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૧૮ ળવષ કરતા નાની ળયની માતા તથા તેના બાલકની ારીરરક, માનસશક સળકાશની સ્થથસત અને 
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શે્વતાાંગીની સરેુભાઈ ટે 
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શારાાં : 
           શમાજકાયયન   ં એક ક્ષેત્ર બાલકો છે જેના શદંભયમા ં અનેક  શમસ્યાઓ છે જેળી કે બાલમજૂરી, બાલભભક્ષાવવૃત, બાલગ્ન, જેમા ં આપને 
બાલગ્ન વળ ે ળાત કરીએ તો બાલગ્ન અવિવનયમ ૨૦૦૬ અંતગયત ૧૮ ળવયર્થી મોટી ળયની છોકરી અને ૨૧ ળવયર્થી મોટી ળયનો છોકરો 
ગ્નગ્રવંર્થર્થી જોડાઈ કે છે. પરંત   શમાજમા ંઆ કાયદાન  ંશંરૂ્ય પર્ ેપાન ર્થત   ંનર્થી. શમજમા ંવળવળિ કારર્ોશર ૧૮ ળવય કરતા નાની ળય ેગ્ન 
ર્થળાના કારર્ ેતેઓના રમળા ફરળાના દદળશોમા ંજળાબદારી ઉપાડળી પડે છે. દીકરીઓ  વક્ષર્ પ્રાપ્ત કરી કતી નર્થી, અન ેછેળટે ત ેનાની ળયે 
માતતૃ્ળ િારર્ કરે છે, જેર્થી તેમના બાલઅવિકારો જોખમાય છે. .બાલગ્ન એટે એળા ગ્ન જેમા ંગ્ન કરનાર બે પક્ષ પકૈી કોઈ પર્ પક્ષ બાલક 
ષોય. બાલક એટ ેજો  ર વ ષોય તો જેર્ ે૨૧ ળવયન ેઉંમર રૂી કરી નર્થી અન ેજો સ્ત્રી ષોય તો જેર્ ે૧૮ ળવયની ઉંમર રૂી કરી નર્થી.(1) ભારતમા ં
બાગ્નની સ્સ્ર્થવત જોઈએ તો ૨૦૧૧ ની ળસ્તી ગર્તરી મ જબ ૧૦ ળવયર્થી ઓછી ઉંમરમા ં૭ વમભયન, ૧૦ ર્થી ૧૧ ળવયની ઉંમરમા ં૧ વમભયન, ૧૨ 
ર્થી ૧૩ ળવયની ઉંમરમા ં૫ વમભયન, ૧૪ ર્થી ૧૫ ળવયની ઉંમરમા ં૨૦ વમભયન, ૧૬ ર્થી ૧૭ ળવયની ઉંમરમા ં૪૦ વમભયન ોકોના બાલગ્ન ર્થયેા 
છે.(2) નાની ળયે ગ્ન ર્થાય ત્યારે નાની ળયે માતા બને છે જે સ્સ્ર્થવત બાલગ્ન શાર્થ ેજોડાયેી છે. જયારે નાની ઉંમરે ગ્ન ર્થાય ત્યારે ારીદરક 
શબંિો, ગભયિારર્ કરળો, ગભાયળસ્ર્થા દરમ્યાન કાલજી રાખળી, પોવર્ ય ક્ત આષાર જેળી અનકે ળાતોર્થી અજાર્ ષોય છે જેર્થી તને ેશગભાયળસ્ર્થા, બાલક 
જન્મ અન ેબાલક ઉછેરમા ંમ શ્કેી ઊભી ર્થાય છે. માતાનો ારીદરક અન ેમાનવશક વળકાશ પર્ શંરૂ્ય ન ષોળાર્થી માતા અન ેબાલક બનંને ેશળાસ્્ય 
શબંવિત શમસ્યાઓનો પર્ શામનો કરળો પડે છે.     
ચાળીરૂ બ્દો : 18 ળવય, નાની ળય, માતા, બાલક, ારીદરક-માનવશક વળકાશ, સ્સ્ર્થવત અન ેશમસ્યા   
 
