
 

Page | 1300 

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

વણકર જ્ઞાતિની ઉચ્ચ અભ્યાસ કરે બહનેોનો સમાજશાસ્ત્રીય અભ્યાસ 
(ભદાલાદ ળશયેના ભજૂયગાભ વલસ્તાયના વદંબભભા)ં 

નેહા એસ. સોકંી 
એભ.ફપર. છાત્રા, વભાજળાસ્ત્ર વલબાગ ગજૂયાત વલદ્યાીઠ, ભદાલાદ. 

વાયાળં: શરેાના વભમભા ંનસુચુિત જ્ઞાવતઓ તેભજ સ્ત્રીઓ ગણા અંળે છાત શતી તેભ જોલા 
ભે છે. યંત ુવભમ જતા ંનસુચુિત જ્ઞાવતઓ તેભજ સ્ત્રીઓભા ંફયલતભન અલેલુ ંજોલા ભે 
છે. તેના અધાયે પ્રસ્તતુ વળંોધન ેયભા ં “ભદાલાદ ળશયેના ભજુયગાભ વલસ્તાયની લણકય 
જ્ઞાવતની ઈચ્િ ભ્માવ કયેર ફશનેોનો” વભાલળે કયલાભા ંઅલેર છે. અભ, ઈચ્િ ભ્માવ 
ધ્લાયા ફશનેોનુ ંવભાજભા ંસ્થાન ઊંચુ ંઅવયુ ં છે. અવથિક યીતે ોતે ગબય થઆ છે. વળક્ષણના 
સ્તયભા ંસધુાયો જોલા ભે છે. ફશનેો લધ ુને લધ ુઈચ્િ ભ્માવ કયતી જોલા ભે છે. ફશનેો 
યાજકીમ ક્ષેત્રે ણ વફિમ જોલા ભે છે ને ઈચ્િ ભ્માવ પ્રાપ્ત કામભ ફાદ અંધશ્રદ્ધાભા ંઓછ ં
ભાનતી થઆ છે. ઈચ્િ ભ્માવ ધ્લાયા ોતે ોતાની વભસ્માઓનુ ંવનલાયણ રાલતી જોલા ભે 
છે ને ઈચ્િ ભ્માવ ભાટે તેભજ ોતાની જીલનળૈરી ભાટે વિંાય ભાધ્મભોનો ઈમોગ કયતી 
શોમ તેવુ ંજોલા ભે છે.  
ચાવીરૂ શબ્દો: ભદાલાદ ળશયે, ભજુયગાભ વલસ્તાય, ઈચ્િ ભ્માવ, ફશનેો. 
પ્રસ્િાવના 
 બાયતીમ ફધંાયણભા ંસ્ત્રી ને રુુને વભાનતાની ખાતયી અી છે. સ્ત્રી ને રુુ 
લચ્િ ેવભાનતા કે બેદબાલો કે વાભાજજક વમલસ્થા થામ તે ફયણાભ છે. એક સ્ત્રી વળચક્ષત ફને 
તો એક ઘય, એક વભાજ ને યાષ્ટ્ર વળચક્ષત ફન ેછે. સ્ત્રીઓ વભવિક વલકાવની પ્રફિમાન ુકેન્દ્ર ચફિંદુ 
છે. સ્ત્રીઓ વભવિક વલકાવની પ્રફિમાન ુકેન્દ્ર ચફિંદુ છે. જીલનનુ ંકોઇણ ક્ષેત્ર એવુ ંનથી કે જમા ંસ્ત્રી 
વપ ના યશી શોમ. અજે 21ભી વદીભા ંતો ભફશરાઓને વભાજભા ંએક સ્લતતં્ર વમક્તત તયીકે 
સ્થાન ભે એ ભશત્લનુ ંછે. 
 લણકયોભા ંસ્ત્રીઓભા ંણ વળક્ષણનુ ંપ્રભાણ વલકવે તે ણ ખફૂ જ ભશત્લનુ ંફયફ છે. 
બાયતભા ંવદંબભભા ંજોઇએ તો સ્લતતં્રતા શરેા ભફશરાઓ વનયક્ષયતા તથા રૂફઢગત ફધંનોભા ં
ફધંામેરી શતી. વભાજ સધુાયણા દ્વાયા ભફશરાઓની ક્સ્થવતભા ંફયલતભન રાલલાના ંપ્રમત્નો ળરૂ 
થમા. અ વભાજ સધુાયણાભા ં યાજા યાભભોશનયામ, સ્લાભી દમાનદં વયસ્લતી, ઇશ્વયિરં 
વલદ્યાવાગય, ભશાત્ભા ગાધંીજી, જમોવતફા ફૂરે, યભાફાઇ યાનડ,ે ગોવલિંદ યાનડ,ે સ્લાભી વલલેકાનદં 
લગેયેએ ભશત્લનુ ંમોગદાન પ્રદાન અપ્યુ ંછે. 

