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બાયતભાાં ભીઠા ઉદ્યગના વલકાવ વાંદબે અભ્માવ. 
1) પ્રસ્તાલના:  

ભાનલ લયાળની વલવલધ લસ્તઓુભાાં ભીઠુ વભગ્ર ભાનલ જાત ભાટે વલવ વાભાન્મ લસ્ત ુ છે.ભીઠાના ઉદ્દબલ 
અંગેની ઇવતશાવભાાં કઇ ચક્કવ નોંધ નથી.ભીઠુ ભાનલ જીલન ભાટે ખફૂ ઉમગી છે.તે અસ્સ્તત્લભાાં ન શત ુાં 
ત્માયે ભાનલ વળકાય ભાયપત ભીઠુ ભેલત શત. કૃવના વલકાવ વાથે ળાકબાજીને સ્લાદદષ્ટ ફનાલલા ધીભે 
ધીભે ભીઠાન ઉમગ આજના ભીઠાના સ્લરૂે થલા રાગ્મ. 
 

બાયતભાાં ભીઠાની પ્રાપ્તત વલવલધ સ્ત્રત ભાયપત થામ છે, જેલા કે વમદુ્ર , વયલય તથા ભગૂબવના ક્ષાયયકુ્ત 
ાણી અને ક્ષાયયકુ્ત થ્થય દ્વાયા (Rock Salt) લગેયે, જકે આ ફધા સ્ત્રતના ામાભાાં વમદુ્ર જ યશરે છે. વમદુ્ર, 
વયલય કે ભગૂબવના ક્ષાયયકુ્ત ાણી દ્વાયા ભીઠાનુાં ઉત્ાદન કયલા ફાષ્ીબલન દ્ધવત , ઠાયણ દ્ધવત લગેયેન 
ઉમગ કયલાભાાં આલે છે. બાયતભાાં વલળા દદયમા દકનાય અને ભીઠાના ઉત્ાદન ભાટે એકાંદયે અનકુૂ 
આફશલા શલાથી ભીઠા ઉદ્યગન વાય વલકાવ થમ છે. લવ 2013 ભાાં વલશ્વભાાં વોથી લધ ુભીઠાનુાં ઉત્ાદન 
કયનાય દેળભાાં ચીન અને અભેયીકા છી બાયતનુાં ત્રીજુ સ્થાન છે, જ્માયે વલશ્વભાાં વોથી લધ ુઆમડીનયકુ્ત 
ભીઠાના ઉત્ાદનભાાં ચીન છી બાયતનુાં ફીજુ સ્થાન છે.બાયતભાાં આંધ્રપ્રદેળ, ગલા, ગજુયાત, દશભાચર પ્રદેળ, 
કણાવટક, ભશાયાષ્ર, ઓદયસ્વા, યજસ્થાન, તાભીરનાડુ, . ફાંગા લગેયે યાજ્મ અને  દદલ, દભણભાાં  ભીઠાનુાં 
ઉત્ાદન થામ છે. જ કે ફધા યાજ્મભાાં ભીઠા ઉદ્યગન વભાન વલકાવ થમ નથી. પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં બાયતભાાં 
ભીઠા ઉદ્યગન વલકાવ તાવલાન પ્રમત્ન કયલાભાાં આવ્મ છે.  

 

