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ગજુરાતમાાં ઘટકવાર ઔદ્યોગિક વવકાસની તરેહ 
તપન જે. ભટ્ટ 

ીએચડી સ્કોર અથથાસ્ત્ર, શૌરાષ્ટ્ર યનુનળશીટી-રાજકોટ.  
ઈ-મેઈ:- tapanbhatt21@yahoo.com 

સારાાંશ 
પ્રસ્તતુ ેખમાાં ગજુરાત રાજ્યમાાં નાના ાયાના અને મધ્યમ કદના ઔદ્યોગગક એકમો 

તથા તેમાાં રોકાણ અન ેરોજગારી બાબત ેચચાથ કરળામાાં આળી છે. ગજુરાત રાજ્યના ચાર ભાગ 
ાડીને તેમાાં અતીનાના, નાના ાયાના અને માધ્યમ કદના ઔદ્યોગગક એકમો, રોકાણ અન ે
રોજગારીની ચચાથ કરળામાાં આળી છે.  
ચાવીરૂપ શબ્દો:- ઔદ્યોગગક એકમો, રોકાણ, રોજગારી, ળાયબ્રન્ટ ગજુરાત. 
 ગજુરાત મલૂભતૂ રીતે આનથિક સધુારા ષેાથી જ ળેાર ળાણીજ્યમાાં મોખરાનો પ્રાાંત 
ગણળામાાં આવ્યો છે. આનથિક સધુારા છી રાજ્યોને નળકાશક્ષી ઉક્રમો માટે જે ળધારે 
સ્ળાયતતા મલી છે તેનો મષતમ ાભ ગજુરાત ઉઠાળી રહ્યો છે. ળાયબ્રન્ટ ગજુરાતના નામે 
રોકાણ માટેનો આકવથક તખતો ગજુરાતમાાં તૈયાર થયો છે રાંત ુનાના ાયાના કે અતીનાના 
એકમો ગજુરાતની આજે ણ નળેવતા રષી છે. ગજુરાતના ઔદ્યોગગકરણના શાંદભથમાાં જે ઉજળાં 
ગચત્ર દાથળળામાાં આળે છે તે આળકાયથ છે રાંત ુ આણે જયારે ટકાઉક્ષમ નળકાશ અને 
શળથશમ્મમગત વ્યષુાત્મક નળકાશની ળાત કરીએ ત્યારે રાજ્યના જજલ્ાઓમાાં જે વ્યાક 
અશમાનતા જોળા મલે છે તે ભનળષ્ટ્યના નળકાશ માટે મોટા ડકારરૂ છે. આ ષકીકતને શમજળા 
માટેનો એક શાંગક્ષપ્ત પ્રયાશ કરળામાાં આવ્યો છે જેમાાં ળવથ ૨૦૦૭-૦૮ અને ળવથ ૨૦૧૪-૧૫ માાં 
ગજુરાત રાજ્યમાાં અતીનાના, નાના ાયાના અને મધ્યમ કદના ઔદ્યોગગક એકમો, રોકાણ તથા 
રોજગારીનુાં તુનાત્મક ગચત્ર રજૂ કરીને તેનુાં નળસ્તારની દ્રષ્ષ્ટ્ટએ ચાર નળભાગમાાં નળભાજીત 
આંકડાકીય ગચત્ર મકુળામાાં આવ્યુાં છે જે એકાંદરે ઔદ્યોગગક કેન્દ્રીકરણનો સ્ષ્ટ્ટ શાંકેત રૂો ડ ેછે. 
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એકમ (%) રોકાણ (%) રોજિારી (%) 

૨૦૦૭-૦૮ મધ્ય ૩૨.૫૧ ૩૪.૨૪ ૩૫.૫૫ 

 
ઉતર ૧૦.૨૨ ૧૬.૦૩ ૧૧.૭ 

 
સૌરાષ્ટ્ર ૧૬.૦૧ ૧૫.૭૯ ૧૭.૦૧ 

 
દક્ષીણ ૪૧.૨૫ ૩૩.૯૪ ૩૫.૭૪ 

 
કુ ૧૦૦. ૧૦૦. ૧૦૦. 

