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માનનીય અધ્યક્ષ મહોદયા,  

ગુજરાત રાજ્યના આ ગૌરવવંતા ગૃહના પ્રથમ મહહલા અધ્યક્ષ તરીકે આપશ્રીની વરણી થયેલ છે, ત્યારે હંુ 

આપશ્રીને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવંુ છંુ.   

દેશની આઝાદીના ૭૫ વર્ષ પૂણષ થવા જઇ રહ્યા છે. આઝાદીના આ અમૃત મહોત્સવમાં આપણં રાજ્ય સૌનો 

સાથ અને સૌનો વિકાસના ધ્યેય સાથે પ્રગભતના પંથે આગળ વધી રહંુ્ય છે. હવે સૌનો વિશ્વાસ અને સૌનો પ્રયાસની 

કડી ઉમેરી ગુજરાતને ભવકાસના સવોચ્ચ ભશખર પર લઇ જવા અમારી સરકાર કટીબદ્ધ છે. આત્મવનર્ભર ગુજરાતથી 

આત્મવનર્ભર ર્ારત બનાવવાના આ િગીરથ કાયષના િાગરૂપે રાજ્યનું અંદાજપત્ર રજૂ કરવાનું ગૌરવ મને પ્રથમવાર 

પ્રાપ્ત થયંુ છે, તે બદલ હંુ હર્ષની લાગણી અનુિવંુ છંુ.  

ગુજરાતના પનોતા પુત્ર અને લોકલાડીલા માનનીય વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રિાઇ મોદીના નેતૃત્વમાં આપણો 

દેશ સુશાસન અને આભથષક ભવકાસના લક્ષ્ય તરફ મક્કમપણે આગળ વધી રહેલ છે. કોરોના જવેી મહામારીની સામે 

ભવશ્વનું સૌથી મોટંુ રસીકરણ અભિયાન શરૂ કરી, અત્યાર સુધીમાં ૧૭૭ કરોડથી વધુ સ્વદેશી રસીના ડોઝ ભન:શુલ્ક 

આપી, દેશની જનતાને સુરભક્ષત કરવાની કામગીરીને સમગ્ર ભવશ્વ ભબરદાવી રહ્યું છે. આ અભિયાનમાં સૌના 

સહકારથી માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી િૂપેન્દ્ રિાઈ પટેલની આગેવાની હેઠળની અમારી સરકારે પણ પાત્રતા ધરાવતી 

૧૫ વર્ષથી ઉપરની વયની અંદાભજત સવા પાંચ કરોડ વસભત સામે ૧૦ કરોડથી વધુ ડોઝનું ભવનામૂલ્યે રસીકરણ 

પૂણષ કરી આ મહામારી સામે લોકોને સુરક્ષા કવચ પૂરં પાડંુ્ છે. 

ÒÒ પડકારો અમને હંફાિી ન શક્યા, 

અમે પરરશ્રમથી પ્રગવતની કેડી કંડારી છે; 

કમભયોગથી લોકસેિા કરતા કરતા, 

અમે‘અમૃતકાળ’ની િાટ પકડી છે.ÓÓ 

માનનીય વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્ રિાઇ મોદીના માગષદશષન હેઠળ અનેક પડકારોનો સામનો કરી, દેશની 

અથષવ્યવસ્થા દુભનયાના મોટા દેશોમાં સૌથી ઝડપી ભવકાસ દર ધરાવતી અથષવ્યવસ્થા બની છે. આપણો દેશ આવતા 

વર્ોમાં પાંચ હટિ ભલયન ડોલર ઇકોનોમી ક્લબમાં સામેલ થવા જઇ રહ્યો છે. િારતની આ ભવકાસકૂચમાં ગુજરાતનો 

ફાળો નોંધપાત્ર છે. આદરણીય નરેન્દ્રિાઇએ જ્યારે વર્ષ ૨૦૦૨માં રાજ્યની ધૂરા સંિાળી ત્યારે રાજ્યનું એકંદર 

ઘરગથ્થુ ઉત્પાદન ફ્કત સવા લાખ કરોડ હતું. અમારી સરકારોના પ્રામાભણક અને પહરણામલક્ષી વહીવટ તેમજ 

અભવરત પ્રયત્નોથી બે દશક પછી રાજ્યનું એકંદર ઘરગથ્થુ ઉત્પાદન વીસ લાખ કરોડને વટાવી ચૂક્યું છે. રાજ્યના 

નાગહરકોની માથાદીઠ આવકમાં પણ ધરખમ વધારો થઇ વીસ વર્ષ પછી માથાદીઠ આવક `૧૯,૮૨૩ થી વધીને 

`૨,૧૪,૮૦૯ સુધી પહોંચી છે.                

સરળ, સહજ અને સૌમ્ય સ્વિાવના આપણા માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી િૂપેન્દ્રિાઇ પટેલના ભનણાષયક 

નતેતૃ્વ હેઠળ લોકસેવાને વરેલી અમારી સરકારના પ્રયાસોના ફળ સ્વરૂપે િારત સરકારના ગુડ ગવનષન્દ્સ ઇન્દ્ડેક્ષમાં 

ગુજરાતે રાષ્ટ્િ ીય કક્ષાએ પ્રથમ ક્રમ હાંસલ કરેલ છે. તે માટે બધા કમષયોગીઓ અને નાગહરકોન ેઅભિનંદન આપું છંુ. 

રેશનકાડષ , જન્દ્મ-મૃત્યુના પ્રમાણપત્ર, આવકના દાખલા, મહેસૂલી દસ્તાવેજ જવેી ૨૮૦ સેવાઓને અમારી સરકારે 

હડભજટલ સેવા સેતુના માધ્યમથી ઘર આંગણે પહોંચાડેલ છે. સરકારી યોજનાઓનો લાિ લેવા રજૂ કરવાના થતાં 

આવકના દાખલાની મુદત ત્રણ વર્ષ સુધી વધારેલ છે. સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર કરવાના થતા એહફડેભવટની જગ્યાએ સેલ્ફ 

ડેકલેરેશનન ેમાન્દ્યતા આપી અમે વહીવટી સરળતાની હદશામાં અગત્યનું પગલું િયુું છે.      
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માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીએ જન-ધન યોજના, આધાર કાડષ  અને મોબાઇલ નંબરને જોડી દરેક વ્યભકતને 
સંસ્થાગત નાણાકીય માળખામાં લાવી સાચા લાિાથીઓ સુધી સરકારની યોજનાઓનો લાિ પહોંચે તેવો સંકલ્પ 
વ્યકત કરેલ છે. આ સંકલ્પને સાકાર કરવા અમારી સરકારે હડભજટલ ગુજરાત પોટષલ મારફતે ભવભવધ યોજનાઓ 
માટેની ઓનલાઇન અરજીઓ સ્વીકારી, લાિાથીના બેન્દ્ક ખાતામાં ભવના ભવલંબે સહાયની રકમ જમા થાય તે માટે, 
ડાયરેક્ટ બેનીફીટ ટિ ાન્દ્ સફરની પદ્ધભત અમલી બનાવેલ છે. દર વર્ે અંદાજ ે`૨૦ હજાર કરોડ જટેલી સહાયની રકમ 
ડી.બી.ટી. થકી સીધી રીતે લાિાથીના ખાતામાં જમા કરવામાં આવે છે. સરકારી આવકો સ્વીકારવા સાયબર ટિેઝરી 
હેઠળ ઇલેકટિ ોભનક પદ્ધભત અમલમાં મૂકી સરકારે હડભજટલ ટિ ાન્દ્ ઝેકશનને વેગ આપેલ  છે.  

ખેડૂતોની આવકમાં ઉત્તરોત્તર વધારો થાય અને ખેતી વધારે પોર્ણક્ષમ બને તે માટે સરકારે અનેકભવધ 
પગલાં લીધેલ છે. ખેડૂતો ઓછા ખચે વધુ આવક મેળવી શકે તે માટે પ્રાકૃભતક ખેતીને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવી 
રહેલ છે. ડાંગ સંપૂણષ પ્રાકૃભતક ખેતી કરતો પ્રથમ ભજલ્લો બનેલ છે. ધરતીપુત્ર ખેડૂતો ઉપર આવી પડતી કુદરતી 
આપદાઓના સમયે પણ સરકારે ભવના ભવલંબે રાહતના પગલાં લીધા છે. કૃભર્ ક્ષેતે્ર હાલ ખરીફ પાક માટે ટંૂકી મુદતના 
ભધરાણો ઉપર વ્યાજ સહાયની યોજના અમલી છે. ખેડૂતોને રિી તેમજ ઉનાળુ પાક માટે પણ વ્યાજ સહાય મળી 
રહે તે માટે, હંુ નિી યોજનાની જાહેરાત કરં છંુ. 

 પશુપાલકો અને માછીમારો તરફથી ખેડૂતોની જમે ભકસાન કે્રડીટ કાડષ  આપી ભધરાણ પર વ્યાજ સહાય 
આપવાની માંગણી ઘણા સમયથી થતી હતી. આ બંને ક્ષેત્રોને પણ બેન્દ્ કીંગ વ્યવસ્થાથી જોડી, ઉત્પાદકતા વધારવા 
માટે પશુપાલકો અને માછીમારોને કૃવિ સમકક્ષ ટંૂકી મુદતના વિરાણ પર વ્યાજ રાહત આપિાની યોજનાની, હંુ 
જાહેરાત કરં છંુ. આ યોજનાથી આ બંને ક્ષેત્રોમાં દર વર્ે અંદાભજત ૮ થી ૧૦ હજાર કરોડનું ભધરાણ મેળવી શકાશે.   

િારતીય સંસ્કૃભતમાં ગાયની મહત્તા અતુલ્ય છે. દ્વારકાધીશ શ્રીકૃષ્ણના સમયથી જ ગૌસેવા, ગૌપાલન અને 
ગૌરક્ષાને મહત્વ આપવામાં આવે છે. ગૌધનના સંરક્ષણ અને સંવધષન તથા દેશી ગૌવંશની જાળવણીને પ્રોત્સાહન 
આપવા અમારી સરકાર કાયષરત છે. ગૌવંશના ભનિાવ અને જીવદયા માટે સરકાર સાથે ભબનસરકારી અને સેવાિાવી 
સંસ્થાઓ પણ અમૂલ્ય ફાળો આપી રહેલ  છે. રાજ્યમાં આવી સેવાિાવી સંસ્થાઓ દ્વારા હજારોની સંખ્યામાં ગાયો 
અને મૂગંા પશુઓની પાંજરાપોળ અને ગૌશાળાઓમાં સેવા થઇ રહી છે. ગૌવંશ પ્રત્યે અમારી સરકારના આ સંકલ્પને 
પહરપૂણષ કરવા ગૌશાળા અને પાંજરાપોળમાં વનર્ાિ અને જાળિણી માટે મુખ્યમંત્રી ગૌમાતા પોિણ યોજનાની, 
હંુ જાહેરાત કરં છંુ. આ યોજના માટે આગામી વર્ે `૫૦૦ કરોડની જોગવાઈ કરેલ છે. વધુમાં, રખડતાં અને ભનરાધાર 
પશુઓની સમસ્યાઓમાંથી મુભક્ત મેળવવા શહેરી અને ગ્રામીણ ભવસ્તારોમાં ખાસ પ્રયત્નો માટે `૧૦૦ કરોડની 
જોગવાઈ કરવામાં આવેલ છે. 

ઉત્તમ અને ગુણવત્તાયુક્ત ભશક્ષણ દ્વારા બાળકોનો સવાુંગી ભવકાસ થાય તે હેતુથી ભવશ્વબેન્દ્કના 
સહયોગથી `૧૦ હજાર કરોડ જવેી માતબર રકમના ખચ ેસ્કૂલ્સ ઓફ એક્સેલન્સ પ્રોજકેટ હાથ ધરવાનું નક્કી 
કરવામાં આવેલ છે. આ પ્રોજકેટના માધ્યમથી ૭૦ લાખ કરતાં વધારે ભવદ્યાથીઓને વધુ સારી માળખાકીય સગવડો 
અને ભશક્ષણ પદ્ધભત દ્વારા ગુણવત્તાયુકત ભશક્ષણ આપી ગુજરાતની િાભવ પેઢીનું િભવષ્ય ઉજ્જવળ કરવાનો  
ભનધાષર છે. 

મહહલાઓ તેમજ બાળકો સમાજના આધારસ્તંિ છે. આજની ભકશોરીઓ આવતી કાલની માતાઓ છે. 
જીવનચક્રના દરેક તબકે્ક મહહલાઓના આરોગ્ય તેમજ પોર્ણની કાળજી તંદુરસ્ત િાભવ પેઢી માટે જરૂરી છે. 
મહહલાની સગિાષવસ્થાથી બાળક બે વર્ષનું થાય ત્યાં સુધીનો સમય સગિાષ તેમજ ધાત્રી માતાઓ અને બાળકોના 
સ્વાસ્થ્ય માટે સ્વભણષમ સમય ગણાય છે. જથેી ભકશોરીઓ, સગિાષ અને ધાત્રી માતાઓના આરોગ્ય તેમજ પોર્ણને 
સુદૃઢ કરવા સરકારે ભવભવધ યોજનાઓ અમલમાં મૂકવાનો ભનણષય કરેલ છે. તેમના આહારમાં અન્ન સાથે પ્રોટીન, ફેટ 
તેમજ માઇક્રો-ન્દ્યુટિ ીએન્દ્ટ પણ ઉપલબ્ધ થાય તે માટે આવતા પાંચ વર્ષમાં `૪ હજાર કરોડના ખચે અમલી થનાર 
સુપોવિત માતા-સ્િસ્થ બાળ યોજના દ્વારા સગર્ાભ અને િાત્રી માતાઓને ૧૦૦૦ રદિસ સુિી વિનામૂલ્યે એક 
રકલો તુિેરદાળ, બે રકલો ચણા અને એક લીટર ખાદ્યતેલ દર મરહને આપિાની હંુ જાહેરાત કરં છંુ.   
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માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીના પી.એમ. ગવતશવક્ત કાયભક્રમ હેઠળ દેશમાં આંતર-માળખાકીય સગવડોને સુદૃઢ 

કરવા માટે નેશનલ ઇન્દ્રાસ્ટિક્ચર પાઇપલાઇન યોજના હેઠળ `૧૦૦ લાખ કરોડના ભવભવધ પ્રોજકેટોનું આયોજન 

કરવામાં આવેલ છે. અમારી સરકારોના અથાગ પહરશ્રમથી ગુજરાતમાં આંતરમાળખાકીય સગવડોમાં,  

o પહરવહન ક્ષેત્રે ગામેગામ પહોંચતું ૧ લાખ ૨૪ હજાર ભકલોમીટર સડકોનું સુયોભજત નેટવકષ; 

o ઊજાષના ક્ષેત્રે બારેમાસ ૨૪ કલાક વીજળી પૂરી પાડતું ૧૭ લાખ ભકલોમીટરથી વધુનું ડીસ્ટિ ીબ્યુશન તેમજ 

અંદાજ ે૭૦ હજાર ભકલોમીટરનું ટિ ાન્દ્સભમશન નેટવકષ;  

o ગેસ ભવતરણ ક્ષેત્રે દેશના અન્દ્ય કોઇ રાજ્યમાં ન હોય એવંુ ૨૭૦૦ ભકલોમીટરનું બલ્ક ટિ ાન્દ્સભમશન 

પાઇપલાઇન તેમજ ૩૧ હજાર ભકલોમીટરનું ભવતરણ પાઇપલાઇન નેટવકષ;  

o ભસંચાઇ ક્ષેત્રે પાણીની અછતમાંથી મહદંશે મુભક્ત આપતી સરદાર સરોવર પહરયોજનાનું ૬૩ હજાર 

ભકલોમીટરનું ભવશાળ કેનાલ નેટવકષ;   

o પીવાના પાણી માટે ૩ હજાર ભકલોમીટરની બલ્ક પાઇપલાઇન અને ૧ લાખ ૨૦ હજાર  ભકલોમીટરથી વધુ 

લંબાઇની ભવતરણ પાઇપલાઇનનું ભવશાળ નેટવકષ  તૈયાર થયેલ છે. 

આગામી હદવસોમાં માળખાકીય ક્ષેત્રે વધુ રોકાણ કરી ગુજરાતના લોકોની સુખાકારી તેમજ અથષતંત્રને વેગ 

આપવા સરકાર કૃતસંકલ્પ છે.  

નૈસભગષક સોગાત સમા ૧૬૦૦ ભકલોમીટર દહરયાભકનારે અમારી સરકારે સુયોભજત બંદર નીવત થકી નાના મોટા 

૪૦ કરતા વધારે બંદરો અને સંખ્યાબંધ જટેીઓનો ભવકાસ કરેલ છે. દેશના આયાત-ભનકાસમાં ગુજરાત ૨૨ ટકા 

ફાળા સાથે આજ ેસવોચ્ચ સ્થાને છે. આમ, ગુજરાત દેશ માટે વૈભશ્વક વ્યાપારનું ગેટ-વે બનેલ છે. 

હાલમાં ભવદેશોમાં થતાં સોના-ચાંદીના સોદાઓની સુભવધા દેશમાં જ મળી રહે તે હેતુથી ગોલ્ડ-ભસલ્વર 

ટિે ડીંગ માટે દેશનું પહેલું બુલીયન માકેટ ગુજરાતની ભગફટ ભસટીમાં શરૂ થનાર છે. વૈભશ્વક કક્ષાની બેન્દ્ કીંગ, લીઝીંગ, 

ઇન્દ્ સ્યોરન્દ્સ, ફાયનાન્દ્સ અને આબીટિેશનની સુભવધાઓ ભગફટ ભસટીમાં આકાર લઇ રહી છે, તેથી આવનારા 

હદવસોમાં ગુજરાત વૈભશ્વક નાણાકીય વ્યાપારનું પણ કેન્દ્ ર બનશે.  

સુયોભજત પહરવહન માળખાના કારણે માલસામાનની સરળતાથી હેરફેર અંગેના કેન્દ્ર સરકારના લોજીસ્ટીક 

ઇન્ડેક્ષ(LEADS)માં ગુજરાત સતત ત્રીજા વર્ે પણ સમગ્ર દેશમાં પ્રથમ ક્રમે આવેલ છે. રાજ્યના સવષગ્રાહી ભવકાસ 

અને અમારા લોકાભિમુખ સુશાસનની ફળશ્રુભતના સ્વરૂપે વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧માં દેશનું સૌથી વધુ `૧ લાખ ૬૩ હજાર 

કરોડનું વિદેશી મૂડી રોકાણ (FDI) ગુજરાતમાં આવેલ છે. જ ેદેશના કુલ રોકાણના ૩૭ ટકા જટેલુ ંથાય છે, જ ે

સાભબત કરે છે કે ગુજરાત હંમશેા બેસ્ટ ડેસ્ટીનેશન ફોર ઇન્દ્વેસ્ટમેન્દ્ટ છે. જયારે મોટા પ્રમાણમાં મૂડી રોકાણ થકી 

ગુજરાતમાં રોજગારીની નવી તકોનું સજષન થઇ રહંુ્ય છે ત્યારે રાજ્યના યુવાનો વધુ કૌશલ્ય મેળવી સુસજ્જતા સાથે 

તેનો લાિ મેળવી શકે તે હેતુથી અમારી સરકારે કૌશલ્યા-િી સ્કીલ યુવનિવસભટીની સ્થાપના કરેલ છે.  

નવા િારતના ભનમાષણમાં સ્ટાટષ-અપનું મહત્વ ધ્યાને લઇ માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીએ ૧૬ જાન્દ્યુઆરીને 

નેશનલ સ્ટાટષ-અપ ડે જાહેર કરેલ છે. િારતના સ્ટાટષ-અપનો સ્વભણષમ યુગ શરૂ થઇ રહ્યો છે ત્યારે ગુજરાતના 

યુવાનો તેની સાથે તાલ મેળવી શકે તે હેતુથી અમારી સરકારે યુવાનોને આભથષક મદદ કરતી સ્ટુડન્ટ સ્ટાટભ  અપ એન્ડ 

ઇનોિેશન પોવલસી-૨.૦ જાહેર કરેલ છે. 

અત્યાધુભનક ટેકનોલોજી અને ડિ ોનના ઉપયોગથી સભવષસ હડભલવરીની કાયષક્ષમતા વધારવા અને વહીવટી 

પ્રહક્રયાઓમાં સુધારાઓ કરવા સરકાર સંકલ્પબદ્ધ છે. રાજ્યમાં આગામી હદવસોમાં ડિ ોન સભવષસ પ્રોવાઇડરોની 

ક્ષમતાવધષન માટે ડર ોન સંશોિન અને વિકાસ કેન્ર તેમજ ડર ોન તાલીમ સંસ્થાઓ સ્થાપી કૃભર્, જમીન માપણી, 

આરોગ્ય, માળખાકીય કામો તથા કાયદો અને વ્યવસ્થા જવેા ક્ષેત્રોમાં તેનો ઉપયોગ વધારવાનું આયોજન છે.  
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માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી િૂપેન્દ્ રિાઇ પટેલના નેતૃત્વમાં અમારી સરકારે રોજગારીની નવી તકો ઊિી કરવા, 

ઇન્દ્ ફમેશન ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રમાં રોકાણોને વેગ આપવા નવી આઇ.ટી. નીવતની જાહેરાત કરેલ છે. આ નીભત અંતગષત 

ભવશ્વકક્ષાના આઇ.ટી. ઇન્દ્રાસ્ટિક્ચરનું ભનમાષણ કરી ઉચ્ચ કૌશલ્ય ધરાવતા માનવબળ થકી ગુજરાતમાં આઇ.ટી. 

ઇકોભસસ્ટમમાં પહરવતષન લાવવાનું લક્ષ્ય છે.  બાયોપ્લાભસ્ટકથી લઇને  ભજન સ્પ્લાઇસીંગ અને સ્ટેમ સેલ થેરાપી 

જવેા ક્ષેત્રોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સરકારે બાયોટેકનોલોજી નીવતની જાહેરાત કરેલ છે. આ નીભતઓથી આઇ.ટી. 

અને બી.ટી. એક્સ્પોટષમાં ધરખમ વધારો થવાથી રાજ્યમાં ૨ લાખ કરતા વધુ નવી રોજગારીની તકોનું ભનમાષણ થશે.              

ઉત્તમ અને પહરણામલક્ષી વહીવટ માટે સારં નાણાકીય વ્યવસ્થાપન અભનવાયષ છે. નીભત આયોગ દ્વારા 

જાહેર કરવામાં આવેલ નાણાકીય વ્યવસ્થાપનના માપદડંોમાં ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં  પ્રથમ ક્રમે છે. છેલ્લાં બે દશકમાં 

ગુજરાતે ઉત્તરોત્તર વૃભદ્ધ સાથેનું બજટે રજૂ કરી ભવકાસ કાયો માટે કયારેય પણ ઓવરડિ ાફટ લીધા વગર નાણાંની 

ફાળવણી કરી છે. કોરોનાની મહામારીના કારણે અથષવ્યવસ્થા પર આવી પડેલ સંકટમાંથી બહાર નીકળી રાજ્ય આ 

વર્ે જી.એસ.ડી.પી.માં ૧૩ ટકા જિેો ડબલ રડવજટ િૃવિ દર મેળવશે તેવી ધારણા છે.  

 સદીની સૌથી િયાનક મહામારીના કારણે ઉદ્ િવેલ આભથષક સંકટ વચ્ચે પણ નાણાકીય જોગવાઇઓમાં 

વધારો કરીને ભવકાસને વેગ આપતું તેમજ સમાજના તમામ વગોની સુખાકારીમાં વધારો કરતું વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩નું 

`૨ લાખ ૪૩ હજાર ૯૬૫ કરોડનું અંદાજપત્ર આ સન્દ્માનનીય ગૃહ સમક્ષ હંુ રજૂ કરં છંુ.     

કૃવિ, ખેડૂત 

કલ્યાણ અને 

સહકાર  

કૃવિ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિર્ાગ માટે કુલ `૭૭૩૭ કરોડની જોગિાઇ 

માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીએ કૃભર્ ક્ષેતે્ર નવતર પ્રયોગો અન ેઆધુભનક ટેકનોલોજી દ્વારા 

ખેડૂતોની આવકમાં વધારો કરવાની સાથે પ્રાકૃભતક ખેતી તરફ વળવા હાકલ કરી છે. 

