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In post- independent India, for the first 3 decades economic growth in India
was modest. Professor Raj Krishna termed this as the Hindu Growth Rate



Reasons- K.N Raj- State led development only helping intermediate classes.



Pranab Bardhan- lack of collective action for large scale investment



Economic and political complexities in India are caused by the issues of caste
and religious differences.



Economic growth was better after liberalization



What are the welfare implications of growth? Has poverty and inequality in
India declined?



It is said that absolute poverty has declined but there is debate regarding the
methodology for poverty estimation



স্বাধীন-উত্তর ভারতে প্রথম 3 দশতে অথথননতেে

বৃতি মাঝাতর তিল।



অধযাপে রাজ েৃ ষ্ণ এটিতে Hindu Growth Rate বতল অতভতিে েতরতিন



প্রণব বধথন- বড় আোতরর তবতনত াতের জনয য ৌথ বযবস্থা গ্রিতণর অভাব.



বণথ ও ধমথ তভতত্তে যভদাতভতদর োরতণ ভারতে অথথননতেে ও রাজননতেে জটিলো যদখা
যদ



উদারেরতণর পতর অথথননতেে



বৃতির েলযাণমূলে প্রভাবগুতল েী েী? ভারতে দাতরদ্র্য ও ববষময হ্রাস যপত তি?



বলা িত থাতে য
তবেেথ রত তি

বৃতি আতের যথতে ভাতলা তিল

পরম দাতরদ্র্য হ্রাস যপত তি েতব দাতরদ্র্য অনুমাতনর পিতে সম্পতেথ



Market friendly economic growth and economic reforms have benefitted the
elites.



There has been growing inequality, widespread dissposession and
displacement of poor



In the last 3 decades many things have happened in Indian politics- diffusion
of democracy, Reservation policies and demolition of Babri masjid. These
issues have made the factors of caste, region and religion and not only class
important in understanding the political economy of India.



বাজার তভতত্তে অথথননতেে

বৃতি এবং অথথননতেে সংস্কার এতলটতদর উপেৃ ে েতরতি।



যসখাতন ক্রমবধথমান ববষময, এবং দতরদ্র্তদর স্থানচ্ু যতে ঘতটতি।



েে তেন দশতে ভারেী রাজনীতেতে অতনে তেিু ই ঘতটতিল- েণেতের তবস্তৃতে, সংরক্ষণ
নীতেমালা শুরু এবং বাবতর মসতজদ ধ্বংস।



ভারতের রাষ্ট্রী
ভূ তমো আতি

অথথনীতে যবাঝার জনয যেণী িাড়া ধমথ , বণথ ও অঞ্চতলর গুরুত্বপূণথ



In the last decade there has been many resistance to the market based
reform agenda



There have been rights-based movements to protect the poor against the
asverse effects of the reforms



These have led to enactment of laws important to India’s political economy



The land problem in India has always been massive. Before liberalization the
private sectors could not acquire land in order to prevent rural inequality.



But after liberalization SEZs were formed so that Industrialization could be
promoted. This led to acquisition of agricultural lands. Now government
acquired lands from poor farmers.



This has adversely affected the Rural poor



েে দশতে বাজার তভতত্তে সংস্কাতরর এতজন্ডার তবরুতি অতনে প্রতেতরাতধর ঘটনা ঘতটতি।



সংস্কারগুতলর তবরূপ প্রভাতবর তবরুতি দতরদ্র্তদর রক্ষা েরার জনয অতধোর তভতত্তে
আতদালন িত তি।



এগুতল ভারতের



ভারতে জতমর সমসযা বরাবরই তবশাল। উদারেরতণর আতে private sectors গ্রামীণ
ববষময যরাতধ জতম অতধগ্রিণ েরতে পাতরতন।



উদারীেরতণর পতর Special Economic Zones েঠিে িত তিল
ি । এটি েৃ তষজতম অতধগ্রিতণর তদতে পতরচ্াতলে েতর।



এটি গ্রামীণ দতরদ্র্তদর উপর তবরূপ প্রভাব যেতলতি .

রাষ্ট্রী অথথনীতেতে গুরুত্বপূণথ আইন ো থের েরতে পতরচ্াতলে েতরতি।

াতে তশল্পা তনর প্রসার



Due to the deepening of democracy in India, there have been demands for
social inclusion and equity



Since 2004 there have been many progressive legislations to uplift the poor



Bhaduri- The present phase of economic growth is a predatory capitalism
Where the state supports the big business against the poor leading to
economic inequality



There is growth acceleration with polarization



There have been issues of right to food, land acquisition and right to work



ভারতে েণেেতে আরও েভীর েরার োরতণ সামাতজে অন্তভুথ তি এবং নযা তবচ্াতরর দাতব
উতেতি।



২০০৪ সাল যথতে দতরদ্র্তদর উন্ন তন অতনে প্রেতেশীল আইন রত তি।



খাতদযর অতধোর, জতম অতধগ্রিণ এবং োতজর অতধোতরর তবষ গুতল উতে এতসতি



There has been legislations like Mahatma Gandhi National Rural Employment
Guarantee Act 2005. This contributed to Increase in wages, giving
employment to poor and the marginalized but it has many inefficiencies.



Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act ২০০৫ এর মতো
আইন রত তি. এটি মজুতর বৃতিতে, েতরব ও প্রাতন্তেতদর েমথসংস্থান যদও ার যক্ষতে অবদান
রাতখ েতব এটি সব তবষত দক্ষো যদখতে পাতর তন.

