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સારાશં 

            ભારતમા ંઆર્થિક અને સામાજિક પ્રશ્નોના ર્નવારણ માટે સરકારશ્રી દ્વારા અનેક યોિનાઓ અમલમા ંમકુવામા ંઆવી 
છે. આમ છતા ંઆર્થિક અને સામાજિક પ્રશ્નોના સપંણૂભ ઉકેલ માટે સરકારી તતં્ર સપંણૂભ રીતે સફળ થતુ ંનથી ત્યારે આર્થિક અને 

સામાજિક કે્ષતે્ર NGO  (non government origination) કાયભ કરે છે. 

           કચ્છમા ં૨૦૦૧ના ધરતીકંપ પછી આર્થિક અને સામાજિક કે્ષતે્ર કામ કરતા NGO ની સખં્યામા ંમોટો વધારો થયો છે. 

ટ્રસ્ટ રજીસ્ટ્રારની કચેરી ભિુમા ંનોંધાયેલ NGO ની સખં્યા ૩૬૪ની છે ત્યારે મખુ્ય પ્રશ્ન એ ઉદ્દભવે છે કે કચ્છમા ંનોંધાયેલ 

NGOના ંકાયોમા ંપણ  મહિલા અને બાળ ર્વકાસ સાથે સકંળાયેલા NGOનુ ંપ્રમાણ કચ્છમા ંવધુ ંિોવા મળે છે. ત્યારે આ NGO 

મા ંમહિલાઓની ભાગીદારી શુ ં? છે. તેથી આ સશંોધન અભ્યાસમા ંવર્ભ૨૦૧૭-૧૮મા ંNGO મા ંમહિલાની ભાગીદારી શુ ંછે તે 

જાણવાનો પ્રયાસ થયો છે. Ngo મા ંમિત્વના પદ જેવા કે પ્રમખુ,ઉપપ્રમખુ,મતં્રી અને ખજાનચીના પદ ઉપર મહિલાની 
ભાગીદારી શુ ંછે તે જાણી આર્થિક અને સામાજિક કે્ષતે્ર કામ કરતા NGO મા ંમહિલા સશક્તતકરણ અને તેની ભરૂ્મકા શુ ંછે તે 

જાણવાનો આ સશંોધન અભ્યાસમા ંપ્રયાસ કરવામા ંઆવ્યો છે.   

પ્રસ્તાવના  
               પ્રાચચન સમયથી િ ભારતીય સસં્કૃર્તમા ંદયા, દાન, સેવા સિાય જેવી ભાવનાઓનુ ંઊંચુ ંમલૂ્ય રિલેુ ંછે. લોકોમા ં
દાન, ધમભ, સેવાના ગણુો પેઢી દર પેઢી આગળ ચાલતા અને તેમા ંસમયની સાથે ફેરફારો થયા છે. િયારે કોઈ કાયભ એક 

વ્યક્તત દ્વારા પણૂભ ન થઈ શકે તેમ િોય ત્યારે એ કાયભ માટે અન્ય વ્યક્તતની મદદ લેવામા ંઆવે છે. આમ, દયા, દાન અને સેવા 
જેવા કયો વ્યક્તતગત ધોરણે તેમિ સામહુિક ધોરણે ભારતમા ંપ્રાચચન સમયથી િ થતા આવ્યા છે. સાથો સાથ રાજ્ય દ્વારા 
પણ આવા સેવા કયો કરવામા ંઆવતા િતા. આમ છતા ંઆવી સેવાકીય પ્રવરૃ્તને કોઈ ચોક્કસ સ્વરૂપ આપવામા ંઆવ્્ુ ંન 

િતુ.ં આવા સેવા કયો મિદ્દઅંશે પશ,ુપખંીઓના સેવા કાયભમા ં સર્વશેર્ િોવા મળતા િતા. જેને આપણે આજે 

પાિંરાપોળ(મિાિન) તરીકે ઓળખાવીએ છીએ. િયારે માનવીય દ્રષ્ટટએ આરોગ્ય,સદવતભ(િમવા તેમિ ઉતારાની 
વ્યવસ્થા) વગેરે કે્ષતે્ર આવી સેવાકીય પ્રવરૃ્િ સર્વશેર્ િોવા મળતી િતી. 
               આધરુ્નક સમયમા ંસેવાહકય પ્રવરૃ્િને ચબન નફાકારક પ્રવરૃ્િ તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે. તેમિ આ પ્રવરૃ્િ રાજ્યને 

બદલે વ્યક્તતઓના સમિૂ દ્વારા કરવામા ંઆવે છે. ત્યારે તેને Non Government Organization (NGO)  કિવેામા ંઆવે છે. 

