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મ�હલા અપરાધ-સા�ંત સમાજની વા�તિવકતા

��તાવના

આ� સમાજમા ંઘણા ખરા અપરાધો થતા જોવા મળે છે. આવા અપરાધોમા ં�ુદા ં�ુદા ં��ેની �ુદ� �ુદ� �ય�કતઓ સકંળાયેલી
જોવા મળે છે. આ� અપરાધ કરવામાં ��ુુષોની સાથોસાથ મ�હલાઓ પણ સકંળાયેલી જોવા મળે છે. જો ક� અપરાધ કરવામાં
��ુુષો કરતા ંમ�હલાઓ�ુ ં�માણ ઓ�ં જોવા મળે છે. મ�હલા અપરાધનો અથ� એવો થાય છે ક�, મ�હલા �વારા કરવામા ંઆવતો
અપરાધ. � મ�હલા અપરાધ કર� છે તેને મ�હલા અપરાધી કહ�વામા ંઆવે છે. મ�હલા અપરાધની સમ�યા ફકત ભારતમા ંજોવા
મળે છે તે�ુ ંનથી. પરં�,ુ િવ�ના �ુદા ં�ુદા ંદ�શોમા ંમ�હલાઓ �વારા િવિવધ અપરાધો થતા રહયા છે. �ુિનયાના દર�ક સમાજોમાં
મ�હલા અપરાધી જોવા મળે છે. કાયદા �વારા �િતબિંધત કાય� કરવા માટ� દોષી સા�બત થયેલી મ�હલા ક� �ને રાજય�વારા
િશ�ા કર� શકાય તેવી મ�હલાને મ�હલા અપરાધી કહ�વામાં આવે છે. મ�હલા અપરાધીઓના અનેક ઉદાહરણો સમાજમાં જોવા
મળે છે. આવી અપરાધી મ�હલાઓમાં િસનેજગત, રાજકારણ વગેર�  �વા ��ેોની મ�હલાઓનો પણ સમાવેશ  થાય  છે. આમ,

મ�હલા અપરાધ એ �ુિનયાના દર�ક દ�શોમા ંઅને દર�ક સમાજમા ંઓછે વતે �શે જોવા મળે છે.

મ�હલા અપરાધ એટલે �ું ?

મ�હલા અપરાધ એ મ�હલાઓ �વારા થતા અપરાધ સાથે સકંળાયેલી બાબત છે. સમાજ અને કાયદા િવ�ુ�ધ કાય� કરતી દર�ક
મ�હલા એ મ�હલા અપરાધી છે. પકડાતી મ�હલા અપરાધીની સ�ંયા વા�તિવક મ�હલા અપરાધી કરતા ંઅનેકગણી ઓછ� જોવા
મળે છે. કારણ ક�, ઘણી મોટ� સ�ંયાની મ�હલા અપરાધીઓ કયાર�ય પણ પકડાતી નથી. એક બાબત એ પણ જોવા મળે છે ક�,
�તીય સબંધી અપરાધોમા ં��ુુષ અપરાધીઓની સરખામણીમા ંમ�હલા અપરાધીઓ પર તરત જ શકંા કરવામા ંઆવે છે. �તીય
અપરાધ  સબંધંી  અપરાધોમાં પકડાયેલ  અપરાધીઓમાં મ�હલા  અપરાધીઓ  મોટ�  સ�ંયામાં જોવા  મળે  છે.  જયાર�  હ�યા,
બળા�કાર, ચોર�, ધાડ વગેર� �વા અપરાધોમા ંમ�હલાઓ ઉપર શકંા કરવામા ંઆવતી નથી. � તે દ�શ અને સમાજના સા�ં�ૃિતક
��ુયોની અસર મ�હલા અપરાધીઓની સ�ંયા પર પડતી જોવા મળે છે. � સમાજોમા ંબા�યાવ�થામા ંખરાબ સ�ંકાર મળવાની
શકયતા હોય  �યાં મ�હલા અપરાધીઓની સ�ંયા વ�ુ રહ�વાની સભંાવના રહ�લી છે. પિ�મી સમાજો  કરતાં ભારતમાં મ�હલા
અપરાધીઓની સ�ંયા ઓછ� છે. ભારતમાં પણ પછાત, િન�ન  સમાજોની સરખામણીમાં સ�ય  સમાજોમાં મ�હલા અપરાધીની
સ�ંયા ન�ધપા� ર�તે ઓછ� જોવા મળે છે.

મ�હલા અપરાધના કારણો.

