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ભારતમા ંગર�બી માટ�ના જવાબદાર પ�રબળો 
અિમતભાઈ �રુ�ભાઈ વસાવા 

આસી. �ોફ�સર, 

સ�યમ કૉલેજ ઓફ એ��કુ�શનએ, ઝાડ��ર 

સારાશં 

ભારત એક ધિનક દ�શ છે �યા ંગર�બ લોકો વસે છે. ભારતીય અથરતંં �ા ંગર�બી એ વવતી વધારા  છ�ની 

બી� ��ની ��ખુ સ�વયા છે. ગર�બી એ �ય��તની એવી  �ર�વથિતનો િનદ�શ કર� છે ક� �યા ંલોકો એક 

�ાનવી તર�ક�ની  ોતાની  ાયાની જ��રયાતો સતંોષી શકતો નથી અને એ��ુ ં �વન સતંોષકારક થ� ુ ં

નથી. ગર�બીના �ા દંડ તર�ક� ગર�બીર�ખાને લેવા�ા ં આવે છે. � ગર�બી �ા ન�ુ ં બેરો�ીટર તર�ક� 

ઓળખાય છે. ગર�બી ર�ખાનો સૌ�થ� �યાલ િવ� આરો�યના િનયા�ક લોડર બાાલ ઓર�એ ા. સ. 1945�ા ં

આ�યો હતો. �વનની �ાથિ�ક જ��રયાતોની વવ�ઓુ ખર�દ� શકાય તેટલી ��નૂત� આવક એટલે ગર�બી 

ર�ખા તેનાથી ઓછ� આવક ધરાવતા લોકો એ ગર�બી ર�ખા નીચે �વે છે અને  ોતાની �યાર�દત 

આવક�ાથંી �ાથિ�ક �વન જ��રયાતની �રૂતી વવ�ઓુ �ા�ત કર� શકતા નથી. આથી તેઓ ગર�બી ર�ખા 

નીચે �વે છે તે� કહ� શકાય છે. ભારત દ�શ�ા ંવષર 2017�ા ં21.9 ટકા લોકો ગર�બી ર�ખા નીચે �વે છે 

��ા ં�ા�ીણ કેં�ા ં25 ટકા અને શહ�ર� કેં�ા ં14 ટકા લોકો ગર�બી ર�ખા નીચે �વે છે. ભારત દ�શ�ા ં

80 ટકા લોકો �ા�ીણ િવવતાર�ા ંરહ� છે. ભારત દ�શ�ા ંગર�બીની  ાછળ વસતી વધારો, આિથ�ક િવકાસનો 

નીચો દર આરો�યની સગવળોનો અભાવ િનરકરતા�ુ ંં ુ ં��ાણ, બેરોજગાર�, �ૃિષ કેંનો નીચો િવકાસ 

દર, આિથ�ક અસ�ાનતા, સા�ા�જક ર�ત�રવાજો અને ટ��નોલો�કલ  છાત �ુ ં�વા કારણો રહ�લા છે.   
 
ચાવી�પ શ�દો :  ગર�બી, આરો�ય, ગર�બી ર�ખા, િશકણ 
 
૧. ��તાવના  

ભારત િવકાસશીલ દ�શ છે. ભારતીય અથરતંં ની ��ખુ સ�વયાઓ નીચે �ાથાદ�� આવક, વણવ રાયેલી 

સ ંિત, ખેતી, વવતીવધારો, બેરોજગાર�, ગીબી અને િનરકરતા વગેર� ગણી શકાય. આ સ�વયાઓ�ાથંી 

વસતી વધારો અને ગર�બી એ ��ખુ છે. ગર�બાઈ એવી સા�ા�જક ઘટનાનો િનદ�શ કર� છે ક� �યા ંસ�ાજનો 

અ�કુ વગ� તેની �વનની �ળૂ�તૂ અને �ાથિ�ક જ��રયાતો  ણ સતંોષી શકતો નથી. દ�શ�ા ં�ોટાભાગના 

લોકો ગર�બી ર�ખા નીચે �વે છે. ��ને �વનની  ાયાની જ��રયાતો ખોરાક, ક ડા,ં વસવાટ, તબીબી, 
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સારવાર, િશકણ વગેર�ની સેવાઓનો લાભ �ળતો નથી. ગર�બી ર�ખા હ��ળ �વતા લોકો �વન ટકાવી 

રાખવા �ાટ�ની ��નૂત� સેવાઓથી વ�ંચત રહ� છે. 
 

