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ભહિરા સળક્તિકયણ અને ળિયેી સ્થાનનક ળાસન 

૧અતરુબાઈ કાનજીબાઈ ધ્રલુ, ૨ડૉ. પ્રદ્યભુાનસવિંશ લાઘરેા, ૩ડૉ. બાન ુએભ. યભાય 

૧વળંધક, અનસુ્નાતક યાજ્મનીસતળાસ્ત્ર સલબાગ, વી. ય.ુ ળાશ યસુનલસવિટી, લઢલાણ 

૨આટટવ અને એજયકેુળન સલબાગ, વી. ય.ુ ળાશ યસુનલસવિટી, લઢલાણ 

૩લરટીકર વામન્વ સલબાગ, નલરની-અયસલિંદ અને ટી. લી. ટેર આટટવ કરજે, લલ્રબ 
સલદ્યાનગય 

એફસ્રેકટ (Abstract): 

ભહશરા વળક્તતકયણ એ સ્ત્રીઓના આત્ભવાતને ઉત્કટ ભાટે અસત આલશ્મક છે. કાયણ કે 
આધસુનક રુુ પ્રધાન વભાજભા ં વાભાજજક, આસથક, યાજકીમ કે વાસં્કૃસતક ક્ષતે્રભા ં સ્ત્રીઓની 
બાગીદાયનુ ંપ્રભાણ ખફૂ જ ઓછ ંછે. એટરે આ ફધા ક્ષતે્રથી ભટા પ્રભાણભા ભહશરાઓ લલિત 
યશી છે. એટર ેઆ ફધા ક્ષતે્રભા ંસનણટમ પ્રહકમા વશબાલગતા અન ેવહકમતા દ્વાયા સ્લમનંા સલકાવ 
ભાટે ભહશરા વળક્તતકયણની આલશ્મકતા યશ ેછે. 

આણી યાજમવ્મલસ્થા, જીલનવ્મલશાય તથા સળક્ષણ વ્મલશાયભા ં કેટરાક નકાયાત્ભક 
સલિાય અને વ્મલશાયએ પ્રલેળ કમો છે. જેથી સ્ત્રી વન્ભાન અને સ્ત્રીઓના દયજ્જાને લણૂ 
રાગ્મ છે. ભહશરાઓ ાછ યશ ેત દેળ આગ નશી લધી ળકે. 
પ્રસ્તતુ વળંધનત્ર વળંધકના ભશાળધસનફધંના એક બાગ રૂે શમ, તેભા ં ભહશરા 
વળહકતકયણ સલબાલના, ફધંાયણભા ં સ્ત્રીઓ અંગેની જગલાઈઓ, ભહશરા વળહકતકયણની 
આલશ્મકતા, ભહશરા વળહકતકયણનુ ં ભશત્લ, સ્ત્રીઓન સલસલધ ક્ષેત્ર ે પા, ૭૪ભ ફધંાયણીમ 
સધુાય લગેયેની સેુયે િિાટ કયી છે.  
મખુ્મ ળબ્દો (Keywords): ભહશરા વળહકતકયણ,  ફધંાયણભા ં સ્ત્રીઓ અંગેની જગલાઈઓ, 
૭૪ભ ફધંાયણીમ સધુાય  

પ્રસ્િાલના: 

