
વેલ્સમાં િારીશરક સજાનો અંત લાવવો 
માતાશપતા માટે માશહતી 
૨૧ માચર ્૨૦૨૨ એ વેલસ્માં બાળકો અન ેતેમના અરધકારો માટે એરતહારસક કષ્ણ છ ેઆ રદવસથી, વેલસ્માં  
બાળકોન ેશારીરરક સજા કરવી ગરેકાયદસેર રહેશે. અમે બાળકો અન ેતેમના અરધકારોનુ ંરક્ષણ કરવા  
માંગીએ છીએ, તેમન ેજીવનની શરે્ષઠ્ શરૂઆત આપવામાં મદદ કરીએ છીએ 

િારીશરક સજા િું છે? 

શારીરરક સજા શું બને છે તેની સેટ સૂરિ આપવી શક્ય 
નથી કારણ કે ભૌરતક બળનો ઉપયોગ કરીને બાળકને સજા 
કરવામાં આવે તો તે કંઈ પણ હોઈ શકે છે. 

સંશોધન સૂિવે છે કે કોઈપણ પર્કારની શારીરરક રશક્ષા 
બાળકો માટે હારનકારક હોઈ શકે છે. 

કાયદામાં ફેરફારનો અથર્ િું છે? 

•  વેલ્સમાં તમામ શારીરરક સજા ગેરકાયદેસર રહેશે. 
•  તે બાળકોને પુખ્ત વયના લોકોના હુમલાથી સમાન 

સુરક્ષા આપશે. 
•  તે કાયદાને સ્પષ્ટ કરશે - બાળકો, માતારપતા, 

વ્યાવસારયકો અને જાહેર જનતા માટે સમજવામાં 
સરળતા રહેશે. 

જો હું ૨૧ માચર્ ૨૦૨૨ થી મારા બાળકને 
િારીશરક સજા કરું તો િું થાય? 

કોઈપણ જે બાળકને શારીરરક સજા કરે છે: 

•  કાયદો તોડશે 
•  હુમલામાં ધરપકડ અથવા આરોપ લગાવવાનું જોખમ 

•  ફોજદારી રેકોડર્ મેળવી શકે છે જે કોઈપણ ફોજદારી ગુના 
માટે સમાન છે 

બાળકોની વતર્ણૂકનું સંિાલન કરવાની હકારાત્મક રીતો 
શોધવામાં અને આવી પરરરસ્થરતને ટાળવા માટે મદદ કરવા 
માટે, જેની જરૂર હોય તેના માટે મારહતી, સલાહ અને સહાય 
ઉપલબ્ધ છે. 

િું તેનો અથર્ એ છે કે હું મારા બાળકને 
હવે શિસ્તતા આપી િકતો નથી? 

ના. દરેક બાળકને શિસ્તની જરૂર છે; તે સારા 
વાલીપણાનો આવિ્યક ભાગ છે. જો કે, શિસ્તતા અને 
િારીશરક સજા વચ્ચે મોટો તફાવત છે. 

શિસ્તતા એ બાળકને સીમાઓ, માગર્દિર્ન અને 
ટેકો આપવા શવિે છે જેથી તેઓ યોગ્ય વતર્ન િીખે. 
કાયદામાં ફેરફાર માતાશપતાની આ કરવાની ક્ષમતાને 
અસર કરિે નહીં. 

બાળકોને શિસ્તતા આપવા માટે િારીશરક સજા આપવી 
જરૂરી નથી. 

એવું લાગે છે કે તે કામ કરે છે કારણ કે બાળકો જ્યારે 
તેઓ ઉદાહરણ તરીકે થપ્પડ મેળવે છે ત્યારે તેઓ જે કરે 
છે તે બંધ કરે છે. 

પરંતુ બાળકોની િારીશરક શિક્ષા બાળકોના વતર્નને 
સુધારવામાં અસરકારક નથી અને તે બાળકોને આત્મ-
શનયંતર્ણ અથવા યોગ્ય વતર્ન શવિે  િીખવામાં મદદ 
કરતી નથી. 

