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1. પ્રસ્તાિના :-    

 આપણ ેસૌ જાણીએ છીએ કે શિક્ષણએ સમાજના ઘડતર અન ેપરીવતતનન ું એક અશત મહત્વન  સાધન છે. શિક્ષણ દ્વારા 

વ્યકતી બ શિ, તકતિશિ અન ેવ્યશિત્વના શવકાસ સાથે સમાજમાું જાગૃતા લાવી િકે છે. ભારતમાું પુંચવર્ષીય યોજના દરમ્યાન 

૧૯૫૧થી શિક્ષણ પર શવિરે્ષ ભાર મકૂવામાું આવ્યો છે. કારણ કે શિક્ષણ થકી સામાશજક અન ેઆશથતક રીતે શભન્ન શભન્ન સ્તર ે

ઉભેલા લોકોન ેએક સ્તર હેઠળ લાવી પ્રવતતનની અસમાનતા ઘટાડી િકાય છે. શિક્ષણ પ્રણાલી સ્ત્રી અન ેપ રૂર્ષ માટે સમાન 

લાગ  પડે છે. શવશ્વભરમાું મશહલાઓના સિશિકરણ પાછળ શિક્ષણનો ફાળો નોુંધપાત્ર રહ્યો છે. મશહલા ચળવળનો ઇશતહાસ 

જોતાું તારણ મળે છે કે  સમાજમાું સ્ત્રીઓનો દરજ્જો ઊું ચો લાવવાના સાધન તરીકે શિક્ષણનો ઉપયોગ સૌથી વધ  થયો છે. 

ભારતમાું ૧૯મી સદીના અુંત ભાગમાું આપણાું દેિમાું મશહલા શિક્ષણનો ખ્યાલ િરૂ થયો હતો. મશહલાઓને શિક્ષણ 

આપવાના હેત ઓ પણ શભન્ન શભન્ન રાખવામાું આવ્યા હતા. ભણેલી ગૃહણી અન ેઆદિત માતાનો ખ્યાલ સ્ત્રી શિક્ષણનાું પાયામાું 

હતો. પરુંત  સામાશજક વણતવ્યવસ્થા અને પરુંપરાગત ચાલતી પ્રથાઓન ેકારણ ેલગ્ન થયા પછી મશહલાની ઓળખ બદલાઈ જાય 

છે. જમે કે "અમ ક નાું ઘરની વહ " તરીકે ઓળખાય છે. જમેાું તે અનકે ભૂશમકા ભજવે છે. જવેી કે પત્ની તરીકે, ભાભી તરીકે, 

નણદ તરીકે અન ેમાતા તરીકેની ફરજ પૂરી કર ેછે.  

 ભારતમાું ૧૯૪૯માું શવશ્વશવધાલય શિક્ષણપુંચના અહેવાલ પ્રમાણ ેસ્ત્રી અને પ રૂર્ષમાું શિક્ષણના ઘણાું તત્વો સરખા 

હોવા જરૂરી છે. સ્ત્રી શિક્ષણમાું લગ્નજીવન અને માું-બાપ, બાળકો સુંદશભતત બાબતોનો સમાવેિ કરવો જોઈએ. સ્ત્રીને એવ ું 

શિક્ષણ આપવ ું જોઈએ કે જનેા દ્વારા તે ઘર વ્યવસ્થા અને વહીવટી અુંગેની ક િળતા પ્રાપ્ત કરી િકે. ભારતમાું વર્ષત ૨૦૧૧ની 

વસ્તી ગણતરી પ્રમાણ ેભારતમાું સાક્ષરતાન ું ટકાવારી પ્રમાણ ૬૫.૪૬% જોવા મળય ું હત ું. જમેાું ગ જરાતન ું સાક્ષરતા પ્રમાણ 

રાષ્ટ્ર ીય સાક્ષરતા પ્રમાણ કરતાું ઊું ચ ું જોવા મળય ું હત ું. ક લ વ્યશિના રાષ્ટ્ર ીય ૭૪% સામ ેગ જરાતનાું ૭૯.૩% છે. જમેાું પ રુર્ષોના 

૮૨.૧૪% સામે ૮૭.૦૨% અને સ્ત્રીઓના ૬૫.૪૬% સામે ૭૦.૦૭% સાક્ષરતા પ્રમાણ નોુંધાય ું હત ું. આથી કહી િકાય કે એકુંદર ે

ગ જરાતમાું સાક્ષરતાન ું પ્રમાણ સારુું  જોવા મળેલ છે. 

