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૧. પ્રથતાિના        

િતિમાન સમયગાળામાં ર્ારત િેિા દેશમાં િેમ િેમ િથતીનંુ પ્રમાણ સતત િધતું જાય છે, તેમ તેમ િથતીની િરૂરરયાતો પણ િધતી 

જાય છે. આ િધતી િથતીની િરૂરરયાતોને સંતોષિા ઝડપી આર્થિક સ્િકાસનાં પ્રયાસો પણ િધતા જાય છે, અને આ સ્િકાસના િધતા 

પ્રયાસો મુખ્યત્િે કદુરતી સંસાધનો પર આધારીત હોય છે. આમ અંતે તો કુદરતી સંસાધનો િ સ્િકાસના બીિ ગણાિી શકાય. કોઈ 

પણ દેશના અથિતંરનો આર્થિક સ્િકાસ કૃસ્ષ, ઉદ્યોગ અને સેિાના સ્િકાસ પર આધાર રાખે છે. અથિતંરના સ્િકાસની પ્રરિયા ઝડપી 

બનતાં આ ક્ષેરમાં માળખાકીય પરરિતિન આિે છે.  
 

િતિમાન સમયમાં સ્િશ્િ ઝડપી આર્થિક સ્િકાસના પ્રયત્નો કરે છે. આ ઝડપી આર્થિક સ્િકાસની આંધળી દોડમાં કુદરતી સંપસ્તનો 

ઉપયોગ કરિામાં આવ્યો છે. એમાંય સ્િકસ્સત દેશોની દેખાદેખીથી સ્િકસતા િતા ગરીબ દેશો પણ તેમની હરોળમ સ્િકાસ સાધિા 

મથી રહ્યા છે. બીજી બાિુ સ્િશ્િની િથતી ઝડપથી િધતી જાય છે. િતિમાન િથતી પોતાની િધુને િધુ િરૂરરયાતોને સંતોષિા માટે 

કુદરતી સંપસ્તનો ઉપર્ોગ કરિા લાગી છે. પરંતુ તેમ છતાં રાષ્ટના આિકની અસમાન િહેચણી થયેલ િોિા મળે છે.  
 

ર્ારતનાં અથિકરણમાં નાના અને કુરટર ઉદ્યોગો સ્િસ્શષ્ટ થથાન ધરાિે છે. આપણી સ્િસ્િધ આર્થિક સમથયાઓમાં ઉત્પાદન અને 

રોિગારી િધારિાની સમથયા મૂખ્ય છે. િો આ બનેમાં નોધ પાર િધરો કરિામાં આિે તો આર્થિક સ્િકાસની પ્રરિયા િેગીલી, ઝડપી 

અને ઓછી કષ્ટદાયક બનાિી શકાય. દેશમાં ઉત્પાદન થતાં રોિગારીની તકોમાં િધારો કરિા માટે નાના અને ગૃહ ઉદ્યોગો ઘણો િ 

મહત્િનો ર્ાગ ર્િિી શકે તેમ છે. અલબત આ  ઉદ્યોગો અનેક સમથયાઓનો સામનો કરી રહ્યા છે. િેની અસરો આખા ર્ારત 

દેશમાં િોિા મળે છે. આથી સરકારે થિતંરતા પ્રાસ્તત બાદ તરત િ અને આયોિન દરસ્મયાન પણ આ ઉદ્યોગોનાં સ્િકાસ માટે 

સ્િસ્શષ્ટ પગલાઓ લીધા છે. 
 

૨. સશંોધન પ્રશ્ન  

કુદરતી સંસાધનો આધારરત ગૃહ ઉદ્યોગોનો ઉદ્યોગીક માળખામાં સ્હથસો કેટલો?, ગૃહ ઉદ્યોગોના ઉત્પાદન િેચાણની સ્થથસ્તના 

પ્રશ્નો, ગૃહ ઉદ્યોગ સાથે િોડાયેલા કુટુંબોની આર્થિક પરરસ્થથસ્ત અને ગૃહ ઉદ્યોગો માટે સરકારની સ્િસ્િધ યોિનાઓ ફાળો કેટલો? 