િારીશરક સજા આ કરી િકે છે: 

•  બાળકને નુકસાન પહોંચાડે છ 

•  બાળકને ભય, ગુસ્સો, ઉદાસી, મંઝવણ અનુભવે છ 

•  બાળકોને સંદિ આપે છે કે  શહંસા ઠીક છે અન  
મજબૂત લાગણીઓ માટે યોગ્ય પર્શતભાવ છે. 

•  બાળકો માટે નકારાત્મક પશરણામો સાથે સંકળાયેલ  
હોઈ િકે છે. 
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વેલ્સમાં િારીશરક સજા સમાપ્ત કરવા શવિે વધુ માશહતી માટે જુઓ:   
gov.wales/EndPhysicalPunishment 

હકારાત્મક પેરંશટે ંગ શટપ્સ અને માશહતી માટે “ Parenting. Give it time:” શવભાગ પર જાઓ:  
gov.wales/giveittime 

https://gov.wales/ending-physical-punishment-children
http://gov.wales/giveittime


િું તે રોશજંદા વાલીપણામાં ફેરફાર કરિે? 

િોક્કસ નહી!  / જરા પણ નહી! માતારપતા આરલંગન કરે છે, 
વાળ સાફ કરે છે, દાંત સાફ કરે છે, ‘રફ એન્ડ ટમ્બલ’ રમે છે 
અને બાળકોને કારની સીટ પર દૈરનક ધોરણે ઉપાડે છે. 

કેટલીકવાર બાળકને પોશાક પહેરાવો મુશ્કેલ હોય છે અને 
તમારે તેમની ઇિ્છા રવરુદ્ધ, પર્સંગોપાત, તેમને ગરમ રાખવા, 
તેમને બહાર જવા માટે સક્ષમ કરવા વગેરે કરવું પડે છે. 

કાયદામાં પરરવતર્ન આમાંની કોઈપણ પર્વૃરત્તને અટકાવતું 
નથી - તે માતર્ શારીરરક સજાને સમાપ્ત કરવા માંગે છે. 

અને સ્પષ્ટપણે કહીએ તો, બાળકોને નુકસાનથી સુરરક્ષત 
રાખવા માટે કોઈપણ શારીરરક હસ્તક્ષેપ એ િારીશરક સજા 
નથી. 

બાળકને રસ્તામાં દોડતા અટકાવવા અથવા બાળકને પોતાની 
જાતને અથવા અન્ય લોકોને ઈજા ન થાય તે માટે રોકી રાખવા, 
અથવા આગમાં અથવા ગરમ સપાટી પર હાથ નાખવાનું 
અટકાવું એ સારું વાલીપણ છે, સજા નથી. 

જો કે, તમારા બાળકને કંઈક ખતરનાક કરતા જોયા પછી જો 
તમે પણ તમારા બાળકને ફટકો મારતા પર્રતરકર્યા આપો, તો 
તમે તેમને શારીરરક સજા કરી રહ્યા છો અને કાયદા હેઠળ આ 
સ્વીકાયર્ રહેશે નહીં. 

હું સલાહ અને ટેકો ક્યાંથી મેળવી િકું? 

•  પેરેંરટંગ. તેને સમય આપો હકારાત્મક વાલીપણાના 
વ્યવહારુ સંકેતો, ટીપ્સ અને રનષ્ણાતોની સલાહ બાળકો 
તરફથી સારા વતર્નને પર્ોત્સારહત કરવા અને શારીરરક 
સજાના રવકલ્પો. તેમનું પેરેંરટંગ સપોટર્ પેજ વધુ સપોટર્  
અને હેલ્પલાઈન્સની રલંક્સ આપે છે 

•  સાવર્રતર્ક પેરેંરટંગ સપોટર્  અને સલાહ રમડવાઇફ્સ, હેલ્થ 
રવરિટસર્, જીપી અને ફેરમલી ઇન્ફોમેર્શન સરવર્સીસ  
દ્વારા આપવામાં આવે છે. 

•  ફ્લાઇંગ સ્ટાટર (જો તમે ફ્લાઇંગ સ્ટાટર્ એરરયામાં 
રહો છો) અને ફેરમલીિ ફસ્ટર ્જેવા પર્ારંરભક સહાય 
કાયર્કર્મો. 

જો હુ ંિારીશરક સજાનો ઉપયોગ કરી િકતો  
નથી, તો હું મારા બાળકના અશનચ્છનીય 
વતર્ન સાથે કેવી રીતે વ્યવહાર કરી િકું? 

