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• �ધાનમ�ંી જનધન ખાતા 

• દરેકનાં માથે પા�ી છત 
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• �ધાનમ�ંી ઉ�વલા યાજેના 

• �ાક�તક ખતેી વધે  ૃ

• અાય�ુમાન ભારત 

• 17માં �દવસે સરદાર સરાવેર ડેમનાં દરવા� લગાવવાની મજંરી ૂ

• �ધાનમ�ંી ગરીબ ક�ાણ અ� યાજેના 

• સકુ�ા સમ�ુ� યાજેના

• �� ભારત અ�ભયાન
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�ી ભપૂ�ે�ભાઈ પટેલ
માનનીય મ�ુમ�ંી

• પહેલીવાર ગજુરાતના 1.70 કરાડે ગરીબાનેા ખ�ૂા ં બક�  ખાતા 

• 10.25 લાખથી વધુ પ�રવારને મ� ંુપા�ં ઘર ુ

• 94.86 % ઘરાનેે નળ કન�ેન 

• 35 લાખ મ�હલાઅાનેે મ�ા ગસે કન�ેન  

• ડાગં બ�ાે દેશનાે પહેલાે 100 % ખતેી કરતાે �જ�ાે

• 1.41 કરાડેથી વધુ પ�રવારાનેે �.5 લાખ સધુીની મફત સારવાર

• લાબંા કેનાલ નટેવક�થી ખતેર- ખતેર મ� ું �સ�ચાઇનું પાણી 

• 71 લાખ કંટબના 3.48 કરાડે લાકેાનેે મફત અનાજુ ુ

• 2.26 કરાડે દીકરીઅાનેા સકુ�ા સમ�ુ� ખાતામાં જમા થયા

�.80 કરાડે

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

ભપૂ�ે�ભાઇનું �મશન 
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કે��માં વડા�ધાન�ી નરે��ભાઇ માદેી અને 

રા�માં મ�ુમ�ંી�ી ભપૂ�ે�ભાઇ પટેલની 

ડબલ અિે�જન સરકાર અાજ ેરા�ના 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 

જ�રીયાતમદંાનેે મળી ર�ાે છ અાદરણીય ે

વડા�ધાન�ીઅે તાજતેરમાં જ ગજુરાતને 

ગજુરાત ગારૈવ અ�ભયાન અતંગત�  અનકે 

લાકેાપેયાગેી યાજેનાઅાે અપણ�  કરી છ.   ે

�ી નરે��ભાઈ માદેી
માનનીય વડા�ધાન

“છ�ા 8 વષમ� ાં ઘણા નવા ��ેા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, ગરીબાનેે �ાથ�મક 

સ�ુવધાઅાે પરૂી પાડવા પર ખબૂ ભાર મ�ૂાે છ.”ે

““
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Ÿ  ભારત સરકાર �ારા કાે�વડ-19ની મહામારીના �નયં�ણ માટે લાગ ુ કરાયેલ અ�નવાય �

લાેકડાઉનના કારણે ઉદ્ભવેલ પ�ર���તને પહા�ચી વળવા સમ� દેશમાં “�ધાનમં�ી 

ગરીબ ક�ાણ અ� યાેજના”ની અમલવારી અે��લ–2020થી કરવામાં અાવેલ છ.  ે

Ÿ  જેમાં અે��લ-2020થી નવે�ર-2020 સુધી તથા મ-ે2021થી અે��લ-2022 સુધી દર 

માસે N.F.S.A. રેશનકાડ� ધારકાેને મળવાપા� રાહતદરના અનાજ ઉપરાંત ��ત��� 

ં3.5 �ક.�ા. ઘઉ તથા 1.5 �ક.�ા. ચાેખા મળીને કલ 5 �ક.�ા. અનાજનું �વનામૂ�ે ુ

�વતરણ કરવામાં અા�ું.

ંŸ  મ-ે 2022થી અા �વતરણ �માણમા ંઅાંતરીક ફેરફાર કરી ��ત��� 1 �ક.�ા. ઘઉ તથા 

4 �ક.�ા. ચાેખા મળીન ે કલ 1 �ક.�ા. વધારાન ંુઅનાજ �વનામૂ� ે�વતરણ કરવામા ંુ

અાવે છ. અા યાેજના સ�ે�ર-2022 સુધી લંબાવવામાં અાવી છ. ે ે

Ÿ  ભારત સરકારના State index ranking અંતગ�ત સમ� દેશમા ં ગુજરાત ચાેથા �મ 

સાથે અ�ેસર છ.ે

�ધાનમં�ી ગરીબ ક�ાણ અ� યાેજના

Ÿ અા યાેજના હેઠળ “નેશનલ પાેટ��બ�લટી અે� �ેટ લેવલ પાેટ��બ�લટી” હેઠળ 

દેશનાં/રા�નાં કાેઈપણ લાભાથ� રા�ના કાેઈપણ �જ�ા/તાલુકા/ગામની �ાજબી 

ભાવની દકાનેથી તેને મળવાપા� અાવ�યક ચીજવ�તુનાે જ�થાે અાધાર અાધા�રત ુ

અાેળખ ��ા�પત કરી મેળવી શકે છ અને રા�માંથી પણ જ�થાે મેળવી શકે છ.ે ે

Ÿ “વન નેશન વન રાશનકાડ�” યાેજના અંતગ�ત ગુજરાત સમ� દેશમાં જન માસ સુધીમાં ૂ

�ી� �મે પાેટ��બ�લટી હેઠળ �ા�જે�ન સાથે અ�ેસર છ.ે

વન નેશન, વન રાશન કાડ�  

Ÿ દેશના ગરીબ લાેકાેને મુ� અા�થ�ક �વાહમાં લાવવા માટે �ધનમં�ી�ી નરે��ભાઇ 

માેદીઅે �ધાનમં�ી જનધન યાેજના શ� કરી હતી. 

Ÿ અા યાેજના �ારા ગરીબ પ�રવારના લાેકાે પાેતાના પૈસા બ�કમાં મૂકી ને બચત કરતા 

થયા છ અને દેશના �વકાસમાં પાેતાનું યાેગદાન અાપી ર�ાં છ. ે ે

Ÿ ગુજરાત રા�માં 1,70,22,733 બ�ક ખાતા ખાેલવામાં અા�ા છ જેમા 7,560 કરાેડ ે

��પયાની બચત છ. ે

�ધાનમં�ી જન-ઘન ખાતા 
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10.25 લાખ પ�રવારાનેે 

�ધાનમ�ંી અાવાસ 

બાધંીને અા�ાં 

�ધાનમ�ંી

અાવાસ યાજેના

 નરે��ભાઈનું �વઝન 
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Ÿ �ધાનમં�ી અાવાસ યાેજના (�ામીણ) હેઠળ �ા� �વ�તારમાં પા�તા ધરાવતા ઘર�વહાેણા 

પ�રવારાે અથવા તાે કાચા અાવાસ ધરાવતા લાેકાેને નવા અાવાસના બાંધકામ માટે 

નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવામાં અાવે છ.ે

Ÿ �ધાનમં�ી અાવાસ યાેજના (�ામીણ) હેઠળ અ�ારસુધીમાં 3,50,998 અાવાસાેના 

બાંધકામની કામગીરી પૂણ� થઈ છ. ��ેક લાભાથ� પ�રવારને અાવાસ દીઠ �.1,20,000ની ે

નાણાકીય સહાય �ણ તબ�ામાં તેમના ખાતામાં  DBTથી �ા�ફર કરવામાં અાવે છ.ે

Ÿ અા સાથે જ �ા� �વ�તારના લાભાથ�અાેને મનરેગા યાેજના હેઠળ રાેજગારી પેટે 

�.21,510ની અા�થ�ક સહાય અને �� ભારત �મશન હેઠળ પાેતાના અાવાસમાં 

શાૈચાલયના બાંધકામ માટે �.12,000ની અા�થ�ક સહાય પણ અાપવામાં અાવે છ. ે

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

�ાનમાં રાખીને અાવાસની સાથે-સાથે શાૈચાલયના બાંધકામ માટે ��ત લાભાથ� 

�.5000ની વધારાની સહાય અાપવાનાે �નણ�ય પણ કરવામાં અા�ાે હતાે

પી.અેમ. અાવાસ- �ામીણ
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Ÿ ભારત દેશના ગરીબાે શાૈચાલયના અભાવમાં ખુ�ામાં શાૈચ માટે ન �ય તે માટે 

�ધાનમં�ી�ી નરે��ભાઇ માેદીઅે �� ભારત �મશન હેઠળ ઘરે-ઘરે શાૈચાલય 

બનાવવા માટે દેશ �ાપી અ�ભયાન શ� કયુ�. 

