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વિકાસની દૃષ્ટિએ વિશ્વના દેશોન ું િર્ગીકરણ અને ભારતીય અર્થતુંત્રના લક્ષણો 
 

 વિશ્વના દેશોન ું િર્ગીકરણ 
 વિકાસની દ્રટિીએ દ વનયાના દેશોન ું િર્ગીકરણ 

યરુોપમ ાં ૧૬મી થી ૧૮મી સદી સધુી સોન -ચ ાંદી વગેરે કકિંમતી ધ ત/ુન ાંણ ને આર્થિક 
ર્વક સનો મ પદાંડ મ નવ મ ાં આવતો હતો. ત્ય રબ દ ૧૮મી થી ૧૯મી સદીમ ાં ખેતી અને સાંલગ્ન 
પ્રવરૃ્િ આર્થિક ર્વક સનો મ પદાંડ મ નવ મ ાં આવતો હતો.૧૯મી સદી બ દ મ થ દીઠ આવકને આર્થિક 
ર્વક સનો મ પદાંડ મ નવ મ ાં આવ્યો. ભ રતમ ાં સૌ પ્રથમ દ દ ભ ઈ નવરોજીએ ર ષ્ટ્રીય અને 
મ થ દીઠ આવકન  અંદ જો રજુ કય ા હત .  

 

૧. રાટરીય આિક (GDP) ની દ્રટિીએ િર્ગીકરણ: 
  કોઈ દેશની ર ષ્ટ્રીય આવક ઓછી છે કે વધ ુછે તેન  પરથી તે દેશ ર્વક સન  કય  તબક્ક મ ાં છે તે જાણી શક ય. કોઈ 
દેશની ર ષ્ટ્રીય આવક (GDP-PPP) નીચી હોય તો તે અલ્પર્વકર્સત હશે, ર ષ્ટ્રીય આવક મધ્યમ હોય તો તેણે મધ્યમ 
પ્રમ ણમ ાં આર્થિક ર્વક સ સ ધ્યો હશે અને ર ષ્ટ્રીય આવક તલુન ત્મક રીતે ઊંચી હશે તો તે ર્વકર્સત દેશ હશે તેમ કહી 
શક ય.  
 વર્ા-૨૦૧૭ IMF મજુબ કુલ ૧૯૦ દેશોમ ાં ચીન પ્રથમ (૨૫.૧ T$- રીલીયન આંતરર ષ્ટ્રીય ડોલર) , અમેકરક  (૨૦.૨ 
T$) દ્વિતીય અને ભ રત ૧૦.૩ T$ સ થે ત્રીજો ક્રમ ધર વે છે. ત્ય રબ દ જાપ ન ૫.૫ T$ અને રર્શય  ૪.૧ T$ છે. 
 કોઈપણ દેશનો આર્થિક ર્વક સ વધ ુ થયો છે કે 
ઓછો થયો છે તે અંગેનો ખ્ય લ તેની ર ષ્ટ્રીય આવક 
પરથી આવી શકે. નીચી આવકવ ળ  દેશો 
ર્વક સશીલ અને ઊંચી આવકવ ળ  દેશો ર્વકર્સત 
ગણ ય.  
 કુલ ર ષ્ટ્રીય આવકનો મ પદાંડ દેશન  આર્થિક 
ર્વક સને સ ચ  અથામ ાં રજૂ કરી શકતો નથી. તેન  
િ ર  લોકોન  જીવનધોરણનો ખરો ખ્ય લ આવી શકતો નથી. તેથી આર્થિક ર્વક સને મ પવ  મ ટે મ થ દીઠ આવકનો 
ઉપયોગ થ ય છે.  
 

