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સૌરા��મા ં�ીઓનો સામા�ક િવકાસ

��તાવનાઃ

ભારતને આઝાદ� મળ� તે પહ�લા સૌરા��મા ંબસો બાવીશ રજવાડાઓ હતા.સૌરા�� ભારતના પિ�મ ભાગમા ંઆવેલ �દ�શ છે.

આ �દ�શ કાઠ�યાવાડ� નામથી ઓળખતો ર�ો છે.૧૯મી સદ�ની શ�આતથી ભારતમા ં�ધુારક વગ� સામા�જક તથા ધાિમ�ક ��ેે
�ધુારા કરવા �ય�નો કયા�.તેની અસર �જુરાતમાં પણ થઇ.રા� રામ મોહનરાય,ક�શવચ�ં સેન,મહષ� કવ� વગેર�  �ધુારકોના
કાય�ની  અસર  �પે  �જુરાતમાં  સામા�ક  અની�ઠો  સામે  �હાદ  જગાવવા  તથા  �ીઓની  ��થિત  �ધુારવા  માટ�
નમ�દ,દલપતરામ,મહ�પતરામ,કરશનદાસ �ળુ� વગેર�એ આ �દશામા ંન�ધપા� �ય�નો કયા�.

કિવ નમ�દ �ીઓના સમાનતાના �હમાયતી હતા.૨ જયાર� દલપતરામે તો �યા ં�ધુી ક�ુ ંહ� ુ ંક� “ �ીઓ �ધુરશે તો ફળ ઉ�મ
થશે અથવા ��ૃવી �ધુરશે તો જ �યા ંપાક સારો પાક� ”.

આમ ભારતના અ�ય �ાતંોની �મ �જુરાતના સમાજ�ધુારકો પણ ��તૃ થતા અને સમાજના િવિવધ ��ેે �ધુારાના �હમાયતી
બ�યા. તેમા ં�ી ઉ�િતની બાબતમા ંતેઓ િવશેષ �ય�નશીલ બ�યા હતા.

૧૯મી સદ�મા ંસૌરા��મા ં�ીઓના સામા�જક િવકાસ માટ�ની ��િૃતઓ -

૧૯મી  સદ�માં સૌરા�ટના  બહ�નોની  હાલત  અિત  દયનીય  હતી.બાળલ�ન,સતી�થા,િવધવા  િવવાહની  મનાઈ,નહ�વત  ક�યા
ક�ળવણી  વગેર�  પ�રબળોને  કારણે  �ી  ઉ�િતનો  અવકાશ  જ  ન  હોતો.  આ  સમયે  મણીશકંર  �કકાણી,  ગગા  ઓઝા,ગો�ુલ�
�દવાન,મણીલાલ, સયા�રાવ ગાયકવાડ વગેર� અનેક સમાજ�ધુારકોએ સમાજ �ધુારા �ે�ે પોતા�ુ ં�યાન ક���ીત ક�ુ�.

સૌરા��માં સામા�ક �ધુારાઓ �ારા �ીઓના સામા�જક ઉ�કષ�  માટ�  ભાવનગર રાજય  વ�ુ ��તૃ  હ� ુ.ં  સૌરા��ની બહ�નોની
��થિત �ધુારવા માટ� અને તેઓને ��તૃ કરવા માટ� ભાવનગરના �ી મણીલાલ િ�વેદ� ૧૮૮૫મા ં‘િ�યવદંા’ સામા�ક શ� ક� ુ�.
� �ી સામાિયક હ� ુ.ં તેમા ં��તૃ િવષયક લખેો લખવામા ંઆવતા હતા. �ુનાગઢ રાજયમા ંપણ �ીઓનો સામા�જક િવકાસ પ�યે
િવશેષ �યાન આ��ુ ંહ� ુ.ં મા� �ુનાગઢ માટ� જ નહ� પરં�  ુ�જુરાત અને ભારતના �ી સમાજ માટ� ગૌરવ�પે કહ� શકાય તે� ું
એક ��ુતકાલય �ુનાગઢમાં હ� ુ.ં જયાર�  �ી ક�ળવણી સમાજમાં ન�હવત હતી.�યાર�  �ુનાગઢના નાગર �ા�ણ �કુલ નરભરેામ
��ુુષો�મની િવધવા પ�નીએ પોતાના પિત પાછળ “વેદધમ� ��ુતકશાળા” શ� કર� હતી.

