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ગુજયાતનો ઔદ્યોગગક સલકાવ ભશદં ળે લાીથી ભશેવાણા સુધીના યે રલે
ટ્રે કની ફંને ફાજુના ૨૪ કકરોભીટય સુધીના સલસ્તાયભાં થમો છે.
અથથળાસ્ત્રીઓ આ સલસ્તાયને ગુજયાતનાસલકાવનો ગોલ્ડન કોકયડોય કશે છે.

ડીએભઆઇવીના ગરે ગુજયાતની સવંશ છરાંગ

ગુજયાતનો ઔદ્યોગગક
સલકાવ ભશદં ળે
લાીથી ભશેવાણા સુધીના

યે રલે ટ્રેકની ફંને

ફાજુના ૨૪ કકરોભીટય

સુધીના સલસ્તાયભાં

થમો છે . અથથળાસ્ત્રીઓ આ

સલસ્તાયને ગુજયાતના

સલકાવનો ગોલ્ડન કોકયડોય

કશે છે .

ગુજયાત અનેક ક્રાંસતઓનુ ં

જનક યહ્યું છે . કૃષ્ણ

બગલાન ણ યાજ કયલા

અંતે તો ગુજયાત

આવ્મા શતા. ખુભાયીથી છરકાતી ગુજયાતી પ્રજા ખંતીરી, વાશસવક અને વંસ્કાયસ્લાથી છે . આઝાદીની
ચલ ળરૂ કયનાય ગાંધીજી, દે ળી યજલાડાઓને એક કયી અખંડ બાયતનુ ં સનભાથણ કયનાયા વયદાય ટેર
જેલા વ ૂતોને આ ધંગીધયાએ જન્ભ આપ્મો છે.

વંતો અને શ ૂયાઓની આ ભ ૂસભએ જમપ્રકાળ નાયામણને વં ૂણથ ક્રાંસતની પ્રેયણા આી શતી. કેયના
કુકયમનને શ્વેતક્રાંસત ભાટે ગુજયાતની ભ ૂસભ પદ્ર ુ જણાઇ શતી. શકયમાી ક્રાંસતની ળરૂઆત ંજાફથી થઈ,
યં ત ુ નભથદા મોજનાના વપ અભરીકયણ ફાદ ગુજયાતના કૃસ સલકાવદયે શયપા બયી છે.

ઔદ્યોગગક સલકાવ અને મ ૂડીયોકાણની દ્રષ્ષ્ટએ ગુજયાત શંભેળાં ભોખયે યહ્યું છે, યં ત ુ આલનાયા કદલવોભાં
કદલ્શી-મુફઈ
ં
ઇન્ડષ્સ્ટ્રમર કોકયડોય અને સવલ્લય કોકયડોયને ગરે ગુજયાત આલનાયા દામકાભાં બાયતનુ ં
ગ્રોથ એન્ન્જન વાચા અથભ
થ ાં ુયલાય થળે.

ગુજયાતનો ઔદ્યોગગક સલકાવ ભશદં ળે લાીથી ભશેવાણા સુધીના યે રલે ટ્રેકની ફંને ફાજુના ૨૪ કકરોભીટય
સુધીના સલસ્તાયભાં થમો છે . અથથળાસ્ત્રીઓ આ સલસ્તાયને ગુજયાતના સલકાવનો ગોલ્ડન કોકયડોય કશે છે.
ગુજયાતના નકળાનો ઘ્માનથી અભ્માવ કયળો તો જણાળે કે  ૂલ
થ ટ્ટીના આકદલાવી સલસ્તાયોભાં ખાવ
ુ , યાજીા, બરૂચ, સુયત, વ્માયા,
કયીને વાફયકાંઠા, ફનાવકાંઠા, દાશોદ, ંચભશાર, છોટા ઉદે ય
વોનગઢની આવાવ ઔદ્યોગગક સલકાવ નકશલત્ છે .

ળશેયી સલસ્તાયોની વયખાભણીભાં મ ૂડીયોકાણ નગણ્મ છે. આ દ્રષ્ષ્ટએ ગુજયાતનો સલકાવ વંતગુ રત નથી. ૧૫
લથ શેરાં કચ્છ અને વૌયાષ્ટ્રની શારત ણ આકદલાવી સલસ્તાયો જેલી શતી. જાભનગયભાં કયરામન્વ
અને એસ્વાયની કયપાઇનયી, બાલનગય ાવે અરંગભાં સળબ્રેકગગં માડથ, કચ્છભાં મુદ્રા
ં અને કંડરા ફંદયના
સલકાવ ફાદ લરવાડથી ભાંડલી સુધીની દકયમાઈ ટ્ટી ય મ ૂડીયોકાણ લધી યહ્યું છે.