૨. માર્ાદીઠ આિકની દ્રટિીએ િર્ગીકરણ: 
 ર ષ્ટ્રીય આવક (GDP) થી આર્થિક ર્વક સનુાં સ ચુાં ચચત્રણ મળતુાં નથી તેને બદલે મ થ દીઠ આવકનો ખ્ય લ રજુ થયો. 
કુલ ર ષ્ટ્રીય આવકને વસ્તીન  પ્રમ ણ વડે ભ ગવ થી દેશની મ થ દીઠ આવક પ્ર પ્ત થ ય છે. મ થ દીઠ વ સ્તર્વક 
આવકને આધ રે અલ્પર્વકર્સત દેશની વ્ય ખ્ય  નીચે પ્રમ ણે આપવ મ ાં આવે છે. (1) સાંયકુ્ત ર ષ્ટ્રસાંઘન  ર્નષ્ટ્ણ તો : 
ય.ુએસ.એ., કેનેડ , ઓસ્રેચલય  અને પર્િમ યરુોપન  દેશોની મ થ દીઠ વ સ્તર્વક આવક સ થે સરખ વત ાં જે દેશની 

 

વર્ા-૨૦૧૭ ર ષ્ટ્રીય આવક (GDP) (PPP-સમ-ખરીદશક્ક્ત) 
ઉચ્ચ ર ષ્ટ્રીય આવક  ચીન, USA, જાપ ન, જમાની, UK, 

ભ રત,  
મધ્યમ ર ષ્ટ્રીય 
આવક 

શ્રીલાંક , કેન્ય , ઘ ન , નેપ ળ 

ર્નમ્ન ર ષ્ટ્રીય આવક મોંગોચલય , ચ ડ, ર્નઝર, તઝીકીસ્ત ન 



KCG-Portal of Journals 

2 | P a g e  
 

મ થ દીઠ વ સ્તર્વક આવક નીચી હોય તેને અલ્પર્વકર્સત દેશ કહી શક ય. (2) બેન્જામીન કહચગન્સ : સ મ ન્ય રીતે જે 
દેશોની મ થ દીઠ આવક ય.ુએસ.એ.ની મ થ દીઠ આવકન  ચોથ  ભ ગ કરત ાં ઓછી હોય તે દેશો અલ્પર્વકર્સત દેશો છે. 
 વર્ા-૨૦૧૮ ર્વશ્વ બેન્ક અનસુ ર મ થ દીઠ આવકને ધ્ય ને લેત  નીચે મજુબ ચ ર વગા પડે છે. કુલ ૧૮૩ દેશોમ ાં 
મ થ દીઠ આવક (Per Capita GDP-PPP) મજુબ ભ રત ૧૮૨૦ $ મ થ દીઠ આવક સ થે ૧૪૦ મ ાં ક્રમે આવે છે.   
 વર્ા-૨૦૧૮ ર્વશ્વ બેન્ક વર્ા-૨૦૧૮ મ થ દીઠ આવક (Per Capita GDP) (PPP-સમ-ખરીદશક્ક્ત) અનસુ ર વગીકરણ 

ઉચ્ચ મ થ દીઠ આવક (12236 $ કે તેથી વધ)ુ 
કત ર, લકઝમ્બર, ર્સિંગ પોર, કુવૈત, નોવે, USA, જાપ ન, 
જમાની, UK 

ઉચ્ચ-મધ્યમ આવક (3956 to 12235 $) તકુી, મલેર્શય , રર્શય , ચીન 
ર્નમ્ન-મધ્યમ મ થ દીઠ આવક (1006 $ to 3955 
$) 

શ્રીલાંક , ભતૂ ન, કિલીપીન્સમ ાં, ભ રત, પ કકસ્ત ન 

ર્નમ્ન મ થ દીઠ આવક (1005 $ કે તેથી ઓછી)  ચઝમ્બ બ્વે, ઇથોર્પય , અિગ ર્નસ્ત ન, ર્નઝર 
 

૩. જીિનધોરણના પાયા પર િર્ગીકરણ 
 દેશમ ાં જેટલ  પ્રમ ણમ ાં ચીજવસ્તઓુ અને સેવ ઓ મળે તેટલ  પ્રમ ણમ ાં લોકોનુ ાં જીવનધોરણ ઊંચુાં આવે. પરૂતો 
અને પૌષ્ષ્ટ્ટક ખોર ક, પરૂત ાં કપડ ાં, રહવે  મ ટેન  મક નની યોગ્ય સગવડ, ર્શક્ષણ, તબીબી સ રવ ર, મનોરાંજન, મસુ િરી 
વગેરે વગેરેનો જીવનધોરણમ ાં સમ વેશ થ ય છે. વળી, આ વસ્તઓુ અને સેવ ઓ વ જબી ભ વે સરળત થી મળી શકે 
એ બ બત પણ જીવનધોરણ પર અસર કરે છે.  
 જે દેશોમ ાં આ વસ્તઓુ અને સેવ ઓનો વપર શ વધ ુજોવ  મળે ત્ય ાં જીવનધોરણ ઊંચુાં  (ર્વકર્સત દેશો) કહી શક ય. 
જે દેશોમ ાં તેમન  વપર શનુાં પ્રમ ણ નીચુાં ત્ય ાં લોકોનુ ાં જીવનધોરણ નીચુાં (અલ્પર્વકર્સત દેશો) કહી શક ય.  
 

