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યવુાનોમાાં આપઘાત ( 21મી સદીના પ્રથમ દાયકાના સાંદરે્ભ) 

Among youth suicide (the first decades of the 21st century context) 
 

પ્રસ્તાવના. 
બાયતીમ વભાજભાાં યલુાનો એ નલા યગુની નલીન વલબાલના છે. આજનો યલુાન યાંયા, પ્રથા, રુઢઢઓની 

વાભે ડકાય પેંકલા રાગ્મો છે. નલીન વ્મલસ્થાતાંત્રભાાં જોડાલા રાગ્મો છે. જે 20ભી વદીના પ્રથભ ાાંચ દામકાભાાં 
વાભાજજક, આવથિક, યાજકીમ વ્મલસ્થાતાંત્રભાાં જોડાલાનો અલકાળ ઓછો શતો. તે અલકાળ આજે લધ્મો શોલાથી 
યલુાનો આજે તેનાાં ઘય, કુટુાંફ, જ્ઞાવત કે ોતાના વમદુામો સધુી વવભીત ન યશતેાાં તે ફશાયના વમદુામો વાથે 
જોડાલા રાગ્મો છે. તેનાાં કાયણે તેણે નલાાં પ્રદેળો, વમદુામોનાાં રોકો વાથે સભેુ, વશકાય વભામોજનની વાથે વાથ ે
વાંઘષ, સ્ધાષનો વાભનો કયલો  ડે છે. 90નાાં દામકા ફાદ બાયતભાાં નલીન આવથિક નીવતને કાયણ ેઉદ્યોગીકયણ 
અને ળશયેીકયણ લધ્યુાં છે, યલુાનો કૃવકે્ષત્રભાાંથી નીકીને ઉદ્યોગકે્ષત્ર અને વેલાક્ષેત્રભા લધ ુપ્રભાણભાાં જોડાલા 
રાગ્માાં છે, તેભાાં શઢયપાઇ લધી છે. ગ્રાવભણવલસ્તાય ભાાંથી ળશયેીવલસ્તાયભાાં સ્થાાંતયણ લધ્યુાં છે. સ્થાાંતયણની વાથ ે
વાંકામેરી અનેક વલધ પ્રઢિમાઓનો વાભનો યલુાનોએ કયલો ડે છે. જેનાાં કાયણ ેયલુાનોભાાં ળાઢયયીક, ભાનવવક, 
વાભાજજક અન ે આવથિક વાંઘષ, તનાલ ઉદ્દબલ ે છે. ગયીફ, ફેકાય, વ્મવનો, સ્ધાષત્ભક યીક્ષાઓ, ળાઢયયીક 
દુરુમોગ, ફાત્કાય, દશજે, પ્રેભભાાં વનષ્પતા, રગ્નયદ્દ થલા, છુટાછેડા જેલાાં કાયણોથી યલુાનો આઘાત  કયલા 
રાગે છે. આત્ભશત્મા એ ભનો-વાભાજજક કાયણોવય ઉદ્દબ્લતી વાભાજજક વભસ્મા છે. આ વભસ્માનાાં ઉદ્દબ્લા થલાભાાં 
અનેક કાયણો જલાફદાય શોમ છે. વ્મક્તત કમાયેક અવાંતોી, અજ ાંાબમો, તાંગઢદર, શતાળ, વનયાળ, સ્ધાષત્ભક, 
વભથ્માઆડાંફય અને અભબભાનભાાં વયકી જામ છે. ોતાની ઇચ્છા, ભશાત્લાકાાંક્ષાન ે અટકાલી ળકતો નથી અન ે
જીલનના યસ્તાભાાં આલતી તકરીપો કે અડચણોને વનલાયલાભાાં અળકત ફને છે. વ્મક્તત સ્લમાં ોતાના જીલનને 
વભામોજીત ન કયી ળકલાને કાયણ ેજીલનને ટુાંકાલલાનો પ્રમાવ કયે છે.  
અભ્યાસના હતે ુ:- 
1. આઘાતની વલબાલના વભજલી. 
2. યલુાનોભાાં (રુુ અને સ્ત્રી) આઘાતનુાં પ્રભાણ જાણવુાં. 
3. આઘાત કયનાય યલુાનો કેલા પ્રકાયની કાભગીયીભાાં યોકામેરા તેની જાણકાયી ભેલલી.  
4. યલુાનો ળા ભાટે આત્ભશત્મા કયે છે તેનાાં કાયણો જાણલા. 
5. યલુાનો આઘાત કયલા ભાટેના કેલા ભાગો કે વાધનો અનાલે છે તે જાણવુાં. 
6. યલુાનોભાાં આઘાત અટકાલા ભાટેના વભાજકામષ દયવભમાનગીયી ભાટેના ગરાાં ળોધલા. 
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માહહતીનો સ્ત્રોત :- 
પ્રસ્તતુ અભ્માવ રેખભાાં 1967થી National Crime Records Bureau, (NCRB) Ministry of  Home 

Affairs, Govt. of India દ્વાયા દેળભાાં ફનતી આઘાતની ઘટનાઓની ભાઢશતીનો યેકડષને દય લે જાશયે કયલાભાાં 
આલે છે. પ્રસ્તતુ અભ્માવ ભાટે 2001 થી 2011 દયમ્માન બાયત અને ગજુયાત યાજમભાાં યલુાનોભાાં આઘાત 
વલેની આંકડાકીમ ભાઢશતી NCRB ના અશલેારોભાાં જાશયે કયલાભાાં આલી છે, તેનો ઉમોગ આ વાંળોધન ત્રભાાં 
કયલાભાાં આવ્મો છે.   

યવુાનની વવર્ભાવના, તેની સ્સ્થતી અને યવુાનોનુાં વસ્તી ચિત્ર. 

