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સામા�જ્ ન્ા્ અાે અિધ્ાર�તા િવભાગ   
 
 
 

૧. ભારત સરકાર� રચેલા �ધુારણા પચંની ભલામણોન ેઅ�લુકીન ે�જુરાત સરકાર� �દાજપત િવષ્ક �ધુારાના 

એક �તગરત ભાગ તર�ક� કામગીર� �દાજપત પધધિત દાખલ કર� અમલમા ં�કુવા�ુ ંસવીકાર�લ છે. તે અ�સુાર 

આ િવભાગ�ુ ંસન ે૨૦૧૮-૨૦૧૯ના વષર�ુ ંકામગીર� �દાજપત ર�ૂ કરવામા ંઆવેલ છે. 

૨. સરકારશી તરફથી અ��ુ�ૂચત �િતઓ, િવચરતી અન ે િવ�કુત �િતઓ તથા સામા�જક અન ેશૈક�ણક ર�ત ે

પછાતવગ� (બકીપચંની �િતઓ), આિથ�ક પછાત વગ� અન ે લ�મુિતઓ, મદં�ધુધીના બાળકો અને અપગંો , 

�દવ્ાગંો, �ધૃધો, �ભ�કુો વગેર�ના કલ્ાણ અન ેઉતકષર માટ� સામા�જક ન્ા્ અન ેઅિધકાર�તા િવભાગ દારા �ુ ં

કરવામા ંઆવી રહ�ુ ંછે, ક�વા અ�ભગમ સાથ ેક�ટલા પમાણમા ંકરવામા ંઆવી રહ�ુ ંછે અન ેત ે�ગ ેક�ટ� ુખચર 

કરવામા ંઆવી રહ�ુ ં છે એ �ણવા માટ�� ુ ંસાધન ��ુુ પાડ�ુ ંએ કામગીર� �દાજપત તૈ્ાર કરવા પાછળનો 

�ખુ્ ઉદેશ છે. તેમજ પરંપરાગત �દાજપતમા ં �નો સમાવેશ ન કરવામા ં આવેલ હો્ તેવી, નાણાકં�  ્

જોગવાઇઓ સામ ે ભૌતીક િસ�ધધઓન ે સાકંળ� લેવા�ુ ં કામ કામગીર� �દાજપત�ુ ં છે અન ે તેથી સન ે ૨૦૧૮-

૨૦૧૯ના ંકામગીર� �દાજપતમા ં� કામ માટ� નાણાનંી માગંણી કરવામા ંઆવી હો્ ત ેહ��ઓુ િસધધ કરવા માટ� 

કરવામા ંઆવેલી જોગવાઇઓ અન ેથ્ેલ કામગીર�નો ક્ાસ કાઢવા માટ�ની પર�ણામલકી મા�હિતનો સમાવેશ 

કર�ન ેએ ઉદેશ બર આવ ેતેવા પ્તનો  કર�લ છે. 

૩. આ િવભાગ હ�ઠળના ખાતાના વડાઓની કામગીર�, ્ોજનાઓ, જોગવાઇઓ અન ેનાણાકં�  ્જ�ર�્ાત �ુદા 

�ુદા પતકોમા ં દશારવેલ છે. �મા ં ૨૦૧૭-૨૦૧૮ની જોગવાઇ , �ધુાર�લ �દાજ અને ૨૦૧૮-૨૦૧૯ના વષરની 

ફ�રફાર કર�લ જોગવાઇઓનો સમાવેશ કરવામા ંઆવ્ો છે. 

૪. ૨૦૧૮-૨૦૧૯ના વષરના �દાજપતના �રૂક પકાશન તર�ક� સામા�જક ન્ા્ અન ે અિધકાર�તા 
િવભાગથી સબંિંધત કામગીર� �દાજપત િવધાનસભા સમક ર�ૂ ક�ુર છે. 
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સામા�જક ન્ા્ અને અિધકાર�તા િવભાગને લગતા �હસાબના સદરો 

 
અ.ન.ં       માગણી કમાાં                                �ખુ્ સદર 
 ૧. ૮૪-�બન રહ�ણાાંના માાનો                    ૪૨૨૫-અ�.ુ  �િતઓ,અ�.ુ આ�દ�િતઓ તથા 

      (માગર અન ેમાાન િવભાગ)                        અન્  પછાત વગ�ના ાલ્ાણ �ગે �ડુ� ખચર  

                                                                 જોગવાઇ. 

                                                            ૪૨૩૫-સામા�જા  �રુકા અન ેાલ્ાણ �ગ ે�ડૂ� 

                                                                 ખચર જોગવાઇ  

 ૨. ૯૧-સામા�જા ન્ા્ અન ેઅિધાાર�તા િવભાગ   ૨૨૫૧-સ�ચવાલ્  સામાન્ સેવાઓ 

 ૩. ૯૨-સામા�જા �રુકા અન ેાલ્ાણ   ૨૦૪૯-વ્ાજની �ાૂવણી 

૨૨૨૫-અ��ુ�ૂચત �િતઓ, અ��ુ�ૂચત 

આદ��િતઓ અન ેઅન્ પછાત વગ��ુ ં
ાલ્ાણ 

       ૨૨૩૫-સમાજ �રુકા અન ેાલ્ાણ 
       ૨૪૨૫-સહાાર 

૪૨૨૫-અ��ુ�ૂચત �િતઓ, અ��ુ�ૂચત 

આદ��િતઓ અન ેઅન્ પછાત વગ� �ગ ે

�ડૂ� ખચર જોગવાઇ 
       ૬૨૧૬-આવાસન માટ� લોન 

૬૨૨પ-અ��ુ�ૂચત �િતઓ,અ��ુ�ૂચત             

આદ��િતઓ અન ેઅન્  પછાત વગ� માટ� લોન 

 ૪. ૯૪- સામા�જા ન્ા્ અન ેઅિધાાર�તા િવભાગન ે    ૭૬૧૦-  સરાાર� ામરચાર�ઓન ેલોન  

          લગ�ુ ંઅન્ ખચર. 

 ૫. ૯૫-અ��ુ�ૂચત �િત માટ� ખાસ �ગ�તૂ ્ોજના         ૨૦૧૪-ન્ા્તંં નો વહ�વટ. 
           ૨૦૫૮-લેખન સામગી અન ે�દુણ.  
           ૨૨૦૨-િશકણ. 
           ૨૨૧૦-તબીબી અન ે�હ�ર આરોગ્. 
                                        ૨૨૧૫-પાણી �રૂવઠો અન ેસવવછતા.  
             ૨૨૧૬-આવાસન. 
             ૨૨૧૭- શહ�ર� િવાાસ 
             ૨૨૨૦- મા�હતી અન ેપચાર 
              ૨૨૨૫-અ��ુ�ૂચત  �િતઓ, અ��ુ�ૂચત  આદ��િતઓ  

અન ેઅન્  પછાતવગ��ુ ંાલ્ાણ. 
              ૨૨૩૦-શમ  અન ેરોજગાર. 
              ૨૨૩૫-સામા�જા  �રુકા અન ેાલ્ાણ. 
              ૨૨૩૬-પોષણ.  
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        ૨૨૫૧-સ�ચવાલ્ સામા�જા સેવાઓ 
        ૨૪૦૧-પાા �ૃિષ વ્વસથા 
        ૨૪૦૨-�િૂમ અન ેજળ સરંકણ 
        ૨૪૦૩-પ�પુાલન 
                                          ૨૪૦૫-મતસ્ોધોગ. 
        ૨૪૨૫-સહાાર 
        ૨૫૦૧-ગાિમણ િવાાસ માટ� ખાસ ાા્રકમ 
                                          ૨૫૦૫-ગાિમણ રોજગાર 
        ૨૫૧૫-અન્ ગામ િવાાસ ાા્રકમો 
             ૨૭૦૨-નાની િસ�ચાઇ 

 ૨૮૦૧-વીજળ� 
                                          ૨૮૧૦-ઉ�રના �બનપરંપરાગત સાધનો 
        ૨૮૫૧-ગામ અન ેલ� ુઉદોગો 
        ૨૮૫૨-ઉદોગો 
        ૩૦૫૪- માગ� અન ે�લૂો 
        ૩૪૭૫-બી� આિથ�ા સામા�જા સેવાઓ 

        ૪૨૦૨- િશકણ, ખેલ�ૂદ, ાલા અન ેસસં�ૃિત �ગ ે 

                                                                          �ડૂ�ખચર જોગવાઇ 

  ૪૪૦૬-વન િનમારણ અન ેઅન્ વન્  પાણી 

           �ગ ે�ડૂ� ખચર જોગવાઇ  

         ૪૭૦૨- નાની િસ�ચાઇ �ગ ે�ડૂ� ખચર જોગવાઇ                                                                   

                                                                   ૪૮૫૧-ગામ અન ેનાના ઉધ્ોગો  �ગે �ડૂ�  

                                                                      ખચર જોગવાઇ 

                 ૬૨૧૬-�હૃિનમારણ માટ� લોન 

                                                                   ૬૨૨૫-અ��ુ�ૂચત �િતઓ, અ��ુ�ૂચત  

આદ��િતઓ અન ેઅન્ પછાત        

 વગ�ના  ાલ્ાણ માટ�  લોન 

         ૬૪૨૫- સહાાર �ગ ેલોન 

         ૬૮૫૧-ગામ અન ેનાના ઉદોગો માટ� લોન. 

 ૬. ૯૬- આ�દ�િત િવસતાર પેટા ્ોજના             ૨૨૩૫-સમાજ �રુકા અન ેાલ્ાણ 

         ૪૨૩૫-સામા�જા �રુકા અન ેાલ્ાણ  

�ગ ે�ડૂ� ખચર જોગવાઇ 
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સામા�જક ન્ામ્ અને અિધકાર�તા િવભાગ 

ર૦૧૮-૧૯ ના વષર માાટ  �ૂ � અને મહટ� �લ સદર હટઠળ કરટલ  જોગવાઇ 

     
    (�િપ્ા લાખમા)ં 

    
 અ.ન.ં �િત  �ૂ � મહટ�લુ �ુલ 

૧ અ��ુ�ૂચત �િત ાલ્ાણ ૨૫૧૬૦.૦૮ ૮૦૮૧૮.૩૭ ૧૦૫૯૭૮.૪૫ 

ર િવાસતી �િત ાલ્ાણ ૬૫૯૬૮.૩૧ ૧૧૭૬૭૮.૯૦ ૧૮૩૬૪૭.૨૧ 

૩ સમાજ �રુકા ૧૭૫૫.૭૭ ૭૧૭૭૧.૯૫ ૭૩૫૨૭.૭૨ 

૪ િવભાગ (�દુ) ૧૬.૦૦ ૮૮૮.૧૬ ૯૦૪.૧૬ 

  �ુલ....... ૯૨૯૦૦.૧૬ ૨૭૧૧૫૭.૩૮ ૩૬૪૦૫૭.૫૪ 
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સામા�જક ન્ા્ અને અિધકાર�તા િવભાગને લગતત  કંદર જોગવાઇઇ 
               (�િપ્ા લાખમા)ં 

અ.ન.ં કા ર્્મ ર૦૧૭-૧૮નત જોગવાઇ ર૦૧૭-૧૮નત �ધુારટલ જોગવાઇ ૨૦૧૮-૧૯નત જોગવાઇ 

 �ૂ � મહટ�લુ  ુૂ � મહટ�લુ  ુૂ � મહટ�લુ �ુલ 

૧ ર ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ 

૧ 
સામા�જા ન્ાન્ અને અિધાાર�તા 

િવભાગ(�દુ)  
૧૬.૦૦ ૭૮૫.૧૨ ૦.૦૦ ૮૮૩.૫૬ ૧૬.૦૦ ૮૮૮.૧૬ ૯૦૪.૧૬ 

ર 
િન્ામાશી, અ��ુ�ૂચત �િત 

ાલ્ાાણ ખા� ુ ં(૦) 
૨૯૬૬૬.૩૦ ૭૩૪૮૩.૦૪ ૧૨૮૫૩.૯૩ ૭૯૦૮૩.૭૨ ૨૫૧૬૦.૦૮ ૮૦૮૧૮.૩૭ ૧૦૫૯૭૮.૪૫ 

૩ 
િન્ામાશી, િવાસતી  �િત ાલ્ાઓણ 

ખા� ુ ં(૦) 
૧૨૦૧૩.૪૦ ૯૯૮૮૦.૯૫ ૯૯૭૬.૭૦ ૯૯૮૬૦.૭૮ ૬૫૯૬૮.૩૧ ૧૧૭૬૭૮.૯૦ ૧૮૩૬૪૭.૨૧ 

૪ 
િન્ામાશી, સમાજ �રુકા  ખા� ુ ં

(૦) 
૧૬૧૩.૬૦ ૬૮૨૫૬.૫૯ ૧૧૫૦.૦૦ ૬૮૪૭૫.૧૭ ૧૭૫૫.૭૭ ૭૧૭૭૧.૯૫ 

૭૩૫૨૭.૭૨ 

 
�ુલ ૪૩૩૦૯.૩૦ ૨૪૨૪૦૫.૭૦ ૨૩૯૮૦.૬૩ ૨૪૮૩૦૩.૨૩ ૯૨૯૦૦.૧૬ ૨૭૧૧૫૭.૩૮ ૩૬૪૦૫૭.૫૪ 

(૦)બાધંાામની જોગવાઇ સ�હત
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કામગતર� �દાજપત 

સામા�જક ન્ા્ અને અિધકાર�તા િવભાગ 
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સામા�જક ન્ા્ અને અિધકાર�તા િવભાગ 
પ્તાવના 
૧. કામગતર� 

સરાારશીના સામાન્ વહ�વટ િવભાગના તા.૧૧-૧૨-૯૮ના �હ�રનામા અ�સુાર સમાજ ાલ્ાણ અને 

આ�દ�િત િવાાસ િવભાગ�ુ ંસામા�જા ન્ા્ અન ેઅિધાાર�તા િવભાગ નામા�ભધાન ારવામા ંઆવ્ુ ંછે. પરં� ુહવે 

સરાારશીના સામાન્ા વહ�વટ િવભાગના તા. ૧૮-૫-૨૦૦૯ના �હ�રનામા અ�સુાર આ�દ�િત િવાાસ િવભાગને 

અલગ િવભાગ તર�ા� �હ�ર ાર�લ હોઇ, સામા�જા ન્ા.્ અને અિધાાર�તા િવભાગ�ુ ંાામગીર� �દાજપં અંે 

પાાિશત ારવામા ંઆવેલ છે.  

આ િવભાગને સરકાર� કામકાજના િન્મો હટઠળ �પુરત કરા્ેલ િવષ્ો પ�રિશષા-ક મા ંદશારવેલ છે.  
બારમી પચંવષ�  ્્ોજનાના સામા�જા સેવાના સેકટર હ�ઠળ સમાિવષટ ાર�લ ઉદેશો િસધધ ારવા માટ� આ 

િવભાગ દારા અ��ુ�ૂચત �િતઓ, સામા�જા અન ેશૈક�ણા ર�ત ેપછાત �િતઓ, િવચરતી અન ે િવ�ાુત �િતઓ, 

િનરાધાર અન ેમદં��ુધધના બાળાો, બાળ િવાાસ તેમજ  �ધૃધો, િવાલાગંો, �ભ�ાુો વગેર�ના ાલ્ાણ માટ� નીિત�ુ ં

ધડતર ારવામા ંઆવ ે છે, તેમજ આ બધી ાામગીર� માટ� ધડવામા ંઆવેલ નીિતના અમલ પરતવ ે દ�ખર�ખ 

રાખવામા ંઆવ ે છે. રા�્ સરાારની અનામત અન ે રોસટર �ગેની પવતરમાન નીિતના અમલીારણ અન ેતેન ે

આ�ષુ�ંગા બાબતો ઉપર દ�ખર�ખ રાખવાની ાામગીર� આ િવભાગ દારા હાથ ધરવામા ંઆવ ેછે. 

 

ર. વહ�વા� માળ�ુ ં
સામા�જા ન્ા્ અન ેઅિધાાર�તા િવભાગના વહ�વટ� માળખાની િવગત પ�રિશષટ- ખમા ંદશારવી છે. 

િવભાગના વડા તર�ા� અગ સ�ચવ છે તેમજ એા અિધા સ�ચવ, એા સં્ કુત સ�ચવ, ંણ  ના્બ સ�ચવ અન ેછ 

ઉપસ�ચવ તેમન ેમદદ ાર� છે. ાામગીર�ના િવષ્ો �ુદ� �ુદ� શાખાઓમા ંવહ�ચવામા ંઆવેલા છે. �મા ંસેકશન 

અિધાાર�ઓ અન ેના્બ સેકશન અિધાાર�ઓ તેમજ સામાન્  રજ ાાર�ુન ઓ� સ આિસસટનટ છે. 

સામા�જા ન્ા્ અન ે અિધાાર�તા િવભાગના િન્ંં ણ હ�ઠળ પ�રિશષઠ-ખમા ં દશારવ્ા પમાણ ે પાચં 

ખાતાના વડાઓ છે. �મા ંએા ાિમ�રશી, ંણ  િન્ામાશીઓ અન ેએા અન્ પછાત વગ�ના પચંનો  સમાવેશ 

થા્ છે. ત ેઉપરાતં બ ેવૈધાિના િનગમ અન ેછ અવૈધાિના િનગમ ાામ ાર� છે. તેમની ાામગીર�ની મા�હતી ભાગ-

ર મા ંદશારવેલ છે.  

આ ખાતાના વડાઓ સામા�જા ન્ા્ અન ેઅિધાાર�તા િવભાગ ેઘડ�લ નીિત-િન્મો અન ે્ોજનાઓના 

અમલ પરતવ ેતેમન ે�પુરત ારા્ેલ સ�ાઓની મ્ારદામા ંરહ�ન ેઅમલ બજવણી ાર� છે. 

 

૩. િનર�ક્ 

 સરાાર� િન્ત ાર�લ ધોરણ અ�સુાર આ િવભાગ સબંિંધત ખાતાના વડાની ાચેર�ઓ�ુ ંિનર�કણ હાથ ધર� 

છે. િનર�કણ દરિમ્ાન િન્મો�સુારની ાોઇ ખામી ધ્ાન ઉપર આવ ેતો ત ે�ધુારવા માટ� માગરદશરન આપવામા ં

આવ ેછે. 

આ િવભાગ સાથોસાથ સામાન્ વહ�વટ િવભાગના આ્ોજન પભાગ ે િન્ત ા્ાર પમાણ ે્ોજનાા�  ્

મા�હતી રાખ ે છે તથા ખાતાના વડા હ�ઠળ આવર� લેવાતી આ્ોજનની બાબતોની સમીકા ાર� છે. ખાતાના 

વડાઓના ખચર પર િન્ંં ણ માટ� સમ્ાતંર� બેઠાો ગોઠવવામા ંઆવ ેછે અન ેખચર �ગેની સમીકા પણ ારવામા ં

આવ ેછે. આ બેઠા અગ સ�ચવશીની સીધી દ�ખર�ખ હ�ઠળ ગોઠવવામા ંઆવ ેછે. 
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�જુરાત સરકારના કામકાજના િન્મો, પ�રિશષા-ક 
સામા�જક ન્ા્ અને અિધકાર�તા િવભાગને ફાળવેલા િવષ્ો 

૧. પછાતવગર અન ેસમાજ ાલ્ાણ માટ� વહ�વટ� તંં . 

૨. ભાષાા�્ લ�મુતીઓન ેલગતી બાબતો 

૩. �ત્ોદ્ ાા્રકમનો પેનશન ભાગ (પ.ંગા.�.ૃગા.િવ.િવ હ�ઠળની ન�ધ નબંર-૧૬-ા(ગ) �ુઓ)  

૪. અ��ુ�ૂચત �િતઓ, ભટાતી �િતઓ સ�હત પછાત વગ�ન ેઅન ેઅન્ પછાત વગ�ને લગતા ાલ્ાણ 

   ાા્��ુ ંસાંલન. 

૫. �બન અનામત વગ� માટ� રાજ્ આ્ોગની રચના ારવા બાબત 

૬. અ��ુ�ૂચત �િત ાલ્ાણ બોડર 

૭. અસ� ૃૃ ્તા (�નુહા) અિધિન્મ-૧૯૫૫નો અમલ 

૮. �હ�ર ��ૂ માટ�ના �હન્ુ સથળોમા ંપવેશ (પાિધારણ) અિધિન્મ-૧૯૫૬નો અમલ 

૯. અ��ુ�ૂચત �િતઓ માટ�ના છાંાલ્ો સ�હતના પછાત વગર છાંાલ્ો 

૧૦. િનવારિસતો, િનરાધાર �ીઓ અન ેબાળાો, �ધૃધો અન ેઅશાતોનો િનભાવ અન ેસભંાળ અન ેતેમન ેમાટ�  

    �હૃો અન ેઅશકતાશમો સથાપવા બાબત 

૧૧. બાળલગન પિતબધં અિધિન્મ-૧૯૨૯નો અમલ (ાા.િવ. હ�ઠળની ન�ધ નબંર-૧૧ અન ેઆ.પ.ા.િવ. હ�ઠળની   

    ન�ધ પણ �ુઓ.) 

૧૨. બાળ અપરાધો અન ેઅપરાધી બાળાો માટ�ની પાછળની સભંાળ (આ.પ.ા.િવ. હ�ઠળની ન�ધ પણ �ુઓ) 

૧૩. અનાથાશમ અન ેઅન્ સખાવતી �હૃો (દ�ખર�ખ અન ેિન્ંં ણ) અિધિન્મ-૧૯૬૦ 

૧૪. સામા�જા, આિથ�ા મોજણી સ�હત, સામા�જા સેવા ાા્� માટ� તાલીમ અન ેસશંોધન 

૧૫. સામા�જા સેવા ાા્�ન ેલગતી પ�િૃ�ઓ�ુ ંસાંલન 

૧૬. ાોઇ પણ બી� િવભાગન ેખાસ ન સ�પા્ે�ુ ંસામા�જા ાલ્ાણન ેલગ�ુ ંાામ 

૧૭. �ભ�ાુ અિધિન્મ અન ેિન્મોના અમલ સ�હત �ભખાર�ઓ માટ�ની સસંથાઓએ અટામા ંરાખેલા   

     �ભખાર�ઓની ��ુકત, ભીખ માટ�ની પરમીટો વગેર�.  

૧૮. છોડ� �ાુ�લા �ખુત �મરના ા�દ�ઓની ��ુકત પછ�ની સભંાળના ાા્રકમ વારહાઉસ,  ��ુકત  ોજ, �હૃ  

     (�ધુારા �હૃ), ા�દ� સહા્ા મડંળ�ઓ. 

૧૯. ઉધધાર �હૃો અન ેઉધધાર ાા્� 

૨૦. �ધુારા �હૃ શાળાઓ 

૨૧. �ધ બહ�રા �ુગંા અન ે�મનો માનિસા િવાાસ અટા� ગ્ો હો્ તેવાઓ �ગેના પશો(શ.અન ેરો.િવ. હ�ઠળની     

     ન�ધ નબંર-૮ અન ે૧૨ પણ �ુઓ) 

૨૨.(૧)(સા.વ.િવ.ન ે ાળવેલા િવષ્ોમા ંન�ધ નબંર-૪૫ હ�ઠળ આવી જતા હો્ તે િસવા્ના)િવભાગના વહ�વટ� 

િન્ંં ણ નીચેના બધા રાજ્પિંત અિધાાર�ઓ અન ે �બનરાજ્પિંત સરાાર�  નોારોની િનમ� ૂાંો, 

પિતિન્�ુાતઓ, બદલીઓ, બઢતીઓ, વતર�ાૂ, ર� મ�ૂંર�, પેનશન વગેર�ન ે લગતી તમામ બાબતો. 

    (ર) િવભાગના વહ�વટ� િન્ંં ણ હ�ઠળના સ�ચવાલ  ્ા�ડરના વગર-૧ અન ેવગર-રના અિધાાર�ઓન ેપેનશન  

        મ�ૂંર ારવાન ેલગતી તમામ બાબતો અન ે 

    (૩) િવભાગના વહ�વટ� િન્ંં ણ હ�ઠળના સ�ચવાલ  ્ા�ડરના વગર-રના અિધાાર�ઓના સબંધંમા ંર� મ�ૂંર  

        ારવાનો અન ે�જુરાત રાજ્ સેવા (િશસત અન ેઅપીલ) િન્મો ૧૯૭૧ના િન્મ-૬મા ં અ�કુમાાંો-૧ થી  

        ર મા ંિન�દ�ષઠ ા્ાર પમાણ ેિશકા ારવાન ેઅન ેસદર� ુિન્મ-૬ના અ�કુમાાંો-૩ થી ૮મા ંિન�દ�ષટ ા્ાર  
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        પમાણે િશકા ારવા માટ�ની િશસત ભગંની ાા્રવાહ�, માડંવાળન ેલગતી તમામ બાબતો (સા.વ.િવ. હ�ઠળની  

        ન�ધ નબર-૪પ પણ �ુઓ) 

ર૩. રાજ્ના હ��ઓુ માટ� સરાારમા ંિનહ�ત થ્ેલા ા� સરાારના ાબ� હ�ઠળના અન ેસામા�જા ન્ા્ અન ે 

     અિધાાર�તા િવભાગન ેસ�પા્ેલા ાામ, જમીન અન ેમાાનો 

ર૪. આ �ચૂીમાનંી ાોઇપણ બાબતના હ��ઓુ માટ� તપાસ અન ે�ાડા 

ર૫. ાોઇ ાોટરમા ંલેવાતી  � િસવા્, આ �ચૂીની બાબતો માટ�ની  �. 
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પ�રિશષા-ખ 
સામા�જક ન્ા્ અને અિધકાર�તા િવભાગ 

અગ સ સવચત 

              ૧                         ૨                      ૩                ૪                         ૫     
અિધા સ�ચવશી (િવ.�.ા/બ�ટ) 

૧. િવાસતી �િત ાલ્ાણન ે
લગતી સધળ� ાામગીર� 
(અ શાખા, અ-૧ શાખા) 
૨. બ�ટ આ્ોજન(બ-શાખા)  

સં્ કુત સ�ચવશી 

(મહ�ામ/સાંલન) 

૧. િવભાગ�ુ ંમહ�ામ(ઈ-શાખા) 

૨. સાંલન(ચ)  

૩. િવભાગની લોા  �ર્ાદ 

િનવારણ અિધાાર� તર�ા�ની 

ાામગીર� 

૪. ર�સ્�-સટોર,ટાઇપ  

૫. ાોમ્ુરુ��ટર સેલ  

ના્બ સ�ચવશી (અ.�.ા.) 

૧. અ�.ુ�િતઓન ેલગતી 

સઘળ� ાામગીર�(ગ-

શાખા,જ-શાખા) 

ર. ખાસ �ગ�તૂ ્ોજના( ા) 

૩. આવાસન ્ોજના  

૪. અત્ા ચાર િનવારણ ધારા 

સ�હતની સઘળ� ાામગીર�  

( હ શાખા) 

ના્બ સ�ચવશી(રોસટર/ 

ખા.ત.) 

૧.(રોસટર, રોસટર-૧શાખા, રોસટ ર 

સેલ) 

૨.ખાતાા�્ તપાસને લગતી 

ાામગીર� (ખા.ત.એ.) 

 

ના્બ સ�ચવશી(સમાજ 
�રુકા) 

૧. સમાજ �રુકાન ે

લગતી સધળ� ાામગીર�. 

(છ- શાખા, છ-૧ શાખા) 

૨. રોાડ શાખા 

૩. બાળ આ્ોગની 

ાામગીર� 

 

ઉપસ�ચવશી 

(િવ.�.ા.) 

૧. અ-શાખા 

૨. અ-૧ શાખા 

ઉપસ�ચવશી 

(બ�ટ/ખા.ત.) 

૧. બ�ટ શાખા 

૨. ખા.ત.એામ 

ઉપસ�ચવશી(મહ�ામ/સાંલન) 
૧. મહ�ામ શાખા 

૨. સટોર શાખા 

૩. ચ-શાખા(સાંલન) 

૪. ર�સ્� શાખા 
 

ઉપસ�ચવશી(અ.�.ા.)   
૧. ગ- શાખા, જ- શાખા, ા- 
શાખા, હ- શાખા 
૨. અત્ાચાર િનવારણ ધારા 

સ�હતની સઘળ� 

ાામગીર�,(હ-શાખા)  

ઉપસ�ચવશી(રોસટર/ાો.સેલ) 
૧.(રોસટર,રોસટર-૧ શાખા) 

૨. ાોમ્્ટુર સેલ 

 

ઉપ સ�ચવશી(સ.�.ુ) 
૧. છ–શાખા, છ–૧ શાખા  
૨. બાળ આ્ોગની 

ાામગીર� 
૩. રોાડ  
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ખાતાના વૂાઇ 
િન્ામાશી 

અ��ુ�ૂચત �િત 
ાલ્ાણ ખા� ુ ં

િન્ામાશી 
િવાસતી �િત 
ાલ્ાણ ખા� ુ

િન્ામાશી 
સમાજ �રુકા ખા� ુ

સ�ચવશી 
અન્ પછાત વગ��ુ ં

પચં 

આ્ાુતશી, િવાલાગં 

વ્ા�કતઓ માટ�ના 

 

સ�ચવશી 
�જુરાત રા�્ બાળ 

અિધાાર �રુકા આ્ોગ 

અ��ુ�ૂચત �િત 
ાલ્ાણ ્ોજનાઓનો 

અમલ 

િવાસતી �િત 
ાલ્ાણ 

્ોજનાઓનો અમલ 

સામા�જા સેવાઓ 
�ગેની નીિતનો 

અમલ 

સામા�જા અન ે
શૈક�ણા પછાત 

વગ�ની �િતઓ �ગ ે
તપાસ અન ેભલામણો 

અપગં ધારા �ગ ે બાળ અિધાાર �રુકા 

ધારા �ગે 

(ા) વૈધાિના િનગમો. 
    ૧. �જુરાત પછાત વગર િવાાસ િનગમ, ગાધંીનગર. 

     ૨. �જુરાત અ��ુ�ૂચત �િત િવાાસ િનગમ, ગાધંીનગર. 

(ખ) ાંપની ધારા / પબલીા ્સટ એાટ હ�ઠળ રચા્ેલ િનગમો / બોડર. 

     ૧. �જુરાત અલપસખં્ા નાણા ંઅન ેિવાાસ િનગમ. 

     ૨. �જુરાત ગોપાલા િવાાસ િનગમ. 

     ૩. �જુરાત સ ાઇ ાામદાર િવાાસ િનગમ. 

     ૪. �જુરાત  ઠાાોર અન ેાોળ� િવાાસ િનગમ. 

     પ. ડૉ. �બેડાર �ત્ોદ્ િવાાસ િનગમ(અ��ુ�ૂચત �િત) 

(ગ) નવર�ચત. 

     ૧. �જુરાત �બનઅનામત શૈક�ણા અને આિથ�ા િવાાસ િનગમ 
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ભાગ-૨ 

અન્ કામગતર� 

 રા�્મા ં િવાાસલકી ાા્ર � ત ે િન્ામાશી, ાિમશનરશી અન ેતેઓ હસતાના મહ�ામ દારા થા્ છે તેની 

સમીકા, ત ે�ગેની નીિત-િન્મો� ુધડતર સ�ચવાલ  ્ાકાએથી થા્ છે. વળ� સ�ચવાલ  ્ાકાએથી તાબાની ાચેર�ઓ 

ખાતેની ાામગીર��ુ ંિનર�કણ તેમજ ત ેાચેર�ઓ દારા થતી ાામગીર�ની પણ સમીકા ારવામા ંઆવ ેછે. 

સને ૨૦૧૭-૨૦૧૮ના વષર માાટનો અ ભગમઃ-  
રા�્મા ંપછાતવગરની ાોમો �મા ંમોટાભાગ ે (૧) અ��ુ�ૂચત �િત (૨) િવ�કુત અન ે િવચરતી �િતઓ (૩) 

સામા�જા અન ેશૈક�ણા ર�ત ેપછાત એવી ાોમો માટ� બકીપચંની િનમ�ુાં થ્ેલી અન ેતેઓની ભલામણના આધાર� 

ા�ટલીા ાોમોન ેત ેહ�ઠળ આવર� લેવા્ેલ છે. પરં� ુઆમ છતા ંપણ સમગ સમાજ�ુ ંસતર જોતા ંસામા�જા ર�ત ેસમાજમા ં

હ�ુ પણ ા�ટલીા ાોમો પછાત દશામા ંજોવા અ�ભુવવા મળે છે. આ સજંોગોમા ંઆ પછાત દશામા ં�વન ��ુરતી 

ાોમોના ઉતથાન માટ� રા�્ સરાાર તર થી આવી ાોમોના આિથ�ા સામા�જા અન ેશૈક�ણા ઉતથાન �ગ ેપણ જ�ુર� 

ાામગીર� ારવાની રહ� છે. 

�જુરાતમા ંપછાત વગ�ના ઉતાષર માટ� િવિવધ ાોપ�ર�શનો પણ સથાપવામા ંઆવેલ છે. આ ાોપ�ર�શનો સવા્� 

અન ેસવતંં  ર�ત ેરાજ્ના પછાત વગ�ના ઉતાષરની ્ોજનાઓના અમલ/ બજવણી ાર� રહ�લ છે.  

૧. �જુરાત અ��ુ � સત �િત િવકાસ િનગમઃ- 
�જુરાત અ��ુ�ૂચત �િત આિથ�ા િવાાસ િનગમની રચના સન ે૧૯૭૫મા ંસોસા્ટ� ર�સ �્શન એાટ, ૧૮૬૦ 

હ�ઠળ ારવામા ંઆવેલ હતી. ત્ારબાદ ૧૯૭૯મા ં િનગમના માળખા�ુ ંસન ે૧૯૫૬ના ભારતી્ ાંપની ધારા હ�ઠળ રાજ્ 

સરાારના સાહસ તર�ા� �ુપાતંર ારવામા ંઆવેલ છે. તા. ૧૫-૮-૯૬થી  �જુરાત અ��ુ�ૂચત �િત આિથ�ા િવાાસ 

િનગમન ે��ુુ્ ત અવસથામા ં�ાૂ� �જુરાત અ��ુ�ૂચત �િત િવાાસ િનગમ તર�ા� નામા�ભધાન ાર� વૈધાિના િનગમ 

બનાવવામા ંઆવેલ છે. આ િનગમની સ�ાવાર શેર�ડુ� �. પ૦.૦૦  ારોડ છે, �ની સામ ેભરપાઇ થ્ેલી શેર�ડુ� �. 

૩૦,૩૩.૬૫ લાખ છે. રાજ્ સરાારનો  ાળો પ૧ ટાા અન ેભારત સરાારનો  ાળો ૪૯ ટાા છે. 

અ��ુ�ૂચત �િત િવાાસ િનગમ ધવારા સન ે ૧૯૭૭-૭૮થી સન ે ૧૯૯૦-૯૧ દરિમ્ાન અ��ુ�ૂચત �િતના 

લાભાથ�ઓન ે વ્�ાતગત ર�ત ે ાર�લા સીધા ધીરાણ પૈા� બાા� રામ પરત નહ� ાર� શાવાના ાારણ ેતેઓ આિથ�ા 

ઉતાષરની અન્ ્ોજનાઓનો લાભ લઇ શાતા ન હતા. અ��ુ�ૂચત �િતના આવા લાભાથ�ઓ સરાારની અન્ 

્ોજનાઓનો લાભ લઇ શા� ત ે હ��સુર અ��ુ�ૂચત �િત િવાાસ િનગમ ેાર�લ સીધા ધીરાણની વ્ાજ સ�હતની રામ 

સરાાર� સહા્ (સબસીડ�) �ુપ ેગણી સરભર ારવા�ુ ંનાા� ારવામા ંઆવેલ છે.  

આ િનગમનો �ળૂ�તૂ ઉદ� ઼શ �જુરાતના ગર�બી ર�ખા નીચ ે�વતા અ��ુ�ૂચત �િતના �ુ�ંુબોન ેબ�ા�બલ 
્ોજના નીચ ે �ુદ� �ુદ� રાષ્��્�ૃત બ�ાો ધવારા નાના નાના બ�ા�બલ અન ે �ુટ�ર ઉધ્ોગ ધધંાઓ નીચ ે �. 
૩પ,૦૦૦/-ની ્િુનટ ાોસટમા ંવધારો ાર� �. ૧.૦૦ લાખ   વેપાર ધધંા માટ� અને (ર) ઉદોગ અન ેસેવા માટ� 
મહતમ �. ૨.૦૦ લાખની મ્ારદા નાા� ારવામા ંઆવેલ છે. 
        આ િનગમ ધવારા  બ�ા�બલ ્ોજના ઉપરાતં માનવગર�મા ્ોજના હ�ઠળ અ��ુ�ુચત �િતની વ્�ાતઓન ે

સવરોજગાર� માટ� સાધન/�ુલસા�ટસ સહા્ �ુપ ેઆપવામા ંઆવ ે છે અન ેએન.એસ.એ .ડ�.સી. નવી �દલહ� સહાિ્ત 

્ોજના હ�ઠળ ગર�બી ર�ખા ારતા ંબમણી આવા ધરાવતી વ્�ાતઓન ે૩ ટાા થી ૬ ટાાના વ્ાજના દર� સાધન/વાહન 

માટ� િધરાણ આપવામા ંઆવ ે છે. હાલમા ંમાઇાો ક�ડ�ટ  ા્નાનસ,મ�હલા સ��ૃધધ ્ોજના, ડ�ર�  ામ�ગ ્ોજના અને 

પેસેનજર ઓટોર�કા માટ� ્ોજનાઓ મ�ૂંર થ્ેલ છે. 

ર.  �જુરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમઃ-  
�જુરાત સરાાર� અસવવછ વ્વસા્મા ંરોાા્ેલા સ ાઇ ાામદારોને આિથ�ા તેમજ સામા�જા ર�તે પગભર ાર� 

તેમ�ુ ં�નુ:સથાપન ારવાના હ��થુી તા.૦૧/૧૧/૨૦૦૧ના રોજ �જુરાત સ ાઇ ાામદાર િવાાસ િનગમની સથાપના ાર�લ 

છે. ભારત સરાારશીના રાષ્�્ સ ાઇ ામરચાર� નાણા ંઅને િવાાસ િનગમ, નવી �દલહ�ની સટ�ટ ચેનલાઇા�ગ એજનસી 
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તર�ા� આ િનગમ ાા્રરત છે, તેમજ રા�્ સરાાર અને રાષ્�્ િનગમ તર થી દર વષ  મ�ૂંર થ્ેલ લોનની રામને 

ધ્ાને લઇ સીધા િધરાણની િવિવધ ્ોજનાઓ, શૈક�ણા લોન તેમજ �ુદા-�ુદા �્ડ હ�ઠળ તાલીમ આપવામા ંઆવે છે. 

તેમજ �જુરાત સરાારની ડૉ. �બેડાર સ ાઇ ાામદાર આવાસ ્ોજના હ�ઠળ માાન સહા્/ �બન વ્ાજા�્ લોન 

આપવામા ંઆવે છે. 

૩. �જુરાત પછાત વગર િવકાસ િનગમઃ-  
  �જુરાત પછાતવગર બોડર ા� �ની રચના તા.૨૦-૦૫-૧૯૮૭ના રોજ ારવામા ંઆવેલ. આ બોડર સોસા્ટ�ા 

ર�સ �્શન એકટ, ૧૮૬૦ અન ેબોમબ ેપબલીા ્સટ એકટ, ૧૯૫૦ હ�ઠળ ર�સટડર થ્ેલ તેન ેતા.૦૬-૦૭-૧૯૮૭થી સવા્� 

સવ�પ આપી �જુરાત પછાતવગર િવાાસ િનગમમા ંપ�રવતરન ાર�લ છે. તેની �ખુ્ ાામગીર� સામા�જા, શૈક�ણા અને 

આિથ�ા ર�ત ેપછાતવગ�ના પ�ો�ુ ંિવૃલેષણ ાર�ુ,ં તેમના માટ� ્ોજનાઓ ધડવી તેમજ � ્ોજનાઓ અ�સતતવમા ંહો્ 

અન ે �ર ાર ારવાની જ�ુર જણા્ તો �ધુારા વધારાની ભલામણ ારવાની છે. તેમજ આ લોાોન ે�ુદા �ુદા ખાતાઓ 

અન ેએજનસીઓ માર ત તેમન ેમળતા લાભો મેળવવામા ંસહા્�તૂ થવાની છે. રા�્ સરાાર અને નેશનલ બેાવડર 

કલાસ  ાઇનાનસ એનડ ડ�વલપમેનટ ાોપ�ર�શન, નવી �દલહ� દારા મળનાર િધરાણનો ઉપ્ોગ ાર�, ઓછા વ્ાજ દર� 

લાભાથ�ઓને િધરાણ ��ુ પડવાની ્ોજનાનો અમલ ારવામા ંઆવે છે. માઇકો   ાઇનાનસ, મ�હલા સ��ૃધધ, સવ્ ંસકમ 

્ોજના, ન્ ુસવ�ણ�મા ્ોજના, ટમર ્ોજના, િશકણ લોન ્ોજનાનો અમલ ારવામા ંઆવ ેછે. 

