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માનનીય અધ્યક્ષશ્રી,  

ગત બે દાયકાથી અમારી સરકાર રાજ્યના વિકાસ માટે જ ેદીર્ઘદ્રવિપૂર્ઘ આયોજનો કરતી આવી છે, તેનાાં 

પ્રોત્સાહક પરરણામો આજ ેરાજ્યની અને દેશની પ્રજા સમક્ષ છે. અમે જ્યારે સરકારનાાં આયોજનોની રૂપરેખા બજટે 

સ્વરૂપે રજૂ કરતા હતા ત્યારે કેટલાક લોકો તેન ેગાંભીરતાથી લેતા ન હતા અને આવા આયોજનોને સપનાાં જવેાાં કહી 

તેન ાં મૂલ્ય ઓછ ાં  આાંકતા હતા. પરંતુ આજ ેદેશ અને દુવનયાએ ગજુરાતની સફળ વિકાસગાથાની નોંધ લીધી છે. 

ગ જરાતની પ્રજાએ છેલ્લા ૨૨ વર્ષથી અમારી વવકાસલક્ષી કામગીરી પર વવશ્વાસની મહોર મારી છે. જનેા માટે, અમ ે

ગ જરાતની પ્રજાના ઋણી છીએ.  

અમારી સરકાર સંિેદનશીલતા, પારદવશઘતા, વનર્ાઘયકતા અને પ્રગવતશીલતાના ચાર સ્તંભોને આધાર 

બનાવી રાજયના વવકાસ માટે સતત આગળ વધી રહી છે. વવકાસના ફળ સમાજના છેવાડાના માનવી સ ધી પહોંચે 

અને રાજયની વવકાસ યાત્રામાાં તેઓ અગત્યનો ભાગ ભજવે તેવા સાંવેદનશીલ અવભગમ સાથે અમે પ્રત્યેક 

નાગરરકના સામાવજક, આવથષક, શૈક્ષવણક અને સવષગ્રાહી વવકાસ માટે કરટબદ્ધ છીએ.  

ગ જરાતે પોતાના આયોજનબદ્ધ અને ક્રવમક વવકાસની કડીઓમાાં રાજ્યના તમામ વગોન ેસાાંકળ્યા છે. તેના 

લીધે સૌનો સાથ સૌનો વિકાસનો વવચાર સાચા અથષમાાં ચરરતાથષ થયો છે. એક તરફ િાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ 

સવમટ થકી વૈવશ્વક સ્તરે વ્યાપાર અને મૂડીરોકાણ ક્ષેતે્ર ગ જરાતે પોતાની આગવી ઓળખ સ્થાવપત કરી છે, તો 

બીજી તરફ જગતના તાત એિા ખડૂેતોની ઉત્પાદકતા િધારિા અને કૃવિક્ષેત્રનો વિકાસ સતત ઊંચો લઇ જવા 

સરદાર સરોવર નમષદા યોજનાના પાણીનો સક્ષમ ઉપયોગ કરવા સરહત અન્ય વસાંચાઇ યોજનાઓને પણ વધ  

બળવત્તર બનાવી છે. ખેડૂતોને વસાંચાઇ માટે મહત્તમ પાણી ઉપલબ્ધ થાય, સમયસર વીજળી મળે અને પોર્ણક્ષમ 

ભાવ મળે તે માટે સરકાર સતત પ્રયત્નશીલ છે. ભારત સરકારના સહયોગથી ચાલુ િિે `              ૨૧૭૪ કરોડની ટેકાના 

ભાિે કૃવિ ઉત્પાદનોની ખરીદી કરિાની સફળ કામગીરી અમારી સરકારે કરી છે.  

મને જણાવતા આનાંદ થાય છે કે ભારત સરકારે બજટેમાાં જાહેર કરેલ પ્રધાનમંત્રી કકસાન સન્માન વનવધ 

યોજના હેઠળ બે હેક્ટરથી ઓછી જમીન ધરાવતા તમામ ખેડૂત પરરવારોને દર વરે્ રૂવપયા ૬૦૦૦ ઇનપૂટ સહાય 

તરીકે આપવાની જાહેરાત કરી છે, અને તેનો અમલ પણ શરૂ થયેલ છે. આ યોજનાનો લાભ ગ જરાતના તમામ 

લાભાથી ખેડૂતોને મળે તે માટે ગ જરાતના વહીવટી તાંત્રએ ખેડૂતોના ફોમષ સમયસર ભરાવવા, તે માટેની વવગતો 

એકત્ર કરી આપવા અને ફોમષ રડજીટલ ગ જરાત પોટષલમાાં અપલોડ કરવા સ ધીની તમામ વ્યવસ્થા કરવાન ાં કામ 

પૂરજોશમાાં ઉપાડ્ ાં છે. તેના પરરણામે, લગભગ ૪૦ લાખ જટેલા ફોમષ ભરાશ,ે જનેા કારણે ગ જરાતના ખેડૂતોને 

મોટી નાણાકીય મદદ પ્રાપ્ત થશે. આ યોજના સતત ચાલ  રહેવાની હોઇ, જમે-જમે ખેડૂતોના ફોમષ ભરાતા જશે 

તેમ-તેમ તેમને યોજનાની સહાય મળતી રહેશે. આવી વવરાટ ખડૂેતલક્ષી યોજના અમલમાાં મૂકવા બદલ માનનીય 

િડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો ગ જરાતના ખેડૂતો વતી અમે આભાર માનીએ છીએ.      
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અખાંડ ભારતના વશલ્પી સરદાર િલ્લભભાઈ પટેલની ૧૮૨ મીટરની વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રવતમા Statue 

of Unity ભારતની ઉચ્ચતમ આકાાંક્ષાઓન ાં પ્રવતક છે. આ વવરાટ પ્રવતમાન ાં લોકાપઘર્ માનનીય િડાપ્રધાન શ્રી 

નરેન્દ્રભાઈ મોદીના હસ્તે સરદાર સાહેબની જન્મજયંતી તારીખ ૩૧/૧૦/૨૦૧૮ ના રોજ કરિામાં આવયું. 

આમ, વવશ્વન ાં સૌથી મોટ ાં  સ્ટેચ્ય  બનાવી સરદાર સાહેબની પ્રવતભાને વૈવશ્વક ફલક પર મૂકવામાાં આવેલ છે.  

Statue of Unity અને સરદાર સરોવર બાંધ આરદવાસી વવસ્તારમાાં આવેલ છે. આ બન્ને યોજનાઓથી 

સ્થાવનક આરદવાસી ય વાનોનો સવાાંગી વવકાસ થાય તે માટે સરકાર કરટબદ્ધ છે. આ સ્થળોની મ લાકાતે આવતા 

લાખો પ્રવાસીઓના કારણે પ્રવાસન ક્ષેત્રે મોટા પાયે રોજગારીની તકો ઊભી થઇ છે. તેને વધ ને વધ  વવકસાવી 

સ્થાવનક આરદવાસીઓની આજીવવકામાાં વધારો થાય અને તેમન ાં જીવનધોરણ ઊંચ ાં આવે તે માટે સરકાર સતત 

કાયષરત છે.  

આવથઘક રીત ેનબળા વબન અનામત િગોના ય વાનોને રોજગારી અને વશક્ષણની પૂરતી તકો મળી રહે તેવા 

ઉમદા હેત થી, માનનીય િડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા જાહેર કરેલ ૧૦% અનામતની ક્ાંવતકારી નીવતનો 

અમલ કરવામાાં આવેલ છે. ય વાનોની વર્ો જૂની અપેક્ષા સાકાર કરતી આ નીવતમાાં અનામતનો લાભ મેળવતા 

વગો માટેના અનામતન ાં પ્રમાણ સહેજપણ ઓછ ાં  કરવામાાં આવેલ નથી. દેશના તમામ રાજ્યો પૈકી આ નીવતનો 

અમલ કરનાર ગુજરાત સૌપ્રથમ રાજ્ય છે. આ નીવતથી દેશમાાં સામાવજક સમરસતા કેળવાશે અન ે દેશની 

અખાંરડતતા તથા એકતા વધ  મજબૂત બનશે.  

ગ જરાત પાણીની અછત ધરાવત ાં રાજ્ય છે. ખાસ કરીને દરરયાકાાંઠા વવસ્તારમાાં વરસાદ અવનયવમત રહે છે. 

ગ જરાતના ૧૬૦૦ વકલોમીટર લાાંબા દરરયાકાાંઠાનો ઉપયોગ કરીને દકરયાકાંઠાના વિસ્તારો અને કચ્છ વજલ્લામા ં

પૂરતું પાર્ી મળી રહે ત ેમાટે દકરયાના ખારા પાર્ીમાંથી મીઠંુ પાર્ી બનાવવા માટેના ૮ ડી-સેલીનેશન  પ્લાન્ટ 

PPP ધોરણે સ્થાપવામાાં આવશે. આ મહત્ત્વપૂણષ વનણષયથી પાણીની અછતવાળા વવસ્તારોની સમસ્યા હળવી 

થશે.  

રાજ્યમાાં પ્રથમિાર સરકારે સ્યુએજના પાર્ીની ટર ીટમેન્ટ કરી તેના પુનઃ િપરાશ માટેની નીવત જાહેર 

કરેલ છે. આ નીવત અાંતગષત રરસાયકલ કરેલ પાણીનો ઉપયોગ ખેતી, ઉદ્યોગ, બાાંધકામ અને અન્ય કામો માટે 

કરવામાાં આવશે. જનેા થકી શહેરો સ્વચ્છ બનશે અને પાણીનો વધારાનો સ્રોત પ્રાપ્ત થશે.  

ગ જરાત વબન પરાંપરાગત ઊજાષક્ષેત્રે સમગ્ર દેશમાાં અગ્રસેર છે. ધોલેરા વવસ્તાર દરરયા વકનારે હોવાથી 

ખારાશય ક્ત જમીન ધરાવતો વવસ્તાર છે, જ્યાાં ખેતી કરવી મ શ્કેલ છે. ધોલેરા ખાતે ઔદ્યોવગક વવકાસ થકી 

ભારતનું સૌપ્રથમ અને વિશ્વનું મોટંુ સ્માટઘ  ઇન્ડસ્ટર ીયલ વસટી આકાર લઇ રહ્ ાં છે, ત્યારે ત્યાાં પાંચ હજાર 

મેગાિોટનો વિશ્વનો સૌથી વિશાળ સોલાર પાકઘ  બનાવવાન ાં આયોજન છે. જ ેપૈકી ૧,૦૦૦ મગેાવોટના ટેન્ડર પણ 

બહાર પાડી દેવામાાં આવેલ છે. ધોલેરાન ેઅમદાવાદ સાથે જોડવા માટેના વસક્સ લેન એક્સપ્રેસ-વે ની કાયષવાહી 

શરૂ કરી દેવામાાં આવેલ છે અને ધોલેરા SIR માાં રસ્તાઓ સરહત આધ વનક ઇન્સાસ્ટ્ક્ચરન ાં કામ પણ પ્રગવતમાાં છે.   
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અમારી સરકાર પારદશષક વહીવટ માટે કૃતવનશ્ચયી છે. કાયદાઓ, વનયમો અને વહીવટમાાં અસરકારક 

સ ધારા કરીને ભ્રષ્ટાચાર દૂર કરવાની રદશામાાં આગળ વધી રહી છે. જમે કે, જમીનની વબન ખેતી પ્રરક્રયાને 

ઓનલાઇન કરવી, ખાણ-ખનીજના ખનનની ઇ-હરાજી કરવી, હોટલોને પોલીસ પરવાનામાાંથી મ વક્ત આપવી, 

અને જ્યાાં પણ નાગરરકની ફરરયાદ આવે ત્યાાં ACB મારફતે પણ કડક કાયષવાહી કરવી. ભ્રષ્ટાચાર વનવારણ માટે 

આવા અનેક પગલાાં ભરવામાાં આવેલ છે.  

રાિવપતા મહાત્મા ગાંધીની ૧૫૦મી જન્મજયાંતીની ભવ્ય ઉજવણીના ભાગરૂપે ગ જરાતે અનેકવવધ 

કાયષક્રમો હાથ ધયાષ છે. રાજકોટ ખાતે આલ્ફ્રડે હાઇસ્કૂલ, જ્યાં ગાંધીજીએ અભ્યાસ કયો હતો, ત્યાં અદ્યતન 

મ્યુઝીયમ બનાિિામાં આવયું છે. આ મ્ય વિયમમાાં ગાાંધીજીન ાં સમગ્ર જીવન દશષન ઓડીયો-વવઝ્ય અલ સાધનો 

થકી જીવાંત કરવામાાં આવેલ છે. સ્િાતંત્ર્ય સંગ્રામમા ં દાડંીકૂચનું ઐવતહાવસક મહત્ત્િ છે.  આ મીઠા સત્યાગ્રહન ે

ચીરકાળ માટે સ્મરર્ીય બનાિિા અને ભવવષ્યની પેઢી પે્રરણા લે તે હેત થી દાંડી ખાતે આધવુનક નેશનલ સોલ્ફ્ટ 

સત્યાગ્રહ મેમોકરયલ બનાવવામાાં આવેલ છે.  

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હવે હ ાં  સભાગૃહ સમક્ષ ગજુરાતના ઉત્તમ નાર્ાંકીય વયિસ્થાપન અને વશસ્ત 

અાંગેની મહત્ત્વની વવગતો રજૂ કરીશ.  

 તાજતેરમાાં પ્રવસદ્ધ થયેલ કક્સીલ સ્ટેટ ઓફ ગ્રોથ ૨.૦ કરપોટઘ  મ જબ GSDP વવકાસદર, નાણાાંકીય 

વશસ્ત અને વ્યવસ્થાપન, રોજગારી સજષન તેમજ મોંઘવારીને કાબૂમાાં રાખવી જવેા અગત્યના 
માપદાંડોમાાં ગ જરાત મોખરે છે.   

 ૨૦૧૩ થી ૨૦૧૭ના પાાંચ વર્ષ દરવમયાન, સન ૨૦૧૧-૧૨ ના વસ્થર ભાવે ગ જરાતનો સરેરાશ 

િાવિઘક આવથઘક િૃવિદર ૯.૯ ટકા રહ્ો છે, જ ે દેશના મોટા રાજ્યોમાાં સૌથી ઊંચો છે. જનેે જાળવી 

રાખતાાં, સને ૨૦૧૭-૧૮ દરવમયાન રાજ્યના અથઘતંત્રનો િૃવિદર ૧૧.૨ ટકા રહેલ છે.  

 વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ દરવમયાન ચાલ  ભાવે રાજ્યન ાં GSDP (એકાંદર ઘરગથ્થ  ઉત્પાદન) રૂવપયા              ૧૩ 

લાખ ૧૫ હજાર કરોડ છે. તે ગત વર્ષની સાપેક્ષમાાં ૧૪ ટકાની િૃવિ દશાષવે છે. દેશની પાાંચ ટકા 

વસતી ધરાવત ાં ગ જરાત દેશના GDP માં ૭.૮ ટકા કહસ્સો ધરાવ ેછે.  

 વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ દરવમયાન રાજ્યની ચોખ્ખી માથાદીઠ આિક ચાલુ ભાિે `             ૧,૭૪,૬૫૨ છે, જ ેતેના 

આગલા વર્ષ કરતાાં      ૧૨.૬ ટકા િધારે છે. વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ દરવમયાન રાજ્યની માથાદીઠ આવક 

દેશની માથાદીઠ આિક કરતા ૫૪.૮ ટકા િધારે છે. 

 વનકાસમાાં પણ ગ જરાત દેશમાાં પ્રથમ સ્થાન ેછે. દેશની ક લ વનકાસમાાં વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬માાં ગ જરાતનો 

રહસ્સો ૧૯ ટકા હતો, જ ેવધીને વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮માાં ૨૨ ટકા થયેલ છે.  