યલુાન એભ આણે ફોરીએ છીએ,  તેનો અથષ ફાણ અને ખુ્ત લમ લચ્ચેનો જીલન ગાો. જે 
ઢયકલ ફનલાની પ્રઢિમા કે અલસ્થાભાાં છે. ઢયકલ ફની યહ્યા છાં, તે ફાક નથી  યાંત ુઢકળોય અલસ્થા અને 
યલુાલસ્થાનો જીલનગાો છે. યલુાન શોલાની વભજ, તયાંગી અલસ્થાથી ખુ્ત અલસ્થા તયપની ગવત એટર ે
યલુાન. આણાાં યાષ્રીમ કવલ ઝ્લેયચાંદ ભેઘાણી “ઘટભાાં ધોડા થન ગને, આતભ વલિંજે ાાંખ; અણ ઢદઠેરી બોભ ય, 
મૌલન ભાાંડ ેઆંખ” કશીને મૌલનનો અથષ વભજાલે છે. ઉંભયનાાં વાંદબે યલુાન વલળેનાાં ભત-ભતાાંતય જોલા ભે છે, 
National youth policy- 2003 મજુફ 13 થી 35 લષની લમજુથના વ્મક્તત, National youth policy- 2008 મજુફ 
14 થી 35 લષની વ્મક્તત. National youth policy- 2012 મજુફ 16 થી 30 લષની લમજુથના વ્મક્તતઓ (2) 
કોભન લેલ્થ યલુા કામષક્ર્ભભાાં યલુાન ભાટે 16 થી 30 લષની, ઝીમ્ફામ્ફલે ભાાં 16 થી 24 લષ, ભરેવળમાભાાં 16 થી 
40 લષની ઉંભયની વ્મક્તતને યલુાન ભાનલાભાાં આલે છે. 

યવુાનોની સ્સ્થવતનુાં વસ્તીચિત્ર. 

બાયત દેળ આજે વભગ્ર  વલશ્વભાાં વૌથી લધ ુયલુાન રોકોનો દેળ છે. 2011નીલસ્તી ગણતયી મજુફ 121 
કયોડની લસ્તીભાાં 15-થી 29 લષના યલુાનોની લસ્તી 33.33 કયોડ (27.52%) થામ છે, બાયતની આ યલુાલસ્તી 
ભાાંથી (45.03%) 15.01 કયોડ (11.11 ગ્રાભીણ યલુાનો +3.89 ળશયેી યલુાનો) કાભદાય છે અને 54.96 % 
ભફનકાભદાય છે. ગજુયાતની યલુાલસ્તી ભાાંથી 83.19 રાખ (52.34 ગ્રાભીણ યલુાનો + 30.85 ળશયેી યલુાનો) 
કાભદાય તયીકે કામષયત છે. જમાયે કુર લસ્તીના 31.45 કયોડ વળક્ષણ વાંસ્થાભાાં શાજય યશીને અભ્માવ કયી યહ્યા છે. 
(4) તેભાાં કુર યલુાલસ્તી ભાાંથી 10.32 કયોડ (6.38 ગ્રાભીણ યલુાનો +3.93 ળશયેી યલુાનો) ળૈક્ષભણક વાંસ્થાભાાં 
અભ્માવ ભાટે શાજય છે. ફાકીના ળૈક્ષભણક વાંસ્થા સધુી શોંચ્મા નથી. ગજુયાતભાાં  1.43 કયોડ રોકો વળક્ષણ 
વાંસ્થાભાાં શાજય યશીને, અભ્માવ કયી યહ્યા છે. તેભાાંથી 43.67 રાખ (20.96 ગ્રાભીણ યલુાનો + 22.71 ળશયેી 
યલુાનો) ળૈક્ષભણક વાંસ્થાભાાં અભ્માવ ભાટે શાજય છે. ફાકીના ળૈક્ષભણક વાંસ્થા સધુી શોંચ્મા નથી. 
 
 
 
 



KCG-Portal of Journals 
 

3 | P a g e  
 

કોષ્ટક-1. ર્ભારત અને ગજુરાતમાાં 15-29 વષષના યવુાનોની વસ્તીનુાં વર્ગીકરણ 

 
બાયતભાાં (કયોડભાાં) ગજુયાતભાાં (રાખભાાં ) 

 
કુર વ્મક્તત રુુો સ્ત્રીઓ કુર વ્મક્તત રુુો સ્ત્રીઓ 

કુર લસ્તી 121.08 62.32 58.75 604.39 314.91 289.48 
કુર યલુાનોની લસ્તી 
(%)  

33.33 
(27.53) 

17.29 
(51.86) 

16.04 
(48.14) 

169.25 
(27.98) 

89.59 
(52.93) 

79.65 
(47.07) 

કુર ગ્રાભીણ લસ્તી 83.37 42.77 40.59 346.94 177.99 168.95 
ગ્રાભીણ યલુાનોની લસ્તી  
(%) 

22.38 
(26.84) 

11.60 
(51.86) 

10.77 
(48.14) 

93.03 
(26.81) 

48.34 
(51.96) 

44.68 
(48.04) 

કુર ળશયેી લસ્તી  37.71 19.54 18.16 257.45 136.92 120.52 
ળશયેી યલુાનોની લસ્તી 
(%) 

10.95 
(29.03) 

5.68 
(51.87) 

5.27 
(48.13) 

76.22 
(29.60) 

41.24 
(54.10) 

34.97 
(45.90) 

સ્ત્રોત- Census of India -2011 C-10: Population Attending Educational Institutions   

આત્મહત્યા અંરે્ગનો ખ્યા. 

 આજે વભગ્ર વલશ્વભાાં આઘાત અંગેની ભાઢશતી ભેલલા ભાટે લૈજ્ઞાવનક વલેરેન્વ થઈ યહ્યા છે. આઘાત 
અટકાલ- એક લૈવશ્વક ભથાભણ (5) 2012નો અશલેાર મજુફ વભગ્ર વલશ્વભાાં દય લે 8,04,૦૦૦ વ્મક્તતઓ 
આઘાત કયે છે, એટરે કે દય એક રાખની લસ્તી 11.4 (15 રુુો, 8 સ્ત્રીઓ) આઘાત કયે છે,  

