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 પ્રસ્તાવના:- 

 બાયત એક ખેતીપ્રધાન દેળ છે. ૬૦ થી ૭૦ ટકા રક ગાભડાભાાં યશ ેછે. યજગાયી ભાટે 

વભાજન ભટ લગગ  ખતેી અને ખેતી વાથે વાંકામેરા ઉદ્યગ ય આધાય યાખે છે. બાયતની 

બોગલરક, વાભાજજક અને આર્થિક વ્મલસ્થા ણ એ પ્રકાયની છે કે પ્રાથર્ભક જરૂયીમાત ભાટે  

ગાભડાાં ય આધાય યાખલ ડે છે. ઉદ્યગ ભાટે કાચભાર, શ્રભીક, જભીન,  ટેકનરજીના 

ઉમગ લગેયે ફાફત ન આધાય યશરે છે. દેળભાાં આર્થિક ર્લકાવની ગર્ત ધીભી શલાથી 

ગયીફી, ફેકાયી અને લસ્તીલધાયા જેલા ર્લસ્પટક રયફ દેળના અથગતાંત્રને વીધા અવય કયે 

છે. અથગતાંત્રન ર્લકાવ ગકૂ ગામની ગર્ત એ થઇ યહ્ય છે. તે ણ યાત્રીના ચયની ભાપક 

ગયીફી અને ફેકાયી જેલા યાક્ષવ બયખી જામ છે. એક અંદાજ મજુફ બાયતભાાં ભે ૧૯૬૦-૬૧ 

ભાાં ૧૬.૭ કયડ વ્મક્તત ગયીફી યેખા નીચે જીલતા શતા. ૧૯૭૦-૭૧ ભાાં તેભની વાંખ્મા ૨૪.૧ 

કયડ થઇ. ૧૯૭૭-૭૮ ભાાં ૩૨.૯ કયડ થઇ ગઇ ૧૯૮૭-૮૮ ભાાં ૩૦.૭ કયડ, અને ૧૯૯૩-૯૪ 

ભાાં ૩૨.૦ કયડ થઇ જ્માયે ૧૯૯૯-૨૦૦૦ ભાાં લધીને ૩૬ કયડ ૨૦૦૪-૨૦૦૫ ભાાં ૨૩.૮૫ 

કયડ રક ગયીફી યેખા નીચે જીલતા શતા. છેલ્રા અંદાજ મજુફ લગ ૨૦૧૫ ભાાં બાયતભાાં કુર 

૩૯ કયડ રક ગયીફ છે. તેભાાં ૧૯ કયડ રકને ફે ટાઇભ ખાલા ણ ભતુાં નથી.  

આભ બાયતભાાં ગયીફી જેલા ભશાકામ યાક્ષવને યકલાભાાં નરશ આલે ત આલનાય 

રદલવભાાં અથગતાંત્ર ય વોથી ભટી આપત આલીન ુ ઉબી થળે. કાયણ કે ર્ળક્ષણના પ્રભાણભાાં 

યજગાયીની તક ઓછી થતી જામ છે. જેના રીધે ફેકાયી લધતી જામ છે. અને આ ફેકાયી 

ગયીફીને નતયે છે. તેભ કશીએ ત કઇ અર્તળમક્તત નથી.  
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 ગરીબીનો અથથ 

પ્રો.ગીનના મત ેઃ- વ્મક્તત જીલતી યશી ળકે તેટરી ામાની રઘતુ્તભ જરૂરયમાત ણૂગ 

થામ તેટલુાં લયાળ ખચગ ગયીફી યેખા વ્મતત કયે છે.  

“Poverty problem is going to with us for quite some time with or without economics 

reforms and we have to tackle it”  

    India Development Report 1997 

 ગરીબીની ધારણા 

વાભાન્મ યીતે ગયીફીન અંદાજ રકનુાં નીચુાં જીલનધયણથી રગાલી ળકામ છે. નીચુાં 

જીલનધયણ ને ફે સ્લરૂથી વભજાલી ળકામ છે. (૧) ર્નયેક્ષ સ્લરૂ (૨) વાેક્ષ સ્લરૂ. આ 

ફાંન્ને ધાયણાઓથી ગયીફી ને વભજી ળકામ છે.  

 

(૧) નનર ક્ષ ગરીબીેઃ- (Absolute Poverty)  ર્નયેક્ષ યીતે એલા રકને ગયીફ કશલેાભાાં 

આલે છે. કે જે રક તાની આલશ્મક ચીજલસ્તઓુને ણ ન્યનુત્તભ યીતે પ્રાપ્ ત થઇ ળકતી 

નથી. અન્મ ળબ્દભાાં કશીએત જે રક ખયાક, કડા, યશઠેાણ, સ્લાસ્્મ લગેયે જેલી લસ્તઓુ કે 

જરૂયી વેલાઓ ણ પ્રાપ્ત થતી નથી. તેલા રકને ર્નયેક્ષ ગયીફ કશલેાભાાં આલે છે.  

