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માનવવવકાસ સચૂકઆંક : ભારત (1990 થી 2015) 
જાટવા સગંીતાબેન ભૂતભાઈ 

ીએચ.ડી. ળધાથી અથથળાસ્ત્ર વલબાગ,ગજૂયાત વલદ્યાીઠ,અભદાલાદ-14 

ટ ુંકવાય  

વલશ્વ ફેંક દ્વાયા દય લે વલશ્વ ભાનલ વલકાવ અશલેાર ફશાય તલાભાું આલે છે, જેભાું વલશ્વના 

જ દા જ દા દેળને  ૦ થી ૧ ની લચ્ચેન આંક આીને તભાભ દેળન ભાનલ વલકાવન ક્રભ નક્કી 

કયલાભાું આલ ે છે આ ેયભાું આ ભાનલ વલકાવ આંકની યચના અન ે બાયતભાું ભાનલ 

વલકાવના લરણન ેવભજાલલાન પ્રમત્ન કયલાભાું આવ્મ છે આળા છે કે ભાનલ વલકાવ અંગ ે

અભ્માવ કયતા અભ્માશ ને આ ેય ઉમગી થળે  

મ ખ્મ ળબ્દ – ભાનલ વલકાવ આંક, આયગ્મ, વળક્ષણ, ભાથાદીઠ આલક, વલકાવળીર દેળ,  
(1) પ્રસ્તાવના : 

દેળના વલકાવને ભાત્ર તેની યાષ્ટ્રીમ આલકભાું થતી વદૃ્ધિના આધાયે ભાલાભાું આલે છે. 

આવથિક વલકાવના ભાદુંડ તયીકે યાષ્ટ્રીમ આલક અને ભાથાદીઠ આલકને આવથિક વલકાવ ભાનીને 

આવથિક વલકાવના ભૉડરે યજૂ થામ છે. એલા વભમે ભાનલવલકાવ આંક એક ડકાયરૂ ફનત 

જામ છે. ભાત્ર નીવત, કામદ વનમભ કે વલકાવની વ્યશૂયચના ફદરલાથી આવથિક વલકાવ 

ભાનલીમ ચશયેાલા ફને એ વુંબાલના ઓછી છે તેથી આવથિક વલકાવ, આવથિક વદૃ્ધિ અને 

ભાનલવલકાવ લગેયેન અથથ મૂભતૂ યીતે વભજલ જરૂયી છે. 

આવથિક વલકાવ અને ભાનલવલકાવ એકફીજાને જડતી કડી છે. કઈણ દેળ જડ ેબોવતક 

અને નાણાુંકીમ મડૂી ફુંને શમ ણ ગ ણલત્તાવબય ભાનલમડૂી યૂતા પ્રભાણભાું ન શમ ત તે 

યાષ્ટ્રના વલાાંગી વલકાવભાું રયણભત ું નથી. આવથિક કલ્માણને ભાનલવલકાવ વાથે વુંફુંધ છે. 

ભાનલવલકાવને વળક્ષણ, આયગ્મ, આય ષ્ટ્મ, વાધનપ્રાપ્તત લગેયે વાથે વુંફુંધ છે. આ 

વલચાયધાયાભાું ભાણવકેન્દ્ર સ્થાને છે. આવથિક વલકાવ ત એક ભાત્ર વાધન છે. છેલટન ું ધ્મેમ ત 

ભાનલીમ વલકાવ અને ભાનલકલ્માણ જ આવથિક વલકાવ ત દેળની યાષ્ટ્રીમ આલક અને 

વુંવત્તભાું લધાય દળાથલે છે. જ્માયે ભાનલવલકાવ સચૂકઆંક એ ત દેળની પ્રગવતન લધ  

વલથગ્રાશી વાભાજજક-આવથિક ભા દળાથલે છે. 

