
ગજુરાત વિકાસયાત્રા પ્રદર્શન 

જજલ્લાકક્ષાના મેળાનુું આયોજન: િર્શ ૨૦૨૨-૨૩ માટે નીચે જણાિેલ મેળાનુું આયોજન જીલ્લાના  DISTRICT 

RURAL DEVELOPMENT AGENCY (DRDA) કચેરી દ્વારા કરિામાું આિનાર છે જે મહિલા ઉદ્યમીઓ નીચ ે
જણાિેલ મેળામાું ભાગ લિેા માગતા િોઇ તે મહિલા ઉદ્યમીઓએ જે તે જજલ્લાની DISTRICT RURAL 

DEVELOPMENT AGENCY (DRDA) કચેરીનો સપકશ કરિાનો રિરેે્.  

ક્રમ  જજલ્લો  ર્રૂ કરિાની 
તારીખ/િાર  

પણૂશ  કરિાની 
તારીખ/િાર 

સ્થળનુું સરનામુું  

૧ સરુત  ૩૧-૫-૨૦૨૨ 
મુંગળિાર  

૦૬-૦૬-૨૦૨૨ 
સોમિાર 

જોગાણી નગર પાટી પ્લોટ, િની પાકશ 
ગ્રાઉન્ડ,આનુંદ મિાલ રોડ,સરુત    

૨ મિસેાણા ૦૧-૦૬-૨૦૨૨ 
બધુિાર 

૦૭-૦૬-૨૦૨૨ 
મુંગળિાર 

અિસર પાટી પ્લોટ, મોઢેરા ચાર રસ્તા, 
દેદીયાસણ રોડ, મિસેાણા 

૩ ખેડા ૦૩-૦૬-૨૦૨૨ 
શકુ્રિાર 

૦૯-૦૬-૨૦૨૨ 
ગરુુિાર  

ઇપ્લો િાલા િોલ ગ્રાઇન્ડ,સીટી પોઇન્ટ 
સામે,નહડયાદ   

૪ જામનગર ૦૩-૦૬-૨૦૨૨ 
શકુ્રિાર  

૦૯-૦૬-૨૦૨૨ 
ગરુુિાર  

તળાિની પાળે,જામનગર 

૫ સાબરકાુંઠા ૦૮-૦૬-૨૦૨૨ 
બધુિાર  

૧૪-૦૬-૨૦૨૨ 
મુંગળિાર  

નગરપાલલકા બલગચો,ટાિર ચોક,હિમુંતનગર  

૬ તાપી ૦૮-૦૬-૨૦૨૨ 
બધુિાર  

૧૪-૦૬-૨૦૨૨ 
મુંગળિાર  

સયાજી ગ્રાઉન્ડ,વ્યારા,જી.તાપી  

૭ આણુંદ ૦૯-૦૬-૨૦૨૨ 
ગરુુિાર  

૧૫-૦૬-૨૦૨૨ 
બધુિાર  

વનૃ્દાિન ગ્રાઉન્ડ,બીગ બજારની બાજુમાું 
આણુંદ-િી.િી.નગર રોડ,આંણદ  

૮ રાજકોટ ૧૦-૦૬-૨૦૨૨ 
શકુ્રિાર 

૧૬-૦૬-૨૦૨૨ 
ગરુુિાર 

રેસ-કોસશ ગ્રાઉન્ડ,રાજકોટ   

૯ અરિલ્લી ૧૫-૦૬-૨૦૨૨ 
બધુિાર 

૨૧-૦૬-૨૦૨૨ 
મુંગળિાર  

મોડાસા નગરપાલલકા ટાઉનિોલ,ચાર 
રસ્તા,મોડાસા 

૧૦ ડાુંગ ૧૫-૦૬-૨૦૨૨ 
બધુિાર 

૨૧-૦૬-૨૦૨૨ 
મુંગળિાર  

ડાુંગ સેિા મુંડળ, આિિા 

૧૧ સરેુન્રનગર ૧૬-૦૬-૨૦૨૨ 
ગરુુિાર  

૨૨-૦૬-૨૦૨૨ 
બધુિાર  

મેળાનુું મેદાન,પતરાિાળી િોટલ પાસે, 

સરેુન્રનગર 
૧૨ મહિસાગર ૧૬-૦૬-૨૦૨૨ 

ગરુુિાર  
૨૨-૦૬-૨૦૨૨ 
બધુિાર  

ઇન્ન્દરા મેદાન,બસ સ્ટેન્ડની સામે,લણુાિાડા  

૧૩ અમદાિાદ ૧૭-૦૬-૨૦૨૨ 
શકુ્રિાર  

૨૩-૦૬-૨૦૨૨ 
ગરુુિાર  

સાબરમતી હરિરફન્ટ,અમદાિાદ   

૧૪ પુંચમિાલ ૨૨-૦૬-૨૦૨૨ 
બધુિાર  

૨૮-૦૬-૨૦૨૨ 
મુંગળિાર  

લાલબાગ ટેકરી મેદાન,ગોધરા એસ.ટી.ડપેોના 
પાછળ,ગોધરા 



