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ABSTRACT: પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં બાયતભાાં અનાલલાભાાં આલેર આર્થિક સધુાયાઓ અને તેના રયણાભે બાયતીમ 

યાજકાયણભાાં આલેર રયલતતનો અને તેના કાયણે રોકોની ભાનર્વક ફદરાલભાાં આલેર યાજકીમ ર્લચાયધાયાભાાં 
રયલતતનનો અભ્માવ કયલાનો શતે ુ યશરેો છે તેના ભાટે વેકન્ડયી ડેટાનો ઉમોગ કયલાભાાં આલળે અને અરગ 

ર્લચાયધાયાઓ ધયાલતી ાટીઓની લતતભાન સ્સ્થર્ત નો અભ્માવ કયલાભાાં આલળે. 
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પ્રસ્તાવના :- 
દુર્નમાના ભોટાબાગના દેળોભાાં 1980 થી ળરૂ કયીન ે2000 સધુીભાાં અથતકાયણભાાં આમરૂ રયલતતનો આવ્મા 

છે. જેભકે ચીન જેલા વભાજલાદી દેળ ફજાય આધારયત અથતવ્મલસ્થા તયપ લળ્મા  છે.  બાયત કયતા એક દવકા 
અગાઉ ફજાય આધારયત વ્મલસ્થા સ્લીકાયી  તેના બાગરૂે આર્થિક વમદૃ્ધિ પ્રાપ્ત કયી.જે આણ ેજોઈ ળકીએ છીએ. 
બાયતભાાં ફાંધ સ્લરૂની અથતવ્મલસ્થા શતી જે 1991 છી અથતતાંત્રન ેઓન ઇકોનોભી તયીકે સ્લીકાયલાન ુાં નક્કી થયુાં. 
જેભાાં 1991 આર્થિક સધુાયાઓ (ઉદાયીકયણ,ખાનગીકયણ, અને લૈર્િકીકયણ) ન ેરયણાભે બાયતીમ યાજકાયણભાાં ણ 
ખફુ ભોટા રયલતતનો આવ્મા શોમ એવુાં જોલા ભે છે. બાયતીમ યાજકાયણભાાં એક ભાત્ર કોંગ્રેવ ર્લચાયધાયા  રાાંફા 
વભમ સધુી ળાવન કમાત છી આ આર્થિક સધુાયાના કાયણ ેયાજકાયણભાાં ણ ખફૂ ભોટા રયલતતન આલેરા જોલા 
ભે છે.જેના બાગરૂે આણે તમાાં યાજકાયણભાાં નલા અધ્મામ ની ળરૂઆત થઇ યશી શોમ તેવુાં જોલા ભે છે.જે પ્રસ્તતુ 
અભ્માવભાાં જોલાનો પ્રમતન કમો છે. 

લત 2014 ની ચ ૂાંટણીભાાં ભધ્મભ લગતની ભશતતલની ભરૂ્ભકા ર્નબાલી છે. લગત આધારયત ભતદાનના દાખરાએ 
નયેન્ર ભોદીની વપતાભાાં પાો આપ્મો છે, એટરા ભાટે નશીં કે તેભણ ેભધ્મભ લગતના યાંયાગત યીત ેબાજ તયપી 
વભથતન આપ્યુાં છે, ણ એટરા ભાટે કે તેભણે ઉબયતા 'નીચા-ભધ્મભ લગત' ના ભોટા બાગનાન ેઆકર્ષમાત છે. ાછરા 
દામકાના આર્થિક ર્લકાવભાાંથી જન્ભેરી એક ભશતલાકાાંક્ષી વાભાજજક કેટેગયી. 1990 ના દામકાભાાં રશન્દી ટ્ટાભાાં, તેનો 
એક નલા લગત તયીકે અસ્સ્તતલભાાં આલી. વાભાજજક અને આર્થિક રષ્ર્ષટએ ઓફીવીના તપાલતથી બાજન ેપામદો થમો 
છે. તેના ઉયની યાજકીમ યોટરો ળેકલા ઈચ્છાતા યાજકાયણીને કોના તયપેણ લાત કયલી તે બાયતીમ જનતા ાટીને 
વારુાં  આલડે છે તેના બાગ રૂે  ભોદીજી એ લધ ુ નોકયીઓ અને ર્લકાવ ની લધ ુલાતો કયીને નલા વાભાજજક આર્થિક  
છાત લગતને આકતલાન ુાં નકી કયીને ર્લકાવ ની લાત દ્વાયા લોટવતને ોતાની ાટી તયપ લાલાનો પ્રતમન કમો છે 
તેવુાં જોલા ભે છે. 

 ર્લર્લધ ક્ષ બેગા ભીન ે જોડાણ (ગઠફાંધન) ફનાલલાભાાં આલે છે અન ે ોત ોતાના એજન્ડા દ્વાયા 
ફહુભતી રાલલા ભાટેના પ્રમતન કયલાભાાં આલે છે પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં બાયતીમ યાજકાયણભાાં આર્થિક સધુાયાની 
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અવયો જોતા સ્ર્ષટ દેખામ છે કે બાયતના યાજકાયણભાાં શેરીલાય બાયતીમ જનતા ાટીની વાથી ભોયચાની વયકાય 
આ કયલાભાાં વપ થઇ છે તેવુાં જોલા ભે છે. 

