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 गोषवारा: वातं यपवूकाळात तर असे हटले जायच ेक  "भारत एक धनी दशे ह ैजहॉ  के िनवासी िनधन ह"ै  

आजही त ेआप या भारताशी िनगिडत कटू स य आह.े ग रबी ही आप या दशेाला लागलेली एक मह वपूण 

सम या आह.े आ थक िवषमतेचा प रणाम हा आप या भारतातील लोकां या जीवनशैली, राहणीमान दजा 
इ यादी व पातून प र या जाणवतात. आज या आधुिनक युगात आप या मो ा-मो ा शहरात, 

महानगरात िवशाल गगनचुंबी इमारती, शेकडो तारां कत हॉटे स, मॉल सं कृतीचे आगमन, आधुिनक 

िवमानतळे, संगणक य ांती ही सव आपली समृ ी दशिवत असले तरी दसुर्या बाजून े समाजात एक 

ग रबीची क ड लागलेली ापक सम या भेडसावत आह.े शहरी गरीबीचे व प एवढे भयंकर आह ेक , जी 
औ ोिगक शहरे आहते तेथ ेमो ा सं येन ेमजुरी करणारे िमक वा त  करतात. यांना इतकाही यां या 
कामाचा मोबदला िमळत नाही क  ते शहरातील खच पूण क  शकतील कवा भागव ूशकतील. प रणामी 
यांचे जीवन अितशय िबकट अव थेत असत.े यातील ब याच लोकांच ेसंपूण आयु य फुटपाथवर िथत होत.े 

ाच प रि थतीत सामोरे जात िनयिमत रोजगार उपल ध होत नसतात. अशा प रि थतीला िमळते ती कामे 
क न आपला जीवनिनवाह करतात. ाच ग रबीचा प रपाक हणज ेवाढ या माणात आ थक िवषमता 
होय. ा गरीबीमुळे लोकांम य ेउ प  आिण संप ी या बाबतीत असलेली असमानता ह ेदशिवते. यालाच 

आ थक असमानता असे हणतात. हीच ग रबीची अव था आप या भारतात ापक व प धारण क न 

आह.े 

 बीजश द :- उ प ात असमानता, कृषी िवकास, बेरोजगारी, लोकसं या वाढ, आ थक िवषमता आिण 

कौश यािधि त िश ण. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 तावना:- 
भारतात वेगवगे या जाती, धम, ढी, परंपरा इ यादी चा वारसा लाभलेला आह.े काही माणात 

का होईना क  ा सव बाबीचा ग रबीशी संबंध जुळतो. ग रबीमुळे भारत क येक दवसापासून हा 
िवकासा या येतच आह.े भारताचा उ लेख आजही िवकसनशील रा ां या पं तच लागतो रॉबट 

मेकनमाश यांचे असे मत आह ेक , फार ग रबी ही जीवनाची एक अशी अव था आह े यात पुरेस ेअ , िश ण, 

आजारपण, सुदढृ बालपण, मृ युदर, आयुमान या सग यावर याचा प रणाम होतो. एक  कवा अशा 
चा समूह गरीब आह ेकारण तो याला जीवन जग यासाठी काही िनदिशत मूलभूत गरजांची प रपूणता 

तो क  शकत नाही. जर येक  जीवनाव यक जसे अ , व , आिण िनवारा यांची सोय क  शकत 

नाही तर अशा वेळेला तो फारच गरीब हणजेच दा र रेषेखाली आह ेअसे हणता येते. अशा समूह कवा 
 या जीवनाव यक गरजांचीच पूतता कर यास असमथ ठरत असेल तर अशा ि थतीत तो आप या 

आरो याकड ेकशा प तीन ेल  दऊे शकेल.  