પ્રધાનમંત્રી ભકસાન સન્દ્માન ભનભધની વાત હોય કે કુદરતી સંકટ સમયે સહાયરૂપ થવાની વાત 

હોય, અમારી સરકાર ખેડૂત કલ્યાણ માટે હદવસ-રાત અભવરતપણે કાયષરત છે.  

 ખેડૂત કલ્યાણને કેન્દ્રસ્થાને રાખી પ્રધાનમંત્રી ભકસાન સન્દ્માન ભનભધ યોજના અંતગષત 

પ્રત્યેક ખેડૂત ખાતેદારન ેવાભર્ષક `૬ હજાર સહાય આપવાની યોજના અમલી બનાવી છે.  

આ યોજના અંતગષત, આજ સુધી ગુજરાતનાં આશરે ૬૧ લાખ જટેલા ખેડૂત ખાતેદારોન ે

સીધેસીધા તેમના બેન્દ્ક ખાતામાં `૧૦ હજાર કરોડ પ્રાપ્ત થયેલ છે. 

  ખેડૂતોને વીજ જોડાણ તેમજ રાહત દરે વીજળી ઉપલબ્ધ કરાવવા `૮ હજાર  

૩૦૦ કરોડ જવેી માતબર રકમની સબસીડી આપવામાં આવે છે. વીજ જોડાણ માટે હાલમાં 

પડતર બધી અરજીઓનો આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ પવષ પહેલા ભનકાલ કરી ખેડૂતોને વીજ 

જોડાણ આપવામાં આવશે.  

  પાક કૃભર્ વ્યવસ્થાની ભવભવધ યોજનાઓ માટે જોગવાઇ `૨૩૧૦ કરોડ. 

  કૃભર્ યાંભત્રકીકરણ અંતગષત ટિે કટર તેમજ ભવભવધ ફામષ મશીનરીની ખરીદીમાં સહાય 

આપવા જોગવાઇ `૨૬૦ કરોડ. 

  રાષ્ટ્િ ીય કૃભર્ ભવકાસ યોજના અંતગષત કૃભર્ અને સંલગ્ન ક્ષેત્રોના ભવભવધ પ્રોજકે્ટ માટે 

જોગવાઇ `૨૩૧ કરોડ. 

  સંપૂણષ દેશી ગાય આધાહરત પ્રાકૃભતક ખેતી કરતા ખેડૂતોને ગાયના ભનિાવ ખચષ માટે 

જોગવાઇ `૨૧૩ કરોડ. 
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  મુખ્યમંત્રી પાક સંગ્રહ યોજના અંતગષત ખેતરમાં નાના ગોડાઉન બનાવવા માટે જોગવાઇ 
`૧૪૨ કરોડ. 

  પ્રાકૃભતક ખેતીને વેગ આપવા માટે ગુજરાત પ્રાકૃવતક કૃવિ વિકાસ બોડભની રચના કરવામાં 
આવેલ છે. આ બોડષ  ખેડૂતોને આ અભિયાન સાથે જોડી કૃભર્ ઉત્પાદન વધારવા માટે 
કાયષ કરશે તે માટે જોગવાઇ `૧૦૦ કરોડ.   

  સવષગ્રાહી કૃભર્ વ્યવસાય નીભત અંતગષત એગ્રો અને ફુડ પ્રોસેભસંગ એકમોને સહાય આપવા 
જોગવાઇ `૧૦૦ કરોડ. 

  ખેડૂત ખાતેદાર અકસ્માત વીમા યોજના અંતગષત જોગવાઇ `૮૧ કરોડ.  

  ખેડૂતોને મલ્ટીપપષઝ ઉપયોગ માટે એક ડિમ તથા પ્લાભસ્ટકના બે ટોકર ભવના મૂલ્ય ે
આપવા માટે જોગવાઇ `૫૪ કરોડ. 

  ડિ ોનના ઉપયોગથી ખાતર અને જતંુનાશક દવાઓનો છંટકાવ કરી ઉત્પાદન વધારવા 
અને કૃભર્ ઇનપુટનો ખચષ ઘટાડવા જોગવાઇ `૩૫ કરોડ. 

  ડાંગ ભજલ્લાના પ્રાકૃભતક ખેતી કરતા ખેડૂતોને સંપૂણષ રસાયણમુક્ત ખેતી માટે પ્રોત્સાહહત 
કરવા જોગવાઈ `૩૨ કરોડ. 

  વન્દ્યપ્રાણીઓ દ્વારા પાકને થતું નુકસાન અટકાવવા ખેતરની ફરતે સોલાર પાવર 
ફેન્દ્ સીંગમાં સહાય માટે જોગવાઇ `૨૦ કરોડ. 

  ખેડૂતોને સમયસર અને પૂરતા જથ્ થામાં રાસાયભણક ખાતર પૂર પાડવા ખાતર સંગ્રહ 
માટે જોગવાઇ `૧૭ કરોડ. 

  કૃભર્ ઉત્પાદનોના પહરવહન માટે માલવાહક વાહનની ખરીદી ઉપર સહાય આપવા 
જોગવાઇ `૧૫ કરોડ. 

  રાજ્યના સ્થાભનક ઉત્પાદકો દ્વારા ભવકસાવવામાં આવેલ કૃભર્ સાધન સનેડોના 
ઉપયોગને સહાય આપી પ્રોત્સાહહત કરવા જોગવાઈ `૧૦ કરોડ. 

 બાગાયત 

 બાગાયત ખાતાની યોજનાઓ માટે જોગવાઇ `૩૬૯ કરોડ. 

  કમલમ  (ડરેગન ફુ્રટ)ના વાવેતર ભવસ્તારમાં વધારો થાય તે માટે જોગવાઇ `૧૦ કરોડ. 

  મિ ક્રાંવતને વેગ આપવા રાજ્યના ૧૦ હજાર ખેડૂતોને મધ ઉત્પાદનમાં જોડવા જોગવાઇ  
`૧૦ કરોડ.     

  કોભમ્પ્રહેન્દ્સીવ હોટીકલ્ચર ડેવલોપમેન્દ્ટ પ્રોગ્રામ હેઠળ જોગવાઇ `૭ કરોડ. 

  અમદાવાદ, જામનગર અને ખેડા ભજલ્લામાં બાગાયતી પાકોના સેન્દ્ટર ઓફ એક્સેલેન્દ્સ 
ઊિા કરવા માટે જોગવાઇ `૭ કરોડ. 

 કૃવિ યુવનિવસભટીઓ 

  કૃભર્ યુભનવભસષટીઓ હસ્તક કૃભર્ સંશોધન અને ભશક્ષણના કાયષક્રમોન ેસઘન બનાવવા 
જોગવાઇ `૭૫૭ કરોડ. 
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 પશુપાલન 

  પશુપાલકોને ટંૂકી મુદતના વિરાણ પર વ્યાજ રાહત માટે જોગિાઇ `૩૦૦ કરોડ. 

  ગૌશાળા, પાંજરાપોળો અને ટ્ર્િસ્ટ સંચાભલત સંસ્થાઓને ગૌવંશ ભનિાવ તેમજ 
માળખાકીય સગવડોના ભવકાસ માટે મુખ્યમંત્રી ગૌમાતા પોિણ યોજના અંતગષત 
જોગવાઇ `૫૦૦ કરોડ. 

  ગ્રામ્ય ભવસ્તારમાં રખડતા તેમજ ભનરાધાર ઢોરના ભનિાવ તેમજ વ્યવસ્થા માટે જોગવાઇ  

`૫૦ કરોડ.    

  ગ્રામ્ય કક્ષાએ સ્વરોજગારી માટે ડેરી ફામષ તેમજ પશુ એકમ સ્થાપવા સહાય પૂરી પાડવા 
જોગવાઈ `૮૦ કરોડ.  

  ફરતા પશુ દવાખાનાની સવેાઓ ચાલ ુ રાખવા તેમજ સઘન બનાવવા માટે જોગવાઈ  
`૫૮ કરોડ. 

  ગાિણ તેમજ ભવયાણ બાદના પશુઓ માટે ખાણદાણ સહાય યોજના થકી પશુપાલકોને 
લાિ આપવા માટે જોગવાઇ `૪૪ કરોડ.  

  મુખ્યમંત્રી ભન:શુલ્ક પશ ુસારવાર યોજના માટે જોગવાઈ `૨૪ કરોડ. 

  ગ્રામ્ય દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીઓને દૂધઘર/ગોડાઉન બાંધકામ માટે જોગવાઇ  

`૧૨ કરોડ.  

  કરણા એભનમલ એમ્બ્યુલન્દ્સ-૧૯૬૨ માટે જોગવાઇ `૮ કરોડ. 

 કામિેન ુયુવનિવસભટી 

 કામધેનુ યુભનવભસષટીના સંચાલન તેમજ કૃભર્ સંશોધનના કાયષક્રમોને વેગ આપવા માટે 
જોગવાઇ `૧૩૭ કરોડ. 

 મત્સ્યોિોગ 

 મત્સ્યોધોગ પ્રિાગ માટે જોગવાઇ `૮૮૦ કરોડ.  

  માછીમારોને મળતા રાહત દરના ડીઝલની મયાષદામાં દરેક સ્તર પર ૨ હજાર લીટરનો 
વધારો કરવાના સરકારના ભનણષયની હંુ જાહેરાત કરં છંુ. સાગરખેડુઓને હાઇસ્ પીડ 
ડીઝલ િેટ રાહત યોજના માટે જોગવાઇ `૨૩૦ કરોડ.  

  સાગરખેડુઓને ટંૂકી મુદતના વિરાણ પર વ્યાજ સહાય આપિા જોગિાઇ `૭૫ કરોડ.     

  પાંચ બારમાસી મત્સ્ય બંદરો નવાબંદર, વેરાવળ-૨, માઢવાડ, પોરબંદર-૨ અન ે

સુત્રાપાડાના ભવકાસ તેમજ મત્સ્યોદ્યોગ કેન્દ્ રોના ભનમાષણની યોજના હેઠળ જોગવાઇ  
`૨૦૧ કરોડ. 

  સાગરખેડુઓને આધુભનક સાધનો, સલામતી અને નફાકારક ઉત્પાદન વધારવા માટેની 
યોજનાઓ માટે જોગવાઇ `૪૦ કરોડ.  

  હાલના બંદરોના રખરખાવ અને મૂળિૂત સુભવધાઓને સુદૃઢ બનાવવા તથા ચોરવાડ 

અને ઉમરસાડી ખાતે ફ્લોટીંગ જટેીની સુભવધા પૂરી પાડવા માટે જોગવાઇ `૨૬૪ કરોડ. 
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  પ્રધાનમંત્રી મત્સ્ય સંપદા યોજના માટે જોગવાઇ `૩૦ કરોડ.  

  આંતરદેશીય મત્સ્યોધોગ સાથે સંકળાયેલ લાિાથીઓને સાધન સહાય માટે જોગવાઇ  

`૨૫ કરોડ. 

  િાંિરાપાણી મત્સ્યોધોગના ભવકાસ માટે ઝીંગા ઉછેર ફામષને માળખાકીય સવલતો પૂરી 

પાડવા જુદી જુદી યોજનાઓ માટે જોગવાઇ `૫ કરોડ. 

 સહકાર 

  ખેડૂતોને ખરીફ, રિી તેમજ ઉનાળુ પાક માટે વ્યાજ રાહતની યોજના માટે જોગિાઇ 

`૧૨૫૦ કરોડ. 

  કૃભર્ બજાર વ્યવસ્થાના સંચાલન તેમજ સુદૃઢીકરણ માટે જોગવાઇ `૫૦ કરોડ.   

  સહકારી ખાંડ મીલોને પુન: કાયાષભન્દ્વત કરવા લોન પેટે `૧૦ કરોડ.  

  ખાંડ સહકારી મંડળીઓને ટંૂકા તેમજ લાંબા ગાળાની વ્યાજ રાહત માટે જોગવાઇ  

`૧૩ કરોડ.  

  ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સભમભતઓમાં હમાલોને માલસામાનની હેરફેર માટે ટિ ોલી 

ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે જોગવાઇ `૨ કરોડ.   

જળસંપવિ  
 

જળસંપવિ પ્રર્ાગ માટે `૫૩૩૯ કરોડની જોગિાઇ 

રાજ્યની જીવાદોરી સમી સરદાર સરોિર યોજનાનું કામ મહદંશે પૂણષ થતા ૬૯ લાખ 

હેકટર ભવસ્તારમાં ભસંચાઇ સુભવધા ઉપલબ્ધ થઇ સમગ્ર રાજ્યને જળ સુરક્ષાનું કવચ મળેલ 

છે. પર ડર ોપ મોર ક્રોપના ભસદ્ધાંતને ધ્યાને લઇ જળ સંસાધનોના અસરકારક વપરાશ માટે 

રાજ્ય સરકાર સતત કાયષરત છે.  

  સૌરાષ્ટ્િ  ભવસ્તારમાં સૌની યોજનાના ૧૩૭૧ ભકલોમીટર લંબાઈના ૨૪ પેકેજની કામગીરી 

પૂણષ થયેલ છે. જયારે ૧૧૫૦ ભકલોમીટર પાઇપલાઇનના ૭ પેકેજોના કામો પ્રગભત હેઠળ 

છે. આ કામગીરીથી ૫૩ જળાશયો, ૧૩૦ જટેલા તળાવો અને ૮૦૦ કરતાં વધુ 

ચેકડેમોમાં મા  નમભદાના પાવન નીર વહેવડાવવામાં આવેલ છે. રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર, 

બોટાદ, મોરબી, જામનગર, િાવનગર જવેા શહેરોને પીવાનું પાણી પૂર પાડતા 

જળાશયોને નમષદા યોજનાના પાણીથી િરતા આ શહેરોની પાણીની સમસ્યાનો મહદંશે 

ઉકેલ આવેલ છે. આ યોજના માટે જોગવાઈ `૭૧૦ કરોડ. 

  કચ્છ વિસ્તારમાં નમભદાના પૂરના િિારાના ૧ વમવલયન એકર ફીટ પાણીથી વસંચાઇ 

સુવિિાઓના આયોજન માટે `૪૩૬૯ કરોડની યોજનાને મંજૂરી આપવામાં આવેલ છે. 

આ યોજનાના પ્રથમ તબક્કામાં કચ્છ ભજલ્લાના ૬ તાલુકાના અંદાજ ે ૧ લાખ  

૧૪ હજાર હેકટર ભવસ્તારને ભસંચાઇનો લાિ મળશે. આ યોજના માટે જોગવાઇ  

`૨૭૨ કરોડ. 
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  કચ્છમાં આગામી પાંચ વર્ષમાં `૩૫૦ કરોડના ખચે મોટા ચેકડેમો અને પાણી સંગ્રહ 

માટેના હાઈડિ ોલીક સ્ટિક્ચરો તબક્કાવાર બનાવવાનું આયોજન છે. આ કામગીરી માટે 

જોગવાઈ `૬૫ કરોડ. 

  સુજલામ સુફલામ યોજના અંતગષત નમષદા આધાહરત `૧૬૦૦ કરોડની કસરા-

દાંતીવાડા પાઈપલાઈનની કામગીરી થકી પાટણ અને બનાસકાંઠા ભજલ્લાના ભવસ્તારોને 

પૂરક ભસંચાઇનો લાિ આપવા જોગવાઈ `૯૩ કરોડ.  

  બનાસકાંઠા ભજલ્લાના થરાદ, લાખણી, ડીસા અને દાંતીવાડા તાલુકાના ભવસ્તારોને પૂરક 

ભસંચાઈનો લાિ આપવા પ્રગભત હેઠળની થરાદથી સીપુ ડેમ સુધીની પાઈપલાઈન માટે 

જોગવાઈ `૭૦ કરોડ.  

  વાત્રક નદીમાંથી અરવલ્લી ભજલ્લાના માલપુર, મેઘરજ અને મોડાસા તાલુકાઓના ૭૨ 

તળાવો થકી ભસંચાઇનો લાિ આપવા માટે ̀ ૧૮૬ કરોડની યોજના અને શામળાજી પાસે 

આવેલ મેશ્વો જળાશયમાંથી પાણી ઉદવહન કરી ભિલોડા તથા મેઘરજ તાલુકાના ૩૦ 

તળાવોથી ભસંચાઇનો લાિ આપવા માટે `૭૫ કરોડની યોજના. બંને યોજના માટે કુલ 

જોગવાઇ `૪૫ કરોડ. 

  સાબરમતી નદી પર `૨૦૦ કરોડના ખચે હાથ ધરવામાં આવી રહેલ હીરપુરા અન ે

વલાસણા બેરેજ માટે જોગવાઇ `૩૫ કરોડ. 

  ધરોઇ બંધ પહરક્ષેત્રને ભવશ્વ કક્ષાના પ્રવાસન સ્થળ અને યાત્રાધામ તરીકે ભવકસાવવા 

`૨૦૦ કરોડના આયોજન હેઠળ બેરેજ બનાવવા માટે જોગવાઇ `૩૦ કરોડ. 

  કપડવંજ, કઠલાલ, મહેમદાવાદ, મહુધા, ગળતેશ્વર, બાલાભસનોર, લુણાવાડા, બાયડ 

વગેરે તાલુકાઓમાં આગામી પાંચ વર્ષમાં ̀ ૨૦૦ કરોડની ભકંમતની રીચાજષવેલ, પાણીના 

સ્ત્રોતો સાથે નેટવકીંગ, તળાવોની કેપસેીટી વધારવી વગેરે કામગીરીઓ તબક્કાવાર 

કરવાનું આયોજન છે. આ માટે જોગવાઈ `૧૪ કરોડ. 

  અમદાવાદ ભજલ્લાના નળકાંઠા ભવસ્તારના સાણંદ,બાવળા અને ભવરમગામ તાલુકાના 

ભસંચાઈ સુભવધાથી વંભચત રહેલ ગામોને ભસંચાઈનો લાિ આપવા માટે જોગવાઈ  

`૨૫ કરોડ. 

  ખોરસમ – માતપુર – ડીંડરોલ પાઈપલાઈનને લંબાવી મુકતેશ્વર જળાશયમાં નમષદાના 

પરૂના વધારાના પાણી પહોંચાડવાની કામગીરી માટે જોગવાઈ `૧૯ કરોડ. 

  વડોદરા ભજલ્લાના સાવલી તાલુકામાં ભસંચાઈ સુભવધા અને રીચાજીંગ માટે ̀ ૩૦૮ કરોડની 

પોઈચા ભવયરની કામગીરી માટે જોગવાઈ `૧૫ કરોડ. 

  કડાણા નહેર આધાહરત પાઇપલાઇન દ્વારા કડાણા, સંતરામપુર અને લુણાવાડા 

તાલુકાનાં ભવભવધ તળાવો િરવાની યોજનાના કામો માટે જોગવાઇ `૧૦ કરોડ.  

  સુરત ભજલ્લાના ઉમરાપાડા તથા નમષદા ભજલ્લાના ડેડીયાપાડા તાલુકાના કુલ ૭૩ ગામોમા ં

ભસંચાઇ સુભવધાનો લાિ આપવા માટે પ્રગભત હેઠળની ` ૭૧૧ કરોડની તાપી-કરજણ 

લીંક પાઇપલાઇન યોજનાના કામો માટે જોગવાઇ `૧૬૧ કરોડ. 
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  પંચમહાલ ભજલ્લામાં પાનમ ઉચ્ચ સ્તરીય કેનાલ/જળાશય આધાહરત ભસંચાઈ સુભવધા 
આપવા માટે `૪૫૨ કરોડની કામગીરી માટે જોગવાઈ `૧૬૦ કરોડ. 

  દભક્ષણ ગુજરાતમાં પાર, નાર, તાન, અંભબકા, દમણગંગા વગેરે નદીઓ ઉપર મોટા 
ચેકડેમો/બેરેજો/ભવયર `૫૦૦ કરોડના ખચે આગામી પાંચ વર્ષમાં તબક્કાવાર 
બનાવવાનું આયોજન છે. આ કામગીરી માટે જોગવાઈ `૯૪ કરોડ. 

  હાથ ધરાયેલ ઉદવહન ભસંચાઈ યોજનાઓ સોનગઢ-ઉચ્છલ-ભનજર, કાકરાપાર-
ગોરધા-વડ, કરજણ જળાશય આધાહરત પાઈપલાઈનો પૂણષ કરી ભસંચાઈ ભવતરણ 
વ્યવસ્થા માટે જોગવાઈ `૧૯૫ કરોડ.  

  કડાણા-દાહોદ પાઈપલાઈનનું ભવસ્તૃભતકરણ કરી ભસંચાઈ સુભવધામાં વધારો કરવા માટે 
`૨૨૬ કરોડની યોજના માટે જોગવાઈ `૭૦ કરોડ.  

  પાનમ જળાશય આધાહરત વાંકડી ગામ પાસેથી સંતરામપુર તાલુકાના ગામોના તળાવો 
િરવા માટે ̀ ૧૩૩ કરોડની ઉદવહન ભસંચાઇ યોજના અંતગષત ૨૩ ગામોન ેલાિ આપવા 
માટે જોગવાઇ `૩૫ કરોડ. 

  મહીસાગર ભજલ્લાના કડાણા તાલુકાના જુદા જુદા ૧૧ ગામોના આશરે ૧૬૦૦ હેક્ટર 
ભવસ્તારને ભસંચાઇ સુભવધા આપવા માટે `૮૪ કરોડની યોજના માટે જોગવાઇ  
`૨૫ કરોડ.  

  નવસારી ભજલ્લાના ગણદેવી તાલુકાના ગામોને ભસંચાઇનો લાિ આપવા, ભબભલમોરા 
નગરપાભલકા અને આજુબાજુના ગામોને પીવાનું પાણી ઉપલબ્ધ કરાવવા, દહરયાઇ 
ખારાશ આગળ વધતી અટકાવવા તેમજ િૂગિષ જળ રીચાજષ કરવા `૨૫૦ કરોડની  
વાઘરેજ હરચાજષ યોજનાનું આયોજન. 

  પૂણાષ નદી ઉપર ભવરાવળ-કસ્બાપર ગામ પાસે ટાઇડલ રેગ્યુલેટરના બાંધકામ માટે 
`૨૫૦ કરોડની યોજનાનું આયોજન.  

  કલી હરચાજષ જળાશય ભવસ્તારને પયાષવરણીય સ્થળ તરીકે ભવકાસ કરવા તેમજ ક્ષાર 
પ્રવેશ ભનયંત્રણની કામગીરીને સુદૃઢ કરવા જોગવાઇ `૨૦ કરોડ. 

  કચ્છમાં ક્ષાર પ્રવેશ ભનયંત્રણ તેમજ જળસંગ્રહ કરવાના હેતુસર બંધારાની કામગીરી માટે 
જોગવાઈ `૮ કરોડ. 

 ર્ાડરૂ્ત બેરેજ 

  નમષદા નદી ઉપર ̀ ૫૩૨૨ કરોડના ખચે મીઠા પાણીનું સરોવર બનાવવાની મહત્વાકાંક્ષી 
િાડિૂત બેરેજ યોજનાનું કામ ચાલુ છે.  આ યોજના માટે જોગવાઇ `૧૨૪૦ કરોડ. 

 નમભદા યોજના 

 નમષદા યોજના માટે જોગવાઇ `૬૦૯૦ કરોડ.   

