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૨૧મી સદીમ ાં ખ દીન બદ ત પરરપે્રક્ષ્ય 

(ખ દી અને મમ ક પડ ઉદ્યગન  સાંદર્ભમ ાં) 

ડૉ.પ્રવીણકુમ ર પી.ર ઠડ 

SPA, આમજન કચયેી, ભશવેાણા 
ટુાંકસ ર 
ખાદીના વલચાયને  અશીંવા અને આઝાદીના  રયેક્ષ્મભાાં ગાાંધીજી 
દ્વાયા લષ ૧૯૧૮ભાાંમકુલાભાાં આવ્મ જેના આ લે યુા ૧૦૦ લષ 
થઇ ગમા ૨૦ભી વદીભાાં ગાાંધીજી દ્વાયા આલભાાં આલેરા ખાદીના 
વલચાયને ૨૧ભી વદીભાાં નલા રયેક્ષ્મભાાં જલ જરૂયી છે સદુળષન 
આમાંગાય અને વનવભા શકુ્ર દ્વાયા તાજેતયભાાં ખાદીને ઊર્જષ 
ફચત ઉત્ાદન દ્ધવતના વાંદબષભાાં અભ્માવ કયલાભાાં આવ્મ  
જેભાાં ખાદીને એક નલા જ રયપે્રક્ષ્મભાાં જલાભાાં આલી. ૨૧ભી 
વદીભાાં ખાદીને ઉત્ાદકતા વવલામ અન્મ રયપે્રક્ષ્મભાાં જલી 
જરૂયી છે તેથી આ  અભ્માવભાાં આ ફાફત ય લધ ુબાય મકુ્ય છે 
આ અભ્માવ ગજૂયાત વલદ્યાીઠભાાં ી.એચ.ડી.નાકયેર અભ્માવના 
અંળ મકુલાન પ્રમત્ન કયેર છે આળા છે કે ખાદી અને ગાાંધી 
વલચાય ય કાભ કયતા વાંળધક અને વળક્ષકને આ ેય 
ઉમગી ફની ળકે. 
મખુ્યશબ્દ-  ખાદી, ઉર્જષ, વભર કાભદાય, ખાદી કાભદાય, 
ઉત્ાદકતા, જીલનવનલાષશ, અયવલિંદ વભર 

૧   પ્રસ્ત વન  :- 

આજે આણ ે દેળભાાં  આઝાદીના ૭૦ભાલષની ઊજલણી 

કયી યહ્યા છીએ ત્માયે આ ૭૦ લષભાાં બાયતભાાં એક એલા 

અથષતાંત્રની યચના થઈ છે કે જમાાં ાાંચ ભણ જુલાયની 

ફયી એક વાથે ઉાડી ળકનાય ભજૂય તેન ે એક વાથે 

ખયીદી ળકત નથી, એક વાથ ે ખયીદી ળકનાય ળઠે તેન ે

ઉાડી ળકત નથી. બાયતની યાષ્ટ્રીમ આલકન ભટ 

રશસ્વ લસ્તીના થડા બાગન ેભે છે, અન ેલસ્તીના ભટા 

બાગન ે પાે ફહુજ ઓછી આલક પ્રાપ્ત થામ છે. દેળભાાં 

આલકની અવભાનતા વાથ ે વાભાજજક અવભાનતા અને 

ધાવભિક અવભાનતાભાાં લધાય થત ર્જમ છે, ગાાંધીના 

સ્લપ્નનુાં બાયત આવુાં શઈ ળકે ખરુાં?  

વલશ્વનાાં અથષતાંત્રના વાંચારનન અભ્માવ કયતાાં જણામ છે 

કે અથષતાંત્ર એક વનવિત દ્ધવત વાથ ે કામષ કયત ુાં શમ છે. 

અથષતાંત્રભાાં આવથિક ધ્મમે વાથ ેઆવથિકદ્ધવત વાંફાંધ ધયાલે 

છે. ધ્મમેની વાથ ે સવુ ાંગત  શમ ત ે પ્રકાયની 

વાધનવાંવિની ભાલરકી નક્કી થામ છે. ઉત્ાદનવ્મલસ્થા 

નક્કી થામ છે,તભેજ લશેંચણીની વ્મલસ્થા છે અન ેઆવથિક 

વિા ણ ત ેજ વાંદબષભાાં ગઠલામ છે. 