ર્ારતમાાં સ્ત્રી-પ રૂષન ાં સાક્ષરતા પ્રમાણ 

િષિ  વ્યહિ પ્રમાણ  પ રૂષ  સ્ત્રી  

1901 5.34 9.83 0.60 

1911 5.92 10.56 1.05 

1921  7.16 12.21 1.85 

સારાાંિ :  પ્રસ્ત ત સુંિોધન અભ્યાસએ વડાલી તાલ કાનાું કોદરલેી ગામમાું કરવામાું આવ્યો છે. આ અધ્યયનમાું 

મશહલાઓના આશથતક-સામાશજક શવકાસમાું શિક્ષણન ું મહત્વ કેટલ ું છે તે જાણવાનો પ્રયાસ કરવામાું આવ્યો છે. આ 

અભ્યાસ અુંતગતત શિક્ષણના માપદું ડ તરીકે શનરક્ષરતા, પ્રાથશમક શિક્ષણ, માધ્યશમક શિક્ષણ, ઉચ્ચતર માધ્યશમક અને 

પ્રોઢ શિક્ષણનો સમાવેિ કરવામાું આવ્યો છે. આપણ ેત્યાું ગ જરાતીમાું એક કહેવત છે કે "એક ભણેલી માતા સો શિક્ષકની 

ગરજ સાર ેછે." આ પુંશિ અુંતગતત મશહલાઓમાું શિક્ષણન ું કેટલ ું મહત્વ છે તે જાણી િકાય છે. શિક્ષણ થકી મશહલાઓ 

કોઈપણ વ્યવસાયમાું સહેલાઇથી જોડાઈ િકે છે. તેઓ શિક્ષત હોવાથી તાલીમ અને જ્ઞાન મેળવી િકે છે. સ્વરોજગારીન ે

લગતા કાયતક્રમો અને સરકારી યોજનોનો લાભ લઈ િકે છે. મશહલા સિશિકરણ અુંતગતત પણ શિક્ષણન ું મહત્વ શવિરે્ષ 

રહ્ય ું છે. 

મુખ્ય િબ્દો :  : શિક્ષણ, આશથતક-સામાશજક શવકાસ, રોજગારી, બેકારી, ગરીબી, આવક, બચત, જીવનધોરણ, સ ખાકારી. 
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1931  9.50 15.59 2.90 

1941  16.10 24.90 7.30 

1951  16.17 24.95 7.93 

1961  24.02 34.44 12.95 

1971  29.45 39.45 18.69 

1981  36.17 46.74 24.88 

1991  52.2 64.01 39.08 

2001  65.38 75.96 54.28 

2011  74.00  82.14 65.46 

  સ્ત્રોત : શસલેકટેડ સોશ્યો-ઇકોનોશમક સ્ટેટીશસ્ટક્સ ફોર ઈશડડયા. 1993 અને સેડસસ ઓફ    

 ઈશડડયા, ૨૦૦૧ અન ે૨૦૧૧.  

 ભારતમાું સ્ત્રી-પ રૂર્ષન ું સાક્ષરતા પ્રમાણ જોતાું િરૂઆતના વર્ષોમાું સ્ત્રીઓ કરતાું પ રૂર્ષોમાું સાક્ષરતાન ું પ્રમાણ વધ  

જોવા મળય ું હત ું. વર્ષત ૧૯૦૧માું ૯.૮૩% પ રૂર્ષ સાક્ષરતા દરની સામે સ્ત્રીઓમાું સાક્ષરતાનો દર માત્ર ૦.૬૦% જોવા મળયો હતો. 

