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ગજુરાતમાાં ઔધોગિક વિવિધતા અને ઔધોગિક વિકાસ 

ડૉ. નરેન્દ્રકુમાર બી. ટેલ 

આવીસ્ટન્ટ પ્રોપેવય, બલન્વ ળેઠ આય.એ. કોરેજ ઓપ આટટવ એન્ડ કોભવટ, ખાનયુ, અભદાલાદ  

 પ્રસ્તાલના :- 
ગજુયાત બાયતના નકળાભાાં ભશત્લનુાં સ્થાન ધયાલે છે. આજ થી ૬૦ લટ શરેાનો 

ગજુયાતનો છૂટાછલામા ઔધોગગક કેન્રો લાો ઔધોગગક નકળો શલે ઉધોગોના વલકાવથી 
બાતીગ ફન્મો છે. અરગ યાજ્મ તયીકે અસ્સ્તત્લભાાં આવ્મા છી ઔધોગગક કે્ષતે્ર ગજુયાતે 
રગબગ શનૂ્મભાાંથી વર્જન કયુું છે. અને તેના ઔધોગગક વલકાવભાાં ઝડ અને વલવલધતા ફાંને 
જોલા ભે છે. આથી ગજુયાતનુાં ઔધોગગક ભભુીદ્ર્શ્મ વભગ્રણે ફદરાઈ ગમેલુાં દેખામ છે. દેળ 
વલદેળભાાં ગજુયાત તેના કેટરાક પ્રણાગરકાગત ઉદ્યોગો અને તેની ેદાળો ભાટે પ્રાચીન વભમથી 
જાણીતો છે. યાંત ુશલે તો આધવુનક માંત્ર વાભગ્રીની ેદાળ અને વનકાવ કયીને ઔધોગગક કચૂભાાં 
ગજુયાત આગ લધી યહ્ુાં છે. 
 ગજુયાતના મખુ્મ ઉધોગો :- 

ગજુયાતભાાં કાચોભાર, ભાનલશ્રભ, મડૂી, લાશનવ્મલશાય અને વયકાયની નીવત જેલા 
ઉદ્યોગો ભાટે અનકુુ રયફોની ઉરબ્ધીના કાયણે ગજુયાતે અનેક ઉધોગોનો વલકાવ વાધ્મો 
છે. જેભાાં નીચે મજુફના ઉધોગોનો વલકાવ ખફુ જ વલવલધતા ધયાલે છે. 
 કાડ ઉધોગ  

