The Integrated Child Protection Scheme (ICPS)

સર્વાંગી બવળ રક્ષણ યોજનવ (ICPS)
1. હેત ુ Purpose
સર્વાંગી બવળ રક્ષણ યોજનવ સરકવરની બવળકોને રક્ષણ પ ૂરુું પવડર્વની જર્વબદવરી પ ૂરી કરર્વમવું ઘણે
અંશે મદદરૂપ બની રહેશે. બવળ હકોનુ ું રક્ષણ અને ‘બવળકનવું હહતમવ”, નવું બે મહત્ર્નવું સસધ્વુંતો પર આ
યોજનવ આ્વહરત છે . તેથી તેનવું હેત ુ છે ેઃ સર્કટ સુંજોગોમવું બવળકોનવું કલ્યવણમવું યોગદવન આપવુ ું અને
તેમનવું શોષણ, અર્ગણનવ, ત્યવગ અને સર્યોગ જેર્ી પહરસ્થથસતઓ ઓછવમવું ઓછી સર્જાય તેન ુ ું ધયવન
રવખવુ.ું આ પ્રમવણે કરર્વ મવટેેઃ (i) બવળ રક્ષણ સેર્વઓની પ્રવપ્યતવ અને ગુણર્ત્તવમવું ર્્વરો કરર્ો (ii)
બવળ હકો, તેમની ભવરતમવું સ્થથસત સર્શે લોકોમવું ર્જગૃતતવમવું ર્્વરો કરર્ો (iii) બવળરક્ષણ મવટે ની
જર્વબદવરી અને તે મવટેની આર્શ્યક્તવઓને થપષ્ટ પણે વ્યક્ત કરર્ી (iv) સર્કટ સુંજોગોમવું હોય તેર્વ
બવળકોને દરે ક થતરે સરકવર તરફથી સહવયક સેર્વઓ પ્રવપ્ય કરવર્ર્ી (v) દવખલ કરવયેલ અને
કવયાર્વહી પુરવર્વઓ દ્વવરવ સનરક્ષણ અને મ ૂલ્યવુંકન
ુ Specific Objectives
2. સર્સશષ્ટ હેતઓ

2.1: To institutionalize essential services and strengthen structures:

(૧) આપવતકવલીન પહોંચ, સુંથથવકીય સુંભવળ જેર્ી અસર્રત સેર્વઓ થથવસપત કરર્ી અને ર્ધુ સક્ષમ
કરર્ી.
(૨) પહરર્વર અને સમવજ સુંબ્
ું ી સુંભવળ, સલવહ અને સહવયક સેર્વઓ;
(૩) અસરકવરક અમલ મવટે રવષ્રીય, રવજ્ય અને પ્રવદે સશક થતરે આર્શ્યક મવળખવકીય રચનવ અને
પ્રહિયવઓ તૈયવર કરર્ી;
(૪) ઉપયોગી મવગાદસશિકવઓ અને કવયદવકીય એકમો મવટે કવયા સનસિત કરર્વું અને દરે ક સેર્વઓ
મવટે ્ોરણો તૈયવર કરર્વું.
2.2 દરે ક થતરે ક્ષમતવ ર્્ાન કરવુ:ું To enhance capacities at all levels:
(૧) દરે ક કવયાકવરી જેમવું ર્હીર્ટદવરો, સેર્કો અને અન્યો જે બ્વું નો ICPS અંતગાત સમવર્ેશ થતો
હોય;

(૨) થથવસનક એકમો, પોલલસ, ન્યવયતુંત્ર અને રવજ્યનવું અન્ય લવગતવું ર્ળગતવું
સર્ભવગોને ICPS અંતગાત તેમની જર્વબદવરીઓ બવબતે તવલીમ આપર્ી અને સુંર્ેદનશીલ બનવર્ર્વું.

2.3 બવળ રક્ષણ સેર્વઓ મવટેનવ મવહહતી પત્રો અને જ્ઞવનકોષ તૈયવર કરર્વું: To create database and
knowledge base for child protection services:

(૧) બવળ રક્ષણ સેર્વઓનવું અસરકવરક અમલ મવટે બવળ રક્ષણ મવહહતી પ્રબું્ન તુંત્ર જેમવું MIS
અને બવળ શો્ન તુંત્રનો સમવર્ેશ થતો હોય તે તૈયવર કરર્વું;
(૨) સુંશો્ન અને દથતવર્ેજીકરણ કરવુ.ું
2.4 પહરર્વર અને સવમવજજક થતરે બવળ રક્ષણને ર્ધુ મજબ ૂત બનવર્વુ:ું To strengthen child
protection at family and community level:

(૧) પહરર્વર અને સમવજની સુંભવળ, રક્ષણ અને બવળ પ્રસતસવદ બવબતે ક્ષમતવ ર્્ાન કરવુ;ું
(૨) સર્કટ, જોખમી અને શોષણ થઈ શકે તેર્વ સુંજોગોમવું પોતવને રલક્ષત કરર્વ મવટે બવળકોમવું
સનયુંત્રક પગલવું લેર્વું
2.5 દરે ક થતરે આંતર ક્ષેત્રીય પ્રસતભવર્ નક્કી કરર્ો: To ensure appropriate inter-sectoral response
at all levels:

(૧) સરકવરી, લબન સરકવરી સુંથથવઓ જે બવળકો મવટે સહવય પ ૂરી પવડે છે અને યોજનવનુ ું
અસરકવરક અમલ કરે છે તેર્ી સુંથથવઓ ર્ચ્ચે નેટર્કા થથવસપત કરવુ.ું
2.6 ર્જહેર ર્જગૃતતવમવું ર્્વરો કરર્ોેઃ To raise public awareness:

(૧) લોકોને બવળ હકો અને રક્ષણ બવબતે સશલક્ષત કરર્વું;
(૨) બવળકોની અને તેમનવું પહરર્વરોની સર્કટ પહરસ્થથસત બવબતે ર્જહેર ર્જગૃસત લવર્ર્ી

(૩) પ્રવપ્ય બવળ રક્ષણ સેર્વઓ, યોજનવઓ અને દરે ક થતરે ઉપ્લબ્્ મવળખવઓ સર્શે લોકોને
ર્જણ કરર્ી
3. મવગાદશાક સસધ્વુંતો Guiding Principles
3.1 બવળ રક્ષન એ પહરર્વરની પ્રવથસમક જર્વબદવરી છે જેને સમવજ અને સરકવર મદદરૂપ રહે
છે . Child protection, a primary responsibility of family, supported by community, government
and civil society

એ ખ ૂબ જરૂરી છે કે બવળ રક્ષણ મવટે આ દરે ક થતરે તેમનો ફવળો થપષ્ટ રીતે સમર્જર્વયેલ
હોય. કેન્ર તેમજ રવજ્ય સરકવર બન્ને આ સેર્વઓ અસર્રત મળતી રહે તે સનસિત કરર્વ નૈસતક
રીતે બવસ્ત છે .
3.2 પહરર્વર, જે બવળક મવટે શ્રેષ્ઠ થથવન છે તેને પ્રેમ કરતવું સશખર્વુ;ું Loving and
caring family, the best place for the child:

બવળકોને તેમનવું પહરર્વરનવું પ્રેમ અને સુંભવળનો હક છે .
3.3 અંગતતવ અને ગુપ્તતવેઃ Privacy and Confidentiality: બવળકોની અંગતતવ અને
ગુપ્તતવ સેર્વનવું દરે ક તબક્કે જળર્વર્ર્ી જોઇએ.
3.4 સનકા લકું અને અભેદપણુેઃ Non-stigmatization and non-discrimination: દરે ક બવળક,
તેનવું સવમવજજક- આસથિક, સવુંથકૃસતક, ્વસમિક અને ર્જસતય સુંજોગોથી સર્પહરત,
સમ્મવનભેર ગણવર્વુ ું જોઇએ અને તેની સવથે કોઇ પણ પ્રકવરનો ભેદભવર્ થર્ો ન
જોઇએ.
3.5 બવળ રક્ષણનુું એક મહત્ર્નુ ું પવસુ ું છે ભયજનક સુંજોગોનુ ું સનર્વરણ. Prevention
and reduction of vulnerabilities, central to child protection outcomes:

ICPSનો મુખ્ય હેત ુ

બવળ રક્ષણ મવટે તેની કૌટુુંલબક ઘનતવમવું ર્્વરો કરર્વની રહેશ.ે
3.6 બવળકોને સુંથથવગત કરર્વુંઃેઃ Institutionalization of children, the last resort:
બવળકોનેસથું થવગત કરર્વનવું ર્ધુ પડતવ સર્શ્વવસ ર્વળી સર્ચવર્વરવમવુંથી કેન્ર હર્ે
પવહરર્વહરક અને સવમવજજક સુંભવળ પર કરર્વની જરૂર છે .
3.7 બવળ લક્ષી આયોજન અને અમલેઃ Child centered planning and implementation: બવળ

રક્ષણ અને સેર્વઓનો અમલ હુંમેશવ અને દરે ક થતરે બવળ રક્ષણનવું હહતમવું અને તેનવું
અમલ મવટે થર્ો જોઇએ.
3.8 તકનીકી સર્ાશ્રેષ્ઠતવ અને આચવરસુંહહતવેઃ Technical excellence, code of conduct:
બવળકોને પ્રવપ્ય સેર્વઓ દરે ક થતરે કુશળતવ ભયવા યોગ્ય કમાચવરીઓ દ્વવરવ, જેમવું
સવમવજજક કવયાકરો, મનોલચહકત્સકો, સુંભવળ લેનવર વ્યસ્ક્તઓ, સરકવરી સુંથથવનવું
કમાચવરીઓ અને ર્કીલો ર્ગેરે, જે આચવરસુંહહતવ અને સનયમોને ર્ળગી રહેનવર હોય
તેનવું દ્વવરવ કરર્વમવું આર્ર્ી જોઇએ.
3.9 સ્થથસતથથવપક કવયાિમ, થથવસનક વ્યસ્ક્તગત જરૂહરયવત અનુસવરેઃ Flexible
programming, responding to local individualised needs:

થથવસનક જરૂહરયવતને આ્વરે

સેર્વ પ્રવ ૃસત્તઓ નક્કી થર્ી જોઇએ.
3.10 શ્રેષ્ઠ સનયમન અને જર્વબદવરીેઃ Good governance, accountability and
responsibility: એક

સક્ષમ અને અસરકવરક બવળ રક્ષણ તુંત્ર મવટે પવરદશાક પ્રબું્ન

અને સનણાય શસ્ક્ત, વ્યસ્ક્તગત અને સુંથથવકીય જર્વબદવરી, દરે ક થતરે કવયાક્ષમતવ
હરપોટા પ ૂરો પવડર્ો આર્શ્યક બને છે .
4. અલભગમ Approaches
4.1. સનયુંત્રણેઃ Prevention: આઉટરીચ કવયાિમ દ્વવરવ આ યોજનવ એર્વ પહરર્વરોને શો્ી કવઢશે
જેમની મદદની આર્શ્યકતવ હોય. તવલુકવ થતરનવું તવલીમ લી્ેલવ કવયાકરો તેમનવું નેટર્કા અને
અન્ય જોડવણો દ્વવરવ અને ગ્રવમીણ અને બ્લોક થતરની બવળ હક સસમસતઓ, ICDS એકમો, લબન
સરકવરી સુંથથવઓ અને થથવસનક એકમોની મદદથી સેર્વઓની પ્રવપ્યતવ નક્કી કરશે. રક્ષણ અને
સનયમન મવટે સવમવજજક ક્ષમતવ ર્્ાન કરર્વમવું આવ્ર્શે અને બવળ રક્ષણને દરે ક ક્ષેત્રમવું સુરલક્ષત
કરર્વમવું આર્શે.
4.2 કૌટુુંલબક સુંભવળને પ્રોત્સવહનેઃ Promotion of Family-based Care: આ યોજનવ એક ખ ૂબ જ સર્ચવરે લ
પગલવું દ્વવરવ તેની પધ્સત પ્રવયોજક સુંભવળ, ભ્રવત ૄ સુંભવળ, સુંભવળ અને દત્તક સુંહવળ ર્ગેરે જેર્ી
પહરર્વર આ્વહરત સુંભવળ પર કેન્દ્ન્રત કરશે. સુંથથવકીય હરવ્યુ દ્વવરવ બવળકોને સમયવુંતરે સુંથથવનો
અનુભર્ અને તે દ્વવરવ પહરર્વર પુનેઃસુંપવદન પણ હવથ ્રર્વમવું આર્શે.

4.3 આસથિક સહવય: Financing: કેન્ર દ્વવરવ આસથિક સહવય રવજ્ય / કેન્રસવસશત પ્રદે શને મોકલર્વમવું
આર્શે. કેન્ર સરકવર સનયત બજેટનુ ું એક સુસનસિત રકમ જ રવજ્ય સરકવરને શરૂઆતમવું પ ૂરી
પવડશે. રવજ્ય સરકવર અથર્વ કેન્રસવસશત પ્રદે શની સરકવર અન્ય થર્યુંસેર્ી સુંથથવઓને યોજનવનવું
સર્સર્્ સર્ભવગો મવટે ગ્રવન્ટ રૂપે આ રકમ પ ૂરી પવડશે.
4.4 સુંયક્ુ ત સેર્વ પ્રવર્્વન- સેર્વનવું પ્રકવરો: Integrated service provision - range of services: આરોગ્ય,
સશક્ષણ, ન્યવયતુંત્ર, પોલલસ, મજૂર સર્ભવગ ર્ગેરે જેર્વ ક્ષેત્રો ર્ચ્ચે તવલમેલ દ્વવરવ આ યોજનવ
બવળકોનવું સર્સર્્ સુંજોગોની જરૂહરયવતોને પહોંચી ર્ળર્વ કહટબધ્ રહેશે.
ૂ સુંભવળ યોજનવેઃ Continuum of services- a feasible care plan
4.5 અસર્રત સેર્વઓ- બવળક મવટે અનુકળ
for each child:

આ યોજનવ અંતગાત અપવતી સેર્વઓ જેર્ી કે વ્યસ્ક્તગત સવરર્વર યોજનવ

વ્યવર્સવસયક સનષ્ણવુંતનવું મ ૂલ્યવુંકન દ્વવરવ થથવસપત કરર્વમવું આર્ે છે . આ પ્રકવરની યોજનવ દર થોડવ
સમયે હરવ્યુ કરી અને આર્શ્યક સુ્વરવ કરર્વમવું આર્ે છે . જ્યવું સુ્ી બવળકને સુંભવળની
આર્શ્યકતવ હોય ત્યવું સુ્ી પ ૂરુું પવડર્વમવું આર્ે છે .
4.6 સમવજ આ્વહરત સેર્વઓેઃ Community based service delivery: જે બવળકો ને ર્ધુ જરૂર હોય તેર્વ
બવળકો અને તેમનવું પહરર્વરોને આ યોજનવ સેર્વની નજીક લઈ આર્ે છે . બવળ સુંભવળ દરે ક થતરે
સમવજમવું સર્સર્્ સેર્વઓનવું રૂપે પ્રવપ્ત હોર્ી જોઇએ. ટે મવટે થથવસનક સરકવરી એકમો તેમજ PRIs
સવથે જોડવણો હોર્વું જોઇએ.
4.7 સર્કેન્રીકરણ અને થથવસનક જરૂહરયવતો પર ર્ધુ ધયવનેઃ Decentralization and flexibility to focus on
local needs:

આ યોજનવ રવજ્ય અને તવલુકવ ક્ષેત્રે બવળ રક્ષણ સેર્વઓનુ ું આયોજન અને અમલ

સર્કેન્રીય કરશે. મવનર્ સુંસવ્નની ફવળર્ણી જે તે બવળ રક્ષણ સેર્વઓની જરૂહરયવત મુજબ રહેશે.
4.8 ભવગીદવરી રચનવ અને સમવજ સશસ્ક્તકરણેઃ Partnership Building and Community Empowerment:
આ કવયાિમની એક કૂુંચીરૂપ સનતી સરકવરી મવળખવઓ, નવગહરક સુંથથવનો અને કોપોરે ટ અને સમવજ
ર્ચ્ચે વ્યર્હવરૂ સુંબ્
ું ો, મવહહતી સર્તરણ અને સનતી રચનવ કરર્વનુ ું રહેશે.
4.9. ગુણર્ત્તવ સુંભવળ તેમજ બવળ રક્ષણનવું ્ોરણોેઃ Quality care, standards for care and
protection:ર્જહેર

અથર્વ ખવનગી રક્ષણ સેર્વઓ ભૌસતક મવળખવ અને મવનર્ સુંસવ્નની જરૂહરયવત

તેમજ સનયત ્ોરણો, પધ્સતઓની સ ૂચનવઓ અને સેર્વઓની મવગાદસશિકવઓ જે કવયાકવરી એકમો
ઉપયોગમવું લેશે તેમને પ ૂરી પવડર્વમવ આર્શે.

