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સાિાાંશ  

 કોઈપણ સમાજને સમજવા માટે તે સમાજની સ્તિ િચનાને સમજવી પડે. ભાિતીય સમાજની સ્તિ િચના 
જ્ઞાર્ત આધારિત જોવા મળે છે. દિેક જ્ઞાર્તમાાં સમયાાંતિે પરિવતતન આવત ાં જ િહ ેછે. પરિવર્તિત વલણો જેવા કે િીત-રિવાજ, 
લગ્ન ર્વષયક, ધાર્મિક બાબતો, આર્થિક બાબતો, શૈક્ષણણક બાબતોમાાં પિાંપિાગત બાબતોને ત્યજીને નવીન બાબતોનો 
સમાવેશન દિેક જ્ઞાર્તમાાં આજે જોવા મળે છે. માિો અભ્યાસ સૌિાષ્ટ્રના વાટણલયા પ્રજાપર્ત જ્ઞાર્તનાાં પિાંપિાગત રિવાજોમાાં 
પરિવર્તિત વલણોનો સમાવેશન પિનો અને બરહષ્ટ્કાિ છે. જેમાાં આ જ્ઞાર્તના લોકો પિાંપિાગત િીત-રિવાજમાાં, લગ્નર્વષયક 
બાબતોમાાં, આંતિજ્ઞાર્તય લગ્ન, લગ્નવય, પ નઃલગ્ન, આર્થિક બાબતો, શૈક્ષણણક બાબતોમાાં પરિવર્તિત વલણોમાાં પિાંપિાગતતા 
ત્યજી નવા વલણોના સમાવેશનની પ્રરિયાનો ઉલ્લેખ કયો છે. પ્રસ્ત  ત સાંપણૂત મારહતી પ્રાથર્મક મારહતી આધારિત છે. જેમાાં 
કે્ષત્રકાયત દ્વાિા અમદાવાદમાાં વસતા વાટણલયા પ્રજાપર્ત જ્ઞાર્તના ક ટ ાંબોનો અભ્યાસ કિેલ છે. સાથે સાથે ઐર્તહાર્સક અને 
પિાંપિાગત મારહતી, ગૌણ મારહતી જેતે પ સ્તકો, ગ્રાંથો આધારિત છે.  

ચાવીરૂપ શબ્દો : પરિવર્તિત વલણો, પરિવતતન, જ્ઞાર્ત, સમાવેશન, બરહષ્ટ્કાિ 

પ્રસ્િાવના : 

સમાજશાસ્ત્ર સમાજના જ દા જ દા 
એકમોનો વૈજ્ઞાર્નક દૃષ્ષ્ટ્ટકોણથી અભ્યાસ કિે છે. 
સમાજશાસ્ત્ર એ સમાજન ાં વાસ્તર્વક ણચત્ર િજૂ 
કિે છે. જેમાાં જ દા જ દા સમાજશાસ્ત્રીઓ જ દા 
જ દા પરિપે્રક્ષ્યથી સમાજને સમજવાનો પ્રયત્ન 
કિે છે. આધ ર્નક ર્વશ્વમાાં ર્વકસતા દેશો માટે 
સામાજજક પરિવતતનને સમજવા માટે વૈજ્ઞાર્નક 
પદ્ધર્ત દ્વાિા કિાયેલ અભ્યાસન ાં મહત્વ વધ્ ાં છે. 
વળી ભાિત જેવા ર્વકાસશીલ દેશમાાં આ 
પરિવતતન દિેક િીતે જોવા મળે છે. ભાિતીય 
સમાજની સ્તિ િચના જ્ઞાર્ત આધારિત જોવા 

