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લરવાડ તાલકુાની સ્ત્રીઓની જ્ઞાતત, ધભમ, તળક્ષણ, આતથિક રયસ્થથતત, વ્મલવામ અને 
રગ્ન વભમે ંમભયની ્રજનનન ળસ્તત યની અવયનનન અ્માવ 

Asst.Prof. Ajitbhai R. Patel, Government Commerce College,  

Vadali, At. – Vadali, Ta.- Vadali, Dist.- Sabarkantha 

-: ્રજથતાલના :- 

           નન્ભદય એટરે કનઇ એક તલથતાયભાાં દય શજાયની લથતીએ એક લમભાાં 

નન્ભેરાાં જીતલત ફાકનની વાંખ્મા. જ્માયે  ્રજનનનદય એટરે કનઇ એક તલથતાયભાાં 

્રજનનન લમ ધયાલતી શનમ તેલી દય શજાય સ્ત્રીઓએ એક લમભાાં આેર જીતલત 

નન્ભનની વાંખ્મા. દયેક સ્ત્રીની ફાકને નન્ભ આલાની ક્ષભતા ુુદ  ુુદ  શનમ ેે. જેને 

્રજનનન ળસ્તત કશલેામ ેે. સ્ત્રીની આ ્રજનનન ળસ્તતને કેટરાાંક રયફન અવય કયે ેે. 

             બાયતીમ વાંથકૃતતભાાં સ્ત્રીનન દયજ્નન એક ભાતા એટરે કે દેલી તય કેનન યશરેન 

ેે, ણ કુાંટુાંફભાાં તૂ્ર નન્ભને વતલળે ભશત્લ નમાયે તૂ્રી નન્ભને ઓછાં ભશત્લ અામ 

ેે.  સ્ત્રીઓભાાં તળક્ષણનુાં થતય રુૂ કયતાાં નીચુાં નનલા ભે ેે. સ્ત્રીએ ફાકનને ઉેેયલા 

અને ગશૃકામમભાાં યનલાઇ યશલેાનુાં, રુૂ ઇચ્ેે એટરાાં ફાકન આલાાં, આલી 

વભથમાઓ સ્ત્રીઓની નીંદગીભાાં યશતેી શતી. બાયતભાાં જે લથતી વધૃ્ધધની વભથમા 

ઉદ્ બલી ેે, તેની ાે ણ કદાચ આલાાં કાયણન નલાફદાય શનઇ ળકે. 

               સ્ત્રીની ્રજનનન ળસ્તતને નીચે મનુફના રયફન અવય કયતા શનમ ેે.                                      

(1)          વાભાજીક રયફન :- 

               જેભાાં રગ્નની ંમભય, છટાેેડા, તલધલા તલલાશ, વાંમભ, બ્રહ્મચમમ 

ફહુત્ત્નત્લ તલગેયે રયફનનન વભાલેળ થામ ેે. 
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(2)          વીધા રયફન :-  

     ગબમતનયનધક વાધનન જેલાાં કે ગન ઓ, આંકડ , ગબમાત, તનયનધ, કનય- ટ  તથા 

ફાશત્મા જેલાાં રયફન વીધી ય તે ્રજનનનને અવય કયે ેે. 

(3)         યનક્ષ ય તે અવય કયતાાં ય ફન :-  

    કુટુાંફની આતથિક રયસ્થથતત, કુટુાંફ વ્મલથથા, યાનક મ વ્મલથથા, તલચાય થલાતાંત્ર્મ, 

તુ્ર ભશચે્ેા, તળક્ષણ, નણ, સ્ત્રીનન વ્મલવામ, સ્ત્રીની જ્ઞાતી / ધભમ, ફાકન ્રજત્મેનુાં 

લરણ તલગેયે રયફન ્રજનનન દયને આડકતય  ય તે અવય શોંચાડે ેે. 

     આભ, ્રજનનન દયને અનેક રયફન અવય કયે ેે. અશીં તેભાાંથી કેટરાાંક 

રયફનનન અ્માવ કયલાભાાં આવ્મન ેે. આ અ્માવ ભાટે લરવાડ તાલકુાના ુુદાાં 

ુુદાાં ગાભનની લથતીભાાંથી થતય ત તનદળમન દ્વાયા 190 સ્ત્રીઓનન એક તનદળમ રઇ તેની 

વ્મસ્તતગત તાવ કય  ભારશતી ભેલલાભાાં આલી ેે. અને તેને આધાયે ્રજનનન ળસ્તત 

યની આ રયફનની અવયનનુાં રયક્ષણ કયલાભાાં આવ્યુાં ેે.               

આ અ્માવભાાં રીધેરા ાાંચ રયફન આ ્રજભાણે ેે. 

(1)  ભાતાની જ્ઞાતત / ધભમ. 

(2)  ભાતાનુાં તળક્ષણ.  

(3)  કુટુાંફની આતથિક રયસ્થથતત. 

(4)  રગ્ન વભમે સ્ત્રીની ંમભય. 

(5  )  ભાતાનન વ્મલવામ. 

આ ાાંચ રયફન અંગેની ભારશતીને આધાયે નીચે મનુફનાાં ાાંચ રયક્ષણન કયલાભાાં 

આવ્માાં ેે. 
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(1)  ભાતાની જ્ઞાતત / ધભમની સ્ત્રી દ ઠ વયેયાળ ફાકન ય થતી અવય :-  

     બાયતભાાં તલતલધ ધભો ાનાયા તલતલધ જ્ઞાતતના રનકન લવે ેે. આ રનકનભાાં 

્રજનનન દય વાભાન્મત: ભબન્ન – ભબન્ન નનલા ભે ેે. આથી લરવાડ તાલકુાભાાં સ્ત્રીની 

્રજનનન ક્ષભતા ય તેની જ્ઞાતત / ધભમની અવય થામ ેે કે નરશિં તેનુાં  રયક્ષણન કયલાભાાં 

આવ્યુાં ેે. 