બાયતભા ંસ્લતતં્રતા છી સ્ત્રીના દયજ્જજા ને ભવૂભકાભા ંફયલતભન અવયુ ંછે. દયજ્જજો એ 
વાભાજજક યિનાભા ંયશલેુ ંસ્થાન છે. દયજ્જજા શક્કોનો વનદેળ કયે છે. જમાયે ભવૂભકા પયજોનુ ંવનદેળ 
કયે છે. બાયતભા ંવળક્ષણનો પ્રિાય સ્ત્રીઓભા ંવમલક્સ્થત જોલા ભે છે. 
સશંોધન પ્રશ્ન 
 “લણકય જ્ઞાવતભા ંઈચ્િ ભ્માવ કયેર ફશનેોનો વભાજળાસ્ત્રીમ ભ્માવ”
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(ભદાલાદ ળશયેના ભજૂયગાભ વલસ્તાયના વદંબભભા)ં 
સશંોધનકે્ષત્ર : 

 પ્રસ્તતુ વળંોધન ત્રનુ ં વળંોધનક્ષેત્ર ભદાલાદ ળશયેભા ં અલેર ભજૂયગાભ 
વલસ્તાય છે. વળંોધક ોતે ભજૂયગાભ વલસ્તાયના યશલેાવી છે. 
સશંોધનના હતેઓુ : 
 લણકય જ્ઞાવતની ફશનેોનો વાભાજજક ક્ષેતે્ર દયજ્જજો તાવલો. 
 લણકય જ્ઞાવતની ફશનેોનો અવથિક ક્ષેતે્ર દયજ્જજો તાવલો. 
 લણકય જ્ઞાવતની ફશનેોનો ળૈક્ષચણક ક્ષેતે્ર દયજ્જજો તાવલો. 
 લણકયજ્ઞાવતની ફશનેોનો યાજકીમ ને ધાવભિક ક્ષેતે્ર દયજ્જજો તાવલો. 
 લણકય જ્ઞાવતની ફશનેોની વભસ્માઓ ને વિંાય ભાધ્મભ. 
સશંોધન દ્ધતિ અને પ્રતવતધઓ : 

પ્રસ્તતુ વળંોધન ભાટે વનદળભન વદંગી, પ્રાથવભક ભાફશતી ને દ્વદ્વતીમ ભાફશતી 
ભેલલા મરુાકાત નસુચૂિ, વનયીક્ષણ, વિકથંારમ જેલી પ્રયકુ્તતઓનો ઈમોગ કયલાભા ંઅવમો 
છે. 
સામાજજક કે્ષતે્ર દરજ્જો : 

ભાણવ વાભાજજક પ્રાણી છે તે જન્દ્ભથી મતૃ્ય ુસધુી વભાજની વમલસ્થાને નરુૂ થઇ 
વભાજભા ંયશ ેછે. ભનષુ્ટ્મની મખુ્મત્લે ત્રણ જરૂફયમાતો છે. ખોયાક, ોળાક ને યશઠેાણ જેને યૂી 
કયલા ભાનલ ોતાની અવાવના કુદયતી લાતાલયણનો અશ્રમ રે છે. દયેક વભાજના 
ભાખાભા ંયશી જીલે તે ભાટે જુદી-જુદી વાભાજજક વસં્થાઓનુ ંવાભાજીકયણ થામ છે. 

