International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 7 Issue 2, February- 2017
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵ ਿੱ ਚ ੈਂ ਵਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਰਤੀਵਨਧਤਾ ਦਾ ਮਿੱ ਦਾ
Issue of Gender Equality and Representation in Indian Politics
ੀਰਾ ਵਸਿੰ ਘ
ਸਹਾਇਕ ਰਫ਼ੈਸਰ
ਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵ ਵਗਆਨ ਵ ਭਾਗ
ਸਰੀ ਗਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਖ਼ਾਸਾ ਕਾਜ਼
ਸਰੀ ਅਨਿੰਦਰ ਸਾਵਹਬ |

ਭਾਜਜਓ ਨਾ ਫਯਾਫਯੀ ਦਾ ਤੋਂ ਸੀ ਭਾਜ ਜਵਿੱ ਚ ਯਸੀ ਸ ਬਾਵੇਂ ਇਸ ਜਵਓਜਤ ਭਾਜ ਸਣ ਜਾਂ ਜਵਓਾਸ਼ੀਰ
ਭਾਜ। ਜਰਿੰਕ ਦ ਆਧਾਯ ’ਤ ਯਤਾਂ ਨੂਿੰ ਭਯਦਾਂ ਦ ਭੁਓਾਫਰ ਭਾੋਾ ਭਝਣਾ ਅਤ ਜਵਤਓਯਾ ਓਯਨਾ ਇ ਭਾਜਜਓ
ਨਾ ਫਯਾਫਯੀ ਦਾ ਰਤੀਓ ਸ। ੁਯਾਤਨ ਭੇਂ ਤੋਂ ਸੀ ਯਤ ਨਾਰ ਇਸ ਜਵਤਓਯਾ ਸੁਿੰ ਦਾ ਆ ਜਯਸਾ ਸ । ਯਤਾਂ ਨੂਿੰ ਵਤੂ
ਦੀ ਤਯਹਾਂ ਔਯੀਜਦਆਂ ਜਾਂਦਾ ੀ ਅਤ ਅਿੱ ਜ ਵੀ ਇਸ ਰਥਾ ਓਈ ੁਯਾਤਨ ਭਾਜਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਭਜੂਦ ਸ । ਅਿੱ ਜ ਵੀ ਸਾਰਾਤ
ਓਈ ਜਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਸੀਂ ਸਨ । ਯਤਾਂ ਨਾਰ ਜਵਤਓਯਾ , ਅਜਨਆਂ , ਫਯਦਤੀ, ਨਓਯੀ, ਯੁਕਾਯ ਅਤ
ਤਯਿੱ ਓੀ ਆਜਦ ਜਵਿੱ ਚ ਯਤਾਂ ਨੂਿੰ ਥਾਨ ਨਾ ਦਣਾ , ਓੁਝ ਜਵਸ਼ਸ਼ ਯਕਾਯਾਂ ਜਾਂ ਓਿੰ ਭਾਂ ਤਿੱ ਓ ੀਭਤ ਯਿੱ ਔਣਾ ,ਆਯਜਥਓ
ਅਤ ਯਾਜਨੀਤਓ ਔਤਯ ਜਵਿੱ ਚ ਯਤਾਂ ਦੀ ਖਿੱ ਟ ਰਤੀ ਜਨਧਤਾ ਆਜਦ ਅਿੱ ਜ ਦ ਆਧੁਜਨਓ ਭਾਜ ਜਵਿੱ ਚ ਵੀ ਭਜੂਦ ਸ ।
ਅਿੱ ਜ ਜਵਸ਼ਵੀਓਯਨ ਦੀ ਰਜਓਜਯਆ ਜਵਿੱ ਚ ਵੀ ਯਤਾਂ ਨੂਿੰ ਢੁਿੱ ਓਵਾਂ ਥਾਨ ਨਸੀਂ ਜਭਰ ਜਯਸਾ । ਫਸੁ-ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਓਿੰ ਨੀਆਂ
ਅਤ ਜਡਜੀਟਰ ਭੀਡੀਆ ਦ ਮੁਿੱ ਕ ਨੇ ਯਤਾਂ ਨੂਿੰ ਇਿੱ ਓ ਫਾਾਯੂ ਵਤੂ ਫਣਾ ਓ ਯਿੱ ਔ ਜਦਿੱ ਤਾ ਸ ਜਜ ਨਾਰ ਉਸ ਆਣਾ
ਭਾਰ ਵਚ ਯਸੀਆਂ ਸਨ । ਯਤਾਂ ਨੂਿੰ ਇ ਭਾਜਜਓਅਤ ਯਾਜਨੀਤਓ ਨਾ

-ਫਯਾਫਯੀਵਾਰੀ ਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਛੁਟਓਾਯਾ

ਦਵਾਉਣ ਦ ਰਈ ਭੇਂ -ਭੇਂ ਉੱਤ ਆਵਾਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਯਸੀਆਂ ਸਨ । ਇ ਫਿੰ ਧ ਜਵਿੱ ਚ ਅਿੰ ਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਿੱ ਧਯ ਉੱਤ
60ਜਵਆਂ ਅਤ ਔਾ ਓਯਓ 1970 ਦਾ ਾਰ ਨਾਯੀ-ਸ਼ਸ਼ਓਤੀਓਯਨ ਰਈ ਅਿੰ ਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਿੱ ਧਯ ਉੱਤ ਭਸਿੱ ਤਵੂਯਨ
ਸ। ਇ ਾਰ ਤੋਂ ਨਾਯੀ ਸ਼ਓਤੀ ਅਿੰ ਦਰਨ ਨੇ ਯ ਪਜੋਹਆ ਅਤ ਨਾਯੀ ਸ਼ਓਤੀ ਦ ਭਸਿੱ ਤਵ ਨੂਿੰ ਵੀਓਾਯ ਓਯਜਦਆਂ
ਫਸੁਤ ਾਯ ਦਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਿੰ ਜਨਆ ਓ ਜਵਸ਼ਵ ਦੀ ਅਿੱ ਧੀ ਵੋਂ ਨੂਿੰ ਜਵਓਾ ਤੋਂ ਵਾਂਜਝਆਂ ਯਿੱ ਔ ਓ ਥਾਈ ਜਵਓਾ ਨੂਿੰ ਰਾਤ
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ਓਯਨਾ ਿੰ ਬਵ ਨਸੀਂ ਸ । ਭੇਂ-ਭੇਂ ’ਤ ਯਤਾਂ ਨਾਰ ਿੰ ਫਿੰ ਜਧਤ ਫਸੁਤ ਾਯੀਆਂ ਧਾਯਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਨਭ ਜਰਆ ਜਜਵੇਂ
ਯਤ ਬਰਾਈ , ਨਾਯੀ ੁਤਿੰਤਯਤਾ , ਨਾਯੀ ਜਵਓਾ , ਨਾਯੀ ਸ਼ਓਤੀਓਯਨ ਆਜਦ ।ਅਿੰ ਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਿੱ ਧਯ ਉੱਤ ਬਾਵੇਂ
ਵਿੱ ਡ ਿੱ ਧਯ ਉੱਤ ਨਾਯੀ ੁਤਿੰਤਯਤਾ ਅਤ ਨਾਯੀ ਫਯਾਫਯਤਾ ਦੀਆਂ ਕਿੱ ਰਾਂ ਓੀਤੀਆਂ ਜਾ ਯਸੀਆਂ ਸਨ ਯ ਯਤ ਦੀ
ਦਸ਼ਾ ਜਵਿੱ ਚ ਫਸੁਤ ਜਆਦਾ ੁਧਾਯਨਸੀਂ ਸਇਆ।
ਜਓਯ ਬਾਯਤ ਵਯਕ ਜਵਓਾਸ਼ੀਰ ਦਸ਼ ਦੀ ਕਿੱ ਰ ਓਯੀਏ, ਭਜੂਦਾ ਭੇਂ ਯਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਾਯਤੀ ਭਾਜ ਜਵਿੱ ਚ
ਉਸ ਭੁਓਾਭ ਸਾਰ ਨਸੀਂ ਓਯ ਓੀ ਜ ਭੁਓਾਭ ਿੱ ਛਭੀ ਦਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯਤਾਂ ਨੂਿੰ ਸਾਰ ਸਇਆ ਸ । ਬਾਯਤੀ ਇਤਯੀ
ਦੀ ਜਥਤੀ ਜਵਿੱ ਚ ਭੇਂ - ਭੇਂ ਵਿੱ ਡੀਆਂ ਤਫਦੀਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਯਸੀਆਂ ਸਨ

। ਜਛਰ ਓੁਝ ਸਾਯ ਾਰਾਂ ਜਵਿੱ ਚ

ਬਾਯਤੀ ਇਤਯੀ ਦੀ ਜਥਤੀ ਜਵਿੱ ਚ ਓਈ ਵਿੱ ਡੀਆਂ -ਛਟੀਆਂਤਫਦੀਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਯਸੀਆਂ ਸਨ । ਰਾਚੀਨ ਓਾਰ
ਜਵਿੱ ਚ ਬਾਯਤੀ ਇਤਯੀਆਂ ਨੂਿੰ ਭਯਦਾਂ ਦ ਫਯਾਫਯ ਯਾਜਨੀਜਤਓ -ਆਯਜਥਓ ਅਜਧਓਾਯ ਸਾਰ ਨ । ਵਜਦਓ ਓਾਰ ਤੋਂ
ਫਾਅਦ ਬਾਯਤੀ ਇਤਯੀਆਂ ਦੀ ਜਥਤੀ ੈਯਾਫ ਸੁਿੰ ਦੀ ਚਰੀ ਕਈ । ਬਾਯਤੀ ਇਤਯੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦ ੁਧਾਯ ਰਈ
ਭਿੱ ਧ ਮੁਿੱ ਕ ਤੋਂ ਰ ਓ ਸੁਣ ਤਿੱ ਓ ਓਈ ੁਧਾਯਵਾਦੀ ਅਿੰ ਦਰਨ ਜਾਰਜਸਯਾਂ ਚਿੱ ਰੀਆਂ ਸਨ।
ਜਓਯ ਬਾਯਤੀ ਇਜਤਸਾ ਨੂਿੰ ਚਿੰ ਕੀ ਤਯਹਾਂ ਜੋਹਆ ਜਾਵ ਤਾਂ ਫਸੁਤ ਾਯੀਆਂ ਅਜਜਸੀਆਂ ਇਤਯੀਆਂ ਦ ਨਾਭ
ਾਨੂਿੰ ਜਭਰ ਜਾਣਕ ਜਜਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਬਾਯਤੀ ਭਾਜ ਜਵਿੱ ਚ ਜਵਸ਼ਸ਼ ਦਯਜਾ ਜਭਜਰਆ ਸ । ਬਾਯਤ ਜਵਿੱ ਚ ਜਨਭ ਰਿੱਕਬਕ ਾਯ
ਧਯਭ ਇਤਯੀ ਨੂਿੰ ਭਾਨ ਅਜਧਓਾਯ ਦਣ ਦੀ ਵਓਾਰਤ ਓਯਦ ਸਨ । ਆਧੁਜਨਓ ਬਾਯਤ ਜਵਿੱ ਚ ਵੀ ਯਤਾਂ ਨੇ ਓਈ
ਉੱਚ ਭੁਓਾਭਅਤ ਅਸੁਦ ਸਾਰ ਓੀਤ ਸਨ ,ਜਜਵੇਂ ਯਾਸ਼ਟਯਤੀ , ਰਧਾਨ ਭਿੰ ਤਯੀ , ਰ ਓ ਬਾ ੀਓਯ, ਜਵਯਧੀ
ਜਧਯ ਦੀ ਨੇਤਾ, ਵਿੱ ਔ-ਵਿੱ ਔ ਯਾਜਾਂ ਜਵਚ ਭੁਿੱ ਔ ਭਿੰ ਤਯੀ, ਉੱਚ-ਅਦਾਰਤਾਂ ਅਤ ਯਫਉੱਚ ਅਦਾਰਤਾਂ ਦ ਜਿੱ ਜਾਂ ਦ
ਅਸੁਦ ’ਤ, ਯਾਜਨੀਜਤਓ ਦਰਾਂ ਦ ਭੁਔੀ ਆਜਦ। ਜਜਵੇਂ 2011 ਜਵਿੱ ਚ ਬਾਯਤੀ ਰ ਓ ਬਾ ਦੀ ੀਓਯ ਅਤ ਜਵਯਧੀ ਜਧਯ
ਦੀ ਨੇਤਾ ਯਤ ੀ । ਬਾਯਤੀ ਇਤਯੀਆਂ ਅਿੱ ਜ ਵਿੱ ਔ -ਵਿੱ ਔ ਔਤਯਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ੂਯੀ ਯਕਯਭੀ ਨਾਰ ਜਸਿੱ ਾ ਰ ਯਸੀਆਂ
ਸਨ ਜਜਵੇਂ ਜਿੱ ਜਔਆ ,ਔਡਾਂ, ਯਾਜਨੀਤੀ , ਭੀਡੀਆ, ਓਰਾ ਅਤ ਾਜਸਤ , ਯਵ-ਜਨਓਵਾ ਔਤਯ , ਜਵਜਕਆਨ ਅਤ
ਤਓਨੀਓ ਆਜਦ। ਰੀਭਤੀ ਇਿੰ ਦਯਾ ਕਾਂਧੀ ਰਕਬਕ ਿੰ ਦਯਾਂ ਾਰ ਬਾਯਤ ਦ ਰਧਾਨ ਭਿੰ ਤਯੀ ਦ ਅਸੁਦ ਉੱਤ ਯਸ । ਇਸ
ਦੁਨੀਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਬ ਤੋਂ ਰਿੰਭਾ ਓਾਯਜਓਾਰ ਸ, ਜਦੋਂ ਇਿੱ ਓ ਯਤ ਯਾਜ ਦ ਭੁਔੀ ਦ ਅਸੁਦ ਉੱਤ ਯਸੀ ਸਵ।
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ਯ ਜਓਯ ਭਜੂਦਾ ਭੇਂ ਦਜਔਆ ਜਾਵ ਤਾਂ ਬਾਯਤ ਜਵਿੱ ਚ ਯਤਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਫਸੁਤੀ ਜਆਦਾ ਤਿੱ ਰੀਫੈਸ਼
ਨਸੀਂ ਸ । ਬਾਯਤੀ ਭਾਜ ਜਵਿੱ ਚ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਜਜਸ ਯੀਤੀ - ਜਯਵਾਜ ਵੀ ਯਸ ਸਨ ਜਜਨਹਾਂ ਨੇ ਯਤਾਂ ਦ ਅਜਧਓਾਯਾਂ ਨੂਿੰ
ਔਜਸਆ ਸ ਅਤ ਉਨਹਾਂ ਉੱਤ ਅਜਸ ਤੀਸ ਓੀਤ ਸਨ ।ਬਾਵੇਂ ਓਾਨੂਿੰਨੀ ਤਯ ’ਤ ਅਜਜਸੀਆਂ ਓੁਯੀਤੀਆਂ ਨੂਿੰ ਜੁਯਭ ਓਯਾਯ
ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਕਆ ਸ , ਯ ਰੁਓਵੇਂ ਢਿੰ ਕ ਨਾਰ ਸਾਰ ਵੀ ਇਸ ਓੁਯੀਤੀਆਂ ਸੋਂਦ ਜਵਿੱ ਚ ਸਨ , ਜ ਜਓ ਯਤਾਂ ਉੱਤ ਸ਼ਸ਼ਣ ਦਾ
ਓਾਯਨ ਫਣ ਯਸੀਆਂ ਸਨ। ਯਤਾਂ ਦੀ ਇ ਓਭਯ ਅਤ ਭਾੋੀ ਜਥਤੀ ਰਈ ਓਈ ਓਾਯਨ ਜਿੰ ਭਵਾਯ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਵ ਿੱ ਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ਰ ਸਵਥਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
:

1. ਰਸ਼-ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਜੀ ਨ ਦੇ ਹਰ ਵਹੂ ਵ ਿੱ ਚ ਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਬਹਤਰ ਸਵਥਤੀ
ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਯਤ ੁਯਸ਼ -ਰਧਾਨ ਦਸ਼ ਜਯਸਾ ਸ ਜਜਿੱ ਥ ਸਭਸ਼ਾ ਸਯ ਇਿੱ ਓ ਔਤਯ ਜਵਿੱ ਚ ੁਯਸ਼ਾਂ ਨੂਿੰ ਜਸਰ
ਜਭਰਦੀ ਯਸੀ ਸ । ਬਾਵੇਂ ਬਾਯਤੀ ਇਜਤਸਾ ਜਵਿੱ ਚ ਓੁਝ ਭਸਾਨ ਇਤਯੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਓਯ ਆਉਂਦਾ ਸ ਯ
ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਿੰ ਜਔਆ ਫਸੁਤ ਖਿੱ ਟ ਸ । ਆਭ ਯਤਾਂ ਨੂਿੰ ਖਯਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਯ -ਦੀਵਾਯੀਆਂ ਅਿੰ ਦਯ ਸੀ ੀਭਤ
ਯਿੱ ਜਔਆ ਜਾਂਦਾ ਜਯਸਾ ਸ ।ਸੁਣ ਵੀ ਇ ੁਯਸ਼ ਰਧਾਨਤਾ ਦਾ ਅਯ ਜਓਤ ਨਾ ਜਓਤ ਿੱ ਸ਼ਟ ਯੂ ਜਵਿੱ ਚ ਾਨੂਿੰ
ਆਣ ਭਾਜ ਜਵਿੱ ਚ ਨਯੀਂ  ਜਾਂਦਾ ਸ। ਬਾਵੇਂ ਜਓ ਇ ਕਿੱ ਰ ਤੋਂ ਭੁਨਓਯ ਨਸੀਂ ਸਇਆ ਜਾ ਓਦਾ ਜਓ

ਬਾਯਤ ਦੀਆਂ ਇਤਯੀਆਂ ੋਹ ਜਰਔ ਕਈਆਂ ਸਨ ਅਤ ਉੁਨਹਾਂ ਦੀ ਜਥਤੀ ਜਵਿੱ ਚ ਓਾੌੀ ੁਧਾਯ ਆਇਆ ਸ ।
ਜਜਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਆਣੀ ਮਕਤਾ ਜਦਔਾਉਣ ਦਾ ਭਓਾ ਜਭਜਰਆ ਸ , ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਓਈ ਉੱਚ ਭੁਓਾਭ ਸਾਰ ਓੀਤ ਸਨ ,
ਯ ਬਾਯਤੀ ਆਭ ਇਤਯੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਜਵਿੱ ਚ ਜਸਰਾਂ ਨਾਰੋਂ ਓਈ ਫਸੁਤਾ ਜਆਦਾ ਜਯਵਯਤਨ ਨਸੀਂ
ਆਇਆ ਸ , ਕੋਂ ਉ ਦੀ ਸਾਰਤ ਜਦਨ

-ਰਤੀ-ਜਦਨ ਸਯ ਫਦਤਯ ਸੁਿੰ ਦੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸ

। ਜਜਿੰ ਨੇ ਵੀ

ਨਓਾਯਾਤਭਓ ਜਨਮਭ ਭਾਜ ਜਵਿੱ ਚ ਰਚਿੱਜਰਤ ਸਨ ਉਸ ਾਯ ਦ ਾਯ ਇਤਯੀਆਂ ਉੱਤ ਰਾਕੂ ਸੁਿੰ ਦ ਸਨ।
2. ਵਰ ਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਜੀ ਨ ਵ ਿੱ ਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ਰ ਸਵਥਤੀ: ਬਾਯਤ ਜਵਿੱ ਚ ੁਯਸ਼ ਰਧਾਨ
ਭਾਜ ਸਣ ਓਯਓ ਜਯਵਾਯਓ ਅਤ ਭਾਜਜਓ ਜੀਵਨ ਜਵਿੱ ਚ ਵੀ ਇਤਯੀ ਦੀ ਓਭਯ ਜਥਤੀ ਯਸੀ ਸ

।

ਜਯਵਾਯ ਜਵਿੱ ਚ ਜਯਵਾਯ ਦਾ ਭੁਔੀ ੁਯਸ਼ ਨੂਿੰ ਫਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ । ਇ ਤਯਹਾਂ ਭਾਜ ਜਵਿੱ ਚ ਰਭੁਿੱਔਤਾ ਅਤ
ਪਰ ਰ ਣ ਦੀ ਤਾਓਤ ੁਯਸ਼ ਨੂਿੰ ਜਦਿੱ ਤੀ ਕਈ ਸ । ਬਾਵੇਂ ਥਾਨਓ ਯਓਾਯਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਫਸੁਤ ਵਿੱ ਡੀ ਜਕਣਤੀ ਜਵਿੱ ਚ
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ਯਤਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਯ ਜਯਵਾਯਓ ਜਦਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਜਥਤੀ ਓਭਯ ਯਜਸਿੰ ਦੀ ਸ ਅਤ
ਉਨਹਾਂ ਦ ਅਸੁਜਦਆਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਉ ਜਯਵਾਯ ਦ ੁਯਸ਼ ਭੈਂਫਯ ਓਯਦ ਸਨ।
3. ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂਿੰ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਰਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਘਿੱ ਟ ਮਕੇ : ਬਾਯਤ ਜਵਿੱ ਚ ਬਾਵੇਂ ਜਿੱ ਜਔਆ ਦਾ ਰਾਯ ਜਸਰਾਂ ਦ
ਭੁਓਾਫਰ ਓਾੌੀ ਵਜਧਆ ਸ ਜਪਯ ਵੀ ਬਾਯਤੀ ਜਿੱ ਜਔਆ ਜਵਵਥਾ ਜਵਿੱ ਚ ਓਾੌੀ ਜਆਦਾ ਛਜੋਆ ਸਇਆ
ਸ। ਫਸੁਤ ਾਯ ਕਯੀਫ ਅਤ ਿੱ ਛੋ ਜਯਵਾਯਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਓੀਆਂ ਅਨੋਹ ਯਜਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ

। ਭੁਿੱ ਢਰੀ

ਜਿੱ ਜਔਆ ਰਾਤ ਓਯਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਜਆਦਾਤਯ ਰੋਓੀਆਂ ਉੱਚ ਜਿੱ ਜਔਆ ਰਾਤ ਓਯਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਯਜਸ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਓਉਂਜਓ ਉੱਚ ਜਿੱ ਜਔਆ ਿੰ ਥਾਵਾਂ ਖਯਾਂ ਤੋਂ ਦੂਯ ਸੁਿੰ ਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤ ਜਆਦਾਤਯ ਜਯਵਾਯ
ਇਨਹਾਂ ਿੰ ਥਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਆਣੀਆ ਰੋਓੀਆਂ ਨੂਿੰ ਨਸੀਂ ਬਜਦ

। ਬਾਯਤ ਦ ਿੱ ਛੋ ਸਏ ਭਾਜ ਜਵਿੱ ਚ

ਜਆਦਾਤਯ ਇਸ ਭਿੰ ਜਨਆ ਜਾਂਦਾ ਸ ਜਓ ਰੋਓੀਆਂ ਰਈ ਜਿੱ ਜਔਆ ਤੋਂ ਜਆਦਾ ਖਯ ਦ ਓਿੰ ਭ ਯੂਯੀ ਸਨ

।

ਫਸੁਤ ਾਯੀਆਂ ਰੋਓੀਆਂ ਦ ਫਾਰ ਜਵਆਸ ਸਣ ਓਯਓ ਵੀ ਉਸ ਜਿੱ ਜਔਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਯਜਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ।
ਖਿੱ ਟ ੋਹੀਆਂ ਜਰਔੀਆਂ ਸਣ ਓਯਓ ਉਸ ਆਣ ਅਜਧਓਾਯਾਂ ਰਤੀ ਜਾਣੂ ਨਸੀਂ ਸ ਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤ ੂਯਾ ਜੀਵਨ
ਸ਼ਸ਼ਣ ਦਾ ਜਸ਼ਓਾਯ ਸੁਿੰ ਦੀਆਂ ਯਜਸਿੰ ਦੀਆਂ ਸਨ।
4. ਇਸਤਰੀਆਂ ਈ ਰਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਵਕਆਂ ਦਾ ਘਿੱ ਟ ਹਣਾ

: ਇਤਯੀਆਂ ਦ ਅਜਧਓਾਯ ਵਿੱ ਡ ਿੱ ਧਯ ਉੱਤ

ਆਯਜਥਓਤਾ ਦ ਨਾਰ ਜੁੋ ਸਏ ਸਨ । ਫਸੁਤ ਾਯ ਅਜਧਐਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿੱ ਰ ਉੱਬਯ ਓ ਾਸਭਣ ਆਉਂਦੀ ਸ
ਜਓ ਜਜਸੋੀਆਂ ਯਤਾਂ ਆਯਜਥਓ ਤਯ ’ਤ ਆਤਭ ਜਨਯਬਯ ਸਨ ਉਸ ਆਣ ਅਜਧਓਾਯਾਂ ਰਈ ਵਿੱ ਧ ਜਾਕਯੂਓ
ਸਨ। ਆਯਜਥਓ ਭਫੂਤੀ ਰਈ ਯਤਾਂ ਰਈ ਯੁਕਾਯ ਦ ਭਜਓਆਂ ਦਾ ਸਣਾ ਫਸੁਤ ਜਆਦਾ ਯੂਯੀ ਸ

।

ਬਾਵੇਂ ਜਓ ਅਿੱ ਜ ਇਤਯੀਆਂ ਨੇ ਆਣੀ ਮਕਤਾ ਨਾਰ ਇਸ ਜਿੱ ਧ ਓਯ ਜਦਿੱ ਤਾ ਸ ਜਓ ਉਸ ਭਯਦਾਂ ਦ ਫਯਾਫਯ
ਸਯ ਇਿੱ ਓ ਜਓਿੱ ਤ ਨੂਿੰ ਅਣਾ ਓਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤ ਉ ਨੂਿੰ ੁਚਿੱਜ ਢਿੰ ਕ ਨਾਰ ਜਨਬਾ ਓਦੀਆਂ ਸਨ
ਬਾਯਤੀ ਯਤਾਂ ਨੂਿੰ ਓੁਝ ਯਕਾਯਾਂ ਤਿੱ ਓ ਸੀ ੀਭਤ ਯਿੱ ਜਔਆ ਜਕਆ ਸ

, ਯ

। ਬਾਯਤ ਜਵਿੱ ਚ ਜਆਦਾਤਯ

ਯਕਾਯਾਂ ਰਈ ੁਯਸ਼ਾਂ ਨੂਿੰ ਉੱਤਭ ਭਿੰ ਜਨਆ ਜਾਂਦਾ ਸ । ਯਤਾਂ ਰਈ ਨਯ , ਅਜਧਆਓ ਜਾਂ ਓੁਯੀ ਉੱਤ
ਫਠ ਓ ਓਯਨਵਾਰੀਆਂ ਨਓਯੀਆਂ ਨੂਿੰ ਤਯਜੀਸ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ । ਅਓਯ ਯਤਾਂ ਨੂਿੰ ਤ ਭਦੂਯਾਂ ਵਜੋਂ
ਵੀ ਦਜਔਆ ਜਾਂਦਾ ਸ ਅਤ ਉਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਭਯਦਾਂ ਦ ਫਯਾਫਯ ਤਨਔਾਸ ਵੀ ਨਸੀਂ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ।

International Journal of Research in Economics and Social Science (IJRESS)
Email:- editorijrim@gmail.com, http://www.euroasiapub.org
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

286

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 7 Issue 2, February- 2017
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

