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ટ ુંકસારઃ 

 હાલ ભારતની વસતત તવશ્વમાાં બીજા ક્રમ ેઆવ ેછે, જે થોડાાં વર્ષો પછી તવશ્વની સૌથી વધ ુવસતત ધરાવતો દેશ બની 
જશ.ે તવેા સમયમાાં ભારતની પ્રજામાાં વસતત તશક્ષણની સમજ હોવી જરૂરી છે. તમેાાં વસતતનાાં પરરબળો જન્મદર, મતૃ્યદુર, 
શહરેીકરણ, બકેારી, પરરવાર તનયોજન, જીવનતશક્ષણ, પ્રજનન અને બાળ સ્વાસ્્યના બાબત ેજાણકારી હોવી જરૂરી છે. વસતત 
તશક્ષણ એ મરહલાઓના તવકાસ અન ેસશક્તતકરણ અન ે તશક્ષણ ઉપર પણ ભાર આપ ે છે. વસતત તશક્ષણમાાં બાળકો, રકશોર-
રકશોરીઓ, યવુાનો, સ્ત્રીઓ, પરુુર્ષો, વદૃ્ધો એમ તમામ વયજૂથના લોકોનો સવાાંગીણ તવકાસ થાય અને વસતત તનયાંતિત રહ ેએ 
મખુ્ય ધ્યેય છે. અહીં વસતત તશક્ષણના ભાગરૂપ એવી સ્ત્રીઓને કેન્રમાાં રાખીને તવર્ષય પસાંદ કરવાનુાં તવચારાયુાં છે. એટલુાં જ નહીં 
પરાંત ુભારતનાાં ઘણાાં રાજ્યો જેવાાં કે પાંજાબ, હરરયાણા, ગજુરાતમાાં સ્ત્રીઓનુાં પ્રમાણ પરુુર્ષોના પ્રમાણ કરતાાં ઘણુાં નીચુાં જોવા મળે 
છે. 

સ્ત્રીભ્રણુ હત્યાનુાં દૂર્ષણ અન ે1981થી સતત િણ દાયકા વધત ુાં જ રહ્ુાં. આજે પણ અટકવાનુાં કે ઘટવાનુાં નામ લતે ુાં નથી. 
દેશના વડાપ્રધાન અન ેરાષ્ટ્રપતતથી ગામડાાંનો સામાન્ય નાગરરક પણ તનેી ચચિંતા કરતો થયો છે. ટી.વી., રિલ્મો, વતતમાનપિો, 
સામાતયકોથી માાંડી ગામડાાંની રદવાલો ઉપર ભીંતસિૂો મારિત ેબટેી બચાવો ઝાંબેશનો પ્રચાર થાય છે. ભ્રણુ પરરક્ષણ કાયદો લાવી, 
પ્રવચનો, આતથિક યોજનાઓ, સ્ત્રી સન્માન, સ્ત્રી સશક્તતકરણ, બહુમાનના કાયતક્રમો કરી સ્ત્રીભ્રણુ હત્યા અટકાવવા સવત કક્ષાએ સઘન 
પ્રયત્નો શરૂ કરી દીધા. પરાંત ુઅપચેક્ષત પરરણામો મળતા નથી.ઉત્પન્ન થયલેી તવપરીત પરરક્સ્થતતમાાં પણ સમાજ વ્યવસ્થા 
જળવાય, સલામતી બની રહ ેઅને સધુારાના અપચેક્ષત પરરણામો મેળવવા યોગ્ય માગે પ્રયત્નો થવા અતનવાયત છે. વસતત તશક્ષણ 
ગણુવત્તાથી જીવન જીવવા પર ખબૂ જ ભાર આપ ેછે. સ્ત્રી અન ેપરુુર્ષોની સાંખ્યાનુાં સાંતલુન જળવાવુાં ખબૂ જ જરૂરી છે. પરાંત ુઆજે 
સ્ત્રી-પરુુર્ષોની સાંખ્યાનુાં સાંતલુન બરાબર જોવા મળતુાં નથી, જે માનવ સમાજ માટે એક સમસ્યાનો તવર્ષય છે.  
ચાવીરૂપ શબદદઃ જાતત પ્રમાણ, વસતત તશક્ષણ, જન્મદર, મતૃ્યદુર, પરરવાર તનયોજન, પ્રજનન વગેરે. 
પ્રસ્િાવનાઃ 
 પ્રસ્તતુ સાંશોધન અભ્યાસનુાં શીર્ષતક છે 

“સ્ત્રીઓનુાં ઘટતુાં જાતી પ્રમાણઃ એક અભ્યાસ 
(ગાાંધીનગર જીલ્લાના માણસા તાલકુાને કેન્રમાાં 
રાખીને) તવશ્વમાાં દરેક દેશોની સામાજજક, આતથિક, 
સાાંસ્કૃતતક પરરક્સ્થતત અલગ અલગ હોય છે. દરેક 
દેશની અંદર તેમજ દરેક રાજ્યોની અંદર પણ 
તવતવધતા જોવા મળે છે અને તવશ્વના તમામ 
દેશોમાાં અપવાદ બાદ કરતા રદકરાનુાં મહત્વ 
વધારે જોવા મળે છે, આનુાં કારણ એ પણ હોય 
શકે કે આપણી સાાંસ્કૃતતક પરાંપરા પરુૂર્ષ પ્રધાન 
સમાજ વ્યવસ્થા, કુટુાંબની જવાબદારી રદકરો જ 
ઉઠાવે તેવી માન્યતા, રદકરી તો પરણીને સાસરે 
જાય તો પાછલી ઉંમરમાાં રદકરો હોય તો માતા 
તપતા તથા પરરવારની સાંભાળ રાખે તવેી 
સામાજજક માન્યતાઓ. આવા અનેક કારણોસર 

સમાજની અંદર રદકરાનુાં મહત્વ વધારે 
સ્વીકારવામાાં આવ્યુાં છે. 
 રદકરાનુાં મહત્વ સ્વીકારવામાાં આવ ેત્યાાં 
સધુી કોઈ સમસ્યા ઉત્પન્ન થતી નથી પરાંત ુજ્યારે 
રદકરાને મહત્વ આપીને રદકરીને સ્વીકારવામાાં ન 
આવે અને તનેે માતાના ગભતની અંદર અથવા 
જન્મ પછી તરુાંત મારી નાખવામાાં આવે ત્યારે તે 
પરરક્સ્થતી સમસ્યાનુાં રૂપ ધારણ કરે છે. સ્વસ્થ 
સમાજરચના માટે સ્ત્રી અને પરુૂર્ષ બને્નનુાં સરખ ુજ 
મહત્વ છે બન્ન ે સાથે મળી જ સારા સમાજ 
રચનાનુાં સાંતલુન જાળવી શકે છે, આ ઉપરાાંત જો 
સ્ત્રી કરતા પરુૂર્ષની સાંખ્યા વધ ુહોય અથવા પરુૂર્ષ 
કરતા સ્ત્રીની સાંખ્યા વધારે હોય એ બને્ન 
પરરક્સ્થતી ચચિંતા ઉપજાવે તેવી છે. દુતનયાના 
દેશોમાાં એતશયાના દેશોને બાદ કરતા જાપાન 
જેવા તશચક્ષત દેશોમાાં પણ રદકરી કરતા રદકરાનુાં 
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મહત્વ વધારે સ્વીકારવામાાં આવે છે, દર 1000 
પરુૂર્ષોએ 1000 સ્ત્રીઓ હોય તો તે જાતત પ્રમાણ 
સ્ત્રી પરુૂર્ષની સમતલુા જાળવે છે પરાંત ુ સ્વસ્થ 
સમાજ રચનાનુાં પણ તનમાતણ કરે છે. 
 ભારતમાાં 2011ના વસ્તી ગણતરી મજુબ 
પરુૂર્ષોના પ્રમાણમાાં સ્ત્રીઓનુાં પ્રમાણ ખબુ જ ધટત ુ
જોવા મળે છે, એમા પણ હરરયાણા, ગજુરાત, 
રાજસ્થાન, ચાંદીગઢ, ઉત્તરપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર આ 
બધા રાજ્યોમાાં સ્ત્રીઓનુાં પ્રમાણ પરુૂર્ષોના પ્રમાણ 
કરતા ઓછુ જોવા મળે છે અને અત્યારે સમગ્ર 
ભારતમાાં બેટી બચાવો બેટી પઢાવો એ રદશામાાં 
સરકાર અને સમાજ દ્વ્રારા જાગતૃત અભ્યાન ચાલી 
રહયુાં છે ત્યારે ગજુરાતની અંદર સૌથી ઓછુ સ્ત્રી 
સરુત પછી માણસા તાલકુો આવે છે, સરુતની 
અંદર અને શહરેી તવસ્તારમાાં સ્થળાાંતર કરેલ 
કુટુાંબો હોવાથી આ સમસ્યા અંગેની મારહતી 
મેળવવી રાખલે હોવાથી ત્યાર પછી મહસેાણા 
જીલ્લાના મહસેાણા અને ઉઝાાંમાાં સ્ત્રીની સાંખ્યા 
પરુૂર્ષો કરતા સૌથી ઓછી જોવા મળતી હતી 
પરાંત ુજીલ્લાની નવ રચના થતા મહસેાણામાાંથી 
માણસા તાલકુો ગાાંધીનગર જીલ્લમાાં સમાતવષ્ટ્ટ 
થતા પ્રસ્તતુ અભ્યાસ માટેની મારહતી ગાાંધીનગર 
જીલ્લાના માણસા તાલકુાના ગામડા ઓમાાંથી 
મારહતી પ્રાપ્ત કરવામાાં આવી છે. 
 આ સાંશોધન અભ્યાસનો હતે ુ પ્રસ્તતુ 
અભ્યાસની સમસ્યા જાણકારી પ્રાપ્ત કરી અન ે
સાંશોધન અહવેાલ તૈયાર કરવાનો હતો અને 
જરૂરી સાંદભો પ્રાપ્ત કરી આ સાંશોધન અભ્યાસ 
કરવામાાં આવેલ છે.  

૧૯૨૦માાં પ.ૂ મહાત્મા ગાાંધી સ્થાતપત 
ગજૂરાત તવદ્યાપીઠની પ્રવતૃતઓમાાં ગ્રામોત્થાન 
અને વાંચચત વગોને હાંમેશા અગ્રતાક્રમ આપવામાાં 
આવે છે. ગજૂરાત તવદ્યાપીઠ સાંલગ્ન આજીવન 
તશક્ષણ અને તવસ્તરણ તવભાગ, અમદાવાદ 
ખાત ેવસતત તશક્ષણ તવર્ષયમાાં તવદ્યાવાચસ્પતત 
(Ph.D.)ની પદવી મેળવવાના ભાગરૂપે  “ઘટતુાં 
જાતત પ્રમાણઃ એક અભ્યાસ ગાાંધીનગર જીલ્લાના 
માણસા તાલકુાને કેન્રમાાં રાખીને”  તવર્ષય પર 

આ શોધ તનબાંધ રજૂ કરતા આનાંદની લાગણી 
અનભુવુાં છુાં.  

પ્રસ્તતુ સાંશોધન અભ્યાસમાાં તવતવધ ૦૫ 
પ્રકરણો રજૂ કરી શોધ અહવેાલ તૈયાર કરવામાાં 
આવેલ છે. આ પ્રકરણો પૈકી પ્રકરણ-૧માાં 
સાંશોધન અભ્યાસની તવર્ષય પસાંદગી અન ે
સાંશોધન પ્રરક્રયા અંગે પરરચય આપેલ છે. 
પ્રકરણ-૨માાં સાંદભત સારહત્યનો સૈધ્ધાાંતતક 
પરરપે્રક્ષ્ય અને સારહત્ય સમીક્ષા રજૂ કરવામાાં 
આવેલ છે. પ્રકરણ-૩માાં સાંશોધનની 
આધારશીલા અને કાયતક્ષિે પરરચય આપલે છે. 
પ્રકરણ-૪માાં કોષ્ટ્ટકો અને આલેખો દ્વારા 
મારહતીનુાં તવશ્લેર્ષણ અન ે અથતઘટન કરવામાાં 
આવેલ છે અને પ્રકરણ-૫માાં અભ્યાસના તારણો-
તનષ્ટ્કર્ષો, ઉપકલ્પનાની ચકાસણી અને સમસ્યા 
તનવારણ માટેના રક્રયાત્મક પગલાાંઓ 
દશાતવવામાાં આવે છે. અહવેાલના અંતમાાં 
સાંદભતસચૂચ અન ે મલુાકાત અનસુચૂચ દશાતવવામાાં 
આવેલ છે. 
 

