Volume-11,Issue-3,December-2017

“ગ્રામીણ ગૃહિણીઓ ર ટી.વી. સીરીયોની અસરો” એક સમાજશાસ્ત્રીય અભ્યાસ
(વાફયકાાંઠા જજલ્રાના હશિંભતનગયના વલવલધ ગાભડાઓને કે ન્દ્રભાાં યાખીને)
બાત અંકુ ર ીતચંદ્ર
ીએચ.ડી. વવદ્યાથીની,
સમાજશાસ્ત્ર વવભાગ,
ુ રાત યવુ નવવસિટી,
ગજ
પ્રસ્તાવના
વાંળોધન એ એક પ્રહિમા છે . જેભાાં પ્રથભ બફિંદુથી ળરૂ કયી અંવતભ બફિંદુ સુધી લૈજ્ઞાવનક
તફક્કાલાય ચારતી પ્રહિમા છે . વભાજળાસ્ત્ર એ વલવલધ વાભાજજક જીલન અને આંતયહિમાનો અભ્માવ
લૈજ્ઞાવનક દ્ધવતથી કયે છે . લતતભાન વભમ વભાજભાાં સ્ત્રીઓ અને તેભની ભ ૂવભકાઓને રગતા વલવલધ
અભ્માવો થતા જોલા ભે છે . સ્ત્રીઓ ણ વભાજનો અને કુટુાંફનો એક અગત્મનો બાગ છે . તેથી
સ્ત્રીઓની ભ ૂવભકા, તેભની કામતળૈરી અને તેભનુ ાં જીલનધોયણ લગેયે કુટુાંફ અને વભાજ ઉય અવય કયે
છે . લતતભાન વભમે ગ્રાભીણ વમુદામભાાં ઘયે -ઘયે ટી.લી. જોલા ભે છે . ટી.લી.થી ગ્રાભીણ વભાજભાાં
ઘણી શકાયાત્ભક ફાફતો અને નકાયાત્ભક ફાફતો ઉત્ન્ન થમેરી જોલા ભે છે . ગ્રાભીણ સ્ત્રીઓભાાં
ટી.લી. જોલાથી ઘણુાં ફધુ ાં હયલતતન આલેર છે . તેભજ ટી.લી. જોલાથી તેઓને જાણલા અને ળીખલા
ભળયુાં છે . ગ્રાભીણ સ્ત્રીઓ ટી.લી. જોલાથી તેભની ગૃશસ્થી કે લી યીતે ચરાલલી, વાભાજજક યીત-હયલાજો,
વાસુ-લહુના વાંફધ
ાં ો તેભજ દે ળ અને વલદે ળની વલવલધ ઘટનાઓની ગ્રાભીણ સ્ત્રીઓ ય શુ ાં અવય થામ
ુ અભ્માવ દ્વાયા જાણલાનો પ્રમાવ કયલાભાાં આવ્મો છે .
છે તે પ્રસ્તત
સંશોધન પ્રશ્ન, સંશોધન પ્રશ્નની સંદગી અને કારણો
પ્રસ્તુત અભ્માવભાાં “ગ્રાભીણ ગૃહશણીઓ ય ટી.લી. વીયીમરોની અવયો” એક વભાજળાસ્ત્રીમ
અભ્માવ

(વાફયકાાંઠા

જજલ્રાના

હશિંભતનગયના

વલવલધ

ગાભડાઓને

કે ન્દ્રભાાં

યાખીને)
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પ્રસ્તુત અભ્માવની વાંદગી ાછનુ ાં એક ભશત્લનુ ાં કાયણ એ છે કે લતતભાન વભમે હુાં ોતે
ગ્રાભીણ વમુદામભાાં યશેતી શોલાથી ગ્રાભીણ સ્ત્રીઓની ફુયવદના વભમની પ્રવ ૃવિઓ અને ગ્રાભીણ
ુ અભ્માવ વાંદ કયે ર છે .
ગૃહશણીભાાં ટી.લી. વયીમીરોની શુાં અવય ડે છે તે તાવલા ભાટે પ્રસ્તત
ટી.લી. વીયીમર જોલાથી ગ્રાભીણ ગૃહશણીઓભાાં તેભના ગૃશસ્થીભાાં તેભના ફાકો ય કે લી અવય ડે
છે લગેયે કાયણોથી પ્રસ્તુત અભ્માવ કયલાનુ ાં વલચાયુત શત.ુાં વાથે વાથે

