
  

 

 

 
વિભાગે કાર્યો કરિા માટેના 

અવિવનર્યમો,વનર્યમો, વિવનર્યમો, સૂચનાઓ, 

વનર્યમસંગ્રહ અને દફતરો 

 

પ્રકરણ – ૪ 



પ્રકરણ – ૪  

ખાતાએ કાર્યો કરવા માટેના અધિધનર્યમો, ધનર્યમો, ધવધનર્યમો, સુચનાઓ ધનર્યમસંગ્રહ 

અને દફતરો  
 

ક્રમ દસ્તાવેજ પરનું ટ ં કુ લખાણ આદેશ નંબર / તારીખ દફતર 

(અ) દસ્તાવેજનો પ્રકાર અને નામ : સા.શૈ.પ.વ. જાધતઓ માટેની શૈક્ષધણક ર્યોજનાઓ 

૧ બીસીકે-૭૬ / ૧૩૬ 

ધપ્ર.એસ.એસ.સી. ધશષ્ર્યવૃધિ 

(૧) સશપ/૧૪૯૨/૧૭૮૩(૧)/અ તા.૦૨/૧૨/૧૯૯૨ 

(૨)સશપ/૧૦૨૦૧૫/ન.બા.૮૪૯૮૩૪/અ.૧ 

તા.૧૫/૦૭/૨૦૧૬ 

ધશક્ષણ 

શાખા 

૨ બીસીકે-૭૭ / ૩૫૧ િો. ૧ થી 

૪ માં અભ્ર્યાસ કરતા 

ધવિાથીઓન ેધશષ્ર્યવૃધિ. 

(૧) સશપ/૧૦૯૯/૨૩૭૮/અ.૧ તા.૧૩/૦૭/૨૦૦૦ 

(૨) સશપ/૧૦૨૦૧૫/ન.બા.૮૪૯૮૩૪/અ.૧ 

તા.૧૫/૦૭/૨૦૧૬ 

ધશક્ષણ 

શાખા 

૩ બીસીકે-૭૮/ બીસીકે- ૧૩૭ 

કન્ર્યાઓન ેપોસ્ટ 

એસએસ.સી. ધશષ્ર્યવૃધિ. 

(૧) સશપ/૧૧૮૯/૪૫/ગ તા.૧૮/૦૪/૧૯૮૯ 

 

ધશક્ષણ 

શાખા 

૪ બીસીકે-૭૯, 

મેડીકલ અને 

એન્ીનીર્યરીગમા ંઅભ્ર્યાસ 

કરતા ધવિાથીઓને ભોજન 

બીલમાં રાહત 

(૧) સશપ/૧૧૯૨/ન.બા.-૨૭/અ 

તા.૧૯/૦૧/૧૯૯૩ 

(૨) સશપ/૧૦૨૦૧૩/૪૩૮/અ.૧(પા.ફા.) 

તા.૦૯/૦૩/૨૦૧૯ (આવક મર્યાાદા) 

(૩) સશપ/૧૦૨૦૧૫/ન.બા.૮૪૧૦૭૯/અ.૧ 

તા.૧૬/૦૪/૨૦૧૬ 

ધશક્ષણ 

શાખા 

૫ બીસીકે-૮૦, 

મેડીકલ અને 

એન્ીનીર્યરીગના સાિનો 

ખરીદવા નાણાંકીર્ય સહાર્ય 

(૧) સશપ/૧૦૯૯/૩૩/અ.૧ તા.૦૧/૦૬/૧૯૯૯ 

(૨) સશપ/૧૦૨૦૧૩/૪૩૮/અ.૧(પા.ફા.) 

તા.૦૯/૦૩/૨૦૧૯ (આવક મર્યાાદા) 

(૩) સશપ/૧૦૨૦૧૩/ન.બા.૨૯૧/અ.૧ 

તા.૦૫/૦૮/૨૦૧૪ 

ધશક્ષણ 

શાખા 

૬ બીસીકે-૮૧ / ૧૩૮ 

કુમાર માટે પોસ્ટ 

એસ.એસ.સી. ધશષ્ર્યવૃધિ. 