આત્ભશત્મા એ ભનો-વાભાજજક વભસ્મા છે, તેને આણે અભ્માવનાાં વાંદબષભાાં એક વાભાજજક ઘટના છે તેભ 
કશી ળકીએ. નલા વાંદબષભાાં કશવે ુાં શોમ તો એભ કશી ળકામ કે ભનષુ્મને ભેરાાં ભાનલ અવધકાય ભાાં જીલનનાાં 
અવધકાયનુાં શનન એટર ે આત્ભશત્મા. વ્મક્તત ોતાને ભેરાાં  જીલનનાાં અવધકાયો પ્રાપ્ત કયી ળકલા ભાટે  
અળક્તતભાન ફનલાને કાયણ ે વ્મક્તત સ્લમાં ોતાના જીલનનો અવધકાય જતો કયલાની વાભાજજક ઘટના એટરે 
આત્ભશત્મા. ઇભાઇર દુખાષભ (1856-1917) ફ્ાાંવના વભાજળાસ્ત્રી થઇ ગમાાં. તેભણે  આઘાત ઉયનાાં આંકાડાઓનો 
અભ્માવ કયીન.ે આઘાત ‘Suicide’ (1897) નાભનો ગ્રાંથ રખ્મો શતો, જે ગ્રાંથ આજે ણ આત્ભશત્માનો અભ્માવ 
કયનાયા ભાટે વીભા ભચહ્નરુ છે. દુખેભના ભતે આત્ભશત્મા એ વાભાજજક ઘટના છે અને તે વાલષવત્રક જોલા ભે છે. 
વભાજીક ઘટનાનુાં મૂ તત્લ ‘વભાજ’ ોત ેજ છે, અને વાભાજજક ઘટનાઓને જન્ભ આલાભાાં વામઢુશક ચેતના 
ખફુજ અગત્મનો બાગ બજલે છે. આત્ભશત્માની ઘટનાને વાભાજજક તથ્મનાાં સ્લરુભાાં સ્લીકાયે છે. તેઓ જૈવલક કે 
દૈઢશક કાયણો થી તાવલાને ફદરે વાભાજજક કાયણોથી તાવવુાં જોઇએ. તેભણે કુટુાંફ, ધભષ, ઋત,ુ સ્ત્રી-રુુ, 
ળશયે-ગાભડા, રગ્નનો દયજ્જો, ઉંભય લગેયે ઢયફોને ધ્માનભાાં યાખીને એક ફીજા વાથેનો વાંફાંધ તાવલાનો 
પ્રમાવ કમો છે. તેઓના અભ્માવનાાં ભશત્લના તાયણો નીચ ેમજુફ જોલા ભે છે. 

1. આઘાતનો દય ભોટેબાગે દયેક લે એકવયખો જોલા ભે છે.  
2. આઘાતનો દય વળમાા કયતાાં ઉનાાભાાં લધ ુજોલા ભે છે.  
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3. સ્ત્રીઓ કયતાાં,  રુુોભાાં આઘાત લધ ુજોલા ભે છે.  
4. યલુાન ભાણવો કયતાાં,  વધૃ્ધોભાાં આઘાતનુાં પ્રભાણ લધાયે છે.  
5. ગાભડાઓનાાં વનલાવીઓ કયતાાં,  ળશયેોનાાં વનલાવીઓભાાં આઘાત લધ ુજોલા ભે છે.  
6. વાભાન્મ નાગયીકો કયતાાં,  રશ્કયી વ્મક્તતઓ લધ ુપ્રભાણભાાંઆઘાત કયે છે.  
7. કેથોભરક કયતાાં,  પ્રોટેસ્ટન્ટોભાાં આઘાતનુાં પ્રભાણ લધાયે જોલા ભે છે.  
8. ઢયભણત વ્મક્તતઓ કયતાાં, અઢયભણત, છુટાછેડા રીધેર અન ે વલધલા-વલધયુ વ્મક્તતઓભાાં  આઘાતનુાં 

પ્રભાણ લધાયે જોલા ભે છે.  
9. ઢયભણત વ્મક્તતઓભાાં ફાકોલાી વ્મક્તતઓ કયતાાં ફાકો લગયની વ્મક્તતઓ લધ ુપ્રભાણભાાં આઘાત 

કયે છે.   
 

ઉયોકત તાયણો દુખેભે ફહુજ ફશોા પ્રભાણભાાં આંકડાઓ એકવત્રત કયીન,ે તેનુાં વલવલધ દ્રષ્ષ્ટભફિંદુથી વલશ્રેણ 
કયુું છે. તેભણે આત્ભશત્માનાાં ત્રણ પ્રકાય દળાષવ્માાં છે. એક, આત્ભસ્રાઘી આત્ભશત્મા. ફીજો, યોકાયી આત્ભશત્મા. 
ત્રીજો,  ધોયણ વલઢશન આત્ભશત્મા. આત્ભસ્રાઘી કે અશભલાદી આત્ભશત્મા,  વ્મક્તતને ોતાનો અશભ ઘલામ, 
ોતાના જીલન ની પ્રવતષ્ઠા શણાતા,  તેભને રાગી આલલાને કાયણ,ે.વ્મક્તતને ોતાના વાભજીક જીલનની કે 
અક્સ્તત્લની કોઇ નોંધ રેલાતી ન શોલાને કાયણ,ે અલગણના કે અભાનીત થલાથી વ્મક્તત અભરપ્ત થઇ જામ છે 
અને આત્ભશત્મા કયલા પ્રેયાઇન ેઆત્ભશત્મા કયે છે, તેન ેઆત્ભસ્રાઘી આત્ભશત્મા કશ ેછે. યોકાયી આત્ભશત્માભાાં 
વ્મક્તત, આત્ભસ્રાઘી આત્ભશત્મા કયતાાં તદન વલયીત યીક્સ્થતીથી વ્મક્તત આત્ભશત્મા કયલા ેયામ છે. કોઇ 
ચોતતવ શતેુણુષ કયલા ભાટે વ્મક્તત ોતાના જીલનનો ત્માગ કયે છે. કોઇનુાં યક્ષણ કયલા ભાટે, કોઇ નલા મલુ્મોને 
પ્રસ્થાવત કયલા ભાટે, આત્ભશત્મા કયલા પ્રેયામ છે. આ પ્રકાયની આત્ભશત્માભાાં વ્મક્તત નૈવતક અન ેભનોલૈજ્ઞાવનક 
દફાણોને કાયણ ેઆત્ભશત્મા કયલા પ્રેયામ છે. ોતાના વપ્રમજનનાાં અલવાન થલાથી ણ વ્મક્તત આત્ભશત્મા કયે છે, 
તેન ેયોકાયી કે યભાથષલાદી આત્ભશત્મા કશ ેછે. ધોયણવલઢશન કે અવભાંજવ બમો આઘાત, વાભાજજક જીલનભાાં 
આલતાાં ઢયલતષનો વાથ ેવ્મક્તત વભામોજન વાધી ળકતો નથી, વભાજભાાં લતષનધોયણ અસ્ષ્ટ ફનલાન ેકાયણ ે
વ્મક્તતનાાં લતષનોભાાં ધોયણ વલઢશનતા વજાષમ છે, તેનાાં દફાણન ેકાયણ ેવ્મક્તત આત્ભશત્મા કયલા પ્રેયામ છે. દા.ત. 
ફેકાયીન ેકાયણ ેયલુાન વ્મક્તત ફેકાયીનાાં દફાણને કાયણ ેવનયાળ ફની જામ છે, ોતાના લતષનો ધોયણ અનવુાય ન 
લતી ળકલાન ેકાયણ ેઆત્ભશત્મા કયલા પ્રેયામ છે. વભાજભાાં વ્મક્તત ઉય યીત યવભો, પ્રથાઓ, ભાન્મતાઓ, ધભષ 
લગેયેનો અંકુળ શોમ છે, તે અંકુળ ઢીરો ડલાને કાયણ ેવ્મક્તત આત્ભાશત્મા કયલા પ્રયાઇ ને આત્ભશત્મા કયે છે. 

