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ભારતીય અર્થતંત્રમાં સેવાઓન ં વવસ્તરત ં ક્ષેત્ર - સેવાક્ષેત્ર 
 

અમિતભાઈ ગુરજીભાઈ વસાવા 

રીસર્ચ સ્કોલર, 

વીર નિચદ દમિણ ગજુરાત યમુનવસીટી, સરુત  

સારાંશ  

કોઈ પણ દેશના અર્ચતંત્રને િુખ્ય ત્રણ મવભાગિાં વહેંર્ી શકાય છે.1.ખેતીિેત્ર 2.ઉદ્યોગ 3.સેવાિેત્ર. અર્ચતંત્રના 

મવકાસ િાટે આંતરિાળખાકીય સવલતોનો મવકાસ  આવશ્યક છે. જ ે ખતેીિેત્ર અને ઉદ્યોગિેત્ર િાટેની 

સહાયક સેવાઓ પૂરી પડે છે. સેવાિેત્રિા ં મવમવધ સેવાઓ જવેી કે આરોગ્ય, મશિણ, સંદેશાવ્યવહાર, 

વાહનવ્યવહાર, વીિો, ઊર્જચ, સંશોધન અન ેમવકાસ, બેમ્કંગ, હોટેલ, સંરિણ કાયદો અને વ્યવસ્ર્ા, િનોરંજન, 

વ્યવસાય વગેરનેો સિાવેશ ર્ાય છે. વર્ચ 2016િા ંભારતના જીડીપીિા ંસેવાિેત્રનો ફાળો 53.63 ટકા હતું. જ ે

વર્ચ 2020 સુધીિા ં62 ટકા ર્વાની સંભાવના છે. વર્ચ 2016િા ંદેશિાં સાિરતાનંુ પ્રિાણ 74.04 ટકા હતું.જિેાં 

સ્ત્રીઓની ટકાવારી 65.46 ટકા અન ે પુરુર્ોની ટકાવારી 82.14 ટકા હતી.દેશિાં 293 જટેલી વૈમિક સ્ર્ામનક 

કંપનીઓ છે જ ે5 ર્ી 10 વર્ચિાં 266 ગીગાવોટ પાવર સોલર, પવન, િીની હાઈડલ અને બાયોગેસ આધામરત 

પેદા કરવાની િિતા ધરાવ ેછે. દેશિાં આરોગ્યને લગતી સેવાઓિાં સતત વધારો ર્વાર્ી બાળ િૃત્યુદર અને  

િાતૃત્વ િૃત્યુદર ઘટાડો ર્યો છે. વાહનવ્યવહાર સેવાઓ રલે્વે િુખ્ય છે. જ ે115000 કી.િી.નુ ંનેટવકચ  ધરાવે છે. 

રસ્તાઓ, પાઈપલાઈન, હવાઈિાગચ અન ે જળિાગચ મવકાસ ર્યો છે. બેમ્કગ  િેત્રે ઈ - બેમ્કંગ, એ.ટી.એિ., 

ડેબીટ કાડચ  જવેી સુમવધાઓિાં વધારો ર્યો છે. દેશના નાગમરકોને જીવનની સુરિાઓિા ં અને 

સંદેશાવ્યવહારને લગતી સેવાઓ િાટે મવમવધ કાયચક્રિો અને યોજનાઓ કાયચરત છે. આિ સેવાિેત્ર એ દેશનંુ 

સૌર્ી મવકમસત િેત્ર છે. 

 

૧. પ્રસ્તાવના 

ભારતીય અર્ચતંત્રિા ંઆમર્ચક મવકાસ િુખ્ય ત્રણ િેત્ર પર આધામરત છે. 1. ખેતી િેત્ર, 2.ઉદ્યોગ િેત્ર, 3. સેવા 

િેત્ર.આઝાદી પછીના ર્ોડા વર્ો દરમિયાન ભારતના 70 ટકા લોકો ખેતી િેત્ર પર પોતાનંુ જીવન મનવાચહ 

ર્લાવતા હતા. ઈ. સ. 1991િા ં નવા આમર્ચક સુધારા ર્વાર્ી ઉદ્યોગ અન ે સેવાિેત્રનો મવકાસ વધ્યો છે. 

