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માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, 

  ગુજરાતના પનોતાપુત્ર અને માનનીય વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ રભાઇ મોદીએ કંડારેલા વવકાસપથ પર ગુજરાત 
સતત આગળ વધી રહંુ્ છે. આ વવકાસ પર વવશ્વાસ મૂકી, ગુજરાતની સાડા છ કરોડ જનતાએ ૧૫મી વવધાનસભાની 

ચંૂટણીમાં પ્રચંડ બહુમતીથી અમને જનાદેશ આપ્યો છે. અમારી સરકારવતી લોકશાહીના આ મંદદરમાંથી જનાદેશ 
માટે ગુજરાતની પ્રજાનો હૃદયપૂવવક આભાર વ્યકત કરં છંુ. વવકાસની આ વણથંભી યાત્રાને ચાલુ રાખવા માનનીય 
મુખ્યમંત્રીશ્રી ભૂપેન્દ રભાઇ પટેલના નેતૃત્વ હેઠળની અમારી સરકાર કૃતસંકલ્પ છે. 

તીવ્ર ગવતએ વવકાસ પામી ભારત વવકવસત દેશોની હરોળમાં સામેલ થવા તરફ અગે્રસર છે અને વવશ્વની 
પાંચમી સૌથી મોટી અથવવ્યવસ્થા બનેલ છે. ભારત પ્રાચીનકાળની વવશ્વગુરૂની ઓળખ પુન:પ્રાપ્ત કરી રહંુ્ છે. 
વવશ્વના મોટા ઓગણીસ દેશો અને યુરોવપયન યુવનયનના સમૂહ G-૨૦ નું વર્વ ૨૦૨૩ માટે નેતૃત્વ કરવાનું ગૌરવ 
દેશને પ્રાપ્ત થયેલ છે. સ્વપ્નરષ્ટા માનનીય વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ રભાઇ મોદીએ અમૃતકાળમાં વવકવસત ભારતના 
વનમાવણ માટે વર્વ ૨૦૨૭ સુધીમાં દેશને ૫ દટિલીયન યુ.એસ.ડોલર અને વર્વ ૨૦૩૨ સુધીમાં ૧૦ દટિલીયન 
યુ.એસ.ડોલરનું અથવતંત્ર બનાવવાની હાકલ કરી છે.  

દેશની કુલ વસ્તીના ૫% જટેલી વસ્તી ધરાવતા ગુજરાતે વર્વ ૨૦૨૧-૨૨માં દેશના કુલ જી.ડી.પી.માં 
૮.૩૬%નો ફાળો નોંધાવેલ છે. દેશના મોટા રાજ્યોમાં, છેલ્લા દશકમાં સરેરાશ ૧૨.૫૬%નો વાવર્વક વવકાસ 
દર(CAGR) નોંધાવી ગુજરાતે દેશના ગ્રોથ એવન્દ જનનું વબરદ મેળવેલ છે. આગામી વર્ોમાં દેશના અથવતંત્રમાં 
ગુજરાતનો ફાળો ૧૦% કે તેથી વધુ થાય તે માટે અથવતંત્રના દરેક ક્ષેત્રને વેગ આપી વવકાસની ગવતને વધારવાની 
અમારી સરકારની નેમ છે. 

  ગુજરાતના વેગવંતા વવકાસની અમારી પદરકલ્પનાના પ ાંચ મુખ્ય સ્તાંભ છે. વવકાસનો પહેલો સ્તાંભ 

સમાજના ગરીબ અને જરૂદરયાતમંદ વગવને પાયાની સુવવધાઓ સાથે સામાવજક સુરક્ષા ઉપલબ્ધ કરાવવાનો છે. તેઓ 
આ વવકાસ યાત્રામાં સહભાગી થાય ત ેઅમારી સરકારની પ્રાથવમકતા છે. સમતોલ વવકાસના લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરવા 
માટે માનવ સંસાધનનો વવકાસ દ્વિતીય સ્તાંભ છે. જન સુખાકારી તેમજ આવથવક સમૃવિને વધારે સુરઢ બનાવવા, 
વવશ્વસ્તરીય આંતરમાળખાવકય સવલતો ઊભી કરવી એ અમારો તૃતીય સ્તાંભ છે. ખાનગી રોકાણને પ્રોત્સાહન આપી 
કૃવર્, ઔદ્યોવગક અને સેવાક્ષેત્ર,ે ખાસ કરીને પ્રવાસન ઉદ્યોગ થકી, રોજગારની નવી તકોનું સજવન કરવાનો આ 
વવકાસ યાત્રાનો ચોથો સ્તાંભ છે. પ ાંચમો સ્તાંભ ગ્રીન ગ્રોથ થકી પયાવવરણની જાળવણી અને ઉપલબ્ધ સંસાધનોનો 
કાયવક્ષમ ઉપયોગ કરવાનો છે. 

   છેલ્લાં બે દશકમાં ગુજરાતમાં સવવસમાવેશક વવકાસનો મજબૂત પાયો નાખવામાં આવેલ છે. આ પાયા પર 
અમૃતકાળ માટે ગુજરાતના સામાવજક અને આવથવક વવકાસની દદશા વનધાવરીત કરતું અંદાજપત્ર લઇને હંુ આ 
સન્દમાનનીય ગૃહ સમક્ષ ઉપવસ્થત થયો છંુ. આવનારી પેઢીના ઉજ્જવળ ભવવષ્ય માટે અમારી સરકારનું પાંચ વર્વનું 
વવઝન અને આગામી વર્વની અંદાજપત્રીય જોગવાઈઓ હંુ પ્રસ્તુત કરં છંુ.   

પ્રથમ સ્તાંભ : ગરીબ અને જરૂદ્વરય તમાંદ વગગ મ ટે પ ય ની સુવવધ ઓ સદ્વહત સ મ વજક સુરક્ષ  મ ટે આગ મી પ ાંચ 
વર્ગમ ાં અાંદ જ ે`બે લ ખ કરોડનો ખચગ.  

સમાજના ગરીબ અને જરૂદરયાતમંદ વગોને સામાવજક સુરક્ષા અને પાયાની સવલતો આપવાની 
લોકશાહીથી ચંૂટાયેલી સરકારોની નૈવતક જવાબદારી છે. જ ેઅમારી વવકાસની પદરકલ્પનાનો પ્રથમ સ્તંભ પણ 
છે. ગયા વર્ે અમારી સરકારે વવધવા સહાય, વૃિ પેન્દ શન યોજના, જરૂદરયાતમંદ વગો તમેજ દદવ્યાંગો માટે 
સ્કોલરશીપ જવેી વવવવધ યોજનાઓના વ્યાપ તેમજ સહાયમાં ધરખમ વધારો કરેલ હતો. આ યોજનાઓમાં 
અપાતી સહાયની રકમ લાભાથીઓના બેંક ખાતામાં સીધી અને વનયવમત રીતે, આધારનંબર સાથે જોડીને 
ડી.બી.ટી.ના માધ્યમથી પહોંચાડવાની સંપૂણવ વ્યવસ્થા અમે અમલી કરેલ છે.  
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વર્વ ૨૦૨૧-૨૨માં વનબંધુ કલ્યાણ યોજના-૨ થકી આદદજાવત વવસ્તાર અને લોકોના વવકાસ માટે 

`૧ લાખ કરોડના ખચવ માટે અમારી સરકારે પ્રવતબિતા વ્યકત કરેલ હતી. વનબંધુ કલ્યાણ યોજના-૧ અને 

૨ ના પ્રોત્સાહક પદરણામો મળેલ છે. આદદમજુથો જમે કે કોટવાવળયા, કોલઘા, કાથોડી, સીદ્દી, પઢાર તેમજ 

હળપવતઓના આગામી બે વર્વમાં સવાાંગી વવકાસ માટે મુખ્યમાંત્રી આદ્વદમજાવત સવ ાંગી ઉત્કર્ગ યોજન ની હંુ 

જાહેરાત કરં છંુ.  

 શહેરી અને ગ્રામીણ વવસ્તારમાં ગરીબ અને જરૂદરયાતમંદ કુટંુબોને પાયાની સુવવધાઓ અને શૌચાલય 

સાથેના આવાસો પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતગવત, સમયબિ રીતે પૂણવતાના લક્ષ્ય સાથે ઉપલબ્ધ 

કરાવવા અમે વવશેર્ પગલાંઓ લીધેલ છે. આગામી ત્રણ વર્વમાં બાકી રહેતા તમામ પાત્રતા ધરાવતાં કુટંુબોને 

આવાસ માટેની સહાય ઉપલબ્ધ કરાવવાનું અમારં ધ્યેય છે.    

સવવગ્રાહી અને સંતુવલત વવકાસની આ યાત્રા આગળ ધપાવતા શ્રમયોગીઓના કલ્યાણ માટે હંુ 

મુખ્યમાંત્રી શ્રવમક બસેર  યોજન ની જાહેરાત કરં છંુ. કામના સ્થળથી નજીક પાયાની સવલતો સાથેની 

રહેણાંકની વ્યવસ્થા શ્રવમકના કુટંુબ માટે ખુશહાલી પણ લાવશે. શ્રવમકોને ̀ ૫ ના નજીવા દરે ભોજન ઉપલબ્ધ 

કરાવતી શ્રવમક અન્નપૂણાવ યોજનાનો વ્યાપ વધારી નવા ૧૫૦ કેન્દ રો શરૂ કરવામાં આવશે.  

સામાવજક સુરક્ષાની આવી વવવવધ કલ્યાણકારી યોજનાઓનો લાભ રાજ્યના જરૂદરયાતમંદ કુટંુબ સુધી 

પહોંચે તે સુવનવિત કરવા માટે પ્રત્યેક કુટંુબને કુટુાંબ ઓળખપત્ર આપવામાં આવશે. ગરીબ અને 

જરૂદરયાતમંદલક્ષી આવી તમામ યોજનાઓને સઘન બનાવવા આગામી પાંચ વર્વમાં અંદાજ ે`૨ લ ખ કરોડનો 

ખચવ કરવામાં આવશે.  

દ્વિતીય સ્તાંભ : મ નવ સાંસ ધન વવક સ મ ટે આગ મી ૫ વર્ગમ ાં અાંદ જ ે`૪ લ ખ કરોડનો ખચગ.   

સમાજનો દરેક વગવ પોતાના બાળકોના ઉજ્જવળ ભવવષ્ય માટે વવશેર્ પ્રયત્નો કરે છે તે સવવ વવદદત છે. 

અન્દય વવકવસત અને વવકાસશીલ રાષ્ટિ ોની સરખામણીમાં ભારતનું માનવધન યુવાન છે. અમૃતકાળમાં 

ભારતના યુવાધનનું ડેમોગ્ર દ્વિક દ્વડવવડન્ ડ ઉંચા વવકાસદર તરફ લઇ જનાર છે. ગુજરાતના માનવ સંસાધનનો 

સવાાંગી વવકાસ કરી માનવ વવકાસ સૂચકાંકમાં વધારો કરવાનું અમારં ધ્યેય છે.   

ગરીબ અને જરૂદરયાતમંદ વગવના લોકોને રાહતદરે અનાજની સાથે, વવશેર્ પ્રોટીન અને વવટાવમનયુકત 

પોર્ક આહાર ઉપલબ્ધ કરાવવા અમે વ્યવસ્થા કરેલ છે. દરેક વયજૂથના લાભાથીઓ ખાસ કરીને સગભાવ અને 

ધાત્રી માતાઓ, બાળકો, વકશોરીઓ અને વવદ્યાથીઓના આરોગ્યની વનયવમત ચકાસણી કરવામાં આવે છે, 

ત ેવ્યવસ્થાને વધારે સુરઢ કરવામાં આવશે. દરેક વગવની ખાસ જરૂદરયાત મુજબ વવશેર્ પોર્ક આહાર સતત 

મળી રહે તે અમારી સરકાર સુવનવિત કરશે.  

આપણા ખોરાકમાં પોર્ક અને સુપાચ્ય જાડા ધાનનો ઉપયોગ સદીઓથી પ્રચવલત હતો, જનેું મહત્વ 

સ્વીકારી સંયુકત રાષ્ટિ  સંઘે વર્વ ૨૦૨૩ને વમલેટ વર્ગ જાહેર કરેલ છે. આગામી વર્વથી મધ્યાહ્ ન ભોજન અને 

આંગણવાડીમાં આવા શ્રીઅન્ન (વમલેટ)નો સમાવેશ કરવાનો અમે વનધાવર કયો છે. લોકોમાં શ્રીઅન્નનો ઉપયોગ 

વધારવા વાજબી ભાવની અનાજની દુકાનોના વવતરણમાં તેનો સમાવેશ કરવામાં આવશે.   

પ્રધાનમંત્રી જનઆરોગ્ય-મા યોજના અંતગવત પાત્રતા ધરાવતા પદરવારોને કેશલેસ આરોગ્ય સારવાર 

આપવામાં આવે છે. આ યોજના અંતગવત રાજ્યના ૮૫ લાખ જટેલા કુટંુબો સરકારી અને ખાનગી ક્ષેત્રની ૨૦૦૦ 

કરતા વધુ હોવસ્પટલોના નેટવકવ  મારફત વન:શુલ્ક સારવાર મેળવી રહેલ છે. આ યોજનામાં કુટંુબદીઠ વીમાની 

વાવર્વક મયાવદા `૫ લાખથી વધારીને `૧૦ લાખ કરવાની હંુ જાહેરાત કરં છંુ.  
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`૪૨૦૦ કરોડની વલ્ડવ  બેંકની લોન તેમજ તાંવત્રક સહાય સાથે “શ્રેષ્ઠ ગુજરાત” બહુ આયામી 
આરોગ્યલક્ષી યોજનાનો આગામી પાંચ વર્વમાં અમલ કરવામાં આવશે. આ યોજના દ્વારા પેટા કેન્દ રથી મેદડકલ 
કોલેજ સુધીની તમામ આરોગ્ય સંસ્થાઓમાં આરોગ્ય સેવાઓની ગુણવત્તાનું સટીદફકેશન કરાવવામાં આવશે. 
લેબોરેટરી ઇન્દ ફોમેશન મેનેજમેન્દ ટ વસસ્ટમ દ્વારા ચેપી રોગો સામે પૂવવ વનયોવજત પગલાઓનું માળખું ગોઠવવામાં 
આવશે. કેન્દ સર અને ડાયાબીટીસ જવેા વબનચેપી રોગોના પૂવવવનદાન અને સારવાર માટે કેન્દ રો ઉભા કરવામાં 
આવશે. આ ઉપરાંત સઘન ઓનલાઇન મોવનટરીંગ માટે આરોગ્ય સમીક્ષા કેન્દ ર પણ ઊભુ ંકરવામાં આવશે.  

વશક્ષણ એ આવનારી પેઢીના વવકાસ માટે પાયાની જરૂદરયાત છે. પ્રાથવમક અને માધ્યવમક શાળાઓમાં 
પ્રાથવમક સગવડો સાથે દડવજટલ વશક્ષણની સગવડો ઊભી કરવા વવશ્વબેંકના સહયોગથી વમશન સ્કૂલ ઓફ 
એકસેલન્દ સ યોજના સરકારે હાથ ધરેલ છે. `૧૦ હજાર કરોડના ખચે હાથ ધરાયેલ આ પ્રોજકેટ અંતગવત  
૨૦ હજાર મોટી શાળાઓમાં ૫૦ હજાર જટેલા નવા વગવખંડો, ૧.૫ લાખ જટેલા જ્ઞાનકંુજ સ્માટવ  કલાસરૂમ, 
૨૦ હજાર જટેલી કોમ્પપ્યુટર લેબ, ૫ હજાર STEM(સાયન્દ સ, ટેકનોલોજી, એવન્દ જનીયરીંગ, મેથ્સ) લેબ્સ 
અને વોકેશનલ લેબ્સની સુવવધા ૩ વર્વમાં ઊભી કરવામાં આવશે.   

સરકારી દડગ્રી ઇજનેરી અને પોવલટેકનીક કોલેજો ખાતે રોબોદટકસ એન્દ ડ એડવાન્દ સ મેન્દયુફેકચદરંગ 
અંતગવત થ્રીડી વપ્રન્દ ટીંગ, કોદડંગ, AI-ML, ઇલેક્ટટિ ીક વવ્હકલ, સેમી કન્દ ડકટર ડીઝાઇન એન્દ ડ એડવાન્દ સ 
વેરીદફકેશન, સાયબર દફઝીકલ વસસ્ટમ, કલાઉડ સવવવસીસ જવેી ન્દયુએજ ટેકનોલોજી માટે સેન્દ ટર ઓફ 
એકસેલન્દ સ સ્થાપવામાં આવશે. આ સેન્દ ટરો દ્વારા ઇજનેરી અને તકનીકી ક્ષેત્રના અંદાજ ે ૩૫ હજાર 
વવદ્યાથીઓને વૈવશ્વક હદરફાઇમાં અગ્રેસર બનાવવાનું અમારં ધ્યેય છે. ઉચ્ચ વશક્ષણ સંસ્થાઓમાં યુવાવગવ 
માટે નેશનલ એજ્યુકેશન પોવલસી અનુસાર શે્રણીબિ પગલાંઓ લેવામાં આવી રહેલ છે. તેને વધુ સઘન 
બનાવવામાં આવશે.  

ઓનલાઇન વશક્ષણ અને દડવજટલ વલટરસી હવે પ્રાથવમક જરૂદરયાત બન્દયા છે. ઓનલાઇન વશક્ષણનો 
વ્યાપ વધારવા દરેક સ્તરે દડવજટલ લાયબે્રરીની રચના કરી તેનું નેટવકવ  બનાવવામાં આવશે. યુવાપેઢીને નવતર 
સાદહત્ય અને શૈક્ષવણક જ્ઞાન સહેલાઇથી ઉપલબ્ધ થાય તે માટે આ લાયબે્રરીને ઓનલાઇન કનેવક્ટટવીટી સાથે 
દડવજટલ સાધનોથી સુસજ્જ કરવામાં આવશે.  

ગુજરાતના માનવધનના ઉત્તરોત્તર વવકાસ દ્વારા જ્ઞાન આધાદરત સમાજ બનાવવા અમે કૃતસંકલ્પ 
છીએ. અમારા બીજા સ્તંભ એવા માનવ સંસાધન વવકાસ માટે આગામી પાંચ વર્વમાં અંદાજ ે`૪ લ ખ કરોડનો 
ખચવ કરવામાં આવશે.      

તૃતીય સ્તાંભ : વવશ્વકક્ષ ની આાંતરમ ળખ દ્વકય સવલતો ઊભી કરવ  આગ મી પ ાંચ વર્ગમ ાં અાંદ વજત  
`૫ લ ખ કરોડનો ખચગ.   

આવનારં દશક ભૌવતક અને સામાવજક આંતરમાળખાવકય ક્ષેતે્ર આમૂલ પદરવતવન લાવનાર છે.  
Ease of Living વધારવા અને આંતરરાષ્ટિ ીય મૂડીને આકર્વવા ઈન્દરાસ્ટિકચરની ગુણવત્તા આંતરરાષ્ટિ ીય 
કક્ષાએ લઈ જવાની જરૂદરયાત છે. ઉચ્ચકક્ષાના આ ઈન્દરાસ્ટિક્ટચરથી ઉત્પાદકતા અને હદરફાઇ વધશે જનેા 
કારણે નવા વ્યવસાયો અને મૂડી રોકાણને પ્રોત્સાહન મળશે તથા લોકોના જીવન સ્તરમાં સુધારો થશે. શહેરી 
વવકાસ, ઊજાવ, રોડ-રસ્તા, પાણી, આઇ.ટી.કનેવક્ટટવીટી જવેા ક્ષેત્રોમાં માળખાવકય સગવડો માટે વધારે 
નાણાકીય ભંડોળ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે.  

    શહેરીકરણનું પ્રમાણ વધતા આજ ેગુજરાતની આશરે ૪૮% થી વધુ વસ્તી શહેરોમાં વસવાટ કરે 
છે. શહેરી વવસ્તારો લોકોના વસવાટના જ નહી પરંતુ આવથવક વવકાસના પણ કેન્દ ર વબંદુઓ છે. શહેરી 
વવસ્તારના આયોજનબિ વવકાસ માટે ડેવલપમેન્દ ટ પ્લાન અને ટાઉનપ્લાનીંગ યોજનાઓ થકી આગોતરં 
આયોજન કરી માળખાવકય સગવડોનો વવકાસ કરવામાં આવશે. શહેરી સુવવધાઓ વધારી આ વવસ્તારમાં 
રહેતાં લોકોના જીવનસ્તરમાં સુધારો લાવવાનું અમારૂ આયોજન છે. પીવાનું પાણી, ભૂગભવ ગટર, રસ્તાઓ, 
પ્રાથવમક આરોગ્ય વગેરે માળખાવકય સગવડો તથા પાકવ, ગાડવન, દરવરરન્દટ જવેી સુવવધાઓને લોકસુલભ 
કરવાનું અમારૂ ધ્યેય છે.   
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ઊજાવ એ રાજ્યના ગવતશીલ વવકાસનું ચાલકબળ છે. ગત વર્ે રાજ્યનો વીજ વપરાશ ૨૨ હજાર 

મેગાવોટના પીકલોડ સુધી પહોચેલ છે, જ ેઆગામી દશ વર્વમાં વધીને ૩૫ હજાર મેગાવોટ જટેલો થવાની 

શકયતા છે. આ વધેલી વીજ માંગને પહોંચી વળવા વીજ ઉત્પાદન, ટિ ાન્દ સવમશન અને વવતરણ વ્યવસ્થાને 

સુરઢ કરવાની અમારી નેમ છે. વધુમાં રાજ્યની ઊજાવની વપરાશમાં વર્વ ૨૦૩૦ સુધીમાં દરન્દયુએબલ ઊજાવનો 

ભાગ વધારીને ૪૨% સુધી લઇ જવાનું અમારં લક્ષ્ય છે.  

ગામેગામ સુધીનું વવસ્તૃત રોડ નેટવકવ  રાજ્યના વવકાસને વવશેર્ ગવત પ્રદાન કરે છે. પ્રધાનમંત્રી ગ્રામ 

સડક યોજના તેમજ મુખ્યમંત્રી ગ્રામ સડક યોજના અંતગવત ગ્રામ્પય વવસ્તારને જોડતા અંદાજ ે ૬૩ હજાર 

વક.મી.ના રોડ બનાવવામાં આવેલ છે. ગ્રામ્પય રોડ સાથે રાજ્યના બીજા રસ્તાઓ અને હાઇવે નેટવકવનો આગામી 

પાંચ વર્વમાં ગુણાત્મક વવસ્તાર વધારવાનું સરકારે આયોજન કરેલ છે. રોડના આ નેટવકવને વધારે સુરઢ કરવા 

પાંચ હાઇસ્પીડ કોદરડોર બનાવવામાં આવશે. આગામી ત્રણ વર્વમાં સીમાવતી વવસ્તારને રોડથી સંપૂણવપણે 

જોડવા હંુ પદ્વરક્રમ  પથ યોજન ની જાહેરાત કરં છંુ.  

રાજ્યના આવથવક વવકાસ અને પ્રવાસીઓની વધતી સંખ્યાને કારણે હવાઇ મુસાફરીને લગતી 

માળખાવકય સગવડો જમે કે એરસ્ટિ ીપ/એરપોટવનો વવકાસ કરવાની જરૂદરયાત ઉત્તરોત્તર વધી રહેલ છે. 

રાજકોટ ખાતે નવા આંતરરાષ્ટિ ીય એરપોટવના વવકાસનું કામ છેલ્લાં તબક્કામાં છે. એર કનેવક્ટટવવટી વધારવા 

માટે કેશોદ એરપોટવનું વવસ્તરણ અને દ્વારકા ખાતે નવા એરપોટવના વનમાવણનું આયોજન છે.   

પાણીની તંગીથી કાયમી ઝઝુમતા ગુજરાત રાજ્યમાં બે દશકાના અથાગ પ્રયત્નોથી નમવદા યોજના 

થકી જળક્ાંવત લાવી નાગદરકોને પાણીની સુરક્ષા પૂરી પાડી છે. આ સાથે રાજ્યના કૃવર્ક્ષેત્રમાં પણ આમૂલ 

પદરવતવન આવેલ છે. નમવદા યોજના અંતગવત કચ્છના છેવાડે આવેલા મોડકુબા ગામે કચ્છ કેનાલ દ્વારા 

નમવદાના નીર પહોચાડી માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીએ ગુજરાતીઓના પાણીદાર ખમીરનું વનદશવન કયુાં છે. અમારી 

સરકારે હર ઘર જલ – નલ સે જલ યોજના હેઠળ ગ્રામીણ વવસ્તારમાં ઘેર ઘેર પાણી પહોચાડીને ૧૦૦ ટકા 

નળ જોડાણની વસવિ હાંસલ કરેલ છે. તેની ખૂટતી કડીઓ અને આનુર્ંવગક કામગીરી પ્રગવતમાં છે.     

