
અનુ.
મ

યોજનાનું નામ અને 
સદર

બીસીકે  યોજનાનો નંબર તથા 
નામ

યોજના શ  
કયાની વષ

ગવાઇ સુધારેલ 
ગવાઇ

ખચ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭
૧ ઓબીસી- ૧ 

બીસીકે-૭૭

સા.શૈ.પ.વગ ના ધોરણ ૧ થી ૮માં ભણતાં 

િવધાથ ઓને િશ યવૃિત
૧૯૭૮ ૧૭૫૦૨.૨૬ ૧૩૮૯૩.૧૬

બીસીકે-૭૬ 

એસ.એસ.સી પૂવના ધોરણ ૯ થી ૧૦માં 

િવધાથ ઓ માટે રાજય િશ યવૃિત
૨૦૦૦ ૫૩૯૭.૭૫ ૪૧૪૬.૩૩

બીસીકે-૮૫

ધોરણ ૧થી ૮ માં ભણતાં િવધાથ ઓને મફત 

ગણવેશ
૧૯૯૩ ૧૯૫૮૦.૦૦ ૧૫૦૨૭.૮૬

બીસીકે-૯૭

સા.શૈ.પ.વગ ની ધોરણ ૯ ની છોકરીઓને મફત 

સાયકલ
૧૯૯૯ ૫૫૦૦.૦૦ ૬૦૩૭.૧૩

૨ ઓબીસી- ૨
બીસીકે-૮૨

ઉ ચતર મા યિમક ક ાના િવધાથ ઓને રાજય 

િશ યવૃિત
૧૯૭૮ ૬૫૦.૦૦ ૬૫.૫૦

બીસીકે-૮૩  ટેકિનકલ, ડ લોમા અને 

યવસાિયક ઔધોિગક અ યાસ મ માટે રાજય 

િશ યવૃિત

૧૯૭૮ ૨૫૩૧.૦૦ ૧૭૦૨.૩૬

બીસીકે-૭૮  એસ.એસ.સી પછીની 

િવધાથ નીઓને રાજય િશ યવૃિત ૧૯૭૮ ૧૫૦૦.૦૦ ૮૫૧.૩૯

બીસીકે-૭૮  એસ.એસ.સી પછીની 

િવધાથ ઓને રાજય િશ યવૃિત ૧૯૭૮ ૮૦૦.૦૦ ૬૪૬.૫૫

બીસીકે-૭૯ ભોજન િબલ સહાય ૧૯૭૮ ૨૨૫.૦૦ ૫૯૫.૬૮
બીસીકે-૮૦  તબીબી અને ઇજનેરી મટેના 

સાધનોની ખરીદી માટે નાણાકીય સહાય ૧૯૯૯ ૧૫૦.૦૦ ૧૦૭.૩૯

બીસીકે-૮૭  પુ તક બક ૧૯૮૨ ૩.૦૦ ૨.૧૬
બીસીકે-૯૮  પી.એચ.ડી / એમ.ફીલ 

િવધાથ ઓને િશ યવૃિત ૨૦૦૧ ૩૦.૦૦ ૩૯.૨૧

બીસીકે-૩૫૨  અિત પછાત અને િવચરતી-

િવમુકત િતના િવધાથ ઓને ટયુશન માટે ૫૦.૦૦ ૧૧.૫૦

બીસીકે-૩૫૩  સા.શૈ.પ. વગ ના િવધાથ ઓને 

િવના મુ યે ટેબલેટસ. ૪૫૦.૦૦ ૩૩૮.૭૬

બીસીકે-૯૬  ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ની હેર 

પરી ામાં ઉ ચ નંબર મેળવનાર િવધાથ ઓને 

ઇનામ

૧૯૮૭ ૨૫.૦૦ ૧૮.૭૯

અ ય પછાત વગ ના  પો ટ  

એસ.એસ.સી પછીના િવધાથ ઓને 

શૈ િણક ો સાહન (િશ યવૃિત, 

વૃિતકા, સાધન સહાય,  

ભોજનાબીલ, ટેબલેટ વગેરે)

િનયામક િવકસિત િત ક યાણ ખાતુ 

ગુજરાત રા ય, ગાંધીનગર

રેવ યુ યોજના અંતગત માહે માચ ૨૦૧૯ અંિતત થયેલ યોજનાવાર ખચ

અ ય પછાત વગ ના ાથિમક 

ક ાના િવધાથ ઓને શૈ િણક 

ો સાહન (િશ યવૃિત, ગણવેશ, 

સાયકલ વગેરે)

૪૩૪૧૪.૪૦

૫૬૬૫.૦૦

(રકમ .લાખમાં)
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૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

(રકમ .લાખમાં)

૩ ઓબીસી- ૩

ભારત સરકારની અ ય

પછાત વગ  માટેની િ .મે ટક 

િશ યવૃિત (૫૦ % કે  પુર કૃત 

યોજના)

બીસીકે-૨૮૯

િશ યવૃિ  ધો.૧ થી ૮
૨૦૦૪ ૧૧૦૦.૦૦ ૧૨૦૦.૦૦ ૧૪૫૯.૪૯

૪ ઓબીસી- ૪

ભારત સરકારની અ ય  પછાત 

વગ  માટેની પો ટ. મે ટક 

િશ યવૃિત (૧૦૦ % કે  પુર કૃત 

યોજના)

બીસીકે-૮૧એ  ૧૦૦ % કે  પુર કૃત યોજના 

એસ.એસ.સી પછીના િવધાથ ઓને ભારત 

સરકારની િશ યવૃિત ૨૦૦૪ ૯૦૦૦.૦૦ ૭૯૯૨.૦૦ ૭૯૯૧.૮૮

ડા.ંઆંબેડકર પો  મેટીક િશ યવૃિ  

આિથક પછાત વગના િવ ાથ ઓને 

સાશૈપવ 

(૧૦૦ ટકા કે.પુ.યો.)