અથથળાસ્ત્રીઓ આ સલકાવક્ષેત્રને સવલ્લય કોકયડોય કશે છે. ગુજયાતભાં આજે ૩૫ ટકા મ ૂડીયોકાણ સવલ્લય
કોકયડોયભાં થઈ યહ્યું છે. યુનેસ્કોનો કયોટથ કશે છે કે ૨૦૨૫ની વારભાં બાયતની ૪૦ ટકા આમાત અને
સનકાવ ગુજયાતનાં ફંદયોથી થળે. ગુજયાતના કચ્છ-વૌયાષ્ટ્ર વકશતનાં તભાભ ફંદયોએથી જલા ભાટે ટ્રાકપક
લધળે.

આલનાયા દામકાભાં વૌયાષ્ટ્રનાં ફંદયોએ જલા અભદાલાદ, ઉત્તય અને ભઘ્મ ગુજયાતથી છ રેનના યાષ્ટ્રીમ
ધોયીભાગો ફનાલલા ડળે. બ્રોડગેજ યે રલેન ુ ં નેટલકથ ડફર ટ્રેકનુ ં ડેડીકેટેડ થળે. ગુજયાતની લવતીનુ ં
સ્થાંતય દકયમાકાંઠે ૬૦ ટકા સુધી આગાભી ૩૦ લથભાં થળે. ગુજયાતભાં ધોરેયા ફાદ નલાં
આંતયયાષ્ટ્રીમ શલાઈ ભથકો કમાં ફનળે એ અંગેના વલેભાં કચ્છભાં કંડરા કે મુદ્રા,
ં યાજકોટ અને કેળોદની
ગણના થામ છે .

કયપાઇનયી, સવભેન્ટ, કેસભકલ્વ, ાલય પ્રોજેક્ટ્વ અને ગેવ આધાકયત ઉદ્યોગો શલે દકયમાકાંઠે આકાય રઈ
યહ્યા છે . આ સવલ્લય કોકયડોયનો સલકાવ ગોલ્ડન કોકયડોયની ભાપક વંત ૃપ્ત (વેચ્યુયેળન)ના સ્તયે શંચે એ
શેરાં કદલ્શી-મુફઈ
ં
ઇન્ડષ્સ્ટ્રમર કોકયડોય (ડીએભઆઇવી) આકાય રેળ.ે ગોલ્ડન અને સવલ્લય કોકયડોય
ફાદ ડીએભઆઇવી ગુજયાતભાં આસથિક ક્રાંસત રાલળે.

સલયાવતની જીના
ંૂ
બયોવે સલકાવ નથી થતો. સલકાવ ભાટે આમોજન અને અભરીકયણ ામાની ળયત છે .
આલનાયા દળકાભાં કદલ્શી-મુફઈ
ં
ઇન્ડષ્સ્ટ્રમર કોકયડોય - ડીએરઆઇવી મોજનાનુ ં વપ અભરીકયણ થળે
તો સશ્વભ બાયત ખાવ કયીને યાજસ્થાન, ગુજયાત, ભશાયાષ્ટ્ર અને ભઘ્મપ્રદે ળનો સલસ્તાય ગ્રોફર
ભેન્યુપેક્ટચકયંગ અને ટ્રેકડંગ શફ ફની જળે.

બાયતના સલકાવ ભાટે આ ક્ષેત્ર ગ્રોથ એન્ન્જન ફનળે. જાાન અને બાયત વયકાય ઉયાંત આ યાજ્મોના
વશકાયથી ળરૂ થમેરી આ મોજનાભાં લલ્ડથ ક્ટરાવ ઇન્પાસ્ટ્રક્ટચય ઊભુ ં થળે. આલનાયા ાંચ લથભાં આ
યાજ્મોભાં યોજગાયીની તકો ફભણી થળે. ઔદ્યોગગક ઉત્ાદન ત્રણ ગણુ ં થળે અને સનકાવની ક્ષભતા ચાય
ગણી લધી જળે.

કદલ્શી-મુફઈ
ં
ઇન્ડષ્સ્ટ્રમર કોકયડોય (ડીએભઆઇવી)ની વાથોવાથ ડેડીકેટેડ ફ્રેઇટ કોકયડોય, સ્ેસળમર
ઇકોનોસભક ઝોન, સ્ેસળમર ઇન્લેસ્ટભેન્ટ કયજજમન, સભલ્ટ ભોડેર રોજજષ્સ્ટક ાકથ, યે રલે અને ોટથગરંક ફ્રેઈટ
ટસભિનર, લેયશાઉસવંગ અને સ્ટોયે જની અન્મ વ્મલસ્થાઓની સલકાવની મોજનાઓના ગરે શકયમાણના
દાદયીથી લામા કદલ્શી, યાજસ્થાન, ગુજયાતથી મુફઈ
ં
સુધીનો ૧૪૩૮૩ કક.ભી.નો આ કોકયડોય બાયતના
(૬૦%) અથથતત્ર
ં ને યીતવય લાઈબ્રન્ટ ફનાલળે.

