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અધ્યક્ષના ડેસ્કથી સદેંશ: 
 

યએુન આ વરે્ષ તેમની 75 મી વર્ષષગ ાંઠની ઉજવણી કરી રહ્ુાં છે, ત્ય રે તેઓએ વવશ્વવ્ય પી યથુ સાંવ દ વૈવશ્વક 
વલણન  મદુ્દ ઓ અને એક વમવનટ ઝડપી સવે રજૂ કયો, અને વૈવશ્વક સ્વ સ્્ય સાંકટને ક રણે સાંવ દો વર્ુષઅલ થઈ 
ગય . 
 

અમે, વજ્ર ઓ' ફોસષ એમ્પ વરમેન્ટ ફ ઉન્ડશેન, સાંયકુ્ત ર ષ્ટ્રન  અમલ કરન ર ભ ગીદ ર તરીકે આજન  ઉભરત  
વવશ્વન  જવ બદ ર વવદ્ય થીઓ સ થે યવુ  સાંવ દો યોજવ  મ ટે પરૂત  આભ રી છીએ. આ વૈવશ્વક વલણન  મદુ્દ ઓને 
ક બમૂ ાં ર ખવ  મ ટે, વૈવશ્વક મદુ્દ ઓ સ મે પગલ ાં લેવ  અને તેમન  અવ જો અને અભભવ્યક્ક્તઓ રજૂ કરીને તેમન  
માંતવ્યો જાણી યથુને પ્રોત્સ હિત કરવ ની આશ  અને ઉદે્દશ્ય સ થે અમે 4 વવવવધ શૈક્ષભણક સાંસ્થ ઓમ ાં વર્ચયુષઅલ 
રીતે યથુ સાંવ દો યોજ્ય . . 
 

અમે એક એમ્પ વરમેન્ટ ફ ઉન્ડશેન છીએ અને ખ સ કરીને મહિલ  અવધક ર, સલ મતી, સરુક્ષ  અને સશક્ક્તકરણ 
મ ટે ક મ કરીએ છીએ - અમે મખુ્યત્વે મહિલ  સાંબાંવધત વૈવશ્વક વલણન  મદુ્દ ઓ પર ધ્ય ન કેન્દ્ન્િત કયુું છે. તેથી અમે 
આ વવર્ષયો પર સાંવ દ કયો - અસમ નત : ભિજજિંગ ધ હડવ ઇડ એન્ડ વમુન એન્ડ ગર્લસષ: કલોભઝિંગ જેન્ડર ગૅપ. તે 
વસવ ય અમે 'શેડો પૅન્ડવેમક: વ યોલેન્સ અગેન્સ્ટ વમુન' વવર્ષય પર પણ એક સાંવ દ કયો, ક રણ કે તે ખબૂ જ ગાંભીર 
રીતે વકરતો મદુ્દો છે, પરાંત ુકમનસીબે તેને વૈવશ્વક સ્તરે અવગણવ મ ાં આવે છે. 
 

યએુન 75 યથુ સાંવ દનો આ અિવે લ વનવિતપણે વૈવશ્વક વલણન  મદુ્દ ઓ પ્રત્યે યવુ નોની તરતરષ્ન્દ્ષ્ટ્ટ આપશે. આ 
ઉપર ાંત તે યવુ નોને અવ જ ઉઠ વતી વખતે અથવ  આ વૈવશ્વક વલણન  મદુ્દ ઓ સ મે પગલ ાં લેતી મશુ્કેલીઓને 
પણ રજૂ કરે છે. અંતે, તે આ મદુ્દ ઓને સહિય રીતે રોકવ  મ ટે યવુ નો દ્વ ર  આપવ મ ાં આવેલ  વવચ રો અને 
સચૂનોન ુાં પ્રવતવનવધત્વ પણ કરશે. 
 

આશ  છે કે, આ વવચ રો અને સચૂનો વર્ષષ 2045 સધુીમ ાં, જ્ય રે યએુન તેન ુાં શત બ્દી વર્ષષ મન વશે ત્ય ાં સધુીમ ાં 
યએુન અને આપણને પણ એક સ ર  વવશ્વ અને જોઈત  ભવવષ્ટ્ય તરફ દોરી જશે! 
 

~ RUZAN KHAMBATTA 
(Chairman, 

Wajra O’ Force Empowerment Foundation) 

8th Floor, White House, Panchwati, Ahmedabad 380006, India 
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યએુન 75 યથુ સવંાદ વવશે: 
 

યએુનએ તેની 75મી વષસગાઠંની ઉજવણી વવિના મહાન વવકે્ષપના સમયે કરી હતી, જે ગિંીર આવથિક અને સામાજજક અસરો સાથે 
અભતૂપવૂસ વૈવિક સ્વાસ્્ય સકંટથી બનેલ છે. શુ ંઆપણે સાથે મળીને કામ કરવા માટે તૈયાર અને વધ ુસજ્જ થઈશુ?ં અથવા અવવિાસ 
અને એકાતં આગળ વધશે? 2020 એ સવંાદનુ ં વષસ હત ુ,ં કે જયા ં આપણે એક સાથે મળીને માનવ કુટંુબ તરીકેની આપણી 
પ્રાથવમકતાઓની ચચાસ કરી શકીએ, અને કેવી રીતે આપણે બધા માટે સારંુ િવવષ્ય બનાવી શકીએ છીએ. 

 

કોવવડ -19 એ સરહદો, કે્ષત્રો અને પેઢીઓમા ંસહકારની જરૂડરયાતની એક રીમાઇન્ડર છે. આપણુ ંપ્રવતસાદ તે નક્કી કરશે કે દુવનયા 
કેટલી ઝડપથી સધુરશે, શુ ંઆપણે ટકાઉ વવકાસ લક્ષ્યો હાસંલ કરીએ છીએ, અને આપણે દબાણયકુ્ત પડકારોને કેટલી સારી રીતે 
સિંાળીએ છીએ: વાતાવરણની કટોકટીથી લઈને રોગચાળો, અસમાનતા, ડહિંસાના નવા સ્વરૂપો અને ટેકનોલોજીમા ં અને આપણી 
વસ્તીમા ંઝડપી પડરવતસન. 

 

પરંત ુજયારે આપણે પહલેા કરતા વધારે સામડૂહક પગલા ંલેવાની જરૂર હોય ત્યારે, વૈવિક સહકાર માટેનો સમથસન અડચણ ઉભુ ંકરત ુ ં
રહ્ુ ંછે. ઘણા દેશોમા ંપરંપરાગત સસં્થાઓ પર લોકોનો વવિાસ ઘટી રહ્યો છે અને દેશો વચ્ચેના સબંધંો તણાવમા ંછે. શુ ંઆ રોગચાળો 
વવિને એક સાથે લાવશે? અથવા તે વધારે અવવિાસ તરફ દોરી જશે? વૈવિક સવંાદ - અને ડિયા - હવે પહલેા કરતા વધ ુતાકીદનુ ંછે. 

 

જાન્યઆુરી 2020 મા,ં યએુને તેમની વૈવિક સવંાદ ની પહલે શરૂ કરી, અને વગસખડંોથી માડંીને બોડસરૂમ સધુીની, તમામ પ્રકારોમા,ં 
વવિિરમા ંચચાસઓ થઈ. શક્ય તેટલા લોકો સધુી પહોંચવા માટે, તેઓએ યવુાનો, નાગડરક સમાજ, વ્યવસાય અને મીડડયા સગંઠનો 
સાથે િાગીદારી બનાવી, અને એક વમવનટનો સવે બનાવ્યો, જે પણૂસ કરવા માટે ઝડપી અને સરળ હતો. 

 

તેઓએ હમેંશા ંવચ્યુસઅલ સવંાદો અને સોવશયલ મીડડયા દ્વારા ઑનલાઇન ટૉક્સ પર િાર મકૂ્યો હતો અને કોવવડ -19 ની પ્રકાશમા ં
દેખીતી રીતે આ પ્રયત્નોમા ંવધારો પણ કયો હતો. તેઓએ તેમના િાગીદારો સાથે આયોજીત ઇવેન્ટ્સને ડડજજટલ પ્લેટફોમસમા ંલઈ 
જવા, અને ડબ્લલ્યએુચઓ ડદશાવનદેશો અને સ્થાવનક સ્વાસ્્ય વનયમોને અનરુૂપ પે્રક્ષકોને શામેલ કરવા માટે નવીન રીતો શોધવાની સાથે 
તેમના િાગીદારો સાથે કામ કયુું. 

 

આજના વવિમા,ં આ સમયે આપણો અવાજ સિંળાય તે ખબુજ મહત્વપણૂસ છે. જે સન્દિે યએુન જનરલ એસેમ્બલી દ્વારા 75મી 
વષસગાઠંના સત્તાવાર સ્મરણ પ્રસગેં વવિના નેતાઓ અને વડરષ્ઠ અવધકારીઓ સમક્ષ આપણા મતંવ્યો, બ્રચિંતાઓ અને વવચારો રજૂ 

http://www.wajraoforce.com/
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કરવામા ંઆવશે. ત્યારબાદ, વવવવધ મીટ અને સવંાદોમા ં ઉત્પન્ન થયેલ પ્રાથવમકતાઓ અને દરખાસ્તોને કેવી રીતે આગળ ધપાવી 
શકાય તે વવશે વવિિરના જૂથોએ ચચાસ કરી તને આગળ ધપાવશે. 

 

દરેક વાતાસલાપ એ વ્યક્ક્તઓને તેમના જીવનમા ંકઈંક એકશન લેવા, જે તેઓએ સાિંળયુ ંઅને શીખ્યા તેના અનસુાર પગલા ં લેવા 
પ્રોત્સાડહત કરવાની તક હતી. તેઓ રાષ્રીય અને આંતરરાષ્રીય સસં્થાઓ લાગ ુકરી શકે તેવા આંતરદૃષ્ષ્ટ અને પરુાવા આપી શકે છે. 
તારણોએ અન્ય વવકલ્પોની સાથે નવા પ્રોગ્રામ્સ, રોકાણો, િાગીદારી અને ઝબેંશને પણ પે્રરણા આપી. યએુન 75 ટીમ દ્વારા ચચાસના 
મખુ્ય પડરણામોને સમજાવવા માટેનુ ંવૈવિક પ્લેટફોમસ તૈયાર કરવામા ંઆવ્યુ ંહત ુ.ં 

 

સવંાદનો િાગ બનવુ ંતે ખબૂ જ સરળ અબ્રિગમ હતો. તે ફક્ત ત્રણ સરળ પગલામા ંહત ુ:ં પગલુ ં1 - એક વમવનટનુ ંસવેક્ષણ ફોમસ િરવુ ં
અને તેને બહોળા પ્રમાણમા ંશેર કરવુ:ં www.un75.online / પગલુ ં2 - સવંાદ માટે નોંધણી કરવી અને તેને હોસ્ટ કરવુ ં/ પગલુ ં3 - 

સવંાદમા ંટૂંકી નોંધો અને કી-પોઇન્ટ ઉિા થયા હોય તેનુ ંપ્રવતસાદ ફોમસ સબવમટ કરો. 

 

 

યએુન 75 સવંાદ માટેના વવષયો: 
 

સવંાદોને ફે્રમ કરવામા ં અને પે્રરણા આપવા માટે યએુન 75 એ ઇશ્ય ૂ બ્રીફ સચૂવ્યુ ં જેમા ં આબોહવાની કટોકટી, 
અસમાનતા, સઘંષસ અને ડહિંસાના નવા સ્વરૂપો અન ેવસ્તી વવષયક માડહતી અને ડડજજટલ તકનીકોમા ંઝડપી ફેરફાર 
જેવા મદુ્દાઓની રૂપરેખા આપવામા ંઆવી. આ બધા મદુ્દાઓને સરહદો, ક્ષેત્રો અને પેઢીઓમા ંઅસરકારક સહયોગની 
જરૂર રહશેે. 
 

સયંકુ્ત રાષ્ર આ ઉિરતા જોખમો અને તકોને દૂર કરવા માટે શુ ં જરૂરી છે તેના પર વવવવધ દ્રષ્ષ્ટકોણ અને 
સર્જનાત્મક વવચારો એકવત્રત કરવા માગે છે. જો આ મગેા-રેન્ડ ચાલ ુજ રહ ેછે, તો આપણે િાવવની જરૂડરયાત વચ્ચ ે
અને જયા ંઆપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ, વચ્ચેના અંતરને કેવી રીતે સામડૂહક રીતે શોધખોળ કરી શકીએ? 

 

આને ધ્યાનમા ંરાખીન,ે ય.ુએને નીચેના મદુ્દાઓ પર સવંાદ સચૂવ્યો છે: 
 

1) ડડજજટલ તકનીકોની અસર. 

2) વવરોધાિાસ અને ડહિંસાનો નવો યગુ. 

3) અસમાનતા - વવિાજનને પણૂસ કરવુ.ં 

4) આબોહવાની કટોકટી - એક રેસ જે આપણે જીતી શકીએ. 
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5) વસ્તી વવષયક સ્થળાતંર. 

6) સમાન િવવષ્ય માટે સ્વાસ્્યમા ંરોકાણ કરવુ.ં 

7) મડહલા અને છોકરીઓ - જાવત વચ્ચેનો અંતર સમાપ્ત કરવુ.ં 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

વજ્ર ઓ ’ફોસસ એમ્પાવરમેન્ટ ફાઉન્ડેશન દ્વારા પસદં કરેલા વવષયો અને તમેનુ ં

બ્રીફ: 
 

યનુાઇટેડ નશેન્સ દ્વારા સચૂવાયલે ઇશ્ય ૂબ્રીફ્સથી પ્રરેણારૂપ થયા પછી, અમ ેયએુન 75 યથુ સવંાદો તયૈાર કયાસ જેમા ંમડહલાઓની સલામતી, 
સરુક્ષા, સશક્ક્તકરણ 
અન ે સામાજજક- આવથિક 
પડરબળો સડહત જાતીય 
સમાનતા જેવા મદુ્દાઓની 
રૂપરેખા આપવામા ં આવી. 

 

ચોક્કસપણે કહીએ તો, અમે 
યએુન દ્વારા સચૂવલેા બે 
મદુ્દાઓન ેએક સાથે જોડયા. તે 
વવષયો હતા - 
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i) અસમ નત : વવભ જનને ષૂર કરવુાં અને, ii) મહિલ  અને છોકરીઓ - જાવત વર્ચચેનો અંતર સમ પ્ત કરવુાં. 

 

આ બ ેવવષયોના ક્લબ્રબિંગ પાછળના ખ્યાલ વવશ ેચચાસ કરતા પહલેા. ચાલો આપણ ેતેમના વવશ ેટૂંકંુ વવહગંાવલોકન કરીએ: 

 

અસમ નત  - વવભ જનને ષૂર કરવુાં: 

આજે, જયા ંપણ લોકો રહ ેછે, અસમાનતાઓનો સામનો કરવા માટે તઓેએ વધ ુદૂર જોવાની જરૂર નથી. તનેા વવવવધ સ્વરૂપોમા ંઅસમાનતા 
એ એક મદુ્દો છે જે આપણો સમય વ્યાખ્યાવયત કરશ.ે અસમાનતાઓનો સામનો કરવો પડતો વવૈિક નીવત વવષયક વાદ-વવવાદોમા ંઘણા બધા 
મોખરે આગળ વધ્યા ંછે, કારણ કે સવસસમંવત ઉિી થઈ છે કે સવસન ેતક માટે સમાન પ્રવશેનો આનદં માણવો જોઈએ. ‘કોઈન ેપાછળ ન છોડો’ 
એ 2030 ના ટકાઉ વવકાસ માટેના એજન્ડાની રડતી રડવાનુ ંકામ કરે છે. 

 

એકંદરે, 1990 ના દાયકાથી કુલ વવૈિક અસમાનતા (વવિની તમામ વ્યક્ક્તઓમા ંઅસમાનતા) મા ં1820 ના દાયકા પછી પહલેી વાર ઘટાડો 
થયો. આ વલણન ેમજબતુ બનાવતા, આપણ ેમોટાિાગે દેશો વચ્ચ ેઆવકની અસમાનતામા ંઘટાડો જોયો છે. છતા ંદેશોની અંદર આવકની 
અસમાનતા વધી છે, આ અસમાનતાનુ ંસ્વરૂપ છે, જેન ેલોકો દૈવનક ધોરણ ેઅનિુવ ેછે. 

