વણકર જ્ઞાતિની ઉચ્ચ અભ્યાસ કરે  બહેનોનો સમાજશાસ્ત્રીય અભ્યાસ
(ભદાલાદ ળશેયના ભજૂયગાભ વલસ્તાયના વંદબભભાં)

નેહા એસ. સોંકી
એભ.ફપર. છાત્રા, વભાજળાસ્ત્ર વલબાગ ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ, ભદાલાદ.
વાયાંળ: શેરાના વભમભાં નુસચુ િત જ્ઞાવતઓ તેભજ સ્ત્રીઓ ગણા અંળે છાત શતી તેભ જોલા
ભે છે . યં ત ુ વભમ જતાં નુસચુ િત જ્ઞાવતઓ તેભજ સ્ત્રીઓભાં ફયલતભન અલેલ ું જોલા ભે
છે . તેના અધાયે પ્રસ્તુત વંળોધન ેયભાં “ભદાલાદ ળશેયના ભજુયગાભ વલસ્તાયની લણકય
જ્ઞાવતની ઈચ્િ ભ્માવ કયે ર ફશેનોનો” વભાલેળ કયલાભાં અલેર છે . અભ, ઈચ્િ ભ્માવ
ધ્લાયા ફશેનોનુ ં વભાજભાં સ્થાન ઊંચુ ં અવયુ ં છે . અવથિક યીતે ોતે ગબય થઆ છે . વળક્ષણના
સ્તયભાં સુધાયો જોલા ભે છે . ફશેનો લધુ ને લધુ ઈચ્િ ભ્માવ કયતી જોલા ભે છે . ફશેનો
યાજકીમ ક્ષેત્રે ણ વફિમ જોલા ભે છે ને ઈચ્િ ભ્માવ પ્રાપ્ત કામભ ફાદ અંધશ્રદ્ધાભાં ઓછં
ભાનતી થઆ છે . ઈચ્િ ભ્માવ ધ્લાયા ોતે ોતાની વભસ્માઓનુ ં વનલાયણ રાલતી જોલા ભે
છે ને ઈચ્િ ભ્માવ ભાટે તેભજ ોતાની જીલનળૈરી ભાટે વંિાય ભાધ્મભોનો ઈમોગ કયતી
શોમ તેવ ુ ં જોલા ભે છે .
ચાવીરૂ શબ્દો: ભદાલાદ ળશેય, ભજુયગાભ વલસ્તાય, ઈચ્િ ભ્માવ, ફશેનો.
પ્રસ્િાવના
બાયતીમ ફંધાયણભાં સ્ત્રી ને ુરુને વભાનતાની ખાતયી અી છે . સ્ત્રી ને ુરુ
લચ્િે વભાનતા કે બેદબાલો કે વાભાજજક વમલસ્થા થામ તે ફયણાભ છે . એક સ્ત્રી વળચક્ષત ફને
તો એક ઘય, એક વભાજ ને યાષ્ટ્ર વળચક્ષત ફને છે . સ્ત્રીઓ વભવિક વલકાવની પ્રફિમાનુ કેન્દ્ર ચફિંદુ
છે . સ્ત્રીઓ વભવિક વલકાવની પ્રફિમાનુ કેન્દ્ર ચફિંદુ છે . જીલનનુ ં કોઇણ ક્ષેત્ર એવુ ં નથી કે જમાં સ્ત્રી
વપ ના યશી શોમ. અજે 21ભી વદીભાં તો ભફશરાઓને વભાજભાં એક સ્લતંત્ર વમક્તત તયીકે
સ્થાન ભે એ ભશત્લનુ ં છે .
લણકયોભાં સ્ત્રીઓભાં ણ વળક્ષણનુ ં પ્રભાણ વલકવે તે ણ ખ ૂફ જ ભશત્લનુ ં ફયફ છે .
બાયતભાં વંદબભભાં જોઇએ તો સ્લતંત્રતા શેરા ભફશરાઓ વનયક્ષયતા તથા રૂફઢગત ફંધનોભાં
ફંધામેરી શતી. વભાજ સુધાયણા દ્વાયા ભફશરાઓની ક્સ્થવતભાં ફયલતભન રાલલાનાં પ્રમત્નો ળરૂ
થમા. અ વભાજ સુધાયણાભાં યાજા યાભભોશનયામ, સ્લાભી દમાનંદ વયસ્લતી, ઇશ્વયિંર
વલદ્યાવાગય, ભશાત્ભા ગાંધીજી, જમોવતફા ફૂરે, યભાફાઇ યાનડે, ગોવલિંદ યાનડે, સ્લાભી વલલેકાનંદ
લગેયેએ ભશત્લનુ ં મોગદાન પ્રદાન અપ્યુ ં છે .
બાયતભાં સ્લતંત્રતા છી સ્ત્રીના દયજ્જજા ને ભ ૂવભકાભાં ફયલતભન અવયુ ં છે . દયજ્જજો એ
વાભાજજક યિનાભાં યશેલ ું સ્થાન છે . દયજ્જજા શક્કોનો વનદે ળ કયે છે . જમાયે ભ ૂવભકા પયજોનુ ં વનદે ળ
કયે છે . બાયતભાં વળક્ષણનો પ્રિાય સ્ત્રીઓભાં વમલક્સ્થત જોલા ભે છે .
સંશોધન પ્રશ્ન
“લણકય જ્ઞાવતભાં ઈચ્િ ભ્માવ કયે ર ફશેનોનો વભાજળાસ્ત્રીમ ભ્માવ”
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સંશોધનક્ષેત્ર :
પ્રસ્તુત વંળોધન ત્રનુ ં વંળોધનક્ષેત્ર ભદાલાદ ળશેયભાં અલેર ભજૂયગાભ
વલસ્તાય છે . વંળોધક ોતે ભજૂયગાભ વલસ્તાયના યશેલાવી છે .
ુ :
સંશોધનના હેતઓ