નવી યોજના ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૯૯.૭૯

૫ ઓબીસી- ૫
બીસીકે-૮૮

પછાત વગના છા ાલયોને સહાયક અનુદાન ૧૯૭૮ ૭૫૫૦.૦૦ ૭૬૪૪.૧૦

બીસીકે-૮૯ પછાત વગના છોકરાઓ માટેના 

છા ાલયોના મકાન બાંધવા માટે સહાયક 

અનુદાન
૧૯૭૮ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦

બીસીકે-૯૦

પછાત વગના છોકરીઓ માટેના છા ાલયોના 

મકાન બાંધવા માટે સહાયક અનુદાન
૧૯૭૮ ૮.૦૦ ૦.૦૦

બીસીકે-૯૪

આ મ શાળાઓ ૧૯૭૮ ૮૧૦૦.૦૦ ૮૩૧૦.૯૦

૬ ઓબીસી- ૬

બીસીકે-૯૫

તેજ વી િવધાથ ઓ માટે આદશ િનવાસી 

શાળાઓ
૧૯૮૭ ૩૫૭૮.૬૩ ૩૮૨૫.૨૭

બીસીકે-૯૧

છોકરાઓ અને છોકરીઓ માટેના નવા સરકારી 

છા ાલયોની થાપના, િવકાસ અને િનભાવણી ૧૯૯૦ ૨૨૩૬.૯૨ ૧૮૬૨.૪૫

બીસીકે-૧૩૧

અગરીયાના િવધાથ ઓ માટે િનવાસી શાળાઓ
૧૯૯૪ ૩૭૮.૦૦ ૨૭૪.૬૫

છા લયો અને આ મ શાળાઓ 

માટે વૈિ છક સં થાઓને સહાયક 

અનુદાન

સરકારી છા ાલયો અને િનવાસી 

શાળાઓમાં િનવાસી સવલતો

૬૧૯૩.૫૫

૧૫૬૬૮.૦૦
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૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

(રકમ .લાખમાં)

૭ ઓબીસી- ૭

બીસીકે-૧૦૦ કુ ટર ઉધોગોમાં વરોજગારી 

સ હત વાંસકમા અને પરંપરાગત યવસાયો 

માટે નાણાકીય સહાય
૧૯૮૮ ૯૪૫.૦૦ ૨૫૯૪.૫૦ ૨૩૭૦.૮૯

બીસીકે-૧૦૦

ઉ ોગોમાં વરોજગારી માટે બકેબલ યોજના ૧૯૮૮ ૫૦૫.૦૦ ૫૧૫.૦૦ ૧૭૨.૮૩

બીસીકે-૧૦૦  પરંપરાગત યવસાય કરતા 

કારીગરોને નાણાકીય સહાય ૧૯૮૮ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૫૦

૮ ઓબીસી- ૮

બીસીકે-૧૦૨  લેખક / કિવઓને સા હય 

કાશન માટે નાણાકીય સહાય ૨૦૦૦ ૨.૦૦ ૦.૩૦

બીસીકે-૧૦૩  કાયદા અને તબીબી નાતકોને 

નાણાકીય સહાય ૧૯૮૦ ૨.૦૦ ૦.૨૫

બીસીકે-૧૧૨  શહેરી િવ તારના સામાિજક 

અને શૈ િણક પછાત વગ ના ઉધોગ 

સાહિસકોને નાણાકીય સહાય ૧૯૯૪ ૦.૩૦ ૦.૦૦

૯ ઓબીસી- ૯

બીસીકે-૧૦૫  પાધા મક પરી ાઓ માટે પૂવ 

પરી ા તાલીમ કે ો ૧૯૭૮ ૩૨૫.૦૦ ૫૩૩.૪૨

બીસીકે-૧૦૪   

મ હલા સીવણ વગ ૧૯૭૮ ૮૯.૫૮ ૧૫.૪૯

બીસીકે-૧૦૬  સા.શૈ. પ. વગ ના િશિ ત 

બેરોજગાર યુવકોને કો યુટરની તાલીમ. ૧૯૯૯ ૫૦.૦૦ ૦.૦૦

બીસીકે-૧૦૭  ભારતીય વહીવટી સેવા / 

ભારતીય પોલીસ સેવા માટે વૃિતકા ૧૯૯૦ ૨૫.૦૦ ૦.૦૦

બીસીકે-૩૦૧  એર હો ટેસની તાલીમ માટે 

નાણાકીય સહાય ૫.૦૦ ૦.૦૦

બીસીકે-૩૫૪ સા.શૈ. પ. વગ ના િવધાથ ઓને 

એનઆઇઆઇટી, નીટ, ગુજકેટની ારંિભક 

પરી ાની તૈયારી માટે કોચ ગ સહાય ૫૦૦.૦૦ ૪૯૨.૩૭

બીસીકે-૩૫૫ સા.શૈ. પ. વગ ના િવધાથ ઓને 

એનઆઇઆઇટી, નીટ, ગુજકેટની ારંિભક 

પરી ાની તૈયારી માટે કોચ ગ સહાય ૫૦.૦૦ ૦.૦૦

આિથક ઉ કષ માટે નાણાકીય 

સહાય  

(કાયદા-તબીબીઓને અને ઉધોગ 

સાહિસકોને સહાય વગેરે)

વરોજગારી માટે  નાણાકીય સહાય

કૌશ ય વધક િવકાસ તાલીમ

૦.૪૫

૧૦૪૪.૪૮
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૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

(રકમ .લાખમાં)