 

અસમાનતા માત્ર આવક દ્વારા સચંાબ્રલત અન ેમાપવામા ંઆવતી નથી, પરંત ુઅન્ય પડરબળો - જાવત, વય, મળૂ, વશંીયતા, અપગંતા, જાતીય 
અબ્રિગમ, વગસ અન ેધમસ દ્વારા નક્કી કરવામા ંઆવ ેછે. આ પડરબળો તકની અસમાનતાન ેવનધાસડરત કરે છે જે દેશની અંદર અન ેતનેી વચ્ચ ે
ચાલ ુરહ ેછે. વવિના કેટલાક િાગોમા,ં આ વવિાજન વધ ુસ્પષ્ટ થઈ રહ્ુ ંછે. દરવમયાન, ઑનલાઇન અન ેમોબાઇલ તકનીકોની ઍક્સેસ જેવા 
નવા ક્ષેત્રમા ંગાબડા ંઉદ્ભવતા હોય છે. પડરણામ એ આંતડરક અન ેબાહ્ય પડકારોનુ ંએક જડટલ વમશ્રણ છે જે આગામી પચીસ વષોમા ંવધતુ ં
રહશે.ે 

 

મહિલ  અને છોકરીઓ - જાવત વર્ચચેનો અંતર સમ પ્ત કરવુાં 

ય.ુએન.ના ચાટસરમા ં1945 મા ંપરુૂષો અન ેમડહલાઓ વચ્ચ ેસમાનતાનો મખુ્ય આધાર હતો. છતા,ં 75 વષસ પછી પણ, સ્ત્રીઓ અન ેછોકરીઓ 
વ્યાપક લૈંબ્રગક અસમાનતાની દુવનયામા ંરહે છે. આ તરફ વળવુ ંએ 2020 મા ંય.ુએન. ની પ્રાથવમકતા છે જે બઇેજજિંગ ઘોષણા અન ેપ્લટેફોમસ 
ફોર એકશનની 25 મી વષસગાઠં પણ દશાસવ ેછે; વસક્યડુરટી કાઉક્ન્સલની મડહલા, શાવંત અન ેસરુક્ષા પર 1325 ના ઠરાવની; 20 મી વષસગાઠં, અને 
ટકાઉ વવકાસ લક્ષ્યોની (સસ્ટેનબેલ ડેવલેપમને્ટ ગોલ્સ) 5 મી વષસગાઠં. 2030 નો એજન્ડા સ્પષ્ટ છે: જાવત સમાનતા અને તમામ મડહલાઓ 
અન ેછોકરીઓનુ ં સશક્ક્તકરણ એ એક લક્ષ્ય છે (સસ્ટેનબેલ ડેવેલપમને્ટ ગોલ્સ 5) તમેજ અન્ય તમામ લક્ષ્યોની વસન્ધ્ધ માટે ઉત્પ્રરેક છે. 
આખરે, વવકાસ ફક્ત ત્યારે જ ટકાઉ રહશે ેજયારે તનેા લાિો સ્ત્રી અન ેપરુુષો બનંને ેસમાનરૂપ ેપ્રાપ્ત થાય. વવિ પાસ ેઆ વચનન ેહકીકતમા ં
ફેરવવા માટે એક દાયકાનો સમય છે. 

 

પાછલા દાયકાઓમા ંમડહલાઓ અન ેછોકરીઓ માટે મહત્વપણૂસ પ્રગવત જોવા મળી છે. એકંદરે, જો કે પડરવતસન અસમાન અન ેવધારાનુ ંરહ્ુ ં
છે. પડરવતસનના વતસમાન દરે વવૈિક જાતીય અંતર બીજા 100 વષો સધુી બધં નહીં થાય. જેમ સિેેટરી-જનરલએ ચતેવણી આપી હતી, 
“પડરવતસન એવી ગવતએ આવી રહ્ુ ંછે જે સ્ત્રીઓ અન ેછોકરીઓ માટે ખબૂ ધીમુ ંછે જેનુ ંજીવન તેના પર વનિસર છે". આવતા 10 વષોમા,ં વવૈિક 
સમદુાય ેપ્રગવતન ેવગે આપવા અન ેદરેક જગ્યાએ તમામ મડહલાઓ અને છોકરીઓ માટે બ્રલિંગ સમાનતા હાસંલ કરવા તાકીદે અને વનશ્ચય 
સાથ ેકાયસ કરવુ ંઆવશ્યક છે. 
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અમે આ બે મદુ્દ  શ  મ ટે ક્લબ કય ષ: 

 

અમે આ બે મદુ્દાઓને જોડયા અને તેને ‘જાતીય અસમ નત : ભિજજિંગ હડવ ઇડ’ નામ આપ્યુ.ં કારણ કે, વવિિરના લોકો 
અસમાનતાઓનો સામનો કેટલાક કે અન્ય રીતે કરે છે, જયારે ખાસ કરીને મડહલા ક્ષેત્ર તેમના રોજજિંદા જીવનમા ંવવવવધ પ્રકારની 
અસમાનતાઓનો સામનો કરે છે પછી તે િલે સામાજજક, સાસં્કૃવતક, આવથિક, વ્યાવસાવયક અથવા વ્યક્ક્તગત હોય. 

 

આપણે બધા જાણીએ છીએ કે, અસમાનતાઓ માત્ર આવક દ્વારા સચંાબ્રલત અને માપવામા ં આવતી નથી, પરંત ુ તે અન્ય 
પડરબળો જેમકે - જાવત, વય, મળૂ, વશંીયતા, અપગંતા, જાતીય અબ્રિગમ, વગસ અને ધમસ દ્વારા નક્કી કરવામા ંઆવે છે. આ 
પડરબળો તકની અસમાનતાને વનધાસડરત કરે છે જે ચાલ ુજ રહ ેછે, આ બધા પડરબળો પરુુષો અને સ્ત્રીઓ બનેંને અસર કરે છે, 

પરંત ુદુિાસગ્યવશ આ સ્ત્રીઓને પરુુષો કરતા ંવધ ુઅસર કરે છે. ફક્ત આ જ નહીં, પરંત ુમડહલાઓને લગ્ન, છૂટાછેડા અને બાળ 
કસ્ટડી, વશક્ષણ વવશે વનણસય લેવાની ક્ષમતા; અને નોકરી મેળવવા અથવા કોઈ ધધંો શરૂ કરવા વગેરે વવશે પસદંગીઓ લેવી એ 
પણ મડહલા ક્ષેત્ર માટે એક મોટો પડકાર અથવા બ્રચિંતા છે. તે ઉપરાતં, પરુુષો અને સ્ત્રીઓ વચ્ચેનુ ંઅંતર પણ એક મહત્વપણૂસ 
સમસ્યા છે કારણ કે ઘણા દેશો હજી પણ રૂડઢચસુ્ત વવચારસરણી અથવા વપતસૃત્તાક માનવસકતા હઠેળ રહ ેછે. 

 

આમ, ઉપરોક્ત તમામ પાસાઓ પર સશંોધન કરીને અમે આ બનેં વવષયોને એક સાથે એકવત્રત કરવાનુ ંઅને સવંાદ માટે એક 
નવો વવષય બનાવવાનુ ંનક્કી કયુું અને આ રીતે અમે ‘જાતીય અસમ નત : ભિજજિંગ હડવ ઇડ’ રજૂ કયુું. 

 

યથુ સવંાદ માટેના આ મદુ્દા વસવાય અમે સવંાદ માટે બીજો મદુ્દો પણ હાથ ધયો, આ ફરીથી વૈવિક વલણનો મદુ્દો છે, પરંત ુ
કમનસીબે ચચાસ અને તેના વનરાકરણની દ્રષ્ષ્ટએ તેને દોરવામા ંઆવ્યો નથી. જેમ કોવવડ -19 વૈવિક મહામારી રોગચાળો બનીને 
ઉિરી આવ્યો, ત્યારે તેણે VAW / GBV / DV ને પણ જન્મ આપ્યો, આ જ કારણ છે કે અમે આ મદુ્દાને સવંાદ માટે આ નામ આપ્યુ ં
છે - 

‘શેડો પેન્ડેવમક: મહિલ ઓ સ મે હિિંસ ’. 

મડહલાઓ સામેની ડહિંસા અથવા બ્રલિંગ આધાડરત ડહિંસા મોટા પાયે માનવાવધકારનો દુરૂપયોગ છે. પાછલા વષે ઘવનષ્ઠ 
િાગીદારના હાથથી વૈવિક સ્તરે પાચંમા ંએક મડહલાએ જાતીય અને / અથવા શારીડરક ડહિંસા અનિુવી છે. આ વષે 2020, 

કોવવડ -19 વૈવિક મહામારીના ફાટી નીકળવાના કારણે વૈવિક જાહરે આરોગ્ય સકંટ તેમજ જાહરે આરોગ્યના જોખમો તરીકે 
ઉિરી આવ્યો છે. ગિંીર અસરગ્રસ્ત દેશોએ રાષ્રવ્યાપી લોકડાઉન, ઘરેથી કામ કરવા, સામાજજક અંતર જેવા વૈવિક જાહરે 
આરોગ્યના જોખમો સામે લડવા માટે અનેક વનવારક પગલા ંઅપનાવ્યા હતા, વવિના ઘણા દેશોએ જેમકે યએુસએ, ઇટાલી, સ્પેન, 

ફ્રાન્સ તેમજ િારતે જીવલેણ કોવીડ -19 સામે લડવા લોકડાઉન લગાવી દીધુ ંહત ુ.ં લોકડાઉનના અમલીકરણથી કોવવડ-19 ની 
કદાચ ઓછી થઇ હશે પરંત ુકમનસીબે, તેની વવપડરત અસર પણ ઉદિવી એટલે કે ઘરેલુ ંડહિંસા (DV) અથવા સ્ત્રીઓ વવરુદ્ધ થતી 
ડહિંસાના નકારાત્મક પડરણામોના રૂપમા ંકટોકટીને પણ મોટો વધારો થયો. વૈવિક કોવવડ-19 રોગચાળાને લીધે ઘણી મડહલાઓ 
ઘરે ફસાયેલ અને મખુ્યત્વે સમગ્ર વવિમા ંતેમના પવત અથવા પરુુષ િાગીદારો દ્વારા શારીડરક, જાતીય, માનવસક અને આવથિક 
દુવ્યસવહારનો િોગ બની છે. જાવત આધાડરત ડહિંસાએ લાબંા સમયથી લેડટન અમેડરકાને સપડાયેલુ ં છે અને આ વષે આખા 
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ક્ષેત્રમા ંતેજી અનિુવી છે. તે પેન્ડેવમકની અંદરનુ ં પેન્ડેવમક કહી શકાય. અહવેાલો જણાવે છે કે, 11 માચસથી 30 જૂન દરવમયાન 
લગિગ 1,200 મડહલાઓ પેરુમા ં ગાયબ થઈ ગઈ, મડહલા મતં્રાલયે પણ જણાવ્યુ ં છે. બ્રાબ્રઝલમા,ં માચસ અને એવપ્રલમા ં 12 

રાજયોની 143 મડહલાઓની હત્યા કરવામા ંઆવી હતી - જે 2019 મા ંસમાન સમયગાળા કરતા 22% વધી છે. આમ, આપણે તેને 
પેન્ડેવમકની અંદરનુ ંપેન્ડેવમક અથવા શેડો પેન્ડેવમક ગણાવીએ છીએ. 

 

 

 

વજ્ર ઓ ’ફોસસ એમ્પાવરમેન્ટ ફાઉન્ડેશન દ્વારા ચાર યથુ સવંાદો યોજવામા ં

આવ્યા: 
 

જુદા જુદા શૈક્ષબ્રણક સસં્થાઓ સાથે ઉપર જણાવેલ મદુ્દાઓ પર અમે કુલ ચાર યથુ સવંાદો કયાસ. તમામ યથુ સવંાદો 

વચ્યુસઅલ રીતે યોજાયા જેમા ં છોકરાઓ અને છોકરીઓ બનેં સડહત 250 થી વધ ુ યવુા ડદમાગ (યવુાનો) એ 

સડિયપણે િાગ લીધો હતો. 

યથુ સવંાદ કરવા માટે અમે જે શેક્ષબ્રણક સસં્થાઓ સાથે િાગીદારી કરી છે તેના નામો નીચ ેમજુબ છે: 

1. વવિકમાસ સરકારી એન્ન્જવનયડરિંગ કોલેજ. (સવંાદ વવષય: જાતીય અસમાનતા: બ્રબ્રજજિંગ ડડવાઇડ) 

2. આર. જે. વતબ્રેવાલ કોમસસ કોલેજ. (સવંાદ વવષય: જાતીય અસમાનતા: બ્રબ્રજજિંગ ડડવાઇડ) 

3. વસલ્વર ઓક યવુનવવસિટી. (સવંાદ વવષય:શેડો પેન્ડેવમક: મડહલાઓ સામે ડહિંસા) 

4. ગરુુકુલ મડહલા આટસસ એન્ડ કોમસસ કોલેજ, પોરબદંર. (સવંાદ વવષય: જાતીય અસમાનતા: બ્રબ્રજજિંગ ડડવાઇડ) 
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આ યવુા સવંાદોમા ંકયા પ્રશ્નો પછૂવામા ંઆવ્યા હતા? 

યથુ સવંાદો માટે પસદં થયેલ વવષયો પર વવગતવાર અભ્યાસ અને સશંોધન કયાસ પછી, અમે કેટલાક રસપ્રદ અને ખબુ જ હાડસ 

ડહડટિંગ પ્રશ્ર્નો તૈયાર કયાસ જે યવુાઓ માટે વવચારશીલ પ્રશ્નાથસ અને અનકૂુલનશીલ હતા. સવંાદ વવષયોની દ્રષ્ષ્ટએ તેમને ક્લસ્ટર 

કરતા પ્રશ્નો નીચે મજુબ છે: 

 

જાતીય અસમાનતા: બ્રબ્રજજિંગ ડડવાઇડ  

1. એવુ ંજોવા મળયુ ં છે કે એવશયા અને પેવસડફકમા ંઝડપી આવથિક વદૃ્ધદ્ધએ િારે ગરીબીમા ંજીવતા લોકોની સખં્યામા ંઝડપથી 

ઘટાડો થયો છે. આમ છતા,ં જાતીય અસમાનતા હજી પણ ઘણા વગસમા ંઅક્સ્તત્વમા ંછે જેમ કે છોકરીઓના શાળા નોંધણી અને 

સમાન્પ્ત દર, આરોગ્ય અને પોષણ સેવાઓ, રોજગાર અને આવકની તકો અને વનણસય લેવામા ંકે રાજકીય સસં્થાઓમા ંિાગીદારી 
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વગેરે. એક અધ્યયનમા ં એ પણ જાણવા મળયુ ં છે કે મડહલાઓની રોજગારીની તકોમા ં મયાસડદત એક્સેસના પડરણામે અને 

વશક્ષણમા ંજાતીય અંતરને લીધે, એવશયામા ંદર વષે 40 અબજથી વધનુ ુ ંનકુસાન થઈ રહ્ુ ંછે. 

- તો યવુા વગસ, આ વવશેષ વવિાજનને કાબમૂા ંરાખવા અથવા તેને દૂર કરવા શુ ંકહવેા માગેં છે? 

- અંતર ઘટાડવા માટે સરકાર કે તેના અવધકારીઓ દ્વારા કયા પગલાઓ અમલમા ંમકૂવા જોઈએ? 

- જાવત અસમાનતાના આધારે ગેપને કાબમૂા ંરાખવા માટે સમદુાય અથવા સમાજે કયા પ્રકારનો િાગ લેવો જોઈએ? 

 

2. તે આવશ્યક છે કે જાવત સમાનતા બનેં સામાજજક અને સમક્ક્ષ બનેં બાબતો માટે અનસુરે છે, કારણ કે તે એક સારા આવથિક 

ક્સ્થવત તરફ દોરી જશે. જો કોઈ દેશના મડહલાઓમા ંઅન્ડર-ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થાય તો તે તેનો લાિ મેળવવાની તકો ગમુાવશે, 

સિંવવત જાતીય વવષમતાને સધુારવા અને મડહલાઓની આવથિક અને માનવીય મડૂી સિંવવતતા કોઈપણ દેશની લગિગ 50% 

વસ્તી છે . આ કેહતા પ્રશ્ન ઉદિવે છે કે, 

- તમે શુ ં વવચારો છો, કે શુ ં મડહલાઓ અને જાતીય સમાનતામા ં કરેલ રોકાણો ઘરના સભ્યો, ખાસ કરીને બાળકો માટે ઊંચા 

વવકાસ દર, ગરીબીમા ંઝડપી ઘટાડો, અને વધ ુસારંુ વશક્ષણ અને આરોગ્ય પડરણામો પહોંચાડશે? 