તેમિ ડાંગ સ્િલ્લામાં જયાં કુદરતી સંસાધનોનો ખૂબ મોટો ર્ંડાર િોિા મળે છે અને આખા ગુિરાત રાજયમાંથી જયાં સૌથી 

િધારે િરસાદ િરસતો િોિા મળે ત્યાં શા માટે બીનકૃસ્ષ ક્ષેર અસ્થતત્િમાં આવ્યંુ? આં બધી બાબતોને ધ્યાનમાં લઈને અભ્યાસ 

કરિામાં આવ્યો છે. 
 

૩. અભ્યાસનુ ંક્ષરે  

મારા અભ્યાસમાં ડાંગ સ્િલ્લાના રણ તાલુકા (આહિા,િઘઈ અને સુબીર) માંથી સુબીર તાલુકામાં કાયિરત તમામ કુરટર ઉદ્યોગો 

માંથી િાસકામ સાથે િોડાયેલા કુટંુબો અને તેમાં રોિગારી મેળિતા શ્રસ્મકોનો આર્થિક અભ્યાસ, ના આધારે ગ્રામ સ્િકાસમાં ગૃહ 

ઉદ્યોગોનો ફાળો તપાસિાનું કામ મેં મારા અભ્યાસ ક્ષેરમાં પસંદ કરેલ છે. 
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૪. સાસ્હત્ય સમીક્ષા  

નાના પાયાના ઉદ્યોગોને ધ્યાનમાં રાખી ઘણાં અભ્યાસો કરિામાં આવ્યા છે. િે અભ્યાસોને ધ્યાનમાં રાખીને અસ્હ આ અભ્યાસોની 

સાહીત્ય સમીક્ષા કરિામાં આિી છે. િેમના મોટાર્ાગના અભ્યાસો “લઘુ ઉદ્યોગો સ્િથતરણ તાલીમ”(1972)  DAVARAદ્િારા 

હાથ ધરિામાં આવ્યા છે. આ અભ્યાસોમાં મહદઅંશે લઘુ ઉદ્યોગોના ક્ષમતાલક્ષી સ્િકાસ પર ર્ાર મુકિામાં આવ્યંુ છે. આ અભ્યાસમાં 

એિું પણ તારિિામાં આવ્યંુ છે કે માર મૂડી રોકાણની મયાિદા િધારિાથી િ ક્ષમતાલક્ષી સ્િકાસ શક્ય બનતો નથી. પરંતુ મળતી 

ઉત્પાદકતાનંુ અસરકારક ખરીદ અને િેચાણ તથા ઉત્પારદત િથતુઓના સાચા ઉપયોગથી લઘુ ઉદ્યોગના ક્ષમતાલક્ષી સ્િકાસની 

બાબત શક્ય બનાિી શકાય. તેમિ મોટાર્ાગના લઘુ ઉદ્યોગમાંથી િેનો સ્િકાસ પ્રમાણમાં સારો હોય છે, તેિા મોટાર્ાગના લઘુ 

ઉદ્યોગો કાં તો સ્નકાસલક્ષી િથતુઓનું ઉત્પાદન કરે છે. અથિા તો થથાસ્નક િરૂરયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને િથતુઓનું ઉત્પાદન કરિામાં 

આિે છે. આ સ્સિાયના નાના પાયાના ઉદ્યોગોનો સ્િકાસ નહી થિાનું કારણ મોટા ર્ાગે અપૂરતી માંગ અને બજારની અવ્યિથથા 

છે. 
 

ઈન્ડીયન ઇન્થટીટયુટ ઓફ મેનેિમેન્ટ (I.I.M) એ ૧૯૮૮ માં સ્િલ્લા ઉદ્યોગ કેન્ર કાયિિમનું મૂલ્યાંકન હાથ ધયુું. આંધ્રપ્રદેશ 

રાજયમાં સ્િલ્લા ઉદ્યોગ કેન્રોના મેનેિર એક માર એિી સત્તા ધરિે છે. કે નાના પાયાના ઉદ્યોગની કોઈ પણ સમથયાનંુ સ્નિારણ 

તેમના હથતક થઇ શકે છે. પરંતુ એક હથ્થુ શાસન અને સત્તા બીના િરૂરી સમયનો વ્યાિ પણ કરે છે. સ્િલ્લા ઉદ્યોગ કેન્રમાં આિી 