आ थक िवषमते या वाढ या ती तेनुसार याच े व प दोन भागात पाहता येते- 

⮚  सापे  ग रबी:-  सापे  ग रबीतून िविभ  उ प ा या गटातील िवषमतेचे दशन होत.े  
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⮚  िनरपे  ग रबी:-   सापे  ग रबीतून गरीब लोकांची कती सं या आह ेही बाब मािहत होत नाही 
याक रताच िनरपे  ग रबी ही संक पना मदत करत.े  

आ थक िवषमते या संदभात दशेातील िविवध अथत ा या िवचारांम य ेअंतर आह.े परंत ुएकंदरीत 

असा याव न बोध होतो क  दशेात आ थक िवषमते या बाबतीत एक मोठा वग आप या कमान गरजा 
दखेील पूण क  शकत नाही. समाजात आ थक िवषमतेची िवदारक सम या ापक प धारण करत आह.े 

भारतातील गरीबीची/ दा र ाची कारण:े- 

         भारत हा िवकसनशील दशे असून भारतातील ग रबीची कारण ेपुढील माणे सांगता येईल.  

लोकसं यते वाढ:- 

भारतामधील लोकसं या दरवष  2.6 ट े  या दराने वाढत आह े या गतीने लोकसं येम य ेवाढ होत 

आह े या गतीन ेउ पादन आिण साधना या गतीत वाढ होत नाही. ामुळे दशेातील आ थक संतुलन जुळत 

नाही यामुळे मागणी आिण पुरव ा या असंतुलनामुळे व तू या कमतीत वाढ होत े आिण जनतेची 
यश  कमी होत.े अशा प रि थतीतील काही लोक आप या जीवनाव यक गरजा दखेील पूण क  शकत 

नाही व आपला उदरिनवाह ग रबी या अव थेत करतात. याच बरोबर आ थक िवषमता वाढते. 
परक य स ा:- 
       भारत दशे जवळपास दीडशे वष ि टशां या गुलामीत होता. या गुलामी या काळात ि टशांकडून 

भारताच ेमो ा माणात शोषण झाले. या प रि थतीत सै यावर खच, अिधका यांचे वेतन आिण ि टश 

कंप यांना नफा यामुळे आप या दशेाचे मो ा माणात शोषण झाल.े पारतं या यावेळी आप या दशेातला 
क ा माल व त दरात ि टशां या दशेात पाठिवणे तेथील प ा माल महागात भारतात आयात करत असे 
यामुळे भारतातील संप ी इं लंडकड ेवळत गेली.  
आ थक िवषमता:- 
         भारताम य ेआ थक िवषमता मो ा माणात फोफावत आह.े केवळ मूठभर शेतक याजंवळ मो ा 
माणात जिमनी अस यामुळे ब सं य ामीण भागातील लोक ग रबीत जीवन जगत आह.े तसेच शहरी 
भागात को ावधीश भांडवलदार व ल ाधीश मजूर अशी प रि थती आह.े 

बरेोजगारी:- 
      बेरोजगारी या प रि थतीत कोणतेही काम उपल ध नसते. अशा वेळी ही  जनसं या काही कमावत 

नाही मा  याचा भार कुटंुबावर पडत अस यामुळे कुटंुब गरीब होत आह.े  

दोषपणू िश ण प ती:- 
        भारतातील िश ण णाली ही काहीशी परंपरागत ान दे याचे काय करीत आह.े पािहजे या 
माणात ावसाियक ान िव ालय व महािव ालयीन िश णात उपल ध नाही. वावलंबनाकड े व 

वतःचा वसाय िन मतीकड ेशै िणक दिृ कोन ा  होत नाही. या प रि थतीमळेु बेरोजगारांची सं या 
चंड वाढत आह.े यामुळे ग रबीम य े/दा र ात वाढ होत आह.े प रणाम व प आ थक िवषमता फोफावत 

