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Continuous issue-22 | June – July  2016 

સ્ત્રી શાક્ષરતા અને ગજુરાત  
 

વલશ્વભાાં ચીન છી ફીજા નાંફયે બાયતની ગણના લધ ુલસ્તી ધયાલતા દેળભાાં થામ છે.  સ્લાબાવલક છે આટરો 
ભોટો દેળ છે, વલવલધતા છે વલકાવ છે ણ એક લાત એ ણ નોંધલા જેલી છે કે આટરી ભોટી લસ્તી ધયાલતા 
દેળભાાં વાક્ષય વ્મક્તતઓ કેટરી ? જલાફભાાં ૨૦૧૧ની લસ્તી ગણતયીના આંકડાઓ ઉયથી ખ્માર આલળે કે 
૭૪.૦૪ ટકા રોકોને લાાંચતા-રખતા આલડેછે ફાકીની ૨૫.૬ ટકા લસ્તી આજે ણ વનયક્ષય છે. આણે આજે આ 
તાંદુયસ્ત શયીપાઈના યગુભાાં અન્મ વલકવવત દેળો વાથે વયખાભણી કયીએ છીએ ણ આણે ામાની ફાફત ભરૂી 
જઈએ છીએ કે અન્મ દેળો જેઓએ આજે ખફુ વલકાવ કમો છે તેભના મૂભાાં વાક્ષયતા શતી. એટરે આજે તેઓ 
વલકાવ વાધી ળક્યા છે અને આણે ઘણી ફાફતોભાાં ાછ છીએ તેનુાં મૂ કાયણ આણા દેળભાાં વનયક્ષયતા આજે 
ણ ઘટાડી ળકામ નથી તે જલાફદાય છે. જે દેળભાાં નાગયીકો બણેરા શોલા છતાાં નલી ટેકનોરોજીના સ્લીકાયથી 
દુય બાગે છે તે એક ળયભજનક ફાફત કશલેામ જે દેળના બણેરા  નાગયીકો આજે ણ ડોતટય શરેા ભલુા-દોયા-
ધાગાની ભદદ રેતા શોમ તો વાક્ષયતા કશલેામ ખયી  વનયક્ષયતા અને વાક્ષયતાના આંકડાઓ ય નજય કયીએ તો 
ખ્માર આલળે કે  બાયતના તભાભ યાજમો અને કેન્રળાવીત પ્રદેળભાાં કેટરી વાક્ષયતા છે. 
 

 ભારત : ૭૪.૦૪%(૨૦૧૧ પ્રમાણે) 
 

ક્રમ રાજ્ય/કેન્દ્રાસશત પ્રદે શાક્ષરતા 
પ્રમાણ (ટકા) 

1 કેય 93.91 

2 રક્ષદ્વી 92.28 

3 વભઝોયભ 91.58 

4 વિયુા 87.75 

5 ગોઆ 87.40 

6 દભણ અને દીલ 87.07 

7 ોંડીચેયી 86.55 

8 આંદાભાન વનકોફાય 86.27 

9 ચાંડીગઢ 86.43 
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10 દદલ્શી 86.43 

11 દશભાચરપ્રદેળ 83.78 

12 ભશાયાષ્ટ્ર 82.91 

13 વવક્કિભ 82.20 

14 તવભરનાડુ 80.33 

15 નાગારેંડ 80.11 

16 ભણીયુ 79.85 

17 ઉત્તયાખાંડ 79.63 

18 ગજુયાત 79.31 

19 દાદયા અને નગય શલેરી 77.65 

20 વિભ ફાંગા 77.08 

21 ાંજાફ 7.68 

22 શદયમાણા 76.64 

23 આંધ્રપ્રદેળ 75.60 

24 ભેઘારમ 75.48 

25 ઓદયસ્વા 73..45 

26 આવાભ 73.18 

27 છતીવગઢ 71.04 

28 ભધ્મપ્રદેળ 70.63 

29 ઉત્તયપ્રદેળ 69.72 

30 જમ્મ ુકાશ્ભીય 68.74 

31 કણાાટક 67.66 

32 ઝાયખાંડ 67.63 

33 યાજસ્થાન 67.06 

34 અરુણાચરપ્રદેળ 66.95 

35 બફશાય 66.82 
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         શદંભભ: ળસ્તી ગણતરી,૨૦૧૧ ભારત  