ભાનલવલકાવ અને વુંવત વલકાવના વભથથકભાું નફરે ારયતવક વલજેતા બાયતીમ 

પ્ર.અભત્મથ વેનન તેભજ ારકસ્તાનના ડૉ.ભશબે  ફ ઉર-શક્કન વભાલેળ થામ છે. વલશ્વ વલકાવ 

અશલેારનાું યૂકરૂ ભાનલવલકાવ અશલેાર ફશાય ાડલાની આલશ્મકતા ઊબી થઈ 
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ઈ.વ.1990-91 થી (United National Development Programme - UNDP) ભાનલવલકાવ 

સચૂકઆંક અશલેાર ફશાય ાડ ેછે જેન ું લડ ભથક અભેરયકાના ન્દ્યમૂકથભાું આલેલ ું છે. 
(2) માનવવવકાસ સચૂકઆંકની વવભાવના અને માદંડો : 

ભાનલવલકાવની વલબાલના લાસ્તલભાું નલી નથી. વલદ્વાન અને તત્લચચિંતકએ દયેક 

વુંસ્કૃવતના પ્રાયુંબના વભમથી ભાનલવભાજના ઉદે્દળ તયીકે યાષ્ટ્રીમ વુંવત્તની પ્રાપ્તતના ખ્મારની 

મગ્મતા અંગ ેશુંભેળા ળુંકા ઉઠાલી છે. 

એરયસ્ટટરના ભતે, 

“આણ ેજેને બરા ભાટે ળધીએ છીએ તે સ્ષ્ટ્ટ યીતે વુંવત્ત ત નથી જ કેભ કે તે ફીજા 

કઈકના ભાટે ઉમગી છે. (UNDP-1993) એટરે કે ભાનલના કલ્માણ ભાટે છે.” 

 ભાનલવલકાવ એટરે રક જીલનભાું વલળા તક ભેલી ળકે તે ભાટે તેભની ક્ષભતાની વદૃ્ધિ. 

 ભાનલવલકાવ એટરે જેભનાભાું મૂભતૂ ક્ષભતા ન શમ તેભનાભાું તેન વલકાવ કયલ તે. 
(૩) માનવ વવકાસ આંકની સમજ 

      ભાનલીમ વલકાવની વલબાલના એ વોથી પ્રબાલળાી વલચાય છે જેને તાજેતયના વભમભાું 

વલકાવરક્ષી વલચાયને આકાય આતમ છે. અભ્માવએ દળાથવ્ય ું છે કે આવથિક વદૃ્ધિ અને જીલનની 

ગ ણલત્તા લચ્ચે કઈ શકાયાત્ભક વુંફુંધ નથી. ઉચ્ચ સ્તયના વલકાવભાું યાષ્ટ્રને વભાન વાભાજજક 

વલકાવની જરૂય નથી, તેથી આવથિક વલકાવ અને વાભાજજક વલકાવ લચ્ચે એક અચબન્ન ચરિંક જરૂયી 

છે. "ભાનલ વલકાવ" વુંબલતઃ એ ચરિંક છે, જે ભાત્ર લસ્ત  ના ઉત્ાદન અને વલતયણને જ નશીં 

યુંત   ભાનલ ક્ષભતાના વલસ્તયણ અને ઉમગને એક વાથે રાલે છે. ભાનલ સ્લાસ્્મના બગે તે 

સ ખાકાયી અને ચફન-આવથિક વદૃ્ધિને ભાલા ય ધ્માન કેન્દ્ન્દ્રત કયે છે. જ કે, તે ભાલા ભાટે 

નશીં ણ અથથતુંત્રભાું ભાનલ મડૂીના એકુંદય મલૂ્મન ઉભેય કયલા વાભાજજક અને વુંસ્થાકીમ 

મડૂી કેલી યીતે ઉમગ કયી ળકામ તેન ું એક ભડરે વલકવાલી ળકામ છે.  

1990 ભાું ય નાઈટેડ નેળન્દ્વ ડલેરભેન્દ્ટ પ્રગ્રાભ (UNDP) દ્વાયા પ્રથભ ભાનલ વલકાવ અશલેાર 

(HDR) ના પ્રકાળન અને ભાનલ વલકાવ આંક (HDI) ની કલ્નાની યજૂઆત વાથે વલકાવરક્ષી 

વવિાુંત, ભા અને નીવતના રેન્દ્ડસ્કેન ું રૂાુંતય કયલાભાું આવ્ય ું શત  ું. 