૪. જીિનની ભૌવતક ગ ણિત્તાનો આંક (PQLI)ના આધારે િર્ગીકરણ : 
 મ થ દીઠ આવક વધે પરાંત ુતેની અસમ ન વહચેણી (ધર્નક 
વધ ુધર્નક અને ગરીબ વધ ુગરીબ) થ ય તો લોકોની આર્થિક 
ક્સ્થર્ત સધુરી કહવે ય નહી. આન  ઉકેલન  ભ ગરૂપે જીવનની 
ભૌર્તક ગણુવિ નો આંક (PQLI)નો ઉદભવ થયો. ૧૯૭૮-
૭૯મ ાં “ડેવિડ મોરીસ” િ ર  PQLIનો ખ્ય લ રજુ થયો. 
 તેમ ાં ત્રણ ઘટકોનો સમ વેશ થ ય છે. (૧) સરેર શ આયષુ્ટ્ય 
(૨) ર્શક્ષણ (૩) બ ળ મતૃ્યદુર 
 

૫. માનિ વિકાસ (HDI) ના આધારે િર્ગીકરણ : 
  મ નવ ર્વક સ આંક (HDI) એ અપેચક્ષત આયષુ્ટ્ય, 
ર્શક્ષણ અને મ થ દીઠ આવકન  સચૂક ાંકોનુ ાં સ ાંયકુ્ત મ પ 
છે. જેમ HDI વધ ુતેમ દેશ વધ ુર્વકર્સત અને જેમ HDI 
ઓછો તેમ દેશ પછ ત. HDIનો ખ્ય લ પ કકસ્ત નન   

ઉચ્ચ PQLI કિનલેન્ડ, ડેન્મ કા , ઓસ્રેલીય , 
સ્વીત્ઝરલેન્ડ 

મધ્યમ 
PQLI 

ઇઝર યલ, જાપ ન, ગ્રીસ 

ર્નમ્ન PQLI ભ રત, બ્ર ઝીલ, ચીન, પ કકસ્ત ન 

HDI-2016 
ખબુ ઉચ્ચ 
HDI 

નોવે, ઓસ્રેલીય , સ્વીત્ઝરલેન્ડ,જમાની 

ઉચ્ચ HDI ઉરુગ્વે, શ્રીલાંક , ઈર ન, બ્ર ઝીલ, ચીન 
મધ્યમ HDI ઇન્ડોનેર્શય ,કિલીપીન્સ, ભ રત, ભતૂ ન 
ર્નમ્ન HDI ચઝમ્બ બ્વે,અિગ ર્નસ્ત ન, ઇથોર્પય , 

ર્નઝર,ચ ડ 
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અથાશ સ્ત્રી મહબે બ ઉલ હક અને ભ રતીય અથાશ સ્ત્રી અમર્તયથ સેન 
િ ર  ર્વકસ વવ મ ાં આવ્યો. ત્ય રબ દ ૧૯૯૨મ યનુ ઇટેડ નેશન્સ 
ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્ર મ (UNDP) િ ર  દેશન  ર્વક સને મ પવ  મ ટે 
HDIનો ઉપયોગ કરવ મ ાં આવ્યો. 