4.10 ક્ષમતવ ર્્ાનેઃ Building Capacities: બવળ રક્ષણમવું દરે ક થતરે વ્યવર્સવસયકતવ સચર્વય તે મવટે,
આ યોજનવ અંતગાત દરે ક સેર્વ કવયાકર અને કવયાકવરીને તેમની કુશળતવ, સુંર્ેદનશીલતવ, બવળ
હકોનુું જ્ઞવન અને સુંભવળ અને રક્ષણનવું ્ોરણોની તવલીમ અને ક્ષમતવ ર્્ાન કરર્વમવું આર્શે.
4.11 દે ખરે ખ અને મ ૂલ્યવુંકન: Monitoring and Evaluation: આ યોજનવ અંતગવા એક બવળ રક્ષણ
મવહહતી પ્રબું્ન તુંત્રની રચનવ કરર્વમવું આર્શે જેને આ્વરે અસરકવરક અમલ બવબતે હકવરવત્મક
દખલ

ગીરી

કરર્વમવું આર્શે.

કવયાિમોનુું સનયસમત

મ ૂલ્યવુંકન

અને

તેન ુ ું મવળખુ ું અને

અભ્યવસિમનમવું જ્યવું જરૂહરયવત જણવશે ત્યવું સુ્વરવ કરર્વમવું આવ્શે.
5. લલક્ષત જૂથો Target Groups
ICPS નુ ું મુખ્ય કેન્ર બવળકોની સુંભવળ અને રક્ષણ તેમજ તેે્મની કવયદવકીય પહરસ્થથસત અને તેની
જરૂહરયવતનવું અર્મ ૂલનનુું રહેશેેઃ
a) સુંભવળ અને રક્ષણની જરૂહરયવત ર્વળું બવળક એટલેેઃ
(૧) એ જેની પવસે ઘર કે કોઇ અન્ય થથવસપત જગ્યવ ન હોય અને તેને રહેર્વ મવટે કોઇ લવયક
જગ્યવ ન હોય;
ુ ર્વલી હોય કે ન હોય) અને તેર્ી વ્યસ્ક્ત તેને મવરી
(૨) એ જે એર્ી વ્યસ્ક્ત સવથે રહે છે (જે તેનમ
નવુંખર્વની અથર્વ ઇર્જ પહોંચવડર્વની ્મકી આપે છે અથર્વ એર્વ સુંજોગો છે જેમવું બવળકનુ ું
શોષણ, દુરૂપયોગ , ખ ૂણ કે ઇર્જ અથર્વ અર્ગણનવ થર્વની પ ૂરી શક્યતવ રહેલી હોય.;
ૃ પ્રવય
(૩) એવુું બવળક જે મવનસસક રીતે અથર્વ શવહરરીક રીતે ખોડખવપણ ્રવર્ત ુ ું હોય અથર્વ મત
રોગનો શ્કવર હોય અને તેની સવરર્વર કે દે ખભવળ કરર્વ મવટે કોઇ ન હોય અથર્વ તેનવું મવતવસપતવ
અથર્વ ર્વલી તેની સવરર્વર લેર્વ મવટે સક્ષમ ન હોય;
(૪) એવુું બવળક જે મવતવ સપતવ ન ્રવર્તુ ું હોય અને તેની સુંભવળ લેર્વ કોઇ તૈયવર ન હોય
અથર્વ એવુું બવળક જેનવું મવતવસપતવએ તેનો ત્યવગ કયો હોય અને કવું તો જે ખોર્વઇ ગયુ ું હોય
અથર્વ ભવગી ગયુું હોય અને તેથી તેનવું મવતવ સપતવ મળતવું ન હોય; ર્વ
(૫) જેનો શોષણ અથર્વ દુરૂપયોગ થર્વની અથર્વ કોઇ અકવયદવકીય

ર્લણ થર્વની શક્યતવ

હોય;
(૬) જેની સ્થથસત ભયજનક હોય અને જે નશીલવ પદવથોની હેરવફેરી અથર્વ દે હસર્િયમવું ફસવઇ શકે
તેમ હોય;
(૭) એ જેનવું અનૈસતક ગેરફવયદવઓ લેર્વર્વની શક્યતવ હોય
(૮) જે કોઇ લડવઇનો કે કોઇ નવગહરક સર્કટતવનો અથર્વ નૈસલગિક આપસત્તનો ભોગ બનેલ હોય.

b) જે બવળક ગુનેગવર હોય અથર્વ જે કવયદવકીય સર્શ્લેષણ અંતગાત આર્ત ુ ું હોય;
c) એવુું બવળક જે કવયદવનવું સુંપકા મવું હોય અને તે કવું તો કોઇ ગુનવનો ભોગ બનેલો હોય અથર્વ
તેણે કોઇ ઘટનવનો પુરવર્ો હોય.
ICPS સનયુંત્રક, કવયદવકીય સુંભવળ અને પુનર્ાસનની સેર્વઓ કોઇ પણ બવળકને આપશે જેમવું, એર્વ
બવળકો જેનવું પહરર્વરો જોખમમવું હોય, બવળક જે સવમવજજક રીતે ત્યક્ત હોય, જે અત્યુંત ગરીબ
હોય, નીચલી ર્જસતનુું હોય, અનુસલુ ચત ર્જસત/ જનર્જસત અને અન્ય પછવત ર્ગાન ુ ું હોય; જે
ભેદભવર્નો ભોગ બન્યુ ું હોય, લઘુમતી કોમનુ ું હોય, HIV/AIDSનો દદી હોય, અનવથ હોય, નશીલી
દર્વઓનો આદી હોય, ગરીબ લભક્ષુક હોય, બવળકો ને દે હસર્િયમવું ફસવયેલ હોય, કેદીનવું બવળકો,
અને રથતવ ઉપર કવમ કરતવું છોકરવુંઓ.
6. સરકવર- નવગહરક તુંત્રનુ ું નેટર્કા Government- Civil Society Partnership
બવળકો સુ્ી પહોંચર્વ મવટે , ખવસ કરીને એર્વ સર્કટ સુંજોગોમવું, મહહલવ અને બવળ સર્કવસ
મુંત્રવલય પ્રર્તામવન બવળ રક્ષણ યોજનવઓને કેન્ર દ્વવરરવ પ્રવયોજજત એક કવયાિમ જેનુ ું સશષાક
“સુંયક્ુ ત બવળ રક્ષણ યોજનવ (ICPS)” રવખર્વમવું આર્ેલ છે તે પ્રથતુત કરી છે . આ પ્રથતુત ICPS
સર્સર્્ થતરે પ્રર્તામવન યોજનવઓને એક સર્વાં ગી બવળ રક્ષણ કવયાિમ નવું રૂપમવું પહરર્સતિત કરે છે
અને બવળકોને હવસન થતવું રોકે છે .
આ કવયાિમ બવળ રક્ષણને MWCD એકલવની જર્વબદવરી તરીકે જોતુ ું નથી પરું ત ુ અન્ય ક્ષેત્રોને પણ
તેમવું ફવળો આપર્વ મવટે પ્રેરે છે . મુંત્રવલય સર્વાં ગી પણે કવયાિમોને ગોઠર્ે છે અને બવળકો મવટે
સક્ષમ રક્ષણવત્મક ર્વતવર્રણ ઉભુ ું કરે છે , ર્ૈસર્ધયતવ અને બવળકો મવટેની આર્શ્યક સેર્વઓનુું
સુંથથવકીય કરણ કરર્વમવું આર્ે છે , આંતરક્ષેત્રીય પ્રસતભવર્ો દ્વવરવ બવળ રક્ષણપ ૂરુું પવડે છે અને
સુંભવળ અને સેર્વઓ મવટે ્ોરણો પ ૂરો પવડે છે .
a) સરકવર: ભવરત સરકવરની પ્રવથસમક જર્વબદવરી આ યોજનવ મવટે આર્શ્યક સર્કવસ અને ભુંડોળ
પ્રવપ્ય કરવર્ર્વનુું રહેશે અને મવળખવ અને સનયમોને ર્ધુ સ્થથસતથથવપક બનવર્ર્વનુ ું રહેશે. ભવરત
સરકવર સુંયક્ુ ત, જીસર્ત, ર્ેબ આ્વહરત બવળકોની એર્ી મવહહતી એકત્ર કરશે જેમવું બવળ રે હકિંગ
તુંત્ર અને મવહહતી પ્રબું્ન તુંત્રનો પણ સમવર્ેશ થશે. તે રવજ્ય સરકવર/ કેન્રસવસશત પ્રદે શની
સુંયક્ુ ત જર્વબદવરી રહેશે કે આ યોજનવનુ ું અસરકવરક અમલીકરણ થવય અને પ્રવપ્ય ભુંડોળનો
યોગ્ય ર્પરવશ થવય.. રવજ્ય સરકવર/કેન્ર સવસશત ર્હીર્ટીઓ વ્યવર્શવસયક કૌશલ્ય ્રવર્તી

વ્યસ્ક્તઓને આ પવનગી- ર્જહેર સુંથથવની ભવગીદવરીમવું જોડવર્વ આકશાષ.ે આ યોજનવ અંતગાત
વ્યર્વસ્થયકોને કરવરનવું આ્વરે નોકરી આપર્વમવું આર્શે. રવજ્ય સરકવરો/ કેન્રસવસશત પ્રદે શો આ
ડેટવબેઝની દે ખરે ખ રવખશે જેમવું બવળ રે હકિંગ તુંત્ર અને
MIS નો રવજ્ય અને તવલુકવ થતરે સમવર્ેશ કરર્વમવું આર્શે.
ICPS સરકવર તરીકે કવયા કરશે અને સરકવર અને નવગહરક એકમોની ભવગીદવરી યોજનવ અંતગાત
સર્સર્્ હદશવઓમવું કેન્ર અને રવજ્ય સરકવરોનવું કવયા કરશે. સ્રકવર ભવરતમવું સર્કટ સુંજોગોમવું
રહેલતવું અનેક લવખો બવળકોની સ્થથસત સુ્વરર્વ મવટે અને તે મવટે આર્શ્યક ભવગીદવરીમવું ઉતરર્વ
મવટે તૈયવર છે . સરકવર એકલી આ કવયા પ ૂરુું કરી શકે એમ નથી.
તેથી, ICPS સરકવરી સર્ભવગો, થર્યુંસેર્કો, સવમવજજક જૂથો, સશક્ષણ તુંત્ર, તદુપરવુંત મુખ્યત્ર્ે બવળકો
અને કુટુુંબ મવટે રક્ષણવત્મક ર્વતવર્રણ ઉભુ ું કરર્વનુ ું કવયા કરે છે . બવળ રક્ષણ સેર્વઓ અને
પધ્સતઓ તરફનો તેનો સર્વાંગી અલભગમ તેની સર્સર્્ જોડવણો અને પહરક્ષણને મવટે આર્શ્યક
અન્ય જોડવણો, સેર્વઓ અને પ્રત્યુત્તરો છે . આ યોજનવ એક એવુ ું મવળખુ ું પ ૂરુું પવડે છે જેમવું દે ખરે ખ
અને સવરસુંભવળ અસરકવરક કવયાશીલતવ દ્વવરવ બવળ રક્ષણ તુંત્રનુ ું કવયા કરે જેમવું નીચેનવુંનો સમવર્ેશ
થવય છે ેઃ
કરવરબધ્ કમાચવરીઓ લેર્વ પવછળનો મુખ્ય હેત ુ Rationale for recruiting staff on contractual basis
આ થતરનો અને સર્શવળતવ ્રવર્તવ કવયાિમમવું અનેક સર્સર્્ સર્ષયોનુ ું જ્ઞવન ્રવર્તવ
કમાચવરીઓ જે વ્યવર્સવસયક હોય અને બવળ હકો સર્શે ર્ચનબદ્ધ

હોય. તેથી એ ખ ૂબ

સવર્્વનીપ ૂર્ાક નક્કી કરર્વમવું આવ્યુ ું છે કે આર્વ વ્યસ્ક્તઓને કરવર પર જ લેર્વ. જે મવટે નવું કવરણો
નીચે મુજબ છે ેઃ
(i)

યોજનવનો અમલ ર્ધુ અસરકવરક હશે જો કમાચવરી કરવર પર હુંગવમી ્ોરણે હશે- ઓછવમવું
ઓછવું ત્રણ ર્ષા જે તેમની કવયાદક્ષતવનવું આ્વરે ર્્વરીને પવુંચ ર્ષા કરી શકવય. તેઓને
હુંગવમી ્ોરણે રકમની ચ ૂકર્ણી કરી શકવય અને તેમની કવયાદક્ષતવને આ્વરે તેમને
ર્્વરો પણ સ ૂચર્ી શકવય.

(ii)

તેને કવરણે ઉચ્ચ ગુણર્ત્તવનવું વ્યવર્સવસયકો આર્શે અને તેથી ર્જહેર- ખવનગી ભવગીદવરી
મજબ ૂત બનશે.

