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ગજુરાતમાાં માળખાકીય પરરવતતન અને વવકાસ 
પ્રસ્તાવના : 
   વર્તમાન સમય માાં  સમગ્ર રાજ્યોમાાં આર્થિક ર્વકાસ ની દૃષ્ટિએ ગજુરાર્ મોખરે છે . જેમાાં ખાસ કરીને 
ઔધોગિક દૃષ્ટિએ નોંધપાત્ર ર્વકાસ કયો છે .માથાદીઠ આવકમાાં પણ અગે્રસર છે.ર્વર્વધ કે્ષત્રીય ફાળો જોઈએ 
ર્ો ૧૯૬૦-૬૧આ કૃર્િકે્ષત્રનો ૪૨%, ઔધોગિકકે્ષત્રનો 32%, અને સેવાક્ષેત્રનો  32%હર્ો. જે ૧૯૮૦-૮૧ માાં 
અનકુ્રમે ૩૪%, ૨૮% ,૩૮%  રહવેા પામ્યો હર્ો.૧૯૯૯ -૨૦૦૦ માાં અનકુ્રમે ૧૮.૬૨%, ૩૯.૨૧%, ૪૨.૧૭ % 
હર્ો.જેમાાં ફેરફાર થઈને ૧૭.૭૬ % , ૪૧.૦૫ % અને ૪૧ .૧૯ % ફાળો રહવેા પામ્યો હર્ો . જેના આધારે એમ 
કહી શકાય કે ગજુરાર્ ના માળખાકીય આમલૂ પરરવર્તન સાથે ર્વકાસ ના માળખામાાં આમલૂ પરરવર્તન આવેલ 
છે. 
 આજે જ્યારે સમગ્ર ર્વશ્વનુાં અથતકારણ માંદીના કપરા સમયમાાંથી પસાર થઈ રહ્ુાં છે. ત્યારે ગજુરાર્ની 
ર્વકાસ કુચને વધ ુવેિવાંર્ી બનાવવા માિે સરકારે દરેક લોકો અને કે્ષત્રનો ઝડપી ર્વકાસ કરવાનો પ્રયત્ન કયો 
છે. િયા વિે ગજુરાર્નો ર્વકાસ દર 10% રહલેો. જે રાટરીય સ્ર્રના ર્વકાસ કરર્ા ઘણો વધ ુ હર્ો અને 
કૃર્િકે્ષતે્ર રાટરીય સ્ર્રે 3.3% નો ર્વકાસ દર જોવા મળ્યો હર્ો. જ્યારે ગજુરાર્માાં 10.8% નો દર જોવા મળેલ 
છે. આમ ગજુરાર્ રાજ્યમાાં મહત્વના કે્ષત્રોમાાં થયેલ ર્વકાસની ર્વિર્ો નીચે પ્રમાણે છે.  
 

(અ) ખેતીકે્ષતે્ર:  
 ગજુરાર્માાં ખેર્ીકે્ષત્રનુાં ખબુ જ મહત્વ જોવા મળે છે. ૧૧ મી પાંચવિીય યોજનાના મસુદ્દા મજુબ 
ગજુરાર્માાં િરીબી ર્નવારણને મહત્વ આપવામાાં આવ્ુાં હત ુાં.ર્થા દેશમાાં િરીબી માિે  કયા પરરબળો 
જવાબદાર છે ? જે રે્ રાજ્યમાાં ક્યા ર્વસ્ર્ારમાાં માયાતરદર્ જમીન પર વસ્ર્ીનુાં વધારે ભારણ છે? રે્ પણ 
જોવાનુાં કામ હત ુાં. મહદ અંશે ઓછા ર્વકાસ માાં  ર્વસ્ર્ારોની દૃષ્ટિએ ઉત્તર ગજુરાર્ , કચ્છ , પવૂતપટ્ટી  અને 
દગક્ષણ ગજુરાર્ ના ર્વસ્ર્ારો છે.વસ્ર્ી વધારાનુાં ખબુ જ દબાણ હોય ર્ો રે્ મધ્ય ગજુરાર્ છે. મધ્ય ગજુરાર્ 
ની સરખામણીમાાં અન્ય ર્વસ્ર્ારોમાાં વધ ુગ્રામીણ િરીબી હોવા પાછળ મખુ્ય કારણ જમીન-વસ્ર્ી નો દર છે. 
રે્ના કારણે કૃર્િ માળખાની ર્રાહ માાં  પરરવર્તન આવેલ છે. જે નીચેના િેબલ પરથી માુમુ પડે છે. 

