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• �ધાનમ�ંી જનધન ખાતા 

• દરેકનાં માથે પા�ી છત 

• જલ �વન �મશન 

• �ધાનમ�ંી ઉ�વલા યાજેના 

• �ાક�તક ખતેીને �ાધા�ૃ

• અાય�ુમાન ભારત જન અારા�ેય યાજેના

• વડા�ધાન બ�ાના 17માં �દવસે સરદાર સરાવેર

ડેમનાં દરવા� લગાવવાની મજંરી ૂ

• �ધાનમ�ંી ગરીબ ક�ાણ અ� યાજેના 

• સકુ�ા સમ�ુ� યાજેના

• �� ભારત �મશન

�ી નરે��ભાઈનું �વઝન
�ધાનમ�ંી
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• પહેલીવાર ગજુરાતના 1.70 કરાડે ગરીબાનેા ખ�ૂાં

બક�  ખાતા 

• 10.50 લાખથી વધુ પ�રવારાનેે મ� ું પા�ં ઘર ુ

• 97% ઘરાનેે નળ કન�ેન 

• 36 લાખ મ�હલાઅાનેે મ�ા ગસે કન�ેન  

• ડાગં બ�ાે 100% �ાક�તક ખતેી કરતાે �જ�ાેૃ

• 1.48 કરાડેથી વધુ PMJAY-MA કાડ�  અાપવામાં અા�ા, 

લાખાે પ�રવારાનેે �. 5 લાખ સધુીનું અારા�ેય કવચ

• લાબંા કેનાલ નટેવક�થી ખતેરે-ખતેરે મ�ું

�સ�ચાઇનું પાણી 

• 71 લાખ કંટબના 3.48 કરાડે લાકેાનેે �વના મ�ૂ ે અનાજુ ુ

• 14.41 લાખથી વધારે દીકરીઅાનેા સકુ�ા સમ�ુ� 

ખાતામાં જમા થયા �. 5.55 કરાડે

• ડારે ટ ડારે કચરા કલ�ેનથી બ� ું ગજુરાત ��ુ

�મશન �ી ભપૂ�ે�ભાઈનું 

મ�ુમ�ંી
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�ી નરે��ભાઈ માદેી
માનનીય વડા�ધાન �ી

છ�ા 8 વષમ� ાં અનકે નવતર ��ેાનેે ે

�વકાસના સપના અને અાકા�ંાઅાે સાથે 

�ડેવામાં અાપણે સફળ થયા છીઅ.ે સબકા 

સાથ, સબકા �વકાસના મ�ંને અનસુરીને 

ગજુરાત સરકારે ગરીબાનેા ક�ાણ પર અને 

ગરીબાનેે �ાથ�મક સ�ુવધાઅાે પરૂી પાડવા 

ઉપર �વશષે  ભાર મ�ૂા�ેાે છ.ે

““
કે��માં વડા�ધાન �ી નરે��ભાઇ માદેી અને 

રા�માં મ�ુમ�ંી �ી ભપૂ�ે�ભાઇ પટેલની 

ડબલ અિે�જન સરકાર અાજ ેરા�ના સાડા 

છ કરાડે ઉપરાતં કરાડેાે નાગ�રકાનેા સપના 

સાકાર કરી રહી છ. વડા�ધાન �ીના ે

કાયક� ાળના અાઠ વષ� દશે-સવેા અને ગરીબાનેે 

સમ�પ�ત ર�ાં છ, �ારે તનેાે લાભ ગજુરાતના ે

મદૃ અને મ�મ મ�ુમ�ંી �ી ભપૂ�ે�ભાઇ ુ

પટેલના નતે�ૃમાં રા�ના તમામ ગજુરાતી 

બાધંવાનેે મળી ર�ાે છ.  વડા�ધાન �ીઅે ે

તાજતેરમાં જ ગજુરાત ગારૈવ અ�ભયાન 

અતંગત�  અનકે લાકેાપેયાગેી યાજેનાઅાે 

રા�ના લાકેાનેે અપણ�  કરી છ.   ે
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• ��ેક લાભાથ� પ�રવારને અાવાસ દીઠ �. 1,20,000ની નાણાકીય સહાય 

 �ણ તબ�ામાં તેમના ખાતામાં  DBTથી �ા�ફર કરાઇ.

• �ા� �વ�તારમા ં ��ત લાભાથ� દીઠ મનરેગા હેઠળ રાેજગારી ��પે

 �. 21,510ની અા�થ�ક સહાય.

• �� ભારત �મશન હેઠળ ��ત શાૈચાલય દીઠ બાંધકામ માટે �. 12,000ની 

 અા�થ�ક સહાય.

• �ધાનમં�ી અાવાસ યાેજના (�ામીણ) હેઠળ વષ� 2020-21 દર�મયાન મ�હલા 

 લાભાથ�અાેને શાૈચાલયના બાંધકામ માટે ��ત લાભાથ� �. 5000ની વધારાની 

 સહાય અાપવાનાે �નણ�ય.

• અાકાં�ી �જ�ાઅાેમા ં અારાે�ય અને પાેષણ, �શ�ણ, ક�ષ, વાેટર સ�ાય, ૃ

 મૂળભૂત ઇ��ા��ર, ��લ ડેવલપમે� જેવા �વષયાે પર ખાસ કામ કરીને, 

 માનવ �વકાસ સૂચકાંક સુધારવા માટે ગુજરાતના દાહાેદ અને નમ�દા 

 �જ�ાના ે અાકાં�ી �જ�ાઅાેમાં સમાવેશ કરવામાં અા�ાે છ. અા બં�ે ે

 �જ�ાઅાેમા ં ડબલ અેિ�જનવાળી સરકાર તેજ ગ�તઅે �વકાસ કરી રહી છ.ે

• ગરીબાેને �વન સુર�ા �દાન કરવા માટે �ધાનમં�ી �ી નરે��ભાઇ માેદીઅે 

 ‘�ધાનમં�ી �વન �ાે�ત �વમા યાેજના’ અને ‘�ધાનમં�ી સુર�ા �વમા 

 યાેજના’ અમલમાં મૂકી.

• ગુજરાતમાં 44 લાખ 50 હ�રથી વધુ લાેકાેને �ધાનમં�ી �વન �ાે�ત 

 �વમાે અને 1 કરાેડ 5 લાખથી વધુ લાેકાેને �ધાનમં�ી �ા� �વમા યાેજના 

 હેઠળ �વમા કવચ પૂ�ં પાડવામાં અા�ું છ.ે

• ગુજરાત રા�માં 1,70,22,733 બ�ક ખાતા ખાેલવામાં અા�ા છ જેમાે

 �. 7,560 કરાેડની બચત થઇ છ.ે

05

ગરીબ ક�ાણ

• �ધાનમં�ી ગરીબ ક�ાણ અ� યાેજના અંતગ�ત N.F.S.A. કાડ�ધારકાેને 

ં મળવાપા� રાહતદરના અનાજ ઉપરાંત ��ત ��� 3.5 �ક.�ા. ઘઉ તથા

 1.5 �ક.�ા. ચાેખા મળીને કલ 5 �ક.�ા. અનાજનું �વના મૂ�ે �વતરણ.ુ

• મે-2022 થી અા �વતરણ �માણમાં અાંતરીક ફેરફાર કરી ��ત ���

ં 1 �ક.�ા. ઘઉ તથા 4 �ક.�ા. ચાેખા મળીને કલ 5 �ક.�ા. વધારાના અનાજનું ુ

 �વના મૂ�ે �વતરણ.