કારણ કે તે સમય ેસ્ત્રીઓન ેજોઈએ તેટલા પ્રમાણમાું તેમનો અવાજ રજૂ કરવાની કે સ્વતુંત્રતા મળી ન હતી. શિક્ષણ માત્ર 

પ રૂર્ષો માટે જ છે સ્ત્રીઓને માત્ર ઘરકામ અન ેબાળકોનો ઉછેર કરવો તેવો ખ્યાલ સમાજમાું પ્રવતતમાન હતો. જનેા કારણ ે

સ્ત્રીઓને શિક્ષણથી વુંશચત રાખવામાું આવતી હતી. પરુંત  સમય જતાું આ શસ્થશતમાું બદલાવ આવતા આ ખ્યાલ દૂર થયો અન ે

સ્ત્રીઓને પણ શિક્ષણ આપવામાું આવ્ય ું જનેા પશરણામે વર્ષત ૧૯૮૧ પછીના દાયકાઓમાું સ્ત્રી શિક્ષણમાું નોુંધપાત્ર વધારો થયો 

હતો. જ ેઅુંતગતત વર્ષત ૨૦૧૧માું સ્ત્રીઓમાું સાક્ષરતા દર ૬૫.૪૬% જોવા મળયો હતો. વતતમાનમાું સમાજની શવચારધારામાું 

બદલાવ આવ્યો છે. સ્ત્રી-પ રૂર્ષ વચ્ચ ેકોઈ ભેદભાવ નથી બુંનેન ેસમાન શિક્ષણ, સમાન-કામ, સમાન-વેતન પણ આપવામાું 

આવે છે.  

 

2. સાંિોધન અભ્યાસના િેત ઓ :- પ્રસ્ત ત સુંિોધન અભ્યાસ વડાલી તાલ કાનાું કોદરલેી ગામમાું કરવામાું આવ્યો છે.  જમેાું 

મશહલાઓનાું જીવનમાું શિક્ષણન ું કેટલ ું મહત્વ છે. તેમજ શિક્ષણ થકી મશહલાઓ ઉધોગ ક્ષેતે્ર, આરોગ્ય ક્ષેતે્ર, શિક્ષણક્ષેતે્ર, 

ઔધોશગક ક્ષેતે્ર, સ્વરોજગારી, નાના ગૃહ ઉધોગ દ્વારા પણ આશથતક કમાણી મેળવી િકે છે. આ અભ્યાસ અુંતગતત શિક્ષણના 

સોપાનોએએમ પ્રાથશમક, માધ્યશમક, ઉચ્ચ.માધ્યશમક અને કોલજે સ ધીના અભ્યાસન ેઆવરી લેવામાું આવેલ છે. સુંિોધન 

અભ્યાસ અુંતગતત કેટલાક હેત ઓ અશનવાયત બન ેછે.  

 મશહલાઓમાું શિક્ષણનો કેટલો છે તેનો અભ્યાસ કરવો.  

 ગ્રામીણ શવસ્તારોમાું મશહલાઓને શિક્ષણ આપવામાું આવે છે કે નહીું તેનો અભ્યાસ કરવો 

 સ્ત્રી-પ રૂર્ષન ેઆપવામાું આવતા શિક્ષણમાું કોઈ તફાવત છે કે નહીું તે ચકાસવ ું.  

 ગ્રામીણ શવસ્તારમાું રહેતી મશહલાઓમાું આવકન ું પ્રમાણ તપાસવ ું.  

 ગ્રામીણ મશહલોમાું શમલકત શવર્ષયક બાબતોનો અભ્યાસ કરવો.  

 મશહલાઓની આશથતક-સામાશજક શસ્થશતનો અભ્યાસ કરવો.  

 

3. સાંિોધન અભ્યાસની પહરકલ્પના :- સુંિોધન અભ્યાસ માટે પશરકલ્પના અશતમહત્વન ું સ્થાન ધરાવ ેછે. પશરકલ્પના દ્વારા 

પ્રસ્ત ત અભ્યાસન ેકેડર સ્થાન ેરાખીન ેઅુંદાજ મૂકવામાું આવે છે. તેમજ મેળવેલ પ્રાથશમક અન ેગૌણ માશહતીન ું પથૃ્થકરણ કરી 

તેની ચકાસણીન ેઆધાર ેતારણો અને સૂચનો રજૂ કરવામાું આવે છે જ ેભાશવસુંિોધન માટે મહત્વના પ રવાર થાય છે.  

 ગ્રામીણ મશહલાઓમાું શિક્ષણન ું પ્રમાણ ઓછ ું  જોવા મળે છે.  

 ગ્રામીણ મશહલાઓમાું આવકન ું પ્રમાણ ઓછ ું  જોવા મળે છે.  

 ગ્રામીણ મશહલોમાું બચતન ું પ્રમાણ ઓછ ું  જોવા મળે છે.  

 ગ્રામીણ મશહલાઓમાું આશથતક શસ્થશતન ું પ્રમાણ સારુું  જોવા મળે છે.  

