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Continuous issue-22 | June – July  2016 

માનવ વવકાસ: ભારત અને ગજુરાતની વતતમાન સ્થથવત  
૧.પ્રથતાવના: 

                         વલકાવની ઝખંનાભા ંભાનલજાવત વતત પ્રમત્નળીર છે. યંત ુઆ વલકાવને વ્માખ્માવમત કયલાભા ં
અનેક ભતબેદ પ્રલતે છે. વળષ્ટ અથથળાસ્ત્રીઓ ભાનતા શતા કે યાષ્રીમ આલકભા ંવતત વદૃ્ધિ એટરે વલકાવ. 
યંત ુ સ્લૈયવલશાયી મડૂીલાદી અથથતતં્રભા ં રાફંાગાે કુદયતી વાધનના ં ભમાથદદત યુલઠાના ં કાયણે વભાજ 
સ્થગગત ફને છે તેભ તેઓ ભાનતા. દયણાભે અથથળાસ્ત્ર "વનયાળાનુ ં ળાસ્ત્ર" તયીકે ઓખાયુ.ં નલવળષ્ટ 
અથથળાસ્ત્રીઓ ભાટે ઔદ્યગગકક્ાવંત અને ટેકનરજીકર પ્રગવત આધાયીત વભાજભા ં વલકાવ વતત ચારનાયી 
પ્રદક્મા ફની, જેભા ંયાષ્રીમ આલક અને ભાથાદીઠ આલકભા ંવતત લધાય થમ છે. ૨૦ભી વદીના અંત સધુી 
યાષ્રીમ આલકભા ં વતત લધાય કયલાન ઉદે્દળ યહ્ય. ખાવ કયીને ૧૯૫૦ તથા ૧૯૬૦ના દામકાભા ં નલા 
સ્લતતં્ર થમેરા ંદેળ અને ફીજા વલ્વયયિુ છી આવથકક કટકટીભાથંી ફશાય આલલા ભથતા દેળ ભાટે યાષ્રીમ 
આલકભા ંવતત વદૃ્ધિનુ ંઆકથણ યહ્ુ.ં યંત ુ ંઆ વલકાવની વાથે વાથે આલકની અવભાનતા લધી, ઝૂડટ્ટીભા ં
લધાય થમ, ગનુાખયી અને  ૂટંપાટ લધી, પ્રદૂણના ંપ્રશ્ન લધ ુવ્માક ફન્મા. જેથી ભાનલ કલ્માણભા ંઘટાડ 
થમ. વલકાવના ંયંયાગત ખ્મારની વાથે વલદ્વાનની વશભતી ન શતી.  

                      વભમના ં જુદા ં જુદા ં તફકે્ક ગચિંતકએ વલકાવ અંગે વલચાય યજૂ કમાથ. આ ઉયાતં એદયપભે 
(૧૯૮૧) તથા શભુાકયે (૧૯૭૪) જેલા વલદ્વાનએ પ્રવ્વયભી મડૂીલાદની ટીકા કયતા ંઔદ્યગગક વભાજના ં સ્થાન ે
ભાનલ કેન્દ્ન્િત તથા મગ્મ ટેક્નરજી વલકવાલલાનુ ં કહ્ુ ં શત ુ.ં ીતાફંય તંે (૧૯૭૦ના દળકભા)ં વળક્ષણ, 

આયગ્મ, અને મૂભતુ આલશ્મક્તાન અગબગભ વલકવાવ્મ. અભત્મથવેને ૨૦ભી વદીના ંછેલ્રા દળક દયમ્માન 
ભાનલક્ષભતા આધાયીત ભાનલ વલકાવન ખ્માર યજૂ કમો   

                                 પ્રસ્તતુ પ્રકયણભા ં ભાનલ વલકાવન બાયત અને ગજુયાતના વદંબથભા ં વલસ્તતૃ અભ્માવ 
કયલાભા ં આવ્મ જેભા,ં ભાનલ વલકાવઅંગેન ખ્માર, ભાનલ વલકાવઆંકના ભાદંડ, ભાનલ વલકાવઆંકની 
ગણતયી કયલાની ધ્ધવત બાયતના ં વદંબથભા ં ભાનલ વલકાવઆંકની ગણતયી, વલ્વય બાયત અને ગજુયાતભા ં
ભાનલ વલકાવ આંકની લૈવ્વયક કક્ષાએ અને બાયતભા ંશુ ંદયસ્સ્તવથ છે તેન અભ્માવ કયલાભા ંઆવ્મ છે. 

૨. માનવ વવકાસ અંગેની વવભાવના:  

                 અથથળાસ્ત્રના ં પ્રાયંબથી જ વમધૃ્ધ્ધ શાવંર કયલાની પ્રયસુ્ક્તઓ વલચાયાતી આલી છે. વળષ્ટ 
અથથળાસ્ત્રી એડભ સ્સ્ભથ જ્માયે યાષ્રની વંવિની લાત કયે છે, ત્માયે તેના વલસ્તતૃ અથથભા ંવંવિ વાધ્મ ન શત ુ ં
યંત ુવાધન શત ુ.ં  તેના દ્વાયા યાષ્રના ંકલ્માણભા ંલધાય કયલ તે વાધ્મ છે. યંત ુત્માયફાદ ૧૯ભી વદીના ં
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અંતભા ંઅને ૨૦ભી વદીના લૂાથધભા ંભટા બાગના ંઅથથળાસ્ત્રીઓ એક પ્રકાયની વધૃ્ધ્ધ ભ્રભણાના ંવળકાય થમેરા ં
જણામા જેભા ં બોવતક ઉત્ાદનભા ં લધાય તે જ વાધ્મ શમ તેવ ુ જણાયુ.ં અદશ વલકાવ અને વધૃ્ધ્ધ એક 
ફીજાના માથમ ફની ગમા ંશતા.ં યંત ુ વલ્વયના ંઅલ્ વલકવવત યાષ્રના અનબુલથી જણાયુ ં કે ભાત્ર આવથકક 
વધૃ્ધ્ધ થતા વભાજના ંકુર કલ્માણભા ંલધાય શાવંર કયી ળકામ નથી.  વભાજના ંકુર કલ્માણભા ંલધાય શાવંર 
કયલા આવથકક વધૃ્ધ્ધ અને વલકાવની વલબાલનાઓભા ં તપાલત કયલાભા ંઆવ્મ. આભ કયતા વલકાવની નલી 
વલબાલના ઓને વ્માખ્માવમત કયલાના પ્રશ્ન ઉદ્દબવ્મા. આ પ્રશ્ર્નની વલચાયણાભા ં  વલકાવની વલબાલનાઓના 
જુદા-જુદા ખ્માર વલકાવ ામ્મા વભમના જુદા-ંજુદા ંતફકે્ક ગચિંતકએ વલકાવ અંગ ેયજૂ કયેરા ભતંવ્મ ટકૂભા ં
નીચે મજુફ યજૂ કયી ળકામ.  

  ભાનલ વલકાવ ળબ્દવમશૂ ભાનલ ક્ષભતાઓના વલસ્તયણ, વદંગીઓન વ્મા, સ્લાતતં્ર્મના ં વલકાવ 
અને ભાનલ અવઘકાયના અભર રૂે આવથકક વલકાવના વાદશત્મભા ં સ્લીકાય ાભલા મગ્મ થમ છે. ભાનલ 

વલકાવ કેલ વળક્ષણ, આયગ્મ ણ અને વવંાધન ય વનમતં્રણ કયતા ંકંઈક લધ ુફાફતન વકેંત આે છે. 
ભાનલ વલકાવ ળબ્દ વલકાવના ંવાદશત્મભા ંઉદે્દળ તયીકે અને લૈકધ્લ્ક ઉદાશયણ તયીકે લોથી ઊબયી આવ્મ 
છે. 

