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ગુજરાત સરકાર :: અંદાજપત્ર ર૦રર-ર૩ 
પ્રેસનોટ-૧    એકંદરે અંદાજપત્ર 

તા: ૦૩-૦૩-ર૦રર 

 
 માનનીય નાણાાં માંત્રી શ્રી કનુભાઈ દેસાઈ દ્વારા ગુજરાત રાજ્યનુાં વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ નુાં  વાર્ર્ષક અાંદાજપત્ર 
આજ ગુજરાત ર્વધાનસભા માાં રજુ કરવામાાં આવયુાં. નાણામાંત્રી તરીકે તેમણે આ પ્રથમ અાંદાજપત્ર રજુ કયુું છે. આ 
અાંદાજપત્રનુાં કદ રૂ. ૨,૪૩,૯૬૫ કરોડ છે, જ ેગત વર્ષના અાંદાજપત્ર કરતાાં રૂ.૧૬,૯૩૭ કરોડનો નોંધપાત્ર વધારો 
દર્ાષવે છે. કોર્વડ મહામારીના અસરમાાંથી અથષ વયવસ્થા બહાર આવવાના સાંકેતો હોવાથી સદર અાંદાજપત્ર રૂ. 
૬૬૮.૦૯ કરોડની મહેસૂલી પૂરાાંત દર્ાષવે છે. 
 

આ બજટે સમતુલીત, સવષ સમાવેર્ક અને ગુજરાતની આર્થષક વયવસ્થાને નવી રોજગારીની તકો સજષન કરી 
વૈગ આપનાર છે. આ બજટેમાાં માળખાકીય સગવડો સાથે માનવ ર્વકાસ સુચકાાંકો તેમજ સામાર્જક સુરક્ષા ઉપર 
ખાસ ભાર મૂકવામાાં આવેલ છે. આ બજટેમાાં મહહલા અને બાળકોના આરોગ્ય તેમજ પોપણ માટે ખાસ ધ્યાન 
આપવામાાં આવેલ છે. આ બજટે ખેતી અને ખેડૂતોને પ્રોત્સાહન આપનાર છે. આહદજાતી ર્વસ્તારોમાાં વનબાંધુ 
કલ્યાણ તેમજ દહરયાકાાંઠાના સાગર ખેડૂઓ માટે ખાસ જોગવાઈ કરવામાાં આવેલ છે. આ બજટે મુખ્યત્વે ખેડૂત લક્ષી 
અને સમાજના ગરીબ, નબળા અને આહદજાતી ર્વસ્તાર માટે આર્ીવાદ રુપ છે.  

 
અાંદાજપત્રમાાં જાહેર કરવામાાં આવેલ મુખ્ય યોજનાઓ નીચે મુજબ છે.  
  

 કૃર્ર્ ક્ષેતે્ર હાલ ખરીફ પાક માટે ટૂાં કી મુદતના ર્ધરાણો ઉપર વયાજ સહાયની યોજના અમલી છે. ખેડૂતોને 
રવી તેમજ ઉનાળુ પાક માટે પણ વયાજ સહાય આપવામાાં આવર્ે.  

 પર્ુપાલન અને મત્સ્યોદ્યોગ ક્ષેત્રોને પણ બેન્ કીંગ વયવસ્થાથી જોડી, ઉત્પાદકતા વધારવા માટે પર્ુપાલકો 
અને માછીમારોને કૃર્ર્ સમકક્ષ ટૂાં કી મુદતના ર્ધરાણ પર વયાજ રાહત આપવામાાં આવર્ે.  

 ગાયો અને મૂાંગા પર્ુઓની પાાંજરાપોળ અને ગૌર્ાળાઓમાાં સેવા થઇ રહી છે. ગૌર્ાળા અને પાાંજરાપોળમાાં 
ર્નભાવ અને જાળવણી માટે રૂ. ૫૦૦ કરોડના આયોજનથી મુખ્યમાંત્રી ગૌમાતા પોર્ણ યોજના ર્રૂ કરવામાાં 
આવર્ે.  

 રખડતાાં અને ર્નરાધાર પર્ુઓની સમસ્યાઓમાાંથી મુર્તત મેળવવા ર્હેરી અને ગ્રામીણ ર્વસ્તારોમાાં ખાસ 
પ્રયત્નો માટે રૂ. ૧૦૦ કરોડની જોગવાઈ કરવામાાં આવેલ છે. 

 ઉત્તમ અને ગુણવત્તાયુતત ર્ર્ક્ષણ દ્વારા બાળકોનો સવાુંગી ર્વકાસ થાય ત ેહેતુથી ર્વશ્વબેંકના સહયોગથી 
રૂ. ૧૦ હજાર કરોડ જવેી માતબર રકમના ખચ ેસ્કૂલ્સ ઓફ એતસેલન્સ પ્રોજકેટ હાથ ધરવાનુાં નક્કી કરવામાાં 
આવેલ છે. આ પ્રોજકેટના માધ્યમથી ૭૦ લાખ કરતાાં વધારે ર્વદ્યાથીઓને વધુ સારી માળખાકીય સગવડો 
અને ર્ર્ક્ષણ પદ્ધર્ત દ્વારા ગુણવત્તાયુકત ર્ર્ક્ષણ આપી ગુજરાતની ભાર્વ પેઢીનુાં ભર્વષ્ય ઉજ્જવળ કરવાનો 
ર્નધાષર છે. 

 આવતા પાાંચ વર્ષમાાં રૂ. ૪ હજાર કરોડના ખચે અમલી થનાર સુપોર્ર્ત માતા-સ્વસ્થ બાળ યોજના દ્વારા 
સગભાષ અને ધાત્રી માતાઓને ૧૦૦૦ હદવસ સુધી ર્વનામૂલ્યે એક ર્કલો તુવેરદાળ, બે ર્કલો ચણા અને 
એક લીટર ખાદ્યતેલ દર મહહને આપવામાાં આવર્ે.   

 રાજ્યમાાં આગામી હદવસોમાાં ડર ોન સર્વષસ પ્રોવાઇડરોની ક્ષમતાવધષન માટે ડર ોન સાંર્ોધન અને ર્વકાસ કેન્ર 
તેમજ ડર ોન તાલીમ સાંસ્થાઓ સ્થાપી કૃર્ર્, જમીન માપણી, આરોગ્ય, માળખાકીય કામો તથા કાયદો અને 
વયવસ્થા જવેા ક્ષેત્રોમાાં તેનો ઉપયોગ વધારવાનુાં આયોજન છે.  

 રોજગારીની નવી તકો ઊભી કરવા, ઇન્ ફમેર્ન ટેકનોલોજી અને બાયોટેકનોલોજીના ક્ષેત્રમાાં રોકાણોને વેગ 
આપવા નવી આઇ.ટી. તેમજ બી.ટી. નીર્તની જાહેરાત કરેલ છે. આ નીર્તઓથી આઇ.ટી. અને બી.ટી. 
એતસ્પોટષમાાં ધરખમ વધારો થવાથી રાજ્યમાાં ૨ લાખ કરતા વધુ નવી રોજગારીની તકોનુાં ર્નમાષણ થર્ે.              
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કૃર્ર્, ખેડૂત કલ્યાણ, પર્ુપાલન, મ્ત્ત્સ્યોદ્યોગ અને સહકાર   

 ખેડૂતોને વીજ જોડાણ તેમજ રાહત દરે વીજળી ઉપલબ્ધ કરાવવા રૂ.૮ હજાર ૩૦૦ કરોડ જવેી માતબર 
રકમની સબસીડી આપવામાાં આવે છે.  

 વીજ જોડાણ માટે હાલમાાં પડતર બધી અરજીઓનો આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ પવષ પહેલા ર્નકાલ કરી 
ખેડૂતોને વીજ જોડાણ આપવામાાં આવરે્.  

 પાક કૃર્ર્ વયવસ્થાની ર્વર્વધ યોજનાઓ માટે જોગવાઇ રૂ.૨૩૧૦ કરોડ. 

 કૃર્ર્ યાાંર્ત્રકીકરણ અાંતગષત ટરે કટર તેમજ ર્વર્વધ ફામષ મર્ીનરીની ખરીદીમાાં સહાય આપવા જોગવાઇ રૂ.૨૬૦ 
કરોડ. 

 રાષ્ટ્ર ીય કૃર્ર્ ર્વકાસ યોજના અાંતગષત કૃર્ર્ અને સાંલગ્ન ક્ષેત્રોના ર્વર્વધ પ્રોજતેટ માટે જોગવાઇ રૂ.૨૩૧ કરોડ. 

 સાંપૂણષ દેર્ી ગાય આધાહરત પ્રાકૃર્તક ખેતી કરતા ખેડૂતોને ગાયના ર્નભાવ ખચષ માટે જોગવાઇ રૂ.૨૧૩ 
કરોડ. 

 મુખ્યમાંત્રી પાક સાંગ્રહ યોજના અાંતગષત ખેતરમાાં નાના ગોડાઉન બનાવવા માટે જોગવાઇ રૂ.૧૪૨ કરોડ. 

 પ્રાકૃર્તક ખેતીને વેગ આપવા માટે ગુજરાત પ્રાકૃર્તક કૃર્ર્ ર્વકાસ બોડષની રચના કરવામાાં આવેલ છે. આ 

બોડષ  ખેડૂતોને આ અર્ભયાન સાથે જોડી કૃર્ર્ ઉત્પાદન વધારવા માટે કાયષ કરરે્ તે માટે જોગવાઇ રૂ.૧૦૦ 
કરોડ.   

 સવષગ્રાહી કૃર્ર્ વયવસાય નીર્ત અાંતગષત એગ્રો અને ફુડ પ્રોસેર્સાંગ એકમોને સહાય આપવા જોગવાઇ રૂ.૧૦૦ 
કરોડ. 

 ખેડૂત ખાતેદાર અકસ્માત વીમા યોજના અાંતગષત જોગવાઇ રૂ.૮૧ કરોડ.  

 ખેડૂતોને મલ્ટીપપષઝ ઉપયોગ માટે એક ડરમ તથા પ્લાર્સ્ટકના બે ટોકર ર્વના મૂલ્યે આપવા માટે જોગવાઇ 
રૂ.૫૪ કરોડ. 

 ડર ોનના ઉપયોગથી ખાતર અને જાંતુનાર્ક દવાઓનો છાંટકાવ કરી ઉત્પાદન વધારવા અને કૃર્ર્ ઇનપુટનો 
ખચષ ઘટાડવા જોગવાઇ રૂ.૩૫ કરોડ. 

 ડાાંગ ર્જલ્લાના પ્રાકૃર્તક ખેતી કરતા ખેડૂતોને સાંપૂણષ રસાયણમુતત ખેતી માટે પ્રોત્સાહહત કરવા જોગવાઈ 

રૂ.૩૨ કરોડ. 

 વન્યપ્રાણીઓ દ્વારા પાકને થતુાં નુકસાન અટકાવવા ખેતરની ફરતે સોલાર પાવર ફેન્ સીંગમાાં સહાય માટે 
જોગવાઇ રૂ.૨૦ કરોડ. 

 રાજ્યના સ્થાર્નક ઉત્પાદકો દ્વારા ર્વકસાવવામાાં આવેલ કૃર્ર્ સાધન સનેડોના ઉપયોગને સહાય આપી 
પ્રોત્સાહહત કરવા જોગવાઈ રૂ.૧૦ કરોડ. 

 કમલમ  (ડરેગન ફુ્રટ)ના વાવેતર ર્વસ્તારમાાં વધારો થાય તે માટે જોગવાઇ રૂ.૧૦ કરોડ. 

 મધ ક્ાાંર્તને વેગ આપવા રાજ્યના ૧૦ હજાર ખેડૂતોને મધ ઉત્પાદનમાાં જોડવા જોગવાઇ રૂ.૧૦ કરોડ.     

 અમદાવાદ,જામનગર અને ખેડા ર્જલ્લામાાં બાગાયતી પાકોના ૩ સેન્ટર ઓફ એતસેલેન્સ ઊભા કરવા માટે 
જોગવાઇ રૂ.૭ કરોડ. 

 પર્ુપાલકોને ટૂાં કી મુદતના ર્ધરાણ પર વયાજ રાહત માટે જોગવાઇ રૂ.૩૦૦ કરોડ. 

 ગૌર્ાળા, પાાંજરાપોળો અને ટ્ર્રસ્ટ સાંચાર્લત સાંસ્થાઓને ગૌવાંર્ ર્નભાવ તેમજ માળખાકીય સગવડોના 
ર્વકાસ માટે મુખ્યમાંત્રી ગૌમાતા પોર્ણ યોજના અાંતગષત જોગવાઇ રૂ.૫૦૦ કરોડ. 

 ગ્રામ્ત્ય ર્વસ્તારમાાં રખડતા તેમજ ર્નરાધાર ઢોરના ર્નભાવ તેમજ વયવસ્થા માટે જોગવાઇ રૂ.૫૦ કરોડ.    

 ગ્રામ્ત્ય કક્ષાએ સ્વરોજગારી માટે ડેરી ફામષ તેમજ પરુ્ એકમ સ્થાપવા સહાય પૂરી પાડવા જોગવાઈ રૂ.૮૦ 
કરોડ.  

 ફરતા પરુ્ દવાખાનાની સેવાઓ ચાલુ રાખવા તેમજ સઘન બનાવવા માટે જોગવાઈ રૂ.૫૮ કરોડ. 
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 ગાભણ તેમજ ર્વયાણ બાદના પર્ુઓ માટે ખાણદાણ સહાય યોજના થકી પરુ્પાલકોને લાભ આપવા માટે 
જોગવાઇ રૂ.૪૪ કરોડ.  

 મુખ્યમાંત્રી ર્ન:રુ્લ્ક પરુ્ સારવાર યોજના માટે જોગવાઈ રૂ.૨૪ કરોડ. 

 ગ્રામ્ત્ય દૂધ ઉત્પાદક સહકારી માંડળીઓને દૂધઘર/ગોડાઉન બાાંધકામ માટે જોગવાઇ રૂ.૧૨ કરોડ.  

 કરુણા એર્નમલ એમ્ત્બ્યુલન્સ-૧૯૬૨ માટે જોગવાઇ રૂ.૮ કરોડ. 

 માછીમારોને મળતા રાહત દરના ડીઝલની મયાષદામાાં દરેક સ્તર પર ૨ હજાર લીટરનો વધારો કરવામાાં 
આવર્ે. સાગરખેડુઓને હાઇસ્ પીડ ડીઝલ વેટ રાહત યોજના માટે જોગવાઇ રૂ.૨૩૦ કરોડ.  

 સાગરખેડુઓને ટૂાં કી મુદતના ર્ધરાણ પર વયાજ સહાય આપવા જોગવાઇ રૂ.૭૫ કરોડ.     

 પાાંચ બારમાસી મત્સ્ય બાંદરો નવાબાંદર, વેરાવળ-૨, માઢવાડ, પોરબાંદર-૨ અને સુત્રાપાડાના ર્વકાસ 
તેમજ મત્સ્યોદ્યોગ કેન્ રોના ર્નમાષણની યોજના હેઠળ જોગવાઇ રૂ.૨૦૧ કરોડ. 

 સાગરખેડુઓને આધુર્નક સાધનો, સલામતી અને નફાકારક ઉત્પાદન વધારવા માટેની યોજનાઓ માટે 
જોગવાઇ રૂ.૪૦ કરોડ.  

 હાલના બાંદરોના રખરખાવ અને મળૂભૂત સુર્વધાઓને સુદૃઢ બનાવવા તથા ચોરવાડ અને ઉમરસાડી ખાતે 
ફ્લોટીંગ જટેીની સુર્વધા પૂરી પાડવા માટે જોગવાઇ રૂ.૨૬૪ કરોડ. 

 પ્રધાનમાંત્રી મત્સ્ય સાંપદા યોજના માટે જોગવાઇ રૂ.૩૦ કરોડ.  

 આાંતરદેર્ીય મત્સ્યોધોગ સાથે સાંકળાયેલ લાભાથીઓને સાધન સહાય માટે જોગવાઇ રૂ.૨૫ કરોડ. 

 ભાાંભરાપાણી મત્સ્યોધોગના ર્વકાસ માટે ઝીંગા ઉછેર ફામષને માળખાકીય સવલતો પૂરી પાડવા જુદી જુદી 
યોજનાઓ માટે જોગવાઇ રૂ.૫ કરોડ. 

 ખેડૂતોને ખરીફ, રવી તેમજ ઉનાળુ પાક માટે વયાજ રાહતની યોજના માટે જોગવાઇ રૂ.૧૨૫૦ કરોડ. 

 કૃર્ર્ બજાર વયવસ્થાના સાંચાલન તેમજ સુદૃઢીકરણ માટે જોગવાઇ રૂ.૫૦ કરોડ.   

 સહકારી ખાાંડ મીલોને પુન: કાયાષર્ન્વત કરવા લોન પેટે રૂ.૧૦ કરોડ.  

 ખાાંડ સહકારી માંડળીઓને ટૂાં કા તેમજ લાાંબા ગાળાની વયાજ રાહત માટે જોગવાઇ રૂ.૧૩ કરોડ.  

 ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સર્મર્તઓમાાં હમાલોને માલસામાનની હેરફેર માટે ટર ોલી ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે 
જોગવાઇ રૂ.૨ કરોડ.   

 
જળસંપત્તિ  

 સૌરાષ્ટ્ર  ર્વસ્તારમાાં સૌની યોજનાના ૧૩૭૧ ર્કલોમીટર લાંબાઈના ૨૪ પેકેજની કામગીરી પૂણષ થયેલ છે. 

જયારે ૧૧૫૦ ર્કલોમીટર પાઇપલાઇનના ૭ પેકેજોના કામો પ્રગર્ત હેઠળ છે. આ કામગીરીથી ૫૩ જળાર્યો, 
૧૩૦ જટેલા તળાવો અને ૮૦૦ કરતાાં વધુ ચેકડેમોમાાં મા  નમષદાના પાવન નીર વહેવડાવવામાાં આવેલ છે. 