 
૧.ગર�બી  

 ોષણિવહ�ન ખોરાક, ગદંક��ા ંવસવાટ, બાળ�રણ�ુ ં�  ુ��ાણ, �ૂં�ંુ આ��ુય, િનરકરતા, રો�ગ�ટ �વન, 

�કાન અને ક ડાનંી અને અ�ય સગવડોનો અભાવ એ ગર�બીની �વથિતનો િનદ�શ કર� છે. ા. સ. 1945�ા ં

િવ� આરો�ય સવંથાના િનયા�ક લોડર બાાલ ઓર� એ ગર�બાાની ર�ખાનો �યાલ આ�યો હતો. ગર�બાઈના ં

ર�ખા�ા ં�ય��તની �ાથિ�ક જ��રયાતોની  સદંગી કર� તે�ુ ંકોઈ ��નૂત� ��ાણ ન�� કરવા�ા ંઆવે છે. 

આ જ��રયાતના ંબ�ર ભાવ ��ાણ તે��ુ ં�ુલ નાણાકં�ય ��ૂય ન�� થાય છે. જો �ય��તની આવક ક� ખચર 

આ ��ૂયથી ઓ� ંહોય તો �ય��ત ગર�બી ર�ખા નીચે �વે છે એ�ુ ંકહ� શકાય. ભારત�ા ંવષર 2017�ા ં21.9 

ટકા લોકો ગર�બી ર�ખા નીચે �વે છે. ભારત દ�શ�ા ં 80 ટકા લોકો �ા�ીણ િવવતારો�ા ં રહ� છે. દ�શ�ા ં

અ��ુ�ૂચત �િત અને જન�િતના ંલોકો વધાર� ગર�બ છે. અ��ુ�ૂચત �િતના ં 43 ટકા અને અ��ુ�ૂચત 

જન�િતના ં29 ટકા લોકો ગર�બી ર�ખા નીચે �વે છે. ભારત દ�શ�ા ં�ા�ીણ િવવતારો�ા ં25 ટકા, શહ�ર� 

િવવતારો�ા ં14 ટકા, નાના ગા�ડાઓ�ા ં27 ટકા, �ોટા ગા�ડાઓ�ા ં13 ટકા, નાના શહ�રો�ા ં17 ટકા અને 

�ોટા શહ�રો�ા ં6 ટકા લોકો ગર�બી ર�ખા નીચે �વે છે. 

૨. ધીમો આિથ�ક િવકાસ  

ભારત દ�શની �ોટાભાગની વવતીને �વન �વવા �ાટ�ની �ાથિ�ક જ��રયાતો �વી ક� ખોરાક, ક ડા ંઅને 

�કાનની સગવડો �રૂતા ��ાણ�ા ં�ળતી નથી. દ�શની વસતીની સરખા�ણી�ા ંદ�શના ંરા���ય ઉ� ાદના ં

થતો વધારો ન�હવત છે. ભારત�ા ં વષર 2017�ા ં �ોસ ડો�ેવટ�ક �ોડ�ટ 2.454 અ�ે�રકન ડોલર અને 

િવ�ના ંદ�શ�ા ં�ોસ ડો�ેવટ�ક �ોડ�ટ નબંર 7 છે. દ�શ�ા ં�ોસ ડો�ેવટ�ક �ોડ�ટનો ��ૃ�દર 5.7 ટકા છે. 

�યાર� �ાથાદ�� આવક 1850 ડોલર છે. �ોસ ડો�ેવટ�ક �ોડ�ટ�ા ંખેતી કેં�ાથંી 17 ટકા ઓ�ૌ�ગક કેં�ા ં

29 ટકા અને સેવાકેં 53.66 ટકાનો �હવસો છે. �યાર� �નુાાટ�ડ વટ�ટ 185 િ��લયન અ�ે�રકન ડોલર અને 

ચીન�ા ં 112 િ��લયન અ�ે�રકન ડોલર અને ��ૃ� 24 ટકા અને 14.5 ટકા છે. � ભારત દ�શ�ા ંઆિથ�ક 

િવકાસ અને ��ૃ� દર કરતા ંઅનેક ગણો છે. 