Ÿ �� ભારત �મશન હેઠળ ગુજરાતમાં 41,89,006 શાૈચાલયાેનું �નમા�ણ થયું છ. ે

Ÿ રા�ની તમામ 8 મહાનગરપા�લકાઅાે તથા 156 નગરપા�લકાઅાેમાં કલ 5,60,046 ુ

���ગત શાૈચાલયાેની સેવા પૂરી પાડવામાં ગુજરાત ભારતનું અ�ણી રા� છ. ે

Ÿ ગુજરાત દેશમાં સાૈથી પહેલું રા� હતું જે ખુ�ામાં શાૈચાલય મુ� �હેર થયું છ. ે

�� ભારતને પગલે �� ગુજરાત  
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Ÿ  દેશના ગરીબાેનું �વન પણ મૂ�વાન છ અને તેને પણ �વમા કવચ મળી શકે છ. ે ે

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

�વન �ાે�ત �વમા યાેજના' અને '�ધાનમં�ી સુર�ા �વમા યાેજના' અમલમાં મૂકી છ. ે

Ÿ મા� 12 ��પયામાં ગરીબાેને �વમાે પૂરી પાડવામાં અાવી ર�ાે છ.ે

Ÿ ગુજરાતમાં અંદા�ત 44 લાખ 50 હ�ર લાેકાેને �ધાનમં�ી �વન �ાે�ત �વમાે અને 

1 કરાેડ 5 લાખથી વધુ લાેકાેને �ધાનમં�ી �ા� �વમા યાેજના હેઠળ �વમા કવચ પૂ�ં 

પાડવામાં અાવેલ છ. ે

વીમા સુર�ા 
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1.41 કરાડેથી 

વધુ પ�રવારાનેે 

�. 5 લાખ સધુીની 

મફત સારવાર 

અાય�ુાન 
ભારત 
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ગજુરાતની 

પહેલી અ�ે 
લઇ રહી છ અાકાર ે
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Ÿ  ગુજરાત રા�ના તમામ �જ�ાઅાેમાં ગરીબીરેખા હેઠળ �વતા અને મ�મ વગ�ના 

પ�રવારાે માટે મુ�મં�ી અમૃતમ (મા) અને “મા વા��” યાેજના અમલમાં હતી. 

Ÿ 1 માચ�, 2019થી રાજય સરકારની ''મા'' તથા “મા વા��” યાેજનાના લાભાથ�અાેને 

અાયુ�ાન ભારત - �ધાનમં�ી જન અારાે�ય યાેજના �ેડીને ��પયા 5 લાખ સુધીનું 

અારાે�ય સુર�ા કવચ નાગ�રકાેને મળી ર�ું છ.ે

Ÿ �ધાનમં�ી જન અારાે�ય યાેજના હેઠળ 1.41 કરાેડ નાગ�રકાેની ના�ધણી "અાયુ�ાન 

કાડ�"માં થયેલ.

અાયુ�માન ભારત – (પી. અેમ. જે. અે. વાય )

Ÿ નાગ�રકાેને �વન જ�રી દવાઅાે સ�તા ભાવે મળી રહે તે માટે જનેરીક મે�ડસીનને 

�ાે�ાહન અાપવા માટે દેશભરમાં �ધાનમં�ી ભારતીય જન અાૈષ�ધ પ�રયાેજના 

અંતગ�ત જન અાૈષ�ધ કે��ાે શ� કરવામાં અા�ા છ. ે

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

ન�વી �ક�મતે મળે છ. ે

Ÿ ગુજરાતમાં 300થી વધુ જન અાૈષ�ધ કે��ાે કાય�રત છ જેનાથી લાેકાેને સ�તા ભાવે ે

�વન જ��રયાતની દવાઅાે મળી રહે છ અને તેમના પૈસાની બચત થાય છ.ે ે

�ધાનમં�ી ભારતીય જન અાૈષ�ધ પ�રયાેજના

Ÿ કાેરાેના મહામારીમાં લાેકાેને બચવા માટે દેશમાં �દેશી રસીની શાેધ થઈ. 

અા �દેશી રસી તબ�ાવાર દેશના તમામ નાગ�રકાે માટે �વનામૂ�ે 

ઉપલ� કરાવવામાં અાવી છ. ે

Ÿ ગુજરાત રા�માં અ�ાર સુધીમાં કલ 11 કરાેડ 22 લાખથી વધુ રસીના ડાેઝ ુ

અાપવામાં અા�ા છ.ે

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

Ÿ 28 લાખ 51 હ�રથી વધુ બાળકાેનું કાેરાેના સંદભ�નું રસીકરણ કરવામાં 

અા�ું છ.ે

મફત રસીકરણ 

Ÿ કે�� સરકારના સહયાેગથી રાજકાેટ ખાતે AIIMS જેવી અ�તન હાે��ટલનું પણ �નમા�ણ 

થઈ ર�ું છ.  ે

Ÿ છ�ા અાઠ વષ�માં રા�માં 12 નવી મેડીકલ કાેલે�ેને મંજરી અાપવામાં અાવી છ. જેના ે ેુ

કારણે રા�માં 2770 જેટલી અેમ.બી.બી.અેસ. અને 590 પી�ની સીટાેમાં વધારાે થયાે છ. ે

Ÿ વડા�ધાન�ીના �યાસાેથી �મનગર ખાતે WHOનું �વ�નું સાૈથી પહેલું �ેડીશનલ 

મેડીસીન સે�ર શ� થવા જઈ ર�ું છ. ે

હે� ઇ��ા��ર  
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Ÿ �ી સંતાનના માતા કે �પતા તેના ઉ� અ�ાસ અને ઉ�વળ ભ�વ� માટે નાના 

પાયે મા�સક બચત કરી શકે તે માટે અા મહ�ાકાં�ી યાેજના અમલી બનાવાઈ છ. ે

Ÿ કાેઈપણ બ�ક અથવા પાે� અાે�ફસમાં 10 વષ�થી નાની દીકરીનું ખાતું ખાેલી દીકરીના 

નામે પૈસા જમા કરાવી શકે છ. ે

Ÿ ગુજરાતમાં 1,18,972 સુક�ા સમૃ�� ખાતા ખાેલવામાં અા�ા છ જેમાં અંદા�ત ે

5 કરાેડ 55 લાખ �પીયા જમા કરવામાં અા�ા છ.ે

સુક�ા સમૃ�� યાેજના

Ÿ ગભ�વતી મ�હલા અને બાળક બે વષ�નું થાય �ાં સુધીમાં તેને રસીઅાે અાપીને સુર��ત 

કરવાના લ�ય સાથે �મશન ઇ��ધનુષ કાય��મ શ� કરવામાં અા�ાે છ. ે

Ÿ અ�ાર સુધી �મશન ઇ��ધનુષ અંતગ�ત કલ 11 ફેઝનું સફળ અાયાેજન કરવામાં અા�ું છ.ેુ

Ÿ રા�ના કલ 8,80,804 બાળકાે અને 2,05,859 સગભા� �ીઅાેને 1,94,003 વધારાના ુ

રસીકરણ/મમતા સેશનનું અાયાેજન કરી રસીકરણ સેવાઅાે અંતગ�ત અાવરી લેવામાં 

અાવેલ છે

�મશન ઇ��ધનુષ 

Ÿ ભારત સરકાર �ારા, લાકડા અને છાણા જેવા ઇંધણનાે વપરાશ કરવાથી તેના ધુમાડાને 

કારણે મ�હલાઅાે અને બાળકાેના અારાે�યને થતા નુકશાનને અટકાવવા અેલપી� ગેસ 

�ેડાણ પુરા પાડવા માટે 2016 માં “�ધાનમં�ી ઉ�લા યાેજના” અમલમાં મુકવામાં 

અાવેલ છ.ે

Ÿ ઉ�લા યાેજના હેઠળ અ�ાર સુધીમાં રા�ની 36 લાખ મ�હલાઅાેને ગેસના કને�ન 

અાપીને ધૂમાડાથી મુ�� અાપવામાં અાવી છ. ે

ઉ�વલા યાેજના

Ÿ મ�હલાઅાેનું માતૃ� સુખમય બની રહે તે માટે દેશની મ�હલાઅાે માટે 6 મ�હનાની પગાર 

સાથેની મેટરનીટી લીવને મંજરી અાપવામાં અાવી છ. જેનાે લાભ રા�ની તમામ વક�ગ ેૂ

વુમનને થઈ ર�ાે છ.ે

મેટરનીટી લીવ 
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mpc mahila iconic imgageŸ પાેષણ અ�ભયાનઅે ભારત સરકારના મ�હલા અને બાળ�વકાસ મં�ાલયનાે �લેગશીપ 

