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‘મહિા સશક્તિકરણ અને પડકારો’– એક સમાજશાસ્ત્રીય વિિંગાિોકન 

                                                                      

 બાયત અને વલશ્વના રગબગ તભાભ દેળભાાં ‘જેન્ડય’ ળબ્દ પ્રચલરત છે. ઈ.વ.૧૯૭૦ સધુી જેન્ડય વલળેન ખ્માર નાયી 
લાદીઓભાાં ફહ ુપ્રચલરત ન શત. સ્ત્રી અને રુૂ લચ્ચેન તપાલત ભાત્ર જૈલકીમ ફાફતથી વનમત થત શત. યાંત ુ તેન ઘણ 
રાાંફ ઈવતશાવ છે.ઈ.વ.૧૯૪૦ભાાં વવભન દ ફીઆયે આ તપાલતને યજૂ કયતા કહ્ુાં કે, “ કઈ સ્ત્રી તયીકે જન્ભતુાં નથી, ણ  તેને સ્ત્રી 
ફનાલલાભાાં આલ ેછે.” આભ તેન ેફનાલલાના વલચાય વાથે ‘જેન્ડય’ની વલબાલના જડામેરી છે. લરિંગબેદ કુદયતી દેણ છે, ણ જેન્ડય 
આધારયત બેદબાલ વાભાજજક-વાંસ્કૃવતક દેણ છે.  

 ભરશરા વળક્તતકયણ એક વ્માક ખ્માર છે. જેભાાં અવધકાય અને ળક્તતઓન સ્લાબાવલકયીતે વભાલેળ થઇ જામ છે. આ 
એક એલી ભાનવવક ક્સ્થતી છે, જે અમકુ ખાવ આંતરયક કળૂતાઓ અન ેવાભાજજક, આવથિક, યાજનૈવતક, ળૈક્ષલણક લગેયે રયક્સ્થવતઓ 
ય આધાય યાખે છે. જે અંગે વભાજભાાં જરૂયી કામદાઓ, સયુક્ષાની જગલાઈઓ અને તેન વાયી યીતે અભર કયાલલા વક્ષભ 
રિમાતાંત્ર ઊબા કયલા અવત આલશ્મક ફને છે. ટૂાંકભાાં ભરશરા વળક્તતકયણ એટરે નીવત વનભાાણ અને વનણામ પ્રરિમાભાાં સ્ત્રીઓની 
બાગીદાયી વનવિત કયલી.આ યીતે ભરશરા વળક્તતકયણન વાંફાંધ એક એલી વાભાજજક પ્રરિમા વાથે છે, જેભાાં સ્ત્રીઓની વભથાતા અન ે
વલકાવ ભાટેના ળક્ય તભાભ દ્વાય ખરૂે, નલા-નલા વલકલ્ ઊબા થામ. સ્ત્રીઓને ખયાક, ાણી, ઘય, આયગ્મ સવુલધાઓ, વળક્ષણ, 
ફા ઉછેય, કદૂયતી વાંવાધન, કાનનૂી શક્ક અને વ્મક્તતત્લ વલકાવની યૂતી તક ભી યશ.ે આ ભાટે યાષ્ટ્ર – યાજ્મ કામદાકીમ 
જગલાઈઓ આધારયત તભાભ કામાિભનુાં અભરીકયણ કયાલે છે. આભ છતાાં સ્ત્રી વળક્તતકયણ વાભે અનેક ડકાયરૂી પ્રશ્ન 
અલયધરૂ ફને છે. જેભ કે, દશજે, સ્ત્રી શત્મા, સ્ત્રી અત્માચાય, છૂટાછેડા, ઓનય રકલરિંગ(ભાન ખાતય શત્મા), છેતયીંડી, છેડતી લગેયે 
અનેક ડકાય સ્ત્રી વળક્તતકયણને અલયધે છે. 
 ભરશરા વળક્તતકયણ અન ેવાંવલધાન :- 
 બાયતના વાંવલધાનના અનચુ્છેદ – ૧૪થી ભરશરાઓ અને રુૂને વાભાજજક, આવથિક અને યાજનૈવતક ક્ષેત્રભાાં વભાન તક 

