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આવકની અસમાનતા અને ગર�બી

�ુિનયાના કોઇપણ દ�શમા ંઆવકની સમાન વહ�ચણી થયેલી જોવા મળતી નથી. દ�શમા ંઆવકની વહ�ચણી અસમાન ર�તે થયેલી
હોવાથી �ઓને  બી�ઓની �લુનામાં ઓછ� આવક મળતી હોઇ તેઓ ગર�બ ગણાય  છે. �થી ભારત  દ�શમાં ૧૯૭૦ પછ�ના
વષ�મા ંઆવકની અસમાનતા ને બદલે ગર�બી પર �યાન ક����ત કરવામા ંઆ��ુ ંછે. દ�શમા ંદસ ક� વીસ ટકા લોકોની �લુનામાં
તળ�યાના દસ ક� વીસ ટકા લોકો ઘણી ઓછ� આવક મેળવતા ંહોય તો તેઓ ગર�બ ગણાય. આમ સમાજના મોટા ંભાગના લોકો
� �ચા �વન ધોરણ થી વ�ંચત રહ� તે લોકો ગર�બ ગણાય બી� શ�દોમા ંકહ�એ તો ........
“સમાજમા ંઘણા ંલોકોને તેમના �વનમા ં� તકો સાપંડતી હોય તેમનાથી વ�ંચત રહ�તા લોકો ગર�બ ગણાય.”

આવકની અસમાનતા અને ગર�બી વ�ચનેો સબંધં સીધો જોવા મળે છે. પરં�  ુઆ સબંધં અિનવાય� નથી. ભારતમા ંત�ળયાના
૨૦ % લોકો ના ભાગે જતી આવક�ું �માણ ( ૮.૧ % ) �યારં�  અમે�રકાની �લુનામાં ( ૫.૨ % ) કરતાં વધાર�  છે. છતાં
ભારતમાં અમે�રકાની �લુનામાં ગર�બો�ું �માણ િવશેષ  ( વધાર�  ) જોવા મળે છે. આ�ું કારણ એ છે  ક�  ભારતની �લુનામાં
અમે�રકામા ંઆવકની સપાટ� ઘણી �ચી છે. આમ, િવકાસશીલ દ�શોમા ંગર�બી રા���ય આવકની નીચી સપાટ� સાથે સકંળાયેલી
છે. તેથી િવકાસશીલ દ�શોમાં ગર�બીનો ��ન �ુ�ંુ �વ�પ ધરાવે છે. �થી િવકાસશીલ દ�શોમાં ગર�બીનો ��ન સમજવા માટ�
િનરપે� ગર�બી નો �યાલ ર�ુ કરવામા ંઆવે છે.

િનરપે� ગર�બી :-

િવકસતાદ�શોમા ંિનરપે� ગર�બી �ગેનો �યાલ પાયાની �વન જ��રયાતની વ��ઓુ સાથે સકંળાયેલો છે. � િનરપે� ગર�બી� ું
�માણ ન�� કરવા માટ� અધાર�તૂ છે. �મા ંઆહાર,વસવાટ,પોષણ વગેર�  િવિવધ પાયાની જ��રયાતો ને લ�મા ંરાખીને એક
��નૂ�મ �વન ધોરણની કસોટ� તૈયાર કરવામા ંઆવે છે. �ને ‘ગર�બી ર�ખા’ કહ�વામા ંઆવે છે. ‘ગર�બી ર�ખા’ એક મન�વી ર�ખા
છે. �નાથી નીચી આવક ધરાવતા ંલોકોને ગર�બ ગણવામા ંઆવે છે.

ગર�બી ર�ખા �ગે�ુ ં��ૂઃ-

Ph= q/n, �યાર� y ≤ z

�મા ંPh = ગર�બો�ુ ં�માણ ( �ુલ વ�તીમા ંગર�બોની ટકાવાર� )
q = ગર�બ લોકોની સ�ંયા.
n = �ુલ વ�તી
y = આવક
z = ગર�બી ર�ખા
≤ = એટલ ે�ય��તની આવક ગર�બી ર�ખાથી નીચ ેઅથવા ગર�બી ર�ખા પર હોય પરં� ુગર�બી ર�ખાની ઉપર ન હોય.