 “ભાનલ વલકાવ એટરે, રક જીલનભા ં વલળા તક ભેલી ળકે તે ભાટે તેભની ક્ષભતાની વધૃ્ધ્ધ,” 
(ભાનલ વલકાવના ંઆધયસ્તબં-૨૦૦૯). 

         બાયતના ંવદંબથભા ં"ભાનલ વલકાવ એટરે, જેભનાભા ંભભતૂ ક્ષભતા ન શમ તેભનાભા ંતેન વલકાવ 
કયલ તે જેઓ શાવંવમાભા ંમકૂામ ગમા શમ તેભને વશામ કયલી એલ ણ તેન અથથ થામ છે”. ભાનલવલકાવ 
ભાનલ વભાજન ઉદે્દળ શલા ઉયાતં આ ઉદે્દળ પ્રાપ્ત કયલા ભાટે અનાલલાન વલકાવ ઢાચં ણ છે (ઈન્દ્ન્દયા 
દશયલે ૨૦૦૪). 

         વેનના ભત ે "ભાત્ર આવથકક વદૃ્ધિથી ભાનલ વલકાવ થઈ ળકે નશી તે ભાટે બોવતક વાધન (ચીજલસ્ત)ુની 
વધૃ્ધ્ધ વાથે રકની કાભગીયીઓ, ક્ષભતાઓ અને વદંગીઓના સ્લાતતં્ર્મની વધૃ્ધ્ધ ણ થલી જઈએ.” વેન 
ક્ષભતાઓના વતત વલસ્તયણને ભાનલ વલકાવ કશ ેછે. 

             આમજન યગુની ળરૂઆતભા ં ભટા બાગના દેળ આવથકક વદૃ્ધિને ભશત્ત્લ આતા શતા ં અને વલકાવના 
ભાદંડભા તે પક્ત ઘયગથ્થ ુઉત્ાદન અન ેભાથાદીઠ આલકન ેગણતયીભા ંરલેાભા ંઆલતા.ં યંત ુલીવભી વદીના 
છેલ્રા દામકાભા ં આવથકક વલકાવ (GDP)  અને ભાનલ કલ્માણન ખ્માર શલાની પ્રતીવત થઈ. ભાનલ કલ્માણન 
ખ્માર તે જ ભશદૌઅંળે પક્ત ઉત્ાદન અને વેલાઓન લયાળ નદશ યંત ુલવતીના તભાભ લગો, ખાવ કયીન ે

લગંચત અન ે ગયીફી નીચ ે જીલતા રક ભાટે આવથકક અને વાભાજજક યીતે અથથણૂથ જીલનધયણ ભેલલા ભાટે 

ામાની જરૂદયમાત પ્રાપ્ત થામ તેલ યહ્ય છે. આવથકક વધૃ્ધ્ધ થલાથી વલકાવના રાબ વભાજના તભાભ લગો સધુી 
વયખા પ્રભાણભા ં આભેે શોંચળ ે તેલ ગગબિત ખ્માર વેલલાભા ંઆલે છે. યંત ુતે શજી સધુી શોંચી ળક્ા ં
નથી.  
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કોષ્ટક:૧ .૧ વવકાસ અંગે વવવવધ અથતશાસ્ત્રીઓએ રજૂ કરે આંક દશાતવત ુું કોષ્ટક 
ક્રમ આંક સમય ચ િંતક થવરૂ 

૧ જીલન ધયણ ૧૯૭૪ જે.દેલનસ્કી રકને પ્રાપ્ત થતા ચીજલસ્ત ુ અને વેલાના 
આધાયે રકના વતંન સ્તય ભાી ળકામ. 

૨ કલ્માણન 
આંક  

૧૯૮૦ એ.ઓસ્કાય રકના કલ્માણન સ્તય 

૩ જીલનની 
ગણુલિા 

૧૯૮૦ એ.સ્ઝારાઈ માથલયણીમ પ્રદૂણ,સયુક્ષાભા ં ઘટાડ અને 
જીલનની ગણુલતાભા ં ઘટાડાના વદંબથભા ંજીલન 
ધયણ 

૪ જીલનની 
ગણુલિા 

૧૯૮૦ અભરાન દિા 
અને 
અગ્રલાર 

રકના તાના જીલનની સ્સ્થયતાના 
વદંબથભા ંગણુાત્ભક દયેક્ષ્મ 

૫ જીલનની 
ગણુલિા 

૧૯૮૨ ભદયવડી. વયેયાળઆયષુ્મ, આક્ષયજ્ઞાન અને ફામતુ્યદુય 

૬ વાભાજીક 

પ્રગવતઆંક 
૧૯૮૪ એભ.દેવાઈ વ્મસ્ક્તગત આયષુ્મ,ખાનગી લસ્તનુ લયાળ તથા 

શિુાણી, વપાઈ, સયુક્ષા અને લાશનવ્મલશાય 

જેલી જાશયે લસ્તનુી પ્રાધ્પ્ત 
 

                     તાજેતયના લોભા ંઆવથકક વલકાવના ભાન ભાટે કુર યાષ્રીમ ઉત્ાદનના ં વલકલ્ રૂે નલા 
ભાનની ળધ કયતા અલયૈટ શૈજન (Everett E. Hagen), ડનાલ્ડ એચ.નીલૈયસ્કી (Donald H. Niewiaroski), 

ઈભા એડરભેન (Irma Adelman),   અને વવન્મા ટાઈપ ભદયવ (Cynthia Taft Morris), તથા શાગફિન્વન 

(Harbinson), ભૈરુશવનક (Maruhnic), અને યૈજવનક(Res nick)એ વલકાવના ભાન ભાટે વ્માક (ઘણા)ં 
સચૂકઆંક તૈમાય કમાથ છે. ભદયવ ડી.ભદયવ (Morris.D Morris)એ જીલનની બોવતક ગણુલિાન સચૂકઆંક 
(Physical quality of life index) વકંલ્ના વલકવવત કયી છે. જ્માયે ર સ્રીટને (Paul Streeten)મૂ દૃન્દ્ષ્ટકણને 
અનાલા ય બાય મકૂ્ છે. આ પ્રમાવએ વયંકુ્ત યાષ્રવઘંના વલકાવ કામથક્ભ(United Nations Development 

Programme) દ્વાયા ભાનલ વલકાવ સચૂક આંક (Human Development) ની પ્રસ્તતુા ભાટેન ભાગથ ખરી આપ્મ. 
ભાનલ વલકાવ સચૂકઆંક વોપ્રથભ ૧૯૯૦ના ંભાનલ વલકાવ દયટથભા ંપ્રકાવળત થમ શત. તેને ભશબેફુ-ઉર-
શક્ક(Mahbuub Ul- Haq)ની દેખયેખ શઠે તૈમાય કયલાભા ં આવ્મ શત. આવથકક વલકાવના વનદેળક તયીકે 
જીલનની બોવતક ગણુલિા ના આંકના ંવળંધન ફાદ ૧૯૮૯-૯૦ ના વભમગાાભા ંરૉડથ ભેઘના.દ.દેવાઈ અને 
નફેર યુસ્કાય ડૉ. અભત્મથવેન દ્વાયા ભાનલ –વલકાવ આંકના ખ્મારની યજૂઆત કયલાભા ંઆલી શતી અને 
વયંકુ્ત યાષ્ર કામથક્ભ દ્વાયા ૧૯૯૦ભા ંપ્રથભ ભાનલ વલકાવ અશલેારભા ં તેન વભાલેળ કયલાભા ંઆવ્મ શત. 
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એક એલા ભાની ળધના ં પ્રમાવ સ્લરૂે જેભા ં આ ફધા ભાદંડને કઈક યીતે વભાલેળ કયલાભા ં આલે, 
વયંકુ્ત યાષ્ર વલકાવ કામથક્ભ દ્વાયા ૧૯૯૦ભા ંપ્રકાવળત કયલાભા ંઆલેર તાના પ્રથભ Human Development 

