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ષસસ્ત્રાબ્દી વકાષ લક્ષ્ાાંક: બાળમતૃ્ય ુદરના ષાંદર્ભમાાં ર્ારતી્ અથભતાંત્રનો એક 
અભ્્ાષ 

ડૉ ર્ાેવ આર પરમાર 

 ભદદનીળ પ્રાધ્માક , વયકાયી વલનમન કોરેજ, દેડડમાાડા, જી.નભમદા. 
ટકૂ્વાય :પ્રસ્તતુ વળંોધન રખેભા ં“વશસ્ત્રાબ્દી વલકાવ રક્ષમાકં: ફામતૃ્ય ુદયના વદંબમભા ંબાયતીમ અથમતતં્રનો એક અભ્માવ ” ભા બાયતીમ અથમતતં્રભા 
ફા મતૃ્ય ુદય ,  વાક્ષયતા દય, વસં્થાગત થતી પ્રસવુત, યવીકયણ થમરે ફાકોનો અભ્માવ કયલાભા આવ્મો છે. આવથિક વલકાવની વ્માખ્માભા ંઆવથિક 
ડયફો ઉયાતં બફન આવથિક ડયફો તયીકે ભાનલ ક્ષભતા વલકવાલા ય બાય આલાભા ં આવ્મો, જે અનવુાય વલશ્વના કુર ૧૮૯ દેળોના 
પ્રવતનીધીઓએ વપ્ટેમ્ફય ૨૦૦૦ભા ંવભરવેનમભ વભીટ અંતગમત મોજલાભા ંઆલરે જેભા ંવશસ્ત્રાબ્દી રક્ષમાકં કુર ૮ પ્રકાયના નક્કી કયલાભા ંઆવ્મા છે. જે 
કૈી ફામતૃ્ય ુદયભા ંઘટાડો એ રક્ષમાકંન ેકેંદ્રભા યાખી અત્ર ેઅભ્માવ શાથ ધયેર છે.  

ચાલીરૂ ળબ્દ (Key Words ): ફા મતૃ્ય ુદય, યવીકયણ, વાક્ષયતા દય  

પ્રસ્તાના:અથમળાસ્ત્રભા ંઆવથિક વલકાવ, આવથિક વદૃ્ધિ તેનો 
અથમ અને તેના ભાનના ંપ્રશ્ન કેન્દ્દ્રસ્થાને યહ્યા છે. આવથિક 
વલકાવની વ્માખ્માભા ં પ્રવળષ્ટ અથમળાસ્ત્રીઓ ભાત્ર યાષ્રીમ 
આલક અને ભાથાદીઠ આલક્ને જ ધ્માનભા ં રેતા શતા. 
જમાયે અથમળાસ્ત્રના ંવતા એડભસ્સ્ભથના ંવલચાયોભા ંવંતી 
એ ભાનલ કલ્માણનુ ં વાધન શતુ.ં અને ભાનલ કલ્માણ 
વાધ્મ શત ુ.ં યંત ુ ત્માયફાદની વલચાયવયણીભા ંભાનલીને 
ગૌણ સ્થાન પ્રાપ્ત થયુ ં અને વંતીએ  અંવતભ રક્ષમ 
ફન્દ્યુ.ંનલપ્રવળષ્ટ અથમળાસ્ત્રીઓએ ભાનલીન ે રાબ પ્રાપ્ત 
કયનાય તયીકે ઓખાવ્મો શતો. જૂની અથમળાસ્ત્રની 
વ્માખ્માભા ં ડશક્વ,ભેમય ફાલ્ડવલન, વામભન કુઝનેટવ, 
ોરસ્રીટીન, શાલેરેફેસ્ટાઈન અને કીન્દ્ડરફર્જય લગેયે 
અથમળાસ્ત્રીઓએ યાષ્રીમ આલક અન ે ભાથાદીઠ આલકન ે
આવથિક વલકાવના ભાદંડ તયીકે સ્લીકામો શતો. અથામત ્
આવથિક વલકાવની વ્માખ્માભા ંભાત્ર આવથિક ડયફોને જ 
ધ્માનભા ંરીધા શતા અન ેબફન આવથિક ડયફોની ઉેક્ષા 
કયી શતી. વલશ્વના કેટરાક યાષ્રભા ં
ગયીફી,ફેકાયી,આલકની અવભાનતા, ફામતૃ્ય ુદય લગેયે 
પ્રશ્નો તીવ્ર ફન્દ્મા. આના ડયણાભ સ્લરૂ આવથિક 
વલકાવની વ્માખ્માભા ં સધુાયો કયલાની જરૂયીમાત જણાઈ 
અને આવથિક વલકાવના નલા ભાદંડ તયીકે 
ભાનલક્ષભતાને ધ્માનભા ંરલેાભા ંઆલી. 

