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ાટડી તાલકુાના મીઠા ઉદ્યોગોનો આર્થિક પાલો : એક ઐર્તહાર્િક અધ્યયન 

પ્રો. નીર્તનકુમાર ી.ચાળડા ગળનનમેન્ટ આટનિ એન્ડ કોમિન કોેજ, િમી, જજ-ાટણ 

         ાટડીથી  શ્ચિભે  ૮કી.ભી.  અંતયે  ૧૬૦૦ચો.ભાઈરના  શ્ચલસ્તાયભાાં  થયામેલ ાં  કચ્છન ાં  નાન ાં  

યણ  આલેલ ાં  છે.  કોઈ  કાે  કચ્છન ાં  યણ  અને  ખાંબાતનો  અખાત  એ  ફે  ાણીની  નાની  

ખાડીથી  જોડામેરા  શતા.  અને  કચ્છના  અખાતથી  તે  ખાંબાતના  અખાત  સ ધીના  કાઠીમાલાડના  

ઉત્તય  ફાજ ના  આખા  કકનાયા  ઉય  વમ દ્ર  શ્ચવિંધ   નદીનો  જ નો  લૂવનો  પાાંટો  લણૂી,  ફનાવ,  

રૂેણ,  વયસ્લતી  એ  નદીઓનો  કચયો  આ  છારકા  વમ દ્રભાાં  ઠરલાતો  અને  તેથી  એ  દકયમો 

ધીભ-ેધીભે   યાઈ  જઈ  કાકઠમાલાડનો  ટા   ગ જયાતની  ભશૂ્ચભ  વાથે  વાંધાઈ  ગમો.૧   

  

         આ  કચ્છન ાં  યણ  કોઈ  કાાંઠે  દકયમાનો  પાાંટો  શતો.  જેન ાં  તળય ાં  એકાએક  ઊંચ ાં  થઈ  

જતાાં  તેન ાં  ાણી  ખવી  ગય ાં  અને  ખાયલાી  ઉજ્જડ  જભીન  યશી.  આ  યણ  દયીમાન ાં  તળય ાં  

છે.  ાટડી  ાવેના  ઝીંઝુલાડા  આગના  જ ના  લખતભાાં  ફાયેભાવ  દકયમાન ાં  ાણી  યશતે  ાં  અને  

તમાાં  શોડીમો  પયતી.  ટ્રીગ્નો  ભેટ્રીકર  વલે  ખાતાના  શ્ચભ.  ેઈટનન ાં  એવ ાં  કશવે  ાં  છે  કે  અવરના  

લાયભાાં  દકયમો  અશીં  ઢા  ડતા  કીનાયા  વાથે  અથડાતો  અને  તેન ાં  ાણી  કાાંઠાથી  દ ય-દ યના  

બાગભાાં  શભણાાં  કાવના  ખેતયો  છે  તે  બાગભાાં  પયી  લત ાં  શત  ાં.૨       

           એક  કાે  ઝીંઝુલાડા  “શ્ચભટ  ફાંદય”  તયીકે ઓખાત  ાં  શત  ાં.  દકયમો  ખવી  ગમો  ણ  

આ  દયીમારાર ે  ખાયલાી  જભીન  મ કી  જલાનો  જે  ઉકાય  કમો  તેના  કાયણે  આ  ખાયી  

જભીન  ભીઠા  ઉદ્યોગ  ભાટેની  કકિંભતી  ભશૂ્ચભ  ફની  ગઈ. 

