1. ATVT :

શ�આત

:

Apano taluko vinarant taluko

: 2011-12 થી રા�ય સરકાર દ્વારાચાલતી િવકાસની પ્ર�ક્રયા તા�ુકા

in

� ૂ�ુ નામ

ુ ી .......
�ુિવધાઓ ઉપલબ્ધ કારવી શકાય તે હ��થ
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કક્ષાએથી શ� કર� ગ્રામ્ય પ્ર� � ૂધી તેની જ��રયાત � ૂજબની પાયાગત

 પ્રાંત અિધકાર�ના અધ્યક્ષપદ� કાયર્વાહક સિમિતની રચના .

2. પઢો પરદ� શ યોજના :
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 મા�હનાના પ્રથમ શિનવાર� િમ�ટ�ગ .

 આ યોજના લ�ુમતી સ�ુદાયના િવધાથ�ઓને પરદ� શમાં ભણવા માટ� સ્કોલરશીપ
આપવા માટ� ક�ન્દ્ર સરકાર શ� કરવામાં આવી.
લ�ુમતી :

•

1. �ુસ્લીમ

2. બૌધ

૩. શીખ

4. પારસી

5. �ખ્રસ્તી 6. �ન

 �ન સ�ુદાયને લ�ુમતીમાં 2014 માં સમાવવામાં આવ્યા.
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3. રાષ્ટ્ર�ય ગો�ુલ મશીન :

હ�� ુ : ગાયોની ઓલાદને િવજ્ઞાિનક ર�તે ઉછે રવા.
4. અભયમ યોજના :

w
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શ�આત : રા�ય સરકાર �ારા 2014થી

: ઓફ�સ ક� શૈક્ષ�ણક સં�ુલોમાં છે ડતી ક� ધર� � ુ ત્રાસ �વા બનાવો સામે મ�હલા

હ�� ુ

સલામતી � ૂર� પાડવાના ઉદ� શ્યથી મ�હલા હ�લ્પ લાઈન – 181 શ� કરાઇ.

 �ૃહ િવભાગ અને મ�હલા તથા બાળિવકાસ મંત્રાલયના હ�ઠળ
અમદાવાદ, વડોદરા, રાજકોટ, �ુરત થી શ�આત.



w

w

 હાલમાં આખા �ુજરાતમાં

5. સ્ટ�ચ્�ુ ઓફ �ુિનટ� : Statue of unity :
 �ુજરાતમાં સરદાર સરોવરથી 3 KM ના �તર� ‘સા�ુબેટ’ ઉપર િવ�ની સૌથી �ચી
પ્રિતમાં સરદાર વલ્લભભાઈ પટ� લની �ુકાશે.
 �ચાઈ

:

182.67 મીટર
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 સમય

:

3 વષર્માં

 કોન્ટ્રકટ : એલ એન્ડ ટ� (L & TCO.)

in

6. વાઈબ્રન્ટ સિમટ :
સિમટ�ુ ં આયોજન કરવામાં આવશે.
 MOU
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 �ુજરાત સરકાર �ારા િવિવધ ક્ષેત્રમાં � ૂડ�રોકાણને આકષર્વા ‘દર બે વષ�’ વાઈબ્રન્ટ
: Memorandum of understanding (સહમતી સાથેનો કરાર)

 શ�આત : �ન્�ુઆર� – 2003
 અત્યાર �ુધીમાં ‘7 સમીટ’ થઈ �ુક� છે .
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 2015 ની 7 સિમટ �ન્�ુ.2015 માં મહાત્માં મં�દર – ગાંધીનગર ખાતે યો�ઈ.
ૃ માં યોજના :
7. �ુખ્યમંત્રી અ�ત

 શ�આત : રા�યના ‘ આરોગ્ય અને પ�રવાર કલ્યાણ મંત્રાલય ’ �ારા 2012-13 માં શ�
કરવામાં આવી.

: ર�ગબી ર� ખા નીચે �વતા(BPL) �ુ�ુંબોને ગંભીર બીમાર�ઓ �વી ક� હદય-

 હ�� ુ

મગજ ક� ક�ડનીને લગતી હોય તેને ‘મફત તબીબી સારવાર’ મળ� રહ� તે
માટ� આ યોજના શ� કરાઈ.
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 BPL Family માં તમામને

 �ુ�ુંબદ�ઠ વાિષ�ક મહતમ �. 2,૦૦,૦૦૦ (બે લાખ) �ુધીની Cashless સારવાર
ઉપલબ્ધ કરાશે.

Note : વષર્ 2014-15 ના બ�ટમાં 1.20 લાખથી ઓછ� આવક ધરાવતાં

w
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�ુ�ુંબને મ�હલા તથા તેના 21 વષર્થી ઓછ� વય ધરાવતા સંતાનોને

આ યોજનામાં આવર� લેવામાં આવ્યા છે .�મને ‘વાત્સલ્ય’ કાડર્

આપવામાં આવે છે .

8. �ુખ્યમંત્રી �ૃહ યોજના :

w

w

 હ�� ુ

શ�આત

:

રાહતદર� તૈયાર આવાસ �ુરા પાડવા.

:

રા�ય સરકાર �ારા 2013 થી શ�આત ડ્રો �ારા ફાળવણી.....

9. વનબં� ુ યોજના :
 �ુજરાત સરકારની સૌથી મ�ઘી યોજના
 શ�આત

: 26 �ન્�ુ 2001 નાં � ૂકંપ બાદ આ યોજના શ�ુ કરાઈ
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 હ�� ુ

: શાળામાં ભણતા બાળકો�ુ ં અકસ્માતે �ત્ૃ �ુ થાય ત્યાર� તેના વાલીને
અણધાર� આફતમાં મદદ કરવાના ઉદ� શ્યથી યોજના શ� કરવામાં આવી.

in

 આ યોજના હ�ઠળ બાળકને 24 કલાક વીમા કવસ � ૂ�ું પાડવામાં આવે છે .