મ�હલા અપરાધ માટ� કોઇ એક કારણ જવાબદાર નથી. પણ તે માટ� અનેક �ુદા ં�ુદા ંકારણો જવાબદાર છે. � આ �માણે જોવા
મળે છે.

મ�હલા અપરાધ માટ� સૌથી જવાબદાર કારણ એ સામા�ક �ુ�થાઓ છે. િવધવા �નુઃલ�ન �િતબધંને કારણે �વુાન,િવધવાઓ
�નુઃ લ�ન કર� શકતી નથી. તેમાનંી ક�ટલીક મ�હલાઓ તેમની �તીય�િૃ�ને સતંોષવા માટ� પર��ુુષ સાથે �ય�ભચાર કર�  છે.

દહ�જ �થાને કારણે ગર�બ �ુ�ંુબની ક�યાઓ �ંુવાર� રહ� જવાને લીધે તેઓ �તીય અપરાધ કર� તેવી શકયતાઓ વધી �ય છે.

આમ, સમાજની �ુ�થાઓ મ�હલા અપરાધ માટ� જવાબદાર હોય છે.

માતાિપતા �વારા �વનસાથીની પસદંગી એ પણ મ�હલા અપરાધ માટ� જવાબદાર છે. ભારતમા ંમાતાિપતા તેમની દ�કર� માટ�
�વનસાથીની પસદંગી કર� છે. �યાર� પરણનાર દ�કર�ની ઇ�છા અિન�છાને �યાનમા ંલતેા નથી. દ�કર� િનખાલસતાથી પોતાના
િવચારો જણાવી શકતી નથી. આવી પ�ર��થિતમા ં�વુતી અિન�છાએ લ�ન કર� છે તે અ�ય સાથે �નેહસબંધંથી બધાયેલી હોવાથી
પિત સાથે અ��ુલૂન સાધી શ�તી નથી. લ�નબાદ પણ પોતાના �ેમી સાથે ચોર��પીથી �તીય સબંધંો ચા� ુરાખ ેછે. કયાર�ક તે
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પોતાના �ેમી સાથે મળ�ને પિત�ુ ં�નૂ કર� નાખે છે. આમ, આ ર�તે આવી �વુતીઓ અપરાધ સાથે સકંળાઇ જતી હોય છે.

આમ, માતાિપતા �વારા �વનસાથીની પસદંગી પણ કયાર�ક અપરાધ માટ� જવાબદાર હોય છે.

કૌ�ંુ�બક સઘંષ� પણ મ�હલા અપરાધ માટ�� ુ ંજવાબદાર કારણ છે. લ�ન પછ� �ીના �વનમા ંકૌ�ું�બક સઘંષ� વધે તેવી સભંાવના
વધે છે. સા�,ુનણદં, �ઠાણી વગેર� સાથે �ુદ� �ુદ� કૌ�ંુ�બક બાબતો �ગે સઘંષ� થાય છે. સતત સઘંષ�ના કારણે મ�હલા કયાર�ક
ગાળાગાળ�  મારામાર�  કર�  છે.  હ�યા  કર�  છે.  અને  કયાર�ક  આ�મહ�યા  કર�  છે.  સતત  વધતાં જતાં કૌ�ંુ�બક  સઘંષ�ની  અસર
દા�પ�ય�વન પર થાય છે. પિત-પ�ની વ�ચનેા સબંધંો વણસે છે. આ ��થિતમાં કયાર�ક પિત પ�નીને હડ�તૂ કર�  છે, કયાર�ક
મારામાર� કર�  છે. તેઓ વ�ચે િતર�કાર અને નફરતની ભાવના વધતી �ય છે. આ ��થિતમાં �ેમ અને સહા��ુિૂત બતાવતા
પિતના િમ�,�દયર ક� પડોશી ��ુુષ તરફ મ�હલા ઢળે છે. અને તેની સાથે �તીયસબંધંો બાધંે છે. આમ, મ�હલા અપરાધ માટ�
કૌ�ંુ�બક સઘંષ� પણ એક મહ�વ�ુ ંકારણ બની રહ� છે.

કૌ�ંુ�બક વાતાવરણ પણ મ�હલા અપરાધ માટ� મહ�વ�ુ ંકારણ છે. સમા�કરણ બાળકોના �ય�કત�વના ઘડતરમા ંમહ�વનો ભાગ
ભજવે છે. � �ંુ�ુબમાં પિત-પ�ની બનેં ક� બનેમાથંી કોઇ એક અ�ય �ય�કતઓ સાથે અનૈિતક સબંધંો રાખતા હોય �યાં �ું�ુબના
બાળકો પર તેની ખરાબ અસર પડ� છે અને આગળ જતા તે �ુ�ુબના બાળકો પણ આવા અનૈિતક સબંધંો રાખતા થઇ �ય છે.