 તાજતેરમાાં પ્રવસદ્ધ થયેલ વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ની વાવર્ષક ઉદ્યોગ મોજણી મ જબ ગ જરાત દેશના  

કુલ ઔદ્યોવગક ઉત્પાદનમાં ૧૬.૮ ટકાના કહસ્સા સાથે મોખરે છે.  

 નીવત આયોગ દ્વારા પ્રવસદ્ધ થયેલ SDG ઇવન્ડયા ઇન્ડેક્સ બેસલાઇન કરપોટઘ  ૨૦૧૮ ઓન 

સસ્ટેઇનેબલ ડેિલપમેન્ટ ગોલ્ફ્સ માાં વશક્ષણ અને આરોગ્ય ક્ષેત્રો સરહતના વવવવધ સામાવજક અને 

આવથષક માપદાંડોમાાં ગ જરાત પ્રથમ ત્રર્ રાજ્યોમાં છે. 
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ભારતની સાંઘીય બાંધારણ વ્યવસ્થામાાં કેન્ર અને રાજયોની આવથષક નીવતઓ એકબીજાની પૂરક હોય છે. 

આ વખતે કેન્ર સરકાર દ્વારા લેખાનદુાન રજૂ કરવામાાં આવેલ છે. કેન્ર સરકારની નીવતઓ અને અવભગમને ્યાને 

રાખીને ગ જરાતની આવથષક રણનીવત તૈયાર કરવામાાં આવે તો તે રાજય માટે ઉપયોગી બને છે. તદાન સાર, 

ગ જરાતના સાવષવત્રક આવથષક રહતને ્યાનમાાં રાખીને અમ ે૩૧ મી જ લાઈ ર૦૧૯ સ ધીના ચાર માસના સમય માટે 

લેખાનદુાન લેવાનો વનણષય કયો છે. સભાગૃહના હિે પછી મળનાર સત્રમાં સને ર૦૧૯-ર૦ના િિઘ માટેનુ ં

વિગતિાર અદંાજપત્ર (મોડીફાઇડ બજટે) રજૂ કરિામાં આિશે.  

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હિે હંુ આ સન્માનનીય ગૃહ સમક્ષ લેખાનદુાન રજૂ કરુ છુ.  

અછતના સમયે ખેડૂતોની પડખે સરકાર  

ઓછા વરસાદથી અસરગ્રસ્ત વવસ્તારો માટે અત્યાર સ ધીમાાં સૌથી ઉદાર રાહત અને સહાય પેકેજ  

શ્રી વિજયભાઈ રૂપાર્ીના નેતૃત્વવાળી અમારી ખેડૂતલક્ષી સરકાર દ્વારા જાહેર કરવામાાં આવેલ છે. આ વરે્ 

રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાાં વરસાદ ઓછો થયો હતો. તેથી ખેડૂતો પ્રત્યે સાંવેદનશીલ અમારી સરકારે ખબૂ જ ઉદાર 

નીવત અપનાવીને ૯૬ તાલુકાઓના ૬૧૭૪ ગામો અસરગ્રસ્ત જાહેર કરેલ છે.   

 આ ૯૬ તાલ કાઓમાાં ૧૬.૨૭ લાખ ખેડૂતોને `૧૫૫૭ કરોડની ઇનપૂટ સહાયની ચ કવણી કરવામાાં 

આવેલ છે.  

 ૪૪૩ પાજંરાપોળ અને ગૌશાળાના ૨.૬૦ લાખ પશુઓ તેમજ ૨૭૦ ઢોરિાડા-કેટલ કેમ્પમાાં આવેલ 

૧.૬૨ લાખ પશુઓ માટે પશુદીઠ દવૈનક `૩૫ની સહાય આપવામાાં આવે છે. જ ેઅન્વયે અત્યાર 

સ ધીમાાં `૪૦.૮૪ કરોડની સહાય ચ કવવામાાં આવેલ છે.  

 અછતગ્રસ્ત જાહેર કરેલ તાલ કાઓમાાં પશ પાલકોને સૂકંુ ર્ાસ `૨ પ્રવત કકલોગ્રામના રાહત દરે 

આપવામાાં આવે છે. જ ેઅાંતગષત અત્યાર સ ધીમાાં ૬.૮૪ કરોડ કકલોગ્રામ ર્ાસનુ ં વિતરર્ કરવામાાં 

આવ્ય ાં છે.  

 વરસાદ ખેંચાતા ખેડૂતોના પાક બચાવવા પ્રવતરદન ૮ કલાકના બદલે ૧૦ કલાક િીજળી આપવામાાં 

આવેલ હતી. જનેા કારણે રાજ્ય સરકાર ઉપર વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં વધારાન ાં `૪૩૬  કરોડન ાં ભારણ 

આવેલ છે.  

ચાલ  વર્ે રાજયના ૯૬ તાલુકાના ૨૩ લાખથી વધ  ખેડૂતો અને પશ પાલકો માટે સરકારે `૨૨૮૫ 

કરોડના ખાસ સહાય પેકેજને અમલમાાં મૂકેલ છે. આમ, અમારી સરકાર ખેડૂતોની પડખે હરહાંમેશ ઊભી રહી છે. 
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કૃવિ વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ દરવમયાન ગ જરાતના કૃવર્ ઉત્પાદનમાાં ૧૨.૧૧ ટકાના દરે િૃવિ 

થયેલ છે.  દેશના કૃવર્ અથષતાંત્રમાાં ગ જરાતનો ફાળો ૭.૩૦ ટકા છે. જ ેદેશના અન્ય 

મોટા રાજ્યોની સરખામણીએ ઘણો ઊંચો છે.  

 કૃવિક્ષતે્રનો સંતવુલત વિકાસ સરકારની પ્રાથવમકતા રહી છે. કૃવર્ અને સાંલગ્ન ક્ષેત્રોમાાં 

રોજગારીની સાથે સ્વરોજગારીની તકો પણ વ્યાપક રીતે ઉપલબ્ધ થયેલ છે. ખેડૂતોના 

સવાાંગી વવકાસ માટે અવવરત પ્રયાસ કરતી અમારી સરકારે સને ર૦રર સુધીમાં 

કકસાનોની આિક બમર્ી કરવાના માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીના ્યેયને વસદ્ધ કરવા 

વવવવધ યોજનાઓનો અસરકારક અમલ કરેલ છે. 

 રાજ્યના ખેડૂતોને ખતેી માટેની તમામ પ્રાથવમક સ વવધાઓ, જવેી કે વસચંાઈની પૂરતી 

સગિડ, િૈજ્ઞાવનક ઢબે ખેતી માટે જરૂરી માકહતી, સુધારેલ વબયારર્ો અને પૂરતા 

પ્રમાર્માં િીજ પુરિઠો ઉપલબ્ધ કરાવેલ છે. ખેતીમાાં વવવવધ જોખમો સામે રક્ષણ 

આપવાના સરકારના ખેડૂતલક્ષી અવભગમથી રાજ્યના ખેડૂતો સમૃદ્ધ થયા છે. કૃવર્ 

પેદાશોની ટેકાના ભાવે ખરીદી, પાક વીમો, ઈનપ ટ સહાય, વેરહાઉસીંગ અને કોલ્ડ 

સ્ટોરેજ માટે કેવપટલ સબવસડી, ઇ-નામ મારફત બજાર સાથે ઇન્ટીગ્રેશન, ટપક અન ે

ફ વારા જવેી સૂક્ષ્મ વસાંચાઇને પ્રોત્સાહન, સોઇલ હેલ્થ કાડષ  મારફત કાયષક્ષમ ખાતર 

ઉપયોગ, પાકને બચાવવા તારની વાડ, ફામષ વમકેનાઇિેશન માટે સહાય, સાંકવલત 

રોગ જીવાત વનયાંત્રણ, વગેરે જવેી યોજનાઓ દ્વારા રાજ્ય સરકાર ખેડૂતોની આવક 

બમણી કરવાના તમામ આયામો પર કાયષરત છે. જનેો મોટા પ્રમાણમાાં લાભ ખેડૂતો 

લઇ રહ્ા છે.  

  પ્રધાનમંત્રી ફસલ િીમા યોજના હેઠળ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ર૭ લાખથી િધુ 

ખેડૂતોનો અાંદાજ ે ૫૩ લાખ હેકટર વાવેતર વવસ્તાર પાક વીમા યોજનામાાં 

આવરી લેવામાાં આવેલ છે.  

  ગ જરાત સરકાર અને કેન્ર સરકાર દ્વારા ખેડૂતોએ મળેવેલ લોન ઉપર વ્યાજ 

સહાય આપવામાાં આવે છે. ગ જરાતમાાં ખેડૂતોને િીરો ટકા વ્યાજ ે વધરાણ 

આપવામાાં આવે છે. ખેડૂતોને મળતી વ્યાજસહાય એક સાથે અને સમયસર 

મળી રહે તે માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા `૫૦૦ કરોડનું કરિોલ્ફ્િીંગ ફંડ ઊભુ ં

કરિામાં આિશે.  

  આધુવનક સાધનો દ્વારા ખેતી કરિા માટે ફામઘ વમકેનાઇઝેશનને વધ  

પ્રોત્સારહત કરવા માટે છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાાં `૫૦૦ કરોડની સહાય ખેડૂતોને પૂરી 

પાડવામાાં આવી છે.  

  ઓગેનીક પોવલસી અાંતગષત રાજયના ખેડૂતોને સજીવ ખેતીન ાં વશક્ષણ, 

સાંશોધન અને અદ્યતન ટેકનોલોજી મળી રહે તે માટે પંચમહાલ વજલ્લાના 

હાલોલ ખાતે ઓગેવનક યવુનિવસઘટી સ્થાપિાની કાયષવાહી હાથ ધરાયેલ છે.  
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  બાગાયત પાકોનો હાલનો વાવેતર વવસ્તાર ૧૭ લાખ હેક્ટર અને ઉત્પાદન 

૨૩૨ લાખ મેરટ્ક ટનથી વધારી, વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ સ ધીમાાં ૧૮.૫૫ લાખ 

હેક્ટર અને ૩૦૦ લાખ મેરટ્ક ટન સ ધી લઇ જવાન ાં આયોજન છે. 

 ખેતી, પશ પાલન અને ડેરી ઉદ્યોગ પરસ્પર પૂરક છે. ખડૂેતોના આવથષક ઉત્થાનમાાં 

પશ પાલન વ્યવસાયનો ફાળો મહત્ત્વનો છે. આથી, પશ પાલન વ્યવસાયના વવકાસ 

માટે અમારી સરકારે વવવવધ યોજનાઓ અમલમાાં મૂકી છે.   

  ૧૮ મી પશ ધન વસ્તી ગણતરીની સાપેક્ષે ૧૯ મી પશુધન િસ્તી ગર્તરીમાાં 

ગ જરાત ૧૫.૩૬% ના િધારા સાથે સમગ્ર દેશમાં પ્રથમ ક્મે છે.  

  પશ  સાંવધષનલક્ષી વવવવધ સેવાઓ અને યોજનાઓના અમલીકરણથી છેલ્લા 

દોઢ દાયકામાાં રાજ્યમાાં માથાદીઠ દૂધ ઉપલબ્ધતા ૨૪૩ ગ્રામ પ્રવત કદન 

વધીને અત્યારે ૫૬૪ ગ્રામ પ્રવત કદન થયેલ છે.   

  વૈવશ્વક બજારમાાં સ્કીમ્ડ વમલ્ફ્ક પાિડરના ભાવમાાં ઘટાડો થવાને લીધે વજલ્લા 

ડેરી સાંઘો પાસે મોટા પ્રમાણમાાં દ ધના પાવડરનો ભરાવો થયેલ હતો, અને 

સાંઘોની મોટી રકમ તેમાાં રોકાઇ ગયેલ હતી. દેશના બજારમાાં દૂધના પાવડરની 

વકાંમત ખૂબ ઘટી ગયેલ હતી. જો દૂધ સાંઘોએ દેશમાાં નીચા ભાવે પાવડર વેચ્યો 

હોત તો તેમને સેંકડો કરોડ રૂવપયાન ાં ન કસાન થાય તેવી વસ્થવત હતી. તેમાાંથી 

સાંઘોને બચાવવા માટે સ્કીમ્ડ વમલ્ક પાવડરની વનકાસ કરવા `૩૦૦ કરોડની 

સહાય કરી અમારી સરકારે પશ પાલકો પ્રત્યેની કલ્યાણકારી અને સાંવેદનશીલ 

નીવતનો પરરચય આપેલ છે. 

  રાજ્યની ગીર અને કાાંકરેજ ઓલાદ તથા ભેંસોમાાં િધુ પ્રમાર્મા ંિાછરડીઓ 

અને પાડીઓ જન્મે અને પશ પાલન વધ  નફાકારક બને તે હેત થી પાટર્ ખાતે 

સેક્સ વસમેન લેબોરેટરી `૪૭.૫૦ કરોડના ખચે સ્થાપવામાાં આવશે. જનેા 

થકી ૮૦ થી ૯૦ ટકા વાછરડીઓ અને પાડીઓનો જન્મ થશે, જ ે

પશ પાલકોની આવક બમણી કરવામાાં સહાયભૂત બનશે.  

  અબોલ પશ ઓની સારવાર માટે રાજય સરકાર દ્વારા દરેક વજલ્લામાાં કરૂર્ા 

એનીમલ એમબ્યુલન્સ-૧૯૬૨ની સેવાઓ શરૂ કરવામાાં આવેલ છે.  

 ૧૬૦૦ વકલોમીટર દરરયાકાાંઠો ધરાવત ાં ગ જરાત મત્સ્યોદ્યોગ ક્ષેત્રે આજીવવકાની 

વવપ લ તકો પૂરી પાડે છે. માછીમારો માટેની યાાંવત્રક હોડીઓમાાં વપરાતા હાઇ-સ્પીડ 

ડીઝલ પરની વેટ રાહત, ઊંડા દરરયામાાં માછીમારીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ડીપ-

સી ફીશીંગ યવુનટ તૈયાર કરવા, ફીશીંગ હાબઘરને અપગે્રડ  કરવા તથા નવા હાબષર 

વવકસાવવાની વવવવધ યોજનાઓ સરકારે અમલમાાં મૂકેલ છે.  
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  ગ જરાતમાાં િીંગાન ાં ઉત્પાદન નોંધપાત્ર છે અને માછીમારો મોટા પ્રમાણમાાં 
તેની વનકાસ કરી વવદેશી હૂાં રડયામણ મેળવે છે. રાજ્ય સરકાર તરફથી િીંગા 
માછલી ઉછેર માટે અગાઉ ૭૫૦૦ હેક્ટર જમીન ફાળવેલ છે. હવે િીંગા ઉછેર 
પ્રવૃવત્તને પ્રોત્સાહન આપવા માટે વધારાની ૫૦૦૦ હેક્ટર જમીન ફાળવવાનો 
વનણષય કરેલ છે. જનેાથી ૨૫,૦૦૦ િીંગા ઉછેરકોને રોજગારી પ્રાપ્ત થશે અને 
દેશને વધ  વવદેશી હૂાં રડયામણ મળશે.  

  હાલ બોટધારક માછીમારોને પ્રવત લીટર `૧૨ ડીિલ વેટ રાહત આપવામાાં 
આવે છે. ગ જરાતના માછીમારોને વધ  મદદરૂપ થવા આ સબસીડીમાં િધારો 
કરી `૧૨ ના બદલે `૧૫ પ્રવત લીટરની સબસીડી આપવાની હ ાં  જાહેરાત કરાં  
છ ાં . જનેો લાભ ૧૦,૬૭૭ બોટધારકોને થશે.  

  દવક્ષણ ગ જરાતના િલસાડ વજલ્લામાાં અાંદાજીત ૨૩,૦૦૦ સરક્રય માછીમારો છે. 

તેમના વ્યવસાયને વેગ આપવા અને તમેને વધ  સારી સગવડ પૂરી પાડવા 
નિા મત્સ્ય ઉતરાર્ કેન્દ્રનું  વનમાષણ કરવામાાં આવશે.     