• ભારત સરકારના State index ranking અંતગ�ત સમ� દેશમાં 

 ગુજરાત ચાેથા �મ સાથે અ�હરાેળમા.ં

• “વન નેશન વન રેશનકાડ�” યાેજના અંતગ�ત ગુજરાત સમ� દેશમાં જન ૂ

 માસ સુધીમાં �ી� �મ,ે  પાેટ��બ�લટી હેઠળ �ા�જે�ન સાથે અ�હરાેળમા.ં

• �ધાનમં�ી અાવાસ યાેજના (�ામીણ) હેઠળ અ�ાર સુધીમાં 3,51 લાખ જેટલા 

 અાવાસાેનાં બાંધકામની કામગીરી થઇ પૂણ�.
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05

ગરીબ ક�ાણ

• �ધાનમં�ી ગરીબ ક�ાણ અ� યાેજના અંતગ�ત N.F.S.A. કાડ�ધારકાેને 

ં મળવાપા� રાહતદરના અનાજ ઉપરાંત ��ત ��� 3.5 �ક.�ા. ઘઉ તથા

 1.5 �ક.�ા. ચાેખા મળીને કલ 5 �ક.�ા. અનાજનું �વના મૂ�ે �વતરણ.ુ
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• “વન નેશન વન રેશનકાડ�” યાેજના અંતગ�ત ગુજરાત સમ� દેશમાં જન ૂ

 માસ સુધીમાં �ી� �મ,ે  પાેટ��બ�લટી હેઠળ �ા�જે�ન સાથે અ�હરાેળમા.ં

• �ધાનમં�ી અાવાસ યાેજના (�ામીણ) હેઠળ અ�ાર સુધીમાં 3,51 લાખ જેટલા 

 અાવાસાેનાં બાંધકામની કામગીરી થઇ પૂણ�.
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અારાે�ય �ે�ે
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10

દેશના ગરીબ અને જ��રયાતમંદ નાગ�રકાેના �વનમાં �ારે કાેઇ ગંભીર રાેગ અાવી 

પડે છ �ારે તેમના અાખા �વનની બચત તે રાેગની સારવારમાં ખચ� થઈ �ય છ. ે ે

�ધાનમં�ી �ી નરે��ભાઈ માેદીઅે દેશના ગરીબાેને �ા� સુર�ા �દાન કરતી 

�વ�ની સાૈથી માેટી PM-JAY યાેજના શ� કરી છ. દેશના લાેકાેનાે �બમારી પછી દવા ે

પાછળ થતાે ખચ� ઘટાડવા માટે દેશભરમાં �ધાનમં�ી જન અાૈષ�ધ કે��ાે શ� કરવામાં 

અા�ા છ. ગુજરાત PM-JAY યાેજના અ�વયે �ભાવક કામગીરી થઇ છે ે

• �ધાનમં�ી જન અારાે�ય યાેજના હેઠળ 1.48 કરાેડથી વધુ PMJAY-MA કાડ� 

 લાખાે પ�રવારાેને મ�ું �. 5 લાખ સુધીનું અારાે�ય કવચ અાપવામાં અા�ા છ .ે

• રાજકાેટ ખાતે AIIMS જેવી અ�તન હાે��ટલનું થઈ ર� ું છ �નમા�ણ.ે

• છ�ા અાઠ વષ�મા ં રા�માં 12 નવી મે�ડકલ કાેલે�ેને મંજરી મળી છ.ે ેૂ

• રા�માં 2770 જેટલી અેમ.બી.બી.અેસ. અને 590 પી.�.ની બેઠકામે ાં વધારાે.

• �મનગર ખાતે WHOનું �વ�નું સાૈથી પહેલું �ે�ડશનલ મે�ડસીન સે�ર શ�

 થવા જઈ ર�ું છ.ે

 �ધાનમં�ી ભારતીય જન અાૈષ�ધ યાેજના

• ગુજરાતમાં 300થી વધુ જન અાૈષ�ધ કે��ાે કાય�રત.

• અા કે��ાે પર �વન જ�રી 1600થી વધુ દવાઅાે અને 250 જેટલી સ�જ�કલ 

 વ�તુઅાે ન�વી �ક�મતે મળે છ.ે

• કાેરાેના મહામારીમાં લાેકાેની �ા� સુર�ા માટે દેશમાં �દેશી રસીની શાેધ 

 કરવામાં અાવી. અા �દેશી રસી તબ�ાવાર દેશના તમામ નાગ�રકાે માટે 

 �વના મૂ�ે ઉપલ� કરાવવામાં અાવી છ.ે

• ગુજરાત રા�માં અ�ાર સુધીમાં કલ 12 કરાેડથી વધ ુ રસીના ડાેઝ અાપવામાંુ

 અા�ા છ.ે

• 41 લાખથી વધુ ��કાેશન ડાેઝ અાપવામાં અા�ા છ.ે

• 28 લાખ 51 હ�રથી વધ ુબાળકાને ંુકારેાનેા સદંભ � રસીકરણ કરવામા ંઅા� ંુછ.ે

કાેરાેના રસીકરણ
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વડા�ધાન �ી નરે��ભાઇ માદેીના નતે�ૃમા ંદેશમા ંમ�હલા સશ��કરણના ેનવા ે

અ�ાય શ� થયા ેછ. અાજ ેદેશની દીકરીઅા ેફાઇટર જટે ઉડાડી રહી છ અન ેે ે

સનેામા ંપરમને� ભરતી થઈન ેદેશની સીમાઅા ેસરુ��ત કરી રહી છ. કે��મા ંે

વડા�ધાન �ી નરે��ભાઇ માદેી અન ેરા�મા ંમાનનીય મ�ુમ�ંી �ી ભપૂ�ે�ભાઈ 

પટેલની ડબલ અિે�જનવાળી સરકાર લાકેાનેા સપના સાકાર કરી રહી છ. ે

મ�હલાઅાનેા સશ��કરણ માટે ગજુરાત સરકારે જ�ેર બજટે તયૈાર કરી 891 

જટેલી મ�હલાલ�ી યાજેનાઅા ેકાયાિ� �વત કરી છ, કલ 178 જટેલી મા�ન ેમા� ે ુ

મ�હલાલ�ી યાેજનાઅાે અમલમા ંમકુવામા ંઅાવી  છ. અા યાજેનાઅાનેા અમલ ે

માટે કલ �. 89,337.10 કરાડેની �ગેવાઇ કરવામા ંઅાવી છ.  અાજ ેરા�મા ં52% ેુ

મ�હલાઅાને ે�ા�નક �રાજની સ�ંાઅામેા ં��ત�ન�ધ� મ� ંુછ. ે

• રા�મા ં14.41 લાખથી વધ ુસકુ�ા સમ�ૃ� ખાતા ખાલેવામા ંઅા�ા છ જમેા ંે

 �. 5 કરાડે 55 લાખ જટેલી રકમ જમા કરવામા ંઅાવી છ.ે

• 36 લાખ મ�હલાઅાને ે“�ધાનમ�ંી ઉ�લા યાજેના” હેઠળ ગસેના કન�ેન.