 અકસ્માતે �ુત્�ુ પામતા પ્રાથિમક શાળાના િવધાથ�ના વાલીને 50,૦૦૦ તથા 8 થી 12
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ના િવધાથ�ના વાલીને 50,૦૦૦ �. ની રકમ આપવામાં આવે છે
10. િવદ્યાદ�પ યોજના :
 શ�આત

: 26 �ન્�ુ 2001નાં � ૂકંપ બાદ આ યોજના શ� કરાઈ

 હ�� ુ

: શાળામાં ભણતા બાળકો�ુ ં અકસ્માતે �ત્ૃ �ુ થાય ત્યાર� તેના વાલીને
આવી.
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અણધાર� આફતમાં મદદ કરવાના ઉદ� શ્યથી યોજના શ� કરવામાં
 આ યોજના હ�ઠળ બાળકને 24 કલાક વીમા કવચ �ુ�ું પાડવામાં આવે છે .

 અકસ્માતે �ત્ૃ �ુ પામતા પ્રાથિમક શાળાના િવધાથ�ના વાલીને 50,૦૦૦ તથા 8 થી 12
ના િવધથ�ના વાલીને 50,૦૦૦ �. ની રકમ આપવામાં આવે છે .
11. િવદ્યાલ�મી બોન્ડ :

 હ�� ુ : આ યોજના રા�યમાં કન્યા ક�ળવણી�ુ ં પ્રમાણ વધારવા 35% થી ઓછ� �ી
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સાક્ષરતા ધરાવતા ગામોમાં ધો.1 માં 100% નામાંકન થાય અને નવો પ્રવેશ મેળવનાર
ુ ી શ� કરવામાં આવી છે .
કન્યા ધો.7 �ુધી અભ્યાસ ચા�ુ રાખે તે હ��થ
 નવો પ્રવેશ મેળવનાર કન્યાને �. 2000ના ‘ શ્રીિનિધ ’ બોન્ડ આપવામાં આવે છે . ધો. 7
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� ૂણર્ કયાર્ પછ� બોન્ડની રકમ વ્યાજ સાથે આપવામાં આવે છે .

12.

િમશન મંગલમ :

 શ�આત

:

�ુજરાત રા�યનો �ુવણર્ મહોત્સવ : 1 મે 2010

 હ�� ુ

:

રા�યની ગર�બ મ�હલાઓ તથા તેમના પ�રવાર�ુ ં �વનધોરણ ��ુ
લાવવા માટ� અને �વનની �ુણવ�ા �ુધારવાના ઉદ� શ્યથી આ યોજના
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હ�ઠળ 2,૦૦,૦૦૦ થી વ�ુ ‘ સખી મંડળ ’ સ્થાપવા

 70 % BPL મ�હલા
 સખી મંડળ�ુ ં ર�સ્ટ્ર� શન કરાવ�ુ ં જ�ર�.

ૂ યોજના :
13. સાગર ખે�ત
 શ�આત

:

2007થી
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 હ�� ુ

:

લખપતથી ઉમરગામ �ુધી દ�રયાઈ િવસ્તારમાં 38 તા�ુકાનાં �દા�ત
ગ્રામીણોની ‘ સવા� ગી િવકાસ ’ યોજના છે .

in

૩૦૦૦ �ટલા ગ્રાિમણ િવસ્તારમાં વસવાટ કરતા ૬૦,૦૦૦,૦૦ �ટલા

કૌશલ્યવધર્ક કાય��ું આયોજન કરવામાં આવે છે .
14. �ચરં �વી યોજના :
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 વીજળ�, સડક, પાણી, િસ�ચાઈ, બાળકો માટ� િસક્ષણ અને �ુવાનો માટ� રોજગાર તથા

:

2006 માં

 હ�� ુ

:

માતા અને બાળ�ત્ૃ �ુદર ઘટાડવાના હ�� ુથી આ યોજના શ� કરવામાં
આવી.

 લાભાથ�

:
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 શ�આત

BPL તથા STની તમામ મ�હલાઓ

 BPL �ુ�ુંબની બહ�નો �ુર�ક્ષત મા� ૃત્વ િવષયક સારવાર પ્રાપ્ત કર� શક� તે માટ� ‘ �જલ્લા
આરોગ્ય સિમિત ’ � તે િવસ્તારમાં ખાનગી ડોક્ટરને પ્રમા�ણત કરશે અને સારવારનો
ખચર્ � ૂરો પાડશે.
 Note :

�ચરં �વી યોજનાના �તગર્ત 2009માં �ુજરાત સરકાર� બાલસખા યોજના
અમલમાં � ૂક�.

llG

15. બાલસખા યોજના :
 શ�આત

:

2009 માં શ� કરવામાં આવી.

 આ યોજના �તગર્ત નવ�ત િશ�ુના જન્મ વખતે એક બાળકનો ડોક્ટર ત્યાં હાજર રહ�શે
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અને તે બાળકને કઈ ર�તે રસી આપવી તથા કઈ ર�તે ધરાવ�ુ ં (Feeding) તેની બધી જ
મા�હતી આપશે.

16. SCOPE :

 �ુ� નામ

: Society for creation of opportunity through proficiency in english.

 શ�આત

: �ન્�ુઆર�, 2007 થી શ�આત 200 ક�ન્દ્ર

w
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15 થી 35 વય�ૂથના �ુવાનોને �ુબ જ ઓછા ખચ� �ગ્રે�ની તાલીમ આપવામાં છે .

17. િવકાસપથ – �કશાનપથ :
ૂ ોની આિથ�ક, સામા�જક અને
 ગ્રાિમણ અથર્તત્ર
ં ને વેગ આપવામાં ઉદ� શ્યથી ની તથા ખે�ત
આરોગ્ય િવષયક જ��રયાતો � ૂણર્ કરવાના ઉદ� શ્યથી દર� ક ગામોને શહ�ર સાથે જોડતી
રા�ય સરકારની યોજના િવકાસપથ છે .
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ૂ ના ખેતરથી શહ�ર �ુધીનો રસ્તો બનાવવા ‘ક�શાનપથ’
 ખે�ત
18. ઉમંગ – ઉત્સવ :

in

 મંદ�ુ�દ્ધના અને શાર��રક ખોડખાંપણ ધરાવતા �ુવા-�ુવતીઓમાં રહ�લી �ુ�પ્ુ ત
ઉદ� શ્યથી આ યોજના શ� કરવામાં આવી.
19. અ� ૃતધારા :
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શ�ક્તઓ બહાર લાવી તેમને પ્રોત્સાહન આપી સમાજના �ુખ્ય પ્રવાહમાં જોડવાના

 �ુજરાતમાં શહ�ર� િવસ્તારમાં રહ�તા લોકોને પીવા�ુ ં પાણી િનયિમત અને � ૂરતા
20. સ્વજલધારા :
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પ્રમાણમાં મળ� રહ� તે માટ�ની યોજના.

