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ગજુરાત(દીવ દમણ સહિત)માાં મીઠા ઉદ્યોગમાાં રિલેી રોજગારી અને તેને વધારવાના કેટલાાંક 

ઉપાયો 

પ્રસ્તાવના :  

રાજ્ય કે રાષ્ટ્રમાાં રહલે શિક્ષણન ાં નીચ ાં પ્રમાણ, ગરીબી, બાળમજૂરી, ક પોષણ,ઊંચો વસ્તી વધૃ્ધિ દર વગેરે જેવી 

આશથિક સમસ્યાઓ ઘણાાં પરરબળો પૈકી રોજગારીની પ્રધ્તત સાથે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ જોડાયેલ છે. જો આવી આશથિક 

સમસ્યાઓ ઓછી કરી ઝડપી આશથિક શવકાસ કરવો હોય તો રોજગારીની તકોન ાં વિારે શનમાાણ કરવ ાં જોઇએ. રાજ્ય 

કે રાષ્ટ્રમાાં રોજગારી સર્જનનો આિાર ક દરતી સાિન સાંપશતની પ્રધ્તત અને તેના આયોજન બધિ શે્રષ્ટ્ઠ ઉપયોગ 

પર છે. એટલે કે જો ક દરતી સાિન સાંપશત સારા પ્રમાણમાાં મળી હોય અને તેનો શે્રષ્ટ્ઠ ઉપયોગ કરવામાાં આવે તો 

રોજગારીન ાં શનમાાણ વિારે િક્ય બને છે. 

ગ જરાતમાાં જોઇએ તો ઘણી ક દરતી સાંપશત પ્રાતત થઇ છે, જેમાાં 1600 રકલોમીટર જેટલો શવિાળ દરરયા રકનારો, 

અન કળૂ હવામાન વગેરે મહત્વની ક દરતી સાંપશત પ્રાતત થઇ હોવાથી, તેને આિીન ગ જરાતમાાં મીઠા ઉદ્યોગનો 

સારો શવકાસ થયો છે. જેમ કે ઇ.સ.2014-15 માાં ભારતમાાં મીઠાના ક લ ઉત્પાદન 26887.1 હજાર ટનમાાં ગ જરાતનો 

ફાળો 21766.8 હજાર ટન હતો, એટલે કે ઇ.સ.2014-15 માાં ભારતમાાં મીઠાના ક લ ઉત્પાદનમાાં ગ જરાતનો ફાળો 

80.9563 ટકા હતો. સામાન્ય રીતે રોજગારીન ાં શનમાાણ ઉત્પાદન સાથે જોડાયેલ હોવાથી ગ જરાતમાાં મીઠા 

ઉદ્યોગમાાં રોજગારીન ાં સર્જન સારા પ્રમાણમાાં થય ાં છે. પ્રસ્ત  ત અભ્યાસમાાં ગ જરાતમાાં(દીવ દમણ સરહત) મીઠા 

ઉદ્યોગમાાં રહલે રોજગારી તપાસી તેને વિારવાના કેટલાાંક ઉપાયો સચૂવવામાાં આવ્યા છે. 

અભ્યાસનુાં મિત્વ :  

ગ જરાતમાાં ઇ.સ.2001 ની ઇ.સ. 2011 માાં વસ્તીમાાં 19.3 ટકા જેટલો વિારો થયો છે. આ સાથે કામ 

માાંગનારાઓની સાંખ્યા પણ વિે છે.આથી રોજગારીન ાં સર્જન થવ ાં જરૂરી છે. 

