અમી ઝરણ ું -૧
મિશન િંગલિ કાર્યક્રિ અંતગયત સ્વસહાર્ જૂથ જેિ તરસ્ર્ાને એક બદ
ં પણી “અિી” સિાન બની
રહે છે , તેવીજ રીતે ખરા અથયિાં સ્ત્રી સશક્તતકરણ અને ગરીબી તરફ ધકેલાતાં અને ગરીબ કટંબો િાટે
સાચા અથયિાં “અિી” સિાન બનીને જીવતદાન આપાનાર પરાવા થઇ રહ્યા છે .
સ્ત્રી સશકકતકરણના અનેક પાસાઓ છે . એિાંન ં એક પાસ ં છે સ્ત્રીને આમથિક સધ્ધરતા આપવી.આ
િાટે ગજરાત સરકારના મિશન િંગલિ કાર્યક્રિ દ્વારા િકહલા સ્વસહાર્ જૂથોને આમથિક પ્રવ ૃમતિાં જોડીને
આમથિક રીતે સક્ષિ કરવાના પ્રર્ાસો શરૂ કરવાિાં આવ્ર્ા છે .
ગજરાત રાજ્ર્નાં બનાસકાંઠા જીલ્લાિાં સ્ત્રીઓન ં મશક્ષણ, સ્ત્રી જન્િદર, સાિાજીક રીત રીવાજો, અને
સ્ત્રીઓ ની પકરક્સ્થમત જોઇએ તો તે ઘણો ચચિંતાનો મવષર્ બની રહે છે . ૨૦૧૧ના વસ્તી ગણતરીના આંકડાઓ
પ્રિાણે જોઇએ તો અહીં મશક્ષણન ં પ્રિાણ ૬૬.૩૯% છે જેિાં પરષ મશક્ષણન ં પ્રિાણ ૭૯.૪૫% છે જર્ારે સ્ત્રી
મશક્ષણન ં પ્રિાણ ૫૨.૫૮% છે . સ્ત્રી જન્િદર ૧૦૦૦ એ ૯૩૬ છે . સ્ત્રીઓના સાિાજીક દરજજાની વાત કરીએ
તો ૨૦૧૧ના આંકડાઓ ૦-૬ વષયના બાળકોના જામતવાર આંકડા જોઇએ તો કલ ૪,૯૮,૭૯૦ બાળકો બતાવે
છે વષય ૨૦૦૧િાં ૪,૬૮,૩૯૪

બાળકો હતા. કલ ૪,૯૮,૭૯૦ બાળકોિાં ૨,૬૩,૯૫૩ પરૂષ બાળકો અને

૨,૩૪,૮૩૭ સ્ત્રી બાળકો છે . આિ, ૨૦૧૧િાં બાળ જામતગત રે સીર્ો ૮૯૦ થાર્ છે જે ૨૦૦૧િાં ૯૦૭ હતો.
જે ૦-૬ વષયના બાળકોન ં પ્રિાણ ૨૦૧૧િાં ૧૬.૦૧% અને એ જ ૨૦૦૧િાં ૧૮.૭૦% હત ં.
(source: http://www.census2011.co.in/census/district/183-banaskantha.html)
ઉપરોકત પકરક્સ્થમતઓિાં સ્ત્રી સશક્તતકરણ િાટે સકક્રર્ પગલાં
લેવા અમનવાર્ય બને છે જે સ્વસહાર્ જૂથ દ્વારા શરૂ કરવાિાં આવી રહ્યા છે .
જેના એક પ્રર્ાસરપે બનાસકાંઠાના દાંતા તાલકાિાં અંબાજી ગાિિાં સોલીડ
લીકવીડ કરસોસય િેનેજિેન્ટ પ્રોજેકટ

શરૂ કરવાિાં આવ્ર્ો છે .

સ્ત્રી

સશક્તતકરણની આનભમત કરાવા િાટે તર્ાં કાિ કરતી બહેનોની િેં પ્રતર્ક્ષ
મલાકાત લીધી અને એિના સ્વમખેથી જ એિના જીવન િાં આવેલ
બદલાવ (સશક્તતકરણ) મવષે જાણ્.ં
ૂ િાં મવગત કાંઇક આ પ્રિાણે છે . આ પ્રોજેકટિાં લીલા અને સકા કચરાને ભેગો
આ પ્રોજેકટની ટંક
કરીને એિાંથી ખાતર બનાવાિાં આવે છે અને પ્લાસ્સ્ટક ના કચરાને રીસાર્કચલિંગ િાટે ઉપાર્ોગ કરાવો
એવ ં આર્ોજન છે . આ િાટે ગાિની કલ સાત સોસાર્ટીઓિાંથી લીલો અને સકો કચરો અલગ અલગ
લીલી બાસકેટ અને લાલ/ભરી બાસ્કેટ એિ બે જદી જદી બાસ્કેટિાં બહેનો દ્વારા ઘરે ઘરે ફરીને ભેગો
કરવાિાં આવે છે . આ ભેગો કરે લો કચરો સોસાર્ટીિાંથી એક ટ્રેકટરિાં પ્રોજેકટ સાઇટ પર લાવવાિાં આવે

