The National Commission for Women
નેશનલ કમિશન ફોર વીિેન
નેશનલ કમિશન ફોર વુિન એક્ટ, ૧૯૯૦ (ભારત સરકારના ૧૯૯૦ નો ૨૦ નમ્બર નો
અમિમનયિ) હેઠળ જાન્યુઆરી ૧૯૯૨ િાાં નેશનલ કમિશન ફોર વુિન, એક વૈિામનક સાંસ્થા
તરીકે સુયોજિત કરવાિાાં આવી હતી. તેન ુ ાં કાયય હત:ુ ાં


સ્ત્રીઓ િાટે બાંિારણીય અને કાન ૂની સુરક્ષાના િારાિોરણોની સિીક્ષા;



કાયદાકીય ઉપાયાત્િક પગલાાંની ભલાિણ;



ફરરયાદના મનવારણ ની સુમવિા અને



સ્ત્રીઓને અસર કરતી તિાિ નીમત બાબતો પર સરકારને સલાહ આપે છે .

તેના અમિકૃત આદે શ પ્રિાણે, િરહલાઓની સ્સ્થમત સુિારવા િાટે કમિશને મવમવિ પગલાાંઓની
પહેલ કરી અને અહેવાલ હેઠળ વર્ય દરમિયાન તેિની આમથિક સશસ્ક્તકરણ િાટે કાિ કયુું હત.ુ ાં
કમિશને લક્વદીપ મસવાય બિા કેન્રશામસત પ્રદે શો અને રાજ્યોની મુલાકત લીિી અને સ્ત્રીઓના
દરજ્જજા અને તેિના સશસ્ક્તકરણની આકારણી કરવા લલિંગ આિારીત રૂપરે ખાઓ તૈયાર કરી. તેને
િોટી સાંખ્યાિાાં ફરરયાદ િળી ને કેટલાક રકસ્સાઓિાાં ઝડપી ન્યાય પ ૂરુાં પાડવા સુ-િોટો કાયય કરે છે .
તેણે બાળક લગ્ન, પ્રાયોજિત કાન ૂની જાગૃમત કાયયક્રિો, પારરવારરક િરહલા લોક અદાલતો જેવા
મુદ્દાને લીિો અને દહેિ પ્રમતબાંિ અમિમનયિ ૧૯૬૧,

પી.એન.ડી.ટી

અમિમનયિ, ૧૯૯૪,

ભારતીય દાંડ સાંરહતા ૧૮૬૦ અને નેશનલ કમિશન ફોર વુિન એક્ટ, ૧૯૯૦ જેવા કાયદાઓની
સિીક્ષા કરી જેથી તેિને વધુ કડક અને અસરકારક બનાવી શકાય. તેણે

કાયયશાળાઓ /

િાંત્રણાઓ, સ્ત્રીઓિાાં આમથિક સશસ્ક્તકરણ પર મનષ્ણાત સમિમત રચી, લલિંગ જાગૃમત િાટે
કાયયશાળાઓ / પરરસાંવાદો યોજ્ય નુ ાં આયોિન કયુું અને સ્ત્રી ભ્ર ૂણહત્યા, સ્ત્રીઓ સાિે રહિંસા,
વગેરે સાિાજિક દૂ ર્ણ સાિે સિાિિાાં જાગૃમત પેદા કરવા િાટે પ્રચાર ઝાંબેશ હાથ લીિો.
Brief history સંક્ષિપ્ત ઇમતહાસ
નેશનલ કમિશન ફોર વુિન એક્ટ, ૧૯૯૦ (ભારત સરકારના ૧૯૯૦ નો ૨૦ નમ્બર નો
અમિમનયિ) હેઠળ જાન્યુઆરી ૧૯૯૨ િાાં નેશનલ કમિશન ફોર વુિન, એક વૈિામનક સાંસ્થા
તરીકે સુયોજિત કરવાિાાં આવી હતી, સ્ત્રીઓ િાટે બાંિારણીય અને કાન ૂની સુરક્ષાના
િારાિોરણોની સિીક્ષા કરવા; કાયદાકીય ઉપાયાત્િક પગલાાંની ભલાિણકરવા; ફરરયાદના
મનવારણ ની સુમવિા અને સ્ત્રીઓને અસર કરતી તિાિ નીમત બાબતો પર સરકારને સલાહ આપે
છે .