શમાજમા ં શદીઓર્થી અનેક શામાજજક શમસ્યાઓ પ્રળતે 
છે, જેળી કે બાલતસ્કરી, ક પોવર્, બાલગ્ન આજે પર્ 
એક શમસ્યા જ છે. ૧૮ ળવય કરતા નાની ળય ે માતા 
બનવ  ં તે શમસ્યાના મલૂમા ં તો બાલગ્ન જ 
છે.શમસ્યાના માત્ર સ્ળરૂપમા ં પદરળતયન આવય  ં છે. ળવો 
પષેા પર્ બાલગ્ન ર્થતા ં ષતા અન ે આજે પર્ 
કાયદાની આડમા ંપર્ બાલગ્ન ર્થાય છે. 18 ળવય કરતા 
ઓછી ઉંમરમા ં બાલક આળે ત્યારે માતાનો ારીદરક 
વળકાશ શંરૂ્ય ર્થયે ષોતો નર્થી જેર્થી બાલકને પર્ 
વળકાશ શદંભે પ્રશ્નો ઊભા ર્થાય છે. માતા બાલકના ઉછેર 
માટે શક્ષમ ન ષોય જેર્થી તે પરસ્સ્ર્થવત તર્ાળ ભરી બન ે
છે જે માતા અન ે બાલકના માનવશક વળકાશને પર્ 
અળરોિે છે.  
  બાલગ્ન પર પ્રવતબિં મકૂળાની રૂઆત તો 
૧૮૬૦ ર્થી રૂ ર્થઈ એ ળખતે ઇન્ન્ડયન વપન કોડમા ંદશ 
ળવયર્થી નીચેની ઉંમરની કન્યા શારે્થ ળૈળાદષક સ ખ માર્વ  ં

તેને બલાત્કાર ગર્ળાની અને શખત વક્ષા ફટકારળાની 
જોગળાઈ કરળામા ં આળી ષતી. ૧૯૨૯ મા ં બાલગ્ન 
અટકાયત િારો અમમા ંઆવયો અને ૧૯૭૭ મા ં તમેા ં
ળર ક્ન્યાની ઉંમર ળિારતો સ િારો કરળામા ંઆવયો.(3)  
  ગ જરાતમા ં ૨૦૦૩ ર્થી ૨૦૧૧મા ં ૬.૪૯ ાખ 
ગ્ન ર્થયે છે જેમા ં૧.૯૮ ાખ ગ્ન ષરેી વળસ્તારોમા ં
ર્થયે છે. ૨૦૧૧ ના શેન્શેશ ડટેા પ્રમાર્ે ૨૦૦૮-૨૦૧૧ 
મા ં ૩.૦૨ ાખ ગ્ન ર્થયે છે. કેગના દરપોટય પ્રમાર્ ે
બાલગ્ન કાયદાન  ંપાન ગ જરાતમા ંઅશરકારક નર્થી. 
૨૦૦૯-૨૦૧૪ મા ં ૬૫૯ ફદરયાદ બાલગ્ન અંગ ે
નોંિાયે છે.(4) 

 બાલગ્ન ર્થળાના કારર્ો જોઈએતો શામાજજક 
પરંપરા, શાટા પધ્િવતર્થી ગ્ન, ક ટ ંબની નબલી આવર્થિક 
સ્સ્ર્થવત, છોકરીની જળાબદારીમારં્થી મ ક્ત, યોગ્ય પાત્ર ન 
મલળાનો ભય, શગા-શબંિંીના દબાર્ન ે કારર્,ે અમ ક 
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જ્ઞાવતમા ં ઉંમર ળિતા ં ગ્ન ન ર્થાય, બાલકો પોતાની 
મરજીર્થી ગ્ન કરી ેળાનો ભય ળગેરે કારર્ો મ ખ્ય 
જોળા મલે છે.  

નાની ઉંમરે બાલગ્ન કરળાર્થી તેની નીચ ે
મ જબની અશરો જોળા મલે છે. બાલકોન  ં બાલપર્ 
છીનળાય, નાની ઉંમરે સ્ત્રીને ળધ  જળાબદારી આળળી, 
વક્ષર્ પ્રાપ્ત કરળાની તક ન મલે, રોજગારીની તકો 
છીનળાય, છૂટાછેડાન  ં પ્રમાર્ ળિે, નાની ળય ે બાલકન ે
જન્મ આપળો, ારીદરક સ્સ્ર્થવત નબલી, બાલકોમા ં
ક પોવર્, ગ્ન શબંિંોની શમજનો અભાળ, ગભાયળસ્ર્થા 
અને બાલકના જન્મ બાદ પોતાની અન ેબાલકની કાલજી 
રાખળાની શમાજનો અભાળ જોળા મલે છે. 