રાજકોટ, સુરેન્રનગર, બોટાદ, મોરબી, જામનગર, ભાવનગર જવેા ર્હેરોને પીવાનુાં પાણી પૂરુ પાડતા 
જળાર્યોને નમષદા યોજનાના પાણીથી ભરતા આ ર્હેરોની પાણીની સમસ્યાનો મહદાંરે્ ઉકેલ આવેલ છે. 
આ યોજના માટે જોગવાઈ રૂ.૭૧૦ કરોડ. 

 કચ્છ ર્વસ્તારમાાં નમષદાના પૂરના વધારાના ૧ ર્મર્લયન એકર ફીટ પાણીથી ર્સાંચાઇ સુર્વધાઓના આયોજન 
માટે રૂ.૪૩૬૯ કરોડની યોજનાને માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે. આ યોજનાના પ્રથમ તબક્કામાાં કચ્છ 
ર્જલ્લાના ૬ તાલુકાના અાંદાજ ે૧ લાખ ૧૪ હજાર હેકટર ર્વસ્તારને ર્સાંચાઇનો લાભ મળરે્. આ યોજના માટે 
જોગવાઇ રૂ.૨૭૨ કરોડ. 

 કચ્છમાાં આગામી પાાંચ વર્ષમાાં રૂ.૩૫૦ કરોડના ખચે મોટા ચેકડેમો અને પાણી સાંગ્રહ માટેના હાઈડર ોલીક 
સ્ટરતચરો તબક્કાવાર બનાવવાનુાં આયોજન છે. આ કામગીરી માટે જોગવાઈ રૂ.૬૫ કરોડ. 
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 સુજલામ સુફલામ યોજના અાંતગષત નમષદા આધાહરત રૂ.૧૬૦૦ કરોડની કસરા-દાાંતીવાડા પાઈપલાઈનની 
કામગીરી થકી પાટણ અને બનાસકાાંઠા ર્જલ્લાના ર્વસ્તારોને પૂરક ર્સાંચાઇનો લાભ આપવા જોગવાઈ રૂ.૯૩ 
કરોડ.  

 બનાસકાાંઠા ર્જલ્લાના થરાદ, લાખણી, ડીસા અને દાાંતીવાડા તાલુકાના ર્વસ્તારોને પૂરક ર્સાંચાઈનો લાભ 
આપવા પ્રગર્ત હેઠળની થરાદથી સીપુ ડેમ સુધીની પાઈપલાઈન માટે જોગવાઈ રૂ.૭૦ કરોડ.  

 વાત્રક નદીમાાંથી અરવલ્લી ર્જલ્લાના માલપુર, મેઘરજ અને મોડાસા તાલુકાઓના ૭૨ તળાવો થકી ર્સાંચાઇનો 
લાભ આપવા માટે રૂ.૧૮૬ કરોડની યોજના અને ર્ામળાજી પાસે આવેલ મેશ્વો જળાર્યમાાંથી પાણી 
ઉદવહન કરી ર્ભલોડા તથા મેઘરજ તાલુકાના ૩૦ તળાવોથી ર્સાંચાઇનો લાભ આપવા માટે રૂ.૭૫ કરોડની 
યોજના. બાંને યોજના માટે કુલ જોગવાઇ રૂ.૪૫ કરોડ. 

 સાબરમતી નદી પર રૂ.૨૦૦ કરોડના ખચે હાથ ધરવામાાં આવી રહેલ હીરપુરા અને વલાસણા બેરેજ માટે 
જોગવાઇ રૂ.૩૫ કરોડ. 

 ધરોઇ બાંધ પહરક્ષેત્રને ર્વશ્વ કક્ષાના પ્રવાસન સ્થળ અને યાત્રાધામ તરીકે ર્વકસાવવા રૂ.૨૦૦ કરોડના 
આયોજન હેઠળ બેરેજ બનાવવા માટે જોગવાઇ રૂ.૩૦ કરોડ. 

 કપડવાંજ, કઠલાલ, મહેમદાવાદ, મહુધા, ગળતેશ્વર, બાલાર્સનોર, લુણાવાડા, બાયડ વગેરે તાલુકાઓમાાં 

આગામી પાાંચ વર્ષમાાં રૂ.૨૦૦ કરોડની ર્કાંમતની રીચાજષવેલ, પાણીના સ્ત્રોતો સાથે નેટવકીંગ, તળાવોની 
કેપેસીટી વધારવી વગેરે કામગીરીઓ તબક્કાવાર કરવાનુાં આયોજન છે. આ માટે જોગવાઈ રૂ.૧૪ કરોડ. 

 અમદાવાદ ર્જલ્લાના નળકાાંઠા ર્વસ્તારના સાણાંદ,બાવળા અને ર્વરમગામ તાલુકાના ર્સાંચાઈ સુર્વધાથી 
વાંર્ચત રહેલ ગામોને ર્સાંચાઈનો લાભ આપવા માટે જોગવાઈ રૂ.૨૫ કરોડ. 

 ખોરસમ – માતપુર – ડીંડરોલ પાઈપલાઈનને લાંબાવી મુકતેશ્વર જળાર્યમાાં નમષદાના પૂરના વધારાના 
પાણી પહોંચાડવાની કામગીરી માટે જોગવાઈ રૂ.૧૯ કરોડ. 

 વડોદરા ર્જલ્લાના સાવલી તાલુકામાાં ર્સાંચાઈ સુર્વધા અને રીચાજીંગ માટે રૂ.૩૦૮ કરોડની પોઈચા ર્વયરની 
કામગીરી માટે જોગવાઈ રૂ.૧૫ કરોડ. 

 કડાણા નહેર આધાહરત પાઇપલાઇન દ્વારા કડાણા, સાંતરામપુર અને લુણાવાડા તાલુકાનાાં ર્વર્વધ તળાવો 
ભરવાની યોજનાના કામો માટે જોગવાઇ રૂ.૧૦ કરોડ.  

 સુરત ર્જલ્લાના ઉમરાપાડા તથા નમષદા ર્જલ્લાના ડેડીયાપાડા તાલુકાના કુલ ૭૩ ગામોમાાં ર્સાંચાઇ સુર્વધાનો 
લાભ આપવા માટે પ્રગર્ત હેઠળની રૂ. ૭૧૧ કરોડની તાપી-કરજણ લીંક પાઇપલાઇન યોજનાના કામો 
માટે જોગવાઇ રૂ.૧૬૧ કરોડ. 

 પાંચમહાલ ર્જલ્લામાાં પાનમ ઉચ્ચ સ્તરીય કેનાલ / જળાર્ય આધાહરત ર્સાંચાઈ સુર્વધા આપવા માટે 
રૂ.૪૫૨ કરોડની કામગીરી માટે જોગવાઈ રૂ.૧૬૦ કરોડ. 

 દર્ક્ષણ ગુજરાતમાાં પાર, નાર, તાન, અાંર્બકા, દમણગાંગા વગેરે નદીઓ ઉપર મોટા ચેકડેમો/બેરેજો/ર્વયર 
રૂ.૫૦૦ કરોડના ખચે આગામી પાાંચ વર્ષમાાં તબક્કાવાર બનાવવાનુાં આયોજન છે. આ કામગીરી માટે 
જોગવાઈ રૂ.૯૪ કરોડ. 

 હાથ ધરાયેલ ઉદવહન ર્સાંચાઈ યોજનાઓ સોનગઢ-ઉચ્છલ-ર્નજર, કાકરાપાર-ગોરધા-વડ, કરજણ 

જળાર્ય આધાહરત પાઈપલાઈનો પૂણષ કરી ર્સાંચાઈ ર્વતરણ વયવસ્થા માટે જોગવાઈ રૂ.૧૯૫ કરોડ.  

 કડાણા-દાહોદ પાઈપલાઈનનુાં ર્વસ્તૃર્તકરણ કરી ર્સાંચાઈ સુર્વધામાાં વધારો કરવા માટે રૂ.૨૨૬ કરોડની 
યોજના માટે જોગવાઈ રૂ.૭૦ કરોડ.  

 પાનમ જળાર્ય આધાહરત વાાંકડી ગામ પાસેથી સાંતરામપુર તાલુકાના ગામોના તળાવો ભરવા માટે રૂ.૧૩૩ 
કરોડની ઉદવહન ર્સાંચાઇ યોજના અાંતગષત ૨૩ ગામોને લાભ આપવા માટે જોગવાઇ રૂ.૩૫ કરોડ. 

 મહીસાગર ર્જલ્લાના કડાણા તાલુકાના જુદા જુદા ૧૧ ગામોના આર્રે ૧૬૦૦ હેતટર ર્વસ્તારને ર્સાંચાઇ 
સુર્વધા આપવા માટે રૂ.૮૪ કરોડની યોજના માટે જોગવાઇ રૂ.૨૫ કરોડ.  
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 નવસારી ર્જલ્લાના ગણદેવી તાલુકાના ગામોને ર્સાંચાઇનો લાભ આપવા, ર્બર્લમોરા નગરપાર્લકા અને 

આજુબાજુના ગામોને પીવાનુાં પાણી ઉપલબ્ધ કરાવવા, દહરયાઇ ખારાર્ આગળ વધતી અટકાવવા તેમજ 
ભૂગભષ જળ રીચાજષ કરવા રૂ.૨૫૦ કરોડની  વાઘરેજ હરચાજષ યોજનાનુાં આયોજન. 

 પૂણાષ નદી ઉપર ર્વરાવળ-કસ્બાપર ગામ પાસે ટાઇડલ રેગ્યુલેટરના બાાંધકામ માટે રૂ.૨૫૦ કરોડની 
યોજનાનુાં આયોજન  

 કલી હરચાજષ જળાર્ય ર્વસ્તારને પયાષવરણીય સ્થળ તરીકે ર્વકાસ કરવા તેમજ ક્ષાર પ્રવેર્ ર્નયાંત્રણની 
કામગીરીને સુદૃઢ કરવા જોગવાઇ રૂ.૨૦ કરોડ. 

 કચ્છમાાં ક્ષાર પ્રવેર્ ર્નયાંત્રણ તેમજ જળસાંગ્રહ કરવાના હેતુસર બાંધારાની કામગીરી માટે જોગવાઈ રૂ.૮ 

કરોડ. 

 નમષદા નદી ઉપર રૂ.૫૩૨૨ કરોડના ખચે મીઠા પાણીનુાં સરોવર બનાવવાની મહત્વાકાાંક્ષી ભાડભૂત બેરેજ 
યોજનાનુાં કામ ચાલુ છે.  આ યોજના માટે જોગવાઇ રૂ.૧૨૪૦ કરોડ. 

 સરદાર સરોવર ડેમનુાં બાાંધકામ વર્ષ ૨૦૧૭માાં પૂણષ થયેલ છે. આ યોજનાના પાણીનો ર્સાંચાઇ, જળર્વધુત 

ઉત્પાદન, પીવાના પાણી અને ઔદ્યોર્ગક વપરાર્ માટે ઉપયોગ કરવામાાં આવે છે. આગામી વર્ે કચ્છ બ્ાાંચ 
કેનાલ અને તેના આનુર્ાંર્ગક નેટવકષનુાં કામ પૂણષ કરી માાંડવી તાલુકા સુધી નમષદાના નીર પહોંચાડવાનુાં 
આયોજન કરવામાાં આવેલ છે. તદપુરાાંત ઉત્તર ગુજરાતમાાં નમષદા યોજનાની હયાત કેનાલોના સુદૃઢીકરણ 
અને સૌરાષ્ટ્રમાાં મીસીંગ લીંક પૂણષ કરવા માટે ર્વરે્ર્ આયોજન કરવામાાં આવેલ છે. નમષદા યોજના માટે 
જોગવાઇ રૂ.૬૦૯૦ કરોડ.   

 આગામી વર્ષમાાં વધુ ૧ લાખ હેકટરમાાં સૂક્ષ્મ ર્સાંચાઇ યોજનાનો વયાપ વધારવા માટે જોગવાઇ રૂ.૫૦૦ 

કરોડ.   

 જલ જીવન ર્મર્ન અાંતગષત હર ઘર જલ યોજના દ્વારા દરેક ઘરને પીવાનુાં રુ્દ્ધ પાણી પૂરુાં  પાડવા કેન્ર 
સરકારના રૂ.૨૫૦૦ કરોડ અને રાજ્ય સરકારના રૂ.૩૦૪૦ કરોડ સહહત કુલ રૂ.૫૫૪૦ કરોડનુાં આયોજન. 

 આહદજાર્ત ર્વસ્તારના ૬૬૨૭ ગામ-ફળીયાને પીવાના પાણીની સુર્વધા આપવા પ્રગર્ત હેઠળની રૂ.૬૬૫૩ 
કરોડની જુથ પાણી પુરવઠા યોજના હેઠળના ૧૨૩ કામો માટે જોગવાઇ રૂ.૭૦૯ કરોડ. 

 સૌરાષ્ટ્ર  ર્વસ્તારમાાં પીવાના પાણીની વયવસ્થા સુદૃઢ કરવા નાવડા-બોટાદ-ગઢડા-ચાવાંડ અને બુધેલથી 
બોરડા સુધીની ૧૪૩ ર્કલોમીટર બલ્ક પાઇપલાઇનના અાંદાર્જત રૂ.૧૦૨૦ કરોડના કામો પ્રગર્ત હેઠળ છે. 
જ ેમાટે જોગવાઇ રૂ.૩૧૦ કરોડ. 

 ભાવનગર, ગીર-સોમનાથ, અમરેલી, બોટાદ, જુનાગઢ, રાજકોટ અને પોરબાંદર ર્જલ્લાઓને પાણી પૂરુાં  
પાડવા ઢાાંકીથી નાવડા સુધીની ૯૭ ર્કલોમીટર ૫૦૦ એમ.એલ.ડી ક્ષમતાની નવી બલ્ક પાઇપલાઇનનુાં 
આયોજન કરેલ છે જનેી અાંદાર્જત ર્કાંમત રૂ.૧૦૪૪ કરોડ છે. જનેાથી આ યોજનામાાં સમાર્વષ્ટ્ ર્જલ્લાઓ 
માટે ૫૦ કરોડ લીટર પાણીનો વધારાનો જથ્થો ઉપલબ્ધ થર્ે. આ કામ માટે જોગવાઇ રૂ.૫૦૦ કરોડ.   

 સૌરાષ્ટ્ર  અને કચ્છના દહરયાકાાંઠાના છેવાડાના ગામોમાાં જળસલામતી પ્રદાન કરવા માટે ચાર જુદી જુદી 

જગ્યાએ ૨૭ કરોડ લીટર (૨૭૦ એમ.એલ.ડી.) ક્ષમતાના હડસેલીનેર્ન પ્લાન્ટ સ્થાપવાના કામો માટે 
જોગવાઈ રૂ.૪૦૦ કરોડ. 

 હરયુઝ ઓફ ટર ીટેડ વેસ્ટ વોટર નીર્ત અાંતગષત ર્હેરી ર્વસ્તારોનાાં સુએઝ વોટરને ટર ીટ કરી તેના પુન:ઉપયોગ 
માટે જોગવાઈ રૂ.૧૦૦ કરોડ. 

 
આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ  

 ર્કર્ોરીઓ તેમજ મહહલાઓને માર્સકધમષ અાંગે જાગૃર્ત લાવવા અને સેનેટરીપેડ ર્વના મૂલ્યે ઉપલબ્ધ  
કરાવવા જોગવાઇ રૂ.૪૫ કરોડ.    
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 ર્કર્ોરીઓમાાં આયનષ તત્ત્વની ઊણપના કારણે એનીમીયાનુાં પ્રમાણ જોવા મળે છે. આવનાર સમયમાાં 
માતૃત્વ ધારણ કરનાર આ ર્કર્ોરીઓમાાં હહમોગ્લોબીનનુાં મોનીટરીંગ કરવા તેમજ આયનષ તત્વની ઊણપ 
દૂર કરવા તેમને આયનષ સુક્ોઝના ઇન્ જકેર્ન આપવાની યોજનામાાં સમાવેર્ કરવા માટે જોગવાઇ રૂ.૫ કરોડ.    

 બાળકોને સઘન પોર્ણ આપવા બાલ-અમૃત પોર્ણ યોજના હેઠળ જોગવાઇ  
રૂ.૨૦ કરોડ.  

 નવજાત ર્ર્રુ્ અને માતાને ઘર સુધી પહોંચાડવા માટે નવા ૯૦ ર્ખલર્ખલાટ વાહનો ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે 
જોગવાઈ રૂ.૫ કરોડ.  

 સગભાષ માતાઓ અને બાળકોને પોર્ણ સહાય આપવા પ્રધાનમાંત્રી માતૃવાંદના યોજના માટે જોગવાઈ 
રૂ.૧૫૦ કરોડ. 

 ર્હેરી ક્ષેત્રોમાાં આરોગ્ય સેવાઓ વધારે સુદૃઢ કરવા સી.એચ.સી અને પી.એચ.સી ર્રૂ કરવામાાં આવેલ છે. 
આ ર્વસ્તારોમાાં આયોજન મુજબ બાકી રહેતી તમામ સી.એચ.સી અને પી.એચ.સી ર્રૂ કરવામાાં આવર્ે. 
વધુમાાં આ કેન્રો પર આરોગ્ય કમીઓની ૧૨૩૮ નવી જગ્યાઓ ઊભી કરવામાાં આવરે્. જ ેમાટે જોગવાઈ  
રૂ.૧૬ કરોડ. 

 પ્રધાનમાંત્રી જન આરોગ્ય યોજના- મુખ્યમાંત્રી અમૃતમ(મા)યોજનામાાં રાજ્યના  
૮૦ લાખ કરતા વધુ કુટુાંબોને રૂ.૫ લાખ સુધીની મફત તબીબી સારવાર માટે આવરી લેવાયેલ છે. આ યોજના 
માટે જોગવાઈ રૂ.૧૫૫૬ કરોડ.  

