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• મ યપાલનના ંસંસાધનો, મ યપાલનના ં ે ો અને 
ન કની જમીન અને જંગલો માટે સુરિ ત, સમાન અને 
સામાિજક-સાં કૃિતક રીતે ઉિચત કાયકાળનાં અિધકારો

• રા ીય જળ ે માં માછલીઓને નાના પાયે મ યઉ ોગ 
માટે પસંદગીની સુલભતા

• િવકાસ ોજે ટ ારા થળાંતર
•

• મ યપાલન સંસાધનોના લાંબા ગાળાના સંર ણ અને થાયી ઉપયોગ માટેના પગલાં
• નાના પાયે મ યો ોગમાં માછીમારીની પ ધિતઓનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ જે પયાવરણ 

અને તેની સાથે સંકળાયેલ િતઓને ઓછામાં ઓછંુ નુકસાન પહ ચાડે છે
• રા યોએ દેખરેખ, િનયં ણ અને દેખરેખ (એમસીએસ)ની થાપના કરવી જોઈએ અને તેને 

ો સાહન આપવું જોઈએ
•
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5b

કેટલાક ચાવી પ બંદઓુ

• વા ય, િશ ણ, સા રતા, ડિજટલ સવસમાવેશકતા અને 
અ ય ટેકિનકલ કુશળતામા ંરોકાણ; આવાસો

• સામાિજક સુર ા યોજનાઓ – િધરાણ, માળખાગત 
સુિવધા, વીમો

• યો ય કાય અને આવક માટે મ યો ોગ ઇનપુ સ
• વૈકિ પક આવક પેદા કરતી વૃિ ઓ
• થળાંતર; કામની અયો ય શરતો; ા સબાઉ ડરી 

હલનચલન
• યવસાિયક જોખમો, દ રયાઈ સલામતી
•
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• લણણી પછીના ે નંુ મહ વ, મિહલાઓની ભૂિમકા, 
તેમના કાયને ટેકો આપે છે

• વ છતા, લણણી પછીના નુકસાનને ઓછંુ કરો; 
કંમત ઉમેરો 

• માછીમારો અને ફશવકરોના સંગઠનો
• ઇ ા ચર
• બ રો અને વેપાર
•
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• તમામ િવકાસલ ી યૂહરચનાઓમાં મુ ય વાહની િત; ભેદભાવ દૂર કરો
• મિહલાઓના કાયને અનુકૂળ વધુ સારી ટે નોલો  

• જળવાયુ પ રવતનની અસરો - અનુકૂલન અને 
શમન

• કુદરતી આફતોની અસર
• માનવસ જત આપિ ઓની અસર
• મૂ ય ુંખલાની સાથે ઊ  કાય મતા
•

8

9
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શું યાસ કરવામાં આ યો છે
• એસએસએફ માગદ શકાના ભાગ 2 માં 5 કરણો છે

• મ યપાલન િવભાગની યોજનાઓ અને અંદાજપ ોની યાદી, 

અનુદાનની માગ, નીિતની ન ધ વગેર.ે

• િવ લેષણમાં ફ ત દ રયાઇ મ યપાલન બજેટનો ઉપયોગ 

કરવામાં આ યો હતો

• એસએસએફ માગદ શકાના એક અથવા વધુ કરણ અને ફકરા 

હેઠળ દરેક યોજનાને વગ કૃત કરવાનો યાસ કરવામાં આ યો
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ઉદાહરણ યોજના- એસએસએફ કરણ, ફકરો
પ ધિત કરણ ફકરો

આવાસ પર મૂડીખચની જોગવાઈ 6 6.2

માછીમારોને અક માત સહાય 6 6.17, 6.18

મિહલાઓ માટે ઇ યુલેટેડ આઇસ 
બો સ

7 7.2

રા ીય માછીમાર બચત-સહ-રાહત 
યોજના

6 6.3

મ યઉ ોગ જેટી અને ઉતરાણ કે ોનંુ 
િનમાણ અને નવીનીકરણ

7 7.3

4



યોજનાના ચાવી પ ઘટકો ફકરો SSF માગદ શકામાં લખાણ

લીઝ અિધકારો 5.6 યાં રા યો પાણીની માિલકી ધરાવે છે અથવા િનયંિ ત કરે છે (મ યઉ ોગના સંસાધનો સિહત) અને જમીન સંસાધનો, તેઓએ આ 
સંસાધનોના ઉપયોગ અને કાયકાળના અિધકારો ન કી કરવા જોઈએ

િવકાસ ોજે સ માટે માછીમારો પાસેથી 
જમીન સંપાદન

5.9 રા યોએ એ સુિનિ ચત કરવું જોઈએ કે નાના પાય ેમાછીમારી કરતા સમુદાયોને મન વી રીતે હાંકી કાઢવામાં ન આવે અને તેમના 
કાયદેસરના કાયકાળના અિધકારો સમા ત ન ય અથવા તેનંુ ઉ લંઘન ન થાય.