વ્યિથથાનું સ્િકેન્રીકરણ કરિું િોઇએ આ ઉપરાંત કેટલાક સ્િર્ાગોને પણ કેટલીક સત્તાઓ આપિી િોઇએ. િેમકે સ્ધરાણને લગતા 

પ્રશ્નો માટે અલગ સ્િર્ાગ, કાયિશીલ મૂડીના પ્રશ્નોનો સ્નિારણ માટે અલગ અલગ સ્િર્ાગ, સ્થથર મૂડી, ફેક્ટરી શેડ, િમીન, 

કાચોમાલ િગેરે સમથયાઓના સ્નિારણ માટે અલગ િોગિાઈ હોિી િોઇએ. પ્રાદેસ્શક થતરે સ્િલ્લા ઉદ્યોગ કેન્ર નાણા કદના 

ઉધ્યોના સ્િકાસ માટે લગર્ગએક દાયકાથી મદદરૂપ થતંુ આવ્યંુ છે. પરંતુ તેના વ્યિથથાકીય માળખામાં પરરિતિન િરૂરી છે. 
 

૫. ડાગં સ્િલ્લાનો પરરચય  

ડાંગ સ્િલ્લો સને ૧૯૪૭થી થિતંર સ્િલ્લો તરીકે અસ્થતત્િમાં આવ્યો. થિતંરતા પ્રાસ્તત બાદ ડાંગ સ્િથતારનો િહીિટ ર્ારત 

સરકારના હાથમાં આવ્યો ત્યારે ત્યાંનાં ર્ીલ રાજાઓ આ પ્રદેશના માન્ય રાજાઓ તરીકે ચાલુ રહ્યા, હતા પરંતુ મોટા ર્ાગના િહીિટ 

સરકાર િંગલ ખાતા મારફત ચલાિતી હતી. ત્યાર બાદ દેશી રાજયોના સ્િલીનીકરણ સાથે આ ર્ીલ રાજાઓ તથા નાયકોના 

િહીિટનો સદંતર અંત આવ્યો. ડાંગના નાના રાજયોની સ્િલીનીકરણ એ િખતના મંુબઈ રાજયમાં થતા તાત્કાસ્લક સમય પુરતો 

એનો િહીિટ સુરત સ્િલ્લાનાં કલેક્ટરને સુપ્રત કરિામાં આવ્યો અને થોડા સમયમાં આ પ્રદેશનાં અનોખા થથાનને કરણે તેનો અલગ 

સ્િલ્લો બનાિિામા ંઆવ્યો. 
 

૬. સબુીર તાલુકાનો પરરચય 

સુબીર તાલુકો ગુિરાત રાજયના દસ્ક્ષણ ર્ાગમાં આિેલા ડંુગરાળ તેમિ િંગલ સ્િથતાર ધરાિતા ડાંગ સ્િલ્લામાં આિેલો તાલુકો 

છે. િે ૨૦૧૩ માં ડાંગ સ્િલ્લામાં નિા જાહેર કરિામાં રણ તાલુકા માનો એક છે. સુબીર ગામ આ તાલુકાનંુ મુખ્ય મથક છે. આ 

તાલુકામાં ૨૦ ગ્રામ પંચાયતો અને ૯૨ ગામોનો સમાિેશ થયેલ છે. સુબીર તાલુકાની કુલ િથતીનંુ પ્રમાણ ૫૬,૪૮૪ છે િેમાં કુલ 

પુરુષોનંુ પ્રમાણ ૨૮,૦૬૫ અને કુલ થરીઓનું પ્રમાણ ૨૮,૪૧૯ િેટલંુ છે. સુબીર તાલુકામાં ૧૦૦ ગ્રામીણ િથતી િોિા મળે છે, 

િેમાંથી કુલ અનંુશુસ્ચત િનજાસ્ત િથતીનું પ્રમાણ ૯૯.૦૪% િેટલંુ નોધાયેલ િેિા મુખ્ય છે. 
 

૭. અભ્યાસના હતેુઓ  

(૧) ડાંગ સ્િલ્લાના ઉદ્યોગીક માળખામાં ગૃહ ઉદ્યોગોનો દરજિો જાણિો. 

