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બાયતભાાં ફાભજૂયીની વભસ્મા તેનાાં કેટરાાંક કાયણ અને ઉામ 
 

1) પ્રસ્તાળના : 
બાયતભાાં આમજનકા દયમભમાન વાભાજજક આમથિક ક્ષેત્ર ેઘણી પ્રગમત ળક્ય ફની છે. જેભ કે આધમુનક મ ાંત્રથી વજ્જ ભટા 
કદના ઉધગની સ્થાના,યસ્તા,લીજી,વ ાંદેળાવ્મલશાય,ાણી લગેયે જેલા ભાખાકીમ ક્ષેત્રન મલકાવ, રકના આયગ્મભાાં 
સધુાય ,આયષુ્મભાાં લધાય,મળક્ષણના પ્રભાણભાાં લધાય ,અનાજભાાં સ્લાલરાંફન ,યાષ્રીમ આલક અન ેભાથાદીઠ આલકભાાં 
લધાય લગેયે મવધ્ધધઓએ યાષ્રનુ ાં ગોયલ મલશ્વભાાં લધાયુ ુછે. મલકાવની આ ક્રાન્તતભાાં કેટરીક એલી વાભાજજક આમથિક વભસ્માઓ 

વર્જુમ છે કે જે આણાાં યાષ્ર ભાટે ચ િંતાજનક કશી ળકામ, જેભાની એક ગાંબીય વભસ્મા ફાભજૂયી છે. ફાભજૂયીની વભસ્મા 
આઝાદીના આટરા લો છી ણ આણ ે દૂય કયી ળકમા નથી. આ વભસ્મા દૂય કયલા જુદા જુદા ઘણાાં ઉામ મજલાભાાં 
આવ્મા. યાંત  ુકેટરાાંક કાયણવય આ વભસ્મા વ ાંણૂુ નાબુદ કયી ળક્યા નથી 

2) અભ્યાશન  ું મષત્ળ :  

ફાક દેળની વ ાંતી અન ેબામલ છે આજન ફાક આલતીકારન નાગરયક છે, જે દેળના ફાક ળાયીરયક ભાનમવક યીત ેલધ ુ

મલકમવત શમ ત ેદેળનુ ાં બમલષ્મ લધ ુઉજ્જલ ફની ળકે. ફાકના ળાયીરયક ભાનમવક મલકાવન ેઘણાાં રયફ અવય કયે છે,ત ે

કૈી ફાભજૂયી ફાકના ળાયીરયક ભાનમવક મલકાવન ેઅલયધ ેછે.આ ફાભજૂયીની વભસ્મા દૂય કયી/ઓછી કયી અન ેઅતમ 
ઉામ દ્વાયા ફાકન ળાયીરયક ભાનમવક મલકાવ લધાયી દેળના બમલષ્મન ેઉજ્જલ કયી ળકામ. પ્રસ્તતુ ેયભાાં બાયતભાાં 
ફાભજૂયીની વભસ્મા અન ેતનેા કેટરાાંક કાયણ તાવી આ વભસ્મા દૂય/ઓછી કયલાનાાં ઉામ સ ૂલલાભાાં આવ્મા છે. આળા 
યાખુ ાં છાં કે આ અભ્માવ દેળભાાં ફાભજૂયની વ ાંખ્મા તનેુ ાં લરણ અન ેકાયણ ર્જણલાભાાં અન ેફાભજૂયીની વભસ્મા દૂય કયલાના 
ઉામ કયલાભાાં ઉમગી ફની ળકળ.ે 

3) અભ્યાશના ષતે  ઓ : 

 બાયતભાાં ફાભજૂયની વ ાંખ્મા તાવલી. 
 ફાભજૂયીની વભસ્માના કાયણ તાવલા. 
 ફાભજૂયીની વભસ્મા દૂય/ઓછી કયલાના ઉામ સ ૂલલા. 
4) માહષતીની પ્રાપ્તત : 

પ્રસ્તતુ અભ્માવ ગોણ ભારશતી આધારયત છે.અભ્માવ ભાટે જરૂયી ભારશતી વતેવવ ,સુ્તક ,વાભામમક, લતભુાન ત્ર ,ઇતટયનટે 

લગેયે દ્વાયા ભેલલાભાાં આલી છે. 