યોજનાના ચાવી પ ઘટકો ફકરો SSF માગદ શકામાં લખાણ

માછીમારી િતબંધને ટેકો; સાચી 
ળીવાળી ળીઓ

5.13 મ યપાલન યવ થાપન સાથ ેસંકળાયેલા તમામ રા યોએ અને મ યપાલન સંસાધનોના લાબંા ગાળાના સંર ણ અને થાયી 
ઉપયોગ માટે પગલાં લેવા જોઈએ તથા ખા  ઉ પાદન માટે ઇકોલો કલ ફાઉ ડેશનને સુરિ ત કરવંુ જોઈએ.

 ળી, બે રયર ે સ 5.14 નાના પાયે મ યો ોગમાં માછીમારીની પ ધિતઓનો ઉપયોગ કરવો જોઇએ જે જળચર પયાવરણ અને તેની સાથ ેસંકળાયેલી 
િતઓને ઓછામાં ઓછંુ નુકસાન કરે છે અન ેસંસાધનના ટકાઉપણાને ટેકો આપ ેછે.

PA મા ંસંર ણ 5.15 રા યોએ નાના પાયે માછીમારી સમુદાયોને સામેલ કરવા જોઈએ - જેમાં મિહલાઓ, નબળા અને હાંિસયામાં ધકેલાઈ ગયેલા જૂથોની 
સમાન ભાગીદારી પર િવશષે યાન આપવુ ં જોઈએ - ડઝાઇન, આયોજન અને, યો ય રીતે, સંરિ ત િવ તારો સિહત યવ થાપન 
પગલાંના અમલીકરણમાં, તેમની આ િવકાના િવક પોને અસર કર ેછે.

જહાજની ન ધણી, અમલીકરણ 5.16 રા યોએ મોિનટ રંગ, ક ોલ એ ડ સવલ સ (એમસીએસ) િસ ટમની થાપનાની ખાતરી કરવી જોઈએ અથવા નાના પાય ેમ યપાલન 
માટે લાગ ુપડતી અને અનુકૂળ હોય તેવી હાલની પ ધિતઓના અમલીકરણને ો સાહન આપવુ ંજોઈએ.

5એ: કાયકાળનું જવાબદાર શાસન (12માંથી 2)

5b: સ ટેઇનેબલ રસોસ મેનેજમે ટ (8માંથી 4)
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(6) સામાિજક િવકાસ, રોજગારી અને િશ  કાય (18માંથી 11)  

યોજનાના ચાવી પ ઘટક ફકરો SSF માગદ શકામા ંલખાણ

હાઉ સંગ 6.2 રા યોએ ઉ રો ર એ સુિનિ ચત કરવા માટે પગલાં લેવા જોઈએ કે નાના પાયે માછીમારી કરતા સમુદાયોના સ યોને રા ીય અને રા ય તરીય  
પગલાઓ મારફતે આ અને અ ય આવ યક સેવાઓની પરવડે તેવી સુલભતા મળી રહ,ે જેમાં પયા ત આવાસ, સલામત અને આરો ય દ હોય 
તેવી મૂળભૂત વ છતા, યિ તગત અને ઘરેલુ ઉપયોગ માટે પીવાનંુ શુ ધ પાણી અને ઊ ના ોતોનો સમાવેશ થાય છે.

