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મહહાઓ અને રાજકારણ  

અતુરબાઈ કાનજીબાઈ ધ્રુલ  

વંળધક  અનુસ્નાતક યાજ્મનીતતળાસ્ત્ર તલબાગ  વી.યુ.ળાશ યુતનલતવિટી ,  લઢલાણ  

એબસ્ટ્રેકટ:  
આઝાદીના વાત દામકા ફાદ શલે ભહશરાઓના દયજ્જા, સ્થાન તેભજ વભાજની 
ભહશરાઓ ભાટેની તલબાલનાભાં નોંઘનીમ હયલતતન આવયું છે . શલે તેઓ 
અફાભાંથી વફા ફની છે.  હયલાયથી ારાત ભે ન્ટ સુઘી ની તત તનધાત યણ કે્ષતે્ર 
ભહશરાઓએ ભશત્લણૂત મગદાન આપયું છે . વભાજે ણ ભહશરા- તળક્ષણ, સુઘાયા 
તેભજ ભહશરા ળહકતકયણ દ્વાયા નાયીલાદની તલબાલનાને નલા આમાભભાં મ તૂતિભંત 
કયી છે.   

લડદયા નગયી વય વમાજીયાલ ગામકલાડ (ત્રીા) (૧૮૬૩-૧૯૩૯)ના ળાવનને 
કાયણે વંસ્કાયી નગયી તયીકે સુતલખ્માત છે.  ભશાયાણી ચિભનાફાઈ ણ તેભના જેલા 
જ પ્રાલત્વર, બરા, ભહશરાઓના ઉત્કત ભા ટે વતત ચિિં તતત પ્રથભ નાગહયક શતાં.  
અચિર હશિંદ ભહશરા હયદના તેઓ સ્થાક પ્રમુિ શતા. તેભની વાથે  શંવાફેન 
ભશેતા , ળાયદાફેન ભશેતા , તેભજ અભીનાફેન તૈમફજી જેલા અગ્રગણ્મ ભહશરા 
નેતાઓના કાયણે લડદયા વતત કામતક્રભથી કામભ ધભધભતુ ં શત ુ.ં  અત્રે તેની 
આછેયી ઝરક યજૂ કયી છે .   

પ્રસ્તુત વંળધનત્ર વંળધકના ભશાળધતનફંધના એક બાગ રૂે શઈ,  તેભાં 
લડદયા ભશાનગયા ચરકાભાં ભહશરા નગયવેતલકાઓનાં મગદાન, તેભની તભટીંગભાં 
શાજયી , યજૂ કયેરા પ્રસ્તાલ , િિાતભાં રીઘેર બાગ લગે યેની સુે યે િિાત  કયી છે.  
મુખ્ય શબ્દો (Keywords):લડદયા , ભહશરા વળહકતકયણ, યાજકાયણ અને યાજકીમ 
વશબા ચગતા 
પ્રસ્ટ્તાવના:  
આઝાદીના વાત દામકા ફાદ જ્માયે બાયતીમ રકળાશીન ામ ભજબતૂ ફન્મ છે, 
ત્મા યે રકળાશી દ્વાયા તલકાવનાં પ વભાજના અંતતભ-છેલાડાના વમહકત સુઘી 
શોંિાડલાની તક બાયતીમ ફંધાયણે આી છે. સ્થા તનક સ્લયાજ વંસ્થાઓભાં ૭૩ભ 
તેભજ ૭૪ભ સુઘાય વાય કયી ભહશરાઓને ૩૩% અનાભત ફેઠક  (આયક્ષણ)ની  
જગલાઈ કયલાભાં આલી છે. આ યીતે ભહશરાઓના વાભા જજક-યાજકીમ દયજ્જજ, 
વશબા ચગતા તેભજ ભ તૂભકા ક્ષે તે્ર હયલતતનની તક તેભને ભી છે.  બાયતીમ ફંધાયણે 
ભહશરા તેભજ ુરુની વભાનતાન સ્લીકાય કમો છે . તેભજ તે ભાટે તલતલધ 
જગલાઈઓ કયી છે.  જ કે ભહશરાઓનુ ં આ મગદાન માત પત નથી, યંત ,ુ તેભ 
છતાં ભહશરાઓએ યાજકાયણભાં દાતણ કયુું છે તે નોંધાત્ર ફાફત છે.   