આઇ.ટી. કનેવક્ટટવીટી એ આજના વવશ્વના દડવજટલ હાઇવે અને યુવાવવકાસના કેન્દ રમાં છે. કેન્દ ર 

સરકારના ભારતનેટ કાયવક્મ અંતગવત ગામોને જોડવાની સાથે સાથે ગ્રામ્પય સ્તરે વવવવધ સંસ્થાઓને પણ 

હાઇસ્પીડ ઇન્દ ટરનેટ કનેવક્ટટવીટીથી જોડવાનો વનણવય સરકારે કરેલ હતો જનેો વ્યાપ વધારવામાં આવશે. આ 

ઉપરાંત ગ્રામ્પય કક્ષાએ ઘરો સુધી દડમાન્દડ  આધાદરત ઇન્દ ટરનેટ કનેવક્ટટવીટી આપવા માટે ફાયબર નેટવકવ  ઊભું 

કરવામાં આવશે. 

બધા ઇન્દ રાસ્ટિકચર પ્રોજકેટના આયોજન, મંજૂરી અને અમલીકરણની સંપૂણવ પ્રદક્યા ઝડપી બનાવી 

ઓનલાઇન મોવનટરીંગની વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવશે. આંતરમાળખાવકય નેટવકવના વનમાવણના વવવવધ 

સ્તરોને પી.એમ.ગવતશવક્ટત માસ્ટર પ્લાન સાથે જોડવાનું અમારં આયોજન છે. આમ, અમારા ત્રીજા સ્તંભ, 

વવવવધ ક્ષેત્રોની ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુકત આંતર માળખાવકય સગવડોના વવકાસ માટે આગામી પાંચ વર્વમાં અંદાજ ે

`૫ લ ખ કરોડનો ખચવ કરવામાં આવશે. 

ચતુથગ સ્તાંભ : કૃવર્, ઉદ્યોગ અને સેવ કે્ષત્રની આવથગક પ્રવૃવિઓન  વવક સ મ ટે આગ મી પ ાંચ વર્ગમ ાં અાંદ જ ે 

`૨ લ ખ કરોડનો ખચગ.   

કાયવક્ષમ માનવધન અને ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુકત આંતરમાળખાવકય સુવવધાઓના સામંજસ્ય દ્વારા 

કૃવર્, ઉદ્યોગ અને સેવા ક્ષેત્રોની આવથવક પ્રવૃવત્તઓની સંપૂણવ ઇકો-વસસ્ટમ વવકસાવવાનું અમારં ધ્યેય છે. 

આ આવથવક પ્રવૃવત્તઓ દ્વારા રોજગારીની ઉત્તરોત્તર વવશેર્ તકો ઊભી કરવાની અમારી નેમ છે. જ ેઅમારો ચોથો 

સ્તંભ છે.   
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રાજ્યના ખેડૂતોની સમૃવિ અમારી સરકારની પ્રાથવમકતા છે. ગુજરાતના લોકવપ્રય માનનીય 
મુખ્યમંત્રીશ્રી ભૂપેન્દ રભાઈ પટેલના નેતૃત્વ હેઠળની અમારી સરકાર ખેડૂતો, પશુપાલકો અને સાગરખેડૂઓની 
આવથવક ખુશહાલી માટે કાયવરત છે. સહકાર ક્ષેત્ર મારફત કૃવર્, પશુપાલન અને મત્સ્યોદ્યોગ ક્ષેત્રમાં મૂડી રોકાણ 
વધે અને લોકોને સહેલાઇથી લોન ઉપલબ્ધ થાય તે માટેના અનેકવવધ પગલા સરકારે લીધેલ છે. પશુ સારવાર 
અને નસ્લ સુધારણા માટે મોટાપાયે કામગીરી કરવામાં આવી રહેલ છે. કૃવર્માં ગુણાત્મક વૃવિ માટે પ્રાકૃવતક 
કૃવર્, બાગાયત પાકો, ફામવ વમકેનાઇઝેશન, સ્માટવ  ફાવમાંગ તેમજ એગ્રો એન્દ ડ ફૂડ પ્રોસેસીંગ પર વવશેર્ ભાર 
મૂકેલ છે.    

 રાજ્યમાં ખાનગી રોકાણને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આત્મવનભવર ગુજરાત યોજના અંતગવત “ધ 
સ્કીમ્પસ ફોર આવસસ્ટન્દ સ ટુ ઇન્દ ડિ સ્ટીઝ” નીવત જાહેર કરવામાં આવેલ છે. સાથેસાથે આઇ.ટી.નીવત, સેમી 
કન્દ ડકટર નીવત અને ઇલેકટિ ોવનક્ટસ નીવતની પણ જાહેરાત કરવામાં આવેલ છે. મને જણાવતાં આનંદ થાય 
છે કે, દેશનો પ્રથમ સેમીકોન-ડીસ્પ્લે ફેબ મેન્દયુફેકચરીંગ પ્લાન્દ ટ ધોલેરા ખાતે સ્થાપવામાં આવનાર છે જમેાં 
અંદાજ ે ૧.૫૦ લાખ કરોડ કરતા વધારે મૂડી રોકાણ થવાની સંભાવના છે. આ નીવતઓ થકી રાજ્યમાં 
મૂડીરોકાણ થતાં યુવાનો માટે વવપુલ પ્રમાણમાં રોજગારની તકો ઉપલબ્ધ થશે. રાજ્યમાં પ્રોડકટ આધાદરત 
ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવા આધુવનક સગવડો ધરાવતા વસરાવમક પાકવ, બલ્ક ડિગ પાકવ, મેદડકલ 
દડવાઇસ પાકવ, વવ્હકલ સ્કે્પેજ અને દરસાયકવલંગ પાકવ, ટેક્ટસટાઈલ પાકવ  તેમજ એપેરલ પાકવની સ્થાપના 
કરવામાં આવશે.  

વવશ્વમાં ઊભી થતી ૧૦ રોજગારીની તકો પૈકી ૧ તક સામાન્દય રીતે પ્રવાસન ઉદ્યોગ થકી ઊભી થતી 
હોય છે. આંતરરાષ્ટિ ીય કક્ષાના સ્ટેચ્યુ ઓફ યુવનટી અને સફેદ રણ જવેા વવવશષ્ટ પ્રવાસન સ્થળોના કારણે 
ગુજરાત આજ ેવવશ્વના પ્રવાસન માનવચત્ર પર ઉભરી રહંુ્ છે. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુવનટી ખાતે પ્રવાસીઓનો આંકડો 

કોરોનાની મહામારી છતાંય ચાર વર્વથી ઓછા સમયમાં ૧ કરોડને આંબી ગયેલ છે. ગુજરાતમાં છેલ્લા દશકમાં 
પ્રવાસીઓની સંખ્યામાં સરેરાશ વાવર્વક વૃવિ દર (CAGR) ૧૩% નોંધાયેલ છે. પ્રવાસનને કારણે 
રોજગારીની વવપુલ તકોનું સજવન થયેલ છે. જનેો લાભ રાજ્યના અંતદરયાળ, આદદજાવત અને સીમાવતી 
ક્ષેત્રોમાં યુવાનો અને મદહલાઓને મળેલ છે. વવશ્વકક્ષાના પયવટન સ્થળોનો વવકાસ કરવા માટે તેમજ 
પ્રવાસીઓને સારી સગવડો આપવા રાજ્ય સરકાર કદટબિ છે.  

રાજ્યના પાંચ પ્રવાસન સ્થળો સ્ટેચ્યુ ઓફ યુવનટી, સફેદ રણ-ધોળાવીરા, અંબાજી-ધરોઇ ક્ષેત્ર, 
ગીર અભયારણ્ય-સોમનાથ અને દ્વારકા-વશવરાજપુર બીચને વવકસાવવા માટે આગામી પાંચ વર્વમાં અંદાજ ે
`૮ હજાર કરોડનો ખચવ કરવામાં આવશે. આ પયવટન સ્થળો તેમજ તેની આજુબાજુના સમગ્ર વવસ્તારનો 
સંકવલત અને આયોજનબિ રીતે વવકાસ કરવામાં આવશે. વધુમાં, રાજ્યમાં ધાવમવક પ્રવાસન, હેદરટેજ, 
એડવેન્દ ચર અન ેઇકો-ટુદરઝમને ઉતે્તજન આપવા વધારાના અંદાજ ે`૧૦ હજાર કરોડના ખચે વવકાસ કરવાનું 
આયોજન કરવામાં આવેલ છે.  

દ્વારકાધીશ શ્રીકૃષ્ણ ભારતીય સંસ્કૃવતના મહાનાયક અને કરોડો લોકોની આસ્થાના પ્રવતક છે. 
દ્વારકા પુરાતન ભારતની મોક્ષદાવયની સાત નગરીઓમાં સ્થાન ધરાવે છે અને ચારધામ પૈકીનું એક ધામ છે. 
દ્વારકાધીશ મંદદર અને પદરસરનો સંપૂણવ વવકાસ કરવા યાત્રાધામ કોદરડોર બનાવી દ્વારકાનગરીના મૂળ 
વૈભવને પુન:સ્થાવપત કરવાનો સરકારે સંકલ્પ કયો છે.  

ગુજરાતમાં આવેલ ભારતના સૌપ્રથમ ગુજરાત ઇન્દ ટરનેશનલ ફાઇનાન્દસ ટેક વસટી(વગફ્ટ વસટી) માટે 
વવશ્વકક્ષાની સવલતો પૂરી પાડવા અમે સંકલ્પબિ છીએ. કેન્દ ર સરકાર દ્વારા વગફટ વસટીના વવકાસ માટે 
સ્વાયત્ત ઇન્દ ટરનેશનલ ફાઇનાવન્દસયલ સવવવસ સેન્દ ટસવ ઓથોદરટી ઊભી કરી આંતરરાષ્ટિ ીય નાણાકીય વ્યવહારો 
વધારવા માટે અનેકવવધ પગલાંઓ લેવામાં આવેલ છે. વગફ્ટ વસટી ખાતે એવશયન ડેવલપમેન્દ ટ બેંકની લોન 
સદહત નાણાકીય ભંડોળ પુરં પાડી “દફનટેક હબ”નું વનમાવણ કરવામાં આવશે.    
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યુવાનોને ઉદ્યોગ અને સેવાક્ષેત્રમાં વધુ સારી રોજગારીની તકો મળે એ માટે કૌશલ્ય વવકાસના અનેક 

આયામો શરૂ કરવામાં આવેલ છે. જુદા જુદા પ્રકારના વનમાવણ કાયવ સાથે સંકળાયેલ કારીગરો (વવશ્વકમાવઓ)ને 

વવવવધ પ્રોત્સાહનો આપી સ્વરોજગારીની તકો ઊભી કરવાનું સરકારે નક્કી કરેલ છે. ભવવષ્યના ઔદ્યોવગક 

વવકાસ અને ઈન્દડસ્ટિ ી-4.0 સ્માટવ  મેન્દયુફેક્ટચરીંગ મુજબ નવતર ટેકનોલોજીના કોવસવસ શરૂ કરવામાં આવશે. 

હાલના ITIના નેટવકવ  સાથે મેગા ટેકવનકલ એન્દ ડ વોકેશનલ ટિે વનંગ સેન્દ ટર તેમજ આધુવનક ટેકનોલોજી 

આધાદરત મેગા ITI નું વનમાવણ કરવામાં આવશે. જુદા જુદા વવસ્તારોની ઔદ્યોવગક જરૂદરયાત પ્રમાણે કલસ્ટર 

ITI યોજનાનું આયોજન છે. ઇનોવેશન અને સ્ટાટવઅપને પ્રોત્સાહન આપવા માટે વશક્ષણ સંસ્થાઓથી માંડી 

ઔદ્યોવગક સ્તરે જુદી જુદી યોજનાઓ હાથ ધરેલ છે.  

આવથવક વવકાસ અને રોજગારીની ઉત્તરોત્તર વવશેર્ તકોના વનમાવણના આ ચોથા સ્તંભ થકી 

જનસામાન્દયના જીવનસ્તરને ઉચંુ લઇ જવા અમે કદટબિ છીએ. જનેા માટે આગામી પાંચ વર્વમાં અંદાજ ે 

`૨ લ ખ કરોડનો ખચવ કરવામાં આવશે.        

પાંચમ સ્તાંભ : ગ્રીનગ્રોથ મ ટે આગ મી પ ાંચ વર્ગમ ાં `૨ લ ખ કરોડનો ખચગ.  

માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીએ COP-26 ના ગ્લાસ્ગો ખાતે યોજાયેલ સંમેલનમાં આબોહવા પદરવતવન, 

પરંપરાગત ઊજાવ સ્ત્રોતોમાં સતત ઘટાડો અને પ્રદૂર્ણના કારણે ઉત્પન્ન થતાં પડકારોને અવસરમાં ફેરવી 

વવકાસના નવા આયામો સ્થાવપત કરવા પર ભાર મૂકેલ છે. તેઓએ આ માટે ગ્રીન ઊજાવસ્ત્રોતોનો ઉત્તરોત્તર 

ઉપયોગ વધારી વર્વ ૨૦૭૦ સુધીમાં કાબવન ઉત્સજવન નેટ-ઝીરો કરવા માટે દેશના સંકલ્પની જાહેરાત કરી 

હતી.  

વૈવશ્વક કક્ષાએ ઉદભવેલ કાબવન આધાદરત ઊજાવ સ્ત્રોતોની અવનવિતતાને કારણે ભવવષ્યમાં ઊજાવ 

સંરક્ષણ માટે દરન્દયુએબલ ઊજાવ સ્ત્રોતોનો કાયવક્ષમ ઉપયોગ અવનવાયવ બન્દયો છે. સોલાર, વવન્દડ, હાઇડલ 

જવેા ગ્રીન એનજીના ક્ષેત્રોમાં નીવત આધાદરત વવકાસ કરી ગુજરાત આ ક્ષેત્રમાં અગ્રગણ્ય રાજ્ય બન્દયંુ છે. 

ગ્રીન હાઇડિ ોજન જવેા નવતર ઊજાવસ્ત્રોતોનો ઉપયોગ કરી રાજ્યને ઊજાવ ક્ષેત્રે આત્મવનભવર બનાવવા અમારી 

સરકાર તત્પર છે.  

પ્રકૃવત પ્રત્યે સંવેદના કેળવવા અને તેને અનુકૂળ જીવનશૈલી માટે જનસામાન્દયને પ્રેદરત કરવા લાઇફ 

સ્ટાઇલ ફોર એન્દ વાયવમેન્દ ટ (વમશન LiFE)ને સમાજજીવનનો અગત્યનો ભાગ બનાવવાની અમારી નેમ છે. 

ફોરેસ્ટ સવે ઓફ ઇવન્દ ડયાના વર્વ ૨૦૨૧ના દરપોટવ  મજુબ રાજ્યમાં ફોરેસ્ટ કવરમાં ૬૯ ચોરસ વકલોમીટરનો 

વધારો નોંધાયેલ છે, જનેે આગળ વધારવા અમે પ્રયત્નશીલ છીએ.  

પાણીના દરેક ટીપાનો મહત્તમ ઉપયોગ કરવા “પર ડર ોપ મોર ક્રોપ”ના વસિાંતને અનુસરી ગુજરાતે 

સૂક્ષ્મ વસંચાઇના ક્ષેત્રે નવતર પહેલ કરી હતી. ભૂગભવ જળ હોય કે પછી વલફ્ટ ઇદરગેશન દ્વારા અપાતું પાણી, 

સૂક્ષ્મ વસંચાઇ ગુજરાતના કૃવર્તંત્રનો મૂળમંત્ર બને તે માટે આગામી વર્ે આ યોજના માટેની જોગવાઇમાં ચાર 

ગણો વધારો કરવાની હંુ જાહેરાત કરં છંુ. 

જૂના વાહનો, કચરો, વબલ્ડીંગ મદટરીયલ વગેરેનો યોગ્ય વનકાલ અને પુન:વપરાશ કરીને સરક્ટયુલર 

અથવવ્યવસ્થાના દરડ્યુસ, દરયુઝ અને દરસાયકલ મોડેલનો અમારી સરકાર અમલ કરશે. જૂના અને પ્રદૂર્ણ 

કરનાર વાહનોને સ્કે્પીંગ પોવલસી અંતગવત વનકાલ કરવામાં આવશે. પાણીના કાયવક્ષમ ઉપયોગને પ્રોત્સાહન 

આપવા શહેરી ક્ષેત્ર તેમજ ઔદ્યોવગક ક્ષેત્રમાં પાણીના વપરાશનો કરકસરપૂણવ ઉપયોગ કરવા માટે પાણીના 

ઉપયોગનું ઓદડટ કરવામાં આવશે. પાણીના પુન: ઉપયોગની નીવત અંતગવત દરસાયકલ પાણીના ઉપયોગને 

પ્રોત્સાહન આપવા નવા પ્રોજકેટ હાથ ધરવામાં આવશે.  
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ઊજાવના વપરાશની કાયવક્ષમતામાં વધારો કરવા માટે ખાસ અવભયાન હાથ ધરવામાં આવશે. સરકારી 

કામકાજમાં કાગળનો કરકસરભયો ઉપયોગ અને ઈ-સરકારના અમલીકરણ દ્વારા કાગળના વપરાશમાં ૨૫% 

ઘટાડો કરવામાં આવશે.  

ગ્રીનગ્રોથના અમારા સંકલ્પને પદરપૂણવ કરવા ઓછા વ્યાજદરના આંતરરાષ્ટિ ીય અને મલ્ટીલેટરલ 

ભંડોળ તથા સહાય તેમજ વનષ્ણાંતોની સેવા મેળવવાનું આયોજન છે. પયાવવરણ અને વવકાસની સમતુલા 

જાળવી ગ્રીનગ્રોથની વ્યુહરચના અમારો પાંચમો સ્તભં છે. જનેા માટે આગામી પાંચ વર્વમાં અંદાજ ે 

`૨ લ ખ કરોડનો ખચવ કરવામાં આવશે.   

અમારી વવકાસની પદરકલ્પનાના પંચ સ્તંભ થકી આગામી પાંચ વર્વમાં ગુજરાતનું સકલ ઘરેલુ 

ઉત્પાદન(GSDP) `૪૨ લ ખ કરોડ ઉપરાંત કરવાનું લક્ષ્ય છે.  

આવનારી પેઢીના ભવવષ્ય માટે વવવેકપૂણવ અને ગુણવત્તાયુકત રોકાણ સ્વરૂપે અમે અંદાજપત્રીય 

જોગવાઈઓમાં ૨૩.૩૮% નો નોંધપાત્ર વધારો લઈને આવ્યા છીએ. આ અંદાજપત્રમાં મૂડી ખચવમાં ધરખમ 

વધારો કરી `૭૨ હજાર ૫૦૯ કરોડની જોગવાઇ કરવામાં આવી છે જ ેગત વર્વ કરતા ૯૧% વધુ છે. મૂડી 

ખચવમાં આ વધારો ગુજરાતની વવકાસયાત્રામાં એક સીમાવચહ્ન બની રહેશે તેવી મને ખાતરી છે. 

અમૃતકાળના આગામી ૨૫ વર્વ માટે રાજ્યના વવકાસની દદશા વનધાવદરત કરતું અને વવકવસત ભારતના 

વનમાવણમાં સહભાગી થતું વર્વ ૨૦૨૩-૨૪નું `૩ લ ખ ૧ હજાર ૨૨ કરોડનું અંદાજપત્ર આ સન્દમાનનીય ગૃહ 

સમક્ષ હંુ રજૂ કરં છંુ.   

............................................. 

 

: પ્રથમ સ્તાંભ :  

ગરીબ અને જરૂદ્વરય તમાંદ વગગ મ ટે પ ય ની સુવવધ ઓ સદ્વહત સ મ વજક સુરક્ષ   

સ મ વજક  

ન્ય ય અને 

અવધક રીત  

સ મ વજક ન્ય ય અને અવધક રીત  વવભ ગ મ ટે કુલ ₹ ૫૫૮૦ કરોડની જોગવ ઇ 

અનુસૂવચત જાવત, વવચરતી અને વવમુક્ટત જાવત, સામાવજક અને શૈક્ષવણક રીતે 

પછાતવગવ, આવથવક રીતે પછાત વગવ તેમજ લઘુમતીઓના સામાવજક, શૈક્ષવણક અને 

આવથવક વવકાસ થકી સામાવજક સમરસતાનું વાતાવરણ સજાવય તે માટે સરકાર 

સંવેદનશીલ અને કદટબિ છે. વવવવધ કલ્યાણકારી યોજનાઓનો લાભ લવક્ષત લાભાથી 

સુધી પહોચાડવા પણ સરકાર પ્રવતબિ છે. આવી યોજનાઓ હેઠળ પાત્રતા ધરાવતી 

વ્યવક્ટતઓ સરળતાથી અરજી કરી શકે તે માટે આ યોજનાઓનું ઇ-ગ્રામ યોજના સાથે 

જોડાણ કરવામાં આવશે.  

 સ મ વજક ઉત્કર્ગ  

  રાષ્ટિ ીય વૃધ્ધ પેન્દશન યોજના અને રાજ્ય સરકારની વનરાધાર વૃધ્ધો માટે આવથવક 

સહાય યોજના અંતગવત અંદાજીત ૧૧ લાખ લાભાથીઓને માવસક પેન્દ શન 

આપવા `૧૩૪૦ કરોડની જોગવાઇ. 
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  રાષ્ટિ ીય દદવ્યાંગ પેન્દ શન યોજના, સંત સૂરદાસ દદવ્યાંગ પેન્દ શન યોજના અંતગવત 

દદવ્યાંગોને પેન્દ શન આપવા માટે `૫૮ કરોડની જોગવાઇ. 

  બૌવધ્ધક અસમવથતા ધરાવતા (મનો દદવ્યાંગ) વ્યવક્ટતઓને આવથવક સહાય 

આપવાની યોજના હેઠળ અંદાજ ે ૫૦ હજાર લાભાથીઓ માટે `૬૦ કરોડની 

જોગવાઇ. 

  દદવ્યાંગજનોને સાધન સહાય તથા એસ.ટી. બસમાં મફત મુસાફરીનો લાભ 

આપવા `૫૨ કરોડની જોગવાઈ. 

  પાલક માતા વપતા યોજના હેઠળ વનરાધાર બાળકો માટે માવસક સહાય આપવા 

માટે `૭૩ કરોડની જોગવાઇ  

  પાલક માતા-વપતા અને મુખ્યમંત્રી બાળ સેવા યોજનાનો લાભ લેતી દીકરીઓના 

લગ્ન સમયે `૨ લાખની સહાય આપવા માટે `૨૦ કરોડની જોગવાઇ. 

  સંકટમોચન યોજના અંતગવત ગરીબી રેખા હેઠળનાં કુટંુબનાં મુખ્ય કમાનાર 

વ્યવકતના દુ:ખદ અવસાનથી આવી પડેલ મુશ્કેલભરી પદરવસ્થવતમાં કુટંુબને 

સહાય માટે `૨૦ કરોડની જોગવાઇ. 

  અનુસૂવચત જાવત માટે ડૉ.સવવતા આંબેડકર આંતર જ્ઞાવતય લગ્ ન સહાય 

યોજનામાં `૨.૫  લાખ સહાય આપવા માટે `૨૦ કરોડની જોગવાઇ. 

  અનુસૂવચત જાવત અને વવકસતી જાવતની કન્દયાઓને કંુવરબાઇનું મામેરં યોજના 

હેઠળ સહાય માટે `૫૪ કરોડની જોગવાઇ. 

  દદવ્યાંગ લગ્ન સહાય યોજના હેઠળ `૭ કરોડની જોગવાઇ. 

  સાતફેરા સમુહ લગ્ન સહાય યોજના હેઠળ `૧૦ કરોડની જોગવાઇ. 

 શૈક્ષવિક ઉત્કર્ગ 

  પી.એમ. યશસ્વી વપ્ર.મેદટિક અને પોસ્ટ મેદટિક વશષ્યવૃવત્ત યોજના અંતગવત અંદાજ ે

૧૦ લાખ વવકસતી જાવતના વવધાથીઓને `૪ હજાર થી `૨૦ હજાર સુધીની 

વશષ્યવૃવત્ત આપવા માટે `૫૬૨ કરોડની જોગવાઇ. 

  અનુસૂવચત જાવત અને વવકસતી જાવતના ધોરણ ૧ થી ૧૦ માં અભ્યાસ કરતા 

અંદાજ ે ૪૦ લાખ વવદ્યાથીઓને વશષ્યવૃવત્ત આપવા માટે `૩૭૬ કરોડની 

જોગવાઇ. 