સામાિજક સુર ા યોજનાઓ 6.3 રા યોએ નાના પાયે મ યો ોગમાં કામદારો માટે સામાિજક સુર ા સુર ાને ો સાહન આપવુ ંજોઈએ. તેઓએ નાના પાયે મ યો ોગની 
લા િણકતાઓને યાનમા ંલેવી જોઈએ અને સમ  મૂ ય ુંખલામા ંસુર ા યોજનાઓ લાગ ુકરવી જોઈએ

વીમો, િધરાણ, બચત, લોન પર યાજની 
સબિસડી

6.4 રા યોએ અ ય સેવાઓના િવકાસ અને સુલભતાને ટેકો આપવો જોઈએ જે નાના પાય ેમાછીમારી સમુદાયો માટે યો ય છે, ઉદાહરણ તરીકે, બચત, 
િધરાણ અને વીમા યોજનાઓના સંદભમાં, આવી સેવાઓમાં મિહલાઓની સુલભતા સુિનિ ચત કરવા પર િવશેષ ભાર મૂકવો જોઈએ.

અનુસૂિચત િત, આ દ િત અને 
મિહલાઓનો સમાવેશ

6.7 રા યોએ નાના પાય ેમાછીમારો અને માછલી કામદારોના વનધોરણના પયા ત ધોરણના અિધકારની ઉ રો ર અનુભૂિત અને રા ીય અને આંતરરા ીય 
માનવાિધકાર ધોરણો અનુસાર કામ કરવાના હેતુથી પગલાં લેવા જોઈએ. રા યોએ નાના પાય ે મ યપાલન સમુદાયોમાં થાયી િવકાસ માટે સ મ 
વાતાવરણ ઊભુ ં કરવંુ જોઈએ. રા યોએ દ રયાઇ, તા  પાણી અને જમીન િવ તારોના ઉપયોગ માટે સવસમાવેશક, િબન-ભેદભાવપૂણ અને ન કર 
આ થક નીિતઓ અપનાવવી જોઈએ, જેથી નાના પાય ેમાછીમારી સમુદાયો અને અ ય ખા  ઉ પાદકો, ખાસ કરીને મિહલાઓને તેમના મ, મૂડી અને 
યવ થાપનમાંથી વાજબી વળતર મેળવવાની મંજૂરી આપી શકાય અને કુદરતી સંસાધનોના સંર ણ અને ટકાઉ યવ થાપનને ો સાિહત કરી શકાય.

આંત રક મ યો ોગ

ા ટ, ળી, મોટર વગેરે બનાવવા માટે 
સહાય

6.7

સુશોભન માછલી; કરચલાની ખેતી, મસલ 
ફા મગ

6.8 રા યો અને અ ય િહતધારકોએ જ રયાત મુજબ નાના પાયે માછીમારી સમુદાયો માટે મ યપાલન સંબંિધત વૃિ ઓમાંથી થતી આવક ઉપરાંત પૂરક 
અને વૈકિ પક આવક પેદા કરતી તકોના િવકાસને ટેકો આપવો જોઈએ, અથવા પૂરક અને વૈકિ પક આવક પેદા કરવાની તકો િવકસાવવી જોઈએ. 
થાયી સંસાધનોના ઉપયોગ અને આ િવકાના વૈિવ યકરણના સમથનમાં
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6) સામાિજક િવકાસ, રોજગાર અને યો ય કાય (11માંથી 18)

માછલી પકડવાના જહાજોમાં 
બાયો ટોઇલેટ

6.12 રા યોએ યાવસાિયક આરો યના મુ ાઓ અને તમામ નાના પાય ે માછીમારો અને માછલી કામદારોની અયો ય કાયકારી 
પ રિ થિતઓને યાનમાં લેવી જોઈએ, જેથી એ સિુનિ ચત થાય કે જ રી કાયદો અમલમાં છે અને રા ીય કાયદા અને આંતરરા ીય 
માનવાિધકાર ધોરણો અને આંતરરા ીય સાધનો અનુસાર તેનો અમલ કરવામાં આવે છે.

મ યપાલન િશ ણ 6.14 રા યોએ નાના પાય ેમાછીમારી કરતા સમુદાયોની જ રયાતોને પહ ચી વળે તેવી શાળાઓ અને િશ ણની સુિવધાઓ પૂરી પાડવી જોઈએ અને 
તેને સ મ બનાવવી જોઈએ, જે યુવાનોની લાભદાયક અને યો ય રોજગારીની સુિવધા પૂરી પાડે છે, તેમની કાર કદ ની પસંદગીને માન આપે છે.

મ યપાલક બાળકો માટે 
િશ ણ

6.15 નાના પાયે મ યો ોગના કલાકારોએ બાળકોના પોતાના અને મોટા પાય ેસમાજના ભિવ ય માટે બાળકોની સુખાકારી અને િશ ણના મહ વને 
સમજવુ ંજોઈએ.