 �ુજરાતમાં ગ્રાિમણ િવસ્તારમાં રહ�તા લોકોને પીવા�ુ ં પાણી િનયિમત અને � ૂરતા
પ્રમાણમાં મળ� રહ� તે માટ� ની યોજના.
21. ઈ – ધરા (E-Dhara) :
 શ�આત

: 2004 થી

 હ�� ુ

: Lend record online માટ� , જમીન ર� કો�્ ર્ સ ઓનલાઈન કર� સાચવવા માટ� .

22. ક્રાંિત તીથર્ :
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 કચ્છ �જલ્લામાં માંડવી ખાતે ‘શ્યામ��ૃષ્ણ વમાર્ ’ના સ્મારક માટ� �ુજરાત સરકાર� 1.52
એકર જમીન ફાળવી છે .
23. ઉમ્મીદ :
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 શહ�ર� િવસ્તારમાં 18 થી 35 વષર્ના બેરોજગાર �ુવાનોને કૌશલ્યવધર્ક તાલીમ � ૂર�
ુ ી 2007માં આ યોજના શ� કરવામાં આવી છે .
પાડ� રોજગાર� આપવાના હ��થ

24. �ુશ્�ુ �ુજરાત ક� :

 ‘પ્રવાસન િવભાગ’ �ારા �ુજરાત પ્રવાસન ઉધોગના િવકાસ માટ� શ�.

 બ્રાંડ એમ્બેસેડર : અિમતાભ બચ્ચન

w

w

 ન�ધ : ‘કચ્છ રણોત્સવ’ – ધોરડો ખાતે યોજવામાં આવે છે .
કચ્છ ન�હ દ� ખા તો �ુછ ન�હ દ� ખા.
મહારાષ્ટ્રમાં બાગાયતી પાકના બ્રાંડ એમ્બેસેડર પણ અિમતાભ બચ્ચન છે .

25. �ુજલાભ – �ુફલામ :
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 રા�યના � િવસ્તારોમાં જળ�ોતો ઓછો છે ત્યાં વ્યવસ્થાપન �ારા નદ�ઓના જોડાણથી
પીવા�ું પાણી અને િસ�ચાઈની જ��રયાતો � ૂણર્ કરવા રા�યના �ુલ દસ �જલ્લાઓને
1. સાબરકાંઠા

4. ગાંધીનગર

7. દાહોદ

•

2. બનાસકાંઠા

5. અમદાવાદ

8. �ુર�ન્દ્રનગર

•

૩. મહ�સાણા

6. પંચમહાલ

9. પાટણ

Jo
.

•

in

આવર� લેવામાં આવ્યા છે .

 �ુલ 337 k.m લંબાઈની ક�નાલ�ું િનમાર્ ણ કરવામાં આવ્�ુ ં છે .
26. વન મહોત્સવ :

uj
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at

 Concept : કનૈયાલાલ �ુનશી : 1950

 રા�ય સરકાર �ારા �ુદા-�ુદા િવસ્તારમાં લોકો � ૃક્ષો�ુ ં મહત્વ સમ�, � ૃક્ષ ઉછે ર અને �ળવણી�ુ ં
ુ ી દર વષ� રા�યના �ુદા-�ુદા �જલ્લાઓમાં વન મહોત્સવની ઉજવણી કરવાની
કામ કર� તે હ��થ
ચા�ુ કરવામાં આવી છે .
2004

- ગાંધીનગર

•

2005

- �બા�

•

2006

- તારં ગા

•

2007

- સોમનાથ

•

2008

- ચોટ�લા

- �ુનીવાતન

2009

- શામળા�

- શામળવન

- માંગલ્યવન

2010

- પાલીતાણા

- પાવકવન

- તીથર્કરવન

2011

- પાવાગઢ

- િવરાસતવન

- હર�હરવન

2012

- માનગઢ

- ગોિવ�દ-�ુ� સ્� ૃિતવન

- ભ�ક્તવન

2014

- નાગે�ર

- નાગેશવન

2016

- કાગવડ

- શ�ક્તવન
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•

27. પંચવટ� યોજના :

w
.A

 ગ્રામ્ય પ્ર�ની �ુખાકાર� માટ� ગામોમાં આનંદ-પ્રમોદના સાધનો અને બાગ નાગીચાનો િવકાસ થાય
તે આશયથી.

28. સ્વામી િવવેકાનંદ યોજના :

 તકનીક અને વ્યવસાિયક િશક્ષણ �તગર્ત િશષ્ય� ૃિત આપવાની યોજના.
: �.125/Month

 તકનીક� અભ્યાસ

: �.400/Month

 લાભાથ� : ગ્રામ્ય

: �.2700/વાિષ�ક શહ�ર� : �. 36000/વાિષ�કથી ઓછ� આવક ધરાવતા.

w

w

 વ્યવસાિયક અભ્યાસ

29. સંત �ુરદાસ યોજના :
 તીવ્ર િવકલાંગતા ધરાવતી વ્ય�ક્તઓને આિથ�ક સહાય આપવા માટ� ની યોજના.
 લાયકાત

: 80% થી વ�ુ િવકલાંગતા
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: BPL યાદ�માં સમાિવષ્ટ
: 64 વષર્થી નીચેની �મર
: 200

 18 થી 64 વષર્ �ુધી

: 400

30. સંકટમોચન યોજના :
 બી�ુ ં નામ : રાષ્ટ્ર�ય �ુ�ુંબ સહાય યોજના
 શ�આત 1 લી અિપ્રલ 1991થી

Jo
.

