
  મહિલા સશક્તિકરણ   

                        મહિલા સશક્તિકરણ આધ્યાત્મમક, 

રાજકીય, સામાત્જક અને આર્થિક રીિે મહિલાને 

સશતિ કરવાના સદંરે્ભ છે. આમા ં મોટેર્ભાગે િેમની 
પોિાની ક્ષમિામા ં ર્વશ્વાસ કેળવવા સશતિ કરવાનો 
સમાવેશ થાય છે. સશક્તિકરણમા ં નીચેની 
ક્ષમિાઓનો સમાવેશ થાય છેેઃ 

• પોિાની ર્નણણય ક્ષમિા િોવી 
• યોગ્ય ર્નણણય લેવા માટે માહિિી અને સ્રોિોની 
પ્રાપ્યિા 

• ર્વકલ્પોની શે્રણીની પ્રાપ્યિા જેમાથંી વ્યક્તિ પસદંગી 
કરી શકે (માત્ર િા કે ના, અથવા નિી) 

• એકથી વધ ુ વ્યક્તિઓ જ્યારે ર્નણણય લેવાની 
પ્રહિયામા ંસામેલ િોય મયારે િેમની દૃઢિા 

• બદલાવ લાવવા માટે પોિાની ક્ષમિા માટે 

સકારામમક ર્વચાર 

• વ્યક્તિગિ અને જૂથ શક્તિ વધારવા માટે શીખવાનુ ં
કૌશલ્ય 



• લોકશાિીના આધાર પર લોકોના વલણ બદલવાની 
ક્ષમિા 

• ર્વકાસની પ્રહિયા અને બદલાવમા ંસામેલ થવ ુઅને 

સ્વમાન 

• ર્ભયમાથંી બિાર આવવ ુ અને પોિાની છબીને 

સધુારવી 

ર્ભારિમા ંમહિલાઓની પહરક્સ્થર્િ 

 ર્ભારિમા ં મહિલાઓ િવે દરેક પ્રવરૃ્િ જેવી કે 

ર્શક્ષણ, રાજકારણ, મીહિયા, કળા અને સસં્કૃર્િ, 

સેવાના કે્ષત્રોમા,ં ર્વજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના કે્ષત્રો 
વગેરેમા ંર્ભાગીદારી લઈ રિી છે. 

 ર્ભારિનુ ં બધંારણ દરેક ર્ભારિીય મહિલાને 

સમાનિાના િકની ખાિરી આપે છે, કોઈ રે્ભદર્ભાવ 

નિી િકની સમાનિા સમાન કાયણ માટે સમાન 

વળિર  વધમુા,ં િે રાજ્યને મહિલા અને બાળકો માટે 

ર્વશેષ જોગવાઈઓ ઘિવા માટેના િક આપે છે 

,મહિલાની ગહરમાને ઠેસ પિોંચાિિા કાયો પર નજર 

અને રાજ્ય દ્વારા માતમૃવમા ં રાિિો માટે ન્યાય અને 



માનવીય પહરક્સ્થિ મજુબ કામ માટે જોગવાઈની 
પરવાનગી આપે છે. 

  ર્ભારિમા ંદારૂને િંમેશા મહિલા પર થિી હિિંસા 
સાથે સાકંળવામા ંઆવે છે, ઘણાબંધા ંમહિલા જૂથોએ 

દારૂબધંી ચળવળો આંધ્ર પ્રદેશ, હિમાચલ પ્રદેશ, 

િહરયાણા, ઓહરસ્સા, મધ્ય પ્રદેશ અને અન્ય રાજ્યોમા ં
ઊર્ભી કરી. ઘણી ર્ભારિીય મકુ્સ્લમ મહિલાઓએ 

શહરયિ કાયદા અનસુાર ધાર્મિક નેિાઓના મહિલા 
અર્ધકારની સમજ પર પ્રશ્નો કયાણ અને ત્રણ િલાક 

