અકીક ઉધોગમ ાં આવે માંદીની અકીક ઉધોગન ક મદ રો ર થયે
અસરોનો અભ્ય સ
આયતીફેન સુયેળબાઈ ટેર
અધ્માક વશામક વયદાય ટેર કોરેજ ઓપ એજ્યુકેળન, ફાકયોર
સરશ
ાં :પ્રસ્તુત વંળોધન એ એક પ્રકાયનુ ં વાભાજજક અને વ્મલશારુ વંળોધન છે .જેનો ઉમોગ
વ્મલશાયભાં કયી ળકામ છે .વાભાજજક વંળોધન ધ્લાયા વાભાજજક જીલનભાં જ્ઞાન અને અનુબલોનો
લધાયો કયલાનો ધ્મેમ શોમ છે .આજના યુગભાં કોઈ ણ વ્મક્તત નાની ભોટી વભસ્માથી ીડાતી
શોમ છે .યં ત ુ જ્માયે જૂથ વભસ્માથી અને આર્થિક વભસ્માથી ીડાતી શોમ ત્માયે વભસ્માનો ઉકેર
રાલલો મુશ્કેરરૂ ફની જામ છે .ભાટે પ્રસ્તુત અભ્માવ અકીક ઉધોગભાં આલેર ભંદીની કાભદાયો
ય થમેર અવય જાણલા શાથ ધયલાભાં આવ્મો છે .જેભાં ઉરભ્મ ર્નદળશ ધ્ધર્ત ધ્લાયા ખંબાત
ળશેયના નાગધણીફા ગાભના ૫૦ ઉત્તયદાતાને વંદ કયલાભાં આવ્મા શતા.વલેક્ષણ ધ્ધર્ત
દ્વાયા ભંદીની અવય જોલાભાં આલી.મુરાકાત અનુસ ૂચી અને ર્નયીક્ષણ ધ્ધર્તથી ભાહશતીનુ ં
એકત્રીકયણ કયી આરેખખત ધ્ધર્ત ધ્લાયા આંકડાકીમ ભાહશતીનુ ં ર્લશ્રેણ કયલાભાં આવ્યુ.ં અને
ભંદી શેરા અને ભંદી છીની અવયોના તાયણો તાયલલાભાં આવ્મા.
શબ્દો:-અકીક ઉઘોગ ,ભંદી ,અભ્માવ
૧) પ્રસ્ત વન :અથશળાસ્ત્ર ર્લમનુ ં વંળોધનએ એક વ્મલશારૂ અને વાભાજજક કક્ષાનુ ં વંળોધન છે .એટરે કે પ્રસ્તુત
વંળોધનએ ભાત્ર કોઈ વભસ્માનો પતત અભ્માવ જ નથી યં ત ુ વાથે વાથે એ વભસ્માને અનુરૂ
તેના ઉકેર અંગેના ર્લર્લધરક્ષી ઉામો અને ભાગોનુ ં ણ સ ૂચન કયે છે .પ્રસ્તુત વંળોધનનો
ઉમોગ વ્મલશાયભાં કયી ળકામ છે .વાભાજજક વંળોધન એ એક પ્રહિમા છે .આ પ્રહિમાના બાગરૂે
અભ્માવની અંદય જુદી જુદી ધ્ધર્તઓ,પ્રયુક્તતઓ અને પ્રર્લર્ધઓનો વ્મલક્સ્થત ઉમોગ જરૂયી
ફની જામ છે .વાભાજજક વંળોધન ધ્લાયા વાભાજજક જીલનભાં જ્ઞાનનો લધાયો કયલાનો ધ્મેમ શોમ
છે .
વંળોધન એ નાના ામા ય અને ભોટા ામા ય એભ ફંને કક્ષાએ થતા શોમ છે .આ દયે ક
વંળોધનનો એક ચોક્કવ શેત ુ કે ઉદ્દે ળ શોમ છે .વંળોધન વભસ્માનો ચોક્કવ ઉકેર રાલલા ભાટે
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મોગ્મ દ્ધર્તનો ઉમોગ થામ એ ધ્માનભાં યાખલાભાં આલે છે .
અશી પ્રસ્તુત અભ્માવભાં આર્થિક ભંદીના અવયરૂ”અકીક ઉધોગભાં આલેર ભંદીની અકીકના
કાભદાય ઉય થમેર અવયોનો અભ્માવ”વંળોધન કતાશએ રઘુળોધ ર્નફંધ તૈમાય કયલાનુ ં નક્કી
કયે ર છે .
૨) સમસ્ય કથન:પ્રસ્તુત વંળોધનની વભસ્મા નીચે પ્રભાણે છે .
“અકીક ઉધોગભાં આલેર ભંદીની અકીકના કાભદાય ઉય થમેર અવયોનો અભ્માવ”
૩)સમસ્ય ન સમ વવષ્ટ શબ્દોની સમજ :અકીક ઉદ્યોગ :અકીકની ળોધ ઈ.વ પ ૂલે ત્રીજી વદીભાં ચીનભાં થઇ શતી. અકીક એ એક પ્રકાયનો કુદયતી અને
હકભતી થ્થય છે જે ખંબાતભાં ભી આલે છે .ઉધોગ એ પ્રવ ૃર્ત્ત છે જેના દ્વાયા ભાનલ
