
ઇલા રમેશ ભટ્ટ  

ગાાંધીવિચારક અને સમાજના તળિયાના લોકોના વિકાસ માટે નિતર દિશાસચૂક અને 
સાહવસકતાના બિથી કરેલા જેમના કામને વિશ્વ સમસ્તે સમવથિત કર્યું છે, તેમાાંના એક 
તેિાાં ઇલા રમેશ ભટ્ટ પદ્મભષૂણથી સન્માવનત થયેલાાં મદહલા છે. ‘સૌમ્ય ક્ાાંવતકારી’ 
તરીકે ઓિખાતાાં આ મદહલાએ સમગ્ર જીિન ભારતની સૌથી ગરીબ અને િવમત 
મદહલાઓના જીિનમાાં સયધારણા માટે સમવપિત કર્યું છે. ૧૯૭૨માાં તેમણે  મદહલાઓ માટે 
સ્થાપેલા કામિાર સાંઘ SEWA (Self-Employed Women’s Association)ની આજે ૧૩ 
લાખ મદહલા સભ્યો છે. ૧૯૭૪માાં સ્થાપેલી SEWA સહકારી બેંક આજે ૩૦ લાખ 
મદહલાઓને મિિ કરી રહી છે. તેઓ રાજ્યસભા તેમ જ ભારતીય આયોજન પાંચના 
સભ્ય રહી ચકૂ્ાાં છે. તેમણે કેટલીક વિશેષ સાંસ્થાઓની સ્થાપના કરી અને જેના પ્રમયખ 
રહી ચકૂયાાં છે, તે આ મયજબ છે: Women’s World Banking. International Alliance of 

Home-based Workers (HomeNet), Street Vendors (StreetNet), Women in Informal 

Employment: Globalising, Organising (WIEGO). એક િાયકા સયધી Rockefeller 

Foundationના સભ્યપિે રહીને તેઓએ સેિા આપી. તેમણે મેિિેલા કેટલાક સન્માનો 
આ મયજબ છે: પદ્મશ્રી, પદ્મભષૂણ, રામન મેગ્સેસે, Right Livelihood Award, George 

Meany-Lane Kirkland Labour Rights Award (AFL-CIO, અમેદરકા), Legion d’honneur 

(ફ્ાાંસ), Madrid Creatividad Award, CGAE માનિ અવધકાર પાદરતોવષક (સ્પેન), શાાંવત 
માટેનયાં ઇન્ન્િરા ગાાંધી પાદરતોવષક; ઉપરાાંત હાિવર્વ, યેલ, નાતાલ, મેકમાસ્ટર, મ.સ. 
િર્ોિરા અને અન્ય વિશ્વવિદ્યાલયો તરફથી માનિ વિદ્યાિાચસ્પવત પિિી એનાયત થઇ 
છે. ૨૦૦૭માાં નેલ્સન માંર્ેલાએ સ્થાપેલા માંર્િ- Council of the Eldersના સભ્ય, 
૨૦૧૧માાં ભારતીય રીઝિવ બેંકના કેન્રીય માંર્િના પ્રમયખ રહી ચકૂ્ાાં છે. ‘We are Poor 

but So Many’ ઓક્સફર્વ ર્યવન. પે્રસ દ્વારા ૨૦૦૬માાં પ્રકાવશત થયેલા આ પયસ્તકમાાં 
SEWAની યાત્રા અંગે મદહલાઓએ કેદફયત રજૂ કરી છે. 
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સરનામ ું: SEWA, અમિાિાિ ૩૮૦ ૦૦૧. ભારત 

દૂરધ્વનન: (કા.) ૯૧-૭૯- ૨૫૫૦૬૪૭૭; (વન.) ૯૧-૭૯-૨૭૫૫૨૨૧૫ 

ફેક્સ: ૯૧-૭૯-૨૫૫૦૬૪૪૬ 

વર્તમાન જવાબદારીઓ:  

