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ગજુરાતમાાં આર્થિક ર્િકાસ 

ડૉ. એભ. એભ. જગાણી 

આવીસ્ટન્ટપ્રપેવય  જી.ઈ.એવ. લગગ-૨ 

                                       યાજ્મળાસ્ત્ર વલબાગ,એભ.એન કરેજ  

                            વલવનગય, જી. ભશવેાણા.   

:  પ્રસ્તાિના : 
યેની દેસ્કાતે (૧૫૯૬-૧૬૫૦) યયુના નલજાગવૃતકાના ઉચ્ચતય તફક્કાના ચચિંતક 

શતા. એભનુું વલધાન છે:  “ In order to improve the mind, we ought less to learn, than to 

contemplate ” (ભનના વલકાવ ભાટે નવુું ળીખલા કયતા જે ળીખી ચકુ્યા શઈએ તેનુું ભનન 
કયવુું વલળે જરૂયી છે.) 

જે લાત ભનના વલકાવ ભાટે વાચી છે.  એજ કઈ ણ જન વમશૂ કે યાજકીમ એકભ કે 
યાષ્ટ્ર ભાટે ણ વાચી છે.  એટરેજ કઈ ણ વુંગઠીત વમશુ ેતાની એક આંખ આગ અને 
એક આંખ ાછ યાખલી જઈએ.  બવલષ્ટ્મ લતગન ભાટેના અપય-અચકૂ ાઠ ભતૂકાના વમ્મક 
દળગન દ્વાયા ળીખી ળકામ છે. વત્તયભી વદી સધુી વલશ્વભાું વોથી વમદૃ્ધ એલી બાયતીમ પ્રજા 
વતત વનધગનતા અને વનસ્તેજતાભાું વયકતી યશી કાયણકે એને ઇવતશાવની ખેલના અને વભજ 
ગભુાલી દીધા શતાું. 

ગજુયાત એના લણીક ભાટે વલખ્માત છે. અને આ લણીક હશવાફ ભાટેની એભની 
ચીલટ ભાટે વલખ્માત છે. જભા-ઉધાયન તા ભેલલાભાું એકાદ ાઈન પેય આલત શમ તમ 
એન ુ મૂ ળધલા ભડીભડી યાત સધુી જાગલાના ગજુયાતીઓના દાખરા પ્રવવધ્ધ છે. આવુું 
ગજુયાત લખત લખત તાના અતીત ય નજય નાખે અને ગતી-અલગતીના રેખાજખા રે, 
તાા ભેલે એ ખફુ જરૂયી છે.૧ 