 17 થી ઓછ� �મરના

in

: 21 વષર્થી મોટ� �મરનો �ુત્ર ન હોય

uj
ar
at

 BPL યાદ�માં સમાિવષ્ટ �ુ�ુંબના �ુખ્ય કમાતા વ્ય�ક્ત અવસાન પામે ત્યાર� �ુ�ુંબને
10,૦૦૦ �.ની સહાય કરવામાં આવે છે .(માત્ર અકસ્માતથી � ૃત્�ુ થાય તો)
 18 થી 64 વષર્. અવસાન થયા પછ� બે વષર્માં અર� કરવાની રહ�શે.
31. સાત ફ�રા સ� ૂહ લગ્ન :

 OBC ની કન્યાને લગ્ન પ્રસંગે આથ�ક સહાય આપવાથી શ� કરવામાં આવી છે .
 આવક : ગ્રામ્ય : 48,૦૦૦ શહ�ર : 68,૦૦૦ થી ઓછ�

 સરકાર �ારા �ુગલદ�ઠ �. 10,૦૦૦ નો ચેક આપવામાં આવે છે .
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 સ� ૂહ લગ્નમાં ઓછામાં ઓછા 10 �ુગલ હોવા જોઈએ.
 કન્યાને નામે �.10,૦૦૦ અપાય છે .

 ટ્રસ્ટને �.2000 ની સહાય આપવામાં આવે છે .

w
.A

32. �ુંવરબાઈ�ુ ં મામે�ું :

ુ ાઈ પટ�લના સમયમાં 1995 થી
 શ�આત : ક��ભ

 SC/ST/OBC ની કન્યાઓને લગ્ન વખતે �. 10,૦૦૦ની સહાય કરવામાં આવે છે .
 �ુ�ુંબ�દઠ 1 (એક) કન્યાને લાભ આપવામાં આવે છે .હાલમાં 2(બે) કન્યાને લાભ
આપવામાં આવે છે .

w

w

33. અ�પ્રાશન �દવસ :

 રા�યમાંથી �ુપોષણ ના�ુદ�ના આશયથી સરકાર �ારા 6 થી 9 માસ �ુધીના બાળકને
પોષણ�ુક્ત આહાર મળ� રહ� તે હ�� ુથી દર મ�હનાના ‘ચોથા �ુક્રવાર� ’ �ગણવાડ� ક�ન્દ્ર
પર બપોર� 12 થી 2 વાગ્યા વચ્ચે આ �દવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે .

34. ક�દ� સહાય યોજના :
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 BPL �ુ�ુંબના એકમાત્ર કમાઉ વ્ય�ક્તને 5 વષર્થી વ�ુની કારાવાસની સ� થઈ હોય તો
ક�દ�ના �ુ�ુંબને �ુજરાન ચલાવવા સાધન સરં �મ લેવા �.5000 ની આિથ�ક સહાય

in

એકવાર માટ� આપવામાં આવે છે .
35. શા�ક્ત�ુત યોજના :

Jo
.

 રા�યમાં રમત-ગમત ક્ષેત્રે પ્રિતભાશાળ� ખેલાડ�ઓ રાષ્ટ્ર�ય ક� �તર-રાષ્ટ્ર�ય ક્ષેત્રે િસ�દ્ધ
હાંસલ કર� તે ઉદ� શ્યથી રા�ય સરકાર� આ યોજના અમલમાં � ૂક� છે .

 પૌ�ષ્ટક આહાર,માગર્દશર્ન અને �તરરાષ્ટ્ર�ય પ્રવાસ હોયતો ભા�ુ તેમજ રમત-ગમતની
36. તીથર્ગ્રામ યોજના :
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ક�ટ માટ� સહાય અપાય છે .
 શ�આત : 2004 – 2005 થી
 હ�� ુ

: ગ્રામ્ય િવસ્તારોમાં લોકો વચ્ચે એકતા જળવાય, સદભાવના ક�ળવાય તે હ�� ુ થી

 લાભ

: 5 વષર્માં એકપણ �ુનો ન ન�ધાયો હોય તો �.2,૦૦,૦૦૦ (બે લાખ)નો �ુરસ્કાર

37. પાવનગ્રામ યોજના :

 છે લ્લા 3 વષર્માં ગ્રામમાં એકપણ �ુનો ન ન�ધાયો હોવો ‘પાવન ગ્રામ’ યોજના �તગર્ત 1
લાખની ધનરાશી ગ્રામ પંચાયતને આપવામાં આવે છે .
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38. ભારત િનમાર્ ણ યોજના :
 શ�આત : 2005 થી
 હ�� ુ

: ગ્રાિમણ �ુિનયાદ� ઢાંચાને �ુવ્યવ�સ્થત કરવાનો ઉદ� શ્ય
3.િસ�ચાઈ

5. �ુર સંચાર

4.પીવા�ુ ં સ્વચ્છ પાણી

6. રોડ રસ્તા

�ુખ્ય છ ક્ષેત્રો : 1. આવાસ

w
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2. વીજળ�

39. સમરસ ગ્રામ યોજના :

 ગ્રામ પંચાયતની � ૂટણીમાં �બનહર�ફ :
મ�હલા (F)

 5,૦૦૦ �ુધીની વસ્તી

2,૦૦,૦૦૦/-

3,૦૦,૦૦૦/-

 5,૦૦૦ થી વ�ુ વસ્તી

3,૦૦,૦૦૦/-

5,૦૦,૦૦૦/-

�ુ�ુષ સરપંચ હોય તો

મ�હલા સરપંચ હોય તો

w

w

�ુ�ુષ (M)

 બી�વાર સમરસ થાય તો 25% વધી �ય.
40. માતા યશોદા �ુરસ્કાર :
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 બાળકોની સંભાળ લઈ રહ�લા �ગણવાડ� કાયર્કર અને તેડાધરની બહ�નોની કાયર્ક્ષમતા
 પ્રથમ આવનારને,
તેડાધર બહ�નો
31,૦૦૦/-

•

રા�યકક્ષા

:

51,૦૦૦/-

•

�જલ્લા કક્ષા :

31,૦૦૦/-

•

ઘટક કક્ષા :

21,૦૦૦

 શ�આત : 2008

21,૦૦૦/-

11,૦૦૦
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41. રાષ્ટ્ર�ય સ્વાસ્થ્ય વીમા યોજના :

Jo
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�ગણવાડ�

in

�બરદાવવા માટ� 2007-2008 થી માતા યશોદા �ુરસ્કાર આપવામાં આવે છે .

