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ભીઠંુ એ કુદયતી વવંાધનભાનં ુ ંએક વાધન છે. ભીઠંુ ઉત્ન્ન કયનાયા પ્રથભ ાચં દેળભા ંબાયત છે અન ેનનકાવની દૃષ્ટિએ 

બાયતન ક્રભ વાતભ છે. યંત ુઆ પ્રક્રક્રમા જુદા જુદા નલસ્તાયભા ંજુદી જુદી યીત ેથામ છે અન ેક્રયણાભ ેવ્મલવામ વાથ ે
વકંામરેા અગક્રયમાઓના સ્લાસ્્મ, યશઠેાણ, જીલનદ્ધનત અન ેઆનથિક અવયની ચચાભ અશીં કયેર છે. ગજુયાતના સયેુન્દ્રનગય અન ે
લરવાડ જીલ્રાના અગક્રયમાઓ દક્રયમાના ાણી અન ેકૂલા દ્વાયા ભીઠાનુ ંઉત્ાદન કયતા 125 કુટંુફના સ્લાસ્્મ યની અવયન 
તરુનાત્ભક અભ્માવ કયેર છે. 

બાયિભાું ભીઠાના ઉત્ાદનના પ્રાપ્તિથથાન (2007)  

સ્થાન િકા 
દક્રયમાના ાણીભાથંી 70.00 

કૂલા દ્વાયા 26.00 
ખાયા ાણીના વયલયભાથંી 3.5 

ખનીજ ભીઠંુ (ખાણ) 0.4 
કુર 100.00 

(સ્રત : ચોધયી 2009) 

 
 

કટિકભા ંદક્રયમાના ાણીભાથંી 70 િકા જેિર ભીઠા ઉત્ાદનન ક્રશસ્વ ધયાલ ેછે. કૂલા દ્વાયા 26 િકા જેિર ક્રશસ્વ 
ધયાલ ેછે. ખાયા ાણીના વયલયભાથંી 3.5 ભીઠા ઉત્ાદનન ધયાલ ેછે. વોથી ઓછા ખનીજ ભીઠંુન 0.4 ભીઠા ઉત્ાદન ધયાલ ેછે. 
બાયતભા ંદક્રયમાના ંાણીથી ભીઠાનુ ંઉત્ાદન અન ેકૂલાના ાણીથી ભીઠાનુ ંઉત્ાદન કયલાભા ંઆલ ેછે ત ેનીચ ેમજુફ છે.   

બાયતભા ંદક્રયમાના ાણીથી અન ેકૂલાના ાણીથી ભીઠાનુ ંઉત્ાદન કયલાભા ંઆલ ેછે.  

લતભભાનભા ંનળક્ષણ, ઉદ્યગીકયણ, ળશયેીકયણ, આધનુનકયણ લગેયે જલા ક્રયલતભનના ક્રયફએ ભીઠાના અગયભા ંકાભ 
કયતા ંઅગક્રયમાઓ ઉય કેલી અવય કયે છે, અગક્રયમાના ંજીલનધયણ કેવુ ંછે, શુ ંખયેખય તભેનુ ંજીલન દમનીમ છે લગેયે ાવાનં ે
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તાવલા ભાિે તભેજ આ અભ્માવ દ્વાયા જાણલાન પ્રમાવ કયલાભા ંઆવ્મ છે કે કૂલા દ્વાયા અન ેદક્રયમા દ્વાયા ભીઠા ઉત્ાદનની 
પ્રક્રક્રમા કયલાભા ંઆલ ેછે. આ ફ ેપ્રક્રક્રમાભાનં ુ ંઆલક-ખચભ નલશ્રેણ તભેજ આ પ્રક્રક્રમા દ્વાયા અગક્રયમા ઉય કેલી આનથિક અવય 
થામ છે ત ેજાણલા ભાિે વળંધકે ‘‘અગક્રયમાઓની આનથિક સ્સ્થનતનુ ંઅધ્મમન’’ નલમની વદંગી અભ્માવ અથ ેકયલાભા ંઆલી 
છે. આ અભ્માવભા ંકૂલા દ્વાયા અન ેદક્રયમાના ાણી દ્વાયા ભીઠંુ કલતા ંઅગક્રયમાની આનથિક સ્સ્થનત તાવલાન તભેજ ભીઠાના 
ઉત્ાદનનુ ંઆનથિક નલશ્રેણ કયલાન પ્રમાવ કયેર છે.  
અભ્માસના હતે  ઓ : 

(1) ભીઠાના ઉત્ાદનનુ ંઆલક-ખચભ નલશ્રેણ તાવવુ.ં  

(2) અગક્રયમાઓની આનથિક સ્સ્થનતન અભ્માવ કયલ. 
(3) અગક્રયમાઓની ળકૈ્ષણણક અન ેઆયગ્મ નલમક નલગત તાવ કયલી.  