�ુ�ુબમા ંમાતા અ�ય ��ુુષ સાથે અનૈિતક સબંધંો ધરાવતી હોય તો આગળ જતા ં��ુી પણ માતાના પગલ ેજ આગળ ધપતી હોય
છે. ક�ટલીક મ�હલાઓ �વમેળે પોતાની �વુાન ��ુીને કલ�ંકત �યવસાયમા ંલાવે છે. એક વખત આ �યવસાયમા ંઆ�યા પછ� તે
તેમાથંી �કુત થઇ શકતી નથી અને આ ર�તે તે અપરાધ કરતી થઇ �ય છે. આમ, કૌ�ું�બક વાતાવરણ પણ મ�હલા અપરાધ
માટ� જવાબદાર છે.

િમ�સ�હુ પણ મ�હલા અપરાધ માટ� જવાબદાર છે. કયાર�ક સારા ઘરની સ�ંકાર� �વુિતઓ તેમના શાળા-કોલજેના અ�યાસકાળ
દર�યાન અ�ય ક�ટલીક �વુતીઓના સપંક�મા ંઆવે છે. આવી �વુિતઓ જો ચા�ર�ય��ટ, �ય�ભચાર�, અનેક સાથે �તીયસબધંો
રાખનાર� હોય તો તેના સતત સપંક�મા ંઆવનાર� �વુતીઓ પણ તે માગ� વળ� જતી જોવા મળે છે.

મ�હલા અપરાધ માટ� ઉપે�ા અને અપમાન એ પણ જવાબદાર હોય છે. ક�ટલાક માતા-િપતા તેમની ��ુીના બાળપણ થી જ તેની
ઉપે�ા અને અપમાન કરતા હોય છે. ��ુી જયાર�  �વુાવ�થામા �વેશે �યાર�  પણ માતા-િપતાના વત�નમા ંકોઇ ફ�રફાર આવતો
નથી. આવા વાતાવરણમાં રહ�નાર �વુતીને કૌ�ંુ�બક �ેમ અને �ૂફં મળતા નથી. આવી �વુતીઓ કયાર�ક અ�કુ બદમાશ,�ુડંા
��ુુષોના �ેમના નાટકમા ંફસાઇ �ય છે અને તેની સાથે �તીય સબધંો બાધંી બસેે છે અને આ ર�તે તેના શોષણની પરંપરા શ�ુ
થાય છે અને આવી મ�હલા વ�નુે વ� ુ�તીય અપરાધ કરતી �ય છે.

મ�હલા અપરાધ માટ� �ધ� અ�કુરણ પણ જવાબદાર છે. ઘણી વખતે �વુતીઓ �ધ�ં અ�કુરણ કર�  છે. પોષાક હ�ર�ટાઇલ,

�ફ�મો જોવી, સાર� હોટલમા ંવારંવાર જમવા માટ� જ�ુ ં�વી બાબતોની તેને આદત પડ� છે. આવી આદતોને કાયમ પોષી શકાય
તેટલા પૈસા તેની પાસે ક� તેના �ુ�ંુબ પાસે હોતા નથી. આ પ�ર��થતીમા ંક�ટલીક �વુતીઓ પૈસા મેળવવા માટ� ક�ટલાક ��ુુષો
સાથે  �તીય  સબધં  રાખે  છે.  લાબંા  સમયે  તેને  અનેક  ��ુુષો  સાથે  �તીય  સબધંો  રાખવાની  ટ�વ  પડ�  છે  �
વે�યા�િૃ�મા ◌ંપ�રણમે છે.

મ�હલા  અપરાધ  માટ�  િવવશતાજનક  પ�ર��થતીઓ  પણ  જવાબદાર  છે.  ક�ટલીક  િવવશતાજનક  પ�ર��થતીઓ  મ�હલાઓને
અપરાધ કરવા માટ� મજ�રૂ કર� છે. દા�ુણ ગર�બી, પિત�ુ ં��ૃ�,ુ પિતની બઢતી માટ� અ�ય ��ુષ સાથે �તીયસબધં રાખવા માટ�
પિત  �વારા  થ�ુ ંદબાણ વગેર�  પ�ર��થિતમાં મ�હલા  �તીય  અપરાધ  કર�  છે. પિત  �ારા  થતો  �ર  �યવહાર,બળા�કાર  પછ�
અસહાય બનતી �ી પિત �ારા અપરાધી ��િૃ� કરવા માટ� �ો�સાહન વગેર�  પ�ર��થમા ◌ંમ�હલાઓ �ુદા �ુદા અનેક અપરાધો
કર� છે.