જરૂહયમાતની ચીજ લસ્તુઓનુ ં કે વેલાઓનુ ં ઉત્ાદન કે લશેચણી થતી શોમ છે .આભ,
અકીક ઉદ્યોગ એટરે અકીક નાભના થ્થયભાંથી ફનતા આભ ૂણો ફનાલલાના વ્મલવામભાં
યોકામેર ેઢીઓ અને કાભદાયો.
અભ્ય સ:- અભ્માવ એટરે કોઈ એક ર્લમ અંગે ખાવ વભમ ખચી ભાહશતી ભેલી અને
ભેલેર ભાહશતીનુ ં પ ૃથક્કયણ કયી તે ર્લમનુ ં જ્ઞાન ભેલવુ.ં
માંદી:- ભંદી એટરે બાલોભાં થતો ચિીમ ઘટાડો
પ્રો. િાઉથય ના ભત મુજફ ભંદી કે નાણા વંકોચ એલી ક્સ્થર્ત છે કે જેભાં નાણાના મ ૂલ્મભાં
લધાયો થામ છે . અથાશત લસ્તુની હકિંભતભાં ઘટાડો થામ છે .
ભંદી એક એલી ક્સ્થર્ત છે કે જેભાં અવયકાયક ભાંગભાં ઘટાડો થામ છે .જેના રીધે હકભતભાં ણ
ઘટાડો થામ છે .હકભતભાં ઘટાડો થતા ઉત્ાદકોને મોગ્મ નપો ભતો નથી.ઉત્ાદનભાં ઘટાડો એ
મંત્રો અને ભાનલને ફેકાય ફનાલી દે છે અને અંતે અથશકાયણ સ્થખગતતાનો બોગ ફને છે .જેથી
ભંદીની હયક્સ્થર્ત વજાશમ છે .
ુ :૪) અભ્ય સન હેતઓ
ુ નીચે મુજફ છે .
પ્રસ્તુત વંળોધનના શેતઓ
૧) અકીક ફનાલનાય કરાકાયોની આર્થિક હયક્સ્થર્ત અને વાભાજજક હયક્સ્થર્ત જાણલી.
૨) અકીક ઉધોગભાં ભંદી શેરા અને ભંદી છી અકીકના આભ ૂણો ફનાલનાય કરાકાયોના
જીલન યની અવયો જાણલી.
૩) અકીકના આભ ૂણો ફનાલનાય કરાકાયોને આ વ્મલવામભાં ડતી મુશ્કેરીઓ જાણલી.
૫) અભ્ય સન પ્રશ્નો :પ્રસ્તુત વંળોધનના પ્રશ્નો નીચે મુજફ છે .
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૧. અકીકના આભ ૂણો ફનાલનાય કરાકાયોની આર્થિક અને વાભાજજક હયક્સ્થર્ત કેલી શળે?
૨.અકીક ઉધોગભાં ભંદી શેરા અને ભંદી છી અકીકના આભ ૂણો ફનાલનાય કરાકાયોના
જીલન યની અવય શુ ં જોલા ભી?
૩.અકીકના આભ ૂણો ફનાલનાય કરાકાયોને આ વ્મલવામભાં ડતી મુશ્કેરીઓ કેલી જાણલા
ભી?
૬) અભ્ય સમ ાં સમ વવષ્ટ ચો:પ્રસ્તુત વંળોધનભાં ચર નીચે પ્રભાણે છે .
૬.૧ સ્વતાંત્ર ચ:- અકીક ઉધોગ
૬.૨ ગૌણ સ્વતાંત્ર ચ :- જાતી/કાભદાયો (સ્ત્રીઓ અને પ ૂરૂો)
૭) વ્ય વવશ્વ અને વનદશશ:વ્ય વવશ્વ:પ્રસ્તુત વંળોધનભાં વ્માર્લશ્વ એટરે ગુજયાત યાજ્મભાં આલેરા તભાભ જજલ્રાઓ
જ્માં અકીકનુ ં ઉત્ાદન થામ છે .
વનદશશ:પ્રસ્તુત અભ્માવની અંદય વંળોધકે ઉરભ્મ ર્નદળશનનો ઉમોગ કયે ર છે .એટરે કે
વંળોધન ર્લમ અંગે સ્લૈચ્છછક યીતે ભાહશતી આલા તૈમાય થનાય.
જે –તે વ્મક્તતઓને ર્નદળશ તયીકે વંદ કયલાભાં આલે છે .તેને ઉરભ્મ ર્નદળશન કશેલામ.પ્રસ્તુત
અભ્માવની અંદય વભષ્ટટનુ ં કદ ર્લળા છે .નાગધણીફા ગાભની અંદય આ વ્મલવામભાં ઘણાં
વ્મક્તતઓ યોકામેરા શોલાથી આ અભ્માવભાં જે વ્મક્તતઓ ઉત્તયો આલા તૈમાય થામ તેલા ૫૦
ઉત્તયદાતાને વંદ કયલાભાં આવ્મા છે .
૮) સાંશોધન દ્ધવત:વાભાજજક વંળોધનએ વાભાજજક જીલનની ઘટનાઓ અને પ્રલાશોનુ ં ર્લશ્રેણ કયલાની અને તેના