 B.P.L હ�ઠળ �વતા લોકોને પોતાના ફોટા અને Finger print સાથે� ુ ં બાયોમેટ્ર�યક
સ્માટર્ કાડર્ �. ૩૦ થી આપવામાં છે .

લાભાથ� : �ુ�ુંબનો વડો, તેની પત્ની, વ�ુમાં વ�ુ ત્રણ બાળકો, માતા-િપતા
42. િપ્રયદ�િશ�ની યોજના :
 શ�આત : 1989
 હ�� ુ

: મ�હલાઓને શ�ક્તશાળ� બનાવવાનો હ�� ુ ધંધા માટ� જ�ર� સાધનો અને લોન

llG

� ૂર� પાડવામાં આવે છે .

43. લ�મી લાડલી યોજના :

 શ�આત : 2006 થી શ�આત

w
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ુ ી આિથ�ક
 �ુત્રીને ભિવષ્યમાં સારો દરજ્જો મળે અને નાણાક�ય ર�તે સધ્ધર થાય તે હ��થ
સહાય આપવામાં આવે છે .

 � Fimilyમાં બે બાળકો હોય અને Income tax ન ભરતા હોય તેઓને આ યોજનાનો લાભ
મળે છે .

 �ુત્રીના નામે 6,૦૦૦/- �. �ું National saving cetificate (nsc) રાજય લેશે.

w

w

 ૩૦,૦૦૦ થાય ત્યાં પોતાની પાસે જમા રાખશે.

44. રાષ્ટ્ર�ય ગ્રામીણ સ્વાસ્થ્ય મીશન (NRHM) :
 શ�આત : 2005 થી

 હ�� ુ

: ગ્રામ્યના ગર�બો, મ�હલાઓ, બાળકોને સાર� આરોગ્ય સેવાઓ ઉપલબ્ધ
કરાવવા.
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 ASHA Worker આ યોજના હ�ઠળ સમાિવષ્ટ કરવામાં આવે છે .
 ASHA : Accredited Social Health Activist

in

 25 થી 45 વષર્ની મ�હલાઓને પસંદ કરાય છે .
 મ�હલાઓને દવાખાનામાં પ્ર�ુિત કરાવવા માટ� પ્રોત્સાહન
 બાળકોને રસીકરણ અપાવ�ુ.ં

Jo
.

 પગાર આપતો નથી. સ્વૈ�ચ્છક પસંદ કરાય છે .

 �ુ�ુંબ િનયોજન માટ� માગર્દશર્ન આપે દર� ક �ુધવાર� PHC માં અ� ૂક હાજર� આપવી પડ�.
45.વયવંદના યોજના :
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 નવેમ્બર 2007 થી ભારત સરકાર �ારા અમલ.
 �ુજરાતમાં અિપ્રલ – 2008 થી અમલ.

 Indira gandhi રાષ્ટ્ર�ય � ૃદ્ધ સહાય તર�ક� ઓળખાય છે .

 BPLમાં આવતા હોય અને 60 વષર્થી ઉપરની વ્ય�ક્તને મળવા પાત્ર.
 િન:સંતાન હોય તેવા � ૃદ્ધ દં પતીઓ.
 �ુત્રી હોય પણ સાસર� .

 સહાય �.400/- ક�ન્દ્ર : રા�ય :: 50 : 50
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46. માનવ ગ�રમા યોજના :

 �ુટ�ર ઉધોગ અને સ્વરોજગાર� માટ� નાણાક�ય સહાય
 લાભાથ� BPL હ�ઠળ �વતા અ�ુ.�ની(sc) ના લોકો માટ�

w
.A

 સાધન સહાય : �. 4000/-

47. કસ્�ુરબા ગાંધી બા�લકા િવદ્યાલય :
 શ�આત : 2004

 માનવ સંસાધન િવકાસ મંત્રાલય �ારા.

w

w

 હ�� ુ

: SC,ST,OBC લ�ુમતીઓ તથા BPL �ુ�ુંબોની છોકર�ઓને હોસ્ટ� લ સાથેની
�ુિવધાઓ � ૂર� પડવી.

48. રોશની યોજના :
 જમ્�ુ-કાશ્મીરની �હમાયત યોજનાથી પ્રભાિવત થઈને ક�ન્દ્ર સરકાર� આ યોજના શ� કર�.
 હ�� ુ

: કૌશલ્ય િવકાસ કર�ને રોજગાર� આપવી.

 નકસલવાદથી પ્રભાિવત �જલ્લાઓમાં 2013 થી શ�આત.
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49. ICDS :
 બી�ુ ં નામ : Intergrated child development service scheme

in

 2 ઓકટોબર 1975ના �દવસથી ‘મ�હલા અને બાળ િવકાસ મંત્રાલય’ �ારા શ�ુ કરવામાં
આવી.

: 6 વષર્થી ઓછ� વયના બાળકો તથા તેમની માતા ક� � �ુપોષણથી પીડાય છે

Jo
.

 હ�� ુ

તેમ�ું આરોગ્ય �ુધારવા માટ� ની આ યોજના છે .
50. �દન-દયાળ િવકલાંગ �ુનવસર્ન યોજના :
 શ�આત : Ministry of social jastive �ારા-૨૦૦૩ થી

: િવકલાંગ વ્ય�ક્તઓ�ુ ં સમાન તક તથા સામા�જક ન્યાય �ારા સશ�ક્તકરણ

uj
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 હ�� ુ

કરવાનો �ુખ્ય હ�� ુ.

51. સરદાર પટ� લ આવાસ યોજના :

 શ�આત : ૦1/04/1997 થી અમલી
 હ�� ુ

: આવાસ બનાવવા

 પાત્રતા : અ�ુ��ુ ચત �તી અને જન�િતના BPL લોકોને (૦-16)
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 સહાય : 54,500/- (47,200/-) સહાય તથા 7300/- શ્રમફાળો
52. TARA :
 � ૂ�ું નામ : Technology and action for rural advancement

 ઉ.ભારતના ગામડાઓમાં ઈન્ટરનેટ આધા�રત સેવાઓ � ૂર� પાડવાના ઉદ� શ્યથી ‘તારા’
ક�ન્દ્ર શ� કરાવ્�ુ.ં

w
.A

 આ ક�ન્દ્રના સદસ્યોને િશક્ષા, �ૃિષ, સંચાર લ�ુ ઉધોગ િવશે મા�હતી � ૂર� પાડવામાં આવે
છે .