અને વભાન અવધકાય પ્રાપ્ત થામ છે.અનચુ્છેદ-૧૫ભાાં ભરશરાઓને વભાનતાન અવધકાય આલાભાાં આવ્મ છે. અનચુ્છેદ-૧૬થી 
પ્રત્મેક નાગરયકને યજગાયીની વભાન તક આલાભાાં આલી છે. અનચુ્છેદ-૩૯ભાાં સયુક્ષા તથા યજગાયભાાં વભાન કામા ભાટે વભાન 
લેતન સ્થાવત કયલાભાાં આવ્યુાં છે. આ ઉયાાંત ભરશરાઓના યક્ષણ ભાટે અનેકવલધ કામદાઓ ણ ફનાલલાભાાં આવ્મા છે. જરૂય 
જણામે તેભાાં લખતલખત સધુાયા ણ કયલાભાાં આલે છે. લા ૨૦૦૧ને ‘ભરશરાવળક્તતકયણ લા’ તયીકે જાશયે કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. 
આભ ફાંધાયણ ેપ્રત્મેક ક્ષેત્રભાાં ભરશરાઓની બાગીદાયી નક્કી કયી આી છે. આભ છતાાં ભરશરાઓ ળણ અને અત્માચાયન બગ 
ફનતી યશી છે એ લાસ્તવલકતાને નકાયી ળકામ તેભ નથી. આજે ણ દેળની ભરશરાઓ અનેક પ્રશ્ન અને વભસ્માઓથી ીડામ છે, જે 
ભરશરા વળક્તતકયણ વાભે ડકાયરૂ વાલફત થઇ યહ્ુાં છે.  
 મહિા સશક્તિકરણ સામે પડકારો :- 
 યમ્યાગત બાયતીમ વભાજભાાં ખાવ કયીને લૈરદકયગુભાાં ‘નાયી ત ૂાં નાયામણી’ કશી સ્ત્રીઓને દેલી(ળક્તત) તયીકે જૂલા 

ય બાય મકુાત શત. જ કે, એ વભમે ણ કેટરાક ક્ષેત્રભાાં સ્ત્રીઓનુાં સ્થાન વારુાં કશી ળકામ તેવુાં ન શત ુાં. ભધ્મયગુીન વભાજભાાં 
સ્ત્રીઓનુાં વાભાજજક સ્થાન ખફૂ નીચુાં ગયુાં. આધવુનક વભમના વભાજભાાં રયલતાનના પ્રલાશ શઠે સ્ત્રીઓના વાભાજજક સ્થાનભાાં ઘણ 
સધુાય થમ છે. સ્લાધીન બાયતના ફાંધાયણ ે ભરશરા વલકાવની અનેક તક ઉબી કયતી જગલાઈઓ કયી છે. તેને અનરુક્ષીને 
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ભરશરાવળક્તતકયણ ઉય બાય મકુામ છે. ભરશરાવળતતીકયણના અનેક પ્રમાવ વયકાય અને અન્મ વાંસ્થાઓ દ્વાયા શાથ ધયામ છે. 
આભ છતાાં આજે ભરશરાવળક્તતકયણ વાભે ભરશરા વાંફાંવધત અનેકવલધ વભસ્માઓ જઈ ળકામ છે. જેની ચચાા નીચે મજુફ કયી 
ળકામ. 
(૧) દિજે પ્રથા :-  
 દશજે ળબ્દ પાયવી ળબ્દ ‘દેજ’ ઉયથી ફનેર છે. વાથા ગજુયાતી જડણીકળ અનવુાય દેજ-દશજે એટરે કન્માને લયક્ષ 

તયપથી કડાાં લગેયેની અાતી બેટ–વગાદ. ફીજી યીતે તેને કન્માશલૂ્ક તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે. લતાભાન વભમભાાં ‘દશજે‘ 
ળબ્દ કન્માના રગ્ન વભમ ેતેના ભાાં-ફા તયપથી લયક્ષને યમ્યાગત રયલાજ પ્રભાણે આલી ડતી ચીજલસ્તઓુ, બેટ–વગાદ, 
યકડ યકભ લગેયેના અથાભાાં પ્રમજામ છે.  