(iii)

હુંગવમી નોકરી અને તેમની કવયાદક્ષતવને આ્વરે તેમની પદર્ીમવું ર્્વરવને કવરણે ઓછવ
કમાચવરીઓમવું, ખુબ જ સહિય અને પ્રસતસવદ યુક્ત અલભગમ રહેશે જે બવળકોની જરૂહરયવત
મવટે આર્શ્યક છે ;

(iv)

સરકવરી નોકરીનવું મવળખવને ત્યજર્વથી, કવયાિમ ર્ધુ સ્થથસતથથવપક અને નર્ીનતવ સભર
બનશે.

નવગહરક સુંથથવનો અને વ્યસ્ક્તઓ Civil society organizations & individuals:
૧. થર્યુંસેર્ી ક્ષેત્ર: બવળ રક્ષણ મવટે ભવરતમવું પ્રચવર કરર્ો અને બવળકોની સ્થથસત અને ર્જહેર
યોજનવઓ અને કવયાિમો જે બવળકોનવું સર્વાં ગી કલ્યવણ મવટે તૈયવર કરવયેલ હોય તેનવું ચોકીદવર
બનવુું જેથી એક સુમ્દર, પ્રસતસવદપ ૂણા ર્વતવર્રણ ઉભુ ું થવય. બવળક મવટેની સેર્વમવું શો્, સલવહ,
સુંભવળ અને પુનર્ાસનનો સમવર્ેશ થઈ શકે છે .
બવળકોનવું ઉછે ર, ક્ષમતવ ર્્ાન, નર્ીનતવ અને દે ખરે ખ મવટે સેર્વઓ હોઇ શકે, જેને મવટે રવજ્ય
આસથિક સહવય આપી શકે.
૨. સુંશો્ન અને તવલીમ સુંથથવનો: ભવરતમવું બવળકોની સ્થથસત અને પ્રર્તામવન મવનર્ સુંસવ્ન
સ્રોતોની ક્ષમતવ ર્્ાન દ્વવરવ વ્યવર્સવસયકો તૈયવર કરર્વ.
૩. સમડીયવ અને મધયથથી જૂથો: બવળકો અને બવળ રક્ષણ નવું મુદ્દવઓ ને સુંર્ેદનશીલતવ સવથે
સમડીયવમવું લઈ જર્વ.
૪.કોપોરે ટ ક્ષેત્ર: આ યોજનવ અંતગાત સરકવર અને નવગહરક સથથવનો
સવથે ભવગીદવરી કરર્ી;
ે્ ું
બવળ રક્ષણને લગતી પ્રવ ૃસત્તઓને આસથિક સહવય આપર્ી, સરકવરનવું પ્રયત્નોને સહવય કરી ભવરતમવું
બવળકોની સ્થથસત સુ્વરર્વનો સુસનિય કરર્ો.
c) સવમવજજક જૂથો, થર્યમ્સેર્કો, યુર્વ જૂથો, પહરર્વરો અને બવળકોેઃ
ૂ ર્વતવર્રણ પ ૂરુું પવડવુ ું અને બવળ રક્ષણ સેર્વઓને ગ્રવમીણ અને
બવળકોને રલક્ષત અને અનુકળ
બ્લોક થતરે સેર્વઓમવું ભવગીદવર બની દે ખરે ખ કરર્ી.

ICPS કવયાિમો અને પ્રવ ૃસત્તઓ ICPS PROGRAMMES AND ACTIVITIES
ICPS દ્વવરવ મહહલવઓ અને બવળ સર્કવસ મુંત્રવલય બવળ રક્ષણ મવટે એક બહોળું અને સર્વાં ગી
મવળખુું અલગયવરમી યોજનવ અંતગાત તૈયવર કરી બવળકો મવટે એક સક્ષમ સહિય રક્ષણ ઉભુ ું કરર્વ
ઇચ્છે છે . ભવરતમવું દરે ક બવળકને તેનવું પ્રેમવળ પહરર્વર દ્વવરવ સુંભવળ મેળર્ર્વનો, સમ્મવનભેર

જીર્ર્વનો અને પહરર્વરથી દૂ ર ન થર્વ, હહિંસવ, દુરૂપયોગ, અર્ગણનવ અને શોષણ સર્રૂધ્ સનયુંત્રણ
મવુંગર્વનો હક છે .
The Integrated Child Protection Scheme will focus on:

આ સુંયક્ુ ત બવળ રક્ષણ યોજનવ નીચેનવું મુદ્દવઓ પર કેન્દ્ન્રત રહેશેેઃ
બવળકો અને પહરર્વરો જે જોખમ ્રવર્તવું હોય તેમને શો્ર્વનો અને તેમને જરૂરી સેર્વઓ નક્કી
કરર્વનો;
બવળ રક્ષણ યોજનવઓ તવલુકવ અને રવજ્ય થતરે તૈયવર કયવા બવદ તેને ્ીમે ્ીમે બ્લોક અને
સમવજ થતરે લઈ જવુ;ું
સનયુંત્રણ, સનયમન, સુંભવળ અને પુનર્ાસન સેર્વઓને ર્ધુ સક્ષમ બનવર્ર્ી;
સેર્વઓની પ્રવપ્યતવ અને ગુણર્ત્તવમવું ર્્વરો કરર્ો;
અસરગ્રથત બવળકોને લબનસુંથથવકીય પહરર્વર આ્વહરત સુંભવળ મળે તે સર્ચવરને પ્રોત્સવહહત કરર્ો;
સેર્વ આપનવર વ્યસ્ક્તઓની ક્ષમતવ ર્્ાન કરવુ;ું
જ્ઞવન, ર્જગૃતતવ અને મધયથથી ને મજબ ૂત કરર્ી;
એક સુંયક્ુ ત, જીસર્ત, ર્ેબ આ્વહરત મવહહતી કેન્ર ઉભુ ું અિવુ ું જેમવું તકલીફમવું રહેલ બવળકો સર્શે
મવહહતી હોય , પુરવર્વનવું આ્વરે સનયુંત્રણ થઈ શકે, મ ૂલ્યવુંકન કરી શકવય, સેર્વ આયોજન અને
સનણાય કરર્વ મવટે થથવન રહે.
દે ખરે ખ અને અર્મ ૂલન;
સવમવજજક થતરે અને તવલુકવ થતરે બવળ રક્ષણ મવટે દરે ક સુંથથવ ર્ચ્ચે ભવગીદવરી ર્્વરર્વની
કોસશશ કરર્ી.
રવષ્રીય, રવજય મવનર્ હક કસમશનો અને રવષ્રીય/ રવજ્ય બવળ હકો મવટે નવું કસમશનો ર્ગેરે ર્ચ્ચે
જોડવણ મજબ ૂત કરર્વું.
I. સુંભવળ, સહવય અને પુનર્ાસન સેર્વઓેઃ CARE, SUPPORT AND REHABILITATION SERVICES
1. ચવઇલ્ડ લવઇન દ્વવરવ આપવતકવલીન પહોંચ Emergency outreach service through ‘CHILDLINE’
CHILDLINE એ 24/7 ચવલતી ફોનની આપતકવલીન પહોંચની સેર્વ છે જે ખવસ કરીને સુંભવળ અને
રક્ષણની આર્શ્યકતવ ્રવર્તવું બવળકો મવટે તૈયવર કરર્વમવું આર્ેલ છે . આ યોજનવ બવળક જે
તકલીફમવું હોય, અહર્વ તેન ુું કોઇ ર્ડવુ ું 1098 ડવયલ કરીને પ્રવપ્ય કરી શકે. 1999મવું ભવરત સરકવર
દ્વવરવ થથપવયવ બવદ અત્યવરે આ સેર્વ ભવરતની 83 શહેરોમવું સહિય છે . સમગ્ર દે શમવું બવળ રક્ષણ

કવયમ કરી શકવય તે મવટે સરકવર CHILDLINE સેર્વને દરે ક તવલુકવ અને શહેર સુ્ી
પહોંચવડર્વની કોસશશ કરી રહેલ છે .

CHILDLINE થથવસપત કરર્વની સર્ગતર્વર મવગાદસશિકવ

Annexure –Iમવું આપેલ છે .
2. શહેરી અને પેટવ શહેરી સર્થતવરોમવું બવળકો મવટે ખુલ્લવું રહેણવુંકોેઃ Open shelters for children in need
in urban and semi-urban areas

મોટવ ભવગનવું ઘર ર્ગરનવું બવળકો, ફૂટપવથ પર રહેતવું, અને ત્યર્જયએલવું બવળકોને સુંભવળ અને
સહવયની જરૂર હોય છે જે શરી સર્થતવરોમવું ખવસ કરીને આર્શ્યક બની ર્જય છે .
ભવરતનુ ું 29% ર્સસત શહેરી સર્થતવરોમવું રહે છે જેમવું તેમની પહરસ્થથસત ર્ુંલચતતવને કવરણે અત્યુંત
ખરવબ છે . કવું તો રહેર્વને રહેઠવણ નથી, અને અન્ય તરફ મ ૂળભ ૂત જરૂહરયવતો જેર્ી કે પવણી,
સશક્ષણ, આરોગ્ય, ખેલ કૂદ ર્ગેરે ની ઉણપ જણવય છે . શહેરી ર્સસતમવું થતવ ર્્વરો જે ગ્રવમીણ
હહજર, શહેરો મોટવથર્વથી, નવગહરક સત્તવઓની લોકોની જઋહરયવતો પ ૂરી કરર્વની ક્ષમતવ પર
સર્વલ ઉભવ કરે છે . આ હહજરત કરનવર ર્સસતનુમોટવ
ું
ભવગનુ ું પ્રમવણ આર્વ ઝુંપડપટ્ટીઓ, રે લ્ર્ે
પ્લેટફોમ્સા, રથતવઓ, બસ થટોપ ર્ગેરે જગ્યવએ ગુજરવન ચલવર્ે છે અને તેને કવરણે ગરીબી અને
ભ ૂખમરવમવું ર્્વરો થવય છે ેઃ
આર્ી પહરસ્થથસતમવું બવળકોની સૌથી ખરવબ હવલત થવય છે . તેમનવું બહોળવ પ્રમવણને ર્વલીનવું
સહવય સર્નવ જ રવહફક પોઇન્્સ, રે લ્ર્ે થટે શન, રથતવઓ, બર્જર ર્ગેરે જગ્યવએ રહીને તૈયવર થવુ ું
પડે છે . તેથી તેઓ ભીખ મવુંગતવું, ર્વહનોનવું કવચ સવફ કરતવું, કચરો ઉપવડતવું અને ઘણીર્વર નવની
ચોરીઓમવું, નશીલી દર્વઓનવું હેરફેરમવું અને ચોરીમવું જોર્વ મળે છે . આ બવળ્કોમવુંનવું ઘણવું બવળ
દે હસર્િયમવું ફસવયેલ પણ જોર્વ મળે છે . આ બવળકો મોટવઓ દ્વવરવ ભૈસતક, ર્જસતય અને મવનસસક
શોષણનો ભોગ બને છે .
અમવનર્ીય અને આિમ્ક જીર્નશૈલી તેમને ગુનવખોર મવનસ ર્વળવ, નશીલી દર્વઓની હેરફેર
કરનવરવ બનવર્ી દે છે . જો આ જ રીતે અર્ગણનવ થતી રહે તો મવન્ર્ જીર્નનો વ્યય થવય છે અને
તે સમવજમવું ર્ેડફવઇ ર્જય છે . આર્વું બવળમોને મુખ્ય ્ોરી પર લવર્ર્વ તે એક મોટી ચુનૌતી છે .
આ જરૂહરયવતો પ ૂરી કરર્ી તે રવજ્યની આર્શ્યકતવ બની ર્જય છે . રવજ્યે સ્થથસતથથવપક ઉપવયો
સ ૂચર્ર્વું જોઇએ, જેથી આર્વું બવળકોની કુશળતવ, તેમની ક્ષમતવ ને સવચર્ી શકવય અને જેથી
તેમને યોગ્ય નવગહરક બનવર્ી શકવય.
આ બવળકોની વ ૃધ્ધ્ જરૂહરયવત પ ૂરી પવડર્વ મવટે, ICPS ખુલ્લવું રહેઠવણો પ્રવપ્ય બનવર્શે. આર્વ

કેન્રોબવળકોને રમર્વ તેમ્ને સુંગીત, ન ૃત્ય, નવટક ર્ગેરે દ્વવરવ તેમની સર્સર્્તવને પ્રદસશિત કરર્વ
અને તેમને યોગ, ધયવન, કમ્પ્યુટર અને અન્ય રમતોમવું સમવસર્ષ્ટ કરર્વની કોસશશ કરશે. આ
પ્રવ ૃસત્તઓને કવરણે તેમનવુંમવું સહભવગીતવ અને આંતરહિયવની શક્યતવ ર્્શે. તેથી તેમનો સર્વાંગી
સર્કવસ થશે અને તેઓ અસવમવજજક ર્તાનથી દૂ ર જઈ અને તેમનવું ખોરવક, પોષણ અને આરોગ્ય
બવબતે ર્ધુ સકવરવત્મક રહેશે. આ રહેઠણોમવું આરોગ્ય, સશક્ષણ, વ્યવર્સવસયક તવલીમ ર્ગેરે ની પણ
વ્યર્થથવ હશે જેથી આ બવળકો તેમની ઉર્જાને હકવરવત્મક કવયોમવું ઉપયોગમવું લે.
આ સેર્વનો મુખ્ય હેત ુ સમવજમવું શહેરી સર્થતવરોમવું જોખમે રહેલ બવળકોને શોષણ અને
અર્ગણનવમવુંથી ઉગવરી તેમને આર્શ્યક સર્કલ્પો પ ૂરવ પવડર્વનો છે . લવુંબવ સમયે, આ બવળકો
તેમની રથતવ પરની જીંદગીમવુંથી એક સમ્મવનભરી અને ફળદૃપ જીર્ન જીર્ર્વ લવગશે.
રવજ્ય સરકવર/ કેન્ર શવસસત પ્રદે શો આ પ્રકવરની પ્રવ ૃસત્તઓ મવટે થર્યુંસેર્ી સુંથથવઓને જોડવણ –
IIમવું આપેલ ફોમા દ્વવરવ આસથિક સહવય આપશે. જો સરકવર આ પ્રકવરની થર્યુંસેર્ી સુંથથવ શો્ી ન
શકે તો તેઓ પોતે આ પ્રકવરનવું કેન્રો ચલવર્ી અને ભુંડોળનો ઉપયોગ કરી શકે.
3. પ્રવયોજન, સુંભવળ અને દત્તક લેર્વ દ્વવરવ પહરર્વર આ્વહરત સુંથથવકીય સુંભવળ Family based non
institutional care through Sponsorship, Foster-care, Adoption and Aftercare