- જો હા, તો કૃપા કરીને ઉદાહરણ આપો. જો ના, તો વ્યાજબી કારણ જણાવો. 

 

 

3. એક એવો અંદાજ છે કે, જો મડહલાઓને પરુુષોની જેમ ઉત્પાદક સસંાધનોમા ંસમાન પ્રવેશ અપાય તો 100 વમબ્રલયનથી વધ ુ

લોકોને ગરીબીમાથંી બહાર કાઢી શકાય છે. િારત, ઇન્ડોનેવશયા અને મલેવશયા જેવા દેશોમા,ં સ્ત્રીઓનુ ંરોજગાર દર જે હાલમા ં

30% છે એથી વધારીને 70% કરવામા ંઆવે તો, કુલ ઘરેલ ુઉત્પાદ વાવષિક 2% - 4% સધુી વધશે. મડહલાઓની પ્રગવતને વેગ 

આપવા માટે વવશેષ પગલાનંી જરૂડરયાત અને સામાજજક સરુક્ષાના ંપગલાનંી જરૂડરયાત છે. 

- આમ, તે વવશેષ પગલા ં અથવા સામાજજક સરુક્ષાના ં પગલા ં શુ ં હોવા જોઈએ જે સ્ત્રીઓની પ્રગવતને વેગ આપવા અથવા 

વધારવા માટે જરૂરી છે? 
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- શુ ંમડહલાઓ માટે સસંાધનો, માલસામાન, પૈસા અને રોજગારની તકોની વધ ુએક્સેસ જેવા પગલા ંસામાજજક-આવથિક શરતોના 

આધારે અસમાનતાના વવિાજનને દૂર કરવામા ંમહત્વપણૂસ ભવૂમકા િજવી શકે છે? 

 

4. ખાસ કરીને િારતમા,ં સવસ વશક્ષા અબ્રિયાન, જાગવૃત ઝબંેશ અને પ્રવવૃત્તઓ અને આવા અન્ય ઘણા પ્રોજેક્ટ્સને કારણે, પ્રાથવમક 

વશક્ષણમા ંજાતીય અંતરમા ંનોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે, તેમ છતા,ં માધ્યવમક વશક્ષણમા ંજાતીય સમાનતા હજી પણ એક પડકાર છે. 

- આમ, માધ્યવમક તેમજ ઉચ્ચ વશક્ષણમા ં જાતીય સમાનતાને ઘટાડવા અથવા તેની અવગણના કરવા માટે, કયા પ્રકારની 

પ્રવવૃત્તઓ અથવા એકટીવીટીઓ કરી શકાય છે? 

- માબાપને તેમના બાળકોને માધ્યવમક અને ઉચ્ચ વશક્ષણમા ંપ્રવેશ આપવા માટે વશબ્રક્ષત કરવા કયા પગલા ંઅથવા જાગવૃત 

અબ્રિયાન કે પ્રવવૃત્તઓ કરી શકાય છે? 

 

5. મડહલાઓની સાક્ષરતા અને શાળા પણૂસ થવાના દર ઓછા છે; માતા મતૃ્ય ુદર વધારે છે; વારસાના કાયદા અને સપંવત્તના 

અવધકાર પરુુષોની તરફેણમા ં છે; રોજગાર અને વેતનનો િેદિાવ જાહરે અને ખાનગી બનેં ક્ષેત્રમા ં સતત ચાલ ુ છે; અને 

સામાજજક અને સાસં્કૃવતક વ્યવહાર મડહલાઓની નીચલી ક્સ્થવતને વધ ુવેગ આપે છે. 

- ખાસ કરીને ગ્રામીણ અને ઝપંડપટ્ટીના વવસ્તારોમા ંમડહલાઓને સાક્ષર બનાવવા માટે કઈ શે્રષ્ઠ પદ્ધવતઓ ચલાવી શકાય છે? 

- સાક્ષરતા દર વધારવા અને માતાની મતૃ્ય ુદર ઘટાડવા માટે યવુાનો કેવી રીતે ફાળો આપી શકે છે? 

- શુ ંઆજની દુવનયાના યવુાનો આધવુનક તકનીકીઓના ઉપયોગથી જન જાગવૃત અબ્રિયાન અને પ્રવવૃત્તઓમા ંજોડાઈ શકે છે, કેમ 

કે અહીં આપણે 21 મી સદીના વવદ્યાથીઓ - યવુાઓ સાથે વાત કરી રહ્યા છીએ? 

 

6. એવશયા અને પેવસડફકના લગિગ અડધા દેશોએ ઘરેલુ ંડહિંસા અંગેના કાયદા અપનાવ્યા છે, તેમાથંી િારત એક છે. તેમ છતા,ં 

દહજે, ઘરેલ ુડહિંસા, શારીડરક દુવ્યસવહાર, છેડતી, બળાત્કાર અને આનાથી સબંવંધત ઘણા બધા ડકસ્સાઓ છે જે આપણે આજે પણ 

રોજજિંદા જજિંદગીમા ંઅનિુવીએ છીએ. િારતના બધંારણમા ંસૌથી શક્ક્તશાળી અને વણસનાત્મક કાયદા હોવા છતા.ં હજી પણ એવા 

પીડડતો છે જેઓ કેટલાક કે અન્ય કારણોસર ન્યાય મેળવવા માટે સમથસ નથી. 
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- પીડડતાને ન્યાય મળે તે માટે લડત અનસુરવા યવુાનો કેવી રીતે સામેલ થઈ શકે છે? 

- એક યવુા હોવાને કારણે, તમને આપણા બધંારણમા ંકઈ ભલૂો દેખાય છે જેને પનુ સ્થાવપત અને શદુ્ધ કરવાની છે? 

 

7. એકવીસમી સદીમા ં હોવા છતા,ં આપણે ખાસ કરીને જાતીય અસમાનતાને લગતા વવિાજનને દૂર કરવાના સદંિસમા ંખબૂ 

પાછળ છીએ. ય.ુએન. વમુન, આંતરરાષ્રીય મડહલા ડદવસની આગળ “દરેક માટે સમાન” (Each For Equal) ની થીમ લઈને આવી 

હતી. અને આ ફક્ત એક થીમ અથવા વાક્ય કહવેાનુ ંઅને પછી ભલૂી જવાનુ ંનથી. 

- પરંત ુનવા િારતના યવુાનો અને યવુા ડદમાગ હોવાને લીધે, આપણે કઈ રીતે આને શક્ય બનાવી શકીએ કે જેના દ્વારા આપણે 

"દરેક માટે સમાન" ના વનવેદને વાસ્તવવકતામા ંફેરવી શકીએ? 

- જેમ કે િારત સફળતાની નવી ઊંચાઈઓ પર ઉિરી રહ્ુ ંછે, યવુાઓ અને રાષ્ર સાથે સાથે તેમના સ્તરે પરસ્પર યોગદાન 

કેવી રીતે આપશે, જેથી દરેક માટે સમાન હોવાના બાકીના વવિ માટે આપણે એક ઉદાહરણ બેસાડી શકાય? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

શડેો પેંડેમીક: મડહલાઓ સામે ડહિંસા: 
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1. તાજેતરમા ંજ COVID-19 રોગચાળો વૈવિક જાહરે આરોગ્ય સકંટ તેમજ જાહરે આરોગ્યના જોખમો તરીકે ઉિરી આવ્યો છે. 

ગિંીર અસરગ્રસ્ત દેશોએ લોકલાઉન, ઘરેથી કામ, સામાજજક અંતર જેવા વૈવિક જાહરે આરોગ્યના જોખમો સામે લડવા માટે 

અનેક વનવારક પગલા ંઅપનાવ્યા છે, વવિના ઘણા દેશોએ યએુસએ, ઇટાલી, સ્પેન, ફ્રાન્સ તેમજ િારતે જીવલેણ COVID-19 સાથે 

લડવા લોકડાઉન લાગ ુકયુું હત ુ.ં િારતને સૌથી વધ ુવસ્તી ધરાવતો દેશ હતો કે જેણે લોકડાઉન લાદ્ુ ંહત ુ.ં 

- પેંડેમીકમા ંખાસ કરીને લોકડાઉન સમયગાળા દરવમયાન મડહલાઓ પરની ડહિંસા વધી છે? 

 

२. લોકડાઉનના અમલીકરણથી COVID-19 અંકુશ આવ્યુ ંહશે પરંત ુકમનસીબે, તેનાથી વવપરીત ક્સ્થવતએ લોકડાઉન એટલે કે 

ઘરેલુ ં ડહિંસા (ડીવી) અથવા સ્ત્રીઓ વવરુદ્ધ થતી ડહિંસાના નકારાત્મક પડરણામો તરીકે મોટો વધારો થયો, જેને આપણે - શેડો 

પેંડેમીક અથવા પેંડેમીક મા ંપેંડેમીક કહી શકીએ છે. 

- મડહલાઓ સામેની ડહિંસાને ઘટાડવા અને હાવંસયામા ંલાવવા માટે આપણા બધા દ્વારા કયા શે્રષ્ઠ પગલાઓં હાથ ધરવા જોઈએ? 

 

3. વૈવિક COVID-19 રોગચાળાને લીધે ઘણી મડહલાઓ ઘરે ફસાયેલ અને મખુ્યત્વે સમગ્ર વવિમા ંપવત અને પરુુષ િાગીદારો 

દ્વારા શારીડરક, જાતીય, માનવસક અને આવથિક દુવ્યસવહારનો િોગ બનેલ છે. જાવત આધાડરત ડહિંસાએ ઘણા લાબંા સમયથી લેડટન 

અમેડરકાને સપડાયેલુ ંછે અને આ વષે આખા ક્ષેત્રમા ંતેજી અનિુવી છે. તે મહામારીની અંદરની મહામારી કહી શકાય. અહવેાલો 

જણાવે છે કે, 11 માચસથી 30 જૂન દરવમયાન લગિગ 1,200 મડહલાઓ પેરુમા ંગાયબ થઈ ગઈ, મડહલા મતં્રાલયે પણ જણાવ્યુ ં

છે. બ્રાબ્રઝલમા,ં માચસ અને એવપ્રલ મડહનામા ં12 રાજયોની 143 મડહલાઓની હત્યા કરવામા ંઆવી હતી - જે 2019 ના સમાન 

સમયગાળા કરતા 22% વધી છે. દરેક દેશમા ંજાવત આધાડરત ડહિંસાના ડકસ્સાઓમા ંતીવ્ર વધારો નોંધાયેલો હોઈ શકે છે. 

- રોગચાળા દરવમયાન ખાસ કરીને લોકડાઉન સમયગાળા દરવમયાન તેમા ંવધારો થયો છે કે કેમ તેના પર તમારા અબ્રિપ્રાયો 

શુ ંછે? 
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4. કોરોના વાયરસના રોગચાળાના વવનાશક પડરણામ સાથે વવિના દેશો મતૃ્ય,ુ નોકરી ગમુાવવી, અને આવા અનેક સબંવંધત 

મદુ્દાઓથી ઝઝમી રહ્યા છે અને તેમા ંસ્થાવનક ડહિંસામા ંવધારો થયો છે. રાજયો અને સ્થળો દ્વારા અનેક ડેટા ડરપોડટિંગ કરવામા ં

આવેલ છે, જયારે ખાસ કરીને આ રોગચાળા દરવમયાન, ઘરેલ ુ ડહિંસાના વ્યાપ અને તીવ્રતાના સચોટ બ્રચત્રને પ્રસ્તાવવત કરવુ ં

મશુ્કેલ બનાવે છે, દેશિરના પ્રદેશોમાથંી ઉપલબ્લધ ફે્રમવાળા ડેટા સચૂવે છે કે લગિગ દરેક દેશમા ં ઘરેલ ુ ડહિંસા (ડીવી)મા ં

વધારો નોંધાયો છે. ન્યઝુ માધ્યમો મડહનાઓ સધુી કોવવદ રોગચાળોના કવરેજમા ંવ્યસ્ત રહ્યા છે, તેઓએ ઘરેલ ુડહિંસાની છાયાની 

કટોકટી દશાસવી જ નથી. જો કે, વતસમાન રોગચાળો સાથે સમાનતાઓ વહેંચતા ઘણા મોટા સશંોધનના ં ડેટાના આધારે, તે 

લગિગ વનવશ્ચત છે કે સામાન્ય વસ્તીની તલુનામા ંસ્ત્રીઓ, ખાસ કરીને સ્થાનીય મળૂની મડહલાઓ, બ્રબનદસ્તાવેજીકૃત ઇવમગ્રન્ટ 

મડહલાઓ, તેમજ એલજીબીટીક્ય ુલોકો અને અપગં લોકો, ઘરેલ ુડહિંસા (ડીવી)ના ઊંચા દરનો અનિુવ કરતા રહ ેછે. તેને રેકોડસ 

પર રાખીને. 

- ખાસ આવા પીડડતો સામે ડહિંસાને કાબમૂા ંરાખવા અને ઘટાડવા માટે દેશોની સરકાર શુ ંપગલા ંલઇ રહી છે? 

 

5. વષોથી ઘણા દેશો દ્વારા રાષ્રીય, રાજય અને સ્થાવનક કાયસિમો અને સેવાઓનુ ંનેટવકસ બનાવી ધ્યાન કેષ્ન્દ્રત કરવાના પ્રયત્નો 

કરવામા ંઆવ્યા છે, જે ડીવીની ઘટનાઓને અટકાવવા, ઘટાડવા અને તેના પર પ્રવતડિયા આપે છે. કટોકટી દરમ્યાન હોટલાઇન્સ, 

આશ્રયસ્થાનો, ડીવી પ્રોગ્રામ્સ અને રાજય, સ્થાવનક અને આડદજાવત કાયદાના અમલીકરણ જેવા તત્વોથી બનેલા આ 

અનૌપચાડરક માળખાને શે્રણીબદ્ધ ગ્રાઉન્ડબ્રેડકિંગ કાયદા દ્વારા મજબતૂ બનાવવામા ંઆવ્યા છે. જો આપણે ય.ુએસ.એ. નુ ંઉદાહરણ 

લઈએ તો, તેમા ં- VAWA (મડહલા વવરુદ્ધ ડહિંસા અવધવનયમ) અને VOCA (િાઈમ પીડડત એક્ટ). આ માટે ફાળો આપતી અનેક 

નાગડરક સસં્થાઓ પણ સામે આવી છે. પરંત ુતે વસવાય, 

- કોઈ પણ દેશના દેશવાસીઓ અને સાથી નાગડરકો મડહલાઓ સામેની ડહિંસા સામે અવાજ વધારવા માટે શુ ંફાળો આપી શકે છે 

અથવા ફાળો આપવો જોઇએ? 
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6. સમવપિત ધારાકીય કાયદાઓ અને તેમના સધુારા અથવા ફરીથી અવધકૃતતા, બચી ગયેલા લોકોની સલામતી, આરોગ્ય અને 

આવથિક સલામતી અને હોટલાઈન અને આવાસ પ્રોગ્રામ જેવા સવવિસ પ્રોગ્રામ્સની ખાતરી કરવા વસવાય, 

- સ્ત્રીઓ વવરુદ્ધ થતી ડહિંસાને ઘટાડવા અને તેને હાવંસયામા ંમકૂવા માટે આપણા બધા દ્વારા કયા શે્રષ્ઠ પગલા ંહાથ ધરવા જોઈએ? 