 યાષ્ટ્રના આવથિક ધ્મમેભાાં આવથિક વલકાવ, પ્રર્જ 

ભાટે ભશિભ યજગાયી, ભશિભ આવથિકસખુાકાયી અન ે

આવથિક વભાનતાને વભાલામ છે. તથેી ૧૯૯૦થી વલશ્વ 

વલકાવઅશલેાર વલશ્વફેંક દ્વાયા ગયીફીના પ્રશ્ન ઉય તમૈાય 

કમો શત. ૧૯૯૭થી યનુાઇટેડ નળૅન્વ  ડેલરભને્ટ 

પ્રગ્રાભ દ્વાયા 'ભાનલ વલકાવ અશેલાર' ણ ગયીફીના પ્રશ્ન 

ય કેન્દ્ન્િત થમરે છે 

લતષભાન વભમભાાં વલશ્વના વલકવતા દેળભાાં ગયીફી, 

ફકેાયી અને માષલયણના પ્રશ્ન દૂય કયી  યાષ્ટ્ર વલકાવના 

ધ્મમેન ે શાાંવર કયલા ભાટે કેલી આવથિક વ્મલસ્થા શલી 

જઇએ તે વાંદબષના ભોલરક, વલગતલાય અન ે વ્મશલારયક  

વલચાય વભર્જલનાય ગાાંધીજી શતાાં ગાાંધીજીના વલવલધ 

આવથિક અન ે પ્રર્જકલ્માણના વલચાયભાાં  એક વલચાય 

ખાદી ણ શત. ખાદી એ બાયતના કાડઉદ્યગ વાથ ે

જડામેર છે. બાયતન કાડઉદ્યગ પ્રાચીન કાથી 

પ્રચલરત છે. શડપ્ીમવાંસ્કૃવત અન ે ભશેંજદડ યગુભાાં 

તનેા યુાલા ભે છે. ભધ્મયગુભાાં ણ કાડઉદ્યગ 

મગ્મ યીત ે વલકાવ ામ્મ શત. આ વભમ ે ઢાકા તનેા 

ભર-ભર કાડ ભાટે પ્રખ્માત શત ુાં. અંગે્રજના આગભન 

લૂને બાયતન   કાડઉદ્યગ એ મખુ્મ મખુ્મત્લ ે

શાથલણાટન ઉદ્યગ શત. જેભાાં બાયતનાાં શર્જય 

ગયીફકુટુાંફન ે યજગાયી ભતી શતી. યાંત ુ અંગે્રજની 

કૂટનીવત, ાલયલભૂ ટેક્નરજીન વલકાવ અને ફાહ્ય 

રયફન ે રીધે બાયતનાકાડઉદ્યગ વાથ ે વાથ ે

બાયતનાાં ગાભડા અન ે ત્માાં લવતાાં ગયીફકુટુાંફ 

ફયેજગાય ફન્માાં. અંગે્રજ કાચભાર તાના દેળભાાં રઈ 

જઈ ત્માાં કાડ તમૈાય કયી બાયતભાાં રાલતા, જેના રીધ ે
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બાયતન કાડઉદ્યગ નાળ ામ્મ. અંગે્રજની આલી 

નીવતથી બાયતના ઘણા નતેાઓભાાં અવાંત પેરામ, 

જેભાાંના એક દાદાબાઇ નલયજી ણ શતા કે, જેભણ ે

૨૦ભી વદીભાાં બાયતની ગયીફ લસ્તી ભાટે કુટીય 

ઉદ્યગના વલકાવની રશભામત કયી. ભશાત્ભા ગાાંધીએ ણ 

અંગે્રજ વાભનેી રડત ભાટે સ્લદેળી બાલના દ્વાયા ખાદીન ે

અનાલલાનુાં આશલાન કયુષ અન ેવાથ ેયેંરટમ અનાવ્મ 

શત. 