�ીઓની બો��ક શ��તને �ેર� તેવા લખાણો લખવાની શ�આત તથા ��ુતકાલયની શ�આતનો ૧૯મી સદ�ના �તમા ંસૌરા��માં
થઇ હતી. ચોરવાડના ગીરનાર �ા�ણ પઢ�યાર અ�તૃલાલ �ુદંર�એ સામા�ય િશ�ણ પામેલ �ીઓ સહ�લાઈથી સમ� શક� તથા
તેમના િવચારો ઉ�ત થાય તેવા લખાણવાળા અનેક “�વગ�” નામથી શ� થતા �થંો લ�યા છે. �મ ક� �મા ં�ીઓ�ુ ં�વગ� અને
�ુદંર�યો ��ુય છે.૪ તો “આય� િવધવાઓ” નામ�ુ ંતેમ�ુ ં��ુતક િવધવાઓ પ�યેની લાગણી દશા�વે છે.તેમના �થંોમા ં�ીઓની
ઉ�િત િવષયક લખાણ હોવાથી �ી સમાજ ઉપર તેની સાર� અસર થઇ. તો ભાવનગર આય� િવધવાઓની પ�ર��થિત� ુ ંતેમાં
�ચ�ણ કર� તે  �ગેના પોતાના મતં�યો  ર�ુ  કયા�  છે. નાગર �હૃ�થા લા�ભુાઈ  શામળદાસના ��ુ  માગંરોળના અનતં�સાદ
વૈ�ણવ  હતા.તેઓએ  “શાિંતદા” અને  “કમળ�ુમાર” “વસતં  �ુદંર�  �બુોધ  આનદં  વગેર�ના  માિસકમાં પોતાના  લખે  �િસ�
કરાવતા.૫ �ૂનાગઢથી બહાર પડતા સમાચારપ�  “સૌરા�� દપ�ણ” માં �ી ઉ�િતની ��િૃ�ને  વેગ આપતા ��ટાતંો ટાકંવામાં
આવતા �મ ક�,

“કહ� નેપો�લયન દ�શને કરવા આબાદ
સરસ ર�તે તો એજ છે ક� દો માતાને �ાન.૬
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ગ�ડલ �ધુારક મનો�િૃ� ધરાવનાર રાજવી �ી ભગવતિસ�હ�એ �ીઓના સામા�ક અને શૈ��ણક��ેે િવકાસ માટ� પણ �ય�નો
કય�.�માં તેમણે પડદા �થાનો  �યાગ કર� પોતાની �ુંવર�ઓને  સામા�ય  િવધાથ�નીઓની �મ  િશ�ણ લવેા મોકલી હતી.૭
ભગવતિસ�હ�ના મા��ૃી મ�ઘીબાનો �હ�ર મેળાવડો અને સમારંભોમા ંપણ જતા હતા.૮ ભાવનગરના રાજવી જસવતંિસ�હ પણ
પોતાના શાસનકાળ દર�યાન પડદા �થા �યાગ કરાવી પોતાની �ુંવર�ઓને ��ુલી બગીમા ંબસેાડ� શાળાએ મોકલતા.

આમ  સૌરા��ના ક�ટલાક રજવાડાઓમાં ૧૦મી સદ�ના ઉતરાધ�નાં �ીઓના િવકાસ  માટ�ની ��િૃતઓ શ�થઇ હતી અને  રાજય
તરફથી તેઓને �ો�સાહન પણ મળ� રહ�� ુ ંહ� ુ.ં �મક� ગ�ડલમા ંબહ�નો મે��કની પર��ા પાસ કર� તેને રાજય તરફથી ઇનામ અને
આગળ ઉ�ચ અ�યાસ માટ� �કોલરશીપ અપાતી હતી અને ઉ�ચ િશ�ણ �ા�ત કરનાર �ીને રાજયમા ંનોકર� આપવાની �હ�રાત
કર�.૧૦ ગ�ડલની �મ અમર�લી �ાતંમાં પણ ફર�યાત ક�ળવણીની શ�ુઆત થતા સૌરા��ના ઘણા રજવાડામાં ક�યા શાળાઓ
શ� થઇ અને �ીઓ િશ�ણ લેતી થઇ પરં� ુ�ીઓના ઉ�કષ� માટ� જોઈએ તેટલી ��િૃત સમાજમા ંઆવી ન હતી.