  Population (1981-2011) Land-Man Ratio (1981- 2011) 
in Hec 

   Region Geogra
phical 
Area 

1981 1991 2001 2011 1981 199
1 

200
1 

2011 

North 30424  620171
2 

749627
5 

8940627 103013
42 

0.49
0 

0.40
5 

0.34
0 

0.295 

Central 31662 115283
02 

140114
83 

1698847
6 

202698
03 

0.27
4 

0.22
5 

0.18
6 

0.156 
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Changes in Land Man Ratio (1981-2011) 
 

Source: Census of India, 1981-2011 

 ઉપરના િેબલ પરથી જોર્ા માુમુ પડે છે કે માથાદીઠ જમીન પ્રાપ્યર્ા ની અસરો પાક ની ર્રહ પર 
પાડી છે.જે મધ્ય અને દગક્ષણ ગજુરાર્માાં ખાદ્ય પાકોને બદલે રોકડીયા પાકો ર્રફ વળ્યા છે. પરાંત ુકચ્છ માાં 
જમીનની પ્રાપ્યર્ા વસ્ર્ીની દ્રટિીએ જોર્ા વધ ુ હોવા છર્ાાં જમીનની નબળી ગણુવત્તા, ર્સિંચાઈની અિવડો 
નીચા પાક ઉત્પાદન માિે મહત્વના પરરબળો છે.  
 

 ગજુરાર્માાં નાના, સીમાાંર્ અને મોિા ખેર્જમીન ર્વસ્ર્ારો છે.ર્થા  ખેડરૂ્ોની આર્થિક અને સામાજજક 
સ્ર્રમાાં સધુારો થર્ો જોવા મળે છે. ગજુરાર્ રાજ્યમાાં જમીનની વપરાશ આ પ્રમાણે જોવા મળે છે. જે નીચેના 
કોઠા દ્વારા ર્પાસીએ.   

ગજુરાત રાજ્યમાાં જમીનની વપરાશ (2004) 
ક્રમ વવગત લાખ/હકે્ટર ટકામાાં 
૧ ચોખ્ખો વાવેર્ર ર્વસ્ર્ાર 97.95 52.07 
ર જ ાંિલ ર્વસ્ર્ાર 18.54 9.85 
૩ ગબનખેર્ીલાયક જમીન ર્વસ્ર્ાર 37.52 19.94 
૪ ખેડવાલાયક જમીન ર્વસ્ર્ાર 19.77 10.51 
પ કાયમી િોચર ર્વસ્ર્ાર 8.50 4.52 
૬ અન્ય પડર્ર ર્વસ્ર્ાર - 3.11 

સ્ત્રોત : Government of Gujarat (2010) 

 ગજુરાર્માાં ચોખ્ખો વાવેર્રનો ર્વસ્ર્ાર 52.07% હર્ો. જ્યારે ગબન ખેર્ીલાયક જમીન ર્વસ્ર્ાર 19.94% 
હર્ો. આમ છર્ાાં ગજુરાર્માાં મખુ્ય પાકોનુાં ઉત્પાદન આ પ્રમાણે છે.  

ગજુરાતમાાં મખુ્ય પાકોનુાં ઉત્પાદન (000 ટન) 
ક્રમ પાક 2001-02 2007-08 
1 ચોખા 698 1390 
2 ઘઉં 1037 3000 
3 જુવાર 210 103 
4 બાજરી 1509 1019 

કુલ અનાજ 4832 6497 
5 કપાસ 1685 8787 
6 મિફળી 2617 1435 

South 23947 572612
3 

731329
1 

9707220 122874
69 

0.41
8 

0.32
7 

0.24
6 

0.194 

Saurashtra 64339  957950
1 

112260
26 

1343434
8 

154347
01 

0.67
1  

0.57
3 

0.47
8 

0.416 

Kachchh 45652  105016
1 

126250
7 

1526321 209031
3 

4.34
7  

3.61
5 

2.99
0 

2.183 

Gujarat 196024 340857
99 

413095
82 

5059699
2 

603836
28 

0.57
5 

0.47
4 

0.38
7 

0.324 
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કુલ તેલીબીયાાં 3747 2587 
 

ઉપરનાાં કોટિક પરથી જોવા મળે છે કે ગજુરાર્ રાજ્યમાાં કુલ અનાજ ઘઉં, ચોખા વિેરેમાાં વધારો અને 
જુવાર, બાજરી જેવા હલકા ધાન્યમાાં ઘિાડો થઈ રહ્યો છે. જ્યારે કુલ રે્લેબીયાાં અને મિફળીમાાં ઘિાડો અને 
કપાસમાાં વધારો જોવા મળે છે.  

