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સ્વાસ્્ય માટેના મમલેમનયમ મવકાસ લક્ષયાાંકો: દક્ષિણ એમિયન દેિોનો અભ્યાસ  

ટ ાંકસાર 

      UN દ્વારા સહસ્ત્રાબ્દિના વિકાસ લક્ષ્ાાંકો 189 િેશોના પ્રવિવનવિઓ દ્વારા સપ્ટેમ્બર, 2000માાં નક્કી 
કરિામાાં આવ્્ા હિા, જેની સમ્સીમાાં િર્ષ 2015 રાખિામાાં આિી હિી. પ્રસ્તિુ ગૌણ માહહિી આિારીિ 
અભ્્ાસમાાં MDGs અંિગષિ સ્િાસ્્્ ધ્્ે્ોમાાં થ્ેલી પ્રગવિને આિારે વિકવસિ અને વિકાસશીલ અથષિાંત્રોની 
તલુના અને િક્ષિણ એવશ્ાઇ િેશોમાાં વશશ ુ મતૃ્ય ુ પ્રમાણ,પ્રસિૂા મતૃ્ય ુ અને ગાંભીર રોગ વિર્્ક માહહિીનુાં 
કોષ્ટકના આિારે પથૃક્કરણ કરી આ પ્રિેશના આઠ િેશોમાાં થ્ેલી પ્રગવિના આિારે ક્રમ આપિામાાં આવ્્ાાં છે 
આ આઠ િેશોમાાં શ્રીલાંકાની સ્સ્થવિ સ્િાસ્્્ પરીણામોમાાં ટોચ પર છે જ્્ારે અફિાવનસ્િાનની સ્સ્થવિ સૌથી 
િળી્ે છે. આઠ િેશોના સ્િાસ્્્ પહરણામોમાાં ભારિનુાં સ્થાન સાિમુાં છે. આ િેશોમાાં સ્િાસ્્્ િેતે્ર િધ ુનાણા 
ફાળિણી, સ્િાસ્્્ આંિરમાળખાનો વિકાસ, સાિરિા અને જનજાગવૃિ દ્વારા  MDGs  લક્ષ્ાાંકો વસદ્ધ કરી 
શકા્ િેમ છે.  

ચાિીરૂપ શદિો : િક્ષિણ એવશ્ા, બાળ અને માત ૃસ્િાસ્્્, ગાંભીર રોગો, પ્રાિેવશક વિસ્િાર 

1. પ  વવભ  મમકા 

સમગ્ર વિશ્વમાાં પ્રિિષમાન અનેક સમસ્્ાઓ પૈકી સ્િાસ્્્ સાંબાંવિિ સમસ્્ાઓ વિશ્વના ગરીબ અન ે
વિકાસશીલ રાષ્રોમાાં ક્ષચિંિા પ્રેરક સમસ્્ા છે આ સમસ્્ાઓથી અવિશ્ ગરીબી, અલ્પપોર્ણ, ભખૂમરો, બાળ 
જન્મ સમ્ે માિા અને બાળ મતૃ્યનુો ઊંચો િર, જીિલેણ રોગો અને વિકાસ માટેની આંિળી િોટમાાં 
પ્ાષિરણનુાં વનકાંિન િગેરે સમસ્્ાઓથી લાાંબા ગાળે માનિ વિકાસ પર પડિી અસરો િેના પહરણામે 
માનિીની િેશની કા ષ્િમિામાાં ઘટાડો થા્ છે. 

િાસ્િવિક રાષ્રી્ આિક કે માથાિીઠ આિકમાાં વદૃ્ધદ્ધ એટલે આવથિક વિકાસ એિી પરાંપરાગિ માન્્િા આજે 
ફગાિી િેિામાાં આિી છે. કુપોર્ણ, ગાંિા િસિાટો, બેરોજગારી અને અસમાનિા જેિાાં મખુ્્ દૂર્ણો પરના 
આક્રમણ િરીકે આવથિક વિકાસની પનુ વ્્ાખ્્ા પર ભાર મકૂિામાાં આિી રહ્યો છે. િિષમાન સમ્ે વશિણ, 
સ્િાસ્થ્, વ્્સ્તિ સ્િાિાંર્ય,્, વિવિઘ સામાકજક વનિકશકો, ગરીબીમાાં ઘટાડો, બાળ કલ્્ાણ અને સ્ત્રીસશસ્તિકરણ 
િગેરેમાાં થ્ેલી પ્રગવિને વિકાસના સાચા માપિાંડ િરીકે સ્િીકારિામાાં આવ્્ાાં છે.   વિકવસિ અન ેવિકાસશીલ 
અથષિાંત્રમાાં MDGsના સ્િાસ્્્ સાંબાંવિિ લક્ષ્ાાંકોમાાં પણ ઘણો મોટો િફાિિ છે, જેમાાં સબ સહારન આહિકાનાાં 
િેશો , િક્ષિણ એવશ્ાઇ િેશોમાાં MDGsની શરૂઆિ સમ્ે બીજા પ્રાિેવશક વિસ્િાર કરિા પાછળ હિા.  
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2. MDGs નો પ્રાથમમક પરરચય અને સાંિોધન અવકાિ 

