
ફાકોના અધધકાય
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ભાનલ અધધકાય-ફા અધધકાય
ફાકોના ભાનલ અધધકાયન ું વૌથી 
લધ  ધ્ માન યાખલાની જર ય છે. કાયણ 
કે તેઓ ોતાના ભાનલ અધધકાયોન ું 
યક્ષણ કયલા અક્ષભ શોમ છે.
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ફાક કોણ ?
૧૮ લષથી લધ  ઉભય ન શોમ 
તેલી દયેક વ્ મકકત ફાક છે. 
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ફાકોના અધધકાય :

બાયતીમ ફુંધાયણ :

અન ચ્ છેદઃ ય૩: ભાનલ લેાય ય 
પ્રધતફુંધ
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અન ચ્ છેદ ય૪: ફા ભજ યી ય પ્રધતફુંધ

૧૪ લષથી ઓછી ઉભયના ફાકને 
કાયખાના, ખાણ કે ફીજા જોખભી 
કાભો કયાલી ળકામ નકશ
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અન ચ્ છેદ ૩૯ : ફાકોના યક્ષણ ભાટેનો 
યાજમ નીધતનો ભાગષદળષક ધવધ્ ધાુંત
 ફાકોને સ્ લાસ્ ્ મ ણૂષ યીતે જીલલા 

ભાટેની સ ધલધાઓ અને તકો યૂી ાડલી 
 તેઓને ધલકવલા ભાટે મ કત તથા 

ગકયભાણૂષ લાતાલયણ રૂ  ાડવ .  
 તેઓને ળોણ  વાભે યક્ષણ રૂ  ાડવ .  
 તેઓને બૌધતક અને નૈધતક ત્ માગ વાભે 

યક્ષણ રૂ  ાડવ ું
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અન ચ્ છેદ ૪૫ :

ફાક ૧૪ લષન ું થામ ત્ માું સ ધી 
યાજમે ભપત અને પયજજમાત ધળક્ષણ 
રૂ  ાડલાનો યાજમનીધતનો ભાગષદળષક 
ધવધ્ ધાુંત.
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અન ચ્ છેદ ૨૧ A :

 ૬ થી ૧૪ લષની ઉભયનાું ફાકોને ભપત 
અને પયજજમાત ધળક્ષણ આલાની 
યાજમની પયજ.  

 દયેક ફાકનો મૂભતૂ અધધકાય – યાજમ 
જો તેભાું ધનષ્ પ જામ તો વ્ મકકત લડી 
અદારત અથલા વલોચ્ મ અદારતભાું તેને 
ડકાયી ળકે. 
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અન ચ્ છેદ ૫૧ A : 
( દયેક નાગકયકની મ ભતૂ પયજો ) 

૬ થી ૧૪ લષની ઉભયના ફાકના 
ભાતાધતા અથલા લારીની તેને 
ધળક્ષણ આલાની મૂભતૂ પયજ છે. 
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UNCRC  ( યાષ્ રવુંધન ું ફા અધધકાય 
યન ું અધધલેળન )

 યાષ્ રવુંઘનો ઠયાલ ૪૪/ય  
તા.ય૦ નલેમ્ ફય ૧૯૮૯  

 ય વપ્ ટેમ્ ફય ૧૯૯૦ થી અભરભાું  
 

 બાયતે યય ડીવેમ્ ફય ૧૯૯ય ભાું 
ફશારી આી. 
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UNCRC  શઠેના અધધકાયો 

(૧) જીલલાનો અધધકાય
 
(ય) ધલકવલાનો અધધકાય
 
(૩) યક્ષણનો અધધકાય
 
(૪) વશબાગગતાનો અધધકાય
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જીલલાનો અધધકાય 
- જન્ ભલાનો અધધકાય  

(ભણૃ શત્ મા અટકાલલાનો કામદો)  
- ોણ અને સ્ લાસ્ ્ મનો અધધકાય 
- ઘય, ફાથરૂભ આકદ 
- નાભ અને યાષ્ રીમતાનો અધધકાય 
 