HDIને પ્રપેવય અભત્મથ વેન ક્ષભતાઓન અચબગભ દળાથલે છે, જેન અથથ થામ છે વભાપ્તતના 

અંત (જીંદગીના મગ્મ ધયણ) (ભાથાદીઠ આલક) ય બાય મકેૂ છે. HDRભાું ઉમગભાું 

રેલાતા વલકાવના ત્રણ ભશત્ત્લણૂથ કામો આયગ્મની, વળક્ષણ અને જીલનધયણ. આ ત્રણ અન ે

અન્દ્મ ક્ષભતાઓ દ્વાયા વ્મક્તત સ ખાકાયીની ઇપ્ચ્છત ક્સ્થવત પ્રાતત કયી ળકે છે. 
(૪)  માનવવવકાસ આંકની ગણતરીની ધ્ધવત 

[૧] માનવવવકાસ આંક  (Human Development Index) – HDI 
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ભાનલવલકાવના ચાલીરૂ રયભાણન ું વુંચક્ષતત પ્રભાણ એટરે ભાનલ વલકાવ આંક. 

ભાનલવલકાવ આંક દ્વાયા રાુંબ  અને તુંદ યસ્ત જીલન, વળક્ષણભાું વદૃ્ધિ  અને મગ્મ જીલનધયણ 

જેલા ત્રણ ભાનલવલકાવના મૂભતૂ રયભાણભાું દેળની વયેયાળ વવદ્ધિઓને ભાલાભાું આલે છે.  

ભાનલવલકાવ આંકના ત્રણ રયભાણ છે 
(  

    
 

  ⁄     
          

  
 ⁄
      

       
 

 ⁄
  ) 

1. જીલન (વયેયાળ આય ષ્ટ્મભમાથદા ) 

2. વળક્ષણ 

3. ભાથાદીઠ આલક (PPP$) 

આ ત્રણમે ઘટકને ગણીન ેભાનલવલકાવ આંક નક્કી કયલાભાું આલે છે. આભ ત્રણે 

આંકની વાદી વયેયાળ રઈને ભાનલવલકાવ આંકન ું વનભાથણ કયલાભાું આલે છે.  
માનવવવકાસ આંક માટેના રેખાચચત્રો (UNDP – 2013) 

ક્રભ વનદેળક (ઘટક) ભશત્તભ મ લ્મ રધ ત્તભ મ લ્મ 

૧ અેચક્ષત આય ષ્ટ્મ (લથભાું) ૮૩.૬ ૨૦.૦ 

  (જાાન)  

_ અભ્માવના વયેયાળ લથ ૧૩.૩ ૦ 

  ય .એવ.- ૨૦૧૦  

_ અભ્માવના અેચક્ષત લથ ૧૮.૦ ૦ 

  (Capped at) 

 

 

૨ વય ુંતત વળક્ષણ આંક ૦.૯૭૧ ૦ 

  (ન્દ્ય ઝીરેન્દ્ડ-૨૦૧૦)  

૩ ભાથાદીઠ આલક (PPP$) ૮૭,૪૭૮ ૧૦૦ 

  (કટાય-૨૦૧૨)  

ન્દ્ય નત્તભ અને ભશત્તભ રકિંભતને વ્માખ્માવમત કયતા સચૂક આંકની ગણતયી નીચ ેમ જફના સતૂ્ર 

દ્વાયા કયી ળકામ છે.   