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ભહશરા અને ુરુ વભાજ યથનાં ફે ૈંડા છે તે ફંનેની ગતત વભાન શલી જઈએ, 
ત જ વભાજ તલકાવના થ ય અગ્રવય ફની ળકે. ભહશરાઓ શલે દયેક કે્ષત્રભાં 
અગ્રેવય ફની છે યીક્ષા ડ્રાઈલય,  ટ્રક ડ્રાઈલય,  એન્ન્જન ડ્રાઈલય તેભજ તલભાનભાં 
ામરટ ણ ફની છે . તળચક્ષકાથી ભાંડી લકીર, ડકટય, ઈજનેયી , ભેનેજય, આભ 
દયેક કે્ષતે્ર ભહશરા ુરુ વભલડી ફની છે તેભજ ની તત તનધાતયણ પ્રહકમાભાં ણ 
હયલાયથી ભાંડી  ારાત ભેન્ટ સુઘી બાગ રે છે.  
બાયતભાં તેભજ તલશ્વભાં ૧૯૭૫નુ ં લત ભહશરા લત તયીકે ઉજલાયું તેભજ ૧૯૭૫-
૮૫ન દામક ભહશરા દામકા તયીકે ઉજલામ. આ યીતે ભહશરાઓના દયેક કે્ષત્રભાં 
દાતણને બાયત તેભજ તલશ્વએ ુષ્ટટ આી છે . પ્રસ્ત ુત વંળધનત્ર ‘ભહશરાઓ 
અને યાજકાયણ’ભાં લડદયા ભશાનગયા ચરકાભાં ભહશરાઓના મગદાન તયીકેના 
વંળધકના ભશાળધતનફંધના એક બાગ તયીકે ગામકલાડ ળાવન વભમે 
ભહશરાઓના મગદાન તેભજ લડદયા ભશાનગયાચરકાભાં ૨૦૦૧ થી ૨૦૧૫ 
સુધીનાં આંકડા વાથે , ભશાનગયા ચરકાભાં ભહશરા કો યેટયના મગદાનની િિાત  
કયેર છે.  

પ્રસ્તુત અભ્માવભાં લત ૨૦૦૧ થી ૨૦૧૫ દયમ્માન લડદયા ભશાનગયાચરકાભાં 
ચ ૂંટા મેરા ૭૯ ભહશરા નગયવેતલકાઓએ આેરા મગદાનની અતે્ર યજૂઆત કયી છે. 
૭૯ ભહશરા વભ્મભાંથી પ્રત્મક્ષ યીતે ૪૧ ભહશરા વભ્મની રૂફરૂ મુરાકાત રીઘી 
શતી. તેભની મુરાકાત દયમ્માન ભેરી ભા હશતીભાંથી નીિે મુજફના વંળધનનાં 
તાયણ તાયલલાભાં આવમા છે.  
તારણો ( નનષ્કષો):  
1.  પ્રથભ (૨૦૦૧ થી ૨૦૦૫) ટભતભાં ૮૮.૪૬%, ફીજી (૨૦૦૬ થી ૨૦૧૦) ટભતભાં 

૮૯.૨૮% તેભજ તતૃીમ (૨૦૧૧ થી ૨૦૧૫) ટભતભાં ૮૮.૦૦% ભહશરા વભ્મ 
શાજય શતા.  

2 .  ગૃશની િિાતભાં ભહશરા કો યેટયનુ ંમગદાન પ્રથભ (૨૦૦૧ થી ૨૦૦૫) ટભતભાં 
૬૯.૨૪%, ફીજી (૨૦૦૬ થી ૨૦૧૦) ટભતભાં ૫૩.૫૭% તેભજ તતૃીમ (૨૦૧૧ 
થી ૨૦૧૫) ટભતભાં ૭૬.૦૦% ભહશરા વભ્મનુ ંમગદાન શત ુ.ં  

3 .  વાભાન્મ યીતે વભ્મ તાના તલસ્તાયના તલકાવને રગતા પ્રશ્ન -પ્રસ્તાલ વબાભાં 
યજૂ કયતા શમ છે લડદયા ભશાનગયાચરકાભાં ભહશરા નગયવે તલકાએ યજૂ 
કયેરા પ્રસ્તાલ પ્રથભ (૨૦૦૧ થી ૨૦૦૫) ટભતભાં ૨૨ પ્રસ્તાલ, ફીજી (૨૦૦૬ 
થી ૨૦૧૦) ટભતભાં ૩૨ પ્રસ્તાલ તેભજ તતૃીમ (૨૦૧૧ થી ૨૦૧૫) ટભતભાં ૮૨ 
પ્રસ્તાલ ભહશરા વભ્મ દ્વાયા યજૂ કમાત  શતા.  

