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ગતિળીર ગજુયાિની ગતિળીર નીિીઓ 

લિતભાન વભમભાાં આતથિક તલકાવભાાં અગ્રેવય યાજ્મોભાાં ગજુયાિનો વભાલેળ થામ છે. ગજુયાિ િેનાાં 
વકાયાત્ભક તલકાવ આંક વાથે દેળનાાં વૌથી લધ ુપ્રગતિળીર યાજ્મો ૈકીનુાં એક છે કે જેણે શભેળાાં ોિાની 
વ્યશુાત્ભક િકો દ્રાયા વિિ તલકાવની નીિીઓ અનાલી છે. બાતલ તલકાવનાાં સ્લપ્નો વાકાય કયલા ભાટે 
જ્ઞાન, કૌળલ્મ અને વોઅધાતત્ભકિાનો રાબ ઉઠાલીને તલકાવની ગતિ વિિ વક્રિમ યાખી છે. 
        યાજ્મભાાં કૃત, ઔદ્યોગગક અને આંિયભાખાકીમ તલકાવ દ્રાયા નોંધાત્ર પ્રગતિ કયી છે. અશીં 
મખુ્મત્લે ઈરેક્ટ્રીક એન્જીનીમયીંગ, કાડ, લનસ્તિ િેર, યવામણો, વોડાએળ, ેરોરનાાં ઉત્ાદનો થામ છે. 
િેભજ કેરવાઈડ, જજપ્વભ, ભેંગેનીઝ, ગરદ્નાઈટ, ફોકવાઈડ, રાઈભસ્ટોન લગેયેનાાં કે્ષતે્ર વમધૃ્ધ છે. 
        છેલ્રા દામકાભાાં ગજુયાિભાાં ઝડી આતથિકવધૃ્ધ્ધ જેલા ભી છે. આ વભમગાાભાાં યાજ્મનુાં અથતિાંત્ર 
દવ  ટકાની વયેયાળ વાથે તલકાવ ાભેર છે. જેનાાં ામાભાાં તલતલધ આતથિકનીિીઓનુાં ધડિય કયીને 
વભમાાંિયે િેનો અભર કયલાભાાં આલેર છે, 
          યાજ્મ વયકાયે લત ૨૦૧૫ભાાં જાશયે કયેર મખુ્મ ચાય ોરીવીઓને વાંગક્ષપ્િભાાં યજુ કયીએ: 
(૧) ઈ-ગલનતન્જવ નીતિ: 
         યાજ્મનાાં નાગક્રયકોને કામતક્ષભ વેલાઓ ભી યશ ે િેલા શતેથુી ભાક્રશિી ટેક્ટ્નોરોીનો તલકાવ અને 
તલસ્િાય કયલા ભાટે આ નીતિનુાં ધડિય ૨૦૧૪-૨૦૧૯ ભાટે કયલાભાાં આવ્ય ુછે. 
            

 યાજ્મનાાં નાગક્રયકોને ડીીટર વાભાલેળથી અવયકાયક અને વામતક્ષભ વેલાઓ અલી 
 યાજ્મભાાં ભાક્રશિી વાંચાય ટેકનોરોીનો તલકાવ કયલો 
 વાભાજજક ભાધ્મભ લડે લધભુાાં લધ ુનાગક્રયકો સધુી શોચવ.ુ 
 નલા વાંળોધનોને પ્રોત્વાશન આવ.ુ 
 IT વેન્જટય ઉબા કયલા અને સતુલધાઓને તલસ્તિૃ ફનાલલી 
 ઈ-વલનતન્જવ કેમ્વની સ્થાનાાં કયલી 
 તલજાણુાં ભાધ્મભ દ્રાયા નાગક્રયકોને ભેઈર સતુલધાઓ સરુબ કયાલલી 
 ઈ-ગજુયાિ ોટતરની યચના કયલી જેથી ઝડથી સતુલધાઓ યૂી ાડી ળકામ 
 યાષ્ટ્રીમ સ્િયે ચારિા ઈ-ગલનતન્જવ કામતિભભાાં જોડાવ ુ
 ઈ-ગ્રાભ સતુલધાઓનો વ્મા લધાયલો 
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 ભોફાઈર જોડાણનો અભર કયલો 
 

