખ્તતા ભાું વુંક્રભણ કયલા ભાટે પે્રયણા. 

તભાયી પ્રગવત -1 તાવ 

નીચે આેર જગ્માભાું નીચેના પ્રશ્નના જલાફ આ. તભે તે વાથે તભાયા પ્રવતવાદ ચકાવી ળક છ 

એકભના અંતે આલાભાું આલે છે. 

1. ભાનલ વલકાવના મ ખ્મ તફક્કાઓ શ ું છે? 

.................................................. .................................................. ................................................. 

.................................................. .................................................. ................................................. 

2. કકળયભાું કઈ ખયાફ આદત વલકવી ળકે છે? 

.................................................. .................................................. ................................................. 

.................................................. .................................................. ................................................. 

3. કકળયાલસ્થાભાું વલકાવના કામણ ભાટે આલશ્મક ચાય કયફ આ. 
.................................................. .................................................. ................................................. 

.................................................. .................................................. ................................................. 

2.3 વલકાવના પેયપાય 

આ મ દ્દાને વાય કમાણ છી તભે વભજી ળકળ કે ખયેખય ભન ષ્મભાું વલકાવ શ ું કયે છે, 

અથણ અને કેલી યીતે વલકાવન કવણ આણા જ્ઞાનાતભક, બાલનાતભક અને વાભાજજક વલકાવને પ્રબાવલત કયે 

છે. 

વાભાન્મ યીતે રક ભાનલ વદૃ્ધિ અને વલકાવન માણમ તયીકે ઉમગ કયે છે. યુંત   ફે્રન્કના ળબ્દભાું, 

"વદૃ્ધિને વલકાવ દયવભમાન ઊંચાઈ અને લજનભાું વદૃ્ધિ તયીકે, કવળકાઓના ગ ણાકાય તયીકે ગણલાભાું આલે છે 

વભગ્ર જીલતુંત્રભાું કયલતણનન ઉલ્રેખ કયે છે. શયરક ભાનલ વલકાવના લધ  કયપે્રક્ષ્મ આે છે. 

તે કશ ેછે, "વલકાવ તેના ફદરે લધતી જતી સ ધી ભમાણકદત નથી, તેભાું પ્રગવતળીર શ્રેણી છે 

કયક્લતાના ધ્મેમ તયપ પેયપાય. નલી રાક્ષભણકતાઓ અને નલી ક્ષભતાઓ ય વલકાવન ું કયણાભ 

વ્મન્ક્તગત બાગ. 

ભાનલ વલકાવના વવિાુંત 

� તે એક વતત પ્રકક્રમા છે જે વભાન ેટનણને અન વયે છે. 

� દયેક તફકે્ક તેઓ ચક્કવ ફનતા શરેા પ્રવતવાદ વાભાન્મ શમ છે. 

Head તે ભાથાથી ટ થામ છે એટરે કે ભાનલ વલકાવ ચક્કવ કદળાભાું થામ છે. 

A તે અન ક્રભભાું થામ છે - ભટય, અન કરૂનળીર અને વાભાજજક. 

� વલકાવ વુંણૂણથી બાગભાું અને બાગ સ ધી વુંણૂણ ચારે છે. 
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Different ભાનલ વલકાવ વલવલધ તફક્કા દયવભમાન વલવલધ ગવતએ થામ છે. 

� દયેક વ્મન્ક્ત ાવે વલકાવની તેની અનન્મ િવત છે. 

2.3.1 સ વુંગત વલકાવ 

જ્ઞાનાતભક અથણ "શડે" થી વુંફુંવધત છે. જેભ ભગજ વુંણૂણણે વલકવવત થામ છે, તમાું ઝડી વલકાવ થામ છે 

ફોદ્ધિક પ્રવવૃત્તઓ - બાા ક ળતા, વલચાય, તકણ , ખ્માર, વલશ્રેણ, વુંશ્રેણ લગેયે મ જફ 

વગેટ ભાટે, જ્ઞાનાતભક વલકાવને ચાય તફક્કાભાું લશેંચી ળકામ છે: 

1. વેન્વયી ભટય સ્ટેજ (0-2yrs). તેભાું છ ઉ-તફક્કાઓ છે: 

(i) યીફ્રેક્વ કક્રમાઓન ું સ્ટેજ (0-1 ભકશના): દા.ત. ળણ 

(ii) પ્રાથવભક કયત્ર પ્રવતબાલના સ્ટેજ (1-4 ભકશના): લધ  વભન્લવમત કામણલાશીભાું પેયપાય પેયપાય 

મ દ્દાઓ. Eg: કયભચત ચશયેા તયપ ભાથા ચા . 

(iii) ગોણ ગાકાય જલાફના તફક્કા (4-6 ભકશના): સ્ળણની પ્રવવૃત્તઓ લધે છે અને તેને પે્રભ કયે છે 

પ્રવવૃત્તઓ કય જે તેને આનુંદ આે. Eg: ભનવુંદ યભકડ ું કડી યાખવ ું. 

(iv) ગોણ સ્કીભાટા (8-12 ભકશના) ના વુંકરનના તફક્કા: નકર તફક્કા ળફૃ થામ છે અને ફતાલે છે 

લતણણ ૂુંકની વુંગઠનાતભક િવતઓ. EG: વભમવય બજન દયમમાન ક ટ ુંફના વભ્મ વાથે ફેઠક. 

(v) તતૃીમ કયત્ર પ્રવતબાલના તફક્કા (12-18 ભકશના): શલે ફાક અજભામળ અને ભરૂ દ્વાયા ળીખે છે. 

(vi) ભાનવવક વુંમજન (18-24 ભકશના) દ્વાયા નલા ભાધ્મભની ળધના તફક્કા: ફા 

તે ક્ષણે શાજય અથલા ગેયશાજય છે કે નશીં તે લસ્ત  ઓના અન્સ્તતલની સ્લીકૃવત આે છે. દા.ત. ફાક 

તેભના વતા ઘયભાુંથી ફશાય જતા વભજે છે કાયણ કે તે વભજે છે કે તે ાછ આલળે 

થડ વભમ 

2. લૂણ-ઓયેળનર સ્ટેજ (2-7 લણ): તેભાું ફે ઉ-તફક્કાઓ છે- 

(i) લૂણ કલ્નાળીર વભમગા (2-4 લણ): ફાક અન કયણ દ્વાયા ળીખે છે ઉદાશયણ તયીકે, 

વળક્ષકને અન વયીને કવલતા. તે લસ્ત  ઓને જીલુંત તયીકે જ એ છે. આ તફકે્ક તે ણ લાત કયે છે 

તેના યભકડાું. આ તફકે્ક તે અવશામ છે અને રાગે છે કે તેના વલચાય શુંભેળા વાચા છે. 

(ii) વાશજજક વભમગા (4-7 લણ): આ તફકે્ક બાા વલકાવ થામ છે. તે વલચાયલાન ું ળફૃ કયે છે 

તાકકિક યીત.ે ફાક શ ું ખટ ું છે તે ખટ ું કયી ળકે છે. 

3. કોંકક્રટ ઓયેળનન ું સ્ટેજ (7-12 લણ): 

ફા લધ  વ્મલશાર  અને લાસ્તવલક ફની જામ છે. તે તેના સ્લપ્ન અથલા કાલ્વનક દ વનમાભાુંથી ફશાય છે. 

તે વલકાવ કયે છે 
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વભસ્મા શર કયલાની ક્ષભતાઓ. દા.ત. જ્માયે કઈ ફાક ગભણતભાું શરચરને ઉકેરલાન પ્રમાવ કયે છે. 

4. ઔચાકયક ઓયેળન્વના તફક્કા (12 લણ અને લધ ): 

ફાકની ભાનવવક ળન્ક્ત વલકવવત અને કયક્લ છે. તેભની વલચાય પ્રકક્રમા ક્રભળઃ છે અને ળીખે છે 

તેભના અન બલન ઉમગ કયલા, યુંત   તે તેભની બ દ્ધિ અને વળક્ષણ ય આધાકયત છે. 

2.3.2 પ્રામભગક વલકાવ 

બાલનાતભક વલકાવ ફાકની રાગણીઓ વાથે લશલેાય કયે છે. તે એક ભશતલણૂણ ાસ ું ણ છે 

વ્મન્ક્તતલ વલકાવ. વ્ય તવત્તળાસ્ત્રી ળબ્દન અથણ 'ઉઠાલલા' અથલા 'ઉતવાકશત' થામ છે. બાલના 

ભન અને ળયીયની ઉત્તેજજત અથલા ઉત્તેજજત ન્સ્થવત તયીકે વભજી ળકામ છે. રાગણી એક જકટર અવયકાયક 

છે 

અન બલ જેભાું ભનલૈજ્ઞાવનક કયલતણનન વભાલેળ થામ છે અને રાક્ષભણક લતણણકૂભાું અવતળમ વ્મક્ત કયી 

ળકામ છે 

દાખરાઓ રાગણી અન બલ વાભાન્મ યીતે કેટરાક જન્ભજાત વવૃત્તઓ અથલા જૈવલક ગવતઓ વાથે 

વુંકામેરા શમ છે. 

વશજ ઉત્તેજનાના પ્રબાલ શઠે એક રાગણી જાગતૃ થઈ ળકે છે. રાગણીઓ ણ ઉતાદન છે 

ખ્માર. પ્રાયુંભબક ઉત્તેજના અથલા ઉત્તેજનાની ઑબ્જેક્ટની ભાન્મતાઓ પ્રાયુંબ અને બાલનાતભક ભાટે જફૃયી 

છે 

અન બલ બાલનાન મૂ રાગણી છે - હૃદમભાું પ્રવતબાલની બાલના. ફુંને રાગણી અન ે

રાગણીઓ રાગણીળીર અન બલ છે. રાગણીઓ ણ ળાયીકયક પેયપાય રાલે છે. કેટરાક પેયપાય 

જે તાની જાતને વ્મક્ત લતણન તયીકે વ્મક્ત કયે છે તે વયતાથી અલરકનક્ષભ છે. ઉદાશયણ તયીકે રાર 

આંખલાી આંખ, ફ્રળ 

ગાર, હૃદમની ધફકાયા, અલાજભાું ગડગડાટ. ફાકના રાગણીળીર વલકાવના અભ્માવ દળાણલે છે 

બાલનાતભક વલકાવ ફુંને કયક્લતા અને ળીખલાના કાયણે છે. નાના ફાકની રાગણીઓ 

કકળય અને  ખ્ત લમના રકથી અરગ ડ ેછે. બાલનાતભક વલકાવની રાક્ષભણકતા છે 

ભજબતૂ વ્મન્ક્તગત ભબન્નતા દ્વાયા નોંધાત્ર યીતે. ફાકના બાલનાતભક રક્ષણ 

વલકાવ નીચે પ્રભાણે જઈ ળકામ છે: 

• ફાકની રાગણીઓ વુંભક્ષપ્ત છે: વાભાન્મ યીતે નાના ફાકની રાગણીઓ ભાત્ર થડી વભવનટ જ યશ ેછે 

અન ે

અચાનક અંત. 
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• ફાકની રાગણીઓ તીવ્ર શમ છે: નાના ફાકના બાલનાતભક વલસ્પટને એક દ્વાયા લગીકૃત કયલાભાું 

આલે છે 

તીવ્રતા બાગ્મે જ  ખ્તલમભાું જલા ભે છે. તેના બાલનાતભક પ્રવતબાલભાું તીવ્રતાના ક્રભળઃ અબાલ છે. 

• ફાકની રાગણીઓ અવ્મલન્સ્થત શમ છે: નાનાું ફાકની શાસ્મથી ડય સ ધી ઝડી કયલશન થામ છે 

ગ સ્વાથી શવવ ું એ ઘણી લખત અગમમ છે. 

• ફાકની રાગણીઓ લાયુંલાય દેખામ છે: ફાક તેભની રાગણીઓ કયતાું લધ  લાય દળાણલે છે 

 ખ્ત. જેભ જેભ ફાક લધે છે તેભ તે / તેણી કયન્સ્થવતઓને ઉત્તેજન આતી રાગણીઓ અને તેના ય 

પ્રવતકક્રમા આલાન ું ળીખે છે 

તેભને લધ  સ્લીકામણ યીતે. 

ફાકના વુંત  ભરત બાલનાતભક વલકાવ રાલલાભાું ળાાઓ અને ખાવ કયીને વળક્ષકની ભવૂભકા 

ખાવ ઉલ્રેખ રામક છે. બાલનાતભક વલકાવ ળાયીકયક વલકાવ ય આધાકયત છે. તેથી કાજી 

ફાકના મગ્મ ળાયીકયક વલકાવ ભાટે રેલાભાું આલળે. ભાટે યૂતી જગલાઈઓ કયલાભાું આલી શતી 

વુંણૂણ અભબવ્મન્ક્ત ભાટે વલવલધ વશ-અભ્માવક્રભ પ્રવવૃત્તઓ અને રાગણીળીર ળન્ક્તઓને ફશાય દય. 

ફાકએ જઈએ 

વળક્ષક ાવેથી ઇમ્ચ્છત પ્રેભ અને ધ્માન ભેલ. 

2.3.3 વાભાજજક વલકાવ 

ફાકના તુંદ યસ્ત વલકાવ અને વલકાવન ું વાભાજજક વલકાવ એ એક ભશતલણૂણ ાસ ું છે. ફાકને જફૃય છે 

તેભના વાથીદાય અને  ખ્ત લમના રક વાથે વાભાજજક સ્લીકામણ યીતે લાતચીત કયલાન ું ળીખલા. 

વાભાજજક વલકાવ 

વુંફુંધ જાલલા ભાટે જફૃયી વાભાજજક ક ળતા અને બાલનાતભક કયક્લતાના વલકાવન ઉલ્રેખ કયે છે 

અને અન્મ રક વાથે વુંફુંવધત છે. આલા ગ ણના વલકાવની પ્રકક્રમા જે લાજફી ફદરાલ રાલે છે 

તેના વાભાજજક લતણનને વાભાજજક વલકાવ તયીકે ઓખલાભાું આલે છે. કેટરીકલાય તેને વાભાજજકકયણ ણ 

કશલેાભાું આલે છે 

ફાકના. વાભાજજક વલકાવ એ પ્રકક્રમાને વુંદભબિત કયે છે જેના દ્વાયા વ્મન્ક્ત જફૃયી ભેલે છે 

જ્ઞાન, ક ળતા અને સ્લબાલ કે જે તેને તેના તાના જૂથન સ્લીકૃત વભ્મ ફનાલે છે. તે વલકાવ ાભે છે 

જૂથ લપાદાયી અને યસ્ય વનબણયતા, વશકાય અને વશજતાને પ્રતવાશન આે છે. તે પ્રકક્રમા છે 

જે વ્મન્ક્તને વાભાજજક યુંયાઓ અને ધયણ અન વાય લતણન કયલાભાું ભદદ કયે છે અને આભ ભદદ કયે છે 

આેર વાભાજજક લાતાલયણભાું તેને વભામજજત કયલા. વવિાુંતભાું વાભાજજક વલકાવની પ્રકક્રમાભાું ળાભેર છે 
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વાભાજજક ભવૂભકાઓ અને વાભાજજક વલકાવની આવાવ યભીને વાભાજજક યીતે ભુંજૂય કયેરા યીતભાું લતણવ ું 

ળીખવ ું 

લરણ 

ળાા લણ દયવભમાન ફાક વાભાજજક વલકાવના ક્ષેત્રે નોંધાત્ર રાબ ભેલે છે. ફાક 

આ તફક્કા દયવભમાન ભાતાવતા અથલા ક ટ ુંફના વભ્મ ય વનબણયતાથી આગ લધીને એક વુંક્રભણ ફને 

છે 

ીઅય ગ્ર  વભ્મ તયપ લરણ ફતાલલા ભાટે. પ્રાયુંભબક ળાા લણ દયવભમાન 

નલી ળાા કયન્સ્થવતઓભાું અનાલલા ભાટે ફાકને ઘણ ું ગઠલણ કયલી ડળે. 

ફાકભાું જઈ ળકામ તેવ ું નોંધાત્ર કયલતણન તે અથલા તેણી વાથે લાતચીત કયે છે અને લાતચીત કયે છે 

અન્મ વાથ.ે ઘણા તફક્કાઓ આ તફક્કા દયવભમાન વાભાજજક વલકાવને અવય કયે છે જેભાું વ્મન્ક્તગત 

ળાભેર શમ છે 

અને માણલયણીમ કયફ. અંગત કયફ જેભ કે ળયીયની યચના અને આયગ્મ, બ દ્ધિ, બાલનાતભક 

વાભાજજક વલકાવભાું વલકાવની ખફૂ જ ભશતલણૂણ ભવૂભકા બજલે છે. એ જ યીતે માણલયણીમ કયફ 

ફાકન ું લાતાલયણ, ળાા લાતાલયણ, ીઅય જૂથ વુંફુંધ અને પ્રબાલ અને 

વમ દામ અને ડળી લગેયે. 

ખાવ કયીને વળક્ષક અને વાભાન્મ યીતે ળાાઓભાું વાભાજજકભાું યભલાની ખફૂ જ ભશતલણૂણ ભવૂભકા શમ છે 

ફાકન વલકાવ વળક્ષકન ું વ્મન્ક્તતલ અને તેના / તેણીના લતણન ફાકના પ્રબાલને અવય કયે છે 

વાભાજજક વલકાવ વુંફુંધભાું વ્મન્ક્તતલ વલકાવ. વળક્ષક તેથી નોંધાત્ર બજલે છે 

ફાકને વળષ્ટાચાય, વળસ્ત અને વાભાજજક સ્લીકૃત લતણણ ૂુંક િવતઓ વલળે ળીખલલાની ભવૂભકા. 

ળાા તે સ્થાન નથી જ્માું ફાક લાુંચન, રેખન અને અંકગભણત ળીખે છે. તે એક સ્થ છે જ્માું તેઓ 

ફીજાઓ વાથે ભીને ળીખ અને વાભાજજક ક ળતા વલકવાલલા ળીખ. વલકાવભાું ળાા ભશતલણૂણ ભવૂભકા 

બજલે છે 

વાભાજજક ક ળતા, ચચાણઓ, યભત અને વાભાજીક યીતે વુંફુંવધત વશ-અભ્માવક્રભ પ્રવવૃત્તઓ દ્વાયા. 

તભાયી પ્રગવત -2 તાવ 

નીચે આેર જગ્માભાું નીચેના પ્રશ્નના જલાફ આ. તભે તે વાથે તભાયા પ્રવતવાદ ચકાવી ળક છ 

એકભના અંતે આલાભાું આલે છે. 

4. બાલનાતભક વલકાવ દ્વાયા તભે શ ું વભજી ળક છ અને તે ભાનવવક ળન્ક્તઓ શ ું છે 

તેને અવય કયે છે? 
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.................................................. .................................................. ................................................. 

.................................................. .................................................. ................................................ 

5. કમા પ્રકાયનાું ળાયીકયક પેયપાયભાું રાગણીઓ તાને વ્મક્ત કયે છે? 

.................................................. .................................................. ................................................ 

.................................................. .................................................. ................................................ 

પ્રવવૃત્ત: કેવ સ્ટડી 

10-12yrs.in ના લમ જૂથના ઓછાભાું ઓછા ાુંચ વલદ્યાથીઓ ય ક્રવ વેક્ળનર અભ્માવ કય 

તેભની જ્ઞાનાતભક, બાલનાતભક અને વાભાજજક વલકાવની વયખાભણી કય. નીચે આેર ફૃયેખા અન વયી 

ળકામ છે 

અલરકન ભાટે. 

1. કયચમ: 

ફાકન ું નાભ ..................... ......... ............ .. એજ ...... વેક્વ ......... લાટ ...... એચટી ....... 

વયનામ ું ......................................... .. ...................................................... 

લગણ ............ .......................... .. .. ળાા .......................................... ............... 

2. કોટ ુંભફક વલગત: 

વતાન ું નાભ ........................ .......... વ્મલવામ ........................ .................. 

આલકન ું સ્તય ............................ ............ વળક્ષણ .................................... .. 

ભાતાન ું નાભ ........................ ........ વ્મલવામ ........................ ................. 

આલક સ્તય ........................... ......... વળક્ષણ ................................ 

બાઈફશને ................................. ........ અન્મ વભ્મ ..................... ............... 

3. જન્ભ વલગતલાય: 

ભાતાની ગબાણલસ્થા: વાભાન્મ / જકટર 

ફા વલતયણ: વાભાન્મ / ઓયેળન 

ફા જન્ભ: શભ / શન્સ્ટર 

ફાકન ું લજન: ------ 

ફાકભાું કઈણ જન્ભ અવાધાયણતા: --------- 

4. ક ટ ુંફ માણલયણ: 

ફા લતણન ......................................... ......................................................... 

વતાના લતણન ..................................................... ..... ............... ......... .. 
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ભાતાના લતણન ................................................................. ......................... 

ભાતા અને વતા લચ્ચે વુંફુંધ ....................................................................... 

ડળીઓ વાથે ક ટ ુંફન વુંફુંધ .................................................. .... ધાવભિક ધયણ છી 

................................................................ 

ક ટ ુંફન ું ળાયીકયક સ્લાસ્થ્મ ........................................................................... 

5. ફાકના જ્ઞાનાતભક વલકાવ: 

ળાાભાું વવદ્ધિ: ગયીફ / નીચે વયેયાળ / વયેયાળ / અલેલ વયેયાળ / વાર ું / ઉત્તભ 

દેલ ફાકની ત  રનાભાું ફાકન ું: ગયીફ / ઓછુું વયેયાળ / વયેયાળ / એલૉલ વયેયાળ / ગ ડ / એક્સ્રેંટ 

 સ્તક, યભકડાું, ઘયે ળીખલાની તક: શા / ના / ઓછી 

ળાાભાું પ્રલેળ: પ્રાયુંભબક / વલરુંફ / વભમ 

લગોભાું અને ફશાય લતણણકૂ: ............................................................. 

(ળયભા, અંતમ ણખ, ફાહ્ય, ળાુંત, કશિંવક, તપાની, પ્રવતન્દ્ષ્ઠત, ફલાન, વકક્રમ લગેયે) 

વશ અભ્માવક્રભભાું વશબાગીતા: શુંભેળાું / ક્યાયેમ નશીં / ક્યાયેક 

વભસ્મા શર કયલાની લરણ: શુંભેળાું / ક્યાયેમ નશીં / ક્યાયેક 

વળક્ષકની અભબપ્રામ ............................................................................. .. .. 

6. ફાકના બાલનાતભક વલકાવ: 

ચાઇલ્ડની વાભાન્મ સ્લબાલ: ..................................................................... 

(ખ ળી-ગ-નવીફદાય, ળીખલા ભાટે તૈમાય, કશિંભતલાન, પ્રાભાભણક, વશામક, વનઃસ્લાથણ લગેયે) 

તેભની વુંદગીઓ ........................................... કડસ્કરીક્વ ........................................... 

ઘયે ભનલૈજ્ઞાવનક લાતાલયણ ........................................................... .. 

વતા વાથે વુંફુંધ .............................. અન્મ ... ....................................... 

બાઈફશને ............................... વભત્ર .................................... ... 