રયભાણ સચૂકઆંક    
લાસ્તવલક મલૂ્મ – ન્દ્ય નતભ મલૂ્મ
ભશત્તભ મલૂ્મ ન્દ્ય નતભ મલૂ્મ                                                            

[૧] જન્મ સમયે અેચિત જીવન :- (સરેરાશ આયષુ્ય મયાાદા)  

           જીલનન વુંબવલતા આંકને ભાલા ભાટે જે –તે  દેળ વફુંવધત જન્દ્ભ વભમે પ્રાતત 

આય ષ્ટ્મ વુંબવલતતા ઉદાશયણ મ જફ ધાના દેળ ભાટે અેચક્ષત આય ષ્ટ્મ ભમાથદા ૬૪.૬ યાખલાભાું 

આલી છે.    
         અેચક્ષત આય ષ્ટ્મ આંક    

૬૪ ૬ ૨૦ 
૮૩ ૬ ૨૦      ૦ ૭૦૧ 



Research Guru:  Volume-12, Issue-2, September-2018 (ISSN:2349-266X) 

Page | 1369  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

                
[૨] વશિણઆંક :- 

           વળક્ષણઆંક ભેલલા ભાટે ફ ેફાફતને ગણલાભાું આલે છે.(૧) અભ્માવના લથ અન ે

અેચક્ષત અભ્માવના લથ ને વુંય તત યીતે ગણીને વળક્ષણઆંક ભેલલાભાું આલે છે. ઉદાશયણ 

મ જફ ધાના દેળ ભાટે વળક્ષણઆંક નીચ ેમ જફ છે.  

 (A) અભ્માવના લથ આંક                    
 ૭ ૦     ૦ 
૧૩ ૩     ૦                   

 

 (B) અભ્માવના અેચક્ષત લથ આંક          
૧૧  ૪    ૦ 
૧૮  ૦    ૦         

                                 વળક્ષણઆંક     
√૦ ૫૨૭  ૦  ૬૩૪ ૦ 

૦    ૯૭૧   ૦    ૦ ૫૯૬      
[૩]  કુ રાષ્ટીય આવક આંકની ગણતરી  (GNI) :-  

           ક ર યાષ્ટ્ટીમ આલક (GNI) ને ભાથાદીઠ ($) લયાળવવૃત્ત  વાથે રૂાુંતરયત કયીને 

ઉમગભાું રેલાભાું આલ ે છે. ભાનલીમવલકાવ ભાટે અભમાથરદત આલક જરૂયી નથી. તેના 

રયણાભે આલકના બાયાુંકન ઉમગ કયલાભાું આલે છે. લથ ૨૦૧૩ના ભાનલવલકાવ 

અશલેારભાું ભાથાદીઠ ($)  ૮૭,૪૭૮ છે. ઉદાશયણ ધણા દેળ ભાટે In 1684($) છે.  
                   આલક આંક    

                      

                    
             

 માનવવવકાસ આંકની ગણતરી :- (HDI) 

          ભાનલવલકાવ આંકની ગણતયી ભાટે વાભાન્દ્મ વયેયાળ ભાટે ત્રણ રયભાણન આંકને 

ગણલાભાું આલે છે.  

        ભાનલવલકાવ આંક = ૧/૩ (જી.વ.આંક) + ૧/૨ (વ.વળ.આંક) + ૧/૨ (જી.એન.ી.) 

      = ૧/૩ (૦.૭૦૧ ) +૧/૩ (૦.૫૯૬) + ૧/૩ (૦.૪૧૭) 
        √૦ ૭૦૧ ૦૫૯૬ ૪૧૭ 
        = ૦.૫૫૮ 

માનવવવકાસના માદંડો : 

ભાનલવલકાવ આંક (HDI)ના મ ખ્મ ત્રણ ઘટક છે. 

(1) વળક્ષણ 

(2) આયગ્મ અેચક્ષત આય ષ્ટ્મ 

(3) ભાથાદીઠ આલક 

ઉયતત પ્રથભ ફે ઘટક ચફનઆવથિક છે. જ્માયે ભાથાદીઠ આલક એ આવથિક ઘટક છે. 