૧.૧ સમસ્યા કથન અને તવષય પસુંદગી 
ભારતમાાં બાળકોને મારી નાખવાની 

પરાંપરાગત પ્રથા દૂધ પીતી કરવાના રરવાજ 
જોવા મળતા હતા. કુટુાંબમાાં થતા સ્ત્રી સાંતાનોના 
ઉછેરમાાં અન ે તેમના પ્રત્ય ે  નીમ્નોતર કક્ષાનો 
વ્યવહાર કરવામાાં આવે છે. જ્યારે સ્ત્રી પખુ્ત 
ઉમરની થાય છે ત્યારે દહજેના નામે તેને 
પરેશાન કરવામાાં આવતી.ભતૂકાળમાાં માિ ઉચ્ચ 
જ્ઞાતતની સ્ત્રીઓને બહાર વ્યવસાય કરવા માટે 
જવા દેવામાાં આવતી નહોતી. પરરણામે સ્ત્રીઓને 
ભારરૂપ  ગણવામાાં આવતી. આ ભારૂપ સ્ત્રીને 
પરણનાર પરુુર્ષને તેના બદલામાાં જ આપવામાાં 
આવતુાં. તનમ્ન ગણાતી જ્ઞાતતની સ્ત્રીઓ ખેતરોમાાં, 
બાગ, બગીચામાાં કે પશપુાલન, ખેતી વગેરે 
ક્ષેિોમાાં કામ કરવા જતી હતી, છતાાં પણ તેમના 
સામાજજક દરજ્જજામાાં કોઈજ િેર પડતો નરહ. 
સ્ત્રીઓ પ્રત્યેના પરાંપરાગત અચભગમો અન ે
આધતુનક અચભગમો જાણવા માટે ઘણુાં સારહત્ય 
ઉપલબ્ધ છે. આ સારહત્ય પરથી એટલુાં સ્પષ્ટ્ટ 
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થાય છે કે, પરાંપરાગત ભારતીય સમાજમાાં 
સ્ત્રીઓનુાં સ્થાન નીચુાં હત ુાં. પરાંત ુ છેલ્લા બ ે
દાયકાથી સ્ત્રીઓના  તશક્ષણ , વ્યવસાય , કાયદા 
વગેરે પરરબળોને પરરણામે સ્ત્રીના સામાજીક 
સ્થાનમાાં સધુારો થયો છે.છતાાં પણ  સાંપણૂત ચચિ 
બદલાઈ ગયુાં છે તેવુાં નથી પણ ૧૦ વર્ષત પહલેા 
જે સ્ત્રીનુાં સ્થાન હત ુાં તે સ્ત્રીના સ્થાનમાાં ઘણો જ 
સધુારો થયો છે , સામાજીક સ્થાનમાાં સધુારો 
થવાના પરરણામે ભારતમાાં સ્ત્રીઓની સાંખ્યામાાં 
વધારો થવો જોઈએ, પણ વાસ્તવમાાં એવુાં ન 
બન્યુાં  ઉલટાનુાં છેલ્લા બે દાયકામાાં બાળકીઓનો 
નોંધપાિ ઘટાડો થયો. ઉપરાાંત ગજુરાતના ખેડા, 
મહસેાણા, સરુત, ગાાંધીનગર, આનાંદ વગેરે 
તવસ્તાર ૦ થી ૬ વર્ષતની બાળકીઓનુાં પ્રમાણ  
ઘટ્ુાં છે, અને આ તમામ તવસ્તારમાાં સાક્ષરતાનો 
દર ઘણો ઉચો છે,અહી એ સવાલ થાય કે સ્ત્રીઓને 
કઈ સામાજજક પરરક્સ્થતત ભ્રણુહત્યા કરવા માટે 
હોસ્પીટલ સધુી લઈ જાય છે? આ સવાલ માટે જ 
સાંશોધન કરવા માટે પે્રરણા મળી અને સાંશોધન 
કરવાનો તનધાતર કયો. 

માનવએ એવુાં સામાજજક પ્રાણી છે કે 
ભગવાને તેને તવશરે્ષ પ્રકારની તવચાર શક્તત 
આપેલી છે આ તવચાર શક્તતનો સાચી રદશામાાં 
ઉપયોગ કરે તો તે ધારે તો ગમે એટલી મોટી 
સમસ્યા હોઈ તો તેનો ઉપાય શોધી લ ેપરાંત ુજો 
તેની શક્તતનો દુર ઉપયોગ કરે તો મોટામાાં મોટી 
સમસ્યાનુાં તનમાતણ કરી દે છે, ભલ ેએ પછી જાણી 
જોઈને થયલે હોઈ કે અજાણતા થાય એનુાં હાલનુાં 
ઉદા.સ્ત્રીઓનુાં ઘટત ુાં જાતત પ્રમાણ (સ્ત્રી ભ્રણુ હત્યા) 
કહી શકાય.વતતમાન સમયમાાં પરુૂર્ષોના પ્રમાણમાાં 
સ્ત્રીઓનુાં પ્રમાણ ઘણુાં ઓછુ જોવા મળે છે જે 
આગળ સેન્સેતસ ડટેા જોઈશુાં તેના પરથી 
સ્પષ્ટ્ટતા થશે. 

 માનવ સમાજમાાં અનેક પ્રકારની 
સમસ્યાઓ જોવા મળે છે. જેમાાં સ્ત્રીઓની સમસ્યા 
પણ ઘણી છે. સાંશોધનકતાતને સ્ત્રીઓની સમસ્યા 
અંગે બાળપણથી જ તવચારતા રહ્યા છે અન ે
માસ્ટર ઓિ સોશ્યલ વકતમાાં પણ “અપરચણત 
સ્ત્રીઓનો અભ્યાસ” તવર્ષય પર લઘ ુશોધ તનબાંધ 
તૈયાર કરેલ.તેથી જ સ્ત્રીઓની કોઈ સમસ્યાને 
ધ્યાનમાાં રાખીને સાંશોધન કરવુાં એવો સાંકલ્પ હતો 
પણ કઈ સમસ્યાને મહત્વ આપવુાં તે પણ એક 
સવાલ હતો આવી દ્વદ્વધાની વચ્ચે સ્ત્રીઓને લાગતુાં 
સારહત્યનુાં વાાંચન કયુાં. તેથી માગતદશતકશ્રીનુાં  
માગતદશતન લીધા બાદ અન ે ‘વ્યથા કથા’નામનુાં 
એક પસુ્તક વાાંચેલ જેમાાં  સ્ત્રી ભ્રણુહત્યાને ચચિો 
દ્વારા સમસ્યાને ગાંભીરતા પવૂતક એવી રીતે 
ચચિીત કરેલ છે કે તેને વાાંચીને  નરહ પણ જોઇને  
જ કોઈ પણ વ્યક્તતના આંખોમાાં પાણી આવી જાય 
એવુાં  આ પસુ્તકના લેચખકા અને ચચિકાર શ્રી હાાંડા 
રશ્મીએ તનરૂપણ કયુાં છે. ત્યાર બાદ માગતદશતકશ્રી 
સાથે સ્ત્રી ભ્રણુહત્યા તવર્ષય પર સાંશોધન કરવા 
પર ચચાત કરતા તેઓએ માંજુરી આપી અને ત્યાર 
બાદ સાંશોધનનુાં શીર્ષતક તરીકે ”ઘટતુાં  જાતત 
પ્રમાણ”- એક અભ્યાસ  શીર્ષતક આપેલ.  

આમ સાંશોધન તવર્ષયનો ઉદભવ થયો 
અને તેની દરખાસ્ત મકેૂલ તેને માંજુરી મળતા જ 
સાંશોધન કાયત હાથ ધરેલ સ્ત્રી ભ્રણુહત્યા અંગેના 
સાંશોધનનો તો ઘણા થયા હશે અને થતા પણ 
હશે પરાંત ુસાંશોધનકતાતને ગજુરાતની  વસ્તીના 
આંકડા જોતા  અને ખાસ કરીને સ્ત્રી-પરુુર્ષ 
વચ્ચેના આંકડામાાં સમાનતામાાં જોવા મળી નરહ 
તેથી આગળ અભ્યાસ કરતા માલમુ પડ્ુાં કે 
2011ની વસ્તી ગણતરી પ્રમાણે દર 1000 
પરુૂર્ષોની સરખામણીએ સ્ત્રીઓનુાં પ્રમાણ (સાંખ્યા) 
ઘણુાં ઓછુ જોવા મળયુાં. જે નીચે કોષ્ટ્ટકમાાં જોઈ 
શકાય છે. 

કદષ્ટક નું.૧ ર્ભારિમાું સ્ત્રી-પ ર ષનદ જાતિ પ્રમાણ દર (2011 વસતિ ગણિરી પ્રમાણે) 
1000 પ ર ષદએ સ્ત્રીઓની સુંખ્યા 

(ઉચ ું પ્રમાણ) 
1000 પ ર ષદએ સ્ત્રીઓની સુંખ્યા 

(નીચ  પ્રમાણ) 
ક્રમ રાજ્ય સ્ત્રીઓની સુંખ્યા ક્રમ રાજ્ય સ્ત્રીઓની સુંખ્યા 
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1 કેરલા 1084 1 હરરયાણા 879 
2 તતમલનાડુ 996 2 જમ્મ ુકાશ્મીર 889 
3 આંધ્રપ્રદેશ 993 3 તસક્કીમ 890 
4 મણીપરુ 992 4 પાંજાબ 895 
5 છત્તીસગઢ 991 5 ઉત્તરપ્રદેશ 912 

સ્રદિ : Directorate of Economics and Statistics, Government of Gujarat Gandhinagar 

કદષ્ટક નું. ૨ ર્ભારિના 0 થી 6 વષષની વયજ થમાું વધ માું વધ  અને સૌથી ઓછી સ્ત્રીઓની 
સુંખ્યા ધરાવિાું પાુંચ રાજ્યદનદ જાતિ પ્રમાણ દર-2011 

1000 પ ર ષદએ સ્ત્રીઓની સૌથી ઊંચી સુંખ્યા 
ધરાવિાું રાજ્યદ 

1000 પ ર ષદએ સ્ત્રીઓની સૌથી નીચી સુંખ્યા 
ધરાવિાું રાજ્યદ 

ક્રમ રાજ્ય ઊંચદ સ્ત્રી જાતિ 
દર ક્રમ રાજ્ય નીચદ સ્ત્રી જાતિ દર 

 1 અરુણાચલપ્રદેશ 972 1 હરરયાણા 834 

2 તમઝોરમ, મેઘાલય 970 2 પાંજાબ 846 

3 છત્તીસગઢ 969 3 જમ્મ-ુ
કાશ્મીર 

862 

4 કેરલા 964 4 રાજસ્થાન 888 

5 આસામ 962 5 ગજુરાત, 
ઉત્તરાખાંડ 

890 

સ્રદિ :Directorate of Economics and Statistics, Government of Gujarat Gandhinagar. 

કદષ્ટક નું. ૩  ગ જરાિના 0 થી 6 વષષની વયજ થમાું વધ માું વધ  અને સૌથી 
ઓછી સ્ત્રીઓની સુંખ્યા ધરાવિા જજલ્લા / િાલ કા 

ક્રમ િાલ કા 1000 પ ર ષદએ સ્ત્રીઓની સૌથી 
ઊંચી સુંખ્યા દશાષવિા િાલ કા ક્રમ 

જજલ્લા/ 
િાલ કા  

1000 પ ર ષદએ સ્ત્રીઓની સૌથી 
નીચી સુંખ્યા દશાષવિા િાલ કા 

1 કવાાંટ, 
ઉચ્છલ 975 1  મહસેાણા 807 

2 ઉંમરપાડા 970 2  સરુત 808 

3 લીમખેડા 968 3  ઊંઝા 810 

4 સાગબારા 966 4  માણસા 823 

5 ધરમપરુ 965 5  કુાંકાવાવ 825 

સ્રદિ :Directorate of Economics and Statistics, Government of Gujarat Gandhinagar. 
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આ પરથી કહી શકાય કે દર 1000 
પરુુર્ષોની સામે સ્ત્રી જાતત પ્રમાણના આંકડા ઘણા 
જ ચચિંતાજનક છે. તાલકુા પ્રમાણ ે સરુત, 
મહસેાણા, ઊંઝા, માણસા અને કુાંકાવાવમાાં 0 થી 
6 વર્ષતની વયજૂથના સ્ત્રી બાળ જાતતદર ખબૂ જ 
ચચિંતાજનક છે. સરુત, મહસેાણા, ઊંઝા અને 
કુકાવાવ તાલકુો શહરેની દૃષ્ષ્ટ્ટએ ચચિંતાજનક તો 
છે જ પરાંત ુતે સ્થળો શહરેી હોવાથી સાચાાં અને 
સચોટ કારણો મળવાાં મશુ્કેલ લાગતાાં હોવાથી 
માણસા તાલકુો પસાંદ કયો છે. માણસા તાલકુામાાં 
ગ્રામીણ, શહરેી તથા કુલ એમ બધી જ રીતે નીચો 
જાતત દર ધરાવતો તાલકુો છે. સાથે સાથે અન્ય 
નીચો સ્ત્રી જાતત પ્રમાણદર ધરાવતા તાલકુા 
સરુત, મહસેાણા, ઊંઝા અને કુકાવાવના 
આંકડાની ખબૂ જ નજીકનો આંક એટલે કે 0થી 
6ની વયજૂથ પ્રમાણે 1000 પરુુર્ષ બાળ દર સ્ત્રી 
બાળ જાતત પ્રમાણે 823 છે જે ચચિંતાજનક છે. 
સાથે સાથે સ્થાયી વસતત હોવાથી સાંશોધનકતાતન ે
તેના કારણો સચોટ મળવાની ધારણા હોવાથી 
માણસા તાલકુાને પોતાના સાંશોધન ક્ષેિ માટે 
પસાંદ કરેલ છે.  