વ્યવસ્થાને વખોિી. 
 1990ના દસકામા,ં ર્વદેશથી આવિા ર્ભિંોળોએ 

મહિલા કેન્રી નવી સ્વૈચ્છછક સસં્થાઓને જન્મ આપ્યો. 
સ્વ-સિાય જૂથો અને સ્વૈચ્છછક સસં્થાઓ જેવી કે, 

સ્વાશ્રયી મહિલા સેવા સઘં (સેવા) એ ર્ભારિમા ં
મહિલાઓના િક માટે ખબૂ જ મિમવની ભરૂ્મકા 
ર્ભજવી. ઘણી મહિલાઓ સ્થાર્નક ચળવળોની 
નેિાગીરીમા ંજોિાઈ. ઉદાિરણ િરીકે, મેઘા પાટકર 

નમણદા બચાવો આંદોલનમા.ં 



 ર્ભારિ સરકારે વષણ 2001ને મહિલા 

સ્વશક્તિકરણ વષણ િરીકે જાિરે કર્ુણ. મહિલા 

સશક્તિકરણની રાષ્ટ્રીય નીર્િ 2001મા ં પસાર 

કરવામા ંઆવી. ર્ભારિ સરકાર દ્વારા 8 માચણ, 2010મા ં

નેશનલ ર્મશન ફોર એમ્પાવરમેન્ટ ઓફ વમુનના 

પાયા નખાયા. જેનો િતે ુિિો મહિલાઓ માટે સકંલલિ 

ર્વકાસની પ્રહિયાને વેગ આપવો. 

 આજની  સ્ત્રીઓ ઘણા સામાત્જક પિકારોનો 
સામનો કરિા ંકરિા,ં  આકરી આર્થિક કટોકટી વછચે 

બાળકોને ઉછેરવા,  કે પોિાના પહરવારની  આવક 

સરુલક્ષિ કરવા માટે , સાબ ુઅને અગરબિી બનાવવા 
જેવા ર્વર્વધ વ્યવસાયમા ંસહિય બની રિી છે. 

 એક સ્ત્રી પોિાની ર્વલર્ભન્ન ભરૂ્મકાઓ ર્ભજવવા માટે 

પણૂણ રુપે  સક્ષમ િોય છે. મિારાષ્ટ્રમા ં વરવાિયેર 

નામના  ગામ મા ં 400 સ્ત્રીઓ એકસામટી આગળ 

આવી અને દારૂ િેમજ અન્ય  નશાઓ  પર પ્રર્િબધં 

લાવવા અંગે એમણે પોિાનો બલુદં ર્વરોધ વ્યતિ 

કયો.  



 ગામિાઓમા,ં િેમજ ઘણા ં શિરેોમા ં પણ 

શૌચાલયની સરુ્વધાઓના અર્ભાવ ના કારણે સ્ત્રીઓને 

ફરત્જયાિપણે મળોમસર્જન માટે ખેિરો અને ખલુ્લી 
જગ્યાઓમા ં જવુ ં પિે છે, અને એ રીિે કાયમની 
આરોગ્ય સમસ્યાઓ જોિે પોિાન ુ અક્સ્િમવ ટકાવી 
રાખવુ ંપિે છે. 

 દેશમા ંમહિલાઓ દ્વારા શુ ં ર્સદ્ધિ િાસંલ કરવામા ં
આવી છે, િેના ઉપર નજર કરીને િેમની ક્સ્થર્િમા ં
આવેલા સિિ પહરવિણન પર નજર કરી શકાય છે: 

• 1879: જ્િોન ઈલલયટ હિન્ક વોટ બેથનેુ 1849મા ં
બેથનુ શાળાની સ્થાપના કરી, જે 1879મા ં બેથનુ 

કોલેજ િરીકે ર્વકસી, આમ િે ર્ભારિની પ્રથમ 

મહિલા કોલેજ બની. 
• 1883: ચરંમખુી બસ ુ અને કાદમ્બર્ન ગાગંલુી 
ર્ભારિ અને લિહટશ સામ્રાજ્યની પ્રથમ મહિલા 
સ્નાિકો બની. 

