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ભારતમાાં શૈક્ષણિક બેરોજગારી અને રોજગારલક્ષી કાર્યક્રમોનો એક અભ્ર્ાસ 

પ્રસ્તાવના: 
 વર્તમાન સમયમાાં (2018) ભારર્ સરકાર અને રાજ્ય સરકાર સામે રોજગારી ઊભી કરવાનો પ્રશ્ન ખબૂ 
ગાંભીર બનર્ો જાય છે. રે્માાં પણ ખાસ કરીને શિક્ષણન ાં પ્રમાણ વધત ાં જાય છે (સાક્ષરર્ા દર 80% - 2018), 
ર્ેમ ર્ેમ િૈક્ષણણક બેરોજગારી વધર્ી જાય છે. જેમાાં રોજગારીન ાં પ્રમાણ વધારવ ાં જરૂરી બની રહ્ ાં છે. આ સાંદભે 
સરકાર ઘણી કૌિલ્યલક્ષી અને રોજગારલક્ષી યોજનાઓ (કાયતક્રમો) િરૂ કયાત છે. પ્રસ્તરૃ્ લેખમાાં ભારર્માાં 
રોજગારી અને બેરોજગારી (ખાસ િૈક્ષણણક) શવષેની ચચાત કયાત પછી આ દદિામાાં સરકારે કરેલ પ્રયત્નો અને 
કાયતક્રમોની જાણકારી મેળવીશ ાં. આ કાયતક્રમો (યોજનાઓ) ની માદિર્ી દરેક શવધાર્થીઓ, ેમદેવારો અન ે
શિક્ષણશવદો સ ધી પિોંચે રે્ મારા અભ્યાસનો િતે   રિલેો છે. જેર્થી વધારે પ્રમાણમાાં લોકો રે્નો લાભ લઇ િકે 
અને સ્વરોજગારની દદિામાાં આગળ વધી િકે. 

ભારતમાાં સામાજજક સમહૂમાાં બેરોજગારીનો દર :  

 લેબર બ્યરૂોના વાશષિક રોજગાર અને બેરોજગાર સવેક્ષણ રીપોર્ત- 2013-14 અન સાર ભારર્માાં જ દા – 
જ દા સામાજજક વગોમાાં બેરોજગારી દર કોષ્ર્ક નાંબર – 1 પ્રમાણે જોવા મળે છે. (સામાન્ય મ ખ્ય પદરસ્સ્ર્થશર્ 
અન સાર) 
કોષ્ટક નાંબર – 1 : ભારતમાાં જુદાાં – જુદાાં સમાજજક સમહૂમાાં બેરોજગારીનો દર – 2013-14  

સામાજજક વગો ગ્રામમિ શહરેી સમગ્ર ભારત 
પરુૂષ મહહલા કુલ પરુૂષ મહહલા કુલ પરુૂષ મહહલા કુલ 

અનસુણુિત જાતી  3.9 5.7 4.4 4.5 10.7 5.8 4.0 6.6 4.6 
અનસુણુિત જનજાતી 4.0 5.1 4.3 4.4 9.5 5.5 4.0 5.5 4.5 
અન્ર્ પછાત વગય 4.1 6.4 4.7 3.8 11.5 5.3 4.0 7.6 4.8 
સામાન્ર્ વગય 4.5 8.3 5.2 3.8 14.5 5.6 4.2 10.5 5.3 
સમગ્ર ભારત (કુલ) 4.2 6.4 4.7 3.9 12.4 5.5 4.1 7.7 4.9 

 ેપરોક્ર્ કોષ્ર્ક નાં. – 1 પરર્થી આપણે સમાજના જ દા જ દા વગોમાાં પ્રવર્તર્ી બેરોજગારીનો દર જણી 
િકાય છે. ભારર્નો ક લ બેરોજગારી દર 4.9% િર્ો. (2013-14) 
ભારતમાાં શ્રમમક ભાગીદારીતા દર અને કુલ બેરોજગારી દર : 