મળે છે. દિેક જ્ઞાર્તમાાં સમયાાંતિે પરિવતતન 
આવત ાં જ િહ ેછે. જેના મલૂ્યો, વલણો, માન્યતા 
મ ખ્ય છે. જ્ઞાર્તના વલણો જેવા કે િીત-રિવાજો, 
લગ્નર્વષયક, ધાર્મિક, આર્થિક, શૈક્ષણણક 
બાબતોમાાં પરિવતતન આવ્યા જ કિે છે. આવા 
પરિવર્તિત વલણોના કાિણે જ્ઞાર્તના લોકો 
પિાંપિાગત બાબતો ત્યજીને નવીન બાબતોનો 
સમાવેશન કિતા થયા છે. જેમાાં અન્ય જ્ઞાર્ત કે 
સમ દાયની અસિના કાિણ ે પોતાના જ્ઞાર્તગત 
પિાંપિાગત િીત-રિવાજો બાદબાકી પામ્યા છે. 
વળી ત ે જ્ઞાર્તના લોકોની સામાજજક 
આંતિરિયામાાં પણ બરહષ્ટ્કૃત થયા છે અને નવા 
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વલણોનો સમાવશેન થયો છે. જેના સૌિાષ્ટ્રની 
વાટણલયા પ્રજાપતી જ્ઞાર્તમાાં તેની અસિ જોવા 
મળે છે કે કેમ અને આ અસિના કાિણ ે
સાવતર્ત્રક િીતે તેઓના જીવનધોિણ અન ે
જીવનશૈલીમાાં અસિ કિે છે કે કેમ તે જાણવાના 
હતે  થી મેં આ જ્ઞાર્તના લોકો કે જે મળૂ 
સૌિાષ્ટ્રના છે પિાંત   સ્થળાાંતિ કિીને વષોથી 
અમદાવાદમાાં વસવાટ કિી િહ્યા છે. તેવા 
ક ટ ાંબોના પરિવર્તિત વલણોમાાં સામાજજક 
સમાવેશન અને બરહષ્ટ્કાિને સમજવાનો પ્રયત્ન 
કયો છે. 

િતેઓુ, પદ્ધતિ અને સાધનો : 
પ્રસ્ત ત અભ્યાસ મળૂ સૌિાષ્ટ્રના વતની 

હાલ અમદાવાદમાાં વસવાટ કિતા વાટણલયા 
પ્રજાપર્ત જ્ઞાર્તના લોકોમાાં લગ્નર્વષયક, 
આર્થિક, શૈક્ષણણક, ધાર્મિક બાબતોમાાં 
પિાંપિાગત િીત-રિવાજો ત્યજી િહ્યા છે અન ે
આધ ર્નક વલણોનો સમાવેશ કિી િહ્યા છે. આ 
પિાંપિાગત વલણોનો બરહષ્ટ્કાિ અને નવા 
આધ ર્નક વલણોનાાં સમાવેશનની પ્રરિયાથી 
તેમની જીવનશૈલીમાાં તમેજ જીવનધોિણમાાં 
ઘણા પરિવતતન આવ્યા છે. આ પરિવતતન કેવા 
અને કેટલા પ્રમાણમાાં છે તે જાણવાનો હતે   આ 
અભ્યાસમાાં િહલેો છે. 

પ્રસ્ત ત પેપિમાાં લીધેલી મારહતી 
મ લાકાત, અન સણૂચ  પ્ર્ ક્તત દ્વાિા 
અમદાવાદના જ દા-જ દા ર્વસ્તાિોમાાં વસવાટ 
કિતા વાટણલયા પ્રજાપર્ત જ્ઞાર્તના ક લ 20 
ક ટ ાંબોનો અભ્યાસ ક્ષેત્રકાયત દ્વાિા કિેલ છે. સાથ ે
સાથે જ્ઞાર્ત ર્વશેની પિાંપિાગત બાબતો જાણવા 
ગ્રાંથો, લેખો, પ સ્તકો અને ઈન્ટિનેટનો ઉપયોગ 
કિેલ છે જે ગૌણમારહતી આધારિત છે. 

અભ્યાસકે્ષત્ર : 
અમદાવાદ ગ જિાતન ાં સૌથી મોટ  અને 

ભાિતન ાં સાતમા િમન ાં શહિે છે. સાબિમતી 
નદીના રકનાિે વસેલ ાં આ શહિે અમદાવાદ 
જજલ્લાન ાં મ ખ્ય મથક છે. 1960 થી 1972 સ ધી 
ગ જિાત િાજ્યન ાં પાટનગિ િહી ચ ક્ ાં છે. 
અમદાવાદમાાં કાાંકરિયા તળાવ, વસ્ત્રાપ િ 
તળાવ, ચાંડોળા તળાવ જેવા મોટા તળાવ છે. 
અહીં ગાાંધીઆશ્રમ, ઝૂલતાર્મનાિા, ભદ્રકાળી 
માંરદિ, ભદ્રનો રકલ્લો, સીદી સૈયદની જાળી, 
જામા મક્સ્જદ, અડાલજની વાવ, હઠીર્સિંહના 
દેિા, સિદાિ પટેલ સ્માિક ભવન જેવા 
જોવાલાયક સ્થળો આવલેા છે. અહીંની ક લ 
વસ્તી 55,70,585 છે. સાક્ષિતાન ાં પ્રમાણ 
85.65 ટકા છે જેમાાં 92.44 ટકા પ ર ષ અને 
80.29 ટકા સ્ત્રી સાક્ષિતા છે. (સેન્સસ 2011) 

