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ધરતીપુ�ાેને વંદન

ધા� પાક 

2002

23.48

2022

83.25

બાગાયતી પાક 62.01 250.52

ચેક ડે�ની સં�ા 3500 1,65,000

• 20 વષ�માં 69,000 લાંબા કેનાલ નેટવક�નું �નમા�ણ થયું, 

ખેતરે-ખેતરે નમ�દાના નીર પહા��ા 

• સૂ�મ �સચ� ાઈનાે �ાપ વ�ાે

• સાેઇલ હે�કાડ�થી ખેડતાે પાેતાની જમીન માટે કયાે પાક �ે� છે અે �ણતા થયાૂ

• અેક સીઝન પાક લેતા ખેડતાે �ણ સીઝન પાક લેતા થયાૂ

• ક�ષ મહાે�વથી ગામેગામ પહા��ા ક�ષ વૈ�ા�નકાે ૃ ૃ

• �ધાનમં�ી �કસાન સ�ાન �ન�ધથી વષ� �.6000નાે મળતાે થયાે સહારાે 

• �ડ�જટલ ખેડતાે - સીધી ખાતામાં અાવતી સહાયતા  ૂ

• ઝીરાે ટકા �ાજ ેમળતી થઇ ક�ષ લાેન ૃ

• વ�રયાળી, ��ં, ભ�ડા અને ચીકના ઉ�ાદનમાં ગુજરાત દેશમાં �થમુ

• અા�દવાસી �વ�તારમાં �સચ� ાઈની સવલત વધવાથી અા�દવાસી ખેડતાેનું ખેત ૂ

ઉ�ાદન અને અાવક બંને વ�ા 

• હવે તાે ખેતરમાં �દવસે પણ વીજળી મળવા લાગી છે

વષ� વષ�
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પશુધનને વંદન

દધ ઉ�ાદન ૂ 60.89 158.53

પશુ-પ�ીઅાેન ું રસીકરણ 228.60
લાખ 

378.85
લાખ 

પશુ ચેપી 

રાેગચાળાની સં�ા 161 30

• બે દાયકામાં 2.75 કરાેડથી વધુ પશુઅાેને મળી �નઃશુ� સારવાર

• બે દાયકામાં 67 હ�રથી વધુ પશુ અારાે�ય મેળાઅાેનું અાયાેજન 

• બે દાયકામાં પશુ અારાે�ય મેળા અંતગ�ત 3.37 કરાેડ પશુઅાેનું થયું રસીકરણ 

• અાજ ેદેશના સરેરાશ 8.02%ના વા�ષ�ક દધ ઉ�ાદન વધારા સામે ગુજરાતનાેૂ

વધારાે  9.91%

2002 2022વષ� વષ�
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અંધા�રયા
ગામ