 - ફાકને નાભ  
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જીલલાનો અધધકાય 
- જન્ ભ નોંધણી 
- ોક આશાય
 

- ીલા રામક ાણી
 

- સ યગક્ષત ઘય 
 

- સ્ લાસ્ ્ મ સ ધલધાઓની ઉરધ ધ
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ધલકવલાનો અધધકાય
 ધળક્ષણનો અધધકાય.  ( મૂભતૂ 

અધધકાય ( અન ચ્ છેદ  ય૧ A  )  
 ભાતાધતા તથા લારીએ ફાકને 

ધળક્ષણ આલાની મૂભતૂ પયજ 
(અન ચ્ છેદ  ૧ A) 

 વાભાજજક સ યક્ષાનો અધધકાય  
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ધલકવલાનો અધધકાય
 નલયાળ, ભનોયુંજન, આનુંદ 

પ્રભોદ તથા વાસ્ કધૃતક પ્રવધૃિ 
કયલાનો અધધકાય.  

 ળાાભાું યીવેવ, લેકેળન 
 ળાાભાું વર્જનાત્ ભક પ્રવધૃિઓ, 

યભત ગભત, વાુંસ્ કધૃતક પ્રવધૃિઓ 
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 ગ ણલિા વબય ધળક્ષણ
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 યભત ગભત 
 વાુંસ્ કૃધતક પ્રવધૃિઓ અને 
ધાધભિક સ્ લતુંત્રતા



સ યક્ષાનો અધધકાય
 કોઇ ણ પ્રકાયના ળોણ વાભે 

સ યક્ષાના અધધકાય.  
 ભણૃ શત્ માય અટકાલલાનો કામદો. 
 ફા લેાય અટકાલલા ભાટે 

(અનૈધતક ભાનલ લેાય અટકાલલાનો 
કામદો )  

 ફા ભજ યી અટકાલલાનો કામદો.
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સ યક્ષાનો અધધકાય
 ફા રગ્ ન અટકાલલાનો કામદો.  

 ફા ગબક્ષા અટકાલલાનો કામદો. 

 ળાયીકયક ધળક્ષા અટકાલલા ભાટે  
એકટભાું જોગલાઇ  

 જાધતમ અયાધો વાભે ફાકોની 
સ યક્ષાનો કામદો  (  POCSO Act-

2012 ) 
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સ યક્ષાનો અધધકાય
 કટોકટીની તથા વળત્ર વુંઘષની 
સ્ થધતભાું ફાકોને ખાવ સ યક્ષા.  
(Disaster Management Act) 

 ઘયભાું તથા કામષસ્ થે દ યમોગ 
વાભે કાનનૂી સ યક્ષા.  

 તેભની સ યક્ષા ભાટે વ્ મલસ્ થાતુંત્ર 
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વશબાગગતાનો અધધકાય
 મોગ્ મ ભાકશતી ભેલલાનો અધધકાય 

 ધલચાય અને અગબવ્ મકકત નો અધધકાય  

 ધાધભિક અને અંતયાત્ ભાની આઝાદી 

 ોતાને રગતા ધનણષમોભાું ફાકને 
બાગીદાયીનો અધધકાય. 20



અયાધ વાભે યક્ષણ : 
કરભ-ય૩ : ફાક ય હભૂરો કે તેને 
ત્ મજી દે  તેને ખ લ્ લ  ાડ ેઅથલા તેની 
ઉેક્ષા કયે જેના કાયણે ફાકને 
ળાયીકયક ીડા શોંચે.  
 ધયકડ ાત્ર ગનૂો.  
 છ ભાવની જેર તથા / અથલા દુંડ 
થઇ ળકે. 
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અયાધ વાભે યક્ષણ : 
કરભ-ય૧ : કામદા વાથે વુંઘષભાું 
આલેર કે વુંબા અને સ યક્ષાની 
જર કયમાત લાા ફાકની ઓખ 
જાશયે ન કયલી 

