The National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR)
નેશનલ કમિશન ફોર ચાઇલ્ડ રાઇટ્સ પ્રોટેક્શન (એન.સી.પી.સી.આર)
ધી નેશનલ કમીશન ફોર પ્રોટે ક્શન ઓફ ચાઈલ્ડ રાઈટ્સ (એન.સી.પી.સી.આર) બાળ અધધકારો
ના સર્વવ્યાપકતા અને જેનો ભંગ ન થઈ શકે તેના પર ભાર મુકે છે અને દે શના તમામ બાળકને
સંબધં ધત નીધતઓના તાત્કાલલકતાના સ ૂરને ઓળખે છે . કમીશન માટે, જન્મ થી ૧૮ ર્ર્વની
ઉમરના તમામ બાળકોનું રક્ષણનુ ં સમાન મહત્ર્ છે . આમ, નીધતઓ સૌથી નબળા બાળકો માટે
અગ્રતા ક્રિયાઓને વ્યાખ્યાધયત કરે છે .

આનાથી

ધ્યાન તેના

ધર્સ્તારો પર

કેન્દ્ન્િત કરે છે

જે પછાત છે અથર્ા સમુદાયો પર કે અમુક ચોક્કસ પક્રરસ્સ્થધતઓ હેઠળ બાળકો અને અન્ય પર
છે . NCPCR માને છે કે જ્યારે માત્ર કેટલાકં બાળકોને સંતોર્ે ત્યારે તકવ દોર્ હોઈ શકે કે ઘણા
સંર્ેદનશીલ બાળકો જે વ્યાખ્યાધયત અથર્ા લક્ષયાંક શ્રેણીઓ હેઠળ ન ઘટે તે બાકાત રહી શકે.
વ્યર્હારમાં તેના અનુર્ાદમાં બધા બાળકો સુધી પહોચર્ાના કાયવ નબળા પડે છે અને બાળ
અધધકારોના ઉલ્લંઘનની સામાજજક સહનશીલતા ચાલુ રહે છે . હકીકતમાં આની અસર લક્ષયાંક્રકત
ર્સ્તી તેમજ કાયવિમ પર પડે છે . તેથી, તે મને છે કે જયારે બાળકોના હક્કોના તરફેણમાં મોટા
ર્ાતાર્રણનું ધનમાવણ કરર્ા થી જે બાળકો લલક્ષત છે તેઓ દે ખાય છે અને ઉમેદર્ારીઓ મેળર્ર્ા
માટે તેમના ધર્શ્વાસને ર્ાપરી શકે છે .
એર્ી જ રીતે, કધમશન માટે , દરે ક અધધકાર બાળક માણે છે તેને પારસ્પક્રરક-એકબીજાને મજબ ૂતી
આપત ું અને પરસ્પરાર્લંબી તરીકે જોર્ામાં આર્ે છે . તેથી અધધકારોના ર્ગીકરણનો મુદ્દો નથી
ઊભો થતો. જયારે કોઈ બાળકી તેના અધધકારોને ૧૮ માં ર્ર્ે મનાર્ે તો તેથી કહી શકાય કે તે
પોતાના હક્કો જન્મથી માણે છે . આમ નીધત દરધમયાનગીરી તમામ તબક્કે મહત્ર્ ધારે છે .
કધમશન માટેબાળકોના તમામ અધધકારો સમાન અગત્યતા ધરાર્ે છે .
Mandate of the Commission કધમશનને લગતા કાયદે સરના અધધકૃત આદે શ
ધી નેશનલ કમીશન ફોર પ્રોટે ક્શન ઓફ ચાઈલ્ડ રાઈટ્સ (એન.સી.પી.સી.આર) એક ર્ૈધાધનક
સંસ્થા તરીકે, માચવ ૨૦૦૭ માં કમીશન ફોર પ્રોટે ક્શન ઓફ ચાઈલ્ડ રાઈટ્સ એક્ટ, ૨૦૦૫
(૪ ઓફ ૨૦૦૬) જે એક સંસદીય અધધધનયમ છે (ડીસેમ્બર ૨૦૦૫), સ્થાધપત કરર્ામાં આવ્્ુ.ં તે
દે શમાં બાળકના અધધકારોનું રક્ષણ, પ્રોત્સાહન અને બચાર્ માટે સ્થાપર્ામાં આવ્્ુ.ં અધધધનયમ
મુજબ કમીશનના ધર્ધેયો નીચે મુજબ છે :
1. કધમશન બધા અથર્ા નીચેનાં કોઈપણ કાયો કરશે, જેમકે;