(૨) ગૃહ ઉદ્યોગોના ઉત્પાદન િેચાણની સ્થથસ્ત નો અભ્યાસ કરિો. 

(૩) ગૃહ ઉદ્યોગો સાથે િોડાયેલા કુટંુબોની આર્થિક પરરસ્થથસ્તનો અભ્યાસ કરિો. 
 

૮. અભ્યાસની પદ્ધસ્ત અન ેમાસ્હતી એકરીકરણ 

સંશોધનકાયિ દરસ્મયાન મુખ્યત્િે પ્રાથસ્મક અને રરતીય માસ્હતીનો ઉપયોગ કરિામાં આવ્યો છે. િેમાં સ્નદશિ પસંદગી તરીકે પ્રથતુત 

સંશોધનમાં ડાંગ સ્િલ્લાના સુબીર તાલુકાનાં કુલ ૯૨ ગામડાઓમાં િાસકામ સાથે સંકળાયેલ ૬૮૦ પરરિારો િોિા મળયાં છે, િે 
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માંથી ૧૫ ટકા લેખે કુલ ૧૦૨ કુટંુબોની સ્નદશિ પસંદગી કરી પ્રાથસ્મક માસ્હતી એકસ્રત કરિામાં આિી છે. તેમિ રરતીય માસ્હતીના 

થરોત તરીકે MSME માં રીપોટિ જીલ્લા ગૃહ ઉદ્યોગના ડેટા અને અન્ય દથતાિેજી માસ્હતીનો ઉપયોગ કરિામાં આવ્યો છે. 
 

૯. ડાગં સ્િલ્લાના ંઔદ્યોસ્ગક માળખામા ંગહૃ ઉદ્યોગોનો દરજિો : 

કોઈ પણ સ્િલ્લાનાં ઔદ્યોસ્ગક માળખામાં ગૃહ ઉદ્યોગોનાં દરજજા ને સમિિા માટે ગૃહ ઉદ્યોગોની િથતુ ઉત્પાદન ક્ષમતા િથતુ 

િેચાણ માંથી મળતી આિક અને િથતુ ઉત્પાદન પાછળ કરિામાં આિતો ખચિનો ખ્યાલ મેળિિો ખૂબ આિશ્યક સાસ્બત થાય છે, 

િે અંગેની માસ્હતી નીચેનાં કોષ્ટકમાં જાણી શકાય છે. 

નોંધ : કોષ્ટકમાં િાસકામ કરતા કુટંુબોને તેમની કાયિ સ્િસ્શષ્ઠતાનાં આધારે િુદા િુદા િૂથો માં િહેચિામાં  આવ્યા છે. 

કોષ્ટક : ૧.૧ તયૈાર માલનુ ંમાસ્સક સરરેાશ ઉત્પાદન, આિક અન ેઉત્પાદન પાછળ થતોખચિ દશાિિતુ ંકોષ્ટક : 

િમ િુથ િથતુઓનુ ંસરેરાશ 

ઉત્પાદન 

િથત ુિચેાણ માંથી 

સરરેાશ આિક 

ઉત્પાદન પાછળ 

સરરેાશ ખચિ  

૧ A ૧૯૨.૭૮ ૩૪૯૨.૯૬ ૧૨૦૬.૨૫ 

૨ B ૮ ૨૫૮૭.૫ ૮૮૧.૨૫ 

3 C ૧.૭૧ ૪૬૨૮.૫૭ ૧૦૮૫.૭૧ 

૪ D ૯.૯૩ ૩૧૩૩.૩૩ ૧૦૬૬.૬૬ 

૫ E ૮૬.૫ ૪૬૩૭.૫ ૩૯૬૨.૫ 

કુલ - ૧૨૯.૯૫ ૩૫૩૬.૭૬ ૧૩૬૮.૧૩ 

સ્રોત : પ્રાથસ્મક માસ્હતી (૨૦૧૭-૨૦૧૮) 

રિૂ કરિામાં આિેલ કોષ્ટક પરથી જાણી શકાય કે િૂથ A િથતુઓનું સરેરાશ માસ્સક ઉત્પાદનનું પ્રમાણ ૧૯૨.૭૮ નંગ છે, િે અન્ય 

