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ભારતમા ંસેવા �ે�નો િવકાસ

દ�શના અથ�ત�ંનો િવકાસ ��ુય�વે �ણ ��ેો પર િનભ�ર કર� છે. �મા ં�થિમક �ે� ક� �ને ખતેી,પ�પુાલન, મ��યઉ�ોગ; ��િતય
��ે  �ને  ઉ�ોગના ��ે  તર�ક�  પણ ઓળખવામાં આવે  છે. �માં મે��ફુ��ચર�ગ, મ�યમ  ઉ�ોગોનો  સમાવેશ  થાય  છે. �યાર�
�તૃીય��ે  �ને  સેવા�તે  તર�ક�  પણ ઓળખવામાં આવે  છે. �માં દ�શના િવકાસ  માટ�  જ�ર� �તરમાળખાક�ય  �િુવધાઓનો
સમાવેશ કરવામા ંઆવે છે. અથ�ત�ંના િવકાસના શ�ુઆતના તબ�ામા ંરા���ય આવક, ઉ�પાદન અને રોજગાર�મા ંસૌથી વ�ુ
ફાળો ખતેીનો હતો. પરં� ુ�મ�મ િવકાસની ગતી વધતી ગઇ તેમ ખતેી ��ેનો ર���ય ઘર�� ુપેદાશમા ંફાળો ઘટતો ગયો �યાર�
ઉ�ોગ અને સેવા ��ેનો ફાળો વધતો ગયો જોક� આ� પણ ભરતીય અથ�ત�ંમા ંરોજગાર�મા ં�ૃષી ��ેનો ફાળો સૌથી વ� ુછે.

સેવા ��ે  છે�લા એક દશકાથી વ�ુ સમયથી ભારતીય  અથ�ત�ંમાં એક ��ુય  અને  �ેરક શ�તી બનીને  િવકાસ  વધારવામાં
સહાયક બ��ુ ંછે. સેવા ��ે અથ�ત�ંના ઘર�� ુઅને િવદ�શ વેપારમા ંમહ�વ�ુ ં�થાન ધરાવે છે.

સેવા��ેમા ંસગં�ઠત��ેથી લઇને અસગં�ઠત��ે �ારા આપવામા ંઆવતી સાધન સેવાનો પણ સમાવેશ થાય છે. �મ ક� દા�તર,
વક�લ,  તથા  �લ�બરની  સેવાઓ  જો  ક�  સેવા  ��ેની  ગણતર�માં  ��ુય�વે  વેપાર,હોટલ,ર�તાઓ,  વાહન�યવહાર,  હવાઇ,

જળપ�રવહન, િશ�ણ, આરો�ય, �ુરસચંાર, ગોદામો, નાણાકં�ય અને �બનનાણાકં�ય, �થાવત િમલકત અને �યવસાય સેવાઓનો
સમાવેશ કરવામા ંઆવે છે. જો ક� W.T.O અને R.B.I ની ગણતર�ની �ેણીમા ંબાધંકામ (િનમા�ણ) નો સમાવેશ કરવામા ંઆવે
છે.

વૈ�ીક અથ�ત�ંના ઉ�પાદનમા ંસેવા��ેનો ફાળો ૬૮% �ટલો છે. ભારતના સદંભ�મા ંસેવા ��ેનો G.D.P મા ં�માણ િવકસતા
દ�શો કરતાં વ� ુછે. અને િવકસતા દ�શો કરતાં ઓ�ં છે. વષ� ૨૦૧૦ માં �ુલ ઘર�� ુપેદાશમાં સેવા ��ેમાં ફાળો ૫૭% �યાર�
અમે�રકા ૭૮.૦૨%, �ાસં ૭૮.૦૧%, �પાન ૭૧.૦૭%, � ભારતની �લુનામા ંવ� ુછે. આમ આ� પણ સેવાઓના વેપાર અને
ઉ�પાદનમા ંિવકિસત દ�શો�ુ ંઆિધપ�ય છે.

