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િવકાસશીલ ભારતમા ંગર�બી અને બેરોજગાર�ની ��થિત

ભારતમા ંગર�બી, બેરોજગાર� અને િવકાસ વ�ચેનો �તરસંબધં :-

ભારત એક િવકાસશીલ દ�શ છે. ભારતીય અથ�કારણ િવ�ના નકશામા ંએક આગવી ઓળખ ધરાવે છે કારણક� ��ટ�શરો પાસેથી
મેળવેલી આઝાદ� અને �યારબાદ અથ�ત�ંને અ��થરતામાથંી ઉગારવા � સરાહનીય �યાસો કરવામાં આ�યા તે ન�ધનીય છે.

�વત�ંતા બાદ અથ�ત�ંમાં ઉદભવેલી સમ�યાઓને �ૂર કર� િવકાસ કઈ ર�તે સાધવો? તે ��ના િનવારણ અથ� આયોજનનો
માગ� અપનાવવામાં આ�યો. આયોજનની  શ�આતથી  વત�માન  સમય  �ધુી  િવિવધ  �યાસો  હાથ  ધર�  દ�શની  સમ�યાઓને
િનવારવા અથા�્ �યાસો  કરવામાં આ�યા છે. તેમ  છતાં દ�શમાં બરેોજગાર� અને  તેના પ�રણામે  ગર�બીના ગભંીર ��ો  છે.

ગર�બીની સમ�યા એ મા� �ય��તને જ ગર�બ બનાવતી નથી. પરં� ુદ�શને પણ િવકાસના માગ� આગળ જતો અટકાવે છે. કારણ
� દ�શ�ુ ંમાનવધન જ ગર�બ હોય તે દ�શ સ��ૃ કઈ ર�તે બની શક�?

ભારતમા ંગર�બાઈના િવષચ�ો એટલા જોરદાર ર�તે કામ કર�  છે ક� તે િવકાસની બધી અસરો ધોઈ નાખે છે અને દ�શને ગર�બ
રાખે છે. દ�શમા ં�ડૂ�ની અછત, બ�રની અ�ણૂ�તા વગેર�ને લીધે ઉ�પાદકતા નીચી જોવા મળે છે તેથી વા�તિવક આવક, બચત
અને �ડૂ�રોકાણ નીચા રહ� છે પ�રણામે આિથ�ક િવકાસ ઓછો રહ� છે. આમ, �રુવઠાબા�ુ�ુ ંિવષચ� િવકાસને અવરોધે છે. આવક
નીચી હોવાથી માગ ઓછ� રહ� છે. તેથી �ડૂ�રોકાણ ની�ુ ંરહ� છે. રોજગાર�ની ઓછ� તકો ઊભી થાય છે. પ�રણામે િવકાસ દર
નીચો  રહ� છે. આમ, માગબા�ુ�ું િવષચ�  િવકાસ  દરને  ઘટાડ�  છે. બધી  જ  આિથ�ક-સામા�જક  સમ�યાઓ�ું �ળૂ ગર�બી  છે.

હક�કતમાં ગર�બી બરેોજગાર�� ું પ�રણામ  છે  અને  કારણ પણ છે. ગર�બીને  લીધે  �ય��ત  સામા�ય  િશ�ણ પણ મેળવી શકતી
નથી. આથી એની �ુશળતા અને કાય��મતા િન�ન��ાની હોય છે અને પ�રણામે અનેક �યવસાયોમાં તે રોજગાર� મેળવવાની
પા�તા �મુાવે છે. �ય��તની ���ટ એ જ નહ�, રા��ોની ��ટ�એ પણ બરેોજગાર� અને ગર�બી વ�ચે ગાઢ સબંધં છે. ભારતમાં
વત�માનમા ંબરેોજગાર�� ુ ં�માણ 400 લાખથી વ� ુછે. આ સમ�યાઓમાથંી જ અ�ય આિથ�ક અને સામા�જક સમ�યાઓ સ��ય
છે. આપણ ેિવકાસ કય� છે પણ તે રોજગાર�િવહ�ન િવકાસ હોવાથી સમ� િવકાસ ભયાવ�્ બનેલ છે. આથી આ સમ�યાઓને હલ
કરવાની તાતી જ�ર છે. જો રોજગાર��ણૂ� િવકાસ થાય તો જ તે ભયિવહ�ન તેમજ યો�ય િવકાસ થયો કહ�વાય.