(૨) ઈરેક્ટ્રોતનક્ટ્વ ોરીવી: 
            નલી ઈરેક્ટ્રોતનક નીતિ ૨૦૧૪-૧૯ દ્રાયા ગજુયાિ વયકાયે કેટરાક ભશત્લનાાં કે્ષત્રોને ઉય 
રાલલા ભાટે વાંદ કયેર છે. ‘ભેક ઈન ઈન્ન્જડમા’ ની ઝાંફેળનાાં બાગરૂે આ નીતનનુાં ધડિય ખફૂ જ ભશત્લનુાં 
ગણલાભાાં આલી યશય ુ છે. જેનાથી ઘય આંગણે લધભુાાં લધ ુઉત્ાદન થામ અને આમાિો ય લધ ુડિો 
આધાય ના યાખલો ડે આ નીતિ દ્રાયા વયકાયે સ્થાતનક ેટન્જટ ભેલલા ભાટે વ્માજ વશામની જાશયેાિ કયેર 
છે જેભાાં ૧૦  રાખની માતદાભાાં સ્થાતનક ેટન્જટ ભેલલ ૫૦ ટકાનાાં દયે વ્માજ વશામ આળે. 
            આ નીતિનાાં ભશત્લનાાં શતેઓુ નીચે મજુફ છે. 
            

  આ કે્ષત્રનાાં તલકાવ ભાટે ગજુયાિ ઈરેક્ટ્રોતનકવ તભળનની સ્થાનાાં કયલી. 
 તલદેળી અગ્રગણ્મ કાંનીઓને ગજુયાિભાાં ઉદ્યોગ સ્થાલા પ્રોત્વાશન આવ.ુ 
 યાજ્મભાાં ઈરેન્ક્ટ્રતનક્ટ્વ ભેન્જયપેુક્ટ્ચયીંગ ક્ટ્રસ્ટય ધયાલિા ગ્રીનક્રપલ્ડ અને બ્રાઉન ક્રપલ્ડનો તલકાવ 

કયલો. 
 યાજ્મભાાં વેભીકાંડકટય પેબ્રીકેળનનાાં એકભો સ્થમ િેલી વગલડ ઉબી કયલી 

      આભ નલી ઈરેક્ટ્રોતનકવ નીતિનાાં ધડિય દ્રાયા લધભુાાં લધ ુઝડથી સ્થાતનક સ્િયે આ 
પ્રકાયની લસ્તઓુનુાં ઉત્ાદન થામ અને તલદેળી કાંનીઓ ય લધ ુડિો આધાય ન યાખલો 
ડે િેલા પ્રમાવો શાથ ધયામા છે. 

 

(૩) IT ોરીવી 

         ગજુયાિ વયકાયે યાજ્મભાાં IT ક્ષેતે્ર ઝડી અનેવભગતરક્ષી તલકાવ થામ િે ભાટે આ ોરીવીનુાં 
ધડિય ૨૦૧૪-૨૦૧૯ ભાટે કયાય ુ છે. જેનાથીએ વમધૃ્ધ IT ક્ષેત્રનો તલકાવ થઈ ળરે વાથો વાથ IT ઈકો 
વીસ્ટભ ઉબી કયી ળકામ િેભજ દેધના ભાનલ વાંવાધનનો ઈષ્ટ્ટિભ ઉમોગ થએ ળકે. 
           યાજ્મ વયકાયે જાશયે કયેર આ નીતિનાાં મખુ્મ શતેઓુ નીચે મજુફ છે. 
 