રોજગારીન ાં સર્જન પ્રાતત ક દરતી સાંપશતનાાં શે્રષ્ટ્ઠ ઉપયોગ દ્વારા કરી િકાય. ગ જરાતને શવશવિતા સભર પૈકી મીઠા 

ઉદ્યોગના શવકાસ માટે અન કળૂ એવા લાાંબા દરરયા રકનારા રૂપી ક દરતી સાંપશત પ્રાતત થઇ હોવાથી મીઠા ઉદ્યોગનો 
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શવકાસ કરી રોજગારીન ાં સર્જન કરી િકાય. પ્રસ્ત  ત અભ્યાસમાાં ગ જરાતમાાં(દીવ દમણ સરહત) મીઠા ઉદ્યોગમાાં 

રહલેી રોજગારી, તેમાાં થયેલા ફેરફારો તપાસી રોજગારી વિારવા માટેના કેટલાક ઉપાયો સચૂવવામાાં આવ્યા છે. 

આથી આ અભ્યાસ મીઠા ઉદ્યોગમાાં રોજગારી  વિારવાના પગલાઓ લેવામાાં મદદ રૂપ બની િક્િે. 

અભ્યાસના િતેઓુ  :    

પ્રસ્ત  ત અભ્યાસના હતે  ઓ નીચે પ્રમાણે છે.    

 ગ જરાતમાાં મીઠાન ાં ઉત્પાદન તપાસવ ાં. 

 ગ જરાત(દીવ દમણ સરહત)માાં મીઠા ઉદ્યોગમાાં રહલેી રોજગારી તપાસવી. 

 ગ જરાતમાાં મીઠા ઉદ્યોગમાાં રોજગારી વિારવાના ઉપાયો સચૂવવા. 

સાંશોધન પધ્ધતત  :  

પ્રસ્ત  ત સાંિોિન માટે એકત્ર કરવામાાં આવેલ શવશવિ આંકડાકીય મારહતીઓ જેવી કે ઇ.સ. 2008-09 થી 2014-15 

દરશમયાન ગ જરાતમાાં અને ભારતમાાં થયેલ મીઠાન ાં ઉત્પાદન, આ સમય ગાળા દરશમયાન ગ જરાત(દીવ દમણ 

સરહત)માાં અને ભારતમાાં મીઠા ઉદ્યોગમાાં રહલે રોજગારી વગેરેને વષા પ્રમાણે કોષ્ટ્ટકમાાં ગોઠવ્યા બાદ 

આંકડાિાસ્ત્રની શવશવિ પધિશતઓમાાંથી પ્રસ્ત  ત સાંિોિનમાાં ઉપયોગી  પધિશતઓનો ઉપયોગ કરી ભારતમાાં 

મીઠાનાાં ઉત્પાદનમાાં ગ જરાતનો ફાળો, મીઠાના ઉત્પાદનમાાં થયેલા ફેરફારો, ભારતમાાં મીઠા ઉદ્યોગમાાં રહલે 

રોજગારીમાાં ગ જરાત(દીવ દમણ સરહત)માાં મીઠા ઉદ્યોગમાાં રહલે રોજગારીનો ફાળો, આ રોજગારીમાાં થયેલા 

ફેરફારો વગેરે િોિી, ગ જરાતમાાં મીઠા ઉદ્યોગમાાં રોજગારી વિારવાના કેટલાાંક ઉપાયો સચૂવવાનો પ્રયત્ન 

કરવામાાં આવેલ છે.       

માહિતીની પ્રાપ્તત  : 

પ્રસ્ત  ત અભ્યાસ ગૌણ મારહતી પર આિારરત છે. અભ્યાસના હતે  ઓ ધયાનમાાં રાખી જરૂરી આંકડકીય મારહતી  

ભારત સરકારના મીઠા શવભાગના વાશષિક અહવેાલો, સાંદભા પ સ્તકો, સાંિોિન લેખ વગેરે દ્વારા એકશત્રત કરવામાાં 

આવી છે. 