વળક્ષણ વભાજ ફયલતભનનુ ં વત ભશત્લનુ ં વાધન છે. વભાજભા ં વલળા સ્લરૂભા ં
રોકોની જ્ઞાન, કુળતા, ફશતો ને મલૂ્મોભા ં ફયલતભન રાલલાનો ફીજો યસ્તો છે. વળક્ષણના 
કાયણે વભાજભા ંસ્ત્રીઓનો દયજ્જજો રુુ વભકક્ષ જોલાભા ંઅલ ેછે. તેભજ ઈચ્િ વળક્ષણ ભેલતી 
ફશનેોએ રગ્ન ક્યાયે કયલા તેનો વનણભમ જાતે નક્કી કયતી થઇ છે. જીલનવાથી ોતે વદં 
કયેર થલા લમ પ્રભાણે તેભને ક્યાયે યણવુ ં કે નશીં તે ણ જાતે નક્કી કયે છે. વાભાજજક 
પ્રશ્નોભા ંસ્ત્રીને વાભેર કયલાભા ંઅલે છે. તેભજ પ્રાિીન વભમથી સ્ત્રીઓ રુુની અધીન છે 
તેભા ંફયલતભન અલવુ ંજોઇએ. વલધલા નુઃરગ્નનુ ંપ્રભાણ લધાયે છે. વભાજભા ં દશજેપ્રથાનુ ં
પ્રભાણ ઓછ ં જોલાભા ં અલે છે. વભાજભા ં કુટંુફની વદંગીભા ં વયંતુત કુટંુફ વદં કયલાનુ ં
પ્રભાણ નશીંલત છે. 
આતથિક કે્ષતે્ર દરજ્જો : 

વળક્ષણથી સ્ત્રીને અવથિક યીતે સ્લાલરફંી ફનલાની તક ભી છે. અવથિક સ્લાતતં્રતાના 
કાયણે સ્ત્રી વળક્ષણ ભેલીને ોતે કભામ છે ને ોતાનુ ંને કુટંુફનુ ંજીલન વનલાભશ કયી ળકે છે. 
તેભજ વયકાયી મોજના અંતગભત અવથિક રાબ ભતા જોલા ભે છે. અ વલસ્તાયની અવથિક 
ક્સ્થવત ભધ્મભ લગભની છે.  
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શૈક્ષણણક કે્ષતે્ર દરજ્જો : 
વળક્ષણના વમાને કાયણે વભાજભા ંયશરે નેક કુફયલાજો, પ્રથાઓ લગેયેભા ંફયલતભન 

અવયુ ંછે. જેના ંકાયણે સ્ત્રીઓભા ંવળક્ષણ લધ્યુ ંને અજે સ્ત્રી ણ જુદા-જુદા નેક વમલવામભા ં
વળક્ષણ પ્રાપ્ત કયીને રુુ વભાન ફની યશી છે. વળક્ષણ સ્ત્રીના દયજ્જજા ય વય કયતુ ંભશત્લનુ ં
ફયફ છે. સ્ત્રીનુ ંસ્થાન ઉચુ ંરઇ જલાભા ંવળક્ષણે ભશત્લનો બાગ બજવમો છે. વળક્ષણના રીધ ે
સ્ત્રીઓભા ંફૌદ્વદ્ધક જાગવૃત અલી છે. ફયણાભે સ્ત્રીઓ ોતાના વધકાયો પ્રત્મે વબાન ફની છે. 
વળક્ષણના રીધે યશણેીકયણી, શયેલેળ, ફોરીભા ંસધુાયો જોલા ભે છે. તેભજ વળક્ષણના રીધે 
ફશનેો અધવુનક ફની છે. ળૈક્ષચણક વભાજભા ં તુ્ર-તુ્રીના કેલણીભા ંબેદબાલ જોલા ભતો 
નથી. ફનંનેે વભાન ગણલાભા ંઅલે છે. વળક્ષણના કાયણે જીલનવાથીની વદંગીના ધોયણોભા ં
પેયપાય જોલા ભે છે. ઈચ્િવળક્ષણ ઘણુ ં ઇચ્છનીમ છે કેભકે ઈચ્િવળક્ષણ દ્વાયા વાયી નોકયી 
ભેલી ળકામ છે. 
રાજકીય અને ધાતમિક કે્ષતે્ર દરજ્જો : 