 બાયતીમ વભાજભાાં ખાવ કયીને  રશિંદુઓભાાં લાંળયમ્યાગત યીતે ચારી આલતા એક વાભાજજક રયલાજ તયીકે દશજેપ્રથા 
પ્રચલરત છે.ળરૂઆતભાાં કન્માના રગ્ન વભમે કન્માના ભાાં-ફા તયપથી કન્માને કરયમાલય  સ્લરૂે લસ્ત્ર, આભૂણ, યાવયચીલુાં 
લગેયે તથા જભાઈ અને લેલાઈને શયેાભણી-ઓઢાભણી અાતી શતી. વભમ જતા આ ફાફત રયલાજગત ફની ગઈ. આવુાં અને 
રેવુાં તે દશજેપ્રથા રૂે દ્રઢ થઇ ગયુાં. આધવૂનક વભમભાાં દશજે લધાયેને લધાયે જરટર ફની ગયુાં છે. શાર દશજે રૂે અનેકવલધ 
લસ્તઓુ, વભલ્કત અને યકડ યકભની ભાાંગ કયલાભાાં આલે છે. આભ દશજેપ્રથા એક વાભાજજક દૂણ ફની ગયુાં છે. 

 દશજેના દૂણને ડાભલા ભાટે દશજે પ્રવતફાંધક ધાય – ૧૯૬૧ ઘડલાભાાં આવ્મ. આ કામદાભાાં ૧૯૮૪ભાાં સધુાય ણ 
કયલાભાાં આવ્મ આભ છતાાં દશજેપ્રથા વભાજના ઉરા લગાભાાં કે અમકુ જ્ઞાવતઓ યૂતી ભામાારદત ન યશતેા તે શલે વભાજના 
કશલેાતા વનમ્નલગા કે સ્તયભાાં ણ પેરાતી જતી જઈ ળકામ છે. એભ.એન.શ્રીવનલાવે તેભના અભ્માવભાાં કરકત્તાના ઝાડુાંલાા 
રકભાાં ણ દશજેપ્રથા પેરાઈ શલાનુાં નોંધ્યુાં છે. આભ આજના આધવૂનક યગુભાાં દશજેનુાં પ્રભાણ લધતુાં જઈ ળકામ છે.  

 વભાજના કેટરાક કુટુાંફભાાં શોંચી ન લામ તેલી દશજેની ભાાંગ ેઘયેલુાં રશિંવા અને દશજે મતૃ્યનુા ફનાલનુાં પ્રભાણ લધાયુું 
છે. જે ભરશરા વળક્તતકયણ વાભેના પ્રમખુ ડકાયભાાંન એક ડકાય ફની યશ ેછે. આથી વાંણૂા સ્ત્રીવળક્તતકયણ ભાટે દશજેપ્રથાને 
મૂભાાંથી નાબદૂ કયલી એ પ્રથભ આલશ્મકતા છે. 