ઝળહળતા
ગામ

�ર�ૂઅેબલ 

અેનજ� ઉ�ાદન
99

2022

16,588

વીજ ઉ�ાદન 8,750 40,138

1947 થી 2002

 મેગાવાેટ

 મેગાવાેટ

 મેગાવાેટ

 મેગાવાેટ

વષ� વષ�

26

2002 
•  વાળુ સમયે વીજળી જતી રહેતી

• વીજળીના અભાવે ગુણવ�ાયુ� 

�શ�ણનાે અભાવ

• મ�હલાઅાેનું �વન હાડમારી ભયુ�

• સાૈરશ��ની ઉપે�ા

• �ાે�ત�ામ યાેજના �ારા રા�ના તમામ 

18,000 ગામાેમાં પહા�ચી વીજળી 

• ગામડાઅં ાેને 24 કલાક �ી ફેઝ વીજ 

પુરવઠાે પહા�ચા�ાે 

• સાેલાર ��ાેપ �ારા ઘરે ઘરે સાૈર ઊ�� 

ઉ�ાદન થવા લા�યું

ં• �ામીણ �વન �તર ઊચ ંુઅા�ું 

• શાળાઅાેમાં ક��ુટરનાે ઉપયાેગ વ�ાે 

• અારાે�ય તેમજ માળખાકીય સુ�વધાઅાેમાં 

વધારાે થયાે 

• �ા�નક ઉ�ાેગાેનાે �વકાસ થયાે 

• �ા�નક �તરે ડેરી અને �મ� ટે���ગની 

સુ�વધા વધી 

2022
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અંધા�રયા
ગામ

ઝળહળતા
ગામ

 વ• ાળુ સમયે વીજળી જતી રહેતી

વ• ીજળીના અભાવે ગુણવ�ાયુ� 

�શ�ણનાે અભાવ

મ• �હલાઅાેનું �વન હાડમારી ભયુ�

સ• ાૈરશ��ની ઉપે�ા

શાં�ત
સુર�ાના

બે દાયકા

કાયદાે
�વ�ા
બેહાલ

28

પહેલા 
• વાર-તહેવારે થતા રમખાણાે 

•  અવાર-નવાર લાગતાે ક�ુ� 

•  વારંવાર �લાે બંધ ૂ

•  નાેકરી-ધંધાને તાળા 

29

• રમખાણાે બ�ા ભૂતકાળ 

• સીસીટીવી કેમેરાથી સ� 

•  અ�ાધુ�નક સુ�વધાયુ� વાહનાે 

•  વાર-તહેવારે કડક સુર�ા 

•  દેશની �થમ ફાેરે��ક યુ�નવ�સ�ટી

•  દેશની અ�ાધુ�નક ફાેરે��ક લેબ 

•  દેશના �ડફે� હબ તરીકે ઉભરી ર�ું છ ે

ગુજરાત

અાજે

સુર��ત

ગુજરાતને વંદન
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 લાંબી
��ત�ા

નમ�દાનું
અવતરણ 

30

• પીવાના પાણીની ભયાનક તંગી 

• ટે�રરાજના �દવસાે   

• વારંવાર પડતા દકાળ ુ

• પાણી માટે બેડાયુ�, ખાડા 

ખાેદીને પાણી કાઢવાના �દવસાે 

• દ�ષત પાણીથી થતી બીમારીઅાે ૂ

• સુ�ઢ જળ �વ�ાપનનાે 

અભાવ 

1947થી

સુધી 2002
• દકાળને બના�ાે ભૂતકાળ ુ

• 69 હ�ર �કલાેમીટર લાંબુ કેનાલ માળખું બનાવી ઘરે 

ઘરે પહા�ચા�ા નમ�દાના નીર 

• પીવાનું શુ� પાણી મળવાથી દ�ષત પાણીથી થતી ૂ

બીમારીઅાેનાે કાયમી અંત 

• સાૈરા�ના 115 ડેમાે ભરાવા લા�યા 

• વડા�ધાન �ી નરે��ભાઈ માેદીનું ‘હર ઘર નળ’થી 

જળનું અા�ાન 

• જળ �વ�ાપન �ે�ે જનભાગીદારીની શ�અાત

2022
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બે દાયકામાં 

1.20 લાખ �ક.મી. થી વધુ 

લંબાઈની જળ�વતરણ

પાઇપલાઇનનું �નમા�ણ 

32

• અાઝાદી પછી પહેલી વાર ગુજરાતની �વાદાેરી સમાન સરદાર સ રાેવર ડેમ પૂણ� 

ંઊચાઇઅે પહા��ાે 

• વડા�ધાન બ�ાના 17માં �દવસે નરે��ભાઈ માેદીઅે સરદાર સરાેવર ડેમને પૂણ� 

