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વૈિ�ક િવકાસ અને ભારત 
 

�દનેશ �. લકુમ 
1. �સતાવના  
આજ ેવતરમાન સમમ દરિમમાન જજતના નકશામાા િવ�નન િસિિ�માા ભારતનન કે ભારતન�નન  ાા  ામેશને માાે 
ઉપર ર�ન છે.તેમાા બે મત નાન.આજ ેિવ�એ નત મસતક ાથ સવનકામુય છે કે ભારત એ �જિતશનલ છે.તેમજ ભારત 
એક િવચારશનલ રા�ર  છે.ભારતે UNનન સલામતન સિમિતમાા અસાાા સાાન મેમવનને ભારતે િવ� �લક ઉપર પનતાનન 
આજવન છાપ ઉપ�વન છે.બન� તર� કનમનવેલા જવેા રમતનોસવનુા  િવ� ક ાનુા મ ોવનુા આમનજક બનનને ભારતે 
પનતાનન આિારક તાકાતનન પ�રચમ આઆમન છે.િવ� આખુા જમારે માદનનન ચપાેમાા છે ોમારે ભારત મમમ જિતએ િવકાસ 
 ાાસલ કરન ર�ુા છે.વતરમાન  ાથાેક િવ�માા ભારતે દરેક  ેષે વૈિ�ક �દાન કમુય છે.પછન તે રાજકનમ,રમત 
જમત,આિારક,સામાિજક,આધમાિોમક કે પછન તેાન િવશશે  ેષ પે  ના શકે.ભારતન�એ િવ�માા એિશમન ન�  
પે થિન્મન તરનકેનન છાપ ઉભન કરન છે.ભારતનન બ ાર ર ન સુનનતા િવિલમમસ જવેન  મિયત�એ પે ભારતનન 
નામના વધારવામાા પનતાનન માા મનગમ �ામન આઆમન છે.ભારતન�એ ભારતમાા જ ન�  પે ચનન, �પાન તેમજ 
અમે�રકા જવેા મનાા દેશનમાા પે પનતાનન પ્ઘન પ�ન છે. 
 

2.િવકસતુા ભારત  
ભારત ચનન પછન કુલ વસતન તેમજ ખેતન પર આધા�રત વસતન ધરાવતન બન� નાબરનન દેશ છે.આધુિનક પિિત�નન 
ઉપમનજ વધારન આજ ે ભારત દેશે મનાા ભાજનન વસતુ� �તે ઉોપન કરવામાા  રે�ામ ભરન છે. દુિનમામાા 
શાકભા�,નામનમેર,સુમરમુખન,કઠનમ,ચા,કાજુ જવેન વસતુ�માા ભારતે �ામ સાાન મેમ મુા છે.ભારત ્ાાજરના 
ઉોપાદનમાા િવ�માા બન� સાાને છે.િવ�ના કુલ ઉોપાદનમાા ભારત ૨૧ ાકા કરતા વધારે � સસન ધરાવે છે.િવ�માા 
સૌાન વધારે પશુધન પે ભારતમાા છે. ભારતમાા એિશમાનન સૌાન મનાન અમુલ ્ેરન ભારતમાા આવેલન છે.દુધના 
ઉોપાદનમાા અમુલે િવ�ભરમાા  ાાિત કરન છે. જ ે�ેત ાાિત તરનકે �મખામ છે.અમુલ �ેત ાાિતનુા જનક ક ેવામ છે. 
આજ ેસનમ ાન માા્નને િમસાાલ તેમજ ઉપ� ન બનાવવામાા ભારત સ મ બનમુા છે. ભારતમાા જુજરાત રાજમ આજ ે
િવ� ક ાએ નામના મેમવન ચુયમુા છે.વતરમાન સમમે મનજવામાા આવેલ વામ�ના જુજરાત સમના-૨૦૧૫ એક આજવન 
િસિન બનન છે.૨૦૧૫ ના નવા વશરનન શશઆતમાા જ જુજરાતનન એક આાતરરા�ર નમ �મખ �સાાિપત ાથ.આ 
સમનાનન નોધ વિ�ક સતરે ચનમસ લેવામાા આવન છે જ ેભારત માાે એક જૌરવનન વાત છે. 
 

