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સ્ત્રી-પરુૂષ ગણુોત્તર  એક ઐતિહાસીક તિહંગાિલોકન 

ડો. સનુિતા એમ.પીયજા 

વ્યાખ્યાતા સહાયક,  

ઇનતહાસ ભવિ, સૌરાષ્ટ્રયનુિવનસિટી, રાજકોટ 

1. પ્રસ્િાિના 
જાનત પ્રમાણ અથવા સ્ત્રી-પરુૂષ ગણુોત્તર એ માિવ વસ્તીનુું માળખાકીય અિે આધારભતૂ તેમજ મખુ્ય  
વસ્તીનવષયક લક્ષણ ગણાવી શકાય તેમજ કોઇપણ સમાજિા વસ્તી નવષયક અભ્યાસ કે નવશ્લષેણ માટે  
જાનત  પ્રમાણ ખબૂ  જ મહત્વિો ભાગ  ભજવે છે. ભારતીય વસ્તીગણતરીિા અભ્યાસિી એક પુંરપરા રહી છે 
કે સ્ત્રી વસ્તી િે લગતા અિેકનવધ આયામો અંગેિી અસુંકલલત માહહતી બહાર લાવવાિો તે સતત પ્રયાસ કરે 
છે. ભારતમાું સ્ત્રીઓ પ્રત્યે અિેક રીતે ભેદભાવ રાખવામાું આવે છે તે બાબત એક કડવા સત્યિે ઉજાગર કરે 
છે. સાુંપ્રત સમયમાું બદલાત જતો જાનત પ્રમાણ િો તફાવત  બહુદ દ્રષે્ટ્રીકોણથી  ભારતીય સમાજવ્યવ્સ્થામાું 
જોવા મળતી સામાજીક અિે આનથિક તેમજ સાુંસ્કૃનતક  તરાહિી આધારભતુ બાબતો અંગ ે અિેક રીતે  
અંગલુીનિદેશ કરે છે. સ્ત્રી-પરુૂષ ગણુોત્તર અથિા જાતિ પ્રમાણના ંખ્યાલને સમજાિિા કહી શકાય કે દર હજાર 
પરુૂષો ની સરખામણીમા ંસ્ત્રીઓની સખં્યા કેટલી છે િેને વ્યાખ્યાકૃિ કરે છે. સ્ત્રી-પરુૂષ ગણુોત્તર અથવા જાનત 
પ્રમાણ એ ચોકકસ સમયગાળા દરમ્યાિ સમાજ વ્યવ્સ્થામાું જેવા મળતી સ્ત્રીઓ અિે પરુૂષો વચ્ચેિી 
સમાિતા કેટલી હદ સધુીિી છે તે બાબતિે માપવાિો અગત્યિો માપદુંડ ગણવામાું આવે છે. આ સશોધિ 
પેપરિો હતે ુભારતમાું વષષ 1901 થી 2011 િા દશકાઓ દરમ્યાિ સ્ત્રી-પરુૂષ ગણુોત્તરનુું પ્રમાણ જાણવાિોં 
છે. આ સુંશોધિ પેપરમાું સુંશોધિ કરવા માટે પ્રચલીત સેકુંડરી એટલ ેકે દ્વિનતય કક્ષાિાું માહીતીિાું પ્રાપ્તત- 
સ્થાિિાું આધારે વષષ 1901 થી વષષ 2011 સધુીિા વસ્તીગણતરી કે જિસુંખ્યા ગણિાિા અહવેાલોિો 
ઉપયોગ કરીિે સ્ત્રી-પરુૂષ ગણુોત્તર અંગેિી આકડાુંકીય માહીતીિો ઉપયોગ કરવામાું આવેલ છે.  

 

