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ભારતમાાં માનવ વવકાસ આાંકનાાં વલણો 
 

અવમતભાઈ ગુરજીભાઈ વસાવા 

એમ ઍડ્. સ્કોલર, 

ડીપાર્ટમને્ર્ ઓફ એજયુકેશન, (એમ ઍડ્. ) VNSGU, સુરત 

સારાાંશ 

ઇ. સ. 1990માાં સાંયુક્ત રાષ્ટ્ર વવકાસ કાયટક્રમ દ્વારા માનવ વવકાસ આાંકનો સૌપ્રથમ સ્વીકાર કરવામાાં આવ્યો હતો. માનવ વવકાસ 

આાંકનો ખ્યાલ ભારતીય અથટશાસ્રી ડૉ. અમર્તયટ સેન અને પાકકસ્તાની અથટશાસ્રી મહેબૂબ ઉલ-હકે આપ્યો હતો. માનવ વવકાસ 

આાંકએ વવશ્વનાાં વવવવધ દેશોની સામાવજક વસ્થવત અને આર્થટક વસ્થવતનુાં વિર રજૂ કરતો આાંક છે. માનવ વવકાસ આાંક એ 

મહર્તવનાાં રણ ઘર્કો-વનદેશકો અપેવિત આયુષ્ય (આરોગ્ય) વશિણ અને માથાદીઠ આવક(જીવન ધોરણ)નાાં આધાર ે નક્કી 

કરવામાાં આવ ે છે. આરોગ્ય અને વશિણ એ દેશની સામાવજક પકરવસ્થવતનુાં વનદેશન કરે છે. જેમાાં અપેવિત આયુષ્ય, ઊંિો 

જન્મદર, નીિો મૃર્તયદુર, બાળ-મૃર્તયુદર, જીવનની ગુણવત્તા, વશિણનુાં પ્રાથવમક કિાએ, માધ્યવમક કિાએ અને ઉચ્િ વશિણનુાં 

પ્રમાણ વગેરે બાબતોનો સમાવેશ થાય છે. જ્યાર ેમાથાદીઠ આવક એ દેશની આર્થટક પકરવસ્થવતનુાં વનદેશન કરે છે. સાંયુક્ત રાષ્ટ્ર 

વવકાસ કાયટક્રમનાાં વર્ટ-2015માાં માનવ વવકાસ અહેવાલમાાં વવશ્વનાાં 188 દેશો પકૈી ભારતનો માનવ વવકાસ આાંક ક્રમ 130 હતો 

જે વર્ટ 2016માાં 131 થયો હતો. જ્યાર ેમાનવ વવકાસ આાંકનુાં મૂલ્ય વર્ટ-2015માાં 0.615 હતુાં જે વર્ટ 2016માાં વધીને 0.624 થયુાં 

હતુાં. ભારતમાાં વર્ટ-2016માાં સરેરાશ અપેવિત આયુષ્ય 68.3 હતુાં. જેમાાં સ્રીઓનુાં 69.78 વર્ટ અને પુરૂર્ોનુાં 67.26 વર્ટ હતુાં. 

વર્ટ 2016માાં સાિરતાની ર્કાવારી 74.04 ર્કા હતી. જેમાાં સ્રીઓની 65.46 અને પુરૂર્ોની 82.4 ર્કા હતી. વર્ટ 2015માાં 

ભારતની માથાદીઠ આવક 5,497 અમેકરકન ડોલર હતી. જે 2015માાં વધીને 5,663 અમેકરકન ડોલર થઈ હતી. માનવ વવકાસ 

આાંકનાાં વનદેશકોનુાં આાંકડાકીય અથટઘર્ન કરતા તારણ કાઢી શકાય કે ભારત દશેનાાં વશિણ, આરોગ્ય, માથાદીઠ આવક અન ે

સેવાિેરે સુધારો થયો છે. આથી માનવ વવકાસ આાંક એ કોઈ પણ દશેની સામાવજક અન ેઆર્થટક પકરવસ્થવતનુાં પ્રવતબબાંબ રજૂ કરે 

છે. 