2) અભ્માવન ાં ભશત્તત્તલ :  
કઇ ણ યાજ્મ કે દેળન ઝડી આવથિક વલકાવ પ્રાતત કુદયતી વાધન વાંવતન શે્રષ્ઠ ઉમગ કયીને કયી 
ળકામ. બાયતન ેઘણી કુદયતી વાંવત પ્રાતત થઇ છે, તે ૈકી 7516 દકરભીટય જેટર વલળા દદયમા દકનાય, 
ભીઠા ઉદ્યગના વલકાવ ભાટે અનકુૂ આફશલા લગેયે ભીઠા ઉદ્યગના વલકાવ ભાટે ભશત્ત્લની કુદયતી વાંવત છે. 
તેના ઉમગ દ્વાયા ભીઠા ઉદ્યગન વલકાવ કયી ભીઠાનુાં ઉત્ાદન, તેની ઉેદાળનુાં ઉત્ાદન, તેભજ ભીઠાન 
ઉમગ જે લસ્તઓુના ઉત્ાદનભાાં કાચાભાર તયીકે થામ છે, તે લસ્તઓુનુાં ઉત્ાદન લધાયી દેળભાાં યજગાયી 
અને આલક લધાયી ળકામ છે, એટલુાં જ નદશ યાંત ુભીઠાની, તેની ઉેદાળની અને ભીઠા આધદયત ઉદ્યગભાાં 
ઉત્ાદદત લસ્તઓુની વનકાવ કયી વલદેળી હુ ાંદડમાભણની કભાણી કયી દેળના આવથિક વલકાવને લેગ આી ળકામ. 
પ્રસ્તતુ ેયભાાં બાયતભાાં ભીઠા ઉદ્યગન વલકાવ તાવી તેન લધાયે વલકાવ કયલા ભાટેના કેટરાક ઉામ 
સચૂલલાભાાં આવ્મા છે. તેથી આ અભ્માવ બાયતભાાં ભીઠા ઉદ્યગન વલકાવ જાણલાભાાં અને તેને લધાયે 
વલકવલલાના ઉામ સચૂલલાભાાં અમકુ અંળે ઉમગી ફની ળકે. 
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3) અભ્માવના શતે  ઓ :  
પ્રસ્તતુ અભ્માવના શતેઓુ નીચે પ્રભાણે છે. 
 બાયતભાાં ભીઠાનુાં ઉત્ાદન તાવવુાં. 
 ભીઠાના ઉત્ાદનભાાં જુદાાં જુદાાં યાજ્મન પા તાવલ. 
 બાયતભાાં ભીઠાના ઉત્ાદનભાાં જાશયે, ખાનગી અન ેવશકાયી ક્ષેત્રન પા તાવલ. 
 ભીઠાના કુર ઉત્ાદનભાાં વમદુ્ર ભીઠાન પા તાવલ.  

 ભીઠા ઉદ્યગના વલકાવ ભાટે ઉામ સચૂલલા.  

 

4) વાંળધન દ્ધવત:  
બાયતભાાં ભીઠા ઉદ્યગન વલકાવ બાયતભાાં ભીઠાનુાં ઉત્ાદન અને તેભાાં અભ્માવના વભમગાા દયવભમાન 
થમેરી વપૃ્ધધ વાથે જડી તાવલાભાાં આવ્મ છે. આ અભ્માવ ભાટે એકત્ર કયલાભાાં આલેરી આંકડાકીમ ભાદશતી 
જેલી કે ઇ.વ. 2008-09 થી ઇ.વ. 2014-15 દયવભમાન બાયતભાાં ભીઠાનુાં કુર ઉત્ાદન, તેભાાં જાશયે ,ખાનગી 
તથા વશકાયી ક્ષેત્રન પા લગેયેને લવ મજુફ કષ્ટકભાાં ગઠવ્મા ફાદ આંકડાળાસ્ત્રની વલવલધ દ્ધવતઓભાાંથી 
ઉમગી દ્ધવતન ઉમગ કયી, બાયતભાાં ભીઠાના ઉત્ાદનન વયેયાળ લાવિક વપૃ્ધધ દય, ભીઠાના ઉત્ાદનભાાં 
જુદાાં જુદાાં યાજ્મન પા, બાયતભાાં ભીઠાના કુર ઉત્ાદનભાાં વમદુ્ર ભીઠાન અને  જાશયે ,ખાનગી તથા 
વશકાયી ક્ષેત્રન ટકાલાયી પા, તેઓના ઉત્ાદનન વયેયાળ લાવિક વપૃ્ધધ દય લગેયે ભેલલાભાાં આલેર, 
ત્માય ફાદ બાયતભાાં ભીઠા ઉદ્યગન લધાયે વલકાવ કયલાના કેટરાક ઉામ સચૂલલાભાાં આલેર છે. 
 

