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સારાિંશ : આ સિંશોધન પત્રમાિં કચ્છના ઉદ્યોગો પર લોકડાઉન અને કોરોના મહામારીનાિં કારણે કચ્છના ઉદ્યોગમાિં શેરોના
મૂલ્યની નસ્થનત પરપ્રાિંનતય શ્રનમકોના સ્થળાિંતર કર ાથી કચ્છના ઉદ્યોનગક ઉત્પાદન પર તેની અસર તપાસ ાનો પ્રયત્ન કયો
છે . લોકડાઉન પર પછી નાણાિંકીય મૂડીરોકાણ અને આ કમાિં થયેલા સુધારાઓનુિં પ્રમાણ દશાભવ્યુિં છે .
ચા ીરૂપ શબ્દો : લોકડાઉન, ઉદ્યોગો, શેરો, નાણાિંકીય મૂડીરોકાણ પર પ્રાિંનતય શ્રનમકો.

1 પ્રસ્તા ના :
ભૂકિંપ બાદ કચ્છમાિં ટેક્ષા હોલીડે જાહેર કરાયો હતો. જે ના કારણે અનેક કિંપનીઓ અહીં આ ીને સી હતી. જે ના કારણે
આત્મનનભભર બની શકયા હતા.
આખી દુનનયાને બાનમાિં લેનારા કોરોના ાયરસ મહામારીના પગલે આર્થભક મોરચો પણ સિંક્રનમત બન્યો અને ખાસ કરીને
કોન ડ-૧૯ ના આરિંભના સમયે ભારતીય શેરબજારમાિં મોટા ભાગે ઉથલપાથલ થઈ હતી. ત્યારે કચ્છના ઉદ્યોગમાિં પણ જબરદસ્ત
સુધી કચ્છની કિંપનીઓના શેરાનો ૯૨% જે ટલો લગભગ બમણો ધારો થયો હતો. ગ્રાઉન્ડ લે લે અથભતિંત્રમાિં બહુ સુધારો થયો
નથી. કોરોના તથા લોકડાઉનના સાક્ષી બનેલા એનપ્રલથી જુ નના કચ્છની મુખ્ય કિંપની ૬૧,૦૦૦ કરોડ રૂનપયાનુ નુકસાન નોધાયુિં
છે .
કચ્છમાિં નાના મોટા ૩૦૦૦ થી ધુ ઉદ્યોગ કાયભરત છે . કચ્છના ઉદ્યોગ જગતના આર્થભક ટનભઓ રના આિંકડા જોઈએ તો
કચ્છમાિં ર્ષે ૫ થી ૬ લાખ કરોડનુ ટનભઓ ર દર મનહને પ૦ હજાર કરોડનુિં ટનભઓ ર સામાન્ય સિંજોગોમાિં ચાલતુ હતુ. લોકડાઉન
પછી ખાિંડ ર૦ ટકા ટનભઓ ર થઈ રહયુિં છે . મનહને ૪૦ હજાર કરોડ ઉત્પાદનને અસર પહોંચી છે . કચ્છને આર્થભક ક્ષેત્રે મોટો ફટકો
પડી રહયો છે .

2 ઉદ્દેશ્યો :




લોકડાઉન પછી કચ્છના ઉદ્યોગના નાણાિંકીય મૂડીરોકાણનો પ્રમાણ જાણ ુિં.
કચ્છના ઉદ્યોગમાિં શેરોનાિં મૂલ્યની નસ્થનત જાણ ી.
પરપ્રાિંનતય શ્રનમકોના સ્થળાિંતરથી કચ્છના ઉદ્યોનગક ઉત્પાદન પર અસરો તપાસ ી.

3 સિંશોધન પધ્ધનત :
પ્રસ્તુત સિંશોધન પત્રમાિં ગોણ માનહતીના આધારે ન શ્લેર્ષણ કર ામાિં આવ્યુ છે . કચ્છનમત્ર સમાચાર પત્ર અને ેબસાઈડ
પરથી માનહતી મેળ ામાિં આ ે છે .
કચ્છની મુખ્ય કિંપનીનાિં શેરોનો મૂલ્ય:ક્રમ
કિંપની / ઉદ્યોગ
1 અદાણી પા ર
2 આશાપુરા
3 અદાણી પોટભ એન્ડ સેઝ
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ઈલેકટ્રોથમભ
વજિં દાલ
માન ઈન્ડસ્ટ્રીઝ
સાલ
સુઝલોન એનર્જી
ટાટા પા ર
ેલસ્પન
રત્નમણી મેટલ્સ

83
41.50
37.64
1.72
1.13
32.35
21.35
907.25
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121.40
80.50
87
3.70
4.40
73.90
73.70
1587.05