            ઇ.વ.  ના  દવભા  વૈકાથી  એટરે  કે  રગબગ  ૧૦૦૦  લવથી  ાટડી  તથા  

ઝીંઝુલાડા  શ્ચલસ્તાયભાાં  ભીઠ ાં  ઉતન્ન  કયલાનો  ઉદ્યોગ  ચારે  છે.  આ ભીઠ ાં  દકયમાના  ાણીન ાં  નથી  

ફનાલલભાાં  આલત ાં  ણ  ૧૮  થી  ૩૦  ફૂટની  ઊંડાઈએ  જે  ખાયા  ાણીના  ઝયા  નીકે  છે  

તેભાાંથી  ફનાલલભાાં  આલે  છે.૩ 

            શરેાાં  ભીઠ ાં  પક્ત  અગય  ઉય  જ  લેચાત  ાં  શત  ાં.  લણજાયાઓ  અગય  ઉય  જ  

ભીઠાની  કકિંભત  અને  જકાત  આી  ભીઠ ાં  રઈ  જતા.  ગ જયાતભાાં  ગાડા  દ્વાયા  અને  ભલાભાાં  

લણઝાયાની  ોઠો  દ્વાયા  ભીઠ ાં  જત  ાં  શત  ાં. 

              મ સ્સ્રભ  વત્તાએ  ભીઠ ાં  લેચલાનો  શક્ક  ોતે  જ  યાખ્મો  શતો.  ભયાઠાઓ  ણ  તેભજ  

કયતા  શતા.  તઓે  નલા  અગયો  ઉઘાડલાની  ભનાઈ  કયતા  શતા.  નલા અગયો  કોઈ  ઉઘાડ ે તો  
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તેની  ચોકી  યાખલા  ભયાઠાઓ  ઝીંઝુલાડાના  યાજાને  અગયોની  ઉજનો  ત્રીજો  કશસ્વો  ફળિવ  

આપ્મો  શતો.  દાભાજીયાલ(ફીજા)  ગામકલાડ ે ાટડીના  દેવાઈ  બાલશ્ચવિંશજીને  અગયની  વઘી  

ઉજ  રેલાનો  અશ્ચધકાય  આપ્મો.  તમાય  છી  ેશ્વા  યાઘોફાએ  અગયની  ઉજનો  ૩/૪  બાગ  

દેવાઈને  ભે  અને  ૧/૪  બાગ  ેશ્વાને  ભે  એવ ાં  ઠયાલેલ ાં.   

               ળિટીળ  વયકાયે  અગયોનો  વઘો  કશસ્વો  અને  પામદો  ોતે  જ  યાખ્મો  અને  

ાટડીના  દેવાઈ  યાજલીને  રૂ.૧૨૦૦૦  તથા  ઝીંઝુલાડાના  ઠાકોયને  રૂશ્ચમા  નલ  શજાયન ાં  

વાળરમાણ ાં  ફાાંધી  આપ્ય ાં.  ળિટીળ  વયકાયે  ઈ.વ.  ૧૮૭૨  ના  નલેમ્ફયથી  ખાયાઘોડાભાાં  ભીઠાના  

ઉતાદનન ાં  કાભ  ળર   કય ું.  તેને  ભારના  લેચાણ  ભાટે  ળરૂભાાં  અભદાલાદ,  બર ચ  અને  સ યત  

એભ  ત્રણ  ઠેકાણે  ભીઠાની  લખાયો  યાખેરી.  મ ખ્મતલે  ભીઠાની  શયેપેયને  ધ્માનભાાં  યાખીને  ઈ.વ.  

૧૮૭૨ભાાં  ફી.ફી.  એન્ડ  વી.આઈ.  યેલ્લે  કાંનીએ  ખાયાઘોડા  ાટડી  શ્ચલયભગાભ  યેલ્લે  રાઈન  

ળર   કયી.  જેથી  શ્ચલયભગાભ-મ ાંફઈ  યેલ્લે  રાઈન  વાથે  તેન ાં  વાંધાન  થઇ  જતાાં  ખાયાઘોડાથી  

મ ાંફઈ  સ ધીનો  વાંગ  યેલ્લે  વ્મલશાય  થઇ  ગમો.  આ  યેરલેની  સ શ્ચલધા  ાટડી  ભાટે  

સ લણવય ગની  રઈને  આલી  શતી.     