(4) અગક્રયમાઓ ભાિેની વયકાયી મજના નલળનેી નલગત તાવલી.  

અભ્માસની રયકલ્ના : 
ક્રયકલ્ના એ એલા પ્રકાયનુ ંનલધાન છે કે જેન અભ્માવના અંત ેસ્લીકાય-અસ્લીકાય થામ છે. પ્રસ્તતુ અભ્માવની ક્રયકલ્નાઓ 
નીચ ેમજુફ છે. 

(1) વદં કયેરા અગક્રયમાઓ કુટંુફના વભ્મની લકૈલ્લ્ક યજગાયીના ંસ્ત્રત ભમાભક્રદત છે.  

(2) અગક્રયમાઓન ેખચભના પ્રભાણભા ંભીઠાના ઉત્ાદનભા ંઆલક પ્રાપ્ત થતી નથી.  

(3) ધયાવણાના કુટંુફની તરુનાભા ંખાયાઘડાનુ ંજીલનધયણ નીચુ ંજલા ભે છે.  

 

સારહત્મ સભીક્ષા : 
- ટુા ભતીઆની (2006)ભા ંકંડરાભા ંભીઠાના અગયભા ંકાભ કયતી ભક્રશરાઓના વાભાજજક-આનથિક સ્સ્થનત અંગેન 

અભ્માવ કયલાભા ંઆવ્મ છે. જેભા ં2000 ભક્રશરાઓભાથંી 500 ભક્રશરાઓની મરુાકાત દ્વાયા ભાક્રશતી એકત્ર કયલાભા ં
આલી જે મજુફ 5 િકા ભક્રશરાઓન ેદૈનનક 150 રૂ. 10 િકા ભક્રશરાઓન ે100 રૂ. અન ે15 િકા ભક્રશરાઓન ે80 રૂ. દૈનનક 
લતેન તથા 70 િકા ભક્રશરાઓન ે30 થી 60 રૂ. લતેન ભે છે. આ વ્મલવામભા ં70% ભક્રશરાઓભા ંકાભભા ંઅનનનિતતા 
જલા ભે છે અન ેચાભડીના યગ અન ેઆંખના યગ, ડામાણફિીવ, કભયના દુખાલાના યગ જલા ભળ્મા. જીલન 
જરૂક્રયમાતની સનુલધાઓન અબાલ જલા ભે છે.  

- યભન વચદેલ અન ેમયુરીભાથયુ (2006) દ્વાયા યાજસ્થાનના જધયુ નલસ્તાયના 865 અગક્રયમાઓન અભ્માવ કમો જેભા ં
84.5 િકા રુુ અન ે15.5 િકા ભક્રશરા અગક્રયમાઓના સ્લાસ્્મ અંગેન અભ્માવ કયલાભા ંઆવ્મ જેભા ં60.7 િકા 
આંખની ણફભાયી, 8.9 િકા ખજંલાની વભસ્મા, ત્લચાભા ંચીયા ડલા 6.5 િકા ભાવંળેીઓન દુખાલ, બ્રડપ્રળેય 
લગેયેનુ ંપ્રભાણ લધ ુજલા ભળ્્ુ.ં  

- ચારુર બયલાડ અન ેનલનમ ભશાજન (2008) દ્વાયા કચ્છના નાના યણના 248 અગક્રયમાઓન આનથિક સ્સ્થનતન અભ્માવ 
મરુાકાત દ્વાયા કયલાભા ંઆવ્મ. અભ્માવના તાયણભા ંજાણલા ભળ્્ુ ંકે ભીઠાના ઉત્ાદનનુ ંવાધનખચભ 2430 (ાિાદીઠ) 
આલ ેછે. કુર આલક કયતા કુર ખચભનુ ંપ્રભાણ લધ ુજલા ભે છે. અભ્માવભા ંનળક્ષણનુ ંપ્રભાણ નીચુ ંજલા ભળ્્ુ.ં  

- ડૉ. એવ. ગણળે અન ેઅરુણા (2010) દ્વાયા કન્દ્માકુભાયીભા ંભીઠાના ઓછા ઉત્ાદન અંગેના કાયણ તથા અગક્રયમાઓની 
મશુ્કેરીના વદંબભભા ંકલરભ અન ેભનકડી ગાભના 200 અગક્રયમાઓન અભ્માવ કયલાભા ંઆવ્મ જેભા ંનળક્ષણનુ ંઓછ ં
પ્રભાણ, નીચી અન ેદૈનનક આલક, ઉંચુ ંખચભ અન ેસ્લાસ્્મ વફંધંી મશુ્કેરીઓ જલા ભી. ઉયાતં પ્રનત લભ ભીઠાનુ ં
ઉત્ાદનભા ંઘિાડ જલા ભળ્મ.  