 ગજુયાતભાાં કાડ ઉધોગ ભશત્લનુાં સ્થાન ધયાલે છે. ગજુયાતના કાડ ઉદ્યોગભાાં, 
સતુયાઉ કાડ ઉદ્યોગ વૌથી અગત્મનો છે. ગજુયાતભાાં સતુયાઉ કાડ ઉદ્યોગના સ્થાનીમકયણ 
અને વલકાવ ભાટે કેટરીક અનકુુરાતાઓ યશરેી છે. જેભ કે ગજુયાતભાાં આળયે ૨૫ રાખ શકે્ટય 
જભીનભાાં કાવનુાં લાલેતય થામ છે. ગજુયાતની કાી કાવની જભીન, કાવની ખેતી ભાટે 
અનકુુ શોલાથી કાવનુાં ઉત્ાદન ભોટા પ્રભાણભાાં થામ છે. સ્થાવનક પ્રદેળોભાાં થોડા પ્રભાણભાાં 
રાાંફા તાયના કાવનુાં ઉત્ાદન થામ છે. તેભ છતાાં ઉંચી કક્ષાના મરુામભ કડાના ઉત્ાદન 
ભાટે જરૂયી રાાંફા તાયનુાં રૂ ઈજીપ્ત, સદુાન કે ારકસ્તાન ભાાંથી આમાત કયલાભાાં આલે છે. 
 ગજુયાતના કાડ ઉદ્યોગના વલકાવની ળરૂઆતના તફક્કાભાાં જરૂયી માંત્ર વાભગ્રી મફુઈ 
ફાંદય દ્વાયા યદેળથી આમાત થતી શતી. ણ આજે દેળભાાં જ ભળીનયી ફનાલતા ઉદ્યોગોનો 
વલકાવ થમો શોલાથી ઘણી ખયી ભળીનયી દેળભાાંથી જ ભી યશ ેછે.  ગજુયાતભાાં સયેુન્રનગયભાાં 
ત્રાકો, સ્સ્નીગ ભાટેની યીંગ, ફે્રભ, ફોફીન, ફોફીન શોલ્ડય, વડુન ફોક્વ, ફોફીન ભળીન અને 
ળટર લગેયે વાધનોનુાં ઉત્ાદન થામ છે. 
 બાયતના સતુયાઉ કાડના કુર ઉત્ાદનના આળયે ૨૧ % જેટલુાં કાડનુાં ઉત્ાદન 
એકલુાં અભદાલાદ કેન્ર જ કયે છે. અભદાલાદ ઉયાાંત લડોદયા, સયુત, નલવાયી, કરોર, 
ફીરીભોયા, બરૂચ, ેટરાદ, ખાંબાત, નરડમાદ અને બાલનગય લગેયે કેન્રોભાાં ણ સતુયાઉ 
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કડાની વભરો આલેરી છે. ચાલ ુકાયખાનાની રષ્ટીએ આ ઉદ્યોગ ગજુયાતભાાં ાાંચભા સ્થાને છે.  
ગજુયાતભાાં કાયખાના ભાાંથી યોકામેરા કાભદાયોભાાંથી ૨૪ % જેટરા કાભદાયો સતુયાઉ કાડ 
ઉદ્યોગભાાં યોકામેરા છે. તે યીતે યોજગાયી યૂી ડલાની રષ્ટીએ સતુયાઉ કાડ ઉદ્યોગ ફીજે 
નાંફયે આલે છે. 
 સતુયાઉ કડાની વભરો ઉયાાંત ૨૪ શજાય થી ૨૫ શજાય જેટરી શાથવાો અને ત્રણ 
રાખ કયતા લધ ુમાાંવત્રક વાો નાના ામાના ઉદ્યોગ તયીકે ગજુયાતભાાં ચરાલલાભાાં આલે છે. 
સયુત અને ખાંબાતભાાં માાંવત્રક વાો લધ ુપ્રભાણભાાં છે. એકરા સયુત ળશયે ભાાંજ દેળની ૪૦ % 
જેટરી માાંવત્રક વાો છે. સયુત, ખાંબાત, ધોકા લગેયે શને્ડલભુ અને ાલયલભુથી ફનતા કાડ 
ઉદ્યોગના ભશત્લના કેન્રો છે. આ ઉયાાંત અભદાલાદ, વાફયકાાંઠા, ફનાવકાાંઠા, ભશવેાણા, 
બાલનગય, સયેુન્રનગય, યાજકોટ, ખેડા અને ડાાંગ જીલ્રાભાાં શાથવા ઉદ્યોગોના કેન્રો વશકાયી 
ધોયણે વલકસ્મા છે.જોકે ઓછા લત્તા પ્રભાણભાાં શને્ડલભુ ઉદ્યોગના કેન્રો ગજુયાતભાાં ફધે જ 
વલસ્તયણ ામ્મા છે. શને્ડલભુ ઉદ્યોગભાાં ખાવ કયીને જાડા કાડનુાં ઉત્ાદન થામ છે.  તાજેતયભાાં 
ડદાનુાં કાડ, વાડીઓ જેલી કે ોરીએસ્ટય, કરકત્તી, ચાંદેયી, યેળભી, ખાંબાતના ઘયચોા, 
શનીકોમ્ફ ટુલાર, ટકીળ ટુલાર,ચાદયો, ભળરૂ કાડ લગેયેનુાં ઉત્ાદન શાથવા ઉદ્યોગભાાં થામ 
છે. જમાયે ાલયલભૂ ઉદ્યોગભાાં વાડીઓ તથા ધોતીના કડાનુાં લધ ુઉત્ાદન થામ છે. શને્ડલભુ 
ઉદ્યોગભાાં અવળગક્ષત કા,દયો લધ ુ પ્રભાણભાાં યોકામેર છે. આ ઉદ્યોગોના વલકાવ ભાટે ‘ગજુયાત 
યાજ્મ શાથવા વલકાવ કોયોયેળન’ ની યચના કયલાભાાં આલી છે. 
 ગજુયાતભાાં ખાદીનુાં ઉત્ાદન ણ વાયા એલા પ્રભાણભાાં થામ છે. ગજુયાતભાાં આજે 
રગબગ ૨૦ થી ૨૫ શજાય અંફય ચયખા ચારે છે અને ૧૦ થી ૧૫ શજાય ાયાંરયક ચયખા 
ચારે છે. ખાદી ૫૦ શજાય કાયીગયોને યોજગાયી આે છે.ખાદી ઉત્ાદન અને લેચાણનુાં મોગ્મ 
આમોજન કયલાભાાં આલે તો ૩ રાખ થી ણ યોજગાયીનુાં વર્જન કયી ળકામ તેભ છે. 
 કાચુાં યેળભ લાયલાભાાં ગજુયાત એક મખુ્મ યાજ્મ છે. તેથી ગજુયાતભાાં કોળેટા ઉછેય 
ઉદ્યોગનો વલકાવ કયી ગજુયાતભાાં યેળભના લણાટકાભ ભાટે યેળભનો કાચો ભાર ેદા કયી ળકામ. 
ગજુયાતભાાં કોળેટા ઉછેય ઉદ્યોગનો આયાંબ કયલાભાાં આવ્મો છે. આ પ્રવવૃત્ત નાના અને વીભાાંત 
ખેડતૂોને, ખેતભજુયો તથા લણકયોને રાબદાઈ યોજગાય યૂો ડી ળકે તેભ છે. ગજુયાતભાાં ૧૨ 
જેટરા ગારીચા લણાટ કેન્રો ખાવ કયીને કચ્છભાાં સ્થાલાભાાં આવ્મા છે. 
 એન્જીવનમરયિંગ ઉદ્યોગ  