 

(૨) સા ક્ષ ગરીબીેઃ- (Relative Poverty) વાેક્ષ ગયીફીએ આલકની અવભાનતાને 

આધાયે નક્કી કયી ળકામ છે. આ ફાફતભાાં ર્લલબન્ન લગગ ના રકની આલકની વયખાભણી કયી 

રકના જીલન ધયણ દ્વાયા ગયીફીને ભાી ળકામ છે. જે લગગના અથલા દેળના રકનુાં 

જીલનધયણ ઉંચ ુઅથલા પ્રત્મેક વ્મક્તતની આલકનુાં સ્તય નીચુાં શમ છે. તે ઉચ્ચ જીલનધયણ કે 

લધ ુઆલક ધયાલતી વ્મક્તતની વયખાભણીભાાં ગયીફ છે. તેભ ભાનલાભાાં આલે છે. જીલનધયણ 

કે આલકની વયખાભણી ઉબગની વ્મમ કે આધાય ય ભાી ળકામ છે. ઉ.દા.. બાયત ભાાં 

૧૯૯૮ ભાાં પ્રત્મેક વ્મક્તતએ જાાનની વયખાભણીએ ૭૫ ઘણ તથા અભેરયકાની વયખાભણી ભાાં 
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૬૮ ઘણ ઓછ છે. આન અથગ એ થમ કે જાાન, અભેરયકા ની આલક ની વયખાભણીભાાં 

બાયતન નાગરયક તે દેળની વયખાભણીભાાં એટરા ટકા ગયીફ છે.  

 

ભારતીય આયોજન ચંેઃ-   ગ્રાભીણ કે્ષત્ર ભાટે પ્રર્તરદન ૨૪૦૦ કેરયી અને ળશયેીકે્ષત્ર 

ભાટે પ્રર્તરદન ૨૧૦૦ કેરયીથી ઓછ કેરયીલા ખયાક ભેલતી વ્મક્તત ગયીફ કશલેાભાાં આલે 

છે. ગ્રાભીણકે્ષત્ર લધાયે કેરયીલાા ખયાકની જરૂય ડે છે. કાયણકે તેભને ળાયીયીક શ્રભ લધાયે 

કયલાનુાં શમ છે.  

 ભારતમા ંગરીબીન  ંવધત   ંપ્રમાણેઃ-  

બાયત ગયીફ દેળ છે. એટરે કે વયેયાળ ભાનલી ગયીફ છે. અને કામગક્રભે ગયીફની 

વાંખ્મા જઇએ તેટર ઘટાડ થમ નથી. તથા ગયીફીનુાં ઊંડાણ ણ લધયુાં છે. ગયીફી યેખાથી 

જેટરા નીચે લધાયે તેટલુાં ગયીફીનુાં ઊંડાણ લધાયે. જેભ કે શરેા ગયીફી યેખાથી ૭૫% નીચે 

૧૦% લસ્તી શમ અને શલે તે લધીને ૨૦% થામ ત ગયીફીની કક્ષાભાાં લધાય થમ છે. તેભ કશી 

ળકામ.  

૧૯૬૦-૬૧ ના બાલએ ગણતાાં જેભની ભાથાદીઠ આલક રૂર્મા ૨૪૦ થી ઓછી શમ 

તેભને ગયીફ ગણાતાાં ૧૯૬૦-૬૧ ભાાં ૨૩.૫ કયડ લસ્તી ગયીફ શતી. ૧૯૬૭-૬૮ ભાાં ત ેલસ્તી 

લધીને ૨૪.૭ કયડની થઇ શતી. ૧૯૭૦-૭૧ ભાાં ૨૬.૧૦ કયડની શતી. છઠ્ઠી મજનાના આયાંબ ે

૩૩.૯ કયડ ગયીફીની યેખા નીચે શતા. અને વદીના અંતે ૪૭.૨ કયડ રક ગયીફી યેખા નીચે 

જીલતા શતા.  