કાય��મ છ. પાેષણ અ�ભયાનનું લ�ય ���ગ, અ�પાેષણ, અે�ન�મયા (નાના બાળકાે, ે

મ�હલાઅાે અને �કશાેરીઅાે) અને જ� સમયે બાળકાેના અાેછા વજનને અનુ�મે 2%, 

2%, 3% અને 2% ના વા�ષ�ક દરે ઘટાડવાનું છ. પાેષણ અ�ભયાનનાે લ�યાંક વષ� 2022 ે

સુઘીમાં 0 થી 6 વષ�ના બાળકાેમાં ���ગનું �માણ 38.4%થી ઘટાડી 25% સુઘી લઇ 

જવાનાે છ.ે

Ÿ  અા યાેજના અંતગ�ત સગભા�વ�ા અને બાળ જ� પછીની ધા�ી અવ�ાની મહ�ાને 

�ાને રાખી માતા અને બાળ �ા� માટે સગભા�વ�ાના શ�અાતના 150 �દવસમાં 

અાગાેતરી ના�ધણી કરા�ા બાદ �. 1,000 સગભા�વ�ાના 6 માસ પછી �. 2,000 અને 

બાળ જ� પછી 14 અઠવા�ડયાની ના�ધણી કરા�ા બાદ �. 2,000 અેમ કલ �. 5,000 ુ

અાપવામાં અાવે છ. ે

Ÿ  અા યાેજનાની સહાય સીધા લાભાથ�ના બ�કના ખાતામાં જમા થાય છ. દેશભરમાં ે

2 કરાેડથી વધુ મ�હલાઅાેને અા યાેજનાનાે લાભ મળી ર�ાે છ. ે

પાેષણ સુધા યાેજના 

Ÿ રા�ની ગભ�વતી અને ધા�ી માતાઅાેને 1 હ�ર �દવસ સુધી �વનામૂ�ે અેક 

�કલાે તુવેર દાળ, બે �કલાે ચણા અને અેક લીટર ખા� તેલ દર મ�હને 

અાપવામાં અાવી ર�ું છ.ે

Ÿ અા યાેજના માટે રા� સરકાર વષ� �. 800 કરાેડની ફાળવણી કરી છ. ે

Ÿ હાલમાં જ વડાેદરાથી ગુજરાત ગાૈરવ અ�ભયાન હેઠળ વડા�ધાન�ી નરે�� 

માેદીઅે અા યાેજનાનાે રા� �ાપી �ારંભ કરા�ાે છ.ે

Ÿ ગુજરાતના ભ�વ�ને �� અને સ�મ બનાવવા માટે અા યાેજના 

ગુજરાતના ભ�વ� માટે પાયા�પ બની રહેવાની છ.  ે

મુ�મં�ી માતૃશ�� યાેજના 
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Ÿ ��મકાેને પાછલા �વનમાં પે�શન મળી શકે તેવું અાજ સુધી કાેઇઅે �વચાયુ� પણ ન 

હતું. �ધાનમં�ી�ી નરે��ભાઇ માેદીઅે દેશના અસંગ�ઠત �ે�ના ��મકાેને 60 વષ�ની 

ઉંમર પછી પે�શન મળે તે માટે �ધાનમં�ી �મયાેગી માનધન યાેજના અમલમાં મૂકી છ. ે

Ÿ દેશમાં 2.7 લાખ ��મકાેને અ�ાર સુધીમાં અા યાેજનાનાે લાભ મળેલાે છ. ે

Ÿ ગુજરાતના 3,79,797 જેટલા ��મકાેની ના�ધણી કરવામાં અાવી છ. ે

  પી. અેમ. �મયાેગી માનધન યાેજના

Ÿ કાેરાેના સમયમાં સાૈથી વધુ તકલીફ ફેરીયાઅાેને પડી હતી. ફેરીયાઅાેને પાેતાના 

વેપાર માટે મૂડીની જ��રયાતને પૂરી પાડવા માટે 1 જન 2020ના રાેજ ૂ

�ધાનમં�ી�ી નરે��ભાઇ માેદીઅે પીઅેમ ��ન�ધ યાેજનાની �હેરાત કરી હતી. 

Ÿ અા યાેજના હેઠળ કાેઇ પણ �તની ગેરંટી વગર �. 10 હ�રથી 50 હ�ર 

સુધીની લાેન અાપવામાં અાવે છ. ે

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

��ન�ધ યાેજનાનાે લાભ લીધાે છ. જે અંતગ�ત 28,071 લાખથી વધુની અા�થ�ક ે

સહાય અાપવામાં અાવી છ. ે

પી.અેમ. ��ન�ધ યાેજના

Ÿ દેશના �મયાેગીઅાેને સામા�જક સુર�ા �દાન કરી શકાય તે માટે ઈ-�મ 

પાેટ�લ તૈયાર કરવામાં અા�ું છ. જેના �ારા અસંગ�ઠત �ે�ાેના ��મકાેની ે

અાેળખ સુ�ન��ત કરી તેમનાે હક અાપવાે સરળ બ�ું છ.ે

Ÿ ગુજરાત રા�ના 86,56,475 અસંગઠીત �ે�ના ��મકાેની ના�ધણી 

કરવામાં અાવી છ. ે

�મ પાેટ�લ
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Ÿ અા�દવાસી સમદુાયના બાળકાેને સારામાં સા�ં �શ�ણ મળી રહે તે માટે રા�માં ભારત 

સરકારના સહયાેગથી અેકલ� માેડેલ રે�સડે�શીયલ શાળાઅાે કાય�રત છ.  ે

Ÿ અેકલ� માેડેલ �લમાં અા�દવાસી �વ�ાથ�અાેને વ�� �ાસ અ�તન સવલતાે સાથે ૂ

અ�ાસની તક મળે છ.ે

Ÿ રા�માં અાજે 44 અેકલ� માેડલ રે�સડેિ�શયલ શાળા, 43 ક�ા સા�રતા �નવાસી 

શાળા, 12 માેડલ શાળાઅાે અને 2 સૈ�નક શાળાઅાેમાં અા�દવાસી સમદુાયના 33 હ�ર થી 

વધુ �વ�ાથ�અાેને મળી રહી છ ગુણવ�ા સભર �શ�ણની સવલત.ે

અેકલ� માેડેલ રેસીડે�શીયલ �લૂ

Ÿ કે�� સરકારની પાે� મે�ીક �શ�વૃ�� યાેજનાનાે પણ ગુજરાતમાં સુ�ઢ અમલ થઇ ર�ાે છ. ે

પાે� મે�ીક �શ�વૃ�� યાેજનાનાે રા�ના 1,59,360 ઉપરાંત અા�દ��ત �વ�ાથ�અાેને લાભ 

મળી ર�ાે છ.ે

Ÿ ટાેપ �ાસ �શ�વૃ�� યાેજના હેઠળ છ�ા ચાર વષ�માં 67 �વ�ાથ�અાેને �. 124.64 લાખની ે

�શ�વૃ�� અાપવામાં અાવી છ. ે

Ÿ વષ� 2017-18માં રા�ના અા�દવાસીઅાેના ક�ાણ માટે ભારત સરકારે લાઈવલીહડ, ુ

પશુપાલન, ��લ ડેવલપમે� તથા પીવાના અને �સ�ચાઈના પાણી તેમજ અ� માળખાકીય 

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

Ÿ વાડી યાેજના હેઠળ અા�દ��ત ખેડતાેને કેરી, લ�બુ, બાેર, �મફળ સ�હતનાં ફળાઉ ઝાડના ૂ

રાેપાઅાે અાપવામાં અાવે છ. અા ઉપરાંત ખાતર, તાલીમ તથા વાડીને લગતી અ� સાધન-ે

સામ�ી અાપવામાં અાવે છ. અા યાેજના હેઠળ ભારત સરકાર �ારા કલ �. 7 કરાેડ મંજર ે ુ ૂ

કરવામાં અાવેલ છ 1296 હે�ર �વ�તારમાં વાડી યાેજના બનાવવામાં અાવેલ છ.  ે ે

Ÿ અા�દ��ત ખેડતાેને 10 ગુંઠા જમીનમાં વેલાવાળા પાકાે માટે મંડપ તૈયાર કરાવવા જ�રી સાધન ૂ

સામ�ી ખરીદવા માટે કે�� સરકાર પુર�ત મંડપ (વેલા વાળા શાકભા�) યાેજના વષ� 2015-ૃ

16માં શ� કરવામાં અાવી હતી. અા યાેજના અંતગ�ત અા�દ��ત ખેડત લાભાથ�અાેને વેલાવાળા ૂ

શાકભા� માટે મંડપ બનાવવા સાધનાે ખરીદવા માટે �.14,560/-ની સહાય 3 હ�ામાં 

લાભાથ�ના ખાતામાં DBTથી ચુકવવામાં અાવે છ.ે

અા�દવાસી સમુદાય માટે કે�� સરકારની અા�થ�ક સહાય

Ÿ ગુજરાતમાં અેક સમય અેવાે હતાે કે �ાં અા�દવાસી �વ�તારમાં �વ�ાન �વાહની 

શાળાઅાેનાે અભાવ હતાે. અાજે અા�દવાસી �વ�તારમાં ન મા� �વ�ાનની શાળાઅાે છ ે

પરંતુ યુ�નવસ�ટીઅાે શ� કરવામાં અાવી રહી છ. ે

Ÿ ગુજરાતમાં રાજપીપળા ખાતે �બરસા મુંડા �ાઇબલ યુ�નવ�સ�ટી શ� કરવામાં અાવી છ જેમાં ે

300થી વધુ અ�ાસ�માે છ.ે

�બરસા મુંડા �ાયબલ યુ�નવ�સ�ટી
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Ÿ વનબંધુ ક�ાણ યાેજનાથી રા�ના અા�દવાસી નાગ�રકાેના �વનમાં અામૂલ પ�રવત�ન 

અા�ું છ. અા યાેજનાને અાગળ વધારતા મુ�મં�ી�ી ભૂપ��ભાઇ પટેલની સરકારે ે

�. 1 લાખ કરાેડની વન બંધુ ક�ાણ યાેજના – 2 શ� કરી છ. ે

Ÿ અા યાેજના અંતગ�ત રા�ના 50 હ�ર અા�દવાસી �વ�ાથ�અાે માટે 25 �બરસા મુંડા 

�ાનશ�� રે�સડે�શીયલ �લ અાેફ અે�ેલ�ે શ� કરવામાં અાવશે. ૂ

Ÿ અા�દવાસી �વ�તારાેમાં 500 નવા માેબાઈલના ટાવરાે ઉભા કરવામાં અાવશે.  