પ્રવતચિાન સિયિા ં સૌર્ી િહત્ત્વનું િેત્રે સેવાિેત્ર છે. કોઈપણ અર્ચતંત્રના મવકાસ િાટે આંતર િાળખાકીય 

સવલતોનો મવકાસ અમનવાયચ છે. ઉદ્યોગ અન ેકૃમર્િેત્રના મવકાસ િાટેની સહાયક સેવાઓ પૂરી પાડવાનંુ કાિ 

સેવાિેત્ર કર ેછે. ભારતિા ંગ્રોસ ડોિેમસ્ટક પ્રોડક્ટના ફાળાિાં ઉદ્યોગ અન ેખેતીિેત્ર કરતાં સેવાિેત્રનો ફાળો 

વધુ છે. રોજગારી સજચન અને ઉત્પાદન પ્રમક્રયાન ેસરળ બનવવાિા ંસેવાિેત્રનું િોટંુ પ્રદાન રહ્ું રહ્ું છે. 

 

૨. સેવાક્ષેત્ર 

સેવાિેત્ર વસ્તુઓનું નહી ંપરંતુ સેવાઓનું ઉત્પાદન કર ેછે. જિેા ંસંદેશાવ્યવહાર, વાહનવ્યવહાર, વેપાર અને 

વામણજ્ય, વહીવટી, પાણીપૂરવઠો, વીજળી, ઊર્જચ, સંશોધન અન ેમવકાસ, મશિણ, હોટેલ વ્યવસાય, આરોગ્ય, 

બેંમકંગ, વીિા, વખાર, સંરિણ કાયદો અન ે વ્યવસ્ર્ાને લગતી સેવાઓનો સજચન કર ે છે. આંતરિાળખાકીય 

સેવાઓ એવી વ્યવસ્ર્ા કે સગવડોના સિૂહનો મનદેશ કર ે છે જ ે દેશના મવકાસિા ં અત્યંત આવશ્યક છે. 

અર્ચતંત્રિાં રહેલા આંતરિાળખાિાંર્ી િળતી સેવાઓ ખરીદનાર અન ે વેર્નાર વચ્રે્ ર્ીજવસ્તુઓ અન ે
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સેવાઓના પ્રવાહને સરળ બનાવે છે.કે્રઝર નાિના પ્રખ્યાત અર્ચશાસ્ત્રી સેવાિેત્રનું િહત્વ સિર્જવતા જણાવ છે 

કે "પ્રત્યેક મવકાસશીલ અર્ચતંત્રિાં આવશ્યક એવી પ્રાર્મિક પ્રવૃમતઓના રોજગારી અને િૂડીરોકાણ મિતીય 

િેત્રની આમર્ચક પ્રવૃમત (ઉદ્યોગ) તરફ વળે છે અન ેતેર્ી પણ વધાર ેપ્રિાણિાં સેવાઓના ઉત્પાદન તરફ વળે છે.   

વલ્ડચ  ટરેડ ઓગેનાઇઝેશન )WTO(નાં આંકડાઓ િુજબ વર્ચ 2005િા ંભારતની વામણજ્યક સેવાઓની મનકાસ 

51.9 અબજ અિેમરકન ડોલર હતી. જ ેવધીને 155.3 અબજ અિેમરકન ડોલર ર્ઈ હતી. વર્ચ 2016િા ંભારતના 

જીડીપીિાં સેવાિેત્રનો ફાળો 53.63 ટકા હતું. જ ેવર્ચ 2020 સુધીિા ં62 ટકા ર્વાની સંભાવના છે. વૈમિક સેવા 

મનકાસિાં ભારતનો વર્ચ 2015િાં મહસ્સો 3.3 ટકા હતો. પમરવહન અન ેવ્યવસાય સેવાઓિાં વધારો ર્વાર્ી વર્ચ 

2016-17િા ંસેવાઓની મનકાસિાં 5.7 ટકાનો વધારો ર્યો છે.  

 

૩. સેવાક્ષેત્રની મહત્તવની સેવાઓ અંગેની માવહતી  

૩.૧ વશક્ષણની સેવાઓ  

ભારત અિેમરકા પછી ઈ-લમનિંગ િાટેનું બીર્જક્રિનું સૌર્ી િોટંુ બર્જર બ્યું છે. મશિણ અન ે ટેક્નોલોજીએ 

મવિને ગાિડાનુ ંસ્વરૂપ આપયું છે. મશિણ પાછળ વતચિાનને કરવાિા ંઆવેલ િૂડીરોકાણ ભમવષ્યની આવક 