આ ઉપરાાંત દેશમાાં શહરેી તવસ્તારોમાાં 
સૌથી નીચા બાળ જાતત પ્રમાણમાાં ગજુરાત રાજ્ય 
િીજા ક્રમે છે. બીજા અને િીજા વચ્ચે માિ 0.7 
આંકનો જ તિાવત છે. રાજ્યના શહરેી તવસ્તાર 
અને ગ્રામ્ય તવસ્તાર વચ્ચ ે બાળજાતત પ્રમાણ 
તિાવતમાાં ગજુરાત પ્રથમ છે.(“સ્ત્રીભ્રણુ હત્યાનાાં 
કારણો અને ઉપાયો તવર્ષયના પરરસાંવાદના 
તારણો” પસુ્તક પાના નાં. 25 લે. અમતૃ એ. 
પટેલ) . દેશમાાં સૌથી નીચા બાળ જાતત 
પ્રમાણવાળા તાલકુાઓમાાં ગજુરાતના મહસેાણા 
જજલ્લાના ઊંઝા તાલકુો (શહરેી) િીજા ક્રમે છે. 
અને મહસેાણા શહરેી તવસ્તાર દેશમાાં નવમા ક્રમે 
છે અને બાળજાતત પ્રમાણ તિાવતમાાં મહસેાણા 
પ્રથમ છે (Census-2011). ગાાંધીનગરનો 
માણસા તાલકુો ગજુરાતમાાં િીજા ક્રમે છે. માણસા 
તાલકુો ગ્રામ્ય અને શહરેી એમ બાંને રીતે 

નીચોજાતત દર ધરાવતો હોવાથી સાંશોધન 
કાયતક્ષેિ માટે પસાંદ કયો છે. 
૧.૫ સુંશદધન અભ્યાસના હતે  ઓઃ 

૧. સાંશોધન અભ્યાસના કાયતક્ષેિમાાં 
ઘટતા જાતતપ્રમાણ અંગનેા કારણો જાણવા. 

૨. સાંશોધન અભ્યાસના કાયતક્ષેિમાાં 
સ્ત્રીઓના ઘટતા જાતત પ્રમાણના પ્રેરકબળ 
જાણવા. 

૩. સાંશોધન અભ્યાસના કાયતક્ષેિની 
લગ્નવ્યવસ્થા જાણવી. 

૪. સાંશોધન અભ્યાસના કાયતક્ષેિની 
સામાજજક, આતથિક અને ધાતમિક માન્યાતાઓ 
જાણવી. 

૫. સાંશોધન અભ્યાસના કાયતક્ષેિનુાં 
તશક્ષણનુાં સ્તર જાણવુાં. 

૬. અપરચણત સ્ત્રી-પરુુર્ષનુાં પ્રમાણ 
જાણવુાં. 
૧.૬ અભ્યાસની ઉત્કલ્પનાઓઃ 

૧. પરુુર્ષો કરતા સ્ત્રી જાતતનુાં પ્રમાણ 
ઓછુાં જોવા મળશે. 

૨. સ્ત્રીઓના ઘટતા જતા પ્રેરકબળોમાાં 
સામાજજક રીત, રરવાજો, રૂઢીઓ 
અને પરાંપરાઓ જેવા પ્રેરકબળોની 
અસર જોવા મળશે. 

૩. સાંશોધન અભ્યાસના સ્ત્રીઓના 
ઘટતા જાતતપ્રમાણ માટે સામાજજક, 
આતથિક અન ે ધાતમિક પરરબળો 
જવાબદાર હશે. 

૪. પરુુર્ષોની સાંખ્યાની સામે સ્ત્રીઓનુાં 
તશક્ષણનુાં સ્તર નીચુાં જોવા મળશે. 

૫. અપરચણત પરુુર્ષોની સાંખ્યા, વધ ુ
હોવાના કારણે સ્ત્રીઓની સાંખ્યાનુાં 
ઘટત ુાં જાતત પ્રમાણ જોવા મળશે. 

૧.૭ તનદશષ  પસુંદગીઃ   
કોઈ પણ સાંશોધન અભ્યાસ 

હાથ ધરવામાાં આવ ે ત્યારે તેનુાં વ્યાપ 
તવશ્વની સ્પષ્ટ્ટતા કરવી તે આવશ્યક 
બની જાય છે પ્રસ્તતુ અભ્યાસમાાં 
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ગાાંધીનગર જજલ્લાના માણસા તાલકુાના 
૧૦૦૦ કે તેનાથી વધ ુવસતત ધરાવતાાં 
હોય તેવાાં ૨૫ ગામડાાંને નમનૂા તરીકે 
લેવામાાં આવલે છે તથા માણસા શહરે 
અને ગ્રામ્ય તવસ્તારને યદૃચ્છ તનદશતન 
દ્વારા નમનૂા માટે પસાંદ કરવામાાં આવેલ 
છે.   

પ્રસ્તતુ અભ્યાસમાાં ઉત્તરદાતા 
માટે જે ઘરમાાં દીકરી ના હોય તેવા 
પરરવારના વડા અને જે ઘરમાાં દીકરી 
હોય તેવા પરરવારના વડાને લેવામાાં 
આવશે. આ ઉપરાાંત સામાજજક કાયતકરો 
જે તવર્ષય સાથે સાંકળાયલેા હોય તેવા 
તજ્જ્ઞ વ્યક્તતના અચભપ્રાયો લેવામાાં 
આવશે તથા જ્ઞાતતગત પ્રતતતનતધત્વ 
જળવાય રહ ે તે પણ જોવામાાં આવશે. 
સરકારના ચ ૂાંટાયેલા સભ્યો પાસેથી 
મારહતી મેળવવામાાં આવશે. પ્રસ્તતુ 
અભ્યાસમાાં પરચણત સ્ત્રી-પરુૂર્ષોને 
ઉતરદાતા તરીકે પસાંદ કરેલ છે  એ પણ 
એક અથવા વધ ુસાંતાનના માતા કે તપતા 
હોય. 

આમ પ્રસ્તતુ સાંશોધન તવર્ષયમાાં 
માણસા તાલકુાના કુલ ગામોમાાંથી 
૧૦૦૦  કે તેથી વધ ુવસતત ધરાવતા 
ગામોને પસાંદ કરવામાાં આવેલ છે  અન ે
તેમાાં પણ દરેક ગામમાાંથી ૨૦  
ઉત્તરદાતા પ્રમાણે કુલ ગામોની સાંખ્યાના 
૫૦ ટકા પ્રમાણે ૨૫ ગામના 
ઉત્તરદાતાને પસાંદ કરવામાાં આવેલ છે 
અને એક ગામમાાં ૧૦ ઉતરદાતા  મજુબ 
૨૫ગતુનયા ૧૦ બરાબર ૨૫૦ 
ઉતારદાતા વધતા માણસા સીટીના ૨૦ 
તરીકે પસાંદ કરેલ છે તેથી પ્રસ્તતુ 
અભ્યાસમાાં ૨૭૦ કુલ ઉતરદાતાની 
પસાંદગી કરવામાાં આવલે છે એક 
ગામમાાંથી ૫ સ્ત્રીઓ અને ૫ પરુૂર્ષોને 
ઉતારદાતા તરીકે પસાંદ કરેલ છે. જેથી 

કરીને રદકરીઓ પ્રત્યેની પરુૂર્ષોની 
માનતસકતા કેવી છે અને રદકરી પ્રત્યેની 
સ્ત્રીઓની માનતસકતા શુાં છે તે જાણી 
શકાય.   

૧.૮ સુંશદધન પદ્ધતિઃ 
સાંશોધન અભ્યાસમાાં સમસ્યાની પસાંદગી 

પછી તેના ઉકેલ માટે સાંશોધન અભ્યાસમાાં કઇ 
પધ્ધતતએનો ઉપયોગ થયલે છે તેની સ્પષ્ટ્ટતા 
કરવી ખબુ જરૂરી છે. સાંશોધન પધ્ધતત એ 
સાંશોધન પ્રરક્રયાનો એક મહત્વનો ભાગ છે. કઇ 
સાંશોધન પધ્ધતતઓ દ્વારા સાંશોધન હાથ ધરવુાં તે 
અભ્યાસના હતેઓુ પર આધારરત છે. સમાજકાયત 
સાંશોધનમાાં સાંશોધનની તવતવધ પધ્ધતતઓ છે. 
પ્રસ્તતુ અભ્યાસમાાં નીચે મજુબની ગણુાત્મક અન 
સાંખ્યાત્મક સાંશોધન પધ્ધતતઓ ઉપયોગમાાં 
લેવામાાં આવી છે. 
 સવેક્ષણ પધ્ધતિ (Survey Method) 

સમાજશાસ્ત્ર, સમાજકાયત, અથતશાસ્ત્ર, 
તશક્ષણ અને મનોતવજ્ઞાન સરહતના સામાજજક 
તવજ્ઞાનોમાાં હાથ ધરાતા સાંશોધનોમાાં સવકે્ષણ 
સાંશોધન પદ્ધતતનો તવશાળ પ્રમાણમાાં ઉપયોગ 
થાય છે. સવેક્ષણ પધ્ધતત દ્વારા મોટા કે નાના 
વ્યાપ તવશ્વમાાંથી નમનૂા પસાંદ કરવા, તેમની 
પાસેથી પ્રશ્નાવચલ કે મલુાકાત અનસુચૂચ દ્વારા 
અભ્યાસના હતેઓુને અનરુૂપ મારહતી મેળવવી, 
મેળવેલી મારહતી પર પ ૃ્ થકરણો કરવા, વ્યાપ 
તવશ્વ તવશે પરરણામ મેળવવા વગેરે જેવા કાયો 
આ પધ્ધતતમાાં હાથ ધરવામાાં આવ ે છે. પ્રસ્તતુ 
અભ્યાસમાાં મલુાકાત અનસુચૂી દ્વારા ગાાંધીનગર 
જજલ્લાના માણસા તાલકુા અને માણસાના ૨૫ 
ગામના તમામ જ્ઞાતતના પસાંદગી પામલેા 
કુટુાંબના વડા, પ્રતતતનતધ, ગામના  પાાંચ કે દસ 
લોકો વચ્ચ ેજૂથ ચચાત કરી સવેક્ષણ પધ્ધતત દ્વારા 
મારહતી એકતિત કરેલ છે. 

પ્રસ્તતુ સાંશોધન એ સવકે્ષણ પધ્ધતત 
દ્વારા  કરવામાાં આવેલ છે. તેમજ ગણુાત્મક 
પ્રકારની પધ્ધતતના આધારે મારહતીનુાં 
એકતિકરણ દ્વારા સાંશોધન હાથ ધરેલ છે. અહી 



Research Guru: Volume-16, Issue-2, September-2022 (ISSN: 2349-266X) 

Page | 154  

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

દસ્તાવેજી સવેક્ષણ અન ે જનમત સવેક્ષણ 
પધ્ધતતનો ઉપયોગ કરેલ છે. પ્રસ્તતુ સાંશોધન 
અભ્યાસમાાં પવેૂ નક્કી કરેલ ગામની યાદી પ્રમાણ ે
ગામમાાં જઈને વ્યક્તતગત મળીને મલુાકાત 
અનસુચુચ દ્વારા મારહતી અકતિકરણ કરવા માટે 
જનમત સવકે્ષણનો ઉપયોગ કરેલ છે. 
૫.૧ સુંશદધનના િારણદ અને તનષ્કષષ 
તવર્ભાગ-૧ ઉત્તરદાિાની પ્રાથતમક માહહિી 
તવષયક િારણદ અને તનષ્કષષ 
૧. સારણી નું. ૪.૧.૧ મજુબ કુલ 

ઉતરદાતામાાંથી ૨૮.૯ ટકા ઉતરદાતા 
તનરક્ષર જોવા મળે છે કુલ 
ઉતરદાતામાાંથી સૌથી વધ ુ ૩૫.૯ ટકા 
પ્રાથતમક તશક્ષણ મળેવેલા જોવા મળે છે 
જ્યારે કુલ ઉતરદાતામાાંથી સૌથી ઓછી 
ટકાવારી માસ્ટર ડીગ્રી ધરાવતા 
ઉતરદાતાની જોવા મળે છે જેની 
ટકાવારી ૪.૮ ટકા છે. 