 

(૨) ઘરેલ  ંહિિંસા :- 
 ઘયેલુાં રશિંવા એ ધયણબાંગ કે વલચરનની વભસ્મા છે. જેભાાં વભાજના ધયણ અને મલૂ્મ ઉય તેભજ વગણ વાંફાંધભાાં 

પ્રેભ, પયજ અન ેજલાફદાયી ઉય ગેયમલૂ્મનુાં પ્રભતુ્લ સ્થાવત થતુાં શમ છે. આથી ઘયેલુાં રશિંવા એ ગેયમલૂ્મની વભસ્માનુાં એક 
સ્લરૂ છે. તે મલૂ્મની કટકટીની ક્સ્થવતને સલૂચત કયે છે. કુટુાંફના વભ્મ કે વભ્મ દ્વાયા અન્મ વભ્મ કે વભ્મ પ્રત્મે રશિંવા કે અત્માચાય 
આચયલાભાાં આલે ત્માયે તેને ઘયેલુાં રશિંવા કશલેામ. 

 ઘયેલુાં રશિંવા પ્રવતફાંધક કાનનૂ – ૨૦૦૫એ ભરશરા વળક્તતકયણની પ્રવતફધ્ધતાને યૂી કયલાની રદળાભાાં કેન્દ્ર વયકાયે રાગ ુ
કયેર અવધવનમભ છે.બાયતીમ દાંડ વાંરશતા ૧૮૬૦ તથા દાંડ વાંરશતા ૧૯૭૩ભાાં ભરશરાઓની વાથે જે અયાધ થામ છે, તે ભાટે દાંડ 
અને તે વવલામ અન્મ અયાધ ભાટે આ અવધવનમભ અભરીકૃત કયલાભાાં આવ્મ છે. કોટુાંલફક ક્રૂયતાને શરેથેી જ૧૯૮૩ભાાં વાક્ષ્મ 
કાનનૂ ૧૯૭૨ની અંતગાત ઉધાયણાના રૂભાાં અયાધ ગણલાભાાં આવ્મ શત. જેને દશજે શત્મા અને આત્ભશત્માની વાથે જડલાભાાં 
આવ્મ શત.  

 બાયતીમ ભરશરાઓ શાર ઘયભાાં કે ફશાય ણ સયુલક્ષત નથી. ભરશરાઓની વભસ્માઓને રગતા અભ્માવના આંકડાઓ 
ફતાલે છે કે,  ભરશરાઓ પ્રત્મેની જાવતમ રશિંવા અને ઘયેલુાં રશિંવા ભશત્તભ છે. જે તેના વાંફાંધીઓ અને રયલચત રક દ્વાયા 
આચયલાભાાં આલે છે. આલી રશિંવાના સ્લરૂભાાં આજે રયલતાન આવ્યુાં છે. કમ્પ્યટુય, ઈન્ટયનેટ, પેવબકૂ, ટ્લીટય જેલા વશ્મર 
ભીરડમા મા ભફાઈર પનના ભાધ્મભથી યલુતીઓવાથે દૂવ્માલશાય આચયલાભાાં આલે છે. જે ભાનવવક ત્રાવ અને રશિંવાભાાં લધાય કયે 
છે. ભરશરા વાથે થતા અત્માચાયભાાં ઘયેલુાં રશિંવાની વભસ્મા આજે રગબગ ફધા ળશયે અને  ગ્રાભીણ વલસ્તાયભાાં ણ જલા ભે છે. 
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દારૂના વ્મવની તાના કુટુાંફની સ્ત્રી વભ્મને કઈ ને કઈ યીતે ીડ ેછે. ગ્રાભીણ વલસ્તાયની અબણ અને ઓછાં બણેરી સ્ત્રીઓ આ 
ફાફતન લધ ુબગ ફને છે. જે આજે લતાભાન વભમભાાં ભરશરા વળક્તતકયણ ભાટે લચિંતાન વલમ ગણી ળકામ અને વળક્તતકયણ 
વાભે એક ડકાય ગણાલી ળકામ છે. 

 

(૩) સ્ત્રી ભણૃિત્યા :-  
            ભણૃ શત્મા એટરે ‘ગબાભાાં યશરેા ફાકની શત્મા કયલી.’ સ્ત્રી ભણૃશત્માના વાંદબાભાાં કશી ળકામ કે, ભાતાના ગબાભાાં 

ાાંગયતા સ્ત્રી ભ્રણૂની જાણી જઇને શત્મા કયલી. વગબાાલસ્થાભાાં કૃવતભ યીતે ગબાાત કયાલલાને કામદાની રયબાાભાાં ગનુારશત 
કૃત્મ ગણલાભાાં આલે છે. 