 તેમ ાં ત્રણ ઘટકોનો સમ વેશ થ ય છે (૧) અપેચક્ષત આયષુ્ટ્ય (૨) ર્શક્ષણ (૩) મ થ દીઠ આવક. 
 હ લમ ાં ર્વક સનો સૌથી વધ ુસ્વીક યા મ પદાંડ HDI છે. મ નવ ર્વક સ રીપોટા-2016 મજુબ કુલ ૧૮૮ દેશોમ ાં ભ રતનો 
ક્રમ-૧૩૧ (HDI 0.624) છે. 
૬. દેશના અર્થતુંત્રન ું સ્િરૂપના આધારે િર્ગીકરણ : 
 અથાતાંત્રનુાં સ્વરૂપન  આધ રે દુર્નય ન  દેશોને ચ ર ર્વભ ગમ ાં વહેંચવ મ ાં આવે છે. તેથી તેને ચતવુાગીય વગીકરણ 
પણ કહ ેછે. 
 (1) પ્રથમ ર્વશ્વન  દેશો : એવ  દેશો કે જે મડૂીવ દી અને બજાર-અથાતાંત્ર ધર વે છે. તેમની મ થ દીઠ આવક ઘણી ઊંચી 
છે, લોકોનુાં જીવનધોરણ ઉચ્ચ કક્ષ નુાં હોય છે. તેમ ાં  ર્વકર્સત દેશોનો સમ વેશ થ ય છે. જેમ કે, ય.ુ એસ. એ., ય.ુ કે., 
જાપ ન વગેરે.  
(2) બીજા ર્વશ્વન  દેશો : એવ  દેશો કે જે સ મ્યવ દી છે અને ચબનબજાર અથાતાંત્ર ધર વે છે. જો કે બજાર અથાતાંત્રન  
કેટલ ક અંશો જોવ  મળે છે. આ દેશોન  લોકોનુ ાં જીવનધોરણ પણ ઊંચુાં જોવ  મળે છે. જો કે તે મડૂીવ દી દેશો જેટલુાં 
ઉચ્ચ કક્ષ નુાં નથી હોત ુાં. આ દેશોનો સમ વેશ પણ ર્વકર્સત દેશોમ ાં થઈ શકે. આ રીતે જોત ાં ઝેકોસ્લોવેકકય , 
યગુોસ્લ ર્વય  વગેરે દેશો બીજા ર્વશ્વન  દેશો ગણ ય.  
(3) ત્રીજા ર્વશ્વન  દેશો : એવ  દેશો કે જેમની મ થ દીઠ આવક ર્વકર્સત દેશોની તલુન મ ાં ઘણી નીચી જોવ  મળે છે. 
લોકોનુ ાં જીવનધોરણ ર્વકર્સત દેશોન  લોકોન  જીવનધોરણ કરત ાં નીચુાં જણ ય છે. તેમ ાં ગરીબીનુાં પ્રમ ણ વધ ુહોય છે. 
આ દેશોને અલ્પર્વકર્સત કહી શક ય. જેમ કે, ભ રત, એર્શય ન  અન્ય દેશો (જાપ ન ર્સવ ય), આકિક  તથ  લેકટન 
અમેકરક ન  દેશો.   
(4) ચોથ  ર્વશ્વન  દેશો : એવ  દેશો કે જેમની મ થ દીઠ આવક સૌથી નીચી જણ ય છે. ત્ય ાંન  લોકોનુ ાં જીવનધોરણ 
અન્ય દેશોની તલુન મ ાં સૌથી નીચુાં જણ ય છે તેમ ાં ગરીબીનુાં પ્રમ ણ ઘણુાં વધ ુહોય છે. આ દેશો આર્થિક રીતે પછ ત 
જણ ય છે. આ દૃષ્ષ્ટ્ટએ જોત ાં નેપ ળ, બ ાંગ્લ દેશ, ઇથોર્પય , ચ ડ વગેરે દેશોને ચોથ  ર્વશ્વન  દેશો ગણી શક ય. 

ભારતીય અર્થતુંત્રના લક્ષણો: 

ભ રત નીચી મ થ દીઠ આવક ધર વતો ર્વક સશીલ દેશ છે. દેશની ૧/૪ વસ્તી પછ ત ક્સ્થર્તમ ાં જીવન જીવે છે. 
દેશમ ાં એક બ જુ દેશમ ાં ગરીબી છે તો બીજી બ જુ વણ-વપર યેલ  સાંસ ધનો છે. આમ, ર્વક સશીલ દેશ તરીકે ભ રતીય 
અથાતાંત્રન  ર્વવધ લક્ષણો જોવ  મળે છે. 