બાલનાતભક યીતે ન્સ્થય: શુંભેળા / ક્યાયેમ / ક્યાયેક / વાભાન્મ યીતે 

મ શ્કેરીઓભાું તણાલ ભેલ: શુંભેળા / ક્યાયેમ / ક્યાયેક / વાભાન્મ યીતે 

અભબવ્મન્ક્તતભક ક દયત: શઠીરા / વભજણ / કક્રકટકર / વફભળીલ 

7. ફા વભાજ વલકાવ: 

નૈવતક લતણણ ૂુંક ફતાલે છે: શુંભેળા / ક્યાયેમ / ક્યાયેક / વાભાન્મ યીતે 

વળક્ષક ભાટે આદયની બાલના: શુંભેળાું / ક્યાયેમ નશીં / ક્યાયેક / વાભાન્મ યીતે 
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લડીર ભાટે વન્ભાનન બાલ: શુંભેળા / ક્યાયેમ / ક્યાયેક / વાભાન્મ યીતે 

વાથીઓ ભાટે વન્ભાનન બાલ: શુંભેળા / ક્યાયેમ / ક્યાયેક / વાભાન્મ યીતે 

લરણ: ..................... .. (દા.ત. અશુંકાયી, અભબભાની, વનયાળાલાદી, શ્રેષ્ઠતા, અણઘડ, કઠય લગેયે) 

વાભાન્મ ટેલ: 

સ્લચ્છતા અને સ્લચ્છતા ............ ............ * વનમવભતતા .................................... .... 

* વભમાુંતયે .................................... * વળસ્ત ........................................ 

* નૈવતક મલૂ્મ ........................... ...... * ધાવભિક જડાણ ........................... .. 

* દેળબન્ક્ત ..................................... .. .. * ભાનલતા ભાટે પે્રભ ......................... .. .. 

પ્રકૃવત ભાટે પે્રભ ........................... ..... * કમેળન ................................. ...... 

* વળષ્ટાચાય .................................... ...... * ઉતવાશી અને વકક્રમ ..................... 

વમ દામની રાગણી .................................... ......... ................................................. 

વમ દામ વેલાભાું બાગ રેલાની લરણ ............................................ ........... 

8. ફાકના વલકાવ વલળે વનષ્કણ 
................................................................................................. .. 

................................................................................................. .. 

................................................................................................. .. 

2.4 વરાશકાયની વભસ્માઓ 

ડબ્લ્ય એચઓ દ્વાયા આલાભાું આલેરી વ્માખ્મા કકળયાલસ્થાને ફુંને (10-19 લણ) અને એની દ્રન્દ્ષ્ટએ 

વ્માખ્માવમત કયે છે 

જીલનના તફક્કાભાું ખાવ રક્ષણ દ્વાયા ભચદ્ધિત. આ રક્ષણભાું ઝડી ળાયીકયક, ભનલૈજ્ઞાવનક, જ્ઞાનાતભક 

વભાલેળ થામ છે 

અને લતણન પેયપાય અને વલકાવ, જેભાું પ્રમગ કયલાની ઇચ્છા, જાતીમ કયક્લતાની પ્રામ્પ્ત, 

 ખ્ત ઓખન વલકાવ, અને વાભાજજક-આવથિક અલરુંફનથી વુંફુંવધત સ્લતુંત્રતા સ ધી વુંક્રભણ. 

કકળયાલસ્થાને ભચદ્ધિત કયતી વલળે વલળેતાઓભાું ળાભેર છે: 

� ઝડી ળાકયયીક વલકાવ અને વલકાવ 

� ળાયીકયક, વાભાજજક અને ભાનવવક કયક્લતા, તે જ વભમે જફૃયી નથી 

� જાતીમ કયક્લતા અને જાતીમ પ્રવવૃત્તની ળફૃઆત 

New નલી લસ્ત  ઓ પ્રમગ / અજભાલલાની વલનુંતી કય 

Adult  ખ્ત ભાનવવક પ્રકક્રમાઓ અને  ખ્ત ઓખન વલકાવ 



522-1. વલબાગ-1. 
 

Created By : www.mnmeniya.in Page 32 
 

Total ક ર વાભાજજક-આવથિક અલરુંફનથી વુંફુંવધત સ્લતુંત્રતા સ ધી વુંક્રભણ 

Adoloscents દ્વાયા વાભન મ શ્કેરીઓ 

Physical ળાયીકયક, ફોદ્ધિક, બાલનાતભક, વાભાજજક અને નૈવતક ાવાુંઓના કાયણે વભાધાન વભસ્મા 

વલકાવ 

This આ ઉંભયે છકયાઓ અને છકયીઓ તેભના દેખાલ દ્વાયા ખફૂ પ્રબાવલત છે. 

Opposite વલયીત જાતીમ પ્રતમેની મ ન્ક્ત વાભાન્મ છે યુંત   કયણાભ કદાચ વભસ્મા ફની ળકે છે. 

� ીઅયન ું દફાણ અને કઈ જૂથભાું તાને વભાલલા ભાટે, ઘણી ફધી લાત અને ખયાફ આદત તયપ દયી 

જામ છે. 

Cons ફૃકઢચ સ્ત વભાજ ભાટે ગ સ્વ અથલા અવુંત અન બલ. 

� ઘણાું નૈવતક મલૂ્મ ક્યાયેક ફલની રાગણી વલકવાલે છે. 

� બાલનાતભક અસ્લસ્થતા, આક્રભણ, દ શ્ભનાલટ ઘણી લાય જલા ભે છે. 

Class લગણ, ઘય અને વભાજભાું ઓખ અને વ્મન્ક્તતલ ભાટે વુંઘણ. 

� આદભુંતે તાન મ દ્દ તકણવુંગત વાભફત કયલ. 

Eg છે egocentricism એટરે કે આકણણ કેન્દ્ર પ્રમતન કયે છે. 

� વલરુંફ જલાભાું આલે છે જેભાું તેઓ બુંગાણના કૃતમ ફતાલે છે 

T તણાલ, શતાળા, અળાુંવત લગેયે જેલી બાલનાતભક અન્સ્થયતા જલા ભે છે. 

ભાતાવતા, વળક્ષક અને વભાજ, કકળયાલસ્થા દ્વાયા લધતી જતી અલયધને ઘટાડલાભાું અથલા દૂય કયલાભાું 

આલે છે 

 ખ્તલમના ધ્મેમ સ ધી શોંચલાની કદળાભાું, અને ફનાલલા ભાટેના પે્રયણાભાું વયતાથી ચારે છે 

વુંક્રભણ વાભાન્મ યીતે લધી જામ છે. તભાયી પ્રગવત-3 તાવ 

નીચે આેર જગ્માભાું નીચેના પ્રશ્નના જલાફ આ. તભે તે વાથે તભાયા પ્રવતવાદ ચકાવી ળક છ 

એકભના અંતે આલાભાું આલે છે. 

6. એક વળક્ષક તયીકે તભે વલદ્યાથીભાું કકળયાલસ્થાની વભસ્માને કેલી યીતે ળધી ળક છ અને તભે કમા 

ગરાઓ કયળ 

તેને મગ્મ કદળાભાું ભાગણદળણન આલા ભાટે. 

.................................................. .................................................. .................................................. .  

.................................................. .................................................. .................................................. .  

2.5 જફૃકયમાત અને જફૃકયમાતની ળફૃઆત 
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કકળય દેળ ભાટે વકાયાતભક વુંવાધન છે. તેભની ાવે અભમાણકદત ઊજાણ, જીલનળન્ક્ત અને આદળણલાદ છે, 

તેભજ લધ  વાયા વલિન પ્રમગ કયલા અને ફનાલલાની તીવ્ર ઇચ્છા. કકળયાલસ્થા એક વુંક્રભણ અલવધ છે 

ફાણ અને  ખ્તલમ લચ્ચ,ે વાભાન્મ યીતે જ લાન ઉતવાશથી તેના વોથી પે્રભા તયીકે લણણલલાભાું આલે 

છે 

શરભાકણ . કકળયાલસ્થા દયવભમાન ળાયીકયક, ફોદ્ધિક અને બાલનાતભક રાક્ષભણકતાઓ અને ેટનણ 

ફાણ ધીભે ધીભે  ખ્ત રક દ્વાયા ફદરલાભાું આલે છે, અને છકયીઓ અને છકયાઓ ક્રભળઃ એક 

યાજ્મભાું વલકવવત થામ છે 

વુંફુંવધત વાભાજજક-આવથિક સ્લતુંત્રતા (ય વનવેપ, 1999). વ્મન્ક્તની વુંક્રભણ અલવધ શલી 

ફાણથી  ખ્ત લમે, કકળયાલસ્થાભાું વલવલધ આલશ્મકતાઓ અને ઇચ્છાઓન વાભન કયલ ડ ેછે. 

તેભાુંના કેટરાક છે 

નીચે મ જફ છે: - 

2.5.1 લકેળનર 

કકળયને કાયકકદી ળધલા અથલા તૈમાય કયલાની તકરીપની તકરીપન વાભન કયલ ડ ેછે. આભ 

વ્મલવાવમક 

જફૃય ઊબી થામ છે. તેઓ તાને ળક્ય એટરી ઝડથી સ્થાવત કયલા ભાુંગે છે. ક્યાયેક ખફૂ જ દફાણ 

અને અવનવિતતા તાણ અને શતાળા ઉતન્ન કયે છે. કેટરાક તેભના વ્માલવાવમક ધ્મેમ નક્કી કયલાભાું 

અવભથણ છે. અશીં 

વળક્ષકની ભવૂભકા ભશતલણૂણ છે. વાથે વાથે ભાતા-વતાએ ણ તેભન યૂ ટેક આલ ડળે 

ભાગણદળણન આજે કકળય તેભની આવાવની શયીપાઈને અન બલે છે. આના ય ણ આધાય યાખે છે 

તેભની કોટ ુંભફક ષૃ્ઠભવૂભ એટરે કે વશામ, નાણાકીમ લગેયે. આ ભાટે તેભને મગ્મ વરાશ આલાની ણ 

જફૃય છે. વલમ 

વુંદગી, કાયકીકદિને અન વયવ ું લગેયે મગ્મ વરાશની જફૃય છે. વુંફુંવધત મૂભતૂ અથલા મૂભતૂ 

અભ્માવક્રભ 

ળાા / કૉરેજ સ્તયે વલવલધ વ્મલવામન ું આમજન કયવ ું જઈએ. વ્માલવાવમક અભ્માવક્રભ ભાગણદળણન દ્વાયા 

વલદ્યાથીઓ ભાટે યૂી ાડી ળકામ છે. આ તફકે્ક કકળયની વ્માલવાવમક અેક્ષાઓ લાસ્તવલક ફનળે. 

તેઓ તેભના બાવલ જીલન ભાટે એક નલ કયપે્રક્ષ્મ વલકવાલે છે અને તેના ભાટે તેભને અન બલી રકની 

જફૃય છે 

તેભને તેભની ક્ષભતાઓ અને ર ભચના આધાયે ચક્કવ રક્ષ્મને વેટ કયલાભાું વશામ કય. 
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2.5.2 ભરિંગ 

કકનસ્રે અન વાય કકળયાલસ્થાના જાતીમ લાશન ત્રણ તફક્કાભાુંથી વાય થામ છે, તે છે 

પ્રથભ તફક્ક - ઓટ શૃુંગાકયકતા 

ફીજ તફક્ક - વભરૈંભગકતા 

ત્રીજી તફક્ક - શટેયવેક્સ્ય અરીટી 

ફાકને આયગ્મ અને સ્લચ્છતાના ાવાને ધ્માનભાું યાખીને ભાગણદળણન આવ ું જઈએ. ણ ભાટે 

ળયીયની જફૃકયમાત 

વભજાલી જઈએ. આ તફકે્ક જાવત વળક્ષણ પયજજમાત છે. વેક્વ વુંફુંવધત આદત, યગ લગેયે 

આલાભાું આલળ.ે ભાતાવતાના ટેકાથી ળાા દ્વાયા જાગફૃકતા કામણક્રભન ું આમજન કયી ળકામ છે. આ 

ભદદ કયળ ે

છકયાઓ અને છકયીઓ વેક્વ વુંફુંવધત લાચકને વભજલા અને તુંદ યસ્ત જીલનળૈરી તયપ આકવિત કયે છે. 

વેક્વ અને ખટી યુંયાઓથી વુંફુંવધત ભાન્મતાઓની ચચાણ કયલી જઈએ જેથી કકળય વભજી ળકે કે શ ું 

તેભના ભાટે મગ્મ છે. તેભની ઊજાણ લધ  યચનાતભક કામણ તયપ ચેનર કયલાભાું આલે છે જ્માું ફુંને છકયાઓ 

અને છકયીઓ વાભેર છે. અન્મ મ દ્દ ભરિંગ વુંલેદનળીરતા છે. ફથા જાવતઓ આદય કયલ જઈએ અને 

એકફીજાની જફૃકયમાત વભજ. તેઓ જે છે તે ભાટે તેભને ભાન આવ ું જઈએ. આણ ું વભાજ એક  ર  

છે 

લચણસ્લ ધયાલત એક છકય છકયીઓ ઉય ફશતેય રાગે છે. વળક્ષક ફુંને વલળે વુંલેદનળીર શવ ું જ જઈએ 

જાવતઓની વભાનતા. 

2.5.3 વ્મન્ક્તગત 

જેકવન અને શલેર, "અેક્ષાઓને ળૈક્ષભણક અને વ્માલવાવમક વના તયીકે વ્માખ્માવમત કયલાભાું આવ્મા છે 

જે વલદ્યાથીઓ છે 

બવલષ્મ ભાટે છે ". ફાક ભાટે ક ટ ુંફની ભવૂભકા ખફૂ જ ભશતલણૂણ છે. તેઓ એક ભશતલણૂણ ભવૂભકા બજલે છે 

કકળયાલસ્થાની ઇચ્છાઓને આકાય આલી. તેન ું કાયણ તે છે કે તેઓ મૂભતૂ સ વલધાઓ પ્રદાન કયે છે 

તેભની દૈવનક જફૃકયમાત વુંતલા ભાટે. તેઓ તેભના ફાકને જફૃયી પ્રતવાશન, વશામ અને ભાગણદળણન 

આે છે 

જીલનના તભાભ ક્ષેત્ર દયવભમાન. તે તેના ભાટે આવથિક વરાભતી ભેલે તમાું સ ધી તે તેના ભાતાવતા ય 

આવથિક યીતે આધાય યાખે છે 

ભદદ તે શુંભેળાું તેભની ાવેથી પે્રભ અને રાગણીની ઇચ્છાભાું છે અને તે બાલનાતભક ટેક આે છે. તેભના 
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આદળો તેભના ભાતાવતા છે અને તેભના દ્વાયા પ્રેકયત થામ છે. તે તાના ભાતા-વતા ાવેથી તાકાત અને 

પ્રેયણા આે છે, 

બાઈફશને અથલા વભત્ર. તેભનાભાું રકની નજયભાું તેઓ તાને નૈવતક અને નૈવતક મલૂ્મભાું જડ ેછે 

વ્મન્ક્તગત જગ્મા. તેઓ તેભને તેભના ધ્મેમ અને ભશતલાકાુંક્ષા ફનાલલા ભાટે ભદદ કયે છે જે તેભના 

બવલષ્મને લધ  ભજબતૂ ફનાલળે 

વુંબવલત તેઓ તેભના ાત્ર ભકાનભાું ભદદ કયે છે. આ તફકે્ક તેઓને તેભના અંગત સ્થાનની ણ જફૃય છે 

તેઓ જે કયલાન ું ઇચ્છે છે તે કયલા ભાટે તેભની ાવે સ્લતુંત્રતા છે. તેઓ તાની ઇચ્છા પ્રભાણે લસ્ત્ર કયલા, 

વભાજ ફનાલલા ભાુંગે છે. 

2.5.4 પ્રાવુંભગક 

ફાણથી કકળયાલસ્થાભાું ળાયીકયક પેયપાય તે ળન્ક્ત અને કયક્લતાભાું લધાય કયે છે. 

કકળયએ ઊજાણ લધાયી છે જેન ું ચેનરકયણ કયવ ું જ જઇએ. આ ભાટે તેભને પ્રદાન કયવ ું જઈએ 

ભનયુંજન વાથે જે તેભની ળન્ક્તને શકાયાતભકતા તયપ ચેનર કયી ળકે છે. તુંદ યસ્ત ભનયુંજન ફનાલે છે 

તેભાું યચનાતભકતા. ળૈક્ષભણક વુંસ્થાઓએ આલા યસ્તાઓ પ્રદાન કયલી જઈએ જે તેભને ભદદ કયી ળકે 

તેભની લધાયાની ળન્ક્તન ઉમગ કય. મય ભઝકર ફેન્્વ, નતૃમ જૂથ, યભતની પ્રવવૃત્તઓ, જાગફૃકતા યેરીઓ 

અથલા ડ્રાઇવ્વ, 

એનજીઓ ચરાલલી, રેકકિંગ અથલા લણતાયશણ, કપલ્ભ ળ, વથમેટય, કરા અથલા વળલ્કાય લગેયે ગઠલી 

ળકામ છે. 

કૉરેજભાું ભાતાવતાએ કકળયની ઉયની જફૃકયમાતને શોંચી લલા વત્તાલાાઓને ણ ટેક આલ 

જઇએ. 

આ ઉયાુંત ળાાઓએ તેભના વ્મન્ક્તતલને વલકવાલલા ભાટે કાભ કયવ ું જઈએ, જેથી તેઓ લધ  પ્રાપ્ત કયી 

ળકે 

જ્માયે તેઓ નકયી ઇન્ટયવ્ય ૂભાટે જામ તમાયે રાબ. આ પ્રવવૃત્તઓ આ યીતે શાથ ધયલાભાું આલે છે 

કે તેઓ ભનયુંજન વાથે જ્ઞાન પ્રદાન કયે છે. 

2.5.5 આયગ્મ 

કકળયાલસ્થાના તફક્કાભાું ફાક તેભના જાતીમ અંગ અને વુંફુંવધત ગોણ પેયપાયભાું બાયે પેયપાય કયે છે; 

તેઓને તેભના ળયીયની કાજી રેલા ભાટે ભાગણદળણન આવ ું ડળે. છકયા ચશયેાના લાન વલકાવ કયે છે, 

તેભના અલાજભાું ફદરાલ કયે છે અને 
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શભોનર પેયપાય. તેભને આ પેયપાયને શકાયાતભક સ્લીકાયલા ભાટે ભાગણદળણન આવ ું ડળે. કાયણ કે 

ળયીયભાું પેયપાય છે 

સ્ષ્ટ તેઓ લધાયાના ણ જફૃય છે. છકયાઓ સ્નાય ફિ તાકાત ફનાલે છે તેથી લધ  ક ખયાકની 

જફૃય છે. ય 

ફીજી તયપ છકયીઓને તેભના ભાવવક ચક્ર દયવભમાન લધાયાની વુંબાની જફૃય છે. તેઓ ગ ભાવ્મા છી 

ણ તેઓને લધાયે કાજીની જફૃય છે 

વભમગાા દયવભમાન ક તતલ. તેઓ વાયી વુંત  ભરત આશાય વાથે પ્રદાન કયલાભાું આલશ્મક છે. ણ 

મગ્મ સ્લચ્છતા ણ છે 

અન્મથા આલશ્મકતા તેઓ ચે વુંફુંવધત યગન વાભન કયી ળકે છે. તેભના ભાનવવક અને બાલનાતભક 

વુંત  રન યાખલા ભાટે 

તેઓ એક તુંદ યસ્ત ળયીય યાખલા જ જઈએ. તુંદ યસ્ત યશલેા ભાટે વમિૃ ખયાક અથલા જજભ ખાવ ું જફૃયી 

નથી. વય ભવભી 

ખયાક જફૃયી ણ આી ળકે છે. મગ, ધ્માન અને ળાકયયીક કવયત જેલી વય કવયત કયી ળકામ છે 

તુંદ યસ્ત ળયીય ભેલલા ભાટે ભદદ. ક્યાયેક ય લાન સ્નાય ઓના વનભાણણ ભાટે ખટી િવતઓ અથલા 

દલાઓ સ્લીકાયલાન ું લરણ ધયાલે છે 

યુંત   તેભને તેભની નકાયાતભક અવય વલળે જણાલવ ું જઈએ. તેલી જ યીતે છકયીઓ વસ્તા અને ખટી 

કસ્ભેકટક્વન ઉમગ કયે છે 

તાને સ ુંદય કય. આભ કયલાથી તેઓ તેભની તલચા અને ળયીયથી વુંફુંવધત ઘણી વભસ્માઓ આભુંવત્રત કયે 

છે. તેથી 

આ પ્રકાયની પ્રવવૃત્તઓભાું બાગ રેતા શરેાું તેઓને મગ્મ ભાગણદળણનની જફૃય છે. 

તભાયી પ્રગવત -4 તાવ 

નીચે આેર જગ્માભાું નીચેના પ્રશ્નના જલાફ આ. તભે તે વાથે તભાયા પ્રવતવાદ ચકાવી ળક છ 

એકભના અંતે આલાભાું આલે છે. 

વ્મલવાવમક જફૃકયમાત અને ભશતલાકાુંક્ષાને શોંચી લલા ભાટે ક ટ ુંફ કેલી યીતે ભદદ કયે છે? 

.................................................. .................................................. ................................................. 

.................................................. .................................................. ................................................. 

8. ભરિંગ અને અંગત જફૃકયમાત અને ભશતલાકાુંક્ષા લચ્ચે તપાલત? 

.................................................. .................................................. ................................................. 

.................................................. .................................................. ................................................. 
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9. કમા પ્રકાયની ભનયુંજક પ્રવવૃત્તઓન ું આમજન કયવ ું જઈએ? તેભાુંના કેટરાક નાભ આ. 
.................................................. .................................................. ................................................. 

.................................................. .................................................. ................................................. 

2.6 વલકાવના કામો અને વળક્ષકની ભવૂભક 

"વલકાવળીર કામણ" ળબ્દ, તે વભસ્માઓન ઉલ્રેખ કયે છે કે જે વ્મન્ક્તઓ વાભાન્મ યીતે જ દા જ દા શમ છે 

તેભના જીલન દયવભમાન અલવધ. વળશ  અથલા નાના ફાકને ચારલા ભાટે ળીખલાની જટીરતાઓને 

આલશ્મક છે, 

લાતચીત કયલાન ું ળીખવ ું, અને ળયીયના કચયાના ઉતાદનને દૂય કયલા ય વનમુંત્રણ કયવ ું. ભધ્મભ 

ફાણભાું 

યભત ચરાલલા અને લાુંચલા ભાટે ળીખલાની જેભ કે ક ળતા મ ખ્મ ભશતલ ફની જામ છે. તેથી જ્માું સ ધી 

કકળય ભચિંવતત છે, વલકાવના કામો એ અગતમની વભસ્માઓ યજૂ કયે છે જે ભલી આલશ્મક છે 

ફાણથી  ખ્ત લમના વુંક્રભણ દયવભમાન શર. આ વભસ્માઓ વુંણૂણણે અનન્મ નથી 

કકળયાલસ્થાના વભમગાા, યુંત   તે એલા છે કે જેના ય કકળયાલસ્થાને કાભ કયવ ું આલશ્મક છે જ તે 

આખયે અેક્ષા યાખ ે

વપ  ખ્ત ભવૂભકા પ્રાપ્ત કય. 

