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વાય 

 પ્રસ્ તતુ અભ્ માવ લતતભાન વભમભાાં વભાજભાાં ભહશરાઓન ેવાંવલધાનભાાં પરુૂ વભકક્ષ 

દયજજોઆલાભાાં આલેર છે અને તેની કામદા દ્વાયા વભાન શક શતે ુડાત.ફાફા વાશફે 

દ્વાયા જે ચલ ળરૂ કયલાભાાં આલેર તેના  હયણાભ સ્ લરૂ સ્ રીઓન ેપરુૂ જેલા જ 

અવધકાય આલાભાાં આવ્ મા છે. અન ે તેના પ સ્ લરૂે વભાજભાાં વાભાજજક ક્ષેરે 

ભહશરાઓનુાં વળહકતકયણ થયુાં છે.આવથિક, યાજહકમ, ળૈક્ષણણક, વાાંસ્ કૃવતક, આયોગ્ મ ક્ષેર ે

ભહશરાઓએ ોતાનુાં કૌલત ફતાવ્ યુાં છે. વભાજભાાં વાભાજજક પ્રવાંગોભાાં, વનણતમોભાાં અન ે

ફાકોની કાયહકહદિ ભાટે ોતાના વલચાયો અન ે પયજ ફજાલતી થઈ છે. ઘયની ચાય 

હદલારભાાં કાભ કયતી સ્ રીઆજે ગાભના ચોયેવભાજ અન ે ગ્રાભ વલકાવ અન ે યાષ્ટ રના 

બવલષ્ટ મ અંગ ેચચાત કયતી થઈ છે.ભહશરાઓભાાં જે જાગવૃત આલી છે.જેનાથીત ેોતાના 

અવધકાયો અન ે વ ભાન ભાટે અલાજ ઉઠાવ્ મો છે. અન ે આ ઐવતશાવવક અન ે અવલ 

સ્ ભયણણમ ચલ ળરૂ કયનાય શ્રીડાત. ફાફાવાશફે આંફેડકય ના પાેછે. આજે તે 

ઓશમાત નથી. યાંત ુતેભની સ્ રીઅવધકાય ભાટેનુાં  ગલુાં આજે વભાજભાાં દયેક લગતની 

ભહશરાઓને સ્ લભાન બેય જીલન જીલલા ભાટે પ્રેયણારૂ ફયુાં છે. 
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પ્રસ્ તાલના :- 

 વાંવાયના યથના ચારક ફ એલા ફે ભશત્ લના ૈડા એટરે સ્ રી અન ેપરુુ આ ફ નનેી 

વભાનરૂી ગવતથી સવૃષ્ટ ટ ગવત ભાનછે. જે વનાતન વત્ મ છે. એકણ હયફની અલગણના 

કયી ળકામ નશી. ભનસુ્ મવૃતભાાં અન ેપયુાણોભાાં સ્ રીના ભાન-  વ ભાનની લાત કયલાભાાં આલી છે. 

બગલાન ભન ુએતો ત્ માાં સધુી કશય ુછે, કે જમાાં નાયી નુાં વ ભાન કયલાભાાં આલે છે,ત્ માાં દેલતાઓ 

પ્રવ ન યશ ેછે. જમાયે ફીજી તયપ કેટરીક ફાફતોભાાં સ્ રીઓને મજ્ઞ, વ્રત, ઉલાવ, પરુી જ ભને 

દુુઃખની ખાણ, લગેયે ફાફતોભાાં વનેધ જોલા ભે છે. આ હશિંદુ ધભતભાાં વલયોધાબા જોલા ભે 

છે. વભમ જતા ભહશરાઓના વલકાવ અન ેઉથ્ થાન ભાટે વલવલધ પ્રમાવો થમા છે.  વભાજભાાં 

સ્ત્રીઓ ય થતી હશિંવા અન ેળોણ વલયોધી ઘણા વભાજ સધુાયકોએ અલાજ ઉઠાવ્ મો છે. અન ે

સ્ રીઓના વ ભાનભા કયા ચઢાણ ચડલા ડમા છે અન ેવભાજભાાં સ્ રીઓની  મામ આલાના 

પ્રમત્ નો કમાત છે,જેભાાં જમોવતફાફુર,ે સ્ લાભીદમાનાંદ વયસ્ લતી, ગાાંધીજી લગેયે જેલા વભાજ 

સધુાયકો એ ભહશરાઓને વભાજભાાં ભાન-વ ભાન ભેત ેભાટે કામતક્રભો અન ેપ્રવવૃતઓ કયી છે. 