 “જે.વી.કુભાયપ્ા જણાલ ે છે કે ગાાંધીજી વભજી 

ગમા શતા કે રશિંદુસ્તાનની ડતીના કાયણ યાજકીમ કયતાાં 

આવથિક લધાયે છે. તથેી તભેણે એકર ેશાથે યેરટિંમાની પ્રવવૃિ 

ળરૂ કયલાન ફજ અન ેતભેના ય લયવરેી ભશ્કયી અને 

વનિંદાની ઝડીઓ લઠેી રીધી”.1  

 “જી.ડી.એવ.કાર ે જણાલ ે છે કે ખાદી ઉદ્યગના 

વલકાવ ભાટેનુાં ગાાંધીજીનુાં અલબમાન બાયતના ગ્રાભીણ  

ક્ષતે્રની ગયીફાઈ વનલાયી જીલનધયણ ઊંચુાં રાલલાન 

વ્મલશારુ ભાગષ છે”.2  

ગનુ્નાય વભયડારનુાં ભાંતવ્મ છે કે , 

       "ગાાંધીજી ખાદી ગ્રાભઉદ્યગઅંગેનુાં અથષળાસ્ત્ર આજે 

ણ એટલુાં જ વાચ ુઅથલા જરૂયી છે જેટલુાં શરેાાં શત ુાં; જે 

કાંઇ ઔધગીકયણ થયુાં અને થળ,ે તથેી કાંઈ ફકેાયીની 

વભસ્મા ઊકરી જલાની નથી" 3  ગનુ્નાય વભયડાર આગ 

જણાલે છે કે ખાદીઉદ્યગ વાભે વભર ઉદ્યગ આલળ ે ત 

રાખ ભાણવન યટર ઝાંટલાઇ જળ ે અન ે તઓે ફીજી 

યજી ભેલી ળકળે નશીં  કાડઉદ્યગળરૂ થતાાં 

કાાંતણલણાટ ફાંધ થયુાં તેથી ફકેાયી લધી છે, જેણે માંત્ર 

ઉદ્યગના પામદા ધઈ નાખ્મા છે4 

      રયચાડષ ગે્રગ જણાલ ે છે કે ખાદીન કામષક્રભ એ 

વલજ્ઞાનન ઇન્કાય નથી ણ ઉષ્ટ્ભાગવતળીરતાના ફીર્જ 
                                                           
1જે.વી.કુભાયપ્ા ગ્રાભદ્યગ પ્રવ્રવુિ ,ચથી આવ્રવુત ૧૯૫૩.-ૃ૧૫૯ 
2 જી.ડી.એચ .કરેGandhi The Man and His Thought New 

Delhi,બાયત વયકાય  
 વાંદબે રીધ - વલઠ્ઠરદાવ કઠાયી 'ગાાંધીજીનુાં અથષદળષન',ગજૂયાત 
વલદ્યાીઠ ૧૯૯૭,.ૃ૫૩ 
3ગનુ્નાય વભયડાર, Asian Drama 

 વાંદબષ રીધ વલઠ્ઠરદાવ કઠાયી  'ગાાંધીજીનુાં અથષદળષન', 
ગજૂયાત વલદ્યાીઠ૧૯૯૭,.ૃ૫૩ 
4ગનુ્નાય વભયડાર, Asian Drama 

 વાંદબષ રીધ વલઠ્ઠરદાવ કઠાયી, ' ગાાંધીજીનુાં અથષદળષન ગજૂયાત 
વલદ્યાીઠ, પે્રવ ૧૯૯૭,.ૃ૫૩ 

વનમભન અત્માંત ડશાણબમો વલવનમગ છે. બાયતની 

ચાલ ુરયસ્સ્થવતભાાં ફીજી કઇ ણ માંત્ર કયતાાં આ વાધન 

વહુથી લધ ુફાંધફવેતા છે5 

    આગના દયેક ભાંતવ્મ બાયતની લતષભાન 

વભસ્માઓ જેલી કે ગયીફી, ફેકાયી, માષલયણલગેયેન ે

દેળભાાંથી ફશાય કાઢલા ભાટે  અથલા આલી રયસ્સ્થવતન ે

શોંચી લલા ભાટે ગાાંધીજીના ખાદી અન ેગ્રાભદ્યગન 

વલકાવ અન ેપ્રભતુ્લ સ્લીકામષ છે.  

૨ મવષયપસાંદગી:- 

 ગાાંધીજીનાઆવથિકવલચાય દ્વાયા આવથિક વલકાવ 

ભાટેની ચક્કવ વાંદગીઓની ભારશતી ભે છે. અભમાષરદત 

ભાાંગને ફદર ે જરૂરયમાત અને વલકાવરક્ષી ભાાંગના 

ઉત્ાદનની ળશયેને ફદર ે ગ્રાભીણક્ષતે્રેન 

વલકાવ,માંત્રપ્રધાન ભટા ઉદ્યગને ફદર ેનાના શ્રભપ્રધાન 

ગ્રાભદ્યગ, કેન્િીમ આમજનન ે ફદર ે વલકેન્દ્ન્િત સ્થાવનક 

આમજન, વિભી મડૂીલાદી અથષવ્મલસ્થાને સ્થાન ે

વશકાયણૂષ વલકેન્દ્ન્િત વય વાધન ધયાલતી 

અથષવ્મલસ્થા,વિભી આવથિક વાંસ્થાઓને સ્થાન ે બાયતીમ 

વાંસ્થાઓન સ્લીકાય અન ેવાંલધષન, વલશ્વફર્જય અન ેવલદેળી 

લસ્તઓુન ે ફદર ે યાષ્ટ્રનુાં ફર્જય અન ે સ્લદેળી લસ્તઓુનુાં 

ભશત્લ, વભરના કાડ વાભ ે ખાદીના કાડન સ્લીકાય, 

ઉયક્ત ગાાંધીજીના વલચાયને જતા દેળના આવથિક 

ઉદે્દશ્મ  વલોદમથી ળરૂ થતા શમ એભ રાગે છે. 