  અનુસૂવચત જાવત, વવકસતી જાવત, લઘુમતી અને આવથવક રીતે પછાત વગવના 

પ્રાથવમક શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતા અંદાજ ે૩૭ લાખ વવદ્યાથીઓને ગણવેશ 

સહાય માટે `૩૩૪ કરોડની જોગવાઇ. 
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  અનુસૂવચત જાવત અને વવકસતી જાવતના ગ્રાન્દ ટ-ઇન-એઇડ છાત્રાલય અને 

આશ્રમશાળામાં રહેતા અંદાજ ે૧ લાખ ૧૦ હજાર વવધાથીઓને વનભાવ ભથ્થાં 

પેટે `૩૨૪ કરોડની જોગવાઈ. 

  અનુસૂવચત જાવત અને વવકસવત જાવતના અંદાજ ે૬૦૦ વવદ્યાથીઓને વવદેશમાં 

ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે લોન આપવા માટે `૮૪ કરોડની જોગવાઇ. 

  અનુસૂવચત જાવત અને વવકસતી જાવતના કોલેજ સંલગ્ન છાત્રાલયોમાં 

વવધાથીઓને ભોજન વબલ પેટે સહાય માટે `૨૧ કરોડની જોગવાઇ. 

  ધોરણ ૯ માં અભ્યાસ કરતી અનુસૂવચત જાવત અને વવકસતી જાવતની અંદાજ ે 

૨ લાખ વવદ્યાથીનીઓને  વવનામૂલ્યે સાઇકલ આપવા સરસ્વતી સાધના યોજના 

અંતગવત `૭૫ કરોડની જોગવાઇ. 

  અનુસૂવચત જાવત અને વવકસતી જાવતના મેદડકલ અને એવન્દજવનયરીંગના 

વવદ્યાથીઓને સાધન ખરીદવા સહાય આપવા `૨ કરોડની જોગવાઇ. 

  દદવ્યાંગ વવદ્યાથીઓ માટે વશક્ષણના દરેક સ્તરે વશષ્યવૃવત્ત આપવા માટે  

`૧ કરોડની જોગવાઇ. 

  અનુસૂવચત જાવત અને વવકસતી જાવતના પી.એચ.ડી. જવેા ઉચ્ચ અભ્યાસ 

કરનારાં વવદ્યાથીઓને પ્રોત્સાદહત કરવા સહાય આપવા `૧ કરોડની જોગવાઇ. 

 આવથગક ઉત્કર્ગ  

  ગુજરાત વબન અનામત શૈક્ષવણક અને આવથવક વવકાસ વનગમ દ્વારા વવદ્યાથીઓને 

શૈક્ષવણક હેતુ માટે અને યુવાનોને સ્વરોજગારી માટે અમલમાં મૂકાયેલ વવવવધ 

યોજનાઓ માટે `૫૦૦ કરોડની જોગવાઇ. 

  અનુસૂવચત જાવત, વવકસતી જાવત અને દદવ્યાંગોના શૈક્ષવણક, આવથવક અને 

સામાવજક વવકાસ માટે સરકારે ૯ જટેલા ખાસ વનગમોની રચના કરી છે. જનેા 

મારફત લાભાથીઓને લોન આપવા માટે `૧૬૬ કરોડની જોગવાઇ. 

  અનુસૂવચત જાવત અને વવકસતી જાવતના લાભાથીઓને માનવ ગદરમા યોજના 

હેઠળ સ્વરોજગારી માટે સાધનો પૂરા પાડવા `૫૬ કરોડની જોગવાઈ. 

 અન્ય  

  આંબેડકર આવાસ યોજના અને પંદડત દીન દયાળ આવાસ યોજના માટે  

`૨૨૨ કરોડની જોગવાઇ. 

  છોટાઉદેપુર, મોરબી અને ગીર સોમનાથ વજલ્લામાં ડૉ.આંબેડકર ભવન બાંધવા 

માટે `૫ કરોડની જોગવાઈ. 

  વવવવધ વજલ્લાઓમાં વચલ્ડિન હોમ બનાવવા માટે `૮ કરોડની જોગવાઇ. 
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આદ્વદજાવત  

વવક સ  

આદ્વદજાવત વવક સ વવભ ગ મ ટે કુલ ₹૩૪૧૦ કરોડની જોગવ ઇ 

અમારી સરકાર વવવવધ વવકાસલક્ષી કાયવક્મો હાથ ધરી વનબંધુઓના સામાવજક 
સશવકતકરણ અને આવથવક ઉત્કર્વ માટે સતત કાયવરત છે. વનબંધુ કલ્યાણ યોજના દ્વારા 
આદદજાવત પદરવારોને પાયાની માળખાવકય સુવવધાઓ પૂરી પાડી તેઓના સવાાંગી 
વવકાસ માટે સરકાર મક્કમપણે આગળ વધી રહી છે.  ફોરેસ્ટ રાઇટ્સ એકટ હેઠળ 
રાજ્યમાં અંદાજ ેએક લાખ જટેલા આદદજાવત કુટંુબોને જમીનના અવધકારો આપવામા ં
આવેલ છે. આ કુટંુબોના સવાાંગી વવકાસ માટે  જમીન સુધારણા, કૃવર્ ઇનપુટ સહાય, 
કૃવર્ ઓજારો, પશુપાલન વગેરે માટે સહાય આપવામાં આવશે.  

 શૈક્ષવિક ઉત્કર્ગ  

  આદશવ વનવાસી શાળાઓ, આશ્રમશાળાઓ અને એકલવ્ય મોડેલ રેસીડેન્દ સીયલ 
સ્કુલો મળી કુલ ૮૩૮ જટેલી શાળાઓના અંદાજીત ૧.૫ લાખ વવદ્યાથીઓન ે
સહાય માટે `૬૬૭ કરોડની જોગવાઈ. 

  કુમાર-કન્દયાના સરકારી અને ગ્રાન્દટ ઈન એઈડ છાત્રાલયોના ૭૦ હજાર જટેલા 
વવદ્યાથીઓને સહાય માટે `૨૪૫ કરોડની જોગવાઈ. 

  ૩ લાખ જટેલાં વવદ્યાથીઓને પોસ્ટ મેદટિક વશષ્યવૃવત્તનો લાભ આપવા માટે 
`૫૨૦ કરોડની જોગવાઈ.       

  વપ્ર-મેદટિકના અંદાજ ે૧૪ લાખ વવદ્યાથીઓને વશષ્યવૃવત્તનો લાભ આપવા માટે 
`૧૬૭ કરોડની જોગવાઈ. 

  ધોરણ ૧ થી ૮ માં અભ્યાસ કરતાં અંદાજ ે૧૩ લાખ વવદ્યાથીઓને ગણવેશ સહાય 
પેટે `૧૧૭ કરોડની જોગવાઈ. 

  દૂધ સંજીવની યોજના અંતગવત કુલ ૫૨ (બાવન) આદદજાવત તાલુકાના અંદાજ ે
૮ લાખ બાળકોને વવવશષ્ટ પોર્ણ માટે `૧૪૪ કરોડની જોગવાઈ. 

  આદશવ વનવાસી શાળા અને સરકારી છાત્રાલયના અદ્યતન સુવવધા વાળા 
બાંધકામ માટે `૧૨૦ કરોડની જોગવાઇ. 

  કન્દયા સાક્ષરતા વનવાસી શાળા (GLRS)માં ભણતી અંદાજ ે૧૫ હજાર જટેલી 
વવદ્યાથીનીઓને રહેવા, જમવા અને વશક્ષણ માટે `૪૦ કરોડની જોગવાઇ. 

  વવદ્યાસાધના યોજના હેઠળ ધોરણ ૯ માં અભ્યાસ કરતી ૪૨ હજાર 
વવદ્યાથીનીઓને સાઇકલ આપવા  `૧૮ કરોડની જોગવાઈ.  

  અદ્યતન સુવવધાવાળા સમરસ છાત્રાલયોની યોજના અંતગવત `૨૩ કરોડની 
જોગવાઇ. 

  રાજપીપળા ખાતે આવેલ વબરસા મુંડા આદદજાવત યુવનવવસવટી માટે ̀ ૧૦ કરોડની 
જોગવાઈ.  

 આવથગક  ઉત્કર્ગ 

  આદદજાવત ખેડૂતોને મીની ટિે ક્ટટર, રોટાવેટર અને થ્રેશર જવેા આધુવનક કૃવર્ યંત્રો 
આપવા માટે `૨૯ કરોડની જોગવાઇ. 
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  ફોરેસ્ટ રાઇટ્સ એકટ હેઠળ આદદજાવત કુટંુબોને આવથવક સહાય આપવા માટે 
 `૬૦ કરોડની જોગવાઇ. 

  વસંચાઇની સુવવધા વધારવા માટે સૂક્ષ્મ વસંચાઇ પિવત સાથે વલફ્ટ ઇદરગેશન 

યોજનાથી અંદાજ ે ૧૨ હજાર આદદજાવત ખેડૂતોને લાભ આપવા માટે  
`૭૫ કરોડની જોગવાઇ. 

  સંકવલત ડેરી વવકાસ યોજના હેઠળ આદદજાવતના ૧૫ હજાર જટેલા મદહલા 

પશુપાલકોને સહાય આપવા માટે `૩૪ કરોડની જોગવાઇ. 

  કૃવર્ વૈવવધ્યીકરણ યોજના હેઠળ આદદજાવત વવસ્તારના ૧ લાખ જટેલા ખેડૂતોને 
ઇનપુટ કીટ સહાય માટે `૩૦ કરોડની જોગવાઇ. 

  માનવ ગદરમા યોજના હેઠળ લોકોન ે સ્વરોજગારીનો લાભ આપવા માટે  

`૧૫ કરોડની જોગવાઈ.  

  પયવટન સ્થળોમાં પ્રવાસીઓને આદદજાવત સંસ્કૃવતની અનુભૂવત થાય, પ્રકૃવતનો 
સંગાથ મળે અને તે સાથે આદદજાવત પદરવારોનો આવથવક ઉત્કર્વ થાય તે માટેની 
હોમ સ્ટે યોજના માટે `૯ કરોડની જોગવાઇ.  

 અન્ય 

  આદદમજુથો અને હળપવતઓ માટેની મુખ્યમાંત્રી આદ્વદમજાવત સવ ાંગી ઉત્કર્ગ 
યોજન  અંતગવત આવાસ, રસ્તાઓ, વીજળી, આવથવક ઉપાજવન, આરોગ્ય વગેરે 

સગવડો માટે `૧૩૪ કરોડની જોગવાઈ. 

  અનુસૂવચત જનજાવતના લોકોને આપવામાં આવતી વ્યવક્ટતગત આવાસ સહાય 
યોજના માટે `૬૪ કરોડની જોગવાઇ. 

  ટી.બી., કેન્દસર, રકતવપત્ત અને વસકલસેલ એવનમીયા જવેા રોગોથી ગ્રસ્ત 

વ્યવકતઓ માટે આવથવક સહાય યોજના હેઠળ `૧૧ કરોડની જોગવાઈ. 

શ્રમ, કૌશલ્ય 

વવક સ અને 

રોજગ ર 

શ્રમ, કૌશલ્ય વવક સ અને રોજગ ર વવભ ગ મ ટે કુલ ₹ ૨૫૩૮ કરોડની જોગવ ઇ 

રાજ્યના યુવાનો આવથવક રીતે પગભર થઈ રોજગારીની ઉચ્ચ તકો મેળવે તે માટે તેમને 
કૌશલ્યબિ કરવા અમારી સરકાર કાયવરત છે. ઔદ્યોવગક અને સેવાક્ષેત્રોમાં નવા નવા 
કૌશલ્યની જરૂદરયાત ઊભી થાય છે. આ કુશળ માનવ બળની જરૂદરયાત પૂરી પાડવા 
કૌશલ્ય વવકાસના નવા ક્ષેત્રોનો વવકાસ કરી રોજગારીની તકો પુરી પાડવા સરકાર સતત 
પ્રયત્નશીલ છે. શ્રવમકોની સુખાકારી માટે સરકાર કાયદાકીય રીતે અને કલ્યાણકારી 
યોજનાઓ થકી પગલા લઇ રહી છે.    

  બાંધકામ શ્રવમકોને કામના સ્થળથી નજીક રહેઠાણની વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ 

કરાવવા શ્રવમક બસેર  સ્થાપવા માટે `૫૦૦ કરોડની જોગવાઇ.  

  ITIના નવા બાંધકામ તથા સુરઢીકરણ માટે `૨૩૯ કરોડની જોગવાઇ. 

  અદ્યતન કુશળતા પ્રદાન કરવા પાંચ ITI ને મેગા ITI માં રૂપાંતદરત કરવા માટે 

`૧૫૫ કરોડની જોગવાઇ. 
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  શ્રવમકોને `૫ ના નજીવા દરે ભોજન ઉપલબ્ધ કરાવવા માટેની શ્રવમક અન્નપૂિ ગ 
યોજન  અંતગવત `૮૫ કરોડની જોગવાઇ. 

  કૌશલ્યા- ધ સ્કીલ યુવનવવસવટીના વવકાસ તેમજ યુવાનોને ડિ ોન તાલીમ જવેા 
ઉભરતા કૌશલ્યના વવવવધ અભ્યાસક્મોમાં તાલીમ માટે `૪૮ કરોડનું 
આયોજન.  

  વવવવધ એકમો ખાતે એપે્રવન્દટસને તાલીમ લેવા માટે પદરવહન સુવવધા પૂરી પાડવા 
માટે `૩૬ કરોડની જોગવાઈ.  

  GIDC વવસ્તારમાં સ્થાવનક યુવાધન માટે લોકલ ઈન્દસ્ટીટુ્યટ ઓફ વોકેશનલ 
એક્ટસેલન્દસ (LIVE) યોજના માટે `૨૫ કરોડની જોગવાઇ.  

  મદહલા એપે્રવન્દટસને પ્રોત્સાહન આપવા વધારાના સ્ટાઇપેન્દ ડ માટે `૧૬ કરોડની 
જોગવાઇ. 

  ગુજરાત એપેક્ટસ ઈન્દસ્ટીટુ્યટને વવકસાવવા માટે `૧૧ કરોડની જોગવાઇ. 

  ઔદ્યોવગક વવસ્તારની માંગ આધાદરત ક્ટલસ્ટર બેઝ્ડ સ્કીલ ડેવલપમેન્દટ સેન્દટર 
માટે `૫ કરોડની જોગવાઇ.  

  ડિ ોન મેન્દયુફેકચરીંગ એન્દ ડ ટિે વનંગ લેબોરેટરી (Drone MANTRA) દ્વારા ડિ ોન 
ટેકનોલોજીના અભ્યાસક્મો અને સંશોધન માટે `૪ કરોડની જોગવાઇ. 

  શ્રવમકોના બાળકો માટે આગંણવાડી, ઘોદડયાઘર, તેમજ આરોગ્ય ચકાસણી 
કેન્દરની સ્થાપના માટે `૩ કરોડની જોગવાઇ. 

  મહાત્મા ગાંધી શ્રમ સંસ્થાન ખાતે સેફટી લેબની સ્થાપના માટે `૧ કરોડની 
જોગવાઇ. 

: દ્વિતીય સ્તાંભ :  
મ નવ સાંસ ધન વવક સ  

વશક્ષિ  વશક્ષિ વવભ ગ મ ટે કુલ ₹૪૩,૬૫૧ કરોડની જોગવ ઇ 

દરેક વ્યવક્ટતના સવાાંગી વવકાસ માટે વશક્ષણ પાયાની જરૂદરયાત છે. વશક્ષણના દરેક 
તબકે્ક માળખાગત સગવડો સુરઢ કરવા, નવતર ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવા તેમજ 
વશક્ષણમાં ગુણવત્તા લાવવા માટે સરકાર પ્રયત્નશીલ છે. વવદ્યાથીઓના વશક્ષણકાળમાં 
વધારો કરવો એ વૈવશ્વક તકોનો વધારે સારી રીતે લાભ લઇ શકે તે માટે જરૂરી છે. બદલાતી 
ટેકનોલોજીના પદરવેશમાં અનુકૂલન સાધી શકે તે માટે વશક્ષણ સંસ્થાઓમાં જરૂરી 
સગવડો આપી નવતર અભ્યાસક્મો શરૂ કરવા સરકારે આયોજન કરેલ છે.    

 પ્ર થવમક અને મ ધ્યવમક વશક્ષિ 

  વમશન સ્કુલ્સ ઓફ એક્ટસલન્દસ અંતગવત માળખાવકય અને અન્દય સુવવધાઓ માટે 

`૩૧૦૯ કરોડની જોગવાઇ. 

  પ્રવતભાશાળી વવદ્યાથીઓને ધોરણ ૬ થી ૧૨ સુધીનું શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તાયુક્ટત 

વશક્ષણ વવનામૂલ્યે મળે તે માટે સામાવજક ભાગીદારી સાથે ઉચ્ચસ્તરીય સુવવધા 

ધરાવતી ૪૦૦ જ્ઞાનસેતુ ડે સ્કૂલ્સ માટે કુલ `૬૪ કરોડની જોગવાઈ.  
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  સૈવનકશાળાઓ સમકક્ષ ૧૦ રક્ષાશવક્ટત સ્કૂલ્સ શરૂ કરવા માટે `૫ કરોડની 

જોગવાઇ.  

  સરકારી શાળાઓની માળખાગત સુવવધાઓની જાળવણી માટે `૧૦૯ કરોડની 

જોગવાઈ.  

  અંદાજ ે ૬ હજાર મોટી પ્રાથવમક શાળાઓમાં વશક્ષકોની વહીવટી કામગીરીનું 

ભારણ ઓછંુ કરવા તેમજ શાળાઓમાં આવેલ માળખાવકય સગવડોનું 

સુવ્યવવસ્થત સંચાલન સુવનવિત કરવા માટે શાળા સહાયકો ઉપલબ્ધ કરાવવા 

માટે `૮૭ કરોડની જોગવાઈ. 

  ધોરણ ૧ થી ૮ માં RTE યોજના હેઠળ અભ્યાસ કરેલ હોય તેવા પ્રવતભાશાળી 

વવદ્યાથીઓને ધોરણ ૮ પછી પણ ખાનગી શાળામાં અભ્યાસ કરી શકે તે માટે 

`૨૦ હજારનું શાળા વાઉચર આપી સહાય કરવા `૫૦ કરોડની જોગવાઈ. 

  સરકારી અને ગ્રાન્દટ ઇન એઇડ પ્રાથવમક શાળા તથા માધ્યવમક અને ઉચ્ચતર 

માધ્યવમક શાળાના વશક્ષકોને સમયસર અને કેશલેસ તબીબી સુવવધા મળી રહે 

તે માટે હેલ્થ કાડવ  આપવાનું આયોજન. 

 ઉચ્ચ વશક્ષિ અને ટેકવનકલ વશક્ષિ 

  ઉચ્ચ વશક્ષણ મેળવનાર વવદ્યાથીઓને મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના અને 

સારી ગુણવત્તાના સંશોધનને પ્રોત્સાહન આપતી શોધ યોજના સદહતની વવવવધ 

વશષ્યવૃવત્ત યોજનાઓ માટે `૩૯૦ કરોડની જોગવાઈ. 

  ગુણવત્તાયુક્ટત વશક્ષણ, દરસચવ અને ઇનોવેશન, કૌશલ્ય વવકાસ, ટીચસવ ટિે વનંગ 

તથા વવવવધ અભ્યાસક્મોના ગુજરાતી ભાર્ાંતર તેમજ તેને લગતી પ્રવૃવત્તઓ 

અને ટેક્ટનોલોજી આધાદરત દડવજટલ લવનાંગને પ્રોત્સાહન આપવા વવવવધ 

સવલતો પૂરી પાડવા `૪૦૧ કરોડની જોગવાઇ. 

  ઉચ્ચ અને ટેકવનકલ વશક્ષણના તાબા હેઠળની સંસ્થાઓમાં ચાલુ બાંધકામ 

તેમજ મરામતનાં ચાલ ુ કામો તથા આઇ.ટી. ઉપકરણો માટે `૧૬૯ કરોડની 

જોગવાઈ. 

  નવી ઉચ્ચ વશક્ષણની સંસ્થાઓ શરૂ કરવા તેમજ હયાત સંસ્થાઓમાં માળખાવકય 

સુવવધાઓ અને આઈ.ટી. ઉપકરણો ઉપલબ્ધ કરાવવા `૧૫૦ કરોડની 

જોગવાઈ.     

  યુવાનોની સ્ટાટવ-અપ સદહતની સજવનાત્મક ક્ષમતામાં વૃવિ માટે સ્ટુડન્દટ સ્ટાટવ-

અપ અને ઈનોવેશન પોવલસી-૨.૦ અને યુવાનોના આઇદડયાને માઇન્દડ-ટુ-

માકેટ પહોંચાડવા ઈનોવેશન હબ (i-Hub) ખાતે પ્રોટોટાઇવપંગ ડેવલપમેન્દટ 

સેન્દટર માટે `૭૦ કરોડની જોગવાઈ. 
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  રાજ્યની સરકારી યુવનવવસવટીઓમાં વવવવધ માળખાવકય સુવવધાઓના 

સુરઢીકરણ માટે `૬૪ કરોડની જોગવાઈ.  

  ઇમજીંગ ટેકનોલોજીના ક્ષેતે્ર સેન્દટર ઓફ એક્ટસેલન્દસ (CoEs)ની સ્થાપના માટે 

`૪૦ કરોડની જોગવાઈ. 

  ભૂતપૂવવ વવદ્યાથીઓ તથા નાગદરકો તરફથી કોલેજો-યુવનવવસવટીમાં માળખાવકય 

સુવવધાઓ, આઈ.ટી.ના ઉપકરણો વગેરે માટે લોકભાગીદારીના ધોરણે સહાય 

પૂરી પાડવા `૩૫ કરોડની જોગવાઈ. 

  ઉચ્ચ વશક્ષણમાં સવવગ્રાહી સવમક્ષા કેન્દરનો પ્રારંભ કરવા ̀ ૩૦ કરોડની જોગવાઇ.  

  IITRAM-અમદાવાદની વવવવધ જરૂદરયાત અન્દવયે સહાયક અનુદાન પેટે 

`૧૮ કરોડની જોગવાઈ.  

  સાયબર-ક્ાઇમ, સાયબર-રોડ અને મોબાઇલ એડીક્ટશન જવેી અવનચ્છનીય 

પ્રવૃવત્તઓથી યુવાનોને બચાવવા અને સાયબર અવેરનેસ થકી તેઓની 

સજવનાત્મક ક્ષમતામાં વૃવિ થાય તે હેતુથી કોલેજોમાં કવચ (સાયબર-

વસક્ટયોદરટી અવેરનેસ એન્દડ દક્એદટવ હેન્દડહોવલ્ડંગ) કેન્દરની સ્થાપના માટે  

`૬ કરોડની જોગવાઈ.  

  સવવસમાવેશક વશક્ષણને ઉત્તેજન આપવાના હેતુસર દદવ્યાંગ વવદ્યાથીઓને 

વવવવધ સુવવધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવા `૫ કરોડની જોગવાઈ.  

  STEM(સાયન્દસ, ટેક્ટનોલોજી, એવન્દ જનીયરીંગ એન્દડ મેથેમેટીક્ટસ) તેમજ 

વ્યવસાવયક વશક્ષણને પ્રોત્સાદહત કરવા માટે SWAYAM સટીફીકેટ 

સ્કોલરશીપ યોજના અંતગવત અનુસૂવચત જાવત, અનુસૂવચત જનજાવત, અન્દય 

પછાત અને આવથવક રીતે નબળા વગવના વવદ્યાથીઓને ઓનલાઈન કોવસવસમાં 

ભાગ લેવાના પ્રોત્સાહન હેતુ `૫ કરોડની જોગવાઈ. 

આરોગ્ય અને 

પદ્વરવ ર કલ્ય િ 

આરોગ્ય અને પદ્વરવ ર કલ્ય િ વવભ ગ મ ટે કુલ `૧૫,૧૮૨ કરોડની જોગવ ઈ 

 રાજ્યના તમામ વવસ્તારો, ખાસ કરીને અંતદરયાળ વવસ્તારના લોકોને 

ગુણવત્તાસભર આરોગ્ય સેવાઓ પૂરી પાડવા રાજ્ય સરકાર કદટબિ છે. પ્રાથવમક 

આરોગ્ય સેવાઓની સાથોસાથ રેફરલ અને સુપર સ્પેવશયાવલટી સુધીની આરોગ્યલક્ષી 

સેવાઓનો વ્યાપ વધારવામાં આવ્યો છે. દદીઓને દવાઓ સુલભ રીતે ઉપલબ્ધ થાય 

તેમજ જરૂરી વનદાન સેવાઓનો વ્યાપ ગ્રામ્પયસ્તર સુધી વધે તે માટે સરકારે સઘન 

આયોજન કયુવ છે. માતૃ અને બાળકલ્યાણ પર વવશેર્ ધ્યાન કેન્દરીત કરી આ સેવાઓ 

વધુ સઘન અને સુલભ કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત શહેરી આરોગ્ય સુવનવિત કરવા 

માળખાવકય સેવાઓનું સુવનયોવજત રીતે વવસ્તરણ કરવામાં આવશે. કેન્દસર, 

ડાયાવબટીસ અને હાયપર ટેન્દ શન જવેા વબનચેપી રોગોનું વનદાન અને સારવાર માટે ખાસ 

વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવશે.     
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  જાહેર આરોગ્ય, પદ્વરવ ર કલ્ય િ 

  જાહેર આરોગ્ય અને પદરવાર કલ્યાણની સેવાઓ માટે `૯૨૬૩ કરોડની 

જોગવાઇ.  

