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1. પ્રસ્તાવિા :-  

 આપણ ેસૌ જાણીએ છીએ ક ે નવશ્વમાાં ભારતએ નવકસતા જતાાં દશેોમાાં સ્ર્ાિ ધરાવ ે છે. ભારતમાાં કુલ વસ્તીિા 68% લોકો ગ્રામીણ 

નવસ્તારોમાાં વસવાટ કર ેછે. તમેજ 70% લોકો પોતાિી આજીનવકા માટે ખેતીક્ષેર પર નિભથર છે. ભારતમાાં પ્રર્મ પાંચવર્ષીય યોજિાર્ી વસ્તીનિયાંરણ 

માટિેા કાયદાઓ અિ ેકાયથક્રમો અમલમાાં મકૂવામાાં આવ્યા છે. પરાંત ુતેમ છતાાં હજુ સધુી તેમાાં જોઈએ તેટલા પ્રમાણમાાં ઘટાડો લાવી શકાયો િર્ી. 

નવશ્વમાાં વસ્તીમાાં ચીિ પછી ભારત બીજા ક્રમ ેછે. ભારતમાાં વર્ષ ેએક ઓસ્રેલીયા દેશ જેટલી વસ્તીિો વધારો ર્ાય છે. આર્ી કહી શકાય કે ભારતમાાં 

વસ્તીવૃનધધિા દરમાાં િોંધપાર વધારો ર્યો છે. ભારતમાાં વધતી જતી વસ્તીિ ેકારણે ગરીબી, બેકરી, ભૂખમરો, આવકિી અસમાિતા, સાંગ્રહખોરી, 

ફુગાવો જેવા ગાંભીર દરૂ્ષણોિો ઉદ્દભવ ર્યો છે. જેિા કારણ ેભારતિા આર્ર્થક નવકાસમાાં ઘટાડો ર્યો છે. ભારતિી રાષ્ટ્રીય અિે માર્ાદીઠ આવકમાાં 

િોંધપાર ઘટાડો ર્યો છે.  

 ભારતમાાં ગરીબીમાાં સપડાયેલા લોકોિાાં આરોગ્યમાાં સધુારો લાવી તમેિી આર્ર્થક નસ્ર્નતમાાં સુધારો કરવાિાાં હેતુર્ી સરકાર ધવારા અમૃતમ 

વાત્સલ્ય (માાં કાડથ) યોજિાિી રચિા કરવામાાં આવી. જેિા અિુસાંધાિમાાં ગરીબોિ ેગાંભીર પ્રકારિી બીમારી સામ ેકેશલેસ સારવાર મળી રહે તે માટ ે

ગુજરાત રાજ્યિા તમામ નજલ્લાઓમાાં ગરીબી રેખા હેઠળ જીવતા કુટુાંબોિ ેઆવરી લઈિ ેતા. ૦૪/૦૯/૨૦૧૨ ર્ી આ યોજિા અમલમાાં મૂકવામાાં 

આવી છે. શરૂઆતમાાં આ યોજિામાાં રૂ. ૧ લાખ સધુીિી કેશલેશ સરવાર કરવામાાં આવી હતી. પરાંત ુઆ યોજિાિી સફળતાિે ધ્યાિમાાં લઈિે આ 

યોજિાિો વ્યાપ વધારીિે વર્ષથ ૨૦૧૪-૧૫માાં મધ્યમ વગથિા પરરવારો માટ ે(કટુુાંબિા મહત્તમ પાાંચ વ્યનતત + િવજાત નશશુિ ેછઠ્ઠા સભ્ય તરીક)ે િ ે

આ યોજિાિો લાભ મળવાપાર ર્ાય છે. અિ ેઆ યોજિા ૧૫/૦૮/૨૦૧૪ ર્ી અમલમાાં મૂકવામાાં આવી. 

 વર્ષથ ૨૦૧૭-૧૮માાં અમૃતમ માાં વાત્સલ્ય યોજિા અાંતગથત મધ્યમવગથિા પરરવારિી આવક મયાથદા વધારીિે વાર્ર્ષથક રૂ. ૧.૫૦ લાખ િતકી 

કરવામાાં આવી જે વધારીિ ે૧૮/૧૦/૨૦૧૭ માાં વાર્ર્ષથક ૨.૫૦ લાખ કરવામાાં આવી તમેજ મધ્યમવગથિા પરરવાર માટ ેઆવક મયાથદા વધારીિ ે

વાર્ર્ષથક ૩ લાખ કરવામાાં આવી. વર્ષથ ૨૦૧૬ર્ી યુ-વીિ કાડથ ધારકોિે પણ આ યોજિા હેઠળ આવરી લેવામાાં આવ્યા છે. તે ઉપરાાંત માાં વાત્સલ્ય 

યોજિા હેઠળ તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૮ ર્ી વાર્ર્ષથક રૂ. ૬ લાખ કે તેર્ી ઓછી આવક ધરાવતા કટુુાંબોિા નસનિયર નસટીઝિોિે પણ આવરી લેવામાાં આવ્યા 

છે.  
 

2. સાંશોધિ અભ્યાસિા હતેઓુ :-  

 પ્રસ્તુત સાંશોધિ અભ્યાસ અમૃતમ વાત્સલ્ય માાં કાડથ યોજિાિી પાટણ તાલુકામાાં રહેતા લોકોિી સારવારિા સાંદભથમાાં કરવામાાં આવેલ છે. 

જેમાાં માાં કાડથ ધરાવતા લાભાર્ીિ ેતેમિી પસાંદગીિી હૉનસ્પટલ મળવાપાર છે કે િહીં, કેસલેશ સારવાર અાંતગથત તમેિી પાસેર્ી કોઈ અલગ ચાજથ 

વસૂલ કરવામાાં આવે છે કે િહીં, તમેિા વચ્ચે કોઈ ભદેભાવ ક ેઆરોગ્ય સેવાઓમાાં તફાવત છે ક ેિહીં આ યોજિાર્ી લાભાર્ીઓિે કેટલા લાભો ર્યા 

છે આ યોજિાર્ી તમેિી આર્ર્થક નસ્ર્નતમાાં કોઈ સુધારો ર્યો છે કે િહીં વગેરે બાબતોિે ધ્યાિમાાં રાખી સાંશોધિ અભ્યાસમાાં નવર્ષયિે અિરુૂપ કેટલાક 

ઉદ્દેશો રજૂ કરવામાાં આવ્યા છે.  