 આવથિક વલકાવનો અથમ ભાત્ર યાષ્રીમ 
આલક અને ભાથાદીઠ આલકભા ંલધાયો થામ તેલો નથી 

યંત ુ તે વાથે વાથે ભાનલ ક્ષભતાઓ વલકવલી અન ે
વલસ્તયલી જોઈએ;જો યાષ્રના નાગડયકને વાયી વળક્ષણ 
અને આયોગ્મ / સ્લાસ્્મની સવુલધાઓ પ્રાપ્ત થામ તો તે 
ભાનલ ક્ષભતા ય શકાયાત્ભક અવય ાડ ે છે, જેનાથી 
યોક્ષ યીતે રોકોની આલક અને યોજગાયીભા ંણ લધાયો 
થામ છે. 

આવથિક વલકાવની વ્માખ્માભા ં આવથિક ડયફો 
ઉયાતં બફન આવથિક ડયફો તયીકે ભાનલ ક્ષભતા 
વલકવાલા ય બાય આલાભા ંઆવ્મો. તદુયાતં વલશ્વના 
કુર ૧૮૯ દેળોના પ્રવતનીધીઓની એક ભીટીંગ વપ્ટેમ્ફય 
૨૦૦૦ભા ં વભરેવનમભ વભીટ અંતગમત મોજલાભા ંઆલેર 
જેભા ં ૧૮૯ યાષ્રોના પ્રવતવનવધઓએ ોતાના દેળ લતી 
ોતાના દેળભા ં ગયીફીના પ્રભાણભા ં ઘટાડો કયલા ભાટે 
નલી લૈવશ્વક બાગીદાયીના વદંબમભા ંકડટફિતા દળામલી અને 
તેને રગતા અનેકવલધ વભમભમામદા ફાધંી રક્ષમાકંો નક્કી 
કમામ જેની વભમ વીભા ૨૦૧૫ નક્કી કયલાભા ંઆલી. જે 
રક્ષમાકંોન ે વશસ્ત્રાબ્દી વલકાવ રક્ષમાકં (Millennium 

Development Goal) MDG તયીકે ઓખલાભા ંઆલે છે. 
આ વશસ્ત્રાબ્દી રક્ષમાકં કુર ૮ પ્રકાયના નક્કી કયલાભા ં
આવ્મા છે. જે નીચ ેમજુફ છે. 

૧.આત્મવંતક ગયીફાઈ તથા ભખૂની નાબદુી  

૨. વલમવાધાયણ પ્રાથવભક વળક્ષણની પ્રાપ્પ્ત  

૩. જાતી વભાનતા અને સ્ત્રી વળસ્ક્તકયણ 
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પ્રોત્વાશન  

૪. ફામતૃ્ય ુદયભા ંઘટાડો  

૫. ભાત ૃસ્લાસ્્મ સધુાયવુ ં 

૬. એચ.આઈ.લી./ એઈડઝ, ભેરેડયમા તથા અન્દ્મ 
યોગોનો પ્રવતકાય  

૭. મામલયણીમ વાતત્મનુ ંયક્ષણ કયવુ.ં 
૮. વલકાવ ભાટે લૈવશ્વક બાગીદાયીનો વલકાવ. 
 ઉયોક્ત વલબબન્ન રક્ષમાકં ૈકી પ્રસ્તતુ 

વળંોધન રખેભા ં ફામતૃ્ય ુ દયના ં રક્ષમાકંને ધ્માનભા ં
યાખીને બાયત દેળના વદંબમભા ંફામતૃ્ય ુદયના ંલરણોનો 
અભ્માવ કયલાભા ંઆવ્મો છે. 