િી કમિટી ઓન સ્ટે ટ્સ ઓફ વુિેન ઇન ઇન્ન્ડયા (સી.એસ. ડબ્લ્યુ.આઈ) એ બે દાયકા પહેલા
નેશનલ કિીશન ફોર વુિન નુ ાં ગઠન કરવાની ભલાિણ આપી હતી. તેન ુ ાં ગઠન એટલા િાટે થયુ ાં
તે સવેલન્સ કાયો પરરપ ૂણય કરે જેથી ફરરયાદના મનવારણ ની સુમવિા િાટે અને સ્ત્રીઓ સાિાજિક
આમથિક મવકાસને વેગ આપે.
ક્રિાનુસાર સમિમતઓ/કમિશન/યોિનાઓ જેિાાં િરહલાઓ િાટે રાષ્રીય પસ્પેક્ટીવ યોિના
(૧૯૮૮-૨૦૦૦) નો સિાવેશ થાય છે , એ ભલાિણ કરી છે િરહલાઓ િાટે એક સવોચ્ચ સાંસ્થાન
નુાં ગઠન કરવુ.ાં ૧૯૯૦ના દરમ્યાન કેન્રીય સરકારે સ્વૈલચક સાંસ્થાઓ, સાિાજિક કાયયકરો અને
મનષ્ણાતો સાથે, પ્રસ્તામવત કમિશન સ્થાપવા િાટે િાળખા, સાંબમાં િત કાયો, સત્તા, મવગેરે િાટે
િાંત્રણાઓ કરી. િે ૧૯૯૦ િાાં, લોકસભાિાાં ખરડો દાખલ કરવાિાાં આવ્યો હતો.
જુલાઈ ૧૯૯૦ િાાં, િાનવ સાંસાિન મવકાસ િાંત્રાલએ ખરડા સાંબમાં િત સ ૂચનો બીજા પાસેથી
કઢાવવા િાટે એક રાષ્રીય સ્તર ની કોન્રેન્સ આયોજિત કરી હતી. કમિશનને એક દીવાની કોટય ના
સત્તા સાથે સુપરત કરવા ઓગસ્ટ ૧૯૯૦ િાાં સરકારે કેટલાક સુિારા લાવ્યા અને નવી
િોગવાઈઓ દાખલ કરી. ૩૦ િી ઓગસ્ટ ૧૯૯૦ ના રોિ ખરડો પસાર થયો અને રાષ્રપમતના
ઉચ્ચારણનો સ્વરભાર િળ્યો.
પ્રથિ કમિશન ૩૧ જાન્યુઆરી ૧૯૯૨ એ શ્રીિતી િયાંમત પટનાયકની અધ્યક્ષતા હેઠળ રચવાિાાં
આવી હતી. બીજુ ાં કિીશન જુલાઈ ૧૯૯૫ એ ડૉ. (શ્રીિતી) િોરહની ગીરી અધ્યક્ષતા હેઠળ
રચવાિાાં આવી હતી.ત્રીજુ ાં કિીશન જાન્યુઆરી ૧૯૯૯ એ શ્રીિતી મવભા પાથયસારથીની
અધ્યક્ષતા હેઠળ રચવાિાાં આવી હતી. ચોથુ ાં કિીશન જાન્યુઆરી ૨૦૦૨ એ ડૉ. પ ૂલણિિા
ુ રી ૨૦૦૫ એ ડૉ.
અડવાની ના અધ્યક્ષતા હેઠળ રચવાિાાં આવી હતી. પાાંચમુ ાં કિીશન ફેબ્રઆ
ગીરીજા વ્યાસના અધ્યક્ષતા હેઠળ રચવાિાાં આવી હતી.
Constitution રચના
CONSTITUTION OF THE COMMISSION કમિશનની રચના
SECTION 3 - National Commission for Women Act, 1990 મવભાગ ૩ - નેશનલ
ુ ન એક્ટ, ૧૯૯૦ (Act No. 20 of 1990 of Govt. of India) (ભારત
કમિશન ફોર વિ
સરકારના ૧૯૯૦ નો ૨૦ નમ્બર નો અમિમનયિ)