(2)  ભાતાનુાં તળક્ષણ અને ્રજનનન ળસ્તત લચ્ચેનન વાંફાંધ :-    

     જેના ય વીધાાં ( ્રજત્મક્ષ ) રયફન કનઇ અવય કય  ળતતાાં નથી, ત્માાં તળક્ષણ 

યનક્ષ ય તે ઘણુાં ફધુાં કય  ળકે ેે. તળક્ષણભાાં મે જાતતમ તળક્ષણ ્રજનનન દયને ભનટ  

અવય કયે ેે. આભ, તળભક્ષત સ્ત્રી અને અબણ સ્ત્રીની ્રજનનનળસ્તત લચ્ચે તપાલત નનલા 

ભે ેે. જે  લરવાડ તાલકુાની લથતીભાાં સ્ત્રીની ્રજનનન ળસ્તત અને તળક્ષણ લચ્ચેનન 

વાંફાંધ વશવફાંધાક દ્વાયા તાવલાભાાં આવ્મન ેે. 

 (3)  કુાંટુાંફની આતથિક રયસ્થથતત અને ્રજનનનળસ્તત લચ્ચેનન વાંફાંધ :-  

            અભીય  – અને ગય ફી લચ્ચે જેટરી અવભાનતા યશરેી ેે એટરી ન 

અવભાનતા ફાંને લગમની સ્ત્રીઓની ્રજનનન ળસ્તત લચ્ચે ણ યશરેી નનલા ભે ેે. એભાાં 

વાથે- વાથે તળક્ષણનુાં રયફ ણ યનક્ષ અવય યૂ  ાડે ેે. અભીય ભાાં તળક્ષણનુાં 

્રજભાણ ંમચ ુશનમ ેે. નમાયે ગય ફીભાાં તળક્ષણનુાં ્રજભાણ નીચુાં.  આભ, કુાંટુાંફની આતથિક 

રયસ્થથતત અને સ્ત્રીની ્રજનનન ળસ્તત લચ્ચે કનઇ વાંફાંધ ેે કે નરશિં, તેનુાં રયક્ષણ 

લરવાડ તાલકુાનાાં વાંદબમભાાં તનદળમ તાવને આધાયે કયલાભાાં આવ્યુાં ેે. 

(4) રગ્ન વભમે સ્ત્રીની ંમભયની ્રજનનન ળસ્તત ય થતી અવય :-  

             આજે ણ બાયતની ેાત જાતતઓભાાં ેનકય ને નાની લમે યણાલી 

દેલાનન રયલાન ેે. જેભ લશરેાાં રગ્ન તેભ ્રજનનત્તત ભાટેનન વભમગાન લધ.ુ આભ, લધ ુ

નન્ભનની ળક્યતા ંમચી યશ.ે આ ફાફતનન લરવાડ તાલકુાની લથતીના વાંદબમભાાં કયલાભાાં 

આવ્મન ેે. 
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(5) ભાતાનન વ્મલવામની ્રજનનન ળસ્તત ય થતી અવય :-                                                                                                                       

      સ્ત્રીનન મખુ્મ વ્મલવામ ગશૃકામમ અને નતાનાાં ફાકનનન ઉેેય. આ ્રજાચીન કાથી 

ચારતી આલતી ્રજણાભરકા ેે. અરફત્ત, આજે વભાનભાાં સ્ત્રીઓ ઘણી આગ નીક  

ગઇ ેે. ેતાાં જે સ્ત્રી વ્મલવામ કે નનકય  કયતી શનમ તેનાાં વયેયાળ ફાકન વાભાન્મ 

ઘયકાભ કયતી સ્ત્રીના વયેયાળ ફાકન કયતાાં ઓેાાં શનમ ેે. આભ, તલતલધ વ્મલવામભાાં 

યનકામેરી સ્ત્રીઓની ્રજનનન ળસ્તત ય તેના વ્મલવામની અવય થામ ેે કે નરશ તે અરશિં 

લરવાડ તાલકુાની લથતીનાાં વાંદબમભાાં અ્માવ કયલાભાાં આવ્મન ેે. 

     ઉયનકત રયક્ષણન ભાટે લરવાડ તાલકુાના ુુદા ુુદા ગાભનની લથતીભાાંથી થતય ત 

તનદળમન દ્વાયા 190 સ્ત્રીઓનન એક તનદેળ રઇ તેની તાવ કય  ભારશતી ભેલલાભાાં 

આલી ેે. આ તનદળમભાાં એલી સ્ત્રીઓને વભાલલાભાાં આલી શતી કે જેનાાં રગ્ન ેેલરાાં 30 

લમનાાં ગાાભાાં થમાાં શનમ. જેથી લતમભાન રયસ્થથતતની રયક્ષણભાાં યુુઆત થામ. 

    તનદળમન એકભ તય કે કુાંટુાંફને રેલાભાાં આવ્યુાં ેે. તનદળમની વાંદગી મદચ્ે ય તે 

કયલાભાાં આલી ેે. તનદળમ તાવ ભાટે શ્ન્રાલભરનન ઉમનગ કયલાભાાં આવ્મન શતન. 