5) ભાહશતીની પ્રાપ્તત :    
પ્રસ્તતુ અભ્માવ ગોણ ભાદશતી ય આધાદયત છે. અભ્માવના શતેઓુ ધમાનભાાં યાખી જરૂયી આંકડાકીમ ભાદશતી 
બાયત વયકાયના ભીઠા વલબાગના લાવિક અશલેાર, વાંદબવ સુ્તક, વાંળધન રેખ લગેયેભાાંથી એકત્ર કયલાભાાં 
આલેર છે. 
 

6) બાયતભાાં ભીઠાન ાં ઉત્તાદન :  
ભીઠા ઉદ્યગના વલકાવ ભાટે બાયતભાાં કુદયતી અનકુૂતાઓ શલા છતાાં બ્રિટીળ ળાવન દયવભમાન તેઓની 
ળણ નીવત અને અન્મ કાયણથી બાયતભાાં ભીઠા ઉદ્યગન વલકાવ ઓછ થમ શત. યાંત ુસ્લતાંત્રતા ફાદ 
આ ઉદ્યગને વલકવાલલા ઘણાાં પ્રમત્ન કયલાભાાં અવ્મા છે, તે ભાટે જુદી જુદી કવભટીઓ અને ફડોની યચના 
કયી તેઓની બરાભણ અનવુાય ળક્ય તેટરા ગરાઓ ભીઠા ઉદ્યગના વલકાવને પ્રત્વાશન આલા ભાટે 
રેલાભાાં આવ્મા છે. તેના દયણાભે વલશ્વભાાં વોથી લધ ુભીઠાનુાં ઉત્ાદન કયનાય દેળભાાં ચીન અને અભેયીકા 
છી બાયતે ત્રીજુ સ્થાન પ્રાતત કયુવ છે. ટેફર નાંફય 1 ભાાં બાયતભાાં ઇ.વ.2008-09 થી 2014-15 દયવભમાન 
ભીઠાનુાં ઉત્ાદન અને તેન વયેયાળ લાવિક વપૃ્ધધ દય દળાવલલાભાાં આવ્મ છે.  
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ટેફર નાં 1 : બાયતભાાં ભીઠાન ાં ઉત્તાદન અને તેન વયેયાળ લાવિક વપૃ્ધધ દય (ઇ.વ.2008-09 થી 2014-15) 
(ઉત્ાદન શજાય ટનભાાં) 

લવ કુર ઉત્ાદન લાવિક % પેયપાય 

2008-09 19151.2 -  

2009-10 23951.3 25.06423 

2010-11 18610.1 -22.3003 

2011-12 22179.1 19.17776 

2012-13 24546.9 10.67582 

2013-14 23019.3 -6.22319 

2014-15 26887.1 16.80242 

પ્રાપ્તત સ્થાન : બાયત વયકાયના ભીઠા વલબાગના લાવિક અશલેાર. 

ઉયના ટેફર નાંફય 1 યથી સ્ષ્ટ થામ છે કે બાયતભાાં ઇ.વ. 2008-09 થી ઇ.વ. 2014-15 દયવભમાન લવ 
2010-11 અને 2013-14 ભાાં થમેર બાયે લયવાદ અને અન્મ કાયણને રીધે  ભીઠાના ઉત્ાદનભાાં આગના 
લવની તરુનાએ થમેરા ઘટાડાને ફાદ કયતા ફાકીના લોભાાં ભીઠાના ઉત્ાદનભાાં લધાય થમ છે. બાયતભાાં 
ભીઠાના ઉત્ાદનભાાં થમેરી વપૃ્ધધ જાણલા ભીઠાના ઉત્ાદનન વયેયાળ લાવિક વપૃ્ધધ દય ળધતા, આ 
વભમગાા દયવભમાન બાયતભાાં ભીઠાના ઉત્ાદનભાાં વયેયાળ લાવિક લધાય 7.199464 ટકા થમેર જલા ભે 
છે.  