સામાન્ય રીતે આત્મા હત્યા કરનાર વ્યસ્તતના િેતવણીનાાં  ચિહ્નો 

1. ખફૂ જ શતાળ, અત્માંત થાકેરા અને વતત ઉદાવી રાગ.ે 
2. વનયાળાજનક અનબુલ કયે.  
3. કૌટુાંભફક ફાફતોભાાં બાગીદાય ન ફને, કુટુાંફના વભ્મો વાથેના વ્મલશાયોભાાં ીછેશઠ કયે. 
4. વભત્રો વાથે અને વાભાન્મ વાભાજજક પ્રવવૃિઓભાાં ીછેશઠ કયે. 
5. પ્રવવૃિઓભાાં યવ ન દાખલે અને  
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6. ોતાના દેખાલભાાં ફેકાીજીબયુું લતષન કયે (લા, કડાાં)  
7. ોતાના સ્લને નીચો ાડે. 
8. દલા દારૂનો ઉમોગભાાં લધાયી કયે છે. 
9. આત્ભશત્મા કયનાય રોકો વલેના વલચાયો અને લાતો કમાષ કયે.  
10. અભ્માવની પ્રવવૃતભાાં કે ળાાનુાં કાભ અને કરાના કામોભાાં આત્ભશત્મા વલે યજૂઆત કયે.  
11. ોતાના જીલનની ભશત્લની અંગત ચીજ લસ્તઓુ અન્મને આી દે. તેને દૂય કયે. 

21મી સદીના ગજુરાતમાાં આત્મહત્યાની સ્સ્થતી યવુાનોના સાંદરે્ભ 
 પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં પ્રાથવભક ભાઢશતીનાાં સ્ત્રોત તયીકે બાયતભાાં આઝાદી ફાદ દેળભાાં ફનતી આઘાતની 
ઘટનાઓનુાં દસ્તાલેજીકયણ 1967 થી બાયત વયકાયના NCRB દ્વાયા કયલાભાાં આલે છે, બાયતભાાં આઘાતનુાં 
પ્રભાણ લધતુાં જામ છે. દય એક રાખ લસ્તીએ 1971  થી 1980 દયવભમાન વયેયાળ 6.94 વ્મક્તત, 1981 થી 1990 
દયવભમાન વયેયાળ 7.25 વ્મક્તત, 1991 થી 2000 દયવભમાન વયેયાળ 10 વ્મક્તત અન ે 21ભી વદીના પ્રથભ 11 
લષભાાં, 2001થી 2011 દયવભમાન વયેયાળ 10.71 વ્મક્તત આઘાત કયે છે. તેલી જ યીત ેગજુયાત યાજમની લાત 
કયીએ તો, દય દવ શજાય લસ્તીએ 1971 થી 1980 દયવભમાન વયેયાળ 5.26 વ્મક્તત, 1981 થી 1990 દયવભમાન 
વયેયાળ 5.51 વ્મક્તત, 1991 થી 2000 દયવભમાન વયેયાળ 8.60 વ્મક્તત, અન ે 21ભી વદીના પ્રથભ 11 
લષભાાં,2001 થી 2011 દયવભમાન વયેયાળ 9.71  વ્મક્તત ગજુયાત યાજમભાાં  આઘાત કયે છે.  
 

દય લે આઘાતનુાં પ્રભાણ દેળ અને ગજુયાત યાજમભાાં લધતુાં જામ છે, જેભ લસ્તી લધતી જામ છે,  તેભ 
તેભ આઘાતનુાં પ્રભાણ લધત ુજામ છે. દુખેભનાાં અભ્માવ મજુફ સ્ત્રીઓ કયતાાં રુુોભાાં આઘાત લધ ુજોલા ભે 
છે. પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં બાયતભાાં આત્ભશત્માનાાં આંકડાઓ ણ તેનુાં વભથષન કયે છે, જે નીચેનાાં કોષ્ટકભાાં-2  જોલા 
ભે છે.    