આભ આ ઘટકને ધ્માનભાું યાખીને ભાનલવલકાવ આંક નક્કી કયલાભાું આલ ેછે. ભાનલ વલકાવ 

આંકન ું મલૂ્મ 0 થી 1 ની લચ્ચે આલે છે. જેભાું 0 એ ન્દ્ય નતભ વયેયાળ મલૂ્મ છે જ્માયે 1 એ 
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ભશત્તભ વયેયાળ મલૂ્મ છે. આ ઘટકની વુંદગી લૈજ્ઞાવનક ઢફ ેકયલાભાું આલે છે. વુંદ થમેરા 

ઘટકન સચૂકઆંક ફનાલલાભાું આલે છે જેન ું સતૂ્ર નીચે મ જફ છે. 

સચૂકઆંક સતૂ્ર = 
લાસ્તવલક મલૂ્મ રઘ તભ મલૂ્મ
ભશત્તભ મલૂ્મ રઘ તભ મલૂ્મ   

ઉદાશયણ 

વનદેશકો (ઘટકો) મહત્તમ મલૂ્ય ઘતુમ મલૂ્ય 

અેચક્ષત આય ષ્ટ્મ (લથભાું) 83.6 (જાાન-2012) 20.0 

વળક્ષણ વયેયાળ લથ 13.3 (ય .એન. 2012) 0 

અેચક્ષત વળક્ષણ લથ 18.0 0 

વુંય તત વળક્ષણ આંક 0.974 (ન્દ્ય ઝીરેન્દ્ડ 2010) 0 

ભાથાદીઠ આલક (PPP$) 87,478 (કતાય 2012) 100 

સ્રત : ભાનલવલકાવ અશલેાર 2013 ેજ નું.3 

ભાનલવલકાવ આંકન ું ચાય વલબાગભાું લગીકયણ કયલાભાું આલે છે. 

Very High HDI = ઘણ ઊંચ ભાનલ વલકાવ આંક (HDI 0.900 કે તેથી લધ ) 

High HDI = ઊંચ ભાનલવલકાવ આંક (HDI 0.800 થી 0.899) 

Medium HDI = ભાધ્મભ ભાનલ વલકાવ આંક (HDI 0.500 થી 0.799) 

Low HDI == નીચ ભાનલવલકાવ આંક (HDI 0.500 થી નીચે) 

વવશ્વના દેશોના માનવવવકાસ સચૂકઆંકમા ંભારત (1990 થી 2015) : 

આજે વલશ્વ આખ ું ઉદાયીકયણ લૈવશ્વકયણ અને ખાનગીકયણ તયપ જઈ યહ્ ું છે. ત્માયે 

દ વનમાના ઘણા દેળની ભાથાદીઠ આલક ઊંચી છે. ણ ભાનલવલકાવ આંકભાું તેઓ ઘણા ાછ 

છે. ભાત્ર આલક એ વલકાવન ું સચૂક નથી. આલકની વાથે-વાથે રકભાું વળક્ષણ, સ્લાસ્્મ, 

આય ષ્ટ્મ, કાભ કયલાની વભાન તક, ભરશરા વલકાવ અને સ્લતુંત્રતા ણ એટરા જરૂયી છે. આ 

ફધી જ ફાફતભાું બાયત ણ શકાયાત્ભક સ ધાયા કયત  ું દેખાઈ છે. જે 2016ના UNDP ના 

અશલેાર મ જફ વલશ્વના દેળન ભાનલ વલકાવક્રભ નીચે મ જફ છે. 

વલશ્વનાું વલવલધ દેળન ું ભાનલવલકાવ સચૂકઆંકન ું મલૂ્મ દળાથલત  ું કષ્ટ્ટક 

ભાનલવલકાવ સચૂકઆંકન ું (HDI) ન ું મલૂ્મ  

ક્રભ દેળન ું નાભ 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010-2015 

ઘણ ઉંચ 

ભાનલવલકાવ આંક 

 

1 નલે 0.849 0.917 0.939 0.941 0.942 0.945 0.948 0.949 0 

2 ઓસ્રેરીમા 0.866 0.899 0.927 0.930 0.933 0.936 0.937 0.939 1 

3 સ્લીઝયરને્દ્ડ 0.831 0.888 0.932 0.932 0.934 0.936 0.938 0.939 0 

4 જભથની 0.801 0.860 0.912 0.916 0.919 0.920 0.924 0.926 0 
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ઊંચ ભાનલવલકાવ 