લતટભાન વભમભા ં સ્થાસનક કક્ષાથી રઈન ે લૈસિક સ્તયે ભહશરા વળક્તતકયણની લાત 
િારી યશી છે. ૨૧ભી વદીની ળરૂઆત જ આણે ભહશરા વળક્તતકયણના ંબરુદં નાયાથી કયી છે. 
સલિની કુર લસ્તીભા ંઅડધ-અડધ લસ્તી ભહશરાઓની છે. ભાનલ વ્મલશાયભા ંભહશરાઓનુ ંએક 
આગવુ ં સ્થાન છે, ભહશરાઓન ે આણ ે ભહશરા કશીએ છીએ  .ભહશરા  ળબ્દ તે જ ભશાનતા 
સિૂલનાય છે. વદીઓથી વભગ્ર સલિભા ંભહશરાઓના સ્થાન અંગ ેસલિાય-સલભળટ થતા યહ્યા છે. 
લતટભાન વભમભા ં ભહશરાઓને સ્ળટત એક વદૈ્ાસંતક ખ્માર ઊબ થમ છે , જે આધસુનક 
હયબાાભા ં ‘નાયીલાદ ’(msfmimef)  તયીકે ાણીત થમ છે. લૈહદક યગુભા ં આન ે ત્મા ં
ભહશરાઓનુ ં સ્થાન ઊંચુ ં શત ું  .આ  વભમે ભહશરાઓને રુુની પ્રસતકૃસત ગણલાભા ં આલતી. 
લૈહદક વભમભા ંળરૂઆતભા ં તેભનુ ં સ્થાન ઊંચુ ં શત ુ.ં યંત ુવભમ જતા કેટરીક વભસ્મા ઊબી 
થતા ભહશરાઓન દયજ્જજ નીિ ગમ, ૨૧ભી વદીના પ્રથભ દામકાભા ં ણ ભહશરાઓની 
શારતભા ંસધુાય થમ નથી. યંત ુએ લાત વત્મ છે કે આજે સલિના રગબગ ફધા દેળભા ં
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ભહશરાઓ ભાટે તેભજ તેભના હશત ભાટે અનકુૂ લાતલયણ ઊભુ ંથઇ યહ્ુ ંછે. હયણાભ ે૨૧ભી 
વદીને ભહશરાઓની વદી કશલેાભા ંઆલે છે. 

ભહિરા સળક્તિકયણ એટરે શુું ? 

ભહશરા વળક્તતકયણભા ંળહકત ભશત્લની ગણી ળકામ. જેભા ંફ, પ્રબાલ અલબપ્રતે છે. 
વળક્તતકયણ એટર ે લલંિતતાન અબાલ તથા સલસલધ ક્ષતે્રભા ં સ્થાન, સનણમટ પ્રહકમાભા ં
બાગીદાયી તથા નીસત ધડતયભા ંવભાજની સ્લતતં્રતા દ્વાયા લધ ુવહકમ અને વળતત થલા ભાટેની 
પ્રહકમા છે. 

ભહશરા વળક્તતકયણ એક પ્રહકમા છે. સ્ત્રી અને રુુ વભાન ળહકત, વભાજ સ્લતતં્રતા 
અને વભાજનુ ંવયખુ ંમગદાન, વયખી સલિાયવયણી વાથે તેને વફંધં. આ ફધુ ંજ કયવુ ંશમ ત 
ભહશરાઓએ ળાયીહયક, ભાનસવક અને આસથક યીતે વળતત થવુ ં ડ.ે વત્તા ભેલલી ડ ે તે 
અસનલામટ છે. ”ળહકતળાી ફનવુ ં” ન પ્રિલરત ળબ્દ વળક્તતકયણભા ંવભામરે છે. 
ભહિરા સળક્તિકયણની નલબાલના: 

ભહશરા વળક્તતકયણ એટરે ભહશરાનુ ં લધ ુ ળહકતળાી ફનવુ.ં  સ્ત્રીઓ કંુટંુફ અને 
વભાજભા ંરુુ વભલી ફની આત્ભસનબટય ફને તેલા પ્રમાવ થામ છે. વાભાજજક િલ દ્રાયા 
ભહશરાઓને વગંહિત સલકાવ ભાટેના અલયધ દુય થામ છે. આભ, ભહશરા વળક્તતકયણ એ 
વતત િારતી પ્રહકમા છે. 