Ÿ અનુસૂ�ચત જન��તના 1 લાખ 43 હ�ર �વ�ાથ�ના �નભાવ પેટેનાે ખચ� �. 1500 વધારીને 

�. 2160 અાપવામાં અાવશે. 

વનબંધુ ક�ાણ યાેજના – 2 
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સરકાર
ખડેતાનેા સપના સાકાર  ૂ
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સપના સાકાર
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સાઇેલ હે� કાડ�

થકી ગજુરાતે ચ��ાે 

દેશને માગ�
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 નરે��ભાઈનું �વઝન 

સરકાર
સપના સાકાર

zƒ÷ yÂu Ls™

ભપૂ�ે�ભાઈનું �મશન 

ડાગં દેશનાે પહેલાે 

100% �ાક�તક ખતેીૃ

કરતા ે �જ�ાે �હેર

�વામતૃ બનાવવા

�ાક�તક ક�ષ કીટૃ ૃ

સહાય

�ાક�તક ખતેી વધે ૃ
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Ÿ દેશભરના ખેડતાેને ભારત સરકાર �ારા વા�ષ�ક �. 6 હ�રની સહાય, DBT �ારા સીધા જ ૂ

તેમના ખાતામાં જમા કરાવવામાં અાવે છ. અા યાેજના નાના અને �સમાંત ખેડતાે માટે ે ૂ

અા�શવા�દ �પ �નવડી છ. ે

Ÿ નાના ખેડતાેને ખેતીની સીઝનમાં બીજ, �બયારણ – ખાતર, ઇંધણ જેવી વ�તુઅાે ખરીદવામાં ૂ

મદદ મળે, ખેતીની સીઝન સમયે નાના ખેડતાેઅે દેવું ન થાય અને નાનાે ખેડત �ાજના ૂ ૂ

ચ��ૂહમાંથી બહાર �નકળી ર�ાં છ.  ગુજરાતમાં અંદા�જત 66 લાખ ખેડતાેને અા યાેજનાનાે ે ૂ

લાભ મળી ર�ાે છ.ે

પી. અેમ. �કસાન સ�ાન �ન�ધ

Ÿ દેશનાે ખેડત દેશના કાેઇ પણ બ�રમાં પાેતાની ઉપજ વેચી શકે તે માટે ભારત સરકાર �ારાૂ

e-NAM, અેક યુ�નફાઈડ માક�ટ શ� કરવામાં અા�ું છ. ે

Ÿ ગુજરાતમાં 8,68,911 ખેડતાે, અંદા�જત 10 હ�ર વેપારીઅાે અને 110 FPO, e-NAM પાેટ�લ ૂ

પર ર�જ�ર છ.ે

Ÿ ગુજરાતના ખેડતાે અને વેપારીઅાે �ારા અ�ાર સુધીમાં 1 કરાેડ 53 લાખ ���ટલથી વધુ માલ-ૂ

સામાનનાે અંદા�ત �. 5,78,990 લાખનાે વેપાર થયાે છ. ે

Ÿ રા�ની 224 માંથી 122 અે.પી.અેમ.સી. e-NAM પાેટ�લ સાથે �ેડાયેલી છ. ે

Ÿ e-NAM �ાેજે�ના અમલીકરણમાં ગુજરાત દેશમાં �ી� �ાન પર છ.ે

ઇ-નામ

�ધાનમં�ી ફસલ વીમા યાેજના 

Ÿ કદરતી અાપદાઅાેમાં ખેડતાેના ઉભા પાક કે લણી લીધેલા પાકને અાવરી લેતી અ�ાર ુ ૂ

સુધીની ખેડતાે માટેની સાૈથી સ�તી પાક વીમા યાેજના વડા�ધાન�ી નરે��ભાઇ માેદીની ૂ

સરકારે શ� કરી છ. ે

Ÿ ગુજરાતમા ં અાવેલા વરસાદી પૂર અને તા'ઉતે વાવાઝાેડા જેવી કદરતી અાફતાેમાં રા�ના ુ

ખેડતાેને �ધાનમં�ી ફસલ વીમા યાેજના અંતગ�ત સહાય અાપવામાં અાવી છ. ેૂ

Ÿ અા યાેજના હેઠળ રા�ના 83.85 લાખ ખેડતાેને �. 5499.51 કરાેડની ���મયમ સહાય ૂ

અાપવામાં અાવી છ. ે
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Ÿ દેશના ખેડતાેની યુ�રયાની અછત ન પડે અને યુ�રયાની કાળાબ�રી પર રાેક લગાવવા માટે ૂ

અાદરણીય વડા�ધાન�ી નરે��ભાઈ માેદીની કે�� સરકારે યુરીયાનું નીમ કાેટ�ગ કયુ�.

Ÿ ચાલુ વષ� અ�ાર સુધીમાં 6,67,350 મે�ીક ટન નીમ કાેટેડ યુરીયા રા�ના ખેડતાેને મ�ું છ. ેૂ

Ÿ દર વષ� ભારત સરકાર તરફથી અંદા�ત 22 લાખ મે�ીક ટનથી વધુ યુરીયા પૂ�ં પાડવામાં અાવે છ. ે

Ÿ અા સાથે દર વષ� ભારત સરકાર તરફથી અંદા�ત 5 લાખ મે�ીક ટન DAP, અંદા�ત 6 લાખ NPK 

રા�ના ખેડતાેને અાપવામાં અાવે છ. ેૂ

નીમ કાેટેડ યુ�રયા

Ÿ ખેડતાેની અાવકમાં વધારાે ૂ

Ÿ જળ, જમીન અને પયા�વરણની ર�ા  

Ÿ �ાક�તક ક�ષથી જમીનની ફળ�પુતા વધી અને ઉ�ાદન થયુ બમણું ૃ ૃ

Ÿ ડાંગ બ�ાે દેશનાે પહેલાે 100% �ાક�તક ખેતી કરતાે �જ�ાે બ�ાે ૃ

Ÿ અ�ાર સુધીમાં 2,44,000 ખેડતાેને �ાક�તક ખેતીનું માગ�દશ�ન ૂ ૃ

Ÿ ગાય અાધા�રત �ાક�તક ખેતી માટે ગાયના �નભાવ ખચ� માટે સહાયૃ

Ÿ દેશી ગાય અાધા�રત ખેતી માટે �. 213 કરાેડ તથા ડાંગ �જ�ા માટે �. 31 કરાેડની ફાળવણી

�ાક�તક ખેતીૃ

Ÿ ”નેશનલ અે�નમલ ડીસીઝ કં�ાેલ �ાે�ામ” અંતગ�ત “ઈયર ટેગ�ગ �ારા પશુઅાેને અાગવી 

અાેળખ અાપવાની કામગીરી” અને “ખરવા-માેવાસા રાેગ ��તકારક રસીકરણની કામગીરી”માં 

સમ� દેશમાં ગુજરાત રા� �ી� �મે છ તેમજ �ુસે�ાેસીસ રસીકરણની કામગીરીમાં સમ� ે

દેશમાં ગુજરાત રા� ચાેથા �મે છ.ે

Ÿ 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 રા� પાંચમાં �મે અને બી� તબ�ામાં “ક��મ બીજદાન કરેલ પશુઅાેની ૃ

સં�ા”ની બાબતમાં સમ� દેશમાં ગુજરાત રા� ચાેથા �મે છ. ે

પશુઅાેની સંભાળ 

Ÿ ગાંધીનગરના કલાેલ ખાતે �વ�નાે પહેલાે યુરીયા નેનાે �લ��ડ �ા� શ� કરવામાં અા�ાે છ. ે

Ÿ �. 175 કરાેડના ખચ� શ� થયેલ અા �ા�માં 500 �મલીલીટરની 1.5 લાખ બાેટલાેનું ��ત �દન 

ઉ�ાદન થાય છ. ે

નેનાે યુરીયા �ા� 
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Ÿ માછીમારાેના �વનને સુર�ા અાપતા �વમા માટે �ધાનમં�ી મ� સંપદા યાેજના શ� કરવામાં 

અાવી છ. ે

Ÿ અા યાેજના હેઠળ માછીમારાેને મૃ�ુ/કાયમી સંપૂણ� અપંગતાના �ક�ામાં �. 5 લાખ, અાં�શક 

અપંગતાના �ક�ામાં �. 2.50 લાખ સુધી તથા તબીબી સારવાર ખચ� પેટે �. 25000/- 

સુધીની અા�થ�ક સહાય મળવા પા� થાય છ. ે

Ÿ જે સંદભ� વષ� 2021-22 માટે રા�ના 41,273 માછીમારાેના વીમા �ી�મયમની સંપૂણ� રકમ

�. 29.90 લાખ પૈકી 60% રકમ કે�� સરકાર તથા 40% રકમ રા� સરકાર �ારા ભરપાઈ 

કરવામાં અાવેલ છ. ે

Ÿ ચાલુ વષ� 2022-23 માટે રા�ના કલ 1 લાખ માછીમારાેને �ધાનમં�ી મ� સંપદા યાેજના ુ

હેઠળ  અાવરી લેવાનાે લ�યાંક છે

�ધાનમં�ી મ� સંપદા યાેજના

goggle image
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યવુાનાનેા સપના સાકાર 
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Ÿ દેશના �શ�ણમાં ધરમૂળથી ફેરફાર કરવા માટે અને �શ�ણને સવ��ાહી 

બનાવવા માટે 34 વષ� બાદ વડા�ધાન�ી નરે��ભાઇ માેદીના નેતૃ�માં દેશમાં 

નવી રા�ીય �શ�ણ ની�ત અમલી બની છ. ે

Ÿ અા ની�તના પ�રણામે દેશના બાળકાે અને યુવાઅાેને માતૃભાષામાં ઉ� �શ�ણ 

મળતું થશે. 