 

7. જોકે મડહલાઓ વવરુદ્ધ ડહિંસાના લાબંા અને વૈવિક કેષ્ન્દ્રત મદુ્દાની ચચાસ કરવામા ંઆવી રહી છે, જેમા ંઘણા જોખમ-પડરબળો, 

ક્ષેત્ર અને સમદુાયના આધારે મદુ્દાઓની બદલાતી તીવ્રતા પણ શામેલ છે, તો એક અંવતમ વનવશ્ચત નોંધ પર,  

- આવી જાગવૃત પ્રવવૃત્તઓ દ્વારા મડહલાઓ વવરુદ્ધ થતી ડહિંસામા ંઘટાડો અથવા સમાપ્ત થવાના પડરણામો તમે ક્યા ંજુઓ છો અને 

શુ ં2030 સધુીમા,ં સયંકુ્ત રીતે યએુન દ્વારા વનયકુ્ત ટકાઉ વવકાસ લક્ષ્યાકં 5 - બ્રલિંગ-જાતીય સમાનતા (Sustainable Development 

Goal 5 – Gender Equality) ને પ્રાપ્ત કરી અને તમામ મડહલાઓ અને છોકરીઓનુ ંસશક્ક્તકરણ કરી શકીશુ?ં 
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સવંાદ દરવમયાન નીચે આપેલા પ્રશ્નો પર યથુનો અબ્રિપ્રાય: 
આ સવંાદો દરવમયાન, અમન ેજોવા મળયુ ંકે આજના યથુમા ંમાત્ર છોકરીઓ જ નહીં, પરંત ુછોકરા ંપણ ખાસ કરીન ે-  મડહલા સરુક્ષા, સલામતી 

અન ેસશક્ક્તકરણ સબંવંધત મદુ્દાઓ પ્રત્ય ેવધ ુબ્રચિંવતત અન ેપ્રવતિાવશીલ છે. ત ેવસવાય, યવુક, યવુવતઓ, લગ્નજીવન, દહજે, ઘરેલ ુડહિંસા, બ્રલિંગ 

વવષમતા વગેરે જેવી ખરાબ વતસન, પ્રવવૃત્તઓ અન ેરીતિાત, ધાવમિક વવવધઓ ન ેનામ ેસમાજ દ્વારા આંધળા રીત ેસસં્કૃવતના નામે ચલાવવામા ં

આવ ેછે તનેા વવશ ેખબૂ જાગતૃ છે. ત ેઉપરાતં, યવુાઓ જાણ ેછે કે આ બધી પ્રવવૃત્તઓ સમાજમા ંવડીલોના કહવેાતા રૂડઢવાદી અન ેવપતસૃત્તાક 

અથવા પરુુષ પ્રબળ માનવસકતાનુ ંપડરણામ છે. સવંાદો દરવમયાન યવુાનોએ એમ પણ કહ્ુ ંહત ુ ંકે, જોકે આ સામાજજક મદુ્દાઓ સાથ ેકામ કરવા 

માટે તેમની પાસ ેકેટલાક નવા અન ેમહાન વવચારો છે, તઓે તમેના વડીલો અથવા કુટંુબ દ્વારા કરાતી અવગણનાને કારણે એ વવચારો રજૂ 

કરી શક્યા નહીં. તેમાનંા ઘણાએ એમ પણ કહ્ુ ંહત ુ ંકે, જયારે પણ તઓે આવી લાક્ષબ્રણક અથવા ગેરવતસન અંગેની વાતો કરતા હતા અથવા 

અવાજ ઉઠાવતા હતા ત્યારે તમેન ેઅવગણવામા ંઆવતા હતા અથવા તેમના પડરવાર, માતાવપતા અથવા વડીલો દ્વારા મોં બધં રાખવા 

કહવેામા ંઆવતુ ંહત ુ ંઅન ેઆ કાયોમા ંદખલ ન કરવા જણાવ્યુ ંહત ુ.ં કારણ કે તમેના કુટંુબ અથવા વડીલો આ કાયોન ેકહવેાતા ડરવાજો, ધાવમિક 

વવવધઓ અન ેસસં્કૃવતનો િાગ માનતા હતા. યવુાનોએ કેટલાક ઉદાહરણો પણ નોંધ્યા જેમા ંઅમને ખબર પડી કે આ પ્રકારની દુષ્કૃત્યો માત્ર 

અિણ કુટંુબોમા ંજ જોવા નથી મળતી, પરંત ુકેટલાક વશબ્રક્ષત પડરવારોમા ંપણ જોવા મળે છે. 

 

એવા કેટલાક વવદ્યાથીઓ હતા જેઓ આ સવંાદો પ્રત્ય ેઉત્સાહી હતા અન ેત ેમજુબ સમસ્યાઓ, અસરો, ઉકેલો, સલાહ, અન ેપડરણામો પર તમેના 

મતંવ્યો રજૂ કરતી પ્રસ્તવુતઓ પણ રજૂ કરી હતી. આ વવદ્યાથીઓએ યવુા સવંાદો માટે યનુાઈટેડ નશેન્સ દ્વારા સોંપલે અન્ય વવૈિક વલણના 

મદુ્દાઓ પણ શામલે કયાસ છે. સવંાદોમા ંવવદ્યાથીઓ દ્વારા પ્રસ્તતુ વવષયોની સબૂ્રચ નીચ ેમજુબ છે: 



18 
 

1. આબોહવાની કટોકટી (સમસ્યાઓ, વનરીક્ષણ અન ેઉકેલો) 

2. અસમાનતા (દ્રશ્યો અન ેઉકેલો) 

3. ડડજજટલ ટેકનોલોજીની અસર 

4. નવા યગુમા ંસઘંષસ અન ેડહિંસા 

5. સ્વાસ્્યના પ્રશ્નો (રોકાણ અન ેસમાન િવવષ્ય) 

6. મડહલાઓ વવરુદ્ધ કોન્ન્ફ્લક્ટ (ડહિંસા, પ્રકારો, કાયદાઓ અન ેઉકેલો) 

 

ચાલો હવે આપણે હજી કેટલાક સામાન્ય પણ મહત્વપણૂસ મદુ્દાઓ - સમસ્યાઓ, ઉકેલો-સલાહ વગેરે વવષે જાણીએ જે યવુા દ્વારા આ ચાર સવંાદો 

દરવમયાન બનં ેમદુ્દાઓ પર સામડૂહક રીત ેસબંોવધત કરવામા ંઆવ્યા હતા જે અગાઉ જણાવ્યા મજુબ ચચાસ - સવંાદ માટે પસદં કરેલ છે. 

 

 

સવંાદ દરવમયાન યથુ દ્વારા વપન્પોઇન્ટ કરેલ સામાન્ય મદુ્દાઓ / સમસ્યાઓ: 
યવુાઓ દ્વારા સબંોધન દરમ્યાન અનેક સમસ્યાઓ અથવા મદુ્દાઓ જણાવેલ અને તેનુ ંઅસરકારક પડરણામ મેળવવા 

ચચાસ કરી હતી. આવા કેટલાક મદુ્દાઓ નીચે મજુબ છે. 

 

1) હિિંસ : 

a) ઘરેલુ ંડહિંસા. b) જાવત આધાડરત ડહિંસા. c) બાળકોન ેલગતી ડહિંસા. d) બાળ મજૂરી e) શારીડરક દુવ્યસવહાર. f) માનવસક પજવણી. g) સાયબર 

િાઇમ અન ેડહિંસા. 

 

2) આરોગ્ય: 

a) રોગ વનયતં્રણ. b) ડ્રગ વનયતં્રણ. c) તબીબી ખચસ. d) ઊંચુ ંમતૃ્ય ુદર e) ઓછી લાઈફ એક્સપકે્ટેનસી. f) આરોગ્ય પગલાનંો અિાવ. 
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3) વશક્ષણ: 

a) નીચા શૈક્ષબ્રણક અન ેસાક્ષરતા દરો. b) ખચાસળ વશક્ષણ c) ગણુાત્મક વશક્ષણનો અિાવ. d) યોગ્ય ડકશોર વય ેમળૂભતૂ સકે્સ વશક્ષણનો અિાવ. 

e) ડડજજટલ વશક્ષણમા ંમાળખાગત સવુવધાઓનો અિાવ. 

 

4) આબોિવ : 

a) ગ્લોબલ વોવમિંગ. b) પીવાનુ ંઅથવા સ્વ્ચ્છ પાણીની કટોકટી. c) હવાઈ પ્રદૂષણ. d) વનનાબદૂી. e) પયાસવરણીય અધોગવત. f) કાબસન 

ઉત્સર્જન. 

 

5) બેરોજગ રી: 

a) રોજગારની તકોનો અિાવ. b) લોઅર પે-સ્કેલ c) નીચી દૈવનક વતેન d) રોજગાર ઇન્ફ્રાસ્રક્ચરનો અિાવ. e) રોજગારમા ંબ્રલિંગ િદેિાવ. 

 

 

 

 

સવંાદ દરવમયાન યથુ દ્વારા આપવામા ંઆવેલ સામાન્ય વપનપોઇન્ટ સોલ્યશુન્સ 

/ સલાહ: 
યવુાનો દ્વારા આ ઉકેલો અન ેસમસ્યાનુ ંસમાધાન તેમજ તનેો અસરકારક પડરણામ આવ ેમાટે ઘણા ંઉકેલો અથવા સલાહ આપવામા ંઆવી 

હતી. આવા કેટલાક ઉકેલો નીચ ેમજુબ છે: 

1) હિિંસ : 

a) જાગવૃત અબ્રિયાન, b) સોવશયલ મીડડયા વપરાશ, c) સામાજજક જોડાણ અન ેએન્ગેજમને્ટ, d) શરેી-નાટકો અન ેશો, e) ઘરેલુ ંડહિંસા, સાયબર 

િાઇમ અન ેધમકીઓ, અન ેબાળ મજૂરી, બ્રલિંગ આધાડરત ડહિંસાથી સબંવંધત મદુ્દાઓ પર પડરષદો, પ્રવચનો અન ેતાલીમ વગેરે. 
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2) આરોગ્ય: 

a) તબીબી સાધનોમા ંવદૃ્ધદ્ધ, b) ખચસ અસરકારક દવાઓ, c) હજી અસરકારક વવકલ્પો અન ેપોસાય એવી સારવાર, d) ઉચ્ચ આરોગ્ય, e) જાહરે 

જાગવૃત અબ્રિયાનો અન ેવધ ુસારા અન ેસ્વસ્થ જીવનની આરોગ્ય ટીપ્સ, એફ) અમકુ વય જૂથો માટે વન:શલુ્ક તબીબી સહાય. 

 

3) વશક્ષણ: 

a) જાગરૂકતા અબ્રિયાનો, b) ખચસ અસરકારક વશક્ષણ, c) ગણુાત્મક વશક્ષણ, d) યોગ્ય ડકશોર વયે મળૂભતૂ લૈંબ્રગક વશક્ષણ પ્રદાન કરવુ,ં e) 

ડડજજટલ વશક્ષણમા ંઇન્ફ્રાસ્રક્ચર ઉભુ ંકરવુ,ં f) ઉચ્ચ-માધ્યવમક વશક્ષણ સધુી મફત વશક્ષણ, g) વશષ્યવવૃત્ત યોજનાઓ. 

 

4) આબોિવ : 

a) બ્રબન-નવીનીકરણીય ઉજાસ સ્ત્રોતોનો ઉપયોગ ઘટાડવો, b) સમદુ્રના પાણીન ેપીવા યોગ્ય પાણીમા ં વવસર્જન કરવુ,ં c) પયાસવરણવમત્ર એવા 

સસંાધનોનો ઉપયોગ કરીન ેહવાના પ્રદૂષણન ેઘટાડવુ,ં d) વન અન ેવધ ુન ેવધ ુવકૃ્ષો વાવવા, e) ગ્રીન ફયઅુલ તત્વો જેવાકે - સીએનજી, 

બાયો-ફયઅુલ, ઇલષે્ક્રક વાહનો વગેરે ઉપયોગ વધારવો,  f) સોલાર પાવર પ્લાન્ટ્સમા ંવધારો કરવો. 

 

5) બેરોજગ રી: 

a) રોજગારની પરૂતી તકો ઉત્પન્ન કરવા માટે પગલા ંલેવા, b) પગાર ધોરણ વધારવા, c) રોજગાર-વતેન વધારવા, d) રોજગારમા ંવશસ્તબદ્ધ 

માળખાનો વનમાસણ કરવુ,ં e) રોજગારમા ંજાતીય િદેિાવન ેકાબમૂા ંરાખવુ,ં f) કમસચારી સબંવંધત કાયદાઓની રચના કરવી. 

આ ઉપરાતં, તમેાનંા કેટલાક યવુાઓએ એમ પણ સચૂવ્યુ ંહત ુ ંકે ઉકેલો લાવવા અથવા જાહરે જાગવૃત ખાસ કરીન ેરૂડઢચસુ્ત અથવા વપતસૃત્તાક 

માઇન્ડ-સટે ધરાવતા લોકો માટે, તમેન ેઆધ્યાજત્મકતા દ્વારા ઉદાહરણ આપીન ેસમજાવી શકાય છે, જેમ કે પવવત્ર પસુ્તકો - બાઇબલ, િગવદ 

ગીતા, કુરાન શરીફ અથવા આવા કોઈ ધાવમિક પસુ્તકો નુ ંઉદાહરણ આપતા, જેથી આવા લોકોની માનવસકતા અસરકારક અને અવવવાદાસ્પદ 

રીત ેબદલી શકાય. 
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સવંાદો દરમ્યાન નીચેના પ્રશ્નો અંગે યથુ દ્વારા અપાયેલા ઉદાહરણો: 
યવુાનોએ આ મદુ્દાઓ પર સવંાદ દરવમયાન ઘણા ંઉદાહરણો આપ્યા, આવા કેટલાક ઉદાહરણો કે જે સમાજને જાણવા 

અને સબંોધવા માટે સખત અસરકારક હતા અથવા મહત્વપણૂસ હતા તે નીચે મજુબ છે: 

 

ઉદ િરણ 1: વશભક્ષત અને આવથિક રીતે મજબતૂ પહરવ રોમ ાં દિજે: 

ત્યા ંબ ેપડરવારો હતા કે જેઓ સારી રીત ેિણલેા અન ેઆવથિક રીતે મજબતૂ હતા. આ પડરવારોમા ંછોકરી અન ેછોકરા વચ્ચ ેલગ્ન નક્કી થયા ં

હતા.ં છોકરીએ માવસક લગિગ 1.5 લાખ INR કમાવતી હતી, જયારે છોકરો વ્યવસાયે પાયલોટ હતો અને 2.5 લાખ INR ની માવસક આવક 

મળેવતો હતો. છતા ંલગ્ન નક્કી કરતી વખત ેછોકરાના પડરવારે વશબ્રક્ષત અન ેસારી રીત ેસ્થાયી થયલેા હોવ છતા ંપડરવારન ેદહજે તરીકે 

28.00 લાખની માગં કરી હતી, અન ે તે તેમના પડરવારના ડરવાજો હોવાનો દાવો કયો હતો. બીજી બાજુ, વશબ્રક્ષત હોવા છતા ં છોકરીના 

પડરવારજનો તમેની માગં સાથ ેસમંત થયા અને લગ્ન નક્કી કયાસ. 

 

આ ઉદાહરણ જણાવ ેછે કે, વશબ્રક્ષત થવુ ંએ કોઈપણ દુિાસવના અથવા રૂડઢચસુ્ત વવચારસરણી સામે ઉિા રહવેા માટે પરૂત ુ ંનથી. એ ખબુ જ 

જરૂરી છે કે આપણ ેસમાજ ન ેયોગ્ય અન ેબ્રબન-વવવાદાસ્પદ ઉદાહરણો આપી આવી ખરાબ વ્યવહાર વવશ ેસમાજન ેજાગતૃ કરીએ. 

 

ઉદ િરણ 2: સ યબર-બભુલિંગ: 

એક યવુક સભ્યએ ઉદાહરણ આપ્યુ ંકે કોઈકે તનેા વમત્રના બનાવટી સોવશયલ મીડડયા એકાઉન્ટ્સ બનાવ્યા અન ેતનેા માટે કેટલાક અયોગ્ય 

સદેંશાઓ મોકલી અન ેતેની ધમકી આપતા ગનુગેાર દ્વારા ત્રાસ આપવામા ંઆવ્યો હતો. પીડડત યવુતી ગિરાઈ ગઈ હતી અન ેતણે ેઆ અંગે 

પોલીસમા ંફડરયાદ પણ નહોતી કરી અન ેપડરણામ ેતણે ેતનેા બધા સોવશયલ મીડડયા એકાઉન્ટ્સ ડડલીટ કરી દીધા હતા અન ેસાયબર-બબુ્રલડ 

થવાના િયથી રહઠેાણમા ંફેરફાર પણ કરી દીધો હતો. 