્ જુર્ેનવઇલ જથટીસ (કેર એન્ડ પ્રોટેક્શન ઓફ લચલ્રેન) એક્ટ, ૨૦૦૦ અને તેનવું 2006મવું થયેલ
સુ્વરવનવું આ્વરે બવળકો મવટે પ્રવયોજન દ્વવરવ, સુંભવળ અને દત્તક લઈને અને ત્યવર બવદ સુંભવળ
આપીને બવળકની સુંથથવકીય સુંભવળ લઈ શકવય છે . દરે ક બવળક મવટે પહરર્વર આ્વહરત લબન
સુંથથવકીય સુંભવળ ની યોજનવ હવથ ્રર્વમવું આર્શે જે થપેસશયલવઇઝ્ડ અડોપ્શન એજન્સી (SAA)
દ્વવરવ તવલુકવ બવળ રક્ષણ સોસવઈટી (DCPS)દ્વવરવ તૈયવર કરવશે અને એક પખર્વહડયવું અંતગાત બવળ
કલ્યવણ સસમસતને મવન્યતવ મવટે મોકલી આપર્વમવું આર્શે. એક ર્વર મવન્યતવ મળ્યવ બવદ, SAA
DCPSને વ્્કસતગત બવળ આયોજન સવથે છ મહહનવની અંદર અંદર CWCની સુંભવળથી તૈયવર
કરવયેલ આયોજન સવથે મળશે. આ વ્યસ્ક્તગત સુંભવળ આયોજન દર છ મહહને હરવ્યુ કરર્વમવું
આર્શે અને તે તવકીદે જોર્વમું આર્શે કે કોઇ પણ બવળક SAAમવું ર્ષાથી ર્ધુ ન રહે.
આસથિક સહવય મવટે ની સસર્થત ૃત મવહહતી જોડવણ- IIIમવું મળે છે .
3.1 પ્રવયોજન Sponsorship

ઘણવું બવળકો ત્યવગ, શોષણ, અર્ગણનવ ર્ગેરેને તેમ્નવું સવમવજજક- આસથિક સ્થથસતઓને કવરણે ર્ધુ
જોખમે હોય છે . ગરીબ પહરર્વરો ઘણી ર્વર તેમનવું બવળકોને આર્ી સુંથથવકીય સુંભવળમવું તેમની
ગરીબીને પહોંચી ર્ળર્વ મ ૂકે છે . ઘણવું અન્ય કેસોમવું બવળકો તેમનવું પહરર્વરોથી ભવગી ર્જય છે
કવરણ કે તેઓને દુરૂપયોગ અને શોષણ નો ભય હોય છે અને પછી તેઓ તેમનવું પહરર્વર સવથે
ભળતવું નથી. તેથી, તેમને સુંથથવમવું મ ૂકર્વમવું આર્ે છે . તેને પહરણવમે, મોટી સુંખ્યવમવું આર્વું બવળકો
તેમનવું જીર્ન આર્ી સુંથથવઓમવું જ ર્ીતે છે . એ એક ર્જણીતી હકીકત છે કે સુંથથવકીય સુંભવળને
જ્યવરે કોઇ પણ અન્ય સર્કલ્પ ન હોય ત્યવરે જ પસુંદકરર્ો જોઇએ. ભવરત સરકવર પુનસાંયોજનની
શક્ય હોય ત્યવું સુ્ી મહત્ર્ સમજી અને લબનસુંથથવકીય પહરર્વર આ્વહરત સુંભવળને ર્ધુ યોગ્ય
સર્કલ્પ ગણે છે . તેથી સુંથથવઓમવું રહેલ બવળકોની સ્થથસત અમુકે્ સનયત સમયે હરવ્યુ કરર્વમવું આર્ે
છે અને તેમને તેમનવું પહરર્વરમવું આર્શ્યક સહયવ અને આસથિક મદદ સવથે ફરીથી દવખલ કરર્વમવું
આર્ે છે .
ઉપરનવું ર્ગો સસર્વય, બવળકોની એક મોટી સુંખ્યવ ર્ુંલચતતવ અને શોષણનવું સુંજોગોમવું રહે છે , જેમવું
તેમનવ પહરર્વરો તેમને આર્શ્યક મ ૂળભ ૂત જરૂહરયવતો પ ૂરી પવડી શકતવું નથી. ભવરત સરકવર આર્વ
કેસોને સનયુંત્રણનવું ્ોરણે પહરર્વર રલક્ષત રહે તે રીતે સહવય આપર્વમવું મવને છે .
ઉપર દશવાર્ેલ સ્થથસતને પહોંચર્વ મવટે , ભવરત સરકવર ICPS અંતગાત જોખમે રહેલ પહરર્વરોને
આસથિક સહવય આપર્વનવું શરૂઆતનવું પગલવું લેર્વનુ ું સ ૂચર્ે છે . આ પ્રકવરની સહવય પહરર્વરોને
બવળકો મવટે શૈક્ષલણક, તબીબી, પોષણને લગત ુું અને બવળકોની અન્ય જરૂહરયવત પ ૂરી પવડી
પહરર્વરનુ ું જીર્ન સુ્વરર્વની કોસશશ કરશે.
આ સહવય નીચેનવું બે હકથસવઓમવું આપર્વમવું આર્શેેઃ
1. સનયુંત્રક: સહવય એર્વ પહરર્વરને આપર્વમવું આર્શે જેથી તેમનુ ું બવળક પહરર્વરમવું જ રહે અને
તેમનુું સશક્ષણ ચવલુ રવખી શકે. આ બવળકોને ભવગર્વનવું અને ત્યર્જર્ર્વનવું, બવળ સર્ર્વહ અને બવળ
મજૂરી જેર્વું જોખમોથી દૂ ર રવખર્વમવું આર્શે.
2.પુનર્ાસનેઃ જે બવળકો સુંથથવઓમવું રહેતવું હોય તેમને પણ સહવય દ્વવરવ ફરી પહરર્વરમવું લવર્ર્વમવું
આવ્શે.
સહવય એર્વું એક સર્સશષ્ટ સહવય ભુંડોળમવુંથી જે DCPS હોય છે તેમવુંથી DCPOની પરર્વનગી બવદ
અને CWCનવું સનણાય બવદ વ્યસ્ક્તગત સુંભવળ આયોજન દ્વવરવ પ્રવપ્ય કરર્વમવું આર્શે. SAA આ

સહવયનો સુવ્યર્સ્થથત ઉપયોગ બવળ સુંભવળ યોજનવમવું થવય તે સનયસમતપણે હરવ્યુ કરશે અને
DCPS અને CWCને મવહહતગવર કરશે.
3.2 કૃસત્રમ પહરર્વર સુંભવળ Foster Care
કૃસત્રમ સુંભવળ એ એર્ી ઘટનવ છે જેમવું બવળક કેટલોક ર્ખત, થોડવ સમય મવટે , તેનવું સગવ ન હોય
એર્વ વ્યસ્ક્તને પહરર્વરજન બનવર્ીને રહે છે . આ પ્રકવરની વ્યર્થથવમવું મ ૂળ મવતવસપતવ તેમનવું એક
પણ હકો ખોતવું નથી> આ પ્રકવરની વ્યર્થથવ દ્વવરવ એર્વ બવળકો જેમ્ને લબમવરી હોય, એક ર્વલીએ
ત્યજી દે ્વ હોય અથર્વ તેનવું મવતવ સપતવ તેની સુંભવળ લેર્વ તૈયવર ન હોય અન્દ તેથી જે
કવયદવકીય રીતે દત્તક ન લઈ શકવય તેમ હોય તેમને મવટે મદદરૂપ રહે છે . તે અંતે બવળકને તેનવું
મ ૂળ પહરર્વર સવથે જોડર્વનુ ું કવયા કરે છે અને તેનવ દ્વવરવ સુંથથવકીય સુંભવળ જે ઘણી ર્ખત બવળક
મવટે કપરો અનુભર્ રહે છે , તે ટવળર્વમવું મદદરૂપ રહે છે .
આ યોજનવ કૃસત્રમ પહરર્વર સુંભવળ મવટે ફોથટર કેર ફુંડ જે હડથરીક ચવઇલ્ડ પ્રોટે ક્શન સોસવયટી પવસે
હોય છે તેનવું દ્વવરવ પ્રવપ્ય બને છે . CWC કવું તો પોતે અથર્વ તો SAA દ્વવરવ આર્વ કેસો શો્ી કવઢે
છે અને બવળકને કૃસત્રક પહરર્વરમવું મ ૂકે છે . એક ર્વર બવળકને ફોથટર કેરમવું મ ૂકર્વમવું આર્ે, આર્વ
આદે શની એક નકલ DCPSને મોકલી SAA મવટે ભુંડોળ મવુંગર્વમવું આર્ે છે . SAA સમયવુંતરે આ
પ્રહિયવનો એક પ્રગસત હરપોટા CWC અને DCPSને જમવ કરવર્શે.
3.3 દત્તક Adoption
ુ એ એક એર્ી પ્રહિયવ છે જેનવું દ્વવરવ બવળક હુંમેશ મવટે તેનવું જૈસર્ક મવતવ સપતવથી દૂ ર
દત્તક લેવમ
થવય છે , અથર્વ તેઓએ તેને અહીં જમવ કરવવ્યુ ું હોય છે અથર્વ છોડી દી્વું હોય છે અથર્વ જેનવું
મવતવસપતવ મત્ૃ યુ પવમી ગયવું હોય છે . આવુું બવળક નર્વ મવતવસપતવને સોંપી તેમને આ બવળક
સવથેનવું સુંબ્
ું સવથે જોડવયેલ હકો, ફવયદવઓ અને જર્વબદવરીઓ સોંપર્વમવું આર્ે છે .
એલ કે પવન્ડૅ સર્. ભવરત સરકવરનવું હકથસવમવું રવજ્યની દખલગીરીને મયવા હદત કરર્વનુ ું સ ૂચર્ર્વમવું
આવ્યુું છે . કેન્રીય દત્તક સ્રોત એજન્સી (CARA) આ પ્રકવરનવું કવયાની દે ખરે ખ કરર્વ મવટે ની મુખ્ય
સુંથથવ છે અને તે ખવસ કરીને અંતરરવષ્રીય દત્તક લેર્વની પ્રહિયવમવું સમવસર્ષ્ટ હોય છે . છે લ્લવ પવુંચ
ર્ષામવું જો કે દત્તક લેર્વનો દર ઘણી હદે સમવન થઈ ગયો છે . યોગ્ય મુંત્રવલયે તે મવટે આર્શ્યક
પગલવું લેર્વું જરૂરી બને છે .
ICPS તે મવટે દત્તક લેર્વની પ્રહિયવને ર્ધુ સરળ અને સુસનસિત બનવર્ર્વ, તેમવું પડતી
સમથયવઓને ઘટવડર્વ અને પ્રવદે સશક સર્સુંગતતવઓને દૂ ર કરર્વ અને રવષ્રીય થતરે દત્તક લેર્વની

પ્રહિયવને પ્રોત્સવહહત કરર્વ મવટે ર્ચનબદ્ધ છે . દત્તક લેર્વની પ્રહિયવ નીચેનવું મવગાદશાક સસધ્વુંતોને
આ્વરે કરર્વમવું રહેશેેઃ:
(i)

બવળકનુ ું હહત સર્ોપરી રહેશે.

(ii)

બવળકને કોઇ સુંથથવકીય સુંભવળ હેઠળ બને તેટલો ઓછવ સમયગવળવ મવટે રવખર્વનુ ું રહે
તે ખવસ જોર્વનુ ું રહેશે

(iii)

ૂ તવલુકવનવું, રવજ્યનવું કે ભવરતીય પહરર્વરને શો્ર્વ મવટે બને તેટલવ પ્રયત્નો
અનુકળ
કરર્વનવું રહેશ.ે

(iv)

બવળકને રવષ્રીય થતરે દત્તક લેર્વ મવટે કોઇ પહરર્વર ન મળે પછી જ તેને આંતરરવષ્રીય
થતરે દત્તક આપર્વમવું આર્શે. કોઇ પણ અન્ય સર્કલ્પની હવજરીમવું તેને પ્રવર્્વન
આપર્વનુ ું રહેશે.

(v)

દરે ક આર્ી સુંથથવએ તેમને ત્યવું સુંભવળ અંતગાત રહેલ બવળકો સર્શેની મવહહતી State
Adoption Resource Agency (SARA) અને CARA જેર્ી સુંથથવઓ જે દત્તક લેર્વ મવટે
પ્રવપ્ય બવળકોની યવદી ્રવર્ે છે તેમની પવસે જમવ કરવર્ર્વની રહેશ.ે આ મવહહતીમવું
CWC પવસેથી દત્તક લઈ શકવર્વની પરર્વનગી ઉપરવુંત અન્ય આર્શ્યક દથતવર્ેજોનો
સમવર્ેશ કરર્વમવું આર્શે.

(vi)

SARAs દ્વવરવ રવષ્ર થતરે એર્વ દું પસતઓ જે દત્તક મવતવ સપતવ બનર્વ તૈયવર હોય તેમની
યવદી તૈયવર રવખર્વનુ ું રહેશે.

(vii)

કોઇ પણ જન્મ આપનવર મવતવ સપતવને કોઇ પણ ્મકી કે બળ અંતગાત પોતવનવું બવળક
પરનો પોતવનો હક જતો કરર્વ મજબ ૂર કરી શકવશે નહીં.

(viii)

સમગ્ર દત્તક લેર્વની પ્રહિયવ શક્ય હોય તેટલવ ટૂુંકવ ગવળવમવું પ ૂરી કરર્વની રહેશે.

(ix)

દે શમવું થથવસપત દે ખરે ખ, સનયમન અને નૈસતક સસધ્વુંત અને વ્યર્હવરનુ ું પવલન થવય તે
ખવસ કરીને ધયવનમવું રવખર્વનુ ું રહેશે.

(x)

જે સુંથથવઓ આ પ્રકવરની દત્તક આપર્વની પ્રહિયવ સવથે સુંકલવયેલ હોય તેમણે તેમની
ફરજો ખ ૂબ જ પવરદશાક રીતે કરર્વની રહેશે જેમવું તેમણે ર્હીર્ટનવું સનયમોનુ ું પવલન,
વ્યવર્સવસયક અને નૈસતક આચવરસુંહહતવનુ ું પવલન કરર્વનુ ું રહેશે. આ પ્રકવરની સુંથથવએ
સર્સર્્ રવજકીય એકમોને હરપોટા મોકલર્વનવું રહેશે અને તેઓ આર્વ સરકવરી એક્મો દ્વવરવ
ઑહડટ કરવશે.

3.3.1 Adoption Coordinating Agency (ACA) Adoption Coordinating Agency (ACA)

મવનનીય સુસપ્રમ કોટે તેનવું ૨૭મી સપ્ટે મ્બર ૧૯૯૫નવું શ્રી એલ કે પવન્ડે સર્.