નારીરત્નો:  
ઈતતશાવના  ૃટઠભાં અનેક નાયીયત્નનાં નાભ સુલણત  અક્ષયે રિામેરાં છે . વમ્રાટ 
અળકની ુત્રી વંધલી (ઈ.લેૂ ૩૪૦-૩૧૪) ફોદ્ધ ઘભતના પ્રિાય-પ્રવાય અથે દચક્ષણ 
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એતળમાના દેળભાં ગઈ શતી. ગાગી, બુદ્ધનાં ત્ની મળધયા, અતત્રઋતનાં ત્ની 
અનસમૂા , લતળટઠ ઋતનાં ત્ની અરંુઘતી, ગોતભ ઋતનાં ત્ની અશલ્મા, અજના 
ત્ની ઈંદુભતી, ાતારકના વતયાજ કોયવમની ુત્રી તેભજ અજુ તનને લયનાય 
ાંિારી , જનકુત્રી વીતા તેભજ ઊતભિરા , સ્લગતની અપવયાઓ તતરત્તભા , ભેનકા, 
નયાાની ત્ની દભમંતી , મમા તતનાં ત્ની દેલમાની, અગસ્ત્મ ઋતનાં ત્ની 
રામુદ્રા , દૈ ત્મયાજ વૃલાતની ુત્રી તેભજ મમા તતનાં ફીાં ત્ની ળતભિ ટઠા ,  શ્રી કૃટણ 
બગલાનની ટયાણી વત્મબાભા અને રુકભણી, શહયશ્ચંદ્રનાં ત્ની તાયાભતી, 
યાભામણભાં યાલણને વાિી વરાશ આનાય ભંદદયી તેભજ તત્રજટા, નકાયાત્ભક 
ભ તૂભકાભાં કૈ કેમી તેભજ ભંથયા , શનુભાનજીના ભાતા અંજની , ભશાબાયતકાભાં અંફા, 
અંચફકા, અંફા ચરકા, ાંડલની ભાતા કંુ તત, કોયલની ભાતા ગાંધાયી લગેયે અગ્રગણ્મ 
નાયીયત્ન છે.  
આઝાદીભાં બાગ રેનાય અશલ્માફાઈ, ઝાંવીની યાણી રક્ષ્ભીફાઈ, વય જજની નામડુ, 
કસ્ત ુયફા, સુચિતા હક્રરાની , શ્રીભતી તલજમારક્ષ્ભી ંહડત, ભચણફેન ટેર, દયફાય 
ગારદાવના ત્ની બક્તતફા લગેયેએ બાયતની આઝાદીભાં તાનુ ંજીલન વભતિત 
કયી દીઘું શત ુ.ં  
આઝાદી ફાદ ત્લહયત તનણતમ ળહકત ઘયાલતાં બાયતના ભહશરા લડાપ્રધાન શ્રીભતી 
ઈષ્ન્દયાફેન ગાંઘી , પ્રથભ ભહશરા યાટટ્રતત પ્રતતબાફેન દેલતવિંશ ાટીર, પ્રથભ 
ભહશરા સ્ીકય ભીયાંકુભાય, શારના સ્ીકય સુતભત્રા ભશાજન, તલદેળ ભંત્રી સુટભા 
સ્લયાજ તેભજ વંયક્ષણ ભંત્રી ------------લગે યે ભિયે છે . આ ઉયાંત બાયતના 
દયેક યાજ્મભાં યાજ્માર તેભજ મુખ્મ ભંત્રીના દને ળબાલી નાયીયત્નએ તાનુ ં
ભશત્લ પ્રસ્થા તત કયેર છે .  
પ્રથભ સ્ેળમાનભાં પ્રલાવ કયનાય બાયતીમ વન્નાયી કલ્નાફેન િાલરા, લેાય 
ઉદ્યગ ક્ષે તે્ર અરંુઘતીફેન બટ્ટાિામત (એવ.ફી.આઈ.ના વીઈઓ) ભહશરા-રે ચિકાઓ 
નીયાફેન દેવાઈ, તાયાફેન ટેર લગે યે નાયીયત્નએ વભાજભાં તાના ફહુમલૂ્મ 
મગદાન દ્વાયા ભહશરાઓને પ્રતતટઠા અાલી છે.  