Reportભા ંભાનલ વલકાવ સચૂકઆંક (Human Development Index)ની  વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી. એ વાચુ ંછે 
કે ભાનલ વલકાવની વ્માખ્મા એટરી વલળા છે કે  તેને કઈ એક સચૂક આંકભા ંયેુયુી યીતે વ્મક્ત કયવુ ંળક્ 
નથી. યંત ુ આ પ્રકાયના સચુકઆંકથી ભાનલ વલકાવનુ ં ભશત્લ સ્ષ્ટ કયવુ ં તથા વલકાવન એક વ્માક 
દન્દ્ષ્ટકણ પ્રાપ્ત કયવુ ં ળક્ ફને છે. જેલી યીતે સ્રીટન(Streeten)ના ભતે આ સચૂકઆંકના ં ક્ષભા ં વોથી 
ભશત્ત્લણુથ તકથ એ છે કે આનાથી કુર યાષ્રીમ ઘયેુ ંઉત્ાદન જેલા સચૂકઆંકની અમાથપ્તતા સ્ષ્ટ કયલાભા ં
વશામતા ભે છે 

              ૧૯૯૦થી ભાનલ વલકાવઆંકની ગણતયી વયંકુ્ત યાષ્રવઘં દ્વાયા કયલાભા ંઆલે છે. વયંકુ્ત યાષ્ર 
વઘં દય લે ભાનલ વલકાવ શલેાર (Human Development Report) ફશાય ાડ ેછે. વો પ્રથભ ૧૯૯૧ભા ંભાનલ 
વલકાવ  અશલેારભા ંવલકાવને વ્મક્ત કયલા ભાટે મખુ્મત્લે ત્રણ ભાદંડન આધાય રેલાભા ંઆવ્મ શત. 

૧. જન્મ સમયે અેચિત આયષુ્ય 

૨. વશિણ 

 ૩. જીવન ધોરણ-માથાદીઠ આવક(PPP$) 

૨૦૧૦ શરેા ભાનલ વલકાવ આંક ( Human Development Index)ની ગણતયી ભાટે અરગ િવતન 
ઉમગ કયલાભા ં આવ્મ શત.૨૦૧૦ છી અરગ િવતન ઉમગ કયલાભા ં આલે છે. ભાનલ વલકાવ 
સચૂકઆંક (Human Development Index)ની ગણતયી 

 

સતૂ્ર:માનવ  વવકાસ  સ ૂક આંક =ખયેખયનુ ંમલૂ્મ( ) રઘતુભ મલૂ્મ( )
ગરુૂતભ મલૂ્મ( ) રઘતુભ મલૂ્મ( )  

 

વોથી શે ુ ંગવથયુ ંપ્રત્મેક ભાદંડ ભાટે સચૂકઆંક નક્કી કયલાનુ ંછે. વનદેળકને (Indicators) 

ને ‘શનૂ્મ’ થી ‘એક’ ની લચ્ચે સચૂકઆંક (Index) ના રૂભા ંવ્મક્ત કયલા ભાટે વોપ્રથભ ન્યનુ્મતભ તથા 
ભશતભ મલૂ્મ નક્કી કયવુ ં જરૂયી છે. ભાનલ વલકાવ અશલેાર (HDR) ૨૦૧૩ભા ં ૧૯૮૦થી૨૦૧૨ની 
વભમ શ્રેણી (Time series)ભા ંઉચ્ચ ભેલેરા સ્તયને ‘ભશિભ મલૂ્મ’નક્કી કયલાભા ંઆવ્યુ ંછે. ન્યનુતભ 
મલૂ્મને ઉયના ં ન્યનુતભ સ્તય દ્વાયા નક્કી કયલાભા ંઆવ્મા ં છે. ન્યનુતભ અેગક્ષત આયષુ્મ ૨૦ લથ 
રેલાભા ંઆવ્યુ ં છે.  વળક્ષણ વાથે વફંવધત ફનેં ભાદંડ ભાટે ન્યનુતભ મલૂ્મ શનૂ્મ રેલાભા ંઆવ્યુ ં છે 
કેભ કે વભાજભા ં કઈ ણ વ્મસ્ક્ત વળક્ષણ વલના જીલન ગજુાયી ળકે છે. ન્યનુિભ પ્રવત વ્મસ્ક્તદીઠ 
આલક ૧૦૦ ડરયભા ંરલેાભા ંઆલી છે. આ યીતે (Human Development Report ૨૦૧૩)ભા ંજુદા-ંજુદા ં
વનદેળક ભાટે ન્યનુતભ અને ભશતભ મલૂ્મ રેલાભા ંઆવ્યુ ંછે. 
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કોષ્ટક: ૨ માનવ વવકાસ સ ૂક આંક(Human Development Index)ના 
માદુંડોના મલૂ્યો દશાતવત ુું કોષ્ટક: 

ક્રમ 
રરમાણ  

ન્યનુતમ 
મલૂ્ય 

મહતમ મલૂ્ય 

માનવ વવકાસ આંકની ગણતરી કરવાની જૂની ધ્ધવત 

૧ જન્ભ વભમે અેગક્ષત આયષુ્મ 
સચૂકઆંક 

= ૨૫ ૮૫ 

૨ પ્રોઢ વાક્ષયતા સચૂક આંક = ૦૦ ૧૦૦ 

૩ જીલન ધયણ-ભાથાદીઠ સચૂક 
આંક 

= ૧૦૦ ડરય ૪૦,૦૦૦ડરય 

માનવ વવકાસ આંકની ગણતરી કરવાની નવી ધ્ધવત (૨૦૧૦) 
૧ જન્ભ વભમે અેગક્ષત આયષુ્મ 

સચૂક આંક 

= ૨૦ ૮૫ 

૨ વયેયાળ ળાાલો સચૂક આંક = ૦૦ ૧૦૦ 

૩ અેગક્ષત ળાાલો સચૂક આંક = ૦૦ ૧૦૦ 

૪ વયંકુ્ત ળૈક્ષગણક સચૂક આંક = ૦૦ ૧૦૦ 

૫ આલક સચૂક આંક = ૧૦૦ડરય ૪૦,૦૦૦ડરય 

સ્ત્રોત: માનવ વવકાસ અહવેા-૨૦૧૩ 

     ભાનલ વલકાવ આંકન ુમલૂ્મ શનૂ્મ (૦) અને એક (૧) તેના આધાયે વલ્વયના યાષ્રન ભાનલ વલકાવ કેટર 
થામ છે તે જાણી ળકામ છે, જેભ કે 

 અવત ઊંચ ભાનલ વલકાવ  (ભાનલ વલકાવ આંક મલૂ્મ ૦.૯૦૦ કે તેથી લધ)ુ 

 ઊંચ ભાનલ વલકાવ (ભાનલ વલકાવ આંક મલૂ્મ ૦.૮૦૦ – ૦.૮૯૯) 

 ભધ્મભ ભાનલ વલકાવ(ભાનલ વલકાવ આંક મલૂ્મ ૦.૫૦૦-૦.૭૯૯) 

 નીચ ભાનલ વલકાવ (ભાનલ વલકાવ આંક મલૂ્મ ૦.૫૦૦થી નીચે) 