Ÿ રાઇટ ટ અે�ુકેશન અે� અ�વયે અ�ાર સુધીમાં 5 લાખથી વધુ �વ�ાથ�અાેને ુ

�વેશ અપાયાે છ. ે

Ÿ દેશભરના તમામ �શ�કાેને અ�તન �ડ�જટલ ટે�ાેલાે�થી સ� કરવા માટેના 

રા�ીય �ડ�જટલ ઇ��ા�કચર તરીકે કાય�રત �દ�ા �ેટફાેમ�ના ઉપયાેગમાં 

ગુજરાત સમ� દેશમાં �થમ �ાને છ. ે

Ÿ માઇ�ાેસાે� �ટમ �ારા વષ� 2021-22 માં 6 કરાેડથી પણ વધુ વ�ુ�અલ કલાસ

લેવામાં અા�ા છ જેમાં સમ� �વ�માં ગુજરાત �ી� �મે છ.ે ે

અેન.ઈ.પી (નેશનલ અે�ુકેશન પાે�લસી)

Ÿ વડા�ધાન�ીના અા��નભ�ર ભારતના સંક�ને પૂણ� કરવા માટે સંપૂણ� ��તબ�તા સાથે 

મુ�મં�ી�ી ભૂપે��ભાઈ પટેલ કામ કરી ર�ા છ. અા માટે ગુજરાત સરકારે “�ડ� ે ુ

�ાટ�અપ અે� ઇનાેવેશન પાે�લસી 2.0" શ� કરી છ. ે

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

Ÿ 180થી વધુ ઇ��ુબેટર/શૈ��ણક સં�ાઅાેનું �વશાળ નેટવક�  હાલમાં ગુજરાતમાં 

�ાટ�અ�સને સમથ�ન અાપી ર�ું છ. ે

Ÿ અા પહેલને કારણે, ગુજરાતે �ાટ�-અપ ઈ��યા કાય��મના સફળ અમલીકરણમાં '�ાઈમ 

�મ�ન�ર અેવાેડ� ફાેર અે�ેલ� ઇન પિ�લક અેડ�મ�ન�ેશન 2017' પણ મેળ�ાે છ. ે

�ાટ�-અપ

Ÿ દેશના દ�લત અને પછાત સમદુાયના �વ�ાથ�અાે �શ�ણ મેળવી શકે તે માટે 95,764 

�વ�ાથ�અાેને �. 3,208 લાખની ભારત સરકારની ડાૅ. અાંબેડકર પાે� મે�ીક 

�ાેલરશીપ મળી છ.ે

Ÿ સામા�જક અને શૈ��ણક પછાત સમૂદાયના �વ�ાથ�અાેને ડાૅ. અાંબેડકર �ી અને 

પાે� મે�ીક �ાેલરશીપ યાેજના હેઠળ રા�ના 3,32,272 �વ�ાથ�અાેને �. 3901.46 

લાખની �ાેલરશીપ મળી છ.ે

Ÿ રા�ના 14,48,963 અાેબીસી �વ�ાથ�અાેને �. 53,720.14 લાખની �ાેલરશીપ 

મળી છ. ે

�ાેલરશીપ �ીમ
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 અાે�લ��ક લેવલન ંુ�ાેટ્�સ ઇ��ા��ર 

રા�માં �ાેટ્�સ ક�ચર 

Ÿ રા�ના મુ�મં�ી તરીકે �ી નરે��ભાઈઅે ખેલ મહાકંભ રમતાે�વનાે �ારંભ કરા�ાે ુ

હતાે, �ારથી ખેલ મહાકંભ ગુજરાતના ��તભાશાળી ખેલાડીઅાે માટે �વ� �તરીય રમતાે ુ

સુધી પહા�ચવાની સીડી બની ગયાે છ. ે

Ÿ હવે ગુજરાતના ખેલાડીઅાે પણ દેશને ખેલકદમાં ગાૈરવ અપાવી ર�ાં છ. અા વષ� ેૂ

રા�ની દીકરી ભા�વના પટેલે પેરા અાે�લ��કમાં મેડલ �તીને ઇ�તહાસ ર�ાે છ. સાથે ે

જ માના પટેલ, અં�કતા રૈના અને અેલાવે�નલ અે ટાે�ાે અાે�લ��કમાં ભારતદેશનું 

��ત�ન�ધ� કયુ� હતું. 

Ÿ ખેલ મહાકંભથી અાગળ અાવેલ રમતવીર દીકરી સરીતા ગાયકવાડને સરકાર �ારા રા� ુ

પાેલીસમાં ડી.વાય.અેસ.પી. તરીકે �નમણૂક અાપવામાં અાવી છ.ે

Ÿ રા� સરકારે �ાેટ્�સ ઇકાે�સ�મને વધ ુઉ�ત બનાવવાના હેતુથી રા�ની નવી 

�ાેટ્�સ પાેલીસી �હેર કરી છ. ે

Ÿ અમદાવાદના નારણપુરા ખાતે અે�ાટીક ઝાેન, સે�ર ફાેર �ાેટ્�સ અે�ેલ�ે, ઇ�ાેર 

મ�ી �ાેટ્�સ અેરેના, ક�ુ�નટી �ાેટ્�સ સે�ર, ફીટ ઇ��યા ઝાેન ધરાવતા �ાેટ્�સ 

કાે�લે�નું �. 632 કરાેડના ખચ� �નમા�ણ થશે. 

Ÿ ગુજરાતમાં 26 અાે�બરથી 20 નવે�ર સુધી રા�ીય ખેલાેનું અાયાેજન થશે. 

Ÿ ગુજરાતનાં 6 શહેરાેમાં 36 રમતાેનું અાયાેજન થશે.

Ÿ દેશભરનાં અંદા�ત 25 હ�રથી વધુ રમતવીરાે ભાગ લેશે.

�ધાનમં�ી ગરીબ ક�ાણ અ� યાેજનારા�ીય ખેલનું અાયાેજન 

Ÿ દેશના યુવાનાેની મહેનત અને �ીલ �ેડાય તાે દેશનાે મહેનતુ યુવા �ા�ભમાન સાથે 

પાેતાની રાે�રાેટી કમાઇ શકે છ. અાવા હેતુ સાથે વડા�ધાન�ી નરે��ભાઇ માેદીઅે ે

�ધાનમં�ી કાૈશલ �વકાસ યાેજના શ� કરી છ. ે

Ÿ અ�ાર સુધીમાં રા�માં 11 હ�રથી વધુ યુવાનાેને તા�લમ અાપીને રાેજગારી પૂરી 

પડવામાં અાવી છ. અા યાેજના અંતગ�ત દેશમાં ગુજરાત બી� �મે છ.ે ે

�ધાનમં�ી ગરીબ ક�ાણ અ� યાેજનાપી. અેમ. કાૈશ� �વકાસ યાેજના
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Ÿ અમદાવાદ મે�ાે રેલ �ાેજે� ફેઝ 1 માં 2 કાે�રડાેરનાે સમાવેશ થાય છ, જેમાંથીે

ઈ�-વે� કાે�રડાેર વ�ાલ ગામથી થલતેજ સુધી અને નાેથ-� સાઉથ કાે�રડાેર 

અે.પી.અેમ.સી.થી માેટેરા �ે�ડયમ સુધી �ેડશે. 

• 40.03 �ક.મી. માંથી 5.3  �ક.મી.ની લંબાઈના (વ�ાલ ગામથી અેપરલ પાક� ) �ાયાે�રટી 

સે�નનું લાેકાપ�ણ માચ� 2019માં �ધાનમં�ી�ીના હ�તે કરવામાં અા�ું હતું.

 બાકી રહેલા 33.53 �ક.મી.નું લાેકાપ�ણ અાગામી સમયમાં કરાશે. 