એડમ્વના જણાવ્મા પ્રભાણે વળક્તતકયણ એટરે વ્મહકત જૂથ વમદુામ કે િક્કવ વમશૂ 
દ્રાયા પ્રત્મેક વજંગ ઉય અંકુળ ધાયણ કયી અને   ઈચ્છછત રક્ષ્મ શાવંર કયલાની ક્સ્થસતએ 
વળક્તતકયણ કશી ળકામ. આ અથટભા ં કઈ એક વમશૂ કે જૂથ તાના આત્ભા-વન્ભાનને િેવ 
શોંિાડમા લગય તાની ક્ષભતાઓ ફશાય રાલલા ભાટે વંણૂટ સ્લસનબટય થલાની ફાફતને 
વળક્તતકયણ કશી ળકામ. “કઈ િક્કવ સ્થાન કે વમદુામને યાજનસૈતક પ્રબાલ અને કામદાકીમ 
ભાધ્મભથી વત્તા અને અસધકાય પ્રાપ્ત કયલા ભાટે કયલાભા ં આલતી વશામની વ્મલસ્થા એ 
વળક્તતકયણ છે.”  જે.કે. સલ્રાઈના ભતે આ એક ફહુહયભાણીમ એલી પ્રહકમા છે. જે સ્ત્રીને 
તાના વ્મક્તતત્લની અનભુસૂત થામ તેભજ દયેક ક્ષતે્રભા ં તેને ભલા ાત્ર સ્થાન ભે તે 
આલશ્મક ગણાલી ળકામ. 

વળક્તતકયણ અલબગભ પ્રભાણે સ્ત્રી અને રુુની વભાન ક્સ્થસત નથી એટરે આ ક્સ્થસત 
ફદરલા અને વભાનતા રાલલા ભહશરા વળક્તતકયણ જરૂયી છે. 
ફુંધાયણભાું સ્ત્રીઓ અંગેની જોગલાઈઓ: 

૨૬ભી ાન્યઆુયી, ૧૯૫૦ના હદલવે બાયતનુ ં ફધંાયણ અભરભા ં આવ્યુ.ં જેને એક 
પ્રકાયની ળાતં કાસંત કશલેામ. નાના-નાના વમશૂભા ં લશેંિામેર બાયતીમ વભાજ, એક તતંએુ 
ફધંાયણ દ્રાયા ફધામ. ફધંાયણનુ ંઆમખુ , બાયતીમને કેટરાકં ભશાન અસધકાય અને મલૂ્મનુ ં
લિન આે છે. જેભા ંસ્લતતં્રતા, વભાનતા, વાભાજજક, યાજકીમ અને આસથિક ન્મામ નોંધાત્ર છે. 
“વાભાજજક ન્મામના ખ્મારભા ંઆસથિક અને વાભાજજક યીતે છાત લગોના ઉત્કટ અને કલ્માણની 
લાત મખુ્મ શાદટ  વભાન છે.” બાયતીમ ફધંાયણભા ં ભહશરાઓને સલળે યીતે સ્ળટતી કેટરીક 
નોંધાત્ર જગલાઈઓ કયલાભા ંઆલી છે.  
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આહટિકર ૧૪: શિે યાજ્મે રુુ તથા સ્ત્રીઓન ેકામદા વભક્ષ વભાનતાન અસધકાય આલાભા ં
આવ્મ છે. 
આહટિકર ૧૫: શિે યાજ્મે સ્ત્રી - રુુની લછિ ે ભાત્ર તેભના લગટના આધાયે બેદબાલયતુત 
વ્મલશાય કયલા વાભે પ્રસતફધં મકૂલાભા ંઆવ્મ છે. 
આહટિકર ૧૬: શિે યાજ્મ દ્વાયા યૂી ાડલાભા ં આલતી યજગાયીની તકભા ં સ્ત્રીઓ તથા 
રુુને વભાનતાન અસધકાય, આ અસધકાય અન્લમે સ્ત્રીઓને વભાન કાભ ભાટે વભાન લેતન 
ભેલલાન શક્ક ણ ફધંાયણ દ્રાયા સ્લીકાયલાભા ંઆવ્મ છે. 
ફધંાયણ ભાત્ર વભાનતાન અસધકાય જ નથી આતુ,ં ણ એથી ણ ફે ડગરા ંસલળે આગ 
જઈને, 
આહટિકર 15 )3(: યાજ્મને કામદા દ્રાયા સ્ત્રીઓ ભાટે રાબ કતાટ સલસળષ્ટ જગલાઈ કયલાન 
અસધકાય ણ આ ેછે. 
આ સવલામ સ્ત્રીઓને રગતા ૬ વીધા અને ૪૩, આડકતયા કામદાઓ આણા દેળભા ં છે. ણ 
મગ્મ અભર નથી થત. 
આહટિકર ૩૯: યાજ્મે તેના તભાભ નાગહયકને જીલન સનલાટશ  યૂતી તક ભી યશ ેતે ભાટે સ્ત્રી 
અને રુુને વભાન કાભ ભાટે વભાન લેતન ભે તે ભાટે સ્ત્રી તથા રુુ કાભદાયના સ્લાસ્્મન ે
શાસન ન શોંિે તથા નાગહયકને આસથિક જરૂયીમાત શોંિી લલા ભાટે તેભની ઉંભય અથલા 
ળહકતના પ્રભાણભા ંઅનરુૂ ન શમ તેલા વ્મલવામ સ્લીકાયલા ન ડ,ે તે જલા પ્રમત્ન કયલ. 
આહટિકર ૪૨: યાજ્મના કાભદાય ભાટે કાભની સમુગ્મ અને ભાનલીમ હયક્સ્થસતનુ ંસનભાટણ થામ 
અન ેભાતતૃ્લના વભમગાા દયમ્માન સ્ત્રી કાભદાયને યાશત ભે ત ેઅંગે જગલાઈ કયલી. 