સમગ્ર ભારર્માાં ર્વર્વધ પાકોની ઉત્પાદકર્ાનાાં કે્ષત્રમાાં ગજુરાર્ રાજ્ય મહત્વનુાં સ્થાન ધરાવે છે. 
ડુાંિળી, બિાકા, સીસમ ર્થા એરાંડા જેવા પાકોની ઉત્પાદકર્ામાાં ગજુરાર્ રાજ્ય સમગ્ર ભારર્માાં પ્રથમ સ્થાન 
પ્રાપ્ર્ કરે છે. જ્યારે મિફળી, સરસવ, કપાસ,. ઈસબગલુ, ર્માકુ ર્થા ચીકુ જેવા પાકોની ઉત્પાદર્ામાાં 
ગજુરાર્ ભારર્માાં બીજા ક્રમે આવે છે.  

આમ, મખુ્યત્વે કૃર્િ આધારરર્ ભારર્ જેવા દેશમાાં કૃર્િકે્ષત્ર ગજુરાર્ રાજ્યમાાં એક જાર્ની ક્રાાંર્ર્ ઉભી 
કરેલ છે. અનાજનુાં ઉત્પાદન અિાઉના વિતના 56.05 લાખ િનની સામે 2010-11 નાાં વિતમાાં 100.71 લાખ િન 
અંદાજવામાાં આવ્ુાં છે. જે અિાઉનાાં વિત કરર્ાાં 79.65% નો વધારો દશાતવે છે. કપાસનુાં ઉત્પાદન 2009-10ના 
વિત દરર્મયાન (170 રક.ગ્રામની એક એવી) 74.10 લાખ િાાંસડી સામે 2010-11ના વિત દરર્મયાન 98.25 
લાખ િાાંસડી અંદાજવામાાં આવેલ છે. જે અિાઉના વિત કરર્ાાં 32.75 િકાનો વધારો દશાતવ ેછે. વિત 2010-11 
દરમ્યાન કુલ રે્લીગબયાનુાં ઉત્પાદન 51.42 લાખ િન અંદાજવામાાં આવ્ુાં છે. જે વિત 2009-10 ના કુલ 
ર્ેલીબીયાનો ઉત્પાદન (30.10 લાખ િન) કરર્ાાં 70.83 િકાનો વધારો થયેલ જોવા મળે છે.  

 

(1) બાગાયત : 
ગજુરાર્માાં ઉિાડવામાાં આવર્ા મખુ્ય શાકભાજીમાાં ડુાંિળી, બિાકા, રીંિણ, િામેિા, ભીંડા અને 

વેલાવાળા શાકભાજીનો સમાવેશ થાય છે. રાજ્ય, જીરૂ, વરીયાળી અન ેલસણ જેવા મસાલા પાકોનુાં મખુ્યત્વે 
ઉત્પાદન કરે છે. વિત 2010-11 દરમ્યાન રાજ્યમાાં ફળોનુાં ઉત્પાદન 74.73 લાખ િન, શાકભાજીનુાં ઉત્પાદન 
93.80 લાખ િન થયેલ હત ુાં, જે વિત 2009-10 દરમ્યાન અમકુ્રમે 69.85 લાખ િન થયેલ હત ુાં. વિત 2011-12 
દરમ્યાન ફળોનુાં ઉત્પાદન 80.88 લાખ િન શાકભાજીનુાં ઉત્પાદન 78.74 લાખ િન મસાલાનુાં ઉત્પાદન 10.52 
લાખ િન અને ફુલોનુાં ઉત્પાદન 1.50 લાખ િન અંદાજવામાાં આવેલ છે.  