              ઇ.વ. ૧૮૭૨  થી  ૧૮૭૭  ના  ાાંચ  લવન ાં  ખાયાઘોડાના  વયકાયી  અગયોન ાં  વયેયાવ  

લાશ્ચિક  ઉતાદન  ૩૦૭૬૧  ટન  શત  ાં.૪  તમાયે  ભીઠાના  ઉતાદન  અને  શયેપેય  ય  ળિટીળ  

વયકાયન ાં  એક  શથથ ાં  ળાવન  શત  ાં.   

             ભશાતભા  ગાાંધીની  આગેલાની  શઠે  ઈ.વ.૧૯૩૦-૩૧  ભાાં  ભીઠા  વતમાગ્રશની  રડત  

કયી  અને  વયકાયની  આલી  એકશથથ ાં  વત્તાને  ડકાયલાભાાં  આલી.  આ  રડતના  પ  સ્લરૂ ે 

ઈ.વ.  ૧૯૪૭ભાાં  જમાયે  બાયત  આઝાદ  થય ાં  તમાયે  ભીઠાન ાં  ઉતાદન,  લેચણ  અને  શયેપેય  

ખાનગી  વયકાયી  િેત્ર  ભાટે  મ ક્ત  ફન્મા. 

              ાટડી  ભીઠા  ઉદ્યોગની  મ ખ્મ  શ્ચલળેતા  એ  યશી  છે  કે  વભગ્ર  એશ્ચળમા  ખાંડભાાં  

(કિસ્ટર  વોલ્ટ)  પક્ત  આ  શ્ચલસ્તાયભાાં  થામ  છે. 

              શારભાાં  ાટડીના  વભગ્ર  શ્ચલસ્તાયભાાં  ભીઠાન ાં  ઉતાદન  રગબગ  ૧૪  રાખ  ટન  

જેટલ ાં  થામ  છે.  જે  વભગ્ર  બાયતના  ક ર  ભીઠાના  ઉતાદનના  રગબગ  ૧૮  ટકા  જેટલ ાં  થામ  

છે.  આ  ભીઠાના  ઉતાદનભાાં  વશકાયી  ભાંડીઓ,  ાટડીના  લેાયીઓ  અને  વયકાયી  અગયોના  

ઉતાદકોનો  વભાલેળ  થામ  છે.  શારભાાં  આ  શ્ચલસ્તાયભાાં  “કશન્દ સ્તાન  વોલ્ટ  રી.”  કાંની  

સ્થાલાભાાં  આલી  છે. 
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             ઈ.વ.  ૧૯૮૧ભાાં  “ભીઠા  વતમાગ્રશ”ને  ચ્ચાવ  લવ   યા  થતાાં  તેની  માદભાાં  

ાટડીભાાં  સ લણવજમાંતી  ઉજલલાભાાં  આલી.  આ  પ્રવાંગે  ાટડીભાાં  િોવ  કયે  તે  જગ્મા  ય  નભક  

વતમાગ્રશના  સ કાની  ભશાતભા  ગાાંધીની  પ્રશ્ચતભા  બાયતના  ભતૂલૂવ  લડાપ્રધાન  ભોયાયજીબાઈ  

દેવાઈના  લયદ્  શસ્તે  ખ લ્રી  મ કલાભાાં  આલી  શતી.   

             આભ  છેક  પ્રાચીનકાથી  ભાાંડીને  લતવભાન  વભમ  સ ધી  ાટડીના  ભીઠા  ઉદ્યોગ ે 

ાટડી  ાંથકની  પ્રજાની  આશ્ચથિક  સ્સ્થશ્ચત  ય  ોતાનો  આગલો  પ્રબાલ  ડયો  છે.  અને  આ  

ાંથકની  પ્રજાના  જીલનની  સ ખાકાયી  લધાયલાભાાં  આ  ભીઠા  ઉદ્યોગ ે ભશતલનો  બાગ  બજવ્મો  છે. 
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