ગયીફીભાાં ણ કેટરાક અંત્માંન્ત ગયીફ શમ છે. ૧૯૬૦-૬૧ ભાાં અર્ત ગયીફની ટકાલાયી 

(ગયીફની તરુનાએ) ૧૮% શતી. જે ૧૯૭૩-૭૪ ભાાં લધીને ૨૫%  થઇ શતી. ૧૯૫૦-૫૧ થી 

૧૯૬૦-૬૧ ના ગાાભાાં બાયતની યાષ્ટ રીમ ેદાળ ૪૫.૫ % લધી શતી. અન ેતે ગાાભાાં ગયીફી 

યેખા નીચે ૧૩% લસ્તી અને ૩૫.૬ % અર્ત ગયીફ લસ્તી લધી શતી. ૧૯૬૦-૬૧ થી ૧૯૭૪-૭૫ 

ના ગાાભાાં યાષ્ટ રીમ ેદાળ ૫૨.૨% લધી શતી. જ્માયે ગયીફી યેખા નીચે ૧૯.૧% લસ્તી અન ે
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અર્ત ગયીફ લસ્તી ૬૫.૫% લધી શતી આભ આલક વધૃ્ધધન દય ધીભા દયે લધે છે. અને 

ગયીફીની વાંખ્મા ઉંચા દયે લધે છે. આ દેળની બમાંકય સ્પટક રયક્સ્થતી સચુલે છે.  

 કોણ ગરીબ છ ? 

ડૉ.દાાંડેકય તથા યથ ભટા કદલાળુ કુટુાંફ ધયાલનાયા તથા ભરૂ્ભ ર્લનાના રકને ગયીફ 

તયીકે ઓખાલે છે.  

તારણેઃ- ગયીફીનાાં કાયણભાાંન ુાં એક કાયણ છે. કુટુાંફભાાં પ્રત્મેક કભાનાયને ર્નબાલલા 

ડતા આર્શ્રતની લધાયે ડતી ભટી વાંખ્મા બાયતભાાં ગ્રામ્મ લસ્તીના વોથી ૧૦ % ગયીફ 

રકભાાં કુટુાંફનુાં વયેયાળ કદ ૫.૮૭ નુાં છે. અને વોથી ધર્નક ૫ % રકભાાં કુટુાંફનુાં કદ નાનાભાાં 

નાનુાં. ૩.૭૮ નુાં છે. જ્માયે ળશયેભાાં લસ્તીના વોથી ગયીફ ૧૦% ભાાં કુટુાંફનુાં કદ ૬.૦૯ જેટલુાં 

ભટુાં છે. એટરે કે જેભ કુટુાંફનુાં કદ ભટુ તેભ  ગયીફી લધાયે અને કદ નાનુાં તેભ વમધૃ્ધધ લધાયે.   

ફીજી ફાફત ગ્રામ્મ ર્લસ્તાયભાાં ગયીફીનુાં મખુ્મ કાયણ ભરૂ્ભવાધનન અબાલ છે. ગ્રામ્મ 

કુટુાંફની ભટી વાંખ્મા ાવે જભીન જ નથી. તેઓ ણૂગ યીતે તેભના વભ્મની જાત ભશનેત ય 

જ આધાય યાખે છે. તઓે ગ્રાભ લસ્તીના વોથી ગયીફ લગગન એક બાગ છે. ૧૯૫૬-૫૭ થી 

૧૯૬૩-૬૪ ના ગાાભાાં શ્રભજીલી કુટુાંફ રગબગ ૬૦% ાવે કઇ જભીન જ નશતી. અને તેથી 

તેઓ તેભના વભ્મ ના વ્મક્તતગત શ્રભ ય જ યેૂયુ આધાય યાખતા. ફાકીના ૪૦% જભીનના 

નાના ટુકડાઓ ય ખેતી કયલા છતાાં તેઓનુાં મખુ્મ આધાય ખેતીભાાં કે ખેતીની ફશાય લેતન 

યજગાયી ય શત ુાં. શ્રભજીલી કુટુાંફના રગબગ ૩ જેટરા કુટુાંફ છૂટક ભજુય તયીકે કાભ કયતા 

શતા. જ્માયે એભને જે જગ્માએ કાભ ભે ત ેજગ્માએ કાભ કયતા અને ર્લકલ્ે ફશાય યશતેા. 

ફાકીના કુટુાંફ ઓછાભાાં ઓછા એક લગના ગાા સધુી રાંફાલી ળકામ તેલા કયાય શઠે કઇ 

ભાલરક વાથે ગરુાભની જેભ જડામેરા શતા.  