ભારતમા ં ૧૮૫૦ મા ં બોમ્બે પબ્લલક ટ્રસ્ટ રજીસ્ટે્રશન એતટ પ્રમાણે આવા NGO ની કામગીરીને કાયદા દ્વારા માન્યતા 
આપવામા ંઆવી િતી. ત્યારબાદ પ્રાઈવેટ ટ્રસ્ટ એતટ ૧૮૮૨ દ્વારા આવા NGOને કાયદાહકય સ્વરૂપ આપવામા ંઆવ્્ુ ં છે. 
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વૈર્િક ધોરણે પણ અઢારમી સદીમા ંઆવા NGO કાયભરત િતા. UNO એ પણ તેના સેતસન ૭૧ ના પ્રકરણ ૧૦મા ંNGO  ની 
માન્યતા અને તેના કાયભને મજુંરી આપી છે. 

              સેવાહકય કાયભ અને NGO ની કામગીરીમા ંિંમેશા પરુુર્ોનુ ંપ્રાધાન્ય િોવા મળ્ુ ંછે. ત્યારે આ સશંોધન પેપર દ્વારાએ 

જાણવાનો પ્રયાસ કરવામા ંઆવ્યો છે કે NGO  ની કામગીરીમા ંમહિલાઓની ભાગીદારી શુ ંછે. NGOની કામગીરીમા ંમહિલા શુ ં
વાસ્તર્વક રીતે કાયભરત છે તે જાણી સેવાકીય પ્રવરૃ્િમા ંમહિલાઓની ભાગીદારીને તપાસવાનો પ્રયાસ કરવામા ંઆવ્યો  છે. 

મહિલા સશક્તતકરણની િરૂહરયાત 

             માનવ સમાિને જાતીને આધારે સ્ત્રી અને પરુુર્ એમ બે ર્વભાગમા ં ર્વભાજીત કરીએ છીએ. ત્યારે આ બનેં ર્વભાગો 
વચ્ચે આર્થિક, સામાજિક, સાસં્કૃર્તક , ધાર્મિક અને રાિહકય રીતે સમાનતા િોવી િોઈએ. એટલે કે માનવ જીવનને અસર 

કરતા તમામ કે્ષત્રોમા ંસ્ત્રી અને પરુુર્ને સમાન તકો,િકો અને વપરાશ પ્રાપ્ત થવી િોઈએ. ભારતમા ંસત્ગુ અને પ્રાચચન 

ગ્રથંો તેમિ પ્રાચચન સભ્યતામા ંસ્ત્રીઓને સમાન િક,તક અને અર્ધકારો આપવામા ંઆવ્યા િતા. 
              સમયની સાથોસાથ ઉપરોતત ક્સ્થર્તમા ંએ પ્રકારના ફેરફારો થયા કે માનવ જીવનમા ંસ્ત્રીઓની તલુનામા ંપરુુર્ને 

વધારો િકો અને તકો પ્રાપ્ત થયા અને તે સ્ત્રીઓના િકો અને તકોના ભોગે પ્રાપ્ત થયા િતા. જેથી મધ્યકાલીન ્ગુથી 
આિના આધરુ્નક ્ગુ સધુી સ્ત્રીઓને તેને મળવા પાત્ર તમામ િકો અને તકો આજે પણ મળવા પાત્ર નથી. ત્યારે એક તદુંરસ્ત 

સમાિ રચના માટે સ્ત્રી સશક્તતકરણની િરુરીયાત ઉભી થઈ છે. તેમ કિી શકાય. 

સ્ત્રી સશક્તતકરણમા ંNGOનો ફાળો 
            સ્ત્રી સશક્તતકરણની વતભમાન ક્સ્થર્ત અને સ્ત્રીઓને સમાન િકો અપાવવા માટે સરકારની સાથો સાથ NGO પણ 

કાયભરત છે. જુદા જુદા NGO સ્ત્રીઓ સાથે સકંળાયેલા પ્રશ્નોને દુર કરવા માટે જુદા જુદા કયો કરે છે. જેમા ંસ્ત્રી આરોગ્ય, બાળ 

ર્વકાસ, પોર્ણસમ આિાર, તાલીમ, આર્થિક સિાય વગેરે કે્ષત્રમા ંNGO પોતાની કામગીરી બજાવી રહ્યા છે. 

