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સારાાં (Abstract) 

જેન્ડર આધારરત ર િંસા નનળારળામાાં સ્ળૈચ્છિક સાંસ્થાની ભનૂમકા 

ડૉ. ધનમિષ્ઠા  ી. કરડાણી 

સ્ત્રીઓ યની હશિંવા ભાનલ અધધકાયન બગં છે. સ્ત્રી એ સ્ત્રી છે, અફા છે. એભ ગણી 

એના ય જહુકભી ચરાલલાભા ંઆલે, ત્રાવ શોંચાડલાભા ંઆલે, વત્તા દ્વાયા દફાલી દેલાભા ં

આલે એની નફાઈન રાબ રેલાભા ંઆલે આ ફધી ફાફત જેન્ડય આધાહયત હશિંવા ગણલાભા ં

આલે છે. જે ગબંીય વભસ્મા છે. જે ભાટે સ્લૈચ્છછક વસં્થાઓન પા વધલળે યહ્ય છે. જે ફશનેને 

જાગ્રત કયી હશિંવામકુ્ત ફનાલલાના પ્રમત્ન કયે છે. 

પ્રસ્તતુ વળંધન ેય એભ.એ.ના ળધ ધનફધં ય આધાહયત છે. જેન મખુ્મ શતે ુસ્ત્રીઓ 

ય થતી હશિંવા ધનલાયલાભા ંસ્લૈચ્છછક વસં્થાની ળી ભધૂભકા છે તે તાવલાન છે. આ વળંધન 

ગજુયાત સ્ત્રી કેલણી ભડં વસં્થાન છે જે 90 લષથી ફશનેના ધલકાવ ભાટે કામષયત છે. જેભા ં

કે્ષત્રકામષ દ્વાયા મરુાકાત અનસુચૂચ અને ધનયીક્ષણ પ્રયકુ્ક્ત દ્વાયા આ વસં્થાભા ં આલતા 

રાબાથીઓની ધલગત પ્રસ્તતુ અભ્માવભા ંદળાષલી છે.  

પ્રસ્તતુ વળંધન ેયને ાચં બાગભા ં ધલબાજીત કયુું છે.જેભા ં શરે ધલબાગ જેન્ડય 

આધાહયત હશિંવાની ચચાષ કયી છે. ફીજા ધલબાગભા ંગજુયાત સ્ત્રી કેલણી ભડંની ભધૂભકા, ત્રીજા 

ધલબાગભા ંરાબાથીઓની પ્રાથધભક ભાહશતી, ચથા ધલબાગભા ંજેન્ડય આધાહયત હશિંવાના કાયભ, 

ધનલાયણની ચચાષ કયી છે અને ાચંભા ંધલબાગભા ંઅભ્માવના મખુ્મ તાયણ દળાષવ્મા છે. 

ચાલીરૂ ળબ્દ : જેન્ડય, જેન્ડય આધાહયત હશિંવા, સ્લૈચ્છછક વસં્થા. 
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પ્રસ્તાળના : 

બાયતભા ં વભમની વાથે અનેકધલધ ભાનલવભાજભા ં સ્ત્રીઓના જીલનને રગતી 

વભસ્માઓ ેદા થઈ છે જે ઘણા વભમથી આણી વભાજજક એકતા અને યાષ્ટ્રીમતાને ધછન્નચબન્ન 

કયી નાખે છે. વભાજભા ં તે વ્માક યીતે પ્રવયરી જલા ભે છે. સ્ત્રીઓના ળણ વફંધંી 

વભસ્મા ૈકી કોટંુચફક હશિંવા ગબંીય વભસ્મા છે. 