૧૦ ઓબીસી- ૧૦

ગુજરાત પછાત વગ િવકાસ િનગમ બીસીકે-૧૦૮ આિથક િવકાસ િનગમ અને બોડ

૧૫૭.૯૧ ૧૭૭.૩૩ ૧૭૭.૩૩

૧૧
ઓબીસી- ૧૧

ગુજરાત ગોપાલક િવકાસ િનગમ બીસીકે-૨૮૫ સા. શૈ..પ. વગના રબારી અને 

ભરવાડ િતઓ માટેના ગુજરાત ગોપાલક 

િવકાસ બ ડને ફાળો
૭૫.૦૦ ૭૫.૦૦ ૧૦૯.૮૨

૧૨ ઓબીસી- ૧૨

ગુજરાત ઠાકોર અને કોળી િવકાસ 

િનગમ

બીસીકે-૨૯૬ ગુજરાત સમ ત ઠાકોર િવકાસ 

બોડ ૧૯૮૮ ૭૫.૦૦ ૭૫.૦૦ ૧૦૦.૦૦

૧૩ ઓબીસી- ૧૩

અ ય પછાત વગના ગરીબોને 

તબીબી સહાય

બીસીકે-૧૧૬

મફત તબીબી સહાય ૧૯૮૫ ૯૦૦.૦૦ ૯૦૦.૦૦ ૧૮૦૦.૦૦

૧૪ ઓબીસી- ૧૪

પં ડત દીન દયાળ ઉપા યાય 

આવાસ યોજના

બીસીકે-૨૯૮  ય કતગત ધોરણે મરામત 

સ હત આવાસન માટે નાણાકીય સહાય ૬૦૦૦.૦૦ ૬૦૦૦.૦૦ ૧૦૨૭૮.૨૮

૧૫ ઓબીસી- ૧૫

સામાિજક અને શૈ િણક પછાત 

વગ ના  મુકરર કરેલ તાલુકાઓ માટે 

ખાસ યોજના

બીસીકે–૧૨૨  મુકરર કરેલ તાલુકાઓમાં 

સામાિજક અને શૈ િણક રીતે પછાત વગના 

લાભ માટેની ખાસ યોજના.
૬૭૫.૦૦ ૬૭૫.૦૦ ૬૭૫.૦૦

૧૬ ઓબીસી- ૧૬

બીસીકે–૧૨૩  મામુ  / મંગળસૂ  યોજના ૧૯૯૫ ૧૮૨૫.૦૦ ૨૨૪૩.૪૮
બીસીકે–૧૨૫  સામાિજક અને શૈ િણક રીતે 

પછાત વગના સમૂહ લ  નો માટે નાણાકીય 

સહાય
૧૯૯૮ ૪૦૦.૦૦ ૬૨૬.૧૧

બીસીકે–૧૨૧ સમાજ િશ ણ િશિબરો. ૧૯૭૯ ૧૫.૦૦ ૪.૩૫
બીસીકે–૨૯૯  ક યાણકારી વૃિત કરતા 

યિ તને રિવશંકર મહારાજ એવોડ ૨૦૦૪ ૧.૦૦ ૦.૦૦

બીસીકે–૩૦૦  ક યાણકારી વૃિત કરતી 

વૈિ છક સં થાને ત િશલા એવોડ ૨૦૦૪ ૧.૦૦ ૦.૦૦

૧૭ ઓબીસી- ૧૭

સામાિજક અને શૈ િણક પછાત 

વગ  માટે આયોગ

બીસીકે–૨૮૬  સામાિજક અને શૈ િણક પછાત 

વગ  માટે આયોગ ૧૨૦.૨૬ ૧૨૦.૦૦ ૧૨૦.૭૯

સામાિજક ઉ થાન અને િવકાસ 

માટે નાણાકીય સહાય  (મામુ , 

સમૂહ લ ા, િશ ણ િશિબરો, 

એવોડ વગેરે)

૨૪૫૦.૦૦
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અનુ.
મ

યોજનાનું નામ અને 
સદર

બીસીકે  યોજનાનો નંબર તથા 
નામ

યોજના શ  
કયાની વષ

ગવાઇ સુધારેલ 
ગવાઇ

ખચ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

(રકમ .લાખમાં)

ઓબીસી-

ગુજરાત િબન અનામત સામાિજક 

અને શૈ િણક િવકાસ િનગમ

વહીવટી ખચ ૨૨૨૫
૭૫.૦૦ ૭૫.૦૦ ૭૫.૦૦

ગુજરાત િબન અનામત વગ નું 

આયોગ

વહીવટી ખચ ૧૨૮.૪૪ ૯૪.૮૦ ૭૭.૫૦
૧૮ ઓબીસી- ૧૮

બીસીકે–૧૨૬  ચાર અને ે કાય તેમજ ામ 

ક ાના વહીવટ માટે વૈિ છક સં થાઓને 

નાણાકીય સહાય
૧૯૭૮ ૮.૫૦ ૫.૨૨

બીસીકે–૧૨૭  સામાિજક અને શૈ િણક રીતે 

પછાત વગ  માટે િનયામકની અલગ કચેરીની 

 થાપના
૧૯૯૦ ૧૮૭૯.૧૮ ૧૯૦૪.૪૪

બીસીકે–૩૧૭ ઇ ફમશન, એજયુકેશન એ ડ 

કો યુનીકેશન સ હત િવચરતી-િવમુકત િતનું 

સવ 
૨૦૧૧ ૧૦૦.૦૦ ૮૯.૩૮

૨૨૫૧  ઇ ફમશન ટેકનોલો બીસીકે-૨૯૫  ઇ ફમશન ટેકનોલો ૧૯૮૮ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૯.૫૪

તમામ ક ાએ વહીવટી તં ને 

સંગીન બનાવવું

૧૯૮૭.૬૮
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અનુ.
મ

યોજનાનું નામ અને 
સદર

બીસીકે  યોજનાનો નંબર તથા 
નામ

યોજના શ  
કયાની વષ

ગવાઇ સુધારેલ 
ગવાઇ

ખચ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

(રકમ .લાખમાં)

૧ ડીએનટી-૧

બીસીકે-૧૩૬  ધો.૧ થી ૮ ૧૯૭૨ ૩૦૦૦.૦૦ ૨૬૩૪.૧૩
બીસીકે-૧૩૬  ધો.૯ થી ૧૦ ૧૯૭૨ ૦.૦૦ ૩૩.૮૪
બીસીકે-૧૪૦   ધોરણ ૧થી ૮ માં ભણતાં 

