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ભારતના ંિવકાસમા ં�જુરાત�ુ ંમહ�વ (આિથ�ક ���ટએ)

��તાવના :

આ� �યાર� સમ� િવ��ુ ંઅથ�કરણ મદં�ના કપરા સમયમાથંી પસાર થઈ ર�ુ ંછે. �યાર� �જુરાતની િવકાસ �ુચને વ� ુવેગવતંી
બનાવવા માટ� સરકાર�  દર�ક લોકો અને ��ેનો ઝડપી િવકાસ કરવાનો �ય�ન કય� છે. ગયા વષ� �જુરાતનો િવકાસ દર 10%

રહ�લો. � રા���ય �તરના િવકાસ કરતા ઘણો વ�  ુહતો અને �ૃિષ��ેે રા���ય �તર�  3.3% નો િવકાસ દર જોવા મ�યો હતો.
�યાર�  �જુરાતમાં 10.8% નો  દર જોવા મળેલ છે. આમ  �જુરાત  રા�યમાં મહ�વના �ે�ોમાં થયેલ િવકાસની િવગતો  નીચે
�માણ ેછે.

(અ) ખેતી�ે�ે :

�જુરાતમાં ખતેી��ે�ું પણ મહ�વ  જોવા મળે છે. નાના, સીમાતં  અને  મોટા ખતેજમીન  િવ�તારો  છે. ખ�ેતૂોની આિથ�ક અને
સામા�જક �તરમા ં�ધુારો થતો જોવા મળે છે. �જુરાત રા�યમા ંજમીનની વપરાશ આ �માણ ેજોવા મળે છે. � નીચનેા કોઠા �ારા
તપાસીએ.

�જુરાત રા�યમા ંજમીનની વપરાશ (2004)

�મ િવગત લાખ/હ��ટર ટકામાં

૧ ચો�ખો વાવેતર િવ�તા�ુ 97.95 52.07

ર જગંલ િવ�તાર 18.54 9.85

૩ �બનખતેીલાયક જમીન િવ�તાર 37.52 19.94

૪ ખડેવાલાયક જમીન િવ�તાર 19.77 10.51

પ કાયમી ગોચર િવ�તાર 8.50 4.52

૬ અ�ય પડતર િવ�તાર - 3.11

�ોત : Government of Gujarat (2001), Gujarat (2010)

�જુરાતમાં ચો�ખો  વાવેતરનો  િવ�તાર 52.07% હતો. �યાર�  �બન  ખતેીલાયક જમીન  િવ�તાર 19.94% હતો. આમ  છતાં
�જુરાતમા ં��ુય પાકો�ુ ંઉ�પાદન આ �માણ ેછે.

�જુરાતમા ં��ુય પાકો�ુ ંઉ�પાદન (000 ટન)

�મ પાક 2001-02 2007-08

1 ચોખા 698 1390

2 ઘ� 1037 3000
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3 �ુવાર 210 103

4 બાજર� 1509 1019

�ુલ અનાજ 4832 6497

5 કપાસ 1685 8787

6 મગફળ� 2617 1435

�ુલ તેલીબીયાં 3747 2587

ઉપરના ંકો�ટક પરથી જોવા મળે છે ક� �જુરાત રા�યમા ં�ુલ અનાજ ઘ�, ચોખા વગેર�મા ંવધારો અને �ુવાર, બાજર� �વા હલકા
ધા�યમા ંઘટાડો થઈ ર�ો છે. �યાર� �ુલ તેલબેીયા ંઅને મગફળ�મા ંઘટાડો અને કપાસમા ંવધારો જોવા મળે છે.

સમ� ભારતમાં િવિવધ  પાકોની ઉ�પાદકતાનાં ��ેમાં �જુરાત  રા�ય  મહ�વ�ું �થાન  ધરાવે  છે. �ુગંળ�, બટાકા, સીસમ  તથા
એરંડા �વા પાકોની ઉ�પાદકતામા ં�જુરાત રા�ય સમ� ભારતમા ં�થમ �થાન �ા�ત કર� છે. �યાર� મગફળ�, સરસવ, કપાસ,.