 (1)  ભાતાની જ્ઞાતત / ધભમની સ્ત્રીદ ઠ વયેયાળ ફાકન ય થતી અવયનન અ્માવ  : -  

લરવાડ તાલકુાભાાં જ્ઞાતત / ધભમની સ્ત્રીદ ઠ વયેયાળ ફાકન ય થતી અવય તાવનુાં 

રયક્ષણ :-  લરવાડ તાલકુાભાાં ભાતાની જ્ઞાતત / ધભમ ્રજભાણે સ્ત્રીદ ઠ (કુાંટુાંફ રદઠ) ફાકન 

દળામલત ુાં કનષ્ટક :-  

 ભાતા (સ્ત્રી)ની જ્ઞાતત / ધભમ કુાંટુાંફન ( સ્ત્રીઓની ) વાંખ્મા ફાકનની વાંખ્મા સ્ત્રીદ ઠ વયેયાળ ફાકન 

અનઅુસભૂચત નન જાતત 

અનસુભૂચત જાતત 

ફભક્ષાંચ તથા અન્મ રશન્દુ  

ધાતભિક રઘભુતી કનભ 

50 

48 

75 

17 

148 

129 

151 

57 

2.9600 

2.6875 

2.0133 

3.3529 

કુર 190 485 2.5526 

-( તનદળમ વલે યથી ) 
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        ઉયનતત ભારશતીને અધાયે  ( કામ-થતલેય )   X2  રયક્ષણ આ મનુફ થળે. 

રયકલના : (Ho) :- વભષ્ષ્ટભાાં ચાયે ્રજકાયનાાં જ્ઞાતત / ધભમભાાં સ્ત્રીદ ઠ વયેયાળ ફાકનનુાં 

્રજભાણ વયખુાં ેે.                    

          તનરયભક્ષત ્રજભાણ અને અેભક્ષત ્રજભાણ દળામલત ુાં કનષ્ટક. :- 

Oi 

( તનરયભક્ષત ્રજભાણ ) 

(વયેયાળ ફાકન ) 

(અેભક્ષત 

્રજભાણ) 

ei 

(અેભક્ષત 

્રજભાણ) 

Oi- ei 

 

(oi-ei )2 

(oi-ei )2 

ei 

2.9600  

2.6575  

2.0133  

3.3529  

2.5526 

2.5526 

2.5526 

2.5526 

0.4073 

0.1048 

-0.5393 

0.8002 

0.1659 

0.0109 

0.2908 

0.6404 

0.6501 

0.0049 

0.1139 

2.2508 

કુર - - - 1.01191 

 

 𝟐  ∑
       𝟐

  

 

  𝟏

 

  = 1.0191 

    𝟐      𝟏  𝟏𝟗𝟏 

           જ્માાં  થલાતાંત્રતાની ભાત્રા : n – 1  =  4 – 1 = 3                                     

    𝟐           𝟓   𝟕 𝟖𝟐                  (  𝟐   કનષ્ટક યથી ) 

    𝟐        𝟐      

    તનરયભક્ષત ્રજભાણ અને અેભક્ષત ્રજભાણ લચ્ચેનન તપાલત 5% વાથમકતાની કક્ષાએ 

અવાથમક ેે. 

    રયકલનાનન સ્થલકાય થળે. 
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    એભ કશ  ળકામ કે ચાયેમ ્રજકાયના જ્ઞાતત/ધભમભાાં સ્ત્રીઓનાાં વયેયાળ ફાકનનુાં ્રજભાણ 

વયખુાં ેે. 

તાયણ :- આભ ભારશતતનુાં રયક્ષણ કયતાાં નણામ ેે કે, સ્ત્રીઓની ્રજનનનળસ્તત ુુદ  ુુદ  

જ્ઞાતતઓભાાં તનદેળ વલેભાાં ુુદ  ુુદ  દેખામ ેે. ણ લાથતલભાાં વભષ્ષ્ટભાાં ્રજનનનળસ્તત 

અને જ્ઞાતત/ લચ્ચે કનઇ ન વાંફાંધ અસ્થતત્લ ધયાલતન નથી, એભ કશ  ળકામ. 

(2)   ભાતાનુાં તળક્ષણ અને ્રજનનનળસ્તત લચ્ચેનન વાંફાંધ નન અ્માવ  :- 

                                          લરવાડ તાલકુાની સ્ત્રીનુાં તળક્ષણ અને ્રજનનનળસ્તત લચ્ચે યશરેા વશવાંફાંધની તાવ :-  

      લરવાડ તાલકુાભાાં સ્ત્રીનુાં તળક્ષણ અને ફાકનનુાં વાંખ્મા દળામલત ુાં કનષ્ટક 

ફાકનની 

વાંખ્મા 

તળક્ષણ  

 

કુર 
અબણ 7 મ ુ

સધુી 

S.S.C. 

સધુી 

H.S.C. 

સધુી 

થનાતક 

સધુી 

અન.ુ થનાતક 

કે તેથી લધ ુ

આંકડાભાાં 

યુૂઆત  

0 1-7 8-10 11-12 13-15 16-17  

0 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

1 

2 

4 

7 

5 

1 

5 

10 

12 

14 

6 

1 

12 

17 

12 

9 

3 

0 

12 

12 

7 

3 

2 

0 

10 

9 

5 

0 

0 

0 

4 

3 

1 

0 

0 

3 

44 

53 

41 

33 

36 

કુર  48 54 35 24 8 190 

નોંધ :-  ખાનાભાાં દળામલેર આંકડા સ્ત્રીઓની વાંખ્મા દળામલે ેે.                                   