  આરોગ્ય સેવાઓ અને વબન સંચારી રોગોના અટકાયત અને વનયંત્રણ માટે 

નેશનલ હેલ્થ વમશન હેઠળ `૧૭૪૫ કરોડની જોગવાઈ. 

  પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના-મુખ્યમંત્રી અમૃતમ યોજના અંતગવત મફત 

તબીબી સારવાર આપવા `૧૬૦૦ કરોડની જોગવાઇ.  

  ૧૫માં નાણાપંચ અંતગવત આરોગ્ય કેન્દ રોની માળખાવકય સગવડો અને વનદાન 

સુવવધા વધારવા માટે `૬૪૩ કરોડની જોગવાઇ. 

  આરોગ્ય સુવવધાઓના સુરઢીકરણ તેમજ વબનચેપી રોગો અને બીજી જાહેર 

આરોગ્યની સમસ્યાઓના વનયંત્રણ હેતુ રાજ્ય સરકાર દ્વારા વલ્ડવ  બેંકની 

સહાયથી `૪૨૦૦ કરોડના ખચે શરૂ કરાયેલ શ્રેષ્ઠ ગુજર ત પ્રોજકેટ અંતગવત 

આગામી વર્વ માટે `૩૫૦ કરોડની જોગવાઈ.  

  કસ્તુરબા પોર્ણ સહાય યોજના, પ્રધાનમંત્રી માતવૃંદના યોજના વગેરે 

મદહલાલક્ષી યોજનાઓ માટે `૩૨૪ કરોડની જોગવાઈ. 

  શહેરી આરોગ્યની સેવાઓ વધારે સુરઢ કરવા `૨૫૦ કરોડની જોગવાઈ.  

  પ્રાથવમક આરોગ્ય કેન્દર, સામુદહક આરોગ્ય કેન્દર તથા સબ સેન્દટરના નવવન 

મકાન બાંધકામ માટે `૭૧ કરોડની જોગવાઈ. 

  નવજાત વશશુઓને જરૂરી તમામ આરોગ્ય વવર્યક સેવાઓ આપવા માટે કાયવરત 

SNCUની સંખ્યામાં ૫૦ નો વધારો કરવામાં આવશે, જ ેમાટે `૨૪ કરોડની 

જોગવાઇ. 

  ૫૦ અંતદરયાળ સામૂદહક આરોગ્ય કેન્દર ખાતે મદહલાઓ અને બાળકોના 

વનષ્ણાંત ડોકટરની સેવાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે `૧૨ કરોડની જોગવાઇ. 

 તબીબી સેવ ઓ  

  તબીબી સેવાઓ માટે કુલ `૧૨૭૮ કરોડની જોગવાઇ.  

  પ્રધાનમંત્રી આયુષ્યમાન ભારત હેલ્થ ઇન્દરાસ્ટિક્ટચર વમશન યોજના માટે  

`૨૭૦ કરોડની જોગવાઈ. 

  વજલ્લા કક્ષાની અને પેટા વજલ્લા કક્ષાની હોવસ્પટલોના બાંધકામ તથા હયાત 

હોવસ્પટલોના સુરઢીકરણ માટે `૫૭ કરોડની જોગવાઈ. 

  એમ્પબ્યુલન્દ સ સેવાઓની ક્ષમતામાં વધારો કરવા રાજ્યમાં નવી ૧૯૮ 

એમ્પબ્યુલન્દ સ વસાવવા માટે `૫૫ કરોડની જોગવાઇ. 
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 તબીબી વશક્ષિ અને સાંશોધન  

  મેદડકલ કોલેજમાં વશક્ષણ અને આરોગ્ય સગવડો માટે `૩૯૯૭ કરોડની 

જોગવાઇ. 

  સરકારી મેદડકલ કોલેજો તથા તેને સંલગ્ન શૈક્ષવણક હોવસ્પટલોમાં હયાત 

સુવવધાઓના વવસ્તૃવતકરણ માટે `૩૫૫ કરોડની જોગવાઈ. 

  અમદાવાદ, ભાવનગર, જામનગર અને રાજકોટ મેદડકલ કોલેજ ખાતે 

અનુસ્નાતક અભ્યાસક્મોમાં બેઠકોનો વધારો થતા માળખાવકય સુવવધાઓ 

ઊભી કરવા તથા તબીબી સારવારની સેવાઓનો વ્યાપ વધારવા માટે  

`૧૪૫ કરોડની જોગવાઈ. 

  રાજ્યમાં પવબ્લક પ્રાઈવેટ પાટવનરશીપ થકી નવી મેદડકલ કોલેજો સ્થાપવા તેમજ 

ખાનગી હોવસ્પટલોને સાધન સહાય માટે `૧૩૦ કરોડની જોગવાઈ. 

  વસવવલ હોવસ્પટલ, અમદાવાદ તેમજ અન્દય મેદડકલ કોલેજો સંલગ્ન હોવસ્પટલોમાં 

આધુવનક સાધનસામગ્રી ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે `૧૧૫ કરોડની જોગવાઈ. 

  મેદડકલ કોલેજોના વવદ્યાથીઓ માટે મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના હેઠળ 

સહાય માટે `૬૫ કરોડની જોગવાઈ. 

  અરવલ્લી, છોટાઉદેપુર, મહીસાગર અને ડાંગ ખાતે નવી મેદડકલ કોલેજોની 

સ્થાપના કરવામાં આવશે.  

  નવસાંગ વશક્ષણ સઘન બનાવી નસોની ઉપલવબ્ધ વધારવા માટે ૫ નવી નવસાંગ 

કોલેજોની સ્થાપના કરવામાં આવશે.   

 આયુર્  

  આયુર્ની વવવવધ યોજના માટે `૩૭૭ કરોડની જોગવાઇ. 

  જરૂરી મહેકમ અને સાધન સામગ્રી માટે `૧૨ કરોડની જોગવાઇ. 

 ખોર ક અને ઔર્ધ વનયમન તાંત્ર  

  ખોરાક અને દવાઓના નમુનાઓની ચકાસણીની કામગીરી સધન બનાવવા માટે 

સુરત અને રાજકોટ ખાતે નવી બે પ્રયોગશાળાઓ માટે `૮ કરોડની જોગવાઇ. 

મદ્વહલ  અને   

બ ળ વવક સ  

મદ્વહલ  અને  બ ળ વવક સ વવભ ગ મ ટે કુલ ₹૬૦૬૪ કરોડની જોગવ ઇ 

“સશક્ટત સમાજના વનમાવણ માટે સશકત મદહલા”ના મંત્રને વરેલી અમારી સરકાર 

મદહલાઓની ગદરમા, સુરક્ષા અને સમૃવિ માટે કદટબિ છે. અમારી સરકારોના પ્રયત્નોથી 

બેટી બચાવો જન અવભયાનને સફળતા હાંસલ થયેલ છે. જન્દમ સમયનો પ્રવત હજાર 

પુરૂર્ોએ સ્ત્રીઓનો જન્દમદર વર્વ ૨૦૦૧માં ૮૦૨ હતો જ ેવર્વ ૨૦૨૦માં વધીને ૯૬૫ 

નોંધાયો છે. બાળકોના  આરોગ્ય, પોર્ણ અને પૂવવ પ્રાથવમક વશક્ષણની કાળજી લઇ 

ભવવષ્યની પેઢીના વનમાવણ દ્વારા વવકવસત ગુજરાતનો સંકલ્પ અમારી સરકારે કયો છે.  
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  વવધવા બહેનોને આવથવક રીતે મદદ કરી તેમને સામાવજક સુરક્ષા પૂરી પાડવા માટે 
ગંગા સ્વરૂપા યોજના અંતગવત આવથવક સહાય આપવામાં આવે છે. આ યોજનામા ં
કોઇપણ પાત્રતા ધરાવતી બહેન સહાયથી વંવચત ન રહે તે માટે સેચ્યુરેશન 
એપ્રોચથી કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહેલ છે. આ યોજના માટે `૧૮૯૭ 

કરોડની જોગવાઈ. 

  પૂરક પોર્ણ યોજના અંતગવત ૩ થી ૬ વર્વનાં બાળકોને આંગણવાડીમાં ગરમ 
નાસ્તો અને ભોજન તથા બાળકો, વકશોરીઓ અને સગભાવ-ધાત્રી માતાઓન ે
ટેક હોમ રાશન પૂરં પાડવા માટે  `૧૪૫૨ કરોડની જોગવાઈ.  

  માતા યશોદા તરીકે ફરજ બજાવનાર આંગણવાડીની બહેનોના માનદવેતન અને 
અન્દય સવલતો માટે `૭૫૪ કરોડની જોગવાઇ. 

  ૧૫ થી ૧૮ વર્વની વકશોરીઓ માટે પૂણાવ યોજના અંતગવત પોર્ક આહાર પુરો 
પાડવા માટે `૩૯૯ કરોડની જોગવાઇ. 

  આદદજાવત અને વવકાસશીલ તાલુકાઓમાં દૂધ સંજીવની યોજના હેઠળ અંદાવજત 

૧૩ લાખ બાળકો, સગભાવ અને ધાત્રી માતાઓને પેશ્ચ્યુરાઇઝ્ડ ફ્લેવડવ  દૂધ 
આપવા માટે `૧૨૬ કરોડની જોગવાઇ.  

  મુખ્યમંત્રી માતૃશવક્ટત યોજના (MMY ) હેઠળ સગભાવમાતાને એક હજાર દદવસ 
સુધી પ્રવત માસ પ્રવત લાભાથી ૨ વકલો ચણા, ૧ વકલો તુવેરદાળ અને ૧ વલટર 

સીંગતેલ આપવામાં આવે છે. જનેા માટે `૨૧૪ કરોડની જોગવાઇ. 

  આદદજાવત વવસ્તારમાં સગભાવ અને ધાત્રી માતાઓના પોર્ણને સુરઢ કરવા 
પોર્ણ સુધા યોજના અમલી કરી છે. જ ેમાટે `૧૩૩ કરોડની જોગવાઇ. 

  આંગણવાડી કેન્દરોના વનમાવણ, અપગ્રેડેશન અને સુવવધાઓ વધારવા માટે 
`૨૬૮ કરોડની જોગવાઇ. 

  વ્હાલી દીકરી યોજના અંતગવત સહાય આપવા માટે `૧૫૦ કરોડની જોગવાઈ. 

  બાળકોને આંગણવાડીમાં ગુણવત્તાપૂણવ પૂવવ પ્રાથવમક વશક્ષણ મળી રહે તે માટે 
જરૂરી સાધન-સામગ્રી ઉપલબ્ધ કરાવવા તેમજ દડવજટલ લવનાંગ મદટરીયલ પૂરં 
પાડવા `૪ કરોડની જોગવાઇ.  

અન્ન, ન ગદ્વરક  

પુરવઠ  અન ે

ગ્ર હકોની  

બ બતો 

અન્ન, ન ગદ્વરક પુરવઠ  અને ગ્ર હકોની બ બતોન  વવભ ગ મ ટે કુલ ₹૨૧૬૫ કરોડની 
જોગવ ઇ 

  રાજ્યમાં પાત્રતા ધરાવતાં કુટંુબોની અન્ન સલામતી સુવનવિત કરી તેમન ે
પોર્ણક્ષમ આહાર મળી રહે તે માટે રાહત દરે અનાજ અને અન્દય આવશ્યક ખાદ્યસામગ્રી 
પૂરી પાડવા સરકાર પ્રવતબિ છે. પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના દ્વારા NFSA 

કુટંુબોને છેલ્લા ત્રણ વર્વમાં વવનામૂલ્યે અનાજ પૂરં પાડી કોરોનાના કપરા કાળમાં સરકાર 
ગરીબો માટે મદદરૂપ થયેલ છે. અન્ન સુરક્ષા, પોર્ણ અને નાગદરક પુરવઠાની 
યોજનાઓના સુરઢ અમલીકરણ માટે ગત વર્ે જોગવાઇમાં ૨૪ % નો વધારો સૂચવેલ 
હતો. આગામી વર્વ માટે વવભાગની જોગવાઇમા ૪૨% જટેલો ધરખમ વધારો હંુ  
સૂચવંુ છંુ.  
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  જાહેર વવતરણ વ્યવસ્થા અંતગવત ૭૧ લાખ રેશનકાડવ  ધારક NFSA કુટંુબોને 

અન્ન વવતરણ કરવા `૬૧૭ કરોડની જોગવાઇ. 

  ઉજ્જવલા યોજના અંતગવત સમાવેશ કરી રાજ્યના અંદાજ ે ૩૯ લાખ કુટંુબોને 

રાંધણગેસ વસવલન્દડરનું વવતરણ કરવામાં આવેલ છે. આ પદરવારોને દર વર્ે બે 

રાંધણગેસ વસવલન્દડર વવના મૂલ્યે દરદફવલંગ કરી આપવા `૫૦૦ કરોડની 

જોગવાઇ. 

  જાહેર વવતરણ વ્યવસ્થા અંતગવત NFSA કુટંુબોને તુવેર દાળ રાહત દરે આપવા 

માટે `૨૭૭ કરોડની જોગવાઈ.   

  જાહેર વવતરણ વ્યવસ્થા અંતગવત ખાદ્યતેલનું વવતરણ કરવા `૧૨૮ કરોડની 

જોગવાઇ. 

  NFSA કુટંુબોના આહારમાં પ્રોટીનની માત્રા વધારવા માટે કુટંુબદીઠ દર માસે 

૧ વક.ગ્રા. ચણા વવતરણ રાહતદરે રાજ્યના ૭૫ તાલુકાઓમાં કરવામાં આવે છે. 

આ કાયવક્મનો વ્યાપ વધારી હવે સંપૂણવ રાજ્યમાં અમલ કરવામાં આવશે. જ ે

અંતગવત `૮૭ કરોડની જોગવાઇ. 

  સૂક્ષ્મ પોર્ક તત્વોયુકત ડબલ ફોટીફાઇડ મીઠા (આયનવ + આયોડીનયુકત)ના 

વવતરણ માટે `૬૮ કરોડની જોગવાઇ. 

  જાહેર વવતરણ વ્યવસ્થા અંતગવત અન્ન વવતરણને વધુ પોર્ણલક્ષી બનાવવા 

હાલમાં ૧૪ વજલ્લામાં ફોટીફાઇડ ચોખા(ફોલીક એસીડ + આયનવ + વવટામીન 

બી-૧૨ યુકત)નું વવતરણ કરવામાં આવે છે, જનેો વ્યાપ વધારી હવે રાજ્યના 

તમામ વજલ્લાઓમાં ફોટીફાઇડ ચોખાનું વવતરણ કરવામાં આવશે. જનેા માટે 

`૬૦ કરોડની જોગવાઈ. 

  શ્રીઅન્ન(વમલેટ)ના વપરાશને પ્રોત્સાહન આપવા તેમજ આહારમાં તેનો સમાવેશ 

કરવા બાજરી, જુવાર, રાગી(નાગલી) વગેરેની જાહેર વવતરણ વ્યવસ્થાથી 

વવતરણ કરવામાં આવશે. આ હેતુસર જરૂરી જથ્થાંની ખરીદી ખેડૂતો પાસેથી 

કરવા પ્રોત્સાહન આપવા માટે `૩૦ કરોડની જોગવાઇ. 

રમતગમત,  

યુવ  અને  

સ ાંસ્કૃવતક  

પ્રવૃવિઓ  

રમતગમત, યુવ  અને સ ાંસ્કૃવતક પ્રવૃવિઓ વવભ ગ મ ટે કુલ ₹૫૬૮ કરોડની જોગવ ઇ 

ગુજરાત સમૃિ ઐવતહાવસક, સાંસ્કૃવતક અને સાદહવત્યક વારસો ધરાવે છે. આ 

વૈવવધ્યપૂણવ વારસાનું સંરક્ષણ અને સંવધવન કરવા તેમજ નવી પેઢીને સંસ્કૃવત અને કલા 

પરત્વે જાગૃત કરવા સરકાર સતત પ્રયાસરત છે. 

 રમતગમત ક્ષેત્રે `૩૨૦ કરોડની જોગવ ઇ. 

 ખેલમહાકંુભના માધ્યમથી છેલ્લા એક દાયકામાં ગુજરાતના યુવાનોને રમતગમત ક્ષેતે્ર 

પ્રોત્સાદહત કરવા સરકાર દ્વારા સતત પ્રયાસ કરવામાં આવી રહેલ છે. તેના ભાગરૂપે  

  દરેક વજલ્લામાં સેચ્યુરેશન એપ્રોચથી એક વજલ્લા ક્ટક્ષાનું સ્પોટવસ કોમ્પપલેક્ષ તથા 

દરેક વજલ્લાના એક તાલુકામાં તાલુકા ક્ટક્ષાનું સ્પોટવસ કોમ્પપલેક્ષ બનાવવાનુ ં

આયોજન. 
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  પસંદ કરેલ એકલવ્ય મોડલ રેવસડેવન્દસઅલ સ્કુલ (EMRS), ગલવ વલટરસી 
રેવસડેવન્દસઅલ સ્કુલ (GLRS) અને રક્ષા શવક્ટત વવદ્યાલયમાં દડસ્ટિ ીકટ લેવલ 
સ્પોટ્સવ સ્કુલ (DLSS) શરૂ કરવાનું આયોજન. 

  ૫૦૦ નવી શાળાઓને In-School યોજનાનો લાભ આપવાનું આયોજન. 

  પવબ્લક-પ્રાઇવેટ પાટવનરશીપ દ્વારા વ્યુહાત્મક આયોજન અને વ્યવસ્થાપન.  

  રાષ્ટિ ીય તથા આંતર રાષ્ટિ ીય ટુનાવમેન્દટસ અને ટિે વનંગ કેમ્પપ સાથે સ્વવણવમ ગુજરાત 

સ્પોટ્સવ યુવનવવસવટીમાં માળખાવકય સુવવધાઓ વધુ સુરઢ કરવા માટેનું આયોજન છે.  

 પુર તત્વ અને સાંગ્રહ લય ક્ષેત્રે `૫૫ કરોડની જોગવ ઇ  

  વડનગર ખાતે પુરાતાવત્વક અનુભૂવત સંગ્રહાલય, તાના-રીરી સંગીત 
સંગ્રહાલય, એકતાનગર ખાતે ગુજરાત વંદના તેમજ દેશી રજવાડાંઓનું 
સંગ્રહાલય, દ્વાદરકા ખાતે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના જીવનચદરત્ર આધાદરત દ્વાદરકા 
સંગ્રહાલય, સુરેન્દરનગર વજલ્લાનાં ચોટીલા ખાતે રાષ્ટિ ીય શાયર ઝવેરચંદ મેઘાણી 
જીવન આધાદરત સંગ્રહાલય, પાટણ ખાતે સંગ્રહાલય બનાવવાની કામગીરીનું 
આયોજન. 

  સંગ્રહાલયના વવવવધ પ્રભાગોનું ઓનલાઇન વનદશવન થઇ શકે તે હેતુસર 
ઓનલાઇન વચ્યુવઅલ ટુર બનાવી વેબસાઇટ પર મૂકવાનું આયોજન.  

  રાજ્ય રવક્ષત સ્મારકોના સંરક્ષણની કામગીરીનું તબક્કાવાર આયોજન છે. 

 ગ્રાંથ લય અને અવભલેખ ગ રો મ ટે `૯૬ કરોડની જોગવ ઇ.  

  સામાન્દય અને મધ્યમ વગવના વવદ્યાથીઓ સ્પધાવત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી માટે 
સરકારી ગ્રંથાલયોનો મહત્તમ ઉપયોગ કરે અને રાજ્યમાં વધુમાં વધુ લોકોને 
સરકારી ગ્રંથાલયોનો લાભ મળે તે માટેનું આયોજન.    

  ગુજરાત સાદહત્ ય અકાદમી દ્વારા ગુજરાતી સાદહત્યને પ્રોત્સાહન આપવા માટેનું 
આયોજન છે. 

  જૂના દસ્તાવેજોની યોગ્ય જાળવણી અને માવજત માટેનું આયોજન છે.  

: તૃતીય સ્તાંભ : 

વવશ્વકક્ષ ની આાંતરમ ળખ દ્વકય સવલતો ઊભી કરવ  મ ટે 

પાંચ યત  

અન ે 

ગ્ર મવવક સ  

પાંચ યત, ગ્ર મ ગૃહવનમ ગિ અને ગ્ર મવવક સ વવભ ગ મ ટે કુલ ₹૧૦,૭૪૩ કરોડની 
જોગવ ઇ 

ગામના છેવાડાના માનવીન ેપણ તમામ સરકારી યોજનાઓનો લાભ મળી રહે તે 

રાજ્ય સરકારની નેમ છે. વત્રસ્તરીય પંચાયતી માળખાને સુરઢ બનાવવા ગ્રામ, તાલુકા, 
વજલ્લા પંચાયતના મકાનોનું નવવનીકરણ, રેકડવનું મોડવનાઇઝેશન અને ટેકનોલોજીના 
મહત્તમ ઉપયોગ કરી ગામડાઓના સવાાંગી વવકાસ માટે જરૂરી પગલા સરકાર લઇ રહી 
છે. ગ્રામ્પય કક્ષાએ સફાઇ, પાણી જવેી મૂળભૂત સુવવધાઓ આપવાની સાથોસાથ ગ્રામ્પય 
સંસાધનોનું યોગ્ય સંચાલન અને માવજત માટે જરૂરી વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવશે.  
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પાંચ યત  

  ૧૫મા નાણાપંચ અંતગવત ગ્રામ્પય માળખાવકય સુવવધાઓના સુરઢીકરણ માટે 

`૨૫૦૦ કરોડની જોગવાઇ.  

  ગ્રામ્પય પાણી પુરવઠાઓ યોજનાઓ માટે વવનામૂલ્યે વીજપુરવઠાની યોજના 

અંતગવત સહાય માટે `૭૩૪ કરોડની જોગવાઇ. 

  પંચાયત વવસ્તારમાં પાણી તથા સ્વચ્છતાના અનેકવવધ કામોના અમલીકરણ 

માટે `૧૭૭ કરોડની જોગવાઇ.  

  ઇ-ગ્રામ વવશ્વગ્રામ યોજના થકી ગ્રામ્પય લોકોને સરકારી યોજનાઓનો લાભ 

સરળતાથી તેમના ગામમાં જ મેળવી શકે છે. હાલમાં આ યોજના અંતગવત 

મળનાર સેવાઓની સંખ્યા વધીને ૩૨૧ થયેલ છે. દર વર્ે અંદાવજત ૪.૫ કરોડ 

વ્યવહારો આ નેટવકવ  મારફત થાય છે. જ ેદડવજટલ ગવનવન્દસની દદશામાં મોટી 

હરણફાળ છે. આ યોજનાને વધુ સુરઢ કરવા તેમજ તેનો વ્યાપ વધારવા  

`૧૬૦ કરોડની જોગવાઇ.   

  સ્ટેચ્યુ ઓફ યુવનટી, એકતા નગરની નજીક આવતાં ગામોમાં પીવાના પાણી, 

ગટર વ્યવસ્થા, રોડ રસ્તાની તેમજ ઇન્દફોમેશન ટેકનોલોજીને લગતી 

માળખાવકય સુવવધાઓ વવકસાવવા તેમજ પયાવવરણની જાળવણી માટે  

`૧૦ કરોડની જોગવાઇ. 

 ગ્ર મવવક સ વવભ ગ 

  મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટિ ીય ગ્રામીણ રોજગાર યોજના (મનરેગા) હેઠળ `૧૩૯૧ 

કરોડની જોગવાઇ. 

  પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના (ગ્રામીણ) હેઠળ આવાસો બાંધવા માટે  

`૯૩૨ કરોડની જોગવાઇ. 

  પ્રધાનમંત્રી કૃવર્ વસંચાઇ યોજના-વોટરશેડ ડેવલપમેન્દટ કમ્પપોનન્દટ 

(PMKSY-WDC) માટે  `૨૨૦ કરોડની જોગવાઇ. 

  મદહલાઓના સશવકતકરણ અને આવથવક વવકાસ માટે નેશનલ રૂરલ લાઇવલીહુડ 

વમશન (આજીવવકા) અંતગવત `૨૧૦ કરોડની જોગવાઇ.  