 સભ્ય, National Innovation Foundation  (૨૦૦૦થી) 

 સભ્ય, ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ માંર્િ, અમિાિાિ (૨૦૦૪થી) 

 સભ્ય, િર્લાાંઓની સભા The Council of Elders, જોહાવનસબગવ (૨૦૦૭થી)  

 વનયામક, રીઝિવ બેંક ઓફ ઇન્ન્ર્યાનયાં કેન્રીય માંર્િ 

 ટ્રસ્ટી, સાબરમતી ગાાંધી આશ્રમ, અમિાિાિ (૨૦૧૪થી)  

પાર પાડેલી જવાબદારીઓ:  

 કવનષ્ઠ ધારાશાસ્ત્રી (Junior Lawyer), કાપર્ કામિાર માંર્િ, અમિાિાિ (મહાત્મા 
ગાાંધી દ્વારા સ્થાવપત. ૧૯૫૫-૭૦)  

 સ્થાપક મહામાંત્રી, SEWA (૧૯૭૨-૯૬) 

 સ્થાપક અધ્યક્ષ (Chair) SEWA સહકારી બેંક (૧૯૭૪-૯૮) 

 સ્થાપક અધ્યક્ષ, Indian School of Microfinance for Women (૨૦૦૩-૧૧) 

 સ્થાપક ટ્રસ્ટી અને અધ્યક્ષ, Women’s World Banking, ન્ર્ ૂ યોકવ (૧૯૮૦-
૨૦૦૦) 

 ભારતીય રાષ્ટ્રપવત દ્વારા રાજ્યસભાના સભ્ય તરીકે વનર્યક્ત (૧૯૮૩-૮૮) 

 સભ્ય, ભારતીય આયોજન પાંચ (૧૯૮૯-૯૧) 

 સ્થાપક અધ્યક્ષ, National Commission for Self-employed Women (૧૯૮૪-૮૮) 

 સ્થાપક અધ્યક્ષ,  Friends of Women’s World Banking, India (૧૯૮૧-૨૦૦૨) 

 સભ્ય, Second National Commission on Labour (૨૦૦૦-૨૦૦૨) 

 સભ્ય, Rockefeller Foundation. ન્ર્ ૂયોકવ  (૧૯૯૧-૨૦૦૩) 

 સલાહકાર સવમવતના સભ્ય. Asia Society. ન્ર્ ૂયોકવ  (૧૯૯૧-૨૦૦૫) 



 સ્થાપક અધ્યક્ષ, HOMENET: International Network of Homebased Workers 

(૧૯૯૬-૨૦૦૫) 

 અધ્યક્ષ, WIEGO: Women in Informal Employment: Globalising, Organisang. 
બોસ્ટન.  (૧૯૯૭-૨૦૦૮) 

 સ્થાપક અધ્યક્ષ, Sa-Dhan: Association of Microfinance Institution of India. 
દિલ્હી (૧૯૯૮-૨૦૧૧) 

 સભ્ય, Consultative Group to Assist the Poorest (CGAP) વિશ્વ બેંક. િોવશિંગટન 
(૨૦૦૦-૦૫) 

 સ્થાપક અધ્યક્ષ, STREETNET: International Alliance of Street Vendors 

(૨૦૦૦-૦૫) 

 ટ્રસ્ટના સભ્ય. Enterprise Works Worldwide. િોવશિંગટન (૨૦૦૦-૦૫) 

 World Commission on Urban Future. બળલિન. (૨૦૦૧-૦૪) 

 સભ્ય, Independent Commission on Poverty Alleviation SAARC (South Asian 

Regional Cooperation) (૨૦૦૧-૦૩) 

 સભ્ય, સાંચાલક માંર્િ. ભારતીય પ્રબાંધ સાંસ્થાન, અમિાિાિ. (૧૯૯૮-૨૦૧૧) 

 અવધકારી. Insurance Regulatory and Development Authority. હૈિરાબાિ 

(૨૦૦૬-૧૦) 