અભ્માસકે્ષત્રનો રયચમ : 
ગાભની વથિી : 

સયેુન્દ્રનગય જજલ્રાના ાિડી તાલકુાના ખાયાઘડા ગાભ તભેજ લરવાડ જજલ્રાના ધયાવણા ગાભન ેઅભ્માવ ભાિે વદં 
કયેર છે. 2001ની લસ્તી ગણતયી પ્રભાણ ેખાયાઘડા ગાભની કુર લસ્તી 10924 છે. વદૃ્ધદ્ધદય 8.8 છે. જે નલબાગ-3ભા ંકટિક ન.ં3.4 



[ VOLUME 5  I  ISSUE 2  I  APRIL – JUNE 2018]                                                    E ISSN  2348 –1269, PRINT ISSN 2349-5138 

 2022     IJRAR- International Journal of Research and Analytical Reviews                                           Research Paper 

યથી જઈ ળકામ છે તભેજ લરવાડ જજલ્રાના ધયાવણા ગાભની 2001ની લસ્તી ગણતયી પ્રભાણ ેકુર લસ્તી 2362 છે. વદૃ્ધદ્ધદય 
4.0 છે જે નલબાગ-3 કટિક ન.ં3.1ભા ંજઈ ળકામ છે.  
ગાભન ું ર્િક્ષણ : 

2001ની લસ્તી ગણતયી ધયાવણા ગાભભા ંકુર નળક્ષણ 79.6 િકા છે. જેભા ંરુુભા ં84.35 િકા અન ેસ્ત્રીઓભા ં75.70 
િકા નળણક્ષત છે. તભેજ ખાયાઘડા ગાભભા ંકુર નળક્ષણનુ ંપ્રભાણ 40.70 િકા છે. જેભા ંરુુભા ં51.10 િકા છે અન ેસ્ત્રીઓભા ં28.72 
િકા જલા ભે છે. 
ગાભભાું કાભ કયિી વથિી : 

ખાયાઘડાભા ં1991ની લસ્તી ગણતયી મજુફ કુર કાભદાયની વખં્મા 3241 શતી અન ે2001ભા ંકુર કાભદાયની વખં્મા 
3510 શતી. ધયાવણાભા ં1991ની લસ્તી ગણતયી મજુફ કુર કાભદાયની વખં્મા 1253 શતી જે 2001ભા ંલધીન ે1387 થઈ છે.  

અગરયમાઓની સુંખ્મા : 
લભ 2010-2011ભા ંખાયાઘડા થડા ગાભભા ંઅગક્રયમાની વખં્મા 337 છે. તભેજ ધયાવણા ગાભભા ંઅગક્રયમાની વખં્મા 

503 જલા ભે છે. 
ર્નણણમકિાણની સાભાન્મ ભારહિી : 

ર્નણણમકિાણની વમજૂથ : 
ખાયાઘડાભા ં15-35 લભના લમજૂથ ધયાલતા નનણભમકતાભન ુ ં42 િકા છે. 36-60 લભનુ ંલમજૂથ ધયાલતા 

નનણભમકતાભન ુ ં8 િકા છે. 
ધયાવણાભા ં15-35 લમજૂથ ધયાલતા નનણભમકતાભન ુ ં22 િકા છે. 36-60 લભનુ ંલમજૂથ ધયાલતા નનણભમકતાભ 

43 િકા 61 થી લધ ુલભનુ ંલમજૂથ ધયાલતા નનણભમકતાભન ુ ં13.33 િકા જલા ભે છે.  

 

ર્નણણમકિાણની જાર્િ : 
અભ્માવક્ષતે્રના નનણભમકતાભઓની જાનત ખાયાઘડાભા ંસ્ત્રીઓનુ ં30 િકા જેિરી છે. રુુ 70 િકા જેિરા છે.  

ધયાવણાભા ંનનણભમકતાભઓની જાનતભા ંસ્ત્રીઓ 32 િકા જેિરી છે. રુુ 57 િકા જેિલુ ંછે.  

ર્નણણમકિાણની જ્ઞાર્િ : 
અભ્માવક્ષતે્રના નનણભમકતાભની જ્ઞાનત ખાયાઘડાભા ંઆનથિક યીત ેછાત લગભ 34 િકા છે અન ેઅનસુણૂચત 

જનજાનત 16 િકા છે. 
ધયાવણાભા ંઆનથિક યીત ેછાત લગભ 46 િકા છે અન ેઅનસુણૂચત જનજાનત 29 િકા જેિરી છે.  

ર્નણણમકિાણના ક ટ ુંફના પ્રકાય : 
અભ્માવક્ષતે્રના નનણભમકતાભના કુટંુફના પ્રકાય ખાયાઘડાભા ંવં્ કુ્ત કુટંુફ 29 િકા તભેજ નલબક્ત કુટંુફ 21 િકા 

છે. 
ધયાવણાભા ંવં્ કુ્ત કુટંુફ 35 િકા છે તભેજ નલબક્ત કુટંુફ 40 િકા છે.  