૨૦મી સદ�મા ંસૌરા��મા ં�ીઓના સામા�જક િવકાસ માટ�ની ��િૃતઓ

૨૦મી સદ�ની શ�આતમાથંી જ ગાધંી�ના ભારતમા ંઆગમન સાથે જ ભારતના અ�ય �ાતંોની �મ સૌરા��મા ંપણ �ી િવકાસ
��િૃતને વેગ મ�યો. કિવવર રવી��નાથ ટાગોર કહ� છે ક� તે �માણે “�ી અ�યાર �ધુી ઘરના બારણે ઉભી રહ� �ુઘંટના એક
�ણૂામાથંી આ અધ� ��ય� જગતને પોતાની ક�પનાના િમ�ણ �ારા જોતી હતી. ગાધંી�એ તેનો � ૂઘંટ ખોલાવી ના�યો અને
બહારના ��ુલા વા�તિવક જગત સામે ઉભી કર� દ�ધી. ગાધંી� કહ�તા ક� �યા ં�ધુી �હ�દની �ી અ�ાન,વહ�મ,�ધ��ા,સામા�ક
�થામા ંજકડાયેલી રહશે �યા ં�ધુી �હ�દની �વ�તંાનો કશો અથ� નથી અને �ીઓની ઉ�િત િવના �હ��ુ�તાન કદ� ��ુ �વરાજ
નહ� ભોગવી શક�.૧૧ ગાધંી�એ આઝાદ� અપાવવા માટ�નો રથ આગળ ચલા�યો �યાર� ભારતીય નાર� પર પહ�લી જ વાર �ણ ેક�
વીજળ�ના કરંટની અસર થઇ હોય તેમ એકા એક પોતા� ુ ંગૌરવ તથા શ��ત ફર� પા�ત કરવા ઉભી થઇ.

�ીઓના સામા�જક િવકાસમા ંરચના�મક ��િૃતઓનો ફાળો.

ગાધંી �ચ��યા માગ� રચના�મક ��િૃ�ઓ કર�ને  સમાજનો  ઉ�કષ�  કરવામાં ��ક�ય  ચળવળ કરનારા આગેવાનોનો  ફાળો
મહ�વનો હતો. સામા�જક ઉ�કષ�ની ��િૃ�માં �ીઓ�ુ ં�દાન સ�ંણૂ� �વત�ં ર�તે તો �બૂજ ઓ�ં હ� ુ ંપ�ંુ�  ુમોટા ભાગની
�ીઓ રા���ય  ચળવળમાં ભાગ લનેારના �ુ�ંુબો  સાથે  સકંળાયેલી હતી.૧૨ �મક�  ભ��તબા દ�સાઈ,ક��રુબા ,શારદાબને
,�લચદં  શાહ,  દશહરાબને,રમાબને  ગાધંી,કમળાબને,�ુગા�બેન  ભ�  નમ�દાબને,ક��રુબા,મેર�બને,�ુ�મણીબહ�ન
શાહ,િવજયાબને ગાધંી,હ�રાબને,��ુપાબને મહ�તા વગેર�..