 ગ્રામીણ મશહલાઓમાું સરકારી મશહલાલક્ષી યોજનાઓની જાણકારીનો અભાવ જોવા મળે છે. 
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4. સાંિોધન પદ્ધહત :- પ્રસ્ત ત સુંિોધન અભ્યાસમાું પ્રાથશમક અને ગૌણ માશહતીના આધાર ેમાશહતી એકશત્રત કરવામાું આવી 

છે. જમેાું પ્રાથશમક માશહતી વડાલી તાલ કાનાું કોદરલેી ગામમાું રહેતી મશહલાઓની રૂબરૂ મ લાકાત લઈન ેપ્રશ્નોત્તરી દ્વારા 

માશહતી એકશત્રત કરવામાું આવી છે. જ્યાર ેગૌણ માશહતી એ સુંિોધન અભ્યાસ અુંતગતત સામાશયક, વતતમાનપત્રો, સુંદભો અન ે

ઇડટરનેટના માધ્યમ દ્વારા એકશત્રત કરવામાું આવી છે.  

 

4.1 નમૂના (સેમ્પલ) પસાંદગી :-  પ્રસ્ત ત અભ્યાસ વડાલી તાલ કાનાું કોદરલેી ગામની મશહલાઓ પર કરવામાું આવ્યો છે. 

વડાલી તાલ કાનાું કોદરલેી ગામમાું રહેતી ક લ મશહલાઓ પકૈી ૫૦ મશહલાઓન ેયદ્દછ શનદેિન પિશતથી પસુંદ કરવામાું આવી 

છે. પસુંદ કરલેી મશહલાઓ પાસથેી પ્રાથશમક માશહતી પ્રશ્નાવલી સ્વરૂપ ેરૂબરૂ મ લાકાત લઈન ેએકશત્રત કરવામાું આવી છે. 

એકશત્રત કરલે માશહતીન ું પૃથ્થકરણ કરી તેનાું તારણો અને સૂચનો રજૂ કરવામાું આવ્યા છે. જ ેભાશવસુંિોધન માટે માગતદિતક 

બની રહેિે. 

 

4.2 માહિતીન ાં પૃથ્થકરણ (પહરકલ્પના ચકાસણી) :- પ્રસ્ત ત સુંિોધન અભ્યાસ વડાલી તાલ કાનાું કોદરલેી ગામમાું રહેતી 

મશહલાઓ પાસેથી મેળવેલ પ્રાથશમક માશહતીના પૃથ્થકરણને આધાર ેપશરકલ્પનાની ચકાસણી કરવામાું આવેલ છે.  

 ગ્રામીણ મહિલાઓમાાં હિક્ષણન ાં પ્રમાણ ઓછ ાં  િોિા મળે છે.  

 પ્રસ્ત ત સુંિોધન અભ્યાસ વડાલી તાલ કાનાું કોદરલેી ગામમાું રહેતી મશહલાઓ પાસથેી મળેવેલ પ્રાથશમક માશહતીના 

પૃથ્થકરણન ેઆધાર ેક લ મશહલા ઉત્તરદાતા પકૈી ૮૨.૯% મશહલાઓ ઉચ્ચ.શિક્ષણ ધરાવતી હતી. જ્યાર ે૧૧.૪% માધ્યશમક અન ે

૫.૭% મશહલાઓ ઉચ્ચ.માધ્યશમક શિક્ષણ સ ધીનો અભ્યાસ મેળવેલ હતો. આથી, અભ્યાસ પરથી મેળવેલ માશહતીના આધાર ે

પશરકલ્પનાનો અસ્વીકાર થાય છે. કારણ કે વતતમાન પશરશસ્થશતમાું મશહલાઓનાું શિક્ષણમાું નોુંધપાત્ર વધારો થયલેો જોવા 

મળયો છે.   

(સાક્ષરતા પ્રમાણ)  

 

 

 

 

 

 

 

વતતમાનમાું સરકાર દ્વારા બટેી બચાવો બટેી પઢાવો કાયતક્રમ અુંતગતત છોકરીઓની સુંખ્યામાું વધારો કરવા અન ેતેમને શિશક્ષત 

બાનવવાના પ્રયત્નો કરવામાું આવી રહયા છે. સરકાર દ્વારા સ્ત્રીઓ માટે મફત શિક્ષણની જોગવાઈ કરવામાું આવી છે. તે 

ઉપરાુંત તેમને શિષ્યવશૃત પણ મળવાપાત્ર છે. આમ, સરકારની આ પહેલ દ્વારા મશહલાઓમાું શિક્ષણમાું નોુંધપાત્ર સ ધારો થયો 

છે.  