• મ�હલાઅાને ંુમાત�ૃ સખુમય બની રહે ત ેમાટે દેશની મ�હલાઅાને ેમળી

 6 મ�હનાની પગાર સાથનેી મટેર�નટી �લવ.

• રા�ની ગભવ� તી અન ેધા�ી માતાઅાને ે1 હ�ર �દવસ સધુી �વના મ�ૂ ેઅકે 

 �કલા ેતવુરે દાળ, બ ે�કલા ેચણા અન ેઅકે લીટર ખા�તલે ��ત માસ અાપવામા ં

 અાવી ર� ંુછ. રા� સરકારે અા વષ � �. 800 કરાડેની ફાળવણી કરી છ.ે ે

• �મશન ઇ��ધનષુના 11 ફેઝન ંુસફળ અાયાજેન કરવામા ંઅા� ંુછ.ે

• રા�ના કલ 8,80,804 બાળકા ેઅન ે2,05,859 સગભા � મ�હલાઅાને ેવધારાના ુ

 1,94,003 રસીકરણ/મમતા સશેનન ંુઅાયાજેન કરી રસીકરણ સવેાઅા ેઅતંગત�  

 અાવરી લવેામા ંઅાવી છ.ે

13

મ�હલા
સશ��કરણ
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સનેામા ંપરમને� ભરતી થઈન ેદેશની સીમાઅા ેસરુ��ત કરી રહી છ. કે��મા ંે

વડા�ધાન �ી નરે��ભાઇ માદેી અન ેરા�મા ંમાનનીય મ�ુમ�ંી �ી ભપૂ�ે�ભાઈ 

પટેલની ડબલ અિે�જનવાળી સરકાર લાકેાનેા સપના સાકાર કરી રહી છ. ે

મ�હલાઅાનેા સશ��કરણ માટે ગજુરાત સરકારે જ�ેર બજટે તયૈાર કરી 891 

જટેલી મ�હલાલ�ી યાજેનાઅા ેકાયાિ� �વત કરી છ, કલ 178 જટેલી મા�ન ેમા� ે ુ

મ�હલાલ�ી યાેજનાઅાે અમલમા ંમકુવામા ંઅાવી  છ. અા યાજેનાઅાનેા અમલ ે

માટે કલ �. 89,337.10 કરાડેની �ગેવાઇ કરવામા ંઅાવી છ.  અાજ ેરા�મા ં52% ેુ

મ�હલાઅાને ે�ા�નક �રાજની સ�ંાઅામેા ં��ત�ન�ધ� મ� ંુછ. ે

• રા�મા ં14.41 લાખથી વધ ુસકુ�ા સમ�ૃ� ખાતા ખાલેવામા ંઅા�ા છ જમેા ંે

 �. 5 કરાડે 55 લાખ જટેલી રકમ જમા કરવામા ંઅાવી છ.ે

• 36 લાખ મ�હલાઅાને ે“�ધાનમ�ંી ઉ�લા યાજેના” હેઠળ ગસેના કન�ેન.

• મ�હલાઅાને ંુમાત�ૃ સખુમય બની રહે ત ેમાટે દેશની મ�હલાઅાને ેમળી
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• રા�ની ગભવ� તી અન ેધા�ી માતાઅાને ે1 હ�ર �દવસ સધુી �વના મ�ૂ ેઅકે 

 �કલા ેતવુરે દાળ, બ ે�કલા ેચણા અન ેઅકે લીટર ખા�તલે ��ત માસ અાપવામા ં

 અાવી ર� ંુછ. રા� સરકારે અા વષ � �. 800 કરાડેની ફાળવણી કરી છ.ે ે

• �મશન ઇ��ધનષુના 11 ફેઝન ંુસફળ અાયાજેન કરવામા ંઅા� ંુછ.ે

• રા�ના કલ 8,80,804 બાળકા ેઅન ે2,05,859 સગભા � મ�હલાઅાને ેવધારાના ુ

 1,94,003 રસીકરણ/મમતા સશેનન ંુઅાયાજેન કરી રસીકરણ સવેાઅા ેઅતંગત�  

 અાવરી લવેામા ંઅાવી છ.ે
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• દેશના �મયાેગીઅાેને સામા�જક સુર�ા �દાન કરી શકાય તે માટે ઈ-�મ 

 પાેટ�લ તૈયાર.

• અસંગ�ઠત �ે�ાેના ��મકાેની અાેળખ સુ�ન��ત કરી તેમન ે હક અાપવાે 

 બ�ાે સરળ.

• ગુજરાત રા�ના 86,56,475 અસંગ�ઠત �ે�ના ��મકાેની ના�ધણી કરાઇ.

ં• ��મકાેને 60 વષ�ની ઉમર પછી પે�શન મળે તે માટે ‘�ધાનમં�ી �મયાેગી 

 માનધન યાેજના’ અમલી.

• �ે કાેઈ લાભાથ� પે�શનની �ા��ના સમયગાળા દર�મયાન મૃ�ુ પામે છ, તાે ે

 પે�શનની 50% રકમ લાભાથ�ના �વનસાથીને અાપવામાં અાવશે. 

• ��ત માસ મળતું અા પે�શન સીધા બ�ક �ા�ફર �ારા લાભાથ�ના ખાતામાં 

 �ા�ફર કરવામાં અાવશે.

• અા યાેજના હેઠળ, સરકાર �ારા અાપવામાં અાવેલી 3000 ��પયાની રકમ 

 અાેટાે ડે�બટ સુ�વધા �ારા લાભાથ�અાેના બચત બ�ક ખાતા અથવા જનધન 

 ખાતામાંથી સીધી �ા�ફર કરવામાં અાવે છ.ે

• દેશમાં 2.7 લાખ ��મકાેને અ�ાર સુધીમાં અા યાેજનાનાે લાભ અાપવામાં 

 અા�ાે છ.ે

• ગુજરાતના 3,73,797 જેટલા ��મકાેની ના�ધણી કરાઇ.

• કાેરાેના સમયમાં ફેરીયાઅાેને સાૈથી વધુ તકલીફ પડી હતી. ફેરીયાઅાેને 

 પાેતાના વેપાર માટે મૂડીની જ��રયાતને પૂરી કરવા માટે 1 જન, 2020ના રાેજ ૂ

 �ધાનમં�ી �ી નરે��ભાઇ માેદીઅે ‘પીઅેમ ��ન�ધ યાેજના’ �હેર

 કરી હતી.

• અા યાેજના હેઠળ કાેઇ પણ �તની ગેર�ટી વગર �. 10 હ�રથી 50 હ�ર 

 સુધીની લાેન અપાય છ.ે

• ગુજરાતમાં અ�ાર સુધીમાં 2 લાખ 27 હ�રથી વધુ લાભાથ�અાેઅે ‘પીઅેમ 

 ��ન�ધ યાેજના’નાે લાભ લીધાે છ, જે અંતગ�ત 28,071 લાખથી વધુને ે

 અા�થ�ક સહાય પરૂ ી પડાઇ.