સ્ત્રીઓ યની હશિંવા ભાનલશક્ક ધલરુદ્ધન અત્માચાય છે. આ એવુ ંકૃત્મ જે ચરિંગ આધાહયત 

શમ.હશિંવક શમ જેના હયણાભે ળાયીહયક, જાતીમ અથલા ભાનધવક ઈજા અથલા દુુઃખ સ્ત્રીઓને 

શોંચે અથલા તેને કાયણે એભ થલા વબંલ શમ. લધભુા ંજઈએ ત સ્ત્રી ધલરુદ્ધ અત્માચાયભા ં

એલા કૃત્મ કયલાની ધભકી આલાભા ં આલે, દફાણ કયલાભા ં આલે, એકતયપી યીતે તેણીને 

મકુ્ત યીતે કાભકાજ કયલા દેલાની છૂટ રઈ રેલાભા ંઆલે તે જાશયેભા ંફને કે અંગત જીલનભા ં

ફને ત તે ણ જેન્ડય આધાહયત હશિંવા છે. આભ આલા પ્રકાયની હશિંવાના અટકામત ભાટે 

વયકાય વાથે વાથે સ્લૈચ્છછક વસં્થાઓન પા વધલળે યહ્ય છે જે સ્ત્રીઓના ધલકાવ ભાટે 

ભશત્લના કામો કયે છે. 

પ્રસ્તતુ વળંધન એભ.એ. ળધ ધનફધંના એક બાગરૂ છે. જેના ધલધલધ ાવંા ૈકી 

સ્લૈચ્છછક વસં્થાની (ગજુયાત સ્ત્રી કેલણી ભડં) સ્ત્રીઓ ય થતા અત્માચાય ધનલાયલાભા ંળી 

ભધૂભકા છે જે અંગેન અશીં અભ્માવ યજૂ કમો છે. 

જેન્ડર : 

જેન્ડય એટરે રુુત્લ અને સ્ત્રીત્લ જેભા ંરુુત્લ સ્ત્રીત્લની ઓખની વભજૂતી આલા 

ભાટે એક ધલશ્રેણાત્ભક ધલબાલના તયકે જેન્ડયને ઓખલાભા ંઆલે છે. 

જેન્ડર આધારરત ર િંસા : 

સ્ત્રીઓ યની હશિંવા ભાનલ અધધકાયન બગં છે. સ્ત્રી એ સ્ત્રી છે અફા છે એભ ગણી 

એના ય જહુકભી ચરાલલાભા ંઆલે, ત્રાવ શોંચાડલાભા ંઆલે, વત્તા દ્વાયા દફાલી દેલાભા ં

આલે, એની નફાઈન રાબ રેલાભા ં આલે. આ ફધી ફાફતને જેન્ડય આધાહયત હશિંવા 

ગણલાભા ંઆલે છે. 
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સ્ળૈચ્છિક સાંસ્થા : 

સ્લૈછછક વગંઠનને – ચફનવયકાયી વગંઠન કે Non-Government Organization (N.G.O.) 

કશલેાભા ંઆલે છે. જે સવુસં્કૃત વભાજની યચનાભા ંભશત્લન બાગ બજલે છે. 

સાંધન યજના દ્ધનત : 

પ્રસ્તતુ અભ્માવ પ્રાથધભક ભાહશતી અને ગોણ ભાહશતી ય આધાહયત છે. જેભા ંમરુાકાત 

અનસુચૂચ, ધનયીક્ષણ, પ્રશ્નાલચર, કેવ સ્ટડી, પ્રયકુ્ક્તન ઉમગ દ્વાયા 179 સ્લૈચ્છછક વસં્થાના 

રાબાથીઓ ાવેથી ભાહશતી એકત્ર કયી છે અને કભષળીર ફશને જેઓ આ વસં્થાના છે. તેઓને 

પ્રશ્નાલચર પ્રયકુ્ક્ત દ્વાયા અને 10 કેવ સ્ટડી પ્રયકુ્ક્તન ણ ભાહશતી એકત્ર કયલા ભાટે ઉમગ 

કમો છે. 

પ્રસ્તતુ વળંધન ેયભા ં જેન્ડય આધાહયત હશિંવા, ઉત્તયદાતાઓની પ્રાથધભક ભાહશતી, 

ગજુયાત સ્ત્રી કેલણી ભડં વસં્થાની ભધૂભકા, હશિંવાના કાયણ, ધનલાયણ લગેયેને તાસ્મા છે. 