મહારાજા ગાયકવાડના શાસન દરમ્યાન વડોદરાનાાં નારીરત્નો :  

પ્રસ્તુત અભ્માવરેિ લડદયા ભશાનગયા ચરકાભાં ભહશરાઓના પ્રદાન ય આઘાહયત 
છે . ત્મા યે ભશાયાા વમાજીયાલ ગામકલાડના ળાવન દયમ્માનના નાયીયત્નન 
ઉલ્રેિ જરૂયી છે.  વય વમાજીયાલના ળાવનકા દયમ્માન નાયીયત્નએ અનેક કે્ષત્રે 
ફહુમલૂ્મ પ્રધાન કયુું છે .  તેભનાં વશઘભતિા હશણી ભશાયાણી ચિભનાફાઈ તે ણ 
એક વભાજસુધાયક, ભહશરા તળક્ષણનાં હશભામતી તેભજ ભહશરાઓના કલ્માણ  ભાટે 
કામભ ચિિં તતત વન્નાયી શતાં.  આજે ણ તેભના નાભ વાથે જડામેર ચિભનાફાઈ 
શ ક્સ્ટર, ભશાયાણી ગલ્વત શાઈસ્કૂર, શ્રી ચિભનાફાઈ સ્ત્રી ઉદ્યગારમ જેલી વંસ્થાઓ 
કામતયત છે . ગુજયાત યાજ્મની સ્થાના ફાદ શ્રી જીલયાજ ભશેતા તેભજ તેભનાં 
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ત્ની શંવાફેન ભશેતા મુંફઈથી ગુજયાતભાં આવમાં.  ભશાયાા વમાજીયાલ 
યુતનલતવિટીની સ્થાના તેભના અથાગ પ્રમત્નથી થઈ. યુતનલતવિટીના પ્રથભ લાઈવ 
િાન્વેરય થલાનુ ં ભાન શ્રીભતી શંવાફેન ભશેતાને ભળયું.  આજે ણ તેભની માદભાં 
શ્રીભતી શંવા ભશેતા રામબ્રેયી કામતયત છે . આ ઉયાંત ગુજયાતના પ્રથભ ભહશરા 
સ્ના તતકા શ્રીભતી ળાયદાફેન ભશેતા , લડદયાના હદલાન વય ભનુબાઈ ભશેતાનાં 
ત્ની શ્રીભતી ઘનલન્તાફેન ભશેતા , અભીનાફેન તૈમફજી, વય વમાજીયાલનાં 
ુત્રલધુ શ્રી ળકુન્તરા યાજે, જમલંતીફેન દેવાઈ, વયસ્લતીફેન, િંદનફેન, 
અલક્ન્તકાફશેન આિામત ,  પે્રભરીરાફેન ભશેતા , બચગની વભાજનાં ીઢ કામતકતાત   
ગુરાફફાઈ, લત્વરાફશેન આંફેગાંલકય, સુબદ્રાફાઈ ગાય, યભાફાઈ હકન્તી, 
દ્વાયકાંફાઈ તેરંગ, અંગ્રેજ ફશેન ભીવ નીડશાભ, ભીવ ચિત્રેફાઈ, (શસ્ટેરનાં 
સુતપ્રન્ટેન્ડન્ટ), આમતકન્મા ભશા તલદ્યારમના પ્રણેતા  સુળીરાફશેન ંહડત, જ્મ તત 
વમામાભ ભંડનાં કુમુદફશેન ઠાકય, યભાફશેન ઠાક યે , કલતમત્રી સ્લ.વતલતારક્ષ્ભી 
શ.બિૂ, દીકરા દેવાઈ, તેભનાં ુત્રી સુયેિાફશેન ભજમુદાય, જમંતીદેલી, 
પે્રભીરાદેલી આ ફધાં જ નાયીયત્નએ વમાજીયાલ ગામકલાડના ળાવન દયમ્માન 
તલતલઘ ક્ષેતે્ર તાનું ફહુમ લૂ્મ મગદાન આપયું શત ુ,ં  જેના કાયણે લડદયા નગયી 
એક વંસ્કાયનગયી તયીકે જગતલખ્માત છે .  