ઈસબ�લુ, તમા�ુ તથા ચી�ુ �વા પાકોની ઉ�પાદતામા ં�જુરાત ભારતમા ંબી� �મે આવે છે.

આમ, ��ુય�વે �ૃિષ આધા�રત ભારત �વા દ�શમા ં�ૃિષ��ે �જુરાત રા�યમા ંએક �તની �ાિંત ઉભી કર�લ છે. અનાજ�ુ ંઉ�પાદન
અગાઉના વષ�ના 56.05 લાખ ટનની સામે 2010-11 ના ંવષ�મા ં100.71 લાખ ટન �દાજવામા ંઆ�� ુ ંછે. � અગાઉના ંવષ�
કરતાં 79.65% નો વધારો દશા�વે છે. કપાસ�ુ ંઉ�પાદન 2009-10ના વષ� દરિમયાન (170 �ક.�ામની એક એવી) 74.10

લાખ ગાસંડ� સામે 2010-11ના વષ� દરિમયાન 98.25 લાખ ગાસંડ� �દાજવામા ંઆવેલ છે. � અગાઉના વષ� કરતા ં32.75

ટકાનો વધારો દશા�વે છે. વષ� 2010-11 દર�યાન �ુલ તેલી�બયા�ુ ંઉ�પાદન 51.42 લાખ ટન �દાજવામા ંઆ��ુ ંછે. � વષ�
2009-10 ના �ુલ તેલીબીયાનો ઉ�પાદન (30.10 લાખ ટન) કરતા ં70.83 ટકાનો વધારો થયેલ જોવા મળે છે.

(1) બાગાયત :

�જુરાતમાં ઉગાડવામાં આવતા ��ુય  શાકભા�માં �ુગંળ�, બટાકા, ર�ગણ, ટામેટા, ભ�ડા અને  વેલાવાળા શાકભા�નો સમાવેશ
થાય છે. રા�ય, ��, વર�યાળ� અને લસણ �વા મસાલા પાકો� ુ ં��ુય�વે ઉ�પાદન કર�  છે. વષ� 2010-11 દર�યાન રા�યમાં
ફળો�ું ઉ�પાદન  74.73 લાખ ટન, શાકભા��ું ઉ�પાદન  93.80 લાખ ટન  થયેલ હ� ુ,ં  �  વષ�  2009-10 દર�યાન  અ��ુમે
69.85 લાખ ટન થયેલ હ� ુ.ં વષ� 2011-12 દર�યાન ફળો� ુ ંઉ�પાદન 80.88 લાખ ટન શાકભા��ુ ંઉ�પાદન 78.74 લાખ ટન
મસાલા�ુ ંઉ�પાદન 10.52 લાખ ટન અને �લો� ુ ંઉ�પાદન 1.50 લાખ ટન �દાજવામા ંઆવેલ છે.

પપૈયા, ચી�ુ, �ુગંળ� અને લ�� ુ�વા ��ુય ફળ અને શાકભા�ના પાકના ઉ�પાદનમા ંદ�શમા ંરા�યનો ફાળો 14 થી 20 ટકાનો છે.

રા�ય દ�શમા ં�ુગંળ�, બટાકા, ક�ળા, ટામેટા, દાડમ, �મફળ, લ�� ુઅને પપૈયા �વા ફળો અને શાકભા�ના પાકોની ઉ�પાદકતામાં
મોખરા�ુ ં�થાન (1 થી 4 �માકં) ધરાવે છે.