 વયકાય દ્વાયા ખાનગીકયણ અન ેલૈર્િકીકયણના ભાત્ર આર્થિક જ નશીં યાજકીમ રાબ ણ ભળ્મો શોમ તેવુાં 
જોલા ભે છે બાયતના અથતતાંત્રભાાં અટરબફશાયી ફાજાઈ ની વયકાયે ાાંચ લત યુા કમાત તમાયે વભગ્ર દેળભાાં એક 
નવુાં લાતાલયણ ઊભુાં થયુાં જેન ેપીરગડુ પેકટય એવુાં નાભ આલાભાાં આવ્યુાં વયકાયે ભાત્ર ૧૮ જેટરા ઉદ્યોગ ોતાના 
શસ્તક યાખી ન ે ફાકીના ઉદ્યોગોન ુાં ખાનગીકયણ કયી અન ે અથતતાંત્રન ે લેગલાંત ુ ફનાલલાન ુાં કામત કયુું શત ુાં.  આર્થિક 
સધુાયા એ ભાત્ર આર્થિક સધુાયા જ નશીં યાંત ુબાયતીમ અથતતાંત્રભાાં એક નલી ઊંચાઈ આનાય વાબફત થમા છે 
વયકાયે રડવઇન્લેસ્ટભેન્ટનાાં ભાધ્મભથી ખફૂ ભોટા પ્રભાણભાાં મડૂીયોકાણ છૂટુાં કયુું છે.અને ર્લકાવના કામોભાાં ઉમોગ 
કમો છે.  વયકાયે યેલ્લે ર્લભાની વેલા અન ેયસ્તા ણ બ્લરક પ્રાઇલેટ ાટતનયળી ભોડેર ( PPP) દ્વાયા ખફૂ ભોટા 
પ્રભાણભાાં મડૂીયોકાણ કયીન ેવાયી વાયી સરુ્લધાઓ દેળના નાગરયકોન ેપ્રાપ્ત કયાલી છે. 

આર્થિક સધુાયાની શકાયાતભક અવયો ૩૦ લત છી બાયતના અથતતાંત્રભાાં બાયતના યાજકીમ વાંફાંધો અને 
આર્થિક ર્લકાવ યથી આણ ેઆી ળકીએ છીએ ઉતાદનભાાં ખાનગીકયણનો જોક લધલાના કાયણ ેઆજે આણે 
નલી નલી ટેકનોરોજી અનાલતા થમા છીએ ઉતાદન કયતા થમા છીએ અને વભથતન કયતા થમા છીએ જે દેળ 
ટાાંકણીન ુાં ઉતાદન નશોતો કયતો એ દેળ આર્થિક સધુાયાના કાયણે આજે ર્ભવાઈર સધુીન ુાં ર્ભળન રુૂાં ાડતો શોમ એવુાં 
જોલા ભે છે  

દુર્નમાના દેળોભાાં બાયતએ વૌથી ભોટુ ફજાય શોલાથી બાયતભાાં યાજકીમ સ્સ્થયતા શોલી ખફુ જરૂયી છે  કોઈ 
એક જ યાજકીમ ક્ષનુાં ળાવન ચારત ુશોમ તમાયે તેના રયણાભ ે ર્લદેળી મડૂીયોકાણન ેઆકતલાભાાં ખફૂ વયતા યશે 
છે. અને આને રયણાભ ેઆણા દેળભાાં ખફુ વાયા યોકાણ દ્વાયા ર્લકાવની ગર્તને તેજ કયી ળકામ છે  

યાજકીમ ર્લશ્રેક અને જજિંદર સ્કૂર ઓપ ઇન્ટયનેળનર અપેવતના ડીન શ્રીયાભ ચૌરીમાએ જણાવ્યુાં શત ુાં કે, 
એક વાંણૂત મડૂીલાદી, વ્મલવામ તયપી ક્ષ તયીકેની બાજની છફી વભગ્ર બાયત ભાાં ગુાંજી ઉઠી છે. ત ેછફી કોંગ્રેવ 
વાથ ે ર્લયોધાબાવી છે, જેન ેલધ ુ કલ્માણકાયી ક્ષ ભાનલાભાાં આલે છે, જે ગયીફો ભાટે શેન્ડઆઉટ્વભાાં મડૂીલાદી 
સધુાયાઓનુાં ર્ભશ્રણ કયે છે. 