 ભારર્માાં જ લાઇ – 2018 માાં ક લ શ્રમ સિભાગીર્ા દર 43.38% અને બેરોજગારી દર 5.5% જોવા 
મળેલ છે. જ લાઇ – 2018 માાં સૌર્થી વધારે બેરોજગારી દર ધરાવત  ાં રાજ્ય ચાંદીગઢ અને ત્રીપ રામાાં 18% છે. 
રે્મજ દિમાચલ પ્રદેિમાાં 17.8%, િરીયાણામાાં 15.2% છે. જ્યારે સૌર્થી ઓછો બેરોજગારી દર કણાતર્કમાાં અન ે
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ેર્રાખાંડમાાં 0.7%, ર્ેલગણાાંમાાં 0.8%, જ્યારે આપણે ગ જરાર્માાં 4.5% જોવા મળે છે. 
 ભારર્માાં શ્રશમક સિભાગીર્ા દર (Labour participation rate = LPR) અને બેરોજગારી દર 
(Unemployment rate = UER) ની શવગર્વાર મદિર્ી કોષ્ર્ક નાંબર – 2 પરર્થી જાણી િકાય છે. 
કોષ્ર્ક નાં. – 2 : ભારર્માાં શ્રશમક સિભાગીદારીર્ા દર અને બેરોજગારી દર (જાન્ય .- જ લાઇ – 2018) 
(ર્કાવારીમાાં) 

કે્ષત્ર શ્રમમક સહભાગીદારીતા દર = LPR બેરોજગારી દર = UER 
કુલ પરુૂષ મહહલા કુલ પરુૂષ મહહલા 

શહરેી 41.6 69.9 10.8 6.2 4.6 17.0 
ગ્રામમિ 44.3 73.5 11.7 5.3 4.3 11.6 
કુલ 43.38 72.3 11.4 5.56 4.4 13.4 

 

ભારતમાાં શૈક્ષણિક બેરોજગારી દર – 2018 : 
 ભારર્માાં 2011ની વસ્ર્ી ગણર્રી પ્રમાણે સાક્ષરર્ા દર 74% િર્ો, જેમાાં પ રૂષ સાક્ષરર્ા દર 80.9% 
અને મદિલાઓ સાક્ષરર્ા દર 64.60% િર્ો. 2018 માાં પ ખ્ર્ સાક્ષરર્ા દર (Adult Literacy rate) 80% અન ે
ય ર્થ સાક્ષરર્ા દર 15-24 (Youth Literacy rate ages 15-24) નો સાક્ષરર્ા દર 95.2% છે. જે શવશ્વના સરેરાિ 
91.3 % કરર્ાાં વધારે િર્ો. 
 

 આ સાક્ષરર્ા પ્રમાણને આધારે ભારર્માાં સ્સ્કણલિંગ પડકાર UER (%)  નો પ્રશ્ન ેભો ર્થયો છે. જેમાાં જ દા 
જ દા િૈક્ષણણક લાયકાર્ ધરાવર્ા લોકોમાાં બેરોજગારીન ાં પ્રમાણ આ પ્રમાણે છે ણબન શિણક્ષર્(અભણ) – 2.8%, 5 
મ ાં ધોરણ કે રે્ર્થી ઓછાં ભણેલમાાં 1.2%, 6-9 ધોરણ ભણેલમાાં 2.9%, 10-12 ધોરણ ભણેલમાાં 8.5% અન ે
સ્નાર્ક કે રે્ર્થી વધ  ભણેલમાાં 12.66% જોવા મળેલ છે. અમાાં સ્નાર્ક અને રે્નાર્થી વધારે ભણેલ સમિૂના 
વગતનો સૌર્થી વધ  12.66% નો બેરોજગારીનો દર જોવા મળે છે. જે આપણને િૈક્ષણણક બેરોજગારીની 
પદરસ્સ્ર્થશર્ન ાં સચૂન કરે છે  

 ભારતમાાં મશક્ષિના જુદા જુદા સમહૂોવાર વસ્તી, શ્રમદળ, શ્રમમક સહભાગીદારીતા દર, રોજગારી, 
બેરોજગારી વગેરે મવશેની માહહતી કોષ્ટક નાંબર – 3 પરથી જાિી શકાર્ છે. 