(૧) બકર/૧૧૮૦/૭૮૪૦૩/૪૩૭૭/હ 

તા.૨૭/૦૪/૧૯૮૧ 

(૨) સશપ/૧૧૯૦/ન.બા.-૨૫/અ 

તા.૨૭/૦૧/૧૯૯૨ 

(૩) સશપ/૧૪૯૨/૨૧(૮)/અ તા.૦૭/૦૨/૧૯૯૨ 

ધશક્ષણ 

શાખા 

૭ બીસીકે-૮૧/એ, 

છાત્રાલર્યમાં રહેતા 

સાશૈપવના ધવિાથીઓને 

પોસ્ટ એસ.એસ.સી. 

ધશષ્ર્યવૃધિ) (કે.પુ.ર્યો.) 

(૧)સશપ/૧૦૨૦૦૩/ીઓઆઇ/૨૭(૧)/અ.૧ 

તા.૦૧/૦૬/૧૯૯૯ 

 

ધશક્ષણ 

શાખા 

૮ બીસીકે-૮૨ 

ઉચ્ચતર માધ્ર્યધમક િો. ૧૧ 

(૧) સશપ/૧૪૯૨/૨૧(૧૧)/અ તા.૦૭/૦૨/૧૯૯૨ 

 

ધશક્ષણ 

શાખા 



અને િો. ૧૨ ના અભ્ર્યાસક્રમો 

માટે ધશષ્ર્યવૃધિ. 

૯ બીસીકે-૮૩ /બીસીકે-૧૩૯ 

સ્વાધમ ધવવેકાનંદ ર્યોજના 

તકનીકી અને વ્ર્યવસાધર્યક 

અભ્ર્યાસક્રમો માટે ધશષ્ર્યવૃધિ 

(એક વર્ા સુિીના અભ્ર્યાસક્મ 

માટે  સ્ટાઇપેન્ડ) 

(૧) સશપ/૧૪૯૨/૨૦(૭)/અ તા.૦૭/૦૨/૧૯૯૨ 

(૨) સશપ/૧૦૨૦૧૨/ન.બા/૪૭/અ.૧ 

તા.૨૦/૪/૨૦૧૨ 

ધશક્ષણ 

શાખા 

૧૦ બીસીકે-૮૪, 

કોમાશીર્યલ પાર્યલોટની 

તાલીમ માટે નાણાકીર્યલોન 

(૧) સશપ/૧૧૯૧૬/ન.બા.-૫/અ 

તા.૨૦/૦૩/૧૯૯૯ 

(૨) સશપ/૧૦૨૦૧૩/૮૬૯૫૩૦/અ 

તા.૨૮/૭/૨૦૧૪ 

ધશક્ષણ 

શાખા 

૧૧ બીસીકે-૮૫ / બીસીકે-૧૪૦ 

િો. ૧ થી ૮ માં અભ્ર્યાસ 

કરતા બાળકોને બે જોડ 

ગણવેશ સહાર્ય 

(૧) સશપ/૧૦૨૦૦૦/૧૩૯૧/અ.૧ 

તા.૨૧/૦૨/૨૦૦૨ 

(૨) સશપ/૧૦૨૦૧૮/ન.બા.-૪૦/અ.૧ 

તા.૦૬/૦૪/૨૦૧૮ 

ધશક્ષણ 

શાખા 

૧૨ બીસીકે-૮૭ 

મેડીકલ અને 

એન્ીનીર્યરીગંના ધવિાથીઓ 

માટે બુક બેંક 

(૧) સશપ/૧૧૮૧/૩૮૮૨/હ તા.૦૩/૦૭/૧૯૮૨ 

 