વાટલિયા પ્રજાપતિ જ્ઞાતિ તવશે : 
માટીના વાસણો બનાવનાિને ક ાંભાિ 

કહ ે છે. ક ાંભાિ શબ્દનો જન્મ સાંસ્કૃત ભાષાના 
ક ાંભાકાિ શબ્દથી થયો છે. જેનો અથત માટીના 
વાસણ બનાવનાિ થાય છે. ઐર્તહાર્સક દૃષ્ષ્ટ્ટએ 
જોઇએ તો વૈરદક ્ ગથી પ્રજાપર્ત નામનો 
ઉપયોગ રહિંદ  ક ાંભાિનો એક વગત પોતાને 
પ્રજાપર્ત કહ ે છે અને કહ ે છે કે ભગવાન 
પ્રજાપર્ત (બ્રહ્મા) એ સાંપણૂત બ્રહ્માાંડની િચના 
કિી છે. તેથી પ્રજાપર્ત બ્રાહ્મણ સમાન છે. 
પ્રજાપર્ત સમ દાયમાાં જોઈએ તો વાટણલયા, 
ગ ર્જિ, દલવાડી, સોિઠીયા, લાડ, વિીયા, 
ચમિીયા, મારૂ.... વગેિે પેટા સમ હ જોવા મળે 
છે. જેમાાં વાટણલયા પ્રજાપર્તના ઇર્તહાસની 
વાત કિીએ તો ઇસ ની આઠમી સદીમાાં 
વાિાણસીની ગાંગા રકનાિે એક વિીયા ક ાંભાિ 
િહતેો તેન ાં નામ નિવત તેમને ત્યાાં મેવાડથી 
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ર્વદ્યાભ્યાસ અથે આવેલા શ્રી ર્વઠ્ઠલજી દયાળજી 
વ્હોિા નામના બ્રાહ્મણ ણબમાિ-બેશ દ્ધદ્ધને કાિણ ે
વટલાયા. ફળસ્વરૂપે બ્રાહ્મણોએ તેમને નાત 
બહાિ મકૂ્યા તેથી આ નવ્ વક કફોડી ક્સ્થર્તમાાં 
મકૂાયો અને તેણે બ્રાહ્મણ જગત સાથે કાયમનો 
છેડો ફાડી નિવત વિીયાની પ ત્રી સોનબાઈ 
સાથે લગ્ન કયાત. ર્વઠ્ઠલજી અને સોનબાઈના 
િાાંર્તકાિી પગલાથી એક નતૂન પેટાજ્ઞાર્તન ાં 
સર્જન થ્ ાં અને તેમનો જે વાંશવેલો આગળ 
વધયો ત ેવાટણલયા પ્રજાપર્ત. 

ર્વઠ્ઠલજી કે સોનબાઇનો બ્રાહ્મણોએ 
સ્વીકાિ ન કયો. સાથે સાથે તેઓને વરિયા 
ક ાંભાિે પણ ન સ્વીકાયાત તેથી બાંન ે તિફથી 
તિછોડયા બાદ તેઓ વાટણલયા પ્રજાપર્ત 
કહવેાયા. ર્વઠ્ઠલજી સાથ ે સોનબાઇના લગ્ન એ 
તે વખતની ઐર્તહાર્સક િાાંર્ત ગણાવી શકાય 
કાિણ કે આશિે બાિસો વષત પવેૂ કોઈ ્ વક 
આંતિજ્ઞાર્તય લગ્ન કિે ત ેકોઈ નાની વાત ન 
કહવેાય. વળી એ વખતે અન લોમ લગ્નન ાં પણ 
આ ઉત્તમ ઉદાહિણ ગણાવી શકાય. 