 

 ગ્રામીણ મહિલાઓમાાં આિકન ાં પ્રમાણ ઓછ ાં  િોિા મળે છે.  

 પ્રસ્ત ત સુંિોધન અભ્યાસ વડાલી તાલ કાનાું કોદરલેી ગામમાું રહેતી મશહલાઓ પાસથેી મળેવેલ પ્રાથશમક માશહતીના 

પૃથ્થકરણન ેઆધાર ેક લ મશહલા ઉત્તરદાતા પૈકી મોટાભાગની મશહલાઓ સરરેાિ વાશર્ષતક માત્ર ૫૦ હજાર થી ૧ લાખ સ ધીની 

આવક ધરાવતી હતી. જ્યાર ે ૨૧.૯% મશહલાઓ વાશર્ષતક ૧.૫૦ લાખ, ૧૨.૫% મશહલાઓ વાશર્ષતક ૨ લાખ અને ૧૫.૬% 

મશહલાઓ વાશર્ષતક ૨ લાખથી વધ ની આવક ધરાવતી હતી. આથી, કહી િકાય કે એકુંદર ે ગ્રામીણ શવસ્તારમાું રહેતી 

મશહલાઓમાું આવકન ું પ્રમાણ ઓછ ું  જોવા મળય ું છે. કારણ કે મોટાભાગની મશહલાઓ ખેતી અન ે છૂટક મજૂરી સાથ ે

સુંકળાયેલી હોવાથી તેમનામાું આવકન ું પ્રમાણ ખૂબ ઓછ ું  જોવા મળય ું છે.        
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(િાહષિક આિક પ્રમાણ) 

 

 

 

 

 

 

 

 ગ્રામીણ મહિલોમાાં બચતન ાં પ્રમાણ ઓછ ાં  િોિા મળે છે.  

 પ્રસ્ત ત સુંિોધન અભ્યાસ વડાલી તાલ કાનાું કોદરલેી ગામમાું રહેતી મશહલાઓ પાસથેી મળેવેલ પ્રાથશમક માશહતીના 

પૃથ્થકરણન ેઆધાર ેક લ મશહલા ઉત્તરદાતા પૈકી ૯૩.૮% મશહલાઓ આવકના અન સુંધાનમાું બચત કરતી હતી. જ્યાર ે૬.૩% 

મશહલાઓ બચત કરતી ન હતી. જ ેઅુંતગતત ૧૬ (૫૧.૬%) બેંકમાું, ૮ (૨૫.૮%) પોસ્ટમાું, ૭ (૨૨.૬%) સ્વ સહાય જૂથમાું, ૫ 

(૧૬.૧%) મશહલાઓ ઘરમાું અન ે૭ (૨૨.૬%) મશહલાઓ અડય સ્ત્રોતમાું બચત કરતી હતી. 

(બચત પ્રમાણ) 

 

 

 

 

 

 

(બચતના સ્ત્રોતન ાં પ્રમાણ)  
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 ગ્રામીણ મહિલાઓમાાં આહથિક હસ્થહતન ાં પ્રમાણ સારાં  િોિા મળે છે.  

 પ્રસ્ત ત સુંિોધન અભ્યાસ વડાલી તાલ કાનાું કોદરલેી ગામમાું રહેતી મશહલાઓ પાસથેી મળેવેલ પ્રાથશમક માશહતીના 

પૃથ્થકરણન ેઆધાર ેક લ મશહલા ઉત્તરદાતા પકૈી મોટાભાગની ૫૮.૮% મશહલાઓની આશથતક શસ્થશતન ું પ્રમાણ સારુું  જોવા મળય ું 

છે. જ્યાર ે૪૧.૨% મશહલાઓની શસ્થશત મધ્યમ જોવા મળી હતી. ૮૪.૪% મશહલાઓન ેજણાવ્ય ું કે તેમની મધ્યમ અને ખરાબ 

પશરશસ્થશત પાછળન ું મ ખ્ય કારણ શિક્ષણ છે. કારણ કે શિશક્ષત મશહલા પોતે અન ેપોતાના પશરવારન ેસારી રીતે સાચવી િકે છે. 