ભારતના અથ�ત�ંમા ંસેવા��ેનો ફાળો વધવાની સાથે સાથે રા�યોના ઘર�� ુપેદાશમા ંપણ સેવા��ેનો ફાળો વધતો ગયો છે.

�મ  ક�  િ��રુા, નાગાલ�ેડ, પિ�મ  બગંાળ, િમઝોરમ, મહારા��, �બહાર, તિમલના�ુ, �જુરાત, ક�રાલા, �દ�હ�, ચડં�ગઢ, �વા
ર�યો અને ક��� શાસીત �દ�શોનો ફાળો અ�ખલ ભરતના સદંભ�માં �ચો છે. ૮૬% સાથે ચડં�ગઢ તથા ૮૧.૦૮% સાથે �દ�હ�
બધા ર�યો કરતા ંસવ��ચ �થાન ધરાવે છે. �યાર� છ�ીસગઢ ૩૪.૦૮%, અને �હમાચલ �દ�શ ૩૯.૦૬% સાથે ઘર�� ુપેદાશમાં
સેવા��ેનો ફાળો ઓછો છે. તે િસવાયના બધા જ રા�યોમા ંસેવા��ેનો ફાળો �ુલ ઘર�� ુપેદાશમા ં૪૦.૦૦% થી વ� ુજોવા મળે
છે.
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ભારતના સેવા ��ેના િવકાસમા ં�યાપર� સેવાઓનો ફાળો સૌથી વ�  ુ�યાર�  ગોદામો ક� � દ�શમા ંઉ�પા�દત માલ સામાન અને
આયાત  – િનકાસના �રુવઠાને  સાચવવા માટ�  ગોદામોની જ�ર પડ� છે. �નો  િવકાસ  સૌથી ઓછો  થયો  છે. આમ  ભારતના
સેવા��ેના બધા ��ેોમા ંસમાન િવકાસ થયેલો જોવા મળતો નથી.

દ�શમાં ખતેી અને ઉ�ોગોના ઝડપી િવકાસ માટ� �તરમાળખાક�ય િવકાસ થવો જ�ર� છે. માળખાક�ય િવકાસ માટ� ટ�કનોલો�
અને  િવદ�શી  ��ય� �ડુ�રોકાણ મહ�વનો  ભાગ ભજવે  છે.  સેવા  ��ેમાં થતા  ��ય� િવદ�શી  �ડુ�રોકાણમાં નાણાકં�ય  તથા
�બનનાણાકં�ય સેવાઓ, કો���ટુર હાડ�વેર, સો�ટવેર, �ુરસચંાર, તથા આવાસ અને �થાવર સપંિ�મા ંસ�ં�ુત F.D.I �ુ ં�માણ
સૌથી વ� ુછે. તેમાં ��ય� િવદ�શી �ડુ�રોકાણમાં નાણાકં�ય અને �બનનાણાકં�ય સેવાઓમાં સૌથી વ�  ુ૨૦.૦૭% �યાર�  સૌથી
ઓ� સડક અને ર�તાના િનમા�ણમા ં૬.૫% �ટ�ુ ં�ડુ�રોકાણ�ુ ં�માણ છે. ભારતમા ંથતા સીધા �ડુ�રોકાણમા ંમોર�િશસનો સૌથી
વ� ુફાળો છે. સેવા ��ેનો G.D.P મા ંવ� ુફાળો હોવા છતા ંરોજગાર�ની બાબતમા ંઆ� પણ ખતેી સૌથી વ� ુલોકોને રોજગાર�
�રુ� પાડ� છે �યાર�  સેવા ��ે રો�ગાર� આપવામાં બી� �મે આવે છે. પય�ટન એ ભારતીય અથ��યવ�થામાં ઉભર� ુ ં��ે છે.