આ �ીઓના કાય�ની િવશેષતા એ હતી ક� નાત �તના ભદેભાવ રા�યા િવના તેઓ સમાજમાં સમ�વય સાધવા �યાસ
કરતી હતી. ત�કાલીન સમાજની પ�ર��થિતમા ંસૌરા��ની અનેક બહ�નોને ઘરની ચાર દ�વાલ વ�ચે �રુાઈ રહ�વાના બદલે
ઘર બહારની ��િૃતઓમા ંભાગ લતેી થઇ. �મા ંિવદ�શી વ�ોનો બ�હ�કાર,અ���ૃયતા િનવારણ, ક�યા ક�ળવણીને પો�સાહન,

દા�બધંી, ખાદ� �ચાર વગેર� અનેક ��િૃ�ઓ સ��ય કામગીર� કરવા માડં�.

સૌરા��ની બહ�નો ક� �ઓ �ાર�ય ઘરની બહાર નીકળતી ન હોતી તેવી બહ�નો દા�ના પીઠા પર જઈ દા� પીનારને દા�
છોડવા�ુ ંસમ�વતી એટ�ુ ંજ નહ�. દા�ના પીઠા પર પીક�ટ�ગ કરવામાં સૌરા��ની �ીઓ ભાગ લીધો. સમાજમાથંી આ
�ુષણ �ૂર કરવાના ભગીરથી �ય�ન કયા�. જો ક� ઘણી વખત �ીઓ અયો�ય પ�ર��થિતનો સામનો કરવો પડ�ો હોવા છતાં
બહ�નો  પોતાના �યેયને  સ�ંણૂ� અડગ રહ� એ  �ારા દા�  પીનારને  �યસનમાથંી ��ુત  કર� તેની આિથ�ક �ધુાર� તેમના
�ુ�ંુબના સ�યોને આ ર�તે મદદ�પે થવાના �ય�નો કયા�. � સામા�જક િવકાસ� ુ ંકાય� હ� ુ.ં ઢસાના દરબાર ગોપાળદાસના
પ�ની ભ��તબને સામા�જક �ધુારણાની શ�આત પોતાના �ુ�ંુબથી જ કર�. લ�ન પછ� તેઓ જયાર� વસો ગયેલા �યાર� �યાં
શારદાબને  મહ�તા સાથે  �યા�ું સાવ�જિનક ��ુતકાલય  ��ુ�ુ ં�કુવા ભ��તબને  શારદાબનેની સાથે  ��ુલે મોઢ�  ભરબ�ર�
ચોપદાર િવના પગમાં �ટુ પહ�ર�ને  નીક�યા.આમ  એક સાથે  તેમણે તે  ચાર ��ઢઓનો  ��ુલે આમ  ભગં કય�  છે.એ એક
કાિંતકાર� પગ�ુ ંહ�.ુ૧૩ આમ પોતાના �ુ�ંુબના ��ઢગત ર�વાજો સામે બદં પોકાર� સફળતા મેળવનાર ભ��તબનેે પોતાના
પિતને દા�ની આદતમાથંી પણ ��ુ�ત અપાવવામાં સફળતા મેળવી હતી. જો ક� ભ��તબને �યાર�  પછ� સૌરા��ની અનેક
�ીઓને દા�ના પીઠા ઉપર પીક�ટ�ગ કરવા માટ�ના �ેરકબળ બ�યા. વઢવાણની �ીઓ �લચદંભાઈ શાહની આગેવાની હ�ઠળ
દા�ના પીઠા બધં કરાવવામા ંસફળ રહ�.

આમ દા� પીને ભાન �લૂલેા લોકો�ુ ંદા�ના પીઠા પર જઈ સમ�વાના કાય�મા ં�ીઓએ � �િૂમકા ભજવી તે �શસંનીય છે.