આધુવનક યુગભાાં વભાજભાાં

નલી નલી વગલડોના કાયણે વત-ત્ની તથા કૌટુાંબફક વાંઘતભાાં ટી.લી. વીયીમરોની કે ટરા અંળે
ુ વાંળોધનભાાં
અવય જોલા ભે છે . તે તાવલા ભાટે પ્રસ્તુત વાંળોધન પ્રશ્નની વાંદગી કયે ર છે . પ્રસ્તત
અયબણત સ્ત્રીઓ ણ ગૃહશણી તયીકે ગણલાભાાં આલે છે . કે ભ કે અયબણત સ્ત્રીઓ અને ગૃહશણી જે
ભ ૂવભકા વનબાલે છે તે ફધી જ ભ ૂવભકાઓ આ ગૃહશણીઓ વનબાલે છે . ભાટે અયબણત સ્ત્રીઓને ણ
ગૃહશણી તયીકે ગણેર છે .
ુ
સંશોધનના િેતઓ
-

ગ્રાભીણ ગૃહશણીઓ ય ટી. લી. વીયીમરોની અવયો તાવલી.

-

ગ્રાભીણ ગૃહશણીઓ ટી.લી. વીયીમરો જોલાથી તેભના જીલનભાાં શુ ાં હયલતતન આવ્યુ ાં તે
તાવવુ.ાં

-

ટી.લી. વીયીમરો જોલાથી તેભના ફાકો ય શુાં અવય થામ છે તે તાવવુ.ાં

અભ્યાસ દ્ધવત, પ્રયક્ુ તત અને વનદશશન
પ્રસ્તુત અભ્માવભાાં વલેક્ષણ દ્ધવતનો ઉમોગ કયલાભાાં આવ્મો છે . વભાજના વાંદબતભાાં ગ્રાભીણ
ગૃહશણીઓ ય ટી.લી. વીયીમરોની અવયોની તેભજ તેભની ભ ૂવભકા તેભની વભસ્માઓનુ ાં વભાજળાસ્ત્રીમ
અભ્માવ દ્વાયા તાવલાભાાં આલી છે . કોઈણ વાંળોધનના મોગ્મ તાયણો ભાટે મોગ્મ વનદળત વાંદ કયવુ ાં
જરૂયી છે . તેને ધ્માનભાાં યાખીને પ્રસ્તુત વાંળોધનભાાં બફનવાંબાલનાત્ભક વનદળતનભાાં શેત ુ ૂલતક અને
ઉરબ્ધ વનદળતન પ્રયુક્તતનો ઉમોગ કયીને હશિંભતનગય તાલુકાના આજુફાજુના વલસ્તાયભાાં 11
ગાભડાઓ વાંદ કયી તે ગાભભાાંથી જુદી જુદી 110 ગ્રાભીણ ભહશરાઓને વનદળત તયીકે વાંદ કયલાભાાં
આલી છે અને તેના દ્વાયા ભેલેર ભાહશતીના આધાયે પ્રસ્તુત વાંળોધન વલમ ય અભ્માવ કયે ર છે .
પ્રસ્તુત વાંળોધનભાાં પ્રાથવભક ભાહશતી અને ગૌણ ભાહશતીની વાંળોધનના શેત ુ અનુવાય ઉમોગ કયી
ુ યી-2016 થી ભે-2016ના વભમગાા
પ્રસ્તુત વાંળોધનકામત કયલાભાાં આવ્યુ ાં છે . પ્રસ્ત ુત અભ્માવ પેબ્રઆ
દયમ્માન મુરાકાત અનુસ ૂબચના ભાધ્મભથી ભાહશતી એકત્ર કયે ર છે .
અભ્યાસન ંુ મિત્વ
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ગૃહશણીઓ ય થતી ટી.લી. વીયીમરોની નકાયાત્ભક વલચાયવયણીને યોકલા અને શકાયાત્ભકતા
લધાયલા ભાટે પ્રસ્તુત અભ્માવનુ ાં ભશત્લ યશેલ ુાં છે . લતતભાન વભમભાાં સ્ત્રીઓભાાં હયલતતનનુ ાં પ્રભાણ
લધાયે જોલા ભે છે . તે ઉયાાંત ટી.લી. વીયીમર જોલાથી ગ્રાભીણ સ્ત્રીઓભાાં વળક્તતકયણ થમેલ ુાં
જોલા ભે છે . તેભજ ગ્રાભીણ સ્ત્રીઓ ઉય ટી.લી. વીયીમરોની શકાયાત્ભક અને નકાયાત્ભક અવયોને
જાણલા ભાટે પ્રસ્તુત અભ્માવનુ ાં ભશત્લ યશેલ ુાં છે . તેભજ ગ્રાભીણ સ્ત્રીઓ 21ભી વદીભાાં આધુવનક અને
વળતત ફની છે તે જાણલા પ્રસ્તુત અભ્માવનુ ાં ભશત્લ યશેલ ુાં છે .
અભ્યાસની મયાશદા
ુ વાંળોધન એ ભાત્ર
પ્રસ્તુત વાંળોધનભાાં વભમ અને નાણાની ભમાત દા જોલા ભે છે . પ્રસ્તત
ભમાત હદતક્ષેત્ર એટરે કે નાના ામાનુાં છે . પ્રસ્તુત વાંળોધન ગ્રાભીણ વમુદામની સ્ત્રીઓ ય જ રાગુ
કયી ળકામ છે .
અભ્યાસના તારણો
વાભાજજક વલજ્ઞાનભાાં વાંળોધન પ્રશ્ન વાંળોધન વલસ્તાય વાથે ઉિયદાતની વાભાજજક, વાાંસ્કૃવતક,
આવથિક અને યાજકીમ ફાફતોને વભજલી અવનલામત ફાફત છે . ઉિયદાતાઓની ઉયોતત ભાહશતીના
આધાયે પ્રસ્તુત વાંળોધનની વભજ પ્રાપ્ત કયી ળકામ છે . વાંળોધનભાાં જુદા જુદા હયલત્મો લચ્ચે
કામતકાયણ વાંફધ
ાં સ્ષ્ટ કયલો અવનલામત છે . પ્રસ્તુત વાંળોધનભાાં ગ્રાભીણ ગૃહશણીઓ ય ટી. લી.
વીયીમરોની અવયને વભજલા ભાટે વાફયકાાંઠા જજલ્રાના હશિંભતનગયને કે ન્દ્રભાાં યાખીને કુર 11
ગાભભાાંથી 110 ઉિયદાતાઓ ાવેથી ભાહશતી એકત્ર કયે ર છે . જેના આધાયે નીચે મુજફની ભાહશતી
ભેલેર છે .