  દરરયામાાં માછીમારી દરવમયાન પાવકસ્તાન મરીન એજન્સી દ્વારા પકડીને 
પાવકસ્તાની જલેોમાાં રાખવામાાં આવતા ગ જરાતના માછીમારોના પકરિારન ે
અત્યારે `૧૫૦ દૈવનક વનિાઘહ ભથથું આપિામાં આિે છે ત ે બમણ ં કરીન ે
`૩૦૦ કરિાની હંુ જાહેરાત કરંુ છંુ.  

જળ સંસાધન રાજ્યની વસાંચાઇ યોજનાઓનો લાભ ખેડૂતોને વધ ને વધ  મળી રહે અને પાણીનો વ્યય 
ન થાય તે માટે રાજ્યના ૧૯ મોટા અને ૯૦ મ્યમ જળાશયોની કેનાલ વસસ્ટમમાાં 
નહેર સ ધારણા, સહભાગી વસાંચાઇ વ્યવસ્થાપન અને કટીંગ કેનાલ કરીને યોજનાની 
અંવતત વસચંાઇ ક્ષમતા અન ે ખરેખર િપરાશ થતી વસચંાઇ ક્ષમતા િચ્ચનેો ગાળો 
૧૦% થી ઓછો કરિાની કામગીરી ઝડપભેર ચાલી રહી છે.  

  ચાલ  વર્ે ગ જરાત અને પડોશી રાજ્ય મ્યપ્રદેશમાાં વરસાદ ઓછો થયો 
હતો, જનેે કારણે અછત તેમજ અધષ અછતની વસ્થવત ઉદભવેલ. સરદાર 
સરોવર ડેમમાાં મયાષરદત પાણી હોવા છતાાં અમારી સરકારે સફળતાપૂવષક જળ 
વ્યવસ્થાપન કરી ચોમાસ  પાક માટે પૂરતા પ્રમાણમાાં પાણી આપય ાં છે. જનેા 
થકી નાગરરકોને પીવાન ાં પાણી તેમજ ખેડૂતોને વસાંચાઈન ાં પાણી મળ્ય ાં અન ે
ગ જરાત અછતના ઓછાયામાાંથી બહાર આવ્ય ાં.  

  રાજય સરકારે જળસાંચય, જળ વ્યવસ્થાપન અને જળ વવતરણના વત્ર-
પાાંખીયા વ્યૂહ સાથે જળ સાંસાધન ક્ષેતે્ર અસરકારક કામગીરી કરેલ છે. 
જળસાંગ્રહ વધારવા માટે સુજલામ્ સુફલામ્ જળ અવભયાન શરૂ કરવામાાં 

આવેલ. આ અવભયાન હેઠળ ૧૮ હજાર કામો દ્વારા નદી, નહેરો, તળાવ, 
કાાંસ, ચેકડેમ અન ે પવવત્ર યાત્રાધામોની આસપાસના જળસ્રોતોની 
સાંગ્રહશવક્ત વધારવાની કામગીરી જનભાગીદારીથી કરવામાાં આવી છે. આ 
જળક્ાવંતના પરરણામે ૭૭ લાખ માનિકદન રોજગારી ઊભી કરવામાાં આવેલ 
છે. ચાલ  વર્ે પણ તારીખ ૧૫મી ફેબ્ર આરીથી આ રાજ્યવ્યાપી અવભયાન શરૂ 
કરવામાાં આવેલ છે.  
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  સને ૨૦૦૫ થી ૨૦૧૮ દરવમયાન ડર ીપ ઈરીગેશન દ્વારા ૧૧ લાખ ખેડૂતોની 

૧૭ લાખ ૭૪ હજાર હેક્ટર જમીનને વપયત કરિામાં આિેલ છે.  

  સૌરાષ્્ટ વવસ્તાર માટે સૌની યોજનાના પ્રથમ તબક્કાના કામોના લીધે 

અત્યાર સ ધીમાાં ૨૨ જળાશયો, ૪૮ તળાિો અને ૧૮૧ ચેકડેમોમાં નમઘદાના 

નીર ભરવામાાં આવેલ છે, અને લગભગ ૧.૬૬ લાખ એકર વવસ્તારમાાં 

વસાંચાઇ સ વવધા સ રઢ થયેલ છે.  

  સૌની યોજના ફેઝ-૨ થકી ૩.૭૭ લાખ એકર વવસ્તારમાાં હયાત વસાંચાઇ 

સ વવધાને સ રઢ કરવા માટે ૫૭ જળાશયોને જોડિાની કામગીરી પ્રગવતમાાં 

છે. આ યોજનાના ફેિ-૧ અને ફેિ-૨ પાછળ અત્યાર સ ધીમાાં ક લ 

`૧૧,૨૧૬ કરોડનો ખચષ કરવામાાં આવેલ છે.  

  સૌની યોજનાના બીજા તબક્કા હેઠળ જામનગર શહેર માટે મહત્ત્વના 

રણજીત સાગર ડેમ, ભાિનગર શહેર માટે અગત્યના શેંત્ર જી ડેમ અને 

રાજકોટ શહેરની જીવાદોરી સમાન ન્યારી-૧ ડેમમાાં નમષદાન ાં પાણી ટૂાં ક 

સમયમાાં પહોંચાડવામાાં આવશે. આ ઉપરાાંત આગામી વર્ષ દરવમયાન 

નમષદાના પાણીની ઉપલવબ્ધ અન સાર ૩૫ જળાશયો અને ૧૦૦ કરતા િધ ુ

ચેકડેમો ભરિાનું આયોજન છે. 

  સૌની યોજનાનાાં ત્રીજા તબક્કાના `૨,૬૧૫ કરોડનાાં કામો માંજૂર થયેલ છે. 

ભાિનગર શહેરના પીિાના પાર્ી માટે મહત્ત્િના સ્રોત બોર તળાિને સૌની 

યોજના હેઠળ સમાવવાનો મહત્ત્વનો વનણષય કરવામા આવેલ છે.  

  સૌરાિરની ૨૨ યોજનાની હયાત નહેરોને કટીંગ કેનાલમાાં ફેરવીને ઉદવહન 

વસાંચાઇ મારફત નહેરના છેવાડાના વવસ્તારને વસાંચાઇ હેઠળ સમાવવાન ાં 

આયોજન છે. જનેાથી આશરે ૫૦,૦૦૦ હેક્ટર વવસ્તારમા વસાંચાઈ સ વવધા 

સ દૃઢ થશે. 

  સજુલામ્ સુફલામ્ યોજના મારફતે ઉત્તર ગુજરાતના દ ષ્કાળગ્રસ્ત અને 

ડાકષિોન વવસ્તારોને નમષદા અને મહી નદીના પાણીનો લાભ મળી રહેલ છે. 

ઉત્તર ગ જરાતમાાં છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં જ દી જ દી ઉદવહન વસાંચાઇ યોજનાઓ 

પાછળ `૮૩૫ કરોડ ખચઘ કરવામાાં આવેલ છે. જનેાથી ૧.૧૨ લાખ હેક્ટર 

વિસ્તારને વસાંચાઇનો લાભ મળેલ છે.  

  બનાસકાંઠા વજલ્લા માટે અદંાજીત `૬૨૩ કરોડના ખચે થરાદથી સીપુ ડેમ 

સુધીની પાઈપલાઈન યોજનાના કામો હાથ ધરવાન ાં આયોજન છે. જનેાથી  

૧૫,૦૦૦ એકર વવસ્તારને લાભ થશે. 
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  ચાલ  વર્ે ઉચ્છલ, નીઝર અને સોનગઢ આકદિાસી તાલકુાઓના ૬૯,૦૦૦ 

એકર વવસ્તારમાાં વસાંચાઇની સ વવધા ઊભી કરવા `૯૧૨ કરોડની ઊકાઇ 

જળાશય આધાકરત વસંચાઇ યોજનાઓની કામગીરી હાથ ધરાયેલ છે.  

  દવક્ષણ  ગ જરાતમાાં તાપી વજલ્લાના સોનગઢ તાલ કામાાં, સ રત વજલ્લાના 

ઉમરપાડા તાલ કામાાં અને નમષદા વજલ્લાના ડેરડયાપાડા તાલ કામાાં તાપી-

કરજર્ લીંક પાઇપલાઇન ઉદ્દિહન વસંચાઇ યોજનાનુ `૭૧૫ કરોડના ખચ ે

આયોજન કરવામાાં આવેલ છે. આ યોજનાથી ૭૩ ગામોના ૨૧,૭૬૦ હેક્ટર 

વવસ્તારને વસાંચાઇનો લાભ થશે, તેમજ ૧૦૦ ચેકડેમો ભરવાન ાં આયોજન છે.  

  કડાણા-દાહોદ પાઇપલાઇનના લાવભત વવસ્તાર વસવાયના દાહોદ વજલ્લાના 

૪૫૦૦ એકર વવસ્તાર માટે `૧૮૫ કરોડની યોજના આગામી વર્ે શરૂ 

કરવાન ાં આયોજન છે.  

  પાનમ હાઇ લેિલ કેનાલ આધારરત `૨૧૫ કરોડની યોજના તથા પંચમહાલ 

વજલ્લામાં પૂિઘ પટ્ટી વિસ્તાર માટે `૨૫૦ કરોડની યોજનાઓ શરૂ કરવાન ાં 

આયોજન છે.  

  જળસાંચયના વવવવધ કામો, જવેા કે ચેકડેમના સમારકામ, તળાવો ઊંડા 

કરવા, જળાશયોમાાંથી કાાંપ દૂર કરવા, રરચાજષ વેલ માટે વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માાં 

`૩૨૯ કરોડનો ખચષ કરવામાાં આવશે.  

નમઘદા ગ જરાતની જીવાદોરી સમાન સરદાર સરોવર ડેમની ઊંચાઈ ૧૩૮.૬૮ મીટર 

સ ધી લઈ જઇ મ ખ્ય બાંધન ાં કામ પૂણષ કરવામાાં આવ્ય ાં છે. નમષદા મુખ્ય 

કેનાલના ૪૫૮ કકલોમીટર તેમજ ૩૭ બ્રાંચ કેનાલના ૨,૬૧૭ કકલોમીટરના 

કામો સફળતાપૂવષક પૂણષ કરવામાાં આવેલ છે. સરદાર સરોિર યોજનાના નહેર 

માળખાની કુલ લંબાઇ ૭૧,૭૪૮ કકલોમીટર પૈકી ૬૦,૪૨૭ કકલોમીટર, 

એટલે કે ૮૪ ટકા, પૂર્ઘ કરી દેિામાં આિેલ છે.  

  સને ર૦૦૧ થી ર૦૧૮ના અાંત સ ધીમાાં આ મહત્ત્વાકાાંક્ષી યોજના માટે 

`૫૧,૭૮૬ કરોડનો ખચઘ કરવામાાં આવેલ છે.  

  આ યોજનાથી ૯,૦૮૩ ગામો અને ૧૬૬ શહેરોને ઘરવપરાશ માટે 

પાણી પૂરાં  પાડવામાાં આવે છે.  

  ૩૫૭ વકલોમીટરના કચ્છ બ્રાન્ચ કેનાલ પૈકી ૩૨૨ વકલોમીટરન ાં 

બાાંધકામ પૂણષ થયેલ છે. તેમાાંથી નીકળતી વાાંઢીયા તેમજ ગગોધર 

સબ-બ્રાન્ચ કેનાલોન ાં કામ પણ પણૂષ થયેલ છે. કચ્છ વજલ્લામાાં કેનાલ 

નેટવકષના રૂવપયા ૬૯૮ કરોડના કામો પ્રગવત હેઠળ છે.  
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  નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ માાં નમષદા યોજના માટેની `૬૯૪૫ 
કરોડની જોગવાઇ પૈકી કચ્છ વજલ્લામાાં નહેર માળખાના બાાંધકામ માટે  

`૪૩૦ કરોડ, ભૂગભષ પાઇપલાઇન માટે `૧૪૬ કરોડ અને શાખા 
નહેરના ત્રણ પમ્પીંગ સ્ટેશનના વવસ્તરણ માટે `૩૧૬ કરોડ, આમ ક લ 
`૮૯૨ કરોડ ની જોગવાઇ કરવામાાં આવેલ છે.   

આરોગ્ય આજ ેગ જરાતમાાં ૯૨૩૧ પેટા આરોગ્ય કેન્રો, ૧૪૯૯ પ્રાથવમક આરોગ્ય કેન્રો, ૧૨૮ 

મોબાઇલ મેરડકલ હેલ્થ ય વનટ, ૩૬૩ સામૂરહક આરોગ્ય કેન્રો, ૩૫ સબ રડસ્ટ્ીક્ટ 

હોવસ્પટલો, ૨૦ રડસ્ટ્ીક્ટ હોવસ્પટલો અને ૧૬ મેરડકલ કોલેજ સાંલગ્ન હોવસ્પટલના 

વવશાળ આરોગ્ય માળખા દ્વારા વર્ે ૩ કરોડ ૮૨ લાખ દદીઓને OPD સારવાર તેમજ 

૪૩.૩ લાખ દદીઓને અાંદરના દદી તરીકે સારવાર પૂરી પાડવામાાં આવે છે.  

 તાજતેરમાાં માનનીય િડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આયુષ્યમાન ભારત - 

પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના, જ ેદ વનયાની સૌથી મોટી આરોગ્ય સ રક્ષા યોજના 

છે, તે અમલમાાં મૂકીને ગરીબો અને મધ્યમ િગઘના નાગકરકો માટે આરોગ્ય ક્ાંવત 

સજી છે. આ યોજનામાાં ૫ લાખ રવપયા સ ધીની આરોગ્ય સ રક્ષા પૂરી પાડવામાાં 

આવી રહી છે. આપણે ગ જરાતમાાં “મા” અને “મા વાત્સલ્ય” યોજના દ્વારા ૬૮ 

લાખથી વધ  ક ટ ાંબોને ૩ લાખ રૂવપયા સ ધીન ાં આરોગ્ય રક્ષણ પૂરાં  પાડીએ છીએ. 

અમારી સરકારે વનર્ઘય કયો છે કે હિે “મા” અન ે “મા િાત્સલ્ફ્ય” યોજનાના 

ગુજરાતના ૬૮ લાખ લાભાથી પકરિારોને ૩ લાખ રુવપયાના બદલે આયષુ્યમાન 

ભારતની જમે ૫ લાખ રુવપયા સુધીનું સુરક્ષા કિચ પૂરંુ પાડિામાં આિશે, જનેી આ 

સન્માનનીય સભાગૃહ સમક્ષ જાહેરાત કરતાં હંુ આનંદ અનુભિંુ છંુ.  

  વધ માાં, ગ જરાતની લોકવપ્રય અને પ્રજા-દદી લક્ષી “મા વાત્સલ્ય” યોજનાનો 

અત્યાર સ ધી વાવર્ષક ૩ લાખ રૂવપયા સ ધીની આવક ધરાવતા પરરવારોને લાભ 

આપવામાાં આવી રહ્ો છે. ધારાસભ્યશ્રીઓ અને અનેક અગ્રણીઓએ માનનીય 

મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાર્ી સમક્ષ અને મારી સમક્ષ આ આવક મયાષદા વધારવા 

અને વધ  પરરવારોને મા વાત્સલ્ય યોજના હેઠળ આવરી લેવા રજૂઆતો કરેલ હતી. 

આ સન્માનનીય ગૃહન ેજર્ાિતા મને આનંદ થાય છે કે લોકલાગર્ીને ધ્યાનમાં લઇ 

અમે આ આિક મયાઘદા રૂવપયા ૩ લાખથી િધારીને રૂવપયા ૪ લાખ કરિાનો વનર્ઘય 

કરેલ છે. જનેો લાભ અદંાજ ે િધુ ૧૫ લાખ પકરિારોને થશે. આમ મા િાત્સલ્ફ્ય 

યોજનાના લાભાથી પકરિારોની સંખ્યા ૮૦ લાખથી િધુ થશે.  