�વદ�શી વ��નુા વેચાણ િવદ�શી માલનો  બ�હ�કાર કરવાના કાય�માં પણ �ીઓ જોડવા લાગી.તો  ગાધંી�ના અ���ૃયતા
િનવારણનો  ��િૃતમાં �ીઓ  હ�શે  હ�શે  કામગીર�  કરવા  માડં�.  હર�જનવાસમાં જઈ  �યાના  �ુ�ંુબ  સાથે  ઓત�ોત  થઇ
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�વ�છતાના પાઠ શીખવતી રમાબને  જોશી, િવમલાબને,િનમ�લાબને, શારદાબને,હ�રાબેન,દશેરાબને  વગેર�  �ી સૌરા��ની
અનેક બહ�નોએ હ�રજન ઉ�ારની ��િૃ� માટ� સ��ય કામગીર� કર� પ�રણામે � સમયે હર�જન વાસમાં જ�ુ ંતે સમાજની
ધાિમ�ક �ણાલીને ઠ�શ પહ�ચે છે તે� ુ ંમના� ુ ંતે ��ઢગત મા�યતાનો ભગં કર� સમાજ �ધુારાની �દશામાં આ �ીઓ સ��ય
પગ�ું  ભ�ુ�.ગાધંી�ના  ર�ટ�યાને  સૌરા��ની  �ીઓ  �ધુી  પહ�ચાડવા�ું  કામ  પણ  �ીઓએ  જ
ક�ુ�.રમાબને,ગગંાબને,શારદાબને,સરલાબેન  વગેર�અથાગ  મહ�નત  કર�.  ખાદ�  વણાટ  અને  ખાદ�  �ચારના  કાય�ને  પણ
�ીઓમા ંઉ�સાહ�વૂ�ક વધાવી લીધો.

સામા�જક ��ઢઓ સામે બડં પોકારવા� ુ ંકામ સરકાર િવ�ુ� બડં કરવા કરતા પણ અધ� કામ હ� ુ.ંતે �દશામા ંપહ�લ કરવામાં
બહ�નોને  સફળતા મળ�. �ા�ય  િવ�તારમાં જઈ  �ા�ય  લોકોની ઉ�િતના �ય�ન  પણ સૌરા��ની કમળાબહ�ન  માલધાર�
બહ�નોએ  કયા�. ગામડામાં જઈ  �યાં રહ�ને  મ�હલા ક�યાણ ક���,�ામજનોની સેવા, અ���ૃયતા િનવારણ, ગોસેવા �ા�ય
મ�હલાની કિમટ� ��ેે �ીઓએ ભગીરથ કાય� કયા�.સમાજ ક�યાણની ��િૃ�ઓ કરવામા ં��ુપાબને મહ�તા�ુ ં�દાન ન�ધપા�
ર�ું છે.તેઓ  આ�વન  સામા�ક  કાય�કતા�  ર�ા  હતા.બહ�નોમાં  ��ા  �ેર�ને  �વન  �વવા  માટ�  સબળ  બનાવનાર
��ુપાબહ�ન�ુ ંસૌરા��ના �ી િવકાસ ઇિતહાસમા ંનોધ પા� �દાન રહ� ુછે.

સૌરા��મા ં�ીઓના િવકાસ માટ�ની સં�થાઓ અને તેમની ��િૃતઓ

ઘરની બહારની ��િૃતઓમાં ભાગ લતેી �ીઓના અનેક ��ો વણ ઉક��યા રહ�તા તે સમયે �ીઓના ��ો સમ� શક� ને તેને
ઉક�લી શક� તેવી કોઈ સ�ંથા સૌરા��માં ન હતી. ૧૯૩૦ની લડત પછ� �ી િવકાસ પર�વે િવશેષ �ય�નો થયા તેના પ�રણામે
સૌરા��ના �ુદા �ુદા િવ�તારમા ં�ી સ�ંથા શ� કરવામા ંઆવી.

જો  ક�  તે  પહ�લા  ભાવનગર,  ગ�ડલ,રાજકોટ  વગેર�  રા�યોમાં �ી  સ�ંથાઑ  શ�  કરવામાં આવી  હતી.  �મ  ક�  ભાવનગરમાં
૧૯૧૩,૧૪માં  રાણી  નદં�ુવરબાનંા  �યાસોથી  �જુરાત  �હ��ુ  �ી  મડંળની  એક  શાખા  શ�  કરવામાં  આવી  હતી.  �ના
અ�ર�ાન,�ોઢ,મ�હલા ઉઘોગ �વી ��િૃતઓ શ� કરવામા ંઆવી તેમજ ઇ.સ.૧૯૧૬મા ં�ી આરો�ય સ�ંથાની �થાપના કરવામાં
આવી  હતી.  �ના  લીધે  સમાજમાં  �ુ�રવાજો,  �ધ��ધા  સામે  બહ�નોને  ��તૃ  કરવા�ું કામ  હ� ુ.ં  રાજકોટમાં કાઠ�યાવાડ
બાલઆ�મની �થાપના ઇ.સ. ૧૯૦૭મા ંકરવામા ંઆવી હતી.પરં� ુતેનો જોઈએ તેટલો િવકાસ ૧૯૩૦ પછ� જ થયો.