ત્રીજી ફાફત આભ વોથી નીચી કક્ષાએ ગ્રાભ ગયીફાઇ ભટે બાગે ખેતભજુય  કુટુાંફને 

કાયણે છે. તેભ છતાાં આ કક્ષાએ ણ તેઓ દેળના ગયીફના અધગબાગ કયતાાં લધ ુનથી. ફાકીના 

ગ્રાભ ગયીફ વાંબલતઃ નાના ખેડતૂ છે. નાના ખેડતૂની આલકનુાં મખુ્મ વાધન ફીજાનાાં ખેતય 

ય ભતી છૂટક ભજુયી છે.  
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જ્માયે ળશયેી ગયીફ ત ભાત્ર ગ્રાભ ગયીફન ળશયે ર્લસ્તાયભાાં ઉબયામેર એક બાગ જ 

છે. મૂભતૂ યીતે તેઓ ગ્રાભ ગયીફની જેભ એક જ લગગના છે. આભ છતાાં તેઓ ળશયેભાાં રાાંફા 

લખત લવલાટ કયતા. અને જીલન જીલતા શલાને કાયણે તાનાાં આગલાાં રક્ષણ પ્રાપ્ ત કયે 

છે.  

ટેબ – ૧  રાષ્ટ રીય ગરીબીન  ંપ્રમાણ  

ગયીફી યેખા શઠેન ર્લસ્તાય (ટકાલાયી)  

લગ  ગ્રાભીણ   ળશયેી  કુર  

૧૯૯૩-૯૪  ૫૦.૦૧  ૩૧.૦૮  ૪૫.૦૩  

૨૦૦૪-૦૫  ૪૧.૦૮  ૨૫.૦૭  ૩૭.૦૨  

૨૦૦૯-૧૦  ૩૩.૦૮  ૨૦.૦૯  ૨૯.૦૮  

૨૦૧૧-૧૨  ૨૫.૦૭  ૧૩.૦૭  ૨૧.૦૯  

 

ર્લશ્રેણ  

 ગ્રાભીણ ર્લસ્તાય અને ળશયેી ર્લસ્તાય ભાાં ગયીફી ૧૯૯૩-૧૯૯૪ ભાાં કુર ગયીફીનુાં 

પ્રભાણ ૪૫.૩% જેટલુાં શત ુાં. ણ જે ઘટીને ૨૦૧૧-૨૦૧૨ ભાાં ગ્રાભીણ ગયીફીનુાં પ્રભાણ ૨૫.૭ 

% અને ળશયેી ગયીફીનુાં પ્રભાણ ૧૩.૭% અને કુર ગયીફી ઘટીને ૨૧.૯% જેટરી થઇ છે.  

 

 ભારતીય ગરીબીના નવનવધ અભ્યાસો  

બાયતભાાં ગયીફી કેટરી છે. તે તાવ કયલા ભાટે જુદી જુદી વર્ભર્તઓ અને જુદા જુદા 

વભમ અંતયે અભ્માવ થમેર જલા ભે છે. ઇ.વ. ૧૮૭૦ ભાાં શ્રી દાદાબાઇ નલયજીએ 

“બાયતની ગયીફી” નાભનુાં સુ્તક પ્રગટ કયુું. ત્માય છી  ડૉ. યાભભનશય રરશમા, ડૉ. 
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ી.આય.બ્રહ્માનાંદ, ડૉ. દાાંડેકય અને ડૉ. યથ, ડૉ. ફી. એવ.ર્ભન્શાવ, ડૉ.પ્રણલલધગન, ડૉ.એભ.એર 

દાાંતલાા લગેયેએ ગયીફીન જુદીજુદી યીતે અભ્માવ કમાગ શત. તેભાાંથી ભાત્ર નોંધાત્ર 

અભ્માવન ભશત્લન તાયણ નીચે મજુફ નીકે છે.  

(૧) ડૉ.બી.આર.નમન્હાસનો અભ્યાસેઃ- આમજન ાંચના ભતૂલૂગ ભેમ્ફય શ્રી 

ફી.એવ.ર્ભન્શાએ બાયતભાાં ગયીફી ય અભ્માવ કમાગ શત. દયેક વ્મક્તતને દયયજ ૨,૨૫૦ 

કેરયી ખયાક ભલ જઇએ. તેલી ધાયણા નીચે ૧૯૬૦-૬૧ ના બાલએ જેભની ભાથાદીઠ 

લાર્િક આલકની વયખાભણીભાાં લયાળી ખચગ રૂ. ૨૪૦ થી ઓછાં શમ ત તે ગયીફી યેખા નીચે 

જીલે છે. તેવુાં ભ ાંતવ્મ શ્રી ર્ભન્શાવનુાં છે. તે પ્રભાણ ેગણતાાં ૧૯૫૭-૫૮ ભાાં ૫૮% લસ્તી એટરે 