ંઊચાઇ સુધી લઇ જવાની તથા દરવા� લગાવવાની મંજરી અાપી ૂ

• 20 વષ�માં 69 હ�ર �કલાેમીટર લાંબા કેનાલ નેટવક�નું �નમા�ણ થયું 

• મ�હલાઅાેની પાણી સ�મ�ત બનાવી તેમના ગામના પાણીના �ાેતાેનું 

�વ�ાપન મ�હલાઅાેને સા��ું 

• �ા�ક�ાઅે  લાેકાેના પીવાના પાણીને લગતી સમ�ાઅાેના ��રત �નવારણ 

માટે  1916 ટ ાેલ �ી નંબર અને 24 કલાક કં�ાેલ �મની સેવા શ� કરી

પીવાનું પાણી

2002

26%

2022

94.86%

810
અેમ.અેલ.ડી

3368
અેમ.અેલ.ડી

વાેટર ટે���ગ લે�
6 33

લેબાેરેટરી 

33

મા નમ�દાને વંદન

�જ�ાઅાેમાં

80

જળ શુ��કરણ �ા� �ારા

પાણી �વતરણની મા�ા

વષ�વષ�



બે દાયકામાં 

1.20 લાખ �ક.મી. થી વધુ 

લંબાઈની જળ�વતરણ

પાઇપલાઇનનું �નમા�ણ 

32

• અાઝાદી પછી પહેલી વાર ગુજરાતની �વાદાેરી સમાન સરદાર સ રાેવર ડેમ પૂણ� 

ંઊચાઇઅે પહા��ાે 

• વડા�ધાન બ�ાના 17માં �દવસે નરે��ભાઈ માેદીઅે સરદાર સરાેવર ડેમને પૂણ� 

ંઊચાઇ સુધી લઇ જવાની તથા દરવા� લગાવવાની મંજરી અાપી ૂ

• 20 વષ�માં 69 હ�ર �કલાેમીટર લાંબા કેનાલ નેટવક�નું �નમા�ણ થયું 

• મ�હલાઅાેની પાણી સ�મ�ત બનાવી તેમના ગામના પાણીના �ાેતાેનું 

�વ�ાપન મ�હલાઅાેને સા��ું 

• �ા�ક�ાઅે  લાેકાેના પીવાના પાણીને લગતી સમ�ાઅાેના ��રત �નવારણ 

માટે  1916 ટ ાેલ �ી નંબર અને 24 કલાક કં�ાેલ �મની સેવા શ� કરી

પીવાનું પાણી

2002

26%

2022

94.86%

810
અેમ.અેલ.ડી

3368
અેમ.અેલ.ડી

વાેટર ટે���ગ લે�
6 33

લેબાેરેટરી 

33

મા નમ�દાને વંદન

�જ�ાઅાેમાં

80

જળ શુ��કરણ �ા� �ારા

પાણી �વતરણની મા�ા

વષ�વષ�



34 35

�શ�ણને વંદન
•  સરકારી શાળાઅાે પણ �ાટ� અને �ડ�જટલ  

•  માઇ�ાેસાે� ટી� �ેટફાેમ�ના ઉપયાેગમાં ગુજરાત  સમ�  �વ�માં �ી� �ાન પર    

•  તમામ �વષયાે અને તમામ ધાેરણાે માટેનું ઈ-લ�નગ�  ક�ે�  

'G-Shala'  અેપ પર ઉપલ�  થયું  

•  રા�ની બધી સરકારી શાળાઅાેના પરફાેમ��  પર નજર રાખવા માટે દેશનું સવ��થમ 
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•  શાળા �વેશાે�વ, ગુણાે�વ જવેી પહેલાેના  કારણે શ  ાળામાં બાળકાેનું  અૈ�તહા�સક  અેનરાેલમે� 

થયું  

2002 2022

37.22% 3.39%�ાેપઅાઉટ રેટ ધાેરણ 1 થી 8

21 103યુ�નવ�સ�ટીની સં�ા

775 3117કાેલે�ેની સં�ા

26 133અેિ�જ�નય�ર�ગ કાેલે�ેની સં�ા 

31 144પાે�લટેકનીક કાેલે�ેની સં�ા

108 503�ાેફેશનલ કાેલે�ેની સં�ા

1375 5700મે�ડકલ સીટ 

વષ� વષ�
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�શ�ણને વંદન
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�ાનશ��ને વંદન

