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સ્વરોજગારી સાથે જોડાયેલા કુ ટુંુ બોનો આર્થિક અભ્યાસ (ડાુંગ જજલ્લાના સુંદર્ભમાું)
પ્રસ્તાવના :
હાલના બદલાતા સમયમાાં ઔદ્યોગિક વિકાસના અનેક કાયયક્રમો છત્તા કામદારોના વ્યિસાય િિીકરણમાાં
કોઈ ફેરફાર થયેલા જોિા મળતા નથી. નિાનિા ઉપકરણો અને અિનિી ટે ક્નોલોજીઓ અસ્તતત્િમાાં આિી રહી
છે છત્તા માનિીની અમાયાય દદત જરૂદરયાતો સાંતોષિા માટે ના સાધનો ખ ૂટતા જ જાય છે . વિકાસ માટે ના અથાક
અને અનેક પ્રયાશો છત્તા િરીબી અને બેરીજ્િારીની સમતયાઓ દુર કરી શકાયી નથી, તેમજ આપણા કૃવષ પ્રધાન
કહેિાતા દે શમાાં ગબન કૃવષક્ષેત્રનુ ાં અસ્તતત્િ ખુબમોટા પ્રમાણમાાં જોિા મળી રહ્ુાં છે . વિકાશની આંધળી દોડમાાં
મુખ્યત્િે કુદરતી સાંસાધનનો ઉપયોિ ખુબજ મોટા પ્રમાણમાાં થતો જોિા મળે છે . જે પછી જાહેર તાંત્ર દ્રારા હોઈ કે
ખાનિી તાંત્ર, આ બાંન્ને પદરબળો કુદરતી સાંસાધનો પર આધાર રાખી વિકાસના પિલા આિળ ધપિાની દહમ્મત
કરે છે . અને તેમની સામે અિરોધ બનતા પદરબળોમાાં િરીબી અને બેકારી તે મુખ્ય બે સમતયાઓ છે . જેમના
વનિારણ માટે જે તે રાજ્ય અને માનિી પોતે પણ પોતાની પદરસ્તથવતમાાં સુધારા લાિિાના પ્રયત્નો કરે છે . અને
તેના માટે તે કુદરતી સાંસાધનોનો ઉપભોિ કરે છે જે પ્રત્યક્ષ રીતે હોઈ અથિા પરોક્ષ રીતે તેનો ઉપભોિ કરિામાાં
આિે છે . જેના કારણે તિરોજિારીના પ્રશ્નો ઉભા થિા લાગ્યા છે . અને આિી તિરોજિારીઓ એટલે નાના મોટા
ગૃહ ઉદ્યોિોનો સમાિેશ પણ તિરોજિારીનો એક અંિ િણી શકાય.
માનિી પોતાની આવથિક પદરસ્તથવતને હમેશાાં ઉચ્ચ તતરે લઇ જિાની કોવશશ કરતો રહ્યો છે જેના માટે તે
અન્યનો સહારો લઇ અથિા કોઈના સહારા િિર પણ અથાક પ્રયત્નો કરતો રહે છે . જેમનુ ાં એક કાયય એટલે ગૃહ
ઉદ્યોિ, ગૃહ ઉદ્યોિના કારણે ગ્રામ્ય વિતતાર તિાિલાંબી થિા પામ્યો છે . પોતાની િપરાશી િતત ુઓ પોતાના િામ
અથિા પોતાના વિતતારમાાંથી મેળિિી તે પણ ગ્રામ તિરાજનો એક ભાિ િણાિી શકાય અને દરે ક િામડાઓ
પોતાની જીિન જરૂદરયાતની મોટાભાિની િતત ુઓનુ ાં પોતે ઉત્પાદન કરે તેનાથી વિશેષ વિકાસ કયો કહી શકાય?
િામડાઓના આિા નાના ગૃહ ઉદ્યોિોના સહયોિથી દે શની રાષ્ટ્રીય આિકમાાં િધારો કરી શકાય છે . અને તેના
આવથિક માળખામાાં પરીિતયન લાિી શકાય, માટે ગૃહ ઉદ્યોિો એ વ્યાપારનુ ાં એક મહત્િનુ ાં અંિ િણાિી શકાય.
ર્ારતના ગૃહ ઉદ્યોગો અંગે સ્વતુંત્રતા પહેલાની સ્સ્થર્ત.