           વયંકુ્ત યાષ્રવઘં એ નલી ૨૦૧૦ ધ્ધવત ભા ં જન્ભ વભમે અેગક્ષત આયષુ્મને શરેા ભાનલ વલકાવ 
અશલેારની જેભ જ દયબાવત કયલાભા ં આવ્મ છે. જ્માયે જ્ઞાન વફંધી તથા વાયા જીલન સ્તય વફંધી 
ભાદંડભા ંદયલતથન કયલાભા ંઆવ્યુ ંછે. આગના એશલેારભા ંવાયા જીલન ધયણના ભાદંડના ભાન ભાટે 
પ્રવત કુર ઘયે ુ ઉત્ાદનને રેલાભા ંઆલતુ ંશત ુ ંજ્માયે ભાનલ વલકાવ અશલેાર-૨૦૧૦ભા ંયાષ્રીમ ઉત્ાદનને 
રેલાભા ંઆવ્યુ ંછે.  કુર ઘયે ુઉત્ાદનના સ્થાને યાષ્રીમ ઉત્ાદનને એ ભાટે જરૂયી વભજલાભા ંઆવ્યુ ંછે કે  
લૈવ્વયકીકયણના ંજભાનાભા ંદેળના ંનાગયીકની આલક તથા ઘયે ુઉત્ાદન લચ્ચે ભશત્ત્લ ણુથ અંતય શઈ ળકે 
છે. જ્મા ંસધુી જ્ઞાન વફંધી ભાદંડની લાત છે ત્માયે તેભા ંવાક્ષયતાની જગ્માએ શલે વયેયાળ ળાાના લો 
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(Mean Year of Schooling) તથા કુર નોંધણી દયના ં સ્થાને અેગક્ષત ળાાના લો (Expected Years of 

Schooling) ને ધ્માનભા ંરેલાભા ંઆલે છે. 

ભારતમાું માનવ વવકાસનો પ્રવાહ 

 

ઉયક્ત ભાદંડ પ્રભાણે બાયતન ભાનલ વલકાવ આંકની તયાશ જઈએ ત ૧૯૮૦ભા ં HDIનુ ં
મલૂ્મ૦.૩૬૯ શત ુ ંજે ૧૯૯૦ભા ં૦.૪૩૧ જેટ ુથયુ ંશત ુ.ં ૨૦૦૦ભા ંતે લધીને 0.૪૮૩ જેટુ ંથયુ ં અને ૨૦૦૫ભા ં
તે મલૂ્મ ૦.૫૨૭ જેટુ ંશત ુ.ં૨૦૧૦ભા ં૦.૫૭૦ અન ે૨૦૧૧ભા ં૦.૫૮૧ જેટ ુશત ુ.ં જે ૨૦૧૩ ના ંભાનલ વલકાવ 
શલેાર પ્રભાણે ભાનલ વલકાવ આંકનુ ં મલૂ્મ ૫૮૬ 1  જેટુ ં થયુ ં છે. પ્રસ્તતુ દયણાભ બાયતભા ં થઈ યશરેા 
શકાયાત્ભક પેયપાય દળાથલે છે જે પ્રભાણે બાયત ભધ્મભ ભાનલ વલકાવ આંકભા ંઆલે છે. અને તેન ક્ભ ૧૩૫ભ 
શત. 

          આવથકક વલકાવનુ ંઅંવતભ ઉદે્દશ્મ ત ભાનલ કલ્માણનુ ંજ છે અને ભાત્ર ભાથાદીઠ આલક લધલાથી એ ળક્ 
ફનતુ ંનથી. ભાનલ વલકાવના આંકભા ંજે ઘટકન વભાલેળ કયલાભા ંઆલે છે, તેન જ અભ્માવ કયીએ ત 
તેભા ંખાવ કયીને જન્ભ વભમે અેગક્ષત આયષુ્મ, ચખ્ખા વળક્ષણન દય, ત લૈવ્વયકસ્તયે વદંગીયકુ્ત યાષ્રભા ં
બાયતન દેખાલ વાય યહ્ય છે. જ કે વલકવવત યાષ્રની તરુનાભા ંબાયત શજી ઘણુ ંાછ છે. ભાનલ વલકાવ 
આંક(Human Development Index) જન્ભ વભમે વયેયાળ આયષુ્મ (Life expectancy at birth) ળાાના 
લો(Mean years of schooling) ળાાના અેગક્ષત લો (Expected years of schooling) કુર યાષ્રીમ આલક 
ભાથાદીઠ (Gross National income (GNI) per capita)  લગેયે જેલા ંભાદંડભા ંબાયત ક્ા ંછે તે દળાથલલાભા ં
આવ્યુ ંછે. 
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ભાનલ વલકાવ આંકભા ંજે ઘટકન વભાલેળ થામ છે તેભા ંવોથી ઊંચ ભાનલ વલકાવ ધયાલતા ંવદં કયેરા 
દેળભા ં નલેભા ં  જન્ભ વભમે અેગક્ષત આયષુ્મ ૨૦૧૩ ભા ં ૮૧.૫ શત ુ.ં જાાનભા ં ૮૩.૬ લથ શત ુ.ં દગક્ષણ 
એવળમાના દેળની લાત કયીએ ત દગક્ષણ એવળમાના દેળભા ંઆ પ્રભાણ ૨૦૧૩ભા ં૬૭.૨ જ્માયે બાયતભા ંઆ 
પ્રભાણ ૬૬.૪ જેટુ ંશત ુ ં વલ્વયની વયેયાળ જન્ભ વભમે આયષુ્મ ભમાથદા છે તેની નજીક બાયતનુ ં સ્થાન જલા 
ભે છે ભાનલ વલકાવ અને વળક્ષણ એ ફનેં એક વવક્કાની ફાજુઓ છે. એટરે કે ભાનલ વલકાવભા ંવળક્ષણ કેન્િ 
સ્થાને યશે ુ ં છે. વળક્ષણને મૂભતુ ભાનલ ક્ષભતા તેભ જ વળસ્ક્તકયણના વાધન તયીકે ગણલાભા ંઆલે છે. 
બાયતભા ં વળક્ષણન દય ૭૪.૦૪ ટકા છે જ્મા ં રુુભા ં ૮૨.૧૪ અને સ્ત્રીઓભા ં ૬૫.૪૬ ટકા જેટર છે જેની 
તરુનાભા ંવલકવવત યાષ્ર અને ભધ્મભ સ્તયન ભાનલ વલકાવ આંક ધયાલતા યાષ્રની તરુનાભા ંણ બાયતની 
દયસ્સ્થવત ાછ શમ તેભ જલા ભે છે. આ ઉયથી કશી ળકામ કે બાયતભા ંવળક્ષણ કે્ષતે્ર શજી સવુલધાઓનુ ં
પ્રભાણ ઓછ ંછે. તેભ જ વળક્ષણ ાછ ખચથ ણ ઓછ ંથામ છે. કઈ ણ યાષ્રની આવથકક પ્રગવત અને આવથકક 
વલકાવ ાછ જે દયફ બાગ બજલતા ંશમ તેભા ં વળક્ષણ વોથી અગત્મનુ ં છે. વળક્ષણથી આવથકક વલકાવન ે
લેગ ભે છે. 

