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યવુાનો ર મોબાઈની અસરો-એક સમાજશાસ્ત્રીય અભ્યાસ (અમદાવાદ 
શહરેને કેન્દ્રમાાં રાખીને) 
ડૉ. નનનિનકુમાર કે. જાદવ 

સરકારી નવનયન કોેજ,માાંડ, અમદાવાદ. 
 પ્રસ્િાવના 

વલશ્વના તભાભ વભાજોના વલકાવ ભાટે વતત પ્રમત્નળીર શોમ છે. અને પ્રત્મેક વભાજના 
વલકાવ ભાટે નલી ેઢી ય બાય મકૂલાભાાં આલે છે. આ નલી ેઢીના વલકાવભાાં તેના ઘડતયભાાં 
વભાજની વલભબન્ન વાંસ્થાઓના ભશત્લનો પાો જોલા ભે છે. જે નલી ઢેીને આડકતયી યીતે 
અવય કયે છે. આ વાંસ્થાભાાં કુટુાંફ, ળાા, વભત્ર જૂથ, ડોળજૂથ, વાંચાય ભાધ્મભો વલભબન્ન વાંસ્થાની 
અવય જોલા ભે છે. તેભજ લતતભાન વભમભાાં ઔદ્યોભગકયણ, ળશયેીકયણના કાયણે યલુાનના 
વલચાયો, મલૂ્મો, ભાન્મતાઓ ફદરામા છે. આજના યલુાનોભાાં આધવુનક મલૂ્મો તથા 
વિભીકયણની અવય જોલા ભે છે. લતતભાન વભમે યોજફયોજનાાં જીલનભાાં યલુાનો વાંચાય 
ભાધ્મભોનો ઉમોગ લધતો જોલા ભે છે. યલુાનો નલી નલી ટેકનોરોજી અને વાધનનો 
ઉમોગ કયતા જોલા ભે છે. પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં યલુાનો ય ભોફાઈરની શુાં અવયો ડ ેછે તે 
તાવલાનુાં છે. ભોફાઈરના ઉમોગથી તેભના જીલનભાાં કેલા રયલતતનો આવ્મા છે તે 
જાણલાનો છે. 

 સાંશોધન પ્રશ્ન 

યલુાનો ય ભોફાઈરની અવયો એક વભાજળાસ્ત્રીમ અભ્માવ (અભદાલાદ ળશયેનાાં 
કેન્રભાાં યાખીને) 

 સાંશોધન હતેઓુ 

પ્રસ્તતુ વાંળોધનભાાં અભદાલાદ ળશયેનાાં યલુાનો ય ભોફાઈરની શકાયાત્ભક અને 
નકાયાત્ભક અવયો જાણલી. 

 સાંશોધન દ્ધનિ, પ્રયકુ્તિ અને નનદશશન 

પ્રસ્તતુ વાંળોધનભાાં વભાજળાસ્ત્રભાાં પ્રચભરત એલી વલેક્ષણ દ્ધવતભાાં વેમ્ર વલ ે
દ્ધવતનો ઉમોગ કયલાભાાં આવ્મો છે. જેભાાં અભદાલાદ ળશયેનાાં 80 યલુાનો ાવેથી મરુાકાત 
અનસુભૂચ દ્વાયા ભારશતી એકત્ર કયલાભાાં આલી છે. પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં ભફનવાંબાલનાત્ભક 
વનદળતનભાાં ઉરબ્ધ વનદળતન, આકસ્સ્ભક વનદળતન, શતેરુક્ષી વનદળતનની યીતનો ઉમોગ કયી 
વનદળતન વાંદ કયલાભાાં આવ્યુાં છે. પ્રસ્તતુ વાંળોધનભાાં અભદાલાદ ળશયેનાાં તભાભ વલસ્તાયોનો 
વભાલેળ કયલાભાાં આવ્મો નથી. યાંત ુ લાવણા, ારડી, લેજરયુ, વયખજે, વેટેરાઈટ, 
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નાયણયુા, ઘાટરોડીમા, ગોતા, ચાાંદરોડીમા, લાડજ, નલયાંગયુા અન ેઆંફાલાડી વલસ્તાયોનો 
વભાલેળ કયલાભાાં આવ્મો છે. પ્રસ્તતુ વાંળોધનભાાં અભદાલાદ ળશયેનાાં યલુાનો ાવેથી ભારશતી 
એકત્ર કયલાભાાં આલી છે. ભારશતી એકત્રીકયણભાાં અભદાલાદ ળશયેનાાં યલુાનો દ્વાયા ખફુ જ 
વશકાય આપ્મો તથા ખફૂજ ળાાંવતલૂતક વાાંબી અને ભારશતી આી વાથે વાથે આ પ્રકાયના 
વાંળોધનનો લધ ુઅને વાયા ફનાલલા ભાટે તેભના સચૂનો ણ આપ્મા ઘણીલાય એવુાં ફનતુાં કે 
તેભની ાવે ભારશતી ભેલલા જઈએ ત્માયે વભમના અબાલે ના ાડ ે કે છી ફીજા કોઈ 
વભમેએ ભલાનુાં કશતેા ણ એક ફાફત વાયી શતી કે વભમ કાઢી વાંણૂત ભારશતી આતા 
શતા. 

