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સારાાંશ  

બદલતા સમયમાાં સ્ત્રીઓની ભમૂમકા,સ્ત્રી સશક્તતકરણ,ઉચ્ચ મશક્ષામાાં સ્ત્રીઓન ાં પ્રમાણ જેવા મ દાઓ લગભગ દરેક જગ્યાએ 

ચચાાતા રહ્યા.સરકાર,ખાનગી સાંસ્થા, શૈક્ષણણક સાંસ્થા,વ્યક્તતગત વગેરે દરેક પ્રયત્નશીલ છે કે જે મવશ્વની 5૦% જનસાંખ્યા છે તેને એક 

સમાન અમિકાર-એક સમાન હક અને સમાજમાાં યોગ્ય સ્થાન મળે.. મવમવિ પ્રકારની યોજનાઓના  માધ્યમથી પરરવતાન લાવવામાાં 
પ્રયત્ન કરવામાાં આવે છે.પરાંત  ,અહી પ્રશ્ન એ છે કે,”શ ાં મવસ્તાર, જ્ઞામત ,રાજ્ય દેશ જેવા દરેક ક્ષેત્ર આં પ્રશ્ન કે સાંભાવના એક સમાન છે ...?? 

લગભગ નથી“ કોઈ મવસ્તાર મશક્ષાના ક્ષેત્રમાાં સ્ત્રીઓની અગ્ર ભમૂમકાને સ્થાન આપે છે,તો કોઈ સમાજ આમથિક ક્ષેતે્ર તેમને વધ  સતાઓ 

આપે છે અહી એક એકમલક્ષી અભ્યાસની મદદથી એ વલણોનો જાણવાનો પ્રયત્ન કરવામાાં આવ્યો છે કે શ ાં સશક્તતકરણ ખરેખર થય ાં છે ? 

અહી સ્ત્રી સશક્તતકરણના ઉચ્ચ મશક્ષણની ભમૂમકાનો  અભ્યાસ કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાાં આવ્યો છે અહી સ્ત્રી સશક્તતકરણના સાંદભે 
ગ ણવતાય તત  ઉચ્ચ મશક્ષણના પ્રમાણની અસર સ્ત્રીઓના ઉચ્ચ મશક્ષણના અભ્યાસ માાં ૧૮ વર્ાથી વધ  વયની સ્ત્રીઓની  સશક્તતકરણમાાં 
ઉચ્ચ મશક્ષણને મેળવવાના કારણો અને ઉચ્ચ મશક્ષણ ન મેળવવાના કારણો અભ્યાસ કરવામાાં આવ્યો છે. ઉચ્ચ મશક્ષણમાાં સ્ત્રીઓની 
અસમાનતાની હકારાત્મક અસરોનો અભ્યાસ કરવામાાં આવ્યો છે 

 પરરચય 

સ્ત્રી મશક્ષણની વાત કરીએ તો શા માટે આવશ્યક છે , કદાચ તેના જવાબ આપતી જૂની સાંસ્કૃમતની કહવેતોમાાં જોવા મળે છે 

‘દીકરી બે ક ળ તારે‘ સ્ત્રીને આપણે આપણી સાંસ્કૃમતન ાં ભાન કરનાર, ભમવષ્યની પેઢીન ાં ઘડતર કરનાર તરીકે  જોઈએ છીએ બીજી તરફ 

સ્ત્રીને એક વ્યક્તત તરીકે પણ તેના જ્ઞાનમાાં વદૃ્ધિ ,કોઈ તાલીમ મેળવવા કે સારી રીતે વતામાનમાાં ટકી રહવેા માટે પણ મશક્ષણ આવશ્યક છે 

અરહ મશક્ષણ ની અંદર સામાન્ય મશક્ષણ જે શાળામાાંથી મેળવવામાાં આવે છે , વોકેશનલ કોર્ા ,ટેકનીકલ મશક્ષણ અને આરોગ્યના મશક્ષણની 
આવશયકતા (પાસ કરીને સ્ત્રીઓ માટે મવશેર્તઃ)પર ભાર મ કવામાાં આવ્યો છે  