ધશક્ષણ 

શાખા 

૧૩ બીસીકે-૯૬, 

િો. ૧૦ અને િો. ૧૨ ની 

બોડાની પરીક્ષામાં પ્રથમ 

ક્રમમાં આવનાર ધવિાથીઓ 

માટે ઇનામી ર્યોજના 

(૧) સશપ/૧૦૨૦૦૦/૫૧૫/અ.૧ તા.૨૮/૦૬/૨૦૦૦ 

(૨) સશપ/૧૦૨૦૧૪/ન.બા.-૭૪૨/અ.૧ 

તા.૦૭/૧૧/૨૦૧૪ 

ધશક્ષણ 

શાખા 

૧૪ બીસીકે-૯૭ 

સરસ્વતી સાિના ર્યોજના 

હેઠળ િો.૯ માં ભણતી 

કન્ર્યાઓન ેસાર્યકલ ભેટની 

ર્યોજના 

(૧)પીએમએસ/૧૦૯૮/સાર્યકલ/૩૦૯/૨૦૦૪/ગ 

તા.૨૫/૦૨/૨૦૦૪ 

(૨) સશપ/૧૦૨૦૧૪/૪૩૮/અ-૧ 

તા.૨૪/૧૦/૨૦૧૭ 

ધશક્ષણ 

શાખા 

૧૫ બીસીકે-૯૮, 

એમ.ફીલ. અને પી.અચ.ેડી.ના 

અભ્ર્યાસક્રમો માટે ધશષ્ર્યવૃધિ  

(૧) સશપ/૧૦૨૦૦૧/ન.બા.-૪/અ.૧ 

તા.૧૦/૧૨/૨૦૦૧ 

(૨) સશપ/૧૦૨૦૧૪/૪૩૮/અ.૧ તા.૨૪/૧૦/૨૦૧૭ 

ધશક્ષણ 

શાખા 

૧૬ બીસીકે-૯૯, 

ધવદેશમાં અભ્ર્યાસ અથે લોન 

(૧) સશપ/૧૧૨૦૦૦/ન.બા.-૧/અ 

તા.૦૩/૧૨/૨૦૦૧ 

(૨) સશપ/૧૦૨૦૧૩/૮૭૨૬૪૦/અ 

તા.૨૪/૫/૨૦૧૬ 

 

ધશક્ષણ 

શાખા 

૧૭ બીસીકે-૧૦૪ 

સ્ત્રીઓ માટે ધશવણવગો 

(૧) સશપ/૧૧૯૭/ન.બા.-૩/અ 

તા.૧૫/૦૯/૧૯૯૮ 

(૨) સશપ/૧૧૯૮/ન.બા.-૬/અ તા.૧૯/૦૬/૧૯૯૯ 

ધશક્ષણ 

શાખા 



(૩) સશપ/૧૦૨૦૧૪/૮૨૮૯૯૦/અ 

તા.૨૫/૦૩/૨૦૧૫ 

૧૮ બીસીકે-૧૦૭ 

આઇ.એ.એસ./ 

આઇ.પી.એસ. ની તાલીમ 

માટે વૃતીકા 

(૧) તલમ-૨૦૭૮/૭૪૯૫૩/જ તા.૨૫/૫/૧૯૭૯ 

(૨) સશપ/૧૧૯૯/ન.બા.૧૫/અ 

તા.૨૩/૧૦/૧૯૯૯ 

ધશક્ષણ 

શાખા 

૧૯ બીસીકે-૨૮૯ િો. ૧ થી ૧૦ માં 

ભણતા અધત પછાત જાધતના 

ધવિાથીઓન ે

ધપ્ર.એસ.એસ.સી. 

ધશષ્ર્યવૃધિ.(કે.પુ.ર્યો. ૫૦ ટકા) 

(૧) સશપ/૧૦૨૦૦૩/ીઓઆઇ.૨૭/અ.૧૧ 

તા.૩૧/૧/૨૦૦૪ 

(૨) સશપ/૧૦૨૦૧૧/ન.બા./૪૫૫/અ.૧ 

તા.૧૬/૪/૨૦૧૫  

ધશક્ષણ 

શાખા 

૨૦ બીસીકે-૩૨૫ 

સેલ્ફ ફાર્યનાન્સ કોલેજોમાં 

અભ્ર્યાસ કરતા ધવચરતી-

ધવમુકત જાધતના 

ધવિાથીઓન ેસહાર્ય 

(૧) પીએમએસ/૧૦૨૦૦૫/૭૫૯/ગ 

તા.૨૧/૯/૨૦૦૫ 

(૨) સશપ/૧૦૨૦૧૧/૧૨૪૩/ન.બા/અ.૧ 

      તા.૧૬/૪/૨૦૧૨ 

ધશક્ષણ 

શાખા 

૨૧ બીસીકે-૩૫૨ 

િો. ૧૧ અને ૧૨ ના ધવજ્ઞાન 

પ્રવાહમાં અભ્ર્યાસ કરતા 

ધવિાથીઓન ેખાનગી 

ટર્યુશન સહાર્ય 

(િો.૧૦ માં ૭૦  ટકા કે તેથી 

વિુ માકા સ હોવા જરૂરી) 

(૧)સશપ/૧૦૨૦૧૪/ન.બા.-૭૪૫/અ.૧ 

તા.૧૩/૦૮/૨૦૧૪ 

(૨) સશપ/૧૦૨૦૧૩/૪૩૮/અ.૧(પા.ફા.) 