 

6.1)  બાયતભાાં ભીઠાના ઉત્તાદનભાાં જ દાાં જ દાાં યાજ્મન પા :  
બાયતભાાં ભીઠા ઉદ્યગન વલકાવ વાય થમ છે, યાંત ુભીઠાનુાં ઉત્ાદન કયતા ફધા યાજ્મભાાં અને કેન્દ્ર ળાવવત 
પ્રદેળભાાં ભીઠાનાાં ઉત્ાદન ભાટેની અનકુૂતાઓ વભાન ન શલાથી ભીઠા ઉદ્યગન વલકાવ ફધા યાજ્મ અને 
કેન્દ્ર ળાવવત પ્રદેળભાાં વભાન થમ નથી. ટેફર નાંફય 2 ભાાં ઇ.વ. 2014-15 ભાાં બાયતભાાં ભીઠાના કુર 
ઉત્ાદનભાાં જુદાાં જુદાાં યાજ્મન તથા દીલ અને દભણન પા દળાવલલાભાાં આવ્મ છે. 
 

ટેફર નાંફય 2  ઇ.વ. 2014-15 બાયતભાાં ભીઠાના ક ર ઉતાદનભાાં જ દાાં જ દાાં યાજ્મન તથા દીલ અને  
દભણન પા.                                                (ઉત્ાદન શજાય ટનભાાં) 

ક્રભ યાજ્મ/UTs ભીઠાનુ ાં ઉત્ાદન બાયતભાાં ભીઠાના કુર ઉત્ાદનભાાં % પા. 
1 આંધ્ર પ્રદેળ 500.4 1.861115554 

2 ગલા 2 0.007438511 

3 ગજુયાત 21766.8 80.95629503 

4 દશભાચર પ્રદેળ 0 0 

5 કણાવટક 6.7 0.024919013 

6 ભશાયાષ્ર 159.2 0.592105508 

7 ઓદયસ્વા 5 0.018596279 

8 યાજસ્થાન 2158.3 8.027269583 

9 તાવભરનાડુ 2274.3 8.458703244 

10 વિભ ફાંગા 14.4 0.053557282 

11 દીલ અને દભણ 0 0 

 બાયતભાાં ભીઠાનુ ાં કુર ઉત્ાદન 26887.1 100 

પ્રાપ્તત સ્થાન : બાયત વયકાયના ભીઠા વલબાગના લાવિક અશલેાર. 
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 ટેફર નાંફય 2 યથી સ્ષ્ટ થામ છે કે બાયતભાાં કુર 10 યાજ્મ અને દીલ અને દભણ કેન્દ્ર ળાવવત 
પ્રદેળભાાં ભીઠાનુાં ઉત્ાદન થામ છે, તેભાાં ણ ફધા યાજ્મભાાં ભીઠાનુાં ઉત્ાદન વપ્રભાણ થતુાં નથી.  જેભ કે, 
ઇ.વ.2014-15 ભાાં બાયતભાાં ભીઠાના કુર ઉત્ાદન 26887.1 શજાય ટનભાાં ગજુયાતન પા 80.956 ટકા વાથ ે
વોથી લધ ુઅને દશભાચર પ્રદેળ તથા દીલ અને દભણન પા 0 (શનુ્મ) છે.  
ફીજી યીતે જઇએ ત ઇ.વ.2014-15 ભાાં બાયતભાાં ભીઠાના કુર ઉત્ાદનભાાં 97.44 ટકા ભીઠાનુાં ઉત્ાદન 
ગજુયાત, યાજસ્થાન અને તાવભરનાડુભાાં થામ છે, એટરે કે બાયતભાાં આ ત્રણ યાજ્મભાાં ભીઠાના ઉત્ાદનનુાં 
કેન્દ્ન્દ્રમકયણ થયુાં છે.  
 
