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భారతదేశం- పేదరికం 

ఏ దేశంలోనైతే అధిక జనాభా, పేదరికంతో బాధపడుతంటారో ఆయా దేశాలు అభివృది్ధ పథంలో మందుకు సాగలేవని 

అరథ శాస్్తర పితామహుడు ఆడమ్ స్మిత్ 1776లో Wealth of Nations గర ంథంలో పేర్కొనాాడు. పర పంలంలో రోజుకు 

ఒక డాలర్ కూడా ఆదాయం లభింలని పర జానీకం సుమారు 1.2 బిలియన్ల ని అంలనా. 

ఎవరైతే కనీస్త జీవన్ పర మాణానిా పందలేక పోతనాారో వారిని పేదవారుగా పరిగణంలవచ్చు.- పర పంల బాయంకు. 

  

‘పేదరికం అనుభవంచేవారి బాధను గుడి్డవారు కూడా చూడగలరు’’ - ఆరిథ కవేత్, నోబెల్ అవారిు గర హీత అమర్యసేన్ 

  

‘పేదరికమనే స్తమదర పు దీవులోల  మన్ం ఎంతమాతర ం స్తంతోషంగా జీవంలలేం’ - ఎం.ఎస్. సాామినాథన్ 

  

పేదరికం అతయంత తీవర మైన్ మాన్వ హకుొల ఉలల ంఘన్ - జసి్మస్. కె.జి. బాలక్రర షణ న్, సుప్ర ంకోరిు మాజీ పర ధాన్ 

నాయయమూర్ి 

  

పోషకాహారలోపం, అనారోగయం, నిరక్షరాస్తయత, నిరుద్యయగం వంటి మౌలిక స్తమస్తయలతో అభివృది్ధ చందుతన్ా దేశాలు 

స్తతమతమవుతనాాయి. ఆయా దేశాలోల  ఎంతో కంత అభివృది్ధ జరిగినా, దాని పర తిఫలం మాతర ం అతి కది్ధ మంద్ధకే 

దకొడం వలల  ఆదాయ అస్తమాన్తలు అధికమవుతనాాయి. దేశంలో భూమి, మూలధన్ం వంటి ఆస్ులు, ఆదాయ 

పంపిణీలో తీవర మైన్ అస్తమాన్తల వలల  అధిక స్తంఖ్యయక పర జలు పేదరికానిక్ర గురవుతనాారు. 

  

పేదరికానిా కేవలం ఆరిథ కపరమైన్ స్తమస్తయగానే కాకుండా సాంఘిక స్తమస్తయగా కూడా పరిగణంచాలిి ఉంటంద్ధ. 

మాన్వాభివృది్ధ నివేద్ధక పర కారం.. ‘దీరఘ కాలం ఆరోగయవంతమైన్ జీవతం గడ్డపేందుకు కావాలిిన్ సౌకరాయలు, సేాలఛ, 

సాాభిమాన్ం, ఇతరుల నుంచి గౌరవం కరవడటమే పేదరికం’. ‘అధిక పేదరికం, అధిక స్తంపదలు స్తమాజంలో వయక్్రతా 

వకాసానిక్ర అడింక్ర అవుతాయి, పర పంలంలో గొపప వయక్్రతాం ఉన్ా వయక్ులంతా మధయ తరగతి నుంచివచిున్వారే. 

అందుకే ఆరిథ క శక్ులు స్తమాన్ంగా, స్తంతలితంగా స్తమాజంలో స్తరిుబాట కావాలి’ అని సాామి వవేకాన్ంద 
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పేర్కొనాారు.  

  

 పేదరికాన్ని రెండు రకాలుగా పేర్కొనొచ్చు. అవి..  

1. నిరపేక్ష పేదరికం 

2. సాపేక్ష పేదరికం. 

  

1. న్నరపేక్ష పేదరికెం: దేశంలోని పర జలు కనీస్త అవస్తరాలు కూడా తీరుుకోలేని, జీవనాధార వయయానిా కూడా చేయలేని 

పరిస్మథ తిని నిరపేక్ష పేదరికం అంటారు. అభివృది్ధ చందుతన్ా దేశాలోల  ఈ రకమైన్ పేదరికం ఉంటంద్ధ. 