બાળકોને મફત પુ  તકો અને કપડા ૧૯૭૨ ૩૪૩૦.૦૦ ૨૮૦૮.૧૧

બીસીકે-૩૫૬  િવચરતી-િવમુકત િતના 

િવધાથ ઓ માટે ટેલે ટ પુલ યોજના ૫૦.૦૦ ૩૩.૬૦

(૦૯) બીસીકે-૧૪૧  ધોરણ ૧થી ૮ માં ભણતાં 

 છોકરા – છોકરીઓને તક ખચ ૧૯૭૨ ૦.૨૫ ૦.૦૦

૨ ડીએનટી-૨

બીસીકે-૧૩૯  ટેકિનકલ, ડ લોમા અને 

યવસાિયક ઔધોિગક અ યાસ મ માટે 

િશ યવૃિત
૧૯૭૨ ૧૧૮.૦૦ ૯૦.૦૩

બીસીકે-૧૩૭  એસ.એસ.સી પછીની 

િવધાથ નીઓને  િશ યવૃિત ૧૯૭૨ ૭૫.૦૦ ૪૩.૧૧

બીસીકે-૧૩૮ એસ.એસ.સી પછીની 

િવધાથ ઓને િશ યવૃિત ૧૯૭૨ ૧૧૩.૦૦ ૪૪.૨૭

બીસીકે-૧૪૨  પુ  તક બકનો િવકાસ અને 

િનભાવ ૧૯૭૨ ૦.૨૫ ૦.૦૦

બીસીકે-૩૨૫ વિનભર કોલેજના િવ ાથીઓને 

િશ યવૃિ ૧૦૦૦.૦૦ ૧૪૩૩.૨૪

૩ ડીએનટી-૩

બીસીકે-૧૪૩ પછાત વગના છા ાલયોને 

સહાયક અનુદાન ૧૯૭૨ ૨૨.૦૦ ૭.૯૧

બીસીકે-૧૪૪  પછાત વગના છોકરાઓ માટેના 

છા ાલયોના મકાન બાંધકામ માટે સહાયક 

અનુદાન
૧૯૭૨ ૦.૨૫ ૦.૦૦

બીસીકે-૧૪૫  

આ મ શાળાઓ ૧૯૭૨ ૬૧૮.૦૦ ૬૮૪.૭૦

૪ ડીએનટી-૪

બીસીકે-૧૪૬  કુ ટર ઉધોગોમાં  વરોજગાર 

તેમજ વાંસકામ અને પરંપરાગત યવસાયો માટે 

નાણાકીય સહાય ૧૯૭૨ ૩૦.૦૦ ૧૦૭.૮૦ ૭૯.૬૯

બીસીકે-૧૪૭ કાયદા અને તબીબી  નાતકોને 

નાણાકીય સહાય ૧૯૮૦ ૦.૮૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

 િવચરતી-િવમુકત િતના 

ાથિમક ક ાના િવધાથ ઓને 

શૈ િણક ો સાહન (િશ યવૃિત, 

ગણવેશ, સાયકલ વગેરે)

અ ય અ થાયી િતઓનું ક યાણ 

પો ટ  એસ.એસ.સી પછીના 

િવધાથ ઓને શૈ િણક ો સાહન

િવચરતી- િવમુકત િતનું ક યાણ

અ ય અ થાયી િતઓનું ક યાણ 

છા લયો અને આ મ શાળાઓ 

માટે વૈિ છક સં થાઓને સહાયક 

અનુદાન 

વરોજગારી માટે  નાણાકીય સહાય

૧૩૦૬.૨૫

૬૪૦.૨૫

૫૯૮૦.૨૫
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અનુ.
મ

યોજનાનું નામ અને 
સદર

બીસીકે  યોજનાનો નંબર તથા 
નામ

યોજના શ  
કયાની વષ

ગવાઇ સુધારેલ 
ગવાઇ

ખચ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

(રકમ .લાખમાં)

૫ ડીએનટી-૫

કૌશ ય વધક િવકાસ તાલીમ બીસીકે-૧૪૮  મ હલાઓને સીવણકામ માટે 

તાલીમ ૧૯૭૨ ૧૨.૪૭ ૧૨.૪૭ ૧.૬૯

૬ ડીએનટી-૬

િવચરતી-િવમુકત િતના 

ગરીબોનેતબીબી સહાય

બીસીકે-૧૪૯  મફત તબીબી સહાય
૧૯૮૫ ૭૫.૦૦ ૭૫.૦૦ ૭૫.૦૦

૭ ડીએનટી-૭

પં ડત દીન દયાળ ઉપા યાય 

આવાસ યોજના

બીસીકે-૧૫૧  ય કતગત ધોરણે મરામત 

સ હત  આવાસન માટે નાણાકીય સહાય ૧૯૭૯ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૧૧૦૯.૩૭

૮ ડીએનટી-૮

ગુજરાત િવચરતી-િવમુકત િત 

િવકાસ િનગમ

બીસીકે-૩૫૭  ગુજરાત િવચરતી-િવમુકત 

િત િવકાસ િનગમ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૬૬.૪૧

ડા.ંઆંબેડકર િ .મેટીક અને પો  

મેટીક િશ યવૃિ  િવ.િવમુ ત 

િતના  િવ ાથ ઓને  (૨૫ + ૭૫ 

ટકા કે.પુ.યો.)