ગજુરાતમાાં મીઠાનુાં ઉત્પાદન :  

સામાન્ય રીતે રોજગારીનો આિાર ઘણાાં પરરબળો પૈકી ઉત્પાદન પર હોવાથી એટલે કે ઉત્પાદન વિતા સામાન્ય 

રીતે રોજગારી વિતી હોવાથી ગ જરાતમાાં મીઠા ઉદ્યોગમાાં રહલે રોજગારી તપાસવા સૌપ્રથમ ગ જરાતમાાં મીઠાન ાં 
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ઉત્પાદન તપાસવામાાં આવ્ય ાં છે. ભારતના અન્ય રાજ્યો કરતા ગ જરાતમાાં મીઠાના ઉત્પાદન માટે ક દરતી રીતે 

નીચે પ્રમાણે કેટલીક અન કળૂતાઓ રહલે છે. 

 1600 રકલોમીટર જેટલો લાાંબો દરરયા રકનારો એટલે કે ભારતના ક લ દરરયારકનારામાાંથી ગ જરાતને 

21.287879 ટકા દરરયારકનારોપ્રાતત થયો છે. 

 સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છનો દરરયારકનારો પ્રમાણમાાં ખડકાળ છે. 

 સૌરાષ્ટ્રના દરરયારકનારે ખાડીઓ આવેલ હોવાથી પાણી અંદર સ િી ઘ સી આવે છે. 

 મીઠાના ઉત્પાદન માટે હવામાન અન કળૂ છે. 

આવી અનેક અન કળૂતાઓને કારણે ભારતના અન્ય રાજ્યો કરતા ગ જરાતમાાં મીઠા ઉદ્યોગનો સારો શવકાસ થયો 

છે.ગ જરાતમાાં મીઠા ઉદ્યોગનો શવકાસ દિાાવવા ભારતમાાં મીઠાના ઉત્પાદનમાાં ગ જરાતનો ફાળો તપાસવામાાં આવ્યો 

છે. આ બાબત ટેબલ નાંબર 1 માાં દિાાવવામાાં આવી છે. 

ટેબલ નાંબર 1 ભારતમાાં મીઠાના ઉત્પાદનમાાં ગજુરાતનો ળા.ો (ઇ સ  2008-09 થી ઇ સ  2014-15) 

(ઉત્પાદન હજાર ટનમાાં) 

વષા ગ જરાત ભારત ભારતમાાં મીઠાના ક લ ઉત્પાદનમાાં 

ગ જરાતનો ટકાવારી ફાળો મીઠાન ાં 

ઉત્પાદન 

વાશષિક વધૃ્ધિ દર મીઠાન ાં 

ઉત્પાદન 

વાશષિક વધૃ્ધિ દર 

2008-09 14903.9 - 19151.2 - 77.822 

2009-10 17870.6 19.906 23951.3 25.064 74.612 

2010-11 14515.3 -18.776 18610.1 -22.3 77.997 

2011-12 17018.6 17.246 22179.1 19.178 76.733 

2012-13 19423.9 14.133 24546.9 10.676 79.13 

2013-14 18095.5 -6.839 23019.3 -6.223 78.61 

2014-15 21766.8 20.288 26887.1 16.802 80.956 

પ્રાધ્તત સ્થાન : ભારત સરકારના મીઠા શવભાગના વાશષિક અહવેાલો. 

ઉપરના ટેબલ નાંબર 1 પરથી સ્પષ્ટ્ટ થાય છે કે ઇ.સ. 2008-09 થી ઇ.સ. 2014-15 દરશમયાન ઇ.સ. 2010-11 

અને 2013-14 માાં થયેલ ભારે વરસાદ અને અન્ય કારણ સર મીઠાના ઉત્પાદનમાાં આગળના વષાની ત  લનાએ 

થયેલ ઘટાડાને બાદ કરતા બાકીના વષોમાાં ગ જરાત અને ભારતમાાં મીઠાના ઉત્પાદનમાાં સતત વિારો થયો છે. 

ઇ.સ. 2008-09 થી ઇ.સ. 2014-15 દરશમયાન ભારતમાાં મીઠાના ઉત્પાદનમાાં ગ જરાતનો સૌથી ઓછો ફાળો ઇ.સ. 