 

િાવીરૂપ શબ્દો : 

માનવ વવકાસ આાંક, વશિણ, આરોગ્ય, જીવન ધોરણ (માથાદીઠ આવક) 
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1. ભારતમાાં માનવ વવકાસ આાંકનો વલણો  

કોઈપણ દેશની આથીક પ્રગવત અને વવકાસ માર્ેની િમતા નક્કી કરનારાં પકરબળ એર્લે માનવ સાંશાધન. રાષ્ટ્ર પાસ ેગમ ેતેર્લી 

વવપુલ સાધન-સાંપવત્ત હોય પરાંત ુ સાધન-સાંપવતનો અસરકારક ઉપયોગ કરીન ે વવવવધ સેવાઓ સાથ ે જોડી શક ે એવુાં માનવ 

સાંસાધન નવહ હોય તો દશે ઝડપથી આર્થટક વવકાસ અને સામાવજક પ્રગવત સાધી શકતો નથી. સાંયુક્ત રાષ્ટ્ર વવકાસ કાયટક્રમ દ્વારા 

માનવ વવકાસ અહેવાલમાાં જણાવ્યા મુજબ માનવ વવકાસ એ લોકોની પસાંદગીનો વ્યાપ વવસ્તારવાની પ્રકક્રયા છે. જેમાાં દીઘટ 

અને આરોગ્યમય જીવન વશિણ અને સારાં જીવન ધોરણ જેવી બાબતો સમાયેલી છે. માનવ વવકાસ પ્રજાની પસાંદગીનો વ્યાપ 

વવસ્તારવાની તથા હાાંસલ કરેલા સારા જીવન-ધોરણનો સ્તરન ેવધારવાની પ્રકક્રયા છે. સાંયુક્ત રાષ્ટ્ર સાંઘ વવકાસ કાયટક્રમ દ્વારા 

1990થી પ્રકાવશત થતા અહેવાલમાાં માનવ વવકાસ અને માનવ વવકાસ આાંક અાંગે ભાર મુકવામાાં આવ્યો છે. વવકવસત દેશો પાસ ે

જેર્લા સાધનો અને ભૌવતક સાંપવત્ત છે. તેર્લા જ સાધનો અન્ય કોઇ વવકાસશીલ દશે પાસ ેહોય પરાંતુ ગુણવત્તાસભર માનવ 

સાંસાધન ન હોય તો દશેનો આર્થટક વવકાસ થઇ શક ેનવહ. 

 

2. માનવ વવકાસ   

માનવીમાાં રહેલી શારીકરક અને માનવસક શવક્તઓનાાં વવકાસ માર્ ેહાથ ધરવામાાં આવતી પ્રકક્રયાન ેમાનવ વવકાસ કહેવાય છે. 

પ્રજાના જીવનની ગુણવત્તા સધુારવા અને વધારવા માર્ ેલાખો રૂવપયાનુાં મડૂીરોકાણ કરવામાાં આવ ેછે. માનવ સાંપવત્તમાાં વશિણ, 

તાલીમ સાંશોધન અને આરોગ્યની સેવાઓ પાછળ મૂડીરોકાણ કરીન ેઉર્તપાદકતા પર સાનુકૂળ અસર જન્માવી શકાય છે. માનવ 

વવકાસ એર્લ ેમાનવ મૂડીને ઉર્તપાદનિમ બનાવી શકાય છે. માનવ વવકાસ એર્લે માનવ મૂડીને ઉર્તપાદનિમ બનાવી તથા તેની 

ઉર્તપાદક્તામાાં વધારો કરીન ેરાષ્ટ્રનાાં આર્થટક વવકાસ માર્ ેતેનો સવોત્તમ ઉપયોગ કરવો.. 

 

3. માનવ વવકાસ આાંક  

સાંયુક્ત રાષ્ટ્ર વવકાસ કાયટક્રમ દ્વારા 1990માાં પ્રકાવશત થયેલા તેનાાં માનવ વવકાસ અહેવાલમાાં માનવ વવકાસ આાંકની વવભાવનાનો 

સ્વીકાર કરવામાાં આવ્યો. માનવ વવકાસ આાંકનો ખ્યાલ પાકકસ્તાની અથટશાસ્રી મહેબુબ ઉલ-હક અને ભારતીય અથટશાસ્રી 

અમર્તયટ સેન દ્વારા વવકવસત કરવામાાં આવ્યો હતો. માનવ વવકાસ આાંક મહત્ત્વનાાં રણ વનદેશકો વધારાના નક્કી કરવામાાં આવે છે. 