 

આ ઉદાહરણમા ં દ્વારા જણાય છે કે, ડડજજટલ તકનીકોના ઉપયોગમા ં વધારો થવાથી સાયબર િાઇમ અન ેસાયબર બબુ્રલિંગના કેસોમા ં પણ 

વધારો થયો છે. તમેજ આવા દુરૂપયોગનો િોગ બનલેા લોકો તેની વવરુદ્ધ કોઈ પગલા લતેા નથી અન ેચપૂ રહવેાનુ ંપસદં કરે છે જેથી આવી 

સાયબર ધમકીઓ, સાયબર ગનુાઓ અન ેસાયબર બબુ્રલિંગના વધલેા દરન ેપડરણામ ેછે. 
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ઉદ િરણ 3: છોકરીઓની અવગણન  કરવ મ ાં આવે છે જેમ ાં અભ્ય સ અને શોખનો પણ સમ વેશ થ ય છે: 

યવુા સભ્યોમાથંી એક યવુતીએ ઉદાહરણ આપ્યુ ંકે ત ેઅન ેતનેી વમત્ર 10મા ંધોરણ સધુી સાથ ેઅભ્યાસ કયો. પરંત ુકમનસીબ ેતનેા વમત્રના 

માતા-વપતાએ 10મી પછીના વગસ પછી પ્રવેશ પાછો ખેંચી લીધો અન ેકહવેાતા રૂડઢચસુ્ત વવચારસરણીમા ંવવિાસ કરતા ંકહ્ુ ંકે 10 મા ધોરણ 

સધુી િણવુ ંએ એક છોકરી માટે પરૂત ુ ંછે. ત ેઉપરાતં, ત ેછોકરી આટટસસ અન ેિાફ્ટમા ંપણ માસ્ટર હતી, જેન ેપણ ચાલ ુરાખવાની મજૂંરી તેને 

ન મળી. તેના પડરણામ ેસમાજમા ંએક યવુાન પ્રવતિા બરબાદ થઈ ગઈ. 

 

આ ઉદાહરણ કહ ેછે કે, રૂડઢચસુ્ત વવચારસરણી અન ેવપતસૃત્તાક માનવસકતા હજી પણ એક વવશાળ સ્તરે અક્સ્તત્વમા ંછે અન ેઆપણ ેસમાજ 

તરીકે આ ખાસ રૂડઢચસુ્ત વવચારસરણી અન ેવપતસૃત્તાક માનવસકતાન ેકાબમૂા ંલેવાની જરૂર છે. આ બતાવે છે કે આપણ ેસરકાર અને અન્ય 

હોદે્દદારો સાથ ેમળીન ેકામ કરવુ ંપડશ ેઅને ખાસ કરીને તેમના વશક્ષણ અને કૌશલ્ય વવકાસ માટે તમામ દ્રષ્ષ્ટએ છોકરીઓને વધ ુઅન ેવધ ુ

તકો પરૂા પાડવા આપણા સ્તરનો શ્રષે્ઠ પ્રયાસ કરવ ુપડશ.ે 

 

ઉદ િરણ 4: સલ મતી અવરોધને ક રણે નોકહરય ત મહિલ ઓને તરવશક સ્વતાંત્રત : 

યવુા સભ્યોમાનંા એકે એક ઉદાહરણ આપ્યુ ંકે, તમેના પડોશમા ંકામ કરતી સ્ત્રી તનેા વ્યવસાયમા ંખબૂ સારી અન ેપ્રગવતશીલ હતી. તણેીએ 

તનેી મહનેત અને સમપસણન ેલીધે ઘણા લક્ષ્યો અન ેસફળતા પ્રાપ્ત કરી. તનેા માતાવપતા પણ તનેા કામ કરવા દેવા અન ેસ્વપ્નો પરૂા કરવા 

અન ે સ્વતતં્ર બનવા માટે પરૂતા ઉદાર હતા. પરંત ુ સમય-સમય પર મડહલાના હોદ્દામા ં વધારો થતો હોવાથી, તને ે વધારે કલાકો સધુી 

ઓડફસમા ંકામ કરવુ ંપડત ુ;ં કેટલીકવાર તણેીએ નાઇટ વશફ્ટ અન ેવધારાની પાળી પણ કરવી પડતી. આ જોઈન ેઅન ેસલામતીની બ્રચિંતાઓનુ ં

વનરીક્ષણ કરતા, રાવત્ર વશફ્ટ અથવા વધારાના કલાકો દરવમયાન સલામતીની બ્રચિંતાન ેલીધ ેતનેા માતાવપતાએ તને ેહાજર પદ છોડી દેવાનુ ં

કહ્ુ ંહત ુ ંઅન ેમયાસડદત સમય માટે કામ કરવાનુ ંકહ્ુ ંહત ુ ંઅને તે પણ ડે વશફ્ટમા.ં આમ, આખરે મડહલાએ તેના માતાવપતા દ્વારા અપાયલેી 

સચૂનાનુ ંપાલન કયુું અન ેજેના કારણ ેતનેી કારકીડદિની સફળતા અન ેવસદ્ધદ્ધઓ તરફ પ્રયાણ કરતા રોક લાગી જાય છે. 

  

આ ઉદાહરણ કહ ેછે કે, હજી પણ પડરભ્રમણ પાળી અને ખાસ કરીને રાત્રીની પાળીમા ંકાયસરત મડહલાઓ માટે સલામતી અન ેસરુક્ષાના યોગ્ય 

પગલાઓની જરૂર છે. આ ઉદાહરણમા ંએમ પણ કહવેામા ંઆવ્યુ ં છે કે માતાવપતા એવા છે કે જેઓ દયાળુ અન ેઉદાર હોય છે અને દરેક 
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પ્રયત્નોમા ંતેમના બાળકીનુ ં સમથસન કરે છે પરંત ુતઓે તમે કરવામા ં વનષ્ફળ જાય છે, જયારે તેમના બાળકીની સલામતી અન ેસરુક્ષાની 

બાબતોની વાત આવ ેછે. આમ, આ પ્રદવશિત કરે છે કે આપણ ેસમાજ તરીકે ક્સ્થર રહવે ુ ંપડશ ેઅન ેનાગડરકો ખાસ કરીન ેમડહલાઓની સરુક્ષા 

માટે પોલીસ અન ેસરકારી વવિાગો સાથ ેમળીન ેકેટલીક શ્રષે્ઠ પદ્ધવતઓનો અમલ કરવો પડશ.ે 

 

 

 

ફીડબેક ફોમસમા ંયએુન દ્વારા સોંપાયેલા પ્રશ્નો પર યથુનો અબ્રિપ્રાય: 

ફીડબકે ફોમસમા ંય.ુએન. દ્વારા સોંપાયલે પ્રશ્નો પર યવુાઓની સામડૂહક સારાશં નીચે મજુબ છે: 

1. રોગચાળોથી વધ ુસારી રીતે પનુ:પ્રાપ્ત થવા માટે આંતરરાષ્રીય સમદુાયએ શુ ંપ્રાધાન્ય આપવુ ં

જોઈએ? 

આપણ ેજાણીએ છીએ કે વવિ રોગચાળોનો સામનો કરી રહ્યો છે અને આ સમયમા ંવ્યક્ક્તએ નીચેની કાયોન ેપ્રાધાન્ય આપવુ ંજોઈએ. 

1. આપણ ેઆ પડરક્સ્થવતમા ંવધ ુઅસરગ્રસ્ત લોકોનુ ંસમથસન કરવુ ંજોઈએ. 

2. વશક્ષણ ફી ઘટાડવી જોઈએ. 

3. દવાની ડકિંમત અને આરોગ્ય ખચસ ઘટાડવો જોઈએ. પોસાય તવે ુ ંરસીઓનુ ંિાવ. 

4. ડહિંસા અન ેમાનવસક સમસ્યાઓ ઘટાડવા માટે શાળા, કોલજે અન ેયવુનવવસિટીઓમા ંજાગવૃત અબ્રિયાન યોજવા જોઈએ. 

5. જેટલા લોકો આવથિક સકંટનો સામનો કરી રહ્યા છે તમેના માટે રોજગાર માટેની સવુવધાઓ પરૂી પાડવી જોઈએ. 

6. ડડજજટલ તકનીકો સસ્તી હોવી જોઈએ. વવદ્યાથીઓન ેલપેટોપ / ડડવાઇસીસ પ્રદાન કરવા જોઈએ જેથી તઓે ઘરે સરળતાથી શીખ.ે 

7. લોકોની પ્રવતરક્ષા સ્તરને પ્રાધાન્યતા, શારીડરક તદુંરસ્તી વધારવી, આહાર, વદૃ્ધ નાગડરકોના પોષણ અને સ્વચ્છતા પર ખબૂ િાર મકૂતા 

મહત્વપણૂસ પડરમાણોન ેવનયતં્રણમા ંરાખવી જોઈએ. 

8. સામાજજક વશષ્ટાચાર જેવા સામાજજક અંતર, માસ્ક પહરેવુ ંઅન ેવારંવાર સવેનટાઇઝ કરવ.ુ રસી માટે પ્રયોગશાળાઓ તયૈાર કરવા અન ેડેટા 

સગં્રહન ેલગતા ઘાસના મળૂ સધુી પહોંચવામા ંસરકાર દ્વારા સડિય પગલા.ં 
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9. કોવવડ વોર્ટ સસ, ઑક્ક્સજન વસબ્રલન્ડર અન ેવષે્ન્ટલટેર જેવા હોક્સ્પટલ ઇન્ફ્રાસ્રક્ચરની જોગવાઈ. પરીક્ષણ દ્વારા ફેલાયલેા સિંવવત વાયરસની 

ઓળખ અંગે પાબ્રલકા દ્વારા પ્રયત્નો કરવા. 

10. સમાજમા ંજે મડહલાઓ સામ ેથઈ રહી છે ત ેઘરેલુ ં ડહિંસાન ેરોકવી જોઈએ. મડહલાઓ સામનેી ડહિંસાનો અથસ સામાન્ય રીત ેકોઈપણ વય, 

નાત અન ે જાવતની મડહલાઓ પર કરવામા ંઆવતા ગનુાઓ હોય છે. ગનુાઓ કોઈપણ પ્રકારના હોઈ શકે છે; સામાન્ય રીતે, તમેા ં ખનૂ, 

દુવ્યસવહાર, છેડતી, બળાત્કાર અને વશશ ુહત્યા શામેલ છે અન ેમોટે િાગે, આ ગનુાઓ આજીવન આઘાત અથવા મતૃ્યનુ ુ ંપડરણામ છે. અન ેત ે

અગ્રતા ધોરણે બધં થવુ ંજોઈએ. મડહલાઓન ેઆ બધી વસ્તઓુથી મકુ્ત રહવેા દો. આ ગનુાડહત કેસોની સખં્યામા ંપણ ઘટાડો કરવામા ંમદદ 

કરશ.ે 

 

 

 

 

 

2. શુ ં2045 મા ંલોકો તેના કરતા વધ ુસારા હશ,ે તેના કરતા વધ ુખરાબ અથવા આજની જેમ? 

સહિાગીઓએ શુ ંખલુાસો આપ્યો? 

આ ચોક્કસ પ્રશ્નમા ંયવુાનોનુ ંપડરણામ વધ ુખરાબ, વધ ુસારી અથવા સમાન પડરક્સ્થવતના સદંિસમા ંિળી ગયુ ંછે. પરંત,ુ અંત ેયવુાનોન ેઆશા 

છે કે આખરે 2045 મા ંલોકો આજ કરતા ંવધ ુસારા બનશ.ે થોડા વવચારો નીચ ેમજુબ છે: 

 

1. જો 2045 મા ંવવિસનીય બનશે, તો વવિ વધ ુસારંુ બનશ.ે 

2. આંતરરાષ્રીય સમદુાય દ્વારા ડડઝાઇન કરવામા ંઆવલેી યોજનાના વશસ્તબદ્ધ અમલીકરણ સાથનેા પ્રયત્નો. 

3. કાબસન અન ેગ્રીન ગેસના ઉત્સર્જનન ેસખત રીત ે વનયમન દ્વારા ક્યોટો પ્રોટોકોલનુ ંપાલન કરીને આબોહવા અધોગવતન ેઅસરકારક રીતે 

વનયવંત્રત કરી શકાય છે. 

4. અસમાનતા ઘટાડવી અન ેડાઉનસ્રોન માટે તકો વધારવી. 

5. સામાજજક માનવસકતામા ંફેરફાર કરીન ેઅન ેતમામ ક્ષતે્રમા ંમડહલાઓની િાગીદારીમા ંવધારો કરીન ેબ્રલિંગ સમાનતા લાવવી. 
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6. બ્રબનસાપં્રદાવયક માન્યતા પર િાર મકૂીન ેસઘંષસ મકુ્ત વવિ બનાવવુ.ં 

7. સરહદો મયાસડદત કરીન ેઅન ેવવૈિક વવલજે બનાવીન ેવવિને એકીકૃત બનાવવુ.ં 

8. માનવાવધકારન ેઉચ્ચ અગ્રતા મળવી જોઈએ. "જીવતં રહવેા દો અન ેજીવતં રહવે ુ"ં એ વ્યક્ક્તઓ અન ેરાષ્રોની નીવત હોવી જોઈએ. 

9. ડહિંસા સામ ેસરકારે સમાન કાયસવાહી કરવી જોઇએ તો િવવષ્ય વધ ુસારંુ છે. હજી પણ આપણા દેશમા ંઘરેલુ ંડહિંસા એ ગનુો નથી ત ેતઓે 

હજી પણ વ્યક્ક્તગત મદુ્દાઓ તરીકે માન ેછે. 

10. ઘરેલુ ંડહિંસા સામ ેનક્કર કાયદો આવો જોઈએ જે હજી સધુી આપણા રાષ્રમા ંલાગ ુકરવામા ંઆવ્યો નથી જેથી િવવષ્યમા ંલોકો વધ ુસારા 

બન.ે 

11. િવવષ્ય વધ ુસારંુ છે જો આપણ ેઆવા કૃત્ય કરવાનુ ંટાળીએ અન ેયવુાનોએ પણ સોવશયલ મીડડયા પર બ્લલોગ કરવો જોઈએ કે જેથી 

મડહલાઓ સાથ ેદર વમવનટે બનતા દરેક ગનુા સામ ેસખત કાયદો બનાવવામા ંઆવ.ે જો આ બાબતોન ેચપળતાથી વનયવંત્રત કરવામા ંઆવ,ે 

તો આપણ ેચોક્કસ આજની તલુનામા ંવધ ુસારી ક્સ્થવતમા ંહોઈશુ.ં 

 

 

 

 

 

3. વષસ 2045 મા ંજયારે યએુન 100 વષસનો થઈ જશે ત્યારે તમારા જૂથને સૌથી વધ ુશુ ંબદલાવ 

જોવાની ઇચ્છા છે? 

 

જયા ંઅમે સવંાદોનુ ં સચંાલન કયુું ત્યા ં યથુ, વષસ 2045 મા ં જયારે યએુન 100 વષસનો થાય, ત્યારે નીચે જણાવેલ 

ફેરફારો જોવા માગંે છે: 

 

1. બ્રલિંગ, વતેન, અવધકાર વગેરેની દ્રષ્ષ્ટએ સમાનતા. 
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2. વધ ુસારી અન ેસસ્ત ુ ંઆરોગ્ય સિંાળ સવુવધાઓ. 

3. ગરીબ અન ેશ્રીમતં લોકો વચ્ચેનો ગેપ ઓછો થવો જોઈએ. 

4. શદુ્ધ આબોહવા. 

5. બધાન ેગણુવત્તાયકુ્ત વશક્ષણ અન ેરોજગાર. 

6. પીવાનુ ંશધુ્ધ પાણી અને પરૂતી સારવાર અન ેમાનવ સજર્જત અને અન્ય કચરાનો વનકાલ. 

7. માનવાવધકાર વધારવુ.ં 

8. શહરેી અન ેગ્રામીણ વવસ્તારોમા ંવનનાબદૂી અન ેવસ્તીના અસતંબુ્રલત વવતરણ દ્વારા પયાસવરણીય અધોગવત ઘટાડવી જોઈએ. 

9. ટેકનોલોજીનો વધ ુપડતો ઉપયોગ પયાસવરણ અને માનવ સ્વાસ્્યમા ંકાયમી બગાડ પદેા કરતા નવીનકરણીય સસંાધનોનો વવનાશ તરફ 

દોરી જાય છે, તથેી તેન ેઘટાડવુ ંજોઈએ. 