             ખાસ કરીને કચ્છ જીલ્લામા ંમહિલા સબંધંી આર્થિક,સામાજિક અને સાસં્કૃર્તક સમસ્યાઓનુ ંપ્રમાણ વધુ ંિોવા મળે છે. 

ભૌગોચલક રીતે ર્વશાળ ર્વસ્તાર ધરાવતા િોવાને કારણે તેમિ અનેક જ્ઞાર્ત અને સમાિના લોકો આ ર્વસ્તારમા ંવસવાટ 

કરતા િોવાને કારણે તેમિ કચ્છ જીલ્લો ર્વર્શટટ સસં્કૃર્ત ધરાવતો િોવાને કારણે પણ મહિલા સબંધંી આર્થિક અને સામાજિક 

પ્રશ્નો ર્વશાળ પ્રમાણમા ં િોવા મળે છે. ત્યારે સામહુિક ધોરણે તેમિ સ્ત્રીઓના ર્વશાળ સમિૂના પ્રશ્નોને ર્નવારવા માટે 

વ્યક્તતગત તેમિ સરાકારી પ્રયાસો ઉપરાતં NGO પણ સર્વશેર્ રીતે કાયભરત છે. કચ્છ જીલ્લામા ં ભકંૂપ બાદ 

આર્થિક,સામાજિક તેમિ સાસં્કૃર્તક કે્ષતે્ર અનેક NGO કાયભરત છે. ત્યારે એ પ્રશ્ન પણ ઉભો થાય છે કે કચ્છ જીલ્લામા ંકાયભરત 

NGO મા ંસ્ત્રી સશક્તતકરણ માટે કાયભરત NGO ની સખં્યા શુ ંછે તે જાણવુ ંિરૂરી બનેં છે. 

             કચ્છ જીલ્લામા ંકાયભરત NGO મા ંમાત્રને માત્ર મહિલા સબંધંી સમસ્યાઓ અને તેના પ્રશ્નો માટે કાયભરત NGOની 
સખં્યા નીચે પ્રમાણે દશાભવી શકાય. 

 

કચ્છ જીલ્લામા ં કાયભરત NGO 
(રજીસ્ટ્રાર ઓફીસ ભિુ-૨૦૧૭) 

કચ્છમા ંમાત્ર સ્ત્રીઓની સમસ્યા 
માટે કાયભરત NGO ની સખં્યા 

ટકાવારી પ્રમાણ 

૩૬૪ ૨૨ ૬.૩૨ 
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              ઉપરોતત કોટટકને આધારે એ સ્પટટ થાય છે કે કચ્છ જીલ્લામા ંNGOની કામગીરી ખબુ િ વ્યાપક િોવા છતા ંમાત્ર 

મહિલા સબંધંી પ્રશ્નો અને સમસ્યાઓમા ંર્નવારણ માટે કાયભરત NGO નુ ંટકાવારી પ્રમાણ માત્ર ૬.૩૨ ટકા જેટલુ ંનીચુ ંછે. 

સશંોધન પદ્ધર્ત 

             પ્રસ્તતુ સશંોધન અભ્યાસમા ંકચ્છ જીલ્લામા ંNGO મા ંમહિલાની ભાગીદારી તપાસવા માટે કચ્છ જીલ્લામા ંકાયભરત 

NGOમા ંમહિલાઓ NGO ના મખુ્ય પદો ઉપર કાયભ કરે છે કે નહિ અથવા NGO મા ંકાયભપધ્ધર્તમા ંમહિલાની સહિય ભાગીદારી 
શુ ં છે તે તપાસવા માટે કચ્છ જીલ્લાના ૩૬૪ NGO માથંી યદચ્છ રીતે ૨૦ NGO પસદં કરવામા ંઆવ્યા છે. જેમા ંપ્રમખુ, 

ઉપપ્રમખુ, ખજાનચી, મતં્રી તેમિ સભ્ય સખં્યામા ંસ્ત્રીઓની કેટલી છે. તે જાણવામા ંઆવ્્ુ ં છે. અને તેને આધારે કચ્છના 
NGOમા ંમહિલાઓની ભાગીદારીનુ ંપ્રમાણ મેળવવામા ંઆવ્્ુ ં છે. તેમિ પ્રમખુ, ઉપપ્રમખુ, ખજાનચી, મતં્રી વગેરે જેવા 
મિત્વના પદો ઉપર સ્ત્રીઓની ભાગીદારી કેટલી છે તે જાણવામા ંઆવ્્ુ ંછે.  