સાંયતુિ રાષ્ર (UNO) દ્વારા વિશ્વના કુલ 189 િેશોના પ્રવિવનવિઓની એક વમહટિંગ સપ્ટેમ્બર, 2000માાં 
વમલેવન્મ સવમટ અંિગષિ ્ોજિામાાં આિેલ, જેમાાં 147 િેશોના પ્રવિવનવિઓએ સહી દ્વારા પોિપોિાના 
સાંબાંવિિ િેશો િિી પોિાના િેશમાાં આત્્ાંવિક ગરીબાઇમાાં ઘટાડો કરિા માટે નિી િૈવશ્વક ભાગીિારીના 
સાંિભષમાાં કટીબદ્ધિા િશાષિી અને િે અનસુાર અનેક સમ્બદ્ધ લક્ષ્ાાંકો નક્કી ક્ાષ; જેની સમ્મ્ાષિા િર્ષ 
2015 રાખિામાાં આિી, જેને સહસ્ત્રાબ્દિના વિકાસ લક્ષ્ો (Millennium Development Goals)  જેમાાં 8 લક્ષ્ો, 
18 લક્ષ્ાાંકો અને 48 વનિકશકોની રીિે વિભાકજિ કરિામાાં આવ્્ા હિા. 

1. િારૂણ ગરીબી અને ભખૂમરાનો અંિ. 
2. સાિષવત્રક પ્રાથવમક વશિણ વસદ્ધ કરવુાં. 
3. જાવિ સમાનિા અને સ્ત્રીસશસ્તિકરણને પ્રોત્સાહન આપવુાં. 
4. બાળ મતૃ્યિુર ઘટાડિો. 
5. પ્રસિુાના આરોગ્્માાં સિુારો કરિો. 
6. HIV/AIDS, મેલેહર્ા િથા અન્્ રોગોનો પ્રવિકાર કરિો. 
7. લાાંબો સમ્ પ્ાષિરણ ટકી રહ ેએ સવુનવશ્વિ કરવુાં. 
8. વિકાસ માટે િૈવશ્વક ભાગીિારી વિકસાિિી. 

            આમ, આ ઉપરોતિ લક્ષ્ાાંકો વસદ્ધ કરિા િૈવશ્વક સ્િરે UNDP, UNICEF, ILO, FAO, UNESCO, 
WB, IMF િગેરે સાંસ્થાઓની જિાબિારી બને છે કે આ લક્ષ્ાાંકોની વ્્ાખ્્ા આપી આ ધ્્ે્ો પ્રાપ્િ કરિા 
સમીિાત્મક અહિેાલો પ્રવસદ્ધ કરિા અને સાંબાંવિિ િેશોને સચૂનો કરિા. 

        MDGs િે માનિ સમાજમાાં વ્્ાપ્િ અમાનિી્ જીિન પ્રસાંગોના વનમ ૂષલન અથે પ્રયતુિ એક િૈવશ્વક 
ઝાંબેશ છે. િક્ષિણ એવશ્ાઇ િેશો વિકાસશીલ રાષ્રો હો્ િેના નાગહરકોને આવથિક સામાકજક જીિનમાાં ઘણાાં 
મોટા પ્રમાણમાાં અમાનિી્ જીિન પ્રસાંગોનો સામનો કરિો પડે છે, િેથી MDGs િે િક્ષિણ એવશ્ાઇ િેશો માટે 
સીિેસીધુાં જ પ્રાસાંક્ષગક બને છે. 