6.2)  બાયતભાાં ભીઠાના ઉત્તાદનભાાં જાશયે, ખાનગી અને વશકાયી કે્ષત્રન પા. 
બાયતભાાં ભીઠાના ઉત્ાદનભાાં જાશયે, ખાનગી અને વશકાયી કે્ષત્ર જડામેરા છે. આ દયેક કે્ષત્રની કેટરીક 
ખાવવમત યશરેી છે. બાયતના વાંદબવભાાં જઇએ ત ભીઠાના ઉત્ાદનભાાં  વશકાયી ક્ષેત્રન  દશસ્વ લધે ત ે
આલશ્મક કદશ ળકામ, કાયણ કે તે નાના ભીઠા ઉત્ાદકની અમકુ વભસ્માઓ ઓછી કયલાભાાં ભદદ કયી ળકે 
તેભ છે. બાયતભાાં ઇ.વ. 2008-09 થી ઇ.વ. 2014-15 દયવભમાન જાશયે, ખાનગી અને વશકાયી ક્ષતે્ર દ્વાયા 
થમેર ભીઠાનુાં ઉત્ાદન, બાયતભાાં ભીઠાના કુર ઉત્ાદનભાાં તેઓન પા અને તેઓ દ્વાયા થતા ભીઠા 
ઉત્ાદનન વયેયાળ લાવિક વપૃ્ધધ દય અશીં તાવલાભાાં આવ્મ છે. ટેફર નાંફય 3 ભાાં બાયતભાાં જાશયે, 
ખાનગી અને વશકાયી કે્ષત્ર દ્વાયા ભીઠાનુાં ઉત્ાદન અને તેન લાવિક વપૃ્ધધ દય દળાવલલાભાાં આવ્મ છે. 
 

ટેફર નાંફય 3 બાયતભાાં જાશયે, ખાનગી અને વશકાયી કે્ષત્ર દ્વાયા ભીઠાન ાં ઉત્તાદન અને તેન લાવિક  
               વપૃ્ધધ દય (ઇ.વ.2008-09 થી 2014-15).                         (ઉત્ાદન શજાય ટનભાાં)                        

લવ જાશયે કે્ષત્ર ખાનગી કે્ષત્ર વશકાયી કે્ષત્ર બાયતભાાં 
ભીઠાનુ ાં કુર 
ઉત્ાદન 

ભીઠાનુ ાં 
ઉત્ાદન 

બાયતભાાં 
ભીઠાના કુર 

ઉત્ાદનભાાં % 
પા 

ભીઠાનુ ાં 
ઉત્ાદન 

બાયતભાાં ભીઠાના 
કુર ઉત્ાદનભાાં 

% પા 

ભીઠાનુ ાં 
ઉત્ાદન 

બાયતભાાં 
ભીઠાના કુર 

ઉત્ાદનભાાં % 
પા 

2008-09 331.6 1.732 16963.5 88.577 1856.1 9.692 19151.2 

2009-10 414.7 1.731 21912.1 91.486 1624.5 6.783 23951.3 

2010-11 274.5 1.475 17014.3 91.425 1321.3 7.0999 18610.1 

2011-12 298.7 1.347 20028.9 90.305 1851.5 8.348 22179.1 

2012-13 359.7 1.465 22182.3 90.367 2004.9 8.168 24546.9 

2013-14 364.2 1.582 20946.3 90.995 1708.8 7.423 23019.3 

2014-15 347.3 1.292 25065.3 93.224 1474.5 5.484 26887.1 

પ્રાપ્તત સ્થાન : બાયત વયકાયના ભીઠા વલબાગના લાવિક અશલેાર. 
 

ઉયના ટેફર નાંફય 3 યથી સ્ષ્ટ થામ છે કે ઇ.વ. 2008-09 થી 2014-15 દયવભમાન બાયતભાાં ભીઠાના 
ઉત્ાદનભાાં ખાનગી ક્ષેત્રન પા વોથી લધ ુઅને જાશયે ક્ષેત્રન પા વોથી ઓછ યહ્ય છે. 
 