2. પ�પુાલન :

વષ�  2007ની પ�ધુન  ગણતર�નાં પ�રણામો  ��ુય  રા�યમાં 237.94 લાખ�ું પ�ધુન  હ� ુ.ં  ઈ�ટ��ેટ�ડ સે�પલ સવ�ના ��ુય
પ�ધુન પેદાશોની મોજણીના ં�દાજો �જુબ વષ� 2010-11મા ંરા�યમા ં�ૂધ�ુ ંઉ�પાદન વષ� 2009-10 દર�યાન 88.43 લાખ
ટનથી વધીને વષ� 2010-11 દર�યાન 93.21 લાખ ટન થયેલ હ� ુ.ં

�જુરાત સરકાર� રા�યભરમા ંપ�ુ હો�ટ�લો બાધંવા�ુ ંન�� કર�લ છે. �મા ંગામને �વ�છ રાખવા ઉપરાતં મોટા પાયે ગોબરગેસ� ું
ઉ�પાદન માટ� પ�ઓુને એક જ�યાએ રાખવામા ંઆવશે, સાબરકાઠંા �જ�લાના આકોડા ગામમા ંભારતની સૌ�થમ પ�ુ હો�ટ�લ શ�
કરવામા ંઆવી છે. રા��ના ંપ� ુઉછેરના ંઇિતહાસમા ંઆ એક �ાિંતકાર� પગ�ુ ંછે.

3. મ��યો�ોગ :
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વષ� 2010-11 દર�યાન �જુરાત રા�યમા ંએકંદર� �. 4157.05 કરોડની �ક�મત�ુ ં7.75 લાખ ટન મ��ય ઉ�પાદન �દાજવામાં
આ��ુ ંહ� ુ.ં રા�યના �ુલ મ��ય ઉ�પાદનમા ંદ�રયાઈ મ��ય ઉ�પાદનનો ફાળો 88.91% �ટલો હતો. વષ� 2010-11 દર�યાન
198297 ટન મ��ય અને મ��ય પેદાશોની િવદ�શોમા ંિનકાસ થક� �, 2156.20 કરોડ� ુ ંિવદ�શી �ુ�ંડયામણ મળેલ હ� ુ.ં

(બ) ઉ�ોગ �ે� :

ભારતમા ં�જુરાત રા�ય એક �બૂ જ ઔ�ો�ગકકરણ થયેલ રા�ય છે. �બૂ ઈ�વે�ટર ફ��ડલી રા�ય તર�ક�ની તેની ઓળખાણ સાથે
રા�ય  િવ�લુ મા�ામાં રોકાણને  આકષ�વામાં અ�ગ�ય  રા�ય  તર�ક�  �ણી� ુ ંછે. તેમજ  ભારતમાં અગ�ય�ું રોકાણ આકષ�ણ�ું
ક����થાન  તર�ક�  ઉદભવેલ છે. નવે�બર  2007નાં �તે  �જુરાતનાં �પેિશયલ ઈકોનોિમ�સ  ઝોન  (SEZ) બોડ�  ઑફ  એ�વુલ
વા�ણ�ય  અને  ઉ�ોગ મ�ંાલય  �દ�લી �ારા મ�ંૂર થયેલ છે. િવકાસકારો �ારા �ુલ રોકાણ �. 2,44,855 કરોડ થવા �ય  છે.

�જુરાત  ઉ�ોગોની બાબતમાં અ�ેસર છે  અને  દ�શના કારખાના ��ેે  ઉ�પાદન  �ારા ઉમેરાયેલ ��ૂયના �હ�સાને  �યાનમાં લતેા
ભારતના રા�યોમા ં�જુરાત બી� નબંર� આવે છે.

�જુરાત�ુ ંઅથ�તં� અને ઉ�ોગો

�જુરાતનો �ુલ િવ�તાર (ચો.�ક.મી.) 1,96,024

�જ�લાઓ (�કડામા)ં 26

કાય�શીલ કારખાના/ ઉ�ોગો 19,565

કાય�શીલ રોજગાર ઉમેદવારો 8,61,795

�ુલ ઉ�પાદન (�. કરોડમા)ં 84808

ઔ�ો�ગક િવકાસ િનગમ 206

�ોત : Government of Gujarat (2001), Gujarat (2010)