૨૩.૮ કયડ લસ્તી ગયીફી યેખા નીચે જીલતી શતી. ૧૯૬૭-૬૮ ભાાં ૩૮% ભતરફ કે ૨૫.૭ 

કયડ લસ્તી અને ૧૯૭૩-૭૪ ભાાં ૩૯% એટર ેકે ૨૩.૨ કયડ લસ્તી ગયીફી યેખા નીચે જીલતી 

શતી. અને ર્ભન્શાવની આગાશી મજુફ ૧૯૮૦-૮૧ ભાાં ૨૭% એટરે કે ૧૮.૬ કયડ લસ્તી ગયીફી 

યેખા નીચે શલી જઇતી શતી. પ્ર. ર્ભન્શાવના ભતે દેળભાાં ગયીફીભાાં ઘટાડ થમ છે. જ કે  આ 

ભત વાથે અન્મ અથગળાસ્ત્રીઓ વશભત થતા નથી. જેભ કે ચથી ાંચલીમ મજનાના ગાાભાાં 

બાલભાાં થમેરા તીવ્ર લધાયાને રીધે કેટરાક ભાને છે. કે ગયીફી લધી શલી જઇએ.  

(૨) પ્રણવવધથનનો એક અભ્યાસ 

બાયતનાાં ગાભડાઓભાાં ગયીફી અંગેન અભ્માવ કમો શત. ૧૯૬૦-૬૧ ના બાલના વાંદબગભાાં 

જેભનુાં લાર્િક ખચગ રૂ. ૧૮૦ થી ઓછાં શમ તેઓ ગયીફી યેખા નીચે જીલે છે. તેલ ભત 

પ્રણલલધગનન શત ૧૯૬૦-૬૧ ભાાં ૩૮% લસ્તી ગયીફ શતી. જે ૧૯૬૪-૬૫ ભાાં લધીને ૪૫% 

અને ૧૯૬૮-૬૯ ભાાં લધીને ૫૪% થઇ શતી. ૧૯૬૮-૬૯ ભાાં ૨૪.૬ કયડ રક ગયીફ શતા. આ 

યીતે પ્રણલલધગનની ગણતયી મજુફ દેળભાાં ગયીફની વાંખ્મા તથા ટકાલાયી ખફૂ લધી છે.  

 

(૩) દાડંેકર અન  રથનો અભ્યાસેઃ-  

નુાના ગખરે ઇધ્ન્સ્ટટયટુના ડૉ.દાાંડેકય તથા ડૉ.યથે ગયીફી અંગે જે સુ્તક રખ્મા છે. 

તે ખફૂ જ આલકાય ાત્ર ફન્યુાં શત ુાં. તેભની ગણતયી તેભના તાયણ થડાાંક ર્લલાદાસ્દ શલા 
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છતાાં ગયીફીની ચચાગભાાં તેણે ખફૂ નોંધાત્ર પા આપ્ મ શત. દયયજ ૨,૨૫૦ કેરયી ખયાક 

ભેલલા લે ગાભડાભાાં રૂ. ૧૭૦ નુાં ખચગ થામ ળશયેભાાં રૂ. ૨૭૦ ખચગ થામ તેલી ધાયણા નીચ ે

૧૯૬૦-૬૧ ભાાં ગાભડાઓભાાં ૩૩.૧% અને ળશયેભાાં ૪૮.૬% ગયીફ શતા. ૧૯૬૮-૬૯ ભાાં આ 

પ્રભાણ અનકુ્રભે ૪૦% થી ૫૦% થયુાં શલાન અંદાજ છે. આભ તેઓના ભતે બાયતભાાં ગયીફી 

લધી છે. ૧૯૬૮-૬૯ ભાાં ગાભડાઓભાાં ૧૬.૬૪ કયડ અને ળશયેભાાં ૪.૯ કયડ ગયીફ શતા.  

(૪) આયોજનનો અભ્યાસેઃ-  

ઇ.વ. ૧૯૮૯ ભાાં એક ર્નષ્ટ ણાત જૂથની યચના આમજન ાંચને કયી. આ જૂથને દેળભાાં 

ગયીફીનુાં પ્રભાણ, ગયીફની વાંખ્મા ર્લળેના અંદાજ તૈમાય કયલા ભાટેનુાં ધધર્તવય કાભ 

વાાંલાભાાં આવ્યુાં. આ ર્નષ્ટ ણાતના જૂથે કેરયીનુાં ધયણ મથાલત યાખી (ગાભડાભાાં ૨૪૦૦ અન ે

ળશયેભાાં ૨૧૦૦ કેરેયીઝનુાં ધયણ) યાખીને ગયીફીની યેખા મગ્મ યીતે ગણતયીની ધધર્ત 

સચૂલી તથા ગયીફન અંદાજ ણ આપ્મ.  