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

ભૂ�મપૂજન માનનીય વડા�ધાન�ી નરે��ભાઈ માેદીના હ�તે 18 ��ુઅારી 2021ના 

રાેજ કરવામાં અા�ું છ.  ે

 અમદાવાદ-ગાંધીનગર મે�ાે

બુલેટ �ેન

Ÿ બુલેટ �ેનના ��પમાં વડા�ધાન�ી નરે�� માેદીઅે ગુજરાતને અેક માેટી ભેટ અાપી 

છ. ગુજરાતનું અમદાવાદ અને મહારા�નું મુંબઈ, અા બંને અેવા �થમ શહેરાે બનશે જે ે

ઝડપી ગ�તઅે દાેડતી બુલેટ �ેનના ��� સા�ી બનશે. વડા�ધાન�ી નરે�� માેદીઅે 

�પાનના ભૂતપૂવ� વડા�ધાન�ી �શ��ે અાબેની ઉપ���તમાં અા �ાેજે�નાે 

�શલા�ાસ કયા� હતાે.

Ÿ તાજેતરમાં જ અેવા સમાચાર અા�ા હતા કે અા �ાેજે� સાથે સંબં�ધત ગુજરાતના 

�હ�ાના જમીન અ�ધ�હણના 98% કેસ પૂરા થઈ ચૂ�ા છ.ે

Ÿ અમદાવાદથી મુંબઇના 508 �ક.મી.ના �વ�તારને અા બુલેટ �ેન અાવરી લે છ.ે
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દાહાેદ અેિ�જન ફે�રી

Ÿ દાહાેદ ��ત લાેકાેમે�ટવ �ીમ અેિ�જનના કારખાનાને �. 20 હ�ર કરાેડના ખચ�થી 

અાધુ�નક બનાવવામાં અાવી ર�ું છ.ે

Ÿ ફે�રીમાં 9 હ�ર હાેસ� પાવરના ઈલે��ીક લાેકાેમે�ટવ રેલવે અેિ�જન બનાવવમાં અાવશે.

Ÿ અા �ાેજે�થી ‘મેક ઈન ઈ��યા’ને ગ�ત અાપવાની સાથે દ�નયાના દેશાેની ઈલે��ીક રેલવે ુ

અેિ�જનની માંગ પૂરી કરશે. 

Ÿ દેશનું �થમ મેરીટાઇમ �ુ�ઝયમ લાેથલ ખાતે �. 3150 કરાેડના બજેટ ફાળવણી સાથે 

�વકસાવવામાં અાવી ર�ું છે

Ÿ તેને અાંતરરા�ીય �વાસન �ળ તરીકે �વકસાવવામાં અાવશે, �ાં �ાચીનથી 

અાધુ�નક સમય સુધીના ભારતના દ�રયાઈ વારસાને �દ�શ�ત કરવામાં અાવશે.

Ÿ 400 અેકર જેટલા �વ�તારમાં હે�રટેજ થીમ પાક� , નેશનલ મેરીટાઇમ હે�રટેજ 

�ુ�ઝયમ, લાઇટહાઉસ �ુ�ઝયમ, મેરીટાઇમ ઇ���ૂટ, ઇકાે-�રસાેટ્�સ બનાવવામાં 

અાવશે

Ÿ �સ�ધુ ખીણ સં��તના �ાચીન કે�� લાેથલનાે વારસાે �વ� સુધી પહા�ચાડવા માટે અા ૃ

�વશેષ અાયાેજન કરવામા ંઅા�ું છ. ે

લાેથલ મે�રટાઇમ હે�રટેજ કાે��ે�

goggle image

goggle image

ડાયમંડ બુસ�- સુરત

Ÿ સુરતનું ડાયમંડ બુસ� �વ�નું સાૈથી �વશાળ કાેપા�રેટ અાે�ફસ હબ.

Ÿ દેશ-�વદેશના ડાયમંડ વેપારીઅાેને �વ�ક�ાનું અેક નવું �ાપાર કે�� �ા� થયું છ. જેનાે સીધાે ે

લાભ રા� અને દેશના અથ�તં�ને થવાની સાથે હ�રાે લાેકાેને રાેજગારીના અવસરાે પણ મળશે.

Ÿ 36 અેકરની �વશાળ જ�યામાં �ન�મ�ત ડાયમંડ બુસ�નું �નમા�ણ.

ઇન-�ેસ હેડ �ાટ�ર

Ÿ દેશના ખાનગી �ે�ાેને �ેસ સેકટર સાથે �ેડતું અને �ેસ �ાટ�અપને �ાે�ાહન 

અાપતું દેશના સાૈથી પહેલા ઈન-�ેસનું હેડ�ાટ�ર વડા�ધાન�ીના �યાસાેથી 

અમદાવાદ ખાતે શ� થયું છ જે ગુજરાતમાં �ેસ સે�રને �ાે�ાહન અાપશે. ે
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�ગ� �સટી 

Ÿ �ગ� �સટીઅે દેશનું પહેલું ફાઇનાિ�શયલ ટેક સીટી છ. અાદરણીય નરે��ભાઇ ે

વડા�ધાન બનતા ગીફટ �સટીને રા�ીય દર�ાે �ા� થયાે છ. ે

Ÿ �ગ� �સટી IFSC ખાતે યુઅેસ ડાેલર 50 �બ�લયનથી પણ વધારેના બાે�નું �લ���ગ 

થયેલું છ.ે

Ÿ �ગ� IFSC ખાતે અાંતરરા�ીય અે�ચે�જમાં રાેજનું યુ.અેસ. ડાેલર 14 �બલીયનથી 

વધારેનું �ે�ડ�ગ થાય છ.ે

Ÿ બ�કાે �ારા અ�ાર સુધીમાં યુ.અેસ. ડાેલર 22 �બલીયનથી વધારે નાણાંકીય �વહારાે 

થયેલ છ તથા ઈ��યાેર� કંપનીઅાે �ારા યુ.અેસ. ડાેલર 30 �બલીયનના ે

ઈ��યાેર� �વહારાે થયેલ છ. ે

Ÿ તાજેતરમાં �ગ� �સટી ખાતે નવી �બઝનેસ ગ�ત�વ�ધઅાે જેવીકે અેર�ા� લી�ઝ�ગ 

અને ફાઇના���ગ, �લાેબલ ઈન હાઉસ સે�સ�, �શપ લી�ઝ�ગ અને ફાઇના���ગ 

તેમજ �લાેબલ �ેઝરી કાયા�ને મંજરી અાપવામાં અાવેલ છ.ેૂ

Ÿ �દ�ી મુંબઈ ઇ��ીઅલ કાે�રડાેર,અે કે�� સરકારનાે અેક મહ�ાકાં�ી �ાેજે� છ, ે

જે DFC ની બંને તરફનાે 150 �ક.મી.નાે �વ�તાર ધરાવે છ. ે

Ÿ ધાેલેરા ખાસ મૂડીરાેકાણના અાયાેજન, �વકાસ તથા સુયાે�જત અમલવારી માટે ધાેલેરા 

ખાસ મૂડીરાેકાણ �ાદે�શક સ�ામંડળની �ાપના 2010મા ંકરવામાં અાવી જેના 

ભાગ�પે 422 ચાે.�ક.મી. �વ�તાર નગર રચના હેઠળ અાવરી લેવામાં અાવેલ છ.ે

Ÿ ધાેલેરા ખાસ મૂડીરાેકાણ �દેશને ગુજરાત અને દેશના ફલક પર લાવવા ધાેલેરા 

ઇ�રનેશનલ અેરપાેટ�, અમદાવાદ ધાેલેરા અે��ેસ-વે અને ભીમનાથ ધાેલેરા રેલવ ે

લાઈનના �નમા�ણની કાય�વાહી �વકાસના �વ�વધ તબ�ે હાલ �ગ�તમાં છ.ે

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

માઈલ�ાેન બનશે.

ધાેલેરા �ાટ� �સટી અને �ે�શયલ ઇ�વે�મે� ઝાેન
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ભપૂ�ે�ભાઈનું �મશન 

94.86% ઘરાનેે 

નળ કન�ેન 

જલ �વન �મશન    
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Ÿ ગુજરાત રા�ના દરેક નાગ�રકાેને ઘરે નળમાં પીવાનું શુ� પાણી મળી રહે તે 

માટે રા�ની ભૂપે�� પટેલ સરકાર કટીબ� છ.ે

Ÿ અ�ાર સુધીમાં રા�ના 91.77 લાખ �ા�મણ ઘરાે પૈકી  84.53 લાખ ઘરાેમાં 

પીવાન ંુપાણી નળ મારફતે અાપવામાં અાવે છ.ે

Ÿ રા�ના 12 �જ�ાઅાે, 123 તાલુકાઅાે અને 14477 ગામાેમાં “હર ઘર જલ” 

યાેજના થકી 100% ઘરાેમાં નળ �ારા પીવાન ંુપાણી પુ�ં પાડવામાં અા�ું છ.   ે

Ÿ ગુજરાત રા�માં 96% ઘરાેને નળથી જળ મળી ર�ું છ. ે

Ÿ નલ સે જલ કાય��મના અમલમાં ગુજરાત દેશમાં અ�ણી છ. ે

નલ સે જલ

Ÿ �ધાનમં�ી બ�ાના 17માં �દવસે સરદાર સરાેવર ડેમના દરવા� લગાવવાની 

મંજરી અાપી.ૂ

ંŸ સરદાર સરાેવર ડેમના દરવા� બંધ કરવાની મંજરીથી ડેમ તેની પૂણ� ઊચાઈઅે ૂ

પહા��ાે.