વભાજભાાં ભહશરાઓ સ્ લભાન બેય જીલે અને પરુુની વયખાભણીભાાં વભાન  મામ, શક ભે તે 

શતે ુથી શ્રી ડાત.ફાફા વાશફે ેખફૂજ ભશત્ લનુાં મોગદાન આપ યુાં છે. તેભનુાં આ ઐવતશાવવક ગલુાં 

એ આલનાયા વભમભાાં વોનયેી હકયણરૂ વાણફત થળે અન ેવભાજભાાં રોકહશત ભાટે વપ ફનળ ે

તે શતેથુી શરે કયેરી. જાવતલાદ, ણરિંગબેદ, દણરત લગતને નીચો ગણલો, સ્ રી અવભાનતા લગેયે 

વભાજના દુણોને દૂય કયલાનો પ્રમત્ ન શતો. ડાત.ફાફાવાશફે આંફેડકય વભાજભાાં સ્ રીઓ ય 

થતા અત્ માચાય, હશિંવા,ળોણ, અવભાનતાને દૂય કયી સ્ રી ણ પરુુની જેભ વભાન  મામ, શક, 

અવધકાય ભે તે શતેથુી હશ દુાં કોડ ણફરવાંવદભાાં વાય કયેર. આ ણફર ડાત.ફાફાવાશફે ે1951 ભાાં 

વાય કયેર. તેઓનુાં ભાનવુાં શત ુાં કે બાયતભાાં ભહશરાઓની દમવનમ વસ્ થવતને સધુાયી ભહશરા 

વળહકતકયણ જરૂયી છે. ભહશરાઓને  વતવૃ ાંવતભાાં ફયાફય હશસ્ વોઅને પરુુની વયખાભણીભાાં 

વભાન અવધકાય ભળ ેત્ માયે જ હયલાય અને વભાજભાાં વલકાવ થળે. 

 ડાત.ફાફાવાશફેની હશ દુ કોડ ણફર વાય કયલા ાછ એક શબુ બાલના શતી. જેનાથી 

ામાભાાંથી જ વભાજભાાં એક નવલન વલચાયવયણીથી ભહશરાઓના ભાન-વ ભાન અંગે સ્થાવત 

થામ અન ે તેનો ઉલ્ રાંઘન કયનાયન ે દાંડ ણ થામ. ભહશરાઓને છૂટાછેડાનો અવધકાય, 

ફહુત્ નીત્ લનો વલયોધ, વલધલા વલલાશ, આંતયજ્ઞાવતમ રગ્નન ે ભા મતા, લગેયે ફાફતો 

ભહશરાઓની શકકભાાં પ્રસ્થાવત થામ તેલો ઉભદા શતે ુ શતો. યાંત ુઆ ણફર વાંવદભાાં વાય 
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કયલાભાાં આવ્ યુાં ત્ માયે વાંવદની અંદય અને ફશાય વલયોધ થમો શતો. આ ણફર ફાફત ે

ડાત.યાજે રપ્રવાદ અન ેાંહડત જલાશય રાર નશરેૂ વશભત શોલા છતાાં ણફરને વાય કયીન ળકમા 

અનેઆ  જ ણફરભાથી ચાય મદુ્દાઓને વાંવદભાાં ભાંજૂયી ભી છેલ્ ર ે ડાત.આંફેડકય ય7 ડીવેમ્ ફય 

1951ભાાં આ હશ દુ કોડ ણફર અન ે અ મ મદુ્દાઓને ઘ્ માનભાાં યાખી કાનનૂ ભાંરી દ યથી 

યાજીનામુાં આપ યુાં. આ ચાય ફાફત આ મજુફ છે. 