5. ਭਾਰਤ ਵ ਿੱ ਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂਿੰ ਆਰਵਥਕ ਭਾਰ ਸਮਝਣਾ : ਬਾਯਤੀ ਭਾਜਜਓ ਢਾਂਚ ਜਵਿੱ ਚ ਫਸੁਤ ਾਯੀਆਂ
ਅਜਜਸੀਆਂ ਓੁਯੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਜ ਓਯਓ ਇਤਯੀਆਂ ਨੂਿੰ ਜਾਂ ਰੋਓੀਆਂ ਨੂਿੰ ਜਯਵਾਯ ਉੱਤ ਇਿੱ ਓ ਬਾਯ ਦ ਤਯ
’ਤ ਦਜਔਆ ਜਾਂਦਾ ਸ । ਜਜਨਹਾਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਰਭੁਿੱਔ ਦਾਜ ਰਥਾ , ਰੋਓੀਆਂ ਨੂਿੰ ਯਾਇਆ ਧਨ ਭਝਣਾ ਰਭਔ
ੁਿੱ ਸ ।
ਬਾਵੇਂ ਜਓ ਬਾਯਤੀ ਿੰ ਜਵਧਾਨ ਜਵਿੱ ਚ ਇਤਯੀਆਂ ਨੂਿੰ ਫਯਾਫਯਤਾ ਦ ਅਜਧਓਾਯ ਜਦਿੱ ਤ ਕਏ ਸਨ ਅਤ ਦਾਜ ਰਥਾ
ਨੂਿੰ ਇਿੱ ਓ ਓਾਨੂਿੰਨੀ ਜੁਯਭ ਫਣਾਇਆ ਜਕਆ ਸ ਅਤ ਇ ਦੀ ਉਰਿੰਖਣਾ ਓਯਨ ਵਾਰ ਨੂਿੰ ਾ ਦਾ ਰਫਿੰਧ ਵੀ
ਓੀਤਾ ਜਕਆ ਸ । ਯ ਇਸ ਦਔਣ ਜਵਿੱ ਚ ਆਭ ਆਉਂਦਾ ਸ ਜਓ ਦਾਜ ਜਨਯਿੰ ਤਯ ਜਰਆ ਅਤ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ ।
ਇ ਓਯਓ ਫਸੁਤ ਜਯਵਾਯ ਰੋਓੀਆਂ ਨੂਿੰ ਇਿੱ ਓ ਆਯਜਥਓ ਫਝ ਭਿੰ ਨਦ ਸਨ , ਜਜ ਓਯਓ ਬਯੂਣ ਸਿੱ ਜਤਆ
ਜਾਂ ਫਾਰ ਸਿੱ ਜਤਆ ਵਯਕ ਜੁਯਭ ਸੁਿੰ ਦ ਸਨ । ਰੋਓ ਜਾਂ ਰੋਓੀ ਦ ਜਨਭ ਰਈ ਵੀ ਯਤ ਨੂਿੰ ਜਿੰ ਭਵਾਯ
ਠਜਸਯਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਜਦੋਂ ਜਓ ਰੋਓਾ ਜਾਂ ਰੋਓੀ ਦਾ ਦਾ ਸਣਾ ੁਯਸ਼ ਭੈਂਫਯ ਉੱਤ ਜਨਯਬਯ ਓਯਦਾ ਸ।
6. ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂਿੰ ਸਤੂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਝਣਾ: ਬਾਯਤ ਸੀ ਨਸੀਂ ਕੋਂ ਭੁਿੱ ਚ ਜਵਸ਼ਵ ਜਵਿੱ ਚ ਇਤਯੀਆਂ ਨੂਿੰ ਇਿੱ ਓ
ਵਤੂਆਂ ਦੀ ਤਯਹਾਂ ਸ਼ ਓੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ । ਬਾਯਤ ਜਵਿੱ ਚ ਅਿੱ ਜ ਵੀ ਵਿੱ ਔ -ਵਿੱ ਔ ਜਸਿੱ ਜਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਇਤਯੀਆਂ ਨੂਿੰ
ਜਾਨਵਯਾਂ ਦੀ ਤਯਹਾਂ ਵਜਚਆ ਅਤ ਔਯੀਜਦਆ ਜਾਂਦਾ ਸ । ਭਨੋਯਿੰ ਜਨ ਦ ਾਧਨ ਜੌਰਭਾਂ , ਨਾਟਓਾਂ ਆਜਦ ਜਵਿੱ ਚ
ਵੀ ਯਤਾਂ ਨੂਿੰ ਭਯਦ ਦ ਅਧੀਨ ਜਦਔਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ । ਵਿੱ ਡੀਆਂ- ਵਿੱ ਡੀਆਂ ਫਸੁ -ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਓਿੰ ਨੀਆਂ ਆਣ
ਵਿੱ ਔ-ਵਿੱ ਔ ਭਾਨ ਨੂਿੰ ਵਚਣ ਰਈ ਯਤਾਂ ਨੂਿੰਭਸ਼ਸੂਯੀਆਂਜਵਿੱ ਚਇਿੱ ਓ ਵਤੂ ਦੀ ਤਯਹਾਂ ਸ਼ ਓਯਦੀਆਂ ਸਨ

।

ਯਤਾਂ ਨੂਿੰ ਭਨੋਯਿੰ ਨ ਦਾ ਾਧਨ ਭਾਤਯ ਭਿੰ ਜਨਆ ਜਾਂਦਾ ਸ।
7. ਨਾਰੀ ਾਦ, ਨਾਰੀ-ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਸਮਾਨਤਾ ਆਵਦ ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤਿੱ ਕ ਸੀਮਤ ਰਵਹਣਾ: ਯਤਾਂ
ਦੀ ਦਸ਼ਾ ੁਧਾਯਨ ਦ ਰਈ ਓਈ ਜਧਾਂਤ ਖੋ ਕਏ ਸਨ ਜਜਵੇਂ ਨਾਯੀਵਾਦ

, ਨਾਯੀ ਸ਼ਸ਼ਓਤੀਓਯਨ ,

ਫਯਾਫਯਤਾ ਆਜਦ। ਯ ਇਸ ਜਧਾਂਤ ਓਾਕਾਂ ਤਿੱ ਓ ਸੀ ੀਭਤ ਸਨ ਜਦੋਂ ਜਓ ਅਰੀਅਤ ਇਸ ਸ ਜਓ ਇਸ
ਜਧਾਂਤ ਭੀਨੀ ਿੱ ਧਯ ਉੱਤ ਓਦ ਵੀ ਰਾਕੂ ਨਸੀਂ ਸ ਾਏ ਸਨ । ਇਸ ਜਧਾਂਤ ਜਯੌ ਬਾਸ਼ਣਾਂ, ਓਾਨਪਯਿੰ ਾਂ
ਤਿੱ ਓ ਸੀ ੀਭਤ ਯਜਸਿੰ ਦ ਸਨ ਅਤ ਇਨਹਾਂ ਫਿੰ ਧੀ ਓਈ ਵੀ ਜਾਣਓਾਯੀ ਜਾਂ ਜਾਕਯੂਓਤਾ ਭੁਜਸਿੰ ਭ ਆਭ ਯਤਾਂ
ਤਿੱ ਓ ਨਸੀਂ ਸੁਿੰ ਚ ਾਉਂਦੀ।
8. ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵ ਿੱ ਚ ਬਹਤ ਘਿੱ ਟ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹਣਾ : ਬਾਵੇਂ ਜਓ ਬਾਯਤੀ ਿੰ ਜਵਧਾਨ ਦੁਆਯਾ
ਬਾਯਤ ਦ ਸਯ ਇਿੱ ਓ ਨਾਕਜਯਓ ਨੂਿੰ ਜਫਨਾਂ ਜਓ ਬਦ ਬਾਵ ਤੋਂ ਵਟ ਾਉਣ ਅਤ ਚਣਾਂ ਰੋਨ ਦਾ ਅਜਧਓਾਯ
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ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਕਆ ਯ ਬਾਯਤੀ ਯਾਜਨੀਤੀ ਜਵਿੱ ਚ ਯਤਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀਦਾਯੀ ਫਸੁਤ ਖਿੱ ਟ ਸ । ਜਜਸੋੀਆਂ ਇਤਯੀਆਂ
ਚਣਾਂ ਰੋਦੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਉਨਹਾਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਜਆਦਾਤਯ ਯਾਜਨੀਜਤਓ ਖਯਾਜਣਆਂ ਜਾਂ ਅਭੀਯ ਖਯਾਜਣਆਂ ਨਾਰ
ਫਿੰ ਧਤ ਸੁਿੰ ਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤ ਉਸ ਆਭ ਯਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਿੱ ਜਆਵਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰ ਕੀ ਤਯਹਾਂ ਜਾਣੂ ਵੀ ਨਸੀਂ ਸੁਿੰ ਦੀਆਂ
ਸਨ। ਬਾਯਤ ਜਵਿੱ ਚ ੈਯਚੀਰੀ ਚਣ ਰਣਾਰੀ ਸਣ ਓਾਯਨ ਆਭ ਯਤ ਦਾ ਉੱਚ ਿੰ ਥਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਚੁਜਣਆ
ਜਾਣਾ ਵੀ ਭੁਸ਼ਜਓਰ ਸੁਿੰ ਦਾ ਸ । ਇ ਰਈ ਜਓਯ ਯਤਾਂ ਦੀ ਜਥਤੀ ਨੂਿੰ ੁਧਾਯਨਾ ਸ ਤਾਂ ਯਤਾਂ ਦੀ
ਯਾਜਨੀਤੀ ਜਵਿੱ ਚ ਬਾਕੀਦਾਯੀ ਨੂਿੰ ਵਧਾਉਣਾ ਵਕਾ ਜਓਉਂਜਓ ਯਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਿੱ ਜਆਵਾਂ ਭਫੂਯੀਆਂ ਅਤ
ਭਾਜਜਓ ਸਾਰਾਤਾਂ ਨੂਿੰ ਜਯਪ ਯਤਾਂ ਸੀ ਭਝ ਓਦੀਆਂ ਸਨ

। ਬਾਵੇਂ ਜਓ ਥਾਨਓ ਯਓਾਯਾਂ ਜਵਿੱ ਚ

ਯਤਾਂ ਰਈ ਯਾਔਵੇਂਓਯਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂਿੰ ਅਣਾਇਆ ਜਕਆ ਸ , ਯ ਇਸ ਵੀ ਜਆਦਾ ਓਾਯਕਯ ਜਿੱ ਧ ਨਸੀਂ
ਸ ਯਸੀ । ਅਓਯ ਚੁਣੀਆਂ ਕਈਆਂ ਯਤਾਂ ਦ ਅਸੁਦ ਦੀ ਤਾਓਤ ਨੂਿੰ ਜਯਵਾਯ ਦ ਭਯਦ ਵਯਤਦ ਸਨ

।

ਇ ਰਈ ਯਤਾਂ ਨੂਿੰ ਜਾਕਯੂਓ ਓੀਤਾ ਜਾਣਾ ਯੂਯੀ ਸ ਅਤ ਉੁਨਹਾਂ ਦੀ ਯਾਜਨੀਜਤਓ ਬਾਕੀਦਾਯੀ ਨੂਿੰ ਵਧਾਉਣ
ਰਈ ਮਤਨ ਓੀਤ ਜਾਣ ਚਾਸੀਦ ਸਨ ਤਾਂ ਜ ਉਸ ਆਣੀਆਂ ਭਿੱ ਜਆਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱ ਰ ਆ ਓਯ ਓਣ।
।

ਇਤਯੀਆਂ ਦੀ ਯਾਜਨੀਤੀ ਜਵਿੱ ਚ ਾਭਾਨ ਬਾਕੀਦਾਯੀ ਇਿੱ ਓ ਿੱ ਚ ਰ ਓਤਿੰ ਤਯ ਰਈ ਫੁਜਨਆਦੀ ਸ਼ਯਤ ਸ
ਜਨਯਣਾ- ਜਨਯਭਾਣ ਦ ਉੱਚ -ਅਸੁਜਦਆਂ ਉੱਤ ਯਤਾਂ ਦੀਜਨਮੁਓਤੀਵਧਣ ਨਾਰ ਸੀ ਜਓੀਯਾਜਨੀਜਤਓ ਰਣਾਰੀ ਜਵਿੱ ਚ

ਯਤਾਂ ਦ ਥਾਨ ਦੀ ੁਸ਼ਟੀ ਸੁਿੰ ਦੀ ਸ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਯਤਾਂ ਨੂਿੰ ਜਨਤਓ ਪਰ ਰ ਣ ਜਵਿੱ ਚ ਜਿੱ ਧ ਤਯ ’ਤ ਸ਼ਾਭਰ ਓੀਤਾ
ਜਾ ਓਦਾ ਸ । ਜਜ ਨਾਰ ਯਤਾਂ ਰਈ ਵਧੀਆ ਢਿੰ ਕ ਦ ਨਾਰ ਜਚਆ ਅਤ ਓਿੰ ਭ ਓੀਤਾ ਜਾ ਓਦਾ ਸ

।ਜਦੋਂ

ਇਤਯੀਆਂ ਅਤ ਭਯਦਾਂ ਨੂਿੰ ਜਨਯਣਾ ਜਨਯਭਾਣ ਜਵਿੱ ਚ ਫਯਾਫਯ ਜਸਿੱ ਾ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵਕਾ ਤਾਂ ਅਰ ਜਵਚ ਰ ਓਤਿੰ ਤਯ ਦੀ
ਥਾਨਾ ਸਵਕੀ । ਇ ਰਈ ਇਸ ਯੂਯੀ ਸ ਜਓ ਯਤਾਂ ਦੀ ਫਯਾਫਯਤਾ ਦ ਰਈ ਯਤਾਂ ਨੂਿੰ ਜਨਯਣਾ

-ਜਨਯਭਾਣ

ਜਵਿੱ ਚ ਫਯਾਫਯਤਾ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵ । ਯਾਜਨੀਜਤਓ ਜਸਿੱ ਦਾਯੀ ਨੂਿੰ ਵਿੱ ਔ -ਵਿੱ ਔ ਤਯੀਜਓਆਂ ਨਾਰ ਰਬਾਜਸ਼ਤ ਓੀਤਾ ਜਕਆ ਸ ।
ਯਾਜਨੀਤਓ ਜਸਿੱ ਦਾਯੀ ਦਾ ਭਤਰਫ ਜਯਪ ਵਟ ਦ ਅਜਧਓਾਯ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਓਯਨਾ ਸੀ ਨਸੀਂ ਫਰਜਓ ਜਨਯਣਾ

-

ਜਨਯਭਾਣ, ਸ਼ਾਨ ਜਵਿੱ ਚ ਜਸਿੱ ਦਾਯੀ, ਨੀਤੀ-ਜਨਯਭਾਣ ਜਵਿੱ ਚ ਜਸਿੱ ਦਾਯੀਤੋਂ ਸ।

ਸਿੰ ਯਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਡ ੈਮੈਂਟ ਰਗਰਾਮ ਦੀ 2011 ਜਵਚਮਨਿੱ ਖੀ ਤਰਿੱ ਕੀ ਉੱਤੇ ੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਯਯਟ
ਅਨੁਾਯ ਰੈਂ ਜਕਓ ਭਾਨਤਾ ਦ ਔਤਯ ਜਵਿੱ ਚ ਬਾਯਤ ਨੂਿੰ 146 ਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਾਯਣੀ ਜਵਿੱ ਚ 129ਵਾਂ ਥਾਨ ਰਾਤ ਸਇਆ ।
ਜਯੌ 26 .6 ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਾਯਤੀ ਰੋਓੀਆਂ ੀਨੀਅਯ ਓਿੰਡਯੀ ਜਿੱ ਜਔਆ ੂਯੀ ਓਯ ਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ

। ਜਸਤ ਦ
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ਔਤਯ ਜਵਿੱ ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰ ਾਰ ਵਸਹਤ ਸਰ ੇ ਅਨੁਾਯ 56.2% ਜਵਆਸੀਆਂ ਕਈਆਂ ਯਤਾਂ ਜਜਨਹਾਂ ਦੀ ਉਭਯ
15 ਤੋਂ 49 ਦ ਜਵਚਓਾਯ ਸ , ਆਇਯਨ ਦੀ ਓਭੀ ਅਤ ਓੁਸ਼ਣ ਦਾ ਜਸ਼ਓਾਯ ਸੁਿੰ ਦੀਆਂ ਸਨ । ਜਜਨਹਾਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ 19 ਰਤੀਸ਼ਤ
ਦੀ ਭਤ ਫਿੱ ਚ ਦ ਜਨਭ ਭੇਂ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ । ਇ ਜਿੱ ਛ ਬ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਓਾਯਨ ਯਤਾਂ ਦੀ ਯਾਜਨੀਜਤਓ ਬਾਕੀਦਾਯੀ ਦੀ
ਓਭੀ ਸ ਜਜ ਓਯਓ ਉਸ ਆਣ ਰਤੀ ਅਤ ਆਣੀਆਂ ਭਿੱ ਜਆਵਾਂ ਰਤੀ ਭਸਿੱ ਤਵੂਯਨ ਜਨਯਣ ਰ ਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ
ਯਜਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਇ ਰਈ ਅੀਂ ਉ ਰ ਓਤਿੰ ਤਯ ਨੂਿੰ ਅਰ ਰ ਓਤਿੰ ਤਯ ਓਜਸ ਓਦ ਸਾਂ ਜਜ ਜਵਿੱ ਚ ਯਤਾਂ ਅਤ ਭਯਦਾਂ ਨੂਿੰ
ਜਨਯਣ ਰ ਣ ਜਵਿੱ ਚ ਫਯਾਫਯ ਦਾ ਅਜਧਓਾਯ ਸਵ ਜਓਉਂਜਓ ਯਤਾਂ ਆਣੀਆਂ ਭਿੱ ਜਆਵਾਂ ਅਤ ਉਨਹਾਂ ਦ ਸਿੱ ਰ ਨੂਿੰ ਚਿੰ ਕੀ
ਤਯਹਾਂ ਭਝ ਓਦੀਆਂ ਸਨ । ਜਓਯ ਉਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਦਸ਼ ਜਨਯਭਾਣ ਜਵਿੱ ਚ ਜਸਿੱ ਦਾਯੀ ਜਭਰ ਕੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਧੀਆ ਢਿੰ ਕ ਨਾਰ
ਭਾਜ ਨੂਿੰ ਆਣੀਆਂ ਵਾਵਾਂ ਦ ਓਦੀਆਂ ਸਨ । ਯਤਾਂ ਦੀ ਯਾਜਨੀਤੀ ਜਵਿੱ ਚ ਬੂਜਭਓਾ ਨੂਿੰ ਰ ਓ ਜਤਿੰ ਨ ਤਯਓ ਸ਼
ਓੀਤ ਜਾਂਦ ਸਨ: ਵਹਾ- ੂਯ ਨਾਕਜਯਓ ਦ ਤਯ ’ਤ ਯਤਾਂ ਨੂਿੰ ਖਿੱ ਟ -ਖਿੱ ਟ ਅਿੱ ਧ ਅਨੁਾਤ ਜਵਿੱ ਚ ਨੁਭਾਇਿੰ ਦਕੀ ਓਯਨ
ਦਾ ਅਜਧਓਾਯ। ਦੂਜਾ- ਯਤਾਂ ਨੂਿੰ ਯਾਜਨੀਜਤਓ ਜਸਿੱ ਦਾਯੀ ਰਾਤ ਸਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ ਜਓਉਂਜਓ ਯਤਾਂ ਦ ਯਜਸਣ ਦ
ਸਾਰਾਤ ਅਤ ਤਜਯਫ ੁਯਸ਼ਾਂ ਦ ਭਾਨ ਨਸੀਂ ਸੁਿੰ ਦ ਸਨ , ਤੀਜਾ ੁਯਸ਼ ਰਤੀਜਨਧੀ ਓਦ ਵੀ ਇਤਯੀਆਂ ਦ ਜਸਿੱ ਤਾਂ ਨੂਿੰ
ਚਿੰ ਕੀ ਤਯਹਾਂ ਸ਼ ਨਸੀਂ ਓਯ ਓਦ ਜਓਉਂਜਓ ਇਤਯੀਆਂ ਅਤ ਭਯਦਾਂ ਦ ਓੁਝ ਜਸਿੱ ਤ ਆ ਜਵਿੱ ਚ ਟਓਯਾਉਂਦ ਸਨ

।

ਵਿੱ ਔ-ਵਿੱ ਔ ਅਜਧਐਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਯਾਇਆ ਸ ਜਓ ਇਤਯੀਆਂ ਭਾਜਜਓ ਜਵਜਸ਼ਆਂ ਫਿੰ ਧੀ ਜਆਦਾ ਿੰ ਵਦਨਸ਼ੀਰ
ਅਤ ਰਿੱਓ ਸੁਿੰ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਜਵੇਂ ਜਸਤ, ਯੀਫੀ ਤਯਿੱ ਓੀ ਅਤ ਜਯਵਾਯਓਜਰਆਣ ਆਜਦ।
ਇਤਯੀਆਂ ਦੀ ਯਾਜਨੀਤੀ ਜਵਿੱ ਚ ਜਸਿੱ ਦਾਯੀ ਦੀ ਨੀਂਸ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਅਿੰ ਦਰਨ ਦਯਾਨ ਯਿੱ ਔੀ ਕਈ ੀ । ਆਾਦੀ
ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਯਤਾਂ ਨੂਿੰ ਰ ਓਤਿੰ ਤਜਯਓ ਰਜਓਜਯਆ ਜਵਿੱ ਚ ਜਸਿੱ ਾ ਰ ਣ ਦਾ ਭਓਾ ਜਭਜਰਆ । ਯਤ ਦੀ ਜਥਤੀ ਨੂਿੰ ੁਧਾਯਨ
ਰਈ ਵਿੱ ਡ ਿੱ ਧਯ ਉੱਤ ਯਓਾਯ ਵਿੱ ਰੋਂ ਓਾਨੂਿੰਨੀ, ਭਾਜਜਓ ਅਤ ਆਯਜਥਓ ਓਦਭ ਚੁਿੱ ਓ ਕਏ। ਯਤਾਂ ਵੀ ਯਾਜਨੀਜਤਓ
ਤਯ ’ਤ ਜਾਕਯੂਓ ਸਈਆਂ ਅਤ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਔਤਯੀ ਅਤ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਯਾਜਨੀਤੀ ਜਵਿੱ ਚ ਜਸਿੱ ਾ ਰ ਣਾ ਸ਼ੁਯੂ ਓਯ ਜਦਿੱ ਤਾ।
ਔਰਤਾਂ ਸਬਿੰ ਧੀ ਸਿੰ ਵ ਧਾਵਨਕ ਵ

ਸਥਾ ਾਂ
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1947 ਜਵਿੱ ਚ ਆਾਦੀ ਰਾਤ ਓਯਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਬਾਯਤ ਇਿੱ ਓ ਕਣਤਿੰ ਤਯ ਦਸ਼ ਫਜਣਆ । ਬਾਯਤੀ ਿੰ ਜਵਧਾਨ
ਜਵਚ ਿੰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਰਣਾਰੀ ਨੂਿੰ ਅਣਾਇਆ ਜਕਆ । ਯਓਾਯ ਵਿੱ ਔ -ਵਿੱ ਔ ਿੱ ਧਯਾਂ ’ਤ ਓਿੰ ਭ ਓਯਦੀ ਸ । ਜਔਯਰ
ਿੱ ਧਯ ’ਤ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਯਓਾਯਅਤ ਯਾ ਜਾਂ ਜਵਚ ਯਾਜ ਯਓਾਯਾਂ ਦੀ ਜਵਵਥਾ ਸ । ਓੇਂਦਯੀ ਿੱ ਧਯ ’ਤ ਿੰ ਦ ਦ ਦ
ਦਨ ਸਨ ਜਜ ਜਵਿੱ ਚ ਉਯਰ ਦਨ ਨੂਿੰ ਯਾਜ ਬਾ ਅਤ ਸਠਰ ਦਨ ਨੂਿੰ ਰ ਓ ਬਾ ਜਓਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸ । ਓੇਂਦਯ ਦੀ
ਤਯਹਾਂ ਯਾਜ ਿੱ ਧਯ ਉੱਤ ਵੀ ਿੰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਰਣਾਰੀ ਨੂਿੰ ਅਣਾਇਆ ਜਕਆ ਸ ਜਜਿੱ ਥ ਉਯਰ ਦਨ ਨੂਿੰ ਜਵਧਾਨ
ਜਯਸ਼ਦ ਅਤ ਸਠਰ ਦਨ ਨੂਿੰ ਜਵਧਾਨ ਬਾ ਜਓਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸ । ਉਯਰ ਦਨ ਨੂਿੰ ਫਿੰ ਜਧਤ ਯਾਜ ਦੀ ਜਵਧਾਨ ਬਾ
ਦੀ ਿੰ ਦ ਜੌਾਯਸ਼ ਉੱਤ ਔਤਭ ਜਾਂ ਥਾਜਤ ਓੀਤਾ ਜਾ ਓਦਾ ਸ । ਸਠਰ ਿੱ ਧਯ ’ਤ ਰ ਓਤਿੰ ਤਯ ਥਾਤ ਓਯਨ
ਰਈ ਥਾਨਓ ਵ -ਸ਼ਾਨ ਯਓਾਯਾਂ ਦੀ ਸ਼ਜਸਯੀ ਅਤ ੇਂਡੂ ਔਤਯਾਂ ਰਈ ਜਵਵਥਾ ਓੀਤੀ ਕਈ ਸ

, ਜਜਨਹਾਂ ਨੂਿੰ

ਿੰ ਚਾਇਤੀ ਯਾਜ ਿੰ ਥਾਵਾਂ ਜਓਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਭਜੂਦਾ ਜਵਵਥਾ ਿੰ ਜਵਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਅਤ 74ਵੀਂ ਿੰ ਜਵਧਾਨਓ
ਧ ਦੁਆਯਾ ਓੀਤੀ ਕਈ ੀ। ਇਿੱ ਥ ਜਤਿੰ ਨ ਿੱ ਧਯੀ ਜਵਵਥਾ ਨੂਿੰ ਅਣਾਇਆ ਜਕਆ ਸ । ਜਰਹਾ ਿੱ ਧਯ(ੇਂਡੂ ਔਤਯਾਂ ਦੀ
ਰਤੀਜਨਧਤਾ ਓਯਨ ਰਈ) ਉੱਤ ਜਰਹਾ ਜਯਸ਼ਦ, ਫਰਾਓ ਿੱ ਧਯ ਉੱਤ ਫਰਾਓ ਿੰ ਭਤੀ ਅਤ ਜਿੰ ਡ ਿੱ ਧਯ ’ਤ ਕਰਾਭ ਬਾ
ਅਤ ਕਰਾਭ ਿੰ ਚਾਇਤ ਦੀ ਜਵਵਥਾ ਓੀਤੀ ਕਈ ਸ । ਸ਼ਜਸਯੀ ਔਤਯਾਂ ਰਈ ਆਫਾਦੀ ਦ ਆਧਾਯ

’ਤ ੇਂਡੂ ਔਤਯ ਤੋਂ

ਸ਼ਜਸਯੀ ਔਤਯ ਜਵਚ ਤਫਦੀਰ ਸ ਯਸ ਇਰਾਓ ਰਈ ਨਕਯ ਿੰ ਚਾਇਤ , ਛਟ ਸ਼ਜਸਯਾਂ ਰਈ ਨਕਯ ਾਜਰਓਾ , ਜਵਸ਼ਾਰ
ਸ਼ਜਸਯਾਂ ਰਈ ਨਕਯ ਜਨਕਭਾਂ ਦੀ ਜਵਵਥਾ ਓੀਤੀ ਕਈ ਸ।
ਬਾਯਤ ਇਿੱ ਓ ਰ ਓਤਿੰ ਤਯੀ ਦਸ਼ ਸਣ ਓਯਓ ਇ ਦ ਿੰ ਜਵਧਾਨ ਦ ਵਿੱ ਔ-ਵਿੱ ਔ ਬਾਕਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਫਯਾਫਯਤਾ ਦ ਜਧਾਂਤ
ਨੂਿੰ ਭਾਨਤਾ ਜਦਿੱ ਤੀ ਕਈ ਸ ਜਜ ਅਨੁਾਯ ਇਤਯੀ ਅਤ ਭਯਦ ਜਵਚਓਾਯ ਜਰਿੰਕ ਆਧਾਯ

’ਤ ਜਵਤਓਯ ਦੀ ਭਨਾਸੀ

ਓੀਤੀ ਕਈ ਸ । ਉਯਓਤ ਦਯਾਈਆਂ ਕਈਆਂ ਰ ਓਤਿੰ ਤਯੀ ਿੰ ਥਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਜਫਨਾਂ ਜਓ ਜਵਤਓਯ ਤੋਂ ਯਤਾਂ ਅਤ
ਭਯਦਾਂ ਨੂਿੰ ਅਜਧਓਾਯ ਦਣ ਦੀ ਵਿੱ ਔ- ਵਿੱ ਔ ਧਯਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਜਵਵਥਾ ਓੀਤੀ ਕਈ ਸ । ਜਜਨਹਾਂ ਦਾ ਵਯਣਨ ਅੀਂ ਸਠ ਜਰਔ
ਅਨੁਾਯ ਓਯ ਓਦ ਸਾਂ:
1. ਰਸਤਾ ਨਾ (Preamble): ਰਤਾਵਨਾ ਨੂਿੰ ਬਾਯਤ ਦ ਿੰ ਜਵਧਾਨ ਦੀ ਓੁਿੰ ਜੀ ਭਿੰ ਜਨਆ ਜਾਂਦਾ ਸ ਜਓਉਂਜਓ ਇ
ਜਵਿੱ ਚ ਦਯਾਏ ਕਏ ਜਧਾਂਤਾਂ ਨੂਿੰ ਬਾਯਤੀ ਿੰ ਜਵਧਾਨ ਦ ਵਿੱ ਔ-ਵਿੱ ਔ ਬਾਕਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਦਜਔਆ ਜਾ ਓਦਾ ਸ। ਬਾਯਤੀ
ਿੰ ਜਵਧਾਨ ਦੀ ਰਤਾਵਨਾ ਜਵਿੱ ਚ ਭਾਜਜਓ , ਆਯਜਥਓ, ਯਾਜਨੀਜਤਓ ਜਨਆਂ ; ਚਣ , ਜਵਚਾਯਾਂ ਦ ਰਕਟਾਵ ,
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ਜਵਸ਼ਵਾਸ਼, ਧਯਭ, ੂਜਾ ਦੀ ੁਤਿੰਤਯਤਾ , ਦਵੀ ਅਤ ਭਓ ਦੀ ਭਾਨਤਾ , ਦ ਜਧਾਂਤਾਂ ਨੂਿੰ ਜਕਹਾ ਜਦਿੱ ਤੀ ਕਈ
ਸ, ਜ ਜਓ ਬਾਯਤ ਦ ਾਯ ਨਾਕਜਯਓਾਂ ਰਈ ਜਫਨਾਂ ਰੈਂ ਜਕਓ ਬਦ ਬਾਵ ਦ ਫਯਾਫਯਤਾ ਵਾਰ ਭਾਜ ਦ
ਯਾਜਨੀਤਓ ਜਵਵਥਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਓਯਦ ਸਨ।
2. ਧਾਰਾ- 14, ਕਾਨੂਿੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ (Article-14, Equality before Law ): ਧਾਰਾ- 14 ਅਨੁਾਯ
ਜਵਵਥਾ ਓੀਤੀ ਕਈ ਸ ਜਓ , “ਬਾਯਤ ਦ ਔਤਯ ਅਿੰ ਦਯ ਯਾਜ ਜਓ ਵੀ ਜਵਅਓਤੀ ਨੂਿੰ ਓਾਨੂਿੰਨ ਦ ਾਸਭਣ
ਭਾਨਤਾ ਜਾਂ ਓਾਨੂਿੰਨ ਦੁਆਯਾ ਾਭਾਨ ੁਯਿੱਜਔਆ ਤੋਂ ਵਾਂਜਝਆਂ ਨਸੀਂ ਓਯਕਾ।“
ਓਾਨੂਿੰਨ ਾਸਭਣ ਭਾਨਤਾ ਦਾ ਅਜਧਓਾਯ ਬਾਯਤ ਜਵਿੱ ਚ ਕਾਨੂਿੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਫੁਜਨਆਦ ਸ ਅਤ
ਅਜਧਓਾਯ ਬਾਯਤ ਜਵਿੱ ਚ ਯਜਸ ਯਸ ਜਵਦਸ਼ੀਆਂ ਨੂਿੰ ਵੀ ਰਾਤ ਸ ।ਇ ਦ ਨਾਰ ਇਸ ਵੀ ਮਾਦ ਯਸ ਜਓ ਇਸ
ਅਜਧਓਾਯ ਓਵਰ ਿੰ ਦ ਜਾਂ ਯਾਜ ਜਵਧਾਨ ਭਿੰ ਡਰ ਦੁਆਯਾ ਾ ਓੀਤ ਕਏ ਓਾਨੂਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਯਿੱ ਜਔਆ ਨਸੀਂ
ਓਯਦਾ, ਕੋਂ ਓਾਯਜ-ਾਜਰਓਾ ਦ ਆਦਸ਼ਾਂ ਦ ਜਵਯੁਿੱ ਧ ਵੀ ੁਯਿੱਜਔਆ ਰਦਾਨ ਓਯਦਾ ਸ।
3. ਧਾਰਾ-15, ਭੇਦ-ਭਾ ਦੀ ਮਨਾਹੀ (Article-15,Prohibition of Discrimination): ਯਾਜ ਜਓ ਵੀ
ਨਾਕਜਯਓ ਨਾਰ ਧਯਭ , ਨਰ , ਜਾਤ , ਵਿੰਗ, ਜਨਭ ਥਾਨ ਜਾਂ ਇਨਹਾਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਜਓ ਇਿੱ ਓ ਦ ਆਧਾਯ