 ઉદ્યગીકયણના પામદા કયતાાં ગેયપામદાનુાં 

પ્રભાણ ણ લધાયે જણામ છે, દા.ત. બાયતના વાંદબષભાાં 

લાત કયીએ ત દેળની લસ્તી‘લસ્તીગણતયી એશલાર 

૨૦૧૧’ મજુફ  ૧૨૫ કયડની ઉય છે, આ લસ્તી 

જીલાડલા  ભાટે મડૂીપ્રધાન ઉદ્યગ એક ભમાષદા ફન ે છે, 

બાયતભાાં શ્રભપ્રધાન ઉદ્યગન ેફદરે મડૂીપ્રધાન ઉદ્યગને 

ભશત્લ આતાાં ફકેાયી,ભખૂભય,માષલયણના પ્રશ્ન, 

વાભાજજક ગનુાખયી,આવથિક અવભાનતા લગેયે પ્રશ્ન ઘયેા 

ફન્મા છે. વલકાવની આડેધડ દડન ે કાયણ ે નાના 

કુરટયઉદ્યગ ઝડબયે નાળ ાભી યહ્યા છે, દેળ ફહુ ભટી 

આવથિક, વાભાજજક કટકટીન  વાભન કયી યહ્ય છે, આ 

                                                           
5રયચાડષ ગ્રગે 'Economics of Khaddar' -ૃ૧૦૫  

 વાંદબષ  રીધ શ્રી ભન્નાયામણ ગાાંધીલાદી  અથષળાસ્ત્રની વાંગતતા 
યવુન.ગ્રાંથવનભાષણ ફડષ,ગજુયાત યાજમ -ૃ૪ 
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ફધાન ે રયણાભ ે બાયતની રયસ્સ્થને અનરુૂ "વલકાવનુાં 

ભડર" અનવુયલાન વભમ આવ્મ છે, ખાદીએ દેળન 

લો જૂન શ્રભપ્રધાન, માષલયણીમ યીતે સવુ ાંલારદત એલ 

ગશૃઉદ્યગ શત આ ગશૃઉદ્યગ ાલયલભૂ ટેકનરજીને 

કાયણ ે ક્રભળઃ નષ્ટ્ટ ામ્મ  છે. લતષભાનભાાં બાયતભાાં જે 

રયસ્સ્થવત છે તે જતાાંઝડી પ્રગવત છતાાં ણ લસ્તીન 

ભટ બાગ વલકાવના રાબથી લાંલચત યશ ેતલેી વાંબાલના 

છે અને દેળન ેમાષલયણીમ નકુવાન  થળે ત ેફાફત ણ 

ગાંબીય છે તેથી કાડઉદ્યગન અભ્માવ કયલ જરુયી છે. 

પ્રસ્તતુ ેય‘૨૧ભી વદીભાાં ખાદીન ફદરાત 

રયપ્રકે્ષ્મ’યજુ કયેર છે. 
૩ હતેઓુ:-  

1. ખાદી અન ે વભર દ્વાયા  કાડઉદ્યગની ઉત્ાદન 

દ્ધવતઓન તરુનાત્ભક યીત ેવભજલી. 

2. ખાદી અન ે વભરકાડના ઉત્ાદનભાાં લયાતાાં 

ભાનલશ્રભ અન ેઊર્જષની ર્જણકાયી ભેલલી. 

3. ખાદી અન ે વભરનાકાડ ઉત્ાદનને 

માષલયણના વાંદબષભાાં વભજવુાં.. 