કકળય ભાટેના વલકાવના કામો 

શનેશથેસ્ટે નીચેનાું કામોની માદી આી છે: 

Sex ફુંને જાવતઓના લમસ્ત્ર વાથે નલા અને લધ  કયક્લ વુંફુંધ પ્રાપ્ત કયલી. 

A  ફૃલાચી અથલા સ્ત્રીની વાભાજજક ભવૂભકા પ્રાપ્ત કયલી. 

One કઈના ળયીયને સ્લીકાયીને અને ળયીયના અવયકાયક યીતે ઉમગ કયલ. 

Parents ભાતાવતા અને અન્મ લમસ્કની બાલનાતભક સ્લતુંત્રતા પ્રાપ્ત કયલી. 

Economic આવથિક સ્લતુંત્રતાની ખાતયી ભેલલી. 

An વ્મલવામની વુંદગી અને તૈમાયી કયલી. 

Marriage રગ્ન અને કોટ ુંભફક જીલન ભાટે તૈમાયી કયી યહ્યા છીએ. 

Ivic વગલડ ભાટે જફૃયી ફોદ્ધિક ક ળતા અને ખ્માર વલકવાલલી. 

� ઇચ્છા અને વાભાજીક યીતે જલાફદાય લતણણકૂ પ્રાપ્ત કયલી. 

Behavior લતણન ભાટે ભાગણદવળિકા તયીકે મલૂ્મ અને નૈવતક પ્રણારીન વમશૂ પ્રાપ્ત કયલ. 

વળક્ષકની ભવૂભકા 
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કઈણ ળૈક્ષભણક અથલા વ્મલવાવમક વુંસ્થાઓભાું વળક્ષક ળાાભાું મ ખ્મ કામણકય છે જે વશામ કયે છે 

વલદ્યાથીઓ વાભાન્મ વ્મન્ક્તઓભાું વદૃ્ધિ ાભે છે જેભની ાવે જ્ઞાન, ડશાણ, 

ક ળતા, વક્ષભતાઓ અને લરણ. વળક્ષક ળાયીકયક, બાલનાતભક, 

વાભાજજક, ભાનવવક અને નૈવતક વલકાવ. 

1. ળાયીકયક વલકાવભાું: - વળક્ષક જ્ઞાન આી ળકે છે અને વલદ્યાથીઓ દ્વાયા ભાગણદળણન આી ળકે છે 

ળાયીકયક કયલતણનના તફક્કાભાું કકળયાલસ્થાન ચશયે. તેઓ છે- 

� જાવત વળક્ષણ આવ ું જઈએ. 

Sex છકયાઓ અને છકયીઓ વેક્વ વુંફુંવધત વભસ્માઓન વાભન કયલ જઇએ. 

Men ભાવવક ચક્ર વલળે કન્મા વભજાલી જઈએ. 

Their છકયાઓ અલાજ આલે તમાયે ળયભ અન બલે છે. તેઓ વશાન ભવૂત વાથે વ્મલશાય કયલ જઈએ. 

2. બાલનાતભક વલકાવભાું: - ળાા ળાયીકયક ફૃે ફાકને ણ ભાનવવક ફૃે અને ભજબતૂ ફનાલી ળકત ું નથી 

બાલનાતભક યીત.ે આ નીચે પ્રભાણે કયી ળકામ છે- 

Pe વલદ્યાથીઓને વભત્રના દફાણને શોંચી લલા ળીખલવ ું જઈએ. 

Opposite વલર િ વેક્વ તયપ આકણણ અને જડાણની વનિંદા થલી જઈએ નશીં યુંત   વનયાળ થઈ જલી જઈએ 

વ્મલન્સ્થત યીતે. 

� એકાગ્રતા, ધ્માન અને બાલનાતભક વુંત  રન ળીખલવ ું જઈએ. 

� જાતીમ વુંલેદનાન ઉચાય કયલ જઈએ. 

� તુંદ યસ્ત પ્રવવૃત્તઓ સ્કટૂ્વ, નાટક, વલદ્યાથી દ્વાયા જાગફૃકતા અભબમાન જેલા વુંગકઠત થલી જઈએ 

સ્લમુંવેલક લગેયે 

3. વાભાજજક વલકાવભાું: - ળાાઓ વભાજન ું નાન ું પ્રવતકૃવત છે. ળાા ભાટે વલદ્યાથીઓ તૈમાય કયે છે 

વભાજ. આ ભાટે- 

ધભણ, જાવત અથલા ધભણભાું તપાલત શલા છતાું જૂથભાું કાભ કયવ ું જઈએ. 

By વાભાજજક ધયણ વળક્ષક દ્વાયા જભા કયાલવ ું જઈએ. 

Wherever જફૃયી શમ તમાું ગઠલણ ળીખલી જઈએ. 

� વભાજ પ્રતમે આણી રાગણીની બાલના થલી જઈએ. 

Family ક ટ ુંફ, વભત્ર અને વળક્ષક લચ્ચે શાવનકાયક વુંત  રન ફાુંધવ ું અને ભજબતૂ ફનાલવ ું જઈએ. 

તભાયી પ્રગવત તાવ -5 

નીચે આેર જગ્માભાું નીચેના પ્રશ્નના જલાફ આ. તભે તે વાથે તભાયા પ્રવતવાદ ચકાવી ળક છ 
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એકભના અંતે આલાભાું આલે છે. 

10. કકળયાલસ્થાના વભમગાાના ત્રણ મ ખ્મ વલકાવ કામો રખ? 

.................................................. .................................................. ....... 

2.7 ય .એવ. ય .એવ. ય .એવ. 

આ એકભભાું આણે ફાણથી કકળયાલસ્થાભાુંથી વુંક્રભણના અથણ અને ભશતલને વભજલાન પ્રમાવ કમો, 

જ્ઞાનાતભક, બાલનાતભક અને વાભાજજક વલકાવના વલળે વુંદબણ વાથે વલકાવળીર પેયપાય, 

કકળય, વભસ્માઓ અને કકળયની જફૃકયમાત, વ્માલવાવમક, જાવત, 

વ્મન્ક્તગત, ભનયુંજન અને આયગ્મ ાવાઓ અને વલકાવના કામો અને વળક્ષકની ભવૂભકા. ના અન વાય 

અવયકાયક વળક્ષક ફન, વલકાવના પેયપાયની પ્રળુંવા કયલા ભાટે ખફૂ જ ભશતલણૂણ છે 

તે ફાણથી કકળયાલસ્થાભાું થામ છે. ફાણથી ફાક જે વુંક્રભણ કયે છે તે 

કકળયાલસ્થાભાું વળક્ષક ભાટે ફાકના વલવલધ ાવાું તયીકે નોંધાત્ર ળૈક્ષભણક જગલાઈ શળે 

વ્મન્ક્તતલ જ્ઞાનાતભક વલકાવ, બાલનાતભક વલકાવ અને ક્ષેત્રના પેયપાયભાું વાક્ષી ફનળે 

વાભાજજક વલકાવ લગેયે. આ તફક્કા દયવભમાન, કકળયને ઘણી વભસ્માઓન ણ વાભન કયલ ડ ેછે. તે 

ફને છે 

એક વળક્ષક ભાટે ભશતલણૂણ જે કકળયને તકરીપન વાભન કયલ ડ ેછે. આગ, તે છે 

જફૃકયમાત અને ભશતતલાકાુંક્ષાઓ વુંફુંવધત ાવાઓ ય ધ્માન આલા ભાટે વળક્ષક ભાટે ણ ભશતલણૂણ છે 

વ્મલવાવમક, જાવત, વ્મન્ક્તગત, ભનયુંજન અને સ્લાસ્થ્મ ાવાઓના વલળે વુંદબણ વાથેના કકળય. 

તેથી શારન ું એકભ ફાણથી કકળયાલસ્થાભાું વુંક્રભણના ભશતતલના ાવાઓ વાથે કાભ કયે છે. 

2.8 તભાયી પ્રગવત ચકાવલા ભાટેના જલાફ 

1. ભાનલીમ વલકાવના મ ખ્મ તફક્કાઓ છે- જન્ભજાત, ફાણ, પ્રાયુંભબક ફાણ, ભધ્મભ ફાણ, 

કકળયાલસ્થા અને  ખ્તાલસ્થા. 

2. કકળયાલસ્થા દયવભમાન અયાધ, આતભશતમા અને ડ્રગ અથલા આલ્કશર લયાળની લરણ 

લધે છે. 

3. કેટરાક કયફ છે- વુંક્રભણની ઝડ, વુંક્રભણની રુંફાઈ, વનબણયતાની કડગ્રી અને વલયધાબાવી 

ભાગણીઓ 

4. બાલનાતભક વલકાવ એટરે વભજણ અને વભજણભાું ઝડથી લધાય. ભાનવવક 

તાકાત છે - બાા ક ળતા, પ્રવતભફિંફીત વલચાય, કલ્ના, વલશ્રેણ લગેયે. 

5. રાગણીઓ રાર ળફેટી ગાર, રાર આંખ, stammering સ્લફૃભાું ળાકયયીક યીતે વ્મક્ત કયી ળકામ છે 
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બાણ લગેયે 

6. તભાયા તાના ળબ્દભાું જલાફ આ 

7. વ્મલવાવમક જફૃકયમાત ક ટ ુંફ દ્વાયા વલવલધ યીતે કયી ળકામ છે જેભ કે નૈવતક અને નાણાકીમ વશામ, 

મગ્મ ભાગણદવળિકા, મગ્મ વલમ અને કાયકકદીની વુંદગી લગેયે વુંદ કયલી. 

8. ભરિંગ અને અંગત જફૃકયમાત લચ્ચે તપાલત છે- 

(i) જાવતની જફૃકયમાત જાતીમ વુંફુંધ, યગ અને જ્ઞાન વાથે વુંફુંવધત છે 

નૈવતક, નૈવતક અને વ્મન્ક્તતલ વલકાવ વાથે વ્મન્ક્તગત વદા. 

(ii) જાતીમ જફૃકયમાત ત્રણ તફક્કાભાું જફૃયી છે જે સ્લમું જાતીમતા, વભરૈંભગકતા અને છે 

વલભભરિંગી યુંત   જન્ભથી રઈને મતૃય  સ ધી દયેક તફકે્ક અંગત જફૃકયમાત જફૃયી છે. 

9. વલકાવના વલવલધ તફક્કા દયવભમાન વલવલધ ભનયુંજક પ્રવવૃત્તઓ મજલી જઈએ. તેઓ 

વુંગીત, ગામન, યભત, વથમેટય, યેરી, કપલ્ભ ળ લગેયે છે. 

10. વલકાવ કામો છે- 

(i) મગ્મ વ્મલવામની વુંદગી 

(ii) જફૃયી જ્ઞાનાતભક ક ળતા અને ખ્માર વલકાવ. 

(iii) વાભાજજક જલાફદાયીની ઇચ્છા અને જફૃકયમાત. 

2.9 સભૂચત લાુંચન અને વુંદબો 

1. ી.ડી. ાઠક દ્વાયા એજ્ય કેળન વામકરજી, અગ્રગર બ્બ્રકેળન્વ, આગ્રા (ય ી) 

2. આય. ફી. રાર, આય. રાર બ્બ્રકેળન્વ, ભેયઠ (ય ી) દ્વાયા ળૈક્ષભણક ભનવલજ્ઞાન. 

3. એ. કે. વવિંઘ દ્વાયા વળક્ષણ ભનવલજ્ઞાન, બાયતી બલન બ્બ્રકેળન્વ, ટના (ભફશાય) 

4. www.wikipedia.com 

2.10 ય વનટ એન્ડ એક્વયવાઇઝ 

1. ફાણ અને કકળયાલસ્થા લચ્ચે બેદબાલ? 

વાભાજજક ક ળતા શઠે કઈ રાક્ષભણકતાઓ આલે છે? 

3. આજની ય લાની દ્વાયા વાભન કયલાભાું આલેરી વભસ્માઓની માદી ફનાલ? 

4. વ્મલવામ ભાટે કકળયાલસ્થાની આલશ્મકતાઓ અને ઇચ્છાઓ એક ળાા કેલી યીતે રૂ ું કયી ળકે? 

5. કકળયાલસ્થાના વલકાવના કામોભાું વળક્ષકની ભવૂભકાને વભજાલ? 

ય વનટ 3: ફા અવધકાય 

યચના 
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3.0 કયચમ 

3.1 રવનિંગ ઉદે્દશ્મ 

3.2 ફા અવધકાય ય બાયતીમ દ્રન્દ્ષ્ટકણ 

3.3 યાષ્રીમ નીવતઓ અને કામદાઓ 

3.4 ફા અવધકાય ય ય એન કન્લેન્ળન 1989 

3.5 ફા વુંયક્ષણ 

3.5.1 ફા દ ર મગ 

3.5.2 ચાઇલ્ડ રાકપકકિંગ 

3.6 ફા અવધકાયન ું યક્ષણ: એનવીીવીઆયની ભવૂભકા, વુંદબણભાું પકયમાદન ું વનલાયણ 

ચાઈલ્ડ યાઇટ્વ લામરન્વ 

3.7 ળાા અને ફા અવધકાય 

3.8 ચાઈલ્ડ યાઇટ્વ જનયેટ કયલા ભાટે ભાતાવતાને વરાશ આલી 

3.9 ચાર વમલૂ કયીએ 

3.10 તભાયી પ્રગવત ચકાવલા ભાટે જલાફ 

3.11 સચૂલેરા લાુંચન અને વુંદબો 

3.12 એકભ અંત કવયત 

3.0 કયચમ 

અભે વાુંબળય ું છે કે ફાક કઈણ યાષ્રન ું બાવલ છે. અને કઈ ળુંકા નથી, તેઓ છે. ફાક 

દેળની વોથી ભશતલણૂણ વુંવત્ત છે. તે જ વભમે તેઓ વોથી લધ  જખભી છે અને 

પ્રબાલળાી ફાણના અન બલ આજીલન જીલનકા અન બલે છે. તેથી તે તેભના ભશતલન ું છે 

સ્લસ્થ અને વાકલ્મલાદી વલકાવ ખાતયી છે. બાયતના ફુંધાયણે ભશતલન ું સ્લીકાય ું છે 

આ એકભભાું તભે વલવલધ રેખ દ્વાયા ફાકની ન્સ્થવતન અભ્માવ કયળ. બાયત વયકાય ણ છે 

ય એન જેલા આંતયયાષ્રીમ એજન્વીઓ ઉયાુંત, ઘણા કામદાઓ વાય કમાણ. 

આ છતાું, ફા દ વ્મણલશાય અને ફા અવધકાયન ું ઉલ્રુંઘનની વભસ્માઓ વલિબયભાું ભટા ામે અન્સ્તતલભાું 

છે 

ઉય ફા અવધકાયની આવાવના મ દ્દાઓ વલળે જાણલા ભાટે પ્રાથવભક ળાાના વળક્ષક તયીકે તભાયા 

ભાટે ખફૂ જ ભશતલણૂણ છે; 
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તભાયા વલદ્યાથીઓના જીલનભાું શ ું ચારી યહ્ ું છે તેના વલળે વુંલેદનળીર અને વાલચેત યશ, ળાા ઉયાુંત 

અને તભે કેલી યીતે વશામ કયી ળક છ 

તભાયા વલદ્યાથીઓ અને તેભના કયલાય. 

3.1 ળીખલાની ઇચ્છાઓ 

આ એકભન અભ્માવ કમાણ છી, તભે આ કયી ળકળ: 

હ ું ચાઈલ્ડ યાઇટ્વ વ્માખ્માવમત કર ું છુું; 

ફાકને યાષ્રીમ અને આંતયયાષ્રીમ પ્રવતફિતાઓ ય ચચાણ કય; 

ફાકના વલવલધ પ્રકાયનાું ફા અવધકાયના ઉલ્રુંઘન અને ફાકની જ દી જ દી કયન્સ્થવતઓને ઓખ 

અવધકાયન ું ઉલ્રુંઘન થઈ ળકે છે 

ફાકના અવધકાય ફાફતે ભાફાને વરાશ આલી. 

3.2 ફાકના અવધકાય ય બાયતીમના અભબવ્મન્ક્ત 

ય એન કન્લેન્ળન ઓન ધ યાઇટ્વ ઓપ ધ ચાઇલ્ડ, 1990 એ ફાકને "18 લણથી ઓછી ઉંભયના ફધા 

રક" તયીકે વ્માખ્માવમત કયે છે, 

વવલામ કે કામદા દ્વાયા, ફહ ભતી અગાઉની ઉંભયે પ્રાપ્ત થામ છે ". 

આણા દેળભાું, યુંયાગત યીતે, ફાકની વુંબા અને વુંયક્ષણની જલાફદાયી ભાતાવતા વાથે યશ ેછે. 

ફાક બાયતીમ વભાજભાું કલ્માણના ઉામ ભેલે છે. તે જફૃકયમાત આધાકયત છે 

ફાકની વુંબા યાખલાની અભબગભ અને અવધકાય આધાકયત અભબગભ નશીં. બાયતીમ ના ભટાબાગના 

બાગભાું ફાક 

વભાજ યુંયાગત યીતે અને યુંયાગત ફૃે તેભના જીલનને અવય કયતી ફાફત અને વનણણમભાું વરાશ 

રેતા નથી. 

અરફત્ત, દયેક લખતે ઇયાદા ન કવાન અથલા દભન અથલા વળકાય કયલા ભાટે નથી. વાુંસ્કૃવતક યીતે, 

ફાકની અભબપ્રામ 

વાુંબળય ું નથી અથલા ભશતલ આલાભાું આલે છે. 

તભાયી પ્રગવત -1 તાવ 

1. વ્માખ્માવમત કય "ફા" 

.................................................. .................................................. ................................................. 

.................................................. .................................................. ................................................. 

2. વળક્ષક તયીકે, તભને ફા અવધકાય વલળે જાણલાની જફૃય ળા ભાટે છે? 

.................................................. .................................................. ................................................. 
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.................................................. .................................................. ................................................. 

તે લીવભી વદી દયવભમાન ફા અવધકાયની કલ્ના ઉબયી આલી શતી અને ધ્માન કેન્દ્ન્દ્રત થય ું શત  ું 

અવધકાય આધાકયત અભબગભ ભાટે કલ્માણ અને કલ્માણથી આ અવધકાય આધાકયત અવધકાય તયપ આ 

વુંક્રભણ 

વયકાય અને નાગકયક વભમ વાથે વલકાવળીર છે. અભબગભભાું આ પેયપાય મ ખ્મતલે મ દ્દાઓ વાથે વુંફુંવધત છે 

વાભાજજક ન્મામ, બેદબાલ, ઇન્ક્લટી અને વળન્ક્તકયણ. અવધકાય આધાકયત અભબગભભાું, ફાક છે 

નાગકયક તયીકે જલાભાું આલે છે, જે બાયતના ફુંધાયણ શઠે અને તેભના દ્વાયા લચન આલાભાું આવ્ય ું છે 

તેના ભાટે શકદાય છે 

ય નાઈટેડ નેળન્વ ભચલ્ડ્રન યાઇટ્વ ચાટણય 1989. ફા અવધકાયને વભથણન આલાના વનયાકયણભાું 

પ્રવતભફિંભફત થામ છે 

અભાયા ફુંધાયણની વલવલધ જગલાઈઓ: 

કરભ 14: યાજ્મ કામદા અથલા વભાન વુંયક્ષણ શરેાું કઈણ વ્મન્ક્ત વભાનતાને નકાયળે નશીં 

બાયતના પ્રદેળની અંદયના કામદા. 

કરભ 15: યાજ્મ કઈ ણ નાગકયક વાભે ભાત્ર ધભણ, જાવત, 

જાવત, ભરિંગ, અને જન્ભ સ્થાન અથલા તેભાુંથી કઈણ. 

કરભ 15 (3): આ રેખભાું કુંઈ ણ યાજ્મને કઈ વલળે જગલાઈ કયલાથી અટકાલળે નશીં 

સ્ત્રીઓ અને ફાક. 

કરભ 21 એ: 6 થી 14 લણની ઉંભયના ફધા ફાક ભાટે ભપત અને પયજજમાત વળક્ષણ. 

કરભ 23: ભન ષ્મ અને જાગતૃ ભજૂયભાું રાકપકન પ્રવતફુંધ: ભન ષ્મભાું રાકપક અને 

ભબખાયી અને પયજજમાત શ્રભના અન્મ વભાન સ્લફૃ પ્રવતફુંવધત છે અને કઈણ ઉલ્રુંઘન છે 

આ જગલાઈ કામદાની અન વાય દુંડાત્ર ફનળે. 

કરભ 24: 14 લણથી ઓછી ઉંભયના કઈ ફાકને કઈણ પેક્ટયી અથલા ખાણભાું કાભ કયલા ભાટે 

યજગાયી આલાભાું આલળે નશીં 

કઈણ અન્મ જખભી યજગાયભાું યકામેરા. 

કરભ 3: યાજ્મ, ખાવ કયીને, તેની નીવત સ યભક્ષત કયલા તયપ વનદેળ કયળે: (ઇ) કે કાભદાય,  ર  અને 

સ્ત્રીઓની આયગ્મ અને ળન્ક્ત અને ફાકની નમ્રતા 

દ ર મગ કયલાભાું આલત ું નથી અને નાગકયકને વ્મલવામભાું આલશ્મકતા દ્વાયા પયજ ાડલાભાું આલતી 

નથી 
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તેભની ઉંભય અથલા તાકાત ભાટે અનકૂ ; 

(એપ) ફાકને તુંદ યસ્ત યીતે વલકવાલલા તક અને સ વલધાઓ આલાભાું આલે છે 

સ્લતુંત્રતા અને ગોયલની કયન્સ્થવતઓભાું અને ફાણ અને ય લાન વાભે યક્ષણ આલાભાું આલે છે 

ળણ અને નૈવતક અને બોવતક તમાગ વાભે. 

કરભ 45: છ લણની નીચેની ઉંભયના ફાકને પ્રાયુંભબક ફાણ વુંબા અને વળક્ષણની જગલાઈ 

લો 

કરભ 47: ણન ું સ્તય લધાયલા અને જીલનધયણ લધાયલા અને સ ધાયલા ભાટે યાજ્મની પયજ 

જાશયે આયગ્મ. 

કરભ 51 એ (કે): ભાતાવતા અથલા ારકની મૂભતૂ પયજ તેના ભાટે વળક્ષણની તક યૂી ાડલા 

છ થી 14 લણની ઉંભયના ફાક. 

