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भारतातील बेरोजगारी आणि दाररद्रय 

ही अशी परिस्थिती आहे ज्यात लोक सध्याच्या वेतनाच्या दिाने काम किण्यास तयाि आणि इचु्छक आहेत पिंतु तिीही त्ांना 

काम णमळू शकत नाही. बेिोजगािीचे मापन भाितात NSSO (िाष्ट्र ीय नमुना सवेक्षि संथिा) द्वािे केले जातात. भाितातील 

बेिोजगािीचा डेटा कामगाि आणि िोजगाि मंत्रालयाच्या अंतगगत ठेवला जातो. 

NSSO खालील तीन वगाात लोकाांना णवभागते - 

(a) कायगित लोक (आणिगक णियाकलापांमधे्य गंुतलेले) 

(b) काम कित नाही (काम शोधत आहे) 

(c) काम कित नाही णकंवा काम शोधत नाही 

• शे्रिी (a) मधील लोकांना कायगबल म्हितात. 

• शे्रिी (b) मधील लोकांना बेिोजगाि म्हटले जाते. 

• शे्रिी (a) आणि (b) मधील लोकांना श्रमशक्ती म्हितात. 

• शे्रिी (c) मधील लोकांना कामगाि दलात नाही असे म्हटले जाते. 

• बेिोजगािांची संख्या = कामगाि शक्ती – कायगबल 

बेरोजगारीचे प्रकार 

1. सांरचनात्मक बेरोजगारी 

• संिचनात्मक बदलामुळे झाले. 

• उदाहिि- तांणत्रक बदल, वाढती लोकसंख्या इ. 

2. घर्ाि बेरोजगारी 

• जेव्हा लोक एका नोकिीतून दुसऱ्या नोकिीत णशफ्ट होतात आणि या मध्यांति काळात बेिोजगाि िाहतात. 

• चिीय बेिोजगािी (मागिी कमतिता बेिोजगािी) 

• जेव्हा मागिी कमी झाल्यामुळे लोकांना नोकिीतून काढून टाकले जाते. 

• उदाहिि- मंदी 

3. छुपी बेरोजगारी 

• या प्रकािच्या िोजगािामधे्य, लोकांना िोजगाि णदला जातो पिंतु त्ांची णकिकोळ उत्पादकता शून्य आहे. 

• उदाहिि- एक मनुष्य काही शेती कामात गंुतलेला आहे, त्ाचा णमत्र त्ाला सामील कितो पि दोघांची उत्पादकता 

सािखीच िाहते. त्ाचे णमत्र बेिोजगािीच्या वेशात येतात. 

4. णिणित बेरोजगारी 

• जि एखादी सुणशणक्षत व्यक्ती त्ाच्या पात्रतेनुसाि योग्य नोकिी णमळवू शकत नसेल. 

• उदाहिि- अणभयांणत्रकी पदवीधािकाला अणभयंता पदाऐवजी णलणपक पद णमळत आहे. 
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5. खुली बेरोजगारी 

• अशी स्थिती ज्यामधे्य लोकांना कोितेही काम सापडत नाही. 

• यामधे्य कुशल आणि अकुशल अशा दोन्ही लोकांचा समावेश आहे. 

6. कमी प्रतीची बेरोजगारी  

• जेव्हा लोक काम णमळवतात पिंतु त्ांची कायगक्षमता आणि क्षमता त्ांच्या इष्ट्तम प्रमािात वापिली जात नाही 

आणि ते उत्पादन मयागणदत पातळीपयंत योगदान देतात. 

7. सै्वच्छिक बेरोजगारी 

• या प्रकािच्या बेिोजगािीमधे्य नोकऱ्या उपलब्ध आहेत पिंतु व्यक्तीला णनस्िय िाहण्याची इच्छा आहे. 

• उदाहिि- आळशी लोक, ज्यांच्याकडे पूवगजांची संपत्ती आहे त्ांना कमवायचे नाही. 

8. नैसणगाक बेरोजगारी 

• 2 ते 3 % बेिोजगािी नैसणगगक मानली जाते आणि दूि केली जाऊ शकत नाही. 

9. क्रॉणनक बेरोजगारी 

• अिगव्यवथिेत दीघगकालीन बेिोजगािीमुळे काििीभूत आहे. 

10. हांगामी बेरोजगारी 

• या प्रकािच्या बेिोजगािीमधे्य लोक वर्ागतील काही मणहने बेिोजगाि असतात. 

• उदाहिि- शेतकिी 

दाररद्र्य 

दारिद्र्य अशी परिस्थिती ज्यामधे्य समाजातील घटक आपल्या मूलभूत जीवनावश्यक गिजा पूिग करू शकत नाही. 