સારાાંશ :-  ભારતમાાં પ્રવતથમાિ ગરીબીિી ગાંભીર સમસ્યા અાંતગથત ગરીબી રખેા હેઠળ આવતા પરરવારોિે આરોગ્યલક્ષી સુનવધાઓ મળી રહે તે 

માટ ેસરકાર ધવારા માાં અમૃતમ કાડથ વાત્સલ્ય યોજિા અમલમાાં મૂકવામાાં આવેલ છે. પ્રસ્તુત અભ્યાસ અમૃતમ વાત્સલ્ય માાં કાડથ યોજિાિી 

પાટણ તાલુકામાાં રહેતા લોકોિી સારવારિા સાંદભથમાાં કરવામાાં આવેલ છે ? કટેલા લોકોએ આ યોજિાિો લાભ લીધો છે ? આ યોજિા 

અાંતગથત કટેલા લોકોિી સારવાર કરવામાાં આવી છે ? સારવારમાાં કોઈ પ્રકારિા ભેદભાવ ભયાથ વલણ છે કે િહીં ? ખાિગી હોનસ્પટલોમાાં યોગ્ય 

સારવાર મળી રહે છે કે કમે ? સારવાર અાંતગથત આવાજવા માટિેા ભાડાાંિી રકમ તમેિે મળી રહે છે કે િહીં વગેરે પ્રશ્િો સાંશોધિ અભ્યાસ 

અાંતગથત અનિવાયથ બિી રહે છે.   
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 ૧. માાં કાડથ યોજિાર્ી લાભાર્ીઓિ ેકોઈ લાભ પ્રાપ્ત ર્યા છે ક ેિહીં તિેો અભ્યાસ  કરવો.  

 ૨. માાં કાડથ યોજિા ધવારા પ્રાપ્ત ર્તી સારવારમાાં ખાિગી અિે સરકારી હોનસ્પટલોમાાં કોઈ ભદેભાવ ર્ાય છે ક ેિહીં તિેો અભ્યાસ કરવો.  

 ૩. સરકારી હોનસ્પટલોમાાં માાં કાડથ અાંતગથત યોગ્ય સારવાર કરવામાાં આવ ેછે કે િહીં તેિો અભ્યાસ કરવો.  

 ૪. આવક મયાથદાિા સાંદભથમાાં એ.પી.એલ. અિ ેબી.પી.એલ. કાડથ ધારકોમાાં કોિે કોિ ેમાાં કાડથિો લાભ કટેલા પ્રમાણમાાં મળે છે તિેો અભ્યાસ 

કરવો. 

 ૫. માાં કાડથ યોજિાર્ી લાભાર્ીિી આર્ર્થક નસ્ર્નતમાાં કોઈ સધુારો ર્યો છે કે િહીં તેિો અભ્યાસ કરવો.  

 

3. સાંશોધિ અભ્યાસિી પરરકલ્પિા :-  

 સાંશોધિ અભ્યાસ માટ ે પરરકલ્પિા અનતમહત્વિુાં સ્ર્ાિ ધરાવે છે. પરરકલ્પિા ધવારા પ્રસ્તુત અભ્યાસિે કને્દ્ર સ્ર્ાિે રાખીિ ે અાંદાજ 

મૂકવામાાં આવ ેછે. તમેજ મેળવેલ પ્રાર્નમક અિ ેગૌણ માનહતીિુાં પથૃ્ર્કરણ કરી તેિી ચકાસણીિે આધારે તારણો અિે સૂચિો રજૂ કરવામાાં આવે છે 

જે ભાનવસાંશોધિ માટ ેમહત્વિા પુરવાર ર્ાય છે.  

 ૧. માાં કાડથ યોજિાિા લાભાર્ીઓિે યોગ્ય સારવાર પ્રાપ્ત ર્તી જોવા મળતી િર્ી.  

 ૨. માાં કાડથ યોજિાર્ી લાભાર્ીઓિ ેકોઈ લાભ પ્રાપ્ત ર્યા િર્ી.  

 ૩. માાં કાડથ યોજિાિી કેસલેશ સારવાર અાંતગથત સરકારી અિ ેખાિગી હોનસ્પટલોમાાં  ભેદભાવ જોવા મળે છે.  

 ૪. માાં કાડથ ધરાવતાાં લાભાર્ીઓમાાં નશક્ષણિુાં પ્રમાણ ઓછુાં જોવા મળે છે.  

 ૫. માાં કાડથ યોજિાિા અમલર્ી લાભાર્ીઓમાાં કેસલેશ સારવાર અાંગે સાંતોર્ષ જોવા મળે છે.   

 

4. સાંશોધિ પધધનત :-  

 પ્રસ્તુત સાંશોધિ અભ્યાસમાાં પ્રાર્નમક અિે ગૌણમાનહતીિા આધારે માનહતી એકનરત કરવામાાં આવી છે. જેમાાં પ્રાર્નમક માનહતી અાંતગથત 

પાટણ તાલુકામાાં માાં વાત્સલ્ય યોજિા અાંતગથત "માાં કાડથ" ધરાવતાાં લાભાર્ીઓિી રૂબરૂ મુલાકાત લઈિ ેપ્રશ્િોત્તરી ધવારા માનહતી એકનરત કરવામાાં 

આવી છે. જ્યારે ગૌણ માનહતી એ સાંશોધિ અભ્યાસ અાંતગથત સામાનયક, વતથમાિપરો, સાંદભો અિ ેઇન્દ્ટરિેટિા માધ્યમ ધવારા એકનરત કરવામાાં 

આવી છે.  