10. પરમાણ ુશક્ક્તઓના ઉપયોગ પરના વનયતં્રણો દ્વારા યદુ્ધના ધોરણ ેઆતકંવાદનો સામનો કરવો જોઇએ જેથી વવૈિક શાવંત પ્રબળ થઈ શકે. 

11. આજના યગુમા ંમનષુ્ય ખબૂ ક્રૂર થઇ રહ્યો છે. આપણ ેબીજાઓ વવશ ેવવચારતા નથી. ત ેસાક્ષરતા અથવા વનરક્ષરતા વવશ ેનથી પરંત ુત ે

માનવતા વવશે છે અન ેઆપણે વવચારીએ છીએ કે જો માનવી આધ્યાજત્મકતા તરફ ઝકતો હોય તો તે પોતાની જાતન ેદરેક રીત ેવનયવંત્રત કરી 

શકશ.ે અધ્યાત્મનો અથસ એ છે કે િગવદ ગીતા, કુરાન-એ-શરીફ, પવવત્ર બાઇબલ વગેરે જેવા પવવત્ર પસુ્તકોની વાતો વાચંવી અન ેસમજવી 

એનો અથસ કહવેાતા આધ્યાજત્મકતાન ેઅનસુરવાનો નથી. આ આપણા બધામા ંમાનવતાવાદની વવચારસરણી રોપવામા ંમદદ કરશ ેજે શાવંત, 

સમુળે અને સમદૃ્ધદ્ધ તરફ દોરી જશે. 

12. ખાસ કરીન ેપરુૂષ ક્ષેત્રના લોકોની માનવસકતાન ેજાવતય વવકલાગંતા અન ેઅસમાનતાના સદંિસમા ંબદલવી આવશ્યક છે. 

 

 

 

4. તમારા જૂથના વવચારમા ંમખુ્ય અવરોધો અને પડકારો શુ ં છે જે આ દ્રષ્ષ્ટને સૌથી વધ ુઅસર 

કરશ?ે 
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મખુ્ય અવરોધો અને પડકારો કે જે સવંાદોમા ંસબંોધતા યવુા અનસુાર દ્રષ્ષ્ટ પર સૌથી વધ ુઅસર કરે છે તે નીચ ે

મજુબ છે: 

 

1. નાણાકીય સકંટ 

2. સામાજજક અસલામતી 

3. ગામડાઓમા ંમાનવસક રોગો અન ેઆરોગ્ય સવુવધાઓમા ંજાગવૃતનો અિાવ 

4. નીચા સાક્ષરતા દર  

5. ડહિંસા (ઘરેલુ,ં શારીડરક, માનવસક, અન્ય) 

6. િાવવ પડેી વવશ ેકોઈ બ્રચિંતા કયાસ વવના વવવવધ દેશો અન ેપાવર જૂથો દ્વારા બ્રબન-નવીનીકરણીય સસંાધનોનો આડેધડ ઉપયોગ. 

7. સાકંડા કટ્ટરવાદીઓના કાયસસબૂ્રચન ેપડરપણૂસ કરવા માટે માનવીય જીવનની કોઈ બ્રચિંતા ન કરવી અન ેતકસસગંત રીતે વવનાશ માટે તકનીકીનો 

ઉપયોગ કરવો. 

8. રાજય પ્રાયોજજત આતકંવાદ, આતકંવાદન ે નાણા ં પરૂા પાડવામા ં અન ે લોકોની નવૈતક અવાજોન ે દબાવવા માટે રાજકીય મશીનરીનો 

ઉપયોગ. 

9. રૂડઢવાદીતા 

10. વપતસૃત્તા - વપતતૃ્વવતા.ં 

11. યવુાનો અને તમેના દ્રષ્ષ્ટકોણની અવગણના. 

12. રીતડરવાજો, ધાવમિક વવવધઓ અન ેસસં્કૃવતના નામે અંધાધ ૂધંથી જૂની અન ેઅયોગ્ય રીત-ડરવાજોનુ ંપાલન કરવુ.ં 
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5. વવૈિક સહકાર - અને ખાસ કરીને ય.ુએન. - આ પડકારોને સચંાબ્રલત કરવામા ં કેવી રીતે વધ ુ

સારી રીતે મદદ કરી શકે છે? 

 

વૈવિક સહયોગ - અને ખાસ કરીને ય.ુએન. - નીચ ેજણાવેલ પ્રમાણ ેઆ પડકારોને સચંાબ્રલત કરવામા ંવધ ુસારી 

રીતે મદદ કરી શકે છે: 

 

1. આરોગ્ય સધુારવા માટે જ્ઞાન અન ેઅનિુવોની રચના, અનકુૂલન, સ્થાનાતંરણ અન ેવહેંચણી 

2. સસંાધનોનો મહત્તમ ઉપયોગ 

3. ઉજાસ સરંક્ષણ અન ેટકાઉપણુ ં

4. શદુ્ધ વાતાવરણ 

5. જરૂરીયાતમદં લોકોન ેવસ્તઓુ વહેંચવી 

6. સોવશયલ મીડડયા પ્લટેફોમસનો લાિ 

7. એનજીઓના અન ેઆવા અન્ય ડહસ્સદેારો સાથ ેજાગવૃત અબ્રિયાન 

8. પયાસવરણવાદી અને પાવર જૂથો સાથે અવારનવાર ચચાસ થકી "UN " ત ે દેશો પર પ્રવતબધંો લાદી શકે છે જેઓ બ્રબન-નવીનીકરણીય 

સસંાધનોનો ઉપયોગ કરે છે. 

9. જીડીપી પર િાર મકૂવાના બદલ,ે જીઈપી (ગ્રોસ એન્વાયનસમને્ટ પ્રોડક્ટ) એ દેશોન ેવવકાસના િમમા ંસબૂ્રચબદ્ધ કરવા માટેનો માપદંડ હોવો 

જોઈએ. 

10. સજા અન ેદંડ સખત બનાવવો જોઇએ અન ેઆતકંવાદન ેકાબમૂા ંલવેા એક દેશના ગનુેગારન ે વવૈિક અપરાધી જાહરે કરવો જોઇએ. 

11. વધ ુકડક ઉદ્યોગીક વનયમો દ્વારા તકનીકીનો આડેધડ ઉપયોગ અટકાવવો જોઈએ. 
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12. ઘરેલુ ંડહિંસા અન ેઆ પ્રકારના કૃત્યોન ેઘટાડવા માટે લોકોને જાતીય વશક્ષણ વવશે વશબ્રક્ષત કરવા પગલા ંલવેા જોઈએ. 

13. બાળકોના ડદમાગન ેબગાડતી ઘવનષ્ઠ જાહરેાતોન ેરોકવાના ંપગલા ંલવેા જોઈએ. 

 

 

 

 

 

6. આ પડકારોનો સામનો કરવા માટે તમારંુ જૂથ યએુન સેિેટરી જનરલને શુ ંસલાહ આપશે? 

 

ઉપર જણાવ્યા મજુબ વૈવિક સહકાર અને ખાસ કરીને ય.ુએન. માટે આ પડકારોને વધ ુ સારી રીતે મદદ કરવા 

માટેના સચૂનો ઉપરાતં યવુા જૂથોએ ય.ુએન.ના સેિેટરી જનરલને પડકારોનો સામનો કરવા નીચે સબૂ્રચબદ્ધ મજુબની 

આવશ્યકતા કરવા સલાહ આપી છે: 

 

1. "રાઇટ ટુ એજયકેુશન" કાયદા અનસુાર દેશના તમામ નાગડરકને તકો પરૂી પાડવી જોઈએ. 

2. બાળકીન ેવશબ્રક્ષત કરવા આવથિક મદદ કરવી જોઈએ. 

3. મડેડટેશનન ેઅંડરગે્રજયએુટ કક્ષાના એક વવષય તરીકે શામલે કરવુ ંજોઈએ જે સારી માનવસકતા માટે અન ેગનુા ઘટાડવામા ંમદદ કરશ.ે 

4. ગરીબ લોકો અન ેશ્રીમતં લોકો વચ્ચનેો ગેપ ઓછો કરવો જોઈએ. 

5. આ જૂથ યએુન સિેેટરી જનરલન ેસલાહ આપ ેછે કે, તઓેએ એવુ ંવાતાવરણ બનાવવુ ંજોઈએ કે જયા ંમડહલાઓ અિદે અન ેઅદ્રશ્ય ન 

લાગે. આ ઉપરાતં, મળૂભતૂ સમજણ બનાવવા માટે, તમેના શાળા જીવન દરમ્યાન તમામ વવદ્યાથીઓન ેયોગ્ય વશક્ષણ આપવુ ંજોઈએ. અન ે

ન્યાવયક પ્રણાલી કે જે હજી પણ લપૂ-હોલ ધરાવ ેછે તે ઠીક કરવી જોઈએ. આપણે સ્વ-મલૂ્ય અન ેઆત્મ-સન્માનન ેપ્રકાવશત કરવુ ંજોઈએ. 

સખત કાયદાઓ અન ેસ્વીકાયસ શૈક્ષબ્રણક નીવતઓનો અમલ એ એક એવી રીત છે જે થકી આપણ ેકોઈ ફરક શરૂ કરી શકીએ છીએ. છેવટે સ્ત્રીઓ 

જ એ કારણ છે કે માનવજાત અક્સ્તત્વમા ંછે. 
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6. યએુનએ સમદુાયની જાવત સમાનતા અને માનવસકતા પડરવતસન માટે સામડૂહકરૂપ ે કામ કરવુ ં જોઈએ, ખાસ કરીન ે પરુુષ ક્ષતે્રમા ંજાવત 

અસમાનતા, જીબીવી, ડીવી અન ેઅસમાનતા વગેરેની દ્રષ્ષ્ટએ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

સવંાદો પછીની હાઇલાઇટ્સ અને વનષ્કષસ: 
 

આ યવુા સવંાદો દ્વારા આપણે આજે ઉિરતા વવૈિક વલણના મદુ્દાઓ પ્રત્યે યવુાના ઘણા સમજદાર વવચારો, વવમશો, મતંવ્યો અન ે

અબ્રિવ્યક્ક્તઓનુ ંઅવલોકન કરી શક્યા. યવુા આ વતસમાન રેષ્ન્ડિંગ મદુ્દાઓ પર તમેના મતંવ્યોન ેસમજવા અન ે વ્યક્ત કરવા માટે પરૂતા 

સવંદેનશીલ હતા, યવુા પણ નવા વવચારો અને તનેા વનરાકરણો શોધતા મદુ્દાઓ પર કામ કરવા માટે સ્પષ્ટ અન ેસડિય હતા. અમ ેસવંાદોની 

વનષ્કષસની નોંધનુ ંવગીકરણ કયુું છે અન ેતમેન ેનીચ ેઆપેલા પાચં જુદા જુદા પાસાઓમા ંપ્રકાવશત કયાસ છે: 

 

1) સવંાદો દરવમયાન યથુમા ંઅમન ેશુ ંમળયુ?ં 

2) કયા વતસમાન મદુ્દાઓ યથુ એ સબંોધ્યા? 

3) યથુ એ કયા વવચારો અન ેઉકેલો આપ્યા છે? 

4) વવૈિક વલણના મદુ્દાઓન ેધ્યાનમા ંલવેા અન ેહલ કરવા માટે યથુ કયા મદુ્દાઓનો સામનો કરી રહ્યા છે? 

5) આ વવૈિક વલણના મદુ્દાઓન ેકાબમૂા ંરાખવા અથવા સમાપ્ત કરવા માટે આપણ ેસામડૂહક રીત ેશુ ંકરી શકીએ? 
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હવ ેજયારે આપણ ેડાયલોગ ઇનસાઇટ્સનુ ંવગીકરણ કયુું છે, તો ચાલો આપણે આ 5 પ્રકાવશત પાસાઓન ેસબં્રક્ષપ્તમા ંવગીકૃત કરીએ: 

 

સવંાદ દરવમયાન યથુમા ંઅમને જે મળયુ:ં 

 

એક વનણાસયક નોંધ પર, સવંાદો સમય ેયવુાનોમા ંજે મળયુ ંત ેનીચ ેમજુબ છે: 

 

 આજના વવિનો યથુ વવૈિક વલણના મદુ્દાઓ વવશ ેવધ ુજાગતૃ અન ેસવંદેી છે - જેમ કે હવામાન સકંટ, અસમાનતા, વવરોધાિાસ 

અન ેનવા યગુમા ંડહિંસા, આરોગ્ય અન ેસ્વચ્છતાના મદુ્દાઓ વગેરે.  

 યવુા ખાસ કરીન ે છોકરાઓ ઘરેલુ ં ડહિંસા, દહજે, જાવત આધાડરત ડહિંસા, માનવસક ત્રાસ અન ે શારીડરક દુવ્યસવહાર જેવી મડહલાઓ 

સામનેા સઘંષસ પ્રત્ય ેવધ ુસવંદેનશીલ છે.  

 યવુા સમાજમા ંઉદિવતા સમસ્યાઓ અન ેમદુ્દાઓન ેધ્યાનમા ંલે છે. સાથે સાથ ેયથુ ેઆ મદુ્દાઓના સદંિસમા ંત ેમજુબ વવચારો અન ે

સિંવવત ઉકેલો સચૂવ્યા છે.  

 યથુ, રૂડઢચસુ્તતા તનેા વલણ અને વપતસૃત્તાક માનવસકતાઓન ેરોકવા અન ેમબૂ્રળયાથી ઉખાડી કાઢવા માટે પરૂતા ઉત્સકુ છે. 

કયા વતસમાન મદુ્દાઓ યથુ એ સબંોધ્યા? 

 

એક વનણાસયક નોંધ પર, સવંાદો વખત ેયવુાનો દ્વારા પ્રવવતિત મદુ્દાઓન ેનીચે મજુબનો ઉલ્લખે કરવામા ંઆવ્યો છે: 

 

 યથુ ેજણાવ્યુ ંહત ુ ંકે આબોહવા કટોકટી, અસમાનતાઓ, વવરોધાિાસ અન ેનવા યગુમા ંડહિંસા, આરોગ્ય અન ેસ્વચ્છતાના મદુ્દાઓ, સ્ત્રીઓ 

વવરુદ્ધ ડહિંસા વગેરે પ્રવતસમાન વવૈિક વલણના મદુ્દા છે. 

 મડહલાઓ સામેના ડહિંસાના સદંિસમા ંઘરેલુ ંડહિંસા, દહજે, જાવત આધાડરત ડહિંસા, માનવસક ત્રાસ અન ેશારીડરક શોષણ જેવી સમસ્યાઓ 

સૌથી વધ ુજોખમી છે. 

યવુાઓએ તનેા વસવાયના પણ પ્રવતસમાન મદુ્દાઓ પર પ્રકાશ પાડયો જે નીચ ેમજુબ છે: 
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 ડહિંસા: a) ઘરેલુ ં ડહિંસા. b) બ્રલિંગ આધાડરત ડહિંસા. c) બાળકોન ેલગતી ડહિંસા. d) બાળ મજૂરી e) શારીડરક દુવ્યસવહાર. f) માનવસક 

પજવણી. g) સાયબર િાઇમ અન ેડહિંસા. 

 સ્વાસ્્ય: a) રોગ વનયતં્રણ. b) ડ્રગ વનયતં્રણ. c) તબીબી ખચસ. d) ઊંચા મતૃ્ય ુદર e) નીચલા જીવન-ધોરણની અપકે્ષા. f) આરોગ્યના ં

પગલાનંો અિાવ. 

 વશક્ષણ: a) નીચા શકૈ્ષબ્રણક અન ેસાક્ષરતા દરો. b) ખચાસળ વશક્ષણ c) ગણુાત્મક વશક્ષણનો અિાવ. d) યોગ્ય ડકશોર વય ેમળૂભતૂ 

સકે્સ વશક્ષણનો અિાવ. e) ડડજજટલ વશક્ષણમા ંમાળખાગત સવુવધાઓનો અિાવ. 

 આબોહવા: a) ગ્લોબલ વૉમીંગ. b) પીવાનુ ંઅથવા તાજા પાણીની કટોકટી. c) હવાઈ પ્રદૂષણ. d) વનનાબદૂી. e) પયાસવરણીય 

અધોગવત. f) કાબસન ઉત્સર્જન. 