૨. સારણી નું. ૪.૧.૨ મજુબ કુલ 
ઉતરદાતામાાંથી સૌથી ઓછા એસ.ટી 
કક્ષાની જ્ઞાતતના ઉતરદાતા જોવા મળે છે  
જેમની ટકાવારી ૧.૧ ટકા જોવા મળે છે. 
૨૪.૧ ટકા ઉતરદાતા એસ.સી. કક્ષાની 
જ્ઞાતતના, ૩૦ ટકા ઉતરદાતા ઓ.બી.સી 
અને સૌથી વધ ુ સામાન્ય કક્ષાની 
જ્ઞાતતના ઉતરદાતા છે જેમની ટકાવારી 
૪૪.૮ ટકા જોવા મળે છે. 

૩. સારણી નું. ૪.૧.૩ મજુબ કુલ 
ઉતરદાતામાાંથી સૌથી વધ ુ ઉતરદાતા 
૩૧ થી ૪૦ વર્ષતની વય જુથ ધરાવે છે 
જેની ટકાવારીનુાં પ્રમાણ કુલ 
ઉતરદાતાના  ૩૧.૫ ટકા થાય  છે.અને 
સૌથી ઓછા ઉતરદાતા ૬૧ વર્ષતથી વધ ુ
વયજૂથ ધરાવાતા ઉતરદાતા જોવા મળે 
છે જે કુલ ઉતરદાતાના ૪.૪ ટકા થાય 
છે. 

૪. સારણી નું. ૪.૧.૪ મજુબ કુલ ઉ.દા.ના 
કુલ સાંતાનો ૫૫૬ છે અન ેતેમાાં ૨૮૮ 

પરુુર્ષ સાંતાનનો છે અને સ્ત્રી સાંતાનો 
૨૬૮ છે બાંનેની તલુના કરતા સ્પષ્ટ્ટ 
થાય છે કે પરુુર્ષ સાંતાનના પ્રમાણમાાં સ્ત્રી 
સાંતાનનુાં પ્રમાણ ઓછુાં છે.  

૫. સારણી નું. ૪.૧.૫ મજુબ કુલ 
ઉતરદાતાના સાંતાનોમાાંથી સૌથી વધ ુ
અભ્યાસ પ્રાથતમક અન ે માધ્યતમક 
તશક્ષણમાાં લીધેલ છે. તો કુલ 
ઉતરદાતાના સાંતાનોમાાંથી સૌથી ઓછા 
સાંતાનોએ અનસુ્નાતકનો અભ્યાસ કરેલ 
છે, જે માિ ૨.૫૨ ટકા જ છે. આમ સ્ત્રી 
સાંતાનોનુાં તશક્ષણ પરુુર્ષ સાંતાનોના 
તશક્ષણ કરતા ઓછુાં જોવા મળે છે. 

૬. સારણી નું. ૪.૧.૬ મજુબ કુલ ૨૭૦ 
ઉતરદાતામાાંથી ૧૫૭ ઉતરદાતા એટલે 
કે  ૫૮.૧ ટકા ઉતરદાતા ખતેી વ્યવસાય 
ધરાવતા જોવા મળે છે.તો ખેત મજુરી 
સાથે ૨૦.૪ ટકા ખેત મજુરી કરે છે આ 
બાંનેનો સરવાળો કરીએ તો ૭૮.૫ ટકા 
લોકો ખેતીના વ્યવસાય સાથે સાથ ે
જોડાયેલા છે તેથી એમ કહી શકાય કે 
અહીના લોકોનો મખુ્ય વ્યવસાય ખેતી 
છે. કુલ ઉતરદાતામાાંથી ૩.૦ ટકા 
ઉતરદાતા અન્ય વ્યવસાય સાથે 
સાંકળાયેલા જોવા મળે છે જે સૌથી ઓછુાં 
પ્રમાણ છે. 

૭. સારણી નું. ૪.૧.૭ મજુબ કુલ 
ઉત્તરદાતાઓ પૈકી ૬૦ ટકા ઉતરદાતા 
સયુાંકત પરરવારમાાં વસવાટ કરે છે, તો 
૪૦ ટકા ઉતરદાતા તવભતત કુટુાંબમાાં 
વસવાટ કરે છે. 

૮. સારણી નું. ૪.૧.૮ મજુબ કુલ 
ઉતરદાતામાાંથી રહિંદુ ઉતરદાતાનુાં પ્રમાણ 
સૌથી વધ ુજોવા મળે છે જે તનદશતનના 
૯૭.૮ ટકા છે, જ્યારે સૌથી ઓછુાં પ્રમાણ 
જૈન ધમતના ઉતરદાતાનુાં છે જે 
તનદશતનના ૧.૫ ટકા જોવા મળે છે. 
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તવર્ભાગ-૨ ઉત્તરદાિાની આતથિક પહરસ્સ્થતિ 
અંગેની માહહિી તવષયક િારણદ અને 
તનષ્કષષ 

૯. સારણી નું. ૪.૨.૧ મજુબ કુલ 
ઉતરદાતામાાંથી પોતાની માલીકીનુાં 
મકાન ધરાવતાનુાં પ્રમાણ વધ ુ છે, જે 
પ્રમાણ ૯૬.૬૭ ટકા છે. જ્યારે ૩.૩૩ ટકા 
ઉતરદાતા ભાડાના મકાનમાાં વસવાટ 
કરતા જોવા મળે છે. 

૧૦. સારણી નું. ૪.૨.૨ મજુબ કુલ 
ઉત્તરદાતાઓ પૈકી મોટા ભાગના ૯૫.૧૯ 
ટકા ઉતરદાતા પાકા મકાનમાાં રહ ે છે 
અને માિ ૪.૮૧ ટકા ઉતરદાતા જ કાચા 
મકાન રહ ેછે.    

૧૧. સારણી નું. ૪.૨.૩ મજુબ કુલ 
ઉત્તરદાતામાાંથી ૮૩ ટકા ઉત્તરદાતા 
જમીન ધરાવે છે. જ્યારે ૧૭ ટકા 
ઉત્તરદાતા જમીન ધરાવતા નથી. 

૧૨. સારણી નું. ૪.૨.૪ મજુબ કુલ ૨૭૦ 
ઉત્તરદાતાઓ પૈકી સૌથી વધ ુ ૯૭.૩૨ 
ટકા ઉત્તરદાતા બોરથી તસિંચાઈ કરતા 
જોવા મળે છે. ખેત તલાવડીથી માિ 
૧.૭૮ ટકા ઉત્તરદાતા તસિંચાઈ કરતા 
જોવા મળે છે. માિ ૦.૯૦ ટકા ઉ.દા. 
અન્ય રીતે તપયત કરતા જોવા મળે છે. 

૧૩. સારણી નું. ૪.૨.૫ મજુબ કુલ ૨૭૦ 
ઉત્તરદાતાઓ પૈકી સૌથી વધ ુ આવક 
ધરાવતા ઉત્તરદાતા ૨૮.૧ ટકા છે અને 
સૌથી વધ ુઆવક ધરાવતા ઉત્તરદાતાની 
નજીકની આવક ધરાવતા ૧૦.૦ ટકા છે 
પરાંત ુઆ બાંને નજીકની આવક ધરાવતા 
હોય એટલે કે ચાર લાખ થી પાાંચ લાખ 
ઉપર આવક ધરાવતા ઉત્તરદાતાનો 
સરવાળો કરીએ તો ૩૮.૧ ટકા થાય જે 
આવકની રષ્ટ્ટીએ  સારી બાબત છે અને 
સૌથી ઓછી આવક ધરાવતા ઉત્તરદાતા 
૨૧.૯ ટકા છે જે માિ એક લાખ કે એક 
લાખથી ઓછી આવક ધરાવે છે.  

૧૪. સારણી નું. ૪.૨.૬ મજુબ આતથિક રીતે  
તનમ્ન હોય તેવા ઉત્તરદાતાનુાં પ્રમાણ 
સૌથી વધ ુછે  એટલ ેકે ૩૭.૪૧ ટકા છે 
તો આતથિક રીતે મધ્યમ પ્રકારની આવક 
ધરાવતા હોય તેવા ઉત્તરદાતાનુાં પ્રમાણ 
પણ ૩૪.૪૪ ટકા છે અને આતથિક રીતે 
ઉચ્ચ આવક ધરતા હોય તેવા 
ઉત્તરદાતાનુાં પ્રમાણ પણ ૨૮.૧૫ ટકા 
છે. 

તવર્ભાગ-૩ ઉત્તરદાિાની સામાજજક 
પહરસ્સ્થતિ તવષયક િારણદ અને 
તનષ્કષષ 

૧૫. સારણી નું. ૪.૩.૧ મજુબ કુલ ૨૭૦ 
ઉત્તરદાતાઓ પૈકી ૮૦.૭ ટકા 
ઉત્તરદાતાનુાં માનવુાં છે કે પોતાના 
સમાજમાાંથી યવુતી મળવી મશુ્કેલ છે. 
તેથી િચલત થાય છે કે સ્ત્રીઓનુાં પ્રમાણ 
પરુૂર્ષોના પ્રમાણમાાં ઓછુાં છે. કુલ 
ઉત્તરદાતામાાંથી ૧૯.૩ ટકા ઉત્તરદાતાન ે
પોતાના સમાજમાાં લગ્ન માટે યવુતી 
મળવી મશુ્કેલ લાગતી નથી. 

૧૬. સારણી નું. ૪.૩.૧.૧ મજુબ કુલ 
ઉત્તરદાતામાાંથી ૪૩.૭ ટકા ઉત્તરદાતાનુાં 
માનવુાં છે કે જ્ઞાતતમાાં યવુતીઓ ઓછી છે 
માટે લગ્ન માટે યવુતી મળતી નથી. 
ટૂાંકમાાં કહી શકાય કે સમાજમાાં સ્ત્રીઓનુાં 
પ્રમાણ પરુૂર્ષોના પ્રમાણ કરતા ઓછુાં છે. 
તો ૧૭.૮ ટકા ઉત્તરદાતા કહ ેછે કે લગ્ન 
માટે યવુતી ન મળવાનુાં કારણ નબળી 
આતથિક પરરક્સ્થતત પણ જવાબદાર છે. 
ટૂાંકમાાં એકબાજુ સ્ત્રીઓની અછત છે તો 
સામે આતથિક રીતે સધ્ધર હોય તવેા 
યવુાનને લગ્ન માટે યવુતી મળે છે એવુાં 
સમાજમાાં ક્ષેિકાયત દરતમયાન જાણવા 
મળેલ. 

૧૭. સારણી નું. ૪.૩.૨ મજુબ કુલ 
ઉત્તરદાતામાાંથી ૮૮.૯ ટકા ઉત્તરદાતાના 
સમાજમાાં પરુૂર્ષોની તલુનામાાં સ્ત્રીઓનુાં 
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પ્રમાણ ઓછુાં જોવા મળે એવુાં માને છે 
જયારે કુલ ઉત્તરદાતામાાંથી ૧૧.૧ ટકા 
ઉત્તરદાતાના સમાજમાાં પરુૂર્ષોની 
તલુનામાાં સ્ત્રીઓનુાં પ્રમાણ ઓછુાં જોવા 
મળતુાં નથી એવુાં માને છે . 

૧૮. સારણી નું. ૪.૩.૨.૧ મજુબ કુલ 
ઉત્તરદાતામાાંથી સૌથી વધ ુ ૪૯.૩ ટકા 
ઉત્તરદાતા માને છે કે સ્ત્રીભણૃ હત્યાના 
કારણે સમાજમાાં સ્ત્રીનુાં પ્રમાણ ઓછુાં  છે. 
કુલ ઉત્તરદાતામાાંથી ૨૭.૦ ટકા 
ઉત્તરદાતા એવુાં માને છે કે છોકરા વધારે 
જન્મે છે, તેનુાં કારણ સ્ત્રી ભણૃહત્યા જ 
જવાબદાર છે, એવુાં આડકતરી રીતે 
કહવેા માાંગે છે કુલ ઉત્તરદાતામાાંથી ૦.૪ 
ટકા ઉત્તરદાતા સ્ત્રીઓમાાં આત્મહત્યાનુાં 
પ્રમાણ વધારે હોવાના કારણે સમાજમાાં 
સ્ત્રીઓનુાં પ્રમાણ ઓછુાં હોવાનુાં માને છે. 