 િમિૂા (સમે્પલ) પસાંદગી :-   

 પ્રસ્તુત અભ્યાસ પાટણ તાલુકા પર કરવામાાં આવ્યો છે. પાટણ તાલુકામા માાં વાત્સલ્ય યોજિા અાંતગથત "માાં કાડથ" ધરાવતાાં ૫૦ 

લાભાર્ીઓિ ેયદ્દછ નિદેશિ પધધનતર્ી પસાંદ કરવામાાં આવ્યા છે. પસાંદ કરેલા લાભાર્ી પાસરે્ી પ્રાર્નમક માનહતી પ્રશ્િાવલી સ્વરૂપે રૂબરૂ મુલાકાત 

લઈિે કરવામાાં આવી છે. એકનરત કરેલ માનહતીિુાં પૃથ્ર્કરણ કરી તિેાાં તારણો અિ ેસૂચિો રજૂ કરવામાાં આવ્યા છે. જે ભાનવસાંશોધિ માટ ેમાગથદશથક 

બિી રહેશે. 

લાભાર્ી પાસરે્ી મળેવલે પ્રાર્નમક માનહતીિુાં વગીકરણ     

    (માનહતી વગીકરણ) 

૧.  લાભાર્ીિી ઉંમરિી નવગત  
૧ ર્ી ૧૦ વર્ષથ  ૧૧ ર્ી ૨૦ વર્ષથ   

૨૧ ર્ી ૩૦ 

વર્ષથ  
૩૧ ર્ી વધુ  

૮% ૨૦% ૨૬% ૪૬% 

૨.  લાભાર્ીિો વૈવાનહક દરજ્જોિી નવગત  
પરનણત  અપરનણત  

૭૪% ૨૬% 

૩.  લાભાર્ીિા કટુુાંબિો પ્રકારિી નવગત  
સાંયુતત કટુુાંબ  નવભતત કુટુાંબ  

૬૮% ૩૨%  

૪.  લાભાર્ીિા કટુુાંબિા સભ્યોિી સાંખ્યા  
૧ ર્ી ૨  ૩ ર્ી ૫  ૬ ર્ી ૮  ૯ ર્ી વધ ુ 

૪% ૭૪% ૧૮%   ૪%  

૫.  લાભાર્ીમાાં જાનતિુાં પ્રમાણિી નવગત  
Open  SC   ST   OBC  EWC  

૩૦% ૧૨% ૬% ૫૨%  -  

૬.  લાભાર્ીમાાં શૈક્ષનણક પ્રમાણિી નવગત  
અભણ  પ્રાર્નમક  માધ્યનમક  ઉચ્ચ.માધ્ય 

૧૦% ૪૪% ૨૪%  ૨૨% 

૭.  લાભાર્ીિા મકાિિા પ્રકારિી નવગત  
કાચુાં  પાકુાં ધાબાવાળુાં  માટીિુાં  ઝૂાંપડુાં  

૩૮% ૬૦% ૨% -  
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૮.  લાભાર્ીમાાં મકાિિા સ્વરૂપિી નવગત  
પોતાિુાં  ભાડાિુાં  

૯૨% ૮% 

૯.  
લાભાર્ીમાાં માનસક ચૂકવતા ભાડાિી 

નવગત  

૫૦૦ ર્ી ૧૦૦૦  ૧૧૦૦ ર્ી ૨૦૦૦  
૨૧૦૦ ર્ી 

૩૦૦૦  
૩૧૦૦ ર્ી વધાર ે 

૫૦% ૫૦% - -  

૧૦.  લાભાર્ીમાાં વ્યવસાયિી નવગત  
મજૂરી  ખેતી  ધાંધો  િોકરી  

૪૧.૫% ૨૨% ૨૨% ૧૪.૬% 

૧૧.  લાભાર્ીમાાં વાર્ર્ષથક આવકિુાં પ્રમાણ  
૩૦ ર્ી ૫૦ હજાર  ૫૧ હજાર ર્ી  લાખ  ૧ ર્ી ૨ લાખ  

૨ લાખ કરતાાં 

વધાર ે 

૫૬.૪% ૨૦.૫% ૧૭.૯% ૫.૧%  

૧૨.  લાભાર્ીમાાં રહણેાક નવસ્તારિુાં પ્રમાણ  
શહેરી નવસ્તાર  ગ્રામીણ નવસ્તાર   

૪૨% ૫૮%  

૧૩.  અમૃતમ માાં કાડથ ધારકિી નવગત  
હા  િા  

૯૬% ૪%  

૧૪.  માાં  કાડથ િા ધરાવાિા કારણોિી નવગત   

માનહતીિો 

અભાવ  
સાક્ષરતાિો અભાવ  અન્દ્ય કારણો  

૨૦% ૪૦% ૪૦%  

૧૫.  
પરરવારિા દરેક સભ્યોએ લીધલે માાં 

કાડથિી સેવાિા લાભિી નવગત  

હા  િા  

૩૫.૪% ૬૪.૬%  

૧૬.  
માાં કાડથ અાંતગથત લાભાર્ીિે પ્રાપ્ત ર્યલે 

આર્ર્થક સહાયિી નવગત   

હા  િા  

૭૪% ૨૬% 

૧૭.  
લાભાર્ી ધવારા માાં કાડથિી સવેાિો લાભ 

લીધેલ હૉનસ્પટલિી નવગત  

સરકારી  ખાિગી  

૪૬% ૫૪% 

૧૮.  

માાં કાડથમાાં મળતી સવેા અાંગ ે સરકારી 

અિે ખાિગી હૉનસ્પટલમાાં ર્તાાં 

ભેદભાવ અાંગેિો અનભપ્રાય  

હા  િા  

૩૬% ૬૪%  

૧૯.  
માાં કાડથ સેવા અાંગ ે ર્તાાં ભેદભાવોિી 

નવગત  

જાનત અાંગિેા  સેવા અાંગિેા  
ગરીબી 

અાંગિેા  
અન્દ્ય કારણો  

૧૧.૧% ૭૨.૨% ૫.૬%  ૧૧.૧%  

૨૦.  