आह.े 

भारतीय शतेीच ेमागासलले े व प:- 

       भारतात मो ा माणात ामीण भागात राहणारे लोक आढळतात. तेथील मु य वसाय शेती 
हाच आह.े ब तांश शेती ही जु या तं ाने केली जाते, शेतीला होणारा सचनाचा पुरवठा सु ा कमी होतो. 
कारण आप याकड े पाऊस भरपूर पडतो पण या पडले या पा याचे आपण िनयोजन करत नाही. या 
प रि थतीत उ प  कमी होते व या कमावले या मालाला पुरेसा भाव नसतो. यामुळे शेतकरी कजबाजारी 
आह.े अशा प रि थतीत लहान-लहान शेतक यांम य ेगरीबी वाढतच आह.े  

भाडंवलाची कमतरता:- 
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        भारतात मो ा माणात औ ोिगकरणाची गरज आह े पण या सव औ ोिगकरणा या 
िव तारासाठी मो ा माणात भांडवल व अशा भांडवली व तु या अभावामळेु श य नाही. भांडवला 
अभावी पुरेस ेउ ोग थािपत होऊ शकल ेनाही. प रणाम व प बेरोजगारी व ग रबीत अिधक माणात 

वाढ झाली. 
आ थक रेणचेा अभाव:- 

        भारतातील ब सं य समाज धा मक वृ ीचा आिण दवैवादी तसेच अ पसंतु  आह.े असेल या 
प रि थतीत राह याची यांची वृ ी असत.े यामुळे आप या दशेातील लोकांची अिधक क  क न गती 
कर याची ेरणा कमी असते. त ेलोक आह े या प रि थतीतच राहण ेपसंद  करत.े यामुळे त ेग रबीतच 

राहतात व यांची ग रबी दवसागिणक वाढत जात.े  

सामािजक कारण:े- 

        भारताम य ेअनेक परंपरा ढी लादले या आहते. ा दशेात ऋण काढून सण कर याची परंपरा 
आह.े यामुळे अनेक धा मक, सामािजक संगासाठी ल  मौजीसाठी लोक भरपूर कज काढतात आिण ती 
फेड यासाठी अिधक गरीबीत जातात.  

     उपरो  या सव कारणांनी भारतात ग रबीची सम या मो ा माणात फोफावत आह.े 

ग रबी िनयिं त कर यात यणेारे उपाय:- 

      वाढती ग रबी ही दशेा या सवागीण िवकासासाठी घातक ठरत े यामुळे ही ग रबी न  कर यासाठी 
खालील उपाय कर यात येतात.  

लोकसं या वाढीवर िनयं ण:- 

        गरीबी वाढ याचे मु य कारण लोकसं येत होणारी वाढ हीच होय. यामुळे या मु य ावरच आळा 
घाल यासाठी शासन तरावर प रवार िनयोजन काय म जेवढा नेटान ेराबिवता येईल तेवढा अिधक िवजय 

आपण ा ग रबीवर ा  क  शकतो.  
िश ण प तीत अमलुा  बदल:- 

       आज या बदल या प रि थतीला सामोरे जात आप या िश ण णालीत केवळ सुिशि त बेरोजगार 

िनमाण न करता यांना मा यिमक तरापासूनच वसाय िश ण दे यात याव.े याच माणे कौश यािधि त  

व माला ो साहन दणेा या िश ण प ती िनमाण केली पािहजे. 
रोजगार वाढीच ेउपाय: 

     बेरोजगारीची प रि थती ह े  ग रबीची अ यंत मह वाचे कारण होय. यावर मात कर यासाठी 
रोजगार ा ी या संधी जेव ा मो ा माणात वाढिव यात येते तेव ा माणात या वाढिव यात या ा 
तेव ा माणात या वाढवा ात जेव ा माणात रोजगार वाढेल तेव ाच माणात ग रबी कमी होईल 

यासाठी शासनान े ामीण िवकास योजना, र ते िवकास योजना, बंधारे, िविहरी, तलाव आद ची काम े

वाढिव यास िवकासाला मदत होईल व रा ीय संसाधनात भरही पडले.  