3. અભ્યાસના હતેઓુ 
1. િક્ષિણ એવશ્ાઇ િેશોમાાં MDGs આડેના અિરોિો અને િેની િીવ્રિાનો ખ્્ાલ મેળિિો. 
2. MDGs ના સ્િાસ્્્ ધ્્ે્ોને આિારે પ્રાપ્િ થ્ેલાાં પહરણામોને િક્ષિણ એવશ્ાના િેશોનો ભારિ સાથે 

તલુનાત્મક અભ્્ાસ કરિો. 
 

4. સાંિોધન પદ્ધમિ 
       MDGs ના લક્ષ્ોમાાંથી સ્િાસ્્્ સાંબાંવિિ લક્ષ્ોમાાં 4 , 5 અને 6 ની પસાંિગી કરિામાાં આિી છે જેમાાં 
મતૃ્યિુર(U5MR), વશશ ુમતૃ્યિુર(IMR), નિજાિ વશશમુતૃ્યિુર(NMR), પ્રસિુા મરણ પ્રમાણ(MMR) અને ગાંભીર 
રોગો વિર્્ક માહહિીને વિકવસિ અને વિકાસશીલ અથષિાંત્રોની તલુના જ્્ારે, િ. એવશ્ાના િેશોમાાં પ્રમાણ 
અને ભારિમાાં ગાંભીર રોગો િગેરેને 1990 થી 2013 સિુીની ગૌણ માહહિી આિાહરિ પ્રસ્તિુ શોિમાાં UN ના  
world  Millennium country reports, MDGs health related world reports , MDGs country report India 
અને આંકડા અને કા્ષક્રમ અમલીકરણ માંત્રાલ્ િગેરેમાાંથી માહહિી એકત્ર કરી રજૂઆિ કરિામાાં આિી છે.  
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5. વૈમિક અથવિાંત્રોમાાં સ્વાસ્્યના ધોરણો 

    લક્ષ્ાાંક 4 એ બાળ મરણની સાંખ્્ામાાં ઘટાડો કરિાનુાં સચુિે છે. વિવિિ િૈવશ્વક પ્રાિેવશક આવથિક સમહૂો 
જેિા કે વિકસીિ, વિકાસશીલ અથષિાંત્રો િેની સ્સ્થવિનો ક્ષચિાર આપિામાાં આવ્્ો છે. 

કોષ્ટક- 1  
પાાંચ વર્વથી ઓછી ઉંમરનો મતૃ્યદુર (U5 MR 1000 જીમવિ જન્મએ), 1990-2012 

પ્રદેિ 1990 2000 2010 2012 
MDG Target 

2015 
વિકવસિ અથષિાંત્રો 15 10 7 6 5 
વિકાસશીલ 
અથષિાંત્રો 

99 83 57 53 33 

સબ-સહારન 
આહિકા 

177 155 106 98 59 

િક્ષિણ એવશ્ા 126 92 63 58 42 
વિશ્વ 90 75 52 48 30 
Source: Levels & Trends in child mortality Report-2013, UN-IGME 

        

         વિવિિ પ્રાિેવશક વિસ્િારોમાાં વિકવસિ અથષિાંત્રો MDGs target થી િધ ુનજીક છે, જ્્ારે સબ સહારાના 
િેશોમાાં હજુ પણ ટાગેટ લાઇનથી ઘણા દૂર છે અને િક્ષિણ એવશ્ા પણ ટાગેટ લાઇનથી ઘણુાં અંિર કાપિાનુાં 
બાકી છે. 

       LIC (ઓછી આિકિાળા િેશો) માાં બાળ મતૃ્યિુર 1990માાં 166 હિો િે 2000માાં અને 2012માાં ક્રમશ: 
ઘટીને 134 અને 82 થ્ો છે, જે MDGs ટાગેટ લાઇન 55 થી હજુ ઘણુાં દૂર છે જ્્ારે MIC (મધ્્મ આિક 
િરાિિા િેશોમાાં) 1990, 2000 અને 2012 માાં ક્રમશ: ઘટીને 87, 71 અને 45 થ્ો છે જેનો MDGs ટાગટે 
પથ 29 છે જેમાાં ભારિનો સમાિેશ થિો હોઇ મધ્્મ આિક િરાિિા િેશોમાાં પણ ઓછી મધ્્મ આિક 
િરાિિા િેશોની સ્સ્થવિ િધ ુકાંગાળ છે. 