Ÿ 69,000 �ક.મી. લાંબુ કેનાલ નેટવક� .

Ÿ 9,490 ગામાે અને 173 નગરાે સુધી પહા��ું પીવાનું શુ� પાણી.

Ÿ 17 લાખ હે�ર જમીનને �સ�ચાઇની સુ�વધા.

Ÿ 15 �જ�ાના 3112 ગામાેમાં 18.45 હે�ર જમીન માટે �સ�ચાઈની સુ�વધા.

Ÿ ખેડતાે અેક વષ�માં �ણ પાકની વાવણી કરતા થયા.ૂ

નમ�દા
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Ÿ તાજેતરમાં વલસાડની અે�ાેલ જથ પાણી પુરવઠા યાેજના વડા�ધાન�ીના વરદ્હ�તે જનતાને ૂ

સમ�પ�ત થઇ છ. ે

ંŸ વલસાડના કપરાડા અને ધરમપુર તાલુકામાં 100 ઇંચથી વધુ વરસાદ પડે છ, પરંતુ ઊધી રકાબી ે

જેવી ઢાેળાવવાળી જમીન હાેવાના કારણે વરસાદી પાણી વહી �ય છ અને વરસાદની માેસમના ે

ચાર-પાંચ મ�હના પછી પાણીની તંગી શ� થઇ જતી હતી. 

Ÿ પહાડી �વ�તાર હાેવાના કારણે પાણીનાે સં�હ થતાે ન હતાે, પાણી જમીનમાં ઉતરી શકતું નહાેતું. 

Ÿ અા યાેજનાથી અા�દવાસી �વ�તારમાં પાણીની સમ�ાનું કાયમી ધાેરણે �નરાકરણ થયું છ. ે

Ÿ અા પાણી પુરવઠા યાેજનાના કારણે ધરમપુર અને કપરાડા તાલુકાની અાશરે 8.13 લાખ વસતીને 

રાેજની 7.50 કરાેડ લીટર પીવાના પાણીની સુ�વધા મળશે.

Ÿ અાગામી 2047 સુધીની અા �વ�તારની સંભ�વત વ�તીને �ાનમાં રાખીને અા યાેજના ઘડવામાં 

અાવી છ. ે

અે�ાેલ �ાેજે�

Ÿ નમ�દા નદી પર બંધ બાં�ા પછી પણ ઘણું પાણી વહી જતું હતું. નરે��ભાઇ માેદીઅે અા વહી 

જતાં પાણીનું અાયાેજન કયુ�. જેના પ�રણામે અૈ�તહ�સક સાૈની યાેજના અને સુજલામ 

સુફલામ યાેજનાઅાે જ�ી અને અાજે રા�માં �વશાળ કેનાલ નેટવક�  ઊભું થય ું છ.  ે

Ÿ અાેછા અને અ�નય�મત વરસાદની સમ�ાથી પીડાતા અને સૂકા પેટાળવાળા ઉ�ર 

ગુજરાતના અાઠ �જ�ાઅાે માટે પીવાના પાણી અને �સ�ચાઈ સુ�વધાઅાે પુરી પાડવા કડાણા 

યાેજનાના દ�રયામાં વહી જતું અંદાજે 700 �મ�લયન ઘનમીટર પાણી કડાણા બંધથી બનાસ 

બે�ઝન સુધી 337 �ક.મી. લંબાઇની કેનાલ �ારા પહા�ચાડવાની યાેજના પૂણ� થયેલ છ ે

Ÿ જેના પ�રણામે 1.72 લાખ અેકર �વ�તારમાં જમીનને ��� અને પરાે� રીતે �સ�ચાઇનાે લાભ 

મ�ાે છ.ે

Ÿ સાૈરા� નમ�દા અવતરણ ઇરીગેશન યાેજના, નમ�દાના પૂરના વધારાના 1 મીલીયન અેકર 

ફીટ(43,500 મીલીયન ઘનફટ) પાણીથી  સાૈરા�ના 11 �જ�ાઅાેના 115 હયાત જળાશયાે ુ

ભરીને અાશરે 790 કરતા વધુ ગામાેના 8,24,872 અેકર �વ�તારમાં �સ�ચાઇ સુ�વધા સુ�ઢ 

કરવા તથા પીવાના પાણીનાે લાભ અાપવાન ંુઅાયાેજન કરવામાં અા�ું છ. ે

Ÿ યાેજના �ણ તબ�ામાં ચાર લ�કના અાયાેજનથી 33 પેકેજ �ારા પણૂ � કરવાનુ અાયાેજન છ. ે

જેમાં 1371 �ક.મી. લંબાઇની માઇ� �ીલની પાઇપલાઇન અને 38 કરતાં વધુ પંપ�ગ �ેશન 

�ારા 115 હયાત જળાશયાેમાં પાણી નાખવાન ંુથાય છ. ે

Ÿ સાૈની યાેજના અંતગ�ત  �ડસે�ર-2021 સુધીમાં કલ ખચ� �.16184 કરાેડનાે થયાે છ. સાૈની ેુ

યાેજના અંતગ�ત  1180 �ક.મી. લંબાઈમાં પાઇપલાઇનની કામગીરી તથા 22 પંપ�ગ �ેશનની 

તેમજ અાનુષા�ં ગક કામગીરીથી 53 જળાશયાે, 131 �ામ તળાવાે અને 863 ચેકડેમાેમા ં અંદા�ત 

40,741 �મ�લયન ઘનફટ પાણીનાે જ�થાે અાપવામાં અા�ાે છ.ેૂ

પી.અેમ. �કસાન �સ�ચાઈ યાેજના 
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Ÿ શહેરી �વકાસ મં�ાલય, ભારત સરકાર �ારા અમૃત �મશન, દેશમાં 500 પસંદ કરાયેલ 1 લાખથી 

વધારે વ�તીવાળા શહેરાે માટે જન 2015માં �ધાનમં�ી�ીના હ�તે શ� કરવામાં અાવેલ છ. ેુ

Ÿ અમૃત �મશનમાં ગુજરાતના 31 શહેરાે, જેમાં 8 મહાનગરપા�લકા, 22 ‘અ’ વગ�ની નગરપા�લકા અને 

1 ‘ક’ વગ�ની નગરપા�લકા (HRIDAY)નાે સમાવેશ કરવામાં અા�ાે છ.ે

Ÿ શહેરી �વનની ગુણવ�ા સુધારવા AMRUT યાેજનામાં માળખાકીય પાયાની સુ�વધાના પાણી 

પુરવઠાે, ભુગ�ભ ગટર યાેજના, વરસાદી પાણીના �નકાલ માટે �ાેમ વાેટર �ેનેજ, શહેરી 

પ�રવહનના કામાે, ગાડ�ન જેવા કામાે હાથ ધરવામાં અાવે છ. ે

Ÿ જેમાં કલ �ા. 5357 કરાેડના 465 કામાે પૈકી અાશરે �ા. 3913 કરાેડથી પણ વધુના કામાે પણૂ� થયા ુ

છ તથા બાકીના કામાે �ગ�ત હેઠળ છ. ે ે

Ÿ કામાેની �ગ�તના અાધારે દેશભરમા ં ગુજરાત રા� માેખરાના (�ી�) �ાને છ.ે

અમૃત �મશન

Ÿ ગુજરાત રા�ના કલ 6 શહેરાે �ાટ��સટી �મશન હેઠળ પસંદગી પા�ા છ. �થમ ેુ

રાઉ�માં સુરત અને અમદાવાદ બી� રાઉ�માં વડાેદરા રાજકાેટ, ગાંધીનગર અને 

�ી� રાઉ�માં દાહાેદ પસંદગી પા�ા ંછ. ે

Ÿ �મશન અંતગ�ત લેવામાં અાવેલા �. 12,192 કરાેડના 331 કામાે પૈકી �. 6,066 કરાેડના 

226 કામા ે પૂણ � થયેલ છ તથા બાકીના કામાે �ગ�ત હેઠળ છ.ે ે

Ÿ �ાટ��સટી �મશન અંતગ�ત ગુજરાત રા� દેશભરમાં ચાેથાે �મ ધરાવે છ.ે

�ાટ��સટી �મશન
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Ÿ �ધાનમં�ી અાવાસ યાેજના (શહેરી) અંતગ�ત ગુજરાત રાજયમાં વષ� 2016માં અેક��ત કરેલ 

અાવાસની અંદા�ત માંગ મુજબ કલ 7.64 લાખ અાવાસાેના લ�યાંક રાખવામાં અાવેલ. ુ

Ÿ જે મુજબના 7.64 લાખ અાવાસાે મંજર કરાવી લેવામાં અાવેલ છ. તે ઉપરાંત 97 હ�ર જેટલા ેૂ

વધારાના અાવાસાે સાથે કલ 8.61 લાખ અાવાસાે મંજર કરવામાં અાવેલ છ.  ેુ ૂ

Ÿ મંજર અાવાસાે પૈકી 6.70 લાખ (78%) જેટલા અાવાસાે પણૂ� કરવામાં અાવેલ છ.ેૂ

Ÿ �ધાનમં�ી અાવાસ યાેજના (શહેરી)ના અમલીકરણમાં બી� રા�ાેની સાપે�માં

ગુજરાત રા� અ�ેસર.