ભવરત સરકવરનવું

કેસમવું આપેલ ન્યવસયક ચુકવદવમવું એ ખવસ કરીને જણવવ્યુ ું છે કે જે રવજ્ય કે શહેરમવું કોઇ સરકવરી
સુંથથવ ન હોય ત્યવું દત્તકતવનવું સુસનયમન મવટે આર્ી થર્યુંસેર્ક પ્રબું્ન સુંથથવઓ હોઇ શકે, જે કોઇ
યોગ્ય ભવરતીય દું પસતને બવળક મવટે શો્ી કવઢે અને જો તે કોઇ પણ હહસવબે શકય ન હોય તો જ
તેને પરદે શી મવતવ સપતવને દત્તક સોંપર્વની કવયાર્વહી શરૂ કરે .
ACAs ને તેનવું કવયાર્હનમવું મદદરૂપ થર્વ મવટે [VCAs અને ACA બની ગયવું છે ] અને
આંતરરવજકીય દત્તકતવને પ્રોત્સવહહત કરર્વને અનવથ, ત્યર્જયએલ અને શરણવગત બવળકને ફરી
પહરર્વરમવું પુનર્ાસસત કરર્વ અને ભવરતીય સમવજમવું દત્તકતવને પ્રોત્સવહહત કરર્વ, ICPS દરે ક
ACAs ને આસથિક સહવય પ ૂરી પવડશે. આર્ી સુંથથવઓને કેન્ર સરકવર દ્વવરવ મળતી આસથિક સહવય
સર્શેની મવહહતી Annexure –III મવું આપેલ છે .
3.3.2 સર્સશષ્ટ દત્તક સુંથથવ (SAA) Specialised Adoption Agency (SAA)
અનવથ, ત્યર્જયએલ અને શરણવગત બવળકને ફરી પહરર્વરમવું પુનર્ાસસત કરર્વ મવટે જુર્ેનવઇલ
જથટીસ (કેર એન્ડ પ્રોટેક્શન ઓફ લચલ્રન) અમેન્ડમેન્ટ એકટ, ૨૦૦૬ મવું રવજ્ય સરકવરોને એક કે
ર્ધુ એર્ી સુંથથવઓ શો્ી કવઢર્વની સતવ આપર્વમવું આર્ી છે જે સર્સશષ્ટ દત્તક સુંથથવ તરીકે કવયા
કરે . કવયદવનવું પ્રવર્્વનોને ધયવનમવું રવખીને ICPS આ પ્રકવરની SAAsનુ ું તવલુકવ થતરે થથવપન
કરર્વ મવટે આર્શ્યક આસથિક સહવય પ ૂરી પવડશે. આ SAA બવળક જ્યવું સુ્ી દત્તક ન લેર્વય ત્યવું
સુ્ી તેને ગુણર્તવભરી સુંભવળ અને પહરર્વર આ્વહરત કવળજી પ ૂરી પવડશે. વ્યસ્ક્તગત સુંભવળ
યોજનવને અમલમવું મુકર્વ ર્ખતે નીચેનવું સર્કલ્પોને આપેલ િમમવું પ્રવર્્વન આપર્વમવું આર્શે:
તેનવું મ ૂળ પહરર્વરને ્વનમવું લેવ ુ ું
ભ્રવત ૃ સુંભવળ
દે શની અંદર દતક લેર્વય
કૃસત્રમ સુંભવળ
આંતર દે શીય દત્તકતવ
સુંથથવકીય સુંભવળ
રવજ્ય દત્તક સ્રોત સુંથથવ અને તવલુકવ બવળ રક્ષણ સોસવયટીની સી્ી દે ખરે ખ નીચે SAA કવયારત

રહેશે.
SAA ને સુવ્યર્સ્થથત રીતે સુંચવલલત કરર્વું બવળ રક્ષણ સુંથથવ ની જુર્ેનવઇલ જથટીસ (કેર એન્ડ
પ્રોટે ક્શન ઓફ લચલ્રન) એક્ટ, ૨૦૦૫ નવું કલમ 34(3) અંતગાત નોં્ણી કરર્વમવું આર્ે છે . રવજ્ય

800 girls for every 1,000 boys. In India as a whole, this ratio has declined from 945 girls per 1,000
સરકવર CCIs ને SAA આ જ કવયદવની કલમ -41(4) અંતગાત સપછવણર્વમવું આર્શે. હેગ કન્ર્ેન્શન
અંતગાત નક્કી થયેલ મવગાદસશિકવને આ્વરે CARA ને કોઇ પણ SAAs જે બવળકને આંતરરવષ્રીય
દત્તકતવ મવટે કવયારત હોય તેમને સર્સશષ્ટ સુંથથવ તરીકે ર્જહેર કરી શકશે.
આ યોજનવ અંદર SAAsને મળતી આસથિક સહવય સર્શેની મવહહતી જોડવણ –IIIમવું આપેલ છે .
3.3.3 ઘોહડયવું ઘર Cradle Baby Reception Centre
લગભગ 6 લવખ બવળ કન્યવઓ જે જીસર્ત હોર્ી જોઇએ તે સમવજમવુંથી ‘ખોર્વયેલ’ જણવય છે જેનુ ું
મુખ્ય કવરણ લલિંગ આ્વહરત ગભાપવત અને બવળ મ ૃત્યુ છે , જે એસશયવમવું મહદુંશે જોર્વ મળે છે .
ભવરતમવું, ખવસ કરીને પુંર્જબ, હહરયવણવ, હદલ્હી, હહમવચલ પ્રદે શ અને ગુજરવતમવું કન્યવ બવળ હત્યવ
લચિંતવનુું એક મુખ્ય કવરણ બની ગયુ ું છે , જ્યવું કન્યવઓનુ ું સરે રવશ પ્રમવણ ખ ૂબ જ ભયજનક રીતે
ઘટતુું જ ઇ રહ્ુું છે .
0-6નવું ર્યજુથમવું 1991મવું જે પુરૂષોથી થોડુક
ું જ ઓછું હતુ ું તે 927/1,000 મવું 2001 સુ્ી પહોંચી ગયુ ું
ચે જે સમથયવની ગુંભીરતવ દશવાર્ે છે . આ હકીકતને ધયવનમવું લેતવું એ પણ જોર્વમવું આવ્યુ ું છે કે
ભવરતનવું 80% તવલુકવઓમવું તકલીફમવું હોય તેર્વ બવળકો મવટે કોઇ પણ પ્રકવરની છત્રની હુંગવમી
વ્યર્થથવ પણ નથી. મુખ્યત્ર્ે એર્વ બવળકો જે ત્યર્જયેલ છે અને જેમનો દુરૂપયોગ થઈ શકે તેમ છે
તેઓ મવટે ICPS દરે ક તવલુકવમવું ઘોહડયવ ઘર તૈયવર કરર્વની યોજનવ બનવર્ી રહી છે . આ ઘોહડયવ
ઘર પ્રવથસમક આરોગ્ય કેન્ર (PHCs), હોસ્થપટલ, નસસિંગ હોમ, થર્વ્વર એકમો, ટૂુંકવ ગવળવનવું રોકવણ
મવટેનવું ઘર અને DCPSનવું કવયવા લય સવથે ત્યર્જયેલ બવળકોને મેળર્ર્વ મવટે જોડવયેલ રહેશ.ે દરે ક
આર્વ બવળક મવટે ઘોહડયવ ઘરમવું, વ્યસ્ક્તગત સુંભવળ કવયાકરમ તૈયવર કરર્વઆં આર્શે, જે SAA,
જ્યવું બવળકને આગલી સવરર્વર મવટે મોકલર્વનવું છે ત્યવ< CWCની પરર્વનગી બવદ તૈયવર
કરર્વમવું આર્શે. ઘોહડયવ ઘર મવટે ની આસથિક પ્રવર્્વનોની મવહહતી જોડવણ –III મવું જણવર્ેલ છે .
3.4 સુંભવળ બવદનવું કવયાિમોેઃ After-care programme

જુર્ેનવઇલ જથટીસ (સુંભવળ અને બવળ રક્ષણ) ્વરો, ૨૦૦૦ ગુનવહહત નવનવું બવળકો મવટે ૧૮ ર્ષા
સુ્ીની સુંથથવકીય સુંભવળ મવટેનવું પ્રવર્્વન છે . જો કે, મોટવ ભવગનવું બવળકો જે સુંભવળમવું હોય છે
તેઓ ૧૮ ર્ષાનવું થયવ બવદ ક્યવુંય જઈ શકતવું નથી. તદુપરવુંત, એ હુંમેશવ જોર્વમવું આવ્યુું છે કે
સુંથથવકીય જીર્ન બવળકને સુંથથવની બહવરનુ ું જીર્ન જીર્ર્વ મવટે તૈયવર કરી શકત ુ ું નથી. તેઓ
પોતવની ર્જતને સમવજમવું ટકવર્ર્વ અક્ષમ હોય છે અને તેની બદીઓથી સરળતવથી પ્રભવસર્ત થઈ
ર્જય છે . તેથી, આ બવળકોને સમવજમવું ટકી રહેર્વ મવટે તેઓ સુંથથવમવુંથી બહવર સમવજમવું ર્જય તે
દરસમયવન જ તૈયવર કરર્વનવું રહે છે જેથી તેઓ બહવર એક હકવરવત્મક અને થર્વયત્ત જીર્ન જીર્ી
શકે. તવલુકવ બવળ રક્ષણ સમવજ આ પ્રકવરનવું સુંભવળ બવદનવું કવયાિમો તૈયવર કરર્વ મવટે
જર્વબદવર રહેશ.ે દરે ક કેસનવું આ્વરે , JJB/CWC કોઇ પણ આર્વ બવળકને આ પ્રકવરનવું સુંભવળ
બવદનવું કવયાિમ મવટે પસુંદ કરશે. તે મવટે JJB/CWC, DCPS ને જોડવણ –III મુજબ સુંભવળ બવદનવું
કવયાિમ મવટે લેર્વ જણવર્શે.
4. સુંથથવકીય સેર્વઓ Institutional services
જુર્ેનવઇલ જથટીસ ્વરવ 2000 મુજબ આ યોજનવ એર્વ બવળકો જે ગુનવહહત પપ્રવ ૃસત્તમવું સુંકળવયેલ
હોય અને એર્વ અન્ય જેને સુંભવળ અને દે ખરે ખની જરૂરત હોય તેમનવ મવટે નર્ી સુંથથવકીય
સર્લતો અને સુંભવળ થથવપર્વમવું અને પ્રર્તામવન સુંથથવઓનવું પ્રબું્નમવું આગર્ો ફવળો આપશે.
સુંથથવકીય સુંભવળમવું રહેલ દરે ક બવળકને મવટે સુંથથવ દ્વવરવ યોગ્ય સર્કવસ સુંથથવની સલવહ લઈને
DCPS ની મદદથી એક મહહનવની અંદર વ્યસ્ક્તગત સુંભવળ યોજનવ તૈયવર કરર્વમવું આર્શે . એક
ર્વર DCPS આ વ્યસ્ક્તગત યોજનવને મવન્ય ગણી લે ત્યવર બવદ આગલવ પખર્વડીયવમવું તેને
CWC/JJB ની મવન્યતવ મવટે મોકલી દે ર્વમવું આર્શે. યોગ્ય સુંથથવ DCPS ને આ વ્યસ્ક્તગત સુંભવળ
યોજનવનવું પવલન મવટે છ મહહનવની અંદર હરપોટા કરશે. આ વ્યસ્ક્તગત સુંભવળ કવયાિમ દર છ
મહહને હરવ્યુ થશે.
સુંથથવઓ થથવપતી ર્ખતે એક પ ૂર્ાસનસિત બવળ સુંભવળ કેન્ર મવટે ન ુું ફોમેટ તૈયવર કરર્વમવું આર્શે.
તે મવટે અને યોજનવ અંતગાત પ્રબું્ન મવટે નવું આસથિક સહવયનવું મવગાદશાનો જોડવણ- IV મવું આપેલ
છે .
4.1. છત્ર રહેર્વસ Shelter Homes

શહેરોમવું કેટલવુંયે બવળકો એર્વ છે જેમને હદર્સ દરસમયવન સુંભવળની જરૂરત હોય છે , પરું ત ુ એર્વું
પણ કે્લવુંયે છે જેમને એક્થી ર્ધુ કવરણો સર રહેણવુંક્ની જરૂરત પડતી હોય છે . આ પ્રકવરનવું
બવળકોમવું અનવથ બવળકો, ભવગી ગયેલ બવળકો, હહજરતી બવળકો ર્ગેરેનો સમવર્ેશ થવય છે .
જુર્ેનવઇલ જથટીસ ્વરવ, ૨૦૦૦૨ અંતગાત રવજ્ય સરકવરોને પ્રચલલત અને સક્ષમ થર્યુંસેર્ી
સુંથથવઓ જે બવલકોનવું ક્ષેત્રમવું કવયારત હોય તેમને આ કવયા મવટે પસુંદ કરર્વની સત્તવ છે . રવજ્ય
સરકવર આર્વ બવળકો મવટે નવું શેલ્ટર હોમ્સને આસથિક સહવય પ ૂરી પવડશે અને તેનો ર્હીર્ટ પણ
કરશે.
આ શેલ્ટર હોમ્સ રવત હદર્સની સુંભવળ અને સહવય સેર્વઓ એક કોઇ સુસનસિત સમય મવટે પ ૂરી
પવડશે અને તે દરસમયવન તેમને પુનથથવા સપત કરર્વની વ્યર્થથવ કરશે. આ યોજનવ રવજ્ય સરકવર
અને કેન્રસવસશત પ્રદે શોને પણ આ કવયાિમ મવટે આસથિક સહવય પ ૂરી પવડશે.
૪.૨. બવળ ઘરો Children’s Homes
જુર્ેનવઇલ જથટીસ તુંત્ર દ્વવરવ બવળ કલ્યવણ કેન્રો (CWCs) મવું દવખલ થનવર બવળકોને ઘણી ર્વર
લવુંબવ સમયનવું આર્વસની જરૂર પડતી હોય છે અને તેમનવ ગુનવને લગતી તપવસ, તેમની લવુંબી
સુંભવળ, સવરર્વર, સશક્ષણ, તવલીમ, સર્કવસ અને પુનર્ાસન મવટે પણ તે હહતવર્હ છે . તેથી કવયદવ
અંતગાત રવજ્ય સરકવર કોઇ થર્યુંસેર્ી સુંથથવ સવથે મળીને અથર્વ થર્તુંત્ર રીતે તવલુકવમવું અથર્વ
કેટલવક તવલુકવ ર્ચ્ચે બવળ ઘરની થથવપનવ કરશે અને આર્વ બવળકો મવટે રહેર્વની વ્યર્થથવ કરશે.
આ પ્રકવરનવું ઘર, ઘરથી દૂ ર ઘરનવું સસધ્વુંત પર બવળ સુંભવળ સર્લતો આપશે અને તેમનો
સર્વાંગી સર્કવસ પણ સવ્શે. આ બવળ હરો દ્વવરવ બવળકની કુશળતવઓ તેમનવ પહરર્વર સવથે મળીને
લખલર્ર્વમવું આર્શે જેથી બવળકને ફરી પવછું સમવજમવું જઈને ભળવુ ું સરળ પડે.
૪.૩.ઓબ્ઝર્ેશન હોમેઃ Observation Homes
જુર્ેનવઇલ જથટીસ તુંત્ર દ્વવરવ JJBs