પપૈયા, ચીકુ, ડુાંિળી અને લીંબ ુજેવા મખુ્ય ફળ અને શાકભાજીના પાકના ઉત્પાદનમાાં દેશમાાં રાજ્યનો 
ફાળો 14 થી 20 િકાનો છે. રાજ્ય દેશમાાં ડુાંિળી, બિાકા, કેળા, િામેિા, દાડમ, જામફળ, લીંબ ુઅને પપૈયા 
જેવા ફળો અને શાકભાજીના પાકોની ઉત્પાદકર્ામાાં મોખરાનુાં સ્થાન (1 થી 4 ક્રમાાંક) ધરાવે છે. 
2. પશપુાલન :  

વિત 2007ની પશધુન િણર્રીનાાં પરરણામો મખુ્ય રાજ્યમાાં 237.94 લાખનુાં પશધુન હત ુાં. ઈન્િીગે્રિેડ 
સેમ્પલ સવેના મખુ્ય પશધુન પેદાશોની મોજણીનાાં અંદાજો મજુબ વિત 2010-11માાં રાજ્યમાાં દૂધનુાં ઉત્પાદન 
વિત 2009-10 દરમ્યાન 88.43 લાખ િનથી વધીને વિત 2010-11 દરમ્યાન 93.21 લાખ િન થયેલ હત ુાં.  

 

ગજુરાર્ સરકારે રાજ્યભરમાાં પશ ુ હોસ્િેલો બાાંધવાનુાં નક્કી કરેલ છે. જેમાાં િામને સ્વચ્છ રાખવા 
ઉપરાાંર્ મોિા પાયે િોબરિેસનુાં ઉત્પાદન માિે પશઓુને એક જગ્યાએ રાખવામાાં આવશે, સાબરકાાંઠા જજલ્લાના 
આકોડા િામમાાં ભારર્ની સૌપ્રથમ પશ ુહોસ્િેલ શરૂ કરવામાાં આવી છે. રાટરનાાં પશ ુઉછેરનાાં ઇર્ર્હાસમાાં આ 
એક ક્રાાંર્ર્કારી પિુુાં છે. 
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3. મત્સ્યોદ્યોગ :  
વિત 2010-11 દરમ્યાન ગજુરાર્ રાજ્યમાાં એકાંદરે રૂ. 4157.05 કરોડની રકિંમર્નુાં 7.75 લાખ િન મત્સ્ય 

ઉત્પાદન અંદાજવામાાં આવ્ુાં હત ુાં. રાજ્યના કુલ મત્સ્ય ઉત્પાદનમાાં દરરયાઈ મત્સ્ય ઉત્પાદનનો ફાળો 88.91% 
જેિલો હર્ો. વિત 2010-11 દરમ્યાન 198297 િન મત્સ્ય અને મત્સ્ય પેદાશોની ર્વદેશોમાાં ર્નકાસ થકી રૂ, 
2156.20 કરોડનુાં ર્વદેશી હુ ાંરડયામણ મળેલ હત ુાં.  

 

(બ) ઉદ્યોગ કે્ષત્ર :  
 ભારર્માાં ગજુરાર્ રાજ્ય એક ખબૂ જ ઔદ્યોગિકકરણ થયેલ રાજ્ય છે. ખબૂ ઈન્વેસ્િર ફેન્ડલી રાજ્ય 
ર્રીકેની રે્ની ઓળખાણ સાથે રાજ્ય ર્વપલુ માત્રામાાં રોકાણને આકિતવામાાં અગ્રિણ્ય રાજ્ય ર્રીકે જાણીત ુાં છે. 
રે્મજ ભારર્માાં અિત્યનુાં રોકાણ આકિતણનુાં કેન્દ્રસ્થાન ર્રીકે ઉદભવેલ છે. નવેમ્બર 2007નાાં અંરે્ ગજુરાર્નાાં 
સ્પેર્શયલ ઈકોનોર્મક્સ ઝોન (SEZ) બોડત ઑફ એપ્રવુલ વાગણજ્ય અને ઉદ્યોિ માંત્રાલય રદલ્લી દ્વારા માંજૂર 
થયેલ છે. ર્વકાસકારો દ્વારા કુલ રોકાણ રૂ. 2,44,855 કરોડ થવા જાય છે. ગજુરાર્ ઉદ્યોિોની બાબર્માાં 
અગે્રસર છે અને દેશના કારખાના કે્ષતે્ર ઉત્પાદન દ્વારા ઉમેરાયેલ મલૂ્યના રહસ્સાને ધ્યાનમાાં લેર્ા ભારર્ના 
રાજ્યોમાાં ગજુરાર્ બીજા નાંબરે આવે છે. 