માાં કાડથિી સારવાર અાંતગથત લાભાર્ીિે 

પ્રાપ્ત ર્તી ભાડાિી રકમ અાંગિેો 

અનભપ્રાય  

હા  િા  

૯૮% ૨%  

૨૧.  

લાભાર્ીિ ે પ્રાપ્ત ર્તુાં ભાડુાં રહેણાક 

નવસ્તારિે અિુલક્ષી છે કે િહીં તેિી 

નવગત  

હા  િા  

૯૩.૯% ૬.૧%  

૨૨.  
માાં કાડથ યોજિા અાંતગથત લાભાર્ીિે 

ર્યેલ બીમારીિી નવગત  

કેન્દ્સર  મોનતયા  ટી.બી.  મેલેરરયા  

૦% ૨૦.૫%  ૦% ૭.૭%  

ટાઇફોડ  લકવો  ગાાંઠ  હાટથ એટકે  

૦% ૦% ૨.૬% ૫.૧%  

રકડિીિા રોગ  પ્રસનૂત સારવાર    

૬૪.૧% ૧૭.૯%    

૨૩.  
લાભાર્ી ધવારા માાં કાડથ યોજિા અાંતગથત 

કરાયેલ ઓપરેશિ અાંગિેા અનભપ્રાયો  

હા  િા  

૪૨% ૫૮%  

૨૪.  
લાભાર્ી ધવારા માાં કાડથ યોજિા અાંતગથત 

કરાયેલ ઓપરેશિ અાંગિેી નવગત  

અકસ્માત   રકડિી  પ્રસૂનત  મોનતયા  હાટથ એટેક  

૧૧.૮% ૨૯.૪%  ૩૫.૩% ૪૭.૧% ૧૧.૮%  
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 માનહતીિુાં પથૃ્ર્કરણ (પરરકલ્પિા ચકાસણી) :-  

પ્રસ્તુત સાંશોધિ અભ્યાસ અાંતગથત પાટણ તાલુકામાાં માાં અમૃતમ વાત્સલ્ય (માાં કાડથ) યોજિા હેઠળ સારવાર મેળવતા લાભાર્ી પાસરે્ી 

મેળવેલ પ્રાર્નમક માનહતીિા પૃથ્ર્કરણિ ેઆધાર ેપરરકલ્પિાિી ચકાસણી કરવામાાં આવેલ છે.  

 ૧. માાં કાડથ યોજિાિા લાભાર્ીઓિ ેયોગ્ય સારવાર પ્રાપ્ત ર્તી જોવા મળતી િર્ી. 

પ્રસ્તુત સાંશોધિ અભ્યાસ અાંતગથત મેળવેલ પ્રાર્નમક માનહતીિાાં આધાર ે કુલ લાભાર્ીમાાંર્ી ૪૬% લાભાર્ીઓએ સરકારી અિ ે૫૪% 

લાભાર્ીઓએ ખાિગી હૉનસ્પટલમાાં સારવાર મેળવેલ છે. જેમાાંર્ી ૭૨.૨% લાભાર્ીઓિા મત પ્રમાણે તમેિ ેઆ યોજિા અાંતગથત  હૉનસ્પટલમાાંર્ી 

યોગ્ય સારવાર મળેલ િર્ી. તેમજ ૬૨.૫% લાભાર્ીઓિા માટ ેમાાં કાડથ યોજિા હેઠળ ગયેલ લાભાર્ીિે કોઈ સુનવધાઓ ઉપલબ્ધ કરવામાાં આવતી 

િર્ી. પ્રાર્નમક સુનવધાઓિો અભાવ જોવા મળે છે. આર્ી, કહી શકાય કે માાં કાડથ યોજિાિા લાભાર્ીિે યોજિા અાંતગથત યોગ્ય સારવાર મળતી 

િર્ી.  

 

 

 

 

 

 

 

 

૨૫.  

માાં કાડથ અાંતગથત લાભાર્ીિ ે આપવામાાં 

આવતી સવેા પર હૉનસ્પટલ ધવારા 

વસૂલ કરવામાાં આવતા ચાજથ અાંગિેો 

અનભપ્રાય  

 

હા  

 

િા 

૧૮.૪% ૮૧.૬%  

૨૬.  

માાં કાડથ અાંતગથત મળતી ૫ લાખિી 

સહાય મયાથદા યોગ્ય છે કે િહીં તે અાંગિેા 

અનભપ્રાય  

હા  િા  

૯૦% ૧૦%  

૨૭.  

માાં કાડથિો ઉપયોગ કરતી વખત ે

લાભાર્ીિ ે ર્યેલ મશુ્કેલીઓ અાંગિેા 

અનભપ્રાય  

હા  િા  

૨૬% ૭૪%  

૨૮.  લાભાર્ીિ ેર્યેલ મશુ્કેલીઓિી નવગત  

યોગ્ય માનહતીિો 

અભાવ  
તબીબોિુાં અયોગ્ય વતથિ  

સારવારમાાં 

ભદેભાવ  
સનુવધાઓિો અભાવ  

૪ (૨૫%) ૪ (૨૫%) ૮ (૫૦%)  ૧૦ (૬૨.૫%)  

૨૯.  

વતથમાિ પરરનસ્ર્નતમાાં કોરોિાાં વાઇરસ 

જેવી અનત ગાંભીર બીમારી સમયે માાં 

કાડથિા ઉપયોગ અાંગિેા અનભપ્રાય  

હા  િા  

૧૦૦% ૦%  

૩૦.  