આજ થી ૩૦૦ િષય પહેલા અંગ્રેજો િેપાર કરિાના બહાને ભારતમાાં ‘ઈતટ ઇ્ન્ડયા કાંપની’ નાાં નેજા હેઠળ
આવ્યા હતા. ધીમે ધીમે તેઓએ દે શમાાં રાજ્યશાસન જીતી લીધુ ાં અને સમગ્ર દે શમાાં સત્તા હાાંસલ કરી. આ ૨૫૦
િષયના સમયિાળામાાં ભારતમાાં ૮૦% િતતી િામડામાાં િતતી હતી. તેમાાંથી ૭૦% ખેતી અને તેના સાથે
સાંકળાયેલા વ્યિસાય સાથે જોડાયેલ હતી અને બાકીની કામ કરતી િતતી ગૃહ ઉદ્યોિ સાથે જોડાયેલ હતી. આ
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સમયે આપણા દે શમાાં વિવિધ પ્રકારનાાં અનેક ગૃહ ઉદ્યોિ ચાલતા હતા જેમકે કાપડ ઉદ્યોિ , િાાંસ ઉદ્યોિ,
હતતકલા કારીિરી ઉદ્યોિ, પથ્થર ઉદ્યોિ િિેરે ઉદ્યોિ ચાલતા હતા. િામડામાાં કાપડ, પિરખા, તેલ ઘાણી,
સુથારી, લુહારી, દરજી કામ, િૈદ કામ િિેરે અનેક નાના-મોટા ગૃહ ઉદ્યોિો ચાલતા હતા. લોકોને રોજી રોટી
અપાિતા હતા. ઢાકાનાાં િણકરોની હોવશયારી અવતશય તીવ્ર હતી. તેને લીધે કાપડનો આખો તાકો દદિાસળીનાાં
એક ખોખા માાંથી પસાર થતો હતો. આવુ ાં ઝીણુ ાં કાાંતિાનુ ાં કામ એ લોકો કરતા હતા.
૨૫૦ િષય જેટલો સમયિાળો અંગ્રેજોએ આ દે શમાાં િાળ્યો. આથી કાચો માલ ઇગ્લેન્ડ લઈ જિો અને
ુ નુ ાં િેચાણ ઘટિા
ત્યાાંથી તૈયાર માલ લાિીને અહી િેચિો એટલે કે આપણા ગૃહ ઉદ્યોિોમાાં તૈયાર થયેલી િતતઓ
લાગ્્ુાં અને તેને લીધે આપણા ગૃહ ઉદ્યોિો ત ૂટી પડયા આમ ઈગ્લેન્ડમાાં થયેલી ઔદ્યોગિક ક્રાાંવતને પદરણામે કાચો
માલ ભારતમાાંથી જાય અને તૈયાર માલ ભારતમાાં િેચાણ માટે આિે. તેથી આપણાાં ગૃહ ઉદ્યોિો ટકી શક્યા નહી.
આમ ૨૫૦ િષયના અગ્રેજોના શાસનકાળ દરવમયાન ભારતના ગૃહ ઉદ્યોિો િઘુ તટુ યા અને તેના લીધે સામાન્ય
માણસની આવથિક સ્તથવત િધારે કથળી.(પ્રો રવતલાલ. જે. પટેલ)
ર્ારતના ગૃહ ઉદ્યોગો અંગે સ્વતુંત્રતા પછીની સ્સ્થતી.
૧૯૪૭માાં ભારતને આઝાદી મળી ૧૯૫૧થી ભારતે આયોજન માિય અપનાવ્યો. પહેલી પાંચિષીય યોજનાથી
ગૃહ ઉદ્યોિોના વિકાસ માટે અલિ અલિ વનિમની રચના કરિામાાં આિી. આમતો ૧૯૪૭ માાં આઝાદી સમયે
“ગૃહ ઉદ્યોિ વનિમની તથાપના કરિામાાં આિી હતી. પણ પ્રથમ પાંચિષીય યોજનામાાં આ બોડય ને વિખેરી નાખી
ત્રણ નિા વનિમની રચના કરિામાાં આિી જે આ મુજબ છે .
(૧) અગખલ ભારત હતતકલા વનિમ.
(૨) અગખલ ભારત ખાદી અને ગ્રામોધોિ વનિમ.
(૩) નાના ઉદ્યોિ વનિમ.
ત્યાર પછી જુદી-જુદી પાંચિષીય યોજનાઓમાાં વિવિધ નિી યોજનાઓ દાખલ કરિામાાં આિી, અને ૧૯૭૯માાં
‘જજલ્લા ઉદ્યોિ કેન્દ્રોનો કાયક્રમ અમલમાાં મુકિામાાં આવ્યો અને આમ છતા ભારતમાાં હજુ પણ ગૃહ ઉદ્યોિોની
સ્તથવત જોઈએ એટલી સારી નથી તેને સુધારિા માટે ના પ્રયત્નો ૨૧ મી સદીના બીજા દાયકામાાં પણ ચાલુ છે .