યાજસ્થાનના ૫૭૮ કક. ભી., ગુજયાતના ૫૬૫ કક.ભી (૩૮%) અને ભશાયાષ્ટ્રના ૧૯૮ (૧૦%) અથાથત ્ ૮૭
ટકા સલસ્તાયને વભાલતો આ ડીએભઆઈવીભાં ભઘ્મપ્રદે ળ, ઉત્તયપ્રદે ળ, કદલ્શી અને શકયમાણનુ ં કુર
મોગદાન ૧૧ ટકા જેટલું છે . દે ળની ૧૭ ટકા લસ્તી, ૧૪ ટકા સલસ્તાય અને છ યાજ્મોના ૮૨ જજલ્રાને
આલયી રેતી આ મોજના અને આનુગં ગક પ્રોજેક્ટ્વભાં બાયતભાં આલનાયા કુર સલદે ળી મ ૂડીયોકાણભાં
૫૫ ટકાથી લધુનો પાો યશેળ.ે

ગુજયાતને આનો વૌથી ભશત્તભ પામદો થળે, કાયણ કે ગુજયાતનુ ં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ટચય સુફથ છે . ગુજયાતનો
૧૬૦૦ કક.ભી.નો દકયમાકાંઠો તથા નાનાં-ભોટાં ૪૦ ફંદયો ોટથ ઇકોનોભીને સુદ્રઢ ફનાલે છે. ગુજયાતભાં
ડામભંડ ભેન્યુપેક્ટચકયંગ, એન્ન્જસનસમંયગ, ઓટોભોફાઇર, ઓટો ા્વ,થ પાભાથસ્યુકટકર, કેસભકલ્વ, ેટ્રોકેસભકલ્વ
અને એગગ્રકલ્ચયર આધાકયત ઇન્ડસ્ટ્રીઝનો નંધાત્ર સલકાવ થમો છે.

દે ળનુ ં ગ્રોથ એન્ન્જન ગણાતુ ં ગુજયાત ઘણી ફધી ફાફતે દે ળ અને દુસનમાભાં ડંકો લગાડી યહ્યું છે . ગુજયાત
ોગરશ્ડ ડામભંડનુ ં સલશ્વનુ ં વૌથી ભોટું કેન્દ્ર છે. દુસનમાની વૌથી ભોટી ભ ૂસભગત ેટ્રોગરમભ કયપાઈનયી
અશંમા છે . સ્ટીર ક્ષેત્રે ત્રીજા નંફયના કેન્દ્ર તયીકે ગુજયાતની ગણના થામ છે. સલશ્વની વૌથી ભોટી સવંચાઈ
નશેય અશં છે . એટલું જ નશં, ણ ગુજયાત ઈવફગુર, જીરું અને કદલેરનુ ં સલશ્વનુ ં વૌથી ભોટું ઉત્ાદક છે.

યાષ્ટ્રકક્ષાએ ણ ગુજયાત અનેક ક્ષેત્રે અગ્રેવય છે. દે ળભાં દલાઓ અને કેસભકલ્વનુ ં વૌથી લધુ ઉત્ાદન
ગુજયાત કયે છે . ેટ્રોકેસભકલ્વના વૌથી ભોટા ઉત્ાદક તયીકે યાજ્મ દે ળબયભાં પ્રથભ ક્રભે છે, જ્માયે ભીઠુ,ં

વોડાએળ ઉયાંત અન્મ દકયમાઈ ઉત્ાદનો ણ વૌથી લધુ ગુજયાતભાં થામ છે. એ જ યીતે ભાનલવજિત
પાઈફયનુ ં ણ તે વૌથી ભોટું ઉત્ાદક છે .

સ્ોન્જ આમનન
થ ો વૌથી ભોટો પ્રાન્ટ ણ યાજ્મભાં છે. કયઝલથ ફંકના કયોટથ અનુવાય સલદે ળી
મ ૂડીયોકાણનો ૨૫ ટકા કશસ્વો ગુજયાતભાં લયામ છે. ફંક કડોગઝ્વભાં વલાથસધક વ ૃદ્ધિ ગુજયાતભાં
નંધાઈ છે , ત્માયે આલનાયા દળકભાં ડીએભઆઇવીના વથલાયે ગુજયાત અને સશ્વભ બાયતનો સલકાવ
ભશત્તભ થળે.