મશણક્ષત સ્ત્રી સામાજજક–આમથિક પરરવતાન લાવવા માટે સક્ષમ છે લગભગ બિા જ લોતશાહી દેશે ભારત સહીત ,દરેકે સ્ત્રી અને પ ર ર્ બાંને ને 

બાંિારણીય હક્કો એકસમાન મળ્યા છે જેમાાં પ્રાથમમક મશક્ષણ તો બિા માટે ફરજીયાત બાંિારણીય જોગવાઈ સ્વરૂપ ે સ્વીકૃત કરવામાાં 
આવ્ય ાં છે કહવેાય છે કે જયારે સ્ત્રી પોતાના હક માાંતેજાગતૃ હશે ત્યારે જ સમાજ ‘ક્સ્થરતા’ તરફ ગમત કરશે .આમથિક મવકાસ , આમથિક 

સશક્તતકરણ , જીવનિોરણ સ્તર ઉચ્ચ લાવવા ,આરોગ્યન ાં સ્તર સ િારવા ,સન્માન ય તત જીવન માટે ,વ્યાપ માટે, પોતાની પસાંદગીના 
વ્યવ્શય માટે ,ગરીબી દ ર કરવા માટે જેવા વગેરે ઉદાહરણ આપી સકાય કે જે સ્ત્રી મશક્ષણ માટેની આવશ્યકતા સમાજ ને સમજાવી શકે  

૨૦૧૧ના સેસન્સ ૬૫..૪૫ % સ્ત્રી સાક્ષરતા પ્રમાણ ની સાથે મવશ્વની સરેસશ ૭૯.૭% થી હજ  પણ મોઘ  છે કેરળમાાં ૯૫% સ્ત્રીઓ 

સાક્ષરતા જ્યારેંણબહારમાાં ૫૧.૫% સ્ત્રીઓ સાક્ષરતા પ્રમાણ  જે મવસાંગતતા  સચૂવે છે જ્યારે ઘર ની પરરક્સ્થતી નબડી હોય અને બે 
બાળકોને મશક્ષણ આપવાન ાં હોય ત્યારે સ્ત્રી બાળકને (પ ત્રી) બદલે પ ર ર્ બાળકને (પ ત્ર) વધ  પ્રાથમમકતા આપવામાાં આવે છે જે સામાજજક 

પરાંપરાગત માનમસકતા સચૂવે છે જો પ ત્રી વધ  ઉચ્ચ મશક્ષણ મેળવવા ઈચ્છે તો તે માતા-મપતા,સાંબાંિીએ ,પડોશીઓ, સમાજ વગેરે માટે 

ચચાાનો મવર્ય બને છે .જ્યારે પ ત્ર ઉચ્ચ મશક્ષણ મેળવવા ઈચ્છે તો તે કોઈ મસદ્ધિ કે ઉપલબ્દી માનવામાાં આવે છે હજી પણ એ વાતનો 
સ્વીકાર કરવા માાં આવે છે કે ભારતીય સમાજમાાં પ ત્રીના લગ્ન માટે વધ  ખચાને પ્રાિાન્ય આપવામાાં આવે સે જ્યારે તેના મશક્ષણ માટેના 
ખચાને બોજ કે ભાર માનવમાાં આવે છે. બીજી બાજ  હજી આજે પણ એ માનમસકતા સાથે ચાલવામાાં આવે છે કે બાળકોનો ઉછેર તે માતાની 
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પ્રથમ જવાબદારી છે જો આપણે એ માતાને જ કઈ નહીં આપીએ તો આપણે આવનાર પેઢીને શ ાં સાર ાં આપી શકીશ ાં તે પ્રશ્નાથા છે અહી એક 

મવર્ચક્રન ાં થાય છે કે જે સ્ત્રી બાળકને મોંઘ ાં મશક્ષણ કા તો મશક્ષણ ના અભાવના તરફ ખેંચી જાય છે સામાજજક માન્યતાઓ ,પરાંપરાગત 