 આ િનગમની સ�ાવાર શેર�ડૂ� ૫૦.૦૦/- ારોડની છે. �ની સામે ૨૬.૩૮/-ારોડ ભરપાઇ થ્ેલી છે. આ 

િનગમે વષર ૧૯૯૭-૯૮ થી ૨૦૧૬-૧૭(માચર-૨૦૧૭ �િતત) �દા� ૧૧૯૦૫ લાભાથ�ઓને ૧૦૯૩૬.૬૮/-લાખની 

લોન�ુ ંિધરાણ ારવામા ંઆવેલ છે. 

૪. �જુરાત ગોપાલક િવકાસ  િનગમઃ- 

 �જુરાત ગોપાલા િવાાસ બોડર� ુબધંારણ ચેર�ટ� ાિમ�રશીની ાચેર� અમદાવાદના તાર�ખ ૨૬-૦૬-૯૨ના રોજ 

ન�ધણી કમાાં:એ /૨૦૮/ગાધંીનગર તથા ન�ધણી નબંર:�જુ/૨૪૫/ગાધંીનગરથી મ�ૂંર ારાવી ન�ધણી  ારાવેલ છે. 

તા.૧૦-૦૮-૨૦૦૦થી સરાાર� આ બોડરન ે "�જુરાત ગોપાલા િવાાસ િનગમ �લિમટ�ડ, ગાધંીનગર"ના નામ ે િનગમમા ં

પ�રવતરન ાર�લ  છે. િનગમની ાચેર� ગાધંીનગર ખાત ેઆવેલ છે. સદર� ુ િનગમમા ં ૮ �બનસરાાર� સભ્ો અન ે ૭ 

સરાાર� સભ્ોનો સમાવેશ ારવામા ંઆવેલ  છે. �જુરાત  ગોપાલા િવાાસ િનગમ રચવાનો �ખુ્ ઉદેશ મોટાભાઇ 

ભરવાડ, નાનાભાઇ ભરવાડ, રબાર�, ભોપા, ાોડ�્ાતર, સોરઠ�્ા, રબાર� ચં્ ્ા �િતઓ ા� �મા ં િશકણ�ુ ંપમાણ 

લગભગ નહ�વત છે, તેઓ આરોગ્ન ેહાિનાારા એવા ગદંા વસવાટના સથળે �પંડા બાધંીન ેરહ� છે, તેઓનો વારસાગત 

વ્વસા  ્�ખુ્તવ ેપ� ુઉછેરવાનો તેમની દ�ખભાળ અન ે્ુધ વેચવાનો છે, આ �િતઓના પ�ો તપાસી શૈક�ણા અને 

આિથ�ા ઉતાષરના ાા્રકમો તૈ્ાર ારવા સલાહ �ચુનો ારવાનો છે. ઉપર જણાવેલ િવગત ેસીધા િધરાણની ્ોજના 

�તગરત િનગમ દારા પ�પુાલન માટ� �.૧.૩૦/-લાખ �ધુીની લોન, નાના ધધંા માટ� �.૨.૦૦/-લાખ �ધુીની લોન અને 

પ�રવહન ્ોજના માટ� �.૪.૦૦/- લાખ �ધુીની લોન �જુરાત સરાાર દારા �.૨.૦૦/-લાખ અને એન.બી.સી.એ .ડ�.સી., 

નવી દ�લહ� દારા �.૪.૦૦/- લાખ �ધુીની લોનની ્ોજનાઓનો અમલ ારવામા ંઆવે છે. 

 આ િનગમની ાંપની દારા ૧૯૫૬ હ�ઠળ તા.૧૮/૦૫/૨૦૦૧થી ન�ધા્ા બાદ વષર ૨૦૦૨-૦૩થી 

તા.૩૧/૦૧/૨૦૧૮ �ધુી �.૩૭.૮૨/-ારોડની લોન �ુલ ૭૨૨૦ લાભાથ�ઓને આ િનગમ દારા રા�્ સરાારશીએ િન્ત 

ાર�લ લોનની મ્ારદામા ંલાભ આપેલ છે. 

પ. �જુરાત અલપસંં ્ક ના્ા ંઅને િવકાસ િનગમઃ- 

 �જુરાત લ�મુતી  બોડરની રચના સોસા્ટ�ા ર�સ �્શન એકટ, ૧૮૬૦  હ�ઠળ તા.૧૪-૧૧-૭૯ના ઠરાવથી 

ારવામા ંઆવેલ હતી. �જુરાત લ�મુતી બોડર (ધાિમ�ા અન ેભાષાા�  ્લ�મુતીઓ માટ�)ની ન�ધણી તા.૧૧-૦૩-૮૦ના 

રોજ ારવામા ંઆવેલ હતી. તા. ૧૪-૦૯-૯૯ના ઠરાવથી સરાાર� �જુરાત લ�મુતી બોડરન ે�જુરાત અલપસખં્ા નાણા ં

અન ેિવાાસ િનગમમા ંપ�રવત�ત ારવાના �ુામો ાર�લ છે. આ િનગમની સ�ાવાર શેર�ડૂ� �.૨૦૦૦.૦૦/-લાખ છે, �ની 

સામે ભરપાઇ થ્ેલી શેર�ડૂ� �.૧૯૩૦.૦૦ લાખ છે. 
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  હવ ેઆ િનગમમા ં૮ �બનસરાાર� અન ે૬ સરાાર� સભ્ોનો સમાવેશ ારવામા ંઆવેલ છે. િનગમ ગાધંીનગર 

ખાત ેાા્ર ાર� છે.  

લ�મુતી િનગમ રચવાનો �ખુ્ ઉદેશ લ�મુતીઓના પશો તપાસી તેઓના બધંારણી  ્હ�ના સરંકણ માટ�ના 

ઉપા્ો િવચારવા અન ેતેમની શૈક�ણા અન ેઆિથ�ા, સામા�જા, �સથિત �ધુારવા માટ� ાલ્ાણાાર� ્ોજનાઓ ધડવા 

િનગમ માટ� વહ�વટ� ગાનટની જ�ર� બ�ટ જોગવાઇ ારવામા ંઆવેલ છે. ભારત સરાારના નેશનલ મા્નોર�ટ�ા 

ડ�વલપમેનટ િનગમની ચેનલાઇા�ગ એજનસી તર�ા� આ િનગમ ાા્ર ાર� છે. 

ગર�બલકી અન ેરોજગારલકી ાા્રકમ હ�ઠળ સન ૯૨-૯૩ દરિમ્ાન લ�મુતીઓ માટ� નીચ ેપમાણ ેબે નવી 

્ોજનાઓ સરાાર તર થી મ�ૂંર ારવામા ંઆવેલ છે.  

(૧) અલપ સખં્ા સ�દુા્ના ઇસમોને સવરોજગાર માટ� નાના ધધંા માટ� લોન સહા્ આપવાની ્ોજના તથા 

શૈક�ણા િધરાણ ્ોજના.  

(ર) િવિવધ પાારના નાના ધધંા માટ� રાહત વ્ાજ દર� લોન આપવામા ંઆવ ેછે. 

(૪) સથાિના  િવસતારોમા ંંણ વષર ારતા વ� ુસમ્થી ાા્રરત હો્ તેવી �બન સરાાર� સસંથાઓન ેસવરોજગારના 

વ્વસા્ો માટ� �. ૧,૦૦,૦૦૦/ની મ્ારદામા ંમાઇકો  ાઇનાનસ ્ોજના હ�ઠળ િધરાણ આપવામા ંઆવ ેછે. 

૬. �જુરાત ઠાકોર અને કોળ�  િવકાસ િનગમઃ- 

 સામા�જા અને શૈક�ણા ર�તે પછાતવગ� પૈા� ઠાાોર અને ાોળ� �િતઓના સવાવગી ઉતાષર માટ� આ િન્મની 

રચના ારવામા ંઆવી છે.  

 ભારત સરાારશીના રાષ્�્ પછાતવગર નાણા ંઅને િવાાસ િનગમ, નવી દ�લહ�ની ચેનલાઇા�ગ એજનસી 

તર�ા� ાામ ાર� છે. રા�્ સરાાર અને રાષ્�્ િનગમ તર થી દર વષ  મ�ૂંર થ્ેલ લોનની રામને ધ્ાનમા ંલઇને 

સીધા િધરાણની િવિવધ ્ોજનાઓનો અમલ ારવામા ંઆવે છે. ઠાાોર અને ાોળ� સમાજના નબળ� આિથ�ા પ�ર�સથિત 

ધરાવતા જ�ર�્ાતમદં લોાો સવમાનભેર સવરોજગાર� મેળવી આતમિનભરર બની �વનમા ંઉાિત ાર� શા� તે ઉદેશથી આ 

િનગમ દારા િવિવધ ્ોજનાઓ �વી ા�  �ૃિષ અને સલંગન પ�િૃ�ઓ, લ� ુઉદોગ, ાાર�ગર� અને પરંપરાગત ધધંા 

વ્વસા્, સેવાા�્ ધધંા અને પ�રવહન સેકટર અને ઉવચ િશકણ માટ� લોન આપવામા ંઆવ ેછે. � સદંભરમા ંઉવચ 

િશકણ માટ� લોન�ુ ંઅર�પંા ભરતા ંપહ�લા ંઆ મા�હતી પિંાાનો અભ્ાસ ારવા િવનતંી છે. 

 તા.૩૧મી માચર, ૨૦૧૭ �ધુીમા ં૯૫૦૦ �ટલા લાભાથ�ઓને �.૪૬.૦૦/- ારોડની લોન આપવામા ંઆવી છે. 

વષર ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્ાન �દા� ૧૦૦૦ લાભાથ�ઓને ૫.૦૦/- ારોડ�ુ ંલોન િધરાણ ારવાનો �દાજ છે. 

૭. ૂૉ. �બેૂકર �ત્ોદ્ િવકાસ િનગમ(અ�.ુ�િત):- 

   અ��ુ�ુચત �િતની અિત પછાત �િતઓમા ં“વા�લમા�(સ ાઇ ાામદાર અને તેમના આિશતો િસવા્), હાડ�, 

નાડ�્ા, સેનવા, �રુ�, ��ુ બારણ, વણાર સા�,ુ અ��ુ�ુચત �િતના બાવા, િતરગર, તીરબદંા, થોર�, માતગંી, �રુ� 

બારોટ” �વી અિત પછાત �િતના લોાો અન્ �િતઓની સરખામણીમા ંચોકકસ પગિત ાર� શા� અને તેઓનો આિથ�ા 

ઉતાષર થઇ શા� તે માટ� ડૉ. �બેડાર �ત્ોદ્ િવાાસ િનગમ(અ�.ુ�િત)ની રચના ારવામા ંઆવેલ છે. 

 ભારત સરાારના NSFDC, નવી �દલહ�ની ચેનલાઇા�ગ એજનસી તર�ા� આ િનગમ ાામ ાર� છે. રા�્ સરાાર 

અને NSFDC, નવી �દલહ� તર થી દર વષ  મ�ૂંર થ્ેલ  ંડને ધ્ાનમા ંલઇ સીધા િધરાણની ્ોજનાનો અમલ ારવામા ં

આવે છે. 

 આ િનગમ દારા ૩૧મી �ન્આુર�, ૨૦૧૮ �ધુીમા ંમ�હલા સ��ૃધધ ્ોજના હ�ઠળ ૧૨૯૭ લાભાથ�ઓને ૬.૪૮ 

ારોડ માઇકો  ાઇનાનસ ્ોજના હ�ઠળ ૧૧૯૦ લાભાથ�ઓને ૫.૯૫ ારોડ તથા પેસેનજર ઓટો ર�કા ્ોજના હ�ઠળ ૨૪૭ 

લાભાથ�ઓને ૩.૭૨ ારોડ મળ� �ુલ ૨૭૩૪ લાભાથ�ઓને ૧૬.૧૫ ારોડની લોન આપવામા ંઆવેલ છે.   

૮. �જુરાત િવસરતત અને િવ કુત �િત િવકાસ િનગમ:- 

 સામા�ા અને શૈક�ણા ર�તે પછાતવગ�મા ંસમાિવષટ �િતઓ પૈા� ૨૮ િવચરતી અને ૧૨ િવ�કુત �િતઓ 

મળ� �ુલ ૪૦ (હાલ-૩૩) �િતઓ અિતપછાત છે. આ �િતઓની રખડતી અને ભટાતી �વનશૈલીના ાારણે તેઓ 
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સામા�ા, શૈક�ણા અને આિથ�ા ર�તે અિતપછાત છે. આ �િતઓનો સવાવગી િવાાસ થા્ તે હ��સુર સરાારશીના 

સામા�ા ન્ા્ અને અિધાાર�તા િવભાગ, સ�ચવાલ્, ગાધંીનગરના તા.૦૨/૦૨/૨૦૧૫ના ઠરાવ કમાાં: 

મામ/૧૧૨૦૧૩/૨૯૮૫૫/અ,થી �જુરાત િવચરતી અને િવ�કુત �િત િવાાસ િનગમ, ગાધંીનગરની રચના ારવામા ં

આવેલ છે. આમ આ િનગમ વષર ૨૦૧૫-૧૬ મા ંાા્રરત થ્ેલ છે.  

 આ િનગમ ભારત સરાારશીના રાષ્�્ પછાતવગર નાણા ંઅને િવાાસ િનગમ (NBCFDC), નવી �દલહ�ની 

ચેનલાઇા�ગ એજનસી તર�ા� ાામ ાર� છે. િનગમ દારા રા�્ સરાાર તથા રાષ્�્ િનગમ તર થી દર વષ  મ�ૂંર થ્ેલ 

લોનની રામને ધ્ાનમા ંલઇ સીધા-િધરાણની િવિવધ ્ોજનાઓનો અમલ ારવામા ંઆવે છે.  

 િવચરતી અને િવ�કુત �િતના નબળ� આિથ�ા પ�ર�સથતી ધરાવતા જ�ર�્ાતમદં લોાો સવમાનભેર સવરોજગાર� 

મેળવી આતમિનભરર બની �વનમા ંઉાિત ાર� અન્ સમાજની હરોળમા ંઆવી શા� ત ેઉદ�શથી આ િનગમ દારા િવિવધ 

્ોજનાઓ �વી ા� લ�ઉુદોગ , ાાર�ગર� અને પરંપરાગત ધધંા વ્વસા્ , સેવાા�્ ધધંા , પ�રવહન સેકટર અને 

ઉવચિશકણ માટ� ઓછા વ્ાજના દર� લોન-િધરાણ આપવાની ાામગીર� ારવામા ંઆવે છે.  

 

 તા.૩૧ માચર, ૨૦૧૭ �ધુીમા ં૨૭૬ �ટલા લાભાથ�ઓને �.૭૫.૦૦/-લાખ�ુ ંલોન-િધરાણ આપવામા ંઆવેલ છે. 

ચા� ુવષર ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્ાન ડ�સેમબર-૨૦૧૭ �ધુી ૨૨૭૫ �ટલા લાભાથ�ઓને �. ૭૨૮.૦૦/-લાખની લોન 

મ�ૂંર ારવામા ંઆવેલ છે.  

 વષર ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્ાન �દા� ૧૦૦૦ લાભાથ�ઓને �. ૫૦૦.૦૦/-લાખ�ુ ંલોન-િધરાણ ારવાનો �દાજ છે. 

૯.  �જુરાત  બનઅનામત શૈક ્ક અને આિઆિક િવકાસ િનગમઃ-  
 સામા�જા ન્ા્ અને અિધાા�રતા િવભાગના તા. ૩૦/૦૯/૨૦૧૭ના ઠરાવથી  �જુરાત �બનઅનામત શૈક�ણા 

અને આિથ�ા િવાાસ િનગમની  રચના ારવામા ંઆવેલ છે. િનગમમા ંઅધ્ક , ઉપાધ્ક અને સભ્ો સ�હત મળ�ને �ુલ 

૭(સાત) �બનસરાાર� સભ્ોની િનમ� ૂાં ારવામા ંઆવેલ છે. િનગમ�ુ ં�ખુ્ મથા ગાધંીનગર ખાતે રાખવામા ંઆવેલ 

છે. રા�્ સરાાર� �બનઅનામત વગ�ના �ુ�ંુબો , િવદાથ�ઓ અને અરજદારોના સવારગી શૈક�ણા અને આિથ�ા િવાાસની 

પ�િૃત માટ� આ િનગમની રચના ાર�લ છે. િનગમ ખે�ૂતો , પ�પુાલાો, ાાર�ગરો અને મ�ૂરોને શૈક�ણા અને આિથ�ા 

ઉપ�ન માટ� રાહતના દર� િધરાણ આપી રોજગાર�ની તાો �રૂ� પાડશે. તથા આ માટ� અલગ અલગ ્ોજનાઓ તૈ્ ાર 

ારશે. આ વગ�મા ંિશકણનો  �લાવો થા્ તે માટ� ્ોજનાઓ ારશ.ે આ વગ�ના આિથ�ા િવાાસ માટ� તેઓના �ળૂ 

વ્વસા્ને અ��ુપ ધધંા િવાાસની ્ોજનાઓ તૈ્ાર ારશે. આ વગ� માટ� ાૌશલ્ વધરન માટ�ની વ્વસથા ાર� 

રોજગાર�ની તાો ઉભી ારશે. િનગમ�ુ ંઅિધ�ૃત શેરભડંોળ �.૧૦૦/- ારોડ�ુ ંન�� ારવામા ંઆવેલ છે. િધરાણ પ�િૃતઓ 

માટ� ચા� ુનાણાાં�્ વષર ૨૦૧૭-૧૮મા ં�.૫૦૦ /- ારોડની  ાળવણી �ધુાર�લા �દાજપંમા ંાર�ને મેળવવા�ુ ંન�� 

ારવામા ંઆવેલ છે. િનગમને ૯૮ લાખ વહ�વટ� ગાનટ પેટ�, ૧ લાખ �. શેર �ડૂ� પેટ� અને ૧ લાખ �. સીધા િધરાણ માટ� 

ટોાન  ાળવણી ારવામા ંઆવેલ છે. આગામી નાણાાં�્ વષર ૨૦૧૮-૧૯ ના �દાજપંમા ં�. ૫ ારોડની શેર�ડૂ� નવી 

બાબત તર�ા� મ�ૂંર ારવામા ંઆવેલ છે. િનગમને ાચેર� માટ� ડૉ. �વરાજ મહ�તા ભવન , બલોા ન ં૧૪ , બી� માળ, 

ગાધંીનગર ખાતે જગ્ા  ાળવવામા ંઆવેલ છે. 
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ભાગ -૩  

પંા – ા 

ાા્રકમ અન ેપ�િૃ��ુ ંવગ�ારણ 

નાણાા�્ જ�ર�્ાત 

માગ્ત ્માકં- ૯૧ અને ૯૫  

       ું ્  સદર – રરપ૧, સ સવાલ્ સામા�જક સેવાઇ  

    

         

(�િપ્ા લાખમા)ં 

્માકં િવગત 

૨૦૧૬-૧૭ નો �હસાબ ૨૦૧૭-૧૮નત  જોગવાઇ 
૨૦૧૭-૧૮નત �ધુારટલત 

જોગવાઇ 
૨૦૧૮-૧૯ નત જોગવાઇ 

આ્ોજન  
આ્ોજન 

બહાર 
 �ૂ �  મહટ�લુ  �ૂ � મહટ�લુ  �ૂ � મહટ�લુ �ુલ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ 

૧ 

માગંણી કમાાં-૯૧            

�ખુ્ી સદર-રરપ૧          

સ�ચવાલ્ સામા�જા સેવાઓ 

૦૯૦ સ�ચવાલ  ્

૩૯.૦૦ ૩૮૭.૦૦ ૦.૦૦ ૫૪૯.૩૨ ૦.૦૦ ૬૦૫.૩૨ ૦.૦૦ ૬૫૫.૪૫ ૬૫૫.૪૫ 

૨ 

માગંણી કમાાં-૯પ             

�ખુ્ી સદર-રરપ૧          

સ�ચવાલ્ સામા�જા સેવાઓ 

૦૯૦ સ�ચવાલ્ તથા ૭૯૩ 

૩૯.૮૦ ૧૫૫.૯૨ ૦.૦૦ ૨૩૫.૮૦ ૦.૦૦ ૨૭૮.૨૪ ૦.૦૦ ૨૩૨.૭૧ ૨૩૨.૭૧ 

  �ુલ સરવાળો-  માગં્ત-૯૧- ૯પ ૭૮.૮૦ ૫૪૨.૯૨ ૦.૦૦ ૭૮૫.૧૨ ૦.૦૦ ૮૮૩.૫૬ ૦.૦૦ ૮૮૮.૧૬ ૮૮૮.૧૬ 
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ભાગ -૩  

પંા – ા 

ાા્રકમ અન ેપ�િૃ��ુ ંવગ�ારણ 

નાણાા�્ જ�ર�્ાત 

માગ્ત ્માકં- ૯૪ 

       ું ્  સદર – ૭૬૧૦ (સ.ક.પભાગ)  

  

(�િપ્ા લાખમા)ં 

્માકં  ગૌ્ સદર 

૨૦૧૬-૧૭નો �હસાબ 
૨૦૧૭-૧૮નત  

જોગવાઇ 

૨૦૧૭-૧૮નત 

�ધુારટલત 

જોગવાઇ 

૨૦૧૮-૧૯નત જોગવાઇ 

આ્ોજન  
આ્ોજન 

બહાર 
 �ૂ �  મહટ�લુ  �ૂ �  મહટ�લુ  �ૂ �  મહટ�લુ �ુલ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ 

   ું ્લ સદર-૭૬૧૦ 
         

સરકાર� કમરસાર�ઇનત પેશગતઇ 
         

 ગૌણ સદર 
         

ર૦૧-માાન બાધંાામ પેશગી ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૫.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૫.૦૦ ૦.૦૦ ૧૫.૦૦ 

ર૦ર-મોટર વાહન પેશગી ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ 

ર૦૩-બી� વાહન-સા્ાલ માટ� પેશગી ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૮૦૦-અન્  પેશગીઓ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

  ��લ  ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૬.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૬.૦૦ ૦.૦૦ ૧૬.૦૦ 
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ભાગ-૪ 

ના્ાક�્ જોગવાઇનત સમ��તત 
સામા�જા ન્ા્ અન ેઅિધાાર�તા િવભાગ તર થી સીધી ર�ત ેાોઇ િવાાસલકી ાા્ર ારવાના થતા નથી 

પરં� ુઆ �ગેની નીિતના અમલ ઉપર દ�ખર�ખ રાખવાની ાામગીર� હો્ છે. આથી સામા�જા ન્ા્ અન ે
અિધાાર�તા િવભાગ માટ� બ�ટ સદર-૨૨૫૧-સ�ચવાલ  ્સામા�જા સેવાઓ  સ�ચવાલ્ હ�ઠળની મ�ૂંર ાર�લ 
ગાનટનો ઉપ્ોગ ામરચાર� વગરના પગાર અન ેભથથા ંમાટ� ારવામા ંઆવેલ છે.  
 તા.૧-૧૦-૨૦૧૭ની �સથિતએ સામા�જા ન્ા્ અન ેઅિધાાર�તા િવભાગ (�દુ)ના મહ�ામની પગાર ાકાવાર 

પ�ર�સથિત નીચ ે�જુબ હતી. 

 

પે મે્�ાસ�ુ ં

લેવલ 

પે મે્�ાસના 

અ��ુપ 

લેવલમા ં

લ��ુમ 

પગાર 

 �ાસ 

પગાર 

તા.૦૧/૧૦/૨૦૧૭ની �સથિતએમ�ુંર થ્ેલ 

મહ�ામ 

�ુલ સખં્ા 

વગર-૧ વગર-૨ વગર-૩ વગર-૪ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭  ૮ 

૧૫ ૧૮૨૨૦૦  ૧    ૧ 

૧૩ A ૧૩૧૧૦૦      ૦ 

૧૩ ૧૧૮૫૦૦  ૪    ૧ 

૧૨ ૭૮૮૦૦  ૩    ૩ 

૧૦ ૫૬૧૦૦  ૬    ૬ 

૮ ૪૪૯૦૦   ૧૫ ૧૫  ૩૦ 

૭ ૩૯૯૦૦    ૨૩  ૨૩ 

૪ ૨૫૫૦૦     ૧ ૧ 

૨ ૧૯૯૦૦    ૧૩  ૧૩ 

IS-3 ૧૫૭૦૦     ૧૩ ૧૩ 

IS-2 ૧૫૦૦૦     ૫ ૫ 

  ૩૮૦૯૦   ૨૦  ૨૦ 

  ૧૯૯૫૦   ૨૦  ૨૦ 

  ૧૪૮૪૪  ૧   ૧ 

  ૧૭૯૧૦  ૧   ૧ 

  ૩૨૨૦૨ ૧    ૧ 

  ૧૪૭૩૦   ૧  ૧ 

   ૧૨ ૧૮ ૮૨ ૧૯ ૧૩૧ 
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કામગીર� �દાજપત 

િનયામકશી, અ��ુ�ૂચત �િત કલયાા ખા� ુ
 
 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 



21 
 

િનયામકશ્, અ��ુ�ૂચત �િત કલયાા. 
ભાગ-૧ 

પ�રચય 
ભારતના લોકકલયાાના  હ��લુકી બધંારા ે તેના રાજનીિતના માગરદદરક િસધધાતંોમા ં અને 

જોગવાઇઓમા ંનાત-�ત અન ે ધમરના ભેદભાવ વગર સૌન ે સમાન તક આપવાની અન ે સમાજના નબળા 

વગ�ના િવકાસ માટ� ખાસ માવજતની ગોઠવા કર� છે. તેન ેઅ�લુકીન ેપછાત વગ�, સામા�જક, દૈક�ાક અને 

આિથ�ક ર�ત ેઅનય સમાજની હરોળમા ંઆવ ેત ેમાટ� રાજય ેપચંવષ�ય યોજનાઓ ધવારા અનેકિવધ પયાસો હાથ 

ધર�લ છે. આ માટ� અનેકિવધ યોજનાઓ અમલમા ં�કૂ� છે. 

આ વગ�મા ં િદકાનો ફ�લાવો થતા ં રાજયની નોકર�મા ં તેમના માટ� િનયત કર�લ ટકાવાર� �જુબ 

ભરતી થતા ંતેમનામા ંઆતમિવવાસ આવતો �ય છે. પછાત વગ�ના સવા�ગી િવકાસ માટ� તેઓની આિથ�ક 

નબળાઇ �ૂર કરવી તે એક મહતવની બધંારાીય જવાબદાર� છે. ગારય કેતમા ંપછાત વગ�ની વસતીનો ધાો 

મોટો સ�દુાય ખેતમ�ૂર� ઉપર નભ ેછે. આથી તેઓના આિથ�ક ઉતકષર અન ેરહ�ઠાાો માટ�� ુ ં�નુઃિનમારા કરવા�ુ ં

હાથ ધર�લ છે. 

વસતી 

�જુરાતમા ં૨૦૧૧ ની વસતી ગાતર� �જુબ અ��ુ�ૂચત �િતની વસતી ૪૦.૭૪ લાખ છે. એટલ ેક� 

રાજયની �ુલ ૬.૦૪ કરોડની વસતીના ૬.૭૪ ટકા છે. 

અ��ુ�ુચત �િતઓ માટ� ફાળવવામા ંઆવેલ ખાસ �ગ�તૂ યોજનાના નાાા ંઅનય �િતઓ માટ� 

વાપરવામા ંન આવ ેત ેહ��થુી અલગ બ�ટ પથા નકક� કરવામા ંઆવેલ છે. 

૧૨મી પચંવષ�ય યોજના ૨૦૧૨ થી ર૦૧૭ �ુ ંદ્રટ�બટ�ુ 

નવા આયોજન વ્હૂમા ં સામા�જક નયાયની ઉચચ અગતા જોતા ં તમામ પછાત વગ�ના િવકાસના 

કલયાા માટ� વ� ુધયાન આપવાની જ��રયાત વ� ુઅગતયની બની છે. સામા�જક સમાજ રચનાના નવધડતરમા ં

પછાત વગ�ના કલયાા માટ� �ુલરક સેવી દકાય ન�હ. સમાજના ભદવગરમા ંધર કર� બેઠ�લી અસ� �ૃ યતા અને 

ગર�બાઇમા ંતેમજ અજાનતામા ંસબડતા પછાત વગરમાથંી આ બનં ે �ૂષાોન ે �ૂર કરવા માટ� તેમજ પછાત 

વગરના સવા�ગી િવકાસ માટ�ના કાયર્મોન ેઅ�ગમતા આપવામા ંઆવી છે. 

અ��ુ�ૂચત �િત કલયાાની યોજનાઓ પાચં �ખુય ભાગોમા ંવહ�ચવામા ંઆવેલ છે. 

(૧) િદકા  (ર) આિથ�ક ઉતકષર  (૩) આરોગય, ��હ િનમારા અન ેઅનય યોજનાઓ અન ે 

(૪) િનદ�દ અન ેવહ�વટ. (૫) સફાઇ કામદારો�ુ ં�નુઃસથા)પન    

િવભાગવાર પ્ રિતિ ન્ચે �જુબ છે. 

(૧)  િદકા   

૧. િદકા ફ� અને િપ.એસ.એસ.સી. અન ેપોસટ એસ.એસ.સી.િદરયાા �િિ. 

ર. પછાત વગરના છાતાલયોન ેગાનટ-ઇન-એઇડ, સરકાર� છાતાલયોનો િનભાવ-િવકાસ. 

૩. પાથિમક દાળાના બાળકોન ેબ ેજોડ� ગાવેદ, સરકાર� કોલેજમા ંતબીબી અન ેઇજનેર� િવઘાદાખાના િવધાથ�ઓ 

માટ� �કુ બેનક, િદકાની તકો �રૂ� પાડવા ખાસ પોતસાહક યોજના. 

૪. �ગેર,િવજાન અન ેગ�ાતના િવઘાથ�ઓ માટ� વધારાના િદકા ક�નદો. 
પ. આશમદાળા, આદદર િનવાસી દાળા. 

૬. એમ.ફ�લ./પી.એચ.ડ�. �વા ઉચચ અભયાસ માટ� ફ�લોદીપ 

૭. અ��ુ�ુચત �િતની િવઘાથ�નીઓન ેસાયકલ ભેટ. 

૮. પરદ�દમા ંઉચચ અભયાસ માટ� લોન. 
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૯. અ��ુ�ૂચત �િતના િવઘાથ�ઓન ેખયાતનામ ખાનગી દાળાઓમા ંઅભયાસ કરવા માટ� આિથ�ક સહાય. 

૧૦. અ��ુ�ૂચત �િતના ધો. ૧૦ મા ં ૭૦ ટકાથી વ� ુ �ાુ િવજાનપવાહ અન ેસામાનયય પવાહના િવધાથ�ઓને 

ખાનગી ટ્દુન માટ� સહાય.  

૧૧. પાયલોટની તાલીમ માટ� લોન. 

૧૨ અ��ુ�ૂચત �િતના ધો.૧૨મા ં૭૦% થી વ� ુ�ાુ મેળવનાર િવધાથ�ઓને  િવના �લૂયેેે ટ��લેિેટ આપવામા ંઆવે 

છે. . 

૧૩ ધો-૧૨ િવજાન પવાહ પાસ કર� મેડ�કલ એનરેાનીયરાગ, પવેદ પર�કાની �વૂર તૈયાર� માટ� િવધાથ� ઓને 

કોચાગ ��ુ પાડવામા ંઆવે છે.    

૧૪ ધો-૧૨ િવજાન પવાહ પાસ કર� મેડ�કલ એનરેાનીયરાગ, પોલીટ�કનીક, �જુક�ટ, ર સેટ, પીએમટ� અને સલેયટ 

અને નેટ ની પર�કાની �વૂર તૈયાર� માટ� , તેમજ સટા ફ િસલેકદન કિમદન, UPSC, LIC,IIM,NIFT,BANK, ર�લવેેે 

તેમજ ક�નદ� સરકાર ધવાેારા લેવાતી સપમધારતમ ક પર�કાઓની તૈયાર� માટ� િવધાથ�ઓન ે આ�દ�િતના ધોરાે 

કોચાગ ��ુ પાડવાની યોજના દાખલ થયેલ છે 

૧૫ અ��ુ�ૂચત �િતના � િવધાથ�ઓ UPSC પાસ કર� તો િપલીમનર� પર�કાની તૈયાર� માટ� �!. ૫૦૦૦૦ અને 

મેઇન પર�કા માટ� �!. ૨૫૦૦૦ તથા અ��ુ�ૂચત �િતની કનયાકઓ હોય તો �!.૬૦૦૦૦ અને મેઇન પર�કા માટ� 

�!. ૩૦૦૦૦ની સહાય આપવામા ંઆવે છે. 

૧૬ ટ�લેનટતત લુતયયજના હ�ઠળ અ�.ુ�િતના ધો. ૫ અને ધો. ૧૦ ના ૩૩૦ તેજસવીટ િવધાથ�ઓને સહાય આપવામા ં

આવે છે.   

૧૭ �જુરાતની તમામ ્િુનવિસ�ટ�મા ંડાર. બાબાસાહ�બ �બેડકર ચેર જગયા ઉભી કરવા�ુ ં�ચુવેલ છે તથા હાલ 

પાચં ્િુનવિસ�ટ�મા ંડાર. બાબાસાહ�બ �બેડકર ચેરની જગયા કાયરરત છે.  

 (ર) આિથ�ક ઉતકષર  

૧. વયવસાય�ુ ંસથળ, �ુકાન ખર�દ કરવા માટ� લોન સહાય. 

ર. માનવ ગ�રમા યોજના હ�ઠળ નાના પાયાના ઉઘોગો, સવરોજગારના ધધંા માટ� સહાય. 

૩. કાયદાના સનાતકોન ેનાાાકં�ય સહાય-લોન અન ેિસિનયર વક�લો સાથ ેતાલીમ આપવાની યોજના. 

૪. મેડ�કલ સનાતક/અ�સુનાતકન ેનાાાકં�ય સહાય-લોન. 

પ. િદવાવગ�, �ુ�ટર ઉઘોગો ધવારા તાલીમ સહ ઉતપાદન ક�નદો ચલાવવા. 

૬. આઇ.એ.એસ.,આઇ.પી.એસ. તાલીમ માટ� સટાઇપેનડ, કોચાગ એનડ એલાઇડ આસીસટનસ. 

૭. અ��ુ�ૂચત �િતઓ માટ� અ��ુ�ૂચત �િત િવકાસ કોપ�ર�દનન ેનાાાકં�ય સહાય. 

૮. સફાઇ કામદારોના �નુઃસથાપન માટ� �જુરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમન ેસહાય. 

૯. અિત પછાત �િતઓ હાડ�, નાડ�યા, સેનવા, �રુ�, ગરો, વાકર સા� ુ અન ે અ�.ુ�િતના બાવા �વી ૧૨ 

અિતપછાત �િતઓના િવકાસ માટ� �જુરાત અિત પછાત �િત િવકાસ બોડરમાથંી િનગમમા ં�પાતંર. 

૧૦. સફાઇ કામદારો�ુ ં�નુઃ સથાપન. 

૧૧. ડૉ. બાબા સાહ�બ �બેડકર એવોડર અન ે��ુય મહાતમા ગાધંી એવોડર આપવાની યોજના. 

૧૨. સતંશી કબીર દ�લત સા�હતય એવોડર, દાસી રવા એવોડર, મહાતમા �લ ેએવોડર, સાિવતીબાઇ �લે મ�હલા એવોડર 

(૩) આરોગય ��હ િનમારા અન ેઅનય 

૧. મફત તબીબી સહાય. ટ�બી, ક�નસર, રકતિપિ માટ� સહાય. 

ર. અ��ુ�ૂચત �િતની �ખુત વયની કનયાના લગન પસગં ે�ુંવરબાઇના મામેરાની યોજના હ�ઠળ સહાય. 

૩. ડૉ. સિવતા �બેડકર �તરજાિતય લગનોન ેપોતસાહન, સામા�જક બ�હરકાર, �નૂ, બળાતકાર, ગભંીર ઇ� �ુમલા 

અન ેઆફતમા ંઅ��ુ�ૂચત �િતના ંલોકોન ેઆિથ�ક મદદ. સટ�ટ કનટ�જનસી પલાન હ�ઠળ અતયાચારના ભોગ બનેલ  

વય�કતઓન ેરાહતો. 
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૪. ડૉ. �બેડકર આવાસ યોજના હ�ઠળ વય�કતગત ર�ત ે મકાન બાધંકામ માટ� નાાાકં�ય સહાય તથા સફાઇ 

કામદારોન ેમકાન સહાય. 

પ. સમાજ િદકા િદ�બરો�ુ ંસચંાલન, અસ� �ૃ યતા િનવારા માટ� સમંેલન ભરવા, સફાઇ કામદારો માટ� �ૂથ વીમા 

યોજના. 

૬. અસ� �ૃ યતા િનવારા માટ� તા તક�દાર� એકમો �જલલા કકાએ સધન ધટકો. 

૭. અતયાચાર િનવારા અિધિનયમ ૧૯૮૯ ના અસરકારક અમલ માટ� રાજયમા ં૨૫ ખાસ અદાલતો. અન ેતમામ 

�જલલાઓમા ં�ગ�કતા ક�નદો 

૮. માઈ રમાબાઈ �બેડકર સાત ફ�રા સ�હૂ લગન માટ� સસંથાન ે ્ગુલદ�ઠ �!. ૨૦૦૦/ અન ે ્ગુલદ�ઠ �!. 

૧૦,૦૦૦/- અને આયોજક સસંથા ને �! ૨૦૦૦/- પમાાે વ�મુા ંવ� ુ�! ૫૦,૦૦૦/- ની સહાય.  

૯. રાજય કકાએ ડાર.�બેડકર ભવનનો િવકાસ અન ે�જલલા કકાએ ડાર.�બેડકર ભવનની સથાપના. 

૧૦. સતયવાદ� રા� હ�રષચદં મરાોિર સહાય યોજના 

૧૧. અ��ુ�ૂચત �િત પૈક� ગરો બારા જાિતના ્વુાનોન ેકમરકાડં તાલીમ. 

 (૪) િનદ�દ અન ેવહ�વટ 

સમાજ કલયાા સસંથાઓ માટ� જ�ર� છે ક� અ��ુ�ુચત �િતઓ�ુ ંકલયાા અન ેતેઓના ંદૈક�ાક આિથ�ક 

અન ેસામા�જક િવકાસ માટ�ની પા �િતઓ વધારવી. આ હ��ઓુ બર લાવવા માટ� રાજયમા ંઅ��ુ�ૂચત �િત 

કલયાા ખા� ુ ંકામ કર� રહ્ુ ંછે. 