આ તભાભ જગલાઈઓન મખુ્મ શતે ુ સ્ત્રીઓને ળણભાથંી મહુકત આલી વભાજભા ં
તેભને સમુગ્મ દયજ્જજ અાલલાન છે. ફધંાયણ દ્રાયા યાજ્મન ેસ્ત્રીઓ ભાટે રાબકતાટ સલળે 
કામદાઓ ઘડલાની જે વત્તા આલાભા ંઆલી છે તે અન્લમે યાજ્મે સ્ત્રીઓને કાયખાનાભા ંકામદા 
અન્લમે યાસત્રના વભમે કાભ ઉય ફરાલલા ઉય પ્રસતફધં મકૂલ, જખભી, પ્રહકમાલાા કાભ 
ઉય પ્રસતફધં મકૂલ, ભાતતૃ્લ દયસભમાન યાના શક્ક વહશત લતય ભેલલાન રાબ લગેયેન 
વભાલેળ કયી ળકામ. 
ભહિરા સળહકિકયણની આલશ્મકિા: 
)૧( બાયતભા ંનાયી ળહકતને લફયદાલી ળકામ તેલા ંઅનેક ઉદાશયણ જલા ભે છે. ભહશરાઓ 
વાભાજજક, યાજકીમ અને વાસં્કૃસતક લગેયે ક્ષેત્રભા ંતાનુ ંમગદાન આી ળકે તે ભાટે ભહશરા 
વળહકતકયણ આલશ્મકતા છે. 
)૨( જે દેળભા ંભહશરા સખુી છે. તે દેળની પ્રા સખુી અને વમદૃ્ છે. તેથી વમદૃ્ધદ્ન લેગ આલા 
ભાટે વળહકતકયણ આલશ્મક ફનળે. 
)૩(  ભહશરાઓને નડતયરૂ પ્રશ્ન અંગે તથા અન્મ નીસત ઘડતય અને તેના અભરભા ં જ 
ભહશરા બાગીદાયી નોંધાલે ત તે ઘડામેરી નીસત તથા જેભને રગતા સનણટમ થમા છે તને ે
અવયકાયક યીતે રાગ ુકયી ળકામ. તેથી ભહશરા વળહકતકયણની આલશ્મકતા છે. 
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)૪( ભહશરાઓભા ંણ એક એલી ભાનસવકતા ઘય કયી ગમેર છે કે તે અફા છે  અન ે
રુૂ જેટરી ળહકતળાી નથી. તેથી ત ેઅમકુ પ્રકાયના કામો ન કયી ળકે. આ ભાનસવકતાભાથંી 
ભહશરાઓને ફશાય રાલલા ભાટે ણ ભહશરા  વળહકતકયણની ખફૂ જ આલશ્મકતા  છે.  