17

�મનું
સ�ાન



18
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• અા યાેજના હેઠળ કાેઇ પણ �તની ગેર�ટી વગર �. 10 હ�રથી 50 હ�ર 

 સુધીની લાેન અપાય છ.ે
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• અા�દવાસીઅાેના ક�ાણ માટે ભારત સરકારે લાઈવલીહડ, પશુપાલન, ુ

 ��લ ડેવલપમે� હેઠળ પીવાના અને �સ�ચાઈના પાણી તેમજ માળખાકીય 

 સુ�વધાઅાેના 37 �ાેજે� માટે �. 310 કરાેડ 11 લાખ ફાળ�ા.

• વાડી યાેજના હેઠળ અા�દ��ત ખેડતાેને કેરી, લ�બુ, બાેર, �મફળ ૂ

 સ�હતના ફળાઉ ઝાડના રાેપાઅાે અાપવામાં અાવે છ.ે

• અા યાેજના હેઠળ ભારત સરકાર �ારા કલ �. 7 કરાેડ મંજર કરાયા અને ુ ૂ

 1296 હે�ર �વ�તારમાં વાડી યાેજના બનાવવામાં અાવી.

• અા�દ��ત ખેડતાેને 10 ગૂંઠા જમીનમાં વેલાવાળા પાકાે માટે મંડપ તૈયાર ૂ

 કરાવવા જ�રી સાધન સામ�ી ખરીદવા માટે કે�� સરકાર પુર�ત મંડપૃ

 (વેલા વાળા શાકભા�) યાેજના વષ� 2015-16માં શ� કરવામાં અાવી હતી.

• અા�દ��ત ખેડત લાભાથ�અાેને વેલાવાળા શાકભા� માટે મંડપ બનાવવા ૂ

 સાધનાે ખરીદવા માટે �. 14,560ની સહાય ચૂકવાય છ 3 હ�ામાં.ે

• મુ�મં�ી�ી ભૂપે��ભાઇ પટેલની સરકારે �. 1 લાખ કરાેડની વન બંધુ 

 ક�ાણ યાેજના–2 શ� કરી.

• રા�ના 50 હ�ર અા�દવાસી �વ�ાથ�અાે માટે 25 �બરસા મુંડા �ાનશ�� 

 રેસીડેિ�શયલ �લ અાેફ અે�ેલે� શ� કરાશે.ૂ

• અા�દવાસી �વ�તારાેમાં 500 નવા માેબાઈલ ટાવરાે ઊભા કરવામાં અાવશે.  

• અનુસૂ�ચત જન��તના 1 લાખ 40 હ�ર �વ�ાથ�ના �નભાવ ખચ� 

 �. 1500થી વધારીને �. 2160 કરાયાે.
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અા�દવાસી ક�ાણ�ે�ે અાગેકદમ

• રા�માં 44 અેકલ� માેડલ રે�સડેિ�શયલ શાળાઅાે, 43 ક�ા સા�રતા 

 �નવાસી શાળાઅાે, 12 માેડલ શાળાઅાે અને 2 સૈ�નક શાળાઅાે કાય�રત.

• અા�દવાસી સમુદાયના 33 હ�રથી વધુ �વ�ાથ�અાેને મળી રહી છ ે

 ગુણવ�ાસભર �શ�ણની સવલત.

• ગુજરાતમાં રાજપીપળા ખાતે �બરસા મુંડા �ાઇબલ યુ�નવ�સ�ટીની શ�અાત.

• અા યુ�નવ�સ�ટીમાં 300થી વધુ અ�ાસ�માેનાે સમાવેશ.

• પાે� મે�ીક �શ�વૃ�� હેઠળ રા�ના 2,59,360 અા�દ��ત

 �વ�ાથ�અાેને લાભ.

• ટાેપ �ાસ �શ�વૃ�� યાેજના હેઠળ છ�ા ચાર વષ�માં �વ�ાથ�અાેને ે

 �. 124.64 લાખની �શ�વૃ��.
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• દર વષ� અંદા�ત 22 લાખ મે��ક ટનથી વધુ યુ�રયા ખાતર પૂ�ં પાડવામાં 

 અાવે છ.ે

• દર વષ� ભારત સરકાર તરફથી અંદા�ત 5 લાખ મે��ક ટન DAP,

 અંદા�ત 6 લાખ NPK રા�ના ખેડતાેને અાપવામાં અાવે છ.ેૂ

• ગાંધીનગરના કલાેલમા ં �વ�નાે પહેલાે યુ�રયા નેનાે �લ��ડ �ા� શ�.

• �. 175 કરાેડના ખચ� શ� થયેલા અા �ા�માં 500 �મલી�લટરની 1.5 લાખ 

 બાેટલાેનું ��ત�દન ઉ�ાદન.

• “નેશનલ અે�નમલ ડીસીઝ ક��ાેલ �ાે�ામ” અંતગ�ત “ઈયર ટેગ�ગ �ારા 

 પશુઅાેને અાગવી અાેળખ અાપવાની કામગીરી” અને “ખરવા-માેવાસા 

 રાેગ��તકારક રસીકરણની કામગીરી”માં સમ� દેશમાં ગુજરાત

 �ી� �મે છ.ે

• �ુસે�ાેસીસ રસીકરણની કામગીરીમાં સમ� દેશમાં ગુજરાત

 ચાેથા �મે છ.ે

• રા�ીય ગાેકલ �મશન અંતગ�ત “રા��ાપી ક��મ બીજદાન કાય��મ ુ ૃ

 (NAIP)”ના �થમ તબ�ામાં “ક��મ બીજદાનથી ગભ�ધારણ દર” ૃ

 (Conception Rate)ની બાબતમાં સમ� દેશમાં ગુજરાત પાંચમાં �મે.

• બી� તબ�ામાં “ક��મ બીજદાન કરેલા પશુઅાેની સં�ા”ની બાબતમાં ૃ

 સમ� દેશમાં ગુજરાત રા� ચાેથા �મે છ.ે

• રા�ના કલ 1 લાખ માછીમારાેને �ધાનમં�ી મ� સંપદા યાેજના હેઠળ ુ

 અાવરી લેવાનાે લ�યાંક છ.ે

• ડાંગ 100% �ાક�તક ખેતી કરતાે �જ�ાે �હેર.ૃ

• 11,377 માછીમારાેના �કસાન �ેડીટ કાડ� મંજર કરી �. 124.67 કરાેડ �ધરાણ ૂ

 અાપવામાં અા�ું.

25

ખેડત અને ખેતીનાે �વકાસ અ�ેસરૂ

• અ�ાર સધુીની સાથૈી �કફાયતી ‘ફસલ બીમા યાજેના’ શ�.

• રા�ના 83.85 લાખ ખડેતાને ેમળી �.5499.51 કરાડેની ���મયમ સહાય.ૂ

• રા�ના 57 લાખથી વધ ુખડેતાને ેમળી ર�ા ેછ �કસાન સ�ાન �ન�ધના ેલાભ.ેૂ

• 8,68,911 ખડેતા,ે 10 હ�ર જટેલા વપેારીઅા ેઅન ે110 અફે.પી.અા,ેૂ

 e-NAM પાટે�લ પર ર�જ�ર. 