  આરોગ્ય સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે પૂરત ાં માનવબળ મળી રહે તે માટે, વર્ષ 

૨૦૦૧-૦૨ ની M.B.B.S.ની ૧૨૭૫ બેઠકોની સામ ે ૨૮૭૫ બેઠકોનો 

િધારો કરી ક લ ૪૧૫૦ બઠેકો, તેમજ તબીબી અનુસ્નાતક અભ્યાસક્મની 

વર્ષ ૨૦૦૪-૦૫ની ૮૩૦ બેઠકોમાં ૧૧૦૫ બઠેકોનો વધારો કરી ક લ 

૧૯૩૫ બઠેકો અમારી સરકારે કરી છે.     
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  રાજ્યમાાં ૩૭૫૧ આશા ફેસીલીટેટર બહેનો કાયષરત છે. તેમને મળતા 

મહેનતાણામાાં માવસક `૨,૦૦૦ નો િધારો કરવામાાં આવશે. અને આશા 

વકષર બહેનોની જમે તેમને પણ ય વનફોમષ તરીકે સાડી આપવામાાં આવશે.  

  હેલ્થ પોવલસી અાંતગષત પાલનપુર અને દાહોદ ખાતે મેકડકલ કોલેજો માંજૂર 

કરી કાયષરત કરવામાાં આવી છે. આગામી વર્ે િધુ ત્રર્ મેકડકલ કોલેજો 

નડીયાદ, વિસનગર અને અમરેલી ખાતે શરૂ કરવાની કાયષવાહી પ્રગવતમાાં છે.   

  એવશયાની સૌથી મોટી વસિીલ હોવસ્પટલના મેડીવસટી કેમ્પસમાં નવવનવમષત 

૧૨૦૦ બેડની વસવવલ હોવસ્પટલ, કેન્સર હોવસ્પટલ, આાંખની હોવસ્પટલ 

તથા ડેન્ટલ હોવસ્પટલન ાં લોકાપષણ ટૂાં ક સમયમાાં માનનીય િડાપ્રધાનશ્રીના 

વરદ હસ્તે કરવામાાં આવનાર છે. અને નવી કીડની હોવસ્પટલ તથા ય .એન. 

મહેતા કારડષયાક હોવસ્પટલન ાં કામ પૂણષતાના આરે છે. 

  ગાંધીનગર તેમજ સોલા વસવિલ હોવસ્પટલને સુપર સ્પેશ્યાલીટી 

હોવસ્પટલમાાં અપગે્રડ કરવાન ાં આયોજન છે.  

  કેન્દ્ર સરકારે રાજકોટ ખાત ે નામાકંકત એઇમ્સની હોવસ્પટલ બનાવવાનો 

વનણષય કયો છે. તે આરોગ્ય ક્ષેતે્ર રાજ્ય માટે વસમાવચહ્ન બની રહેશે.  

મકહલા 

સશવક્તકરર્ 

અને પોિર્  

રાજ્ય સરકારની મરહલાલક્ષી યોજનાઓની મદદથી મરહલાઓ સામાવજક, આવથષક 

અને શૈક્ષવણક રીતે સશક્ત થયેલ છે. 

  રાજય સરકાર દ્વારા દોઢ લાખ વવધવા બહેનોને માવસક `૧૦૦૦ પેન્શન 

ચૂકવવામાાં આવે છે. આ યોજના અન્વયે, વવધવા બહેનના પ ત્રની ઉંમર ૨૧ 

વર્ષ થાય ત્યારે વવધવા પેન્શનની સહાય બહેનોને મળતી ન હતી. તેથી 

અનેક ગરીબ વવધવા બહેનોને પોતાનો જીવન વનવાષહ ચલાવવામાાં મ શ્કેલી 

અન ભવવી પડતી હતી. આ ઉણપ દૂર કરવા અમારી સાંવેદનશીલ સરકારે 

વનણષય કયો છે કે પુખ્ત િયના પુત્રની શરત રદ કરિી. તેથી હવે લાભાથી 

વિધિા બહેનોના પુત્રની ઉંમર કોઇપર્ હોય તેમ છતાં તેમને પેન્શન 

મળિાનું ચાલુ રહેશે.  

  લાભાથી વવધવા બહેનોને મદદરૂપ થવા પ ખ્ત વયના પ ત્રની શરત તો અમ ે

દૂર કરીએ જ છીએ. ઉપરાાંત તેની સાથે આ વવધવા બહેનોને અત્યારે મરહને 

જ ે`૧૦૦૦ પેન્શન આપિામાં આિે છે, તેમા ં`૨૫૦નો િધારો કરી મકહન ે

`૧૨૫૦ પને્શન આપિામાં આિશે, જનેી હ ાં  જાહેરાત કરાં  છ ાં .  

  ઉપય ષક્ત બન્ને વવધવા બહેનોલક્ષી વનણષયનો અમલ કરવાના કારણે રાજ્ય 

સરકારન ેિાવિઘક `૩૪૯ કરોડનો ખચઘ થશ.ે પરાંત  તેના થકી સિા બે લાખ 

વવધવા લાભાથી બહેનોને સ્વાવભમાન સાથે જીવવાનો આધાર મળશે.   
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  રાજયની ૫૩,૦૦૦થી િધુ આંગર્િાડીઓમાાં સેવા આપતી આાંગણવાડી 

કાયષકર બહેનોને  માવસક `૬૩૦૦ આપવામાાં આવે છે. મને જણાવતાાં 

આનાંદ થાય છે કે, હવે તેમાાં `૯૦૦નો વધારો કરી આાંગણવાડી કાયષકર 

બહેનોને માવસક `૭૨૦૦ આપવામાાં આવશે. તેમજ તેડાગર બહેનોન ે

અત્યારે માવસક `૩૨૦૦ આપવામાાં આવે છે, તેમાાં `૪૫૦નો વધારો કરી 

માવસક `૩૬૫૦ આપવામાાં આવશે.    

  બાળકો, વકશોરીઓ તથા સગભાષ-ધાત્રી માતાઓને પૂરક પોર્ણ, આરોગ્ય 

અને વશક્ષણ પૂરાં  પાડવા માટે રાજ્ય સરકાર પ્રવતબદ્ધ છે. આ માટે ICDS ની 

જ દી જ દી યોજનાઓ જવેી કે, સ્કીમ ફોર એડોલેસન્ટ ગલ્ફ્સઘ, પૂર્ાઘ યોજના, 

પ્રધાનમંત્રી માતૃિંદના યોજના, ટેક હોમ રાશન, દૂધ સજંીિની, પૂરક પોિર્ 

યોજના, માતા યશોદા ગૌરિ વનવધ િીમા યોજના વગેરે થકી ૫૦ લાખ 

લાભાથીઓને લાભ આપવામાાં આવે છે. આ યોજનાઓના અમલ માટે 

વાવર્ષક `૨૨૮૩ કરોડનો ખચષ કરવામાાં આવે છે.  

વશક્ષર્ અમારી સરકારે વશક્ષણના તમામ પાસાઓના વવકાસ માટે અલગ-અલગ યોજનાઓ 

જવેી કે, પ્રવેશોત્સવ, ગ ણોત્સવ, સ્કોલરશીપ યોજના, મ ખ્યમાંત્રી ય વા સ્વાવલાંબન, 

ટેબલેટ વવતરણ, સ્ટ ડન્ટ સ્ટાટષઅપ યોજના, વવદ્યાદીપ વીમા યોજના, વવદ્યાલક્ષ્મી 

બોન્ડ, રાઇટ ટ  એજય કેશન એકટનો અમલ, ફી વનયમન કાયદો, વવના મૂલ્યે પાઠ્ય 

પ સ્તકો-ગણવશે, જ્ઞાનક ાંજ વગેરે અમલમાાં મ કેલ છે.  

 વગષખાંડોમાાં ઘડાઈ રહેલા ગ જરાતના ભાવવને વધ  સમૃદ્ધ,  ક શળ અને સક્ષમ બનાવવા 

માટે સરકારે છેલ્લા પાંચ િિઘમાં વશક્ષણ પાછળ રૂવપયા ૧ લાખ ૧૩ હજાર કરોડનો 

ખચષ કરેલ છે.  

  શાળાઓની માળખાકીય સ વવધાઓ પર સરકારે વવશેર્ ્યાન આપેલ છે. 

સવષવશક્ષા અવભયાન દ્વારા છેલ્લા દાયકા દરવમયાન ૭૯,૦૦૦થી િધુ વગષખાંડ 

અન ે ૩૨,૮૦૦ જટેલી શાળાઓમાાં પાણીની તથા સેવનટેશન સ વવધા 

ઉપલબ્ધ કરાવેલ છે.  

  છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં રાજય સરકારે ૨૭,૨૫૦ વિદ્યા સહાયકો અન ે વશક્ષર્ 

સહાયકોની વનમણૂક કરેલ છે. આ ઉપરાાંત, જ્યાાં જરૂરરયાત હોય ત્યાાં પ્રવાસી 

વશક્ષકોની વનમણૂક કરીને વશક્ષણની ગ ણવત્તા સ ધારવાની સાથે સાથે  

ય વકોને રોજગારી આપવાની જવાબદારી પણ વનભાવી છે. 

  વશક્ષકો, સમાજ અને સરકારના સરહયારા પ્રયાસોથી પ્રાથવમક વશક્ષણમાાંથી 

ડર ોપઆઉટ લગભગ નાબદૂ થવાની વસ્થવતએ છે. ધોરણ-૧ થી પ માાં વર્ષ 

૨૦૧૭-૧૮માાં માત્ર ૧.૪૨% ડ્ોપઆઉટ દર નોંધાયેલ છે. 
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  બાળકોના પોિર્ અને આરોગ્ય માટે સરકાર સતત સજાગ છે. મધ્યાહ્ન 

ભોજન યોજના, દૂધ-સજંીિની અને અન્ન વત્રિેર્ી જવેી યોજનાનો 

સફળતાપૂવષક અમલ કરવામાાં આવી રહેલ છે. આ યોજનાઓ પાછળ સરકારે 

છેલ્લા બે વર્ષમાાં `૧૭૮૦ કરોડનો ખચષ કરેલ છે. જ ેઅાંતગષત ૫૪ લાખ ૫૨ 

હજાર બાળકોને લાભ મળે છે. 

  નમો-ટેબલટે યોજના અાંતગષત, ૬ લાખ વવદ્યાથીઓને છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

`૩૮૬ કરોડના ખચે ટેબલેટ આપવામાાં આવેલ છે.  

  મુખ્યમંત્રી યુિા સ્િાિલંબન યોજના અાંતગષત ઉચ્ચ, પ્રાથવમક અન ે

મા્યવમક વશક્ષણ મળેવતા વવદ્યાથીઓને પાઠયપ સ્તકો, ટય શન ફી, 

ભોજનાલય, છાત્રાલય જવેી સ વવદ્યાઓ પૂરી પાડવામાાં આવે છે. આ યોજના 

પાછળ `૧૦૫૫ કરોડની માતબર રકમનો ખચષ કરવામાાં આવેલ છે. જનેો 

લાભ ૮૦ લાખથી વધ  વવદ્યાથીઓને મળેલ છે. 

  ગત બે વર્ોમાાં ત્રણ ય વનવવસષટી, ૧૦૭ સરકારી કોલેજો અને ૧૧૦ 

અન દાવનત કોલેજોમાાં રી િાઇ-ફાઇ સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવી છે.  

  ગ જરાતના ય વાનોમાાં લોકવપ્રય બનેલ ખેલ મહાકંુભ-૨૦૧૮માાં અાંદાજ ે૩૫ 

લાખ ખેલાડીઓએ ભાગ લઇ રમશે ગુજરાત-જીતશે ગજુરાત સૂત્રન ેસાથષક 

કરેલ છે. જમેાાં ૧ લાખ ૨૪ હજાર વિજતેા ખેલાડીઓને `૩૦ કરોડના 

ઇનામો આપવામાાં આવેલ છે.  એવશયન ગેમ્સ ૨૦૧૮માં રાજ્યના ચાર 

ખેલાડીઓએ મેડલ પ્રાપ્ત કરેલ છે.  

સામાવજક ક્ષેત્રે 

વિકાસ  

અન સૂવચત જાવતના વવદ્યાથીઓ માટે વશષ્યવૃવત્તથી માાંડીને કોમશીયલ પાયલોટ 

ટે્વનાંગ સ ધી સહાય આપવાની વવવવધ યોજનાઓ સવાાંગી અને સાંત વલત વવકાસ 

માટેની અમારી પ્રવતબદ્ધતા દશાષવે છે. જમે કે, અદ્યતન સ વવધા સાથેના સમરસ 

છાત્રાલય, વ્યવસાવયક અભ્યાસ માટે માવસક સ્ટાઇપેન્ડ, વપ્ર-મેરટ્ક અને પોસ્ટ મેરટ્ક 

વશષ્યવૃવત્ત, JEE, NEET, UPSC, GPSC જવેી સ્પધાષત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી માટે 

આવથષક સહાય, સરસ્વતી સાધના યોજના અાંતગષત સાયકલ વવતરણ, ગણવશે 

સહાય, ભોજન વબલ સહાય, જવેી શ્રેણીબદ્ધ યોજનાઓ વવદ્યાથીઓન ાં શૈક્ષવણક સ્તર 

ઊંચ  લાવવામાાં મહત્ત્વની ભૂવમકા ભજવે છે.  

  અન સૂવચત જાવતના ગ્રાન્ ટ ઇન એઇડ આશ્રમશાળાઓ, ગ્રાન્ ટ ઇન એઇડ 

છાત્રાલયો અને આદશષ વનવાસી શાળાઓના ક લ ૪૪,૦૦૦ વિદ્યાથીઓન ે

વિના મૂલ્ફ્યે રહેિા-જમિા અને ભર્િાની સુવિધા વાવર્ષક `૬૬ કરોડના 

ખચે પૂરી પાડવામાાં આવે છે.  

  ૩૩.૬૦ લાખ વિદ્યાથીઓને `૨૭૮ કરોડની વશષ્યિૃવત્ત અને ગર્િેશ 

સહાય દર વર્ે ચ કવવામાાં આવે છે.  
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  સામાવજક અને શૈક્ષવણક રીતે પછાત વગો માટે ૭૭૪ ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ 

છાત્રાલયો, ૬૩ સરકારી છાત્રાલયો, ૧૮૮ આશ્રમશાળાઓ તેમજ ૩૩ 

વનવાસી શાળાઓ ચાલે છે. જમેાાં ક લ ૮૨,૦૦૦ વિદ્યાથીઓને વિનામલૂ્ફ્ય ે

રહેિા, જમિા અને ભર્િાની સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાાં આવે છે. જ ેમાટે 

દર વર્ે `૧૭૫ કરોડનો ખચષ કરવામાાં આવે છે. 

  રાજ્ય સરકાર દ્વારા `૬૩૮ કરોડના ખચે ૧૨ સમરસ છાત્રાલય બાાંધવામાાં 

આવેલ છે. જમેા હાલ ૧૦,૫૦૦ વિદ્યાથીઓને દર િિે `૩૫ કરોડના ખચ ે

રહેિા જમિા સકહતની અન્ય સુવિધાઓ વિનામૂલ્ફ્યે પૂરી પાડવામાાં આવે છે. 

આ યોજનાને ખૂબ જ સારો આવકાર મળેલ છે. આ લોકઉપયોગી યોજનાને 

આગળ ધપાવી િિઘ ૨૦૧૯-૨૦મા ંિધુ ૮ સમરસ છાત્રાલય શરૂ કરવામાાં 

આવનાર છે.  