૧૯.  સારણી નું. ૪.૩.૩ મજુબ કુલ 
ઉત્તરદાતામાાંથી ૬૫ ઉત્તરદાતાઓ 
એસ.ટી. જ્ઞાતતના છે જેમાથી ૧૮ 
ઉત્તરદાતાનુાં માનવુાં છે કે તેમાના 
સમાજમાાં યવુતીનુાં પ્રમાણ ઓછુાં જોવા 
મળે છે, જ્યારે કુલ ઉત્તરદાતામાાંથી ૧૨૧ 
ઉત્તરદાતાઓ ઓપન જ્ઞાતતના જોવા 
મળે છે જેમાાંથી ૧૦૬ ઉત્તરદાતાનુાં 
માનવુાં છે કે તેમના સમાજમાાં રદકરીઓનુાં 
પ્રમાણ રદકરાની તલુનામાાં ઓછુાં જોવા 
મળે છે. 

૨૦. સારણી નું. ૪.૩.૪ મજુબ કુલ 
ઉત્તરદાતામાાંથી ૬૩.૭ ટકા ઉત્તરદાતા 
રદકરાના જન્મને મહત્વ આપતા જોવા 
મળે છે, ૩૬.૩ ટકા ઉત્તરદાતા રદકરીના 
જન્મને મહત્વ આપે છે. 

૨૧. સારણી નું. ૪.૩.૫ મજુબ દહજે પ્રથા 
નથી એવુાં માનનારા ઉત્તરદાતાનુાં પ્રમાણ 
સૌથી વધ ુ૭૭ ટકા જોવા માળે છે અન ે
દહજે પ્રથા છે એવુાં માનનારા 

ઉત્તરદાતાનુાં પ્રમાણ ૨૩ ટકા જોવા મળે 
છે. 

૨૨. સારણી નું. ૪.૩.૫.૧ મજુબ કુલ 
ઉત્તરદાતામાાંથી સૌથી વધ ુ ૧૫.૬ ટકા 
ઉત્તરદાતાનુાં માનવુાં છે કે રદકરાના 
માતા-તપતા દ્વ્રારા દહજે લવેાનુાં નક્કી 
થાય છે. કુલ ઉત્તરદાતામાાંથી સૌથી 
ઓછા ૧.૫ ટકા ઉત્તરદાતાનુાં માનવુાં છે 
કે કુટુાંબ કે સમાજના વડા દ્વારા દહજે 
લેવાનુાં નક્કી કરવામાાં આવે છે. ૭૪ ટકા 
ઉત્તરદાતા કહ ેછે દહજે લેવાત ુાં કે દેવાત ુાં 
નથી.  

૨૩. સારણી નું. ૪.૩.૬ મજુબ સૌથી વધ ુ
૯૮.૫૨ ટકા ઉત્તરદાતા યવુતીની 
પસાંદગીને માન આપે છે જયારે સૌથી 
ઓછા ૧.૫૮ ઉત્તરદાતાનુાં કહવે ુ ાં છે.કે હજુ 
પણ ઘણા પરરવારો પોતાની રદકરીને 
લગ્ન વખતે તેની પસાંદ પછૂવામાાં 
માનતા નથી. 

૨૪. સારણી નું. ૪.૩.૭ મજુબ કુલ 
ઉત્તરદાતામાાંથી ૪૨.૬૦ ટકા 
ઉત્તરદાતાનુાં માનવુાં  છે કે સમાજમાાં 
સ્ત્રીઓની સલામતી વધી છે જ્યારે 
૫૪.૪૦ ટકા ઉત્તરદાતાનુાં માનવુાં છે કે 
સ્ત્રીઓની સલામતી ઘટી છે અને ૩ ટકા 
ઉત્તરદાતા આ મારહતી અંગે તટસ્થ 
વલણ ધરાવતા જોવા મળે છે હા કે ના 
કહવેા માાંગતા નથી. 

૨૫. સારણી નું. ૪.૩.૮ મજુબ કુલ 
ઉત્તરદાતામાાંથી સૌથી વધ ુ ૩૪.૮ 
ટકાઉત્તરદાતાઓ ઘરના મહત્વના 
તનણતય લેવામાાં તપતાન ે ભાગીદાર 
બનાવતા જોવા મળે છે. કુલ 
ઉત્તરદાતામાાંથી સૌથી ઓછા ૫.૨ ટકા 
ઉ.દા. ઘરના મહત્વના તનણતય લવેામાાં 
રદકરીને ભાગીદાર બનાવતા જોવા મળે 
છે. ટૂાંકમાાં કહી શકાય કે સ્ત્રીઓની 
મહત્વના તનણતયમાાં ભાગીદારી ઓછી છે. 
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૨૬. સારણી નું. ૪.૩.૯ મજુબ કુલ 
ઉત્તરદાતાઓ પૈકી સૌથી વધ ુ ૬૧.૮૫  
ટકા ઉત્તરદાતા પોતાની રદકરીને બહાર 
રમવા જવા દેતા જોવા મળે છે. જ્યારે 
૩૮.૧૫ ટકા ઉત્તરદાતા પોતાની રદકરી 
ને બહાર રમવા જવા દેતા નથી. 

૨૭. સારણી નું. ૪.૩.૯.૧ મજુબ કુલ 
ઉત્તરદાતામાાંથી ૩૮.૧૫ ટકા 
ઉત્તરદાતાને આમાના કોઈ કારણો લાગ ુ
પડતા નથી. આ તસવાયના કુલ 
ઉત્તરદાતામાાંથી ૧૯.૨૬ ટકાને 
અપહરણનો ડર છે ૨૫.૫૬ ટકા 
ઉત્તરદાતાને દુષ્ટ્કમતનો ડર છે, તો ૧૭.૦૩ 
ટકા ઉત્તરદાતાને જાતતય સતામણી 
થવાનો ડર છે. ટૂાંકમાાં ૬૧.૮૫ ટકા 
ઉત્તરદાતાને પોતાની રદકરીને એકલી 
બહાર જવા દેવામાાં તેની સલામતી નથી 
એવુાં માને છે તેમ કહી શકાય. 

૨૮. સારણી નું. ૪.૩.૧૦ મજુબ કુલ 
ઉત્તરદાતાઓ પૈકી સૌથી વધ ુઉત્તરદાતા 
એટલે કે ૪૬.૬૭ ટકા ઉત્તરદાતાના માટે 
રદકરા અને રદકરીના જન્મને સમાન 
મહત્વ આપે છે. ૩૮.૮૯ ટકા 
ઉત્તરદાતાનુાં સ્પષ્ટ્ટ કહવે ુાં હત ુાં કે પિુી 
હોઈ કે ના હોઈ તો ચાલ ેપરાંત ુપિુ તો 
જોઈએ જ. 

૨૯. સારણી નું. ૪.૩.૧૧ મજુબ કુલ 
ઉત્તરદાતાઓ પૈકી ૪૧.૧ ટકા ઉત્તરદાતા 
સાંતાન તરીકે રદકરા ને પસાંદ કરતા 
જાણવા મળે છે જ્યારે ૧૮.૫ ટકા 
ઉત્તરદાતા રદકરીને અને ૪૦.૪ ટકા 
ઉત્તરદાતા રદકરો અને રદકરી બન્ને પસાંદ 
કરતા જોવા મળે છે. 

૩૦. સારણી નું. ૪.૩.૧૨ મજુબ કુલ 
ઉતરદાતામાાંથી સૌથી વધ ુ ૮૮.૫ ટકા 
ઉતરદાતા સરકારના ‘બેટી બચાવો બેટી 
પઢાવો’ સિૂ સાથે સહમત છે. કુલ 
ઉતરદાતામાાંથી સૌથી ઓછા ૧૧.૫ ટકા 

સરકારના ‘બેટી બચાવો બેટી પઢાવો’ 
સિૂ સાથે સહમત નથી. 

૩૧. સારણી નું. ૪.૩.૧૩ મજુબ કુલ 
ઉત્તરદાતામાાંથી સૌથી વધ ુ ૫૩ ટકા 
ઉત્તરદાતાઓ રદકરી પારકી થાપણ 
કહવેાય સિૂ સાથે સમાંત નથી. કુલ 
ઉત્તરદાતામાાંથી ૪૭.૦ ટકા ઉત્તરદાતા 
રદકરી પારકી થાપણ કહવેાય સિૂ સાથે 
સાંમત છે. 

૩૨. સારણી નું. ૪.૩.૧૪ મજુબ કુલ 
ઉત્તરદાતામાાંથી સૌથી વધ ુ૭૫.૫૬ ટકા 
ઉત્તરદાતા એક સાંતાન તરીકે રદકરાને 
પસાંદ કરે છે, જયારે કુલ ઉત્તરદાતામાાંથી 
૨૪.૪૪ ટકા ઉત્તરદાતા એક સાંતાન 
તરીકે રદકરીને પસાંદ કરતા જોવા મળે 
છે. 

૩૩. સારણી નું. ૪.૩.૧૪.૧ મજુબ કુલ 
ઉત્તરદાતા પૈકી ૪.૪ ટકા ઉત્તરદાતા 
રદકરીને સાંભાળવી મશુ્કેલ હોવાના 
કારણોસર રદકરાને પસાંદ કરે છે જ્યારે 
૧૮.૫ ટકા રદકરી સાસરs જતી રહ ેમાટે 
રદકરો પસાંદ કરે છે, ૭.૪ રદકરીની 
સલામતીની ચચિંતાના કારણે, ૧૧.૧ ટકા 
રદકરીની જવાબદારી વધારે હોવાથી, 
૨૪.૮ ટકા રદકરો કુળ રદપક હોવાથી 
અને ૧૩ ટકા ઉત્તરદાતા રદકરો 
જીવનભર સાચવ ેત ે કારણથી રદકરાને 
વધ ુપસાંદ કરતા જોવા મળે છે.  

૩૪. સારણી નું. ૪.૩.૧૫ મજુબ કુલ 
ઉત્તરદાતામાાંથી સૌથી વધ ુ ૭૦ ટકા 
ઉત્તરદાતાઓનુાં માનવુાં છે કે સાંતાન 
અંગેના તનણતય પતત-પત્ની બન્ને સાથ ે
મળી લેતા જોવા મળે છે. જ્યારે ૧૩.૭ 
ટકા પતત, ૧૦.૪ ટકા પત્ની અને ૫.૯ 
ટકા ઉત્તરદાતાનુાં માનવુાં છે કે તેમના 
સાંતાન અંગેના તનણતય તેમના એટલે કે 
ઉત્તરદાતાના  માતા તપતા દ્વ્રારા લેવાતા 
જોવા મળે છે. 
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૩૫. સારણી નું. ૪.૩.૧૬ મજુબ કુલ 
ઉ.દા.માાંથી સૌથી વધ ુ ૫૮.૧ ટકા 
ઉત્તરદાતા બ ેરદકરી સાંતાન તરીકે હોવા 
છતા પણ પિુ જન્મની રાહ જોવાનુાં 
પસાંદ કરતા જોવા મળે છે. જ્યારે ૪૧.૯ 
ટકા ઉ.દા. બે રદકરી હોય તો કુટુાંબ 
તનયોજનનુાં ઓપરેશન કરાવવાનુાં પસાંદ 
કરે છે. 

૩૬. સારણી નું. ૪.૩.૧૭ મજુબ કુલ 
ઉત્તરદાતામાાંથી સૌથી વધ ુ ૬૨.૨ ટકા 
ઉત્તરદાતા સ્ત્રી પર થતા અત્યાચાર જોઈ 
રદકરીને અત્ચાર સામે રક્ષણ મળે તેવી 
તાલીમ આપવા અંગ ે તવચારતા જોવા 
મળે છે. ૧૧.૯ ટકા ઉત્તરદાતાનુાં માનવુાં 
છે કે રદકરી ને ઘરમાાં જ રખાય ૧૦ ટકા 
રદકરીને વડીલો સાથે રાખવાનુાં, ૮.૧ 
ટકા ઉત્તરદાતા શોર્ષણ અંગેની સમજ 
આપવા માાંગતા જોવા મળે છે. 

૩૭. સારણી નું. ૪.૩.૧૮ મજુબ કુલ 
ઉત્તરદાતામાાંથી ૭૭.૪ ટકા ઉત્તરદાતા 
મરહલા સરુક્ષાના કાયદા તવશે જાણકારી 
ધરાવતા જોવા મળે છે. જ્યારે ૨૨.૬ 
ટકા ઉત્તરદાતા મરહલા સરુક્ષાના કાયદા 
તવશે જાણકારી ધરાવતા જોવા મળતા 
નથી. 