આંક 

 

52 ફરેારૂવ - 0.681 0.787 0.793 0.796 0.796 0.798 0.796 1 

52 ઓભાન - 0.705 0.797 0.797 0.796 0.796 0.795 0.796 -3 

54 ફાફાથદવ 0.714 0.750 0.780 0.785 0.792 0.793 0.794 0.795 2 

54 ઉર ગ્લ ે 0.692 0.742 0.780 0.784 0.788 0.791 0.794 0.795 2 

ભધ્મભ ભાનલવલકાવ 

આંક 

 

108 ટવફાન 0.858 0.560 0.678 0.687 0.693 0.697 0.698 0.698 -3 

109 ગેફન 0.620 0.633 0.664 0.669 0.678 0.687 0.694 0.697 5 

131 બાયત 0.428 0.494 0.580 0.590 0.599 0.607 0.615 0.624 4 

132 ભટૂાન - - 0.572 0.581 0.589 0.596 0.604 0.607 5 

નીચ ભાનલવલકાવ 

આંક 

 

154 ચઝમ્ફાલે 0.499 0.427 0.452 0.464 0.488 0.498 0.507 0.516 15 

159 આન્દ્ડા 0.244 0.332 0.464 0.475 0.485 0.488 0.493 0.498 4 

166 ટગ 0.404 0.426 0.457 0.464 0.470 0.475 0.484 0.487 -1 

187 નાઈજય 0.212 0.255 0.323 0.331 0.341 0.345 0.351 0.353 1 

ઉયતત કષ્ટ્ટકભાું ઘણ ઊંચ ભાનલવલકાવ, ઊંચ, ભધ્મભ અન ેનીચ ભાનલવલકાવ 

આંક ધયાલતા યાષ્ટ્ર આેરા છે. અને 1990 થી 2015 સ ધી યાષ્ટ્રભાું આલેરા રયલતથન 

દળાથવ્મા છે. આ યાષ્ટ્રભાું બાયતની ક્સ્થવત શ ું છે ? તે ણ જલા ભે છે. 

UNDP - 2016ના ભાનલવલકાવ અશલેાર મ જફ નલ ે 0.949 (HDI) મલૂ્મ વાથે નલે 

0.949 () મલૂ્મ વાથે પ્રથભ ક્રભે આલે છે. નલે 1990 થી 2015 સ ધી HDI મલૂ્મભાું પ્રથભ ક્રભ 

ય છે. જભથની 0.926 HDI મલૂ્મ વાથે ચથા ક્રભે છે. 

બાયત દેળન ું HDI 1990 ભાું 0.428 શત  ું. 2000 ભાું 0.494 શત  ું. 2010ભાું 0.580 શત  ું તે 

લધીને લથ 2015ભાું 0.624 જેટલ ું થય ું છે. આ લધાય બાયતભાું થઈ યશરેા શકાયાત્ભક પેયપાય 

દળાથલે છે. 

UNDP ના લથ 2016ના અશલેાર મ જફ દ વનમાના 188 દેળના HDI ભાું બાયતન ક્રભ 

131 ક્રભ વાથે ભધ્મભ કક્ષાના ભાનલવલકાવભાું આલે છે. 
ભારતમા ંમાનવવવકાસનો પ્રવાહ : 

નીચેના ચાટથભાું લથ 1990 થી 2015 સ ધીન બાયતન ભાનલવલકાવ સચૂકઆંકન ું 

લરણ દળાથલ ેછે. 
ભારતમા ંમાનવવવકાસ આંકનો પ્રવાહ (1990 થી 2015) 
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વષા ભારતના HDI નુ ંમલૂ્ય 