1. અપેવિત આયુષ્ય 

2. વશિણ 

3. જીવનધોરણ અથવા માથાદીઠ 
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અપેવિત આયુષ્ય અને વશિણ એ દશેનાાં સામાવજક વલણોનો વનદેશ કરે છે. અપેવિત આયુષ્યમાાં વવદ્ધએ આરોગ્ય, બાળ-

મરણમાાં ઘર્ાડો તથા પોર્ણિમ આહારમાાં થયેલી પ્રગવતનુાં વિર રજૂ કરે છે. જ્યાર ે વશિણ એ વશિણિેરે પ્રોઢ વશિણ તથા 

પ્રાથવમક, માધ્યવમક, ઉચ્િત્તર અને તાાંવરક વશિણમાાં વવદ્યાથીઓની નોંધણીનુાં પ્રમાણ તમેજ મવહલા સાિરતાનો વનદેશ કરે છે. 

માથાદીઠ આવક એ આર્થટક વનદેશક છે. જે લોકોન ે પ્રાપ્ત થતી રોજગારીનાાં સ્તર તથા પાયાની ન્યૂનતમ જરૂકરયાતો અને 

સેવાઓની ઉપલવબ્ધનો વનદેશ કરે છે. 

 

વવશ્વના વવવવધ દેશોને અપેવિત આયુષ્ય વશિણ અને જીવન ધોરણ અથવા માથાદીઠ આવકનાાં વતટમાન ન્યૂનતમ મૂલ્ય અને 

મહત્તમ ઈવચ્છત મૂલ્યને ધ્યાનમાાં રાખીન ેસાંયુક્ત રાષ્ટ્ર વવકાસ કાયટક્રમ દ્વારા નીિેનાાં માપદાંડોને ધ્યાનમાાં રાખીન ેમાનવ વવકાસ 

આાંક નક્કી કરવામાાં આવ ેછે. 

1. અપેવિત આયુષ્યનુાં ન્યૂનતમ મૂલ્ય 25 વર્ટ છે. જ્યાર ેમહત્તમ મલૂ્ય 85 વર્ટ છે. 

2. વશિણિેરનુાં ન્યૂનતમ મલૂ્ય 00 છે. જ્યાર ેમહત્તમ મૂલ્ય 100 છે.  

3. જીવન ધોરણ કે માથાદીઠ આવક માર્ ેન્યનૂતમ મલૂ્ય માથાદીઠ કુલ ઘરલે ુપેદાશ જેમાાં ન્યૂનતમ અમેકરકન ડોલર 100 અન ે

મહત્તમ ઇવચ્છત મૂલ્ય 40,000 ડૉલરમાાં રજૂ કરવામાાં આવ ેછે.  

 

4. વવવવધ દશેોમાાં માનવ વવકાસના આાંકનાાં વલણો  

વર્ટ-2016માાં સાંયુક્ત રાષ્ટ્ર વવકાસ કાયટક્રમ દ્વારા પ્રકાવશત થયેલા માનવ વવકાસ અહેવાલમાાં જણાવ્યા પ્રમાણ ે2016નાાં વર્ટમાાં 

માનવ વવકાસ આાંકની દૃવિએ વવશ્વનાાં 188 દેશો પૈકી ભારતનો ક્રમ 131મો હતો અને માનવ વવકાસ આાંકનુાં મૂલ્ય 0.624 હતુાં. 