ઉપિોતત ઘટનાઓમાાં અન લોમ લગ્નો 
થયેલા તે પછી પ્રર્તલોમ લગ્નોની પણ થોડી 
ઘટના ઘટી. પ્રર્તલોમ લગ્નન ે કાિણ ે
વટલાયેલા પણ વાટણલયામાાં ભળ્યા. આ િીતે 
નવ ઇતિ કોમની વ્યક્તતઓ પણ વાટણલયામાાં 
સમાઈ ગઈ એટલે આ કોમ જાર્ત વ્યવવસ્થાન ે
લાત માિીને ખડી થયલેી કોમ છે. આ એકમાત્ર 
જ્ઞાર્ત એ મન સ્મરૃ્તમાાં દશાતવેલ વણત વ્યવસ્થાને 
લાત માિીને મજબતૂ િીતે ટકી િહલેી છે. 
અત્યાિે તેમાાં 84 પેટાજ્ઞાર્ત છે જેમાાં બ્રાહ્મણ, 
ક્ષર્ત્રય, વશૈ્ય જેવા વાંશ પણ જોડાયેલા છે. 
એટલે કહી શકાય કે  આ એક માત્ર જ્ઞાર્તમાાં 
કહવેાતા બ્રાહ્મણના વાંશજો છે. ક્ષર્ત્રયના વાંશજો 

છે અને વણણક(વેપાિી)ના વાંશજો પણ છે જે આ 
જ્ઞાર્ત માટે ગવતની વાત છે. 
જ્ઞાતિના પહરવતિિિ વિણોમાાં સમાવેશન અને 
બહિષ્ટ્કાર : 

િગ્ન અંગેના પહરવતિિિ વિણો : 
પિાંપિાગત સમયની વાત કિીએ તો 

સામાન્ય િીતે લગ્ન 15 થી 17 વષતની વય ે
કિવામાાં આવતા હતા. વળી છોકિીના પીિીયડ 
શરૂ ન થયા હોય તો તેને પિણાવીએ તો કાંક  
કન્યા કહવેામાાં આવતી અને ખબૂ જ પનૂ્ય મળે 
તેવી માનતા હતી. પિાંત   આજે કાન ની 
જોગવાઈનાાં કાિણે અને ર્શક્ષણના કાિણે નાની 
ઊંમિમાાં લગ્ન કિવાના ખ્યાલોને લોકો ત્યજી 
િહ્યા છે. માિા ઉત્તિદાતાનાાં લગ્નવય ર્વશ ે
પછૂતા 18 થી 21 વષતની લગ્નવયને યોગ્ય 
માનનાિન ાં પ્રમાણ 15% છે. 22 થી 25 વષતની 
લગ્નવયને યોગ્ય માનનાિન ાં પ્રમાણ 60% છે 
અને 25 થી વધ  વયને યોગ્ય માનનાિન ાં 25% 
છે. આમ અડધાથી વધ  ઉત્તિદાતા 25 થી વધ  
વય લગ્ન માટે યોગ્ય માને છે. આમ અહીં ઊંચી 
લગ્નવયના વલણનો સમાવેશન થયો છે તેવ ાં 
કહી શકાય. 

પિાંપિાગત સમયમાાં લગ્નન ાં ક્ષતે્ર 
જ્ઞાર્ત પિૂત  ાં જ મયાતરદત હત  ાં. વળી 
આંતિજ્ઞાર્તય લગ્ન કિનાિને જ્ઞાર્ત બહાિ 
મકૂવામાાં આવતા હતા. માિા ઉત્તિદાતાને 
આંતિજ્ઞાર્તય લગ્ન કિવા માટેની સાંમર્ત ર્વશ ે
પછૂતા માત્ર 35% ઉત્તિદાતાએ સાંમર્ત દશાતવી 
અને તેમાાંથી 10% ક ટ ાંબમાાં આવા લગ્ન થયેલ 
છે. આમ જીવનસાથીની પસાંદગીન ાં ક્ષેત્ર આજે 
પણ જ્ઞાર્ત પિૂત  ાં જ મયાતરદત છે.  