નવી યોજના ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૭૯૮.૭૪

       

      
૧ એમએનટી-૧

બીસીકે-૭૬  ધો.૧ થી ૮ િશ યવૃિ ૧૯૭૮ ૨૦૦૦.૦૦ ૨૦૧૭.૩૪

બીસીકે-૭૬  ધો.૯ થી ૧૦ િશ યવૃિ ૧૯૭૮ ૦.૦૦ ૩૩૪.૧૮
બીસીકે-૮૫   ધોરણ ૧થી ૮ માં ભણતાં 

બાળકોને મફત પુ  તકો અને કપડા ૧૯૯૩ ૨૭૨૫.૦૦ ૨૧૨૩.૩૨

૨ એમએનટી-૨

બીસીકે – ૮૨   ઉ ચતર મા યિમક ક ાન 

િવધાથ ઓને રાજય િશ યવૃિત ૧૯૭૮ ૩૫.૦૦ ૧.૪૮

બીસીકે – ૮૩ ટેકિનકલ, ડ લોમા અને 

યવસાિયક ઔધોિગક અ યાસ મ માટે રાજય 

િશ યવૃિત

૧૯૭૮ ૨૧૩.૦૦ ૩૨.૮૯

૩ એમએનટી-૩

બીસીકે – ૨૮૯ઇ ધો.૧ થી ૮ લઘુમતીના 

િવધાથ ઓને ભારત સરકારની િ .ેમેટીક 

િશ યવૃિત

૮.૮૨

બીસીકે – ૨૮૯ઇ ધો.૯ થી ૧૦ લઘુમતીના 

િવધાથ ઓને ભારત સરકારની િ .ેમેટીક 

િશ યવૃિત
૦.૦૦

લઘુમતીના ાથિમક ક ાના 

િવધાથ ઓને શૈ િણક ો સાહન 

(િશ યવૃિત, ગણવેશ, વગેરે)

લઘુમતીના પો ટ  એસ.એસ.સી 

પછીના િવધાથ ઓને શૈ િણક 

ો સાહન

લઘુમતીના િવધાથ ઓને 

ભારત સરકારની િ ે.મેટીક 

િશ યવૃિત (૧૦૦ ટકા કે  

પુરરકૃત યોજના)

૨૦૦.૦૦

૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦

૪૪૨૫.૦૦

લઘુમતી િતનું ક યાણ
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અનુ.
મ

યોજનાનું નામ અને 
સદર

બીસીકે  યોજનાનો નંબર તથા 
નામ

યોજના શ  
કયાની વષ

ગવાઇ સુધારેલ 
ગવાઇ

ખચ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

(રકમ .લાખમાં)

૪ એમએનટી-૪

લઘુમતીના િવધાથ ઓને 

ભારત સરકારની પો ૦.મેટીક 

િશ યવૃિત (૧૦૦ ટકા કે  

પુરરકૃત યોજના)

બીસીકે – ૮૧ ઇ  લઘુમતીના 

િવધાથ ઓને ભારત સરકારની 

પો  ટ.મેટીક િશ યવૃિત ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૪.૪૮

૫ એમએનટી-૫

લઘુમતી િવધાથ ઓને 

ગુણવતા કમ સંસાધન માટે 

ભારત સરકારની િશ યવૃિત 

(૧૦૦ ટકા કે ્ પુરરકૃત 

યોજના)

બીસીકે –૮૨ એ  લઘુમતીના 

િવધાથ ઓને ગુણવતા કમ સંસાધન 

માટે ભારત સરકારની િશ યવૃિત ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨.૨૯

૬ એમએનટી-૬

છા ાલયો માટે વૈિ છક 

સં થાઓને સહાયક અનુદાન

બીસીકે – ૮૮  પછાત વગના 

છા ાલયોને સહાયક અનુદાન ૧૯૭૮ ૨.૨૫ ૨.૨૫ ૨.૨૫

૭ એમએનટી-૭

બીસીકે – ૧૦૦  કુ ટર ઉધોગોમાં 

 વરોજગાર તેમજ વાંસકામ અને 

પરંપરાગત યવસાયો માટે નાણાકીય 

સહાય

૧૯૮૮ ૪૫.૦૦ ૧૭૦.૦૦ ૧૨૯.૫૬

બીસીકે – ૧૦૦ રોજગારના યવસાયો 

માટે બકેબલ યોજના ૧૯૮૮ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૫૭

બીસીકે -  મી ક કેટલ કીમ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૦.૦૦
બીસીકે – ૧૩૩  પછાત વગના 

કારીગરોને મા  ય વકશોપ ખાતે તાલીમ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦

૮ એમએનટી-૮

કૌશ ય વધક િવકાસ તાલીમ બીસીકે -  મ હલાઓને સીવણકામ માટે 

તાલીમ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૦.૦૦

૯ એમએનટી-૯

ગુજરાત અ પક સં યક નાણાં 

અને િવકાસ િનગમ

બીસીકે - ૧૦૮ આિથક િવકાસ િનગમ
૨૦૦૫ ૨૨૭.૩૯ ૨૨૭.૩૯ ૨૨૭.૩૯

૧૦ એમએનટી-૧૦

તમામ ક ાએ વહીવટી તં ને 

સંગીન બનાવવું

બીસીકે - ૨૯૧ તમામ ક ાએ વહીવટી 

તં ને સંગીન બનાવવું ૧૯૯૦ ૪૦.૫૨ ૪૦.૫૨ ૨૨.૨૬

૧૧ એમએનટી-૧૧

લઘુમતીઓ માટે મ ટી 

સેકટરલ ો ામ (૬૦ ટકા કે. 

પુ. યો)

બીસીકે -  લઘુમતીઓ માટે મ ટી 

સેકટરલ ો ામ ૧૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦

વરોજગારી માટે નાણાકીય 

સહાય
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અનુ.
મ

યોજનાનું નામ અને 
સદર

બીસીકે  યોજનાનો નંબર તથા 
નામ

યોજના શ  
કયાની વષ

ગવાઇ સુધારેલ 
ગવાઇ

ખચ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

(રકમ .લાખમાં)

કેપીટલ યોજના 

૧ ઓબીસી- ૧૯

ગુજરાત પછાત વગ િવકાસ 

િનગમને શેરમૂડી

બીસીકે-૨૯૫  પછાતવગ િવકાસ િનગમને 

શેરમૂડી ફાળો ૧૯૮૭-૮૮ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦

૨ ઓબીસી- ૨૦

ગુજરાત ગોપાલક િવકાસ િનગમને 

શેરમૂડી ફાળો

બીસીકે-૧૧૧  ગુજરાત ગોપાલક િવકાસ 

િનગમને શેરમૂડી ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

૩ ઓબીસી- ૨૧

ગુજરાત ઠાકોર અને કોળી િવકાસ 

િનગમને શેરમૂડી ફાળો.