છે . અહીં

ફરી એક વાર સકા અને લીલા કચરાિાંથી દૂ ધની થેલીઓ,

પ્લાસ્ટીકના ડબ્બા મવ. બહેનો દ્વારા છુટા પાડવાિાં આવે છે . આિ, લીલો
અને સકો કચરો જે ખાતર બનાવવાિાં ઉપર્ોગી છે તેવા કચરાને તારવી
લઇને ટ્રીટિેન્ટ બેડ પર મકવાિાં આવે છે અને એના પર પાણી છાંટીને
કદવસો સધી રાખવાિાં આવે છે , તર્ારબાદ એને સકવવાિાં આવે છે ,
સકાર્ાબાદ ચાળીને ખાતરરૂપે વેચવાિાં આવે છે .
અહીં વાત સ્ત્રી સશકતીકરણની છે . આ પ્રોજેકટિાં કાિ કરતી બહેનો સાથે

વાત કરી તર્ારે

સિજા્ ં કે સ્ત્રીઓને પડતી મશ્કેલીઓ અને મિશન િંગલિ કર્યક્રિ દ્વારા િકહલા સ્વસહાર્ જૂથો િાટે એક
પ્રર્ાસ િાત્રથી સ્ત્રીઓને િળતો આતિસંતોષ, આતિસન્િાન અને આતિમવશ્વાસ શ ં અને કેવો હોર્ છે ! એનો
એહસાસ કરાવે તેવા થોડા અંશ આહીંર્ા મક્યા છે . દરે ક બહેનની મવશેષ વાત હતી.
સૌ પ્રથિ જે બહેનો સોસાર્ટીના કચરો ભેગો કરે છે તેિની વાત કરીએ. આ બહેનો પહેલેથી જ
અહીં સફાઇ કાિ કરતી હતી પરં ત પ્રોજેકટની જરૂકરર્ાત પ્રિાણે કચરો જદો-જદો ભેગો કરવો મવ. બાબતો
સિજવા િાટે એિને તાલીિ આપવાિાં આવી તર્ારે આસપાસનાં મવધ્નસંતોષી પકરબળો એિને ઉશ્કેરતા
કે આવી સંસ્થાઓ તો આવે ને જાર્, કાિ કરાવી લેશે પરં ત પૈસા નહીં આપે!! બહેનોને આવો કડવો
અનભવ થર્ેલો પણ ખરો, આવી પકરક્સ્થમતિાં મિશન િંગલિ કર્યક્રિના દાતાં તલકાના ટીએલએિ શ્રી
અંકકત ભાઇએ સકક્રર્ પ્રર્ાસ કરી પોતાની જવાબદારી લઈને બહેનોને પ્રોજેકટિાં જોડર્ા. તર્ાર બાદ બીજી
બહેનોની જરૂર પડી ભેગો કરે લ કચરાિાંથી વધ મવગતથી કચરો છુટો કરવાના કાિ િાટે. આ કાિિાં
જોડાવા િાટે બહેનો ચબલકલ તૈર્ાર ન હતી, અનેક વાર સિજાવ્ર્ા બાદ શ્રી અંકકતભાઇએ એવી બહેનોનો
સંપકય કર્ો જેિને નાણાંની ખબ જ જરૂકરર્ાત હતી અને કાિ િળત ં ન હત ં. સિાજિાં જ્ઞામત વ્ર્વસ્થા અને
જામતભેદના કારણે અમક કાિ થાર્ અને અમક ન થાર્ અવી િાન્ર્તા
પ્રવતી રહી હતી એવી પકરક્સ્થમતિાં આવી બહેનોને સિજાવી કે “સિાજ
તાિને બે ટંક ભોજન, કપડાં નહીં આપે એ તો જાતે જ કિાવ ં પડે અને એના
િાટે ઘર આંગણે કાિ િળે છે , બહેનો સાથે જ કાિ િળે છે તો શ ં કાિ ન
કરવ?ં ” આવી રીતે સિજવી ને કાિાં જોડર્ા. આ બહેનો રાવળ, વાલ્લ્િકી
અને હકરજન સિાજના અમતગરીબ વગયની છે . આવી ૩૦ બહેનો આ
પ્રોજેકટિાં જોડાઇ

છે . શરૂઆત કિને થઇ પરં ત હવે એિની પકરક્સ્થમતિાં

આવેલ ફેર મવષે આજ બહેનોના શબ્દો કાંઇ નીચે પ્રિાણેના છે .
જથના લીડર કહે છે કે તિાિ બહેનો સ્વસ્થ અને હસતી જોવા િળે છે . બહેનો િનિાં એવા
ભાવ સાથે કે “આપણ ં તો ખરૂ ને” અને “જે કિાર્ે તે આપણ”ં એવી ભાવના સાથે રોજ સવાર પડે ને કાિ
કરવા ઉતસાહભેર પગલાં િાંડે છે .