 

           ઉયોતત કોષ્ટ્ટક ઉયથી નજય કયીએ તો જણાળે કે બાયતનો કુર વાક્ષયતા દય ૭૪.૦૪ ટકા છે જમાયે 
વૌથી લધ ુવાક્ષયતા ધયાલત ુાં  યાજ્મ કેય જેનો વાક્ષયતા દય ૯૩.૯૧ છે જમાયે વૌથી ઓછો  વાક્ષયતા  દય ૬૬.૮૨ 
બફશાયનો છે. જમાયે ગજુયાતનો વાક્ષયતા દય ૭૯.૩૧ છે જે નીચેના ચાટા  ઉયથી ભાલભુ ડળે. 

 
 

શદંભભ: ળસ્તી ગણતરી,૨૦૧૧ ભારત  

 

 બાયતભાાં ગજુયાતની લાત કયીએ તો  ગજુયાતની ગણના આજે ભોડેર સ્ટેટભાાં થામ છે. વલકાવની શયોભાાં ફધાજ 
યાજ્મોભાાં વૌથી ઝડથી વલકાવ વાધત ુાં યાજમ છે યાંત ુવાક્ષયતાની લાત કયીએ તો આજે ગજુયાત દેળભાાં ૧૮ભાાં 
ક્રભાાંક ઉય છે જેના ઉયથી ખ્માર આલે છે કે વલકાવની વાથે વાથે વાક્ષયતા ણ લધલી જરૂયી છે. એક નજય 
ગજુયાતના વાક્ષયતા દય ઉય 

 

ગજુરાતમા ંશાક્ષરતા દર (૧૯૫૧-૨૦૧૧) 
 

ળવભ  કુ  પરુુવો  સ્ત્રીઓ  

1951 21.82 30.32 12.87 

1961 31.47 42.49 19.74 

1971 36.95 47.60 25.56 

1981 44.92 55.95 33.20 

1991 61.29 73.13 48.64 

2001 69.14 79.66 57.80 

2011 79.31 87.23 70.73 
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 શદંભભ: ળસ્તી ગણતરી,૨૦૧૧ ગજુરાત  

 

 નોંધ: ળવભ-1951,1961,અને  1981મા ંશાક્ષરતા દર ાચં ળવભથી ળધ ુઉમર શાથે શબસંધત છે  

       જયારે 1981 થી 2011 મા ંશાક્ષરતા દર ૭ ળવભથી ળધ ુઉમર શાથે શબંસધત છે. 
 
 