૧૯૯૯ માં ગર�બીની આવી એક ‘�તરરા���ય ર�ખા’ ન�� કરવામાં આવી હતી . આ �યા�યા �માણે રોજની �ય��ત દ�ઠ ૧
ડોલર ( ppp) થી ઓછ� આવક ધરાવતી �ય��તઓ ગર�બ ગણાય ક�ટલાકં િવકાસશીલ દ�શોમા ંગર�બી�ુ ં�માણ ૧૯૯૯ મા ંનીચે
�જુબ જોવા મ��ુ ંહ� ુ.ં

ભારત= ૪૪.૨ % , બા�ંલાદ�શ =૨૯ %, ઇ�ડોનેિશયા= ૧૫.૨ %, પા�ક�તાન = ૩૧.૦ %, મે��સકો = ૧૭.૯, નાઇ�જર�યા =
૭૦.૨%, �ીલકંા = ૬.૬ %, �ાઝીલ = ૫.૧ % �ટ�ુ ં�માણ હ� ુ.ં

ભારતના આયોજન પચં (Planning Commission) ના ગર�બી �ગેના �દાજોઃ-

ભારતના આયોજન પચંે માનવ માટ� જ�ર� પોષણ માટ� ક�લર� ના �દાજોના આધાર�  ગર�બીની ટકાવાર�ની ગણતર� કર� છે.
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�ા�ય િવ�તારો માટ� જ�ર� પોષણ માટ� �ય��ત દ�ઠ ૨૪૦૦ ક�લર� અને શહ�ર� િવ�તારો માટ� ૨૧૦૦ ક�લર� નો �દાજ �કુ� તેના
આધાર� ક�ટલી આવક ( ખચ� ) જ�ર� બને છે. તેનો �દાજ કાઢવામા ંઆવે છે. તે ન�� કર�લી આવક કરતા ંઓછ� આવક ધરાવતાં
�ુ�ંુબો  ગર�બી ર�ખા નીચે છે. એટલે ક�  ગર�બ છે  તેમ  ગણવામાં આવે  છે. ૧૯૭૨-૭૩ થી ૨૦૦૭ �ધુી આયોજન  પચં �ારા
ભારતમા ંગર�બી �ગેના �દાજો નીચ ે�જુબ ર�ુ કરવામા ંઆ�યા છે.

ગર�બી ર�ખા નીચ ેના �ુ�ંુબોની ટકાવાર�

૧૯૭૨-૭૩ ૧૯૭૭-૭૮ ૧૯૮૭-૮૮ ૧૯૯૩-૯૪ ૧૯૯૯-૨૦૦૦ ૨૦૦૭ દસમી
યોજના નો �દાજ

�ા�ય િવ�તાર ૫૪.૧૦ ૫૧.૨૦ ૩૯.૦૯ ૩૨.૨૭ ૨૭.૦૯ ૨૧.૦
શહ�ર� િવ�તાર ૪૧.૨૦ ૩૮.૨૦ ૩૮.૨૦ ૩૨.૩૬ ૨૩.૬૨ ૧૪.૬
સમ� ભારત ૫૧.૫૦ ૪૮.૩૦ ૩૮.૮૬ ૩૫.૯૭ ૨૬.૧૦ ૧૯.૨

ક�લર��ુ ંધોરણઃ-

‘  િનરપે� ગર�બી ’  ના �યાલને  વ�  ુતક�બ�ધ  બનાવવા માટ�  ક�લર��ું ધોરણ ન�� કરવામાં આ��ુ ંછે. લોકો  �રુતો  આહાર
મેળવવા માટ� �ટલી આવક પણ ન મેળવી શકતા હોયતો તે સાચજે ગર�બ ગણાય. �રુતા આહારની �યા�યા ક�લર�ના ધોરણના
આધાર�  કરવામાં આવી છે. �યારં�  �ય��ત ને દ� િનક આહાર માથંી �ા�ત થતી ક�લર�ના �કને આધાર�  �ય��તને મળ�ુ ંપોષણ
��નુ�મ ક�લર� કરતા ંઓછ� ક�લર� �ય��ત ને દ� િનક આહાર માથંી �ા�ત થતી હોય તો તે �ય��ત અ�રુતો ખોરાક મેળવે છે એમ
માનીને તેને ગર�બ ગણી શકાય .

િવ�વ  આરો�ય  સ�ંથા ( WHO) ��ુુષો માટ�  દ� િનક ૩૦૦૦ અને  ��ીઓ માટ�  ૨૨૦૦ ક�લર� ના ધોરણની �હમાયત  કર� હતી.
�તરરા���ય  સ�ંથાઓના  િન�ણાતંો  ��નુ�મ  ક�લર��ું ધોરણ  ૨૭૮૦  ક�લર�  �ચુવ� ું હ� ુ.ં  ભારતના  આયોજન  પચંે  છ�ી
પચંવિષ�ય યોજનામા ંશહ�ર� િવ�તાર માટ� ૨૧૦૦ ક�લર� અને �ામીણ િવ�તાર માટ� ૨૪૦૦ ક�લર� �ુ ં�માણ દ� િનક �ય��ત દ�ઠ
ક�લર� �ુ ં�માણ �ચૂવા� ુહ� ુ.ં આમ ક�લર� ના આધાર�  ગર�બી નો �યાલ ન�� કરવા માટ� સ�ંણૂ� અધાર�તૂ ધોરણ િવકસાવી
શકા�ુ ંનથી. પરં� ુઅ�કુ િન��વત �માણમા ંપોષણ મળે તે �બુ જ�ર� છે. અને જો િન��વત ભાગ કરતા ંઓછો આહાર મળે તો
�ય��તઓના �વા��ય પર તેની �િત�ળૂ અસરો પડ�ા િવના રહ�તી નથી .