મવચારસરણી વતામાનમાાં પણ સ્ત્રી મશક્ષણ પ્રમાણ ,ગ ણવતા અને પ્રકારને અસર કરે છે હજી પણ એવ ાં માણવા માાં આવે છે સ્ત્રી બાળક તો 
કોઈ રદવસ લગ્ન  કરીને જવાન ાં છે ,તો તે શ ાં આપણી આમથિક જરૂરરયાતોને પરૂી કરશે પરત ાં એ સમયે જેપી મવચાર નથી કરવામાાં આવતો 
કે એ જ સ્ત્રી બાળકની સ્વતાંત્રતાન ાં શ ાં ? આમથિક સ્વતાંત્રતાન ાં શ ાં? બીજી તરફ જેને મશરે આપણે સમગ્ર સમાજના ઘડતરની જવાબદારી 
મકૂીએ છીયે તેન ાં શ ાં ?? 

સ્ત્રીઓ માટે ઉચ્ચ મશક્ષણને એ પરીવતાનન ાં  એક માધ્યમ  તરીકે સ્વીકારવામાાં આવ્ય ાં છે મશક્ષણ થી વ્યક્તત ના જીવન અને 

સમાજને બનાવનાર એક સમગ્રલક્ષી પ્રરક્રયા તરીકે જોવામાાં આવે છે સામાન્ય રીતે સ્ત્રીમશક્ષણ એ કશ ક બહાર લાવવ ાં/ કશ ક પ્રસ્ત ત કરવ ાં કે 

જે વ્યક્તતના જીવનિોરણના સ્ટારને ઊચ ાં લાવવા   મદદ રૂપ થાય . સ્વામમ મવવેકાનદના શબ્દોમાાં કહીયે તો વ્યક્તત ની અંદર જે 

અગાઉથી રહલેી છે તે પણૂાતાની અણભવ્યક્તત પરાંત   પ્રશ્ન એ છે કે તેને કોણ સાંભવ બનાવશે ? ક્ાાં સ્તરન ાં મશક્ષણ ઈચ્છમનય અને સાંભવ 

બની શકે ? ક્ાાં એપ્રોચ થી કોઈ વ્યક્તતને મશણક્ષત કરી સકે ? કોન મશણક્ષત કરી શકે ? મશણક્ષત સમાજ ને સરકાર આપવા માટે સરકાર શ ાં? 

ભમૂમકા ભજવી શકે ? શ ાં આ ભમૂમકાને માપી શકાય ? શ ાં મશક્ષાથી પ્રાપ્ત થતાાં પરરણામોને માપી સકે કદાચ આ બિા જ પ્રશ્નો કોઈ શૈક્ષણણક 

પરરર્દમાાં ચચાવા જોઇએ  

વતામાન માાં મશક્ષણની હાલત એક હાથી અને સાત સાંઘ વ્યક્તત જેવી છે જે કોઈ પણ થોડ ાં ઘણ ાં જાણતો હોય તેવો વ્યક્તત પણ મશક્ષા મવરે્ 

વાત કરે છે દરેકનો મશક્ષણ પ્રત્યેનો દ્રષ્ષ્ટકોણ  જ દો હોય છે અને આ કારણે જ્દરેક વ્યક્તત મશક્ષા ને જ દી રીતે મળૂવે છે “Everybody desires 

the best but depends on rest of other for that best “ 

 સ્ત્રી સશક્તતકરણ ની પરરભાર્ા 
સ્ત્રીસશક્તતકરણ એ આમથિક અને સામાજજક તથા રાજકીય અને સાાંસ્ુમતક રીતે, સ્ત્રીઓને સશતત કરવા મોટે ભાગે તેમની 

ક્ષમતાઓ પર મવશ્વાસ કેળવવાનો સમાવેશ, મનણાય ક્ષમતા,વ્યક્તતત્વ શક્તત વિારવાન ાં  કૌશલ્ય ,ભય માાંથી બહાર આવી પોતાની છબી 
સ િારવી ,મવકાસલક્ષી સ્વમાન વિારવ ાં ,પોતાના સકારાત્મક મવચાર વિારવા જેવી જ દી-જ દી ક્ષમતાઓનો સમાવેશ કરવામાાં આવે છે , 

સ્ત્રી સશક્તતકરણ ની અવશયકતા બિા જ ક્ષેત્રો માાં જોવા મળી આવે છે ,સ્ત્રીઓન ાં ઉચ્ચ મશક્ષણ ,સામાજજક કાયદા આને 