ર્નણણમકિાણન  ું ર્િક્ષણ : 
અભ્માવક્ષતે્રના નનણભમકતાભભા ંખાયાઘડાભા ંનળક્ષણ જતા ંપ્રાથનભક નળક્ષણનુ ં21 િકા છે. ભાધ્મનભક નળક્ષણ 6 

િકા છે, જ્માયે નનયક્ષય વોથી લધાયે 23 િકા છે. 
ધયાવણાભા ંપ્રાથનભક નળક્ષણ 33 િકા છે, ભાધ્મનભક નળક્ષણ 38 િકા જેિલુ ંછે. જ્માયે નનયક્ષયનુ ંવોથી ઓછ ં4 

િકા છે. 
ર્નણણમકિાણન  ું વ્મવસામ : 

નનણભમકતાભના વ્મલવામભા ંખાયાઘડાન ભીઠા વ્મલવામનુ ં70.42 િકા છે. ધયાવણાભા ંભીઠા વ્મલવામ 50.00 
િકા છે. 
ર્નણણમકિાણના ક ટ ુંફન ું કદ : 

ખાયાઘડાભા ંકુટંુફનુ ંકદ 4.56 છે. ધયાવણાભા ંકુટંુફનુ ંકદ 4.84 છે.  
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ર્નણણમકિાણના ક ટ ુંફન ું ર્િક્ષણ : 
અભ્માવક્ષતે્રના નનણભમકતાભભા ંખાયાઘડાભા ંરુુનુ ંનળક્ષણ 59.90 િકા છે. જ્માયે સ્ત્રીઓનુ ંનળક્ષણ 40.10 

જેિલુ ંછે. 
ધયાવણાભા ંરુુનુ ંનળક્ષણ 62.28 િકા છે જ્માયે સ્ત્રીઓનુ ંનળક્ષણ 49.43 છે.  

ર્નણણમકિાણ ક ટ ુંફન ું વ્મવસામ : 
ખાયાઘડાના નનણભમકતાભ કુટંુફનુ ંવ્મલવામભા ંરુુની કુર 59.67 િકા છે. સ્ત્રીઓન વ્મલવામ 40.32 િકા 

છે. 
ધયાવણાભા ંનનણભમકતાભના કુટંુફનુ ંવ્મલવામભા ંરુુ 52.27 િકા છે અન ેસ્ત્રીઓનુ ં47.73 િકા છે.  

ર્નણણમકિાણની અથકાભિ : 
જભીન : 
અભ્માવક્ષતે્રભા ંખાયાઘડાના નનણભમકતાભઓભા ંનમત જભીનનુ ંપ્રભાણ જલા ભતુ ંનથી. અન ેણફનનમત 

પ્રભાભ 100 િકા જેિલુ ંછે. કુર વયેયાળ જભીનનુ ંપ્રભાણ 0.39 એકય છે. જભીનનુ ંકુર મલૂ્મ રૂ. 2,74,000 જેિલુ ંછે.  

ધયાવણાભા ંનમત જભીનનુ ંપ્રભાણ 5.95 એકય છે અન ેણફનનમત જભીનનુ ંપ્રભાણ 94.05 જેિલુ ંછે. જેનુ ં
કુર વયેયાળ જભીનનુ ંપ્રભાણ 1.68 એકય જેિલુ ંછે. જભીનનુ ંકુર મલૂ્મ રૂ. 17,77,600 જેિલુ ંછે.  

ભકાન : 
ખાયાઘડાના નનણભમકતાભઓના આલકની સ્સ્થનત જઈએ ઝૂડાનુ ંપ્રભાણ 45.5 િકા, કાચા ભકાનનુ ંપ્રભાણ 

46.53 િકા જેિલુ ંછે. અન ેાકા ભકાનનુ ંપ્રભાણ 8.40 િકા જેિલુ ંછે. ભકાનનુ ંવયેયાળ મલૂ્મ રૂ. 22,713.7 જેિલુ ંછે.  

ધયાવણાભા ંઝૂડાનુ ંપ્રભાણ જલા ભતુ ંનથી. કાચા ભકાનનુ ંપ્રભાણ 28.37 િકા ાકા ભકાનનુ ંપ્રભાણ 
71.62 િકા જેિલુ ંજલા ભે છે. ભકાનનુ ંવયેયાળ મલૂ્મ રૂ. 148420.6 જેિલુ ંછે.  

શ ધન : 
અભ્માવક્ષતે્રના ખાયાઘડાભા ંશધુનનુ ંકુર મલૂ્મ રૂ. 15,06,000 જેિલુ ંછે. વયેયાળ મલૂ્મ રૂ. 2,080 જેિલુ ંછે.  