# કચ્છનમત્ર
ન શ્લેર્ષણ:
૩૧ માચભ મનહનાથી ૧૫ ડડસેમ્બર કચ્છની કિંપનીઓના અચ્છે ડદન આ ી ગયા છે . કચ્છમાિં શેરોના દૈનનક કારોબારમાિં
પણ ૩૦% ધારો નોંધાયો છે . શેરોની ાત કરીએ તો આશાપુરા માઈનકેમના શેરમાિં છે લ્લા ૯ મનહનામાિં લગભગ ૫% ધારો
થયો છે . ૩૦ મી માચે શેરનુિં મૂલ્ય ૧૯.૬૮ હતુિં, જયારે ૧૫ મી ડડસેમ્બરે ૯૧.૨૫ થઈ ગયુ છે . અદાણી પોટભનુ ક્રમ ૨૫૧ થી
૧પ મી ડડસેમ્બરે ૪૭૫ પાર કરી ગયુ હતુ. વજિં દાલ શેરનુિં મૂલ્ય 41.૫૦ થી ઉડાન લગા ીને ૮૦.૫૦, ેલસ્પનના શેર ૨૧.૩૫
ધીને ૭૩.૭૦ થયા છે . અદાણી પા ર, સુઝલોન એનર્જી, સાલ, ટાટા પા ર સહીત ધારો નોંધાયો છે .
શેરોમાિં ભલે ફુલગુલાબી તેજી હોય પણ ાસ્તન ક અથભતિંત્રમાિં સુધારા માટે હજી મિંનજલ કાપ ાની બાકી છે . જુ લાઈથી
પડરનસ્થનત સુધરતી જાય છે .
કચ્છના ઉદ્યોગોનો નાણાિંકીય દેખાય
કિંપનીનુિં નામ
સુઝલોન એનર્જી
અલ્ટ્રાટેક
અદાણી પોટભ એન્ડ સેઝ
ઈલેકટ્રોથમભ
સાિંઘી નસમેન્ટ
વજિં દાલ સો
આશાપુરા માઈનકેમ
ટાટા પા ર
માન ઈન્ડસ્ટ્રીઝ
ેલસ્પન
એ રેસ્ટ કેન્ટો
# કચ્છનમત્ર

૩૧ માચભ
658 Crore
10942 Crore
2921 Crore
701 Crore
223.98 Crore
2551 Crore
68.21 Crore
6793 Crore
670.87 Crore
166.45 Crore
149.13 Crore

૩૦ જુ ન
528.22 Crore
7912.58 Crore
2749.47 Crore
317 Crore
150.15 Crore
1405.55 Crore
35.05 Crore
6540 Crore
410.10 Crore
121.30 Crore
126.70 Crore

૩૦ સપ્ટેમ્બર
736.70 Crore
10489 Crore
3423.16 Crore
545.77 Crore
173.54 Crore
2020.80 Crore
8441.60 Crore
199.25 Crore
192.73 Crore

ન શ્લેર્ષણ:
કિંપનીને ેબસાઈડ પરના નાણાિંકીય નહસાબોના આધારે કરેલુ પૃથ્થકરણ બતા ે છે કે કોરોના બાદ લોકડાઉનમાિં કચ્છની
કિંપનીઓને અબજો રૂનપયાનો ફટકો પડયો છે .
જુ લાઈથી સપ્ટેમ્બરના નત્રમાનસક નસ્થનત સારી સુધરી છે અને અમુક કિંપનીઓના માનસક દેખા નો જાન્યુઆરી થી
માચભના નત્રમાનસક દેખા સુધી પણ પહોંચ ગયો છે . ટાટા પા રે ૩૧ મી માચભ પુરા થતા નત્રમાનસક 6763 કરોડની આ ક નોંધા ી
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હતી. માચભથી જુ નના ગાળામાિં તેની આ ક ઘટીને 6540 કરોડ થઈ છે . જે જુ લાઈ - સપ્ટેમ્બરમાિં 8441 કરોડની પણ થઈ ગઈ
છે . આજ રીતે ઈલેકટ્રોથમભની આ ક જાન્યુઆરી થી માચભમાિં રૂા. 701 કરોડની હતી, જે ઘટીને 317 કરોડ થઈ ગઈ અને પછીની
નત્રમાનસક રૂા. 545 કરોડ થઈ હતી.
કચ્છના ઉદ્યોગમાિં કામ કરતા મોટા ભાગના પરપ્રાિંનતય શ્રનમકો કોરોના મહામારીના ડરથી તન પરત કર ાની ાટ પકડી
હતી. કચ્છમાિં એનપ્રલ-મે મનહનામાિં 60 હજારથી ધુ શ્રનમક ચાલ્યા જ ાથી સૌથી મોટી અસર ઉદ્યોગોને પડી છે . મનહને 50
હજાર કરોડનુિં ઉત્પાદન 10 હજાર કરોડે આ ી પહોંચતા 40 હજાર કરોડ ઉદ્યોગમાિં ફટકો પડયો છે .

4 નનષ્કર્ષભ:
કચ્છના ઉદ્યોગમાિં કોરોના મહામારી અને લોકડાઉનના પડરણામે કચ્છના ઉદ્યોગને આર્થભક ક્ષેત્રે મોટો ફટકો પડયો છે .
ઉદ્યોગ ક્ષેત્રે ધીરેધીરે સુધારો જો ા મળે છે , પરિંતુ ગ્રાઉન્ડ લે લ અથભતિંત્રમાિં બહુ મોટો નુકસાન નોંધાયુ છે . શેરમાિં ભલે તેજી હોય
પરિંતુ અથભતિંત્ર સુધાર માટે મિંનજલ કાપ ાની બાકી છે .
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