આભત આકાળને, લનને ાણીને, ુંખીને કળી વયશદ નથી. ભવૂભની વયશદ ણ 
ભાનલીના કેટરાક વુંજગ, આગ્રશ અને દુયાગ્રશ લડે દયામ છે. અન્મથા ભવૂભ કઈ યેખાઓ 
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દયતી નથી. આજે જેને ‘ગજુયાત’ અથલા ‘ગજુયાત યાજ્મ’ કશીએ છીએ તનેી યાજકીમ વયશદ 
ઈવતશાવ મગત શજાય લાય ફદરાઈ છે. બાયત જ્માયે આઝાદ થયુું ત્માયે ણ ગજુયાત તયીકે 
ઓખાતા આ પ્રદેળભાું અઢીવ જેટરા ‘યાજ્મ’ શતાું. અને એભને વયશદ શતી. તે ણ વતત 
ફદરાતી યશતેી શતી. આઝાદી અગાઉના વભમભાું દેળબયભાું ૫૫૦ જેટરા યજલાડા શતાું 
ચિટીળયએ જેભજેભ પ્રદેળ તાને શાથ ચડાલતા ગમા તેભ તેભ “પે્રવીડેન્વીઓ” ફનાલી શતી.  
ફમ્ફે પે્રવીડેન્વીભાું આજના ગજુયાત-ભશાયાષ્ટ્ર ઉયાુંત કણાગટકના કેટરાક પ્રદેળ એડન અને 
ફશહેયન ણ શતાું. આ એકજ પે્રવીડેન્વીભાું ચાય થી ાુંચ બાાઓ ફરનાયા પ્રદેળ આલી જતા 
શતાું. ભને એલી જાણ છે કે ગજુયાતી ફરનાયાઓનુું “ભશાગજુયાત” યાજ્મ ફનવુું જઈએ એલ 
ઠયાલ ૧૯૩૮ના એક વલળા વુંભેરનભાું ઘડામ શત એ વભમની કોંગ્રેવ ણ બાાલાય યાજ્મ 
યચનાની ક્ષકાય શતી. ઈ.વ. ૧૯૫૬ભાું બાાલાય પ્રાુંત યચનાન વયકાયે સ્લીકાય કમો આ 
વભમે મુુંફઈ વહશત ભશાયાષ્ટ્ર અને ગજુયાતના ત પ્રદેળનુું મુુંફઈ યાજ્મ શત ુું, અરગ વોયાષ્ટ્ર 
શત ુું, કચ્છ કેન્ર ળાવવત પ્રદેળન દયજ્જ ધયાલતા શત. ગજુયાતભાું ૧૯૫૬ની આઠભી ઓગસ્ટે 
વલદ્યાથીઓએ અરગ “ભશાગજુયાત”ની ભાુંગણી યજૂ કયી એ છી રગબગ ચાય લગ સધુી વતત 
આંદરન ચાલયુું ગજુયાતના જાશયે જીલનને વભવિત થમેરા ‘ઇન્દુરાર માચિક’ ની આગેલાની 
શઠેન એ વુંઘગ અદભતૂ શત. આ આંદરનભાું શરેી જ લાય યાષ્ટ્ર બાલના અને રક 
બાલનાના પ્રવતકરૂે ખાદી-ટીઓ ફાલાભાું આલી. ભશાગજુયાતના આ આંદરનને  શરેીજ 
લાય ખદુ શયીપને જન્ભલાની તક આી. બાાલાય પ્રાુંતયચના કે યાજ્મ યચનાન વવદ્ધાુંત 
મૂભતુ યીતે વાચ શત.  લહશલટી એકભ ફહુ ભટા ન શલા જઈએ. કચ્છ-ભજૂના નાગહયકને 
યાજ્મ વયકાય વભક્ષ કળી યજૂઆત કયલી શમ તે ભાટે ૭૫૦ હક.ભી. દૂય મુુંફઈ જવુું ડે 
એનાથી ફીજી ખયાફ સ્સ્થવત કઈ શઈ ળકે ? એક બાી યાજ્મભાું એક ફીજાને વભજલાનુું સગુભ 
ડે, વનણગમ ઝડથી રેલામ, ન્મામતુંત્ર નજીક ગઠલામ, જનતા લચ્ચે વાુંસ્કૃવતક એકતા શમ. 
લગેયે લગેયે ઘણાું રાબ આ વ્મલસ્થાભાું યશરેા છે. 

આખયે ૧ ભેં ૧૯૬૦ ને હદલવે ગજુયાત અન ે ભશાયાષ્ટ્ર ફે યાજ્મ ેરી દ્વદ્વબાી 
વલકૃવતભાુંથી છુટા ડયા. આ ઘટનાને ૧ ભેં ૨૦૧૦ ના હદલવે અધગળતાબ્દીભાું ગજુયાતે કઈ-
કેટરી પ્રગતી કયી, ક્યા હયલતગન જમા, કેલા વલક્રભ નધામા લગેયે રેખા જખા કયલાજ 
યહ્યા.૨ 