 સરદાર સરોવર ડેમનું બાંધકામ વર્ષ ૨૦૧૭માં પૂણષ થયેલ છે. આ યોજનાના પાણીનો 
ભસંચાઇ, જળભવદ્યુત ઉત્પાદન, પીવાના પાણી અને ઔદ્યોભગક વપરાશ માટે ઉપયોગ કરવામાં 
આવે છે. આગામી વર્ે કચ્છ બ્ાંચ કેનાલ અને તેના આનુર્ંભગક નટેવકષનું કામ પૂણષ કરી 
માંડવી તાલુકા સુધી નમષદાના નીર પહોંચાડવાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. તદુપરાંત 
ઉત્તર ગુજરાતમાં નમષદા યોજનાની હયાત કેનાલોના સુદૃઢીકરણ અને સૌરાષ્ટ્િમાં મીસીંગ લીંક 
પૂણષ કરવા માટે ભવશેર્ આયોજન કરવામાં આવેલ છે.   
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 સૂક્ષ્મ વસંચાઇ 

 ગુજરાતે સૂક્ષ્મ ભસંચાઇના ક્ષેતે્ર પહેલ કરી નોંધપાત્ર પ્રગભત કરેલ છે. આ પદ્ધભતથી 

પાણીના કરકસરિયાષ વપરાશ સાથે વધુ ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે. છેલ્લાં બે દશકમાં અંદાજ ે 

૨૧ લાખ હેક્ટર ભવસ્તારમાં સૂક્ષ્મ ભપયત પદ્ધભત પ્રસ્થાભપત કરી ૧૩ લાખ ખેડૂતોને લાિ 

આપવામાં આવેલ છે. આગામી વર્ષમાં વધુ ૧ લાખ હેકટરમાં આ યોજનાનો વ્યાપ વધારવા 

માટે જોગવાઇ `૫૦૦ કરોડ.   

પાણી પુરિઠા  પાણી પુરિઠા પ્રર્ાગ માટે `૫૪૫૧ કરોડની જોગિાઇ 

ગ્રામીણ અને શહેરી ભવસ્તારોમાં સલામત અને પયાષપ્ત પીવાનું પાણી આપવા 

રાજ્યવ્યાપી પાણી પુરવઠાગ્રીડનું ભનમાષણ કરવામાં આવેલ છે, જનેાથી ૨૩૮ શહેરો અને ૧૪ 

હજારથી વધુ ગામોને જોડવામાં આવેલ છે. માનનીય વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્ રિાઇ મોદીએ 

અમલમાં મૂકેલ નલ સે જલ યોજના દ્વારા ૯૩ ટકાથી િિુ ઘરોમાં નળ જોડાણની ભસભદ્ધ 

મેળવેલ છે. આવનારા સમયમાં બાકી રહેલા ઘરોને પીવાનું પાણી પહોંચાડી ૧૦૦ ટકાની 

ભસભદ્ધ મેળવવા સરકાર કૃતસંકલ્પ છે. શહેરી ભવસ્તારોમાં િૂગિષ ગટર વ્યવસ્થા સુભનભિત 

કરવા અને ગટરનાં પાણીને શુદ્ધ કરી તેને  પુન: ઉપયોગમાં લઇ, પયાષવરણની જાળવણી 

અને પાણીના સ્ત્રોતોનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવાની હદશામાં સરકાર અગે્રસર છે.  

  જલ જીિન વમશન અંતગષત હર ઘર જલ યોજના દ્વારા દરેક ઘરને પીવાનું શુદ્ધ પાણી પૂરં 

પાડવા કેન્દ્ર સરકારના `૨૫૦૦ કરોડ અને રાજ્ય સરકારના `૩૦૪૦ કરોડ સહહત કુલ 

`૫૫૪૦ કરોડનું આયોજન. 

  આહદજાભત ભવસ્તારના ૬૬૨૭ ગામ-ફળીયાને પીવાના પાણીની સુભવધા આપવા પ્રગભત 

હેઠળની ̀ ૬૬૫૩ કરોડની જુથ પાણી પુરવઠા યોજના હેઠળના ૧૨૩ કામો માટે જોગવાઇ 

`૭૦૯ કરોડ. 

  સૌરાષ્ટ્િ  ભવસ્તારમાં પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા સુદૃઢ કરવા નાવડા-બોટાદ-ગઢડા-

ચાવંડ અન ેબુધેલથી બોરડા સુધીની ૧૪૩ ભકલોમીટર બલ્ક પાઇપલાઇનના અંદાભજત 

`૧૦૨૦ કરોડના કામો પ્રગભત હેઠળ છે. જ ેમાટે જોગવાઇ `૩૧૦ કરોડ. 

  િાવનગર, ગીર-સોમનાથ, અમરેલી, બોટાદ, જુનાગઢ, રાજકોટ અને પોરબંદર 

ભજલ્લાઓને પાણી પૂરં પાડવા ઢાંકીથી નાવડા સુધીની ૯૭ ભકલોમીટર ૫૦૦ 

એમ.એલ.ડી ક્ષમતાની નવી બલ્ક પાઇપલાઇનનું આયોજન કરેલ છે જનેી અંદાભજત 

ભકંમત `૧૦૪૪ કરોડ છે. જનેાથી આ યોજનામાં સમાભવષ્ટ્ ભજલ્લાઓ માટે ૫૦ કરોડ 

લીટર પાણીનો વધારાનો જથ્થો ઉપલબ્ધ થશે. આ કામ માટે જોગવાઇ `૫૦૦ કરોડ.   

  સૌરાષ્ટ્િ  અને કચ્છના દહરયાકાંઠાના છેવાડાના ગામોમાં જળસલામતી પ્રદાન કરવા માટે 

ચાર જુદી જુદી જગ્યાએ ૨૭ કરોડ લીટર (૨૭૦ એમ.એલ.ડી.) ક્ષમતાના હડસેલીનેશન 

પ્લાન્દ્ટ સ્થાપવાના કામો માટે જોગવાઈ `૪૦૦ કરોડ. 

  હરયુઝ ઓફ ટિ ીટેડ વેસ્ટ વોટર નીભત અંતગષત શહેરી ભવસ્તારોના ંસુએઝ વોટરને ટિ ીટ કરી 

તેના પુન:ઉપયોગ માટે જોગવાઈ `૧૦૦ કરોડ. 
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આરોગ્ય અન ે
પરરિાર કલ્યાણ  

આરોગ્ય અન ેપરરિાર કલ્યાણ વિર્ાગ માટે કુલ `૧૨,૨૪૦ કરોડની જોગિાઇ 

સામાભજક અને આભથષક ભવકાસ, તેમજ સ્વસ્થ અને સુખી વ્યભકત માટે, આરોગ્ય એક 

પ્રાથભમક જરૂહરયાત છે. પ્રાથભમક સેવાઓથી માંડી ગંિીર રોગોના ભકસ્સામાં લોકોને 

સહેલાઇથી ગુણવત્તાયુકત આરોગ્ય સેવાઓ મળી રહે ત ેસરકારની પ્રાથભમકતા છે.  

 જાહેર આરોગ્ય,પરરિાર કલ્યાણ અને તબીબી સેિાઓ  

  ભકશોરીઓ તેમજ મહહલાઓને માભસકધમષ અંગે જાગૃભત લાવવા અને સેનેટરીપેડ ભવના 

મૂલ્યે ઉપલબ્ધ  કરાવવા જોગવાઇ `૪૫ કરોડ.    

  ભકશોરીઓમાં આયનષ તત્ત્વની ઊણપના કારણે એનીમીયાનું પ્રમાણ જોવા મળે છે. 

આવનાર સમયમાં માતૃત્વ ધારણ કરનાર આ ભકશોરીઓમાં હહમોગ્લોબીનનું મોનીટરીંગ 

કરવા તેમજ આયનષ તત્ત્વની ઊણપ દૂર કરવા તેમને આયનષ સુક્રોઝના ઇન્દ્ જકેશન 

આપવાની યોજનામાં સમાવેશ કરવા માટે જોગવાઇ `૫ કરોડ.    

  બાળકોને સઘન પોર્ણ આપવા બાલ-અમૃત પોિણ યોજના હેઠળ જોગવાઇ  

`૨૦ કરોડ.  

  નવજાત ભશશુ અને માતાને ઘર સુધી પહોંચાડવા માટે નિા ૯૦ વખલવખલાટ િાહનો 

ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે જોગવાઈ `૫ કરોડ.  

  સગિાષ માતાઓ અને બાળકોને પોર્ણ સહાય આપવા પ્રધાનમંત્રી માતૃવંદના યોજના 

માટે જોગવાઈ `૧૫૦ કરોડ. 

  શહેરી ક્ષેત્રોમાં આરોગ્ય સેવાઓ વધારે સુદૃઢ કરવા સી.એચ.સી. અને પી.એચ.સી. શરૂ 

કરવામાં આવેલ છે. આ ભવસ્તારોમાં આયોજન મુજબ બાકી રહેતી તમામ સી.એચ.સી. 

અને પી.એચ.સી. શરૂ કરવામાં આવશે. વધુમાં આ કેન્દ્રો પર આરોગ્ય કમીઓની ૧૨૩૮ 

નવી જગ્યાઓ ઊિી કરવામાં આવશે. જ ેમાટે જોગવાઈ `૧૬ કરોડ. 

  પ્રિાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના- મુખ્યમંત્રી અમૃતમ(મા)યોજનામાં રાજ્યના  

૮૦ લાખ કરતા વધુ કુટંુબોને `૫ લાખ સુધીની મફત તબીબી સારવાર માટે આવરી 

લેવાયેલ છે. આ યોજના માટે જોગવાઈ `૧૫૫૬ કરોડ.  

  ૧૫મા નાણાંપંચ અંતગષત આરોગ્ય કેન્દ્રોની માળખાભકય સગવડોના ભવકાસ માટે 

આગામી પાંચ વર્ષમાં `૩૩૪૧ કરોડનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. આગામી વર્ષ માટે 

જોગવાઇ `૬૨૯ કરોડ.   

  સીંગરવા(અમદાવાદ) અને ડીસા(બનાસકાંઠા)ની પેટા ભજલ્લા કક્ષાની હોભસ્પટલોન ે

અપગે્રડ કરી ભજલ્લા કક્ષાની હોભસ્પટલ બનાવવા માટે `૩૬ કરોડના આયોજન પૈકી 

જોગવાઇ `૮ કરોડ.   

  વાપીમાં ૧૦૦ બેડની નવી સબ-ડીસ્ટિ ીક્ટ હોભસ્પટલ બનાવવામાં આવશે.   

  ઊંઝા સબ-ડીસ્ટિ ીક્ટ હોભસ્પટલને અપગે્રડ કરી ૧૦૦ બેડની હોભસ્પટલ બનાવવામાં 

આવશે.  
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  આરોગ્ય સંસ્થાઓ ખાતે ટેલી- રેડીયોલોજી, ટેલી-આઇ.સી.યુ., ટેલી-મેહડસીન અન ે
ટેલી-મેન્દ્ટલ હેલ્થની સેવાઓ માટે જોગવાઇ `૨ કરોડ. 

  એમ્ બ્ યલુન્દ્ સ સેવાઓનો વ્યાપ વધારવા નવી ૧૦૦ એમ્ બ્ યુલન્દ્ સ વાન અને ૧૦ 

મોબાઇલ સંજીવની વાન પૂરી પાડવા માટે જોગવાઇ `૨૨ કરોડ. 

  ટેલી-મેહડસીન કન્દ્ સલ્ટેશન  અંતગષત ૬૦ વર્ષથી વધુ વયના લોકોને ઘરે બેઠા લેબોરેટરી 

ટેસ્ટ સેમ્પલ  કલેક્શન યોજના માટે જોગવાઇ `૫ કરોડ.  

  છોટા ઉદેપુર અને કચ્છ ભજલ્લામાં આવેલ તમામ પ્રાથભમક આરોગ્ય કેન્દ્ રને ૨૪ x ૭ ચાલુ 
રાખી આરોગ્ય સેવાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવા જોગવાઇ `૨ કરોડ. 

  દુગષમ ભવસ્તારોમાં આરોગ્ય સેવાઓ પહોંચાડવા માટે મોટર સાયકલ આધાહરત ૫૦ 

મોબાઇલ હેલ્થ યુભનટ શરૂ કરવા જોગવાઈ `૨ કરોડ. 

 તબીબી વશક્ષણ અને સંશોિન  

  તબીબી ભશક્ષણનો વ્યાપ વધારી વધુ ડોકટસષ ઉપલબ્ધ થાય તે માટે રાજ્યમાં ૩૧ 
મેડીકલ કોલેજ કાયષરત છે. જમેાં ૫૭૦૦ એમ.બી.બી.એસ.ની અને ૨૦૦૦ પી.જી.ની 
સીટો ઉપલબ્ધ છે. હાલ બીજી ૫ મેડીકલ કોલેજો શરૂ કરવાનું કાયષ પ્રગભત હેઠળ છે. આ 
ઉપરાંત બોટાદ, જામખંિાળીયા અને વેરાવળ ખાતે નવી મેડીકલ કોલેજો શરૂ કરવામાં 
આવશે.  

  નાગહરકોને ઉચ્ચકક્ષાની આરોગ્યલક્ષી સેવાઓ આપવાના માસ્ટરપ્લાન પ્રોજકેટ 
અંતગષત અમદાવાદ, સુરત, રાજકોટ, વડોદરા, જામનગર તથા િાવનગરની સરકારી 
મેડીકલ કોલેજોમાં અદ્યતન સુભવધાઓ ભવકસાવવા તેમજ આધુભનકીકરણ માટે જોગવાઇ  
`૧૦૬ કરોડ.  

  દદીઓને તમામ સુભવધાઓ મળી રહે તે માટે એસ.એસ.જી. હોભસ્પટલનું આધુભનકીકરણ 

કરી તેમાં સ્પાઇન, કીડની અને આંખોના રોગોની ઘભનષ્ઠ સારવાર માટે `૨૦૦ કરોડના 
આયોજન પૈકી જોગવાઇ `૩૦ કરોડ.    

  દદીઓને હૃદય રોગ સંબંભધત બીમારીઓની સારવાર અથે અનસુયા ગ્રાઉન્દ્ ડ, વડોદરા 
ખાતે અત્યાધુભનક કાડીએક કૅથ લેબ અને હોભસ્પટલની સ્થાપના કરવા માટે `૧૫૦ 
કરોડના આયોજન પૈકી જોગવાઇ `૨૩ કરોડ.      

  ભસભવલ હોભસ્પટલ,અમદાવાદમાં ૯૦૦ બેડની સુભવધા સાથે નવીનીકરણ માટે `૪૫૦ 
કરોડના આયોજન પૈકી જોગવાઇ `૬૮ કરોડ.  

  સુરત ભસભવલ હોભસ્પટલમાં નવા ઓપીડી ભબલ્ડીંગ તેમજ હયાત સુભવધાઓનાં 

ભવસ્તૃભતકરણ માટે `૧૫૦ કરોડનાં આયોજન પૈકી જોગવાઇ `૨૩ કરોડ. 

  પાંચ સામુહહક આરોગ્ય કેન્દ્રોને પેટા ભજલ્લાકક્ષાની હોભસ્પટલમાં અપગ્રેડ કરવા `૧૦૦ 
કરોડના આયોજન પૈકી જોગવાઇ `૧૦ કરોડ. 

  મેહડકલ કોલેજોનાં ભવધાથીઓને મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના હેઠળ સહાય માટે 
જોગવાઇ `૫૦ કરોડ.  
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  પીડીયુ હોભસ્પટલ,રાજકોટ ખાતે પ૦૦ પથારીની ક્ષમતા ધરાવતી મેટરભનટી અન ે

ચાઇલ્ડ હોભસ્પટલના બાંધકામ માટે જોગવાઇ `૧૪ કરોડ.  

  તબીબી ભશક્ષણ અને સંશોધન માટે મેહડકલ યુભનવભસષટીની સ્થાપના કરવામાં આવશે. 

 આયુિેદ અને અન્ય સેિાઓ   

  સુરેન્દ્ રનગર ખાતે આયુવેદ કોલેજ શરૂ કરવાનું આયોજન છે. જનેા માટે જોગવાઇ  

`૧૨ કરોડ. 

  નવસારી ભજલ્લાના ભબભલમોરા ખાતે સરકારી આયુવેહદક હોભસ્પટલના નવા મકાનનાં 

બાંધકામ માટે જોગવાઇ `૧ કરોડ.  

  કામદાર રાજ્ય વીમા યોજનાનાં દવાખાનાઓમાં નોંધાયલે ન હોય તેવા લોકો પણ હવે 

આરોગ્ય સુભવધા સાથે સરકારી હોભસ્પટલના ધોરણે ભન:શુલ્ક દવાઓ મેળવી શકે તે માટે 

જોગવાઇ `૫ કરોડ.   

  ખોરાક અને ઔર્ધ ભનયમનતંત્ર હેઠળ ટેસ્ટીંગનો વ્યાપ વધારવા સુરત ખાતે નવી 

લેબોરેટરી સ્થાપવામાં આવશે. જ ેમાટે જોગવાઇ `૩ કરોડ.  

  સસ્તાદરે ઉત્કૃષ્ટ્ ગુણવત્તાની દવાઓ મળી રહે તે માટે જનેરીક સ્ટોરને પ્રોત્સાહન માટે 

જોગવાઇ `૨ કરોડ. 

મરહલા અને   
બાળ વિકાસ  

મરહલા અને  બાળ વિકાસ વિર્ાગ માટે કુલ `૪૯૭૬ કરોડની જોગિાઇ 

મહહલાઓ અને બાળકોના આરોગ્ય અને પોર્ણની જરૂહરયાતને ધ્યાને રાખીને સરકારે 

આંગણવાડી તેમજ અન્દ્ય પાયાને સ્પશષતી યોજનાઓ અમલમાં મુકેલ છે. આ યોજનાઓ દ્વારા 

તેમના જીવનચક્રના બધા જ તબક્કાઓ ઉપર િાર મૂકી સંતુભલત, શારીહરક અને માનભસક 

ભવકાસ સુભનભિત કરવાની સરકારની નેમ છે. આ વગષની મહત્તા જોતા, હંુ ગત વર્ષની 

સરખામણીએ ભવિાગની જોગવાઇમાં ૪૨ ટકા જટેલો ધરખમ વધારો ગૃહ સમક્ષ રજૂ કરં છંુ.  

  સગિાષ, ધાત્રી માતા અને બાળકને પોર્ણક્ષમ આહાર મળી રહે તે માટે સુપોવિત 

માતા-સ્િસ્થ બાળ યોજના હેઠળ કુટંુબને ૧ હજાર હદવસ સુધી દર મહહને ૧ ભકલો તુવેર 

દાળ,૨ ભકલો ચણા અને ૧ લીટર ખાદ્યતેલ ભવનામૂલ્યે આપવા માટે આગામી વર્ષ માટે 

જોગવાઇ `૮૧૧ કરોડ. 

  આંગણવાડી કાયષક્રમમાં બાળકોનાં પોર્ણ, પૂવષ ભશક્ષણ અને અન્દ્ય સવલતો માટે 

જોગવાઇ `૧૧૫૩ કરોડ. 

  ૩ થી ૬ વર્ષનાં બાળકોને ઘરે ઘરે સુખડીનું ભવતરણ કરવા તથા બાળકો, ભકશોરીઓ અને 

સગિાષ-ધાત્રી માતાઓને ટેક હોમ રેશન પૂરં પાડવા જોગવાઈ `૧૦૫૯ કરોડ.  

  ગંગા સ્વરૂપા બહેનોને મદદરૂપ થવા સરકારે આભથષક સહાય આપવા માટેનાં ધોરણો 

ઉદાર કયાષ છે. જથેી ત્રણ વર્ષમાં આ યોજના હેઠળ બહેનોની સંખ્યા ૧.૫ લાખથી વધી 

આજ ે ૧૧ લાખ સુધી પહોંચેલ છે. આ યોજના અંતગષત સહાય આપવા જોગવાઇ  

`૯૧૭ કરોડ. 
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  ૧૧ થી ૧૮ વર્ષની ભકશોરીઓ માટે પૂરક પોર્ણ અને આરોગ્યલક્ષી ભશક્ષણ આપતી 
પૂણાભ યોજના માટે જોગવાઇ `૩૬૫ કરોડ. 

  આહદજાભત ભવસ્તારના ૧૦ તાલુકાઓમાં સગિાષ માતાઓને પૂરક પોર્ણ આપતી 

પોિણ સુિા યોજના અમલમાં છે. આ યોજનાનો વ્યાપ વધારી આહદજાભત વસભતનુ ં
બાહુલ્ય ધરાવતા ૭૨ તાલુકામાં આ યોજના ભવસ્તારવાની અને પ્રભત વ્યભકત થતા 
ખચષમાં ૫૦ ટકા જટેલો વધારો કરવાની, હંુ જાહેરાત કરં છંુ. આ યોજના માટે જોગવાઇ 
`૧૧૮ કરોડ.    

  વ્હાલી દીકરી યોજના અંતગષત ૧ લાખ જટેલી દીકરીઓને જીવનના ભવભવધ તબકે્ક  
`૧ લાખ સુધીની નાણાકીય સહાય આપવા માટે એલ.આઇ.સી.ને પ્રીભમયમ આપવા 
માટે જોગવાઇ `૮૦ કરોડ. 

  ગ્રામ્ય અને શહેરી ભવસ્તારોમાં નંદઘર બાંધકામ અને અન્દ્ય માળખાકીય સુભવધાઓ માટે 

જોગવાઈ `૩૧ કરોડ.   

  નારીગૃહોની સુરક્ષા સુભનભિત કરવા તેમજ ત્યાં રહેતી બહેનોને રોજગારલક્ષી સગવડો 
પૂરી પાડવા આ ગૃહોને સી.સી.ટી.વી. તથા ઈન્દ્ટરનેટથી જોડવા માટે જોગવાઇ ̀ ૧ કરોડ.  

અન્ન, નાગરરક 
પુરિઠા અન ે
ગ્રાહકોની  
બાબતો 

અન્ન, નાગરરક પુરિઠા અન ે ગ્રાહકોની બાબતોના વિર્ાગ માટે કુલ `૧૫૨૬ કરોડની 
જોગિાઈ  

રાજ્યના દરેક કુટંુબની અન્ન સલામતી સુભનભિત કરવી અને રાષ્ટ્િ ીય અન્ન સલામતી 
કાયદા  હેઠળ નોંધાયેલ ૭૦ લાખ કુટંુબોને રાહત દરે અનાજ અને અન્દ્ય આવશ્યક ખાદ્ય 
વસ્તુઓ પૂરી પાડવી એ અમારી સરકારની પ્રાથભમકતા છે. કોરોનાની ગંિીર મહામારીથી 
ઉત્પન્ન થયેલ આકરી પહરભસ્થભતમાં માનનીય વડાપ્રધાનશ્રી દ્વારા શરૂ કરાયેલ પ્રધાનમંત્રી 
ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના થકી રાજ્યના તમામ એન.એફ.એસ.એ. લાિાથી કુટંુબોને વધુ 
૨૮ લાખ ટન અન્ન વિનામૂલ્યે પૂરં પાડિાનંુ ર્ગીરથ કાયભ સરકારે કયુષ છે. દરેક કુટંુબ દ્વારા 
ઉપાડવામાં આવેલ જથ્થાની ભવગતો માય રેશન મોબાઇલ એપ દ્વારા ઓનલાઇન કરી 
હડભજટાઇઝેશનના માધ્યમથી જાહેર ભવતરણ વ્યવસ્થામાં સરળતા અને પારદભશષતા લાવવાનો 
પ્રયત્ન રાજ્ય સરકારે કરેલ છે. આ પ્રહક્રયાને વધુ વેગ આપી રાજ્યની તમામ વાજબી િાવની 
દુકાનોમાં ઇલેકટિ ોભનક વજનકાંટા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. ગત વર્ષની સરખામણીએ 
ભવિાગની જોગવાઇમાં ૨૪ ટકા જટેલો માતબર વધારો, હંુ ગૃહ સમક્ષ રજૂ કરં છંુ.  

  જાહેર ભવતરણ વ્યવસ્થા અંતગષત એન.એફ.એસ.એ. કુટંુબોને અન્ન ભવતરણ કરવા 
જોગવાઇ `૬૨૧ કરોડ.  