૧૯૩૦ની લડત  પછ�થી �ીઓ ઘર બહારની ��િૃતમાં રસ  લતેી થઈ  હતી. તેમણે સમાજ�ુ ં��ુ�ુત  �ગ ��તૃ  ક�ુ�. તેમણે
�ીઓના ઉ�થાન અને ��િૃત�ુ ંકામ પોતાના હાથમા ંલી�ુ ંઅને એ ર�તે સામા�જક ��ની પ�ર��થતીનો ઉક�લ લાવવાની ���ટએ
�ી  ��િૃતની  �ુદ�  જ  ���ટએ  શ�આત  થઈ.આિથ�ક  �વત�ંતા  િવના  �ી  પાગંળ�  છે.  એ  ��ૂ  અપનાવીને  �ીઓની  સ�ંથા
િવકસાવવાનો �ય�ન કય�. �ય��ત િવકાસ �વિનણ�યનો અિધકાર અને �ી� ુ ં�હૃ તથા સમાજમા ં�ી�ુ ં�થાન એ તેના ��ુય ઉ�ેશ
હતા.

રાજકોટમા ંતા.૧૬-૭-૧૯૪૫ના રોજ �વ.કાતંાબને �લુાબચદં શેઠની ��િૃતમા ંકા�તા �ી િવકાસ �હૃની �થાપના કરવામા ંઆવી.
�લુાબચદં શેઠના ભ�ી� હ�રાબને શેઠ� પોતા�ુ ંસમ� આ �ી સ�ંથાના િવકાસમા ંઅપણ� ક�ુ�. કા�ઠયાવાડની �ીઑ અ�ય �ીઓ
કરતા ંપાછળ રહ� ગયેલી. રા���ય ચળવળ વખતે ક�ટલીય બહ�નો બહાર આવી મ�હલામડંળો �ારા �ીઓને ઉધોગ �ારા પગભર
કરવાનો  �યોગ  ચા�ુ થયો.  િનર��રતા  �ૂર  કરવાના  પણ  �યાસો  થતાં સામા�જક  ��ોમાં ��િૃત  આવી  છતાં �ુ�રવાજો
મા�યતાથી  પીડાતી  બહ�નોને  બચાવવા,બહ�નો�ું  અવ��ુયન  �ૂર  કરવા  �ુઘંટ  પાછળ  દબાયેલી  દા�તાનમાં  �કુતી
અપાવવા,ક�યાને  ન  ભણાવવાના  �યાલોમાથી  તેમને  બહાર  લાવવા,  બહ�નોને  આિથ�ક  �વાવલબંન  તરફ  લઈ  જવા,
માર�ડ,દહ�જ,લ�ન  �વનમાં  િવ�પે  વગેર�માથંી  બહ�નોને  બચાવવા  જોઈએ  તેવા  િવચાર  સાથે  �ી  સ�ંથાઑ  ઊભી  થઇ.

રાજકોટની કાતંા �ી િવકાસ�હૃની �મ લોહાણા િવકાસ�હૃ તથા સમ� સૌરા��ની એક મા� કહ� શકાય તેવી �ધમ�હલા િવકાસ
�હૃની  પણ  શ�આત  થઈ.�ધ  બહ�નોને  �વિનભ�ર  કરવાના  આશયથી  આ  સ�ંથા  શ�  થઈ.  જો  સતંોકબને  બ�ગાલી  �રૂ��રુ�
�યવ��થત  ર�તે  આગળ  ર�ા  છે.  �ધ  બહ�નોના  ��ોને  ઉક�લવા  તેમને  પગભર  કરવા  તેમને  �ેરણા  અને  માગ�દશ�ન  ��ંુૂ
પાડવામાં આ  સ�ંથા�ું મહ�વ�ુ �દાન  ર�ું છે.  �ધ  બહ�નોને  સામા�જક  ��ેે  િવકાસ  કર�,સમાજના  માળખામાં �યવ��થત
ગોઠવવા માટ�ના �ય�નો પણ સ�ંથાના આશયે કરવામા ંઆવે છે.