બાળમતૃ્ય ુદરનો અથભ : 
 વાભાન્દ્મ યીતે ૦ થી ૧ લમની લમ 

લચ્ચેના ં ફાકને ફા તયીકે અથલા વળશ ુ તયીકે 
ઓખલાભા ંઆલ ેછે. 

૧. "જીલતા જન્દ્ભેરા દય ૧૦૦૦ ફાકોભાથંી એક 
લમનુ ંઆયષુ્મ રંુૂ કમામ શરેા મતૃ્ય ુાભતા ફાકોની 
વખં્મા. કેટરાક શતેઓુ ભાટે શલે જીલતા જન્દ્ભેરા દય 
૧૦૦૦ ફાકોભાથંી ાચં લમનુ ંઆયષુ્મ રંુૂ કમામ શરેા 
મતૃ્ય ુાભતા ફાકોની વખં્માને ધ્માનભા ંરલેાભા ંઆલે 
છે.  " 

૨. " કોઈ ચોક્કવ લમજૂથ તયીકે એટર ેકે શનૂ્દ્મ 
જેટરી લમ અથલા જીલનના શરેા લમભાનંા ંફાકો કે 
જેઓ શજી એક લમની લમ સધુી શોચ્મા નથી તેને ફા 
અથલા વળશ ુતયીકે ઓખલાભા ંઆલે છે." 

સતૂ્રમાાં,  

ફામતૃ્યદુય  વળશઓુભામંતૃ્યનુીવખં્મા
કુરમતૃ્યનુીવખં્મા

 ૧૦૦૦ 

અભ્માવના શતેઓુ : 
પ્રસ્તતુ અભ્માવનો મખુ્મ શતે ુ બાયતભા ં ફામતૃ્ય ુ દયના ં
લરણો તાવલાનો યશરેો છે. આ મખુ્મ શતેનેુ ધ્માનભા ં
યાખીને નીચેના મદુ્દાઓનો અભ્માવ કયલાભા ંઆલળે. 
૧. બાયતભા ંયાજ્મલાય ફામતૃ્ય ુદયનો અભ્માવ કયલો. 
૨. બાયતભા ંયાજ્મલાય વાક્ષયતા દય અને ફામતૃ્ય ુદય 
લચ્ચેનો વફધં તાવલો. 
૩. બાયતભા ં યાજ્મલાય વસં્થાગત થતી પ્રસવુત અને 
ફામતૃ્ય ુદય લચ્ચેનો આંકડાકીમ વફધં તાવલો. 
૪.બાયતભા ં યાજ્મલાય ફામતૃ્ય ુ દય અને યવીકયણ 
થમેર ફાકોનો અભ્માવ કયલો. 
અભ્્ાષલક્ષી માહસતીનુાં એકત્રીકરણ : 
પ્રસ્તતુ વળંોધન રેખના શતેઓુનો અભ્માવ ગૌણ ભાડશતી 
ય આધાડયત છે. જેભા ં વલવલધ વળંોધન રખે, વલવલધ 
વયકાયી અશલેાર થકી આંકડાકીમ ભાડશતી પ્રાપ્ત કયલાભા ં
આલી છે. 