 બરેોજગારી: a) રોજગારની તકોનો અિાવ. b) લોઅર પે-સ્કેલ c) નીચી દૈવનક વતેન d) રોજગાર ઇન્ફ્રાસ્રક્ચરનો અિાવ. e) 

રોજગારમા ંજાવતય િદેિાવ. 

 

 

 

 

 

 

 

યથુ એ કયા વવચારો અને ઉકેલો આપ્યા છે? 

 

વનણાસયક નોંધ પર, સવંાદો વખતે યવુાનો દ્વારા આપવામા ંઆવેલા વવચારો અને ઉકેલોનો ઉલ્લખે નીચે મજુબ છે. 

 

 ડહિંસા: એ) જાગવૃત અબ્રિયાન, બી) સોવશયલ મીડડયા યઝુ, સી) સોસાયટીલ એલ્લોવશેન એન્ડ એન્ગેજમને્ટ, ડી) શરેી-નાટકો અને શો, 

ઇ) ઘરેલુ ંડહિંસા, સાયબર િાઇમ અન ેધમકીઓ અન ેબ્રલિંગ આધાડરત ડહિંસા અન ેબાળ મજૂરી સબંવંધત મદુ્દાઓ પર પડરષદો, પ્રવચનો 

અન ેતાલીમ વગેરે.  
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 સ્વાસ્્ય: એ) તબીબી સાધનોમા ંવદૃ્ધદ્ધ, બી) ખચસ અસરકારક દવાઓ, સી) હજી અસરકારક વવકલ્પો અન ેપોસાય તવેી સારવાર, ડી) 

ઉચ્ચ આરોગ્ય, ઇ) જાહરે જાગવૃત અબ્રિયાનો અન ે વધ ુસારા અને સ્વસ્થ જીવનની આરોગ્ય ટીપ્સ, એફ) અમકુ વય જૂથો માટે 

વન:શલુ્ક તબીબી સહાય. 

 વશક્ષણ: એ) જાગરૂકતા અબ્રિયાનો, બી) ખચસ અસરકારક વશક્ષણ, સી) ગણુાત્મક વશક્ષણ, ડી) યોગ્ય ડકશોર વય ેમળૂભતૂ લૈંબ્રગક વશક્ષણ 

પ્રદાન કરવા, ઇ) ડડજજટલ વશક્ષણમા ં માળખાગત સવુવધા વવકસાવવી, એફ) ઉચ્ચ-માધ્યવમક વશક્ષણ સધુી મફત વશક્ષણ, જી) 

વશષ્યવવૃત્ત યોજનાઓ 

 આબોહવા: એ) બ્રબન-નવીનીકરણીય ઉજાસ સ્ત્રોતોનો ઉપયોગ ઘટાડવા, બી) સમદુ્રના પાણીન ેપીવા યોગ્ય પાણીમા ંવવસર્જન કરવુ,ં સી) 

પયાસવરણવમત્ર એવા સસંાધનોનો ઉપયોગ કરીન ે હવાના પ્રદૂષણન ે ઘટાડવા, ડી) વન અન ે વધ ુ અન ે વધ ુ વકૃ્ષો વાવવા, ઇ) 

સીએનજી, બાયો-ફયઅુલ, ઇલષે્ક્રક ષ્વ્હકલ્સનો વપરાશ વધારવો, એફ) સોલાર પાવર પ્લાન્ટ્સમા ંવધારો. 

 બરેોજગારી: ક) રોજગારની પરૂતી તકો ઉત્પન્ન કરવી, ખ) પગાર ધોરણ વધારવા, સી) દૈવનક વતેન વધારવા, ડી) રોજગારમા ં

વશષ્ઠબદ્ધ માળખાનુ ંવનમાસણ કરવુ,ં ઇ) રોજગારમા ંબ્રલિંગના િદેિાવને કાબમૂા ંરાખવા, એફ) કમસચારી સબંવંધત કાયદાઓની રચના. 

 

આ ઉપરાતં, યવુાઓએ આ પણ સચૂન આપ્યુ ંકે,  જાહરે જાગવૃત અથવા રૂડઢવાદીવાદ અથવા રૂડઢચસુ્તતાના ઉકેલો, ખાસ કરીન ેિારત જેવા 

દેશો માટે, જયા ં વવવવધ ધમો, અન ેમાન્યતાઓના લોકો છે - આવી માનવસક સમહૂ ધરાવ ે છે, તમેન ેઆધ્યાજત્મકતા દ્વારા દાખલા આપીને 

સમજાવી શકાય છે, જેમ કે પવવત્ર પસુ્તકો - પવવત્ર બાઇબલ, િગવદ ગીતા, કુરાન શરીફ અથવા આવા કોઈ ધાવમિક પસુ્તકોનો ઉપયોગ 

કરીન,ે જેથી આવા લોકોની માનવસકતાન ેઅસરકારક અને અવીવાદાસ્પદ રીત ેબદલી શકાય. 

 

 

 

 

 

 

 

વૈવિક વલણના મદુ્દાઓને ધ્યાનમા ંલેવા અને હલ કરવા માટે યથુ કયા 

મદુ્દાઓનો સામનો કરી રહ્યા છે? 
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વવૈિક વલણના મદુ્દાઓન ે સબંોધતા યવુાનોએ સમસ્યાઓ, અસરો, તનેા સિંવવત ઉકેલો અને પડરણામોની બદુ્ધદ્ધપવૂસક ચચાસ કરી હતી. ત ે

વસવાય, થોડા વવદ્યાથીઓ એવા હતા કે જેઓ આ સવંાદો વવશ ેઉત્સાહી હતા અને તે મજુબ સમસ્યાઓ, અસરો, ઉકેલો, સલાહ, અન ેપડરણામો 

પર તમેના મતંવ્યો રજૂ કરતી રજૂઆતો પ્રસ્તતુ કરી હતી. સવંાદોમા ં વવદ્યાથીઓએ રજૂ કરેલા વવષયો આ હતા: આબોહવા કટોકટી 

(સમસ્યાઓ, વનરીક્ષણ અન ે ઉકેલો), અસમાનતા (તત્વો અને સોલ્યશુન્સ), ડડજજટલ ટેકનોલોજીની અસર, નવા યગુમા ં સઘંષસ અને ડહિંસા, 

સ્વાસ્્યના મદુ્દાઓ (રોકાણ અને સમાન િવવષ્ય), સઘંષસ મડહલાઓ સામ ે(ડહિંસા, પ્રકારો, કાયદાઓ અને ઉકેલો) 

 

સવંાદો દરવમયાન એક વનણાસયક નોંધ પર, યવુાઓએ આ વવૈિક વલણના મદુ્દાઓન ેસબંોવધત કરતી વખત ેઅન ેવનરાકરણનો પ્રયાસ કરતી 

વખત ેવ્યક્ક્તગત રીત ેઅથવા સમગ્ર રીત ેઆવી રહલેી સમસ્યાઓ પણ જણાવી. આવી કેટલીક સમસ્યાઓ નીચ ેમજુબ પ્રકાવશત થાય છે: 

 

 યવુાનો પાસ ેપોતાનો અવાજ ઉઠાવવાનુ ંપ્લટેફોમસ નથી. 

 યવુાનો પાસ ેતમેના મતંવ્યો અન ેબ્રચિંતાઓ વ્યક્ત કરવા માટે શક્ક્ત અથવા ઑડડબલ સ્ટેજ નથી. 

 અન્ય ડહસ્સદેારો દ્વારા યથુન ેહાવંસયામા ંધકેલી દેવામા ંઆવ ેછે. 

 સમાજ દ્વારા ખાસ કરીને મોટી પઢેી દ્વારા યવુાનોની અવગણના કરવામા ંઆવ ેછે. 

 યવુાનોને મદુ્દાઓ પર ધ્યાન આપવા અન ેબોલવા, તમેના મતંવ્યો અન ેવવચારો શરે કરવા માટે સીધી સત્તાના અવધકારીઓ અથવા 

સરકારના વવિાગો સાથ ેકોઈ સીધી ઍક્સસે નથી. 

 મોટી પઢેીના લોકો દ્વારા યથુન ેદરેક વાતમા ંદબાવવામા ંઆવ ેછે. 

દા.ત. - યવુક દહજે, ડીવી અન ેજીબીવીની બબાલને કાબમુા ંલવેા માગેં છે પરંત ુઆ બાબતો તમેની સસં્કૃવત અન ેરીતડરવાજોમા ંછે 

એમ કહીને તમેના વડીલો અવગણના કરે છે અથવા તનેે અટકાવી દેવામા ંઆવ ેછે, અન ેતમેન ેઆંખ આડા કાન કરીને ચાલવુ ંપડે 

છે. 

 યવુાનોન ેતમેની અન ેતમેની જૂની પઢેી વચ્ચનેી વવચારધારા અન ેસમજની વચ્ચેનો અિાવ જોવા મળે છે.  

દા.ત. - યવુક સમાજ, ખાસ કરીને મોટી પઢેીન ેગેરકાયદેસર અથવા રૂડઢચસુ્ત ડરવાજો વગેરે વવશે જાગતૃ કરવા માગેં છે 
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આ વૈવિક વલણના મદુ્દાઓને કાબમૂા ંરાખવા અથવા સમાપ્ત કરવા માટે 

આપણે સામડૂહક રીતે શુ ંકરી શકીએ? 

આબોહવા કટોકટી, અસમાનતા, ડડજજટલ ટેક્નોલોજીની અસર, નવા યગુમા ં સઘંષસ અન ે ડહિંસા, આરોગ્ય સમસ્યાઓ, મડહલાઓ સામનેા 

વવરોધાિાસ અને આવા અન્ય સબંવંધત મદુ્દાઓ જે વવૈિક સ્તરે દરેક માનવીને અસર કરે છે, તથેી બધા ડહસ્સદેારોને ધ્યાન આપવુ ંઅન ેચચાસ 

કરવી તમેજ આ મદુ્દાઓ માટેના શ્રષે્ઠ સિંવવત ઉકેલો શોધવા ખબુજ જરૂરી છે. આમ, અહીંથી આપણે નીચેના મદુ્દાઓને પ્રકાવશત કરી શકીએ 

છીએ જે વવૈિક વલણના મદુ્દાઓન ેકાબમૂા ંરાખવા અથવા સમાપ્ત કરવા માટે સામડૂહક રીતે સ્વીકૃત કરી શકાય છે. અમે આ મદુ્દાઓન ેત્રણ 

જુદા જુદા કેટેગરીમા ંવહેંચ્યા છે: 

 

1. એનજીઓની અન ેસમાજની ભવૂમકા અન ેજવાબદારી. (વવૈિક વલણના મદુ્દાઓને કાબમૂા ંકરવા અન ેટકાઉ વવકાસ લક્ષ્યો બનાવવા માટે) 

2. સયંકુ્ત રાષ્રની ભવૂમકા અન ેજવાબદારી. (વવૈિક વલણના મદુ્દાઓન ેકાબમૂા ંકરવા અન ેટકાઉ વવકાસ લક્ષ્યો બનાવવા માટે) 

3. સરકારોની ભવૂમકા અન ેજવાબદારી. (વવૈિક વલણના મદુ્દાઓન ેકાબમૂા ંકરવા અન ેટકાઉ વવકાસ લક્ષ્યો બનાવવા માટે) 

 

 એનજીઓની અને સમાજની ભવૂમકા અને જવાબદારી. (વૈવશ્વક વલણન  મદુ્દ ઓને ક બમૂ ાં 

કરવ  અને ટક ઉ વવક સ લક્ષ્યો બન વવ  મ ટે) 

 

 યએુન, સરકારો, એનજીઓ, નાગડરક સમાજના સગંઠનો, એનપીઓ, સામાજજક કાયસકરો, સામાજજક આગેવાનો, યવુા કાયસકરો, સામાજજક 

પ્રિાવકો, સમદુાયના પ્રવતવનવધઓ જેવા તમામ હોદે્દદારોન ેતમેની વ્યક્ક્તગત ક્ષમતા પર ટેકો આપવો પડશ ેઅન ેસપંણૂસ રીત ેકામ 

કરવુ ંપડશ,ે તમે જ તનેે વગે આપવો પડશ.ે આ વવૈિક વલણના મદુ્દાઓને કાબમૂા ંરાખવા અથવા તને ેસમાપ્ત કરવા માટે કેટલાક 

સામડૂહક પ્રયત્નો કરવા પડશ.ે 

 એનજીઓના, વસવવલ સોસાયટી ઓગેનાઇઝશેન્સ, સોવશયલ વકસસસ, સોવશયલ ઈફેલ્યનુ્સસસ અન ેકમ્યવુનડટના પ્રવતવનવધઓએ ખાસ કરીન ે

આ બ ે ડહતધારકો વચ્ચનેા વવિાજનન ે કાબમૂા ં રાખવા માટે અથવા લોકો અન ે સરકારના અવધકારીઓએ આ વવૈિક વલણના 

મદુ્દાઓન ેસમાપ્ત કરવા ગ્રાઉન્ડ લવેલ પરના લોકોમા ંઉત્પ્રરેક તરીકે કામ કરવુ ંપડશ ે. 
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 યવુાનો એ શક્ક્તશાળી પડરવતસન એજન્ટો છે જેમા ંસમાજમા ંહકારાત્મક પડરવતસન લાવવાની વવશાળ સિંાવના છે. ઘણી એનજીઓ 

તમેની સાથ ેકામ કરવાનુ ંપસદં કરે છે અન ેતમેના માટે તબ્રળયાના સ્તરે વધ ુઅસર પ્રાપ્ત કરે છે કારણ કે તઓે ટકાઉ વવકાસ 

પ્રડિયાઓનુ ંનતેતૃ્વ કરતા િાવવ નતેાઓ બનવાની અપકે્ષા ધરાવે છે. ટકાઉ વવકાસ લક્ષ્યો હાસંલ કરવા માટે આજના યવુાનોની 

સડંોવણી ફરજજયાત છે. 

 વવૈિક વલણના મદુ્દાઓન ેસમાપ્ત કરવા અથવા કાબમૂા ંલવેા એક બીજાના જ્ઞાન અન ેઅનિુવોનુ ંસર્જન, અનકુૂલન, સ્થાનાતંડરત 

અન ેવહેંચણી એ એકત્રીત થઈ શકે ત ેજરૂરી છે. 

 વસવવલ સોસાયટી ઓગેનાઇઝેશસં, એનપીઓ, એનજીઓ જેવા હોદે્દદારો સરકારો કરતા નાના અમલદારશાહી ઉપકરણો ધરાવતા 

હોવાનુ ં માનવામા ં આવે છે, વધ ુ કાયસક્ષમ વનણસય સાથ ે - પ્રડિયાઓ અન ે પારદવશિતા સાથ ે વ્યહૂરચના જોડાણો દ્વારા બદલાતી 

પડરક્સ્થવતઓમા ંપ્રમાણમા ંઝડપથી સ્વીકારવાની ક્ષમતા. અપબે્રક્ષત રીત ેતે સમાજમા ંબહુવવધ ભવૂમકાઓ િજવવાની મજૂંરી આપ ેછે, 

જેમ કે સરકારોને નતેતૃ્વના વકૈન્લ્પક સ્વરૂપો પરૂા પાડવુ ંઅન ેડરગડરિંગ અસરો અન ેગવતશીલતા અને સમાજમા ંઅબ્રિપ્રાય ઉત્પાદકો 

સાથ ેઉત્પ્રરેક બનવુ.ં આમ, આવી સસં્થાઓન ેમાન્ય ઠેરવવુ ંજરૂરી છે. 