• લ�નગ�  અાઉટકમ અાધા�રત �ડ� �રપાેટ� કાડ� બનાવના�ં ભારતનું �થમ રા� ૂ

ગુજરાત  

• રા�ની 20,000 જટેલી શાળાઅાેના અામૂલ પ�રવત�નને અાવરી લેતાે �. 10,000 

કરાેડનાે �મશન �� અાેફ અે�ેલ� �ાેજ�ે શ� કરના�ં દેશનું �થમ રા�   ૂ

• રા�માં ક�ા કેળવણી માટે �વશેષ ભંડાેળ ઊભું કયુ�. નરે��ભાઈ માેદીઅે પાેતાની અંગત 

ભેટાેની હરા� કરીને ક�ા કેળવણી ભંડાેળમાં યાેગદાન અા�ું

• રાઇટ ટ અે�ુકેશન અે� અંતગ�ત વં�ચત અને ગરીબ જથના બાળકાેને �ાઇવેટ ુ ૂ

�લાેમાં �નશુ� �શ�ણ મળતું થયું ૂ

• મુ�મં�ી યુવા �ાવલંબન યાેજના હેઠળ અ�ાર સુધીમાં 3 લાખથી વધુ �વ�ાથ�અાેને

�. 1318 કરાેડથી વધુની સહાય 

• મુ�મં�ી ક�ા કેળવણી �ન�ધ યાેજના હેઠળ MBBS અ�ાસ�મની 9000 થી વધુ 

�વ�ા�થ�નીઅાેને અ�ાર સુધીમાં �. 233 કરાેડથી વધુની સહાય

• શાેધ યાેજના હેઠળ પી.અેચ.ડી. કરતાં 1700 થી વધુ �વ�ાથ�અાેને અ�ાર સુધીમાં �. 33 

કરાેડથી વધુની સહાય 

• �ફ�ન�શ�ગ �લ યાેજના હેઠળ ટેક�નકલ �શ�ણ સં�ાઅાેમાં અ�ાસ કરતાં 7500 થી ૂ

વધુ �વ�ાથ�અાેને કાે�ુ�નકેશન ��લ, લાઈફ ��લ, પસ�ના�લટી ડેવલાેપમે� તેમજ 

કાૈશ�ની તાલીમ 

• �ડ� �ાટ�અપ અે� ઇનાેવેશન પાે�લસી થકી યુવા ��તભાઅાેના ઇનાેવેશનને ૂ

અા�થ�ક મદદ કરી યાે�ય �ેટફાેમ� પૂ�ં પાડીને અા��નભ�ર ભારતના ��ને અાગળ 

ધપાવવામાં અ�ેસર રા�

• તમામ સરકારી શાળાઅાેમાં 100% વીજળીકરણ થયું 

• ઇ�તહાસમાં �થમ વખત મુ�મં�ી સ�હત અ�ધકારીઅાેઅે ગામડે ગામડે જઈ ‘શાળા 

�વેશાે�વ’ થકી બાળકાેને શાળામાં અાવતા કયા�

બે દાયકામાં
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કાૈશ� વધ�ન કે��ાે, નવી અાઈ.ટી.અાઈ,

મ�હલા અાઈ.ટી.અાઈ. થકી ગુજરાતમાં

��� માનવબળ ઊભું કયુ�. 

38

વંદન ગુજરાતની
ઉ�મ સાહ�સકતાને   
• છે�ા બે દાયકામાં �વ�ના માેટા ઉ�ાેગાે ગુજરાતને અાંગણે પધાયા� 