5) શુંધન ધ્ધતત : 

વોપ્રથભ વભસ્મા ર્જણ્મા છી પ્રસ્તતુ અભ્માવ ભાટે ગોણ ભારશતીનાાં પ્રાપ્તી સ્થાન દ્વાયા ભારશતીનુ ાં એકમત્રકયણ કયેર. અભ્માવ 

ભાટે એકત્ર કયેર ભારશતીન ેઆધાયે રયણાભ અન ેતાયણ સધુી શ લા આંકડાળાસ્ત્રની મલમલધ ધધમતઓભાાંથી ઉમગી 
ધધમતન ઉમગ કયલાભાાં આવ્મ છે. 

6) બાલક , બાલમજૂર અને બાલમજૂરીની શમસ્યા :  
બાલક :  

 વાભાતમ યીત ે(ફાભજૂયના વ ાંદબુભાાં) 14 લ ુકયતા ઓછી ઉભયનાાં છકયા કે છકયીન ેફાક કશેલાભાાં આલ ેછે. 



 બાલમજૂર : 

 14 લ ુકયતા ઓછી ઉભયનુ ાં ફાક આમથિક પ્રવમૃિભાાં જડામ તને ેફાભજૂય કશેલામ. 

 ઇ.વ ાં. 1986 નાાં ફાભજૂય કામદા અનવુાય- લ ુ 2008 ભાાં આ કામદા અંતગુત જખભી વ્મલવામની માદી ફશાય 

ાડલાભાાં આલી છે.આ જખભી વ્મલવામભાાં 14 લથુી ની ેની ઉભયનાાં ફાકન ેકાભ ેયાખલા ય પ્રમતફાંધ મકૂલાભાાં 
આવ્મ છે. આ પ્રમતફાંધ અનવુાય જઇએ ત આ જખભી વ્મલવામની માદીભાાં દળાુલરે વ્મલવામભાાં 14 લથુી 
ની ેની ઉંભયનાાં ફાકન ેકાભ ેયાખલાભાાં આલ ેતને ેફાભજૂય કશી ળકામ. 

બાલમજૂરીની શમસ્યા : 
 ફાભજૂયીની વભસ્મા ફાભજૂયની વ ાંખ્મા/પ્રભાણ વાથ ેજડામરે છે.  

7) ભારતમાું બાલમજૂરની શુંખ્યા : 
ફાભજૂયી એ લમૈશ્વક વભસ્મા છે.બાયતભાાં કેટરાાંક કાયણવય આ વભસ્મા લધ ુગાંબીય છે. એક અભ્માવ પ્રભાણે વભગ્ર  મલશ્વભાાં 
બાયતભાાં ફાભજૂય લધાયે છે. બાયતભાાં ળશેયી મલસ્તાયભાાં ફીડી ઉધગ ,શીયા રીળ, શસ્ત કરા ક્ષેત્ર ,ભા ીવ ઉધગ , ાની 
રાયી કે દુકાન, નાસ્તા વતેટય ,પ્રાસ્સ્ટક એકમત્રકયણ લગેયે આમથિક પ્રવમૃિઓભાાં અન ેગ્રાભીણ મલસ્તાયભાાં કૃમ-શુારન લગેયે 

પ્રવમૃિઓભાાં ફાભજૂય લધ ુજલા ભે છે. બાયતભાાં કૃમકે્ષત્રભાાં વોથી લધાયે  ફાભજૂય જલા ભે છે.અભ્માવની ઉંભયે 

અભ્માવ છડીન ેઆલી પ્રવમૃિઓભાાં જડાતા ફાક ઘણી લખત અકસ્ભાત અન ેગાંબીય યગન બગ ફન ે છે.બાયતભાાં 
ફાભજૂય(5-14 લનુી લમ જૂથ)ની વ ાંખ્મા ટેફર ન ાંફય 1 ભાાં દળાુલી છે. 