Ÿ ગુજરાત રા� અા �ેડીટ લ�ક સબસીડી હેઠળ 4.80 લાખ કરતા પણ વધારે લાભાથ�અાેને 

�થમ અાવાસ પર લીધેલ લાેન પર �ાજ સહાયનાે લાભ અપાવી અ� રાજયાેની 

સરખામણીમાં અ� �માંકે છે

Ÿ  �લાેબલ હાઉ�સ�ગ ટેકનાેલાે� ચેલે�જ (GHTC) અંતગ�ત લાઈટ હાઉસ �ાેજે� અમલીકરણ 

કરવા કે�� સરકાર �ારા ભારતભરમાંથી પસંદ કરવામાં અાવેલ 6 રા�ાે પૈકી રા�ના રાજકાેટ 

શહેરમાં 1,144 અાવાસાે ટનલ ફાેમ�વક�  �ારા માેનાે�લ�થક કા��ીટ ક���ન ટે�ાેલાે�ના 

ઉપયાેગથી બનાવવામાં અાવી ર�ા છ.ે

�ધાનમં�ી અાવાસ યાેજના (શહેરી)

Ÿ રા�ની તમામ 8 મહાનગરપા�લકાઅાે તથા 156 નગરપા�લકાઅાેમાં કલ 5,60,046 ુ

���ગત શાૈચાલયાેની સેવા પૂરી પાડવામાં ગુજરાત, ભારતનું અ�ણી રા� છ. ે

Ÿ સમ� ભારતમાં શહેરી �વ�તારમાં ગુજરાત રા� સાૈ �થમ ખુ�ામાં શાૈચ��યા મુ�

�હેર થયેલ છ.ે

Ÿ ODF + અંતગ�ત રા�ની 1 મહાનગરપા�લકા તથા 41 નગરપા�લકાઅાે ODF+ �હેર થયેલ 

છ, તેમજ 6 મહાનગરપા�લકાઅાે તથા 110 નગરપા�લકાઅાે ODF++ �હેર કરવામાં અાવી છ. ે ે

Ÿ રા�ની સુરત મહાનગરપા�લકા વાેટર �સ �હેર કરવામાં અાવી છ.ે

Ÿ રા�ના શહેરાેના કલ 1378 વાેડ�માં ડાેર ટ ડાેર કલે�નની કામગીરી થાય છ. ેુ ુ

જે 99% કામગીરી થાય છ. ે

Ÿ રા�માં 9846 TPD કચરાે ઉ�� થાય છ જેનાે 87.91% કચરાે �ાેસેસ કરવામાં અાવે છ. ે ે

Ÿ 1234 વાેડ�માં 100% સે�ીગેશન કરવામાં અાવે છ. ે

Ÿ રા�માં 173.25 ટન લીગસી વે� જનરેટ થાય છ જેમાંથી 46% વે�ને �ાેસસે  કરવામાંે

અાવે છ.ે

�� ભારત �મશન

already usedalready used
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Ÿ અાવનાર ભ�ાેને સમ� ભારતની 51 શ��પીઠના દશ�નનાે લાભ મળે, અેક જ �ળે 

તમામ શ��પીઠાેના દશ�ન કરીને ��ાળુઅાે ધ�તા અનુભવે તેવા પ�વ� ઉ�ે�યથી

�. 61 કરાેડ 57 લાખના ખચ� 51 શ��પીઠ પ�ર�મા પથની શ�અાત કરી હતી. 

Ÿ અા પ�ર�મા કરવા અાવતા ��ાળુઅાેને પ�ર�મા સાથે 51 શ��પીઠાેની મા�હતી સરળ 

અને સહજ રીતે મળી શકે, તેનાે ઇ�તહાસ મનાેરંજનના મા�મથી �ણી શકે તે માટે

�. 13 કરાેડ 35 લાખના ખચ� ‘લાઇટ અે� સાઉ� શાે’ ખૂ�ાે મુકવામાં અા�ાે છ.ે

અંબા� 51-શ��પીઠ

Ÿ �. 80 કરાેડના નવા �વકાસકાયા�થી અાજે સાેમનાથને મળી છ નવી અાેળખ. ે

Ÿ મં�દરનાં ફરતે �. 47 કરાેડના ખચ� દાેઢ �ક.મી. લાંબા �વશાળ વાેક-વેનું �નમા�ણ. 

Ÿ સાેમનાથના ઇ�તહાસને ઉ�ગર કરતાે લાઇટ અે� સાઉ� શાે.

Ÿ ઘન કચરાના �નકાલ માટે બનેલા વે� મેનેજમે� �ા�.

Ÿ જના સાેમનાથ અને તેના ઈ�તહાસને �વંત રાખતું �ુઝીયમ. ૂ

સાેમનાથ

Ÿ 121 કરાેડનાં ખચ� અા સમ� મં�દરનું નવીનીકરણ કરાયું.

Ÿ 500  વષ� બાદ પાવાગઢ મં�દર પર વડા�ધાન�ી નરે��ભાઈ માેદી �ારા 

��રાેહણ.

Ÿ માેટા પગ�થયાનું �નમા�ણ અને સમારકામ.

Ÿ મુ� મં�દર અને ચાેકને �વશાળ બનાવતાં અહ�યા 2000 લાેકાે અેકસાથે 

દશ�ન કરી શકે છ.ે

પાવાગઢ

Ÿ દેવભૂ�મ �ારકા ખાતે અાવતા દશા�નાથ�ને દશ�ન �સવાય હરવા ફરવા માટેની સુ�વધા 

મળી રહે તે હેતુથી જદા-જદા �ળાેના �વકાસની કામગીરી �. 60 કરાેડના ખચ� ુ ુ

કામગીરી પૂણ� થયેલ છ. જેમાં ગાેમતી ઘાટનાે �વકાસ, સમુ� નારાયણ તટનાે �વકાસ, ે

રાવલા તળાવ નાે �વકાસ, ગાેપી તળાવનાે �વકાસ, તેમજ અાવનાર �વાસીઅાે માટે 

પાયાની સુ�વધાઅાનેાે �વકાસ કરવામાં અાવે છ. ે

Ÿ વડા�ધાન�ી �ારા યા�ાધામાેના �વકાસ માટે શ� કરવામાં અાવેલી ભારત સરકારની 

�સાદ યાેજના અંતગ�ત �ારકા મં�દરનાે �વકાસ થઈ ર�ાે છ.ે

�ારકા

received from MPC but Video Shot
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Ÿ  ભારત-પાક. અાંતરરા�ીય સરહદ નડાબેટ ખાતે 'સીમાદશ�ન �ાેજે�'નું  કે��ીય

ગૃહમં�ી�ી અ�મતભાઈ શાહના હ�તે લાેકાપ�ણ થયું છ. ે

Ÿ સીમાદશ�ન �ાેજે� અંતગ�ત �. 125 કરાેડના ખચ� �વાસીઅાે માટે તમામ �કારની 

અ�તન સુ�વધાઅાે અને �વશેષ અાકષ�ણાે �વક�સત કરવામાં અા�ા છ. �વાસન ે

�વભાગ �ારા બાેડ�ર ટ�રઝમના �વકાસ માટે 'ટી-જં�ન', ઝીરાે પાેઇ� તથા ુ

ટી-જં�નથી લઇને ઝીરાે પાેઇ� સુધીના ર�તા પર �વ�વધ �વકાસકાયા� કરવામાં 

અા�ા છ.ે

સીમાદશ�ન

Ÿ ભગવાન �ીક� અને �કમણી�ના �વવાહ �સંગને રંગેચંગે ઉજવાતાે માધવપુર ઘેડનાે ૃ

મેળાે અેક ભારત �ે� ભારતનાે �તીક બની ગયાે છ. ે

Ÿ અાદરણીય �ધાનમં�ી�ીની �ેરણાથી અા મેળાે હવે દર વષ� ભારત સરકાર �ારા 

અાયાે�ત થશે જેમાં પૂવા��રના રાે�ાેના મુ�મં�ી�ીઅાે હાજરી અાપશે. 

Ÿ માધવપુર ઘેડનાે મેળાે પૂવા��ર ભારત અને પ��મ ભારતને અેક કરતાે મેળાે બની ગયાે છ. ે

ંŸ �વ�ની સાૈથી ઊચી ��તમા �ે�ુ અાેફ યુ�નટી મા� ભારત જ નહ� પરંતુ સમ� �વ� માટે 

અાકષ�ણનું કે�� બ�ું છ. ે

Ÿ �ે�ુ અાેફ યુ�નટીને �વ�ના અ�ગ�ય �વાસન �ળાેમાં �ાન મ�ું છ. ે

• �ે� ુઅાેફ યુ�નટીની સાથે બનેલા અેકતા વન, કે�સ ગાડ�, અારાે�ય વન, ઈકાે ટ�રઝમ ુ

સાઇટ પણ �વાસીઅાેના અાકષ�ણનું કે�� બ�ા છ.ે

Ÿ કેવ�ડયા-અેકતાનગરનાે “ટાેટલ ટ�રઝમ” તરીકે �વકસાવામાં અાવી ર�ું છ.ેુ

  �ે�ુ અાેફ યુ�નટી

માધવપુર મેળાે
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