ગર�બી મ�હલા અપરાધ માટ� જવાબદાર કારણ છે. ગર�બીના કારણે પણ ક�ટલીક મ�હલાઓ �ુદા �ુદા અનેક અપરાધો કરતી
જોવા મળે છે. ઉદાહરણ તર�ક� ગર�બીને કારણ ેક�ટલીક મ�હલાઓ વે�યા�યવસાય કર� છે. દા�ની હ�રાફ�ર�, નાની-મોટ�ચોર�, �ભ�ા
માગંવી વગેર� �વા અપરાધો કર� છે. �ુદા �ુદા અપરાધો કરવાથી તેમને આિથ�ક લાભ થાય છે. તેઓ આ લાભ મેળવવા માટ�
અપરાધ કર� છે. ક�ટલીક વખતે આવી મ�હલાઓ તેમના �ુ�ંુબના બી� સ�યોને પણ અપરાધી ��િૃ�મા ંજોડાવા માટ� �ો�સાહન
આપતી હોય છે.

બરેોજગાર� પણ મ�હલા અપરાધ માટ�� ુ ંજવાબદાર કારણ છે. ક�ટલીયે મ�હલાઓ સમાજ મા�ય �યવસાય કર�ને નાણાં કમાવા
માગંતી હોય છે અને આ માટ� તેઓ �ય�ન પણ કરતી હોય છે પણ �યાપક બરેોજગાર�ને કારણે તેમને યો�ય કામ મળ� ુ ંનથી.
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�ુ�ંુબની િવકટ અને દયનીય પ�ર��થિતમા ંતેઓ ગમે તે ર�તે નાણા ંકમાવા મજ�રૂ બને છે. આવી ��થતીમા ંક�ટલીક મ�હલાઓ
અિન�છાએ વે�યા �યવસાયમા ંધક�લાય છે.

યો�ય િશ�ણનો અભાવ પણ મ�હલા અપરાધ માટ� જવાબદાર છે. મ�હલા અપરાધીઓ મોટા ભાગે િનર�ર ક� અ�પ િશ��ત હોય
છે. તેઓને કાયદા �ગેની યો�ય �ણકાર� અને સમજ હોતી નથી. તેઓના �વન��ૂયો િન�ન હોય છે. આવી મ�હલાઓ આિથ�ક
ર�તે બી� પર આધા�રત હોય છે. તેમને સામા�જક સ�માન મળ� ુ ંહો� ુ ંનથી. તેમના �ય�કત�વનો િવકાસ યો�ય થતો નથી.
તેઓ તેમના �વનમા ંઆવતી ��ુક�લ પ�ર��થતીમાથંી બહાર નીકળવા માટ� �ુદા �ુદા અપરાધ કરતી જોવા મળે છે.

મ�હલા અપરાધ  માટ�  અ��લલ સા�હ�ય  અને  ચલ�ચ�  પણ જવાબદાર હોય  છે. વત�માનમાં અ��લલ સા�હ�ય  ��ુકળ�માણમાં
વેચાય  અને  વચંાય  છે.  તેમાં �િતય�િૃ�નેઉ�ે�  તેવા  �ચ�ો  અને  લખાણો  હોય  છે.  ક�ટલાક  ચલ�ચ�ોમાઅંધ�ન�ન  ઓછા
વ�ોવાળા, પાણીમા ંભ��યેલા પોશાકમા ં�ગો, દ�ખાય તેવા ��યો દશા�વવામા ંઆવે છે � ક�ટલીક જોનાર �ય�કતઓની �તીય
�િૃ�ને ઉ�ે� છે. ����ુફ�મોની પણ અસર થાય છે. �વુતીઓ પણ આ બધાથી �ૂર રહ� શ�તી નથી.આ બધાની અસર નીચ ેતેઓ
પણ �તીય અપરાધ કર� બસેે છે.