 ગજુયાતભાાં આજે એન્જીવનમરયિંગના ઉદ્યોગોનો વલકાવ ઝડથી થઇ યહ્યો છે. ગજુયાત 
ાવે રોખાંડ કે કોરવો ના શોલા છતાાં દેળના ફીજા બાગોભાાંથી તેની આમાત કયીને નાની ભોટી 
માંત્ર વાભગ્રી ફનાલલાને રગતા એન્જીવનમરયિંગ ઉદ્યોગો વલકવાલલાભાાં આવ્મા છે. આ ઉદ્યોગોભાાં 
સ્ટીર ાઈ, સ્ટીર ટયફુ, ડીઝર એન્ન્જન, લીજીથી ચારતી ભોટયો, લીજીથી ચારતા ાં, 
સ્લીચ ગીઅય, ાણીના ભીટય, ટે્રક્ટય, સ્કુટય, વાઇકર, ાલય ટીરય, કાડ ઉદ્યોગની ભળીનયી, 
ખેતીના માંત્રો, પે્રવના જરૂયી ભળીનો, પાભાટસ્યરુટકર ઉત્ાદન ભાટેના માંત્રો, ભળીન ટુલ્વ, 
લાશનોના બાગ, ટફાટઈન જેલી અનેકવલધ ચીજ લસ્તઓુનુાં ઉત્ાદન આ ઉદ્યોગોભાાં થામ છે. આ 
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ઉદ્યોગોનો વલકાવ રઘઉુધોગ તયીકે લધ ુ પ્રભાણભાાં થમો છે. ગજુયાતભાાં આજે એન્જીવનમરયિંગ 
ઉદ્યોગના ૧૨ શજાય કયતા ણ લધ ુએકભો આલેરા છે. 
 ગજુયાતભાાં એન્જીવનમરયિંગ ઉદ્યોગનુાં વૌથી ભોટુાં કેન્ર અભદાલાદ છે. અભદાલાદભાાં 
વલકવેરા અનેક ઉદ્યોગોના રીધે આ ઉધોગના ઉત્ાદનને વલળા ફજાય ભી યશ ેછે. એટલુાં જ 
નશીં ણ લાશનવ્મલશાયની વગલડ ણ આ ઉધોગના વલકાવ ભાટે જલાફદાય છે. 
 વભગ્ર બાયતભાાં જાશયે કે્ષતે્ર ભળીન ટુલ્વના ઉત્ાદન કયતા ૧૧૫ ભોટા એકભો આલેરા 
છે. તેભાાંથી છ એકભો ગજુયાતભાાં આલેરા છે. ગજુયાતભાાં આજે ૨૫૦૦ કયતા ણ લધ ુભળીન 
ટુલ્વનુાં ઉત્ાદન કયતા એકભો છે. જેભાાંથી અભદાલાદ, યાજકોટ, નરડમાદ અને બાલનગય, 
સયેુન્રનગય તેના એકભો લધ ુઆલેરા છે. ગજુયાત દય લે અભેરયકા, કેનેડા, ગિટન, જભટની, 
શોરેન્ડ અને ઓસ્ટે્રરીમા જેલા વલકવવત દેળોભાાં ભળીન ટુલ્વની વનકાવ કયે છે. 