બીસીકે-૨૯૨  ગુજરાત ઠાકોર અને કોળી 

િવકાસ િનગમને શેરમૂડી ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

ગુજરાત િબન અનામત શૈ િણક 

અને આિથક િવકાસ િનગમ લી.

શેરમૂડી

૪૨૨૫ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦

૪ ઓબીસી- ૨૨

બીસીકે-૧૦૩  કાયદા અને તબીબી  નાતકોને 

 યવસાય શ  કરવા માટે લોન ૧૯૮૦ ૩.૦૦ ૦.૨૯

બીસીકે-૧૧૨  શહેરી િવ તારના 

સા.શૈ.પ.વ.ના ઉધોગ સાહિસકોને લોન ૯૩-૯૪ ૧.૨૦ ૦.૦૦

બીસીકે-૮૪  વાિણિજયક ારંિભક યોજના 

માટે લોન ૯૮-૯૯ ૧૫૦.૦૦ ૭૫.૦૦

બીસીકે-૯૯  િવદેશમાં ઉ ચ અ  યાસ કરવા 

માટે િવધાથ ઓને લોન ૧૯૯૧ ૨૪૦૦.૦૦ ૨૩૨૨.૫૦

૫ ઓબીસી- ૨૩

રા  ટીય પછાત વગ નાણાં અને 

િવકાસ િનગમમાં સામા સમાન 

ફાળો માટે ગ.ુઠા.કો. િવ. િનગમને  

લોન

બીસીકે-૧૦૮સી  ગુજરાત ઠાકોર અને કોળી 

િવકાસ િનગમને લોન
૭૫.૦૦ ૭૫.૦૦ ૭૫.૦૦

૬ ઓબીસી- ૨૪

રા  ટીય પછાત વગ નાણાં અને 

િવકાસ િનગમમાં સામા સમાન 

ફાળો માટે ગુજરાત પછાત વગ  

િવકાસ િનગમને લોન

બીસીકે-૧૧૩  રા  ટીય પછાત વગ નાણાં અને 

િવકાસ િનગમમાં સામા સમાન ફાળો માટે 

ગુ.પ.વ.િવ. િનગમને લોન ૯૭-૯૮ ૮૨૦૦.૦૦ ૮૨૦૦.૦૦ ૮૧૯૯.૬૩

૭ ઓબીસી- ૨૫

રા  ટીય પછાત વગ નાણાં અને 

િવકાસ િનગમમાં સામા સમાન 

ફાળો માટે ગુજરાત ગોપાલક 

િવકાસ િનગમને લોન

બીસીકે-૨૯૭  ગુ. ગો. િવ. િન.ને રા  ટીય 

પછાત વગ નાણાં અને િવકાસ િનગમમાં સામા 

સમાન ફાળો માટે લોન
૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

ગુજરાત રા ય શૈ િણક અને 

આિથક િવકાસ િનગમ
લોન ૬૨૨૫ ૫૦૦૦૦.૦૦ ૫૦૦૦૦.૦૦ ૨૬૨૫૦.૦૦

સામાિજક અને શૈ િણક પછાત 

વગના કાયદા અને તબીબી 

 નાતકોને  યવસાય શ  કરવા માટે 

લોન  

૨૫૫૪.૩૦
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અનુ.
મ

યોજનાનું નામ અને 
સદર

બીસીકે  યોજનાનો નંબર તથા 
નામ

યોજના શ  
કયાની વષ

ગવાઇ સુધારેલ 
ગવાઇ

ખચ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

(રકમ .લાખમાં)

૮ ઓબીસી- ૨૬

બીસીકે-૯૨  છોકરાઓ માટેના સરકારી 

છા ાલયોનું બાંધકામ

બીસીકે-૯૩ છોકરીઓ માટેના સરકારી 

છા ાલયોનું બાંધકામ

બીસીકે-૯૫ એ.  અ ય પછાત વગ  માટેના 

સરકારી મકાનોની પુન: સ વટ

૯ ડીએનટી-૯

ગુજરાત િવચરતી-િવમુકત િત 

િવકાસ િનગમ

બીસીકે-૩૫૭ ગુજરાત િવચરતી-િવમુકત િત 

િવકાસ િનગમ શેરમૂડી ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

૧૦ ડીએનટી-૧૦

આિથક િવકાસ માટે લોન બીસીકે-૧૪૭  િવચરતી-િવમુકત િતના 

કાયદા અને તબીબી  નાતકોને નાણંકીય સહાય ૧૯૮૦ ૧.૨૦ ૧.૨૦ ૦.૦૦

૧૧ ડીએનટી-૧૧

રા  ટીય પછાત વગ નાણાં અને 

િવકાસ િનગમમાં સામા સમાન 

ફાળો માટે િવચરતી-િવમુકત િત 

િવકાસ િનગમને લોન

બીસીકે-  રા  ટીય પછાત વગ નાણાં અને 

િવકાસ િનગમમાં સામા સમાન ફાળો માટે 

િવચરતી-િવમુકત િત િવકાસ િનગમને લોન
૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦

૧૨ એમએનટી-૧૨

રા ીય અ  પ સં  યક નાણાં અને 

િવકાસ િનગમને શેરમુડી ફાળો

બીસીકે – ૨૯૩  રા ીય લઘુમતી નાણાં અને 

િવકાસ િનગમને શેરમુડી ફાળો ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦

૧૩ એમએનટી-૧૩

ગુજરાત લઘુમતી નાણાં અને 

િવકાસ િનગમને શેરમુડી ફાળો

બીસીકે – ૧૦૯   ગુજરાત લઘુમતી 

નાણાં અને િવકાસ િનગમને શેરમુડી 

ફાળો
૧.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦

૧૪ એમએનટી-૧૪

રા  ટીય પછાત વગ નાણાં 

અને િવકાસ િનગમમાં સામા 

સમાન ફાળો માટે ગુજરાત 

અ પ સં યક નાણાં અને 

િવકાસ િનગમને લોન

બીસીકે - ૧૧૦ બી ગુજરાત લઘુમતી 

નાણાં અને િવકાસ િનગમમાં સામા 

સમાન ફાળા માટે લોન ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦

સરકારી મકાનોની મરામત સ હત 

સરકારી છા ાલયો અને િનવાસી 

શાળાઓના મકાનોનું બાંધકામ

૩૭૫૬.૯૧ ૧૩૧૨.૦૦ ૧૨૯૯.૭૦
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માહ માચ ૨૦૧૯ ( .લાખમા)ં
અ .ુ
મ