પ્રસ્તુત અભ્માવભાાં વૌથી લધુ 47.28% ઓન કે ટેગયીના ઉિયદાતાઓ જોલા ભે છે . જ્માયે
વૌથી ઓછા 4.54% અનુસ ૂબચત જનજાવતના ઉિયદાતાઓ જોલા ભે છે . 12.72% અનુસ ૂબચત
જાવતના ઉિયદાતાઓ અને 35.46% ફક્ષીાંચ જ્ઞાવતના ઉિયદાતાઓ જોલા ભે છે .



પ્રસ્તુત અભ્માવભાાં ઉિયદાતાઓની ઉંભય તાવતા વૌથી લધુ 42.62% ઉિયદાતા 18 થી 30
લતની લમજૂ થના છે . જ્માયે વૌથી ઓછા 61 થી લધુ લમ ધયાલતા 1.82% ઉિયદાતાઓ છે .
31 થી 40 લતની લમજૂથના 30.90% ઉિયદાતાઓ છે . 11 થી 17 લતની લમજૂ થના 11.82%
ઉિયદાતાઓ છે . 41 થી 60 લત ની લમજૂથના 9.10% ઉિયદાતાઓ અને 51 થી 60 લત ની
લમજૂથના 3.74% ઉિયદાતાઓ છે .
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પ્રસ્તુત અભ્માવભાાં 90% ઉિયદાતાઓ હશન્દ્દુ ધભત ાતા જોલા ભે છે . જ્માયે 10%
ઉિયદાતાઓ મુક્સ્રભ ધભત ાતા જોલા ભે છે .