(તનદળમ વલે યથી ) 

         ઉયનતત ભારશતી યથી ફાકનની વાંખ્માને X ચર અને તળક્ષણને Y ચર 

તય કે રઇ તળક્ષણ અને ફાકનની વાંખ્મા લચ્ચેનન વશવાંફાંધાક ભેલીશુાં. આ 



Research Guru Volume-11, Issue-4(March-2018) (ISSN:2349-266X) 

Page | 739  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

 

વશવાંફાંધાકને આધાયે આણને વભષ્ષ્ટ તલળે આનભુાન કય શુાં કે સ્ત્રી / ભાતાનુાં તળક્ષણ 

આને તેના ફાકનની વાંખ્મા લચ્ચે  કનઇ વફાંધ ેે કે નરશ,  અને વફાંધ શનમ તન કેટરન 

તે ણ ભેલીશુાં. 

          વશવાંફાંધાકની ગણતય  ભાટે ઉયનતત ભારશતીને આધાયે દ્વદ્વચર કનષ્ટક આ 

મનુફ યચાળે.  વશવાંફાંધાક ગણતય  ભાટેનુાં દ્વદ્વચર કનષ્ટક યચના 

Y 

X 

0 1-7 8-10 11-12 13-15 16-17 fx dx =x-2 fxdx fxdx2 fdxdy 

0 1  (18 1   (10 1   (0 0     (0 0     (0 0    (0 3 -2 -6 12 28 

1 1   (9 5   (25 12  (0 12  (-30 10     (-50 4   (-30 44 -1 -44 44 -76 

2 2      (0 10  (0 17  (0 7    (0 9    (0 3    (0 43 0 0 0 0 

3 4  (-36 12  (-60 12  (0 7   (17.5 5    (25 1   (7.5 41 1 41 41 -45 

4 7  (-126 14 (-140 9   (0 3    (15 0     (0 0    (0 33 2 66 132 -251 

5 કે 

તેથી લધ ુ

5  (135 6   (-90 3   (0 2       (15 0     (0 0    (0 16 3 48 144 -210 

fy 20 48 54 36 24 8 190  105 373 -555 

ભધમભ 

રકભત= y 

0 4 9 11.5 14 16.5 -  

dy = y-9 -9 -5 0 2.5 5 7.5 -  

fydy -180 -240 0 90 120 60 =      

-150 

=      

4095 

=      

-555 

કુર 

fydy2 1620 1200 0 225 600 450  

fdxdy -270 -255 0 17.5 -25 -22.5  

 

     વશવાંફાંધાક વશવાંફાંધાક R =                       

√      𝟐          𝟐 √      𝟐          𝟐
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           R     
     𝟏𝟗    𝟓𝟓𝟓  𝟏 𝟓    𝟏𝟓  

√𝟏𝟗  𝟑𝟕𝟑  𝟏𝟓  𝟐   √𝟏𝟗  𝟒 𝟗𝟓   𝟏𝟓  𝟐
         

   
     𝟏  𝟓 𝟒𝟓  𝟏𝟓 𝟕𝟓 

√𝟕  𝟖𝟕  𝟏𝟏  𝟐𝟓      √𝟕 𝟕𝟖  𝟓  𝟐𝟐 𝟓  
     

                   𝟖𝟗 𝟕  

√𝟓𝟗 𝟖𝟒𝟓      √𝟕 𝟓𝟓 𝟓𝟓 
                              

    𝟖𝟗 𝟕  

 𝟐𝟒𝟒 𝟔𝟑𝟐𝟑 𝟖𝟔𝟗 𝟐𝟐𝟑𝟕
 

            𝟒𝟐𝟏𝟖 

             અરશિં વશવાંફાંધાક ઋણ આલે ેે. એટરે કે ભાતાનુાં તળક્ષણ અને તેનાાં 

ફાકનની વાંખ્મા ( ્રજનનન ળસ્તત ) લચ્ચે ઋણાત્ભક વશવાંફાંધાક (વ્મથત  વાંફાંધ ) 

યશરેન ેે. 

       એભ કશ  ળકામ કે, લરવાડ તાલકુાની લથતીભાાં સ્ત્રીઓનુાં તળક્ષણ જેભ જેભ લધે 

ેે. તેભ તેભ ફાકન ઓેા શનમ ેે. આભ, ભાતાના તળક્ષણની અવય તેની ્રજનનનળસ્તત 

ય થામ ેે. 

 તાયણ :- 

 લરવાડ તાલકુાભાાં સ્ત્રીઓનુાં તળક્ષણ અને તેની ્રજનનળસ્તત લચ્ચે ઋણ વશવાંફાંધાક 

નનલા ભે ેે. 

 આભ, તળક્ષણનુાં ્રજભાણ જેભ લધે તેભ ્રજનનનળસ્તત ઘટે ેે. એટરે કે તળક્ષણનુાં ્રજભાણ 

ઓછાં શનમ ત્માાં ્રજનનન દય લધ ુયશ ેેે. 

(3) કુટુાંફની આતથિક રયસ્થથતી અને સ્ત્રીની ્રજનનળસ્તત લચ્ચેનન વાંફાંધ નન અ્માવ  :-  

લરવાડ તાલકુાભાાં કુાંટુાંફની આતથિક રયસ્થથતત અને સ્ત્રીની ્રજનનન ળસ્તત લચ્ચે યશરેા 

વશવાંફાંધનન અ્માવ :- 

         : લરવાડ તાલકુાના કુાંટુાંફનની  આતથિક  રયસ્થથતી અને સ્ત્રીઓની ્રજનનનળસ્તત 

દળામલત ુાં કનષ્ટક : 
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કુટુાંફની  

ભાતવક 

આલક 

(રૂતમાભાાં) 

1000 કે 

તેથી 

ઓે  

10001 

થી 

 20000 

 20001 

થી 

40000 

40001 

થી 

60000 

60001  

થી 

100000 કે 

તેથી લધ ુ

  કુર 

સ્ત્રીઓની 

વાંખ્મા 

કુર જીલીત 

નન્ભન 

13 

38 

38 

118 

96 

243 

32 

67 

11 

9 

190 

458 

વયેયાળ 

નન્ભન 

2.9230 3.1052 2.5312 2.0937 1.7272 2.5526 

        