કૌષ્ટક:૧ રાજ્્ાર બાળમતૃ્યદુર (શભ ૨૦૦૪ થી ૨૦૧૨) 
States/UTs 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Andhra Pradesh 59 57 56 54 52 49 46 43 41 

Assam 66 68 67 66 64 61 58 55 55 

Bihar 61 61 60 58 56 52 48 44 43 

Chhattisgarh 60 63 61 59 57 54 51 48 47 

Gujarat 53 54 53 52 50 48 44 41 38 

Haryana 61 60 57 55 54 51 48 44 42 

Jharkhand 49 50 49 48 46 44 42 39 38 

Karnataka 49 50 48 47 45 41 38 35 32 

Kerala 12 14 15 13 12 12 13 12 12 

Madhya Pradesh 79 76 74 72 70 67 62 59 56 

Maharashtra 36 36 35 34 33 31 28 25 25 

Odisha 77 75 73 71 69 65 61 57 53 

Punjab 45 44 44 43 41 38 34 30 28 

Rajasthan 67 68 67 65 63 59 55 52 49 

Tamil Nadu 41 37 37 35 31 28 24 22 21 

Uttar Pradesh 72 73 71 69 67 63 61 57 53 

West Bengal 40 38 38 37 35 33 31 32 32 

Arunachal Pradesh 38 37 40 37 32 32 31 32 33 
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States/UTs 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Delhi 32 35 37 36 35 33 30 28 25 

Goa 17 16 15 13 10 11 10 11 10 

Himachal Pradesh 51 49 50 47 44 45 40 38 36 

Jammu & Kashmir 49 50 52 51 49 45 43 41 39 

Manipur 14 13 11 12 14 16 14 11 10 

Meghalaya 54 49 53 56 58 59 55 52 49 

Mizoram 19 20 25 23 37 36 37 34 35 

Nagaland 17 18 20 21 26 26 23 21 18 

Sikkim 32 30 33 34 33 34 30 26 24 

Tripura 32 31 36 39 34 31 27 29 28 

Uttarakhand 42 42 43 48 44 41 38 36 34 

Andaman & Nicobar 

Islands 

19 27 31 34 31 27 25 23 24 

Chandigarh 21 19 23 27 28 25 22 20 20 

Dadra and Nagar 

Haveli 

48 42 35 34 34 37 38 35 33 

Daman and Diu 37 28 28 27 31 24 23 22 22 

Lakshadweep 30 22 25 24 31 25 25 24 24 

Puducherry 24 28 28 25 25 22 22 19 17 

ALL INDIA 58 58 57 55 53 50 47 44 42 

Source: Sample Registration system (SRS), Registrar General of India 

 પ્રસ્તતુ કોષ્ટકભા ંલમ ૨૦૦૪ થી ૨૦૧૨ સધુીના 
બાયત અને વલબબન્ન યાજ્મલાય ફામતૃ્ય ુ દયના આંકડા 
અતે્ર યજુ કમામ છે. જેનો અભ્માવ કયતા જણાઈ આલે છે કે 
બાયતભા ં ૨૦૦૪ભા જે ફામતૃ્ય ુ દય ૫૮ શતો જે 
૨૦૧૨ના અંતે ઘટી ૪૨ થલા ાભેર. દયેક યાજમના 

આંકડા ય દ્રષ્ષ્ટ કયીએ તો ખ્માર આલે છે કે 
ઉત્તયપ્રદેળ(૫૩),ભધ્મપ્રદેળ (૫૬),ઓડયસ્વા (૫૩) અને 
આવાભભા(ં૫૫) ફામતૃ્ય ુદય ૫૦ ની ઉય યશલેા ામ્મો 
છે. વભગ્ર બાયતભા ંણ લમ ૨૦૦૯ સધુી ફામતૃ્ય ુદય 
૫૦ ની ઉય શતો. 