 ય૦૦૦ રૂા. સ ધીના દુંડની જોગલાઇ 
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અયાધ વાભે યક્ષણ : 
કરભ-ય૫ : ફાકને કેપી કે નળીલ  
દ્રવ્ મ આવ  

 ત્રણ લષ સ ધીની જેર તથા દુંડ
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અયાધ વાભે યક્ષણ : 
કરભ-ય૪ : ફાકનો ગબક્ષા ભાટે 
ઉમોગ  

 ત્રણ લષ સ ધીની જેર તથા દુંડ
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અયાધ વાભે યક્ષણ : 
કરભ-ય૬ : ફાકને જોખભી કાભ 
ભાટે યાખે, તેને ફુંધક ફનાલે, તેની 
આલક ોતાની ાવે યાખે  

 ત્રણ લષની જેર તથા દુંડ
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બાગ-૨



ધળક્ષક શ ું કયી ળકે
 કોઇ ણ ફા અધધકાયનો બુંગ ન થામ 
તેની કાજી યાખે.

 લારીઓ દ્રાયા આ અધધકાયોનો બુંગ ન 
થામ તે ભાટે જાગતૃ કયલા. 

 લારીઓ/ અન્ મ ધળક્ષકોને ફા અધધકાય 
વુંલધષનભાું ટેકારૂ થવ . 
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ભાત ૃદેલો બલ
ધત ૃદેલો બલ

આચામષ દેલો બલ
  ધલરૂધ્ ધ 

જ લેનાઇર જસ્ ટીવ એકટ 
વુંદગી આણી 28



સ્ થૂ (ળાયીકયક) કશિંવાના કાયણો
ળાકયકયક ધળક્ષા
 ફાકના બરા ભાટ છે તેલી ભાન્ મતા
 ફાકશિંવાના દ યોગાભી કયણાભોની 

વભજનો અબાલ  
 

 ફાણભાું બોગલેરી કશિંવાભાુંથી ખોટા 
ાઠ ળીખલા- અથાષત કશિંવાથી પામદો 
થામ છે તેભ ભાનવ ું.

 ફાકની વભજની ભમાષદાનો અસ્ લીકાય
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 ધળસ્ ત કોને કશલેામ તેની વભજનો અબાલ
 જલાફદાયી અને ધળસ્ ત લચ્ ચ્ ેના વીધા 
વુંફુંધની વભજનો અબાલ 

 

 ‘અધળસ્ ત’ વાથે કાભ ાડલાની વજ્જતાનો 
અબાલ. 

 આણા તનાલનો બોગ ફાક ફને છે.
 ફાક ધનફષ છે- ળાયીકયક કશિંવાનો 
વાભનો કયી ળકત   નથી. 

 ફા અધધકાય ધલળે જાગધૃતનો અબાલ
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સ ક્ષ્ભ કશિંવાનાું કાયણો 
 ફાલતષન – ભાનવની વભજનો અબાલ
 ફાકભાું ડેરી અનુંત ઉજાષથી અગબભતૂ ન 
થવ ું.

 ફાકભાું ડેરી પ્રધતબાઓ જાણી તેને 
ગખરલલાની ક્ષભતાનો અબાલ. 

 ફાક જેના ભાટે વજાષય  છે તેને ફદરે ફીજ  જ 
કુંઇ ફનાલલાની રારવા. 
(લડીરોની ભધૂભકા ભાીની પ્રજાધતની નકશ) 

 વુંલેદનળીરતાનો અબાલઃ સ ક્ષ્ ભ કશિંવાથી 
ફાકના ભન ય શ ું લીતે છે તે આણને 
સ્ ળષત   નથી. 
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ફાક શ ધ્ ધ વુંબાલના છે તેભાું 
આણે કેલી યીતે વશબાગી 

થઇએ તે ધલચાયીએ
32



ફાકશિંવાના કયણાભો
 અવત્ મ, અપ્રભાગણકતા, ડયોકણ ું. કશિંવાથી 
ફચલા ફાક જ ઠ  ફોરે છે. જ ઠની આદત ડે 
છે. જ ઠભાું ધલશ્વાવ ધયાલત   થામ છે. 