  યાજ્મભાાં IT કે્ષત્રના ઉદ્યોગોને આકતલા અને િેના ભાટે મોગ્મ લાિાલયણ રૂૂ ાડવ.ુ 
 યાજ્મનાાં અથતિાંત્રનો ભાક્રશિી આધાક્રયિ તલકાવ કયલો. 
 જ્ઞાન અને નતલનીકયણ આધાક્રયિ ઉદ્યોગોને તલળે રાબો આી પ્રત્વાશનો આલા. 
 લત ૨૦૨૦ સધુીભાાં આ કે્ષતે્ર ૧૦ રાખ યોજગાયીની નલી િકો ઉબી કયલી. 
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 IT ાકત તલકવે અને િેભાાં આલિા પ્રોજેક્ટ્ટને પ્રોત્વાશન ભે િે ભાટે જરૂયી આતથિક 
પ્રોત્વાશન આલાભાાં આવ્મા છે. 
 

(૪) ઓદ્યોગગક નીતિ: 
               કોઈ ણૅ પ્રદેળના તલકાવ ભાટે ઝડી ઓદ્યોગગકયણને અતનલામત ગણલાભાાં અલે છે. પ્રદેળનાાં 
આતથિક તલકાવનો આધાય ઓદ્યોગગક તલકાવ ય તનબતય શોમ જેભ જેભ ઓદ્યોગગક પ્રવતૃિઓનો વ્મા લધિો 
જામ િેભ િેભ િેના રાબો ઝડથી જન વાભાન્જમ સધુી શોચિા શોમ છે િેના લડે યોજગાયી વધૃ્ધ્ધ, 
ગયીફીભાાં ધટાડો િેભજ વાભાજજક-આતથિક વભાનિાનાાં ધ્મેમો તવધ્ધ કયલા ભાટે વપણિા પ્રાપ્િ કયી ળકામ 
છે. 
              ગજુયાિ વયકાયે ૨૦૧૫ભાાં જાશયે કયેરી ઓદ્યોગગક નીતિનાાં કેટરાક ભશત્લનાાં શતેઓુ નીચે 
મજુફ છે. 
 

 ઓદ્યોગગક ઉત્ાદનભાાં વધૃ્ધ્ધ થામ અને મોગ્મલેાય વાંચારન થામ િે ભાટે યાજ્મ 
વયકાય િાંદુયસ્િ લાિાલયણ જલલાનો શતે ુધયાલે છે. 

 રોકોની વમધૃ્ધ્ધભાાં વધૃ્ધ્ધ કયલી 
 યોજગાયીની વ્માક િકો ઉબી કયલી. 
 ઓદ્યોગગક તલકાવ ભાટે જરૂયીએ ભારખ ુઉભ ુકયવ.ુ 
  વ્માાયભાાં વયીકયણ રાલવ.ુ 
 જાશયે અને ખનગીકે્ષત્રને રગિી નીતિઓનુાં મોગ્મ વાંકરન કયવ.ુ 
 ઓદ્યોગગક તલકાવ ભાટે અને ઉદ્યોગોની સ્થાના ભાટે કામદાકીમ વયિા રાલલી. 
 આતથિક તલકાવનાાં ઉદે્દળો ભાટે વનકુુિા ઉબી કયલી. 

સદંર્ભ: ૧) વાભાજજક- આથેક વભીક્ષ, ગજુયાિ યાજ્મ, ૨૦૧૩-૧૪ 
૨) વાભાજજક- આતથિક વભીક્ષા, ગજુયાિ યાજ્મ, ૨૦૧૪-૧૫ 
૩) ગજુયાિ ઉજાત તલકાવ તનગભ રી. લડોદયા 
૪) નાણાાં તલબાગ ગજુયાિ વયકાય- ગાાંધીનગય 

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

પ્રો. આર.એચ.પરમાર 

અધ્યક્ષ, અર્ભશાસ્ત્ર વિર્ાગ 

એન.પી.આર્ભસ & કોમસભ કોેજ 

કેશોદ, જજ.જુનાગઢ 
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