આધાયે વભાજજીલનને રગતા લૈજ્ઞાર્નક ખ્મારો અને ર્વદ્ધાંતો યચલા ભાટેની લૈજ્ઞાર્નક પ્રવ ૃર્ત્ત
છે .
પ્રસ્તુત વંળોધન પ્રામોખગક નથી યં ત ુ વ્મલશાહયક વંળોધન છે .ભાટે વંળોધન વલેક્ષણ દ્ધર્ત
ઉય આધાહયત છે .
૯)મ હહતીન ાંુ એકત્રીકરણ :વંળોધનભાં ર્લમ વભષ્ટટ અને નમ ૂનાના આધાયે ભાહશતીના એકત્રીકયણની દ્ધર્ત વંદગી
કયલાભાં આલે છે .ભાહશતી એકત્રીકયણ ભાટે ઘણી ફધી ફાફતો ય ધ્માન આલાભાં આલે
છે .અને ત્માયફાદ ભાહશતી એકત્રીકયણની દ્ધર્ત નક્કી કયલાભાં આલે છે .ભાહશતીના ફે પ્રકાય
છે .૧)પ્રાથર્ભક ભાહશતી ૨)ગૌણ ભાહશતી
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૧) પ્ર થવમક મ હહતી :-પ્રસ્તુત અભ્માવભાં વંળોધકે પ્રાથર્ભક ભાહશતી ભેલલા ભાટે નીચે
મુજફની યીતોનો ઉમોગ કયે ર છે .
ુ ક ત અનસ
ુ ૂચી:૧.૧.) મ
મુરાકાત રેનાય અભ્માવ શેઠની વ્મક્તતને રૂફરૂ ભીને ત્રક અનુવાય પ્રશ્નો પ ૂછે છે .અને
ભતા જલાફો આ ત્રકભાં મુરાકાત રેનાય ોતે જ બયે છે .પ્રસ્તુત અભ્માવની અંદય વંળોધકે
અનુસ ૂચીનો ઉમોગ કયે ર છે .કાયણકે અભ્માવ શેઠના જે ઉત્તયદાતાઓ છે તે અકીક ઉધોગના
કાભદાયો છે .આથી તે ફધાં ર્ળખક્ષત શોમ તે જરૂયી નથી,ભાટે આ અભ્માવની અંદય પ્રશ્નાલરીના
ફદરે અનુસ ૂચી ઉત્તભ ગણામ.
૧.૨.) વનરીક્ષણ :પ્રસ્તુત અભ્માવભાં વંળોધક જ્માયે ભાહશતી ભેલલા ભાટે ઉત્તયદાતા ાવે જામ છે .ત્માયે
વંળોધકને ઉત્તયદાતાનાં ચશેયાના શાલબાલ યથી રાગે કે ઉત્તયદાતા જલાફ આલા વંકોચ
અનુબલે છે .તો વંળોધક તે વંફધ
ં ી ચચાશ કયી ઉત્તયદાતાઓનો વંકોચ દૂ ય કયલા પ્રમત્ન કયે છે .
૨) ગૌણ મ હહતી:-પ્રસ્તુત અભ્માવભાં વંળોધકે નીચે પ્રભાણેની ગૌણ ભાહશતીનો ઉમોગ કયે ર
છે .
૨.૧)ગ્રાંથ ય દ્ધવત :વંળોધન કામશભાં પ્રાયં ખબક ભાહશતી ભેલલા અને પ્રાયં ખબક કાભગીયી કયલા ભાટે ગ્રંથારમનો
ઉમોગ ભશત્લનો છે .પ્રસ્તુત અભ્માવભાં વંળોધનના પુસ્તકો ,વભાચાયત્રો,રેખો,વાભર્મકો
લગેયેનો ઉમોગ ગ્રંથારમ ધ્લાયા વંળોધનકતાશએ કયે ર છે .
૨.૨)ઈન્ટરનેટ:પ્રસ્તુત અભ્માવની અંદય વંળોધનકતાશએ અભ્માવની ભાહશતી ઈન્ટયનેટ ધ્લાયા ભેલી
છે .કાયણકે અકીક ઉધોગ અંગે પુસ્તક કે વાભર્મકભાંથી ભાહશતી ઓછી ભતી શોલાથી
વંળોધનકતાશએ ઈન્ટયનેટનો ણ ઘણો ઉમોગ કયે ર છે .
૧૦) મ હહતીન ાંુ વગીકરણ અને વવશ્ેષણ:વંળોધકનો મુખ્મ શેત ુ અકીક ઉધોગભાં આલેરી ભંદીની અકીકના કાભદાયો ઉય થમેરી
અવયોનો અભ્માવ છે .આ શેત ુ ર્વદ્ધ કયલા ભાટે મુરાકાત અનુસ ૂચી દ્વાયા ભાહશતી એકત્ર કયલાભાં
આલી છે .આ એકત્ર કયે ર આંકડાકીમ ભાહશતીનુ ં પ ૃથ્થકયણ આરેખખત દ્વાયા કયલાભાં આવ્યુ ં
છે .તથા ગુણાત્ભક ભાહશતી દ્વાયા વંખ્માત્ભક સ્લરૂ આી લગીકયણ કયલાભાં આવ્યુ ં છે .
૧૧) અભ્ય સન ત રણો:-