 

ટેબ નુંબર 1 ભારતમાું બાલમજૂર(5-14 ળવષની ળય જૂથ)ન ું પ્રમાણ (ઇ.શું.1971 થી 2011)  

લ ુ 

5-14 લનુી લમ જૂથના કુર 

ફાભજૂય 
આગના વતેવવની તરુનાએ 

ટકાલાયી પેયપાય 

1971 10753985 - 

1981 13640870 26.844 

1991 11285349 -17.2681 

2001 12666377 12.2373 

2011 4353247 -65.63 

સ્ત્રત: બાયતનાાં વતેવવ. 

ઉયના ટેફર ન ાંફય 1 યથી સ્ષ્ટ થામ છે કે બાયતભાાં ઇ.વ ાં. 1971 થી 2011 (ાાં  વતેવવ) દયમભમાન ફાભજૂયની વોથી 
લધ ુવ ાંખ્મા 13640870 લ ુ(વતેવવ) 1981 ભાાં અન ેવોથી ઓછી વ ાંખ્મા 4353247 લ ુ(વતેવવ)  2011 ભાાં શતી.  
ઉયના ટેફર ન ાંફય 1 યથી એ ણ સ્ષ્ટ થામ છે કે ઇ.વ ાં. 1971 થી 2011  (ાાં  વતેવવ) દયમભમાન બાયતભાાં ફાભજૂયભાાં 
વયેયાળ 10.95 ટકા ઘટાડ થમ છે. ફાભજૂયની વ ાંખ્માની દ્રષ્ટીએ જઇએ ત ણ આગના લ ુ 1971 થી 2001 ( ાય 

વતેવવ) ની તરુનાએ લ ુ (વતેવવ) 2011 ભાાં ફાભજૂયની વ ાંખ્મા ઘટી છે.બાયતભાાં ફાભજૂયની વ ાંખ્મા ઘટાડલા અથલા 
ફાભજૂયીની વભસ્મા દૂય કયલા રેલાભાાં આલી યશેરા ગરાનુ ાં આ યીણાભ કશી ળકામ. 

8) બાલમજૂરીની શમસ્યાનાું  કેટાુંક કારણ : 
બાયતભાાં ફાભજૂયીની વભસ્મા ભાટે વાભાજજક આમથિક અનકે કાયણ જલાફદાય છે, જેભાાંથી કેટરાાંક કાયણ ની  ેપ્રભાણ ેજલા 
ભે છે. 

 

 8.1) ગરીબી :  
 ગયીફી ફાભજૂયીની વભસ્માનુ ાં મુખ્મ કાયણ કશી ળકામ. કઇ ભાતા મતા તાના ફાકન ેભજૂયી કયાલલા ઇચ્છતા ન શમ 

યાંત  ુતાનુ ાં અન ેકુટુાંફનુ ાં બયણ કયલા વક્ષભ ન શમ ત્માયે કુટુાંફની આલકભાાં ભદદ રૂ થલા ભજબયૂીથી ફાકન ેમળક્ષણ 



ભેલલાની ઉંભયે કાભ ેરગાડે છે. ફાભજૂય ભટાબાગ ેગયીફ કુટુાંફભાાંથી આલતા શમ છે. બાયતભાાં ગયીફી ઘણી છે, તથેી 
ફાભજૂયીની વભસ્મા લધ ુછે તભે કશી ળકામ.  