કોષ્ટક ન. 2. બાયત અને ગજુયાતભાાં આત્ભશત્માનુાં જાવત મજુફ લગીકયણ (2001 to 2011) 

લષ 
બાયતભાાં આત્ભશત્મા ગજુયાતભાાં આત્ભશત્મા 
રુુો  ભઢશરાઓ  કુર  રુુો  ભઢશરાઓ  કુર  

2001 66314 42192 108506 2649 2142 4791 
2002 69332 41085 110417 2706 1938 4644 
2003 70221 40630 110851 2650 1916 4566 
2004 72651 41046 113697 2850 1926 4776 
2005 72916 40998 113914 2902 1863 4765 
2006 75702 42410 118112 3048 1987 5035 
2007 79295 43342 122637 3375 2205 5580 
2008 80544 44473 125017 3735 2430 6165 
2009 81471 45680 127151 3671 2585 6156 
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2010 87180 47419 134599 3813 2394 6207 
2011 87,839 47,746 1,35,585 3,912 2,470 6,382 

  
843465 546353 13,20,486 35311 23756 59,067 
63.90% 36.10% 100% 59.80% 40.20% 100% 

સ્ત્રોત- Accidental Deaths and Suicides in India 2001 to 2011, NCRB, Ministry of Home Affairs 
 
એકલીવભી વદીનાાં પ્રથભ અગીમાય લષભાાં બાયતભાાં (63.9%) રુુોએ અને 4,77,021 (36.1%) 

સ્ત્રીઓએ અન ેઆઘાત કમો છે અને ગજુયાત  યાજમભાાં 59,067 જેભાાં 35,311 (59.8%) રુુોએ અને 23,756 
(40.2%) સ્ત્રીઓએ આઘાત કમો છે. આ આંકડાઓ દળાષલે છે કે, ગજુયાત યાજ્મભાાં રુુોની વયખાભાણીએ 
સ્ત્રીઓભાાં આધાતનુાં પ્રભાણ બાયત દેળ કયતાાં રગબગ 4% લધ ુજોલા ભે છે.  

જે દેળભાાં યલુાનો તેભની વાભે આલતા ડકાયોનો વાભનો કયી ળકે છે, તે દેળનાાં યલુાનો વલકાવના નલા 
આમાભો વલકવાલી ળકે છે. બાયતભાાં ફધીજ ઉંભયના વ્મક્તતઓની વયખાભણીએ યલુાનોભાાં આઘાતની કેલી 
ક્સ્થવત છે, તેની વલગતો નીચેના કોષ્ટકભાાં જોલા ભે છે.  
કોષ્ટકા-3. ર્ભારત અને ગજુરાતમાાં જાવત મજુબ આત્મહત્યા કરનારા યવુાનોનુાં વર્ગીકરણ  

 
બાયતભાાં યલુાનોભાાં આત્ભશત્મા ગજુયાતભાાં યલુાનોભાાં આત્ભશત્મા 

લષ રુુો સ્ત્રીઓ કુર રુુો સ્ત્રીઓ કુર 
2001 26,604 21,410 48,014 1424 1,093 2,517 
2002 20,917 18,371 39,288 1,022 946 1,968 
2003 21,697 18,131 39,828 931 873 1,804 
2004 21,617 18,519 40,136 988 927 1,915 
2005 21,823 18,411 40,234 980 851 1,831 
2006 22,757 19,459 42,216 986 925 1,911 
2007 23,446 19,714 43,160 1,189 1,012 2,201 
2008 24,396 20,256 44,652 1,250 1,090 2,340 
2009 23,746 20,174 43,920 1,255 1,159 2,414 
2010 26,387 21,238 47,625 1,343 1,105 2,448 
2011 26,604 21,410 48,014 1,424 1,093 2,517 
કુર 2,59,994 2,17,093 4,77,087 12,792 11,074 23,866 
સ્ત્રોત- Accidental Deaths and Suicides in India 2001 to 2011, NCRB, report 

બાયતની અંદય યલુાલસ્થાભાાં આઘાત કયનાય (15-29 લષના) કુર યલુાનો ભાાંથી 4,77,087 (2,59,994 
યલુાન રુુ + 2,17,093 યલુાન સ્ત્રીઓ) વયેયાળ એક લષભાાં 43,371 ( 23635 યલુાન રુુો + 19735 યલુાન 
સ્ત્રીઓ) બાયતીમ યલુાનો એ આઘાત કમો છે, જમાયે ગજુયાત યાજમભાાં કુર યલુાનો ભાાંથી 23,866 (12,792 
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યલુાન રુુ + 11,074 યલુાન સ્ત્રીઓ) એ આઘાત કમો છે. વયેયાળ એક લષભાાં 2169 (1162 રુુો + 1006 
સ્ત્રીઓ) ગજુયાતી યલુાનોએ આઘાત કમો છે. વભગ્ર દેળની વયખાભણી ગજુયાતભાાં યલુા સ્ત્રીઓ લધ ુપ્રભાણભાાં 
આઘાત કયે છે  

આઘાતના કયલા ાછના અનેક કાયણો જલાફદાય શોમ ળકે છે. યલુાનો કમા કાયણોવય આઘાત કયે 
છે તે નીચેના કોષ્ટકભાાં જોલા ભે છે.  
કોષ્ટક-4. ર્ભારતમાાં આત્મહત્યાનાાં કારણોનુાં જાવત મજુબ વર્ગીકરણ ( 2001  થી 2011) 
    વભગ્ર દેળભાાં આઘાત કયનાય  યલુાનોભાાં આઘાત કયનાય 
નાં.  આત્ભશત્માનાાં કાયણો રુુો સ્ત્રીઓ કુર રુુો સ્ત્રીઓ કુર 