2009-10 માાં 74.612 ટકા અને સૌથી વધ  ફાળો ઇ.સ. 2014-15 માાં 80.956 ટકા જોવા મળે છે. આ અભ્યાસના 
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સમયગાળા દરશમયાન ભારતમાાં મીઠાના ઉત્પાદનમાાં ગ જરાતનો સરેરાિ વાશષિક ફાળો 77.98 ટકા રહ્યો છે. આ 

અભ્યાસના સમયગાળા દરશમયાન ભારત અને ગ જરાતમાાં મીઠાના ઉત્પાદનમાાં સરેરાિ વાશષિક વધૃ્ધિ અન ક્રમે 

7.659795 ટકા અને 7.199464 ટકા જોવા મળે છે. 

આમ ઉપરના પરરણામો પરથી કહી િકાય કે ભારતના અન્ય રાજ્યો કરતા ગ જરાતમાાં મીઠા ઉદ્યોગનો વિારે 

શવકાસ થયો છે, એટલ  જ નહીં પરાંત   પ્રસ્ત  ત અભ્યાસના સમયગાળા દરશમયાન સમગ્ર ભારત કરતા  ગ જરાતમાાં 

મીઠાના ઉત્પાદનનો સરેરાિ વાશષિક વધૃ્ધિ દર વિારે રહ્યો છે. 

ગજુરાત(દીવ દમણ સહિત)માાં મીઠા ઉદ્યોગમાાં રોજગારી :   

મીઠા ઉદ્યોગમાાં ઓછા મડૂીરોકાણે વિારે રોજગારીન ાં સર્જન થાય છે, કારણ કે આ ઉદ્યોગમાાં ઘણી પ્રવશૃિઓ જેવી કે 

કયારા બનાવવા , કયારામાાંથી મીઠાન ાં એકશત્રકરણ કરવ ાં, મીઠ ાં રેલ્વેમાાં કે રકમાાં ચઢાવવ ાં વગેરે શ્રમ દ્વારા 

કરાવવામાાં આવે છે. જો કે અમ ક મોટી પઢેીઓ હવે કેટલાાંક કારણોસર આધ શનક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરતી થય 

છે.  

ગ જરાતમાાં મીઠા ઉદ્યોગનો સારો શવકાસ થયો હોવાથી આ ઉદ્યોગમાાં રોજગારીન ાં શનમાાણ પણ સારા પ્રમાણમાાં થય ાં 

છે. આ બાબત ટેબલ નાંબર 2 માાં દિાાવવામાાં આવી છે.  

ટેબલ નાં. 2 ભારતમાાં મીઠા ઉદ્યોગમાાં રહલે રોજગારીમાાં ગ જરાત(દીવ દમણ સરહત)માાં મીઠા ઉદ્યોગમાાં 
રહલે રોજગારીનો ફાળો. 
વષા ગ જરાત(દીવ દમણ સરહત) ભારત 

મીઠા ઉદ્યોગમાાં રોજગારી ભારતમાાં મીઠા ઉદ્યોગમાાં 
રહલે રોજગારીમાાં 
ટકાવારી  ફાળો 

મીઠા ઉદ્યોગમાાં 
રોજગારીનો વાશષિક 
વધૃ્ધિ દર 

મીઠા ઉદ્યોગમાાં 
રોજગારી 

મીઠા ઉદ્યોગમાાં 
રોજગારીનો 
વાશષિક વધૃ્ધિ 
દર 

2008-09 91466 65.80051 - 139005 -  
2009-10 81408 62.14683 -10.9964 130993 -5.76382 
2010-11 45970 41.95721 -43.5313 109564 -16.3589 
2011-12 53122 47.45917 15.55797 111932 2.161294 
2012-13 57985 53.3019 9.154399 108786 -2.81064 
2013-14 47585 55.71818 -17.9357 85403 -21.4945 
2014-15 53264 51.18585 11.93443 104060 21.84584 

પ્રાધ્તત સ્થાન : ભારત સરકારના મીઠા શવભાગના વાશષિક અહવેાલો. 