૩૮. સારણી નું. ૪.૩.૧૯ મજુબ કુલ 
ઉત્તરદાતામાાંથી સૌથી વધ ુ ૬૮.૧ ટકા 
ઉત્તરદાતા જો રદકરી પરણાવી જમાઈ 
ઘરે આવે તો રદકરી ગમે તેવો મત 
ધરાવતા જોવા મળે છે. કુલ 
ઉત્તરદાતામાાંથી સૌથી ઓછા ૩૧.૯ ટકા 
ઉત્તરદાતા જો રદકરી પરણાવી જમાઈ 
ઘરે આવે તો પણ તેમને રદકરો જ ગમે 
તેવો મત ધરાવતા જોવા મળે છે. 

૩૯. સારણી નું. ૪.૩.૨૦ મજુબ કુલ 
ઉતરદાતામાાંથી ૩૭.૦ પરુૂર્ષ સભ્યોનુાં 
માનવુાં છે કે ઘરમાાં રદકરોતો જોઈએ જ 
તેવુાં માનતા જોવા મળે છે. જ્યારે કુલ 

ઉતરદાતામાાંથી ૨૮.૨ ટકા સ્ત્રી સભ્યોનુાં 
માનવુાં છે કે ઘરમાાં રદકરો તો જોઈએ જ. 
જ્યારે ૩૪.૮ ટકા ઉતરદાતા માને છે કે 
ઘરમાાં પરુુર્ષ અને સ્ત્રી બાંને્ન સાંતાન તરીકે 
જોઈએ. 

૪૦. સારણી નું. ૪.૩.૨૧ મજુબ કુલ 
ઉતરદાતામાાંથી સૌથી વધ ુ ૪૨.૨ ટકા 
ઉતરદાતા તમડીયામાાં બતાવવામાાં 
આવતા અશ્લીલ રશ્યોના કારણે 
સ્ત્રીઓની સલામતી જોખમાશે તેવુાં 
માનતા જોવા મળે છે. જ્યારે સૌથી 
ઓછા ૨.૨ ટકા ઉતરદાતા આવા 
પ્રસારના કારણે સ્ત્રીઓના અપહરણ 
વધશે તેવુાં માનતા જોવા મળે છે. 

૪૧. સારણી નું. ૪.૩.૨૨ મજુબ કુલ 
ઉત્તરદાતામાાંથી દહજે પ્રતતબાંધક 
અતધતનયમ-૧૯૬૧ તવશે જાણકારી નહીં 
ધરાવતાની સાંખ્યા ૫૫.૯૨ ટકા અને 
જાણકારી ધરાવનારાઓની સાંખ્યા 
૪૪.૧૨ ટકા જોવા મળે છે. જે આ 
અતધતનયમ અંગ ે જાણકારી નહીં 
ધરાવતા વધ ુલોકોની સાંખ્યા દશાતવે છે. 

૪૨. સારણી નું. ૪.૩.૨૩ મજુબ કુલ 
ઉતરદાતામાાંથી ૯૦.૭ ટકા ઉતરદાતા 
સમાન કામ સમાન વેતન એટલે એક 
સરખા કામનુાં એક સરખ ુ વેતન એવુાં 
માનતા જોવા મળે છે.જ્યારે ૯.૩ ટકા 
ઉતરદાતા સરખા કામનુાં પરુૂર્ષોને વધારે 
વેતન તેજ કામનુાં સ્ત્રીઓને ઓછુાં વેતન 
મળવુાં જોઈએ એવુાં માને છે. 

૪૩. સારણી નું. ૪.૩.૨૪ મજુબ કુલ 
ઉત્તરદાતામાાંથી ૬૩.૩ ટકા ઉત્તરદાતા 
ભરણ પોર્ષણના કાયદા અંગે મારહતી 
ધરાવતા જોવા મળે છે.જ્યારે ૩૬.૭ ટકા 
ઉત્તરદાતા આ કાયદા અંગનેી મારહતી 
ધરાવતા જોવા મળતા નથી. 

૪૪. સારણી નું. ૪.૩.૨૫ મજુબ ૭૩ ટકા લોકો 
ઘરેલુાં રહિંસાના કાયદા અંગેનુાં જ્ઞાન 
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ધરાવે છે જયારે ૨૭ ટકા લોકોને ઘરેલુાં 
રહિંસાના કાયદાનુાં જ્ઞાન નથી એમ કહી 
શકાય. 

૪૫. સારણી નું. ૪.૩.૨૬ મજુબ કુલ 
ઉત્તરદાતામાાંથી સૌથી વધ ુ ૬૯.૬ ટકા 
ઉત્તરદાતા બેટી બચાવો,બેટી પઢાવો 
અંગે તમડીયાની ભતુમકા હકારાત્મક 
હોવાનુાં જણાવતા જોવા મળે છે. ૨૧.૯ 
ટકા ઉત્તરદાતાનુાં માનવુાં છે કે મીરડયાની 
ભતૂમકા નકારાત્મક રહશેે છે, જ્ય.રે સૌથી 
ઓછા ઉત્તરદાતામાાંથી ૮.૫ ટકા 
ઉત્તરદાતા બેટી બચાવો બેટી પઢાવો 
અંગેની ભતુમકા બાબતે તટસ્થ વલણ 
ધરાવતા જોવા મળે છે. 

૪૬. સારણી નું. ૪.૩.૨૭ મજુબ કુલ 
ઉત્તરદાતામાાંથી સૌથી ૯૧.૬ ઉત્તરદાતા 
સ્ત્રીઓ પર થતા દુષ્ટ્કમત માટે દુષ્ટ્કમત 
કરનારને જવાબદાર ગણાવે છે. જ્યારે 
૭.૪ ટકા ઉત્તરદાતા સ્ત્રીઓ પર થતા 
દુષ્ટ્કમત માટે ભોગ બનનાર સ્ત્રી ને 
જવાબદાર ગણાવે છે. ટૂાંકમાાં લોકોની 
માનતસકતા પહલેાની તવચારસરણી જેવી 
નથી હવે મોટાભાગના લોકોનુાં માનવુાં છે 
કે દુષ્ટ્કમત કરનાર વ્યક્તત જ અપરાધી છે. 
ભોગ બનનાર વ્યક્તત ક્યારેય પણ 
જવાબદાર ના હોય શકે. 

૪૭. સારણી નું. ૪.૩.૨૮ મજુબ કુલ 
ઉત્તરદાતામાાંથી ૭૨.૨ ટકા ઉત્તરદાતાનુાં 
માનવુાં છે કે  સમાજમાાં સ્ત્રીઓ પર થતા 
દુષ્ટ્કમતનુાં પ્રમાણ વધ્યુાં છે .જ્યારે ૨૭.૮ 
ટકા ઉત્તરદાતાનુાં માનવુાં છે કે સમાજમા 
સ્ત્રીઓ પર થતા અત્યાચારનુાં પ્રમાણ 
ઘટયુાં છે. 

૪૮. સારણી નું. ૪.૩.૨૯ મજુબ કુલ 
ઉતરદાતામાાંથી ૪૩.૩ ટકા એટલે કે 
સૌથી વધ ુ ઉતરદાતાનુાં માનવુાં છે કે 
ટી.વી, મોબાઈલના દુરઉપયોગથી 
દુષ્ટ્કમતનુાં પ્રમાણ વધેલુાં જોવા મળે છે. તો 

૩૦.૪ ટકા ઉતરદાતાનુાં માનવુાં છે કે 
પતશ્વમી સાંસ્કૃતતના અનકુરણ જવાબદાર 
છે જ્યારે ૨૫.૨ ટકા ઉતરદાતાઓ કોઈ 
ખાસ પરરબળ જવાબદાર નથી તેમ 
માને છે, જ્યારે ૧.૧ ટકા ઉતરદાતાનુાં 
માનવુાં છે કે અન્ય કારણોથી દુષ્ટ્કમતનુાં 
પ્રમાણ વધ્ય ુછે. 

૪૯.  સારણી નું. ૪.૩.૩૦ મજુબ કુલ 
ઉતરદાતામાાંથી ૯૭.૮ ટકા ઉતરદાતાનુાં 
માનવુાં છે કે સમાજમાાં દુષ્ટ્કમતનુાં પ્રમાણ 
ઘટી શકે. જ્યારે ૨.૨ ટકા ઉતરદાતાનુાં 
માનવુાં છે કે સમાજમાાં દુષ્ટ્કમતનુાં પ્રમાણ 
ઘટાડી શકાય તેમ નથી. 

૫૦. સારણી નું. ૪.૩.૩૦.૧ મજુબ કુલ 
ઉતરદાતામાાંથી ૯૧.૧ ટકા ઉતરદાતાનુાં 
માનવુાં છે કે લોકોની માનતસકતા 
બદલવાથી સમાજમાાં દુષ્ટ્કમતનુાં પ્રમાણ 
ઘટાડી શકાય.જ્યારે અનકુ્રમે ૪.૪ ટકા 
ઉતરદાતાનુાં માનવુાં છે કે કડક કાયદાથી 
અને સ્ત્રીઓમાાં જગતૃત લાવી દુષ્ટ્કમતનુાં 
પ્રમાણ ઘટાડી શકાય. 

તવર્ભાગ-૪ ઉત્તરદાિાના લગ્ન અંગેની 
પહરસ્સ્થતિ તવષયક િારણદ અને 
તનષ્કષષ 

૫૧. સારણી નું. ૪.૪.૧ મજુબ કુલ 
ઉતરદાતામાાંથી સૌથી વધ ુ ૪૫.૬ ટકા 
ઉતરદાતાઓ પોતાની મરજીથી લગ્ન 
કરતા જોવા મળે છે, જ્યારે માત-
તપતાની મરજીથી લગ્ન કરવા માટેની 
પસાંદગી કરતા ઉતરદાતાનુાં પ્રમાણ 
૪૪.૪ ટકા જોવા મળે છે, જેયારે ૧૦ ટકા 
ઉતરદાતા લગ્ન પસાંદગી મેળામાાંથી 
કરતા જોવા મળે છે જે પ્રમાણ સૌથી 
ઓછુાં જોવા મળે છે.  

૫૨. સારણી નું. ૪.૪.૨ મજુબ કુલ 
ઉત્તરદાતામાાંથી સૌથી વધારે ૮૯.૩ ટકા 
ઉત્તરદાતાનુાં માનવુાં છે કે લગ્ન પહલેા 
રદકરીઓને જાતતય જીવન અંગેની 
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મારહતી આપવી જોઈએ. જ્યારે કુલ 
ઉત્તરદાતામાાંથી ૧૦.૭ ટકા ઉત્તરદાતાનુાં 
માનવુાં છે કે લગ્ન પહલેા રદકરીઓને 
જાતતય જીવન અંગ ે મારહતી આપવી 
જોઈએ નહીં. 

૫૩. સારણી નું. ૪.૪.૩ મજુબ કુલ 
ઉત્તરદાતામાાંથી ૩૩.૩ ટકા ઉત્તરદાતા 
કુટુાંબની મરજીથી જીવનસાથીની 
પસાંદગી કરતા જોવા મળે છે, જે પ્રમાણ 
સોથી વધ ુ જોવા મળે છે. કુલ 
ઉત્તરદાતામાાંથી સૌથી ઓછા ૬.૭ ટકા 
ઉત્તરદાતા નોકરીને ધ્યાનમાાં રાખી 
જીવનસાથીની પસાંદગી કરતા જોવા 
મળે છે. 

૫૪. સારણી નું. ૪.૪.૪ મજુબ કુલ 
ઉત્તરદાતામાાંથી ૯૧.૫ ટકા ઉત્તરદાતા 
રહન્દુ ધાતમિક તવતધથી લગ્ન કરતા જોવા 
મળે છે. કુલ ઉત્તરદાતામાાંથી સૌથી 
ઓછા ૪.૧ ટકા ઉત્તરદાતા કોટતમાાં લગ્ન 
કરતા જોવા મળે છે, તો ૪.૪ ટકા 
ઉત્તરદાતાએ માંરદરમાાં સાદગીથી લગ્ન 
કરેલ છે. 

૫૫. સારણી નું. ૪.૪.૫ મજુબ કુલ 
ઉત્તરદાતામાાંથી ૯૩.૭ ટકા ઉત્તરદાતાનુાં 
માનવ ુછે કે આતથિક ઉપાર્જનમાાં સ્ત્રીઓએ 
મદદરૂપ થવુાં જોઈએ. જ્યારે ૬.૩ ટકા 
ઉત્તરદાતાનુાં માનવુાં છે કે સ્ત્રીઓએ 
આતથિક ઉપાર્જનમાાં મદદરૂપ થવુાં જોઈએ 
નહીં. 

૫૬. સારણી નું. ૪.૪.૬ મજુબ કુલ 
ઉત્તરદાતામાાંથી ૫૭.૮ ટકા ઉત્તરદાતાનુાં 
માનવુાં છે કે સ્ત્રીઓને સ્વતાંિ રીતે તનણતય 
લેવાનો અતધકાર છે. જ્યારે ૪૨.૨ ટકા 
ઉત્તરદાતાનુાં માનવુાં છે કે સ્ત્રીઓને સ્વતાંિ 
તનણતય લેવાનો અતધકાર નથી.  