ગજુરાતનુાં અર્તતાંત્ર અને ઉદ્યોગો 
ગજુરાતનો કુલ વવસ્તાર (ચો.રક.મી.) 1,96,024 

જજલ્લાઓ (આંકડામાાં) 26 

કાયતશીલ કારખાના/ ઉદ્યોિો 19,565 

કાયતશીલ રોજિાર ઉમેદવારો 8,61,795 

કુલ ઉત્પાદન (રૂ. કરોડમાાં) 84808 

ઔદ્યોગિક ર્વકાસ ર્નિમ 206 

               સ્ત્રોત : Government of Gujarat (2010) 
  

ગજુરાત રાજ્યમાાં ચાલ ુઉદ્યોગોની સાંખ્યા 
વર્ત ચાલ ુઉદ્યોગોની સાંખ્યા રોજગારી મેળવેલ કામદારોની દૈવનક સાંખ્યા 
1960 3659 329694 
1980 10,674 635684 
1990 14,513 747569 
2000 20,424 866720 
2006 22,480 1038134 
2010 22453 1257957 
સ્ત્રોત : Socio Economic Review-2010-11 
1960 ની સરખામણીમાાં ચાુ ુઉદ્યોિોની સાંખ્યા 2010 સધુીમાાં ઘણી બધી વધેલી જોવા મળે છે. રે્માાં 

કામ કરર્ા કામદારોની સાંખ્યામાાં પણ 1960માાં 329694ની સરખામણીમાાં 2010માાં 1257957સાંખ્યા વધેલી 
જોવા મળે છે. જે ઔદ્યોગિકકે્ષત્રે ર્રફ િર્ર્ દશાતવે છે. 
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રાષ્ટ્રનાાં વવકાસમાાં ગજુરાતનુાં પ્રદાન 
ઉદ્યોિો દ્વારા થર્ા ઉત્પાદનનો દર 11.00% 
ઉદ્યોિો દ્વારા મેળવાર્ી રોજિારીનો દર 8.5% 
કુલ ઔદ્યોગિક એકમો 9.7% 
રાટરનુાં મડૂીરોકાણ 19.44% 
રાજ્યનો કુલ સફળર્ાનો દર 5.5% 

  સ્ત્રોત : Government of Gujarat (2010) 