લણકય જ્ઞાવતની ફશેનોનો વાભાજજક ક્ષેત્રે દયજ્જજો તાવલો.



લણકય જ્ઞાવતની ફશેનોનો અવથિક ક્ષેત્રે દયજ્જજો તાવલો.



લણકય જ્ઞાવતની ફશેનોનો ળૈક્ષચણક ક્ષેત્રે દયજ્જજો તાવલો.



લણકયજ્ઞાવતની ફશેનોનો યાજકીમ ને ધાવભિક ક્ષેત્રે દયજ્જજો તાવલો.



લણકય જ્ઞાવતની ફશેનોની વભસ્માઓ ને વંિાય ભાધ્મભ.

સંશોધન દ્ધતિ અને પ્રતવતધઓ :
પ્રસ્તુત વંળોધન ભાટે વનદળભન વંદગી, પ્રાથવભક ભાફશતી ને દ્વદ્વતીમ ભાફશતી
ભેલલા મુરાકાત નુસ ૂચિ, વનયીક્ષણ, વિકંથારમ જેલી પ્રયુક્તતઓનો ઈમોગ કયલાભાં અવમો
છે .
સામાજજક ક્ષેત્રે દરજ્જો :
ભાણવ વાભાજજક પ્રાણી છે તે જન્દ્ભથી મ ૃત્યુ સુધી વભાજની વમલસ્થાને નુરૂ થઇ
વભાજભાં યશે છે . ભનુષ્ટ્મની મુખ્મત્લે ત્રણ જરૂફયમાતો છે . ખોયાક, ોળાક ને યશેઠાણ જેને  ૂયી
કયલા ભાનલ ોતાની અવાવના કુદયતી લાતાલયણનો અશ્રમ રે છે . દયે ક વભાજના
ભાખાભાં યશી જીલે તે ભાટે જુદી-જુદી વાભાજજક વંસ્થાઓનુ ં વાભાજીકયણ થામ છે .
વળક્ષણ વભાજ ફયલતભનનુ ં વત ભશત્લનુ ં વાધન છે . વભાજભાં વલળા સ્લરૂભાં
રોકોની જ્ઞાન, કુળતા, ફશતો ને મ ૂલ્મોભાં ફયલતભન રાલલાનો ફીજો યસ્તો છે . વળક્ષણના
કાયણે વભાજભાં સ્ત્રીઓનો દયજ્જજો ુરુ વભકક્ષ જોલાભાં અલે છે . તેભજ ઈચ્િ વળક્ષણ ભેલતી
ફશેનોએ રગ્ન ક્યાયે કયલા તેનો વનણભમ જાતે નક્કી કયતી થઇ છે . જીલનવાથી ોતે વંદ
કયે ર થલા લમ પ્રભાણે તેભને ક્યાયે યણવુ ં કે નશીં તે ણ જાતે નક્કી કયે છે . વાભાજજક
પ્રશ્નોભાં સ્ત્રીને વાભેર કયલાભાં અલે છે . તેભજ પ્રાિીન વભમથી સ્ત્રીઓ ુરુની અધીન છે
તેભાં ફયલતભન અલવુ ં જોઇએ. વલધલા ુનઃરગ્નનુ ં પ્રભાણ લધાયે છે . વભાજભાં દશેજપ્રથાનુ ં
પ્રભાણ ઓછં જોલાભાં અલે છે . વભાજભાં કુટુંફની વંદગીભાં વંયતુ ત કુટુંફ વંદ કયલાનુ ં
પ્રભાણ નશીંલત છે .
આતથિક ક્ષેત્રે દરજ્જો :
વળક્ષણથી સ્ત્રીને અવથિક યીતે સ્લાલરંફી ફનલાની તક ભી છે . અવથિક સ્લાતંત્રતાના