વ્ર્કકતગત બહેનોની વાત જાણીએ તો તારાબેન અિરતભાઇને ૯ િકહનાથી કોઇ આવકન ં સાધન
ન હત ં. બાળકોિાં બે કદકરા અને એક કદકરી એિ િળીને કલ પાંચ વ્ર્કમતઓનો પકરવાર છે . ઘરિાં જ
સાવરણીઓ બનાવતા પરં ત જરૂકરર્ાત પરતાં પણ પૈસા ન િળતા.
પમત અને પત્તન બન્ને અહીં કાિિાં જોડાર્ા. તારાબેનના પમતને ટ્રેકટર
ચલાવતા આવડત ં હોવથી તે ટ્રેકટર પર કચરો ભેગો કરવા જાર્ છે
અને પોતે કચરો છુટો પાડવાિાં જોડાર્ા છે . બંન્ને રોજ સાથે નીકળી કાિ
પર આવે છે . ખશી-ખશી કાિ કરી ઘરે જઇ બાળકો સાથે િળીને બે
ટંકન ં ભોજન કરે છે , બાળકોને પરતાં કપડાં લાવી આપે છે . તારાબેનના
શબ્દોિાં “પહેલાં પરત ં શાક પણ નહોત ં િળત ં !! હવે પરત ં શાક અને
દૂ ધ લાવીએ છીએ.”
વ્ર્કકતગત બહેનોની વાત જાણીએ તો તારાબેન અિરતભાઇને ૯ િકહનાથી કોઇ આવકન ં સાધન
ન હત ં. બાળકોિાં બે કદકરા અને એક કદકરી એિ િળીને કલ પાંચ વ્ર્કમતઓનો પકરવાર છે . ઘરિાં જ
સાવરણીઓ બનાવતા પરં ત જરૂકરર્ાત પરતાં પણ પૈસા ન િળતા.
પમત અને પત્તન બન્ને અહીં કાિિાં જોડાર્ા. તારાબેનના પમતને ટ્રેકટર
ચલાવતા આવડત ં હોવથી તે ટ્રેકટર પર કચરો ભેગો કરવા જાર્ છે
અને પોતે કચરો છુટો પાડવાિાં જોડાર્ા છે . બંન્ને રોજ સાથે નીકળી કાિ
પર આવે છે . ખશી-ખશી કાિ કરી ઘરે જઇ બાળકો સાથે િળીને બે
ટંકન ં ભોજન કરે છે , બાળકોને પરતાં કપડાં લાવી આપે છે . તારાબેનના
શબ્દોિાં “પહેલાં પરત ં શાક પણ નહોત ં િળત ં !! હવે પરત ં શાક અને
દૂ ધ લાવીએ છીએ.”
રિીલાબેન રાવળ મવધવા છે . એિના બાળકો એક ૧૧th

ધો. અને એક ૭th િાં ધોરણિાં ભણે છે

એિને પ્રાઇવેટ સ્કલિાં ભણાવે છે .
િીનાબેન રિેશભાઇ રાઠોડના ઘરવાળાએ િાશયલ ગાડી લીધી છે . એના હપ્તા ભરવાના હોર્ વધ
આવકની જરૂકરર્ાત હતી જે િીનાબેનની કિાણીિાંથી પરી થાર્ છે .
હંસાબેન દલપતભાઇ સોલંકીએ એિના ઘરિાં લાઇટ િીટર મકાવ્્,ં પલંગ લાવ્ર્ા છે . કાિ પર
આવે છે તર્ારથી આનંદિાં રહે છે .
િનબેન ઇશ્વરભાઇ પરિાર પોતાની કિાણી એિના િા-બાપને
આપે છે . પોતાની કિાણીનો અડધો ભાગ બેન્તિાં જિા કરે છે અને અડધો
ભાગ ઘરિાં આપે છે , આિ પગભર થવાની શરૂઆત કરી દીધી છે .