મહતમ શૈક્ષણિક 
લાર્કાત 

વસ્તી 
(હજારમાાં) 

શ્રમદળ 
(હજારમાાં) 

શ્રમ 
સહભાગીદરીતા 
દર (%) LPR 

રોજગારી 
(હજારમાાં) 

બેરોજગારી 
(હજારમાાં) 
UE 

બેરોજગારી 
દર (%)  
UER 

(A) (B) (C) (D= C/B) (E) (F) (G = F/C) 

ણબન મશણક્ષત  134669 50825 37.74 49398 1427 2.81 

5 ધોરિ સધુી 280305 116028 41.39 114662 1365 1.18 

6-9 ધોરિ 158052 64148 40.59 62316 1831 2.86 

10-12 ધોરિ 304412 132860 43.64 121573 11287 8.50 
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કોષ્ટક નાં. મહતમ શૈક્ષણિક લાર્કાતના આધારે શ્રમદળ અને બેરોજગાર વસ્તીનો અંદાજ : 
સરકારની કૌશલ્ર્લક્ષી ર્ોજનાઓ (કાર્યક્રમો) : 
 ભારર્ સરકારે િૈક્ષણણક બેરોજગારીના પ્રશ્ર્નને િલ કરવા મારે્ રે્મજ સ્વ-રોજગાર શવકાસ મારે્ શવશવધ 
યોજનાઓ, કયતક્રમો અન ે નીશર્ઓની રચના કરી છે. જેમાાંર્થી અમકૂ િૈક્ષણણક બેરોજગારીને લગર્ી પ્રમ ખ 
યોજનાઓની ચચાત આપણે કરીશ ાં. 

(1) પ્રધાનમાંત્રી કૌશલ્ર્ મવકાસ ર્ોજના : 
         21 માચત 2015 ના રોજ કેન્રીય માંત્રીમાંડળે રૂ.1120 કરોડના ક લ ખચતવાળી પ્રધાનમાંત્રી કૌિલ્ય શવકાસ 
યોજનાને સ્વીકૃર્ી આપી છે. 
મખુ્ર્ મવશેષતાઓ :- 
  1.4 શમણલયન ય વાનોને કૌિલ્ય શવકાસ મારે્ ર્ાલીમ (પ્રશિક્ષણ) આપવામાાં આવિે. 
  આ યોજનાને કાયાાંવીર્ (િરૂ) રાષ્રીય કૌિલ્ય શવકાસ શનગમના માધ્યમર્થી નવસજીર્ કૌિલ્ય શવકાસ 

અને શ્રમ માંત્રાલય દ્વારા કરવામાાં આવિે. 
 આ યોજનામાાં શ્રમદળમાાં સામેલ ર્થાવાવાળા ય વાનોમાાં ખાસ કરીને 10 પાસ અને 12 માાંન  ાં ભણર્ર છોડીને 

ઘરે બેસી ગયેલ છે રે્વા ય વાનોને કૌિલ્ય શવકાસ ર્ાલીમને પ્રાર્થશમકર્ા આપવામાાં આવિે. 
 ‘મેક ઇન ઇંદડયા’, ‘દડઝીર્લ ઇંદડયા’, રાષ્રીય સૌર ેજાત શમિોન ર્ર્થા સ્વચ્છ ભારર્ અણભયાન જેવા 

કાયતક્રમોમાાં શ્રમદળની માાંગને અન રૂપ ય વાનોને ર્ાલીમ આપવાનો આ કાયતક્રમનો મ ખ્ય ેદે્દિ છે.  
 આ કાયતક્રમ અંર્ગતર્ ર્ાલીમને મારે્ પસાંદગીના કે્ષત્ર- સોફ્ર્ સ્કીલ, વ્યસ્ક્ર્ગર્ માવજર્ કરવાની 

(Personal grooming), સ્વચ્છર્ા િતે   વ્યવિારમાાં પદરવર્ત, કાયત નૈશર્કર્ા વગેરે.  
 કે્ષત્રીય કૌિલ્ય પદરષદ ર્ર્થા રાજ્ય સરકારો આ યોજનાની અંર્ગતર્ પદક કૌિલ્ય ર્ાલીમન ાં અન કરણ 

કરિે.  
 ત્રીજા પક્ષના સ્ર્ર પર પ્રમાણપ્રત્રના આધાર પર કૌિલ્ય ર્ાલીમ મેળવવાળાને પ્રશર્ભાગીઓને રૂ.8000 

ની સિાય પણ મળિે.  
 ર્ાલીમ (પ્રશિક્ષણ) માાંગ અન સાર રિિેે. 

(2) દીનદર્ાળ ઉપાધ્ર્ાર્ ગ્રામીિ કૌશલ્ર્ ર્ોજના (DDUGKY) : 

દીનદર્ાળ ઉપાધ્ર્ાર્ ગ્રામીિ કૌશલ્ર્ ર્ોજના  
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