4. ખાદી અન ે વભરકાડ ઉદ્યગને યજગાયીના 

વાંદબષભાાં વભજલી 

5. ખાદીના અન ેવભરના કાભદાયનીજીલન ળરૈીની 

ર્જણકાયી ભેલલી. 
૪  મ રહતીનુાં એકત્રીકરણ:- 

(અ) પ્ર થમમક મ રહતી 

 ખાદી અન ે વભરભાાં  કાભ કયતા કાભદાયની મરુાકાત 

રલેાભાાં આલી અન ેતેભની અનસુલૂચ બયલાભાાં વાથ ેખાદી 

ગ્રાભદ્યગની અન ે અયવલિંદ વભરની મરુાકાત તેભના 

વાંચારક ાવથેી ભારશતી  એકવત્રત કયલાભાાં આલી. 
(બ) ગોણ મ રહતી: 

  ગોણ ભારશતી ણ ઘણી અગત્મની છે. ગોણ ભારશતી 

ભાટે ગજુયાત ખાદી-ગ્રાભધગ ફડષના લાવિક અશલેાર, 

યજતજમાંવત અંક,ખયીદ-લેચાણ વલબાગના 

અશલેાર,યાષ્ટ્રીમ ખાદી વનગભના અશલેાર, ખાદી 

ગ્રાભદ્યગના લાવિક અશલેાર,વયકાયી,અધષવયકાયી 

પ્રકાળન, ગજુયાતી, રશન્દી તથા અંગે્રજી વાભવમક, 

સુ્તક, લતષભાનત્ર,આંતયયાષ્ટ્રીમ વાંળધનની વાંલક્ષપ્ત 

ભારશતી, ખાદી વાંળધનવાંસ્થાના પ્રકાળન લગેયે પ્રકાવળત 

વારશત્મભાાંથી તથા ખાદી અન ેઅયવલિંદ વભરના અશલેાર  

ભેલલાભાાં આવ્મા.ભેલરે ભારશતીન ે PSPPજેલા 

વફ્ટલયેભાાં ગઠલીને શતે ુ અને રયકલ્ના મજુફનાાં 

રયણાભ ભેલલાભાાં આવ્મા. 
૫સ રહત્યસમીક્ષ  -  

અભ્માવન ેઅનરુૂ વારશત્મનુાં લાાંચન કયલાભાાં આવ્યુાં ત્માય 

ફાદ ત ેવારશત્મન ેફ ેવલબાગભાાં લશચેલાભાાં આવ્યુાં  
૧  ૨૦મી સદીન  અભ્ય સ  

       આ વદીભાાં મખુ્મ અભ્માવભાાં ડૉ. યાજેન્િ પ્રવાદ, 

યીચાડષ ગે્રગે, સનુીર યામ,ે એર.વી.ર્જની અળક દેવાઈએ  

ખાદીન ે ઐવતશાવવક રયપ્રકે્ષ્મભાાં જઈ ખાદીની વપતા 

અન ેવનષ્ટ્પતાના વાંદબષભાાં વભજ આ ેછે. 
૨  ૨૧મી સદીન  અભ્ય સ   

ળાંભ ુ પ્રવાદ, એવ.યરશની, ડૉ.અંજુભન, સદુળષન આમાંગાય 

અન ે વનવભા શકુ્રએ ખાદીના અભ્માવભાાં થડ ફદરાલ 

જલા ભે છે સદુળષન આમાંગાય અન ે વનવભા શકુ્ર દ્વાયા 

તાજેતયભાાં ખાદીને ઊર્જષ ફચતઉત્ાદન દ્ધવતના 

વાંદબષભાાં અભ્માવ કયલાભાાં આવ્મ  જેભાાં ખાદીને એક 

નલા જ રયપ્રકે્ષ્મભાાં જલાભાાં આલી. ૨૧ભી વદીભાાં 

ખાદીન ેઉત્ાદકતા વવલામ અન્મ રયપ્રેક્ષ્મભાાં જલી જરૂયી 

છે તેથી આ  અભ્માવભાાં આ ફાફત ય લધ ુબાય મકુ્ય 

છે  
૬ મહત્વન ાં ત રણ  

 અભ્માવનાાં તાયણન ેાાંચ વલબાગભાાં લશચેલાભાાં આવ્માાં 

છે  

૧ ક પડઉદ્યગમ ાં ઊર્જભવપર શ 

 વલશ્વભાાં ઈટારી એક એલ દેળ છે, જમાાં 

કાાંતણની પ્રરક્રમાભાાં થમરેા કુર ખચષન ય૮ 

ટકા ખચષ શ્રભ ાછ થામ છે.  

 બાયતભાાં કાડના ઉત્ાદનભાાં મ ાંત્રન લધાયે 

ઉમગ કયલાભાાં આલ ેછે.  

 લાઈરડિંગની પ્રરક્રમાભાાં ચીન લીજી ાછ 

લધ ુખચષ કયે છે. 