हे दोन प्रकािचे आहे- 

(a) पूिग दारिद्र्य 

(b) सापेक्ष दारिद्र्य 

(a) पूिा दाररद्र्य 

• यामधे्य, आम्ही जीवनावश्यक वसंू्च्या णकमान प्रमािात एक एकूि मूल्य (दिडोई ग्राहक खचग व्यक्त कििािी 

आकृती) मोजतो. 

• ज्या लोकसंखे्यचे उत्पन्न (णकंवा खचग) या एकूि मूल्यापेक्षा कमी आहे ते दारिद्र्य िेरे्खाली (बीपीएल) आहे. 

• दारिद्र्यच्या या मापनात आम्ही एकूि लोकसंखे्यच्या प्रमािात गिीबांची संख्या व्यक्त केली. हे मोजमाप हेडकाउंट िेशो 

म्हिूनही ओळखले जाते. 

• उदाहिि: 13 टके्क लोक BPL आहेत. 

• आम्ही उत्पन्नाऐवजी उपभोग खचग पद्धत का पसंत कितो- 

• दिडोई उत्पन्नात आम्ही अवलंणबत लोकांना (मुले, जे्यष्ठ नागरिक इ.) वेगळे करू शकत नाही जे उपभोग घेत आहेत 

पिंतु कमावत नाहीत. ति, अचूक डेटा गिनासाठी, आम्ही उत्पन्नाऐवजी उपभोग खचग पद्धत पसंत कितो. 
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(b) सापेि दाररद्र्य 

• या प्रकािच्या दारिद्र्यमधे्य, एखादी व्यक्ती दारिद्र्यिेरे्खालील असू शकते पिंतु इति व्यक्तीच्या तुलनेत गिीब असल्याचे 

णदसून येते ज्याचे उत्पन्न त्ाच्या उत्पन्नापेक्षा/वापिापेक्षा जास् आहे. 

• या प्रकािच्या दारिद्र्यच्या गिनेत, णवणवध टके्कवािी गटांमधे्य लोकसंखे्यचे उत्पन्न/उपभोग णवतििाचा अंदाज लावला 

जातो आणि त्ांची तुलना केली जाते. 

• हे एकूि लोकसंखे्यमधे्य असमानता प्रदान किते. 

• स्वंटाइल गुिोत्ति हे असमानतेचे एक उपाय आहे. 

• स्वंटाइल उत्पन्न िेशन = सवागत श्रीमंत 20 टके्क सिासिी उत्पन्न/ सवागत गिीब 20 व्यक्तीचें सिासिी उत्पन्न 

णिणिि भारतातील दाररद्र्यचा अांदाज  

• दारिद्र्यचा सवागत आधीचा अंदाज दादाभाई नौिोजी यांनी 1901 मधे्य प्रकाणशत केलेल्या "भाितात दारिद्र्य आणि अन 

णिणटश िाजवटी" या पुस्कात केला होता. 

• 1936 मधे्य िाष्ट्र ीय णनयोजन सणमतीने अणवभाणजत भाितातील दारिद्र्यबद्दल कल्पना णदली. पिंतु त्ांनी प्रदान केलेला 

डेटा देशातील दारिद्र्यचा डेटा मानला गेला नाही. 

स्वतांत्र भारतातील दाररद्र्यचा अांदाज 

(A) डॉ.व्ही.एम. दाांडेकर आणि णनलांत रथ (1968-69) 

• णनणित णकमान पोर्ि = 2250 कॅलिी/णदवस 

• ग्रामीि भागात, पोर्ि ही िक्कम खिेदी किण्यासाठी आवश्यक पैसे- 170 रु. / वर्ग 

• शहिी भागात, पोर्ि ही िक्कम खिेदी किण्यासाठी आवश्यक पैसे- 271 रु. / वर्ग 

• या संदभागचा वापि करून, त्ांना आढळले की, ग्रामीि िणहवाशांची 40 टके्क आणि शहिी िणहवाशांची 50 टके्क 

1960-61 मधे्य दारिद्र्य िेरे्खाली होती. 

(ब) णनयोजन आयोग तज्ज्ञ गि 

दारिद्र्य िेरे्ची संकल्पना सवगप्रिम 1962 मधे्य णनयोजन आयोगाच्या णनयोजन आयोगाच्या कायगसमूहाने मांडली. 

(i) अलघ सणमती 

• अध्यक्ष- वाय के अलघ 

• 1979 पयंत दारिद्र्यचा अंदाज उत्पन्नाच्या अभावाच्या आधािावि केला जात होता, पिंतु 1979  मधे्य वाय के अलघ 

सणमतीने घिगुती दिडोई वापि खचागच्या आधािावि नवीन दृणष्ट्कोन स्वीकािला. 