દ રયામાં સલામતી - સે ટી 
જેકે સ 

6.16,
6.17

તમામ પ ોએ –દ રયામાં સલામતીના મુ ાઓ (આંત રક અને દ રયાઇ મ યો ોગ) ની આસપાસની જ ટલતાને ઓળખવી જોઈએ અને અપૂરતી 
સલામતી પાછળના બહુિવધ કારણોને ઓળખવા જોઈએ. આ બાબત માછીમારીની તમામ વૃિ ઓને લાગુ પડે છે. રા યોએ નાના પાયે 
મ યપાલનમાં માછીમારી અને દ રયાઈ સુર ામાં કામ કરવા માટે એફએઓ, આઇએલઓ અને ઇ ટરનેશનલ મે રટાઇમ ઓગનાઇઝેશન 
(આઇએમઓ)ની આંતરરા ીય માગદ શકાઓ સાથે સસંુગત હોય તેવા ઉિચત રા ીય કાયદા અને િનયમનોનો િવકાસ, અમલ અને અમલીકરણ 
સુિનિ ચત કરવુ ંજોઈએ.

શોધખોળ ઉપકરણો 6.17 રા યોએ એ બાબતને વીકારવી જોઈએ કે દ રયાઈ સુર ામાં સુધારો, જેમાં યાવસાિયક આરો ય અને સલામતીનો સમાવેશ થાય છે, નાના પાય ે
મ યઉ ોગ (અંત રયાળ િવ તારોમાં)
અને દ રયાઈ) સુસંગત અને સંકિલત રા ીય યૂહરચનાઓના િવકાસ અને અમલીકરણ મારફત ે ે  રીતે હાંસલ કરી શકાશ,ે જેમાં માછીમારો પોત ે
અને ાદેિશક સંકલનના ઘટકોની સ ય ભાગીદારી સાથે યો ય ગણાશ.ે તદુપરાંત, નાના પાયે માછીમારોના દ રયામાં સલામતીને પણ 
મ યઉ ોગના સામા ય સંચાલનમાં સંકિલત કરવી જોઈએ

યવસાિયક - અક માત, મૃ ય,ુ 
અપંગતા 

6.17

િવદેશી જેલોમાં મૃ ય;ુ 
સીમાપાર પાણીમાં પજવણી

6.18 કલમ 254 સિહત રા ીય ખા  સુર ાના સંદભમાં જમીન, મ યપાલન અને જંગલોના કાયકાળના જવાબદાર શાસન માટે વૈિ છક 
માગદ શકાઓને યાનમાં રાખીને, તમામ પ ોએ આંતરરા ીય માનવતાવાદી કાયદા અનુસાર સશ  સંઘષની િ થિતમાં નાના પાય ેમ યપાલન 
િહતધારકોના માનવાિધકારો અને ગૌરવનંુ ર ણ કરવુ ંજોઈએ

યોજનાના ચાવી પ ઘટકો ફકરો SSF માગદ શકામાં લખાણ
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(7) મૂ ય ુંખલાઓ, લણણી પછીનો અને વેપાર (10માંથી 4)
યોજનાના ચાવી પ 

ઘટકો
ફકરો SSF માગદ શકામાં લખાણ

ઇ યુલેટેડ બો સ 7.2,
7.5

7.2 તમામ પ ોએ લણણી પછીના પેટા ે માં ીઓ જે ભૂિમકા ભજવ ેછે તે ઓળખવી જોઈએ અને આવા કામમાં મિહલાઓની 
સહભાિગતાને સરળ બનાવવા માટ ેસુધારાઓને ટેકો આપવો જોઈએ. રા યોએ એ સુિનિ ચત કરવંુ જોઈએ કે મિહલાઓ માટ ે
યો ય સિુવધાઓ અને સેવાઓ જ રયાત મુજબ ઉપલ ધ હોય, જેથી મિહલાઓ લણણી પછીના પેટા ે માં તેમની આ િવકા 

ળવી શકે અને તેમાં વધારો કરી શકે.