’ਤ

ਜਵਤਓਯਾ ਨਸੀਂ ਓਯਕਾ।
ਜਓ ਵੀ ਨਾਕਜਯਓ ਨੂਿੰ ਧਯਭ , ਨਰ , ਜਾਤ , ਵਿੰਗ, ਜਨਭ ਥਾਨ ਜਾਂ ਇਨਹਾਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਜਓ ਵੀ
ਆਧਾਯ ’ਤ ਦੁਓਾਨਾਂ, ਜਨਤਓ ਸਟਰਾਂ ਅਤ ਭਨੋਯਿੰ ਜਨ ਦ ਥਾਨਾਂ ’ਤ ਜਾਣ ਦੀ ਭਨਾਸੀ ਨਸੀਂ ਸਵਕੀ।
ਯਾਜ ਦ ਧਨ ਜਾਂ ਯਾਜ ਦੀ ਸਾਇਤਾ ਨਾਰ ਫਣਾਏ ਕਏ ਔੂਸਾਂ , ਤਰਾਫਾਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਖਾਟਾਂ, ੋਓਾਂ,
ਯ ਦ ਥਾਨਾਂ ’ਤ ਬਦ-ਬਾਵ ਤੋਂ ਜਫਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਵਅਓਤੀਆਂ ਨੂਿੰ ਜਾਣ ਦੀ ਔੁਿੱ ਰਹ ਸਵਕੀ।
ਧਾਰਾ-15 (3) Article-15 (3)ਅਨਸਾਰ, “ਰਾਜ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦੇ ਵਹਿੱ ਤਾਂ ਦੀ
ਸਰਿੱ ਵਖਆ ਈ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਰਬਿੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।"
4. ਧਾਰਾ- 16, ਅ ਸਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ (Article-16, Equality of Opportunity): ਯਾਜ ਅਧੀਨ
ਜਓ ਵੀ ਅਸੁਦ ’ਤ ਜਨਮੁਓਤੀ ਰਈ ਸਯ ਨਾਕਜਯਓ ਨੂਿੰ ਭਓ ਦੀ ਭਾਨਤਾ ਸਵਕੀ । ਯਾਜ ਅਧੀਨ ਜਓ ਵੀ
ਅਸੁਦ ਜਾਂ ਦਵੀ ’ਤ ਜਨਮੁਓਤੀ ਫਿੰ ਧੀ ਧਯਭ , ਨਰ , ਜਾਤੀ , ਵਿੰਗ, ਵਿੰ ਸ਼ , ਜਨਭ ਥਾਨ , ਜਨਵਾ
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ਅਥਾਨ ਜਾਂ ਇਨਹਾਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਜਓ ਵੀ ਆਧਾਯ

’ਤ ਜਓ ਵੀ ਨਾਕਜਯਓ ਨਾਰ ਓਈ ਜਵਤਓਯਾ ਨਸੀਂ ਓੀਤਾ

ਜਾਵਕਾ।
5. ਧਾਰਾ- 39(a) Article-39 (a): ਇ ਧਾਯਾ ਅਨੁਾਯ ਯਾਜਨੀਤੀ -ਜਨਯਭਾਣ ਇ ਤਯਹਾਂ ਓਯਕਾ ਜਓ ਾਯ
ਨਾਕਜਯਓਾਂ, ਭਯਦਾਂ ਅਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂਿੰ ਉਜੀਵਓਾ ਦ ਾਯ ਾਧਨ ਜਭਰ ਓਣ।
6. ਧਾਰਾ- 39(b) Article-39 (c): ਇ ਧਾਯਾ ਅਨੁਾਯ ਬਜਤਓ ਾਧਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਓੀ ਉੱਤ ਓਿੰ ਟਯਰ ਇ ਤਯਹਾਂ
ਸਵਕਾ ਜਜ ਨਾਰ ਯਫ ਬਰਾਈ ਸ ਓ।
7. ਧਾਰਾ- 39(d) Article-39 (d):ਅਨੁਾਯ ਇਤਯੀਆਂ ਅਤ ਭਯਦਾਂ ਰਈ ਫਯਾਫਯ ਓਿੰ ਭ ਰਈ ਫਯਾਫਯ
ਭਦੂਯੀ ਦਾ ਰਫਿੰਧ ਓੀਤਾ ਜਾਵਕਾ।
8. ਧਾਰਾ- 39(e) Article-39 (e): ਇ ਧਾਯਾ ਅਨੁਾਯ ਭਦੂਯਾਂ, ਭਯਦਾਂ ਅਤ ਇਤਯੀਆਂ ਦੀ ਜਸਤ ਅਤ
ਛਟੀ ਉਭਯ ਦ ਫਿੱ ਜਚਆਂ ਦਾ ਦੁਯ -ਰਮਕ ਨਸੀਂ ਸਣ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵਕਾ । ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਇਸ ਵੀ ਰਫਿੰਧ ਓੀਤਾ
ਜਾਵਕਾ ਜਓ ਨਾਕਜਯਓਾਂ ਨੂਿੰ ਆਣੀਆਂ ਆਯਜਥਓ ਰ ੋਾਂ ਤੋਂ ਭ ਫੂਯ ਸ ਓ ਅਜਜਸ ਓਾਯਜ ਨਾ ਓਯਨੇ ਣ
ਜਜਸੋ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਉਭਯ ਅਤ ਸ਼ਓਤੀ ਦ ਅਨੁਾਯ ਨਾ ਸਣ।
9. ਧਾਰਾ- 42, Article-42: ਇ ਧਾਯਾ ਅਨੁਾਯ ਯਾਜ ਓਿੰ ਭ ਓਯਨ ਰਈ ਉਜਚਤ ਅਤ ਭਾਨ ਵੀਂ ਸਾਰਾਤਾਂ ਅਤ
ਗਰਭ ਤੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਈ ਜਣੇੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਵਵਥਾ ਓਯਕਾ।
10. ਧਾਰਾ- 51-A(e) Article-51-A (e): ਇ ਧਾਯਾ ਅਨੁਾਯ ਾਯ ਦਸ਼ ਵਾੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਪਯ ਜਾਂ
ਓਯਤਿੱ ਵ ਸਵਕਾ ਜਓ ਧਾਯਜਭਓ ਬਾਸ਼ਾਈ ਅਤ ਔਤਯੀ ਜਬਿੰ ਨਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਯ ਉੱਠ ਓ ਾਯ ਰ ਓਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਭਰ
ਜਭਰਾ ਅਤ ਾਂਝ ਬਾਈਚਾਯ ਦੀ ਬਾਵਨਾ ਜਵਓਜਤ ਓਯਨਕ ਅਤ

ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਗਰ

-

ਦਾ ਜਨਯਾਦਯ

ਓਯਨ ਵਾਰੀਆਂ ਰਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜਤਆਕ ਓਯਨਕ।
11. 73 ੀਂਸਿੰ ਵ ਧਾਨਕ ਸਧ (73rdConstitutional Amendment): ਰਧਾਨ ਭਿੰ ਤਯੀ ਯਾਜੀਵ ਕਾਂਧੀ ਦ
ਓਾਯਜਓਾਰ ਦਯਾਨ ਇਿੱ ਓ ਜਵਆਓ ਿੰ ਜਵਧਾਨ ਧ ਜਫਿੱ ਰ ਜਤਆਯ ਓੀਤਾ ਜਕਆ ਜਜਸੋਾ ਜਓ ਾ ਨਾ ਸ
ਜਓਆ। ਰਿੰ ਤੂ ਰੀ ਯਾਜੀਵ ਕਾਂਧੀ ਦੁਆਯਾ ਆਯਿੰ ਬ ਸਏ ਓਾਯਜ ਨੂਿੰ ਨੇਯ ਚਾੋਹਨ ਰਈ ਰੀ ੀ

.ਵੀ.

ਨਯਜਭਸਾ ਯਾ ਯਓਾਯ ਦੀ ਅਕਵਾਈ ਸਠ 16 ਤਿੰ ਫਯ ਉੱਨੀ 1991 ਨੂਿੰ ਰ ਓ ਬਾ ਜਵਿੱ ਚ 73ਵਾਂ
ਿੰ ਜਵਧਾਜਨਓ ਧ ਜਫਿੱ ਰ ਿੰ ਦ ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ ਓੀਤਾ ਜਕਆ ਜਜ ਨੂਿੰ ਿੰ ਦ ਦ ਦਵਾਂ ਦਨਾਂ ਦੀ ਜੌਾਯਸ਼
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ਿੰ ਦ ਦ ਦਵਾਂ ਦਨਾਂ ਦੀ ਾਂਝੀ ਿੰ ਭਤੀ ਓਰ ਬਜ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਕਆ ੀ। ਾਂਝੀ ਿੰ ਭਤੀ ਦੀ ਜਯਯਟ ਦ ਆਧਾਯ
’ਤ ਰ ਓ ਬਾ ਦੁਆਯਾ 22 ਦਿੰ ਫਯ ਅਤ ਯਾਜ ਬਾ ਦੁਆਯਾ 23 ਦਿੰ ਫਯ 1992 ਨੂਿੰ 73 ਵੀਂ ਿੰ ਜਵਧਾਨਓ
ਧ ਾ ਓੀਤੀ ਕਈ । ਅਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਯਾਜ ਜਵਧਾਨ ਭਿੰ ਡਰਾਂ ਦੀ ੁਸ਼ਟੀ ਜਿੱ ਛੋਂ ਯਾਸ਼ਟਯਤੀ ਦੁਆਯਾ 20
ਅੇਰ 1993 ਨੂਿੰ ਇ ਧ ਜਫਿੱ ਰ ’ਤ ਰਵਾਨਕੀ ਦ ਜਦਿੱ ਤੀ ਕਈ ਅਤ ਇਿੱ ਓ ਅਜਧੂਚਨਾ ਯਾਸੀਂ 24 ਅਰਰ
1993 ਨੂਿੰ ਇ ਧ ਨੂਿੰ ਰਾਕੂ ਓਯ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਕਆ। ਇ ਧ ਦੁਆਯਾ ਵਿੱ ਔ-ਵਿੱ ਔ ਧਯਾਵਾਂ ਸਠ ਿੰ ਚਾਇਤੀ ਯਾਜ
ਿੰ ਥਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਰਈ ਥਾਨ ਯਾਔਵੇਂ ਯਿੱ ਔ ਜਾਣ ਦੀ ਜਵਵਥਾ ਓੀਤੀ ਕਈ।
(i)

ਧਾਰਾ 243-(D) (2), Article 243-(D) (2): ਅਨੁੂਜਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤ ਅਨੁੂਜਚਤ
ਓਫੀਜਰਆਂ ਰਈ ਯਾਔਵੇਂ ਯਿੱ ਔ ਕਏ ਥਾਨਾਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਖਿੱ ਟ ਤੋਂ ਖਿੱ ਟ 1

/3 ਥਾਨ ਇਨਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ

ਦੀਆਂ ਇਤਯੀਆਂ ਰਈ ਯਾਔਵੇਂ ਯਿੱ ਔ ਜਾਣਕ।
(ii)

ਧਾਰਾ 243-(D) (3), Article 243-(D) (3): ਓੁਿੱ ਰ ਥਾਨਾਂ ਦਾ 1 /3 ਬਾਕ ਇਤਯੀਆਂ ਰਈ
ਯਾਔਵਾਂ ਯਿੱ ਜਔਆ ਜਾਵਕਾ ਜਜਸੋਾ ਜਓ ਅਨੁੂਜਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤ ਅਨੁੂਜਚਤ ਓਫੀਜਰਆਂ ਦੀਆਂ
ਇਤਯੀਆਂ ਰਈ ਯਾਔਵੇਂ ਯਿੱ ਔ ਕਏ ਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਸਵਕਾ।ਇਸ ੀਟਾਂ ਯਟਸ਼ਨ ਅਨੁਾਯ
ਵਿੱ ਔ-ਵਿੱ ਔ ਸਰਜਓਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਜਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣਕੀਆਂ।

(iii)

ਧਾਰਾ 243-(D) (4), Article 243-(D) (4):ਵਿੱ ਔ-ਵਿੱ ਔ ਿੱ ਧਯਾਂ ਦੀਆਂ ਿੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦ ਰਧਾਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਦਵੀਆਂ ਦੀ ਓੁਿੱ ਰ ਜਕਣਤੀ ਦਾ ਇਿੱ ਓ ਜਤਸਾਈ ਬਾਕ ਇਤਯੀਆਂ ਰਈ ਯਾਔਵਾਂ ਯਿੱ ਜਔਆ
ਜਾਵਕਾ।
ਇਨਹਾਂ ਜਵਵਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਯਾਜ ਜਵਧਾਨ ਭਿੰ ਡਰ ਓਾਨੂਿੰਨ ਦੁਆਯਾ ਜਓ ਵੀ ਿੱ ਛੋੀ
ਸ਼ਰਣੀ ਜਾਂ ਯਤਾਂ ਰਈ ਿੰ ਚਾਇਤਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਥਾਨ ਯਾਔਵੇਂ ਯਿੱ ਔਣ ਦੀ ਜਵਵਥਾ ਓਯ ਓਦਾ ਸ