  સ્વચ્છ ભારત વમશન(ગ્રામીણ) અંતગવત ગામોમાં ઘન અને પ્રવાહી કચરાના 

વનકાલની સુવવધા હાથ ધરવામાં આવે છે. ગોબરધન યોજના અંતગવત ગ્રામીણ 

વવસ્તારોમાં ઊજાવ સુરક્ષા સાથે જવૈવક ખાતરનો લાભ આપવા બાયોગેસ પ્લાન્દ ટ 

અને સ્લરી પ્રોસેવસંગ યુવનટ સ્થાપવામાં આવે છે. આ યોજનાઓ માટે જોગવાઇ 

`૨૦૦ કરોડની જોગવાઇ. 

  દીનદયાલ ગ્રામીણ કૌશલ યોજના હેઠળ ૫૦૦૦ જટેલી મદહલાઓને ડાયમંડ 

વકવની અને બીજી મદહલાઓને જુદા જુદા કૌશલ્ય માટે તાલીમ આપવા માટે  

`૨૩ કરોડની જોગવાઇ.   
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શહેરી વવક સ  શહેરી વવક સ અને શહેરી ગૃહ વનમ ગિ વવભ ગ મ ટે કુલ ₹૧૯,૬૮૫ કરોડની જોગવ ઇ 

શહેરી વવસ્તારોમાં પાણી, ગટર વ્યવસ્થા, રસ્તાઓ, ઘન કચરાનો વનકાલ, 

સ્ટિ ીટલાઇટ વગેરે માળખાવકય સગવડોના વવકાસ દ્વારા ગુજરાતના શહેરોના રહેણાંકનું 

સ્તર ઉત્તરોત્તર સુધારવાની સરકારની નેમ છે. શહેરોના મૂળ વવસ્તાર અને તેની વધારેલી 

હદમાં આ સગવડોનું આયોજન મૂડીક્ષેતે્ર મોટંુ રોકાણ માંગી લે તેમ છે. વવકવસત 

ગુજરાતના સંકલ્પ સાથે માનવ વવકાસ સૂચકાંક સુધારવાના હેતુથી શહેરીક્ષેત્રોની 

માળખાવકય સગવડો માટે વવભાગના બજટેમાં ૩૭% નો માતબર વધારો સૂચવંુ છંુ.         

 ●  મહાનગરપાવલકા, નગરપાવલકા તેમજ શહેરી સત્તામંડળોમા ં પાયાની 

માળખાવકય સુવવધાઓ માટે અમલમાં મુકેલ સ્વવણવમ જયંવત મુખ્યમંત્રી શહેરી 

વવકાસ યોજનાને વર્વ ૨૦૨૪ સુધી લંબાવવામાં આવેલ છે. આ યોજના માટે 

`૮૦૮૬ કરોડની જોગવાઇ. 

 ●  સ્થાવનક સ્વરાજની શહેરી સંસ્થાઓને નાણાકીય સહાય આપવાની યોજના 

(ઓક્ટટિ ોય નાબૂદી વળતર યોજના) અંતગવત `૩૦૪૧ કરોડની જોગવાઇ. 

 ●  અમૃત-૨.૦ અંતગવત પાણી પુરવઠા, ગટર વ્યવસ્થા, વરસાદી પાણીના 

વનકાલ, તળાવોનો વવકાસ અને પદરવહન વ્યવસ્થા માટે `૧૪૫૪ કરોડની 

જોગવાઇ. 

 ●  ૧પમ  ન િ પાંચ હેઠળ આગામી વર્વ માટે `૧૨૭૪ કરોડની જોગવાઇ. 

 ●  શહેરી વવસ્તારોને રેલ્વે ફાટક મુકત બનાવવાના અવભયાન અંતગવત ૧૦૦ 

ઓવરબ્રીજ/અંડરબ્રીજ બનાવવા માટે `૧૧૩૧ કરોડની જોગવાઇ. 

 ●  પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના (શહેરી) અંતગવત આગામી વર્વમા ૧ લાખ જટેલા 

વધુ લોકોને આવાસ પૂરા પાડવાના લક્ષ્યાંકને વસિ કરવા `૧૦૬૬ કરોડની 

જોગવાઇ. 

 ●  અંદાવજત `૧૮ હજાર કરોડના ખચે વનમાવણ થનાર અમદાવાદ મેટિ ો રેલ પ્રોજકે્ટટ 

અંતગવત ફેઝ-૧ ની મેટિ ો સેવા કાયવરત કરવામાં આવેલ છે. જ્યારે ફેઝ-૨ની 

કામગીરી પ્રગવતમાં છે. અંદાજ ે`૧૨ હજાર કરોડના ખચે બનનાર સુરત મેટિ ો રેલ 

પ્રોજકેટના ફેઝ-૧ અને ફેઝ-૨ની કાયવવાહી પ્રગવતમાં છે. આ પ્રોજકેટને રાજ્ય 

સરકારની સહાય પેટે `૯૦૫ કરોડની જોગવાઇ. 

 ●  સ્માટવ  વસટી વમશન હેઠળ `૫૪૭ કરોડની જોગવાઇ. 

 ●  શહેરી પદરવહનને વધુ સશકત બનાવવા માટે મુખ્યમંત્રી શહેરી પદરવહન યોજના 

હેઠળ ૫૦ ટકા વાયેબીલીટી ગેપ ફંડીગ આપવામાં આવે છે. જ ે માટે  

`૩૦૦ કરોડની જોગવાઇ 

 ●  નેશનલ રીવર કન્દઝવેશન પ્લાન હેઠળ સુરતમાં તાપી શુવિકરણ પ્રોજકે્ટટ માટે 

`૨૫૦ કરોડની જોગવાઇ. 
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 ●  સ્વચ્છ ભારત વમશન તથા વનમવળ ગુજરાત યોજના હેઠળ `૨૬૨ કરોડની 

જોગવાઇ. 

 ●  નગરપાવલકાઓને વીજબીલ ભરવામાં સહાયભૂત થવા “વવજબીલ પ્રોત્સાહન 

વનવધ” સ્થાવપત કરવામાં આવશે. જ ેમાટે `૧૦૦ કરોડની જોગવાઇ.  

 ●  મહાનગરપાવલકાઓમાં આઇકોવનક બ્રીજ બનાવવા માટે કુલ `૪૦૦ કરોડના 

આયોજન સામે જોગવાઇ `૧૦૦ કરોડ. 

 ●  દીનદયાળ અંત્યોદય યોજના-નેશનલ લાઇવલીહુડ વમશન હેઠળ ̀ ૮૮ કરોડની 

જોગવાઇ. 

 ●  મહાનગરપાવલકાઓમાં લોકોને હરવા ફરવા માટે રમણીય સ્થળોનું વનમાવણ કરવા 

નેચર પ કગનું આયોજન. આ માટે `૮૦ કરોડની જોગવાઇ. 

 ●  અવગ્નશમન વાહનો પૂરા પાડવા અને મોડલ ફાયર સ્ટેશન બનાવવા માટે  

`૬૬ કરોડની જોગવાઇ. 

 ●  વલ્ડવબૅન્દક સહાવયત ગુજરાત રેવઝલીયન્દટ વસટી ડેવલપમેન્દટ પ્રોગ્રામ હેઠળ  

`૩૪ કરોડની જોગવાઇ. 

 ●  રાજ્યની નગરપાવલકાઓમાં વસવવક સેન્દટરો ઊભા કરવા માટે `૩૩ કરોડની 

જોગવાઇ. 

 ●  નગરપાવલકાઓના સુચાર વ્યવસ્થાપન અને તાંવત્રક કામોના અમલીકરણ, 

મોવનટરીંગ અને દેખરેખની કામગીરી માટે કવમશ્નરશ્રી મ્પયુવનવસપાવલટી 

એડમીનીસ્ટિેશનની ટેકવનકલ જગ્યાઓ માટે `૧૮ કરોડની જોગવાઇ. 

 વગફ્ટ વસટી 

 વગફ્ટ વસટી ભારતનું પ્રથમ અને એકમાત્ર કાયવરત એવુ ં આંતરરાષ્ટિ ીય નાણાંકીય 

સેવાઓનું કેન્દર છે. ભારતની અને વવદેશની નામાંવકત બેંકો, ઇન્દશ્યુરન્દસ અને 

દરઇન્દશ્યુરન્દસ કંપનીઓ, બે આંતરરાષ્ટિ ીય એક્ટસચેન્દજો અને તેની સાથે મૂડી બજાર સાથે 

જોડાયેલ ઇન્દટરમીદડઅરીઝ વગફ્ટ વસટી ખાતેથી કાયવરત છે. તાજતેરમાં, વગફ્ટ વસટી ખાતે 

નવી વબઝનેસ ગવતવવવધઓ જવેી કે એરક્ાફ્ટ લીવઝંગ અને ફાઇનાન્દસીંગ, ગ્લોબલ ઇન 

હાઉસ સેન્દટસવ, શીપ લીવઝંગ અને ફાઇનાન્દસીંગ, ગ્લોબલ ટિેઝરી કાયો તથા અન્દયને 

મંજૂરી આપવામાં આવેલ છે. વગફ્ટ વસટીમાં કાયવરત એક્ટસચેન્દજોમાં ૫૦ વબવલયન 

યુ.એસ.ડોલરથી પણ વધારેના બોન્દડનું વલવસ્ટંગ થયેલંુ છે. વગફ્ટ વસટી ખાતે કાયવરત 

IFSC ભારતીય કોપોરેટ્સને વવદેશી મૂડી બજારમાંથી મૂડી અને ઋણ (ડેટ) મેળવવાની 

મોટી તક પૂરી પાડે છે. 

 વગફ્ટ વસટી ખાતે એક વવવશષ્ટ પ્રકારનું દફન-ટેક હબ સ્થાપવામાં આવશ.ે આ હબનો 

ઉદે્દશ ભારતમાં દફન-ટેક વશક્ષણ અને સંશોધનની ગુણવત્તામાં સુધારો કરવાનો, દફનટેક 

સ્ટાટવ  અપ તથા ઇન્દકયુબેશનને પ્રોત્સાદહત કરવા, ટેકનોલોજીમાં પુરાવા આધાદરત 

સંશોધન, રાષ્ટિ ીય તેમજ આંતરરાષ્ટિ ીય સંશોધનકારોને પ્રોત્સાદહત કરવા માટેનો છે. 

વગફ્ટ વસટી માટે `૭૬ કરોડની જોગવાઇ. 
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ઊજાગ અને 

પેટર ોકેવમકલ્સ  

ઊજાગ અને પેટર ોકેવમકલ્સ વવભ ગ મ ટે કુલ ₹૮૭૩૮ કરોડની જોગવ ઇ 

આગામી વર્ોમાં ખેતી, ઘરગથ્થું તેમજ ઔદ્યોવગક ક્ષેત્રે વીજ વપરાશ વધવાની 

શકયતાઓને ધ્યાને લેતાં રાજ્યની જનતાને અવવરત અને સાતત્યપૂણવ વીજ પુરવઠો 

મળી રહે તેવા ભવવષ્યલક્ષી આયોજન સરકારે કરેલ છે. રાજ્યના વીજ વપરાશમાં 

દરન્દયુએબલ ઊજાવનો દહસ્સો વધારવા માટે સૌર અને પવન ઊજાવનું મોટાપાયે ઉત્પાદન 

કરવાનું આયોજન છે. ઊજાવના કાયવક્ષમ ઉપયોગ અને બચત માટે લોક સહકાર સાથે 

વવવવધ કાયવક્મો હાથ ધરવામાં આવશે તેમજ દરેક ક્ષેતે્ર એનજી ઓદડટની કામગીરીને 

આગળ ધપાવવામાં આવશે.     

  ખેડૂતોને રાવત્રના બદલે દદવસે વીજળી પૂરી પાડવા માટે વકસાન સૂયોદય યોજના 

અંતગવત `૧૫૭૦ કરોડની જોગવાઇ. 

  રીવેમ્પપ્ડ દડસ્ટિ ીબ્યુશન સ્કીમ અંતગવત વીજ વવતરણ માટે માળખાવકય 

સુવવધાઓનું અપગ્રેડેશન અને સ્માટવ  મીટરની યોજના માટે  `૧૩૯૦ કરોડની 

જોગવાઇ. 

  વીજ ઉત્પાદન અને ટિ ાન્દસવમશન નેટવકવના સુરઢીકરણ માટે `૧૩૩૦ કરોડની 

જોગવાઇ. 

  સબ સ્ટેશનની આસપાસની સરકારી ફાજલ જમીન પર ૨૫૦૦ મેગાવોટની 

ક્ષમતાના સોલાર પી.વી. પ્રોજકેટની સ્થાપના માટે `૧૧૮૫ કરોડની જોગવાઇ.   

  આદદજાવત, સાગરકાંઠા તથા અન્દય વવસ્તારોમાં નવા કૃવર્ વવર્યક વીજ જોડાણો 

આપવા માટે `૧૦૧૦ કરોડની જોગવાઇ. 

  સાગરકાંઠા તથા આદદજાવત વવસ્તારોમાં નવા સબ-સ્ટેશનો સ્થાપવા માટે 

`૩૬૦ કરોડની જોગવાઇ. 

  પી.એમ. કુસુમ યોજના અંતગવત સોલાર પાવર આધાદરત એગ્રીકલ્ચરલ પંપ પૂરા 

પાડવા માટે કુલ `૧૫૨ કરોડની જોગવાઇ. 

  રસ્તાઓના વવસ્તૃવતકરણમાં અથવા હયાત રસ્તાઓ પર અડચણરૂપ વીજ 

માળખાનું વશફટીંગ,દરપ્લેસમેન્દટ કરવા માટે `૧૦૫ કરોડની જોગવાઇ.  

  દડસ્ટિ ીબ્યુશન લોસ ઘટાડવા અને જીવ સુરક્ષા સુવનવિત કરવા ઓવરહેડ 

દડસ્ટિ ીબ્યુશન નેટવકવને અન્દ ડરગ્રાઉન્દ ડ કેબલ નેટવકવમાં તબદીલ કરવા  

`૧૦૦ કરોડની જોગવાઇ.  

  ખેતીવાડી ફીડરોના હયાત જૂના જજવરીત વીજ વાયરો, કંડકટર બદલવાની 

કામગીરી તથા ખેતીવાડી ફીડરોના વવભાજનની કામગીરી કરી ગુણવત્તાસભર 

વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવા `૮૭ કરોડની જોગવાઇ.  

  આદદજાવત વવસ્તારોમાં આધવુનક ટેકનોલોજીના ઉપયોગ દ્વારા સાતત્યપુણવ અને 

ગુણવત્તાયુક્ટત વીજળી પૂરી પાડવા `૫૨ કરોડની જોગવાઇ. 
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  ઊજાવના કાયવક્ષમ ઉપયોગ તેમજ ઊજાવ બચત માટે લોક સહકાર સાથે વવવવધ 

કાયવક્મો હાથ ધરવા તેમજ દરેક ક્ષેતે્ર એનજી ઓદડટને પ્રોત્સાહન આપવા  

`૨૦ કરોડની જોગવાઈ.  

મ ગગ અને મક ન  મ ગગ અન ેમક ન વવભ ગ મ ટે કુલ `૨૦,૬૪૨ કરોડની જોગવ ઈ 

રાજ્યના તમામ ગામો અને બીજા મહત્વના સ્થળોને ગ્રામ્પય રસ્તાઓ અને 

ધોરીમાગોના સુઆયોજીત નેટવકવથી જોડવામાં આવેલ છે. આગામી વર્ોમાં આ 

માળખાવકય સુવવધાઓની કામગીરીને આગળ ધપાવવા અને સુરઢ કરવા આયોજનો 

હાથ ધરેલ છે. આ રસ્તાઓના સુરઢીકરણની કામગીરી સાથે ગુણવત્તામાં પણ વધારો 

કરવાનું અમારં લક્ષ્ય છે.   

 પ્રગવત હેઠળન  ક મો 

  મુખ્યમંત્રી ગ્રામ સડક યોજના માટે `૨૮૦૮ કરોડની જોગવાઇ. 

  મહાનગરો, બંદરો, ઔદ્યોવગક વવસ્તાર, પ્રવાસન તથા યાત્રાધામોન ે જોડતા 

રસ્તાઓના અનુભાગોને ફોર-લેન બનાવવાની અંદાજ ે `૨૮૦૦ કરોડની 

કામગીરીનું આયોજન.  

  ૭ વર્વ પૂણવ થયેલ હોય તેવા રસ્તાઓનું રીસરફેસીંગની કામગીરી માટે અંદાજીત 

`૨૨૦૦ કરોડની જોગવાઈ.  

  જુદા જુદા રસ્તાઓના અનુભાગોની અંદાજ ે ૧ હજાર વકલોમીટર લંબાઈને  

૧૦ મીટર કે ૭ મીટર પહોળા કરવાની `૧૬૭૯ કરોડની કામગીરીનું આયોજન.  

  `૯૬૨ કરોડના ખચે ઓખા અને બેટ દ્વારકાને જોડતા ચાર-માવગવય કેબલ 

સ્ ટેઇડ વસગ્નેચર વબ્રજની કામગીરી પ્રગવત હેઠળ. 

  સરખેજ-ગાંધીનગર હાઇવેને `૯૧૩ કરોડના ખચે છ-માગીય કરવાની 

કામગીરી અન્દવયે ત્રણ સ્ટિકચર (છારોડી, ઉજાલા, ખોડીયાર આર.ઓ.બી.)ની 

કામગીરી પ્રગવત હેઠળ છે. આ કામગીરી પૂણવ થયેથી ગાંધીનગર અને 

અમદાવાદને જોડતો રાષ્ ટિ ીય ધોરીમાગવ સંપૂણવપણે છ-માગીય થશે. 

  અમદાવાદ-બગોદરા-રાજકોટ હાઇવેને `૩૩પ૦ કરોડના ખચે છ-માગીય 

કરવાની કામગીરી માટે `૬૧૫ કરોડની જોગવાઇ. 

  પ્રધાનમંત્રી ગ્રામ સડક યોજના અંતગવત અંદાજ ે ૩૦૦૦ વકલોમીટરના ગ્રામ્પય 

માગોને પહોળા કરવા ̀ ૧૭૫૦ કરોડની અંદાજીત વકંમતના કામોને મંજુરી મળેલ 

છે જ ેપૈકી ૧૧૮૫ વક.મી.ની કામગીરી પ્રગવત હેઠળ, જનેા માટે `૬૦૦ કરોડની 

જોગવાઈ. 

  જૂના પુલોના પુન:બાંધકામ અને મજબુતીકરણ માટે `૫૫૦ કરોડની જોગવાઈ.  
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  `૪૦૧ કરોડના ખચે કચ્છ અને બનાસકાંઠા વજલ્લાઓને જોડતા ઘડુલી-

સાંતલપુર રસ્તાની ૮૦ વક.મી. લંબાઇની ખુટતી કડીઓની કામગીરી પ્રગવત 

હેઠળ.  

  ભરૂચ દહેજ રસ્તા પર `૪૦૦ કરોડના ખચે ભોળાવ જકં્ટશનથી શ્રવણ જકં્ટશન 

સુધી ૩ વક.મી. લંબાઈનો છ-માગીય એલીવેટેડ કોરીડોર જમેાં હયાત રેલવે 

ઓવરબ્રીજ ઉપર ડબલ હાઈટ પર રેલવે ઓવરબ્રીજની કામગીરી પ્રગવત હેઠળ. 

  ભુજ-ખાવડા-ધમવશાળા રસ્તો `૩પર કરોડના ખચે દદ્વમાગીય કરવાની 

કામગીરી પ્રગવત હેઠળ.     

  રસ્તાઓનું મજબુતીકરણ, અપગ્રેડેશન, ખુટતીકડીના રસ્તાઓ અને પુલના 

બાંધકામ સદહતના કોસ્ટલ હાઇવે માટેના `૨૪૪૦ કરોડના આયોજન અંતગવત 

૨૫ રસ્તાઓની ̀ ૬૯૩ કરોડની કામગીરી. જનેા માટે ̀ ૨૭૮ કરોડની જોગવાઇ. 

  પી.એમ. ગવતશવક્ટત અંતગવત મહત્વના પ્રોજકે્ટટ અમદાવાદ-મુંબઇ બુલેટ ટિેનના 

ઇકવવટી ફાળા માટે `૨૦૦ કરોડની જોગવાઇ. 

  કીમ-માંડવી રાજ્ય ધોરીમાગવ–૬૫ ના ૪૦ વક.મી. લંબાઈના રસ્તાને 

વવકસાવવા માટે `૨૦૦ કરોડની કામગીરી પ્રગવત હેઠળ. 

  સાપુતારાથી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુવનટી (એકતાનગર)ને જોડતા ૨૧૮ વક.મી. 

લંબાઇના રસ્તા પૈકી ૯૫ વક.મી. લંબાઇના રસ્તાઓ માટે `૨૧૯ કરોડની 

કામગીરી. જનેા માટે `૧૪૦ કરોડની જોગવાઇ. 

  આદદજાવત વવસ્તારમાં ગામમાંથી શાળા તથા પ્રાથવમક આરોગ્ય કેન્દર સુધીના 

પાકા રસ્તા અને પુલો માટે ̀ ૩૨૨ કરોડની કામગીરી. જનેા માટે ̀ ૧૨૩ કરોડની 

જોગવાઇ. 

  રેલ્વે ક્ોસીંગ પર ઓવરબ્રીજ બાંધવા અંગે: 

 o ડી.એફ.સી.સી. રૂટ ઉપર આવતા રેલ્વે લેવલ ક્ોસીંગ તેમજ અન્દય રેલ્વે 

ક્ોસીંગો પર આર.ઓ.બી. ની કામગીરી પૈકી `૨૯૭૬ કરોડના ખચ ેકુલ 

૫૨ (બાવન) રેલ્વે ઓવર બ્રીજના કામો પ્રગવત હેઠળ.  

 o ફાટક મુકત અવભયાન હેઠળ `૪૧૧૮ કરોડના ખચે કુલ ૮પ આર.ઓ.બી. 

ની કામગીરી પ્રગવત હેઠળ. 

 નવી બ બતો  

  ટુદરસ્ટ સવકવટને જોડતાં રસ્તાઓના વવકાસ માટે `૬૦૫ કરોડની જોગવાઈ. 

  અંદાજીત `૧૬૦૦ કરોડના ખચે પદરક્મા પથના બાંધકામ અન્દવયે `૫૦૦ 

કરોડની જોગવાઈ. 
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  અંદાજીત `૧૫૦૦ કરોડના ખચે ભારે ટિ ાદફક ધરાવતા પાંચ રસ્તાઓ વટામણ-

પીપળી, સુરત-સવચન-નવસારી, અમદાવાદ-ડાકોર, ભુજ-ભચાઉ અને રાજકોટ-

ભાવનગરને હાઈસ્પીડ કોરીડોર તરીકે વવકસાવવા માટે ̀ ૩૮૪ કરોડની જોગવાઈ.  

  અમદાવાદ–મહેસાણા–પાલનપુર રસ્તાને `૯૫૦ કરોડના ખચે હાઈવબ્રડ 

એન્દયુઈટી પિવતથી ફલાયઓવર સદહત છ-માગીય કરવા માટે `૧૬૦ કરોડની 

જોગવાઈ.  

  ભરૂચ–દહેજ રસ્તાને `૮૦૦ કરોડના ખચે એક્ટસેસ કંટિ ોલ્ડ એકસપે્રસ-વે તરીકે 

વવકસાવવા માટે `૧૬૦ કરોડની જોગવાઈ.  

બાંદરો અને  

વ હન વ્યવહ ર 

બાંદરો અને વ હન વ્યવહ ર વવભ ગ મ ટે કુલ ₹૩૫૧૪ કરોડની જોગવ ઇ 

  રાજ્યમાં બસ આધાદરત ટિ ાન્દ સપોટવ  વ્યવસ્થાને પ્રોત્સાહન આપી પ્રવાસીઓની 

સગવડો વધારવાનું અને પ્રદૂર્ણ તેમજ રોડ ટિ ાદફકને ઓછંુ કરવાનું સરકારનું આયોજન 

છે. વાહન વ્યવહાર વનગમ દ્વારા આગામી વર્ે વવક્મજનક ૨૦૦૦ નવી બસો પ્રજાની 

સેવામાં મૂકવામાં આવશે. વધુમાં શહેરી વવસ્તારમાં પણ બસ ટિ ાન્દ સપોટવને પ્રોત્સાહન 

આપવા મુખ્યમંત્રી શહેરી પદરવહન યોજના અંતગવત જોગવાઇ વધારવામાં આવશે.  