  ભાંગબુાઈ ટેર જણાલે છે તેભ, ગજુયાતભાાં જન્ભ નોંધણીની પ્રથા ફાકીને દૂધીતી કયલાના રયલાજભાાંથી જન્ભી 
શતી.એક વભમે કેટરીક જ્ઞાવતના કુટુાંફભાાં દીકયી જન્ભે ત તેને ઝેય આલાભાાં આલતુાં શત ુાં.આની વાભે તુ્રી યક્ષાન કામદ 
રાલલાભાાં આવ્મ શત. જે અનવુાય ફાક જન્ભે ત ચલીવ કરાકભાાં રીવ ાવે એની નોંધણી કયાલલાની યશતેી , જ જન્ભેલુાં 
ફાક દીકયી શમ ત કેટરાક તેને જભીનભાાં દાટી દેતા, તેથી રીવ ચલીવ કરાકભાાં મતૃદેશને ખદીને ફશાય કાઢતી શતી. આના 
ભાટે નોંધણી કામદ ફનાલલાભાાં આવ્મ શત. 

   ઈ.વ.૧૯૯૪ભાાં જાતી તાવ ઉય પ્રવતફાંધ મકૂત હકુભ કયલાભાાં આવ્મ, જે ૧રી જાન્યઆુયી ૧૯૯૬ભાાં અભરભાાં 
મકૂલાભાાં આવ્મ. આ કામદાથી અલ્રાવનગ્રાપી કે એભનીમવેન્ટેવીવ ઉમગ દ્વાયા ગબાના ફાકની જાતી તાવલી કે કશલેી તે 
વજાને ાત્ર ગનૂ્શ છે. આ કાનનૂ નીચે કઈણ તફીફ કે દલાખાના દ્વાયા ગબાભાાંના ફાકની જાતી તાવ ભાટે ૫ લાની જેરની 
વજા અન ે૫૦,૦૦૦ સધુીન દાંડ થઇ ળકે છે. સ્ત્રી ભ્રણૂશત્માથી જાતી પ્રભાણભાાં અવભતરુા ઉબી થામ છે. આ અવભાનતા ભરશરા 
વળક્તતકયણ વાભે એક ડકાયરૂ વાલફત થામ છે. પ્રવલ લેૂ વનદાન તકનીકન કામદ ૧૪ પેબ્રઆુયી ૨૦૦૨થી સધુાયા વાથે રાગ ુ
ાડલાભાાં આવ્મ. 

  આજના આધવૂનક બાયતીમ વભાજભાાં ભરશરા વળક્તતકયણ ખફૂજ આલશ્મક ફાફત છે. ણ સ્ત્રી ભ્રણૂશત્મા એ આ 
પ્રરિમાભાાં અલયધ ઉબ કયે છે. આ વભસ્મા અગાઉ કયતા વ્માકણે વળલક્ષત ભધ્મભલગા,ઉચ્ચલગા અને ળશયેી વમદુામભાાં જરટર 
સ્લરૂે જલા ભે છે. તુ્ર જન્ભને ભશત્લ અને છકયા-છકયીના ઉછેયભાાં બદેબાલ એ યક્ષ યીતે ભરશરા વળક્તતકયણભાાં 
અલયધરૂ ફન ેછે. આ વભસ્મા ભરશરાના ભાનલ અવધકાયનુાં ઘય ઉલ્રાંઘન છે. વગબાા ભરશરાઓના ભોલરક અવધકાય ય તયા 
ભાયે છે. ભાતાના ઉદયભાાં ઉછયી યશરે વળશ ુ કન્માને જીવલત યશલેાના અવધકાયથી લાંલચત યખામ છે. આ ફધી ફાફત ભરશરા 
વળક્તતકયણ વાભ ેડકાયરૂ છે. 