�જુરાત રા�યમા ંચા� ુઉ�ોગોની સં�યા

વષ� ચા� ુઉ�ોગોની સં�યા
રોજગાર� મેળવેલ કામદારોની દ� િનક

સં�યા

1960 3659 329694

1980 10,674 635684

1990 14,513 747569

2000 20,424 866720

2006 22,480 1038134

1960 ની સરખામણીમાં ચા�  ુઉ�ોગોની સ�ંયા 2006 �ધુીમાં ઘણી બધી વધેલી જોવા મળે છે. તેમાં કામ કરતા કામદારોની
સ�ંયામાં પણ 1960માં 329694ની સરખામણીમાં 2006માં 10,38134 સ�ંયા વધેલી જોવા મળે છે. � ઔ�ો�ગક��ેે તરફ
ગિત દશા�વે છે.

રા��ના ંિવકાસમા ં�જુરાત�ુ ં�દાન

ઉ�ોગો �ારા થતા ઉ�પાદનનો દર 11.00%
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ઉ�ોગો �ારા મેળવાતી રોજગાર�નો દર 8.5%

�ુલ ઔ�ો�ગક એકમો 9.7%

રા���ુ ં�ડૂ�રોકાણ 19.44%

રા�યનો �ુલ સફળતાનો દર 5.5%

�ોત : Government of Gujarat (2001), Gujarat (2010)

ભારત સરકાર �ારા શ� કરાયેલ ઉદારનીિત હ�ઠળ �જુરાત અસરકારક ઔ�ો�ગક િવકાસ�ુ ંસા�ી ર�ુ ંછે. રા�યે ���આુર� 1983

થી શ� કર�ને સ�ટ��બર 2011 �ધુીમા ંઉ�ોગ સાહિસકો પાસેથી �. 1025510 કરોડના સભંિવત રોકાણ સાથેના 13231 ઉ�ોગ
�થાપવાના આવેદનપ�ો  (IEM) �ા�ત  કર�લ છે. રા�યને  સ�ટ��બર 2011 �ધુીમાં �. 63758 કરોડ�ું સભંિવત  �ડૂ�રોકાણ
ધરાવતા 1415 ઈરાદાપ�ો (Letters of Intents) અને �. 7966 કરોડ� ુ ં�ડૂ�રોકાણ ધરાવતા 100 ટકા િવકાસલ�ી એકમો
�થાપવા માટ� 1577 પરવાનગી પ�ો (Letters of Permission) જોવા મ�યા છે.

�જુરાતે 30 સ�ટ��બર�  2011 ના રોજ �. 185198 કરોડ� ુ ં�ુલ �ડૂ�રોકાણ ધરાવતી 5538 યોજનાઓ અમલમા ં�કૂ�લ છે. આ
ઉપરાતં  �.  699592 કરોડ�ું �ુલ રોકાણ ધરાવતી  3063 પ�રયોજનાઓ અમલી  હ�ઠળ છે.  �માં 10 કરોડથી  ઓ�ં  રોકાણ
ધરાવતી 1695 પ�રયોજના �. 10 થી 50 કરોડ� ુ ંરોકાણ ધરાવતી 705 પ�રયોજનાઓ તથા �. 100 કરોડથી વધાર�  રોકાણ
ધરાવતી પ�રયોજનાઓનો સમાવેશ થાય છે.

ખાસ આિથ�ક િવ�તાર (SEZ)

ખાસ આિથ�ક િવ�તાર (SEZ) એ�ટ-2004નો કાયદો દ�શભરમાં સૌ�થમ બનાવવા�ુ ંબ�મુાન �જુરાત રા�યને �ય છે. ખાસ
આિથ�ક િવ�તાર (SEZ) એ ઉ�પાદન, િનકાસ અને રોજગાર� વધારવા� ુ ંિવકાસ એ��જન છે. ઉ�મ �તરમાળખાક�ય અને સહાયક
સેવાઓ કોઈપણ �તના અડચણ િવના મળ� રહ� તે માટ� ખાસ આિથ�ક િવ�તાર (SEZ) એ�ટ 2004નો કાયદો સરકાર� કર�લ છે.