1) નીચી માર્ાદીઠ આિક :  
દેશમ ાં વસ્તીનુાં પ્રમ ણ વધ ુછે તેમજ દેશમ ાં વસ્તીવદૃ્વિનો દર પણ ઊંચો રહ્યો છે તેથી મ થ દીઠ આવક નીચી 

જોવ  મળે છે. દેશની ભ રતમ ાં 1950-'51મ ાં (2004-05 ભ વોએ) મ થ દીઠ આવક Rs. 7,114 હતી તે 2011-12મ ાં Rs. 
37,851 જેટલી થઈ. ર્વશ્વન  અન્ય ર્વકસીત દેશોની તલુન મ ાં ભ રતની મ થ દીઠ આવક ઘણી નીચી છે. 

 
 

 
અમત્યા કુમ ર સેન (ભ રત) 

 
મહેબબુ ઉલ હક (પ કકસ્ત ન) 
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2) મ ખ્ય વ્યિસાય ખેતી :  
દેશમ ાં મોટ  ભ ગન  લોકોનો મખુ્ય વ્યવસ ય ખેતી છે. અથાતાંત્રમ ાં ખેતી પ્રધ ન વ્યવસ ર્યક મ ળખુાં જોવ  મળે 

છે. આઝ દીથી લઈને અત્ય ર સધુીમ ાં દેશમ ાં ર ષ્ટ્રીય આવક (GDP) મ ાં ખેતીક્ષેત્રનો કહસ્સો કે િ ળો ઘટતો ગયો છે અને 
ઉદ્યોગક્ષેત્ર તથ  સેવ ક્ષેત્રનો િ ળો વધ્યો છે. આમ, છત ાં હ લમ ાં ખેતી અને તેને સાંલગ્ન ક્ષેત્રમ ાંથી ૫૫-૬૦ % લોકોને 
રોજગ રી મળે છે અને ૧૫-૧૬ % જેટલો ર ષ્ટ્રીય આવકનો કહસ્સો મળે છે. આમ, ભ રતીય અથાતાંત્ર ખેતી પ્રધ ન 
(પ્ર થર્મક ક્ષેત્ર આધ કરત) છે.  

3) નીચો માનિ વિકાસ આંક :  
દેશન  લોકોની આર્થિક-સ મ જજક ક્સ્થર્તનુાં સ ચુાં ચચત્રણ મળવવ  મ ટે મ નવ ર્વક સ આંકનો ખ્ય લ ઉપયોગી 

છે. ર્વકર્સત દેશોની તલુન મ ાં ભ રતમ ાં મ નવ ર્વક સ આંક (Human Development Index - HDI) ઘણો નીચો જોવ  
મળે છે. 2011મ ાં ભ રતનો HDI 0.547 હતો, આ સચૂકઆંકન  સાંદભામ ાં દુર્નય ન  187 દેશોમ ાં ભ રતનો ક્રમ 134મો હતો.  

4) દ્વિમ ખી અર્થતુંત્ર :  
દ્વિમખુી અથાતાંત્ર એટલે એવ  પ્રક રનુાં અથાતાંત્ર કે જેમ ાં પરાંપર ગત અને આધરુ્નક ર્વભ ગો સ થે ક મ કરત  

હોય. ઉદ હરણ તરીકે ભ રતમ ાં ખેતીક્ષેત્રે આધરુ્નક અને પરાંપર ગત એમ બાંને પ્રક રની ઉત્પ દન પિર્તનો ઉપયોગ 
થ ય છે. આ ઉપર ાંત સાંગઠીત તેમજ અસાંગકઠત ક્ષેત્ર જોવ  મળે છે. 

5)  વમશ્ર અર્થતુંત્ર િારા આવર્િક વિકાસ :  
જે અથાતાંત્રમ ાં જાહરે અને ખ નગી ક્ષેત્રોનુ ાં સહઅક્સ્તત્વ હોય અને જેનો હતે ુઝડપી આર્થિક ર્વક સ સ થે સમ ન 

વહેંચણીનો હોય તેને ર્મશ્ર અથાતાંત્ર કહવે ય. ખ નગી ક્ષેત્રમ ાં ભ વર્નધ ારણ બજારતાંત્ર િ ર  થ ય છે. તો જાહરે ક્ષેત્રમ ાં 
ભ વર્નધ ારણ ર્વર્શષ્ટ્ટ રીતે થ ય છે અને તેમ ાં નિ  કરત ાં સ મ જજક કલ્ય ણને ર્વશેર્ મહત્વ અપ ય છે. ભ રતમ ાં 
આર્થિક ર્વક સ સ ધવ  મ ટે ર્મશ્ર અથાતાંત્રની વ્યવસ્થ  અપન વવ મ ાં આવેલ છે. 