• 1886: કાદચ્મ્બની ગાગંલુી અને આનદંી ગોપાલ 

જોષી પર્િમી ઔષધ ર્વજ્ઞાનમા ં િાલલમ િાસંલ 

કરનારા ર્ભારિના પ્રથમ મહિલા બન્યા.ં 

https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%95%E0%AA%BE%E0%AA%A6%E0%AA%AE%E0%AB%8D%E0%AA%AC%E0%AA%BF%E0%AA%A8%E0%AB%80_%E0%AA%97%E0%AA%BE%E0%AA%82%E0%AA%97%E0%AB%81%E0%AA%B2%E0%AB%80&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%86%E0%AA%A8%E0%AA%82%E0%AA%A6%E0%AB%80_%E0%AA%97%E0%AB%8B%E0%AA%AA%E0%AA%BE%E0%AA%B2_%E0%AA%9C%E0%AB%8B%E0%AA%B7%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%86%E0%AA%A8%E0%AA%82%E0%AA%A6%E0%AB%80_%E0%AA%97%E0%AB%8B%E0%AA%AA%E0%AA%BE%E0%AA%B2_%E0%AA%9C%E0%AB%8B%E0%AA%B7%E0%AB%80


• 1905: સઝેુન આરિી ટાટા કાર ચલાવનારા પ્રથમ 

ર્ભારિીય મહિલા બન્યા. [૩૦] 

• 1916: પ્રથમ મહિલા ર્વશ્વર્વદ્યાલય, એસએનિીટી 
(SNDT) મહિલા ર્વશ્વર્વદ્યાલય 2 જૂન 1916ના 
હદવસે સમાજ સધુારક ધોન્િો કેશવ કવે દ્વારા માત્ર 

પાચં ર્વદ્યાથીનીઓ સાથે સ્થાપવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 
• 1917: એન્ની બેસન્ટ ર્ભારિીય રાષ્ટ્રીય કોંગે્રસના 
પ્રથમ મહિલા અધ્યક્ષ બન્યા.ં 

• 1919: અજોિ સમાજ સેવાના માટે, પહંિિ 

રમાબાઈ લિહટશ રાજમા ં કૈસર-એ-હિન્દનુ ંસન્માન 

મેળવનારા પ્રથમ ર્ભારિીય મહિલા બન્યા.ં 
• 1925: સરોત્જની નાયડુ ર્ભારિીય રાષ્ટ્રીય 

કોંગે્રસના ર્ભારિમા ંજન્મેલા પ્રથમ મહિલા અધ્યક્ષ 

બન્યા.ં 
• 1927: અલખલ ર્ભારિીય મહિલા પહરષદની 
સ્થાપના થઈ. 

• 1944: અર્સમા ચેટરજી ર્ભારિના ર્વશ્વ 

ર્વદ્યાલયમાથંી િૉતટરેટ ઓફ સાઈન્સની પદ્દવી 
િાસંલ કરનારા પ્રથમ મહિલા બન્યા.ં 

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%A4%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%82_%E0%AA%AE%E0%AA%B9%E0%AA%BF%E0%AA%B2%E0%AA%BE%E0%AA%93#cite_note-30


• 1947: 15 ઓગસ્ટ 1947ના આઝાદી પછી, 
સરોત્જની નાયડુ સરં્તુિ પ્રાિંોના રાજ્યપાલ બન્યા ં
અને આ પ્રહિયામા ં ર્ભારિના પ્રથમ મહિલા 
રાજ્યપાલ પણ બન્યા.ં 