ગર�બીનો �યાલ :

ગર�બી એટલે �વન માટ� જ�ર� વ��ઓુ �મ ક�, આહાર, રહ�ઠાણ, વ� �ા�ય ન હોય તેવી ��થિત. સ�દય�ની �મ ગર�બીને
ઓળખવી સહ�લી છે પણ તેની �યા�યા કરવી અને �લુના કરવી �બૂ અઘર� છે. ગર�બીના બે �યાલો છે: સાપે� ગર�બી અને
િનરપે� ગર�બી. સાપે� ગર�બીના �યાલમાં �ય��તઓ ક�  તેમના �ૂથોની આવકની સરખામણી થાય  છે  અને  ઓછ� આવક
ધરાવતી �ય��ત ક� �ૂથને ગર�બ કહ�વામા ંઆવે છે. િનરપે� ગર�બીના �યાલમા ં�ય��તની આવકને �વનધોરણ� ુ ંચો�સ �તર
�ા�ત કરવા માટ� લ��ુમ આવક સાથે સરખાવવામા ંઆવે છે અને તેની વા�તિવક આવક લ��ુમ જ�ર� આવકથી ઓછ� હોય
તો તેને ગર�બ કહ�વામા ંઆવે છે. િનરપે� ગર�બીનો �દાજ મેળવવા માટ� ‘ગર�બીર�ખા’ ન�� કરવામા ંઆવે છે.

િવકાસશીલ ભારતમા ંિનરપે� ગર�બીની સમ�યા છે. આ િનરપે� ગર�બી �ગેનો �યાલ પાયાની �વન જ��રયાતની વ��ઓુ
સાથે સકંળાયેલો છે. �મા ંઆહાર, રહ�ઠાણ, પોષાક, વગેર� પાયાની જ�ર�યાતોને લ�મા ંરાખીને એક ��નૂતમ �વન ધોરણની
કસોટ� તૈયાર કરવામાં આવે છે �ને ‘ગર�બીર�ખા’ કહ�વામાં આવે છે. ‘ગર�બીર�ખા’ એક મન�વી ર�ખા છે. �નાથી નીચી આવક
ધરાવતા ંલોકોને ગર�બ ગણવામા ંઆવે છે.

ગર�બીર�ખા �ગે�ુ ં��ૂ:

Ph = q
n, જયાર� y ≤ z

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

1999 માં ગર�બીની  આવી  એક  �તરરા���ય  ર�ખા  ન��  કરવામાં આવી  હતી. આ �યા�યા  �માણે રોજની  �ય��તદ�ઠ  1

ડોલર(ppp) થી ઓછ� આવક ધરાવતી �ય��તઓ ગર�બ ગણાય. 1999 માં ભારતમાં ગર�બી� ુ ં�માણ 44.2% જોવા મ��ું
હ� ુ.ં

ભારતના આયોજનપચંના ગર�બી �ગેના �દાજો:

ગર�બી�ુ ંમાપ મેળવવા માટ� લ��ુમ જ�ર� આવક ક� વપરાશ ન�� કરવામા ંઆવે છે. આ માટ� કા ંતો �ાથિમક જ�ર�યાતો� ું
ધોરણ કા ંતો દ� િનક આહારમાથંી મળતી ક�લર��ુ ંધોરણ અપનાવવામા ંઆવે છે.

ભારતના આયોજનપચં ેગર�બીના �માણનો �દાજ મેળવવા માટ� ક�લર��ુ ંધોરણ અપના��ુ ંછે. � �જુબ �ામિવ�તારોમા ં��યેક
�ય��તને દ� િનક આહારમાથંી ઓછામા ંઓછ� 2400 ક�લર� અને શહ�ર�િવ�તારોમા ંઓછામા ંઓછ� 2100 ક�લર� મળવી જોઈએ.