કોષ્ટક- 2 
નવજાિ મિશ ુમતૃ્યદુર (NMR , deaths per 1000 live births) 1990 -2012 

અથવિાંત્રો 1990 2012 
Decline (%)1990 - 

2012 
વિકવસિ 8 4 54 
વિકાસશીલ 36 23 37 
સબ સહારન આહિકા 45 32 28 
િક્ષિણ એવશ્ા 50 31 39 
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વિશ્વ 33 21 37 
Source: Levels & Trends in Child Mortality Report-2013, UN-IGME, 
UNICEF, WHO 

 

સામાન્્ રીિે નિજાિ વશશ ુમતૃ્યિુર નિજાિ વશશ ુિરીકે એક મહહનાથી ઓછી ઉંમર વનિાષરીિ કરેલી 
છે, જેથી નિજાિ વશશ ુમતૃ્યિુર િે પ્રથમ મહહનામાાં નિજાિ વશશનુાાં મતૃ્યનુો વનિકશ કરે છે. પિૂષ એવશ્ાના 
િેશોમાાં 1990 માાં 24 હિો, જે ઘટીને 2012 માાં 8 થ્ો છે જે ટકાિારીની દ્રષ્ટીએ 65 ટકા ઘટાડો થ્ો છે, જે 
વિશ્વમાાં સૌથી િધ ુછે જ્્ારે લેહટન અમેહરકા અને કેરેબી્ન િેશોમાાં 1990 માાં આ પ્રમાણ 22 હત ુાં. જે ઘટીન ે
2012 માાં 10 થયુાં છે, જે 56 ટકા ઘટાડો છે. જ્્ારે િક્ષિણ એવશ્ાઇ િેશોમાાં NMR 1990 માાં 50 થી ઘટીન ે
2012 માાં 31 થ્ો, આ ઘટાડો 39 ટકા છે. જ્્ારે સબ સહારાના િેશોની સ્સ્થવિ િૈવશ્વક સરેરાશ સ્સ્થવિ કરિાાં 
પણ કાંગાળ છે. જ્્ારે ઓછી આિક િરાિિા િેશોમાાં NMR 1990 અન ે2012માાં 47થી ઘટીને 30 થ્ો છે 
અને ઓછી મધ્્મ આિક િરાિિા િેશો (LMIC) માાં 2012માાં ઘટીને 21, જ્્ારે િધ ુઆિક િાળા િેશો (HIC) 
માાં, 1990 માાં NMR પ્રમાણ 7 હત ુજે 2012 માાં િટીને 4 થયુાં છે. 

પ્રસિુા મરણ પ્રમાણ (MMR-Maternal Mortality ratio) : જેમાાં (1,00,000 બાળ જન્મેએ) માત ૃમરણનો 
સમાિેશ થા્ છે વિશ્વમાાં 1990માાં MMR 380 હિો અને અને આ સમ્ િરવમ્ાનકુલ પ્રસિુા મતૃ્ય ુ52,300 
થ્ા હિા, જે િર્ષ 2013માાં MMR ઘટીને 210 અને કુલ પ્રસિુા મતૃ્ય ુ 2,89,000 થ્ા હિા જ્્ારે વિવિિ 
િૈવશ્વક પ્રિેશોમાાં પણ અસમાન રીિે આ પ્રમાણ છે. જ્્ારે વિકવસિ અથષિાંત્રોમાાં MMR 1990માાં 26 થી ઘટીન ે
2013માાં 16, વિકાસશીલ અથષિાંત્રોમાાં MMR 1990માાં 430 થી ઘટીન ે2,000માાં 370 અને 2013માાં 230 થયુાં 
છે. 1990 થી 2013 િરવમ્ાન MMR વિકવસિ અથષિાંત્રોમાાં 37 ટકા અને વિકાસશીલ અથષિાંત્રોમાાં 46 ટકા 
જેટલુાં ઘટ્ુાં છે. જ્્ારે િક્ષિણ એવશ્ામાાં 1990 અને 2013માાં ઘટીને 530 થી 190 થ્ો છે, જે વિશ્વના વિવિિ 
પ્રિેશો કરિાાં િધ ુઝડપથી પ્રસિુા મરણમાાં થિો ઘટાડો સચૂિે છે.  