                ઉયોતત કોષ્ટ્ટકના આંકડાઓ ઉયથી સ્ષ્ટ્ટ ભાલભુ ડે છે કે ૧૯૫૧ભાાં ગજુયાતભાાં કુર વાક્ષયતા 
દય ૨૧.૮૨ શતો. જેભાાં ૩૦.૩૨ ટકા રુુો વાક્ષય શતા અને ૧૨.૮૭ ટકા સ્ત્રીઓ વાક્ષય શતી કુર ૬૦ લાના 
વભમગાાભાાં વાક્ષયતા દયભાાં  આળયે ચાય ગણા જેટરો લધાયો જોલા ભળ્મો છે એટરે કે ૨૦૧૧ભાાં વાક્ષયતા દય 
૭૯.૩૧ ટકા જેટરો નોંધામો છે જેભાાં ૮૭.૨૩ ટકા રુુો અને ૭૦.૭૩ ટકા જેટરી સ્ત્રીઓ વાક્ષય નોંધાઈ શતી. 
૧૯૫૧ભાાં ગજુયાતની કુર લસ્તીના ૩૦.૩૨ ટકા રુુો વાક્ષય શતા જે ૨૦૧૧ભાાં જોઈએ તો કુર લસ્તીના ૮૭.૨૩ 
ટકા રુુોભાાં વાક્ષયતા દય લધ્મો છે યાંત ુસ્ત્રીઓની લાત કયીએ તો ૧૯૫૧ભાાં કુર લસ્તીની ભાિ ૧૨.૮૭ ટકા જ 
સ્ત્રીઓ વાક્ષય શતી જેનુાં  પ્રભાણ ૨૦૧૧ભાાં જોઈએ તો ગજુયાતની કુર લસ્તીની ૭૦.૭૩ ટકા સ્ત્રીઓ વાક્ષય છે 
આભ,સ્ત્રીઓભાાં વાક્ષયતા દયભાાં છેલ્રા ૬ દામકાભાાં આળયે ૬ ગણા જેટરો લધાયો નોંધામો છે પ્રશ્ન એ છે કે આજે 
સ્ત્રી વળકતીકયણની લાતો લચ્ચે રુુ વભોલડી નાયાઓ લચ્ચે સ્ત્રી–વળક્ષણ રુુો કયતા ઓછાં ળા ભાટે ? તેના 
ભાટે શજુ ણ ક્યાાંમ ને ક્યાાંમ વભાજની સ્ત્રીલીયોધી ભાનવવકતાના જ દળાન  થામ છે.  અથલા તો સ્ત્રી યણીન ે
વાવયે જતી યશલેાની ભાટે તેને  બણાલીને પામદો શુાં ? આલી  ભાનવવકતાએ ણ સ્ત્રી વળક્ષણ ને ચોિવ અલયોધ્યુાં 
છે. 

 શાક્ષરતા દર (સ્ત્રી-પરુુવ ટકાળારી) 
સળગત ગજુરાત ભારત 

કુ ૭૯.૩૧ ૭૪.૦૪ 

પરુુવો ૮૭.૨૩ ૮૨.૧૪ 

સ્ત્રીઓ ૭૦.૭૩ ૬૫.૪૬ 

 

           શદંભભ : ળસ્તી ગણતરી ૨૦૧૧, ગજુરાત  
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ઉયોતત આંકડાઓ સ્ષ્ટ્ટ કયે છે કે બાયતના કુર વાક્ષયતા દય કયતા ગજુયાતનો વાક્ષયતા દય ઉંચો છે જમાયે આ 
જ ફાફત ગજુયાતના સ્ત્રી અને રુુનો વાક્ષયતા દય  દેળના વાક્ષયતા દય કયતા ઉંચો જોલા ભળ્મો છે જે એક 
આનાંદની લાત કશી ળકામ યાંત ુગજુયાતના ક્કજલ્રાલાય ૨૦૧૧ની  લસ્તીગણતયીના આધાયે જોઈએ તો તભાભ 
જીલ્રાભાાં સ્ત્રી વાક્ષયતા દય રુુો કયતા ઓછો નોંધામો છે. યાંત ુગજુયાતની વયેયાળ વાક્ષયતા જોલા જઈએ તો 
ગજુયાતની ૮૦ લસ્તીને લાાંચતા રખતા આલડે છે યાજમના કુર ક્કજલ્રાના વાક્ષયતા દય ઉય નજય કયીએ તો 
૨૬ જીલ્રા ભાાંથી ૧૫ એટરે કે ચાવ ટકાથી લધ ુજીલ્રાભાાં સ્ત્રી વાક્ષયતા ટકાલાયી યાજ્મથી ઓછી છે. ગજુયાત 
યાજમની ગણતયી આજે ભોડેર સ્ટેટભાાં થામ છે. વલશ્વ સ્તયે ગજુયાતની નાભના વલકાવળીર યાજ્મ તયીકે થામ છે 
ત્માયે  આ જ યાજમભાાં સ્ત્રી વાક્ષયતા અને સ્ત્રી પ્રભાણના આંકડાઓ એ લાતની પ્રતીવત કયાલે છે કે ભાિ બૌવતક 
દયલતાન જ આવ્યુાં છે લૈચાદયક દયલતાન આલળે તો જ સ્ત્રીઓની ક્સ્થવતભાાં સધુાયો કયી ળકાળે. 
 