1. કેન્રીય સરકાર એવા સાંસ્થાનનુાં ગઠન કરશે જે નેશનલ કિીશન ફોર વીિેન તરીકે
ઓળખાય અને તે આ અમિમનયિ હેઠળ તેને અપાયેલ સત્તા અને કાિગીરી પ ૂરી પડશે.

2. કમિશનિાાં સિાવેશ થશે:-

a. એક અધ્યક્ષ હોય, જે સ્ત્રીઓ મુદ્દાઓ પર લડવા પ્રમતબદ્ધ હોય અને તે કેન્ર સરકાર
દ્વારા નાિાાંરકત કરવાિાાં આવે.

b. ક્ષિતા, પ્રાિાલણકતા િરાવતા વ્યસ્ક્તઓ અને તેવા વ્યસ્ક્તઓ જેિનો િોભો હોય
અને જેિને કાયદા-કાનુન, િજૂરસાંઘવાદ, િરહલા ઉદ્યોગ સાંભમવત વ્યવસ્થાપન,
સ્ત્રીઓ િાટેની સ્વૈચ્ચ્છક સાંસ્થાઓ (િરહલા ઍન્ક્ટમવસ્ટ સરહત), સાંચાલન, આમથિક
મવકાસ, સ્વાસ્્ય, મશક્ષણ અથવા સાિાજિક ક્યાણ નો જેિણે અનુભવ છે , એવા
પાાંચ સભ્યો કેન્ર સરકાર દ્વારા નાિાાંરકત કરશે; પણ તે ચોકસાઈ કરવી પડશે
જેિાાં કિ સે કિ એક સભ્ય અનુસ ૂલચત જામત અને અનુસ ૂલચત િનજામત િાાંથી હોય.
c. કેન્ર સરકાર દ્વારા એક સભ્ય - સલચવ નાિાાંરકત કરવાિાાં આવશે જે: વ્યવસ્થાપન
/િેનેિિેંટ, સાંસ્થાકીય િાળખુ ાં અથવા સાિાજિક ચળવળના ક્ષેત્રિાાં મનષ્ણાત
હોય, અથવા એક અમિકારી કે જેઓ ભારતના મસમવલ સમવિસ ના સભ્ય છે અથવા
અથવા યોગ્ય અનુભવ સાથે દે શિાાં મસમવલ પોસ્ટ િરાવે છે .
THE MANDATE OF THE COMMISSION - SECTION 10 - National
Commission for Women Act, 1990 (Act No. 20 of 1990 of Govt. of India)
ુ ન એક્ટ, ૧૯૯૦ (Act No.
કમિશનન ંુ િેન્ડેટ - મવભાગ ૧૦ - નેશનલ કમિશન ફોર વિ
20 of 1990 of Govt. of India) (ભારત સરકારના ૧૯૯૦ નો ૨૦ નમ્બર નો
અમિમનયિ)

1. કમિશન નીચેના બિા અથવા કોઈપણ કાયો હાથ િરવશે, એટલે : a. બાંિારણ અને અન્ય કાયદા હેઠળ સ્ત્રીઓ િાટે પ ૂરી પાડવાિાાં આવેલ સુરક્ષાના
િારાિોરણોને લગતી બિી બાબતો નુ ાં પરીક્ષણ અને તપાસ;

b. વામર્િક અને અન્ય સિયે, જેિ કમિશનને ઠીક લાગે તેવા સિયો પર સુરક્ષાના
ુ કરવા;
િારાિોરણો પર જે કાિ થયા છે તેના આહેવાલ કેન્ર સરકારને પ્રસ્તત
c. રાજ્ય