આપણ ેત્યાું ગ જરાતીમાું કહેવત છે કે "એક ભણેલી માતા સૌ શિક્ષકની ગરજ સાર ેછે." આ પુંશિ શિશક્ષત મશહલાઓને વધાર ે

લાગ  પડે છે.    

(આહથિક હસ્થહત પ્રમાણ) 

 

 

 

 

 

 

 

  

પ્રસ્ત ત સુંિોધન અભ્યાસ અુંતગતત શિશક્ષત મશહલાઓ પશરવાર તેમજ બાળકોને યોગ્ય શિક્ષણ આપી િકે છે. શિક્ષણ 

થકી મશહલાઓમાું જરૂરી કૌિલ્ય, માગતદિતન અને તાલીમ મળેવી તેઓ પગભર બની છે. તેમજ મોટાભાગની મશહલાઓ ગહૃ 

ઉધોગ થકી સારી આશથતક કમાણી મેળવી રહી છે.  

 

 ગ્રામીણ મહિલાઓમાાં સરકારની મહિલા હિક્ષણલક્ષી યોિનાઓની જાણકારીનો અર્ાિ િોિા મળે છે. 

 પ્રસ્ત ત સુંિોધન અભ્યાસ વડાલી તાલ કાનાું કોદરલેી ગામમાું રહેતી મશહલાઓ પાસથેી મળેવેલ પ્રાથશમક માશહતીના 

પૃથ્થકરણન ેઆધાર ેક લ મશહલા ઉત્તરદાતા પૈકી મોટાભાગની ૯૪.૩% મશહલાઓ સરકારની મશહલા શિક્ષણલક્ષી યોજના શવિ ે

જાણકારી ધરાવ ેછે. જ્યાર ે૫.૭% મશહલાઓન ેઆ યોજના અુંગનેી કોઈ જાણકારી ન હતી. 

(મહિલા હિક્ષણલક્ષી યોિનાની જાણકારીન ાં પ્રમાણ) 
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  સરકારની મશહલા શિક્ષણલક્ષી યોજનાઓમાું ૧૫ (૪૫.૫%) શવધાલક્ષી બોડડ યોજના, ૨૭ (૮૧.૮%) કડયાઓન ેમફત 

શિક્ષણ, ૧૯ (૫૭.૬%) શવધા સાધના / સરસ્વતી સાધના યોજના, (૧૫.૨%) મશહલા ખેલાડીઓને સ્પોર્ટસત સ્કોલરિીપ અને ૭ 

(૨૧.૨%) મશહલાઓ માનનીય મ ખ્યમુંત્રી કડયા કેળવણી શનશધ યોજનાની જાણકારી ધરાવતી હતી.    

 

5. સાંિોધન અભ્યાસના તારણો :-  

 પ્રસ્ત ત સુંિોધન અભ્યાસ વડાલી તાલ કાનાું કોદરલેી ગામમાું રહેતી મશહલાઓ પાસથેી મળેવેલ પ્રાથશમક માશહતીના 

પૃથ્થકરણના આધાર ેપ્રાપ્ત થયેલા તારણો પર નજર કરતાું....  

 પ્રસ્ત ત સુંિોધન અભ્યાસ દ્વારા મેળવેલ પ્રાથશમક માશહતીના પૃથ્થકરણના આધાર ેમશહલાઓમાું જ્ઞાશત પ્રમાણ પર 

નજર કરતાું ક લ ઉત્તરદાતા મશહલાઓમાું ૨૮.૬% Open જ્ઞાશત, ૮.૬% મશહલાઓ SC જ્ઞાશત, ૧૪.૩% મશહલાઓ ST 

જ્ઞાશત, ૨૫.૭% OBC જ્ઞાશત અન ે૨૨.૯% મશહલા EWC જ્ઞાશત ધરાવતી હતી.   

 પ્રસ્ત ત સુંિોધન અભ્યાસ દ્વારા મેળવેલ પ્રાથશમક માશહતીના પૃથ્થકરણના આધાર ેમશહલાઓમાું વવૈાશહક દરજ્જો 

જોતાું ક લ ઉત્તરદાતા પૈકી ૬૦% પરશણત, ૩૭.૧%  અપરશણત અન ે૨.૯% મશહલા શવધવા જોવા મળી હતી.  