કોષ્ટક: ૨ર્ારતમાાં રાજ્્ાર ષાક્ષરતા દર અને બાળમતૃ્ય ુદર (ષેન્ષષ ૨૦૧૧ મજુબ)  

States/UTs IMR 2011 Literacy 2011 States/UTs IMR 2011 Literacy 2011 

ALL INDIA 44 74.04 Kerala 12 94 

Andaman & Nicobar 

Islands 

23 86.6 Lakshadweep 24 91.8 

Andhra Pradesh 43 67 Madhya Pradesh 59 69.3 

Arunachal Pradesh 32 65.4 Maharashtra 25 82.3 

Assam 55 72.2 Manipur 11 76.9 

Bihar 44 61.8 Meghalaya 52 74.4 

Chandigarh 20 86 Mizoram 34 91.3 

Chhattisgarh 48 70.3 Nagaland 21 79.6 

Dadra and Nagar Haveli 35 76.2 Odisha 57 72.9 

Daman and Diu 22 87.1 Puducherry 19 85.8 

Delhi 28 86.2 Punjab 30 75.8 

Goa 11 88.7 Rajasthan 52 66.1 

Gujarat 41 78 Sikkim 26 81.4 

Haryana 44 75.6 Tamil Nadu 22 80.1 

Himachal Pradesh 38 82.8 Tripura 29 87.2 

Jammu & Kashmir 41 67.2 Uttar Pradesh 57 67.7 

Jharkhand 39 66.4 Uttarakhand 36 78.8 

Karnataka 35 75.4 West Bengal 32 76.3 

Source: Census 2011  
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ભાનલ વલકાવ કે સ્લાસ્્મના વદંબમભા ં જમાયે 
કોઈણ પ્રકાયનો અભ્માવ શાથ ધયતા શોઈએ ત્માયે 
વાભાન્દ્મ યીતે એલી લૂમ ધાયણા કયાતી શોમ છે કે જ્મા ં
વાક્ષયતાનુ ંપ્રભાણ ઊંચુ ંશોમ ત્મા ંફામતૃ્ય ુદયનુ ંપ્રભાણ 
નીચુ ંજોલા ભે છે. પ્રસ્તતુ કોષ્ટકભા ંબાયતભા ંયાજ્મલાય 
વાક્ષયતા દય અને ફામતૃ્ય ુદયના આંકડા વેન્દ્વવ ૨૦૧૧ 
મજુફના દળામલેર છે. જેનો અભ્માવ કયતા આ ફાફત 

કેય, રક્ષદ્રી, ભશાયાષ્ર, ભણીયુ, ચડંીગઢ, દીલ અને 
દભણ, ડદલ્શી અન ે ગોલાભા ં આ ફ ે લચ્ચેનો વફધં 
પ્રસ્થાવત થતો જોલા ભે છે. જમાયે ફીજી તયપ 
ઉત્તયપ્રદેળ, યાજસ્થાન અને બફશાયભા ં વાક્ષયતા દયનુ ં
પ્રભાણ નીચુ ં છે. જમાયે ફામતૃ્ય ુ દયનુ ં પ્રભાણ ઊંચુ ં
જોલા ભે છે. 

કોષ્ટક:૩ ર્ારતમાાં શભાર બાળમતૃ્ય ુદરનુાં પ્રમાણ : (૧૯૭૧ થી ૨૦૧૫) 
Year All India Year All India 

1971 129 1994 74 

1972 139 1995 74 

1973 134 1996 72 

1974 126 1997 71 

1975 140 1998 72 

1976 129 1999 70 

1977 130 2000 68 

1978 127 2001 66 

1979 120 2002 63 

1980 114 2003 60 

1981 110 2004 58 

1982 105 2005 58 

1983 105 2006 57 

1984 104 2007 55 

1985 97 2008 53 

1986 96 2009 50 

1987 95 2010 47 

1988 94 2011 44 

1989 91 2012 42 

1990 80 2013 40 

1991 80 2014 40 

1992 79 2015 39 

1993 74  

Source: Sample Registration system (SRS), Registrar 

General of India  

 પ્રસ્તતુ કોષ્ટકભા ંલમ ૧૯૭૧ થી ૨૦૧૫ સધુીના 
બાયતના ફામતૃ્ય ુદયના આંકડા દળામલલાભા ંઆલેર છે. 
આ કુર ૪૫ લમના ં આંકડાનો અભ્માવ કયતા જણાઈ 
આલે છે કે ૧૯૭૧ભા બાયતભા ં ફામતૃ્ય ુ દયનુ ં પ્રભાણ 
૧૨૯ શત ુ ંજે લમ ૨૦૧૫ના અંતે ઘટીને ૩૯ થલા ામ્યુ ં
શત ુ,ં આ ઘટાડો ૭૦% થમો શતો જે ઘણુ ંપ્રળવંનીમ ગણી 
ળકામ. અતે્ર ઉલ્રેખનીમ ફાફત એ યશી છે કે વશસ્ત્રાબ્દી 