પ્રસ્તુત

અભ્માવભાાં ઉિયદાતાઓ

યશેઠાણનો

વલસ્તાય

તાવતા

વૌથી

લધુ 23.63%

ઉિયદાતાઓ કાનડા ગાભના જોલા ભે છે . જ્માયે 0.90% ઉિયદાતાઓ રક્ષ્ભીુયા ગાભના
જોલા ભે છે . પ્રેભુય ગાભના 16.36% ઉિયદાતાઓ અને 11.83% ઉિયદાતાઓ મુનુય
ગાભના જોલા ભે છે . હશિંભતનગય ગાભનાાં 8.18% ઉિયદાતાઓ છે . ઈરોર ગાભનાાં 4.54%
ઉિયદાતાઓ જોલા ભે છે . 9.10% ઉિયદાતાઓ હકળોયગઢ ગાભના અને 4.54% શાજુુય
ગાભનાાં છે . ેથાુય ગાભના 2.72%, તાજુયી ગાભનાાં 1.83% ઉિયદાતાઓ અને 1.83%
ઉિયદાતાઓ દાલડ ગાભનાાં ઉિયદાતાઓ જોલા ભે છે .


પ્રસ્તુત અભ્માવભાાં ઉિયદાતાનો લૈલાહશક દયજ્જો તાવતા 75.46% ઉિયદાતાઓ યબણત
છે . જ્માયે 24.54% ઉિયદાતાઓ અયબણત છે .



પ્રસ્તુત વાંળોધનભાાં ઉિયદાતાઓનુ ાં વળક્ષણ તાવતા 2.72% ઉિયદાતાઓ વનયક્ષય છે .
17.27% ઉિયદાતાઓ પ્રાથવભક વળક્ષણ પ્રાપ્ત કયે ર છે . 22.72% ઉિયદાતાઓ ભાધ્મવભક
વળક્ષણ પ્રાપ્ત કયે ર છે . 25.45% ઉિયદાતાઓ ઉચ્ચતય ભાધ્મવભક વળક્ષણ પ્રાપ્ત કયે ર છે .
20% ઉિયદાતાઓ સ્નાતકકક્ષા સુધીનુ ાં વળક્ષણ ભેલેર છે . જ્માયે 6.36% ઉિયદાતાઓ
અનુસ્નાતક કક્ષાનુાં વળક્ષણ પ્રાપ્ત કયે ર છે . જ્માયે 0.90% ઉિયદાતાઓ એર.એર.ફી. સુધીનુાં
વળક્ષણ ભેલેર છે . 3.63% ઉિયદાતાઓ ફી.એડ્ . સુધીનુ ાં વળક્ષણ ભેલેર છે . 0.90%
ઉિયદાતાઓ વીલીર એન્ન્દ્જનીમયીંગ સુધીનુ ાં વળક્ષણ ભેલેર છે .



પ્રસ્તુત વાંળોધનભાાં ઉિયદાતાઓને કમા વભમે વીયીમરો જોલો છો ? તેના જલાફભાાં વૌથી
લધુ 60% ઉિયદાતાઓ યાત્રીના વભમે ટી. લી. વીયીમરો જોલે છે . 17.27% ઉિયદાતાઓ
ફોયના વભમે ટી. લી. વીયીમરો જોલાનુાં વાંદ કયે છે . 12.72% ઉિયદાતાઓ વાાંજના
વભમે ટી. લી. વીયીમરો જોલાનુ ાં વાંદ કયે છે . 2.72% ઉિયદાતાઓના ભતે ફોય અને
યાત્રીના વભમે ટી. લી. વીયીમરો જોલાનુાં વાંદ કયે છે . 2.72% ઉિયદાતાઓ ફોય, વાાંજે,
યાત્રે એભ ત્રણ ટાઈભ જ્માયે ણ વભમ ભે ત્માયે ટી. લી. વીયીમરો જોલે છે . જ્માયે 1.81%
ઉિયદાતાઓ વલાયભાાં ટી. લી. વીયીમરો જોલે છે . 0.90% ઉિયદાતાઓ વલાયે અને યાત્રે ટી.
લી. વીયીમરો જોલે છે . 0.90% ઉિયદાતાઓ ફોય અને વાાંજે ટી. લી. વીયીમરો જોલે છે .
આભ ગૃહશણીઓ ોતાના નલયાળના વભમે ટી. લી. વીયીમરો જોલે છે .
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પ્રસ્તુત વાંળોધનભાાં ગૃહશણીઓ યોજ કે ટરી વીયીમરો જોલે છે તેની વલગતો તાવતા 29.09%
ઉિયદાતાઓ યોજ 1 વીયીમર જોલે છે . 32.22% ઉિયદાતાઓ યોજની ફે વીયીમરો જોલે છે .
28.18% ઉિયદાતાઓ ત્રણ વીયીમરો જોલે છે . 3.63% ઉિયદાતાઓ 4 વીયીમરો યોજ જોલે
છે . 2.72% ઉિયદાતાઓ 5 વીયીમરો જોલે છે . 03.63% ઉિયદાતાઓ 2 થી 3 વીયીમરો
જોલે છે . ગ્રાભીણ ગૃહશણીઓ ટી. લી. વીયીમરો ાછ ફહુ વભમ ફગાડતી નથી કે ભ કે તેભને
ખેતી તેભજ ફીજા કાભોભાાં હદલવનો ભોટાબાગનો વભમ વાય થઈ જામ છે . ફીજુ એ ણ છે
કે ભોટાબાગે ઘયભાાં ુરૂ વભ્મોના શાથભાાં યીભોટ શોલાથી ગૃહશણીઓની વાંદગીની વીયીમરો
જોલા ભતી નથી.