 પ્રસ્ત ત સુંિોધન અભ્યાસ દ્વારા મેળવેલ પ્રાથશમક માશહતી પૃથ્થકરણના આધાર ેરિેન  કાડત  ધારકની શવગત જોતાું ક લ 

ઉત્તરદાતા મશહલાઓમાુંથી ૬૮.૮% APL, અન ે૩૧.૩% BPL રિેન કાડત ધરાવતી હતી.  

 પ્રસ્ત ત સુંિોધન અભ્યાસ દ્વારા મેળવેલ પ્રાથશમક માશહતીના પથૃ્થકરણના આધાર ેક લ  મશહલાઓ પકૈી ૭૭.૧% 

મશહલાઓ  સુંય િ ક ટ ુંબ અને ૨૨.૯% મશહલાઓ શવભિ ક ટ ુંબો ધરાવતી હતી.   

 પ્રસ્ત ત સુંિોધન અભ્યાસ દ્વારા મેળવેલ પ્રાથશમક માશહતીના પથૃ્થકરણના આધાર ેક લ  મશહલાઓપકૈી ૮૮.૬% 

મશહલાઓ પોતાના મકાનમાું અન ે૧૧.૪% મશહલાઓ ભાડાના  મકાનમાું રહેતી હતી.  

 પ્રસ્ત ત સુંિોધન અભ્યાસ દ્વારા મેળવેલ પ્રાથશમક માશહતીના પથૃ્થકરણના આધાર ેક લ  મશહલાઓ પૈકી ૯૪.૩% 

મશહલાઓ પાક ું  ધબવાળ ું મકાન ધરાવતી હતી.  

 પ્રસ્ત ત સુંિોધન અભ્યાસ દ્વારા મેળવેલ પ્રાથશમક માશહતીના પથૃ્થકરણના આધાર ેક લ  મશહલાઓ પૈકી વ્યવસાયની 

શવગત જોતાું ૪૦% મશહલાઓ અભ્યાસ, ૪૨.૯% મશહલાઓ  ગૃહણી તરીકે, ૧૧.૪% મશહલાઓ નોકરી કરતી હતી. 

 પ્રસ્ત ત સુંિોધન અભ્યાસ દ્વારા મેળવેલ પ્રાથશમક માશહતીના પૃથ્થકરણના આધાર ે૭૭.૪% મશહલાઓ પ્રોઢ શિક્ષણની 

જાણકારી ધરાવે છે. જ્યાર ે૨૨.૬% મશહલાઓ પ્રોઢ શિક્ષણ અુંગ ેકોઈ જાણકારી ધરાવતી નથી. તે ઉપરાુંત ૯૦.૯% 

મશહલાઓનાું માટે ગામમાું પ્રોઢ શિક્ષણ કાયતરત છે. જમેાું ૮૭.૧% મશહલાઓને સાુંજના સમયે િાળા મારફતે શિક્ષણ 

આપવામાું આવે છે.   

 પ્રસ્ત ત સુંિોધન અભ્યાસ દ્વારા મળેવેલ પ્રાથશમક માશહતીના પૃથ્થકરણના આધાર ે૫૮.૮% મશહલાઓની આશથતક 

શસ્થશત સારી જોવા મળી હતી.  

 પ્રસ્ત ત સુંિોધન અભ્યાસ દ્વારા મળેવેલ પ્રાથશમક માશહતીના પૃથ્થકરણના આધાર ે૮૪.૪% મશહલાઓએ સ્વીકાય ું કે 

તેમના ઘરની આશથતક શસ્થશત પાછળ શિક્ષણ જવાબદાર છે. ૧૧.૫% મશહલાઓએ સ્વીકાય ું કે શિક્ષણ વગર યોગ્ય 

માગતદિતન અન ેતાલીમ મેળવી િકતી નથી. ૨૩.૧% મશહલાઓએ જણાવ્ય ું કે શિક્ષણ વગર કોઈ ધુંધા-વ્યવસાય કરી  

િકતા  નથી.   

 પ્રસ્ત ત સુંિોધન અભ્યાસ દ્વારા મેળવેલ પ્રાથશમક માશહતીના પૃથ્થકરણના આધાર ે૧૦૦% મશહલાઓએ સ્વીકાય ું કે 

આશથતક અન ેસવાુંગી શવકાસ માટે શિક્ષણન ું મહત્વ  શવિેર્ષ રહેલ ું છે.  