   ભાનલ વલકાવના ંઆવથકક દયફભા ંભાથાદીઠ  આલક ણ એટરી જ અગત્મની છે.૧૯૫૧ભા ં 
ભાથાદીઠ ચખ્ખી આલક ૧૯૯૩-૯૪ના બાલએ રૂ.૩૬૮૭ શતી જે ૨૦૦૦-૦૧ભા ંલધીને રૂ.૧૦,૨૫૪ જેટરી થઈ 
શતી. ૨૦૦૫-૬ ભા ંચા ુબાલે ભાથાદીઠ આલક રૂ.૨૭૧૨૩ શતી ૨૦૦૯-૧૦ભા ં૪૬૪૯૨ કયડ અને ૨૦૧૦-
૧૧ભા ંચા ુબાલે રૂ.૫૪૩૫ (વાભાજીક-આવથકક ભાદંડ-૨૦૧૨) કયડ શતી. આ જ આલકને HDI ના વદંબથભા ં 
અભેદયકન ડરય અને વભખયીદ ળસ્ક્તના આધાયે જ તાવીએ ત બાયત વલકવવત યાષ્રની વયખાભણીભા ં
ઘણુ ંાછ છે .લથ ૨૦૧૧ના ં વભખયીદ ળસ્ક્તના ંઆધાયે   અભેદયકા અને જાાનની ભાથાદીઠ આલક 
(અભેદયકન ડરયભા)ં અનકુ્ભે $ ૫૨,૩૦૮ અને $ ૩૬,૭૪૭ જેટરી છે, જેની તરુનાભા ંબાયતની ૫,૧૫૦ 
અભેયીકન ડરય જેટરી છે જે વલકવવત યાષ્રની તરુનાભા ં ૧૨ થી ૧૫ ગણી ઓછી છે. વલકાવળીર યાષ્રની 
આલક ણ ૫૯૬૦ અભેદયકન ડરય જેટરી છે તેભજ વલ્વયની વયેયાળ ૧૩,૭૨૩ ડરય જેટરી ભાથાદીઠ આલક 
છે. જકે દગક્ષણ એવળમાના દેળની વયખાભણીભા ંબાયતનુ ંદયણાભ વારંુ છે. ભાથાદીઠ આલક એ ભાનલ 
વલકાવ આંકન ભશત્ત્લન વનદેળક છે. જેથી બાયતે ભાથાદીઠ આલકભા ંલધાય કયલા જુદા જુદા કે્ષત્રને ભશત્ત્લ 
આી અને વપ પ્રમાવ કયલા જઈએ 

૩.ભારતમાું વશિણ અને માનવ વવકાસ:  

વળક્ષણ એ દયેક નાગદયકના ં વલકાવન ામ છે જે દેળનુ ં બવલષ્મ નક્કી કયે છે. શારભા ં જ બાયતે 
પ્રાથવભક વળક્ષણભા ંપ્રલેળ, વળક્ષણ વતત યાખલા, વનમવભત શાજયી અને વાક્ષયતાભા ંલધાય કયલાભા ંવાયી 
પ્રગવત કયી છે જેભા ંબાયતની ફે તતૃીમાળં લસ્તીન વભાલેળ થામ છે. બાયતની સધુયેરી વળક્ષણ વ્મલસ્થાને 
બાયતના ંવાયા આવથકક વલકાવભા ંમગદાનરૂ ભાનલાભા ંઆલે છે. ણ વાથવેાથે બાયતભા ંપ્રાથવભક વળક્ષણની 
ગણુલિા ખફૂ જ ભશત્ત્લની ફાફત ફની યશી છે. 
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૧૪ લથ સધુીના ંદયેક ફાકને વલનામલૂ્મે અને પયજજમાત વળક્ષણ, બાયતના ંવવંલધાનની જગલાઈ છે. 

બાયતભા ં  વળક્ષણ અવઘકાયના કામદ વાય કયલાભા ં આવ્મ છે જે ૬-૧૪ લથના ં ફાક ભાટે વળક્ષણને 
ામાના ંઅવધકાય તયીકે ગણે છે. દેળને શજી વલથવ્માી પ્રાથવભક વળક્ષણન ધ્મેમ શાવંર કયલાન ફાકી છે જેન 
અથથ છે ૧૦૦ ટકા ળાા પ્રલેળ અને ળાાભા ંવગલડ અને લવલાટ દ્વાયા ફાકને ળાાભા ંવતત યાખલા. 
આ ખાઈને યુલા ભાટે વયકાયે ૨૦૦૧ભા ંવલથ વળક્ષા અગબમાનની ળરૂઆત કયી છે જે વલ્વયન આ પ્રકાયન 
વોથી ભટ કામથક્ભ છે.  

 બાયતભા વાક્ષયતા દયની લાત કયીએ ત બાયતભા ં૧૯૫૧ છી વાક્ષયતા દયભા ંલધાય થમ છે ૧૯૫૧ભા ં
રુુભા ંવાક્ષયતા દય ૨૭.૧૬ટકા અને સ્ત્રીભા ં૮.૯ ટકા જ્માયે કુર પ્રભાણ ૧૮.૩ ટકા શત ુ ં૨0૧૧ભા ંઆ પ્રભાણ 

લધીને  અનકુ્ભે ૮૦.૯ અન ે૬૪.૬ ટકા જ્માયે કુર પ્રભાણ ૭૩.૦ ટકા જલા ભે છે . 

પ્રાથવભક કક્ષાએ  વલદ્યાથીઓન કુર નોંધણી દય લથ ૧૯૯૦-૯૧ભા ં ૮૩.૮ ટકા અને ૨૦૦૦-૦૧ભા ં આ 

પ્રભાણ ૯૫.૭ ટકા શત ુ ંજે ૨૦૧૧ ૧૦૬.૫ ટકા જલા ભે છે. જે ૨૦૧૩-૧૪ ના કાભચરાઉ આંકડા મજુફ ૯૯.૩ 
ટકા થલા ામ્યુ ં છે. આ ઉયાતં ઉચ્ચ પ્રાથવભક વળક્ષણના ક્ષેતે્ર વલદ્યાથીઓન કુર નોંધણી દય ૧૯૫૦-૫૧ભા ં
છકયીઓભા ં૪.૬ ટકા જેટર શત જ્માયે છકયાઓભા ં આ પ્રભાણ ૨૦.૬ ટકા અને કુર  નોંધણી પ્રભાણ ૧૨.૭ ટકા 
શત ુ.ં૨૦૧૧-૧૨ભા ંઆ પ્રભાણ અનકુ્ભે ૮૨.૫ અને૮૧.૪ ટકા છે જ્માયે કુર નોંધણી પ્રભાણ ૮૨.૦૦ ટકા જેટુ ંછે. 

ખાનગી વળક્ષણની લાત કયીએ ત  બાયતભા ં ભાધ્મવભક ખાનગી યંત ુ વશામ ભેલતી શમ તેલી 
ળાાઓની વખં્મા ૧૯૭૩-૭૪ભા ં૫૭.૦ ટકા શતી જ્માયે ખાનગી યંત ુવશામ ન ભેલતી શમ તેલી ળાાની 
વખં્મા ૫.૬ ટકા શતી ૨૦૦૫-૦૬ભા ંતેની વખં્મા અનકુ્ભે ૩૧.૦ અને ૩૧.૮ જેટરી શતી. જેનુ ંપ્રભાણ લધીને 
૨૦૧૧-૧૨ભા ં૨૫.૮ટકા થઈ શતી. ખાનગી  વશામ ભેલતી ઉચ્ચ ભાધ્મવભક ખાનગી ળાાનુ ંપ્રભાણ ૨૦૧૧-
૧૨ભા ં૨૧.૮ અને ખાનગી  વશામન ભેલતી શમ તેલી ઉચ્ચ ભાધ્મવભક ખાનગી ળાાની વખં્મા ૩૭.૬ ટકા 
શતી. ખાનગી પ્રાથવભક ળાાનુ ંપ્રભાણ ૨૦૧૧-૧૨ભા ં૯.૫ટકા શત.ુ 