2. ભારિમા ંસ્ત્રી-પરુૂષ ગણુોત્તર 

સ્ત્રી-પરુૂષ ગણુોત્તર અથવા જાનત પ્રમાણ  એ કોઇપણ સમાજવ્યવ્સ્થામાું સ્ત્રીઓ અિે પરુૂષો વચ્ચે સમાિતા 
માપવા માટેિો ઉપયોગી સ્ત્રોત અથવા માપદુંડ છે. ભારતમાું આઝાદીિા સમયસધુી સ્ત્રી-પરુૂષ ગણુોત્તર 
અથવા જાનત  પ્રમાણિી સ્સ્થત તલુિાત્મક રીતે સારી જોવા મળતી હતી જેમ કે વસ્તીગણતરીિાું ઐનતહાસીક 
અહવેાલો જોતા જણાય છે કે 1901 િા દાયકા દરમ્યાિ ભારતમાું જાનત  પ્રમાણ(દર હજાર પરુૂષો એ 
સ્ત્રીઓિી  સુંખ્યા કેટલી છે તેિે સ્સ્ત્રીપરુૂષ ગણુોત્તર અથવા જાનત  પ્રમાણ કહવેામાું આવે છે.) 972 અિે એજ 
રીતે 1921, 1931,1941 તેમજ 1951 િા દાયકાઓ દરમ્યાિ ભારતમાું સ્ત્રી-પરુૂષ ગણુોત્તર અથવા જાનત 
પ્રમાણ અનકુ્રમે 964, 955, 950 અિે 945 જેટલ ુજોવા મળયુું હત ુું. જયારે આઝાદી પછીિા સમયગાળા 
દરમ્યાિ નવનવધ દશકાઓ દરમ્યાિ આ પ્રમાણમાું વધતાઓછા અંશે  સુંતોષકારક સ્સ્થત જોવા મળી િથી 
અથાષત સ્ત્રી-પરુૂષ ગણુોત્તર અથવા જાનત પ્રમાણ ઘટતુું જત ુું જોવા મળયુું છે.  
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3. નીચા સ્િરના જાતિ  પ્રમાણના ંમખુ્ય કારણો 
 પતુ્રિી નતવ્ર ઝુંખિા  
 સ્ત્રીબાળકનુું ઓછું મહત્વ   
 બાળમતૃ્યદુરિા ઊંચા પ્રમાણિા પરીણામ સ્વરૂપે સ્ત્રીબાળકોિી ઉપેક્ષા 

ભણૃ હત્યા  
 સ્ત્રીબાળકોિા ઉછેરમાું ભેદભાવ  
 સામાજીક કુહરવાજો 

 

4. તિશ્વના કેટલાક દેશોમા ંસ્ત્રી-પરુૂષ ગણુોત્તર અથિા જાતિ  પ્રમાણ 

દેશનુ ંનામ સ્ત્રી-પરુૂષ ગણુોત્તર 

નવશ્વ 986 

ચીિ 944 

ભારત 933 

અમેરીકા 1,029 

ઇંડોિેશીયા 1,004 

બ્રાઝીલ 1,025 

પાકીસ્તાિ 938 

રશીયિ ફેડ્રશેન ્ 1,140 

બાુંગ્લાદેશ 953 

જાપાિ 1,041 

િાઇઝેરીયા 1,016 

                   પ્રાપ્તતસ્થાિ: વસ્તીગણતરી અહવેાલ, 2011 

5. ભારિમા ં સ્ત્રી-પરુૂષ ગણુોત્તર અથિા જાતિ  પ્રમાણ એક આંકડાકીય નજર 

જનગણના િષષ  સ્ત્રી-પરુૂષ ગણુોત્તર 

1901 972 

1911 964 

1921 955 

1931 950 

1941 945 

1951 946 

1961 941 

1971 930 

1981 934 

1991 927 

2001 933 

2011 940 

           પ્રાપ્તતસ્થાિ: વસ્તીગણતરી અહવેાલ, 2011 

 



International Journal of Research in all Subjects in Multi Languages   
[Author: Dr. Sunita M. Piyaja] [Subject: History]        

Vol. 1, Issue:8, Nov.-December 2013 
    (IJRSML)  ISSN: 2321 - 2853 

 

17  International, Refereed (Reviewed) & Indexed Print Monthly Journal                      www.raijmr.com 
RET Academy for International Journals of Multidisciplinary Research (RAIJMR) 

 