વલકાવ રક્ષમાકંને કેન્દ્દ્ર ભા ં યાખી આ આંકડા જોઈએ તો 
૧૯૯૦ થી ૨૦૧૫ સધુીભાં૨ ૩⁄  ઘટાડો ફામતૃ્ય ુદયભા ં
કયલાનુ ંરક્ષમાકં શત ુ ંજેની વાભે બાયત ૫૧% ઘટાડો કયી 
ળક્ુ ં છે. આભ ૧૯૭૧ થી ૨૦૧૫ના આંકડાનો અભ્માવ 
કયતા બચત્ર વારંુ ભાલભુ ડ ેછે. યંત ુવશસ્ત્રાબ્દી વલકાવ 
રક્ષમાકં મજુફ રક્ષમાકં વવધ્ધ થઈ ળક્યો નથી. 
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કોષ્ટક: ૪ ર્ારતમાાં રાજ્્ાર ષાંસ્થાગત પ્રસવુત, બાળકોની રષીકરણ અને બાળમતૃ્ય ુદર : 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

પ્રસ્તતુ કોષ્ટકભા ં બાયતભા ં યાજ્મલાય થતી વસં્થાગત 
પ્રસવુત, ફાકોના ં યવીકયણના ં આંકડા અને ફામતૃ્ય ુ
દયનુ ંપ્રભાણ યજુ કયુું છે. જેની ઉય નજય કયતા જણાઈ 
આલે છે કે જે યાજ્મભા ંવસં્થાગત પ્રસવુત કેન્દ્દ્રભા ંપ્રસવુતનુ ં
પ્રભાણ અને યવીકયણ થમરે ફાકોની ટકાલાયી ઉંચી છે 
ત્મા ં ફામતૃ્ય ુ દયનુ ં પ્રભાણ નીચુ ં જોલા ભે છે. જમાયે 
આનાથી વલયીત ફામતૃ્ય ુદયનુ ંપ્રભાણ લધ ુજોલા ભે 
છે. 
પ્રસ્તતુ અભ્્ાષના અલોકન: 

 પ્રસ્તતુ અભ્માવના અંતે નીચે મજુફના 
અલરોકનો પ્રાપ્ત થમા છે. 
૧. બાયતભા ંયાજ્મલાય ફામતૃ્ય ુદય ના ંઅભ્માવ યથી 
એ ફાફત પબરત થામ છે કે આવાભ, ભધ્મપ્રદેળ, 
ઓડયસ્વા, અને ઉત્તયપ્રદેળભા ં લતમભાન વભમભા ં ણ 
ફામતૃ્ય ુદયનુ ંપ્રભાણ ઊંચુ ંજોલા ભે છે. જેભા ંઆ ચાય 
યાજ્મભા ંફામતૃ્ય ુદય ૫૦ થી ણ લધ ુયશલેા ામ્યુ ંછે. 
૨.કેય અને ગોલાભા ં ફામતૃ્ય ુ નુ ં પ્રભાણ નીચુ ં જોલા 
ભે છે. 