સયુત કેન્ર લોટય શીટય જેલા લીજીક વાધનોનુાં ઉત્ાદન કયે છે. યાજકોટ ડીઝર 
એન્ન્જનો ફનાલતુાં દેળનુાં અગત્મનુાં કેન્ર ઘણામ છે. અશી યેઝય, વામકરના ડામનેભા, ફોરેન, 
ઘરડમાના કલય, રક્કડકાભ ભાટેની ભળીનયી લગેયે તેભજ ફીજી અનેક ચીજોનુાં ઉત્ાદન થામ 
છે. ભોયફીભાાં ઇરેક્ટ્ક્ટ્રક ઘરડમાયોનુાં ભોટાામે ઉત્ાદન થામ છે. નડીમાદભાાં ઓટોભોફાઇર ના 
જુદા જુદા બાગો જેલા કે ળોક એબ્વોિવ, વસ્ટન અને ફીજા બાગોનુાં ઉત્ાદન કયતા અનેક 
એકભો આલેરા છે. 
 યવામણ ઉદ્યોગ 

 યવામણ ઉદ્યોગ ગજુયાતનો એક અગત્મનો ઉદ્યોગ છે. આ ઉદ્યોગની ૩૧૦૦ કયતા ણ 
લધ ુ પેકટયીઓ ગજુયાતભાાં આલેરી છે. જેભાાં ૧૫ જેટરી ભોટી પેકટયીઓ છે. આળયે ૧૪૨૭૦ 
જેટરા રઘઉુધોગના એકભો ણ વલવલધ યવામણોનુાં ઉત્ાદન કયે છે.  

 ગજુયાતભાાં યવામણ ઉદ્યોગનો વલકાવ ભીઠાયુ, અભદાલાદ, લડોદયા, લરવાડ, તાી, 
ઉધના, ોયફાંદય, બાલનગય, ધ્ાાંગધ્ા, અંકરેશ્વય લગેયે કેન્રોભાાં થામ છે. ભીઠાયુભાાં તાતા 
કેવભકરનુાં વૌથી ભોટુાં એકભ છે. ભીઠાયુના કાયખાના ભાટે જરૂયી કાચો ભાર ભીઠુાં અને િાઈન 
સ્થાવનક પ્રદેળોભાાંથી ભોટા જથ્થાભાાં ભે છે.  

દેળના કુર ઉત્ાદનના ૭૮ % ભીઠુાં ગજુયાત ઉત્ન્ન કયે છે. ગજુયાતભાાં દય લે 
વયેયાળ ૧૪૯૦૪ શજાય ટન ભીઠાનુાં ઉત્ાદન થામ છે. જેભાાંથી ભોટા બાગનુાં ઉત્ાદન વૌયાષ્ટ્ર 
અને કચ્છભાાં થામ છે.  ભીઠાયુનુાં તાતા કેવભકલ્વનુાં એકભ વોડા એળ, કોક્ટ્સ્ટક વોડા, બ્રીચીંગ 
ાલડય, શાઇડ્રોક્રોરયક એવીડ, ઝીંક ક્રોયાઈડ, વોડીમભ ફામ-કાફોનેટ અને ફીજા અનેક 
યવામણોનુાં ઉત્ાદન કયે છે. ગજુયાત દેળનુાં ૫૦ % એટરે કે ૧૨ રાખ ટન કોક્ટ્સ્ટક વોડાનુાં 
ઉત્ાદન કયે છે. ભીઠાયુ, ધ્ાાંગધ્ા અને ોયફાંદય આ ત્રણેમ કેન્રો ગજુયાતનુાં ભોટાબાગનુાં વોડા 
એળનુાં ઉત્ાદન કયે છે. ગજુયાતભાાં કોક્ટ્સ્ટક વોડાનુાં ઉત્ાદન દેળના ઉત્ાદનના ૧૪.૦૬ % 
જેટલુાં થામ છે.  