ભીઠાના ઉત્ાદનનાું સાધનો : 
ભીઠાના ઉત્ાદનના વાધનભા ંદંતાયી, ાલડ, કદાી, તગાયા, તરન વભાલળે થામ છે.  

ખાયાઘડાભા ંભીઠાન ઉત્ાદનભા ંવાધનનુ ંપ્રભાણ 253 જેિલુ ંછે. જેનુ ંમલૂ્મ રૂ. 2489616 જેિલુ ંછે. વયેયાળ 
મલૂ્મ 49792.32 જેિલુ ંછે. ધયાવણાભા ંભીઠા ઉત્ાદનના વાધનનુ ંપ્રભાણ 637 જેિલુ ંછે જેનુ ંમલૂ્મ રૂ. 754401 જેિલુ ં
છે. વયેયાળ મલૂ્મ રૂ. 10058 જેિલુ ંછે. 

 

ઘયવખયી : 
િી.લી., ફ્રીજ, ખંા, કફાિ, ખાિરા લગેયેન વભાલળે થામ છે. ખાયાઘડાભા ંઘયલખયીનુ ંમલૂ્મ રૂ. 526615 

જેિલુ ંછે. વયેયાળ મલૂ્મ 10532.2 જેિલુ ંછે. 
ધયાવણાભા ંઘયલખયીનુ ંમલૂ્મ 4000500 જેિલુ ંછે. વયેયાળ મલૂ્મ રૂ. 53340 જેિલુ ંછે.  

ભોજિોખ અને ભનોયુંજનના સાધનો : 
િી.લી., યેક્રડમ, ભફાઈર લગેયે વાધનનુ ંકુર મલૂ્મ રૂ. 166420 જેિલુ ંછે. વયેયાળ મલૂ્મ રૂ. 3328.4 જેિલુ ં

છે. ધયાવણાભા ંભજળખ અન ેભનયંજનના વાધનનુ ંકુર મલૂ્મ રૂ. 3786150 જેિલુ ંછે. વયેયાળ મલૂ્મ રૂ. 50482 જેિલુ ં
છે. 

અથકાભિન ું ક ર મલૂ્મ : 
ખાયાઘડાભા ંઅસ્કાભતનુ ંકુર મલૂ્મ રૂ. 6099586 જેિલુ ંછે અન ેવયેયાળ મલૂ્મ રૂ. 121991.72 જેિલુ ંછે.  

ધયાવણાભા ંઅસ્કાભતનુ ંકુર મલૂ્મ રૂ. 39847286 જેિલુ ંછે. વયેયાળ મલૂ્મ રૂ. 5331297.14 જેિલુ ંછે.  

ભીઠા ઉત્ાદન પ્રરિમા અને આવક-ખચણ ર્વશ્રેષણ : 
ભીઠા ઉત્ાદનની પ્રરિમા : 
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ભીઠા ઉત્ાદન પ્રક્રક્રમાભા ંઅંદાજજત વભમગા જઈએ ત ખાયાઘડાભા ં240 ક્રદલવ અન ેધયાવણાભા ં242 
ક્રદલવ રાગે છે. જેભા ંગરી ાકલા ભાિે ખાયાઘડા ગાભભા ં15 ક્રદલવ અન ેધયાવણા ગાભભા ં13 ક્રદલવ રાગે છે. 
ાિાભા ંાણી બયલા ભાિે ફનં ેગાભ અનકુ્રભ ે85 અન ે87 ક્રદલવ થામ છે. રાઈનભા ંબયવુ,ં ફશાય કાઢલા ભાિે અક્રભ ે
35 ક્રદલવ અન ે42 ક્રદલવ જલા ભે છે. દંતાયી પેયલલા ભાિે અનકુ્રભ ે90 અન ે82 ક્રદલવ જલા ભે છે. ભીઠંુ બગેુ ં
કયલા ભાિે અનકુ્રભ ે15 અન ે17 ક્રદલવન વભમગા જલા ભે છે.  

ભીઠા ઉત્ાદનની પ્રરિમાભાું થિો ક ર ખચણ : 
ભીઠા ઉત્ાદનની પ્રક્રક્રમાભા ંખાયાઘડાન કુર ખચભ 4450030 રૂનમા જલા ભે છે. અન ેધયાવણાભા ં

589610 રૂનમા જલા ભે છે. જેભા ંકુલા ખદલા ભાિેન ખચભ ખાયાઘડાભા ં91,000 રૂનમા જલા ભે છે. ક્રડઝર 
એલ્ન્દ્જન, ઘવાયા ખચભ ફનં ેગાભ અનકુ્રભ ે2,50,000 રૂનમા અન ે1,80,000 રૂનમા ખચભ થામ છે.  
ભીઠા ઉત્ાદનભાુંથી પ્રાતિ થિી વાર્ષિક આવક : 

ખાયાઘડાભા ંભીઠા ઉત્ાદનની કુર આલક 2954355 છે તભેજ ધયાવણાભા ંકુર આલક 3355100 છે.  