  અમારી સરકાર સમાજના પ્રત્યેક વગષ માટે સાંવેદના ધરાવ ેછે. તેથી રાજ્યના 

સાડા સાત લાખ િૃિ િડીલોને સહાયભૂત થવા િૃિ પેન્શનમાં ૫૦ ટકાનો 

માતબર િધારો કરી તેમન ાં માવસક પેન્શન `૫૦૦ થી વધારી `૭૫૦ 

કરવાની હ ાં  જાહેરાત કરાં  છ ાં . જનેા કારણે રાજ્ય સરકારને વાવર્ષક `૨૨૨ 

કરોડના વધારા સરહત ક લ `૬૬૯ કરોડનો ખચષ થશે.  

  વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં વબન અનામત વગષની ૭૯ જાવતઓના આવથષક રીતે 

નબળા પરરવારોના બાળકો અને ય વાનોના સવાાંગી ઉત્કર્ષ માટે ગુજરાત 

વબન અનામત શૈક્ષવર્ક અને આવથઘક વિકાસ વનગમની રચના કરવામાાં 

આવી છે. આવા વગષના વવકાસ માટે સરકારે ખાસ આવથષક પેકેજ જાહેર કરી 

તેનો અમલ શરૂ કરેલ છે.  

  સામાવજક ન્યાય અને અવધકારીતા વવભાગ હસ્તક આઠ વનગમો – ગ જરાત 

ઠાકોર અને કોળી વવકાસ વનગમ, ગ જરાત પછાત વગષ વવકાસ વનગમ, 

ગ જરાત અન સૂવચત જાવત વવકાસ વનગમ, ગ જરાત સફાઇ કામદાર વવકાસ 

વનગમ, ગ જરાત ગોપાલક વવકાસ વનગમ, ગ જરાત વવચરતી અને વવમ ક્ત 

જાવત વવકાસ વનગમ, ગ જરાત અલ્પસાંખ્યક નાણા અને વવકાસ વનગમ, ડો. 

આાંબેડકર અાંત્યોદય વવકાસ વનગમ તેમજ આરદજાવત વવકાસ વવભાગ હસ્તક 

ગ જરાત આરદજાવત વવકાસ વનગમને વ્યવક્તલક્ષી વધરાણ યોજનાઓનો 

વ્યાપ વધારવા માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા ચાલ  વર્ષના `૧૦૦ કરોડના 

સપોટષમાાં દોઢ ગર્ો િધારો કરી `૧૫૦ કરોડનો સપોટઘ  કરવાની હ ાં  જાહેરાત 

કરાં  છ ાં . જથેી આ વનગમોની પ્રવૃવત્તમાાં વેગ આવશે.  

  આ વનગમો ભારત સરકારની સાંસ્થાઓ પાસેથી વધ  વધરાણ મેળવીન ે

જરૂરરયાતમાંદ લોકોને સ્વરોજગારી અને શૈક્ષવણક ઉત્કર્ષ માટે પ્રોત્સાહન 

આપી શકે તે હેત સર રાજ્ય સરકાર દ્વારા બેન્ક ગેરંટી આપિામાં આિશે.  
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આકદજાવત 

વિકાસ  

ગ જરાતની વસતીમાાં ૧૫ ટકા જટેલો રહસ્સો ધરાવતા આરદવાસી સમાજના સવાાંગી 

વવકાસ  માટે સને ર૦૦૭માાં િનબંધુ કલ્ફ્યાર્ યોજનાની શરૂઆત કરવામાાં આવી 

હતી. આ યોજનાથી આરદવાસી વવસ્તારના લોકોના જીવનમાાં નોંધપાત્ર સ ધારો થયેલ 

છે. વવકાસની સાથે સાથે આરદવાસી સાંસ્કૃવતન ાં જતન અને સાંવધષન કરવા માટે રાજય 

સરકાર સાંકલ્પબદ્ધ છે. 

  આરદવાસી બાળકોના વશક્ષણ માટે ૫૦ આદશઘ વનિાસી શાળાઓ, પ૪૪ 

આશ્રમ શાળાઓ,  ૩૬ EMRS, ૫૫ મોડેલ સ્કૂલ અને ૧૧૪૩ છાત્રાલયોનુ ં

વવશાળ માળખ ાં ઊભ ાં કરવામાાં આવેલ છે. જનેો લાભ બે લાખ આકદિાસી 

વિદ્યાથીઓને મળી રહેલ છે.   

  વપ્ર-મેટ્ીક અને પોસ્ટ-મેટ્ીક વશષ્યવૃવત્ત, ગણવશે સહાય, વવદ્યા સાધના 

યોજના, સમરસ છાત્રાલય, ટેલેન્ટ પ લ જવેી અનેક યોજનાઓ અાંતગષત 

િાવિઘક `૬૦૦ કરોડના ખચે ૧૭ લાખ આકદિાસી વિદ્યાથીઓને લાભ 

આપવામાાં આવે છે. 

  જ ન ૨૦૧૮થી રાજપીપળા ખાતે વબરસા મંુડા ટર ાઇબલ યુવનિવસઘટીમાાં 

શૈક્ષવણક કાયષ શરૂ કરવામાાં આવેલ છે. `૩૦૦ કરોડના ખચે ૪૦ એકરના 

વવસ્તારમાાં આ સાંસ્થા વવકસાવવામાાં આવી રહેલ છે.  

  નમષદા વજલ્લામાાં ગરુડેશ્વર ખાતે નેશનલ ટર ાઇબલ મ્યુઝીયમનુ ં ખાતમૂહુતઘ 

માનનીય િડાપ્રધાનશ્રીના હસ્તે કરવામાાં આવેલ છે. ૨૫ એકરના વવસ્તારમાાં 

બનનાર આ સાંગ્રહાલયમાાં આરદવાસી સાંસ્કૃવત, પરાંપરાઓ અને જીવનવચત્ર 

યોગ્ય રીતે પ્રદવશષત થશે.   

માગઘ અને મકાન  ગ જરાત ૧ લાખ ૧૪ હજાર વકલોમીટરના માગોન ાં સ રઢ અને સ વ્યવવસ્થત નેટવકષ  

ધરાવે છે. જનેા થકી નાનામાાં નાના ગામના લોકો સ ધી િડપી અને સલામત વાહન 

વ્યવહારની સવલતો  ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે.   

  મુખ્યમતં્રી ગ્રામ સડક યોજના ગ જરાત સરકારની એક અગત્યની અન ે

લોકવપ્રય યોજના છે. આ યોજના અાંતગષત અત્યાર સ ધીમાાં ૨૭,૮૦૦ 

વકલોમીટરના અાંદાજ ે `૯૫૦૦ કરોડના ૧૦,૫૦૦ થી વધ  કામો માંજૂર 

કરવામાાં આવ્યા છે. િિઘ ૨૦૧૯-૨૦માં પર્ આ યોજના અંતગઘત રૂવપયા ૨ 

હજાર કરોડથી િધુ રકમના રસ્તા તથા પુલોના કામો મંજૂર કરિામાં આિશે.   

  રાજયમાાં આવેલ ૩૪,ર૪પ ગામ-પરા પૈકી ૩૩,૪૯૭ ગામ-પરાને માગોથી 

જોડિામાં આવેલ છે, જ ેદેશમાાં નમૂનારૂપ છે.  

  મહાનગરો, બાંદરો, ઔદ્યોવગક વવસ્તાર, પ્રવાસન તથા યાત્રાધામોને જોડતા 

રસ્તાઓને ફોર-લેન અને વધ  મજબૂત કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાાં 

આવેલ છે. જ ે અન્વયે ૯૫૦ કકલોમીટરના ૭૮ રસ્તાઓને ફોર-લેન 

બનાવવાની કામગીરી `૩૫૦૦ કરોડના ખચે પ્રગવત હેઠળ છે. 
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  એક લાખથી વધારે ટે્ઇન વ્હીકલ ય વનટ ધરાવતા રેલ્વે ક્રોસીંગ ઉપર અાંદાજ ે

`૬,૫૦૦ કરોડના ખચે ૧૩૫ રેલ્ફ્િે ઓિર બ્રીજ અન ે અન્ડર બ્રીજ 

બનાવવાન ાં આયોજન છે, જ ે પૈકી ૭૫ રેલ્ફ્િે ઓિરબ્રીજ બનાવવાની 

કામગીરી પ્રગવતમાાં છે.  

  અગત્યના રાષ્્ટીય ધોરી માગો પર તેમજ રાજય ધોરી માગો પર ટ્ાફીક જામ 

વનવારવા અને વાહન ચાલકો સરળતાથી અને સલામત રીતે પસાર થઇ શકે 

તે માટે જાંકશન અને ચાર રસ્તા પર ફલાયઓવર - અન્ડરપાસ બનાવવાન ાં 

આયોજન છે, જ ે પૈકી ૮ ફલાયઓવર અને એક અન્ડરપાસ બનાવવાની 

કામગીરી હાથ ધરેલ છે.  

  સીમાસ રક્ષા માટે અવત ઉપયોગી એવા કચ્છ અને બનાસકાંઠા વજલ્લાઓન ે

જોડતા ર્ડુલી – સાંતલપરુ રસ્તાની ૮૦ વકલોમીટર લાંબાઇની ખૂટતી 

કડીઓની કામગીરી `૩૨૩ કરોડના ખચે શરૂ કરવામાાં આવેલ છે.  

  જનૈ સમાજના મહારાજશ્રીઓ તથા મહાસતીશ્રીઓ વવહાર માટે પગપાળા 

જતા હોય છે અને ક્યારેક તેઓ અકસ્માતનો ભોગ બનતા હોય છે. ત્યારે 

એમની સલામતી માટે અમદાિાદ થી શંખેશ્વર સુધી ` ર૦ કરોડના ખચ ે

૧૦૩ કકલોમીટર લંબાઇની પગદંડી બનાવવામાાં આવશે.  

  માગષ અને મકાન વવભાગ દ્વારા વવવવધ સરકારી કચેરીઓના મકાનો, જવેા કે 

વજલ્લા અને તાલ કા સેવા સદન, કલેકટર કચેરી, મામલતદાર કચેરી, કોટષ  

વબલ્ડીંગ, છાત્રાલય, કોલેજ, સ્કૂલ, પોવલટેકનીક, વાહન વ્યવહાર કચેરી, 

ચેકપોસ્ટ, વેટરનરી પોવલટેકનીક વગેરેના બાાંધકામની કામગીરી હાથ 

ધરવામાાં આવે છે. ૧૧ તાલકુા સેિા સદનોના `૧રપ કરોડના કામો સરહત 

૭૦૯ મકાનોના કામો `૪૨૪૭ કરોડના ખચે હાથ ધરેલ છે.  

  સરકારી કચેરીઓની સાથોસાથ સરકારના અવધકારીઓ અને કમષચારીઓન ે

ક્વાટષ ર ઉપલબ્ધ કરાવવાન ાં કામ પણ મોટાપાયે હાથ ધરવામાાં આવેલ છે. 

છેલ્લા બે િિઘમાં રર૮પ ક્િાટઘ રનુ ં બાંધકામ ` પ૯પ કરોડના ખચે પણૂષ 

કરવામાાં આવેલ છે. ઉપરાાંત, ૧પ૩ર ક્િાટઘ રનું બાંધકામ `૩૩૩ કરોડના 

ખચે પ્રગવતમાાં છે.  

પાર્ી પુરિઠો  પાણી પ રવઠા ગ્રીડ અાંતગષત અત્યાર સ ધીમાાં ૨૯૦૦ કકલોમીટરની બલ્ફ્ક લાઇનો, 

૧.૨૦ લાખ કકલોમીટરની વિતરર્ પાઇપલાઇનો, ૨૨૭૦ જટેલી ટાકંી અને ભગુભઘ 

સમ્પ તેમજ ૨૩૦ શુવિકરર્ પ્લાન્ટ ઊભા કરવામાાં આવ્યા છે. આ દૂરદશી 

આયોજનની ફળશ્ર વત આજ ેનરી આાંખે દેખાય છે અને લોકોને ઘેર ઘેર પીવાન ાં ચોખ્ખ ાં 

પાણી મળી રહે છે.   

 નીવત આયોગ દ્વારા તાજતેરમાાં પ્રવસદ્ધ કરવામાાં આવેલ કમ્પૉઝીટ િોટર મેનજેમેન્ટ 

ઇન્ડેક્ષ-૨૦૧૮ મ જબ ગુજરાત ૭૬ ઇન્ડેક્ષ િેલ્ફ્યુ સાથ ે િોટર મનેેજમેન્ટમાં દેશમા ં

પ્રથમ ક્મે છે. પાણીની ઉપલબદ્ધતા સ વનવશ્ચત કરીને લોકોને પ રત  અને શ દ્ધ પાણી 

પૂરાં  પાડવાની રાજ્ય સરકારની નેમ છે.  
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  જામનગર વજલ્લાના જોડીયા ખાતે પ્રવતકદન ૧૦ કરોડ લીટર ક્ષમતાના ડી-

સેલીનેશન પલાન્ટની કામગીરી શરૂ કરવામાાં આવેલ છે. ઉપરાાંત, અમરેલી, 

ભાિનગર, પોરબંદર, ગીર સોમનાથ, દેિભૂવમ દ્વારકા અને કચ્છ વજલ્લાઓમાાં 

૮ ડી-સેલીનેશન પલાન્ટ સ્થાપવાન ાં આયોજન છે. આ તમામ પલાન્ટ દ્વારા 

દરરોજ ૩૭ કરોડ લીટર મીઠંુ પાણી લોકોને પ રૂાં પાડવામાાં આવશે.  

  રાજયના આરદજાવત વવસ્ તારના દાહોદ, છોટાઉદેપુર, નમઘદા, તાપી, 

મહીસાગર, િલસાડ, પંચમહાલ અન ેસુરત જીલ્ફ્ લાઓમાં `૨૮૦૦ કરોડની 

૧૦ પાર્ી પુરિઠા યોજનાઓના કામો હાથ ધરવામાાં આવેલ છે, જનેી 

કામગીરી ટૂાં ક  સમયમાાં પૂણષ થશે. 

  પોરબંદર વજલ્લાના ૮૪ ગામો અને ૪ શહેરો માટે ઉપલેટાથી રાણાવાવ સ ધી 

૬૪ વકલોમીટર બલ્ક પાઇપલાઇનના કામો `૧૧૯ કરોડના ખચે પ્રગવતમાાં 

છે. 

  કચ્છ વજલ્લા માટે અાંજારથી ક કમા સ ધીની ૨૭ વકલોમીટર લાંબાઈની બલ્ક 

પાઇપલાઇન અને પાંપીંગ મશીનરીની કામગીરી પ્રગવતમાાં છે. `૧૩૫ 

કરોડની આ યોજના દ્વારા ભૂજ શહેર તથા પવશ્ચમ કચ્છના નખત્રાણા, 

માાંડવી, લખપત અને અબડાસા તાલ કાને લાભ મળશે. 

  પાટર્ વજલ્લામાં રાધનપ ર અને સાાંતલપ ર તાલ કાના ૪૮ ગામો માટે `૯૪ 

કરોડની રાધનપ રથી સાાંતલપ ર એક્સપ્રેસ પાઇપલાઇનની કામગીરી 

પ્રગવતમાાં છે. 

 ઉપરોક્ત ત્રણ યોજનાઓને આગામી ઉનાળા પહેલાં પૂણષ કરવાન ાં આયોજન છે. 

ગ્રામ વિકાસ સ્િચ્છ ભારત મીશન-ગ્રાવમર્ અાંતગષત સામ રહક ટોયલેટ, વ્યવકતગત 

ટોયલેટ, સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ અને સ્વચ્છતાના પ્રચાર-પ્રસાર જવેા અન્ય કામો 

માટે છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં રૂવપયા ૩૦૫૬ કરોડનો ખચષ કરવામાાં આવેલ છે. આ 

યોજના અાંતગષત ૩૩ લાખ ૫૦ હજાર ટોઇલેટન ાં બાાંધકામ પૂણષ કરવામાાં આવેલ છે. 