કાયણે સ્ત્રી વળક્ષણ ભેલીને ોતે કભામ છે ને ોતાનુ ં ને કુટુંફનુ ં 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 ક્ષેત્રે દરજ્જો :
વળક્ષણના વમાને કાયણે વભાજભાં યશેર નેક કુફયલાજો, પ્રથાઓ લગેયેભાં ફયલતભન
અવયુ ં છે . જેનાં કાયણે સ્ત્રીઓભાં વળક્ષણ લધ્યુ ં ને અજે સ્ત્રી ણ જુદા-જુદા નેક વમલવામભાં
વળક્ષણ પ્રાપ્ત કયીને ુરુ વભાન ફની યશી છે . વળક્ષણ સ્ત્રીના દયજ્જજા ય વય કયતુ ં ભશત્લનુ ં
ફયફ છે . સ્ત્રીનુ ં સ્થાન ઉચુ ં રઇ જલાભાં વળક્ષણે ભશત્લનો બાગ બજવમો છે . વળક્ષણના રીધે
સ્ત્રીઓભાં ફૌદ્વદ્ધક જાગૃવત અલી છે . ફયણાભે સ્ત્રીઓ ોતાના વધકાયો પ્રત્મે વબાન ફની છે .
વળક્ષણના રીધે યશેણીકયણી, શેયલેળ, ફોરીભાં સુધાયો જોલા ભે છે . તેભજ વળક્ષણના રીધે
ફશેનો અધુવનક ફની છે . ળૈક્ષચણક વભાજભાં ુત્ર-ુત્રીના કેલણીભાં બેદબાલ જોલા ભતો
નથી. ફંનન
ે ે વભાન ગણલાભાં અલે છે . વળક્ષણના કાયણે જીલનવાથીની વંદગીના ધોયણોભાં
પેયપાય જોલા ભે છે . ઈચ્િવળક્ષણ ઘણુ ં ઇચ્છનીમ છે કેભકે ઈચ્િવળક્ષણ દ્વાયા વાયી નોકયી
ભેલી ળકામ છે .
રાજકીય અને ધાતમિક ક્ષેત્રે દરજ્જો :
પ્રસ્તુત વંળોધનભાં યાજકીમ વનણભમો રેલાભાં સ્ત્રીને બાગીદાય રેલાભાં અલે છે .
વળક્ષણના રીધે સ્ત્રીઓભાં યાજકાયણભાં ઓછં રૂચિ જોલાભાં અલે છે . વળક્ષણના રીધે સ્ત્રીઓ ભત
કોને અલો તેનો વનણભમ જાતે કયતી શોમ છે . તે ભતદાન કયતા વભમે ઈભેદલાયની ક્ષભતા
ને રામકાત ધ્માનભાં યાખી ભત અે છે . યાજકીમ વનણભમભાં જ્ઞાવતના ફધા જ વભ્મો એક
જોલા ભે છે .
ધાવભિક ઈત્વલો કે વલવધઓભાં સ્ત્રીઓનો બાગ જોલા ભે છે . વળક્ષણના કાયણે સ્ત્રીઓ
ફાધા-ભાનતા તેભજ શુકન-શુકન, ભ ૂત-પ્રેત, લગાડભાં ભાનતા નથી. તેભજ તેભનો
યં યાગત ફશન્દ્દુ ધભભ ાતા જોલાભાં અલે છે . ધાવભિક વલવધ-વલધાન કે દે લી-દે લતાભાં
ભાનતાનુ ં પ્રભાણ લધુ જોલાભાં અલે છે . વળક્ષણના રીધે અંધશ્રદ્ધાનુ ં પ્રભાણ ઓછં જોલાભાં અલે
છે .
બહેનોની સમસ્યા અને સંચાર માધ્યમ :
સ્ત્રીઓના વભાજજીલન વાથે વંકામેરી વભસ્માઓ સ્ત્રીઓના વાભાજજક જીલનને સ્ળે