માછલીના વેચાણની 
જ રયાતો

7.2,
7.5

7.5 તમામ પ ોએ લણણી પછીના નુકસાન અને બગાડને ટાળવો જોઈએ અન ેમૂ ય સંવધન સજવાના માગ  શોધવા જોઈએ, 
વતમાન પરંપરાગત અને થાિનક ખચ-કાય મ તકનીકો, થાિનક નવીનતાઓ અને સાં કૃિતક રીતે યો ય ટેકનોલો  હ તાંતરણો 

પર પણ િનમાણ કરવું જોઈએ. ઇકોિસ ટમ અિભગમની અંદર પયાવરણની િ એ ટકાઉ પ ધિતઓન ે ો સાહન આપવુ ંજોઈએ, 
ઉદાહરણ તરીકે, નાના પાય ેમાછલીના સંચાલન અને યામાં ઇનપુ સ (પાણી, ધણ, વગેરે)નો બગાડ અટકાવવો જોઈએ.

 માળખાકીય સગવડ 
- રોડ, ફ શંગ 
હાબર, એફએલસી, 

7.3 7.3 રા યોએ યો ય માળખાગત સુિવધાઓ, સંગઠના મક માળખાઓ અને મતા િવકાસમા ંરોકાણને ો સાહન આપવુ ંજોઈએ, 
પૂ ં પાડવુ ંજોઈએ અને સ મ બનાવવું જોઈએ, જેથી બાગાયતી ખેતીના પેટા ે ને ટેકો આપી શકાય, જેથી િનકાસ અને થાિનક 
બ રો એમ બંને માટે સારી ગુણવ ાની અને સલામત માછલી અને મ યઉછેર ઉ પાદનોનંુ ઉ પાદન કરી શકાય.

સહકારી મંડળીઓને 
સહાય 

7.4 7.4 રા યો અને િવકાસના ંભાગીદારોએ મ યપાલન અને માછલી કામદારોનાં જોડાણનાં પરંપરાગત વ પોને ઓળખવાં જોઈએ 
તથા રા ીય કાયદા અનુસાર તેમની આવક અન ે આ િવકાની સુર ા વધારવા માટે મૂ ય ુંખલાના તમામ તબ કાઓમાં તેમનાં 
પયા ત સંગઠના મક અને મતા િવકાસને ો સાહન આપવુ ંજોઈએ. તદનુસાર, સહકારી મંડળીઓ, નાના પાય ેમ યઉ ોગ ે ની 
યાવસાિયક સં થાઓ અને અ ય સંગઠના મક માળખાઓ, તેમજ માક ટંગ િમકેિનઝ સ, દા.ત. હરા , જેમ કે યો ય હોય તે રીતે 
થાપના અને િવકાસ માટે ટેકો હોવો જોઈએ. 8



(9) આપિ ના જોખમો અને આબોહવામાં ફેરફાર (9માંથી 1)
(12) મતા િવકાસ (4માંથી 1)

Key Components of Scheme Chapter Para Text  in SSF Guidelines

કુદરતી આફતો - મૃ યુ (9) આપિ ના 
જોખમો અને 
આબોહવામાં 
પ રવતન.

9.4 રા યોએ આબોહવા પ રવતન અથવા કુદરતી અને 
માનવ- ે રત આપિ ઓથી અસર ત નાના પાયે 
માછીમારી સમુદાયોને સહાય કરવા અને ટકેો આપવાનંુ 
િવચારવું જોઈએ, જેમાં અનુકૂલન, શમન અને સહાય 
યોજનાઓનો સમાવેશ થાય છે, યાં યો ય હોય યા.ં

તાલીમ, મતા િવકાસ (12) મતા િવકાસ 12.
2

રા યો અને અ ય િહતધારકોએ મતા િનમાણ દાન 
કરવું જોઈએ, ઉદાહરણ તરીકે, િવકાસ કાય મો મારફતે, 
જેથી નાના પાયે મ યઉ ોગન ેબ રની તકોમાંથી 
લાભ મળી શકે.
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રા યવાર િવ લેષણ

ડ લેમરઃ આ ઓનલાઇન ઉપલ ધ, સંકલન અને તાલીમ કાય મની વેબસાઇટ પર ઉપલ ધ માિહતી પૂરતી 
મયા દત છે.
આંત રક અને ખારાશ-પાણીની વૃિ ઓનો સામા ય રીતે સમાવેશ થતો નથી
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ગુજરાત
• 11 યોજનાઓ - .530 કરોડ