 બાયતભાાં કાડઉદ્યગભાાં મડૂીખચષ લધ ુ

કયલાભાાં આલ ેછે. 

 બાયતભાાં તભાભ ખચષ કયતાાં શ્રભખચષ નીચુાં 

જલા ભે છે,કુર ખચષના રગબગ ૨૨ ટકા 

ખચષ લીજી ાછ થતુાંજલા ભે છે  
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 બાયતભાાં દેા કયલાભાાં આલતા કુર કાડના 

ભાત્ર ફ ે ટકા જેટલુાં કાડ ખાદીઉદ્યગ દ્વાયા 

કાડનુાં ઉત્ાદન કયલાભાાં આલળે  

 બાયતભાાં કાડના ઉત્ાદનભાાં અવધળે જલા 

ભે છે બાયતની વભર બાયતના રકની 

કાડની જરૂરયમાત કયતા અનેક ગણુાં કાડ 

ઉત્ન્ન કયે છે. 

 વભરકાભદાયની ઉત્ાદકતા ખાદીકાભદાય 

કયતાાં લધાયે છે, લધાયે ઉત્ાદકતા યજગાયીભાાં 

ઘટાડ કયે છે  

 ખાદીનાઉદ્યગભાાં લીજીન ઉમગથત નથી. 

 વભરભાાંમ ાંત્ર ચરલલા ભાટે લીજીન ઉમગ 

જરૂયી ફને છે તથેી તેન ખચષ ણ વભર કયે છે. 

લાવિક ૫૦ કયડ યવુનટ કયતાાં ણ લધ ુલીજી 

અયવલદ વભરભાાં લાયલાભાાં આલે છે  

 વભરભાાં એક ભીટય કાડના ઉત્ાદન ાછ 

૧.૬૬ K.w ાલય લીજીન લયાળ કયલાભાાં 

આલ ેછે. 
 

૨ ક મદ રની જીવનશૈી  

 વભરઉદ્યગ સ્થાાંતયન ે ઉિજેન આ ે છે. 

જમાયે ખાદી ઉદ્યગ સ્થાાંતયનયેકે છે.  

 અયવલિંદ વભરભાાં વાભજજક, ળકે્ષલણક છાત 

જ્ઞાવતના રક લધ ુ યજગાયી ભેલ ે છે. 

જમાયે ખાદી 

ઉદ્યગભાાંઅનસુલૂચર્જવતનાકાભદાયનુાં પ્રભાણ 

લધાયે છે  

 ખાદીઉદ્યગની કાભગીયી વય અન ે ભટી 

ઉંભયના રક કયીળકે એલી શલાથી ૪થી 

લધ ુ ઉંભયના કાભદાયની વ ાંખ્મા ણ જલા 

ભે છે. 

 અયવલિંદ વભરના કાભદાયની લાવિક આલક 

લધ ુજલા ભે છે..  

 અયવલિંદવભરના કાભદાયનુાં વળક્ષણ 

ભાધ્મવભકકે તથેી લધ ુ જલા ભે 

છે.ખાદીઉદ્યગભાાં પ્રાથવભક વળક્ષણ 

ભેલરેકાભદાયનુાં પ્રભાણ લધ ુછે. 

 ખાદીઉદ્યગનાકાભદાયનુાં કુટુાંફનુાં કદ ભટુાં 

જલા ભે છે જમાયે ખાદીઉદ્યગવાંયકુ્ત કુટુાંફ 

પ્રથાન ેઉિજેન આ ેછે. 

 અયવલિંદ વભરનાાં કુટુાંફનુાં વળક્ષણ ખાદી 

ઉદ્યગનાકાભદાય કયતાાં લધ ુજલા ભે છે. 

 અયવલિંદ વભરના ભટાબાગના કાભદાય 

સ્થાાંતય કયીન ે તાનુાં લતન છડીન ે

આલરેા છે. 

 ખાદીઉદ્યગકાભદાયનાકુટુાંફના વભ્મ કૃવ અને 

શુારનભાાંથી યજગાયી ભેલ ેછે 

૩ ઉદ્યગ અંગેન ાં ત રણ  

 વભરઉદ્યગભાાં કાભદાય લધ ુવભમ સધુી કાભ 

કયી ળકતા નથી, 

રાાંફાગેવભરનુાંલશીલટીત ાંત્રકાભદાયનીકામષક્ષ

ભતા ઘટતાછૂટા કયે છેજમાયે ખાદીઉદ્યગભાાં 

રાાંફાગાા સધુી કાભદાય ટકી યશ ેછે. 

