ભારતમાાં 78 લાખથી વધુ બાળકો 0 થી 6 વર્ષની વયનાાં શહેરી ગરીબીમાાં વવકસે છે . આવા
બાળકો સુરક્ષિત પીવાના પાણી, યોગ્ય સ્વચ્છતાની સુવવધાઓ, યોગ્ય રહેવાની જગ્યા,
આનાંદપ્રમોદ માટેના મેદાન, યોગ્ય અને સારી રીતે વેન્ટટલેટેડ પ્રારાં ક્ષભક બાળપણ કેટરો જેવા
જીવનની પાયાની જરૂરરયાતોથી વાંક્ષિત છે . આ તમામ પરરબળો તેમની વ ૃદ્ધિ અને વવકાસને
અટકાવે છે .
ને ‘બાળ મૈત્રીપ ૂર્ણ’ કેવીરીતે બનાવી શકાય?
હાઉવસિંગ અને રહેવાની સુવવધાઓ:





17% ભારતની વસ્તી વનવાસસ્થાનમાાં રહે છે જે માનવ વસવાટ માટે અયોગ્ય છે . ગીિ વસવાટ વાતાવરણ અને
અસુરક્ષિત રહેઠાણ બાળકના સુખાકારીને નુકસાન પહોંિાડી શકે છે . "સલામતીનુ ાં સર્જન, કાયષકાળની સલામતી સાથે
તમામ હવામાનના આવાસ"
હેઠળ અવનવાયષ છે .
આવાસીય પ્રોજેક્ટ્સ, સ્લમ રીડેવલપમેટટ અને રીહેબીલીટેશન પ્રોજેક્ટ્સની ટકાઉિમતા અને જાળવણી ભાગની જરૂરરયાત
ઓળખના તમામ તબક્કે અથષપ ૂણષ બાળકોની ભાગીદારી હોવી જોઈએ.
ઝાંપડપટ્ટી (સ્લમ) ના વવકાસ માટે માંજૂર થયેલ ક્ષબલ્ટ વવસ્તારના વધારાની ફાળવેલ જમીન હેઠળ દરે ક ઝાંપડપટ્ટીનાાં
પુનવષસવાટના પ્રોજેકટમાાં બાળકોને લગતા િોક્કસ માળખાકીય સુવવધાઓ જેવા કે ઉદ્યાનો, મનોરાં જન જગ્યાઓ, બાળકો
માટે અભ્યાસ રૂમ, આંગણવાડી કેટરો અને કામ કરતા માતા-વપતાના બાળકો માટેના સાંભાળ કેટરોનુ ાં વનમાષણ 'વડાપ્રધાન
આવાસ યોજના' - હાઉવસિંગ ફોર ઓલ (PMAY) હેઠળ થવુ ાં જઈએ.

પાણી અને સ્વચ્છતા:








સ્વચ્છ વવદ્યાલય વમશન અંતગષત દરે ક શાળામાાં છોકરાઓ અને છોકરીઓ માટે અલગ શૌિાલયની ઉપલબ્ધતા અને
કાયષિમતા પર મ ૂલ્યાાંકન કરવા માટે શહેર સ્ત દે ખરે ખ સવમવતની રિના કરવામાાં
અને આ તારણોની ખામીઓ તરત
જ મળવી જોઇએ.
સમુદાય શૌિાલય અને જાહેર શૌિાલયના બ્લોકને બાળ મૈત્રીપ ૂણષ બનાવામાાં આવે. (પાણીની ઓરડી બાળકો માટે સુલભ
અને ઉપયોગી હોવી જોઈએ)
શહેરી વવસ્તારોમાાં વરસાદી પાણીના વવસર્જન માટે અકસ્માતો ટાળવા માટે ઓપન િેનલો સાથે ઓપન ડ્રેઇન અને સ્ટોમષ
વોટર વસસ્ટમ ઢાાંકે હો જોઈએ. (ખાસ કરીને બાળકો માટે).
વતષમાન સ્થાવનક પાણીની ખાધને જોઈ શકાય તેવા વવસ્તારોની ઓળખ કરવી જોઈએ.
પાણી અને કિરાના નાના પાયે રરસાયકક્ટલિંગની સ્થાપના કરવી અને વવવવધ વવસ્તારોમાાં પ્રોત્સારહત કરવુ ાં જોઈએ.
સારી પયાષવરણીય સ્સ્થવત અને પીવાના પાણીની જોગવાઈના સામવયક સવે દ્વારા ઘરોમાાં વેક્ટટર બોનષ અને પાણીથી જટમેલા
રોગોના બનાવોનુ ાં મ ૂલ્યાાંકન.કરી શકાય.