(નોંિ : ગ જરાતમાાં મીઠા ઉદ્યોગમાાં રહલે રોજગારીમાાં દીવ દમણના મીઠા ઉદ્યોગમાાં રહલે રોજગારીનો સમાવેિ 

કરેલ છે.) 
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ઉપરના ટેબલ નાંબર 2 પરથી સ્પષ્ટ્ટ થાય છે કે ઇ.સ.2008-09 થી ઇ.સ.2014-15 દરશમયાન ગ જરાત(દીવ દમણ 

સરહત)માાં મીઠા ઉદ્યોગમાાં સૌથી વિારે રોજગારી ઇ.સ.2008-09 માાં 91466 ,  સૌથી ઓછી રોજગારી ઇ.સ. 

2010-11 માાં 45970 અને સરેરાિ વાશષિક રોજગારી 61542.85714 હતી. અહીં ઇ.સ. 2010-11 માાં ગ જરાતમાાં 

મીઠાના ઉત્પાદનની મોસમ દરશમયાન થયેલા વરસાદની અસર મીઠાના ઉત્પાદન અને રોજગારી પર થયેલી 

જોવા મળે છે. 

ભારતમાાં મીઠા ઉદ્યોગમાાં રહલેી ક લ રોજગારીમાાં ગ જરાત(દીવ દમણ સરહત)માાં મીઠા ઉદ્યોગમાાં રહલેી રોજગારીનો 

ફાળો જોઇએ તો ટેબલ નાંબર 2 પરથી સ્પષ્ટ્ટ થાય છે કે ઇ.સ.2008-09 થી ઇ.સ.2014-15 દરશમયાન ભારતમાાં 

મીઠા ઉદ્યોગમાાં રહલેી ક લ રોજગારીમાાં ગ જરાત(દીવ દમણ સરહત)માાં મીઠા ઉદ્યોગમાાં રહલેી રોજગારીનો સૌથી 

વધ  ફાળો ઇ.સ.2008-09 માાં 65.80051 ટકા અને સૌથી ઓછો ફાળો ઇ.સ. 2010-11 માાં 41.95721 ટકા હતો.અહીં 

પણ જોઇ િકાય છે કે ઇ.સ. 2010-11 માાં ગ જરાતમાાં મીઠાના ઉત્પાદનની મોસમ દરશમયાન થયેલા વરસાદને 

કારણે ગ જરાતમાાં મીઠાન ાં ઉત્પાદન અને રોજગારી ઘટતા ભારતમાાં મીઠા ઉદ્યોગમાાં રહલે ક લ રોજગારીમાાં 

ગ જરાત(દીવ દમણ સરહત)માાં મીઠા ઉદ્યોગમાાં રહલે રોજગારીનો ટકાવારી ફાળો  ઘટયો છે. 

ઇ.સ.2008-09 થી ઇ.સ.2014-15 દરશમયાન ભારતમાાં મીઠા ઉદ્યોગમાાં રહલેી રોજગારીમાાં ગ જરાત(દીવ દમણ 

સરહત)માાં મીઠા ઉદ્યોગમાાં રહલે રોજગારીનો સરેરાિ વાશષિક ફાળો 53.93852 ટકા જોવા મળે છે. આ બાબત 

ગ જરાતમાાં મીઠા ઉદ્યોગમાાં રોજગારીન ાં સર્જન સારા પ્રમાણમાાં થયેલ  દિાાવે છે. 
 