િૂથોનાં પ્રમાણથી િધારે િોઈ શકાય છે. કરણ કે િૂથ A એ ટોપલા, ટોપલી િેિી િથતુઓનું ઉત્પાદન કરે છે, િેની માંગ બજારમાં 

િાસની અન્ય બનાિતો કરતા િધારે િોિા મળે છે. િયારે િૂથ C િથતુઓનું સરેરાશ માસ્સક ઉત્પાદન ૧.૭૧ નંગ કરે છે, તેમ 

છતા તેની સરેરાશ માસ્સક  આિક ૪૬૨૮.૫૭ રૂ. િોિા મળે છે, િે અન્ય િૂથોના િથતુ ઉત્પાદન ક્ષમતા અને તેની આિક 

સરખામણીમાં અલગ તારી આિે છે. કરણ કે િૂથ C એ િાસની મોટા કદની િથતુઓ બનાિતા નિરે ચડ્યા છે, અને આં િથતુઓની 

માંગ નીચી િોિા મળે છે પરંતુ તેની કકંમત ખૂબ ઉંચી હોિાથી િૂથ C ની સરેરાશ આિક અન્ય િૂથો ની િથતુ ઉત્પાદન ક્ષમતા 

અને આિકમાં તફાિત િોઈ શકાય છે. ઉપર દશાિિેલ સમગ્ર કોષ્ટકમાં િૂથ B,C અને D અન્ય િૂથોની સરખામણીમાં ઉત્પાદન 

ઓછુ કરે છે, તેમ છતા તેમનો ઉત્પાદન પાછળનો ખચો અન્ય િૂથોની સરખામણીમાં ખૂબ મોટો તફાિત િોિા મળતો નથી. 

કારણકે આં રણેય િૂથો એિા પ્રકારની િથતુનંુ ઉત્પાદન કરે છે િેની પાછળ સાધન ઘસારો ખચિ િધારે ર્ોગિિો પડે છે. 
 

૧૦. ગહૃ ઉદ્યોગોની ઉત્પાદન અન ેિચેાણની સ્થથતીનો ખ્યાલ  

ગૃહ ઉદ્યોગોના ઉત્પાદન અને િેચની સ્થથતીનો ખ્યાલ મેળિિા માટે ઉદ્યોગોનાં ઉત્પાદન, આિક, ખચિ અને બજાર અગંેની 

માસ્હતીનો અભ્યાસ કરિું આિશ્યક છે. આપડે કોષ્ટક નંબર ૧.૧ માં ઉત્પાદન,આિક અને ખચિ અંગેનો ખ્યાલ મેળવ્યો અને હિે 

આપડે ઉદ્યોગોના બજાર વ્યિથથાનો ખ્યાલ નીચેના કોષ્ટક માંથી મેળિીશું. 
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કોષ્ટક ૧.૨ ઉત્તરદાતા તયૈાર માલનુ ંિચેાણ ક્યા ંકર ેછે ત ેઅગંનેી માસ્હતી દશાિિતુ ંકોષ્ટક  

િુથ બજાર કુલ 

થથાસ્નક બજાર રાષ્ટ્રીય બજાર 

A ૪૯ 

(૭૬.૫૬) 

૧૫ 

(૨૩.૪૩) 

૬૪ 

(૧૦૦.૦) 

B ૭ 

(૮૭.૫) 

૧ 

(૧૨.૫) 

૮ 

(૧૦૦.૦) 

C ૭ 

(૧૦૦.૦) 

૦ 

(૦.૦) 

૭ 

(૧૦૦.૦) 

D ૧૩ 

(૮૬.૬૬) 

૨ 

(૧૩.૩૩) 

૧૫ 

(૧૦૦.૦) 

E ૫ 

(૬૨.૫) 

૩ 

(૩૭.૫) 

૮ 

(૧૦૦.૦) 

કુલ ૮૧ 

(૭૯.૪૧) 

૨૧ 

(૨૦.૫૮) 

૧૦૨ 

(૧૦૦.૦) 

    સ્રોત : પ્રાથસ્મક માસ્હતી (૨૦૧૭-૨૦૧૮) 

તારણો : કોષ્ટક નંબર ૧.૨ માં જાણી શકાય છે કે પસંદ કરાયેલ કુલ કુટંુબો માંથી ૭૯.૪૧% કટુુંબો પોતાની ઉત્પારદત િથતુઓને 