ક��� સરકાર �ારા પણ ખાસ આિથ�ક િવ�તાર (SEZ) એ�ટ, 2005 �હ�ર કરવામા ંઆવેલ છે. માચ� 2011 �ધુીમા ં2011 �ધુીમાં
�જુરાત  રા�ય  60 ખાસ  આિથ�ક િવ�તાર (SEZ)ની બોડ�  ઑફ એ�વુલ નવી �દ�લી �ારા મ�ૂંર� આપવામાં આવેલ છે. �માં
આશર� �ુલ �.267373.45 કરોડ�ુ ંરોકાણ થશે.

�ૂંકમાં �જુરાત  રા�યમાં કારખાના��ે  �ારા ઉભી કરાવેલ �થાયી �ડૂ� વષ�-  2008-09માં �. 172367 કરોડ હતી. �  વષ�
2009-10 મા ંવધીને �. 23650 કરોડ થયેલ હતી. � અગાઉના ંવષ� કરતા ં39.03% ના વધારો દશા�વે છે. � ઔ�ો�ગક ��ેે
સાર� �ગિત હાસંલ કર� શ�ા છ�એ. િવકાસના આ પ�ર�ે�યમા ં�જુરાત સરકાર� નવી ઔ�ોગક નીિત-2009 �હ�ર કર�લી છે. �
રા�યના ંઔ�ો�ગક િવકાસને વ� ુવેગીલો બનાવશે.

(ક) સેવા�ે� :

�જુરાત  રા�યમાં સેવાઓના ��ેે  સાર� �ગિત  સાધી શકાઈ  છે. સેવાઓના ��ેમાં વાહન�યવહાર, સદં�શા �યવહાર, િશ�ણ
વગેર�નો સમાવેશ થાય છે.

�જુરાત�ુ ંઅથ�તં� અને ઉ�ોગો

વષ� ર�તાઓની લબંાઈ

1960-61 22,629 (�ક.મી.)

1990-91 67065 (�ક.મી.)

2000-01 73,619 (�ક.મી.)
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2005-06 74,038 (�ક.મી.)

2008-09 74,117 (�ક.મી.)

�ોત : Government of Gujarat (2001), Gujarat (2010)

2008-09ના ં�તે ર�તાઓની �ુલ લબંાઈ 74,117 �ક.મી. થઈ હતી. �મા ંરા���ય ધોર� માગ�ની લબંાઈ 3245 �ક.મી. રા�ય
ધોર� માગ�ની લબંાઈ 18460 �ક.મી. ��ુય �જ�લા માગ� 20,530 �ક.મી. અને �જ�લા માગ� 19254 અને �ા�ય માગ�ની લબંાઈ
21,628 �ક.મી. હતી. 

સંદ�શા �યવહાર:

�જુરાત રા�યમા ં31મી માચ� 2011ના રોજ રા�યમા ં8982 ટપાલ કચરે�ઓ/શાખાઓ કાય�રત હતી.

�જુરાત  રા�યમાં  31મી  ઓ�ટોબર  2011ના  �તે  બી.એસ.એન.એલ.ના  �ુલ  લ�ેડલાઈન  કને�શન  1650463  અને
બી.એસ.એન.એલ. ઈ�ટરનેટ ધારકોની સ�ંયા 10,6772 હતા. �યાર�  ઓ�ટોબર 2011 �તે  �.એસ.એમ. સે��લુર ધારકો
(Cellular Poerators Association of India)(સી.ઓ.એ.આઈ.)ની મા�હતી �જુબ 37894321 હતા.

િશ�ણ :

�જુરાત રા�યમા ંિશ�ણ

વષ� �ાથિમક મા�યિમક ઉ�ચિશ�ણ

2001-02 37,501 6734 561

2005-06 39059 7654 831

2007-08 39054 7967 903

2009-10 39,952 9299 1405

2010-11 40,723 9844 1567

�ોત : સામા�જક-આિથ�ક સમી�ા �જુરાત રા�ય, 2011

�જુરાત  રા�યમાં 2001-02માં �ાથિમક  િશ�ણ સ�ંથાઓ 37591 બી�  વધીને  2010-11 માં 40,723 થઈ  હતી. �યાર�
મા�યિમક અને ઉ�ચિશ�ણ સ�ંથાઓ 2001-02મા ંઅ��ુમે 6734 અને 561 હતી. � વધીને 2010-11મા ંઅ��ુમે 6734 અને
561 હતી. � વધીને 2010-11મા ંઅ��ુમે 9844 અને 1567 થઈ હતી. � િશ�ણ ��ેમા ંવધારો દશા�વે છે.