 અભ્યાસનુાં મહત્વ 

પ્રસ્તતુ વાંળોધન અભદાલાદ ળશયેનાાં યલુાનો ય ભોફાઈરની અવયો જાણલાભાાં 
ઉમોગી છે. લતતભાન વભમે યલુાનોભાાં વલજ્ઞાન અને ટેકનોરોજીનો ોતાના જીલનભાાં કેટરો 
ઉમોગ કયે છે તે જાણલાભાાં ણ ઉમોગી છે. 

 અભ્યાસની મયાશદા 
પ્રસ્તતુ વાંળોધનએ ખફુ જ ઓછા વભમભાાં ણુત કયેર છે અને કોઈણ આવથિક વશામ 

લગય ણુત કયેર છે એટર ે કે વભમ અને નાણાની ભમાતદા જોલા ભે છે. પ્રસ્તતુ વાંળોધનના 
તાયણો ભાત્ર ળશયેી યલુાનોને જ રાગુાં કયી ળકામ છે. ગ્રાભીણ, આરદલાવી વલસ્તાયનાાં યલુાનોને 
રાગ ુ કયી ળકામ નશીં તે ણ એક ભમાતદા છે. પ્રસ્તતુ વાંળોધનભાાં વાંચાય ભાધ્મભોનાાં ફધા 
ભાધ્મભોની અવયો તાવી નથી તે ણ એક ભમાતદા છે. 

કોષ્ટક નાં.-1 

ઉત્તરદાિાઓની પ્રાથનમક માહહિી 
ક્રમ નવગિ ેટા મદુ્દા સાંખ્યા ટકા 

1 લમજૂથ 
18 થી 25 48 60.00% 

26 થી 35 32 40.00% 

 કુર  80 100.00% 

2 જાવત 
સ્ત્રી 29 36.25% 

રુૂ 51 63.75% 

 કુર  80 100.00% 

3 કેટેગયી 
એવ.વી. 11 13.75% 

એવ. ટી. 07 08.75% 

  ઓ.ફી.વી. 24 30.00% 

  જનયર 38 47.50% 

 કુર  80 100.00% 

4 ધભત રશન્દુ 80 100.00% 
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ક્રમ નવગિ ેટા મદુ્દા સાંખ્યા ટકા 
 કુર  80 100.00% 

5 લૈલારશક દયજ્જો 
અયભણત 62 77.50% 

યભણત 18 22.50% 

 કુર  80 100.00% 

6 ળૈક્ષભણક ભારશતી 

ભાધ્મવભક વળક્ષણ 05 06.25% 

ઉચ્ચતય ભાધ્ધ્મક 15 18.75% 

સ્નાતક 18 22.50% 

અનસુ્નાતક 29 36.25% 

ીટીવી 01 01.25% 

ફી.એડ્. 03 03.75% 

ીએચ.ડી. 02 02.50% 

એર.એર.ફી. 01 01.25% 

અન્મ 06 07.50% 

 કુર  80 100.00% 

7 કુટુાંફનુાં સ્લરૂ વાંયકુ્ત 20 25.00% 

  વલબક્ત 60 75.00% 

   80 100.00% 

 

ઉયોક્ત કોષ્ટક યથી ભતી ભારશતી મજુફ 60.00% ઉત્તયદાતાઓ 18 થી 25 લતની 
લમના જોલા ભે છે. 40.00% ઉત્તયદાતાઓ 26 થી 35 લતની લમના જોલા ભે છે. 36.25% 
ઉત્તયદાતાઓ સ્ત્રી જાવતના જોલા ભે છે. 63.75% ઉત્તયદાતાઓ રુૂ જાવતના જોલા ભે છે. 
13.75% ઉત્તયદાતાઓ એવ.વી. કેટેગયીના જોલા ભે છે. 08.75% ઉત્તયદાતાઓ એવ.ટી. 
કેટેગયીના જોલા ભે છે. 30.00% ઉત્તયદાતાઓ ઓ.ફી.વી. કેટેગયીના જોલા ભે છે. 47.50% 
ઉત્તયદાતાઓ જનયર કેટેગયીના જોલા ભે છે. તભાભ ઉત્તયદાતાઓ રશન્દુ ધભત ાતા જોલા 
ભે છે. 77.50% ઉત્તયદાતાઓ અયભણત જોલા ભે છે. 22.50% ઉત્તયદાતાઓ યભણત જોલા 
ભે છે. 06.25% ઉત્તયદાતાઓએ ભાધ્મવભક વળક્ષણ ભેલેર છે. 18.75% ઉત્તયદાતાઓએ 
ઉચ્ચતય ભાધ્મવભક વળક્ષણ ભેલેર છે. 22.50% ઉત્તયદાતાઓએ સ્નાતક કક્ષા સધુીનુાં વળક્ષણ 
ભેલેર છે. 36.25% ઉત્તયદાતાઓએ અનસુ્નાતક કક્ષા સધુીનુાં વળક્ષણ ભેલેર છે. 01.25% 
ઉત્તયદાતાઓએ ી.ટી.વી. સધુીનુાં વળક્ષણ ભેલેર છે. 03.75% ઉત્તયદાતાઓએ ફી.એડ્. સધુીનુાં 
વળક્ષણ ભેલરે છે. 02.50% ઉત્તયદાતાઓએ ીએચ.ડી. સધુીનુાં વળક્ષણ ભેલેર છે. 01.25% 
ઉત્તયદાતાઓએ એર.એર.ફી. સધુીનુાં વળક્ષણ ભેલેર છે. 
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કોષ્ટક નાં.-2 