વળક્ષણના કે્ષત્ર વયકાય દ્વાયા કયલાભા ંઆલતા ખચથ ફે પ્રકાયે થામ છે. (૧) મજના ખચથ    (Plan 
Expenditure) અને (૨) ગફન મજના ખચથ (Non – Plan Expenditure).  લથ ૧૯૯૭-૯૮ થી ૨૦૧૨-૧૩ લથના 
દયમ્માન વળક્ષણ ાછ કયલાભા ંઆલેરા કુર ખચથ યાષ્રીમ આલકની ટકાલાયીના આંકડા લલ્ડ ફેન્ક દ્વાયા 
આલાભા ં છે તે મજુફ. જીડીીની કુર ટકાલાયીના વળક્ષણ યના ખચથનુ ંપ્રભાણ ૧૯૯૭ભા ં૨.૮૩ ટકા શત ુ ંતે 
૨૦૦૫ભા ં૩.૧૩ ટકા થયુ ંશત ુ ં૨૦૧૧ભા ંતે ૩.૮૫ અને ૨૦૧૨ભા ં ૩.૮૬ ટકા જલા ભે છે. આભ છતા ંવળક્ષણ 
ાછ શજુ લધાયે પ્રભાણભા ંખચથ કયલાની જરૂય છે. 

૪. ભારતમાું આરોગ્ય અને  માનવ વવકાસ: 

 બાયતના ભાનલ વલકાવ આંકના મલૂ્મ ય વલાસ્થનાઆંક ની અવયકાયકતા ં લધ ુ જલા ભે છે. 

સ્લાસ્થ્મનુ ંઅગત્મન ભાદંડ અેગક્ષત આયષુ્મ છે. જન્ભ વભમે અેગક્ષત આયષુ્મની ધાયણા  એટરે નલા 
જન્ભેરા ંફાકને જીલલાની ળક્તાના લો. નવુ ંજન્ભત ુ ંફાક જેટરા લથ જીલલાની અેક્ષા યાખી ળકે તે 
લોને જન્ભ વભમે  આયષુ્મની ધાયણા કશલેામ છે. આભ જન્ભ છી વ્મસ્ક્ત કેટુ ંઆયષુ્મ બગલી ળકળે તે 
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વલળેની તેની અેક્ષાને જન્ભ વભમે આયષુ્મની ધાયણા કશી ળકામ  વાભાન્મ યીતે દયેક વ્મસ્ક્ત રાફા ં
આયષુ્મની  અેક્ષા યાખત શમ છે યંત ુતે ભાત્ર તાની ઈચ્છાથી રાબં ુઆયષુ્મ બગલી ળકત નથી રાબુ ં
આયષુ્મ દેળની આવથકક વાભાજીક, ળૈક્ષગણક આયગ્મ વલમક લગેયે ઘણા ં દયફ  ય આધાય યાખે છે. 

જુદાજુંદા ંદેળભા ંઆ ફધા ંદયફભા ંતપાલત શમ છે. અને તેથી  જુદાજુંદા દેળભા ંવ્મસ્ક્તઓના ંઆયષુ્મભા ં
તપાલત જલા ભે છે. જન્ભદય એ પ્રત્મેક ૧૦૦૦ વ્મસ્ક્તઓની લસ્તી દીઠ લથ દયમ્માન જન્ભેરા કુર ફાક 
દ્વાયા લસ્તીભા ં કેટર લધાય થામ છે તે જાણલાનુ ંભા છે. આથી જન્ભદયને (Birth-Rate) કશલેાભા ંઆલે છે 
જેન વફંધ કુર લસ્તી વાથે યશરે છે. અતે્ર એ નધવુ ંજઈએ કે જન્ભદય એ પ્રત્મેક ૧૦૦૦ની લસ્તી દીઠ 
ગણલાભાઆંલે છે તે ટકાલાયીભા ંદળાથલત નથી. બાયતભા ંજન્ભદયનુ ંપ્રભાણ ૧૯૫૧ભા ંદય શજાય વ્મસ્ક્તએ 
૩૯.૯ શત ુ ંજે ૧૯૮૧ભા ંઘટીને ૩૭.૨જેટુ ં૧૯૯૧ભા ંઘટીને  ૩૨.૫ ટકા જેટુ ંઅને ૨૦૦૮ભા ં૨૨.૮ ટકા થયુ ં
શત ુ.ં જ્માયે ૨૦૧૩ભા ંતેનુ ંપ્રભાણ ૧૭.૩ટકા થયુ ંછે. ગ્રાભીણ વલસ્તાયભા ં૨૧.૪ અને  ળશયેભા ં૨૨.૯ ટકા થયુ ંછે. 

 

       જન્ભદયનુ ંજેટુ ંભશત્ત્લ છે તેટુ ં જ મતૃ્ય ુદયનુ ંછે. ફાકના જન્ભથી લસ્તીભા ંલધાય થામ છે, જ્માયે 
વ્મસ્ક્તઓના મતૃ્યથુી  લસ્તીભા ંઘટાડ થામ છે લસ્તીભા ંલથ દયવભમાન થમેરા કુર ભયણને અમકુ ભાભા ં 
યજૂ કયલાથી લસ્તીભા ંથત ઘટાડ ચક્કવ  સ્લરૂે વભજી ળકામ છે. જેભ ભયણ દયપ્રવત લથ પ્રત્મેક ૧૦૦૦ની 
લસ્તી દીઠ જન્ભેરા ફાકનુ ંભા દળાથલે છે, તેભ મતૃ્યદુય ણ પ્રવતલથ પ્રત્મેક ૧૦૦૦ લસ્તી દીઠ થમેરા 
ભયણનુ ંભા દળાથલે છે. આભ, કઈ ણ દેળ કે પ્રદેળની કુર લસ્તીભા ંપ્રવતલથ ૧૦૦૦ની લસ્તી દીઠ થતા ં
મતૃ્ય ુદય  કે ભયણ દય કશલેાભા ંઆલે છે. મતૃ્યદુય એ લસ્તીભા ંલથ દયવભમાન થતા ંકુર ભયણને યજૂ કયે છે. 
આથી તેને મતૃ્ય ુદય(Crude death rate) કશલેાભા ંઆલે છે. બાયતભા ંભયણદયનુ ંપ્રભાણ ૧૯૫૧ભા ંદય શજાય 
વ્મસ્ક્તએ ૩૭.૪ શત ુ ં તે ૧૯૯૧ભા ં ૧૧.૪ થયુ ં  શત ુ ં ૨૦૧૧ ભા ંઘટીને ૭.૪ જેટુ ં થયુ ંઅને ૨૦૧૩ભા ં ૫.૬  
જેટુ ં છે.      