6) અવત િસ્તી :  
જન્મદરમ ાં વધ રો અને મતૃ્યદુરમ ાં ઘટ ડો થવ ને લીધે દેશમ ાં વસ્તીનુાં પ્રમ ણ સતત વધતુાં જાય છે. દેશમ ાં 

અર્ત વસ્તીની સમસ્ય  જોવ  મળે છે. ૧૯૧૧-૨૦ દરમ્ય ન પ્રર્ત હજાર લોકોએ મતૃ્યદુર ૪૯ હતો જે હ લમ ાં ૬-૭ છે અને 
પ્રર્ત હજાર લોકોએ જન્મદર ૪૯ હતો જે હ લમ ાં ૧૭-૧૮ થયો છે. આમ, અર્ત વસ્તી અને ઊંચો વસ્તી વદૃ્વિ દર એ 
દેશન  અથાતાંત્રની એક લ ક્ષણીકત  છે. 

7) માળખાર્ગત અને અધથ બેરોજર્ગારી : 
 દેશમ ાં અર્ત વસ્તીન  ક રણે રોજગ રીની તકો ઓછી જોવ  મળે છે. દેશમ ાં મોટ  પ્રમ ણમ ાં અધા બેરોજગ રી 

અને બેરોજગ રી પ્રવતામ ન છે. વળી, ર્વકર્સત દેશોની તલુન મ ાં ભ રતમ ાં જોવ  મળતી બેરોજગ રી એ 
ક યમી/લ ાંબ ગ ળ ની છે, જેને મ ળખ ગત બેરોજગ રી તરીકે ઓળખવ મ ાં આવે છે. વળી, દેશમ ાં ખેતીમ ાં જરૂકરય ત 
કરત  પણ વધ ુપ્રમ ણમ ાં લોકો ક મ કરે છે જેને છુપી કે પ્રચ્છન્ન બેરોજગ રી કહવે ય છે. ગ્ર મીણ ક્ષેત્રે આવી પ્રચ્છન્ન 
બેરોજગ રી વ્ય પક પ્રમ ણમ ાં જોવ  મળે છે. બીજી બ જુ શહરેી ક્ષેત્રે ર્શચક્ષત બેરોજગ રી કે અધા બેક રી જોવ  મળે છે.  

8) બચત અને મડૂી રોકાણ દરમાું વદૃ્વિ :  
૧૯૫૦, ૧૯૬૦ અને ૧૯૭૦ ન  દ યક ઓમ ાં દેશમ ાં મડૂીની અછત હતી તેમજ મડૂીરોક ણ દર નીચો હતો. જો કે 

ત્ય રબ દન  વર્ોમ ાં દેશમ ાં બચત અને મડૂીરોક ણમ ાં નોંધપ ત્ર અને ક્સ્થર દરે વધ રો થયો છે. જેમ, મડૂીરોક ણ વધ ુ
થ ય તેમ અથાતાંત્રનો ર્વક સ ઝડપી થ ય છે અને લોકોન  જીવન ધોરણમ ાં સધુ રો થ ય છે.  
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9) આિક/સુંપવત્તની િહેંચણીમાું અસમાનતા :  
દેશમ ાં આવક અને સાંપર્િની વહેંચણી અન્ય યી જોવ  મળે છે એટલે કે દેશની ર ષ્ટ્રીય આવકનો મોટો કહસ્સો 

સમ જન  અમકુ જ % લોકો (ધર્નક વગા) પ સે જાય છે અને ર ષ્ટ્રીય આવકનો મોટો કહસ્સો સમ જન  ર્વશ ળ વગા 
(ગરીબ/મધ્યમ વગા) પ સે જાય છે.  