(1) 18 ભે 1955 હશ દુ ભેયેજ ફીર 

(ય) 17 જૂન 1956 દણરતોના અવધકાય અંગેનુાં ફીર 

(3) ય5 ઓગષ્ટ ટ 1956 રઘભુતીઓના અવધકાયો અંગેનુાં ફીર 

(4) 14 હડવેમ્ ફય 1956 હશ દુ અસ્પશૃ્મ ફીર 

ડાત.  ફાફા વાશફે આંફેડકયના સ્ રીઓના શક અન ેઅવધકાયની જે ચલ ળરૂ કયેરી અન ે

તેભને કામદાકીમ જે અવધકાય ભલા જોઈએ એ વલચાયોન ેઆજના વભમભાાં તેની શમાતી અન ે

આ ભહશરાઓના ક્ષભાાં ભેરા કામદાહકમ અવધકાયોના કાયણે જે ભહશરાઓભાાં વાભાજજક 

ક્ષરેભાાં વળહકતકયણ આવ્ યુાં છે.તેનો પ્રસ્ તતુ વાંળોધનભાાં ભેર ભાહશતીના આધાયે કશી ળકામ. 

આ અભ્ માવભાાં ભહશરાઓના ભમાતહદત વમશૂને ઘ્ માનભાાં રઈન ે કયેર છે. જેભાાં દયેક લગતની 

ભહશરાઓના વલચાયોન ેઅશીં ઘ્ માનભાાં રેલાનો પ્રમત્ ન કયેર છે. 

ભહશરા વળહકતકયણ એટરે શુાં? 

 ભાયા ભત મજુફ ભહશરા વળહકતકયણ એટરે કે ભહશરા સ્ લમાં ોતાની ળહકતઓન ે

ઓખ,ેઅ મ સ્ રીને એક વશામક અન ે ભાગત દળતકરૂ ોતાની ળહકતઓથી લાકેપ કયે અન ે

વભાજજક, આવથિક, યાજહકમ, ધાવભિક, વાાંસ્ કૃવતક, આયોગ્ મ રક્ષી ટેકનોરોજી લગયેે ફાફતોભાાં 

ોતાની કુળતા ફતાલી હયલાય, વભાજ અન ે યાષ્ટ રને શકાયાત્ ભક વલચાયોથી વલકાવ તયપ 

ગવતભાન કયે. 

શતેઓુ :- 

(1) રૂહઢમાદી વભાજભાાં કુહયલાજ અન ેઅંધ વલશ્વાવ ભાાંથી મકુત 



Research Guru Volume-11, Issue-4(March-2018) (ISSN:2349-266X) 

Page | 850  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed)  

 

(ય) વભાજભાાં ભહશરાઓન ેહશિંવા અન ેળોણનુાં પ્રભાણ ઘટયુાં છે. 

(3) સ્ રીઓને વળક્ષણનો શક ભલાથી વાભાજજક ઉત્ થાન 

(4) વભાજભાાં પરુૂની વયખાભણીભાાં વભાન અવધકાય 

(5) વભાજભાાં ણરિંગ તપાલત અન ેસ્ રી ભણૃ શત્ મા ય યોક. 

અભ્ માવ ઘ્ ધવત :- 

 પ્રસ્ તતુ વાંળોધનભાાં અભ્ માવને અનરુૂ ઉત્તયદાતા ાવેથી ભાહશતી ભેલલા વ્ મહકતગત 

મરુાકાત અન ે જૂથ ચચાત કયીને મદુ્દાને  મામ આલાનો પ્રમત્ ન કયલાભાાં આલરે. ભશવેાણા 

જજલ્ રાના જોટાણા તાલકુા ના 5 ગાભની ભહશરાઓ વાથે ચચાત કયેર. જેભાાં ઉત્તયદાતા તયીકે 

ઘયકાભ કયતી ફશનેો,વલવલધ વ્ મલવામ વાથ ે જોડામેર ફશનેો, ખેતી અન ેશુારન કયતી 

ફશનેો,સ્ લ.વશામ જૂથ વાથ ે જોડામેર ફશનેો વાથ ે વભાજભાાં ઉયોકત શતેઓુની ઘ્ માનભાાં 

રઈન ે ચચાત કયલાભાાં આલેર અન ે તઓેના રવષ્ટ ટકોણની ભહશરાઓના ભેરા અવધકાયથી 

સ્ રીઓન ુવભાજભાાં કેવુાં હયલતતન આલેર છે તે જાણલા ભેર. 