જનેાથી દોઢ કરોડ નાગકરકોને વ્યવક્તગત શૌચાલય પ્રાપ્ત થયેલ છે અને 

સ્વચ્છતામાાં વધારો થયેલ છે.  
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શહેરી વિકાસ   ગ જરાતની સમૃવદ્ધ સતત વધતી જાય છે, તેથી વાહનોની સાંખ્યા રદન-પ્રવતરદન વધે 

છે અને ટ્ારફકનો પ્રશ્ન ઉભો થાય છે. વાહન વ્યવહાર સરળતાથી અન ેસલામત રીતે 

ચાલી શકે તેમજ પેટ્ોલ, ડીિલ અને સમયશવક્તનો બચાવ થાય એ હેત થી, 

મહાનગરપાવલકા વિસ્તારોમાં ૫૪ અને નગપાવલકા વિસ્તારોમાં ૨૧ એમ કુલ ૭૫ 

ફ્લાયઓિર બનાિિામાં આિશે. જમેાાં અમદાવાદમાાં ૨૦, સ રતમાાં ૧૦, વડોદરામાાં 

૮, રાજકોટમાાં ૮, જામનગરમાાં ૩, ભાવનગરમાાં ૩ અન ેજ નાગઢમાાં ૨ ફ્લાયઓવર 

બનશે. આ ઉપરાાંત, દાહોદ, ગોધરા, ભૂજ, મહેસાણા, પાટણ, ડીસા, આણાંદ, 

પાલનપ ર, બોટાદ, સ રેન્રનગર, પોરબાંદર, નડીયાદ, નવસારી, વલસાડ, ભરૂચ, 

અાંકલેશ્વર, વાપી, રહાંમતનગર, અમરેલી, મોરબી અન ેવેરાવળમાાં એક-એક એમ કુલ 

૭૫ ફ્લાયઓિર બનાવવા રાજ્ય સરકાર દ્વારા પૂરેપૂરી નાણાકીય ફાળવણી કરવામાાં 

આવશે.  

  રાજ્યના શહેરી વવસ્તારમાાં આવેલા એક લાખથી વધારે એવરેજ ટે્ઇન વ્હીકલ 

ય વનટ ધરાવતા તમામ ૩૭ રેલ્ફ્િે ફાટકો ઉપર ઓિરબ્રીજ અથિા 

અન્ડરબ્રીજ બનાવવાન ાં કામ વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માાં શરૂ કરી દેવામાાં આવશ.ે 

આની પાછળ ત્રણ વર્ષ સ ધી દર િિે આશરે `૨૫૦ કરોડ, એટલે કે કુલ 

`૭૫૦ કરોડથી વધ  ખચષ થશે. શહેરી વવસ્તારમાાં ટ્ારફકની સમસ્યા વનવારવા 

માટે આ એક મોટી પહેલ થશે. આનાથી ત્રણ વર્ષના ગાળામાાં રાજ્યની 

તમામ મહાનગરપાવલકાઓ અને નગરપાવલકાઓમાાં વાહનોની વધ  અવર-

જવર ધરાવતા તમામ રેલ્વે ફાટકો ઉપર ઓવર બ્રીજ અથવા અન્ડર બ્રીજ 

બની જશે.   

  રાજ્યમાાં છેલ્લા દાયકામાાં માંજૂર કરવામાાં આવેલ ટી.પી. સ્કીમોના વવસ્તારો 

તેમજ વસટી વલવમટ વધારવાથી મહાનગરપાવલકા અને નગરપાવલકાઓની 

હદમાાં આવરી લેવાયેલા નવા વવસ્તારોમાાં જરૂરી માળખાકીય સ વવધાઓ જમે 

કે, પાણી, રસ્તા, સ્ટ્ીટ લાઇટ, ડે્નેજ પૂરી પાડવા માટે `૫૦૦ કરોડ 

ફાળવવામાાં આવશે.  

  નાગરરકોને બસ સ વવધાનો વધ માાં વધ  લાભ મળે અને પયાષવરણની 

જાળવણી થાય તે માટે મુખ્યમંત્રી શહેરી બસ પકરિહન સુવિધા યોજના 

અાંતગષત અત્યાર સ ધીમાાં ૩૦૦ ઇલેક્ટ્ીક બસો સરહત ક લ ૭૦૦ બસો 

અમદાવાદ, સ રત, વડોદરા અને રાજકોટ માટે માંજૂર કરવામાાં આવેલ છે. 

રાજ્યની મહાનગરપાવલકા તેમજ “અ-વગષ” ની નગરપાવલકામાાં બસની 

સાંખ્યા તબક્કાવાર વધારીને ૨૮૬૦ સ ધી લઇ જવામાાં આવશે.  

  અમદાવાદ મેટર ો રેલના ફેિ-૧ પૈકીના વસ્ત્રાલથી એપેરલ પાકષ  સ ધીના ૬.૫ 

વકલોમીટરના રટ ઉપર મટ્ેો રેલની સેવા જાહેર જનતા માટે શરૂ કરવામાાં 

આવશે. સાંપૂણષ ફેિ-૧ રડસેમ્બર-૨૦૨૦ સ ધીમાાં પૂણષ કરીને આધ વનક 

પરરવહનની સ વવધા પૂરી પાડવામાાં આવશે. 
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  વર્ષ ૨૦૨૨ સ ધીમાાં સૌને માટે ર્ર પ રા પાડવાના ઉમદા હેત સર પ્રધાનમંત્રી 

આિાસ યોજના શરૂ કરવામાાં આવેલ છે. જનેા ભાગરૂપે તમામ 

મહાનગરપાવલકા, નગરપાવલકાઓ તેમજ સ્થાવનક સત્તામાંડળોમાાં ૭ લાખ 

૬૪ હજાર પકરિારોને આિાસ પૂરા પાડિાનું આયોજન કરવામાાં આવેલ છે. 

જ ેપૈકી અત્ યાર સ ધીમાાં ૩ લાખ ૮૭ હજાર આવાસો માંજૂર કરવામાાં આવેલ 

છે. આ પૈકી, એક લાખ કરતા વધારે લાભાથીઓને હાઉવસાંગ લોન પર વ્ યાજ 

સહાય આપી, ગુજરાત દેશમા ંપ્રથમ સ્ થાને છે. 

ઊજાઘ વીજ વપરાશ એ વવકાસનો એક અગત્યનો માપદાંડ છે. રાજ્યનો માથાદીઠ િાવિઘક 

િીજ િપરાશ વર્ષ ૨૦૦૭-૦૮માાં ૧૪૨૪ ય વનટ હતો, જ ેવધીને િિઘ ૨૦૧૭-૧૮માં 

૨૦૦૭  ય વનટ થયો છે. સમગ્ર ભારતનો માથાદીઠ વાવર્ષક વીજ વપરાશ ૧૧૪૯ 

ય વનટ છે. આમ, માથાદીઠ વીજ વપરાશમાાં ગ જરાત સમગ્ર દેશમાાં અગ્રીમ સ્થાન 

ધરાવે છે.  

  સને ૧૯૬૦ થી ૨૦૦૧ સધુીના ૪૦ િિઘમાં કુલ ૬.૯૪ લાખ કૃવિ િીજ 

જોડાર્ો અપાયા હતા, જ્યારે છેલ્લા ૧૮ િિઘમાં ૧૧ લાખથી િધ ુકૃવિ િીજ 

જોડાર્ો આપવામાાં આવ્યા છે.   

  રાજ્ય સરકારે પાત્રતા ધરાવતા તમામ કૃવર્ વીજજોડાણો, ગ્રામ્ય વવસ્તારના 

તમામ રહેઠાણના વીજ જોડાણો, ગ્રામ્ય વવસ્તારના નાના ધાંધાથીઓના 

કોમવશષયલ વીજ જોડાણો અને શહેરી વવસ્તારના બીપીએલ વગષના રહેણાક 

વીજ જોડાણોના િીજ બીલના મુદ્લ, વયાજ અન ેપેનલ્ફ્ટીની તમામ બાકી 

રકમ માફ કરી દેિાનો વનર્ઘય કરેલ છે. કરારરત વીજભારથી વધારે વીજ 

વપરાશ કરતાાં તેમજ ગેરકાયદેસર વીજ વપરાશ કરતાાં હોય તેવા ખેડૂતો તથા 

ગ્રાહકો ઉપર અન ક્રમે કલમ ૧૨૬ તથા કલમ ૧૩૫ મ જબ કેસ કરવામાાં 

આવેલ છે, તેવા કેસોમાાં પણ આ યોજનાનો લાભ આપવામાાં આવશે. આ 

વન ટાઇમ માફી યોજનાનો લાભ ૬.૭૪ લાખ ખેડુત તેમજ ગરીબ અન ે

મધ્યમ િગઘના િીજ ગ્રાહકોને મળશે. જનેી પાછળ `૬૯૧ કરોડના િીજ 

લેર્ાંની રકમ માંડિાળ કરિામાં આિશે.  

  વર્ષ ૨૦૧૩માાં ગ જરાતન ાં વબન પરાંપરાગત ઊજાષન ાં ઉત્પાદન ૪,૧૨૬ 

મેગાવોટ હત ાં, જ ેઆજ ે૭,૯૨૨ મગેાવોટ છે. જનેે ૨૦૨૫ સુધીમા ં૧૯,૭૦૦ 

મેગાિોટ સ ધી લઇ જવાન ાં આયોજન છે.  

  રાધાનસેડા ખાતે ૭૦૦ મેગાવોટ અને હરસડ ખાતે ૫૦૦ મેગાવોટ ક્ષમતાના 

સોલાર પાકષ  સ્થાવપત કરવાની કામગીરી પ્રગવતમાાં છે.    
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  અત્યારે ખેડૂતોને વવદ્ય ત બોડષ  દ્વારા ઉત્પારદત વીજળી તેમના ખેતરો સ ધી 

લાાંબી ગ્રીડલાઇનો દ્વારા પહોંચાડવામાાં આવે છે. દૂરથી વીજળી આવવાના 

કારણે લાઇન-લોસ થવાથી વીજળીનો વ્યય થાય છે, અને લાાંબી લાઇનો 

હોવાથી તે તૂટવાના કારણે વીજ પ રવઠો ખોરવાઇ જાય છે. જનેાથી ખેડૂતો 

અને રાજ્યને ન કસાન થાય છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા મોટા સોલાર એકમો 

ઊભા કરવામાાં આવી રહ્ા છે. અને તેની વીજળી ગ્રીડમાાં મોકલવામાાં આવ ે

છે. સોલાર વસસ્ટમનો વધ  કાયષક્ષમ લાભ લેવા માટે ખેડૂતોના ખેતરની 

નજીકમાાં જ સોલાર વસસ્ટમ દ્વારા વીજળીન ાં ઉત્પાદન કરવામાાં આવે અન ે

તેમાાં ખેડૂતોની ભાગીદારી પણ ઉમેરવામાાં આવે તો ખેડૂતોને વધારે વીજળી, 

સતત વીજળી અને ઓછા ખચષની વીજળી પ્રાપ્ત થઇ શકે છે. આવ  કરવા માટે 

સૂયઘશવક્ત કકસાન યોજના (સ્કાય) અમલમાાં મૂકવામાાં આવી છે. જનેા થકી 

ખેડૂતો વીજળીન ાં ઉત્પાદન કરે, ઉત્પારદત વીજળીનો પોતે ઉપયોગ કરે, અન ે

બાકીની વીજળી વવદ્ય ત બોડષ ને વેચી શકે તેવ ાં આયોજન છે. સ્કાય યોજનાને 

ખૂબ જ સારો પ્રવતસાદ મળી રહ્ો છે. આ યોજનાના પહેલા વર્ષમાાં જ 

પ્રાયોવગક ધોરણે ર૦ ફીડર કાયાષવન્વત કરેલ છે. વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માાં સરકારે 

િધુ ૧૦૦૦ કફડરો `૩૬૦૦ કરોડના ખચે કાયાષવન્વત કરવાન ાં આયોજન 

કરેલ છે. આગામી પાાંચથી સાત વર્ોમાાં તબક્કાવાર સમગ્ર રાજ્યને આ 

યોજના હેઠળ આવરી લેવાન ાં આયોજન છે. આમ કરવાથી ખેડૂતોની 

આવકમાાં પણ વધારો થશે અને ખડૂેતોની આિક ૨૦૨૨ સુધીમાં બમર્ી 

કરિાના માનનીય િડાપ્રધાનશ્રીના સંકલ્ફ્પને વસિ કરિામાં મદદ થશે.  

  ટ્ાન્સવમશન ઇન્સાસ્ટ્ક્ચર અને જમીનના શ્રેષ્ઠ અન ેકાયષક્ષમ ઉપયોગ થકી 

વવશાળ વગ્રડ-કનેક્ટેડ સૌર ઊજાષ, પવન ઊજાષ અને હાઈબ્રીડ પાકષ  ઊભા 

કરવા માટે િીન્ડ સોલાર હાઈબ્રીડ પોવલસી જાહેર કરવામાાં આવેલ છે. આવા 

પાકષ  માટે સરકારી પડતર જમીન ભાડાપટ્ટાથી ફાળવવાની નીવત પણ જાહેર 

કરવામાાં આવી છે.  

  રાજ્યમાાં ૨૭,૦૦૦ વકલોમીટર લાંબાઇના ગેસ ગ્રીડ નેટવકષ  મારફત ૧૪.૫૦ 

લાખ ગ્રાહકોને PNG જોડાણ આપવામાાં આવ્યા છે. તદ પરાાંત, ૩૭૪ CNG 

સ્ટેશન ઊભા કરવામાાં આવ્યા છે.  

ઔદ્યોવગક 

વિકાસ   

નિમી િાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સવમટ, ૨૦૧૯ ન ાં આયોજન સફળતાપૂવષક થયેલ 

છે. રાજ્ય સરકારની આકિઘક ઔદ્યોવગક પ્રોત્સાહન નીવતઓ અને ઇિ ઓફ ડ ઇંગ 

વબિનસને કારણે મોટા પાયે મૂડીરોકણ આકર્ષવામાાં રાજ્યને ખૂબજ સારી સફળતા 

મળી છે. સૂક્ષ્મ, લઘ  અને મ્યમ ઔધોવગક અને સેવાકીય ક્ષેત્રે પણ મોટા પાયે 

રોકાણ આકર્ષવામાાં આવેલ છે.  

  રાજય સરકાર દ્વારા ઉદ્યોગ સાહવસકો તેમજ ય વા સાંશોધનકારોને તેમના 

ઈનોવેટીવ આઈરડયાની વાવણજ્ય સફળતા માટે સહાય આપવામાાં આવે છે. 

સ્ટાટઘઅપ ક્ષેતે્ર રાજયની વસવદ્ધઓને ્યાને લઈ કેન્ર સરકાર દ્વારા ગ જરાતને 

બેસ્ટ પરફોમઘર સ્ટેટ એિોડઘ  એનાયત કરવામાાં આવેલ છે.  
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  તાજતેરમાાં રાજય સરકારે ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ માટે નિી આવથઘક સહાય નીવત 

જાહેર કરેલ છે. જ ેઅાંતગષત MSME સેકટર માટે ૬% વ્યાજ સહાય તેમજ 

લાજષ સેકટરના એકમોને રોજગારી આધારરત ૪% થી ૬% વ્યાજ સહાય 

આપવામાાં આવે છે. ઉપરાાંત, વવવીંગ ક્ષેત્રના L.T. વીજ જોડાણ ધરાવતા 

એકમોને પ્રવત ય વનટ `૩ અને H.T. વીજ જોડાણ ધરાવતા વવવીંગ એકમો 

અને અન્ય પાત્ર એકમોને પ્રવત ય વનટ `૨ પાવર ટેરીફ સબસીડી આપવામાાં 

આવી રહી છે.  