 લડોદયા અને લરવાડ કેન્રો પાભાટસ્યરુટકર ેદાળોભાાં આગ ડતુાં સ્થાન ધયાલે છે. 
વભગ્ર ગજુયાતભાાં પાભાટસ્યરુટકરનુાં ઉત્ાદન કયતા ૨૬૦ એકભો આલેરા છે. તેભાાં એરેન્મ્ફક, 
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વાયાબાઇ કેવભકલ્વ, વેનીટેક્વ કોોયેળન, કેડીરા, અતરુ પ્રોડક્્વ અને ટોયેન્ટ લગેયે વૌથી 
અગત્મના એકભો છે. 

ગજુયાતભાાં શજુ ણ યવામણ ઉદ્યોગના વલકાવની ઘણી ળક્યતાઓ યશરેી છે. 
ગજુયાતભાાં ઇક્ટ્ન્ડમન ેટ્રો કેવભકલ્વ વાંકુરની આડેદાળો રૂે ેરકિંગ ભાટેની ચીજ લસ્તઓુ 
ફનાલી ળકામ તેભ શોલાથી તથા ગજુયાત વૌદમટ પ્રવાધનોના ઉદ્યોગને, ઉદ્યોગ ભાટેની વગલડો 
તથા વલળાર ફજાય પ્રાપ્ત થઇ ળકે તેભ છે. 
 ેટ્રો કેવભકલ્વ ઉધોગ  

    બાયતભાાં ખનીજ તેર ય આધારયત ેટ્રો-કેવભકલ્વના ભોટા ઉદ્યોગોનો આયાંબ કયલાનુાં ભાન 
ગજુયાતને પાે જામ છે. ગજુયાતભાાં આ ઉધોગ લડોદયાથી ળરુ કયી દગક્ષણ ગજુયાતના 
રકનાયાના ટ્ટાભાાં ઝડથી વલકવી યહ્યો છે. ગજુયાતભાાં વૌ પ્રથભ લડોદયા નજીક કોમરી 
યીપાઈનયી અને ગજુયાત સ્ટેટ પરટિરાઇઝય કાંનીની સ્થાના કયલાભાાં આલી. ગજુયાત 
યીપાઇનયીની કાચા તેર ની શદુ્ધિકયણની ક્ષભતા ૧૨૫ રાખ ટન જેટરી છે. બાયતનો પ્રથભ 
ેટ્રો-કેવભકલ્વ વાંકુર ‘ઇક્ટ્ન્ડમન ેટ્રો-કેવભકલ્વ કોોયેળન ગર.’ ૧૯૬૯ ભાાં લડોદયાભાાં સ્થાપ્મો. આ 
ઉયાાંત યાંગો, જ ાંતનુાળક દલાઓ, ડાઈસ્ટપ, દલાઓ, ઈરેક્ટ્રીકર, વભકેવનક અને ઈરેસ્ત્રોનીક્વ 
વાધનો અને માંત્રોના બાગ, ખોયાકની જાલણી ભાટેના દાથો લગેયે અનેક જાતના ઉત્ાદન 
એયોભેરટક પ્રોજેક્ટ આધારયત ઉધોગો સ્થામા છે. 
 ેટ્રો કેવભકર વાંકુરનો ફીજો એકભ ‘ઓલ્પીન્વ પ્રોજેક્ટ’ અથલા ‘નેપ્થા કે્રકય પ્રોજેક્ટ’ 
તયીકે ઓખામ છે. આ એકભ વાડાચાય રાખ ટન નેપ્થાનો ઉમોગ કયે છે. આ એકભભાાં 
ોરીભય ગે્રડનુાં પ્રોવરીન, કેવભકર ગે્રડનુાં પ્રોવરીન, બ્યટુાડીન અને ફેન્ઝીનનુાં ઉત્ાદન થામ 
છે. કેવભકર ગે્રડના પ્રોીરીન્ભાાંથી એક્રીરોનાઈટ્રાઈર અને તેભાાંથી એક્રીરીક પાઈફય ફને છે, જે 
અન્ડયલેય અને ઓલયકોટ ફનાલલા ઉમોગી છે. 
 યાવામગણક ખાતયનો ઉદ્યોગ :- 
ગજુયાત અનાજની ફાફતભાાં ખાદ્ય લાળાં યાજ્મ છે. તેથી ગજુયાતની ખેતીભાાંથી લધ ુ