પ્રસ્તુત અભ્માવભાાં 53.63% ઉિયદાતાઓભાાં ઘયે કે ફર છે જ્માયે 46.37% ઉિયદાતાઓના
ઘયે ડીળ ટી. લી. જોલા ભે છે . તેભાાં 2 ઉિયદાતાઓના ઘયે ટાટા સ્કામ, 07 ઉિયદાતાઓના
ઘયે લીડીઓકોન, 10 ઉિયદાતાઓના ઘયે એયટે ર, 01 ઉિયદાતાના ઘયે કોયીઆ, 06
ઉિયદાતાઓના ઘયે ડીળ ટી. લી., 25 ઉિયદાતાઓના ઘયે જીટીીએરની ડીળ ટી. લી. જોલા
ભે છે .



પ્રસ્તુત અભ્માવભાાં ઉિયદાતાઓ કે લા પ્રકાયની વીયીમર જોલી ગભે છે . તેની વલગતો
તાવતા વૌથી લધુ 46.63% ઉિયદાતાઓ વાભાજજક વીયીમર જોલાનુ ાં વાંદ કયે છે .
26.36% ઉિયદાતાઓ વાસુ-લહુની વીયીમરો, 18.18% ઉિયદાતાઓ ધાવભિક વીયીમરો,
10.90% ઉિયદાતાઓ િાઈભ-ળો અને 0.90% ઉિયદાતાઓ અન્દ્મ પ્રકાયની વીયીમરો
જોલાનુાં વાંદ કયે છે .