છે . દે ળના ન્દ્મ પ્રાંતોની જેભ ગુજયાતભાં સ્ત્રીઓને વંફવં ધત કેટરીક વાભાજીક વભસ્માઓ
જોઇએ તો ભફશરાઓ વલરુદ્ધ ફશિંવા, ફારગ્ન, ભ્ર ૂણશત્મા, અત્ભશત્મા ને ફાત્કાય છે . સ્ત્રીઓ
યત્લે ફશિંવા એ વત ૃતંત્ર પ્રથાભાં પ્રલવતિત વભાનતાનો વૌથી ભોટો પ્રાદુબાભલ છે . અ દ્ધવત
સ્ત્રીઓનાં પ્રજનન ને ુનઃપ્રજનન, ફા ઈછે ય લગેયે કાભનાં શ્રભ (Labour Power), સ્ત્રીઓની
જાતીમતા, સ્ત્રીઓની લયજલય, વભરકત ને યાષ્ટ્ર વંઘની વબાએ 1993ભાં સ્ત્રીઓ વાભે
ફશિંવાની નાબ ૂદી યની જાશેયાત વલભવભ
ં વતથી વાય કયી. તેભજ સ્ત્રીઓને બણલા ફશાય જલાનુ ં
થામ તો કુટુંફની ભંજૂયી રેલી ડે છે . સ્ત્રીઓ ભાટે સુયક્ષાને રગતી ચિિંતાના કાયણે તેભને એકરા
ભોકરતા ડય રાગે છે . તેભજ વમલવામ કયતી સ્ત્રીઓને ફેલડી ભ ૂવભકા બજલલી ડે છે . સ્ત્રીઓ
ભાટે વયકાય દ્વાયા સુયક્ષાના કામદાઓ શોલા જોઇએ.
અજકાર ભીફડમા ળબ્દ વમાકણે ઈમોગભાં રેલામ છે . રોકોએ તેને એક
ફોરિારની બાાભાં ઈમોગ કયલાનુ ં ળરૂ કયુું છે . વંિાય ભાધ્મભનુ ં મુખ્મ કામભ એક જગ્માએથી
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ફીજા સ્થે વલિાયો, ચબવમક્તતઓ ને ભાફશતી રાલલાનો છે . ભાધ્મભો, ખફાય, યે ફડમો,
ટેચરવલઝન ભશત્લ લગેયે ખ ૂફ ઊંચુ ં છે જે અ પ્રેવ િોયવ થલા ત્રકાયજૂથ તયીકે ઓખામ.
અજે િોથા સ્તંબ વાથે વંકામેર થામ છે . ત્રકાયત્લની દુવનમાને ળબ્દ (પોથભ એસ્ટેટ)
અલાભાં અવમો છે . વમાક યીતે કશીએ તો વંિાય ભાધ્મભના ત્રણ થભને ભોકરલા ભાટે,
ભનોયં જન ને વળક્ષણ, વળક્ષણના કાયણે ભેગેઝીન લાંિતા જોલાભાં અલે છે . અધુવનકકયણના
કાયણે સ્ત્રીઓ ઇન્દ્ટયનેટનો ઈમોગ કયતી જોલાભાં અલે છે . તેભાં તેઓ લોટસ્ એ તેભજ
પેવબુકનો ઈમોગ કયતી જોલા ભે છે . સ્ત્રીઓ વળક્ષણની વાથે-વાથે ઇ-ભેઆર કયે છે . તેભજ
ઓનરાઇન ળોવિંગ કયતી જોલાભાં ભે છે . અભ, અધુવનકયણના કાયણે તભાભ ક્ષેત્રોભાં સ્ત્રીઓ
અગ જોલાભાં અલે છે .
અભ્યાસના િારણો :