આભ, ભહશરા વળહકતકયણ દ્રાયા ભહશરાઓને આત્ભસનબટય અને આત્ભસલિાસ ુ
ફનાલલાભા ંઆલે છે. વભાજભા ંભહશરાઓને સ્થાન, ભાન અને ભબ જલામ યશ ેતેલા પ્રમાવ 
શાથ ધયલાભા ંઆલે છે. 
ભહિરા સળહકિકયણનુું ભિત્લ: 
)૧( બાયત લટભા ં પ્રાિીન કાથી સ્ત્રીઓના વન્ભાનની બાલના અગ્રસ્થાને યશી છે. પ્રા 
સલકાવના ામાના ગણુ, સનબટમતા, વત્મ-સનષ્િા, પ્રભાલણકતા આદી ગણુની ાગસૃત રાલલા 
ભાટે ભહશરા વળહકતકયણ આલશ્મક ગણાલી ળકામ. 
)૨( ભહશરાઓની વહકમતા વભસ્માઓને વભજલાભા ંઅને વભાધાન વાધલાભા ંઉકાયક વાલફત 
થળે . 
)૩( ભહશરાઓના મગદાનથી સલકાવને ગસત ભળે ત આખયે ત ભાનલ વમદુામન જ સલકાવ 
થળે. 
)૪( ભહશરા વળક્તતકયણના ભાઘ્મભથી ભહશરા રુુ વભલડી ફની ળકળે .  

)૫( સળક્ષણ ભેલરેી ભહશરા વાભાજજક રૂહઢઓ જેલી કે ફા રગ્ન, કન્મા સલકમ, પ્રોઢ રગ્ન, 
ભલૂા, ભતૂ તેભજ સ્ત્રીભણૂ શત્મા જેલી ફાફતને લળ ન થતા ંવભાજ સધુાયાને વાય લેગ આી 
ળકળ.ે 
)૬( યાજ્મ વયકાય દ્રાયા અરામદા ભહશરા અને ફા સલકાવ સલબાગની ણ યિના કયલાભા ં
આલી છે. ભહશરા વળક્તતકયણ દ્રાયા યજગાયરક્ષી, વ્માાયરક્ષી અને ગશૃ ઉદ્યગરક્ષી તારીભ 
વાથે આસથિક વશામ યૂી ાડલાભા ંભહશરા આસથક સલકાવ સનગભની સ્થાના કયલાભા ંઆલી 
છે. ભહશરા વળક્તતકયણ એ સ્ત્રી સલકાવની નલી હદળા યૂી ાડ ેછે. 
સ્ત્રીઓનો નલનલધ કે્ષતે્ર પાો: 
)૧( કંુટંુફના સલકાવભા ંસ્ત્રીઓન પા  )૨( આસથિક સલકાવભા ંપા  )૩( ળૈક્ષલણક ક્ષેત્રે પા 
)૪( આયગ્મ ક્ષેત્ર ે પા )૫( યાજકીમ ક્ષેત્ર ે પા )૬( લશીલટી તતં્રના સલકાવભા ં પા )૭( 
નાયી સલકાવભા ંપા )8( યભત-ગભત ક્ષેત્ર ેપા )૯( લસ્તી સનમતં્રણભા ંપા   

આભ,ફધંાયણભા ં સ્ત્રીઓન ે ઉલિત સ્થાન આી ફધંાયણના ઘડલમૈાઓએ ખયેખય ત સ્ત્રીઓન ે
સલળે દયજ્જજ આપ્મ છે. 
ગજુયાિભાું ભહિરા સળક્તિકયણ અને યાજકીમ સિબાગીિા: 