તેમના પ ત્ર કે પ ત્રીના જીવનસાથીની 
પસાંદગી માટે કોની સાંમર્ત લેવાય છે તે પછૂતા 
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96% ઉત્તિદાતા પોતાના સાંતાનની પસાંદગીન ે
પ્રથમ માન ેછે. પિાંપિાગત સમયમાાં સાંતાનના 
લગ્ન માટે વડીલો જ ર્નણતય લેતા હતા ત ે
વલણ આજે ત્યજી અન ે સાંતાનની પોતાની 
પસાંદગીનાાં મહત્વના વલણનો સમાવેશન કિી 
િહ્યા છે. 

પિાંપિાગત સમયમાાં ર્વધવા થવ ાં એ 
કલાંક રૂપ માનવામાાં આવત ાં હત  ાં. ર્વધવાને 
અપશ કર્નયાળ ગણવામાાં આવતી હતી તેની 
પાસે સાિા કાયો કિાવવામાાં આવતા નરહ. વળી 
તેણે શણગાિ ન કિવો, મોજશોખ ન કિવા, 
િાંગીન વસ્ત્રો ન પહિેવા જેવા ર્નયમો જોવા 
મળતા હતા. વળી તેના પ નઃલગ્ન કિવા પિ 
પ્રર્તબાંધ હતો એટલે કે ર્વધવાએ આજીવન 
વૈધવ્ય ભોગવવ ાં પડત  ાં હત  ાં. ભલ ેતે નાની વય ે
ર્વધવા થઈ હોય. માિા ઉત્તિદાતાને આ અંગ ે
પછૂતા તઓે જણાવે છે કે નાની ઉંમિે જો કોઈ 
ર્વધવા થાય તો તણેે બીજા લગ્ન અવશ્ય કિવા 
જોઈએ. પિાંત   ર્વધવા સાથે પરિવાિનો કોઈ 
પ ર ષ પિણવા માાંગશે તે ર્વશે પછૂતા તઓે કહ ે
છે કે ક ાંવાિા છોકિાના લગ્ન આ પ્રકાિની 
ર્વધવા સાથ ે અમ ે ન કિીએ તેવ ાં કહ્ ાં. આમ 
તેઓ ર્વધવા પ નઃલગ્ન સ્વીકાિે છે પિાંત   
પોતાના પરિવાિમાાં આવી ર્વધવાને પ ત્રવધ  
તિીકે સ્વીકાિવા તૈયાિ નથી. વળી તેઓ 
ર્વધવાને શણગાિ, મોજશોખ, િાંગીન કપડા, 
સાિા કાયોમાાં ભાગીદાિી જેવા વલણોનો 
સ્વીકાિ કિે છે કે નરહ તે ર્વશે પછૂતા 80% 
ઉત્તિદાતા જણાવે છે કે ર્વધવાને આ પ્રકાિના 
બાંધનો ન હોવા જોઈએ. આમ અહીં પિાંપિાગત 
બાંધનો ત્યજી નવા વલણોનો સમાવેશન થયો છે 
તેમ કહી શકાય. 

પિાંપિાગત માન્યતા પ્રમાણે પ ત્રને જ 
વાિસદાિ ગણવો, તેન ેજ ર્પતાની ર્મલકતનો 
સાંપણૂત અર્ધકાિ હતો. તેમાાં પ ત્રી કે બહનેન ેકોઈ 
અર્ધકાિ આપવામાાં આવતો નહીં માિા 
ઉત્તિદાતાને આ ર્વશ ે પછૂતા 25% ઉત્તિદાતા 
માને છે કે ર્પતાની ર્મલકતમાાં માત્ર પ ત્રનો જ 
અર્ધકાિ છે જ્યાિે 75% ઉત્તિદાતા ર્પતાની 
ર્મલકતનો થોડો ઘણો રહસ્સો પિણણત પ ત્રી કે 
બહનેને આપવા સાંમર્ત દશાતવે છે. જ્યાિે 20 
ટકા ઉત્તિદાતા પોતાની પત્ની કે પ ત્રવધ ની 
ર્પતાની ર્મલકતમાાંથી રહસ્સો લેવાની ઇચ્છા 
ધિાવે છે. વળી માત્ર 15 ટકા ઉત્તિદાતાના 
ઘિમાાં પ ત્રવધ  કે પત્નીને તેના ર્પતાની 
ર્મલકતમાાંથી થોડો ઘણો રહસ્સો મળેલ છે. આમ 
જોઈએ તો પ ત્રી કે બહનેને રહસ્સો આપવાન ાં 
વલણ આજે લોકોએ અપનાવ્્ ાં છે તેમ અહીં 
કહી શકાય. 