ઓબીસી યોજનાનો નંબર તથા 
નામ

િત જોગવાઇ ર વાઇઝડ
જોગવાઇ

ફાળવેલ 
ા ટ

ખચ જોગવાઇ 
સામે ટકા

ર વાઇઝડ 
જોગવાઇ 
સામે ટકા

ા ટ 
સામે ટકા

લ યાંક િસ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨

અ  રવ  ુ(મહ ૂલી ખચા)

સાશૈપવ ૯૧૬૮૧.૦૨ ૮૮૪૩૩.૮૯ ૮૭૯૮૭.૩૩ ૮૭૯૮૪.૨૫ ૯૫.૯૭ ૯૯.૪૯ ૧૦૦.૦૦ ૬૫૮૦૧૩૩ ૫૩૦૫૭૪૯

આપવ ૯૫૯૬.૦૦ ૮૪૯૩.૫૦ ૮૮૬૮.૭૮ ૮૮૬૮.૫૧ ૯૨.૪૨ ૧૦૪.૪૨ ૧૦૦.૦૦ ૧૧૩૬૩૯૭ ૯૪૦૦૨૪

ુલ ૧૦૧૨૭૭.૦૨ ૯૬૯૨૭.૩૯ ૯૬૮૫૬.૧૧ ૯૬૮૫૨.૭૬ ૯૫.૬૩ ૯૯.૯૨ ૧૦૦.૦૦ ૭૭૧૬૫૩૦ ૬૨૪૫૭૭૩
િવચરતી િવ ુ ત િતઓ ુ ં
ક યાણ

િવ.િવ. િત ૯૫૯૫.૦૨ ૯૧૭૨.૦૨ ૯૯૪૪.૧૪ ૯૯૪૩.૮૪ ૧૦૩.૬૪ ૧૦૮.૪૧ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૬૬૦૮૭ ૧૦૦૯૧૭૩

લ ુમતી િતઓ ુ ંક યાણ લ ુમતી ૬૩૮૩.૧૬ ૬૧૬૦.૧૬ ૪૯૦૭.૦૯ ૪૯૦૬.૮૩ ૭૬.૮૭ ૭૯.૬૫ ૯૯.૯૯ ૭૮૭૨૯૮ ૭૪૯૯૧૦
ુલ : અ (રવ )ુ ૧૧૭૨૫૫.૨૦ ૧૧૨૨૫૯.૫૭ ૧૧૧૭૦૭.૩૪ ૧૧૧૭૦૩.૪૩ ૯૫.૨૭ ૯૯.૫૦ ૧૦૦.૦૦ ૯૫૬૯૯૧૫ ૮૦૦૪૮૫૬

ઇ ફમશન ટકનોલો  ૨૨૫૧ આઇ.ટ . ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૯.૫૪ ૧૯.૫૪ ૧૯.૫૪ ૧૯.૫૪ ૦.૦૦ ૦ ૦
જનરલ  (વહ વટ  ા ટ) ૨૨૫૧ ૭૫.૦૦ ૭૫.૦૦ ૭૫.૦૦ ૭૫.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦
અ ય િવભાગો 
(ઓબીસી પંચ અને બન 
અનામત આયોગ)

૨૪૮.૭૦ ૨૧૪.૮૦ ૨૨૪.૨૬ ૧૯૮.૨૯ ૭૯.૭૩ ૯૨.૩૧ ૮૮.૪૨ ૦ ૦

ુલ (અ ય િવભાગો સ હત) ૧૧૭૬૭૮.૯૦ ૧૧૨૬૪૯.૩૭ ૧૧૨૦૨૬.૧૪ ૧૧૧૯૯૬.૨૬ ૯૫.૧૭ ૯૯.૪૨ ૯૯.૯૭ ૯૫૬૯૯૧૫ ૮૦૦૪૮૫૬
વણ વપરાયે ા ટ ૨૯૭.૨૧

િવભાગ ારા ફળવાયેલ ા ટ ૧૧૨૦૯૯.૦૯

બ       કપીટલ ( ૂ ડ ખચા)

સાશૈપવ ૧૦૬૭૯.૨૦ ૧૦૬૭૯.૨૦ ૧૧૦૨૩.૯૨ ૧૧૦૨૩.૯૨ ૧૦૩.૨૩ ૧૦૩.૨૩ ૧૦૦.૦૦ ૨૪૮ ૩૬૮

આપવ ૬૦૦.૦૦ ૬૦૦.૦૦ ૯૮.૫૦ ૯૮.૫૦ ૧૬.૪૨ ૧૬.૪૨ ૧૦૦.૦૦ ૮૦ ૧૨
ુલ ૧૧૨૭૯.૨૦ ૧૧૨૭૯.૨૦ ૧૧૧૨૨.૪૨ ૧૧૧૨૨.૪૨ ૯૮.૬૧ ૯૮.૬૧ ૧૦૦.૦૦ ૩૨૮ ૩૮૦

િવચરતી િવ ુ ત િતઓ ુ ં
ક યાણ િવ.િવ. િત ૧૩૧.૨૦ ૧૩૧.૨૦ ૧૩૦.૦૦ ૧૩૦.૦૦ ૯૯.૦૯ ૯૯.૦૯ ૧૦૦.૦૦ ૦ ૦
લ ુમતી િતઓ ુ ંક યાણ લ ુમતી ૩૦૧.૦૦ ૩૦૧.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૯૯.૬૭ ૯૯.૬૭ ૧૦૦.૦૦ ૦ ૦