સુંશોધન પ્રશ્ન :
સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યની અંદર જ્યાાં સૌથી િધારે કુદરતી સાંસાધનોનુ ાં અસ્તતત્િ જોિા મળે તેિા ડાાંિ
જજલ્લામાાં, કે જ્યાાં િષયનો સૌથી િધુ િરસાદ િરસતો હોય તેિા વિતતારમાાં શા ? માટે ગબન કૃવષક્ષેત્રનુ ાં અસ્તતત્િ
જોિા મળ્્ુ ાં છે અને જ્યાાં કુદરતી સાંસાધન આધાદરત તિરોજિારી જોિા મળી છે . તેન ુ ાં કેટલુાં મહત્િ છે તે અંિેના
કારણો જાણિા આ અભ્યાસ હાથ ધરિામાાં આવ્યો છે .
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અભ્યાસન ુંુ ક્ષેત્ર :
હાથ ધરિામાાં આિેલ અભ્યાસમાાં ડાાંિ જજલ્લામાાં કાયયરત કુદરતી સાંસાધન આધાદરત ગૃહ ઉદ્યોિો જેિા કે
િાસકમ, જડીબુટ્ટી ઉદ્યોિ, માટીકામ, મધ ઉત્પાદન, ઈટકામ, કાથાની દોરી બનાિી, પથ્થરકામ, હતતકલા ઉદ્યોિ,
મત્તય ઉદ્યોિ અને ચામડા ઉદ્યોિ જેિા કુદરતી સાંસાધનો માાંથી જેનો ઉપયોિ સીધીરીતે કરિામાાં આિે છે .
તેમાાંથી ખાસ કરીને િાસકામ સાથે સાંકળાયેલ કુટુાંબો કે જેઓ િાસકામ માથી તિરોજિારી સજીને આજીવિકા
મેળિતા કુટુાંબોને પસાંદ કરિામાાં આવ્યા છે .
ડાુંગ જજલ્લાનો પરરચય :
ગુજરાત રાજ્યમાાં િાઢ જિલ
ાં
ધરાિતો એક માત્ર જજલ્લો તરીકે ડાાંિ ઓળખિામાાં આિે છે . જ્યાાં કુલ
૩૧૧ િામો આિેલ છે . કુલ ત્રણ તાલુકાઓ અનુક્રમે આહિા, િઘઈ અને સુબીર આિેલ છે . ડાાંિ જજલ્લામાાં ૧૯૫૧
માાં ૪૭,૨૮૨ કુલ િતતી, ૧૯૬૧ માાં ૭૧,૫૫૪ કુલ િતતી, ૧૯૮૧ માાં ૧,૧૩,૬૬૪ કુલ િતતી, ૧૯૯૧ માાં
૧,૪૪,૦૯૧ કુલ િતતી ૧,૮૬,૭૨૯ કુલ િતતી અને ૨૦૧૧ ની િતતી િણતરી પ્રમાણે ૨,૨૬,૭૬૯ કુલ િતતી
નોધાયેલ છે . તેમાાંથી ૨૦૧૧ ની કુલ િતતી માાંથી (પુરુષ ૧.૧૨,૯૭૨ અને સ્ત્રી ૧,૧૩,૭૯૩) અને અન્ય ૦૪ ની
િતતી જોિા મળી છે . સામાજજક આવથિક મોજણી ૨૦૧૨ મુજબ ડાાંિ જજલ્લાની િતતી ૨,૫૩,૩૫૩ છે . લિભિ
૩૦,૦૦૦ લોકો દર િષે મેં, સપ્ટેમ્બર દરવમયાન શેરડીમાાં કટીિાં અને દ્રાક્ષ યાડય માાં રોજિારી માટે નજીકના અલિ
અલિ જગ્યાએ તથળાાંતદરત થાય છે . જજલ્લા કક્ષા રાજ્યમાાં વિતતારની દ્ર્ષ્ટ્ટએ ૨૫ માાં ક્રમે આિે છે .
ુ :
અભ્યાસના હેતઓ
(૧) તિરોજિારી માાંથી મળતા ઉત્પાદન અને િેચાણની સ્તથવતનો અભ્યાસ કરિો.
