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માનવવ�તી, અને મ�હલા િવકાસ

કોઇપણ દ�શના સામા�જક અથ�ત�ંીય પયા�વરણમાં વ�તી અને ખાસ કર�ને વ�તીની ગીચતા બ�જુ મહ�વનો ભાગ ભજવે છે.

તેનાં ��યાઘાત �ુદરતી પયા�વરણ ઉપર પણ પડતાં હોય છે.વ�તી વધારો ખોરાકની સમ�યા ઉભી કર�  છે. સદભા�યે ક� સારા
નસીબે ભારત દ�શમાં ખોરાક�ુ ંઉ�પાદન વ�તી વધારાના વધવાના દરથી સારા એવા દરથી વધાર�  થાય એવી ર�તે �યવ�થા
કરવામા ંઆવેલ છે. આના કારણે �કૂા વષ�ના �દવસોમા ંખોરાકની સમ�યા ઊભી થતી નથી.

ભારત દ�શની મોટાભાગની વ�તી ગર�બ છે. એટલે તેમની ગર�બી તેમજ ગર�બીના ંકારણે પયા�વરણને �કુસાન થાય છે. તેમજ
વ�તી તેનો ભોગ બને છે.આમ પયા�વરણના પ�રમાણો અને વ�તીના ��ુાઓ િવકાસની ગણતર�મા ંમહ�વના ંછે. આિથ�ક િવકાસને
ટકાઉ િવકાસ તર�ક� �લૂવી શકાતો નથી, એ વાતને આ� �યાપક મા�યતા મળ� છે. િવકાસની સાથે �બનઆિથ�ક એવી ઘણી
���યા આરંભાય છે.

આપણને બરાબર સમ�ય છે ક� આપણ ેસાધેલી આિથ�ક �ગિતએ ભિવ�યની આથીયે વ� ુિવકાસ �રૂ� પાડવાની �મતાનો ભોગ
લીધો છે. અને તેનાથી પણ વ� ુગભંીર બાબત એ છે ક�, માનવ ક�યાણની મા�ામા ંઘટાડો થયો છે. ��ૂિષત પયા�વરણના કારણે
માનવ �વા��ય પર ગભંીર અસરો ઊપ� છે અને અનેક �કારના ંરોગો ફ�લાય છે,�થી ગત વષ�મા ંભારત સરકાર �ારા આરો�ય
સેવાઓ તેમજ માળખાક�ય �િુવધાઓમા ંમોટાપાયે વધારો કરવામા ંઆ�યો હતો. આ �ધુારા �જુબ િવિવધ સામા�જક સ�ંથાઓ
પૈક� માનવ�ત માટ� �ુ�ંુબ એ ��ુય પાયાની સ�ંથા છે. તે િવકાસ માટ�નો �ળૂ ક� પાયા�ુ ંએકમ પણ છે. �ુ�ંુબોની ��થિત ઉપરથી
તેમજ તેમના ં�વનધોરણ ઉપરથી � તે દ�શની �ગિતને માપી શકાય છે.

આ માટ�� ુ ંકારણ અમે�રકા ��થત �વૈ��છક ‘ સેવ ધ �ચ��ન’ સ�ંથાએ િવ�વમા ંમાતાઓની ��થિત �ગેનો અહ�વાલ – 2007 માં
બહાર પાડયો, તેમા ંજણાવા�ુ ંછે, સગભા�વ�થામા ંતેમજ ��િૂત વેળા ��ૃ� ુપામનાર માતાઓની યાદ�મા ંિવ�વભરમા ંભારત�ું
�થાન ટોપ પર છે. અહ�વાલ અ�સુાર ભારતમા ંદર વષ� સૌથી વ� ુ5,36,000 માતાઓ ��ૃ� ુપામે છે.

આથી સરકાર �ારા “ �ખુી �ુ�ંુબ એટલે �ખુી રા�� “ એ હમણા�ું બ�ુ જ  �ણી�  ુનીિતવા� અપનાવવામાં આ��  ુછે. માટ�
લોકોના �વનધોરણ અને  પયા�વરણની �ળવણીમા �ધુારો લાવવા માટ� આ બાબત  જ�ુર� જણાતા તે  માટ� �ુ�ંુબ ના�ુ હો�ું
જોઇએ, આ માટ� રા�ય સરકાર �ારા �ુ�ંુબ ક�યાણ માટ�ના �ો�ામો અમલમા �કુવામા આ�યા છે, �મા ભારત સરકારની રા���ય
નીિતમા મા��ૃવ �વા��ય અને �ીઓના અિધકારો અને પોષણ �વી બાબતોને સમાવી લવેામા આવી છે. �થી સમાજમા અને
�ીઓમા વ�તી અને  પયા�વરણ �ગેની ��િૃત  આવે  અને  ��િૃત  લાવવા ભારત  સરકાર �ારા મ�હલા ક�યાણના �ો�ામો
અમલમા �કૂવામા આ�યા. �ના ં�ારા પયા�વરણને બચાવી શકાય.