 ૧૫મા નાણાાંપાંચ અાંતગષત આરોગ્ય કેન્રોની માળખાર્કય સગવડોના ર્વકાસ માટે આગામી પાાંચ વર્ષમાાં 
રૂ.૩૩૪૧ કરોડનુાં આયોજન કરવામાાં આવેલ છે. આગામી વર્ષ માટે જોગવાઇ રૂ.૬૨૯ કરોડ.   

 સીંગરવા(અમદાવાદ) અને ડીસા(બનાસકાાંઠા)ની પેટા ર્જલ્લા કક્ષાની હોર્સ્પટલોને અપગ્રેડ કરી ર્જલ્લા 
કક્ષાની હોર્સ્પટલ બનાવવા માટે રૂ.૩૬ કરોડના આયોજન પૈકી જોગવાઇ રૂ.૮ કરોડ.   

 વાપીમાાં ૧૦૦ બેડની નવી સબ-ડીસ્ટર ીતટ હોર્સ્પટલ બનાવવામાાં આવર્ે.   

 ઊંઝા સબ-ડીસ્ટર ીતટ હોર્સ્પટલને અપગે્રડ કરી ૧૦૦ બેડની હોર્સ્પટલ બનાવવામાાં આવર્ે.  

 આરોગ્ય સાંસ્થાઓ ખાતે ટેલી- રેડીયોલોજી, ટેલી-આઇ.સી.યુ., ટેલી-મેહડસીન અને ટેલી-મેન્ટલ હેલ્થની 
સેવાઓ માટે જોગવાઇ રૂ.૨ કરોડ. 

 એમ્ત્ બ્ યુલન્ સ સેવાઓનો વયાપ વધારવા નવી ૧૦૦ એમ્ત્ બ્ યુલન્ સ વાન અને ૧૦ મોબાઇલ સાંજીવની વાન 
પૂરી પાડવા માટે જોગવાઇ રૂ.૨૨ કરોડ. 

 ટેલી-મેડીસીન કન્ સલ્ટેર્ન  અાંતગષત ૬૦ વર્ષથી વધુ વયના લોકોને ઘરે બેઠા લેબોરેટરી ટેસ્ટ સેમ્ત્પલ  
કલેતર્ન યોજના માટે જોગવાઇ રૂ.૫ કરોડ.  

 છોટા ઉદેપુર અને કચ્છ ર્જલ્લામાાં આવેલ તમામ પ્રાથર્મક આરોગ્ય કેન્ રને ૨૪ x ૭ ચાલુ રાખી આરોગ્ય 
સેવાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવા જોગવાઇ રૂ.૨ કરોડ. 

 દુગષમ ર્વસ્તારોમાાં આરોગ્ય સેવાઓ પહોંચાડવા માટે મોટર સાયકલ આધાહરત ૫૦ મોબાઇલ હેલ્થ યુર્નટ 
ર્રૂ કરવા જોગવાઈ રૂ.૨ કરોડ. 

 તબીબી ર્ર્ક્ષણનો વયાપ વધારી વધુ ડોકટસષ ઉપલબ્ધ થાય તે માટે રાજ્યમાાં ૩૧ મેડીકલ કોલેજ કાયષરત 
છે. જમેાાં ૫૭૦૦ એમ.બી.બી.એસ.ની અને ૨૦૦૦ પી.જી ની સીટો ઉપલબ્ધ છે. હાલ બીજી ૫ મેડીકલ 

કોલેજો ર્રૂ કરવાનુાં કાયષ પ્રગર્ત હેઠળ છે. આ ઉપરાાંત બોટાદ, જામખાંભાળીયા અને વેરાવળ ખાતે નવી 
મેડીકલ કોલેજો ર્રૂ કરવામાાં આવર્ે.  

 નાગહરકોને ઉચ્ચકક્ષાની આરોગ્યલક્ષી સેવાઓ આપવાના માસ્ટરપ્લાન પ્રોજકેટ અાંતગષત અમદાવાદ, સુરત, 

રાજકોટ, વડોદરા, જામનગર તથા ભાવનગરની સરકારી મેડીકલ કોલેજોમાાં અદ્યતન સુર્વધાઓ ર્વકસાવવા 
તેમજ આધુર્નકીકરણ માટે જોગવાઇ રૂ.૧૦૬ કરોડ.  
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 દદીઓને તમામ સુર્વધાઓ મળી રહે તે માટે એસ.એસ.જી હોર્સ્પટલનુાં આધુર્નકીકરણ કરી તેમાાં સ્પાઇન, 
કીડની અને આાંખોના રોગોની ઘર્નષ્ઠ સારવાર માટે રૂ.૨૦૦ કરોડના આયોજન પૈકી જોગવાઇ રૂ.૩૦ કરોડ.    

 દદીઓને હૃદય રોગ સાંબાંર્ધત બીમારીઓની સારવાર અથે અનસુયા ગ્રાઉન્ ડ, વડોદરા ખાતે અત્યાધુર્નક 
કાડીએક કૅથ લેબ અને હોર્સ્પટલની સ્થાપના કરવા માટે રૂ.૧૫૦ કરોડના આયોજન પૈકી જોગવાઇ રૂ.૨૩ 
કરોડ.      

 ર્સર્વલ હોર્સ્પટલ,અમદાવાદમાાં ૯૦૦ બેડની સુર્વધા સાથે નવીનીકરણ માટે રૂ.૪૫૦ કરોડના આયોજન 
પૈકી જોગવાઇ રૂ.૬૮ કરોડ.  

 સુરત ર્સર્વલ હોર્સ્પટલમાાં નવા ઓપીડી ર્બલ્ડીંગ તેમજ હયાત સુર્વધાઓનાાં ર્વસ્તૃર્તકરણ માટે રૂ.૧૫૦ 
કરોડનાાં આયોજન પૈકી જોગવાઇ રૂ.૨૩ કરોડ. 

 પાાંચ સામુહહક આરોગ્ય કેન્રોને પેટા ર્જલ્લાકક્ષાની હોર્સ્પટલમાાં અપગે્રડ કરવા રૂ.૧૦૦ કરોડના આયોજન 
પૈકી જોગવાઇ રૂ.૧૦ કરોડ. 

 મેડીકલ કોલેજોનાાં ર્વધાથીઓને મુખ્યમાંત્રી યુવા સ્વાવલાંબન યોજના હેઠળ સહાય માટે જોગવાઇ રૂ.૫૦ 
કરોડ.  

 પીડીયુ હોર્સ્પટલ,રાજકોટ ખાતે પ૦૦ પથારીની ક્ષમતા ધરાવતી મેટરર્નટી અને ચાઇલ્ડ હોર્સ્પટલના 
બાાંધકામ માટે જોગવાઇ રૂ.૧૪ કરોડ.  

 તબીબી ર્ર્ક્ષણ અને સાંર્ોધન માટે મેહડકલ યુર્નવર્સષટીની સ્થાપના કરવામાાં આવર્ે. 
 સુરેન્ રનગર ખાતે આયુવેદ કોલેજ ર્રૂ કરવાનુાં આયોજન છે. જનેા માટે જોગવાઇ રૂ.૧૨ કરોડ. 
 નવસારી ર્જલ્લાના ર્બર્લમોરા ખાતે સરકારી આયુવેહદક હોર્સ્પટલના નવા મકાનનાાં બાાંધકામ માટે જોગવાઇ 

રૂ.૧ કરોડ.  
 કામદાર રાજ્ય વીમા યોજનાનાાં દવાખાનાઓમાાં નોંધાયલે ન હોય તેવા લોકો પણ હવે આરોગ્ય સુર્વધા 

સાથે સરકારી હોર્સ્પટલના ધોરણે ર્ન:રુ્લ્ક દવાઓ મેળવી ર્કે તે માટે જોગવાઇ રૂ.૫ કરોડ.   
 ખોરાક અને ઔર્ધ ર્નયમનતાંત્ર હેઠળ ટેસ્ટીંગનો વયાપ વધારવા સુરત ખાતે નવી લેબોરેટરી સ્થાપવામાાં 

આવરે્. જ ેમાટે જોગવાઇ રૂ.૩ કરોડ.  
 સસ્તાદરે ઉત્કૃષ્ટ્ ગુણવત્તાની દવાઓ મળી રહે તે માટે જનેરીક સ્ટોરને પ્રોત્સાહન માટે જોગવાઇ રૂ.૨ કરોડ. 

 
મરિલા અને  બાળ ત્તવકાસ 

 ગત વર્ષની સરખામણીએ મહહલા અને  બાળ ર્વકાસ ર્વભાગની જોગવાઇમાાં ૪૨ ટકા જટેલો ધરખમ વધારો.  
 સગભાષ અને ધાત્રી માતા અને બાળકને પોર્ણક્ષમ આહાર મળી રહે તે માટે સુપોર્ર્ત માતા-સ્વસ્થ બાળ 

યોજના હેઠળ કુટુાંબને ૧ હજાર હદવસ સુધી દર મહહને ૧ ર્કલો તુવેર દાળ,૨ ર્કલો ચણા અને ૧ લીટર 
ખાદ્યતેલ ર્વનામૂલ્યે આપવા માટે આગામી વર્ષ માટે જોગવાઇ રૂ.૮૧૧ કરોડ. 

 આાંગણવાડી કાયષક્મમાાં બાળકોનાાં પોર્ણ,પૂવષ ર્ર્ક્ષણ અને અન્ય સવલતો માટે જોગવાઇ રૂ.૧૧૫૩ કરોડ. 
 ૩ થી ૬ વર્ષનાાં બાળકોને ઘરે ઘરે સુખડીનુાં ર્વતરણ કરવા તથા બાળકો, ર્કર્ોરીઓ અને સગભાષ-ધાત્રી 

માતાઓને ટેક હોમ રેર્ન પૂરુ પાડવા જોગવાઈ રૂ.૧૦૫૯ કરોડ.  
 ગાંગા સ્વરૂપા બહેનોને મદદરૂપ થવા સરકારે આર્થષક સહાય આપવા માટેનાાં ધોરણો ઉદાર કયાષ છે. જથેી 

ત્રણ વર્ષમાાં આ યોજના હેઠળ બહેનોની સાંખ્યા ૧.૫ લાખથી વધી આજ ે૧૧ લાખ સુધી પહોંચેલ છે. આ 
યોજના અાંતગષત સહાય આપવા જોગવાઇ રૂ.૯૧૭ કરોડ. 

 ૧૧ થી ૧૮ વર્ષની ર્કર્ોરીઓ માટે પૂરક પોર્ણ અને આરોગ્યલક્ષી ર્ર્ક્ષણ આપતી પૂણાષ યોજના માટે 
જોગવાઇ રૂ.૩૬૫ કરોડ. 

 આહદજાર્ત ર્વસ્તારના ૧૦ તાલુકાઓમાાં સગભાષ માતાઓને પૂરક પોર્ણ આપતી પોર્ણ સુધા યોજના 
અમલમાાં છે. આ યોજનાનો વયાપ વધારી આહદજાર્ત વસ્તીનુાં બાહુલ્ય ધરાવતા ૭૨ તાલુકામાાં આ યોજના 
ર્વસ્તારવાની અને પ્રર્ત વયર્કત થતા ખચષમાાં ૫૦ ટકા જટેલો વધારો કરવામાાં આવર્ે. આ યોજનામાટે 
જોગવાઇ રૂ.૧૧૮ કરોડ.    
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 વહાલી દીકરી યોજના અાંતગષત ૧ લાખ જટેલી દીકરીઓને જીવનના ર્વર્વધ તબકે્ક રૂ.૧ લાખ સુધીની 
નાણાકીય સહાય આપવા માટે એલ.આઇ.સી.ને પ્રીર્મયમ આપવા માટે જોગવાઇ રૂ.૮૦ કરોડ. 

 ગ્રામ્ત્ય અને ર્હેરી ર્વસ્તારોમાાં નાંદઘર બાાંધકામ અને અન્ય માળખાકીય સુર્વધાઓ માટે જોગવાઈ રૂ.૩૧ 

કરોડ.   

 નારીગૃહોની સુરક્ષા સુર્નર્િત કરવા તેમજ ત્યાાં રહેતી બહેનોને રોજગારલક્ષી સગવડો પૂરી પાડવા આ ગૃહોને 

સી.સી.ટી.વી. તથા ઈન્ટરનેટથી જોડવા માટે જોગવાઇ રૂ.૧ કરોડ.  
 
અન્ન, નાગરરક પુરવઠા અન ેગ્રાિકોની બાબતો  

 ગત વર્ષની સરખામણીએ અન્ન, નાગહરક પુરવઠા અને ગ્રાહકોની બાબતોના ર્વભાગની જોગવાઇમાાં ૨૪ ટકા 

જટેલો માતબર વધારો.  

 જાહેર ર્વતરણ વયવસ્થા અાંતગષત એન.એફ.એસ.એ. પરીવારોને અન્ન ર્વતરણ કરવા જોગવાઇ રૂ.૬૨૧ 
કરોડ.  

 જાહેર ર્વતરણ વયવસ્થા અાંતગષત એન.એફ.એસ.એ. હેઠળ નોંધાયેલ પરીવારોના ભોજનમાાં પ્રોટીનનુાં 
પ્રમાણ વધારવા તુવેરદાળ ર્વતરણ કરવાની યોજના સરકારે ર્રૂ કરેલ છે. તુવેરદાળ પર પ્રર્ત ર્કલો રૂ.૨૦ 
ની સહાય આપવામાાં આવતી હતી જનેા કારણે બજારભાવમાાં થતા વધારાને કારણે લાભાથીને મળનાર 
ભાવમાાં ફેરફાર જોવા મળતો હતો. સબસીડીની રકમ રૂ.૪૦ થી વધુ કરી આ યોજના હેઠળ રૂ.૫૦ પ્રર્ત 
ર્કલોના હફકસ ભાવે તુવેરદાળ પૂરી પાડવાનુાં નક્કી કરવામાાં આવેલ છે. વધારાની સબસીડી સાથે આ 
યોજના માટે જોગવાઇ રૂ.૨૨૫ કરોડ.  

 જાહેર ર્વતરણ વયવસ્થા અાંતગષત એન.એફ.એસ.એ. પરીવારોને ખાદ્યતેલ  ર્વતરણ કરવા માટે  જોગવાઇ 
રૂ.૯૮ કરોડ.  

 તાંદુરસ્તી માટે સૂક્ષ્મ પોર્ક તત્ત્વોનો સમાવેર્ રોર્જાંદા ભોજનમાાં થાય તે જરૂરી છે. રાજ્યમાાં હાલમાાં જાહેર 
ર્વતરણ વયવસ્થા હેઠળ સીંગલ ફોટીફાઇડ આયોડીનયુકત મીઠુાં  આપવામાાં આવે છે. હવે આયોડીન ઉપરાાંત 
આયનષ ફોટીહફકેર્ન કરવામાાં આવેલ ડબલ ફોટીફાઈડ મીઠુાં  તમામ ૭૦ લાખ એન.એફ.એસ.એ. પહરવારોને 

દર માસે ફકત રૂ.૧ પ્રર્ત ર્કલોના ભાવે આપવામાાં આવરે્ જ ેમાટે જોગવાઈ રૂ.૭૬ કરોડ. 

 ૫૦ ર્વકાસર્ીલ તાલુકામાાં આવેલ એન.એફ.એસ.એ લાભાથીઓના ભોજનમાાં કઠોળનો વપરાર્ વધારવા 
માટે દર માસે કુટુાંબદીઠ તુવેરદાળ ઉપરાાંત એક ર્કલો ચણાનુાં ર્વતરણ રૂ.૩૦ પ્રર્ત ર્કલોના હફતસ ભાવે 
કરવા માટે જોગવાઈ રૂ.૫૦ કરોડ. 

 ગ્રાહક સુરક્ષાની પ્રવૃર્ત્તઓ માટે જોગવાઇ રૂ.૨૧ કરોડ. 

  
ત્તિક્ષણ  

 ર્મર્ન સ્કૂલ્સ ઓફ એકસેલન્ સ યોજના હેઠળ રાજ્યની જુદી જુદી ર્ાળાઓની માળખાકીય સગવડો તેમજ 

ર્ર્ક્ષણની પદ્ધર્તમાાં સુધારાઓ માટે જોગવાઇ રૂ.૧૧૮૮ કરોડ.  

 પ્રાથર્મક અને માધ્યર્મક ર્ાળાઓમાાં જજષહરત ઓરડાઓમાાં તેમજ નવા ઓરડાઓના ર્નમાષણ માટેનુાં સઘન 

અર્ભયાન સરકારે હાથ ધયુું છે હાલમાાં અઢી હજાર ઓરડાનુાં કામ પ્રગર્ત હેઠળ છે અને આગામી વર્ે ૧૦ 
હજાર નવા ઓરડાઓના ર્નમાષણનુાં લક્ષ્યાાંક રાખેલ છે. આ માટે જોગવાઇ રૂ.૯૩૭ કરોડ. 

 આઝાદીના અમૃત મહોત્સવના અવસરે ગુજરાત રાજ્યના પ્રર્તભાર્ાળી ર્વદ્યાથીઓને ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુકત 
ર્ર્ક્ષણ ર્નવાસી ધોરણે આપી ર્કાય તે માટે ૫૦ જ્ઞાન ર્ર્તત રેર્સડેન્ ર્ીયલ સ્કૂલ્સ સામાર્જક ભાગીદારીના 
ધોરણે ર્રૂ કરી ૧ લાખ ર્વદ્યાથીઓને ર્ર્ક્ષણ આપવાનુાં નક્કી કરેલ છે. આ યોજના અાંતગષત આગામી વર્ષ 
માટે જોગવાઇ રૂ.૯૦ કરોડ.  