પ્રસ્તુત અભ્માવભાાં તભે કઈ ચેનર ય લધુ વીયીમર જોલો છો તેની વલગતો તાવતા વૌથી
લધુ 30.90% ઉિયદાતાઓ સ્ટાય પ્રવ ચેનર ય વીયીમર જોલે છે . 11.82% ઝી ટી. લી.,
10.01 વફ ટી. લી., 5.46% વોની ટી. લી., 5.46% કરવત ટી. લી., 2.73% સ્ટાય ઉત્વલ,
1.82% ઝી અનભોર, 0.90% આસ્થા ચેનર, 2.73% ડફલ્યુ આઈ એન, 6.36% રાઈપ ઓકે ,
2.73% રાઈપ ઓકે અને કરવત, 2.63% વફ ટીલી અને રાઈપ ઓકે , 3.64% ઝી ટીલી અને
સ્ટાય પ્રવ, 2.73% સ્ટાય પ્રવ અને વફ ટીલી, 0.90% વોની અને સ્ટાય પ્રવ, 4.56% ઝી
ટીલી, વોની, સ્ટાય પ્રવ, કરવત, 2.73% વોની, વફ, સ્ટાય પ્રવ, ઝી ટીલી, 0.90%
એભ.ટી.લી., સ્ટાય પ્રવ ફીન્દ્ડ વીયીમરો જોલે છે . જ્માયે વૌથી ઓછાં ડીડી નેળનર 0.90%
ગૃહશણીઓ જોલે છે .
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પ્રસ્તુત અભ્માવભાાં કઈ વીયીમર વનમવભત જોલે છો તેની વલગતો તાવતા 2 ઉિયદાતાઓ
ઈશ્કફાજ વીયીમર જોલે છે . 05 ઉિયદાતાઓ ઉડાન વીયીમર જોલે છે , 05 ઉિયદાતાઓ મે
શૈ ભશોબ્ફતે વીયીમર જોલે છે . 04 ઉિયદાતાઓ વીમા કે યાભ વીયીમર જોલે છે , 06
ઉિયદાતાઓ દીમા ઔય ફાતી વીયીમર જોલે છે . 04 ઉિયદાતાઓ વાલધાન ઈન્ન્દ્ડમા
વીયીમર જોલે છે . 02 ઉિયદાતાઓ વીઆઈડી વીયીમર જોલે છે . 09 ઉિયદાતાઓ તાયક
ભશેતા કા ઉલ્ટા ચશ્ભા વીયીમર જોલે છે . 11 ઉિયદાતાઓ વાથ વનબાના વાવથમા વીયીમર
જોલે છે . 05 ઉિયદાતાઓ કુભકુભ બાગ્મ વીયીમર જોલે છે . 02 ઉિયદાતાઓ કવભ તેયે
પ્માય કી વીયીમર જોલે છે . 01 ઉિયદાતા વસુયાર વવભય કા જોલે છે . 02 ઉિયદાતાઓ
ટળન એ ઈશ્ક વીયીમર જોલે છે . 01 ઉિયદાતા જોધા અકફય વીયીમર જોલે છે . 01
ઉિયદાતાઓ વલત્ર હયશ્તા વીયીમર જોલે છે , 01 ઉિયદાતા જભાઈયાજા વીયીમર જોલે છે .
01 ઉિયદાતા ચિલતી વમ્રાટ અળોક વીયીમર જોલે છે . 01 ઉિયદાતા સુશાની વી એક રડકી
વીયીમર જોલે છે . 01 ઉિયદાતાઓ એક હયશ્તા વાજેદાય કા જોલે છે , 01 ઉિયદાતા બાયત કા
લીય ુત્ર ભશાયાણા પ્રતા વીયીમર જોલે છે , 02 ઉિયદાતાઓ કુભકુભ બાગ્મ અને મે હયશ્મા
ક્યા કશેરાતા શૈ વીયીમર જોલે છે , 01 ઉિયદાતા યાભામણ અને હિષ્ના વીયીમર જોલે છે . 01
ઉિયદાતા વાથ વનબાના વાવથમા અને નાબગન વીયીમર જોલે છે , 01 ઉિયદાતા તાયક ભશેતા
કા ઉલ્ટા ચશ્ભા અને વાલધાન ઈન્ન્દ્ડમા વીયીમર જોલે છે , 02 ઉિયદાતાઓ વી.આઈ.ડી. અને
વાલધાન ઈન્ન્દ્ડમા વીયીમર જોલે છે , 01 ઉિયદાતા વાથ વનબાના વાવથમા અને કુભ કુભ
બાગ્મ વીયીમર જોલે છે . 01 ઉિયદાતાઓ કુભકુભ બાગ્મ અને ઈશ્કફાજ વીયીમર જોલે છે .
01 ઉિયદાતાઓ જભાઈયાજા અને મે લાદા યશા વીયીમર જોલે છે . 01 ઉિયદાતા િાઈભ
ેટ્રોર, વી.આઈ.ડી. વીયીમર જોલે છે , 01 ઉિયદાતા જભાઈ યાજા અને કુભકુભ બાગ્મ
વીયીમર જોલે છે . 01 ઉિયદાતા ભાવા અલ્રાશ ઉદુત વીયીમર જોલે છે . 01 ઉિયદાતા મે
હયશ્તા ક્યા કશેરાતા શૈ વીયીમર જોલે છે . 01 ઉિયદાતા વવમા કે યાભ, હદમા ઔય ફાતી
વીયીમર જોલે છે . 01 ઉિયદાતા વાલધાન ઈન્ન્દ્ડમા અને ઉડાન વીયીમરો જોલે છે . 01
ઉિયદાતા કુભકુભ બાગ્મ અને વાલધાન ઈન્ન્દ્ડમા વીયીમર જોલે છે . 01 ઉિયદાત ફાર
શનુભાન અને તાયક ભશેતા કા ઉલ્ટા ચશ્ભા વીયીમરો જોલે છે . 01 ઉિયદાતા કુભકુભ બાગ્મ
અને એક થા યાજા એક થી યાની વીયીમરો જોલે છે . 01 ઉિયદાતા તાયક ભશેતા કા ઉલ્ટા
ચશ્ભા અને હદમા ઔય ફાતી વીયીમરો જોલે છે , 01 ઉિયદાતા વી.આઈ.ડી. અને બચહડમાઘય
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વીયીમરો જોલે છે . 02 ઉિયદાતાઓ વાલધાન ઈન્ન્દ્ડમા, ઉડાન અને વાથ વનબાના વાવથમા
વીયીમરો જોલે છે . 01 ઉિયદાતા યાભામણ, શનુભાન અને ભાાં લૈષ્ણલદૈ લી વીયીમરો જોલે છે .
01 ઉિયદાતાઓ મે હયશ્મા ક્યા કશેરાતા શૈ , વાથ વનબાના વાવથમા અને તાયક ભશેતા કા
ઉલ્ટા ચશ્ભા વીયીમરો જોલે છે . 01 ઉિયદાતા કુભકુભ બાગ્મ, મે હયશ્તા ક્યા કશેરાતા શૈ અને
ઈશ્કફાજ વીયીમર જોલે છે , 01 ઉિયદાતા ઈશ્કફાજ, સુશાની વી એક રકડી, વાથ વનબાના
વાવથમા, વીયીમરો જોલે છે . 01 ઉિયદાતાઓ ભાવા અલ્રાશ જીંદગી, જસ્ટ પોય હશન્દ્દ, ઉડાન
વીયીમરો જોલે છે . 01 ઉિયદાતા જભાઈયાજા, ડાન્દ્વપ્રવ અને ચિલતી વમ્રાટ અળોક
વીયીમરો જોલે છે . 01 ઉિયદાતાઓ વીમા કે યાભ, જભાઈ યાજા અને કુભકુભ બાગ્મ વીયીમરો
જોલે છે . 01 ઉિયદાતાઓ મે હયશ્મા ક્યા કશેરાતા શૈ , મે આવળકી કૈ વી શૈ , માહયમા વીયીમરો
જોલે છે .