ભીઠા ઉત્ાદનની ચોખ્ખી આવક : 
ભીઠા ઉત્ાદનની ચખ્ખી આલક ખાયાઘડાભા ં5421755 છે. તભેજ વયેયાળ આલક રૂ. 1,08,435 છે. 

ધયાવણાભા ંચખ્ખી ભીઠા ઉત્ાદનની આલક રૂ. 81,55,000 છે. તભેજ વયેયાળ આલક રૂ. 10,8734 છે. કુર ચખ્ખી 
આલક રૂ. 1,37,568,25 છે. ધયાવણાભા ંનકયીની કુર આલક રૂ. 1193500 છે. વયેયાળ મલૂ્મ રૂ. 15913.33 છે.  
ભીઠા ઉત્ાદનની પ્રરિમાભાું થિો ચોખ્ખો નપો : 

ભીઠા ઉત્ાદનની પ્રક્રક્રમાભા ંકુર ચખ્ખ ખચભ રૂ. 1,03,46,840 છે. જે ખાયાઘડાભા ંકુર ચખ્ખ ખચભ રૂ. 
44,50,030 છે અન ેધયાવણાભા ંરૂ. 58,96,810 છે. 
ભીઠા ઉત્ાદનભાું આવક અને ખચણ િપાવિ : 

ભીઠા ઉત્ાદનભા ંઆલક-ખચભ તપાલત ખાયાઘડાભા ંરૂ. 971725 છે અન ેધયાવણાભા ંરૂ. 22,58,260 છે.  

સયેયાિ નપો : 
ભીઠા ઉત્ાદનની પ્રક્રક્રમાભા ંવયેયાળ નપ ખાયાઘડાભા ંરૂ. 19,435 છે અન ેધયાવણાભા ંરૂ. 30,110 છે.  

ભીઠાના વેચાણ પ્રરિમા : 
કેટરા વષણથી કાભ કયો છો ?: 

ખાયાઘડા ગાભના નનણભમકતાભ વોથી લધાયે 20 લભથી કાભ કયતા અગક્રયમાની વખં્મા 46 છે. 21 થી લધ ુ
લભથી કાભ કયતા ંઅગક્રયમાની વખં્મા 4 છે. ધયાવણાભા ં20 લભતી કાભ કયતા અગક્રયમાની વખં્મા 53 છે અન ે21 થી 
લધ ુલભથી કાભ કયતા અગક્રયમાની વખં્મા 22 છે.  

બફભાયીન ું પ્રભાણ : 
ભીઠાના ઉત્ાદન દયમ્માન નનણભમકતાભઓના કુટંુફન નલનલધ પ્રકાયની ણફભાયી થમરે છે. જેભા ંખાયાઘડાભા ં

ચાભડીના યગ 36.94 િકા, આંખના યગ 44.89 િકા, શાથ-ગ વખત થઈ જલાની ણફભાયી 43.25 િકા છે. તલેી જ 
યીત ેધયાવણાભા ંણ ભીઠા ઉત્ાદનની પ્રક્રક્રમાથી નનણભમકતાભઓના કુટંુફન નલનલધ યગ કે ણફભાયી થમરે છે. 
ચાભડીના યગ 63.06 િકા, આંખના યગ 55.11 િકા, શાથ-ગ વખત થઈ જલા 56.75 િકા છે.  

ક ટ ુંફની વાર્ષિક ચોખ્ખી આવક : 
ભીઠા : 

નનણભમકતાભના કુટંુફની કુર લાનિક આલક 7680015 જેિરી છે. જેભા ંખાયાઘડા ગાભના ંવદં કયેર કુટંુફની 
લાનિક ચખ્ખી આલક 971725 છે અન ેવયેયાળ મલૂ્મ રૂ. 19434.5 ધયાવણા ગાભના ંવદં કયેર નનણભમકતાભ કુટંુફની 
લાનિક ચક્ખી આલક રૂ. 2258260 છે. વયેયાળ મલૂ્મ રૂ. 30,110.13 જેિલુ ંછે. 
ખેિી : 

અભ્માવક્ષતે્રના વદં કયેરા કુટંુફ ખતેીની કુર આલક 465100 રૂ. જેિરી છે. ખાયાઘડાભા ંખતેીની આલક 
જલા ભતી નથી.  
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ખેિભજૂયી : 
અભ્માવક્ષતે્રના વદં કયેરા કુટંુફ ખતેભજૂયીની કુર આલક 242030 જેિરી છે. ખાયાઘડાના કુટંુફની કુર 