અ��ુ�ૂચત �િત કલયાા ખા�,ુ સામા�જક નયાય અન ેઅિધકાર�તા િવભાગની સીધી દ�ખર�ખ નીચ ેકામ 

કર� રહ્ુ ં છે. ખાતાના વડા િનયામકશી અન ેતેમની મદદમા ં૧ સં્ કુત િનયામકશી, ૩ નાયબ િનયામક, ૩ 

સમાજ કલયાા અિધકાર�, ૧ �હસાબી અિધકાર�, વગર-૧, ૧ �કડા અિધકાર�શી, ૧ સદંોધન અિધકાર�શી કામ 

કર� છે. અન ે �જલલા કકાએ �જલલામા ંપછાત વગર કલયાા અિધકાર� (વગર-૧),  સમાજ કલયાા અિધકાર�શી 

(પચંાયત) ર્િુનિસપલ િવસતાર માટ� ૫ મદદનીદ સમાજ કલયાા અિધકાર�ઓ તેમજ તા�કુા કકાએ ૧પર 

સમાજ કલયાા િનર�કક કામગીર� બ�વ ેછે. દર�ક �જલલામા ંખાસ �ગ�તુ યોજના  માટ� વગર-૧ ના પછાત 

વગર કલયાા અિધકાર�ની કચેર�મા ંએક ઓ�ફસ �િુપટ�નડનટ, ૧ િસિન.કલાકર, વાહન સાથ ેએક ડાઇવર, �કડા 

મદદનીદ અન ેએક પટાવાળાની જગયા મ�ૂંર કરવામા ંઆવી છે.  (ડાગં �જલલા િસવાય) 

અતયાચાર િનવારા માટ� િવભાગીય કકાએ તા તક�દાર� અિધકાર�શીની કચેર�ઓ, અમદાવાદ, 

વડોદરા અન ે રાજકોટ ખાત ે કાયરદીલ છે. ૨૬ અસ� �ૃ યતા િનવારા સધન ધટકોમા ં ૨૬ પો�કટ ઓ�ફસરો 

કાયરરત છે. રાજય સરકાર� નવા �હ�ર કર�લા ૬ �જલલાઓમા ં�જલલા પછાત વગર કલયાા અિધકાર�ની કચેર�ઓ 

અન ેસમાજ કલયાા અિધકાર� પચંાયતની ૬ નવી કચેર�ઓ, સટાફ સ�હત દ� કરવામા ંઆવેલ છે. તેમજ ૩૮ 

નવા તા�કુાઓમા ં સમાજ કલયાા િનર�કકની જગયાઓ મ�ુંર કરવામા ં આવી છે. દર�ક �જલલા કચેર�ન ે

કોરપ્ટુરની �િુવધા આપવામા ંઆવેલ છે અને ઇ-કાસટઓ સટટ ફોટાવાાં લેમીનેદન કર�ને આપવાની વયગવસથાવ 

ગોઠવી છે. 
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ભાગ-ર 

સમગ કામગીર��ુ ંસ�ંકપત િવવરા 
     નાાાકં�યઃ 

અ��ુ�ૂચત �િતઓ માટ�  વષર ૨૦૧૫-૨૦૧૬ મા ંથયેલ ખચર તથા ર૦૧૬-૨૦૧૭ અન ેર૦૧૭-ર૦૧૮ 

ની જોગવાઇની િવગત નીચ ે �જુબ છે. આ યોજનામા ં પલાન, નોન પલાન, અન ે ક�નદ �રુસ��ત યોજનાની 

જોગવાઇનો સમાવદે થાય છે. 

             (�!.  લાખમા)ં 
્મ યોજના�ુ ંનામ ખચર 

૨૦૧૬-૨૦૧૭ 

�ધુાર�લ જોગવાઇ 

૨૦૧૭-ર૦૧૮ 

જોગવાઇ 

ર૦૧૮-ર૦૧૯ 

૧. વહ�વટ અને િનદ�દ ૨૩૧૧.૦૫ ૩૬૭૦.૩૪ ૪૧૫૩.૩૦ 

ર. આિથ�ક ઉ�તકષરની યોજનાઓ ૭૮૨૧.૬૧ ૯૦૯૭.૪૪ ૯૫૪૩.૮૦ 

૩. આરોગય , આવાસન અને અનયપ 

યોજનાઓ  
૬૫૭૦.૪૬ ૮૯૯૪.૩૮ ૧૦૦૮૫.૦૦ 

૪. િદકા ૫૯૦૯૬.૭૭ ૬૧૬૫૪.૪૭ ૬૧૬૬૭.૨૭ 

 �ુલ .... 
૭૫૭૯૯.૮૯ ૮૩૪૧૬.૬૩ ૬૫૪૪૯.૩૭ 

૫. સફાઇ કામદારો�ુ ં�નુઃસથાપન ૧૦૮૮.૩ ૧૦૮૮.૩૦ ૧૩૨૨.૩૦ 

૬ અનય િવભાગ/ખાતા ૭૪૭૨.૮૮ ૭૪૩૨.૭૨ ૧૯૨૦૬.૭૮ 

               સરવાળોઃ- ૮૪૩૬૧.૦૭ ૯૧૯૩૭.૬૫ ૧૦૫૯૭૮.૪૫ 

રાજય સરકાર ધવારા પછાત વગરના ઉતકષર માટ� લેવાયેલા ંક�ટલાકં અગતયના ંપગલાઓંની િવગત નીચ ેપમાા ે

છે :- 

(૧) ધો.૧ થી ૮ મા ંઅભયાસ કરતા ંબાળકોન ેબે જોડ� ગાવેદ માટ� �!. ૬૦૦/-સહાય આપવામા ંઆવ ેછે. 

(ર) િપ.એસ.એસ.સી.િદરયભા �િિની યોજનામા ં અ��ુ�ૂચત �િતના િવઘાથ�ઓ માટ� આવક-મયારદા િસવાય 

િદરય૮ા �િિના દરો નીચ ે�જુબ અમલમા ંછે.  

્મ. ધોરા િદરય૮ા �િિના દર વાિષ�ક 
(અ) ધો.૧ થી ૮              �!.૫૦૦/-  
(બ) ધો. ૯ થી ૧૦  �!.૭૫૦/- 

  

(૩) અ��ુ�ૂચત �િતના િવઘાથ�ઓન ે ખાસ પસદંગીની દાળાઓમા ં અભયાસ કરવા પોતસાહન આપવા માટ� 

�!.૫૦,૦૦૦/- અથવા ખર�ખર ખચરની રકમ � ઓ� ંહોય તેટલી સહાય આપવામા ંઆવ ેછે.  

(૪) અ��ુ�ૂચત �િતઓ પૈક� સૌથી વધાર� પછાત એવા વા�લમક�, હાડ�, સેનવા, નાડ�યા, �રૂ�, ગરો, વાકર સા�,ુ 

અ�.ુ�િતના દ�લત બાવા, �રુ�-બારોટ, તીરગર-તીરબદંા, થોર�, માતગંના ધોરા ૧ થી ૮ મા ંભાતા ંબાળકોન ે

ખાસ દર� વાિષ�ક �! ૭૫૦/- અને ધો.૯ થી ૧૦ મા ં�! ૧૦૦૦/- વાિષ�ક િદરયાા �િિ આપવામા ંઆવે છે.  

(૫) પોસટ એસ.એસ.સી.ના અભયાસ્મમા ંઅભયાસ કરતી અ��ુ�ૂચત �િતની બહ�નોન ેઆવક-મયારદા િસવાય એક 

જ મા-બાપના બ ેબાળકોથી વધાર� બાળકો હોય તો પા તથા પાટર ટાઇમ-�લ ટાઇમ નોકર� કરતી બહ�નોન ે

રાજય ફંડમાથંી િદરયેા �િિ આપવા�ુ ંઠરાવેલ છે. 
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(૬) પોસટ એસ.એસ.સી.અન ે કોલેજોમા ં ભાતા ં અ��ુ�ૂચત �િતના િવઘાથ�ઓન ે માટ� આવક-મયારદા �!. 

૨,૫૦,૦૦૦/- કરવામા ંઆવેલ છે. �મા ં�!.૨,૫૦,૦૦૦/- �ધુી �રૂા દર� િદરયરા �િિ અન ેનોન ર�ફ�ડ�બલ ફ� 

આપવામા ંઆવ ેછે.  

(૭) આઈ.ટ�.આઈ.મા ંઅભયાસ કરતા િવઘાથ�ઓન ેસટાઈપેનડ આપવામા ંઆવ ેછે.   

(૮) સરસવતી સાધના યોજના હ�ઠળ અ��ુ�ૂચત �િતના ધો. ૯ મા ંઅભયાસ કરતી િવઘાથ�નીઓને �તર 

મયારદાના બાધ િસવાય દાળાએ આવવા જવા માટ� સાયકલ ગીમકો મારફતે આપવા�ુ ંઠરાવવામાં આવેલ 
છે.  

(૯) અ��ુ�ૂચત �િતના ધો. ૧૦ મા ંિવજાન પવાહમા ં૭૦ ટકાથી વ� ુ�ાુ મેળવનાર તમામ િવઘાથ�ઓન ેખાનગી 

ટ્દુન માટ� સહાય આપવાની યોજના અમલમા ં છે. િવજાન પવાહમા ંધો. ૧૧ મા ં �!. ૧૫,૦૦૦/- ખર�ખર 

ખચરની મયારદામા,ં ધો. ૧૨ મા ં�!. ૧૫,૦૦૦/- ખર�ખર ખચરની મયારદામા ંતથા સામાનયક પવાહમા ંધો. ૧૧ મા ં

ખર�ખર ખચરની મયારદામા ં�!. ૮૦૦૦/- અન ેધો. ૧૨ મા ંખર�ખર ખચરની મયારદામા ં�!. ૪૦૦૦/- આપવાની 

યોજના અમલમા ં�કુ�લ છે..  

(૧૦) અ��ુ�ુચત �િતના િવઘાથ�ઓન ેકોલેજ સલંગન છાતાલયો અન ેકોલેજ માનય છાતાલયોમા ં�ડબીલની 
સહાય માિસક �!.૧૨૦૦/- લેખ ેઆપવામા ંઆવ ેછે.  

(૧૧) એમ. ફ�લ. તથા પી. એચ. ડ�. કરતા િવઘાથ�ઓન ેમહાિનબધં લખવા તથા ટાઈપ કરાવવા અ�ુ્ મ ે
માિસક �!. ૨૫૦૦/- અન ે�!. ૩૦૦૦/- સહાય આપવાની યોજના અમલમા ંછે.  

(૧૨) મેડ�કલ, એનરનીયરાગ, ડ�પલોમામા ં અભયાસ કરતા િવઘાથ�ઓન ે પથમ વષ� જ (એક વખત) મેડ�કલના 

િવધાથ�ઓને �!.૧૦,૦૦૦ , એનરનીયરાગના િવધાથ�ઓને �!.૫,૦૦૦ અને ડ�પલોમાના િવધાથ�ઓને                                                    

�!. ૩,૦૦૦/- અભયાસ માટ� જ�ર� સાધનો ખર�દવાની સહાય આપવાની યોજના અમલમા ંછે.  

(૧૩) અ��ુ�ૂચત �િતના ંઉમેદવારોન ેપાયલોટની તાલીમ માટ� �! ૨૫.૦૦ લાખની લોન આપવાની યોજના અમલમા ં

છે. તેમજ પરદ�દમા ંઉચચ અભયાસ માટ� ડાર.બાબા સાહ�બ �બેડકર લોન યોજના હ�ઠળ �!.૧૫.૦૦ લાખની લોન 

આપવામા ંઆવ ેછે.  

(૧૪) મેડ�કલ, એનરનીયરાગ, એગીકલચર, વેટરનર�, પોલીટ�કનીક, લો અન ેસી.એ. ના અભયાસ્મોમા ંઅભયાસ 

કરતા િવઘાથ�ઓન ેબે િવઘાથ� દ�ઠ ૧ �કુ સેટ આપવામા ંઆવ ેછે. અમદાવાદ, વડોદરા, રાજકોટ અન ે�રુત 

ખાત ે�કુબ�ક ચલાવવામા ંઆવ ેછે તથા બાક�ના �જલલાઓમા ં �જલલા પછાત વગર કલયાા અિધકાર�શી હસતક 

�કુબ�કની યોજના અમલમા ંછે. આ યોજના ક�નદ � �રુસ��નત છે.  

(૧૫) સહાયક અ�દુાન મેળવતા છાતાલયો અને આશમદાળાઓને િનભાવ ગાનટ  માિસક �! ૧૫૦૦/- લેખે િવધાથ� 

દ�ઠ ૧૦ માસ �ધુી આપવામા ંઆવે છે. ��હપિત અને રસોયાના વેતનમા ં૯૦ ટકા  પમાા ેગાનટ �કૂવવામા ં

આવ ેછે.   

(૧૬) �બુેદાર રામર �બેડકર ગાનટ-ઇન-એઇડ છાતાલય યોજના હ�ઠળ ધોરા ૮ થી ૧૨ના િવધાથ�ઓ માટ� ૫૯૮ 

છાતાલયો ચલાવવામા ંઆવ ેછે. �મા ં૨૫,૨૩૯ િવઘાથ�ઓ લાભ લઈ રહા છે.  



26 
 

(૧૭) અ��ુ�ૂચત �િતના િવઘાથ� / િવઘાથ�નીઓ માટ� �ુલ ૮૮ સરકાર� છાતાલય ચલાવવામા ંઆવ ે છે. �મા ં

૫૩૫૦ િવઘાથ�ઓ લાભ લ ેછે.  

(૧૮) અ��ુ�ૂચત �િતના િવઘાથ�ઓ માટ� ૮૮ આશમદાળાઓ ચલાવવામા ંઆવ ેછે. �મા ં૧૦,૫૧૬ િવઘાથ�ઓ લાભ 

લ ેછે.  

(૧૯) છતપિત દા�ુર મહારાજ પોતસાબહક ઇનામ યોજના હ�ઠળ ધોરા ૧૦ મા ંસૌથી વ� ુ�ાુ મેળવનાર પથમ તા 

િવધાથ�ઓને તથા ધોરા ૧૨ મા ંસૌથી વ� ુ�ાુ મેળવનાર પથમ તા િવધાથ�ઓને પોતસા૧હક ઇનામો 

આપવામા ંઆવે છે. �જલલા ંકકાએ પથમ તા િવધાથ�ઓન,ે ધો. ૧૦ મા ં�! ૬૦૦૦/- , �! ૫૦૦૦/- અને �! 

૪૦૦૦/- અને ધો. ૧૨ મા ંચાર�ય પવાહમા ં�! ૬૦૦૦/- , �! ૫૦૦૦/- અને �! ૪૦૦૦/- ઇનામ આપવાની 

યોજના અમલમા ંછે.  

(૨૦) સમાજ કલયાા કેત ે િવિદરટ પદાન કરનાર વયયકતઓને/ સસંથાઓન ેએવોડર આપવાની યોજના અમલમા ંછે. 

ડૉ. �બેડકર એવોડર અન ેમહાતમાગાધંી એવોડર પેટ� �!. ૨.૦૦ લાખ, દ�લત સા�હતય એવોડર માટ� સતં કબીર 

દ�લત સા�હતય એવોડર  �!.૧.૦૦ લાખનો  આપવામા ં આવ ે છે. શેરઠ દ�લત��િત માટ� દાસી રવા એવોડર 

�!.પ૦૦૦૦/- નો અન ેશેરઠ દ�લત પતકારન ેમહાતમા�લ ેએવોડર �!. પ૦૦૦૦/-  નો આપવાની યોજના છે. 

દ�લત મ�હલા કલાકાર� સા�હતય કારોને શેરઠ� મ�હલા કલા/સા�હતયત માટ� સાિવતીબાઇ �લે એવોડર �! ૧.૦૦ 

લાખનો આપવામા ંઆવે છે. 

(૨૧) માનવ ગ�રમા યોજના હ�ઠળ સવરોજગાર�ના ધધંા માટ� ધધંા/વયરવસાયના સાધનો આપવામાં આવ ે છે તથા  

�ુટ�ર ઉઘોગ બ�ક�બલ યોજનામા ં�!. ૧૦,૦૦૦/- ની સહાય આપવામા ંઆવ ેછે.  

(૨૨) અ��ુ�ૂચત �િતના કાયદાના સનાતકોન ે�!. ૭૦૦૦/- લોન અન ે�!. પ૦૦૦/- સહાય આપવામા ંઆવ ે
છે. આવક મયારદા ગારયન િવસતા ર માટ� �! ૧.૨૦ લાખ અને દહ�ર� િવસતાઅર માટ� �! ૧.૫૦ લાખ છે. અ��ુ�ૂચત 
�િતના કાયદાના સનાતકોન ેિસિનયર વક�લ પાસ ેતાલીમ આપવાની યોજના હ�ઠળ કાયદાના સનાતકોન ે
તાલીમ લેવા માટ� પથમ વષ� માિસક �!, ૧૦૦૦/, બી� વષ� માિસક  �!. ૮૦૦/ લેખ ેઅન ેતી� 
વષ� માિસક �!. ૬૦૦/ લેખ ે સટાઈપેનડ આપવામા ંઆવ ેછે અન ેતાલીમ આપનાર િસિનયર વક�લન ે
માિસક �!. ૫૦૦/ આપવામા ંઆવ ેછે.  

 અ�.ુ�િતના � ઇસમો બ�ક મારફતે આ યોજના હ�ઠળ લોન �!.૧૦ લાખ �ધુીની મેળવે તેઓશીને ૪ ટકા થી 

ઉપર�ુ ંવયાેાજ �જુબની વયા જ રાહત ૩ વષર �ધુી આપવામા ંઆવે છે. 

(૨૩) મેડ�કલ તેમજ આ્ુરવેદ અભયાસ્મમા ંસનાતક થયેલા પછાત વગરના ઉમેદવારોન ેસવતતં વયવસાય દ� કરવા 

માટ�  �!. રપ,૦૦૦/- સબસીડ� અન ે�!.૨,૫૦,૦૦૦/-  ૪  ટકા વયા� લોન આપવાની યોજના અમલમા ં છે. 

ત�્ઉ૨પરાતં એમ.એસ.- એમ.ડ�./ડોકટરોન ે કલીનીક દ� કરવા  માટ� માજ�ન મની લોન ૪ ટકાના દર� 

આપવામા ંઆવ ે છે તેમા ં �!.પ૦,૦૦૦/- સહાય અને �!.૩,૦૦,૦૦૦/ લોન વાિષ�ક ૪ ટકાના દર� આપવામા ં

આવ ેછે.  

 અ�.ુ�િતના � ઇસમો બ�ક મારફતે આ યોજના હ�ઠળ લોન �!.૧૦ લાખ �ધુીની મેળવે તેઓશીને ૪ ટકા થી 

ઉપર�ુ ંવયાેાજ �જુબની વયા જ રાહત ૩ વષર �ધુી આપવાની નવી બાબત �!. ૧૦૦.૦૦ લાખની મ�ુંર થયેલ 

છે. 
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(૨૪) અ��ુ�ૂચત �િતની બહ�નો માટ� ૦૫ િસવા વગ� ચલાવવામા ંઆવ ે છે. તાલીમ લેતી બહ�નોન ેમાિસક 
�!. ૨૫૦/- સટાઈપેનડ આપવામા ંઆવ ેછે અન ેતાલીમના �ત ે િસવા મદીન ખર�દવા �!. ૧૫૦૦/- 
સહાય આપવામા ંઆવ ેછે. 

(૨૫) તાલીમ સહ ઉતપાદન ક�નદોમા ં િવઘાથ�ઓન ેઅપાતી િદરયાા �િિના દર માિસક �!.૧૨૫ પમાા ે િદરયકા �િિ 
આપવામા ંઆવ ેછે.   

(૨૬) ૧૨ અિતપછાત �િતઓ �વી અિતપછાત �િતઓના િવકાસ માટ� ગાધંીનગર ખાતે ડાર.�બેડકર �તયોદય 

િવકાસની રચના કર�લ છે.     

(૨૭) સફાઇ કામદારોના સવારગી િવકાસ  માટ� વષર ૧૯૯૪-૯પ થી �જુરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ બોડરની રચના 

કરવામા ંઆવેલ છે. � વષર ૨૦૦૨-૨૦૦૩ થી સફાઈ કામદાર િવકાસ બોડરન ેકોપ�ર�દનમા ંફ�રવવામા ંઆવેલ 

છે. . 

(૨૮) અ�.ુ�િતના નાના વયવસાયકારોન ે ધધંા�ુ ં સથળ, �ુકાન ખર�દવા માટ� �!.૬૦,૦૦૦/ લોન અને 

�!.૧પ,૦૦૦/ની સહાય આપવાની યોજના અમલમા ં છે. આવક મયારદા વાિષ�ક �!.૫૦,૦૦૦ �ધુીની છે. આ 

યોજના નગર પચંાયત િવસતારમા ંપા લા� ુપાડવામા ંઆવેલ છે. 

 અ�.ુ�િતના � ઇસમો બ�ક મારફતે આ યોજના હ�ઠળ લોન �!.૧૦ લાખ �ધુીની મેળવે તેઓશીને ૪ ટકા થી 

ઉપર�ુ ંવયાેાજ �જુબની વયાબજ રાહત ૩ વષર �ધુી આપવામા ંઆવે છે.  

(૨૯) મફત તબીબી સહાયની યોજનામા ંઅ�.ુ�િતના ંલોકોન ેટ�.બી.માટ� માિસક �!.૫૦૦/- દદર  મટ� તયાટં �ધુી અને 

ક�નસર માટ� �!.૧૦૦૦/- માિસક  રોગ મટ� તયા ં�ધુી આપવામા ંઆવ ેછે. રકતિપિ માટ� �!.૮૦૦/- માિસક રોગ 

મટ� તયા ં�ધુી, પ�િુત માટ� �!.પ૦૦/ અન ેપા�ું રોગ માટ� �!.૧૫૦/- ક�સ દ�ઠ આપવામા ંઆવ ે છે. વાિષ�ક 

આવક�ુ ંધોરા ગારય  િવસતા ર માટ� �! ૧.૨૦ લાખ અને દહ�ર� િવસતારર માટ� �!.૧.૫૦ લાખ છે.  

(૩૦) (૧)ગાધંીનગર, (૨)મહ�સાાા, (૩)પાલન�રુ, (૪)�મનગર, (૫)પાટા, (૬)પોરબદંર, (૭) �રુ�નદવનગર, 

(૮)�ુનાગઢ, (૯)ભાવનગર, (૧૦)અમર�લી, (૧૧)રાજકોટ, (૧૨)અમદાવાદ, (૧૩) કચછ, , (૧૪)વલસાડ, 

(૧૫)�હટમતનગર, (૧૬)આાદં, (૧૭)ભ�ચ, (૧૮)નવસાર�, (૧૯) રાજપીપળા(નમરદા) , (૨૦)આહવા(ડાગં) , 

(૨૧)ગોધરા, �જ.પચંહામલ, (૨૨)નડ�યાદ, ખેડા અન ે૦૧ �રુત ખાતે ર્ ુે ૂ.કોપ�ર�દન તરફથી ભવન બધંાયેલ 

છે અને ૦૧ વડોદરા ખાતે સવૈા.સસંથાસ.ડાર.બી. આર.�બેડકર ભવન સોસાયટ� વડોદરા દારા બધંાયેલ છે �ુલ- ૨૪   

�જલલા ઓમાં ડાર. �બેડકર ભવન કાયરરત છે. �મા ંર્ડુડીયમ, લાયબેર�, ઓપનએર િથયેટર, સેવાસદનમા ં

બાધંકામો �ાૂર કર�ને લોકાપરા કરવામા ંઆવેલ છે. રાજયમા ંદર�ક તા�કુા મથકોએ ડાર.બાબાસાહ�ક �બેડકર 

ભવન બાધંવા માટ� પા ઠરાવવામા ંઆવેલ છે.  (૧)દાહોદ , (૨)તાપી , (૩)બોટાદ , (૪)છોટાઉદ��રુ અને 

(૫)ગીર-સોમનાથ  �જલલારમા ંડાર.�બેડકર ભવનો દ� કરવામા ંઆવદે. 

(૩૧) ડૉ. �બેડકર આવાસ યોજના હ�ઠળ અ��ુ�ૂચત �િતના લોકોન ે વય�કતગત ધોરા ે મકાન બાધંકામ માટ� 

લાભાથ�ને �! ૭૦,૦૦૦/- ની સહાય આપવામા ંઆવે છે.   

(૩૨) અ��ુ�ુચત �િત અન ે સવાર �હન�ુ વચચ ે ડૉ. સિવતા �બેડકર �તરજાિતય લગન સહાય યોજના હ�ઠળ 

�તરજાિતય લગનોન ે પોતસાહન માટ� �!.ર૫,૦૦૦/ના રાર્�ય બચતપતો અન ે �!.૨૫,૦૦૦/ ધરવખર� 
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ખર�દવા �ુલ �!.૫૦,૦૦૦/ની સહાય આપવામા ંઆવ ે છે, �મા ંવધારો કર� �.૧.૦૦ લાખ સહાય આપવાની 

નવી બાબત વષર ૨૦૧૮-૧૯મા ંમ�ુંર કર�લ છે.   

(૩૩) અ��ુ�ૂચત �િતની �ખુત વયની બે કનયાના લગન પસગં ે �ુંવરબાઇના મામેરાની યોજના હ�ઠળ �!૧૦,૦૦૦/- 

ની સહાય આપવામા ંઆવ ેછે.  

(૩૪) સાત ફ�રા સ�હૂ લગન યોજના અ��ુ�ૂચત �િતના �ુ�ંુબો સામા�જક �ધુારાના ભાગ �પ ેસ�હૂ લગનમા ંજોડાય તે 

હ��સુર સ�હૂ લગનમા ં જોડાનાર પતયેક ્ગુલન ે ્ગુલ દ�ઠ �!.૧૦,૦૦૦/ ની સહાય તથા સ�હુ લગનો�ુ ં

આયોજન કરનાર સસંથાન ે્ગુલ દ�ઠ �!. ૨૦૦૦/ ની સહાય વ�મુા ંવ� ુ�! ૫૦,૦૦૦/- આપવા�ુ ંઠરાવેલ છે.  

(૩૫) સામા�જક બ�હરકાર ક� �ુદરતી આફતના સમયમા ંઅ��ુ�ૂચત �િતની વય�કતઓન ેમદદ�પ થવા રોજના �!.૧૫ 

લેખ ે�ુ�ંુબની દર�ક વય�કતન ેછ માસ �ધુી અથવા તો બ�હરકારનો સમય �રૂો થાય તયા ં�ધુી બનંેમાથંી � ઓ� ં

હોય તેટલા સમય માટ� સહાય આપવામા ંઆવ ેછે. તેમજ ઢોર દ�ઠ દ� િનક �!. ૬ લેખ ેધાસચારા માટ� સહાય 

આપવામા ંઆવ ેછે.  

(૩૬) અસ� �ૃ યતા િનવારા માટ� તા એકમ (અમદાવાદ, રાજકોટ અન ેવડોદરા) અન ે૧૯ સધન ધટકો કાયરરત છે. 

(૩૭) અ��ુ�ૂચત �િત ઉપર અતયાચારના પસગં ે� �ત્વુેળાએ �!. ૫.૦૦ લાખની સહાય આપવામા ંઆવ ેછે. એવી જ 

ર�ત ેદાર��રક ઇ�- �કુદાનની સહાયમા ં �!.એક લાખ અન ેબળાતકારના �કસસામા ં �!.૧,૨૦,૦૦૦/ની સહાય 

આપવામા ં આવ ે છે.  સમાજ કલયાા િવભાગના તાઃ૧૮-૧૧-૯પ ના ઠરાવથી �ધુાર�લા દર� અતયાચારના 

બનાવોમા ંકલમો-િનયમોની જોગવાઇ �જુબ આિથ�ક સહાય �કૂવવામા ંઆવ ેછે. 

(૩૮) સફાઈ કામદારો માટ� �ુથવીમા યોજના �જુરાત સફાઇ કામદાર િનગમ મારફત ેઅમલમા ંછે.  

(૩૯) અસ� �ૃ યતા િનવારાની �દદામા ંકાયદો અન ેસમ�વટથી બ�ં ેર�ત ેકામગીર� થાય છે. અસ� �ૃ યતા િનવારા 

માટ� નાગ�રક હ� સરંકા અિધિનયમ ૧૯૫૫ અન ે૧૯૮૯ના અસરકારક અમલ માટ� એક ખાસ સેલની રચના 

કરવામા ંઆવી છે. �મા ંઅ��ુ�ૂચત �િતના લોકો ઉપર થતા અતયાચારના ક�સોમા ંનાાાકં�ય સહાય આપવાની 

યોજના અમલમા ંછે.  

(૪૦) સટ�ટ કનટ�જનસી પલાન હ�ઠળ અતયાચારના બનાવોમા ં�ુદા-�ુદા પકારોની રાહતો આપવામા ંઆવ ેછે. 

(૪૧) અ��ુ�ૂચત �િતના �ુ�ંુબોમા ં વયયકતના મરા પસગં ેમરાોિરની �િતમ �્યા કરવા માટ� �!.૫,૦૦૦/- ની  

સહાય આપવામા ંઆવ ેછે.  

(૪૨) અ��ુ�ૂચત �િતઓ માટ� �ગ�કતા ક�નદો નાગ�રક  હ� સરંકા અિધિનયમ ૧૯૫૫ના ં ધારાનો અસરકારક 

અમલ થાય ત ેમાટ� ૨૫ �જલલાઓમા ંમાનય બીન સરકાર� સસંથાઓન ે�!. ૧૫૦૦૦/- �ધુી અ�દુાન આપવામા ં

આવે છે.  

 અ��ુ�ૂચત �િતના ઇસમો પર થતા અતયાચારના િનવારા હ��,ુઅતયાચાર અિધિનયમ ૧૯૮૯ ના અસરકારક 

અમલ માટ� અતયાચારોનો ભોગ બનતી વયયકતઓ તથા ક�સના સાકીઓ ના �નુહાની નયાિયક કાયરવાહ� 

દરિમયાન ઉપયસથત રહ�વા માટ� પવાસ ભસ ુ ંઅન ેિનવારહભસ ુ ં�/.૧૦૦/- પતયેક �દવસ માટ� �કુવવાની 

જોગવાઇ છે. �મા ં�/.૨૦૦/- નો વધારો કર� �/.૩૦૦/- પતયેક �દવસ માટ� �ચૂવેલ છે. 
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(૪૩) અ��ુ�ૂચત �િતના ્વુાનોન ે કમરકાડંની તાલીમ, વેક�દન દરરયાન ગાયતી દયકતપીઠના સહયોગથી 

ગાધંીનગર, વડોદરા અને રાજકોટ ખાતે તા�લમવગ� ચલાવવામા ંઆવે છે. 

(૪૪) અ��ુ�ૂચત �િતના ધો.૧૨મા ં૭૦% થી વ� ુ�ાુ મેળવનાર િવધાથ�ઓને  િવના �લૂયે્ ટ��લેાટ આપવામા ંઆવે 

છે. 

(૪૫) વષરમાં  ધો-૧૨ િવજાન પવાહ પાસ કર� મેડ�કલ એનરવનીયરાગ, પવેદ પર�કાની �વૂર તૈયાર� માટ� િવધાથ�દ�ઠ 

�. ૩૦,૦૦૦ના ખચ� કોચાગ ��ુ પાડવાની યોજના દાખલ થયેલ છે. 

(૪૬) ધો-૧૨ િવજાન પવાહ પાસ કર� મેડ�કલ એનરકનીયરાગ, પોલીટ�કનીક, �જુક�ટ, ર સેટ, પીએમટ� અને સલેગટ 

અને નેટ ની પર�કાની �વૂર તૈયાર� માટ� , તેમજ સટા્ફ િસલેકદન કિમદન, UPSC, LIC,IIM,NIFT,BANK, ર�લવે  

તેમજ ક�નદ� સરકાર ધવા રા લેવાતી સપપધારતરક પર�કાઓની તૈયાર� માટ� િવધાથ�દ�ઠ �. ૨૦,૦૦૦ના ખચ� 

આ�દ�િતના ધોરાે કોચાગ ��ુ પાડવાની યોજના દાખલ થયેલ છે. 

(૪૭) અ��ુ�ૂચત �િતના � િવધાથ�ઓ UPSC પાસ કર� તો િપલીમનર� પર�કાની તૈયાર� માટ� �!. ૫૦૦૦૦ અને 

મેઇન પર�કા માટ� �!. ૨૫૦૦૦ તથા અ��ુ�ૂચત �િતની કનયારઓ હોય તો �!.૬૦૦૦૦ અને મેઇન પર�કા માટ� 

�!. ૩૦૦૦૦ આપવાની નવી યોજના અમલમા ંછે. 

(૪૮) ટ�લેનટત �લુ યોજના હ�ઠળ અ�.ુ�િતના તેજસવી  િવધાથ�ઓને સહાય આપવાની યોજના અમલમા ંછે. 

(૪૯) �જુરાતની તમામ ્િુનવિસ�ટ�મા ંડાર. બાબાસાહ�બ �બેડકર ચેર જગયા ઉભી કરવાની યોજના અમલમા ંછે. 
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અ��ુ�ૂચત �િત કલયાા �ગ ેસન ેર૦૧૬-૨૦૧૭ મા ં િસધધ થયેલ અન ે૨૦૧૭-૨૦૧૮ મા ં િસધધ થનાર તથા ર૦૧૮-

૨૦૧૯ માટ� િનયત કર�લ ભૌિતક લ�યાકંોની િવગતો નીચ ેપમાા ેછે. 

કમ યયજના�ુ ંનામ િસધ્ થયેલત

ભૌિતક લ�યાંકયત

૨૦૧૬-૨૦૧૭ 

ભયિતક લ�યાંકયત

ર૦૧૭-૨૦૧૮ત

��ુચત 

ભૌિતક લ�યાંકયત

ર૦૧૮-ર૦૧૯ત

��ૂચત. 
 અ��ુ�ુચત �િત    

૧. િશકા :-    

(૧) િપ.એસ.એસ.સી.અભયાસ્મો િદરયા �િત (લાભ મેળવનાર 

િવઘાથ�ઓની સખંયા 

૧,૮૮,૭૨૧ ૨,૪૧,૫૦૦ ૧,૪૦,૯૯૦ 

(ર) અસવચછ વયવસાયમા ંરોકાયેલ મા-બાપના બાળકોન ેખાસ િદરયાા �િિ ૨,૭૩,૧૬૫ ૨,૯૫,૦૦૦ ૨,૯૫,૦૦૦ 

(૩) પોસટ એસ.એસ.સી. અભયાસ્મોમા ં િદરયાા �િિ (લાભ મેળવનાર 

િવઘાથ�તેમજ િવઘાથ�ઓની સખંયા 

૧,૬૬,૫૮૨ ૧,૯૫,૦૦૦ ૧,૯૫,૦૦૦ 

(૪) બ ેજોડ� ગાવદે આપવાની યોજના (લાભ મેળવનારની સખંયા) ૪,૦૧,૯૩૪ ૫,૦૦,૦૦૦ ૫,૦૦,૦૦૦ 

(પ) અિત પછાત �િતના  િવઘાથ�ઓ માટ� ખાસ િદરયાા �િિ ૭૩,૪૯૬ ૯૬,૩૦૦ ૮૫,૦૭૦ 

(૬) છાતાલયો (ગાનટ-ઇન-એઇડ) ૫૭૯ �ુનાનો 

િનભાવ 

૫૭૯ �ુનાનો 

િનભાવ 

૫૯૮ �ુનાનો 

િનભાવ 

(૭) ધો.૯ મા ંઅભયાસ કરતી કનયાઓન ેસાયકલ ભેટ (સરસવતી સાધના 

યોજના) 

૧૭,૨૪૭ ૨૪,૦૦૦ ૩૬૦૦૦ 

(૮) સરકાર� છાતાલયો (નવા) 
  

૭૪ ૭૪ �ુનાનો 

િનભાવ 

૮૬+ ૨ નવા  

(૫૩૫૦ િવધાથ�ઓ) 

(૯) િનવાસી દાળાઓ  ૨૦  ૨૦ �ુનાનો 

િનભાવ 

૨૪ �ુનાનો િનભાવ 

(૧૯૨૧ િવધાથ�ઓ) 

(૧૦) આશમદાળા ૮૮ ૮૮ �ુનાનો 

િનભાવ 

૮૮ �ુનાનો િનભાવ 

(૧૦,૫૧૬) 

િવધાથ�ઓ) 

ર. આિથ�ક ઉતકકષત

(૧૧) માનવ ગર�મા યોજના ��હ ઉઘોગ ધધંા માટ� નાાાકં�ય સહાય, 

ખેતીની જમીન ખર�દવા સહાય. 

૧૩,૦૦૦ ૨૬૦૦૦ ૨૨,૦૦૦ 

(૧ર) મેડ�કલ તથા કાયદાના ંસનાતકોન ેનાાાકં�ય સહાય (લાભ મેળવનાર 

વય�કતઓની સખંયા) 

૮૮૫ તાલીમથ�  ૬૭૪ 

તાલીમાથ� 

૬૬૬ 

તાલીમાથ� 

(૧૩) મ�હલાઓ માટ� િદવાવગ� ૦૨ 

�ુનાનો િનભાવ 

૦૨  

�ૂનાનો િનભાવ 

૦૨ 

�ૂનાનો િનભાવ 

(૧૪) નાના વયવસાયકારોન ે�ુકાન ખર�દવા લોન સહાય. ૦૫ ૧૮ ૧૨ 

૩. આરયગય �રહ િનમાષા અને અનય યયજનાિ 

(૧૫) મફત તબીબી સહાય (લાભ મેળવનાર વય�કતઓની સખંયા) ૯૭૦ - ૪૦૦૦ 

(૧૬) ડૉ. �બેડકર આવાસ યોજના વય�કતગત મકાન સહાય ૭૪૨૬ ૪૭૭૦ ૪૭૭૦ 

(૧૭) ડૉ. સિવતા �બેડકર �તરજાિતય લગનોન ેપોતસાહન ૬૬૭ ૧૦૦૦ ૨૦૦૦ 

(૧૮) વા�લમક� સફાઇ કામદારો માટ� મકાન સહાય ૨૦૦૦ ૨,૦૦૦ ૨,૦૦૦ 

(૧૯) �ંુવરબાઇના મામેરાની યોજના ૮૨૧૦ ૮૦૦૦ ૧૨૦૦૦ 

(૨૦) સાત ફ�રા સ�હૂ લગન ૧૧૨૫ ૨૦૦૦ ૨૫૬૦ 
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  ભાગ -૩  

  પતક – ક 

  કાયર્મ અન ેપા �િિા�ુ ંવગ�કરા 

  નાાાક�ય જ�ર�યાત 

માગાી ્માકં- ૯૫   

        �ખુયતતસસર -અ��ુ�ૂચતત�િતિ,  અ��ુ�ુચતતજન�િતિ અને  અનયતત છાતતવગગ�ુતંકલયાયેા 
    ેટાતસસર-૦૧, અ��ુ�ુચતત�િતિ�ુતંકલયાચા 

 

  

    

(�  

કમાંક ગૌાતસસર ૨૦૧૬-૧૭નયત�હસાબ ૨૦૧૭-૧૮ન  ્જયગવાઇત
૨૦૧૭-૧૮ન્ત� ુ્ ાર�લત

જયગવાઇ 
૨૦૧૮-૧૯ન  ્જયગવાઇત

    આયયજન 
આયયજનત

બહાર 
�ડૂ� મહ��લુ �ડૂ� મહ��લુ ચા�તુબાબત નવ્તબાબત સથાય્ત ચષ �લૂ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ 

૧ 
૦૦૧ િનદ�દ અને 

વહ�વટ 
૨૧૦૦.૪૫ ૭૫૨.૧૬ ૦.૦૦ ૩૪૧૮.૧૭ 

૦.૦૦ 
૩૬૭૦.૩૪ ૩૧૪૩.૪૦ ૨૦.૫૧ ૯૮૯.૩૯ 

૪૧૫૩.૩૦ 

૨ ૧૦૨ આિથ�ક િવકાસ ૨૦૭૬.૪૨ ૩.૨૨ ૦.૦૦ ૨૨૦૯.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫૪૬.૫૪ ૨૫૩૦.૩૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫૩૦.૩૦ 

૩ 
૧૯૦ �હ�ર કેતને 

નાાાક�ય સહાય 
૭૭૨.૦૦ ૦.૦૦ 

૦.૦૦ 
૧૨૧૩.૦૦ 

૦.૦૦ 
૧૧૩૮.૦૦ ૧૧૬૮.૫૦ ૧૨૫.૦૦ ૦.૦૦ 

૧૨૯૩.૫૦ 

૪ ૨૭૭ િદકા ૫૮૯૭૦.૧૧ ૬૬૯.૧૫ ૦.૦૦ ૫૭૦૮૬.૩૭ ૦.૦૦ ૬૧૬૫૪.૪૭ ૫૬૨૫૩.૩૯ ૪૪૮૦.૬૮ ૯૩૩.૨૦ ૬૧૬૬૭.૨૭ 

૫ ૨૮૨ આરોગય ૨૫૦.૧૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૨૫.૦૦ ૦.૦૦ ૩૨૫.૦૦ ૪૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪૦૦.૦૦ 

૬ ૨૮૩ આવાસન ૨૦૮૪.૨૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૩૪૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૩૪૦.૦૦ ૩૩૪૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૩૪૦.૦૦ 

૭ ૭૯૩ ખાસ ક�નદીયસહાય ૧૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ 

૮ ૮૦૦ અનય ખચર ૩૬૯૪.૬૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪૮૧૧.૫૦ ૦.૦૦ ૫૩૨૯.૩૭ ૫૭૮૦.૦૦ ૫૬૫.૦૦ ૦.૦૦ ૬૩૪૫.૦૦ 

  સરવાળયત૧તથ્ત૮ ૭૦૯૪૮.૦૬ ૧૪૨૪.૫૩ ૦.૦૦ ૭૩૪૦૩.૦૪ ૦.૦૦ ૭૯૦૦૩.૭૨ ૭૩૬૧૫.૫૯ત ૫૧૯૧.૧૯ત ૧૯૨૨.૫૯ ૮૦૭૨૯.૩૭ 

૯ �ખુયોસદર-રરપ૧ ૧૦૫.૪૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૮૦.૦૦ ૦.૦૦ ૮૦.૦૦ ૮૯.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૮૯.૦૦ 

૧૦ �ખુયોસદર-૪રરપ ૭૨૧૭.૨૨ ૦.૦૦ ૨૨૨૦૫.૦૦ ૦.૦૦ ૭૪૪૧.૦૩ ૦.૦૦ ૧૯૪૯૩.૦૦ ૯૪૭.૦૮ ૦.૦૦ ૨૦૪૪૦.૦૮ 

૧૧ �ખુયોસદર-૬રરપ ૪૫૧૫.૭૯ ૦.૦૦ ૭૪૬૧.૩૦ ૦.૦૦ ૫૪૧૨.૯૦ ૦.૦૦ ૨૨૨૦.૦૦ ૨૫૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪૭૨૦.૦૦ 

  સરવાળયત૯તથ્ત૧૧ ૧૧૮૩૮.૫૦ ૦.૦૦ ૨૯૬૬૬.૩૦ ૮૦.૦૦ ૧૨૮૫૩.૯૩ ૮૦.૦૦ ૨૧૮૦૨.૦૦ ૩૪૪૭.૦૮ ૦.૦૦ ૨૫૨૪૯.૦૮ 

  �ુલ ૮૨૭૮૬.૫૬ ૧૪૨૪.૫૩ ૨૯૬૬૬.૩૦ ૭૩૪૮૩.૦૪ ૧૨૮૫૩.૯૩ ૭૯૦૮૩.૭૨ ૯૫૪૧૭.૫૯ત ૮૬૩૮.૨૭ ૧૯૨૨.૫૯ ૧૦૫૯૭૮.૪૫ 
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ભાગ-૪ 

નાાાકં�ય જ��રયાતન્ સમ�ૂિત 

૧. વહ�વટ અને િનસ�શઃ 
આ કાયર્મન ે પલાન અન ે નોન પલાન હ�ઠળ આવર� લઇન ે વષર ૨૦૧૮-૧૯ માટ�   

�!. ૪૧૫૩.૩૦ લાખની િનદ�દ અન ેવહ�વટ માટ� જોગવાઇ કરવામા ંઆવેલ છે.  