મહહા સશહકતકરણ અને રાજકીય સહભા ગગતા:  
આઝાદી શેરાં યાજકીમ ક્ષેતે્ર ભહશરાઓની વશબા ચગતાનુ ં પ્રભાણ નગણ્મ શતુ.ં  યંત ુ 
છેલ્રા વાત દામકાઓ દયમ્માન ભહશરા- તળક્ષણ, ભહશરા-ાગૃતત તેભજ વભાજભાં 
ભહશરાઓ પ્રત્મેની તલબાલના (દ્ર ષ્ટટકણ) ભાં આલેર નોંધનીમ તેભજ રાક્ષચણક 
હયલતતનને કાયણે શલે ભહશરાઓએ વભાજના દયેક ક્ષેત્રભાં તેભજ િાવ કયીને 
યાજકાયણ ક્ષે તે્ર દાતણ કયુું છે .  
ભહશરા વળહકતકયણ એટરે “ભહશરાને આતથિક-વાભા જજક યીતે ગબય 
(Independent) કયીને યાજકાયણ, ની તત તનધાત યણ તેભજ વભાજના દયેક ક્ષે તે્ર 
ભહશરાઓની વંણૂત  વશબા ચગતા” તેલ અથત તાયલી ળકામ.  
ઈ.વ.  ૧૯૭૫ભાં કનશેગનભાં વો પ્રથભ આંતયયાટટ્રીમ ભહશરા વંભેરનનું આમજન 
કયલાભાં આવયું શત ુ.ં  લત ૧૯૭૫ને આંતયયાટટ્રીમ ભહશરા લત ,  તેભજ ૧૯૭૫-
૧૯૮૫ના દામકાને આંતયયાટટ્રીમ દળકા તયીકે ઉજલલાનુ ં નક્કી થયું શત ુ.ં  જ કે , 
ભહશરાઓને ભતા તધકાય વંયુતત યાજ્મ અભે હયકા (USA)ભાં ભેવાયયુવેટવ યાજ્મને 
ઈ.વ.૧૬૧૧ભાં પ્રાપત થઈ ચકૂમ શત . ત્માયફાદ તલશ્વના ફઘા દેળભાં ભહશરા 
ભતા તધકાયની િલને લેગ ભળમ શત.  
ભહશરાઓનું યાજકાયણ ક્ષે તે્ર પ્રતતતનતધત્લ લઘે તે ભાટે સ્લ.યાજીલ ગાંઘીએ સ્થાતનક 
સ્લળાવન વંસ્થાઓભાં ૩૩% અનાભતની જગલાઈન પ્રસ્તાલ મુક્ય શત . યંત ુ 
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સ્લ.નયતવિંશયાલની વયકાય દયમ્માન ફંધાયણના ૭૩ભા તેભજ ૭૪ભા સુધાયા 
અનુવાય ૧૯૯૨ભાં આ ઠયાલ વાય થમ અને ૧૯૯૩ થી તેનુ ંઅભરીકયણ થયું.  
બાયત જેલા વોથી ભટી રકળાશી ઘયાલતા દેળભાં યાજકાયણભાં ભહશરાઓની 
વશબા ચગતા યત્લે તલતલઘ યાજકીમ ક્ષની ભ તૂભકા કેન્દ્રસ્થાને છે.   યાજકાયણભાં 
ભહશરાઓના મગદાનની લાત કયીએ ત ૧૯૫૭-૬૨ દયમ્માન શ્રીભતી રક્ષ્ભી ભેનન 
વો પ્રથભ વંયક્ષણ જેલા અગત્મના િાતાના પ્રધાન શતા.  શાર ણ શ્રીભતી 
વીથાયાભન વંયક્ષણ િાતાના પ્રધાન છે. તે નોંઘનીમ ફાફત છે. ૧૯૬૯-૭૪ 
દયમ્માન તાયકેશ્વયી તવન્શા તેભજ ડૉ.સુળીરા નામય જેલા પ્રધાન વંવદભાં ગભે તેલા 
અટટા પ્રશ્નના તા હકિક તેભજ મુદ્દાવય ઉત્તય આતા શતા.  