રાજકોટની  �મ  ભાવનગર,�મનગર,વઢવાણ,મોરબી  વગેર�  અનેક  જ�યાએ  આવી  �ી  સ�ંથાઓનો  િવકાસ  થયો.  દર�ક  �ી
સ�ંથાઓ�ું �યેય  તો  સમાન  જ  હતા.બહ�નોને  અ�યાયમાથંી  ��ુ�ત  અપાવવી  તથા  આિથ�ક  ર�તે  પગભર  કરવા  �વાવલબંી
બનાવવાની તાલીમ આપવી. આ� તો સૌરા��ની આ બધી સ�ંથાઑ િવશાળ વટ��ૃ બની ગઈ છે. અનેક બહ�નો�ુ ંઆ�ય �થાન
છે. ��ું �ેય  હ�રાબને  શેઠ, અ�ુણાબેન  શેઠ,મ�ુંલાબેન  દવે,યશોમતીબને  પ�ણી,સતંો�બને  બ�ગાલી, ભ��તબા,�ભુ�ાબને  શેઠ
વગેર� અનેક નમી અનામી બહ�નોના ફાળે �ય છે.
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પરં� ુમોટાભાગની �ી સ�ંથાઓ િવકસાવવામા ં��ુુષો�ુ ં�દાન પણ મહ�વ�  ુર�ુ ંછે. �મ ક� રાજકોટમા ંસેવા સઘંના આ�યે �ી
�ઠાલાલભાઈ જોશી �વા ��ુુષોએ બહ�નોને ભ�ગની મડંળ તથા �ી ��ુર ઉધોગ શાળા �વી મ�હલા મડંળો ખોલી બહ�નોને તેમના
કાય�મા ંસ��ય કર� આ� તો આ સ�ંથા ગાધંી�ની માતા �તૂળ�બા �હુઉધોગના નામથી �ચ�લત બની અનેક બહ�નોને આિથ�ક
�વાવલબંન બનાવવા માટ� મદદ�પ થાય છે.

ઉપસંહાર

�ી િશ�ણનો િવકાસ સૌરા��માં ધીમે ધીમે �બૂ જ થયો અને િશ��ત થયેલી �ીઓ બૌિધક ��ેે ��િૃત બની અ�યાય સામે
�હાદ જગાવવા માડં�. સમાજના મહ�વના આધાર�તભં ગણી શકાય  તેવા ��ે  ઉપર પોતાની �િૂમકા સફળતા�વૂ�ક િનભાવી
સમાજના  િવકાસના  કાય�માં પણ  એટલી  જ  �ય�નશીલ  બની  પ�રણામે  સૌરા��માં લડે�જ  કલબોની  �થાપના  મોટાભાગના
શહ�રોમા ંથવા લાગી. �મ ક� રાજકોટમા ંસરગમ લડે�જ કલબ, ભાવનગરમા ંલડે�જ કલબ, �મનગર વગેર� અનેક શહ�રોમા ંઆવા
મ�હલા મડંળો ��ૂયા પરં� ુએ એટ� ુજ સ�ય છે ક� આ� સમાજમા ં�ીઓને ઘણી વખત દહ�જ�પી રા�સ ભરખી �ય છે. આ�
�ીના જ�મના અિધકારને પણ છ�નવી લવેામાં આવે છે,અનેક બહ�નો અ�યાચારનો ભોગ બની ��ૃ�નુે શરણે થાય છે. અથવા
દોજખ ભર� �જ�દગી �વી રહ� છે. આમ િવકાસ અને િવનાશ બ�ે પ�રણામો એક સાથે ચાલી ર�ા છે.
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