થથાસ્નક બજારમાં િેચાણ કરતા િોિા મળે છે કરણ કે તેઓ એિા પ્રકારની િથતુઓ ઉત્પાદન કરે છે, િેના માટે રાષ્ટીય બજારમાં 

ખૂબ ઓછી માંગ થાય છે અને અને આં િથતુઓ એિા પ્રકારની હોઈ છે િે મહાદ અંશે ગ્રામીણ સ્િથતારોમાં ઉપયોગી સાસ્બત થઇ 

છે. િયારે ૨૦.૫૮% કુટંુબો પોતાની ઉત્પારદત િથતુનું િેચાણ રાષ્ટ્રીય બજારમાં કરે છે કરણ કે તેઓ િે િથતંુ ઉત્પાદન કરે છે તે 

િથતુની માંગ રાષ્ટ્રીય બજારમાં મોટા પ્રમાણ માં િોિા લઈ છે, અને તેઓ િથતુ િેચાણ માટે મોટા િેપારી તથા કોન્રાક્ટની મદદ 

લેતા િોિા મળયાં છે. 
 

૧૧. ગહૃ ઉદ્યોગ સાથ ેિોડાયલેા કટુુંબોની આર્થિક સ્થથતીનો ખ્યાલ  

કોઈ પણ કુટંુબની આર્થિક પરરસ્થથસ્તનો ખ્યાલ તેની આિક, ખચિ અને બચતનાં આધારે મેળિી શકાય છે. આિક દ્િારા 

જીિનધોરણનો ખ્યાલ મેળિી શકાય છે, કુટંુબની આિકમાં ધંધો, નોકરી, ખેતી, ખેતમિુરી, પશુપાલન, અને છુટક મિુરી િગેરે 

આિકના સાધનો દ્િારા કુટંુબની આિક મેળિી શકાય છે. તેની સાથે સાથે કુટંુબનો ખચિ અને બચતનો અભ્યાસ કરિું એટલું િ 

િરૂરી છે. 

કુટુબંની કલુ સરરેાશ માસ્સક આિક ખચિ અન ેબચત અગંનેી માસ્હતી દશાિિતુ ંઆલખે : 
 

 
         સ્રોત : પ્રાથસ્મક માસ્હતી (૨૦૧૭-૨૦૧૮) 

તારણો : ઉપર દશાિિેલ આલેખમાં િોઈ શકાય છે કે િૂથ E ની કુલ સરેરાશ માસ્સક આિક અને સરેરાશ માસ્સક ખચિ અન્ય િૂથોની 

સરખામણીમાં િધારે છે, કારણ કે િૂથ E રમકડા અને દેિોને રાખિા માટેના સાધનોનું ઉત્પાદન કરે છે. િેની માંગ થથાકીન અને 

૦.
૧૦૦૦.
૨૦૦૦.
૩૦૦૦.
૪૦૦૦.
૫૦૦૦.

A B C D E કુલ

સરેરાશ આવક
સરેરાશ ખર્ચ
સરેરાશ બર્ત
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રાષ્ટ્રીય બજારમાં સારા પ્રમાણમાં િોિા મળે છે. િેનું િળતર પણ તેમણે સારું મળે છે. તેની સાથે તેના ખચાિ પણ િધારે િોિા 

મળયાં છે, કારણ કે તેઓ િથતુ ઉત્પાદનમાં ટેકનોલોજી અટેલે કે મશીનો નો ઉપયોગ કરતા િોિા મળયાં છે. િયારે િૂથ C માં 

સરેરાશ માસ્સક બચત અન્ય િૂથોની સરખામણીમાં િધુ િોિા મળે છે. કારણ કે આ િૂથ િાસમાં મોટા સાધનોનું ઉત્પાદન કરે છે. 

િેમાં સાધન ખચિ અન્ય િૂથોની સરખામણીમાં પ્રમાણમાં િૂથ E થી ઓછો થતો િોિા મળે છે. િેના કારણે તેમની બચત અન્ય 

િૂથોની સરખામણીમાં સરેરાશ પ્રમાણ િધારે િોિા મળે છે. 
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