૫૭. સારણી નું. ૪.૪.૭ મજુબ કુલ 
ઉતરદાતામાાંથી ૬૦.૭ ટકા ઉતરદાતાનુાં 
માનવુાં છે કે ઘરકામમાાં ઘરના બધા 

સભ્યોએ મદદરૂપ થવુાં જોઈએ .જ્યારે 
૩૯.૩ ટકા ઉતરદાતાનુાં માનવુાં છે કે 
ઘરકામ માિ સ્ત્રીઓએ જ કરવુાં જોઈએ. 

૫૮. સારણી નું. ૪.૪.૮ મજુબ કુલ 
ઉત્તરદાતામાાંથી ૮૭.૮ ટકા ઉત્તરદાતાન ે
કુટુાંબ તનયોજનના સાધન અંગેની 
જાણકારી જોવા મળે છે. જ્યારે ૧૨.૨ 
ટકા ઉત્તરદાતાને કુટુાંબ તનયોજનના 
સાધન અંગનેી કોઈ પણ પ્રકારની 
મારહતી નથી. 

૫૯. સારણી નું. ૪.૪.૯ મજુબ કુલ 
ઉત્તરદાતામાથી સૌથી વધ ુ ૪૦.૪ ટકા 
ઉત્તરદાતા બ ેબાળકો વચ્ચ ેિણ વર્ષતનુાં 
અંતર રાખવુાં જોઈએ તેવુાં માનતા જોવા 
મળે છે.  

 

તવર્ભાગ-૫ ઉત્તરદાિાના શૈક્ષણણક પહરસ્સ્થતિ 
તવષયક િારણદ અને તનષ્કષષ 

૬૦. સારણી નું. ૪.૫.૧ મજુબ કુલ 
ઉત્તરદાતામાાંથી સૌથી વધ ુ ૮૬.૩ ટકા 
ઉત્તરદાતા રદકરી રદકરા બન્ન ે ન ે
ભણાવવાની તરિેણ કરતા જોવા મળે 
છે. કુલ ઉત્તરદાતામાાંથી સૌથી ઓછા 
૩.૦ ટકા ઉત્તરદાતા રદકરીને 
ભણાવવાની તરિેણ કરતા જોવા મળે 
છે. 

૬૧. સારણી નું. ૪.૫.૨ મજુબ કુલ 
ઉત્તરદાતામાાંથી સૌથી વધ ુ ૫૫.૨ ટકા 
ઉત્તરદાતા રદકરીને ભણ ે ત્યાાં સધુી 
ભણાવાય તેવુાં માનતા જોવા મળે છે.કુલ 
ઉત્તરદાતામાાંથી સૌથી ઓછા ૧૦.૦ ટકા 
ઉ.દા. રદકરીને ઉચ્ચ માધ્યતમક સધુી 
ભણાવવાનો મત ધરાવે છે.  

૬૨. સારણી નું. ૪.૫.૩ મજુબ કુલ 
ઉત્તરદાતામાાંથી સૌથી વધ ુ ૫૨.૬ ટકા 
ઉત્તરદાતા રદકરીનુાં ભતવષ્ટ્ય સધુરે તે 
માટે રદકરી ને ભણાવતા હોવાનુાં જણાવે 
છે.કુલ ઉત્તરદાતામાથી સૌથી ઓછા ૩.૭ 
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ટકા ઉત્તરદાતા રદકરી તનેા બાળકોન ે
સારુાં ભતવષ્ટ્ય આપી શકે તે માટે 
ભણાવતા હોવાનુાં જણાવે છે.  

તવર્ભાગ-૬ ઉત્તરદાિાના ધાતમિક જીવન 
અંગેની પહરસ્સ્થતિ તવષયક 
િારણદ અને તનષ્કષષ 

૬૩. સારણી નું. ૪.૬.૧ મજુબ કુલ 
ઉત્તરદાતામાાંથી ૨૧૮ ઉત્તરદાતા પાપ 
પણુ્યમાાં માને છે જેમાાંથી ૧૭૭ 
ઉત્તરદાતા ભણૃહત્યાને પાપ ગણે છે અને 
૪૧ ઉત્તરદાતા ભણૃહત્યાને પાપ ગણતા 
નથી. કુલ ઉત્તરદાતામાાંથી ૫૨ 
ઉત્તરદાતા પાપ-પણુ્યમાાં માનતા નથી 
જેમાાંથી ૪૯ ઉત્તરદાતા ભણૃહત્યાને પાપ 
ગણે છે અન ે ૩ ઉત્તરદાતા ભણૃહત્યાને 
પાપ ગણતા નથી  

૬૪. સારણી નું. ૪.૬.૨ મજુબ કુલ 
ઉત્તરદાતામાાંથી ૧૫૧ ઉત્તરદાતાઓ 
રદકરાના જન્મ માટે બાધા રાખે છે, 
જેમાાંથી ૮૫ ઉત્તરદાતા રદકરો વારસો 
જાળવે તે માટે બાધા રાખતા જોવા મળે 
છે, જે પ્રમાણ સૌથી વધારે જોવા મળે છે. 
જ્યારે કુલ ઉત્તરદાતામાાંથી ૧૧૯ 
ઉત્તરદાતાઓ રદકરાના જન્મ માટે બાધા 
રાખતા જોવા મળતા નથી. 

૬૫. સારણી નું. ૪.૬.૩ મજુબ કુલ 
ઉત્તરદાતામાાંથી ૮૪ ટકા ઉત્તરદાતાને  
ભગવાન કે દેવી દેવતા પ્રત્ય ે આસ્થા 
તવશ્વાસ પરેૂપરુા છે જયારે ૧૫.૯૩ ટકા 
લોકોને દેવી દેવતા કે ભગવાનમાાં 
તવશ્વાસ રહલેો નથી.    

૬૬. સારણી નું. ૪.૬.૪ મજુબ મોટાભાગના 
૮૮.૫૨ ટકા ઉત્તરદાતાઓ ભતૂપે્રતમાાં 
તવશ્વાસ રાખતા નથી. માિ ૧૧.૪૮ ટકા 
લોકોને એવુાં લાગે છે કે ભતૂપે્રત હોય છે. 

૬૭. સારણી નું. ૪.૬.૫ મજુબ મોટાભાગના 
૬૩.૭૦ ટકા ઉત્તરદાતા હાલમાાં પણ 
ભગવાનમાાં અને બાધા આખડી 

રાખવામાાં માને છે જયારે ૩૬.૩૦ ટકા 
લોકો આવી બાધા આખડી રાખતા નથી. 

૬૮. સારણી નું. ૪.૬.૬ મજુબ કુલ 
ઉત્તરદાતાઓ પૈકી મોટા ભાગના ૮૩.૩૩ 
ટકા  ઉત્તરદાતા ધાતમિક કાયોમાાં િાંડિાળો 
આપે છે. 

૬૯. સારણી નું. ૪.૬.૭ મજુબ શકુન 
અપશકુનમાાં માનનારા અન ે શકુન 
અપશકુનમાાં ન માનનારા ઉત્તરદાતાની 
સાંખ્યા લગભગ સરખી જ છે.  

૭૦. સારણી નું. ૪.૬.૮ મજુબ મોટાભાગના 
ઉત્તરદાતા પોતાના ધાતમિક તવતધ 
તવધાનમાાં ભાગ લ ેછે જયારે માિ ૬.૬૬ 
ટકા લોકો જ કોઈ જ તવતધ તવધાનમાાં 
ભાગ લેતા નથી. આથી કહી શકાય કે 
મોટાભાગના લોકો ધાતમિક તવતધ 
તવધાનમાાં પરુી શ્રધ્ધા ધરાવે છે. 

તવર્ભાગ-૭  સ્ત્રી ભણૃહત્યા અંગેની પહરસ્સ્થતિ 
તવષયક િારણદ અને તનષ્કષષ 

૭૧. સારણી નું. ૪.૭.૧ મજુબ કુલ 
ઉત્તરદાતામાાંથી સૌથી વધ ુ૮૮.૧૫ ટકા 
ઉત્તરદાતાના મતે સ્ત્રી ભણૃહત્યા એટલે 
રદકરીને ગભતમાાંજ મારી નાખવી તેવ ુ
માનતા જોવા મળે છે જેનો સીધો અથત 
થાય છે કે ૮૮.૧૫ ટકા લોકોને 
સોનોગ્રાિી દ્વારા માતાના ગભતમાાં જ જાતત 
જાણી લે છે અને ત્યાર બાદ કોઈન ે
કોઈને રીતે સ્ત્રી ભણૃ હોય તો તેન ે દુર 
કરવાની પ્રરકયાને સ્ત્રી ભણૃહત્યા કહવેામાાં 
આવે છે એવુાં સ્પષ્ટ્ટ જ્ઞાન છે જયારે કુલ 
ઉત્તરદાતાના માિ ૧૧.૮૫ ઉત્તરદાતાને 
એ સ્પષ્ટ્ટ જ્ઞાન નથી કે સ્ત્રી ભણૃ હત્યા 
હત્યા એટલે માતાના ઉદરમાાંજ જાતત 
નક્કી થયા પછી સ્ત્રી બાળ હોય તો તેનો 
તનકાલ  કરવો કે મારી નાખવુાં.  

૭૨. સારણી નું. ૪.૭.૨ મજુબ કુલ 
ઉત્તરદાતામાાંથી સૌથી વધ ુ૩૧.૪૮ ટકા 
ઉત્તરદાતાનુાં માનવુાં છે કે સ્ત્રીભણૃ હત્યા 
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માટે ડોતટર જવાબદાર છે,તો ૨૮.૫૨ 
ટકા ઉત્તરદાતા સાસનેુ સ્ત્રીભ્રણુ હત્યા 
માટે જવાબદાર માને છે. ૧૮ ટકા 
ઉત્તરદાતા પતતને અને ૧૫.૧૯ ટકા સ્ત્રી 
પોત ે જવાબદાર છે એવુાં ઉત્તરદાતાનુાં 
માનવુાં છે એક નોંધનીય બાબત એ છે કે 
સૌથી ઓછા ૬.૬૬ ટકા ઉત્તરદાતાનુાં 
કહવે ુ ાં છે કે સસરા પણ જવાબદાર છે.  

૭૩. સારણી નું. ૪.૭.૩ મજુબ કુલ 
ઉત્તરદાતામાાંથી સૌથી વધ ુ ૪૫.૯ ટકા 
ઉત્તરદાતાના મતે રદકરો વાંશ વેલો 
ચલાવે છે એવી સામાજજક માન્યતાના 
કારણે સ્ત્રી ભણૃહત્યા થતી હોય તેવુાં 
માનતા જોવા મળે છે. જ્યારે કુલ 
ઉત્તરદાતામાાંથી સૌથી ઓછા ૨.૨ ટકા 
ઉત્તરદાતાના મત પ્રમાણ ે દહજે જેવી 
સામાજીક માન્યતાના કારણે સ્ત્રી 
ભણૃહત્યા થતી જોવા મળે છે.તો ૨૦ ટકા 
ઉત્તરદાતાનુાં કહવે ુ ાં છે કે રદકરી તો પારકી 
થાપણ માનવામાાં આવતી હોવાથી તેનુાં 
મહત્વ નથી તથા ૨૦ ઉત્તરદાતા 
રદકરાને ઘડપણમાાં સાચવે છે તેથી 
રદકરી કરતા દીકરાનુાં મહત્વ વધારે 
હોવાના કારણે પણ સ્ત્રી ભણૃહત્યા થવા 
પાછળ જવાબદાર કારણ છે તેવુાં માને 
છે. તો ૧૧.૯ ટકા ઉત્તરદાતાનુાં કહવે ુ ાં છે 
કે રદકરીની હવે સમાજમાાં સલામતી રહી 
નથી તેથી પણ સ્ત્રી ભણૃહત્યા થવા અંગે 
કારણ ગણાવે છે. 

૭૪. સારણી નું. ૪.૭.૪ મજુબ કુલ 
ઉત્તરદાતામાાંથી સૌથી વધ ુ૩૮.૫૨ ટકા 
ઉત્તરદાતાના જણાવ્યા પ્રમાણે તશશનુી 
જાતત માટે બાળકના માતા તપતા બાંનેના 
રાંગ સિૂ જવાબદાર હોય છે. જયારે 
૩૨.૯૬ ટકા ઉત્તરદાતાનુાં માનવુાં છે કે 
તપતાના રાંગસિૂ બાળકની જાતત માટે 
જવાબદાર હોય છે જયારે ૨૮.૫૨ ટકા 
ઉત્તરદાતાનુાં માનવુાં છે કે બાળકની જાતત 

માટે (બાબો કે બેબી) માતાના રાંગસિૂ 
જવાબદાર છે. 