અભ્યાસના િતેઓુ  

(૧) કચ્છ જિલ્લામા ંકામ કરતા NGO નુ ંપ્રમાણ જાણવુ.ં 
(૨) કચ્છમા ંકાયભરત NGO ના મિત્વના પદોમા ંમહિલાની ભાગીદારી િણાવી. 
(૩) કચ્છમા ંકાયભરત NGO ના સભ્ય પદોમા ં(કારોબારીમા)ં મહિલાનુ ંપ્રમાણ જાણવુ.ં  
 

ભારતમા ંકાયભરત NGOને મખુ્યત્વે નીચેના ર્વભાગોમા ંર્વભાજીત કરવામા ંઆવે છે. 

(1) TSO –Third sector Organization 
(2) NPO – Non Profit Organization 
(3) VO – Volunary Organization 
(4) CSO – Civil Society Organization 
(5)  SMO – Social Movement Organization 

              ભારતમા ં કાયભરત શે્રટઠ NGOમા ં સમાન ફાઉન્ડશેન,ગિુ,અક્ષય ટ્રટટ,ઉડાન વેલ્ફેર ફાઉન્ડશેન,પ્રથમ,લેપરા 
સોસાયટી,દીપાલયા,ઉદય ફાઉન્ડશેન જેવા NGOની કામગીરી પોતાના કાયભકે્ષત્રમા ં ર્વશેર્ સ્થાન ધરાવે છે. ૨૭ ફેબ્રઆુરીને 

ર્વિ NGO હદવસ તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે. 

કચ્છ જિલ્લામા ંNGO 

                કચ્છ જેવા ર્વશાળ ભ-ુભાગ ધરાવતા પ્રદેશમા ં પ્રાચચન સમયથી િ સેવાકીય પ્રવરૃ્િ ચાલતી રિી છે. દાદા 
મેકરણની સેવાહકય પ્રવરૃ્િથી કચ્છ િ નહિ પરંત ુગિુરાત પણ પહરચચત છે. કચ્છ જીલ્લામા ંદર ત્રીજા વરે્ અછતની ક્સ્થર્ત 

ઉભી થતી િોય છે ત્યારે જીલ્લાના પશ ુ– પખંીની જાળવણી માટે કાયભરત સસં્થાઓનુ ંપ્રમાણ જીલ્લામા ંખબુ વધ ુછે. લગભગ 

દરેક તાલકુાકક્ષા, શિરેમા ંમિાિન સસં્થા કાયભરત છે. તેિ રીતે જીલ્લાના મખુ્ય દેવાલયો,ધાર્મિક સ્થળો વગેરે પણ આ 

પ્રકારની સેવાહકય પ્રવરૃ્િ માટે કાયભરત છે. જેમ કે રવેચી મહંદર િજારોની સખં્યામા ંગાયોના પોર્ણનુ ંકાયભ કરે છે. 

            કચ્છમા ંર્વનાશક ભકંૂપ બાદ કચ્છ જીલ્લામા ંચાલતી સેવાહકય પ્રવરૃ્િમા ંવધારો થયો છે અને આ સેવાહકય પ્રવરૃ્તને 

કાયદાનુ ંસ્વરૂપ આપી NGO તરીકે રજીસ્ટે્રશાન કરાવવાનુ ંપ્રમાણ વધ્્ુ ંછે. 