આલક 105230 જેિરી છે. વયેયાળ મલૂ્મ રૂ. 2104.6 છે. ધયાવણાના ંકુટંુફની કુર આલક 1,36,800 જેિરી છે. વયેયાળ 
મલૂ્મ રૂ. 1824 જેિલુ ંછે. 
છૂટકભજૂયી : 

અભ્માવક્ષતે્રના વદં કયેરા કુટંુફની છૂિકભજૂયીની કુર આલક 153110 જેિરી છે. જેભા ંખાયાઘડાભા ં81910 
જેિરી છે. જેભા ંવયેયાળ મલૂ્મ રૂ. 1638.2 અન ેધયાવણાભા ંછૂિકભજૂયીની રૂ. 1200 જેિરી છે. વયેયાળ મલૂ્મ રૂ. 949.33 
છે. 
શ ારન : 

અભ્માવક્ષતે્રના વદં કયેરા કુટંુફભા ંખાયાઘડાભા ંશુારનની વ્મલવામ જલા ભત નથી. ધયાવણાભા ં
શુારનની આલક રૂ. 121300 છે. વયેયાળ મલૂ્મ રૂ. 1617.33 જેિરી છે.  

નોકયી : 
અભ્માવક્ષતે્રભા ંવદં કયેરા કુટંુફભા ંખાયાઘડાભા ંનકયીનુ ંપ્રભાણ નક્રશલતૌ જલા ભે છે. ધયાવણાભા ં

નકયીની ચખ્ખી આલક 1193500 રૂ. છે. 
આ ઉયાતં કુર કુટંુફની કુટંુફદીઠ વયેયાળ આલક ખાયાઘડાભા ં113276 છે અન ેધયાવણાભા ં58728 છે.  

ક ટ ુંફોના ક ર ખચણની ર્વગિ : 
ખાદ્યવથત  નો ખચણ : 

અભ્માવક્ષતે્રના વદં કયેરા કુટંુફના લાનિક ખચભભા ંખાદ્યલસ્ત ુખચભ ખાયાઘડાભા ં785445 જેિરી છે. તભેજ 
ધયાવણાભા ં143481 ખચભ જલા ભે છે. એિર ેકે ખયાકભા ં35.37 િકા એિર ેકે ખયાક ાછ 64.63 િકા ખચભ કયે 
છે. 
અન્મ વયાિી ખચણ : 

અભ્માવક્ષતે્રના વદં કયેરા કુટંુફના લાનિક ખચભભા ંખાયાઘડાભા ંરાકડા-ગેવ 11.32 િકા લસ્ત્ર-ગયખા 
42.52 િકા લીજી 9.35 િકા કેયવીન 19.60 િકા આયગ્મ 12.10 િકા નળક્ષણ 1.23 િકા ભનયંજન 3.52 આ યીત ે
જુદા-જુદા ખચભન વભાલળે કયેર છે.  

ધયાવણાભા ંરાકડા-ગેવ 6.29 િકા, લસ્ત્ર-ગયખા 44.91 િકા લીજી 15.87 િકા, કેયવીન 3.95 િકા, 
આયગ્મ 5.72 િકા, નળક્ષણ 18.78, ભનયંજન 4.45 િકા એભ આ યીત ેજુદા-જુદા ખચભન વભાલળે કયેર છે.  

દેવા અંગેની ર્વગિ : 
અભ્માવક્ષતે્રના કુટંુફ વોથી લધ ુદેવુ ંભીઠા વ્મલવામ તભેજ આનથિક શતે ુભાિે કયલાભા ંઆલરે છે. જેભા ં

લેાયી અન ેફેંક ાવથેી વયખા પ્રભાણભા ંયકભ પ્રાપ્ત થમરેી જલા ભે છે. જેભા ંખાયાઘડાભા ં71.49 િકા યત 
ચકૂલણી અન ે28.51 િકા ફાકી દેવુ ંજલા ભે છે. ધયાવણાભા ં46.42 િકા યત ચકૂલણી અન ે53.18 િકા ફાકી દેવુ ં
જલા ભે છે. 
રયકલ્નાન ું ર્િક્ષણ : 

અગક્રયમાઓના વદં કયેરા કુટંુફના વભ્મની લકૈલ્લ્ક યજગાયીના સ્રત ભમાભક્રદત છે.  