દ્વમવું દવખલ થનવર બવળકોને ઘણી ર્વર લવુંબવ સમયનવું

આર્વસની જરૂર પડતી હોય છે અને તેમનવ ગુનવને લગતી તપવસ, તેમની લવુંબી સુંભવળ, સવરર્વર,
સશક્ષણ, તવલીમ, સર્કવસ અને પુનર્ાસન મવટે પણ તે હહતવર્હ છે . તેથી કવયદવ અંતગાત રવજ્ય
સરકવર કોઇ થર્યુંસેર્ી સુંથથવ સવથે મળીને અથર્વ થર્તુંત્ર રીતે તવલુકવમવું અથર્વ કેટલવક તવલુકવ
ર્ચ્ચે બવળ ઘરની થથવપનવ કરશે અને આર્વ બવળકો મવટે ઓબ્ઝર્ેશન હોમની વ્યર્થથવ કરશે. આ
ઓબ્ઝર્ેશન હોમ દરે ક તવલુકવમવું અથર્વ કેટલવક તવલુકવઓની ર્ચ્ચે રહેશે. આ યોજનવ રવજ્ય

સરકવરોને અને કેન્રસવસશત પ્રદે શોને ઓબ્ઝર્ેશન હોમની થથવપનવ મવટે આસથિક સહવય પ ૂરી પવડશે.
૪.૪. સર્સશષ્ટ ઘરો Special Homes
જુર્ેનવઇલ જથટીસ તુંત્ર દ્વવરવ JJBs અંતગાત ગુનવ કરે લ બવળકોને ઘણી ર્વર લવુંબવ સમયનવું
આર્વસની જરૂર પડતી હોય છે અને તેમનવ ગુનવને લગતી તપવસ, તેમની લવુંબી સુંભવળ, સવરર્વર,
સશક્ષણ, તવલીમ, સર્કવસ અને પુનર્ાસન મવટે પણ તે હહતવર્હ છે . તેથી કવયદવ અંતગાત રવજ્ય
સરકવર કોઇ થર્યુંસેર્ી સુંથથવ સવથે મળીને અથર્વ થર્તુંત્ર રીતે તવલુકવમવું અથર્વ કેટલવક તવલુકવ
ર્ચ્ચે બવળ ઘરની થથવપનવ કરશે અને આર્વ બવળકો મવટે સર્સશષ્ટ ઘરોની વ્યર્થથવ કરશે.
આ સર્સશષ્ટ ઘરો દરે ક તવલુકવમવું અથર્વ કેટલવક તવલુકવઓની ર્ચ્ચે રહેશે. આ યોજનવ રવજ્ય
સરકવરોને અને કેન્રસવસશત પ્રદે શોને ઓબ્ઝર્ેશન હોમની થથવપનવ મવટે આસથિક સહવય પ ૂરી પવડશે.
૪.૫. સર્સશષ્ટ જરૂહરયવત ્રવર્તવ બવળકો મવટે સર્સશષ્ટ સુંભવળ Specialised services for children with
special needs

ઘણી સુંખ્યવમવું બવળકો લવુંબવ સમયનવું શોષણને કવરણે HIV અને AIDS તેમજ ઘણી ર્વર શવહરરીક
અને મવનસસક ત્રવસદીનવું સશકવર હોય છે અને તેમને ત્યવગ, તેમનવું કોઇ એક કે બન્ને મવતવ
સપતવઓનવું દે હવુંત અથર્વ અનુપસ્થથસતને કવરણે લવુંબવ સમયથી કોઇ પણ સવરર્વર કે સુંભવળ
મળે લી હોતી નથી. આર્વ બવળકોને ર્ધુ જોખમ હોય છે અને તેમને પવહરર્વહરક સુંભવળ મળર્વની
શક્યતવ નહીંર્ત હોય છે અને તેથી તેઓને સર્સશષ્ટ સુંભવળની જરૂહરયવત હોય છે જેમવું તેને
તબીબી, પોષણ અને મવનસ ને લગતી સહવય અને સવરર્વર મળી શકે.
ભવરતમવું HIV અને AIDSનવ ર્્તવ જતવહકથસવઓને કવરણે પવછલવું ર્ષોમવું અનેક બવળકોને અસર
થઈ છે . જે બવળકો
HIV+ છે તેમને ઘણી ર્વર સર્સશષ્ટ સુંભવળની જરૂર હોય છે જેથી તેઓ રોગ સવમે લડત આપે શકે .
ઘણવ અસરગ્રથત બવળકો, જે AIDS ્રવર્તવ કુટુુંબી સવથે રહે છે અથર્વ જેણે AIDSમવું પોતવનુ ું કોઇ
સગુું અથર્વ મવતવ સપતવ ગુમવવ્યવ છે , તેમને પહરર્વરનવું સુંજોગો મવટે પણ સહવયની જરૂર પડે છે .
તે જ રીતે, ભવરતમવું સર્સર્્ સુંજોગોમવું એર્વ ઘણવ બવળકો છે જેમનુ ું શોષણ થયુ ું હોય છે , તેઓ
દે હસર્િય કે નશીલી પદવથાનવું સેર્ન તેમજ ર્ેચવણમવું જોડવયેલ હોય છે અને તેને કવરણે મવનસસક
અસુંત ુલનને પહોંચે છે . એ પણ જોર્વમવું આવ્યુું છે કે ગરીબી અને સવમવજજક સુરક્ષવનો અભવર્
તેમજ તબીબી વ્યર્થથવનવું અભવર્ને કવરણે બવળકો શવહરરીક અને મવનસસક ખવમીયુક્ત બનતવ હોય
છે . આ પ્રકવરનવું બવળકોને સર્સશષ્ટ સુંભવળ જોઇએ છે જેથી તેઓ તેમનવું આરોગ્ય, પોષણ, સશક્ષણ

ર્ગેરેની જરૂહરયવતો તેમજ તેઅની સુંર્ેદનવઓને અનુભર્ી શકે.
આ યોજનવ સર્સશષ્ટ જરૂહરયવત ્રવર્તવ બવળકો મવટે ની સુંથથવઓ મવટે રવજ્ય સરકવરને
સ્થથસતથથવપક અલભગમ પ ૂરો પવડે છે અને તેથી સરકવર પ્રર્તામવન સુંથથવઓમવું આ કવયાિમ ચલવર્ી
શકે છે અથર્વ તેમને નર્ી સુંથથવઓ ઉભી કરર્વ આર્શ્યક સહવય પ ૂરી પવડર્વમવું આર્ે છે . તેમવું
પ્રવથસમક રીતે બવળકોની સર્સશષ્ટ જરૂહરયવતો ઉપર ધયવન આપર્વનુ ું રહેશ.ે જ્યવરે ખ ૂબ જ ર્ધુ
પ્રમવણમવું આ પ્રકવરનવું બવળકો હશે ત્યવરે જ તેમનવ મવટે અલવયદી વ્યર્થથવ હહતવર્હ રહેશે.
5. જરૂહરયવત આ્વહરત નર્ીનતવ મવટે ગ્રવન્ટેઃ General grant-in-aid for need based/ innovative
interventions

જ્યવરે એક તરફ ICPSમવું દરે ક શક્ય નર્ીન અલભગમને શવમેલ કરર્વનવું પ્રયતો થઈ રહ્વું છે ,
મુંત્રવલય એ ર્વતની ર્જણકવરી ્રવર્ે છે કે જરૂહરયવતનવું આ્વરે કરર્વમવું આર્તવું નર્ીન સુંશો્નો
અને કવયાિમની હુંમેશવ જરૂરત રહે છે . આર્વ કવયાિમો જે તે તવલુકવ કે શહેરની સર્સશષ્ટ
જરૂહરયવતોનવું આ્વરે તૈયવર કરર્વમવું આર્શે અને પ્રવથસમક થતરે ચકવસર્વમવું આર્શે દવ.ત.
કેદીઓનવું બવળકો, દે હ સર્િયમવું હોય તેર્ી વ્યસ્ક્તનવું બવળકો ર્ગેરે. આ સર્ભવગને આપવતકવલીન
પહરસ્થથસતનવું પ્રબું્ન તરીકે પણ પુનર્ાસન મવટે ઉપયોગમવું લઈ શકવય. આ યોજનવ રવજય
સરકવરને આર્વ મુદ્દવ/જોખમો અને ભયથથવનોને આ્વરે નર્વ પ્રોજેક્ટો તૈયવર કરર્વની છૂટ આપે
છે .રવજ્ય બવળ રક્ષણ સોસવયટી પવસે એક ગ્રવન્ટનુું અલવયદુું ભુંડોળ હશે જેની અંતગાત આ પ્રકવરનવું
કવયાિમોને સહવય આપી શકવશે.
II. કવયદવકીય. ર્હીર્ટી સહવય સસમસત STATUTORY SUPPORT SERVICES
1. બવળ કલ્યવણ સસમસત (CWCs): Child Welfare Committees (CWCs):
થોડવક સમય અગવઉ સર્્વનસભવમવું થર્ીકવરવયેલ જુર્ેનવઇલ જથટીસ (બવળ રક્ષણ અને સુંભવળ)
સુ્વરો, ૨૦૦૬ દરે ક તવઅલુકવમવું એક બવળ કલ્યવણ સસમસતનુ ું હોવુ ું ફરજજયવત બનવર્ે ઃેઃએ અને તે
સસમસત પવસે બવળ રક્ષણ, સુંભવળ, સવરર્વર, સર્કવસ અને પુનર્ાસનનવ હકથસવઓ મવન્ય કે ખવહરજ
કરર્વની તેમજ આર્વ બવળકોને સવમવન્ય જરૂહરયવતો પ ૂરી કરર્વની અને તેમનવ મવનર્વસ્કવરોનુ ું
રક્ષણ કરર્વની સત્તવ હશે.
દરે ક તવલુકવમવું CWC’sની થથવપનવ કરર્વ અને તેનો અસરકવરક ર્હીર્ટ થવય તે મવટે આ યોજનવ

અંતગાત રવજ્ય સરકવર અને કેન્રશવસસત પ્રદે શને આર્હ્સથયક આસથિક સહવય પ ૂરી પવડર્વમવું આર્ી
છે . આ પ્રકવરની સસમસત થથવસપત કરર્વ મવટે ની મવહહતી જોડવણ- Vમવું જોર્વ મળે છે .
2. જુર્ેનવઇલ જથટીસ બોડા (JJBs) Juvenile Justice Boards (JJBs)
જુર્ેનવઇલ જથટીસ (બવળ રક્ષણ અને સુંભવળ) સુ્વરો, ૨૦૦૬મવું દરે ક તવલુકવમવું ગુનવમવું
સુંડોર્વયેલ બવળકો સવથે વ્યર્હવર કરર્વ મવટે એક જુર્ેનવઇલ જથટીસ બોડા ફરજજયવત કરર્વમવું
આવ્યુું છે . આ પ્રકવરની સસમસત બોડા કરર્વ મવટે ની મવહહતી જોડવણ- VIમવું જોર્વ મળે છે .
3. સર્સશષ્ટ જુર્ેનવઇલ પોલલસ યુસનટ (SJPUs) Special Juvenile Police Units (SJPUs)
જુર્ેનવઇલ જથટીસ ્વરવ ૨૦૦૦ અંતગાત દરે ક તવલુકવમવું . સર્સશષ્ટ જુર્ેનવઇલ પોલલસ યુસનટ
(SJPUs)
ની થથવપનવ કરર્વની જોગર્વઈ કરર્વમવું આર્ી છે જે પોલલસનુ ું બવળક સવથેનવું ર્તાનની મધયથથી
કરી શકે. આ બ્વ જ પોલલસ ઓહફસસાને જુર્ેલવઇલ ર્ેલ્ફેર ઓહફસર તરીકે ઓળખર્વમવમ આર્ે છે
અને તેઓ SJPU નવું સભ્ય હોય છે . કવયદવકીય જોગર્વઈ મુજબ, ICPS બે સવમવજજક કવયાકરોને
SJPU નવ સહવયક તરીકે સનયુક્ત કરે છે . તવલુકવ બવળ રક્ષણ સોસવયટી આ સવમવજજક કવયાકરોને
SJPU સવથે મળીને આર્શ્યકતવ ઉભી થયવ પર કવયા કરર્વ સ ૂલચત કરશે. આ બે સવમવજજક
કવયાકરોમવુંનવું ઓછવમવું ઓછવ એક વ્યસ્ક્ત સ્ત્રી હોર્વ અને અન્ય વ્યસ્ક્ત બવળ રક્ષણનવું સનષ્ણવુંત
હોર્વ જરૂરી છે . આ બે કવયાકરોનો પગવર DCPS નવું ભુંડોળમવુંથી પ ૂરો કરર્વમવું આર્શે.
III. અન્ય પ્રવ ૃસત્તઓ OTHER ACTIVITIES
1. સલવહ સેર્વની સક્ષમતવ મવટે મવનર્ સુંશવ્ન સર્કવસેઃ Human resource development for
strengthening counselling services

ICPSનવ મહત્ર્નવું ઘટક તરીકે જે બવળકો ભયથથવને હોય તેમને સલવહ દ્વવરવ હળર્વ કરવુ ું આર્શ્યક
છે . આ પ્રકવરનવું સનષ્ણવુંતોની પ્રર્તામવન તુંત્રમવું ખવમી હોર્વનુ ું ધયવનમવું લઈને ICPS સલવહકવરોની
એક પેનલ તૈયવર કરર્વનુ ું સર્ચવરી રહી છે જે યોજનવનવું સર્સર્્ ઘટકો અંતગ્તા આર્શ્યક્તવ મુજ્બ
તેમની સલવહની પ્રખરતવની સેર્વઓ વ્યવર્સવસયક ્ોરણે આપશે.
રવષ્રીય ર્જહેર સહકવર અને બવળ સર્કવસ સુંથથવ (NIPCCD) અને તેનવું પ્રવદે સશક કેન્રોએ થર્તુંત્ર રીતે
અથર્વ કોઇ યોગ્ય સવમવજજક કવયાની શવળવ, યુસનર્સસ્રટીનવું સવમવજજક સર્જ્ઞવનનવું સર્ભવગ સવથે
મળીને વ્યવર્સવસયક કવઉન્સેલલિંગ કવયાિમોની શરૂઆત કરી છે . આ અભ્યવસ િમ યોગ્ય સુંથથવ

અથર્વ એકમ દ્વવરવ મવન્ય કરવશે.
2. તવલીમ અને ક્ષમતવ ર્્ાન Training and capacity building
વ્યવર્સવસયક રીતે તવલીમ મેળર્ેલ મવનર્ સુંસવ્નની ઉણપ ખ ૂબ મોટવ પ્રમવણમવું અનુભર્વય છે .
તેથી ICPS