પ્રસ્તતુ વળંોધનભા ં યાજકીમ વનણભમો રેલાભા ં સ્ત્રીને બાગીદાય રેલાભા ં અલ ે છે. 
વળક્ષણના રીધે સ્ત્રીઓભા ંયાજકાયણભા ંઓછ ંરૂચિ જોલાભા ંઅલ ેછે. વળક્ષણના રીધે સ્ત્રીઓ ભત 
કોને અલો તેનો વનણભમ જાત ેકયતી શોમ છે. તે ભતદાન કયતા વભમે ઈભેદલાયની ક્ષભતા 
ને રામકાત ધ્માનભા ંયાખી ભત અ ે છે. યાજકીમ વનણભમભા ંજ્ઞાવતના ફધા જ વભ્મો એક 
જોલા ભે છે. 

ધાવભિક ઈત્વલો કે વલવધઓભા ં સ્ત્રીઓનો બાગ જોલા ભે છે. વળક્ષણના કાયણે સ્ત્રીઓ 
ફાધા-ભાનતા તેભજ શકુન-શકુન, ભતૂ-પ્રેત, લગાડભા ં ભાનતા નથી. તેભજ તેભનો 
યંયાગત ફશન્દ્દુ ધભભ ાતા જોલાભા ં અલે છે. ધાવભિક વલવધ-વલધાન કે દેલી-દેલતાભા ં
ભાનતાનુ ંપ્રભાણ લધ ુજોલાભા ંઅલે છે. વળક્ષણના રીધ ેઅંધશ્રદ્ધાનુ ંપ્રભાણ ઓછ ંજોલાભા ંઅલે 
છે. 
બહનેોની સમસ્યા અને સચંાર માધ્યમ : 

સ્ત્રીઓના વભાજજીલન વાથ ેવકંામેરી વભસ્માઓ સ્ત્રીઓના વાભાજજક જીલનન ેસ્ળે 
છે. દેળના ન્દ્મ પ્રાતંોની જેભ ગજુયાતભા ં સ્ત્રીઓને વફંવંધત કેટરીક વાભાજીક વભસ્માઓ 
જોઇએ તો ભફશરાઓ વલરુદ્ધ ફશિંવા, ફારગ્ન, ભ્રણૂશત્મા, અત્ભશત્મા ને ફાત્કાય છે. સ્ત્રીઓ 
યત્લે ફશિંવા એ વતતૃતં્ર પ્રથાભા ંપ્રલવતિત વભાનતાનો વૌથી ભોટો પ્રાદુબાભલ છે. અ દ્ધવત 
સ્ત્રીઓના ંપ્રજનન ને નુઃપ્રજનન, ફા ઈછેય લગેયે કાભના ંશ્રભ (Labour Power), સ્ત્રીઓની 
જાતીમતા, સ્ત્રીઓની લયજલય, વભરકત ને યાષ્ટ્ર વઘંની વબાએ 1993ભા ં સ્ત્રીઓ વાભ ે
ફશિંવાની નાબદૂી યની જાશયેાત વલભવભંવતથી વાય કયી. તેભજ સ્ત્રીઓને બણલા ફશાય જલાનુ ં
થામ તો કુટંુફની ભજૂંયી રલેી ડ ેછે. સ્ત્રીઓ ભાટે સયુક્ષાને રગતી ચિિંતાના કાયણે તેભને એકરા 
ભોકરતા ડય રાગે છે. તેભજ વમલવામ કયતી સ્ત્રીઓને ફેલડી ભવૂભકા બજલલી ડ ેછે. સ્ત્રીઓ 
ભાટે વયકાય દ્વાયા સયુક્ષાના કામદાઓ શોલા જોઇએ. 