૨૦૦૭-૦૮ અ�સુાર �ુલ ઘર�� ુઆવક અને રોજગાર�માં ફાળો �મશઃ ૫.૯૨% અને ૯.૨૪% હતો. ભારતમાં આવતા િવદ�શી
પય�ટકોની સ�ંયા ૨૦૦૯ મા ં૫.૧૭ િમ�લયન હતી, � ૨૦૧૦ મા ંવધીને ૫.૭૮ થઇ હતી. �વાસન ઉ�ોગના િવકાસ માટ� દ�શમાં
રાજક�ય  �ત�રક અને  �તરરા���ય  સલામતીની આવ�ય�તા છે. તે  ઉપરાતં  માળખાક�ય  �િુવધાઓ �વી ક� િવિવધ  �થળો
ઉપર સરળતાથી પહ�ચવા માટ� ર�તાઓ, પ�રવહન �યવ�થા સ�તી અને �ણુવ�ા��ુત, હોટલ અને ર��ટોર�ટની આવ�ય�તાની
જ�ર પડ� છે. અથ��યવ�થામા ંહોટલ અને ર��ટોર�ટનો ફાળો ૨૦૦૮-૦૯ મા ં૧.૫૩% હતો.

પ�રવહન  એ દ�શના િવકાસ  માટ� પાયાની �િુવધા �રુ� પાડ� છે. તેમાં ર��વે, રા���ય  ધોર�માગ�, રા�ય  ધોર�માગ�, બદંર�ાહ,
હવાઇ સેવા, સદં�શા�યવહાર વગેર� સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે. દ�શમા ં�ુલ �સુાફરો અને માલની હ�રફ�રમા ંર���યધોર�માગ�નો
ફાળો ૪૦% થી વ� ુછે. �યાર� �ુલ સડકના સદંભ�મા ંતેમ�ુ ં�માણ મા� ૨% �ટ�ુ ંછે. દ�શમાથંી થતા �ુલ િવદ�શ વેપારમા ંજળ
માગ� �ારા સૌથી માલની હ�રફ�ર કરવામા ંઆવે છે. ભારતમાં જળપ�રવહનની સેવા �રુ� પાડતી સૌથી મોટ� કંપની Shipping

Corporation of India નો �ુલ વેપારમાં ૩૬% �ટલો ફાળો છે. જો ક� �તરા���ય ��ેે ભારતીય જહાજોનો િવ�વેપારમાં
ફાળો મા� ૧.૯% સાથે ૧૮ �મ આવે છે. આ ઉપરાતં હવાઇ પ�રવહનમાં આ� ભારત સાતેય ઉપખડંોમાં સેવા �રુ� પાડ� છે.

ભારતમા ંહવાઇ સેવા �રુ� પાડતી સૌથી મોટ� �હ�ર ��ેની કંપની એર ઇ��ડયા અને ઇ��ડયન એર લાઇ�સ આ ઉપરાતં ખાનગી
સેવામા ં�ટ એરવેઝ અને સહારા એરલાઇ�સનો સમાવેશ થાય છે. તેમજ હ�લીકો�ટર સેવામા ંપવનહસં, વા��ુુત સેવા �રુ� પાડ�
છે. એર ઇ��ડયા �તરા�ટ�ય હવાઇ સેવા�રુ� પાડ� છે. �યાર�  ઇ��ડયન એરલાઇ�સ ઘર�� ુસેવા ઉપરાતં પડોશી દ�શોમાં હવાઇ
�સુાફર� અને માલ હ�રફ�રની �િુવધા આપે છે. આમ ભારતમા ંઆ� પ�રવહન ��ે હવાઇ જળ અને જમીન પર સારા �માણમાં
�ગતી સાધી છે.
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ભારતમા ં�યવસાય સેવાના િવકાસમા ંIT, BPO સો�ટવેર ઉ�પાદન અને શસંોધન િવકાસનો સમાવેશ થાય છે. ને�કોમના મત
�જુબ ભારતમા ંIT અને BPO ��ેની આવક ૨૦૧૧-૧૨ મા ં૮૭.૦૬ �બ�લયન અમે�રકન ડોલર છે. �મા ંલગભગ ૨.૮ િમ�લયન
�ય��તઓ ��ય� અને ૮.૯ િમ�લયન �ય��તઓ પરો� ર�તે રોજગાર� મેળવે છે. IT ઉ�ોગનો G.D.P મા ંફાળો ૧૯૯૭-૯૮ માં
૧.૨% હતો. ભારતમા ંશસંોધન અને િવકાસ પાછળ G.D.P ના મા� ૦.૮% ખચ� કરવામા ંઆવે છે. �યાર� ચીન ૧.૬% અને
અમે�રકા ૨.૩% �ટલો ખચ� કર�  છે. આમ સશંોધન પાછળ િવકિસત દ�શો કરતાં ઘ�ુ ંઓ� ખચ� કરવામાં આવે છે. સા�ં�ૃિતક
સેવાઓ, નાટકો, મનોરંજન  પિ�કાઓ, ઈ�ટરનેટ, આકાશવાણી, અને  �ુરદશ�ન  �વી સેવાઓનો  સમાવેશ  કરવામાં આવે  છે,