આજીમવકાની તકો એ સ્ત્રી સશક્તતકરણ દ્વારા સ્ત્રીઓના જ્ઞાન માાં પારેવતાન લાવવામાાં મહત્વ નો ભાગ ભજવ્યો છે પહલેા ફતત સામાન્ય 

પ્રવાહ ,મવજ્ઞાન પ્રવાહ અને વાણણજ્ય પ્રવાહના સ્તાનક અને અન સ્તાનક તક્ષાની જ પદવી પ્રાપ્ત કરવા ઉપરાાંત મવમવિ વ્યવસાયઓ 

તથા નોકરરયાત ક્ષેત્રોમાાં પણ પરીવતાન લાવ્ય ાં છે તથા , Home Science, Fashion Designing, Jewellery Designing, Hotel 

Management, computer science  નમસિંગ જેવા મવમવિ ક્ષેત્રોમાાં પોતાન ાં મવકાસ સાધ્યો છે તે મસવાય અન્ય બીજા પણ અણભનય ,કલા 
,સારહત્ય ,નતૃ્ય વગેરેમાાં સ્ત્રીઓ ન ાં યોગદાન જોવા માળી આવે છે . 

 સ્ત્રીઓ અને ઉચ્ચ મશક્ષણ પર મવહાંગાવલોકન  :- 

સ્ત્રી સશક્તતકરણમાાં મવશ્વ સ્તરથી માાંડી ભારત ના સૌથી મોટા જજલ્લા (મવસ્તાર ની દ્રષ્ષ્ટએ) અને ગ જરાતના સૌથી ઝડપી 
મવકાસતા જજલ્લા એવા કચ્છની ત લના કરીએ તો , 

"મવશ્વ ની પ્રમસિ અને મોટી ઓતસફડ અને કેક્રિજ મવશ્વમવિયાલયના મવમવિ આંકડાઓ ના આિારે સ્ત્રીઓન ાં ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે 

પ્રવેશન ાં પ્રમાણ 2017-18 ના સાંદભે પ ર ર્ સમાન થય ાં છે જે પહલેા હમેશા ઓછાં જ જોવા માડત  ાં હત ાં જે વતામાનમાાં વિત ાં જોવા મળી આવે 

છે " 

ભારત ઉચ્ચ મશક્ષણમાાં પ્રવેશ મેળવવામાાં ૨૦૧૬-૧૭માાં છોકરાઓની સામે છોકરીઓન ાં પ્રમાણ ૨૮.૫% વધ્ય ાં છે જે છોકરાઓન ાં 
ફ્કતત ૧૭.૫%  જ વધ્ય ાં છે 

ભારત દેશને 'ય વાદેશ' તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે જેમાાં  ૯૦% ય વાનો સાક્ષર છે ય વતીઓમાાં સાક્ષરતાન ાં પ્રમાણ ૮૧.૮% છે 

જ્યારે ગ્રારયસ્તરે આ સ્તર ૮૩.૭% અને શહરેીસ્તરે તે ૯૧.૪% ય વાનો સાક્ષર છે 
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કચ્છની મવશ્વમવધ્યાલયની ત લના જ્યારે મવશ્વ સ્તરે કરીએ તો નીચેન ાં દ્રશ્ય જોવા મળી આવે છે આજે કચ્છ ના મવમવિ તાલ કાઓના 
આિારે દશાાવવામાાં આવ્ય ાં છે. 