 ભારર્ સરકાર દ્વારા શરૂ કરાયેલ ઉદારનીર્ર્ હઠેળ ગજુરાર્ અસરકારક ઔદ્યોગિક ર્વકાસનુાં સાક્ષી રહ્ુાં 
છે. રાજ્યે જાન્્આુરી 1983 થી શરૂ કરીને સપ્િેમ્બર 2011 સધુીમાાં ઉદ્યોિ સાહર્સકો પાસેથી રૂ. 1025510 
કરોડના સાંભર્વર્ રોકાણ સાથેના 13231 ઉદ્યોિ સ્થાપવાના આવેદનપત્રો (IEM) પ્રાપ્ર્ કરેલ છે. રાજ્યને 
સપ્િેમ્બર 2011 સધુીમાાં રૂ. 63758 કરોડનુાં સ ાંભર્વર્ મડૂીરોકાણ ધરાવર્ા 1415 ઈરાદાપત્રો (Letters of 
Intents) અને રૂ. 7966 કરોડનુાં મડૂીરોકાણ ધરાવર્ા 100 િકા ર્વકાસલક્ષી એકમો સ્થાપવા માિે 1577 
પરવાનિી પત્રો (Letters of Permission) જોવા મળ્યા છે.  
ગજુરારે્ 30 સપ્િેમ્બરે 2011 ના રોજ રૂ. 185198 કરોડનુાં કુલ મડૂીરોકાણ ધરાવર્ી 5538 યોજનાઓ અમલમાાં 
મકેૂલ છે. આ ઉપરાાંર્ રૂ. 699592 કરોડનુાં કુલ રોકાણ ધરાવર્ી 3063 પરરયોજનાઓ અમલી હઠેળ છે. જેમાાં 
10 કરોડથી ઓછાં રોકાણ ધરાવર્ી 1695 પરરયોજના રૂ. 10 થી 50 કરોડનુાં રોકાણ ધરાવર્ી 705 
પરરયોજનાઓ ર્થા રૂ. 100 કરોડથી વધારે રોકાણ ધરાવર્ી પરરયોજનાઓનો સમાવેશ થાય છે. 
ખાસ આવર્િક વવસ્તાર (SEZ):  
 ખાસ આર્થિક ર્વસ્ર્ાર (SEZ) એક્િ-2004નો કાયદો દેશભરમાાં સૌપ્રથમ બનાવવાનુાં બહુમાન ગજુરાર્ 
રાજ્યને જાય છે. ખાસ આર્થિક ર્વસ્ર્ાર (SEZ) એ ઉત્પાદન, ર્નકાસ અને રોજિારી વધારવાનુાં ર્વકાસ એન્ન્જન 
છે. ઉત્તમ આંર્રમાળખાકીય અને સહાયક સેવાઓ કોઈપણ જાર્ના અડચણ ર્વના મળી રહ ે રે્ માિે ખાસ 
આર્થિક ર્વસ્ર્ાર (SEZ) એક્િ 2004નો કાયદો સરકારે કરેલ છે. કેન્દ્ર સરકાર  દ્વારા પણ ખાસ આર્થિક ર્વસ્ર્ાર 
(SEZ) એક્િ, 2005 જાહરે કરવામાાં આવેલ છે. માચત 2011 સધુીમાાં 2011 સધુીમાાં ગજુરાર્ રાજ્ય 60 ખાસ 
આર્થિક ર્વસ્ર્ાર (SEZ)ની બોડત ઑફ એપ્રવુલ નવી રદલ્લી દ્વારા માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે. જેમાાં આશરે કુલ 
રૂ.267373.45 કરોડનુાં રોકાણ થશે.  
 ટૂાંકમાાં ગજુરાર્ રાજ્યમાાં કારખાનાકે્ષત્ર દ્વારા ઉભી કરાવેલ સ્થાયી મડૂી વિત- 2008-09માાં રૂ. 172367 
કરોડ હર્ી. જે વિત 2009-10 માાં વધીને રૂ. 23650 કરોડ થયેલ હર્ી. જે અિાઉનાાં વિત કરર્ાાં 39.03% ના 
વધારો દશાતવે છે. જે ઔદ્યોગિક ક્ષેતે્ર સારી પ્રિર્ર્ હાાંસલ કરી શક્યા છીએ. ર્વકાસના આ પરરપે્રક્ષ્યમાાં ગજુરાર્ 
સરકારે નવી ઔદ્યોિક નીર્ર્-2009 જાહરે કરેલી છે. જે રાજ્યનાાં ઔદ્યોગિક ર્વકાસને વધ ુવેિીલો બનાવશે.  
 

(ક) સેવાકે્ષત્ર :  
ગજુરાર્ રાજ્યમાાં સેવાઓના કે્ષતે્ર સારી પ્રિર્ર્ સાધી શકાઈ છે. સેવાઓના ક્ષેત્રમાાં વાહનવયવહાર, સાંદેશા 
વયવહાર, ર્શક્ષણ વિેરેનો સમાવેશ થાય છે. 
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ગજુરાતનુાં અર્તતાંત્ર અને ઉદ્યોગો 
વર્ત રસ્તાઓની લાંબાઈ 

1960-61 22,629 (રક.મી.) 
1990-91 67065 (રક.મી.) 
2000-01 73,619 (રક.મી.) 
2005-06 74,038 (રક.મી.) 
2008-09 74,117 (રક.મી.) 