 આ �દાજપતમા ંખાસ કર�ન ેઅિધકાર�ઓના પગાર, મહ�કમ, મ�ધવાર� ભસથા,ં �સુાફર� ભસથા,ં કચેર� ખચર, 

ર�નટ અન ેટ�કસ, �હ�રાતો, �બન સરકાર� સભયોના ંભસથા,ં પછાત વગરના ઉતકષર માટ� કરવામા ંઆવતી પા �િિમા ંરોકાયેલ 

પચારકો માટ� સવૈ�ચછક સસંથાઓન ેગાનટ-ઇન-એઇડ વગેર� ખચરનો સમાવદે થાય છે. 
 

િનયામકશી, અ��ુ�ૂચત કલયાા ખાતામા ંમહ�કમ નીચ ે�જુબ છે.  
મહ�કમઃ- 

કમ મહ�કમન્ સમ્કા ૦૧/૧૨/૨૦૧૭ન્ત�સથિતત(સખંયા) 
૧. રાજયપિતત મહ�કમ ૧૧૧ 
ર. �બન રાજયપિતત મહ�કમ ૧૫૦૦ 

                           �ુલઃ-      ૧૬૧૧ 
 

આયયજન, આયયજન બહાર અને ક�ન્  રુસ�રત યયજનાિ 

(૧) િશકાત:- 
૧. િશષય્ રિિતઅનેત વૂષતમે�ેકતિશકાતમાટ�તપયતસાહનય:- 

 અ��ુ�ૂચત �િતના ધો. ૧ થી ૮ �ુમાર/કનયાક �!. ૫૦૦ વાિષ�ક,  ધો. ૯ થી ૧૦ �ુમાર/ કનયાવ �!.૭૫૦ વાિષ�ક, 

ધો. ૬થી ૧૦ની કનયાથ (િવધાથ�નીઓન)ે  �!. ૭૫૦ વાિષ�ક, આવકમયારદા ધયાને લીધા િસવાય િદરયા �િત 

આપવામા ંઆવે છે.  

 ધો-૯ની કનયાઓને મફત સાયકલ આપવામા ંઆવે છે. 

 ધો-૧ થી ૮ના િવધાથ�ઓને ગાવેદ માટ� �!. ૬૦૦/-આપવામા ંઆવે છે.  

 અ��ુ�ૂચત �િતઓ પૈક� સૌથી વધાર� પછાત એવા વા�લમક�, હાડ�, સેનવા, નાડ�યા, �રૂ�, ગરો,વાકર સા�ુ , 

અ�.ુ�િતના દ�લત બાવા, �રુ�-બારોટ, તીરગર-તીરબદંા, થોર�, માતગંના ધોરા ૧ થી ૮મા ંભાતા ંબાળકોને 

ખાસ દર� વાિષ�ક�! ૭૫૦/- અને ધો.૯ થી ૧૦ મા ં�! ૧૦૦૦/- વાિષ�ક િદરયીા �િિ આપવામા ંઆવે છે. 

 ટ�લેન�્ �લુ યોજના - તેજસવી  િવધાથ�ઓને સહાય આપવાની યોજના અમલમા ંછે..   

 વષર ૨૦૧૬-૧૭મા ંઆ યોજના હ�ઠળ �!.૩૪૫૯.૦૧ લાખનો ખચર થયેલ છે. વષર ૨૦૧૭-૧૮મા ં

�!.૪૦૧૨.૦૦ લાખની જોગવાઇ કરવામા ંઆવી છે. વષર ૨૦૧૮-૧૯ �.૪૦૧૨.૦૦ લાખની જોગવાઈ કરવામા ં

આવી છે. 
 

૨. �િુનતમેતરાજતઅસવ.ચછલત યકવસાયમાતંરયકાયેલાતવાલ્િનાતબાળકયનેત વૈૂતતસ.તસ.સ્. માટ�તિશષયર્ રિિ:- 
  અસવચછ વયવસાય કરતી વય�કતઓના બાળકોને િપ.મે્�ક સકોલરદીપ આપવાની ક�નદ સરકારશીની 

યોજના હ�ઠળ ધો.૧થી૧૦મા ંડ� સકો લરને �! ૧૧૦ અને હોસટ�ેૈલરને �! ૭૦૦ �ધુીની િદરય ા �િિ ૧૦ માસ માટ� 

આપવામા ંઆવે છે. ઉપરાતં હોસટ�ાલરને એડહોક �! ૧૦૦૦ અને ડ� સકો લરને એડહોક �! ૭૫૦ વાિષ�ક આપવામા ં

આવે છે.  

  વષર ૨૦૧૬-૧૭ મા ં�!.૫૦૮૨.૭૭ લાખનો ખચર થયેલ છે. વષર ૨૦૧૭-૧૮ ના વષરમા ં�! ૫૫૦૦.૦૦ 

લાખની જોગવાઇ છે. તેની સામે ૨૦૧૮-૧૯ મા ં�! ૫૦૦૦.૦૦ લાખની જોગવાઇ કરવામા ંઆવી છે. 

૩. ભારતતસરકારન્તિપત-મે�ેકતિશષય્ રિતત્ય-. ૯ત& ૧૦. 
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 ધોરા ૯ - ૧૦ના અ�.ુ�િતના િવધાથ�ઓને ભારત સરકારની િદરયા �િિમાં , િવદાથ� આગલા ધોરામા ંપાસ 

હોવા જોઇએ. વાિષ�ક આવક મયારદા �!.૨.૦૦ લાખ છે. િદરયરા �િતનો દર ડ�સકોલલરને માિસક �!.૧૫૦ લેખે ૧૦ 

માસ �ધુી અને હોસટ�ીલર માિસક �!.૩૫૦ લેખે ૧૦ માસ �ધુી આપવામા ંઆવે છે , જયાર� એડહોક ગાનટ  

(વાિષ�ક) ડ�સકોેાલરને �!. ૭૫૦ હોસટ૦લરને �!. ૧૦૦૦ આપવામા ંઆવે છે. 

 આ યોજના હ�ઠળ ૨૦૧૬-૧૭ મા ં�!.૨૨૩૧.૨૦ લાખના ખચર સામે સને ૨૦૧૭-૧૮ના વષરમા ં

�!.૨૧૦૦.૦૦ લાખની જોગવાઇ છે. વષર ૨૦૧૮-૧૯ માટ� �! ૩૦૦૦.૦૦ લાખની જોગવાઇ કર�લછે 

૪. તસ.તસ.સ્.  છ�નાતિવ્ાથ�િતમાટ�તભારતતસરકારન્તિશષય્ રિિત/  શૈક�ાક:- 

 અ�.ુ�િતના ંિવધાથ�ઓ ક� �માે છેલલી પર�કા પાસ કર� હોય અને �મના �ુ�ંુબીજનોની વાિષ�ક આવક 

�!.૨,૫૦,૦૦૦/ કરતા વધાર� નહોય તેવા િવધાથ�ઓને પોસટ એસ.એસ.સી. સકોલરદીપ માિસક �!.૨૩૦/થી 

�!.૧૨૦૦/ �ધુી �ુદા-�ુદા � �પ પમાાે આપવામા ંઆવે છે. 

 અ�.ુ�િતના ંિવધાથ�ઓ ક� �ઓ મેડ�કલ અને ઇજનેર� કોલેજમા ંભાતા ંહોય તેવા િવધાથ�ઓને �કુ બેનક 

મારફત િવના �લૂયે �સુતકો �રૂા પાડવામા ંઆવે છે. રાજયમા ંદર�ક �જલલામા ં�કુ બેનક ચા� ુછે. આ યોજનાને 

પોસટ મે્�ક િદરયા �િતની યોજનામા ંમા કર�લ છે આ યોજનાનો ક�નદીય �રુસ��ત યોજનામા ંસમાવેદ થાય છે. 

 આ યોજના હ�ઠળ ૨૦૧૬-૧૭ મા ં�!.૨૯૫૧૧.૩૫ લાખના ખચર સામે સને ૨૦૧૭-૧૮ ના વષરમા ં

�!.૨૫૬૦૦.૦૦ લાખની જોગવાઇ છે. વષર ૨૦૧૮-૧૯ માટ� �! ૨૪૮૦૦.૦૦ લાખની જોગવાઇ કર�લ છે. 

૫. �બેુસારતરામ�ત�બેડકરતછાતાલયત/ શ્ત�ુગતરામતસવેતઆશમશાળાતયયજના:-  
 હાલ રાજયમા ંસવૈ�ચછક ગાનટ ઇન એઇડથી ચાલતી અ��ુ�ૂચત �િતની ૫૬૪ હોસટ�લો છે. આ છાતાલયો , 

માધયિમક િદકા મળ� ુ ંહોય તેવા િવસતારોમા ંઆવેલ છે. આ છાતાલયોમા ંજ��રયાતમદં પછાતવગરના 

િવધાથ�ઓ ક� �ઓ ગારયિવસતારોમાથંી આવતા હોય અન ે�મને માધયિમક િદકાની સગવડ ન હોય તેવા 

છાતોને દાખલ કરવામા ંઆવે છે. દૈક�ાક વષર દરિમયાન િવધાથ� દ�ઠ ૧૦ માસ માટ� , માિસક �!.૧૫૦૦/- 

લેખે િનભાવ ગાનટ આપવા�ુ ંઠરાવેલ છે , તેમજ મકાન-ભાડા, ��હપિતના પગાર, રસોઇયા, �બલડાગ ર�પેરાગ 

ખચર િવ.માટ� પા ગાનટ આપવામા ંઆવે છે. 

 સવૈ�ચછક સસંથાઓ ધવારા રાજયમા ંઅ��ુ�ુચત �િતઓ માટ� ૮૮ આશમદાળાઓ ચલાવવામા ંઆવે છે. �મા ં

િવધાથ� દ�ઠ �!.૧૫૦૦/-માિસક લેખે િનભાવભસ ુ ં૧૦ માસ માટ� આપવામા ંઆવે છે.  

 વષર ૨૦૧૬-૧૭મા ં�!.૮૧૨૦.૮૭ લાખનો ખચર કર�લ છે. જયાર� વષર ૨૦૧૭-૧૮મા ં�!.૮૧૯૦.૦૦ 

લાખની જોગવાઇ સામે વષર ૨૦૧૮-૧૯ મા ં�!.૭૮૬૦.૦૦ લાખની જોગવાઇ કર�લ છે.  

 

 
 

૬. સરકાર�તછાતાલયય/મામાતસાહ�બતફડક�તઆસશષતિનવાસ્તશાળાત:-  
 કોલેજમા ંભાતા ંિવધાથ�ઓ માટ� રાજયમા ં�ુલ ૭૨ સરકાર� છાતાલયો છે. આ યોજના હ�ઠળ આ છાતાલયોમા ં

િવધાથ�ઓને રહ�વાની-જમવાની તેમજ અનય સગવડતાઓ �વી ક� �સુતકાલય, રમત-ગમતો તેમજ દવાઓની 

�િુવધાઓ આપવામા ંઆવે છે. તેજસવી િવધાથ�ઓને ઉિેજન આપવા માટ� અને તેઓ દૈક�ાક તેજસવીતા 

પાપત કર� તે માટ� રાજય સરકાર� અ��ુ�ૂચત �િતઓ માટ� િનવાસી દાળાઓ દ� કર�લ છે. હાલમા ં૨૪ િનવાસી 

દાળાઓ છે. તદઉપરાતં કચછ �જલલામા ં�દુા , લખપત, �જ.કચછ(�ુમાર) , મોરબી (કનયા) , પોરબદંર(�ુમાર), 

ખાતે સામાનય પવાહ ધોરા-૯-૧૨ ના વગર દ� કરવા  અને �જૂ-કચછ ખાતે સામાનય પવાહ ધોરા-૯ નો વગર 

વધારો કરવાની નવી બાબત �ચુવેલ છે.  

 સવૈ�ચછક સસંથાઓ ક� � પછાતવગરની હોસટ�લો ચલાવે છે. તેઓને હોસટ�લોના મકાન બાધંકામ માટ� �ુલ ખચરના 

૯૦ ટકા લેખે ૪.૦૦ લાખની મયારદાને ધયાનમા ંલઇને ગાનટ આપવામા ંઆવે છે. 

 વષર ૨૦૧૬-૧૭મા ં�.૫૮૬૬.૭૮ લાખ ખચર થયેલ છે. વષર ૨૦૧૭-૧૮મા ં�!.૯૨૯૪.૭૪ લાખની 

જોગવાઇ કરવામા ંઆવી છે. તેની સામે વષર ૨૦૧૮-૧૯ મા ં�!.૮૪૪૧.૦૦ લાખની જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે. 

૭.  યસટતમે�ેકતિશકાતમાટ�તપયતસાહનય. (ભયજનત�બલ , સા્નતસહાયત) 
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 પોરટ-મે્�ક િદરયાા �િિને પાત હોય અને કોલેજ માનય છાતાલયમા ંરહ�તા િવધાથ�ઓને �ડબીલ સહાય માિસક 

�!.૧૦૦૦/સહાય આપવા�ુ ંઠરાવેલ છે. 

 મેડ�કલ, એનરનીયરાગ, ડ�પલોમામા ંઅભયાસ કરતા િવઘાથ�ઓને પથમ વષ�જ (એકવખત) મેડ�કલના  

િવઘાથ�ઓને �!.૧૦,૦૦૦/-, એનરતનાયરાગના િવધાથ�ઓને �!.૫૦૦૦ અને ડ�પલોમાના િવદાથ�ઓને �. 

૩૦૦૦/- અભયાસ માટ� જ�ર� સાધનો ખર�દવાની સહાય આપવાની યોજના અમલમા ંછે.  

 વષર ૨૦૧૬-૧૭મા ંઆ યોજના માટ� �!.૨૪.૦૩.૪૩ લાખનો ખચર કર�લ છે. �યાર� વષર ૨૦૧૭-૧૮મા ં

�!.૨૧૮૩.૦૦ લાખની જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે અને વષર ૨૦૧૮-૧૯મા ં�!.૨૧૯૪.૦૦ લાખની જોગવાઇ 

કર�લ છે. 

૮. ઉચચતઅઅયાસતમાટ�તિવસ�શતજવાતડાષ.�બેડકરતલયન:- 
 અ��ુ�ુચત �િતના િવધાથ�ઓને અભયાસ્મની સવલત દ�દમા ંઉપલ�ધ નથી તેવા પોસટ ગેજ્એુટ ક�ર�સચર 

�વા અભયાસ માટ� પરદ�દમા ંજઇ અભયાસ કરવાના હ��સુર �!.૧૫.૦૦  લાખ �ધુીની લોન ૪ ટકા વયાજ દર� 

આપવાની યોજના છે. વષર ૨૦૧૬-૧૭ મા ંિવઘાથ�ઓને લાભ �!.૨૬૦૦.૦૦ લાખનો ખચર કર�ને લાભ આપેલ 

છે. �યાર� વષર ૨૦૧૭-૧૮ મા ં�!.૨૩૦૦.૦૦ લાખની નાાાકં�ય જોગવાઇ કર�લ છે. તેની સામે વષર ૨૦૧૮-૧૯ 

મા ં�!.૨૦૦૦.૦૦ લાખની જોગવાઈ કર�લ છે. 

૯.  ાયલયટન્તતાલ્મતમાટ�તલયન  
 �! ૨૫.૦૦ લાખ ની લોન ૪ % વયારજ દર� આપવામા ંઆવે છે. વષર ૨૦૧૬-૧૭ મા ં�! ૭૫.૦૦ લાખનો ખચર કર� 

િવધાથ�ઓને લાભ અપાયો છે. વષર ૨૦૧૭-૧૮ મા ં�! ૧૫૦.૦૦ લાખની જોગવાઇ કર�લ છે. તેની સામે ૨૦૧૮-

૧૯ મા ં�!.૧૫૦.૦૦ લાખની જોગવાઇ કર�લ છે. 

 
(ર) આિથ�ક ઉતકકષ:- 
૧. રયજગાર�તઅનેતઆવકનાત�યતતઉભાતકરવાતઆિથ�કતઉતથાનતયયજના:- 

 નાના સવરોજગાર�મા ંરોકાયેલા ઇસમો �વા ક� દાકભાર વાળા, હાથલાર� વાળા, ફ�ર�યાઓ, �ૂના વાસાો કપડા ં

વેચવાવાળા વગેર�ને રોજગાર� માટ� ૧૯૯૬-૯૭ના વષરથી માનવગર�મા યોજના દ� કરવામા ંઆવેલ છે. આ 

યોજના હ�ઠળ લાભાથ�ઓને ધધંા/વય૬વસાયના સાધનો આપવામા ંઆવેછે. 

 કાયદાના ધધંામા ંસથાયી થવા માટ� કાયદા સનાતકોને �!.પ૦૦૦/ સહાય અને �!.૭૦૦૦/ વયાજ �કુત લોન 

આપવામા ંઆવે છે. તથા તબીબી સનાતકોને �!.રપ ,૦૦૦/ સહાય અને �! ૨,૦૦,૦૦૦ લોન આપવામા ંઆવે 

છે.. 

 સફાઇ કામદારોને માથે મે�ુ ંઉપાડવાની પથા ના�દુ કરવાના અ�ભગમ �પે આ લોકોને બી� ધધંામા ં

�નુઃસથાપન કરવા માટ� પલાન યોજના અમલમા ંછે. સફાઈ કામદારોને તેમના અસવચછ વયવસાયમાથંી �યુકત 

આપવા માટ� પ�ંડત દ�નદયાળ ઉપાધયાય �તયોદય સવચછતા બ�ર (સેનેટર�માટર) યોજના હ�ઠળ રા�યમા ં

સેનેટર� માટર સને૨૦૦૧થી દ� કરવામા ંઆવેલ છે. �જુરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ દારા સફાઇ 

કામદારના �નુઃસથાેીપન માટ� કરવામા ંઆવતી પા �િિઓમા ંનાાાકં�ય મદદ કરવા માટ�  

 ૨૦૧૬ -૧૭ મા ં�! ૭૭૪.૯૯ લાખનો ખચર કરવામા ંઆવયોેા હતો. ૨૦૧૭-૧૮ મા ં�! ૧૦૮૮.૩૦ લાખની 

જોગવાઇ કર�લ છે. ૨૦૧૮-૧૯ મા ં�!.૧૧૯૭.૩૦ લાખની જોગવાઇ કર� છે. 

૨. �જુરાતતઅ��ુ�ૂચતત�િતતિવકાસતિનગમ.  
 આ િનગમ સ�ંાૂર ર�તે રાજય સરકાર ધવારા ચાલે છે. ��ુ ંધયેય અ�.ુ�િતઓની વય�કતઓને બેનક�બલ 

યોજનાઓ હ�ઠળ લોન-સહાય આપી ગર�બી ર�ખાથી ઉપર લાવી તેમ�ુ ંરવન-ધોરા ��ુ ંલાવવા�ુ ંછે. આ 

િનગમને સને ૧૯૭૯ થી સન ૧૯૫૬ના ભારતીય કંપની ધારા હ�ઠળ ન�ધીને સવાયિ સસંથા બનાવવામા ંઆવી 

છે. આ િનગમની અિધ��ત �ડૂ� �!.પ૦ કરોડની છે. �ની સામે ભરપાઇ થયેલ �ડૂ� �!.૪૩૦૨ .૯૭ કરોડ �ટલી 

છે. �મા ંરાજય સરકારનો ફાળો પ૧ ટકા છે. તેની સામે ક�નદ સરકારનો ફાળો ૪૯ ટકા છે.  
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 વષર ૨૦૧૬ -૧૭ મા ં�!.૧૫૪૨ .૦૦ લાખનો ખચર થયેલ છે. �યાર� વષર  ૨૦૧૭-૧૮ મા ં�!.૭૧૩ .૦૦ 

લાખની વહ�વટ� ગાનટ અને �.૧૨૫.૦૦ લાખની દેર �ડુ�ની જોગવાઈ કર�લ છે. અ��ુ�ૂચત �િતના ઇસમોના 

આિથ�ક િવકાસ માટ� રા�ય સરકારના ફંડમાથંી લોન આપવાની �.૧૦૦૦ .૦૦ લાખની જોગવાઇ �ચુવેલ 

છે.રા�ય સરકારશી ધવારા મ�ુંર કર�લ વન ટાઈમ સેટલમેનટ યોજના અનવયે લાભાથ�ઓના માફ કર�લ વયાજ 

અને દંડનીય વયાજની રકમ �.૧૨૧૮.૫૫ રા�ય સરકારશી પાસેથી મેળવવા દરખાસત કર�લ છે.   

૩. રયજગાર�તઅનેતઆવકનાત�યતતઉભાતકરવાતતાલ્મતયયજનાત 
 અ��ુ�ૂચત �િતના લાયકાતવાળા ઉમેદવારોને એરહોસટ�મસ, ્ાવેલ અને હોસપીકટાલીટ� મેનેજમેનટસની તાલીમ 

આપવામા ંઆવે છે. સને ૨૦૧૭ -૧૮ મા ં�!.૨૫.૦૦ લાખની જોગવાઇ કરવામા ંઆવેલ છે.  જયાર� ૨૦૧-૧૯મા ં

�.૧.૦૦ લાખની જોગવાઇ કરવામા ંઆવી છે.   
 અ��ુ�ૂચત �િતના િદ�કત બેરોજગારોને હાઇસકાલની તા�લમ રહ�વા-જમવાની સગવડ સાથે આપવામા ંઆવે 

છે. � દારા નોકર�ની તકો �રુ� પાડવામા ંઆવે છે. આ તાલીમ �ડ-સેગ દારા દ� કરવામા ંઆવી છે.  
૨૦૧૬-૧૭ મા ં�!.૩૧૮૭.૬૦ લાખનો ખચર થયેલ છે. ૨૦૧૭ -૧૮ મા ં�! ૨૭૦૦ .૦૦ લાખની જોગવાઇ 

કરવામા ંઆવી હતી. ૨૦૧૮-૧૯ મા ં�!.૩૫૦૦.૦૦ લાખની જોગવાઇ કર� છે. 
 

(૩) આરયગયત�રહતિનમાષાતઅનેતઅનયતયયજનાિ:- 
૧. આરયગયતતબ્બ્તયયજના: 

આ યોજના હ�ઠળ ટ�.બી. �વા ગભંીર ક�સ માટ� માિસક �!.૫૦૦/-દદર  મટ� તયા ં �ધુી અને ક�નસર �વા 

રવલેા રોગ માટ� �!.૧૦૦૦/- દર મ�હને દદર  મટ� તયા ં�ધુી આપવામા ંઆવે છે. રકતિપિ માટ� માિસક 

�!.૮૦૦/-દદર  મટ� તયા ં�ધુી, પ�િુતના ક�સોમા ં�!.પ૦૦/-ક�સ દ�ઠ આપવામા ંઆવે છે. 
વષર ૨૦૧૬-૧૭ મા ં�!.૨૫૦.૧૮ લાખનો ખચર કર�લ છે. સને ૨૦૧૭-૧૮ મા ં�!.૩૨૫.૦૦ લાખની 

જોગવાઇ સામે સને ૨૦૧૮-૧૯ મા ં�!.૪૦૦.૦૦ લાખની જોગવાઇ કરવામા ંઆવી છે. 
૨. ડાષ.�બેડકરતઆવાસતયયજનાતસહાય: 

 અ��ુ�ૂચત �િતમા ંસમાિવરટવ �ુ�ંુબોને તથા વા�લમક�, હાડ�, નાડ�યા, અને સેનવા િવગેર� �વી ૧૨ અિતપછાત 

�િતના લોકોને ક� �ઓ પાસે રહ�વા લાયક ઘર/મકાન ન હોય , પોતા�ુ ંજા�રત મકાન ધરાવતા હોય , 
પોતાનો �લુલો પલોટ હોય તેવા ઇસમોને વ્�ુકતગત ધોરાે મકાન બાધંવા માટ� (ગારય િવસતારમા)ં 

�!.૭૦૦૦૦/- સહાય આપવામા ંઆવે છે. જયાર� (દહ�ર� િવસતારમા)ં �! ૪૫૦૦૦/- સહાય આપવામા ંઆવે છે. 

ઉપરાતં, �! ૨૨૦૦/- ટોયલેટ �લોક માટ� સહાય આપવામા ંઆવે છે. આ યોજનામા ંવાિષ�ક આવક મયારદા 

ગારયખ િવસતા/ર માટ� �!.૧.૨૦ લાખ અને દહ�ર� િવસતાેેર માટ� �! ૧.૫૦ લાખ છે. અિતપછાત �િત ઓ માટ� 

આવક મયારદા નથી. 
 સને ૨૦૧૬-૧૭ મા ં�! ૨૦૮૪.૨૯ લાખનો ખચર કરવામા ંઆવયો હતો. સને ૨૦૧૭-૧૮ મા ં

�!.૩૩૪૦.૦૦ લાખની જોગવાઇ કરવામા ંઆવી છે. વષર ૨૦૧૮-૧૯ મા ં�!.૩૩૪૦.૦૦ લાખની જોગવાઈ 

કરવામા ંઆવી છે.  

૩. સામા�જકતઅનેતસશ�કતકરા. (�ંુવરબાઈનાતમામે�, માઇતરમાબાઇતસાતતફ�રાતસ�હૂતલગન, સમાજતિશકાત

િશબ્રય). 
 અ��ુ�ુચત �િત અન ેસવાર �હન�ુ વચચ ેડૉ. સિવતા �બેડકર �તરજાિતય લગન સહાય યોજના હ�ઠળ 

�તરજાિતય લગનોન ેપોતસાહન માટ� �!.ર૫,૦૦૦/ના રાર્�ય બચતપતો અન ે�!.૨૫,૦૦૦/ ધરવખર� 
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ખર�દવા �ુલ �!.૫૦,૦૦૦/ની સહાય આપવામા ંઆવ ેછે, �મા ંવધારો કર� �.૧.૦૦ લાખ સહાય આપવાની 

�..૨૫૦ લાખની નવી બાબત વષર ૨૦૧૮-૧૯મા ંમ�ુંર કર�લ છે. �મા ંવાિષ�ક આવકમયારદા નથી. 
 અ��ુ�ૂચત �િતની �ખુત વયની બે કનયાના  લગન પસગં ે �ુંવરબાઇના મામેરાની યોજના હ�ઠળ �! 

૧૦,૦૦૦/- ની સહાય આપવામા ંઆવ ે છે. આ યોજનામા વાિષ�ક આવકમયારદા ગારયિવસતારમા ં�.૧.૨૦ 

લાખ અને દહ�ર� િવસતારમા �! ૧.૫૦ લાખ છે.  
 અ��ુ�ૂચત �િતના �ુ�ંુબો સામા�જક �ધુારાના ભાગ �પ ેસ�હૂ લગનમા ંજોડાય ત ેહ��સુર સ�હૂ લગનમા ં

જોડાનાર પતયેક ્ગુલન ે્ગુલ દ�ઠ �!.૧૦,૦૦૦/ ની સહાય તથા સ�હુ લગનો�ુ ંઆયોજન કરનાર 
સસંથાન ે્ગુલ દ�ઠ �!. ૨૦૦૦/- ની સહાય વ�મુા ંવ� ુ�! ૫૦,૦૦૦/- આપવા�ુ ંઠરાવેલ છે. 

 મા�હતી, િદકા અને પચાર/પસાર (આઇ.ઇ.સી)યોજનાઓની મા�હતી અને પચારના હ�� ુમાટ� ખાસ જોગવાઇ 

કરવામા ંઆવી છે.  
સને ૨૦૧૬-૧૭ મા ં�! ૧૩૧૮.૫૩ લાખનો ખચર થયેલ છે. ૨૦૧૭-૧૮ મા ં�! ૧૭૬૦.૦૦ લાખની 

જોગવાઇ કર�લ હતી. �ની સામે ૨૦૧૮-૧૯ મા ં�!.૨૪૫૦.૦૦ લાખની જોગવાઇ કર�લ છે.  
 

૪. �તયેરટ� માટ� સહાય(સતયવાદ� રા� હર�દચદં મરાોિર સહાય) :- 
અ��ુ�ૂચત �િતના ંનબળ� આિથ�ક યસથિત ધરાવતા �ુ�ંુબોમા ંમરા પસગંે �િતમ�્યા કરવા માટ� ક�ટલીકવાર 

નાાા ંિધરનાર પાસેથી નાાા ંલેવાના પસગં ઉપયસથત થતા હોય છે. આથી આવા ગર�બ �ુ�ંુબોને સહાય�પ 

થવા માટ� આવા પસગંે �ા.૫૦૦૦/- સહાય આપવામા ંઆવે છે.  
 ૨૦૧૬-૧૭ મા ં�.૫૪૧.૫૬ લાખનો ખચર થયેલ છે. જયાર� ૨૦૧૭-૧૮મા ં�!.૫૦૦.૦૦ લાખની જોગવાઇ 

કરવામા ંઆવી છે. વષર ૨૦૧૮-૧૯ મા ં�.૧૦૦.૦૦ લાખની જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે. 
૫. નાગર�ક એકમ-  

અસ� �ૃ યતા િનવારાની �દદામા ંકાયદો અને સમ�વટ બનેં ર�તે કામગીર� થાય છે. અસ� �ૃ યતાના �નુા 

માટ� નાગર�ક હકક રકા અિધિનયમ ૧૯પપ અમલમા ંછે. જયાર� પચાર અને સમ�વટ માટ� કાયર િદ�બરો, વકરદોપ 

સા�સુતં સમેંલનો , અસ� �ૃ યતા િનવારા સપતાહની ઉજવાી , પોસટરો, �યુસતકા વગેર� ધવારા લોકમાનસ ધડવામા ં

આવે છે. નાગર�ક હકક રકા અિધિનયમ ૧૯પપ તથા અ��ુ�ુચત �િતઓ અને જન�િતઓ પર થતા અતયાચાર 

િનવારા અિધિનયમ ૧૯૮૯ના અસરકારક અમલ માટ� સમાજ કલયાા ખાતામા ંએક ખાસ સેલની રચના કરવામા ં

આવી છે. િવભાગીય કકાએ તા તક�દાર� એકમો અમદાવાદ, વડોદરા અને રાજકોટ ખાતે કાયરરત છે. ૨૬ અસ� �ૃ યતા 

િનવારા સધન ધટકોમા ં૨૬ પો�કટ ઓ�ફસરો ફરજ બ�વે છે. 
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અ��ુ�ૂચત �િતઓ પર થતા અતયાચારના બનાવોમા ંનીચે �જુબ આિથ�ક સહાય 

�નુાના પકાર અને કલમો �જુબ પાતતાના આધાર� આપવામા ંઆવે છે. 
કમ િવગત સહાય 

 �નૂ/� �ત્કુ કમાઉ/ �બન કમાઉ �! ૮.૨૫ લાખ 

 કાયમી 

અદકતતા 

૧૦૦ ટકા અદકતા �! ૮.૨૫ લાખ 
૫૧-૯૯ ટકા અદકતા ઓછ� �!.૪.૫૦ લાખ 
૫૦ ટકાથી ઓછ� અદકતા �!.૨.૫૦ લાખ 

 બળાતકાદર �! ૫.૦૦ લાખ 
 ઇ� �!.૧.૦૦ લાખ 

વષર ૨૦૧૬ -૧૭મા ં�!  ૨૧૯૭.૮૫ લાખનો ખચર કર�લ છે. જયાર� વષર ૨૦૧૭ -૧૮મા ં�!.૨૨૩૦ .૫૦ 

લાખની નાાાકં�ય જોગવાઇ કરવામા ંઆવી છે. જયાર� ૨૦૧૮-૧૯મા ં�.૨૫૦૦.૦૦ લાખની જોગવાઇ કર�લ છે.  

 
૬. અતયાચાર ભોગ બનેલ માટ� �નુવરસન આકયસમક યોજના:- 

 નાગર�ક  હકક રકા અિધિનયમ, ૧૯પપ અન ેઅ��ુ�ુચત �િત, જન�િત પરના અતયાચાર 
િનવારા અિધિનયમ ૧૯૮૯ ના અસરકારક અમલ માટ� અન ેઅસરગસતોન ેસમયસર નાાાકં�ય સહાય 
�કુદાનના પમાામા ંમળ� દક� ત ેમાટ� રાજય સરકાર� કનટ�જનસી પલાન તૈયાર કર�લ છે. આ યોજના 
માટ� ક�નદ �રુસ��ત યોજના હ�ઠળ સહાય મેળવવામા ંઆવ ે છે. આ યોજનામા ંઅ��ુ�ૂચત �િત કલયાા 
ખાતાએથી, �જલલા, તા�કુા કકા �ધુી વહ�વટ� તતંન ેસગંીન કરવામા ંઆવદ.ે. 
 વષર ૨૦૧૬ -૧૭મા ં�!૩૬.૦૯ લાખનો ખચર કર�લ છે  વષર ૨૦૧૭ -૧૮મા ં�.૧૦૦.૦૦ લાખની જોગવાઇ 

કરવામા ંઆવી છે. જયાર� વષર ૨૦૧૮-૧૯ મા ં�.૧૧૦.૦૦ લાખની જોગવાઇ કરવામા ંઆવી છે. 

૭. ડાર.�બેડકર ફાઉનડ�દન બાધંકામ અમદાવાદ(રાાીપ) ખાતે રાર્�ય કકા�ુ ંડો.�બેડકર ફાઉનડ�દન , ખાતે ઇ-

લાયબેર� અને મલટ�મી�ડયા બનાવવાની તી� ફ�ડ માટ� �.૩૧૫.૦૦ લાખની અને ગીર-સોમનાથ, દાહોદ અને 

વયારા-તાપી ખાતે ડાર.�બેડકર ભવન(�જલલા કકા) બાધંવાની નવી બાબત �ચુવેલ છે. 
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સનેત૨૦૧૮-૧૯ન્તિનયામકશ્, અ��ુ�ૂચતત�િતતકલયાાત ાતાત ારાતર�ૂતકરવામાતંઆવેલતનવ્તબાબતયન્તયાસ� 

કમત મ�તકર�લતયયજના�ુતંન્ુતંનામત ૨૦૧૮-૧૯તમાતં��ૂચતતફ�રફાર 

નાાા�ંકયત

જ��રયાત 

(�/- લા મા)ં 

૧. SCW-૦૬ પોસટ મે�્ક િદકા માટ� પોતસાહનો. 

બીસીક� – ૫ એસ.એસ.સી પછ�ના અભયાેાસ્મોમા ં

અભયાેેસ કરતી અ�.ુ�િતની કનયાેેઓ ક� �ઓના મા.-

બાપ વાલીની વાિષ�ક આવક �! ૨.૫૦ લાખથી વ� ુ

હોય તેવી કનયાઓને પોસટ  મે�્ક િદર ા �િત 

વ� ુઆવકવાળા �ુ�ંુબોની કનયાઓને 

ટ્દુન ફ� �કુવવા બાબત. 

૨૫૦૦.૦૦ 

૨. SCW-૨૦ ડાર.�બેડકર ભવનનો િનભાવ અને િવકાસ 

બીસી.ક�-૪૯ ડાર. �બેડકર ફાઉનડ�દન રાાીપ 

અમદાવાદ 

ઇ-લાયબેર�, ર્�ુડયમ તથા અનય 

બાબતો�ુ ંતી� ફ�ડ ની નવી બાબત. 

૩૧૫.૦૦ 

૩.  SCW-૩૩ ડાર.�બેડકર ભવનો / ફાઉનડ�દન બાધંકામ 

 

ગીર-સોમનાથ �જલલામા ં �બેડકર 

ભવન�ુ ંબાધંવા  

૧૨૧.૨૫ 

૪. દાહોદ �જલલામા ં �બેડકર ભવન�ુ ં

બાધંવા. 

૧૬૪.૨૫ 

૫. વયારા,તાપી, �જલલામા ં�બેડકર 

ભવન�ુ ંબાધંવા 

૧૯૦.૭૮ 

૬. SCW-૧૯ સામા�જક અને સદયકતકરા. (�ુંવરબાઈના 

મામે�, માઇ રમા બાઇ સાત ફ�રા સ�હૂ લગન , સમાજ 

િદકા િદબીરો) 

બીસીક�- ૫૪ ડાર.સિવતા �બેડકર �તરજાિતય લગના 

સહાય યોજના 

સહાય �!૫૦,૦૦૦/-થી વધાર�ને  

�.૧,૦૦,૦૦૦/- લાખ સહાય 

 

૨૫૦.૦૦ 

૭.  SCW-૩૦ સરકાર� �ુમાર/ કનયા છાતાલયોના ંમકાન�ુ ં

બાધંકામ. (CSS ૫૦:૫૦% ) 

બીસીક� – ૨૫  સરકાર� �ુમાર છાતાલય 

સરકાર� �ુમાર છાતાલય ખભંાત અને 

નડ�યાદ ખાતે મકાન બાધંકામ 

બાબત. 

૪૦૦.૦૦ 

૮. SCW-૮ સરકાર� છાતાલયો/મામા સાહ�બ ફડક� આદદર 

િનવાસી દાળા 

સમરસ છાતાલયો 

સમરસ છાતાલયોના વહ�વટ માટ� 

કમરચાર�ઓ�ુ ંવેતન , ભોજન તથા 

અનય ખચર. 