છે. વર્ચ 2016િા ંદેશિાં સાિરતાનંુ પ્રિાણ 74.4 ટકા હતું. જિેાં સ્ત્રીઓની ટકાવારી 65.46 ટકા અન ેપુરૂર્ોની 

ટકાવારી 82.14 ટકા હતી. કેરળ રાજ્યિા ંસૌર્ી વધુ સાિરતાનંુ પ્રિાણ 94 ટકા છે. જ્યાર ે મબહારિા ંસૌર્ી 

ઓછી ટકાવારી 63.83 ટકા છે. વર્ચ 2014િા ંમશિણ િેત્રિાં પ્રાર્મિક શાળાઓની સંખ્યા 7,90,600, ઉચ્ર્તર 

પ્રાર્મિક શાળાઓની સંખ્યા 4,01,100, િાધ્યમિક શાળાઓની સંખ્યા 1,31,300 અને ઉચ્ર્તર િાધ્યમિક 

શાળાઓની સંખ્યા 1,02,600, કોલજેોની સંખ્યા, 36,671 અને યુમનવમસચટીઓની સંખ્યા 712 હતી. વર્ચ 2014િાં 

પ્રાર્મિક શાળાઓિાં 1300 લાખ ઉચ્ર્તર પ્રાર્મિક શાળાઓિાં 657 લાખ, િાધ્યમિક શાળાઓિાં 370 લાખ, 

ઉચ્ર્તર િાધ્યમિક શાળાઓિાં 220 લાખ મવદ્યાર્ીઓની સંખ્યા હતી. વર્ચ 2013િા ં પ્રવેશ િેળવતા 

મવદ્યાર્ીઓની સંખ્ય 296 લાખ હતી.  

 

દેશિાં 1.5 મિમલયનર્ી વધુ શાળાઓ આવેલી છે. જિેા ં260 મિમલયનર્ી વધુ મવદ્યાર્ીઓ અભ્યાસ કર ેછે. વર્ચ 

2016 ભારતના અંદાજપત્રિાં 10.859 મબમલયન અિેમરકન ડોલર મશિણ પાછળ ખર્ાચ હતા. જ ેવર્ચ 2017-18િા ં

11.952 મબમલયન અિેમરકન ડોલર ર્શે. મડપાટચિે્ટ ઓફ ઇ્ડમસ્ટરઝ પોલીસી અન ેપ્રિોશન િારા બહાર પાડેલ 

આંકડાઓ પ્રિાણે  એમપ્રલ-2000ર્ી િાર્ચ-2017 સુધીિા ંભારતિાં મશિણિેત્રની કુલ મવદેશી હંુમડયાિણ આવક 

1. 42 અબજ અિેમરકન ડોલર હતી. ભારતિા ંટેલે્ટમપ્ર્ટ હેદ્રાબાદ મસ્ર્ત કુશળ મવકાસ કંપનીએ સ્િાટચ  કેમ્પસ 

લો્ર્ કરવાની ર્જહેરાત કરી છે. સ્કીલ ડેવલેપિે્ટ ઓફ એ્ટરે મપનોર િંત્રાલય િારા પ્રધાનિંત્રી યુવાયોજના શરૂ 

કરવાિાં આવ છે. જિેા ં5 હર્જરર્ી વધુ મવદ્યાર્ીઓને અન ે3  હર્જરર્ી વધુ સસં્ર્ાઓ િારા ઉદ્યોગ સાહમસકોન ે

મશિણ અન ેતાલીિ આપવાિાં આવશે. દરકે મજલ્લાિા ંજવાહર નવોદય મવદ્યાલય સ્ર્ાપવા 2,871 કરોડની 

િંજૂરી િળી છે. દેશિાં મડમજટલ સિરતા િાટે પ્રધાનિંત્રી ગ્રાિીણ, મડમજટલ સ્ત્રોત અમભયાન,  કૌશલ્ય ભારત 

કુશળ ભારત, કૌશલ્ય લોન યોજના, રાષ્ટ્ર ીય કૌશલ્ય મવકાસ મિશન જવેી યોજનાઓ કાયચરત છે. 