• કરણ ૬: ૮ યોજનાઓ

• આવાસ, અક માત વીમો*, અનુસૂિચત િત અને 

આ દ િતઓ માટે ઇનપુટ સપોટ, નેિવગેશન 

એઇ સ (દ રયાઇ સુર ા), િશ ણ

• કરણ ૭: ૩ યોજનાઓ

• ઇ ા ચર (લે ડંગ સે ટર, હાબર વગેર)ે

• *પીએમએમએસવાય વીમાની રકમ ઉપલ ધ નથી
11



મહારા
• 5 યોજનાઓ. ~391 કરોડ
• કરણ ૭: ૩ યોજનાઓ
• ઇ ા ચર
• કરણ ૯: ૧ પ ધિત
• કુદરતી આફતોમાં મૃ યુ માટે સહાય
• પીએમએમએસવાય - ેકઅપ ઉપલ ધ 

નથી, તેથી આપેલ સૂિચના આધારે 
કરણ 5b,6,7 માટે 1/3 ધારવામાં 

આવે છે
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ગોવા
• 27 યોજનાઓ ₹34 કરોડ
• કરણ 5b: 2 યોજનાઓ
• પરંપરાગત ે સ, ળ, દ રયામાં 

સલામતી વારા ટકાઉ માછીમારી 
• કરણ ૬: ૧૩ યોજનાઓ
• ઇનપુટ મદદ
• કરણ ૭: ૧૨ યોજનાઓ
• ફશ વે ડંગ, બરફ, િનકાસલ ી 

માછીમારી જહાજો
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કણાટક
• 19 યોજનાઓ, ~115 કરોડ
• કરણ 5b: 1 યોજના (કોઈ ફાળવણી 

નહ )
• કરણ ૬: ૮ યોજનાઓ 
• વીમો, બચત, આ દવાસીઓનો 

સમાવેશ, એસસી વગેરે
• કરણ ૭: ૯ યોજનાઓ
• ઈ ા ચર - બંદરો, માછલી બ રો
• કરણ ૧૨: ૧ પ ધિત
• દશન અને તાલીમ
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તિમલનાડુ
• 24 યોજનાઓ, ~ . 438 કરોડ
• કરણ 5b: 1 યોજના
• દ રયાઇ અમલીકરણ સંબંિધત
• કરણ ૬: ૧૬ યોજનાઓ
• બચત કમ રાહત, િતબંધ અને દુબળ અવિધ, 

ા ટ મોટરાઇઝેશન, આવાસ, ગુમ થયેલા લોકો 
માટે રાહત, ધરપકડ વગેરે

• કરણ ૭: ૫ યોજનાઓ
• ટુના લ ગ લાઇનસ, ઇ યુલેટેડ આઇસ બો સ
• કરણ 9 – 2 યોજનાઓ
• કુદરતી ખમ અસરો
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પુ ડુચેરી
• 7 યોજનાઓ ~27.6 કરોડ
• કરણ ૬: ૬ યોજનાઓ
• મ યપાલનની આવ યકતાઓ, 

િતબંધ અવિધની સહાય, 
વૃ ધાવ થા પે શન વગરેે

• કરણ ૭: ૧ પ ધિત
• ઇ યુલેટેડ બરફપેટી
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િન કષ
• થમ યાસ
• એસએસએફ માગદ શકાના િવિવધ કરણો હેઠળ યોજનાઓમાં બહુિવધ ઘટકો હોય છે
• બજેટ હંમેશા ઉપલ ધ નથી - મોટે ભાગે એકિ ત - બહુિવધ વૃિ ઓ માટે ફાળવણી
• કોઈ પણ બજેટમાં કરણ 5a (કાયકાળ), 8 ( લંગ સમાનતા) સાથે સંબંિધત યોજનાઓની 

ઓળખ કરવામાં આવી નથી
• તેઓ કાયદા (અને અમલીકરણ) હેઠળ આવી શકે છે, સામા ય બજેટ અને મ યપાલન બજેટ 

હેઠળ નહ
• મોટાભાગની બજેટ રેખાઓ અને રકમ આના થી સંબંિધત છે 
• (6) સામાિજક િવકાસ, રોજગારી અને યો ય કાય (બચત, વીમો, ઇનપુટ સપોટ)
• (7) મૂ ય સાંકળો, લણણી પછીનો વેપાર (બંદરો, બરફના બો સ જેવા માળખાગત 

સુિવધાઓ)
• બજેટની રેખાઓ દર વષ બદલાતી રહે છે. ફાળવણી અને િવતરણ કરાયેલી રકમ હંમેશા મેળ 

ખાતી નથી
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