ભારત દેશમાા કુદરતન સાપિત િવપુલ �માેમાા છે તેમજ આ�દકામાન ભારત દેશ ખેતન �ધાન દેશ ર�ન છે. તેાન 
ભારતના ખેતઉોપાદન પર આધા�રત ઉઉનજન  ારા િવ�માા િનકાસ ાામ છે. ભારત દેશ  ારા મુખમોવે 
અમે�રકા,કેને્ા,મ.ુકે.,ારાન,શનલાકા,બાાગલાદેશ વજેરે દેશનમાા િવિવધ �કારનન િનકાસન કરવામાા આવે છે. 
ા.સ.૨૦૦૦ના અાતે કેન્ સરકારનન માિલકનના કુલ ૨૪૪ ઉઉનજન ામા છે. વતરમાન િવકિસત ભારત પર નજર કરનએ 
તન સિવશેશ વૈિ�ક �ામાનન પ ેલ િવ� સમ  ભારતે કરન છે. ભારત આજ ે અાર મવસાાાન માા્નને રાજકનમ 
,સામાિજક અને વૈજાિનક જવેા િવિવધ પ�રબમનમાા સમાન રનતે સ�મ કામજનરન કરન ર�ુા છે. ભૂતપૂવર વ્ા�ધાન 
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મનમન નિસા ે જેા મુા  તુા કે ભારત વૈિ�ક માદનને ખામવા િવશેશ પજલાા લથ ર�ુા છે તેમ બન� દેશનએ પે આ 
િસાિત માાે પજલા લેવાનન જશર છે. ભારતના આિારક િવકાસમાા મદદશપ શિયત ્નતન જવેા કે ભારતનન 
જનશિયત,ભારતનન કુદરતન સાપિત,ભારતનમ અારતાષના કુશમ સાચાલકન,વજેરે સમૃિ વરસાનન ઉપમનજ કરનને વૈિ�ક 
ક ાએ નોધપાષ તાા સ મ દેશ તરનકે અવતરે ામુા છે.ન�કના ભિવષમમાા ભારતને “િવકાશનલ દેશ”માાાન િવ� 
ક ાનન એિશમન મ ાસાા બનવા તર� કામાપલ\ા કરન શકે તેવા ્નતન ભારત પાસે છે એમાા કના બે મત નાન. 
 

3. િવજાન અને ભારત  
ભારતને � ેપાષ  ેષે મ ાસાા બનાવનાર મ ાન વૈજાિનક ્ .એ.પન.જ.ેઅબદુલ કલામ ેજામ્ે્ િમસાાલસ બનાવન 
દેશનન ્ન�ેનસ અને અાત�ર   ેષે િવકાસ કરન દેશનન નામના વધારન છે.તેવન જ રનતે ્ .ચા્શેખર વેકા રામને 
ા.સ.૧૯૩૦ માા "રામન ા�ેયા”નન શનધ કરન નનબલ પા�રતનિશક મેમવનને એિશમાના �ામ િવજતેા બનમા  તા. ભારતે 
પનતાનુા ચા્માન િમશન તેમજ વતરમાન સમમમાા માજમ માન િમશન સ�મતા પૂવરક પર પ�ુા છે. ભારતમાા અવકાશન 
સાસનધન માાેનન સાસાા ISRO નન કામજનરન િવ�ભરમાા �ખમાત છે જ ે કૃિષમ ઉપ� ન માાેના વા નન તૈમાર કરન 
ઉપ� ન છન્વાનુા તાા તેને િનમષે કરવાનુા કામ પે કરવામાા આવે છે. તેમજ �નઝનકલ રનસચર લેબનરેારન માા 
સમસમાનન અઅમાસ કરન પનતાનન રનપનાર  તૈમાર કરન સાબિધત કચેરનએ મનકલનને િવ�ભરનન સમસમા  લ કરવામાા આવે 
છે. 
 

4. સાર ે  ેષે ભારત 
ભારતે િવ�ના ઘેા દેશન સાાે પરમાણા કરાર કમાર છે. તેનાાન ભારત અનમ દેશનમાાાન એનરની્ મુરેિનમમ મેમવનને 
પનતાના દેશમાા પરમાણ વનજમન ઉોપ્ કરન શકશે અને અ નના વનજમનના � ન  લ ાથ જશ.ે ભારતે પનતે પનતાના 
શશઆતના અણ ધ્ાકા�ાન પનતાનન શિયત િવ�ને બતાવન દનધન છે. આજ ે ભારતે વશ�નન મ ેનત બાદ અણ 
સબમરનન બનાવવામાા સ�મતા મેમવન છે. નૌકાદમ િવ ાાત અને િવરાા બે મુખમ િવમાન વા ક મુિ જ ાજ તાા 
રાજપૂત,રે�ત,રાેા,જનમતન,જનદાવરન,જાજા નામના િવનાશક જ ા� તાા ઘેન �ન�ેા ધરાવે છે. ભારતનુા ભૂિમદમ 
બ ાદુર સૈનનકન સાાે િવ�માા ચનાુા સૌાન મનાુા  સાાન ધરાવે છે. ભારતે વામુદમમાા પે ખુબ જ ાૂા કા જામામાા ઘેન 
મનાન �જિત કરન છે.ભારતનુા વામુદમ US-22, નારનેા,મનજ, HF-45,જજુઆર,િમરાજ જવેા અોમાધુિનક લ્ામક 
િવમાનનાન સ� છે. 
 