જો કે અહીં ટેબલ નાંબર 1 અને 2 પરથી એક બાબત એ જાવા મળે છે કે આ અભ્યાસના સમયગાળા દરશમયાન 

ભારતમાાં મીઠાના ઉત્પાદનમાાં ગ જરાતનો સરેરાિ વશષિક ફાળો 77.98 ટકા અને મીઠા ઉદ્યોગમાાં રોજગારીમાાં 

ગ જરાત(દીવ દમણ સરહત)નો સરેરાિ વશષિક ફાળો 53.93852 ટકા છે. એટલે કે ભારતમાાં મીઠાના ઉત્પાદનમાાં 

ગ જરાતનો સરેરાિ વાશષિક ફાળો વધ  અને મીઠા ઉદ્યોગમાાં રોજગારીમાાં ગ જરાત(દીવ દમણ સરહત)નો સરેરાિ 

વાશષિક ફાળો ઓછો જોવા મળે છે. આમ થવાના ઘણાાં કારણો હોય િકે, તે પૈકીના કેટલાાંક કારણોમાાં એવ ાં કહીં 

િકાય કે ગ જરાતમાાં મીઠા ઉદ્યોગમાાં આધ શનક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ, ગ જરાતમાાં મીઠાની એકર દીઠ ઉત્પાદકતા 

વગેરે ભારતના મીઠ ાં પકવતા અન્ય કેટલાાંક રાજ્યો કરતા વધ  હોવાથી ઓછા શ્રમે વિારે ઉત્પાદન િક્ય બનત ાં 

હોય. 
 

પ્રસ્ત  ત અભ્યાસના સમયગાળા દરશમયાન ગ જરાત(દીવ દમણ સરહત)માાં અને ભારતમાાં મીઠા ઉદ્યોગમાાં રહલેી 

રોજગારીમાાં થયેલા સરેરાિ વાશષિક  ફેરફારો જોઇએ તો ઇ.સ.2008-09 થી ઇ.સ.2014-15 દરશમયાન 

ગ જરાત(દીવ દમણ સરહત)માાં મીઠા ઉદ્યોગમાાં સરેરાિ વાશષિક  -5.96944 ટકા અને ભારતમાાં સરેરાિ વાશષિક  -

3.73678 ટકા રોજગારીમાાં ફેરફાર થયો છે. એટલે કે આ સમયગાળા દરશમયાન ગ જરાત(દીવ દમણ સરહત) અને 



KCG-Portal of Journals 

6 | P a g e  

ભારત બને્નમાાં મીઠા ઉદ્યોગમાાં રોજગારીનો સરેરાિ વાશષિક વધૃ્ધિ દર ઘટયો (Negative) છે. આમ થવા માટે ઘણાાં 

કારણો જવાબદાર છે તે પૈકીના કેટલાાંક કારણો જોઇએ તો આ ઉદ્યોગ મોસમી છે અને ક દરતી પરરબળોથી વિારે 

પ્રભાશવત હોવાથી કામ મળવામાાં અચોક્કસતાની િક્યતા વધ  છે. દરરયા રકનારા પર કામ કરવાન ાં રહતે  ાં હોવાથી 

પોતાના બાળકોના શિક્ષણ સરહત માળખાકીય સગવડતા પ્રાતત થવાના પ્રશ્નો ઘણી વખત સજાાય છે. કામદારોમાાં 

આરોગ્ય શવષયક સમસ્યા સજાાવાની િક્યતા રહ ેછે, વગેરે કારણોને લીિે મીઠા ઉદ્યોગમાાં કામ કરવાન ાં આકષાણ 

ઓછાં રહતેા આ ઉદ્યોગમાાં કામ કરવા કામદારો ઓછા તૈયાર થાય છે.  
 

મીઠા ઉદ્યોગમાાં રોજગારીની સ્સ્થરતા  : 

ગ જરાત(દીવ દમણ સરહત)માાં મીઠા ઉદ્યોગમાાં રોજગારીની સ્સ્થરતા ભારતમાાં મીઠા ઉદ્યોગમાાં રોજગારીની 

સ્સ્થરતાની સરખામણીએ તપાસવામાાં આવી છે.આ માટે ઇ.સ.2008-09 થી ઇ.સ.2014-15 દરશમયાન 

ગ જરાત(દીવ દમણ સરહત) અને ભારતમાાં મીઠા ઉદ્યોગમાાં રહલે રોજગારીનો ચલનાાંક (Coefficient of Variation) 