3.3 યાષ્રીમ નીવતઓ અને કામદાઓ 

બાયતીમ ફુંધાયણના મૂભતૂ અવધકાય અને વનદેળાુંતભક વવિાુંત ભાટે ભાખ ું રૂ ું ાડ ેછે 

ફા અવધકાય પ્રવતફિતાને અભરભાું મકૂલા ભાટે કેટરાક કામદાઓ અને યાષ્રીમ નીવતઓ તૈમાય કયલાભાું 

આલી છે 

ફા અવધકાય 

(એ) યાષ્રીમ નીવતઓ 

ફા અવધકાયની વાક્ષાતકાયની ખાતયી કયલા ભાટે દેળભાું મ ખ્મ નીવતઓ અને કામદાઓ યચલાભાું આવ્મા 

છે 

તેભની ન્સ્થવતભાું સ ધાયણાભાું નીચેનાન વભાલેળ થામ છે: 

ફાકની યાષ્રીમ નીવત 2013 

ફાકની યાષ્રીમ નીવત 2013 ની વરાભતી, ભાકશતી, વભાવલષ્ટ, 

તેના પ્રદેળભાું અને તેના અવધકાયક્ષેત્રભાું તભાભ ફાકને વટણ અને વળન્ક્તકૃત કયે છે 

કયન્સ્થવત અને યાષ્રીમ વુંવત્ત તયીકે. યાજ્મ શકાયાતભક ગરાું રેલા ભાટે પ્રવતફિ છે - વલધાનવબા, 

નીવત અથલા અન્મથા - ફાકને જીલલા અને વલકાવ કયલાના અવધકાયને પ્રતવાશન આલા અને સ યભક્ષત 

કયલા 

ઇન્ક્લટી, ગોયલ, વરાભતી અને સ્લતુંત્રતા, ખાવ કયીને તે શાવનકાયક અથલા ગેયરાભબત; તેની ખાતયી કયલા 

ભાટે 

કે ફધા ફાક વભાન તક છે; અને તે કઈ યુંયા, યુંયા, વાુંસ્કૃવતક અથલા ધાવભિક પ્રથા નથી 
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ફાકને તેભના અવધકાયન આનુંદ રેલાથી ઉલ્રુંઘન અથલા પ્રવતફુંધ અથલા અટકાલલાની છૂટ છે. 

• વળક્ષણ ય યાષ્રીમ નીવત, 1986 

આ ૉભરવી પ્રાયુંભબક વળક્ષણ સ્તયથી ગ્રાભીણ અને ળશયેી ફુંનેભાું વળક્ષણને આલયી રે છે 

બાયત તે પ્રાથવભક વળક્ષણના વુંફુંધભાું ત્રણ ાવાું ય બાય મકેૂ છે: 

¾ વાલણવત્રક પ્રલેળ અને નોંધણી, 

¾ 14 લણની લમના ફાકન ું વાલણવત્રક પ્રવતભફિંફ, અન ે

¾ તભાભ ફાકને પ્રાપ્ત કયલા ભાટે વક્ષભ કયલા ભાટે વળક્ષણની ગ ણલત્તાભાું નોંધાત્ર સ ધાય 

¾ વભકારીન ઉમગ ભાટે વુંસ્કૃત અને અન્મ ળાસ્ત્રીમ બાાઓન ું  નજીલન. 

ફા કાભદાય ય યાષ્રીમ નીવત, 1987 

બાયતભાું 1987 ભાું ફા ભજૂયી ય યાષ્રીમ નીવત ઘડલાભાું આલી શતી. આ નીવત ધીભે ધીભે અનાલલા 

ભાુંગે છે 

અને જખભી વ્મલવામભાું કાભ કયતા ફાકના  નલણવન ય ધ્માન કેન્દ્ન્દ્રત વાથે ક્રવભક અભબગભ. 

તે વલકાવ વાથે વુંય ક્ત ફા ભજ ય ય બાયતીમ કામદાના કડક અભરની કલ્ના કયે છે ગયીફી જેલી 

ફા ભજૂયીના મૂ કાયણને વુંફધલા ભાટેના કામણક્રભ. 1988 ભાું, આને યાષ્રીમ તયપ દયી ગય ું 

ફા ભજૂયી મજના (એનવીએરી) શરે. આ કાનનૂી અને વલકાવ શરે ચા  છે, એક 

લતણભાન કેન્દ્રીમ વયકાયની બુંડ, બાયતભાું ફા ભજૂયીને વુંણૂણણે દૂય કયલા ભાટે રભક્ષત છે. છતાું 

આ પ્રમતન, ફા ભજૂયી બાયત ભાટે એક ભટ ડકાય છે. 

• યાષ્રીમ ણ નીવત, 1993 

1993 ની ણ નીવત બાયતની ક ન્સ્થવત અને આલા ભશતલના ફૃયેખા આે છે 

દસ્તાલેજ તે વભમે 1 99 3 ભાું તમાું વુંફધન કયલા ભાટે શરેેથી જ વુંખ્માફુંધ વભકેવનઝભ શતા 

દૂવત ફા વલકાવ વેલાઓ (આઇવીડીએવ) જેલા ભાર-ણ અને અલ્-ણની વભસ્મા, 

વલળે ણ કામણક્રભ, અને ઘઉં આધાકયત ન્ય કરળન પ્રગ્રાભ લગેયે. આ નીવતભાું ફૃયેખા છે 

તભાભ લસ્તીના મગ્મ ણને સ વનવિત કયલા ભાટે થડા લધાયાના જગલાઈઓ. 

વીધા, ટૂુંકા ગાાની વેલાઓ વલબાગ શઠે, નીવત ICDS અને વલસ્તયણની જફૃકયમાત ભાટે કશ ેછે 

બાયતભાું વભાન ફાકની લાસ્તવલક લસ્તીને આલયી રેલા ભાટે વભાન કામણક્રભ. તે ણ જફૃયી છે 

ભાતાને તેભના ફાકને વદૃ્ધિ દ્વાયા રૂ ું ાડલા ભાટે મગ્મ ભાકશતી અને વશામ આલાભાું આલે છે 

અવયકાયક ણ ભાટે દેખયેખ. કકળયાલસ્થાલાી છકયીઓ અને ભાતાની અેક્ષા યાખલાની ણ જફૃય છે 
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પ્રગ્રામવના કામણક્ષેત્રભાું. વભાજને યૂા ાડલાભાું આલતાું ફુ્વભાું ક તતલના ન કળાન વાભે ભજબતૂ 

થવ ું જફૃયી છે, 

ગયીફ ક ટ ુંફ ભાટે ઓછી કકિંભતના ક ખયાકની જફૃય છે, અને પ્રગ્રામવન પ્રમતન કયલ જઈએ 

ણની ખાભીઓને ખાવ કયીને સ્ત્રીઓ, અેક્ષા અને નવવિંગભાું વુંફધલા અને યકલા ભાટે 

ભાતાઓ અને ફાક. 

• આયગ્મ ય યાષ્રીમ નીવત, 2002 

નેળનર શલે્થ ભરવીને 1983 ભાું બાયતની વુંવદ દ્વાયા વભથણન આલાભાું આવ્ય ું શત  ું અને 2002 ભાું 

અડટે કયલાભાું આવ્ય ું શત  ું 

અને તે 0 થી 18 લણની ઉંભયના ફાકને રાગ  ડ ેછે. નીવત અવભાનતાને વુંફધલાન પ્રમતન કયે છે 

આયગ્મ વેલાઓ સ ધી શોંચલા અને પ્રાથવભક સ્લાસ્થ્મ ખચણભાું લધાય કયલાની દયખાસ્ત કયે છે 

લધ  આયગ્મ વુંબા કેન્દ્ર ખર. પ્રગ્રામવ જે ફાકની જફૃકયમાતને વુંફવધત કયે છે જેભ કે પ્રજનનક્ષભ 

અન ે

ય વનલવણર ઇમય નાઇઝેળન પ્રગ્રાભ વકશત ફા આયગ્મને કામણ કયલાન ું ચા  યાખવ ું જફૃયી છે 

ઇમ્ચ્છત રક્ષ્મ પ્રાપ્ત કય. નીવત વનદેળ કયે છે કે રક જાશયે આયગ્મ વેલાઓન ઉમગ કયતા નથી 

કાયણ કે તેઓ દદીઓને આલશ્મક દલાઓ આતા નથી. તેથી નીવત જફૃકયમાતની ફૃયેખા આે છે 

કેન્દ્રીમ વયકાયની બુંડ લધાયીને જફૃયી દલાઓની શોંચભાું સ ધાય કયલ. નીવત 

આયગ્મ ક્ષેત્રના વ્માલવાવમકની લધાયાની અને યૂક તારીભની જગલાઈઓન ું ફૃયેખા. આ 

નીવત વનલાયક તકનીક ળીખલતી ળાા આયગ્મ વળક્ષણ કામણક્રભને પ્રાધાન્મ આે છે. 

આ ફાકને લતણણકૂ ભાટે મગ્મ આયગ્મ ળીખલા ભાટે પ્રતવાકશત કયળે. 

• ફાક ભાટે યાષ્રીમ ચાટણય, 2004 

ફાક ભાટે યાષ્રીમ ળાટણય 2004 ની અંતગણત, દયેક ફાકને અવધકાય ભેલલાની ઇચ્છા છે 

તુંદ યસ્ત અને સ ખી ફાણભાું, ર ટ કાયણને વુંફધલા ભાટે જે તુંદ યસ્ત વલકાવને નકાયે છે અને 

ફાકના વલકાવ, અને વમ દામના અંતયાતભાને વ્માક વાભાજજકભાું જાગતૃ કયલા 

ફાકને ફધાું પ્રકાયનાું દ ફૃમગથી ફચાલલા વુંદબણ, ક ટ ુંફ, વભાજ અને વળન્ક્તકયણને ભજબતૂ ફનાલતા 

યાષ્ર. આ ચાટણયભાું ફા વુંયક્ષણ ય નીચેના વલબાગ છે: 

 વલાણઇલર, જીલન અને સ્લાતુંત્ર્મ 

 છકયી ફાક યક્ષણ 

 ાતા અને લુંભચત વમ દામના ફાકની વુંબા, યક્ષણ, કલ્માણ 
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 ફા ભૈત્રીણૂણ કામણલાશીની ખાતયી કયલી  ફાક ભાટે કામણલાશીની યાષ્રીમ મજના, 2005 

ફાક ભાટેની યાષ્રીમ મજના (એનીએવી) ની યચના છીના વલબાગ દ્વાયા કયલાભાું આલી શતી 

2005 ભાું ભકશરા અને ફા વલકાવ (શલે એભ.લી.ડી.વી.ડી.). આ મજનાની દેખયેખ પ્રાઇભ દ્વાયા કયલાભાું 

આલી યશી છે 

પ્રધાન કામાણરમ. ઍક્ળન પ્રાનન શતે   18 લણથી ઉયનાું ફાકને તભાભ શકને સ વનવિત કયલાન છે. 

તે અન્સ્તતલ ટકાલી યાખલા, વલકાવ ભાટેનાું તભાભ ગરાુંની ખાતયી કયલા વયકાયની પ્રવતફિતાને વભથણન 

આે છે. 

તભાભ ફાકના વલકાવ અને વુંયક્ષણ. તે એક વક્ષભ માણલયણ ફનાલલાન ું ણ રક્ષ્મ યાખે છે 

ફા અવધકાયની સ યક્ષાને સ વનવિત કય. યાજ્મ મજનાની મજના તૈમાય કયલા ભાટે યાજ્મને પ્રતવાકશત 

કયલાભાું આલે છે 

ફાક ભાટે એનીએવી વાથે લાક્ય. આ પ્રાનભાું ઘણાું કી પ્રાધાન્મતા ક્ષેત્ર છે જેન વભાલેળ થામ છે 

ફાકના જીલનવનલાણશ, વલકાવ, વુંયક્ષણ અને દેખયેખ અને વભીક્ષાની ફાજ ભાું બાગીદાયીન અવધકાય 

નીવતઓ અને કામણક્રભ. એનીએવી શાુંવર કયલા ભાટે અંદાજત્રીમ પાલણીની જફૃકયમાત ય બાય મકેૂ 

છે 

ફા વુંયક્ષણ રક્ષ્મ. 

(ફી) યાષ્રીમ કામદાઓ 

બાયતભાું પ્રકાવળત ફાકના અવધકાયને રગતા કેટરાક ભશતલણૂણ કામદા નીચે ચચાણ કયે છે: 

(i) પ્રી-નેટર ડામગ્નન્દ્સ્ટક ટેકનીક્વ (યેગ્ય રેળન એન્ડ વભસ્ય ઝ ઓપ વભવય ઝ) એક્ટ, 1994 

આ શતે   ભાટે પ્રી-નેટર ડામગ્નન્દ્સ્ટક તકનીકના ઉમગના વનમભન ભાટે આ એક કામદ છે 

આન લુંવળક અથલા ચમાચમની વલકૃવતઓ, યુંગસતૂ્ર અવાધાયણતાઓ અથલા ચક્કવ જન્ભજાતની ળધ 

વલકૃવતઓ અથલા વેક્વ-ભરિંક્ડ કડવઓડણવણ, અને આ પ્રકાયની તકનીકના દ ફૃમગની યકથાભ ભાટે 

જન્ભજાત જાવતના વનધાણયના શતે  થી સ્ત્રી ભ્રણૂશતમા તયપ દયી જામ છે અને વુંફુંવધત ફાફત ભાટે 

તેની વાથે અથલા તમાું વુંરગ્ન. 

(ii) જ લાન ન્મામ (ફાકની વુંબા અને વુંયક્ષણ) કામદ, 2000 

Juvenile Justice (ફાકની વુંબા અને વુંયક્ષણ) કામદ, 2000 એ એક વ્માક કામદ છે 

જે કામદા અને ફાક વાથે વુંઘણભાું ફાકની મગ્મ વુંબા, વુંયક્ષણ અને વાયલાય ભાટે રૂ ું ાડ ેછે 

તેભની વલકાવ જફૃકયમાત યૂી ાડીને અને ફા વભત્રતા અનાલીને કાજી અને વુંયક્ષણની જફૃય છે 

ફાકના શ્રેષ્ઠ કશતભાું ફાફતના વનણણમ અને સ્લબાલભાું અભબગભ અનાલ 
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કામદા શઠે સ્થાવત વલવલધ વુંસ્થાઓ દ્વાયા તેભના અંવતભ  નલણવન ભાટે. તે અન કૂ છે 

ય એનવીવીવી, ય એન સ્ટાન્ડડણ ન્યનૂતભ ફૃલ્વ ઓપ એડય વનટી જસ્ટીવ જસ્ટીવ (ધ 

ફેઇજજિંગ વનમભ) 1985, ય એન તેભની ભરફટીથી લુંભચત જ લેનીલ્વના યક્ષણ ભાટેના વનમભ અને ફધા 

અન્મ વુંફુંવધત યાષ્રીમ અને આંતયયાષ્રીમ વાધન. 

તે 18 લણની વભાન લમ નક્કી કયે છે, જે નીચે છકયાઓ અને છકયીઓ ફુંને તયીકે ગણલાભાું આલે છે 

ફાક આ કામદાભાું કકળય અયાધ કયનાયની લચ્ચે સ્ષ્ટ બેદબાલ કયલાભાું આવ્મ છે 

ઉેભક્ષત ફાક. તે સ્થાના કયીને ન્મામ ભાટે કકળય અથલા ફાકને લધાયાન પ્રલેળ આલાન ું રક્ષ્મ 

યાખે છે 

જ લેનીર ન્મામ ફડણ અને ફા કલ્માણ વવભવતઓ. આ કામદા ય વલળે બાય મકૂલાભાું આવ્મ છે 

ફાકના  નલણવન અને વાભાજજક એકીકયણ અને વુંસ્થાકીમ અને ભફનસ્થાન ભાટે પ્રદાન કય ું છે 

ફાકની વુંબા અને વુંયક્ષણ ભાટે ગરાું. ભફન-વુંસ્થાકીમ વલકલ્ 

અનાલલા, ારક વુંબા, પ્રામજકતા અને વુંબા છી વભાલેળ થામ છે. 

નોંધ: - Juvenile Justice (ફાકની વુંબા અને વુંયક્ષણ) કામદ, 2015 બાયતની વુંવદ દ્વાયા વાય 

કયલાભાું આવ્મ છે. 

16-18 લણની ઉંભયના આ કામદા અન વાય, શને્ય વ અયાધભાું વાભેર,  ખ્ત તયીકે પ્રમતન કયી ળકામ છે. 

(iii) ફા ભજૂયી (પ્રવતફુંધ અને વનમભન) અવધવનમભ, 1986 

આ કામદ ફા ભજૂયીને દૂય કયલા ભાટે તૈમાય કયલાભાું આવ્મ શત અને તેના ભાટે દુંડ અને દુંડની 

જગલાઈ કયલાભાું આલી શતી 

14 લણથી ઓછી ઉંભયના ફાકને વલવલધ જખભી વ્મલવામ અને પ્રકક્રમાઓભાું યજગાયી આલી. 

આ કામદા યાજ્મ વયકાયને આયગ્મ વુંદબે વનમભ ફનાલલા ભાટે ળન્ક્ત આે છે 

ફાકની સ યક્ષા, જ્માું તેભની યજગાયની યલાનગી શમ તમાું. તે કાભના વનમભન ભાટે પ્રદાન કયે છે 

કાભના કરાક કપન્ક્વિંગ, વાપ્તાકશક યજાઓ, વનયીક્ષકને નકટવ, જગલાઈઓ વકશતની ળયત 

તાજેતયના જાશયેનાભા, ફાક દ્વાયા ઉંભય, વલલાદની જાલણી, લગેયે જેલા વલલાદન ું વભાધાન કયવ ું 

શટર અને ઢફભાું કાભ કયતા 14 લણ સ ધીની ઘયે ું કાભદાયને અંદય રાલલાભાું આવ્મા છે 

કામદાન ું કામણક્ષેત્ર તે ફા ભજૂયીના ક ર દૂયકયણ તયપ એક ગ ું છે. 

(iv) ફા પ્રવતફુંધ કામદ, 2006 ની પ્રવતફુંધ 

ફા રગ્ન પ્રવતફુંધ કામદ, 1929 યદ કયલાભાું આવ્મ છે અને નલા કામદાના મ ખ્મ જગલાઈઓ 

ળાભેર છે: 
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• દયેક ફા રગ્ન કયાય કયનાય ક્ષના વલકલ્ ય અવ્મલન્સ્થત યશળેે જે ફાક શત 

રગ્નન વભમ 

• ન્મામાધીળની હ કભ આતી લખતે કટણ, ક્ષ, ભાતા-વતા અને કદગ્દળણકને વનદેવળત કયલાન આદેળ કયળે 

લારીઓ, ૈવા, કીભતી ચીજ, અરુંકાય અને અન્મ બેટ પ્રાપ્ત કયલા ભાટે. 

• કટણ ,  ર  કયાય કયતી ાટીને ફાકને કદળાભાન કયલાન અંતગણત અથલા અંવતભ આદેળ ણ કયી ળકે 

છે 

રગ્ન ભાટે સ્ત્રી કયાય ક્ષને જાલણી કયલા ભાતાવતા અથલા લારીના રગ્ન 

અને તેણીના વનલાવ ભાટે તેણીના  નલણવલાટ સ ધી 

• અદારતની કસ્ટડી અને જાલણી ભાટે કટણ મગ્મ આદેળ કયળે 

ફા રગ્ન 

• ફા રગ્નને નાબદૂ કમાણ શલા છતાું, આલા રગ્નના દયેક ફાકને યશળેે 

ફધા શતે  ઓ ભાટે કામદેવય ફાક ભાનલાભાું આલે છે 

• ચક્કવ વુંજગભાું ફા રગ્નને યદફાતર કયલા ભાટે, જેભ કે નાના શતે   ભાટે લેચલાભાું આલે છે 

રગ્ન, રગ્ન કમાણ છી નાન લેચામ છે અથલા લેળરટ અથલા અભય શતે   ભાટે ઉમગ થામ છે, લગેયે 

•  ફૃ  ખ્ત લમના ફાક અને વ્મન્ક્તઓ વાથે રગ્ન કયલા ફદર વજાભાું લધાય, ઉતવાશ, 

ફા રગ્નને ફે લણ સ ધીની જેરની વજા અને એક સ ધીની અીર, પ્રતવાશન, શાજયી આલી લગેયે 

રાખ ફૃવમા 

• ચાઇલ્ડ ભેયેજ પ્રકશભફળન ઑકપવવણની વનય ન્ક્ત કયલા ભાટેના યાજ્મ, જેભની પયજભાું યકથાભન વભાલેળ 

થામ છે 

ફા રગ્નની ગુંબીયતા, અવયકાયક કામણલાશી ભાટે  યાલા વુંગ્રશ, ફનાલલી 

વમ દામની જાગફૃકતા અને વુંલેદનળીરતા, લગેયે 

(v) ફા અવધકાય કામદ, 2005 ના યક્ષણ ભાટેના કવભળન 

આ કામદ વુંયક્ષણ ભાટે યાષ્રીમ અને યાજ્મ કવભળનના ફુંધાયણ ભાટે રૂ ું ાડ ેછે 

દયેક યાજ્મ અને કેન્દ્રળાવવત પ્રદેળભાું ફા અવધકાય. યાષ્રીમ અને યાજ્મના કામો અને વત્તાઓ 

કવભળન આ યશળેે: 

• ફાકના યક્ષણ ભાટે અથલા કામદા શઠે આલાભાું આલેર કાનનૂી વરાભતીની તાવ કય અને 

વભીક્ષા કય 

અવધકાય અને તેભના અવયકાયક અભરીકયણ ભાટે ગરાું બરાભણ કયે છે 
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• ઉચાય વરાભતીના કાભ ય લાવિક અને વભમાુંતયે કયટણ તૈમાય કય અને પ્રસ્ત  ત કય 

• ફા અવધકાયના ઉલ્રુંઘનની તાવ કય અને જ્માું જફૃય શમ તમાું કામણલાશીની ળફૃઆતની બરાભણ કય 

• ફા અવધકાય વાથે વુંફુંવધત નીવતઓ, કામણક્રભ અને અન્મ પ્રવવૃત્તઓની વભમાુંતયે વભીક્ષા કય 

વુંવધઓ અને અન્મ આંતયયાષ્રીમ વાધનન વુંદબણ 

• વભાજના વલવલધ વલબાગભાું ફા અવધકાય વલળે જાગફૃકતા પેરાલ 

• ફાક વાભેના ગ નાઓની અથલા ફાકના ઉલ્રુંઘનની ઝડી સ નાલણી ભાટે ભચલ્ડ્રન્વ કટૌણવની 

સ્થાના કય 

અવધકાય 

• દયેક ભાટે સ્ેવળમર બ્બ્રક પ્રવવક્ય ટય વનભણકૂ કયલા ભાટે યાજ્મ વયકાય અને ય ટી લશીલટ ભેલ 

ભચલ્ડ્રન્વ કટણ  

આ કામદાઓ વવલામ મ ખ્મતલે ફાકને રગતા, વાભાજજક વુંફુંધના અનેક મજભાન છે 

પજદાયી કામદાઓ જેન વુંબા, વુંયક્ષણ અને  નલણવન ભાટે કેટરાક પામદાકાયક જગલાઈઓ છે 

ફાક લાભણજ્મ, ઉદ્યગ અને લેાયને રગતા કામદાભાું ફાક ભાટે કેટરાક જગલાઈઓ છે, યુંત   તેઓ 

બાગ્મે જ કઈ વુંયક્ષણ રૂ ું ાડ ેછે અથલા તેભની વલકાવ જફૃકયમાતને યૂી ાડ ેછે. કામદાઓ શલા છતાું, 

તમાું છે 

અવુંખ્મ કયન્સ્થવતઓભાું, ખાવ કયીને કેવભાું, ફા દ વ્મણલશાયને રગતા કામદાકીમ જગલાઈઓભાું મ ખ્મ 

તપાલત શયેપેય, જાતીમ અને પયજજમાત શ્રભ, ફા અશ્રીરતા, જાતીમ પ્રલાવન અને  ફૃ ય રૈંભગક 

હ ભર 

ફાક ભકશરા અને ફા વલકાવ ભુંત્રારમ વ્માક કામદ ઘડલાની તૈમાયી કયી યહ્ ું છે 

ફાક વાભેના ગ નાઓ ય. 