8.2) તક્ષણન ું ઓછું પ્રમાણ :  

 મળક્ષણ વ્મન્તતન ે યજગાયરક્ષી અન ેઉચ્  મલ ાયલાન ફનાલ ેછે.મળક્ષણના અબાલ ેવ્મન્તતન ેમગ્મ યજગાયી અન ેયૂતી 
આલક ન ભતા તાના ફાકના બમલષ્મન મલ ાય કમાુ મલના કાભ ેભકરળ ેજેથી ફાભજૂયીની વભસ્મા લધળ.ેબાયતભાાં 
લ ુ2011 ભાાં મળક્ષણન દય 74.04 શત. આભ બાયતભાાં શજુ ણ અમળચક્ષત લસ્તીનુ ાં પ્રભાણ લધ ુછે જે ફાભજૂયીનુ ાં કાયણ કશી 
ળકામ. 

8.3) બાલકને ચકૂળી કાત  ું ઓછું ળેતન :  

ખુ્ત ભજૂયની તરુનાભાાં ફાભજૂયન ેઓછાં લતેન ચકૂલલાભાાં આલ ેછે. આથી મનમજક ણ ફાભજૂયન ેલધ ુવ ાંદ કયે છે. 

8.4) બાલક ાશેથી ઇ કાત  ું ળધારે કામ :  

  ખુ્ત ભજૂય ાવ ેમનમત કરાક જ કાભ કયાલી ળકામ છે, જ્માયે ફાકની ભજબયૂી, અજ્ઞાનતા લગેયે કાયણવય તભેની ાવ ે

ઓછા લતેન ેલધાયે કરાક કાભ રમ ળકામ છે. તથેી મનમજક ફાભજૂયન ેલધાયે વ ાંદ કયે છે. 

8.5) અમ ુંક કાયો બાલક ળધ  શારી રીતે કરી કતા ષય છે :  

   ઉત્ાદકીમ પ્રવમૃિઓભાાં અમુ ાંક કાભ એલા શમ છે કે જે કાભ ફાક લધ ુવાયી યીત ેકયી ળકે છે, તલેા કાભભાાં ફાભજૂયન ે

લધાયે વ ાંદ કયલાભાાં આલ ેછે.  

8.6) માતા- તતા કે ળાીન ું મતૃ્ય  : 
કેટરીક લખત ભાતા- મતા કે લારીનુ ાં અકાે મતૃ્ય ુથતા ફાકએ ભજબયૂીથી કાભ ેજડાવુ ાં ડતુાં શમ છે.    

8.7) ભારતમાું ઓછી શામાજિક સ રક્ષા યિનાઓ :   

બાયતભાાં ઓછી વાભાજજક સયુક્ષા મજનાઓન ેકાયણે ઘણી લખત ભાતા- મતાની ચફભાયી, અાંગતા વધૃધાલસ્થા કે મતૃ્યનુાાં 
કાયણે ફાકએ ના છૂટકે કાભભાાં જડાવુ ાં ડે છે. 

8.8) રૂહિચ સ્ત માન્યતાઓ :  

આજે એકલીવભી વદીભાાં ણ ઘણાાં ભાતા મતા એવુ ાં ભાનતા શમ છે કે ફાકન ેનાની ઉંભયે કાભ મળખલશુ ાં ત જ આગ જતા 
કાભ આલડળ ે , અતમથા યલુાનીભાાં કાભ નરશ આલડે, આલી ભાતમતાન ેકાયણે ફાકન ેમળક્ષણ ભેલલાની ઉંભયે મળક્ષણની 
વાથ ેઅથલા મળક્ષણ છડાલીન ેકાભ ેજડતા શમ છે. 

8.9) ગ્રામીણ તળસ્તારમાું ઓછી ૈક્ષણણક શગળડતાઓ :  

ગ્રાભીણ  મલસ્તાયભાાં ઓછી ળકૈ્ષચણક વગલડતાઓન ેકાયણે ફાકન ેઅભ્માવભાાં યવ ડત નથી, તથેી તઓે બણલાનુ ાં છડી 
દેતા ભાતા મતા કાભ ેજડી દેતા શમ છે. 

8.10) ક ટ ુંબના શભ્યની ળધ  શુંખ્યા :  
લધ ુવભ્મ ધયાલતા કુટુાંફભાાં ફધા વભ્મન ેકાભ ભત ુન શમ ત્માયે ફાક ાવ ેકાભ કયાલી જરૂયી આલક ઊબી કયલાભાાં 
આલતી શમ છે.  