સરકાર ધરારા શરૂ કરવામાાં આવેલ માાં 

વાત્સલ્ય (માાં કાડથ) યોજિાર્ી સેવાર્ી 

લાભાર્ીમાાં સાંતષુ્ટતા અાંગિેા અનભપ્રાય  

હા  િા  

૯૬% ૪%  
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૨. માાં કાડથ યોજિાર્ી લાભાર્ીઓિ ેકોઈ લાભ પ્રાપ્ત ર્યા િર્ી.  

 પ્રસ્તુત સાંશોધિ અભ્યાસ અાંતગથત મેળવેલ પ્રાર્નમક માનહતીિાાં આધારે કુલ લાભાર્ીમાાંર્ી ૬૪.૬% લાભાર્ીઓએ જણાવ્યુ ક ેતમેિ ેમાાં 

કાડથિી સારવાર દરમ્યાિ કોઈ લાભ પ્રાપ્ત ર્યા િર્ી જ્યારે ૩૫.૪% લાભાર્ીઓિે માાં કાડથ અાંતગથત લાભ પ્રાપ્ત ર્યા છે.જોકે મોટેભાગે ૪૬% 

લાભાર્ીઓએ સરકારી હૉનસ્પટલમાાંર્ી સારવાર મેળવી છે. જ્યારે ૫૪% લાભાર્ીઓએ ખાિગી હૉનસ્પટલમાાંર્ી સારવાર મેળવ્યા દરમ્યાિ કોઈ 

લાભ પ્રાપ્ત ર્યેલ િર્ી.  

 

 

 

 

 

 

 

 

૩. માાં કાડથ યોજિાિી કસેલશે સારવાર અાંતગથત સરકારી અિ ેખાિગી હોનસ્પટલોમાાં  ભદેભાવ જોવા મળ ેછે.  

 પ્રસ્તુત સાંશોધિ અભ્યાસ અાંતગથત મેળવેલ પ્રાર્નમક માનહતીિાાં આધારે કુલ લાભાર્ીમાાંર્ી ૩૬% લાભાર્ીઓએ જણાવ્યુાં ક ેસરકારી અિ ે

ખાિગી હૉનસ્પટલમાાં માાં કાડથિી સેવામાાં ભેદભાવ જોવા મળે છે, જ્યારે ૬૪% લાભાર્ીઓએ તે અાંગે અસમાંનત દશાથવી હતી. મોટભેાગ ેસૌર્ી વધ ુ

૭૨.૨% લાભાર્ીઓએ સ્વીકાયુું કે તેમિે આપવામાાં આવતી સેવાઓ અિે ૧૧.૧% લાભાર્ીઓએ જાનત અાંગિેા ભેદભાવિો સામિો કરવો પડ્યો 

હતો. તમેજ ૧૧.૧% લાભાર્ીઓએ સારવાર દરમ્યાિ ર્તાાં િાિામોટા અન્દ્ય કારણો રજૂ કયાથ હતા. આ પરર્ી કહી શકાય ક ેએકાંદર ેમાાં કાડથ યોજિા 

અાંતગથત સારવાર મેળવતા લાભાર્ીઓ માાં સરકારી અિે ખાિગી હૉનસ્પટલોમાાં સારવાર અાંતગથત  ભેદભાવ જોવા મળેલ છે.  
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૪. માાં કાડથ ધરાવતાાં લાભાર્ીઓમાાં નશક્ષણિુાં પ્રમાણ ઓછુાં જોવા મળ ેછે. 

 પ્રસ્તુત સાંશોધિ અભ્યાસ અાંતગથત મેળવેલ પ્રાર્નમક માનહતીિાાં આધાર ે લાભાર્ીઓમાાં નશક્ષણિુાં પ્રમાણ જોતાાં પસાંદ કરેલ કલુ 

લાભાર્ીમાાંર્ી સૌર્ી વધ ુ૪૪% પ્રાર્નમક નશક્ષણ અિે ૨૪% લાભાર્ીઓએ માધ્યનમક નશક્ષણ સુધીિો અભ્યાસ કરેલ છે.  જ્યારે ૨૨% 

લાભાર્ીઓ કે જેમિે ઉચ્ચ. માધ્યનમક સુધીિો અભ્યાસ કરેલ છે. તેમજ ૧૦% લાભાર્ીઓ કે જેઓ નિરક્ષર છે. આર્ી કહી શકાય કે માાં કાડથ 

ધરાવતાાં  લાભાર્ીઓમાાં એકાંદર ે નશક્ષણિુાં પ્રમાણ ઓછુાં જોવા મળયુાં છે. પરરણામે તઓે માાં કાડથિી યોજિાિો પૂરેપરૂો લાભ મેળવી શકતા િર્ી. 

તેઓિ ેઆ યોજિા અાંગિેી સચોટ અિે  સાચી માનહતી હોતી િર્ી.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૫.   માાં કાડથ યોજિાિા અમલર્ી લાભાર્ીઓમાાં કસેલશે સારવાર અાંગ ેસાંતોર્ષ જોવા  મળ ેછે.   

    પ્રસ્તુત સાંશોધિ અભ્યાસ અાંતગથત મેળવેલ પ્રાર્નમક માનહતીિાાં આધારે માાં વાત્સલ્ય યોજિા અાંતગથત સારવાર મેળવતા કુલ 

લાભાર્ીઓમાાંર્ી ૯૬% લાભાર્ીઓએ જણાવ્યુાં ક ેતેઓ આ યોજિા ધરારા પ્રાપ્ત ર્તી કેસલેશ સારવારર્ી સાંતષુ્ટ છે. માર ૪% લાભાર્ીઓએ તે 

અાંગે અસમાંનત દશાથવી છે. આર્ી, કહી શકાય ક ેમાાં કાડથ યોજિાર્ી  લાભાર્ીઓિી આરોગ્ય નવર્ષયક મશુ્કેલીઓ દૂર ર્ઈ તેમિી આર્ર્થક નસ્ર્નતમાાં 

સુધારો ર્તાાં તમેિાાં જીવિધોરણમાાં િોંધપાર સધુારો ર્યો છે.    
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5. સાંશોધિ અભ્યાસિા તારણો :-  

 પ્રસ્તુત સાંશોધિ અભ્યાસ અાંતગથત પાટણ તાલુકામાાં માાં વાત્સલ્ય યોજિા (માાં કાડથ)િા લાભાર્ીઓિી સારવાર સાંદભ ેલાભાર્ીઓ પાસરે્ી 

મેળવેલ પ્રાર્નમક માનહતીિા પૃથ્ર્કરણિા આધાર ેપ્રાપ્ત ર્યેલા તારણો પર િજર કરતાાં....  