ભારતમા ં�ા�ચન સમયથી સા�ં�ૃિતક ��ેે સારો િવકાસ થયો છે. રોજગાર� અને આવક સ�નની ��ટ�એ આ ��ે ઘ�ુ ંમહ�વ�ું
છે. ભારતીય િમડ�યા અને મનોરંજન ઉ�ોગ ૨૦૧૦ મા ં૧૬.૦૩ િમ�લયન અમે�રકન ડોલર� ુ ં��ુય ધરાવે છે. ભારતમા ં૭૦૦ થી
વ�  ુટ�.વી ચનેલો અને  વષ�  ૧૦૦૦ થી વ�  ુ �ફ�મો�ુ ં િનમા�ણ કરવામાં આવે છે. �  સ�ંયાની ��ટ�એ િવ�માં સૌથી વ�  ુછે.

ઉપરાતં  Information and  Communication Technology ની  સહાયથી  એનીમેશન  િવઝ�અૂલ  ઇફ��ટ  3D મોબાઈલ
ડાઉનલોડ�ગ, નેટવક� ઈ�ટરનેટ વગેર� સેવાનો િવકાસ થયો છે. ભારતમા ં૨૩ અ��ુ�ુચત તેમજ �બનઅ��ુ�ુચત ભષામા ંલગભગ
૭૭૩૮૪ સમાચાર પિ�કાઓ બહાર પડ� છે. આમ ભારતમા ં�તરમાળખાક�ય �િુવધામા ંપાછલા દશકામા ંસારો િવકાસ થયો છે.

સેવા��ે  ભારતીય  અથ�ત�ંમાં  આવક  અને  રોજગાર�ની  ��ટ�એ  મહ�વ� ું છે.  ભારતમાં  હ�ુ  પણ  સદં�શા�યવહાર,  ર��વે,
જળપ�રવહન, નાણાકં�ય સેવાઓમા ંિવકિસત દ�શોની સરખામણીમા ંઘણો ઓછો િવકાસ થયો છે. ભારતની ભૌગો�લક પ�ર��થિત
અને  માનવ  સપં�ીના િવકાસ  �ારા સેવા ��ેમાં ઘણો િવકાસ  સાધી શકાય  તેમ  છે. ઉપરાતં  દ�શના ગર�બ ર�યોમાં િશ�ણ
આરો�ય તેમજ માળખાક�ય �િુવધા �રુ� પાડ�ની �ાદ�િશક અસમાનતામા ંઘટાડો લાવી શકાય તેમ છે.

સંદભ�::

Indian Economy Survey 2011-121. 
ડા�. �દુામાિસ�હ અને ડા�. રા�વ ��ણિસ�હ, “ભારતીય અથ��યવ�થા” રાધા �કાશન - �દ�હ�2. 
http://indianbudget.nic.in3. 
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