States/UTs IMR 

2012 

% of 

Institutional 

Delivery to 

Total 

Deliveries 

2011-12 

State-wise 

achievement 

of need 

assessed – 

DPT 

immunisation 

for children 

(III dose) 

2011-12*-% 

Achieved 

States/UTs IMR 

2012 

% of 

Institutional 

Delivery to 

Total 

Deliveries 

2011-12 

State-wise 

achievement 

of need 

assessed – 

DPT 

immunisation 

for children 

(III dose) 

2011-12*-% 

Achieved 

ALL INDIA 42 81.66 89.56 Kerala 12 99.81 89.69 

Andaman & 

Nicobar 

Islands 

24 93.06 83.13 Lakshadweep 24 93.36 98.1 

Andhra 

Pradesh 

41 95.05 102.68 Madhya 

Pradesh 

56 86.12 85 

Arunachal 

Pradesh 

33 95.07 51.09 Maharashtra 25 94.37 103.86 

Assam 55 80.17 92.54 Manipur 10 77.64 121.98 

Bihar 43 78.5 74.62 Meghalaya 49 49.23 99.9 

Chandigarh 20 92.24 101.23 Mizoram 35 80.91 115.66 

Chhattisgarh 47 57.62 87.84 Nagaland 18 68.96 69.24 

Dadra and 

Nagar 

Haveli 

33 67.84 78.98 Odisha 53 84.84 91.19 

Daman and 

Diu 

22 92.63 57.74 Puducherry 17 99.92 73.45 

Delhi 25 95.26 79.75 Punjab 28 77.66 96.59 

Goa 10 99.67 117.95 Rajasthan 49 90.63 82.87 

Gujarat 38 93.66 96.36 Sikkim 24 84.25 81.97 

Haryana 42 83.42 99.24 Tamil Nadu 21 99.65 81.99 

Himachal 

Pradesh 

36 71.34 102.76 Tripura 28 85.38 104.26 

Jammu & 

Kashmir 

39 84.49 97.18 Uttar Pradesh 53 61.71 85.09 

Jharkhand 38 63.67 82.88 Uttarakhand 34 62.39 101.54 

Karnataka 32 97.1 101.47 West Bengal 32 71.69 100.04 

Source: Sample Registration system (SRS), Registrar General of India 
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૩. જે યાજ્મભા ં વાક્ષયતા દયનુ ં પ્રભાણ ઊંચુ ં છે ત્મા ં
ફામતૃ્ય ુ દયનુ ં પ્રભાણ નીચુ ં જોલા ભે છે. જે કેય, 
ગોલા, ડદલ્શી, ચડંીગઢ, ભશાયાષ્ર લગેયે યાજ્મોભા ં આ 
વફંધ પ્રસ્થાવત થતો જોલા ભે છે. 
૪. જે યાજ્મભા ં વાક્ષયતાનુ ં પ્રભાણ ઓછ ં જોલા ભે છે, 
ત્મા ં ફામતૃ્ય ુ દયનુ ં પ્રભાણ લધ ુ યેશલા ામ્યુ ં છે. જે 
યાજસ્થાન, ઉત્તયપ્રદેળ, ભધ્મપ્રદેળ અને બફશાય યાજ્મભા ં
જોલા ભે છે. 
૫. લમ ૧૯૭૧ થી ૨૦૧૫ના વભમગાાભા ં બાયત 
વયકાયે ફામતૃ્ય ુ દયભા ં ૭૦ % ઘટાડો કયેર છે. જમાયે 
આજ આંકડાનો લમ ૧૯૯૦ થી ૨૦૧૫ના વભમનો 
અભ્માવ કયીએ તો ખ્માર આલે છે, ફામતૃ્ય ુ દયભા ં
૫૧%ઘટાડો કયેર છે અથલા ફીજા ળબ્દોભા ંકશીમેતો ૫૧ 
% જેટરો ઘટાડો કયલાભા ંબાયત વયકાય વપ યશી છે. 
વશસ્ત્રાબ્દી વલકાવ રક્ષમાકં મજુફ આ વભમભા ં ૨/૩ % 
ઘટાડો કયલાનુ ંરક્ષ નક્કી કયલાભા ંઆવ્યુ ંશત ુ.ં જે રક્ષમાકં 
વવિ થઈ ળક્યો નથી. 
૬. ફામતૃ્ય ુ દય અને વસં્થાગત પ્રસતુીનુ ં પ્રભાણ 
તાવીએ તો જણાઈ આઅલે છે કે કેયરભા ં ૯૯.૮૧% 
અથામત ૧૦૦ % પ્રસવુત વસં્થાગત પ્રસવુત કેન્દ્દ્રભા ંથામ છે. 
જ્મા ંફામતૃ્ય ુદય ભાત્ર ૧૦ જેટરો નીચો જોલા ભે છે. 
જ્મા ં ૮૯% ફાકોને યવીકયણ શઠે આલયી રેલાભા ં
આલેર છે. 
ઉપષાંસાર  