૩.આિથ�ક અસમાનતા  

ભારત િવિવધ ધ�ર, �િત, સવં�ૃિત અને બ�ભુાષી દ�શ છે. ભારત�ા ંદ�શના ંઆિથ�ક અસ�ાનતા�ુ ં��ાણ 

�બૂ જ છે. દ�શના  હાડ� િવવતારો અને ગા�ડા િવવતારનો આિથ�ક િવકાસ થયો નથી. આ િવવતારના ંલોકો 

િશકણ, આરો�ય અને અ�ય �તરરા���ય સેવાઓ �ળતી નથી. �યાર� બી� તરફ શહ�ર� િવવતારો�ા ં

િવ�લુ ��ાણ સગવડો ઉ લ�ધ છે. એક બા�ુ િન�ન વગર અિવકિસત છે. �યાર� બી� તરફ  ૈસાદાર વગર 

સતત  ૈસાદર થઈ ર�ો છે. નવીનત� સેવાઓનો લાભ  ૈસાદાર લોકોને  �ળે છે. �યાર� ગર�બ વગરના ં
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લોકો  ાસે નાણાકં�ય ક� આિથ�ક સગવડો ઓછ� હોવાને કારણે ગર�બ વગર અને ધિનક વગર બે વગવ ંભા 

થયા છે. દ�શના ંઆિથ�ક અસ�ાનતા વધતા ગર�બી સતત વધી રહ� છે. 

૪.વ�તી��ૃ�નો �ચો દર  

ભારત દ�શ એ વવતીની �ૃ��ટએ િવ��ા ંબી� ��ે આવતો દ�શ છે. ભારત�ા ંવસતી�ા ંવધારો એકધારો થઈ 

ર�ો છે. એકબા�ુ સતત જ��દર�ુ ં��ાણ વધી ર�ુ ંછે. �યાર� બી� બા�ુ ��ૃ�દુર�ુ ં��ાણ ઘટ� ર�ુ ંછે. 

ભારત દ�શ�ા ંલોકો ક�ાણીના ંસાધનથી વશં ચલાવવા તે�જ ભિવ�ય�ા ં�રુકા, સા�ા�જક ર�િત �રવાજોને 

વળગી રહ�ને �ું ના ં જ��ની ઘેલછા�ા ંએક  છ� એક બાળકોને જ�� આ ે છે. વધતી જતી વસતીની 

સ�વયા�ા ં િનરકરતા અને અણસજને કારણે ગર�બ વગરના ં �ુ�ંુબ અને તેના કદ�ા ંવધારો કર� ર�ા છે. 

ભારત દ�શ�ા ંવષર 2016�ા ં1.32 કરોડ વસતી હતી. � 2017�ા ંવધીને 134 કરોડ થઈ છે. �યાર� વસતી 

��ૃ�નો દર 2017�ા ં 17.74 ટકા હતો. દર વષ� 1. 13 ટકા વધારો થાય છે. �યાર� ચીન�ા ં �ુલ વસતી 

2017�ા ં141 કરોડ છે અને વસતી ��ૃ�નો દર 18.3 ટકા છે. 

૫. બેરોજગાર�  

ભારત દ�શ�ા ં એક બા�ુ વવતી�ા ં વધારો થા ર�ો છે. �ના ં કારણે �વુાનવગર ક� ��ુતવયના ં લોકોને 

નાણાકં�ય સગવડો �ેળવવા �ાટ� �રૂતા ��ાણ�ા ં રોજગારલકી કેંોનો અભાવ જોવા �ળે છે. સતત 

વધતી વસતી બેરોજગાર�ને જ�� આ ી રહ� છે. કારણ ક� આ બેરોજગારોને નોકર� ક� કા� આ વા �ાટ� 

સરકાર  ાસે �રૂતી જ�યા ક� કેંો નથી. ભારત�ા ંવષર 2017�ા ંશહ�ર� િવવતારો�ા ં4.9 ટકા, ગા�ડાઓ�ા ં

5.1 ટકા અને રા���ય વતર� 5.0 ટકા બેરોજગાર��ુ ં��ાણ રહ��ુ ં છે. દ�શ�ા ંવષર 2017�ા ં17.8 િ��લયન 

લોકો બેરોજગાર છે. દ�શ�ા ં િવિવધ રા�ય ગોવા�ા ં 14.3 ટકા ક�રળ�ા ં 3.3 ટકા, ઉ�રાખડં 0 ટકા, 

�જુરાત�ા ં5.3 ટકા, હ�રયાણા�ા ં14. 9 ટકા બેરોજગાર��ુ ં��ાણ જોવા �ળે છે.  