આટલી ક�લર� મેળવવા માટ� � વપરાશીખચ� જ�ર� છે તેને આયોજનપચં ‘ગર�બીર�ખા’ કહ� છે. 1993-'94 ના ભાવે ગર�બીર�ખા
�ામિવ�તારો માટ� માિસક ધોરણ ે�ય��તદ�ઠ �. 228 અને શહ�ર�િવ�તારો માટ� �. 264 �દાજવામા ંઆવી છે. પાચં �ય��તઓના
�ુ�ંુબ માટ� �ામિવ�તારોમાં વાિષ�ક આવક �. 13,680 અને શહ�ર�િવ�તારોમાં વાિષ�ક આવક �. 15,480 ગર�બીર�ખા છે. આ
�દાજ  �જુબ  ભારતમાં ગર�બી�ું �માણ  1973-'74  માં 54.9% હ� ું તે  ઘટ�ને  2004-'05  માં 27.5% થ�ું છે.  આ
સમયગાળા દરિમયાન ગર�બીના �માણમા ંથયેલો ફ�રફાર નીચ ે�જુબ �દાજવામા ંઆ�યો છે.

અ�તન પ�િત �જુબ �ધુાર�લા �દાજો :-

ભારત�ું આયોજનપચં લગભગ દર પાચં વષ�  નેશનલ સે�પલ સવ�  ઓફ�સ  (NSSO) �ારા હાથ  ધરવામાં આવતા કૌ�ું�બક
વપરાશીખચ�ના �યાપક સવ��ણના આધાર� ગર�બી�ુ ં�માણ અને ગર�બોની સ�ંયા �ગે �દાજો તૈયાર કર� છે. આ �દાજો રા��
��ાના હોય  છે. �ામીણ અને  શહ�ર�િવ�તારોના હોય  છે  અને  �ુદાં �ુદાં રા�યોના હોય  છે. ગર�બીના �દાજ  મેળવવાની આ
પ�િતની સમયાતંર�  ફ�રિવચારણા કરવામા ંઆવે છે. આયોજનપચંે �ડસે�બર, 2005 મા ં�ા. �રુ�શ ડ�. ત��ુલકરના અ�ય�પદ
હ�ઠળ એક િન�ણાતં સિમિત (એ�પટ�  �પુ) ની રચના કર� હતી. આ સિમિતએ �ડસે�બર, 2009 મા ંપોતાનો અહ�વાલ ર�ૂ કય�.
સિમિતએ 2004-'05 ની ભાવસપાટ�એ 1993-'94 અને 2004-'05 ના વષ� માટ� ગર�બીના � નવા �દાજો ર�ૂ કયા� તેનો
આયોજનપચં ે�વીકાર કય� છે. આ અહ�વાલ �જુબ રા�� ��ાએ 2004-'05 ની ભાવસપાટ�એ 2004-'05 મા ં�ામિવ�તારો માટ�
અને  શહ�ર�  િવ�તારો  માટ�  ગર�બીર�ખાએ  માિસક  માથાદ�ઠ  વપરાશીખચ�  અ��ુમે  �.  446.68  અને  �.  578.80  હ� ુ.ં  આ
ગર�બીર�ખા એ સમ� રા��ને લા� ુપડતી સર�રાશ છે. પણ �ુદાં �ુદાં રા�યોમાં ભાવ તફાવતને લીધે �ુદ� �ુદ� છે. ત��ુલકર
સિમિતએ ગર�બીના �દાજો માટ�  વપરાશના mixed recall period પર આધા�રત  સવ��ણોનો ઉપયોગ કર�ને  1993-'94

અને 2004-'05ના વષ�મા ંગર�બીના �દાજો નવેસરથી ન�� કયા� છે � નીચ ે�જુબ છે.

ગર�બી�ુ ં�માણ (ટકામા)ં
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�ોત :- ઇકોનોિમક સવ� – 2011-'12

19 માચ�, 2012 મા ંઆયોજનપચં ેગર�બીર�ખાની નવી �યા�યા �હ�ર કર� હતી. તથા �ામીણ��ેે �. 22 માથાદ�ઠ દ� િનક આવક
અને શહ�ર���ેે �. 28 ની આવકને ગર�બીર�ખા તર�ક� ન�� કરવામા ંઆવી હતી.