િોિતા, ભારતમાાં મીઠા ઉદ્યોગમાાં રોજગારીના ચલનાાંક કરતા ગ જરાત(દીવ દમણ સરહત)માાં મીઠા ઉદ્યોગમાાં 

રોજગારીનો ચલનાાંક વધ  મળે છે. તેથી કહી િકાય કે ભારત કરતા ગ જરાત(દીવ દમણ સરહત)માાં મીઠા ઉદ્યોગમાાં 

રોજગારીની સ્સ્થરતા ઓછી છે. 
તારણો  :  

પ્રસ્ત  ત અભ્યાસના મ ખ્ય તારણો નીચે પ્રમાણે છે. 

 ભારતમાાં અન્યો રાજ્યો કરતા ગ જરાતમાાં મીઠા ઉદ્યોગનો શવકાસ વધ  થયો છે. જેમ કે ઇ.સ.2008-09 થી 

ઇ.સ.2014-15 દરશમયાન ભારતમાાં મીઠાના ક લ ઉત્પાદનમાાં ગ જરાતનો સરેરાિ વાશષિક ફાળો 77.98 ટકા રહ્યો 

છે. 

 આ સમયગાળા દરશમયાન ભારત અને ગ જરાતમાાં મીઠાના ઉત્પાદનમાાં સરેરાિ વાશષિક વધૃ્ધિ અન ક્રમે 

7.659795 ટકા અને 7.199464 ટકા જોવા મળે છે. 

 ઇ.સ.2008-09 થી ઇ.સ.2014-15 દરશમયાન ગ જરાત(દીવ દમણ સરહત)માાં મીઠા ઉદ્યોગમાાં સરેરાિ વાશષિક 

રોજગારી 61542.85714 હતી.  

 આ અભ્યાસના સમયગાળા દરશમયાન ભારતમાાં મીઠા ઉદ્યોગમાાં રહલેી ક લ રોજગારીમાાં ગ જરાત(દીવ દમણ 

સરહત)માાં મીઠા ઉદ્યોગમાાં રહલેી રોજગારીનો સરેરાિ વાશષિક ફાળો 53.93852 ટકા જોવા મળે છે. આ બાબત 

ભારતની ત  લનાએ ગ જરાતમાાં મીઠા ઉદ્યોગમાાં રોજગારીન ાં સર્જન સારા પ્રમાણમાાં થયેલ  દિાાવે છે.  

 આ સમયગાળા દરશમયાન ગ જરાત(દીવ દમણ સરહત)માાં મીઠા ઉદ્યોગમાાં સરેરાિ વાશષિક  -5.96944 ટકા 

અને ભારતમાાં સરેરાિ વાશષિક  -3.73678 ટકા રોજગારીમાાં ફેરફાર થયો છે. એટલે કે ગ જરાત(દીવ દમણ 

સરહત) અને ભારત બને્નમાાં મીઠા ઉદ્યોગમાાં રોજગારીનો સરેરાિ વાશષિક વધૃ્ધિ દર ઘટયો (Negative) છે. 
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  આ સમયગાળા દરશમયાન ભારતમાાં મીઠા ઉદ્યોગમાાં રોજગારીના ચલનાાંક કરતા ગ જરાત(દીવ દમણ 

સરહત)માાં મીઠા ઉદ્યોગમાાં રોજગારીનો ચલનાાંક વધ  છે. એટલે કે ભારત કરતા ગ જરાત(દીવ દમણ સરહત)માાં 

મીઠા ઉદ્યોગમાાં રોજગારીની સ્સ્થરતા ઓછી છે. 
 

સચૂનો  : 

ગ જરાતમાાં મીઠા ઉદ્યોગમાાં રોજગારી વિાવાના કેટલાાંક ઉપાયો નીચે પ્રમાણે સચૂવી િકાય. 