   પોટવ  આધાદરત વવકાસ નીવતનો સુચાર અમલ કરી આંતરરાષ્ટિ ીય વેપારમાં 

ગુજરાતે સમગ્ર દેશમાં મોખરાનું સ્થાન મેળવેલ છે. છેલ્લાં વીસ વર્વમાં રાજ્યના પોટવ  પર 

કરવામાં આવતા કાગોના સંચાલનમાં આશરે પાંચગણો વધારો નોંધાયેલ છે. વર્વ 

૨૦૨૧-૨૨માં દેશનાં નોન-મેજર પોટ્સવ ટિ ાદફકના ૬૮% તથા કુલ પોટ્સવ ટિ ાદફકનાં 

૪૧% કાગોનું સંચાલન ગુજરાતના બંદરો મારફત કરવામાં આવેલ છે. માનનીય 

વડાપ્રધાનશ્રીએ આશરે `૪ હજાર કરોડના ખચે ભાવનગર ખાતે શરં થનાર વવશ્વના 

પ્રથમ સી.એન.જી. ટવમવનલનું ખાતમુહૂતવ કરેલ છે. એલ.એન.જી. બાદ હવે 

સી.એન.જી.ના આયાત તેમજ પદરવહનમાં ગુજરાત દેશમાં અગ્રગણ્ય રાજ્ય બની રહેશે.  

  ભાવનગર ખાતે પોટવના ટિ ાદફકને હાઇવે સુધી સરળતાથી પહોચાડવા માટે 

રીંગરોડ વવકસાવવા `૨૯૭ કરોડનું આયોજન.  

  ઇલેકટિ ીક વાહનોના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવા ઇલેકટિ ીક વ્હીકલ  

(૨-૩-૪ વ્હીલર) પોવલસી માટે `૨૧૭ કરોડની જોગવાઇ. 

  નવલખી પોટવની હેન્દ ડલીંગ ક્ષમતા ૮ વમવલયન મેદટિક ટનથી વધારીને  

૨૦ વમવલયન મેદટિક ટન કરવા માટે `૧૯૨ કરોડનું આયોજન.    

  સુરત ખાતે ભારતીય રેલ્વે, ગુજરાત રાજ્ય માગવ વાહન વ્યવહાર વનગમ અને 

મ્પયુવનવસપલ કોપોરેશનના સંયુકત ઉપક્મે `૯૮૦ કરોડના ખચે તૈયાર થનાર 

મલ્ટીમોડેલ ટિ ાન્દસપોટવ  હબ માટે પ્રાથવમક તબકે્ક `૫૭ કરોડની જોગવાઈ. 

  સચાણા શીપ બે્રવકંગ યાડવ  ખાતે શીપ બે્રવકંગ પ્રવૃવત્ત પુન: શરૂ કરવા માટે  

`૨૪ કરોડનું આયોજન.  
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  ૫૦ ઇલેક્ટટિ ીક બસોની ખરીદી માટે `૨૪ કરોડની જોગવાઈ. 

  વનગમના ૧૨૫ ડેપો વકવશોપ, ૧૬ વવભાગીય કચેરીઓ તેમજ ૧૬ ડીવીઝન 

વકવશોપ ખાતે CCTV સવેલન્દસ સીસ્ટમ માટે `૧૦ કરોડની જોગવાઇ. 

  એરપોટવ  જવેી સુવવધા બસ સ્ટેશનો પર આપવા માટે પી.પી.પી. ધોરણે  

૦૭ બસપૉટવ  અમદાવાદ-ગીતા મંદદર નોથવ પ્લોટ, ભરૂચ, અમરેલી, મોડાસા, 

પાટણ, નવસારી અને ભુજ ખાતે કાયવરત કરવામાં આવશે.  

  રાજ્યમાં ૨૦૦ કરતા વધારે એકમોને ઓટોમેટેડ વ્હીકલ ટેસ્ટીંગ સેન્દ ટર તરીકે 

મંજૂરી આપવામાં આવેલ છે. તે ઉપરાંત વવ્હકલ સ્કે્પ પોવલસી અંતગવત ત્રણ 

ફેસીલીટી શરૂ કરવામાં આવેલ છે.   

  આર.ટી.ઓ.માં સરળીકરણના ભાગરૂપે એમ-ગવનવન્દ સ શરૂ કરવામાં  

આવનાર છે. 

જળસાંપવિ  જળસાંપવિ પ્રભ ગ મ ટે ₹૯૭૦૫ કરોડની જોગવ ઇ 

  જીવન અને પયાવવરણ બંને માટે જળ આવશ્યક તત્વ છે. ઉપલબ્ધ પાણીના 

સ્ત્રોતોનો કાયવક્ષમ ઉપયોગ કરવા, તેનો સંગ્રહ તથા તે પાણીને ડેમથી ખેતરો અને ઘરો 

સુધી પહોચાડવાનું સુરઢ માળખુ સરકારે ઊભંુ કયુાં છે. વસંચાઈ યોજનાઓની 

કાયવક્ષમતામાં વધારો કરવા અને પાણીની અછતવાળા વવસ્તારોમાં વસંચાઈ સુવવધા 

વધારવા નવી માળખાવકય સુવવધાઓ ઊભી કરવા માટે પણ સરકાર કાયવરત છે. ક્ષાર 

પ્રવેશ વનયંત્રણ તેમજ ભૂગભવજળની પદરવસ્થવતમાં સુધારો કરવા માટે વવવવધ યોજનાઓ 

અમલમાં મુકેલ છે. કૃવર્ અને પીવાના પાણી માટે જળસંસાધનોની અગત્યતા ધ્યાને 

લેતાં આ વવભાગના બજટેમા ંગત વર્વની સરખામણીમાં ૮૨% નો વધારો સૂચવું છંુ.   

  અંદાવજત `૪૩૨૦ કરોડના ખચે નમવદાના વધારાના પાણીના કચ્છ વવસ્તારમાં 

વવતરણ માટે ઉદ્દવહન પાઇપલાઇનો માટે `૧૯૭૦ કરોડની જોગવાઇ. 

  સૌરાષ્ટિમાં વવવવધ ચેકડેમોને જોડી નમવદાના પાણી પહોંચાડવાની મહત્વાકાંક્ષી 

સૌની યોજન ની ખૂટતી કડીઓ માટે `૭૨૫ કરોડની જોગવાઈ. 

  અંદાવજત `૧૫૬૬ કરોડની કસરાથી દાંતીવાડા પાઈપલાઈન યોજના માટે 

`૬૫૦ કરોડની જોગવાઈ.  

  ખારીકટ કેનાલને બોક્ષ સ્ટિકચરમાં રૂપાંતર કરી તેની પુન:રચના કરવા માટે 

`૩૦૦ કરોડની જોગવાઈ. 

  ચેકડેમ, તળાવો ઊંડા કરવા અને નવા બનાવવા માટે જળસંચય યોજના 

અંતગવત `૨૭૨ કરોડની જોગવાઇ. 

  પાનમ જળાશય આધાદરત ઉદ્દવહન પાઇપલાઇનો માટે `૧૯૫ કરોડની 

જોગવાઇ.  
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  અંદાવજત `૧૦૨૦ કરોડની ઉકાઇ જળાશય આધાદરત સોનગઢ–ઉચ્છલ–

વનઝર ઉદ્દવહન પાઇપલાઇન માટે `૧૭૫ કરોડની જોગવાઇ.  

  સાબરમતી નદી ઉપર વસરીઝ ઓફ બેરેજ બાંધવા માટે `૧૫૦ કરોડની 

જોગવાઈ.   

  ગાંધીનગર વગફટ વસટી નજીક સાબરમતી રીવરરન્દ ટ માટે `૧૫૦ કરોડની 

જોગવાઈ. 

  અંદાવજત `૭૧૧ કરોડની તાપી-કરજણ લીંક પાઇપલાઇન માટે  

`૧૩૦ કરોડની જોગવાઇ. 

  અંદાવજત `૧૯૨ કરોડની ડીંડરોલથી મુકતેશ્વર પાઇપલાઇન યોજના માટે 

`૧૦૯ કરોડની જોગવાઈ. 

  દવક્ષણ ગુજરાતના આદદજાવત વવસ્તારમાં આવેલ નદીઓ ઉપર ચેકડેમો, બેરેજો, 

વવયર વગેરે બનાવવા માટે `૧૦૩ કરોડની જોગવાઈ. 

  વાત્રક જળાશય આધાદરત ઉદ્દવહન વસંચાઇ યોજના માટે `૧૦૦ કરોડની 

જોગવાઇ. 

  કચ્છમાં મોટા ચેકડેમો, તળાવો જવેા જળસંગ્રહના કામો માટે `૮૦ કરોડની 

જોગવાઈ. 

  અંદાવજત ̀ ૨૫૦ કરોડની વાઘરેજ દરચાજવ યોજના માટે ̀ ૮૦ કરોડની જોગવાઇ.  

  અંદાવજત ̀ ૧૩૨ કરોડની પાનમ જળાશય આધાદરત વાંકડી ગામથી સંતરામપુર 

તાલુકાના તળાવો માટે ઉદ્દવહન વસંચાઇ યોજનાઓ માટે `૭૦ કરોડની 

જોગવાઇ. 

  મેશ્વો, ખારી, પુષ્પાવતી અને રૂપેણ નદીઓ પર વસરીઝ ઓફ ચેકડેમ બાંધવા 

માટે `૫૫ કરોડની જોગવાઈ. 

  અંદાવજત `૧૧૦ કરોડની પૂણાવ ટાઇડલ રેગ્યુલેટર યોજના માટે `૫૦ કરોડની 

જોગવાઇ.  

  કડાણા જળાશય આધાદરત સરસડી ઉદ્દવહન વસંચાઇ યોજના માટે  

`૪૫ કરોડની જોગવાઇ. 

  મેશ્વો જળાશય આધાદરત ઉદ્દવહન વસંચાઇ યોજના માટે `૪૫ કરોડની 

જોગવાઇ. 

  પ્રગવત હેઠળની અંદાવજત `૫૫૧ કરોડની થરાદથી સીપુ ડેમ સુધીની 

પાઈપલાઈન યોજના માટે `૩૦ કરોડની જોગવાઈ.  

  વડોદરા વજલ્લામાં મહી નદી પર પોઇચા ગામે વવયર માટે ̀ ૧૦ કરોડની જોગવાઇ.  
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 ભ ડભૂત યોજન  

   સમુરી ભરતીથી થતી જમીનની ખારાશ અટકાવવા તથા ભૂગભવજળની ગુણવત્તા 

સુધારવા માટે નમવદા નદી ઉપર અંદાજ ે`૫૪૦૦ કરોડની ભાડભૂત યોજનાની કામગીરી 

શરૂ કરેલ છે. આ યોજનાથી પાણી સંગ્રહની સાથેસાથે પદરવહનમાં નોંધપાત્ર સુધારો 

થશે. આ યોજના માટે `૧૪૧૫ કરોડની જોગવાઇ. 

  સરદ ર સરોવર યોજન  

   સરદાર સરોવર યોજના દેશની એક અગત્ યની આંતરરાજ્ય બહુહેતુક યોજના છે, 
જ ેગુજરાતની જીવાદોરી સમાન છે. આ યોજના પૂણવ થતાં હાલમાં અંદાજ ે૧૦ હજાર ગામો 
અને ૧૭૬ શહેરોને ઘરવપરાશ માટે પાણી પૂરં પાડવામાં આવે છે. નમવદા યોજના 
અંતગવત રાજ્યમાં કેનાલનું મોટંુ નેટવકવ  પથરાયેલ છે જનેી કુલ લંબાઇ અંદાજ ે૭૦ હજાર 
વક.મી. છે. નમવદા યોજનાના કમાન્દ ડ હેઠળ અંદાજ ે૧૮ લાખ હેકટર વવસ્તાર આવરી 
લેવાયેલ છે, જથેી આ વવસ્તારની કાયાપલટ થયેલ છે. સરદાર સરોવર ડેમ અને કેનાલ 
પર ૧૪પ૦ મેગાવોટની કુલ સ્ થાવપત ક્ષમતા વાળા બે જળવવદ્યુત મથકો કાયવરત છે. આ 
જળવવદ્યુત મથકો દ્વારા અત્યાર સુધી અંદાજ ે૬ હજાર કરોડ યુવનટ જટેલંુ વવક્મી વીજ 
ઉત્પાદન થયેલ છે. આમ, ગુજરાતની તમામ વસ્તી તેમજ અથવતંત્ર માટે નમવદા યોજના 
મોટા વરદાનસમી સાવબત થયેલ છે. આ યોજના માટે `૫૯૫૦ કરોડની જોગવાઇ. 

  કચ્છ શાખા નહેરના બાકી કામો માટે `૧૦૮૨ કરોડની જોગવાઇ.  

  કચ્છ અને સૌરાષ્ટિ  શાખા નહેરના પંવપંગ સ્ટેશનના વવસ્તરણ, જાળવણી અને 
સંચાલન માટે `૬૭૫ કરોડની જોગવાઇ.  

  નમવદા મુખ્ય નહેર પર વધારાના સ્ટિક્ટચર તથા કેનાલ ઓટોમેશન તેમજ 

જાળવણીની કામગીરી માટે `૧૭૮ કરોડની જોગવાઇ.  

  નમવદા કમાન્દ ડ વવસ્તારમાં વસંચાઇના પાણીનો કાયવક્ષમ ઉપયોગ કરી મહત્તમ 
પાક ઉત્પાદન મળે તે હેતુથી તાલીમ, વનદશવન, ખેડૂત વશવબર, જમીનની 
ચકાસણી વગેરે કૃવર્લક્ષી પ્રવૃવત્તઓ હાથ ધરવા માટે `૧૦૦ કરોડની જોગવાઇ. 

  ગરૂડેશ્વર વવયર તથા વવવવધ શાખા નહેરો પર વીજ મથકોની સ્થાપના, જાળવણી 
અને મરામત માટે `૫૦ કરોડની જોગવાઈ. 

 સૂક્ષ્મ વસાંચ ઇ  

 ઉપલબ્ધ પાણીમાંથી વસંચાઇક્ષેત્રમાં વધારો કરવા માટે આપણં રાજ્ય સૂક્ષ્મ 
વસંચાઇનો મહત્તમ ઉપયોગ કરી પાણીનો કરકસરભયો ઉપયોગ કરે તે આજની જરૂદરયાત 
છે. અત્યાર સુધીમાં અંદાજ ે૨૧ લાખ હેકટર વવસ્તારમાં સૂક્ષ્મ વસંચાઇની સુવવધાઓ 
ઉપલબ્ધ કરાવી આ દદશામાં ગુજરાતે દેશને એક નવી રાહ ચીંધેલ છે. ભૂગભવ જળ અને 
ઉદ્ વહન વસંચાઇ યોજનાઓ દ્વારા પાઇપલાઇનથી અપાતા પાણીમાં પણ સૂક્ષ્મ 
વસંચાઇના ઉપયોગથી વોટરયુઝ એદફવસયન્દ સીમાં વધારો કરી પાણી અને વીજળીની 
બચત કરી ખેત ઉત્પાદન વધારી શકાય છે. સૂક્ષ્મ વસંચાઇ દ્વારા જળવસંચનના 
અવભગમને રાજ્યવ્યાપી અવભયાન બનાવવામાં આવશે.  
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  ગુજરાત ગ્રીન દરવોલ્યુશન કંપનીના માધ્યમથી ખેડૂતોને ડિ ીપ અને વસ્પ્રંકલર 
વસાવવા માટે `૧૫૦૦ કરોડની જોગવાઇ.  

  ભારત સરકાર સહાવયત `૭૫૦ કરોડની અટલ ભૂજલ યોજના અંતગવત સૂક્ષ્મ 

વસંચાઇને પ્રોત્સાહન આપવા `૨૦૦ કરોડની જોગવાઇ. 

  ઉદ્ વહન વસંચાઇ યોજનાઓને સેચ્યુરેશન એપ્રોચથી સૂક્ષ્મ વસંચાઇ સાથે જોડવા 
માટે ખૂટતી કડીના કામો માટે `૪૮૨ કરોડની જોગવાઇ.   

પ િી પુરવઠ  પ િી પુરવઠ  પ્રભ ગ મ ટે ₹૬૦૦૦ કરોડની જોગવ ઇ  

 લોકોના આરોગ્ય અને જીવનધોરણમાં સુધારા માટે પૂરતા પ્રમાણમાં સારી 

ગુણવત્તાયુકત પીવાનું પાણી વનયવમત રીતે મળી રહે તે માટે રાજ્ય સરકારે ભગીરથ 

પ્રયત્નો કરેલ છે. રાજ્યવ્યાપી પાણી પુરવઠા ગ્રીડની સ્થાપના આ દદશામાં રાજ્ય 

સરકારની એક મોટી ઉપલવબ્ધ છે. આદદજાવત વવસ્તારના ડંુગરાળ અને અંતદરયાળ 

ગામોમાં પાણીની ઉપલબ્ધતા સુવનવિત કરવા માટે અંબાજીથી ઉમરગામ સુધી વવવવધ 

પાણી પુરવઠા યોજનાઓ કરવામાં આવેલ છે.  

  નલ સે જલ યોજના અંતગવત `૨૬૦૨ કરોડની જોગવાઇ.  

  આદદજાવત વવસ્તારમાં ૩૦૫૨ ગામોને આવરી લેતી અંદાવજત વકંમત `૪૦૦૯ 

કરોડની ૬૪ યોજનાના કામો હાલ પ્રગવત હેઠળ છે. જયારે ૨૫૯૨ ગામોન ે

આવરી લેતી અંદાજીત રકમ `૨૩૬૨ કરોડની ૬૬ યોજનાના કામો આયોજન 

હેઠળ છે. આ યોજનાઓ માટે `૯૦૯ કરોડની જોગવાઇ. 

  સૌરાષ્ટિમાં આગામી વર્ોની પીવાના પાણીની જરૂદરયાતને પહોંચી વળવા 

નાવડા-બોટાદ-ગઢડા-ચાવંડ, બુધેલ-બોરડા, ધરાઇ-ભેસાણ અને ઢાંકી-

નાવડા બલ્ક પાઇપલાઇનના કામો અમલમાં મૂકેલ છે. જ ે કામો માટે  

`૮૦૦ કરોડની જોગવાઇ.  

 o બુધેલથી બોરડા સુઘીની ૫૬ વક.મી. લંબાઇની બલ્ક પાઇપલાઇન અંદાજીત 

વકંમત `૩૭૬ કરોડના કામો પુણવતાના આરે.   

 o બોટાદ, રાજકોટ અમરેલી, જૂનાગઢ અને પોરબંદર વજલ્લાઓ માટેની નાવડા 

થી ચાવંડ સુધીની ૮૫ વક.મી. બલ્ક પાઇપલાઇનના અંદાજ ે̀ ૬૪૪ કરોડના 

કામો પ્રગવત હેઠળ.  

 o અમદાવાદ, બોટાદ, અમરેલી, ભાવનગર, ગીર-સોમનાથ, જૂનાગઢ, 

પોરબંદર વજલ્લાઓ માટેની ઢાંકી થી નાવડા સુધીની ૯૭ વક.મી. બલ્ક 

પાઇપલાઇન અંદાજીત વકંમત `૧૦૪૪ કરોડના કામો પ્રગવત હેઠળ.  

 o જૂનાગઢ વજલ્લા માટેની ઘરાઇથી ભેંસાણ સુધીની પાણી પૂરં પાડવા માટેની 

૬૩ વક.મી. લંબાઇની બલ્ક પાઇપલાઇનના અંદાવજત ̀ ૩૯૨ કરોડના કામો 

પ્રગવત હેઠળ.    
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  પાણીની ઉપલવબ્ધ સુવનવિત કરવાની સાથે લોકસહકારથી તેના કરકસરભયાવ 

ઉપયોગ માટે સરકાર પ્રયત્નશીલ છે આ હેતુસર,  

 o ગુજરાત ઘર વપરાશ પાણી(સંરક્ષણ) અવધવનયમ, ૨૦૧૯ અંતગવત 

પાણીનું વવતરણ કરતી ૬૫૦૦ ગ્રામ પંચાયતો અને ૩૬૩ જૂથ યોજના 

હેઠળના ૨૦૦૦ હેડવક્ટસવ, પાણી વવતરણના સ્થળોનું વોટર ઓદડટ પૂણવ 

કરેલ છે.  

 o પાણીના પદરવહન અને વવતરણમાં જવાબદેહી લાવવા અને પાણીનો 

બગાડ અટકાવવા ૨૨૦૦ જટેલા અગત્યના સ્થળો ઉપર વોટરફ્લો મીટર 

લગાડવાની અને અંદાજ ે ૫૦૦ જટેલા હેડવક્ટસવ ઉપરથી પાણીની 

ગુણવત્તાની માપણી અને તેના મોવનટરીંગની વ્યવસ્થા પ્રગવતમાં છે.   

વવજ્ઞ ન અને 

પ્રૌદ્યોવગકી  

વવજ્ઞ ન અને પ્રૌદ્યોવગકી વવભ ગ મ ટે કુલ ₹૨૧૯૩ કરોડની જોગવ ઇ 

આઇ.ટી., ઇલેકટિ ોવનક, સેમી-કોન જવેી નીવતઓનો અમલ કરી આધુવનક 

ટેકનોલોજી આધાદરત ઉદ્યોગો અને સેવાકીય ક્ષેત્રો દ્વારા આવથવક વવકાસ માટે રાજ્યમાં 

સાનુકૂળ વાતાવરણ ઊભંુ કરવા સરકાર કાયવરત છે. ગ્રામ્પયસ્તરે દડમાન્દ ડ આધાદરત 

દડવજટલ કનેવક્ટટવીટી ઉપલબ્ધ કરાવી વવશ્વકક્ષાની દડવજટલ સેવાઓ પૂરી પાડવાનું અને 

દડવજટલ વ્યવહારોને ઉતેજન આપવાનું સરકારનું લક્ષ્ય છે.   

 વવજ્ઞાન પ્રત્યે વવદ્યાથીઓની અવભરૂચી કેળવવા વવજ્ઞાન કેન્દ રોનો વ્યાપ વધારી 

વજલ્લાકક્ષાએ આવા કેન્દ રો સ્થાપવાનો વનણવય કરેલ છે. રાજ્ય કક્ષાના સાયન્દ સ વસટીથી 

માંડી પ્રાદેવશક અને વજલ્લા કક્ષાના આ કેન્દ રોનુ નેટવકવ  નોલેજબેઝ્ડ સોસાયટીની દદશામાં 

સરકારનું એક મહત્વનું પગલંુ છે. વવજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોવગકી ક્ષેત્રને વધુ પ્રોત્સાહન આપવા 

વવભાગના બજટેમાં ગત વર્વની સરખામણીમાં હંુ ૨૨૭% નો વધારો સૂચવંુ છંુ.  

  સેમી કન્દ ડકટર પોવલસી હેઠળ સેમી કન્દ ડકટર અને દડસ્પ્લે ફેબ તેમજ ઓસેટ 

ફેસીલીટી માટે `૫૨૪ કરોડની જોગવાઇ.  

  ઈલેક્ટટિ ોવનક પોવલસી હેઠળ ઇલેકટિ ોવનકસ ક્ષેત્રના ઉદ્યોગો માટે `૧૨૫ કરોડની 

જોગવાઈ. 

  આઇ.ટી. પોવલસી હેઠળ રોકાણોને પ્રોત્સાહન આપી રોજગારીનું સજવન કરવા 

`૭૦ કરોડની જોગવાઇ.   

  સાયન્દસ વસટી ખાતે ભારત સરકારની સંસ્થા InSpace સાથે મળીને સ્પેસ 

મેન્દયુફેકચરીંગ ક્ટલસ્ટરનો વવકાસ કરવા માટે `૧૨ કરોડની જોગવાઇ.    

  આઇ.ટી. અને સ્ટાટવઅપ કલ્ચરના સવાાંગી વવકાસ હેતુ સાયન્દસ વસટી ખાતે 

આઈ. ટી. અને સાયન્દસ પાકવના વવકાસ માટે `૧૦ કરોડની જોગવાઈ.  

  સાયન્દ સ વસટીના વવકાસના માસ્ટર પ્લાનના ભાગરૂપે નવા ક્ષેત્રો દડફેન્દ સ અને 

એવવએશનની ગેલેરી સ્થાપવા `૨૫૦ કરોડનું આયોજન છે. જનેા માટે  

`૨૨ કરોડની જોગવાઇ.  
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  રાજ્યમાં ૮ સ્થળોએ દરજીયોનલ સાયન્દ સ સેન્દ ટર અને બાકીના તમામ 

વજલ્લાઓમાં વજલ્લા વવજ્ઞાન કેન્દ રની સ્થાપના અને સંચાલન માટે `૨૩૩ કરોડની 

જોગવાઇ.  

  ગ્રામ્પય ક્ષેતે્ર દડજીટલ દડવાઇડ ઓછંુ કરવા દડવજટલ  વવલેજ સ્કીમ અંતગવત ગ્રામ્પય 

વવસ્તારમાં FTTH (Fiber To The Home)કનેક્ટશન આપવાની યોજના 

માટે `૧૨૦ કરોડની જોગવાઈ. 

:  ચતુથગ સ્તાંભ : 

કૃવર્, ઉદ્યોગ અને સેવ ક્ષેત્રની આવથગક પ્રવૃવિઓનો વવક સ  

કૃવર્, ખેડૂત 

કલ્ય િ અને  

સહક ર  

કૃવર્, ખેડૂત કલ્ય િ અને સહક ર વવભ ગ મ ટે કુલ ₹૨૧,૬૦૫ કરોડની જોગવ ઇ 

કૃવર્ ક્ષેતે્ર ગુજરાતે દીઘવરવષ્ટપૂણવ અને લાંબા ગાળાનો વવકાસ વ્યૂહ અપનાવ્યો છે. 