ઉચ્ચ મશક્ષણ પ્રવેશ મેળવેલની સાંખ્યા 
તાલ કાઓ પ ર ર્ો સ્ત્રીઓ 

ભ જ ૫૭૭૯ ૭૫૧૫ 

ગાાંિીિામ ૩૪૩૦ ૩૬૩૭ 

માાંડવી ૮૫૩ ૬૩૯ 

મ ન્દ્રા ૨૪૮ ૨૧૭ 

ભચાઉ ૨૬૯ ૧૮૪ 

નખત્રાણા ૧૮૫ ૧૭૫ 

રાપર ૧૬૬ ૧૫૮ 

અંજાર ૧૫૪ ૮૪ 

અબડાસા ૧૧૯ ૭૫ 

લખપત ૪૬ ૨૨ 

ક લ સાંખ્યા ૧૧૨૪૯ ૧૨૭૦૬ 

(જજલ્લા મશક્ષણ અમિકારી કચેરી ,કચ્છ ૨૦૧૬-૧૭ ) 

 

પ ર ર્ની ત લનાએ સ્ત્રીઓની સાંખ્યામાાં કચ્છના તાલ કા સ્તર અને સમગ્ર કચ્છ જજલ્લાના સ્તરના અભ્યાસમાાં પ ર ર્ોથી વધ  સાંખ્યામાાં સ્ત્રીઓ 

ઉચ્ચ મશક્ષણ મેળવે છે 

"ગામડાઓ અને શહરેની ચચાા કરવા માાં આવે ત્યારે કચ્છના લખપત , અબડાસા , અંજાર , રાપર , નખત્રાણા જેવા તાલ કાઓમાાં  
સ્ત્રીઓના ઉચ્ચ મશક્ષણન ાં પ્રમાણ હજ  પણ ઓછાં જોવા મળી આવે છે જ્યારે અત્યાંત શહરેી અને વેપારી મથકો જેવા તાલ કાઓ ભ જ , 

ગાાંિીિામ , માાંડવી , મ ન્દ્રા , ભચાઉ માાં સ્ત્રીઓના ઉચ્ચ મશક્ષણન ાં પ્રમાણ વિારે પણ છે અને એક સમાન પણ જોવા મળી આવે છે." 

 સ્ત્રી સશક્તતકરણમાાં ય વતીઓની નવી પસાંદગી 
 

ભારતની ત લનાએ ક લ વસ્તીના આશરે ૩.૫% લોકો ય વાન છે એટ્લે કે આપણી પાસે ૪૨ કરોડ ય વાનોની વોતફોસા છે . સરકારી 
આંકડાઓ ના સાંદભે જોતાાં ય વા પેઢીમાાં છોકરાઓ કરતાાં છોકરીઓ વધ  ઉચ્ચ મશક્ષણ મેળવવામાાં રસ દાખવે છે 

"BSc અને નમસિંગ જેવા કોસા પાસ કરનારી છોકરીઓની સાંખ્યા છેલ્લા ૫ વર્ા માાં ૩.૩% ઘટી છે અને નવા રોજગારી અને સ્વરોજગારી 
માટેના નવા ટે્રડમાાં તે ડ્રાઇમવિંગ ,પાયલોટ , કેપ્ટન જેવી પસાંદગી થી  પ રૂર્ોની સમાન લશ્કરમાાં અને વાય સેના જેવી સેવાઓ અને 

અભ્યાસ પસાંદ કરતી થઈ છે " 

લશ્કર પસાંદગી સાંખ્યા 

વાય સેના ૬૦૭ 

ભમૂમદળ ૩૪૦ 

નૌકાદળ ૧૬૨ 

(૨૦૧૩ થી જૂન ૨૦૧૬ સ િી ) રદવ્ય ભાસ્કર (જાન્ય આરી –ફેબ્ર આરી ૨૦૧૮) 
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PhD કરનારી સ્ત્રીઓ, પ ર ર્ોની સરખામણીએ વિી રહી છે, ૨૦૧૬-૧૭માાં ભારત દેશમાાં 12,505 સ્ત્રીઓએ PhD કય ું જે 2011-12ની 
સરખામણી માાં ૬૦.૫%વિારે છે જ્યારે ઉચ્ચમશક્ષણમાાં જોડાનાર ૧૭.૫% ય વાનો અને ય વતીઓન ાં પ્રમાણ ૨૮.૫%  વધ્ય ાં છે 

 સાંશોિન પિમત 

પ્રસ્ત ત સાંશોિનની એકમલક્ષી મારહતીન ાં એકત્રીકરણ કચ્છમાાં અભ્યાસના સાંદભે  18 વર્ા થી વધ  વર્ાની સ્ત્રીઓ પાસેથી Gmail અને 