• 1951: િેક્કન એરવેઝના પે્રમ માથરુ વ્યવસાયી 
ર્વમાનચાલક બનનારા પ્રથમ ર્ભારિીય બન્યા.ં 

• 1953: ર્વજયાલક્ષ્મી પહંિિ સરં્તુિ રાષ્ટ્ર 

મિાસર્ભાની પ્રથમ મહિલા અધ્યક્ષ(અને પ્રથમ 

ર્ભારિીય) બન્યા. 
• 1959: અન્ના ચિંી ર્ભારિમા ંઉછચ ન્યાયાલય (કેરળ 

િાઈકોટણ)ના પ્રથમ મહિલા ન્યાયાધીશ બન્યા. 
•  1963: સચેૂિા હિપલાની ઉિર પ્રદેશના 
મખુ્યપ્રધાન બન્યા,ં ર્ભારિના કોઈપણ રાજ્યમા ંઆ 

પદ ધારણ કરનાર પ્રથમ મહિલા બન્યા.ં 
• 1966: કેપ્ટન દુગાણ બેનરજી દેશની ર્વમાન સેવા 
ઈન્ન્િયન એરલાઈન્સના પ્રથમ ર્ભારિીય મહિલા 
પાઈલટ બન્યા. 

• 1966: કમલાદેવી ચટ્ટોપાધ્યાય સામદુાર્યક નેતમૃવ 

માટે રોમન મેગ્સેસે એવોિણ જીમયા. 



• 1966: ઈન્ન્દરા ગાધંી ર્ભારિના પ્રથમ મહિલા 
વિાપ્રધાન બન્યા. 

• 1970: કમલજીિ સધં ૂ એર્શયન રમિોમસવમા ં
સવુણણ પદક મેળવનાર પ્રથમ ર્ભારિીય મહિલા 
બન્યા. 

• 1972: હકરણ બેદી ર્ભારિીય પોલીસ સેવામા ં
જોિાનાર પ્રથમ મહિલા બન્યા.[૩૨] 

• 1979: મધર ટેરેસાએ નોબલ શારં્િ પરુસ્કાર 

જીમયો, આમ કરનાર િેઓ ર્ભારિના પ્રથમ મહિલા 
નાગહરક બન્યા. 

• 1984: 23 મે ના હદવસે, બચેન્રી પાલ માઉન્ટ 

એવરેસ્ટ પર ચિનારા પ્રથમ ર્ભારિીય મહિલા 
બન્યા. 

• 1989: જન્સ્ટસ એમ. ફાર્િમા બીવી ર્ભારિની 
સવોછચ અદાલિના પ્રથમ મહિલા ન્યાયધીશ 

બન્યા.  
• 1997: કલ્પના ચાવલા અવકાશમા ં જનાર 

ર્ભારિમા ંજન્મેલ પ્રથમ મહિલા બન્યા.  

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%88%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%A6%E0%AA%BF%E0%AA%B0%E0%AA%BE_%E0%AA%97%E0%AA%BE%E0%AA%82%E0%AA%A7%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%A4%E0%AA%A8%E0%AA%BE_%E0%AA%B5%E0%AA%A1%E0%AA%BE%E0%AA%AA%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%A7%E0%AA%BE%E0%AA%A8
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%A4%E0%AA%A8%E0%AA%BE_%E0%AA%B5%E0%AA%A1%E0%AA%BE%E0%AA%AA%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%A7%E0%AA%BE%E0%AA%A8
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%95%E0%AA%BF%E0%AA%B0%E0%AA%A3_%E0%AA%AC%E0%AB%87%E0%AA%A6%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%A4%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%82_%E0%AA%AE%E0%AA%B9%E0%AA%BF%E0%AA%B2%E0%AA%BE%E0%AA%93#cite_note-32
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AA%A7%E0%AA%B0_%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B0%E0%AB%87%E0%AA%B8%E0%AA%BE