   ( તનદળમ વલે યથી ) 

                        ઉયનતત ભારશતી યથી કુટુાંફની આતથિક રયસ્થથતી અને સ્ત્રીની 

્રજનનનળસ્તત લચ્ચે યશરેન વશવાંફાંધનન અ્માવ કયલાભાાં આવ્મન. આ ભાટે અરશિં 

કુટુાંફની ભાતવક આલકને X ચર અને વયેયાળ જીલીત નન્ભનને Y ચર તય કે રઇ 

વશવાંફાંવાંફાંધાકની ભેલલા આવ્મન ેે. તનદળમ તાવ યથી વશવાંધાાંક વાંબતલત દન 

ણ ભેલલાભાાં આવ્મન ેે. અને ત્માય ફાદ તેનાાં આધાયે વભષ્ષ્ટભાાં ણ વશવાંફાંધ 

અસ્થતત્લ ધયાલે ેે કે નરશ, તેનુાં રયક્ષણ કયલાભાાં આવ્યુાં ેે, જેથી તનદળમ તાવની કનઇ 

ભરુની અવય વભષ્ષ્ટ તલળેના અનભુાન ય નરશિં ડે. 

 વભષ્ષ્ટ વશવાંધાક (ƍ) : 0 ેે કે નરશ તેનુાં રયક્ષણ કયલાનુાં ેે. આ ભાટે અરશિં થટુડન્ટનુાં 

(t) : o રયક્ષણનન ઉમનગ કયલાભાાં આવ્મન ેે. 
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 : વશવફાંધાકની ગણતય  ભાટેનુાં કનષ્ટક :  

ભાતવક 

આલક (X) 

0001 

થી 

10000 

10001 

થી 

20000 

20001 

થી 

40000 

40001 

થી 

60000 

60001  

થી 

100000 

કે તેથી 

લધ ુ

કુર 

ભધમ 

રકભત (X) 

5000 15000 30000 50000 80000 - 

વયેયાળ 

રકિંભત (Y) 

2.9230 3.1052 2.5312 2.0937 1.7272 - 

dx= 
  𝟑    

𝟏   
 

-25 -15 0 20 50 30 

dy= y – 

2.5312 

0.3917 0.5739 0 -0.4376 -0.8041 -0.2761 

dx2 625 225 0 400 2500 3750 

dx2 0.1534 0.3293 0 0.1914 0.6465 1.3206 

dxdy -

9.7925 

-8.6085 0 8.7520 -40.2050 -67.3580 

 

     
              ∑      ∑        ∑             

√ ∑  𝟐   ∑   𝟐     √ ∑  𝟐     ∑   𝟐 
 

      
                     𝟓   𝟔𝟕   𝟑𝟓𝟖   𝟑      𝟐𝟕𝟔𝟏                 

√𝟓 𝟑𝟕𝟓   𝟑  𝟐    √𝟓 𝟏 𝟑𝟐 𝟔     𝟐𝟕𝟔𝟏 𝟐
     

   
            𝟑𝟑𝟔 𝟕𝟗  𝟖 𝟐𝟖𝟑                              

√𝟏𝟖 𝟕𝟓  𝟗      √𝟔 𝟔 𝟑     𝟕𝟔𝟐
 

     
                 𝟑𝟐𝟖 𝟓 𝟕                  

√𝟏𝟕 𝟓𝟖      √𝟔 𝟓𝟐𝟔𝟕
        

   
              𝟑𝟐𝟖 𝟓 𝟕                

𝟏𝟑𝟑 𝟔 𝟑𝟖   𝟐 𝟓𝟓𝟒𝟕
 

            𝟗𝟔𝟐𝟒 
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આ તનદળમ વશવાંફાંધાકની રકભતભાાં યશરેા વાંબતલત દનની ગણતય  નીચે મનુફ ેે.  

વાંબતલત દન : P.E.  =  0.6745  ×  𝟏  𝟐

√   

 

 =  0.6745  × 1 -  𝟏     𝟖𝟗𝟔𝟓 𝟐

√   𝟓
 

                         𝟔𝟕𝟒𝟓   
 𝟏  𝟑𝟐𝟔𝟐

𝟐 𝟐𝟑𝟔 
 

    𝟔𝟕𝟒𝟓   
   𝟕𝟑𝟕

𝟐 𝟐𝟑  
 

             𝟐𝟐𝟐 

                          𝟔        𝟏𝟑𝟑𝟓                

          અશીં P.E. > r ેે. લ  P.E. ્રજભાણભાાં નાનન ેે. તથા r < 0.5 શનલાથી એભ 

કશ  ળકામ કે ફાંને ચરન લચ્ચે વશવાંફાંધાક નરશિંલત ્રજભાણભાાં ેે.  

        શલે વભષ્ષ્ટભાાં આ ફાંને ચરન લચ્ચે કનઇ સચૂક વશવાંફધ ેે કે નરશ, તેનુાં 

રયક્ષણ ભાટે અશ  આંકડાળાસ્ત્રી થટુડન્ટના  t  રયક્ષણ ઉમનગ કયલાભાાં આવ્મન ેે.  

વભષ્ષ્ટભાાં ફાંને ચરન લચ્ચે કનઇ સચૂક વશવાંફાંધ ેે કે નરશ, તેનુાં  t  રયક્ષણ આ મનુફ 

થળે. 