(૪) સ્ત્રીને ત્યજી દેિી :- 

    વત કે ત્નીના ભતને રીધે કઈણ વ્મક્તતના રગ્નજીલનન અંત આલી જામ એ કુદયત આવધન  છે. આ યીતના 
રગ્નજીલનના અંત ભાટેની કઈણ પ્રકાયની વલવધ કયલાની યશતેી નથી,ણ કાનનૂ દ્વાયા સ્ત્રી રુૂ લચ્ચેના રગ્નજીલનન અંત 
રાલલાભાાં આલે તેન ેછૂટાછેડા કશલેાભાાં આલે છે. 

 જમાયે કઈ યલણત રુૂ તાની ત્નીને કઈ આવના ઝગડાને કાયણે તયછડી દે ત્માયે તેલી સ્ત્રી ત્મકતા તયીકે 
ઓખામ છે. આલી ત્મકતા સ્ત્રી તાના અવધકાયથી લાંલચત યશી જામ છે. આલી સ્ત્રીઓની ક્સ્થવત ડાભાડ થઇ  જામ છે. 
તયછડામેરી ભરશરાઓને ઘણી લખત તાના વમયક્ષેથી ણ વશકાય ભત નથી અને તેભની વાભાજજક –આવથિક વરાભતીન 
પ્રશ્ન ઉક્સ્થત થામ છે. ત્મકતા સ્ત્રીઓ જમાયે આલી રયક્સ્થવતન વાભન કયી ળકતી નથી ત્માયે ઘણી લખત આઘાત કયી ર ેછે. 
વભાજ ભાાં ઉબી થતી આલી રયક્સ્થવત ભરશરા વળક્તતકયણ વાભે એક ડકાય ફની જામ છે.  
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(૫) ઓનર હકલિંગ (માન કે પ્રવિષ્ઠા માટે િત્યા) :- 
   બાયતીમ વભાજભાાં આજે ઘણી જ્ઞાવતના અનેક કુટુાંફભાાં તુ્ર કે તુ્રી ભાાં-ફાની ભયજી વલરુદ્ધ તાની જ્ઞાવતભાાં તેભામે 

વગત્રી વાથે રગ્ન કયે કે ફીજી જ્ઞાવતભાાં રગ્ન કયે ત્માયે તેના ભા-ફા આ વાાંખી ળકતા નથી. ખાવ કયી છકયી આવુાં ગલુાં બયે 
ત્માયે પ્રવતષ્ટ્ઠા કે આફરૂ જલાના બમથી આલેળલૂાક તેનુાં કઈ ને કઈ યીતે ભત નીજાલલાભાાં આલે છે, જેને ઓનય રકલરિંગ 
કશલેાભાાં આલે છે. ખટી પ્રવતષ્ટ્ઠા અને ભાનયક્ષાના નાભ ય લડીર, જ્ઞાવત ાંચામત વગત્ર રગ્ન અને આંતય જ્ઞાવતમ રગ્નન ખફૂ 
વલયધ કયે છે. ખફૂ વળલક્ષત અને વભ્મ શલાન દાલ કયલાલાા આજના પ્રગવતળીર યગુભાાં આણે આ ફાફતે અવળલક્ષત અને 
અવભ્મ છીએ. આજેણ જ્ઞાવતલાદી વાંરકણાતાથી આણ ેફશાય આલતા નથી. આભ ઓનાય રકલરિંગની વભસ્મા એ સ્ત્રી વળક્તતકયણ 
વાભે એક ડકાય ગણાલી ળકામ છે. 