6. દક્ષિણ એમિયાઇ દેિોમાાં સ્વાસ્્યનુાં ધોરણ 

દક્ષિણ એમિયાઇ દેિોમાાં બાળમરણ પ્રમાણ (U5 MR) 

 
       

અફઘાવનસ્િા
ન 

બાાંગ્લાિેશ ભિૂાન ભારિ નેપાળ પાહકસ્િાન શ્રીલાંકા િ.એવશ્ા 

1990 176 144 131 126 142 138 21 129

2000 134 88 80 92 82 112 17 94

2012 99 41 45 56 42 86 10 60

MDGs target 2015 59 48 44 42 47 46 7 43

બાળ મરણ પ્રમાણ (U5 MR 1000 જીમવિ જન્મએ)  
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અફઘાવનસ્િાનમાાં MDGs target 2015 થી િાસ્િવિક પ્રાપ્િ લક્ષ્ાાંકો ઘણો ઓછો છે, જ્્ારે શ્રીલાંકામાાં બાળ 
મતૃ્ય ુપ્રમાણની સ્સ્થવિ બાકીના િેશો કરિા િધ ુસારી છે, જ્્ારે ભારિને પણ હજુ ઘણુાં અંિર કાપિાનુાં બાકી 
છે. 

કોષ્ટક- 3 
મિશ ુમતૃ્યદુર અને નવજાિ મિશ ુમતૃ્યદુર (IMR & NMR, deaths per 1000 live births) 

 
 

દેિ 
મિશ ુમતૃ્યદુર નવજાિ મિશ ુમતૃ્યદુર 

1990 2012 પ્રગમિ ક્રમ 1990 2012 પ્રગમિ ક્રમ 
અફિાવનસ્િા
ન 

120 71 8 50 36 7 

બાાંગ્લાિેશ 100 33 3 54 24 4 
ભિૂાન 92 36 5 42 21 3 
ભારિ 88 44 6 51 31 6 
માલહિિ 68 9 2 34 6 1 
નેપાળ 99 34 4 53 24 5 
પાહકસ્િાન 106 69 7 56 42 8 
શ્રીલાંકા 18 8 1 13 6 2 
િ .એવશ્ા  89 45 - 50 31 - 
વિશ્વ 63 35 - 33 21 - 
Source: Trends in Maternal Mortality :1990 to 2013 , Estimates by 
WHO,UNICEF,UNFPA,WB 

 

        વશશ ુ મતૃ્ય ુએ એક િર્ષથી ઓછાં આયષુ્્ ભોગિનાર અને નિજાિ વશશ ુ મતૃ્યિુર (NMR) એ એક 
મહહનાથી ઓછી િ્ િરાિિા વશશ ુમતૃ્ય ુિરની સાંભાિનાનુાં વનિકશન કરે છે. ઉપરોતિ કોષ્ટકમાાં માલહિિ અન ે
શ્રીલાંકાની સ્સ્થવિ બાકીના િેશો કરિાાં સારી છે અને વિશ્વના પ્રાપ્િ લક્ષ્ાાંકો કરિાાં પણ સારી સ્સ્થવિ છે. જ્્ારે 
પાહકસ્િાન અને અફિાવનસ્િાનની સ્સ્થવિ િળી્ે છે. જ્્ારે િ.એવશ્ાના IMR અને NMR ના કુલ મતૃ્યનુાાં 
અડિાથી િધ ુભારિમાાં વશશ ુમરણ પામે છે. 

કોષ્ટક- 4 
પ્રસિુા મરણ પ્રમાણ (MMR-Maternal Mortality ratio) 1990 -2013 

દેિો 

પ્રસિુા મરણ પ્રમાણ (MMR), (per 1 
00 000 live births ) 

% ફેરફાર 
લક્ષયાાંક પ્રગમિના 
આધારે દેિનો ક્રમ 

1990 2000 2013 
1990 થી 
2013 
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અફિાવનસ્િાન 1200 1100 400 -67 8 
બાાંગ્લાિેશ 550 340 170 -70 4 
ભિૂાન 900 390 120 -87 3 
ભારિ 560 370 190 -65 7 
માલહિિ 430 110 31 -93 2 
નેપાળ 790 430 190 -76 6 
પાહકસ્િાન 400 280 170 -57 5 
શ્રીલાંકા 49 55 29 -40 1 
િ.એવશ્ા 530 360 190 -64 - 
વિશ્વ 380 330 210 -45   
Source: Trends in Maternal Mortality :1990 to 2013, Estimates by WHO, UNICEF, 
UNFPA 

 