આ વભમગાા દયવભમાન બાયતભાાં ભીઠાના કુર ઉત્ાદનભાાં ખાનગી કે્ષત્રન પા વયેયાળ લાવિક 90.911 
ટકા, વશકાયી કે્ષત્રન પા વયેયાળ લાવિક 7.571 ટકા અને જાશયે કે્ષત્રન પા વયેયાળ લાવિક 1.518 ટકા 
જલા ભે છે. 
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આ વભમગાા દયવભમાન ખાનગી ક્ષેત્રભાાં 8.230 ટકા, વશકાયી ક્ષેત્રભાાં -1.868 ટકા અને જાશયે કે્ષત્રભાાં 2.850 
ટકા ભીઠાના ઉત્ાદનભાાં વયેયાળ લાવિક લધાય થમ છે. આ દયણાભ યથી કદશ ળકામ કે બાયતભાાં ભીઠાના 
ઉત્ાદનભાાં અને ભીઠા ઉદ્યગના વલકાવભાાં ખાનગી ક્ષેત્રન પા ઘણ લધ ુ યશરે છે. ફીજી ફાજુ આ 
વભમગાા દયવભમાન વશકાયી ક્ષેત્રના ભીઠાના ઉત્ાદનન વયેયાળ લાવિક વપૃ્ધધ દય ઋણ થમ છે.  

 

6.3)  બાયતભાાં ભીઠાના ઉત્તાદનભાાં વમ દ્ર ભીઠાન પા  :  
બાયતભાાં ભીઠાનુાં ઉત્ાદન વમદુ્ર, વયલય અન ેભગૂબવના ક્ષાયયકુ્ત ાણી તથા Rock Salt એભ ચાય સ્ત્રત 
દ્વાયા થામ છે. બાયતભાાં Rock Salt નુાં ઉત્ાદન દશભાચર પ્રદેળભાાં થામ છે.જ્માયે ભીઠા ઉત્ાદન વાથે 
વાંકામેરા અને વમદુ્ર દકનાયે આલેરા ભટાબાગના યાજ્મભાાં વમદુ્રના ક્ષાયયકુ્ત ાણી દ્વાયા ભીઠાનુાં ઉત્ાદન 
થામ છે. વમદુ્રના ાણી દ્વાયા થતા ભીઠાના ઉત્ાદનને વમદુ્ર ભીઠુ કશલેાભાાં આલેર છે. અશી બાયતભાાં ભીઠાના 
કુર ઉત્ાદનભાાં વમદુ્ર ભીઠાન પા  તાવલાભાાં આવ્મ છે. ટેફર નાંફય 4 ભાાં બાયતભાાં વમદુ્ર ભીઠાનુાં 
ઉત્ાદન અને કુર ઉત્ાદનભાાં તેન પા દળાવલેર છે. 
 
ટેફર નાંફય 4 : બાયતભાાં વમ દ્ર ભીઠાન ાં ઉત્તાદન અને ક ર ઉત્તાદનભાાં તેન પા (ઇ.વ.2008-09 થી  

2014-15).                                                  (ઉત્ાદન શજાય ટનભાાં) 

લવ વમદુ્ર ભીઠાનુાં 
ઉત્ાદન 

બાયતભાાં ભીઠાના કુર 
ઉત્ાદનભાાં % પા 

બાયતભાાં ભીઠાનુાં કુર 
ઉત્ાદન 

2008-09 13970.5 72.948 19151.2 

2009-10 17478.6 72.976 23951.3 

2010-11 14202.3 76.315 18610.1 

2011-12 18188.3 82.006 22179.1 

2012-13 19205.6 78.24 24546.9 

2013-14 17517 76.097 23019.3 

2014-15 21022.1 78.187 26887.1 

 

પ્રાપ્તત સ્થાન : બાયત વયકાયના ભીઠા વલબાગના લાવિક અશલેાર. 
ઉયના ટેફર નાંફય 4 યથી સ્ષ્ટ થામ છે કે ઇ.વ.2008-09 થી 2014-15 દયવભમાન બાયતભાાં ભીઠાના કુર 
ઉત્ાદનભાાં વમદુ્ર ભીઠાન પા વોથી લધ ુલવ 2011-12 ભાાં 82.006 ટકા અને વોથી ઓછ પા 72.948 ટકા 
લવ 2008-09 ભાાં જલા ભે છે. આ વભમગાા દયવભમાન બાયતભાાં ભીઠાના કુર ઉત્ાદનભાાં વમદુ્ર ભીઠાન 
વયેયાળ લાવિક પા 76.681 ટકા છે. આભ બાયતભાાં વમદુ્ર ભીઠાનુાં ઉત્ાદન વોથી લધ ુથામ છે.  