(vi) ફાકના મ ક્ત અને પયજજમાત વળક્ષણ (આયટીઈ) અવધવનમભ, 200 9 ના અવધકાય 

ફુંધાયણ (અઢાય-છ સ ધાયા) અવધવનમભ, 2002 એ બાયતના ફુંધાયણભાું કરભ 21-એ દાખર કમો શત 

છ થી 14 લણ સ ધીની ઉંભયના તભાભ ફાકની ભપત અને પયજજમાત વળક્ષણ એક તયીકે 

મૂભતૂ યીતે અવધકાય યાજ્મ દ્વાયા કામદા દ્વાયા વનધાણકયત કયી ળકામ છે. અવધકાય ફાકને ભપત 

અને પયજજમાત વળક્ષણ (આયટીઈ) કામદ, 200 9 ન અથણ છે કે દયેક ફાકને વુંણૂણ વભમન પ્રાયુંભબક 

અવધકાય છે 

ઔચાકયક ળાાભાું વુંતકાયક અને વભાન ગ ણલત્તાની વળક્ષણ, જે ચક્કવ આલશ્મક ધયણને વુંતે છે 

અને ધયણ. 



522-1. વલબાગ-1. 
 

Created By : www.mnmeniya.in Page 51 
 

કરભ 21- એ અને આયટીઈ એક્ટ 1 રી એવપ્રર 2010 ના યજ અભરભાું આવ્મ. આયટીઈ કામદાના 

ળીણકન વભાલેળ થામ છે 

ળબ્દ 'ફ્રી અને પયજજમાત'. 'ફ્રી એજ્ય કેળન' ન અથણ એ છે કે કઈ ફાક, જે ફાક છે તેના વવલામ 

તેભના ભાતાવતા દ્વાયા ળાાભાું દાખર કયલાભાું આલે છે, જે મગ્મ વયકાય દ્વાયા વભવથિત નથી 

કઈણ પ્રકાયની પી અથલા ખચણ ચકૂલલા ભાટે જલાફદાય શઈ ળકે છે જે તેને અથલા તેણીને અન વયલા 

અને ણૂણ કયલાથી અટકાલી ળકે છે 

પ્રાથવભક વળક્ષણ 'પયજજમાત વળક્ષણ' મગ્મ વયકાય ય એક પયજ ાડ ેછે 

સ્થાવનક અવધકાયીઓ પ્રલેળ, શાજયી અને પ્રાયુંભબક વળક્ષણ ણૂણ કયલા ભાટે ખાતયી અને ખાતયી 

6-14 લણની લમના તભાભ ફાક દ્વાયા. આ વાથે બાયત અવધકાય આધાકયત ભાખા તયપ આગ લધ્ય ું 

છે 

જે આ મૂભતૂ ફાકને અભરભાું મકૂલા ભાટે કેન્દ્રીમ અને યાજ્મ વયકાય ય એક પયજ ાડ ેછે 

આયટીઈના જગલાઈઓ અન વાય ફુંધાયણની કરભ 21-એભાું વભાવલષ્ટ છે 

કામદ 

(vii) જાતીમ અયાધ ધાય (POCSO) એક્ટ, 2012S વાભે ફાકની સ યક્ષા 

ફાકના જાતીમ અયાધ અવધવનમભ (POCSO), 2012 ન ું વુંયક્ષણ ભજબતૂ કયલા ભાટે તૈમાય કયલાભાું 

આવ્ય ું છે 

જાતીમ દ વ્મણલશાય અને ળણથી ફાકના યક્ષણ ભાટે કાનનૂી જગલાઈઓ. પ્રથભ લખત, 

ફાક વાભે રૈંભગક અયાધના મ દ્દાને ઉકેરલા ભાટે વલળે કામદ વાય કયલાભાું આવ્મ છે. ના ઉદે્દળ 

અથલા 

આ ગ ના કયલાના પ્રમાવને આ કામદા શઠે વજાાત્ર ણ છે. આ ગ નાઓ ભરિંગ તટસ્થ છે 

અયાધ કયનાય તેભજ ીકડતની વાથે. 

તભાયી પ્રગવત -2 તાવ 

3. આયટીઈ કામદાના અભરીકયણ છી તભાયા ળાાભાું થમેરા પેયપાયની સભૂચ. 
.................................................. .................................................. ............................................... 

.................................................. .................................................. ............................................... 

3.4 ય .એન. ના ફાકના અવધકાય ય વુંભેરન 

ય નાઈટેડ નેળન્વ કન્લેન્ળન ઓન ધ યાઇટ્વ ઓપ ધ ચાઇલ્ડ (ય એનવીવીવી) 1990 ભાું અભરભાું આવ્ય ું 

શત  ું. તે શત  ું 
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1992 ભાું બાયત વયકાય દ્વાયા ભુંજૂય કયામેર. ય એનવીવીવીએ વયકાય અને વ્મન્ક્તગત નાગકયકને નક્કી 

કય ું છે 

ફધા ફાકના અવધકાયને પ્રતવાશન આલા અને સ યભક્ષત કયલા ભાટે કયવ ું જઈએ. ય એનવીવીવી ય 

શસ્તાક્ષય કયીને, બાયતીમ વયકાય ાવે છે 

ઍક્વેવ કયલા ભાટે, ફાક વરાભત અને વશામક ન્સ્થવતભાું વદૃ્ધિ ાભી ળકે તે સ વનવિત કયલા ભાટે તે 

પ્રવતફિ છે 

ગ ણલત્તા વળક્ષણ, આયગ્મ વુંબા અને જીલનધયણન વાય ધયણ. ય એનવીવીવી ફાકના અવધકાયને 

સ્લીકાયે છે 

તેભના વલચાય અને ભુંતવ્મ મ ક્તણ,ે તેભના તાના ક્રફ અને વુંગઠનભાુંથી, યભલા અને યભલા ભાટે 

ભાકશતી ઍક્વેવ કય અને તેભના વલચાય અને ભાકશતીને જાણી ર. નીચે મ ખ્મ શાઇરાઇટ્વ છે 

ય એનવીવીવીના: 

18 લણથી ઓછી ઉંભયના ફધા રક, કામદાની જેભ, ફહ ભતી અગાઉની ઉંભયે પ્રાપ્ત થામ છે. 

એર ફધા અલાદ લગય ફાકને ફધા અવધકાય રાગ  ડ ેછે, અને યાજ્મ ફાકને યક્ષણ આલા ભાટે 

પયજ ાડલાભાું આલે છે 

કઈણ બેદબાલથી. યાજ્મએ કઈણ શકન ું ઉલ્રુંઘન કયવ ું નશીં અને શકાયાતભક ગરાું રેવ ું આલશ્મક છે 

ફધા અવધકાયને પ્રતવાશન આલા. 

એર ફાકને રગતી ફધી કક્રમાઓએ તેના શે્રષ્ઠ કશતન ું વુંણૂણ ખાત  ું રેવ  ું જઈએ. યાજ્મ છે 

ભાતાવતા અથલા અન્મ જલાફદાયીઓ આવ ું કયલાભાું વનષ્પ જામ તમાયે માણપ્ત કાજી પ્રદાન કય. 

l ય .ને.વી.વી.વી. ભાું શકકકતને લાસ્તવલકતાભાું અન લાદ કયલા ભાટે યાજ્મ પયજજમાત છે. 

l ભાતાવતા અથલા વલસ્તતૃ ક ટ ુંફીજનના અવધકાય અને જલાફદાયીઓને ભાન આલાન ું યાજ્મન ું પયજ છે 

ફાકને તેભના અવધકાયની કલામતભાું મગ્મ કદળા અને ભાગણદળણન રૂ ું ાડવ ું. 

એર ફાકને જીલનન આંતકયક અવધકાય છે, અને યાજ્મએ ભશત્તભ અન્સ્તતલ ટકાલી યાખવ ું અને તેની 

ખાતયી કયલી જઈએ 

ફાકન વલકાવ 

દયેક ફાકને જન્ભથી નાભ ભેલલાન અવધકાય છે અને તેને યાષ્રીમતા આલાભાું આલે છે. 

l યાજ્મને સ યભક્ષત યાખલા ભાટે પયજ ાડલાભાું આલે છે અને, જ જફૃયી શમ, ત ફાકની ઓખ (નાભ, 

યાષ્રીમતા અને ક ટ ુંફ વુંફુંધ). 
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એર ફાકને તેભના ભાતાવતા વાથે યશલેાન અવધકાય છે વવલામ કે તેઓ તેભના શે્રષ્ઠ કશત વાથે 

અવુંગત શમ; 

એક અથલા ફન્નેથી અરગ શમ ત ફુંને ભાતાવતા વાથે વુંકણ જાલી યાખલા; અને દ્વાયા જાણ કયલાભાું 

અવધકાય 

યાજ્મ દ્વાયા કામણલાશીન ું કયણાભ શમ ત તેભના ભાતાવતાના સ્થાનની ન્સ્થવત. 

એર ફાક અને તેભના ભાતાવતા ાવે કઈ ણ દેળ છડલાન અને તેભાું પ્રલેળલાન અવધકાય છે 

ફાક / વત ૃવુંફુંધને એકીકૃત કયલા અથલા જાલલા ભાટે. 

l યાજ્મભાું અન્મ ફાકના અશયણ અથલા અટકામતને અટકાલલા અને ઉચાય કયલાન પ્રમાવ કયલા 

ભાટે પયજ ાડલાભાું આલે છે 

ભાતાવતા દ્વાયા અથલા તતૃીમ ક્ષ દ્વાયા દેળ. 

એર ફાકને કઈ અભબપ્રામ વ્મક્ત કયલાન અને તે અભબપ્રામને કઈણ ધ્માનભાું રેલા ભાટેન અવધકાય 

છે 

ફાકને અવય કયતી લસ્ત   અથલા પ્રકક્રમા. 

ફાકન,ે ભેલલા વવલામ અને જાણીતી ભાકશતી ભેલલા અને તેભના વલચાય વ્મક્ત કયલા ભાટેન 

અવધકાય છે 

આ અન્મના શકન ું ઉલ્રુંઘન કયળે. 

ફાકને મગ્મ ભાતાવતાને આધાયે વલચાય, અંતયાતભા અને ધભણની સ્લતુંત્રતાન અવધકાય છે 

ભાગણદળણન અને યાષ્રીમ કામદ. 

એર ફાકને અન્મ વાથે ભલાન અને જડાણભાું જડાલલા અથલા વેટઅ કયલાન અવધકાય છે, વવલામ 

કે આભ કયલાન ું ઉલ્રુંઘન કયે 

અન્મના અવધકાય. 

ફાકને તેભની ગનીમતા, ક ટ ુંફીજન, ઘય અને શસ્તક્ષેથી દખરથી યક્ષણ કયલાન અવધકાય છે 

ત્રવ્મલશાય અને ફદનક્ષી / ફદનક્ષીથી. 

વાભાજજક, નૈવતક, ળૈક્ષભણક કે ફાકને ભાકશતી પ્રવાકયત કયલા ભાધ્મભ પયજ છે 

અને તેભને વાુંસ્કૃવતક રાબ, અને જે તેભના વાુંસ્કૃવતક ષૃ્ઠભવૂભને ભાન આે છે. યાજ્મ રેલાન ું છે 

ફાકને મલૂ્મના ભારવાભાનના પ્રકાળનને પ્રતવાકશત કયલા અને ફાકને ફચાલલા ભાટેનાું ગરાું 

ન કવાનકાયક વાભગ્રી. 

l ફુંને ભાતા-વતા વુંય ક્તણે તેભની ફાક અને યાજ્મને રાલલાની પ્રાથવભક જલાફદાયી ધયાલે છે 
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કામણભાું તેભને ટેક આ. 

l યાજ્મને ળાયીકયક અથલા ભાનવવક કશિંવાના તભાભ પ્રકાયથી ફાકને સ યભક્ષત યાખલાની પયજ ાડલાભાું 

આલે છે 

ભાતાવતા અથલા તેભની વુંબા ભાટે જલાફદાય અન્મ દ્વાયા, અને વનલાયક અને વાયલાય કામણક્રભ શાથ 

ધયલા 

આ વુંદબે. 

l યાજ્મ તેભના કયલાયના લાતાલયણથી લુંભચત ફાક ભાટે ખાવ યક્ષણ રૂ ું ાડલાની પયજ ાડ ેછે 

અને ખાતયી કય કે મગ્મ લૈકમ્લ્ક કોટ ુંભફક વુંબા અથલા વુંસ્થાકીમ પ્રેવભેન્ટ ઉરબ્ધ કયાળે 

તેભને, ફાકની વાુંસ્કૃવતક ષૃ્ઠભવૂભ ધ્માનભાું રેતા. 

l એલા દેળભાું જ્માું સ્લીકાયલાન ું ભાન્મ છે અને / અથલા ભુંજૂયી છે, તે પક્ત શ્રેષ્ઠભાું જ કયલાભાું આલળ ે

ફાકના કશત, આેર ફાક ભાટેના તભાભ આલશ્મક વરાભતી અને દ્વાયા અવધકૃતતા વાથે 

વક્ષભ વત્તાલાાઓ. 

ખાવ કયીને ળયણાથીઓ અથલા ળયણાથીઓની ન્સ્થવત ળધતા ફાકને ખાવ યક્ષણ આલાભાું આલે છે, 

અન ે

યાજ્મ આલા વુંગઠન અને વશામ યૂી ાડલા વક્ષભ વુંસ્થાઓ વાથે વશકાય આલા ભાટે પ્રવતફિ છે. 

l કડવેફલ્ડ ફાકને ખાવ વુંબા, વળક્ષણ અને તારીભ આલાન અવધકાય છે, જે તેભને ભદદ કયલા ભાટે 

યચામેર છે 

ણૂણ ળક્ય અને વકક્રમ જીલન જીલલા ભાટે ળક્ય તેટ ું વુંબવલત સ્લ-વનબણયતા અને બાગીદાયી પ્રાપ્ત કય. 

એર ફાકને ઉચ્ચતભ સ્લાસ્થ્મ અને સ્લાસ્થ્મ અને તફીફી વેલાઓની શોંચ વાથેન અવધકાય છે 

પ્રાથવભક અને વનલાયક આયગ્મ વુંબા, જાશયે આયગ્મ વળક્ષણ અને ઘટાડ ય વલળે બાય 

વળશ  મતૃય દય. યાજ્મ શાવનકાયક યુંયાગત પ્રથાઓ નાબદૂ તયપ કાભ કયલા ભાટે ફુંધામેર છે. 

આ અવધકાયને સ વનવિત કયલા આંતયયાષ્રીમ વશમગની જફૃકયમાત ય બાય મકૂલાભાું આલે છે. 

વુંબા, વુંયક્ષણ અથલા વાયલાયના કાયણવય યાજ્મ દ્વાયા મકેૂરા ફાકને ફધા ાવે અવધકાય શલાન 

અવધકાય છે 

તે પ્રેવભેન્ટના ાવાું વનમવભતણે મલૂ્માુંકન કયે છે. 

ફાકને વાભાજજક સ યક્ષાભાુંથી રાબ ભેલલાન અવધકાય છે. 

ફાકને જીલનના યૂતા પ્રભાણભાું રાબ ભેલલાન અવધકાય છે. તે પ્રાથવભક જલાફદાયી છે 
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ભાતાવતાને આ અને યાજ્મની પયજ યૂી ાડલા ભાટે ભાતાવતા ખાતયી કયે છે કે તે કયણૂણ કયલાભાું 

વક્ષભ છે 

જલાફદાયી યાજ્મ જફૃકયમાતના કકસ્વાભાું વશામક વાભગ્રી યૂા ાડી ળકે છે, અને તે સ વનવિત કયલા ભાુંગે 

છે 

ગેયશાજય ભાતાવતા અથલા લારીઓથી ફા જાલણી ખચણની લસરૂાત. 

ફાકને વળક્ષણન અવધકાય છે અને યાજ્મ પ્રાથવભક વળક્ષણ, તેની ખાતયી કયલા ભાટે પયજ ધયાલે છે 

ઓછાભાું ઓછુું, મ ક્ત અને પયજજમાત ફનાલલાભાું આલે છે. ળાાના વળસ્તન ું વુંચારન એ ફાકને 

પ્રવતભફિંભફત કયલાન ું છે 

ભાનલ ગોયલ. આ અવધકાયને સ વનવિત કયલા આંતયયાષ્રીમ વશમગની જફૃકયમાત ય બાય મકૂલાભાું આલે 

છે. 

યાજ્મને એ સ્લીકાયવ ું આલશ્મક છે કે વળક્ષણ ફાકના વ્મન્ક્તતલને વલકવાલલા ય વનદેવળત શવ ું જઈએ 

અને પ્રવતબા, ફાકને વકક્રમ જીલન ભાટે  ખ્ત તયીકે તૈમાય કયલા, મૂભતૂ ભાનલીમ અવધકાય ભાટે 

વન્ભાનને પ્રતવાશન આવ ું 

અને ફાકના તાના વાુંસ્કૃવતક અને યાષ્રીમ મલૂ્મ અને અન્મ રક ભાટે વન્ભાન વલકવાલવ ું. 

રઘ ભતી વમ દામ અને સ્લદેળી રકના ફાકને તેભની તાની વુંસ્કૃવતન આનુંદ ભાણલાન અવધકાય છે 

અને તેભના તાના ધભણ અને બાાન અભ્માવ કયલ. 

ફાકને વાુંસ્કૃવતક અને કરાતભક પ્રવવૃત્તઓભાું આયાભ, યભલા અને બાગીદાયીન અવધકાય છે. 

l યાજમ ફાકને તેભના કાભ ભાટે જખભભાું મકૂતા કાભભાું યકલાથી ફચાલલા ભાટે પયજ ાડલાભાું આલે 

છે 

આયગ્મ, વળક્ષણ અથલા વલકાવ, યજગાયી ભાટે રઘ તભ લમ નક્કી કયલા અને ળયતન ું વનમભન કયલા 

યજગાય 

એર ફાકને ભાદક દ્રવ્મ અને ભનવલશ્રેણ દલાઓ અને ના ઉમગથી યક્ષણ કયલાન અવધકાય છે 

તેભના ઉતાદન અથલા વલતયણભાું વાભેર છે. 

ફાકને લેશ્માગીયી અને રૈંભગક ળણ અને દ વ્મણલશાયથી યક્ષણ આલાન અવધકાય છે 

નોગ્રાપીભાું વાભેરગીયી. 

l Sate એ ફાકની લેચાણ, લેાય અને અશયણ અટકાલલા ભાટે દયેક પ્રમાવ કયલા ભાટે પયજ ાડલાભાું 

આલે છે. 

tort માતના, ક્રૂય વાયલાય અથલા વજા, મતૃય દુંડ અને જીલન જેરની પ્રવતફુંધ. 
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ધયકડ અને સ્લાતુંત્ર્મના પ્રવતફુંધના કઈણ સ્લફૃન ઉમગ ભાત્ર છેલ્રા ઉામ તયીકે અને ટૂુંકાતભ 

ભાટે જ થલ જઈએ 

મગ્મ વભમ ફાકને મગ્મ ઉચાય કયલાન અવધકાય, અટકામત  ખ્ત લમના રકથી અરગ, 

તેભના ક ટ ુંફ વાથે વુંકણ અને કાનનૂી અને અન્મ વશામની ઍક્વેવ. 

યાજ્મ ભાનલીમ કામદાની આદયને ભાન આલા અને ખાતયી કયલા ભાટે ફુંધામેરા છે કાયણ કે તે 

ફાકને રાગ  ડ ેછે. ના 

15 લણથી ઓછી ઉંભયના ફાકને દ શ્ભનાલટભાું વીધા બાગ રેલ જઇએ અથલા વળસ્ત્રભાું બયતી કયલી 

જઈએ 

દ, અને વળસ્ત્ર વુંઘણ દ્વાયા અવયગ્રસ્ત તભાભ ફાકને વુંયક્ષણ અને વુંબાથી પામદ થલ જઈએ. 

The યાજ્મ એ સ વનવિત કયલા ભાટે પયજજમાત છે કે ફાક વળસ્ત્ર વુંઘણ, ત્રાવ, ઉેક્ષા, દ વ્મણલશાય દ્વાયા 

ન કવાન શોંચાડ ેછે અથલા ળણ તેભના  નઃપ્રામ્પ્ત અને વાભાજજક એકીકયણ ભાટે મગ્મ વાયલાય પ્રાપ્ત 

કયે છે. 

l ફાકએ આય મકૂ્ય છે અથલા અયાધ કમાણ શલા તયીકે ઓખામ છે તેભને તેભના ભાટે આદય 

કયલાન અવધકાય છે 

ભાનલ અવધકાય અને કામદેવય વકશત કામદાની મગ્મ પ્રકક્રમાના તભાભ ાવાુંઓભાુંથી રાબ ભેલલા ભાટે 

અથલા તેભની સ યક્ષા તૈમાય કયલાભાું અને પ્રસ્ત  ત કયલાભાું અન્મ વશામ. ન્માવમક કામણલાશી અને ઘણા 

જ્માું ણ ળક્ય અને મગ્મ શમ તમાું વુંસ્થાકીમ પ્રેવભેન્ટ ટાવ ું જઈએ. 

એર આંતયયાષ્રીમ ધયણ અથલા અન્મ રાગ  આંતયયાષ્રીમ વાધન દ્વાયા સ મજજત કઈણ ધયણ લધાયે 

છે 

આ વુંભેરનની ત  રનાભાું, તે ઉચ્ચ પ્રભાણભતૂ છે જે રાગ  થામ છે. 

એર યાજ્મને  ખ્ત લમના રક ભાટે વ્માકણે જાણીતા વુંભેરનભાું વભાવલષ્ટ અવધકાય ફનાલલા ભાટે 

પયજ ાડલાભાું આલે છે 

ફાક 

3.5 ફા વુંયક્ષણ 

3.5.1 ફા દ ફૃમગ 

ળાયીકયક અથલા ભનલૈજ્ઞાવનક ફૃે દ વ્મણલશાય કયનાયા ફાકને ફા દ વ્મણલશાયન વલમ ભાનલાભાું આલે 

છે. ફાક 
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દ ર મગ ચાય પ્રકાયના શઈ ળકે છે - ઉેક્ષા, ળાયીકયક દ વ્મણલશાય, બાલનાતભક દ ફૃમગ અને વોથી 

ખયાફ, જાતીમ દ વ્મણલશાય. 