અંતગાત થયેલ નર્ી સનયુસ્ક્ત મવટે , હવજર કમાચવરીઓની ક્ષમતવ અને

સુંર્ેદનશીલતવમવું ર્્વરો કરર્વ મવટે તવલીમ આર્હ્સથયક બને છે . આ તવલીમ દે શભરમવું બવળ
રક્ષણનવું સર્સર્્ ક્ષેત્રોમવું કવયા કરતવ બ્વ જ કમાચવરીઓને આર્શ્યક્તવ મુજબ આપર્વમવું આર્શે.
આ દરે ક કમાચવરીને બવળ રક્ષણ ર્કા ફોસા જોડવ મવટે અને બવળ સહજ અલભગમ દ્વવરવ બવળકોની
સેર્વ કરી શકર્વ મવટે તૈયવર કરર્વમવું આર્શે. આ મવટૅ ICPS નીચેની સનતીઓ હવથ ્રશેેઃ
2.1 NIPCCDની ભ ૂસમકવ: Role of NIPCCD: NIPCCDની રવષ્રીય અને પ્રવદે સશક થતરે તવલીમ અને
ક્ષમતવ ર્્ાનમવું મુખ્ય ભ ૂસમકવ રહેશે.
ICPS, NIPCCD ની અંદર જ બવળ રક્ષણ સર્ભવગની થથવપનવ કરર્વની યોજનવ પ્રથત ુત કરી રહ્ુું છે
જેમવું એક રવષ્રીય થતરે અને ચવર પ્રવદે સશક થતરે હશે અને તે બવળ રક્ષણ ને લગતી બ્ી જ
તવલીમો અને ક્ષમતવ ર્્ાન પ્રવ ૃસત્તઓનુ ું સુંચવલન કરશે. NIPCCD એ આ મુદ્દવઓ પર ધયવન
આપર્વનુું રહેશેેઃ
(i)

તવલીમ મવગાદસશિકવઓ અને અભ્યવસિમની રચનવ

(ii)

તવલીમ ગોઠર્ર્ી

(iii)

પ્રવદે સશક થતરે તવલીમ ગોઠર્ર્ી અને આદશા વ્યર્હવરો સર્શે મવહહતી આપર્ી

(iv)

યુસનર્સસિટી અને શૈક્ષલણક સુંથથવઓ સવથે જોડવણ કરર્વું

રવષ્રીય કસમશન ફોર પ્રોટેક્શન ઓફ ચવઇલ્ડ રવઇ્સ, નેશનલ ઇધ્ન્થટત્યુટ ઓફ સોસશયલ હડફેન્સ
(NISD), નેશનલ ઇધ્ન્થટટય ૂટ ઓફ મેન્ટલ હેલ્થ એન્ડ ન્યુરોસવઇસ્ન્સસ (NIMHANS), ન્યવય
અકવદમીઓ, પોલલસ તવલીમ શવળવઓ અને ર્હીર્ટી સુંથથવઓ, ચવઇલ્ડલવઇન ઇન્દ્ન્ડયવ ફવઉન્ડેશન
અને સવમવજજક ક્ષેત્રમવું મવન્ય શવળવઓ અને સુંથથવઓ, કવયદવઓ અને અન્ય સનષ્ણવુંતો સવથે સઘન
નેટર્કા ની થથવપનવ કરર્વમવું આર્શે. તેનવ દ્વવરવ બવળ રક્ષણનવું મુદ્દવઓ અભ્યવસિમનો ભવગ બની
જશે અને આયોજન અને અમલનો એક મહત્ર્નો અલભગમ.
2.2 SCPSની ભ ૂસમકવ: Role of SCPS રવજ્ય અથર્વ કેન્રસવસશત થતરે , તવલીમ અને ક્ષમતવ ર્્ાનની
મુખ્ય જર્વબદવરી SCPS ની રહેશે જે તવલીમનો મવથટર પ્લવન તૈયવર કરર્વમવું DCPSs ને મદદરૂપ

રહેશે. SCPS સવમવજજક કવયામવું સહિય એર્ી સુંથથવઓમવુંથી તેમ જ એર્વ કોઇ વ્યસ્ક્ત જે આ ક્ષેત્રે
સનષ્ણવુંત હોય તેમને શો્ી કવઢશે અને રવજ્ય અને તવલુકવ થતરે તેમને સ્રોત તરીકે લઈને તવલીમનુ ું
આયોજન કરશે. SCPS, ICPSમવું કવયા કરતવ કમાચવરીઓને પણ મવથટર રેનર તરીક સનયુક્ત કરી
અને NIPCCD અને તેનવું પ્રવદે સશક કેન્રોની મદદથી તવલીમનુ ું આયોજન કરશે. SCPSઅન્ય
યુસનર્સસિટીઓ અને સુંથથવઓ સવથે મળીને બવળ રક્ષણ અને હકોનવું મુદ્દવઓ પર અભ્યવસિમો તૈયવર
કરશે અને તેમવું વ્યવર્સવસયક રીતે કવયારત વ્યસ્ક્તઓને સવુંકળી લેશે.
આ યોજનવ રવજ્ય બવળ રક્ષણ સોસવયટીને અને રવજ્ય દત્તક સ્રોત સુંથથવઓને ભુંડોળ પ ૂરુું પવડશે
જેનો આ પ્રકવરની તવલીમો અને ક્ષમતવ ર્્ાનમવું ઉપયોગ કરર્વમવું આર્શે.
3. જ્ઞવનમવું ર્્વરો કરર્ોેઃ Strengthening the knowledge-base
બવળકો મવટે સુરલક્ષત ર્વતવર્રણ ઉભુ ું કરવુ ું હોય તો તે બવબતે સર્કવસ અને સનતી રચનવનુ ું સુંપ ૂણા
જ્ઞવન હોવુું જરૂરી છે . મવહહતીની ઉણપ આયોજનને ખ ૂબ જ નકવરવત્મક અસર કરે છે અને ભુંડોળની
ફવળર્ણી સવચી જગ્યવએ થતી નથી. ICPS અંતગાત નીચેનવું પગલવું લેર્વમવું આવ્યવું છે ેઃ
3.1 સુંશો્ન અને દથતવર્ેજીકરણ: Research and documentation: નર્ીન અને અસરકવરક સનતીઓ
તૈયવર કરર્વ અને તેનો બવળ રક્ષણ કવયાિમ દ્વવરવ મલ કરર્વ મવટે, સુંપ ૂણા મવહહતીની અને
દથતવર્ેજીકરણની આદશા પધ્સતની આર્શ્યક્તવ ર્તવાય છે . આ યોજનવ અંતગાત બવળ રક્ષણ અને
સુંભવળને લગતવ સર્સર્્ મુદ્દવઓ જેર્વ કે બવળકોમવું દે હસર્િય, બવળકોમવું હહમ્સવ, બવળકોમવું ગુનવનુ ું
પ્રમવણ, બવળ સર્ર્વહ, કન્યવ બવળ હત્યવ, શહેરોમવું બવળકોની પહરસ્થથસત ર્ગેરે સર્ષયો પર
સુંશો્નને પ્રોતસવહહત કરી સર્સર્્ અસરકવરક સનતીઓ તૈયવર કરર્વમવું આર્શે.
આ યોજનવ બવળ રક્ષણનવું એર્વ મુખ્ય ક્ષેત્રો અથર્વ જોખમો ઉપર સુંશો્નને પ્રોત્સવહન આપશે
જેથી જ્ઞવનમવું ર્્વરો થવય, જરૂરી પુરવર્વ ઉભવ કરી શકવય અને તેનવું આ્વરે તેમને સનતીઓ અને
અભ્યવસિમમવું સવમેલ કરી શકવય. તેમવું બવળકોમવું આજીસર્કવ સુરક્ષવ, હહજરત, આંતહરક સનર્ાસન,
બવળ શોષણ, બવળ પોનોગ્રવફી અને અન્ય નર્ી સમથયવઓનો સમવર્ેશ કરર્વમવું આર્શે.
NIPCCD

ુ રવષ્રીય અને
અને તેનવું પ્રવદે સશક કેન્રો આ પ્રકવરનુ ું સુંશો્ન કરર્વનુ ું અને તેનમ

પ્રવદે સશક થતરે દથતવર્ેજીકરણ કરર્વનુ ું કવયા કવું તો પોતે કરશે અથર્વ કોઇ કરવર દ્વવરવ યોગ્ય
ગુણર્ત્તવ ્રવર્તી વ્યસ્ક્ત અથર્વ સુંથથવને એનવયત કરશે. આ યોજનવમવું NIPCCD અને તેનવું
પ્રવદે સશક કેન્રોને સક્ષમ બનવર્ર્વ મવટે આ પ્રકવરની પ્રવ ૃસત્તઓ મવટે આર્શ્યક આસથિક સહવય

આપર્વમવ આર્શે. તદુપરવુંત, SCPSs અને SARAs પવસે પણ આ પ્રકવરનુું યોગ્ય ભુંડોળ રવજ્ય
અને તવલુકવ થતરે આ પ્રકવરનુ ું સુંશો્ન કરર્વ મવટે એનવયત કરર્વમવું આર્શે.
3.2 બવળ રેહકિંગ તુંત્ર Child Tracking System
મહહલવ અને બવળ સર્કવસ મુંત્રવલય એ ર્જણે છે કે બવળ રક્ષણ મવટે આર્શ્યક મવહહતીમવું અત્યુંત
ઉંડી ઉણપ જણવય છે . આ ઉણપને કવરણે બવળકો મવટે આર્શ્યક સહવય ઉભી કરી શકવતી નથી.
આ ઉણપને પ ૂરી કરર્વ મવટે , WCD મુંત્રવલય, ICPS દ્વવરવ એક સર્સશષ્ટ અને અસરકવરક બવળ રક્ષણ
મવહહતી પ્રબું્ન ઉભુ ું કરશે જેમવું બવળકો મવટે ની યોજનવઓની દે ખરે ખ અને અસરકવરક અમલ પર
ધયવન રવખર્વમવું આર્શે.તેને મવટે ઇન્ટરનેટની મદદથી બવળ રક્ષણ મવટે ન ુ ું મવહહતી પ્રબું્ન તૈયવર
કરર્વમવું આર્શે. રવષ્રીય થતરે બવળ રે હકિંગ (શો્) તુંત્ર તૈયવર કરર્વનુ ું પણ યોજનવમવું છે જે અંતે
તેમનવું પુનર્ાસનમવું મદદરૂપ રહેશે.
આ પ્રહિયવ ખ ૂબ જ જહટલ અને થઘન હોર્વથી તેની મવટે ર્ધુ મવત્રવમવું સમય અને સ્રોતોની
આર્શ્યકતવ રહેશ.ે બવળ રે હકિંગ તુંત્ર CPSU દ્વવરવ ICPS અંતગાત થથવપર્વમવું આર્શે. CPSU ડેટવ
એન્રી મવટેની એક સર્સશષ્ટ પધ્સત તૈયવર કરશે જે કેન્રીત હશે અને તેને અસરકવરક રીતે ઇન્ટરનેટ
અને સોફ્ટર્ેરની મદદથી દે શનવું કોઇ પણ ભવગે ઉપયોગમવું લઈ શકવશે. રવજ્ય થતરતનવું SPSU
અને SCPS, DCPS ની મદદથી આ સમગ્ર બવળ રે હકિંગ તુંત્રનુ ું પ્રબું્ન કરશે.
બવળ રેહકિંગ તુંત્રમવું બે ઘટકો હશેેઃ
3.2.1 Web-enabled Child Protection Management Information System (MIS)
DCPSs સર્કટ સુંજોગોમવું બવળકો મવટે પ્રવપ્ય એર્ી બ્ી જ સેર્વઓની યવદી બનવર્ર્વ મવટે
જર્વબદવર રહેશ.ે તેમવું, દવ.ત. તેમનુું થથવન, સુંપકા , પોલલસ થટેશન, બવળ સુંભવળ કેન્રો, હોસ્થપટલો,
પ્રવથસમક આરોગ્ય કેન્ર, બવળ તબીબો,
CWCs અને JJBsનવું સભ્યો, CHILDLINE સેર્વઓ ર્ગેરે મવહહતીનો સમવર્ેશ થશે. DCPS તવલુકવ
થતરે સુંથથવકીય અને લબન સુંથથવહકય સુંભવળમવું રહેલ બવળકો સર્શે પણ સુંપ ૂણા મવહહતી રવખશે. આ
કવયામવું DCPSs ને મદદરૂપ થર્વ મવટે યોજનવ અંતગાત નર્ી મવહહતી પ્રબું્ન તુંત્ર મવટે આસથિક
સહવય પ ૂરી પવડર્વમવું આર્શે. આ સમગ્ર પ્રહિયવનો મુખ્ય હેત ુ એક સર્વાં ગી, સુંપ ૂણા અને સહિય
ડેટવબેઝ તૈયવર કરર્વનો છે જે સમગ્ર ભવરતની જરૂહરયવતોને ધયવનમવું લઈને તૈયવર કરર્વમવું
આર્શે. આ જહટલ અને સઘન પ્રહિયવ ઘણો જ સમય અને સ્રોતોની આર્શ્યકતવ ્રવર્ે છે અને

તેથી તેને ્ીમે ્ીમે સર્કસસત કરી ને અંતે સમગ્ર દે શમવું વ્યવપક બનવર્ર્વમવું આર્શે. શરૂઆતમવું,
તેને ICPS કેટલવક પસુંદ કરવયેલ રવજ્યોમવું પ્રવથસમક થતરે ચકવસશે.
3.2.2 ખોર્વયેલ બવળકો મવટેની ર્ેબસવઇટ Website for missing children
કેટલવુંયે કવરણોસર કેટલવુંયે બવળકો કવુંતો ઘરમવુંથી ભવગી જતવું હોય છે અથર્વ તો ખોર્વઇ જતવું
હોય છે . તે મવટે એક કેન્રીય અને સુવ્યર્સ્થથત શો્ તુંત્ર તૈયવર કરર્વની આર્શ્યકત છે જેથી
બવળકને જલ્દી શો્ી શકવય અને તેન ુ ું પુનર્ાસન કરી શકવય. ICPS એક રવષ્રીય ર્ેબસવઇટ શરૂ
કરર્વની યોજનવમવું ચે જે ખોર્વયેલ બવળકો અને તેમની સવથે જોડવયેલ SCPSs અને DCPSsની
મવહહતી પ ૂરી પવડહ્સસે. આ ર્ેબસવઇટ બવળ સુંરક્ષણ મવહહતી પ્રબું્ન તુંત્રનો એક ભવગ હશે.
4. મધયથથી, ર્જહેર સશક્ષણ અને ર્વતવાલવપ Advocacy, public education and communication
પ્રસતહદન અનેક બવળકો અર્ગણનવ, શોષણ અને દૂ ષણ નો ભોગ બને છે . કેટલીક બવળ શોષણની
ઘટનવઓને આપણવ સમવજે રૂહઢગત રીતે થર્ીકવરી લી્ી છે જેમવું બવળ સર્ર્વહ, બવળ મજૂરી, બવળ
કન્યવ ગભાપવત, લલિંગ ભેદ ર્ગેરે છે . ઘણી ર્ખત કવયદવઓ અને સનતીઓ ઘડર્વથી મવનસ બદલી
શકવત ુું નથી. ખવસ કરીને જરૂરી બને છે લોકોમવું ર્જગૃસત ફેલવર્ર્ી, તેમને આ વ્યર્હવરોની
નકવરવત્મકતવ દશવાર્ર્ી અને તે રીતે સવમવજજક બદલવર્ લવર્ર્ો. તદુપરવુંત, આપ્ણે બવળ રક્ષણનવું
મુદ્દવઓને રવષ્રીય થતરે અર્ગણી કવઢયવ છે તે પણ એક હકીકત છે . બવળ હકો અને બવળ રક્ષણ
જેર્વ શબ્દો સર્શે પણ લોકોમવું વ્યવપક સમજનો અભવર્ દશવાય છે . આર્વ સુંજોગોમવું મવનસમવું
બદલવર્ લવર્ર્વ મવટે મધયથથી, ર્જહેર સશક્ષણ અને ર્વતવાલવપ બહુ જ મહત્ર્નવું બની ર્જય છે .
ભવરત સરકવર દ્વવરવ બવળ રક્ષણ મવટે અનેક યોજનવઓ અને કવયાિમો પર અમલ થઈ રહ્ો છે . જો
કે, તે કવયાિમો સર્શે ર્જગૃતતવ ન હોર્વથી લોકો આ સર્લતો અને કવયાિમોનો પ ૂરતો લવભ ઉઠવર્તવ
નથી. ઘણી ર્ખત તો લોકો ને તેમનવું રવજ્ય કે તવલુકવ થતરે આ પ્રકવરની યોગ્ય સત્તવ કોણ છે તે
સર્શે પણ જ્ઞવન હોતુું નથી. દવત દત્તક લેર્વ મવટે નવું કવયાિમમવું ર્જગૃસત ન હોર્વને કવરણે કેટલવયે
બવળ સર્હીન દુંપસત્તઓ બવળક દત્તક લૈ શકતવ નથી!
મહહલવ અને બવળ કલ્યવણ મુંત્રવલય તેથી જ અન્ય મુંત્રવલયો, રવષ્રીય અને આંતરરવષ્રીય
સુંથથવઓ, જે બવળ રક્ષણનવું ક્ષેત્રમવું સહિય હોય તેમની સવથે ભગીદવરી દ્વવરવ એક અસરકવરક ર્જહેર
સશક્ષણ સનતી તૈયવર કરી રહ્ુું છે , આ ર્વતવાલવપ સનસત ટીર્ી, ર્તામવનપત્રો, સવમસયકો, હોહડિંગ્ઝ,
બસની પેનલો, સસનેમવ હોલ, રે હડયો, શેરી નવટકો, ચચવા ઓ ર્ગેરે મવધયમો દ્વવરવ તેમનવું સુંદેશનો
પ્રચવર કરશે. આ ર્વતવાલવપ સનતીમવું