ભારતમા ંમ�હલા ક�યાણ �ો�ામ::

માનવ  સસંાધનમાં લગભગ 50% �ટલો  �હ�સો  �ીઓ ક�  મ�હલાઓનો  છે. એટલ,ેઆ સસંાધનોને  ફ�ત  �ય�કતગત  ર�તે  જ
િવકસાવવાની જ જ�ુર નથી પરં�  ુરા��ના �હતમાં તેમના િવકાસને ઇ�ટતમ બનાવવા� ુ લાભકતા� છે. મ�હલાઓને સામા�જક,
શૈ��ણક અને આિથ�ક બાબતો �ગેના અિધકારો આપવા માટ� ભારત સરકાર� નીચ ે�જુબના પગલા ભયા� છે.

મ�હલાઓને તાલીમ સાથે જોડાયેલ રોજગાર� �રૂ� પાડવાના કાય��મ બાબતને ટ�કો આપવાના �ો�ામ.

િશ�ણના ંસ�ં��ત અ�યાસ�મો અને �યવસાયી તાલીમ �ો�ામ.

�ાિમણ મ�હલાઓના િવકાસ અને અિધકાર સબંધંી યોજના.
ઇ��દરા મ�હલા યોજના.
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બા�લકા સ��ૃ� યોજના.
રા���ય મ�હલા કોષ.

1999મા ંદહ�જ ��ુકત અ�ભયાનની શ�ુઆત.

1984 જ�મ�વૂ� �લ�ગની ચકાસણી કરવા પર પાબ�દ� લગાડવામા ંઆવી છે.

પચંાયતી રાજ સ�ંથાઓમા ંમ�હલાઓ માટ� 33% અનામતની જોગવાઇ છે.

ક��� સરકારના ંિવિવધ ખાતાઓ અને �ધાનો મ�હલાઓ માટ�ની ઘટક યોજનાઓની ઓળખ મેળવે છે, અને િવિવધ કાય��મો
માટ�ના ંજ�ુર� નાણાની જ�ુ�રયાતને પહ�ચી વળવા માટ� નાણાક�ય મદદ આપે છે.

ઉપરો�ત �િુવધાઓને કારણે ભારતની મ�હલાઓમા ં��િૃત આવી છે, �ને પ�રણામે પયા�વરણ બચાવવા અને દ�શના િવકાસમાં
તેમ�ુ ંયોગદાન વ��ુ ંછે.

ભારતમા ંમ�હલા �ગિત:-

�વુાન, ધિનક, સફળ અને વગદાર ભારતીય મ�હલાઓનો આ અહ�વાલ છે. હવે તેઓ મા� મદદનીશ નથી. તેમની પાસે સા�ંુ
િશ�ણ, સહજ ક��રયર, �લમેર અને �વત�ં આવકની સાથે સબંિંધત બધી �િુવધાઓ છે. બધા જ અવરોધો �ૂર કરવામા ંઆ�યા
છે. પહ�લા ં� કાય�મા ંતેઓ સકંોચ અ�ભુવતા હતા, આ� �યા ંતેઓ પોતાની �ે��તા �રુવાર કર� ��ૂા છે. પછ� તે સામા�જક,
આિથ�ક ��ે હોય ક� રાજક�ય ��ે તેમની સફળતાઓ અ�યો માટ� �ેરક છે.

િવિવધ �ે�ોમા ંકામ કરતા �ુલ લોકોમા ંમ�હલાઓની ટકાવાર� :-

ભારતીય કંપનીઓમા ંસીઈઓ પદ� 11% મ�હલાઓ છે. ફો��ુ�ન 500 કંપનીઓની સરખામણીમા ંતે બ�ુ છે. છે�લા એક દાયકામાં
આઈઆઈટ�માં 8 %અને  આઈઆઈએમમાં 13% થી વ�ુ મ�હલાઓની ઉપ��થિત  રહ� છે, સો�ટવેર કંપનીઓમાં આ �કડો
38% છે, � પ��ચમી દ�શોની સર�રાશથી વ� ુછે. �ચ�ક�સા �ે�મા ં16 લાખથી વ� ુમ�હલાઓ છે, તેમા ં14 લાખ નસ�નો સમાવેશ
થાય છે. સાય�સ અને ટ�કનોલો�મા ંપણ તેમનો ખા�સો �કડો છે. અ��ન િમસાઇલ �ો��ટની ટ�મમા ં20 મ�હલા િવ�ાની છે.

એટલ ે�પ�ટ છે ક�, ભિવ�યના ભારત�ુ ંિનમા�ણ કરવાની જવાબદાર� આ મ�હલાઓએ �યવ��થત ર�તે સભંાળેલી છે.