  

2. సాపేక్ష పేదరికెం:వవధ వయక్ులకు లేదా గ్రర పులకు అందుబాటలో ఉన్ా వన్రులు, వేతన్ం, స్తంపద తద్ధతర 

అంశాల ఆధారంగా దీనిా లెక్రొస్ారు. స్తమాజంలో 5% నుంచి 10%  మంద్ధ స్తంపన్ా వరాాల పర జల జీవన్ పర మాణంతో 

పోలిుతే క్రంద్ధ సాథ యిలోని 5% నుంచి10% పర జల జీవన్ పర మాణం తకుొవగా ఉంటంద్ధ. స్తంపన్ా వరాంలోని పర జల 

ఆదాయాలతో పోలిుతే ద్ధగువ వరాంలోని వారి ఆదాయాలు తకుొవగా ఉన్ాపపటికీ వారు దారిదాయరనిా 

అనుభవస్ున్ావారు కాదు. అభివృది్ధ చంద్ధన్ దేశాలోల  ఈ రకమైన్ పేదరికం ఉంటంద్ధ. దీనిా లారంజ్ వయతిరేక లేదా 

గిని గుణకం దాారా లెక్రొస్ారు. 

  

భారతదేశెం పేదరికెం - అెంచనాలు 

సాాతంతాయరనిక్ర పూరాం దాదాబాయ్ నౌరోజీ తన్ గర ంథమైన్ "Poverty and Unbritish Rule in India" లో 

జైళ్ల లోని ఖైదీల కనీస్త పౌషి్టకాహారం ఆధారంగా పేదరికానిా అంలనా వేశారు. సాాతంతాయరన్ంతరం అనేక మంద్ధ 

ఆరిథ కవేత్లు పేదరికానిా అంలనా వేశారు. వారిలో పి.డ్డ. ఓఝా, దండేకర్, నీలకంఠ రాథ్, మినాాస్, ప్కే బరిన్, మాంటెక్

స్మంగ్ ఆహ్లల వాలియా, గౌరవదత్, రావెలిల స్, లకివాలా (D.T. Lakdawala- Expert Group Chairman 

1989) తద్ధతరులు మఖ్యయలు. 

  

1960 పూరాం పేదరికానిక్ర స్తంబంధించిన్ అంలనాలోల  వయతాయసాలునాాయి. ఆయా అంలనాలు వరుస్తగా.. మినాాస్ 
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37.1% , ఆహ్లల వాలియా 56.5%, ప్కే బరిన్ 54% , దండేకర్, నీలకంఠ రాథ్ 40% (196869). ఈ 

వయతాయసాలకు పర ధాన్ కారణం వారు తీసుకున్ా గణాంకాలోల  తేడా లేన్పపటికీ వారు గణంచే పదితలోల  తేడా ఉండడమే. 

  

పేదరిక రేఖ (Poverty Line): ఒక వయక్్ర జీవంలడానిక్ర కావాలిిన్ కనీస్త జీవన్ వయయం ఆధారంగా పేదరిక రేఖను 

నిరణ యిస్ారు. దీని కోస్తం పర ణాళికాస్తంఘం 1989, సెపి్ంబర్లో డ్డ.టి. లకివాలా అధయక్షతన్ నిపుణుల స్తంఘానిా 

నియమించింద్ధ. ఆ కమిటీ 1993 జూలైెలో తమ నివేద్ధకను స్తమరిపంచింద్ధ. పౌషి్టకాహార నిపుణుల స్తలహా మేరకు 

లభయమయ్యయ కేలరీల శక్్రని బటిి కనీస్త పోషకాహార సాథ యిని, గార మీణ ప్ర ంతాలోల  2400 కేలరీలు, పటిణ ప్ర ంతాలోల  2100 

కేలరీలను ప్ర తిపద్ధకగా తీసుకనాారు. 1973-74ను ఆధార స్తంవతిరంగా తీసుకని నలస్తరి తలస్తరి వనిోగ 

వయయానిా (Monthly Per capita Consumption Expenditure - MPCE) గార మీణ ప్ర ంతానిక్ర రూ. 49, 