 

૩.૨ ઊર્જથ ક્ષેત્ર  

ઊર્જચિેત્ર અર્ચતંત્રના મવમવધ િેત્રિાં ર્ાલકબળ તરીકેની ભૂમિકા ભજવ ેછે. ઊર્જચના સ્ત્રોતોિાં કોલસો, વીજળી, 

પેટર ોમલયિ, સૂયચ,  પવન, પાણી, કુદરતી ગેસ, પરિાણુ,લાકડંુ, વનસ્પમતના અવશેર્ો, કૃમર્િેત્રનો કર્રો, સૂકવેલા 

છાણાં વગેરનેો સિાવેશ ર્ાય છે. વર્ચ 2017િાં દેશિાં કુલ ર્િચલ પાવર સ્ર્ામપત િિતા 220.58 ગીગાવોટ, 

હાઇડર ો અન ેનવીનીકરણીય ઊર્જચની સ્ર્ામપત િિતા 44.6 ગીગીવોટ અન ે58.3 ગીગાવોટ. વર્ચ 2017િા ંપાવર 

સ્ટેશનોની કુલ સ્ર્ામપત િિતા 3,30,260.55 િેગાવોટ છે. દેશિાં 293 સ્ર્ામનક વૈમિક કંપનીઓ છે. જિેા ં5ર્ી 
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10 વર્ચિા ં 266 ગીગાવોટ પાવર સોલર,પવન, િીનીહાઇડલ અન ે બાયોગેસ િારા પૈદા કરવાિા ં સિિ છે.  

ભારતિાં ઊર્જચિેત્રની િહત્ત્વની કંપનીઓિાં જયપ્રકાશ પાવર વે્ર્ર મલ., જ.ે એસ. ડબલ્યુ એનજી મલ., એન. 

એર્.પી.સી મલમિટેડ, મરલાય્સ ઇ્ડસ્ટર ીઝ મલ., ટાટા પાવર કંપની મલ., ટોરે્ ટ પાવર મલ. વગેરનેો સિાવેશ 

ર્ાય છે.  

 

૩.૩ આરોગ્યક્ષેત્ર  

દેશિાં મનદાન સારવાર, રોગ પ્રમતબંધન િાટેની સેવાઓ,ભૌમતક અન ેતંદુરસ્તીની મદશાિાં આપવાિા ંઆવતી 

સેવાઓને આરોગ્યની સેવાઓ તરીકે ઓળખવાિા ંઆવે છે.દેશિાં દરકે િાણસનુ ંસ્વાસ્્ય જળવાય રહે તે િાટે 

આરોગ્યની સેવાઓ જરૂરી છે.કારણ કેસ્વસ્ર્ નાગમરક સ્વસ્ર્ સિાજનુ ં મનિાચણ કર ેછે વર્ચ 2016 નાં સંયુકત 

રાષ્ટ્ર  મવકાસ કાયચક્રિના િાનવ મવકાસ અહેવાલ પ્રિાણે ભારતિાં સરરેાશ અપેમિત આયુષ્ય 68.3 વર્ચ હતું જિેાં 

સ્ત્રીઓનું 69.78વર્ચ અન ેપરુુર્ોનુ ં 67.26વર્ચ હતું.વર્ચ 2014િા ં દેશિાં બાળ િૃત્યુ દર હર્જર ે 49.૮ વર્ચ હતો જ ે

2015િા ં27.7 ર્વા પામ્યો છે. વર્ચ 2014િા ંદેશિાં િાતૃત્વ િૃત્યુદર દર 1 લાખ ે181 હતો. જ ે2015િા ં174 ર્યો 

હતો. વર્ચ 2014િા ં મનયોટલ િૃત્યુદર 28.6 ટકા હતો જ ે વર્ચ 2015િા ં 27.7 ટકા ર્યો હતો. દેશિાં કુલ 3598 

હોમસ્પટલો અન ે 25723 દવાખાનાઓ આવેલા છે જિેા ં આયુવેદ, યોગ, નેર્રોપેર્ી, ઉનાની, હોમિયોપેર્ી 

વગેરનેો સિાવેશ ર્ાય છે. વર્ચ 2015િા ં 1,53,655 જટેલા પેટા કે્દ્રો, 25308 પ્રાર્મિક આરોગ્ય કે્દ્રો, 5396 

જટેલા કોમ્યુમનટી આરોગ્ય કે્દ્ર હતા. વર્ચ 2017-18િા ં કે્દ્રીય બજટેિા ં આરોગ્ય િાટે કુલ 39879 કરોડિાં 

વધારો કરીન ે48879 કરોડ કરવાિાં આવ્યો છે. ગજુરાત અને ઝારખંડિા ંઆરોગ્યની સુખાકારી કે્દ્રિાં 2 નવા 

ઇમ્ડયન ઇમ્સ્ટટૂ્યટ સાય્સ સ્ર્ાપવાિા ંઆવ્યા છે.  