પ્રસ્તુત ભ્માવભાં ભદાલાદ ળશેયનાં ભજૂયગાભ વલસ્તાયની 110 યુલતીઓ
વંદ કયલાભાં અલી છે . તેભાંથી 110 યુલતીઓ યચણત રેલાભાં અલી છે
તેભજ તેભની લમજૂથ 20 થી 60 વંદ કયલાભાં અવમો છે .



ભ્માવના કુર ઈત્તયદાતાઓભાંથી 21 (19.07%), શાઇસ્કૂર (12 ાવ) શતા
જમાયે 62 (56.36%), વિકેજયુએટ, 22 (20.00%), ોસ્ટ વિકેજયુએટ ને
5(4.55%) ન્દ્મ (એન્ન્દ્જવનમય કે ી.ટી.વી.નુ ં વળક્ષણ ભેવયુ ં શતુ.ં



ભ્માવના કુર 110 ઈત્તયદાતાઓભાંથી 64 (58.18%) વંયતુ ત કુટુંફ ને 46
(41.82%) ટકા વલબતત કુટુંફભાં લવલાટ કયતા શતા.



ભ્માવ શેઠનાં ઈત્તયદાતાઓભાં જીલનવાથીની વંદગીની વલગતભાં 64
(58.18%) ટકા ઈત્તયદાતાઓ વળક્ષણને ભશત્લ ગણે છે . 34.55% ઈત્તયદાતાની
અવથિક

ફયક્સ્થવત,

19.10

ઈત્તયદાતાઓનો

ફાહ્ય

દે ખાલ,

60.00

ટકા

ઈત્તયદાતાઓ નોકયીને લધાયે ભશત્લનુ ં ગણે છે .


ભ્માવ

શેઠનાં

ઈત્તયદાતાઓભાં

રગ્નવલવધની

વંદગીભાં

વભાજના

યીતફયલાજ પ્રાભણ રગ્ન કયતા ઈત્તયદાતાઓનુ ં પ્રભાણ 81.82% છે જમાયે 0.91
ટકા ઈત્તયદાતાઓ ભંફદયભાં જઇને રગ્નવલવધ કયતાં જોલા ભે છે .


પ્રસ્તુત ભ્માવભાં ભાતા-વતા ઇચ્છે ત્માં રગ્ન કયતાં ઈત્તયદાતાઓનુ ં પ્રભાણ
97.27% છે જમાયે 1636 ટકાનુ ં ભાનવુ ં છે કે ોતાની જાવતભાં જ રગ્ન કયલા
જોઇએ તેભ જણાલે છે .



પ્રાિીન વભમથી સ્ત્રીઓ ુરુની અધીન છે તેભાં ફયલતભન અલવુ ં જોઇએ
એવુ ં ભાનતા ઈત્તયદાતાઓનુ ં પ્રભાણ 57.27 ટકા છે જમાયે જયામ જરૂય નથી
ુરુની અધીન યશેલાનુ ં ભાનતાનુ ં પ્રભાણ 12.73 ટકા છે .



પ્રસ્તુત ભ્માવભાં સ્ત્રીની ભાંદગી લખતે પ્રથભ યસ્તો દલાખાને જલાનુ ં
જણાલતા ઈત્તયદાતાઓનુ ં પ્રભાણ 95.45 ટકા જેનુ ં પ્રભાણ લધાયે જોલા ભે છે .



પ્રસ્તુત ભ્માવભાં વલધલા ુનઃરગ્નભાં ભાનતા શોમ તેલા ઈત્તયદાતાઓનુ ં
પ્રભાણ 86.36 ટકા છે જમાયે 13.64 ટકા ઈત્તયદાતા ુનઃરગ્નભાં ભાનતા નથી.
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પ્રસ્તુત

ભ્માવભાં

કુટુંફનો

યં યાગત

વમલવામભાં

ઈત્તયદાતાઓનુ ં પ્રભાણ 40.91 ટકા છે જમાયે

ભજૂયી

કયતા

ખેતી કયતા શોમ તેલા

ઈત્તયદાતાઓનુ ં પ્રભાણ 13.64 ટકા છે .