           ટ્રટટ રજીસ્ટે્રશન ઓહફસ બહમુાળી ભવન ભિુ કચ્છના ૨૦૧૭ના રીપોટભ  પ્રમાણે િાલ કચ્છમા ં જુદા જુદા કે્ષતે્ર ૩૬૪ 

NGO કાયભરત છે. જે મખુ્યત્વે શૈક્ષચણક,સામાજિક,સાસં્કૃર્તક અને ધાર્મિક કે્ષતે્ર કાયભ કરે છે. કચ્છમા ંકામ કરતા NGO નુ ંકાયભ 
શિરેી અને ગ્રાર્મણ એમ બનેં ર્વસ્તારો સધુી ર્વસ્તરેલુ ંિોવા મળે છે.  
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સદંભભ સાહિત્ય 

તોહફક અિમેદ, અનતંા નારાયણ (૨૦૧૫) :- ધ્વારા ઉતર પ્રદેશમા ંસ્ત્રી સશક્તતકરણમા ં NGOની ભરૂ્મકા તપાસતા તેના 
તારણોમા ંએ બાબત સ્પટટ થાય છે કે ઉતર પ્રદેશમા ંNGOની કામગીરીની મહિલાઓના ર્નવારણમા ંમિત્વની ભરૂ્મકા િોવા 
મળે છે. સ્ત્રીઓની જીવનશૈલી,સ્ત્રીઓની આર્થિક ક્સ્થર્ત,સ્વતતં્રતા,આત્મા ર્નભભરતા વગેરે બાબતોમા ં NGOની કામગીરીને 

કારણે ગણુાત્મક સધુારાઓ િોવા મળયા છે. મહિલાઓની આરોગ્યની ક્સ્થર્તમા ં સધુારો થયો છે. સ્ત્રીઓની ભાગીદારી 
આર્થિક,સામાજિક અને રાિકીય કે્ષતે્ર વધી છે. 

મથુ્થ ુસ્વામી (૨૦૧૪) :- સ્ત્રી સશક્તતકરણની િરૂરીયાતના સદંભે થયેલ સશંોધન અભ્યાસમા ંમથુ્થ ુસ્વામી િણાવે છે રાટટ્રના 
ર્વકાસ માટે GDPમા ંવદૃ્ધદ્ધ માટે સ્ત્રીઓની ભરૂ્મકા ભારતમા ંમિત્વની છે. આ ઉપરાતં સામાજિક કે્ષતે્ર સમાનતા મેળવવા 
સામાજિક પ્રશ્નોના ર્નવારણ માટે મહિલા સશક્તતકરણની િરુરીયાત રિલેી છે. મહિલા સશક્તતકરણમા ં NGOની ભરૂ્મકામા ં
સ્વીકાર કરતા િણાવે છે કે મહિલાઓ NGOમા ંઅસરકારક તેમિ કાયભક્ષમ રીતે કાયભ કરે છે. મહિલાઓ ધ્વારા સચંાચલત 

NGOની કામગીરીમા ંપારદર્શિતા વધ ુિોવા મળે છે.  

            ઉપરોતત સશંોધન અભ્યાસનો સાર એ છે કે રાટટ્ર ર્નમાભણમા ં NGOની ભરૂ્મકા મિત્વની છે. NGO ના કાયભક્ષમ 

સચંાલનમા ંપણ મહિલાઓની NGO મા ંસહિય ભાગીદારી ખબુ િ િરૂરી છે. 

કચ્છ જીલ્લાના NGOમા ંમહિલાઓની ભાગીદારી 
             કચ્છ જીલ્લામા ંકાયભરત NGO ની કામગીરીમા ંમહિલાઓની ભાગદારી શુ ંછે તે પ્રશ્નના ઉકેલ માટે કચ્છમા ંકામ કરતા 
૩૬૪ NGO મા ંમહિલાઓની ભાગીદારી શુ ંછે તે જાણવા માટે નીચે મિુબના ધોરણો નક્કી કરવામા ંઆવેલ છે. 

(૧)    NGO ની કારોબારીમા ંમહિલાઓની સખં્યા 
(૨)    NGO ના પ્રમખુ, અધ્યક્ષ તરીકે મહિલા 
(3)    NGO ના ઉપપ્રમખુ તરીકે મહિલાનુ ંસ્થાન 

(૪)    NGO ના ખજાનચી તરીકે મહિલાઓનુ ંસ્થાન 

(૫)    NGO ના મતં્રી તરીકે મહિલાનુ ંસ્થાન  

           ઉપરોતત ધોરણોને ધ્યાનમા ંરાખીને સશંોધન અભ્યાસ માટે પસદં કરેલા ૧૮ NGOના મળેલા અભ્યાસના તારણો 
નીચે મિુબ પ્રાપ્ત થાય છે. 