(૨) તિરોજિારી સાથે જોડાયેલ કુટુાંબની આવથિક પદરસ્તથવતનો અભ્યાસ કરિો.
સુંસોધન પદ્ધર્ત અને મારહતીન ુંુ એકત્રીકરણ :
હાથ ધરિામાાં આિેલ સાંસોધનકાયય દરવમયાન ખાસ કરીને પ્રાથવમક માદહતી અને દદ્રતીય માદહતીનો
ઉપયોિ કરિામાાં આવ્યો છે . જેની અંદર વનદશય પસાંદિી તરીકે ડાાંિ જજલલાના કુલ ૩૧૧ િામડાઓ માાંથી
િાસકામ સાથે સાંકળાયેલા ૬૮૦ પદરિારો માાંથી ૧૫ ટકા લેખે કુલ ૧૦૨ કુટુાંબોની પસાંદિી કરિામાાં આિી છે .
અને તેમના પાસેથી પ્રાથવમક માદહતી મેળિિામાાં આિી છે . તેમજ દદ્રતીય માદહતીના ભાિ રૂપે MSME ના રીપોટય
જજલલા ગૃહ ઉદ્યોિની માદહતી અને અન્ય દતતાિેજી માદહતીનો ઉપયોિ કરિામાાં આવ્યો છે .
ડાુંગ જજલ્લાનાું ઔદ્યોગગક માળખામાું ગૃહ ઉદ્યોગોનો દરરજો :
ડાાંિ જીલ્લાનાાં સુબીર તાલુકામાાં આિેલા િાસકામ કરતા કુટુાંબો તેમના કાયય કુશળતાનાાં આધારે જુદા જુદા
ુ ાાં ઉત્પાદનથી અલિ તરી
જૂથોમાાં િહેચિામાાં આવ્યા છે . આ જૂથો પોતાની આિડતનાાં આધારે જુદી જુદી િતતન
આિતા જોિા મળે છે . તેઓને પાાંચ જૂથોમાાં િહેચિામાાં આવ્યા છે , જેિા કે કોટિાડીયા જૂથ, વ્યિસાયલક્ષી
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સાધનો ઉત્પાદન કરતુ જૂથ, િાસનાાં મોટા સાધનો બનાિનાર જૂથ, અનાજ રાખિાના િાસણો અને ઘરિપરાશના
સાધનો ઉત્પાદન કરતુ જૂથ તેમજ અન્ય જૂથ જેમાાં રમકડા અને િાજજિંત્રો બનાિનાર જૂથનો સમાિેશ થઇ છે .
આ બધા જૂથોને ઉત્પાદન માાંથી મળતી આિક અને ઉત્પાદન પાછળ કરિામાાં આિતા ખચયની િાત
કરીએ તો તમામ જૂથો માાંથી ૨૦.૫૮ ટકા કુટુાંબો એિા પ્રકારની િતત ુઓનુ ાં ઉત્પાદન કરે છે , કે જે િતત ુની માાંિ
ુ ે સારુાં િળતર મળત ુ ાં
રાષ્ટ્ટીય બજારમાાં િધારે જોિા મળે છે પરાં ત ુ તેમણે રાષ્ટ્રીય બજારમાાં તેમની ઉત્પાદદત િતતન
નથી જેથી તેમની આિક અને તથાવનક બજારમાાં િતતુ િેચાણ કરતા કુટુાંબોની આિક િચ્ચે તફાિતો જોિા મળે
છે , કરણ કે તથાવનક બજારમાાં િતતુન ુ ાં ઉત્પાદન પ્રમાણ ઓછુ હોિા છતા તેમણે િળતર સારુાં મળે છે .
ઉત્પાદન અને વેચાણની સ્સ્થર્તનો ખ્યાલ :
ઉત્પાદન અને િેચાણની સ્તથવતનો ખ્યાલ મેળિિા માટે ઉત્પાદન અને બજાર વ્યિતથાનો ખ્યાલ સમજિા
ખ ૂબ જરૂરી છે . આ અભ્યાસમાાં પસાંદ કરાયેલ કુટુાંબો માાંથી ૭૯.૪૧ ટકા કુટુાંબો પોતાની ઉત્પાદદત િતત ુના િેચાણ
ુ ા િેચાણ રાષ્ટ્રીય
માટે તથાવનક બજારોનો સહારો લેય છે . જયારે ૨૦.૫૮ ટકા કુટુાંબો પોતાની ઉત્પાદદત િતતન
બજારમાાં કરે છે , તેનાાં માટે તેઓ મોટા િેપારીઓ અને કોન્રકટરોની મદદ લેતા જોિા મળ્યાાં છે . પરાં ત ુ તથાવનક
ુ ના ખ ૂબ ઓછા ભાિો જોિા મળ્યાાં છે .