1) મીઠા ઉદ્યોગમાાં રોજગારી મેળતા કામદારો આ ઉદ્યોગ છોડે નરહ અને અન્ય લોકો આ પ્રવશૃિમાાં જોડાવા તૈયાર 

થાય તે માટે નીચે પ્રમાણે ઉપાયો કરી િકાય 
 

 મીઠા ઉદ્યોગના કામદારો માટે કામના સ્થળે રહવેાલાયક આવાસો બનાવવા જોઇએ. 

 કામના સ્થળે પીવાના ચોખ્ખા પાણી સરહત િક્ય હોય તેટલી વધ માાં વધ  પાયાની સ શવિાઓ ઉપલબ્િ 

કરવી જોઇએ. 

 મીઠા ઉદ્યોગના કામદારોના બાળકોના શિક્ષણ માટે િક્ય હોય ત્યાાં સ  િી તેઓના રહઠેાણ/કામના સ્થળની 

નજીકમાાં િાળાઓ િરૂ કરવી અથવા િાળાએ જવા આવવા વાહનોની વ્યવસ્થા કરવી. 

 આ કામદારોના આરોગ્ય માટે શનયત સમયાાંતરે શનદાન કેમ્પો ગોઠવવા અને રાહત દરે અથવા િક્ય હોય તો 

મફત સારવાર આપવી જોઇએ. 

 આ કામદારોને યોગ્ય વેતન-વળતર મળી રહ ેતેવા પગલાઓ લેવા જોઇએ.  

 મીઠા ઉદ્યોગના કામદારો માટે સામાજજક સલામતીની યોજનાઓ વિારે અસરકારક બનાવવી જોઇએ.  

 આ કામદારોને આધ શનક ટેકનોલોજી ચલાવવાની તાલીમ આપવી જોઇએ.  

 સૌથી અગત્યની બાબત એ છે કે ઉપર દિાાવેલા પૈકી ઘણાાં પગલાઓ સરકાર દ્વારા, માલલકો દ્વારા લેવામાાં 

આવેલા છે, પરાંત   તેની મારહતી લાભ લેનારા સ િી પહોચાડવી જોઇએ.  
 

2) મીઠા ઉદ્યોગનો શવકાસ કરીને આ ઉદ્યોગમાાં રોજગારી વિારી િકાય, તેથી મીઠા ઉદ્યોગનો શવકાસ થાય તેવા 

કેટલાાંક  ઉપાયો નીચે પ્રમાણે કરવા જોઇએ.  

 વાહન વ્યવહારની સ શવિામાાં વિારો કરવો.  

 સાંદેિા વ્યવહારની સ શવિામાાં વિારો કરવો.  

 મીઠા ઉદ્યોગ માટે સસ્ત   અને પરૂતા શિરાણની વ્યવસ્થા પરૂી પાડવી. 

 બજારનો શવકાસ કરવો.  

 ઉત્પાદકોને આધ શનક ટેકનોલોજીથી મારહતગાર કરવા. 

 સેસનો દર ઘટાડવો જોઇએ. 
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 મીઠાની ઉપ પેદાિોન ાં ઉત્પાદન વિે તેવા પગલાઓ લેવા જોઇએ વગેરે. 
 

ઉપસાંિાર :  

આમ પ્રસ્ત  ત અભ્યાસ પરથી કહીં િકાય કે ભારતમાાં મીઠાન ાં ઉત્પાદન કરતા અન્ય રાજ્યો કરતા ગ જરાતમાાં મીઠા 

ઉદ્યોગનો શવકાસ વિારે થયો છે, તેથી આ ઉદ્યોગમાાં રોજગારીન ાં સર્જન પણ સારા પ્રમાણમાાં થય ાં છે. ગ જરાતમાાં  

મીઠા ઉદ્યોગના શવકાસ માટે હજી પણ ઘણી તકો રહલેી છે, આથી  ઉપર કહ્યા તેવા અને તે ઉપરાાંતના ઉપાયો 

દ્વારા ગ જરાતમાાં મીઠા ઉદ્યોગનો શવકાસ કરી રોજગારી વિારી દેિના આશથિક શવકાસને ઝડપી બનાવી િકાય 
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