ફા દ વ્મણલશાયભાું નફી વળક્ષણ અને આયગ્મ, જખભી યજગાય, પ્રાયુંભબક રગ્ન અને ણ ળાભેર છે 

બેદબાલ. 

ળાયીકયક દ ફૃમગ 

આણે ફધા જાણીએ છીએ કે ભટાબાગના ફાક તેભના ભાતાવતા, વળક્ષક અને અન્મ  ખ્ત લમના રક 

દ્વાયા ભાયલાભાું આલે છે 

તેભના સ ખાકાયી ભાટે જલાફદાય. વુંળધન વાભફત કયે છે કે રગબગ 69 ટકા ફાકને દ ફૃમગન 

વાભન કયલ ડ ેછે 

છકયાઓ કયતાું લધ  કશિંવા વાભન છકયાઓ. ક્યાયેક દ ર મગ એ ખફૂ જ તીવ્ર છે કે તે વજાભાું કયણભી 

ળકે છે, 

યક્તસ્રાલ અથલા અન્મ કેટરાક ગુંબીય ઈજા. તેભ છતાું તેના વલર િ કામદ છે, બોવતક દ ર મગ 

ફાક લાયુંલાય ચા  યશ ેછે કાયણ કે ઘણા  ખ્ત લમના રક ભાને છે કે ધફકાયા ભશતલણૂણ છે જેથી 

ફાક શઈ ળકે 

વળસ્તફિ 

બાલનાતભક દ ફૃમગ 

ભકશરા અને ફા વલકાવ ભુંત્રારમના એક અભ્માવભાું જાણલા ભળય ું છે કે બાયતભાું તભાભ ફાકભાું 

અડધા 

અભાનજનક અને વયખાભણીના સ્લફૃભાું બાલનાતભક યીતે દ ફૃમગ કયલાભાું આલે છે. આલા દ ફૃમગ 

વાભાન્મ યીતે છે 

ભા - ફા. અભાન અને વયખાભણીના વભમગાા દયવભમાન છકયાઓ અને છકયીઓ વભાન 

બાલનાતભક યીતે દ ફૃમગ કયે છે. યુંત   

છકયીઓ છકયાઓ કયતાું લધ  ઉેક્ષા વાભન કયે છે - તેઓ વાભાન્મ યીતે ખયાકન ઓછ બાગ ભેલે છે, 

ભાતાવતાથી ઓછા ધ્માન આે છે, 

બાઈ-ફશનેની વુંબા રેલી, કડાું, યવઈ, વપાઈ અને ધલા જેલા લધ  ઘયે ું કાભ કયવ ું 

કયલાયભાું નય ખાધા છી જ ખાલાથી. 

ફા ભજ ય 

કન્માઓ ભાટે લધાયાન ું ઘયકાભ, ફા ભજૂયી ળણન ું લધ  દૃશ્મભાન સ્લફૃ છે 



522-1. વલબાગ-1. 
 

Created By : www.mnmeniya.in Page 58 
 

જખભી ઉદ્યગભાું ફાકના યજગાયને નાબદૂ કયલાના કામદાઓ અને મજનાઓ શલા છતાું ચા  યશ ેછે 

અને તેને સ યભક્ષત ઉદ્યગભાું વનમભન કયલા. જખભી અને ગેયકામદે યજગાયભાું ઘયે ું કાભ, 

ચા દ કાન અને યેસ્ટયન્ટ્વભાું યજગાયી, અને ભફડી યભરિંગ. કાભ કયતા ફાક ભટાબાગે રાુંફા કરાક 

સ ધી કાભ કયે છે 

કોટ ુંભફક દફાણ અને એમપ્રમય દ્વાયા ળાકયયીક યીતે દ વ્મણલશાય થલાના ડયને કાયણે. વયકાય મ જફ 

2007 ના અંદાજ પ્રભાણ,ે કાભ કયતા ફાકના 50 ટકા રક અઠલાકડમાના દયેક કદલવ કાભ કયે છે. ત્રીવ 

ત્રણ ટકા 

અઠલાકડમાભાું 32 કરાક સ ધી કાભ કયે છે, 36 ટકા અઠલાકડમાભાું 33 થી 56 કરાક કાભ કયે છે અને 31 ટકા 

58 જેટરા કાભ કયે છે 

અઠલાકડમાના કરાક. 

જાતીમ દ ફૃમગ 

ફા રૈંભગક દ વ્મણલશાય (વીએવએ) ફા દ વ્મણલશાયન એક પ્રકાય છે જેભાું  ખ્ત અથલા વિૃ કકળય જે છે 

જલાફદાયી, વલિાવ અથલા ળન્ક્તન વુંફુંધ, જાતીમ ઉત્તેજના ભાટે ફાકન ઉમગ કયે છે. ય વનવેપ મ જફ 

(2001) વીએવએ એટરે કે ફાક અને વિૃ અથલા લધ  જાણકાય ફાક લચ્ચેના વુંકો અથલા 

કક્રમાપ્રવતકક્રમા 

 ખ્ત (અજાણી વ્મન્ક્ત, બાઈ-ફશને, ભાતાવતા અથલા વુંબા યાખનાય) જ્માયે ફાકન આનુંદ ભારના 

દાથણ તયીકે ઉમગ થામ છે 

વિૃ ફાક અથલા  ખ્તની જફૃકયમાત. આ પ્રકાયના વુંકો અથલા કક્રમાપ્રવતકક્રમાઓન ઉમગ ફાક 

વાભે કયલાભાું આલે છે 

ફ, કટ, રાુંચ, ધભકીઓ અથલા દફાણ. 

વ્મુંગાતભક યીતે, આલા ભટાબાગના કેવ ઘય, ળાા અથલા ડળીભાું થામ છે. તે વોથી ખયાફ બાગ છે 

ફાક દ્વાયા આલા દ વ્મણલશાયને કઈ વ્મન્ક્ત દ્વાયા તેના તાતકાભરક લત ણભાું રાલલાભાું આલે છે, જે કઈ 

ફાક ય વલિાવ કયે છે 

અને વાથે આયાભદામક રાગ્ય ું. ઘણીલાય આલા કકસ્વાઓભાું કઈ ધ્માન આત ું નથી. ળયભ, કોટ ુંભફક 

વન્ભાન જેલા કાયણ ણ છે 

અને ફા દ વ્મણલશાયના કકસ્વાઓને આલયી રેલા ભાટેન બમ પા આે છે. 

જાતીમ ળણ ફાક ય તાતકાભરક તેભજ રાુંફા ગાાની અવય ધયાલે છે. તેઓ રાગણીળીર શઈ ળકે 

છે 
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અને અવાભાન્મ રૈંભગક લતણણ ૂુંક અને ભનભચકકતવા વલકૃવતઓ ભાટે લતણણકૂ વભસ્માઓ. તમાું અરગ છે 

જાતીમ દ વ્મણલશાયના સ્લફૃ. તેઓ છે: 

(એ) ગુંબીય સ્લફૃ 

¾ એવલ્ટ, શયેાનગવત અને વડભીની ઇચ્છા 

¾ ફાકને સ્ળણ કયલ અથલા પ્રેભ કયલ 

¾ એમ્ક્ઝભફળવનઝભ - ફાકને તેના અંગત ળયીયના બાગ પ્રદવળિત કયલા દફાણ કયે છે 

¾ એક નગ્ન ભાું ફાક પટગ્રાપ 

(ફી) અન્મ સ્લફૃ 

¾ જફયજસ્ત ચ ુંફન 

¾ મ વાપયી દયવભમાન ફાક તયપ જાતીમ વલકાવ 

¾ રગ્નની કયન્સ્થવતઓ દયવભમાન ફાક તયપ જાતીમ વલકાવ 

¾ એમ્ક્ઝફીળવનઝભ - એક ફાક શરેાું વનદળણન 

¾ એક ફાકને નોગ્રાકપક વાભગ્રી ય જાશયે કયવ ું 

વીએવએ એક વનેધ છે યુંત   તે બાયતભાું એક લાસ્તવલક વભસ્મા છે. ફે વુંસ્થાઓ ખફૂ ભશતલની ભવૂભકા 

બજલે છે 

ફાકન ું જીલન: તમાું વુંયક્ષણ છે અને કામણલાશી છે. યક્ષણ ભાતાવતા અને વળક્ષકની નકયી છે. 

પ્રવવક્ય ળન એ યાજ્મન ું કાભ છે. 

3.5.2 ફાક રાકપકકિંગ 

ત્રાટકવ ું એક વુંગકઠત ગ ના છે. તે વુંણૂણ ભાનલ અવધકાય અને ગોયલન ું ઉલ્રુંઘન કયે છે. તે ફાક છે 

ગ નાની તીવ્રતાભાું ઉભેયામ છે. ફાકને વલવલધ કાયણવય શયેાન કયલાભાું આલે છે - શ્રભ, 

અંગ લેાય, વ્માાયી જાતીમ ળણ લગેયે. 

ઘણી લખત ભાતાવતા ગયીફી વનયક્ષયતા, વનમવભત આજીવલકાની અબાલ જેલા કાયણવય તેભના ફાકને 

લેચી દે છે 

અને ક દયતી અથલા ભાનલીમ આવત્ત (જેભ કે ય િ લગેયે). દેળની અંદય બાયતભાું ફાકની શયેપેયન 

વાભન કયલ ડય 

તેભજ ક્રવ ફડણય. ફાકની શયેપેયને રગતી કયન્સ્થવતઓભાું, તે ઘણી લાય મ શ્કેર છે 

જ ફાક તેભના ભાતાવતા / ારકની આજ્ઞા ાે છે કે કેભ તે અંગે ફાકએ સભૂચત વુંભવત આી છે. 

ઘણાું 
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ઘણી લાય રક લેશ્માગીયીને ફા લેાયભાું જડ ેછે; યુંત   આણે એ વભજવ ું જઈએ કે ફાકને આકણવ ું 

તેભના મૂ સ્થાનેથી દૂય યશવે  ું અને તેભને ભજૂય તયીકે કાભ કયવ ું એ ણ ફાકની શયેપેય છે. 

3.6 ફાકના અવધકાયન ું યક્ષણ: ય 

એન.વી.ી.વી.વી.આય.: ફાકના વુંફુંધભાું દમાફૄ લરણ 

અવધકાય ઉલ્રુંઘન 

નેળનર યાઇટ્વ પ્રટેક્ળન ઓપ ચાઈલ્ડ યાઇટ્વ (એનવીીવીઆય) ની સ્થાના ભાચણ 2007 ભાું કયલાભાું 

આલી શતી 

કવભળન પય પ્રટેક્ળન ઑપ ચાઈલ્ડ યાઇટ્વ એક્ટ, 2005. કવભળનના આદેળ એ છે કે ફધ ું જ 

કામદાઓ, નીવતઓ, કામણક્રભ અને લશીલટી વભકેવનઝમવ ફા અવધકાય વાથે સ વુંગત છે 

બાયતના ફુંધાયણભાું અને બાયતના અવધકાય યના ય એન વુંભેરનભાું વનવભિત કયપે્રક્ષ્મ 

ફાક. ફાકને 0 થી 18 લણની લમ જૂથભાું વ્મન્ક્ત તયીકે વ્માખ્માવમત કયલાભાું આલે છે. 

કવભળન યાષ્રીમ નીવતઓ અને કામણક્રભભાું લશતેા અવધકાય-આધાકયત કયપે્રક્ષ્મને જ એ છે, 

યાજ્મ, જીલ્રા અને બ્રક સ્તય ય વનવિત પ્રવતબાલ વાથ,ે વલવળષ્ટતાઓની કાજી રેલી અન ે

દયેક પ્રદેળની તાકાત. દયેક ફાકને સ્ળણ કયલા ભાટે, તે વમ દામભાું લધ  ઊંડ પ્રલેળ કયે છે અને 

ઘય અને અેક્ષા યાખે છે કે જભીન ય બેગા થમેરા જભીનના અન બલ ધ્માનભાું રેલાભાું આલે છે 

ફધા વત્તાલાાઓ દ્વાયા ઉચ્ચ સ્તય ય. આભ, કવભળન યાજ્મ ભાટે અવનલામણ ભવૂભકા જ એ છે, 

વાઉન્ડ વુંસ્થા-ભફન્દ્લ્ડિંગ પ્રકક્રમા, સ્થાવનક વુંસ્થાઓ ય વલકેન્દ્રીકયણ ભાટે આદય અને 

વમ દામ સ્તય અને ફાક અને તેભના સ ખાકાયી ભાટે ભટી વાભાજજક ભચિંતા. 

નીચેના દૃન્દ્ષ્ટકણ આમગને તેના ફધા કામણભાું ભાગણદળણન આે છે: 

1. ફધા ફાક વભાનફૃે ભશતલણૂણ છે અને ફાકના ફધા અવધકાય વભાન ભશતલ ધયાલે છે. દયેક 

ફાક જે આનુંદ કયે છે તે યસ્ય ભજબ ત અને એકફીજા ય આધાકયત છે. તેથી ક્રભળઃ મ દ્દ 

અવધકાય ઉદ્ભલતા નથી. 

2. 0 થી 18 લણની ઉંભયના કૌંવની દયેક ઉંભય વભાન વભાન છે. એક ફાક તેના ફધા ભાણી યહ્ય છે 

તેના 18 ભી લણનાું અવધકાય એ ફાકની ાવેના તેના તભાભ અવધકાયને ઍક્વેવ કયલા ય આધાકયત છે 

તે જન્ભ થમ વભમ. આભ ફાકના વલકાવ અને વલકાવભાું તભાભ તફકે્ક નીવતઓ અને શસ્તક્ષે 

વભાન ભશતલ ગ્રશણ કય. 

3. ફાકના અવધકાયન ું યક્ષણ કયલા ભાટે યાજ્મની જલાફદાયી છે. નાગકયક વભાજને વભાન ગણલાભાું 

આલે છે 
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એક લાતાલયણ ઊભ ું કયલા બાગીદાય જ્માું ફાક તભાભ વનણણમના ભધ્મભાું છે. 

4. બેદબાલ અને વભાનતાના વવિાુંતને ઓયેળનર વેલાઓભાું ારન કયવ ું ડળે 

ફાકને અરગ અરગ યીતે અને અન્મામી વુંજગભાું 

5. પ્રતમેક ફાકને સ્લાબાવલક ફૃે એક લૈવિક અભબગભભાું તેના અવધકાયની ઍક્વેવ પ્રાપ્ત થળ ે

વ્માક. ભટા બાગના લુંભચત વમ દામભાું ફાક સ ધી શોંચલાન રક્ષ્માુંકકત કામણક્રભ શલા છતાું, 

છાત વલસ્તાયભાું અથલા ખાવ જફૃકયમાત ધયાલતી વ્મન્ક્તઓ ભશતલણૂણ છે, તે લશેંચેરી દ્રન્દ્ષ્ટભાું ર ટ થલી 

જઈએ 

આણા દેળભાું તભાભ ફાકને અવયકાયક ફનાલલા ભાટે. 

6. ફાકને તેભની વુંસ્કૃવત અને માણલયણભાું વત્તાલાાઓને અન બલલા ભાટે એમફેડ કયલાભાું આલે છે. 

વલવલધતા 

અને તેભના બ્રહ્ાુંડના ફહ લચનને આદય આલ જઈએ જ્માું તેઓ ક દયતી પેળનભાું ફૂર ઉબ કયે. જ કે 

કેટરાક પ્રવુંગએ, ફા અવધકાયન ું ઉલ્રુંઘન કયલાભાું આલે છે અને વાુંસ્કૃવતક ફચાલના નાભે ણ ન્મામી 

છે 

વ્મલશાય અને યુંયા. જ્માયે વુંસ્કૃવત અને ફા અવધકાય, ફાકના અવધકાય લચ્ચે વુંઘણ થામ છે 

ફાકને પ્રાધાન્મતા આલા ભાટે પ્રાધાન્મતા અને જૂની વુંસ્કૃવતઓ અને યુંયાઓને વ્મલન્સ્થત કયલી 

આલશ્મક છે 

જફૃકયમાત અને અવધકાય. 

7. તેથી કઈ યાશ જમા વલના વભમ-ભમાણકદત યીતે શે્રષ્ઠ આલાન ું છે. 

8.  ખ્ત દ્વાયા ફાક ઉય વત્તા અને ળન્ક્તન ઉમગ અસ્લીકામણ છે. ફાક તયીકે જલાભાું આલે છે 

 ખ્ત લમના રક કયતા ઓછુું અને તેટ ું ઓછુું નશીં. ખયેખય તેભના ખાવ વુંજગ અને તેઓની 

જફૃકયમાતને કાયણે 

ફયાફય કયતાું લધ  છે. 

9. વભાધાન કયવ ું એ ફાકની તયપેણભાું છે અને તેભના શક એ તયપન ું પ્રથભ ગ ું છે 

ફાકને વાુંબલાની પ્રકક્રમા અને નીવત અને કાનનૂી સ ધાયણાઓની બરાભણ. 

એનવીીવીઆય (અથલા કવભળન, જેભ કે તે ણ જાણીત  ું છે) ફા અવધકાયના ક્ષેતે્ર ઘણાું કાભ કયે છે. 

જાશયે સ નાલણી દયવભમાન NCPCR દ્વાયા ઇશ્ય ૂમ જફની બરાભણ નીચે મ જફ છે: 

મ દ્દ 

1. આયગ્મ અને 
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ણ 

2. વળક્ષણ 

3. વભરકતના અવધકાય / 

કાનનૂી વશામ 

એનવીીવીઆયની બરાભણ 

Ø ફાકને ચક્કવ શન્સ્ટરભાું દાખર કયવ  જઇએ જે ફાયગથી વજ્જ છે 

શે્રષ્ઠતા કેન્દ્ર. 

ફાકને યગવનલાયક આશાય આલાભાું આલળે. 

Ø ભધ્માિ બજન મજના ફાકને લધાયલાભાું આલળ ે

Ø સ કા યાળન યજાઓ અને વપ્તાશના અંતે યૂા ાડલાભાું આલળે. 

Ø અંતમદમ કાડૌ ણવની જગલાઈ. 

Ø એક જ વભમે આખા ક ટ ુંફને એ.આય.ટી. સ વલધાઓન ઉમગ કયલા ભાટે વક્ષભ કયલા ભાટે, કેન્દ્ર પ્રદાન 

કયવ ું જઈએ 

તેભને સ ભે તાયીખ. 

Ø વલણ વળક્ષા અભબમાન તેભના વનલાવસ્થાન ય કયલાયને ોન્દ્ષ્ટક આશાય આલા 

કે ફાક વયતાથી ણ સ વલધાઓન ઉમગ કયી ળકે છે. 

થેયાપ્ય કટક ણ લધાયલા ભાટે ફાકને શન્સ્ટરભાું દાખર કયલાભાું આલળે. 

Ø આંગણલાડી કેન્દ્ર તેભજ વભડ-ડ ેબજન મજનાભાુંથી ક તતલ. 

Ø આયગ્મ પ્રગવત અશલેાર વનમવભત ધયણે જ્ય યીને સ યત કયલાભાું આલળે 

Ø જ અવયગ્રસ્ત ફાક એઆયટી ય નથી, ત તેને વુંત  ભરત અને ભજબતૂ ખયાક આલ જઈએ 

તે એઆયટી ય નોંધાત્ર પ્રભાણભાું મકૂલાની તેની ળક્યતાઓને ઘટાડ ેછે. 

Ø ફાકને તાતકાભરક ફા વાયલાય અને વાયલાય આલાભાું આલળ ે

Ø આયગ્મ લીભ પ્રદાન કયલા. 

Ø મ્ક્રવનકર તાવ, વીડી 4 ટેસ્ટ અને યેપયરની વય ઍક્વેવવભફભરટી ભાટે વલકલ્ન ું અન્લેણ કય 

નજીકના મ્ક્રવનકર કેન્દ્ર ય વાયલાય. 

Ø ીકડતની આદત ખાલાની વલગતલાય કયટણ - દસ્તાલેજ ભાટે ઍક્ળન એઇડ. 

Ø ચેક-અ દયવભમાન શન્સ્ટરભાું વાયલાયની પ્રકક્રમા કયલાભાું આલી 

Ø પકયમાદ નોંધાલલા ભાટે વુંકણ ભાકશતી વાથે શન્સ્ટરની જગ્માઓ ય સ્ટય મકૂ 
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Ø શન્સ્ટરભાું બેદબાલની છૂયછ કયલાભાું આલળે અને જફૃયી ગરાું રેલાભાું આલળે 

Ø વગબાણ ભાતા (ઓ) ની તુંદ યસ્ત ય અન વય 

Ø ફાકને ભગજ ભાટે ળાાભાુંથી ફશાય નીકલાની જફૃય નથી કાયણ કે તેને વયતાથી શર કયી ળકામ 

છે 

Ø ફાકને બેદબાલ લગય ળાાભાું પયીથી દાખર કયાલવ ું જઈએ 

Ø રૂ ું ાડલાભાું આલનાય લતય વશામક ટય ટયીમર. 

Ø શસ્ટેર વાથે વાયી ળાાઓન ું અન્લેણ કય જે ફાકની વલળે જફૃકયમાતન ું ધ્માન યાખી ળકે છે 

Ø બેદબાલની તકને દૂય કયલા ભાટે આઇવીડીએવ વળક્ષક / સ્ટાપ ભાટે મગ્મ અભબગભ 

લગેયે 

Ø ળૈક્ષભણક વળષ્મવવૃત્ત યૂી ાડલી. 

વલણ વળક્ષા અભબમાન દ્વાયા ભપત ાઠમ સ્તક અને વભાન ગણલાભાું આલળે. 

Ø ફધા ળાાભાું એક ફડણ શવ ું આલશ્મક છે કે "અભે ફધા વલના ફાકને આલકાયીએ છીએ 

બેદબાલ". 

Ø અંગ્રેજી ભાધ્મભભાું ફાકને વળક્ષણ આલાન ું સચૂન કય ું છે 

Ø ફાકના વુંવત્ત ય ફાકન વુંણૂણ કાનનૂી દાલ છે. 

Ø ટાને નાના નાભાુંકકત શલા છતાું ફાકના નાભભાું તફદીર કયલી ડ ેછે. 

Ø જજલ્રા કરેકટયને ખાતયી કયલી જઈએ કે ફાક અને તેના કયલાયને નાબદૂ કયલાભાું આલળે નશીં 

તેભના વનલાવ. આગ, વુંફુંવધત વાભે પજદાયી કામણલાશી ળફૃ કયલી ડળ ે

ક્ષ જે ય ઝયીંગના સ્લફૃભાું એક નફા ક ટ ુંફને દફાલી અને દગાલે છે 

તેભની વભરકત. 

Ø અવયગ્રસ્ત ફાકના અવધકાયને ઝડથી નક્કી કયલા ભાટે કાનનૂી વશામને વલસ્તતૃ કયલા 

વુંવત્ત 

Ø ફાકની જભીન અને વુંવત્તના ળીણકના કામોને સ્થાનાુંતકયત કયલા ભાટે અવધકાયીન ું પ્રવતવનવધતલ. 