તાચરભનાડુના મુખ્મપ્રધાન સ્લ.જમરચરતા, યાજસ્થાનના મુખ્મપ્રધાન શ્રીભતી 
તલજમયાજે તવિં તધમા, તેભજ તશ્વભ ફંગાના ભભતા ફેનયજી બરબરા ભશાનુબાલને 
શંપાલે છે .  ૧૯૬૯ભાં શ્રીભતી ગાંઘીએ કાભયાજ મજના શેઠ ભયાયજી દેવાઈ જેલા 
તવતનમય પ્રધાનને ડતા મકૂી ,  વા ચરમાણા નાબદૂી તેભજ ફેંકના યાટટ્રીમકયણ જેલા 
ત્લહયત તનણતમ રઈ તાની તનણાતમક ળહકતન યિ ફતાવમ શત. યાજ્મવબાભાં 
શ્રીભતી નઝભાં શેમતુલ્રા અધ્મક્ષા શતા. યેણુકા િોધયી ત ખફૂ જ આગ ડતા, 
ફરકા તેભજ તવતનમય વંવદ વભ્મ છે.  ગુજયાતભાં વયરાદેલી , ઊતભિરાફેન ટેર, 
જમાફેન ઠકકય લગેયે ભહશરા યાજકાયણીઓએ ભશત્લનુ ંમગદાન આપયું છે .  
વડોદરા મહાનગરપા ગકામાાં મહહાઓનુાં યોગદાન:  
લડદયા ળશેયની લઘતી જતી લસ્તી અને તેના પ્રશ્નના તનયાકયણ ભાટે 
તાયીિ:૦૧/૦૪/૧૯૬૬થી લડદયાને મ્યુતન તવર કો યેળનન દયજ્જજ આલાભાં 
આવમ.  
લત ૧૯૬૬  થી ૨૦૧૬ સુઘીભાં દળ લિત લડદયા ભશાનગયાચરકાની ચ ૂંટણી થઈ 
છે. અભ્માવ શેઠના લત ૨૦૦૧ થી ૨૦૧૫ દયતભમાન ભશાનગયાચરકાની તલતલઘ 
વતભતતઓભાં ભહશરા  અધ્મક્ષા તયીકે ૨૫ ભહશરા નગયવેતલકાઓએ સ્થાન પ્રાપત 
કયેર, ઉાધ્મક્ષા તયીકે ૩૯ ભહશરા નગયવે તલકાઓએ દ ળબાવયું અને વભ્મ 
તયીકે ૧૭૩ ભહશરાનગય વેતલકાનેઓએ કાભગીયી કયેર છે . આ વભમ ગાા 
દયતભમાન ૦૯ નગયવેતલકાઓ ફે લિત ચ ૂંટાઈ આવમા અને ફાકીના ૬૧ ભહશરા 
વભ્મ એક લિત ચ ૂંટાઈ આવમા છે,  તેભાંથી ૦૨ ભહશરાઓએ ભેમય દ ળબાવયું 
અને  ૦૭ ભહશરાઓએ ડેપયુટી ભેમય દે યહ્ાં. જેભાંથી એક ડેપયુટી ભેમયે ફે લિત 
દ ઉય યહ્ા શતા. જે ભહશરાઓનુ ંગોયલ લઘાયે છે.  
વંળધન શેઠના કામતકા દયમ્માન ભશાનગયા ચરકાની ભીટીંગભાં ભહશરા 
કો યેટયની શાજયી જઈએ, ત પ્રથભ (૨૦૦૧ થી ૨૦૦૫) ટભતભાં ૮૮.૪૬%, 
ફીજી (૨૦૦૬ થી ૨૦૧૦) ટભતભાં ૮૯.૨૮% તેભજ તતૃીમ (૨૦૧૧ થી ૨૦૧૫) 
ટભતભાં ૮૮.૦૦% ભહશરા વભ્મ શાજય યશી તાની ભ તૂભકા તનબાલતા શતા.  
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ગૃશની િિાતભાં ભહશરા કો યેટયનુ ં મગદાનની લાત કયીએ ત પ્રથભ (૨૦૦૧ થી 
૨૦૦૫) દયમ્માન ૬૯.૨૪%, ફીજી (૨૦૦૬ થી ૨૦૧૦) દયમ્માન ૫૩.૫૭% તેભજ 
તતૃીમ (૨૦૧૧ થી ૨૦૧૫) દયમ્માન ૭૬.૦૦% ભહશરા કો યેટયએ ગ ૃશભાં 
િિાતભાં બાગ રીઘ શત.  આભ, તેઓ ગૃશની િિાતભાં સ્રહકમ યશી શતી.  