  ગ જરાત ઔદ્યોવગક ક્ષેતે્ર હરણફાળ ભરી રહ્ ાં છે. પરાંત  રાજ્ય સરકારની સ્પષ્ટ 

નીવત છે કે પયાષવરણ અને લોકોના આરોગ્યને ન કસાન ન થાય તે રીતે 

વવકાસના કાયો હાથ ધરવા. સાથેસાથે ગ જરાતના ય વાનોને રોજગારીની 

વ્યાપક તકો પ્રાપ્ત થાય તેટલા માટે ઉદ્યોગો મોટા પ્રમાણમાાં સ્થપાય તેવા 

અમારા સતત પ્રયત્નો છે. ગ જરાત ઉદ્યોગ ક્ષેત્રના ઇન્સાસ્ટ્ક્ચરમાાં 

આધ વનકતા લાવવાના નક્કર આયોજનો કરી રહ્ ાં છે, ત્યારે હ ાં  આ 

સભાગૃહમાાં જાહેરાત કરાં  છ ાં  કે કેવમકલ અને ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગોના કારણે 

પ્રદૂવર્ત થતા પાણીને વૈજ્ઞાવનક રીતે શ દ્ધ કરીને ગ જરાતની જમીન અને 

પાણી પ્રદ વર્ત ન થાય તે માટે, ટ્ીટ કરેલ પાણી ઊંડા દરરયામાાં છોડવા માટે 

અમદાિાદ, િડોદરા અને જતેપુર વવસ્તારમાાં PPP ના ધોરણે CETP, ડીપ-

સી પાઇપલાઇન અને આન ર્ાંવગક ઇન્સાસ્ટ્ક્ચર ઊભ ાં કરવાનો ક લ ખચષ 

`૨૨૭૫ કરોડ થવાનો અાંદાજ છે,  તે કામગીરી કરવામાાં સરકાર ઉદ્યોગોન ે

મદદરૂપ થશે.  

  માનિ કલ્ફ્યાર્ યોજના અન્વયે નાના પ્રકારના ધાંધા રોજગાર કરતા 

સમાજના નબળા વગષના લોકોને સહાયભૂત થવા તેમના ધાંધાને અન રૂપ 

આધ વનક સાધન-ઓજારની કીટ આપવામાાં આવશે. જમેાાં ૨૮ ટે્ડ માટે ક લ 

૫૧,૯૦૦ લાભાથીઓને લાભ થશે.   

  િાજપાઇ બેન્કેબલ યોજના અન્વયે સેવા, વેપાર અને ઉદ્યોગ એમ ત્રણે 

ક્ષેત્રમાાં `૮ લાખ સ ધી વધરાણ અને સહાય આપવામાાં આવે છે. જમેાાં, 

આવતા વર્ે ૩૭,૦૦૦ કરતાં િધુ લાભાથીઓને `૩૦૪ કરોડની સહાય 

આપવામાાં આવનાર છે.  

 
 ૧૦ એકરથી ઓછી જમીન ધરાવતા નાના અગકરયાન ેપાણી ખેંચવા માટેના 

સોલાર પંપ વસાવવા માટે સહાય આપવામાાં આવે છે.   

  ખાણ-ખનીજના બ્લોકસની ફાળવણીમાાં ઇ-ઓક્શન પિવત દાખલ કરતાાં 

સમગ્ર પ્રરક્રયા વધ  પારદશષક અને સ્પધાષત્મક બની છે. આ વરે્ ક લ પાાંચ 

તબક્કામાાં ગૌણ ખનીજના ૪૭૦ બ્લોક્સ હરાજીમાાં મ કવામાાં આવેલ છે અને 

િધ ુ૨૧૬ બ્લોકસ ઈ-હરાજીમાાં મૂકવામાાં આવશે.  

  પ્રધાનમંત્રી ખનીજ ક્ષેત્ર કલ્ફ્યાર્ યોજના અન્વયે `૩૬૮ કરોડના ૯૨૦૨ 

કામો માંજૂર કરવામાાં આવેલ છે.  
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પ્રિાસન અવતવથ દેવો ભવ: ની પારાં પરરક સ્વાગત ભાવના અને રાજય સરકારની પ્રવાસનને 

પ્રોત્સારહત કરવાની નીવતને કારણે ગીર, કચ્છ, અાંબાજી, સોમનાથ, સાપ તારા, 

વવજયનગરની પોળો, તીથલ, પાવાગઢ-ચાાંપાનેર, દ્વારકા, લોથલ, ધોળાવીરા, 

પાટણ વગેરે ઘણાાં સ્થળો આજ ેવૈવશ્વક ફલક પર આગવ ાં સ્થાન અાંવકત કરી ચ ક્યા છે. 

ગુજરાત પ્રિાસન નીવત ૨૦૧૫ ને અભૂતપૂવષ પ્રવતસાદ મળેલ છે અને સ્થાવનક 

લોકોને રોજગારીના વવપ લ અવસર પ્રાપ્ત થયા છે.  

 છેલ્લા પાાંચ વર્ષ દરવમયાન ગ જરાતની મ લાકાતે આવનાર પ્રિાસીઓની સખં્યામા ં

સરેરાશ દર િિે ૧૫ ટકાનો નોંધપાત્ર િધારો થયેલ છે.  

  મને જણાવતાાં આનાંદ થાય છે કે, સન ૨૦૧૮માાં સાપુતારાને શ્રેષ્ઠ વસિીક 

મેનેજમને્ટ, અમદાિાદને શે્રષ્ઠ હેકરટેજ વસટી અને શ્રષે્ઠ એરપોટઘ  એવા 

ત્રર્ નેશનલ ટૂકરઝમ એિોડઘ મળ્યાાં છે. 

  રાજકોટ ખાતે અદ્યતન સ વવધાવાળ ાં ગ્રીનફીલ્ફ્ડ એરપોટઘ  વવકસાવવાની 

કામગીરી એરપોટષ  ઓથોરીટી ઓફ ઇવન્ડયા દ્વારા કરવામાાં આવનાર છે. 

એરપોટષ  માટે જરૂરીયાત મ જબની જમીન રાજ્ય સરકાર દ્વારા વવનામૂલ્યે 

ફાળવી દેવામાાં આવેલ છે.   

  પ્રવાસન ઉદ્યોગને વેગ આપવા તેમજ યાત્રાધામોના વવકાસ માટે વવવવધ 

આાંતર માળખાકીય સ વવધાઓ ઊભી કરવા છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં `૧૧૦૦ 

કરોડનો ખચષ કરવામાાં આવલે છે. 

  પવવત્ર તીથષ વગરનાર ખાતે સાંતોની પાવક ઉપવસ્થવતમાાં અને ખ્યાતનામ 

કલાકારોના કાયષક્રમો સાથે વગરનાર વશિરાત્રી કંુભમેળાન ાં આયોજન 

કરવામાાં આવનાર છે. વગરનારના આ પરાંપરાગત મેળાને ધમષસાંમેલનો અન ે

સામાજીક સમરસતા સાંમેલનો સાથે સાાંકળી લઇ વગરનારના ગૌરવને 

નવતર ઓપ આપવામાાં આવશે.  

  ઇકો ટુકરઝમને પ્રોત્સાહન આપવાના હેત થી રાજ્ય સરકારે પોળોના જાંગલો, 

રતન મહાલ, પદમડ ાં ગરી, ગીરાધોધ, િરવાણી, જૂનારાજ, કોડાવાડીલા 

ડેમ, નળસરોવર વગેરે સ્થળોએ પ્રવાસી સ વવધા વવકસાવવાની કામગીરી 

હાથ ધરેલ છે.  

શ્રવમક કલ્ફ્યાર્ 

અને  યુિા 

રોજગારી    

ય વાશવકતના સામથ્યષમાાં વધારો કરવા કૌશલ્ફ્યિધઘન, મુખ્યમંત્રી એપ્રને્ટીસશીપ 

યોજના, મેગા જોબફેરન ાં આયોજન, સરકારી સેિાઓમાં મોટાપાયે ભરતી, સ્ટાટઘઅપ 

પોવલસી, વવદ્યાથીઓને ટય શન ફી અને ભોજન બીલમાાં સહાય, સ્પધાષત્મક પરીક્ષા 

માટે કોચીંગ સહાય, પ્રવતભાિંત રમતિીરોન ે પુરસ્કાર જવેી અનેકવવધ યોજનાઓ 

અમલમાાં મૂકવામાાં આવેલ છે.   

  રાજયના ય વકોને સરકારી સેવાનો અને રોજગારનો અવસર મળે તે માટે 

સરકારી ભરતી પ્રકક્યાને ખબૂ જ િડપી અને પારદશી બનાવીને છેલ્લા પાંચ 

િિઘમાં ૧.૨૦ લાખથી િધુ ય વક-ય વતીઓને  સરકારી નોકરી આપવામાાં 

આવેલ છે.  
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  ય વાઓને કૌશલ્ય અન સાર રોજગારી મળી રહે તે માટે રોજગાર ભરતી 

મેળાનો અવભગમ અપનાવી, છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં રોજગાર વવવનમય કચેરી 

દ્વારા ૧૭ લાખથી વધ  ય વકોને રોજગારી પૂરી પાડવામાાં આવી છે.  

  પ્રધાનમંત્રી કૌશલ્ફ્ય વિકાસ યોજના અાંતગષત વર્ષ-૨૦૨૦ સ ધીમાાં 

રાજયનાાં ૭૭,૮૦૦ ય વાનોન ેકૌશલ્ય તાલીમ આપવામાાં આવશે.   

  એપે્રન્ટીસશીપ તાલીમ યોજનાના વ્યાપને વવસ્તારવા માટે મુખ્યમંત્રી 

એપ્રેન્ટીસશીપ યોજના શર કરવામાાં આવેલ છે. ૧૬,૦૦૦ થી વધ  

એકમોને એપે્રન્ટીસ અવધવનયમ હેઠળ આવરી લઇ અત્યાર સ ધીમાાં 

૭૨,૦૦૦ થી િધુ એપ્રેન્ટીસ કોન્ટર ાકટ થયેલ છે. જમેાાં સમગ્ર દેશમાાં 

ગ જરાત પ્રથમ છે. આ વર્ે આ યોજના માટે `૨૭૨ કરોડની ફાળવણી 

કરવામાાં આવી છે. આગામી વર્ષમાાં આ યોજનાનો વગે અવવરત રાખવામાાં 

આવશે.  

  બાાંધકામ શ્રવમકોને રોજીરોટી મેળવવા વહેલા ઉઠીને મજૂરીએ જવ ાં પડે છે. 

આવા શ્રવમકોને ફક્ત `૧૦માાં ભોજનની સ વવદ્યા પૂરી પાડતી શ્રવમક 

અન્નપૂર્ાઘ યોજના અમલમાાં છે. અત્યાર સ ધીમાાં ૮૭ લાખથી વધ  

શ્રવમકોએ આ યોજનાનો લાભ લીધેલ છે.  

અન્ન સુરક્ષા   ગ જરાતમાાં ૬૬ લાખથી િધુ પકરિારો ૧૭ હજાર જટેલી વયાજબી ભાિની 

દુકાનો દ્વારા અન્ન સ રક્ષાનો લાભ મેળવે છે. રાજ્ય સરકારે સાચા 

લાભાથીઓને લાભ મળે તે હેત સર “આધાર” આધારરત કોમ્પય ટરાઇિડ 

જાહેર વવતરણ વ્યવસ્થા અમલી બનાવી છે.  

  રાષ્્ટીય અન્ન સલામતી યોજના હેઠળ ૯૯ ટકા રેશનકાડષ  સાથે આધાર 

કાડષન ાં જોડાણ થતાાં વવતરણ વ્યવસ્થા સ સજ્જ બની છે. આધાર એનબલ્ફ્ડ 

પેમેન્ટ વસસ્ટમ સ્થાપિામાં ગુજરાત દેશમા ંપ્રથમ છે.  

  રાજ્ય સરકારે પહેલી માચષ થી વ્યાજબી ભાવના દ કાનદારોને પ્રોત્સારહત 

કરવા હાલમાાં અપાતા કવમશન `૧૦૨ પ્રવત ક્વીન્ટલમાાં `૨૩નો િધારો 

કરી `૧૨૫ પ્રવત ક્િીન્ટલ કવમશન કરી આપિાનો વનર્ઘય કયો છે. 

જનેાથી સરકાર દ્વારા હાલ અપાતા વાવર્ષક `૨૪૨ કરોડના કવમશન ખચષમાાં 

`૫૫ કરોડનો િધારો થશે.  

  પ્રધાનમંત્રી ઉજજિલા યોજના અાંતગષત રાજ્યમાાં ૨૧.૬૦લાખ LPG ગેસ 

જોડાણ આપવામાાં આવેલ છે.  

  વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા PNG-LPG સહાય યોજના 

અાંતગષત ૧૪ હજાર જટેલા લાભાથીઓને ગેસ જોડાણ પૂરાાં પાડવામાાં 

આવ્યા છે.  
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બંદરો અને 
િાહન વયિહાર  

રાજ્યના અથષતાંત્રમાાં બાંદરોન ાં અને લોકોની સ ખાકારીમાાં વાહન વ્યવહારન ાં આગવ ાં 
મહત્ત્વ છે.  

  વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮માાં ગ જરાતના બાંદરો મારફત થયેલ પરરવહન ૩૧૧ 
વમલીયન મેટ્ીક ટન હત ાં, જ ેદેશના કુલ પકરિહનનો ૩૧ ટકા જટેલો માતબર 
કહસ્સો છે.   

  ખાંભાતના અખાતમાાં ર્ોર્ા અને દહેજ િચ્ચે પેસેન્જર અને કોમવશઘયલ રો-રો 
ફેરી સેિા શરૂ કરવામાાં આવેલ છે. જનેા રદ્વવતય તબક્કામાાં રો-પેક્સ ફેરી 
સવવષસ અને તેન ાં કોમવશષયલ ઓપરેશન પણ ઓક્ટોબર, ૨૦૧૮માાં શરૂ કરી 
દેવામાાં આવેલ છે.  

  ગ જરાત રાજ્ય વાહન વ્યવહાર વનગમ હાલ ૮૦૦૦ થી વધ  બસો ચલાવે છે. 
વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ માાં ૧૪૫૦ નિી બસો િસાિિામા ંઆિશે. ગ્રીન એનજી 
અને સ્વચ્છ વાતાવરણના પાલન હેત  સીએનજી અને ઇલેક્ટ્ીક વાહનો પણ 
વસાવવામાાં આવી રહેલ છે.  

  ૨૨ જ ના બસસ્ટેશન–ડેપોના સ્થાને નવીન બસ સ્ટેશન બનાવવાન ાં, ૧૦ 
બસ સ્ટેશનના અપગે્રડેશન તેમજ ૩ જ ની સ્ટાફ કોલોની તોડીને કમષચારીઓ 
માટે નવા અને સારા ક્વાટષ ર બનાવવાન ાં આયોજન કરેલ છે.  

િન અને 
પયાઘિરર્  

ગ જરાતની અનોખી ધરોહર એવશયાઇ વસાંહોનાાં સાંરક્ષણને ્યાનમાાં રાખી પ્રોજકે્ટ 
લાયન સ્વરૂપે `૯૭.૮૫ કરોડના ખચે લાાંબાગાળાન ાં આયોજન અમલ કરવામાાં 
આવેલ છે. જ ે અન્વયે અલાયદા શેત્ર ાંજી ડીવીિનની રચના કરવા સરહત ત્રણ 
મોબાઈલ રેસક્ય  ટીમ, ક વાઓની ફરતે પેરાપેટ બાાંધવા, ગીરમાાં અદ્યતન હોવસ્પટલ, 
ડ્ોન સવેલન્સ અને CCTV નેટવકષ  ઊભ ાં કરવા જવેા અનેકવવધ પગલાાં લેવામાાં આવી 
રહ્ા છે.  

વિજ્ઞાન  જ્ઞાન આધારરત અથષવ્યવસ્થાના વવકાસ માટે અમારી સરકાર દ્વારા વિજ્ઞાન, 
ટેકનોલોજી અને ઈનોિેશન પોવલસી ઘડવામાાં આવેલ છે.  