10 વષ�મા ંઆઇટ�મા ં60% મ�હલાઓની સ�ંયા વધી છે. સો�ટવેર ઉ�ોગમા ં�ુલ 30% મ�હલાઓ છે, �નો પગાર ��ુુષ
સાથીઓ કરતા ંવ� ુછે.

�બઝનેસમા ં35%ની ��ૃ�ધ થઇ છે, ભારતની કંપનીઓમા,ં �ના વડા મ�હલાઓ અને મ�હલા ડાયર�કટરો છે તેમની સ�યાં
ઇટલી અને �પાનથી વ� ુછે.

ભારતીય કંપનીઓમા ટોચના પદ પર 14% મ�હલાઓ છે � ગયા વષ� 9% �તી. જો ક� િવ�વમા ં21% છે. એવીએશનમાં
12% મ�હલા પાઇલટ છે,� �ુલ પાઇલટમા ં�લોબલ એવર�જની બમણી સ�ંયા છે.�ડફ�સમા ં8%મ�હલા ઓ�ફસર છે,�માથંી
�ણ આ�ડ� ફોસ�સમા ંછે. વત�માનમા ં59% મ�હલા સાસંદ લોકસભામા ંછે, � અ�યાર �ધુીમા ંસૌથી વ� ુછે.

સાય�સ  અને  ટ�કનોલો�માં 20% મ�હલા  િવ�ાનીઓ  તર�ક�  કામ  કર�  રહ�  છે,  અ��ન  િમસાઈલ  �ો��ટ  પર  41%

મ�હલાઓને સીએસઆઈઆર તરફથી સશંોધન માટ� �ા�ટ મળ�, �યાર� ��ુુષોને 37% �ા�ટ મળ� હતી.
િશ�ણમા ં– 19% મ�હલાઓ આઈઆઈએમમા ંછે � ગયા સ�મા ં6% હતી. �યાર� હાવ�ડ�  �બઝનેસ ��ુલમા ં37% છે. �
એક  વષ�  દરિમયાન  11% વધી  છે  આઈઆઈટ�મા,ં  હાયર  એ��કુ�શનમાં  10  વષ�  દરિમયાન  મ�હલાઓની  સ�ંયા
70%વધી છે.

સેક�ડર� એ��કુ�શન મેળવનાર� મ�હલાઓ 18% �રટન� કમાય છે, �યાર�  ��ુુષો મા� 14% કમાઈ શક� છે. �યાવસાિયક
િશ�ણ ધરાવતી મ�હલાઓ િવ�વમાં સૌથી વ�  ુછે. 60% �ાિમણ મ�હલાઓ �ૃિષ ��ેમાં કાય�રત છે. આ ��ે�ુ ંદ�શના
�ડ�પીમાં 18% યોગદાન  છે. બીપીઓમાં 50%, �હૃ ઉધોગમાં 51%, ડ�ર� ઉ�પાદનમાં 90%, ઉ�પાદન��ેે  20%,

સિવ�સ સે�ટરમા ં30% છે.

નોકર�ઓમા ંઆગળ::

દ�શમા ંનોકર� કરતી મ�હલાઓની ટકાવાર�મા ં20% નો વધારો થયો છે, �યાર� અમે�રકામા ંતેમા ંધટાડો થયો છે.

દ�શમા ં28% મ�હલાઓ ઈ�ટરનેટ �ુ�ઝસ� છે.�ુબંઈમા ંસૌથી વ� ુમ�હલાઓ ઓનલાઈન સ�ફ�ગ કર� છે.

ભારતમા ં1982 પછ� મ�હલાઓએ ��ુુષ સાથીઓની સરખામણીમા ં60% વ� ુજળ પ�રયોજનાઓ શ� કર�.
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દ�શની સો��વેર કંપનીઓમા ંએક �િૃતયાશં મ�હલાઓ છે તે પિ�િમ દ�શોના ંસર�રાશ કરતા ંઘણી વધાર� છે.

દ�શમાં ભણલેી-ગણલેી મ�હલાઓની ટકાવાર� 2001 માં 53% હતી �  2011 માં વધીને  65% થઈ  છે. 10 વષ�માં
શહ�રોમા ંનોકર� કરતી મ�હલાઓની સર�રાશ આવક બમણી થઈ ગઈ છે.

�ોત:

આયોજન પચંનો અહ�વાલ �નુેસેફ �રપોટ� ��ુસી, સીઆઈએ રા���ય લોકસહકાર અને બાળિવકાસ સ�ંથાનનો અહ�વાલ1. 
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ડો�ડયા �દલીપ ઉદ�સગંભાઇ.

સરકર� કોમ�સ કોલજે,

સૅ�ટર- ૧૫, ગાધંીનગર.
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