૧. માાં કાડથ ધરાવતા લાભાર્ીઓમાાં ઉંમર પ્રમાણ જોતાાં ૧૦ વર્ષથ સુધીિી આયુ ધરાવતાાં ૮%, ૧૧ ર્ી ૨૦ વર્ષથિી આયુ ધરાવતાાં ૨૦%, ૩૦ વર્ષથ 

સુધીિી આયુ ધરાવતાાં ૨૬% અિ ે૩૧વર્ષથર્ી વધુિી આયુ ધરાવતાાં ૪૬% લાભાર્ી જોવા મળેલ છે. આર્ી, કહી શકાય કે એકાંદર ે૩૧ર્ી વધ ુ

આયુ ધરાવિાર લાભાર્ીિુાં પ્રમાણ વધ ુછે.  

૨. માાં કાડથ ધરાવતાાં લાભાર્ીઓિી વવૈાનહક નસ્ર્નત જોતાાં ૭૪% પરનણત અિ ે૨૬% અપરનણત જોવા મળેલ છે.  

૩. માાં કાડથ ધરાવતાાં લાભાર્ીઓમાાં કલુ લાભાર્ીઓ પૈકી ૬૮% સાંયુતત કુટુાંબમાાં અિે ૩૨% નવભતત કુટુાંબમાાં રહેતા જોવા મળેલ છે. જે અાંતગથત 

સૌર્ી વધ ુ૭૪% લાભાર્ી કે જેમિા પરરવારિી સભ્ય સાંખ્યા ૫ સુધીિી જોવા મળી છે.  

૪. માાં કાડથ ધરાવતાાં લાભાર્ીઓમાાં જાનત પ્રમાણિી નવગત જોતાાં સૌર્ી વધુ OBC જાનત (૫૨%) લાભાર્ી છે, જ્યારે SC (૧૨%) અિ ેST 

જાનતિા લાભાર્ીઓ ૬% જોવા મળયા છે.  

૫. માાં કાડથ ધરાવતાાં લાભાર્ીઓમાાં રહેઠાણ અાંગિેી નવગત જોતાાં મોટાભાગિાાં ૬૦% લાભાર્ીઓ પાકુાં ધાબાવાળુાં મકાિ ધરાવ ેછે. જ્યારે ૩૮% 

લાભાર્ીઓ પાસ ેકાચુાં મકાિ અિે ૨% લાભાર્ીઓ માટીિા મકાિમાાં રહે છે. તમેજ ૯૨% લાભાર્ીઓ પોતાિી માનલકીિુાં ઘર ધરાવે છે. 

જ્યારે ૮% લાભાર્ી ભાડાિાાં મકાિમાાં રહે છે. ભાડિા મકાિમાાં રહતેા લાભાર્ીઓમાાં ભાડાિી નવગત જોતાાં મોટાભાગિાાં ૧૦૦% લાભાર્ી 

માનસક ૫૦૦ ર્ી ૧૫૦૦ સધુીિુાં ભાડુાં ચૂકવ ેછે.  

૬. માાં કાડથ ધરાવતા લાભાર્ીઓમાાં વ્યવસાયિુાં પ્રમાણ જોતાાં સૌર્ી વધુ ૪૧.૫% લાભાર્ી મજૂરી કરતાાં હતા. જ્યારે ૨૨% ખેતીકાયથ, ૨૨% 

ધાંધા વ્યવસાય અિે ૧૪.૬% ખાિગી િોકરી સાર્ ેસાંકળાયેલા હતા. 

૭.  માાં કાડથ ધરાવતાાં લાભાર્ીઓમાાં વાર્ર્ષથક આવક પ્રમાણિી માનહતી મેળવતા કુલ  લાભાર્ી પૈકી ૫૬.૪% લાભાર્ીઓ વાર્ર્ષથક ૫૦ હજાર 

સુધીિી આવક ધરાવતાાં હતા. જ્યાર ે૨૦.૫% ૧ લાખ સુધી, ૧૭.૯% ૧ ર્ી ૨ લાખ સધુી અિ ે૫.૧% લાભાર્ી ૨ લાખ કરતાાં વધ ુઆવક 

ધરાવતાાં હતા. િોંધ- ૨ લાખર્ી વધુ આવક ધરાવતાાં લાભાર્ી મોટેભાગે ધાંધાક્ષરે સાર્ે સાંકળાયેલા હતા.  

૮. માાં કાડથ ધરાવતાાં લાભર્ીઓમાાં રહેણાક નવસ્તારિુાં પ્રમાણ જોતાાં કુલ લાભાર્ીમાાંર્ી ૪૨% લાભાર્ીઓ શહેરી નવસ્તારમાાં અિ ે ૫૮% 

લાભાર્ીઓ ગ્રામીણ નવસ્તારમાાંર્ી આવતા હતા. આર્ી, કહી શકાય ક ેએકાંદર ેમાાં કાડથ યોજિા સાર્ ેગ્રામીણ નવસ્તારિા લાભાર્ી વધુ જોવા 

મળયા છે.  