 સભ્ય, રાષ્ટ્રીય એકતા પદરષિ (National Integration Council) દિલ્હી.(૨૦૦૯-
૧૪)   

ભારર્માું પ્રાપ્ર્ થયેલ સન્માન/પારરર્ોનિક: 

 રાષ્ટ્રીય એકતા માટેનયાં સ યસાન બી. એન્થની પાદરતોવષક. ૧૯૮૨ 

 પદ્મશ્રી. ભારત સરકાર. ૧૯૮૫ 

 પદ્મભષૂણ. ભારત સરકાર. ૧૯૮૬ 

 વિશ્વગયર્જરી. ૧૯૯૬ 

 રાષ્ટ્રીય એકતા માટેનયાં યશિાંતરાિ ચિાણ પાદરતોવષક. ૧૯૯૯ 

 નગરભષૂણ. અમિાિાિ મહાનગરપાળલકા. ૧૯૯૮ 



 દફક્કીનયાં સહસ્રાબ્િી જીિનકાયવ વસદ્ધિ (Lifetime Achievement) પાદરતોવષક. દિલ્હી. 
૨૦૦૦ 

 ગ્રામીણ ઉત્થાન માટેનયાં દિિાિીબહને મહતેા પાદરતોવષક. ૨૦૦૨. 
 Dr. V. Krishnmurthy Award for Excellence. Centre of Organisation 

Development. હૈિરાબાિ. ૨૦૦૩ 

 Economic Times Award.  Businesswoman of the Year. ૨૦૦૩ 

 જાહરે િહીિટ, વિદ્યાકીય કે્ષત્ર અને પ્રબાંધમાાં ઉત્કૃષ્ઠ કાયવ બિલ લાલ બહાદય ર 
શાસ્ત્રી પાદરતોવષક.  ૨૦૦૪ 

 ગયજરાતમાાં સહકારી પ્રવવૃિમાાં આગેિાની બિલ સહકાર રત્ન. ૨૦૦૫ 

 લક્ષ્મીપત વસિંઘાવનયા- ભારતીય પ્રબાંધ સાંસ્થાન, લખનૌ- રાષ્ટ્રીય નેતતૃ્િ 
પાદરતોવષક. ૨૦૦૪ 

 માનિતાની સેિામાાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રિાન બિલ સત પોલ વમિલ રાષ્ટ્રીય પાદરતોવષક. 
નેહરય વસિાાંત કેન્ર ટ્રસ્ટ. ૨૦૦૬ 

 CNBC TV 18 India Business Award for Lifetime Achievement. ૨૦૦૬ 

 જીિનકાયવ વસદ્ધિ માટે ઝી અસ્સ્તત્િ પાદરતોવષક ૨૦૦૬ 

 Ernst and Young Entrepreneur Award. ૨૦૦૭ 

 સામાજજક કમવશીલતાના કે્ષતે્ર ઉત્કૃષ્ઠ પ્રિાન બિલ FLO મદહલા વસદ્ધિ 
પાદરતોવષક.  FICCI. ૨૦૦૮ 

 ઉત્કૃષ્ઠતા બિલ જીિનકાયવ વસદ્ધિ પાદરતોવષક. Indian Institutes of Technology. 

૨૦૦૮ 

 જીિનકાયવ વસદ્ધિ  પાદરતોવષક- Real Hero. CNN-IBN અને દરલાયન્સ ઉદ્યોગ, 
૨૦૦૯ 

 સામાજજક ઉત્થાન વસદ્ધિ માટે ‘વિશ્વકમાવ પાદરતોવષક’ બાાંધકામ ઉદ્યોગ વિકાસ 
વનગમ. ૨૦૦૯  

 સામાજજક સાહવસકતા માટે BMA જીિનકાયવ વસદ્ધિ પાદરતોવષક. મયાંબઈ પ્રબાંધ 
માંર્િ (Mumbai Management Association). ૨૦૦૯ 