10) નીચ ું જીિન ધોરણ :   
દેશમ ાં હજુ પણ ૨૦-૨૨ % લોકો ગરીબી રેખ  હઠેળ જીવે છે જેમને પરુતો ખોર ક મળતો નથી. ર્વકર્સત દેશોની 

તલુન મ ાં દેશન  લોકોનો આહ ર ચબન પોર્ણયકુ્ત જોવ  મળે છે. વલ્ડા ડેવલપમેન્ટ ઈન્ડીકેટસા અનસુ ર ભ રતન  ૩૫-
૪૦% બ ળકો અપરૂત  પોર્ણવ ળ  જોવ  મળે છે. મ ત્ર ૫૦-૫૫% લોકોને સ્વચ્છ પીવ ન  પ ણીની સરુ્વધ  ઉપલબ્ધ છે. 
ઉપર ાંત ૨૫-૩૦% લોકો પ સે પ ક્ક  મક ન નથી આમ, દેશમ ાં ખોર ક, રહઠે ણ, આરોગ્ય વગેરેની દ્રષ્ટ્ટીએ લોકોનુ ાં 
સરેર શ જીવન ધોરણ પ્રમ ણમ ાં નીચુાં જોવ  મળે છે.  

11) િસ્તી વિષયક લક્ષણો :  
દેશમ ાં વસ્તી વધવ ને લીધે વસ્તી ગીચત  જોવ  વળે છે જેમ ાંથી રહઠે ણની સમસ્ય  સજાાઈ છે. ખ સ કરીને 

શહરેી ર્વસ્ત રોમ ાં વસ્તી ગીચત  ખબુ વધ ુછે. જેમ કે, કદલ્લી, બોમ્બે, બેંગ્લોર વગેરે. તેવી જ રીતે દેશની વસ્તીન  વય 
જૂથ મ ળખ મ ાં બ ળકો અને યવુ  વગાની વસ્તી વધ ુજય રે વિૃોની વસ્તી ઓછી જોવ  મળે છે, આથી જ ભ રતને 
‘યવુોઓનો દેશ’ પણ કહ ેછે. 

12) આવર્િક આયોજન િારા વિકાસ :  
ભ રતમ ાં આર્થિક આયોજન મડૂીવ દી આર્થિક મ ળખ ને અનરુૂપ બને એ રીતે અમલમ ાં મકૂવ મ ાં આવ્યુાં છે. 

ભ રતમ ાં આર્થિક આયોજનન  અમલને લીધે ક્સ્થરત  સ થે આર્થિક ર્વક સ શક્ય બન્યો છે. જો કે દેશમ ાં આર્થિક 
અસમ નત  ઘટી શકી નથી. પરાંત ુઆર્થિક રીતે નબળ  વગા મ ટે કેટલીક કલ્ય ણક રી યોજન ઓને લીધે આર્થિક ક્સ્થર્ત 
સધુ રવ  મ ટે પ્રય સો થ ય છે. 

13)  વિદેશ િેપાર સુંબવધત લક્ષણો :  
દેશમ ાં ઉદ્યોગીકરણને વેગ મળત ાં મડૂી/યાંત્રો/મશીનરીની આય તો વધી. કેટલીક આય તો ઉદ્યોગોન  ર્વક સ 

મ ટે અર્નવ યા બની. તેની સ મે ર્નક સો ઘટી છે. ક રણ કે આર્થિક ર્વક સ થત ાં આવક વધી છે તેથી વપર શનુાં પ્રમ ણ 
વધ્યુાં છે. પકરણ મે ર્નક સો ઘટે છે. આમ, દેશની લેણદેણની તલુ મ ાં સતત ખ ધ જણ ય છે.   

દેશમ ાં છેલ્લ ાં 20 વર્ાન  ગ ળ મ ાં દેશની આર્થિક ક ય પલટ કરવ મ ાં ખરેખર અસ ધ રણ સિળત  મળી છે. 
તેથી તેન  પકરણ મે આજે દેશ અલ્પર્વકર્સત અવસ્થ મ ાંથી બહ ર નીકળીને એક ર્વક સમ ન દેશ તરીકેની ક્ષમત  પ્ર પ્ત 
કરી છે. એટલુાં જ નહીં પરાંત ુર્વશ્વન  ર્વકર્સત દેશોની હરોળમ ાં પહોંચવ  મ ટે ઘણી નવી તકો ઉપલબ્ધ થઇ છે.   
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