 

(૬) સ્ત્રી સાથે થિા અન્ય અત્યાચાર :- 
  ભરશરાઓ ય આજે અનેક સ્લરૂના અત્માચાય ગજુાયલાભાાં આલે છે. જેભાાં જાતીમ અત્માચાય, આવથિક ફાફત ે

અત્માચાય, ભાનવવક અત્માચાય લગેયેને ગણાલી ળકામ. જાતીમ અત્માચાયભાાં ભરશરા વાથેના જાતીમ વ્મલશાય વાંફાંવધત વલવલધ 
ફાફતન વભાલેળ કયી ળકામ. જેભાાં સ્ત્રીના અંગને લફનજરૂયી સ્ળાલા કે તેની વાથે અડરા કયલા, અબદ્ર અને અશ્રીર બાાન 
ઉમગ કે દ્વદ્વઅથી ળબ્દ પ્રમજલા, છેડતી કયાલી, ફાત્કાય, વાંબગન અવતયેક, અન્મ વાથે અનૈવતક વાંફાંધ ફાાંધલા દફાણ કયવુાં, 
જનનાાંગને વલવલધ યીતે નકુળાન શચાડવુાં, અબદ્ર રખાણ કે ફીબત્વ લચત્ર દ્વાયા ત્રાવ આલ લગેયેને ગણાલી ળકામ. એજ યીતે  
આવથિક અત્માચાય એટરે સ્ત્રીને તેની વભરકતથી લાંલચત યાખલી, નાણાથી લાંલચત યાખલી, આવથિક પામદા ખાતય લેચી દેલી, રુૂ 
તાના રાબ ભાટે સ્ત્રી ાવે દેશ વ્માાય કયાલે કે કયલાની પયજ ાડ,ે વભરકતભાાં બાગ ના આલ, વાંવત કે વભરકત છીનલી 
રેલી, નકયી કે વ્મલવામ કયતા અટકાલી દેલી, આવથિક યીતે યાધીન ફનાલલી લગેયેને સ્ત્રી વાથેન આવથિક અત્માચાય ગણાલી 
ળકામ. આભ, આ અંગ ેઅનેક સ્લરૂના કાનનૂ શલા છતાાં વભાજભાાં આ પ્રકાયના અત્માચાય આચયામ છે, જે ભરશરા વળક્તતકયણ 
વાભે એક ડકાય વભાન છે તેભ કશી ળકામ. 

    આજના આધવૂનક બાયતીમ વભાજભાાં ભરશરા વળક્તતકયણ ખફૂજ આલશ્મક છે, ણ ઉયની સ્ત્રી વાંફાંવધત વભસ્માઓ 
ભરશરા વળક્તતકયણ વાભે ડકાયરૂ ફની યશ ેછે. તેથી જ્માાં સધુી આલી ડકાયરૂ વભસ્માઓને ણૂા યીતે ડાભી દેલાભાાં નરશ આલે 
ત્માાં સધુી ખયા અથાભાાં વળક્તતકયણ થઇ ળકળે નરશ. આ ભાટે વ્મક્તતથી ળરુ કયી વમદુામ સધુીના વો કઈએ તાની બાગીદાયી 
પ્રભાલણક અને વનષ્ટ્ઠાલૂાક ફજાલલી અત્માંત આલશ્મક છે. વયકાય કે કઈ વભાજ વેલી વાંસ્થા એકરે શાથે આ અંગે કશ ુજ કયી ળકે 
નરશ. સ્ત્રીઓએ ણ જાગરૂકતા દાખલલી ડળે. વળક્ષણના દયેક સ્તયે આ ફાફતને અભ્માવિભભાાં દાખર કયલી જરૂયી ફની યશ ેછે. 
જાશયે કામાિભભાાં આ અંગ ે ચચાા થામ તેવુાં આમજન કયવુાં જરૂયી છે. આ ફાફતે યલુાલગાની બાગીદાયી લધે તેભ કયવુાં ઘણુાં 
આલશ્મક છે. 