ટેફર નાંફય 1 અને 4 યથી કશી ળકામ કે આ વભમગાા દયવભમાન વમદુ્ર ભીઠાના ઉત્ાદનભાાં વયેયાળ 
લાવિક લધાય 8.5404 ટકા અન ે બાયતભાાં ભીઠાના કુર ઉત્ાદનભાાં વયેયાળ લાવિક લધાય 7.199464 ટકા 
થમ છે. આભ બાયતભાાં ભીઠાના કુર ઉત્ાદનના વયેયાળ લાવિક વપૃ્ધધ દય કયતા વમદુ્ર ભીઠાના ઉત્ાદનન 
વયેયાળ લાવિક વપૃ્ધધ દય લધ ુછે. 
 

7) તાયણ  :  
પ્રસ્તતુ અભ્માવના મખુ્મ તાયણ નીચે પ્રભાણે છે. 
 વલશ્વભાાં વોથી લધ ુભીઠાનુાં ઉત્ાદન કયનાય દેળભાાં ચીન અને અભેયીકા છી બાયતનુાં ત્રીજુ સ્થાન છે. 
 વલશ્વભાાં વોથી લધ ુઆમડીનયકુ્ત ભીઠાના ઉત્ાદનભાાં ચીન છી બાયતનુાં ફીજુ સ્થાન છે. 
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 બાયતભાાં આંધ્રપ્રદેળ, ગલા, ગજુયાત, દશભાચર પ્રદેળ, કણાવટક, ભશાયાષ્ર, ઓદયસ્વા, યજસ્થાન, 
તાભીરનાડુ, . ફાંગા લગેયે યાજ્મ તથા  દીલ અને દભણભાાં  ભીઠાનુાં ઉત્ાદન થામ છે. 

 ઇ.વ. 2008-09 થી 2014-15 દયવભમાન બાયતભાાં ભીઠાના ઉત્ાદનભાાં વયેયાળ લાવિક લધાય 7.199464 
ટકા થમ છે. 

 ઇ.વ.2014-15 ભાાં બાયતભાાં ભીઠાના કુર ઉત્ાદનભાાં ગજુયાતન પા 80.956 ટકા વાથે વોથી લધ ુછે. 
 ઇ.વ.2014-15 ભાાં બાયતભાાં ભીઠાના કુર ઉત્ાદનભાાં 97.44 ટકા ભીઠાનુાં ઉત્ાદન ગજુયાત, યાજસ્થાન 

અને તાવભરનાડુભાાં થત ુાં શત ુાં એટરે કે બાયતભાાં આ ત્રણ યાજ્મભાાં ભીઠાના ઉત્ાદનનુાં કેન્દ્ન્દ્રમકયણ થયુાં છે. 
 બાયતભાાં ભીઠાના ઉત્ાદનભાાં જાશયે, ખાનગી અને વશકાયી ક્ષેત્ર જડામેરા છે. 
 ઇ.વ. 2008-09 થી 2014-15 દયવભમાન બાયતભાાં ભીઠાના ઉત્ાદનભાાં ખાનગી કે્ષત્રન પા વોથી લધ ુ

અને જાશયે કે્ષત્રન પા વોથી ઓછ યહ્ય છે. 
 આ વભમગાા દયવભમાન બાયતભાાં ભીઠાના કુર ઉત્ાદનભાાં ખાનગી, જાશયે અને વશકાયી કે્ષત્રન વયેયાળ 

લાવિક પા અનકુ્રભે 90.911 ટકા, 1.518 ટકા અને 7.571 ટકા જલા ભે છે. 
 આ વભમગાા દયવભમાન ખાનગી ક્ષેત્રભાાં 8.230 ટકા, વશકાયી ક્ષેત્રભાાં -1.868 ટકા અને જાશયે કે્ષત્રભાાં 