(૧) સશંોધન અભ્યાસમા ંપસદં કરેલા ૨૦ NGO ની કુલ સભ્ય સખં્યા ૧૯૪ ની છે. જેમાથંી ૧૩૮ પરુુર્ સભ્યો છે. િયારે ૫૬ 

મહિલા સભ્યો છે. જેને ટકાવારીને આધારે તપાસતા કિી શકાય કે પસદં કરેલા NGO ના ૭૧.૧૪ ટકા સભ્યો પરુુર્ છે. િયારે 

૨૮.૮૬ ટકા સભ્યો મહિલા છે.  

            ઉપરના તારણને આધારે એ બાબત સ્પટટ થાય છે કે કચ્છ જિલ્લાના NGOમાં મહિલાની ભાગીદારી પરુુ ર્ની 
તલુનામા ંત્રણ ગણા કરતા પણ ઓછી િોવા મળે છે. 

)૨ (  NGO ના પ્રમખુ અધ્યક્ષમા ંમહિલાની ભાગીદારી શુ ંછે તે તપાસવા માટે પસદં કરેલા ૨૦ NGO ના અધ્યક્ષ અથવા 
પ્રમખુ કોણ છે તેને આધારે તેનુ ંસ્ત્રી અને પરુુર્મા ંર્વભાિન ૧૮ NGOમા ંપ્રમખુ અથવા અધ્યક્ષનુ ંસ્થાન પરુુર્ના િાથમા ંછે. 

િયારે ૨ NGO મા ંમહિલાઓ આ સ્થાન ધરાવે છે. ટકાવારીની દ્રષ્ટટએ િોઈએ તો પ્રમખુપદ ઉપર ૯૦ ટકા પરુૂર્ોનુ ંવચભસ્વ 

િોવા મળે છે. િયારે ૧૦ ટકા મહિલાઓ સ્થાન ધરાવે છે. 



International Journal of Research in all Subjects in Multi Languages (National Conf. On 

21
st

 Century: Changing Trends in the Role of Women-Impact on Various Fields) 

Vol. 6, Sp. Issue: 3, March: 2018 

(IJRSML)  ISSN: 2321 - 2853 
 

  27   Print, International, UGC Approved,  Reviewed & Indexed Monthly Journal (I.F.4.9_2018)             www.raijmr.com 

RET Academy for International Journals of Multidisciplinary Research (RAIJMR) 

 

(3) પસદં કરેલા NGO ના ઉપપ્રમખુમા ંકોને સ્થાન મળેલ છે તેની માહિતી એકત્રીત કરતા િણાય છે કે 14 NGO મા ંપરુુર્ 

િયારે ૬ NGO મા ંસ્ત્રી ઉપ પ્રમખુના પદ ઉપર કામ કરે છે. જેને ટકાવારીને આધારે ર્વભાજીત કરતા ૭૦ ટકા ઉપપ્રમખુના પદ 

ઉપર પરુુર્ અને ૩૦ ટકા ઉપપ્રમખુના પદ ઉપર મહિલા છે. જેમા ંપણ એ ત્રણ પ્રાપ્ત થાય છે કે ઉપપ્રમખુના પદમા ં
મહિલાની ભાગીદારી પરુુર્ની સરખામણીમા ંત્રીજા ભાગની છે. 

(૪) પસદં કરેલા NGO મા ંખજાનચી તરીકેની કામગીરી કોણ સભંાળે છે તે અંગેની માહિતીના ર્વશ્લેર્ણને આધારે સ્પટટ કરી 
શકાય કે પસદં કરેલા ૨૦ NGO માથંી ૫ NGO મા ંખજાનચીની ભરૂ્મકા મહિલા િયારે બાકીના ૧૫ NGO મા ંખજાનચી 
તરીકેની કામગીરી પરુુર્ બજાવતા િતા. જેને ટકાવારીના પ્રમાણમા ંિોતા મહિલાની ભાગીદારી ખજાનચીમા ં૨૫ ટકા િયારે 

પરુુર્ની ભાગીદારી ૭૫ ટકા િોવા મળે છે. જે દશાભવે છે કે ખજાનચીમા ંપણ મહિલાની ભાગીદારીનુ ંપ્રમાણ ખબુ ઓછં િોવા 
મળે છે. 