૧૪૫.૨૫ 

૯. સમરસ છાતાલયમા ંવડ� કચેર� ખાતે 

નીચે �જુબના મહ�કમ બાબત. 

૧ મદદનીદ સમાજ કલયાા અિધકાર� 

૧ વોડરન, ૧ �ુ.કલાકર 

૧૦.૭૨ 

૧૦.  SCW-૮ સરકાર� છાતાલયો/મામા સાહ�બ ફડક� આદદર 

િનવાસી દાળા 

બીસી.ક�-૨૮  આદદર િનવાસી દાળા 

આદદર િનવાસી દાળાઓમા ંચાર �ુદા 

�ુદા સથળે અમર�લી(કનયા), બરવાળા- 

બોટાદ (�ુમાર) અને પાટા(�ુમાર) 

અન)ે �રુત (કનયા-) ખાતે ધો-૯ થી 

૧૨ સામાનય પવાહ પૈક� ધોરા-૦૯ 

દ� કરવા બાબત. 

૧૬૮.૦૦ 
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કમત મ�તકર�લતયયજના�ુતંન્ુતંનામત ૨૦૧૮-૧૯તમાતં��ૂચતતફ�રફાર 

નાાા�ંકયત

જ��રયાત 

(�/- લા મા)ં 

૧૧.  SCW-૮ સરકાર� છાતાલયો/મામા સાહ�બ ફડક� આદદર 

િનવાસી દાળા 

બીસી.ક�-૨૮  આદદર િનવાસી દાળા 

આદદર િનવાસી દાળાઓ  કચછ 

�જલલામા ં�દુા) (૨) લખપત, �જ.કચછ 

(�ુમાર), (૩)મોરબી (કનયા) , 

(૪)પોરબદંર(�ુમાર)  ખાતે ધો-૧૦નો 

નવે વગર દ� કરવા  બાબત.  

૯૫.૭૭ 

૧૨. SCW-૮ સરકાર� છાતાલયો/મામા સાહ�બ ફડક� આદદર 

િનવાસી દાળા 

બીસી.ક�-૨૮  આદદર િનવાસી દાળા 

આદદર િનવાસી દાળા (કનયા- અ.�) 

�જૂ-કચછ ખાતે સામાનય પવાહ 

ધોરા-૧૦ નો ્િમક વગર વધારો 

આપવા બાબત. 

૨૩.૦૦ 

૧૩.  SCW-૨૯ છાતાલયની �િુવધા માટ� મામા સાહ�બ ફાડક� 

આદદર િનવાસી દાળાઓ બાધંકામ  

બીસીક�-૨૮ મામા સાહ�બ ફડક� આદદર િનવાસી દાળાઓ 

આદદર િનવાસી દાળા (કનયા- અ.�) 

�જૂના હોસટ�લ પર પથમ માળ બાધંવા 

બાબત. 

૭૦.૮૦ 

૧૪. SCW- ૧ િદરયા �િિ અને �વૂર મે�્ક િદકા માટ� 

પોતસાહનો. (િદરયા �િિ, ગાવેદ, સાયકલ વગેર�). 

બીસીક� – ૧૬ ગાવેદ સહાય યોજના 

ધો-૧ થી ૮ના િવધાથ�ઓને �.૩૦૦ના 

બદલે �.૬૦૦ �ધુીની ગાવેદ સહાય 

આપવી.  

૫.૦૦ લાખ િવધાથ� × �.૩૦૦=  

૧૫૦૦.૦૦ લાખ 

૧૫૦૦.૦૦ 

૧૫. SCW-૬ પોસટ મે�્ક િદકા માટ� પોતસાહનો. (તાલીમ 

ફ�, એવોડર, ભોજન �બલ , થીસીસની યોજના , સાધન 

સહાય અને પોસટ મે�્ક િદરયા �િત) 

બીસીક� – ૧૩ સરકાર� ઔધો�ગક તાલીમ સસંથા 

સરકાર� ઔધો�ગક તાલીમ સસંથાઓ( 

આઇ.ટ�.આઇ)મા ંતાલીમ મેળવતા 

અ��ુ�ૂચત �િતના તાલીમાથ�ઓને 

�ખુયમતંી ્વુાસવાલબંન યોજના 

�તગરત વા.આ. મયારદામા ંગા.િવ. તથા 

દ.િવ. �.૬.૦૦ લાખ તથા      

એક વષરના વયવસાય અભયાસ્મમા ં

સટાઇપેનડ �!.૧૨૫ મા ં�!.૨૭૫ નો 

વધારો કર� �!.૪૦૦ કરવા બાબત. 

�.૨૭૫  × ૧૦ માસ × ૧૦૦૦ 

િવધાથ�ઓ  

૨૭.૫૦ 

૧૬. (૦૫) SCW-૨૩ બધી કકાઓ વહ�વટ� તતંને સગંીન 

બનાવા ુ

બીસીક�- ૬૬ બધી કકાએ વહ�વટ� તતંને સગંીન 

બનાવાુ.ં 

િનયામક,અ�.ુ�િતની વડ� કચેર� ખાતે 

ર�નોવેદન કરાવવા અને મોડરનાઇડેદન 

કરવા બાબત. 

પાટટદન, ફલોરાગ કલરકામ, પખંા, 

ટ્બુ લાઇટ વાયરાગ તેમજ ફિન�ચર 

વગેર�� ુ ંમોડરનાઇડેદન.  

 

૨૦.૫૧ 
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કમત મ�તકર�લતયયજના�ુતંન્ુતંનામત ૨૦૧૮-૧૯તમાતં��ૂચતતફ�રફાર 

નાાા�ંકયત

જ��રયાત 

(�/- લા મા)ં 

૧૭. (૦૪) SCW-૩૬ આિથ�ક ઉતકષર માટ� િનગમો ધવારા 

લોન 

-�જુરાત અ�.ુ�િત િવકાસ િનગમ, 

-�જુરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ 

-ડાર.�બેડકર �તયોદય િવકાસ િનગમ 
(૧)બીસીક�-૪૦ અ��ુ�ૂચત �િત આિથ�ક િવકાસ િનગમ 

(૩)બીસીક�-૪૧ ડાર.�બેડકર �તયોદય િવકાસ િનગમ 

(૨)બીસીક�-૪૨ �જુરાત  સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ 

અ��ુ�ૂચત �િતના લાભાથ�ઓને લોન 

િધરાા માટ�   

અ��ુ�ૂચત �િત આિથ�ક િવકાસ િનગમ 

�.૧૦.૦૦ કરોડ 

ડાર.�બેડકર �તયોદય િવકાસ િનગમ 

�.૫.૦૦ કરોડ  

�જુરાત  સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ 

�.૧૦.૦૦ કરોડ   

૨૫૦૦.૦૦ 

૧૮. (૦૨) SCW-૧૨ રોજગાર� અને આવકના �ોત ઉભા 

કરવા આિથ�ક ઉતથાન યોજના   

બીસીક� – ૭૫ �જૂય ઠકકર બાપા સફાઇ કામદાર 

�નુઃસથાથપન યોજના 

સફાઇ કામદારોને ડ�ડલ મદીન તથા 

સલામતીના સાધનો �રુા પાડવા 

બાબત. 

 

 

૧૨૫.૦૦ 

૧૯. (૧૭) SCW-૮ સરકાર� છાતાલયો/મામા સાહ�બ ફડક� 

આદદર િનવાસી દાળા  

બીસીક�- ૨૮ આદદર િનવાસી દાળા 

િવદાથ��દઠ બે જોડ� ગાવેદ માટ� 

 

િવધાથ�ઓને આપવામા ંઆવતી 

સવલતોમા ંવધારો કરવા બાબત. 

ગાવેદ, ૨૪ આ.િન.દા  

૩૪૮૦ િવધાથ� ×ગાવેદ �.૩૦૦ને 

બદલે �.૬૦૦ = �.૧૦.૪૪ લાખ 

૧૦.૪૪ 

  �ુલત ૮૬૩૮.૨૭ 
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કામગીર� �દાજપત 

િનયામકશી, િવકસતી �િત કલયાા ખા� ુ
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િનયામકશી િવકસતી �િત કલયાા                                                     
ભાગ-૧ 

પ�રચયઃ- 

 ભારતના લોકકલયાાના હ��લુકી બધંારા ેતેના રાજનીિતના માગરદદરક િસદાતંોમા ંઅન ેજોગવાઇઓમા ંનાત-

�ત અન ે ધમરના ભેદભાવ વગર સૌન ે સમાન તક આપવાની અન ે સમાજના નબળા વગ�ના િવકાસ માટ� ખાસ 

માવજતની ગોઠવા કર� છે. તેન ે અ�લુકીન ે પછાતવગ�, સામા�જક, દૈક્ાક અન ે આિથ�ક ર�ત ે અનય સમાજની 

હરોળમા ં આવ ે તે માટ� રા�ય ે પચંવષ�ય યોજનાઓ દારા અનેકિવધ પયાસો હાથ ધર�લ છે. આ માટ� અનેકિવધ 

યોજનાઓ અમલમા ં�કૂ� છે. 

 આ વગ�મા ં િદકાનો ફ�લાવો થતા ંરા�યની અનય નોકર�મા ંતેમના માટ� િનયત કર�લ ટકાવાર� �જુબ 
ભરતી થતા ંતેમનામા ંઆતમિવવાસ આવતો �ય છે. પછાત વગ�ના સવા�ગી િવકાસ માટ� તેઓની  આિથ�ક 
નબળાઇ �ૂર કરવી ત ેએક મહતવની બધંારાીય જવાબદાર� છે. ગારય કેતમા ંપછાતવગ�ની વસતીનો ઘાો 
મોટો સ�દુાય ખેતમ�ૂર� ઉપર નભ ેછે. આથી તેઓનો આિથ�ક ઉતકષર અન ેરહ�ઠાાો માટ�ના �નુઃિનમારા કરવા�ુ ં
હાથ ધર�લ છે. 
 

વસ્તઃ-  સામા�જક દૈક્ાક પછાતવગરમા ં�ુલ ૧૪૬ �િતઓનો સમાવદે થયેલ  છે. � �ુલ વસતીના  આદર� 
પર ટકા �ટલી થાય છે. 
 
બકત કમતશનઃ- ૧૯૭૨ના ઓગસટ માસમા ં સરકારશીએ શી એ.આર.બકીના અધયકપદ હ�ઠળ �જુરાત 
હાઇકોટરના િન�તૃ નયાયાધીદના ઉચચકકાના કમીદનની િનમ�કૂ કર� હતી. આ કિમદન ે૭૮ �િતઓન ેસામા�જક 
અન ેદૈક્ાક ર�ત ેપછાત ગાવા ભલામા કર� છે અન ેત ે�જુબ આ ભલામાોનો તા. ૧-૪-૭૮ થી અમલ 
કરવામા ંઆવેલ છે. હાલમા ંસામા�જક અને દૈક્ાક ર�તે પછાતવગરની �ુલ ૧૪૬ �િતઓ માનય છે. 
 
લ�મુ્તઓઃ- �જુરાત રા�યમા ંલ�મુતીઓ માટ� ઉચચકકાની સલાહકાર સિમિત નીમવામા ંઆવેલ હતી તયાર 
બાદ આ �ગ ેઅસરકારક પગલા લેવા નવેરબર, ૧૯૭૯મા ંલ�મુતી બોડરની રચના કરવામા ંઆવી છે અન ે��ુ ં  
�જુરાત અલપસંં યક નાાા અન ે િવકાસ િનગમમા ં�પાતંર કરવામા ંઆવેલ છે. લ�મુતી કલયાા માટ� અલગ 
યોજનાઓ હાથ ઉપર લેવામા ંઆવેલ છે. 
(૧) ધાિમ�ક લ�મુતીઓઃ �સુલમાન, ્ખસતી, બૌધધ, પારસી અન ેદીખ અને �ન. 

(૨)  ભાષાક�ય લ�મુતીઃ  ઉ�ૂર, મરાઠ� અન ેિસ�ધી. 
 નવા આયોજન વ્હુમા ં સામા�જક નયાયની ઉચચ અગતા જોતા તમામ પછાતવગ�ના િવકાસ અન ે
કલયાા માટ� વ� ુ ધયાન આપવાની જ�ુર�યાત વ� ુ અગતયની બનેલી છે. સામા�જક સમાજ રચનાના નવ 
ધડતરમા ંપછાતવગ�ના કલયાા માટ� �ુલરક સેવી દકાય નહ�. સમાજના ભદવગરમા ંઘર કર� બેઠ�લી અસ� ૃૃ યતા 
અન ે ગર�બાઇમા ં તેમજ અજાનતામા ં સબડતા પછાતવગરમાથંી આ બ� ે �ુષાોન ે �ુર કરવા માટ� તેમજ 
પછાતવગરના સવા�ગી િવકાસ માટ�ના કાયર્મોન ેઅગીમતા આપવામા ંઆવી છે. 
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પછા્વગર કલયાા યોજના �ખુય ચાર િવભાગોમા ંવહ�ચવામા ંઆવેલ છે. 

૧. િદકા ૨. આિથ�ક ઉતકષર ૩. આરોગય, �હૃિનમારા અન ેઅનય યોજનાઓ ૪. વ�હવટ અન ેિનદ�દન 

 

િવભાગવાર પ્ રિૃઓ નતચે �જુબ છે. 

 

(૧) િશકાઃ- 

 

૧. િદકા ફ�, પ�રકા ફ� અન ેિપ.એસ.એસ.સી અન ેપોસટ એસ. એસ. સી. િદષય�િૃિ 

૨. પછાતવગરના છાતાલયોન ેગાનટ ઇન એઇડ તથા સરકાર� છાતાલયો. 

૩. પાથિમક દાળાના બાળકોન ે મફત બે જોડ ગાવેદ સહાય, સરકાર� કોલેજમા ં તબીબી અન ે ઇજનેર� 

િવઘાદાખાના િવઘાથ�ઓ માટ� �કુ બેનક, િદકાની તકો �રુ� પાડવા ખાસ પોતસાહક યોજના. 

૪. મેડ�કલ અન ેએન્નીયરરગના િવઘાથ�ઓન ેમેડ�કલ અન ેએન્નીયરરગના સાધનો ખર�દવા નાાાકં�ય સહાય. 

૫. ધોરા ૧૦ની  પર�કામા,ં ધોરા ૧૨ની પર�કામા ંદર�ક પવાહમા ંપથમ ્મમા ંઆવનારન ેઇનામી યોજના. 

૬. આશમદાળાઓ, આદદર િનવાસી દાળાઓ, સરકાર� છાતાલયો. 

૭. ધોરા ૯મા ંભાતી સામા�જક અન ેદૈક્ાક ર�ત ેપછાતવગ�ની અને આિથ�ક પછાતવગ�ની કનયાઓન ેસાયકલ 

સહાય આપવાની યોજના. 

૮.       િવદ�દમા ંઉચચ અભયાસ અથ� લોન.  

૯.       ધોરા ૧ થી ૪ના િવધાથ�ઓન ેિદષય�િૃત.  

૧૦.      એમ.ફ�લ અન ેપી.એચ.ડ�.ના િવધાથ�ઓન ેફ�લોદીપ. 

૧૧. સવિનભરર કોલેજમા ંિવચરતી-િવ�કુત �િતના િવધાથ�ઓને િદષયા�િૃત.  

૧૨. એરહોસટ�લસ અને હોસપીપાટાલીટ� મેનેજમેનટ� તાલીમ.  

૧૩. ધો. ૧૨મા ં૭૦ % ક� તેથી વ� ુ�ાુ મેળવનાર િવધાથ�ઓને િવના �લૂયે ટ�બલેટ. 

૧૪. ંયાતનામ સ�ૂલોમા ંિવચરતી-િવ�કુત �િતના િવધાથ�ઓને િદષય �િૃત. 

૧૫. અિત પછાત, વ� ુપછાત �િત અને િવચરતી-િવ�કુત �િતના ધો. ૧૧-૧૨ િવજાન પવાહમા ંઅભયાસ કરતા 

િવધાથ�ઓને ખાનગી ટ્દુન માટ� સહાય. 

૧૬. ધો.૧૦મા ં૭૦% ક� તેથી વ� ુ�ાુ મેળવનાર િવદાથ�ઓને નીટ, ્, �જુક�ટની પારં્ભક પર�કાની તૈયાર� માટ� 

કોચરગ માટ� પોતસાહક સહાય. 

(૨) આિથ�ક ઉતકકરઃ- 

૧. નાના પાયાના ઉઘોગો, સવરોજગાર, વાસંકામ અન ેવદંપરંપરાગત ધધંા માટ� સહાય. 

૨. કાયદાના સનાતકોન/ે મેડ�કલ સનાતક-અ�સુનાતકન ેનાાાકં�ય સહાય. 

૩. સીવાવગ�, �ુ�ટર ઉઘોગો દારા તાલીમ સહ ઉતપાદન ક�નદ ચલાવવા. 

૪. આઇ. એ. એસ.,આઇ.પી.એસ, સી.એ.,આઇ.સી. ડબલ્નુી તાલીમ માટ� સટાઇપેનડ,�વૂર પર�કા તાલીમ 

ક�નદમ       

૫. સામા�જક દૈક્ાક પછાતવગર માટ� �જુરાત પછાતવગર િવકાસ િનગમ તથા લ�મુતીઓ માટ�                     

         લ�મુતી િનગમન ેનાાાકં�ય સહાય. 

૬. સામા�જક અને દૈક્ાક ર�તે પછાતવગરના લેખકો - કિવઓન ેસા�હતય પકાદન માટ� નાાાક�ય સહાય. 

૭. કળા કૌદલયના સાધનો ખર�દવા નાાાકં�ય સહાય.  

(૩) આરોગય, �રહ િનમારા અને અનયઃ 
૧ વયય�તગત  ર�ત ેમકાન સહાય 
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૨     સામા�જક દૈક્ાક ર�ત ેપછાતવગર અન ેઆિથ�ક પછાતવગરની કનયાના લગન પસગં મામેરા માટ�  
      નાાાક�ય સહાય 
૩ સાતફ�રા સ�હુ લગન પસગં ેનાાાક�ય સહાય 
૪ સામા�જક અને દૈક્ાક ર�તે પછાતવગરના િવકાસન ેલગતી પ�િૃતઓ કરતી વય�કતઓન ે�. ૧.૦૦ લાખનો 

�જૂય રિવદકંર મહારાજ એવોડર  અન ે િવકાસન ેલગતી પ�િૃતઓ કરતી સવૈચછ�વક  સસંથાન ે �. ૧ .૦૦ 
લાખનો નાલદંા એવોડર 

 
(૪)  િનદ�શ અને વહ�વટઃ- 
 સામા�જક અન ેદૈક્ાક ર�ત ેપછાતવગ�, આિથ�ક પછાતવગ�, લ�મુિતઓ અન ે િવચરતી-િવ�કુત �િતઓ�ુ ં

કલયાા અન ેતેઓના દૈક્ાક, આિથ�ક અન ેસામા્ક િવકાસ માટ�ની પ�િૃતઓ વધારવી િવગેર� હ��ઓુ બર લાવવા માટ� 

રા�યમા ંિવકસતી �િત કલયાા ખા� ુ ંકામ કર� ર�ુ ંછે. 

 સામા�જક અન ેદૈક્ાક ર�ત ેપછાતવગ� તથા આિથ�ક ર�ત ેપછાતવગ�, લ�મુતીઓ અન ે િવચરતી-િવ��ુત 

�િતઓના દૈક્ાક અન ેઆિથ�ક ઉતકષર માટ�ની  યોજનાઓના અમલ માટ� ખાતાના વડા, િનયામકશીની કચેર�મા ંસં્ �ુત 

િનયામકશી, નાયબ િનયામકશીઓ, સમાજકલયાા અિધકાર�ઓ વગેર� કામ કર� છે.  �યાર� ્લલા કકાએ દર�ક ્લલામા ં

૧ નાયબ િનયામકશી અથવા �જલલા સમાજ કલયાા અિધકાર� અન ેમદદનીદ સમાજ કલયાા અિધકાર�ઓ કામ કર� 

રહા છે. �જલલા સમાજ કલયાા અિધકાર�ઓ લ�મુિત કલયાા�ુ ંપા કામ કર� છે. 
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સમગ કામગીર��ુ ંસં્ક્ત િવવરા 

નાાાકં�યઃ- 

પછાતવગર કલયાા �ગ ે ૨૦૧૬-૨૦૧૭મા ં થયેલ ખચર અને  ૨૦૧૭-૨૦૧૮મા ં અન ે વષર ૨૦૧૮-૨૦૧૯મા ં કર�લ 

જોગવાઇની િવગત નીચ ે પમાા ે છે. આ યોજનામા ં ્લાન, નોન-્લાન અન ે ક�નદ �રુસ�ૃત યોજનાની પ�િૃતઓનો 

સમાવદે થાય છે.  

 (�. લાખમા)ં 

કમ યોજના�ુ ંનામ 
ખચર 

૨૦૧૬ - ૨૦૧૭ 

જોગવાઇ 

૨૦૧૭ - ૨૦૧૮ 

જોગવાઇ 

૨૦૧૮-૨૦૧૯ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

૧ 

૨ 

૩ 

 

૪ 

િદકા 

આિથ�ક િવકાસ 

આરોગય �હૃિનમારા અને અનય 

યોજનાઓ 

િનદ�દ અને વ�હવટ 

                    

                   �ુલઃ- 

૭૬૮૦૧.૬૩ 

૬૨૨૨.૯૨ 

૧૧૦૮૦.૦૬ 

 

૧૫૨૪.૧૯ 

 

૯૫૬૨૮.૮૦ 

૮૯૮૮૫.૦૧ 

૯૨૩૮.૫૮ 

૧૦૮૯૨.૦૦ 

 

૧૮૭૮.૭૬ 

 

૧૧૧૮૯૪.૩૫ 

૧૦૬૯૪૯.૪૬ 

૬૩૧૭૭.૫૫ 

૧૧૩૯૨.૦૦ 

 

૨૧૨૮.૨૦ 

 

૧૮૩૬૪૭.૨૧ 

 

રા�ય સરકાર દારા પછા્વગરના ઉતકકર માટ� લેવાયેલા ક�ટલાકં અગતયના પગલાનંત િવગ્ નતચ ેપમાા ેછે. 

૧.  િપ.એસ.એસ.સી. અભયાસ્મ માટ� ધોરા ૧ થી ૧૦મા ં  �. ૫૦૦/ થી � . ૭૫૦/ �ધુીની વાિષ�ક  

િદષય�િૃિ આપવામા ંઆવે છે. 

૨. પાથિમક િદકા �ધુીની દૈક્ાક સવલતો �ગેની આવક મયારદા રદ કરવામા ંઆવી છે. 

૩. સહાયક અ�દુાન મેળવતા ં છાતાલય અને આશમદાળાઓના બાળકોને માિસક �. ૧૫૦૦/ 
િનભાવ ભથ્ુ ં આપવામા ં આવેલ છે. મકાન બાધંકામ માટ� �. ૪ .૦૦ લાખ �ધુી સહાય 
આપવામા ંઆવે છે. 

૪. સામા�જક અને દૈક્ાક પછાતવગર માટ�  �જુરાત પછાતવગર િવકાસ િનગમ, લ�મુતીઓ માટ� 

�જુરાત અલપસંં યક નાાા અને િવકાસ િનગમ અને રબાર� ભરવાડ �િતઓ માટ� ગોપાલક િવકાસ 

િનગમની અને ઠાકોર અને કોળ� �િતઓ માટ� ઠાકોર અને કોળ� િવકાસ િનગમની તેમજ િવચરતી-

િવ��ુત �િતઓ માટ� �જુરાત િવચરતી-િવ��ુત �િત િવકાસ િનગમની રચના કરવામા ંઆવી છે.    

૫. પોસટ એસ.એસ.સી અભયાસ્મમા ંઅપાતી િદષય�િૃિના દરોમા ંતેમજ િદષય�િૃિ માટ�ની આવક 
મયારદામા ંવધારો કરવામા ંઆવેલ છે. કનયાઓ માટ� આવક મયારદા અને બી્ દરતો હળવી 
કરવામા ંઆવેલ છે. 

૬. મેડ�કલ, એ�નજનીયરરગમા ંભાતા િવકસતી �િતના ં િવઘાથ�ઓને માિસક �. ૧૨૦૦/- ભોજનબીલ 

રાહત આપવામા ંઆવે છે. 

 ૭.  મેડ�કલ  તેમજ આ્વુ�દ અભયાસ્મમા ંસનાતક થયેલા પછાત વગરના ઉમેદવારોને સવતતં વ્વુસાય 

દ� કરવા માટ� �. ૬૫,૦૦૦/- પૈક�, �. ૨૫,૦૦૦/- સહાય અને �. ૪૦,૦૦૦/- ૪ ટકાના દર� લોન 

આપવાની  યોજના અમલમા ં છે. તદઉપરાતં એમ.એસ./એમ.ડ�ના ડોકટરોને કલીનીકના વયવસાય 
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માટ� માજ�નમની લોન ૪% ના દર� આપવામા ંઆવે છે. તેમા ં�. ૭,૫૦૦/- સહાય આપવામા ંઆવે 

છે. 
૮. સામા�જક અને દૈક્ાક ર�તે પછાતવગ� માટ� ૩૩ િનવાસી દાળા દ� કરવામા ંઆવેલ છે. 
૯. સામા�જક અને દૈક્ાક ર�તે પછાતવગરને એસ.એસ.સી. પછ�ના અભયાસ્મના લાભો અ��ુ ૂ્ચત 

�િતના ધોરા ેનીચ ે�જુબ આપવામા ંઆવદે (અ) ફ� માફ�ના લાભો ધો. ૧૨થી ્િુનવસ�ટ� કકા 

�ધુી આપવા આવક મયારદા ગારય િવસતાર માટ� �. ૪૭,૦૦૦/- અને દહ�ર� િવસતાર માટ� � . 

૬૮,૦૦૦/ વાિષ�ક કરવામા ંઆવી છે. 

(બ) કનયાઓને પોસટ મેટ�ક િદષય�િૃિના લાભ આવકની મયારદા ધયાનમા ંલીધા િસવાય આપવામા ં

આવે છે.   

૧૦. સામા�જક દૈક્ાક ર�તે પછાતવગર �હ�ર થયેલ �િતઓના તમામ બાળકોને તેમજ લ�મુિત કોમોના  

ધોરા  ૧ થી ૮મા ંભાતા બાળકો માટ� �. ૩૦૦/ની ગાવેદ સહાય આપવાની યોજના અમલમા ંછે. 

૧૧. સામા�જક અને દૈક્ાક ર�તે પછાત વગ�ના છાતાલયો અને આશમદાળાની માનય સંં યાના 
૨૫% �ધુી પવેદ માટ� જગયાઓ અનામત રાખવા ઠરાવેલ છે. 

૧૨. સામા્ક અને દૈક્ાક ર�તે પછાત વગરના તબીબી સનાતકોને �. ૪૦,૦૦૦/- લોન તથા  �. 

૨૫,૦૦૦/- સહાય  અને કાયદાના સનાતકોને �. ૭,૦૦૦/- લોન અને �. ૫,૦૦૦/- સહાય આપવામા ં

આવે છે. 

૧૩. િવકસતી �િતના ્વુાનોને આઇ.એ.એસ/આઇ.પી.એસની તાલીમ માટ� માિસક �. ૧૦૦૦/- 
સટાઇપેનડ આપવામા ંઆવે છે. આ ઉપરાતં �સુતકો ખર�દવા માટ� �. ૫૦૦/- આપવામા ંઆવે 
છે. 

૧૪. માનવ ગર�મા યોજના �મા ંસવરોજગારમા ંરોકાયેલ પછાતવગરના લાભાથ�ઓને સાધન સહાય  
આપવામા ંઆવે છે. 

૧૫. િસવાવગરના સટાઇપેનડના માિસક �. ૨૫૦/- આપવામા ંઆવે છે. તેમજ �. ૬,૦૦૦/-ની મયારદામા 

િસલાઇ મદીન ખર�દવા સહાય આપવામા ંઆવે છે. 

૧૬.  સામા�જક  અને દૈક્ાક ર�તે પછાતવગ�ની �િતઓને વયય�તગત ધોરા ેમકાન માટ� �. ૭૦,૦૦૦/- 

�ધુીની સહાય આપવામા ંઆવે છે. આવી યોજનાઓનો લાભ સમાન દર� આિથ�ક ર�તે પછાત વગ�ને 

આપવા જ�ર� જોગવાઇ કર�લ છે.  

૧૭. િવકસતી �િતના િવઘાથ�ઓ માટ� ધોરા ૧૦ અને ધોરા ૧૨ની પર�કામા ંપથમ ૧ થી ૩ 

્મમા ંપાસ થનારને �. ૩૧,૦૦૦/- થી  �. ૧૧,૦૦૦/- �ધુી ઇનામ આપવાની યોજના અમલમા ં
છે. 

૧૮. સવિનભરર કોલેજમા ંિવચરતી-િવ�કુત �િતના િવધાથ�ઓને પોસટ એસ.એસ.સી.ના અભયાસ્મો માટ�           

�. ૫૦,૦૦૦/- િદષયે�િૃત આપવામા ંઆવે છે. 

૧૯. સામા�જક અને દૈક્ાક તેમજ આિથ�ક ર�તે પછાતવગરની કનયાઓને લગન પસગં ેસરકારશી તરફથી 

�ંુવરબાઇના મામેરાની યોજના હ�ઠળ �. ૧૦,૦૦૦/- સહાય આપવામા ંઆવે છે.  
૨૦. સામા્ક અને દૈક્ાક ર�તે પછાતવગરના સ�હુલગનમા ંજોડાનાર ્ગુલને ્ગુલદ�ઠ �. ૧૦,૦૦૦/-

અને લગન આયોજક સસંથાને ્ગુલદ�ઠ �. ૨,૦૦૦/ સહાય આપવામા ંઆવે છે. 

૨૧.     સા.દૈ.પ.વ.ના લેખકો- કિવઓને સા�હતય પકાદન માટ� �. ૧૦,૦૦૦/ સહાય આપવામા ંઆવે છે. 

૨૨. સામા્ક અને દૈક્ાક ર�તે  પછાતવગરના લોકોને કળા, કૌદલયના સાધનો ખર�દવા �. 

૫,૦૦૦/- સહાય આપવામા ંઆવે છે. 
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૨૩. સામા્ક અને દૈક્ાક ર�તે પછાતવગ�ના  િવકાસ માટ� કલયાાકાર� પ�િૃતઓ કરતી 
વય�કતઓને       �. ૧.૦૦/- લાખનો ��ૂય રિવદકંર મહારાજ એવોડર આપવામા ંઆવે છે. 

૨૪. સામા્ક અને દૈક્ાક ર�તે પછાતવગરના લોકોને િવકાસ માટ� કલયાાકાર� પ�િૃતઓ કરતી 
સવૈ�ચછક સસંથાઓને �. ૧.૦૦/- લાખનો નાલદંા એવોડર આપવામા ંઆવે છે. 

૨૫. ધો. ૧૨મા ં૭૦ % ક� તેથી વ� ુ�ાુ મેળવનાર િવધાથ�ઓને િવના �લૂયે ટ�બલેટ આપવામા ંઆવે છે. 
૨૬. ંયાતનામ સ�ૂલોમા ંિવચરતી-િવ�કુત �િતના િવધાથ�ઓને િદષય �િૃત આપવામાં આવે છે. 

૨૭. અિત પછાત, વ� ુપછાત �િત અને િવચરતી-િવ�કુત �િતના ધો. ૧૧-૧૨ િવજાન પવાહમા ં

અભયાસ કરતા િવધાથ�ઓને ખાનગી ટ્દુન માટ� સહાય આપવામા ંઆવે છે. 

૨૮. ધો.૧૦મા ં૭૦% ક� તેથી વ� ુ�ાુ મેળવનાર સામા�જક અને દૈક્ાક ર�તે પછાતવગ�ના િવદાથ�ઓને 

નીટ, ્, �જુક�ટની પારં્ભક પર�કાની તૈયાર� માટ� કોચરગ માટ� �.૨૦,૦૦૦/- પોતસાહક સહાય 

આપવામા ંઆવે છે. 
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પછા્વગર કલયાા �ગે થયેલ કામગતર� �ગે વકર ૨૦૧૬-૨૦૧૭ મા ંિસદ કર�લ ્થા 

વકર ૨૦૧૭-૨૦૧૮ અને ૨૦૧૮-૨૦૧૯ના વકર માટ� િનય્ કર�લ ભૌિ્ક લ�યાંકોનત 

િવગ્ નતચે પમાાે છે. 

્મ યોજના�ુ ંનામ 

િસધધ થયેલ 

ભૌિતક લ�યાકં 

૨૦૧૬ - ૨૦૧૭ 

(�ુ્ચત ભૌિતક લ�યાકંો ) 

૨૦૧૭ - ૨૦૧૮      ૨૦૧૮-૨૦૧૯ 
 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

૧ સામા�જક અને શૈક્ાક ર�્ે પછા્વગર� ુ ંકલયાાઃ 

૧ પર�કા ફ� 

િપ.એસ.એસ.સી. 

અભયાસ્મમા ંિદષય�િૃિ 

૩૦,૪૩,૫૧૩,  ૩૧,૫૨,૦૦૦ ૩3,3૨,૦૦૦ 

૨ ધધંાક�ય અભયાસ્મમા ં

િદષય�િૃિ 

૪૬,૧૨૪  ૪૧,૬૬૭ ૪૫,૧૦૪ 

૩ ઉચચતર માધયિમક િદકામા ં

િદષય�િૃિ 

૭૧,૫૯૦ ૯૩,૦૦૦ ૮૫,૨૭૧ 

૪ મફત ગાવેદ યોજના ૨૫,૬૭,૬૬૦  ૨૮,૩૩,૩૩૩ ૨૭,૮૩,૩૩૩ 

૫ નવા છાતાલયો ૭૨૩ �ુનાનો 

િનભાવ 

૨૫ નવા અને ૭૨૩ 

�ુના છાતાલયનો 

િનભાવ 

૭૬૯ છાતાલયનો 

િનભાવ 

૬ વય�કતગત મકાન સહાય ૧૪,૫૩૭ ૧૪,૦૦૦ ૧૪,૦૦૦ 

૭ �વૂર પ�રકા તાલીમ ક�નદ �ુનાનો િનભાવ �ુનાનો િનભાવ �ુનાનો િનભાવ 

૮ મ�હલા િસવા વગ� �ુનાનો િનભાવ �ુનાનો િનભાવ �ુનાનો િનભાવ 

૯ નાના ઉઘોગ ધધંા ૧૭,૧૬૬ ૨૦,૦૦૦ ૨૦,૦૦૦ 

૧૦ મામેરા માટ� સહાય ૧૧,૩૬૭ ૧૨,૦૦૦ ૧૫,૦૦૦ 

૨ આિથ�ક ર�્ે પછા્વગ��ુ ંકલયાા 

 

૧ 

પર�કા ફ�  

પી એસ.એસ.સી અભયાસ 

્મમા ંિદષય�િૃિ 

૫,૫૧,૮૩૦ ૫,૮૪,૦૦૦ ૬, ૪૪,૦૦૦ 

૨ ધધંાક�ય અભયાસ્મોમા ં

િદષય�િૃિ 
૬,૮૬૧ ૬,૨૫૦ ૭,૬૨૫ 

૩ ઉચચતર માધયિમક િદકામા ં

િદષય�િૃિ 

૧૪,૮૦૬ ૨૨,૨૦૦ ૨૨,૨૦૦ 

૪ �હૃ ઉઘોગ ધધંા ંમાટ� સહાય ૯૩૨ ૨૫૦૦ ૨૫૦૦ 
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૫ મફત  કપડાની યોજના ૪,૫૪,૦૬૬ ૫,૦૦,૦૦૦ ૫,૦૦,૦૦૦ 

૬ મામેરા માટ� સહાય ૨૩૮૫ ૨૨૫૦ ૩૨૫૦ 

૩ લ�મુિ્ઓ�ુ ંકલયાાઃ 

૧ પ�રકા ફ�   પી 

એસ.એસ.સી. અભયાસ્મમા ં

િદષય�િૃિ 

૩,૬૧,૨૯૪ ૩,૨૦,૦૦૦ ૩,૨૦,૦૦૦ 

૨ ધધંાક�ય અભયાસ્મોમા ં

િદષય�િૃિ 

૧૮૯૯ ૨૦૦૦ ૩૦૦૦ 

૩ ઉચચતર માધયિમક અભયાસ 

્મમા ંિદષય�િૃિ 

૩૮૫૫ ૭,૭૭૭ ૭,૭૭૭ 

૪ �હૃઉઘોગ ધધંા માટ� સહાય ૭૯૮ ૨,૦૦૦ ૨,૦૦૦ 

૫ મફત ગાવેદ યોજના ૩,૭૮,૦૭૦ ૪,૫૦,૦૦૦ ૪,૫૪,૦૦૦ 

૪ િવચર્ત િવ�કુ્  િ્�ુ ંકલયાાઃ 

૧ પી એસ.એસ.સી. 