     

         બાયતભા ં સ્લાસ્થ્મની જાલણી િવતના વદંબથભા ં સ્લાસ્થ્મ કે્ષત્રની રાક્ષગણકતા તાવતા જણાળે કે 
બાયતભા ંમખુ્મ ફે પ્રકાયના સ્લાસ્થ્મ કે્ષત્ર- (૧) જાશયે સ્લાસ્થ્મ કે્ષતે્ર તથા (૨) ખાનગી સ્લાસ્થ્મ ક્ષતે્રે પ્રચગરત 
છે. આ વદંબથભા ંએભ કશી ળકામ કે બાયતભા ંવાભાન્મ સ્લાસ્થ્મ વેલાઓ યૂી ાડલાની પ્રાથવભક જલાફદાયી 
કેન્િ વયકાયની વાથે વાથે યાજ્મ વયકાયની ણ છે. ફીજા ળબ્દભા ં કશીએ ત એભ કશી ળકામ કે જાશયે 
સ્લાસ્થ્મ ક્ષેત્ર અંતગથત સ્લાસ્થ્મ જાલણીની વેલાઓ યૂી ાડલાની જલાફદાયી સ્થાવનક વયકાય,યાજ્મ વયકાય 
તથા કેન્િ વયકાય એભ ત્રણેમ સ્તયની વયકાયની વદશમાયી જલાફદાયી છે. બાયત વયકાયના ધાયાધયણ 
અનવુાય બાયતભા ંપ્રવત ૨૦,૦૦૦ની લસ્તીએ એક પ્રાથવભક સ્લાસ્થ્મ કેન્િ(Primary Health Centre- PHC) પ્રવત 
3,000ની લસ્તીએ એક સ્લાસ્થ્મ વફ-વેંટય તથા પ્રવત૮૦,૦૦૦ની લસ્તીએ એક વામદુાવમક સ્લાસ્થ્મ 
કેન્િ( Community Health Centre-CHC) ની જરૂય શલાથી તને પ્રસ્થાવત કયલા જઈએ એભ નક્કી કયલાભા ં
આલેર છે. બાયતના ભટા યાજ્મ અન ે નાના યાજ્મ અને કેન્િ ળાવવત પ્રદેળભા ં  સ્લાસ્થ્મ કેન્િ  ભાચથ-
૨૦૧૩ભા ંબાયતભા ંપ્રાથવભક આયગ્મ કેન્િની વખં્મા ૨૪૪૪૮  વફ-વેંટય ૧૫૧૬૮૪ અને વામદુાવમક સ્લાસ્થ્મ 
કેન્િ ૫૧૮૭ શતા જેભા ંભાચથ-૨૦૧૪ ભા ંલધાય થમેર જણામ છે. પ્રાથવભક આયગ્મ કેન્િની વખં્મા ૨૫૦૨૦ 
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અને વફ-વેન્ટય ૧૫૨૩૨૬ અને વામદુાવમક સ્લાસ્થ્મ કેન્િ ૫૩૬૩ થમા ં છે.  વોથી લધ ુપ્રાથવભક આયગ્મ 
કેન્િની વખં્મા ઉિય પ્રદેળભા ં ૩૪૯૭ શતી જ્માયે ચદંીગઢ ભા ં૦ શતી. વફ-વેંટય યાજસ્થાનભા ંલધ ુછે. અને 
ઉિય પ્રદેળભા ંવામદુાવમક સ્લાસ્થ્મ કેન્િ લધ ુજલા ભે છે.   

 

૫. ગજુરાતમાું વશિણ અને માનવ વવકાસ:  

   ગજુયાત યાજ્મની ગણના દેળના એક અગ્રણી આવથકક યીતે વલકવવત યાજ્મ તયીકે થામ છે જેભ જેભ 
આવથકક વલકાવ થલા ામ્મ. તેની વાથે વળક્ષણનુ ં પ્રભાણ ણ ઉિય િય લધતુ ં જલા ભે છે. વળક્ષણ એ 
ભાનલીની ામાની જરૂદયમાત છે.  વળક્ષણ વલના કઈ તાન વલકાવ કયી ળકે નશી અને તેથી તાની તાકાત 
અને કોળલ્મન મકુ્ત અને મગ્મ ઉમગ કયી ળકે નદશ. વાભાન્મ યીતે વળક્ષણનુ ંસ્તય તથા તેની ગણુલિાને 
ઘણા ંફધા ભાદંડ દ્વાયા ભાી ળકામ તેભ છતા ંવાક્ષયતા અંગેના આંકડા ળૈક્ષગણક સ્તયને ભાલા ભાટેનુ ંએક 
ખફૂ જરૂયી ભાદંડ છે. વળક્ષણથી, વભાજના અન્મ કે્ષત્ર જેલા કે આયગ્મ, ભદશરા વલકાવ, યજગાય ફા 
વલકાવ,શ્રભ લગેયે ય ગણુાત્ભક અવય થામ છે. વળક્ષણ આવથકકવદૃ્ધિ અને  વલકાવને ણ અવય કયે છે. વળક્ષણ 
પક્ત રકના જીલનની ગણુલિા જ સધુાયત ુ ંનથી, તે પ્રગવતની તક ણ યૂી ાડ ે છે. દેળભા ંવાક્ષયતાના 
દયનુ ંપ્રભાણ વળક્ષણની દયસ્સ્થવત સચૂલે છે. દેળની કુર લસ્તીભાથંી વળક્ષણ ભેલેરી લસ્તીની ટકાલાયી લડ ે
દેળભા ંવળક્ષણનુ ંપ્રભાણ જાણી ળકામ. ગજુયાતભા ંવાક્ષયતાન દય રુુભા ં૮૫.૮ ટકા અને સ્ત્રી વાક્ષયતા દય 
૬૯.૭ ટકા છે. જ્માયે કુર વાક્ષયતા દય૭૮.૦ ટકા છે. ગજુયાતભા ંપ્રાથવભક ળાાભા ંળાા છડી જલાન દય 
લથ  ૧૯૯૯-૦૦ભા ં૨૨.૩૦ ટકા થી ઘટીને લથ ૨૦૧૩-૧૪ભા ં૨.૦ ટકા થલા ાભેર છે. એ જ યીતે ધયણ 
૧થી ૭ભા ળાા છડી જલાન દય લથ ૧૯૯૯ભા ં૪૧.૪૮ ટકા થી ઘટી લથ ૨૦૧૩-૧૪ભા ં૬.૯૧ ટકા થલા 
ાભેર છે. એવપ્રર ૨૦૧૪-૧૫ભા ંગજુયાતભા ં વળક્ષણ ભાટેની કુર  પ્રાથવભક ળાાએ છે. ભાધ્મવભક ળાા છે 
અને ઉચ્ચ વસં્થાઓ છે. તેભા ં વલદ્યાથી અન ે વળક્ષકનુ ં પ્રભાણ ૨૩.૯૧ વલદ્યાથી લગથખડંનુ ં પ્રભાણ ૨૪.૧૬ 
ગજુયાતભા ંજલા ભે છે.  

૬.ગજુરાતમાું થવાથ્ય અને  માનવ વવકાસ: 
ગજુયાત યાજ્મના અગત્મના આયગ્મના વનદેળકન અભ્માવ કયીએ ત ગજુયાતભા ં જન્ભ વભમે 

આયષુ્મની ધાયણા ૧૯૫૧-૬૦ભા ંરુુભા ં૬૦.૮ શતી જ્માયે સ્ત્રીઓભા ં૩૯.૨ જેટરી શતી. જે ૧૯૯૧-૯૫ભા ં
લધીને રુુભા ં૬૦.૯ અને સ્ત્રીઓભા ં૬૨.૯ જેટરી થઈ આભ ત્માયફાદ જન્ભ વભમેની આયષુ્મની ધાયણાભા ં 
લધાય થત ગમ છે તેભામં ખાવ કયીને સ્ત્રીઓની આયષુ્મની ધાયણાભા ંલધાય થત ગમ છે.૨૦૦૬-૧૦ભા ં
સ્ત્રીઓભા ં૬૯.૦ અને રુુભા ં૬૪.૯ જેટુ ંપ્રભાણ શત ુ.ં ઉયના આંકડાઓ એ સ્ષ્ટ કયે છે કે જન્ભ વભમેની 
આયષુ્મની ધાયણા લધી  છે. પ્રવત શજાય જીલતં જન્ભદીઠ એક લથની લમ સધુી શોંચતા લેૂ થતા ંફાકના 
મતૃ્યનેુ ફા મતૃ્યદુય(Infant Mortality Rate) તયીકે ઓખલાભા ંઆલે છે. 
ગજુયાતભા ંફા મતૃ્મનુ ંપ્રભાણ ૨૦૦૯ભા ંકુર ૪૮ શત ુ ંજેભા ંરુુભા ં૪૭ એને સ્ત્રીઓભા ંઆ પ્રભાણ ૪૮ જેટ ુ
શત ુ ંજ્માયે ગ્રાભીણ વલસ્તાયભા ંઆ પ્રભાણ ૫૫ અને ળશયેભા ં૩૩ શત ુ,ં ૨૦૧૩ભા ંઆ પ્રભાણ લધીને કુર ૩૬ 
જેભા ંછકયાઓભા ં૪૩ અને સ્ત્રીઓભા ં૨૨ જલા ભે છે.      
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કોષ્ટક: ૩. ગજુરાત રાજ્યના અગત્યના આરોગ્ય વનદેશકો દશાતવત ુું કોષ્ટક: 