9 
 

 
 

 સૈર્નક સ્કૂલ બાલાચડી, જામનગરને નવતર સુર્વધાઓથી સુસજ્જ બનાવવા અને તેમાાં રાજ્યની સરકારી 
ર્ાળાઓમાાં ભણતા ર્વદ્યાથીઓ પ્રવેર્ મેળવે તો તેમને ર્ર્ક્ષણ અને અન્ય તમામ સેવાઓ ર્વના મૂલ્યે મળે 
તે માટે જોગવાઇ રૂ.૨૮ કરોડ.    

 દધૂ સાંજીવની યોજનાનો વયાપ વધારી જાાંબુઘોડા અને મોરવા-હડફ તાલુકાનો સમાવેર્ કરવામાાં આવર્ે. 

અાંદાજ ે૫૦ લાખ બાળકોને મધ્યાહ્ન ભોજન યોજના, અન્ન સાંગમ યોજના, દૂધ સાંજીવની યોજના અને સુખડી 
યોજનાનો લાભ આપવા માટે જોગવાઈ રૂ.૧૦૬૮ કરોડ. 

 રાઇટ ટુ એજયુકેર્ન એકટ અાંતગષત રાજ્યમાાં ખાનગી ર્ાળાઓમાાં પ્રવેર્ મેળવનાર ર્વદ્યાથીઓ માટે જોગવાઇ 
રૂ.૬૨૯ કરોડ. 

 અાંદાજ ે૧૧ લાખ ર્વદ્યાથીઓને એસ.ટી.બસ ફ્રી પાસ કન્સેર્ન માટે જોગવાઈ રૂ.૨૦૫ કરોડ. 

 માધ્યર્મક અને ઉચ્ચતર માધ્યર્મક ર્ાળાઓમાાં વોકેર્નલ એજ્યુકેર્ન અાંતગષત જોગવાઈ રૂ.૧૨૯ કરોડ. 

 છેવાડાના તથા અાંતહરયાળ ર્વસ્તારોમાાં ૨૪૫ તસ્તુરબા ગાાંધી ર્વદ્યાલયમાાં અભ્યાસ કરતી ૨૭ હજાર જટેલી 
બાળાઓ માટે મફત રહેવા તથા ભોજનની વયવસ્થા માટે જોગવાઈ રૂ.૧૨૨ કરોડ. 

 ઘરથી ર્ાળાનુાં અાંતર એક ર્કલોમીટર થી વધુ હોય તેવા ૨ લાખ ૩૦ હજાર કરતાાં વધુ પ્રાથર્મક ર્ાળાના 
બાળકોને ર્ાળાએ લાવવા-લઇ જવા માટે જોગવાઇ રૂ.૧૦૮ કરોડ. 

 ર્ાળા બહારના બાળકોને ર્ાળા સુધી લાવવાના પ્રયત્નો તેમજ આવા બાળકોને અભ્યાસ તેમજ અન્ય 
ખાસ પ્રકારની તાલીમ આપવા માટે જોગવાઈ રૂ.૮૭ કરોડ. 

 વીજળીકરણ અને પીવાના પાણીની સુર્વધાઓની ખૂટતી કડી પૂરી કરવા અને ર્ાળાઓને સ્વચ્છતા સહાય 
માટે જોગવાઇ રૂ.૮૧ કરોડ.  

 સરકારી અને ગ્રાન્ટેડ પ્રાથર્મક, માધ્યર્મક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યર્મક ર્ાળાઓમાાં અભ્યાસ કરતા તમામ 
જાર્તના ર્વધાથીઓને ર્વનામૂલ્યે પાઠયપુસ્તકો પૂરા પાડવા જોગવાઈ રૂ.૧૪૫ કરોડ. 

 ગુજરાત માધ્યર્મક અને ઉચ્ચતર માધ્યર્મક ર્ર્ક્ષણ બોડષની અાંદાજ ે૧૦ લાખ ર્વદ્યાથીનીઓ તથા તમામ 
હદવયાાંગ ર્વદ્યાથીઓની પરીક્ષા ફી માફી માટે જોગવાઈ રૂ.૩૭ કરોડ. 

 ર્ાળાઓમાાં અભ્યાસ કરતા હદવયાાંગ બાળકો માટે થેરાપીની સગવડ ર્વકસાવવા તેમજ ર્વર્ર્ષ્ટ્ 
જરૂહરયાતવાળા બાળકોને સાધન સહાય આપવા માટે જોગવાઈ રૂ.૨૧ કરોડ. 

 મોડલ ર્ાળાઓમાાં ગલ્સષ હોસ્ટેલના બાાંધકામ માટે જોગવાઇ રૂ.૧૨ કરોડ.  

 ભારત સરકાર દ્વારા સાંચાર્લત સૈર્નક ર્ાળાઓ જવેી જ રક્ષા ર્ર્તત ર્ાળાઓ રાજ્ય સરકાર દ્વારા સામાર્જક 
ભાગીદારીથી ર્રૂ કરવા જોગવાઇ રૂ. ૫ કરોડ. 

 સાંસ્કૃત સાધના યોજના અાંતગષત હયાત સાંસ્કૃત ગુરુકુળોમાાં રૈ્ક્ષર્ણક પ્રવૃર્તઓ માટે જોગવાઇ રૂ.૮ કરોડ. 

 સાંસ્કૃતના અભ્યાસ માટે સામાર્જક ભાગીદારીથી નવા સાંસ્કૃત ગુરુકુળો ર્રૂ કરવા સાંસ્કૃત ર્ર્કત ગુરુકુળ 
યોજના માટે જોગવાઇ રૂ.૩ કરોડ. 

 પ્રાથર્મક ર્ાળાઓ ખાતે CCTV કેમેરાની સુર્વધા માટે જોગવાઇ રૂ.૨૦ કરોડ. 

 વડનગર ખાતે પે્રરણાકેન્ ર ર્રૂ કરવા માટે જોગવાઇ રૂ.૨ કરોડ. 

 મુખ્યમાંત્રી યુવા સ્વાવલાંબન યોજના અાંતગષત ઉચ્ચ ર્ર્ક્ષણના અભ્યાસક્મોમાાં ર્વધાથીઓને ટ્યુર્ન ફી 
તથા હોસ્ટેલ અને ભોજન ખચષમાાં ર્ર્ષ્યવૃર્ત્ત સહાય પૂરી પાડવા માટે જોગવાઈ રૂ.૩૫૦ કરોડ. 

 માઇન્ડ ટુ માકેટના કન્ સેપ્ટથી ર્વદ્યાથીઓને ઇનોવેર્ન અને ઉદ્યોગ સાહર્સકતા માટે પે્રરીત કરવા સ્ટુડન્ટ 

સ્ટાટષઅપ અને ઇનોવેર્ન પોર્લસી 2.0 અાંતગષત ૧ હજાર ઉચ્ચ ર્ર્ક્ષણની સાંસ્થાઓ અને ૧૦ હજાર 
ર્ાળાઓમાાં અાંદાજ ે૫૦ લાખ ર્વદ્યાથીઓને પ્રોત્સાહહત કરવા માટે પાાંચ વર્ષ માટે રૂ.૩૦૦ કરોડનુાં આયોજન 
કરેલ છે. આગામી વર્ષ માટે જોગવાઇ રૂ.૬૦ કરોડ.  

  નમો ટેબ્લેટ યોજના અાંતગષત ૩ લાખ જટેલા ર્વદ્યાથીઓને ટેબ્લેટ આપવા જોગવાઇ રૂ.૨૦૦ કરોડ.  
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 ટેકર્નકલ ર્ર્ક્ષણ આપતી સાંસ્થાઓમાાં માળખાકીય સગવડો માટે જોગવાઇ રૂ.૧૧૭ કરોડ. 

 હડર્જટલ ર્ર્ક્ષણને પ્રોત્સાહન આપવા માટે હડર્જટલ એજ્યુકેર્ન ડેવલોપમેન્ટ ફાંડ તરીકે જોગવાઈ રૂ.૩૦ 
કરોડ. 

 સરકારી કોલેજોના મકાન બાાંધકામ, પુસ્તકો, આઇ.ટી. અને લેબોરેટરીના સાધનો માટે જોગવાઇ રૂ.૨૬ 
કરોડ. 

 પી.એચ.ડીના ૧ હજાર ર્વદ્યાથીઓને સાંર્ોધન તથા અન્ય ખચષને પહોંચી વળવા ર્વદ્યાથીદીઠ રૂ.૨ લાખની 
સહાય પૂરી પાડતી ર્ોધ યોજના અાંતગષત જોગવાઇ રૂ.૨૦ કરોડ. 

 ર્ચલ્ડર ન્સ યુર્નવર્સષટી માટે ટોય હાઉસ, પુસ્તક પ્રકાર્ન અને આઇ.ટી. ઉપકરણ માટે જોગવાઇ રૂ.૨ કરોડ. 

 સરકારી ઇજનેરી કોલેજો અને પોર્લટેકર્નક માટે બાાંધકામ, સાધન-સામગ્રી, પુસ્તકો અને ખૂટતા ફર્નષચર 
માટે જોગવાઇ રૂ.૩૭ કરોડ. 

 આઇ.આઇ.ટી.આર.એ.એમ. ખાતે ડર ોન ટેકનોલોજી, આટીહફર્ીયલ ઇન્ ટેલીજન્ સ અને મર્ીન લનીગ અને 
ર્વર્વધ સુર્વધાઓ પૂરી પાડવા માટે જોગવાઇ રૂ.૬ કરોડ. 

 ર્લાંબાયત(સુરત), જસદણ(રાજકોટ), બગસરા(અમરેલી), પાલીતાણા(ભાવનગર), વરાછા (સુરત) 

અને સાંતરામપુર (મહીસાગર) ખાતે નવી સરકારી કોલેજો ર્રૂ કરવામાાં આવર્ે. 

 આહદજાર્ત ર્વસ્તારોના કાછલ(સુરત), ડેડીયાપાડા(નમષદા) અને ખેરગામ(નવસારી) ખાતેની હયાત 
કોલેજોમાાં ર્વજ્ઞાન પ્રવાહ ર્રૂ કરવામાાં આવર્ે.     

 એન.સી.સી., એન.એસ.એસ., સ્કાઉટ અને ગાઇડ માટેની ર્વર્વધ યોજનાઓ માટે જોગવાઇ રૂ.૯ કરોડ. 

 
સામાત્તજક ન્યાય અને અત્તિકારીતા  

 ર્નરાધાર વૃધ્ધ પેન્ર્ન યોજનાના ૬૦ થી ૮૦ વર્ષના લાભાથીઓને હાલ રૂ.૭૫૦ માર્સક પેન્ ર્ન આપવામાાં 
આવે છે. જમેાાં રૂ.૨૫૦નો વધારો કરી રૂ.૧૦૦૦ માર્સક પેન્ ર્ન આપવામાાં આવર્ે. ૮૦ વર્ષ ઉપરના 
લાભાથીઓન ેહાલ રૂ.૧૦૦૦ માર્સક પેન્ ર્ન આપવામાાં આવે છે. જમેાાં રૂ.૨૫૦નો વધારો કરી રૂ.૧૨૫૦ માર્સક 
પેન્ ર્ન આપવામાાં આવર્ે. જનેો લાભ આર્રે ૧૧ લાખ લાભાથીઓને મળર્ે. આ યોજના માટે જોગવાઇ 
રૂ.૯૭૭ કરોડ. 

 રાષ્ટ્ર ીય હદવયાાંગ પેન્ ર્ન યોજના અને સાંત સૂરદાસ હદવયાાંગ પેન્ ર્ન યોજનામાાં લાભાથીઓને હાલ રૂ.૬૦૦ 
માર્સક પેન્ ર્ન આપવામાાં આવે છે. જમેાાં રૂ.૪૦૦નો વધારો કરી રૂ.૧૦૦૦ માર્સક પેન્ર્ન આપવામાાં આવર્ે. 
આ યોજના માટે જોગવાઇ રૂ.૩૫ કરોડ. 

 ગુજરાત ર્બન અનામત ર્ૈક્ષર્ણક અને આર્થષક ર્વકાસ ર્નગમ દ્વારા આર્થષક અને સામાર્જક ર્વકાસ માટે 
અમલમાાં મૂકાયેલ ર્વર્વધ યોજનાઓ માટે જોગવાઇ રૂ.૫૦૦ કરોડ. 

 ધોરણ ૧ થી ૧૦ માાં અભ્યાસ કરતા અનુસૂર્ચત જાર્ત અને ર્વકસતી જાર્તના અાંદાજ ે૪૩ લાખ ર્વદ્યાથીઓને 
ર્ર્ષ્યવૃર્ત્તમાાં દરેક સ્તરે રૂ.૨૫૦નો વધારો કરવામાાં આવરે્. આ યોજના માટે જોગવાઇ રૂ.૪૪૬ કરોડ.  

 પ્રાથર્મક ર્ાળાઓમાાં અભ્યાસ કરતા અનુસૂર્ચત જાર્ત, ર્વકસતી જાર્ત, લઘુમર્ત અને આર્થષક  રીતે પછાત 

વગષના અાંદાજ ે૩૬ લાખ ર્વદ્યાથીઓન ેગણવેર્ સહાય માટે હાલ રૂ.૬૦૦ આપવામાાં આવે છે. જમેાાં રૂ.૩૦૦નો 
વધારો કરી ગણવેર્ સહાય માટે રૂ.૯૦૦ આપવામાાં આવરે્. આ યોજના માટે જોગવાઇ રૂ.૩૭૪ કરોડ. 

 અનુસૂર્ચત જાર્ત અને ર્વકસતી જાર્તના ગ્રાન્ ટ-ઇન-એઇડ છાત્રાલય અને આશ્રમર્ાળામાાં રહેતા અાંદાજ ે૧ 
લાખ ર્વધાથીઓને ર્નભાવ ભથ્થાાં પેટે માર્સક રકમ રૂ.૧૫૦૦ આપવામાાં આવે છે જમેાાં રૂ.૬૬૦નો વધારો કરી 
માર્સક રકમ રૂ.૨૧૬૦ આપવા માટે જોગવાઈ રૂ.૨૮૮ કરોડ. 

 આાંબેડકર આવાસ યોજના અને પાંહડત દીન દયાળ આવાસ યોજના માટે જોગવાઇ રૂ.૨૦૫ કરોડ. 
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 અનુસૂર્ચત જાર્ત અને ર્વકસતી જાર્તના કોલેજ સાંલગ્ન છાત્રાલયોમાાં ર્વધાથીઓને ભોજન ર્બલ પેટે સહાય 
માટે જોગવાઈ રૂ.૧૯ કરોડ.  

 અનુસૂર્ચત જાર્ત, ર્વકસતી જાર્ત અને હદવયાાંગોના ર્ૈક્ષર્ણક, આર્થષક અને સામાર્જક ર્વકાસ માટે સરકારે ૯ 

જટેલા ખાસ ર્નગમોની રચના કરી છે. જનેા થકી લાભાથીઓને લોન આપવા માટે જોગવાઇ રૂ.૧૦૫ કરોડ.  

 ધોરણ ૯ માાં અભ્યાસ કરતી અનુસૂર્ચત જાર્ત અને ર્વકસતી જાર્તની અાંદાજ ે૧ લાખ ૭૦ હજાર કન્યાઓને 
ર્વનામૂલ્યે સાયકલ આપવા સરસ્વતી સાધના યોજના માટે જોગવાઇ રૂ.૭૦ કરોડ.  

 હદવયાાંગ ર્વદ્યાથીઓ માટે પ્રાથર્મક, માધ્યર્મક તેમજ ઉચ્ચ ર્ર્ક્ષણ એવા દરેક સ્તરે ર્ર્ષ્યવૃર્ત્તમાાં રૂ.૫૦૦નો 
વધારો કરવામાાં આવર્ે.  

 માનવ ગહરમા યોજના હેઠળ સ્વરોજગારી માટે અનુસૂર્ચત જાર્ત અને ર્વકસતી જાર્તના લાભાથીઓને સાધનો 
પૂરા પાડવા જોગવાઈ રૂ.૫૨ કરોડ. 

 કુાં વરબાઇનુાં મામેરુાં  યોજના હેઠળ અનુસૂર્ચત જાર્ત અને ર્વકસતી જાર્તની કન્યાઓને સહાય માટે જોગવાઇ 
રૂ.૪૨ કરોડ. 

 સાંકટ મોચન યોજના અાંતગષત ગરીબી રેખા હેઠળનાાં કુટુાંબનાાં મુખ્ય કમાનાર વયર્કતના દુ:ખદ અવસાનથી આવી 
પડેલ મુશ્કેલભરી પહરર્સ્થર્તમાાં કુટુાંબને સહાય માટે જોગવાઇ રૂ.૨૧ કરોડ. 

 ડાષ.સર્વતા આાંબેડકર આાંતરજ્ઞાર્તય લગ્ ન સહાય યોજનામાાં હાલની સહાય રૂ.૧ લાખ આપવામાાં આવે છે. 
જમેાાં રૂ.૧.૫ લાખનો માતબર વધારો કરી રૂ.૨ લાખ ૫૦ હજાર સહાય આપવામાાં આવરે્. જનેા માટે જોગવાઇ 
રૂ.૧૫ કરોડ. 

 સાતફેરા સમુહ લગ્ન સહાય યોજના હેઠળ જોગવાઇ રૂ.૯ કરોડ.  

 ગ્રાન્ ટ-ઇન-એઇડ છાત્રાલયોનુાં મકાનભાડુાં  ર્વદ્યાથીદીઠ ગ્રામ્ત્ય ર્વસ્તારમાાં માર્સક રૂ.૫૦ માાંથી વધારી 

રૂ.૧૦૦, નગરપાર્લકા ર્વસ્તારમાાં માર્સક રૂ.૭૦ માાંથી વધારી રૂ.૧૪૦ અને મહાનગરપાર્લકા ર્વસ્તારમાાં 
માર્સક રૂ.૯૦ માાંથી વધારી રૂ.૧૮૦ કરવામાાં આવર્ે. 