ડીએભઆઇવી ઉયાંત ગુજયાતના ોટની ભ ૂસભકા આ કયપ્રેક્ષ્મભાં ચાલીરૂ ફનળે. મુફઈના
ં
જલાશયરાર નશેરુ અને કચ્છના કંડરા ોટભાં શંભેળાં ટ્રાકપકજાભ જોલા ભે છે ત્માયે ગુજયાતના
નલસલકસવત ફંદયોભાં શેન્ડગરંગ અને રોકડંગ ટાઇભ ન્ય ૂનતભ શોમ છે. ગુજયાતનાં ફંદયોની કનેષ્ક્ટટસલટી
યે રલે, યોડ અને શલાઈભાગે ભઘ્મપ્રદે ળ, યાજસ્થાન, કદલ્શી, શકયમાણા અને ઉત્તયપ્રદે ળ સુધી યશેરી છે.
ત્માયે ડીએભઆઇવીના આગભનને ગરે શાઇસ્ીડ ટ્રાન્વોટથ અને શાઇસ્ીડ ોટથ નેટલકથના એકપસળમન્ટ
અને કોમ્ેકટકટલ એડલાન્ટેજ ગુજયાતને ફેળક ભળે.

ફીીઓ, કેીઓ, કયવચથ એન્ડ ડેલરભેન્ટભાં આઉટવોસવંગનુ ં ભશત્તભ કાભ શાંવર થળે. જાાન વયકાય
ગુજયાતભાં ચીનના વેનઝેન અને સભડર ઇસ્ટના ઝાફાફેરીને ટક્કય ભાયે એ કક્ષાના સ્ેસળમર ઇકોનોસભક
ઝોન ફનાલલાનો સલચાય કયી યશી છે. માહ,ૂ ગ ૂગર, ઇન્ટેર, આઇફીએભથી ભાંડીને એયફવ અને ફોઇંગ
જેલી કંની ોતાનાં વસલિવ સ્ટેળનો આ સલસ્તાયભાં ખોરલા જગ્મા ળોધી યશી છે.

ગુજયાતભાં ૧૫૦૦ કકરોભીટયની ગેવગ્રીડ થયાઈ યશી છે. કક્રષ્ણા-ગોદાલયી ફેસવનના ગેવનુ ં રેન્ડપોર
ોઇન્ટ ગુજયાત છે . ગુજયાતભાં આ ગેવ આધાકયત વંખ્માફંધ ાલય પ્રોજેક્ટ્વ આલી યહ્યા છે. વીએનજી
આધાકયત લાશનોની વંખ્મા ગુજયાતભાં ભશત્તભ છે. છે લ્રા એક દળકભાં ગુજયાતનો સલકાવદય દળભાંથી
ત્રણ લખત ડફર કડજજટને ાય કયીને ૧૪.૭૭ ટકા સુધી શંચી ચ ૂક્યો છે.

બાયતનો જીડીી એકણ લખત ડફર કડજજટ થમો નથી, આલનાયા દામકાભાં ગુજયાત ગેવ કેસટર
ફનળે. ઊજાથક્ષેત્રે વયપ્રવ ફનળે. વૌય અને લનઊજાથ ઉયાંત ગફનયં યાગત ઊજાથસ્રોતો
સલકવાલલાભાં ણ ગુજયાત પ્રથભ ક્રભે છે . વૌયઊજાથનો દે ળનો વૌથી ભોટો પ્રોજેક્ટટ અને ન્યુન્ક્ટરમય
ટેક્ટનોરોજી આધાકયત ાલય પ્રોજેક્ટટ ણ ગુજયાતભાં સ્થાઈ યહ્યા છે. આળા યાખીએ કે સ્લગણિભ
ગુજયાતની ઉજલણી વાથે આ વોનેયી સ્લપ્ન વાકાય થામ.

ફંદય - ગુજયાત ૧૬૦૦ કક.ભી.નો વમુદ્રકકનાયો ધયાલે છે, જેના ય કંડરા અને મુદ્રા
ં જેલાં સલશ્વકક્ષાનાં
ો્વથ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ટચયનો વ્માક રાબ ભેલી યહ્યાં છે , આકફ્રકા અને યુયો તથા ભઘ્મ ૂલથ (ખાડી દે ળો)ની
વભી શોલાને કાયણે ગુજયાતનાં ફંદયો આમાત ભાટેન ુ ં પ્રલેળદ્વાય ફન્માં છે.