 ગજુરાતમા ંજજલ્ાળાર સ્ત્રી-પરુુવ શાક્ષરતા દર (ટકાળારીમા)ં 
 

ક્રમ જજલ્ો પરુુવ સ્ત્રી 
1 કચ્છ  80.60 61.62 

2 બનાશકાઠંા  79.45 52.58 

3 ાટણ 84.28 62.01 

4 મષશેાણા  91.88 76.12 

5 શાબરકાઠંા 87.45 65.29 

7 ગાધંીનગર  93.59 77.37 

8 અમદાળાદ  92.44 80.29 

9 સરેુન્દ્રનગર 83.47 62.20 

10 રાજકોટ  88.67 75.26 

11 જામનગર  82.35 65.97 

12 ોરબદંર  84.56 68.32 

13 જુનાગઢ  85.80 66.97 

14 અમરેી  81.82 66.97 

15 ભાળનગર  86.15 66.92 

16 આણદં 83.23 74.67 

17 ખેડા  83.40 74.76 

18 ચંમષા 84.07 59.95 

19 દાષોદ  72.14 49.02 
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20 ળડોદરા  87.59 74.40 

21 નમભદા 82.60 63.62 

22 ભરૂચ  88.80 76.79 

23 ડાગં 84.98 68.75 

24 નળશારી 90.06 79.30 

25 ળશાડ  86.48 74.96 

26 સરુત  91.05 81.02 

27 તાી  76.86 61.69 

                                  

                                 શદંભભ : ળસ્તી ગણતરી ગજુરાત ,૨૦૧૧  

નોંધ : શાક્ષરતા ટકળારી શાત ળવભથી ળધ ુઉમરની વ્યક્તતઓની છે. 
 

 શૌથી ળધ ુઅને શૌથી ઓછી સ્ત્રી શાક્ષરતા ધરાળતો જજલ્ો 
     

જજલ્ો પરુુવ  સ્ત્રી  

સરુત  91.05 81.02 

દાષોદ  72.14 49.02 

 

              
 

ઉયોતત આંકડાકીમ ભાદશતીનુાં વલશ્રેષ્ટ્ણ કયતા ભાલભુ ડે છે કે ગજુયાતના ચાય ભોટા ક્કજલ્રાઓ અભદાલાદ, 
લડોદાયા, સયુત અને યાજકોટ આ તભાભ જીલ્રાભાાં સ્ત્રીઓનો  વાક્ષયતા દય ૭૫ કે ૮૦ ટકાથી લધાયે છે. નલવાયી 
અને લરવાડ જેલા જીલ્રાઓ પ્રભાણભાાં નાના શોલા છતાાં સ્ત્રી વાક્ષયતા દય પ્રભાણભાાં વાયો છે તભાભ નાનાભોટા 
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જીલ્રાભાાં સ્ત્રી વાક્ષયતા દયભાાં આઠ થી ફાય ટકાનો તપાલત જોલા ભળ્મો છે. દાશોદ નભાદા અને તાી ક્કજલ્રાભાાં 
આદદલાવી  લસ્તી ૫૦ ટકાથી વલળે છે તેલા યાજ્મભાાં સ્ત્રી વાક્ષયતા ખફુજ ઓછી છે રગબગ ફે સ્ત્રીઓએ એક 
સ્ત્રી અબણ છે એવુાં કશી ળકામ. ૨૦૦૧ ની લસ્તી ગણતયી પ્રભાણે આ યાજ્મોભાાં સ્ત્રી વાક્ષયતા શતી તેના કયતા 
છેલ્રા દામકાભાાં દયક્સ્થવત વાંતોજનક છે તેવુાં કશી ળકામ. યાજકોટ ક્કજલ્રાને ફાદ કયતા પ્રભાણભાાં તભાભ 
જીલ્રાભાાં યાજમના  પ્રભાણ કયતા ઓછાં છે. સયેુન્રનગય,બાલનગય અને અભયેરી ક્કજલ્રાભાાં સ્ત્રી-રુુ વાક્ષયતા  
દયભાાં ૨૦ ટકા સધુીનો તપાલત જોલા ભળ્મો છે. ઉત્તય ગજુયાતના તભાભ જીલ્રાઓભાાં સ્ત્રી રુુ વાક્ષયતાભાાં 
નોંધાિ અવભાનતા જોલા ભી છે. ભધ્મ ગજુયાતના 
  