શારીરરક સજાનો ઉપયોગ કયાર્  રવના બાળકને રશસ્તતા 
આપવાની ઘણી રીતો છે. 

•  કેટલીકવાર પડકારજનક પરરરસ્થરતમાંથી નાના બાળકનું 
ધ્યાન ભંગ કરવું એ સમસ્યાના વતર્નને ઘટાડવા માટે  
પૂરતું છે. 

•  3 વષર્થી વધુ ઉંમરના બાળકો સાથે તમે શારીરરક સજાને 
બદલે પરરણામનો ઉપયોગ કરી શકો છો, જેમ કે મનપસંદ 
રમકડું અથવા ટૂંકા સમય માટે પર્વૃરત્તથી દૂર કરવી. 

•  મોટા બાળકો અને રકશોરો માટે, સૌથી મોટી અસર શું થશે 
તે જાણવું અગત્યનું છે, જેમ કે ઇલેક્ટર્ોરનક વસ્તુઓ દૂર 
કરવી, તેમને તેમના રમતર્ો સાથે સમય પસાર ન કરવા દેવો 
અથવા િોક્કસ સમય માટે ખીસા ખિર્ ગુમાવવો. 

•  આપણી પોતાની લાગણીઓને ઓળખી અને તેનું સંિાલન 
કરવાનું શીખીએ, તેનો અથર્ એ હોઈ શકે કે આપણે 
પરરરસ્થરતઓને વધતા પહેલા શાંત કરી શકીએ. 

•  ઉદાહરણ તરીકે, શાંત રહીને, થોડા ઊંડા શ્વાસ લેવાથી 
અથવા દૂર િાલવાથી પણ - તમે તમારા બાળકને કેવી રીતે 
વતર્વું તેનું ઉત્તમ ઉદાહરણ આપો છો. 

હકારાતમ્ક વાલીપણા  ટોચની ટીપ્પણી
• સકારાત્મક (સારા) વતર્ન માટે સાિી પર્શંસા આપવી 
• તમારા બાળકની ઉંમર અને ક્ષમતા માટે યોગ્ય 

પારરવારરક રનયમો રાખો 
• એવા સમય માટે આગળની યોજના બનાવો જ્યાં 

બાળકો પડકારજનક રીતે વતેર્ છે (દા.ત. ખરીદી કરવા 
જાઓ ત્યારે સાથે નાસ્તો અથવા રમકડું રાખો) 

• મુશ્કેલ વતર્નની પાછળ શું િાલી રહ્યું છે તે રવશે 
સમજવાનો પર્યત્ન કરો અને રવિારો - શું તમારું બાળક 
ભૂખ્યું, કર્ોરધત, એકલું અથવા થાકેલું છે (HALT)? 

• લાગણીને વતર્ન સાથે જોડો દા.ત. ‘મને લાગે છે કે તમે 
રમકડાં ફેંકી રહ્યા છો કારણ કે તમે કર્ોરધત છો, પરંતુ 
આપણે લોકોને નુકસાન ન પહોંિાડવું જોઈએ’ 

• તમારા કુટુંબ માટે કામ કરે તેવી રદનિયાર્ રવકસાવો 
• તમે જે રીતે વતર્વા માંગો છો તે રીતે વતર્ન કરો-જો કોઈ 

બાળક કોઈ પુખ્ત વ્યરક્તને ફટકારતો અને બૂમો પાડતો 
જુએ છે, તો બાળક સમજી શકશે નહીં કે રહરટંગ અથવા 
બૂમો પાડવાની મંજૂરી નથી. 

પરેેશંટગંની મલુાકાત લો. વધ ુમાશહતી માટે તનેે 

સમય આપો. 

 
 

 

 

 

  
 

સમય બદલાયો છે. વલણ બદલાયું છે. 
આધુશનક વેલ્સમાં િારીશરક સજા માટે કોઈ સ્થાન નથી. 

https://gov.wales/parenting-give-it-time
https://gov.wales/parenting-give-it-time/support
http://www.fis.wales/
http://www.fis.wales/
https://gov.wales/get-help-flying-start
https://gov.wales/families-first
https://gov.wales/parenting-give-it-time
https://gov.wales/parenting-give-it-time