શહ�ર�કરણ  પણ  મ�હલા  અપરાધ  માટ�  જવાબદાર  હોય  છે.  શહ�ર�કરણના  કારણે  �ય�કતઓ  વ�ચનેા  સબધંો  ગાઢ  ન  રહ�તા
ઔપચા�રક બની રહ� છે. �ય�કતને ઓળખાઇ જવાનો ભય રહ�તો નથી. ઔપચા�રકતાને લીધે સામા�ક િનય�ંણનો અભાવ હોય
છે � તે �ય�કત પોતાના �તીય અપરાધો સહ�લાઇથી �પાવી શક� છે �ના લીધે ક�ટલીક મ�હલાઓ બી� ��ુષો સાથે �તીય
સબધંો રાખવામા ંશરમ, સકંોચ અ�ભુવતી નથી �ના લીધે શહ�ર� વાતાવરણમા ં�ુદા �ુદા �કારના મ�હલા અપરાધોમા ંવધારો
જોવા મળે છે.

ઉધોગીકરણ પણ મ�હલા અપરાધ માટ� જવાબદાર બને છે. ઉધોગીકરણને લીધે �ા�ત દરજ��ુ ંમહ�વ વધે છે. �ય�કતને તેની
�ુશળતાને આધાર� કામ મળે છે. કામના �થળે ��ુુષો અને મ�હલાઓ સાથે કામ કર� છે. �થી તેઓ વ�ચે સપં�કો વધે છે. કયાર�ક
નોકર�ના �થળે થતી અવરજવરમા ંપણ મ�હલાઓ અને ��ુુષો સાથે હોય છે. એક જ �થળે એક જ િવભાગમા ંતેઓ સાથે કામ કર�
છે. પર�પર સપંક�ના �સગંો વ� ુબને છે. ભોગવાદની તેમના �વન ��ૂયો પર ખરાબ અસર પડ� છે. કયાર�ક પર�પર �ેમ થાય
છે. �નાથી પછ� �તીય અપરાધોની પરંપરા સ��ય છે.

સમાજ િવરોધી વાતાવરણ પણ મ�હલા અપરાધ માટ�� ુ ંજવાબદાર કારણ છે. સમાજ િવરોધી વાતાવરણમાં લોકો યો�ય અને
અયો�યની પરવા કરતા ંહોતા નથી તેનાથી �વન��ુયો�ુ ંઅધપતન થાય છે. સામા�ક િનય�ંણ ઓ�ં હોવાથી કોલગલ�, વે�યા
�યવસાય  માટ�નો  માગ� સરળ બને  છે. પ�રણામે  ક�ટલીક મ�હલાઓ �તીય  અપરાધો  કર�  છે  તેમજ  ક�ટલીક મ�હલાઓ ચોર�,
દાણચોર�,નશીલા ��યોની હ�રાફ�ર� વગેર�મા ંસકંળાતી હોય છે.

મ�હલા  અપરાધ  માટ�  મનોવૈ�ાિનક  કારણ  પણ  જવાબદાર  હોય  છે.  ��ુુષોની  �લુનામાં મ�હલાઓ  વ�ુ િવ�ા�ુ  હોય  છે.

છોકર�ઓનો વેપાર કરતી ક�ટલીક ટોળક�ઓના સ�યો છોકર�ઓનો િવ�ાસ, �ેમની �ખૂ વગેર�નો લાભ લઇને તેઓને ફસાવે છે
તેમને ઘર�થી ભગાડ� છે અને છેવટ� વે�યાલયોમા ંપહ�ચાડ� છે. મ�હલાઓને પોતાની �શસંા સાભંળવી વ� ુગમે છે. આનો લાભ
ઉઠાવીને �ુ�ટ ��ુુષો તેઓને પોતાના મોહપાશમા ◌ંફસાવે છે અને તેમને અપરાધના માગ� લઇ �ય છે. ઘર�ણા, સારા પોષાક
મેળવવાની ઇ�છાને  કારણે પણ મ�હલાઓ ક�ટલીક વખતે  અનેક અપરાધો  કરતી જોવા મળે છે. આમ  મ�હલા અપરાધ  માટ�
મનોવૈ�ાિનક કારણ પણ ક�ટલીક વખત જવાબદાર હોય છે.

મ�હલા અપરાધ �ધુાર સંબધંી �ચૂનો.

મ�હલા અપરાધ માટ� ઉપર જણા�યા �માણનેા અનેક કારણો જવાબદાર હોય છે. ઉપર જણા�યા �માણનેા કારણોને લીધે મ�હલા
અપરાધ થતો જોવામળે છે. મ�હલા અપરાધ �ૂર કરવા માટ� અથવા ઓછો કરવા માટ� ક�ટલાકં �યાસો કરવા જ�ુર� છે.