ફીજેીએ વખત ભજૂય કામદા ફદરલાન ુાં લચન આપ્યુાં છે જે ર્લદેળી ઉતાદકોન ેબાયતભાાં કાયખાનાઓ 
સ્થાલા ભાટે આભાંત્રણ આે છે. ચીનનાાં 31 ટકાની તરુનાભાાં ભેન્યપુેક્ચરયિંગ બાયતના અથતતાંત્રભાાં ભાત્ર 15 ટકા જ 
છે. ભેન્યપુેક્ચરયિંગ ઇન્લેસ્ટભેંટ આકતવુાં એ દય લ ેકભતચાયીઓભાાં પ્રલેળતા 13 કયોડ યલુા બાયતીમો ભાટે યોજગાયી 
ઉબી કયલાની ચાલી છે, અને ર્લદેળી યોકાણકાયો ભોદીના ર્લજમની અેક્ષાભાાં બાયતીમ ળેયો અને ફોન્્વભાાં અફજો 
ડોરય યેડતા યહ્યા છે.તેભ છતાાં, તેભણ ેઅથતવ્મલસ્થા ય બાયલૂતક ધ્માન કેષ્ન્રત કયુું શોલા છતાાં, ભોદીએ તેભની 
ર્લદેળનીર્તના લરણના કેટરાક વાંકેતો આતાાં કહ્ુાં છે કે બાજ બાજના પ્રથભ લડા પ્રધાન અટર બફશાયી 
લાજેમીના ામા ય ફાાંધલા ભાાંગે છે. 1998 થી 2004 સધુી ળાવન કયનાયા લાજેમી બાયતના રાાંફા વભમના 
દુશ્ભન વાથેના વાંફાંધોન ેસધુાયલાની કોર્ળળભાાં ફશાદુયી બમાત ગરા તયીકે જોલાભાાં આલ ે છે.ારકસ્તાન વાથ ેફવ 
વેલા ળરુ કયીને બાજ વૌન ેવાથે યાખીન ેચારનાયી ાટી છે તેવુાં દળાતલે છે. 

ભોદીએ આ અબબમાન દયર્ભમાન કહ્ુાં શત ુાં કે બાયત પ્રાદેર્ળક ર્લળા ચીન વાથ ેયિુ નથી ઇચ્છત ુાં યાંત ુ
તેભની વયકાય ફેઇજજિંગની વાંબર્લત ર્લસ્તયણલાદી નીર્તઓની વાભ ેકામતલાશી કયલા તૈમાય યશેળ.ે 

ભોદીએ કહ્ુાં, 'હુાં યાર્ષરન ે ર્લિાવ અાલલા ભાાંગ ુછાં કે જ્માયે આણ ે સ્લતાંત્રતા ભાટે રડવુાં અન ેભયવુાં ન 
ભળ્યુાં, તમાયે આણન ેઆ યાર્ષર ભાટે જીલલાનો ગૌયલ છે.' "શલ ેયાર્ષર ભાટે ભયલાનો વભમ નથી યાંત ુતેના ભાટે 
જીલલાનો છે." 
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2014 નાાં ચુાંટણી રયણાભ ેએ બાજન ેસ્ર્ષટ ફહુભતી અને કોંગ્રેવને પક્ત 45 ફેઠકો ય જ જીત અાલી 
જે તેનો અતમાય સધુીની વૌથી ખયાફ સ્સ્થર્ત છે. જે ફદરામેરી આર્થિક વાથ ેયાજકીમ સ્સ્થર્તની ણ વભીક્ષા કયાલી 
જામ છે. 

 

સ્સ્થર સરકારના ાભ : 
1  જો લધ ુફહુભર્તની વયકાય શોમ તો ફહુભતી લાી વયકાય ોતાની ઇચ્છા ળસ્ક્ત મજુફ લધનુ ેલધ ુવારુાં 

મડૂીયોકાણ આલી ળકે અન ેએના રયણાભ ેવાયા યોકાણ લધતા દેળની GDP  ખફૂ ઝડથી લધલા ની ળક્યતાઓ 
થામ છે.    

૨.  કોઈણ દેળના ર્લકાવભાાં દેળન ુાં યાજકાયણ જલાફદાય શોમ છે જે દેળભાાં યાજકીમ સ્સ્થયતા છે ત ેદેળનો ર્લકાવ 

ખફૂ ઝડથી થતો શોમ તેવુાં જોલા ભે છે બાયતના વાંદબતભાાં જોઈએ ર્લકાવભાાં જે લોભાાં સ્સ્થયતા જોલા ભી છે ત ેલોભાાં 
ર્લકાવની ઝડ લધ ેછે તેવુાં જોલા ભળ્યુાં છે. 

3 બાયતભાાં ખાનગીકયણના રયણાભ ેઉતાદનભાાં ઝડથી વદૃ્ધિ અન ેખફૂ ભોટા ઉદ્યોગનો ર્લકાવ ઝડથી થમો 
છે ખાનગીકયણ ના રાબ બાયતના લધ ુક્ષેત્રભાાં નાના-ભોટા મડૂીયોકાણ અન ેયોજગાયભાાં વદૃ્ધિ દ્વાયા લધ ુજતા શોમ એવુાં જોલા 
ભે છે કૃર્ ક્ષેત્ર ફાદ વૌથી લધ ુયોજગાયી કોઈ આતુાં શોમ તો તે ઔધોબગક ક્ષેત્ર છે.  
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