- ગુજયાતભાં ૪૨ ોટથ છે , જે ૈકી ફે ભોટાં ોટથ છે અને ૪૦ નાનાં ફંદયો છે
- યાજ્મભાં વૌથી લધુ વંખ્માભાં ઓયે ળનર ોટથ અને કોભસળિમર કાગોોટથ છે
- ખાનગી બાગીદાયી વાથે ફંદય સલકવાલનારું દે ળનુ ં પ્રથભ યાજ્મ ગુજયાત છે
- કેસભકર ટસભિનર ધયાલતુ ં દે ળનુ ં વૌપ્રથભ યાજ્મ
- દે ળભાં ોટથ ભાયપતે થતા કુર લેાયના ૪૦ ટકા લેાય ગુજયાતનાં ોટ્ર્વ યથી થામ છે

ભાગથ શાર ગુજયાતભાં ૧૨૧૯ ભોટા ુર છે અને અન્મ ૪૨૧૮ નાના ુર છે . વફ-લેની વંખ્મા યાજ્મભાં
૭૮,૦૯૧ની છે . દે ળનો વૌપ્રથભ એક્ટવપ્રેવ લે ગુજયાતભાં અભદાલાદ અને લડોદયાને જોડતો ૯૩ કક.ભી.નો
તૈમાય થમો શતો.

ઊજાથ યાજ્મભાં કુર ાલય સ્ટેળન - ૨૬
વયકાય શસ્તક - ૧૨
ખાનગી ક્ષેત્ર - ૭
કેન્દ્રનો કશસ્વો - ૭
- તભાભ ૧૮,૦૦૦ ગાભડાંભાં ૨૪ કરાક થ્રી પેઝ લીજી  ૂયી ાડનારું એકભાત્ર યાજ્મ
- ભજબ ૂત ાલય ગ્રીડ
- કુર ઈન્સ્ટોલ્ડ ાલય કેેસવટીભાં ૨૫ ટકા ખાનગી ક્ષેત્રનુ ં મોગદાન
- ૨૦૦૭ભાં કુર લીજ ઉત્ાદન ક્ષભતા ૯૫૬૧ ભેગાલોટથી લધાયીને ૨૦૧૨ભાં ૧૪૦૩૧ ભેગાલોટ કયલાનુ ં
રક્ષ્માંક
- ભાથાદીઠ લીજ લયાળ ૧૩૫૪ યુસનટ છે , જ્માયે દે ળનો વયે યાળ ભાથાદીઠ લીજ લયાળ ૬૬૫ યુસનટ છે
- કુદયતી ગેવ (૩૪ એભએભવીડી) અને ગરગ્નાઈટ (૧૦૭૨ એભએભટી)

જ દગક્ષણ ગુજયાતભાં ુષ્ક ભાત્રાભાં ાણી છે ત્માયે ઉત્તય ગુજયાત, વૌયાષ્ટ્ર અને કચ્છભાં ાણીની અછત
છે . વયદાય વયોલય સ્સ્થત નભથદા મુખ્મ કેનારને કાયણે સ્સ્થસતભાં નંધાત્ર સુધાયો જોલા ભળે.

- યાજ્મબયભાં વ્માક લોટય ગ્રીડ નેટલકથ
- સવંચાઈ જસલતયણ ભાટે ૭૫,૦૦૦ કક.ભી. લોટય ગ્રીડ
- ૨૦૧૦ સુધીભાં ૭૫ ટકા લસ્તીને લોટય ગ્રીડ શેઠ આલયી રેલાળે

૨૦૧૦ના અંત સુધીભાં છ ભશાનગયાગરકાભાં ાણીની ૯૮૬ એભએરડીની તંગી ઊબી થળે તેલો અંદાજ
છે , જે દૂ ય કયલા ભાટે રૂ. ૮૬૦.૦૯ કયોડનુ ં યોકાણ જરૂયી ફનળે.

ભશત્લના ળશેયી પ્રોજેક્ટટ - અભદાલાદ ફવ યે સડ ટ્રાન્ન્ઝટ સવસ્ટભ(ફીઆયટીએવ)
- ભેટ્રો યે ર
- મ્યુસનસવર વોગરડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ
- વોગરડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ
- લોટય વપ્રામ એન્ડ સુએજ સવસ્ટભ
- રેન્ડ ફેન્ક
- જેએનએનયુઆયએભ પ્રોજેક્ટટ

ોઇન્ટ ઓપ વ્ય ૂ ગુજયાતના સલકાવભાં પ્રત્મેક વયકાયનો સવંશપાો છે. - નયે ન્દ્ર ભોદી

