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અનેક દેળોને વતાલતી ફેયોજગાયી (અથથકાયણના અંતયંગ) 
 

વલશ્લન ં અથથતંત્ર એકંદયે ભંદીની વભસ્માભાંથી ફશાય આલી ગમ ં છે. છતાં આર્થથક વલકાવનો લેગ શજી ધીભો છે. આન ં એક કાયણ એ છે કે , 

અભેરયકા વવશત અનેક દેળોભાં એકંદય ફેકાયીન ં પ્રભાણ શજી ઘણં ઊંચ ં છે.ફેકાયીની આ વભસ્મા કેટરો વભમ ચાર  યશેળે તે કશી ળકામ નશીં. 

અનેક દેળો આથી ભ ંઝલણની વસ્થવતનો અન બલ કયી યહ્યા છે. 

ફેકાયીની અવયો : કેભ કે યોજગાયી લધે નશીં તો વલવલધ લસ્ત ઓની ભાગભાં આલશ્મક લધાયો થામ નશીં અથલા તેભાં લધાયો ધીભો યશે એટરે 

ઉદ્યોગોને ઉત્ાદન ળવતત લધાયલાનો ઉત્વાશ થામ નશીં એટરે આર્થથક વલકાવનો લેગ ધીભો યશે. આભ વલશ્લના અથથતંત્રન ં કોકડ ં શજી અભ ક અંળે 

ગ ંચલામેર  ં છે. 

અભેરયકા, મ યો, જાાન : અરફત્ત , વલવલધ દેળોભાં ફેકાયીન ં પ્રભાણ એક વયખ ં નથી , છતાં અનેક દેળોભાં એકંદયે તે ફશ  ઊંચ ં છે. દા.ત. 

અભેરયકાભાં ફેકાયીન ં પ્રભાણ ૯.૧ ટકા આવાવ છે જે લધ  ડત ં ઊંચ ં ભનામ છે. મ યો ઝોનભાં ફેકાયીનો દય ૧૦ ટકા આવાવ શોંચ્મો 

શોલાનો અંદાજ છે. એક લેા જાાનભાં ફેકાયી જેલ ં કળ ં શત ં નશીં ત્માં ણ અનેક રોકો ફેકાયીનો અન બલ કયી યશેર છે. ચીનની ગણના ફશ  

ઝડી આર્થથક વલકાવ વાધનાય દેળ તયીકે થામ છે, છતાં ત્માં ણ  ગમે લે ફેકાયીન ં પ્રભાણ ૯.૬ ટકા આવાવ શોલાનો અંદાજ છે. 

આણે ત્માં વસ્થવત : બાયતની ગણના ચીન છી વૌથી લધ  ઝડથી આર્થથક વલકાવ વાધી યશેર દેળ તયીકે થામ છે, ણ દેળભાં ક ર ફેકાયીન ં જે 

પ્રભાણ પ્રલતે છે તેના વલશ્લવનીમ આંકડા ઉરબ્ધ કયાલલાની તસ્દી આણે ત્માં રેલાભાં આલતી નથી. કેન્દ્ર વયકાયના બ ત લથ આંકડાળાસ્ત્રી 

ડો. પ્રણલ વેને એલી ટકોય ગમે લે કયી શતી કે , આણા દેળભાં પ્રલતથતી ફેકાયીના કળા આંકડા ઉરબ્ધ નથી , કેભ કે વયકાયી તંત્ર ભ ખ્મત્લે 

આર્થથક વલકાવ દયના આંકડાઓ અને બાવલ અંદાજોને યજ  કયીને વંતો ભાને છે. 

યાષ્ટ્રીમ કવભળન :અરફત્ત, આણા નેળનર કવભળન પોય એન્દ્ટયપ્રાઈવીવ ઇન ધ અનઓગેનાઈઝ્ડ વેતટય દ્લાયા દેળભાં પ્રલતથતી ફેકાયી અંગે 

ગંબીય ચચતા વ્મતત કયલાભાં આલી શતી. લધ ભાં તેણે   ોતાના અશેલારભાં એલી નોંધ ણ કયી શતી કે , ૧૯૯૩-૯૪ અને ૨૦૦૪-૦૫ લચ્ચે 

દેળના આર્થથક વલકાવ દયભાં અરફત્ત નોંધાત્ર લધાયો થમો શતો , યંત  દેળના ભોટા બાગના રોકો તેના રાબથી લંવચત યશી ગમા શતા. એટરે 

આ વભમ દયવભમાન દેળભાં યોજગાયીના પ્રભાણભાં તેભ જ વાભાન્દ્મ રોકોની ઉાજથન ળવતતભાં નવશલત્ લધાયો થમો શતો. લધ ભાં કવભળને એલી 

રટપ્ણી ણ કયી શતી કે , ફજાયનાં રયફો આર્થથક વલકાવ લધાયી ળકે , યંત  યોજગાયીન ં પ્રભાણ લધાયલા ભાટે વ વલચારયત મોજનાઓ અને 

કામથક્રભો આલશ્મક ગણામ. આલા કામથક્રભોને અબાલે આણે ત્માં એક કે્ષત્રભાંથી કોઈ ણ કાયણવય શડવેરાતા અનેક કભથચાયીઓને અન્દ્મ કે્ષત્રોભાં 

યોજગાયી ભેલલાન ં વશેર ં શોત ં નથી. 