     ૨૦૧૪-૧૫ મધ્ય ૨૯.૦૪ ૩૩.૫૧ ૨૮.૩૯ 

 
ઉતર ૧.૭૮ ૮.૬૩ ૪.૬૩ 

 
સૌરાષ્ટ્ર ૧૩.૫ ૨૪.૯૮ ૧૫.૦૮ 

 
દક્ષીણ ૫૫.૬૮ ૩૨.૮૮ ૫૧.૯ 

 
કુ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ 

Source: Industries Commissionerate, Gandhinagar, Gujarat. 
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ળવથ ૨૦૦૭-૦૮ માાં કુ ૧૩૧૮૫ એકમોમાાંથી શૌથી ળધ ુ ૪૧.૨૫% એકમો દક્ષીણ 
ગજુરાતમાાં આળે ષતા. ત્યારબાદ મધ્ય ગજુરાતમાાં ૩૨.૫૧% એકમો આળેા ષતા. ત્રીજા ક્રમ ે
શૌરાષ્ટ્ર અન ેકચ્છમાાં ૧૬.૦૧% એકમો આળેા ષતા અને એ જ ળવથમાાં શૌથી ઓછા ૧૦.૨૨% 
એકમો ઉતર ગજુરાતમાાં આળેા ષતા. મડૂીરોકાણની ળાત કરીએ તો કુ ૮૪૯૧૮૫.૯૨ ાખ 
રૂનયાનુાં મડૂીરોકાણ થયુાં ષત ુાં જેમાાંથી શૌથી ળધ ુ૩૪.૨૪% નુાં મડૂીરોકાણ મધ્ય ગજુરાતમાાં થયુાં 
ષત ુાં, ત્યાર બાદ ૩૩.૯૩% જેટલુાં મડૂીરોકાણ દક્ષીણ ગજુરાતમાાં થયુાં ષત ુાં. ત્રીજા ક્રમે ઉતર 
ગજુરાતમાાં ૧૬.૦૩% નુાં મડૂીરોકાણ થયુાં ષત ુાં અને શૌથી ઓછાં ૧૫.૭૯% જેટલુાં મડૂીરોકાણ 
શૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાાં થયુાં ષત ુાં. રોજગારીની ળાત કરીએ તો કુ ૧૯૭૩૩૪ ની રોજગારીમાાં 
શૌથી ળધ ુ ૩૫.૭૪% રોજગારી દક્ષીણ ગજુરાતમાાં મલી ષતી, ત્યારબાદ ૩૫.૫૫% રોજગારી 
મધ્ય ગજુરાતમાાં મલી ષતી. ત્રીજા ક્રમે ૧૭.૦૧% રોજગારી શૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાાં મલી ષતી. 
શૌથી ઓછી ૧૧.૭૦% રોજગારી ઉતર ગજુરાતમાાં મલી ષતી. 