1 
નાદાયીની અણી ય/ આવથિક 
ક્સ્થવતભાાં અચાનક પેયપાય થલો  

29,092 3,961 33,053 4,746 1,097 5,843 

2 ળાંકાસ્દઅઘઢટત વાંફાંધ 6,306 7,587 13,893 2,771 4,294 7,065 
3 રગ્ન યદ્દ કયલા- અવભાધાન 4,752 5,733 10,486 2,941 4,247 7,198 
4 ફાકો ન શોલા (નુાંવકતા)  2,349 5,634 7,983 521 2,351 2,872 
5 ભાાંદગી 1,86,871 1,01,726 3,15,597 42,489 32,893 75,382 
  ૧, એઇડ્ઝ એવટીડી 5,434 2,764 8,225 1,289 1,036 2,325 
  ૨, કેન્વય 5,772 2,699 8,471 541 304 845 
  ૩, ક્ષઘાત 4,626 2,124 6,750 552 448 1,000 
  ૪, ભાનવવક ભાાંદગી- ગાાંડણ 55,721 30,739 86,460 14945 9,955 24,900 
  ૫, અન્મ રાાંફા ગાાની ભાાંદગી  1,15,406 63,460 1,62,578 25,170 21,175 46,348 
6 વપ્રમ વ્મક્તતન ુમતૃ્ય ુ 5,187 4,315 9,502 1,365 1,814 3,179 
7 દશજે વલલાદ 723 29,312 30,035 298 21,323 21,621 
8 છૂટાછેડા 1,480 2,384 3,864 353 1,079 1,442 
9 ડ્રગ એબ્યઝુ/વ્મવન 24958 1,080 26,038 5,977 383 6,060 
10 યીક્ષાભાાં વનષ્પતા 13789 10,970 22,729 10,899 8,514 19,413 
11 વભાજભાાં પ્રવતષ્ઠા નીચે ડલી. 8087 4,396 12,483 2,410 1,975 4,385 
12 કૌટુાંભફક વભસ્માઓ 1,89,234 1,21,908 3,11,160 55,666 55,177 11,0843 
13 લૈચાયીક કાયણો/શીયોશોલા  1,241 701 1942 321 385 726 
14 ગેયકામદેવય ગબાષલસ્થા 103 2,298 2,401 224 1579 1,451 
15 પ્રેભની ફાફતો 31,677 37,064 41,190 15,327 14,801 30,128 

16 
ળાયીઢયકદુરુમોગ(ફાત્કાય 
કૌટુાંભફક, વ્મભબચાય લગેયે)  

1,243 2,468 3,720 482 1,460 1,942 

17 ગયીફાઈ, કાંગાભરમત 22,975 7,418 30,399 4,925 2,830 7,696 
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18 વ્માલવાવમક/કાયઢકદી વભસ્મા 10,123 1,500 11,623 2,630 581 3,211 
19 વભરકત વલલાદ 13,123 4,312 17,436 2,895 1,277 7,096 
20 ફેયોજગાયી  22,146 3,488 23,118 9,862 1,712 11,574 
21 જલાફ જાણીતા નથી. 1,47,401 71,492 2,08,173 46,700 29,688 76,388 
22 અન્મ કાયણો 1,30,515 64,742 1,95,262 36,927 25,682 65,147 
  કુર 8,43,465 4,77,021 13,20,486 2,53,371 2,14,612 4,67,983 
સ્ત્રોત- Accidental Deaths and Suicides in India 2001 to 2011, NCRB, report 

ફધીજ ઉભયભાાં અને યલુાનોભાાં અનિુભે ભાાંદગીને કાયણે 23.9%, 16.1% (રાાંફાગાાની ભાાંદગી અન ે
ભાનવવક ભાાંદગીનાાં કાયણો વવલળે જોલા ભે છે.) કૌટુાંભફક કાયણોવય 22.4%, 23.7% કાયણો કે જલાફો જાણી 
ળકામા નથી તેલા 15.7%,16.3%, અન્મ કયણોભાાં વભાલેળ કયામો છે તેલા 14.7%,13.9% તથા પ્રેભની ફાફતોભાાં 
3.11%, 6.4%, યીક્ષાભાાં વનષ્પતા ને કાયણે 1.7%,4.1% એ આઘાત કમો છે. આઘાત કયનાય વ્મક્તતએ કેલી 
યીતે આઘાત કમો છે તનેી વલગતો નીચેના કોષ્ટકભાાં જોલા ભે છે. 
કોષ્ટક-5. ર્ભારતમાાં જાવત મજુબ આપઘાત કરવા માટે અપનાવેા માર્ગો કે રસ્તાઓ (2001-2011) 

  
ફધીજ ઉંભયભાાં યલુાનોની ઉંભયભાાં 

નાં અનાલેરા ભાગો કે યસ્તાઓ રુુ  સ્ત્રી  કુર રુુ   સ્ત્રી   કુર 
1 લધ ુડતો દારૂ/આલ્કોશોર રેલો  13402 1050 14452 2400 321 2721 
2 ડફૂી જવુાં  53412 35417 88829 15821 14065 29886 
3 સ્લમાંને આગ રગાડલી/ઇજા કયલી  39555 77013 116568 12145 38164 50309 
4 આગ રગાડલાના વાધનો ભાયપતે  4341 1503 5844 1418 746 2164 
5 ગે પાવો ખાલી કે રટકવુાં  277901 132992 410893 86571 64420 150991 
6 ઝેય કે વલળ ીવુાં  303771 164833 468604 93479 74310 167789 
   1. જ ાંતનુાળક દલા ી રેલી  167624 87948 255572 51878 40903 92781 
   2. અન્મ ઝેયી દલા ી રેલી  135254 76479 211733 41317 33222 74539 
7 જાતે ઇજા શોંચાડલી  3156 1341 4497 951 580 1531 
8 કદૂકો ભાયીને  10213 4466 14679 2981 1680 4661 
  1.ભફલ્ડીંગ ઉયથી કદૂકો ભાયલો  5117 2188 7305 1414 834 2248 
  2. અન્મ સ્થેથી કદૂકો ભાયલો  5096 2279 7375 1567 847 2414 
9 ચાલ ુલાશન/યેરલેભાાંથી કદૂકો ભાયલો  5401 2184 7585 1737 667 2404 
10 માંત્ર દ્વાયા  1355 213 1568 484 85 569 
11 ઊંઘલાની ગોીઓ રેલી  5567 3733 9300 1361 1282 2643 
12 જાતે લીજીનો આઘાત રેલો  7853 2039 9892 2693 709 3402 
13 ચાલ ુલાશન/યેરલેની નીચે ડવુાં  32379 8661 41040 9157 3300 12457 
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14 અન્મ યસ્તાઓ કે ભાગો કે વાધનો  85611 42511 128122 22457 14467 36924 
  કુ  843465 477021 1320486 253371 214612 467983 
સ્ત્રોત- Accidental Deaths and Suicides in India 2001 to 2011, NCRB, report 
 આઘાત કયલા ભાટેના વ્મક્તતએ અનાલેરા વલવલધ 13 યસ્તાઓ કે ભાગોનુાં લગીકયણ કયલાભાાં આલેલુાં 
છે, તેભાાં વૌથી લધ ુઅનાલલાભાાં આલેરો ભાગષ એ ઝેયી દલા ીલાનો અને ગે પાાંવો ખાલાનો છે. તે અનિુભે 
વભગ્રભાાંથી 35.5% + 31.1 % અને યલુાનોએ 35.8%+32.3% છે, જમાયે ોતાની જાતને આગ રગાડલાનો ભાગષ 
અનાવ્મો શોમ તેવુાં વભગ્ર લસ્તી ભાાંથી 8.8% અને યલુાનો ભાાંથી 10.7% એ અનાવ્મો છે.  

