
વષ� ૨૦૧૬-૧૭ની િનયામક�ી, અનુસ ૂિચત �િત ક� યાણની � લાન સીલ�ગ સમાિવ� ટ  

નવી બાબતોની યાદી 

મ યોજનાની િવગત ૨૦૧૬-૧૭ મા ં સ ૂિચત ફ ેરફ ાર 

નાણા ં�કય 

જ��રયાત 

(�/- લાખમાં) 

1.  

બીસીકે- ૨૫ સરકારી 

કુમાર છા�ાલય 

બાંધકામ 

 સરકારી કુમાર છા�ાલય(પી.�), વ�લભ િવ�ાનગર, િજ.આણંદ,  

�.૧૦૦૦.૦૦ 

 સરકારી કુમાર છા�ાલય, સંકુલ – ૧, વ�લભ િવ�ાનગર, 

િજ.આણંદના મકાન બાંધકામ બાબત. 

 સરકારી કુમાર છા�ાલય, સંકુલ – ૨, વ�લભ િવ�ાનગર, 

િજ.આણંદના મકાન બાંધકામ બાબત. 

 સરકારી કુમાર છા�ાલય, ગ�ડલ,  િજ.રાજકોટના મકાન બા ંધકામ 

બાબત. 

 સરકારી કુમાર છા�ાલય(પી.�), માંડવી, િજ.ક�છના મકાન 

બાંધકામ બાબત. 

 

2.  

બીસીકે- ૨૬ સરકારી 

ક�યા છા�ાલય 

બાંધકામ 

 સરકારી ક�યા છા�ાલય, સંકુલ – ૧, વ�લભ િવ�ાનગર, 

િજ.આણંદના મકાન બાંધકામ બાબત. 

 

�.૬૦૦.૦૦ 

 સરકારી ક�યા છા�ાલય, સંકુલ – ૨, વ�લભ િવ�ાનગર, 

િજ.આણંદના મકાન બાંધકામ બાબત. 

 

 સરકારી ક�યા છા�ાલય, મહુવા, િજ.ભાવનગરના મકાન બાંધકામ 

બાબત. 

3.  બીસીક-ે ૨૮ આદશ� 

િનવાસી શાળા 

બાંધકામ 

 આદશ� િનવાસી શાળા ( ક� યા ) વડોદરાના મકાન બાંધકામ 

બાબત. 

 
�.૪૦૦.૦૦ 

 આદશ� િનવાસી શાળા (ક� યા)  વ�લભ િવ�ાનગર, િજ.આણંદના  

મકાન બાંધકામ બાબત. 

 

4.  બીસી.ક-ે૨૪  

સરકારી છા�ાલયોનો 

િવકાસ અને િનભાવ 

 છ સમરસ છા�ાલય ૧૦૫૦૦ િવ�ાથ�ઓ તે પૈકી અનુસૂિચત 

�િતના ૩૫૦૦ િવ�ાથ�ઓને �!.૬૦૦૦૦/- લેખે 

 

  

�.૨૨૭૬.૮૬ 

5.  બીસીકે – ૨૪  

સરકારી છા�ાલય 

 સરકારી છા�ાલયોમાં ફન�ચર ખરીદવા બાબત. ૧ િવ�ાથ� દીઠ 

�!.૪૦૦૦/- લેખે  કુલ ૫૦૦ િવ�ાથ�ઓ માટે 

 

 

�.૨૦.૦૦ 

6.  બીસીક-ે ૨૮ આદશ� 

િનવાસી શાળા 

બાંધકામ 

 આદશ� િનવાસી શાળામાં ફન�ચર ખરીદવા બાબત. ૧ િવ�ાથ� 

દીઠ �!.૪૦૦૦/- લેખે  કુલ ૮૮૩ િવ�ાથ�ઓ માટે 

 

 

�.૩૫.૩૨ 



મ યોજનાની િવગત ૨૦૧૬-૧૭ મા ં સ ૂિચત ફ ેરફ ાર 

નાણા ં�કય 

જ��રયાત 

(�/- લાખમાં) 

7.  બીસીકે – ૩૦ 

ગાંધીવાદી અને 

ડા�.આંબેડકરવાદીઓને 

અવોડ�   

 અનુ.�િતના સમાજ ક�યાણ �ે�ે િવિશ� �દાન કરનાર 

ગાંધીવાદી અને ડા�.આંબેડકરવાદીઓને આપવામાં આવતી અવોડ� 

સહાયમાં વધારો કરવા બાબત. 