8.11) ક ટ ુંબનાું ળડાનાું વ્યશન કે ત:  

ઘણી લખત કુટુાંફનાાં લડા અથલા મતા નળીરા દાથનુાાં વ્મવની ફન ે કે જુગાય જેલી પ્રવમૃિભાાં જડામ ત્માયે જરૂયી આલક 

પ્રાપ્ત કયલા ફાકન ેકાભ ેજડે છે. 

 આભ આલા અનકે કાયણવય બાયતભાાં ફાભજૂયની વ ાંખ્મા લધાયે છે. 

9) બાલમજૂરીની શમસ્યાને દૂર કરળાના કેટાક ઉાય : 
 વયકાય દ્વાયા ઘડલાભાાં આલરેા મલમલધ કામદાઓનુ ાં અવયકાયક ારન કયાલવુ ાં જઇએ. 

 ગયીફી ઘટાડલી જઇએ. 

 યાષ્રભાાં મળક્ષણનુ ાં પ્રભાણ અન ેગુણલિાભાાં લધાય કયલ જઇએ. 



 દેળભાાં આલકની અવભાનતા ઘટાડલી જઇએ. 

 મગ્મ વગલડ વાથનેા ફાગશૃનુ ાં મનભાુણ કયવુ ાં જઇએ. 

 મલમલધ ચફન વયકાયી સ્લધૈ્ચ્છક વ ાંગઠનન ેફાભજૂયી મનલાયણ કામકુ્રભભાાં જડલા જઇએ. 

 લસ્તી વધૃ્ધધ દય મનમ ાંમત્રત કયલ જઇએ. 

 જરૂયી વાભાજજક સયુક્ષાની મજનાઓ અભરભાાં મુકલી જઇએ. 

 ફાભજૂયી મનલાયણનાાં કામદાઓ અન ેજગલાઇઓન પ્રવાય કયલ જઇએ. 

 વ્મવન મુતત વભાજનુ ાં ઘડતય કયવુ ાં જઇએ. 

 વાભાજજક ભાખાાં અન ેમલૂ્મભાાં સધુાય કયલ જઈએ. 

10) તારણ : 
 ફાભજૂયી એ લમૈશ્વક વભસ્મા છે. 

 મલશ્વભાાં બાયતભાાં ફાભજૂય લધ ુછે. 

 બાયતભાાં કૃમ ક્ષેત્રભાાં ફાભજૂયની વ ાંખ્મા લધ ુછે. 

 બાયતભાાં ઇ.વ ાં.1971 થી 2011 (ાાં  વતેવવ) દયમભમાન ફાભજૂયની વોથી લધ ુવ ાંખ્મા 13640870 લ ુ (વતેવવ) 

1981 ભાાં અન ેવોથી ઓછી વ ાંખ્મા 4353247 લ ુ(વતેવવ)  2011 ભાાં શતી.  
 ફાભજૂયી ભાટે ઘણાાં કાયણ જલાફદાય છે જે કૈી ગયીફી, મળક્ષણનુ ાં ઓછાં પ્રભાણ, વાભાજજક સયુક્ષાની ઓછી 
મજનાઓ લગેયે મુખ્મ છે. 

11) ઉશુંષાર : 

આભ બાયતભાાં ફાભજૂયીની ગાંબીય વભસ્મા જલા ભે છે. આ વભસ્મા ભાટે ગયીફી, મળક્ષણનુ ાં ઓછાં પ્રભાણ, વાભાજજક 

સયુક્ષાની ઓછી મજનાઓ લગેયે પ્રકાયના વાભાજજક આમથિક કાયણ જલાફદાય છે. આ વભસ્મા દૂય કયલા અન ેવમધૃધ બાયત - 

વળતત બાયતનુ ાં મનભાુણ કયલા જુદા જુદા સ્તયેથી મલમલધ ઉામ મજલા જઇએ. 
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