 પ્રસ્ત ત સુંિોધન અભ્યાસ દ્વારા મેળવેલ પ્રાથશમક માશહતીના પૃથ્થકરણના આધાર ે૧૦૦% મશહલાઓએ સ્વીકાય ું કે 

દરકે ગ્રામીણ કે િહેરી શવસ્તારમાું મશહલાઓન ે ફરશજયાત શિક્ષણ આપવ ું જોઈએ કે જથેી તેઓ ભશવષ્યમાું પોતે 

પગભર થઈ પોતાના પશરવારન ું યોગ્ય સુંચાલન કરી િકે.  

 

6. સાંિોધન અભ્યાસના સૂચનો :-  

પ્રસ્ત ત સુંિોધન અભ્યાસ વડાલી તાલ કાનાું કોદરલેી ગામમાું રહેતી મશહલાઓ પાસથેી મળેવેલ પ્રાથશમક માશહતીના 

પૃથ્થકરણના આધાર ેપ્રાપ્ત થયેલા તારણોન ેઆધાર ેભાશવ સૂચનો અશનવાયત બન ેછે કે જથેી જ ેપણ મયાતદા પ્રસ્ત ત અભ્યાસ 

દ્વારા જાણવા મળે છે તે ભાશવ સુંિોધન અુંતગતત ઉપયોગી થઈ ભાશવસુંિોધન અભ્યાસની શદિાશભમ ખતા દિાતવવામાું 

ઉપયોગી પ રવાર થાય છે.  

 ગ્રામીણ શવસ્તારમાું રહેતી મશહલોમાું શિક્ષણના પ્રમાણમાું વધારો થાય તે માટે ગામમાું પ્રોઢ શિક્ષણ અુંતગતત તેમન ે

શિક્ષણ પરૂુું  પાડવ ું.  

 મશહલાઓમાું છૂટક મજૂરી ઉપરાુંત તેઓ નાના ગૃહ ઉધોગ કે નાના પાયાના ઉધોગોમાું  જોડાઈ િકે તેવા પ્રયત્નો હાથ 

ધરવા જોઈએ કે જથેી તેમને આશથતક કમાણી થઈ િકે.  

 શ્રમકાયત કરતી મશહલાઓમાું કામના કલાકો સામે યોગ્ય વતેન મળવાપાત્ર છે કે નહીું  તેની તપાસ કરી તેમન ે યોગ્ય 

વેતન પૂરુું  પાડવ ું.  
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 સરકાર દ્વારા બહાર પાડવામાું આવતી મશહલાલક્ષી યોજનાઓથી ગ્રામીણ મશહલાઓને વાકેફ કરવી તેમજ આ 

યોજનાનો પૂરપેરૂો લાભ તેમન ેમળી રહે તેવા પ્રયત્નો કરવા.  

 પ્રધાનમુંત્રી આવાસ યોજના અુંતગતત જ ેમશહલાઓન ેરહેવા માટે પોતાના મકાન નથી તેવી મશહલાઓન ેઆ યોજના 

હેઠળ આવરી લઈન ેતેમને રહેવા માટે મકાનની વ્યવસ્થા કરી આપવી.  

 ગ્રામીણ શવસ્તારમાું રહેતી શિશક્ષત મશહલાઓને સરકારની મ રા લોન અુંતગતત પોતાનો સ્વ રોજગાર વ્યવસાય કાયતરત 

કરી િકે તે માટેના પ્રયત્નો કરવા.  

 ફરશજયાત શિક્ષણ અુંતગતત દરકે ગામમાું પ્રાથશમક અને માધ્યશમક સ્તરની સ્કૂલો કાયતરત કરવી કે જથેી બાળકોન ે

તેમના ઘર આુંગણ ેશિક્ષણ મળી રહે.  

 ગ્રામીણ શવસ્તારમાું મશહલાઓને રોજગારલક્ષી તાલીમ અન ેમાગતદિતન પૂરા પાડવા કે  જથેી તેઓ નવરાિની પળોમાું 

ગૃહ ઉધોગ મારફતે આશથતક કમાણી કરી િકે. જવેા કે અગરબતી, પાપડ, ખાખરા, ઇશમટેિન ઝ્વેલેરી, ભરત ગૂુંથણ 

જવેા અનેક કામો દ્વારા રોજગારી મેળવી િકે છે.   
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