સ્લતતં્રતા લૂટ યાજકીમ ક્ષતે્રભા ંભશદઅંળે સ્ત્રીઓનુ ંમગદાન ફહ ુઓછા પ્રભાણભા ંજલા 
ભે છે થડા વભમથી વળક્તતકયણ ળબ્દપ્રમગ થલા રાગ્મ છે. યતુ ં ાિં વાત લટથી 
સલળે રૂભા ંતેન ળબ્દપ્રમગ થલા રાગ્મ છે. વળક્તતકયણ એ વતત િારતી પ્રહકમા છે. જે 
કેટરાક સલળે આંતહયક કુળતાઓ ળૈક્ષલણક, વાભાજીક, આસથક, યાજનૈસતક લગેયે હયક્સ્થસતઓ 
ય આધાહયત છે. 
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સ્લતતં્રતા ભતાની વાથ ેજ સ્થાસનક ળાવનભા ંભહશરાઓને પ્રસતસનસધત્લ ભી યશ ેઅને 
તેભને ણ ળાવનભા ંતારીભ ભી યશ ેએલા શતેથુી તેઓ ભાટે જગલાઈ કયલાભા ંઆલી શતી. 
યંત ુઆ જગલાઈ અણૂટ જણાતા ગ્રાભીણ અને ળશયેી સ્થાસનક ળાવન ભાટે ફધંાયણભા ં૭૩ભ 
અને ૭૪ ભ ફધંાયણીમ સધુાય કયલાભા ં આવ્મ છે. આ ફધંાયણીમ સધુયાઓની જગલાઈ 
પ્રભાણે ળશયેી અને ગ્રાભીણ સ્થાસનક ળાવનભા ં ૩૩% પ્રસતસનસધત્લ અને વતાભા ં ભહશરાઓની 
બાગીદાયીની વ્મલસ્થા કયલાભા ંઆલતા સ્થાનીમ ળાવનના ક્ષેત્રે કાસંતિકાયી હયલતટન થયુ ંછે. 

યાજ્મવબાભા ંતથા રકવબાભા ંભહશરાઓની ઓછી શાજયી જલા ભેરી. આભ, છતા ં
ણ જે ભહશરાઓએ યાજકીમ વશબાગીતા દ્રાયા તાની કાયહકદીથી ઉછિ સ્થાન સધુી શિેરી 
જલા ભે છે. યાજ્મવબાભા ં ઈન્ન્દયા ગાધંી, ભણીફને ટેર, ભેનકા ગાધંી, વસનમા ગાધંી, 
સલજમારક્ષ્ભી હંડત, સિુતેા કૃરાણી, સળુીરા નામય, અમતૃ કોય, યેણકુા લગેયે અનેક 
ભહશરાઓ યાજકીમ વહકમતા દાખલેરી. આ ઉયાતં બાયતના પ્રથભ યાષ્રસત તયીકે પ્રસતબા 
ાહટર યશી ચકૂ્યા છે તે ગોયલની લાત કશલેામ. ફધંાયણ દ્રાયા ણ સ્ત્રીઓ ભાટે ખાવ જગલાઈ 
કયલાભા ંઆલી છે. સ્ત્રીઓની યાજકીમ વબાનતા તેના ભતદાન યથી ાણી ળકામ. 
૭૪ભો ફુંધાયણીમ સધુાયો: 

બાયતદેળની ારાટભેન્ટે ળશયેી સ્થાસનક સ્લયાજ્મની વસં્થાઓ અંગે ૭૪ભ ફધંાયણીમ 
સધુાયા અસધસનમભ ૧૯૯૨ વાય કમો શત. આ કામદ ૧રી જૂન, ૧૯૯૩ થી અભરભા ંઆલેર 
છે. આ સધુાયાને ધ્માનભા ં રઈ યાજ્મના મ્યસુનસવર કોયેળન એતટભા ં તથા નગયાલરકા 
અસધસનમભ ૧૯૬૩ભા ંજરૂયી સધુાયા ઓગસ્ટ ૧૯૯૩ભા ંગજુયાત યાજ્મની સલધાનવબાએ કમાટ. 
૭૪ભા ફધંાયણીમ સધુાયાએ નાગહયક વેલાઓ અન ેસલકાવરક્ષી પ્રવસૃતઓના આમજનભા ંતેભજ 
તેના અભર અને દેખયેખભા ં રકની બાગીદાયી અને વાભેરગીયીની જરૂયીમાત ઉય બાય 
મકૂમ. આભ થળ ે ત જ ળશયેી ળાવન ભજબતૂ ફની ળકળે. તથેી યાજ્મ વયકાય અન ે કેન્દ્ર 
વયકાયે ૩૩ ટકા ભહશરા અનાભત ભાથંી શાર દયેક ળશયેી સ્થાસનક વસં્થાઓભા ંકુર ફેિકભાથંી 
૫૦ ટકા ફેિક સ્ત્રીઓ ભાટે અનાભત યશળેે તેવુ ંાશયે કયેર છે.  