 ફાક ડયોક થામ છે., કશિંભત ખોઇ ફેવે છે.  
 કયણાભઃ વભાજભાું પ્રલતષભાન ધનફષતા, 
અવશામતા, અપ્રભાગણકતા, અવત્ મ, ભ્રષ્ ટાચાય  

 

 ફાક પ્રધતકિમાત્ ભ થામ છે, ધલદ્રોશી, સ્ લચ્ છુંદી 
અને વભાજ ધલયોધ થામ છે.
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ફાકશિંવાના કયણાભો
 લડીરો વાથેના વુંફધો ફગડ ેછે. 
 
 તેનાભાું ડરેી પ્રધતબાઓ / વુંબાલનાઓ 

મ યઝાઇ જામ છે. ધભકડમોકય નાગકયકો ેદા 
થામ છે.  

 ફાક ભોટ  થઇ લડીરોની વાચી લાત 
ણ ભાનત  ું નથી.  

 ફાક તનાલભાું જીલે છે, તનાલનો બોગ 
ફને છે. 
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ફાકશિંવાના કયણાભો
 ફાક અવુંલેદનળીર ફને 

 ફાક કશિંવા ળીખે છે.  

 અવુંલદેનળીરતા તથા કશિંવાન ું ધલચિ 
ચાલ્ મા જ કયે છે.  

 આ ધલચિની છેલ્ રી કડી ત્રાવલાદ 
અને ય ધ્ ધ છે.35



કશિંવા

અસત્ય

અપ્રમાણિકતા

ભ્રષ્ટાચાર

સવંેદનહહનતા

અસહાયતા

પ્રતતહિયાત્મકતા તવદ્રોહ

હહિંસા

ત્રાસવાદ

યધુ્ધ

ભય
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ચારો આ ધલચિ તોડીએ
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આચામષ શ ું કયી ળકે ?
આચયણ દ્રાયા કયણાભ રાલળે. 
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આચામષ શ ું કયળે.? 
 અકશિંવાભાું ધલશ્વાવ યાખળે.  
 અકશિંવા નીધતની પ્રાથષનાભાું અલાયનલાય 

ઘોણ કયળે.  
 ધળક્ષકની ળાયીકયક ધળક્ષા વાભે ફાકો/ 

લારીઓ તેને પયીમાદ કયી ળકળે તેલી 
જાશયેાત ભૌગખક યીતે તથા ળાાભાું 
ોસ્ ટય રગાડી કયળે.  
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આચામષ શ ું કયળે.? 
 બુંગ કયનાય ધળક્ષકને શરેાું વભજાલળે. તેને 

ભદદરૂ થળે.

 નકશ ભાનનાય ધલરૂધ્ ધ ખાતાકીમ ગરાું રેળે.  
તે છી ણ નકશ ભાનનાય ધલરૂધ્ ધ ોરીવ 
કેવ કયળે. 

 લારીઓને ણ જાગતૃ કયળે. 

 ફાકો લારીઓની કશિંવા ધલરૂધ્ ધ ણ 
પયીમાદ કયી ળકે તેવ ું લાતાલયણ ઉભ  કયળે.  
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આચામષ શ ું કયળે.? 
 લાયુંલાય બુંગ કયનાય લારી ધલરૂધ્ ધભાું 

ોરીવ કેળ કયળે. 

 જો ફાક લારી ાવે વરાભત ન શોમ તો 
તેને ફારગશૃભાું ભોકરલાની વ્ મલસ્ થા J J  
એકટભાું છે. 