2.850 ટકા ભીઠાના ઉત્ાદનભાાં વયેયાળ લાવિક લધાય થમ છે. 
 બાયતભાાં ભીઠાનુાં ઉત્ાદન વમદુ્ર, વયલય અને ભગૂબવના ક્ષાયયકુ્ત ાણી તથા Rock Salt એભ ચાય સ્ત્રત 

દ્વાયા થામ છે. 
 બાયતભાાં વમદુ્ર ભીઠાનુાં ઉત્ાદન વોથી લધ ુથામ છે. 
 ઇ.વ. 2008-09 થી 2014-15 દયવભમાન બાયતભાાં ભીઠાના કુર ઉત્ાદનભાાં વમદુ્ર ભીઠાન વયેયાળ લાવિક 

પા 76.681 ટકા છે. 
 

8) ભીઠા ઉદ્યગના વલકાવ ભાટેના કેટરાક સચૂન  :  

ભીઠા ઉદ્યગન વલકાવ લધાયે વાય કયલા નીચે પ્રભાણે કેટરાક ઉામ સચૂલી ળકામ. 

 ભીઠા ઉત્ાદનભાાં આધવુનક ટેકનરજીન ઉમગ લધે તેલા ઉામ કયલા જઇએ. 
 ભીઠાની ગણુલત્તા સધુાયલા તયપ લધાયે ધમાન આવુાં જઇએ. 
 બાડા ટ્ટાન વભમગા લધાયલ જઇએ.  

 વેવ ન દય ઘટાડલ જઇએ.  

 ભીઠા ઉત્ાદન અને ભીઠાની વનકાવ વફાંધી આંતયભાખાકીમ સવુલધા લધાયે લધાયલી જઇએ. 
 ભીઠા ઉદ્યગભાાં કાભ કયતા કાભદાયની કામવક્ષભતા લધે,  તેઓ આ પ્રવવૃત્ત છડ ે નદશ, અન્મ રક આ 

પ્રવવૃત્તભાાં જડામ લગેયે ભાટે કયલાભાાં આલતા ઉામને લધાયે અવયકાયક ફનાલલા જઇએ. 
 અવત લયવાદ, ચક્રલાત કે અન્મ કુદયતી આવત્ત વભમે વયકાયે તત્કા યૂતા પ્રભાણભાાં ભીઠાના 

ઉત્ાદકને વશામ આલી જઇએ. 
 ભીઠાના ઉત્ાદન ભાટે યૂતા પ્રભાણભાાં, વભમવય અને વસ્તા દયે વધયાણ ભી યશ ેતેલી વ્મલસ્થા કયલી 

જઇએ, લગેયે ઉયાાંત જે તે યાજ્મ કે પ્રદેળભાાં ભીઠા ઉદ્યગના વલકાવને અલયધતી વભસ્માઓ દૂય કયી આ 
ઉદ્યગના વલકાવને લેગ આી ળકામ. 
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9) ઉવાંશાય  :  

આભ પ્રસ્તતુ અભ્માવના દયણાભ અને તાયણને આધાયે કદશ ળકામ કે બાયતભાાં ભીઠા ઉદ્યગન વાય વલકાવ 
થમ છે. બાયતભાાં ભીઠા ઉદ્યગના વલકાવભાાં ખાનગી ક્ષેત્રન પા ઘણ લધાયે છે. બાયતને પ્રાતત 7516 
દકરભીટય જેટર દદયમા દકનાય અને ભીઠા ઉત્ાદન ભાટેની અન્મ અનકુૂતાઓને કાયણે આ ઉદ્યગના 
વલકાવની શજુ ણ તક યશરેી છે. આથી ઉય સચૂવ્મા મજુફના અને તે ઉયાાંતના જરૂયી અન્મ ઉામ શાથ 
ધયી બાયતભાાં ભીઠા ઉદ્યગન લધ ુવાય વલકાવ કયી યાષ્રન આવથિક વલકાવ લધાયી ળકામ.  
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