(૧) સામા�ક �ુ�રવાજો �ૂર કરવા.
મ�હલા અપરાધ  માટ�  સામા�ક �ુ�રવાજો  જવાબદાર હોય  છે. આવા સામા�ક �ુ�રવાજો  �વાક�, િવધવા �નુઃલ�ન  �િતબધં,

દહ�જ�થા વગેર�  �વા �ુ�રવાજો �ૂર કરવાથી મ�હલા અપરાધો અટકાવી શકાય. તેનાથી મ�હલાઓમાં થતાં �તીય અપરાધ,

આ�મહ�યા �વા અપરાધો અટકાવી શકાય. સામા�ક �ુ�રવાજો �ૂર કરવા માટ� ફકત કાયદો બનાવી દ�વો જ �રુ� ુનથી. પરં� ુ
તે  �ૂર  થાય  તે  માટ�  સમાજમાં  સામા�ક  ��િૃત  લાવવીજ�ુર�  છે.  આવા  સામા�ક  �ુ�રવાજો  �ૂર  કરવામાં  �વૈ��છક
સ�ંથાઓ,સમાજ �ધુારકો, લખેકો,�ફ�મકારો વગેર�ની મદદ મળ� રહ� તો આવા �ુ�રવાજો �ૂર કરવામાં ઝડપથી સફળતા મળે.
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આમ, સમાજમા ં� સામા�ક �ુ�રવાજો જોવા મળે છે તે �ૂર કરવાથી મ�હલા અપરાધમા ંઘટાડો થશે.

(ર) સરળ ર�તે અને ઝડપથી સરકાર� સહાય �કુવવી.
�ંુ�ુબમા ંકમાનાર �ય�કત�ુ ં��ુ� ુથાય,કમાનાર �ય�કત કામ કરવા માટ� અસમથ� બને �યાર� �ંુ�ુબની જવાબદાર� િનભાવવા અને
�ુ�ંુબના ભરણપોષણ માટ� ક�ટલીક મ�હલાઓ િવિવધ અપરાધો કર�  છે. આમ,�ુ�ુબની ગર�બી, બરેોજગાર�, �બમાર�,��ૃધાવ�થા,
વગેર�  �વી પ�ર��થિતમાં ક�ટલીક મ�હલાઓ ના�ટક�  અપરાધના માગ� વળે છે. આવા અપરાધો  થતાં અટકાવવા માટ�  મદદ
ઇ�છતી મ�હલાઓને સરળ ર�તે અને ઝડપથી સરકાર� સહાય �કુવવી જોઇએ.આમ, જો સરળ ર�તે અને ઝડપથી સરકાર� સહાય
�કુવવામા ંઆવે તો મ�હલા અપરાધના �માણમા ંઘટાડો થશે.

(૩) �ધુારણા માટ�ની સં�થાઓ.

�વુાન મ�હલા અપરાધીઓને અપરાધથી �કુત કરવા માટ� તેમને �લમા ંન મોકલતા ં�ધુારણા માટ�ની સ�ંથામા ંરાખવી જોઇએ
તથા �યાતંેમને તેમના િશ�ણ, અ�ભુવ, રસ,�ુ�ચને �યાનમા ંલઇને �વનિનવા�હ માટ� િવિવધ તાલીમ આપવી જોઇએ. દા.ત.

િસલાઇની  તાલીમ,  ��ટુ�પાલ�ર  કો�્�,મહ�દ�  �કુવાની  તાલીમ  વગેર�  �વી  તાલીમ  આપવી  અને  તે  ર�તે  તેઓ �વત�ં  ર�તે
રોજગાર� મેળવી શક� તે માટ� તેમને સ�મ બનાવીને તેઓ સમાજમા ંઆ�મિનભ�ર ર�તે �વન �વીશક� તે માટ�ના �યાસો કરવા
જોઇએ. આમ, મ�હલા અપરાધીઓ માટ� �ધુારણા માટ�ની સ�ંથાઓ �થાપવાથી મ�હલા અપરાધના ં�માણમા ંઘટાડો થશે.