વ વિી થી વેચ િ સુધી ખેડૂતો સાથે અડીખમ ઊભી રહેલી અમારી સરકારે કૃવર્ 

ઉત્પાદન વધારવાની દદશામાં મક્કમ પગલાં ભયાવ છે. કૃવર્માં વૈવવધ્યીકરણ લાવી 

બાગાયત, પશુપાલન, એગ્રોપ્રોસેસીંગ, એગ્રોમાકેટીંગ જવેી સંલગ્ન પ્રવૃવત્તઓ તેમજ 

અદ્યતન ટેકનોલોજીના ઉપયોગથી ખેડૂતોની આવક વધારવાનું અમારી સરકારનું ધ્યેય 

છે. પ્રાકૃવતક કૃવર્ માટે ખેડૂતો પે્રદરત થાય તેના સઘન પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવેલ છે. 

કૃવર્ ક્ષેતે્ર ઉદ્યોગ સાહવસકતાને પ્રોત્સાહન આપવા અને કૃવર્ક્ષેત્રને લગતી માદહતી સેન્દ ટિલ 

પોટવલ પર ઉપલબ્ધ કરાવવા iNDEXT-A  ની સ્થાપના કરવામાં આવશે.   

  પ્રધાનમંત્રી વકસાન સન્દમાન વનવધ યોજના અંતગવત છેલ્લાં ચાર વર્વમાં એકંદરે 

બાર હપ્તામાં આશરે ૬૧ લાખથી વધુ ખેડૂત કુટંુબોને સીધેસીધા તેમના બેન્દક 

ખાતામાં અંદાજ ે`૧૨ હજાર કરોડની સહાય આપવામાં આવેલ છે. 

  ખેડૂતોને વીજ જોડાણ તેમજ રાહતદરે વીજળી ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે  

`૮૨૭૮ કરોડની જોગવાઇ.  

 પ ક કૃવર્ વ્યવસ્થ   

  ટિે ક્ટટર તેમજ કૃવર્ યાંવત્રકીકરણ માટેના અન્દય સાધનો તેમજ વવવવધ ઓજારોની 

ખરીદીમાં સહાય આપવા `૬૧૫ કરોડ જટેલી માતબર રકમની જોગવાઇ. 

  વન્દય પ્રાણીઓ દ્વારા ખેડૂતોના પાકને થતું નુકશાન અટકાવવા ખેતરની ફરતે 

કાંટાળી તારની વાડ અને સોલાર ફેન્દસીંગ બનાવવા સહાય માટે `૪૦૦ કરોડની 

જોગવાઈ. 

  કૃવર્ અને સંલગ્ન ક્ષેત્રોના વવવવધ પ્રોજકે્ટટ માટે રાષ્ટિ ીય કૃવર્ વવકાસ યોજના 

અંતગવત `૨૫૦ કરોડની જોગવાઇ. 

  પ્રાકૃવતક ખેતી કરતા ખેડૂતને દેશી ગાયના વનભાવ ખચવ માટે સહાય આપવા 

`૨૦૩ કરોડની જોગવાઇ.  
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  એગ્રો અને ફુડ પ્રોસવેસંગ એકમોને સહાય આપવા `૨૦૦ કરોડની જોગવાઇ. 

  ખાતેદાર ખેડુતોને આકવસ્મક મૃત્યુ/કાયમી અપંગતાના વકસ્સામાં વીમા રક્ષણ 

આપવાની યોજના હેઠળ `૧૨૫ કરોડની જોગવાઇ. 

  સ્માટવ  ફાવમાંગની યોજના અંતગવત સોઈલ હેલ્થ કાડવ  અને ખેડૂતોને કૃવર્ 

એડવાઈઝરી માટે `૫૦ કરોડની જોગવાઇ.  

  ખેડૂતોને વમલેટ્સના વાવેતર વવસ્તાર વધારવા વબયારણ સહાય, પ્રચાર-પ્રસાર 

વગેરે માટે `૩૫ કરોડની જોગવાઈ.  

  નેનો ફદટવલાઇઝર અને જતંુનાશક દવાઓના છંટકાવ માટે કૃવર્ ક્ષેત્ર ેઅદ્યતન ડિ ોન 

ટેક્ટનોલોજીને પ્રોત્સાહન આપવા `૧૦ કરોડની જોગવાઈ. 

  ટિે વનંગ ફોર એગ્રીકલ્ચરલ લનીંગ એન્દડ ઇન્દટીગ્રેશન મીશન (TALIM) યોજના 

માટે  `૨ કરોડની જોગવાઈ.  

  શેરડીના પાક માટે સેન્દટર ઓફ એક્ટસેલન્દસ ઊભંુ કરવા `૨ કરોડની જોગવાઈ. 

 બ ગ યત 

  િળ પ ક ઉત્પ દકત  વધ રવ  અને બાગાયતી પાકોના ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ટત 

ધરૂ/રોપા/કલમોનો ઉછેર અને ઉપલબ્ધતા સુવનવિત કરવા નસવરી વવકાસ 

માટે સહાય આપવા કુલ `૬૫ કરોડની જોગવાઇ. 

  બાગાયતી પાકોમાં કાપણી પછી બગાડ અટકાવવા માળખાવકય સુવવધા ઊભી 

કરવા `૪૦ કરોડની જોગવાઇ. 

  નાવળયેરીની ખેતીને પ્રોત્સાહન હેતુ ગુજરાત નાવળયેરી વવકાસ કાયવક્મ માટે  

`૬ કરોડની જોગવાઇ. 

  મસાલા પાકોના સટીફાઇડ વબયારણ ઉપર સહાય યોજના માટે `૫ કરોડની 

જોગવાઇ. 

  અબવન ગ્રીન વમશન કાયવક્મ હેઠળ શહેરમાં માળી કામ અથે યુવાનોન ે

કૌશલ્યવધવન રોજગારલક્ષી તાલીમ આપવા માટે `૩ કરોડની જોગવાઇ. 

 કૃવર્-પશુપ લન વશક્ષિ અને સાંશોધન  

 કૃવર્, પશુપાલન, મત્સ્યઉદ્યોગ અને પ્રાકૃવતક ખેતી સંલગ્ન વશક્ષણ, વવસ્તરણ તથા 

સંશોધન અંતગવત લેબ ટુ લેન્દડના એપ્રોચ સાથે કૃવર્ યુવનવવસવટીઓ, કામધેનુ 

યુવનવવસવટી, ગુજરાત નેચરલ ફાવમાંગ એન્દડ ઓગેવનક એગ્રીકલ્ચરલ યુવનવવસવટી કાયવરત 

છે. આ યુવનવવસવટીઓમાં માળખાવકય સગવડોના વવકાસ, શૈક્ષવણક કાયવ અને સંશોધન 

માટે `૧૧૫૩ કરોડની જોગવાઇ.   
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 પશુપ લન 

  ગૌશાળા, પાજંરાપોળ અને ટિસ્ટ સંચાવલત સંસ્થાઓને ગૌવંશ વનભાવ માટે 

મુખ્યમાંત્રી ગૌમ ત  પોર્િ યોજન  અંતગવત `૫૦૦ કરોડની જોગવાઇ.  

  મુખ્યમંત્રી વન:શુલ્ક પશુ સારવાર યોજના અને ફરતાં પશુ દવાખાનાની સેવાઓ 

માટે `૧૦૯ કરોડની જોગવાઈ. 

  ગ્રામ્પય કક્ષાએ સ્વરોજગારી માટે ડેરી ફામવ તેમજ પશુ એકમ સ્થાપવા સહાય માટે 

`૬૨ કરોડની જોગવાઈ.  

  દૂધ ઉત્પાદક સહકારી સંઘોને વવવવધ માળખાવકય સુવવધાઓ વવકસાવવા માટે 

સહાય પૂરી પાડવા `૧૨ કરોડની જોગવાઈ. 

  કરણા એવનમલ એમ્પબ્યુલન્દસ–૧૯૬૨ ની સેવાઓ માટે `૧૦ કરોડની 

જોગવાઈ.  

  રાજ્યમાં ૧૫૦ નવા સ્થાયી પશુ દવાખાના શર કરવા `૧૦ કરોડની જોગવાઈ.   

 મત્સ્યોદ્યોગ 

  નવા મત્સ્યબંદરોના વવકાસ તેમજ હયાત મત્સ્યકેન્દ રોના આધુવનકીકરણ અને  

વનભાવ માટે `૬૪૦ કરોડની જોગવાઈ. 

  સાગરખેડુઓને દડઝલ વેટ રાહત તેમજ પેટિ ોલ પર સહાય માટે `૪૫૩ કરોડની 

જોગવાઈ. 

  પ્રધાનમંત્રી મત્સ્યસંપદા યોજના હેઠળ મત્સ્યોદ્યોગના સવાાંગી વવકાસ માટે 

`૧૫૫ કરોડની  જોગવાઈ. 

  દદરયાઈ, આંતરદેશીય અને ભાંભરા પાણી આધાદરત મત્સ્યોદ્યોગના વવકાસ 

માટે `૧૧૭ કરોડની જોગવાઈ.  

 સહક ર 

  ખેડૂતો, પશુપાલકો અને સાગરખેડુઓને વકસાન કે્દડટ કાડવ  મારફત અપાતા  

`૩ લાખ સુધીના ટંૂકી મદુતનું પાક વધરાણ પર વ્યાજ સહાય પેટે `૧૨૭૦ 

કરોડની જોગવાઇ. 

  પ્રાથવમક કૃવર્ સહકારી મંડળીઓના કોમ્પપ્યુટરાઇઝેશન તેમજ સાધન સહાય માટે 

`૧૨૪ કરોડની જોગવાઇ. 

  બજાર સવમવતઓમાં વેરહાઉસ બનાવવા સહાય માટે `૩૮ કરોડની જોગવાઇ. 

  વકસાન કલ્પવૃક્ષ યોજના હેઠળ બજાર સવમવતઓમાં માળખાગત સુવવધાઓ 

સુરઢ કરવા `૨૩ કરોડની જોગવાઇ. 

  તાલુકા અને વજલ્લા સહકારી ખરીદ વેચાણ સંઘોના વવવવધ પ્રોજકે્ટટ માટે કેવપટલ 

સહાયની યોજના અંતગવત `૩ કરોડની જોગવાઇ. 



 

35 
 

ઉદ્યોગ અને  

ખ િ  

ઉદ્યોગ અને ખ િ વવભ ગ મ ટે કુલ ₹૮૫૮૯ કરોડની જોગવ ઇ 

ગુજરાતના સકલ ઘરેલંુ ઉત્પાદન(GDP)માં મેન્દયુફેક્ટચરીંગ સેકટરનો ફાળો સૌથી 

વધારે છે. ટેક્ટસટાઇલ, કેવમકલ, ફામાવસ્યુદટકલ, વસરાવમક, ડાયમંડ જવેા ક્ષેત્રોમાં 

ગુજરાત મોખરાનું સ્થાન ધરાવે છે. ગ્રીન હાઈડિ ોજન અને બીજા નવા ક્ષેત્રોમાં અદ્યતન 

ટેકનોલોજી સાથે ખાનગી ક્ષેત્રના મૂડી રોકાણ માટે ગુજરાત પ્રયત્નશીલ છે. થ્રસ્ટ 

સેકટરમાં ગ્રીન એમોવનયા, ફયુઅલ સેલ, બેટરી સ્ટોરેજ, ઈલેવક્ટટિક વ્હીકલ, 

ઇલેકટિ ોવનકસ, અવકાશ અને ઉડ્ડયન જવેા ક્ષેત્રોમાં સંપૂણવ ઈકો વસસ્ટમ ઊભી કરવામાં 

આવશે.  

 છેલ્લાં ૮ વર્વમાં દેશમાં થયેલ આશરે `૩૨ લાખ કરોડના વવદેશી મૂડી રોકાણ પૈકી 

૫૭% એટલે કે  `૧૮ લ ખ કરોડનું મૂડીરોકાણ ગુજરાતમાં થયેલ છે. નીવત આયોગના 

ઇઝ ઓફ ડુઇંગ વબઝનેસ રેવન્દ કંગમા સમગ્ર દેશમાં ગુજરાત ટોપ એચીવર સ્ટેટમાં સ્થાન 

પામેલ છે. દેશની કુલ વનકાસમાં ૩૩% દહસ્સા સાથે ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં પ્રથમ સ્થાન 

ધરાવે છે.  

  ટેક્ટસટાઇલ નીવત અંતગવત કાપડ ઉદ્યોગને પ્રોત્સાહન આપવા માટે  

`૧૫૮૦ કરોડની જોગવાઇ. 

  MSME ઉદ્યોગો રાજ્યના મેન્દયુફેક્ટચદરંગ સેકટરની કરોડરજુ્જ સમાન છે. આ 

ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન માટે જુદા જુદા પ્રકારની સહાય માટે `૧૫૦૦ કરોડની 

જોગવાઈ. 

  મોટા ઔદ્યોવગક એકમોને રાજ્યમાં મૂડીરોકાણ માટે પ્રોત્સાદહત કરવા  

`૮૮૦ કરોડની જોગવાઈ. 

  આદદજાવત વવસ્તારોમાં આઠ, એગ્રો પ્રોસેસીંગ માટે બે અને સી-ફૂડ પ્રોસેસીંગ 

માટે બે જી.આઇ.ડી.સી. વસાહતો સ્થાપવાનો વનણવય લેવાયેલ છે. આ 

ઔદ્યોવગક વસાહતોના વવકાસ  માટે રાજ્ય સરકારની સહાય પેટે `૨૩ કરોડની 

જોગવાઇ. 

  ઔદ્યોવગક વસાહતોમાં માળખાવકય સગવડોનો વવકાસ કરવા અને દટિ ટેડ વેસ્ટ 

વોટરનો વનકાલ કરવા માટે ડીપ-સી પાઇપલાઇનો નાખવા માટે ̀ ૪૭૦ કરોડની 

જોગવાઇ. 

  ઉદ્યોગોની લોજીસ્ટીક કોસ્ટ ઘટાડવા, લાસ્ટ માઇલ રેલ કનેવક્ટટવીટી પૂરી પાડવા 

તેમજ લોજીસ્ટીક ફેસીલીટી વવકસાવવા રફાળેશ્વર અને બેડી પોટવ  પાસે ટવમવનલ 

બનાવવા `૨૩૭ કરોડની જોગવાઇ. 

  રાજ્યમાં આવેલ ત્રણ સ્પેશયલ ઇન્દવેસ્ટમેન્દટ રીજીયન (SIR): ધોલેરા, માંડલ-

બેચરાજી અને પી.સી.પી.આઇ.આર. દહેજમાં ઉદ્યોગો માટે વૈવશ્વક કક્ષાની 

આંતરમાળખાવકય સુવવધાઓ ઊભી કરવા `૧૮૮ કરોડની જોગવાઇ. 
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  કેન્દ ર સરકાર દ્વારા ૧ હજાર કરોડની સહાયથી જબંુસર ખાતે સ્થાપવામાં આવી 

રહેલ બલ્ક ડિગ પાકવના વનમાવણ માટે `૧૦૦ કરોડની જોગવાઇ. 

  માઇક્ો અને સ્મોલ એન્દ ટરપ્રાઇઝના વવલંવબત ચૂકવણાના કેસોના વનણવય ઝડપી 

અને અસરકારક બનાવવા પાંચ વધારાની કાઉવન્દસલની રચના કરવા માટે  

`૧ કરોડની જોગવાઈ. 

 કુટીર ઉદ્યોગ  

  ODOP (One District One Product) યોજના હેઠળ દરેક વજલ્લાની 

ખાસ ઉત્પાદદત આઇટમની આંતરરાષ્ટિ ીય ઓળખ ઊભી કરવા માનનીય 

વડાપ્રધાનશ્રીએ આહ્વાન કરેલ છે. પાટણના પટોળા, જામનગરની બાંધણી અને કચ્છનું 

ભરતકામ એ ગુજરાતની આગવી ઓળખ અને ભવ્ય વારસાના પ્રવતક છે, કે જમેને 

જી.આઇ.ટેગ મળેલ છે. એકતાનગર ખાતે દેશના વવવવધ રાજયોના ઉત્પાદનો અને 

હસ્તકલા ઉત્પાદનોના પ્રમોશન તથા વેચાણ માટે યુવનટીમોલ સ્થાપવામાં આવેલ છે. 

આજ પેટનવ પર ગાંધીનગર ખાતે પણ યુવનટીમોલ સ્થાપવામાં આવશે.  

  શ્રી વ જપ ઇ બેન્ કેબલ યોજન  અન્દવયે ૩૭ હજાર લાભાથીઓ માટે `૨૩૭ 

કરોડની જોગવાઇ. 

  મ નવ કલ્ય િ યોજન  અન્દવયે ૨૭ ટિે ડ માટે અંદાજ ે૩૫ હજાર લાભાથીઓને 

લાભ આપવામાં આવશે. 

 પ્રવ સન, ય ત્ર ધ મ અને ન ગદ્વરક ઉડ્ડયન  

  રાજ્યમાં પ્રવાસન પ્રવૃવત્તઓને વેગ આપી રોજગારીની નવી તકો ઊભી કરવા 

સરકારે અનેકવવધ પગલાઓ લીધેલ છે. આ ક્ષેત્રના વવકાસને વેગ આપવા આ પ્રભાગના 

બજટે ૩૪૬% નો વધારો કરવાની હંુ જાહેરાત કરં છંુ.   

 પ્રવ સનન  વવક સની હરિિ ળને વેગવાંતી બન વવ  મ ટે `૨૦૭૭ કરોડની જોગવ ઇ  

  આઇકોવનક ટુદરસ્ટ સ્થળોના સંકવલત વવકાસ માટે `૭૦૬ કરોડની જોગવાઇ.  

  ધાવમવક, હેરીટેજ, એડવેન્દ ચર અને ઇકો ટુદરઝમ અંતગવત આવતા પ્રવાસન 

સ્થળોના વવકાસ માટે `૬૪૦ કરોડની જોગવાઇ.  

  એરસ્ટિ ીપ/એરપોટવનો વવકાસ કરવા તેમજ એર કનેવક્ટટવવટી વધારવા માટે 

`૨૧૫ કરોડની જોગવાઈ.  

  અંબાજી-ધરોઇ બંધ પદરક્ષેત્રને વવશ્વ કક્ષાના પ્રવાસી અને યાત્રાધામ વવકાસ 

માટે `૩૦૦ કરોડની જોગવાઇ.  

  રાજ્યમાં આવેલ જુદા જુદા યાત્રાધામોના વવકાસ અને યાવત્રકોની સગવડો 

વધારવા માટે `૯૪ કરોડની જોગવાઇ.  

  હેદરટેજ અને વસનેમેદટક પ્રવાસન નીવત માટે `૩૩ કરોડની જોગવાઇ. 
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  કલી જળાશય વવસ્તારને પયવટન સ્થળ તરીકે વવકાસ કરવા માટે `૨૫ કરોડની 

જોગવાઇ.  

  ધોળાવીરા, ધરોઈ, નડાબેટ, કડાણા ડેમ, વશવરાજપુર વગેરે સ્થળોએ ટેન્દટ 

વસટી વવકસાવવા માટે `૨૦ કરોડની જોગવાઇ.     

  સ્વામી વવવેકાનંદ સવકવટના વવકાસ માટે `૧૨૦ કરોડના આયોજન સામે  

`૧૦ કરોડની જોગવાઇ. 

 સ્ટેચ્યુ ઓિ યવુનટી-એકત  નગર 

 એકતાનગર ખાતે વવવવધ કામગીરી માટે `૫૬૫ કરોડની જોગવાઇ. 

  માનનીય વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ રભાઇ મોદીની પ્રેરણા અને નેતૃત્વ હેઠળ 

સ્થપાયેલ ૧૮૨ મીટર ઉંચી સરદાર પટેલની પ્રવતમા સંપૂણવ દેશને એકતા અને 

અખંદડતતાનો સંદેશ આપે છે. પ્રવાસીઓ માટે વવવવધ આકર્વણો સાથે તેમની 

સગવડોમાં ઉત્તરોત્તર વધારો કરવામાં આવી રહેલ છે. એકતાનગર આજ ે વવશ્વના 

નોંધપાત્ર પયવટન સ્થળ તરીકે ઉભરી રહેલ છે. આદદજાવત સંસ્કૃવત, પ્રકૃવત અને પાણીના 

સંગમને વવશ્વ સમક્ષ પ્રદવશવત કરી રોજગારીની વવપુલ તકોનું સજવન કરવા આ વવસ્તારનો 

સંકવલત વવકાસ કરવાનું આયોજન છે. આગામી સમયમાં એકતાનગર ખાતે વવશ્વકક્ષાની 

ડિ ાઇવ ઇન સફારી અને વવવવધ પ્રકારના મ્પયુવઝયમ પણ સ્થાપવામાં આવશે.  

: પાંચમ સ્તાંભ : 

ગ્રીનગ્રોથ  

વન અને  

પય ગવરિ  

વન અને પય ગવરિ વવભ ગ મ ટે કુલ ₹૨૦૬૩ કરોડની જોગવ ઇ  

 વવકાસની સાથે પયાવવરણના જતન માટે વનોનું રક્ષણ અને સંવધવન જરૂરી છે. વન્દય 

પ્રાણીઓના સંરક્ષણ અને જતન માટે રાજયે નોંધપાત્ર કામગીરી કરેલ છે. છેલ્લી ગણતરી 

મુજબ ગીર રાષ્ટિ ીય ઉદ્યાન, અભયારણ્ય તેમજ બૃહદ ગીર વવસ્તારમાં એવશયાઇ વસંહની 

સંખ્યા ૫૨૩ થી વધીને ૬૭૪ નોંધાયેલ છે, જ ે વવશ્વ કક્ષાએ આરવક્ષત પ્રજાવતઓના 

સંરક્ષણ ક્ષેતે્ર એક વવક્મ સમાન છે.         

  વનોના વવકાસ, સંવધવન અને સંરક્ષણની કામગીરી માટે `૫૧૨ કરોડની 

જોગવાઇ.  

  વન વવસ્તારની બહારના વવસ્તારોમાં સામાવજક વનીકરણ માટે `૩૫૩ કરોડની 

જોગવાઇ. 

  વન્દયપ્રાણી વ્યવસ્થા અને વવકાસ માટે `૩૧૭ કરોડની જોગવાઇ.  

  વળતર વનીકરણ તથા અન્દય વન વવકાસની કામગીરીઓ માટે `૨૦૪ કરોડની 

જોગવાઈ 

  હદરત વસંુધરા પ્રોજકેટ, પાવન વૃક્ષ વાટીકા અને વૃક્ષોનું આવરણ વધારવાની 

વવવવધ યોજનાઓ માટે `૪૦ કરોડની જોગવાઇ.    
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  ગીર વવસ્તારના સંકવલત વવકાસના આયોજનના ભાગરૂપે ગીર અભયારણ્ય 

તેમજ વધુ બે લાયન સફારીનો વવકાસ કરવા માટે `૨૭ કરોડની જોગવાઇ. 

  લોકોમાં વન અને પયાવવરણ પ્રત્યે જાગૃવત લાવવા તેમજ લોકસમુદાયને તેમાં 

સદક્ય રીતે જોડવા માટે વમયાવાકી પિવતથી ૭૫ અબવન ફોરેસ્ટ(વન કવચ)ના 

વનમાવણ માટે ` ૨૦ કરોડની જોગવાઇ. 

  દદરયાઇ સૃવષ્ટના સંવધવન, વાવાઝોડા સામે રક્ષણ અને દદરયાઇ કાંઠાના ધોવાણ 

અટકાવવા માટે કેન્દ ર સરકારે વમષ્ટી ક યગક્રમ હાથ ધરવાની જાહેરાત કરી છે. જ ે

અંતગવત દદરયાકાઠાં પર ચેર વાવેતર અને પુનઃસ્ થાપન માટે `૧૧ કરોડની 

જોગવાઈ.  

  ઘાસ સંગ્રહ વધારવા માટે ઘાસ ગોડાઉન બાંધકામ યોજના હેઠળ `૮ કરોડની 

જોગવાઇ. 

  આદદજાવત વવસ્તારોમાં લોકોની આવક વધારવા તેમજ વનક્ષેત્રમાં વૃવિ કરવા 

એગ્રો ફોરેસ્ટિ ીને ખાસ ઉતે્તજન આપવા માટે `૮ કરોડની જોગવાઇ. 

  ‘Mission LiFE’ અંતગવત પયાવવરણ ક્ષેત્રમાં તાલીમ અને માનવ સંસાધન 

વવકાસ હાથ ધરવા તેમજ જનજાગૃવત અવભયાન ચલાવવા `૬ કરોડની 

જોગવાઈ. 