5. આરનગમ અને િશ ે  ેષે ભારત 
ભારતનન મનાા ભાજનન વસતન જામ્ા�માા વસે છે. દરેક જગમાએ સારન આરનગમનન સેવા� પૂરન પ્વાનુા અઘરા   નવા 
છતા આપેે આ કામ બ ુ સારન રનતે આજમ વધારન ર�ા છનએ તેનન �શાસા મ.ુએન.નન આરનગમ સિમિત પે કરે છે. 
આજ ે�ામમ લેવલે PHC તાલુકા અાવા નજર લેવલે CHC તાા ��ા લેવલે Civil Hospitalsનુા મામખુા આજવુા 
મ ોવ ધરાવે છે.Tele Medicine  ેષે પે મામખુા રચામ ર�ુા છે. ભારતમાા  વે મે્નસનન  ેષે  ાાિત કરતા 
વૈજાિનકનનન પે કમન નાન. 
 

આજ ે ભારતમાા િશ ે  ેષે પે ઘણા મનાુા  �દાન �વા મમે છે.આજ ે ભારતમાા પે િવ�ક ાના અઅમાસ મ 
ચલાવતન સાસાા� પે કામરરત છે.આજ ેભારતમાા કના પે બામક િનર ર ના ર ન �મ તે માાે ૬ ાન ૧૪ વશરના 
બામકનને મ�ત અને �ર�માત િશ ે આપવાનન કામદન ભારત સરકર  ારા બનાવવમાા આ મન છે અને સતત કામર મન 
 ારા એમાા નવા નવા સનપાનન સર કરવામાા આવન ર�ા છે. જ ેએક નોધનનમ બાબત છે. 



International Journal of Research in all Subjects in Multi Languages   

[Author: Dinesh G. Lakum] [Subject: Economics]       
Vol. 2, Issue: 10, December: 2014 

(IJRSML)  ISSN: 2321 - 2853 
 

41  International, Refereed (Reviewed) & Indexed Print Monthly Journal                          www.raijmr.com      
RET Academy for International Journals of Multidisciplinary Research (RAIJMR) 

 

6. વૈિ�ક િસિિ�  
• ભારતમાા નાના અને માધમમ ક ાના ઉઉનજનનન િનકાસમાા �ામન ૧.૨ ાકા જાેલન છે. 
• િવ�ના ૯૦ ાકાાન પે વધુ ્ામમા્નુા પનલનસીજ ભારતમાા ાામ છે.િવ�બ�રમાા �ા� દરેક ૧૨ ્ામમા્માાાન ૧૧ 

્ામમા્ ભારતમાા ાાાઆ ાામ છે. 
• દૂધ ઉોપાદનમાા ભારતનન � સસન ૧૫ ાકા છે. 
• તમાકુના ઉોપાદનમાા ષન�  મે છે.જુજરાતનન ચરનતર િવસતાર સનનેરન પાનનન મુલક ક ેવામ છે. 
• તાતા મનાસર  ારા િવ�માા સૌાન સસતન કાર નેનન બનાવવામાા આવન છે. 
• િવ� વેપાર સાજઠન  ારા ભારતને અનમ િવકસતા અારતાષન જવેાકે �ાઝનલ,ચનન અને રિશમાનન તુલનામાા વધુ 

િનમાિષત દેશ તરનકે વ રેવવામાા આ મુા છે. 
• ભારતમાા દર વશ� ૧૫૦૦૦૦ મે્નકલ �વાસન� �યત સારવાર માાે જ ભારતમાા આવે છે. 

 

7. સમાપન  
ભારતમાા િવકાસ કરવન એક પ્કારશપ બાબત છે.પે એ પ્કારનનન પે સામનન કરવાનન શિયત ભારતના નાજ�રકનમાા 
ર ેલન છે જ ેઆપેે ઘેન જગમાએ સાિબત કરન ચુયમા છનએ.ભારતનુા અારતાષ આજ ેઅણિવજાન,અવકાશ િવજાન, 
IT વજેરે  ેષે મ ાસાાનન  રનમમાા પ ોચવા સ� ાથ ર�ુા છે.દેશમાા ઘેા િવદેશન રનકાેન આકશરવામાા આપેે સ�મ 
ામા છનએ.આજ ેઆપેન દરેકનન ાીછા આઝાદ ભારત ઉપરાાત િવકિસત ભારતમાા �વવાનન છે.માાે આ આપેન 
ાીછા પૂરન કરવા માાે આપેે સૌએ િવકાશનલ ભારત માાાન િવકિસત ભારત બનાવવા એક સાાે મમનને �મોન કરવા 
પ્શ.ે 
 

સાદભર 
1. લેાેસા �ેયાસ થન જનરલ નનલેજ 
2. સાધના મેજેઝનન 
3. જુજરાત સમાચાર 