વાભાન્મ યીતે વભ્મ તાના તલસ્તાયના તલકાવને રગતા પ્રશ્ન -પ્રસ્તાલ વબાભાં યજૂ 
કયતા શમ છે લડદયા ભશાનગયા ચરકાભાં ભહશરા નગયવેતલકાએ યજૂ કયેરા 
પ્રસ્તાલ પ્રથભ ટભત  (૨૦૦૧ થી ૨૦૦૫) દયમ્માન ૨૨ પ્રસ્તાલ, ફીજી ટભત 
(૨૦૦૬ થી ૨૦૧૦) દયમ્માન ૩૨ પ્રસ્તાલ તેભજ તતૃીમ ટભત (૨૦૧૧ થી ૨૦૧૫) 
દયમ્માન ૮૨ પ્રસ્તાલ ભહશરા કો યેટય દ્વાયા યજૂ કયલાભાં આવમા શતા. જે ફઘા 
જ વલાતન ુભતે વાય થમા શતા. તેભજ તદનુવાય કામાત ન્લમન થયું શત ુ.ં  આભ, 
ભહશરા કો યેટયએ તે જે તલસ્તાયભાંથી ચ ૂંટામા શતા તે તલસ્તાયના યસ્તા,  ાણી, 
લીજી જેલા પ્રશ્ન કોયેળનની વબા વભક્ષ મકૂી વાય કયાવમા શતા. તેભજ તેનુ ં
કામાત ન્લમન કયાવયું શત ુ.ં  આ યીતે તાના તલસ્તાયના ભતદાયના કાભ િાવ યવ 
રઈ હયણૂત  કયાવમા શતા. 
ઉપસાંહાર:  
સ્લતંત્રતા શેરા એભ ભાનલાભાં આલતુ ં શત ુ ં કે યાજકાયણ એ ભહશરાઓન તલમ 
નથી. ુરુ પ્રધાન વભાજભાં ભહશરાઓને યાજકાયણથી દૂય યાિલાન પ્રમાવ થત 
શત કાયણ કે ુરુ એભ ભાનતા શતા કે ભહશરાઓ વય તેભજ ળાંત શમ છે. 
તેથી િટટલાા યાજકાયણભાં તેભની િાંિ ડૂફે નહશ, યંતુ તળક્ષણના તલકાવની 
વાથે વાથે ભહશરાઓભાં ાગૃતતનુ ં પ્રભાણ લઘયું.  જ કે ઈતતશાવના  ૃટઠ ઉય 
અશલ્માફાઈ, રક્ષ્ભીફાઈ, િાંદફીફી જેલી ભહશરાઓએ ુરુને ણ ાછ ાડી 
દીધા શતા. આ યીતે ભહશરાઓનું યાજકાયણભાં શવું એ નલી લાત નથી. ઘયના 
વાભાન્મ યાજકાયણથી ભાંડી ારાતભે ન્ટભાં ણ ભહશરાઓ તાના સ્લફે આગ 
આલી છે તેભજ ભહશરાઓનું પ્રતતતનતધત્લ કયી યશી છે.  
આભ છતાં આજની પ્રાતંત્રીમ પ્રણારીભાં ભહશરા અને ુરુ ફંનેને તલકવલાની 
વભાન તક ભી નથી. તશ્ચભના દેળ તેભજ મુક્સ્રભ દેળ વહશત તલશ્વના તભાભ 
દેળભાં યાજકાયણભાં ભહશરાઓનુ ંપ્રતતતનતધત્લ નગણ્મ છે.  
કુદયતે ભહશરા અને ુરુનું વભાન યીતે વર્જન કયુું છે .  તેભજ કઈણ પ્રકાયન 
બેદબાલ યાખ્મ નથી. તેભ છતાં ુરુપ્રધાન વભાજભાં ભહશરાઓને યાજકાયણના 
ક્ષેત્રે આગ આલલાની જઈએ એટરી તક ભી નથી.  જ કે ૭૩ભા તેભજ ૭૪ભા 
ફંધાયણીમ સુધાયા છી ભહશરાઓભાં ાગૃતત આલી છે. તેઓ શલે ગ્રાભ ંિામત, 
તાલુકા ંિામત, જજલ્રા ંિામત, નગયાચરકા તેભજ ભશાનગયા ચરકાભાં યૂતા 
પ્રતતતનતધત્લ વાથે ભહશરાઓ આગ આલી યશી છે .  તે વાયી લાત છે.  આભ, પ્રસ્ત ુત 
પ્રરેિભાં લડદયા ભશાનગયા ચરકાભાં ભહશરાઓના પ્રદાનની િિાત  કયેર છે.   
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