UNDP નો માનવ ગર�બી �ક(Human Povety Index -HPI):-

૧૯૯૭ મા �નુાઇટ�ડ નેશ�સ ના માનવ સશંાધન િવકાસ િવભાગે માનવ ગર�બી �કની સરંચના કર�. �માં �ુદા�ુદા દ�શોના
ગર�બી �ગેના �દાજો દશા�વવામા ંઆ�યા છે. HPI ના �ણ ઘટકો છે.

વ�તી ની ટકાવાર� � ૪૦ વષ�ની �મર� ��ૃ� ુપામે છે.(p1)1. 

�ૌઢ િનર�રતા દર ( p2)2. 

�ણ ચલ પ�રબળો પર આધા�રત વ�ંચતતા (Deprivtion) �ક3. 

પીવા�ુ ં��ુધ પાણી ન મળ�ુ ંહોય તેવી વ�તીની ટકાવાર� ;�વા��ય માટ� જ�ર� તબીબી સગવડો ન મળતી હોય તેવી વ�તી ની
ટકાવાર� અને  પાચં વષ�થી નીચનેી વયના બાળકો  �મ�ું વજન  ઓ�ં હોય  તેમની ટકાવાર�. આ �ણ બાબતો  ને  અ�લુ�ી
માનવ ગર�બી �ક નીચનેા ��ુ �ારા તૈયાર કરવામા ંઆવે છે.

 ભારતનો �ક ૩૩ % હતો અને તેનો �માકં ૮૮ દ�શોમા ં૫૫ મો હતો.

ગરબોની ઓળખઃ-

૧૯૯૮ ના વષ�માં િવ�વ  બ�ેકના �દાજ  �જુબ �ુિનયામાં ગર�બો ની સ�ંયા ૧૨૦ કરોડ ની હતી . �માં ��ુય�વે  �ુિનયાના
એિશયા અને આ��કાના દ�શોનો સમાવેશ થાય છે. વૈ��વક ગર�બીમા ં�ુિનયાના ૧૨ િવકાસશીલ દ�શોનો �હ�સો ૯૯ કરોડ �ટલો
છે.

આ ૧૨ દ�શોમાં ભારત, �ા�ઝલ, નાઇ��રયા, ઇથોપીયા, ઇ�ડોનેિશયા, �ફ�લપાઇ�સ, પા�ક�તાન, ક��યા, મે��સકોમે�, નેપાળ,
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ચીન દ�શોનો સમાવેશ થાય છે. િવ�વના ગર�બોમા ંભારત અને ચીનનો �હ�સો ૭૫% છે. �મા ંએકલા ભારત નો �હ�સો લગભગ
૫૦ % છે. આમ સ�ંયાની ર�તે વૈ��વક ગર�બીનો ��ન ��ુય�વે એિશયાનો ��ન છે.

�ાિમણ ગર�બોઃ-

મોટાં ભાગના  ગર�બો  �ાિમણ  ��ેમાં રહ� છે.  આ  લોકોને  આ�િુનક  ઉપાય  પ�ધિતઓ  ક�  સેવાઓ  �ા�ત  હોતી  નથી  વળ�
�થાિપત િ◌હતોના અ�� ત�વને લીધે તેમની આિથ�ક ��િૃ�ઓથી િનપજતા ંઉ�પાદનના લાભો તેમના �ધુી પહ�ચતા નથી �ાિમણ
િવ�તારના મોટા ભાગના ગર�બો ખતેી ઉપર નભે છે. �ૃિષ િવકાસ નો �ચો દર ગર�બી ના �માણ ને અસર પહ�ચાડ� છે. કારણક�
ગર�બો�ુ ંમોટો ભાગ �ૃિષ ઉપર આધા�રત છે. અલબત �ા�ય િવ�તાર ના ગર�બો માટ� જમીન ની વહ�ચણી નો ��ન �બુ અગ�ય
�ું પ�રબળ છે. જમીન  વહ�ચણીમાં �યાં �ધુી �યાપક અસમાનતાઓ હશે  �યાં �ધુી �ા�ય  િવ�તાર ની ગર�બીમાં ન�ધ  પા�
ઘટાડો લાવવો શ� નથી .
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યોજના – ૩૦ નવે�બર ૨૦૦૯3. 

લટે��ટ ફ�કટસ ઇન જનરલ નોલજે - ઓગ�ટ ૨૦૧૨4. 

*************************************************** 

ચૌધર� ��ુપાબને રણછોડભાઇ
GOVERNMENT ARTS & COMMERCE COLLEGE
SAMI (PATAN)
�ુ-ં નાની �હરવાણી
તા-ખરેા�,ુ �.મહ�સાણા
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