કટિક ન.ં5.19 મજુફ ખાયાઘડાભા ંમખુ્મ વ્મલવામ ભીઠાન જલા ભે છે, તભેાથંી લધ ુઆલક પ્રાપ્ત થામ 
છે, જે 901725 છે. ભીઠા નવલામ અન્દ્મ વ્મલવામભાથંી આલક વોથી ઓછી પ્રાપ્ત થામ છે જે 242060 છે. ત ેનળક્ષણ 
અન ેકોળલ્મન અબાલ દળાભલ ેછે. જે ખાયાઘડાભા ંઅન્દ્મ લકૈલ્લ્ક યજગાયીન અબાલ દળાભલ ેછે. ક્રયણાભ ેઆ ગાભના 
વદંબભભા ંક્રયકલ્નાન સ્લીકાય થામ છે. ધયાવણાભા ંઅન્દ્મ વ્મલવામભાથંી અન ેભીઠાના વ્મલવામભાથંી વયખી આલક 
પ્રાપ્ત થામ છે. જે નળક્ષણ અન ેકોળલ્મનુ ંપ્રભાણ લધ ુશલાન નનદેળ છે. લકૈલ્લ્ક યજગાયીનુ ંપ્રભાણ લધ ુદળાભલ ેછે. 
તથેી આ ગાભના ંવદંબભભા ંક્રયકલ્નાન અસ્લીકાય થામ છે.  
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અગક્રયમાઓન ેખચભના પ્રભાણભા ંઆલક પ્રાપ્ત થતી નથી.  

આ ક્રયકલ્નાન અસ્લીકાય થમ છે. કટિક ન.ં5.11ભા ંજલા ભે છે. ભીઠા ઉત્ાદનનુ ંકુર 10346840 ખચભ 
જલા ભે છે. જેની વાભ ેકુર 14147825 આલક પ્રાપ્ત થામ છે.  

ખાયાઘડાભા ંકુર ભીઠાની આલક રૂ. 5421755 છે તનેી વાભ ેખચભ રૂ. 4450030 છે. ધાવણાભા ંકુર ભીઠાની 
આલક રૂ. 8155070 છે તનેી વાભ ેખચભ 5896810 છે. આભ, આલક કયતા ંખચભ ઓછ ંજલા ભે છે.  

ધયાવણાના કુટંુફની તરુનાભા ંખાયાઘડાનુ ંજીલનધયણ નીચુ ંજલા ભે છે.  

આ ક્રયકલ્નાન સ્લીકાય થામ છે. કટિક ન.ં5.19 જઈ ળકામ છે. ધયાવણાભા ંકુર આલકની 78.30 િકા છે 
જેની વાભ ેલયાળી ખચભ 69.1 િકા છે. જ્માયે ખાયાઘડાભા ંકુર આલક 21.60 િકા છે અન ેતનેી વાભ ેલયાળી ખચભનુ ં
27.13 િકા છે. આભ ખાયાઘડાભા ંઆલક કયતા ંખચભ લધ ુજલા ભે છે. તથેી તભેનુ ંવયેયાળ આલક ઋણ પ્રાપ્ત થામ 
છે. 

સચૂનો : 
(1) ભીઠા ઉત્ાદનભા ંક્રડઝર એલ્ન્દ્જનન ઉમગ કયલાભા ંઆલ ેછે. તનેી જગ્માએ વરય ળસ્ક્ત કે લનચક્કીથી 

ભિય ચરાલલી જઈએ. જેથી ઉત્ાદન ખચભભા ંઘણ ઘિાડ કયી ળકામ.  

(2) ભીઠાના ંઅગયભા ંલીજીની વ્મલસ્થા કયલાભા ંઆલ ેત અગક્રયમાઓની શાડભાયી ઓછી થામ છે.  

(3) અગક્રયમા કલ્માણ મજનાઓન લધાયે પ્રચાય કયલ જઈએ. તઓે સ્લમ ંજાગતૃ થઈ આલી. મજનાના ંરાબ 
ભેલતા થામ એ ભાિે તભેનાભા ંજાગનૃત રાલલી જઈએ.  

(4) અગક્રયમાના ફાકના બનલટમ અન ેનળક્ષણ ભાિે વયકાયે યણભા ંળાાની મગ્મ વ્મલસ્થા કયલી જઈએ.  

(5) વયકાયે અગક્રયમાઓ ભાિે યણભા ંીલાના ાણીની, યશઠેાણની, લાશન વ્મલશાયની વગલડ કયલી જઈએ.  

(6) ભીઠાના ાત્રની ભાણરકી કામભી ધયણ ેઅગક્રયમાઓન ેભે તલેી વ્મલસ્થા વયકાયે કયલી જઈએ.  

(7) ભીઠા ઉત્ાદનના મગ્મ િેકાના બાલ ભી યશ ેએ ભાિે વયકાયે કામદા ઘડલા જઈએ.  

(8) અગક્રયમાઓનુ ંઆયગ્મ તદુંયસ્ત યશ ેઅન ેતનેી જાલણી થામ ત ેભાિે ભફાઈર દલાખાનાની વ્મલસ્થા કયલી 
જઈએ. 

ઉસુંહાય : 
આ પ્રકયણભા ંપ્રસ્તાલના, અભ્માવના શતેઓુ, નનટકભ, ક્રયકલ્નાનુ ંક્રયક્ષણ, અભ્માવક્ષતે્રન ેરગતા સચૂન 

દળાભલલાભા ંઆવ્મા ંછે. 
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