બજારમાાં િતતુઓના ભાિો સારા મળે છે જયારે રાષ્ટ્રીય બજારમાાં િતતઓ
સ્વરોજગારીમાું કાચામાલની વ્યવસ્થા :
ડાાંિ જજલ્લામાાં સુબીર તાલુકાનાાં પસાંદ કરાયેલ િાસકામ કરતા કુટુાંબો કાચામાલ માટે પોતાની િામની નજીક
આિેલ જિલો
ાં
પર અને જિલની
ાં
િૌણ પેદાશ પર આધાર રાખતા જોિા મળ્યાાં છે . તેમજ જિલખાતા
ાં
તરફથી
ફાળિિામાાં આિેલ જે તે િામના જિલ
ાં
માાંથી કાચો માલ મેળિી શકે છે , અને જે લોકો આ જિલનો
ાં
ઉપભોિ કરે
છે તેના બદલામાાં જિલને
ાં
િળતર આપિા માટે જિલખાતા
ાં
તાંત્ર અને િાસકામ કરતા કુટુાંબો સાથે મળીને
જિલમાાં
ાં
િાસનાાં િાનો ઉભા કરિા માટે િાસનાાં રોપા રોપિામાાં આિે છે .
ગૃહ ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા કુ ટુંુ બની આર્થિક પરરસ્સ્થર્ત :
કોઈ પણ કુટાંબની આવથિક પદરસ્તથવતનો ખ્યાલ મેળિિા માટે કુટુાંબની આિક, ખચય અને બચતનો અભ્યાસ
કરિો આિશ્યક બાંને છે . સુબીર તાલુકાના િાસકામ કરતા કુટુાંબો માાંથી જે ત્રણ જૂથો એિા પ્રકારની િતત ુઓનુ ાં
ઉત્પાદન કરે છે . જેની માાંિ તથાવનક બજારમાાં મોટા પ્રમાણમાાં છે અને તેઓનુ ાં સરે રાશ ઉત્પાદન પણ ખ ૂબ ઓછુ
ુ
જોિા મળે છે , તેમ છતા તેઓની આિક રાષ્ટ્રીય બજારમાાં િતતઓ
િેચનાર કુટુાંબોની સરખામણીમાાં કોઈ મોટા
તફાિતો જોિા મળતા નથી, પરાં ત ુ તથાવનક બજારમાાં િતત ુ િેચાણ કરતા કુટુાંબોની બચતમાાં નાના મોટા તફાિતો
જોઈ શકાય છે . એકાંદરે બધાજ કુટુાંબોની સરે રાશ માવસક આિક ૩૫૩૬.૭૬ રૂ. અને સરે રાશ ખચય ૨૬૦૫.૮૮ રૂ.
તેમજ સરે રાશ બચત ૯૩૦.૮૮ રૂ. જોિા મળે છે . જેના પરથી કહી શકાય કે પસાંદિી પામેલ કુટુાંબો તિરોજિારી
સાથે જોડાયેલ હોિા છતા િરીબી અને રોજિારીમાાં કોઈ મોટા તફાિતો કે સુધારા આિેલ જોિા મળ્યાાં નથી.
ુ નો : િાસકામ કરતા તમામ કુટુાંબો માટે સરકાર તરફથી યોગ્ય બજાર વ્યિતથા પુરી પાડિામાાં આિે
સચ
અથિા તેમના દ્વારા ઉત્પાદદત કરિામાાં આિેલ િતતુઓને યોગ્ય િળતર મળી રહે તેિી વ્યિતથા પુરી પાડિા
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માટે આયોજન કરવુાં જરૂરી છે . તેમજ આ તિરોજિારી સાથે જોડાયેલા કુટાંબોને કાચામાલ મેળિિા માટે ઘણી
સમતયાનો સામનો કરિો પડે છે જે દૂ ર કરિા માટે પ્રયત્નો કરિા જોઇએ.
સુંદર્ભ સ ૂચી
I.
II.

https://gu.wikipedia.org/wiki/ડાાંિ_જજલ્લો (Time: 04:12 pm 20-04-2017)
પાઠક ચાંદ્રકાાંત (૧૯૯૧). “નાના મોટા ઉદ્યોિ માટે નો સથિારો”, કીસાન સાંમેલન, ગૃહ ઉદ્યોિ વિભાિ
ગુજરાત.
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