• ही सणमती भाितातील पणहल्या दारिद्र्य िेरे्ची व्याख्या किते. 

• ग्रामीि मधे्य सणमतीने णनणित केलेला दैणनक वापि = 2400 कॅलिी/णदवस 

• शहिी = 2100 कॅलिी/णदवस मधे्य सणमतीने णनणित केलेला दैणनक वापि 

• टीप- ग्रामीि भाितात उपभोग मूल्य जास् ठेवण्यात आले होते कािि ते शािीरिक श्रम कितात. 

(ii) लकडावाला सणमती 

• 1989 मधे्य थिापना केली. 

• अध्यक्ष- डी.टी. लकडावाला 
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• 1993 मधे्य अहवाल सादि केला. 

• ग्रामीि मधे्य सणमतीने णनणित केलेला दैणनक वापि = 2400 कॅलिी/णदवस 

• शहिी = 2100 कॅलिी/णदवस मधे्य सणमतीने णनणित केलेला दैणनक वापि 

• दारिद्र्यच्या अंदाजासाठी सणमतीने CPI-IL आणि CPI-AL चा वापि केला 

• टीप- CPI-IL (औद्योणगक कामगािांसाठी ग्राहक णकंमत णनदेशांक) 

• CPI-AL (कृर्ी मजुिांसाठी ग्राहक णकंमत णनदेशांक) 

पररिाम 

• 1993-94 मधे्य एकूि लोक BPL अंतगगत होते = 36 टके्क 

• 2004-05 मधे्य एकूि लोक बीपीएल अंतगगत होते = 27.5 टके्क 

(ii) तेंडुलकर सणमती 

• 2005 मधे्य थिापना केली. 

• अध्यक्ष- सुिेश डी. तेंडुलकि 

• 2009 मधे्य त्ाचा अहवाल सादि केला. 

• पोर्ि, आिोग्य आणि इति खचागवि आधारित उष्ांक आधारित अंदाज बदलला 

• दारिद्र्य िेर्ा बासे्कट (PLB) ही नवीन संज्ञा सादि किा जी दारिद्र्य णनणित किण्यासाठी णनवडलेल्या सवग वसंू्ची बासे्कट 

आहे. 

• उपभोग प्रमाि ग्रामीि आणि शहिी दोन्ही लोकांसाठी समान आहे पिंतु णकंमत णभन्न आहे- 

• ग्रामीि साठी दििोजचा दिडोई खचग- रु. 27 

• शहिीसाठी दििोजचा दिडोई खचग- रु. 33 

पररिाम 

• एकूि दारिद्र्य- 37.2 टके्क (वर्ग 2004-05 मधे्य) 

• ग्रामीि- 41.8 टके्क (वर्ग 2004-05 मधे्य) 

• शहिी- 25.7 टके्क (वर्ग 2004-05 मधे्य) 

(iii) रांगराजन सणमती 
• जून 2012 मधे्य थिापना केली. 

• अध्यक्ष- िंगिाजन 

• जून 2014 मधे्य त्ाचा अहवाल सादि केला. 

• पुन्हा, कॅलिी-आधारित दृणष्ट्कोन स्वीकािला जो पूवी वापिला जात होता. 

• ग्रामीि साठी दििोजचा दिडोई खचग- रु. 33 

• शहिीसाठी दििोजचा दिडोई खचग- रु. 47 

परिणाम- 

• एकूि दारिद्र्य- 29.5 टके्क (2011-12 मधे्य) 
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• ग्रामीि- 30.9 टके्क (2011-12 मधे्य) 

• शहिी- 26.4 टके्क (2011-12 मधे्य) 

(C) भारतीय ररझव्हा बँक अहवाल 2012 

• णकमान दारिद्र्य असलेले िाज्य- गोवा (5.09 टके्क) 

• कें द्रशाणसत प्रदेशात णकमान दारिद्र्य आहे- अंदमान आणि णनकोबाि (1 टके्क) 

• सवागणधक दारिद्र्य असलेले िाज्य- छत्तीसगड (39.93 टके्क) 

• सवागणधक दारिद्र्य असलेल्या कें द्रशाणसत प्रदेश- दादिा आणि नगि हवेली (39.31 टके्क) 

(D) जागणतक बँकेचा अहवाल 

• दारिद्र्यिेर्ा: ज्यांचे उत्पन्न दििोज 1.90 $ पेक्षा कमी आहे 

• 2015 च्या जागणतक बँकेच्या अहवालानुसाि, 2011 मधे्य भाितात 12.4 % लोक दारिद्र्य िेरे्खालील होते 

(ई) आणियाई णवकास बँकेचा अहवाल 

• 2015 च्या आणशयाई णवकास अहवालानुसाि, भाितातील दारिद्र्य = 21.9 टके्क (2014 साठी) 
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