ઉત્ાદન ભેલલા યાવામગણક ખાતયનો ઉમોગ કયલાની જરૂય છે. ગજુયાતભાાં યાવામગણક 
ખાતય ફનાલલાના ઉદ્યોગનો વાયો વલકાવ થમો છે. કાંડરા, ફાજલા, કરોર, વવક્કા અને 
શજીયાભાાં યાવામગણક ખાતય ના ભોટા કાયખાના આલેરા છે. ખાતયના ઉત્ાદન ભાટે કાચા ભ 
તયીકે કુદયતી લાય,ુ ગાંધક, પોસ્પેટ અને નેપ્થા જરૂયી છે. ખનીજ તેર અને નેપ્થા ગજુયાત ની 
યીપાઇનયી ભાાંથી ભે છે જમાયે ગાંધક અને યોક પોસ્પેટ યદેળથી આમાત થામ છે. ૧૯૬૨ભાાં 
વયકાય અને ખાનગી કે્ષત્રોના વાંયકુ્ત વાશવથી, ગજુયાત સ્ટેટ પરટિરાઇઝય કાંનીની સ્થાના 
કયલાભાાં આલી. તેના રીધે લડોદયા નજીક ફાજલા ખાતે ખાતયનુાં જ ાંગી વાંકુર ઉભુાં કયુું. આજે 
આ કાયખાનુાં એળીમાબયનુાં વૌથી ભોટુાં કાયખાનુાં છે. 
 ગજુયાતભાાં બાયતીમ ખેડતૂ વશકાયી ખાતય ભાંડી જે ટૂાંકા નાભે ‘ઇપકો’ તયીકે ઓખામ 
છે. તેના દ્વાયા કરોર અને કાંડરાભાાં ખાતયના કાયખાના સ્થાલાભાાં આવ્મા છે. આ ફાંને 
કાયખાના ભીને દય લે આઠ રાખ ટન યાવામગણક ખાતયનુાં ઉત્ાદન કયે છે. કાંડરા અને 
કરોરના કાયખાના યયુીમા, નાઈટ્રોજન, પોસ્પયવ અને ોટા્યકુ્ત ખાતયોનુાં ઉત્ાદન કયે છે. 
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 વવભેન્ટ ઉદ્યોગ :- 
ગજુયાતભાાં વવભેન્ટ ઉદ્યોગનો વલકાવ વાયા એલા પ્રભાણભાાં થમો છે. ગજુયાતભાાં રગબગ 

૪૧ જેટરી વવભેન્ટની પેકટયીઓ આલેરી છે. શલ્ભી વવક્કા, રાયકા, ોયફાંદય, યાણાલાલ, 
અબજુાનગય, જાપયાફાદ અને કોડીનાયભાાં વવભેન્ટની ભોટી પેકટયીઓ આલેરી છે. આ ઉદ્યોગભાાં 
કાચોભાર જેલો કે ચનૂાના થ્થય, ભાટી, ગચયોડી અને યેતી જેલા લજનદાય દાર્થ્રો શોલાથી જ્મો 
તે ભી યશતેા શોમ ત્મો જ આ ઉદ્યોગનુાં સ્થાનીમકયણ થઇ ળકે છે. વૌયાષ્ટ્રભાાં વવભેન્ટ ઉદ્યોગનો 
કાચો ભાર દરયમા રકનાયાના નજીકના પ્રદેળોભાાંથી વલળે ભે છે. આથી આ ઉદ્યોગના કેન્રો 
ભોટા બાગે દરયમા રકનાયાના નજીકના પ્રદેળોભાાં આલેરા છે. કોડીનાય અને ઓખા ભાંડીની 
આવાવના વલસ્તાયોભાાંથી ભતા ભીરીમોરાઈટ રાઇભસ્ટોન નો ઉમોગ ોયફાંદય, દ્વાયકા 
અને કોડીનાયના વવભેન્ટ ઉદ્યોગના કેન્રો કયે છે. ોયફાંદય કેન્ર વપેદ વવભેન્ટનુાં ઉત્ાદન કયે છે. 
 વવભેન્ટ ઉદ્યોગનો વલકાવ વૌયાષ્ટ્ર અને તેભો ણ જુનાગઢ, જાભનગય અને અભયેરી 
જીલ્રાભાાં જોલા ભે છે. જુનાગઢ જીલ્રાભાાં આરી, રવાણા, કોડીનાય, લેયાલ, ભાગમા 
શાટીના અને ોયફાંદય જીલ્રાભાાં ોયફાંદય, યાણાલાલ, જાભનગય જીલ્રાભાાં ભોખાના, રદસ્ગ્લજમ 
ગ્રાભ, બાણલડ અને વવક્કા, જુનાગઢ જીલ્રાભાાં અંબજુાનગય, અભયેરી જીલ્રાભાાં યાજુરા, લગેયે 
કેન્રોભાાં વવભેન્ટ પેકટયીઓ આલેરી છે. ગજુયાતભાાં વવભેન્ટની વૌથી ભોટી પેક્ટયી બરૂચ નજીક 
નભટદાનગય ખાતે ‘નભટદા વવભેન્ટ કાંની’ દ્વાયા સ્થાલાભાાં આલી છે. ગજુયાતભાાં ફનાવકાાંઠા 
અને કચ્છ જીલ્રાભાાં વાયી કળાનો ચનૂાના થ્થયોનો ભોટો જથ્થો ભળ્મો છે. તેથી ત્મો વવભેન્ટ 
ઉદ્યોગના વલકાવ ભાટેની ળક્યતાઓ છે. 
 ખાાંડ ઉદ્યોગ :-  