•  દેશની પહેલી અાંતરરા�ીય ક�ાની �બઝનેસ સ�મટ વાઈ�� ગુજરાતની શ�અાત કરી 

•  મ�હલા ઉ�ાેગ સાહ�સકાે માટે ખાસ �.અાઈ.ડી.સી.ની શ�અાત કરી 

•  ભારતના �થમ ફાયના��યલ ટેક �સટી ‘�ગ� �સટી’ નું �નમા�ણ કયુ� 

•  ભારતના �થમ �ીમ (ડાયમંડ �રસચ� અે� મક��ાઈલ) �સટી

‘સુરત ડાયમંડ બુસ�’ નું �નમા�ણ કયુ� 

•  �વદેશી મૂડી રાેકાણમાં દેશમાં ગુજરાત �થમ �ાન પર

• કાયદાે અને �વ�ા મજબૂત બનાવી ઉ�ાેગાેને અનુ�પ વાતાવરણ પૂ�ં પા�ું 

સૂ�મ,લઘુ અને 

મ�મ ઉ�ાેગાેની સં�ા 
2.74

લાખ 

8.66
લાખ 

અાૈ�ાે�ગક ઉ�ાદનાે 

બંદર પર કાગા� સંચાલન 

1.27

1202.74

16.19

5324.91

39

2002 2022વષ� વષ�
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40

વંદન અાધુ�નક ગુજરાતને

• GSWAN (ગુજરાત રા� વાઈડ અે�રયા નેટવક�), GSDC (ગુજરાત �ેટ ડેટા સે�ર), 

SICN (સ�ચવાલય ઇ���ેટેડ ક�ુ�નકેશન નેટવક�), GFGNL (ગુજરાત ફાયબર �ીડ 

નેટવક�  અેલટીડી) વગેરે ઇ��ા�કચર �ાેજે�્સનું અમલીકરણ

• GSWAN અપ�ેડ કરી �જ�ા અને તાલુકા કચેરીઅાેમાં 500/200 MBPS ની 

બે��વડ્થ પૂરી પાડવામાં અાવી

• 35000 �કલાેમીટરથી વધારે �વ�તારમાં અાે��કલ ફાયબર પાથરવામાં અા�ાે

• 22 �જ�ાઅાેના 135 તાલુકા હેઠળની 7692 �ામ પંચાયતાેને અાે�ીકલ ફાઇબરથી 

�ેડવામાં અા�ા

• �ડ�જટલ સેવા સેતુ મારફતે 14,045 �ામપંચાયતાેમાં 313 જેટલી �વ�વધ સરકારી 

સેવાઅાે ઘરઅાંગણે ઉપલ�

• 2001 માં ઇ�રનેટની બે��વડ્થ હતી 20 Mbps જે અાજે વધીને 22 Gbps છે

•  અમદાવાદ સાય� �સટીનું અાધુ�નકીકરણ કરી રાેબાે�ટ� ગેલેરી, અેકવા�ટક 

ગેલેરી, નેચર પાક� , અેિ�ફ�થઅેટર જેવા અાકષ�ણાે ઉમેરાયા 

• દેશની �થમ ગુજરાત બાયાેટેકનાેલાે� યુ�નવ�સ�ટીની �ાપના 

• નવી અાઈ.ટી. પાે�લસી થકી દેશમાં �થમ વખત CAPEX-OPEX (કે�પટલ 

અે�પે��યર-અાેપરેશનલ અે�પે��યર) માેડેલનાે યુ�નક ક�ે� અમલમાં 

મુકાયાે

• ગુજરાતની વા�ષ�ક અાઈ.ટી. �નકાસ 3 હ�ર કરાેડ ��પયાથી વધારીને 25 હ�ર કરાેડ 

��પયા સુધી લઈ જવાનું લ�ય

• ગુજરાત બાયાેટેકનાેલાે� પાે�લસીનાે �ારંભ

બે દાયકામાં
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ઘરે ઘરે
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વધાયુ� મ�હલાઅાેનું
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• અાંગણવાડીની સં�ા 5995થી વધીને 

53,029 થઇ

• 3 થી 6 વષ�ના 14 લાખથી વધુ બાળકાેને 

ગણવેશ

• 12 લાખથી વધુ �કશાેરીઅાેને સબલા અને 

પૂણા� યાેજનાનાે લાભ

• દર વષ� 32 લાખથી વધુ સગભા� અને ધા�ી 

માતાઅાે, બાળકાે તેમજ �કશાેરીઅાેને ટેક 

હાેમ રાશન �ારા પૂરક પાેષણ

બાળશ��ને
વંદન

12.60 લાખથી વધુ બાળકાેને

દધ સં�વનીથી પાેષણૂ
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•  હાે��ટલમાં �સૂ�તની ટકાવારી 99.5% પર પહા�ચી 