૭૪ભા ંસધુાયા મજુફ મ્યસુનસવાલરટી અને કોયેળનના વભ્મ સ્થાન અને ભમેયદભા ં
એક તસૃતમાળં  ફેિક ય સ્ત્રીઓ ચ ૂટંામ છે. ૭૪ભા ં સધુાયા છી ળશયેી સલસ્તાયભા ં ણ 
હયલતન આવ્યુ ંછે. મુફંઈ, ફેંગ્રય, કઝીકિે, િડંીગઢ, સતરુનેલરી, હદલ્શી, લાયગર, કાનયુ 
અને ણૂે જેલા ંળશયેભા ંસ્ત્રીઓ ભેમયદનુ ં સ્થાન ભેલેર છે. તેઓ જુદી-જુદી ાિટભસૂભભાથંી 
જુદા-જુદા વ્મલવામભાથંી આલેર છે. કઈને યાજકીમ અનબુલ છે ત કઈને નથી. કઈ 
સળક્ષણના ક્ષેત્રભાથંી આલરે છે ત કઈ કામદાના વ્મલવામભાથંી આલેર છે. મુફંઈ અને 
ઉવભાનાફાદ જજલ્રાના સ્ત્રી કયેટય અંગેનુ ંઅધ્મમન જણાલે છે કે આ સ્ત્રીઓ વાભ ેઅનકે 
પ્રશ્ન અને ડકાય છે. ળશયેી સલસ્તાય શમ કે ગ્રામ્મ સલસ્તાય શમ ભટાબાગની સ્ત્રીઓ રુુ 
યાજકાયણીઓની પ્રતવી તયીકે કાભ કયે છે. અિાનક આલી ડરેી અનાભત પ્રથાને કાયણે તેના 
પ્રત્મે રુુના સલયધની તેભને દશળેત છે. શલે ખાનગી સલિ અને ાશયે સલિ લછિેની બેદયેખા 
ક્ષણ થતી ામ છે. સ્ત્રી-વભ્મ કભ છે અને કિય ણ છે. તેઓ ઓહપવનુ ંકાભ આનદંથી કયે 
છે. લલંિત લગટનુ ંધ્માન યાખે છે અને ભ્રષ્ટાિાયથી દૂય યશ ેછે. 
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સ્થાસનક સ્તય ય સ્ત્રીઓ ભાટે અનાભત સ્થાન શલા છતા ંતેભન ભાગટ વય નથી. 
વદીઓના વભાજજક લૂટગ્રશ અને અન્મ અલયધને ઓગીને સ્ત્રીઓ ભાટે યાજકાયણભા ં
અવયકાયક ફનવુ ંવશલેુ ંનથી. ણ સ્થાસનક સ્તયન અનબુલ એટરી લાત ત સ્સ્ટ કયે જ છે કે 
જ્માયે સ્ત્રીઓન ેઅલવય ભે છે ત્માયે તેભની કાભગીયી દળાટલે છે કે સ્ત્રીઓભા ંયાજકીમ ક્ષભતા 
છે. સનણમટ ળહકત છે. સલકાવ કામો અને વભસ્માઓન વાભન કયલાની કિાસઝૂ ઘયાલે છે. 

ગજુયાતભા ંણ સલસલધ ભશાનગયાલરકાભા ં ભહશરાભેમય વત્તા વબંાી ચકૂી છે અને 
તાના ળશયેન અવયકાયક લશીલટ ણ કયેર છે. 