ઉપરોકત કોષ્ટ્ટક ભારતમાું  1901 થી 2011 સધુીિા દશકાઓ દરમ્યાિનુું સ્ત્રી-પરુૂષ ગણુોત્તર અથવા જાનત  
પ્રમાણ અંગેનુું આંકડાકીય નવહુંગાવલોકિ દશાષવે છે. ઉપરોકત કોષ્ટ્ટક અથવા આલેખ જોતાું જણાય છે કે 
ભારતમાું દરેક  દશકાઓમાું સ્ત્રી-પરુૂષ ગણુોત્તર અથવા જાનત પ્રમાણ પ્રનતકળૂ રહવેા પામ્યુું છે. આ આંકડાકીય 
માહહતી જોતાું જણાય છે કે વીસમી સદીિા શરૂઆતિા દશકામાું જ સ્ત્રી-પરુૂષ ગણુોત્તર અથવા જાનત પ્રમાણ  
972  હતુું. 1901િા દશકા બાદ છે કે 1941િા દશકા સધુી સ્ત્રી-પરુૂષ ગણુોત્તરમાું સતત ઘટાડો જોવા મળયો 
હતો. 1941 પછીિા દશકા બાદ 1951માું  સ્ત્રી-પરુૂષ ગણુોત્તરમાું િજીવો વધારો થતા આ પ્રમાણ 946 જોવા 
મળયુું હત ુું. 1951 પછીિા બાદિા બે દાયકાઓમાું એટલે કે 1961 અિે 1971માું  ભારતમાું જાનત પ્રમાણમાું 
િોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળયો હતો જે અનકુ્રમે 941 અિે 930 થવા પામ્યુું હત ુું. અલબત્ત 1981િા દાયકા 
દરમ્યાિ સ્ત્રી-પરુૂષ ગણુોત્તર અનકુળૂ વધારો થવા પામ્યો હતો જે ગત દશકા 930િી સરખામણીમાું 934 
થવા પામ્યો હતો. આજ રીતે ભારતમાું 1991માું અગાઉિા દાયકાઓિી જેમ પિુ: સ્ત્રી-પરુૂષ ગણુોત્તરમાું 
પ્રનતકળૂ ફેરફાર જે 927 થવા પામ્યો હતો. ભારત સરકારિા આનથિક સધુારા બાદિા દાયકાઓ તેમજ અન્ય 
ક્રાયષક્ર્મોિા કારણ ેભારતમાું વષષ 2001માું સ્ત્રી-પરુૂષ ગણુોત્તર અનકુળૂ ફેરફાર મજુબ 933 જોવા મળયો હતો. 
આ જ રીતે  ભારતિી છેલ્લી જિગણિા 2011િા અહવેાલ મજુબ જાનત પ્રમાણ અનકુળૂ ફેરફાર મજુબ 940 
જોવા મળયો હતો. 
 

6. સારાશં  
ભારતમાું સ્ત્રી-પરુૂષ ગણુોત્તર અથવા જાનત પ્રમાણ અંગિેા 1901 થી 2011 સધુીિા ઐનતહાનસક આંકડાકીય 
નવહુંગાવલોકિિા આ દ્વિનતય કક્ષાિા પ્રાપ્તત સ્થાિ પર આધારીત આ સુંશોધિ અભ્યાસમાું કેટલાક 
દશકાઓિે બાદ કરતા પ્રનતકળૂ પ્રમાણ િે અનકુળૂ બિાવવા માટે અથવા સધુારવા માટે સમાજમાું લોકોમાું 
જાગનૃત લાવવાિી સાથેસાથે  સ્ત્રી-પરુૂષ ગણુોત્તર અથવા જાનત  પ્રમાણનુું સાથે જોડાયેલા કાયદાઓિો કડક 
અમલ થવો જોઇએ, જેમાું ખાસ કરીિે ગભષસ્થનશશિુા જાનતય પરીક્ષણ અંગિેા અધીનિયમિ, 2001 િો કડક 
અમલ જાનત પ્રમાણિા સધુારા કે અનકુળૂ ફેરફાર માટે પાયાિી બાબત ગણાવી શકાય. આ સાથે જાનત  
ચકાસણી માટેિા સોિોગ્રાફી કરવાિાું સાધિો પર નિયુંત્રણ અંગેિા ઉપાયો યોજ્વા જોઇએ. અલબત્ત કેવલ 
કાયદાકીય ઉપાયો જાનત પ્રમાણ સધુારવા માટે પરૂતા િથી, આ સમસ્યાિા મળૂ સધુી પહોંચવા સમાજમાું 
સ્ત્રીઓ પ્રત્યેનુું સામાજીક વલણ તેમજ પવૂષગ્રહમાું  બદલાવ આવે તેવા ઉપાયો યોજવા જોઇએ.  

 

સદંભો: 
1. Censusindia.gov.in 

2. Directorate of Census Operation, Government of India.  
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