રયકલના :- વભષ્ષ્ટભાાં ફને ચરન લચ્ચેનન વશવફાંધાક (ƍ) શનૂ્મ ેે. 

              t  =   √     𝟐

√ 𝟏    𝟐
 

                 =       𝟗𝟔𝟐𝟒         √ 𝟓   𝟐  

√𝟏       𝟗𝟔𝟐𝟒 𝟐
       =  

     𝟗𝟔𝟐𝟒    𝟏 𝟕𝟑𝟐 

√ 𝟏    𝟗𝟐𝟔𝟐
 

              =      𝟏 𝟔𝟔𝟔𝟖 

√   𝟕𝟑𝟕
    =     𝟏 𝟔𝟔𝟔𝟖 

√  𝟐𝟕𝟏𝟔
 

                         𝟔 𝟏𝟑𝟕𝟐  

        જ્માાં  થલાતાંત્રતાની ભાત્રા      :  n – 1=  5 – 1 =  4 

                           
cal (0.05) = 3.18                            (કનષ્ટક યથી) 
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                  શલે  t  cal <  tab 

                        વશવાંફાંધાકની રકભત 5% ની વાથમકતાની તક્ષાએ  અવાથમક ેે.  

                        રયકલના થલીકામમ ફને ેે.  

                         એભ કશ  ળકામ કે વભષ્ષ્ટ વશવાંફાંધાક (ƍ) : 0 ેે. 

        એભ તાયલી ળકામ કે લરવાડ તાલકુાની સ્ત્રીઓની ્રજનનનળસ્તતને   કુટુાંફની 

આતથિક રયસ્થથતીની કનઇ અવય થતી નથી. 

તાયણ :-  

        સ્ત્રીની ્રજનનળસ્તત અને કુટુાંફની આતથિક રયસ્થથતત લચ્ચે કનઇ વાંફાંધ નથી  

       એટરે કે કુટુાંફદ ઠ ફાકનની વયેયાળ વાંખ્મા ય કુટુાંફની આતથિક રયસ્થથતતની 

અવય થતી નથી  

(4)  રગ્ન વભમે સ્ત્રીની ંમભય તેની ્રજનનનળસ્તત ય થતી અવયનન અ્માવ  :- 

 લરવાડ તાલકુાની સ્ત્રીઓની રગ્ન વભમે ંમભયની તેની ્રજનનનળસ્તત ય થતી અવયન 

તાવત ુાં રયક્ષણ :- 

લરવાડ તાલકુાની સ્ત્રીઓની રગ્ન વભમે ંમભય અને તેના વયેયાળ જીલીત નન્ભન 

દળામલત ુાં કનષ્ટક.  

રગ્ન વભમે 

સ્ત્રીની ંમભય ( લમભાાં) 

સ્ત્રીઓની 

કુર વાંખ્મા 

કુર જીતલત 

નન્ભન 

વયેયાળ જીતલત 

નન્ભન 

21 કે તેથી ઓે  

22 થી 25 

26 કે તેથી લધ ુ

92 

78 

20 

257 

194 

34 

2.7934 

2.4871 

1.7000 

કુર 190 485 6.9805 
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 ( તનદળમ વલે યથી ) 

          ુુદા ુુદા લમગાાભાાં સ્ત્રીની ્રજનનન ળસ્તત ુુદ  – ુુદ  યશ ે ેે. ઉયનકત 

ભારશતીને આધાયે અશીં એલી રયકલના ધાયલાભાાં આલી ેે કે વભષ્ષ્ટભાાં ત્રણેમ 

લમુુથન અનકુ્રભે 21 લમ કે તેથી ઓે  ઉભયનુાં ુુથ 22 થી 25 લમનુાં લમુુથ અને 26 

લમ કે તેથી લધ ુલમના ુુથનભાાં સ્ત્રીદ ઠ વયેયાળ ફાકનનુાં ્રજભાણ અનુાંક્રભે 3 : 3 : 2 

ેે. આ તનયાકયણીમ રયકલના તલરૂધધ લૈકધ્લક રયકલના એલી ેે કે ત્રણેમ 

લમુુથનભાાં સ્ત્રીદ ઠ વયેયાળ ફાકનનુાં ્રજભાણ વયખ ુ ેે. રયકલનાના ય ક્ષણ ભાટે 

અશીં X2 ય ક્ષણનન ઉમનગ કયલાભાાં આવ્મન ેે. જેના આધાયે સ્ત્રીઓની રગ્ન વભમે 

ંમભયની તેની ્રજનનન ળસ્તત ય અવય થામ ેે કે નરશ તે જાણી ળકાળે.                         

  રયકલના (HO): વભષ્ષ્ટભાાં ત્રણેમ લમુુથનની સ્ત્રીઓભાાં વયેયાળ ફાકનનુાં ્રજભાણ 3 : 

2 : 2 ેે.  

                              અશીં કુર ્રજભાણ : 3+3+2 = 8 

                              અેક્ષીત ્રજભાણ : 

                                   e1= e2 =   𝟔 𝟗𝟖 𝟓 𝟑

𝟖
 𝟐 𝟔𝟏𝟕𝟔 

 e3 =    𝟔 𝟗𝟖 𝟓 𝟐

 𝟖
  𝟏 𝟕𝟒𝟓𝟏  

              શલે તનરયભક્ષત ્રજભાણ (વયેયાળ જીતલત નન્ભન ) અને અેભક્ષત ્રજભાણ 

લચ્ચેનન તપાલત વાથમક ેે, કે નરશિં તે જાણલા ભાટે X2 ( કામ-થતલેય )  ય ક્ષણ આ  

મનુફ કયલાભાાં આવ્યુાં ેે. 
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તનરયભક્ષત ્રજભાણ અને અેભક્ષત ્રજભાણ દળામલત ુાં કનષ્ટક. 