અભયાસ્મમા ંિદષય�િૃિ 

૪,૮૬,૦૮૬  ૪,૬૪,૦૦૦ ૪,૮૦,૦૦૦ 

૨ મફત ગાવેદ ૫,૧૦,૭૮૬ ૫,૬૬,૬૦૦ ૫,૭૧,૬૦૦ 

૩ સવરોજગાર� માટ� સહાય ૪૪૮  ૧૦૦૦ ૧૦૦૦ 

૪ મકાન સહાય ૧૩૪૫ ૧૨૦૦ ૧૨૦૦ 

૫ સવિનભરર કોલેજમા ંિદષયય�િૃત ૨૮૮૯ ૧૬૦૦ ૨૦૦૦ 
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 ભાગ-૩ પતક-ક 

 કાયરકમ અને પ્ રિ્�ુ ંવગવકરા - નાાાક�ય જ��રયા  ્

 માગંાત ન ં- ૯૨, �ખુય સદર : અ��ુ ૂ્ચ્  િ્ઓ, અ��ુ ૂ્ચ્ આ�દ િ્ઓ અને અનય પછા્ વગ��ુ ંકલયાા  

 (�. લાખમા)ં 

કમ ગૌા સદર 

૨૦૧૬-૧૭નો �હસાબ ૨૦૧૭-૧૮નત જોગવાઇ 
૨૦૧૭-૧૮નત �ધુાર�લ 

જોગવાઇ 
૨૦૧૮-૧૯નત જોગવાઇ 

આયોજન 
આયોજન 

બહાર 
�ડૂ� મહ��લૂ �ડૂ� મહ��લૂ ચા� ુબાબ  ્ નવત બાબ્ 

સથાયત 

ખચર 
�ુલ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ 

૧ 
૦૦૧ િનદ�દ અને 

વહ�વટ 
૭૨૮.૬૬ ૭૯૫.૫૩ ૦.૦૦ ૧૮૭૮.૭૬ ૦.૦૦ ૧૯૧૧.૬૦ ૧૦૨૩.૫૦ ૧૦૮.૦૮ ૮૯૬.૬૨ ૨૦૨૮.૨૦ 

૨ 
૧૦૧ િવ�કુત અને 

અસથાયી �િત�ુ ંકલયાા  
૬૭૨૯.૩૨ ૨૩૧.૯૫ ૦.૦૦ ૭૦૯૪.૨૯ ૦.૦૦ ૭૬૭૯.૬૮ ૭૬૪૬.૫૫ ૧૭૧૩.૦૦ ૨૩૫.૪૭ ૯૫૯૫.૦૨ 

૩ ૧૦૨ આિથ�ક િવકાસ ૧૦૬૧.૬૪ ૩૫૬.૩૬ ૦.૦૦ ૨૪૭૩.૫૮ ૦.૦૦ ૨૪૬૭.૩૮ ૨૫૪૯.૩૦ ૦.૦૦ ૧૪.૫૮ ૨૫૬૩.૮૮ 

૪ 
૧૯૦ �હ�ર કેતને 

નાાાક�ય સહાય 
૫૨૪.૭૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૨૫.૦૦ ૦.૦૦ ૬૨૩.૦૦ ૬૦૦.૦૦ ૧૦.૩૦ ૦.૦૦ ૬૧૦.૩૦ 

૫ ૨૭૭ િદકા  ૬૨૨૫૦.૭૪ ૨૦૭૩.૬૭ ૦.૦૦ ૭૭૪૯૧.૯૬ ૦.૦૦ ૭૫૯૨૨.૯૬ ૭૬૯૭૩.૨૫ ૧૨૩૨૬.૩૬ ૨૪૧૬.૧૯ ૯૧૭૧૫.૮૦ 

૬ ૨૮૨ આરોગય  ૮૨૫.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૯૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૯૦૦.૦૦ ૯૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૯૦૦.૦૦ 

૭ ૨૮૩ આવાસન  ૭૧૩૧.૪૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૫૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૬૩૫૦.૦૦ ૬૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૬૦૦૦.૦૦ 

૮ ૮૦૦ અનય ખચર  ૬૨૯૭.૭૪ ૨૮.૮૪ ૦.૦૦ ૩૯૧૭.૩૬ ૦.૦૦ ૩૯૦૬.૧૬ ૪૦૮૪.૦૦ ૨૮.૪૪ ૫૩.૨૬ ૪૧૬૫.૭૦ 

  સરવાળો ૧ થત ૮ ૮૫૫૪૯.૩૧ ૩૪૮૬.૩૫ ૦.૦૦ ૯૯૭૮૦.૯૫ ૦.૦૦ ૯૯૭૬૦.૭૮ ૯૯૭૭૬.૬૦ ૧૪૧૮૬.૧૮ ૩૬૧૬.૧૨ ૧૧૭૫૭૮.૯૦ 

  
માગંાી ્માકં : ૯૧ �.ુ 

૨૨૫૧ 
૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ 

  
માગંાી ્માકં : ૮૪ 

માગર અને મકાન િવભાગ 
૩૩૯.૭૧ ૦.૦૦ ૨૯૩૨.૦૦ ૦.૦૦ ૯૭૨.૫૦ ૦.૦૦ ૨૨૫૫.૦૦ ૧૫૦૧.૯૧ ૦.૦૦ ૩૭૫૬.૯૧ 

૯ �ું ય સદર - ૪૨૨૫ ૬૧૫.૦૦ ૦.૦૦ ૫૭૬.૦૦ ૦.૦૦ ૫૭૭.૦૦ ૦.૦૦ ૬૦૧.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૧૦૧.૦૦ 

૧૦ �ું ય સદર – ૬૨૨૫ ૫૬૩૯.૦૫ ૦.૦૦ ૮૫૦૫.૪૦ ૦.૦૦ ૮૪૨૭.૨૦ 
 

૮૬૧૦.૪૦ ૫૨૫૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૬૧૧૧૦.૪૦ 

  સરવાળો ૯ થત ૧૦ ૬૨૫૪.૦૫ ૦.૦૦ ૯૦૮૧.૪૦ ૦.૦૦ ૯૦૦૪.૨૦ ૦.૦૦ ૯૨૧૧.૪૦ ૫૩૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૬૨૨૧૧.૪૦ 

  �લૂ સરવાળો ૯૨૧૪૩.૦૭ ૩૪૮૬.૩૫ ૧૨૦૧૩.૪૦ ૯૯૮૮૦.૯૫ ૯૯૭૬.૭૦ ૯૯૮૬૦.૭૮ ૧૧૧૩૪૩.૦૦ ૬૮૬૮૮.૦૯ ૩૬૧૬.૧૨ ૧૮૩૬૪૭.૨૧ 



52 
 

ભાગ-૩ પતક - ક  

કાયરકમ અને પ્ રિ્�ુ ંવગવકરા  

નાાાક�ય જ��રયા  ્ 

આશમ શાળાઓનત છેલલા તા વકરનત પ�ર સથિ્  

(�.લાખમા)ં 

કમાકં 

  

ગૌા સદર 

  

૨૦૧૬-૧૭નો �હસાબ ૨૦૧૭-૧૮નત જોગવાઇ ૨૦૧૭-૧૮નત �ધુાર�લ જોગવાઇ ૨૦૧૮-૧૯નત જોગવાઇ 

આયોજન 
આયોજન 

બહાર 
�ડૂ� મહ��લૂ  �ડૂ� મહ��લૂ �ડૂ� મહ��લૂ �ુલ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ 

૧ 

માગંાી ન ં- ૯૫                           

૨૨૨૫ અ��ુ ૂ્ચત �િતઓ, 

અ��ુ ૂ્ચત આ�દ�િતઓ અને અનય 

પછાત વગ�� ુ ંકલયાા બીસીક� - ૨૭  

આશમ દાળાઓ      ( અ��ુ ૂ્ચત 

�િતઓ ) 

૩૧૫૦.૨૬ ૨૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૨૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૨૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૩૦૦.૦૦ ૩૩૦૦.૦૦ 

૧ 

માગંાી ન ં- ૯૨                           

૨૨૨૫ અ��ુ ૂ્ચત �િતઓ, 

અ��ુ ૂ્ચત આ�દ�િતઓ અને અનય 

પછાત વગ�� ુ ંકલયાા બીસીક� - ૨૭ 

આશમ દાળાઓ      ( િવચરતી-

િવ�કુત �િતઓ ) 

૪૫૨.૯૭ ૨૧૧.૦૫ ૪૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૪૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૪૦૦.૦૦ ૨૧૮.૦૦ ૬૧૮.૦૦ 

૨ 

માગંાી ન ં- ૯૨                           

૨૨૨૫ અ��ુ ૂ્ચત �િતઓ, 

અ��ુ ૂ્ચત આ�દ�િતઓ અને અનય 

પછાત વગ�� ુ ંકલયાા બીસીક� - ૨૭ 

આશમ દાળાઓ  ( સામા�જક અને 

દૈક્ાક પછાત વગ�� ુ ંકલયાા ) 

૭૩૫૪.૩૧ ૧૦૭૧.૮૦ ૬૫૦૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ ૬૫૦૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ ૬૬૦૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ ૮૧૦૦.૦૦ 

  �ુલ સરવાળો ૧૦૯૫૭.૫૪ ૧૫૩૨.૮૫ ૬૯૦૦.૦૦ ૫૦૫૦.૦૦ ૬૯૦૦.૦૦ ૫૦૫૦.૦૦ ૭૦૦૦.૦૦ ૫૦૧૮.૦૦ ૧૨૦૧૮.૦૦ 
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ભાગ - ૪ 

નાાાંક�ય જ��રયા્નત સમ�ુ્ત 

 

૧. િનદ�શ  અને વહ�વટ 
 આ કાયર્મ  હ�ઠળ વષર ૨૦૧૮-૨૦૧૯ માટ� �.૨૦૨૮.૨૦ લાખની િનદ�દ અન ેવહ�વટ માટ� જોગવાઇ 
કરવામા ંઆવેલ છે. 
 આ સદર� ખાસ કર�ન ેઅિધકાર�ઓના પગાર, મહ�કમ, મોધવાર� ભથથા, કચેર� ખચર,ર�નટ અન ેટ�ક, �હ�રાતો, 

બીન સરકાર� સભયોના ભથથા, પછાતવગરના ઉતકષર માટ� કરવામા ંઆવતી પ�િૃિમા ંરોકાયેલ પચારકો માટ� સવૈ�ચછક 

સસંથાઓન ેસહાયક અ�દુાન વગેર�નો સમાવદે થાય છે.  

મહ�કમ 

કમ મહ�કમનત સખંયા ૧–૧૦-૨૦૧૭નત  સથિ્ત. 

૧ 

૨ 

રા�યપિતત મહ�કમ 

્બનરા�યપિતત મહ�કમ 

    ૭૯ 

  ૧૨૨૬ 

               �ુલ   ૧૩૦૫ 

 

શૈક્ાક યોજનાઓ 

૧. અનય પછા્વગ�ના પાથિમક કકાના િવનાથવઓને શૈક્ાક પોતસાહન:-  
૧. ધોરા ૧ થી ૧૦મા ંઅભયાસ કરતા િવકસતી �િત અને િવચરતી િવ��ુત �િતના િવદાથ�ઓને ધોરા ૧ થી 

૮મા ંસરકાર� દાળામા ં�.૫૦૦/- અને ધોરા ૯ થી ૧૦મા ં�.૭૫૦/- અને કનયાઓને ધોરા ૫મા ંવાિષ�ક 

�.૫૦૦/- અને ધોરા ૬ થી ૧૦મા ંવાિષ�ક �.૭૫૦/- િદષય�િૃિ આપવામા ંઆવે છે. 

૨. સામા�જક દૈક્ાક ર�તે પછાતવગર, આિથ�ક પછાતવગર, લ�મુતી તેમજ િવચરતી અને િવ��ુત �િતના 

િવદાથ�ઓ ક� �ઓ ધોરા ૧ થી ૮મા ંઅભયાસ કરતા હોય તેઓને વાિષ�ક �.૩૦૦ની ગાવેદ સહાય 

આપવામા ંઆવે છે. 

૩. ધોરા ૯મા ંઅભયાસ કરતી સામા�જક અને દૈક્ાક ર�તે પછાતવગરની કનયાઓને સાયકલ સહાય આપવામા ં

આવે છે. 

૪. વષર ૨૦૧૬-૧૭મા ં�.૪૧૩૭૮.૪૯/- લાખનો ખચર કરવામા ંઆવયો હતો. ૨૦૧૭-૧૮મા ં�.૪૬૧૪૦.૨૫/- 

લાખની જોગવાઇ કરવામા ંઆવી હતી. �યાર� ૨૦૧૮-૧૯મા ં�.૫૯૧૮૫.૨૫/- લાખની જોગવાઇ કરવામા ં

આવી છે. 
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૨. મફ  ્ગાવેશ યોજનાઃ-  
૧. સામા�જક અને દૈક્ાક ર�તે પછાતવગરની કનયાઓ અન ેઅિત પછાત �િતના િવદાથ�ઓને એસ.એસ.સી. 

પછ�ના તબીબી, ઇજનેર� વગેર� ડ�ગી અને ડ�્લોમા અભયાસ્મો માટ� ભારત સરકાર દારા નદ� કરવામા ં

આવેલ �ૂથ A થી E માટ� �.૯૦૦/- થી �.૪૨૫૦/-ના વાિષ�ક દર� િદષય�િૃિ આપવામા ંઆવે છે. 
૨. સામા�જક અને દૈક્ાક પછાતવગ�, આિથ�ક ર�તે પછાત વગ�, િવચરતી િવ��ુત �િતઓના િવદાથ�ઓને 

આઇ.ટ�.આઇ.ના અભયાસ્મો માટ� માિસક �.૪૦૦/- સટાઇપેનડ આપવામા ંઆવે છે. 
૩. મેડ�કલ અને એન્નીયરરગમા ંઅભયાસ કરતા સામા�જક અને દૈક્ાક ર�તે પછાત વગરના િવદાથ�ઓને 

માિસક �.૧૨૦૦/- ભોજનબીલ રાહત આપવામા ંઆવે છે. 
૪. મેડ�કલ અને એન્નીયરરગના સાધનો ખર�દવા �.૩૦૦૦/- થી �.૧૦,૦૦૦/- �ધુીની સહાય આપવામા ં

આવે છે. 
૫. એમ.ફ�લના અભયાસ્મ માટ� માિસક �.૨૫૦૦/- અને પી.એચ.ડ�. માટ� માિસઅક �.૩૦૦૦/- �િૃિકા 

આપવામા ંઆવે છે. 
૬. ધો.૧૨ િવજાન પવાહમા ં૭૦ ટકા ક� તેથી વ� ુ�ાુ સાથે પાસ થનાર સામા�જક અને દૈક્ાક પછાતવગરના 

િવદાથ�ને િવના �લૂયે ટ�બલેટ આપવામા ંઆવે છે. 
૭. િવચરતી-િવ��ુત �િતના સેલફ ફાયનાસં કોલેજમા ંઅભયાસ કરતા િવદાથ�ઓને િદકા ફ�, ટ�દુન ફ�, 

ર્સટ�દન ફ� તેમજ િદષય�િૃિ માટ� �.૫૦,૦૦૦/- �ધુીની સહાય આપવામા ંઆવે છે. 
૮. વષર ૨૦૧૬-૧૭મા ં�.૬૮૦૧.૪૩/- લાખનો ખચર કરવામા ંઆવયો હતો. ૨૦૧૭-૧૮મા ં�.૭૩૯૬.૨૫/- લાખની 

જોગવાઇ કરવામા ંઆવી હતી. �યાર� ૨૦૧૮-૧૯મા ં�.૭૬૯૮.૨૫/- લાખની જોગવાઇ કરવામા ંઆવી છે. 
૩. ગાનટ ઇન તઇડ છાતાલયો અને આશમ શાળાઓ:- 

૧. રા�યમા ંસામા�જક દૈક્ાક ર�તે પછાતવગ� અને િવચર�તી િવ��ુત �િતઓના માધયિમક કકાના િવદાથ�ઓ 

માટ� ૭૪૫ ગાનટ ઇન એઇડ છાતાલયો ચાલ ેછે. �મા ંિવદાથ�ઓને િવના �લુયે રહ�વા અને જમવાની સવલત 

આપવામા ંઆવે છે. 

૨. રા�યમા ંસામા�જક દૈક્ાક ર�તે પછાતવગ� અને િવચરતી િવ��ુત �િતઓના પાથિમક કકાના િવદાથ�ઓ 

માટ� ૧૮૮ ગાનટ ઇન એઇડ છાતાલયો ચાલ ેછે. �મા ંિવદાથ�ઓને િવના �લુયે રહ�વા, જમવા અને ભાવાની 

સવલત આપવામા ંઆવે છે. 

૩. વષર ૨૦૧૬-૧૭મા ં�.૧૫૯૮૦.૭૦/- લાખનો ખચર કરવામા ંઆવયો હતો. ૨૦૧૭-૧૮મા ં�.૧૬૨૯૩.૩૦/- 

લાકહ� જોગવાઇ કરવામા ંઆવી હતી. �યાર� ૨૦૧૮-૧૯મા ં�.૧૬૩૧૦.૫૦/- લાખની જોગવાઇ કરવામા ં

આવી છે. 
૪. સરકાર� છાતાલયો અને આદશર િનવાસત શાળઓ:-  

૧. ધોરા ૧૧-૧૨ અને મેડ�કલ, એ�નજનીયરરગ તથા કોલેજોમા ંઅભયાસ કાતાર િવદાથ�ઓ માટ� રા�યમા ં�ુલ ૬૩ 

છાતાલયો ચાલે છે. �મા ંિવદાથ�ઓને િવના �લુયે રહ�વા અને જમવાની સવલત આપવામા ંઆવે છે. 

૨. ધો.૯ થી ૧૨ના અભયાસ્મો માટ� રા�યમા ં૩૩ આદદર િનવાસી દાળાઓ ચાલે છે.�મા ંિવદાથ�ઓને િવના 

�લુયે રહ�વા, જમવા અને ભાવાની સવલત આપવામા ંઆવે છે. 

૩. વષર ૨૦૧૬-૧૭મા ં�. ૫૩૦૬.૨૬/-લાખનો ખચર કરવામા ંઆવયો હતો. ૨૦૧૭-૧૮મા ં�.૫૪૧૩.૨૧/-લાખની  

જોગવાઇ કરવામા ંઆવી હતી. �યાર� વષર ૨૦૧૮-૨૦૧૯મા ં�.૬૧૯૩.૨૫/-લાખની જોગવાઇ કરવામા ંઆવી 

છે. 
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આિથ�ક ઉતકષરની યોજનાઓ 
૫. સવરોજગાર� માટ� નાાાક�ય સહાય: -  

૧. સામા�જક દૈક્ાક ર�તે પછાતવગર તથા આિથ�ક ર�તે પછાતવગર તથા લ�મુિત �િતના લોકોને એકમ દ�ઠ 

�ક�મતના ૧/૩ ભાગ અથવા �.૧૦,૦૦૦/-ની મયારદામા ંરહ�ને સબસીડ� પેટ� મ�ૂંર કરવામા ંઆવે છે. �યાર� 

સામા�જક અને દૈક્ાક ર�તે પછાતવગરની અિત પછાતવગરની અિત પછાત ૧૨ �િતઓમા ંએકમ દ�ઠ ૫૦ 

ટકા અને વ�મુા ંવ� ુ�.૫૦૦૦/-ની મયારદામા ંસબસીડ� મ�ૂંર કરવામા ંઆવે છે. 

૨. માનવ ગ�રમા યોજના �તગરત સવરોજગાર� માટ� સાધન સહાય આપવામા ંઆવે છે. 

૩. સામા�જક દૈક્ાક ર�તે પછાતવગ�ના કાર�ગરોને કલા કૌદલયના સાધનો ખર�દવા �.૫૦૦૦/- સહાય 

આપવામા ંઆવે છે. 

૪. વષર ૨૦૧૬-૧૭મા ં�.૧૦૨૭.૫૫/-લાખનો ખચર કરવામા ંઆવયો હતો. ૨૦૧૭-૧૮મા ં�.૧૪૪૩.૮૦/-લાખની 

જોગવાઇ કરવામા ંઆવી હતી. �યાર� ૨૦૧૮-૧૯મા ં�.૧૫૪૩.૮૦/-લાખની જોગવાઇ કરવામા ંઆવી છે.  

૬. કૌશલયવધરક િવકાસ ્ાલતમ:-  

૧. ધો.૧૦મા ં૭૦% ક� તેથી વ� ુ�ાુ મેળવનાર સામા�જક અને દૈક્ાક ર�તે પછાતવગ�ના િવદાથ�ઓને નીટ, 

્, �જુક�ટની પારં્ભક પર�કાની તૈયાર� માટ� કોચરગ માટ� �.૨૦,૦૦૦/- પોતસાહક સહાય આપવામા ંઆવે 

છે. 

૨. ધો.૧૦મા ં૭૦% ક� તેથી વ� ુ�ાુ મેળવનાર સામા�જક અને દૈક્ાક ર�તે પછાતવગ�ના િવદાથ�ઓને 

આઇઆઇએમ, સે્ટ, એનેલ્નુી પારં્ભક પર�કાની તૈયાર� માટ� કોચરગ માટ� �.૨૦,૦૦૦/- પોતસાહક સહાય 

આપવામા ંઆવે છે. 

૩. સામા�જક અને દૈક્ાક પછાત વગર, લ�મુતી અને િવચરતી-િવ��ુત �િતની બહ�નોને િસવાની તાલીમ માટ� 

માિસઅક �.૨૫૦/- િવચરતી –િવ��ુત �િતની બહ�નોને માિસક �.૩૫૦/- સટાઇપેનડ અને િસલાઇ મદીન 

ખર�દવા �.૬૦૦૦/- સહાય આપવામા ંઆવે છે. 

૪. િવકસતી �િતના ઉમેદવારો આઇ.એ.એસ./આઇ.પી.એસ.ની પર�કામા ંસફળતા પા્ત કર� દક� તે માટ� તેમને 

�.૧૦૦૦/- સટાઇપેનડ આપવામા ંઆવે છે. �યાર� �સુતકો ખર�દવા �.૫૦૦/-ની સહાય એક જ વખત 

આપવામા ંઆવે છે.  

૫. વષર ૨૦૧૬-૧૭મા ં�.૨૫૧.૬૫/-લાખનો ખચર કરવામા ંઆવયો હતો. ૨૦૧૭-૧૮મા ં�.૧૦૬૮.૭૨/-લાખની 

જોગવાઇ કરવામા ંઆવી હતી. �યાર� ૨૦૧૮-૧૯મા ં�.૧૦૫૮.૦૫/-લાખની જોગવાઇ કરવામા ંઆવી છે.  

 

આરોગય �રહ િનમારા અને અનય યોજનાઓ 

૭. પ�ંડ્ દ�ન દયાળ ઉપાધયાય આવાસ યોજના:- 

૧. સામ�જક અને દૈક્ાક ર�તે પછાત, આિથ�ક પછાતવગર અને િવચરતી-િવ��ુત �િતની વયય�તઓને મકાન 

બાધંવા �.૭૦,૦૦૦/- �ધુીની સહાય આપવામા ંઆવે છે. 
૨. વષર ૨૦૧૬-૧૭મા ં�.૭૭૮૦.૯૨/-લાખનો ખચર કરવામા ંઆવયો હતો. ૨૦૧૭-૧૮મા ં�.૬૦૦૦.૦૦/-લાખની 

જોગવાઇ કરવામા ંઆવી હતી. �યાર� ૨૦૧૮-૧૯મા ં�.૬૫૦૦.૦૦/-લાખની જોગવાઇ કરવામા ંઆવી છે.  

૮. સામા�જક ઉતથાન અને િવકાસ માટ� નાાાક�ય સહાય:-   
૧. સામા�જક અને દૈક્ાક ર�તે પછાતવગર અને આિથ�ક પછાતવગરની કનયાને લગનપસગંે મામેરાના ખચરને 

પહ�ચી વળવા માટ� �.૧૦,૦૦૦/-નાાાકં�ય સહાય આપવામા ંઆવે છે. 
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૨. સામા�જક અને દૈક્ાક ર�તે પછાતાગના લોકો સામા�જક �ધુારાના ભાગ�પે સ�હુ લગનમા ં�.૧૦,૦૦૦/-ની 

સહાય આપવામા ંઆવે છે. લગન આયોજક સસંથાને ્ગુલદ�ઠ �.૨૦૦૦/- વ�મુા ંવ� ુ૨૫ ્ગુલો માટ� 

�.૫૦,૦૦૦/- આપવામા ંઆવે છે. 

૩. વષર ૨૦૧૬-૧૭મા ં�.૧૭૨૫.૯૭/-લાખનો ખચર કરવામા ંઆવયો હતો. ૨૦૧૭-૧૮મા ં�.૨૧૪૨.૦૦/-લાખની 

જોગવાઇ કરવામા ંઆવી હતી. �યાર� ૨૦૧૮-૧૯મા ં�.૨૨૪૨.૦૦/-લાખની જોગવાઇ કરવામા ંઆવી છે.  

૯. સામા�જક અને શૈક્ાક પછા્ વગ�ના �કુરર કર�લ ્ા�કુાઓ માટ� ખાસ યોજના:-  

૧. વષર ૧૯૮૯-૯૦થી ખાસ ્લાન હ�ઠળ સામા�જક અને દૈક્ાક ર�તે પછાતવગરની ઘિનષઠ અને ન�ધપાત વસતી 

ધરાવતા ૧૩૫ તા�કુાઓમા ંવયય�તલકી અને લાભાથ�લકી યોજનાઓ અમલમા ં�કુવામા ંઆવી છે. આ 

યોજનાઓ �જલલા આયોજન મડંળ દારા હાથ ધરવામા ંઆવે છે. આ તા�કુાઓમા ંપાયાની અને માળખાક�ય 

સવલતો �વી ક� પીવા�ુ ંપાાી, એપોચ રોડ, િવજળ�કરા, આશમદાળાઓ, છાતાલયો, િદકા, આરોગય પેટા 

ક�નદો �વી સવલતો �રૂ� પાડવામા ંઆવી રહ� છે. 

૨. વષર ૨૦૧૬-૧૭મા ં�.૬૭૫.૦૦/-લાખનો ખચર કરવામા ંઆવયો હતો. ૨૦૧૭-૧૮મા ં�.૬૭૫.૦૦/-લાખની 

જોગવાઇ કરવામા ંઆવી હતી. �યાર� ૨૦૧૮-૧૯મા ં�.૬૭૫.૦૦/-લાખની જોગવાઇ કરવામા ંઆવી છે. 

૧૦. શૈક્ાક અને આિથ�ક િવકાસ માટ� લોન:- 
૧. સામા�જક અને દૈક્ાક ર�તે પછાતવગર અને આ�હઆક પછાતવગરના િવદાથ�ઓને િવદ�દમા ંઉચચ અભયાસ માટ� 

�.૧૫.૦૦/- લાખની ૪ ટકા વયાજના દર� લોન આપવામા ંઆવે છે. 

૨. સામા�જક અને દૈક્ાક ર�તે પછાતવગ�ના ઉમેદવારોને કોમદ�યલ પાયલોટની તાલીમ માટ� �.૨૫.૦૦ 

લાખની ૪ ટકા વયાજના દર� લોન આપવામા ંઆવે છે.  

૩. કાયદાના વયવસાયમ ંસથાયી થવા માટ� કાયદા સનાતકોને �.૫૦૦૦/- સહાય અને �.૭૦૦૦/- વયાજ ��ુત 

લોન આપવામા ંઆવે છે. તબીબી સનાતકોને �.૨૫,૦૦૦/- સહાય અને �.૪૦,૦૦૦/- ૪ ટકાના દર� લોન 

આપવામા ંઆવે છે. 

૪. વષર ૨૦૧૬-૧૭મા ં�.૨૧૪૪.૦૦/-લાખનો ખચર કરવામા ંઆવયો હતો. ૨૦૧૭-૧૮મા ં�.૨૪૭૯.૨૦/-લાખની 

જોગવાઇ કરવામા ંઆવી હતી. �યાર� ૨૦૧૮-૧૯મા ં�.૨૫૫૫.૪૦/-લાખની જોગવાઇ કરવામા ંઆવી છે.  
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વષર ૨૦૧૮-૧૯મા ંર�ુ થયેલ નવી બાબતની યાદ� 

(િનયામક, િવકસતી �િત કલયાા) 

કમ યોજના�ુ ંનામ નવત બાબ  ્  િ્  
રકમ                  

(�.લાખમા)ં 
૧ ઓબીસી-૧                             

અનય પછાત વગ�ના                     
િપ. એસ.એસ.સી પછ�ના  
િવધાથ�ઓને દૈક્ાક પોતસાહન   

ગાવેદ સહાય �.૩૦૦/- થી વધાર�ને �.૬૦૦/- 
કરવા 

સાદૈપવ 
 

૮૭૦૦.૦૦ 
 

૨ આપવ ૧૩૮૦.૦૦ 

૩ ઓબીસી-૨                             
અનય પછાત વગ�ના  પોસટ 
એસ.એસ.સી પછ�ના  
િવધાથ�ઓને દૈક્ાક પોતસાહન   

વયવસાયીક અભયાસ્મો માટ� માિસક �.૧૨૫/થી  
વધાર�ને �. ૪૦૦/- કરવા. 

સાદૈપવ 
 

૧૬૫.૦૦  

૪ આપવ ૬૬.૦૦  

૫ ઓબીસી-૬  
સરકાર� છાતાલયો અને િનવાસી 
દાળાઓમા ંિનવાસી સવલતો 

�મનગર અને �જૂ ખાતેના સમરસ છાતાલયમા ં
મહ�કમ અને િનભાવ માટ� 

સાદૈપવ ૫૩૨.૫૬ 

૬ આદદર િનવાસી દાળાના િવધાથ�ઓને આપવામા ં
આવતા ગાવેદની મયારદા �.૩૦૦/- થી વધાર�ને 
�.૬૦૦/- કરવા 

સાદૈપવ ૧૬.૮૦ 

૭ અગર�યા �િતની આદદર િનવાસી દાળાના 
િવધાથ�ઓને આપવામા ંઆવતા ગાવેદની 
મયારદા �.૩૦૦/- થી વધાર�ને �.૬૦૦/- કરવા 

સાદૈપવ ૩.૦૦ 

૮ ઓબીસી- ૧૮   
તમામ કકાએ વહ�વટ� તતંને 
સગંીન બનાવ� ુ

િનયામક િવકસતી �િત કલયાનાની ખાતાની કચેર� 
માટ� ન� ુઝેરોક મદીન ખર�દવા 

સાદૈપવ ૪.૭૧ 

૯ અમદાવાદ, ભ�ચ અને અમર�લી �જલલા કચેર�� ુ ં
ર�નોવેદન કરવા બાબત 

સાદૈપવ ૧૦૩.૩૭ 

૧૦ ઓબીસી- ૨૬   
સરકાર� મકાનોની મરામત સ�હત 
સરકાર� છાતાલયો અને િનવાસી 
દાળાઓ�ુ ંબાધંકામ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

વેરાવળ  �જ. ગીર સોમનાથ   ખાતે ચાલતા  
સરકાર� �ુમાર છાતાલય મકાન�ુ ંબાધંકામ 
કરવામા ંઆવદે.  

સાદૈપવ ૧૫૯.૦૦ 

૧૧ ઉના, �જ. ગીર સોમનાથ   ખાતે ચાલતા  સરકાર� 
કનયા છાતાલય મકાન�ુ ંબાધંકામ કરવામા ં
આવદ.ે  

સાદૈપવ ૧૮૪.૦૦ 

૧૨ પભાસ પાટા (વેરાવળ)  �જ. ગીર સોમનાથ ખાતે 
ચાલતા  સરકાર� કનયા છાતાલય મકાન�ુ ં
બાધંકામ કરવામા ંઆવદે.  

સાદૈપવ ૧૫૯.૦૦ 

૧૩ રા�ુલા  �જ. અમર�લી ખાતે  ચાલતા  સરકાર� 
કનયા છાતાલય મકાન�ુ ંબાધંકામ કરવામા ં
આવદ.ે  

સાદૈપવ ૧૫૧.૦૦ 

૧૪ રામનગર �જ. દ�વ�િૂમ દારકા ખાતે  ચાલતા  
સરકાર� �ુમાર છાતાલય મકાન�ુ ંબાધંકામ 
કરવામા ંઆવદે 

સાદૈપવ ૧૯૯.૭૫ 

૧૫ મ�ુવા �જ.ભાવનગર ખાતે  ચાલતા  સરકાર� કનયા 
છાતાલય મકાન�ુ ંબાધંકામ કરવામા ંઆવદ.ે 

સાદૈપવ ૧૯૩.૩૮ 

૧૬ ર�યા �જ.રાજકોટ ખાતે ચાલતા સરકાર� �ુમાર 
છાતાલય મકાન�ુ ંવટવકલ િવસ�તૃીકરા કરવા 
બાબત 

સાદૈપવ ૧૬૭.૦૦ 

૧૭ આદદર િનવાસી �ુમાર અમર�લીના મકાન�ુ ં
બાધંકામ 

સાદૈપવ ૨૮૮.૭૮ 
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૧૮ ઓબીસી - ૧૦  
�જુરાત પછાત વગર  િવકાસ 
િનગમ 

�હસાબી અિધકાર� વગર-૨ અને સીનીયર કલાકરની 
નવી જગયા ઉભી કરવા 

સાદૈપવ ૭.૯૧ 

૧૯ ઓબીસી ૨૪   
રાષટ��ય પછાત વગર નાાા ંઅને 
િવકાસ િનગમમા ંસામા સમાન 
ફાળો માટ� �જુરાત પછાત વગર 
િવકાસ િનગમને લોન 

િવકસતી �િત અને લ�મુતીના ઇસમોને નાના 
ઉધોગ ધધંાઓ, પ�રવહન તેમજ ઉચચ િદકા માટ� 
રાજય સરકારના ફંડમાથંી સીધા િધરાા માટ�  
�જુરાત પછાત વગર િવકાસ િનગમ,�જુરાત અલપ 
સંં યક નાાા ંઅને િવકાસ િનગમ, �જુરાત 
ગોપાલક  િવકાસ િનગમ, �જુરાત ઠાકોર અને 
કોળ�  િવકાસ િનગમ અને �જુરાત િવચરતી-
િવ�કુત �િત િવકાસ િનગમ  
 લોન 

સાદૈપવ ૨૫૦૦.૦૦ 

૨૦ એમએનટ� -૧ 
લ�મુતીના પાથિમક કકાના 
િવધાથ�ઓન ેદૈક્ાક પોતસાહન   

ગાવેદ સહાય �. ૩૦૦/- થી વધાર�ને �.૬૦૦/- 
કરવા 

લ�મુતી ૧૩૫૦.૦૦ 

૨૧ એમએનટ� -૨ 
લ�મુતીના પોસટ  એસ.એસ.સી 
પછ�ના  િવધાથ�ઓને દૈક્ાક 
પોતસાહન 

વયવસાયીક અભયાસ્મો માટ� માિસક �.૧૨૫/થી  
વધાર�ને �. ૪૦૦/- કરવા 

લ�મુતી ૧૧૩.૦૦ 

૨૨ એમએનટ�- ૯  
�જુરાત અલપભ સંં યક નાાા ંઅને 
િવકાસ િનગમ 

સીનીયર કલાકરની નવી જગયા ઉભી કરવા લ�મુતી  ૨.૩૯ 

૨૩ ડ�એનટ� -૧ 
િવચરતી-િ�કુત �િતના પાથિમક  
કકાના િવધાથ�ઓન ેદૈક્ાક 
પોતસાહન   

ગાવેદ સહાય �. ૩૦૦/- થી વધાર�ને �.૬૦૦/- 
કરવા 

િવચ.િવ� ુ ૧૬૮૦.૦૦ 

૨૪ ડ�એનટ� -૨ 
િવચરતી-િવ�કુત �િતના  પોસટ  
એસ.એસ.સી પછ�ના  
િવધાથ�ઓને દૈક્ાક પોતસાહન 

વયવસાયીક અભયાસ્મો માટ� માિસક �.૧૨૫/-થી  
વધાર�ને �. ૪૦૦/- કરવા 

િવચ.િવ� ુ ૩૩.૦૦ 

૨૫ �જુરાત ્બન અનામત દૈક્ાક 
અને આિથ�ક િવકાસ િનગમ 

�જુરાત ્બન અનામત દૈક્ાક અને આિથ�ક 
િવકાસ િનગમને દેર�ડૂ� આપવા 

 ૫૦૦.૦૦ 

૨૬ લોન િધરાા આપવા  ૫૦૦૦૦,૦૦ 

૨૭ �જુરાત રાજય ્બન અનામત 
વગ��ુ ંઆયોગ 

આયોગના અધયકશી માટ� ન� ુવાહન ખર�દવા  ૧૫.૦૦ 

૨૮ �જુરાત રાજય ્બન અનામત વગ��ુ ંઆયોગ 
માટ� મહ�કમ મ�ુંર કરવા 

 ૧૩.૪૪ 

  �ુલ   ૬૮૬૮૮.૦૯ 
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કામગીર� �દાજપત 

િનયામકશી, સમાજ �રુકા ખા� ુ
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િનયામકશ્, સમાજ �રુકા 

ભાગ-૧ 

પ્રા્નાવ- 

ઉદ�શોવ- 

સમાજના અિનષ્ટોી સમાજજુ ુરકક કર ા વામજ સમાજના ના ા  ગ  ગ ા કા િનરાનાર ાા કટ, િનરાનાર 

િ કલાગુટ, � ૃધ્નટ  ગારાની સું ા  મા ા્ સામાાજક સરુકક ષ�િૃ્ર ૃલા  ામા ુા ા  ા. ા �દશામા ુસ વૈ� ક સા ા 

સસુોારના ષયાસટ સો અના સગુીન ાના  ા રાવય સરકારા િનરાનાર ાયારવર, િ કલાગુટ વામજ માનિસક કિવ ા � 

ાયારવર મા ા્ વાલીમ, અના �નુઃસોાપન મા ા્  ુદા  ુદા પગલા ુ ાો નયાા  ા.  

કામગ્ર�વ- 

ઉપર જકા ાલ ઉદાશટ િસદ કર ા રાવય સરકાર રાવયમા ુનીૃા ેજુાના સામાાજક કાયદારનટ અમલ 

કરા  ા.  

૧. ષટાાશન ર  ર ાફ�સા સર્, ૧૯૫૮.  

૨. �ંકા ષિવાનુક નારટ, ૧૯૫૯.  

૩. અનાો ાશમ અના અફય સખા વી સસુોાર (દાખરાખ અના િનયતુક) નારટ, ૧૯૬૦.  

૪. ાા લગન અ્કાયવ નારટ, ૧૯૨૯ (�નુારાલ ૨૦૦૭)  

૫.  ુ ાનાઈલ જસ્�સ સર્, ૨૦૦૦ (�નુારાલ ૨૦૦૬)  

૬. િ કલાગુ (સમાન વકટ અિનકારટજ ુરકક અના �  કા ંાગીદાર�) નારટ ૧૯૯૫.  

૭. નાશનલ ટસ્ સર્-૧૯૯૯.  

૮. ંારવીય �નુઃ સન સસુોાન નારટ ૧૯૯૨  

૯. માવા-િપવા અના  �રષ્ નાગ�રકટના ંરકપટોક અના કકયાક નારટ-૨૦૦૭.  

ઉપરટરવ  વનાિનક કામગીર� ઉપરાવુ ા ખાવા  ારા  ુદ�  ુદ� સસુોાક�ય અના �ાન સસુોાક�ય ષ�િૃ્ર અના 

કાયા્મટ  ાો નરાય  ા.   ોા ૧૯૭૯ોી ઇફદ�રા ગાનુી રાષટ�ય �ધૃન પાફશન યટજના  ા્   િનરાનાર �ધૃનટના િનંા  

મા ા્ ષિવમાસ સિપયા ૨૦૦/- લાખા નાકાકુ�ય સ ાય ાપ ામા ુા ા  ા. વા.૧-૪-૨૦૧૨ોી ા યટજના  ા્   ૬૦ ોી 

૭૯  ોાોી  ય નરા વા �દૃટના માિસક સ.૫૦૦/-(સ.૨૦૦/- ંા.સ. વોા સ.૩૦૦/- રા.સ.) સ ાય �કુ  ામા ુા ા  ા. 

૮૦ ોી ઉપરની  ય નરા વા િનરાનાર �ધૃનટના પાફશન યટજના  ા્    ાલ અજુ્ મા ંારવ સરકાર વર ોી સ.૫૦૦ /- 

ઉપરાવુ રાવય સરકારના સ.૫૦૦/- મ �ના �ુલ સ. ૧૦૦૦/-ની માિસક સ ાય �કુ  ામા ુા ા  ા. 

ઈફદ�રા ગાનુી રાષટ�ય �ધૃન પાફશન  ા્   કામની પાતવા અના િ શા  સસુોાક�ય મા થુ.ુ નાકાકુ�ય  ોા 

૨૦૧૬-૧૭મા ુસ.૩૪૨૩૨.૭૬/- લાખની જટગ ાઈ સામા સ.૨૭૪૯૭.૮૧/- લાખની સ ાય �  ક  ામા ુા ાલ  ા. ગના 

ંૌિવક લ�યાકુ ૫૫૦૦૦૦ સામા ૫૦૪૫૪૩ ના લાં ાપ ામા ુા ાલ  ા.   

ઈફદ�રા ગાનુી રાષટ�ય �ધૃન પાફશન  ા્   નાકાકુ�ય  ોા ૨૦૧૭-૧૮મા ુ�ુલ સ.૩૬૦૩૦.૦૦/- લાખની 

જટગ ાઈ સામા સ. ૨૬૯૦૩.૨૩/- લાખની સ ાય �  ક  ામા ુા ાલ  ા. ગના ંૌિવક લ�યાકુ ૫૮૦૦૦૦ સામા ૫૪૨૫૮૫ 

ના લાં ાપ ામા ુા ાલ  ા.   

ઈફદ�રા ગાનુી રાષટ�ય �ધૃન પાફશન  ા્   નાકાકુ�ય  ોા ૨૦૧૮-૧૯મા ુ�ુલ સ.૩૭૫૯૮.૦૦/- લાખની 

જટગ ાઈ કર ામા ુા ાલ  ા. ગના ંૌિવક લ�યાકુ ૫૭૫૦૦૦ ન�� કર ામા ુા ાલ  ા. 
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કામન્ માતા ાનઅ િ્શાશ સ ્ ંાક�ય માશમવુ- 

િનયામકની કૃાર�ની ેખુય કામગીર� સમાજના િનરાનાર અના િ કલાગુ ગ ેુુ કાલીર  ા ા્  ા સ ેુુ કાલીરમાોુી 

ા ાર ા  ા વામના વક મ � શકા સ મા ા્ વામના રા વ ાપ ાની અના મદદ કર ાની  ા. ા સમાજ કકયાકના 

પગલા ુસસુોાર અના �ાન સસુોાક�ય સા ા  ારા  ાો નર ામા ુા ા  ા. 
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ભાગ-૨ 
�કદર કામગ્ર�નો સારા શવ- 

રાવય સરકાર ાા કટ, �ધૃનટ અના િ કલાગુટના સકુદર કકયાક મા ા્ િ િ નલકી સા ા યટજ ા ષયાન કરા  ા. 