 ર્વકસતી જાર્ત માટેની ડે-સ્કોલર અને હોસ્ટેલર માટે અપાતી પોસ્ટ મેહટરક ર્ર્ષ્યવૃર્ત્તમાાં રૂ.૬૦૦થી રૂ.૨૨૦૦ 
સુધીનો વધારો કરવામાાં આવર્ે.  

 અનુસૂર્ચત જાર્ત અને ર્વકસતી જાર્તના એન્જીર્નયરીંગના ર્વદ્યાથીઓ માટેની સાધન ખરીદવાાં હાલ રૂ.૫૦૦૦ 
સહાય આપવામાાં આવે છે જમેાાં રૂ.૩૦૦૦ નો વધારો કરી રૂ.૮૦૦૦ સહાય આપવામાાં આવર્ે. 

 પી.એચ.ડી. જવેા ઉચ્ચઅભ્યાસ કરનારાાં અનુસૂર્ચત જાર્ત અને ર્વકસતી જાર્તના ર્વદ્યાથીઓને પ્રોત્સાહહત 
કરવા માટે સહાય રૂ.૩૦ હજાર આપવામાાં આવે છે જમેાાં રૂ.૭૦ હજારનો માતબર વધારો કરી રૂ.૧ લાખની 
સહાય આપવામાાં આવર્ે.  

 હદવયાાંગજનોન ેભાવનાત્મક ટેકો આપવા સાાંકેર્તક ભાર્ાની વીહડઓ કોલ સહહત રાજ્યકક્ષાની નવી ૨૪ x ૭ 
હેલ્પ લાઇન સુર્વધા ર્રૂ કરવામાાં આવર્ે. 

 
આરદજાત્તત ત્તવકાસ  

 પાાંચ વર્ષ માટે રૂ.૧ લાખ કરોડની વનબાંધુ કલ્યાણ યોજના-૨ ર્રૂ કરેલ છે.  

 આજના ઇલેત ટર ોર્નક યુગમાાં ૧૦૮ એમ્ત્બ્યુલન્ સ સેવા, સરકારી યોજનાકીય લાભો, ઓનલાઇન બેન્ કીંગ 

સેવા, નોકરી-કોન્ટર ાકટ માટે ઓન લાઇન અરજી, ઓનલાઇન ર્ર્ક્ષણ, ઇ-કોમસષ જવેી તમામ સેવાઓ 
માટે મોબાઇલ નેટવકષ  મુખ્ય માળખાકીય સુર્વધા તરીકે ઉપસી આવેલ છે. આહદજાર્ત ર્વસ્તારમાાં મોબાઇલ 
નેટવકષની સુર્વધા સહેલાઇથી મળી ર્કે તે માટે ૫૦૦ નવા મોબાઇલ ટાવર આવતા બે વર્ષમાાં ઊભા કરવામાાં 
આવરે્. જ ેમાટે જોગવાઇ રૂ.૧૦૦ કરોડ. 
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 ર્નવાસી ર્ાળાઓનાાં માધ્યમથી ગુણવત્તાસભર ર્ર્ક્ષણ આપવાના હેતુથી આહદજાર્ત ર્વસ્તારોમાાં 
સામાર્જક ભાગીદારીથી ૨૫ ર્બરસા મુાંડા જ્ઞાનર્ર્કત રેસીડેન્ સીયલ સ્કૂલ્સ ઓફ એકસેલેન્ સ ર્રૂ કરવામાાં 

આવરે્. જમેાાં અનુસૂર્ચત જનજાર્તના ૫૦ હજાર ર્વદ્યાથીઓને પ્રાથર્મક, માધ્યર્મક અને ઉચ્ચતર 

માધ્યર્મક ર્ર્ક્ષણ આપવામાાં આવર્ે. જ ેમાટે જોગવાઈ રૂ.૪૫ કરોડ. 

  આદર્ષ ર્નવાસી ર્ાળાઓ, ઈ.એમ.આર.એસ. અને જી.એલ.આર.એસ. મળી કુલ ૧૭૭ જટેલી 
ર્ાળાઓના અાંદાર્જત ૪૬ હજાર જટેલા ર્વદ્યાથીઓને ર્નવાસી ર્ાળા ર્ર્ક્ષણ આપવા માટે જોગવાઈ 
રૂ.૨૦૯ કરોડ. 

 અનુસૂર્ચત જનજાર્તના ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ છાત્રાલય અને આશ્રમર્ાળામાાં રહેતા અાંદાજ ે૧ લાખ ૪૩ હજાર 
ર્વધાથીઓને ર્નભાવ ભથ્થા પેટે હાલ માર્સક રકમ રૂ.૧૫૦૦ આપવામાાં આવે છે. જમેાાં રૂ.૬૬૦નો વધારો 
કરી માર્સક રકમ રૂ.૨૧૬૦ આપવામાાં આવરે્. જ ેમાટે જોગવાઈ રૂ.૫૦૩ કરોડ. 

 અનુસૂર્ચત જનજાર્તના આર્રે બે લાખ ર્વદ્યાથીઓને પોસ્ટ મેહટરક ર્ર્ષ્યવૃર્ત્તનો લાભ આપવા માટે 
જોગવાઈ રૂ.૪૦૦ કરોડ.  

 દૂધ સાંજીવની યોજના અાંતગષત ૫૩ આહદજાર્ત તાલુકાનાાં ૮ લાખ જટેલા ર્વદ્યાથીઓને પોર્ણક્ષમ આહાર 
આપવા માટે જોગવાઈ રૂ.૧૪૭ કરોડ. 

 આહદજાર્ત ખેડૂતોને વયર્તતગત/સામુહહક ર્સાંચાઈ કૂવા સાથે ૩ એચ.પી. સોલાર પાંપની સહાય આપવા 
માટે જોગવાઈ રૂ.૭૫ કરોડ.  

 હળપર્તઓ અને આહદમજૂથોને પાયાની ૬ સુર્વધાઓ માટે અને સી.સી.ડી. પ્રોજકેટ હેઠળ જોગવાઈ રૂ.૬૭ 

કરોડ. 

 હળપર્ત બોડષ  દ્વારા ૩૫૦૦ જટેલા હળપતી આવાસોનાાં ર્નમાષણ માટે જોગવાઇ રૂ.૪૨ કરોડ. 

 પ્રાથર્મક ર્ાળાઓમાાં ભણતાાં અનુસૂર્ચત જનજાર્તના અાંદાજ ે ૧૩ લાખ ર્વદ્યાથીઓન ે હાલ રૂ.૬૦૦ 
ગણવેર્ સહાય આપવામાાં આવે છે જમેાાં રૂ.૩૦૦નો વધારો કરી રૂ.૯૦૦ ગણવેર્ સહાય આપવામાાં આવર્ે. 
આ યોજના માટે જોગવાઇ રૂ.૮૧ કરોડ. 

 આહદજાર્ત ર્વસ્તારમાાં ખેતીમાાં પાવર ટીલસષના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવા ખેડૂતોને સહાયની નવી 
યોજના હેઠળ જોગવાઈ રૂ.૩૮ કરોડ.   

 ધોરણ ૧ થી ૧૦ માાં અભ્યાસ કરતા અનુસૂર્ચત જનજાર્તના અાંદાજ ે૧૩ લાખ ર્વદ્યાથીઓને ર્ર્ષ્યવૃર્ત્તમાાં 
દરેક સ્તરે રૂ.૨૫૦ નો વધારો કરવામાાં આવરે્. આ યોજના માટે જોગવાઇ રૂ.૧૩૯ કરોડ. 

 આહદજાર્ત ક્ષેત્રોમાાં રોજગારીની તકોનુાં સજષન કરવા તેમજ ઉદ્યોગ સાહર્સકતાને વેગ આપવા ૮ નવા 

MSME જી.આઇ.ડી.સી એસ્ટેટની રચના કરવામાાં આવરે્. આ માટે જોગવાઇ રૂ.૪૦ કરોડ.   

 આહદજાર્ત ર્વસ્તારમાાં સહકારી ક્ષેતે્ર આવેલ ખાાંડ મીલોને પુન: કાયાષર્ન્વત કરવા તેમજ રે્રમૂડી માટે લોન 
સહાય પેટે જોગવાઇ રૂ.૪૦ કરોડ. 

 આહદજાર્ત લાભાથીઓ માટે સાંકર્લત ડેરી ર્વકાસ યોજના હેઠળ જોગવાઇ રૂ.૨૭ કરોડ.  

 આહદજાર્ત લાભાથીઓ માટે કૃર્ર્ વૈર્વધ્યકરણ યોજના હેઠળ જોગવાઇ રૂ.૩૦ કરોડ. 

 અદ્યતન સુર્વધાવાળા સમરસ છાત્રાલયોની યોજના અાંતગષત અનુસૂર્ચત જનજાર્તના ર્વદ્યાથીઓને 

ર્નવાસી સુર્વધા ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે જોગવાઇ રૂ.૨૩ કરોડ. 

 ગુજરાત આહદજાર્ત ર્વકાસ કોપોરેર્ન દ્વારા સ્વરોજગારી માટે જોગવાઇ રૂ.૨૦ કરોડ. 

 ધો.૯માાં અભ્યાસ કરતી અનુસૂર્ચત જનજાર્તની ર્વદ્યાથીનીઓને સાયકલ આપવા ર્વદ્યાસાધના યોજના 
હેઠળ જોગવાઈ રૂ.૧૭ કરોડ. 
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 ર્બરસા મુાંડા આહદજાર્ત યુર્નવર્સષટીના સાંચાલન, રૈ્ક્ષર્ણક પ્રવૃર્તઓ અને સાંર્ોધન કાયો માટે જોગવાઈ 

રૂ.૧૭ કરોડ. 

 માનવ ગરીમા યોજના હેઠળ સ્વરોજગારીની કીટ આપવા જોગવાઈ રૂ.૧૫ કરોડ. 

 ટેલેન્ટ પુલ યોજના અાંતગષત ર્વદ્યાથીઓને ર્ર્ક્ષણ હેતુસર સહાય આપવા જોગવાઈ રૂ.૧૩ કરોડ. 

 ટી.બી., કેન્સર, રકતર્પત્ત અને સીકલસેલ એનીમીયા જવેા રોગોની સારવારની મફત તબીબી સહાય યોજના 
હેઠળ જોગવાઈ રૂ.૧૧ કરોડ. 

 અનુસૂર્ચત જનજાર્તના લાભાથીઓ માટે ઉત્પાદન-સહ વેચાણનાાં હેતુસર હાટ બજાર વયવસ્થાના સહયોગ 
માટે જોગવાઈ રૂ.૩ કરોડ. 

 આહદજાર્ત ર્જલ્લાઓમાાં દૂધ માંડળીનાાં બાાંધકામ સહાય માટે જોગવાઈ રૂ.૩ કરોડ.   

 પી.એચ.ડી. જવેા ઉચ્ચ અભ્યાસ કરનારા ર્વદ્યાથીઓને પ્રોત્સાહહત કરવા માટે હાલ સહાય રૂ.૨૫ હજાર 
આપવામાાં આવે છે. જમેાાં રૂ.૭૫ હજારનો ધરખમ વધારો કરીને સહાય રૂ.૧ લાખ આપવામાાં આવર્ે.  

 
પંચાયત,ગ્રામ ગૃિત્તનમાાણ અને ગ્રામત્તવકાસ  

 ગ્રામ્ત્ય કક્ષાએ વધુ સારી કનેર્તટર્વટી ઉપલબ્ધ કરાવી ૧૦૮ એમ્ત્બ્યુલન્ સ સેવા, હડર્જટલ પોટષલના માધ્યમથી 

ઉપલબ્ધ કરાવેલ સરકારી યોજનાકીય લાભો, ઓનલાઇન બેન્ કીંગ સેવા, ઓનલાઇન ર્ર્ક્ષણ જવેી તમામ 
સેવાઓ ગામ લોકોને હાથવગી ઉપલબ્ધ કરાવવા ફ્રી વાઇ-ફાઇની સુર્વધા પૂરી પાડવામાાં આવર્ે.  

 ૧૫માાં નાણાપાંચ હેઠળ પાંચાયતોને માળખાકીય સગવડો માટે રૂ.૧૫ હજાર ૬૫૦ કરોડ મળનાર છે. તે પૈકી 

આગામી વર્ષ માટેની જોગવાઇ રૂ.૨૪૪૬ કરોડ. 

 ગ્રામપાંચાયતોમાાં માળખાગત સુર્વધાઓનો ર્વકાસ કરી, ગ્રામજનોનુાં જીવનધોરણ ઊંચુ લાવવા, જાહેર ગ્રાંથાલયો 

બનાવવાાં, ગામલોકોના સ્વાસ્થ્યના સુધારા માટે કસરતના સાધનો પુરા પાડવા, સ્મૃર્ત સ્મારકોનુાં હરપેરીંગ કરવા, 

ગામનુાં ગેઝેટીયર બનાવવા, ગ્રામ પાંચાયત કચેરી પર સોલર રૂફ ટોપ લગાડવા જવેી બાબતોનો સમાવેર્ કરતી 
મુખ્યમાંત્રી ગ્રામ અર્સ્મતા યોજના ર્રૂ કરવામાાં આવર્ે.  

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

 રાજ્યનાાં બધા ગામોમાાં તબક્કાવાર ર્વનામૂલ્યે વાઇ-ફાઇ સેવા કરવાની યોજનાના પ્રથમ તબક્કામાાં અાંદાજ ે૪ 
હજાર ગામોમાાં ર્વનામૂલ્યે વાઇ-ફાઇની સગવડ પૂરી પાડવા જોગવાઇ રૂ.૭૧ કરોડ.    

 આઠ ર્હેરી ર્વકાસ સત્તામાંડળોના ર્વસ્તારમાાં આવેલ ગ્રામ પાંચાયતોમાાં ઘન કચરાના ર્નકાલની વયવસ્થા ઊભી 
કરવા જોગવાઇ રૂ.૭૫ કરોડ.   

 રસીકરણ, જન્મ મરણ નોંધણી, નળ કનેતર્ન, મહહલા અને બાળકોમાાં પોર્ણ જવેા માપદાંડોને આધારે સ્માટષ  
ર્વલેજ જાહેર કરી તેમને પ્રોત્સાહન આપવા માટે જોગવાઇ રૂ.૨ કરોડ. 

 પાંચાયત ર્વભાગના વહીવટી માળખાને સુદૃઢ કરવાના ભાગરૂપે ૧૩ હજાર જટેલી જગ્યાઓ ભરવા માટે ભરતીની 
પ્રહક્યા હાલ પ્રગર્ત હેઠળ છે.  

 ૨૦૨૪ સુધીમાાં સૌને આવાસના ઉદે્દર્ને પહરપૂણષ કરવા પ્રધાનમાંત્રી આવાસ યોજના (ગ્રામીણ) હેઠળ, આવતા 
બે વર્ષમાાં ૪ લાખ જટેલા નવા આવાસો બનાવવાના ભગીરથ પ્રયાસો સરકારે આદયાું છે. આ યોજના માટે 
જોગવાઇ રૂ.૯૩૩ કરોડ. 

 મહાત્મા ગાાંધી રાષ્ટ્ર ીય ગ્રામીણ રોજગાર યોજના અાંતગષત જોગવાઇ રૂ.૯૦૦ કરોડ. 

 આાંગણવાડી, ર્ાળાના ઓરડા, મધ્યાહન ભોજન ર્ેડ, વન-નસષરી, સામુદાર્યક કુવા, કેટલ રે્ડ વગેરે 

લોકોપયોગી અસ્તયામતો મહાત્મા ગાાંધી રાષ્ટ્ર ીય ગ્રામીણ રોજગાર યોજનાના જોડાણથી ઊભી કરવા મટીહરયલ 
કમ્ત્પોનન્ ટ માટે જોગવાઇ રૂ.૫૦૦ કરોડ.    
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 સ્વચ્છ ભારત ર્મર્ન (ગ્રામીણ) અાંતગષત ગ્રામ્ત્ય કક્ષાએ સફાઇનાાં ધોરણ સુધારવા માટે જોગવાઇ રૂ.૪૬૭ કરોડ. 

 મહહલાઓનાાં સર્ર્કતકરણ અને આર્થષક ર્વકાસ માટે નેર્નલ રૂરલ લાઇવલીહુડ ર્મર્ન (આજીર્વકા) અાંતગષત 
જોગવાઇ રૂ.૨૩૧ કરોડ. 

 ગ્રામ્ત્યસ્તરે પાયાની સેવાઓ અને આર્થષક ઉન્નર્તને પ્રોત્સાહન આપવા શ્યામાપ્રસાદ મુખજી રૂબષન ર્મર્ન હેઠળ 
જોગવાઇ રૂ.૯૧ કરોડ. 

 નવા માંજૂર થયેલ આવાસની સાથે બાથરૂમ સુર્વધા માટે પ્રધાનમાંત્રી આવાસ યોજના (ગ્રામીણ) અાંતગષત 
જોગવાઇ રૂ.૩૮ કરોડ. 

 મહહલા સ્વસહાય જૂથોને ર્ધરાણ પર વયાજ સહાય આપવા જોગવાઇ રૂ.૧૮ કરોડ. 

 
િિેરી ત્તવકાસ અને િિેરી ગૃિ ત્તનમાાણ  

 સ્વર્ણષમ જયાંર્ત મુખ્યમાંત્રી ર્હેરી ર્વકાસ યોજનાને વર્ષ ૨૦૨૪ સુધી લાંબાવવામાાં આવેલ છે. સ્વર્ણષમ 

જયાંર્ત મુખ્યમાંત્રી ર્હેરી ર્વકાસ યોજના હેઠળ રાજ્યની મહાનગરપાર્લકાઓ, નગરપાર્લકાઓ અને ર્હેરી 
ર્વકાસ સત્તામાંડળો માટે જોગવાઇ રૂ.૫૨૦૩ કરોડ. 