 

ગજુયાિની ભિાનગયાલરકાભાું નગયસેનલકાઓની ફેઠકલાય સલૂિ 

ઉસુંિાય: 
૭૩ભ અને ૭૪ભ ફધંાયણી સધુાયાની જગલાઈના રીધે ભહશરાની બાગીદાયીભા ં

લધાય થમેર જલા ભે છે અન ેસ્થાસનક ળાવનના ક્ષેત્રે કાસંતકાયી હયલતટન થયુ ં છે. સ્ત્રીઓ 
વ્મહકતગત અને વામહૂશક યીતે તાના પ્રશ્ન ઉકેરલા ભાટે સ્થાસનક વયકાય વભક્ષ યજૂઆત 
કયતી થઈ છે. તેઓ આ ફધંાયણીમ વ્મલસ્થા, યાજ્મની ધાયાવબા અને કેન્દ્રની વવંદભા ંણ 
પ્રમત્નળીર થઈ છે. જ કે ભહશરાઓને ૩૩% ભાથંી ૫૦% અનાભત ફેિક પાલલાથી 
ભહશરાઓ રુુની વભલડી ફની ફની છે. 

આભ, લૈહદક વભમથી સ્ત્રીઓ વાભાજજક, આસથક, યાજકીમ ક્ષેત્રે તાનુ ંમગદાન આી 
યશી છે. પ્રાિીન વભમથી સ્ત્રીઓ યાજકીમ ક્ષેત્ર અગત્મની ભસૂભકા બજલતી શતી. આઝાદીના 
વભમથી સ્ત્રીઓ વોથી લધ ુ ાશયેજીલનભા ં પ્રલેળતી જલા ભે છે. શલ ે ત તઓે ભતદાતા 
તયીકે, ધાયાવભ્મ અને વવંદવભ્મ તયીકે ણ ાગતૃ ફની છે. ભહશરાઓ ાશયે પ્રશ્ન ભાટે લધ ુ
ઉત્વાશી જલા ભે છે. આજે લૈસિકીકયણના વભમભા ંભહશરાઓ રુુની ાછ યશ ેતે ળક્ય 
નથી. ૭૪ભ ફધંાયણીમ સધુાયાએ ભહશરાઓભા ં વળહકતકયણની અનભુસૂત યૂી ાડી છે. 
તેભનાભા ંિેતના જગાડી છે. હયણાભ ેભહશરાઓ સ્થાસનક સ્તયથી આગ લધીને યાજ્મ વયકાયે 
અને કેન્દ્ર વયકાયના સ્તયે યાજકાયણભા ંબાગ રેલા ઉત્સકુ ફની છે. અને તાનુ ંભશત્લનુ ંસ્થાન 

Sr. 
No. 

Name of 
Corporation 

on 

No. of 
wards 

No. 
of 

seats 

No. of  Seats Reserved  
women 

unreserved 

SC ST SEBS 

Gen Women Gen Women Gen Women 

1 અભદાલાદ 64 192 14 07 01 00 13 07 50 100 

2 બાલનગય 17 51 02 01 00 00 03 02 14 29 
3 ાભનગય 19 57 03 01 00 00 04 02 16 31 
4 જૂનાગઢ 17 51 02 01 00 00 03 02 14 29 
5 યાજકટ 23 69 03 01 00 00 05 02 20 38 
6 સયુત 38 114 03 01 03 01 07 04 32 63 
7 લડદયા 25 75 03 02 02 01 05 04 20 40 
8 ગાધંીનગય 11 33 03 02 02 00 02 01 08 15 

 કુર 214 642 33 16 08 02 42 22 174 345 
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ાલી યાખલા ભાટે ષુ્ક ભશનેત અને રગનથી ઉકૃષ્ટ કાભગીયી કયી યશરે જલા ભે છે. 
ભહશરાઓભા ંવળહકતકયણ દ્વાયા પ્રગસતન નલ જ જુલા જલા ભી યહ્ય છે. 
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