 એનજીઓ નાગડરક સમાજનો આવશ્યક િાગ છે અને તઓે સઘંષો ઉકેલવામા ંઅને નાગડરક સમાજન ેપનુ:સ્થાવપત કરવામા ંમખુ્ય 

ભવૂમકા િજવવાની ક્ષમતા ધરાવ ેછે. સ્વનૈ્ચ્છક સસં્થાઓ નાગડરક સમાજના વવવવધ ક્ષતે્રના લોકોનો સમાવશે કરીન ેસ્થાવનક માળખા ં

અથવા શાવંત મતદારક્ષેત્રોની રચના માટે સારી રીત ે ટેકો આપી શકે છે જેનો હતે ુ સ્થાયી શાવંત પ્રાપ્ત કરવાનો છે અન ેજેમની 

પ્રવવૃત્તઓ લાબંા ગાળાની પ્રવતબદ્ધતા પર આધાડરત છે. સ્વનૈ્ચ્છક સસં્થાઓમા ંવધ ુરોકાણો, વવવવધ સ્તરે ક્ષમતા વનમાસણ પ્રવવૃત્તઓ 

માટે સસંાધનોમા ંવધારો કરી શકે છે. તમેા ંતનેા પોતાના સ્ટાફની તાલીમ, સ્વદેશી િાગીદારો, સ્થાવનક નતેાઓ અન ેતેથી વધનુી 

ઓળખ શામેલ છે. તઓે સ્થાવનક શાવંત વવસ્તારોની સહાયથી વવવવધ વવરોધાિાસી જૂથોમા ંસહમવત લાવવા મધ્યસ્થીઓ તરીકે કાયસ 

કરી શકે છે. 

 એનજીઓ લોકોના સશક્ક્તકરણ માટે અન ેતમેની પ્રવવૃત્તઓમા ંનવા સહિાગીઓની નોંધણી માટે સ્થાવનક સસંાધનો એકવત્રત કરી 

શકે છે, ખાસ કરીન ેમડહલાઓને કે જેઓ ઘણી વાર શાવંત પ્રડિયામા ંવનષ્િીય રહી છે. 

 ટકાઉ સમદુાયના વવકાસ માટે એનજીઓ દ્વારા અસરકારક રીત ેકાયસ કરી શકે તવેા પાચં પડરમાણો નીચ ેમજુબ છે: 

1. સ્થાવનક આવથિક વવવવધતામા ંવધારો. 2. આત્મવનિસરતા: સ્થાવનક બજારોનો વવકાસ, સ્થાવનક ઉત્પાદન, સ્થાવનક પ્રડિયા, સ્થાવનક 

આવથિક સસં્થાઓમા ં મોટો સહયોગ. 3. કચરો પદેાશોના ડરસાયન્ક્લિંગ અન ેમનેજેમને્ટ સાથ ે ઉજાસના ઉપયોગમા ં ઘટાડો. 4. જૈવવક 

વવવવધતા અન ેકુદરતી સસંાધનોની દેખરેખનુ ંસરંક્ષણ અન ેવદૃ્ધદ્ધ. 5. સામાજજક ન્યાય માટે ટકાઉ સમદુાયોની પ્રવતબદ્ધતા. 
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 સયંકુ્ત રાષ્રની ભવૂમકા અને જવાબદારી. (વૈવશ્વક વલણન  મદુ્દ ઓને ક બમૂ ાં કરવ  અને ટક ઉ 

વવક સ લક્ષ્યો બન વવ  મ ટે) 

  

 સમાજ, સરકારો અન ે આંતરરાષ્રીય સસં્થાઓએ બ્રબન-સરકારી સસં્થાઓન ે પયાસવરણીય દ્રષ્ષ્ટએ યોગ્ય અન ે ટકાઉ વવકાસની 

પ્રડિયામા ંજવાબદારીપવૂસક અને અસરકારક રીતે તમેની િાગીદારીની ભવૂમકા વનિાવવાની મજૂંરી આપવા માટે પદ્ધવતઓ વવકવસત 

કરવી જોઈએ. 

 સામાજજક િાગીદારો તરીકે બ્રબન-સરકારી સસં્થાઓની ભવૂમકાન ે મજબતૂ કરવાના દૃષ્ષ્ટકોણથી, સયંકુ્ત રાષ્રની વસસ્ટમ અન ે

સરકારોએ, બ્રબન-સરકારી સગંઠનોની સલાહ સાથે, આ સસં્થાઓની સડંોવણી માટેની પચાડરક પ્રડિયાઓ, નીવત વનમાસણ અન ેવનણસય-

વનમાસણથી અમલીકરણ સધુીના સ્તરો અન ેપદ્ધવતઓની સમીક્ષા કરવા માટે એક પ્રડિયા શરૂ કરવી જોઈએ. 

 2025 સધુીમા,ં સદુ્રડ સવંાદોની સ્થાપના રાષ્રીય અન ેઆંતરરાષ્રીય સ્તરે તમામ સરકારો, યવુાનો અન ેબ્રબન-સરકારી સસં્થાઓ અને 

તમેના સ્વ-સગંડઠત નટેવક્સસ તમેજ યએુન દ્વારા ગ્લોબલ દ્રષ્ષ્ટએ અન ેટકાઉ વવકાસ માટે તમેની સબંવંધત ભવૂમકાઓન ેઓળખવા 

અન ેમજબતૂ કરવા જોઈએ. 

 

 આંતરરાષ્રીય નાણા ંઅન ેવવકાસ એજન્સીઓ અન ેતમામ આંતર સરકારી સગંઠનો અન ેમચંો સડહત યનુાઇટેડ નશેન્સ વસસ્ટમ, બ્રબન-

સરકારી સગંઠનો સાથ ેપરામશસ કરીન,ે પગલા ંલવેી જોઈએ: 

 

a. હાલની પ્રડિયાઓ અને વમકેવનઝમ્સમા ં વદૃ્ધદ્ધ કરવાની રીતોની સમીક્ષા અને અહવેાલ કે જેના દ્વારા યથુ અથવા બ્રબન-સરકારી 

સસં્થાઓ નીવત, ડડઝાઇન, વનણસય લવેા, અમલીકરણ અને મલૂ્યાકંન માટે વ્યક્ક્તગત એજન્સી સ્તરે, આંતરરાષ્રીયતાની ચચાસઓમા ં

અન ેસયંકુ્ત રાષ્રના પડરષદોમા ંફાળો આપી શકે; 

b. ઉપરના સબપરેાગ્રાફ (a) ના આધારે, નીવત અન ેપ્રોગ્રામ ડડઝાઇન, અમલીકરણ અને યવુાનો અન ે બ્રબન-સરકારી સસં્થાઓની 

વનપણુતા અન ેમતંવ્યોન ેદોરવા માટે દરેક એજન્સીની અંદર અક્સ્તત્વમા ંનથી, સ્થાપના, પદ્ધવતઓ અન ેપ્રડિયાઓ વધારવા અથવા 

મલૂ્યાકંન; 

c. સામાજજક િાગીદારો તરીકેની તમેની ભવૂમકાન ેવધારવાના દૃષ્ષ્ટકોણથી, બ્રબન-સરકારી સગંઠનો માટે નાણાકીય અન ેવહીવટી 

સમથસનની સમીક્ષાના સ્તર, પ્રોજેક્ટ અન ેપ્રોગ્રામના અમલીકરણમા ંતમેની સડંોવણીની હદ અન ેઅસરકારકતા વધારવી; 

d. બધા સ્તરે અમલીકરણ કાયસિમો અન ેપ્રવવૃત્તઓની સમીક્ષા અન ેમલૂ્યાકંન કરવા માટે સ્થાવપત પ્રડિયાઓમા ંયવુાનો અન ેનોન-

ગવનસમને્ટલ સસં્થાઓની િાગીદારી પ્રાપ્ત કરવાના ખલુ્લા અન ેઅસરકારક માધ્યમોની રચના કરવી; 
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e. વવકાસશીલ દેશની બ્રબન-સરકારી સસં્થાઓ અન ેતમેના સ્વ-સગંડઠત નટેવક્સસન ેસમથસન સડહત નીવતઓ અન ે ડડઝાઇન કરેલા 

કાયસિમોની સમીક્ષા અન ે મલૂ્યાકંનમા ં યોગદાન આપવા માટે યવુાનો તમેજ બ્રબન-સરકારી સસં્થાઓ અન ે તમેના સ્વ-સગંડઠત 

નટેવક્સસન ેપ્રોત્સાહન અને મજૂંરી આપવી; 

f. સામાન્ય સિાના સિેેટરી-જનરલના સબંવંધત અહેવાલોમા ં યવુાનો અને બ્રબન-સરકારી સમીક્ષા પ્રણાલીઓ અન ે મલૂ્યાકંન 

પ્રડિયાઓના તારણોન ેધ્યાનમા ંલેવા, અન ેસયંકુ્ત રાષ્રની તમામ સસં્થાઓ અને અન્ય આંતર-સરકારી સગંઠનો અન ેવવવવધ સ્થાયી 

વવકાસ લક્ષ્યોના અમલીકરણ અંગેના મચંો, ત ેમાટેની સમીક્ષા પ્રડિયા અનસુરવી; 

g. ટકાઉ વવકાસના સમથસનમા ંતમેના કાયસિમો અને પ્રવવૃત્તઓની અસરકારકતા અને તમેની ભવૂમકાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે યવુાનો 

અન ેબ્રબન-સરકારી સસં્થાઓને સચોટ અન ેસમયસર ડેટા અન ેમાડહતીની ઍક્સસે પ્રદાન કરવી. 

 

 

 સરકારની ભવૂમકા અને જવાબદારી. (વૈવશ્વક વલણન  મદુ્દ ઓને ક બમૂ ાં કરવ  અને ટક ઉ વવક સ 

લક્ષ્યો બન વવ  મ ટે) 

 

 સરકારોએ આના માટે પગલા ંિરવા જોઈએ:  

a. યવુાનો, બ્રબન-સરકારી સસં્થાઓ અન ેતમેના સ્વ-સગંડઠત નટેવક્સસ, જે વવવવધ ક્ષતે્રોનુ ંપ્રવતવનવધત્વ કરી શકે, સાથ ેપ્રવતસમાન 

સવંાદો સ્થાવપત અથવા વધારી શકે છે: જે (i) આ સગંઠનો અન ેયવુાનોના અવધકાર અન ેજવાબદારીઓ ધ્યાનમા ંલવેા; (ii) 

અસરકારક રીતે સકંબ્રલત યવુાનો અને સરકારી નીવત વવકાસ પ્રડિયામા ં બ્રબન-સરકારી ઇનપટુ્સને ચનેલ કરવી; અન ે (iii)  

રાષ્રીય સ્તરે પ્રોગ્રામ, નીવતઓન ેલાગ ુકરવામા ંયવુાનો અન ેબ્રબન-સરકારી સકંલનમા ંસરળતા એઆપવી; 

b. ટકાઉ વવકાસને ધ્યાનમા ં રાખીન ેપ્રવવૃત્તઓમા ં સ્થાવનક બ્રબન-સરકારી સસં્થાઓ, યવુાનો અને સ્થાવનક અવધકારીઓ વચ્ચ ે

િાગીદારી અન ેસવંાદોને પ્રોત્સાડહત કરવુ ંઅન ેસક્ષમ કરવુ;ં  

c. ટકાઉ વવકાસ લક્ષ્યો હાથ ધરવા માટે સ્થાવપત રાષ્રીય પદ્ધવતઓ અથવા પ્રડિયાઓમા ંયવુાનો અન ેબ્રબન-સરકારી સસં્થાઓને 

સામલે કરવા, ખાસ કરીન ેવશક્ષણ, ગરીબી નાબદૂી અન ેપયાસવરણીય સરંક્ષણ અન ેપનુવસસવાટ ક્ષતે્રે તમેની ખાસ ક્ષમતાઓનો 

શ્રષે્ઠ ઉપયોગ કરવુ;ં 

d. તમામ સ્તરે ટકાઉ વવકાસ લક્ષ્યોના અમલીકરણ અંગેની નીવતઓની રચના અન ેમલૂ્યાકંનમા ંયવુાનોના તારણો અન ેબ્રબન-

સરકારી દેખરેખ અન ેસમીક્ષા પદ્ધવતઓ ધ્યાનમા ંલવેી; 
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e. પચાડરક અન ે અનૌપચાડરક વશક્ષણના ક્ષતે્રમા ં અન ે લોક જાગવૃતના ક્ષતે્રમા ં બ્રબન-સરકારી સસં્થાઓ અન ે ખાસ કરીને 

યવુાનોની સડંોવણીન ેવવસ્તતૃ કરવા અન ેમાગો ઓળખવા માટે સરકારી વશક્ષણ પ્રણાલીની સમીક્ષા કરવી; 

f. યવુાનો અન ેબ્રબન-સરકારી સગંઠનોન ેસશંોધન અન ેઅસરકારક કાયસિમોની રચના, અમલીકરણ અન ેમલૂ્યાકંન માટે તમેના 

યોગદાન માટે જરૂરી ડેટા અન ેમાડહતીન ેઉપલબ્લધ અન ેસલુિ બનાવવી. 

 

ઉપર જણાવલેા પાસાઓ ઉપરાતં, વવૈિક વલણના મદુ્દાઓન ેકાબમૂા ંરાખવા અથવા સમાપ્ત કરવા અન ેએસડીજી તરફ સફળતા મેળવવા 

માટે યવુાનો અન ેએનજીઓની તરફેણમા ંવધ ુબ ેમદુ્દાઓ પર ધ્યાન આપવુ ંપડશ ેઅન ેતને ેલાગ ુકરવુ ંપડશ.ે 

 યનુાઇટેડ નશેન્સ વસસ્ટમ અને અન્ય આંતર-સરકારી સગંઠનો અન ેમચંો, દ્ધદ્વપક્ષીય કાયસિમો અને ખાનગી ક્ષેત્રના સગંઠનો, જેમ કે યવુાનો, 

બ્રબન-સરકારી સગંઠનો અને તમેના સ્વ-સગંડઠત નટેવક્સસ, માટે વધતા નાણાકીય અન ેવહીવટી સહાયતાની જરૂર પરુી પાડવી પડશ.ે 

વવકાસશીલ દેશોમા,ં જે એસડીજી કાયસિમોના દેખરેખ અન ેમલૂ્યાકંનમા ં ફાળો આપ ે છે, અન ેપ્રોગ્રામ ડડઝાઇનમા ંઅન ેઅમલીકરણમા ં

તમેની િાગીદારીની ભવૂમકા વધારવા માટે આંતરરાષ્રીય અન ેપ્રાદેવશક સ્તરે યવુાનો અન ેબ્રબન-સરકારી સસં્થાઓ (અન ેતેમના પોતાના 

તાલીમ કાયસિમો વવકસાવવામા ંસહાય કરે છે) માટે તાલીમ પ્રદાન કરે છે, તમેન ેસહાય કરવુ ંપડશ.ે 

 સરકારોએ દેશ-વવવશષ્ટ પડરક્સ્થવતઓન ેઆવધન, સલાહકાર જૂથોના યથુ અથવા બ્રબન-સરકારી સગંઠનો દ્વારા સ્થાપનાન ેસક્ષમ બનાવવા 

માટેના કોઈપણ કાયદાકીય પગલા ંજાહરે કરવા અથવા તને ેમજબતૂ બનાવવાની જરૂર પડશ ેજ, અન ેઆ યવુાનો અન ેબ્રબન-સરકારી 

સસં્થાઓના લોકોની કાનનૂી કાયસવાહી દ્વારા સરુક્ષા માટેના અવધકારની ખાતરી પણ કરવી પડશ.ે 

 

આ રીત,ે આપણ ેસવંાદના દસ્તાવજેીકરણન ે(ડોકયમુને્ટેશન) સમાપ્ત કરી શકીએ છીએ, અન ેઉપરના સડિય મદુ્દાઓના તમામ પાસાઓ અન ે

ઉકેલોનો અમલીકરણ કરી આપણે આખરે આ વવૈિક વલણ મદુ્દાઓન ેકાબમૂા ંકરી શકીએ છીએ અને તનેા સ્થાયી વવકાસ લક્ષ્યો (સસ્ટેનબેલ 

ડેવલેપમને્ટ ગોલ્સ) તરફ આગળ વધી શકીએ છીએ. 

 

 

યવુા સવંાદોની ઝલક 
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(યએુન 75 યથુ સવંાદ @ ગરુુકુલ મડહલા આટસસ એન્ડ કોમસસ કોલેજ) 
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 યવુા સવંાદોની ઝલક 
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(યએુન 75 યથુ સવંાદ @ આર જે વતબ્રેવાલ કોમસસ કોલેજ) 
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યવુા સવંાદોની ઝલક 

     

 

 

(યએુન 75 યથુ સવંાદ @ વસલ્વર ઓક યવુનવવસિટી) 
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યવુા સવંાદોની ઝલક 

 

  

 (યએુન75 યથુ સવંાદ @ વવિકમાસ સરકારી એન્ન્જવનયડરિંગ કોલેજ) 

 

 