• e-NAM પાટે�લ  પર 1 કરાડે 53 લાખ ���ટલથી વધનુા ેઅદંા�ત 

 �. 5,78,990 લાખના ેથયા ેવપેાર.

• રા�ની 224 માથંી 122 અ.ેપી.અમે.સી. e-NAM પાટે�લ સાથ ે�ડેાયલેી છ.ે

• e-NAM �ાજે�ેના અમલીકરણમા ંગજુરાત દેશમા ં�ી� �ાન પર છ.ે

• અા વષ � 8,67,350 મ�ે�ક ટન નીમ કાટેેડ ય�ુરયા ખાતર રા�ના ખડેતાને ેમ� ંુછ.ેૂ
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યુવા �વકાસ: �શ��ત અને

�દ��ત ગુજરાત

• નેશનલ અે�ુકેશન પાે�લસી માટે રા�નાે રાેડમેપ તૈયાર.

• ગુજરાતી ભાષામાં મળશે અેિ�જ�નયર�ગ-મે�ડકલનું �શ�ણ. 

• રાઇટ ટ અે�ુકેશન અે� અ�વયે અ�ાર સુધીમાં 5 લાખથી વધુ ુ

 �વ�ાથ�અાેને અપાયાે �વેશ.

• �દ�ા પાેટ�લના ઉપયાેગમાં ગુજરાત સમ� દેશમાં �થમ �ાને છ.ે

• માઇ�ાેસાે� �ટમ �ારા વષ� 2020-21માં 6 કરાેડથી પણ વધુ લેવામાં અા�ા 

 વ�ુ�અલ કલાસ, સમ� �વ�માં ગુજરાત �ી� �મે છ.ે

• રા� સરકારે લા�ચ કરી �ડ� �ાટ�અપ અે� ઇનાેવેશન પાે�લસી 2.0, ુ

 અાજે ગુજરાતમાં 14,200થી વધુ (6.70%) ના�ધાયેલા �ાટ�અ�સ છ.ે

30

• �ધાનમં�ી કાૈશલ �વકાસ યાેજના હેઠળ 11 હ�રથી વધુ યુવાનાેને તાલીમ 

 અને રાેજગારી.

• �ધાનમં�ી કાૈશલ �વકાસ યાેજના અંતગ�ત દેશમાં ગુજરાત બી� �મ ે છ.ે

• રા�ની નવી �ાેટ્�સ પાેલીસી �હેર.

• અમદાવાદના નારણપુરા ખાતે (અાે�લ��ક ક�ાના ) �ાેટ્�સ કાે�લે�નું 

 �. 632 કરાેડના ખચ� �નમા�ણ થશે.

• ગુજરાતમાં 26 અાે�ાેબરથી 20 નવે�ર સુધી રા�ીય ખેલનું અાયાેજન. 

• મુ�ા યાેજના હેઠળ ગુજરાતના કલ 1 કરાેડ 10 લાખથી વધ ુ લાેકાેને ુ

 �. 66,630 કરાેડથી વધુની લાેન અાપવામાં અાવી છ.ે

• ગુજરાતને �ાટ�-અપ ઈ��યા કાય��મના સફળ 

 અમલીકરણ માટે '�ાઈમ �મ�ન�ર અેવાેડ�  ફાેર અે�ેલ� ઇન પિ�લક 

 અેડ�મ�ન�ેશન 2017' મ�ાે છ.ે

• States’ Start-up Ranking વષ� 2019, 2020 અને 2021માં સતત �ણ 

 વખત 'બે� પરફાેમ�ર �ેટ' તરીકે ગુજરાત �હેર થયું છ.ે

ગુજરાતમાં 180થી વધુ ઇ��ુબેટર
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 અાજે ગુજરાતમાં 14,200થી વધુ (6.70%) ના�ધાયેલા �ાટ�અ�સ છ.ે
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• �ધાનમં�ી કાૈશલ �વકાસ યાેજના હેઠળ 11 હ�રથી વધુ યુવાનાેને તાલીમ 

 અને રાેજગારી.

• �ધાનમં�ી કાૈશલ �વકાસ યાેજના અંતગ�ત દેશમાં ગુજરાત બી� �મ ે છ.ે

• રા�ની નવી �ાેટ્�સ પાેલીસી �હેર.

• અમદાવાદના નારણપુરા ખાતે (અાે�લ��ક ક�ાના ) �ાેટ્�સ કાે�લે�નું 

 �. 632 કરાેડના ખચ� �નમા�ણ થશે.

• ગુજરાતમાં 26 અાે�ાેબરથી 20 નવે�ર સુધી રા�ીય ખેલનું અાયાેજન. 

• મુ�ા યાેજના હેઠળ ગુજરાતના કલ 1 કરાેડ 10 લાખથી વધ ુ લાેકાેને ુ

 �. 66,630 કરાેડથી વધુની લાેન અાપવામાં અાવી છ.ે

• ગુજરાતને �ાટ�-અપ ઈ��યા કાય��મના સફળ 

 અમલીકરણ માટે '�ાઈમ �મ�ન�ર અેવાેડ�  ફાેર અે�ેલ� ઇન પિ�લક 

 અેડ�મ�ન�ેશન 2017' મ�ાે છ.ે

• States’ Start-up Ranking વષ� 2019, 2020 અને 2021માં સતત �ણ 

 વખત 'બે� પરફાેમ�ર �ેટ' તરીકે ગુજરાત �હેર થયું છ.ે

ગુજરાતમાં 180થી વધુ ઇ��ુબેટર
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• દેશના ખાનગી �ે�ાેને �ેસ સેકટર સાથે �ેડતું અને �ેસ �ાટ�અપને 

 �ા�ેાહન અાપત ંુદેશન ંુસાથૈી પહેલા ઈન-�સેન ંુહેડ�ાટ�ર અમદાવાદમા ંશ�.

• લાેથલ ખાત ેદેશનું �થમ મેરીટાઇમ �ુ�ઝયમનું �નમા�ણ �. 3150 કરાેડના 

 ખચ� થઇ ર�ું છ.ે

• અા �ુ�ઝયમમાં �ાચીનથી અાધુ�નક સમય સુધીના ભારતના દ�રયાઈ 

 વારસાને �દ�શ�ત કરવામાં અાવશે.

• અમદાવાદ મે�ાે રેલ �ાેજેકટ ફેઝ-2 (ગાંધીનગર) અને સુરત મે�ાે રેલ �ાેજેકટનું 

 ભૂ�મપૂજન વડા�ધાન�ીના હ�તે 18 ��ુઅારી 2021ના રાેજ કરાયું.

• ધાેલેરા �ે�શયલ ઇ�વે�મે� �રજનના અાયાેજન, �વકાસ તથા સુયાે�જત 

 અમલવારી માટે ધાેલેરા �ે�શયલ ઇ�વે�મે� �રજનલ ડેવલપમે� 

 અાેથાે�રટીની �ાપના 2010માં કરવામાં અાવી, જેના ભાગ�પે 422 ચાે.�ક.મી. 