ગજુરાત સ્ત્રી કેલળણી માંડલ : 

ગજુયાતભા ં ધળક્ષણકે્ષતે્ર અને વાભાજજક કે્ષતે્ર કામષ કયતી જાશ ેવસં્થાઓભા ંગજુયાત સ્ત્રી 

કેલણી ભડં એ વોથી ીઠ જાશયે વસં્થા છે. જેની સ્થાના ઈવ.1917ભા ં થઈ. આ ભડંે 

વભગ્ર ગજુયાતભા ંધળક્ષણના ફીજા યપ્મા. સ્ત્રીઓના ધલકાવ ભાટે ભશત્લની ભધૂભકા ગજુયાત સ્ત્રી 

કેલણી ભડં બજલે છે. આ વસં્થાભા ં કુટંુફ વરાશ કેન્ર, ધલધલધરક્ષી ભહશરા કલ્માણ કેન્ર, 

કુદયતી અને ભાનલવજિત આધત્ત વશામ, સ્લાસ્્મ વેલા કેન્ર, સ્ત્રીઓનુ ંવન્ભાન જેલી વાભાજજક 

પ્રવધૃત્તઓ મજામ છે. 
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પ્રસ્તતુ સ્લૈચ્છછક વસં્થાભા ંઆલતા રાફાથીઓના જાધત, લમજૂથ, ધભષ, જ્ઞાધત, ધળક્ષણ 

ધલમક ભાહશતી ભેલી છે જે તાવતા.... 

ક્રમ નળગત ક્રમ નળગત સાંખ્યા ટકા 
1 રાબાથીઓની જાધત 1 બાઈઓ 61 34.07 
  2 ફશને 118 65.92 
   કુ 179 100 
2 રાબાથીઓનુ ંલમજૂથ 1 18 થી નીચ ે 03 1.67 
  2 19 થી 25 45 25.13 
  3 26 થી 30 39 21.78 
  4 31 થી 35 34 18.99 
  5 36 થી 40 19 10.61 
  6 41 થી લધ ુ 39 21.78 
   કુ 179 100 
3 રાબાથીઓની જ્ઞાધત 1 વલણષ 23 12.84 
  2 અનસુચૂચત જાધત 27 15.09 
  3 અનસુચૂચત જનજાધત 01 0.55 
  4 છાત વમશૂ 102 56.98 
  5 વાભાજજક ળૈક્ષચણક છાત 26 14.52 
   કુ 179 100 
4 રાબાથીઓનુ ંધળક્ષણ 1 અધળચક્ષત 42 23.46 
  2 રખતા-લાચંલાની 

જાણકાયી 
09 5.02 

  3 પ્રાથધભક 46 25.69 
  4 ભાધ્મધભક 47 26.25 
  5 ઉછચતય ભાધ્મધભક 09 5.02 
  6 સ્નાતક 09 5.02 
  7 અનસુ્નાતક 17 9.49 
   કુ 179 100 
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ઉયુષક્ત ટેફર યથી જતા રાબાથીઓની જાધત તાવતા ભટાબાગના ં રાબાથીઓ 

સ્ત્રીઓ જલા ભે છે અને રાબાથીઓનુ ં લમજૂથ જતા 19 થી 30 લષની લમજૂથના 25% 

રાબાથીઓ છે. જ્માયે 41 થી લધ ુલમજૂથ ધયાલતા 21.78% રાબાથીઓ છે. 

રાબાથીઓની જ્ઞાધત ધલળ ેભાહશતી ભેલતા છાત વમશૂભાનંા રાબાથીઓ ભશત્તભ છે 

અને તેઓનુ ં ધળક્ષણ તાવતા ભટાબાગના રાબાથીઓ પ્રાથધભક ભાધ્મધભક કક્ષાનુ ં ધળક્ષણ 

ભેવ્યુ ંછે અને 23.46 ટકા રાબાથીઓ અધળચક્ષત છે. 