અજકાર ભીફડમા ળબ્દ વમાકણે ઈમોગભા ં રેલામ છે. રોકોએ તને ે એક 
ફોરિારની બાાભા ંઈમોગ કયલાનુ ંળરૂ કયુું છે. વિંાય ભાધ્મભનુ ંમખુ્મ કામભ એક જગ્માએથી 
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ફીજા સ્થે વલિાયો, ચબવમક્તતઓ ને ભાફશતી રાલલાનો છે. ભાધ્મભો, ખફાય, યેફડમો, 
ટેચરવલઝન ભશત્લ લગેયે ખફૂ ઊંચુ ંછે જે અ પે્રવ િોયવ થલા ત્રકાયજૂથ તયીકે ઓખામ. 
અજે િોથા સ્તબં વાથે વકંામેર થામ છે. ત્રકાયત્લની દુવનમાને ળબ્દ (પોથભ એસ્ટેટ) 
અલાભા ંઅવમો છે. વમાક યીતે કશીએ તો વિંાય ભાધ્મભના ત્રણ થભને ભોકરલા ભાટે, 
ભનોયંજન ને વળક્ષણ, વળક્ષણના કાયણે ભેગેઝીન લાિંતા જોલાભા ંઅલે છે. અધવુનકકયણના 
કાયણે સ્ત્રીઓ ઇન્દ્ટયનેટનો ઈમોગ કયતી જોલાભા ં અલે છે. તેભા ં તઓે લોટસ ્ એ તેભજ 
પેવબકુનો ઈમોગ કયતી જોલા ભે છે. સ્ત્રીઓ વળક્ષણની વાથ-ેવાથે ઇ-ભેઆર કયે છે. તેભજ 
ઓનરાઇન ળોવિંગ કયતી જોલાભા ંભે છે. અભ, અધવુનકયણના કાયણ ેતભાભ ક્ષેત્રોભા ંસ્ત્રીઓ 
અગ જોલાભા ંઅલ ેછે. 
અભ્યાસના િારણો : 

 પ્રસ્તતુ ભ્માવભા ં ભદાલાદ ળશયેના ં ભજૂયગાભ વલસ્તાયની 110 યલુતીઓ 
વદં કયલાભા ંઅલી છે. તેભાથંી 110 યલુતીઓ યચણત રેલાભા ંઅલી છે 
તેભજ તેભની લમજૂથ 20 થી 60 વદં કયલાભા ંઅવમો છે. 

 ભ્માવના કુર ઈત્તયદાતાઓભાથંી 21 (19.07%), શાઇસ્કરૂ (12 ાવ) શતા 
જમાયે 62 (56.36%), વિકજેયએુટ, 22 (20.00%), ોસ્ટ વિકેજયએુટ ને 
5(4.55%) ન્દ્મ (એન્ન્દ્જવનમય કે ી.ટી.વી.નુ ંવળક્ષણ ભેવયુ ંશત ુ.ં 

 ભ્માવના કુર 110 ઈત્તયદાતાઓભાથંી 64 (58.18%) વયંતુત કુટંુફ ને 46 
(41.82%) ટકા વલબતત કુટંુફભા ંલવલાટ કયતા શતા. 