ક્ભ વલગત ૧૯૭૧ ૧૯૯૧ ૨૦૦૧ શારનુ ંસ્તય 

૧ જન્ભદય 

(૧૦૦૦) 

૪૦.૦ ૨૭.૫ ૨૪.૯ ૨૧.૧ 

(SRS ૨૦૧૨) 

૨ મતુ્યદુય 

(૧૦૦૦) 

૧૬.૪ ૮.૫ ૭.૮ ૬.૬ 

(SRS ૨૦૧૨) 

૩ કુર પ્રજનન દય ૫.૬ ૩.૧ ૨.૯ ૨.૩ 

(SRS ૨૦૧૨) 

૪ ભાતા ભયણ દય 

દય ૧૦૦૦૦૦ જીવલત જન્ભે 
- ૩૮૯ ૨૦૨ ૧૨૨ 

(SRS ૨૦૧૨) 

૫ ફા ભયણ દય 

દય(૧૦૦૦ ફાકએ) 

૧૪૪ ૬૯ ૬૦ ૩૮ 

(SRS ૨૦૧૨) 

૬ ફા ભયણ દય(૦-૪) 

દય(૧૦૦૦ ફાકએ) 

૫૭.૩ ૩૧.૭ ૧૮.૫ ૧૨.૧ 

(SRS ૨૦૧૨) 

૭ વતંવત વનમભન વાધનન લયાળ 
દય તભાભ િવતઓ(ટકાભા)ં 

- ૪૪.૩ ૪૯.૦ ૬૬.૬ 

(SRS ૨૦૧૧) 

૮ જન્ભ વભમે અેગક્ષત આયષુ્મ 

૧.રુુ 

૨.સ્ત્રી 

અપ્રાપ્મ  

૬૨.૪ 

૬૪.૪ 

(૧૯૯૮-
૦૨) 

 

૬૨.૯ 

૬૫.૨ 

(૨૦૦૨-
૦૬) 

 

૬૭.૨ 

૭૧.૨ 

(૨૦૦૬-૧૦) 

 

વલવલધ સ્તયે વાયા આયગ્મ આંતય ભાખાની સ્થાના અને જાલણીભા ંગજુયાત યાજ્મ આગ ડત ુ ં
સ્થાન ધયાલે છે. યાજ્મભા ં દડવેમ્ફય-૨૦૧૩ના અંતે  ૮ ભેદડકર કૉરેજ વરંગ્ન શૉસ્સ્ટર, ૩૧૮ વામદૂશક 
આયગ્મ કેન્િ(જેભા ં ૧૮ ેટા જજલ્રા શૉસ્સ્ટરન વભાલેળ થામ છે.) ૧૧૫૮ પ્રાથવભક આયગ્મ કેન્િ અને 
૭૨૭૪ ેટા કેન્િ કામથયત છે.   

૭.  ઉસુંહાર 

અથથળાસ્ત્રના ં પ્રાયંબથી જ વમધૃ્ધ્ધ શાવંર કયલાની પ્રયસુ્ક્તઓ વલચાયાતી આલી છે. વલ્વયના ં અલ્ 
વલકવવત યાષ્રના અનબુલથી જણાયુ ંકે ભાત્ર આવથકક વધૃ્ધ્ધ થતા વભાજના ંકુર કલ્માણભા ંલધાય શાવંર કયી 
ળકામ નથી. આથી વભાજના ં કુર કલ્માણભા ં લધાય શાવંર કયલા આવથકક વધૃ્ધ્ધ અને વલકાવની 
વલબાલનાઓભા ંતપાલત કયલાભા ંઆવ્મ છે. આમજન યગુની ળરૂઆતભા ં ભટા બાગના દેળ આવથકક વદૃ્ધિને 
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ભશત્ત્લ આતા શતા ં અને આવથકક વધૃ્ધ્ધ થલાથી વલકાવના રાબ વભાજના તભાભ લગો સધુી વયખા પ્રભાણભા ં
આભેે શોંચળ ે તેલ ગગબિત ખ્માર વેલલાભા ંઆલે છે. યંત ુતે શજી સધુી શોંચી ળક્ા ંનથી. બાયતભા ં
વલાસ્થન આંકન અભ્માવ કયીએ ત જણાળે કે ૧૯૮૦ભા ંસ્લાસ્થ્મ આંક ૦.૫૫૪ જેટર શત તેભાલંધાય થમ 
છે લથ ૨૦૧૩ભા૦ં.૭૧૪ થમ છે આભ બાયતભા ંવલાસ્થ્મન આંક આલક અને વળક્ષણના આંક કયતા ંલધ ુ
જલા ભે છે. ઓસ્રેગરમાભા ં સ્લાસ્થ્મનુ ંમલૂ્મ વોથી લધાયે જલા ભે બાયતના ભાનલ વલકાવઆંકના મલૂ્મ 
ય વલાસ્થનાઆંક ની અવયકાયકતા ં લધ ુ જલા ભે છે. જીડીીની કુર ટકાલાયીના વળક્ષણ યના ખચથનુ ં
પ્રભાણ ૧૯૯૭ભા ં૨.૮૩ ટકા શત ુ ંતે ૨૦૦૫ભા ં૩.૧૩ ટકા થયુ ંશત ુ ં૨૦૧૧ભા ંતે ૩.૮૫ અને ૨૦૧૨ભા ં ૩.૮૬ 
ટકા જલા ભે છે. આભ છતા ંવળક્ષણ ાછ શજુ લધાયે પ્રભાણભા ંખચથ કયલાની જરૂય છે 

 

લૈવ્વયક સ્તયે અન્મ યાષ્રની વાથે બાયતની વયખાભણી કયતા બાયતની શુ ંદયસ્સ્થવત છે જે તાવતા 
બાયત કયતા ંવલ્વયના ઘણા ંદેળ આગ છે. ભાનલ વલકાવ આંકની દૃન્દ્ષ્રએ  બાયત તના ડળી દેળ શ્રીરકંા 
કયતા ાછ છે જ્મા ંબાયતે શજી ઘણી પ્રગવત કયલાની તેભજ અથથતતં્રના ભાખાભા ંઘણા ંદયલતથન કયલાની 
જરૂય છે. ઉયક્ત ભાદશતી મજુફ જ બાયતના ંવદંબથભા ંવભગ્ર કક્ષાએ અભ્માવ કયીએ ત બાયતની દયસ્સ્થવત 
વાયી નથી જલા ભતી એજ યીતે ગજુયાતની લાત કયીએ ત ગજુયાતભા ંઘણ વલકાવ થમ છે યંત ુભાનલ 
વલકાવની દૃન્દ્ષ્ટએ શજુ ગજુયાત ૬ ક્ભે આલે છે. આભ, ભાનલ વલકાવના વદંબે શજી અન્મ યજ્મની તરુનાભા ં
ઘણ વલકાવ કયલાન છે. 
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