53. ધર – દ�વડા યોજના :

 BPL �ુ�ુંબની ગ્રામ્ય અને શહ�ર� મ�હલાઓને સ્વરોજગાર� �ારા પગભર થવા માટ� �.

w

w

50,૦૦૦ �ુધીની લોન માટ� સરકાર �ારા ભલામણ કરવામાં આવે છે .

 ધંધા માટ� લોન લીધી હોય તો �. 7500 સબસીડ�
 ઉધોગ માટ� લોન લીધી હોય તો �. 12,500 સબસીડ�

54. �ૃિષ મહોત્સવ :
 2005 થી દર વષ� �ૃિષ મહોત્સવ�ુ ં આયોજન ‘ અખાત્રીજ ’ (અક્ષયા � ૃતીયા) ના �દવસથી
શ�આત.
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 �ુજરાત સરકાર� 2014-15ના વષર્ને ‘�ૃિષ વષર્ ’ તર�ક� �હ�ર ક�ુ� હ�.ુ ં
55. મહિષ� અષ્ટાવક્ર યોજના :
: �ુજરાત સરકાર� િવકલાંગ વ્ય�ક્તઓના િશક્ષણ, તાલીમ તથા સા�ુ�હક
�ુનઃસ્થાપના માટ� આ યોજના અમલમાં � ૂક�.
56. િનરોગી બાળ વષર્ :

Jo
.

 હ�� ુ

in

 શ�આત : �ન્�ુઆર� – 2001 થી

 શ�આત : 2008-09ના વષર્નો ઉજવણી �ુજરાત સરકાર� ‘નીરોગી બાળ વષર્’ તર�ક� કર�.
 ઉદ� શ્ય

: બાળ �ત્ૃ �ુદરમાં ઘટાડો.
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57. �ુધગંગા યોજના :

 શ�આત : �હમાચલ પ્રદ� શથી

 ડ�ર� ઉધોગ સાથે સંકળાયેલ વ્ય�ક્તની આવકમાં વધારો થાય તે માટ� આ યોજનાની
શ�આત .

 આ યોજનાની જવાબદાર� NABARD ( National bank for agri calture & rural
development)

58. ડૉ. સિવતા �બેડકર �તરજ્ઞાિતય યોજના :
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 હ�� ુ : �તરજ્ઞાતીય લગ્નને પ્રોત્સાહન આપવાનો તેમજ અસ્� ૃશ્યતા િનવારણનો.
 લગ્ન કરનાર �ુગલમાં એક વ્ય�ક્ત અ�ુ��ુ ચત �િતની તથા બી� વ્ય�ક્ત �હન્�ુ સવણર્
હોવી જોઈએ.

w
.A

 �ુલ �. 50,૦૦૦ ની સહાય ( �. 25,૦૦૦ ધરખર� + �. 25,૦૦૦ બચતપત્રો )

59. ધો�ડયાધર યોજના :

 શ�આત : માધવિસ�હના સમયમાં 1981 થી શ�આત.

 સરકાર� સં�ુલોમાં નોકર� કરતી મ�હલાના ૦ થી 5 વષર્ની વયના બાળકોની કચેર�ના
કામકાજ સમયમાં સંભાળ રાખવા માટ� .

w

w

 હાલમાં �ુજરાતમાં 7 ધો�ડયાધર આવેલ છે .

60. નાલંદા એવોડર્ :
 OBC અથવા નબળા વગર્ના ઉત્કષર્ માટ� િવિશષ્ટ યોગદાન કરનાર સવૈ�ચ્છક સસ્થાને
�બરદાવવા �. 1 લાખનો �ુરસ્કાર આપવામાં આવે છે .
61. પ્રધાનમંત્રી જન-ધન યોજના :
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 �હ�રાત : 15 ઓગસ્ટ 2014 િવજ્ઞાન ભવન �દલ્લી ખાતેથી ખાતાધારકને ર�પે ડ�બીડ કાડર્
એક લાખ �િપયાનો અકસ્માત વીમો તથા 26 �ન્�ુ. 2015 �ુધી ખા�ુ ં ખોલવાવાળાને

in

�.૩૦,૦૦૦ નો �વનવીમો આપવામાં આવ્યો. આ યોજનાનો લાભ ફક્ત તેવા લોકોને જ
62. સ્વચ્છ ભારત અ�ભયાન :

Jo
.

મળશે ક� �મ�ું બ�કમાં કોઈ ખા�ુ નથી.

 મહાત્માં ગાંધી�ું સ્વપ્ન સાકાર કરવા માટ� નર� ન્દ્ર મોદ�એ ગાંધી�ના જન્મદ�વસ 2
ઓક્ટોબર, 2014ના રોજ સ્વચ્છ ભારત અ�ભયાનની શ�આત કર� લ.
કરવા�ુ ં ન�� કર� લ છે .

uj
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 2 ઓક્ટોબર 2019 ગાંધી�ની 150 મી જન્મ જયંિત �ુધીમાં સ્વચ્છ ભારત�ુ ં સ્વપ્ન � ૂ�ું
 સ�ચન ત��ુલકર, બાબા રામદ� વ, શશી થ�ર, અિનલ �બાણી, કમલ હસન, સલમાન
ખાન, તારક મહ�તાની ટ�મ વગેર� �વા પ્રિતષ્ઠત વ્ય�ક્તઓને આ યોજનામાં યોગદાન
આપવા માટ� આમંિત્રત કર� લ છે .પ્રત્યેક ગામને �.20 લાખ/વષર્ આપવામાં આવશે.
 પ્રિતક �ચન્હ

: ગાંધી�ના ચશ્મા (મહારાષ્ટ્ર – અનંત�ુમાર)

 સવર્શ્રેષ્ઠ નારો

: એક કદમ સ્વચ્છતા ક� ઓર (�ુજરાતની ભાગ્યશ્રી)

 �ુજરાતમાં શ�આત

: પોરબંદરથી
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63. My Govt Portal :

 નાગ�રકો �ુશાસન માટ� સહભાગીલા અથ� 26 �ુલાઈ, 2014ના રોજ My Govt Portal
લોન્ચ કર� લ. આ પોટર્ લ પર પોતાનો િવચાર અને કામ કરવાની તક આપશે સરકારને

w
.A

�ુશાસનની �દશામાં યોગદાન આપવા અિધકાર� સંપ� બનાવશે.