પ્રારાં ક્ષભક બાળપણ સાંભાળ અને સેવાઓ:







ઇટટીગ્રેટેડ િાઇલ્ડ ડેવલપમેટટ સવવિસીસ (ICDS) હેઠળ પ્રારાં ક્ષભક બાળપણ સાંભાળ (ECC) કેટરો ખોલવા માટે વસ્તીના
ધોરણો બાદ, તમામ શહેરી ઝાંપડપટ્ટી વવસ્તારમાાં ECC કેટરો સ્થાપવા.
તે ખાતરી આપવી જોઇએ કે, ECC કેટરો પોતાના ક્ષબન્લ્ડિંગમાાં િાલે, ઇટરાસ્રક્ટિસષ અને પાયાની સુવવધાઓ (સલામત
પીવાનુ ાં પાણી, બાળ અનુકુળ શૌિાલયોની જોગવાઈ) દ્વારા સુલભ અને બાળ અનુકુળ હોય.
ECC કેટરો આરોગ્ય સાંભાળ અને પ્રારાં ક્ષભક બાળપણ માનવસક વવકાસ પ્રવ ૃવિઓ માટે સુવવધાઓ અને સેવાઓ સાથે યોગ્ય
રીતે સજ્જ હોવા જોઈએ. (વશિણ અને રમત સામગ્રી ઉપલબ્ધતા)
બધા કેટરોને પ્રવશક્ષિત અને પ્રેરરત કાયષકતાષઓ સ્થાને હોવા જોઈએ.
પ્રારાં ક્ષભક બાળપણના માનવસક વવકાસ કવાયતો પર વવશેર્ ધ્યાન આપતા આ કાયષકતાષઓ માટેની તાલીમની આવશ્યકતા
અને ગુણવિાની સુધારણા અને કુશળતાના યોગ્ય અમલીકરણની ખાતરી કરવી જોઈએ.
ઝાંપડપટ્ટી સ્તરની દે ખરે ખ સવમવતની સ્થાપના કરીને સખત સમુદાય વનરીિણ વમકેવનઝમને પ્રોત્સાહન આપવુ ાં જોઇએ. આ
સવમવત ECC કેટરોની કામગીરી વવશે બાળકોની સહભાક્ષગતા અને અક્ષભપ્રાય વહેંિણી વવશે અવધકૃતતા કરશે.

રમત અને મનોરાં જન માટે ખુલ્લી જગ્યા:





યોગ્ય જગ્યાના અભાવને લીધે બાળકોને નાના ગીિ ગૃહોમાાં ભૌવતક પ્રવ ૃવિની સાંભાવના ઓછી હોય છે . એટલે “બાળકો માટે
સમુદાય રમત ગમત (મનોરાં જક) કેટરો અને રમતનાાં મેદાન માટે વધતી જોગવાઈ” હોવી જોઈએ.
માંજૂર રમત ગમત માટે જગ્યા બધી જ ઝાંપડપટ્ટીમાાં રમત ગમતની સુવવધાઓ સાથે ઉપલબ્ધ હોવી જોઈએ.
શહે ને બાળ મૈત્રીપ ૂણષ બનાવવા માટે, પ્રવતષમાન ઉદ્યાનો અને મનોરાં જનના સ્થળોએ બાળ મૈત્રીપ ૂણષ ઘટકો હોવા જોઈએ.
નાના બાળકો માટે વવવવધ રમત ગમતની જોગવાઈઓ સાથે સાવષજવનક ઉપયોક્ષગતાઓને આકર્ષક અને સાંકક્ષલત બનાવવા
માટે ભાર આપવો જોઇએ.

ગવતશીલતા અને પરરવહન:











શહેરી ગવનષટસએ સલામત, સસ્્ુ,ાં સુલભ અને ટકાઉ રાટસપોટષ વસસ્ટમ્સની તમામ સેવાઓ બાળકોની જરૂરરયાતો પર વવશેર્
ધ્યાન સાથે પ ૂરી પાડવી જોઇએ.
ઝાંપડપટ્ટીમાાં રસ્તાઓ ફાયર ક્ષિગેડ અને એમ્બ્યુલટસ સેવા માટે સહેલાઇથી પહોંિી શકાય તેવા વવશાળ હોવા જોઈએ.
શહેરના રસ્તાઓ રાહદારીઓ-મૈત્રીપ ૂણષ બનાવવા, ઝેિા ક્રોવસિંગનુ ાં વનમાષણ દરે ક રારફકના આંતરછે દો પર થવુ ાં જોઈએ અને
રીપેઇટટ થવુ ાં જોઈએ (જયાાં ઝાાંખ ુ છે ). આ ઉપરાાંત, રાહદારીઓ રાહદારી ક્રોવસિંગ રે ખાઓ સાથે વસગ્નલ લાઇટ બધા રારફક
આંતરછે દો પર સ્થાવપત થાયેલાાં હોવા જોઈએ.
શહેરના તમામ ભાગો સાથે જોડાવા માટે શહેરની બસોની અને BRTC બસોની સાંખ્યામાાં વધારો કરવો જોઈએ અને બસોને
બધા રીતભાતમાાં બાળ મૈત્રીપ ૂણષ બનાવવુ ાં જોઈએ.
કોઈ પણ રારફક એમેરજસી
ાં અને ફરરયાદો દાખલ કરવા માટે યુવનક હેલ્પલાઈન નાંબર, કે જેના થકી બાળકો સરહતના
નાગરરક દ્વારા રારફકના મુદ્દે ફરરયાદ દાખલ કરી શકાય.
પદયાત્રીઓ, સાઇકક્ષલસ્ટ અને સ્રોલસષ માટે જાહેર પરરવહનના રડઝાઇન પર વધુ ભાર આપવો જોઈએ.
બાળકો અને પદયાત્રીઓની સલામત ગવતશીલતા માટે તાત્કાક્ષલક કાયષવાહીથી અવતક્રમણ કરાયેલા પેવમેટ્સ અને
ફુટપાથને સ્પષ્ટ બનાવવુ ાં જોઈએ.
રારફક પોલીસ બાળક માટે મૈત્રીપ ૂણષ હોવી જોઈએ અને બાળકોની ફરરયાદને તાત્કાક્ષલક રીતે પ્રવતરક્રયા આપે એવી જોઈએ.
રારફક પોલીસ કવમશનને રારફક રડઝાઇન અને આયોજનમાાં બાળકની અથષપ ૂણષ ભાગીદારી કરવી જોઈએ.

બાળ મૈત્રીપ ૂણષ શહેરી ગવનષટસ:





મ્યુવનવસપલ કોપોરે શનની વાવર્િક ઈટરાસ્રક્ટિર ડેવલપમેટટ પ્લાવનિંગ અને બજેટ સભા દરવમયાન બાળકોની ભાગીદારીની
ખાતરી કરવી જોઈએ. (UN HABITAT એજટડાને અનુસરીને)
ઇટરાસ્રક્ટિર સાંબવાં ધત નાગરરક ફરરયાદ વનવારણ તાંત્રની ફરરયાદો પ્રાપ્ત કરવા માટે તરત જ સ્થાને હોવી જોઈએ.
શહેરી વહીવટીતાંત્ર બાળકને મૈત્રીપ ૂણષ બનાવવા માટે, બાળકોને સાંબવાં ધત મુદ્દાઓને પ્રાથવમકતા આપવા માટે નાગરરક
અવધકારીઓ/ ઓથોરરટીઝ યોગ્ય રીતે સ્થાપવી જોઈએ.
શહેરી બાળ સાંરિણ પ્રણાલીને સ્માટષ અને બાળ મૈત્રીપ ૂણષ બનાવવા માટે, બાળ મૈત્રીપ ૂણષ નીવત કરવી તે રદશામાાં પ્રોત્સાહક
પગલુાં હશે.

હમારા બિપન રાષ્રીય અક્ષભયાન છે , કે જે શહેરી ગરીબીમાાં જીવતા નાના બાળકો માટે સુરક્ષિત અને સ્વસ્થ વાતાવરણ
પર કાયષરત છે . આ અક્ષભયાનમાાં બાળ મૈત્રીપ ૂણષ ઘટકોનો ભારતના શહેરી નવીનીકરણીય નીવતઓ જેવી કે સ્માટષ વસટી વમશન,
અટલ વમશન ફોર રે જુવેનશ
ે ન અને અબષન રાટસફોમેશન (AMRUT-અમ ૃત) અને પ્રધાનમાંત્રી આવાસ યોજના (PMAY) હાઉવસિંગ ફોર ઓલ નો સમાવેશ થાય છે .
અમે હમારા બિપનના બાળ નેતાઓ, સુરતના તમામ બાળકોની અવાજો રજૂ કરી રહ્યા છીએ અને માાંગ કરીએ છીએ કે
તમારાંુ રાજકીય પિ ટેકો આપે અને તમે તમારા રાજકીય એજટડામાાં નીિેના િેત્રની િોક્કસ ભલામણોનો સમાવેશ કરીને
સુરત શહેરને ‘બાળ મૈત્રીપ ૂણષ શહેર' બનાવવા માટેની જોગવાઈ કરીએ છીએ. (પાટી મેવનફેસ્ટો).
Website : www.humarabachpan.org
Twitter: https://twitter.com/humarabachpan
Facebook: https://www.facebook.com/Humarabachpanearlychildhood/