(૧) ૧૯૭૩-૭૪ થી ૧૯૮૭-૮૮ના ગાાભાાં દેળની ગયીફી ૫૪.૯% થી ઘટીને ૩૮.૯%  

થઇ એટરે કે ૧૪ લગભાાં ગયીફીભાાં ૧૬% ન ઘટાડ થમ.  

(૨) ૧૯૮૭-૮૮ થી ૧૯૯૩-૯૪ ના ત્માયફાદના ૬ લગભાાં ગયીફીનુાં પ્રભાણ ૩૮.૯% થી 

ઘટીને ૩૬% થયુાં ૬ લગભાાં ગયીફીભાાં ૨.૯% એટરે કે લાર્િક વયેયાળ ૦.૪૮% ન ઘટાડ થમ.  

(૩) ૧૯૮૭-૮૮ થી ૧૯૯૩-૯૪ ના ગાાભાાં ળશયેી ગયીફી ૩૮.૨% થી ઘટીને ૩૨.૪% 

થઇ ૫.૮% ન કુર ઘટાડ થમ. લાર્િક વયેયાળ ૦.૯૭% ના દયે ઘટી. જ્માયે ગ્રાભીણ ગયીફીભાાં 

ભાત્ર ૧.૮% ન ઘટાડ થમ. ૧૯૮૭-૮૮ ભાાં ૩૯.૯% થી ઘટીને ૧૯૯૩-૯૪ ભાાં ૩૭.૩% જેટરી 

થઇ એટરે કે લાર્િક વયેયાળ ભાત્ર ૦.૩% ના દયે ઘટાડ થમ આન અથગ એ થમ કે ગ્રાભીણ 

આણે ભાટે લધાયે ગાંબીય શ્ન છે.  

નોંધાત્ર ફાફત ત એ છે કે ૧૯૮૭-૮૮ થી ૧૯૯૩-૯૪ ન વભમગા ખાનગીકયણ 

અને ફજાયતાંત્રન યહ્ય છે. અરફત આર્થિક સધુાયાની પ્રફ ળરૂઆત છેલ્રાાં ત્રણ લોભાાં 

એટરે કે ૧૯૯૧ થી થઇ છે. આથી આર્થિક સધુાયા અને ગયીફી ર્લળે કઇ તાયણ ય આલવુાં 
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મશુ્શ્કર છે યાંત ુએટલુાં જરૂય કશી ળકામ કે આર્થિક સધુાયા ય લધ ુ ધમાન કેશ્ન્િત કયલાભાાં 

ગયીફી ર્નલાયણના શતેનુી અલગણના થલા ાભી શતી.  

(૫) FICCI નો અભ્યાસેઃ-  

પેડયેળન ઓપ ઇશ્ન્ડમન ચેમ્ફવગ ઓપ કભવગ એન્ડ ઇન્ડસ્રીઝ ૧૯૬૦-૬૧ ના બાલ ે

ભાથાદીઠ ભાર્વક વયેયાળ રૂ. ૨૦ નુાં રઘતુ્તભ ખચગ તથા ૧૯૬૯-૭૦ ના બાલએ રૂ. ૩૭ ના 

ખચગને આધાયે બાયતભાાં ૪૧.૨%  જેટરી લસ્તીને ગયીફીની યેખા શઠે જીલતી દળાગલી શતી. 

કરૂ ગયીફના ૫૦%  જેટરી લસ્તી આંધ્રપ્રદેળ, લફશાય, ભધમપ્રદેળ, ઉત્તયપ્રદેળ એભ ચાય 

યાજ્મભાાં જલા ભી શતી. વોથી ઓછી ગયીફી ૨૧% ાંજાફભાાં શતી.  

(૬) અન્ય અભ્યાસ  

ટેબ – ૨ ભારતમા ંરાજ્ય વાર ગરીબીન  ંપ્રમાણ  

યાજ્મ  લગ – ૨૦૦૪-૦૫ લગ ૨૦૧૧-૧૨   W8F0M 

આંધ્રપ્રદેળ  ૨૯.૯ ૯.૨ ૨૦.૭ 

અરૂણાચર પ્રદેળ ૩૧.૧  ૩૪.૭  -૩.૬  

આવાભ  ૩૪.૪  ૩૨.૦૦  ૨.૪  

લફશાય  ૫૪.૪  ૩૩.૭  ૨૦.૭  

છત્તીવગઢ  ૪૯.૪  ૩૯.૯  ૯.૫  

રદલ્શી  ૧૩.૧  ૯.૯  ૩.૨  

ગલા  ૨૫.૦૦  ૫.૧  ૧૯.૯  

ગજુયાત  ૩૧.૮  ૧૬.૬  ૧૫.૨  
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શયીમાણા  ૨૪.૧  ૧૧.૨  ૧૨.૯ 