• બાળમૃ�ુ દરમાં 55%નાે ઘટાડાે 

• મુ�મં�ી અમૃતમ / મા વા�� યાેજના હેઠળ સમ� 

રા�માં અઢી હ�રથી વધુ હાે��ટલાેમાં સારવાર ઉપલ�

• દરેક �જ�ામાં �લડ બ�કની સુ�વધા ઉપલ�

• 20 વષ�માં 23 કરાેડથી વધુ બાળકાેની અારાે�ય તપાસ 

કરવામાં અાવી 

• 20વષ�માં 2 લાખથી વધુ બાળકાેને �દયની સારવાર, 40 

હ�ર જેટલા બાળકાેને �કડનીની સારવાર, 23 હ�રથી વધુ 

બાળકાેને કે�રની સારવાર અાપવામાં અાવી 

• ડાે�સ� અને નસ�ની સં�ામાં �ણ ગણાે વધારાે

વંદન �� ગુજરાતને

51

માે�તયાના અાેપરેશન

2002

4,00,000

2022

7,50,000

ગરીબ દદ�અાે

અાધુ�નક સારવાર કે

મા�ઘી શ���યાથી

વં�ચત

ગંભીર રાેગાે

દવાઅાે

�વ�વધ યાેજનાઅાે થકી

�ાઇવેટ હાે��ટલાેમાં પણ

�વના મૂ�ે સારવાર મેળવી

શકે છે 

ગંભીર રાેગાે માટે લાેકાે

માેટા શહેરાેમાં

મા�ઘી સારવાર પર

અાધા�રત હતા 

�ા�નક ક�ાઅે �ન�ાંતાે

અને અ�ાધુ�નક સાધનાે

ઉપલ�

મા�ઘી દવાનાે કાેઈ

પયા�ય �હાેતાે

જેનેરીક દવાઅાે સરળતાથી

ઉપલ�

�બનચેપી રાેગાે

માેટી ઉમરે

�ાનમાં અાવતા

અે�ુલ�

ખાેરાક ટે���ગ

30 વષ�થી વધુ વયના લાેકાે

માટે દર અઠવા�ડયે �નશુ�

અારાે�ય તપાસ કરી બીપી,

ડાયા�બટીસ જેવા રાેગાેને

�ારં�ભક તબ�ે જ કાબુમાં

લેવાનું મજબૂત અાયાેજન

સી�મત સં�ામાં

ચાે�સ �વ�તારાેમાં

ઉપલ�

108 અે�ુલ� રા�ના

કાેઈપણ ખૂણે �મ�નટાેમાં

પહા�ચી જવા સ�મ

કાેઈ �વશેષ

અ�ભયાન નથી

માેબાઈલ ફડ ટે���ગ વાન શ�ૂ
કરના�ં દેશનું �થમ

રા� બ�ું

બાળકાે અને

માતાઅાેનું પાેષણ
�વશેષ પહેલનાે

અભાવ

અાંગણવાડીમાં પાેષણયુ� અાહાર,

રે�યુલર ચેકઅપ, મ�ાહન ભાેજન,

ટેક હાેમ રાશન્ જેવી અનેક પહેલ થકી

અામૂલ પ�રવત�ન

વષ� વષ�
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• અાજે ગુજરાત ભારત અને અાસપાસના પાડાેશી દેશાે 