   રગ્ન 

વભમે 

સ્ત્રીની 

ંમભય 

લમભાાં 

Oi 

તનરયભક્ષત્રજભાણ 

(વયેયાળ જ્ન્ભન) 

ei 

અેભક્ષત 

્રજભાણ 

oi-ei 

 

(oi-ei)2 (oi-ei)2 / ei 
 

21 કે તેથી 

ઓે  

22 થી 25 

26 કે તેથી 

લધ ુ

2.7934 

2.4871 

1.7000 

2.6176 

2.6176 

1.7451 

0.1758 

-0.1305 

0.0451 

0.0309 

0.0170 

0.0020 

0.0118 

0.0065 

0.0011 

 કુર - - - 0.0194 

                                                                                                                                                

 𝟐  ∑
       𝟐

  

 

  𝟏

 

    X2
cal = 0.0194 જ્માાં થલાતાંત્રતાની ભાત્રા   : n – 1  =  3 – 1 = 2  

   X2
(tab) (0.05) = 5.9900 

   શલે X2
cal < X2

tab 

    તનરયભક્ષત ્રજભાણ અને અેભક્ષત ્રજભાણ લચ્ચેનન તપાલત  5% ની વાથમકતાની 

કક્ષાએ અવાથમક ેે.  

    રયકલનાની (HO) નન 5% ની વાથમકતાની તક્ષાએ સ્થલકાય કયલાભાાં આલે ેે.  

    એભ કશ  ળકામ કે વભષ્ષ્ટભાાં ત્રણેમ લમુુથનની સ્ત્રીઓભાાં વયેયાળ ફાકનનુાં  3 : 3: 

2 ્રજભાણ ેે.  

     લરવાડ તાલકુાભાાં સ્ત્રીની ંમભય જેભ જેભ લધે ેે. તેભ તેભ ્રજનનન ળસ્તત ધટે ેે.  
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           26 લમ કે તેથી લધ ુલમે કયેર રગ્નલા  સ્ત્રીનાાં વયેયાળ ફાકન 21 લમ કે 

તેથી ઓે  ંમભયે કયેર રગ્નલા  સ્ત્રીનાાં વયેયાળ ફાકન કયતા ઓેા શનમ ેે એવુાં 

તાયણ કઢ  ળકામ.  

 તાયણ :-  

         સ્ત્રીઓની ્રજનનન ળસ્તત ય તેના રગ્ન વભમ ની ંમભય અવય થામ ેે. જેભ 

લશરેાાં રગ્ન તેભ લધ ુ ફાકનની ળકમતા લધ ુ યશ ે ેે. આથી એભ કશ  ળકામ કે 

લથતીવધૃ્ધધ અટકાલલા ભાટે રગ્નની લમ ંમચી શનલી નનઇએ. 21 લમથી શરેાાંની લમે 

રગ્ન થલા ન નનઇએ.  

(5)   ભાતાના વ્મલવામની ્રજનનનળસ્તત ય થતી અવયનન અ્માવ  :- 

  લરવાડ તાલકુાની સ્ત્રીઓના વ્મલવામની તેની ્રજનનનળસ્તત ય થતી અવય 

તાવનુાં રયક્ષણ :-  

લરવાડ તાલકુાની સ્ત્રીઓનન વ્મલવામ અને વયેયાળ જીતલત જીતલત નન્ભન દળામલત ુાં 

કનષ્ટક. 

  ભાતા (સ્ત્રી) નન 

વ્મલવામ 

 સ્ત્રીઓની  વાંખ્મા  કુર જીતલત  

નન્ભન 

 વયેયાળ  જીતલત 

નન્ભન 

 પકત ધયકાભ 

ખેતી / ભુુય  

નનકય / થલયનનગાય 

    81 

    89 

    20 

   228 

   226 

    31 

  2.8148 

  2.5393 

  1.5500 

    કુર    190    485   6.9041  

 -( તનદળમ વલે યથી ) 

                નનકય  / થલયનનગાય કે ખેતભુુય  કયતી સ્ત્રીઓને તેના ફાકનનાાં ઉેેય 

ભાટે ફહુ ઓેન વભમ ભે ેે, નમાયે ઘયકાભ કયતી સ્ત્રીને ઘણી નલયાળ શનમ ેે. જેથી 
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તેને ફાકનનન ફનનન ખાવ અનબુલલન નથી ડતન, આથી તેભનાાં વયેયાળ ફાકન 

નનકય , થલયનનગાય કે ભુુય  કયતી સ્ત્રીનાાં વયેયાળ ફાકન કયતાાં લધ ુનનલા ભે ેે.  

                ઉયનકત તનદળમ તાવની ભારશતીને આધાયે ુુદા ુુદા વ્મલવામભાાં 

યનકામેરી સ્ત્રીઓનાાં વયેયાળ ફાકનનુાં ્રજભાણ વયખુાં ેે કે ભબન્ન ભબન્ન તેનુાં રયક્ષણ કય શુાં; 

જેથી સ્ત્રીનાાં વ્મલવામની તેનાાં વયેયાળ ફાકન ય કેલી અવય થામ ેે. તે જાણલા 

ભળે. આ રયક્ષણ ભાટે અશીં X2 રયક્ષણનન ઉમનગ કયલાભાાં આવ્મન ેે.  

રયકલના : ( HO ) :   વભષ્ષ્ટભાાં ત્રણેમ ્રજકાયનાાં વ્મલવામભાાં યનકામેર સ્ત્રી (ભાતા) 

ઓનાાં  

                           વયેયાળ ફાકનનુાં ્રજભાણ  = 3 : 3 : 2 ેે.  