૬. �ૃિષ િવકાસનો નીચો દર  

ભારત દ�શ �ૃિષ�ધાન છે. ભારત દ�શની 70 ટકા વસતી �ૃિષકેંના ંઆધાર  ર  ોતા�ુ ં�વન ��ુર� છે. 

દ�શના ં�ૃિષકેંે ઉ યોગ�ા ંલેવાતા નવીન�� ઉ કરણો, સાધનો, ખેતીને લગતી સગવડો, િસ�ચાા, ખાતર, 

વખારની, સેવાઓ, વાહન�યવહાર �વી �હ�વની સેવાઓના ંઅભાવને કારણે �ૃિષકેંે ઉ� ાદન એ�ુ ંજોવા 

�ળે છે. � �ૃિષ ઉ� ાદન ���યાને ધી�ી અને લાબંી કર� છે. ��ા ંઆિથ�ક �યય થાય છે. વષર-2015-16�ા ં

�ૃિષ કેંનો ��ૃ� દર 1.52 ટકા હતા. �યાર� વષર 2017�ા ં4.1 ટકા થયો છે. 

૭.. િનરકરતાતુ ંંયાપક �મામ  

િશકણએ બધા ંજ ��ોનો ઉક�લ છે. �ય��તને વવાવલબંી બનાવવા�ુ ં�હ��વ�ુ ંકાયર િશકણ કર� છે. ભારત 

દ�શ�ા ંિશ�કત લોકો કરતા ંઅિશ�કતો�ુ ં��ાણે વધાર� છે. ક�ટલાક �યવસાયોના ંક� કેંો�ા ંિશ�કત, િશકણ, 

ક�ળવણી, તાલી� �ેળવેલ લોકોની આવ�ય�તા હોય છે. આવા કેંો�ા ંઅિશ�કત વગર જા શકતો નથી. 

કારણ ક� તે�ની  ાસે � તે કેંે િવષય�ુ ંંાન, કૌશ�ય, આવડત અને સ�જ નથી. આથી તે�ણે �ાં �ૃિષ 
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ક� અ�ય કેં�ા ંજોડા�ુ ં ડ� છે. આવા કેંો�ા ં�ાગં કરતા ��ના ં�રુવ�ો વ  ુહોય છે અને વેતન�ુ ં��ાણ 

બ� ુજ ઓ� ંહોય છે. આથી આવક ઓછ� �ળે છે અને ગર�બી�ુ ં��ાણ સતત વધે છે.  

૮. આિથ�ક િવકાસની નીિતઓ  

દ�શ�ા ંઆિથ�ક િવકાસ �ાટ�ની � યોજના ક� નીિતઓ ઘડવા�ા ંઆવે છે. તે�ા ં દ�શના ં �ડા િવવતારોના 

લોકોના ં�હતને �થ� વથાન આ વા�ા ંઆવ�ુ ંનથી. સરકારની યોજનાઓ, કાયર��ો અને નીિતઓનો લાભ 

�ાં ધિનક વગરને થાય છે. ગર�બને લાભ �ળતો નથી. ગર�બ વગર તે�જ  ત�રયાળ િવવતારના ંલોકો 

 ાસે યોજનાનો લાભ �ળે તે �ાટ�નો �રુવ�ો હોતો નથી. સરકાર �ારા અ�લ�ા ંઆવતી આિથ�ક સહાય�ા ં

��ટાચાર થાય છે. સરકાર તરફથી �ળતી આિથ�ક સહાય િન�ન લોકો �ધુી  હ�ચી શકતી નથી. 

ઉ�ચ દાિધકાર�ઓ, નેતાઓ અને ક�રચાર�ઓ આિથ�ક સહાયના ં  ૈસા  ચાવી લે છે. આિથ�ક યોજનાઓ 

ઘડવા�ા ંઆવી છે. તે�ા ંઅ�લીકરણ�ા ંસરકાર �ારા �રુ� ુ ં�યાન આ વા�ા ંઆવ�ુ ંનથી.  