(૪) લ�નસંબધંી કાયદાઓમા ં�ધુારા કરવા.
લ�નસબંધંી કાયદાઓમાં �ધુારો  કરવાથી પણ મ�હલા અપરાધમાં ઘટાડો  કર� શકાશે. �હ��ુ  કોડ �બલ પસાર થયા પછ� �હ��ુ
મ�હલાઓની ��થિત  પહ�લાં કરતાં સાર� થઇ છે. વત�માનમાં પણ ��ુ�લમ  લ�નસબંધંી કાયદાઓ ઘણા પાછળ છે. �હ�ુઓમાં
દહ�જ�થા સબંિંધત કાયદાઓમા ંહ� મોટા �માણમા ં�ધુારા કરવા જ�ુર� છે. આમ, �ુદા ં�ુદા લ�નસબંધંી કાયદાઓમા ં�ધુારા
કરવાથી મ�હલા અપરાધમા ંઘટાડો કર� શકાશે.

(પ) મ�હલા સંબિંધત �યવસાયો� ુ ંિશ�ણ આપ�ુ.ં
�યવસાિયક તાલીમ શાળાઓમાં મ�હલા સબંિંધત �યવસાયો� ુ ંિશ�ણ આપ�ુ ંજ�ુર� છે. �યવસાિયક તાલીમ શાળાઓમાં ��ુુષ
સબંિંધત  �યવસાયો �વા ક�,�થુાર�કામ, ક�ડયાકામ,વગેર�ની તાલીમ  આપવામાં આવે  છે. �  મ�હલાઓને  બ�ુ ઉપયોગી થતી
નથી.  મ�હલા  સબંિંધત  �યવસાય  �ગે�ું િશ�ણ  મ�હલાઓને  મળ�  રહ�  તેવી  �યવ�થા  કરવી  જોઇએ.  દાત.  િસવણકામ,

ભરત� ૂથંણ, પાપડ, અથાણા, ખાખરા બનાવવાની તાલીમ મ�હલાઓને આપવી જોઇએ. આવી તાલીમ પામેલી મ�હલાઓ �વત�ં
ર�તે  સહ�લાઇથી  આવા  �યવસાય  કર�  પોતાનો  અને  પોતાના  �ું�ુબનો  �વનિનવા�હ  ચલાવી  શકશે.  �થી  કર�ને  મ�હલા
અપરાધના ં�માણમા ંન�ધપા� ઘટાડો થશે.

(૬) નૈિતક િશ�ણની �યવ�થા કરવી.
નૈિતક િશ�ણ એ અપરાધ  થતો અટકાવવામાં મહ�વની �િૂમકા ભજવે  છે. નૈિતક િશ�ણથી નૈિતક ��ૂયોનો િવકાસ  થાય  છે.

તેમજ  તેનાથી �ય�કતને  સારા-નરસાની સમજ  િવકસે  છે. �ય�કતમાં ન�િતક ��ૂયોના પાલનની ભાવના ઉભી થવાથી �ય�કત
અપરાધના માગ� આગળ વધતાઅટક� છે. ક�ટલીક ધાિમ�ક સ�ંથાઓ �વૈ��છક મ�હલા મડંળો�ીઓને નૈિતક િશ�ણ આપતી હોય છે.

આવી સ�ંથાઓ સદાચાર, નીિત, �મા�ણકતાના પાઠ મ�હલાઓને શીખવે છે. �થી આવી મ�હલાઓ �નુા�હત ��િૃ� ઓછ� કરતી
જોવામળે છે. આમ, નૈિતક િશ�ણ આપવાથી પણ મ�હલા અપરાધના �માણમા ંઘટાડો કર� શકાય.

(૭) િઅ��લ સા�હ�ય અને ચલ�ચ�ો પર િનયં�ણ
અ��લલ સા�હ�ય અને ચલ�ચ�ો લોકોને અપરાધી બનાવવામા ંમહ�વની �િૂમકા ભજવે છે. ક�ટલીક �ફ�મોમા ંઓછા વ�ો પહ�ર�લી
�વુતીઓ દશા�વવામા ંઆવે છે આ� ુઅ�કુરણ બી� �વુતીઓ કર� છે. ચલ�ચ�મા ંજોઇને �વુતીઓ આ�િુનક વ�ો ભોગ, િવલાસ
તરફ આકષા�ય છે અને આ માટ� જોઇતા નાણા મેળવવા માટ� અપરાધ તરફ વળે છે. આમ,અ��લલ સા�હ�ય અને ચલ�ચ�ોની
પણ સમાજ પર િવપ�રત અસર થાય છે. તેથી આવા અ��લલ સા�હ�ય અને ચલ�ચ�ો પર િનય�ંણ �કુાવાથી મ�હલા અપરાધમાં
ઘટાડો થશે.