                                કુર ્રજભાણ : 3 + 3 + 2 = 8 

                                અેભક્ષત ્રજભાણ : 

                     e1= e2 =  6.9041 x 3 / 8= 2.5890 

                    e3: 6.9041 x 2 / 8 =1.7260 

    

શલે તનરયભક્ષત ્રજભાણ અને અેભક્ષત ્રજભાણ લચ્ચેનન તપાલત વાથમક ેે. કે નરશિં તે 

જાણલા ભાટે X2 ય ક્ષણ નીચે મનુફ કયલાભાાં આવ્યુાં ેે.  
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તનરયભક્ષત ્રજભાણે અને અેભક્ષણ ્રજભાણ દળામલત ુાં કનષ્ટક. 

ભાતા (સ્ત્રી) 

નન વ્મલવામ 

(Oi )  

તનરયભક્ષત્રજભાણ 

(વયેયાળ જ્ન્ભન) 

(ei) 

અેભક્ષત 

્રજભાણ 

oi-ei (oi-ei)2 (oi-ei)2 / 

ei 

પકત ધયકાભ 

ખેતી / ભુુય  

નનકય / 

થલયનનગાય 

2.8148 

2.5393 

1.5500 

2.5890 

2.5890 

1.7260 

0.2258 

-0.0496 

-0.1760 

0.0509 

0.0024 

0.0309 

0.0196 

0.0009 

0.0179 

કુર     0.0384 
 

 𝟐  ∑
       𝟐

  

 

  𝟏

 

                                                 X2
cal = 0.0384 

જ્માાં થલાતાંત્રતાની ભાત્રા   : n – 1  = 3 – 1 =  2 

   X2
(tab) (0.05) = 5.9900 

   શલે X2
cal < X2

tab 

    તનરયભક્ષત ્રજભાણ અને અેભક્ષત ્રજભાણ લચ્ચેનન તપાલત  5% ની વાથમકતાની 

કક્ષાએ અવાથમક ેે. 

     રયકલનાની 5%ની વાથમકતાની કક્ષએ સ્થલકાય કયલાભાાં  આલળે. 

                એભ કશ  ળકામ કે વભષ્ષ્ટભાાં ત્રણેમ ્રજકાયના વ્મલવામભાાં યનકામેર 

સ્ત્રીઓભાાં  

                   વયેયાળ ફાકનનુાં ્રજભાણ 3 : 3 : 2 ેે. 
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      એવુાં અનભુાન કય  ળકામ કે લરવાડ તાલકુાની સ્ત્રીઓભાાં પકત ધયકાભ કયતી 

સ્ત્રીઓનાાં વયેયાળ ફાકન નનકય  કે થલયનનગાય કયતી સ્ત્રીનાાં વયેયળ ફાકન કયતા લધ ુ

શનમ ેે. 

તાયણ :-  

         વ્મલવામની અવય સ્ત્રીનાાં વયેયાળ ફાકન ય ડે ેે. પતત ઘયકાભ કયતી 

સ્ત્રીનાાં વયેયાળ ફાકન અન્મ વ્મલવામી સ્ત્રીનાાં વયેયાળ ફાકન કયતાાં લધ ુ યશ ે ેે. 

વ્મલવામી સ્ત્રીને ફાકનના ઉેેય ભાટે ઘણન ઓેન વભમ ભે ેે. તેથી તેને ફાકન 

લધાયે શનમ તન તેનન ઉેેય કયલાનુાં કરઠન  રાગે ેે. આથી તેઓ ઓેાાં ફાકનથી ન 

વાંતન ભાણે ેે.  

વભગ્ર અ્માવને અંતે નીચે મનુફનાાં તાયણન તાયલી ળકામ : 

1. સ્ત્રીના વયેયાળ ફાકન એટરે કે ્રજનનન ળસ્તત ય સ્ત્રીના જ્ઞાતત કે ધભમની કનઇ 

અવય થતી નથી. 

2. સ્ત્રીના વયેયાળ ફાકન એટરે કે ્રજનનન ળસ્તત ય સ્ત્રીના તળક્ષણની અવય થામ 

ેે. એટરેકે સ્ત્રીઓભાાં તળક્ષણનુાં ્રજભાણ જેભ ઊચુાં તેભ ફા નન્ભદય નીચન યશ ે

ેે. 

3. સ્ત્રીના વયેયાળ ફાકન એટરે કે ્રજનનન ળસ્તત ય સ્ત્રીના કુટુાંફની આતથિક 

રયસ્થથતતની અવય થામ ેે એવુાં તનદળમ વશવાંફાંધના અ્માવ યથી નણામ ેે, 

યાંત ુવશવાંફાંધનુાં t  ય ક્ષણ કયતાાં એભ વાભફત થામ ેે કે વભષ્ષ્ટભાાં એટરે કે 

વભગ્ર તાલકુાની લથતીભાાં ્રજનનન ળસ્તત ય સ્ત્રીના કુટુાંફની આતથિક 

રયસ્થથતતની અવય થતી નથી. 

4. સ્ત્રીના વયેયાળ ફાકન એટરે કે ્રજનનન ળસ્તત ય સ્ત્રીની રગ્ન વભમની 

ંમભયની અવય થામ ેે. એટરે કે સ્ત્રીઓભાાં રગ્ન વભમની ંમભયની જેભ લધ ુ

તેભ ફા નન્ભદય નીચન યશ ેેે. 
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5. સ્ત્રીના વયેયાળ ફાકન એટરે કે ્રજનનન ળસ્તત ય સ્ત્રીના વ્મલવામની  અવય 

થામ ેે. એટરે કે ઘયકાભ કયતી સ્ત્રીઓની વયખાભણીએ નનકય  કે થલયનનગાય 

કયતી સ્ત્રીઓનન ફા નન્ભદય નીચન યશ ેેે. 
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