તા�તરમાં જ આયોજનપચંે �ુલાઈ, 2013 માં ગર�બીર�ખાની નવી મયા�દા �હ�ર કર� છે. � અ�સુાર �ામીણ��ેે માથાદ�ઠ
દ� િનક �. 27.30 અને શહ�ર���ેે �. 33 ની આવક ગર�બીર�ખા ન�� કરવા પયા��ત ગણવામા ંઆવશે. તેનાથી એક �િપયો પણ
વધાર�  આવક મેળવતી �ય��તને ગર�બ ગણવામાં આવશે નહ�. આ અ�સુાર �ામીણ��ેે માથાદ�ઠ માિસક �. 816 ના અને
શહ�ર���ેે  �.  1000 ના  વપરાશીખચ�ને  અથવા  બી�  ર�તે  કહ�એ  તો  પાચં �ય��તના  એક  �ુ�ંુબદ�ઠ  માિસક  �.  4080 �ું
�ામીણ��ેે અને �. 5000 �ુ ંશહ�ર���ેે વપરાશીખચ� ગર�બીર�ખાની મયા�દામા ંઆવી શક�.

વધતા જતા સામા�ય ભાવના �ચૂક �કને લ�મા ંરાખીને ગર�બીર�ખાને વખતોવખત �ચે લઈ જવી પડ� છે. ગર�બીર�ખા માટ�
�ય��તદ�ઠ માિસકખચ�ની મયા�દામા ં�ુદા ં�ુદા ંસમયે નીચ ે�જુબ ફ�રફારો કરવામા ંઆ�યા છે.

ગર�બીર�ખાની આ નવી �યા�યા અ�સુાર દ�શમા ંગર�બીના �માણમા ંન�ધપા� ઘટાડો થઈ ગયો છે. 2004-'05 મા ંગર�બી� ું
�માણ 37.2% �ુ ંહ� ુ.ં તે 2011-'12 માં ઘટ�ને 21.9% �ુ ંથઈ ગ�ુ ંછે. આ સાત વષ�માં ગર�બીના �માણમાં 15% નો
ઘટાડો થઈ ગયો છે. એટલે ક� 2004-'05 પછ� ગર�બીના �માણમાં સર�રાશ વાિષ�ક 2.19% ના દર�  ઘટાડો થયો છે. દસમી
પચંવષ�ય યોજના (2002-'07) દરિમયાન ગર�બીના ઘટાડાનો દર 1.75% નો હતો.

આયોજનપચંની ગર�બીર�ખાની નવી �યા�યા �જુબ 2011-'12 માં �ામીણ અને  શહ�ર���ેમાં ગર�બી�ું �માણ નીચે �જુબ
ગણવામા ંઆ��ુ ંછે.

ગર�બી�ુ ં�માણ (ટકાવાર�મા)ં

�ામીણ��ે...
25.7

શહ�ર���ે..... 13.7

સમ� ભારત... 21.9

� �જુબ 2009-'10 મા ંદ�શમા ંગર�બોની સ�ંયા 40 કરોડની હતી. તે 2011-'12 મા ંઘટ�ને 27 કરોડની થઈ ગઈ છે. મા� બે
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જ વષ�મા ંગર�બોની સ�ંયામા ં13 કરોડનો ઘટાડો થઈ ગયો છે. છે�લા બ ેદાયકાથી ગર�બીમા ંઘટાડો થવાનો સર�રાશ વાિષ�ક દર
� 1.75 થી 2.0 ની આસપાસ હતો. તે છે�લા બ ેજ વષ�મા ંચમ�કા�રક ર�તે 16.5% નો થઈ ગયો છે.

ભારતમા ંબેરોજગાર�ની ��થિત :-

બરેોજગાર� એટલ ેઅનૈ��છક બરેોજગાર�. �ય��ત કામ કરવા તૈયાર હોય છતા ંતેને કામ ન મળે તો એ અનૈ��છક બરેોજગાર� છે.

બરેોજગાર�ના  ��ુય  �ણ  �કારો  છે:  માળખાગંત  બરેોજગાર�,  ચ��ય  બરેોજગાર�  અને  સઘંષ�જ�ય  બરેોજગાર�.  ભારતમાં
માળખાગંત બરેોજગાર��ુ ં�ાધા�ય જોવા મળે છે. ભારતમા ંમાળખાગંત બરેોજગાર� �ુદા ં�ુદા ં�થળે �ુદા ં�ુદા ં�વ�પમા ંદ�ખાય
છે. �ામિવ�તારોમા ં�પી બરેોજગાર�, મોસમી બરેોજગાર� અને અધ� બરેોજગાર� વ�  ુહોય છે. જયાર�  શહ�ર� િવ�તારોમા ં��ુલી
બરેોજગાર� અને િશ��ત બરેોજગાર� વ� ુહોય છે.