  અમૃત ધરોહરો–જળ પ્લાવવત વવસ્તારો ગુજરાતના પયાવવરણમાં અનેરં સ્થાન 

ધરાવે છે. ગુજરાત વવશ્વ કક્ષાએ સ્વીકૃવત મેળવેલ ચાર રામસર સ્થળો ધરાવે છે. 

આ ધરોહરની જાળવણી અને વવકાસ માટે `૧ કરોડની જોગવાઇ. 

ક્લ ઇમેટ ચેન્જ  ક્લ ઇમેટ ચેન્જ વવભ ગ મ ટે કુલ `૯૩૭ કરોડની જોગવ ઇ  

 કલાઇમેટ ચેન્દ જના કારણે વવવવધ ક્ષેત્રોમાં ઉત્પન્ન થયેલ પડકારોને પહોંચી વળવા 

સરકાર આયોજનબિ રીતે કાયવ કરી રહી છે. તાજતેરમાં ભારત સરકારનાં નીવત આયોગ 

દ્વારા જાહેર થયેલ ક્ટલાઇમેટ અને એનજી ઇન્દડેક્ષમાં ગુજરાતને પ્રથમ ક્મ આપવામાં 

આવેલ છે. દરન્દયુએબલ ઊજાવ સ્ત્રોતોનો વવકાસ કરી રાજ્યે ૧૯ હજાર મેગાવોટની ક્ષમતા 

સ્થાવપત કરી દેશના અગ્રગણ્ય રાજયોમાં પોતાનું સ્થાન સુવનવિત કરેલ છે.  

  ૪ લાખ ઉપરાંત ઘરોમાં સોલર રૂફટોપ સ્થાપી ૨૩૦૦ મેગાવોટની ક્ષમતા સાથે 

ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં પ્રથમ ક્મે છે. આ યોજના માટે `૮૨૪ કરોડની જોગવાઈ. 

  ૧૦ હજાર વવદ્યાથીઓને ઇલેવક્ટટિક દદ્વચક્ી વાહન ખરીદવાની સહાય માટે  

`૧૨ કરોડની જોગવાઇ. 
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  આગામી પાંચ વર્વમાં રાજ્યની તમામ ગ્રામ પંચાયતોમાં સ્મશાનગૃહોને સુધારેલ 

સ્મશાનભઠ્ઠી યોજના હેઠળ આવરી લેવામાં આવશે. આ યોજના માટે  

`૭ કરોડની જોગવાઈ.  

  ગૌશાળાઓ તથા અન્દય સંસ્થાઓમાં બાયોગેસ પ્લાન્દટની સ્થાપના માટે  

`૬ કરોડની જોગવાઈ. 

ગૃહ ગૃહ વવભ ગ મ ટે કુલ ₹૮૫૭૪ કરોડની જોગવ ઇ 

રાજ્યના વવકાસમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની પદરવસ્થવત અગત્યની ભૂવમકા ભજવે 

છે. સરકાર રાજ્યમાં શાંવત, સલામતી અને સુરક્ષાને જાળવી રાખવા તેમજ તેને વધારે 

સુરઢ બનાવવા સતત કાયવરત છે. આ હેતુસર રાજ્ય પોલીસમાં માનવબળ વધારવા, 

મોડવનાઇઝેશન કરવા અને વૈજ્ઞાવનક ઢબે તપાસ કરવા માટે સતત પ્રયત્નો કરવામાં આવી 

રહેલ છે. સુરક્ષા તથા સંકવલત પદરવહન વનયંત્રણ માટે “વવશ્વાસ” પ્રોજકેટ અને દરેક 

સ્તરે કમાન્દ ડ એન્દ ડ કન્દ ટિ ોલ સેન્દ ટર “વત્રનેત્ર” કાયવરત કરી, રાજ્યની સુરક્ષાને વધારે સુરઢ 

બનાવાયેલ છે. વાહન અને મોબાઇલ ચોરીના વકસ્સામાં મોબાઇલ મારફત ફદરયાદ થઇ 

શકે તે માટે e-FIR એપ ચાલુ કરવામાં આવેલ છે. પોલીસ અને રાજ્ય અનામત દળમાં 

મદહલાઓની ભાગીદારી વધારવા રાજ્ય સરકારે સંખ્યાબધ પગલા લીધેલ છે. રાજ્યમાં 

SRPની એક મદહલા બટાવલયન ઊભી કરવાનું નક્કી કરવામાં આવેલ છે. 

  પોલીસ જવાનો અને અવધકારીઓ માટે યોગ્ય આવાસની સગવડો પૂરી પાડવા 

સરકારે તબક્કાવાર પોલીસ આવાસોનું વનમાવણ કાયવ હાથ ધરેલ છે. જનેા 

અંતગવત છેલ્લા પાંચ વર્વમાં અંદાજ ે૫૭૦૦ આવાસોનું વનમાવણ કરવામાં આવેલ 

છે. આવાસ વનમાવણ માટે ચાલુ વર્ે `૩૧૫ કરોડની જોગવાઇ. 

  પોલીસતંત્રની કચેરીઓના વનમાવણ અને આધુવનકીકરણ માટે `૨૫૭ કરોડની 

જોગવાઇ.  

  મોડાસા જલેના વનમાવણ માટે `૨૨ કરોડની જોગવાઇ. 

  ૧૫ વજલ્લાઓમાં સાયબર ક્ાઈમને નાથવા માટે ક્ાઈમ પોલીસ સ્ટેશન શરૂ કરવા 

માટે `૧૪ કરોડની જોગવાઇ. 

  બોમ્પબ ડીટેકશન એન્દ ડ ડીસ્પોઝલ સ્ક્ટવોડ (BDDS) ટીમોની કામગીરી માટે 

સાધન-સામગ્રીની ખરીદી કરવા માટે `૯ કરોડની જોગવાઈ. 

  ઈ-ગુજકોપની કામગીરી અસરકારક અને ઝડપી બનાવવા ટેબ્લેટની ખરીદી 

કરવા `૬ કરોડની જોગવાઇ. 
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ક યદ  ક યદ  વવભ ગ મ ટે કુલ ₹૨૦૧૪ કરોડની જોગવ ઇ 

 છેવાડાના માનવી સદહત સમાજના દરેક વગવની વ્યવકતને સરળતાથી તથા પારદશી 

રીતે ન્દયાય મળી રહે તે એક બંધારણીય અવધકાર છે. માળખાવકય સુવવધાઓના વવકાસ 

અને ટેકનોલોજીના ઉપયોગથી ન્દયાયપ્રદક્યામાં સરળતા લાવવા માટે ન્દયાયતંત્ર અને 

સરકાર પ્રયત્નશીલ છે. રાજ્યમાં ન્દયાવયક વ્યવસ્થા સુરઢ કરવા આગામી વર્ોમાં ૭૫ 

ડીસ્ટિ ીકટ જજની કોટવ  તેમજ ૨૫ સીનીયર વસવવલ જજની કોટવ  સ્થાપવામાં આવશે. જુદી 

જુદી કોટવમાં ચલાવવામાં આવતા દાવાઓ અને તેની પ્રદક્યાને લગતા દસ્તાવેજો પર કોટવ  

ફી લગાડવાની જોગવાઇ છે. આ વ્યવસ્થામાં ફેરફાર કરી સરળ અને તકવ  સંગત 

બનાવવામાં આવશે.   

  જુદાજુદા સ્તરે કોટવ  વબલ્ડીંગના બાંધકામો તેમજ જાળવણી માટે `૨૧૧ કરોડની 

જોગવાઇ  

  ન્દયાવયક અવધકારીઓ અને સ્ટાફના રહેણાંકોના મકાનો માટે `૧૭૯ કરોડની 

જોગવાઇ. 

  ઇ-કોટવ  વમશન પ્રોજકે્ટટ અંતગવત ગુજરાત હાઇકોટવ  અને બીજી અદાલતોમાં 

કોમ્પપ્યુટરાઇઝેશન અને દડવજટાઇઝેશન થકી વ્યવસ્થામાં સરળીકરણ અને 

પારદવશવતા લાવવા તેમજ પક્ષકારોને ઓનલાઇન સગવડ આપવા માટે  

`૨૮ કરોડની જોગવાઇ. 

  વકીલોના કલ્યાણ માટેના વેલફેર ફંડ અંતગવત `૫ કરોડની જોગવાઇ.  

મહેસૂલ  મહેસૂલ વવભ ગ મ ટે કુલ ₹૫૧૪૦ કરોડની જોગવ ઇ 

 જમીન તેમજ મહેસૂલી વ્યવસ્થાપનનું ઉત્તરોત્તર સરળીકરણ અને દડવજટાઇઝેશન 

કરી લોકોને ઘરેબેઠા સેવાઓ આપવા અને પારદવશવતા લાવવા સરકાર કદટબિ છે. હવે 

દડવજટલ વસગે્નચર સાથેનું ખેડૂત ખરાઇ પ્રમાણપત્ર ઘરે બેઠા મળી રહે તેવી પિવત સરકારે 

અમલમાં મૂકેલ છે. મહેસૂલી દસ્તાવેજોની નોંધણી માટે નાગદરકો પોટવલ પર ડેટા એન્દ ટિ ી 

કરીને ઇન્દ ડેક્ષ-૨ની સટીફાઇડ નકલો પણ ઓનલાઇન મેળવી શકે છે. રાજ્યની સબ 

રજીસ્ટિ ાર કચેરીઓના કોમ્પપ્યુટરાઇઝેશન અને આધુવનકીકરણ કરવાનું મોટંુ અવભયાન 

હાથ ધરવાનું સરકારે નક્કી કયુાં છે.     

  પાટણ ખાતે નવી કલેકટર કચેરી અને ઈડર, બાબરા, ઉપલેટા, માળીયા 

(હાટીના), ઉંઝા અને વભલોડા ખાતે મામલતદાર કચેરીઓના બાંઘકામ માટે 

`૪૬ કરોડની જોગવાઇ. 

  ૬-સબ રજીસ્ટિ ાર કચેરી અને સ્ટેમ્પપ ડુ્યટી અને નોંધણી ભવનના નવીન 

બાંધકામ માટે `૩૫ કરોડની જોગવાઈ. 

  નાગદરકોને વધુ સારી સુવવધાઓ માટે રાજ્યની સબ રજીસ્ટિ ાર અને સ્ટેમ્પપ 

કચેરીઓના દરનોવેશન અને અપગે્રડેશન માટે `૭ કરોડની જોગવાઇ. 

  મહેસૂલ તંત્રની વવવવધ કચેરીઓના રેકડવ  અને દસ્તાવેજોના દડવજટાઇઝેશન માટે 

`૫ કરોડની જોગવાઇ. 
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સ મ ન્ય  

વહીવટ  

સ મ ન્ય વહીવટ વવભ ગ મ ટે કુલ ₹૧૯૮૦ કરોડની જોગવ ઇ 

રાજ્ય સરકારની દૂરંદેવશતાપૂણવ વવકાસલક્ષી રવષ્ટને સુગમ સુશાસનનો આધાર જરૂરી 

છે. લોકપ્રવતવનવધઓની જરૂદરયાત મુજબ સઘન આયોજન સુવનવિત કરી તેના 

અમલીકરણ માટે આંકડાકીય અને આઉટકમ બેઝડ માળખાની જરૂદરયાત રહે છે.  

 ઇ-ગવનવન્દસના ઉપયોગથી પ્રશાસનમાં ટોચથી લઈને પાયાના સ્તર સુધી પારદવશવતા 

લાવવા અને સરળીકરણ કરવા સરકાર કાયવરત છે. કમવયોગીઓને તાલીમબિ કરી 

લોકાવભમુખ વહીવટ અને પ્રોએવક્ટટવ ગવનવન્દ સની ભાવનાને સાકાર કરવાના ધ્યેય સાથે 

સરકાર આગળ વધી રહી છે. રાજ્યની વહીવટી કાયવપિવતમાં ઇ-ગવનવન્દસના ભાગરૂપે 

વહીવટી વવભાગોથી શરૂ કરીને તાલુકા કક્ષાની કચેરીઓ સુધી વ્યાપ ધરાવતી ઇ-સરક ર 

એવપ્લકેશન શરૂ કરવામાં આવેલ છે. 

 સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્દ ટ ગોલ(SDG) અને નીવત આયોગ દ્વારા વર્વ ૨૦૩૦ સુધીમાં 

નક્કી કરેલ લક્ષ્યાંકોને હાંસલ કરી રાજ્યના લોકોની સુખાકારી અને માનવ સૂચકાંકમા ં

વૃવિ માટે એકશન પ્લાનનો સમયબિ રીતે અમલ કરવા રાજ્ય સરકાર કૃતસંકલ્પ છે. 

આ હેતુસર નીવત આયોગની પેટનવ પર રાજ્યમાં સરકારી યોજનાઓના આયોજન, 

અમલીકરણ અને આઉટકમના મૂલ્યાંકનની પ્રદક્યા હાથ ધરવા રાજ્ય આયોગ (નીવત 

ગુજરાત)ની સ્થાપના કરવામાં આવશે.  

 ઇ-ગવનવન્દ સના ક્ષેત્રે વૈવશ્વક કક્ષાએ ઉપલબ્ધ તકોના મહત્તમ ઉપયોગ દ્વારા રાજ્ય 

વહીવટને આધુવનક સ્વરૂપ આપવા અને કમવયોગીઓની ક્ષમતાને સુરઢ કરવા માટે  

આઇ.ટી. એનેબલ્ડ એચ.આર.નું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. 

  વવકેવન્દરત વજલ્લા આયોજન કાયવક્મ, એ.ટી.વી.ટી અને અન્દય યોજનાઓ હેઠળ 

સ્થાવનક જરૂદરયાતોના વવકાસના કામો માટે `૧૩૧૦ કરોડની જોગવાઇ. 

  સમતોલ વવકાસ કરવા માટે નીવત આયોગ દ્વારા વનયત કરેલ એવસ્પરેશનલ 

તાલુકાઓના વવકાસ માટે `૧૩ કરોડનું આયોજન.  

મ દ્વહતી અને 

પ્રસ રિ  

મ દ્વહતી અને પ્રસ રિ વવભ ગ મ ટે કુલ ₹૨૫૭ કરોડની જોગવ ઇ    

  રાજ્ય સરકારની વવવવધ જનદહતલક્ષી યોજનાઓ, મહત્વના વનણવયો તથા 

ફ્લેગશીપ કાયવક્મોની જાણકારી જનતાને ઝડપથી અને વવશ્વસનીય રીતે પ્રાપ્ત થાય તે 

જરૂરી છે. સરકારી યોજનાઓનો લાભ લોકો મેળવી શકે એ માટે સરકાર વપ્રન્દટ, 

ઇલેક્ટટિ ોવનક્ટસ અને સોવશયલ મીદડયાનો સમુવચત ઉપયોગ કરીને પ્રચાર-પ્રસારનુ કાયવ  

કરે છે. 

  ગુજરાતી દફલ્મોને પ્રોત્સાહન આપવા અમારી સરકારે વર્વ ૨૦૧૬થી ગુજરાતી 

ચલવચત્રો માટે ગુણવતા સમવન્દ વત પ્રોત્સાહન નીવત જાહેર કરેલ છે. ગુજરાતી 

દફલ્મોના પ્રોત્સાહન માટે `૨૦ કરોડની જોગવાઇ. 

  પ્રચાર અને પ્રસાર માટે બનાવવામાં આવેલ વવવવધ સાદહત્યનું રાજ્યકક્ષાનું 

આકાવઇવ ઊભું કરવા માટે `૨ કરોડની જોગવાઇ. 
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          હવે હુાં  ૨૦૨૧-૨૨ વર્ગની ખરેખર આવક અને ખચગની સમીક્ષ  હ થ ધરીશ.  

વર્ગ ૨૦૨૧-૨૨નો દ્વહસ બ 

 વર્વ ૨૦૨૧-૨૨ દરવમયાન ચોખ્ખી લેવડ-દેવડના કારણે ̀ ૬૩૬૯.૭૫ કરોડની પુર ાંત રહેશે તેવી ધારણા 
સુધારેલા અંદાજમાં હતી. વર્વ ૨૦૨૧-૨૨ માટેના દહસાબમાં ચોખ્ખી લેવડ-દેવડના કારણે  
`૪૧૮ કરોડની પુર ાંત દશાવવે છે. 

                                                                                                                              (`  કરોડમ ાં) 

  વર્ગ ૨૦૨૧-૨૨ ન  
સુધ રેલ  અાંદ જ 

વર્ગ ૨૦૨૧-૨૨  ન  
દ્વહસ બ 

(૧) એકવત્રત િાંડ   
 મહેસૂલી આવક      ૧૬૩૦૨૦.૧૯    ૧૬૬૮૨૯.૭૦ 
 મહેસૂલી ખચવ       ૧૬૨૩૦૬.૦૮    ૧૬૦૪૨૧.૨૭ 
 મહેસૂલી દહસાબ પર પુરાંત (+)       ૭૧૪.૧૧ (+)   ૬૪૦૮.૪૩ 
 મૂડીની આવક         ૫૯૭૪૬.૧૯      ૪૭૧૨૩.૭૬ 
 લોન અને પેશગીઓ વગેરે સદહત મૂડી ખચવ          ૫૪૬૮૯.૫૧      ૫૩૬૯૨.૦૯ 
 મૂડી દહસાબ પર ખાધ/પુરાંત (+)     ૫૦૫૬.૬૮       (-)    ૬૫૬૮.૩૩ 
 સરવ ળો (૧) એકવત્રત િાંડ (ચોખ્ખુાં)   (+)   ૫૭૭૦.૭૯ (-)     ૧૫૯.૯૦     
(ર) આકવસ્મક િાંડ (ચોખ્ખુાં) ---- ---- 
(૩) જાહેર દ્વહસ બ (ચોખ્ખો) (+)        ૫૯૮.૯૬ (+)     ૫૭૭.૯૦       
 સરવ ળોોઃ ચોખ્ખી લેવડ-દેવડ (૧+ર+૩) (+)     ૬૩૬૯.૭૫ (+)     ૪૧૮.૦૦ 

 

વર્ગ ૨૦૨૨-૨૩ન  સુધ રેલ  અાંદ જ  

 વર્વ ૨૦૨૨-૨૩ના અંદાજમાં ચોખ્ખી લેવડ-દેવડના કારણે `૬૬૮.૦૯ કરોડની પુરાંત રહેવાની ધારણા 

હતી. વર્વ ૨૦૨૨-૨૩ના અંતે ચોખ્ખી લેવડ-દેવડના કારણે સુધારેલ અંદાજમાં `૮૯૯.૩૨ કરોડની પુરાંત 
રહેવાની ધારણા છે. 

                                                                                                                            (`  કરોડમ ાં) 

  વર્ગ ૨૦૨૨-૨૩ ન  
અાંદ જ 

વર્ગ ૨૦૨૨-૨૩ ન  
સુધ રેલ  અાંદ જ 

(૧) એકવત્રત િાંડ   

 મહેસૂલી આવક ૧૮૨૦૪૫.૪૬    ૧૯૬૧૮૭.૩૧ 

 મહેસૂલી ખચવ  ૧૮૧૦૩૯.૬૦    ૧૮૯૪૯૩.૭૦ 

 મહેસૂલી દહસાબ પર પુરાંત (+)      ૧૦૦૫.૮૬  (+)   ૬૬૯૩.૬૧     

 મૂડીની આવક ૫૧૨૫૧.૦૦      ૫૩૯૫૧.૧૭ 

 લોન અને પેશગીઓ વગેરે સદહત મૂડી ખચવ ૫૯૩૯૪.૦૬      ૬૨૬૭૬.૪૫ 

 મૂડી દહસાબ પર ખાદ્ય  (-)      ૮૧૪૩.૦૬ (-)   ૮૭૨૫.૨૮          

 સરવ ળો (૧) એકવત્રત િાંડ (ચોખ્ખુાં) (-)      ૭૧૩૭.૨૦ (-)   ૨૦૩૧.૬૭         

(ર) આકવસ્મક િાંડ (ચોખ્ખુાં) ---- ----- 

(૩) જાહેર દ્વહસ બ (ચોખ્ખો) (+)      ૭૮૦૫.૨૯ (+)   ૨૯૩૦.૯૯     

 સરવ ળોોઃ ચોખ્ખી લેવડ-દેવડ (૧+ર+૩) (+)        ૬૬૮.૦૯ (+)     ૮૯૯.૩૨ 
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વર્ગ ૨૦૨૩-૨૪ નો અાંદ જ  

મ નનીય અધ્યક્ષશ્રી,  

રાજ્ય સરકાર દ્વારા અંદાજપવત્રય જોગવાઈ તેમજ મૂડી ખચવમાં સૂચવેલ અભુતપૂવવ વધારા માટે જરૂરી 

નાણાકીય સંસાધનોનું પણ સુવ્યવવસ્થત આયોજન કરવામાં આવેલ છે. રાજ્ય સરકારના પરંપરાગત મહેસૂલી 

આવકના સ્ત્રોતો ઉપરાંત મૂડી આવકના નવા સ્ત્રોતો ઊભા કરવાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. એસેટ 

મોનેટાઈઝેશન સાથે નોનસ્ટિે ટેજીક અને વ્યવાસાવયક ધોરણે ચાલતા જાહેર સાહસોના વવવનવેશની દદશામાં સરકાર 

પ્રયત્ન કરશે. આ ઉપરાંત રાજ્ય સરકાર NABARD, SIDBI વગેરે જવેી સંસ્થાઓ પાસેથી ઓછા વ્યાજની લોન 

મેળવશે. તાંવત્રક સહયોગ સાથે મલ્ટી લેટરલ વધરાણ મેળવી ટેકનોલોજી અપગે્રડેશન કરવામાં આવશે. પવબ્લક 

પ્રાઈવેટ પાટવનરશીપ તેમજ Viability Gap Funding (VGF) દ્વારા વબનસરકારી ક્ષેત્રના રોકાણોને 

પ્રોત્સાદહત કરવામાં આવશ.ે        

મૂડી ખચવની બહુગુવણત અસરથી અથવતંત્રની ભાવવ ઉત્પાદન ક્ષમતામાં વધારો થાય છે જ ેઅંતત: આવથવક 

વૃવિના ઊંચા દરમાં પદરણમે છે. આથી કેન્દ ર સરકારે મૂડી ખચવમાં વધારો કરવાની બાબતને પ્રોત્સાહન આપેલ છે, 

જનેે અનુસરીને આ અંદાજપત્રમાં મૂડી ખચવમાં અમે અભૂતપૂવવ વધારો સૂચવેલ છે. જનેા થકી રાજ્યમાં ખાનગી 

મૂડીરોકાણમાં વૃવિ થશે તથા રાજ્યનો આવથવક વવકાસ દર વધશે. આ રીતે વવકાસનું ચક્ વવધેયાત્મક 

ગવતમાં(virtuous cycle) આગળ વધશે. 

  વર્વ ૨૦૨૩-૨૪ ના અંદાજ મુજબ મહેસૂલી દહસાબ પર પુરાંત `૯૦૩૮.૩૦ કરોડ રહેશે. મહેસૂલી દહસાબ 
સાથે મૂડી દહસાબ અને ચોખ્ખો જાહેર દહસાબ ગણતરીમાં લેતાં વર્વ ૨૦૨૩-૨૪ નો અંદાજ `૯૧૬.૮૭  કરોડની 

એકંદર પુરાંત દશાવવે છે.                                                                                    

                                                  (`  કરોડમ ાં) 

  વર્ગ ૨૦૨૩-૨૪ન  અાંદ જ 

(૧) એકવત્રત િાંડ  

 મહેસૂલી આવક              ૨૦૭૭૦૯.૮૮ 

 મહેસૂલી ખચવ               ૧૯૮૬૭૧.૫૮ 

 મહેસૂલી દહસાબ પર પુરાંત (+)              ૯૦૩૮.૩૦ 

 મૂડીની આવક                 ૮૫૬૩૦.૮૯ 

 લોન અને પેશગીઓ વગેરે સદહત મૂડી ખચવ                 ૯૭૯૦૨.૬૧ 

 મૂડી દહસાબ પર ખાદ્ય  (-)            ૧૨૨૭૧.૭૨ 

 સરવ ળો (૧) એકવત્રત િાંડ (ચોખ્ખુાં) (-)              ૩૨૩૩.૪૨ 

(ર) આકવસ્મક િાંડ (ચોખ્ખુાં) ----- 

(૩) જાહેર દ્વહસ બ (ચોખ્ખો) (+)              ૪૧૫૦.૨૯ 

 સરવ ળોોઃ ચોખ્ખી લેવડ-દેવડ (૧+ર+૩) (+)                ૯૧૬.૮૭  

 

મ નનીય અધ્યક્ષશ્રી, 

હવ,ે હુાં  મ ર  અાંદ જપત્રનો ભ ગ-ખ રજૂ કરીશ. 

****** 
 

http://www.arthapedia.in/index.php/Viability_Gap_Funding_(VGF)
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