જ્યાર ે2014માાં વર્ટમાાં ભારતનો ક્રમ 130 હતો. વર્ટ 2015માાં અમેકરકાના 10માાં, કેનેડા 10માાં, મલેવશયા 59માાં શ્રીલાંકા 73માાં 

અને િીન 90માાં ક્રમે હતો જે ભારત દશેનાાં માનવ વવકાસ આાંક કરતા આગળ હતા. વર્ટ 2015માાં 188 રાષ્ટ્રોમાાં સૌથી ર્ોિનાાં 

નીિા સ્થાને આવતા રણ દશેોમાાં સાઉથ સુધાન, 181, બારાંદી 184માાં અને સેન્રલ આકિકન રીપવબ્લક 188માાં ક્રમે હતા. જેમાાં 

નોવેનુાં માનવ વવકાસ આાંક મલૂ્ય 0.949, ઓસ્રેવલયા 0.939, વસ્વટ્ઝલૅન્ડ 0.939 હતુાં. જ્યારે સાઉથ સદુાનનુાં 0.418 બારાંદી 

0.404 અને સેન્રલ આકિકન રીપવબ્લક .352 હતુાં. 

 

સાંયુક્ત રાષ્ટ્ર વવકાસ કાયટક્રમ 2016નાાં માનવ વવકાસ અહેવાલનાાં આાંકડાઓ પરથી કહી શકાય કે નોવ,ે ઓસ્રેવલયા, સ્વીઝરલેન્ડ, 

અમેકરકા, કેનેડા જેવા દશેોમાાં વશિણ, અપવેિત, આપખુ્ય, આરોગ્ય, બાળમરણનુાં નીિુાં પ્રમાણ, માથાદીઠ આવક ક ે જીવન 
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ધોરણનુાં ઊંિુ પ્રમાણ જોવા મળ ેછે. જ્યાર ેભારતમાાં હજુ વવકવસત દશેો જેવી આરોગ્ય, આવક, વશિણની સુવવધાઓનો વવકાસ 

થયો નથી. જ્યાર ેસાઉથ સુદાન, બારાંદી અને સેન્રલ આકિકન રીપવબ્લક દેશોમાાં માનવ વવકાસન ેલગતી સેવાઓનુાં પ્રમાણ નીિુાં 

રહ્ુાં છે.  

 

5. માનવ વવકાસ આાંકનાાં વનદશેકો  

1. આરોગ્ય  

તાંદુરસ્ત શ્રવમક દેશનાાં આર્થટક વવકાસની પૂવટશરત ગણી શકાય. તાંદુરસ્ત સમાજની શરૂઆત તાંદુરસ્ત બાળકથી જ થઇ શક ેઅને 

તાંદુરસ્ત બાળકોનો આધાર માતાની તાંદુરસ્તી અને આરોગ્યની સભાનતા પર રહેલો છે. જ્યાર ે માનવીનુાં આરોગ્ય સધુર ે અને 

અપેવિત આપખુ્ય વધ ેર્તયાર ેવ્યવક્તએ વનવૃવત પછીના જીવનનો વવિાર કરીન ેપોતાની બિત વધારવી પડે. વવકાસશીલ દેશોમાાં 

આરોગ્ય સુધારવાની બિત વધ ેછે. જે લાાંબ ેગાળ ેમૂડી સજટનની પ્રકક્રયા દ્વારા લોકોની આવક વધ ેછે. લાાંબા અને તાંદરુસ્ત જીવન 

માર્ ેબાળકના જન્મ સમયનુાં અપેવિત આપખુ્ય એર્લે આરોગ્ય. 

 

વર્ટ 2016નાાં સાંયુક્ત રાષ્ટ્ર વવકાસ કાયટક્રમનાાં માનવ વવકાસ અહેવાલમાાં જણાવ્યા પ્રમાણે ભારતમાાં સરેરાશ અપેવિત આપુખ્ય 

68.3 વર્ટ હતુાં. જેમાાં સ્રીઓનુાં 69.78 વર્ટ અને પરુૂર્ોનુાં 67.26 વર્ટ હતુાં. ભારત વસવાયનાાં અન્ય દશેો નોવમેાાં 81.7 વર્ટ 

ઓસ્રેવલયામાાં 82.5 વર્ટ, અમેકરકામાાં 82.2 વર્ટ, િીનમાાં 76 વર્ટ, બ્રાવઝલમાાં 74.7 વર્ટ હતુાં. જ્યાર ેસાઉથ સદુાનમાાં 57.1 વર્ટ, 