૯. ગ્રામીણ અિ ેશહેરી નવસ્તાર અાંતગથત માાં ધારકોિુાં પ્રમાણ જોતાાં ૯૬% લાભાર્ીઓ માાં કાડથ ધરાવતાાં હતા માર ૪% લાભાર્ીઓ માાં કાડથ 

ધરાવતાાં િ હતા. જેિા મુખ્ય કારણો પર િજર કરતાાં મોટાભાગિાાં ૪૦% લાભાર્ીઓ નિરક્ષર હોવાિે કારણ ેઆ યોજિાિો લાભ લઈ શકયા 

િ હતા. તમેજ ૨૦% લાભાર્ીઓિ ેઆ યોજિા અાંગિેી કોઈ માનહતી ઉપલબ્ધ િ હતી અિ ે૪૦% લાભાર્ીઓએ અન્દ્ય કારણો જવાબદાર 

ગણાવ્યા હતા.   

૧૦. માાં કાડથ ધારકોમાાંર્ી પરરવારિાાં સભ્યો ધવારા લીધેલ સારવારિુાં પ્રમાણ જોતાાં કુલ લાભાર્ીઓ પૈકી ૩૫.૪% લાભાર્ીિા પરરવારિાાં સભ્યોએ 

માાં કાડથ અાંતગથત સારવાર મેળવેલ હતી, જ્યારે ૬૫.૬% પરરવારો માાંર્ી માર ઘરિા મોભીએ માાં કાડથ અાંતગથત સારવાર મેળવેલ હતી.  

૧૧. ૭૪% લાભાર્ીઓએ સ્વીકાયુું ક ેમાાં કાડથ અાંતગથત ર્તી સારવાર દરમ્યાિ તમેણ ેઆર્ર્થક સહાય પ્રાપ્ત ર્ઈ હતી. જ્યારે ૨૬% લાભાર્ીઓએ 

જણાવ્યુ ક ેતેમિ ેકોઈપણ પ્રકારિી સારવાર મળી િ હતી. આર્ી, કહી શકાય કે એકાંદર ેમાાં કાડથ ધવારા આપવામાાં આવતી સારવારમાાં આર્ર્થક 

સહાયમાાં અસમાિતા જોવા મળી હતી.   

૧૨. માાં કાડથ અાંતગથત સૌર્ી વધ ુ ૫૪% લાભાર્ીઓએ ખાિગી હૉનસ્પટલમાાં સારવાર મેળવી હતી જ્યારે ૪૬% લાભાર્ીઓએ સરકારી 

હૉનસ્પટલમાાં સારવાર મેળવેલ છે. જેિા અિુસાંધાિમાાં ૩૬% લાભાર્ીઓએ જણાવ્યુાં ક ે તમેિે સરકરી અિ ે ખાિગી હૉનસ્પટલમાાં 

 સારવાર દરમ્યાિ ભેદભાવ જોવા મળયો હતો. જ્યારે ૬૪% લાભાર્ીઓએ આ અાંગ ેઅસમાંનત દશાથવી હતી.  

૧૩. ૩૬% લાભાર્ીઓ ધવારા જાણવા મળેલ ભેદભાવિા કારણોિી નવગત જોતાાં તેઓએ સૌર્ી વધુ ૭૨.૨% લાભાર્ીઓએ જણાવ્યુાં ક ેતેમિ ે

આપવામાાં આવતી સવેામાાં તફાવત જોવા મળેલ છે. જ્યારે ૧૧.૧% લાભાર્ીઓિે જાનત અાંગિેા અિ ે૫.૬% લાભાર્ીઓિ ેતેમિી ગરીબ 

પરરનસ્ર્નત અાંગ ેભેદભાવિુાં વતથિ જોવા મળયુાં હતુાં. તમેજ ૧૧.૧% લાભાર્ીઓિ ેઆ તમામ કારણો ગણાવ્યા હતા.  

૧૪. માાં કાડથ ધરાવતાાં લાભાર્ીઓમાાંર્ી ૯૮% લાભાર્ીઓએ જણાવ્યુાં ક ેતેમિ ેઆ યોજિા અાંતગથત આવવા-જવા માટિેી ભાડાિી રકમ મળી છે. 

તેમજ ૯૩.૯% લાભાર્ીઓિુાં માિવુાં છે ક ે તમેિ ે તેમિાાં રહેણાક નવસ્તારિ ે અિુલક્ષીિ ે ભાડાિી રકમ મળવાપાર છે. જ્યારે ૬.૧% 

લાભાર્ીઓિે યોગ્ય રકમ મળેલ િ હતી. આર્ી, કહી શકાય કે એકાંદરે ચૂકવવામાાં આવતા ભાડાિી રકમમાાં અસમાિતા જોવા મળેલ છે.   

૧૫. માાં કાડથ ધારકોમાાં ર્યેલ બીમારીિી નવગત જોતાાં સૌર્ી વધુ ૬૪.૧% લાભાર્ીઓ રકડિીિે લગતી બીમારીર્ી અિે ૨૦.૫% લાભાર્ી આાંખિી 

બીમારી (મોનતયા)ર્ી પીડાતા હતા. જ્યારે ૭.૭% લોકોિે ગાાંઠ, ૭.૭% મેલેરરયા, ૫.૧% હાટથ એટેક અિ ે૧૭.૯% મનહલાઓ પ્રસૂનત 

દરમ્યાિ બીમારીિો ભોગ બિી હતી.  



Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences            ISSN: 2581-6241    Volume - 4, Issue - 7, July - 2021 

Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal                                                                                                          Impact Factor:  3.871 

Received on : 27/06/2021                                                         Accepted on : 13/07/2021                                         Publication Date: 31/07/2021 

 

Available online on –   shikshansanshodhan.researchculturesociety.org Page 37 

૧૬. માાં કાડથ યોજિા અાંતગથત કુલ લાભાર્ીમાાંર્ી ૪૨% લાભાર્ીઓએ આ યોજિા અાંતગથત ઓપરેશિ કરાવેલ છે. જેમાાં સૌર્ી વધ ુ રકડિીિા 

૨૯.૪% અિ ે૪૭.૧% લાભાર્ીઓએ મોનતયાિા ઓપરેશિ કરાવેલ છે. જ્યારે ૧૧.૮% લાભાર્ીઓએ અકસ્માત સબાંધી અિે ૧૧.૮% 

હાટથ એટેક સબાંધી અિ ે૩૫.૩% મનહલાઓએ પ્રસૂનત સબાંધી ઓપરેશિ કરાવેલ  છે.   