આણાંદ અને ખેડા ક્કજલ્રાઓભાાં ણ આ અવભાનતા જોલા ભી છે. ગજુયાતના તભાભ ક્કજલ્રાઓના આંકડાઓ 
ઉય નજય કયીએ તો અભદાલાદ અને સયુત ક્કજલ્રાને ફાદ કયતા ફાકીના તભાભ જીલ્રાભાાં સ્ત્રી વાક્ષયતા દય ૮૦ 
ટકાથી નીચે જ જોલા ભળ્મો છે આંકડાઓ જ એ લાતની વાબફતી આે છે કે સ્ત્રી વાક્ષયતાની ફાફતભાાં ગજુયાત 
કેટલુાં વલકવવત છે. કેટલુાં વાક્ષય છે? 

 

 ઓછી  સ્ત્રી શાક્ષરતા માટે જળાદાર કારણો.(પરુુવોની શરખામણીએ) 
 

                ઉયોતત આંકડાકીમ વલશ્રેણ ફાદ એ લાત પબરત થામ છે કે ગજુયાતભાાં દયેક  ક્કજલ્રાભાાં સ્ત્રી 
વાક્ષયતા રુુોની વયખાભણીએ નીચી છે. અશી સ્ત્રીઓની ઓછી વાક્ષયતા રુુોની વયખાભણીના વાંદબાભાાં કયી 
છે ણ સ્ત્રીઓ વાંણૂા વનયક્ષયતા છે તે ફાફત દળાાલી નથી. સ્ત્રીઓની ઓછી વાક્ષયતા ભાટે કેટરાક નીચે 
મજુફના કાયણોને જલાફદાય ગણાલી ળકામ તેભજ આ ફધા કાયણો ગજુયાતના ફધાજ વલસ્તાયભાાં ભાટે 
એકવભાન  જલાફદાય ન શોમ ળકે જે તે વલસ્તાયની વાભાક્કજક આવથિક દયક્સ્થવત અનવુાય જલાફદાય શોમ ળકે.  
 

1. નાની ઉમરે થતા ગ્નો.  

  આ ફાફત ખાવ કયીને ગજુયાતના આદીલાવી લસ્તી લધ ુછે તેલા  જીલ્રાઓભાાં  રુુોની વયખાભણીએ સ્ત્રી 
વાક્ષયતા ઓછી છે.  દા.ત. દાશોદ ક્કજલ્રાભાાં સ્ત્રી વાક્ષયતા ૪૯.૦૨ છે જે વભગ્ર ગજુયાતના સ્ત્રી વાક્ષયતાના 
આંકડાઓભાાં વૌથી ઓછી છે તેભજ ાંચભશાર ક્કજલ્રાભાાં તેનુાં પ્રભાણ  ૫૯.૯૫ છે   જેથી કશી ળકામ કે 
આદદલાવી વલસ્તાયભાાં આજે ણ નાની ઉભયે રગ્ન થતા શોમ છે જેથી આ વલસ્તાયની સ્ત્રીઓ ભાટે  વળક્ષણ 
ભેલલાભાાં ફાધક ફને  છે અને તેની વીધી અવય સ્ત્રી વાક્ષયતાના દય ઉય જોઈ ળકામ છે. જેનો ચોકવ 
આંકડો ભેલલો મશુ્કેર ફને છે કાયણ કે કામદાકીમ યીતે જોલા જઈએ તો નાની ઉભયે થતા રગ્નો ફારગ્ન 
કશી ળકામ  ભાટે ગજુયાત કે વભગ્ર બાયતભાાં આજે ણ ખાવ કયીને છાત ગ્રામ્મ વલસ્તાયો અને ખાવ કયીને 
આદીલાવી વલસ્તાયભાાં દીકયીઓને રગ્નની ઉભય શરેા યણાલી દેલાભાાં આલે છે. 
 