 ઓતટર ોય નાબૂદી વળતરમાાં આગામી વર્ે ૧૦ ટકાનો વધારો કરવામાાં આવર્ે. આ યોજના અાંતગષત જોગવાઇ 
રૂ.૩૦૪૧ કરોડ. 

 ર્હેરી ર્વસ્તારમાાં નવા ૫૫ હજાર આવાસોના ર્નમાષણ અથે સહાય આપવા જોગવાઇ રૂ.૯૪૨ કરોડ. 

 આઝાદીના અમૃત મહોત્સવના ભાગરૂપે ર્વર્વધ નગરપાર્લકાઓમાાં ૭૫ ઓપન જીમયુકત ગાડષન બનાવવા 
માટે જોગવાઇ રૂ.૫ કરોડ. 

 ૧૫મા નાણાાંપાંચ હેઠળ આગામી પાાંચ વર્ષમાાં સ્થાર્નક ર્વકાસનાાં કામો માટે અાંદાજ ેરૂ.૬ હજાર ૫૦૦ કરોડનુાં 
આયોજન કરવામાાં આવેલ છે. આગામી વર્ષ માટેની જોગવાઇ રૂ.૧૦૬૨ કરોડ. 

 મહાનગરપાર્લકાઓમાાં મેટર ોરેલ અને મેટર ોલાઇટની સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે જોગવાઇ રૂ.૭૨૨ કરોડ.  

 સ્માટષ  ર્સટી યોજના હેઠળ અમદાવાદ, સુરત, રાજકોટ, વડોદરા અને ગાાંધીનગર મહાનગરપાર્લકાઓ તથા 
દાહોદ નગરપાર્લકાને માળખાકીય સગવડો માટે જોગવાઇ રૂ.૭૦૦ કરોડ. 

 અમૃત યોજના-૨ અાંતગષત પાણીપુરવઠા, ગટરવયવસ્થા, વરસાદી પાણીનો ર્નકાલ, તળાવનો ર્વકાસ અને 
પહરવહન વયવસ્થા માટે જોગવાઇ રૂ.૩૫૦ કરોડ. 

 ર્હેરી ર્વસ્તારોને રેલ્વે ફાટક મુકત બનાવવાના અર્ભયાન અાંતગષત ઓવરબ્ીજ બનાવવા માટે જોગવાઇ 
રૂ.૨૭૧ કરોડ.  

 સ્વચ્છ ભારત ર્મર્ન તથા ર્નમષળ ગુજરાત યોજના હેઠળ જોગવાઇ રૂ.૨૨૪ કરોડ. 

 દીનદયાળ અાંત્યોદય યોજના-નેર્નલ લાઇવલીહુડ ર્મર્ન હેઠળ જોગવાઇ રૂ.૧૬૩ કરોડ. 

 મહાનગરપાર્લકા અને નગરપાર્લકાઓને અર્ગ્નર્મન વાહનો અને બીજા અત્યાધુર્નક સાધનો પૂરા પાડવા 

તેમજ ૧૬ નગરપાર્લકાઓમાાં મોડલ ફાયર સ્ટેર્ન બનાવવા માટે જોગવાઇ રૂ.૧૫૭ કરોડ. 

 નગરપાર્લકાઓ દ્વારા સ્ટર ીટ લાઇટ, વોટર વતસષ અને સુએઝ વકષ  માટે ૧૫૦ મેગાવોટ વીજળી 

ર્બનપરાંપરાગત સ્ત્રોતોથી મળેવી ઉજાષ ક્ષેત્રે નગરપાર્લકાઓને આત્મર્નભષર બનાવવા માટે રૂ.૬૦૦ કરોડના 
ખચે ગૃપ કેપ્ટીવ સોલાર અને વીન્ ડ એનજી પાકષ  સ્થાપવામાાં આવરે્. જ ેયોજના માટે જોગવાઈ રૂ.૬૦ કરોડ. 

 વલ્ડષબેંક સહાર્યત ગુજરાત રેર્ઝલીયન્ટ ર્સટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ હેઠળ અમદાવાદ મહાનગરપાર્લકાના 
રૂ.૩ હજાર કરોડના માળખાકીય સુર્વધાઓ અાંગેના પ્રોજતેટને માંજૂરી. 

 સુરતમાાં તાપી નદીકાાંઠાના ડેવલપમેન્ટ માટે વલ્ડષબેંક સહાર્યત રૂ.૧૯૯૧ કરોડના પ્રોજતેટને માંજૂરી. 

 ઔડા ર્વસ્તારમાાં માળખાગત સુર્વધાઓ માટે એર્ર્યન ડેવલપમેન્ટ બેંક સહાર્યત રૂ.૧૯૦૦ કરોડના 
પ્રોજતેટને માંજૂરી.   
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 રાજ્યની અ-વગષની ૨૨ નગરપાર્લકાઓમાાં નાગહરકોન ેઆપવામાાં આવતી જુદી-જુદી સેવાઓ તાત્કાર્લક 
મળી ર્કે તે માટે ર્સર્વક સેન્ટરો ઊભા કરવા માટે  જોગવાઇ રૂ.૧૧ કરોડ.  

 ર્હેરમાાં રખડતાાં તેમજ ર્નરાધાર ઢોરના ર્નભાવ તેમજ વયવસ્થા માટે જોગવાઇ  

રૂ.૫૦ કરોડ. 

 ધાર્મષક સ્થળોની સેવા-પૂજા કરનાર વયર્કતના ધાર્મષક પહરસરમાાં આવેલ રહેઠાણના મકાનને ર્મલતત 

વેરામાાંથી મુર્તત આપવામાાં આવર્ે.     
 
ઉદ્યોગ અને ખાણ  

 વાાંસી-બોરસી, ર્જલ્લો નવસારી ખાતે કેન્ ર સરકારની PM MITRA યોજના હેઠળ રોજગારીના ર્વપુલ 
અવસરો ઊભા કરવા અદ્યતન સુર્વધા ધરાવતા ટેક્ષટાઈલ પાકષની સ્થાપના કરવાનુાં આયોજન.  

 ટેક્ષટાઇલ ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન આપી ટેક્ષટાઇલ વેલ્યુ ચેઇન પૈકીના ખાસ ક્ષેત્રોને મજબૂત કરવા માટે 
જોગવાઇ રૂ.૧૪૫૦ કરોડ. 

 ર્નકાસની નવી તકો સાથે રોજગારીના ર્વપુલ અવસરોનુાં ર્નમાષણ કરવા મોરબી ખાતે રૂ.૪૦૦ કરોડના ખચે 
વૈર્શ્વક કક્ષાની સુર્વધા ધરાવતુાં ઇન્ ટરનેર્નલ ર્સરાર્મક પાકષ  સ્થાપવાનુાં આયોજન.   

 એમ.એસ.એમ.ઇ. ઉદ્યોગોના સવાુંગી ર્વકાસ અને સ્પધાષત્મકતા વધારવા માટે સ્કીમ ફોર ફાયનાર્ન્ સયલ 

આર્સસ્ટન્ સ ટુ ઈન્ડસ્ટર ીઝ યોજના હેઠળ સહાય આપવા જોગવાઇ રૂ.૧૩૬૦ કરોડ. 

 નવા ઉદ્યોગ સાહર્સકોને પ્રોત્સાહહત કરવા માટે તથા રાજ્યમાાં સ્ટાટષ-અપ ઇકો સીસ્ટમને વધુ સુદૃઢ 
બનાવવા અથે સ્ટાટષ-અપ-વેન્ચર ફાયનાન્ સ યોજના માટે રૂ.૧૦૦૦ કરોડનુાં ફાંડ ઊભુાં કરવાનુાં આયોજન 
કરેલ છે. જ ેમાટે આગામી વર્ષ માટે જોગવાઇ રૂ.૨૦૦ કરોડ. 

 ઔધોર્ગક ટર ીટેડ પાણીના ર્નકાલ માટે સરીગામ, વાપી, સુરત અને અાંકલેશ્વરમાાં ડીપ-સી પાઇપલાઇન 
નાખવામાાં આવરે્. જનેા માટે જોગવાઇ રૂ.૪૮૦ કરોડ.  

 ભારતના પ્રથમ ગ્રીન ફીલ્ડ સ્માટષ  ર્સટી ધોલેરામાાં વધુ મૂડી રોકાણ આકર્ી રોજગારીની તકો સજષવા તેમજ 
રોકાણકારોને પ્રોત્સાહન આપવા ધોલેરા ઈન્ડસ્ટર ીયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ ટ પ્રમોર્ન સ્કીમ હેઠળ જોગવાઇ રૂ.૪૦ 
કરોડ.  

 બાજપાઇ બેંકેબલ યોજના અન્વયે અાંદાજ ે૩૭ હજાર લાભાથીઓને ર્ધરાણ માટે વયાજ  સહાય આપવા 
જોગવાઇ રૂ.૨૩૮ કરોડ.  

 માનવ કલ્યાણ યોજના અન્વયે નાના પ્રકારના ધાંધા રોજગાર કરતા ૩૪ હજાર લાભાથીઓને ૨૭ ટરે ડ માટે 
સાધન-ઓજાર સ્વરૂપે સહાય આપવા માટે જોગવાઇ રૂ.૪૮ કરોડ.  

 રાજ્યના વાયેબલ માાંદા ઔદ્યોર્ગક એકમોના પુનવષસન માટે જોગવાઇ રૂ.૪૫ કરોડ. 

 ભારત સરકાર દ્વારા જાહેર કરેલ નેર્નલ હાઇડર ોજન ર્મર્ન અને ર્વર્વધ પ્રોડકર્ન લીન્ક  ઇન્ સેન્ ટીવ 

સ્કીમોને સુસાંગત રહીને, પસાંદ કરેલા સેકટરોમાાં મોટા પ્રમાણમાાં રોજગારી ઊભી કરવા તેમજ મુડીરોકાણને 
આકર્ષવા નવી ઔદ્યોર્ગક પ્રોત્સાહન યોજના તથા તે અાંગેના સાંર્ોધન અને ર્વકાસ અથે ગ્રીન ઇનોવેર્ન 
ફાંડ માટે મૂડી જોગવાઇ રૂ.૫૦ કરોડ.  

 સાંર્ોધન અને ર્વકાસ યોજના-૨૦૨૦ અન્વયે સાંસ્ થાઓને સાંર્ોધન/પ્રોડતટ ડેવલપમેન્ટ સેન્ટર સ્થાપવા 
સહાય આપવા માટે જોગવાઇ રૂ.૨૦ કરોડ. 

 રાજ્યમાાં પાાંચ સ્થળોએ એગ્રો-ફુડ પાકષની સ્થાપના કરવાનુાં આયોજન.   

 મત્સ્યોદ્યોગને પ્રોત્સાહન આપી ર્નકાસને વેગ આપવા પાાંચ સી-ફુડ પાકષની સ્થાપના કરવાનુાં આયોજન. 

  પ્રવાસીઓને આધુર્નક સુર્વધાઓ માટે જોગવાઇ રૂ.૨૮૮ કરોડ. 

 ઐર્તહાર્સક અને બૌદ્ધ ધમષના વૈર્શ્વક કેન્ર સમા વડનગર ખાતે પે્રરણા ર્ાળામાાં તાલીમ કેન્ર અને 
સુર્વધાઓ માટે રૂ.૫૦ કરોડનુાં આયોજન. 
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 રાજ્યના મુખ્ય ર્હેરોથી નજીક ર્પકર્નક સ્પોટના ર્વકાસ માટે રૂ.૨૦ કરોડનુાં આયોજન. 

 વલ્ડષ  હેરીટેજ સાઈટ ચાાંપાનેર ખાતે ર્વર્વધ પ્રવાસી સુર્વધાઓ પૂરી પાડવા રૂ.૨૦ કરોડનુાં આયોજન. 

 ર્વશ્વ પ્રર્સદ્ધ સફેદ રણ અને બીજા પ્રવાસન સ્થળોએ કેરેવાન પાકષના ર્વકાસ માટે રૂ.૧૦ કરોડનુાં આયોજન.  

 સુરતના ભીમરાડને ઐર્તહાર્સક પયષટન સ્થળ તરીકે ર્વકસાવવા તેમજ ગાાંધી સ્મારકના ર્વકાસ માટે રૂ.૧૦ 
કરોડનુાં આયોજન. 

 યુનેસ્કો દ્વારા જાહેર કરેલ વલ્ડષ  હેહરટેજ સાઇટ ધોળાવીરા ખાતે પ્રવાસી સુર્વધાઓ ર્વકસાવવા માટે જોગવાઇ 
રૂ.૫ કરોડ. 

 પ્રવાસન દ્વારા સ્વ-રોજગારીને પ્રોત્સાહન આપવા ગાઈડ તરીકેની ઓનલાઇન ટરે ર્નાંગનુાં નવુાં પ્લેટફોમષ ઉભુ 

કરવા જોગવાઇ રૂ.૭ કરોડ.  

 વલસાડના પારડી બીચને પ્રવાસીઓ માટે સુર્વધાસભર બનાવવા રૂ.૫ કરોડનુાં આયોજન. 

 મહીસાગર ર્જલ્લાના પ્રવાસન સ્થળોની સર્કષટના ર્વકાસ માટે રૂ.૨ કરોડનુાં આયોજન. 

 સ્ટેચ્યુ ઓફ યુર્નટી-એકતા નગર ખાતે ટર ોમા સેન્ ટરની સુર્વધા સાથે ૧૦૦ બેડની પેટા ર્જલ્લા કક્ષાની 
આધુર્નક હોર્સ્પટલ બનાવવામાાં આવર્ે.  

 સાાંસ્કૃર્તક અને ઐર્તહાર્સક વારસા, મહાગુજરાત ચળવળ, રાજ્યના સજષન અને ર્વકાસગાથા પ્રત્યે જાગૃર્ત 
લાવવા ગુજરાત વાંદના મ્ત્યુર્ઝયમના ર્નમાષણનુાં આયોજન છે.  

 એકતા નગર તથા ગરુડેશ્વર તાલુકાના બાવન ગામોને ભારતનેટ ફેઝ-૨ પ્રોજતેટ હેઠળ હાઇ-સ્પીડ 
કનેર્તટર્વટીથી જોડવામાાં આવર્ે.  

 એકતા નગર ર્વકાસની ર્વર્વધ કામગીરીઓ માટે જોગવાઇ રૂ.૬પ૨ કરોડ.  

 સી-પ્લેન સેવાઓ માટે વોટર એરોડર ામ અને આનુર્ાંર્ગક સગવડો ર્વકસાવવા તેમજ દ્વારકા ખાતે નવુાં 
એરપોટષ  ર્વકસાવવા જોગવાઇ રૂ.૧૯ કરોડ. 

 સ્ટેચ્યુ ઓફ યુર્નટી થી સાપુતારા રૂટમાાં આહદજાર્ત ર્વસ્તારના ધાર્મષક સ્થળોની સર્કષટમાાં સુર્વધાઓ 
ર્વકસાવવા જોગવાઇ રૂ.૪ કરોડ.  

 યાત્રાધામોમાાં ‘લાઇટ એન્ડ સાઉન્ડ ર્ો’ અને આઠ મહત્વનાાં યાત્રાધામો ખાતે સી.સી.ટી.વી અને વાઈ-
ફાઈ માટે જોગવાઇ રૂ.૯ કરોડ.   

 અનુસૂર્ચત જનજાર્ત સમાજ માટે મા ર્બરીની સ્મૃર્તમાાં શ્રી રામ જન્મભૂર્મ ર્બરી સ્મૃર્ત યાત્રા માટે 
જોગવાઇ રૂ.૧ કરોડ. 

 
ત્તવજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોત્તગકી  

 આઇ.ટી. અને બી.ટી. પોલીસી અાંતગષત લાયકાત ધરાવતાાં એકમો/વયર્કતઓને સહાય આપવા માટે 
જોગવાઇ રૂ.૧૧૧ કરોડ.    

 ભારતનેટ પ્રોજકેટ દ્વારા રાજ્યની ૧૪ હજારથી વધુ ગ્રામ પાંચાયતોને ઓપ્ટીકલ ફાયબર નેટવકષ  દ્વારા 
ઇન્ ટરનેટથી જોડાણ કરી ગુજરાત દેર્માાં સવષ પ્રથમ ર્સર્દ્ધ હાાંસલ કરનાર રાજ્ય બન્યુાં છે. આ હાઇસ્પીડ 

ઇન્ટરનેટ કનેર્તટર્વટીથી ગામમાાં આવેલી ર્ાળાઓ, આાંગણવાડી, સ્વાસ્થ્ય કેન્ર, પોલીસ સ્ટેર્ન, બીજી 
સરકારી અને સહકારી સાંસ્થાઓને જોડાણ આપવા માટે જોગવાઈ રૂ.૭૩ કરોડ.  

 સાયન્સ ર્સટીમાાં માનવ અને જીવર્વજ્ઞાન ગેલેરી સ્થાપવા માટે રૂ.૨૫૦ કરોડના ખચે આયોજન કરવામાાં 
આવેલ છે જ ેપૈકી આગામી વર્ે જોગવાઈ રૂ.૪૫ કરોડ.  

 ૩ મહાનગરો સુરત ,જામનગર અને જુનાગઢ ખાતે પ્રાદેર્ર્ક ર્વજ્ઞાન કેન્ રોના ર્વકાસ અને  ૨૫ ર્જલ્લાઓમાાં 

ર્જલ્લા ર્વજ્ઞાન કેન્ રોના ર્વકાસના કામો હાથ ધરવામાાં આવરે્. જ ેમાટે જોગવાઇ રૂ.૨૫ કરોડ.  
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 સરકારના આઈ.ટી. માળખાને સાઇબર જોખમો સામે હરયલટાઇમ સુરક્ષા પૂરી પાડવા ર્સતયુહરટી ઓપરેર્ન 
સેન્ટર પ્રોજકેટ માટે જોગવાઈ રૂ.૧૦ કરોડ.   