  ભારતનેટ ફેઝ-૨ માટે રાજ્ય સરકારે ગુજરાત ફાઈબર ગ્રીડ નેટિકઘની 
સ્થાપના કરેલ છે, જ ે અાંતગષત ૭૫૨૨ ગ્રામ પંચાયતોને આવરી લેવામાાં 
આવશે. બાકીની પાંચાયતોને ભારતનેટ ફેિ-૧ હેઠળ આવરી લેવામાાં આવેલ 
છે. આ પ્રોજકે્ટ હેઠળ રાજ્યની દરેક ગ્રામ પાંચાયતને 100 Mbps 
બેન્ડિીડ્થની િડપી ઇન્ટરનટે કનેક્ટીવીટી મળશે.  

  બાળકોમાાં બાળપણથી જ િૈજ્ઞાવનક માનસનું ર્ડતર કરવા રાજયમાાં સાયન્સ 
વસટીની સ્થાપના કરી ઉત્તરોત્તર તેનો વવકાસ કરવામાાં આવેલ છે. સાયન્સ 
વસટીને વધ  સમૃદ્ધ બનાવવા ચાલ  વર્ે એકવટેીક ગેલેરી, રોબોટીકસ ગેલેરી, 
એસ્ટ્ોનોમી ગેલેરી અને વવજ્ઞાન ભવનન ાં વનમાષણ કાયષ હાથ ધરાયેલ છે. 
સાયન્સ વસટીની આ વર્ે ૮ લાખ વિદ્યાથીઓએ મ લાકાત લીધી છે.  

  બાયોટેકનોલોજીની વવસ્તરતી વક્ષવતજોનો લાભ રાજ્યના વવદ્યાથીઓને મળે 
તે માટે, ગુજરાત બાયોટેકનોલોજી યુવનિવસઘટીની સ્થાપના કરવામાાં આવેલ 
છે. તેના માટે રાજ્ય સરકારે ગાંધીનગરમાં ૧૦ એકર જમીન ફાળવેલ છે.  
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કાયદો અને 

વયિસ્થા 

આધ વનક ટેક્નોલોજીના ઉપયોગથી રાજ્યમાાં કાયદો અને વ્યવસ્થા વધ  સ રઢ થયેલ 

છે. દેશવ્યાપી ક્ાઇમ અને ક્ીમીનલ ટરે કીંગ નટેિકઘ  સીસ્ટમ પ્રોજકે્ટમાાં ગજુરાતન ે

પ્રથમ સ્થાન મળેલ છે. 

  વર્ષ ૨૦૧૩થી રાજયમાાં કાયાષવન્વત ઇ-ગુજકો૫માાં ૨૧ મોડ્ લ્સ થકી 

તમામ કચેરીઓન ાં ઈન્ટીગ્રેશન થવાથી ગ ના અને ગ નેગારોની તપાસની 

કાયષવાહી સચોટ, િડપી અને કાયષક્ષમ બની છે. આ પ્રોજકે્ટને NCRB બેસ્ટ 

પ્રેક્ટીસ એિોડઘ મળેલ છે.  

  જાહેર સ્થળોમાાં નાગરરકોની સલામતી માટે સેફ એન્ડ વસક્યોર ગજુરાત 

પ્રોજકે્ટ અાંતગષત રાજ્યના ૧૧૭૫ લોકેશન પર ૭૪૬૩ CCTV કેમેરા 

લગાડવામાાં આવનાર છે. જથેી કોઇપણ ગ નો કરતા ગ નેગારો તરત જ દેખાઇ 

આવશે અને તમેના ઉપર કાયષવાહી કરી શકાશે. CCTV લગાવવાથી ગ નાઓ 

ઉપર વનયાંત્રણ આવશ.ે  

  છેલ્લા બે વર્ષમાાં ૪ નવી જલેો કાયષરત કરેલ છે, અને બે સબ-જલેોને વજલ્લા 

જલે તરીકે અ૫ગ્રેડ કરવામાાં આવેલ છે. ૮ જલેોન ાં બાાંઘકામ પ્રગવતમાાં છે, જ ે

પૈકી બે જલેો વર્ષ ર૦૧૯-ર૦માાં કાયષરત કરવામાાં આવનાર છે.  

  કોન્સ્ટેબલ માટે રહેણાકના મકાનનો હાલનો કારપેટ એકરયા ૪૧ ચોરસ 

મીટરથી િધારીને ૫૦ થી ૫૫ ચોરસ મીટર, અને પોલીસ સબ-

ઇન્સપેક્ટરના રહેણાકના મકાનનો હાલનો કારપેટ એકરયા ૫૫ ચોરસ 

મીટરથી િધારીને ૬૦ થી ૬૫ ચોરસ મીટર કરવામાાં આવેલ છે. જનેાથી 

પોલીસ કમષચારીઓના પરરવારને વધ  સગવડય ક્ત ક્વાટષ ર મળશે અને 

પોલીસકમીની કાયષક્ષમતામાાં વધારો થશે.   

  વર્ષ ર૦૧૮માાં ૨૬ નાયબ પોલીસ અધીક્ષક િગઘ-૧ તેમજ ૧૧૫ પોલીસ 

ઇન્સ્પેકટર  િગઘ-૨ની ભરતી કરવામાાં આવેલ છે. પોલીસ દળમાાં આગામી 

વર્ષમાાં ૯,૭૧૩ જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરિામાં આિશે, જમેા ૫૫૪ જલે 

વસપાહીનો સમાવેશ થાય છે.  

સુશાસન  અમારી સરકારે સેિાસતેુ કાયષક્રમ યોજીને નાગરરકોને તેમના ઘરઆાંગણે વૃદ્ધ 

પેન્શન, વવધવા પેન્શન, મા-કાડષ , આધારકાડષ , આવકના દાખલા, 

રેશનકાડષ , જાવતના દાખલા, વારસાઈ, રક્રમી લેયર પ્રમાણપત્ર સરહત વવવવધ 

સેવાઓ આપવાની શરૂઆત કરી પારદશષકતા અને કાયષક્ષમ વહીવટનો ઉત્તમ 

નમૂનો પૂરો પાડેલ છે. આ વર્ે સમગ્ર રાજયમાાં ૨૨૭૭ સેિાસતેુ કાયષક્રમો 

થકી ૪૬ લાખ નાગકરકોન ે એકજ સ્થળેથી જરરી વ્યવકતલક્ષી સેવાઓ 

આપવામાાં આવી છે. આમ, સેિાસતેુ કાયઘક્મ જનકહતલક્ષી અવભયાન બની 

ગયંુ છે. 

  ડાયરેક્ટ બેવનફીટ ટર ાન્સફર (DBT) ના મા્યમથી લાભાથીઓને સીધા જ 

તેમના બેંક ખાતામાાં સરકારી યોજનાના મળવાપાત્ર લાભો જમા કરવામાાં 

આવે છે. જ ે અાંતગષત એવપ્રલ ૨૦૧૭ થી અત્યાર સ ધી `૯૦૦૦ કરોડન ાં 

ચ કવણાં થયેલ છે.  
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નાર્ાકીય 

વયિસ્થાપન  

GST ના અમલની સાથે વપેારીઓની નોંધણી અને રરફાંડ આપવાની કામગીરીમાાં 

ગ જરાત દેશમાાં અગ્રેસર છે. આાંતર રાજ્ય ઇ-વે બીલ જનરેટ કરવામાાં ગ જરાત દેશમાાં 

પ્રથમ ક્રમે છે. મને જણાવતા આનાંદ થાય છે કે, રાજ્ય સરકારે કોઇ નિા િેરાનુ ં

ભારર્ પ્રજા પર નાખ્યુ ં નથી. તેમ છતાાં વેરાકીય અન પાલન અને વસ લાતના 

અસરકારક પગલાાંના પરરણામે સરકારની વેરાકીય આવકમાાં ઉત્તરોત્તર વધારો થયો 

છે. નાણાકીય વર્ષ ર૦૧૬-૧૭માાં રાજ્ય સરકારની પોતાની િેરાકીય આિક 

`૬૪,૪૪૩ કરોડ હતી, જ ેવર્ષ ૨૦૧૭-૧૮માાં વધીને `૭૧,૫૪૯ કરોડ થયેલ છે. 

જમેાાં સ્ટેમ્પ ડયુટીની આવક `૫૭૮૩ કરોડ હતી, જ ેવધીને `૭૨૫૫ કરોડ થયેલ છે. 

મોટર-વહીકલ ટેક્સની આવક `૩૨૧૩ કરોડથી વધીને `૩૮૮૫ કરોડ, અન ે

ઈલેકટર ીવસટી ડયુટીની આવક `૫૮૩૩ કરોડથી વધીને `૬૪૮૪ કરોડ થયેલ છે.  

 તાજતેરમાાં ગ જરાતની મ લાકાતે આવેલા ૧૫મા નાણાપાંચે ગ જરાતના નાર્ાંકીય 

વયિસ્થાપનની પ્રસાંશા કરી છે. ગ જરાત મેક્ો ઇકોનોમીક પેરામીટસઘમાાં અગ્રેસર છે.  
 

હિે હંુ ૨૦૧૭-૧૮ના િિઘની ખરેખર આિક અને ખચઘની સમીક્ષા હાથ ધરીશ. 

િિઘ ૨૦૧૭-૧૮નો કહસાબ 

વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ દરવમયાન ચોખ્ખી લેવડ-દેવડ મ જબ `૧૦૫૧.૬૨ કરોડની પુરાંત રહેશે તેવી 

ધારણા સ ધારેલ અાંદાજમાાં હતી. પરાંત  ૨૦૧૭-૧૮ ના વર્ષ માટેના રહસાબ ચોખ્ખી લેવડ-દેવડ મ જબ  
` ૧૧૨.૨૯ કરોડની પરુાતં દશાષવે છે.   

(` કરોડમાં) 

  ૨૦૧૭-૧૮ ના 
સુધારેલા અંદાજ 

૨૦૧૭-૧૮ ના 
કહસાબ 

(૧) એકવત્રત ફંડ   
 મહેસૂલી આવક ૧૩૧૫૫૦.૫૧ ૧૨૩૨૯૧.૨૭ 

 મહેસૂલી ખચષ  ૧૨૫૫૭૩.૯૨ ૧૧૮૦૫૯.૬૬ 

 મહેસૂલી રહસાબ પર પ રાાંત (+)   ૫૯૭૬.૫૯ (+)   ૫૨૩૧.૬૧ 
 મૂડીની આવક ૩૨૧૧૨.૦૧ ૨૭૨૯૮.૯૬ 

 લોન અને પેશગીઓ વગેરે સરહત મૂડી ખચષ  ૪૨૦૩૬.૯૮ ૪૦૬૪૪.૫૦ 

 મૂડી રહસાબ પર ખાધ  (-)    ૯૯૨૪.૯૭ (-)  ૧૩૩૪૫.૫૪ 
 સરિાળો (૧) એકવત્રત ફંડ (ચોખ્ખું) (-)    ૩૯૪૮.૩૮ (-)  ૮૧૧૩.૯૩   
(ર) આકવસ્મક ફંડ (ચોખ્ખું) ---- ---- 
(૩) જાહેર કહસાબ (ચોખ્ખો) (+)    ૫૦૦૦.૦૦ (+)   ૮૨૨૬.૨૨ 
 સરિાળોઃ ચોખ્ખી લેિડ-દેિડ (૧+ર+૩) (+)    ૧૦૫૧.૬૨ (+)    ૧૧૨.૨૯ 
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િિઘ ૨૦૧૮-૧૯ના સુધારેલા અંદાજ  
વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ ના અાંદાજમાાં ચોખ્ખી લેવડ-દેવડ મ જબ ` ૭૮૩.૦૨ કરોડની પુરાંત રહેશે તેવી 

ધારણા હતી. વર્ષના અાંતે ચોખ્ખી લેવડ-દેવડ મ જબ સ ધારેલ અાંદાજમાાં `૧૩૭૪.૧૮ કરોડ ની પ રાાંત 

રહેવાની ધારણા છે.   
(` કરોડમાં) 

  ૨૦૧૮-૧૯ ના 
અંદાજ 

૨૦૧૮-૧૯ ના સુધારેલા 
અંદાજ 

(૧) એકવત્રત ફંડ   

 મહેસૂલી આવક ૧૪૦૬૩૧.૧૫ ૧૪૦૫૩૧.૭૨ 

 મહેસૂલી ખચષ  ૧૩૪૬૩૩.૩૦ ૧૩૯૧૫૩.૦૬ 

 મહેસૂલી રહસાબ પર પ રાાંત (+)      ૫૯૯૭.૮૫ (+)      ૧૩૭૮.૬૬ 

 મૂડીની આવક  ૩૭૦૯૭.૦૧ ૪૩૮૫૨.૦૧ 

 લોન અને પેશગીઓ વગેરે સરહત મૂડી ખચષ         ૪૭૩૧૧.૮૪ ૪૮૯૫૬.૪૯ 

 મૂડી રહસાબ પર ખાધ (-)     ૧૦૨૧૪.૮૩ (-)      ૫૧૦૪.૪૮ 

 સરિાળો (૧) એકવત્રત ફંડ (ચોખ્ખું) (-)      ૪૨૧૬.૯૮ (-)      ૩૭૨૫.૮૨ 
(ર) આકવસ્મક ફંડ (ચોખ્ખું) ---- ---- 

(૩) જાહેર કહસાબ (ચોખ્ખો) (+)      ૫૦૦૦.૦૦ (+)      ૫૧૦૦.૦૦ 
 સરિાળોઃ ચોખ્ખી લેિડ-દેિડ (૧+ર+૩) (+)        ૭૮૩.૦૨ (+)      ૧૩૭૪.૧૮ 
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િિઘ ૨૦૧૯-૨૦ નો અંદાજ 

વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ ના અાંદાજ નીચે પ્રમાણે ` ૧૨૨૪૧.૪૦ કરોડની એકાંદર પુરાતં દશાષવે છે. 

(` કરોડમાં) 
  ૨૦૧૯-૨૦ ના 

અંદાજ 
(૧) એકવત્રત ફંડ  

 મહેસૂલી આવક ૧૫૪૮૮૪.૭૦ 

 મહેસૂલી ખચષ  ૧૪૫૦૨૨.૪૦ 

 મહેસૂલી રહસાબ પર પ રાાંત (+)     ૯૮૬૨.૩૦ 

 મૂડીની આવક ૪૨૨૮૭.૦૧ 

 લોન અને પેશગીઓ વગેરે સરહત મૂડી ખચષ ૪૫૧૦૭.૯૧ 

 મૂડી રહસાબ પર ખાધ (-)     ૨૮૨૦.૯૦ 

 સરિાળો (૧) એકવત્રત ફંડ (ચોખ્ખું) (+)     ૭૦૪૧.૪૦ 
(ર) આકવસ્મક ફંડ (ચોખ્ખું) ---- 

(૩) જાહેર કહસાબ (ચોખ્ખો) (+)     ૫૨૦૦.૦૦ 
 સરિાળોઃ ચોખ્ખી લેિડ-દેિડ (૧+ર+૩) (+)   ૧૨૨૪૧.૪૦ 

 

આ વરે્ ૩૧મી જ લાઇ, ૨૦૧૯ સ ધીના ચાર મરહનાની મ દત માટે લેખાન દાનની દરખાસ્ત 

માનનીય સભાગૃહ સમક્ષ હવે પછી રજ  કરીશ. જ્યારે ફેરફાર કરેલ અાંદાજપત્ર રજ  થશ ેત્યારે આખા વર્ષ 

માટેની માાંગણીઓની ચચાષ કરવાની ગૃહને તક મળશે.  

માનનીય સભાગૃહ સમક્ષ હ ાં  આ અાંદાજપત્ર રજ  કર છ ાં .  

 

 

************ 
 
 