એટરે કે આ સ્લૈચ્છછક વસં્થાભા ં તાની વભસ્માઓ રઈને આલતા રાબાથીઓભા ં

ભટાબાગે અધળચક્ષત અથલા ઓછ ં ધળક્ષણ ભેવ્યુ ં છે અને યલુાન લમ અને પ્રોઢ અલસ્થાભા ં

આલા પ્રકાયની વભસ્માઓ લધ ુજલા ભે છે અને જેભા ંણ ફશનેભા ંલધાયે જલા ભે છે. 

ાભાથીઓ ર કોટુાં બિક ર િંસાના કારણ : 

પ્રસ્તતુ સ્લૈચ્છછક વસં્થાભા ંરાબાથીઓ ય કમા પ્રકાયની કોટંુચફક હશિંવાઓ થતી જલા 

ભે છે તેના ભાટે કમા કાયણ જલાફદાય છે જે ધલળે જતા  

ાભાથીઓ ર કોટુાં બિક ર િંસાના કારણ : 

ક્રમ નળગત  ા ટકા ના ટકા કુ 

1 કુટેલ 33 18.43 146 81.56 179 
2 રગ્નેતય વફંધં 19 10.61 160 89.38 179 
3 વ્મક્ક્તગત કાયણ 163 91.06 16 8.93 179 
4 જાતીમજીલન 12 6.70 167 93.29 179 
5 આધથિક 65 36.31 114 63.68 179 
6 કોટંુચફક 163 91.06 16 08.93 179 
7 વાભાજજક વાસં્કૃધતક 78 43.57 104 56.45 179 

 

ઉયુષક્ત ટેફર દ્વાયા જઈએ ત રાબાથીઓને કોટંુચફક હશિંવા ભાટેના અનેકધલધ કાયણ 

છે. જેભા ંતેઓને કુટેલ, રગ્નેતય વફંધ, આધથિક, વ્મક્ક્તગત કોટંુચફક કાયણ જલા ભળ્મા છે. 

તેભાથંી રાબાથીઓભા ંવ્મક્ક્તગત, કોટંુચફક, કાયણ જે હશિંવાના કાયણ તયીકે લધાયે જલા ભે 

છે. જે હશિંવાના કાયણ તયીકે લધાયે જલા ભે છે.  
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જેન્ડર આધારરત ર િંસા નનળારળામાાં સ્ળૈચ્છિક સાંસ્થાની ભનૂમકા : 

ગજુયાત સ્ત્રી કેલણી ભડં સ્ત્રીઓની વભસ્મા ધનલાયણ અને સ્ત્રી જાગધૃતના કામષક્રભભા ં

અગ્રગણ્મ યશી છે. આ વસં્થાભા ં અનેકધલધ રાબાતીઓ તાની વભસ્માઓ રઈને આલે છે. 

જેભા ંછેલ્રા વાત લોભા ંઆલેરા કેવના પ્રકાય અંગે ભાહશતી ભેલતા... 

2004 થી 2011 સધુીમાાં આળેા કેસના પ્રકાર 

 

ક્રભ કેવન પ્રકાય 2004 

થી 
2005 

2005 

થી 
2006 

2006 

થી 
2007 

2007 

થી 
2008 

2008 

થી 
2009 

2009 

થી 
2010 

2010 

થી  

2011 

કુર 

1 ળાયીહયક ભાનધવક ત્રાવ  43 60 66 65 72 87 124 517 
2 ભાતા-ધતા અને 

વાવહયમાની દાખરને 
અંદાજી દખર અંદાજીની 
કાયણ 

29 44 41 20 15 15 13 177 

3 અનૈધતક વફંધં 10 11 09 12 10 14 12 78 
4 વ્મક્ક્તભતાન તપાલત 10 00 00 00 00 00 00 00 
5 દારૂના વ્મવનને કાયણે 11 16 11 31 28 20 14 131 
6 આધથિક વભસ્મા વફંધંી 06 14 07 14 17 06 15 79 
7 દશજેના કાયણે 06 11 13 12 10 07 6 65 
8 ધભલ્કત વફંધંી 01 13 02 03 09 06 04 38 
9 અશયણ ફાફત 04 06 01 02 04 00 02 19 
10 અમતૃ્ય ુવફંધંી 02 01 01 01 02 01 01 09 
11 રગ્નવફંધંી 02 00 03 00 01 01 00 07 
12 ફાત્કાય વફંધંી 01 00 02 01 01 01 02 08 
13 ફાકના જેળન વફંધંી 00 00 02 00 04 01 07 14 
14 છેતયીંડીથી રગ્નવફંધંી 00 00 00 01 01 01 03 06 
15 આશ્રમ ફાફત 00 00 00 01 01 01 01 04 
16 છેતયધિંડીથી છૂટાછેડા 