રશભાચર પ્રદેળ  ૨૨.૯  ૮.૧  ૧૪.૮  

જમ્મ-ુકાશ્ભીય  ૧૩.૨  ૧૦.૪  ૨.૮  

ઝાયખાંડ  ૪૫.૩  ૩૭.૦૦  ૮.૩  

કણાગટક  ૩૩.૪  ૨૦.૯  ૧૨.૫  

કેયર  ૧૯.૭  ૭.૧  ૧૨.૬  

ભધમપ્રદેળ  ૪૮.૬  ૩૧.૭  ૧૬.૯  

ભશાયાષ્ટ ર  ૩૮.૧  ૧૭.૪  ૨૦.૭  

ભણીયુ  ૩૮.૦૦  ૩૬.૯  ૧.૧  

ભેઘારમ  ૧૬.૧  ૧૧.૯  ૪.૨  

ર્ભઝયભ  ૧૫.૩  ૨૦.૪  -૫.૧  

નાગારેન્ડ  ૯.૦૦  ૧૮.૯  -૯.૯  

ઓરયસ્વા  ૫૭.૨  ૩૨.૬  ૨૪.૬  

ાાંડીચેયી  ૧૪.૧  ૯.૭  ૪.૪  

ાંજાફ  ૨૦.૯  ૮.૩  ૧૨.૬  

યાજસ્થાન  ૩૪.૪  ૧૪.૭  ૧૯.૭  

ર્વજક્કભ  ૩૧.૧  ૮.૨  ૨૨.૯  

તાભીરનાડુ  ૨૮.૯  ૧૧.૩  ૧૭.૬  
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ર્ત્રયુા  ૪૦.૬  ૧૪.૧  ૨૬.૫  

ઉત્તયપ્રદેળ  ૪૦.૯  ૨૯.૪  ૧૧.૫  

ઉત્તયાખાંડ  ૩૨.૭  ૧૧.૩  ૨૧.૪  

 બાયત યાજ્મભાાં ગયીફી પ્રભાણનુાં ર્લશ્રેણ કયતાાં વોથી લધ ુગયીફી ૨૦૦૪-૦૫ ભાાં લફશાય 

યાજ્મભાાં ૫૪.૪ જેટલુાં છે. અને વોથી ઓછી ગયીફીનુાં પ્રભાણ નાગારેન્ડ ભાાં ૯% જેટલુાં છે. 

જ્માયે ૨૦૧૧-૧૨ ભાાં બાયત દેળભાાં ગયીફીનુાં પ્રભાણ વોથી લધ ુછત્તીવગઢ ભાાં ૩૯.૯% જેટલુાં 

છે અને વોથી ઓછી ગયીફી ૨૦૧૧-૧૨ ભાાં ગલાભાાં ૫.૧ જેટરી છે. આભ વયેયાળ ૨૦૦૪-૦૫ 

ભાાં બાયત દેળભાાં ગયીફીનુાં પ્રભાણ ૩૭.૨% જેટલુાં શત ુાં. તે ઘટીને ૨૦૧૧-૧૨ ભાાં ૨૧.૯%જેટલુાં 

થલા મ્યુાં છે. તેભાાં ખાવ કયીને ખેતીકે્ષત્ર, ઉદ્યગકે્ષતે્ર, વેલાક્ષેત્રભાાં, થમેરી પ્રગર્તને કાયણે 

દેળભાાં યજગાયીભાાં થમેરા લધાયાને રીધે ગયીફીભાાં ઘટાડ થમેર જલા ભે છે.  

ટેબ – ૩ ભારતમા ંગરીબીના અભ્યાસ સનમનતનો અહવેા (૨૦૧૪) 

 ગ્રાભીણ  ળશયેી  કુર  

રાકડાલાા વર્ભર્ત  ૨૮.૦૩  ૨૫.૦૭  ૨૭.૦૫  
તેન્દુરકય વર્ભર્ત  ૪૧.૦૮  ૨૭.૦૫  ૩૭.૦૨ 

રાકડાલાા વર્ભર્તના અશલેાર પ્રભાણે ગ્રાભીણ ર્લસ્તાયભાાં ૨૮.૦૩% અને ળશયેી ર્લસ્તાયભાાં 

૨૫.૦૭% રક ગયીફી યેખા શઠે જીલે છે. જ્માયે તેન્દુરકય વર્ભર્તના અશલેાર પ્રભાણે 

ગ્રાભીણ ર્લસ્તાયભાાં ૪૧.૦૮%અને ળશયેી ર્લસ્તાયભાાં ૨૭.૦૫% રક ગયીફી યેખા શઠે જીલે છે. 