 National informatics center (N.I.C) અને ઇલેક્ટ્રોનીક્સ અને �ુચના પૌદ્યો�ગક િવભાગ
આ પોટર્ લ�ુ ં પ્રબંધન કરશે.

64. SATHI :

 �ુ�ું નામ : System of application of technology for human resources improvement

w

w

65. MGNEGA :

 �ુ�ું નામ : Mahatma gandhi national rural employment guarruty Act.

 25 ઓગસ્ટ 2005ના રોજ NREGA નો ખરડો સંસદમાંથી પસાર થયો.
 2 Feb, 2006ના રોજ મનમોહનિસ�હ �ારા �ધ્રપ્રદ� શના અનંત�ુર �લ્લાથી આ યોજનાનો
પારં ભ.
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 શ�આતમાં 200 �લ્લામાં અમલ. સૌથી વ�ુ �જલ્લા �બહારના હતા.
 સમગ્ર દ� શમાં લા�ુ : 2008 માં
 2 ઓક્ટોબર 2009 થી આ યોજનાને ગાંધી��ુ ં નામ આપવામાં આવ્�ુ.ં

in

 ‘સં� ૂણર્ ગ્રાિમણ રોજગાર’ અને ‘કામમાં બદલામાં અ�’ યોજનાને જોડ� દ� વામાં આવી છે .

�દવસની અ�ુશળ શ્રમની ગેરંટ� અપાઈ છે .
 5 KMની િત્ર�યામાં જ કામ આપવા�ુ ં
 ક�ન્દ્ર : રા�ય :: 90 ::10
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66. આમ આદમી વીમા યોજના :
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 આ યોજના �તગર્ત ગ્રાિમણ ક્ષેત્રના પ્રત્યેક પ�રવારના એક વ્ય�ક્તને ઓછામાં ઓછા 100

 Oct – 2007થી િશમલાથી શ�આત.

 ગ્રાિમણ જમીન વીહોણ લોકોને �ુદરતી આફતો સામે રક્ષણ �ુ� પાડતી વીમા યોજના.
 18-59 વષર્થી વય વચ્ચેના વ્ય�ક્તને

 ક�ન્દ્ર સરકાર� આમ આદમી વીમા યોજના પ્રીમીયમ ફંડની રચના કર� છે .�ની દ� ખર� ખ
તેમજ �ળવણી�ું કાયર્ ‘LIC’ �ારા કરવામાં આવે છે .
 �ુદરતી અવસાન : ૩૦,૦૦૦
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કાયમી અક્ષમતા : 75,૦૦૦

આક�સ્મત અવસાન : 75,૦૦૦
�શતઃ અક્ષમતા

: 37,૦૦૦

67. પ્રધાનમંત્રી ગ્રામ સડક યોજના :

 25 Dec. 2000 ના �દવસે પ્રધાનમંત્રી શ્રી અટલ �બહાર� વાજપેયીએ આ યોજનાની

w
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શ�આત �ુગર્મ અને પહાડ� િવસ્તારના ગ્રામને એક-બી� સાથે જોડ� બાર માસી રસ્તા

અને પાક� સડક બનાવવાનો હ�� ુ છે .

68. આદશર્ ગ્રામ યોજના :
 નર� ન્દ્ર મોદ�

: જયા�ુર

 આનંદ�બેન પટ�લ : લીલા�ુર, દસ ફોઈ

w

w

69. મન ક� બાત :

 નર� ન્દ્ર મોદ� �ારા ર� ડ�ઓ પર દર ૩૦ �દવસે ‘ મન ક� બાત ’ નામનો કાયર્ક્રમ શ�
કરવામાં આવ્યો. આ કાયર્ક્રમમાં અલગ અલગ િવષયની થીમ પર વડાપ્રધાન નર� ન્દ્ર મોદ�
જવાબ અને ચચાર્ કરવામાં આવે છે .

70. ‘દ�નદયાળ ઉપાધ્યાય શ્રમેય જયતે’ કાયર્ક્રમ :
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 16 ઓક્ટોબર 2014ના રોજ આ કાયર્ક્રમની શ�આત નર� ન્દ્ર મોદ� �ારા કરવામાં આવી.
 ક�ન્દ્રીય કમર્ચાર�ઓમાં ભષ્ટાચાર ઘટાડવા માટ� ‘પ્રગિત’ નામની વેબસાઈટ શ�ુ કરવામાં
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આવી.
71. દ�ોપંત ઠ�ગડ� કાર�ગર વ્યાજ સહાય યોજના :
7% ના દર� સહાય આપવામાં આવે છે .
72. પં�ડત �દનદયાળ ઉપાધ્યાય �ુવા સાહિસકતા યોજના :

Jo
.

 આ યોજના હ�ઠળ �ુટ�ર ઉધોગના કાર�ગરને �.1 લાખ �ુધીના ધીરાણ પર ત્રણ વષર્ �ુધી

 આ યોજના હ�ઠળ આઈટ�આઈ પાંચ �ુવાનોને પોતાનો વ્યવસાય શ� કરવા એક લાખ
73. કામધે� ુ �ુિનવસ�ટ� :
 સ્થળ
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�િપયા �ુધીની બ�ક લોન પર 3 વષર્ માટ� 7% ની વ્યાજ સહાય આપવામાં આવે છે .
: રાજ�ુરા, �હ�મતનગર, સાબરકાંઠા

 92 એકર જમીનમાં બનાવાઈ.
 હ�� ુ

: પ�ુ�ચ�કત્સા, પ�ુિવજ્ઞાન, ડ�ર� િવજ્ઞાન, મત્સ્ય ઉધોગ, અને તેની સંબિં ધત
વીજ્ઞાનન સંશોધન અને િવકાસ માટ� સ્થાપના કરાઈ.