નાની ઉંમરે ગ્ન ર્થળાર્થી તેમને સ્ત્રી- ર વ ળચ્ચ ે
ારીદરક શબંિં, ગભયવનરોિક શાિનોનો ઉપયોગ કરળા 
વળે, ગભય રષળેો , બાલકનો જન્મ અને બાલકની કાલજી 

ેળા શબવંિત શમજર્નો અભાળ જોળા મળ્યો છે. 
ગભાયળસ્ર્થા દરમ્યાન માતાને ધ્ર જારી, ખેંચ, માથ  ં દ :ખવ ,ં 
પગે શોજા આળળા, એનીવમયા, માવશક ચાલ  રષવે  ,ં 
ગભાયળસ્ર્થામા ંોષી ળષી જવ  ંજેળા પ્રશ્નો જોળા મળ્યા છે. 
બાલકના જન્મ પછી બાલકન  ંળજન ખબૂ જ ઓછ ંષોવ ,ં 
શ્વાશ ેળામા ં તકીફ, ખેંચ આળળી જેળા જોખમોનો 
શામનો કરળો પડયો છે.    
અભ્યાશના ષતે  ઓ:- 
1. બાલગ્ન ર્થયા છે તેળી દકોરીઓ ગ્નજીળન અને 
જાતીયજીળન વળવે શ  ંશમજ િરાળે છે તે જાર્વ .ં 
2. 18 ળવયર્થી નીચેની ળય ેજન્મ આપતી માતા અને તનેા 
બાલકોમા ંકેળા પ્રકારના જોખમો છે તે જાર્ળા. 
                (માતા મતૃ્ય દર 100000 જન્મતા 
બાલકોએ)(5)

 

 ઉપર મ જબના આંકડા દાયળે છે કે માતામતૃ્ય  દર 
કેટો છે જેના મલૂમા ંક્યાક નાની ઉંમરે માતા બનવ  ંએ 
પર્ છે. જયારે નાની ઉંમરે ગભય િારર્ કરે ત્યારે સ્ત્રીનો 
ારીદરક વળકાશ એક બાલકને જન્મ આપી કે તેટો 

ષોતો નર્થી અને માતતૃ્ળ િારર્ કરળાની અને પોતાની 
કાલજી રાખળાની પર્ શમજ વળકશી ષોતી નર્થી. 
 (બાલમતૃ્ય દર 1000 જન્મતા બાલકોએ)(6) 

 

   

ળવષ માતામતૃ્યદુર પ્રમાણ 

2006-2004 160 
2007-2009 148 
2010-2012 122 
2011-2013 122 
2013-2014 72 
2014-2015 80 
2015-2016 85 

ળવષ બાલમતૃ્યદુર પ્રમાણ 

2008 50 
2009 48 
2010 44 
2011 41 
2012 38 
2013 36 
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ઉપર મ જબના આંકડા એ દાયળે છે કે ષજ  પર્ 
બાલમરર્ ન  ં પ્રમાર્ ઘટાડી કાય  ં નર્થી. જયારે સ્ત્રી 
નાની ઉંમરે બાલકને જન્મ આપે છે ત્યારે તે પોતે 
પદરપકળ ષોતી નર્થી અને શગભાયળસ્ર્થામા ંપોતાની શંરૂ્ય 
કાલજી રાખી કતી નર્થી ત્યારે તેની શીિી અશર તેના 
આળનાર બાલક પર જોળા મલતી ષોય છે. જેર્થી માતા 
અને બાલક બને ક પોવર્ નો ભોગ બને છે.  
તારણ અને સનષ્કવષ :-  
1. વક્ષર્ન  ંપ્રમાર્ ઓછ ંજોળા મલે છે. 
2. ગ્નજીળન અને જાતીયજીળન અંગેની શમજનો 
અભાળ જોળા મળ્યો છે. 
3. 16 ળવયર્થી નાની ઉંમરમા ંગભયિારર્ કરળાની શરેરા 
ળય છે. 
4. માતા બાલકની કાલજી અને શારશભંાલમા ં મ શ્કેી 
અન ભળે છે જેર્થી ક ટ ંબના શભ્યો બાલકની શભંાલ ે છે. 
5. માતા અને બાલકની ારીદરક સ્સ્ર્થવત નબલી જોળા 
મલે છે.  
6. ઠાકોર, ચ નારા, દરબાર, રાળલ ળગેરે જ્ઞાવતઓમા ં
બાલગ્નન  ંપ્રમાર્ ળધ  જોળા મલે છે.  
પ્રથતતુ શાંોધનના રિયાત્મક ગાાંઓ/સચુનાઓ નીચે 
મજુબ છે.  
1. બાલકોને ાલાઓમા જાવતય વક્ષર્ અને જીળન 
કૌલ્ય અંગ ેજ્ઞાન આપવ  ંજોઈએ. 
2. આંગર્ળાડીમા ં બનાળળામા ં આળતા દકોરી જૂર્થોને 
શદિય કરી જીળન કૌલ્ય અંગે તાીમ અને માગયદયન 
આપવ .ં આંગર્ળાડી કાયયકરોને શળંેદની બનાળળા.  
3. નાની ળયે બાલગ્ન અટકાળળા જે તે જ્ઞાવતના 
આગેળાનો ને જાગતૃ કરળા જોઈયે. 
4. માતતૃ્ળ અને બાલ ઉછેર અંગેની શમજ વળકશાળળી 
જોઈએ. 
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