વીયીમરો જોલાથી તભાયા ઘયભાાં કોઈ ખયાફ હયક્સ્થવત ઊબી થઈ છે તેની વલગતો તાવતા
2.72% ઉિયદાતાના ઘયભાાં વીયીમરોના રીધે ખયાફ હયક્સ્થવત ઊબી થઈ છે . જ્માયે
97.27% ઉિયદાતાઓના ઘયભાાં વીયીમરો જોલાથી કોઈ ખયાફ હયક્સ્થવત જોલા ભતી
નથી.



ટી. લી. વીયીમરોના કાયણે ગૃહશણીઓ વભમવય તેભનાાં ઘયનાાં કાભો કયી ળકે છે . તેને વલગતો
જોતા 14.54% ઉિયદાતાઓને ટી. લી. વીયીમરોનાાં રીધે વભમવય ઘયનાાં કાભ થતા નથી.
જ્માયે 85.45% ઉિયદાતાઓ ઘયનાાં કાભ વભમવય કયી ળકે છે .



ટી. લી. વીયીમરો જોલાના કાયણે ફાકોનાાં અભ્માવ વાથે કોમ્પ્રોભાઈઝ કયો છો તેની વલગતો
તાવતા 60% ઉિયદાતા ફાકોનાાં અભ્માવ વાથે કોમ્પ્રોભાઈઝ કયતા નથી. જ્માયે 24.54%
ગૃહશણીઓ ટી. લી. વીયીમરો જોલા ભાટે ફાકોનાાં અભ્માવ વાથે કોમ્પ્રોભાઈઝ કયે છે . જ્માયે
15.45% ગૃહશણીઓ કોઈ જલાફ આતી નથી.



પ્રસ્તુત અભ્માવભાાં વીયીમરો જોલાથી તભાયા લતતનભાાં કોઈ પે યપાય આવ્મો છે તેની વલગતો
તાવતા 49.10% ઉિયદાતાઓને લતતનભાાં પે યપાયો જોલા ભે

છે . જ્માયે 50.90%

ઉિયદાતાઓના લતતનભાાં કોઈ પે યપાય જોલા ભતો નથી.