ુલ : બ (કપીટલ) ૧૧૭૧૧.૪૦ ૧૧૭૧૧.૪૦ ૧૧૫૫૨.૪૨ ૧૧૫૫૨.૪૨ ૯૮.૬૪ ૯૮.૬૪ ૧૦૦.૦૦ ૩૨૮ ૩૮૦
જનરલ (લોન) ૬૨૨૫ ૫૦૦૦૦.૦૦ ૫૦૦૦૦.૦૦ ૨૬૨૫૦.૦૦ ૨૬૨૫૦.૦૦ ૫૨.૫૦ ૫૨.૫૦ ૧૦૦.૦૦ ૦ ૦
જનરલ (શેર ૂ ડ) ૪૨૨૫ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૦ ૦

અ ય િવભાગ (આર એ ડ બી) ૨૨૨૫ ૩૭૫૬.૯૧ ૧૩૧૨.૦૦ ૧૩૧૨.૦૦ ૧૨૯૯.૭૦ ૩૪.૫૯ ૯૯.૦૬ ૯૯.૦૬ ૦ ૦
ુલ ૬૫૯૬૮.૩૧ ૬૩૫૨૩.૪૦ ૩૯૬૧૪.૪૨ ૩૯૬૦૨.૧૨ ૬૦.૦૩ ૬૨.૩૪ ૯૯.૯૭ ૩૨૮ ૩૮૦

વણ વપરાયે ા ટ ૨૩૯૦૮.૯૮
િવભાગ ારા ફળવાયેલ ા ટ ૬૨૨૧૧.૪૦

સાશૈપવ ૧૦૨૩૬૦.૨૨ ૯૯૧૧૩.૦૯ ૯૯૦૧૧.૨૫ ૯૯૦૦૮.૧૭ ૯૬.૭૩ ૯૯.૮૯ ૧૦૦.૦૦ ૬૫૮૦૩૮૧ ૫૩૦૬૧૧૭

આપવ ૧૦૧૯૬.૦૦ ૯૦૯૩.૫૦ ૮૯૬૭.૨૮ ૮૯૬૭.૦૧ ૮૭.૯૫ ૯૮.૬૧ ૧૦૦.૦૦ ૧૧૩૬૪૭૭ ૯૪૦૦૩૬

ુલ ૧૧૨૫૫૬.૨૨ ૧૦૮૨૦૬.૫૯ ૧૦૭૯૭૮.૫૩ ૧૦૭૯૭૫.૧૮ ૯૫.૯૩ ૯૯.૭૯ ૧૦૦.૦૦ ૭૭૧૬૮૫૮ ૬૨૪૬૧૫૩

િવ.િવ. િત ૯૭૨૬.૨૨ ૯૩૦૩.૨૨ ૧૦૦૭૪.૧૪ ૧૦૦૭૩.૮૪ ૧૦૩.૫૭ ૧૦૮.૨૮ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૬૬૦૮૭ ૧૦૦૯૧૭૩

લ ુમતી ૬૬૮૪.૧૬ ૬૪૬૧.૧૬ ૫૨૦૭.૦૯ ૫૨૦૬.૮૩ ૭૭.૯૦ ૮૦.૫૯ ૧૦૦.૦૦ ૭૮૭૨૯૮ ૭૪૯૯૧૦

ુલ (અ ય િવભાગો િસવાય) ૧૨૮૯૬૬.૬૦ ૧૨૩૯૭૦.૯૭ ૧૨૩૨૫૯.૭૬ ૧૨૩૨૫૫.૮૫ ૯૫.૫૭ ૯૯.૪૨ ૧૦૦.૦૦ ૯૫૭૦૨૪૩ ૮૦૦૫૨૩૬

ઇ ફમશન ટકનોલો  ૨૨૫૧ આઇ.ટ . ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૯.૫૪ ૧૯.૫૪ ૧૯.૫૪ ૧૯.૫૪ ૦.૦૦ ૦ ૦

જનરલ (વહ વટ  ા ટ) ૨૨૫૧ ૭૫.૦૦ ૭૫.૦૦ ૭૫.૦૦ ૭૫.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૦ ૦
જનરલ (લોન) ૬૨૨૫ ૫૦૦૦૦.૦૦ ૫૦૦૦૦.૦૦ ૨૬૨૫૦.૦૦ ૨૬૨૫૦.૦૦ ૫૨.૫૦ ૫૨.૫૦ ૧૦૦.૦૦ ૦ ૦
જનરલ (શેર ૂ ડ) ૪૨૨૬ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૦ ૦

ુલ (અ ય િવભાગો) ૧૭૯૬૪૧.૬૦ ૧૭૪૬૪૫.૯૭ ૧૫૦૧૦૪.૩૦ ૧૫૦૧૦૦.૩૯ ૮૩.૫૬ ૮૫.૯૫ ૧૦૦.૦૦ ૯૫૭૦૨૪૩ ૮૦૦૫૨૩૬

અ ય િવભાગો ૪૦૦૫.૬૧ ૧૫૨૬.૮૦ ૧૫૩૬.૨૬ ૧૪૯૭.૯૯ ૩૭.૪૦ ૯૮.૧૧ ૯૭.૫૧ ૦ ૦

 એકંદર ુલ ૧૮૩૬૪૭.૨૧ ૧૭૬૧૭૨.૭૭ ૧૫૧૬૪૦.૫૬ ૧૫૧૫૯૮.૩૮ ૮૨.૫૫ ૮૬.૦૫ ૯૯.૯૭ ૯૫૭૦૨૪૩ ૮૦૦૫૨૩૬
વણ વપરાયે ા ટ ૨૪૨૦૬.૧૯

િવભાગ ારા ફળવાયેલ ુલ ા ટ ૧૭૪૩૧૦.૪૯

સા.શૈ.પ.વગ  અને અ ય પછાત 
વગ ુ ંક યાણ

િનયામક, િવકસતી િત ક યાણ ખા ુ

ુજરાત રા ય, ગાંધીનગર

સા.શૈ.પ.વગ  અને અ ય પછાત 
વગ ુ ંક યાણ

સમર

ુલ
રવ  ુ(અ) +કપીટલ (બ)
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