 ઇલેતટર ોર્નક સીસ્ટમ ડીઝાઇન અને ઉત્પાદન ક્ષેત્રમાાં ગુજરાતને રોકાણનુાં હબ બનાવવા અને પ્રોત્સાહનો 

દ્વારા ઉદ્યોગોને આકર્ષવા રાજ્યમાાં ઇલેતટર ોર્નકસ ર્મર્નની સ્થાપના કરવાનુાં આયોજન.  

 
શ્રમ, કૌિલ્ય ત્તવકાસ અને રોજગાર  

 આગામી વર્ષમાાં ૫ લાખ યુવાનોને કૌર્લ્યબદ્ધ કરવાનો ર્નણષય, કૌર્લ્યયુકત ર્ર્ક્ષણના ર્વકાસ માટે 
કૌર્લ્યા-ધી સ્કીલ યુર્નવર્સષટીની સ્થાપના કરવામાાં આવેલ છે. 

 કૌર્લ્ય ર્વકાસ માટે નવા કર્મર્નરેટની સ્થાપના કરવાનો પણ ર્નણષય  

 યુવાનોનુાં ઉદ્યોગો તેમજ બીજા ક્ષેત્રોની જરૂહરયાત મુજબનુાં કૌર્લ્યવધષન થાય તે માટે ૫૧ નવા ભર્વષ્યલક્ષી 
કોસષ દ્વારા ૫૦ હજાર તાલીમાથીઓને તાલીમ આપવાનો ર્નણષય કરેલ છે. હાલના ૫૦ અને નવા ૫૧ કોસષ 
મળી ૧૦૧ કોસષ મારફત તાલીમ આપવા માટે જોગવાઇ રૂ.૫૨૧ કરોડ. 

 સરકારી ઔદ્યોર્ગક તાલીમ સાંસ્થાઓ ખાતે માળખાકીય સુર્વધા તેમજ બાાંધકામ માટે જોગવાઇ રૂ.૧૯૦ 
કરોડ. 

 ગુજરાત સ્કીલ ડેવલપમેન્ટ ર્મર્ન અાંતગષત ૫૦ હજાર યુવાનોને રોજગારલક્ષી તાલીમ આપવા માટે જોગવાઇ 
રૂ.૧૫૦ કરોડ.  

 મુખ્યમાંત્રી એપ્રેન્ ટીસ યોજના અાંતગષત ૧ લાખ જટેલા યુવાનોને તાલીમબદ્ધ કરવા માટે જોગવાઇ રૂ.૫૨ 
કરોડ.  

 કૌર્લ્યા-ધી સ્કીલ યુર્નવર્સષટીના બાાંધકામ તથા આનુર્ાંર્ગક સવલતો માટે જોગવાઇ રૂ.૪૩ કરોડ.  

 ગુજરાત એપેક્ષ ટરે ર્નાંગ ઇન્ સ્ટીટયૂટની સ્થાપના કરી સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટરકટરને ટરે ર્નાંગ ઓફ ટરેઇનરના 
માધ્યમથી તાલીમબદ્ધ કરવા જોગવાઇ રૂ.૩૬ કરોડ.  

 ઔદ્યોર્ગક તાલીમ સાંસ્થાઓના અપગે્રડેર્ન માટે જોગવાઇ રૂ.૨૫ કરોડ. 

 ડર ોન સ્કીલ ઇન્ સ્ટીટયૂટની સ્થાપના માટે જોગવાઈ રૂ.૨૦ કરોડ. 

 તાલીમાથીઓને અનુભવ આધાહરત ર્ર્ક્ષણ માટે ૫૦ આઇ.ટી.આઇ. ખાતે ઓગમેન્ટેડ હરયાલીટી અને 
વચ્યૂષઅલ હરયાલીટી લેબોરેટરી માટે જોગવાઇ રૂ.૧૫ કરોડ. 

 શ્રર્મક અ ન્નપૂણાષ યોજના અાંતગષત ભોજનનો દર રૂ.૧૦ થી ઘટાડીને રૂ.૫ કરવાનો અને ગુજરાતના તમામ 
ર્જલ્લાઓનો આ યોજનામાાં સમાવેર્ કરવાનો ર્નણષય સરકારે કરેલ છે. આ યોજના માટે જોગવાઇ રૂ.૩૪ 
કરોડ. 

 પ્રધાનમાંત્રી શ્રર્મક માનધન યોજના અાંતગષત બાાંધકામ શ્રર્મકોને પેન્ર્ન આપવા જોગવાઇ રૂ.૫૦ કરોડ. 

 ધ ન્વાંતરી આરોગ્ય રથ દ્વારા શ્રર્મકોની આરોગ્ય સારવાર માટે નવા ૧૦૦ રથ માટે જોગવાઇ રૂ.૪૦ કરોડ. 

 પ્રધાનમાંત્રી જીવનજ્યોર્ત બીમા યોજના હેઠળ બાાંધકામ શ્રર્મકોને રૂ. ૨ લાખનુાં વીમા કવચ આપવા માટે 
જોગવાઇ રૂ.૨૩ કરોડ. 

 મહાત્મા ગાાંધી શ્રમ સાંસ્થાનનુાં નવીનીકરણ કરવા જોગવાઇ રૂ.૧૫ કરોડ.   

 નોંધાયેલાાં બાાંધકામ શ્રર્મકોના ઉચ્ચ ર્ર્ક્ષણના અભ્યાસક્મોમાાં પ્રવેર્ મેળવવાાં માાંગતાાં તેજસ્વી અને 
જરૂહરયાતમાંદ બાળકોની કારર્કદીના ઘડતર માટે અાંદાજ ે૩૦ હજાર બાળકો માટે "ર્ર્ક્ષણ સહાય" યોજના 
અાંતગષત જોગવાઇ રૂ.૧૨ કરોડ. 

 તાલુકાકક્ષાએ કૌર્લ્ય વધષનની તાલીમ માટે સક્ષમ યોજના માટે જોગવાઇ રૂ.૧૦ કરોડ.      

 શ્રમર્નકેતન યોજના હેઠળ ૫ જગ્યાએ શ્રમયોગી હોસ્ટેલના ર્નમાષણ માટે જોગવાઇ રૂ.૯ કરોડ. 

 નોંધાયેલા મહહલા બાાંધકામ શ્રર્મકોને પ્રસુર્ત સહાય યોજના માટે જોગવાઈ રૂ.૭ કરોડ. 
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 નોંધાયેલા બાાંધકામ શ્રમયોગીને હેલ્થ-ચેક અપ માટે સહાય આપવા જોગવાઇ રૂ.૩ કરોડ.   

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

 ઈ-શ્રમ પોટષલ પર નોંધાયેલ અસાંગહઠત શ્રર્મકો માટે રૂ.૨ કરોડના સામાર્જક સુરક્ષા ફાંડની જોગવાઇ. 

 
માગા અને મકાન  

 ર૦૧ ર્કલોમીટરના અમદાવાદ-બગોદરા-રાજકોટ હાઇવેને રૂ.૩૩પ૦ કરોડના ખચે છ-માગીય  કરવાની 
કામગીરી. 

 મહાનગરો, બાંદરો, ઔદ્યોર્ગક ર્વસ્તારો, પ્રવાસન તથા યાત્રાધામોને જોડતા ૮૩૦ ર્કલોમીટરના ૪૯ 

રસ્તાઓના અનુભાગોને ફોર-લેન બનાવવાની રૂ.૨૮૦૧ કરોડની કામગીરી. 

 પ્રધાનમાંત્રી ગ્રામ સડક યોજના અાંતગષત ૧૭૫૦ ર્કલોમીટર અને  મુખ્યમાંત્રી ગ્રામ સડક યોજના અાંતગષત ૪૫૦૦ 
ર્કલોમીટર લાંબાઇના ગ્રામ્ત્ય રસ્તાઓ અને ૨૦૦ જટેલા પુલો માટે જોગવાઇ રૂ.૨૨૦૮ કરોડ. 

 ૭૯ રસ્તાના અનુભાગોની ૧૨૫૩ ર્કલોમીટર લાંબાઈને ૭ કે ૧૦ મીટર પહોળા કરવાની રૂ.૧૫૩૭ કરોડની 

કામગીરી. 

 સરખેજ-ગાાંધીનગર હાઇવેને રૂ.૯૧૩ કરોડના ખચે છ-માગીય કરવાની કામગીરી પૂણષતાના આરે.  

 ર્વશ્વબેન્ક સહાર્યત યોજના અાંતગષત મહેસાણા-પાલનપુર રાજ્ય ધોરીમાગષની ફ્લાયઓવર સહહત  છ-
માગીયકરણની રૂ.૫૭૦ કરોડની કામગીરી.  

 ગાાંધીનગર-કોબા-હાાંસોલ રોડ (એરપોટષ  રોડ) પર રાજસ્થાન સકષલ પર રૂ.૧૩૬ કરોડના ખચ ેએકસ્ટર ા ડોઝ 

કેબલ સ્ટેડ ર્બ્જ તેમજ રક્ષાર્ર્તત સકષલ પર રૂ.પ૦ કરોડના ખચ ેફલાય ઓવરર્બ્જના કામો. 

 રેલ્વે ક્ોસીંગ પર ઓવરબ્ીજ બાાંધવા અાંગે: 
 ડેડીકેટેડ ફ્રેઇટ કોરીડોર ઉપર આવતા તેમજ અન્ય રેલ્વે ક્ોસીંગો ઉપર રૂ.૪૧૦૦ કરોડના ખચે 

૭૮ રેલ્વે ઓવરબ્ીજની કામગીરી.  
 રાજ્યમાાં ૧ લાખ કરતા વધારે ટી.વી.યુ. ધરાવતા રેલ્વે ક્ોસીંગ ઉપર  

રૂ.૫ હજાર કરોડના ખચે ૧૦૦ ઓવરબ્ીજની કામગીરી.  

 પી.એમ. ગર્તર્ર્કત અાંતગષત મહત્વના પ્રોજતેટ અમદાવાદ-મુાંબઇ બુલેટ ટરેનના ઇતવીટી ફાળા માટે જોગવાઇ 
રૂ.૧૮૭૦ કરોડ.   

 બગોદરા-તારાપુર-વાસદ રસ્તાની ૧૦૧ ર્કલોમીટરની લાંબાઇને રૂ.૧૬૫૪ કરોડના ખચે છ-માગીકરણની 
કામગીરી પૂણષતાના આરે.    

 દહરયાકાાંઠે આવેલ હયાત રસ્તાઓનુાં અપગ્રેડેર્ન તેમજ પુલના બાાંધકામ સહહત કોસ્ટલ હાઇ-વે ર્વકસાવવા 
રૂ.૨૪૪૦ કરોડનુાં આયોજન જ ેપૈકી પ્રથમ તબક્કાની કામગીરી માટે જોગવાઇ રૂ.૨૪૪ કરોડ. 

 આહદજાર્ત ર્વસ્તારમાાં ગામમાાંથી ર્ાળા તથા પ્રાથર્મક આરોગ્ય કેન્ર સુધીના પાકા રસ્તા અને પુલો બનાવવા 
જોગવાઇ રૂ.૧૦૫ કરોડ.  

 સુરત ખાતે બહુમાળી વહીવટી ભવનમાાં રાજ્ય સરકારની કચેરીઓને કાયાષર્ન્વત કરવા ઓહફસ સ્પેસ પેટે 

જોગવાઇ રૂ.૧૦૦ કરોડ. 

 આહદજાર્ત ર્વસ્તારના ર્ગહરમથક સાપુતારાથી ર્બરીધામ, ઝરવાણી ધોધ થઇને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુર્નટી-
એકતાનગરને જોડતા ૧૦ મીટર પહોળા અને ૨૧૮ ર્કલોમીટર લાંબાઇના રસ્તાને ર્વકસાવવા માટે રૂ.૧૬૭૦ 
કરોડનુાં આયોજન જ ેપૈકી આ વર્ે પ્રથમ તબક્કાની કામગીરી માટે જોગવાઇ રૂ.૯૦ કરોડ.  

 ભરૂચ બાયપાસ પર શ્રવણ ચોકડી પર રૂ.૪૦૦ કરોડના ખચે ૨ ર્કલોમીટર લાંબાઇનો છ-માગીય એલીવેટેડ 
કોરીડોર.  
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 વઘઇ-સાપુતારા રસ્તાની ૪૦ ર્કલોમીટર લાંબાઇને અાંદાર્જત રૂ.૧૨૦૦ કરોડના ખચે ચાર-માગીય કરવાનુાં 
આયોજન. 

 ઉભરાટ ખાતે સુરત અને નવસારી ર્જલ્લાને જોડતા રૂ.૩૦૦ કરોડની ર્કાંમતના નવીન પુલની કામગીરીનુાં 

આયોજન.      

 
બંદરો અને વાિન વ્યવિાર  

 ગુજરાત મેરીટાઈમ બોડષ  દ્વારા પી.પી.પી. ધોરણે હજીરા પોટષથી ડેડીકેટેડ ફ્રઇેટ કોરીડોર સુધી રેલ્વે 
કનેર્તટર્વટીનો પ્રોજકેટ આર્રે રૂ.૧૬૦૦ કરોડના ખચે હાથ ધરવામાાં આવેલ છે. 

 ભાવનગર જુના બાંદર અને નવા બાંદરની કનેર્તટર્વટી માટે ભાવનગર ર્હેરનો ૨૧.૬૦ ર્કલોમીટર લાાંબો 
રીંગ રોડ રૂ.૨૯૭ કરોડના ખચે ર્વકસાવવાનુાં આયોજન છે. 

 જામનગર ખાતે પોટષના ટર ાહફકને સહેલાઈથી હાઈવે સુધી પહોંચાડી ર્કાય તે માટેના રીંગ રોડ રૂ.૭૦ કરોડના 
ખચે ર્વકસાવવા માટેની કામગીરી હાથ ધરવામાાં આવેલ છે. 

 માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીની પી.એમ. ગર્તર્ર્તત યોજનાને સાકાર કરવા ગુજરાત મેરીટાઈમ બોડષ  દ્વારા 
ગુજરાત પોટષ  એન્ડ લોજીસ્ટીક કાંપની ર્લર્મટેડની રચના કરવામાાં આવેલ છે. 

 અલાંગ ખાતે હયાત કેપેસીટીને બમણી કરવાના ભાગરૂપે મથાવડા ખાતે નવા ૪૫ પ્લોટ બનાવવાનુાં 

આયોજન છે. 

 ભારત સરકારની સાગરમાલા યોજના અાંતગષત નવલખી બાંદર ખાતે જટેી કન્સ્ટરકર્ન અને માળખાકીય 
સુર્વધાઓના ર્વસ્તૃર્તકરણ તેમજ નવલખી બાંદરના એપ્રોચ રોડને ચાર-માગીય નેર્નલ હાઈવે તરીકે 
ર્વકસાવવાનુાં કામ ર્રૂ કરવામાાં આવેલ છે. 

 ભાવનગર ખાતે પી.પી.પી. ધોરણે રૂ.૨૦૦૦ કરોડના સી.એન.જી. ટર્મષનલની કામગીરી ર્રૂ ક૨વામાાં 
આવરે્. જનેા થકી મોટા પ્રમાણમાાં પ્રત્યક્ષ અને અપ્રત્યક્ષ રોજગારીની તકો ઉપલબ્ધ થરે્. 

 વાહનોના ફીટનેસ ટેસ્ટીંગ સુર્નર્િત કરવા માટે પી.પી.પી. ધોરણે આધુર્નક અને ઓટોમેહટક વાહન 
હફટનેસ સેન્ ટરો સ્થાપવામાાં આવરે્. સ્કે્પ પોર્લસી અાંતગષત જુના વાહનોના ર્નકાલ કરવા માટેની સગવડો 
પણ પી.પી.પી. ધોરણે ઊભી કરવામાાં આવર્ે. 

 ગુજરાત રાજ્ય માગષ વાહનવયવહાર ર્નગમ દ્વારા ગ્રીન એનજીને પ્રોત્સાહન આપવા ઝીરો પ્રદૂર્ણ ધરાવતી 
૫૦ ઇલેતટર ીક બસો સાથે બી.એસ.-૬ ધોરણની ૧૨૦૦ નવી બસો પ્રજાની સેવામાાં મુકવા માટે જોગવાઇ 
રૂ.૩૭૯ કરોડ.  

 ગુજરાત ઇલેતટર ીક વહીકલ પોર્લસી અાંતગષત આવતા ચાર વર્ષમાાં  
o ૧ લાખ ૧૦ હજાર ટુ વહીલર વાહનો માટે વાહન દીઠ મહત્તમ રૂ.૨૦ હજાર 
o ૭૦ હજાર થ્રી વહીલર માટે વાહન દીઠ મહત્તમ રૂ.૫૦ હજાર અને  
o ૨૦ હજાર ફોર વહીલર માટે વાહન દીઠ મહત્તમ રૂ.૧ લાખ ૫૦ હજારની 

સબસીડી આપવાનો સરકારે ર્નણષય કરેલ છે. જનેા માટે આ વર્ે જોગવાઇ રૂ.૧૦૬ કરોડ. 

 ડર ાઇવીંગ લાઇસન્સ માટે સુરત અને વડોદરા ખાતે વધારાના નવા ટેસ્ટ ટરે ક બનાવવા તેમજ આર.ટી.ઓ. 

કચેરીઓના આધુર્નકીકરણ માટે જોગવાઇ રૂ.૪૩ કરોડ. 

 મોબાઇલ એપ્લીકેર્ન દ્વારા બસનો સમય, વતષમાન લોકેર્ન તથા ઉપલબ્ધ સીટોની ર્વગતો તેમજ તમામ 

બસ સ્ટેર્નો પર પર્બ્લક ઇન્ફમેર્ન સીસ્ટમ ઉપલબ્ધ કરાવવા જોગવાઇ રૂ.૨ કરોડ.  
 