  જાહેર ભવતરણ વ્યવસ્થા અંતગષત એન.એફ.એસ.એ. હેઠળ નોંધાયેલ કુટંુબોના 

િોજનમાં પ્રોટીનનું પ્રમાણ વધારવા તુવેરદાળ ભવતરણ કરવાની યોજના સરકારે શરૂ 
કરેલ છે. તુવેરદાળ ઉપર પ્રભત ભકલો ̀ ૨૦ ની સહાય આપવામાં આવતી હતી જનેા કારણે 
બજારિાવમાં થતા વધારાને કારણે લાિાથીને મળનાર િાવમાં ફેરફાર જોવા મળતો 
હતો. સબસીડીની રકમ `૪૦ થી વધુ કરી આ યોજના હેઠળ `૫૦ પ્રવત રકલોના રફકસ 
ર્ાિે તુિેરદાળ પૂરી પાડવાનું નક્કી કરવામાં આવેલ છે. વધારાની સબસીડી સાથે આ 
યોજના માટે જોગવાઇ `૨૨૫ કરોડ.  
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  જાહેર ભવતરણ વ્યવસ્થા અંતગષત એન.એફ.એસ.એ. કુટંુબોને ખાદ્યતેલ  ભવતરણ કરવા 
માટે  જોગવાઇ `૯૮ કરોડ.  

  તંદુરસ્તી માટે સૂક્ષ્મ પોર્ક તત્ત્વોનો સમાવેશ રોભજદંા િોજનમાં થાય તે જરૂરી છે. 
રાજ્યમાં હાલમાં જાહેર ભવતરણ વ્યવસ્થા હેઠળ સીંગલ ફોટીફાઇડ આયોડીનયુકત મીઠંુ 
આપવામાં આવે છે. હવે આયોડીન ઉપરાંત આયનષ ફોટીહફકેશન કરવામાં આવેલ ડબલ 
ફોટીફાઈડ મીઠંુ તમામ ૭૦ લાખ એન.એફ.એસ.એ. કુટંુબોને દર માસે ફકત  
`૧ પ્રવત રકલોના ર્ાિે આપવામાં આવશે જ ેમાટે જોગવાઈ `૭૬ કરોડ. 

  ૫૦ ભવકાસશીલ તાલુકામાં આવેલ એન.એફ.એસ.એ. લાિાથીઓના િોજનમા ં
કઠોળનો વપરાશ વધારવા માટે દર માસે કુટંુબદીઠ તુવેરદાળ ઉપરાંત એક રકલો ચણાનુ ં
વિતરણ `૩૦ પ્રવત રકલોના રફક્સ ર્ાિે કરવા માટે જોગવાઈ `૫૦ કરોડ. 

  ગ્રાહક સુરક્ષાની પ્રવૃભત્તઓ માટે જોગવાઇ `૨૧ કરોડ.  

વશક્ષણ  
 

વશક્ષણ વિર્ાગ માટે કુલ `૩૪,૮૮૪ કરોડની જોગિાઇ 

विद्याधनं सिव धनं प्रधानम ्। 

 સવષ ધનમાં ભવદ્યાધન મુખ્ય છે. 

 આપણી સંસ્કૃભત જ્ઞાનની ઉપાસનાને વરેલી છે. માળખાગત તેમજ ગુણવત્તાલક્ષી 
પ્રયોગો દ્વારા શૈક્ષભણક સ્તરને ઉચ્ચ કક્ષાએ લઇ જવા અમારી સરકાર કહટબદ્ધ છે.  

 માનનીય વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રિાઇ મોદીના દૂરંદેશી માગષદશષન હેઠળ બાળકો અને 
યુવાનોના સશભક્તકરણ માટે નવી રાષ્ટ્િ ીય ભશક્ષણ નીભત ઘડવામાં આવી છે. આ નીભતમાં  
સંશોધન અને સજષનાત્મકતા(ઇનોવેશન), કૌશલ્ય ભનમાષણ અને રોજગારી પર િાર મૂકવામાં 
આવેલ છે. ભલંગ સમાનતા અને શાળામાં નામાંકન સુભનભિત કરીને ગુણવત્તાયુક્ત ભશક્ષણ 
માટેની હદશા નક્કી કરવામાં આવેલ છે. આ નીભતમાં આઇ.સી.ટી.-સક્ષમતા, સ્માટષ  ક્લાસ-
રૂમ, હડભજટલ લભનુંગ, માળખાકીય સુભવધાઓ અને લેબોરેટરીઓ પર વધુ ધ્યાન આપવામાં 
આવશે.   

 પ્રાથવમક અને માધ્યવમક વશક્ષણ  

  વમશન સ્કૂલ્સ ઓફ એકસેલન્ સ યોજના હેઠળ રાજ્યની જુદી જુદી શાળાઓની 
માળખાકીય સગવડો તેમજ ભશક્ષણની પદ્ધભતમાં સુધારાઓ માટે જોગવાઇ  
`૧૧૮૮ કરોડ.  

  પ્રાથભમક અને માધ્યભમક શાળાઓમાં જજષહરત ઓરડાઓમાં તેમજ નવા ઓરડાઓના 
ભનમાષણ માટેનું સઘન અભિયાન સરકારે હાથ ધયુું છે હાલમાં અઢી હજાર ઓરડાઓનું 
કામ પ્રગભત હેઠળ છે અને આગામી વર્ે ૧૦ હજાર નવા ઓરડાઓના ભનમાષણનું લક્ષ્યાંક 
રાખેલ છે. આ માટે જોગવાઇ `૯૩૭ કરોડ. 

  આઝાદીના અમૃત મહોત્સવના અવસરે ગુજરાત રાજ્યના પ્રભતિાશાળી ભવદ્યાથીઓન ે
ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુકત ભશક્ષણ ભનવાસી ધોરણે આપી શકાય તે માટે ૫૦ જ્ઞાન શવક્ત 
રેવસડેન્ શીયલ સ્કૂલ્સ સામાવજક ર્ાગીદારીના િોરણે શરૂ કરી ૧ લાખ વિદ્યાથીઓને 
વશક્ષણ આપવાનું નક્કી કરેલ છે. આ યોજના અંતગષત આગામી વર્ષ માટે જોગવાઇ  
`૯૦ કરોડ.  



 
 

16 
 

  સૈભનક સ્કૂલ બાલાચડી, જામનગરને નવતર સુભવધાઓથી સુસજ્જ બનાવવા અને તેમાં 
રાજ્યની સરકારી શાળાઓમાં િણતા ભવદ્યાથીઓ પ્રવેશ મેળવે તો તેમને ભશક્ષણ અન ે
અન્દ્ય તમામ સેવાઓ ભવના મૂલ્યે મળે તે માટે જોગવાઇ `૨૮ કરોડ.    

  દધૂ સંજીવની યોજનાનો વ્યાપ વધારી જાંબુઘોડા અને મોરવા-હડફ તાલુકાનો સમાવેશ 

કરવામાં આવશે. અંદાજ ે ૫૦ લાખ બાળકોને મધ્યાહ્ન િોજન યોજના, અન્ન સંગમ 

યોજના, દૂધ સંજીવની યોજના અને સુખડી યોજનાનો લાિ આપવા માટે જોગવાઈ 

`૧૦૬૮ કરોડ. 

  રાઇટ ટુ એજયુકેશન એકટ અંતગષત રાજ્યમાં ખાનગી શાળાઓમાં પ્રવેશ મેળવનાર 

ભવદ્યાથીઓ માટે જોગવાઇ `૬૨૯ કરોડ. 

  અંદાજ ે ૧૧ લાખ ભવદ્યાથીઓને એસ.ટી.બસ રી પાસ કન્દ્સેશન માટે જોગવાઈ  

`૨૦૫ કરોડ. 

  માધ્યભમક અને ઉચ્ચતર માધ્યભમક શાળાઓમાં વોકેશનલ એજ્યુકેશન અંતગષત 

જોગવાઈ `૧૨૯ કરોડ. 

  છેવાડાના તથા અંતહરયાળ ભવસ્તારોમાં ૨૪૫ ક્સ્તુરબા ગાંધી ભવદ્યાલયમાં અભ્યાસ 

કરતી ૨૭ હજાર જટેલી બાળાઓ માટે મફત રહેવા તથા િોજનની વ્યવસ્થા માટે 

જોગવાઈ `૧૨૨ કરોડ. 

  ઘરથી શાળાનું અંતર એક ભકલોમીટર થી વધુ હોય તેવા ૨ લાખ ૩૦ હજાર કરતાં વધુ 

પ્રાથભમક શાળાના બાળકોને શાળાએ લાવવા-લઇ જવા માટે જોગવાઇ  

`૧૦૮ કરોડ. 

  શાળા બહારના બાળકોને શાળા સુધી લાવવાના પ્રયત્નો તેમજ આવા બાળકોને અભ્યાસ 

તેમજ અન્દ્ય ખાસ પ્રકારની તાલીમ આપવા માટે જોગવાઈ `૮૭ કરોડ. 

  વીજળીકરણ અને પીવાના પાણીની સુભવધાઓની ખૂટતી કડી પૂરી કરવા અન ે

શાળાઓને સ્વચ્છતા સહાય માટે જોગવાઇ `૮૧ કરોડ.  

  સરકારી અને ગ્રાન્દ્ટેડ પ્રાથભમક, માધ્યભમક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યભમક શાળાઓમાં 

અભ્યાસ કરતા તમામ જાભતના ભવધાથીઓને ભવનામૂલ્યે પાઠયપુસ્તકો પૂરા પાડવા 

જોગવાઈ `૧૪૫ કરોડ. 

  ગુજરાત માધ્યભમક અને ઉચ્ચતર માધ્યભમક ભશક્ષણ બોડષની અંદાજ ે ૧૦ લાખ 

ભવદ્યાથીનીઓ તથા તમામ હદવ્યાંગ ભવદ્યાથીઓની પરીક્ષા ફી માફી માટે જોગવાઈ  

`૩૭ કરોડ. 

  શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતા હદવ્યાંગ બાળકો માટે થેરાપીની સગવડ ભવકસાવવા તેમજ 

ભવભશષ્ટ્ જરૂહરયાતવાળા બાળકોને સાધન સહાય આપવા માટે જોગવાઈ `૨૧ કરોડ. 

  મોડલ શાળાઓમાં ગલ્સષ હોસ્ટેલના બાંધકામ માટે જોગવાઇ `૧૨ કરોડ.  
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  િારત સરકાર દ્વારા સંચાભલત સૈભનક શાળાઓ જવેી જ રક્ષા શભક્ત શાળાઓ રાજ્ય 

સરકાર દ્વારા સામાભજક િાગીદારીથી શરૂ કરવા જોગવાઇ ` ૫ કરોડ. 

  સંસ્કૃત સાધના યોજના અંતગષત હયાત સંસ્કૃત ગુરકુળોમાં શૈક્ષભણક પ્રવૃભત્તઓ માટે 

જોગવાઇ `૮ કરોડ. 

  સંસ્કૃતના અભ્યાસ માટે સામાભજક િાગીદારીથી નવા સંસ્કૃત ગુરકુળો શરૂ કરવા સંસ્કૃત 

શભકત ગુરકુળ યોજના માટે જોગવાઇ `૩ કરોડ. 

  પ્રાથભમક શાળાઓ ખાતે CCTV કેમેરાની સુભવધા માટે જોગવાઇ `૨૦ કરોડ. 

  વડનગર ખાતે પે્રરણાકેન્દ્ ર શરૂ કરવા માટે જોગવાઇ `૨ કરોડ. 

 ઉચ્ચ અને ટેકવનકલ વશક્ષણ  

  મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના અંતગષત ઉચ્ચ ભશક્ષણના અભ્યાસક્રમોમાં 

ભવધાથીઓને ટુ્યશન ફી તથા હોસ્ટેલ અને િોજન ખચષમાં ભશષ્યવૃભત્ત સહાય પૂરી પાડવા 

માટે જોગવાઈ `૩૫૦ કરોડ. 

  માઇન્દ્ડ ટુ માકેટના કન્દ્ સેપ્ટથી ભવદ્યાથીઓને ઇનોવેશન અને ઉદ્યોગ સાહભસકતા માટે 

પ્રેરીત કરવા સ્ટુડન્દ્ટ સ્ટાટષઅપ અને ઇનોવેશન પોભલસી 2.0 અંતગષત ૧ હજાર ઉચ્ચ 

ભશક્ષણની સંસ્થાઓ અને ૧૦ હજાર શાળાઓમાં અંદાજ ે ૫૦ લાખ ભવદ્યાથીઓને 

પ્રોત્સાહહત કરવા માટે પાંચ વર્ષ માટે `૩૦૦ કરોડનું આયોજન કરેલ છે. આગામી વર્ષ 

માટે જોગવાઇ `૬૦ કરોડ.  

   નમો ટેબ્લેટ યોજના અંતગષત ૩ લાખ જટેલા ભવદ્યાથીઓને ટેબ્લેટ આપવા જોગવાઇ 

`૨૦૦ કરોડ.  

  ટેકભનકલ ભશક્ષણ આપતી સંસ્થાઓમાં માળખાકીય સગવડો માટે જોગવાઇ  

`૧૧૭ કરોડ. 

  હડભજટલ ભશક્ષણને પ્રોત્સાહન આપવા માટે રડવજટલ એજ્યુકેશન ડેિલોપમેન્ટ ફંડ તરીકે 

જોગવાઈ `૩૦ કરોડ. 

  સરકારી કોલેજોના મકાન બાંધકામ, પુસ્તકો, આઇ.ટી. અને લેબોરેટરીના સાધનો માટે 

જોગવાઇ `૨૬ કરોડ. 

  પી.એચ.ડી. ના ૧ હજાર ભવદ્યાથીઓને સંશોધન તથા અન્દ્ય ખચષને પહોંચી વળવા 

ભવદ્યાથીદીઠ `૨ લાખની સહાય પૂરી પાડતી શોધ યોજના અંતગષત જોગવાઇ  

`૨૦ કરોડ. 

  વચલ્ડરન્સ યુવનિવસભટી માટે ટોય હાઉસ, પુસ્તક પ્રકાશન અને આઇ.ટી. ઉપકરણ માટે 

જોગવાઇ `૨ કરોડ. 

  સરકારી ઇજનેરી કોલેજો અને પોભલટેકભનક માટે બાંધકામ, સાધન-સામગ્રી, પુસ્તકો 

અને ખૂટતા ફભનષચર માટે જોગવાઇ `૩૭ કરોડ. 

  આઇ.આઇ.ટી.આર.એ.એમ. ખાતે ડિ ોન ટેકનોલોજી, આટીહફશીયલ ઇન્દ્ ટેલીજન્દ્ સ અને 

મશીન લનીંગ અને ભવભવધ સુભવધાઓ પૂરી પાડવા માટે જોગવાઇ `૬ કરોડ. 
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  ભલંબાયત(સુરત), જસદણ(રાજકોટ), બગસરા(અમરેલી), પાલીતાણા(િાવનગર), 

વરાછા (સુરત) અને સંતરામપુર (મહીસાગર) ખાતે નવી સરકારી કોલેજો શરૂ કરવામાં 

આવશ.ે 

  આહદજાભત ભવસ્તારોના કાછલ(સુરત), ડેડીયાપાડા(નમષદા) અને ખેરગામ(નવસારી) 

ખાતેની હયાત કોલેજોમાં ભવજ્ઞાન પ્રવાહ શરૂ કરવામાં આવશે.     

  એન.સી.સી., એન.એસ.એસ., સ્કાઉટ અને ગાઇડ માટેની ભવભવધ યોજનાઓ માટે 

જોગવાઇ `૯ કરોડ. 

સામાવજક  
ન્યાય અને  
અવિકારીતા  

સામાવજક ન્યાય અને અવિકારીતા વિર્ાગ માટે કુલ `૪૭૮૨ કરોડની જોગિાઇ 

 અનુસૂભચત જાભત, ભવકસતી જાભત, ભવચરતી અને ભવમુકત જાભત, લઘુમભતઓ, 

આભથષક રીતે પછાત વગષ તેમજ હદવ્યાંગો, વૃદ્ધો અને ભનરાધારોના સશભક્તકરણ, સવાુંગી 

ભવકાસ અને સામાભજક સુરક્ષા પૂરી પાડવા માટે ભવભવધ કલ્યાણકારી યોજનાઓનો સરકાર 

અમલ કરી રહી છે. આ યોજનાઓમાં લાિાથીઓને મળનાર રકમમાં વધારો કરી વધુ સારી 

રીતે સહાયિૂત થવા સરકારે ભનણષય કરેલ છે.  

  વનરાિાર િૃધ્િ પેન્શન યોજનાના ૬૦ થી ૮૦ વર્ષના લાિાથીઓને હાલ ̀ ૭૫૦ માભસક 

પેન્દ્ શન આપવામાં આવે છે. જમેાં `૨૫૦નો વધારો કરી `૧૦૦૦ માવસક પને્ શન 

આપવામાં આવશે. ૮૦ વર્ષ ઉપરના લાિાથીઓને હાલ `૧૦૦૦ માભસક પેન્દ્ શન 

આપવામાં આવે છે. જમેાં `૨૫૦નો વધારો કરી `૧૨૫૦ માવસક પેન્ શન આપવામાં 

આવશે. જનેો લાિ આશરે ૧૧ લાખ લાિાથીઓને મળશે. આ યોજના માટે જોગવાઇ 

`૯૭૭ કરોડ. 

  રાષ્ટ્ર ીય રદવ્યાંગ પેન્ શન યોજના અને સંત સૂરદાસ રદવ્યાંગ પેન્ શન યોજનામાં 

લાિાથીઓને હાલ `૬૦૦ માભસક પેન્દ્ શન આપવામાં આવે છે. જમેાં `૪૦૦નો વધારો 

કરી `૧૦૦૦ માવસક પેન્શન આપવામાં આવશે. આ યોજના માટે જોગવાઇ  

`૩૫ કરોડ. 

  ગુજરાત ભબન અનામત શૈક્ષભણક અને આભથષક ભવકાસ ભનગમ દ્વારા આભથષક અને 

સામાભજક ભવકાસ માટે અમલમાં મૂકાયેલ ભવભવધ યોજનાઓ માટે જોગવાઇ  

`૫૦૦ કરોડ. 

  ધોરણ ૧ થી ૧૦ માં અભ્યાસ કરતા અનુસૂભચત જાભત અને ભવકસતી જાભતના અંદાજ ે

૪૩ લાખ ભવદ્યાથીઓને ભશષ્યવૃભત્તમાં દરેક સ્તરે `૨૫૦નો વધારો કરવામાં આવશે. આ 

યોજના માટે જોગવાઇ `૪૪૬ કરોડ.  

  પ્રાથભમક શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતા અનુસૂભચત જાભત, ભવકસતી જાભત, લઘુમભત અને 

આભથષક  રીતે પછાત વગષના અંદાજ ે૩૬ લાખ ભવદ્યાથીઓને ગણવેશ સહાય માટે હાલ 

`૬૦૦ આપવામાં આવ ેછે. જમેાં `૩૦૦નો વધારો કરી ગણવેશ સહાય માટે `૯૦૦ 

આપવામાં આવશે. આ યોજના માટે જોગવાઇ `૩૭૪ કરોડ. 
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  અનુસૂભચત જાભત અને ભવકસતી જાભતના ગ્રાન્દ્ ટ-ઇન-એઇડ છાત્રાલય અને 

આશ્રમશાળામાં રહેતા અંદાજ ે૧ લાખ ભવધાથીઓને ભનિાવ િથ્થાં પેટે માભસક રકમ 

`૧૫૦૦ આપવામાં આવે છે જમેાં `૬૬૦નો વધારો કરી માભસક રકમ `૨૧૬૦ આપવા 

માટે જોગવાઈ `૨૮૮ કરોડ. 

  આંબેડકર આવાસ યોજના અને પંહડત દીન દયાળ આવાસ યોજના માટે જોગવાઇ 

`૨૦૫ કરોડ. 

  અનુસૂભચત જાભત અને ભવકસતી જાભતના કોલેજ સંલગ્ન છાત્રાલયોમાં ભવધાથીઓને 

િોજન ભબલ પેટે સહાય માટે જોગવાઈ `૧૯ કરોડ.  

  અનુસૂભચત જાભત, ભવકસતી જાભત અને હદવ્યાંગોના શૈક્ષભણક, આભથષક અને સામાભજક 

ભવકાસ માટે સરકારે ૯ જટેલા ખાસ ભનગમોની રચના કરી છે. જનેા થકી લાિાથીઓને 

લોન આપવા માટે જોગવાઇ `૧૦૫ કરોડ.  

  ધોરણ ૯ માં અભ્યાસ કરતી અનુસૂભચત જાભત અને ભવકસતી જાભતની અંદાજ ે૧ લાખ 

૭૦ હજાર કન્દ્યાઓને ભવનામૂલ્યે સાયકલ આપવા સરસ્વતી સાધના યોજના માટે 

જોગવાઇ `૭૦ કરોડ.  

  હદવ્યાંગ ભવદ્યાથીઓ માટે પ્રાથભમક, માધ્યભમક તેમજ ઉચ્ચ ભશક્ષણ એવા દરેક સ્તરે 

ભશષ્યવૃભત્તમાં `૫૦૦નો વધારો કરવામાં આવશે.  

  માનિ ગરરમા યોજના હેઠળ સ્વરોજગારી માટે અનુસૂભચત જાભત અને ભવકસતી જાભતના 

લાિાથીઓને સાધનો પૂરા પાડવા જોગવાઈ `૫૨ કરોડ. 

  કંુિરબાઇનંુ મામેરં યોજના હેઠળ અનુસૂભચત જાભત અને ભવકસતી જાભતની કન્દ્યાઓને 

સહાય માટે જોગવાઇ `૪૨ કરોડ. 

  સંકટ મોચન યોજના અંતગષત ગરીબી રેખા હેઠળનાં કુટંુબનાં મુખ્ય કમાનાર વ્યભકતના 

દુ:ખદ અવસાનથી આવી પડેલ મુશ્કેલિરી પહરભસ્થભતમાં કુટંુબને સહાય માટે જોગવાઇ 

`૨૧ કરોડ. 

  ડાભ.સવિતા આંબેડકર આંતરજ્ઞાવતય લગ્ ન સહાય યોજનામાં હાલની સહાય `૧ લાખ 

આપવામાં આવે છે. જમેાં `૧.૫ લાખનો માતબર વધારો કરી `૨ લાખ ૫૦ હજાર 

સહાય આપવામાં આવશે. જનેા માટે જોગવાઇ `૧૫ કરોડ. 

  સાતફેરા સમુહ લગ્ન સહાય યોજના હેઠળ જોગવાઇ `૯ કરોડ.  

  ગ્રાન્દ્ ટ-ઇન-એઇડ છાત્રાલયોનું મકાનિાડંુ ભવદ્યાથીદીઠ ગ્રામ્ય ભવસ્તારમાં માભસક ̀ ૫૦ 

માંથી વધારી `૧૦૦, નગરપાભલકા ભવસ્તારમાં માભસક `૭૦ માંથી વધારી `૧૪૦ અને 

મહાનગરપાભલકા ભવસ્તારમાં માભસક `૯૦ માંથી વધારી `૧૮૦ કરવામાં આવશે. 

  ભવકસતી જાભત માટેની ડે-સ્કોલર અને હોસ્ટેલર માટે અપાતી પોસ્ટ મેહટિક ભશષ્યવૃભત્તમાં 

`૬૦૦થી `૨૨૦૦ સુધીનો વધારો કરવામાં આવશે.  
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  અનુસૂભચત જાભત અને ભવકસતી જાભતના એભન્દ્જભનયરીંગના ભવદ્યાથીઓ માટેની સાધન 
ખરીદવા હાલ `૫૦૦૦ સહાય આપવામાં આવે છે જમેાં `૩૦૦૦ નો વધારો કરી 
`૮૦૦૦ સહાય આપવામાં આવશે. 

  પી.એચ.ડી. જવેા ઉચ્ચ અભ્યાસ કરનારાં અનુસૂભચત જાભત અને ભવકસતી જાભતના 
ભવદ્યાથીઓને પ્રોત્સાહહત કરવા માટે સહાય `૩૦ હજાર આપવામાં આવે છે જમેાં  
`૭૦ હજારનો માતબર વધારો કરી `૧ લાખની સહાય આપવામાં આવશે.  

  હદવ્યાંગજનોન ે િાવનાત્મક ટેકો આપવા સાંકેભતક િાર્ાની વીહડઓ કોલ સહહત 
રાજ્યકક્ષાની નવી ૨૪ x ૭ હેલ્પ લાઇન સુભવધા શરૂ કરવામાં આવશે. 