આકે્ ક્ષેત્ર સવથે સુંકળવયેલ સભ્યો, સમવજ અને થથવસનક

એકમો મવહહતીનુું મુરણ, સલવહ- સ ૂચનો કરર્વ, મધયથથી મવટેની કવયાશવળવઓ પણ યોજર્વમવું
આર્શે.
રવજ્ય અને તવલુકવ થતરે , SCPS, SARA અને DCPS મધયથથી અને ર્વતવા લવપ મવટે જર્વબદવર
ગણવશે. આ યોજનવ અંતગાત SCPS, SARA અને DCPS ને આ પ્રકવરની પ્રવ ૃસત્તઓ મવટે આર્શ્યક
ભુંડોળની પણ પ્રવધ્પ્ત કરવર્ી આપર્વમવું આર્શે.
5. દે ખરે ખ Monitoring
તવલુકવ, રવજ્ય અને રવષ્રીય થતરે દે ખરે ખ કરર્વમવું આર્શે. આ દરે ક થતરે , એક સુસનસિત ફોમેટ નો
ઉપયોગ કરર્વમવું આવ્શે અને દે ખરે ખ મુખ્યત્ર્ે આર્શ્યક સવલબતીનવું આ્વરે કરર્વમવું આર્શે.
દે ખરે ખ તુંત્ર થર્વયત્ત પ્રબું્ન મવહહતી તુંત્રની સહવય લેશે. આ રીતે એકત્ર કરવયેલ મવહહતી
જુર્ેનવઇલ જથટીસ (સુંભવળ અને રક્ષણ) ્વરવ ૨૦૦૬ અને તેનવું સુ્વરવ, ૨૦૦૬ અંતગાત મવહહતી
પ્રબું્ન તુંત્રનવું થથવપન મવટે આર્શ્યક પ ૂરર્વર થશે. શરૂઆતમવું DCPS આ પ્રકવરની મવહહતી
એકત્ર કરશે અને તેને જરૂરી સર્શ્લેષણ દ્વવરવ થથવસપત કરર્વની કોસશશ કરશે. રવજ્ય થતરનો ડેટવબેઝ
જે SCPS oદ્વવરવ પ્રબુંસ્ત થશે તે મવહહતી મવટે DCPSs પર આ્વહરત રહેશે. તવલુકવ અને રવજ્ય
પ્રમવણે ડેટવબેઝ ્ીમે ્ીમે સર્કસસત કયવા બવદ એક ર્ેબ આ્વહરત પ્રબું્ન મવહહતી તુંત્રમવું
ફેરર્ર્વઅમવું આર્શે જે બવળ રક્ષણ સર્શે સુંપ ૂણા મવહહતી પ ૂરી પવડશે. આ સમગ્ર કવયાર્વહી
અલગયવરમી યોજનવ સુ્ીમવું પ ૂણા કરર્વની રહેશે.
5.1 તલુકવ થતરે દે ખરે ખેઃ Monitoring at District level: જજલ્લવ પહરષદ અને હડથરીક્ટ મેજજથરે ટ
DCPSની પ્રહિયવની દે ખરે ખ રવખશે અને ICPSનો અમલ સુસનસિત કરશે. આ પ્રકવરની સસમસત
જજલ્લવ પહરષદ અને હડથરીક્ટ મેજજથરે ટની ચેરમેન અને કો ચેરમેન્શીપમવું અન્ય સભ્યો જે આરોગ્ય,
સશક્ષણ, મજૂર, ગૃહ, ન્યવય, રે લ્ર્ે ર્ગેરે સર્ભવગમવુંથી હોય, થથવસનક એકમો જેર્વું કે PRIs, ULBs;
અને થર્યુંસેર્ી સુંથથવઓનવ સભ્યોનો સમવર્ેશ કરશે. DCPC ICPS નુ ું અસરકવરક અમલ થવય તે
જોશે અને તેનવું મવટે તેનવું તવલુકવ મવટેનવું દશાકોને ધયવનમવું લઈ અને અસરકવરક અમલની પ્રહિયવ
તૈયવર કરશે.
5.2 Monitoring at State level: રવજ્ય થતરે દે ખરે ખ: મહહલવ અને બવળ સર્કવસનવું સેિેટરી, SCPCની
મદદથી ICPSનવ અમલની દે ખરે ખ કરશે. આ પ્રકવરની સસમસતનવ ચેરમેન સેિેટરી રહેશે અને તેમવું

સભ્યો તરીકે અન્ય સરકવરી સર્ભવગો જેર્વું કે આરોગ્ય, સશક્ષણ, મજૂર, ગૃહ, ન્યવય, રે લ્ર્ે ર્ગેરે
સર્ભવગમવુંથી હોય, થથવસનક એકમો જેર્વું કે PRIs, ULBs; અને થર્યુંસેર્ી સુંથથવઓનવ સભ્યોનો
સમવર્ેશ થશે. SCPC રવજ્ય થતરનવું સનસિત દશાકોનવું આ્વરે ICPSનો અમલ સુસનસિત કરશે અને
અસરકવરક અમલની પ્રહિયવ તૈયવર કરશે. જે તે રવજ્ય/ કેન્રસવસશત પ્રદે શનવું મુખ્ય સેિેટરી ર્વસષિક
હરવ્યુ અને અર્મ ૂલન દ્વવરવ રવજ્ય થતરે ICPSનવું અમલને સુસનસિત કરશે. મહહલવ અને બવળ સર્કવસ
મુંત્રવલય આ પ્રકવરનવું ર્વસષિક હરવ્યુ મવટે મવગાદસશિકવ તૈયવર કરશે જેનવું આ્વરે તૈયવર થયેલ
હરપોટા ભવરત સરકવરને મોકલી આપર્વનો રહેશે.
5.3 કેન્ર થતરે દે ખરે ખેઃ Monitoring at Central level: મહહલવ અને બવળ સર્કવસ મુંત્રવલય ICPSનુ ું
રવષ્રીય થતરે અમલ અને દે ખરે ખ કરશે. તે મવટે તેઓેઃ
a) સર્સર્્ રવજ્ય સેિેટરીઓ સવથે મળીને ર્વસષિક હરવ્યુ તૈયવર કરશે.
b) રવજ્ય થતરે ચત ુર્ાષીય હરવ્યુ સમહટિંગ દ્વવરવ અમલની અસરકવરકતવ ચકવસશે.
c) યોજનવનવું અસરકવરક અમલ મવટે આર્શ્યક તકનીકી સ ૂચનો પ ૂરવ પવડશે.
d) રવષ્રીય થતરે એક ઇનવમની ર્જહેરવત કરી સેર્વ ને ર્ધુ અસરકવરક બનવર્ર્વ પ્રયત્ન કરશે.
દે ખરે ખ તુંત્ર ICPSનવું ઓછવમવું ઓછવ આ સર્ભવગોનુ ું સર્શ્લેષણ કરર્વનુ ું રહેશેેઃ
મવળખુું અને તુંત્ર બું્વરણ: System set-up and infrastructure:
બવળ રક્ષણ સેર્વ આપનવર વ્યજત્કઓની મવહહતી અને નેટર્કા બનવર્ર્વ પવછળનો મુખ્ય હેત ુ
કવયદવકીય અને સુંભવળ અને પુનર્ાસનનવું ફવયદવ વ્યવપ્ક બનવર્ર્વનો છે . તેથી બવળ રક્ષણ
સેર્વઓની પ્રવપયતવ મવટેનવું મવળખવુંઓ જેર્વું કે
JJBs, CWCs, SJPUs, સલવહ, ચયન બોડા , DCPC, ર્ગેરે પ્રવપ્ય હોર્ી આર્શ્યક છે . તવલુકવ થતરે
આ મવહહતી DCPSનવું ડેટવબેઝમવું હોર્ી જોઇએ. DCPS આ મવહહતી તેનવું થથવપનનવું એક મહહનવની
અંદર અંદર એકત્ર કરી લેશે જેમવું સુંથથવનવું નવમ, સરનવમુ,ું કવયદવકીય સ્થથસત, સુંપકા વ્યસ્ક્ત,
સર્લતો અને યુંત્રો, પરર્વનવની સ્થથસત, કમાચવરીઓ (સુંખ્યવ, સશક્ષણ, ગુણર્ત્તવ, કવયાભવર અને
લલિંગ), સેર્વનવું પ્રકવરો, લવભકતવા ઓ ર્ગેરેનો સમવર્ેશ થશે. તેનવું કવરણે નેટર્કા કરનવર સુંથથવઓની
થપષ્ટ મવહહતી, સેર્વઓની પ્રવપ્યતવ, મવનર્ સુંસવ્ન, આસથિક સ્રોતો અને લવભકતવાઓની સુંપ ૂણા
મવહહતી મળી રહેશ.ે
સેર્વની મવુંગ (સવમવજજક- આસથિક પહરસ્થથસતનવું આ્વરે )
બવળ રક્ષણ સેર્વઓ ને લગતવ જોખમો મવટે સુંભવળ્મવું રહેલ બવળકો અને ભ્યજનક સ્થથસતમવું રહેલ

બવળકો અને તેમનવું પહરર્વરોની સનયસમત પણે સુ્વરવતી મવહહતીની આર્શ્યકતવ રહેશે.
સેર્વેઃ
અહીં મુખ્ય હેત ુ પવકી મવહહતી આર્શ્યક ધયેયજૂથ સુ્ી તેમજ સેર્વ આપનવર સુ્ી પહોંચવડર્વનો
છે . દરે ક બવળ સુંભવળ (દરે ક આવુ ું બવળક જે કોઇ પણ પ્રકવરની સેર્વ લેત ુ ું હોય), અને વ્યસ્ક્તગત
સુંભવળ યોજનવ સેર્વ આપનવર પવસે મવહહતીમવું રહેશે. આ મવહહતી DCPS દ્વવરવ સનયસમત રીતે
સુ્વરવતી રહેશ.ે બવળકની ફવઇલમવું તેની પોતવની ઓળખ, તેનવું મવતવસપતવ, તેનવું સગવું, સરનવમુ,ું
ુ અર્મ ૂલન, CWC/JJB દ્વવરવ તેનવું સર્શે
સશક્ષણ થતર, કેસ/ પહરસ્થથસત, તેનો ઇસતહવસ, તેનમ
લેર્વયેલ સનણાયો અને તેને આપર્વમવું આર્તી સેર્વઓનો સમવર્ેશ થશે.
તુંત્ર કવયાર્હન: પહરણવમો System performance: results
ભવરત રવષ્ર તેમજ તેનવું દરે ક તવલુકવ અને રવજ્ય મવટે મવપી શકવય તેઅર્વું બવળ રક્ષણનવું
સ ૂચકો/દશાકો તૈયવર કરર્વમવું ICPS સૌથી મહત્ર્નો ભવગ ભજર્શે. ICPS નુ ું કવયાર્હન આ જ
સ ૂચકોનવું આ્વરે મવપર્વમવું આર્શે. દવ.ત. દે શમવું દત્તક લેર્વયેલ બવળકો મવું 50% ર્્વરો એ એક
આવુું જ સ ૂચક છે . અન્ય સ ૂચકો સેર્વની ગુણર્ત્તવ મવટે સર્સર્્ સનષ્ણવતોની મદદથી યોજનવનવું
અમલ દરસમયવન તૈયવર કરર્વમવું આર્શે.
આ મવહહતીનવું ઉપયોગથી તવલુકવ, રવજ્ય અને કેન્રીય સરકવર પવસે એકદમ તવજી મવહહતી પ્રવપ્ય
રહેશે અને તેને આ્વરે બવળકની સ્થથસત, સેર્વની મવુંગ અને પ્રવપ્યતવ તેમજ બવળ રક્ષન તુંત્રનવું
કવયાર્હનની મવહહતી મળશે.
6.અર્મ ૂલન Evaluation
ICPS એક નર્ી યોજનવ હોર્વથી તે સર્સર્્ સર્ભવગોમવું અમલમવું એલ્ર્વમવું આર્શે અને તમવું મધય
સત્રવુંત અર્મ ૂલન દરે ક બીર્જ ર્ષાનવું અંતે અમલની અસરકવરકતવનવું આ્વરે કરર્વમવું આર્શે.
તેનવું આ્વરે આર્શ્યક સુ્વરવ પણ સ ૂચર્ર્વમવું આવ્શે. અલગયવરમી પુંચર્ષીય યોજનવનવું અંતે
તેન ુું અંસતમ અને સનણવાયક અર્મ ૂલન થશે. મહહલવ અને બવળ સર્કવસ મુંત્રવલય આ અર્મ ૂલન કોઇ
થર્તુંત્ર સુંથથવ દ્વવરવ કરવર્શે.