 
 
 



KCG-Portal of Journals 

Page 8  

 

2. દીકરા-દીકરીના ઉછેર અને સક્ષણમા ંભેદભાળ. (ૈંગગક ભેદભાળ) 
    આજે ણ ખાવ કયીને ગ્રામ્મ વલસ્તાયભાાં દીકયા- દીકયીના ઉછેયભાાં અને વળક્ષણભાાં તપાલત જોલા ભે છે. 
આજે ણ ગજુયાતના ગાભડાઓભાાં દીકયી કયતા દીકયાના વળક્ષણ ઉય લધાયે ધ્માન અામ છે દીકયી યણીને 
વાવયે જતી યશલેાની શોમ તેને દીકયા કયતા દીકયીના વળક્ષણ પ્રત્મે ઉદાવીનતા દાખલલાભાાં આલે છે જે રુુોની 
વયખાણીએ ક્યામ ને ક્યામ ઓછી વાક્ષયતા ભાટે જલાફદાય ગણી ળકામ. સ્ત્રી વળક્ષણના ભાગાભાાં રૈંબગક 
બેદબાલની યાંયાનો પ્રબાલ યશરેો જોલા ભે છે. 

 

3. ગામડાઓમા ંસક્ષણની ઓછી તકો. 
      ળશયેની વયખાભણીએ ગાભડાઓભાાં વળક્ષણણી તકો ઓછી છે. ખાવ કયીને આદદલાવી વલસ્તાયોભાાં જોલા 
જઈએ તો પ્રાથવભક કક્ષાનુાં વળક્ષણ ોતાના ગાભભાાં ઉરબ્ધ ના શોમ તેલા વાંજોગભાાં દીકયીઓને ફીજા ગાભભાાં 
વળક્ષણ ભેલલા જવુાં ઘણીલાય અલયોધરૂ ફને છે. અવત છાત ગાભડાઓ અને ડુાંગયા પ્રદેળભાાં લવતા 
આદદલાવી વભાજભાાં વળક્ષણ પ્રત્મે ઉદાવીન લરણ જોઈ ળકામ ભાટે આ કાયણ ણ ક્યાાંમ ને ક્યામ ઓછી સ્ત્રી 
વાક્ષયતા ભાટે જલાફદાય શોમ ળકે. 
 

4. ગરીબી અને નબલી આસથિક રરક્સ્થસત. 
  ઘણા વાંજોગોભાાં ગયીફી અને નફી આથીક  દયક્સ્થવત ણ  સ્ત્રીઓની ઓછી વાક્ષયતા ભાટે જલાફદાય ગણી 
ળકામ  વળક્ષણ ઉય અવય અવય કયનારુાં ભશત્લનુાં દયફ ગણી ળકામ. ખાવ કયીને આદદલાવી વલસ્તાયભાાં 
ગયીફી અને નફી આવથિક દયક્સ્થવત સ્ત્રીના ઓછી વાક્ષયતા ભાટે જલાફદાય ગણી ળકામ. ગયીફીના કાયણ ે
ભાતા-વતા ફધા જ વાંતાનોને વળક્ષણ આલા વક્ષભ શોતા નથી. આલા દકસ્વાભાાં ઘણા ગયીફ દયલાયભાાં 
દીકયીઓ વળક્ષણથી લાંબચત યશ ેછે. 
   