Google. Docs /Forms દ્વારા મારહતી એકત્રીકરણ કરવામાાં આવ્ય  છે તેના નમનૂા સ્વરૂપે ક લ 100 પ્રશ્નાવલી (forms) ને કોષ્ટક, 

આલેખ,વતૃાાંશ આકૃમત તથા સ્તાંભ આલેખની મદદથી દશાાવામાાં આવ્ય ાં છે તેની આવમૃતઓ પ્રશ્નાવલી ના ઉતરદાતા ના દ્વારા ટકાવારીના 
આિારે મારહતીને સરળતાથી અને મવશ્લેર્ણાત્મક કરવામાાં આવ્ય ાં છે.  

 હતે  લક્ષી વલણો 
પ્રસ્ત ત સાંશોિનમાાં ઉચ્ચ મશક્ષણથી સ્ત્રી સશક્તતકરણમાાં બદલાવ જોવા, ઉચ્ચ મશક્ષણથી સ્ત્રીઓના સ્થાનમાાં બદલાવ,ઉચ્ચ મશક્ષણથી 
સામાજીક પ્રશ્નઓન ાં પ્રમાણ જાણવા,આમથિક ક્સ્થરતા મેળવા ઉચ્ચ મશક્ષણથી સ્ત્રીઓની રોજગારી અને સ્વરોજગારની તરફનો 
બદલાવ,ઉચ્ચ મશક્ષણમાાં સરકારી સહાયથી સ્ત્રી જીવન પર ની અસરોજીવનસાથી પસાંદગીની સ્વતાંત્રતામાાં બદલાવ જેવા મવમવિ 

ઉદેશ્યોને ધ્યાનમાાં લેવા માાં આવ્યા છે 

 મારહતીન ાં પથૃ્કકરણ 

સાંશોિન દ્વારા ઉતરદાતાઓના ઉતરની મહમારહતી મવશ્લેષ્ણ નીચે મ જબ કરવામાાં આવ્ય ાં છે જે મારહતીને સરળતાથી સમજવા  
ઉપયોગી છે. 

1. સ્ત્રીઓની ઉમર  

પ્રસ્ત ત આકૃમતમાાં સ્ત્રીઓની ઉમર ને વતૃાાંશ આકૃમત દ્વારા દશાાવ્ય ાં છે .  

 

2. સ્ત્રીઓના અભ્યાસ  

કોષ્ટક દ્વારા સ્ત્રીઓનો ઉચ્ચ અભ્યાસ ચાલ  છે એન ાં પ્રમાણ દશાાવવામાાં 
આવ્ય ાં છે જેમાાં ચાલ  અભ્યાસ કરતી સ્ત્રીઓ ૮૩%છે અને અભ્યાસ પણૂા 
કરેલ સ્ત્રીઓન ાં પ્રમાણ  ૧૭% જેટલ ાં છે   

 

શવકલ્પ આવ્રશુિ ટકાવારી 

ચાલ   ૮૩   ૮૩ %  

પણૂા  ૧૭  ૧૭ %  

3. સ્ત્રીઓના અભ્યાસના પ્રવાહ  

 

ઉચ્ચ મશક્ષણ મેળવતી સ્ત્રીઓમાાં સૌથી વધ  પ્રમાણ કચ્છમાાં આર્ટાસમાાં 
૫૦% થી વધ  જોવા મળી આવે છે અને એ ઉપરાાંત કોમસા અને સાયન્સ 

જેવા પ્રવાહમાાં અન ક્રમે ૧૧% અને ૨૦% જેટલ ાં પ્રમાણ જોવ મળી આવે 

છે આ પ્રમાણ માાં ૧૮% જેટલામાાં એંજજનયરરિંગ ,મેરડકલ ,એડય કેશન 

,જેવા પ્રવાહો નો સમાવેશ થાય છે  

4. ઉચ્ચ મશક્ષણના પ્રવાહ પસાંદગી મવશે  
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જ્યારે મવર્ય પસાંદગી ના કારણો જાણતા જોવા મળી આવે છે કે  