બારૂાંદીમાાં 56.1 વર્ટ અને સેન્રલ આકિકન કરપવબ્લકમાાં 51.5 વર્ટ હતુાં. ભારતમાાં માતૃર્તવ મૃર્તયુદર 2010માાં પ્રવત એક લાખે 215 

હતો જે 2015માાં પ્રવત એક લાખે 174 થયો હતો. ભારતમાાં બાળ-મરણનુાં પ્રમાણ વર્ટ 2015માાં પ્રવત એક હજાર ે40.5 હતુાં. જેમાાં 

પુરૂર્ોનુાં પ્રવત હજારે 39.2 અને સ્રીઓનુાં પ્રવત હજાર 41.8 હતુાં. 

 

ભારતમાાં વર્ટ 2015 દરવમયાન આરોગ્ય િરેે સુધારો થયો છે. આરોગ્ય સધુારણાના કેન્રોમાાં વર્ટ 2015માાં 15,3655 જેર્લા પેર્ા 

કેન્રો, 25308 પ્રાથવમક આરોગ્ય કેન્ર અને 5396 જેર્લા કોમ્યુવનર્ી આરોગ્ય કેન્રો હતો.  

2. વશિણ 

માનવ વવકાસ આાંકમાાં વશિણ એ સામાવજક વનદેશક તરીકે અગર્તયનુાં સ્થાન ધરાવે છે. દશેમાાં સાિરતાનો દરનુાં પ્રમાણ વશિણની 

પકરવસ્થવત સિૂવે છે. દેશની કુલ વસતીમાાંથી વશિણ મેળવેલી વસતીની ર્કાવારી વડે દેશમાાં વશિણનુાં પ્રમાણે જાણી શકાય છે. 
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વશિણમાાં બે બાબતો મહત્ત્વની છે. 1). 15 કે તેથી વધુ વયનાાં વ્યવક્તઓમાાં વશિણનુાં પ્રમાણ. 2) શાળા કોલેજમાાં જવા યોગ્ય 

વયનાાં બાળકોમાાંથી શાળા કોલેજમાાં જતા વવદ્યાથીઓનુાં પ્રમાણ. 

 

ભારતમાાં વર્ટ 2016માાં સાિરતાનુાં પ્રમાણે 74.04 ર્કા હતુાં. જેમાાં સ્રીઓનુાં પ્રમાણ 65.46 અને પુરૂર્ોની સાિરતાની ર્કાવારી 

82.14 હતી. ભારતમાાં કેરળ રાજ્યમાાં સૌથી વધ ુસાિરતાનુાં પ્રમાણ છે જે 94.00 ર્કા છે. જેમાાં સ્રીઓનુાં પ્રમાણ 96.11 ર્કા 

અને પુરૂર્ોનુાં પ્રમાણ 92.07 ર્કા છે. જ્યાર ેસૌથી ઓછી સાિરતાની ર્કાવારી વબહારમાાં છે. જે 63.82 ર્કા છે. 

ભારતમાાં વર્ટ 2010-11માાં શૈિવણક સાંસ્થાઓની સાંખ્યામાાં પ્રાથવમક શાળાઓ, 7,48,500, ઉચ્િતર પ્રાથવમક શાળાઓ 

4,77,600 માધ્યવમક શાળાઓ 13,1200 ઉચ્િતર માધ્યવમક શાળાઓ 72,000, કોલેજોની સાંખ્યા 32574 અને 

યુવનવર્સટર્ીઓની સાંખ્યા 712 હતી. વર્ટ 2014 દરવમયાન વધી-ઘર્ીને પ્રાથવમક શાળાઓ 7,90,600, ઉચ્િતર પ્રાથવમક 

શાળઆઓ 4,00,000, માધ્યવમક શાળાઓ 131300 ઉચ્િતર માધ્યવમક શાળાઓ 102600, કોલેજો, 36671 અને 

યુવનવર્સટર્ીઓની સાંખ્યા 712 હતી. આથી જ્યાર ેભારતમાાં વર્ટ-2010 દરવમયાન વવવવધ શૈિવણક સાંસ્થાઓમાાં પ્રવેશ મેળવનાર 