  

�મ એવૉડ �ન ું નામ  હાલમાં 

�વત�માન 

રકમ 

સ ુચ�યા 

મ ુજબની 

રકમ 

તફાવતની 

રકમ 

(�.લાખમા)ં  

૧. ડૉ.બાબા સાહેબ આંબેડકર 

એવોડ� 

�!. ૧.૦૦  �!.૨.૦૦  �!. ૧.૦૦  

૨. મહા�મા ગાંધી એવોડ� �! ૧.૦૦  �!. ૨.૦૦  �! ૧.૦૦  

૩. સંત�ી કબીર દિલત 

સાિહ�ય એવોડ� 

�! ૦.૫૦   �!. ૧.૦૦  �! ૦.૫૦   

૪. સાિવ�ીબાઇ  �લે દિલત 

મિહલા કલા/સાિહ�ય 

એવોડ� 

�! ૦.૫૦  �!. ૧.૦૦  �! ૦.૫૦  

૫. મહા�મા �લે �ે� દિલત 

પ�કાર એવોડ� 

�! ૦.૨૫   �! ૦.૫૦  �! ૦.૨૫   

૬. દાસી �વણ �ે� દિલત 

સાિહ�યકૃિત એવોડ� 

�! ૦.૨૫  �! ૦.૫૦  �! ૦.૨૫  

ક ુલ  �! ૩ .૫૦   �! ૭ .૦૦  �! ૩ .૫૦  

�.૩.૫૦ 

8.  બીસીકે – ૬૩ 

અનુ.�િતઓ માટે 

ખાસ અંગભૂત 

યોજના નાગ�રક 

સંર�ણની યોજના 

માટે કમ�ચારી વગ�  

 રાજયમાં નવા રચાયેલા સિહત ૪૦ તાલુકામાં િનરી�કની 

જ� યાઓ મંજુર કરવા બાબત. 

 સ.ક.િન જ� યા- ૧  માિસક �!.૧૫૦૦૦/-× ૪૦= ૭૨.૦૦ 

 

�.૫૯.૪૦ 

9.  બીસીક-ે ૬૬ બધી 

ક�ાએ વહીવટી તં�ને 

સંગીન બનાવવું. 

 ૦૩ (�ણ) િજ� લા કચેરીઓમાં રીનોવેશન કરાવવા અને 

મોડ�નાઇઝેશન કરવા બાબત. 

 પાટ�શન, ફલોર�ગ કલરકામ, પંખા, ટયુબ લાઇટ વાયર�ગ તેમજ 

ફ�ન�ચર વગેરેનું મોડ�નાઇઝેશન.  

 આણંદ, સુરત, અને  વલસાડ, 

�.૪૦.૦૦ 

10.  બીસીકે – ૭૫ પૂજય 

ઠકકર બાપા સફાઇ 

કામદાર પુનઃ� થાપન 

યોજના  

 ગુજરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમની ગાડી ક�ડેમ કરી તેની 

સામે નવી ગાડી ખરીદવા બાબત  
 

 

�.૬.૦૦ 

11.  બીસીકે – ૭૫ પૂજય 

ઠકકર બાપા સફાઇ 

કામદાર પુનઃ� થાપન 

યોજના  

 ધી �ોિહબીશન ઓફ એ��લોયમે�ટ એઝ મે�યુઅલ �કેવે�જસ� 

એ�ડ ધેર રીહેબીલીટેશન એકટ ૨૦૧૩ અ�વયે મહાનગરપાિલકા/ 

નગરપાિલકાના અિધકારી/ કમ�ચારી�ીઓને તાલીમ આપવા   
 

�.૩.૭૦ 

12.  બીસીકે – ૨૭ 

જુગતરામ દવે �ા� ટ 

ઇન એઇડ 

આ�મશાળા 

 અંત�રયાળ િવ�તારની ૮૮ આ�મશાળાઓમાં તા.૨૪/૮/૧૫ના 

ઠરાવથી ધોરણ ૮ નો વગ� શ� કરવા મંજુરી આપવામાં આવી છે. 