તા.૦૯/૦૩/૨૦૧૯ (આવક મર્યાાદા)  

ધશક્ષણ 

શાખા 

૨૨ બીસીકે-૩૫૩                           

સા.શૈ.પ.વ.ના સ્નાતક 

કક્ષાના ધવિાથીઓને 

ટેબલેટસ સહાર્ય. 

(૧) સશપ/૧૦૨૦૧૩/ન.બા.-૩૪૭/અ.૧ 

તા.૦૬/૦૮/૨૦૧૪ 

(૨) સશપ/૧૦૨૦૧૪/ ન.બા.-૩૪૭ /અ.૧ 

તા.૧૬/૦૧/૨૦૧૯ 

ધશક્ષણ 

શાખા 

૨૩ બીસીકે-૩૫૪  

NEET-JEE,GUJCETની 

પરીક્ષાની પ વા તેર્યારી માટે 

કોચીગં સહાર્ય 

(૧) સશપ/૧૦૨૦૧૩/NB-૩૪૧/અ.૧ 

તા.૦૬/૦૮/૨૦૧૪ 

(૨) સશપ/૧૦૨૦૧૩/એનબી-૩૪૧/અ.૧ 

તા.૦૨/૦૧/૨૦૨૦ 

(૩) સશપ/૧૦૨૦૧૩/એનબી-૭૪૧/અ.૧ 

તા.૧૩/૦૧/૨૦૨૦ 

ધશક્ષણ 

શાખા 

૨૪ બીસીકે-ગુજરાત જાહેરસેવા 

આર્યોગની પરીક્ષા માટે 

તાલીમ લેનાર ધવિાથીને 

ખાસ પ્રોત્સાહન સહાર્ય. 

GPSC દ્વારા લેવાતી વગા-૧, 

વગા-૨ અને વગા-૩ ની 

સ્પિાાત્મક પરીક્ષાની તૈર્યારી 

માટે તાલીમલેનાર 

સાશૈપવના તાલીમાથીઓન ે

(૧) સશપ/૧૦૨૦૧૭/૨૭૩૧૪૬/અ.૧ 

તા.૦૯/૦૫/૨૦૧૭ 

(૨) સશપ/૧૩૨૦૧૬/૭૨૨૩૮૯/અ.૧ 

તા.૦૭/૦૭/૨૦૨૦ 

ધશક્ષણ 

શાખા 



ખાસ પ્રોત્સાહન સહાર્ય 

બાબત. 