“વશસ્ત્રાબ્દી વલકાવ રક્ષમાકં: ફામતૃ્ય ુ દયના વદંબમભા ં
બાયતીમ અથમતતં્રનો એક અભ્માવ ” આ વળંોધન રખેના 
અભ્માવના અંતે મખુ્મ એ તાયણ ફશાય આલે છે કે બાયત 
યાષ્રએ ફામતૃ્ય ુદયની ફાફતભા ં૧૯૭૧ થી રઈ ૨૦૧૫ 
સધુીભા ંપ્રવળંનીમ ડયલતમન રાવ્યુ ંછે. જમાયે યાજ્મલાય 
ફામતૃ્ય ુદયના આંકડાનો અભ્માવ કયતા ભાલભુ ડ ેછે 
કે શજુ ણ ભધ્મપ્રદેળ, ઉત્તયપ્રદેળ, યાજસ્થાન, આવાભ, 
ઓડયસ્વા અને બફશાય જેલા યાજ્મોભા ં આ પ્રભાણ ઘણુ ં
ઊંચુ ંઅને બચિંતાજનક યેશલા ામ્યુ ં છે. નોંધનીમ ફાફત 
એ યશી છે કે જે યાજ્મભા ંવાક્ષયતાદયનુ ંપ્રભાણ ઊંચુ ં છે; 
ત્મા ં ફામતૃ્ય ુ દયનુ ં પ્રભાણ નીચુ ં જોલા ભે છે. જેલાકે 
કેય, ગોલા, ડદલ્શી, ભશાયાષ્ર લગેયે યાજ્મભા ં વાક્ષયતા 
દય લધ ુ યહ્યા છે. વસં્થાગત પ્રસવુત અને ફાકોને 

યવીકયણની ફાફતભા ં ણ આજ યાજ્મો અગ્રવેય યશલેા 
ામ્મા છે. આભ, આ વળંોધન ેયના અંતે એક ભાત્ર 
નીવતવલમક સબુચતાથમ એ પબરત થામ છે કે કોઈણ 
યાષ્રની વયકાયે ફામતૃ્ય ુ દય, ભાતમૃતૃ્ય ુ દય અને 
કુોણ જેલા વાભાજજક પ્રશ્નો શાર કયલા ભાટે વાક્ષયતા 
દય અથામત વળક્ષણનુ ંપ્રભાણ લધાયવુ ંઅવનલામમ ફની જામ 
છે. ફાલ્માલસ્થાભાથીજ વભાજના દયેક સ્તયના ફાકને 
આયોગ્મ વલમક સવુલધા યૂી ાડલાભા ં આલે તો 
ફામતૃ્ય ુદય, ભાત ૃમતૃ્ય ુદય, કુોણઅને ળાયીડયક અને 
ભાનવવક ખોડખાણ લગેયેથી મકુ્ત સ્લસ્થ વભાજ વલકવે 
છે. ફાક તયપ ધ્માન એટરા ભાટે આવુ ં જરૂયી છે કે 
આજની ફા ેઢીએ આલતીકારના બાયતનુ ંબવલષ્મ છે. 
આ વદંબમભા ંબાયત વયકાય ણ ફા જન્દ્ભ શરેા, ફા 
જન્દ્ભ વભમે અને ફા જન્દ્ભ ફાદના વલબબન્ન કુટંુફ 
કલ્માણ, ભાત ૃ સ્લાસ્્મ - ફા સ્લાસ્્મ અંગેના કામમક્રભો 
કયી યશી છે. 
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