આરદજાવત  
વિકાસ  
 

આરદજાવત વિકાસ વિર્ાગ માટે કુલ `૨૯૦૯ કરોડની જોગિાઇ 

ગુજરાતના આહદજાભત બંધુઓ પોતાની આગવી સાંસ્કૃભતક ઓળખ જાળવીને ભવકાસની 
યાત્રામાં જોડાઇ રાજ્યની પ્રગભતમાં પોતાનો ફાળો આપી રહ્યા છે. રાજ્યના તત્કાભલન 
મુખ્યમંત્રીશ્રી નરેન્દ્ રિાઇ મોદીએ આહદજાભત ભવસ્તારોના સવાુંગી ભવકાસ માટે િનબંિુ 
કલ્યાણ યોજના શરૂ કરેલ હતી. આ કલ્યાણ કાયષક્રમને આગળ ધપાવતાં અમારી સરકારે 
પાંચ વર્ષ માટે `૧ લાખ કરોડની િનબંિુ કલ્યાણ યોજના-૨ શરૂ કરેલ છે.  

  આજના ઇલેક્ ટિ ોભનક યુગમા ં ૧૦૮ એમ્બ્યુલન્દ્ સ સેવા, સરકારી યોજનાકીય લાિો, 
ઓનલાઇન બેન્દ્ કીંગ સેવા, નોકરી-કોન્દ્ટિ ાકટ માટે ઓનલાઇન અરજી, ઓનલાઇન 
ભશક્ષણ, ઇ-કોમસષ જવેી તમામ સેવાઓ માટે મોબાઇલ નેટવકષ  મુખ્ય માળખાકીય 
સુભવધા તરીકે ઉપસી આવેલ છે. આહદજાભત ભવસ્તારમાં મોબાઇલ નેટવકષની સુભવધા 
સહેલાઇથી મળી શકે તે માટે ૫૦૦ નિા મોબાઇલ ટાિર આવતા બે વર્ષમાં ઊિા 
કરવામાં આવશે. જ ેમાટે જોગવાઇ `૧૦૦ કરોડ. 

  ભનવાસી શાળાઓનાં માધ્યમથી ગુણવત્તાસિર ભશક્ષણ આપવાના હેતુથી આહદજાભત 
ભવસ્તારોમાં સામાભજક િાગીદારીથી ૨૫ વબરસા મુડંા જ્ઞાનશરકત રેસીડેન્ સીયલ સ્કૂલ્સ 
ઓફ એકસેલેન્ સ શરૂ કરવામાં આવશે. જમેાં અનુસૂવચત જનજાવતના ૫૦ હજાર 
વિદ્યાથીઓને પ્રાથભમક, માધ્યભમક અને ઉચ્ચતર માધ્યભમક ભશક્ષણ આપવામાં 
આવશે. જ ેમાટે જોગવાઈ `૪૫ કરોડ. 

   આદશષ ભનવાસી શાળાઓ, ઈ.એમ.આર.એસ. અને જી.એલ.આર.એસ. મળી કુલ 
૧૭૭ જટેલી શાળાઓના અંદાભજત ૪૬ હજાર જટેલા ભવદ્યાથીઓને ભનવાસી શાળા 
ભશક્ષણ આપવા માટે જોગવાઈ `૨૦૯ કરોડ. 

  અનુસૂભચત જનજાભતના ગ્રાન્દ્ટ-ઇન-એઇડ છાત્રાલય અને આશ્રમશાળામાં રહેતા 
અંદાજ ે૧ લાખ ૪૩ હજાર ભવધાથીઓને ભનિાવ િથ્થા પેટે હાલ માભસક રકમ `૧૫૦૦ 
આપવામાં આવે છે. જમેાં `૬૬૦નો વધારો કરી માભસક રકમ `૨૧૬૦ આપવામાં 
આવશે. જ ેમાટે જોગવાઈ `૫૦૩ કરોડ. 

  અનુસૂભચત જનજાભતના આશરે બે લાખ ભવદ્યાથીઓને પોસ્ટ મેહટિક ભશષ્યવૃભત્તનો લાિ 
આપવા માટે જોગવાઈ `૪૦૦ કરોડ.  

  દૂધ સંજીવની યોજના અંતગષત ૫૩ આહદજાભત તાલુકાનાં ૮ લાખ જટેલા ભવદ્યાથીઓને 
પોર્ણક્ષમ આહાર આપવા માટે જોગવાઈ `૧૪૭ કરોડ. 
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  આહદજાભત ખેડૂતોને વ્યભક્તગત/સામુહહક ભસંચાઈ કૂવા સાથે ૩ એચ.પી. સોલાર પંપની 
સહાય આપવા માટે જોગવાઈ `૭૫ કરોડ.  

  હળપભતઓ અને આહદમજૂથોને પાયાની ૬ સુભવધાઓ માટે અને સી.સી.ડી. પ્રોજકેટ 
હેઠળ જોગવાઈ `૬૭ કરોડ. 

  હળપભત બોડષ  દ્વારા ૩૫૦૦ જટેલા હળપભત આવાસોનાં ભનમાષણ માટે જોગવાઇ  
`૪૨ કરોડ. 

  પ્રાથભમક શાળાઓમાં િણતા અનુસૂભચત જનજાભતના અંદાજ ે૧૩ લાખ ભવદ્યાથીઓને 
હાલ `૬૦૦ ગણવેશ સહાય આપવામાં આવે છે જમેાં `૩૦૦નો વધારો કરી `૯૦૦ 
ગણવેશ સહાય આપવામાં આવશે. આ યોજના માટે જોગવાઇ `૮૧ કરોડ. 

  આહદજાભત ભવસ્તારમાં ખેતીમાં પાવર ટીલસષના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવા ખેડૂતોન ે

સહાયની નવી યોજના હેઠળ જોગવાઈ `૩૮ કરોડ.   

  ધોરણ ૧ થી ૧૦ માં અભ્યાસ કરતા અનુસૂભચત જનજાભતના અંદાજ ે ૧૩ લાખ 

ભવદ્યાથીઓને ભશષ્યવૃભત્તમાં દરેક સ્તરે `૨૫૦ નો વધારો કરવામાં આવશે. આ યોજના 

માટે જોગવાઇ `૧૩૯ કરોડ. 

  આહદજાભત ક્ષેત્રોમાં રોજગારીની તકોનું સજષન કરવા તેમજ ઉદ્યોગ સાહભસકતાને વેગ 

આપવા ૮ નવા MSME જી.આઇ.ડી.સી. એસ્ટેટની રચના કરવામાં આવશે. આ માટે 

જોગવાઇ `૪૦ કરોડ.   

  આહદજાભત ભવસ્તારમાં સહકારી ક્ષેત્રે આવેલ ખાંડ મીલોને પુન: કાયાષભન્દ્વત કરવા તેમજ 

શેરમૂડી માટે લોન સહાય પેટે જોગવાઇ `૪૦ કરોડ. 

  આહદજાભત લાિાથીઓ માટે સંકભલત ડેરી ભવકાસ યોજના હેઠળ જોગવાઇ  

`૨૭ કરોડ.  

  આહદજાભત લાિાથીઓ માટે કૃભર્ વૈભવધ્યકરણ યોજના હેઠળ જોગવાઇ `૩૦ કરોડ. 

  અદ્યતન સુભવધાવાળા સમરસ છાત્રાલયોની યોજના અંતગષત અનુસૂભચત જનજાભતના 

ભવદ્યાથીઓને ભનવાસી સુભવધા ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે જોગવાઇ `૨૩ કરોડ. 

  ગુજરાત આહદજાભત ભવકાસ કોપોરેશન દ્વારા સ્વરોજગારી માટે જોગવાઇ `૨૦ કરોડ. 

  ધોરણ ૯માં અભ્યાસ કરતી અનુસૂભચત જનજાભતની ભવદ્યાથીનીઓને સાયકલ આપવા 

ભવદ્યાસાધના યોજના હેઠળ જોગવાઈ `૧૭ કરોડ. 

  ભબરસા મુંડા આહદજાભત યુભનવભસષટીના સંચાલન, શૈક્ષભણક પ્રવૃભત્તઓ અને સંશોધન 

કાયો માટે જોગવાઈ `૧૭ કરોડ. 

  માનવ ગહરમા યોજના હેઠળ સ્વરોજગારીની કીટ આપવા જોગવાઈ `૧૫ કરોડ. 

  ટેલેન્દ્ટ પુલ યોજના અંતગષત ભવદ્યાથીઓને ભશક્ષણ હેતુસર સહાય આપવા જોગવાઈ  

`૧૩ કરોડ. 
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  ટી.બી., કેન્દ્સર, રકતભપત્ત અને સીકલસેલ એનીમીયા જવેા રોગોની સારવારની મફત 

તબીબી સહાય યોજના હેઠળ જોગવાઈ `૧૧ કરોડ. 

  અનુસૂભચત જનજાભતના લાિાથીઓ માટે ઉત્પાદન-સહ વેચાણનાં હેતુસર હાટ બજાર 

વ્યવસ્થાના સહયોગ માટે જોગવાઈ `૩ કરોડ. 

  આહદજાભત ભજલ્લાઓમાં દૂધ મંડળીનાં બાંધકામ સહાય માટે જોગવાઈ `૩ કરોડ.   

  પી.એચ.ડી. જવેા ઉચ્ચ અભ્યાસ કરનારા ભવદ્યાથીઓને પ્રોત્સાહહત કરવા માટે હાલ 

સહાય `૨૫ હજાર આપવામાં આવે છે. જમેાં `૭૫ હજારનો ધરખમ વધારો કરીને સહાય 

`૧ લાખ આપવામાં આવશે.  

પંચાયત 
અને  
ગ્રામવિકાસ  

પંચાયત, ગ્રામ ગૃહવનમાભણ અને ગ્રામવિકાસ વિર્ાગ માટે કુલ `૯૦૪૮ કરોડની જોગિાઇ 

દરેક ગામમાં માળખાકીય સુભવધાઓનો ભવકાસ કરી આરોગ્ય અને સુખાકારીના ક્ષેત્રે 
વધારે પ્રગભત થાય તે સરકારનો સંકલ્પ છે. ગ્રામ અભસ્મતાની જાળવણી થાય તેમજ નવતર 
સગવડો ઉત્તરોત્તર ભવકાસ પામે તે જ અમારી લોકાભિમુખ સરકારનો મૂળમંત્ર છે. ગામોને 
ઇન્દ્ ટરનેટ અને મોબાઇલ કનેભક્ટભવટી પૂરી પાડી હડભજટલ ડીવાઇડ ઘટાડવા માટે િારતનેટ 
યોજના અંતગષત કામગીરી હાલ પ્રગભત હેઠળ છે. ગ્રામ્ય કક્ષાએ વધુ સારી કનેભક્ટભવટી 
ઉપલબ્ધ કરાવી ૧૦૮ એમ્બ્યુલન્દ્ સ સેવા, હડભજટલ પોટષલના માધ્યમથી ઉપલબ્ધ કરાવેલ 
સરકારી યોજનાકીય લાિો, ઓનલાઇન બેન્દ્ કીંગ સેવા, ઓનલાઇન ભશક્ષણ જવેી તમામ 
સેવાઓ ગામ લોકોને હાથવગી ઉપલબ્ધ કરાવવા રી વાઇ-ફાઇની સુભવધા પૂરી પાડવામાં 
આવશે.  

  ૧૫મા નાણાંપંચ હેઠળ પંચાયતોને માળખાકીય સગવડો માટે `૧૫ હજાર ૬૫૦ કરોડ 
મળનાર છે. તે પૈકી આગામી વર્ષ માટેની જોગવાઇ `૨૪૪૬ કરોડ. 

  ગ્રામ પંચાયતોમાં માળખાગત સુભવધાઓનો ભવકાસ કરી, ગ્રામજનોનું જીવનધોરણ ઊંચું 
લાવવા, જાહેર ગ્રંથાલયો બનાવવાં, ગામલોકોના સ્વાસ્થ્યના સુધારા માટે કસરતના 
સાધનો પૂરા પાડવા, સ્મૃભત સ્મારકોનું હરપેરીંગ કરવા, ગામનું ગેઝેટીયર બનાવવા, ગ્રામ 
પંચાયત કચેરી પર સોલર રૂફ ટોપ લગાડવા જવેી બાબતોનો સમાવેશ કરતી મુખ્યમંત્રી 
ગ્રામ અવસ્મતા યોજના શરૂ કરવામાં આવશે.  

  ઇ-ગ્રામ સેન્ ટરની સગવડોને વધારે સઘન તેમજ સુદૃઢ બનાવી ૨૦૦ જટેલી સેવાઓ 
પૂરી પાડવા જોગવાઇ `૩૫ કરોડ.  

  રાજ્યનાં બધા ગામોમાં તબક્કાવાર ભવનામૂલ્યે વાઇ-ફાઇ સેવા કરવાની યોજનાના 
પ્રથમ તબક્કામાં અંદાજ ે૪ હજાર ગામોમાં વિનામૂલ્યે િાઇ-ફાઇની સગિડ પૂરી પાડવા 
જોગવાઇ `૭૧ કરોડ.    

  આઠ શહેરી ભવકાસ સત્તામંડળોના ભવસ્તારમાં આવેલ ગ્રામ પંચાયતોમાં ઘન કચરાના 
ભનકાલની વ્યવસ્થા ઊિી કરવા જોગવાઇ `૭૫ કરોડ.   

  રસીકરણ, જન્દ્મ મરણ નોંધણી, નળ કનેક્શન, મહહલા અને બાળકોમાં પોર્ણ જવેા 
માપદંડોને આધારે સ્માટષ  ભવલેજ જાહેર કરી તેમને પ્રોત્સાહન આપવા માટે જોગવાઇ  
`૨ કરોડ. 

  પંચાયત ભવિાગના વહીવટી માળખાને સુદૃઢ કરવાના િાગરૂપે ૧૩ હજાર જટેલી 
જગ્યાઓ િરવા માટે િરતીની પ્રહક્રયા હાલ પ્રગભત હેઠળ છે.  
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 ગ્રામવિકાસ  

 ગ્રામીણ ભવસ્તારમાં લોકોના જીવનધોરણમાં સુધારો કરવા, રોજગારી, કૌશલ્ય ભવકાસ 

અને  માળખાકીય સુભવધાઓ માટે અનેકભવધ યોજનાઓ અમલમાં છે. જમેાં મહાત્મા ગાંધી 

રાષ્ટ્િ ીય ગ્રામીણ રોજગાર ગેરંટી યોજના, પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના–ગ્રામીણ, સ્વચ્છ 

િારત ભમશન – ગ્રામીણ, રાષ્ટ્િ ીય ગ્રામીણ આજીભવકા ભમશન, શ્યામાપ્રસાદ મુખજી રૂબષન 

ભમશન અને સાંસદ આદશષ ગ્રામ યોજનાનો સમાવેશ થાય છે. 

  ૨૦૨૪ સુધીમાં સૌને આવાસના ઉદે્દશને પહરપૂણષ કરવા પ્રિાનમંત્રી આિાસ યોજના 

(ગ્રામીણ) હેઠળ, આવતા બે વર્ષમાં ૪ લાખ જટેલા નિા આિાસો બનાવવાના 

િગીરથ પ્રયાસો સરકારે આદયાષ છે. આ યોજના માટે જોગવાઇ `૯૩૩ કરોડ. 

  મહાત્મા ગાંિી રાષ્ટ્ર ીય ગ્રામીણ રોજગાર યોજના અંતગષત જોગવાઇ `૯૦૦ કરોડ. 

  આંગણવાડી, શાળાના ઓરડા, મધ્યાહન િોજન શેડ, વન-નસષરી, સામુદાભયક કૂવા, 

કેટલ શેડ વગેરે લોકોપયોગી અસ્ક્યામતો મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્િ ીય ગ્રામીણ રોજગાર 

યોજનાના જોડાણથી ઊિી કરવા મટીહરયલ કમ્પોનન્દ્ ટ માટે જોગવાઇ `૫૦૦ કરોડ.    

  સ્િચ્છ ર્ારત વમશન (ગ્રામીણ) અંતગષત ગ્રામ્ય કક્ષાએ સફાઇનાં ધોરણ સુધારવા માટે 

જોગવાઇ `૪૬૭ કરોડ. 

  મહહલાઓનાં સશભકતકરણ અને આભથષક ભવકાસ માટે નેશનલ રૂરલ લાઇિલીહુડ વમશન 

(આજીવિકા) અંતગષત જોગવાઇ `૨૩૧ કરોડ. 

  ગ્રામ્યસ્તરે પાયાની સેવાઓ અને આભથષક ઉન્નભતને પ્રોત્સાહન આપવા શ્યામાપ્રસાદ 

મુખજી રૂબભન વમશન હેઠળ જોગવાઇ `૯૧ કરોડ. 

  નવા મંજૂર થયેલ આવાસની સાથે બાથરૂમ સુભવધા માટે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના 

(ગ્રામીણ) અંતગષત જોગવાઇ `૩૮ કરોડ. 

  મહહલા સ્વસહાય જૂથોને ભધરાણ પર વ્યાજ સહાય આપવા જોગવાઇ `૧૮ કરોડ. 

શહેરી વિકાસ  
 

શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ વનમાભણ વિર્ાગ માટે કુલ `૧૪,૨૯૭ કરોડની જોગિાઇ 

 શહેરીકરણના દરમાં વધારો થતાં રાજ્યની લગિગ ૪૮ ટકા વસભત શહેરોમાં રહે છે. 

શહેરમાં રહેતા લોકોના જીવનસ્તરમાં સુધારા માટે માળખાકીય સગવડો સાથે નવતર 

સેવાઓનો વ્યાપ વધારવા માટે રાજ્ય સરકાર સતત કાયષરત છે. મહાનગરપાભલકા, 

નગરપાભલકા તેમજ શહેરી સત્તામંડળોમાં પાયાની માળખાકીય સુભવધાઓ માટે અમલમાં 

મૂકેલ સ્િવણભમ જયંવત મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજનાને વર્ષ ૨૦૨૪ સુધી લંબાવવામાં 

આવેલ છે.    

 કેન્દ્ર સરકારનાં સ્વચ્છ સવેક્ષણ ૨૦૨૧માં દેશના ટોપ-૧૦ સ્વચ્છ શહેરોની યાદીમાં 

ગુજરાતના ત્રણ શહેરો- સુરત, વડોદરા અને અમદાવાદ અનુક્રમે બીજા, આઠમા અને દસમા 

ક્રમે આવેલ છે. ગાંધીનગર દેશનું સૌથી સ્વચ્છ પાટનગર બન્દ્યંુ છે. 

  સ્િવણભમ જયંવત મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજના હેઠળ રાજ્યની મહાનગરપાભલકાઓ, 

નગરપાભલકાઓ અને શહેરી ભવકાસ સત્તામંડળો માટે જોગવાઇ `૫૨૦૩ કરોડ. 



 
 

24 
 

  ઓક્ટિ ોય નાબૂદી વળતરમાં આગામી વર્ે ૧૦ ટકાનો વધારો કરવામાં આવશે. આ 

યોજના અંતગષત જોગવાઇ `૩૦૪૧ કરોડ. 

  શહેરી ભવસ્તારમાં નવા ૫૫ હજાર આવાસોના ભનમાષણ અથે સહાય આપવા જોગવાઇ 

`૯૪૨ કરોડ. 

  આઝાદીના અમૃત મહોત્સવના િાગરૂપે ભવભવધ નગરપાભલકાઓમાં ૭૫ ઓપન 

જીમયુકત ગાડષન બનાવવા માટે જોગવાઇ `૫ કરોડ. 

  ૧૫મા નાણાંપંચ હેઠળ આગામી પાંચ વર્ષમાં સ્થાભનક ભવકાસનાં કામો માટે અંદાજ ે 

`૬ હજાર ૫૦૦ કરોડનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. આગામી વર્ષ માટેની જોગવાઇ 

`૧૦૬૨ કરોડ. 

  મહાનગરપાભલકાઓમાં મેટિ ોરેલ અને મેટિ ોલાઇટની સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે જોગવાઇ 

`૭૨૨ કરોડ.  

  સ્માટભ  વસટી યોજના હેઠળ અમદાવાદ, સુરત, રાજકોટ, વડોદરા અને ગાંધીનગર 

મહાનગરપાભલકાઓ તથા દાહોદ નગરપાભલકાને માળખાકીય સગવડો માટે જોગવાઇ 

`૭૦૦ કરોડ. 

  અમૃત યોજના-૨ અંતગષત પાણીપુરવઠા, ગટરવ્યવસ્થા, વરસાદી પાણીનો ભનકાલ, 

તળાવનો ભવકાસ અને પહરવહન વ્યવસ્થા માટે જોગવાઇ `૩૫૦ કરોડ. 

  શહેરી ભવસ્તારોને રેલ્વે ફાટક મુકત બનાવવાના અભિયાન અંતગષત ઓવરબ્ીજ 

બનાવવા માટે જોગવાઇ `૨૭૧ કરોડ.  

  સ્વચ્છ િારત ભમશન તથા ભનમષળ ગુજરાત યોજના હેઠળ જોગવાઇ `૨૨૪ કરોડ. 

  દીનદયાળ અંત્યોદય યોજના-નેશનલ લાઇવલીહુડ ભમશન હેઠળ જોગવાઇ  

`૧૬૩ કરોડ. 

  મહાનગરપાભલકા અને નગરપાભલકાઓને અભગ્નશમન વાહનો અને બીજા અત્યાધુભનક 

સાધનો પૂરા પાડવા તેમજ ૧૬ નગરપાભલકાઓમાં મોડલ ફાયર સ્ટેશન બનાવવા માટે 

જોગવાઇ `૧૫૭ કરોડ. 

  નગરપાભલકાઓ દ્વારા સ્ટિ ીટ લાઇટ, વોટર વક્સષ અને સુએઝ વકષ  માટે ૧૫૦ મેગાવોટ 

વીજળી ભબનપરંપરાગત સ્ત્રોતોથી મેળવી ઉજાષ ક્ષેત્રે નગરપાભલકાઓને આત્મભનિષર 

બનાવવા માટે `૬૦૦ કરોડના ખચે ગૃપ કેપ્ટીવ સોલાર અને વીન્દ્ ડ એનજી પાકષ  

સ્થાપવામાં આવશે. જ ેયોજના માટે જોગવાઈ `૬૦ કરોડ. 

  વલ્ડષબેન્દ્ક સહાભયત ગુજરાત રેભઝલીયન્દ્ટ ભસટી ડેવલપમેન્દ્ટ પ્રોગ્રામ હેઠળ અમદાવાદ 

મહાનગરપાભલકાના ̀ ૩ હજાર કરોડના માળખાકીય સુભવધાઓ અંગેના પ્રોજકે્ટને મંજૂરી. 

  સુરતમાં તાપી નદીકાંઠાના ડેવલપમેન્દ્ટ માટે વલ્ડષબેન્દ્ક સહાભયત `૧૯૯૧ કરોડના 

પ્રોજકે્ટને મંજૂરી. 
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  ઔડા ભવસ્તારમાં માળખાગત સુભવધાઓ માટે એભશયન ડેવલપમેન્દ્ટ બેન્દ્ક સહાભયત 

`૧૯૦૦ કરોડના પ્રોજકે્ટને મંજૂરી.   

  રાજ્યની અ-વગષની ૨૨ નગરપાભલકાઓમાં નાગહરકોન ેઆપવામાં આવતી જુદી-જુદી 

સેવાઓ તાત્કાભલક મળી શકે તે માટે ભસભવક સેન્દ્ટરો ઊિા કરવા માટે  જોગવાઇ  

`૧૧ કરોડ.  

  શહેરમાં રખડતાં તેમજ ભનરાધાર ઢોરના ભનિાવ તેમજ વ્યવસ્થા માટે જોગવાઇ  

`૫૦ કરોડ. 

  ધાભમષક સ્થળોની સેવા-પૂજા કરનાર વ્યભકતના ધાભમષક પહરસરમાં આવેલ રહેઠાણના 

મકાનને ભમલકત વેરામાંથી મુભક્ત આપવામાં આવશે.     