લીતેરા ૫૦ લોભાું ગજુયાતના જનજીલનભાું જે પ્રલાશ લહ્યા તેનુું વયલૈયુું કાઢલાન 
ઉક્રભ છે.  છેલરા ાુંચ દવકાભાું ગજુયાતભાું જે ઇષ્ટ્ટ અને અવનષ્ટ્ટ હયલતગન આવ્મા છે તેભાું 
યાજ્મન હશસ્વ અલ (ભાજિનલનર) છે. અને વવિંચાઈની વગલડ દેળના અન્મ યાજ્મની તરુનાભાું 
ઓછી છે. આ કુદયતી ફાધા લચ્ચે ણ ગજુયાતના ખેડતૂ ખેતીના કે્ષતે્ર પ્રવુંળનીમ વલકાવ 
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વાધી ળક્યા છે. દા.તા. ૧૯૫૨-૫૩ થી ૧૯૬૪-૬૫ લચ્ચે ગજુયાતભાું ખેતીના ઉત્ાદનભાું 
લાવિક ૪.૬ ટકાના દયે લધાય થમ શત. ૧૯૬૧-૬૨ થી ૧૯૭૨-૭૩ લચ્ચેના વભમ ગાાભાું 
અનાજના ઉત્ાદનભાું ૫.૨ ટકાના દયે લધાય થમ શત. એ વદૃ્વદ્ધ દયે ગજુયાતને દેળભાું ચથુું  
સ્થાન અાવ્યુું શત ુું. વાઈઠના દળકાભાું દેળભાું પ્રલેળેરી શહયમાી ક્રાુંવત ગજુયાતભાું ણ પ્રલેળી 
શતી. ૧૯૮૦ છીના દળકા દયવભમાન ગજુયાતભાું ખેતી ના કે્ષતે્ર સ્થચગતતા પ્રલેળી શતી. 
૧૯૮૦ થી ૧૯૯૫ના વભમગાાભાું ગજુયાતભાું ખેતી કે્ષતે્ર  ઉત્ાદન વદૃ્વદ્ધન દય ઘટીને ૧.૭૬ 
ટકા થમ જ્માયે વભગ્ર દેળ ભાટે એ લધીને ૩.૪૦ ટકા થમ. લીવભી વદીના છેલરા દવકાભા 
ત ગજુયાતભા ઉત્ાદન વદૃ્વદ્ધન દય એક ટકાના ાુંચભાું બાગ જેટર થઈ ગમ શત. ખેતી ના 
વલકાવ છતાું ખેડતૂ એક લગગ તયીકે વતત આવથિક બીંવભાું યશ ે છે. દેળના અન્મ યાજ્મભાું 
ખેતીની જે સ્સ્થવત એ ખેડતૂને ભટી વુંખ્માભાું આઘાત કયલા પે્રમાગ છે. તે સ્સ્થવત ગજુયાતભાું 
ણ છે. ખેડતૂની આવથિક બીંવ ભાટે ફે હયફ જલાફદાય છે. એક ખેતીભાું યાવામચણક 
ખાતય જ ુંતનુાળક લગેયે વનકે્ષ ાછના ખચગભાું જે લધાય થમ છે. તેના પ્રભાણભાું ખેતીની 
ઉત્ાદકતાભાું ઓછ લધાય થમ છે. ફીજુ ું ભવભી કાયણને રીધે ખેતીના ઉત્ાદનભાું લો-
લગ ભટી લધ-ઘટ થમા કયે છે. દા.ત: ગજુયાતભાું ૧૯૯૨-૯૩નાલગભાું અનાજનુું ઉત્ાદન 
રગબગ ૫૩ રાખ ટન થયુું શત ુું અને તયત ફીજે લે તે ઘટીને ૩૬ રાખ ટન થયુું શત ુું.   

 

ઔદ્યોગગકકે્ષતે્ર ર્િકાસ :  ગજુયાત દેળનુું એક ઔદ્યચગક યીતે વલકવવત યાજ્મ છે. 
ઉદ્યગના ક્ષેત્ર ેગજુયાતીઓની આ ગવતળીરતા તેઓના “ળૂ પેક્ટય” ને આબાયી છે. 

ગજુયાતભાું ખેતીની આલક શભેળા ઓછી અને અસ્સ્થય યશી છે. એભાુંથી જન્ભતી 
રાચાયી અને ગયીફીની વાથે વભાધાન કયી રેલા ને ફદરે ગજુયાતીઓ વદામે વલકલની 
ળધભાું યહ્યા છે. અને તક ભતા તેભણે ખેતી જેલા યુંયાગત વ્મલવામન ત્માગ કયીને લધ ુ
કભાણી આતા નલા વ્મલવામ અનાલી રીધા છે. એના એક બાગ રૂે તેભણે વલદેળગભન 
કયુું છે. અને લેાય તયપ લળ્મા છે.૩ 

ગજુયાતભાું અરગ યાજ્મની યચના થઈ ત્માયે ગજુયાતન ઔદ્યચગક વલકાવ 
સતુયાઉકાડની આવાવ કેન્દ્ન્રત થમ શત. ગજુયાતભાું ૧૯ભી  વદીના ભધ્મબાગથી આધવુનક 
ઉદ્યગન પ્રલેળ થમ શલા છતાું રગબગ એક વોકા જેટરા વભમગાાભાું ગજુયાતભાું 
ઔદ્યચગક ક્ષેતે્ર ભમાગહદત વલકાવ વધામ શત. ઔદ્યચગક ઉત્ાદનની રન્દ્ષ્ટ્ટએ ૧૯૬૧ભા ગજુયાત 
દેળભાું આઠભા સ્થાને શત ુું. ૧૯૭૬-૭૭ના લોભાું તેનુું સ્થાન ચથુું શત ુું. ૧૯૮૫ થી ૧૯૯૫ના 
દળકાભાું ગજુયાતનુું ઔદ્યચગક ભાખુું યવામણ ઉદ્યગની તયપેણભાું ઢળ્યુું. ગજુયાતભાું 