૧૫ છોટાઉદેપરુ ૨૨-૦૬-૨૦૨૨ 
બધુિાર  

૨૮-૦૬-૨૦૨૨ 
મુંગળિાર  

એસ.એન.કોલેજ ગ્રાઉન્ડ,છોટાઉદેપરુ 

૧૬ બોટાદ ૨૨-૦૬-૨૦૨૨ 
બધુિાર  

૨૮-૦૬-૨૦૨૨ 
મુંગળિાર  

સાુંળગપરુ મુંહદર,તા.બરિાળા અથિા 
િાઇસ્કુલ ગ્રાઉન્ડ, બોટાદ  

૧૭ િલસાડ ૨૨-૦૬-૨૦૨૨ 
બધુિાર  

૨૮-૦૬-૨૦૨૨ 
મુંગળિાર  

નગરપાલલકા સ્પોટશ કોમ્પપ્લેક્ષ ગ્રાઉન્ડ  

૧૮ ગાુંધીનગર ૨૮-૦૬-૨૦૨૨ 
મુંગળિાર 

૦૪-૦૭-૨૦૨૨ 
સોમિાર  

ગ્રામિાટ, અક્ષરધામ મુંહદર સામે,સેકટર-૩૦ 
ગાુંધીનગર 

૧૯ ભાિનગર ૨૮-૦૬-૨૦૨૨ 
મુંગળિાર 

૦૪-૦૭-૨૦૨૨ 
સોમિાર  

જિાિર ગ્રાઉન્ડ,રીલાયન્સ મોલની 
સામે,ભાિનગર  

૨૦ ભરૂચ ૨૮-૦૬-૨૦૨૨ 
મુંગળિાર 

૦૪-૦૭-૨૦૨૨ 
સોમિાર  

િોસ્ટેલ ગ્રાઉન્ડ પાુંચબતી પાસે,સેિાશ્રમ રોડ, 

ભરૂચ 
૨૧ દાિોદ ૨૯-૦૬-૨૦૨૨ 

બધુિાર 
૦૫-૦૭-૨૦૨૨ 
મુંગળિાર  

સીટી ગ્રાઉન્ડ,એસપી ઓહફસની સામે,દાિોદ  

૨૨ મોરબી ૩૦-૦૬-૨૦૨૨ 
ગરુુિાર  

૦૬-૦૭-૨૦૨૨ 
બધુિાર  

એલ.ઇ.એન્જીયરીંગ કોલેજ ગ્રાઉન્ડ,મોરબી  

૨૩ નમશદા ૦૬-૦૭-૨૦૨૨ 
બધુિાર 

૧૨-૦૭-૨૦૨૨ 
મુંગળિાર  

િલેીપેડ ગ્રાઉન્ડ,િિીિટી સુંકુલની સામે,એકતા 
નગર(કેિહડયા કોલોની)નમશદા   

૨૪ અમરેલી ૦૬-૦૭-૨૦૨૨ 
બધુિાર 

૧૨-૦૭-૨૦૨૨ 
મુંગળિાર  

વસવનયર વસટીઝન પાકશ , ફોરિડશ સકશલ,અમરેલી  

૨૫ પોરબુંદર ૦૭-૦૭-૨૦૨૨ 
ગરુુિાર 

૧૩-૦૭-૨૦૨૨ 
બધુિાર 

ચોપાટી ગાઉન્ડ,પોરબુંદર   

૨૬ દેિભમૂી 
દ્વ્રારકા 

૦૭-૦૭-૨૦૨૨ 
ગરુુિાર 

૧૩-૦૭-૨૦૨૨ 
બધુિાર 

નરસી ભિુન, સ્ટેર્ન રોડ,ખુંભાળીયા 

૨૭ નિસારી ૦૯-૦૭-૨૦૨૨ 
ર્વનિાર 

૧૫-૦૭-૨૦૨૨ 
શકુ્રિાર  

લનુ્સીકુઇ ગ્રાઉન્ડ, લનુ્સીકુઇ રોડ,નિસારી 

૨૮ જૂનાગઢ ૧૩-૦૭-૨૦૨૨ 
બધુિાર 

૧૯-૦૭-૨૦૨૨ 
મુંગળિાર 

એ.જી.સ્કુલ ગ્રાઉન્ડ,આઝાદ ચોક,જુનાગઢ  

૨૯ બનાસકાુંઠા ૧૪-૦૭-૨૦૨૨ 
ગરુુિાર 

૨૦-૦૭-૨૦૨૨ 
બધુિાર 

જી.ડી.મોદી કોલેજ,એરોમા સકશલ,પાલનપરુ  

૩૦ કચ્છ ૧૪-૦૭-૨૦૨૨ 
ગરુુિાર 

૨૦-૦૭-૨૦૨૨ 
બધુિાર 

ભજુ િાટશ ,હરલાયન્સ મોલની સામે,ભજુ  

૩૧ ગીર 
સોમનાથ 

૨૦-૦૭-૨૦૨૨ 
બધુિાર 

૨૬-૦૭-૨૦૨૨ 
મુંગળિાર 

સોમનાથ મુંહદર ગ્રાઉન્ડ,સોમનાથ  

૩૨ િડોદરા ૨૦-૦૭-૨૦૨૨ 
બધુિાર 

૨૬-૦૭-૨૦૨૨ 
મુંગળિાર 

પ્રદર્શન ગ્રાઉન્ડ,કીવતિ સ્તુંભની બાજુમાું રાજ 
મિલે પાસે,િડોદરા  

 