રિણેીકરણી અંગેના પહરવતિિિ વિણો : 
પિાંપિાગત સમયમાાં પ ત્રવધ  કે 

પત્નીને વડીલની લાજ કાઢવાનો રિવાજ હતો. 
વળી તેણે વડીલ સામે બોલવા કે બેસવાની 
પણ મનાઈ હતી. માિા ઉત્તિદાતાના ક ટ ાંબમાાં 
આ પ્રકાિના રિવાજ છે કે કેમ તે તપાસતા 
82% ક ટ ાંબોમાાં લાજ કાઢવી કે સાડી પહિેવી કે 
માથ ાં ઓઢવ ાં વગેિેનો રિવાજ ત્યજી દેવામાાં 
આવેલ છે. તેઓ પ ત્રવધ ને કોઈપણ પહિેવેશ 
ડે્રસ, જીન્સ, ટી-શટત, સાડી પહિેવાની છૂટ છે. 
તેઓમાાં પ ર ષ સભ્યો ઘિકામ માટે મદદરૂપ 
થાય છે કે કેમ તે તપાસતા 50% ક ટ ાંબોમાાં 
નાના-મોટા ઘિના કામોમાાં પ ર ષ સભ્ય 
મદદરૂપ થાય છે. જેમાાં બાળકોને તૈયાિ કિવા, 
શાકભાજી લાવવી, સાફ-સફાઈમાાં મદદ 
કિવાનો સમાવેશ થાય છે. વળી 30 ટકા 
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ક ટ ાંબોના ઘિે કામવાળી બાઈ પણ છે જે ઘિકામ 
કિે છે. 

તશક્ષણ અંગેના પહરવતિિિ વિણો : 
પિાંપિાગત સમયમાાં ર્શક્ષણ ખબૂ ઓછાં 

જોવા મળત ાં હત  ાં. વળી છોકિીઓમાાં તો તેની 
માત્રા નરહવત હતી. આજે ર્શક્ષણન ાં મહત્વ 
વધ્ ાં છે. માિા ઉત્તિદાતામાાં 100% ઉત્તિદાતા 
ર્શણક્ષત છે. વળી પોતાના પ ત્ર કે પ ત્રીને અંગ્રજેી 
માધયમમાાં ર્શક્ષણ અપનાવનાિની સાંખ્યા 60% 
છે. તેમજ તેઓ પોતાના પ ત્ર કે પ ત્રીને કેટલ ાં 
ર્શણક્ષણ આપશે તે અંગ ેપછૂતા તેઓ કહ ે છે કે 
આજના છોકિાઓને જેટલી ઈચ્છા હોય તેટલ ાં 
ર્શક્ષણ આપવ ાં જ જોઈએ. તેમાાં દિેક ઉત્તિદાતા 
પોતાના પ ત્ર કે પ ત્રી બાંનેને અભ્યાસ અથે 
બહાિગામ કે ર્વદેશ જવાની સાંમર્ત આપ ે છે. 
સાથે સાથે આજે તેઓ પોતાની પત્ની કે 
પ ત્રવધ ને પણ આગળ ર્શક્ષણ મેળવવ ાં હોય તો 
મેળવી શકે છે તેવ ાં માનનાિન ાં પ્રમાણ 80% 
જોવા મળત ાં. 

આતથિક બાબિોમાાં પહરવતિિિ વિણો : 
પિાંપિાગત સમયમાાં ખેતી એક માત્ર 

અથોપાર્જનન ાં મ ખ્ય સાધન હત ાં. ધીિે ધીિે 
ર્શક્ષણ અને િોજગાિીની તકો વધતા લોકો 
ગામડામાાંથી શહિે તિફ સ્થળાાંતિ કિતા થયા. 
તેથી ખેતીને બદલ ે નોકિી, ધાંધો કિતા થયા. 
માિા ઉત્તિદાતાને ખેતીની જમીન છે કે કેમ 
તપાસ કિતા 40% ઉત્તિદાતાને ખેતીની જમીન 
છે જેમાાં તેઓ અન્ય પાસ ેખેતી કિાવે છે. વળી 
તેમના ક ટ ાંબમાાં પ ર ષ ર્સવાય સ્ત્રી સભ્ય નોકિી 
કિે છે કે કેમ તે તપાસતા 35%  સ્ત્રીઓ ઘિમાાં 
આર્થિક િીતે મદદરૂપ થાય છે. જેમાાં તઓે 
10%નોકિી, 15% ર્સવણકામ અને 10% બ્્ ટી 
પાલતિ ચલાવે છે. માિા 15% ઉત્તિદાતાને 