Research Guru        Volume-7 (September, 2015)    (ISSN: 2349-266X) 

Page | 37 

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer-Reviewed)  
 

૧૯૯૧ભાું ડૉ.ભનભશન વવિંઘે અનાલેરી નલી આવથિક નીવતથી ઔદ્યચગક મડૂીયકાણભાું ભટી 
બયતી આલી છે. ઉદ્યગને કે્ષતે્ર થઈ યશરેા આ ગુંજાલય મડૂી યકાણને હયણાભે ઔદ્યચગક 
વલકાવના વલવલધ વનદેળકને આધાયે તાવતા દેળભાું ગજુયાત ફીજા નુંફયનુું યાજ્મ ફની ગયુું 
છે. ૧૯૯૧ થી ૨૦૦૩ ના એક દળકાથી ગજુયાત ફીજા નુંફયનુું યાજ્મ ફની ગયુું છે. ગજુયાતભાું 
જે ઔદ્યચગક વલકાવ વધામ છે. તેણે હયણાભે ગજુયાતભાું થતા ઉત્ાદન ની રન્દ્ષ્ટ્ટએ આજે 
ગજુયાત એક ખેતી પ્રધાન યાજ્મ ભટીને ઉદ્યગપ્રધાન યાજ્મ ફની ગયુું છે.૪ 

ભાથાદીઠ આલકની રન્દ્ષ્ટ્ટએ તાવતા ગજુયાત દેળભાું ચથા ક્રભે આલતુું ભટુું યાજ્મ છે. 
ગજુયાતથી આગ યશરેા યાજ્મ ક્રભાનવુાય આ પ્રભાણે છે. શહયમાણા, ભશાયાષ્ટ્ર અને ુંજાફ. 

ગજુરાતમાાં ર્િજ્ઞાન અને ટેકનોોજીનો ર્િકાસ :- વલિાનની વ્મલશારુ 
ઉમગીતાને ટેકનરજી કશ ે છે. ગજુયાત આજે કુદયતી વુંવતની રન્દ્ષ્ટ્ટએ વમદૃ્ધ યાજ્મ છે. 
ગજુયાતના સ્થાના કાથીજ ગજુયાતના ટેક્ષટાઇર, એન્જીનીમયીંગ, યવામણ, ેરકેવભકર, 
ડ્રગ્વ, પાભાગસ્યટુીકર, ડેયી, વવભેન્ટ, વવયાવભક, શીયા અને ઝલેયાત ઉદ્યગન વલકાવ ષુ્ટ્ક 
પ્રભાણભાું થમ છે. 

આજે ટેકનરજીના વલકાવને હયણાભે યજીંદા જીલનભાું અનેક ઉકયણન રક 
ઉમગ કયે છે. યુંત ુએ ઉકયણ કઈ યીતે કાભ કયે છે. અને એન લધાયે વાયી યીતે પ્રજાકીમ 
રુુાથગ, ગજુયાતની યુંયાઓ અને ગજુયાતીઓની ખાવવમતએ વનણાગમક ભવૂભકા બજલી છે. 
ખલુર અને હયલતગનળીર વભાજ ધયાલત ુું ગજુયાત લૈવશ્વક હયલતગનભા લધ ુપ્રભાણભાું વાભેર 
થયુું છે. 