4. શાઉવવિંગ / આશ્રમ 

5. કરુંક અને 

બેદબાલ 

6. કયલશન 

7. જીલનળૈરી 
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8. વલવલધ 

Ø ભરિંગ વશામ કેન્દ્રના લકીરને ભરિંગ વુંફુંધી વભસ્માઓને શને્ડર કયલા ભાટે તારીભ આલાભાું આલે છે 

લધ  વુંલેદનળીર ફાક. 

Ø ફાકને શાઉવવિંગ અવધકાય લધાયલાભાું આલળ ે

Ø ચક્કવ આશ્રમસ્થાન ભાટે કામભી આશ્રમ પ્રદાન કયલાની ળક્યતાન ું અન્લેણ કય 

Ø જેઓ છે તે ભાટે આલાવની પ્રકક્રમા ઝડથી કયલા ભાટે વલળે ધ્માન આવ ું જફૃયી છે 

એઆયટી શઠે 

Ø યશલેા ભાટે મગ્મ સ્થ રૂ ું ાડલા ભાટે ક ટ ુંફીજનને જજલ્રા કરેકટય ાવે વનદેવળત કમાણ 

Ø ળૈક્ષભણક વુંસ્થાઓભાું કરુંક અને બેદબાલને દૂય કયલા ભાટે વુંસ્થાકીમ િવત 

Ø ઘયથી સ્કરૂ મ વાપયી ખચણ અને લતય ભાટે ાછા પય 

Ø ફાને કડવ ું અને આઇવીડીએવ વેન્ટયભાુંથી તેના વનલાવસ્થાનભાું ાછા આલવ ું ડળે 

Ø વાયલાય ભાટે ફ્રી ફવ ાવની જગલાઈ જેલી કયલશન સ વલધાઓ વલળે છૂયછ 

Ø કાકીને કડવેભફભરટી ેન્ળન આલાભાું આલળ ે

Ø સ્લ વશામ જૂથ મજના અથલા કઈણ અન્મ વયકાયી મજના દ્વાયા નાણાકીમ વશામ 

Ø દાદી ભાટે ેન્ળન 

Ø અન્મમદમ મજના શઠે કયલાય આલયી રેલાળે 

Ø વલધલા ેન્ળન અને અન્મ તભાભ રાબ મજનાઓન રાબ રેલાની ગઠલણ કય 

Ø વ્માલવાવમક પ્રવળક્ષણની વુંબવલતતાની તાવ કયલી જઈએ 

Ø ચક્કવ રન ભેલલાની વ્મલસ્થા કય 

Ø ભાતાને ફીજી આજીવલકા મજના વાથે જડ 

Ø જ્ય યીએ યાળન કાડણ ભાટે જીલ્રા લશીલટને વલગત સ યત કયલાન ું કહ્ ું 

યાળન કાડણ અને જન્ભ પ્રભાણત્રના મ દ્દાને રગતા વલરુંફને ટૂુંક વભમભાું ઉકેરી ળકામ છે 

એન.વી.ી.વી.આય.ની જગ્માએ, તે યાજ્મ છે જેને ગરા રેલાન ું છે 

Ø ફાકને આઈ.વી.ડી.એવ. ભાું ાછા મકૂ, અને આ ફાફતને ભકશરા ભુંત્રારમ વાથે આગ રઈ જાઓ 

અને ફા કલ્માણ વલબાગ, આઈવીડીએવ કેન્દ્રભાું યીકડવભળન તયીકે અંવતભ નથી 

ઉકેર 

Ø યક્ષણ ભાટે અને ગોયલ વાથે જીલન જીલલા ભાટે ફાક અને લારીના અવધકાયને ખાતયી કયલી. 

Ø વલસ્તતૃ કયતી લખતે ફાકના ગોયલને કઈ ન કવાન નશીં થામ તેની ખાતયી કયલા ગરાું રેલા 
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વટણ  

ભાતા અને ફાક ભાટે ભનલૈજ્ઞાવનક યાભળણ 

ફાકને વમ દામ વુંબા કેન્દ્ર વાથે જડલી 

એનઆયએચએભ (યાષ્રીમ ગ્રાભીણ આયગ્મ વભળન) ની વુંણૂણ વભીક્ષા, જેભની શોંચની જફૃય છે 

તે દેળના કેટરાક પ્રદેળ ભાટે વુંક ભચત છે. 

Ø જજલ્રા કાનનૂી વેલાઓ વત્તા દ્વાયા વલસ્તતૃ કયલા ભાટે કાનનૂી વશામ 

ગલ્વણ 'ગલ્વણ પ્રટેક્ળન સ્કીભ' શઠે આલયી રેલાળે. 

Ø બાલનાતભક અન્સ્થયતાથી યક્ષણ. 

Ø વુંફુંવધત ગરાું દ્વાયા કામણલાશી / પર અ કયટણ સ યત કયલાની યશળેે 

વલબાગ 

Ø કશિંભતથી જીલલા ભાટે પ્રતવાકશત અને આલા ભકશરાઓ ભાટે એક ઉદાશયણ વેટ કય. 

Ø વયકાયે કયલાયને પકયમાદ કયલી જઈએ કે તેણે પકયમાદની નોંધ રીધી છે. 

Ø એન.વી.ી.વી.આય.ને સ યત કયેરા કાગની ફધી અયજી / નકર ભકર 

Ø કામણલાશી યની જાણ કવભળનને સ યત કયલી ડળે 

વયકાયે મગ્મ શસ્તક્ષે ભાટે કેવ શાથ ધયલા જઈએ 

Ø કેવન ું ારન કયલા અને એક અશલેાર વફવભટ કયલા ભાટે જજલ્રા લશીલટ 

Ø કયલાય ભાટે એક વ્માક મજના યજૂ કયલાની યશળેે 

Ø એક્ળન એઇડભાું વલગત સ યત કયલાની યશળેે અને તેભના દ્વાયા જજલ્રાભાું વુંકણ કયલ ડળે 

કરેકટય 

Ø કયલાયની વરાભતીની ખાતયી કયલી 

3.7 ળાા અને ફા અવધકાય 

એક વ્મન્ક્ત જીલનના જીલનભાું એક વળક્ષક ભશતલણૂણ ભવૂભકા બજલે છે. ભાતાવતા છી, તે વળક્ષક છે જે 

પ્રબાવલત કયે છે 

વોથી લધ  ફાક, અને તેના વ્મન્ક્તતલને આકાય આલા ભાટે પા આે છે. 

જેભ તભે વાયી યીતે કયભચત છ, દયેક વભાજભાું ફાક દ વ્મણલશાય, કશિંવા અને ળણન વાભન કયે છે. જ 

તભે ભાત્ર જ ઓ 

તભાયી આવાવ, તભે તેને જળ. ભજૂયીભાું યકામેરા ફાક અને સ્કભૂરિંગથી લુંભચત નાના ફાક 

તેભના ફાકને ભાયલ, વળક્ષક લગણભાું ફાકને ભાયતા અથલા તેભની વાભે બેદબાલ કયલ 
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તેભના જાવત, જાવત અથલા ધભણના, છકયીઓને જન્ભ આલાની ભુંજૂયી આલાભાું આલી નથી અથલા ટૂુંક 

વભમભાું જ ભાયી નાખલાભાું આલી યશી છે 

જન્ભ, અથલા ક ટ ુંફ અને વભાજભાું બેદબાલન વાભન કયલ ડય કાયણ કે તે છકયીઓ, પ્રાયુંભબક રગ્ન, 

ફાતકાય અને છે 

વ્મભબચાય 

શા આ ઘણા ફાકના જીલનની લાસ્તવલકતા છે. તેભાુંના કેટરાક તભાયા લગણ અથલા તભાયી ળાાભાું ણ 

શઈ ળકે છે. 

જ્માયે ફાકને દ વ્મણલશાય કયલાભાું આલે છે અને ળણ કયામ છે અથલા વાુંબે છે તમાયે તભે પ્રવતકક્રમા 

આલાની વલવલધ યીત ણ શઈ ળકે છે 

તે વલળ.ે તભે શ ું કયળ ....? 

શ ું તભે………. 

• તે નવીફ ય દ? 

• દરીર કય કે આણે  ખ્ત ફાક દ્વાયા તેભાુંથી વાય થઈ ગમા છીએ અને તેથી તેભાું શ ું ખટ ું છે? 

• દરીર કય કે તે એક યીલાજ છે, એક પ્રથા છે અને તેથી તેના વલળે કુંઇ ણ કયી ળકાત  ું નથી? 

• તે ગયીફી ય દાયણ કયે છે? 

• ભ્રષ્ટાચાય ય દાયણ? 

• ક ટ ુંફને દાયણ કય અને તેના વલળે કુંઇણ ન કય? 

• જ ફાક તભાયા વલદ્યાથી ન શમ ત ળા ભાટે ભચિંતા કયલી? 

• ફાકને ખયેખય સ યક્ષાની જફૃય છે તેની ખાતયી કયલા ભાટે  યાલા જ ઓ? 

• તમાું સ ધી પ્રતીક્ષા કય જ્માું સ ધી તભે કામણલાશી કયલા ભાટે  યાલા ળધી ળક? 

અથલા તભે ...... 

• ખાતયી કય કે ફાકને સ યભક્ષત લાતાલયણભાું યાખલાભાું આલે છે? 

• ફાક વાથે લાત કય? 

• તેણીના / તેણીના કયલાય વાથે લાત કય અને તેભને કશ કે દયેક ફાકને સ યભક્ષત ફાણન 

અવધકાય છે અને તે જ છે 

ભાતાવતાની પ્રાથવભક જલાફદાયી તેભના ફાકની વુંબા રેલી? 

• જ જફૃયી શમ ત ફાક અને કયલાયને ભદદ કય? 

• ફાકની વરાભતીને ધભકી આી યહ્યા છે તે ળધી કાઢ? 
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• જે રક ફાકને ક્રૂય છે અથલા જેભને ફાકને ફાકની જફૃય છે તેના ય કામદ ચરાલ 

સ યભક્ષત છે? 

• કામદાકીમ યક્ષણ અને કામદાકીમ વનલાયણની જફૃય શમ ત આ ફાફતને રીવ / ફા યેખા ય 

કયટણ કય? 

વળક્ષક તયીકે તભે ભશતલણૂણ છ કાયણ કે ......... 

• તભે ફાકના વમ દામ અને માણલયણન બાગ છ અને તેથી પ્રભટ કયલા ભાટે જલાફદાય છ 

તેભના અવધકાય અને તેભને સ યભક્ષત. 

• તભે યર ભડલે્વ છ. તભાયે ધયણ નક્કી કયવ ું આલશ્મક છે. 

• વળક્ષક તયીકે તભે વલકાવ, વલકાવ, સ ખાકાયી અને વુંયક્ષણ ભાટે જલાફદાય છ 

તભાયા ય લાન વલદ્યાથીઓ. 

• તભે અભાયી ન્સ્થવત દ્વાયા વત્તા અને જલાફદાયી વાથે વનબાલલાભાું આવ્મા છે. 

• તભે પક્ત એક વળક્ષક કયતાું લધ  શઈ ળક છ જે અભ્માવક્રભ ળીખલે છે અને વાયા કયણાભ પ્રાપ્ત કયે છે 

- તભે 

વાભાજજક કયલતણનન એજન્ટ શઈ ળકે છે. 

વળક્ષક તયીકે તભાયે ખાતયી કયલી જઈએ કે તભાભ ફાક ળણ, દ ફૃમગ, 

અભાનલીમ અથલા અભાનજનક વાયલાય, ઉેક્ષા. 

આયટીઈએ ફાકના અવધકાયને ભપત અને પયજજમાત વળક્ષણ ભાટે વ્માકણે વભજાલી છે; ક આશાય 

ભાટે, 

યભલા ભાટે અવધકાય; એવ.એભ.વી.ના અવધકાય શઠે કઈ ળાકયયીક વજા નથી. જ કે, વોથી ભટી ડકાય 

યાજ્મ ભાટે એ છે કે પક્ત 1/3 ળાાઓભાું એવએભવી છે. આયટીઈ શઠે એવએભવીન ું વનભાણણ પયજજમાત 

છે. 

તભે નીચે આેરા કેટરાક ગરાઓ રઈને કામદેવયની કામણલાશીની પ્રકક્રમાને વયતાથી સ વલધા આી 

ળક છ: 

• રીવ અથલા ફા યેખાને જાણ કય. 

• ખાતયી કય કે ફાકની રાઇન ફાકને વરાશ અને કાનનૂી વેલાઓ યૂી ાડ ેછે. 

• વામ દાવમક વટણને ગવતળીર ફનાલ. 

• તભાયા છેલ્રા ઉામ તયીકે જ દફાલ. 

• કામદ જાણ. 
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મૂભતૂ કામદાને જાણવ ું અને તેઓ સ યભક્ષત કયેરા અવધકાયને વભજવ ું ભશતલણૂણ છે. પક્ત જ તભે વભજ 

છ 

અવધકાય અને કાનનૂી યક્ષણ ઉરબ્ધ છે તભે કઈ ફાક અથલા તેના / તેણીના ભાતાવતા / લારીઓ 

(ફાક) ને ખાતયી આી ળકળ 

અથલા કાનનૂી કામણલાશી ભાટે વમ દામ. ક્યાયેક રીવ / લશીલટ ણ મ શ્કેર ફની ળકે છે. 

તભાયા કામદાને જાણતા તભને તેભની વાથે લધ  વાયી યીતે વ્મલશાય કયલાભાું વક્ષભ ફનાલળે. 

ફાકને સ યભક્ષત કયલા વળક્ષક શ ું કયી ળકે છે 

ફાકને ગભે તમાું ઉેક્ષા, દ ફૃમગ, કશિંવા અને ળણની આધીન થઈ ળકે છે. કેટરાક દ ફૃમગ છે 

તે ળાાના ભકાનની અંદય થઈ ળકે છે, જ્માયે ઘણ ું ફધ ું ફાકને ઘયે અને નનસ્ક રભાું ીડામ છે 

માણલયણ. તભાયા લગણભાું એક ફાક કશિંવા / દ ફૃમગ / ળણ જેન બગ ફની ળકે છે 

ળાા ફશાય. તભાયે તેને અલગણવ ું જઈએ નશીં. તેના ફદરે તભાયે ફાકને ભદદ કયલી જઈએ. આ ણ 

ળક્ય છે જ 

તભે ઓખી ળકળ કે તમાું કઈ વભસ્મા છે અને તભે તેને વભજલાભાું અને ળક્ય તેટ ું અન્લેણ કયલા 

ભાટે વભમ વાય કય છ 

ઉકેર 

શુંભેળાું માદ યાખ કે એકલાય તભે ફશાય નીકી ગમા છી ફાકની સ યક્ષા કયલા ભાટેન ું તભાર ું પયજ 

ફગડય ું નથી 

ળાા ભકાન. ળાા વ્મલસ્થાભાુંથી ફશાય આલતાું ફાકન ું જીલન તભાયા શકાયાતભક વાથે ફદરી ળકામ છે 

શસ્તક્ષે તભાયે પક્ત તેના ભાટે જ તૈમાય કયવ ું ડળે અને તેભની વભસ્માઓ તેભજ વલળે લધ  જાણવ ું ડળે 

તભે ભદદ ભાટે શ ું કયી ળક છ. 

એકલાય તભે ભાનવવક ફૃે તૈમાય થઈ જાઓ અને વભસ્માન વાભન કયલા વજ્જ થઈ જાઓ છી તભે 

ઘણી ફધી લસ્ત  ઓ કયી ળકળ 

તભે ક્યાયેમ કલ્ના કયી નથી કે તભે કયલા વક્ષભ છ. 

એક ફાક ભૈત્રીણૂણ વળક્ષક 

• ભાનલ અવધકાય તયીકે ફાકના અવધકાયને વભજે છે અને વમ દામભાું આલી જાગફૃકતા ફનાલે છે 

વાર ું 

• ફાકને રાગે છે કે તે તભને લગણભાું શાજયી આલા મગ્મ છે; 

• ળીખલા ભાટે ખ લ્ ું છે; 
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• ફાક ભાટે વભત્ર, કપરસપૂ અને ભાગણદવળિકા છે; 

• ક્રાવને યવપ્રદ અને ભાકશતીપ્રદ ફનાલે છે. એક-ભાગી વુંચાયને ટા અને આે છે 

ફાકને તેભના ળુંકાઓ અને પ્રશ્ન વાથે આલલાની તક. 

• દ ર મગ, ઉેક્ષા, ળીખલાની વભસ્માઓ અને અન્મને ઓખલા અને ઓખલા ભાટે ળીખે છે 

અુંગતા 

• વુંફુંધ ફનાલે છે જ્માું ફાક તેભના વલચાય, ભચિંતાઓ, ીડા, ડય લગેયે વ્મક્ત કયી ળકે છે 

અનોચાકયક ચચાણઓભાું ફાક વાથે જડાઓ. 

• એક વાયા વાુંબનાય છે. ફાકને વાભન કયતી વલવલધ વભસ્માઓ અને વભસ્માઓ ળેય કયે છે અને 

ચચાણ કયે છે 

ક્યાું ત ળાાભાું અથલા ઘયે. 

• તેભના જીલનને અવય કયતી ફાફતભાું ફાકની બાગીદાયીને પ્રતવાકશત કયે છે. 

• અવયકાયક યીતે બાગ રેલા ભાટે ફાકની ક્ષભતાઓ ફનાલે છે. 

• ળાા વત્તાલાાઓ વાથે ફાકની ફેઠક ગઠલે છે. 

• ી.ટી.એ. ફેઠકભાું ભાતાવતા વાથે ફા અવધકાયના મ દ્દાઓની ચચાણ કયે છે. 

• ળાકયયીક દુંડ ભાટે કઈ કશ ેછે. વુંલાદ જેલી શકાયાતભક ભજબતૂીકયણ તકનીકન ઉમગ કયે છે 

ફાક વળસ્ત આલા ભાટે વરાશ. 

• કઈ બેદબાલ નથી. રઘ ભતી અને અન્મ ફાકના ફાક સ ધી શોંચલા ભાટે વકક્રમ ગરાું રે છે 

બેદબાલલાા જૂથ. 

• કાભ કયતા ફાક, ળેયી ફાક, ફાક વાભે નકાયાતભક લરણ અને બેદબાલ અટકાલે છે 

રૈંભગક દ વ્મણલશાય, શયેપેય, ઘયે ું કશિંવા અથલા ડ્રગન દ ફૃમગ અને ફાક વાથે વુંઘણના બગ ફનેરા 

કામદ, યક્ષણની જફૃય શમ તેલા કેટરાક કેટેગયીઝને નાભ આલા. 

• ઘય અને કાભના સ્થે ફા ભજ યન ઉમગ અટકામત એ રકળાશી છે યુંત   ભફનવુંગકઠત નથી. 

• ફાકને ળાાભાું તેભજ વમ દામભાું સ યભક્ષત યાખલાભાું આલે છે તેની ખાતયી કયે છે, છી બરે ત ે

રીવને ફરાલલા અને કામદાકીમ કામણલાશી કયલા / વય કયલાની જફૃય છે. 

•  ખ્ત અને વમ દામ વભક્ષ તેભના વલચાયને આગ લધાયલા ભાટે પ્રતવાકશત કયે છે. 

• કામણક્રભ મજલાભાું ફાકને વાભેર કયે છે. તેભને જલાફદાયીઓ આે છે અને તે જ વભમે આે છે 

તેભને જફૃયી ભાગણદળણન. 

• ફાકને વકનીક્વ અને આનુંદની મ વાપયી ભાટે નજીકના સ્થએ રઈ જામ છે. 
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• ફાકને ચચાણ / ચચાણ / ન્ક્લઝ અને અન્મ ભનયુંજક પ્રવવૃત્તઓભાું જડ ેછે. 

• લગણભાું વજૉનાતભક ગરા દ્વાયા છકયીઓની વળક્ષણ અને બાગીદાયીને પ્રતવાશન આે છે. 

• એલી છકયીઓ ય અન વયવ ું કે જે અવનમવભત યીતે ફશાય નીકે અથલા શાજય યશ ેતે સ વનવિત કયલા 

ભાટે ચા  યશ.ે 

ફધા વળક્ષક ફાકની આવાવના યક્ષણાતભક લાતાલયણને ફનાલલા અને ભજબતૂ કયલાભાું ભદદ કયી 

ળકે છે. તભાયા 

અલરકન ભશતલણૂણ છે, કેભકે તે એકરા ફાકની વદૃ્ધિ અને પ્રગવતન ું મલૂ્માુંકન કયલાભાું તભાયી વશામ 

કયળ ે

તભે લગણ જ તભને કઈ વભસ્મા દેખામ છે, ત તભાર ું આગ ું ગ ું ળધવ ું જઈએ કે વુંબવલત કાયણ શ ું 

શઈ ળકે છે. 

છીથી પ્રશ્ન કય કે શ ું ફાક કયલાય, વુંફુંધીઓ અથલા વભત્ર તયપથી કઈ દફાણ શઠે છે. ખચણ 

ફાક વાથે ખાનગી વભમે, કઈકને પ્રબાવલત કમાણ વલના, અભાનજનક અને ળયભજનક ફનાલતા 

ફાક ભાટે કયન્સ્થવત. ભચત્રકાભ અને ેઇન્દ્ન્ટિંગ દ્વાયા અથલા તેના દ્વાયા ફાકને તેની / તેણીની વભસ્માને 

વ્મક્ત કયલાભાું વશામ કય 

લાતાણ રખી અથલા પક્ત તભને અથલા ળાા વરાશકાય / વાભાજજક કામણકય અથલા લગણભાું વભત્રને રઈ 

જવ ું. 
(wcd.gov.in) 

ફાક ભાટે યક્ષણાતભક લાતાલયણ ફનાલલા અને ભજબતૂ કયલા ભાટે વગાઈના ઘણા સ્તયની જફૃય ડ ે

છે, 

જે ફદરાભાું લશેંચામેર વલશ્રેણ ય આધાકયત વુંલાદ, બાગીદાયી અને વુંકરનની ભાુંગ કયે છે. તેના ઘણા 

ઘટક યુંયાગત વલકાવ પ્રવવૃત્તઓ અને અભબગભ વાથે સ વુંગત છે, જેભ કે મૂભતૂ સ ધાયણા 

વેલાઓ, ભનીટયીંગ કયણાભ, અને વ્મન્ક્તઓને તાના વલકાવભાું અભબનેતાઓ તયીકે ભાન્મતા આલી. 

વળક્ષકને ફાક ભાટેની વયકાયની મજનાઓ અને તેઓ જે પ્રદાન કયે છે તે વલળે જાગતૃ શલા જઈએ. 

ઓખલા 

ફાક અને ક ટ ુંફને વશામની આલશ્મકતા શમ છે અને શારની કઈણ વયકાય દ્વાયા ભદદ ભી ળકે છે 

મજનાઓ આલા ફાક અને ક ટ ુંફની સભૂચ તભાયા બ્રક / તા કા / ભુંડ ુંચામતને આી ળકામ છે 

વભ્મ અથલા ફીડીીઓ વીધી. 

તભે ફાકને સ યભક્ષત કયલા ભાુંગતા શ તે રકભાું તભાયે ળાભેર શવ ું આલશ્મક છે: 
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• રીવ. 

• તભાયા ુંચામત / મય વનવવર કોયેળન શડે / વભ્મ. 

• આંગણલાડી કામણકય. 