ઉજાા અને પેટર ોકેત્તમકલ્સ  

 ખેડૂતોને રાર્ત્રના બદલે હદવસે ખેતી માટે વીજળી પૂરી પાડવાના ઉદે્દર્થી ર્કસાન સૂયોદય યોજના અાંતગષત 
આાંતરમાળખાકીય સગવડોના ર્વકાસ માટે જોગવાઇ રૂ.૧૪૦૦ કરોડ. 
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 બાકી રહેતા તમામ કૃર્ર્ર્વર્યક વીજ જોડાણો આપવાની કામગીરી પૂણષ કરવા માટે જોગવાઇ રૂ.૧૦૪૬ 
કરોડ.  

 તમામ ગ્રામ પાંચાયતોના વોટર વકષસ માટે ર્વનામૂલ્યે વીજળી પૂરી પાડવા જોગવાઈ રૂ.૭૩૪ કરોડ. 

 ગ્રાહકોને સાતત્યપૂણષ અને ગુણવત્તાસભર વીજપૂરવઠો પૂરો પાડવાના ઉદે્દર્થી રીવેમ્ત્પ્ડ ડીસ્ટર ીબ્યુર્ન 
સેકટર સ્કીમ અાંતગષત વીજ ર્વતરણ માટે માળખાકીય સુર્વધાઓનુાં અપગે્રડેર્ન અને સ્માટષ  મીટરની યોજના 
માટે જોગવાઇ રૂ.૧૦૦ કરોડ. 

 વધુ ગુણવત્તાયુતત વીજપુરવઠો પૂરો પાડવાના આર્યથી રાજ્યમાાં ૫૬ નવા સબ-સ્ટેર્નો આહદજાર્ત 
ર્વસ્તારોમાાં અને ૩૩ સાગરકાાંઠા ર્વસ્તારોમાાં સ્થાપવામાાં આવર્ે. 

 ખેતીવાડી ફીડરોની જાળવણી અને ર્વભાજનની કામગીરી માટે જોગવાઇ રૂ.૧૧૦ કરોડ. 

 ર્કસાન હહત ઉજાષ ર્ર્તત યોજના હેઠળ ઓછી ક્ષમતાના ૫ હજાર હડસ્ટર ીબ્યુર્ન ટર ાન્સફોમષર લગાડવાની 
યોજના માટે જોગવાઇ રૂ.૬૦ કરોડ.  

 આહદજાર્ત ર્વસ્તારોમાાં સારા વોલ્ટેજ સાથે વધુ સાતત્યપૂણષ અને ગુણવત્તાયુતત વીજળી પૂરી પાડવા માટે 
જોગવાઇ રૂ.૫૦ કરોડ. 

 એગ્રીકલ્ચર પાંપના સોલરાઇઝેર્ન માટેની પી.એમ.-કુસુમ યોજના અાંતગષત જોગવાઇ રૂ.૪૧ કરોડ. 

 અનુસૂર્ચત જાર્ત, અનુસૂર્ચત જનજાર્ત અને ઓછી આવક ધરાવતા પહરવારોને ઘર વપરાર્ના સીંગલ 
પોઇન્ટ વીજ જોડાણ માટે જોગવાઇ રૂ.૨૨ કરોડ. 
 

ક્લાઇમેટ ચેન્જ 

 ૩ લાખ ઉપરાાંત ઘરોમાાં સોલર રૂફટોપ સ્થાપી ૧૬૮૦ મેગા વોટની ક્ષમતા મેળવી રાજ્યે સમગ્ર દેર્માાં પ્રથમ 
સ્થાન મેળવેલ છે. વધુ સવા લાખ ઘરોને આ યોજના હેઠળ લાભ આપવા માટે જોગવાઇ રૂ.૮૨૫ કરોડ.  

 સરકારી ર્ાળા, કોલેજો, હોર્સ્પટલોના મકાનો ઉપર સોલર રૂફટોપ સ્થાર્પત કરી ૧૦ મેગાવોટની ક્ષમતા 
ઊભી કરવા માટે જોગવાઇ રૂ.૩૭ કરોડ. 

 ૯ હજાર ર્વદ્યાથીઓને બેટરી સાંચાર્લત ટુ-વહીલર વાહનો ખરીદવા સહાય આપવા માટે જોગવાઇ રૂ.૧૧ 
કરોડ. 
 

વન અને પયાાવરણ     

 વનો તેમજ ઘાર્સયા ર્વસ્તારોના ર્વકાસ, સાંવધષન અને સાંરક્ષણની કામગીરી માટે જોગવાઇ રૂ.૪૮૦ કરોડ.  

 વન ર્વસ્તાર ર્સવાયના ર્વસ્તારોમાાં સામાર્જક વનીકરણ માટે જોગવાઇ રૂ.૩૨૫ કરોડ.  

 વન્યપ્રાણીઓના ર્નભાવ અને સાંરક્ષણ માટે જોગવાઇ રૂ.૩૨૪ કરોડ.  

 વળતર વનીકરણ તથા અન્ય વન ર્વકાસની કામગીરીઓ માટે જોગવાઈ રૂ.૧૫૨ કરોડ.    

 વન ચેતના કેન્ર, નવા ઘાસ ગોડાઉન અને ઔર્ધીય વનના કામો માટે જોગવાઇ રૂ.૧૯ કરોડ. 

 આઝાદીના અમૃત મહોત્સવની ઉજવણીના ભાગરૂપે ભારતના રાષ્ટ્ર ીય વૃક્ષ અને સેંકડો વર્ો સુધી જીવાંત 
રહેનાર વડના વૃક્ષોનુાં ૭૫ સ્થળોએ વાવેતર કરી ૭૫ નમો વડ વનનુાં ર્નમાષણ કરવામાાં આવર્ે.  

 ર્ર્વરાજપુર બીચને બ્લ્યુ ફલેગ આાંતરરાષ્ટ્ર ીય બીચ તરીકે માન્યતા મળલે છે તે જ ધોરણે તીથલ-વલસાડ, 
માાંડવી-કચ્છ, માધવપુર-પોરબાંદર અને અહેમદપુર માાંડવી-ગીરસોમનાથ ખાતે બ્લ્યુ ફ્લેગ બીચના 
ર્વકાસ માટે જોગવાઇ રૂ.૮ કરોડ.  

 બામ્ત્ બ ુર્મર્ન યોજના હેઠળ આર્થષક મહત્વ ધરાવતા વાાંસનુાં ૫૮૯૧ હેતટરમાાં વાવેતર કરવા માટે ખેડૂતોને 
પ્રોત્સાહહત કરવા જોગવાઇ રૂ.૨૦ કરોડ.  

 લુપ્ત થતાાં તેમજ દુલષભ પ્રાણીઓ જવેા કે કોરલ રીફ, ડોર્લ્ફન, ડુગોંગ તેમજ વરૂના સાંરક્ષણ અને સાંવધષન 
માટે જોગવાઇ રૂ.૧ કરોડ.  
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મિેસૂલ  

 ડર ોન ટેકનોલોજીના ઉપયોગથી ગ્રામ્ત્ય ર્વસ્તારની ર્મલકતની માપણી કરી પ્રોપટી કાડષ  આપવા માટે 
સ્વામીત્વ યોજના અમલી.   

 મહેસૂલ ર્વભાગની કચેરીઓ તથા સ્ટાફ તવાટસષ માટે જોગવાઇ રૂ.૧૮૬ કરોડ. 

 ૪ સબ રજીસ્ટર ાર કચેરીઓને મોડલરૂપ બનાવવા જોગવાઇ રૂ.૫ કરોડ. 

 ગુજરાત મહેસૂલ પાંચની કચેરી ખાતે ચુકાદાના હુકમો, પ્રોર્સડીંગ ર્વગેરે હડર્જટાઇઝ કરવા માટે જોગવાઇ 
રૂ.૧ કરોડ. 

 
ગૃિ  

 પોલીસ પેટર ોર્લાંગ અને સેવાઓની જાળવણી માટે, ૨૨૫૬ વાહનો ખરીદવા જોગવાઈ રૂ.૧૮૩ કરોડ. 

 ગૃહ ર્વભાગ હેઠળ ર્વર્વધ સાંવગષની ૧૦૯૪ નવી જગ્યાઓ ઊભી કરવામાાં આવર્ે. જનેા માટે જોગવાઇ 
રૂ.૪૧ કરોડ. 

 પોલીસ ખાતા માટે ૪૮ હજારથી વધુ મકાનોનુાં ર્નમાષણ કરેલ છે. રહેણાાંક અને ર્બન રહેણાાંક મકાનોના 
ર્નમાષણ માટે જોગવાઇ રૂ.૮૬૧ કરોડ.   

 ર્જલ્લા જલે, સબ જલે અને સ્ટાફ તવાટસષના ર્નમાષણ માટે જોગવાઇ રૂ.૧૫૮ કરોડ. 

 ર્વશ્વાસ પ્રોજકેટ તથા અન્ય આઈ.ટી. પ્રોજકેટ માટે જોગવાઈ રૂ.૭૦ કરોડ.  

 ડર ીમ ર્સટી સુરત અને ગીફ્ટ ર્સટી ખાતે નવા પોલીસ સ્ટેર્ન સ્થાપવામાાં આવરે્. 

 બોડષ ર એરીયાની ર્સતયોરીટી વયવસ્થાને સુદૃઢ કરવા માટે કચ્છ ર્જલ્લામાાં ધોરડો, હાજીપીર અને ગાગોદરા 

આઉટપોસ્ટને પોલીસ સ્ટેર્નમાાં અપગે્રડ કરવામાાં આવરે્.  

 ઈ-ગુજકોપ પ્રોજકેટ અાંતગષત હાડષ વેર અને સોફટવેરની ખરીદી કરવા માટે જોગવાઈ રૂ.૨૮ કરોડ. 

 હાલની ટુ ફીંગરના સ્થાને ફાઇવ ફીંગર આધાહરત ઓટોમટેેડ ફીંગર આઈડેન્ટીફીકેર્ન સીસ્ટમ ખરીદ કરવા 
માટે જોગવાઈ રૂ.૩૪ કરોડ. 

 પોલીસ આધુર્નકીકરણ યોજના હેઠળ જોગવાઈ રૂ.૧૫ કરોડ.  

 બોમ્ત્બ ડીસ્પોઝલ એન્ ડ ડીટેકર્ન સ્તવોડની કામગીરી માટે સાધન-સામગ્રીની ખરીદી કરવા માટે જોગવાઈ 
રૂ.૫ કરોડ. 

 જલેો તેમજ આનુર્ાંર્ગક કચેરીઓ ખાતે CCTV લગાડવા જોગવાઇ રૂ.૩ કરોડ. 

 રેપીડ ડરગ ટેસ્ટ માટે મોબાઇલ ડરગ ટેસ્ટીંગ એનલાઇઝરની ખરીદી તેમજ સીરોલોજીકલ પદ્ધર્તના બદલે લુપ 
મેડીએટેડ આઇસોથમષલ એમ્ત્પ્લીહફકેર્ન સીસ્ટમના સાધનોની ખરીદી માટે જોગવાઇ રૂ.૨ કરોડ. 

 
કાયદા     

 નવી કોટષ  ર્બલ્ ડીંગના બાાંધકામ માટે જોગવાઇ રૂ.૪૫ કરોડ.  

 રહેઠાણના મકાનોના બાાંધકામ માટે જોગવાઇ રૂ.૮૩ કરોડ.  

 હયાત કોટષ  ર્બર્લ્ડાંગ તથા રહેણાાંકોના મકાનોના મરામત માટે જોગવાઇ રૂ.૧૨ કરોડ. 

 વકીલોના કલ્યાણ માટેના વેલફેર ફાંડમાાં બાર કાઉન્સીલ ઓફ ગુજરાતને સહાય આપવા માટે જોગવાઇ રૂ.૬ 
કરોડ. 

 પ્રોર્સતયુર્નની કામગીરી માટે સરકારી વકીલોને લેપટોપ, ર્પ્રન્ટર તથા લો સોફટવેર આપવા માટે જોગવાઇ 
રૂ.૫ કરોડ.  

 ન્યાયતાંત્ર માટેની માળખાકીય સુર્વધાઓ માટે રૂ.૨૧૬ કરોડના કામો હાલ પ્રગર્તમાાં છે.  
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રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃત્તતક પ્રવૃત્તિઓ 

 વર્ષ-૨૦૧૯માાં યોજાયેલ ખેલ મહાકુાંભમાાં ૪૦ લાખ જવેી ર્વર્ાળ સાંખ્યામાાં બાળકો અને યુવાનોએ ૩૬ 
જટેલી ર્વર્વધ રમતોમાાં ભાગ લીધેલ હતો. ખેલ મહાકુાંભ અાંતગષત આગામી વર્ષ માટે જોગવાઇ રૂ.૭૩ 

કરોડ.  

 વલસાડ, ગીર-સોમનાથ, બોટાદ, દેવભૂર્મ દ્વારકા, મોરબી, મહીસાગર, અરવલ્લી, સુરત અને નવસારી  
ખાતે ર્જલ્લા કક્ષાના સ્પોટષસ સાંકુલ માટે જોગવાઇ રૂ.૪૭ કરોડ. 

 ર્જલ્લા કક્ષાએ સ્પોટષસ સ્કૂલ(ડી.એલ.એસ.એસ)માાં ૩૯ ર્ાળાઓના અાંદાજ ે ૪૩૫૦ ર્વદ્યાથીઓને 
સવલતો પૂરી પાડવા જોગવાઇ રૂ.૪૩ કરોડ.   

 વડોદરા ર્જલ્લાના ડેસર ખાતે સ્થપાયેલ સ્વર્ણષમ ગુજરાત સ્પોટષસ યુર્નવર્સષટી માટે વધુ સુર્વધાઓ 
ર્વકસાવવા જોગવાઇ રૂ.૧૦ કરોડ. 

 કલા, સાહહત્ય અને સાંસ્કૃર્ત ક્ષેત્રની પ્રર્તભાર્ાળી વયર્તતઓને અવસર પુરો પાડવા કલા મહાકુાંભ અાંતગષત 
જોગવાઇ રૂ.૮ કરોડ. 

 રાજપીપળા અને આહવા ખાતે ર્જલ્લા કક્ષાની તથા વઘઇ, તરસાડી કોસાંબા, ડેડીયાપાડા, ર્ભલોડા અને 

ઉમરપાડા ખાતે તાલુકા કક્ષાની અદ્યતન ઇકો ફ્રેડલી સ્માટષ  ગ્રીન લાયબે્રીના ર્નમાષણ માટે જોગવાઇ રૂ.૮ 
કરોડ. 

 સુરત ખાતે રમતગમતની આાંતરરાષ્ટ્ર ીય કક્ષાની અત્યાધુર્નક સુર્વધાઓથી સજ્જ સેન્ ટર ઓફ 
એતસલેન્ સના ર્નમાષણ માટે જોગવાઇ રૂ.૫ કરોડ.   

 વયારા ખાતે ૨૦૦ ખેલાડીઓ માટે હોસ્ટેલના બાાંધકામ અને ફોર લેન ર્સન્થેટીક એથ્લેટીક ટરે ક સાથેનુાં 

ફૂટબોલ ગ્રાઉ ન્ડ માટે જોગવાઇ રૂ.૨ કરોડ.  

 પ્રર્તભાર્ાળી ખેલાડીઓને પ્રોત્સાહન આપવા ર્ર્કતદૂત યોજના હેઠળ જોગવાઇ રૂ.૪ કરોડ.  

 છોટાઉદેપુર ખાતે મલ્ટીપપષઝ ઇ ન્ડોર હોલ માટે જોગવાઇ રૂ.૨ કરોડ. 

 આાંતરરાષ્ટ્ર ીય યોગ હદવસની ઉજવણી અને યોગના પ્રચાર-પ્રસાર માટે જોગવાઇ રૂ.૨ કરોડ.  

 
મારિતી અને પ્રસારણ  

 ગુજરાતી હફલ્મોના પ્રોત્સાહન માટે જોગવાઇ રૂ.૨૦ કરોડ. 

 અમરેલી, વલસાડ અને સુરત ખાતે માહહતી કચેરીના બાાંધકામ અને સાધનો માટે જોગવાઇ રૂ.૩ કરોડ. 

 
સામાન્ય વિીવટ  

 છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં ૧ લાખથી વધુ નોકરીઓ આપવામાાં આવેલ છે.         

 ર્વકેર્ન્રત ર્જલ્લા આયોજન કાયષક્મ, એ.ટી.વી.ટી. અને અન્ય યોજનાઓ હેઠળ સ્થાર્નક જરૂહરયાતોના 
ર્વકાસના કામો માટે જોગવાઇ રૂ.૧૩૦૬ કરોડ.  

 સ્પીપા, અમદાવાદ ખાતે ઓહફસસષ હોસ્ટેલના બાાંધકામ માટે જોગવાઇ રૂ.૫ કરોડ. 

 કમષયોગીઓન ે તાલીમ આપી તેમની કાયષદક્ષતા વધારવાના પ્રયત્નોના ભાગરૂપે તાલીમ સાંસ્થાઓના 
આધુર્નકીકરણ અને ર્વસ્તૃર્તકરણ માટે જોગવાઇ રૂ.૧ કરોડ.   

 ર્બન ર્નવાસી ગુજરાતીઓ સાથે સાંપકષ  સુદૃઢ બનાવી ગુજરાતના ર્વકાસમાાં તેમને સહભાગી કરવા તેમજ 
ગુજરાતની અર્સ્મતા અને સાાંસ્કૃર્તક ઓળખને ર્વદેર્ોમાાં પ્રસાહરત કરવા ર્વર્વધ પ્રવૃર્તઓ માટે જોગવાઇ 
રૂ.૩ કરોડ.  

 
***** 

 