 �વ�તાર નગર રચના હેઠળ અાવરી લેવામાં અાવી છ.ે

• અા યાેજના પી.અેમ. ગ�તશ�� મા�ર �ાન અને મ�ી માેડલ કને���વટીમાં 

 દેશમાં માઈલ�ાેન બનશે.

 �ગ� �સટી

• �ગ� �સટી બ�ુ દેશનું પહેલું ફાઇનાિ�શયલ ટેક �સટી.

• �ી નરે��ભાઇ માેદી વડા�ધાન બનતા �ગ� �સટીને રા�ીય દર�ાે �ા� થયાે.

• અહ�યા અેર�ા� લી�ઝ� ગ અને ફાઇના���ગ, �લાેબલ ઈન હાઉસ સે�સ�, 

 �શપ લી�ઝ� ગ અને ફાઇના���ગ �લાેબલ �ેઝરી કાયા�ને મંજરી અપાઇ.ૂ

• �ગ� �સટી ખાતે શ� થયું ભારતનું �થમ બુ�લયન અે�ચે�જ. નાના 

 બુ�લયન ડીલસ� અને �વેલસ� માટે �ાપાર કરવાે બનશે સરળ.
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માળખાગત સુ�વધા

• તારંગા �હલ-અંબા�-અાબુ રાેડ સુધીની 116.65 �ક.મી. લાંબી નવી 

 રેલવે લાઈનને મંજરી.ૂ

• જેમાં �. 2798.16 કરાેડના ખચ� 82 �ક.મી. રેલવે લાઈન ગુજરાત સીમામાં �ારે 

 34 �ક.મી. રેલવે લાઈનનું રાજ�ાનની સીમામાં �નમા�ણ થશે.

• દેશની પહેલી બુલેટ �ેન અમદાવાદ-મુંબઇ વ�ે શ� થશે.

• અમદાવાદથી મુંબઇના 508 �કલાેમીટરના �વ�તારને અા બુલેટ �ેન

 અાવરી લેશે.

• દાહાેદ ��ત લાેકાેમે�ટવ �ીમ અેિ�જનના કારખાનાને �. 20 હ�ર કરાેડના 

 ખચ�થી બનાવાશે અાધુ�નક.

• 36 અેકરની �વશાળ જ�યામાં સુરતમાં ડાયમંડ બુસ�નું �નમા�ણ.

• દેશ-�વદેશના ડાયમંડ વેપારીઅાેને �વ� ક�ાનું અેક નવું �ાપાર કે��

 �ા� થયું.
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• દેશના ખાનગી �ે�ાેને �ેસ સેકટર સાથે �ેડતું અને �ેસ �ાટ�અપને 

 �ા�ેાહન અાપત ંુદેશન ંુસાથૈી પહેલા ઈન-�સેન ંુહેડ�ાટ�ર અમદાવાદમા ંશ�.

• લાેથલ ખાત ેદેશનું �થમ મેરીટાઇમ �ુ�ઝયમનું �નમા�ણ �. 3150 કરાેડના 

 ખચ� થઇ ર�ું છ.ે

• અા �ુ�ઝયમમાં �ાચીનથી અાધુ�નક સમય સુધીના ભારતના દ�રયાઈ 

 વારસાને �દ�શ�ત કરવામાં અાવશે.

• અમદાવાદ મે�ાે રેલ �ાેજેકટ ફેઝ-2 (ગાંધીનગર) અને સુરત મે�ાે રેલ �ાેજેકટનું 

 ભૂ�મપૂજન વડા�ધાન�ીના હ�તે 18 ��ુઅારી 2021ના રાેજ કરાયું.

• ધાેલેરા �ે�શયલ ઇ�વે�મે� �રજનના અાયાેજન, �વકાસ તથા સુયાે�જત 

 અમલવારી માટે ધાેલેરા �ે�શયલ ઇ�વે�મે� �રજનલ ડેવલપમે� 

 અાેથાે�રટીની �ાપના 2010માં કરવામાં અાવી, જેના ભાગ�પે 422 ચાે.�ક.મી. 

 �વ�તાર નગર રચના હેઠળ અાવરી લેવામાં અાવી છ.ે

• અા યાેજના પી.અેમ. ગ�તશ�� મા�ર �ાન અને મ�ી માેડલ કને���વટીમાં 

 દેશમાં માઈલ�ાેન બનશે.

 �ગ� �સટી

• �ગ� �સટી બ�ુ દેશનું પહેલું ફાઇનાિ�શયલ ટેક �સટી.

• �ી નરે��ભાઇ માેદી વડા�ધાન બનતા �ગ� �સટીને રા�ીય દર�ાે �ા� થયાે.

• અહ�યા અેર�ા� લી�ઝ� ગ અને ફાઇના���ગ, �લાેબલ ઈન હાઉસ સે�સ�, 

 �શપ લી�ઝ� ગ અને ફાઇના���ગ �લાેબલ �ેઝરી કાયા�ને મંજરી અપાઇ.ૂ

• �ગ� �સટી ખાતે શ� થયું ભારતનું �થમ બુ�લયન અે�ચે�જ. નાના 

 બુ�લયન ડીલસ� અને �વેલસ� માટે �ાપાર કરવાે બનશે સરળ.
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• તારંગા �હલ-અંબા�-અાબુ રાેડ સુધીની 116.65 �ક.મી. લાંબી નવી 

 રેલવે લાઈનને મંજરી.ૂ

• જેમાં �. 2798.16 કરાેડના ખચ� 82 �ક.મી. રેલવે લાઈન ગુજરાત સીમામાં �ારે 

 34 �ક.મી. રેલવે લાઈનનું રાજ�ાનની સીમામાં �નમા�ણ થશે.

• દેશની પહેલી બુલેટ �ેન અમદાવાદ-મુંબઇ વ�ે શ� થશે.

• અમદાવાદથી મુંબઇના 508 �કલાેમીટરના �વ�તારને અા બુલેટ �ેન

 અાવરી લેશે.

• દાહાેદ ��ત લાેકાેમે�ટવ �ીમ અેિ�જનના કારખાનાને �. 20 હ�ર કરાેડના 

 ખચ�થી બનાવાશે અાધુ�નક.

• 36 અેકરની �વશાળ જ�યામાં સુરતમાં ડાયમંડ બુસ�નું �નમા�ણ.

• દેશ-�વદેશના ડાયમંડ વેપારીઅાેને �વ� ક�ાનું અેક નવું �ાપાર કે��

 �ા� થયું.
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• 8 મહાનગરપા�લકાઅાે તથા 156 નગરપા�લકાઅાેમાં કલ 5,60,046 ુ

 ���ગત શાૈચાલયાેના �નમા�ણમાં ગુજરાત અ�ેસર.

• શહેરાેના કલ 1378 વાેડ�માં ડાેર ટ ડાેર વે� કલે�નની 99% કામગીરી.ુ ુ

• રા�માં 9846 TPD કચરાે ઉ�� થાય છ જેનાે 87.91% કચરાે �ાેસેસ ે

 કરવામાં અાવે છ.ે

• 1243 વાેડ�માં 100% સે�ીગેશન કરવામાં અાવે છ.ે

• �ધાનમં�ી અાવાસ યાેજના (શહેરી) અંતગ�ત 8.61 લાખ અાવાસ મંજર.ૂ

• મંજર થયેલા અાવાસાે પૈકી 6.70 લાખ અેટલે કે 78% જેટલા અાવાસાેના ૂ

 �નમા�ણનું કાય� પણૂ � કરાયું.