 વગફ્ટ વસટી 

  ભગફ્ટ ભસટી િારતનું પ્રથમ અને એકમાત્ર આંતરરાષ્ટ્િ ીય નાણાકીય સેવાઓનું કેન્દ્ર 

છે. જયાં હવે બધી રેગ્યુલેટરી સત્તાઓ ધરાવતી IFSC ઓથોરીટી કાયષરત થયેલ છે. િારત 

અને ભવદેશની નામાંભકત બને્દ્ કો, ઇન્દ્શ્યોરન્દ્સ કંપનીઓ, આંતરરાષ્ટ્િ ીય એક્સચેન્દ્જો સાથે 

જોડાયેલ ઇન્દ્ટરમીહડઅરીઝ પણ ત્યાં કાયષરત છે. એરક્રાફ્ટ લીભઝંગ એન્દ્ડ ફાઇનાભન્દ્સંગ, 

ગ્લોબલ ઇન હાઉસ સેન્દ્ટસષ, શીપ લીભઝંગ એન્દ્ડ ફાઇનાભન્દ્સંગ, ગ્લોબલ ટિેઝરી જવેી 

સેવાઓને મંજૂરી મળતા તેવી સેવાઓ પણ ચાલુ થયેલ છે. િારત સરકારે ભગફ્ટ ભસટીન ે

બુલીયન એકસ્ચેંજ તરીકે પણ માન્દ્યતા આપેલ છે.  

 ભગફ્ટ ભસટીમાં નાણાકીય વ્યવસ્થાપન, ફીનટેક, ભવજ્ઞાન, ટેકનોલોજી, 

એભન્દ્ જભનયરીંગ, ગભણત અભ્યાસક્રમો ઓફર કરતી ભવદેશી યુભનવભસષટીઓને માન્દ્યતા 

આપવાનો ભનણષય કેન્દ્ર સરકારે જાહેર કરેલ છે. ભગફ્ટ ભસટીમાં આંતરરાષ્ટ્િ ીય આબીટિેશન 

સેન્દ્ ટરની સ્થાપના કરવામાં આવશે. ભગફ્ટ ભસટીમાં સસ્ટેનેબલ કલાઇમેટ માટે ગ્લોબલ 

ફાયનાન્દ્ સની સેવાઓ ઉપલબ્ધ થશે. િારત સરકાર દ્વારા ઓફ શોડષ  ડેરીવેટીવ, શીપ લીઝીંગ 

તેમજ પોટષ  ફોલીયો મેનેજમેન્દ્ ટની સેવાઓમાંથી મળેલ આવક માટે કરમુભકત જાહેર કરેલ છે. 

આમ, ભગફટ ભસટી ઝડપથી આંતરરાષ્ટ્િ ીય કક્ષાના નાણાકીય કેન્દ્ર તરીકે ઉપસી રહેલ છે.  

ઉદ્યોગ અને  
ખાણ  

ઉદ્યોગ અને ખાણ વિર્ાગ માટે કુલ `૭૦૩૦ કરોડની જોગિાઇ 

ગુજરાતીઓએ પોતાની ઉદ્યમશીલતા અને પહરશ્રમથી સમગ્ર ભવશ્વમાં આગવી 

ઓળખ ઊિી કરેલ છે. આજ ેઆપણં રાજ્ય દેશના ગ્રોથ એન્દ્ જીન તરીકે ઓળખાય છે. રાજ્યે 

દેશમાં ઔદ્યોભગક ઉત્પાદન, ફેકટરીઓની સંખ્યા અને ભનકાસના ક્ષેતે્ર મોખરાનું સ્થાન 

મેળવેલ છે.  

  વાંસી-બોરસી, ભજલ્લો નવસારી ખાતે કેન્દ્ ર સરકારની PM MITRA યોજના હેઠળ 

રોજગારીના ભવપુલ અવસરો ઊિા કરવા અદ્યતન સુભવધા ધરાવતા ટેક્ષટાઈલ પાકષની 

સ્થાપના કરવાનું આયોજન.  

  ટેક્ષટાઇલ ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન આપી ટેક્ષટાઇલ વેલ્યુ ચેઇન પૈકીના ખાસ ક્ષેત્રોન ે

મજબૂત કરવા માટે જોગવાઇ `૧૪૫૦ કરોડ. 
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  ભનકાસની નવી તકો સાથે રોજગારીના ભવપુલ અવસરોનું ભનમાષણ કરવા મોરબી ખાતે 
`૪૦૦ કરોડના ખચે વૈભશ્વક કક્ષાની સુભવધા ધરાવતું ઇન્દ્ ટરનેશનલ ભસરાભમક પાકષ  
સ્થાપવાનું આયોજન.   

  એમ.એસ.એમ.ઇ. ઉદ્યોગોના સવાુંગી ભવકાસ અને સ્પધાષત્મકતા વધારવા માટે સ્કીમ 
ફોર ફાયનાભન્દ્ સયલ આભસસ્ટન્દ્ સ ટુ ઈન્દ્ડસ્ટિ ીઝ યોજના હેઠળ સહાય આપવા જોગવાઇ 
`૧૩૬૦ કરોડ. 

  નવા ઉદ્યોગ સાહભસકોને પ્રોત્સાહહત કરવા માટે તથા રાજ્યમાં સ્ટાટષ-અપ ઇકો ભસસ્ટમને 
વધુ સુદૃઢ બનાવવા અથે સ્ટાટષ-અપ-વેન્દ્ચર ફાયનાન્દ્ સ યોજના માટે `૧૦૦૦ કરોડનું 
ફંડ ઊિંુ કરવાનું આયોજન કરેલ છે. જ ેમાટે આગામી વર્ષ માટે જોગવાઇ `૨૦૦ કરોડ. 

  ઔદ્યોભગક ટિ ીટેડ પાણીના ભનકાલ માટે સરીગામ, વાપી, સુરત અને અંકલેશ્વરમાં ડીપ-
સી પાઇપલાઇન નાખવામાં આવશે. જનેા માટે જોગવાઇ `૪૮૦ કરોડ.  

  િારતના પ્રથમ ગ્રીન ફીલ્ડ સ્માટષ  ભસટી ધોલેરામાં વધુ મૂડી રોકાણ આકર્ી રોજગારીની 
તકો સજષવા તેમજ રોકાણકારોને પ્રોત્સાહન આપવા ધોલેરા ઈન્દ્ડસ્ટિ ીયલ ઇન્દ્વેસ્ટમેન્દ્ ટ 
પ્રમોશન સ્કીમ હેઠળ જોગવાઇ `૪૦ કરોડ.  

  બાજપાઇ બેન્દ્કેબલ યોજના અન્દ્વયે અંદાજ ે૩૭ હજાર લાિાથીઓને ભધરાણ માટે વ્યાજ  
સહાય આપવા જોગવાઇ `૨૩૮ કરોડ.  

  માનવ કલ્યાણ યોજના અન્દ્વયે નાના પ્રકારના ધંધા રોજગાર કરતા ૩૪ હજાર 
લાિાથીઓને ૨૭ ટિે ડ માટે સાધન-ઓજાર સ્વરૂપે સહાય આપવા માટે જોગવાઇ  
`૪૮ કરોડ.  

  રાજ્યના વાયેબલ માંદા ઔદ્યોભગક એકમોના પુનવષસન માટે જોગવાઇ `૪૫ કરોડ. 

  િારત સરકાર દ્વારા જાહેર કરેલ નેશનલ હાઇડિ ોજન ભમશન અને ભવભવધ પ્રોડકશન લીન્દ્ક  
ઇન્દ્ સને્દ્ ટીવ સ્કીમોને સુસંગત રહીને, પસંદ કરેલા સેકટરોમાં મોટા પ્રમાણમાં રોજગારી 
ઊિી કરવા તેમજ મૂડીરોકાણને આકર્ષવા નવી ઔદ્યોભગક પ્રોત્સાહન યોજના તથા તે 
અંગેના સંશોધન અને ભવકાસ અથે ગ્રીન ઇનોવેશન ફંડ માટે મૂડી જોગવાઇ `૫૦ કરોડ.  

  સંશોધન અને ભવકાસ યોજના-૨૦૨૦ અન્દ્વયે સંસ્ થાઓને સંશોધન/પ્રોડક્ટ 
ડેવલપમેન્દ્ટ સેન્દ્ટર સ્થાપવા સહાય આપવા માટે જોગવાઇ `૨૦ કરોડ. 

  રાજ્યમાં પાંચ સ્થળોએ એગ્રો-ફુડ પાકષની સ્થાપના કરવાનું આયોજન.   

  મત્સ્યોદ્યોગને પ્રોત્સાહન આપી ભનકાસને વેગ આપવા પાંચ સી-ફુડ પાકષની સ્થાપના 

કરવાનું આયોજન. 

 પ્રિાસન, યાત્રાિામ અને નાગરરક ઉડ્ડયન 

 પ્રવાસન ઉદ્યોગ થકી રોજગારીની ભવપુલ તકો ઊિી થતી હોઇ પ્રવાસન ભવકાસ માટે જોગવાઇ 
`૪૬૫ કરોડ. 

 પ્રવાસીઓને આધુભનક સુભવધાઓ માટે જોગવાઇ `૨૮૮ કરોડ. 
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  ઐભતહાભસક અને બૌદ્ધ ધમષના વૈભશ્વક કેન્દ્ર સમા વડનગર ખાતે પ્રેરણા શાળામાં તાલીમ 
કેન્દ્ર અને સુભવધાઓ માટે `૫૦ કરોડનું આયોજન. 

  રાજ્યના મુખ્ય શહેરોથી નજીક ભપકભનક સ્પોટના ભવકાસ માટે `૨૦ કરોડનું આયોજન. 

  વલ્ડષ  હેહરટેજ સાઈટ ચાંપાનેર ખાતે ભવભવધ પ્રવાસી સુભવધાઓ પૂરી પાડવા `૨૦ કરોડનું 
આયોજન. 

  ભવશ્વ પ્રભસદ્ધ સફેદ રણ અને બીજા પ્રવાસન સ્થળોએ કેરેવાન પાકષના ભવકાસ માટે  
`૧૦ કરોડનું આયોજન.  

  સુરતના િીમરાડને ઐભતહાભસક પયષટન સ્થળ તરીકે ભવકસાવવા તેમજ ગાંધી સ્મારકના 
ભવકાસ માટે `૧૦ કરોડનું આયોજન. 

  યુનેસ્કો દ્વારા જાહેર કરેલ વલ્ડષ  હેહરટેજ સાઇટ ધોળાવીરા ખાતે પ્રવાસી સુભવધાઓ 
ભવકસાવવા માટે જોગવાઇ `૫ કરોડ. 

  પ્રવાસન દ્વારા સ્વ-રોજગારીને પ્રોત્સાહન આપવા ગાઈડ તરીકેની ઓનલાઇન ટિે ભનંગનુ ં

નવું પ્લેટફોમષ ઊિુ ંકરવા જોગવાઇ `૭ કરોડ.  

  વલસાડના પારડી બીચને પ્રવાસીઓ માટે સુભવધાસિર બનાવવા `૫ કરોડનું 

આયોજન. 
 

 મહીસાગર ભજલ્લાના પ્રવાસન સ્થળોની સભકષટના ભવકાસ માટે `૨ કરોડનું આયોજન. 

 સ્ટેચ્યુ ઓફ યવુનટી-એકતા નગર 

  માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીની દીઘષદૃભષ્ટ્િરી પહરકલ્પના મુજબ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુભનટી 

તથા તેની આજુબાજુ ભવભવધ પ્રવાસન આકર્ષણોના ભવકાસ સાથે આ સમગ્ર ભવસ્તારની 

કાયાપલટ થઇ છે, જનેો મહત્તમ લાિ સ્થાભનક લોકોને મળી રહ્યો છે. એક િારત શે્રષ્ઠ 

િારતની િાવનાને ચહરતાથષ કરતા આ પ્રવાસન સ્થળને ટંૂક સમયમાં જ પ્રવાસીઓનો 

અિૂતપૂવષ પ્રભતસાદ સાંપડ્ો છે. અત્યાર સુધી ૭૮ લાખ કરતા વધારે પ્રવાસીઓએ એકતા 

નગરની મુલાકાત લીધી છે જનેાથી હજારો લોકોને પ્રત્યક્ષ અથવા અપ્રત્યક્ષ રીતે રોજગારીના 

અવસર પ્રાપ્ત થયા છે. એકતા નગર પયાષવરણની જાળવણી તેમજ સંવધષન સાથે ભવકાસના 

સમન્દ્વયનું પ્રભતક બન્દ્યું છે. 

  એકતા નગર ખાતે ટિ ોમા સેન્દ્ ટરની સુભવધા સાથે ૧૦૦ બેડની પેટા ભજલ્લા કક્ષાની 

આધુભનક હોભસ્પટલ બનાવવામાં આવશ.ે  

  સાંસ્કૃભતક અને ઐભતહાભસક વારસા, મહાગુજરાત ચળવળ, રાજ્યના સજષન અને ભવકાસગાથા 

પ્રત્યે જાગૃભત લાવવા ગુજરાત વંદના મ્યુભઝયમના ભનમાષણનુ ંઆયોજન છે.  

  એકતા નગર તથા ગરડેશ્વર તાલુકાના બાવન ગામોને િારતનેટ ફેઝ-૨ પ્રોજકે્ટ હેઠળ 

હાઇ-સ્પીડ કનેભક્ટભવટીથી જોડવામાં આવશે.  

 એકતા નગર ભવકાસની ભવભવધ કામગીરીઓ માટે જોગવાઇ `૬પ૨ કરોડ.  
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 નાગરરક ઉડ્ડયન 

  સી-પ્લેન સેવાઓ માટે વોટર એરોડિ ામ અને આનુર્ંભગક સગવડો ભવકસાવવા તેમજ 

દ્વારકા ખાતે નવંુ એરપોટષ  ભવકસાવવા જોગવાઇ `૧૯ કરોડ. 

 યાત્રાિામ 

  સ્ટેચ્યુ ઓફ યુભનટી થી સાપુતારા રૂટમાં આહદજાભત ભવસ્તારના ધાભમષક સ્થળોની 

સભકષટમાં સુભવધાઓ ભવકસાવવા જોગવાઇ `૪ કરોડ.  

  યાત્રાધામોમાં ‘લાઇટ એન્દ્ડ સાઉન્દ્ડ શો’ અને આઠ મહત્વનાં યાત્રાધામો ખાતે 

સી.સી.ટી.વી અને વાઈ-ફાઈ માટે જોગવાઇ `૯ કરોડ.   

  અનુસૂભચત જનજાભત સમાજ માટે મા શબરીની સ્મૃભતમાં શ્રી રામ જન્દ્મિૂભમ શબરી સ્મૃભત 

યાત્રા માટે જોગવાઇ `૧ કરોડ. 

વિજ્ઞાન અને 
પ્રૌદ્યોવગકી  

વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોવગકી વિર્ાગ માટે કુલ `૬૭૦ કરોડની જોગિાઇ 

રાજ્યમાં હડભજટલ સેવાઓનો વ્યાપ વધારવા માટે આંતર માળખાકીય સેવાઓ તેમજ 

રોજગારીની તકોનું સજષન કરવા આઇ.ટી. ક્ષેત્રને પ્રોત્સાહન આપવા સરકાર કાયષરત છે.  

અમારી સરકારે િારત નેટ પ્રોજકેટ દ્વારા ઇન્દ્ટરનેટ ગામેગામ પહોંચાડંુ્ છે.   
 

 આઇ.ટી. અને બી.ટી. પોલીસી અંતગષત લાયકાત ધરાવતાં એકમો/વ્યભકતઓને સહાય 

આપવા માટે જોગવાઇ `૧૧૧ કરોડ.    
 

 િારતનેટ પ્રોજકેટ દ્વારા રાજ્યની ૧૪ હજારથી વધુ ગ્રામ પંચાયતોને ઓપ્ટીકલ ફાયબર 

નેટવકષ  દ્વારા ઇન્દ્ ટરનેટથી જોડાણ કરી ગુજરાત દેશમાં સવષ પ્રથમ ભસભદ્ધ હાંસલ કરનાર 

રાજ્ય બન્દ્યંુ છે. આ હાઇસ્પીડ ઇન્દ્ટરનેટ કનેભક્ટભવટીથી ગામમાં આવેલી શાળાઓ, 

આંગણવાડી, સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્ર, પોલીસ સ્ટેશન, બીજી સરકારી અને સહકારી સંસ્થાઓન ે

જોડાણ આપવા માટે જોગવાઈ `૭૩ કરોડ.  
 

 સાયન્દ્સ ભસટીમાં માનવ અને જીવભવજ્ઞાન ગેલેરી સ્થાપવા માટે `૨૫૦ કરોડના ખચે 

આયોજન કરવામાં આવેલ છે જ ેપૈકી આગામી વર્ે જોગવાઈ `૪૫ કરોડ.  
 

 ૩ મહાનગરો સુરત ,જામનગર અને જુનાગઢ ખાતે પ્રાદેભશક ભવજ્ઞાન કેન્દ્ રોના ભવકાસ 

અને  ૨૫ ભજલ્લાઓમાં ભજલ્લા ભવજ્ઞાન કેન્દ્ રોના ભવકાસના કામો હાથ ધરવામાં આવશે. જ ે

માટે જોગવાઇ `૨૫ કરોડ.  
 

 સરકારના આઈ.ટી. માળખાને સાઇબર જોખમો સામે હરયલટાઇમ સુરક્ષા પૂરી પાડવા 

ભસક્યુહરટી ઓપરેશન સેન્દ્ટર પ્રોજકેટ માટે જોગવાઈ `૧૦ કરોડ.   
 

 ઇલેક્ટિ ોભનક ભસસ્ટમ ડીઝાઇન અને ઉત્પાદન ક્ષેત્રમાં ગુજરાતને રોકાણનું હબ બનાવવા 

અને પ્રોત્સાહનો દ્વારા ઉદ્યોગોને આકર્ષવા રાજ્યમાં ઇલેક્ટિ ોભનકસ ભમશનની સ્થાપના 

કરવાનું આયોજન.  
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શ્રમ, કૌશલ્ય 
વિકાસ અન ે
રોજગાર  

શ્રમ, કૌશલ્ય વિકાસ અન ેરોજગાર વિર્ાગ માટે કુલ `૧૮૩૭ કરોડની જોગિાઇ 

યુવાધન પોતાની સાથે રાજ્યના ભવકાસમાં સહિાગી બને તેવા અભિગમથી અમારી 
સરકારે કૌશલ્ય ભવકાસને પ્રાધાન્દ્ય આપી આગામી વર્ષમાં ૫ લાખ યુવાનોને કૌશલ્યબદ્ધ 

કરવાનો ભનણષય કયો છે જ ેલક્ષ્યાંક ગત વર્ષ કરતા બમણો છે. કૌશલ્યયુકત ભશક્ષણના ભવકાસ 
માટે કૌશલ્યા-ધી સ્કીલ યુભનવભસષટીની સ્થાપના કરવામાં આવેલ છે અને સરકારે કૌશલ્ય 
ભવકાસ માટે નવા કભમશનરેટની સ્થાપના કરવાનો પણ ભનણષય કરેલ છે.     

 

 યુવાનોનું ઉદ્યોગો તેમજ બીજા ક્ષેત્રોની જરૂહરયાત મુજબનું કૌશલ્યવધષન થાય તે માટે 
૫૧ નવા િભવષ્યલક્ષી કોસષ દ્વારા ૫૦ હજાર તાલીમાથીઓને તાલીમ આપવાનો ભનણષય 
કરેલ છે. હાલના ૫૦ અને નવા ૫૧ કોસષ મળી ૧૦૧ કોસષ મારફત તાલીમ આપવા માટે 
જોગવાઇ `૫૨૧ કરોડ. 

 

 સરકારી ઔદ્યોભગક તાલીમ સંસ્થાઓ ખાતે માળખાકીય સુભવધા તેમજ બાંધકામ માટે 
જોગવાઇ `૧૯૦ કરોડ. 

 

 ગુજરાત સ્કીલ ડેવલપમેન્દ્ટ ભમશન અંતગષત ૫૦ હજાર યુવાનોને રોજગારલક્ષી તાલીમ 

આપવા માટે જોગવાઇ `૧૫૦ કરોડ.  
 

 મુખ્યમંત્રી એપ્રેન્દ્ ટીસ યોજના અંતગષત ૧ લાખ જટેલા યુવાનોને તાલીમબદ્ધ કરવા માટે 
જોગવાઇ `૫૨ કરોડ.  

 

 કૌશલ્યા-ધી સ્કીલ યુભનવભસષટીના બાંધકામ તથા આનરુ્ંભગક સવલતો માટે જોગવાઇ 
`૪૩ કરોડ.  

 

 ગુજરાત એપેક્ષ ટિે ભનંગ ઇન્દ્ સ્ટીટયૂટની સ્થાપના કરી સુપરવાઇઝર ઇન્દ્સ્ટિકટરને ટિે ભનગં 
ઓફ ટિેઇનરના માધ્યમથી તાલીમબદ્ધ કરવા જોગવાઇ `૩૬ કરોડ.  

 

 ઔદ્યોભગક તાલીમ સંસ્થાઓના અપગ્રેડેશન માટે જોગવાઇ `૨૫ કરોડ. 
 

 ડિ ોન સ્કીલ ઇન્દ્ સ્ટીટયૂટની સ્થાપના માટે જોગવાઈ `૨૦ કરોડ. 
 

 તાલીમાથીઓને અનુિવ આધાહરત ભશક્ષણ માટે ૫૦ આઇ.ટી.આઇ. ખાતે ઓગમેન્દ્ટેડ 
હરયાલીટી અને વચ્યૂષઅલ હરયાલીટી લેબોરેટરી માટે જોગવાઇ `૧૫ કરોડ. 

 

 શ્રભમક અ ન્નપૂણાષ યોજના અંતગષત િોજનનો દર `૧૦ થી ઘટાડીને `૫ કરવાનો અને 
ગુજરાતના તમામ ભજલ્લાઓનો આ યોજનામાં સમાવેશ કરવાનો ભનણષય સરકારે કરેલ છે. 
આ યોજના માટે જોગવાઇ `૩૪ કરોડ. 

 

 પ્રધાનમંત્રી શ્રભમક માનધન યોજના અંતગષત બાંધકામ શ્રભમકોને પેન્દ્શન આપવા 
જોગવાઇ `૫૦ કરોડ. 

 

 ધ ન્દ્વતંરી આરોગ્ય રથ દ્વારા શ્રભમકોની આરોગ્ય સારવાર માટે નવા ૧૦૦ રથ માટે 
જોગવાઇ `૪૦ કરોડ. 

 

 પ્રધાનમંત્રી જીવનજ્યોભત બીમા યોજના હેઠળ બાંધકામ શ્રભમકોને ` ૨ લાખનું વીમા 
કવચ આપવા માટે જોગવાઇ `૨૩ કરોડ. 

 

 મહાત્મા ગાંધી શ્રમ સંસ્થાનનું નવીનીકરણ કરવા જોગવાઇ `૧૫ કરોડ.   
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 નોંધાયેલાં બાંધકામ શ્રભમકોના ઉચ્ચ ભશક્ષણના અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ મેળવવાં માંગતા ં
તેજસ્વી અને જરૂહરયાતમંદ બાળકોની કારભકદીના ઘડતર માટે અંદાજ ે૩૦ હજાર બાળકો 
માટે ÒÒભશક્ષણ સહાયÓÓ યોજના અંતગષત જોગવાઇ `૧૨ કરોડ. 

 

 તાલુકાકક્ષાએ કૌશલ્ય વધષનની તાલીમ માટે સક્ષમ યોજના માટે જોગવાઇ  
`૧૦ કરોડ.      

 

 શ્રમભનકેતન યોજના હેઠળ ૫ જગ્યાએ શ્રમયોગી હોસ્ટેલના ભનમાષણ માટે જોગવાઇ  
`૯ કરોડ. 

 

 નોંધાયેલા મહહલા બાંધકામ શ્રભમકોને પ્રસૂભત સહાય યોજના માટે જોગવાઈ  
`૭ કરોડ. 

 

 નોંધાયેલા બાંધકામ શ્રમયોગીને હેલ્થ-ચેક અપ માટે સહાય આપવા જોગવાઇ  
`૩ કરોડ.   