పటిణ ప్ర ంతానిక్ర రూ. 56 నిరణ యించారు. 2004-05కు గానూ గార మీణ ప్ర ంతానిక్ర రూ. 356.30, పటణ ణ ప్ర ంతానిక్ర 

రూ.538.60, 2009-10 నాటిక్ర గార మీణ ప్ర ంతానిక్ర (రోజుకు-రూ. 22.42) రూ. 672.80, పటిణ ప్ర ంతానిక్ర (రోజుకు- 

రూ.28.65) రూ.859.60 నలస్తరి తలస్తరి వనిోగ వయయాలుగా ఉనాాయి. దీనిా గమనిస్ే కాలానుగుణంగా 

నలస్తరి తలస్తరి వనిోగ వయయం ప్రుగుతూ వస్ున్ాటి తెలుస్్ంద్ధ. మన్ దేశంలో పర తి ఐదేళ్ల కోసారి నేషన్ల్ 

శాంపుల్ స్తరేా ఆరానైజేషన్ Large Sample Survey దాారా కుటంబం వయయానిా అంలనా వేస్ునాారు. 

నిపుణుల స్తంఘం 1973-74 నుంచి 1987-88 వరకు14 ఏళ్ల  కాల వయవధిలో రూపంద్ధంచిన్ పేదరిక అంలనాలు క్రంద్ధ 

పటిిక దాారా తెలుసుకోవచ్చు. 

  

 

పై్ టేబుల్ను పరిశీలిస్ే గార మీణ పేదరికం  56.4%  నుంచి 39.1% నిక్ర తగాగా, పటిణ పేదరికం 

49.2%  నుంచి40.1% నిక్ర మాతర మే తగాింద్ధ. 198788 నాటిక్ర గార మీణ పేదరికం కంటే పటిణ పేదరికమే ఎకుొవగా 
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ఉంద్ధ. ఈ 14 ఏళ్ల  కాలంలో మొత్ం పేదరికం 54.9% నుంచి 39.3% నిక్ర తగాింద్ధ. అంటే పేదరికం 15.6%  తగాగా 

సాలీనా ఇద్ధ 1.2% తగాింద్ధ. 

  

1993లో లకివాలా అధయక్షతన్ పేదరికంపై్ నిపుణుల కమిటీని నియమించారు. ఈ కమిటీ రాషి్ట్రల మధయ ఉండే ధరల 

వయతాయసానిా బటిి ఆయా రాషి్ట్రల పర తేయక వనిోగ ధరల సూచీ ఆధారంగా పేదరికానిా లెక్రొంచాలని సూచించింద్ధ. 

  

 నేషన్ల్ శాంపుల్ స్తరేా ఆరానైజేషన్.. వవధ రండ్లోల  ఇచిున్ జనాభా శాతం, పేదరిక జనాభా వవరాలు.. 

 50వ రండ్ (1993-94) పేదరికం 36% , పేదల జనాభా 32 కోటల   

 55వ రండ్ (1999-2000) పేదరికం 26%, పేదల జనాభా 26 కోటల  

 61వ రండ్ (2004-05) పేదరికం 27.5%, పేదల జనాభా 30 కోటల  

 66వ రండ్ (2009-10) పేదరికం 29.8%, పేదల జనాభా 35 కోటల  

  

2004-05 లో NSSO-61వ రెండ్లో పేదరికాన్ని రెండు రకాలుగా లెక్ొెంచారు. అవి.. 

1.  URP (Uniform Recall Period): దీనిలో అనిా వస్ువులపై్ చేసే వయయానిా 30 రోజుల రీకాల్ పదితిలో 

తీసుకుంటారు.అంటే మొదటి నలలో చేస్మన్ వయయానిా పర తి నలా చేస్ారని భావంచి లెక్రొస్ారు. 

  

2.  MRP (Mixed Recall Period): ఇందులో తరచ్చగా కనుగోలు చేయని వస్ువులైెన్ వస్ారలు, ప్దరక్షలు, 

మనిాకగల వస్ువులు, వదయ, ఆరోగయం తద్ధతర 5 రకాల వాటిపై్ చేసే వయయానిా 365 రోజులు ప్ర తిపద్ధకపై్న్, 

మిగిలిన్వాటిని 30 రోజుల ప్ర తిపద్ధకపై్న్ పరిగణన్లోక్ర తీసుకని పేదరికానిా అంలనా వేశారు. 