પ્રસ્તુત અભ્માવભાાં 20% ઉિયદાતાઓના ભતે વીયીમરો જોલાને કાયણે તેભનાાં વાભાજજક
વાંફધ
ાં ોભાાં વતયાડ ઊબી થલાની ળક્યતા છે . જ્માયે 80% ઉિયદાતાના ભતે વીયીમરો જોલાની
તેભના વાભાજજક વાંફધ
ાં ો ય કોઈ અવય જોલા ભતી નથી.
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પ્રસ્તુત અભ્માવભાાં જોલા ભે છે કે 51.81% ગૃહશણીઓ વીયીમરોનાાં કાયણે તેભની ભાાંગ કે
બૌવતક સુવલધાઓ લધી જામ છે . જ્માયે 48.18% ગૃહશણીઓના ભતે વીયીમરો જોલાથી તેભની
ભાાંગ કે બૌવતક સુવલધાભાાં કોઈ લધાયો થમેર નથી.



પ્રસ્તુત અભ્માવભાાં 22.72% ગૃહશણીઓ ોતાના કાભના બોગે ણ વીયીમરો જોલાનુાં વાંદ
કયે છે . જ્માયે 77.28% ગૃહશણીઓ ભાટે શેરા તેભનુ ાં કાભ ત્માયફાદ વીયીમરો જોલે છે .



પ્રસ્તુત અભ્માવભાાં 88.18% ઉિયદાતાઓનાાં ઘયનાાં ફીજા વભ્મો ણ ટી. લી. વીયીમરો
જોલાનુાં વાંદ કયે છે . જ્માયે 11.82% ઉિયદાતાઓનાાં ઘયનાાં અન્દ્મ વભ્મો વીયીમરો જોલાનુાં
વાંદ કયતા નથી.



પ્રસ્તુત અભ્માવભાાં 15.45% ગૃહશણીઓને ટી. લી. વીયીમરો અને વીયીમરો જોલાના કાયણે
વત-ત્ની લચ્ચે ઝઘડા થામ છે . જ્માયે 77.27% ગૃહશણીઓને ટી. લી. વીયીમર કે વીયીમરો
જોલાના રીધે ઝઘડા થતા નથી જ્માયે 7.28% ઉિયદાતાઓ જલાફ આતા નથી.



પ્રસ્તુત અભ્માવભાાં 33.64% ઉિયદાતાઓનાાં ભતે વીયીમરો જોલાથી તેભનાાં ફાકો ય
ખયાફ અવયો ડે છે . જ્માયે 54.55 ઉિયદાતાઓના ભતે વીયીમરોની તેભના ફાકો ય
વાયી અવય જોલા ભે છે . જ્માયે 71.81% ઉિયદાતાઓ કોઈ જલાફ આતા નથી.



પ્રસ્તુત અભ્માવભાાં 26.37% ગૃહશણીઓ ભાને છે કે લતતભાન વભમે વીયીમરોભાાં ુરૂની
તુરનાભાાં સ્ત્રીઓ નીચો ફતાલલાભાાં આલે છે . જ્માયે 73.63% ગૃહશણીઓ ભાને છે કે લતતભાન
ુ નાભાાં ઊંચો જોલા ભે છે .
વભમે વીયીમરોભાાં સ્ત્રીઓનો દયજ્જો ુરૂની તર

ઉસંિાર
પ્રસ્તુત વાંળોધનભાાં ગ્રાભીણ ગૃહશણીઓ ય ટી. લી. વીયીમરોની શુાં અવય થામ છે તે
જાણલાનો પ્રમત્ન કમો છે . પ્રસ્તુત અભ્માવભાાં ગ્રાભીણ સ્ત્રીઓ ય ટી. લી. વીયીમરોની શકાયાત્ભક
અને નકાયાત્ભક અવય થમેરી જોલા ભે છે . ટી. લી. વીયીમરોના કાયણે સ્ત્રીઓને કૌટુાંબફક અને
વાભાજજક ફાફતોભાાં ભદદ ભે છે . વાથે વાથે ઘણીલાય ટી. લી. વીયીમરોના રીધે ઘયભાાં કાંકાળ
થતો જોલા ભે છે . આભ પ્રસ્તુત વાંળોધન દ્વાયા લતતભાન વભમે ટી. લી. વીયીમરોના રીધે જે અવય
થામ છે તેની ચચાત કયલાભાાં આલી છે .
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