ગજુયાતભાાં ખેતી આધારયત ઉદ્યોગોનો વલકાવ ણ વાયા એલા પ્રભાણભાાં થમો છે. જેભાાં 
ખાાંડ ઉદ્યોગ અગત્મનો છે. ગજુયાતભાાં ખાવ કયી ને દગક્ષણ ગજુયાતભાાં ળેયડીનુાં લાલેતય ભોટા 
પ્રભાણભાાં થામ છે. ગજુયાતભાાં ખાાંડ ના કાયખાના વશકાયી કે્ષત્રભાાં જ સ્થાલા અગ્રતા આલા 
વયકાયની નીવત યશી છે. ગજુયાતભાાં વૌ પ્રથભ ખાાંડનુાં કાયખાનુાં ૧૯૫૬-૫૭ ભાાં ફાયડોરી ખાતે 
વશકાયી કે્ષતે્ર સ્થાલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. 
 ગજુયાતભાાં ખાાંડ ઉદ્યોગનુાં સ્થાનીમકયણ સયુત, લરવાડ, ખેડા, અભયેરી, જુનાગઢ લગેયે 
જીલ્રાભાાં થયુાં છે. સયુત જીલ્રાભાાં વામન, ચરથાણ, ભહલુા, ભઢી, ફાયડોરી, લરવાડ જીલ્રાના 
ગણદેલી, ભયોરી અને લરવાડ, ખેડા જીલ્રાના ારજ, અભયેરી જીલ્રાના અભયેરી, જુનાગઢ 
જીલ્રાના ઉના, કોડીનાય, તરાા, યાજકોટ જીલ્રાના ધોયાજી લગેયે કેન્રોભાાં ખાાંડ ની પેકટયીઓ 
આલેરી છે. કાડ ઉદ્યોગ છી ખાાંડ ઉદ્યોગ યોજગાયી આલાભાાં ફીજે સ્થાને છે. વૌયાષ્ટ્રભાાં ૭૦ 
થી લધ ુ ખાાંડવયીની પેકટયીઓ આલેરી છે. ખાાંડવયીની આડ ેદાળો રૂે સગુયકેન લેક્વનુાં 
ઉત્ાદન કયી ળકામ છે. ગજુયાતભાાં સયુત જીલ્રાના કાભયેજ, વનઝય અને કોવફા, લરવાડ 
જીલ્રાના ાયડી અને નલવાયી જીલ્રાના ચીખરી તથા ઉત્તય ગજુયાતભાાં ભશવેાણા જીલ્રાના 
ખેયાલ ુખાતે નલી ખાંડની પેકટયીઓ ળરુ કયલાભાાં આલી છે. ખાાંડ ઉદ્યોગની અગત્મની આડેદાળ 
તયીકે ભોરાવીવનુાં ઉત્ાદન થામ છે. જે કેવભકર ઉદ્યોગ ભાટે અગત્મનો કાચો ભ છે. 
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