  

2004-05లో URP పదితి పర కారం పేదరికం 27.5% కాగా, MRP పదితి పర కారం 21.8% . 2012, మారిు 19న్ 

పర ణాళికా స్తంఘం NSSO 66వ రండ్ గణాంకాలను వడుదల చేస్మంద్ధ. పేదరిక రేఖ నిరిారణకు గార మీణ ప్ర ంతంలో రూ. 

672.80 నలస్తరి వనిోగ వయయం (రోజుకు రూ. 22.40 ) కాగా, పటిణ ప్ర ంతంలో నలస్తరి వనిోగ వయయం రూ. 

859.60 (రోజుకు రూ.28.60)గా నిరణ యించారు. దీని పర కారం 2009-10లో మన్ దేశంలో 29.8% జనాభా 
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పేదరికంలో ఉంద్ధ. ఇందులో గార మీణ పేదరికం 33.8% కాగా, పటిణ పేదరికం 20.9%గా న్మోదైంద్ధ. 

  

సురేశ్ టెండూల్ొర్ కమిటీ 

పేదరిక అంలనా పదితిని స్తమీక్రష ంచేందుకు నియమించిన్ సురేశ్ టెండూలొర్ కమిటీ తన్ నివేద్ధకను 2009లో 

పర భుతాానిక్ర స్తమరిపంచింద్ధ. ఈ నివేద్ధకలో కమిటీ పేదరిక రేఖను నిరణ యింలడానిక్ర మనిాక గల వస్ువులతోప్ట 

వదయ, ఆరోగయంపై్ చేసే వయయానిా కూడా పరిగణన్లోనిక్ర తీసుకోవాలని, పేదరిక రేఖను నిరణ యింలడానిక్ర కేలరీల 

బదులు జీవన్ వయయ సూచీని ఉపోగించాలని స్మఫారుి చేస్మంద్ధ. వాటితోప్ట పర స్ుతమన్ా Uniform Recall 

Period బదులు  Mixed Recall Period పదితిని అనుస్తరించాలని పేర్కొంద్ధ. 2004-05గాను నలస్తరి తలస్తరి 

వనిోగ వయయం గార మాలోల  రూ.446.68 కాగా, పటిణాలోల  రూ. 578.80. దీని పర కారం గార మీణ పేదరికం 41.8%గా, 

పటిణ పేదరికం 25.7%గా న్మోదైంద్ధ. భారతదేశ పేదరికానిా 37.2%గా లెక్రొంచారు. 

  

పర ణాళిక స్తంఘం అనుస్తరిస్ున్ా సురేశ్ టెండూలొర్ కమిటీ సూచించిన్ పేదరిక అధయయన్ పదితిని స్తమీక్రష ంచేందుకు 

2012లో రంగరాజన్ అధయక్షతన్ కమిటీని నియమించారు. ఈ కమిటీ తన్ రిపోరిులో పర తి పద్ధ మంద్ధలో మగాురు 

పేదరికంలో ఉన్ాటల  అంలనా వేస్మంద్ధ. దాంతోప్ట సురేశ్ టెండూలొర్ కమిటీ నిరణ యించిన్ పటిణ రోజువారీ వనిోగ 

వయయానిా రూ. 33 నుంచి రూ. 47లకు, గార మీణ రోజువారీ వనిోగ వయయానిా రూ.27 నుంచి రూ.32 లకు 

ప్ంచింద్ధ.  

సురేశ్ టెండూలొర్ కమిటీ పర కారం2011-12 లో పేదరిక జనాభా 21.9% కాగా, రంగరాజన్ కమిటీ పర కారం 29.5%. 

రండు కమిటీలు తీసుకున్ా రోజువారీ, నలవారీ, తలస్తరి వనిోగ వయయ వయతాయసాలను ఈ క్రంద్ధ 

పటిికలో  గమనింలవచ్చు. 
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