 

 શ્રમયોગી કલ્યાણ બોડષ  મારફત વધુ આઠ નવી મોબાઈલ મેહડકલ વાન દ્વારા 
શ્રમયોગીઓને ભવનામૂલ્યે તબીબી સારવાર આપવા જોગવાઇ `૩ કરોડ. 

 

 ઈ-શ્રમ પોટષલ પર નોંધાયેલ અસંગહઠત શ્રભમકો માટે `૨ કરોડના સામાભજક સુરક્ષા 
ફંડની જોગવાઇ. 

માગભ અન ેમકાન  માગભ અન ેમકાન વિર્ાગ માટે કુલ `૧૨,૦૨૪ કરોડની જોગિાઈ 

રાજ્યની આભથષક અને સામાભજક પ્રગભત માટે પહરવહનની સુયોભજત અને સુદૃઢ વ્યવસ્થા 
અભનવાયષ છે. છેલ્લાં બે દશકમાં રાજ્ય ધોરીમાગો તેમજ ગ્રામ્ય રસ્તાઓમાં ભવસ્તૃભતકરણ અને 
સુદૃઢીકરણ માટે થયેલા કામોને પહરણામે રાજ્યમાં આજ ેઆંતરરાષ્ટ્િ ીય સ્તરના રસ્તાઓનુ ં
નેટવકષ  પથરાયેલ છે. આ ગભતને વધુ વેગ આપી અંતહરયાળ ભવસ્તારોમાં રસ્તાઓના ભવકાસ 
માટે અમારી સરકાર આયોજન કરી રહેલ છે.  હાલમાં રાજ્યમાં `૨૩ હજાર કરોડના જુદા જુદા 
રસ્તાઓનાં કામો પ્રગભત હેઠળ છે. ઉત્તરોત્તર ભવકાસને વરેલી અમારી સરકાર દ્વારા આગામી 
વર્ષમાં અંદાજ ે`૧૦ હજાર કરોડના રસ્તાઓના કામો હાથ ધરવાનો ભનણષય કરેલ છે.          

 પ્રગવત હેઠળનાં કામો    

  ર૦૧ ભકલોમીટરના અમદાવાદ-બગોદરા-રાજકોટ હાઇવેને `૩૩પ૦ કરોડના ખચે  
છ-માગીય  કરવાની કામગીરી. 

  મહાનગરો, બંદરો, ઔદ્યોભગક ભવસ્તારો, પ્રવાસન તથા યાત્રાધામોને જોડતા ૮૩૦ 
ભકલોમીટરના ૪૯ રસ્તાઓના અનુિાગોને ફોર-લેન બનાવવાની `૨૮૦૧ કરોડની 
કામગીરી. 

  પ્રધાનમંત્રી ગ્રામ સડક યોજના અંતગષત ૧૭૫૦ ભકલોમીટર અને  મુખ્યમંત્રી ગ્રામ સડક 
યોજના અંતગષત ૪૫૦૦ ભકલોમીટર લંબાઇના ગ્રામ્ય રસ્તાઓ અને ૨૦૦ જટેલા પુલો 
માટે જોગવાઇ `૨૨૦૮ કરોડ. 

  ૭૯ રસ્તાના અનુિાગોની ૧૨૫૩ ભકલોમીટર લંબાઈને ૭ કે ૧૦ મીટર પહોળા કરવાની 
`૧૫૩૭ કરોડની કામગીરી. 

  સરખેજ-ગાંધીનગર હાઇવેને `૯૧૩ કરોડના ખચે છ-માગીય કરવાની કામગીરી 
પૂણષતાના આરે.  
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  ભવશ્વબેન્દ્ક સહાભયત યોજના અંતગષત મહેસાણા-પાલનપુર રાજ્ય ધોરીમાગષની 

ફ્લાયઓવર સહહત  છ-માગીયકરણની `૫૭૦ કરોડની કામગીરી.  

  ગાંધીનગર-કોબા-હાંસોલ રોડ (એરપોટષ રોડ) પર રાજસ્થાન સકષલ પર ̀ ૧૩૬ કરોડના 

ખચ ેએકસ્ટિ ા ડોઝ કેબલ સ્ટેડ ભબ્જ તેમજ રક્ષાશભક્ત સકષલ પર `પ૦ કરોડના ખચ ે

ફલાય ઓવરબ્ીજના કામો. 

  રેલ્વે ક્રોસીંગ પર ઓવરબ્ીજ બાંધવા અંગે: 

  ડેડીકેટેડ રેઇટ કોરીડોર ઉપર આવતા તેમજ અન્દ્ય રેલ્વે ક્રોસીંગો ઉપર `૪૧૦૦ 

કરોડના ખચે ૭૮ રેલ્વે ઓવરબ્ીજની કામગીરી.  

  રાજ્યમાં ૧ લાખ કરતા વધારે ટી.વી.યુ. ધરાવતા રેલ્વે ક્રોસીંગો ઉપર  

`૫ હજાર કરોડના ખચે ૧૦૦ ઓવરબ્ીજની કામગીરી.  

  પી.એમ. ગભતશભકત અંતગષત મહત્વના પ્રોજકે્ટ અમદાવાદ-મુંબઇ બુલેટ ટિેનના 

ઇક્વીટી ફાળા માટે જોગવાઇ `૧૮૭૦ કરોડ.   

  બગોદરા-તારાપુર-વાસદ રસ્તાની ૧૦૧ ભકલોમીટરની લંબાઇને ̀ ૧૬૫૪ કરોડના ખચે 

છ-માગીકરણની કામગીરી પૂણષતાના આરે.    

 નિા કામો  

  દહરયાકાંઠે આવેલ હયાત રસ્તાઓનું અપગ્રેડેશન તેમજ પુલના બાંધકામ સહહત કોસ્ટલ 

હાઇ-વે ભવકસાવવા `૨૪૪૦ કરોડનું આયોજન જ ેપૈકી પ્રથમ તબક્કાની કામગીરી માટે 

જોગવાઇ `૨૪૪ કરોડ. 

  આહદજાભત ભવસ્તારમાં ગામમાંથી શાળા તથા પ્રાથભમક આરોગ્ય કેન્દ્ર સુધીના પાકા 

રસ્તા અને પુલો બનાવવા જોગવાઇ `૧૦૫ કરોડ.  

  સુરત ખાતે બહુમાળી વહીવટી િવનમાં રાજ્ય સરકારની કચેરીઓને કાયાષભન્દ્વત કરવા 

ઓહફસ સ્પેસ પેટે જોગવાઇ `૧૦૦ કરોડ. 

  આહદજાભત ભવસ્તારના ભગહરમથક સાપુતારાથી શબરીધામ, ઝરવાણી ધોધ થઇને સ્ટેચ્યુ 

ઓફ યુભનટી-એકતા નગરને જોડતા ૧૦ મીટર પહોળા અને ૨૧૮ ભકલોમીટર લંબાઇના 

રસ્તાને ભવકસાવવા માટે `૧૬૭૦ કરોડનું આયોજન જ ેપૈકી આ વર્ે પ્રથમ તબક્કાની 

કામગીરી માટે જોગવાઇ `૯૦ કરોડ.  

  િરૂચ બાયપાસ પર શ્રવણ ચોકડી પર `૪૦૦ કરોડના ખચે ૨ ભકલોમીટર લંબાઇનો 

છ-માગીય એલીવેટેડ કોરીડોર.  

  વઘઇ-સાપુતારા રસ્તાની ૪૦ ભકલોમીટર લંબાઇને અંદાભજત `૧૨૦૦ કરોડના ખચે 

ચાર-માગીય કરવાનું આયોજન. 

  ઉિરાટ ખાતે સુરત અને નવસારી ભજલ્લાને જોડતા `૩૦૦ કરોડની ભકંમતના નવીન 

પુલની કામગીરીનું આયોજન.      
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બંદરો અને િાહન 
વ્યિહાર  

બંદરો અને િાહન વ્યિહાર વિર્ાગ માટે કુલ `૧૫૦૪ કરોડની જોગિાઇ 

બંદરો  

 બંદર આધાહરત ભવકાસના ભસદ્ધાંતને અપનાવી રાજ્યે બંદર નીભત થકી નાના મોટા 

૪૮ બંદરો તેમજ સંખ્યાબંધ જટેીઓનો ભવકાસ કરી દહરયાકાંઠાના ભવસ્તારોમાં ભવકાસના નવા 

આયામો સર કરેલ છે.  વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧માં દેશના કુલ પહરવહનનો ૬૭ ટકા હહસ્સા જટેલો 

૩૮૮ ભમભલયન મેટિ ીક ટન કાગો પહરવહન કરી નાના બંદરો પર થતા માલ પહરવહનમાં રાજ્યે 

સવોચ્ચ સ્થાન ટકાવી રાખેલ છે. 

  ગુજરાત મેરીટાઈમ બોડષ  દ્વારા પી.પી.પી. ધોરણે હજીરા પોટષથી ડેડીકેટેડ રેઇટ કોરીડોર 

સુધી રેલ્વે કનેભક્ટભવટીનો પ્રોજકેટ આશરે ̀ ૧૬૦૦ કરોડના ખચે હાથ ધરવામાં આવેલ છે. 

  િાવનગર જુના બંદર અને નવા બંદરની કનેભક્ટભવટી માટે િાવનગર શહેરનો ૨૧.૬૦ 

ભકલોમીટર લાંબો રીંગ રોડ `૨૯૭ કરોડના ખચે ભવકસાવવાનું આયોજન છે. 

  જામનગર ખાતે પોટષના ટિ ાહફકને સહેલાઈથી હાઈવે સુધી પહોંચાડી શકાય તે માટેના રીંગ 

રોડ `૭૦ કરોડના ખચે ભવકસાવવા માટેની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવેલ છે. 

  માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીની પી.એમ. ગભતશભક્ત યોજનાને સાકાર કરવા ગુજરાત 

મેરીટાઈમ બોડષ  દ્વારા ગુજરાત પોટષ  એન્દ્ડ લોજીસ્ટીક કંપની ભલભમટેડની રચના કરવામા ં

આવેલ છે. 

  અલંગ ખાતે હયાત કેપેસીટીને બમણી કરવાના િાગરૂપે માથાવડા ખાતે નવા ૪૫ પ્લોટ 

બનાવવાનું આયોજન છે. 

  િારત સરકારની સાગરમાલા યોજના અંતગષત નવલખી બંદર ખાતે જટેી કન્દ્સ્ટિકશન અને 

માળખાકીય સુભવધાઓના ભવસ્તૃભતકરણ તેમજ નવલખી બંદરના એપ્રોચ રોડને ચાર-

માગીય નેશનલ હાઈવે તરીકે ભવકસાવવાનું કામ શરૂ કરવામાં આવેલ છે. 

  િાવનગર ખાતે પી.પી.પી. ધોરણે `૨૦૦૦ કરોડના સી.એન.જી. ટભમષનલની કામગીરી 

શરૂ ક૨વામાં આવશે. જનેા થકી મોટા પ્રમાણમાં પ્રત્યક્ષ અને અપ્રત્યક્ષ રોજગારીની તકો 

ઉપલબ્ધ થશે. 

 િાહન વ્યિહાર  

 આર.ટી.ઓ. કચેરીનાં આધુભનકીકરણના િાગરૂપે કચેરીઓનું નવીનીકરણ તેમજ સમગ્ર 

પ્રહક્રયાનું કમ્પ્યુટરાઇઝેશન કરવામાં આવેલ છે. આ પ્રહક્રયાને વધુ વેગ આપી અરજદારોને 

કચેરીની રૂબરૂ મુલાકાત ન લેવી પડે ત ેમાટે વાહનવ્યવહાર સંબંભધત ૨૮ સેવાઓ “ફેસલેસ” 

કરવામાં આવી છે. આ દસ્તાવેજો એમ-પહરવહન અને હડભજલોકર સોફટવેર મારફત 

ઓનલાઇન ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવેલ છે. વાહનોના ફીટનેસ ટેસ્ટીંગ સુભનભિત કરવા માટે 

પી.પી.પી. ધોરણે આધુભનક અને ઓટોમેહટક વાહન હફટનેસ સેન્દ્ ટરો સ્થાપવામાં આવશે. 

સ્કે્રપ પોભલસી અંતગષત જુના વાહનોના ભનકાલ કરવા માટેની સગવડો પણ પી.પી.પી. ધોરણે 

ઊિી કરવામાં આવશે. 
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  ગુજરાત રાજ્ય માગષ વાહનવ્યવહાર ભનગમ દ્વારા ગ્રીન એનજીને પ્રોત્સાહન આપવા ઝીરો 

પ્રદૂર્ણ ધરાવતી ૫૦ ઇલેક્ટિ ીક બસો સાથે બી.એસ.-૬ ધોરણની ૧૨૦૦ નવી બસો 

પ્રજાની સેવામાં મુકવા માટે જોગવાઇ `૩૭૯ કરોડ.  

  ગુજરાત ઇલેક્ટિ ીક વ્હીકલ પોભલસી અંતગષત આવતા ચાર વર્ષમાં  

 o ૧ લાખ ૧૦ હજાર ટુ વ્હીલર વાહનો માટે વાહન દીઠ મહત્તમ `૨૦ હજાર 

 o ૭૦ હજાર થ્રી વ્હીલર માટે વાહન દીઠ મહત્તમ `૫૦ હજાર અને  

 o ૨૦ હજાર ફોર વ્હીલર માટે વાહન દીઠ મહત્તમ `૧ લાખ ૫૦ હજારની સબસીડી 

આપવાનો સરકારે ભનણષય કરેલ છે. જનેા માટે આ વર્ે જોગવાઇ `૧૦૬ કરોડ. 

  ડિ ાઇવીંગ લાઇસન્દ્સ માટે સુરત અને વડોદરા ખાતે વધારાના નવા ટેસ્ટ ટિે ક બનાવવા 

તેમજ આર.ટી.ઓ. કચેરીઓના આધુભનકીકરણ માટે જોગવાઇ `૪૩ કરોડ. 

  મોબાઇલ એપ્લીકેશન દ્વારા બસનો સમય, વતષમાન લોકેશન તથા ઉપલબ્ધ સીટોની 

ભવગતો તેમજ તમામ બસ સ્ટેશનો પર પભબ્લક ઇન્દ્ફમેશન ભસસ્ટમ ઉપલબ્ધ કરાવવા 

જોગવાઇ `૨ કરોડ.  

ઉજાભ અને 
પેટર ોકેવમકલ્સ  

ઉજાભ અને પેટર ોકેવમકલ્સ વિર્ાગ માટે કુલ `૧૫,૫૬૮ કરોડની જોગિાઇ  

સામાભજક અને આભથષક ભવકાસ માટે વીજળી એક પાયાની આવશ્યકતા છે. દેશની 

સરેરાશ માથાદીઠ વીજ વપરાશ     ૧૧૮૧ યુભનટ સામે ગુજરાતમાં માથાદીઠ વીજ વપરાશ 

૨૧૪૩ યુભનટ છે, જ ેગુજરાતના ભવકાસન ેપ્રભતભબંભબત કરે છે. રાજ્યમાં અંદાજ ે૧૯ લાખ 

ઘરોને પાઇપ દ્વારા કુદરતી ગેસનું જોડાણ આપવામાં આવેલ છે, જ ેટકાવારીની દૃભષ્ટ્એ દેશમાં 

સૌથી વધારે છે. આ સાથે પાંચ હજાર જટેલા ઔદ્યોભગક એકમો અને આશરે ૧૪ હજાર 

વ્યાપારી એકમોને કુદરતી ગેસના જોડાણ આપવામાં આવેલ છે. કુદરતી ગેસના આયાત, 

સ્ટોરેજ, ભવતરણ તેમજ વપરાશના ક્ષેતે્ર રાજ્ય દેશમાં મોખરાનું સ્થાન ધરાવે છે.  

  ખેડૂતોને રાભત્રના બદલે હદવસે ખેતી માટે વીજળી પૂરી પાડવાના ઉદે્દશથી ભકસાન 

સૂયોદય યોજના અંતગષત આંતરમાળખાકીય સગવડોના ભવકાસ માટે જોગવાઇ  

`૧૪૦૦ કરોડ. 

  બાકી રહેતા તમામ કૃભર્ભવર્યક વીજ જોડાણો આપવાની કામગીરી પૂણષ કરવા માટે 

જોગવાઇ `૧૦૪૬ કરોડ.  

  તમામ ગ્રામ પંચાયતોના વોટર વકષસ માટે ભવનામૂલ્યે વીજળી પૂરી પાડવા જોગવાઈ 

`૭૩૪ કરોડ. 

  ગ્રાહકોને સાતત્યપૂણષ અને ગુણવત્તાસિર વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવાના ઉદે્દશથી રીવેમ્પ્ડ 

ડીસ્ટિ ીબ્યુશન સેકટર સ્કીમ અંતગષત વીજ ભવતરણ માટે માળખાકીય સુભવધાઓનુ ં

અપગે્રડેશન અને સ્માટષ  મીટરની યોજના માટે જોગવાઇ `૧૦૦ કરોડ. 
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  વધુ ગુણવત્તાયુક્ત વીજપુરવઠો પૂરો પાડવાના આશયથી રાજ્યમાં ૫૬ નવા સબ-

સ્ટેશનો આહદજાભત ભવસ્તારોમાં અને ૩૩ સાગરકાંઠા ભવસ્તારોમાં સ્થાપવામાં આવશે. 

  ખેતીવાડી ફીડરોની જાળવણી અને ભવિાજનની કામગીરી માટે જોગવાઇ  

`૧૧૦ કરોડ. 

  ભકસાન હહત ઉજાષ શભક્ત યોજના હેઠળ ઓછી ક્ષમતાના ૫ હજાર હડસ્ટિ ીબ્યુશન 

ટિ ાન્દ્સફોમષર લગાડવાની યોજના માટે જોગવાઇ `૬૦ કરોડ.  

  આહદજાભત ભવસ્તારોમાં સારા વોલ્ટેજ સાથે વધુ સાતત્યપૂણષ અને ગુણવત્તાયુક્ત વીજળી 

પૂરી પાડવા માટે જોગવાઇ `૫૦ કરોડ. 

  એગ્રીકલ્ચર પંપના સોલરાઇઝેશન માટેની પી.એમ.-કુસુમ યોજના અંતગષત જોગવાઇ 

`૪૧ કરોડ. 

  અનુસૂભચત જાભત, અનુસૂભચત જનજાભત અને ઓછી આવક ધરાવતા પહરવારોને ઘર 

વપરાશના સીંગલ પોઇન્દ્ટ વીજ જોડાણ માટે જોગવાઇ `૨૨ કરોડ. 

ક્લાઇમેટ ચેન્જ  ક્લાઇમેટ ચેન્જ વિર્ાગ માટે કુલ `૯૩૧ કરોડની જોગિાઇ  

  તત્કાલીન મુખ્યમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રિાઇ મોદીની દીઘષદૃભષ્ટ્ના કારણે વર્ષ ૨૦૦૯માં 

ક્લાઇમેટ ચેન્દ્ જ ભવિાગ શરૂ કરનાર ગુજરાત દેશનું પ્રથમ રાજ્ય બનેલ. 

 માનનીય વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રિાઇ મોદીએ તાજતેરમાં ગ્લાસગો ખાતે યોજાયેલ કોપ-

૨૬ આંતરરાષ્ટ્િ ીય પહરર્દ ખાતે નેટ-ઝીરો કાબષનની હદશામાં લક્ષ્યાંકોની જાહેરાત કરી છે. 

ભબનપરંપરાગત ઉજાષ સ્ત્રોતોનો ભવકાસ કરી રાજ્યે ૧૫ હજાર મેગાવોટની ક્ષમતા સ્થાપેલ છે 

જ્યારે ૩૦ હજાર મેગાવોટના કાયો હાલ પ્રગભત હેઠળ છે.     

  ૩ લાખ ઉપરાંત ઘરોમાં સોલર રૂફટોપ સ્થાપી ૧૬૮૦ મેગા વોટની ક્ષમતા મેળવી રાજ્યે 

સમગ્ર દેશમાં પ્રથમ સ્થાન મેળવેલ છે. વધુ સવા લાખ ઘરોને આ યોજના હેઠળ લાિ 

આપવા માટે જોગવાઇ `૮૨૫ કરોડ.  

  સરકારી શાળા, કોલેજો, હોભસ્પટલોના મકાનો ઉપર સોલર રૂફટોપ સ્થાભપત કરી ૧૦ 

મેગાવોટની ક્ષમતા ઊિી કરવા માટે જોગવાઇ `૩૭ કરોડ. 

  ૯ હજાર ભવદ્યાથીઓને બેટરી સંચાભલત ટુ-વ્હીલર વાહનો ખરીદવા સહાય આપવા માટે 

જોગવાઇ `૧૧ કરોડ. 

િન અને 
પયાભિરણ  

િન અને પયાભિરણ વિર્ાગ માટે કુલ `૧૮૨૨ કરોડની જોગિાઇ  

પયાષવરણની સમતુલાની જાળવણી અને વનોનું રક્ષણ તેમજ સંવધષન ભવકાસ માટે જરૂરી 

છે. એભશયાઇ ભસંહ માટે ગીર રાષ્ટ્િ ીય ઉદ્યાન અને અિયારણ્ય ભવશ્વ પ્રભસદ્ધ છે. વૈભશ્વક સ્તરે 

પક્ષીઓની વૈભવધ્યતાને માન્દ્યતા આપતા રામસર(ઇરાન) કન્દ્ વેન્દ્ શનમાં રાજ્યના ચાર 

જળપ્લાભવત ભવસ્તારોનો સમાવેશ થયેલ છે. જ ેગૌરવની વાત છે.           

  વનો તેમજ ઘાભસયા ભવસ્તારોના ભવકાસ, સંવધષન અને સંરક્ષણની કામગીરી માટે 

જોગવાઇ `૪૮૦ કરોડ.  
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  વન ભવસ્તાર ભસવાયના ભવસ્તારોમાં સામાભજક વનીકરણ માટે જોગવાઇ  

`૩૨૫ કરોડ.  

  વન્દ્યપ્રાણીઓના ભનિાવ અને સંરક્ષણ માટે જોગવાઇ `૩૨૪ કરોડ.  

  વળતર વનીકરણ તથા અન્દ્ય વન ભવકાસની કામગીરીઓ માટે જોગવાઈ  

`૧૫૨ કરોડ.    

  વન ચેતના કેન્દ્ર, નવા ઘાસ ગોડાઉન અને ઔર્ધીય વનના કામો માટે જોગવાઇ  

`૧૯ કરોડ. 

  આઝાદીના અમૃત મહોત્સવની ઉજવણીના િાગરૂપે િારતના રાષ્ટ્િ ીય વૃક્ષ અને સેંકડો 

વર્ો સુધી જીવંત રહેનાર વડના વૃક્ષોનું ૭૫ સ્થળોએ વાવેતર કરી ૭૫ નમો િડ િનનું 

ભનમાષણ કરવામાં આવશે.  

  ભશવરાજપુર બીચને બ્લ્યુ ફલેગ આંતરરાષ્ટ્િ ીય બીચ તરીકે માન્દ્યતા મળલે છે તે જ ધોરણે 

તીથલ-વલસાડ, માંડવી-કચ્છ, માધવપુર-પોરબંદર અને અહેમદપુર માંડવી-

ગીરસોમનાથ ખાતે બ્લ્યુ ફ્લેગ બીચના ભવકાસ માટે જોગવાઇ `૮ કરોડ.  

  બામ્ બ ુભમશન યોજના હેઠળ આભથષક મહત્વ ધરાવતા વાંસનું ૫૮૯૧ હેક્ટરમાં વાવેતર 

કરવા માટે ખેડૂતોને પ્રોત્સાહહત કરવા જોગવાઇ `૨૦ કરોડ.  

  લુપ્ત થતાં તેમજ દુલષિ પ્રાણીઓ જવેા કે કોરલ રીફ, ડોભલ્ફન, ડુગોંગ તેમજ વરૂના 

સંરક્ષણ અને સંવધષન માટે જોગવાઇ `૧ કરોડ.  