 

૩.૪ વાહનવ્યવહાર  

પમરવહનિેત્ર એ વસ્તુઓ અને સેવાઓને ઝડપર્ી તેિજ સરળતાર્ી લોકો સુધી પહોરં્ાડવાનું કાિ કર ે છે. 

રાજ્યની અંદરના વ્યવહારો તેિજ રાજ્યો-રાજ્યો વચ્ર્ ેતેિજ આ.રા.વ્યવહારો િારા સેવાઓનો પમરવહન કર ે

છે. વાહનવ્યવહારિાં રસ્તાઓ, જળ, વાયુ, રલેવે અન ેપાઇપલાઇન વગેરનેો સિાવેશ ર્ાય છે. વાહનવ્યવહાર 

િેત્રિાં રલેવે સૌર્ી િોટંુ િેત્ર છે. ભારતિા ંરલેવેનુ ંનેટવકચ  1,15,000 મકિી સુધી મવસ્તરલેું છે. વર્ચ 2015િા ં8.25 

અબજ િુસાફરોએ િુસાફરી અને 970 મિમલયન ટન વામર્ચક િાલનો પમરવહન કયો હતો.  દેશિાં કુલ 12,617 

પેસે્જર ટરેનો અન ે7421 ફે્રઇટ ટરેનો છે. જ ેદરરોજ 2237 પ્રવાસીઓ અન ે3 મિમલયન ટન રોજની દૈમનક િુસાફરી 

કર ેછે. વર્ચ 2011િા ંએક્સપ્રેસ રોડની લંબાઈ 1208 મકિી, નેશનલ હાઇવે 7911 મકિી, સ્ટેટ હાઈવ ે1,55,716 

મકિી, મજલ્લાિા ંગ્રાિીણ િેત્રિાં 4455010 મકિી અને શહેરી રસ્તાઓ 4689842 મકિીની વગચલંબાઇ ધરાવતા 

હતા. ર્ોરસ મકિીિા ંજિીનના 0.66 મકિીના ધોરણે ભારતિાં હાઇવ ેનેટવકચની ઘનતા અિેમરકા (0.65), ર્ીન 

(0.16) અન ેબ્રામઝલ (0.20) કરતા વધાર ેછે. દેશિાં ખમનજ તેલ િાટે 20 હર્જર મકિી અને પેટર ોમલયિ િાટે 15 

મકિી લાંબી પાઈપલાઈન છે. નદીઓ, નહેરો, ખાડીઓના રૂપિાં કુલ નેવીગેબલ લંબાઈ 14,500 મકિી છે. જિેાં 

5200 મકિી નદીઓ અન ે485 મકિીિા ંનહેરોનો ઉપયોગ ર્ાય છે. દેશિાં હવાઈિુસાફરોની સંખ્યા વર્ચ 2016િાં 

119 મિમલયન હતી જ ેસરરેાશ 11.78 ટકાના દર ેવધી છે. વર્ચિા ં2015િા ં98 મિમલયન િુસાફરોએ િુસાફરી કરી 

હતી. વર્ચ 2015િા ંહવાઈ પમરવહન નૂર 1833.8 મિમલયન ટન મકિી હતો જ ે 2016િા ં 1893.8 ટન મકિી ર્યો 

હતો. 
 

૩.૫. બેંવ ંગક્ષેત્ર  

દેશિાં નાણાંકીય સેવાઓ પુરી પાડવાનંુ કાિ બેંમકંગ િેત્ર કર ેછે. દેશિાં મવકાસ બેંકો, વ્યાપારી બેંકો, મબન 

બેંમકંગ િધ્યસ્ર્ીઓ નાણાંકીય સેવાઓ પુરી પાડે છે. ભારતિાં આરબીઆઈ, એસબીઆઈ, આઈડીબીઆઈ, 

એમક્ઝિ બેંક, નાબાડચ , શીડબી જવેી બેંક મવમવધ િેત્રેિાં મધરાણની સુમવધા પુરી પાડે છે. દેશિાં કેશલેસ 
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વ્યવહારોને પ્રોત્સાહન આપવા ઇ-બેંમકંગ, એટીએિ, ડેમબટકાડચ , પેટીએિ અને ભીિ એપ જવેી સુમવધાઓ 

આપવાિાં આવે છે. દેશિાં 27 બેંકો ર્જહેરિેત્રની, 26 ખાનગીિેત્રની, 46 મવદેશી, 56 િેત્રીય, 1574 શહેરી 

સહકારી અન ે 93913 ગ્રાિીણ શહેરી બેંકો છે. પ્રધાનિંત્રી જનધનયોજના 2016િા ં 255.1 મિમલયન ખાતાઓ 

ખોલવાિાં આવ્યા હતા. જિેા ં6971.68 મિમલયન અિેમરકન ડોલર જિા ર્યા હતા. 
 