યવુાનોમાાં આપઘાતના તારણો  

1. બાયતભાાં યલુાનોની લસ્તી- 2011 મજુફ 15-29 લષના 33.33 કયોડ (17.29 રુુો +16.09 સ્ત્રીઓ) છે. જે 
કુર લસ્તીના 27.53% છે. ગજુયાતભાાં 1.69 કયોડ (0.89 રુુો + 0.79 સ્ત્રીઓ) છે. ગ્રાભીણ ક્ષેત્રની 
વયખાભણી ળશયેી કે્ષત્રભાાં યલુાલસ્તીભાાં ટકાલાયીના વાંદબે લધ ુજોલા ભે છે. 

2. બાયતભાાં સ્લાતાંત્ર્મ ફાદ આઘાત કયનાયા રોકો વલેની ભાઢશતી એકત્ર કયલાનુાં કામષ 1964થી ળરૂ થયુાં. આ 
ભાઢશતીના આધાયે  બાયતભાાં આઘાત કયનાયાની કુર વાંખ્મા 34,95,923 છે. જમાયે ગજુયાતભાાં 1967 થી 
2011 સધુીની ભાઢશતી મજુફ 1,40,823 રોકોએ આઘાત કમો છે. જેભ જેભ લસ્તી લધતી જામ છે, તેભ તેભ 
આત્ભશત્મા કયનાયની વાંખ્મા લધતી જામ છે. 1971 થી 1980 ના દામકાભાાં 4,18,195 રોકોએ આઘાત કમો 
શતો, જમાયે 2001 થી 2011 ના છેલ્રા દામકાભાાં 13,20,486 રોકોએ આઘાત કમો છે. એટરે કે ચાય 
દામકાભાાં આઘાત કયનાયાની વાંખ્માભાાં રગબગ ત્રણ ગણો લધાયો થમો છે. 

3. એકલીવભી વદીનાાં પ્રથભ દામકાભાાં બાયત અને ગજુયાતભાાં આત્ભશત્માની ક્સ્થતી. પ્રથભ 2001 થી 2011 
દયમ્માન બાયતભાાં દય એક રાખ વ્મક્તતએ 10.71 વ્મક્તત આઘાત કમો છે. તેલી જ યીતે ગજુયાત યાજમભાાં  
દય દવ શજાય વ્મક્તતએ 9.71 વ્મક્તત આઘાત કમો છે.  

4. બાયત અને ગજુયાતભાાં આત્ભશત્માનુાં જાવત મજુફ લગીકયણ (2001 થી 2011) જોતાાં બાયતભાાં 843465 
(63.9 %) રુુોએ અન ે477021 (36.1%) સ્ત્રીઓએ આઘાત કમો છે. ગજુયાત યાજમભાાં 35311 (59.8%) 
રુુોએ અન ે  23756 (40.2%) સ્ત્રીઓએ આઘાત કમો છે. આ આંકડાઓ દળાષલે છે કે ગજુયાત યાજમભાાં 
રુુોની વયખાભાણીએ સ્ત્રીઓભાાં આધાતનુાં પ્રભાણ બાયત દેળ કયતાાં રગબગ 4% લધ ુજોલા ભે છે. 

5. બાયત અને ગજુયાતભાાં 15-29 લષની લમજુથનાાં યલુાનોનુાં જાવત મજુફ આત્ભશત્માનુાં લગીકયણ જોતાાં જાણી 
ળકામ છે કે, બાયતભાાં કુર આઘાત કયનાય કુર યલુાનો 477087 ભાાંથી યલુાસ્ત્રીઓ 45.50% (217093) છે, 
અને યલુારુુો 54.50% (259994) છે, તે જોતાાં યલુારુુોભાાં આત્ભશત્મા કયલાનુાં પ્રભાણ લધ ુજોલા ભે છે. 
તેલી જ યીતે ગજુયાતભાાં ણ કુર આત્ભશત્મા કયનાય 23866 યલુાનો ભાાંથી યલુાન સ્ત્રીઓ (11074) 46.40 % 
છે અને યલુાન રુુો (12792) 53.60 % છે, તે જોતાાં યલુા રુુોભાાં આત્ભશત્મા કયલાનુાં પ્રભાણ લધ ુજોલા 
ભે છે. વભગ્ર દેળની વયખાભણી ગજુયાતભાાં યલુાન સ્ત્રીઓ લધ ુપ્રભાણભાાં આઘાત કયે છે.   
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6. યલુાનોભાાં આઘાતનાાં કાયણોભાાં અનિુભે ભાાંદગીને કાયણે 16.1% (રાાંફાગાાની ભાાંદગી અને ભાનવવક 
ભાાંદગીનાાં કાયણો વવલળે જોલા ભે છે.) કૌટુાંભફક કાયણોવય 23.7% કાયણો કે જલાફો જાણી ળકામા નથી 
તેલા 16.3%, અન્મ કયણોભાાં વભાલેળ કયામો છે તેલા 13.9% તથા પ્રેભની ફાફતોભાાં 6.4%, યીક્ષાભાાં 
વનષ્પતાને કાયણે 4.1%, ગયીફી અને ફેયોજગાયીને કાયણે 4.5% યલુાનોએ આઘાત કમો છે. 