મહેસૂલ  મહેસૂલ વિર્ાગ માટે કુલ `૪૩૯૪ કરોડની જોગિાઇ 

 મહેસૂલી વહીવટમાં સરળીકરણ માટે સરકારે ભવભવધ પ્રહક્રયાઓમાં સુધારા કરી 

લોકાભિમુખ વહીવટ માટે પગલાં લીધેલ છે. પારદભશષતા વધારવા એની આર.ઓ.આર  

(Any-RoR) તથા આઇ-ઓરા(i-ORA) પોટષલ પર હડભજટલ ભસગ્ નેચર અને ક્યુ.આર. કોડ 

સાથેના મહેસૂલી દસ્તાવેજોની અભધકૃત નકલ સરકારે ઉપલબ્ધ કરાવી છે. આ વ્યવસ્થાથી 

આશરે ૮ લાખ કરતા વધુ ખેડૂતોને ૭/૧૨, ૮-અ તેમજ હક પત્રકની પ્રમાભણત નકલો 

ઓનલાઇન પદ્ધભતથી આપવામાં આવેલ છે. 

  ડિ ોન ટેકનોલોજીના ઉપયોગથી ગ્રામ્ય ભવસ્તારની ભમલકતની માપણી કરી પ્રોપટી કાડષ  

આપવા માટે સ્િાવમત્િ યોજના અમલી.   

  મહેસૂલ ભવિાગની કચેરીઓ તથા સ્ટાફ ક્વાટસષ માટે જોગવાઇ `૧૮૬ કરોડ. 

  ૪ સબ રજીસ્ટિ ાર કચેરીઓને મોડલરૂપ બનાવવા જોગવાઇ `૫ કરોડ. 

  ગુજરાત મહેસૂલ પંચની કચેરી ખાતે ચુકાદાના હુકમો, પ્રોભસડીંગ ભવગેરે હડભજટાઇઝ 

કરવા માટે જોગવાઇ `૧ કરોડ. 
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કાયદો અને 
વ્યિસ્થા 

ગૃહ વિર્ાગ માટે કુલ `૮૩૨૫ કરોડની જોગિાઇ 

નાગહરકોની સુરક્ષા, િયમુકત વાતાવરણનું સજષન, કાયદો અને વ્યવસ્થાની પહરભસ્થભત 

જાળવવી એ રાજ્ય સરકારની ફરજ છે. આ માટે રાજ્યની પોલીસને અત્યાધુભનક શસ્ત્ર સરંજામ 

અને સાધન સામગ્રીથી સુસજ્જ કરવામાં આવેલ છે. ક્રાઇમ ઇન્દ્વેસ્ટીગેશનમાં વૈજ્ઞાભનક ઢબે 

તપાસ કરવા એફ.એસ.એલ.ને નવા ભશખર ઉપર પહોંચાડેલ છે. રાજ્ય પોલીસતંત્રને વધુ 

કાયષક્ષમ બનાવવા માટે છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં જુદા જુદા સંવગોમાં અંદાજ ે ૨૯ હજારથી વધ ુ

જગ્યાઓ પર િરતી કરવામાં આવેલ છે. આ ઉપરાંત ભવભવધ સંવગષની અંદાજ ે૧૨ હજાર 

જગ્યાઓ પર િરતીની પ્રહક્રયા પ્રગભતમાં છે.     

  પોલીસ પેટિ ોભલંગ અને સેવાઓની જાળવણી માટે, ૨૨૫૬ વાહનો ખરીદવા જોગવાઈ 

`૧૮૩ કરોડ. 

  ગૃહ ભવિાગ હેઠળ ભવભવધ સંવગષની ૧૦૯૪ નવી જગ્યાઓ ઊિી કરવામાં આવશે. જનેા 

માટે જોગવાઇ `૪૧ કરોડ. 

  પોલીસ ખાતા માટે ૪૮ હજારથી વધુ મકાનોનું ભનમાષણ કરેલ છે. રહેણાંક અને ભબન 

રહેણાંક મકાનોના ભનમાષણ માટે જોગવાઇ `૮૬૧ કરોડ.   

  ભજલ્લા જલે, સબ જલે અને સ્ટાફ ક્વાટસષના ભનમાષણ માટે જોગવાઇ `૧૫૮ કરોડ. 

  વિશ્વાસ પ્રોજકેટ તથા અન્દ્ય આઈ.ટી. પ્રોજકેટ માટે જોગવાઈ `૭૦ કરોડ.  

  ડિ ીમ ભસટી સુરત અને ગીફ્ટ ભસટી ખાતે નવા પોલીસ સ્ટેશન સ્થાપવામાં આવશે. 

  બોડષ ર એરીયાની ભસક્યોરીટી વ્યવસ્થાને સુદૃઢ કરવા માટે કચ્છ ભજલ્લામાં ધોરડો, 

હાજીપીર અને ગાગોદરા આઉટપોસ્ટને પોલીસ સ્ટેશનમાં અપગે્રડ કરવામાં આવશે.  

  ઈ-ગુજકોપ પ્રોજકેટ અંતગષત હાડષ વેર અને સોફટવેરની ખરીદી કરવા માટે જોગવાઈ  

`૨૮ કરોડ. 

  હાલની ટુ ફીંગરના સ્થાને ફાઇવ ફીંગર આધાહરત ઓટોમેટેડ ફીંગર આઈડેન્દ્ટીફીકેશન 

ભસસ્ટમ ખરીદ કરવા માટે જોગવાઈ `૩૪ કરોડ. 

  પોલીસ આધુભનકીકરણ યોજના હેઠળ જોગવાઈ `૧૫ કરોડ.  

  બોમ્બ ડીસ્પોઝલ એન્દ્ ડ ડીટેકશન સ્ક્વોડની કામગીરી માટે સાધન-સામગ્રીની ખરીદી 

કરવા માટે જોગવાઈ `૫ કરોડ. 

  જલેો તેમજ આનુર્ંભગક કચેરીઓ ખાતે CCTV લગાડવા જોગવાઇ `૩ કરોડ. 

  રેપીડ ડિગ ટેસ્ટ માટે મોબાઇલ ડિગ ટેસ્ટીંગ એનલાઇઝરની ખરીદી તેમજ સીરોલોજીકલ 

પદ્ધભતના બદલે લુપ મેડીએટેડ આઇસોથમષલ એમ્પ્લીહફકેશન ભસસ્ટમના સાધનોની 

ખરીદી માટે જોગવાઇ `૨ કરોડ. 



 
 

37 
 

 કાયદા વિર્ાગ માટે કુલ `૧૭૪૦ કરોડની જોગિાઇ 

   સુલિ, ઝડપી અને ભબન ખચાષળ ન્દ્યાય વ્યવસ્થા લોકતંત્રના પાયામાં છે. 

ન્દ્યાયાલયોની સંખ્યા વધારવા તેમજ ન્દ્યાય વ્યવસ્થામાં નવી તકભનક સાથે ઝડપ લાવવા 

સરકાર કહટબદ્ધ છે. પ્રોભસક્યુશનની કામગીરીને અસરકારક અને કાયષક્ષમ બનાવવા અદ્યતન 

ટેકનોલોજી અને આધુભનક માળખાગત સુભવધાઓ સરકારે ઊિી કરેલ છે.  

  નવી કોટષ  ભબલ્ ડીંગના બાંધકામ માટે જોગવાઇ `૪૫ કરોડ.  

  રહેઠાણના મકાનોના બાંધકામ માટે જોગવાઇ `૮૩ કરોડ.  

  હયાત કોટષ  ભબભલ્ડંગ તથા રહેણાંકોના મકાનોના મરામત માટે જોગવાઇ `૧૨ કરોડ. 

  વકીલોના કલ્યાણ માટેના વેલફેર ફંડમાં બાર કાઉન્દ્સીલ ઓફ ગુજરાતને સહાય આપવા 

માટે જોગવાઇ `૬ કરોડ. 

  પ્રોભસક્યુશનની કામગીરી માટે સરકારી વકીલોને લેપટોપ, ભપ્રન્દ્ટર તથા લૉ સોફટવેર 

આપવા માટે જોગવાઇ `૫ કરોડ.  

  ન્દ્યાયતંત્ર માટેની માળખાકીય સુભવધાઓ માટે `૨૧૬ કરોડના કામો હાલ  

પ્રગભતમાં છે.  

રમતગમત,  
યુિા અને 
સાંસ્કૃવતક 
પ્રિૃવિઓ  
 

 

રમતગમત, યિુા અને સાંસ્કૃવતક પ્રિૃવિઓ વિર્ાગ માટે કુલ `૫૧૭ કરોડની જોગિાઇ 

 રાજ્યના િવ્ય ઐભતહાભસક અને સાહહભત્યક વારસા તેમજ સંસ્કૃભતની જાળવણી 

કરવા અને ખેલકૂદને પ્રોત્સાહન આપવા સરકાર પ્રયત્નો કરી રહી છે. રાષ્ટ્િ ીય અને 

આંતરરાષ્ટ્િ ીય સ્તરે ગુજરાતના ખેલાડીઓ પ્રગભત કરે તે માટેના પ્રયત્નો ખેલ મહાકંુિ મારફત 

સરકારે આદયાષ છે. તાજતેરમાં, ટોકીયો-જાપાન ખાતે યોજવામાં આવેલ ઓભલભમ્પક અને 

પેરાભલભમ્પક્સમાં ગુજરાતના છ ખેલાડીઓએ િાગ લીધેલ અને પેરા-ટેબલ ટેનીસની રમતમા ં

સીલ્વર મેડલ મેળવેલ છે. જ ેઆપણા સૌ માટે ગૌરવની વાત છે.  

 વર્ષ-૨૦૧૯માં યોજાયેલ ખેલ મહાકંુિમાં ૪૦ લાખ જવેી ભવશાળ સંખ્યામાં બાળકો અને 

યુવાનોએ ૩૬ જટેલી ભવભવધ રમતોમાં િાગ લીધેલ હતો. ખેલ મહાકંુિ અંતગષત આગામી 

વર્ષ માટે જોગવાઇ `૭૩ કરોડ.  

 વલસાડ, ગીર-સોમનાથ, બોટાદ, દેવિૂભમ દ્વારકા, મોરબી, મહીસાગર, અરવલ્લી, 

સુરત અને નવસારી  ખાતે ભજલ્લા કક્ષાના સ્પોટષસ સંકુલ માટે જોગવાઇ `૪૭ કરોડ. 

  ભજલ્લા કક્ષાએ સ્પોટષસ સ્કૂલ(ડી.એલ.એસ.એસ.)માં ૩૯ શાળાઓના અંદાજ ે૪૩૫૦ 

ભવદ્યાથીઓને સવલતો પૂરી પાડવા જોગવાઇ `૪૩ કરોડ.   

  વડોદરા ભજલ્લાના ડેસર ખાતે સ્થપાયેલ સ્વભણષમ ગુજરાત સ્પોટષસ યુભનવભસષટી માટે વધ ુ

સુભવધાઓ ભવકસાવવા જોગવાઇ `૧૦ કરોડ. 

  કલા, સાહહત્ય અને સંસ્કૃભત ક્ષેત્રની પ્રભતિાશાળી વ્યભક્તઓને અવસર પુરો પાડવા કલા 

મહાકંુિ અંતગષત જોગવાઇ `૮ કરોડ. 
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  રાજપીપળા અને આહવા ખાતે ભજલ્લા કક્ષાની તથા વઘઇ, તરસાડી કોસંબા, 

ડેડીયાપાડા, ભિલોડા અને ઉમરપાડા ખાતે તાલુકા કક્ષાની અદ્યતન ઇકો રેડલી સ્માટષ  

ગ્રીન લાયબે્રીના ભનમાષણ માટે જોગવાઇ `૮ કરોડ. 

  સુરત ખાતે રમતગમતની આંતરરાષ્ટ્િ ીય કક્ષાની અત્યાધુભનક સુભવધાઓથી સજ્જ સેન્દ્ ટર 

ઓફ એક્સેલન્દ્ સના ભનમાષણ માટે જોગવાઇ `૫ કરોડ.   

  વ્યારા ખાતે ૨૦૦ ખેલાડીઓ માટે હોસ્ટેલના બાંધકામ અને ફોર લેન ભસન્દ્થેટીક 

એથ્લેટીક ટિે ક સાથેનું ફૂટબોલ ગ્રાઉ ન્દ્ડ માટે જોગવાઇ `૨ કરોડ.  

  પ્રભતિાશાળી ખેલાડીઓને પ્રોત્સાહન આપવા શભકતદૂત યોજના હેઠળ જોગવાઇ  

`૪ કરોડ.  

  છોટાઉદેપુર ખાતે મલ્ટીપપષઝ ઇ ન્દ્ડોર હોલ માટે જોગવાઇ `૨ કરોડ. 

  આંતરરાષ્ટ્િ ીય યોગ હદવસની ઉજવણી અને યોગના પ્રચાર-પ્રસાર માટે જોગવાઇ  

`૨ કરોડ.  

મારહતી અને 
પ્રસારણ  
 

મારહતી અને પ્રસારણ વિર્ાગ માટે કુલ `૧૯૯ કરોડની જોગિાઇ    

  રાજ્ય સરકારની કલ્યાણકારી યોજનાઓ, ભવકાસલક્ષી નીભતઓ અને કામગીરીની 

માહહતી જન-જન સુધી પહોંચાડી, લોકો તેનો મહત્તમ લાિ લે તે માટે ભવિાગ  

કાયષરત છે.   

  ગુજરાતી હફલ્મોના પ્રોત્સાહન માટે જોગવાઇ `૨૦ કરોડ. 

  અમરેલી, વલસાડ અને સુરત ખાતે માહહતી કચેરીના બાંધકામ અને સાધનો માટે 

જોગવાઇ `૩ કરોડ. 

સામાન્ય  
િહીિટ  

સામાન્ય િહીિટ વિર્ાગ માટે કુલ `૨૧૪૬ કરોડની જોગિાઇ 

પારદભશષતા, સંવેદનશીલતા અને લોકાભિમુખ વહીવટ માટે ભવકેન્દ્ રીકરણ સાથે નવી 

તકભનકોનો ઉપયોગ કરી બધા કમષયોગીઓને કાયષક્ષમ અને ઉત્તરદાયી બનાવવા સરકાર 

સતત પ્રયત્નશીલ છે. સરકારી ક્ષેતે્ર રોજગારીની તકોનું સજષન કરી યુવા વગષને લોકસેવાના 

સહહયારા પ્રયાસમાં જોડવા માટે છેલ્લાં પાંચ વર્ષમાં ૧ લાખથી વધુ નોકરીઓ આપવામાં 

આવેલ છે.         

  ભવકેભન્દ્રત ભજલ્લા આયોજન કાયષક્રમ, એ.ટી.વી.ટી. અને અન્દ્ય યોજનાઓ હેઠળ સ્થાભનક 

જરૂહરયાતોના ભવકાસના કામો માટે જોગવાઇ `૧૩૦૬ કરોડ.  

  સ્પીપા, અમદાવાદ ખાતે ઓહફસસષ હોસ્ટેલના બાંધકામ માટે જોગવાઇ `૫ કરોડ. 

  કમષયોગીઓને તાલીમ આપી તેમની કાયષદક્ષતા વધારવાના પ્રયત્નોના િાગરૂપે તાલીમ 

સંસ્થાઓના આધુભનકીકરણ અને ભવસ્તૃભતકરણ માટે જોગવાઇ `૧ કરોડ.   

  ભબન ભનવાસી ગુજરાતીઓ સાથે સંપકષ  સુદૃઢ બનાવી ગુજરાતના ભવકાસમાં તેમન ે

સહિાગી કરવા તેમજ ગુજરાતની અભસ્મતા અને સાંસ્કૃભતક ઓળખને ભવદેશોમા ં

પ્રસાહરત કરવા ભવભવધ પ્રવૃભત્તઓ માટે જોગવાઇ `૩ કરોડ. 
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હિ,ે હંુ િિભ ૨૦૨૦-૨૧ ની ખરેખર આિક અને ખચભની સમીક્ષા હાથ િરીશ.  

િિભ ૨૦૨૦-૨૧ નો રહસાબ  

વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ દરભમયાન ચોખ્ખી લેવડ-દેવડના કારણે ̀  ૬૮૬૫.૭૦ કરોડની પુરાંત રહેશે તેવી ધારણા 
સુધારેલા અંદાજમાં હતી. વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માટેના હહસાબમાં ચોખ્ખી લેવડ-દેવડના કારણે `૧૬૧.૯૯ કરોડની 
ખાધ દશાષવે છે. 

(`  કરોડમાં)  

  ૨૦૨૦-૨૧ના સુિારેલા 
અંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧ના  
રહસાબ 

(૧) એકવત્રત ફંડ   

 મહેસૂલી આવક ૧૩૨૨૯૪.૪૩ ૧૨૮૧૫૫.૬૬ 

 મહેસૂલી ખચષ  ૧૫૪૨૪૬.૦૫ ૧૫૦૭૦૩.૫૮ 

 મહેસૂલી હહસાબ પર પુરાંત (-)    ૨૧૯૫૧.૬૨ (-)    ૨૨૫૪૭.૯૨ 

 મૂડીની આવક ૬૧૨૬૮.૦૦ ૬૮૯૮૦.૩૦ 

 લોન અને પેશગીઓ વગેરે સહહત મૂડી ખચષ   ૩૭૬૫૦.૬૮ ૪૫૯૩૬.૩૪ 

 મૂડી હહસાબ પર ખાધ  (+)   ૨૩૬૧૭.૩૨ (+)  ૨૩૦૪૩.૯૬ 

 સરિાળો (૧) એકવત્રત ફંડ (ચોખ્ખંુ) (+)    ૧૬૬૫.૭૦ (+)     ૪૯૬.૦૪ 

(ર) આકવસ્મક ફંડ (ચોખ્ખંુ)       -        - 

(૩) જાહેર રહસાબ (ચોખ્ખો) (+)   ૫૨૦૦.૦૦ (-)      ૬૫૮.૦૩ 

 સરિાળોોઃ ચોખ્ખી લેિડ-દેિડ (૧+ર+૩) (+)   ૬૮૬૫.૭૦ (-)      ૧૬૧.૯૯ 
 

િિભ ૨૦૨૧-૨૨ ના સુિારેલા અંદાજ  

વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ ના અંદાજમાં ચોખ્ખી લેવડ-દેવડના કારણે `૫૮૭.૮૮ કરોડની પુરાંત રહેવાની ધારણા 
હતી. વર્ષના અંતે ચોખ્ખી લેવડ-દેવડના કારણે સુધારેલા અંદાજમાં `૬૩૬૯.૭૫ કરોડની પુરાંત રહેવાની  
ધારણા છે. 

(`  કરોડમાં)  

  ૨૦૨૧-૨૨ના  
અંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨ના 
સુિારેલા અંદાજ 

(૧) એકવત્રત ફંડ   

 મહેસૂલી આવક ૧૬૭૯૬૯.૪૦ ૧૬૩૦૨૦.૧૯ 

 મહેસૂલી ખચષ  ૧૬૬૭૬૦.૮૦      ૧૬૨૩૦૬.૦૮ 

 મહેસૂલી હહસાબ પર પુરાંત (+)  ૧૨૦૮.૬૦ (+)     ૭૧૪.૧૧ 

 મૂડીની આવક  ૫૦૭૫૧.૦૦        ૫૯૭૪૬.૧૯ 

 લોન અને પેશગીઓ વગેરે સહહત મૂડી ખચષ   ૫૬૫૭૧.૭૨         ૫૪૬૮૯.૫૧ 

 મૂડી હહસાબ પર ખાધ (-)    ૫૮૨૦.૭૨ (+)   ૫૦૫૬.૬૮ 

 સરિાળો (૧) એકવત્રત ફંડ (ચોખ્ખંુ) (-)    ૪૬૧૨.૧૨ (+)   ૫૭૭૦.૭૯ 

(ર) આકવસ્મક ફંડ (ચોખ્ખંુ) -         - 

(૩) જાહેર રહસાબ (ચોખ્ખો) (+)  ૫૨૦૦.૦૦ (+)    ૫૯૮.૯૬ 

 સરિાળોોઃ ચોખ્ખી લેિડ-દેિડ (૧+ર+૩) (+)    ૫૮૭.૮૮ (+)  ૬૩૬૯.૭૫ 
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િિભ ૨૦૨૨-૨૩ નો અંદાજ  

માનનીય અધ્યક્ષ મહોદયા,  

આ સન્દ્માનનીય સિાગૃહને હંુ જણાવવા માંગું છંુ કે, અમારી સરકારોએ ઉચ્ચ ભવકાસદર સાથે સમૃભદ્ધના 
નવા ભશખરો સર કરતું અથષતંત્ર રાજ્યને પૂરં પાડંુ્ છે. પ્રજાના સવાુંગીણ કલ્યાણ તેમજ માળખાકીય સગવડો માટે 
જરૂરી નાણાકીય િંડોળ પૂરં પાડી, સામાન્દ્ય માનવીની આશા-આકાંક્ષાઓને અંદાજપત્રોમાં મૂભતષમંત કરવામાં અમે 
સફળ થયા છીએ અને તેથી જ રાજ્યની પ્રજાના આશીવાષદ અમને સતત મળતા રહ્યા છે. રાજ્યના સવષસમાવેશી 
ભવકાસ માટે ઉપલબ્ધ સંસાધનોનો ઉભચત અને કાયષક્ષમ ઉપયોગ કરવાની સરકારની વ્યૂહરચના રહી છે. છેલ્લા ૧૫ 
વર્ષથી અમારી સરકારોએ રેવન્દ્યુ સરપ્લસ બજટે આપેલ છે અને આ સમય દરભમયાન, કોઇપણ પ્રકારના ઓવરડિ ાફ્ટ 
લીધા વગર તમામ નાણાકીય જવાબદારીઓ સફળ રીતે પૂણષ કરી દેશમાં, ઉચ્ચકક્ષાના નાણાકીય વ્યવસ્થાપનનું 
એક અનેરં ઉદાહરણ પ્રસ્તુત કરેલ છે. સતત મહેસૂલી પુરાંત અંદાજપત્ર આપવાની રાજ્યની આ પરંપરાને જાળવી 
રાખી વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ નું અંદાજપત્ર પણ મહેસૂલી પુરાંત અંદાજપત્ર તરીકે રજૂ કરવાનો, નાણા મંત્રી તરીકે, મેં નમ્ર 
પ્રયાસ કરેલ છે.  

વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ ના અંદાજ મુજબ મહેસૂલી હહસાબ પર પુરાંત `૧૦૦૫.૮૬ કરોડ રહેશે. મહેસૂલી હહસાબ 
સાથે મૂડી હહસાબ અને ચોખ્ખો જાહેર હહસાબ ગણતરીમાં લેતાં વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ નો અંદાજ `૬૬૮.૦૯ કરોડની 
એકંદર પુરાંત દશાષવે છે.  

(`  કરોડમાં) 

  ૨૦૨૨-૨૩ના  
અંદાજ 

(૧) એકવત્રત ફંડ  

 મહેસૂલી આવક ૧૮૨૦૪૫.૪૬ 

 મહેસૂલી ખચષ  ૧૮૧૦૩૯.૬૦ 

 મહેસૂલી હહસાબ પર પુરાંત (+)      ૧૦૦૫.૮૬ 

 મૂડીની આવક ૫૧૨૫૧.૦૦ 

 લોન અને પેશગીઓ વગેરે સહહત મૂડી ખચષ ૫૯૩૯૪.૦૬ 

 મૂડી હહસાબ પર ખાધ (-)        ૮૧૪૩.૦૬ 

 સરિાળો (૧) એકવત્રત ફંડ (ચોખ્ખંુ) (-)        ૭૧૩૭.૨૦ 

(ર) આકવસ્મક ફંડ (ચોખ્ખું)       - 

(૩) જાહેર રહસાબ (ચોખ્ખો) (+)      ૭૮૦૫.૨૯ 

 સરિાળોોઃ ચોખ્ખી લેિડ-દેિડ (૧+ર+૩) (+)        ૬૬૮.૦૯  

 

માનનીય અધ્યક્ષ મહોદયા, 

હિ,ે હંુ મારા અંદાજપત્રનો ર્ાગ-ખ રજૂ કરીશ. 

******* 