 

 સચૂનો :- 
 પ્રત્મેક વ્મક્તતની વાભરેગીયી લધાયલી. 
 સ્ત્રી વાંફાંધી વભસ્માઓ અને સ્ત્રી વળક્તતકયણની ફાફતન વળક્ષણના પ્રાથવભક સ્તયે અભ્માવિભભાાં વભાલેળ  કયલ. 
 વનયક્ષય રક ભાટેના વાક્ષયતા કામાિભભાાં આ ફાફત વાભેર કયલી. 

 ભશીરા વળક્તતકયણ પ્રત્મે જાગતૃ રાલલા ભાટે વાંચાય ભાધ્માભન ઉમગ કયલ. 

 સ્લૈચ્ચ્છક વાંગઠનએ ભરશરા વળક્તતકયણ પ્રત્મે જાગતૃી ઉબી કયલાની કાભગીયી કયલી. 

 વયકાયી વાંસ્થાઓ, કામાારમને ભરશરાવળક્તત  પ્રત્મે વભમ-વભમ ય વતકા શતેથુી રયત્ર પ્રકાવળત  કયલા જઈએ. 

 ભરશરા વળક્તતકયણની રદળાભાાં કામાયત વાંસ્થાઓ, સ્લૈચ્ચ્છક વાંગઠનને વલળે પ્રત્વાશન રુૂ ાડવ ુજઈએ.  
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 ભરશરા વળક્તતકયણને વભાજભાાં જન-આનદરનના રૂભાાં પ્રવાયીત કયવ ુજઈએ. 

 વાંવદ દ્વાયા ફનાલલાભાાં આલેર ભરશરા ભાટેના દયેક કાનનૂભાાં વભમાાંતયે સધુાય-લધાય કયલ જઈએ. 

 UNO દ્વાયા જાશયે કયલાભાાં આલેર ભશીરા વાંફવધત ઘાણાન દેળભાાં અભર કયલ જઇએ. 

 યલુતીઓ અને યલુકના વાભાજજકયણભાાં યાખલાભાાં આલત બેદબાલ દુય કયલા જઈએ.  

સમાપન  :-  

 સ્લતાંત્ર બાયતભાાં ભરશરાઓ વાંફાંવધત અનેકવલધ કાનનૂ બાયતભાાં જલા ભે  છે. તેભ છ્તા આજના આધવુનક બાયતીમ 

વભાજભાાં  ભરશરા વળક્તતકયણ વલવલધ  કુરયલાજ,પ્રથા,રૂરઢઓ, યાંયાઓ અલયધક ફાફત જલા ભે છે. બાયતીમ વભાજભાાં 

વાભાજજક સધુાયાઓ કયલા ભાટે યાજા યાભ-ભશન યમથી રઈને અનેક પ્રમત્ન કમાા છે. આજ સધુી અનેક વાભાજીક સધુાયકએ 

બાયતીમ વભાજભાાં જલા ભતી વવતપ્રથા, ફાકીને દૂધીતી કયલી, વલધલાવલલાશ વનેધ, ફારગ્ન, જ્ઞાવતપ્રથા, દશજેપ્રથા, 

છૂટાછેડા, ઘયેલ ુ રશિંવાલગેયે વભસ્માઓ ભરશરા વળક્તતકયણ ભાટે ફાધક ફનતી શલાનુાં જલા ભે છે.  યાંત ુઆજના આધવુનક 

યગુભાાં વતત રયલતાન અને બાયતીમ વભાજનુાં થઈ યશલે ુવશ્વભીકયણ.  જે ભરશરા ભાટે અનેકવલધ નવલન  વભસ્માઓ ઊબી કયી 

યહ્ ુ છે. આભ, દશજેપ્રથા, તન્માભ્રણુ શત્મા, ઘયેલ ુ રશિંવા,ઓનયરકલરિંગ ,બાલનાત્ભક અત્માચાય લગેયે વભસ્માઓએ ભરશરા 

વળક્તતકયણ ભાટે અનેક ડકાય ઊબા કમાા છે.   
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