• એ.એન.એભ. 

• બ્રક / તા કા / ભુંડ અને જજલ્રા ુંચામત વભ્મ. 

• બ્રક વલકાવ અવધકાયી (ફીડીઓ) અથલા બ્રક ડલેરભેન્ટ અને ુંચામત અવધકાયી (ફીડીીઓ). 

• વમ દામ વલકાવ અવધકાયી (વીડીઓ) અથલા વમ દામ વલકાવ અને ુંચામત અવધકાયી. 

• જીલ્રા ભેજજસ્રેટ / જીલ્રા કરેક્ટય. 

• નજીકન ું ફા કલ્માણ વવભવત. 

• તભાયા વલસ્તાયભાું ફા યેખા વુંસ્થાઓ. 

કઈણ ફા વુંયક્ષણ મ દ્દા ભાટે વનલાયણ વયાવભડ 

 

નોંધ: આળા કૃષ્ણક ભાય, ભોન ીકડત, ફ્રન્ટરાઈન, લલ્ય ભ 20 - અંક 21, 11-24 ઑક્ટફય, 2003 - ત્રણભાુંથી 

ભેલેર 

ફા રૈંભગક દ વ્મણલશાય અટકાલલાનાું તફક્કાઓ. 
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ફાકને ભટાબાગે  ખ્તન ું ારન કયલાન ું ળીખલલાભાું આલે છે. પ્રકક્રમાભાું તેઓ  ખ્ત લમના રકને 

"ના" કશલેાન ું ભરૂી જામ છે, બરે તેઓ કયે 

 ખ્ત લમના લતણન અથલા લરણની જેભ નશીં. 

આલા કયન્સ્થવતઓભાું ફાકને "ના" કશલેાન ું ળીખલ. 

વલકરાુંગ ફાક વલળે દવ વુંદેળાઓ 

1. નકાયાતભક ળબ્દને અલગણલાથી અુંગ ફાક વલળેના નકાયાતભક ફૃકઢચ સ્ત લરણને અટકાલ, 

જેભ કે "અક્ષભ," "અુંગ," "વલકરાુંગ," "ફશયેા અને મખૂણ" "ભુંદી" અથલા "વ્શીરચેય ફાઉન્ડ" 

તેના ફદરે "એક ળાયીકયક અથલા ચલ અક્ષભતા ધયાલતા ફાક" કશ ેછે; "એક ફાક જે વ્શીરચેયન 

ઉમગ કયે છે", "એ 

સ નાલણી અને લાણી અક્ષભતા ધયાલતા ફાક ", અથલા / અન"ે ભાનવવક વલકરાુંગતાલાા ફાક. " 

2. અુંગતાલાા ફાકને વભાન અક્ષભતાલાા રક તયીકે દળાણલ. ઉદાશયણ તયીકે, એ 

વલકરાુંગતા ધયાલતા વલદ્યાથી વલકરાુંગતા વલના નાના ફાકને ટય ટય કયી ળકે છે. વલકરાુંગ ફાક 

ભફન-વલકરાુંગ ફાક વાથે ળક્ય તેટરી ફધી યીતે વુંકણ કયલ જઈએ. 

3. વલકરાુંગ ફાકને તાને ભાટે ફરલાની અને તેભના વલચાય અને રાગણીઓને વ્મક્ત કયલાની ભુંજૂયી 

આ. 

વભાન પ્રજેક્ટ્વભાું અને અુંગ ફાકને વાભેર કય અને તેભના યસ્ય પ્રતવાકશત કય 

બાગીદાયી 

4. ફાકન ું અલરકન કય અને વલકરાુંગતાની ઓખ કય. અુંગતાના પ્રાયુંભબક ળધ પ્રાયુંભબક 

ફાણના બાગ ફની ગમા છે 

વળક્ષણ. શરેાની વલકરાુંગતા ફાકભાું ભી આલે છે, જે શસ્તક્ષેને લધ  અવયકાયક ફનાલે છે 

અને અુંગતા ઓછી ગુંબીય. 

5. વલકાવળીર સ્ક્રીનીંગ અને પ્રાયુંભબક શસ્તક્ષે ભાટે, જેની અક્ષભતા ઓખામ છે તે ફાકન વુંદબણ ર. 

6. ાઠ, ળીખલાની વાભગ્રી અને લગણખુંડને અુંગ ફાકની જફૃકયમાતને અન કૂ કય. લાયવ  

એટરે કે ભટા વપ્રન્ટ, ક્રાવના આગના બાગભાું ફાક ફેઠે ું, અને લગણખુંડ ફનાલવ ું 

ચલ અુંગતાલાા ફાક ભાટે સ રબ. અક્ષભતાઓ વલળે વકાયાતભક વલચાયને એકીકૃત કય 

ક્રાવલકણ , ફાકની યભત અને અન્મ પ્રવવૃત્તઓ. 

7. વલકરાુંગ ફાકની ખાવ જફૃકયમાત વલળે ભાતાવતા, કયલાય અને વુંબા યાખનાયાઓને વુંલેદનળીર 

ફનાલ. 
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ભાતા-વતા વાથે ભીકટિંગ્વભાું તેભજ એક-ધયણે લાત કય. 

8. વનયાળ ભાતાવતાને તેભના ફાકની જફૃકયમાતને શોંચી લલા અને ભેનેજ કયલાભાું વય ભાગો 

ળીખલ અને તેભને ભદદ કય 

અુંગ ફાકના દ ફૃમગને યકલા ભાટે ધીયજ યાખ. 

9. ફાકના ભાતાવતાના દ ઃખ અને શતાળાને ઘટાડલા બાઈફશને અને અન્મ કયલાયને ભાગણદળણન આ 

અવભથણતા વાથ,ે ભદદફૃ થલાથી. 

10. મજનાભાું વુંણૂણ ટીભના વભ્મ તયીકે અુંગતા ધયાલતા ફાકના ભાતાવતાને વકક્રમણે વાભેર કય 

ળાા અને ળાા પ્રવવૃત્તઓ છી. 

સ્રત: ય વનવેપ, વળક્ષક વલળે ળીખલાની લાત (http://www.unicef.org/teachers) 

વલદ્યાથીઓ ાવે ઘણી ળન્ક્ત છે. જ તે મગ્મ યીતે અને માણપ્ત ફૃે ચેનરીકૃત નથી, ત તે વળસ્તભાું 

કયણભી ળકે છે 

મ દ્દાઓ તેભને રાબદામી યીતે યકલા ભશતલણૂણ છે. અભ્માવ ઉયાુંત થીભ આધાકયત શઈ ળકે છે 

ભનયુંજક પ્રવવૃત્તઓ જેભાું ફાક વાભેર થઈ ળકે છે. 

• ચચાણ / ચચાણ / ન્ક્લઝ 

• લાતાણ કશ ેછે 

• ેઈન્ટીંગ, સ્થાવનક કરા (આ ક્ષેત્ર ભાટે વલવળષ્ટ) 

• ન્દ્સ્કટ્વ / નાટક / વથમેટય 

• ટયી અને અન્મ શસ્તકરા 

• ેટ ફનાલલી 

• પેવ ેઇન્દ્ન્ટિંગ 

ઓકયગાવભ 

• પટગ્રાપી 

• વકનીક અને પ્રલાવ 

• યભત (ઇન્ડય અને આઉટડય) 

• પ્રદળણન 

ળાકયયીક દુંડ એક વાભાન્મ અભાન છે જે ળાાભાું એક ફાકન વાભન કયે છે. માદ યાખ કે તેભાું 

શકાયાતભક નથી 
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ફાકને વળસ્ત આલાના તભાયા પ્રમાવભાું અવય. તેના ફદર,ે યચનાતભક વળસ્ત અનાલલા અને 

પ્રતવાકશત 

ફાકની ભાનલીમ પ્રવતષ્ઠાને ભાન આતા વ્મલશાય: 

• ફાકના ગોયલન ું આદય કય. 

• વાભાજીક લતણણકૂ, સ્લ-વળસ્ત અને ાત્રને વલકવવત કય. 

• ફાકની વકક્રમ વશબાભગતાને ભશત્તભ કય. 

• ફાકની વલકાવની જફૃકયમાત અને જીલનની ગ ણલત્તાન ું આદય કય. 

• ફાકની પે્રયણાતભક રાક્ષભણકતાઓ અને જીલનના વલચાયન ું આદય કય. 

• લાજફીતા અને કયલતણનક્ષભ ન્મામ ખાતયી કય. 

• એકતાને પ્રતવાશન આ. 

સ્રત: ળાકયયીક વજાને દૂય કયલી: યચનાતભક ફા વળસ્તને આગ ધાલલાન ભાગણ - ય નેસ્ક 

પ્રકાળન. 

ખાતયી કય કે, ળાા માણલયણ ફદરલાન ું તભાર ું વોથી ભટ ું ચેરેન્જ શળે. 

3.8 વાભાન્મ ફાકના અવધકાય ભાટેના ભાતા-વતાને વરાશ આલી 

ભાતાવતા વાથે વતત વુંકણભાું યશવે  ું અતમુંત અગતમન ું છે. અગાઉ જણાવ્ય ું શત  ું કે, ીટીએ વનમવભત ફનાલ 

રક્ષણ અને આગ્રશ છે કે ફધા ભાતાવતા આલે છે. તભે ળૈક્ષભણક અને ભફન ળૈક્ષભણક ાવાું ફુંને ચચાણ કયી 

ળક છ 

તેભની વાથે વલદ્યાથી. આ એક એલી જગ્મા છે જે તભને કયન્સ્થવત વાયી યીતે વભજલાભાું ભદદ કયળ ે

ફાક જીલે છે અને ભટા થલાની ળક્યતા છે. ભાફાને તેઓ ઇચ્છે ત ગ પ્તતાની ખાતયી કયલાની જફૃય છે 

આલી ભાકશતી ળેય કય. તભાયે એલી ભાકશતી પ્રદાન કયલાની જફૃય છે જ્માું ભાતાવતા ભદદ રઈ ળકે. તભે 

તેભના ભાટે નૈવતક ટેક ણ શલ જઈએ. ગ ુંડાગીયી અથલા ફાતકાયના તભાભ એવવ્વ; ધ મ્રાન 

લાયવ  

દલાઓ, દાફૃ લગેયેને તાતકાભરક ધ્માન અને ઉચાયની જફૃય છે. ભાતા-વતા અને ળાાભાું કામણ કયલાની 

જફૃય છે 

જેથી એક ફાક ફચાલલાભાું આલે છે. જે વલદ્યાથી છે (અથલા તેના કયલાય) ય ક્યાયેમ નજય નાખ 

આલા તફક્કાભાુંથી વાય થવ ું. 

શ ું તભાર ું સ્કરૂ ફાક-ફ્રેંડરી છે? આ તે કેલી યીતે શઈ ળકે છે: 
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• 'રાકડીને છૂટા કય અને ફાણ ફચાલ' એ ફાક, તેભના ભાતા-વતા ભાટેન ું સતૂ્ર અને વુંદેળ શવ ું 

જઈએ 

અને ભટા વમ દામ. તેન અથણ એ નથી કે વળસ્તની વુંણૂણ અબાલ છે. આન ભતરફ 

જ્માયે વળખય ળીખનાયા વાથે કશિંવક શમ તમાયે તે વળસ્ત ળીખી ળકાતી નથી. ફધા અથણ દ્વાયા ઠક, 

વખત અને વળસ્તફિ વલદ્યાથીને ઠક આ. યુંત   આ પ્રકક્રમાભાું તભાયે ધ્માન કેન્દ્ન્દ્રત કયલાની જફૃય છે 

ખટ ું કય ું અને મગ્મ સ ધાયણા આલશ્મક છે. 

• ફાકને ભનલૈજ્ઞાવનક વુંકેત દળાણલતી ફાકને ભદદ કયલા ભાટે એક પ્રવળભક્ષત વરાશકાય શવ ું 

આલશ્મક છે 

રાગણીળીર વભસ્માઓ અને ફાક અને તેભના ભાતાવતા / ફુંનેને જફૃયી વરાશ આલી. 

લારીઓ. 

• શકાયાતભક ીઅય પ્રવતવાદ, કોટ ુંભફક પ્રવતવાદ અને ળાા જનયેટ કયલા ભાટે એક ળાાભાું વાભાજજક 

કામણકય શવ ું આલશ્મક છે 

વમ દામ પ્રવતબાલ. 

• વનમવભત અને વભમાુંતયે ીટીએ એક આલશ્મક રક્ષણ ફનવ ું જઈએ. ીટીએ એક પ્રેટપભણ રૂ ું ાડવ ું 

જઈએ 

ફાકના વભગ્ર વલકાવ ય વળક્ષક અને ભાતા-વતા લચ્ચે વુંલાદ ભાટે અને ભાત્ર પ્રગવત ભાટે નશીં 

લગણ ભાું. 

• ફાકના અવધકાય ય વળક્ષક વાથે તારીભ અને વુંલેદનાતભક પ્રવવૃત્તઓ વનમવભત સ વલધા ફનલી 

આલશ્મક છે 

વળક્ષકને વનમવભત ધયણે વલવલધ ળાાઓભાું ળૈક્ષભણક તારીભ ભાટે ભકરલાભાું આલે છે. 

• ળાાભાું તેભને અવય કયતી ફાફતભાું ફાકની બાગીદાયી ભાટેન પયભ ફનાલલ જઈએ. 

• ળાાઓભાું આલાભાું આલતી જીલન કોળલ્મ વળક્ષણન ું વેક્વ એજ્ય કેળન એક આલશ્મક ઘટક ફનવ ું 

જઈએ. 

• ફાક ભાટે ળોચારમ અને ીલાન ું ાણી જેલી મૂભતૂ સ વલધાઓ જ ઉરબ્ધ કયાલલી આલશ્મક છે 

ળાા ભકાન. છકયાઓ અને છકયીઓ ભાટે ળોચારમ અરગ શવ ું જઈએ. 

• ળાા કે જે તુંબ  અથલા નાના ફૃભભાુંથી કામણ કયે છે તે ભાટે, ટઇરેટ અને ીલાના યૂતા આયાભ 

ાણી વનમવભત ફૃે જ શવ ું જઈએ. 
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• અક્ષભ-ભૈત્રીણૂણ ઇન્ફ્રાસ્રક્ચય અને વળક્ષણ-ળીખલાની વાભગ્રી ળાાના વુંલેદનળીરતાથી પ્રવતભફિંભફત થામ 

છે 

અુંગ ફાક તયપ. ખાતયી કય કે તભાયી ાવે તે ફધા છે અથલા ઓછાભાું ઓછા તભાયા વુંવાધન છે 

શે્રષ્ઠ યલાનગી આી ળકે છે. આ જફૃકયમાતને કયણૂણ કયલા ભાટે સ્થાવનક વુંવાધન એકત્ર કયી ળકામ છે. 

વળક્ષક અને સ્ટાપ તયીકે ભાતાવતા આણી વુંબાભાું તેભના લાડૌ ણવ ય વલિાવ યાખે છે. આણે અભાયી 

વરાભતીની ખાતયી કયલી જઈએ 

વલદ્યાથીઓ રઈ ળકામ તેલા કેટરાક ગરાું છે: 

• ળાાના ભકાનભાું અને આવાવ કઈ વલકે્રતા શવ ું જઈએ નશીં. 

• ળાાઓ જે તેના વળક્ષક દ્વાયા ઘયે  કાભ ભાટે ફાકની યજગાયને વખત યીતે વનયાળ કયે છે 

વભાજભાું ફધા દ્વાયા અન વયલાભાું શે્રષ્ઠ પ્રથા સ્થાવત કય. 

• ડ્રગના દ ફૃમગ અથલા અન્મ કઈણ પ્રકાયની દ ફૃમગની તાવ કયલા ભાટે ીઅય જૂથન વલકાવ 

કયલ 

ળાાના સ્થાને વાયી પે્રન્દ્ક્ટવ છે કે ળાાઓએ અનાલવ ું આલશ્મક છે. 

• કદળાવનદેળ વેટ કમાણ છે અને વળસ્તની તાવ અને વળક્ષક અથલા અન્મ વલર િ કામણલાશી ભાટે 

અન વયલાભાું આવ્મા છે 

સ્કરૂના અંદયના બાગભાું અથલા ફાહ્ય બાગભાું ફા કામ કયભાું ફા રૈંભગક દ વ્મણલશાય વાભેર છે. 

• ભરિંગ, વલકરાુંગતાની ભવૂભ યના બેદબાલને શોંચી લલા કદળાવનદેળ, વનમભ અને ધયણ નક્કી 

કયલાભાું આવ્મા છે. 

જાવત, ધભણ અથલા એચ.આમ.લી / એ્વ ળાાના ભકાનભાું અશલેાર આે છે. 

• ળાાએ ફા વુંયક્ષણ ભનીટયીંગ એકભ અથલા ફાક, તેભના ભાતાવતા, 

અને ુંચામત / મય વનવવર કાઉન્ન્વર. ફાકના યેકડૌ ણવ જાલલા ભાટે આ એકભની ભવૂભકા શઈ ળકે છે 

વુંબા અને વુંયક્ષણની જફૃય છે અને ફા દ વ્મણલશાયના કેવની જાણ રીવ અથલા અન્મ વુંફુંવધત છે 

વત્તાલાાઓ. 

3.9 ય .એવ. ય .એવ. ય .એવ. 

ફાક કઈણ યાષ્રન ું બાવલ છે. તે જ વભમે તેઓ વોથી લધ  જખભી છે અને 

પ્રબાલળાી ફાણના અન બલ આજીલન જીલનકા અન બલે છે. જ કે, ફા દ વ્મણલશાય અને ફાકની 

વભસ્માઓ 
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વલિબયભાું ભટા ામે અવધકાયન ું ઉલ્રુંઘન અન્સ્તતલભાું છે. પ્રાયુંભબક ળાા વળક્ષક તયીકે તે ખફૂ જ 

ભશતલણૂણ છે 

ફા અવધકાયની આવાવના મ દ્દાઓ જાણલા ભાટે; તભાયાભાું શ ું ચારી યહ્ ું છે તેના ભાટે વુંલેદનળીર અને 

વાલધ યશ 

વલદ્યાથીઓના જીલન ળાા ઉયાુંત અને તભે તભાયા વલદ્યાથીઓ અને તેભના કયલાયને કેલી યીતે ભદદ 

કયી ળક છ. 

ળાયીકયક અથલા ભનલૈજ્ઞાવનક ફૃે દ વ્મણલશાય કયનાયા ફાકને ફા દ વ્મણલશાયન વલમ ભાનલાભાું આલે 

છે. ફાક 

દ ર મગ ચાય પ્રકાયના શઈ ળકે છે - ઉેક્ષા, ળાયીકયક દ વ્મણલશાય, બાલનાતભક દ ફૃમગ અને વોથી 

ખયાફ, જાતીમ દ વ્મણલશાય. 

ફા દ વ્મણલશાયભાું નફી વળક્ષણ અને આયગ્મ, જખભી યજગાય, પ્રાયુંભબક રગ્ન અને ણ ળાભેર છે 

બેદબાલ. 

ય વનટ બાયતભાું ફુંધાયણીમ અને કામદાકીમ જગલાઈઓની ચચાણ કયે છે. તે ય એનવીવીવીની ચચાણ ણ કયે 

છે. છેલ્ર ે

તભે વળક્ષક કેલી યીતે કયન્સ્થવતને ઉાડી ળક તે વલળે અભે લાત કયી છે. 

3.10 તભાયી પ્રગવતને ચકાવલા ભાટેના જલાફ 

1. 0 થી 18 લણની ઉંભયની વ્મન્ક્ત 

2. વળક્ષક વ્મન્ક્તગત અથલા વ્માલવાવમક કાયણની સભૂચ ફનાલી ળકે છે 

3. તેઓ વુંફુંવધત જલાફની માદી આી ળકે છે 

ઇન્ફ્રાસ્રક્ચય 

વજ લગણ 

વળક્ષકની અબાલ 

- આયટીઈના અભરીકયણથી અેભક્ષત પેયપાય ભાટે વળક્ષકની તૈમાયીની અબાલ 

3.11 સ ભચત લાુંચન અને વુંદબો 

• "ફા જાતીમ દ વ્મણલશાય". ભેડરાઇન પ્રવ; ય એવ નેળનર રાઇબ્રેયી ઓપ ભેકડવવન, 2008. 

• કન્રી પ્રગ્રાભ એક્ળન પ્રાન (2013-2017) બાયત વયકાય અને વુંય ક્ત યાષ્ર 

ભચલ્ડ્રન્વ પુંડ 

• ફા અવધકાય ત્રકાય ભાટે શને્ડબ ક, ય વનવેપ અને બાયતના પે્રવ ઇમ્ન્સ્ટટય ટ 
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• ચાઇલ્ડની યચના અને ભજબતૂાઇ ભાટે ફા વુંયક્ષણ પ્રામભગક ભાગણદવળિકા ભાટે વનલાયણ વ્યશૂ 

વુંયક્ષણ વવભવતઓ (જ રાઈ 2013), ય વનવેપ 

• બખયી, વવલતા (2006) બાયતભાું ફાક અને તેભના અવધકાય, એનએચઆયવી, નલી કદલ્શી 

• લતણણકૂ કયલતણન વુંચાય ક અને ગ્રાભ ભાકશતી કેન્દ્ર (2011) વુંભક્ષપ્તભાું 

ેય વવયીઝ: ઇનલેળન, રેવન એન્ડ ગ ડ પે્રન્દ્ક્ટવવવ, ય વનવેપ, નલી કદલ્શી 

• વવન્શા ળાુંત, ફા વુંયક્ષણના ફાકના યક્ષણ ભાટે યાષ્રીમ કવભળનની દેખયેખ 

અવધકાય - બાયત ળાુંતવવિંશ_NCPCR_India.pdf 

• ઇબ્રાકશભ ભશમભદ અબ્દપલ્તાશ અબ્દરાભઝઝ (2007) "ળા ભાટે ફાણ? બાયતભાું ચાઇલ્ડ રાકપકકિંગ " 

ઇન્ટયનેળનર કન્વકટિમભ પય વવળમર ડલેરભેન્ટ, ઇજજપ્ત 

• ખાન, એન.ી. (2012) ચાઈલ્ડ યાઇટ્વ અને ર ય વનલવણર રૉ બ્બ્રવળિંગ કુંની નલી કદલ્શી 

3.12 ય વનટ એન્ડ એક્વયવાઇઝ 

1. તભાયા લગણના 5 વલદ્યાથીઓના ભાતાવતાને વુંદ કય (એટરે કે 10 ભાતા-વતા). તે જફૃયી નથી 

આ વલદ્યાથીઓ તેભના જીલનભાું કઈણ ફા અવધકાયના ઉલ્રુંઘનથી ીડામ છે. મ દ્દ ચચાણ કય 

કયલાયભાું તેભના ફાકના અવધકાય અને તેભની ધાયણાઓને દસ્તાલેજ કયે છે કે કેલી યીતે તેઓ 

તેભના ફાક વળસ્ત; અને ફી) કન્માઓ વલળેની કલ્ના. 

2. તભે Q3 ભાટે જે જલાફ આપ્મ છે તેના ળક્ય ઉકેર આ. 