યવુાનો ર મોબાઈની અસરો 
ક્રમ નવગિ ેટામદુ્દા સાંખ્યા ટકા% 

1 તભે કેટરા વીભકાડતનો ઉમોગ કયો છો ? 

1 વીભકાડત 09 11.25% 

2 વીભકાડત 45 56.25% 

3 વીભકાડત 19 23.75% 

4 કે તેથી લધ ુ 07 08.75% 

 કુર  80 100.00% 

2 
તભે કઈ કાંનીના ભોફાઈર પોનનો ઉમોગ 

કયો છો ? 

વેભવાંગ 27 33.75% 

નોકીમા 05 06.25% 

વોની 07 08.75% 

ભેક્વ 03 03.75% 

એરજી 04 05.00% 

બ્રેકફેયી 02 02.50% 

ભાઈક્રોભેક્વ 02 02.50% 

ભોટોયોરા 05 06.25% 

જીમોની 06 07.50% 

એભ.આઈ. 14 17.50% 

ઈનટેક્વ 04 05.00% 

ેનાવોનીક 02 02.50% 

 કુર  80 100.00% 

3 લાશન ચરાલતા પોનનો ઉમોગ કયો છો? 

શા 32 40.00% 

ના 48 60.00% 

 80 100.00% 

4 
તભે ભોફાઈરભાાં વોળીમર ભીડીમાનો ઉમોગ 

કયો છો ? 

શા 57 71.25% 

ના 23 18.75% 

 80 100.00% 

5 
તભાયી ાવે ભોફાઈર ન શતો ત્માયે કેલી યીતે 

વાંકત કયતા શતા. 

ટેરીપોનથી 46 57.50% 

ોસ્ટકાડતથી 12 15.00% 

રૂફરૂ મરુાકાતથી 09 11.25% 

અન્મ ાવે વાંદેળો 
ભોકરતા 

06 07.50% 

 કુર  80 100.00% 
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ક્રમ નવગિ ેટામદુ્દા સાંખ્યા ટકા% 

6 
તભાયો પોન ફીજુ ાં કોઈ ઉમોગ કયે તો તભને 

ગભે છે ? 

શા 11 13.75% 

ના 69 86.25% 

 કુર  80 100.00% 

7 તભે ભોફાઈર કમા કાયણોથી ફદરો છો ? 

ળોખના રીધ ે 31 38.75% 

ફગડ ેકે ટુટે એટર ે 18 22.50% 

જુનો થામ એટર ે 27 33.75% 

અન્મ 04 05.00% 

 કુર  80 100.00% 

8 
ભોફાઈર લયાળનાાં રીધે તભાયે ઘયનાાં 

વભ્મો વાથે ક્યાયેમ તકયાય થઈ છે? 
શા 54 67.50% 

ના 26 32.50% 

 કુર  80 100.00% 

9 
તભાયા ભતે ભોફાઈરની વભાજ ય કેલી 

અવય થામ છે? 