ભિૂાન અને માલહિિમાાં 1990 થી 2013 સિુીની પ્રગવિ ઝડપી છે. જ્્ારે માત ૃ મતૃ્ય ુ પ્રમાણ 
અફઘાવનસ્િાનમાાં સૌથી િધ ુ છે. કુશળ આરોગ્્ કમષચારીઓ દ્વારા કરાિિામાાં આિેલ બાળ જન્મનુાં પ્રમાણ 
શ્રીલાંકામાાં (2010) 99 ટકા છે, અને માલહિિમાાં આ પ્રમાણ 95 ટકા છે. જ્્ારે ભારિ, પાહકસ્િાન, નેપાળ, 
અને બાાંગ્લાિેશમાાં 2010 માાં આ પ્રમાણ ક્રમશ: 58, 45, 36 અને 27 ટકા છે. 

વિશ્વમાાં આજે હિનપ્રવિહિન એઇડ્સનો પ્રસાર ભ્જનક રીિે િિી રહ્યો છે. આ રોગ રોગીની રોગ  
પ્રવિકારક શસ્તિ િીણ કરીને રોગીને મોિના મખુમાાં િકેલે છે આહફકાના ઘણાાં િેશોમાાં આ રોગ સામેની 
જાગવૃિના અભાિે આ રોગ એટલો િક્ો છે કે, િેને પહરણામે થિા મતૃ્યનુા કારણે િેશનો જીિન અપેિા આંક 
પણ ઘટિા પામ્્ો છે. 15-49 ની િ્ જૂથમાાં HIV નો પ્રભાિ (UN AIDS) 1,00,000 િસ્િીએ થાઇલેન્ડમાાં 
સૌથી િધ ુ757, મ્્ાનમારમાાં 483, નેપાળમાાં 204, ભારિમાાં 190, પાહકસ્િાનમાાં 56,  શ્રીલાંકામાાં 14 અને 
બાાંગ્લાિેશમાાં 4 છે. ભારિમાાં િર્ષ 2013-14 માાં HIV ના કારણે કુલ મતૃ્ય ુ29,466  (લોકસભા પ્રશ્ન નાં-205 
અને 1387, 2014) થ્ા હિા. જ્્ારે િ્ (TUBERCULOSIS) નુાં િધ ુપ્રમાણ કમ્બોહડ્ા અને મ્્ાનમારમાાં 
છે, જ્્ારે ભારિમાાં િ્ના કારણે 2012 માાં 61887 લોકોએ જીિ ગમુાવ્્ા હિા અને કુલ િિીઓ 1467119 
(લોકસભા પ્રશ્ન નાં-1387,2014) હિા. 2010માાં બાાંગ્લાિેશમાાં 225, પાહકસ્િાનમાાં 231 અને ભારિમાાં 181 (100 
000 ની િસ્િીએ) િ્ના વિવશષ્ટ પ્રભાિ હઠેળ હિા. િર્ષ 2013માાં ભારિમાાં મેલેહર્ાના કારણે 440 લોકોએ 
જીિ ગમુાવ્્ા હિા, જેમાાં મહારાષ્ર અને ઓરીસ્સામાાં િિીઓ અને જીિ ગમુાિનારની સાંખ્્ા િધ ુછે. 

7. િારણો અને સ  ચનો 

     વિવિિ િૈવશ્વક આવથિક પ્રાિેવશક જૂથોની તલુના કરિાાં જણા્ છે કે, MDGs ના સ્િાસ્્્ લક્ષ્ાાંકોમાાં 
વિકાસશીલ અથષિાંત્રોમાાં સબ સહારન આહફકાનાાં િેશો અને િ.એવશ્ાઇ િેશોની સ્સ્થવિ લક્ષ્ાાંકોનાાં સાંિભષમાાં 
ઘણી કાંગાળ છે. 
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કોષ્ટક- 5 
MDGs ના સ્વાસ્્ય ધ્યેયોના સાંદર્વમાાં વિવમાન પરરણામનાાં આધારે દ.એમિયાઇ દેિોનુાં સ્થાન 