7. આઘાત કયલા ભાટેના વલવલધ 13 યસ્તાઓ કે ભાગો મજુફ લગીકયણ કયલાભાાં આલેલુાં છે, તેભાાં વૌથી લધ ુ
અનાલલાભાાં આલેરો ભાગષ ઝેયી દલા ીલાનો અને ગે પાાંવો ખાલાનો અનિુભે વભગ્રભાાં 35.5%+31.1 % 
અને યલુાનોએ 35.8%+32.3% છે, જમાયે આગ રગાડલાનો ભાગષ વભગ્રભાાં 8.8% અને યલુાનોભાાં 10.7% એ 
અનાવ્મો છે. 

િિાષ અને ર્ભામણો. 

આત્ભશત્મા એ એક જટીર ઘટના છે, તેભાાં ચેતાકીમ, આનલુાાંવળક, ભાનવવક, વાભાજજક, વાાંસ્કૃવતક અને 
માષલયણીમ જોખભી ઢયફો લચ્ચે થતી જટીર આંતયઢિમાની વાંડોલણી છે. આત્ભશત્મા એ નીચેના સ્તયભાાં 
ફનતી ઘટના છે, તેથી વેલા આનાય કે વેલા યુી ાડનાયનો એકાદ વનલાયક કામષક્ર્ભ કયલાથી આત્ભશત્મા 
અટકી જામ તેવુાં ળક્ય નથી. શતાળા, આત્ભશત્માવલળેનુાં વતત ભચિંતન, આત્ભશત્માનો પ્રમાવદય, આત્ભશત્મા 
વાંફાંવધત ભાશતી, જ્ઞાનભાાં સધુાયો અને યક્ષણાત્ભક ઢયફોભાાં લધાયો લગેયે, ફધાાં ઢયફો ધ્માનભાાં રેલાાં જરુયી 
છે. લતષભાન વભમભાાં ભાનલીના જીલનભાાં નાટયાત્ભક ઢયલતષન જોલા ભે છે. ભાનલી આ ઢયલતષનનો વાભનો 
કયલાભાાં અવભથષ ફનતા તે આત્ભશત્મા કયલા પ્રેયામ છે. જે યીત ે ભા ફાનો ઉછેય થમો છે ત ેયીત ેતેઓ તેભનાાં 
વાંતાનોનો ઉછેય કયી યહ્યા છે. યત ુાં આજે જે યીતે કુટુાંફની ફશાયનાાં ઢયફોભાાં આલેરાાં વાભાજજક ઢયલતષન અને 
જીલનળૈરી, વલચાયળયણી મજુફ ઉછેયની ઢફ અને પ્રઢિમાભાાં ફદરાલ ન રાલી ળકલાને કાયણે, યલુાનો અને ભા-
ફા લચ્ચે એક પ્રકાયની ખામ (Gape) ઉદ્દબ્લી છે, 21 વદીભાાં વ્મક્તત લધનેુ લધ ુ વાંકુર-જટીર વાભાજજક, 
આવથિક, યાજકીમ વ્મલસ્થાતાંત્રભાાં વડાતો જામ છે, સ્લમાંને આ વ્મલસ્થાતાંત્રની જેભ લધનેુ લધ ુવાંકુર અને જટીર 
ફનાલતો જામ છે. વય, વશજ અને ભોઢાભોઢનાાં યસ્યનાાં વાંફાંધો ઘટલાને કાયણે, ોતાને અન્મ વાથ ે
વભામોજીત કયી ળકતો નથી. તે એકરો ડી જામ છે. ોતાના વાંફાંધોભાાં વલશ્વાવનુાં લાતાલયણ અને હુ ાંપનાાં 
અબાલભાાં આત્ભશત્મા તયપ ધકેરામ છે.  

આત્મહત્યા રોકવા માટેની વ્યહૂરિનાઓ માટેના કેટાક મદુ્દાઓ નીિે મજુબ કહી શકાય છે: 

1. ળાા, ભશાળાાઓભાાં વનયાળા કે શતાળાનુાં છટણી (સ્િીનીંગ) કયવુાં.  
2. યલુાનો વાથે કાભ કયનાયા વ્માલવાવમકો, વળક્ષકો અને અધ્માકોને આત્ભશત્મા કયનાયને ઓખલા ભાટેની 

તારીભો. (જેને દ્વાયાર તારીભ અભબગભ કશી ળકામ)  
3. વનયાળ અને શતાળ યલુાનોની પ્રાથવભક વાય વાંબા રઈ ળકામ, તે ભાટેની તારીભ. જમાયે જરૂયી શોમ 

ત્માયે, તજજ્ઞ, ભનોભચઢકત્વક કે ભાનવવક આયોગ્મ પ્રેષ્તટળનયને આ દદીઓનો વાંદબષ આલો. 
4. ઢયક્ષાના ઢયણાભોના વભમે આત્ભશત્મા વનમાંત્ર ભાટેનુાં વલવળષ્ટ વ્મલસ્થાતાંત્ર ઊભુાં કયવુાં.  
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5. ઘાતકી કે જોખભી વાધનોનો ઉમોગ ઉય વનમાંત્રણ. ઝેયી દલાઓના લેચાણભાાં વનમાંત્રણ. 
6. આત્ભશત્મા અટકાલલા ભાટે વલવલધ વાંસ્થાઓ અને વાયવાંબા રેનાય લચ્ચે વાાંક વેત ુયચલો. 
7. વાંચાય ભાધ્મભો દ્વાય આત્ભશત્મા વનમાંત્રણ કામષિભ ચરાલલા. 
8. આયોગ્મ વેલાઓ સદુ્રઢ ફનાલલી અને વયતાથી પ્રાપ્ત થામ તેલી તકેદાયીના ગરાાં રેલા.  

 આભ, 21ભી વદીના પ્રથભ  દામકાભાાં યલુાનોભાાં આત્ભશત્માની ક્સ્થવત લધ ુ ભચિંતાજનક જોલા ભે છે. જે 
યલુાનો ળાા ભશાળાાભાાં અભ્માવભાથી છૂટી ગમા છે, તેભને કેલી યીતે ળોધી કાઢલા તે મશુ્કેર છે, યાંત ુળાા 
ભશાળાાભાાં અભ્માવ કયતાાં યલુાનો વાથે વળક્ષકો અને અધ્માકો વ્મક્તતગત યાભળષન કયીને, યલુાનોને જીલન 
જીલલાનો યાશ દળાષલી ળકે તેભ છે.  
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