5. બેરોજગારી 
      ઘણીલાય યોજગાયીના અબાલે ણ વળક્ષણ થી લાંબચત યશવે ુાં ડે છે. યોજગાય ધાંધાના અબાલે આથીક યીતે 
છાત કુટુાંફો યોજગાયીની ળોધભાાં એક જગ્માએ થી ફીજી જગ્માએ થતુાં સ્થાાંતયની અવય સ્ત્રી વળક્ષણ ય ડે 
છે.  સ્થામી યોજગાયી ન શોમ તેલા દકસ્વાભાાં યોજગાયીના અબાલે ણ વળક્ષણ ઉરબ્ધ થઇ ળકાત ુાં નથી. ભાટે 
ફેયોજગાયી ણ ક્યામ ને ક્યાાંમ ઓછી સ્ત્રી વાક્ષયતા ભાટે જલાફદાય ગણી ળકામ. 
 

6. આરદળાશી સળસ્તારમાથંી ળધ ુડત ુ ંસ્થલાતંર  

  ખાવ કયીને આજે ણ ગજુયાતના દાશોદ અને ાંચભશાર જીલ્રાના આદીલાવીઓ અન્મ ળશયેો કે જીલ્રાઓભાાં 
નોકયી અને ધાંધા અથે ભોટાામા ય સ્થાાંતય કયે  છે આલા દકસ્વાભાાં તેભના ફાકો ણ વાથે શોમ છે અન ે
ળશયેોભાાં ભોટબાગે આદદલાવી દયલાયો યસ્તા કે ભકાન ફાાંધકાભના વ્મલવામ વાથે વાંકામેરા શોલાથી તેભના 
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ફાકોને વળક્ષણ અાલી  ળકતા નથી અને તેભને ઘણીલાય આ વ્મલવામભાાં જોડી દેલાભાાં આલે છે જેથી આ 
કાયણને ણ  સ્ત્રી વાક્ષયતાના દય ય અવય કયનારુાં દયફ ગણી ળકામ. 

 

 કન્દ્યા કેલળણી પ્રત્યે શમાજના ળણો :  

   પ્રાચીન  વભમભાાં રગ્ન થતા સધુી કન્માને ઘયઆંગણે વળક્ષણ આલાનો વલચાય પ્રચબરત ફન્મો શતો. 
ભધ્મયગુભાાં સ્ત્રી વળક્ષણ ઉય પ્રવતફાંધ શતો. એ વભમભાાં સ્ત્રીને રેખન કે લાાંચનની કોઈ જરૂદયમાત નથી એલો 
ખ્માર વલકસ્મો શતો. સ્ત્રીને વળક્ષણ નદશ આવુાં જોઈએ તેલો યીલાજ પ્રચબરત ફન્મો શતો. ૧૯ભી વદીના પ્રાયાંબ 
સધુી એલી ભાન્મતા પ્રચબરત થઇ શતી કે છોકયીઓને જે કઈ વળક્ષણની આલળમકતા છે તે ઘયભાાંથી જ ભી 
યશ.ે ૧૯ભી વદી સધુી સ્ત્રીવળક્ષણ પ્રત્મે પ્રવતકુ રોકભત જોલા ભતો શતો. ૧૯ભી વદીના રગબગ આઠભાાં 
દામકા સધુી સ્ત્રીના ઉચ્ચ વળક્ષણ પ્રત્મે ઉદાવીનતા અને લૂાગ્રશો તેભજ ઉદાવીનતા વેલલાભાાં આલતી શતી.  
એલી ણ ભાન્મતા પ્રલતાતી શતી કે જે સ્ત્રીને રખતાાં –લાાંચતા આલડતુાં શોમ તે સ્ત્રી તયત જ વલધલા ફને છે. એ 
વભમે બિટીળ વયકાયે વભળનયીઓએ અને વભાજ સધુાયકો એ વદક્રમ પ્રમાવો કમાા શતા. કન્મા કેલણી કે સ્ત્રીની 
ઓછી વાક્ષયતા ભાટે આ વલચાય –લરણો ભધ્યગુીન યાંયાનો બાગ છે  આઝાદી છી ણ આણા વભાજભાાં 
સ્ત્રી વળક્ષણના ઓછા પ્રભાણ અને સ્ત્રીઓભાાં અભ્માવ છોડી દેલાના ઉચા પ્રભાણ ભાટે કન્મા કેલણી પ્રત્મેના 
આલા વલચાયોએ અગત્મનો બાગ બજવ્મો છે. કન્મા કેલણી કે સ્ત્રી વાક્ષયતાની ફાફતભાાં આણા વભાજભાાં શજુ 
ણ ભધ્યગુીન વાતત્મ ટકી યહ્ુાં છે. જે વભાજભાાં ઓછી સ્ત્રી વાક્ષયતા  ભાટે ક્યાાંમને ક્યાાંમ રૈંબગક બેદબાલનો 
પ્રબાલ અવય કયનાયો ફની યશ ેછે. 