શાંતાબેન ભગાભાઇ રાવળને કાચ ં ઘર છે એિાં એિણે પતરાં નંખાવ્ર્ા છે જેના હપ્તાં ભરવાિાં
પોતાની કિાણીનો ભાગ આવે છે , એિનાં કદકરાને પ્રાઇવેટ શાળાિાં પાંચિાં ધોરણિાં ભણાવે છે .
સમવતાબેન કદનેશભાઇ રાવલને ત્રણ કદકરી અને બે કદકરા છે . એિનાં પમતએ ઓટોરીક્ષા લીધી છે
જેના હપ્તા ભરવાિાં દરરોજની ઓટોરીક્ષાની આવક ભરીદે છે જ્ર્ારે સમવતાબેનની આવકથી ઘર ચાલે
અને બાળકોને ભણાવે છે .
િંગબેન રાવળ મવધવા બેન છે અને જથિાં સૌ પ્રથિ જોડાર્ા છે .
એિની વાત અનોખી છે . િંગબાને ચાર કદકરીઓ અને એક કદકરો છે . ચારે
કદકરીઓને પરણાવી કદધી છે અને કદકરો પણ પરણાવ્ર્ો છે . કદકરાને
પરણાવ્ર્ો તર્ારે િંગબા એક ઓરડી અને રસોઇ િાટેની નાની જ્ગ્ર્ાવાળા
ઘરિાં રહેતા હતાં.

ઘરિાં વહ આવતાં અને બાળકો થતાં ઘરિાં રહેવ ં

મશ્કેલ બન્્.ં િંગબા અન્ર્ ભાડાની ઓરડીિાં રહેવા લા્ર્ાં. કદકરાની
આવક એટલી નહોતી કે એની િાંની ઓરડીન ં ભાડં ભરી શકે. િંગબાએ જાતે
કાિ કરીને પગભર થવાન ં નક્કી ક્.ું પહેલાં એિની કદકરીઓ સાથે ઘરકાિ
કરીને ઘરન ં પરં કરતાં પછી દીકરીઓ પરણી જતાં િંગબા જથિાં જોડાર્ા પરં ત એ શરતે કે એ ફકત છાણાં
જ લાવશે અને અન્ર્ બહેનોથી જદા બેસતા. સિર્ જતાં િંગબા અન્ર્ સાથે બેસતા થર્ા છે , એિનાથી
નાની ઉંિરની બહેનોને સલાહ પણ

આપે છે . આ રીતે બહેનોિાં જ્ઞામતભેદ દૂ ર થર્ો છે .

િંગબા અહીં કાિ પર આવતાં થર્ા પછી એિની રોંજીદી જરૂરીર્ાત પરતો ખચય તો મનકળે છે આ
સાથે એિણે એક “િોબાઇલ ફોન” ખરીધ્ર્ો છે !!. જથની બહેનો કહે છે એિની કદકરીઓ સાથે વાત થાર્
એટલે ફોન લીધો છે અને િંગબાનો જવાબ આંખ ખોલે એવો છે . િંગબા કહે છે “બેન કિાઉ છું તો કદકરીઓ
વાર તહેવાર આવે તર્ારે બે વસ્ત ં આપી શકં છું કદકરીઓને આવવા સ્થાન છે ” એક િાની પોતાના બાળકો
પ્રતર્ેની લાગણીઓ, િાનમસક સંતોષ પણ આ જૂથિાં જોડાવાથી સંતોષાર્ છે .
પ્રોજેકટિાં કાિ કરતી બહેનોના જથન ં હવે ફેડરે શન તરીકે રજીસ્ટ્રેશન
કરાવાન ં છે . આ ફેડરે શનની બહેનોના પ્રમતભાવો ફરી એકવાર પ્રસ્થામપત કરે
છે કે સાચી લગનથી અને અથાક પ્રર્તનો કરવાિાં આવે તો એન ં પકરણાિ
ઉતતિ જ િળે . આ પ્રવ્રમત દ્વારા બહેનોન ં ખરા અથયિાં સશકકતકરણ થ્ ં છે .
આિતો આ ફતત ત્રીસ બહેનો છે પરં ત એિન ં સશકકતકરણ થવાને
કારણે ત્રીસ કંટંબન ં જીવન સ્તર ઉંચ ં આવ્્ ં છે . જેિ તરસ્ર્ાને એક બદ
ં પણી
પણ “અિી” સિાન બની રહે છે તેિ સ્વસહાર્ જૂથ સ્ત્રી સશક્તતકરણ અને ખરા અથયિાં ગરીબી તરફ

ધકેલાતાં અને ગરીબ કટંબો િાટે સાચા અથયિાં “અિી” સિાન બનીને જીવતદાન આપાનાર પરાવા થઇ
રહ્યા છે . આવા અનેક ઝરણાં ગજરાતના જદા જદા મવસ્તારો િાં બેહનોના આતિસંતોષ, આતિસન્િાન અને
આતિમવશ્વાસથી મનમવિઘ્ન ન વહી રહ્યા છે .

લેખન: ડો. શૈલા ત્રિવેદી
કોર ફેકલ્ટી: પ્લાટ સાયન્સ
એસ.આઇ.આર.ડી- અમદાવાદ