ઉત્તરદ ત ની સ મ જજક અને આવથિક મ હહતી દશ શ વત ત રણો:-

૧) ઉત્તયદાતાઓને ોતાનુ ં ભકાન છે .આથી સ્ટટ થામ છે કે અકીક ઉધોગના કાભદાયો ોતાનુ ં
ભકાન ધયાલલા વક્ષભ છે .
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૨) ઉત્તયદાતા ભધ્મભલગીમ જીલન ધોયણ ધયાલે છે .આલક વાયી છે તેભાંથી ફચત કયે છે .સુખ
વગલડના વાધનો ણ ધયાલે છે .
૩)અકીક ઉધોગના ભોટા બાગના કાભદાયો લધાયે વભમથી વંકામેરા છે આથી ભંદીની અવય
તેભના ય લધાયે થઇ શળે.
4) ઉત્તયદાતાને અકીક ઉધોગએ યોજગાયી ભેલલાનો ઉત્તભ સ્ત્રોત શતો.તેથી કુટુંફીજનો
ોતાના વભ્મોને અકીકના વ્મલવામભાં મ ૂકતા શતા.
- માંદી હે અને છી ઉત્તરદ ત ન જીવન ર ડેી અસરો:૧) ઉત્તયદાતાને ભંદી શેરાના વભમની અંદય ઘય ચરાલલા ભાટે અકીક ઉધોગ ર્વલામ અન્મ
કોઈ વ્મલવામ કે ભદદની જરૂય ન શતી.
૨)ભંદી શેરાના વભમ દયર્ભમાન ઉત્તયદાતા ફચત કયતા ન શતા.
૩) અકીક ઉધોગભાં ભંદી છી થોડી જાગૃર્ત આલી છે તેઓ આ વ્મલવામભાં પયીથી વેટ થઇ
ગમા છે ૫૦% જેટરા ઉત્તયદાતાઓ ભંદી છી ફચત કયે છે .
- ઉત્તરદ ત ન અભિપ્ર યો દશ શ વત ત રણો
૧) અકીક ઉધોગના અમુક કાભદાયો ોતાનુ ં ળોણ થયુ ં છે તેભ ભાને છે એટરે કે ભંદી
દયર્ભમાન ભાખરક દ્વાયા ચ ૂકલલાભાં આલતુ ં ઓછં લતય ણ એક પ્રકાયનુ ં ળોણ છે .
૨)અકીક ઉધોગને અન્મ ઉધોગ કયતા વાયો ગણે છે એટરે કે જરૂયીમાત વંતોલા ભાટે
ભશત્લનો છે .
૧૨) િ વવ સાંશોધનો અંગે ન સ ૂચનો:-