વા.૧-૪-૨૦૦૧ોી ન ટ  ુ ાનાઈલ જસ્�સ સર્,૨૦૦૦નટ અમલ શ�ુ કરાલ  ા.  ોા ૨૦૧૦-૧૧ ોી ાા કટની  ુદ�  ુદ� 

યટજના સકુ�લવ કર� સકુ�લવ ાા  �રુકા યટજના અમલી ાના ાલ  ા. સરકારશીસ ૪૦૬૦ ાા કટના દાખલ કર ાની 

કમવા ા ા ૧૨૫ �ૃક્ન  ટમ સોાસયા  ા. ૦૩ સરકાર� રબ્ વશન  ટમ ૦૩ રબ્ વશન  ટમ અના સલાસ ર  સાસ્� 

 ટકરાર મા ા્ મ ાસાકા ખાવા અના  ટકર�ર મા ા્  �ટદરા ખાવા સલાસ ર  સાસ્� સ વૈ� ક  સસુોાર  ારા કામગીર� 

કર� રહા  ા.  ુ ાનાઈલ જસ્�સ ાટ�ા /ૃાઇક�  ાલ ાર કિમ્�ના ાદાશ ેજુા સદરરુ સસુોારમા ુાા કટના રાખ ામા ુ

ા ા  ા. વામના સરુકક, મ વ ખા ાપી ાની સગ �, કા્લાક રુ�ર ઉદટગટની વાલીમ વોા િશકક ાપ ામા ુા ા  ા. 

 સપટફશરશીપ:  ોા ૨૦૧૬-૧૭મા ુ૧૫૩ ાા કટના લાં ાપ ામા ુા ાલ  ા. વોા ાસ્રકારમા ુ ૭ ાા કટના લાં 

ાપ ામા ુા ાલ  ા. નાકાકુ�ય  ોા ૨૦૧૭-૧૮મા ુસપટફશસીપ  ા્   ૧૩૧ ાા કટના લાં ાપ ામા ુા ાલ  ા. વાર 

ાયા ુર ા વા દરિમયાન વામજુ ુ�ુુુુા, સામાાજક પ�ાવ � ન, ઇિવ ાસ  ગારા સકત કર ામા ુા ા  ા અના વામની યટગય 

કા � લા ાના ષયાસટ કર ામા ુા ા  ા. ા ાા કટ પવક� સું ા  અના રકકની જસર�યાવ જકાય વા ા વામજ કાયદા 

સાોા સઘુોામા ુા વા  ટય વા ા, ાા કટના સપાુયલ વાલીમ મા ા્ મટકલ ામા ુા ા  ા. ા ા  ટમમાોુી ેદુવ �રુ� ોયા 

ાાદ �્વા ાા કટના ઉ�ૃ અઅયાસ મા ા્ િશષય�િૃ્ પક ાપ ામા ુા ા  ા. મનટ વજાિનક સાર ારની જસર�યાવ ા ા 

ાા કટ મા ા્ અમદા ાદ ખાવા માનિસક સ ાસસય કાફસ સરકાર  ારા વોા ૃાર કાફસટ સ ાયક અજદુાનના નટરકા અફય 

શ ારટમા ુમ ુુર કરાલ  ા. શ ાર� િ સવારમા ુંા નગર, �રુવ અના  �ટદરા વોા રાજકટ્ ખાવા ખાસ �ગ�  વ યટજના 

 ા્   ાા �ંકા સ  હનુા�િૃવ િન ારક કાફસટ ૃાલા  ા.  ોા ૨૦૦૯-૧૦ોી પાલક માવા-િપવાની યટજના સમગ રાવયમા ુ

અમલી ાના ાલ  ા. નાકાકુ�ય  ોા ૨૦૧૫-૧૬મા ુ�ુલ ૧૭૮૪ લાંાો�રના સ.૧૮૪.૦૭ લાખની સ ાય ાપ ામા ુ

ા ાલ  ા. નાકાકુ�ય  ોા૨૦૧૬-૧૭મા ુ�ુલ ૩૫૩૪ લાંાો�રના સ.૮૬૭.૨૪ લાખની સ ાય ાપ ામા ુા ાલ  ા . 

નાકાકુ�ય ૨૦૧૭-૧૮મા ુ�ફ્ાુર�-૧૮ �િવવ �ુલ ૫૬૩૭ લાંાો�રના સ.૧૧૭૨.૦૦ લાખની ાિો�ક સ ાય 

ાપ ામા ુા ાલ  ા. 

 ા યટજના  ા્   નાકાકુ�ય  ોા ૨૦૧૮-૧૯મા ુસ.૨૩૫૯.૦૦ લાખની જટગ ાઈ સામા ૫૨૦૦ લાંાો�રના 

લાં ાપ ાજુ ુાયટજન  ા.   

પ�ાર સ ભાશ કાયર્મવ- 

સસુોામાોુી �્વા �વા ાસીરના ર ાકાકુ કા રટજગાર�જુ ુસાનન ન  ટય વટ પ�ાવ સા ા  ા્  ની તક સસુોારમા ુ

ર �ના ુુુકા સમય મા ા્ ાશય મા  ી શકા  ા અના રટજગાર�  ારા વામના પગંર કર ાનટ કાયા્મ ૃાલા  ા.  

 

૧૯૫૮ ના �નુઅગાર પ�ર્્કા ાિઅિનયમ મ�હશન્ પ પિર�વ- 

     હજુરાવ રાવયની રૃના ોઈ ાયારોી ૧૯૩૮નટ ેુાુઈ હનુાગાર પ�રિ કા અિનિનયમ અમલમા ુ વટ. ૧૯૭૩ ોી 

રાજયમા ુકાફસીય હનુાગાર પ�ર ીકા અિનિનયમ, ૧૯૫૮ અમલમા ુા ાલ  ા. 

     િનયતુક ા ારના સજુટગટ અના  ુદા  ુદા પ�રા ટની અિન� નીય અસરના કારકા હનુા� વ કાયામા ુ્પુલાા્ ુ ટય 

વા ા ષોમ હફુ ટ કરનાર અના ્ ુાન હનુાગારટના સમાજમા ુરાખીના �નુાર� શકાય  ા. ા ા હનુાગારટના ગલના સ �યા 
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પા   નકાલ ાના ાદલા વામના પ�ર ીકા િનર�કક, દાખરાખ અના માગાદશાન  ા્   વામની �નુારકા અના �નુઃસોાપન 

મા ા્ વક ાપ ામા ુા ા  ા. ૧૮  ોાની ઉપરના હનુાગારટના ૧૯૫૮ના હનુાગાર પ�ર ીકા અિનિનયમની જટગ ાઈ 

અફ યા પ�ર ીકા પર ેરુવ કર ાનટ લાં ાપ ામા ુા ા  ા. ા અિનિનયમ  ા્   ૨૦૧૫-૧૬મા ુ�ુલ ૨૧૧ ગ્લા 

્ ુાન હનુાગારટના �નુાર ાની વક અપાયાલ  વી. 

 

��ુકર પામઅે ક�દ��નઅ સમાયવ- 

જયારા હનુાગારટના ગલમા ુમટકલ ામા ુા ા  ા અો ા વાના સ�  ર ામા  ામા ુા ા  ા ાયારા વાના 

�ુુુુાીજનટના ે ુુ કાલી પ�ા  ા. વામના મદદ કર ા સ.૧૦,૦૦૦ /- �નુીની નાકાકુ�ય મદદ, �ુના ા ોટર કા ાય સાયના 

સાનનટ ખર�દ ા મા ા્ ાપ ામા ુા ા  ા કા ગોી વાર પટવાનટ િનંા  કર� શકા. નાકાકુ�ય  ોા ૨૦૧૬-૧૭મા ુ૮૯ 

કાદ�રના સ.૮.૯૦ લાખની સ ાય �કુ ાલ  ા.અના નાકાકુ�ય  ોા ૨૦૧૭-૧૮મા ુ��સામાર-૨૦૧૭ �િવવ �ુલ ૨૧૪ 

લાંાો�રના સ.૨૧.૪૦ લાખની સ ાય ાપ ામા ુા ાલ  ા. નાકાકુ�ય  ોા ૨૦૧૮૧૯મા ુ�ુલ સ.૮૦.૦૦ લાખની 

જટગ ાઈ કર ામા ુા ાલ  ા.  

 

�ુ બઈ �ભકા પિરબ અક ાિઅિનયમ, ૧૯૫૯ મ�હશન્ પ પિર�વ- 

ેુાુઈ �ંકા ષિવાનુક અિનિનયમ, ૧૯૫૯ની જટગ ાઈર અમદા ાદ,  �ટદરા, �રુવ અના રાજકટ્ 

મ્િુનિસપલ કટપ રાશનની  દમા ુલાહ ુપા� ામા ુા ી  ા. ષોમ  ગાના માાજસટા્ના રુકમટ  ા્   મ્િુનિસપલ  દમાોુી 

�ગર વાર કર ામા ુા વા �ંખાર�રના મા ા્  ાલ ૩ �ં�કુ ાસ પકાર કાફસટ સ� વ �ુલ ૫ �ં�કુ હ ૃટ  ા. ગ પવક� સક 

મ� લાર મા ા્જ ુ ુ�ં�કુ હ ૃ  ા, માનિસક અસ સો �ંખાર�રના અમદા ાદ ખાનગી માફ્રલ  ટાસપ ્લમા ુમટકલ ામા ુ

ા ા  ા. જયારા રરવિપિવયા �ં�કુટના અમદા ાદ, �રુવ અના ંા નગર ખાવાની  ટાસપ્લમા ુમટકલ ામા ુા ા  ા. 

માનિસક િ �ૃિવ પામાલ �ીરના લાાુા સમય �નુી સારસું ા  લા ા �ંટ�ા ખાવા મ� લા �ં�કુ હ ૃ ખાવા અલગ સકમ 

શસ કર ામા ુા ાલ  ા. ા ા કા્લાક �ંખાર�રના સ ીકાર ા મા ા્ ા નારા  ા્  ની જટગ ાઈ ષમાકા ષમા�કવ 

સસુોાર  ા. �ંખાર�રના દાકવર� સા ાર, કપ�ા,ુ ર ા ાજુ ુવોા  ુદા  ુદા રુ�રટમા ુવાલીમ ાપ ામા ુા ા  ા કા ગોી 

વાર વામના ર ા ાના સમય દરમયાન ષ�િૃ્રમા ુરટકાયાલા ર ા વામજ �્ ા ાાદ ાય સાયમા ુાગ   ની શકા. 

ખાવા  સવકની મ� લા કકયાક, ાા કકયાક, િ કલાગુટના કકયાક, �ં�કુટજુ ુકકયાક અના અશરવટના કકયાક 

કાતા કાયા કરવી સરકાર� સસુોારમા ુ રજ ા� વા �શકા�લન ેલુાકાવી વાીાટ, મનટ વજાિનક, મનટ�ૃ�કાસક ગ ી 

જગયાર ના ઉ�ૃક પગાર માિસક સ.૪૫૦૦/- િનયવ કરાલ  ા.  

 

િ્કેા ગો�ુ  કલયાાવ- 

િ િ ન ષકારના િ કલાગુટ મા ા્ િશકક, વાલીમ અના �નુઃસોાપનની �િુ ના ા ા કાયા્મટ હજુરાવ રાવયમા ુ

અમલમા ુ ા. સ વૈ� ક કાતા ા કાયા્મટના િ કસા  ા ઉદાર નટરકા સ ાયક અજદુાન ાપ ામા ુા ા  ા.  ોા ૨૦૧૫-

૧૬ના �વા સમાજ �રુકા ખાવા  ા્  ની સરકાર� વોા સ વૈ� ક સસુોારની મા� વી નીૃા ેજુા  ા. 
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્મ સ ્ ંા સરકાર� ્ વ્ૈ�ચક �ુે 

૧. �ન ંાઈરની સસુોા ૩ ૩૧ ૩૪ 

૨. શાર��રક િ કલાગુટ મા ા્ની સસુોા ૨ ૨૫ ૨૭ 

૩. ા ારા-ેુગુા મા ા્ની સસુોા ૩ ૩૩ ૩૬ 

૪. માનિસક કિવ ા ા ાા કટની સસુોાવ ૩ ૫૪ ૫૭ 

૫. ારુિ ન િ કલાગુવા નરા વા ાા કટની સસુોાન  ૦ ૦૨ ૦૨ 

૬. �ધૃનાશમ ૦ ૨૮ ૨૮ 

 �ુે ૧૧ ૧૭૩ ૧૮૪ 

 

 

િ્કેા ગ િશષય પિર ાનઅ સમાયવ- 

િ કલાગુ િ દાો�રના રાવય સરકાર  ારા નટરક ૧ ોી ૭ ના અઅયાસ મા ા્  ાિો�ક સ.૧૦૦૦ /- લાખા વોા 

નટરક ૮ ોી ઉપરના અઅયાસ મા ા્ સ.૧૫૦૦ /- ોી સ.૫૦૦૦/- મયાાદામા ુિશષય�િૃ્ �કુ  ામા ુા ા  ા. ા યટજના 

 ા્   નાકાકુ�ય  ોા ૨૦૧૬-૧૭મા ુ�ુલ સ.૪૬૦.૦૦/-લાખની િ કલાગુ ાયારવરના વામની િ કલાગુવામા ુસ ાયસપ 

સાનન ખર�દ ા સ.૧,લાખની જટગ ાઈ સામા સ.૩૫૩.૯૦/- લાખનટ ખૃા ોયાલ  ા. ગ �ુલ ૨૫૪૦૦ ંૌિવક લ�યાકુ સામા 

૨૮૩૫૮ લાંાો�રના સ ાય �  ક  ામા ુા ાલ  ા. નાકાકુ�ય  ોા ૨૦૧૭-૧૮મા ુ�ુલ સ.૪૫૯.૫૦/-લાખની િ કલાગુ 

ાયારવરના વામની િ કલાગુવામા ુસ ાયસપ સાનન ખર�દ ા  સ.૧,લાખની જટગ ાઈ સામા ��સામાર-૨૦૧૭ �િવવ 

સ.૮૬.૫૩/- લાખનટ ખૃા ોયાલ  ા. ગ �ુલ ૨૫૪૦૦ ંૌિવક લ�યાકુ સામા ૭૦૨૧ લાંાો�રના સ ાય �  ક  ામા ુ

ા ાલ  ા. નાકાકુ�ય  ોા ૨૦૧૮-૧૯મા ુ�ુલ સ.૪૮૫.૦૦/-લાખની િ કલાગુ ાયારવરના વામની િ કલાગુવામા ુ

સ ાયસપ સાનન ખર�દ ા  સ.૧,સ.૪૮૫.૦૦/-લાખની જટગ ાઈ કર ામા ુા ાલ  ા. ગની સામા �ુલ ૨૫૦૦૦ 

લાંાો�રના સ ાય �  ક  ામા ુા ાલ  ા.   

 

િ્કેા ગ વય�કર�નઅ ેસ.ટ�. બસમા  મફર �સુાફર� યોજનાવ- 

૪૦ ્કા કા વાોી  � ુિ કલાગુ ાયારવરના સસ.્�. ાસમા ુમ વ ેસુા ર� યટજના વા.૧૫-૮-૯૧ ોી શસ 

કર ામા ુા ાલ  ા. ા યટજના  ા્   ૩ ,૨૯,૧૮૨ િ કલાગુ ાયારવરના લામીના ા્� ર ખકા�ા કાો� ાપ ામા ુા ાલ 

 ા.  રવ ર ખકા�ા ઉપર િ કલાગુ ાયારવર ેસુા ર� કર� શકા વા ટ �નુારટ યટજનામા ુકર ામા ુા ાલ  ા. �ન વોા 

વાની સાોા રાખ ામા ુા વા સ ાયકના સ�ુકુા મ વ ેસુા ર�.  

 

પોે્યો �પર�શનવ- 

પટલીયટ રપરાશન  ારા ાિો�ક સ ાય ાપી શસાવના પાયાોી જ િ કલાગુવા � ર કર ાની યટજના મ ુ ર 

ોયાલ  ા. વા અફ યા  ોા ૨૦૧૫-૧૬મા ુ૨૭૨ રપરાશનટ મા ા્ સ.૯.૫૨ લાખનટ ખૃા ોયાલ  ા. 

િ કલાગુટની ૦ ોી ૭૯  ય  ુોની ૮૦ ્કા કા વાોી  � ુિ કલાગુવા નરા વી ાયારવરના કા ગ �ૃિતમ �ગટોી 

પક સ વતુ ર�વા  લનૃલન કા  ર� ર� શકવા નોી. વામજ ગમના �ુુુુાની  ાિો�ક ા ક મયાાદા ગર�ાી રાખા સમકક 

 ટય વામના મા ા્ સ ાયની યટજનાની મ ુુર� મ ાલ  ા. વામા ુ૦-૬૪  ય   ોની ાય�કવના માિસક સ.૪૦૦ /- વામના 
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ારટગય અના િશકક મા ા્ અના ૧૮ ોી ૭૯  ય   ોની ાયારવના માસીક સ.૬૦૦ /- ની સ ાય �  ક  ાની જટગ ાઈ  ા. 

૨૦૧૫-૧૬મા ુ૪૬.૯૭૫ લાંાો�ર મા ા્ સ.૨૦૦૬.૨૮ લાખનટ ખૃા ોયાલ  ા. અના  ોા ૨૦૧૬-૧૭મા ુ�ફ્ાુર�-

૧૭�િવવ �ુલ �ુલ ૪૬,૮૧૨ લાંાો�રના સ.૧૫૦૫.૬૮ લાખની સ ાય �  ક  ામા ુા ાલ  ા.  

 

ગર�બ ાનઅ િનરાઅારો�ુ  કલયાાવ- 

સસુોારમાોુી ેદુવ �રુ� ોવા ુ ્ા ોવા ુ�વા ાસીરના વમજ HIV/AIDSોી અસર પામાલા ાા કટના  

િશકકમા ુસ ાય�  વ ો ા િશષય�િૃવની યટજના અમલમા ુ ા. સના ૨૦૧૫-૧૬મા ુ૨૨૧૯ ાા કટના સ.૭૩.૯૨ લાખની 

િશષય�િૃ્ �કુ  ામા ુા ી  ા.  ોા ૨૦૧૬-૧૭મા ુ �ુલ ૨૦૬૫ લાંાો�રના સ.૪૪.૮૮ લાખની િશષય�િૃવ �  ક  ામા ુ

ા ાલ  ા.  ોા ૨૦૧૭-૧૮મા ુ૨૨૩૨ લાંાો�રના સ.૩૯.૧૦ લાખની સ ાય ાપ ામા ુા ાલ  ા.  

 ઉપરાવુ સસુોારમાોુી લગન  ારા સમાજમા ુ�નુઃસોાિપવ ોવી ાા ારના સ.૧૦,૦૦૦ /- ની સ ાય ા 

કાયા્મ નીૃા �  ક  ામા ુા ા  ા. સના ૨૦૧૫-૧૬મા ુ૨૩ ાા ારના સ.૨,૩૦,િનરાનાર �ધૃન પાફશન યટજના  ા્    

૨૦૧૬-૧૭મા ુ�ફ્ાુર�-૧૭ �િવવ �ધૃન પાફશન અના �ાયટદય કાયા્મ  ા્   �ુલ ૫ ,૧૦,૬૨૬ લાંાો�રના િનંા  

મા ા્ સ.૧૫૩૯૩૪૪ લાખની સ ાય મ ુુર કર ામા ુા ી  વી.  

 

ાનય  ખરવ- 

 ોા ૨૦૧૧-૧૨ દરિમયાન સમાજ �રુકા કાતા ાા કટ મ� લાર, ્ ુાન હનુાગારટ, િ કલાગુટ, િનરાનાર �ધૃનટ 

અના િ ન ાર  ગારા મા ા્ અનાકિ ન કાયા્મટ  ાો નરાયા  ા અના મટ્ાંાગના લ�યાકુટ િસધન કર ામા ુાાયા  ા. 

રાષટ�ય િ કાસ કાઉફસીલા પક સ વૈ� ક સસુોારના સ યટગ ઉપર િ શાો ંાર ેકુાલ  ા. વા અ�ંગમના ાય  ારમા ુ

અમલી ાના  ામા ુા શા સક વર  ાા કટ અના મ� લારના િ કાસ વર   � ુધયાન ાપી રાષટના ા ાા �ગટના 

 � ુમજ�વુ ાના  ામા ુા શા વટ, ાી� વર  અપગુટના િશકક અના કકયાક મા ા્ પક સિ શાો ્ટક ાપ ામા ુ

ા શા. સસુોાક�ય સા ટરની સરખામકીમા ુ�ાન સસુોાક�ય સા ારના ્ટક  નાર ામા ુાાયટ  ા. ગ રાષટ�ય િ કાસ 

કાઉફસીલના અ�ંગમ સાોા �સુગુવ  ા.  ોા ૨૦૧૨-૧૩ોી ખાવા હસવકની ાા  કકયાક, મ� લા કકયાક વોા 

િ કલાગુના કકયાક કાતા કામ કરવી સ વૈ� ક સસુોારના ંટજન સ ાયના દર સ.૧૦૦૦/- માિસક કરાલ  ા.  

સના ૨૦૦૬-૦૭મા ુ સમાજ �રુકા ખાવામા ુપરદાશમા ુવોા દાશમા ુાા કટ દ્ક ાપ ાની દાખરાખ અના 

ે  કયાકુન મા ા્ દ્ક સાલની રૃના કર ામા ુા ાલ  ા. રાવયમા ુ દ્ક ાપ ા મા ા્  ૧૮ સસુોારના માફયવા ાપાલ 

 ા. સના ૨૦૧૫-૧૬મા ુદાશમા ુ૧૨૬ વોા પરદાશમા ુ૧૧ ાા કટ દ્ક ાપ ામા ુા ાલ  ા.  ોા ૨૦૧૬-૧૭મા ુ

�ફ્ાુર�-૧૭�િવવ દાશમા ુ૯૭ વોા પરદાશમા ુ૦૫ ાા કટ દ્ક ાપ ામા ુા ાલ  ા. સકુદરા સમાજ �રુકા કાત 

પા લ િ શા  અજું   અના જસર�યાવટ ધયાનમા ુરાખીના ગિવશીલ સદષ્કટક ાો ાયટજન િ ૃારાયાલ  ા અના 

ખાવામા ુિ કાફસીવ ાજકલા ાયટજનની જટગ ાઈર �  ૃ   ામા ુા ાલ  ા. 
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ભાગ-૩ પતક-ક 

કાયર્મ ાનઅ પ પિર ્ગિકરા - નાાા ક�ય જ�ર�યાર 
મા ગા્ ્મા ક-૯૨/૯૫/૯૬ ાનઅ ૮૪                 (�. ેા મા )   

્મ િ્ગર્ાર ગૌા સદર 

૨૦૧૬-૧૭ના �મસાબો 
૨૦૧૭-૧૮ન્ જોગ્ાઈ  

 

૨૦૧૭-૧૮ન્ �અુાર�ે 

જોગ્ાઈ 
૨૦૧૮-૧૯ન્ જોગ્ાઈ 

આયોજન 
આયોજન 

બમાર 
�ડૂ� મમ�� ુે ્ �ડૂ� મમ�� ુે ્ ખા� ુબાબર 

ન્્ 

બાબર 
્ંાય્  ખર �ુે 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ 

 માગુકી ન.ુ૯૨            

૧ ૦૦૧-િનદ�શ અના   � ્ ૨૧૯.૫૪ ૨૨૮.૨૪ ૦.૦૦ ૭૨૫.૭૦ ૦.૦૦ ૭૨૫.૭૦ ૩૯૦.૦૦ ૧૨.૦૦ ૩૬૬.૪૫ ૭૬૮.૪૫ 

૨ ૧૦૧-િ કલાગુટજ ુ ુકકયાક ૫૩૦૦.૦૨ ૪૫૨૪.૮૩ ૦.૦૦ ૧૩૪૯૮.૫૧ ૦.૦૦ ૧૩૭૨૮.૫૧ ૮૪૧૯.૧૦ ૧૯૪.૭૭ ૪૯૦૬.૯૧ ૧૩૫૨૦.૭૮ 

૩ ૧૦૨-ાા  કકયાક ૩૨૭૦.૯૨ ૧૨૬.૫૬ ૦.૦૦ ૪૯૪૮.૨૪ ૦.૦૦ ૫૧૫૩.૫૨ ૫૧૮૦.૦૦ ૧૪૩.૧૯ ૨૪૩.૫૩ ૫૫૬૬.૭૨ 

૫ ૧૦૪-�ધૃન અશરવ અના િનરાનારટજ ુ ુકકયાક ૮૫.૯૬ ૧૭૯.૨૩ ૦.૦૦ ૧૫૯.૨૯ ૦.૦૦ ૧૫૯.૨૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૬ ૧૦૬-�નુારકાલકી સા ાર ૦.૦૦ ૪૬.૦૨ ૦.૦૦ ૯૫.૦૦ ૦.૦૦ ૮૫.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૭ ૨૦૦-અફય કાયા્મ ૧૯૧૮૯.૫૩ ૩૫૫૮.૦૦ ૦.૦૦ ૨૮૪૨૨.૦૦ ૦.૦૦ ૨૮૪૨૨.૦૦ ૨૫૩૪૦.૦૦ ૬૦.૦૦ ૪૪૬૫.૨૫ ૨૯૮૬૫.૨૫ 

૮ ૮૦૦-અફય ખ ાૃ ૧૬૧.૧૮ ૫૨૯.૮૬ ૦.૦૦ ૧૦૯૮.૯૨ ૦.૦૦ ૮૯૧.૯૨ ૪૯૦.૦૦ ૯.૪૨ ૭૭૬.૮૬ ૧૨૭૬.૨૮ 

૯ ૨૦૪૯-�.પી.સ . ોાપક ાયાજ  (�ાન મવપાત)  ૦.૦૦ ૨૨૩.૦૦ ૦.૦૦ ૨૨૩.૦૦ ૦.૦૦ ૨૨૩.૦૦ ૨૨૩.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૨૩.૦૦ 

 ૧૦ મા ગા્ ન . ૯૫ 

૨૨૩૫-સામા�ક �રુકા અના કકયાક  
૩૬૪૦.૮૮ ૧૦૧.૬૬ ૦.૦૦ ૫૯૫૯.૪૪ ૦.૦૦ ૫૯૫૯.૪૪ ૬૩૩૪.૧૦ ૦.૦૦ ૫૧૧.૦૩ ૬૮૪૫.૧૩ 

૧૧ મા ગા્ ન . ૯૬ 

૨૨૩૫-સામા�ક �રુકા અના કકયાક  
૮૧૨૪.૧૦ ૭૫૭.૭૭ ૦.૦૦ ૧૨૮૭૭.૦૯ ૯૦૦.૦૦ ૧૨૯૩૩.૬૬ ૧૨૨૫૧.૩૦ ૫૩.૯૪ ૧૩૬૧.૧૦        ૧૩૬૬૬.૩૪ 

મા ગા્ ન . ૯૬   ાાનુકામ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૧૦૧.૨૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ 

૧૨ મા ગા્ ન . ૮૪ (મા. ાનઅ મ.) 

૪૨૩૫-સામા�ક �રુકા અના કકયાક કાતા ે�ુ� ખ ાૃ જટગ ાઇ ાાનુકામ  
૨૪૨.૪૯ ૦.૦૦ ૫૧૨.૩૯ ૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦૪.૦૦ ૨૫૧.૭૭ ૦.૦૦ ૧૨૫૬.૦૦ 

૧૩ મા ગા્ ્મા ક-૯૧ 

૨૨૫૧ – સ�ૃ ાલય સામા�ક સા ાર મા ા્ની પૌદટ�ગક�  

૮૦૦ (૧) મા� વી ષટદટ�ગક� 

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૯૩.૪૦ ૦.૦૦ ૧૯૩.૪૦ ૪૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪૦.૦૦ 

  �ૂે  ૪૦૨૩૪.૬૨ ૧૦૨૭૫.૧૭ ૧૬૧૩.૬૦ ૬૮૨૦૦.૫૯ ૧૧૫૦.૦૦ ૬૮૪૭૫.૧૭ ૬૦૧૭૧.૫૦ ૭૨૫.૦૯ ૧૨૬૩૧.૧૩ ૭૩૫૨૭.૭૨ 
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ભાગ-૪ 
નાાા ક�ય જ�ર�યાર સમ�ૂર્વ- 

 

િનદ�શ ાનઅ ્મ�્ટવ- 

 

ા કાયા્મ  ા્  ની જટગ ાઇ ેખુય મોક ખાવા િનયામકશીની વોા િનયતુક  ા્  ની 

�કલા કૃાર�ર મા ા્ની  ા . િનયામકની કૃાર�ના અિનકાર�ર અના કમાૃાર�  ગાના પગાર અના 

ંસોા �ગાજુ ુખૃા વોા સ ી�ૃવ  ા� ુમા ા્ સ વૈ� ક સસુોારના �કુ  ા પાત ખૃાનટ ��ુૃવ 

�દાજપતમા ુસમા ાશ ોાય  ા. સલાન સદરા ન રૃીવ સાવ ાજકલાર મા ા્ ૃી  ર �સરની 

૭(સાવ) જગયાર વોા ૭(સાવ)  િસનીયર રલાકાની જગયાર ન ી ાાાવમા ુર   કરાલ  ા . 

વાપી ાજકલા સ� વ �ા્ા રપરા્રની �ુલ ૮(ા્) જગયાર ઉંી કર ા ન ી ાાાવમા ુર   

કરાલ  ા . ાજકલા સમાજ �રુકા કૃાર�મા ુરદ ોયાલ ૃી  ર �સરની �ુલ ૮ (ા્) જગયાર 

ંર ા મા ા્ ન ી ાાાવમા ુર   કરાલ  ા . ન ા ાનાલ ન  ાજકલામા ુા�દ ાસી વાાકુારમા ુ

સમાજ �રુકા સ ાયકની ૯(ન ) જગયા ંર ા મા ા્ ન ી ાાાવમા ુર   કરાલ  ા . ગમા ુા 

યટજના  ા્   ખૃા ોનાર  ા . ૩૩ ાજકલારમા ુરાવયપિતવ વોા ાીન રાવયપિતવ કમાૃાર�મા ુ

ખૃા ોનાર  ા . નાકાકુ�ય  ોા ૨૦૧૩-૧૪મા ુસ.૩૩૦.૦૦ કરટ�ની જટગ ાઈ કર ામા ુા ાલ  ા. 

અના સના ૨૦૧૫-૧૬મા ુા સદરા �ુલ સ.૩૭૪.૪૪ લાખની જટગ ાઈ કર ામા ુા ાલ  ા અના 

સના ૨૦૧૫-૧૬મા ુા સદરા �ુલ સ. ૪૧૦.૦૦ લાખની અના  ોા ૨૦૧૬-૧૭મા ુસદરા �ુલ 

સ.૩૪૨.૪૦ લાખની જટગ ાઈ કર ામા ુા ાલ  ા. વામજ  ોા ૨૦૧૭-૧૮ મા ા્ �ુલ સ ૮૧૯.૮૧ 

લાખની જટગ ાઈ કર ામા ુા ાલ  ા. નાકાકુ�ય  ોા ૨૦૧૮-૧૯ મા ુ�ુલ સ.૯૧૫.૦૦/- લાખની 

જટગ ાઈ કર ામા ુા ાલ  ા.  

 ારા મ્રકના કમરખાર� ્ગરન્ સ  યા ન્ખઅ પમાાઅ ચઅ વ- 

્મ મમ�કમન્ સ  યા રા.૧-૧-૨૦૧૮  

૧ રાવયપિતવ ૧૩ 

૨ �ાનરાવયપિતવ ૫૫૫ 

 �ુે ૫૬૮ 

 

િ્કેા ગો�ુ  કલયાાવ- 

ા કાયા્મ  ા્   િ કલાગુટના િશષય�િૃ્ની યટજના  ા્   નટરક ૧ ોી ૭ મા ુઅઅયાસ કરવા ુ

િ દાો�રના  ાિો�ક સ.૧૦૦૦/- ની િશષય�િૃ્ �કુ  ામા ુા ા  ા વોા નટરક-૮ ઉપરના િ દાો�રના 

 ાિો�ક સ.૧૫૦૦/- ોી સ.૫૦૦૦ /- ની મયાાદામા ુિશષય�િૃ્ �કુ ાય  ા વોા નટરક-૮ ોી ઉપરના 
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િ દાો�રના ાપ ામા ુા � ુર��ર સલાઉફસ સ.૧૦૦૦ /- ાપ ામા ુા ા  ા. વા જ ર�વા િ કલાગુ 

ાયારવરના �ૃિતમ �ગટ, સાનનટ, ઉપકરકટ અના અફય રા વ �રુ� પા� ા સ૬ ,૦૦૦/- �નુીના સાનનટ 

ખર�દ ા સ ાય ાપ ામા ુા ા  ા. 

િ કલાગુ સરકાર� કમાૃાર�રના દા લૃાર વોા મ વ સસ.્�. ાસમા ુેસુા ર� િ ગારા મા ા્ની 

જટગ ાઇર સમાિ ષ્  ા.  ોા ૧૯૯૮-૯૯ ોી �ુપન ષોાના ાદલા ર ખકા�ા ષોા અમલમા ુેકુાલ  ા. 

 �ટદરા ખાવા િ કલાગુ �ીર મા ા્ ંારવ સરકાર વર ોી શસ ોયાલ  ટકાશનલ ર� ાાીલી ા્શન સાફ્ર 

ખાવા મકાન રાવય સરકાર  ારા  ા   ામા ુા ાલ  ા. િ કલાગુટ મા ા્ સોપાયાલા અલગ ા્રુવ, 

મદદનીશ ા્રુવ વોા ષ ર કાર�ુનની જગયા સાોા કૃાર� કાયારવ  ા. િ કલાગુટના પટલીયટ રપરાશન 

વોા ગામય િ કલાગુ લાંાો�ર મા ા્ કટમ્િુન્� ર� ાાીલી ા્શન ષટગામ અમલમા ુ ા. �વરરાષટ�ય અના 

રાષટ�ય કકાસ િ કલાગુટના રમવ-ગમવ વોા  �ર ાઇ મા ા્ ષટાસા ન, િ કલાગુટની સરકાર� સસુોારમા ુ

સટલાર લાઇ્ની �િુ ના, િ કલાગુટના કકયાક મા ા્ શાષ્ ષ�િૃ્ કરવી સસુોા વોા ાયારવના �રુસકાર, 

� ાર સો ટસ િ કલાગુટ મા ા્ રામપ વોા ્ટયલા્ ાના  ા,  યાવ �ધૃનાશમટ વોા ા્રુવશી 

િ કલાગુવાની કૃાર� મા ા્ કમાૃાર� મ ુ ર કર ા, િ કલાગુ મા ા્  ાકપ લાઈન શસ કર ા, િ કલાગુ 

મ� લારના ખાસ િનરાક યટજના  ા્   ાયાજ સ ાય કર ા વોા િ કલાગુ િ ન ા ા ાનટના મકાન 

ાાનુ ા સ ાય કર ા વોા, િ કલાગુટ મા ા્ અ રટન ેરુવ  ાવા રકની �િુ નાની ૃકાસકી મા ા્ સકસાસ 

ર��્ની કામગીર� મા ા્ ામ �ુલ િ કલાગુટના કકયાક મા ા્ સના ૨૦૧૬-૧૭મા ુસ.૬૫૦૧.૮૨ લાખની 

જટગ ાઈ અના  ોા ૨૦૧૭-૧૮ મા ા્ ૬૬૩૩.૪૦ લાખની જટગ ાઈ કર ામા ુા ાલ  ા. 

બાશ કલયાાવ- 

રાવયમા ુૃાલવી  ુદ�  ુદ� ાા કટના કકયાક �ગાની યટજનાર ંા  ી દઈ રાજયમા ુસકુ�લવ 

ાા  �રુકા યટજના અમલમા ુેકુાલ  ા. રાવયમા ુૃાલવા ૫ ાા  હફુ ા િન ારક કાફસટ વોા સરકાર� 

સ�ુુલમા ુાય સાયી મ� લારના ાા કટ મા ા્ ૃાલવા ૬ ઘટ��યાઘર, સ વૈ� ક સસુોાર માર વા ૃાલવા 

૧૯ ાા  માગાદશાન કાફસટ િ ગારા મા ા્ જટગ ાઈ �  ૃ  ાલ  ા. પાલક માવા-િપવાની યટજના નીૃા ાા કના 

િનંા  મા ા્ સ ાય વોા ાા કટની  યાવ સસુોારમા ુ૧,૦૦૦ ાા કટની કમવા  નાર ા, સસુોામા ુ

ર ાવા ાા કટના િશકક, સ ાસસય, પટોક અના ાય સાિયક વાલીમ સાોા �નુઃ સન કાયા્મ મા ા્ પગલા ુ

લા ા વામજ અનાો ાા કટ મા ા્ ાા કટોની રૃના મા ા્ વોા કાયદા સાોા સઘુોામા ુા ાલા ાા કટ 

મા ા્ ૬ ન ી સસુોાર શસ કર ા, સમગ રાવયમા ુપાલક માવા-િપવાની યટજના લાહ ુકર ા �ુલ મ � 

ાા  કકયાક સદરા સના ૨૦૧૫ -૧૬મા ુસ.૩૧૭૮.૧૪ લાખની જટગ ાઈ કર ામા ુા ી  ા. સના ૨૦૧૭-

૧૮મા ુપક સ.૩૩૮૮.૯૩ લાખની જટગ ાઈ કર ામા ુા ી  ા. 

ગર�બ ાનઅ િનરાઅારો�ુ  કલયાાવ- 

સસુોારમાોુી ેકુવ અનાો ાા કટના ઉ�ૃવર િશકક મા ા્ િશષય�િૃ્ની યટજનામા ુસ ાયનટ 

દર  નાર ા સસુોારમાોુી ેરુવ ાા રના લગન મા ા્ �નુઃસોાપન સ ાય કાદ�રના વોા વામના 

�ુુુુાીજનટના સ ાય વામજ સસુોારમાોુી ેરુવ અનાો ાા કટના �નુઃસોાપન મા ા્ સના ૨૦૧૩-૧૪મા ુ
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સ.૧૧૫.૦૦ લાખનટ ખૃા કર ામા ુા ાલ  ા. સના ૨૦૧૫-૧૬ મા ા્ સ.૪૦.૦૦ લાખની જટગ ાઈ કર ામા ુ

ા ાલ  ા. સના ૨૦૧૭-૧૮ મા ા્ પક સ.૬૨.૦૦ લાખની જટગ ાઈ કર ામા ુા ાલ  ા. 

ાનય  ખરવ- 

રાજયમા ુૃાલવા ૫ �ં�કુ સ ીકાર કાફસટ સ� વના ૫ �ં�કુ હ ૃટ, ાા લગન ષિવાનુક 

અિનકાર�રની કૃાર�ર, ષટાાશન નારા નીૃા ૃાલવી કૃાર�ર િ ગારા મા ા્ જટગ ાઇ �ુૃ  ાલ  ા. ા 

સદરા સના ૨૦૧૪-૧૫ મા ા્ સ.૪૯.૪૪ લાખનટ ખૃા કર ામા ુા ાલ  ા. વયારા સના ૨૦૧૭-૧૮ મા ા્ સ. 

૧૩૦.૦૦ લાખની જટગ ાઈ કર ામા ુા ાલ  ા. 