ગ્રાભીણ યોજગાયી મોજના : આજે ણ દેળભાં ફેકાયી કેટરી છે તેના ચોતકવ આંકડા ભેલલાની કે યજ  કયલાની કેન્દ્ર વયકાયની તૈમાયી નથી. 

અરફત્ત, ગ્રાભીણ યોજગાયી  ફાંમધયી મોજના જેલી ક્રાંવતકાયી મોજના દાખર કયલાભાં આલી છે , યંત  તેનો અભર ગ્રાભીણ વલસ્તાયો  યતો 

ભમાથરદત યાખલાભાં આવ્મો છે અને ત્માં ણ લાર્થક ૧૦૦ રદલવની યોજગાયીને ફદરે અનેક વલસ્તાયોભાં ફશ  ઓછા રદલવની યોજગાયી 

લાસ્તલભાં ઉરબ્ધ થામ છે. આ મોજનાનો રાબ ળશેયી વલસ્તાયોના ફેકાયોને ઉરબ્ધ નથી. 
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આર્થથક વભીક્ષાઓ : કેન્દ્ર વયકાય દ્લાયા, લડા પ્રધાનની આર્થથક વરાશકાય કાઉવન્દ્વર દ્લાયા, તેભ જ રયઝલથ ફેંક દ્લાયા દેળની આર્થથક વભીક્ષા 

અલાયનલાય યજ  થામ છે, યંત  તેભાં ણ ફેકાયીની વભસ્માન ં લાસ્તવલક વચત્ર યજ  કયલાને ફદરે તેને રગબગ વાદડી શેઠ વયકાલી દેલાન ં વંદ 

કયલાભાં આલે છે. 

વલદેળી અન્દ્લેકોના અંદાજો : અરફત્ત, આભ છતાં કેટરાક વલદેળી અન્દ્લેકો આ ફાફતભાં અન્દ્લેણ કયતાં યશે છે. તેભના અન્દ્લેણ ભ જફ 

બાયતભા ં ફેકાયીન ં પ્રભાણ ગમે લે આળયે ૧૦ ટકા આવાવ શત ં. દેળભાં ફેકાયીની વભસ્મા અને તેને રઈને ઉદ્બલતી ગયીફાઈની વભસ્મા 

કેટરી ગંબીય છે તેનો ખ્માર આ અંદાજો ઉયથી આલી યશે છે. ફીજી તયપ દેળની ભોટા બાગની ગયીફ જનતા અવહ્ય ભોંઘલાયીભાં ીવાઈ 

યશેર છે, કેભ કે તે વભસ્માનો અવયકાયક ઉકેર રાલલાભાં વયકાયી તંત્ર વફનઅવયકાયક  યલાય થમ ં છે. 

આન ં એક કાયણ એ શોઈ ળકે કે , મ .ી.એ. વયકાયને નેતૃત્લ  રં ાડનાય કોંગ્રેવ ક્ષની આભજનતાનાં વશત પ્રત્મેની પ્રવતફદ્ધતા અંગે ળંકાને 

સ્થાન શોમ નશીં , ણ વલવલધ કે્ષત્રોભાં આવનો વંબાતા આણા કેટરા અથથળાસ્ત્રીઓભાં આલી પ્રવતફદ્ધતા શળે તે કશી ળકામ નશીં. 

અરફત્ત, કોંગ્રેવ ક્ષ દ્લાયા તેની યાષ્ટ્રીમ વરાશકાય કાઉવન્દ્વરની  નયથચના કયલાભાં આલી છે, યંત  તે ણ આ રદળાભાં કેટરો અવયકાયક  પાો 

આી ળકે તે કશી ળકામ તેભ નથી. પ્રધાનભંડની દય લે  નયથચના થતી શોમ અને વયકાયને નેતૃત્લ  રં ાડનાય ભ ખ્મ ક્ષની નીવતને નશીં 

અન વયનાય પ્રધાનોની પેયફદરી કયલાન ં ળતમ શોમ તો જ દી લાત, યંત  અત્માયે તેલી કોઈ લાત છે નશીં એટરે કેટરાક પ્રધાનો અને અથથળાસ્ત્રીઓ 

ોતાને ઠીક રાગે તે પ્રભાણે તંત્ર ચરાલતા યશે છે. ફેકાયી, ગયીફાઈ અને ભોંઘલાયી જેલી ભ બ ત વભસ્માઓના ઉકેર પ્રત્મે આ કાયણે આલશ્મક 

ધ્માન અાત ં નથી એટરે તે વભસ્માઓ રંફાતી યશે છે. 

અભેરયકાનો વલકાવ દય : વલશ્લન ં અથથતંત્ર એકંદયે ભંદીભાંથી અરફત્ત ફશાય આલી ગમ ં છે છતાં તેનો આર્થથક વલકાવદય લેગ કડતો નથી. આ 

અંગેના તાજેતયના ઓ.ઈ.વી.ડી.ના અંદાજો કશે છે કે , અભેરયકાના આર્થથક વલકાવનો ૨૦૧૦ભાં ૨.૯ ટકા આવાવ શતો , જે ૨૦૧૧ભાં 

વશેજ ઘટીને ૨.૬ ટકા આવાવ આલી જામ તેભ છે.  

શાઉચવગ ક્ષેત્ર : આનો ખ્માર ફીજી યીતે ણ આલી ળકે છે. અથથતંત્રભાં ચેતના શોમ અને રોકોભાં ઉત્વાશ શોમ તો તેઓ ઘયો ખયીદલાન ં વંદ 

કયે છે. 
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