 બાયતીમ ફાંધાયણભાાં સ્ રીઓને ભેરા કામદાહકમ શક અન ે અવધકાયના કાયણે પ્રલતતભાન 

વભમભાાં ળશયેની વયખાભણીભાાં ગ્રાવભણ વભાજભાાં જે ચસુ્ ત રૂહઢલાદી લરણો, કુહયલાજભાાં સ્ રી 

ઝકડામેરી શતી તેભજ અંધવલશ્વાવ અન ેલશભેના કાયણ ેભહશરાઓન ેજે વશન કયવ ુડતુાં શત ુાં 

તે આજે આવલચાયો ભાાં હયલતતન જણામ છે. વભાજભાાં આ ફાફત પ્રત્ મ ેજાગતૃતા આલલાન ે

કાયણે તેભજ આ ફાફત ભતરફ ઘયેલુાં હશિંવા વલયોધી કામદાહકમ ગરા રેલાતા શોલાથી આ 

મશુ્ કેરીભાાંથી મહુકત ભી છે. 

 પરુુ પ્રધાન વભાજભાાં સ્ રીઓને હશિંવાનો બોગ ફનવુાં ડત ુાં શત ુાં. દશજે પ્રથા, જીલતી 

વગાલલી, ભાયીટ, ભાનવીક અન ે ળાહયયીક ળોણ કયલાભાાં આલતુાં શત ુાં. અન ે આજે 

ભહશરાઓને ભેરા અવધકાયથી અન ેકામદાના યક્ષણન ેકાયણે ભહશરા ોતાનો અલાજ ઉઠાલી 

ળકે છે અન ે તે ભાટે ભહશરા ોણરવ,1091 અન ે 181 નાંફય દ્વાયા તાત્ કાણરક યક્ષણ, લહકર, 

વાભાજજક વાંગઠનો દ્વાયા વશમોગ આલાભાાં આલ ેછે. કામદાની જાણકાયી ન ધયાલતી ગયીફ 

ભહશરાઓને કાનવૂન ભપત વરાશ આલા ભાટેની ણ વ્ મલસ્ થા કયલાભાાં આલેર છે. જે 

ફશનેોને ખફૂ જ ઉમોગી છે. 
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 વળક્ષણનો અવધકાય એ વલત ફાકનો શક છે, યાંત ુરૂહઢગત ભાનવ અન ેપરુૂ પ્રધાન વભાજભાાં 

સ્ રી ફાક કયતા પરુૂ ફાકન ેદયેક ફાફતભાાં શરેા પ્રધા મ આલાભાાં આલ ે છે. છી 

વળક્ષણ શોમ કે આયોગ્ મ. યાંત ુ વલત વળક્ષણ અણબમાન, ભપત અને પયજીમાત વળક્ષણ જેલી 

વલવલધ વળક્ષણની મોજના, અન ે વળક્ષણ ભેલલાનો કામદો એ ક મા કેલણી ભાટે અગત્ મનુાં 

વાણફત થયુાં છે. આજે ગાભડાની ભહશરાઓ ોતાની ફાકીઓન ેવળક્ષણ આલા ભાટે જાગતૃ 

થઈ છે અન ેવળક્ષણથી પ્રાથવભક વળક્ષણથી ઉચ્ ચ વળક્ષણ ભેલીન ેવભાજભાાં સ્ લભાન બેય જીલ ે

છે. વળક્ષક, ડાતકટય, લકીર, લૈજ્ઞાવનક, એવ જનીમય, વાંળોધક તયીકે વલવલધ ક્ષરેોભાાં જોડાઈ છે. 

ગ્રાવભણ વભાજભાાં ભહશરાઓ વળક્ષણના કાયણે જાગવૃત આલી છે,અન ેફાકોને ણ મોગ્ મ હદળા 

સચૂન કયે છે. 

 બાયતીમ વભાજભાાં પરુુ પ્રધાન વલચાયોભાાં વતત પરુુને શક અન ેઅવધકાય પ્રાપ ત થામ છે. 