 ખાદીઉધગના વાંચારક કાભદાયન ે તાનાાં 

કુટુાંફી વભજીન ેદયેક વભમ ેજરૂયી નાણાકીમ 

ભદદ કયે છે  

 વભર કાભદાયન ે ભટા બાગ ે વ ાંચારક 

ઓખાતા ણ નથી તથેી કાભદાય વાથ ે 

ભાત્ર કાભની જરૂરયમાત યૂતાાંજ વ્મલાશય 

યાખ ેછે  

 અયવલિંદ વભરભાાં કાભ દયમ્માન થમરે 

અકસ્ભાતભાાં ળયીયનુાં અંગ કાઈ જવુાં અથલા 

નકામુાં થઈ જલાની વ ાંબાલના યશ ેછે. 

 વભર કાભદાયન ે ાી ફદરાના રીધ ે

ળયીયભાાં વતત થાક અન ેભાનવવક તણાલની 

વભસ્મા ઊબી થામ છે. 

 વભરભાાં કાભ કયલાથી ળયીય નફળાં ડે છે 

અન ેઘયના વભ્મન વશલાવ ણ જલાત 

નથી. 

 વભરના કાભદાયની યગ પ્રવતકાયક ળસ્ક્તભાાં 

ઘટાડ થામ છે. 

 વભરના કાભદાયન ે વયેયાળ લતેન ઊચ ુ

પ્રાપ્ત થત ુાં નથી. 

 લતેનની ફાફતભાાં ખાદીકાભદાયભાાં 

અવાંત છે. 
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 વભરભાાં વભરકાભદાયએ માંત્ર વાથ ે કાભ 

કયલાનુાં શલાથી રક્ષ્માાંક આલાભાાં આલત 

નથી.ખાદીઉદ્યગના કાભદાય રક્ષ્માાંક મજુફ 

કાભ કયતા ળસ્ક્ત અન ે વભમન મગ્મ 

ઉમગ થામ છે. 

 વભરના કાભદાય પ્રત્મ ે ઉયી અવધકાયીઓ 

આત્ભીમતાબયુું લરણ યાખતા નથી. 

 ખાદીઉદ્યગના કાભદાયપ્રત્મ ે ઉયી 

અવધકાયીઓ ભાનલતા અન ે આત્ભીમતાબયુું 

લરણ ધયાલ ેછે. 

 વભરકાભદાય તાની ાી વવલામના 

કાભદાય વાથ ે કઈ જ પ્રકાયના વ ાંફ ાંધ 

યાખતા નથી. 

 ખાદી કાભદાય એકફીર્જ વાથ ે કોટુાંલફક 

બાલથી લતષન કયે છે. 
૪ જીવનમનવ ભહ  

 ફન્ન ે ઉદ્યગભાાં કયાય આધારયત બયતી થતી 

શલાથી કાભદાય અસયુક્ષાન અનબુલ લધ ુ

કયે છે. 

 વભરકાભદાયન ે લકૈલ્લ્ક યજગાયીનાાં 

વાધનના અબાલ જલા ભે છે. 

 ખાદીકાભદાયભાાં લકૈલ્લ્ક યજગાયીનાાં 

વાધનઅસ્સ્તત્લ ધયાલ ેછે. 

 વભર કાભદાયન ે તાન ધ ાંધ અન ે અન્મ 

વભરભાાં કાભ કયલા વવલામ અન્મ કઈ 

લકૈલ્લ્ક યજગાયીના ભાધ્મભની પ્રાલ્પ્ત 

નથી. 

 વભરકાભદાય તાના જીલનવનલાષશ ભાટે જ 

વભરભાાં કાભ કયે છે. 

 ખાદીઉદ્યગના કાભદાયન ે ખાદીના કાભભાાં 

લધ ુયવ શમ છે. 

 વભરકાભદાય ઘયભાાં ટકાઉ ચીજ લવાલલાનુાં 

પ્રભાણ લધ્યુાં છે. 

 પ્રલાવ અન ે શયલાપયલાની સવુલધાભાાં 

વભરકાભદાય કયતાાં ખાદીના કાભદાયભાાં 

લધાયે જલા ભે છે. 

 આલક અન ેકુટુાંફભાાં અભ્માવનુાં પ્રભાણ લચ્ચ ે

વીધ વ ાંફ ાંધ છે. 

 ફન્ન ેઉદ્યગના કાભદાયભાાં ઉદ્યગભાાં જડામા 

ફાદ સધુાય થમ છે. 