 

  સ્ત્રી શાક્ષરતા ળધારળા માટેના સચૂનો: 
 જે વલસ્તાયભાાં સ્ત્રી વાક્ષયતા દય ઓછો છે તેલા વલસ્તાયભાાં વયકાય દ્વાયા કયલાભાાં આલતા પ્રમત્નોને વકાયાત્ભક 

દષ્ષ્ટ્ટકોણથી જોલાભાાં આલે અને ગણુાત્ભક દયલતાન ભાટે વભાજ ણ શકાયાત્ભક દષ્ષ્ટ્ટકોણ અનાલે તો આ 
લાસ્તવલકતાને ફદરી ળકામ. 

 વયકાય દ્વાયા ઘણી મોજનાઓ અને વશામો સ્ત્રી વાક્ષયતા દય લધાયલા ભાટે અભરભાાં  છે ણ જે વલસ્તાયભાાં 
લધાયે જરૂયીમાત છે. તેલા વલસ્તાયભા ખાવ જુ ાંફેળ અને રોકબાગીદાયી થી ળક્ય થઇ ળકે. 

 વભાજ ણ ોતાની એક નૈવતક પયજ અને જલાફદાયી વભજે તો બચિ ફદરાઈ ળકે. 
 ગાભડાઓભાાં બૌવતક સખુાકાયીની વાથોવાથ ઉચ્ચ વળક્ષણની સવુલધાઓ લધ ુ વલકવાલલાભાાં આલે તો સ્ત્રી 

વાક્ષયતા દય ચોકવ લધી ળકે. 
 વભાજ યીલાજો અને યાંયાઓ કયતાાં વળક્ષણને પ્રથભ ભશત્લ આે તો દય ઉચ્ચો રઇ જઈ ળકામ. 
 દીકયી – દીકયાના ઉછેય અને વળક્ષણ રૈંબગક  બેદબાલ દુય કયલા જરૂયી છે. 
 આવથિક યીક્સ્થવત, ફેયોજગાયી અને ગયીફી ણ આ વભસ્માના ામાભાાં છે તેનો ણ ઉકેર જરૂયી છે. 
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 ભપત અને પયજીમાત વળક્ષણના અવધકાયથી વળક્ષણ અને વાક્ષયતા દય ચોકવ સધુાયી ળકામ જરૂય છે ફાંને 
ફાજુથી તેના લાસ્તવલક અભરની. 

 આદદલાવી વલસ્તાયભાાંથી ધાંધા યોજગાય ભાટે અન્મ ળશયેો કે અન્મ વલસ્તાયો ભોટાામે થત ુાં  સ્થાાંતય આદદલાવી 
વલસ્તાયભાાં નીચા વાક્ષયતા દય ભાટે જલાફદાય છે. આ વલસ્તાયભાાં વળક્ષણની વાથે વાથે ઉદ્યોગ ણ વલકવાલલા 
જરૂયી છે. જેથી યોજગાયીની વાથોવાથ વળક્ષણ ણ જલાઈ યશ.ે 

 ઘણાખયા દકસ્વાઓભાાં કુટુાંફના  ભોટા  કદને કાયણે  ણ દયેકને એકવભાન વળક્ષણ ઉરબ્ધ કયાલી ળકાત ુાં નથી 
આલા દકસ્વાભાાં કુટુાંફ વનમોજન અને  નાના કુટુાંફનો ખ્માર વલકવાલલો જરૂયી છે. 
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