1) મશક્ષક બનવા માટે મવર્ય પસાંદ કરે છે  

2) સાયન્સ , એંજજનયરરિંગ ,મેરડકલ ,એડય કેશન જેવા પ્રવાહોનો ખચા માટે સક્ષમ નથી  
3) વાલીઓ કે ઘરના વડા ની પસાંદગી  
4) ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે જવા માટે મવર્ય પસાંદગી  
5) રોજગાર અને સ્વરોજગાર મેળવા માટે 

6) સામાજજક કાયાકર બનવા  
7)  આત્મમનભાર બનવા માટે 

8) આ પ્રમાણે મવમવિ કારણો સાથે સ્ત્રીઓના ઉચ્ચ મશક્ષણમાટે ની પસાંદગી નીચેના કોષ્ટક દ્વારા જોવા મળી આવે છે  

શવકલ્પ  આવ્રશુિ  ટકાવારી  

હા  ૯૮   ૯૮ %  

ના  ૨  ૨ %  

  

કોષ્ટકમાાં ૯૮% થી વધ  સ્ત્રીઓ પોતાની પસાંદગી અન સાર પ્રવાહ પસાંદગી નક્કી કરી ઉચ્ચ અભ્યાસ મેળવે છે  

5. કુટંુબ પ્રકાર અને િેના સભ્યો ની સખં્યા  
પ્રસ્ત ત મારહતીના મવશ્લેર્ણમાાં મવભતત ક ર્ ાંબન ાં પ્રમાણ  
૪૦%થી ઓછાં  અને સાંય તત ક ર્ ાંબના ૬૦% થી વધ  જોવા 
મળી આવે છે જેન ાં સભ્યોના આિારે નીચેની મ જબ ન ાં 
મવશ્લેર્ણ કરવા માાં આવ્ય ાં છે. 

6. કુટંુબમા ંઆશથિક પ્રવશૃિ સાથે સકંળાયેલ સભ્યો  
સામાન્ય રીિે ઘરમા ં જયારે એક વ્યક્તિ જ આશથિક પ્રવશૃિ સાથે 

જોડાયેલ હોઈ ત્યારે ઉચ્ચ શશક્ષણ  મેળવાવ માટે સ્ત્રીઓ પોિાનો 
અભ્યાસ અધરુો મકૂી દે છે જયારે એક થી વધ ુવ્યક્તિ આશથિક પ્રવશુિ 

સાથે જોડાયેલ હોઈ ત્યારે િેઓ ઉચ્ચ અભ્યાસ કરવા નુ ંવધ ુપસદં 

કરે છે   

 

7. ઘર એકમના વડાની વામર્િક આવકન ાં આવક પ્રમાણ  

8. બકઁ મવગત  
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કોષ્ટક દ્વારા સ્ત્રીઓની બકઁના ખાતા સદભાની  મવગતો જેમ કે, ખાતા િારક ન ાં પ્રમાણ , કેટલી બૅન્કોમાાં ખાત  ાં િરાવે છે તથા કઇ કઇ 

બકઁમાાં ખાત  ાં છે અને તેમાથી બચતન ાં પ્રમાણ જોવા મળે છે   

બકઁ માાં ખાત  ાં િરાવટી સ્ત્રીઓન ાં પ્રમાણ 

મવગત આવમૃત ટકાવારી 
હા ૯૫ ૯૫% 

ના ૫ ૫% 

 

કેટલી સ્ત્રીઓ બૅન્કો માાં ખાત  ાં િરાવે છે ? 

મવગત આવમૃત ટકાવારી 
૧ બકઁ 70 70% 

૧ થી વધ  બકઁ 30 30% 

 

ખચા માથી બચત કરતી સ્ત્રીઓન ાં પ્રમાણ  

મવગત મવગત ટકાવારી 
હા  ૭૩  ૭૩% 

ના  ૨૭ ૨૭% 

 

સ્ત્રીઓની બકઁ ની મવગતો અન સાર સૌથી વધ  રાષ્ટ્રીયકૃત બકઁમાાં ૪૪% સ્ત્રીઓ ખાત  ાં િરાવે છે અને ખાનગી બકઁ માાં સૌથી ઓછાં 
૨૦% સ્ત્રીઓ પ્રમાણ િરાવે છે  

 
 

9. સ્ત્રીઓ માટેન ાં ખચાન ાં સૌથી વધ  મહત્વપણૂા પરીબળ 

10.  
11.  