 ોરીવની ભાધ્ મભથી તે કાભ થઇ ળકળે. 
41



ધળક્ષક શ ું કયળે?
 અકશિંવાભાું ધલશ્વાવ યાખળે.  

 ળાયીકયક/ ભાનધવક ધળક્ષા નશી કયલાની 
પ્રધતજ્ઞા ધલધાથીઓ લચ્ ચે રેળે. અન્ મ 
ધળક્ષકોને કશળેે. 

 તેન ું ારન કયલા પ્રમત્ નળીર યશળેે.  

 ભરૂ થામ ત્ માયે ધલધાથીઓની ભાપી ભાગળે 
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ધળક્ષક શ ું કયળે?
 કશિંવા મ કત થામ તે ભાટે ોતાની વજ્જતા 
કેલતો જળે.  

 અન્ મ ધળક્ષકોને વશામભતૂ થળે.  

 લારીઓને જાગતૃ કયળે.  

 લારીઓને વશામભતૂ થળે.  

 ધલધાથીઓને ણ કશિંવામ કત કયલા પ્રમત્ ન 
કયળે. 
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ધલશ્વળાુંધતની ગ ર કકલ્ રી
ફા ઉછેયની ગીતા 
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ફા ઉછેયનાું અન્ મ  સ્ તકો
૧. વરાભત ફાણની ળોધભાું. 

રેખક- કશિંભાુંળી ળેરત. 
ય. ફાક પ્રભ નો પે્રભત્ર – રેખક-  ભીયાું બટ્ટ. 
 

૩. દેલળીશ ના ઘડલૈમા– રેખક-જમોધત થાનકી
    વુંલાષગી ધળક્ષણ –રેખક જમોધત થાનકી 
૪. ફા ઉછેયની ફાયાખડી  

રેખક- ડો યઇળ ભગણમાય  
. આણે ફાકોને ળા ભાટે બણાલીએ છીએ? 

રેખક- ડો યઇળ ભગણમાય
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ફા ઉછેયનાું અન્ મ  સ્ તકો
૬. ફાલતષનન ું ઘડતય – ડો. કકયણ ળીંગ્ રોત  
૭. યલકયળ – રેખક ડો. કેતન બયડલા.    
૮. વુંતાન ઉછેયની બેટ રેખક – વુંજીલ ળાશ.  
૯. ઘયભાું ફારભુંકદય રેખક- મૂળુંકય ભો. બટ્ટ. 
૧૦. ફાર ધળક્ષણ ભને વભજાય ું તેભ. 

રેખક- ગગજ બાઇ ફધેકા. 
૧૧. ભા-ફા થવ ું આકર  છે - 

રેખક- ગગજ બાઇ ફધેકા
૧ય. ફાર દળષન - રેખક- ગગજ બાઇ ફધેકાના 

ધલચાયોન ું વુંકરન. 
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ફા ઉછેયનાું અન્ મ  સ્ તકો
૧૩. કદલાસ્ લપ્ ન. રેખક – ગગજ બાઇ ફધેકા  
૧૪. ભા-ફાોને રેખક – ગગજ બાઇ ફધેકા 
૧. તો તો ચાન. રેખક- તેત્ સ કો ક યોમાનાગી.  

૧૬. તભાયા ફૂરને ખીરલા દો. 
રેખક- પ્રધલણબાઇ ળાશ.  

૧૭. ઘયળાા. રેખક– મ ધન ઉદમલલ્ રબ ધલજમ  
૧૮. ધળક્ષણની વોનોગ્રાપી  

રેખક – મ ધન ઉદમલલ્ રબ ધલજમ
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ભા ફા અને ધળક્ષકો ઉય 
ઇશ્વયે ોતાન  અધ ર કામષ ણૂષ 
કયલા બયોવો મ કેર છે. 

ચારો ઇશ્વયન ું અધરૂ  કામષ ણૂષ 
કયલાની જલાફદાયી ભાટે વજ્જ 

થઇએ
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