(૮) શૈ��ણક �િુવધાઓ વધારવી.
મ�હલાઓ માટ�ની શૈ��ણક �િુવધાઓમાં વધારો  કરવાથી પણ મ�હલા અપરાધના �માણમાં ઘટાડો  થશે. �ીઓ માટ�  મફત
િશ�ણ અને �યવસાિયક િશ�ણની �યવ�થા કરવાથી �ીઓમા િશ�ણ�ુ ં�માણ વધતાતેઓમાઆં�મસ�માનની ભાવના વધશે.
તેઓ િશ��ત થવાથી �વનમા ંઆવતી ��ુક�લીઓનો સામનો કરવા વધાર� સ�મ થશે. િશ��ત હોવાથી �ું�ુબમા ંપણ વ� ુસાર�
ર�તે અ��ુલૂન સાધી શકાશે. િશ�ણની �િુવધાઓ વધવાથી મ�હલાઓને �વત�ં ર�તે પગભર થવાની તાલીમ મળશે. �થી તે
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આ�િુનક �યવસાય �વારા અથ�પા�ન કર� શકશે. �થી તે અપરાધી માગ� જતા અટકશે. આમ, મ�હલાઓ માટ� �ુદ� �ુદ� અનેક
શૈ��ણક �િુવધાઓ વધારવામા ંઆવે તો પણ મ�હલા અપરાધના �માણમા ંઘટાડો થશે.

(૯) મ�હલા સંબિંધત કાયદાઓમા ં�ધુારા કરવા
મ�હલા  સબંિંધત  કાયદાઓમાં �ધુારા  કરવાથી  પણ  મ�હલા  અપરાધ�ું �માણ  ઘટશે.  ભારતમાં મ�હલા  �િમકો,  વે�યાઓ,

મ�ૂરોવગેર�ના સદંભ�મા ંવત�માનમા ં� કાયદાઓ અમલમા ંછે તેમા ં�ધુારો કરવો જ�ુર� છે. આવા કાયદાઓમા ં�ધુારા કરવાથી
મ�હલા અપરાધમા ંઘટાડો થશે.

આમ, વત�માન સમયમાં સમાજમાં ��ુુષોની સાથોસાથ મ�હલાઓ પણ અપરાધ કરતી જોવા મળે છે. પણ મ�હલાઓ શા માટ�
અપરાધ તરફ વળે છે � બાબતે સમાજમા ંકોઇ ચચા� થતી નથી. મ�હલા અપરાધ માટ� ફકત મ�હલાઓ જ જવાબદાર છે. તે માટ�
�ું સમાજ  જવાબદાર નથી. મ�હલાઓ અપરાધ  તરફ વળે છે. તે  માટ�  �  પ�રબળો  જવાબદાર છે  તે  પ�રબળો  �ૂર કરવાની
સમાજની જવાબદાર� નથી ? મ�હલા અપરાધ માટ� કોઇ એક બાબત જવાબદાર ન હોતા અનેક બાબતો જવાબદાર છે. તે �ૂર
કરવાની જવાબદાર� �ુ ંસમાજની નથી ? મ�હલા અપરાધ �ૂર કરવા માટ� સમા� અનેક �કારના �યાસો કરવા જ�ર� છે. આ
માટ� ફકત કાયદા ઘડવાથી જ કોઇ �ધુારો લાવી શકાશે ન�હ�. પણ સમાજ �ધુારકો, �વૈ��છક સ�ંથાઓ અને સમાજના િવિવધ
વગ�ના લોકો સાથે મળ�ને આ માટ� �યાસો કર� તો ચોકકસ મ�હલા અપરાધ થતો અટકશે. અથવા મ�હલા અપરાધના �માણમાં
ઘટાડો કર� શકાશે. આમ,સમાજના બધા વગ�ના સહ�યારા �યાસોથી ચોકકસથી મ�હલા અપરાધના �માણમા ંઘટાડો કર� શકાશે
તેમજ મ�હલાઓએ પણ પોતાના અિધકારો �ગે ���ૃ થ�ુ ંપડશે. અને યો�ય માગ� યો�ય ર�તે પોતાનો િવકાસ કર� શકાય તે
માટ�ના �યાસો કરવા પડશે. આમ, અનેક બાબતોમા ં�ધુારો કરવાથી તેમજ �ુદા ં�ુદા ં�યાસોથી મ�હલા અપરાધના �માણમાં
ચોકકસથી ઘટાડો કર� શકાશે.
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