• 1992: ર્પ્રયા જીંગન ર્ભારિની સેનામા ંજોિાનાર 

પ્રથમ મહિલા બન્યા (આગળ જિા 6 માચણ 
1993ના િેઓ સેનામા ં ઔપચાહરક રીિે સામેલ 

થયા.)  
• 1994: િહરિા કૌર દેઓલ ર્ભારિીય વાર્દુળના 
પ્રથમ ર્ભારિીય મહિલા પાઈલટ બન્યા, જેને 

એકલા ંઉડ્ડાણ ર્ભરી િિી. 
• 2000: કણાણમ મલ્લેશ્વરી ઓચ્લ્પકમા ં પદક 

મેળવનાર પ્રથમ ર્ભારિીય મહિલા બન્યા  

  (2000મા ંર્સિનીમા ંઉનાળુ ઓલક્મ્પક વખિે 

કાસં્યપદક મેળવ્યો િિો.) 

• 2002: લક્ષ્મી સિગેલ ર્ભારિમા ં રાષ્ટ્રપર્િ પદની 
ચ ૂટંણી માટે ઊર્ભા રિનેાર પ્રથમ ર્ભારિીય મહિલા 
બન્યા. 

• 2004 : પરુ્નિા અરોરા ર્ભારિીય સેનાના પ્રથમ 

મહિલા બન્યા, જે લેફ્ટનન્ટ જનરલના સવોછચ 

િોદા સધુી પિોંછયા િોય. 

https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%A4%E0%AB%80%E0%AA%AF_%E0%AA%AD%E0%AB%82%E0%AA%AE%E0%AA%BF_%E0%AA%B8%E0%AB%87%E0%AA%A8%E0%AA%BE&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%A4%E0%AB%80%E0%AA%AF_%E0%AA%AD%E0%AB%82%E0%AA%AE%E0%AA%BF_%E0%AA%B8%E0%AB%87%E0%AA%A8%E0%AA%BE&action=edit&redlink=1


• 2007: પ્રર્િર્ભા પાહટલ ર્ભારિના પ્રથમ મહિલા 
રાષ્ટ્રપર્િ બન્યા. 

• 2009: મીરા કુમાર ર્ભારિની સસંદના નીચલા ગિૃ 

લોકસર્ભાના પ્રથમ મહિલા સ્પીકર બન્યા. 

  છેલ્લી કેટલીક સિસ્ત્રાન્દદથી ર્ભારિમા ં
મહિલાઓ ની ક્સ્થિીમા ં મોટા ફેરફારો આવ્યા 
છે. પ્રાચીન સમયમા ં પરુૂષોને સમકક્ષ થી લઈને 

મધ્યકાલીન ર્ગુમા ંનીચેના દરજ્જજા સધુીનો ફેરફાર 

આવ્યા છે,  અનેક સધુારાવાદીઓ દ્વારા સમાન િક્કને 

પ્રોમસાિન આપવામા ં આવ્ર્ુ ં
છે, ર્ભારિમા ંમહિલાઓની ક્સ્થર્િનો ઇર્િિાસ ઘણા ં
મિમવપણૂણ બનાવોથી ર્ભરેલો છે. આધરુ્નક ર્ભારિમા,ં 
મહિલાઓએ ર્ભારિમા ંઉછચપદોને શોર્ભાવ્યા છે, જેમા ં
રાષ્ટ્રપર્િ, વિાપ્રધાન, લોકસર્ભાના અધ્યક્ષ, ર્વરોધ 

પક્ષના અધ્યક્ષ વગેરે સામેલ છે. 

“ નારી શક્તિને શિ શિ નમન “ 

                          આર્ભાર સિ....... 

સકંલન :- યોગેશકુમાર જે. પટેલ. 

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AA%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%A4%E0%AA%BF%E0%AA%AD%E0%AA%BE_%E0%AA%AA%E0%AA%BE%E0%AA%9F%E0%AB%80%E0%AA%B2
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%A4
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%A4
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