વાયી 64 80.00% 

ખયાફ 16 20.00% 

 કુર   100.00% 

 

ઉયોક્ત કોષ્ટક યથી ભતી ભારશતી મજુફ 11.25% ઉત્તયદાતાઓ 1 વીભકાડતનો 
ઉમોગ કયે છે. 56.25% ઉત્તયદાતાઓ 2 વીભકાડતનો ઉમોગ કયે છે. 23.75% ઉત્તયદાતાઓ 3 
વીભકાડતનો ઉમોગ કયે છે. 08.75% ઉત્તયદાતાઓ 4 કે તેથી લધ ુવીભકાડતનો ઉમોગ કયે છે. 
33.75% ઉત્તયદાતાઓ વેભવાંગ કાંનીના ભોફાઈરનો ઉમોગ કયે છે. 6.25% ઉત્તયદાતાઓ 
નોકીમા કાંનીના ભોફાઈરનો ઉમોગ કયે છે. 8.75% ઉત્તયદાતાઓ વોની કાંનીના 
ભોફાઈરનો ઉમોગ કયે છે. 03.75% ઉત્તયદાતાઓ ભેક્વ કાંનીના ભોફાઈરનો ઉમોગ કયે 
છે. 05.00% ઉત્તયદાતાઓ એરજી કાંનીના ભોફાઈરનો ઉમોગ કયે છે. 02.50% 
ઉત્તયદાતાઓ બ્રેકફેયી કાંનીના ભોફાઈરનો ઉમોગ કયે છે. 02.50% ઉત્તયદાતાઓ 
ભાઈક્રોભેક્વ કાંનીના ભોફાઈરનો ઉમોગ કયે છે. 06.25% ઉત્તયદાતાઓ ભોટોયોરા કાંનીનો 
ભોફાઈરનો ઉમોગ કયે છે. 07.50% ઉત્તયદાતાઓ જીમોની કાંનીના ભોફાઈરનો કયે છે. 
17.50% ઉત્તયદાતાઓ એભ.આઈ. કાંનીના ભોફાઈરનો ઉમોગ કયે છે. 05.00% 
ઉત્તયદાતાઓ ઈન્ટેક્વ કાંનીના ભોફાઈરનો ઉમોગ કયે છે. 02.50% ઉત્તયદાતાઓ 
ેનાવોનીક કાંનીના ભોફાઈરનો ઉમોગ કયે છે. 40.00% ઉત્તયદાતાઓ લાશન ચરાલતા 
પોનનો ઉમોગ કયે છે. 60.00% ઉત્તયદાતાઓ લાશન ચરાલતા પોનનો ઉમોગ કયતા નથી. 
71.25% ઉત્તયદાતાઓ ભોફાઈરભાાં વોળીમર ભીડીમાનો ઉમોગ કયે છે. 18.75% ઉત્તયદાતાઓ 
ભોફાઈરભાાં વોળીમર ભીડીમાનો ઉમોગ કયતા નથી. 57.50% ઉત્તયદાતાઓ ાવે ભોફાઈર 
ન શતો ત્માયે ટેરીપોનથી વાંકત કયતા શતા. 15.00% ઉત્તયદાતાઓ ાવે ભોફાઈર ન શતો ત્માયે 
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ોસ્ટકાડતથી વાંકત કયતા શતા. 11.25% ઉત્તયદાતાઓ ાવે ભોફાઈર ન શતો ત્માયે રૂફરૂ 
મરુાકાતથી વાંકત કયતા શતા. 07.50% ઉત્તયદાતાઓ ાવે ભોફાઈર ન શતો ત્માયે અન્મ ાવે 
વાંદેળો ભોકરી વાંકત કયતા શતા. 13.75% ઉત્તયદાતાઓને તેભનો પોન ફીજુ ાં કોઈ ઉમોગ કયે 
તો તેભને ગભતુાં શત ુાં. 86.25% ઉત્તયદાતાઓને તેભનો પોન ફીજુ ાં કોઈ ઉમોગ કયે તો તેભને તે 
ગભતુાં ન શત ુાં. 38.75% ઉત્તયદાતાઓ ળોખના રીધે ભોફાઈર ફદરે છે. 22.50% ઉત્તયદાતાઓ 
ફગડ ે કે ટુટે એટર ેભોફાઈર ફદરે છે. 33.75% ઉત્તયદાતાઓ જુનો થામ એટરે ભોફાઈર 
ફદરે છે. 05.00% ઉત્તયદાતાઓ અન્મ કાયણોથી ભોફાઈર ફદરે છે. 67.50% ઉત્તયદાતાઓન ે
ભોફાઈર લયાળનાાં રીધે ઘયનાાં વભ્મો વાથે ક્યાયેક તકયાય થઈ છે. 32.50% ઉત્તયદાતાઓન ે
ભોફાઈર લયાળનાાં રીધે ઘયનાાં વભ્મો વાથે ક્યાયેમ તકયાય થઈ નથી. 80.00% 
ઉત્તયદાતાઓને ભત ેભોફાઈરની વભાજ ય વાયી અવય થામ છે. 20.00% ઉત્તયદાતાઓન ે
ભતે ભોફાઈરની વભાજ ય ખયાફ અવય થામ છે. 