બેંકની લોન લીધલે છે અન ે10%  ઉત્તિદાતાના 
ઘિમાાંથી વ્યવસાય અથ ે ર્વદેશ ગયલે છે. 
આમ, આજે ર્શક્ષણ ક્ષેતે્ર તો પરિવતતન આવ્્ ાં જ 
છે. સાથ ે સાથે તઓે આર્થિક ક્ષતે્રે પણ 
પિાંપિાગત વ્યવસાય ત્યજીને અન્ય વ્યવસાય 
કિતા થયા છે. 

અભ્યાસના િારણો : 
- માિા ઉત્તિદાતામાાં લગ્ન અંગેના 

પરિવર્તિત વલણમાાં લગ્નવય 
ઊંચી આવી છે. સાથ ે સાથ ે
આંતિજ્ઞાર્તય લગ્નન ાં પ્રમાણ થોડ ાં 
વધ્ ાં છે. જીવનસાથીની પસાંદગી 
માટે સાંતાનની પોતાની સાંમર્તને 
મહત્વ આપનાિ દિેક ઉત્તિદાતાના 
ર્વચાિોમાાં પરિવતતન જોવા મળ્્ ાં.  

- તેઓ ર્વધવા પ નઃર્વવાહ માને છે 
અને ર્વધવા પિના પ્રર્તબાંધોનો 
ર્વિોધ દશાતવે છે.  

- ર્મલકતના વાિસાની બાબતે પણ 
પિાંપિાગત માન્યતાઓનો ર્વિોધ 
દશાતવી પ ત્રી કે બહનેની વાિસામાાં 
ભાગીદાિી દશાતવી છે. 

- િહણેીકિણી બાબતે પ ત્રવધ ને આજે 
પહિેવેશ પિના પ્રર્તબાંધો દૂિ થયા 
છે અને આજે લાજ કાઢવી કે માથ ે
ઓઢવાના રિવાજને પણ ત્યજી 
પરિવતતનનો સ્વીકાિ કયો છે અન ે
પ ત્રવધ ને પ ત્રી સમાન દિજ્જો 
આપ્યો છે. 

- ર્શક્ષણન ાં સ્તિ પણ વધ્ ાં છે અને 
તેમાાં અંગ્રેજી માધયમન ાં પ્રમાણ પણ 
આજે વધ  જોવા મળ્્ ાં. સાથે સાથ ે
પ ત્ર કે પ ત્રીને ર્શક્ષણ અથે શહિે 
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બહાિ મોકલવાની પણ સાંમર્ત 
દશાતવી. 

- આજે ખેતીની જમીન િાખનાિ 
ઉત્તિદાતાન ાં પ્રમાણ ઘટ્ ાં છે. વળી 
સ્ત્રીઓ પણ ઘિમાાં આર્થિક િીતે 
મદદ કિતી થઈ છે અને વ્યવસાય 
અથે બહાિગામ કે ર્વદેશ જનાિન ાં 
પ્રમાણ પણ થોડ ાં વધ્ ાં છે.  

ઉપસાંિાર : 
આમ, પિાંપિાગત સમયમાાં િીત-

રિવાજો, મલૂ્યો, માન્યતાઓ કે જે સમાજમાાં 
પ્રવતતમાન હતી. આજે તેમાાં લોકો ર્શક્ષણ અન ે
આધ ર્નકીકિણના ફેલાવાને કાિણે બદલાવ 
લાવી િહ્યા છે. જેમાાં જૂના વલણોને ત્યજીને 
નવા વલણોનો સમાવેશ કિી િહ્યા છે. જેમાાં 
શહિેી સમ દાયમાાં આ પરિવતતન વધ  જોવા મળે 
છે. જે ગ્રામીણ સમ દાયમાાં ઓછાં જોવા મળે છે. 
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