 Sun જીિનકાયવ વસદ્ધિ પાદરતોવષક. બેંક ઓફ બરોર્ા. ૨૦૦૯ 



 એકમસ્તરીય વધરાણ (Microfinance India), ભારત. જીિનકાયવ વસદ્ધિ પાદરતોવષક. 
HSBC ભારત. ૨૦૧૦ 

  વિશ્વપ્રવતભા પાદરતોવષક. વિશ્વ ગયજરાતી સમાજ. ૨૦૧૧ 

 ઉત્કૃષ્ઠ જાહરે સેિા પાદરતોવષક. AIMA. ૨૦૧૧ 

 ભારતીય વિદ્યા ભિન, મયાંબઈ તરફથી તામ્રપત્ર અપવણ. ૨૦૧૨ 

 શાાંવત, વન:શસ્ત્રીકરણ અને વિકાસ માટેનયાં ઇન્ન્િરા ગાાંધી પાદરતોવષક. ભારત 
સરકાર. ૨૦૧૧ 

 ભારતના ૨૫ િવૈશ્વક જીવિત િાંતકથા પૈકી એક. NDTV દિલ્હી. ૨૦૧૩ 

 જીિનકાયવ વસદ્ધિ પાદરતોવષક. ર્યવનયન બેંક ઓફ ઇન્ન્ર્યા. ૨૦૧૪ 

નવદેશમાું પ્રાપ્ર્ થયેલ સન્માન/પારરર્ોનિક: 

 ‘સામયિાવયક નેતતૃ્િ’ માટે રામન મેગ્સેસે પાદરતોવષક. મનીલા. દફલીપાઈન્સ. 
૧૯૭૭ 

 ‘માનિ પયાવિરણમાાં પદરિતવન’ માટે (િૈકલ્લ્પક નોબેલ પાદરતોવષક). સ્ટોકહોમ. 
સ્િીર્ન. ૧૯૮૪ 

 Women in Creation Award. Alliance de Femme. પેદરસ. ફ્ાાંસ. ૧૯૯૦ 

 CARE માનિતા પાદરતોવષક. િોવશિંગટન. ૧૯૯૪ 

 ૨૦૦૦ માનિતાિાિી પાદરતોવષક. Inter Action. િોવશિંગટન. ૨૦૦૦ 

 એવશયન અને અમેદરકન નાગદરકો િચ્ચે સેત ય રચિા માટે એવશયા સમાજ 
પાદરતોવષક. ૨૦૦૦ 

 મદહલાઓની િૈવશ્વક બેઠકમાાં િૈવશ્વક નેતતૃ્િના જીિનકાયવ વસદ્ધિ માટે પાદરતોવષક. 
મેસ્ક્સકો. ૨૦૦૫ 

 Women Together Award. Foundacion Forum and Women together. મેડ્રીર્. 
૨૦૦૬ 

 Legion d’honneur. ફ્ેંચ સરકાર. ૨૦૦૬ 

 George Meany-Lane Kirkland Human Rights Award. AFLCIO. િોવશિંગટન. 
૨૦૦૫  



 Madrid Creatividad  Award. સર્જનાત્મકતા માટેનયાં મેડ્રીર્ વિશ્વ કેન્ર. ૨૦૦૬ 

 ઈસાબેલ ફેરર પાદરતોવષક. િેલેનવસયા સરકાર. સ્પેન. ૨૦૦૭ 

 ઉત્કૃષ્ઠ જાહરે સેિા બિલ વિળલયમ બેન્ટન સન્માન. વશકાગો વિશ્વવિદ્યાલય. 
૨૦૦૭ 

 ગાાંધી શાાંવત સન્માન. સાયમન ફે્ઝર વિશ્વવિદ્યાલય. િાનકયિર. કેનેર્ા. ૨૦૦૯ 

 સામાજજક સાહવસકતામાાં માનિ અવધકાર પાદરતોવષક. સ્પેન. ૨૦૦૯ 

 વનિાનો શાાંવત પાદરતોવષક. વનિાનો શાાંવત પ્રવતષ્ઠાન. જાપાન. ૨૦૧૦ 

 સામાજજક સાહવસકતા માટે વિશ્વ સાહવસક પાદરતોવષક. વિશ્વ સાહવસકતા સાંગઠન. 
ફ્ાાંસ. ૨૦૧૦. 