૧૭. માાં કાડથ યોજિા અાંતગથત સરકારી અિ ે ખાિગી હૉનસ્પટલમાાં લાભાર્ી પાસેર્ી સારવાર દરમ્યાિ અન્દ્ય ચાજથ વસૂલાતિા પ્રમાણ અાંગિેા 

અનભપ્રાયમાાં ૧૮.૪% લાભાર્ીઓએ જણાવ્યુાં કે તેમિી પાસેર્ી સારવાર દરમ્યાિ ચાજથ  વસૂલ કરવામાાં આવેલ છે. આર્ી, કહી શકાય ક ે

અમુક હોનસ્પટલોમાાં વધારિો ચાજથ  વસૂલ કરવામાાં આવ ેછે. જે આ યોજિાિી મયાથદા કહી શકાય.  

૧૮. ૯૦% લાભાર્ીઓએ માાં કાડથ યોજિા અાંતગથત મળતી ૫ લાખિી સહાય અાંગે સાંતોર્ષ વ્યતત કયો હતો.   

૧૯. માાં કાડથિો ઉપયોગ કરતી વખત ે૨૬% કાડથ ધારકોિે મુશ્કેલીઓિો સામિો કરવો પડ્યો હતો જેમાાં ૮ (૫૦%) કાડથ ધારકોએ યોગ્ય માનહતીિો 

અભાવ અિે તબીબોિુાં અયોગ્ય વતથિિુાં કારણ, ૮ (૫૦%) ધારકોિે સારવારમાાં ભેદભાવ અિ ે ૧૦ (૬૨.૫%) ધારકોિ ે હૉનસ્પટલમાાં 

સુનવધાઓિા અભાવ અાંગિેી મુશ્કલેીઓ પડી હતી.  

૨૦. વતથમાિ પરરનસ્ર્નત કોરોિા વાઇરસ (Covid - 19)િા સાંદભથમાાં ૧૦૦% લાભાર્ીઓએ જણાવ્યુાં કે આ સમયે દરેક સરકારી અિ ેખાિગી 

હૉનસ્પટલોમાાં ફરજીયાત માાં કાડથિો ઉપયોગ ર્વો જોઈએ કે જેર્ી લાભાર્ીિ ે યોગ્ય સારવાર અિે આર્ર્થક રાહત મળી શક.ે તેમજ ૯૬% 

લાભાર્ીઓએ જણાવ્યુાં ક ેતેઓ સરકાર ધવારા શરૂ કરવામાાં આવેલી માાં વાત્સલ્ય યોજિાર્ી સાંતુષ્ટ છે. 

  

6. સાંશોધિ અભ્યાસિા સચૂિો :-  

       પ્રસ્તુત સાંશોધિ અભ્યાસ પાટણ તાલુકામાાં માાં વાત્સલ્ય યોજિા (માાં કાડથ)િા લાભાર્ીઓિી સારવાર સાંદભ ેલાભાર્ીઓ પાસેર્ી મેળવેલ 

પ્રાર્નમક માનહતીિા પૃથ્ર્કરણિા આધારે પ્રાપ્ત ર્યેલાાં તારણોિે આધારે ભાનવ સૂચિો અનિવાયથ બિે છે કે જેર્ી જે પણ મયાથદા પ્રસ્તુત અભ્યાસ 

ધવારા જાણવા મળે છે તે ભાનવ સાંશોધિ અાંતગથત ઉપયોગી ર્ઈ ભાનવસાંશોધિ અભ્યાસિી રદશાનભમખુતા દશાથવવામાાં ઉપયોગી ર્ઈ શક ેછે.  

૧. માાં કાડથ ધરાવતાાં લાભાર્ીઓિ ેખાસ કરીિે સરકારી હૉનસ્પટલોમાાં યોગ્ય સારવાર મળી રહે તેવા પ્રત્યિ કરવા.   

૨. માાં કાડથ ધારકોિ ેતેમિા િજીકિા નવસ્તારમાાં આવતી હૉનસ્પટલિી ફાળવણી કરવી ક ેજેર્ી તેમિ ેતત્કાનલિ સારવાર મળી રહે તમેજ આવવા-

જવા માટિેો સમય અિ ેખચથ બચી રહે.   

૩. માાં કાડથ યોજિા અાંતગથત સરકારી અિે ખાિગી હૉનસ્પટલોમાાં ર્તાાં ભેદભાવો દૂર કરવા તમેજ લાભાર્ીઓિે તમામ સુનવધાઓ ઉપલબ્ધ 

કરાવવી.  

૪. ગ્રામીણ અિે શહેરી નવસ્તારોમાાં માાં કાડથ યોજિાિી માનહતી પૂરી પાડવા માટે જાહેરાતો અિે કાયથક્રમો ધવેરા પ્રજામાાં જાગૃનત લાવવી કે જેર્ી 

તેઓ આ યોજિાિો સપૂણથ લાભ લઈ શક.ે  

૫. માાં કાડથ ધારકોિે ફરજીયાત બાયોમરેરક નસસ્ટમ ધવારા અાંગૂઠા અિે આાંગળીઓિા નિશાિ લેવડવા કે જેર્ી કોઈ અન્દ્ય વ્યનતત આિો દૂરઉપયોગ 

િ કરી શક.ે  

૬. અનત છેવાડાિાાં ગ્રામીણ નવસ્તારોમાાં ક ેજ્યાાં પ્રાર્નમક આરોગ્ય કને્દ્રિો અભાવ છે ત્યાાં પ્રાર્નમક આરોગ્ય કેન્દ્રો શરૂ કરવા ક ેજેર્ી આજુબાજુિા 

ગ્રામીણ નવસ્તારિા લોકોિ ેઆ યોજિાિો લાભ મળી શક.ે  
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