ભારતીય અથ�ત�ંમાં બરેોજગાર�ના અ��ત�વ માટ� �મની માગ અને �રુવઠાની સમ�લ�ી અસમ�લુા જવાબદાર છે. �મનો
�રુવઠો વ� ુછે અને �મની માગ ઓછ� છે. તેથી બધા કામદારોને કામ આપી શકા� ુ ંનથી. વ�તી��ૃ�ને લીધે �મનો �રુવઠો
ઝડપથી વધે  છે  અને  તેથી બરેોજગાર� વધે  છે. વ�તી��ૃ� આિથ�ક િવકાસને  મદં પાડ�ને  �મની માગંને  વધતી અટકાવે  છે.

ભારતમાં આિથ�ક િવકાસ ધીમો છે. તેથી �મની માગ એટલી ઝડપથી વધતી નથી �ટલી ઝડપથી વ�તી��ૃ�ને લીધે �મનો
�રુવઠો  વધી  ર�ો  છે.  ભારતના  આિથ�ક  આયોજનમાં  રોજગાર�  સ�નને  �રૂતી  મહ�ા  આપવામાં  આવી  નથી.  ઉપરાતં
માનવશ��ત  આયોજનની પણ ઉપે�ા થઈ  છે. �ડૂ� ��રૂ ટ��નોલો�ને  �ો�સાહન  મ��ુ ંછે. પ�રણામે  �મની માગ ઝડપથી
વધતી નથી.

ભારતમા ંઆિથ�ક �ધુારાની બરેોજગાર� પર અસર નીચનેા કોઠામા ંદશા�વેલ �કડાક�ય મા�હતી �જુબ છે.

રોજગાર� અને બરેોજગાર� (લાબંાગાળાની ��થિત)

રોજગાર� ��ૃ� દર (વાિષ�ક, ટકામા)ં

N.S.S.O. ના �દાજ  �જુબ 2009-'10 માં લાબંાગાળાની બરેોજગાર� 11.00 િમ�લયન  હતી અને  બરેોજગાર�નો  દર �ુલ
�મદળના 2.51% હતો. ભારતમા ં�ુલાઈ 2011 થી �ૂન 2012 દરિમયાન બરેોજગાર�ના દરમા ં2% નો વધારો થયો છે. વષ�
2011-'12 �મદળ દરમા ંબરેોજગાર�� ુ ં�માણ વધીને દર 1,000 એ 22 થ�ુ ંછે. � 2009-'10 મા ં20 હ� ુ.ં

સમાપન :-
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1999 થી અપનાવેલ આિથ�ક �ધુારાના અમલના પ�રણામે  રા���ય  આવકનો  ��ૃ�નો  દર વ�યો  છે  પણ ગર�બી ના�દૂ�ની
���યા ધીમી પડ� છે. વૈિ�ક�કરણ અને ઉદાર�કરણના પ�રણામે ભારતના બ�રોમા ંહર�ફાઈ ઉ� બની છે અને હર�ફાઈમા ંટક�
રહ�વા માટ� અ�તન ટ��નોલો� અિનવાય� બની છે. એટલે અ�ુશળ �િમકો તેમજ નાના ઉ�ોગોના કામદારોએ રોજગાર� �મુાવી
છે. �હ�ર સાહસોમા ંપણ કાય��મતા �ધુારવાના હ��થુી �મ�ુ ં�માણ ઘટાડવાની નીિત અપનાવવામા ંઆવી છે. �થી રોજગાર�
��ૃ�નો દર ઘટ�ો છે. ધીમો આિથ�ક િવકાસ, ઝડપી વ�તી ��ૃ�, રોજગાર�ની ઓછ� તકો, િવકાસની અયો�ય ��હૂરચના, આવક
અને સપંિતની અસમાનતા, કા� ના�ુ,ં ��ટાચાર તેમજ �ગાવો, વગેર� અવરોધક પ�રબળો ગર�બી અને બરેોજગાર� ઘટાડવાના
કાય�માં અવરોધક સા�બત  થયા છે  �ના કારણે ભારતમાં ગર�બી અને  બરેોજગાર� કાયમી ઘર કર� ગઈ  છે  તે  વા�તિવકતા
�વીકાયા� વગર �ટકો જ નથી.
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