માનિ ર્િકાસ: મખુ્મત્લે વળક્ષણ અને આયગ્મના કે્ષતે્ર વધાતા વલકાવને ભાનલ 
વલકાવ કશલેાભા આલે છે. તેભા લવવત વલમક લરણન ણ વભાલેળ થામ છે. ઈ.વ. ૧૯૬૧ 
થી ૨૦૦૧ લચ્ચેના ૪૦ લગના ગાાભા ગજુયાતની લવવતભા ૧૪૦ ટકાન લધાય થમ છે. 
જ્માયે બાયતની લવવતભા૧૩૪ ટકાન લધાય થમ છે. ગજુયાતની લવવત વદૃ્વદ્ધન દય ૧૯૯૧ 
થી ૨૦૦૧ના દામકાભાું ૨.૧ ટકા શત. તેની વયખાભણીભાું કેયરભાું તે ૦.૯૦ ટકા શત 
તવભરનાડુભાું ૧.૦૭ ટકા અને આંધ્રપ્રદેળભાું૧.૩૧ ટકા શત. અન્મ કેટરીક ફાફતભાું 
પ્રગવતળીર ગજુયાત લવવતની ફાફતભાું આગલી પ્રગવતળીરતા દાખલી ળક્ુું નથી. ઉરટુ 
જીલદમા અને અહશિંવાની રાુંફી યુંયા ધયાલત ુું ગજુયાત સ્ત્રી ભ્રણુ શત્માની ફાફતભા ુંજાફ, 
શહયમાણા અને હદલશી જેલા ઉત્તયના યાજ્મની શયભા આલી ગયુું છે. ફા મતૃ્ય ુદયની રન્દ્ષ્ટ્ટએ 
જઈએ ત ૧૯૮૬ભાું ગજુયાતભા ફા મતૃ્યદુય ૧૦૭ન શત જે ૨૦૦૧ભાું ઘટીન ે૬૦ન થમ 
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છે. રકના વયેયાળ આયષુ્ટ્મની રન્દ્ષ્ટ્ટએ જઈએ ત ગજુયાતભાું ૧૯૫૦ભાું રકન ુ વયેયાળ 
આયષુ્ટ્મ ૪૦ લગનુું શત ુું જે ૨૦૧૦ભાું ૭૧નુું થયુું છે. ગજુયાતભાું ૧૯૫૧ભાું વાક્ષયતાનુું કુર 
પ્રભાણ પકત ૨૩ ટકા શત ુું જે ૨૦૦૧ભાું લધીને વાક્ષયતાનુું કુર પ્રભાણ ૬૯.૬ ટકા થઈ ગયુું છે.૫ 

ખેતીનાકે્ષતે્ર ર્િકાસ: દેળના અન્મ યાજ્મની જેભ “ઔદ્યચગક” ગણાત ુું ગજુયાત 
ણ ખેતી પ્રધાન જ છે. ઈ.વ.૧૯૭૧ ભાું ગજુયાતના ૬૫ ટકા જેટરા શ્રવભક ખેતીભાું યકામેરા 
શતાું. જ્માયે ૨૦૦૪-૨૦૦૫ ના લગભાું ગજુયાતભાું રગબગ ૫૦ ટકા શ્રવભક ખેતીભાું યકામેરા 
શતાું, ખેતીની રન્દ્ષ્ટ્ટ એ ગજુયાતન વભાલેળ દેળના ભધ્મ ઝનભાું થામ છે. જેભાું ગજુયાતની 
વાથે ભશાયાષ્ટ્ર, ભધ્મપ્રદેળ અને યાજસ્થાનન વભાલેળ થામ છે. આ ફધા યાજ્મભાું ઓછ અને 
અવનમવભત લયવાદ ડે છે. વલિાનન કઈ યીતે ઉમગ કયી ળકામ એની જાણકાયી દયેક ાવે 
નથી વાભાન્મ રકની વલિાન પ્રત્મે રૂચી કેલામ એણ જરૂયી શલાથી જીલરા વલિાન કેન્ર 
કામાગસ્ન્લત થમા છે. અભદાલાદ-ગાુંધીનગય લચ્ચે વામન્વ વીટીનુું વનભાગણ થઈ ચકુ્ુું છે. 
વળક્ષણ, સ્લાસ્્મ, લાશનવ્મલશાય અને યશઠેાણ ના પ્રશ્ન વલિાનના વશાયે વય ફનાલી ળકામ 
છે. 

ગજુયાતભાું વલિાન અને ટેકનરજીન વલકાવ થમ છે. વાભાન્મ ભાનલી ણ 
આઈડ, ેજય જેલા વુંદેળા વ્મલશાયના વાધનન ઉમગ કયલા રાગ્મ છે. વુંળધન કે્ષતે્ર 
ફામટેકનરજી, નેન ટેકનરજી, ફામ ઇન્પભેહટકવ એલા અનેક વલમના ક્ષેત્રભાું કાભગીયી 
થઈ યશી છે.૬ 
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