• �લાેબલ હાઉસ�ગ ટેકનાેલાે� ચેલે�જ (GHTC) અંતગ�ત લાઈટ હાઉસ 

 �ાેજે� અમલીકરણ કરવા કે�� સરકાર �ારા ભારતભરમાંથી પસંદ 

 કરવામાં અાવેલા 6 રા�ાે પૈકી ગુજરાતના રાજકાેટ શહેરમાં 1,144 

 અાવાસાે ટનલ ફાેમ�વક�  �ારા માેનાે�લ�થક કા��ીટ ક���ન 

 ટે�ાેલાે�ના ઉપયાેગથી બની ર�ા છ.ે

• અમૃત �મશનમાં ગુજરાતના 31 શહેરાે, જેમાં 8 મહાનગરપા�લકા, 22 ‘અ’ 

 વગ�ની નગરપા�લકા અને 1 ‘ક’ વગ�ની નગરપા�લકાનાે સમાવેશ કરાયાે.

• ગુજરાત રા�ના કલ 6 શહેરાે �ાટ� �સટી �મશન હેઠળ પસંદગીુ

 પા�ા છ.ે

• �ાટ� �સટી �મશન અંતગ�ત ગુજરાત રા� દેશભરમાં ચાેથા �મ.ે

37

શહેરી �વકાસ
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• 8 મહાનગરપા�લકાઅાે તથા 156 નગરપા�લકાઅાેમાં કલ 5,60,046 ુ

 ���ગત શાૈચાલયાેના �નમા�ણમાં ગુજરાત અ�ેસર.

• શહેરાેના કલ 1378 વાેડ�માં ડાેર ટ ડાેર વે� કલે�નની 99% કામગીરી.ુ ુ

• રા�માં 9846 TPD કચરાે ઉ�� થાય છ જેનાે 87.91% કચરાે �ાેસેસ ે

 કરવામાં અાવે છ.ે

• 1243 વાેડ�માં 100% સે�ીગેશન કરવામાં અાવે છ.ે

• �ધાનમં�ી અાવાસ યાેજના (શહેરી) અંતગ�ત 8.61 લાખ અાવાસ મંજર.ૂ

• મંજર થયેલા અાવાસાે પૈકી 6.70 લાખ અેટલે કે 78% જેટલા અાવાસાેના ૂ

 �નમા�ણનું કાય� પણૂ � કરાયું.

• �લાેબલ હાઉસ�ગ ટેકનાેલાે� ચેલે�જ (GHTC) અંતગ�ત લાઈટ હાઉસ 

 �ાેજે� અમલીકરણ કરવા કે�� સરકાર �ારા ભારતભરમાંથી પસંદ 

 કરવામાં અાવેલા 6 રા�ાે પૈકી ગુજરાતના રાજકાેટ શહેરમાં 1,144 

 અાવાસાે ટનલ ફાેમ�વક�  �ારા માેનાે�લ�થક કા��ીટ ક���ન 

 ટે�ાેલાે�ના ઉપયાેગથી બની ર�ા છ.ે

• અમૃત �મશનમાં ગુજરાતના 31 શહેરાે, જેમાં 8 મહાનગરપા�લકા, 22 ‘અ’ 

 વગ�ની નગરપા�લકા અને 1 ‘ક’ વગ�ની નગરપા�લકાનાે સમાવેશ કરાયાે.

• ગુજરાત રા�ના કલ 6 શહેરાે �ાટ� �સટી �મશન હેઠળ પસંદગીુ

 પા�ા છ.ે

• �ાટ� �સટી �મશન અંતગ�ત ગુજરાત રા� દેશભરમાં ચાેથા �મ.ે

37

શહેરી �વકાસ



સરકાર
ઘરે-ઘરે નળથી જળના 
સપના સાકાર 

zƒ÷ yÂu Ls™



સરકાર
ઘરે-ઘરે નળથી જળના 
સપના સાકાર 

zƒ÷ yÂu Ls™



42

• નલ સે જલ કાય��મ હેઠળ રા�માં 97% ઘરાેન ે નળથી જળના સપના 

 સાકાર 

• રા� �ાપી વાેટર �ીડ અંતગ�ત કલ 13,989 ગામાે જથ પાણી પુરવઠા ુ ૂ

 યાેજનાઅાે સાથે �ેડાયા.

• 1187 ગામાેને જથ યાેજના હેઠળ અાવરી લેવા માટેના કામાે �ગ�ત હેઠળ છ ેૂ

 અને 2347 ગામાે માટેના કામાે અાયાેજન હેઠળ છ.ે

• પાણી પુરવઠા યાેજનાના કારણે ધરમપુર અને કપરાડા તાલુકાની અાશરે 

 8.13 લાખ લાેકાને ે રાેજની 7.50 કરાેડ લીટર પીવાના પાણીની સુ�વધા.

• અૈ�તહા�સક 'સાૈની યાેજના' અને 'સુજલામ સુફલામ યાેજના' અાકાર લેતાં 

 અાજે રા�માં �વશાળ કેનાલ નેટવક�  ઊભું થયું છ, જેના પ�રણામે ે

 1.72 લાખ અેકર �વ�તારમાં જમીનને ��� અને પરાે� રીતે

 �સ�ચાઇના ે લાભ.

• જેના પ�રણામે સાૈરા�ના 11 ��ાઅાેના 115 હયાત જળાશયાે ભરીને 

 અાશરે 970 કરતા ં વધારે ગામાેના 8,24,872 અેકર �વ�તારમાં �સ�ચાઇ 

 સુ�વધા સુ�ઢ કરવા તથા પીવાના પાણીનાે લાભ અાપવાનુ અાયાેજન 

 કરવામાં અા�ું છ.ે

• સાૈની યાેજના અંતગ�ત અ�ાર સુધીમાં ખચ� �. 16,148 કરાેડનાે થયાે છ. ે

 જેમાં 1180 �ક.મી. લંબાઈની પાઇપલાઇનની કામગીરી તથા 22 પંપ�ગ 

 �ેશનની તેમજ અાનુસં�ગક કામગીરીથી 53 જળાશયાે, 131 �ામ 

 તળાવાે અને 863 ચેકડેમાેમાં 40,741 �મ�લયન ઘનફટ જેટલા પાણીનાે ૂ

 જ�થાે ઉપલ� થયા ે છ.ે
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• નલ સે જલ કાય��મ હેઠળ રા�માં 97% ઘરાેન ે નળથી જળના સપના 

 સાકાર 

• રા� �ાપી વાેટર �ીડ અંતગ�ત કલ 13,989 ગામાે જથ પાણી પુરવઠા ુ ૂ

 યાેજનાઅાે સાથે �ેડાયા.