(૫) પસદં કરેલા NGOમા ંમતં્રી તરીકેની િવાબદારી કોણ સભંાળે છે તે માહિતીનુ ં ર્વશ્લેર્ણ કરતા િણાય છે કે કુલ પસદં 

કરેલા ૨૦ NGO માથંી માત્ર ૪ NGO મા ંમતં્રીના પદ ઉપર મહિલા ચબરાિમાન છે. િયારે બાકીના ૧૬ મતં્રીના પદો ઉપર 

પરુૂર્ોનો કબિો છે. જેને ટકાવારીની દ્રષ્ટટએ િોઈએ તો મતં્રી પદમા ંમહિલાની ભાગીદારી ૨૦ ટકા િયારે પરુુર્ની ભાગીદારી 
૮૦ ટકા જેટલી છે. જેમા ંએ સ્પટટ થાય છે કે મતં્રી પદની ભાગીદારીમા ંસ્ત્રીની ભરૂ્મકા પરુુર્ોની તલુનામા ંખબુ િ ઓછી િોવા 
મળે છે. 

             ઉપરોતત આંકડાહકય માહિતીના ર્વશ્લેર્ણને આધારે એ બાબત સ્પટટ થાય છે કે NGOની મિત્વની કામગીરી અને 

િવાબદારીમા ંસ્ત્રીઓની ભરૂ્મકા પરુુર્ોની ભરૂ્મકા કરતા ખબુ ઓછી િોવા મળે છે. તાજેતરના વર્ોમા ંસ્ત્રી સશક્તતકરણનો 
ખ્યાલ ઝડપથી પ્રસરી રહ્યો છે. સ્ત્રી પરુુર્ના આર્થિક અને સામાજિક કે્ષતે્ર સમાન િક અને ફરિોને કાયદા દ્વારા માન્યતા 
આપવામા ંઆવી છે. ત્યારે NGOની કામગીરીમા ંસ્ત્રીઓની ભાગીદારી ખબુ નીચી િોવા મળે છે તે એક આશ્ચયભ છે. 

            NGO મા ંસ્ત્રીઓની ભાગીદારી વધે તેમિ NGO ના ર્નણભયકરણની પ્રહકયામા ંમહિલાઓનુ ંમિત્વનુ ંયોગદાન આપી 
શકે તે માટે નીચે પ્રમાણેના કેટલાક સચૂનો કરવામા ંઆવ્યા છે. 

(૧) જે NGO માત્ર મહિલા અને બાળ ર્વકાસ માટે કામ કરતા િોય તેવા NGOમા ંતમામ મિત્વના િોદ્દાઓ ઉપર મહિલાઓ િ 

િોવી િોઈએ. 

(2) NGO ના રજીસ્ટે્રશન માટે િયારે નોંધણી ફોમભ રજુ કરવામા ંઆવે છે ત્યારે પણ NGO ઓમા ંઓછામા ંઓછી મહિલાઓની 
સખં્યા મિત્વના પદો મહિલાઓ માટે અનામત વગેરે જેવી િોગવાઈ સરકારશ્રી દ્વારા કરાવી િોઈએ. 

(3) જે NGO મા ંમહિલા પ્રમખુ િોય તવા NGO ને રાજ્ય દ્વારા ર્વર્શટટ પ્રકારની સિાય પરુી પડાવી િોઈએ. 

(૪) NGO ના સચંાલન માટે િરૂરી તાલીમ અને સશંોધનની વ્યવસ્થામા ંમહિલાઓને પ્રાધાન્ય આપવુ ંિોઈએ. 

સદંભભસચુચ 

૧. રજીસ્ટ્રાર ઓહફસ,બહમુાળી ભવન,ભિુ કચ્છ 

૨. આર્થિક વદૃ્ધદ્ધ અને ર્વકાસના ર્સદ્ધાતંો,િમનાદાસ 

પ્રકાશન. 

3. સશંોધન પદ્ધર્તઓ,અક્ષર પબ્લલકેશન. 

૪. સ્ત્રી સશક્તતકરણ અને આર્થિક ક્સ્થર્ત, 

૫. કચ્છ મહિલા કલ્યાણ કેન્દ્ર 

૬. www.iipa.org.in 

 
 