૩.૬ વીમાક્ષેત્ર  

દેશિાં જીવનની સુરિાની જવાબદારી સાહસ લાઈફ ઇ્શ્યોર્સ કોપોરશન (એલ.આઈ.સી.)ને આપવાિાં 

આવી છે. ભારતિા ં નાગમરકોને નાણું, સિય અન ે જોખિોને ધ્યાનિા ં રાખીને જરૂરી સેવાઓ પૂરી પાડે છે. 

દેશિાં વીિા કંપનીઓ િાટેના મનયિો, ધોરણો અને મનયંત્રણો રાખવાનુ ં કાયચ ઇ્શ્યોર્સ રગે્યુમલટરી એ્ડ 

ઓર્ોરીટી ઓફ ઇમ્ડયા િારા ર્ાય છે. વાહનો િાટેનો વીિો વર્ચ 2016-17 િાં 105.25 અબજ અિેમરકન ડોલર 

હતો જિેા ં12 ટકા વૃમિ ર્ઇ હતી. દેશિાં નાગમરકોને સુરિા િાટે પ્રધાનિંત્રી જીવન જ્યોત યોજના કાયચરત છે. 

દેશિાં મવમવધ વીિા કંપનીઓિાં aviva life insuance, bajaj allianz,birla  A sun life limited, kotak 

mahindra, LIC, sbi life insurance, reliance life insurance વગેર ેિુખ્ય છે. 

 

૩.૭ સંદેશાવ્યવહાર  

દ્રશ્ય અન ે શ્રાવ્ય ર્ઈ શકે એવી િામહતીન ે એક સ્ર્ળેર્ી બીર્જ સ્ર્ળે સરળતાર્ી પ્રસામરત કરીને પ્રત્યાયન 

પ્રમક્રયાને પૂણચ કરવાનુ ંકાયચ સંદેશાવ્યવહાર કર ેછે. રમેડયો, ટી.વી, તાર-ટપાલ,ર્લમર્ત્રો, ઈ્ટરનેટ, િોબોઈલ, 

ફેસબુક વગેર ે િામહતી પ્રસારણના િાધ્યિો છે. વર્ચ 2017 િા ં 1.211 મબમલયન ટેલીફોન, 1.187 મબમલયન 

િોબાઈલ, 462.12 મિમલયન ઈ્ટરનેટ, 310.87 મિમલયન બ્રોડબે્ડ, 890 ટી.વી.ર્ેનલો અને 345 રમેડયો સ્ટેશન 

છે. વર્ચ 2017િા ંિોબાઈલ સેવા બર્જર 37 મબમલયન છે.જ ેવર્ચ 2020 સુધીિા ં 10.3 ટકાનાં દર ેવધીને 103.9  

અબજ અિેમરકન ડોલર ર્વાની શક્યતા છે.   

 

૪. ઉપસંહાર  

કોઈ પણ દેશના અર્ચતંત્રને ગમતશીલ રાખવા િાટેનુ ંઅગત્યનું િેત્ર એટલે સેવાિેત્ર. ભારતિાં આરોગ્ય, મશિણ, 

વીિા, બેમ્કંગ, પમરવહન, સંદેશાવ્યવહાર જવેી િહત્વની અને આધારભૂત સેવાઓનો મવકાસ સતત ર્ઇ રહ્ો 

છે. ભારત દેશની િુખ્ય સેવાઓના મવકાસને કારણે દેશનાઆમર્ચક મવકાસિા ંનોધંપાત્ર વધારો ર્યો છે. આરોગ્ય 

અને મશિણ  જવેી સેવાઓને કારણે દેશિાં લોકોનાં શારીમરક અન ે  િાનમસક સ્વાસ્્યને લગતી સિસ્યાઓનું 

મનવારણ ર્યુ ંછે. આર્ી કહી શકાય કે સેવાિેત્ર એ ભારતીય અર્ચતંત્રનું સૌર્ી મવકમસત િેત્ર છે.   
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