 પ્રથમ સામવતક (Fairness) પાદરતોવષક. િૈવશ્વક સામવતક કાયવક્મ (Global 

Fairness Initiative). િોવશિંગટન. અમેદરકા. ૨૦૧૦ 

 ‘ઇચ્છાથી મયસ્ક્ત’ સન્માન. રયઝિેલ્ટ સાંસ્થાન. નેધરલેંર્. ૨૦૧૨    

માનદ પદવી: 

 Doctor of Letters, SNDT વિશ્વવિદ્યાલય, મયાંબઈ. ૧૯૯૧ 

 Doctor of Humanities, Haveford College, અમેદરકા. ૧૯૯૩ 

 Doctor of Humanities, ટેમ્પલ વિશ્વવિદ્યાલય. અમેદરકા. ૧૯૯૪ 

 Doctor of Letters. મ.સ. વિશ્વવિદ્યાલય, િર્ોિરા. ભારત. ૧૯૯૭ 

 Doctor of Humanities.  સેન્ટ. ફ્ાન્સીસ ઝેવિયર વિશ્વવિદ્યાલય. કેનેર્ા. ૧૯૯૯ 

 Doctor of Humane Letters, હાિવર્વ વિશ્વવિદ્યાલય. અમેદરકા. ૨૦૦૧ 

 Honorary Doctorate in Social Sciences, યેલ વિશ્વવિદ્યાલય, અમેદરકા. ૨૦૦૨ 

 Honorary Doctorate in Social Sciences, નાતાલ વિશ્વવિદ્યાલય, ર્બવન. િળક્ષણ 
આદફ્કા. ૨૦૦૩ 

 Honorary Heroes of Health, Berkeley School of Health. કેલીફોનીયા 
વિશ્વવિદ્યાલય. અમેદરકા. ૨૦૦૩ 

 Doctor of Social Sciences, The Hong Kong Institute of Education, હોંગકોંગ, 

૨૦૧૦ 



 Radcliff Medal. Harvard University’s Radcliff Institute of Advanced Studies. 

જ્યોર્જ િોવશિંગટન વિશ્વવિદ્યાલય, અમેદરકા. ૨૦૧૨ 

 Doctor of Humane Letters. Doctor Honoris Causa of the University, 

University Libre de Bruxelles (ULB). બ્રસેલ્સ. ૨૦૧૨ 

 Doctor of Humane Letters. સ્સ્મથ કોલેજ. બોસ્ટન. ૨૦૧૪ 

 Doctor of Law. મેકમાસ્ટર વિશ્વવિદ્યાલય. ટોરેન્ટો. કેનેર્ા. ૨૦૧૩ 
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 ગયજરાતની નારી. ૧૯૭૫ 

 Profiles of Self-Employed Women. ૧૯૭૫ 

 Grind of Work. ૧૯૮૯ 

 આપણી શ્રમજીિી બહનેો. ૧૯૯૨ 

 હયાં સવિતા (દહન્િી) ૧૯૯૫ 

 દૂસરી આઝાિી. (ગયજરાતી અને દહન્િી) ૧૯૯૭ 
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પરરવાર:  

 પવત: સ્િ. પ્રા. રમેશ મ. ભટ્ટ 

 સાંતાન: અમી અને વમદહર 

 પૌત્રી/પૌત્ર: અજય વન, માયા, સોમનાથ અને રામેશ્વર 



 

જન્મર્ારીખ: ૭ સપ્ટેમ્બર, ૧૯૩૩. અમિાિાિ 

 

 

  
        