 

ાનય કાયર્મવ- 

૬૦ ોી   ૭૯  ોાોી  ય નરા વા �દૃટના વોા ૮૦ ોી ઉપરની  ય નરા વા િનરાનાર �ધૃનટના પાફશન 

યટજના  ા્    ાલ અજુ્ મા ંારવ સરકાર વર ોી સ.૨૦૦/- ઉપરાવુ રાવય સરકારના સ.૨૦૦/- મ �ના 

�ુલ સ.૪૦૦/- વોા સ.૫૦૦/- ઉપરાવુ રાવય સરકારના સ.૨૦૦/- મ � �ુલ સ.૭૦૦/-ની માિસક સ ાય 

કાફસ સરકાર �રુસ�ૃવ   ય દુના યટજના  ા્   �કુ  ામા ુા ા  ા.  ોા ૨૦૦૨-૦૩ની રાષટ�ય �ુુુુા 

સ ાય વોા રાષટ�ય �ધૃન સ ાય યટજના રાવય સરકારના વાદ�લ કરાલ  ા. સના ૨૦૦૬-૦૭ ોી ા 

યટજના મા ા્ સલાન સદરા જટગ ાઇ �ુૃ  ાલ  ા. રાવયમા ુ૫ ,૬૯,૭૪૯ કરવા  નારા �ધૃનટના ા યટજના 

પાફશન  ા્   �કુ  ામા ુા ા  ા 

રાષટ�ય �ુુુુા સ ાય યટજના  ા્   ગર�ાી રાખા નીૃા � વા �ુુુુાના ેખુય કમાનાર ાયારવ 

સ ા ૧૮  ોાોી ૬૦  ોાની  યની ાયારવજુ ુઅ સાન ોાય વટ વામના �ુુુુાના સ.૨૦,ાયારવની ીમર ૧૮ 

ોી ૬૦  ોા  ટ ી જટઈસ વટ સ.૨૦ ,૦૦૦/- ની સ ાય ાપ ામા ુા ા  ા. ા યટજનારનટ અમલ 

ાજકલા કલાર્રશીર / મામલવદાર કૃાર�ર માર વા ોાય  ા. ા સદરા સના ૨૦૧૪-૧૫મા 

સ.૨૪૦૯૩.૭૦ લાખનટ ખૃા કર ામા ુા ાલ  ા. સના ૨૦૧૫-૧૬મા ુસ.૨૯૫૭૬.૨૬ લાખની  વી અના 

૨૦૧૭-૧૮ મા ા્ પક ૧૩૨૦.૦૦ લાખની જટગ ાઈ સામા સ.૧૧૮૨.૫૪ લાખનટ ખૃા ોયાલ  ા વોા �ુલ 

૮૦,૦૦૦ લાંાો� સામા ૫૯૧૪ લાંાો�રના લાં ાપ ામા ુા ાલ  ા. ��સામાર ૨૦૧૭ �િવવ 

સ.૫૫૭.૬૩ નટ ખૃા ોયાલ  ા. ૮૦૦૦ લાંાો�ર સામા ૨૭૮૯ લાંાો�રના લાં ાપ ામા ુા ાલ  ા. 

નાકાકુ�ય  ોા ૨૦૧૭-૧૮ મા ુસ.  

સમાજ �રુકાન્ ાનય યોજના�વ- 

ા સદરા ખાવા  સવકની સરકાર� સસુોારના ૃાા ુમકાનટમા ુસ લવટના િ સવરક મા ા્ વોા 

મકાન ાાનુકામ મા ા્ જટગ ાઇ �ુૃ  ાલ  ા. સના ૨૦૧૫-૧૬મા ુસ.૫૫૭.૮૭ લાખની જટગ ાઈ �  ૃ  ાલ 

 વી. અના સના ૨૦૧૭-૧૮મા ુપક સ.૩૨૭.૪૭ લાખની જટગ ાઈ �  ૃ  ાલ  ા. 

મા�મર્ ાનઅ પોરો�ગક�વ- 

સામાાજક ફયાય અના અિનકાર�વા િ ંાગના ાગ્  ા�  ા્   રાવયની ઈફ મવશન અના 

ા્કનટલટ� નીવીના અજસુપ ખાવાના  �ાની કૃાર� અના વાાાની કૃાર�રના કટમસ્ુ્ રોી �સુજજ કર� 

કામગીર�ના ્�પી ાના  ા ષયાસ કર ામા ુાાયટ  ા વોા  ાઈલટજુ ુ���્ાઈ્ાશન કર ા અના 
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નાકાકુ�ય  ોામા ુ૨૦૧૬-૧૭મા ુસ.૧૪૦.૦૦ લાખની જટગ ાઈ સામા સ.૧૦.૯૨ લાખનટ ખૃા ોયાલ  ા. 

નાકાકુ�ય  ોા ૨૦૧૭-૧૮મા ુ સ.૨૬૬.૨૦ લાખની જટગ ાઈ સામા ��સામાર.૨૦૧૭ �િવવ ૨૩.૪૮ 

લાખનટ ખૃા ોયાલ  ા. નાકાકુ�ય  ોા ૨૦૧૮-૧૯મા ુસ.૧૪૦.૦૦ લાખની જટગ ાઈ કર ામા ુા ી  ા. 

સકુદરા ખાવાની િ િ ન ષ�િૃ્રના િ સવાર અના િ કાસ મા ા્ નાકાકુ�ય  ોા ૨૦૧૮-૧૯મા ુ

ન ી ાાાવ સાોા �ુલ સ.૭૩૫૯૧.૭૨/- લાખની જટગ ાઈ કર ામા ુા ાલ  ા. 
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  ્ષર ૨૦૧૮-૧૯મા  મ �ુર ન્્ બાબરો  

િનયામક સમાજ �રુકા  ાખ ુ   
ા.ન . યોજના�ુ  નામ  ન્્ બાબરન્ 

રકમ (�.ેા મા ) 

૧ ાજકલા ાશય હ ૃ, અમદા ાદ ખાવા માનિસક �ામાર �સુોટ મા ા્ �નુઃસોાપન હ ૃ 

શસ કર ા ાાાવ. 

સા. ૩.૭૭/- 

૨ િ કલાગુટ મા ા્ ઇલાકટ�ક સ�ુ્ર ખર�દ ા ાાાવ. લાંાો�ની સખુયા-૫૦૦  સા. ૧૨૫.૦૦/- 

૩ ની રાઇ્ ર  પસાફસ  ીો ��સાાીલી્�્ સર્-૨૦૧૬ અફ યા �દાયાગુ રાવય 

 ુ�ની જટગ ાઇ કર ા ાાાવ.  

સા. ૧૦.૦૦/- 

૪ ાઇ.સી.્�. ર� સર  ગા-૨ ાઇ્� ર� સર  ગા-૨ની ન ી જગયા વામજ ા્કિનકલ 

ાિસસ્ફ્ફ્ મા ા્ની ન ી ાાાવ.  

સા. ૩.૦૦/- 

૫ �ં�કુ ાસ કાર કાફસ/�ં�કુ ાશય કાફસટના �વા ાસીરના ાપ ામા ુા વા 

ઉપદાન (ગાજ્ુ્ �)ના દરમા ુ�નુારટ કર ા ાાાવ.  

સા. ૯.૪૨/- 

૬ રાવયના ૫ ાજકલા- ક� , ંા નગર,�મનગર,મ ાસાકા, ગાનુીનગરમા ુન ા રપન 

શાક્ર  ટમ શસ કર ા ાાાવ.  

સ. ૧૧૨.૬૯/- 

રાવયના  લસા� ાજકલામા ુન ા રપન શાક્ર  ટમ શસ કર ા ાાાવ. સ. ૨૨.૫૩/- 

૭ �ધુનટના િનંા ના કાયદાના અમલ મા ા્ “માઈફ ા્નફશ સફ�  ાક ાર ર  સીનીયર 

િસ્�્ફસ” ના જસર� ઈફ્ાસટકૃર ઉ� ુકર ા ષાવુ કૃાર� ખાવા ૧૨૨ પવક� થુ્ વી ૫૬ 

 ુનીયર કલાકાની જગયા કર ા ાાાવ.  

સ. ૬૦.૦૦/- 

૮ િ કલાગુ કકયાકકાતા કાયારવ સ વ.િ કલાગુ સસુોારમા ુાા કટના ટાફસપટ ા્ની �િુ ના 

�રુ� પા� ા ાાાવ. ૧૩૬ સસુોાર  

સ.૪૮.૦૦/-  

૯ �ં�કુ ાસ કાર કાફસ �રુવના ન ા મકાન ાાનુકામ મા ા્ સ.૧૦૦,૦૦,૦૦૦/- ્ટકન 

જટગ ાઈ કર ા ાાાવ વા.૧૫/૫/૨૦૧૬ ોી ાનુ  ા. ાાગસા સર્મા ુદરાક 

મ ાનગરા પાલીકામા ુંી�કુ � ુ શસ કર ાની જટગ ાઈ  ા.  

સ.૨૫૧.૭૭/- 

૧૦ િ કલાગુ કિમશનરશી મા ા્ ન�ુ ુ ા ન ખર�દ ા ાાાવ.  સ. ૮.૦૦/-  

૧૧ ગલમા ુસ� ંટગ વા પાકા કામના ુકાદ�રના ુ�ુુુુાીજનટના સ ાયની રકમ 

સ.૧૦,૦૦૦/- ોી  નાર� ૨૫,૦૦૦/- કર ા ાાાવ.  

સ. ૩૦.૦૦/-  

૧૨ સમાજ �રુકા ખાવાની યટજનાર વામજ કામગીર�જુ ુર��્ કર ા �ુલ-૫ ર��્રની 

જગયા મ ુ ર કર ા ાાાવ.    

સ. ૯.૦૦/-  

૧૩ ાાર�ટલી �. �રુવમા ુન ા સાફટલ  ટમ શસ કર ા ાાાવ. સ. ૨૨.૫૪/-  

૧૪ રાજપીપ ા �. નમાદામા ુ૧૦૦ની ્ટૃમયાાદા નરા � ુ ુસરકાર� ૃટક્ન  ટમ  ટર 

ગકસા શસ કર ા ાાાવ. 

સ. ૮.૮૭/- 

૧૫  �ટદરા ાજકલામા ુગાફ્ ઈન સઈ� નટરકા સ ાૈ� ક �ૃક્ન  ટમ  ટર ગકસા શસ 

કર ા ાાાવ. 

સ.૦.૫૦/- 

 �ુલ સ.૭૨૫.૦૯/- 
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 અશક્્ાાાઆ�કુ્શીરી કચેર�  
િવકલાંગ ધારો, ૨૦૧૬ 

 
       પ્ર�સતાકસભ�રસા૪૬મસાવષરમસાા એટલાતકા૧૯૯૫મસાારારદાદસભસાાવતટસાાા
વ્યત�ત(રમસરા�તો,ાઅાધતસભો� ુાાભક્ાઅરલાે  ્ રાકસાભદસભદ)ધસભો , ૧૯૯૫, પરસભાતભવસમસાા

આવ્ોાઅરલા�સભદ�ા૭મભાફક�વુસભદ , ૧૯૯૬થભાઅમટમસાાઆવ્ોા લ. આાતસ્દોાાવતટસાાા

વ્યત�તરલારમસરા�તોાેભુદાપસાવસ ,ા�લમરસાઅાધતસભો� ુાાભક્ાતભવસાઅરલા�લમરલારાે  ્ રા

રહકસ�ા�સાેભુદાપસાવસરભાયદશસમસાાપહકટાતભકટા લ. ાવતટસાાાવ્યત�ત�ુાારશ �ક�તભ્ાઅરલા

�લમરલારમસજરસા�ખુ્ાપવસહમસાાારસમલટાતભવસ �લાઆાતસ્દસારોાઉદકશા લ. ભસ�્ાારભતસભાદસભસા

શ�આ�મસાારમસજાતલ્સ્ાાવકસારસાર��વવભાદસભસાઆારસર�ાહસથાધભસ�ભાહ�ભ.  �સ.૧૫-૦૨-

૧૯૯૮થભાતામશરભરભાઅટાાત�લભદાશ�ાતભવસમસાાઆવભા લ. પ્ર�ુાતસ્દોાભદાકસભ�ારભતસભા

દસભસાયારલસરભ,ા૨૦૧૬થભાધાભસઇએરાતફાપરર્રાવભથાયારલરભટભએદટા તએ ,ા૨૦૧૬ાઅમટમસાા

ટસવવસમસાાઆવલટા લ. પ્ર�ુાધસભસમસાાાવતટસાા�સરભા૨૧ા�એટભાાવતટસાા�સતરોારમસવલશા

તભવસમસાાઆવલટા લ. ાવતટસાાાવ્યત�તરલાાશક્ ,ાભોજાસભાઅરલાઆભોગ્મસાાવવાુહ �ોાઅરલા

રમસર�સ રસથલારભતસભદારોતભદમસાા૪% આભક્ાઆપવસમસાાઆવલટા લ. ાવતટસાાોરલારભતસભદા

ઇમસભ�ોાઅરલા્હકભા્થથોરસા ાુસ્ાપવલશામસએકાભકસપ,ાભકટ�ા,ા�ધાાવતટસાાોામસએકાદ્્-વસવ્ા

રસથલરસા�ટફએ,ાટભબસાાોર�ાાવાલભક� ુાાઅમટભતભ્ાતભસવવસમસાાઆવલા લ. 

ાાવતટસાાાવ્યત�ોરસાતલ્સ્ાઅરલા�લમરસાઅાધતસભોરસાભક્ામસએકા ઘાવસમસાઆવલટા

તસ્દસત, ઉપાર્મોાધસભધોભ્ો ,ાતસભોરસભદા�ુતમો , ારદ�શાતકા �ુરસતરસાઅમટભતભ્રલા

 ાુરા��ાતભવસાઅરલા�લરસાકાાારસમલરભાફયભ્સદોરભા�પસરાતભદાાવતટસાાોરલાતસ્દસાહકઠથા

ઠભસવલટાટસકામથલા�લવોા્્સ્ાઅપસવવોા�લાઆાત�લભદારોાઉદલશા લ.  

ાઆાત�લભદાદસભસાાવતટસાાાવ્યત�તરસ  હ�ોરસાકાારભામથ�ભાફયભ્સદોરલાયાસાાારવભટા

તોએર ા�ભદતકાા્ભા  તસદસાઆપવસમસાાઆવલા લાઅરલા�લ� ુાાઅમટભતભ્ાાવતટસાાાધસભસ-૨૦૧૬�ુાા

અમટભતભ્ાાવતટસાાોરસાટસકસથ�ાાવાવધાાવકસાો/�સ�સત/ત�લભદતરભા્ોજરસત�ુાાઅરલા�લા

મસએકાવસપભવસમસાાઆવ�સાફાા� ુાામોરભએભ�ાાઅરલારમભકસરલાટા�ભાઅરલતાાવાવધાપ પારતાહસથા

ધભવસમસાાઆવલા લ.  
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અન્ પછા્ વગ� માટ��ુ ંપચં 
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અન્ પછા્ વગ� માટ��ુ ંપચં 

 
 ઇ્દરહસરભરસ તકરમસા ભદએ પભએદશર ારાવટ રા.ા૯૩૦ /૧૯૯૦મસા  પુભમ તોએ� આપલટ આદકશરસ 
અ�પુસટર �પલ �જુભસ� ભસ�્રસ રસાયભતરો અ્્ પ સ� વા�રભ ્સદદમસા રમસવલશ તભવસ �લમજ અા� 
રમસવલશ અરલ અલપ રમસવલશ તભવસ મસએકરભ ફયભ્સદોરલ �પસરવસરસ હકરથુભ �જુભસ� રભતસભક રમસજ તલ્સ્ 
ાવકસારસ ઠભસવ ામસાતં  ર રપભ/૧૧૯૫/�/૧૦૨/અ, �સ. ૧૮-૩-૯૩થભ �જુભસ� હસઇતોએરરસ ાર પર 
�ખુ્ ્્સ્�  ા�ત વભ પભ.ાઆભ.ાાો�ુટયા્્રરભ પા� �ભદતક ારમ�  ત તભદ હ�ભ. પા�વભ  �સ.ા૧૫-૮-૯૬  ધુભ 
તસ્રકસભ રાકસળ્ો હ�ો અરલ �લતરલ આપવસમસા આવલટ �દુ� પહકટસા �સ.ા૧૫-૮-૯૬થભ �લત  ્વવૈ� ત ભદ�લ 
ાર પર થ્સ હ�સ. હસટમસા પા�રભ જગ્સ ઉપભ �સ.ા૨૯ -૩-૯૭થભ �જુભસ� હસઇતોએરરસ �  �ે  વર ્્સ્�  ા�ત 
 વુભ  જુસરહકર તક.ાક�પરલ ારમ�  ત આપવસમસા આવભ  લ. 
 રસમસ�જત અરલ શવક�્ત ભદ�લ પ સ� વા�રભ ભસજ્રભ હસટરભ ્સદદમસા રમસવલશ થવસ મસએક અથવસ 
�ો વવ ુરમસવલશ થ્લટ હો્ �લવભ ્ા�ત મસએક પા� રમક ભ� આ� તભદ શતક  લાઅરલા�લવભાભ� આ�ોાપભા

રરાાધ�ા્ા�/ર�  હા�ાલા�પસરાતભદ, રવ�ાતભદ, અભ્સરાતભદાઉપટલધાથ્લટાાવા�ોાઅરલામસયહ�ભાી્સરલાટઇા

પા�, રારાાધ� જસા�તરલ અ્્ પ સ�ાવારમસા રમસવલશ તભવસ રારાધલ રભતસભરલ કટસમ્ તભક  લ. 
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�જુરા્ારા�્ાબાળાઅિધકારાસરંક્ાઆ્ોગ 
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�જુરા્ારા�્ાબાળાઅિધકારાસરંક્ાઆ્ોગ 
• પ્�સવરસ:- 

રસથતોા ારમસજ�ુાા તાઅ�ક�ા�ાા લ. �થસા�લારમસજરોામહતવરોાયહ્રોા લ.  તા ભુ�ક�, �ા�ુભ્�ાઅરલાાશ�ક�ા

રસથતાકાવ્્મસાા દુદારમસજ�ુાાારમસર્ાતભકા લ. �લાી્સરલાટઇારસથતોરલાાવાવધાઅાધતસભોાઆપવસમસાાઆવલા લ. પભાર,ુ 

રસથતોાઆાઅાધતસભોા�કુ�ાભદ�લાકોાવભાશતકા�લામસએકાઅરલતાઅા�્ોાઉકભાથ�ભાહો્ા લ. આારાદકરમસાારસથતરસારવસાાભા

ાવતસરામસએકારસથાઅાધતસભરસાર ાભક્રભાજોાવસઇાતભવભાપ્ા એટભાજાઅાત્રભા લ. 
• �જુભસ�ાભસ�્ારસથાઅાધતસભાર ાભક્ાઆ્ોારભાભ�રસ 

કસભ�ારભતસભાદસભસાવષરા૧૯૯૨મસાા�રુસઇએકાારલશ્રરસાારસથાઅાધતસભોારસર�રસારમ� �ભાતભસભા્વભતસભકટા લ. �રસા

ર ાદક�ારસથાઅાધતસભોરસાભક્ાઅથ�ા“ધભાતમભશરાફોભાપોએકકશરાતફા�સઇલાાભસઇ રા કએ-૨૦૦૫” રારદકાઘાકટા લાઅરલા

મહસમયહમાભસ્્પા�વભાદસભસા�સ.૨૦/૦૬/૨૦૦૬રસાભોજાઆાતસ્દસરલાઅ�મુા�ાઆપવસમસાાઆવલટા લ. આાતસ્દસરભાતટમા

૧૭ા�જુરા�સ.૨૮/૦૯/૨૦૧૨રસાભોજાઆાતસ્દસરસા્હકભરસમસથભા�જુભસ�ાભસ�્ારસથાઅાધતસભાર ાભક્ાઆ્ોારભા

ભ�રસાતભવસમસાાઆવલટા લ. 
• �જુભસ�ાભસ�્ારસથાઅાધતસભાર ાભક્ાઆ્ોારસા�લભપરરરાઅરલારભ્ો 

આ્ોારસાઅી્કવભરભા�સ.૧૩/૦૧/૨૦૧૬રસા્હકભરસમસથભા .ુવભા્�પા�રલરાહભકરકસઇાપાાંસરભાારમ�  ાતાતસભવસમસાા

આવભા લ. �સ.૨૭/૦૪/૨૦૧૭રસાભોજા્હકભરસમસથભા�ુટા૬ારભ્ોરભાારમ�  ાતાતભવસમસાાઆવભા લ. 
• રસથાઅાધતસભો 

ધભાતામશરાફોભાપોએકકશરાશફા�સઇલાાભસઇ રા કએ-૨૦૦૫રભાતટમા૨(રભ) �જુરારસથાઅાધતસભોા

�સ.૨૦/૧૧/૧૯૮૯રસાભોજા�રુસઇએકાારલશ્રાત્વલશરાશફા�સઇલાાભસઇ રમસાા્વભતસભવસમસાાઆવલટસાઅરલાકસભ�ારભતસભા

દસભસા�સ.૧૧/૧૨/૧૯૯૨રસાભોજાઅ�મુોયદ�ાથ્લટારસથાઅાધતસભોરોારમસવલશાતભવસરોાથસ્ા લ. 
• આ્ોા�ુાામહકતમ 

રસમસ�જતા્્સ્ાઅરલાઅાધતસયભ�સાાવકસારસા�સ.૩૧/૦૧/૨૦૧૩રસાઠભસવથભાઆ્ોારસામહકતમ�ુાામસથ�ુાામ ા� ભાતભવસમસાા

આવલટા લ, �મસાા�ુટ-૧૦ાજગ્સત�ુાામહકતમામા� ભાતભવસમસાાઆવલટાહર ુા, ત્સભરસદારસમસ�જતા્્સ્ાઅરલાઅાધતસયભ�સા

ાવકસારસા�સ.૦૫/૦૫/૨૦૧૬રસાઠભસવાામ6ત: જજઅ/૧૦૨૦૧૬/૮૦૮૫૧/◌ારસ.૩૯/ ,થભારભ�ા૧ારલકશરા

અાધતસભદવભરભા�લમજાઅ્્ા૨ારસ્રારલકશરાઅાધતભદરભાજગ્સતામા� ભાતભવસમસાાઆવ�સા�ુટ-૧૨ાજગ્સ� ુાામહકતસમા

મા� ભાથ્લ�ાુા્સ્. �મસાાભસજ્ારભતસભરસાર��વવભાર ાવારરસાઅાધતસભદરભા તાર��વરભાજગ્સ, (�સ�સરસાવાસરભા

જગ્સ), કભવસમસાાઆવલટભા લ. �્સભકારસ્રાર��વ, ્એકરોોસફભ, રલકશરાઅાધતસભદરભા૧ાજગ્સાતભસભાઆધસભકાકભવસમસાા

આવલટભા લ. �્સભકા�રરભસ�્પાત�રભાજગ્સતાપવતદારસ્રારલકશરાઅાધતસભદરભાત્ાજગ્સ, રસ્રાયહરસરરભશરભા તા

જગ્સા�થસાકટસતરરભારલાજગ્સામ ા� ભાતભવસમસાાઆવલટા લ. ઉક�ાજગ્સતાપવતદારલકશરાઅાધતસભદરભા૧ાજગ્સ, રસ્રા

રલકશરાઅાધતસભદરભા૩ાજગ્સ, ૧ાકટસતરરભાજગ્સા�સટભા લ. �્સભકા�જુભસ�ભા્એકરોોસફભાતકસ-૧રભારલાજગ્સાપા�ાર��ુક�ા

ઉપભસા�ાઆઉએરોર�ાથભાકભવસરભારભતસભવભ ામા� ભદાઆપલટાહોઇાજ�યભ્સ�ા�જુરાજગ્સાકભવસમસાાઆવલા લ. �્સભકા

ત�લભદમસાાડસઇવભરભા૩ાજગ્સાઅરલાપએસવસથસરભારોસરરા�જુરરભાજગ્સાઆઉએરોરરથભાકભવસરભારભતસભવભાદસભસામ ા� ભદા

આપવસમસાાઆવલટા લ. 
• આ્ોારસાતસ્� 
 રસથાઅાધતસભરસાકાાાતકાઅા�ામ્રસાયત્રસતમસાા�પસરાતભવભાઅરલારરસવસથસતરલાતસમાભભદાતભવસા

કટસમ્ાતભવભ. 
 તોઇાપ્ાતસ્દસાદસભસાઅથવસા�લરભાહકઠથારસથતોરભા ભુકસરસાઅાધતસભોરસારાભક્ા�ાલરભા�મસમા

રસર�ોરભા�પસરાઅરલારમભકસાતભવભાઅરલા�લરસાઅરભતસભતાઅમટભતભ્ામસએકાપાટસાટલવસ. 
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 રસથતોરસાઅાધતસભોાકોાવવસમસાારસધસ�પાહો્ા�લવસાપભદરથોા�માતકાઆ�ાતવસદ, તોમભયહ�રસ, �ુલટાો, 

�ુદભ�ભાઆપાર, ઘભક�ુાાયહ�રસ,  �.આઇ.વભ./ ઇડર, �ુવ્રવહસભા્સ�રસાઅરલાશોષ્, વલશ્સાભભદા

વાલભકમસાાધતકટ ુાાવાલભકારસર�ોમસાા�પસરાતભવભાઅરલા્ોગ્ાઉપસ્સતમતાપાટસ6 ટલવસરભાકટસમ્ાતભવભ. 
 �્સાારસથા�ુ્ હકાસભોરલારસભવસભામસએક,  ધુસભ્સામસએકાતકાભક્ામસએકાભસ�વસમસાાઆવ્સાહો્ા�લારસથાભક્ા

�પહ�ુાાઇ્્પલકશરાતભ ુાાઅરલાઉપસ્સતમતાપાટસાામસએકરભારસર�ારારાાધ�ારસથલાહસથાધભવભ. 
 રસથતોરલામફ�ાઅરલાફભ�જ્સ�ાાશક્રોાઅાધતસભાઅાધાર્મ-૨૦૦૯ા�થસારસથતોરસા્�ભ્ા

ર�સમ્ભરસારાભક્ાઅાધાર્મ-૨૦૧૨ાહકઠથામોરભએભ�ાાઅરલા�પસરાતસમાભભદ. 
 રસથાઅાધતસભોરસાકાારભાફયભ્સદોામથ�સા�પસરાતભવભાઅરલાપો�સરભામલથલાર�ધાટઇ (Suo 

Motto)ારભ�લરભારસર�ોાહસથાપભાટલવભ. 
(૧) રસથાઅાધતસભોથભાવા���ાભસ�વસાઅરલા�લરસાકાાારસર�. 
(૨) રસથતોરસાભક્ાઅરલાાવતસરામસએકાજોાવસઇાતભ�સાતસ્દસતરોાઅમટારયહાતભવો. 

(૩) રસથતોરભા�ુ્ તકટભતાહથવભાતભવસરસાઉદલશથભા�થસારસથતોરસાતલ્સ્રલા ાુરા��ાતભ�ભાઆવસા

રસથતોરલાભસહ�ાેભુદાપસારસભારભા�-ાર્ર્ો.   
મસારદશરતા  �રોા�થસા  �રસત�ુાાઅ�પુસટરારયહાતભવસાઅથવસાઆવભારસર�ોમસાથભાઉકસાથ�સા�દુસતા

્ોગ્ારરસાધતસભદારસથલાહસથાધભવસ. 
 રસથાઅાધતસભોરસારાભક્રભાહસટરભારભા�ત, તસ્રામોાઅરલારભ�ાપ પારતા�પસરભારસથતોરસાયહ�મસાા

�લ� ુાાઅરભતસભતાઅમટભતભ્ાતભવસાકટસમ્ાતભવભ. 
 ારમસજરસાાવાવધાાવકસાોમસાારસથાઅાધતસભોરભારસકભ�સરોાફકટસવોાતભવોાઅરલાપતસશરો, પ�સભ-પરસભા

મસી્મો, રલામરસભોાઅરલાઅ્્ાઉપટલધારસધરોામસભફ�ાઆાઅાધતસભોરસાભક્ામસએકાઉપટલધા

વ્વ્થસરભા્ા�ત�સરલાપોતરસયહ�ાતભવભ. 
 વસાષતત/ રમ્સા�ભકાભસજ્ારભતસભરલારસથાઅાધતસભારાભક્ારારાાધ�રસાતસમતસજરભાઅરભતસભત�સા�ાલા

અહકવસટાઆપવો. 
 રસથાઅાધતસભાકલતલા�સરાઅભ્સરાતભવસાઅરલાતભસવવસ. 

• આ્ોારભારરસત 
(૧) તકરરભાઅદસટ�ભાતસ્રવસહદરભાહ�ુમ�ાધભસવ�સામલ�જ્ ક્એરલાતોઇાતકરામોતટવસાઆ્ોારલારરસાભહકશલ. 

(૨) આ્ોારલાતકએટભતારસર�ોમસાા�પસરાતભ�ભાવ��લાદદવસરભાતસ્રાભદા�ાતસ્દો-૧૯૦૮ાહકઠથાદસવસરભા

તસ્રવસહદાતભ�ભાદદવસરભાઅદસટ�રભા�પસરારરસતાભહકશલાઅરલા�સરાતભદરલારભ�લરભારસર�ોમસાા એટલાતક: 
a. તોઇાપ્ાવ્�ક�રલારોટસવવસરભહસજભાતભસવવભાઅરલારોાાદાપભા�લરલા�પસરવભ.  
b. તોઇાદ્�સવલજોરભાશોધાઅરલા�લાભ� ાતભવસ. 
c. રોાાદરસમસાપભાેભુસવસામલથવવસ. 
d. તોઇાઅદસટ�ાતકાત�લભદમસાથભા્હકભાભકતારાતકા�લરભારતટામસાાવભ. 
e. રસકભતાતકાદ્�સવલજોરભા�પસરામસએકાતસ્સરાધતસભારહસભાપસાવસ. 
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૨. તસમાભભદરોારસભસાશ 
• �લટસાવતરશોપ�ુાાવસાષતતાઆ્ોજર 
 રમોા�જુભસ�મસાા૫ાભસજ્ાતકસરસ, ૩૩ા�જલટસાતકસરસ, ૨૪૮ા�સ�તુસતમસાારસથાઅાધતસભારાભક્રસા

તસ્દસતરલાટા�સાવતરશોપ�ુાાઆ્ોજરાતભવસમસાાઆવલટા લ. 
 �ાપવતદા૫ાભસ�્ાતકસરોાવતરશોપ, ૧૯ા�જલટસાવતરશોપ, ૬૫ા�સ�તુસાવતરશોપાે  ્ રાતભકટા લ. 
 અત્સભા ધુભા�ુટા૧૫૦૦૦ા�એટસાઅાધતસભદત/ તમર�સભદતરલારસથાઅાધતસભારાભક્રસાતસ્દસતા�ાલરભા

�સટભમાઆપવસમસાાઆવભ. 
• ભસઇએા�ુા ��તુકશર�ુાામોરભએભ�ા 
 ભસઇએા�ુા ��તુકશરા કએા��ાર�ાભસ�્મસાાઅમટવસભદામસએકાઆ્ોાાદભસા�લટસ, �સ�તુસાતકસ ા�ર�ા

્થથા�ટુસતસ�ાતભવસમસાાઆવલા લાઅરલાભસઇએા�ુા ��તુકશરા કએરસાઅમટભતભ્ા�ાલામોરભએભ�ાાતભવસમસાા

આવલા લ. 
 ભસઇએા�ુા ��તુકશરા��ાર�ા�ર�ા રુસવ્ભાતાભસ�વસમસાાઆવલા લાઅરલા�લરસાદસભસાફયભ્સદોરોાારતસટા

તભવસમસાાઆવલા લ. 
 ભસઇએા�ુા ��તુકશરા��ાર�ા્્�આુભદાથભામસ�રા ધુભમસાારમોાભસ�્મસાારસથાઆ્ોારભાએદમાદસભસા�ર�ા

�ટુસતસ�ાદસભસારયા્ામોરભએભ�ા�ુાાઆ્ોજરાઘાવસમસાાઆવલ�ુાા લ. 
 તરટસઇરાફયભ્સદાારવસભ્ા�ાતાર�ાુતભવસમસાાઆવ�ાુ લ. �લમજામસ મુામોરસઇટા પરાપ્ાટો્�ા

તભવસમસાાઆવલટા લ. 
• ફયભ્સદરસાારવસભ્ામસએકાઅરભતસભતાવ્વ્થસ�ાતા 
 આ્ોાાદસભસાઅભ�ા્વ�પલ, �ર�, એકટભફોરભત, ઇ-મલઇટ, વ�રમસરપતરસાતએ�ા, એકટભાવટરાવાલભકાદસભસા

ફયભ્સદોાટલવસમસાાઆવલા લ. 
 ફયભ્સદા�ાલારારાાધ�ાાવકસાાપસરલથભાઅહકવસટામાાસવવસમસાાઆવલા લ. ત્સભરસદાઅહકવસટાપભથભાઆ્ોાા

દસભસાઆાથરભાતસ્રવસહદાઅથ�ાફોટોઅપાતભવસમસાાઆવલા લ. 
 ાાકભભાપતસભરભાફયભ્સદામસએકાઆ્ોાાદસભસાપભયા�ા�લમજા�લરલાર ારાાધ�ાાવકસારસાજવસરદસભા

અાધતસભદતરલા�અ�ાઆ્ોારભાત�લભદ ા રુસવ્ભામસએકારોટસવવસમસાાઆવલા લાઅરલા�લા�ાલાઅરભતસભતા

ાર્ર્ાતભવસમસાાઆવલા લ. 
 ્્�આુભદાથભાશકએોરભા�ા��ા૯૨% �એટભાફયભ્સદોરોા �ુદાારતસટાતભવસમસાાઆવલટા લ. 

• અાધતસભદવભતારસથલારલઠત 
 દભાત્ામસરલા�લટસારસથા ભુકસાઅાધતસભદતારસથલાયભવ�ાુરલઠતાતભવસમસાાઆવલા લ. 
 ભસ�્ાતકસ ાપ્ારસથાઅાધતસભારાભક્ારારાાધ�ાાવકસાોરસાઅાધતસભદવભતારસથલારલઠતાતભવસમસાાઆવલા

 લ. �થભાતભદરલા�લટસા�ાતારસથલારસ�ારાતટરારસધભાશતસ્. 
 દભા�લટસમસાારસથાઅાધતસભારાભક્ારારાાધ�ા�ુદસા�ુદસાાવકસારસા�ખુ્ાઅાધતસભદતરલાઆ્ોારભા

ત�લભદ ા�લટસાવસઇટારસથાઅાધતસભોરસારાભક્ારસર�લાભદવ�ાુરલઠતાતભવસ�ુાાઆ્ોજરાઆ્ોાાદસભસાહસથા

ધભસ્લ�ુાા લ. 
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• રસથામતાર્મસર 
 રમોાભસ�્મસાારસથાઅાધતસભોરસારાભક્ા�ાલાઉદસહભ્�પાતસમાભભદાતભકટાહો્ા�લવસાઅાધતસભદત, 

તમર�સભદત, ાવકસાોાઅરલા ર.�.ત.રલાઆ્ોાાદસભસારસથામતાપરાદાતભદરલારસથાઆ્ોારસા્થસપરસા

યદરાારામરલાર્મસરાતભવસમસાાઆવલા લ. 
• �સઇલાા કલાટભાાવટલજ 
 ભસ્્દ્ારસથાઅાધતસભારાભક્ાઆ્ોાાદસભસાઆ્ો��ા�સઇલાા ક્ાટભાાવટલજાપો�કએમસાારમોાકસભ�મસાા

�ુટા૧૧ાભસ�્ોરોારમસવલશાતભવસમસાાઆવ્ોા લ. �મસાા�જુભસ�રોારમસવલશાથસ્ા લ. 
 �ા��ાર�ાપસ્ો�ાતાધોભ્લા�જુભસ�ાભસ�્ારસથાઅાધતસભારાભક્ાઆ્ોાાદસભસા�ુટા૭ા�જલટસતા�મસાા

અમદસવસદ, રરસરતસાઠસ, દસહોદ, �ુરસાદ, ત� , ાસાા, રમરદસાપરાદાતભવસમસાાઆવલટસા લ. 
 પરાદાતભકટા�જલટસતમસાથભાપત્લતા�જલટસાદદઠાપસા�ા મા�ુટા૩૫ાાસમાસતાપરાદાતભવસમસાાઆવલટસા લ. 
 �સ�ાુવષ�ારરભતસાઠસા�જલટસરસાેુારભદ, દભસમટભાઅરલાાસાધભરાભા�જલટસરસાભસજેભુાાસમરલા�સઇલાા ક્ાટભા

ાવટલજા્હકભાતભવસમસાાઆવલટા લ. 
• જર્�પા�ાઅ�ક્સર 
  લવસાસરસાાસમા ધુભારસથાઅાધતસભોા�ાલા્�પ��સાટસવવસામસએકાઆ્ોાાદસભસારમોા�જુભસ�રભા�મસમા

રભતસભદાત�લભદતા�માતકાતટલકએભાત�લભદ,  ર.પભાત�લભદ, સ�ાુર. તામ. ત�લભદ, રભ.પભ. ત�લભદ, ાદ.ાદ.તા

ત�લભદ, મસમટ�દસભાત�લભદ, રાભપસ�ટતસાત�લભદ, ોસમાપા�સ્�ાપભારસઇરલજારોારાફદએાતભવસ�ુાાઆ્ોજરા

હસથાધભકટા લ. 
• મોરસઇટા પરા�લમજાાસ્રલામતાવલરરસઇએ�ુાાાકવટપમલ્એ 
 તરટસઇરા�સઇલાાભસઇ રારભવભતા પરાદસભસારમોા�ુ્ ભ�મસાારસથાઅાધતસભોરસારાભક્ામસએકા

મોરભએભ�ાાથસ્ા�લામસએકાાસ્રલમભતાવલરા પટભતકશરાઅરલા�સઇલાાભસઇ રા પર�ુાાાકવટપમલ્એાતભદરલા

�સ.૨૮/૦૯/૨૦૧૭રસાભોજાટો્�ાતભવસમસાાઆવભા લ. 

 
કસા-૩ા

�જુભસ�ાભસ�્ારસથાઅાધતસભારાભક્ાઆ્ોા 
ામ ત�લભદ�ુાારસમ ૨૦૧૮-૧૯રભા�સ�ાુરસર�રભાજોાવસઇ 

�  ાદા મહક ટુ �ુટ 
૧ મસાા્ભાામસાત:૯૨ા્એકએાતામશરા

ફોભાપોએકકશરાશફા�સઇલાા

ભસઇ ર 

૦ ૫૮૮.૦૦ ૫૮૮.૦૦ 

 �ુટ ૦ ૫૮૮.૦૦ ૫૮૮.૦૦ 
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કામગીર� �દાજપત 

�જુરા્ારા�્ા�બરઅરામ્ાવગ��ુાંઆ્ોગ 
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�જુભસ�ાભસ�્ા�રરઅરસમ�ાવા��ુાાઆ્ોા 

 

 

રસમસ�જતા્્સ્ાઅરલાઅાધતસયભ�સાાવકસારભા�સ.૦૫/૧૦/૨૦૧૭રભાઅાધ  �રસથભા�જુભસ�ાભસ�્ા

�રરઅરસમ�ાવારાઆ્ોારભાભ�રસાતભવસમસાાઆવલટા લ. આ્ોામસાાઅી્ક, ઉપસી્કાઅરલારભ્ોારયહ�ામથદરલા

�ુટા૫(પસા�) �રરરભતસભદારભ્ોરભાારમ�  ાતાતભવસમસાાઆવલટા લ. આ્ોા�ુાા�ખુ્ામથતાતમર્ોાભાકવર , 

ાસાધભરાભા�સ�લાભસ�વસમસાાઆવલટા લ. ભસ�્ારભતસભકા�રરઅરસમ�ાવા�રભારમ્્સાઅરલા� ુ્ તકટભરસાારવસભ્ામસએકા

આાઆ્ોારભાભ�રસાતભકટા લ. આાઆ્ોારોાકલતસાધતસભારમોા�જુભસ�ાભસ�્ા લ. આ્ોાા�રરઅરસમ�ાવા�રભા

વ્�ક�તરસા�ુ�ુારોરભારસમસ�જતા, આાથતતા�્થા�રોાઅભ્સરાઅરલામોજ્ભાતભશલાઅરલા�લરસાાવતસરામસએકાતલ્સ્તસભદા

્ોજરસતાતભશલાઅરલા�લરસાઅમટામસએકારભતસભરલાકટસમ્ાતભશલ.આ્ોાાકસભ�રસારાધભ્રસાભસજરભ�ભરસા

મસારદશરતાારિસ�ોાઅરલાઅ્્ાકસાોમસાારમસવસ્લટભા�રરઅરસમ�ાવા�ામસએકરભાજોાવસઇા�ાલાકટસમ્ાતભશલાઅરલા

ભસ�્ારભતસભાફભમસવલા�લ ુાાતસ્રાતકાફભજાર્વશલ. આ્ોારભાહસટા�. ૧૦ાટસ�રભાફસથવ્ભા�સતતસ�ટતાધોભ્લા

આત�્મતાફાામસાથભાતભવસમસાાઆવલટા લ.  
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