• 1187 ગામાેને જથ યાેજના હેઠળ અાવરી લેવા માટેના કામાે �ગ�ત હેઠળ છ ેૂ

 અને 2347 ગામાે માટેના કામાે અાયાેજન હેઠળ છ.ે

• પાણી પુરવઠા યાેજનાના કારણે ધરમપુર અને કપરાડા તાલુકાની અાશરે 

 8.13 લાખ લાેકાને ે રાેજની 7.50 કરાેડ લીટર પીવાના પાણીની સુ�વધા.

• અૈ�તહા�સક 'સાૈની યાેજના' અને 'સુજલામ સુફલામ યાેજના' અાકાર લેતાં 

 અાજે રા�માં �વશાળ કેનાલ નેટવક�  ઊભું થયું છ, જેના પ�રણામે ે

 1.72 લાખ અેકર �વ�તારમાં જમીનને ��� અને પરાે� રીતે

 �સ�ચાઇના ે લાભ.

• જેના પ�રણામે સાૈરા�ના 11 ��ાઅાેના 115 હયાત જળાશયાે ભરીને 

 અાશરે 970 કરતા ં વધારે ગામાેના 8,24,872 અેકર �વ�તારમાં �સ�ચાઇ 

 સુ�વધા સુ�ઢ કરવા તથા પીવાના પાણીનાે લાભ અાપવાનુ અાયાેજન 

 કરવામાં અા�ું છ.ે

• સાૈની યાેજના અંતગ�ત અ�ાર સુધીમાં ખચ� �. 16,148 કરાેડનાે થયાે છ. ે

 જેમાં 1180 �ક.મી. લંબાઈની પાઇપલાઇનની કામગીરી તથા 22 પંપ�ગ 

 �ેશનની તેમજ અાનુસં�ગક કામગીરીથી 53 જળાશયાે, 131 �ામ 

 તળાવાે અને 863 ચેકડેમાેમાં 40,741 �મ�લયન ઘનફટ જેટલા પાણીનાે ૂ

 જ�થાે ઉપલ� થયા ે છ.ે
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• અંબા� મં�દરનાે �. 61.57 કરાેડના ખચ� �ણા��ાર કરવામાં અા�ાે.

• ગ�રની અાસપાસ 51 શ��પીઠાેની ��તક�ત બનાવવામાં અાવી, ૃ

 ગ�ર પવ�ત ઉપર �. 13 કરાેડ 35 લાખના ખચ�  લાઈટ અે� સાઉ� શાેનું 

 નવું અાકષ�ણ ઉમેરાયુ.

• સાેમનાથમા ં અાવતા �વાસીઅાે માટે અાધુ�નક સરકીટ હાઉસનું �નમા�ણ

• દેવભૂ�મ �ારકા ગાેમતી ઘાટ, સમુ� નારાયણ તટ, રાવલા તળાવ,

 ગાેપી તળાવનાે �વકાસ તેમજ અાવનાર �વાસીઅા ે માટે �. 60 કરાેડના ખચ� 

 પાયાની સુ�વધા ઊભી કરવામાં અાવી.

• વડા�ધાન�ી �ારા 500 વષ� બાદ પાવાગઢ મં�દર પર ��રાેહણ કરવામાં 

 અા�ું, ��ાળુઅાેની �વશેષ સુ�વધા માટે રા� સરકારે �. 121 કરાેડના ખચ� 

 મં�દર પ�રસરનાે નયનર� �વ�તાર કયા�.

• ‘અેક ભારત, �ે� ભારત’નાે પયા�ય બની ગયેલાે માધવપુરનાે મેળાે દર વષ� 

 યાે�શે.

• ભારત-પા�ક�તાન અાંતરરા�ીય સરહદ નડાબેટ ખાતે ‘સીમા દશ�ન �ાેજે�’ 

 સહેલાણી માટે અાકષ�ણનું કે�� બ�ાે છ.ે

ં• �વ�ની સાૈથી ઊચી ��તમા ‘�ે� ૂ અાેફ યુ�નટી’ મા� ભારત માટે જ નહ� 

 પરંતુ સમ� �વ�ના �વાસીઅાે માટે અાકષ�ણનું કે�� બ�ું છ.ે

 �ે�ૂ અાેફ યુ�નટીન ે �વ�ના અ�ગ�ય �વાસન �ળાેમાં સ�ા�નય

 �ાન મ�ું છ.ે

• �ે� ૂ અાેફ યુ�નટીની સાથે બનેલા અેકતા વન, કે�્સ ગાડ�ન, અારાે�ય વન, 

 ઈકા ેટરીઝમ સાઇટ પણ �વાસીઅાનેા અાકષણ� ના મહ�ના કે��ા ેબની ગયા છ.ેૂ
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• અંબા� મં�દરનાે �. 61.57 કરાેડના ખચ� �ણા��ાર કરવામાં અા�ાે.

• ગ�રની અાસપાસ 51 શ��પીઠાેની ��તક�ત બનાવવામાં અાવી, ૃ

 ગ�ર પવ�ત ઉપર �. 13 કરાેડ 35 લાખના ખચ�  લાઈટ અે� સાઉ� શાેનું 

 નવું અાકષ�ણ ઉમેરાયુ.

• સાેમનાથમા ં અાવતા �વાસીઅાે માટે અાધુ�નક સરકીટ હાઉસનું �નમા�ણ

• દેવભૂ�મ �ારકા ગાેમતી ઘાટ, સમુ� નારાયણ તટ, રાવલા તળાવ,

 ગાેપી તળાવનાે �વકાસ તેમજ અાવનાર �વાસીઅા ે માટે �. 60 કરાેડના ખચ� 

 પાયાની સુ�વધા ઊભી કરવામાં અાવી.

• વડા�ધાન�ી �ારા 500 વષ� બાદ પાવાગઢ મં�દર પર ��રાેહણ કરવામાં 

 અા�ું, ��ાળુઅાેની �વશેષ સુ�વધા માટે રા� સરકારે �. 121 કરાેડના ખચ� 

 મં�દર પ�રસરનાે નયનર� �વ�તાર કયા�.

• ‘અેક ભારત, �ે� ભારત’નાે પયા�ય બની ગયેલાે માધવપુરનાે મેળાે દર વષ� 

 યાે�શે.

• ભારત-પા�ક�તાન અાંતરરા�ીય સરહદ નડાબેટ ખાતે ‘સીમા દશ�ન �ાેજે�’ 

 સહેલાણી માટે અાકષ�ણનું કે�� બ�ાે છ.ે

ં• �વ�ની સાૈથી ઊચી ��તમા ‘�ે� ૂ અાેફ યુ�નટી’ મા� ભારત માટે જ નહ� 

 પરંતુ સમ� �વ�ના �વાસીઅાે માટે અાકષ�ણનું કે�� બ�ું છ.ે

 �ે�ૂ અાેફ યુ�નટીન ે �વ�ના અ�ગ�ય �વાસન �ળાેમાં સ�ા�નય

 �ાન મ�ું છ.ે

• �ે� ૂ અાેફ યુ�નટીની સાથે બનેલા અેકતા વન, કે�્સ ગાડ�ન, અારાે�ય વન, 

 ઈકા ેટરીઝમ સાઇટ પણ �વાસીઅાનેા અાકષણ� ના મહ�ના કે��ા ેબની ગયા છ.ેૂ
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