  સ્ત્રોત : Government of Gujarat (2010) 
2008-09નાાં અંરે્ રસ્ર્ાઓની કુલ લાંબાઈ 74,117 રક.મી. થઈ હર્ી. જેમાાં રાટરીય ધોરી માિોની લાંબાઈ 3245 
રક.મી. રાજ્ય ધોરી માિોની લાંબાઈ 18460 રક.મી. મખુ્ય જજલ્લા માિો 20,530 રક.મી. અને જજલ્લા માિત 
19254 અને ગ્રામ્ય માિોની લાંબાઈ 21,628 રક.મી. હર્ી.  
(૧) સાંદેશા વ્યવહાર: 
 ગજુરાર્ રાજ્યમાાં 31મી માચત 2011ના રોજ રાજ્યમાાં 8982 િપાલ કચેરીઓ/શાખાઓ કાયતરર્ હર્ી. 
ગજુરાર્ રાજ્યમાાં 31મી ઓક્િોબર 2011ના અંરે્ બી.એસ.એન.એલ.ના કુલ લેન્ડલાઈન કનેક્શન 1650463 
અને બી.એસ.એન.એલ. ઈન્િરનેિ ધારકોની સાંખ્યા 10,6772 હર્ા. જ્યારે ઓક્િોબર 2011 અંર્ે જી.એસ.એમ. 
સેલ્્લુર ધારકો ની મારહર્ી મજુબ 37894321 હર્ા. 
(૨) વાહન વ્યવહાર : 
ગજુરાર્ રાજ્યમાાં ૨૦૧૩-૧૪ દરમ્યાન કુલ રોડની લાંબાઈ ૭૯૮૯૪ કી.મી હર્ી, જે વધીને ૨૦૧૧૪-૧૫માાં 
૮૦૫૮૨ કી.મી લાંબાઈ થવા પામી હર્ી. મોિર વાહનની સાંખ્યામાાં પણ વધારો થવા પામ્યો છે, જેમાાં ૨૦૧૨-
૧૩માાં ૧૫૭૧૨ હજાર થી વધીને ૨૦૧૬-૧૭માાં ૨૨૦૩૭ હજાર વાહનોની નોધણી થવા પામી છે. જે 
ગજુરાર્ના ર્વકાસની ર્નશાની છે.    
(૨) વશક્ષણ : 
ગજુરાત રાજ્યમાાં વશક્ષણ 

વર્ત પ્રાર્વમક માધ્યવમક ઉચ્ચવશક્ષણ 

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 

           સ્ત્રોત : સામાજજક-આવર્િક સમીક્ષા ગજુરાત રાજ્ય, 2011 
ગજુરાર્ રાજ્યમાાં 2001-02માાં પ્રાથર્મક ર્શક્ષણ સાંસ્થાઓ 37591 બીજે વધીને 2010-11 માાં 40,723 

થઈ હર્ી. જ્યારે માધ્યર્મક અને ઉચ્ચર્શક્ષણ સાંસ્થાઓ 2001-02માાં અનકુ્રમે 6734 અને 561 હર્ી. જે વધીને 
2010-11માાં અનકુ્રમે 6734 અને 561 હર્ી. જે વધીને 2010-11માાં અનકુ્રમે 9844 અને 1567 થઈ હર્ી. જે 
ર્શક્ષણ ક્ષેત્રમાાં વધારો દશાતવે છે.  
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(૩) બેંકીગ કે્ષત્ર:  
ગજુરાતમાાં વાણણજ્જ્યક બેન્કો 

વર્ત કચેરીની 
સાંખ્યા 

ર્ાપણો 
(કરોડ) 

બેન્ક વિરાણ 
(કરોડ) 