વવદ્યાથીઓની સાંખ્યામાાં પ્રાથવમક કિાએ 1348 લાખ, ઉચ્િતર પ્રાથવમક કિાએ 619 લાખ, માધ્યવમક વશિણમાાં જેમાાં કોલેજો 

અને યુવનવર્સટર્ીઓની કિાએ 275 લાખ હતી. વર્ટ 2014માાં વવવવધ સ્તરે વશિણ મળેવતા વવદ્યાથીઓની સાંખ્યા વધી-ઘર્ીને 

પ્રાથવમક કિાએ 1300 લાખ, ઉચ્િ પ્રાથવમક શાળામાાં 657 લાખ, માધ્યવમક કિાએ 370, ઉચ્િતર માધ્યવમક કિાએ 220 

હતી. જ્યાર ેઉચ્િ વશિણ વર્ટ 2013માાં પ્રવશે મેળવતા વવદ્યાથીઓની સાંખ્યા 295 લાખ હતી.  

3. માથાદીઠ આવક (જીવન ધોરણ) 

માથાદીઠ આવક એ માનવ વવકાસ આાંકનો મહત્ત્વનો વનદશેક છે. જીવન ધોરણને માથાદીઠ આવક દ્વારા માપવામાાં આવ ેછે. 

માથાદીઠ આવકની ગણતરી માર્ ેજે તે દશેની આવક અમેકરકાનાાં િલણ મૂલ્યમાાં આધાર ેગણવામાાં આવે છે. 

 

ભારતમાાં વવપલુ પ્રમાણમાાં કુદરતી સાંપવત્ત હોવા છતાાં ભારતનો વવકાસ થઈ શક્યો નથી. ભારત હજુ પણ વવકાસશીલ દેશોની 

યાદીમાાં સમાવવિ થાય છે. વર્ટ-2013માાં ભારત દશેની માથાદીઠ આવક 5,150 ડોલર હતી. જ્યાર ેવર્ટ 2015 દરવમયાન 5,663 

થવા હતી. વર્ટ 2015માાં અમકેરકાની માથાદીઠ આવક 53,245 ડોલર, કેનેડા 42,582, બ્રાવઝલ, 14,145, િીનની 13,345 

ડોલર હતી. જે ભારત દેશની માથાદીઠ આવક કરતા અનેક ગણી વધાર ેછે. જ્યાર ેબારદીની 691 ડોલર અને સેન્રલ આકિકન 

કરપવબ્લકની 587 ડોલર હતી. જે ભારત દશેની માથાદીઠ આવક કરતાાં ઓછી હતી. ભારત દશેની માથાદીઠ આવક વર્ટ 2013, 

2014, 2015 દરવમયાન સતત વધતી રહી છે અને ભારત દેશનો આર્થટક વવકાસ સતત વધી રહ્ો છે.  
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6. ઉપસાંહાર  

ભારત એ વવકાસશીલ દશે છે. જે પ્રવતટમાન સમયમાાં વવકવસત દેશોની યાદીમાાં પોતાનુાં નામ નોંધાવવા માર્ ેપ્રયર્તનો કરી રહ્ો છે. 

દેશમાાં પ્રવતટમાન સમયમાાં માનવ વવકાસ આાંકનાાં મહર્તવનાાં ઘર્કો, આરોગ્ય, વશિણ અને જીવન ધોરણનાાં પ્રમાણમાાં વધારો થઇ 

રહ્ો છે. આરોગ્ય અને વશિણને લગતી વવવવધ સુવવધાઓ દેશમાાં ઉપલબ્ધ હોવાથી દેશનાાં વવકાસમાાં સહાયતા મળી રહી છે. 

જ્યાર ેબીજી તરફ માથાદીઠ આવકમાાં લોકોનુાં જીવન ધોરણ સુધરતા, રોજગારીની તકો ઉદ્દભવતા લોકોની આવક બિત અને 

મૂડી રોકાણનુાં પ્રમાણ વધ્યુાં છે. આથી ભારત દેશમાાં માનવ વવકાસ આાંકનુાં પ્રમાણ સતત વધી રહ્ુાં છે.  

 

સાંદભટ  
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