બ�ક�ગ �ે�:

�જુરાતમા ંવા�ણ��યક બે�કો

વષ� કચેર�ની સં�યા થાપણો (કરોડ) બે�કિધરાણ (કરોડ)
થાપણ-દર િધરાણ

(%) દર

1970 1008 510 302 59.23

1980 2318 2563 1409 58.13

2000 3667 49056 25090 51.15
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2006 3793 109917 68589 62.40

2011 6433 272076 187803 69.03

�ોત : સામા�જક-આિથ�ક સમી�ા �જુરાત રા�ય, 2011

�જુરાત રા�યમા ંમાચ�-2011મા ંબ�ેકોની કચરે�ઓની સ�ંયા 6433 થાપણો 272076 કરોડ િધરાણ 187803 કરોડ અને થાપણ
િધરાણ દર 69.03 વધેલ જોવા મળે છે.

બદંર�ે�ે િવકાસ :

1600 �ક.મી.નો લાબંો દ�રયા�કનારો ધરાવ� ુ ં�જુરાત રા�જય ભારતની પિ�મ �દશાએ આવે�ુ ંછે. �જુરાત, પિ�મ, ઉ�ર અને
મ�ય ભારતના િવશાળ �ત�રયાળ િવ�તારને સેવા પાડવા માટ� ��હૂા�મક �થાન ધરાવે છે. �જુરાતમા ંનાના અને મ�યમ કદના
�ુલ 41 બદંરો આવેલા છે. � દ��ણ �જુરાતમા ં14 બદંરો સૌરા��મા ં23 બદંરો તથા ક�છમા ં4 બદંરો િવ�તર�લા છે. તે ઉપરાતં
રા�યમાં ક��� સરકાર�ુ ંવહ�વટ િનય�ંણ હ�ઠળ�ુ ં��ુય બદંર કંડલા પણ આવે�ુ ંછે. રા�યના 41 બદંરોની �વત�માન �થાિપત
�મતા 27.3 કરોડ ટનની છે. � વષ� 2010-11 દર�યાન 23.1 કરોડ ટન માલની હ�રફ�ર થયેલી હતી. �જુરાત મેર�ટાઈમ બોડ�
મા�હતી �ૌ�ો�ગક� (Information Technology) �ારા G.M.B. ના બધા �ત�રક ર�તે જોડવા ઈ�છે છે. �પાન અને �જુરાત
મેર�ટાઈમ બોડ� વ�ચ ે�હ�ર ખાનગી ભાગીદાર� �ારા નાણાકં�ય મદદથી �તરરા���ય જ��રયાત �માણ ેઅલગંશીપ બ���કગ યાડ�ને
અ�તન બનાવવા �.100 કરોડની સમ�ૂતી કરાર કરવામા ંઆવેલ છે. આમ �જુરાતે તેના અ��ત�વના 50 વષ� �રૂા કયા� છે. �
દરિમયાન �જુરાત રા�યની �પર�ખામા ં�ુદા �ુદા ��ેોનો િવકાસ જોયો તો �યાલ આવે છે ક� આઝાદ� બાદ ખતેી��ે, ઉ�ોગી��ે
અને સેવા��ેનો યોજનાઓ દરિમયાન સારા એવા િવકાસ જોવા મળે છે. તેથી જ આપણ ેકહ� શક�એ ક� �જુરાત �ગિતના પથંે છે
અને ભારતના િવકાસમા ં�જુરાત મહ�વ�ુ ં�થાન ધરાવે છે.
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