અથવા

કેન્ર દ્વારા

સ્ત્રીઓની પરરસ્સ્થમતિાાં સુિારો લાવા

આવા

અહેવાલોિાાં તેના અસરકારક અિલીકરણ િાટે ભલાિણ કરવી;
d. સિય-સિય પર, સ્ત્રીઓ અસર કરતા, બાંિારણિાાં અને અન્ય કાયદાઓના
હાલની

િોગવાઈઓની

સિીક્ષા કરવી અને

સુિારા

કરવાની

ભલાિણ

કરવી જેથી આવા કાયદાઓ િાાં કિી, અપ ૂણયતા કે ખાિીઓ િાટે ઉપાયાત્િક
વૈિામનક પગલાાં સ ૂચવે;

e. સ્ત્રીઓ સાથે સાંબમાં િત

બાંિારણિાાં

િોગવાઈઓ

અને

અન્ય

કાયદાઓના

ઉ્લાંઘનના રકસ્સાઓ યોગ્ય સત્તાવાળાઓ સાથે ઉપાડવા;
f. નીચે લગતી બાબતો િાાં આવી ફરરયાદોની તપાસ અને સુ-િોટો નોરટસ
લેવી: -

i.

સ્ત્રીઓને અમિકારોથી વાંલચત રાખવા;

ii.

િરહલાઓને રક્ષણ પ ૂરુાં પાડે અને સિાનતા અને મવકાસ હેત ુ મસદ્ધ કરે
એવા કાયદા નુાં અિલીકરણ ન કરવુ;ાં

iii.

નીમત

મનણયયો,

િાગયદમશિકા

અથવા

સ ૂચનો

જેનો ધ્યેય િરહલાઓની

મુશ્કેલીઓને હળવી કરવી અને તેિને રાહત પ ૂરી પડવી છે , તેિનુ ાં
પાલન ન કરવુ;ાં અને આવી બાબતો િાાંથી બહાર આવતા મુદ્દાઓ
યોગ્ય સત્તાવાળાઓ સાથે હાથ લેવા;
g. ચોક્કસ સિસ્યાઓ અથવા સ્ત્રીઓ સાિે ભેદભાવના અને અત્યાચારો જેવી
ઉદભવતી પરરસ્સ્થમત સાિે ખાસ અભ્યાસ અથવા તપાસ ની શરૂઆત કરવી
અને િયાયદાને ઓળખવા કે જેથી તેિના મનરાકરણ િાટે

વ્ય ૂહરચનાની

ભલાિણ કરી શકાય;
h. પ્રિોશનલ અને શૈક્ષલણક સાંશોિન હાથ લેવ ુ ાં જેથી તે સ ૂચન આપી શેકે કે કેવી
રીતે તિાિ ક્ષેત્રોના

િરહલાઓના

પ્રમતમનમિત્વની

ખાતરી આપે અને તેિની

ઉન્નમત ને અડચણ રૂપી િવાબદાર પરરબળો ઓળખવા, જેવાકે આવાસ અને
મ ૂળભ ૂત સેવાઓનો અભાવ, અપ ૂરતી આિાર સેવાઓ અને વૈતરુાં ઘટાડવા િાટે
ટેકનોલોજી, વ્યાવસામયક સ્વાસ્્ય િોખિો અને અને તેિની ઉત્પાદકતાિાાં
વિારો કરવો;
i. સ્ત્રીઓિાાં સાિાજિક-આમથિક મવકાસ લાવાની આયોિન પ્રરક્રયા પર સલાહ આપવી
અને ભાગ ભાગ લેવો;