 અભ્યાસના િારણો 
 પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં ઉત્તયદાતાની ઉંભયની વલગતો તાવતા 60.00% ઉત્તયદાતાઓ 18 થી 25 

લતની લમના જોલા ભે છે. 40.00% ઉત્તયદાતાઓ 26 થી 35 લતની લમના જોલા ભે છે. 
 પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં ઉત્તયદાતાઓની જાતી ગેગનેી વલગતો તાવતા 36.25% ઉત્તયદાતાઓ સ્ત્રી 

જાતીના જોલા ભે છે. 63.75% ઉત્તયદાતાઓ રુૂ જાતીના જોલા ભે છે. 
 પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં ઉત્તયદાતાઓ કઈ કેટેગયીભાાંથી આલે છે તેની વલગતો તાવતા 13.75% 

ઉત્તયદાતાઓ એવ.વી. કેટેગયીના જોલા ભે છે. 08.75% ઉત્તયદાતાઓ એવ.ટી. કેટેગયીના 
જોલા ભે છે. 30.00% ઉત્તયદાતાઓ ઓ.ફી.વી. કેટેગયીના જોલા ભે છે. 47.50% 
ઉત્તયદાતાઓ જનયર કેટેગયીના જોલા ભે છે. 

 પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં તભાભ ઉત્તયદાતાઓ રશન્દુ ધભત ાતા જોલા ભે છે. 
 પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં ઉત્તયદાતાનો લૈલારશક દયજ્જો તાવતા 77.50% ઉત્તયદાતાઓ અયીભણત 

જોલા ભે છે. 22.50% ઉત્તયદાતાઓ યીભણત જોલા ભે છે. 
 પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં ઉત્તયદાતાની ળૈક્ષભણક ભારશતી તાવતા 06.25% ઉત્તયદાતાઓ ભાધ્મવભક 

વળક્ષણ ભેલેર છે. 18.75% ઉત્તયદાતાઓએ ઉચ્ચતય ભાધ્મવભક વળક્ષભ ભેલેર છે. 22.50% 
ઉત્તયદાતાઓએ સ્નાતક કક્ષા સધુીનુાં વળક્ષણ ભેલેર છે. 36.25% ઉત્તયદાતાઓએ અનસુ્નાતક 
કક્ષા સધુીનુાં વળક્ષણ ભેલેર છે. 01.25% ઉત્તયદાતાઓએ ી.ટી.વી. સધુીનુાં વળક્ષણ ભેલેર છે. 
03.75% ઉત્તયદાતાઓએ ફી.એડ્. સધુીનુાં વળક્ષણ ભેલેર છે. 02.50% ઉત્તયદાતાઓએ 
ીએચ.ડી. સધુીનુાં વળક્ષણ ભેલેર છે. 01.25% ઉત્તયદાતાઓએ એર.એર.ફી. સધુીનુાં વળક્ષણ 
ભેલેર છે. 07.50% ઉત્તયદાતાઓએ અન્મ વળક્ષણ ભેલેર છે. 

 પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં ઉત્તયદાતાની યશઠેાણનાાં વલસ્તાયની વલગતો તાવતા 11.25% ઉત્તયદાતાઓ 
લેજરયુ વલસ્તાયનાાં છે. 06.25% ઉત્તયદાતાઓ વયખજે વલસ્તાયનાાં છે. 10.00% ઉત્તયદાતાઓ 
વેટેરાઈટ વલસ્તાયનાાં છે. 07.50% ઉત્તયદાતાઓ નાયણયુા વલસ્તાયનાાં છે. 11.25% 
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ઉત્તયદાતાઓ ારડી વલસ્તાયનાાં છે. 10.00% ઉત્તયદાતાઓ લાવણા વલસ્તાયનાાં છે. 05.00% 
ઉત્તયદાતાઓ ઘાટરોડીમા વલસ્તાયનાાં છે. 05.00% ઉત્તયદાતાઓ ગોતા વલસ્તાયનાાં છે. 03.75% 
ઉત્તયદાતાઓ ચાાંદરોડીમા વલસ્તાયનાાં છે. 08.75% ઉત્તયદાતાઓ લાડજ વલસ્તાયનાાં છે. 11.25% 
ઉત્તયદાતાઓ નલયાંગયુા વલસ્તાયનાાં છે. 10.00% ઉત્તયદાતાઓ આંફાલાડી વલસ્તાયનાાં છે. 

 પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં ઉત્તયદાતા કઈ કાંનીના વીભકાડતનો ઉમોગ કયે છે તેની વલગતો તાવતા 
22 ઉત્તયદાતાઓ યીરામન્વ કાંનીના વીભકાડતનો ઉમોગ કયે છે. 19 ઉત્તયદાતાઓ 
ફી.એવ.એન.એર. કાંનીના વીભકાડતનો ઉમોગ કયે છે. 42 ઉત્તયદાતાઓ આઈડીમા કાંનીના 
વીભકાડતનો ઉમોગ કયે છે. 39 ઉત્તયદાતાઓ યનુીનોય (ટેરીનોય) કાંનીના વીભકાડતનો 
ઉમોગ કયે છે. 29 ઉત્તયદાતાઓ એયટેર કાંનીના વીભકાડતનો ઉમોગ કયે છે. 36 
ઉત્તયદાતાઓ લોડાપોન કાંનીના વીભકાડતનો ઉમોગ કયે છે. 14 ઉત્તયદાતાઓ ટાટા કાંનીના 
વીભકાડતનો ઉમોગ કયે છે. (નોંધ એક કયતા લધ ુજલાફ ભેર છે.) 

 પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં 11.25% ઉત્તયદાતાઓ 1 વીભકાડતનો ઉમોગ કયે છે. 56.25% ઉત્તયદાતાઓ 
2 વીભકાડતનો ઉમોગ કયે છે. 23.75% ઉત્તયદાતાઓ 3 વીભકાડતનો ઉમોગ કયે છે. 08.75% 
ઉત્તયદાતાઓ 4 કે તેથી લધ ુવીભકાડતનો ઉમોગ કયે છે. 

 પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં ઉત્તયદાતાઓ કઈ કાંનીના ભોફાઈર પોનનો ઉમોગ કયે છે તેની વલગતો 
તાવતા 33.75% ઉત્તયદાતાઓ વેભવાંગ કાંનીના ભોફાઈરનો ઉમોગ કયે છે. 6.25% 
ઉત્તયદાતાઓ નોકીમા કાંનીના ભોફાઈરનો ઉમોગ કયે છે. 8.75% ઉત્તયદાતાઓ વોની 
કાંનીના ભોફાઈરનો ઉમોગ કયે છે. 03.75% ઉત્તયદાતાઓ ભેક્વ કાંનીના ભોફાઈરનો 
ઉમોગ કયે છે. 05.00% ઉત્તયદાતાઓ એરજી કાંનીના ભોફાઈરનો ઉમોગ કયે છે. 02.50% 
ઉત્તયદાતાઓ બ્રેકફેયી કાંનીના ભોફાઈરનો ઉમોગ કયે છે. 02.50% ઉત્તયદાતાઓ 
ભાઈક્રોભેક્વ કાંનીના ભોફાઈરનો ઉમોગ કયે છે. 06.25% ઉત્તયદાતાઓ ભોટોયોરા કાંનીના 
ભોફાઈરનો ઉમોગ કયે છે. 07.50% ઉત્તયદાતાઓ જીમોની કાંનીના ભોફાઈરનો ઉમોગ 
કયે છે. 17.50% ઉત્તયદાતાઓ એભ.આઈ.કાંનીના ભોફાઈરનો ઉમોગ કયે છે. 05.00% 
ઉત્તયદાતાઓ ઈન્ટેક્વ કાંનીના ભોફાઈરનો ઉમોગ કયે છે. 02.50% ઉત્તયદાતાઓ 
ેનાવોનીક કાંનીના ભોફાઈરનો ઉમોગ કયે છે. 

 પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં ઉત્તયદાતાઓ ભરશને કેટરા રૂવમાનુાં યીચાર્જ કયાલે છે તેની વલગતો 
તાવતા 45.00% ઉત્તયદાતાઓ 100 થી 200 રૂવમા સધુીનુાં યીચાર્જ કયાલે છે. 40.00% 
ઉત્તયદાતાઓ 200 થી 400 રૂવમા સધુીનુાં યીચાર્જ કયાલે છે. 15.00% ઉત્તયદાતાઓ 500 
રૂવમા કે તેથી લધ ુસધુીનુાં યીચાર્જ કયાલે છે. 

 પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં ઉત્તયદાતાઓ લાશન ચરાલતા ભોફાઈર પોન ય લાત કયે છે તેની વલગતો 
તાવતા 40.00% ઉત્તયદાતાઓ લાશન ચરાલતા પોનનો ઉમોગ કયે છે. 60.00% 
ઉત્તયદાતાઓ લાશન ચરાલતા પોનનો ઉમોગ કયતા નથી. જે ઉત્તયદાતાઓ લાશન ચરાલતા 
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પોનનો ઉમોગ કયે છે તે કોઈ લાય અકસ્ભાત થમો કે થતા ફચી ગમા શોમ તેભ 11.25% 
ઉત્તયદાતાઓ જણાલ ેછે. 

 પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં ઉત્તયદાતાઓ યાતે્ર કેટરા લા્મા સધુી ભોફાઈર પોનનો ઉમોગ કયે છે 
તેની વલગતો તાવતા 02.50% ઉત્તયદાતાઓ યાતે્ર 09 લા્મા સધુી ભોફાઈર પોનનો ઉમોગ 
કયે છે. 07.50% ઉત્તયદાતાઓ યાતે્ર 10 થી 11 લા્મા સધુી ભોફાઈર પોનનો ઉમોગ કયે છે. 
56.25% ઉત્તયદાતાઓ યાતે્ર 11 થી 12 લા્મા સધુી ભોફાઈર પોનનો ઉમોગ કયે છે. 33.75% 
ઉત્તયદાતાઓ યાતે્ર 12 થી 2 લા્મા સધુી ભોફાઈર પોનનો ઉમોગ કયે છે. 

 પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં ઉત્તયદાતાઓ યાતે્ર કઈ યીતે ભોફાઈર પોનનો ઉમોગ કયે છે તેની વલગતો 
તાવતા 05.00% ઉત્તયદાતાઓ ટેરીપોનીક લાતચીત દ્વાયા, 18.75% ઉત્તયદાતાઓ ભેવેજથી, 
75.00% ઉત્તયદાતાઓ વોળીમર ભીડીમા દ્વાયા અને 01.25% ઉત્તયદાતાઓ અન્મ યીતે યાતે્ર 
ભોફાઈરનો ઉમોગ કયે છે. 

 પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં તભાયા ભતે વલદ્યાથીઓએ ભોફાઈર પોનનો ઉમોગ કયલો જોઈએ તેની 
વલગતો તાવતા 56.25% ઉત્તયદાતાઓના ભતે વલદ્યાથીઓએ ભોફાઈર પોનનો ઉમોગ કયલો 
જોઈએ. જ્માયે 43.75% ઉત્તયદાતાઓના ભત ેવલદ્યાથીઓએ ભોફાઈર પોનનો ઉમોગ ન કયલો 
જોઈએ કે ભોફાઈર પોનથી દૂય યશવે ુાં જોઈએ. 

 પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં તભે કેટરા વભમથી ભોફાઈર પોનનો ઉમોગ કયો છો તેની વલગતો 
તાવતા 60.00% ઉત્તયદાતાઓ 1 થી 5 લતથી ભોફાઈર પોનનો ઉમોગ કયે છે. 31.25% 
ઉત્તયદાતાઓ 6 થી 10 લતથી ભોફાઈર પોનનો ઉમોગ કયે છે. 08.75% ઉત્તયદાતાઓ 11 કે 
તેથી લધ ુલતથી ભોફાઈર પોનનો ઉમોગ કયે છે. 

 પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં 78.75% ઉત્તયદાતાઓ ભોફાઈરભાાં ઈન્ટયનેટનો ઉમોગ કયે છે. 21.25% 
ઉત્તયદાતાઓ ભોફાઈરભાાં ઈન્ટયનેટનો ઉમોગ કયતા નથી. 

 પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં 77.50% ઉત્તયદાતાઓ ભોફાઈરભાાં વોળીમર ભીડીમાનો ઉમોગ કયે છે. 
22.50% ઉત્તયદાતાઓ ભોફાઈરભાાં વોળીમર ભીડીમાનો ઉમોગ કયતા નથી. 

 પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં 86.00% ઉત્તયદાતાઓ ભોફાઈરભાાં ગેભનો ઉમોગ કયે છે કે ભોફાઈરભાાં 
ગેભ યભે છે. 13.75% ઉત્તયદાતાઓ ભોફાઈરભાાં ગેભનો ઉમોગ કયતા નથી કે ભોફાઈરભાાં 
ગેભ યભતા નથી. 

 પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં ઉત્તયદાતાઓ ાવે ભોફાઈર ન શતો ત્માયે કેલી યીતે વાંકત કયતા શતા તેની 
વલગતો તાવતા 57.50% ઉત્તયદાતાઓ ાવે ભોફાઈર ન શતો ત્માયે ટેરીપોનથી વાંકત કયતા 
શતા. 15.00% ઉત્તયદાતાઓ ાવે ભોફાઈર ન શતો ત્માયે ોસ્ટકાડતથી વાંકત કયતા શતા. 
11.25% ઉત્તયદાતાઓ ાવે ભોફાઈર ન શતો ત્માયે રૂફરૂ મરુાકાતથી વાંકત કયતા શતા. 
07.50% ઉત્તયદાતાઓ ાવે ભોફાઈર ન શતો ત્માયે અન્મ ાવે વાંદેળો ભોકરી વાંકત કયતા 
શતા. 
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 પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં ભોફાઈર આણા જીલન ભાટે જરૂયી છે તેની વલગતો તાવતા 93.75% 
ઉત્તયદાતાઓના ભતે ભોફાઈર આણા જીલન ભાટે જરૂયી છે. 06.25% ઉત્તયદાતાઓના ભતે 
ભોફાઈર આણા જીલન ભાટે જરૂયી નથી. 

 પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં તભાયો પોન ફીજુ ાં કોઈ ઉમોગ કયે તો તભને ગભળે તેની વલગતો તાવતા 
13.75% ઉત્તયદાતાઓને તેભના પોન ફીજુ ાં કોઈ ઉમોગ કયે તો તે તેભન ે ગભતુાં. 86.25% 
ઉત્તયદાતાઓને તેભનો પોન ફીજુ ાં કોઈ ઉમોગ કયે તો તેભને તે ગભતુાં ન શત ુાં. 

 તભે કેટરા વભમે ભોફાઈર ફદરો છો તેની વલગતો તાવતા 20.00% ઉત્તયદાતાઓ 1 લ ે
ભોફાઈર ફદરે છે. 25.00% ઉત્તયદાતાઓ 2 લે ભોફાઈર ફદરે છે. 13.75% ઉત્તયદાતાઓ 
3 લે ભોફાઈર ફદર ે છે. 18.75% ઉત્તયદાતાઓ 4 લ ે ભોફાઈર ફદર ે છે. 07.50% 
ઉત્તયદાતાઓ 5 લ ે ભોફાઈર ફદર ે છે. અન ે 15.00% ઉત્તયદાતાઓ ફગડ ે કે ટુટે એટર ે
ભોફાઈર ફદર ેછે. 

 પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં 38.75% ઉત્તયદાતાઓ ળોખના રીધે ભોફાઈર ફદરે છે. 22.50% 
ઉત્તયદાતાઓ ફગડ ેકે ટુટે એટરે ભોફાઈર ફદર ેછે. 33.75% ઉત્તયદાતાઓ જુનો થામ એટર ે
ભોફાઈર ફદર ેછે. 05.00% ઉત્તયદાતાઓ અન્મ કાયણોથી ભોફાઈર ફદર ેછે. 

 પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં 67.50% ઉત્તયદાતાઓને ભોફાઈર લયાળનાાં રીધે ઘયનાાં વભ્મો વાથ ે
ક્યાયેક તકયાય થઈ છે. 32.50% ઉત્તયદાતાઓન ેભોફાઈર લયાળનાાં રીધે ઘયનાાં વભ્મો વાથ ે
ક્યાયેમ તકયાય થઈ નથી. 

 પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં ભોફાઈર ઉમોગને રીધે તભાયા કુટુાંફભાાં કોઈ વભસ્માઓ કે પ્રશ્નો થામ છે 
તેની વલગતો તાવતા 11.25% ઉત્તયદાતાઓના ભતે ભોફાઈર ઉમોગના રીધે તેભના 
કુટુાંફભાાં કોઈ વભસ્માઓ કે પ્રશ્નો થામ છે. જ્માયે 88.75% ઉત્તયદાતાઓના ભતે ભોફાઈર 
ઉમોગના રીધે તેભના કુટુાંફભાાં કોઈ વભસ્મા કે પ્રશ્નો થતા નથી. 

 પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં ભોફાઈર ઉમોગને રીધે તભને ળૈક્ષભણક નકુળાન થયુાં છે તેની વલગતો 
તાવતા 77.50% ઉત્તયદાતાઓના ભતે ભોફાઈર ઉમોગને રીધે તભને ળૈક્ષભણક નકુળાન 
થયુાં નથી. 22.50% ઉત્તયદાતાઓના ભતે ભોફાઈર ઉમોગને રીધે તેભને ળૈક્ષવભક નકુળાન 
થયુાં છે. 

 તભને રાગે છે કે ભોફાઈરનાાં ઉમોગને રીધે રોકો વાઈફય કાપેનો ઓછો ઉમોગ કયે છે 
તેની વલગતો તાવતા 67.50% ઉત્તયદાતાઓના ભતે ભોફાઈરનાાં ઉમોગની રીધે રોકો 
વાઈફય કાપેનો ઓછો ઉમોગ કયે છે. જ્માયે 32.50% ઉત્તયદાતાઓના ભત ે ભોફાઈરનાાં 
ઉમોગને રીધે રોકો વાઈફય કાપેના ઉમોગ ય કોઈ ણ અવય થઈ નથી અને રોકો 
ભોફાઈર શોલા છતા વાઈફય કાપેનો ઉમોગ કયે છે. 

 પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં ભોફાઈર તભાયા ભાટે વાયો કે ખયાફ તેની વલગતો તાવતા 97.50% 
ઉત્તયદાતાઓના ભત ેભોફાઈર તેભના ભાટે વાયો છે. 02.50% ઉત્તયદાતાઓના ભતે ભોફાઈર 
તેભના ભાટે ખયાફ છે. 
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 પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં ભોફાઈરની વભાજ ય શુાં અવય થામ છે તેની વલગતો તાવતા 80.00% 
ઉત્તયદાતાઓને ભત ેભોફાઈરની વભાજ ય વાયી અવય થામ છે. 20.00% ઉત્તયદાતાઓન ે
ભતે ભોફાઈરની વભાજ ય ખયાફ અવય થામ છે. 
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