74. �ુજરાત બ�ટ 2015-2016 :

: સૌરભભાઈ પટ�લ �ારા બ�ટ ર�ુ કરા�ુ.ં
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 નાણામંત્રી

 વાિષ�ક િવકાસ આયોજન 2015-2016�ુ ં �ુલ કદ 79,295 કરોડ � ગત વષર્ની
સરખામણીએ 11.10 % નો વધારો દશાર્ વે છે .

w
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ુ ી �ુરાંત 7308 કરોડ દશાર્ વે છે .
 �દાજપત્રમાં એકંદર� �ુલ �ુરાંત 125 કરોડ અને મહ��લ
ુ ી �ુરાંતવા�ં આ સતત પાંચ�ુ ં બ�ટ ર�ુ કરા�ુ.ં
 મહ��લ
 રા�યની �ુલ આયોજનની ફાળવણીના 48.54 % (�ુલ �. 38484 કરોડ ) સામા�જક ક્ષેત્ર
પાછળ ખચાર્ શ.ે

 નાણાક�ય વષર્ 2015-2016 દરિમયાન રા�ય�ુ ં �હ�ર દ� � ુ ં રા�યના �ુલ ઘરગથ્�ુ

w

w

ઉત્પાદનના 18.79 % �દાજવામાં આવ્�ુ ં છે .

 બંધારણના ઘડવૈયા આદરણીય ડૉ.બાબાસાહ�બ �બેડકરની 125 મી જન્મ જયંતીની
ભવ્ય ઉજવણી કરાશે �ના માટ� 15 કરોડ ફળવાયા.

 રા�યમાં ‘સ્વચ્છતા િમશન �તગર્ત’ િવિવધ કામગીર� માટ� 1900 કરોડની જોગવાઈ.
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 ‘Digital Gujrat For Digital India’ રા�યના �જલ્લાઓ અને તા�ુકાઓને પબ્લીક પ્રાઈવેટ
પાટર્ નરશીપના ધોરણે Wi-Fi થી સજ્જ કરવા, નાગ�રકો અને સંસ્થાઓ માટ� ડ�ઝીટલ

 �કશાન અને �ૃિષ િવકાસ માટ� 9000 કરોડની ફાળવણી
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platform ની રચના �વા નવતર પ્રયોગો�ુ ં આયોજન કરા�ુ ં છે .

in

વોલ્ટની �ુિવધા ઉભી કરવા અને સોશીયલ િમ�ડયાના માધ્યમથી Citizen Engagement

 ‘પર ડ્રોપ મોર ક્રોપ’ – ટપક િસ�ચાઈને પ્રોત્સાહન માટ� 465 કરોડની જોગવાઈ.

 સૌરાષ્ટ્ર નમર્દા અવતરણ િસ�ચાઈ યોજના (સૌની-યોજના) માટ� 2102 કરોડની ફાળવણી.
 �કશાન �હત ઉ�ર્ શ�ક્ત યોજના (Khushi ) માટ� 150 કરોડની ફાળવણી.
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 નેશનલ િમશન ફોર સસ્ટ�નેબલ એગ્રીકલ્ચર(NMSA) �તગર્ત �ૃિષ ઉત્પાદકતા�ુ ં સાતવ્ય
�ળવવા, �ુદરતી જળ�ોતો�ું રક્ષણ અને �ળવણી માટ� 270 કરોડની ફાળવણી.
75. પ�ુપાલન ક્ષેત્રે :

 પ�ુપાલન અને ડ�ર� િવકાસ માટ� 440.15 કરોડ

 �ુખ્યમંત્રી િનઃ�ુલ્ક પ�ુ સારવાર યોજના માટ� 18.10 કરોડ.

 મ�હલા સંચા�લત �ૂ ધ ઉત્પાદન સહકાર� મંડળ�ઓને મકાન બાંધકામ માટ� 50% �ુધી
સહાય તથા ઓટોમે�ટક િમલ્ક કલેક્શન િસસ્ટમ અને બલ્ક �ુલરની ખર�દ� પર સહાય
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માટ� ૩૩.43 કરોડની જોગવાઈ.

 કામધે� ુ ં �ુિનવસ�ટ� બનાવવા માટ� 11.35 કરોડની જોગવાઈ.
76. વં�ચતોનો િવકાસ :

w
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 ધોરણ 1 થી 5 ની કન્યાઓને સ્કોલરશીપ 250 થી વધાર� 500 અને 6 થી 10 કન્યાઓ
માટ� �.750 થશે.

 ધોરણ 1 થી 8 માં ભણતા �ુમારોની િશષ્ય� ૃિત 250 થી 500 �. થઈ.
 ધોરણ 9 થી 10 ભણતા �ુમારો માટ� �. 400 થી વધાર� �. 750 કરાઈ.
 આશ્રમશાળાના િવધાથ�ને હાલ �ુકવાતી માિસક િનભાવ ગ્રાંટ 1000 થી વધાર� 1500

w

w

�િપયા કરાઈ.

 ક�ન્દ્રીય કરવેરા ફાળવણીમાં રા�યોનો �હસ્સો 32% થી વધાર�ને 42% ક�ન્દ્રીય સરકાર�
કરવાનો િનણર્ય કય� છે .

 ઇન્ડ�યન ઇન્સ્ટ�ટ�ુટ ઓફ પ�બ્લક હ�લ્થ �ુિનવસ�ટ�ના િનમાર્ ણ માટ� �.100 કરોડ
ફાળવાયા.� દ� શની પ્રથમ હ�લ્થ �ુની.પાલજ, ગાંધીનગર
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 ન�ધ : ‘ મા વાત્સલ્ય ’ યોજના માટ� બ�ટમાં �.120 કરોડની ફાળવણી કરાઈ.હવેથી
આ યોજનામાં 1,20,૦૦૦ થી ઓછ� આવક ધરાવતા તમામ સભ્યોનો સમાવેશ
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કરવામાં આવશે.(પહ�લા માત્ર 21 થી નાના સંતાનો તથા મ�હલાઓનો જ સમાવેશ

w

w

w
.A
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થતો હતો)
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