પ્રસ્તુત ભ્માવભાં ઈત્તયદાતાની ોતાની અલક છે તેભ જણાલતા ઈત્તયદાતાનુ ં
પ્રભાણ 32.73 ટકા છે જમાયે 07.27 ટકા ઈત્તયદાતાઓને ોતાની અલક નથી
તેભ જણાલે છે .



પ્રસ્તુત ભ્માવભાં ઈત્તયદાતાઓના ઘયભાં રાજ કાઢલાનો (ડદાપ્રથાનો)
યીલાજ છે તેવ ુ ં જણાલતા ઈત્તયદાતાઓનુ ં પ્રભાણ 92.93 ટકા છે .



પ્રસ્તુત ભ્માવભાં ઈત્તયદાતાઓને વળક્ષણ ભેલલાભાં વૌથી લધુ પાો ભાતાવતા અે છે તેભ કશેનાય ઈત્તયદાતાનુ ં પ્રભાણ 93.64 ટકા છે .



પ્રસ્તુત

ભ્માવભાં

ફશેનોને

ઈચ્િવળક્ષણ

રેવ ુ ં

જોઇએ

તેવ ુ ં

ભાનતા

ઈત્તયદાતાઓનુ ં પ્રભાણ 91.82 ટકા છે .


પ્રસ્તુત ભ્માવભાં ઈચ્િ વળક્ષણ ભેવમા ફાદ દયજ્જજાભાં ફયલતભન અવયુ ં
તેલા ઈત્તયદાતાઓનુ ં પ્રભાણ 78.18 ટકા છે .



પ્રસ્તુત ભ્માવભાં શુકન-શુકનભાં ભાનતા શોમ તેલા ઈત્તયદાતાઓનુ ં
પ્રભાણ 23.64 ટકા છે જમાયે 76.36 ટકા ઈત્તયદાતાઓ ભાનતા નથી.



પ્રસ્તુત ભ્માવભાં 110 ઈત્તયદાતાઓનુ ં ફશન્દ્દુ ધભભ તેભનો યં યાગત ધભભ
જોલા ભે છે .



પ્રસ્તુત ભ્માવભાં ઈત્તયદાતાઓને બણલા ફશાય જલાનુ ં થામ તો કુટુંફની
ભજૂયી રેલી ડે છે તેલા ઈત્તયદાતાઓનુ ં પ્રભાણ 88.18 ટકા છે જમાયે ભજૂયી
ના રેલી ડે તેલા ઈત્તયદાતાઓનુ ં પ્રભાણ 11.82 ટકા છે .



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



પ્રસ્તુત ભ્માવભાં વયકાય દ્વાયા જે સ્ત્રીઓ પ્રત્મેના સુયક્ષાના કામદાઓ શોલા
જોઇએ તેલા ઈત્તયદાતાઓનુ ં પ્રભાણ 90.00 ટકા છે .



પ્રસ્તુત ભ્માવભાં રામબ્રેયી જામ છે તેલા ઈત્તયદાતાઓનુ ં પ્રભાણ 32.82 ટકા
છે જમાયે 68.18 ટકા ઈત્તયદાઓ રામબ્રેયી નથી જતા તેવ ુ ં જોલા ભે છે .



પ્રસ્તુત ભ્માવભાં ઇન્દ્ટયનેટનો ઈમોગ કયતા ઈત્તયદાતાઓનુ ં પ્રભાણ 81.82
ટકા છે .



પ્રસ્તુત ભ્માવભાં ભોફાઇર પોનનો ઈમોગ કયતા ઈત્તયદાતાનુ ં પ્રભાણ
96.64 ટકા છે જમાયે 6.36 ટકા ઈત્તયદાતાઓ પોનનો ઈમોગ કયતા નથી.



પ્રસ્તુત ભ્માવભાં ઈત્તયદાતાઓ ઓનરાઇન ળોવિંગ કયતા શોમ તેલા
ઈત્તયદાતાઓનુ ં પ્રભાણ 40.00 ટકા જોલા ભે છે. જમાયે

60.00 ટકા

ઈત્તયદાતાઓને ળોવિંગ નથી કયતા તેન ુ ં પ્રભાણ લધાયે જોલા ભે છે .
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