a. બાળકના અધધકારો અને રક્ષણ માટે અમલમાં કાયદા હેઠળ પ ૂરી પાડર્ામાં આર્ેલ સુરક્ષાના
ધારાધોરણોની પરીક્ષણ અને સમીક્ષા અને તેમના અસરકારક અમલીકરણ માટે પગલાંની
ભલામણ.
b. કેન્િ સરકારને, ર્ાધર્િક ધોરણે અથર્ા અન્ય અંતરાલોએ, જેમ કધમશનને ઠીક લાગે તેમ
સુરક્ષાના ધારાધોરણો ના કામના અહેર્ાલ આપર્ાના/પ્રસ્તુત કરર્ાના.
c. બાળ અધધકારો ઉલ્લંઘન માં તપાસ કરર્ી અને આર્ા ક્રકસ્સાઓમાં કાયવર્ાહી પ્રારં ભ કરર્ાની
ભલામણ કરે છે .
d. બધા પક્રરબળોનુ ં પરીક્ષણ કરે કે જે એર્ા બાળકો જે આતંકર્ાદ, કોમી ક્રહિંસા, કુદરતી આફતો,
ઘરે લ ું ક્રહિંસા, એચ.આઈ.ર્ી/એડ્સ, ર્ેપાર, ગેરર્તાવર્, ત્રાસ, અને શોર્ણ, અશ્લીલ કે બીભત્સ
સાક્રહત્ય, અને ર્ેશ્યાવ ૃધત દ્વારા અસરગ્રસ્ત છે એમના અધધકારોના ઉપભોગમાં અર્રોધ છે
અને યોગ્ય ઉપચારાત્મક પગલાંની ભલામણ કરે .
e. ખાસ સંભાળ અને રક્ષણ ની આર્શ્યકતા હોય તેર્ા બાળકોને લગતી બાબતો માં જુર્ે, તેર્ા
બાળકો પણ જે પુષ્કળ તકલીફ માં છે , તે બાળકો જે તરછોડાયેલા કે જે ખુબજ નીચલા
તપકામાં થી છે , બાળકો જે કાયદા સાથે તકરારમાં છે , ક્રકશોરો, કુટુંબ ર્ગરના બાળકો અને
કેદીઓના બાળકો અને યોગ્ય ઉપચારાત્મક પગલાંની ભલામણ કરે .
f. સંધધઓના અને અન્ય આંતરરાષ્રીય સાધનોનો અભ્યાસ અને અને બાળ અધધકારો પર
હાલની નીધતઓ, કાયવિમો, અને અન્ય પ્રવ ૃધિઓ પર સામધયક સમીક્ષા હાથ લેર્ી અને
બાળકોના શ્રેષ્ઠ ક્રહત માટે તેમના અસરકારક અમલીકરણ માટે ભલામણો કરે .
g. બાળ અધધકારના ક્ષેત્રમાં સંશોધન પ્રોત્સાક્રહત કરે અને તેને હાથ ધરાર્ે.
h. સમાજના ધર્ધર્ધ ધર્ભાગો ર્ચ્ચે બાળ અધધકાર સાક્ષરતા ફેલાર્વું અને આ અધધકારો માટે
ઉપલબ્ધ સુરક્ષાના ધારાધોરણોની જાગરૂકતાને પ્રોત્સાહન આપર્ા પ્રકાશનો, મીક્રડયા,
પક્રરસંર્ાદો અને અન્ય ઉપલબ્ધ રસ્તા દ્વારા રક્ષણ કરો.
i. કોઈપણ ક્રકશોર કસ્ટોક્રડઅલ ઘર કે રહેઠાણ અથર્ા અન્ય કોઇ સ્થળ કે સંસ્થા જે બાળકો માટે જે
અને જે કેન્દ્ન્િય સરકાર કે કોઈ પણ રાજ્ય સરકાર કે અથર્ા કોઇ સામાજજક સંસ્થા દ્વારા
ચલાર્ર્ામાં સંસ્થા સક્રહત અન્ય કોઇ સિાધધકારી જ્યાં બાળકો સારર્ાર હેત ુ, સુધારણા અથર્ા
રક્ષણ માટે અટકાયતમાં છે કે રાખેલ છે , એર્ી જગ્યાનુ ં ધનરીક્શણ અથર્ા જેનુ ં પરીક્ષણ
કરર્ાનું કારણ છે તે કરો અને જો જરૂર લાગે તો સિાધધશો સાથે ઉપાયાત્મક પગલાં લેર્ા.
j. ફક્રરયાદોની તપાસ કરર્ી અને સંબધં ધત બાબતો પર સુ-મોટો નોક્રટસ લેર્ી:

i. બાળ અધધકારોની હાધન અને ઉલ્લંઘન.
ii. બાળકોનું સંરક્ષણ અને ધર્કાસ પ ૂરું પાડનાર કાયદાઓનુ ં અમલીકરણ ન થવુ.ં

iii. નીધત ધનણવયો, માગવદધશિકા અથર્ા સ ૂચનો જે મુશ્કેલીઓ ને પહોચી ર્ળર્ા અને બાળકોના
કલ્યાણની ખાતરી આપતા હોયે તેને જે ધ્યાનમાં રાખે તેમનુ ં

પાલન

ન

થવુ ં

અને

બાળકોના કલ્યાણ ખાતરી કરર્ી અને આર્ા બાળકોને રાહત પ ૂરી પડર્ી અથર્ા આર્ા
બાબતો માંથી ઉભરતા મુદ્દાઓ યોગ્ય સિાધધશો સાથે હાથ લેર્ી.
k. અન્ય કાયો જે બાળ અધધકારોના પ્રોત્સાહન માટે જરૂરી છે અને કોઈપણ અન્ય ઉપર ધર્ધેયો
કરર્ા માટે આકસ્સ્મક બાબત.
Powers of the commission કમિશનની સત્તાઓ
કધમશન, જ્યારે કોઇ પણ બાબત માં પ ૂછપરછ કરે , ત્યારે તેને ધસધર્લ કોટવ તમામ સિાઓ હોય
છે તેજ રીતે જેમ કે દીર્ાની કાયવરીધત સંક્રહતા, ૧૯૦૮ હેઠળ દાર્ો કરે લ હોય,નીચે ની બાબતને
ધ્યાનમાં રાખતા:
1. ભારત કોઈપણ ભાગ માંથી કોઈ પણ વ્યસ્ક્ત ને બોલાર્વુ ં અને તેના હાજરી માટે દબાણ
કરવું અને તેમની સોગંદ પર પક્રરક્ષણ કરવુ.ં

2. કોઇ પણ જરૂરી દસ્તાર્ેજોની શોધ અને ઉત્પાદન
3. સોગંદનામાં પર પુરાર્ા મેળર્ર્ા
4. કોઇ પણ સાર્વજધનક અથર્ા કોઇપણ કોટવ ના ઓક્રફસ પાસેથી તેના રે કોડવ માગણી અથર્ા નકલ
કરો.
5. સાક્ષીઓ અથર્ા દસ્તાર્ેજોની તપાસ માટે કધમશન અદા કરવુ.ં
6. મેજીસ્રેટસ જેમણે ક્ષેત્રાધધકાર હોય તેઓને ક્રકસ્સાઓ આગળ ધપાર્ર્ાના.
7. તપાસ પ ૂણવ થાય પછી, કધમશનને નીચેના ક્રિયાઓ લેર્ી સિા છે :
a. તપાસ દરધમયાન દરમ્યાન બાળક અધધકારો અને કાયદા જોગર્ાઈઓ કોઇપણ ઉલ્લંઘન
શોધર્ા પર ફોજદારી કાયવર્ાહી માટે કાયવર્ાહી પ્રારં ભ માટે સંબધં ધત સરકારને ભલામણ
અથર્ા અન્ય યોગ્ય કાયવર્ાહી સ ૂચર્ર્ી.
b. જેમ કોટવ ને યોગ્ય લાગે એર્ા ધનદે શો, આદે શો કે રીટ માટે સુપ્રીમ કોટવ માં અથર્ા હાઇ
કોટવ નો સંપકવ કરર્ો.
c. ભોગ બનેલ બાળક અથર્ા એના પક્રરર્ારના સભ્ય ને જેમ યોગ્ય લાગે તેર્ી
ર્ચગાળાની રાહત માટે સંબધં ધત સરકાર અથર્ા સિાધારીએ ભલામણ સ ૂચર્ર્ી.