 

12. સ્ત્રીઓના માટે સ્ત્રી સશક્તતકરણનો મ ખ્ય અથા  
 

13. સ્ત્રીઓના સશક્તતકરણ માટે ઉચ્ચ મશક્ષણ માટેન ાં મહત્વન ાં  
પ રવાર થય ાં છે  

 

 ઉચ્ચ મશક્ષણ મેળવવાના સ્ત્રીઓના વાલણો  
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ઉચ્ચ મશક્ષણના વલણો મવશ્લેર્ણ કરતાાં સ્ત્રીઓના મવમવિ પ્રશ્નોન ાં 
ટકાવારી મહત્વ ઉપર ના કોષ્ટકમાાં સહમતી ,સાંપણૂા સહમત ,તટસ્થ 

,અસહમત અને સાંપણૂા અસહમાંત ના આિારે  સ્ત્રીઓના ઉચ્ચ મશક્ષણ 

ના વાલણો દશાાવ્યા છે  

 મનષ્કર્ા  
સ્ત્રી સશક્તતકરણમાાં ઉચ્ચ મશક્ષણના વલણોનો અભ્યાસ કરતા જોતા , 
સ્ત્રીઓ ઉચ્ચ મશક્ષણ મેળવી તેમના સ્થાનમાાં એટલે કે પ ર ર્ સમાન 

તેન ાં સામાજજક, આમથિક ,સાંસ્કૃમતક તથા રાજકીય સ્થાન એકસમાન થઇ 

ગય ાં છે .ઉચ્ચ મશક્ષણથી  સ્ત્રી સશક્તતકરણમાાં ૫૦% થી વધ  બદલાવ જોવા મળી આવે છે, જેમાાં સરકારની ભમૂમકામાાં મવમવિ યોજનાઓ 

પણ સ્ત્રીઓને લાભ અપાવે છે ,તથા કચ્છના રોજગાર ક્ષેત્ર એટલે કે હસ્તકલા,માટીકામ , ઉચ્ચ અભ્યાસ માાં સ્ત્રીઓન ાં પ્રમાણ વધ  જવા 
મળી આવે છે અને મશક્ષણ મેળવવાની પસાંદગી પણ બદલાતી જોવા મદે છે. સ્ત્રીઓ આધ મનકય ગમાાં બેષ્ન્કિંગ તથા પોતાના ખચા માાંથી 
બચત કરી સ્વમનભાર થઇ છે સ્ત્રીઓ જીવનસાથીની પસાંદગી કરવા માટેની પણ સપણૂા બદલાવ જોવા મળી આવે છે . સ્ત્રીઓના સામાજજક 

પ્રશ્નો તથા સામજજક દરજ્જામાાં પણ ઉચ્ચ મશક્ષણ એ બદલાવ લાવ્ય ાં છે 

મવગતો  સ્ત્રીન ાં સ્થાન સ્ત્રી 
સશક્તતકરણમાાં 
બદલાવ   

આમથિક 

ક્સ્થરતા  
મેળવવા  

અમાજજક 

પ્રશ્નો ઘટયા 
સ્વરોજગાર 

માટે સક્ષમ 

બની છે  

સરકારની 
ભમૂમકા 

જીવનસાથી 
પસાંદગી માટે 

સ્વતાંત્રતા 

સાંપણૂા સહમત  ૨૨% ૨૯% ૮% ૫% ૨૯% ૧૪% ૨૧% 

સહમત  ૩૮% ૫૦% ૩૮% ૧૭% ૪૮% ૪૮% ૨૩% 

તટસ્થ  ૨૮% ૧૪% ૩૦% ૨૪% ૧૩% ૨૩% ૨૪% 

અસહમત  ૧૦% ૫% ૧૮% ૩૬% ૪% ૫% ૭% 

સાંપણૂા 
અસહમત  

૨% ૨% ૬% ૧૮% ૬% ૬% ૩% 

(મેળવેલ મારહતી ના અન સાર) 
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