વત ૃવાંવતભાાં હદકયીને શકક કે કોઈ અવધકાય આલાભાાં આલ તો ન શતો. યાંત ુ કામદેવય 

ભતા અવધકાયને કાયણ ે આજે વત ૃ વાંવત્તભાાં હદકયીને શક ભતો થમો છે. ઉત્તયદાતાના 

વલચાયો પ્રભાણે તઓે કોઈ શકક કે દાલો કયતા નથી.તે ોતાના શકને જતો કયે છે. આ યથી 

કશી ળકામ કે પરુુ કયતાાં સ્ રીઓ ોતાની ઉદાયતાનુાં એક ઉત્તભ ઉદાશયણ વભાજભાાં પરુૂ પરુૂ 

ાડુયુાં છે. જે ખફૂજ અગત્ મની ફાફત છે. વાથ ેઘણી ફશનેો લકીર, વળક્ષક, ડાતકટય, વશકાયી 

ભાંડી, વશામજૂથ,  વલવલધ ગ્રાભ સખુાકાયી વવભવતઓભાાં પ્રમખુ અને ભાંરીનુાં દ ધયાલે છે. 

ાંચામતભાાં વયાંચ, ાંચામતભાાં વભ્ મ તયીકે ણ દ ધયાલે છે. આભ વભાજભાાં એક 

વાભાજજક ભોબો ધયાલી સ્ લભાન બેય જીલે છે. પરુુની વયખાભણીભાાં ભહશરાઓને ભેરા 

વભાન અવધકાય અન ેશક ભલાથી ોતાની ળહકતન ેવભાજના ઉમોગ ભાટે ોતાનુાં મોગદાન 

આે છે.લતતભાન વભમભાાં વૌથી અગત્ મની ફાફત સ્ રી-પરુુની અવભાનતા છે. સ્ રી ભણૃ 

શત્ મા અન ેણરિંગ બેદના કાયણે આ જે કેટરામ વભાજ અધોગવત તયપ લળ્ મા છે. ણરિંગ બેદ અન ે

સ્ રીભણૃ શત્ મા જેલા ગનુાઓને કામદાના યક્ષણથી તનેો અભર કયી તેનુાં ઉલ્ રાંઘન કયનાયન ે

કડકભાાં કડક વળક્ષણ ણ કયલાભાાં આલ ેછે. જેના કાયણે આગનુાને અંકુળભાાં યાખી ળકામા છે. 

ભહશરાઓભાાં આ ફાફતે જાગવૃત આલલાને કાયણે સ્ લમાં ભહશરાઓ જ આ દૂણને દૂય કયલા 

કભય કવી છે. જેભાાં પરુુો પયેુપયુો વશમોગ ભળ્ મો છે. 

 આભ, ઉયોકત ફાફતો અભ્ માવ યથી જાણલા ભેર છે. જેના યથી કશી ળકામ કે.. 

કેયીની ગોટરી લાલલાભાાં આલે ત્ માયે એ આંફાનુાં ઝાડ હયકલ પ આતુાં થામ ત્ માયે તેના 

પ અ મ રોકો ખામ છે. તેલી જ યીતે ડાત.ફાફાવાશફે આંભફેડકયે જે સ્ રી અવધકાય અન ેતેના 
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વ ભાનની ચલ ળરૂ કયેરી તે આજે પ સ્ લરૂભાાં વભાજભાાં દયેક સ્ રી જાવતન ે તેનુાં પ 

ભળ્ યુાં છે. વભાજભાાં વાભાજજક ક્ષરેે ભહશરાઓનુાં વળહકતકયણ થયુાં છે. આવથિક, યાજહકમ, 

ળૈક્ષણણક,વાાંસ્ કૃવતક ક્ષરેભાાં ભહશરાઓનુાં વળહકતયણ જોલા ભે છે. અન ેભહશરાઓભાાં જે જાગવૃત 

અન ેોતાના અવધકાયો અન ેવ ભાન ભાટે જે આલજ ઉઠાવ્ મો છે,તેનો શ્રેમ શ્રીડાત.ફાફાવાશફે 

આંફેડકયના પાે જામ છે. આજે તે શમાત નથી યાંત ુ તેભની સ્ રી અવધકાય ભાટે ચરાલેરી 

ચલણની શરે આજે વભાજભાાં દયેક લગતની ભહશરાઓને સ્ લભાન બેય જીલન જીલલા ભાટે 

પ્રેયણારૂ ફની છે. વાથ ેવભાજભાાં દયેક ભાનલવમદુામને વશામક છે.  
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