રેલા ફાફત 
00 00 00 00 02 00 01 03 

17 કાનનૂી વશામ ફાફત 00 00 00 00 01 03 04 08 
18 જાતીમ ળણ વફંધંી 00 00 00 00 01 01 01 02 
19 જાતીમળણ વતાભણી 

વફંધંી 
00 0 00 00 00 01 01 02 

 કુર 125 176 158 163 179 166 210 1177 
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ઉયુષક્ત ટેફર યથી જતા ગજુયાત સ્ત્રી કેલણી ભડંભા ંછેલ્રા વાત લષભા ં1177 

કેવ આલેરા છે અને જે કેવના ધનલાયણ ભાટે શતા વસં્થાએ અથાગ પ્રમત્ન કમાષ છે અને તે સ્ત્રી 

કલ્માણ અંગે તેઓની વભસ્માઓ ધનલાયણ ભાટે અનેક પ્રમત્ન કયી યશી છે. 

ગજુયાત સ્ત્રી કેલણી ભડં વસં્થા ઉયુષક્ત આલેર કેવને વરાશ ભાગષદળષન, 

વભાધાન, છૂટાછેડા, કટષભેટય, ડ્રાઉટ દ્વાયા ણૂષ કયે છે અને રાબાથીઓની વભસ્માઓનુ ં

ધનયાકયણ રાલે છે. 

અથાષતૌ ગજુયાત સ્ત્રી કેલણી ભડં વસં્થા કોટંુચફક હશિંવાન બગ ફનેર વ્મક્ક્તઓ ભાટે 

અમકામતથી ભાડંીને નુુઃસ્થાન સધુી વશામરૂ ફને છે 

તારણ : 

 આ વસં્થાભા ંએક લષભા ંપ્રાપ્ત કુર 179 કેવ છે જેના 61 બાઇઓ અને 118 ફશને છે જેભા ં

18 લષથી 41 લમજૂથ ધયાલતા રાબાથીઓ જલા ભે છે. 

 અભ્માવભા ં વલણષથી ભાડંીને વાભાજજક ળૈક્ષચણક યીતે છાત એલા ફધા જ જ્ઞાધતના 

રાબાથીઓ આલેરા છે. 

 આ રાબાથીઓભા ં25 ટકા રખલા લાચલાની જાણકાયી ધયાલતા ઉત્તયદાતાઓ છે. જ્માયે 

સ્નાતક-અનસુ્નાતક કક્ષા સધુીનુ ં ધળક્ષણ ભેવ્યુ ં શમ તેલા રાબાથીઓ 15 ટકા જ જલા 

ભે છે. 

 કોટંુચફક હશિંવાના કાયણભા ં રાબાથીઓ વ્મક્ક્તગત કાયણ, આધથિક, વાભાજજક, વાસં્કૃધતક 

કાયણને જલાફદાય ગણાલે છે. 

 ગજુયાત સ્ત્રી કેલણી ભડંભા ં છેલ્રા વાત લષભા ં 1177 કેવ આલેર છે. જે વરાશ 

ભાગષદળષન, વભાધાન, છૂટાછેડા, ડ્રાઉટ, કટષ ભેટય દ્વાયા રાબાથીઓની વભસ્માનુ ંવભાધાન 

રાલે છે. 

 પ્રસ્તતુ વળંધન અભ્માવ યથી પચરત થામ છે કે વયકાયની વાથે સ્લૈચ્છછક વસં્થાઓ ણ 

સ્ત્રીઓના ધલકાવ કે્ષતે્ર ઉત્તભ જાગધૃતના કામો કયે છે.
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