૨૫ આધથાક રીતે પછાત વગાના 

ધવદ્યાથીઓને ધવદેશ અભ્ર્યાસ 

લોન આપવા બાબત 

(૧) સશપ/૧૩૨૦૧૫/૮૮૫૮૬૯/અ 

તા.૫/૭/૨૦૧૬ 

ધશક્ષણ 

શાખા  

(બ)    દસ્તાવેજનો પ્રકાર અને નામ : સા.શૈ.પ.વગાની જાધતઓ માટેની આધથાક ઉત્કર્ાની 

ર્યોજનાઓ 

૧ બીસીકે – ૧૦૦ 

કુટીર ઉદ્યોગો સધહત 

સ્વરોજગારી માટે નાણાકીર્ય 

સહાર્ય  

માનવ ગરીમા ર્યોજના  

(૧) સશપ/૧૪૯૯/ન.બા.૯/૧૩૮૨(૦૪)અ  

તા.૨૮/૧૨/૨૦૦૪  

(૨) ટીએપી/૧૦૨૦૧૧/૪૫૦૦૦૭/ખ 

તા.૧૧/૦૯/૨૦૧૮  

માનવ 

ગરીમા 

/ 

બેંકેબલ  

શાખા  

બેંકેબલ ર્યોજના  

(૧) એમ.એન.સી./૧૪૮૭/૧૦૦/લ તા.૨૫/૮/૮૮ 

(૨) લઘસ/૧૪૮૯/૧૫૧(૧)-લ તા.૪/૩/૮૯ 

(૩) સશપ/૧૧૦૬/૧૧૨૬/ન.બા./અ 

તા.૨૨/૩/૨૦૦૭ 

(૪) બકર/૧૩૭૮/૭૦૩૨૮/૭૯/હ તા.૨૭/૯/૭૯ 

(૫) સશપ/૧૧૮૮/૧૦૪૪(૪)/અ તા.૧૭/૩/૮૯ 

૨ બીસીકે-૧૦૩ 

કાર્યદા અને તબીબી 

સ્નાતકોને નાણાકીર્ય  સહાર્ય 

(૧) સશપ/ ૧૧૯૭/ન.બા.૧૬/અ તા.૧૧/૧૧/૯૮ 

(૨) એસસીડબલ્ર્યુ/૧૦૯૭/ન.બા/૨૬/ગ 

તા.૨૩/૬/૧૯૯૯ 

(૩) સશપ/ ૧૧૮૮/૧૦૪૪ (પ.ગ)/અ તા.૬/૨/૮૯ 

જનરલ 

શાખા  

૩ એમ.ડી.એસ. (પોસ્ટ 

ગે્રજ્યુએટ) ડૉક્ટરોને 

નાણાકીર્ય સહાર્ય 

(૧) સશપ/ ૧૧૮૮/૧૦૪૪/(૬)/અ તા.૬/૨/૮૯ જનરલ 

શાખા 

(ક)    દસ્તાવેજનો પ્રકાર અને નામ : સા.શૈ.પ.વગા, આ.પ.વ તથા ધવચરતી-ધવમુધિ જાધતઓ 

માટેની આરોગ્ર્ય અને  વસવાટનેલગતી ર્યોજનાઓ 

૧ બીસીકે-૧૧૬ 

મફત તબીબી સહાર્ય 

(૧) સશપ/૧૪૨૦૧૨/ન.બા.૧/૧૨૫૧/ 

(૭૨૭૭૨૩)/અ 

તા.૧૩/૪/૨૦૧૨ 

(૨) સશપ/ ૧૪૨૦૧૧/ન.બા.૧૨૫૦ 

(૭૨૭૭૨૮)/અ 

તા.૧૩/૪/૨૦૧૨ 

(૩) સશપ/ ૧૪૨૦૧૧/ન.બા.૧૨૫૨ 

(૭૨૭૭૨૨)/અ 

તા.૧૩/૪/૨૦૧૨ 

જનરલ 

શાખા 

૨ બીસીકે-૧૧૯ 

વ્ર્યધિગત િોરણે મકાન 

સહાર્ય (પંધડત ધદનદર્યાળ 

(૧) પરચ/ ૧૦૨૦૦૯/૮૧૯ તા.૧૧/૮/૨૦૧૦ 

(૨) સશપ/ ૧૦૨૦૧૭/૨૬૨૯૧૮/અ-૧ 

તા.૨૦/૪/૨૦૧૮ 

જનરલ 

શાખા 



ઉપાધ્ર્યાર્ય આવાસ ર્યોજના) (૩) સશપ/ ૧૦૨૦૧૮/૨૭૬૪૪૯/અ-૧ 

તા.૩૦/૫/૨૦૧૮ 

૩ બીસીકે -૧૨૨ 

સમાજ ધશક્ષણ ધશધબર 
(૧) સશપ/ ૧૪૦૬/ન.બા.૪/અ તા.૨૩/૩/૨૦૦૭ 

જનરલ 

શાખા 

૪ બીસીકે -૧૨૫  

સા.શૈ.પ.વ ની કન્ર્યાઓને 

કંુવરબાઇનું મામેરૂ 

(૧) સશપ/ ૧૧૨૦૨૦/૪૩૩૨૦૧/ન.બા-૧૨/અ-૧ 

તા.૩/૬/૨૦૨૧ 

(૨) સશપ/ ૧૧૨૦૨૦/૪૩૩૧૯૬/ન.બા-૧૩/અ-૧ 

તા.૩/૬/૨૦૨૧ 

જનરલ 

શાખા 

૫ બીસીકે-૨૦૯ 

સાતફેરા સમ લગ્ન માટે 

નાણાકીર્ય સહાર્ય 

(૧) સશપ/ ૧૧૨૦૨૦/૫૪૨૧૨/ન.બા-૬૯/અ-૧ 

તા.૪/૮/૨૦૨૦ 

(૨) સશપ/ ૧૧૨૦૨૦/૫૩૪૫૩/ન.બા-૬૮/અ-૧ 

તા.૨૦/૮/૨૦૨૦ 

જનરલ 

શાખા 

 

 