ળવથ ૨૦૧૪-૧૫ માાં કુ ૬૪૧૬૩ એકમોમાાંથી શૌથી ળધ ુ ૫૫.૬૮% એકમો દક્ષીણ 
ગજુરાતમાાં આળે ષતા. ત્યારબાદ મધ્ય ગજુરાતમાાં ૨૯.૦૪% એકમો આળેા ષતા. ત્રીજા ક્રમ ે
શૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાાં ૧3.૫૦% એકમો આળેા ષતા અને એ જ ળવથમાાં શૌથી ઓછા ૧.૭૮% 
એકમો ઉતર ગજુરાતમાાં આળેા ષતા. મડૂીરોકાણની ળાત કરીએ તો કુ ૧૩૫૯૦૯૯.૩૭ ાખ 
રૂનયાનુાં મડૂીરોકાણ થયુાં ષત ુાં જેમાાંથી શૌથી ળધ ુ૩૩.૫૧% નુાં મડૂીરોકાણ મધ્ય ગજુરાતમાાં થયુાં 
ષત ુાં, ત્યાર બાદ ૩૨.૮૭% જેટલુાં મડૂીરોકાણ દક્ષીણ ગજુરાતમાાં થયુાં ષત ુાં. ત્રીજા ક્રમે શૌરાષ્ટ્ર અને 
કચ્છમાાં ૨૪.૯૭% નુાં મડૂીરોકાણ થયુાં ષત ુાં અને શૌથી ઓછાં ૮.૬૪% જેટલુાં મડૂીરોકાણ ઉતર 
ગજુરાતમાાં થયુાં ષત ુાં. રોજગારીની ળાત કરીએ તો કુ ૪૧૦૪૫૫ ની રોજગારીમાાં શૌથી ળધ ુ
૫૧.૯૧% રોજગારી દક્ષીણ ગજુરાતમાાં મલી ષતી. ત્યારબાદ ૨૮.૩૯ રોજગારી મધ્ય ગજુરાતમાાં 
મલી ષતી. ત્રીજા ક્રમે ૧૫.૦૮% રોજગારી શૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાાં મલી ષતી. શૌથી ઓછી ૪.૬૩% 
રોજગારી ઉતર ગજુરાતમાાં મલી ષતી. 

જો બાંને ળવોની તુના કરીએ તો સકુ્ષ્મ, નાના ાયાના અને માધ્યમ ાયાના કુ 
એકમોમાાં શૌથી ળધ ુએકમો દક્ષીણ ગજુરાતમાાં આળેા છે. ત્યારબાદ બીજા ક્રમે મધ્યગજુરાત, 
ત્રીજા ક્રમે શૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ અને શૌથી ઓછા ઉતર ગજુરાતમાાં આળેા છે. મડૂીરોકાણની ળાત 
કરીએ તો શૌથી ળધ ુમડૂીરોકાણ મધ્ય ગજુરાતમાાં થયુાં. ત્યારબાદ બીજા ક્રમે દક્ષીણ ગજુરાત, 
ત્રીજા ક્રમે શૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ અને શૌથી ઓછાં ઉતર ગજુરાતમાાં થયુાં. રોજગારીની બાબતમાાં 
શૌથી ળધ ુરોજગારી દક્ષીણ ગજુરાત, ત્યારબાદ બીજા ક્રમે મધ્ય ગજુરાત, ત્રીજા ક્રમે શૌરાષ્ટ્ર 
અને કચ્છ અને શૌથી ઓછા ઉતર ગજુરાતમાાં મલી. 

આમ જો ઉદ્યોગોનુાં શમગ્ર ગચત્ર જોઈએ તો દક્ષીણ ગજુરાતમાાં ઉદ્યોગોનુાં કેન્દ્રીકરણ જોળા 
મલે છે. અને ત્યાર બાદના ક્રમે મધ્ય ગજુરાત અને શૌથી ઓછાં ઉતર ગજુરાતમાાં જોળા મલે છે.  

આ બાબતમાાં જો ષજુ ણ બારીકાઇથી નનરીક્ષણ કરળામાાં આળે તો તેમાાં ણ ઘનનષ્ટ્ઠ 
કેન્દ્રીકરણ જોળા મલે છે. દા,ત. દક્ષીણ ગજુરાતમાાં ણ સરુતમાાં શૌથી ળધ ુઔદ્યોગગક એકમો 
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આળેા છે, જયારે ડાાંગ અને તાીનુાં ગચત્ર નબળાં જણાય છે. મધ્ય ગજુરાતમાાં અમદાળાદ, 
ળડોદરા, ભરૂચમાાં કેન્દ્રીકરણ જણાય છે. શૌરાષ્ટ્રમાાં રાજકોટમાાં કેન્દ્રીકરણ જોળા મલે છે. અને 
ઉતર ગજુરાતમાાં ગાાંધીનગર અને મષશેાણામાાં કેન્દ્રીકરણ જોળા મલે છે. 
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