બાર્લ વંળોધનો આ જ ર્લમને અનુરક્ષીને અન્મ વ્માર્લશ્વ કે ર્લસ્તાય રઇ વંળોધન
કયી ળકે છે .

-

બાર્લ વંળોધકો વોના,ચાંદી તથા અન્મ લસ્તુઓના આભ ૂણો ફનાલતા કાભદાયોની
ક્સ્થર્તઓ અભ્માવ શાથ ધયી ળકે છે .

-

બાર્લ વંળોધકો બાયતભાં અને ગુજયાતભાં આલેર તભાભ પ્રકાયના ઉધોગભાં આલેર
તેજી-ભંદીની અવયોનો અભ્માવ શાથ ધયી ળકે છે .

-

બાર્લ વંળોધકો આલા ઉધોગોના ઉધોગ વાશર્વકો ય ણ અભ્માવ શાથ ધયી ળકે છે .

૧૩) ઉસાંહ ર :બાયત જેલા ર્લકવતા દે ળો આર્થિક ર્લકાવ પ્રાપ્ત કયલા ભાટે વતત પ્રમત્નળીર શોમ
છે .આર્થિક ર્લકાવની પ્રહિમા રાંફી અને કટટદામક શોમ છે .લસ્તી લધાયાને કાયણે આર્થિક
ર્લકાવભાં મુશ્કેરી ઉબી થામ છે .અને તેના કાયણે આણા અથશતત્ર
ં ભાં ભંદી આવ્મા જ કયે છે .ભાટે
પ્રસ્તુત અભ્માવ દ્વાયા અકીક ઉધોગભાં કાભ કયતા કાભદાયોની ક્સ્થર્ત ચકાવલાભાં આલી છે .વાથે
ભંદીની આર્થિક અવયો ચકાવલાભાં આલી છે .આ અભ્માવ ચકાવતા જાણલા ભળયુ ં કે અકીકના
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ઉધોગભાં વાયી આલક શોલાથી કાભદાયો આ જ ઉધોગભાં યશેલા ભાંગે છે .ભંદીની હયક્સ્થર્તભાંથી
વાય થઇ ગમા ફાદ કાભદાયો બર્લટમ ભાટે ફચત કયતા જોલા ભે છે .આ ઉધોગભાં કાભ
કયતા કાભદાયો અકીક ઉધોગને અન્મ ઉધોગ કયતા વાયો ગણે છે .
સાંદિશસ ૂભચ :યભાય ફી. ડી (૨૦૦૭-૦૮).વભગ્રરક્ષી અથશળાસ્ત્ર. વી.જભનાદાવ કંની,પ્રથભ આવ ૃર્ત્ત
લાઈલાડા. દાવફશાદુય.અકીકઉધોગ, શ્રી શહયદય પુસ્તકારમ
દલે, જે. કે (૨૦૦૪-૦૫).વાભાજજક વંળોધન ધ્ધર્તઓ,અનડા બુક ડેો ,પ્રથભ આવ્રુર્ત
ઉચાટ ડી.એ (૧૯૮૮).વંળોધન પ્રાયબ યાજકોટ ર્ળક્ષણળાસ્ત્ર બલન,વૌયાટર યુર્નલર્વિટી .
ળાશ દીર્કા ફી.(૨૦૦૪)ળૈક્ષખણક વંળોધન અભદાલાદ:યુર્નલર્વિટી ગ્રંથર્નભાશણ ફોડશ .
દલે

ી.એન.(૧૯૯૪).ળૈક્ષખણકવંળોધન

અને

આંકડાળાસ્ત્ર,અભદાલાદ:

યુર્નલર્વિટી

ગ્રંથ

ર્નભાશણફોડશ .
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