દેિ 
MDGs સ્વાસ્્ય લક્ષયાાંકોના આધારે પ્રગમિ 

ક્રમ 
સમગ્રલિી 
પરરણામ 

U5 MR IMR NMR MMR 
શ્રીલાંકા 1 1 2 1 1 
માલહિિ 2 2 1 2 2 
બાાંગ્લાિેશ 3 3 4 4 3 
ભિૂાન 5 5 3 3 4 
નેપાળ 4 4 5 6 5 
ભારિ 6 6 6 7 6 
પાહકસ્િાન 7 7 8 5 7 
અફઘાવનસ્િાન 8 8 7 8 8 
 U 5 MR-બાળ મતૃ્યિુર,  IMR-વશશ ુમતૃ્યિુર,   NMR-નિજાિ વશશ ુમતૃ્યિુર, 
MMR-પ્રસિુા મરણિર, 

     વિવિઘ સ્િાસ્્્ લક્ષ્ાાંકો િપાસિા જણા્ છે કે, િક્ષિણ એવશ્ાઇ િેશોમાાં સ્િાસ્્્ લક્ષ્ાાંકો હાાંસલ 
કરિામાાં અને પોિાના િેશની સ્િાસ્્્ સ્સ્થવિમાાં બહિેર પ્રિશષનથી શ્રીલાંકા િક્ષિણ એવશ્ાના િેશોમાાં ટોચનુાં 
સ્થાન િરાિે છે. જ્્ારે માલહિિ અને બાાંગ્લાિેશ પણ થ્ેલા પહરણામલિી કા ષ્થી બીજા અને  ત્રીજા સ્થાને 
છે. આ આઠ િેશોમાાં અફઘાવનસ્િાન અને પાહકસ્િાનની સ્સ્થવિ સૌથી િધ ુકાંગાળ છે. આ િેશોમાાં ખાસ કરીને 
માિા અને બાળ સ્િાસ્્્ના વિવિિ િર િપાસિા જણા્ છે કે, ભારિ છઠ્ઠા સ્થાને છે. સમગ્ર વિશ્વમાાં િસ્િીની 
દ્રષ્ટીએ બીજા નાંબરે અને િક્ષિણ એવશ્ામાાં સૌથી િધ ુિસવિ િરાિિો િેશ હો્ િેની સામે નાના િેશોની 
પ્રગવિ િધ ુસારી િેખા્ આિે છે. 

      આ િેશોમાાં સાિરિાનુાં પ્રમાણ સો ટકા થા્ િો જ જનજાગવૃિથી િેમાાં મહત્ત્િના પહરણામ વસદ્ધ થઇ શકે, 
જેનાથી લોકોની ટેિો બિલા્ િધ ુઆિક મેળિી, િધ ુસારી રીિે સ્િાસ્્્ સવુિિાઓ મેળિી ્ોગ્્ કાળજી 
લઇ શકે. ખાસ િો સ્િાસ્્્ આંિરમાળં ુાં વિશ્વના વિકવસિ િેશોની તલુનામાાં ઘણુાં ઓછાં વિકાસ પામ્યુાં છે, માટે 
િેશના નીવિ ઘડિૈ્ાઓ એ કુલ જીડીપીની િિષમાન ફાળિણી કરિાાં િધ ુ ્ોગ્્ નાણા ફાળિણી કરી 
હોસ્સ્પટલો, પ્રાથવમક ઓરોગ્્ કેન્દ્ર, પથારીની સાંખ્્ા, મેહડકલ કોલેજો અને ગણુિત્તાયતુિ િાલીમ થકી ડોતટરો, 
નસો અને િિાના િેત્રમાાં સાંશોિનની સાથે સાથે સાંિેશાવ્્િહાર, િાહનવ્્િહાર, િીજળી િગેરેની સવુિિા િધ ુ
સારી રીિે પરુી પાડિાથી ઝડપી સારિાર મળી શકે. વિશેર્ રોગ વનિાન કેમ્પોનુાં આ્ોજન અને લક્ષ્ાાંકો વસદ્ધદ્ધ 
માટે આ્ોજન થકી સ્પષ્ટ રીિે ગરીબોને અને નબળા પહરિારોને લાભ મળી રહ,ે િે રીિે સ્િાસ્્્ સાંબાંવિિ 
્ોજના અમલમાાં મકૂિી જોઇએ, સમ્ાાંિરે િેનુાં મલૂ્્ાાંકન અને અનભુિના આિારે નિી ્ોજના ઘડિર કરીને 
લાગ ુકરિી કરિી જોઇએ, જેથી આિનાર સમ્માાં િસવિ એ અક્ષભશાપ નહી પણ આશીિાિ થઇ પડે. 
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