j. દે શિાાં કે કોઇપણ રાજ્યિાાં સ્ત્રીઓિાાં મવકાસના પ્રગમતનુાં મ ૂ્યાાંકન કરવુ;ાં
k. જેલ, રરિાન્ડ, ઘર સ્ત્રીઓ િાટેની સાંસ્થા અથવા અન્ય સ્થળ કે જ્યાાં િરહલા
કેદીઓ તરીકે રાખવાિાાં આવે છે તેન ુાં મનરીક્ષણ કે મનરીક્ષણ કરવા િાટે ન ુાં કારણ
બને છે અને િો િરૂર લાગે તો ઉપાયાત્િક પગલાાં િાટે સાંબમાં િત સત્તાવાળાઓ
સાંપકય કરે ;
l. એવા મુદ્દાઓ જેિાાં િોટી સાંખ્યાિાાં િરહલાઓને અસર થતી હોય તેવા મુકદ્દિા ને
ભાંડોળ પ ૂરુાં પડવુ.ાં
m. સરકારને, િરહલાઓને લગતી કોઇ પણ બાબત પર, સાિમયક અહેવાલો
આપવા, અને ખાસ કરીને મવમવિ મુશ્કેલીઓ જેના હેઠળ િરહલાઓ વૈતરુાં કરે

છે ;
n. અન્ય કોઇ બાબત જેનો ઉ્લેખ કેન્ર સરકાર દ્વારા કરવાિાાં આવ્યો હોય.
2. કલિ (બ) પેટા - કલિ (1)િાાં દશાયવેલ બિા અહેવાલો કેન્રીય સરકારો ને
સાંસદની બાંને હાઉસ સાિે રજુ કરવુ ાં અને તેની સાથે મનવેદન/િેિોરે ન્ડિ હોય જે
દે શને સાંબમાં િત ભલાિણો પર પ્રસ્તામવત અથવા લેવાિાાં આવેલ પગલાાં હોય
અથવા િો કોઈ હોય તો, લબન-સ્વીકૃમત કારણો સાથે હોય.
3. જ્યાાં આવો કોઇપણ રરપોટય કે તેનો કોઇ ભાગ રાજ્ય સરકારની કોઇપણ સલાંગ્ન
બાબત સાથે સાંકળાયેલ હોય, તો કમિશને આવા રરપોટય ની કે તેના ભાગની નકલ
રાજ્ય સરકારને આપવી જે રાજ્યના લેજિસ્લેટર સિક્ષ િેિોરે ન્ડિ ઓફ એક્શન
ટેકન કે પ્રપોઝ્ડ ટુ બી ટેકન, અને તેના કારણો, અસ્વીકાર િો હોય તો કે અન્ય
કોઇ સ ૂચનો પણ સાથે હોય.

4. કોઈપણ બાબત ખાંડ (એ) અથવા પેટા - કલિ (1) ના ઉપ કલિ (i) ની ખાંડ
(એફ) િાાં ઉ્લેખ હોય તેની તપાસ દરમ્યાન કિીશન પાસે અદાલતી સુનાવણી
કરવા િાટે દીવાની કોટય ના તિાિ સત્તાઓ હશે અને, ખાસ કરીને નીચેના
િાિલાિાાં, એટલે કે:a. ભારતના કોઈપણ ભાગથી કોઈપણ કોઈપણ વ્યસ્ક્તને બોલાવવુ ાં અને તેની
હાિરી િાટે દબાણ કરવુ ાં અને તેિનુ ાં સોગાંદ પર પરરક્ષણ કરવુ;ાં
b. કોઇ પણ દસ્તાવેિની શોિ અને ઉત્પાદન િાટે િરૂરી;
c. સોગાંદનાિાાં પર પુરાવા િેળવવા;
d. કોઇ કોટય અથવા ઓરફસ પાસેથી કોઈપણ જાહેર રે કોડય અથવા તેના નકલની
િાાંગણી કરવી;
e. સાક્ષી અને દસ્તાવેિોના પરીક્ષણ િાટે આદે શો અદા કરવા; અને
f. કોઈપણ અન્ય બાબત જે સ ૂચવવાિાાં આવી છે .