लोकां या काय मतते वाढ:- 

      भारतीय लोकांम य ेमो ा माणात काय मता आह.े पण यांचा सुयो य वापर भारताला करता 
येत नाही. ग रबी या अव थेत लोकांची काय मता कमी असते. अशा प रि थतीत आरो य आिण 

व छते या सुिवधा पुरिव या तर अशा चे आरो य चांगले रा न यांची काय मता वाढेल. या 
प रणाम व प अिधक म के यामुळे यां या उ प ात वाढ होईल. सव समाजाची काय मता वाढ यास 

रा ा या िवकासाला चालना िमळेल.  

कृषी िवकासावर भर:- 
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     भारतातील जवळपास 67 ट े  लोक ामीण भागात वा त  करतात. या ामीण भागातील मु य 

वसाय कृषी कड ेपािहल ेजात.े यामुळे कृषी िवकासावर अिधक भर दऊेन आधुिनक करण के यास याचा 
फायदा शेतीतील रोजगाराची मागणी वाढेल व यामुळे ामीण मजुरांना अिधक काम िमळून यांची ग रबी 
कमी होईल व ग रबी दरू हो यास मदत होईल.  

लघ ुआिण कुटीर उ ोगां या िवकासावर भर:- 

        या उ ोगांम य े रोजगार ा  क न दे याची मता अिधक असत.े यामुळेच कमी भांडवलात 

अिधक गरीबी िनमलूनात मदत करत.े मो ा उ ोगांना लागणारे पूरक सािह य, या उ ोग, ह त उ ोग 

यांचा िवकास झा यास ग रबीवर मात कर यास मदत होत.े 

 िन कष:- 

       भारतातील आ थक िवषमता दरू कर यासाठी शासन तरावर योजना काळात य  केलेले आह.े या 
योजनेला ख या अथाने पाच ा योजनेपासून गती दे यात आली. या काळात त कालीन पंत धान ीमती 
इं दरा गांधी यांनी ग रबी हटावचा नारा लावला योजनाब  िवकासा या धोरणामुळे मागील काही दशकात 

िनि तच रा ीय उ प ात वाढ झालेली आह.े तसेच राहणीमानाचा तर दखेील सुधारलेला आह.े परंत ुएका 
बाजूला ग रबीचे िव ाळ प जवळपास सारखेच जे वातं यापूव  होत ेतसेच आह.े ग रबीचा खरा अथ असा 
क  जीवना या आव यक बाबी जोड याक रता साधनांचा अभाव ग रबी या ख या प रि थतीच ेअनुमान 

लावण ेकदािचत श य होणार नाही. परंत ुवेळोवेळी  जे य  के या गेली यातून ग रबीच ेउ प िनि त 

समोर आले आह.े भारतातील ही आ थक िवषमता जण ूएक अिभशाप ठरली आह.े 

           आ थक िवषमता िनयिं त कर यासाठी वापर यात येणा या सव उपायाव नच हचे ल ात येत ेक , 

आ थक िवषमता दरू कर यासाठी सवकष प तीन े वापर यास दशेातील बेरोजगारी आिण ग रबी कमी 
हो यास मदत होईल. पंचवा षक योजनेत याच कायावर अिधक भर दे यात येण ेआव यक आह.े  

सदंभ:- 

 भारतीय नागरी अथशा   - डॉ. काश सोमलकर, मेसस रजनी काशन, नागपरू 
 Indian Economy – Agrawal A.N.  

 Indian Economy – Datta & Sundaram  

 Indian Economy – Misra S.K. & Puri V.K., Himalaya Publishing house. 

 Rural Development – Mishra R.P. 

 ी. आ. दशेपांडे ,भारताच ेिनयोजन आिण आ थक िवकास- िव ा काशन 

 

 

 

 

 

 

 