કુર ૩૭.૦૨%ફીીએર કાડગ ધાયક છે તેભ કશી ળકામ.   

ટેબ – ૪ ભારતમા ંગરીબીન  ંપ્રમાણ માટેનો આવકનો માદંડ  

લગ  ગ્રાભીણ  ળશયેી  

૨૦૦૪-૦૫  ૪૪૬.૦૭  ૫૭૮.૦૮  

૨૦૦૯-૧૦  ૬૭૨-૦૮  ૮૫૯.૦૬  

૨૦૧૧-૧૨  ૮૧૬.૦૦  ૧૦૦૦.૦૦ 
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 બાયતભાાં ળશયેી ર્લસ્તાય અને ગ્રાભીણ ર્લસ્તાય ભાટેન ગયીફી યેખા શઠેના પ્રભાણન 

ભાદાંડ જુદજુદ છે. ગ્રાર્ભણ ર્લસ્તાયભાાં ૪૪૬.૦૭ અને ળશયેી ર્લસ્તાયભાાં ૫૭૮.૦૮ ઓછાં 

કભાતા શમ છે. તે ગયીફી યેખા શઠે જીલે છે. ૨૦૧૧-૧૨ ગ્રાભીણ ર્લસ્તાયભાાં રૂ. ૮૧૬ અન ે

ળશયેી ર્લસ્તાય ભાટે ૧૦૦૦ ન ભાદાંડ નક્કી કયલાભાાં આવ્મ છે.  

સમાન   

બાયત દેળભાાં ાાંત્રીવ ઘટકના વાંઘભાાં યાજ્મ અને કેન્િળાર્વત પ્રદેળભાાં ગયીફીના 

આંકડાઓ દ્વાયા ગયીફીનુાં પ્રભાણ અરગ અરગ જલા ભે છે. દેળભાાં ગયીફી શટાલલાના ઝાંફેળ 

ચારત શલા છતાાં ગયીફી આણે નેસ્નાબદુ કયી ળક્યા નથી. ઇન્દીયા ગાાંધીએ આેર સતુ્ર 

“ગયીફી શટાલ દેળ ફચાલ” જેવુાં સતુ્ર આજે પતત સતુ્ર થઇને યહ્ુાં છે. દેળભાાં ગયીફી, ફેકાયી, 

લસ્તી લધાય જેલી મખુ્મ વભસ્માઓ દેળ સ્લતાંત્ર થમ ત્માયે શતી. અને આજે ણ તે 

વભસ્માઓ તેટરીજ અથગતાંત્રને અવયકાયક છે. દેળભાાં ઝડી ર્લકાવ કયલા ભાટે આણે 

આમજનાંચ, નાણાાંચ, ાંચલીમ મજનાઓ અને અનેક મજનાઓ અને નીર્તઓ અભરભાાં 

મકુી શલા છતાાં ગયીફી રૂી ઉંધઇન નાળ કયી ળક્યા નથી. ગયીફીયેખા નીચે જીલતા રકને 

ણ ભાનર્વક યીત ે આ એક પ્રકાયની વભસ્માન ે જીલનભાાં ઉતાયી રીધી છે. જેભાાંથી ફશાય 

રાલલાન ગભે તેટરા વયકાય પ્રમત્ન કયે તેભ છતાાં તેભની ફશાય રાલી ળક્યા નથી. ટુાંકભાાં 

ગયીફી એક અલબળા છે. તેભ કશીએત અર્તળમક્તત નથી.     
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વાંદબગ ગ્રાંથઃ-  

 (૧) બાયતના આર્થિક ર્લકાવની વભસ્મા ,ફી.એવ.ળાશ પ્રકાળન વત્તયભી આવરૃ્ત-        

           ૧૯૯૮-૯૯ 

 (૨) બાયતના આર્થિક ર્લકાવની વભસ્માઓ, શ્રેષ્ટ ઠ પ્રકાળન. 
 (૩) ધ-૧૨ અથગળાસ્ત્ર ભડગન, વી જભનાદાવની કાંની  

 (૪) Economics Survey ૨૦૧૨-૨૦૧૩  

 (૫) બાયતના આર્થિક ર્લકાવની વભસ્માઓ, યરુ્નલગવીટી ગ્રાંથર્નભાગણ ફડગ   

            ગજુયાત યાજ્મ.  

 (૬) V.S.Vays Agricultural Policies For Nineties :-  issues and Approaches  

            Economic & Political Weekly.    

 