 ભ્માવ શઠેના ં ઈત્તયદાતાઓભા ં જીલનવાથીની વદંગીની વલગતભા ં 64 
(58.18%) ટકા ઈત્તયદાતાઓ વળક્ષણને ભશત્લ ગણે છે. 34.55% ઈત્તયદાતાની 
અવથિક ફયક્સ્થવત, 19.10 ઈત્તયદાતાઓનો ફાહ્ય દેખાલ, 60.00 ટકા 
ઈત્તયદાતાઓ નોકયીને લધાયે ભશત્લનુ ંગણે છે. 

 ભ્માવ શઠેના ં ઈત્તયદાતાઓભા ં રગ્નવલવધની વદંગીભા ં વભાજના 
યીતફયલાજ પ્રાભણ રગ્ન કયતા ઈત્તયદાતાઓનુ ંપ્રભાણ 81.82% છે જમાયે 0.91 
ટકા ઈત્તયદાતાઓ ભફંદયભા ંજઇને રગ્નવલવધ કયતા ંજોલા ભે છે. 

 પ્રસ્તતુ ભ્માવભા ંભાતા-વતા ઇચ્છે ત્મા ંરગ્ન કયતા ંઈત્તયદાતાઓનુ ંપ્રભાણ 
97.27% છે જમાયે 1636 ટકાનુ ંભાનવુ ં છે કે ોતાની જાવતભા ંજ રગ્ન કયલા 
જોઇએ તેભ જણાલે છે. 

 પ્રાિીન વભમથી સ્ત્રીઓ રુુની અધીન છે તેભા ં ફયલતભન અલવુ ં જોઇએ 
એવુ ં ભાનતા ઈત્તયદાતાઓનુ ંપ્રભાણ 57.27 ટકા છે જમાયે જયામ જરૂય નથી 
રુુની અધીન યશલેાનુ ંભાનતાનુ ંપ્રભાણ 12.73 ટકા છે. 

 પ્રસ્તતુ ભ્માવભા ં સ્ત્રીની ભાદંગી લખતે પ્રથભ યસ્તો દલાખાને જલાનુ ં
જણાલતા ઈત્તયદાતાઓનુ ંપ્રભાણ 95.45 ટકા જેનુ ંપ્રભાણ લધાયે જોલા ભે છે. 

 પ્રસ્તતુ ભ્માવભા ં વલધલા નુઃરગ્નભા ં ભાનતા શોમ તેલા ઈત્તયદાતાઓનુ ં
પ્રભાણ 86.36 ટકા છે જમાયે 13.64 ટકા ઈત્તયદાતા નુઃરગ્નભા ંભાનતા નથી. 



Research Guru:  Volume-12, Issue-3, December-2018 (ISSN:2349-266X) 

Page | 1304 

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

 પ્રસ્તતુ ભ્માવભા ં કુટંુફનો યંયાગત વમલવામભા ં ભજૂયી કયતા 
ઈત્તયદાતાઓનુ ં પ્રભાણ 40.91 ટકા છે જમાયે ખેતી કયતા શોમ તેલા 
ઈત્તયદાતાઓનુ ંપ્રભાણ 13.64 ટકા છે. 

 પ્રસ્તતુ ભ્માવભા ંઈત્તયદાતાની ોતાની અલક છે તેભ જણાલતા ઈત્તયદાતાનુ ં
પ્રભાણ 32.73 ટકા છે જમાયે 07.27 ટકા ઈત્તયદાતાઓને ોતાની અલક નથી 
તેભ જણાલ ેછે. 

 પ્રસ્તતુ ભ્માવભા ં ઈત્તયદાતાઓના ઘયભા ં રાજ કાઢલાનો (ડદાપ્રથાનો) 
યીલાજ છે તેવુ ંજણાલતા ઈત્તયદાતાઓનુ ંપ્રભાણ 92.93 ટકા છે. 