ર્ાપણ-દર 
વિરાણ (%) દર 

1970 1008 510 302 59.23 
1980 2318 2563 1409 58.13 
2000 3667 49056 25090 51.15 

2006 3793 109917 68589 62.40 
2011 6433 272076 187803 69.03 

  સ્ત્રોત : સામાજજક-આવર્િક સમીક્ષા ગજુરાત રાજ્ય, 2011 
ગજુરાર્ રાજ્યમાાં માચત-2011માાં બેન્કોની કચેરીઓની સાંખ્યા 6433 થાપણો 272076 કરોડ ર્ધરાણ 187803 
કરોડ અને થાપણ ર્ધરાણ દર 69.03 વધેલ જોવા મળે છે. 
(૪) બાંદરકે્ષતે્ર વવકાસ : 
 1600 રક.મી.નો લાાંબો દરરયારકનારો ધરાવત ુાં ગજુરાર્ રાજજય ભારર્ની પર્િમ રદશાએ આવેુુાં છે. 
ગજુરાર્, પર્િમ, ઉત્તર અને મધ્ય ભારર્ના ર્વશાળ અંર્રરયાળ ર્વસ્ર્ારને સેવા પાડવા માિે વ્હૂાત્મક સ્થાન 
ધરાવે છે. ગજુરાર્માાં નાના અને મધ્યમ કદના કુલ 41 બાંદરો આવેલા છે. જે દગક્ષણ ગજુરાર્માાં 14 બાંદરો 
સૌરાટરમાાં 23 બાંદરો ર્થા કચ્છમાાં 4 બાંદરો ર્વસ્ર્રેલા છે. રે્ ઉપરાાંર્ રાજ્યમાાં કેન્દ્ર સરકારનુાં વહીવિ 
ર્નયાંત્રણ હઠેળનુાં મખુ્ય બાંદર કાંડલા પણ આવેુુાં છે. રાજ્યના 41 બાંદરોની પ્રવર્તમાન સ્થાર્પર્ ક્ષમર્ા 27.3 
કરોડ િનની છે. જે વિે 2010-11 દરમ્યાન 23.1 કરોડ િન માલની હરેફેર થયેલી હર્ી. ગજુરાર્ મેરીિાઈમ 
બોડત મારહર્ી પ્રૌદ્યોગિકી (Information Technology) દ્વારા G.M.B. ના બધા આંર્રરક રીર્ ેજોડવા ઈચ્છે છે. 
જાપાન અને ગજુરાર્ મેરીિાઈમ બોડત વચ્ચે જાહરે ખાનિી ભાિીદારી દ્વારા નાણાાંકીય મદદથી આંર્રરાટરીય 
જરૂરરયાર્ પ્રમાણે અલાંિશીપ બેંષ્ન્કિ યાડતને અદ્યર્ન બનાવવા રૂ.100 કરોડની સમજૂર્ી કરાર કરવામાાં 
આવેલ છે. આમ ગજુરારે્ રે્ના અસ્સ્ર્ત્વના 50 વિત પરૂા કયાત છે. જે દરર્મયાન ગજુરાર્ રાજ્યની રૂપરેખામાાં 
જુદા જુદા કે્ષત્રોનો ર્વકાસ જોયો ર્ો ખ્યાલ આવે છે કે આઝાદી બાદ ખેર્ીક્ષેત્ર, ઉદ્યોિીક્ષેત્ર અન ેસેવાક્ષેત્રનો 
યોજનાઓ દરર્મયાન સારા એવા ર્વકાસ જોવા મળે છે. ર્ેથી જ આપણે કહી શકીએ કે ગજુરાર્ પ્રિર્ર્ના પાંથે 
છે અને ભારર્ના ર્વકાસમાાં ગજુરાર્ મહત્વનુાં સ્થાન ધરાવે છે. 
 

(૪) એનજી (વવજળી) : 
 ગજુરાર્માાં ૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન ર્વજળીનો કુલ વપરાશ ૭૫૮૪૧ મેિા ્રુ્નિ હર્ો. જે વધીને ૨૦૧૬-
૧૭ દરમ્યાન ૭૭૮૮૧ મેિા્રુ્નિનો વપરાશ થવા પામ્યો હર્ો. રે્મજ ગજુરાર્નો ર્વજળીનો માથાદીઠ 
વપરાશ ૧૯૯૦-૯૧માાં ૪૨૯ કીલો વોિ હર્ો. જે વધીને ૨૦૦૦-૦૧ માાં ૯૫૩ રકલો વોિ, ૨૦૧૦-૧૧માાં વધીન ે
૧૫૧૨ રકલો વોિ, ૨૦૧૫-૧૬માાં ૧૯૧૦ રકલો વોિ અને ૨૦૧૬-૧૭માાં વધીને ૧૯૧૬ રકલો વોિ પર હડે હર્ો. 
જે ગજુરાર્ના સવાાંિી ર્વકાસ માિે ર્વજળી ખબુજ મહત્વનુાં સાધન રહેુ ુાં છે. વીજળીના ર્વર્વધ સાધનો થકી 
શક્ય બન્્ુાં છે. 
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ઉપસાંહાર :  
 ગજુરાર્માાં કૃર્િ કે્ષત્રમાાં ખાદ્યપાક ર્રફથી રોકડીયા પાક ર્રફ પરરવર્તન જોવા મળે છે. ગજુરાર્માાં 
કૃર્િ કે્ષત્ર ર્રફથી ઔદ્યોગિકરણ ર્રફનો પ્રવાહ વધવા પામ્યો છે. જેમાાં ખાસ કરીને િેક્ષિાઇલ અને આનસુાંગિક 
ઉદ્યોિો જેવા કે પેપર ઉધોિ, કેર્મકલ, ચમત, પેરો કેર્મકલ રે્મજ મેિલ  ઉધોિનો ઝોક જોવા મળે છે . જ ાંિલ 
ર્વસ્ર્ારની ર્રાહમાાં ફેરફાર થવા પામ્યો છે.  
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