।

ਇ ਜਵਵਥਾ ਤਜਸਤ ਿੰ ਜਾਫ ਜਵਿੱ ਚ ਿੰ ਚਾਇਤੀ ਯਾਜ ਰਈ 50 ਰਤੀਸ਼ਤ ੀਟਾਂ ਇਤਯੀਆਂ
ਰਈ ਯਾਔਵੀਆਂ ਯਿੱ ਔੀਆਂ ਕਈਆਂ ਸਨ

। ਓੇਂਦਯੀ ਭਿੰ ਤਯੀ ਭਿੰ ਡਰ ਦੁਆਯਾ ਵੀ 27 ਅਕਤ

2009 ਨੂਿੰ ਿੰ ਚਾਇਤੀ ਯਾਜ ਿੰ ਥਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਇਤਯੀਆਂ ਰਈ 59 ਰਤੀਸ਼ਤ ੀਟਾਂ ਯਾਔਵੀਆਂ
ਯਿੱ ਔ ਜਾਣ ਦਾ ਪਰਾ ਓੀਤਾ ੀ। ਯ ਇਸ ਪਰਾ ਸਾਰ ਤਿੱ ਓ ਰਾਕੂ ਨਸੀਂ ਸ ਜਓਆ।
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ਬਾਯਤ ਦ ਓਾਨੂਿੰਨੀ ਿੰ ਜਵਧਾਜਨਓ ਢਾਂਚ ਜਵਿੱ ਚ ਭਾਜਵਾਦੀ ਜਦਰਸ਼ਟੀਓਣ ਅਤ ਉਦਾਯਵਾਦੀ ਰ ਓਤਿੰ ਤਯ ਦਾ
ੁਭਰ ਨਯ ਆਉਂਦਾ ਸ । ਬਾਯਤੀ ਿੰ ਜਵਧਾਨ ਜਵਿੱ ਚ ਇਨਹਾਂ ਜਵਵਥਾਵਾਂ ਦ ਸਣ ਦ ਫਾਵਜੂਦ ਵੀ ਓਈ ਦਸਾਜਓਆਂ ਤੋਂ
ਫਾਅਦ ਵੀ ਬਾਯਤੀ ਯਤਾਂ ਦੀ ਯਾਜਨੀਤੀ ਜਵਿੱ ਚ ਬਾਕੀਦਾਯੀ ਫਸੁਤ ਖਿੱ ਟ ਯਸੀ ਸ

। ਯਤਾਂ ਨੂਿੰ ਜਦਿੱ ਤ ਕਏ ਇਸ

ਅਜਧਓਾਯ ਬਯਭਾਉਣ ਵਾਰ ਜਦਔਾਈ ਜਦਿੰ ਦ ਸਨ ਅਤ ਇਸ ਿੰ ਜਵਧਾਨਓ ਉਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ੂਯਤੀ ਓਯਦ ਸਏ ਨਸੀਂ ਜਦਔਾਈ
ਜਦਿੰ ਦ ਸਨ । ਬਾਵੇਂ ਧਾਯਾ 325 ਅਤ 326 ਓਰਭਵਾਯ ਯਾਜਨੀਜਤਓ ਫਯਾਫਯਤਾ , ਯਾਜਨੀਜਤਓ ਕਤੀਜਵਧੀਆਂ ਜਵਿੱ ਚ
ਜਸਿੱ ਾ ਰ ਣ ਅਤ ਵਟ ਦਾਫਯਾਫਯ ਅਜਧਓਾਯ ਰਦਾਨ ਓਯਦੀਆਂਸਨ

। ਯ ਇਸ ਦਜਔਆ ਜਕਆ ਸ ਜਓ ਅਿੱ ਜ ਵੀ

ਇਤਯੀਆਂ ਦ ਫਸੁਤ ਵਿੱ ਡ ਜਸਿੱ  ਰਈ ਇਸ ਅਜਧਓਾਯ ਇਿੱ ਓ ੁਨਾ ਸਨ । ਯਾਜਨੀਤਓ ਿੰ ਥਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਇਤਯੀਆਂ
ਫਸੁਤ ਖਿੱ ਟ ਬਾਕੀਦਾਯੀ ਸਣ ਓਯਓ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਜਕਣਤੀ

ਨੀਤੀ-ਜਨਯਭਾਣ ਵਾਰੀਆਂ ਿੰ ਥਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਫਸੁਤ ਖਿੱ ਟ ਯਸੀ

ਸ।
ਆਾਦੀ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਵੀ ਬਾਯਤੀ ਇਤਯੀਆਂ ਯਵਾਇਤੀ ਕਤੀਜਵਧੀਆਂ ਜਜਵੇਂ ਵਾਤਾਵਯਣ ਫਿੰ ਧੀ ਅਿੰ ਦਰਨ ,
ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਿੰ ਦਰਨ ਇਿੱ ਥੋਂ ਤਿੱ ਓ ਇਨਓਰਾਫੀ ਕਤੀਜਵਧੀਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਜਸਿੱ ਾ ਰੈਂ ਦੀਆਂ ਯਸੀਆਂ ਜਜਨਹਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ਓਤੀ ਅਤ ਯਾਜ ਨੂਿੰ
ਰਬਾਜਵਤ ਓਯਨ ਦੀ ਵੀ ਭਯਿੱ ਥਾ ੀ । ਜਪਯ ਵੀ ਯਾਜਨੀਤੀ ਨੂਿੰ ਯਤਾਂ ਰਈ ਇਿੱ ਓ ਜਖਰਣਾ ਮਕ ਔਤਯ ਭਿੰ ਜਨਆ ਜਕਆ
ਅਤ ਭਯਦਾਂ ਦੀ ਰਧਾਨਤਾ ਇ ਔਤਯ ਉੱਤ ਫਣੀ ਯਸੀ ਸ । ਿੰ ਦ ਅਤ ਯਾਜ ਜਵਧਾਨ ਬਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਇਤਯੀਆਂ ਦੀ
ਜਸਬਾਕਤਾ ਫਸੁਤ ਖਿੱ ਟ ਯਸੀ ਸ । ਿੰ ਦ ਜਵਿੱ ਚ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਰਤੀਜਨਧਤਾ 10 .8 ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ । ਇ ਜਵਿੱ ਚ ਓਈ ਸ਼ਿੱ ਓ
ਨਸੀਂ ਜਓ ਯਤਾਂ ਨੂਿੰ ਓੁਝ ੀਟਾਂ ਇਨਹਾਂ ਿੰ ਥਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਜਭਰੀਆਂ ਸਨ ਯ ਇਸ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਆਫਾਦੀ ਅਨੁਾਯ ਇਸ
ਜਕਣਤੀ ਫਸੁਤ ਖਿੱ ਟ ਸ।
1952 ਜਵਿੱ ਚ ਸਈਆਂ ਜਸਰੀਆਂ ਰ ਓ ਬਾ ਚਣਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਜਯੌ 22 ਇਤਯੀਆਂ , 1957 ਦੀਆਂ ਰ ਓ ਬਾ
ਚਣਾਂ ਜਵਿੱ ਚ 27 ਇਤਯੀਆਂ, 1962 ਦੀਆਂ ਰ ਓ ਬਾ ਚਣਾਂ ਜਵਿੱ ਚ 34 ਇਤਯੀਆਂ, 1967 ਦੀਆਂ ਰ ਓ ਬਾ ਚਣਾਂ
ਜਵਿੱ ਚ 31 ਇਤਯੀਆਂ, 1971 ਦੀਆਂ ਰ ਓ ਬਾ ਚਣਾਂ ਜਵਿੱ ਚ 22 ਇਤਯੀਆਂ, 1977 ਦੀਆਂ ਰ ਓ ਬਾ ਚਣਾਂ ਜਵਿੱ ਚ 19
ਇਤਯੀਆਂ, 1980 ਦੀਆਂ ਰ ਓ ਬਾ ਚਣਾਂ ਜਵਿੱ ਚ

19 ਇਤਯੀਆਂ , 1984 ਦੀਆਂ ਰ ਓ ਬਾ ਚਣਾਂ ਜਵਿੱ ਚ

44

ਇਤਯੀਆਂ, 1989 ਦੀਆਂ ਰ ਓ ਬਾ ਚਣਾਂ ਜਵਿੱ ਚ

27 ਇਤਯੀਆਂ , 1991 ਦੀਆਂ ਰ ਓ ਬਾ ਚਣਾਂ ਜਵਿੱ ਚ

39

ਇਤਯੀਆਂ, 1996 ਦੀਆਂ ਰ ਓ ਬਾ ਚਣਾਂ ਜਵਿੱ ਚ

39 ਇਤਯੀਆਂ , 1998 ਦੀਆਂ ਰ ਓ ਬਾ ਚਣਾਂ ਜਵਿੱ ਚ

43

ਇਤਯੀਆਂ, 1999 ਦੀਆਂ ਰ ਓ ਬਾ ਚਣਾਂ ਜਵਿੱ ਚ

49 ਇਤਯੀਆਂ , 2004 ਦੀਆਂ ਰ ਓ ਬਾ ਚਣਾਂ ਜਵਿੱ ਚ
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ਇਤਯੀਆਂ, 2009 ਦੀਆਂ ਰ ਓ ਬਾ ਚਣਾਂ ਜਵਿੱ ਚ

52 ਇਤਯੀਆਂ , 2014 ਦੀਆਂ ਰ ਓ ਬਾ ਚਣਾਂ ਜਵਿੱ ਚ

64

ਇਤਯੀਆਂ, 2019 ਦੀਆਂ ਰ ਓ ਬਾ ਚਣਾਂ ਜਵਿੱ ਚ 78 ਇਤਯੀਆਂ ਰ ਓ ਬਾ ਰਈ ਚੁਣੀਆਂ ਕਈਆਂ । ਇਸ ਿੰ ਜਔਆ
ਜਸਰੀ ਰ ਓ ਬਾ ਦ ਭੁਓਾਫਰ ਓਾਪੀ ਜਆਦਾ ਰਕਦੀ ਸ ਯ ਜਪਯ ਵੀ ਇਸ ਓੁਿੱ ਰ 550 ੀਟਾਂ ਦਾ ਰਿੱਕਬਕ14

%

ਫਣਦਾ ਸ ਅਤ ਇਨਹਾਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਜਆਦਾਤਯ ਯਤਾਂ ਵਿੱ ਡ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦ ਜਯਵਾਯਾਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਜਾਂ ਵਿੱ ਡ ਖਯਾਜਣਆਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਸਨ।
1952 ਜਵਿੱ ਚ ਜਦੋਂ ਜਸਰੀ ਯਾਜ ਬਾ ਦਾ ਕਠਨ ਓੀਤਾ ਜਕਆ ਉ ਜਵਿੱ ਚ ਜਯੌ 15 ਇਤਯੀਆਂ ਨੂਿੰ
ਨੁਭਾਇਿੰ ਦਕੀ ਜਭਰੀ। 1954 ਜਵਿੱ ਚ 16, 1956 ਜਵਿੱ ਚ 20, 1958 ਜਵਿੱ ਚ 22, 1960 ਜਵਿੱ ਚ 24, 1962 ਜਵਿੱ ਚ 17,
1964 ਜਵਿੱ ਚ 21, 1966 ਜਵਿੱ ਚ 23, 1968 ਜਵਿੱ ਚ 22, 1970 ਜਵਿੱ ਚ14, 1972 ਜਵਿੱ ਚ 18, 1974 ਜਵਿੱ ਚ 17,
1976 ਜਵਿੱ ਚ 24,1978 ਜਵਿੱ ਚ 25, 1980 ਜਵਿੱ ਚ 29, 1982 ਜਵਿੱ ਚ 24, 1984 ਜਵਿੱ ਚ 24, 1986 ਜਵਿੱ ਚ 28,
1988 ਜਵਿੱ ਚ 25, 1990 ਜਵਿੱ ਚ 24, 1992 ਜਵਿੱ ਚ 17, 1994 ਜਵਿੱ ਚ 20, 1996 ਜਵਿੱ ਚ 19, 1998 ਜਵਿੱ ਚ 19,
2000 ਜਵਿੱ ਚ 22, 2002 ਜਵਿੱ ਚ 25, 2004 ਜਵਿੱ ਚ 28, 2006 ਜਵਿੱ ਚ 18, 2008 ਜਵਿੱ ਚ 24, 2010 ਜਵਿੱ ਚ 27,
2012 ਜਵਿੱ ਚ 24, 2014 ਜਵਿੱ ਚ 31, 2016 ਜਵਿੱ ਚ 27 ਅਤ 2020 ਜਵਿੱ ਚ 24 ਇਤਯੀਆਂ ਨੂਿੰ ਯਾਜ ਬਾ ਜਵਚ
ਰਤੀਜਨਧਤਾ ਜਭਰੀ। ਭਜੂਦਾ ਭੇਂ ਯਾਜ ਬਾ ਜਵਿੱ ਚ ਓੁਿੱ ਰ ੀਟਾਂ ਦੀ ਿੰ ਜਔਆ ਦਾ ਇਸ ਰਿੱਕਬਕ ਦ ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਣਦਾ
ਸ ਜ ਜਓ ਫਸੁਤ ਖਿੱ ਟ ਿੰ ਜਔਆ ਸ। ਓੇਂਦਯੀ ਭਿੰ ਤਯੀ ਭਿੰ ਡਰ ਜਵਿੱ ਚ ਯਤਾਂ ਦੀ ਰਤੀਜਨਧਤਾ ਨਾ ਭਾਤਯ ਸੀ ਯਸੀ ਸ । ਇ
ਤਯਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਯਾਜ ਜਵਧਾਨ ਭਿੰ ਡਰਾਂ ਅਤ ਯਾਜ ਭਿੰ ਤਯੀ ਭਿੰ ਡਰਾਂ ਦਾ ਸ।
ਇ ਜਥਤੀ ਦ ਰਈ ਫਸੁਤ ਾਯ ਓਾਯਓ ਜਿੰ ਭਵਾਯ ਸਨ

। ਆਾਦੀ ਦੀ ਰਜਸਯ ਦਾ ਇਜਤਸਾ ਇਸ

ਦਯਾਉਂਦਾ ਸ ਜਓ ਵਿੱ ਡੀ ਜਕਣਤੀ ਜਵਿੱ ਚ ਯਤਾਂ ਨੇ ਆਾਦੀ ਦੀ ਰਜਸਯ ਜਵਿੱ ਚ ਜਸਿੱ ਾ ਜਰਆ ੀ

। ਯ ਆਾਦੀ ਤੋਂ

ਫਾਅਦ ਯਤਾਂ ਦੀ ਯਾਜਨੀਤੀ ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ਭੂਰੀਅਤ ਖਿੱ ਟਦੀ ਕਈ । ਨਜਸ ਯੂ- ਕਾਂਧੀ ਮੁਿੱ ਕ ਦੀ ਜਵਚਾਯਧਾਯਾ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ
ਅਰ  ਸ ਚੁਿੱ ਓੀ ਸ। ਰੈਂ ਜਕਓ ਭੁਿੱ ਦਾ ਅਿੱ ਜ ਇਤਯੀਆਂ ਦ ਯਾਜਨੀਜਤਓ ਸ਼ਸ਼ਓਤੀਓਯਨ ਜਵਿੱ ਚ ਬ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੀ ਯੁਓਾਵਟ ਫਣ
ਜਕਆ ਸ । ਯਵਾਇਤੀ ਜਓਯਤ ਵਿੰ ਡ , ਅਨੋਹਤਾ, ਆਯਜਥਓ ਯੁਓਾਵਟਾਂ , ਚਣ ਰਣਾਰੀ ਦੀ ਜਓਭ , ਰ ੋੀਂਦੀ ਜਔਰਾਈ
ਦੀ ਖਾਟ ਆਜਦ ਯਤਾਂ ਨੂਿੰ ਯਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਯ ਯਿੱ ਔਦ ਆ ਯਸ ਸਨ

। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਬਾਯਤ ਜਵਿੱ ਚ ਚਣਾਂ ਫਸੁਤ

ਭਜਸਿੰ ਕੀਆਂ ਫਣ ਕਈਆਂ ਸਨ ਅਤ ਆਭ ਜਵਅਓਤੀ ਦਾ ਚਣਾਂ ਰੋਨਾ ਰਕਬਕ ਅਿੰ ਬਵ ਸ

। ਔਾ ਤਯ ’ਤ ਯਤਾਂ

ਇਿੰ ਨਾ ਜਆਦਾ ਧਨ ਚਣਾਂ ਰਈ ਇਓਿੱ ਠਾ ਨਸੀਂ ਓਯ ਓਦੀਆਂ ਜਜ ਓਯਓ ਉਸ ਚਣਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਜਸਿੱ ਾ ਰ ਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ
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ਯਜਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ । ਿੱ ਤਾ , ਸ਼ਓਤੀ ਦ ਓੇਂਦਯੀਓਯਨ ਅਤ ਜਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ ਯਤਾਂ ਦੀ ਯਾਜਨੀਜਤਓ ਬਾਕੀਦਾਯੀ ਜਵਿੱ ਚ
ਵਿੱ ਡੀਆ ਯੁਓਾਵਟਾਂ ਸਨ।
ਬਾਯਤ ਜਵਿੱ ਚ ਫਸੁਤ ਾਯ ਇਤਯੀਆਂ ਦ ਿੰ ਕਠਨ ਭਜੂਦ ਸਨ ਯ ਇਨਹਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਵੀ ਜਓਤ ਨਾ ਜਓਤ
ੁਯਸ਼ਵਾਦੀ ਯਾਜਨੀਤੀ ਬਾਯੂ ਯਜਸਿੰ ਦੀ ਸ ਅਤ ਇਨਹਾਂ ਕਯੁਿੱ ਾਂ ਨੂਿੰ ਯਦ ਜਿੱ ਛ ਚਰਾਉਣ ਵਾਰ ੁਯਸ਼ਾਂ ਇਨਹਾਂ ਕਯੁਿੱ ਾਂ
ਜਵਿੱ ਚ ਉੱਚ ਅਸੁਜਦਆਂ ’ਤ ਫਠੀਆਂ ਇਤਯੀਆਂ ਨੂਿੰ ਓਿੱ ਠ ੁਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਯਹਾਂ ਵਯਤਦ ਸਨ । ਯਾਜਨੀਤਓ ਦਰਾਂ ਜਵਿੱ ਚ
ਵੀ ਯਤਾਂ ਨੂਿੰ ਫਸੁਤ ਸੀ ਜਆਦਾ ਭਸਿੱ ਤਤਾ ਨਸੀਂ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਯਪ ਯਾਜਨੀਜਤਓ ਭਫੂਯੀਆਂ ਓਯਓ ਓੁਝ ਯਤਾਂ
ਨੂਿੰ ਇਸ ਯਾਜਨੀਜਤਓ ਾਯਟੀਆਂ ਅਿੱ ਕ ਰ ਓ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ । ਬਾਵੇਂ ਜਓ ਭਜੂਦਾ ਭੇਂ ਨੀਆ ਕਾਂਧੀ , ਭਾਇਆਵਤੀ
ਅਤ ਭਭਤਾ ਫਨਯਜੀ ਆਜਦ ਓੁਝ ਅਜਜਸੀਆਂ ਯਤਾਂ ਦੀ ਆਂ ਉਦਾਸਯਨਾਂ ਸਨ ਜ ਜਓ ਫਿੰ ਜਧਤ ਯਾਜਨੀਤਓ ਦਰਾਂ
ਜਵਿੱ ਚ ਬ ਤੋਂ ਉਚ ਥਾਨ ’ਤ ਸਨ। ਯ ਇਸ ਵੀ ਇ ਭਯਦ ਰਧਾਨ ਭਾਜ ਜਵਿੱ ਚ ਯਤਾਂ ਰਈ ਓੁਝ ਔਾ ਮਤਨ
ਨਸੀਂ ਓਯ ਓਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਓਯ ਜਓਯ ਓਈ ੀਟ ਯਤਾਂ ਰਈ ਜਯਯਵ ਸੁਿੰ ਦੀ ਸ ਤਾਂ ਜਸਰ ਜਯਪ ਯਾਜਨੀਤੀ
ਜਯਵਾਯਾਂ ਦੀਆਂ ਯਤਾਂ ਨੂਿੰ ਜਭਰਦੀ ਸ ਜਦ ਜਓ ਆਭ ਯਤਾਂ ਦਾ ਿੱ ਤਾ ਜਵਿੱ ਚ ਸੁਿੰ ਚਣਾ ਜਾਂ ਜਨਯਣਾ ਜਨਯਭਾਣ ਦੀ
ਜਥਤੀ ਜਵਿੱ ਚ ਆਉਣਾ ਫਸੁਤ ਭੁਸ਼ਜਓਰ ਸੁਿੰ ਦਾ ਸ । ਬਾਵੇਂ ਬਾਯਤੀ ਯਤਾਂ ਨੇ ਸਯ ਔਤਯ ਜਵਿੱ ਚ ਜਓਯਮਕ ਰਾਤੀਆਂ
ਓੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤ ਆਣੀ ਸੋਂਦ ਨੂਿੰ ਦਯਾਇਆ ਸ ਯ ਉਸ ਯਾਜਨੀਤੀ ਦ ਔਤਯ ਜਵਿੱ ਚ ਆਣੀ ਜਕਹਾ ਫਣਾਉਣ
ਜਵਿੱ ਚ ਜਆਦਾ ਪਰ ਨਸੀਂ ਸ ਓੀਆਂ ਸਨ।
ਬਾਵੇਂ ਜਓ ਾਯੀਆਂ ਯਾਜਨੀਤਓ ਾਯਟੀਆਂ ਸਯ ਰ ਓ ਬਾ ਅਤ ਜਵਧਾਨ ਬਾ ਚਣਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਵਾਅਦਾ ਓਯਦੀਆਂ
ਸਨ ਜਓ ਉਸ ਿੱ ਤਾ ਜਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਇਤਯੀਆਂ ਰਈ 33 ਰਤੀਸ਼ਤਯਾਔਵੇਂਓਯਨ ਦੀ ਭਿੰ ਕ ਨੂਿੰ ਉਠਾਉਣੀਆਂ
ਅਤ ਰਾਕੂ ਓਯਨ ਦਾ ਮਤਨ ਓਯਨਕੀਆਂ ਯ ਿੱ ਤਾ ਜਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਉਸ ਅਓਯ ਇ ਭਿੰ ਕ ਤੋਂ ਜਿੱ ਛ ਸਟ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਵੇਂ ਜਓ ਿੰ ਚਾਇਤੀ ਯਾਜ ਿੰ ਥਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਯਤਾਂ ਨੂਿੰ ਵਿੱ ਧ ਨੁਭਾਇਿੰ ਦਕੀ ਦੀ ਜਵਵਥਾ ਓੀਤੀ ਕਈ

।

ਯ ਇਨਹਾਂ ਿੰ ਥਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਅਓਯ ਇਸ ਦਔਣ ਨੂਿੰ ਜਭਰਦਾ ਸ ਜਓ ਜਓਯ ਓਈ ੀਟ ਯਤਾਂ ਰਈ ਯਾਔਵੀਂ ਸ ਜਾਂਦੀ
ਸ ਤਾਂ ਉ ੀਟ ’ਤ ਰਬਾਵਸ਼ਾਰੀ ਜਯਵਾਯ ਆਣ ਖਯ ਦੀਆਂ ਯਤਾਂ ਨੂਿੰ ਚਣਾਂ ਰੋਾਉਂਦਾ ਸ । ਚਣਾਂ ਜਵਚ ਜਜਿੱ ਤ ਤੋਂ
ਫਾਅਦ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਓਤੀਆਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਅਓਯ ਉਨਹਾਂ ਦ ਜਯਵਾਯ ਦ ੁਯਸ਼ ਭੈਂਫਯ ਓਯਦ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਵ ਿੱ ਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦਸਾ ਸਧਾਰਨ ਦੇ ਿੱ ਖ ਵ ਿੱ ਚ ਸਝਾਅ
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ਬਾਯਤ ਜਵਿੱ ਚ ਇਤਯੀਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂਿੰ ੁਧਾਯਨ ਰਈ ਸਠ ਜਰਔ ੁਧਾਯਾਂ ਉੱਤ ਅਭਰ ਓੀਤਾ ਜਾ ਓਦਾ ਸ।
1. ਸਮਾਜ ਵ ਿੱ ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੰਗ ’ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਅਸਮਾਨਤਾ ਾਂ ਨੂਿੰ ਸਮਾਤ ਕਰਨ ਈ ਯਤਨ : ਬਾਯਤੀ
ਭਾਜ ਜਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਡ ਿੱ ਧਯ ਉੱਤ ਜਰਿੰਕ ਦ ਆਧਾਯ ’ਤ ਅਾਭਾਨਤਾਦਾਸੁਿੰ ਦੀਸ। ਇ ਰਈ ਯਤਾਂ ਨੂਿੰ ਜਾਕਯੂਓ
ਓਯਨਾ ਫਸੁਤ ਯੂਯੀ ਸ । ਯਾਜਨੀਤਓ , ਆਯਜਥਓ ਅਤ ਭਾਜਜਓ ਿੱ ਧਯ ’ਤ ਭਾਨਤਾ ਦ ਜਧਾਂਤ ਨੂਿੰ
ਭੀਨੀ ਿੱ ਧਯ ’ਤ ਰਾਕੂ ਓਯਨ ਰਈ ਮਤਨ ਓੀਤ ਜਾਣ ਚਾਸੀਦ ਸਨ।
2. ਇਸਤਰੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂਿੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਾਗੂ ਕਰਨਾ

: ਬਾਵੇਂ ਜਓ ਯਤਾਂ ਦ

ਸ਼ਓਤੀਓਯਨ ਰਈ ਅਨੇਓਾਂ ਮਤਨ ਓੀਤ ਕਏ ਸਨ ਅਤ ਓਾਨੂਿੰਨ ਫਣਾਏ ਕਏ ਸਨ ਯ ਇਨਹਾਂ ਓਾਨੂਿੰਨਾਂ ਦੀ
ਜਾਣਓਾਯੀ ਆਭ ਰ ਓਾਂ ਨੂਿੰ ਨਸੀਂ ਸ । ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਜਆਦਾਤਯ ਓਾਨੂਿੰਨ ਰਚਓੀਰ ਜਓਭ ਦ ਸਨ ਜਜਨਹਾਂ
ਦਾ ਤੋ ਜਓ ਢਿੰ ਕ ਨਾਰ ਭਯਦ ਰਧਾਨ ਭਾਜ ਓਿੱ ਢ ਸੀ ਰੈਂ ਦਾ ਸ। ਇ ਰਈ ਯੂਯਤ ਸ ਜਓਨਾ ਜਯਪ ਠੋ
ਓਾਨੂਿੰਨ ਫਣਾਏਜਾਣ ਕੋਂ ਉਨਹਾਂ ਓਾਨੂਿੰਨਾਂ ਨੂਿੰ ਜਦਰੋਹਤਾ ਨਾਰ ਰਾਕੂ ਵੀ ਓੀਤਾ ਜਾਵ ਤਾਂ ਜ ਅਰ ਯੂ ਜਵਿੱ ਚ
ਇਤਯੀਆਂ ਨੂਿੰ ਇਨਹਾਂ ਓਾਨੂਿੰਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬ ਰਾਤ ਸ ਓ।
3. ਇਸਤਰੀ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਦੀ ਵ

ਸਥਾ ਕਰਨਾ

: ਯਤਾਂ ਦੀ ਯਾਜਨੀਜਤਓ , ਭਾਜਜਓ ਅਤ ਆਯਜਥਓ

ਬਾਕੀਦਾਯੀ ਇ ਕਿੱ ਰ ਉੱਤ ਜਨਯਬਯ ਓਯਦੀ ਸਜਓ ਉਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਜਓ ਰਓਾਯ ਦੀ ਅਤ ਜਓ ਿੱ ਧਯ ਦੀ ਜਿੱ ਜਔਆ
ਸਾਜਰ ਸ ਯਸੀ ਸ । ਇ ਰਈ ਯਤਾਂ ਨੂਿੰ ਜਾਕਯੂਓ ਅਤ ਜਿੱ ਜਔਅਤ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਚਿੰ ਕੀ ਜਿੱ ਜਔਆ ਰਣਾਰੀ
ਦਾਰਫਿੰਧ ਓਯਨਾ ਯੂਯੀ ਸ ਤਾਂ ਜ ਇਤਯੀਆਂ ੋਹ ਜਰਔਓ ਆਣ ਅਜਧਓਾਯਾਂ ਨੂਿੰ ਰਾਤ ਅਤ ੁਯਿੱਜਔਅਤ
ਓਯ ਓਣ।
4. ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂਿੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ

: ਭੀਨਾਯਾਂ ਵਾਰ ਏ . ੀ . ਸਾਰਾਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ

ਜਨਓਰ ਓ ਆਭ ਇਤਯੀਆਂ ਨੂਿੰ ਜਾਕਯੂਓ ਓੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ । ਜਜਸੋੀਆਂ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਓਾਨੂਿੰਨ
ਇਤਯੀਆਂ ਦ ਉਥਾਨ ਰਈ ਫਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਨਹਾਂ ਫਿੰ ਧੀ ਜਾਕਯੂਓਤਾ ਪਰਾਉਣਾ ਫਸੁਤ ਯੂਯੀ
ਸ। ਬਾਵੇਂ ਓਾਨੂਿੰਨ ਜਜਿੰ ਨੇ ਭਯਜੀ ਵਧੀਆ ਸਣ ਯ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਓ ਉਨਹਾਂ ਰਤੀ ਜਾਕਯੂਓਤਾ ਨਸੀਂ ਸਵਕੀ ਉਦੋਂ ਤਿੱ ਓ
ਉਨਹਾਂ ਓਾਨੂਿੰਨਾਂ ਦਾ ਓਈ ਰਾਬ ਨਸੀਂ ਸਵਕਾ।
5. ਭਰੂਣ ਹਿੱ ਵਤਆ , ਬਾ ਵ ਆਹ , ਇਸਤਰੀ ਸ਼ਸ਼ਣ , ਦਾਜ ਰਥਾ , ਰਗੀਆਂ ਸਮਾਵਜਕ ਕਰੀਤੀਆਂ ਨੂਿੰ
ਖਤਮ ਕਰਨਾ : ਬਾਯਤ ਜਵਿੱ ਚ ਬਾਵੇਂ ਉਯਓਤ ਓੁਯੀਤੀਆਂ ਫਿੰ ਧੀ ੈਤ ਓਾਨੂਿੰਨ ਫਣਾਏ ਕਏ ਸਨ ਯ
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ਭੀਨੀ ਿੱ ਧਯ ਉੱਤ ਸਾਰ ਵੀ ਇਸ ਓੁਯੀਤੀਆਂ ਜਜਉਂ ਦੀਆਂ ਜਤਉਂ ਸਨ