 ખાદી કાભદાય કુટુાંફ વાથે લધ ુ વભમ 

લીતાલતા શલાથી ત્માાં ઝઘડાનુાં પ્રભાણ ઓછાં 

છે. 

 વભરકાભદાય લતનથી દૂય યશતેા શલાથી 

વાભાજજક વાંફ ાંધથી લ ાંલચત યશ ેછે. 
૫ પય ભવરણ અંગેન ાં ત રણ 

 કુદયતી સ્રતભાાંથી લીજી પ્રાલ્પ્તભાાં લધાય 

થત નથી જમાયે થભષર ાલય અન ે શામડ્ર 

ાલયભાાં લધાય થત ર્જમ છે આ લધાય 

માષલયણ ય વીધીજ અવય કયે છે અન ે

કુદયતી માષલયણન ેનકુવાન કયે છે. 

 લીજીન વથી લધ ુ લયાળ ઉધગભાાં 

કયલાભાાં આલ ે છે જેથીઉદ્યગ ઉત્ન કયીને 

કચય ફશય પેકે છે તનેા દ્વાયા માષલયણન ે જે 

નકુવાન થમ છે તેના કયતા ણ લધ ુ તે 

લીજીન લયાળ કયીન ેમાષલયણન ેનકુળાન 

કયતા શમ છે. 

 લીજીના ઉત્ાદન દ્વાયા જે ૬૮ ટકા ગ્રીન 

શાઉવ લાયનુ ુાં ઉત્વર્જન થામ છે તભેાાં 

CO2નુાંપ્રભાણ90 ટકા જમાયે 

CH4નુાંપ્રભાણ9ટકાઅનNે2Oનુાં પ્રભાણ1 ટકા જેટલુાં 

જલા ભે છે  

 લીજીભાાં ણ જે ૪૨ ટકા CO2 લાયનુ ુાં ઉત્વર્જન 

થામ છે તભેાાંઉદ્યગદ્વાયા લીજીના લયાળથી 

લધ ુઉત્વર્જન થલા ાભ ેછે. 
૭ સ ર ાંશ  

 આભ આભ્માવભાાં ખાદીન ે૨૧ભી વદીની જરૂરયમાત ઊર્જષ 

ફચાલ અન ેમાષલયણના ફચાલન ેલધાયે ઉતજેન આે 

છે જેથી દેળભાાં ઊર્જષ વાંકટ અન ે ફકેાયીની વભસ્માને 

શલી કયી ળક્ય તભે છે ખાદીભાાં શજુ ખાદીને ભજબતુ 

ફનાલી જરૂયી છે ખાદીના દય કાચા યશી જતા શલાથી 

ખાદીનુાં કાડ ગણુલતાની િષ્ટ્ટીએ અને ટકાલવુાં શત ુાં નથી 

તલેી પરયમાદના વનલાયણ ભાટે ખાદીભાાં શજુ મગ રદળાભાાં 

ગરા બમાષ નથી.ખાદી અન ે વભર ઉદ્યગની ઉત્ાદન 

દ્ધવતભાાં ફહુજ ભટ તપાલત શલા છતાાં ફન્ન દ્વાયા ઉત્ન 

કયલાભાાં આલેલુાં કાડ ભાનલીના કાડની જરૂયીમાતન ે
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વાંત આ ે છે. ભશાત્ભા ગાાંધીએ કહ્ુાં શત ુાં કે, આ થુ્લી 

ય આણી જરૂરયમાતન ે વાંત ે તટેલુાં દેા થામ છે, 

તલેીજ યીત ે બાયતના રકની જરૂરયમાત જેટલુાં કાડ 

ખાદી દેા કયી ળકે તભે છે, યાંત ુ ઔધગીકયણના 

પ્રલાશન ે રીધ ે ખાદીન ે સ્થાને વભર આલતાાં અનકે 

વભસ્માઓ દેા થઇ છે જેભાાં ખાવ કયીન ેમાષલયણ અને 

યજગાયીની છે. આ અભ્માવ દ્વાયા એટરી ફાફત સ્ષ્ટ્ટ 

થામ છે કે ખાદીનુાં મગ આમજન કયલાભાાં આલ ે ત, 

બાયતભાાં યજગાયી અન ે માષલયણના પ્રશ્ન શલા કયી 

ળકામ તભે છે. ખાદી ૨૧ભી વદીભાાં ખાદી માષલયણ અને 

યજગાયીના રયપ્રકે્ષ્મભાાં અનાલ જરૂયી છે . 
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