 આ ૮૮ આ�મશાળાઓમાં વગ� �દઠ ૧ િશ�ક �માણે ૮૮ 

િશ�કોની જ�યા ઉભી કરવા સુચવવામાં આવે છે.  

 ૧ િશ�કનું માિસક ફીકસ વેતન �.૧૦,૦૦૦     

�.૧૦૬.૦૦ 

13.  બીસીક-ે૨૭ �ા� ટ  ૮૮ આ�મશાળાઓ માટે �માટ� �કુલ શ� કરવા બાબત. �.૬૬૦.૦૦ 



મ યોજનાની િવગત ૨૦૧૬-૧૭ મા ં સ ૂિચત ફ ેરફ ાર 

નાણા ં�કય 

જ��રયાત 

(�/- લાખમાં) 

ઇન એઇડ 

આ�મશાળા 

14.  બીસીક-ે૧૯ �ા� ટ 

ઇન એઇડ છા�ાલયો 

૧૫૦૦ નો સં� યા 

વધારો 

 ૫૬૪ �ા� ટ ઇન એઇડ છા�ાલયો કાય�રત છે. જેમાં ૨૩૦૯૪ 

છા�ો લાભ લઇ ર�ા છે.   

 આ છા�ાલયોમાં ૧૫૦૦ સં� યા વધારો કરવો 

 છા�ોની સં� યા ૧૫૦૦ × ૧૦ માસ × ૧૫૦૦ િનભાવ  =  

 �! ૨૨૫.૦૦ લાખ 

�.૨૨૫.૦૦ 

15.  બીસીક-ે ૧૦ 

મેડીકલ/એ� �/ 

�ડ� લોમા 

અ� યાસ�મમાં 

અ� યાસ કરતા 

અનુ.�િતના 

િવધાથ�ઓને 

�ડબીલ. 

 કોલેજ સંલ�ન છા�ાલયોમા ં રહીને અ�યાસ કરતાં િવ�ાથ�ઓને �ડબીલ 

સહાય �!.૧૦૦૦/- આપવામાં આવે છે તેમા ં �!.૨૦૦/-નો વધારો કરી 

�!.૧૨૦૦/- કરવા મુ�યમં�ી �વાવલંબન યોજના મુજબ આવક મયા�દા 

�!.૨.૫૦ લાખથી વધારીને �!.૪.૫૦ લાખ કરવા બાબત. 

�.૩૦.૦૦ 

16.  બીસીકે – ૪૦ 

અનુ.�િત િવકાસ 

કોપ�રેશન  

 અનુ.�િત િવકાસ કોપ�રેશન.,સ.કા.િનગમ, અનુ.�િત 

અિતપછાત�તીિવકાસ કોપ�રેશન.(લોન માટે) 
�.૨૦૦૦.૦૦ 

17.  બીસીકે ૪૯ એ 

ડા�.આંબેડકર 

ફાઉ�ડેશન 

 ડા�.આંબેડકર ફાઉ�ડેશન મહેકમ અને 

 �યુિઝયમ, લાય�ેરી બનાવવાની નવી બાબત   
�.૨૦૧.૨૦ 

18.  ડા�.બાબાસાહેબ 

આંબેડકર ચેર. 
 ગુજરાતની તમામ યુિનવ�સ�ટીમાં ડા�.બાબાસાહેબ આંબેડકર ચેરની 

જ�યા ઉભી કરવા બાબત. 

 ૯ જ�યા ×૩૫.૦૦ લાખ :૩૧૫.૦૦ લાખ 

�.૧૭૫.૦૦ 

  કુલ ૭૮૪૧.૯૮ 

 