 પ્રસ્તતુ ભ્માવભા ંઈત્તયદાતાઓને વળક્ષણ ભેલલાભા ંવૌથી લધ ુપાો ભાતા-
વતા અે છે તેભ કશનેાય ઈત્તયદાતાનુ ંપ્રભાણ 93.64 ટકા છે. 

 પ્રસ્તતુ ભ્માવભા ં ફશનેોને ઈચ્િવળક્ષણ રેવુ ં જોઇએ તેવુ ં ભાનતા 
ઈત્તયદાતાઓનુ ંપ્રભાણ 91.82 ટકા છે.  

 પ્રસ્તતુ ભ્માવભા ં ઈચ્િ વળક્ષણ ભેવમા ફાદ દયજ્જજાભા ં ફયલતભન અવયુ ં
તેલા ઈત્તયદાતાઓનુ ંપ્રભાણ 78.18 ટકા છે. 

 પ્રસ્તતુ ભ્માવભા ં શકુન-શકુનભા ં ભાનતા શોમ તેલા ઈત્તયદાતાઓનુ ં
પ્રભાણ 23.64 ટકા છે જમાયે 76.36 ટકા ઈત્તયદાતાઓ ભાનતા નથી. 

 પ્રસ્તતુ ભ્માવભા ં 110 ઈત્તયદાતાઓનુ ં ફશન્દ્દુ ધભભ તેભનો યંયાગત ધભભ 
જોલા ભે છે. 

 પ્રસ્તતુ ભ્માવભા ં ઈત્તયદાતાઓને બણલા ફશાય જલાનુ ં થામ તો કુટંુફની 
ભજૂયી રેલી ડ ે છે તેલા ઈત્તયદાતાઓનુ ંપ્રભાણ 88.18 ટકા છે જમાયે ભજૂયી 
ના રેલી ડ ેતેલા ઈત્તયદાતાઓનુ ંપ્રભાણ 11.82 ટકા છે. 

 પ્રસ્તતુ ભ્માવભા ં જાવતમ ળોણ થયુ ં શોમ તેલા ઈત્તયદાતા 6.36 ટકા છે 
જમાયે 93.64 ટકા ઈત્તયદાતાઓનુ ંજાતીમ ળોણ નથી થયુ ંતેભ જણાલે છે. 

 પ્રસ્તતુ ભ્માવભા ં વયકાય દ્વાયા જે સ્ત્રીઓ પ્રત્મેના સયુક્ષાના કામદાઓ શોલા 
જોઇએ તેલા ઈત્તયદાતાઓનુ ંપ્રભાણ 90.00 ટકા છે. 

 પ્રસ્તતુ ભ્માવભા ંરામબ્રેયી જામ છે તેલા ઈત્તયદાતાઓનુ ંપ્રભાણ 32.82 ટકા 
છે જમાયે 68.18 ટકા ઈત્તયદાઓ રામબ્રેયી નથી જતા તેવુ ંજોલા ભે છે. 

 પ્રસ્તતુ ભ્માવભા ંઇન્દ્ટયનેટનો ઈમોગ કયતા ઈત્તયદાતાઓનુ ંપ્રભાણ 81.82 
ટકા છે. 

 પ્રસ્તતુ ભ્માવભા ં ભોફાઇર પોનનો ઈમોગ કયતા ઈત્તયદાતાનુ ં પ્રભાણ 
96.64 ટકા છે જમાયે 6.36 ટકા ઈત્તયદાતાઓ પોનનો ઈમોગ કયતા નથી. 

 પ્રસ્તતુ ભ્માવભા ં ઈત્તયદાતાઓ ઓનરાઇન ળોવિંગ કયતા શોમ તેલા 
ઈત્તયદાતાઓનુ ં પ્રભાણ 40.00 ટકા જોલા ભેછે. જમાયે 60.00 ટકા 
ઈત્તયદાતાઓને ળોવિંગ નથી કયતા તેનુ ંપ્રભાણ લધાયે જોલા ભે છે. 
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