૯. આરો�ય ઊમપ  

� ૂોષણ એ ગર�બી �ાટ��ુ ં�હ��વ�ુ ં �રબળ છે. �ુ ોષણ ગર�બીના ં��ાણ�ા ંવધારો કરવા�ા ંકારણ�તૂ 

છે. દ�શ�ા ંત�ુંરવત, વવવથ અને શાર��રક વવાવ�યને લગતી સગવડોનો વવભાવ જોવા �ળે છે. આરો�યકેંે 

નવીન�� ટ��નોલો� અને આરો�યલકી �િુવધાઓનો અભાવ છે. અને જો સગવડો �ળે છે તો તે સગવડ 

�ેળવવા �ાટ� �ચી �ક��ત  કુવવી  ડ� છે. આથી ગર�બ વગરને આ સેવાઓનો લાભ �ળતો નથી અને 

�ાં ધિનક વગરને જ �ળે છે. દ�શ�ા ં�ોટાભાગના લોકો આરો�યલકી �િુવધાઓના ંઅભાવને કારણે ��ૃ� ુ

 ા�ે છે. આરો�યની ખા�ીને લીધે ગર�બી�ુ ં��ાણ વધી ર�ુ ંછે. 

૧૦. ંયસન અને સામા�જક �ુ�રવાજો  

ભારત�ા ં ગર�બી �ાટ� સા�ા�જક વાતાવરણ, �ા�ીણ િવવતારો�ા ં અને અિશ�કત લોકોની �વનશૈલી 

જવાબદાર છે. �ા�ીણ િવવતારના લોકો �યસન અને સા�ા�જક �ુ�રવાજોથી  ીડાતા હોય છે. �ુ�ંુબ�ા ં

આિથ�ક િવકાસ�ા ં  ૈસા ન ખચારતા �યસન અને �ોજશોખ�ા ં  ૈસાનો ઉ યોગ કરતા હોય છે.  ોતાની 

�ાથિ�ક જ��રયાતો સતંોષવાને બદલે � જ��રયાતની �વતર�ાન સ�ય�ા ં જ�ર નથી. �નાથી �ાં 

�કુસાન થાય એવી જ��રયાતો સતંોષીને ક� ખચર કર�ને  ૈસા ગણાવે છે. આથી તે��ુ ં�વન ધોરણ અને 

આવક નીચી રહ� છે. 

૧૧. અ�રૂતી માળખાક�ય સગવળો  

ભારત દ�શ�ા ં �ાળખીય સવલતો �રુતા ��ાણ�ા ં �ળતી જ નથી. લોકોની �ાગં�ા ં ��ાણ કરતા 

સગવડો�ુ ં��ાણ �બૂ જ ઓ� ંછે. વીજળ�ની અવારનવાર વતારતી અછત, રવતા અને વાહન�યવહાર  ર 

આવ�ુ ં ભાર� દબાણ ક� �ના લીધો વખતો વખત સેવાઓ ખોરવાઈ �ય છે. બદંરો  ર ચ�ા��, 

ખા�ી��ુત �બનકાયરક� િવલબંકાર� સચંાર �યવવથા, બ��ક�ગ,  ાણી, વખાર વગેર�ની અ�રૂતી �ાળખાક�ય 

સગવડો રહ�લી છે. 
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ઉપસહંાર  

ભારતીય અથરતંં ને અિવકિસત રાખનાર� �હ�વની સ�વયા ગર�બી છે. કોઈ ણ દ�શની િવકાસની ���યા તે 

દ�શની ગર�બીની �વથિતને આધાર� �ણી શકાય છે. ભારત દ�શ�ા ંઆિથ�ક િવકાસનો નીચો દર, �તર 

�ાળખાક�ય સવલતોનો અભાવ અને વસતી વધારો �વા �વતર�ાન સ�યની ��ખુ સ�વયાઓને ભારત 

દ�શ�ા ં જોવા �ળે છે. દ�શ�ા ં ગર�બીના ં ��ાણને ઘટાડવા �ાટ� આ બધી સ�વયાઓ�ુ ં એક  છ� એક 

િનવારણ કર�ુ ંજ�ર� છે.  
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