1990 0.428 

2000 0.494 

2010 0.580 

2011 0.590 

2012 0.599 

2013 0.607 

2014 0.615 

2015 0.624 

ઉયતત ચાટથભાું લથ-1990 થી 2015 સ ધીન બાયતના HDI ન ું મલૂ્મ દળાથલલાભાું 

આવ્ય ું છે. 1990 થી 2000 દયવભમાનના HDI ભાું ઝડથી લધાય નોંધામ છે. લથ 2010 છી 

તેભાું ધીભ લધાય નોંધામ છે. જે ચાટથ યથી વભજી ળકામ છે. 
સમાન : 

વલશ્વના ઘણા દેળની આલક ઊંચી છે. ણ ભાનલવલકાવભાું તેઓ ાછ છે. ભાત્ર 

આલકથી જ ભાનલકલ્માણ થઈ જળે એવ ું નથી. આણા યાષ્ટ્રવતા ભશાત્ભા ગાુંધીજીના ભતે 

આવથિક કલ્માણને ભાનલવલકાવ વાથે વુંફુંધ છે. ભાનલવલકાવને વળક્ષણ, આયગ્મ, આય ષ્ટ્મ, 

વાધનપ્રાપ્તત લગેયે વાથે વુંફુંધ છે. તેઓ જણાલે છે કે જગતની આવથિક યચના એલી શલી 

જઈએ કે ામાની જરૂરયમાત જગતના ફધા જ ભાનલીને ભી યશલેી જઈએ. આ 

વલચાયધાયાભાું ભાણવ કેન્દ્રસ્થાને છે. આવથિક વલકાવ ત એક ભાત્ર વાધન છે. છેલટન ું ધ્મેમ ત 

ભાનલીમ વલકાવ અને ભાનલકલ્માણ જ છે. આવથિક વલકાવ ત દેળની યાષ્ટ્રીમ આલક અને 

વુંવત્તભાું લધાય દળાથલે છે. જ્માયે ભાનલવલકાવ આંક એ ત દેળની પ્રગવતન લધ  વલથગ્રાશી 

વાભાજજક-આવથિક ભા છે. 

ભાનલવલકાવભાું લૈવશ્વક સ્તયે અન્દ્મ યાષ્ટ્રની વયખાભણીભાું બાયતની ક્સ્થવત તાવતા 

બાયત કયતા વલશ્વના ઘણા દેળ આગ છે. જ્માું બાયતે શજી ઘણી પ્રગવત તેભજ અથથતુંત્રના 

ભાખાભાું ઘણા રયલતથન કયલા જરૂય છે 

સદંભા સાહહત્ય 

1 દેવાઈ, શવમ ખ (૨૦૦૩) ગ જયાતના લુંચચત : ભાનલવલકાવના વુંદબથભાું” વલશ્રેણ લલ્ય ભ-૩૯, નું.૨, જ રાઈ-
ડીવમે્ફય. 

2 ટેર, અયવલિંદક ભાય “ભાનલઅવધકાયથી ભાનલવલકાવ આંક તયપ” મજના, જ ન ૨૦૧૦, 
3 ટેર, જમવલરા ળ. (૨૦૦૪) ભાનલવલકાવ અન ેઆવથિક વલકાવન ત  રનાત્ભક અભ્માવ” લરવાડ જજલ્રાના વુંદબથભાું જ 

નું .૧૮-૧૯ 
4 ભશાદેલીમા,  બીભવવશ શડીમર, “બાયતભાું ભાનલવલકાવ મજના “, જ ન ૨૦૧૦, જે નું.૧૫-૧૭ 
5 ભશબે ફ ઉર શક (૧૯૯૯) ‘ભાનલકેન્દ્રી વલકાવન અચબગભ’. પ્રથભ આવવૃત્ત જાન્દ્ય આયી ૧૯૯૯, વયદાય ટેર 
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ઇન્દ્સ્ટીટય ટ ઓપ ઇકનવભક એન્દ્ડ વળીમર રયવચથ, અભદાલાદ. 
6 લાુંવવમા, મગેળ  ૨૦૦૮,  ‘ગ જયાતભાું ભાનલવલકાવ અંગેન ું અન્દ્લેણ” 
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