। ਇਨਹਾਂ ਓੁਯੀਤੀਆਂ ਨੂਿੰ ਦੂਯ ਓਯਨ

ਰਈ ਭਾਜ ਜਵਚ ਜਾਕਯੂਓਤਾ ਦਾ ਓੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ ਅਤ ਓਾਨੂਿੰਨਾਂ ਨੂਿੰ ਔਤੀ ਨਾਰ ਰਾਕੂ ਓੀਤਾ
ਜਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ।
6. ਹਰੇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦ ਵ ਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਿੰ ਸਦ ਵ ਿੱ ਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂਿੰ ਘਿੱ ਟ ਘਿੱ ਟ 50%ਰਾਖ ੇਂ ਸਥਾਨ
ਦੇਣਾ: ਬਾਯਤੀ ਯਾਜਨੀਜਤਓ ਰਣਾਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਨਯਭਾਣ ਰਜਓਜਯਆ ਜਵਿੱ ਚ ਇਤਯੀਆਂ ਨੂਿੰ ਬਾਕੀਦਾਯ
ਫਣਾਉਣ ਦ ਰਈ ਇਤਯੀਆਂ ਰਈ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਥਾਨ ਨੀਤੀ ਜਨਯਭਾਣ ਿੰ ਥਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਯਾਔਵੇਂ ਯਿੱ ਔ ਜਾਣ
ਚਾਸੀਦ ਸਨ। ਉ ਰ ਓਤਿੰ ਤਯ ਨੂਿੰ ਅਰ ਰ ਓਤਿੰ ਤਯ ਨਸੀਂ ਭਿੰ ਜਨਆ ਜਾ ਓਦਾ ਜਜ ਜਵਿੱ ਚ ਅਿੱ ਧੀ ਆਫਾਦੀ ਨੂਿੰ
ਫਯਾਫਯਤਾ ਦ ਅਜਧਓਾਯ ਰਾਤ ਨਾ ਸਣ

। ਜਜਿੰ ਨੀਆਂ ਜਆਦਾ ਤੋਂ ਜਆਦਾ ਯਤਾਂ ਨੀਤੀ ਜਨਯਭਾਣ

ਿੰ ਥਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਜਾਣਕੀਆਂ ਨੀਆਂ ਸੀ ਜਆਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਇਤਯੀਆਂ ਦ ਭਰ ਸਿੱ ਰ ਓਯਨ ਰਈ ਸੋਂਦ
ਜਵਿੱ ਚ ਆਉਣਕੀਆਂ ਜਓਉਂਜਓ ਇਤਯੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਿੱ ਜਆਵਾਂ ਨੂਿੰ ਜਯਪ ਇਤਯੀਆਂ ਸੀ ਚਿੰ ਕੀ ਤਯਹਾਂ ਭਝ
ਓਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤ ਉਨਹਾਂ ਦ ਢੁਿੱ ਓਵੇਂ ਸਿੱ ਰ ਰਿੱਬ ਓਦੀਆਂ ਸਨ।
7. ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾ ਸਬਿੰ ਧਤ ਵ ਭਾਗਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਨਯਕਤੀ ਕਰਨਾ : ਅਓਯ ਦਔਣ ਜਵਿੱ ਚ
ਆਉਂਦਾ ਸ ਜਓ ਇਤਯੀਆਂ ਦ ਭਜਰਆਂ ਨਾਰ ਫਿੰ ਧਤ ਜਵਬਾਕਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਭਯਦਾਂ ਦੀ ਜਨਮੁਓਤੀ ਓਯ ਜਦਿੱ ਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਸ ਜ ਜਓ ੁਯੀ ਿੰ ਵਦਨਸ਼ੀਰਤਾ ਨਾਰ ਯਤਾਂ ਫਿੰ ਧੀ ਭਜਰਆਂ ਨੂਿੰ ਸਿੱ ਰ ਓਯਨ ਦਾ ਮਤਨ ਨਸੀਂ
ਓਯਦ ਸਨ । ਯਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਿੱ ਜਆਵਾਂ ਨੂਿੰ

ਯਤਾਂ ਸੀ ਚਿੰ ਕੀ ਤਯਹਾਂ ਭਝ ਓਦੀਆਂ ਸਨ । ਇ ਰਈ

ਯਤਾਂ ਨਾਰ ਫਿੰ ਧਤ ਜਵਬਾਕਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਇਤਯੀਆਂ ਦੀ ਜਨਮੁਓਤੀ ਸੀ ਓੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ।
8. ਇਸਤਰੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ੈਦਾ ਕਰਨਾ : ਅਓਯ ਜਓਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸ ਯਾਜਨੀਤੀ ਭਯਦਾਂ
ਦੀ ਔਡ ਸ ਅਤ ਇਤਯੀਆਂ ਨੂਿੰ ਯਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਯ ਯਿੱ ਜਔਆ ਜਾਂਦਾ ਸ , ਜਜ ਓਾਯਨ ਉਸ ਜਨਯਣਾ ਜਨਯਭਾਣ
ਿੰ ਥਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਦਾੈਰ ਨਸੀਂ ਸ ਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤ ਨਾ ਸੀ ਜਨਯਣਾ ਜਨਯਭਾਣ ਰਜਓਜਯਆ ਦਾ ਜਸਿੱ ਾ ਫਣ
ਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇ ਰਈ ਇਤਯੀਆਂ ਨੂਿੰ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਯਾਜਨੀਤੀ ਜਵਿੱ ਚ ਜਸਿੱ ਾ ਰ ਣ ਰਈ ਰਜਯਤ ਅਤ
ਜਾਕਯੂਓ ਓੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸਤਾਂ ਜ ਉਸ ਚਣ ਰਜਓਜਯਆ ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਭਰ ਸ ਓ ਉੱਚ

-ਅਸੁਜਦਆਂ ਉੱਤ

ਸੁਿੰ ਚ ਓਣ ਅਤ ਭਾਜ ਰਈ ਢੁਿੱ ਓਵੇਂ ਜਨਯਣ ਰ ਓਣ । ਇਤਯੀਆਂ ਨੂਿੰ ਇ ਿੱ ਔੋਂ ਵੀ ਜਾਕਯੂਓ ਸਣਾ
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ਚਾਸੀਦਾ ਸ ਜਓ ਉਨਹਾਂ ਦ ਯਾਜਨੀਤਓ ਉਸਦ ਦਾ ਰਾਬ ੁਯਸ਼ ਨਾ ਰ ਓਣ ਅਤ ਉਸ ਆਣ ਜਨਯਣ ਆ
ਓਯ ਓਣ।
9. ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂਿੰ ਬਰਾਬਰ ਵਮਹਨਤਾਨਾ : ਬਾਯਤ ਜਵਿੱ ਚ ਇਤਯੀਆਂ ਨੂਿੰ ਇਿੱ ਓ ਤ ਓਾਭ ਵਜੋਂ
ਦਜਔਆ ਜਾਂਦਾ ਸ । ਅਓਯ ਉਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਾਣ ਵਾਰਾ ਜਭਸਨਤਾਨਾ ਭਯਦਾਂ ਦ ਭੁਓਾਫਰ ਓਾੌੀ ਖਿੱ ਟ ਸੁਿੰ ਦਾ
ਸ। ਜਜ ਓਯਓ ਯਤਾਂ ਦਾ ਆਯਜਥਓ ਸ਼ਸ਼ਣ ਸੁਿੰ ਦਾ ਸ। ਇ ਰਈ ਯੂਯੀ ਸ ਜਓ ਯਤਾਂ ਨੂਿੰ ਵੀ ਿੰ ਜਵਧਾਨਓ
ਸਿੱ ਓ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵ ਅਤ ਉਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਫਯਾਫਯ ਜਭਸਨਤਾਨਾ ਰਾਤ ਸਵ

। ਜਓਯ ਫਯਾਫਯ ਓਿੰ ਭ ਦ ਫਯਾਫਯ

ਜਭਸਨਤਾਨਾ ਜਭਰ ਕਾ ਤਾਂ ਆਯਜਥਓ ਫਯਾਫਯਤਾ ਆਣ ਆ ਥਾਜਤ ਸਣ ਰਿੱਕਕੀ।
10. ਸਕੂਾਂ, ਕਾਜਾਂ , ਯੂਨੀ ਰਵਸਟੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਬਿੰ ਧੀ ਵ ਵਸ਼ਆਂ ਨੂਿੰ ਾਠਕਰਮ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਵਮ
ਕਰਨਾ: ਜਜਿੱ ਥ ਇਤਯੀ ਜਿੱ ਜਔਆ ਨੂਿੰ ਭਸਿੱ ਤਵ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਯੂਯੀ ਸ , ਉੱਥ ੂਯ ਭਾਜ ਨੂਿੰ ਇਤਯੀਆਂ ਦ
ਭਜਰਆਂ ਰਤੀ ਜਾਕਯੂਓ ਓਯਨ ਦ ਰਈ ਓੂਰਾਂ

, ਓਾਰਜਾਂ , ਮੂਨੀਵਯਜਟੀਆਂ ਦ ਾਠਓਰਭਾਂ ਜਵਿੱ ਚ

ਇਤਯੀਆਂ ਫਿੰ ਧੀ ਜਵਜਸ਼ਆਂ ਨੂਿੰ ਸ਼ਾਭਰ ਓਯਨਾ ਯੂਯੀ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ । ਜਿੱ ਜਔਅਤ ਭਾਜ ਜਵਿੱ ਚ ਇਤਯੀਆਂ
ਦ ਅਜਧਓਾਯ ੁਯਿੱਜਔਅਤ ਯਜਸ ਓਦ ਸਨ ਅਤ ਉਨਹਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਨਵੀਂ ਚਤਨਾ ਦਾ ਓੀਤੀ ਜਾ ਓਦੀ ਸ।
ਉਯਓਤ ਵਯਣਨ ਦ ਆਧਾਯ

’ਤ ਅੀਂ ਓਜਸ ਓਦ ਸਾਂ ਜਓ ਇਤਯੀ ਜਾਤੀ ਨੂਿੰ ਦੀਆਂ ਤੋਂ

ਜਵਤਓਯ ਅਤ ਸ਼ਸ਼ਣ ਦਾ ਜਸ਼ਓਾਯ ਸਣਾ ਜਆ ਸ । ਅਾਦ ਬਾਯਤ ਜਵਿੱ ਚ ਵੀ ਇਤਯੀਆਂ ਦੀ ਜਥਤੀ ਜਵਿੱ ਚ
ਓਈ ਵਿੱ ਡੀ ਤਫਦੀਰੀ ਨਸੀਂ ਆਈ। ਕੋਂ ਇਤਯੀਆਂ ਨੂਿੰ ਸਯ ਵਿੱ ਡੀਆਂ ਭਿੱ ਜਆਵਾਂ ਦਾ ਾਸਭਣਾ ਓਯਨਾ 
ਜਯਸਾ ਸ । ਬਾਵੇਂ ਬਾਯਤੀ ਿੰ ਜਵਧਾਨ ਅਤ ਓਾਨੂਿੰਨੀ ਿੱ ਧਯ ’ਤ ਯਤਾਂ ਨੂਿੰ ਫਯਾਫਯਤਾ ਦ ਅਜਧਓਾਯ ਜਦਿੱ ਤ ਕਏ
ਸਨ ਅਤ ਓਈ ਤਯਹਾਂ ਦ ਮਤਨ ਓੀਤ ਜਾ ਯਸ ਸਨ ਯ ਅਰ ਜਵਿੱ ਚ ਭੀਨੀ ਿੱ ਧਯ
ਰਬਾਵ ਜਾਂ ਰਾਬ ਓੁਝ ਇਤਯੀਆਂ ਤਿੱ ਓ ਸੀ ਸੁਿੰ ਚ ਾਇਆ ਸ

’ਤ ਇਨਹਾਂ ਮਤਨਾਂ ਦਾ

। ਇ ਰਈ ਇਤਯੀਆਂ ਦੀ ਜਨਯਣਾ

ਜਨਯਭਾਣ ਰਜਓਜਯਆ ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਭਰ ਸਣਾ ਯੂਯੀ ਸ ਤਾਂ ਜ ਉਸ ਆਣੀਆਂ ਭਿੱ ਜਆਵਾਂ ਦਾ ਆ ਢੁਿੱ ਓਵਾਂ
ਸਿੱ ਰ ਓਿੱ ਢ ਓਣ। ਇ ਰਈ ਚਣ ਰਜਓਜਯਆ ਜਵਿੱ ਚ ਇਤਯੀਆਂ ਨੂਿੰ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਜਸਿੱ ਾ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ
ਸ ਅਤ ਉਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਯਾਜਨੀਤਓ ਾਯਟੀਆਂ ਦੁਆਯਾ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਜਟਓਟਾਂ ਜਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਸੀਦੀਆਂ ਸਨ ।
ਇਤਯੀਆਂ ਨੂਿੰ ਜਿੱ ਜਔਅਤ ਅਤ ਜਾਕਯੂਓ ਓਯਨ ਰਈ ਢੁਿੱ ਓਵੇਂ ਮਤਨ ਓੀਤ ਜਾਣ ਚਾਸੀਦ ਸਨ । ਅਿੰ ਤ ਜਵਿੱ ਚ
ਅੀਂ ਇਸ ਓਜਸ ਓਦ ਸਾਂ ਜਓ ਓਈ ਵੀ ਰ ਓਤਿੰ ਤਯ ਉਦੋਂ ਤਿੱ ਓ ਅ

ਰ ਰ ਓਤਿੰ ਤਯ ਨਸੀਂ ਓਸਾ ਓਦਾ ਜਦੋਂ

International Journal of Research in Economics and Social Science (IJRESS)
Email:- editorijrim@gmail.com, http://www.euroasiapub.org
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

299

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 7 Issue 2, February- 2017
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

ਤਿੱ ਓ ਉਸ ਜਫਨਾਂ ਜਓ ਬਦ -ਬਾਵ ਦ ਇਤਯੀ ਅਤ ਭਯਦਾਂ ਨੂਿੰ ਫਯਾਫਯ ਅਜਧਓਾਯ ਰਦਾਨ ਨਸੀਂ ਓਯ
ਾਉਂਦਾ।
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