૭૫. સારણી નું. ૪.૭.૫ મજુબ કુલ 
ઉત્તરદાતામાથી સૌથી વધ ુ ૪૯.૬ ટકા 
ઉત્તરદાતાનુાં માનવુાં છે કે સ્ત્રી ભણૃ હત્યા 
માટે સામાજજક કારણ જવાબદાર છે. 
જયારે ૩૧.૫ ટકા ઉત્તરદાતાનુાં માનવુાં છે 
કે સ્ત્રી ભણૃહત્યા હત્યા થવા પાછળ 
આતથિક કારણ પણ જવાબદાર છે.જ્યારે 
કુલ ઉત્તરદાતામાથી સૌથી ઓછા ૬.૩ 
ટકા ઉત્તરદાતાના જણાવ્યા મજુબ 
શૈક્ષચણક કારણ જવાબદાર ગણવામાાં 
આવે છે. 

૭૬. સારણી નું. ૪.૭.૬ મજુબ કુલ 
ઉત્તરદાતામાાંથી સોથી વધ ુ ૮૯.૬ ટકા 
ઉત્તરદાતાનુાં માનવુાં છે કે ઓપન 
જ્ઞાતતના સમાજમાાં સ્ત્રીઓનુાં પ્રમાણ ઓછુાં 
જોવા મળે છે. જ્યારે માિ ૦.૪ ટકા 
ઉત્તરદાતાનુાં માનવુાં છે કે એસ.ટી 
સમાજમાાં સ્ત્રીઓનુાં પ્રમાણ ઓછુાં જોવા 
મળે છે. 

૭૭. સારણી નું.૪.૭ .૭  મજુબ કુલ 
ઉત્તરદાતામાાંથી ૯૦ ટકા ઉત્તરદાતા 
બાળકની જાતત નક્કી કરવા માટે 
સોનોગ્રાિી જેવા આધતુનક સાધનોનો 
ઉપયોગ થતો હોવાનુાં માને છે  .પણ ૬. ૭ 
ટકા ઉત્તરદાતા દાયણો દ્વારા જાતત નક્કી 
થતી હોવાનુાં માને છે  .સૌથી ઓછા ૨. ૬ 
ટકા ઉત્તરદાતા પ્રી ઈમ્પ્લાન્ટેશન દ્વારા 
જાતત નક્કી થતી હોવાનુાં માને છે. 

૭૮. સારણી નું. ૪.૭.૮ મજુબ કુલ 
ઉત્તરદાતાઓમાાંથી સૌથી વધ ુ૮૦ ટકા 
ઉત્તરદાતા સ્ત્રી પરુૂર્ષ અસમાનતા માટે 
સ્ત્રીભણૃ હત્યાને જવાબદાર ગણાવે છે. 
જ્યારે ૨૦ ટકા ઉત્તરદાતા સ્ત્રીપરુૂર્ષ 
અસમાનતા માટે સ્ત્રીભણૃ હત્યાન ે
જવાબદાર ગણાવતા નથી. 
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૭૯. સારણી નું. ૪.૭.૯ મજુબ કુલ 
ઉત્તરદાતામાાંથી સૌથી વધ ુ ૩૬.૩ ટકા 
ઉત્તરદાતા પરુૂર્ષ પ્રધાન સમાજ રચનાને 
કારણે સ્ત્રી પરુૂર્ષ અસમાનતા જોવા મળે 
છે તેવુાં માને છે. તો ૩૩ ટકા ઉત્તરદાતાનુાં 
માનવુાં છે કે સ્ત્રીઓનો દરજ્જજો પરુૂર્ષો 
કરતા નીચો હોવાના કારણે સ્રી-પરુુર્ષની 
અસામાનતા માટે જવાબદાર માનવામાાં 
આવે છે. ૧૬.૭ ટકા ઉ.દા. પિુ જન્મની 
ઘલેછાના કારણ ે સ્ત્રી-પરુૂર્ષની 
અસમાનતા જોવા મળે છે તેવુાં માનતા 
જોવા મળે છે. 

૮૦. સારણી નું. ૪.૭.૧૦ મજુબ કુલ 
ઉત્તરદાતામાાંથી સૌથી વધ ુ ૭૧.૧ ટકા 
ઉત્તરદાતા સ્ત્રી પરુૂર્ષ સમાનતા માટે 
સ્ત્રીઓન ેસમાન મહત્વ આપવા અંગેની 
રહમાયત કરવા જણાવે છે.જ્યારે માિ 
૧.૧ ટકા ઉત્તરદાતા સાંતાનને સારા 
સાંસ્કાર આપવાથી સ્ત્રી પરુૂર્ષ સમાનતા 
આવે તેવુાં જણાવતા જોવા મળે છે. 

૫.૩ હક્રયાત્મક પગલાુંઓ (ર્ભલામણદ) 
 આ ક્ષેિમાાં કાયતરત સ્વૈચ્ચ્છક સાંસ્થાઓ, 

કમતશીલો અને સરકારી સાંસ્થાઓએ 
તેમના કાયો અને નીતત ઘડતરમાાં 
મરહલાાંઓના ઘટતાાં પ્રમાણ અંગ ે
કાયતક્રમો હાથ ધરીને નક્કર આયોજનો 
કરવાાં જોઈએ. 

 આ અભ્યાસથી માણસા તાલકુાઓની 
સ્ત્રીઓની મશુ્કેલીઓ, અન્યાય, શોર્ષણ 
તથા પડકારો પર પ્રકાશ પાડીને તવતવધ 
માધ્યમો દ્વારા બહૃદ સમાજ સધુી આ 
અંગેની કડવી વાસ્તતવકતાઓન ે
પહોંચાડવી જોઈએ. 

 માણસા તાલકુાના લોકોનુાં અન્ય સમાજ 
અને સરકાર વચ્ચનેા આદાન-પ્રદાન 
અને આંતરરક્રયા માટે સ્વૈચ્ચ્છક સાંસ્થાઓ 
અને સામાજજક કાયતકરોએ નક્કર પ્રયાસો 
હાથ ધરવાાં. 

 માણસા તાલકુાના નાગરરકોમાાં પોતાના 
તવશેની સમજણ વધારવા માટે તથા 
સ્ત્રીઓનુાં ઘટત ુાં જાતત પ્રમાણની 
સમસ્યાના તનવારણની પ્રરક્રયાને ગતત 
આપવા પ્રયાસો હાથ ધરવાાં. 

 આ ઉપરાાંત ભાતવ તવદ્યાથી સાંશોધકોન ે
નવી મારહતી, જ્ઞાન, સાંદભત સારહત્ય અને 
પ્રેરણા મળી રહ ે તે માટે પ્રસ્તતુ 
સાંશોધનનો શક્ય તેટલો પ્રચાર -પ્રસાર 
કરવો.  

 ગભતજાતત પરીક્ષણ કરવુાં કે કરવાની 
માાંગણી કરવી તે ગનુ્હો હોવા છતાાં પણ 
હાલમાાં છાની છુપી રીતે ગભતજાતત 
પરીક્ષણ થાય છે તેવુાં સમાજમાાંથી 
જાણવા મળે છે. તેથી જાતત પરીક્ષણ 
પ્રતતબાંધક અતધતનયમના કડક 
અમલીકરણની તાતી જરૂરીયાત લાગ ે
છે .  

 અમકુ સમાજમાાં રદકરીના પતતને ઘર 
જમાઈ રાખવામાાં આવ ે છે અને 
પરરવારનો વાંશવારસો સાંભાળે છે . આ 
રીતે રદકરી લગ્ન બાદ જમાઈને તપતાના 
ઘરે રાખીન ેમાતા તપતાનો વાંશ વારસો 
સાંભાળે તેમાાં કાંઇ ખોટુાં નથી, તેથી આ 
બાબતનો સમાજ સન્માનજનક સ્વીકાર 
કરે તો પણ સ્ત્રી ભણૃહત્યા આપોઆપ 
ઘટી શકે છે. 

 દરેક બાળકી અને સ્ત્રીની તમામ પ્રકારે 
સરુક્ષા વધે તે માટે સમાજ અને સરકાર 
દ્વારા પ્રયાસો વધારવાની જરૂરરયાત છે. 

 સ્ત્રી સરુક્ષાને લગતા અનેક કાયદાઓ 
અમલી છે છતાાં પણ સ્ત્રીની સરુક્ષા 
સાંપણૂત થતી નથી અને રોજબરોજ સ્ત્રીઓ, 
બાળકો પર અત્યાચાર, દુષ્ટ્કમોનુાં પ્રમાણ 
વધતુાં જાય છે  ,ત્યારે  દુષ્ટ્કમોનુાં પ્રમાણ 
ઘટે તેના માટે સમાજ અને સરકારે 
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દુષ્ટ્કમો વધવાના કારણો તપાસીને તેના 
પર કડક કાયતવાહી કરવી જોઈએ. 

 ટી.વી .,  મોબાઈલ, વતતમાનપિ કે 
સામતયકોમાાં અન ે ઈન્ટરનેટ પર 
અશ્લીલ રશ્યો , પોનત રિલ્મો વગેરે 
સદાંતર બાંધ કરીને સમાજમાાં સાંસ્કારોનુાં 
તસિંચન થાય તેવુાં સારહત્ય પ્રોગ્રામો 
બતાવવા જોઈએ. 

 ઘરકામમાાં રદકરી અને રદકરાની સમાન 
ભાગીદારી હોવી જોઈએ જેથી 
બાળપણમાાં જ બને્નનુાં ઘડતર , સાંસ્કાર 
અને ઉચ્ચનીચના ભેદભાવ દૂર થઇ શકે. 

 સામાજજક , આતથિક , ધાતમિક , રમતગમત, 
શૈક્ષચણક વગેરે ક્ષેિ ેસ્ત્રીઓની ભાગીદારી 
વધે તેવા પ્રયાસો પરરવાર , સમાજ અન ે
સરકાર તરિથી વધવા જોઈએ . 

 સ્ત્રીઓ પર ઘર, પરરવાર અને સાંતાન 
ઉછેરની મોટામાાં મોટી જવાબદારી છે ,
તેન ે પરરવાર થકી ઓછી કરી શકાય. 
જેમ કે દરેક વ્યક્તતએ પોતાનુાં કામ જાતે 
કરવુાં, જેથી કરીને સ્ત્રીને પોતાના 
તવકાસ , કૌશલ્ય , તશક્ષણ કે સમાજ 
ઉપયોગી પ્રવતૃત્ત કરવા માટે સમય મળે .
સમાજ અન ેદેશના તવકાસ માટે સ્ત્રીઓની 
કળા , કૌશલ્ય , બચુ્ધ્ધક્ષમતાનો લાભ મળે 
અને દેશના તવકાસમાાં ભાગીદારી મળી 
શકે. 

 તમામ ક્ષિેે સ્ત્રીઓન ેસમાન દરજ્જજો મળે 
તે માટે સમાજ  ,સાંસ્થાઓ  અને સરકાર 
તરિથી પ્રયાસ થવા જોઈએ. 

 પરુુર્ષ વગતને સ્ત્રીઓના કાનનૂી 
અતધકારો , સામાજજક અતધકારો , ધાતમિક 
અતધકારો વગેરે અતધકારો બાબતે જાગતૃ 
કરીને સ્ત્રીને તેમના અતધકારો આપવામાાં 
કોઈ પણ પરુુર્ષ તત્પર બાંને તે માટે 

પરુુર્ષોની જાગતૃત અને સાંસ્કાર માટેના 
પ્રયાસો થવા જોઈએ. 

 જ્યાાં જ્યાાં સ્ત્રીઓનો દરજ્જજો નીચો છે 
એવી માન્યતા છે તે તમામ ક્ષેિે એટલે 
કે  સામાજજક , આતથિક ધાતમિક , કૌટુાંચબક , 
શૈક્ષણીક વગેરે ક્ષેિ ે રષ્ષ્ટ્ટપાત કરીને 
સ્ત્રીઓને પરુૂર્ષથી તનમ્ન નથી તેવા 
પ્રયાસ સમાજ અન ે સરકાર તરિથી 
થવા જોઈએ અન ેસામાજજક કાયત કરતી 
સાંસ્થાઓ પણ આ બાબતે કાયત કરી શકે. 

 અમકુ સામાજજક કુરરવાજો સદાંતર બાંધ 
થવા જોઈએ દા.ત સ્ત્રીઓએ માતસક 
ધમતમાાં માંરદરે ન જવાય , સ્ત્રી હોવાથી 
પરરવારના મહત્વના કાયતમાાં પોતાની 
રાય કે પક્ષ ના રાખી શકાય , સ્ત્રીઓએ 
કરરયાવર િરજીયાત લઇ જવો પડે . આ 
અને આવા અનેક કુરરવાજો સમાજમાાંથી 
દુર થવા જોઈએ. 
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