માટેના મે�ડકલ હબ તરીકે �ણીતું થયું છ.ે

• અાજે ગુજરાત અાંતરા�ીય �તરની સુ�વધાઅાે અાપતી 

હાે��ટલાે ધરાવે છ. �વ�ના �થમ “�લાેબલ સે�ર ફાેર ે

�ે�ડશનલ મે�ડ�સન” પણ ગુજરાતમાં બનવા જઈ ર�ું છ.ે

52

• બે દાયકા પહેલા ગુજરાતના બાળકાેમાં કપાેષણ અેક ભયાનક પડકાર હતાે, હ�રાે બાળકાે ુ

અેવા હતા જે પાેતાનાે પહેલાે જ��દવસ �ેઈ નહાેતા શકતા, હ�રાે બાળકાે અેવા હતા જે 

જ�થી જ માતા �વહાેણા થઇ જતા. તે વખતે નરે��ભાઈ માેદીની અાગેવાનીમાં ગુજરાતે 

કપાેષણ સામે માેટી લડત ઉપાડી ,સગભા� અને ધા�ી માતાઅાે તેમજ બાળકાેને ઘરે પાેષણ ુ

યુ� અાહાર માટે રાશન પહા�ચાડવાનું શ� કય ુ� ,હાે��ટલમાં �સૂ�તની ટકાવારી 99.5 %

પર પહા�ચી,પાેષણ �ેકર ડેશબાેડ�થી માેનીટર�ગ કરવાનું શ� કય ુ� ,અાંગણવાડીઅાેમાં 

ઊંચાઈ અને વજન માપવાના સાધનાે પહા�ચા�ા ,અાંગણવાડીમાં પાેષણયુ� અાહાર 

પહા�ચાડવાની શ�અાત કરી. શાળાઅાેમાં દધની થેલીઅાે અાપવાનું શ� કય ુ� .�કશાેરીઅાેને ૂ

અાયન�ની ગાેળીઅાે અાપવાની શ� કરી .અા લડાઈમાં ગુજરાત ��ું અને માતા-બાળ 

મૃ�ુ દરમાં ધરખમ ઘટાડાે થયાે

•  અાજે ગુજરાતમાં દર અઠવા�ડયે 30 વષ�થી વધુ વયના લાેકાે માટે �બનચેપી રાેગાેની તપાસ 

અને સારવારનું �વશેષ અ�ભયાન પણ ચાલી ર�ું છ. ે

વંદન �� ગુજરાતને 

સામા� માનવીની

�વનનું મૂ�,

અમારે મન અદકે� છે
- નરે�� માેદી, વડા�ધાન
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• ગામડાઅં ાેમાંથી શહેરમાં �હજરત 

• �શ�ણ માટે શહેર સુધી જવું પડતું 

• અારાે�ય સેવાઅાે માટે માેટા શહેરાેમાં જવું પડતું 

• નાના-માેટા કામાે માટે તાલુકા અને �જ�ા �તરે 

જવું પડતું 

1947થી

સુધી 2002

�ામીણ
ગુજરાતને વંદન

• પા�ા ઘર 

• ઘરે-ઘરે શાૈચાલય 

• ડાેર ટ ડાેર કચરાનું કલે�ન  ુ

• 24×7 અ�વરત �ી ફેઝ વીજળી 

• ગામે ગામ અાે��કલ ફાઈબર �ારા �ડ�જટલ સેવાઅાે 

• સેવા સેતુ �ારા ઘર અાંગણે સરકારી સેવાઅાે 

• �સહાય જથાેને અા�થ�ક સહાયૂ

• મનરેગા �ારા કાેરાેના કાળમાં પણ રાેજગાર 

2022
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1947થી

સુધી 2002
• જંગલ જમીન પર ખેતી કરવામાં ડર લાગતાે

• �શ�ણ બહ અાેછુ ંુ

• �સકલ સેલ અેની�મયા

• અારાે�ય સેવાઅાેનાે અભાવ

• વરસાદના ભરાેસે ખેતી

• મૂળભૂત સુ�વધાઅાેનાે અભાવ

56

- ભૂપે�� પટેલ, મુ�મં�ી

57

2022
• જંગલ જમીનના હ�ાે મ�ા 

• 18 લાખથી વધુ અા�દવાસી યુવાનાેને તાલીમ અને 

રાેજગાર 

• અા�દવાસી બાળકાેને દધ સં�વનીથી પાેષણ મ�ું ૂ

• 11 લાખ અેકરમાં �સ�ચાઈ 

• 5884 અા�દવાસી ગામાેમાં વીજળીની સુ�વધા 

• 5 લાખથી વધુ અા�દવાસી ઘરાે સુધી નળથી જળ 

• 2000થી વધુ શાળાઅાેમાં �ાટ� બાેડ�થી �શ�ણ 

• શાળા-કાેલે�ે અને છા�ાલયાે વ�ા 
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