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સમાજ �રુ�ા ખાતાની ક�યાણલ�ી િવિવધ યોજનાઓની 

મા�હતી 

---------------------------------------------------------------- 

 

સમાજ �રુ�ા ખાતા �ારા િવિવધ ક�યાણકાર� યોજનાઓ સ�ંથાક�ય તેમજ �બન 

સ�ંથાક�ય માળખાઓ �ારા ચલાવવામા ંઆવે છે. �મા ંસમાજના નબળા વગ� તમેજ ખાસ 

�કારના જ��રયાતમદં વગ� �વા ક� અનાથ, િનરાધાર બાળકો, િવકલાગંો, �ક�રો અન ે

��ૃધોના �ે�ે �ઢ અને સગંીન �યાસોથી ર�ણ, િશ�ણ અને તાલીમ �ારા �નુઃ�થાપન માટ� 

િવિવધ ર�તે કાય�રત છે.  

રાજય સરકાર � વારા નીચ ે �જુબના �ુદા �ુદા કાયદાઓના અમલ � વારા ઉપર 

જણાવેલ ઉ�ેશો િસ� ધ કરવાની  કામગીર� કરવામા ંઆવે છે. 

૧.  �ુવેનાઇલ જ� ટ�સ એકટ – ૨૦૦૦ (�ધુાર�લ ૨૦૦૬) 

૨.  િવકલાગં ધારો – ૧૯૯૫ 

૩.  અનાથા�મ અને અ� ય સખાવતી સ�ં થાઓનો ધારો – ૧૯૬૦ 

૪.  �ોબેશન ઓફ ઓફ�� ડરસ� એકટ- ૧૯૫૮ 

૫. �ભ�ા �િતબધંક ધારો-૧૯૫૯ 

૬.  બાળલ� ન �િતબધંક અિધિનયમ-૧૯૨૯ 

૭.  નેશનલ �� ટ એકટ-૧૯૯૯ 

૮. ધી મે� ટ�ન� સ એ� ડ વ�ે ફ�ર ઓફ પેર�� ટસ એ� ડ િસિનયર િસટ�ઝન એકટ-૨૦૦૭ 

૯.  ભારતીય �નુઃવસન સ�ં થાન ધારો-૧૯૯૨ 

સમાજ �રુ�ા ખાતાની તમામ ક�યાણકાર� યોજનાઓ ઉપરોકત ૯(નવ) �કારના 

કાયદા અ�વયે કાયદા�કય જોગવાઈ �જુબ અમલમા ંછે.  
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િવકલાગં ક�યાણ યોજનાઓ:- 

િવકલાગં �ય��તઓને એસ.ટ�. બસમા ં�ફુત �સુાફર� કરવાની યોજનાઃ- 

(અ) એસ.ટ�.બસમા ંમફત �સુાફર� કરવાની પા�તા 

 ૧. રા�ય સરકાર�ી �ારા ન�� કરાયેલ આવક �.૨.૫૦ લાખથી ઓછ� હોવી 

જોઈએ. 

 ૨.  ૪૦ % ક� તેથી વ� ુશાર��રક ખોડ-ખાપંણ હોવી જોઈએ. 

 ૩. ���ટહ�ન �ય��તન ે

 ૪. ૭૦% ક� તેથી ઓછ� ��ુ�ધ�ક ધરાવતી મદં��ુ�ધવાળ� �ય��ત 

 ૫. �જુરાત રા�યમા ંકાયમી વસવાટ હોવો જોઈએ. 

(બ) િવકલાગં ઓળખકાડ�  ઉપરથી મળવાપા� લાભો 

 ૧. એસ.ટ�. બસનો લોકલ, એ�સ�ેસ બસમા ંમફત �સુાફર� કરવાનો લાભ મળ� 

શક� છે. 

 ૨. ૭૫ % ક� તેથી વ� ુ શાર��રક િવકલાગંતા ધરાવતી �ય��તના સાથીદારન ે

૫૦%  રાહત. 

 ૩. ���ટહ�ન �ય��તના સાથીદારને એસ.ટ�.મા ં૧૦૦% ની રાહત. 

 ૪. મદં��ુ�ધવાળ� �ય��તના સાથીદારને ૧૦૦% રાહત આપવામા ંઆવે છે. 

 ૫. િવકલાગં સાધન સહાય, િશ�ય�િૃત , સતં �રુદાસ યોજના, લોન અને અ�ય સરકાર� 

                      યોજનાઓના લાભ    

(ક) ઓળખકાડ�  આપવાની યોજના 

 ૧. િવકલાગં ઓળખકાડ� �મુથયાથી એફ�ડ�વીટ પર �ુ�લીક�ટ કાડ� મળ� શક�. 

 ૨.  રદ કરવાપા� ઓળખકાડ� કચરે�મા ં જમા કરા�યાથી �ુ�લીક�ટ કાડ� કાઢ� 

આપવામા ંઆવે છે. 
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િવકલાગં �ય��તઓને સાધન સહાય આપવાની યોજનાઃ- 

(અ) િવકલાગં આિથ�ક સાધન સહાય કોને મળે (તેની પા�તા) 

 ૧. અરજદારની �મર ૫ (પાચં) વષ� થી ૫૦ વષ� હોવી જોઈએ. 

 ૨.  ૪૦ % ક� તેથી વ� ુિવકલાગંતા ધરાવતી �ય��તન ે

 ૩. ���ટહ�ન �ય��ત અને �કૂબિધર �ય��તન ે

 ૪. �જુરાત રા�યના વતની હોવા જોઈએ. 

 ૫. િવકલાગં ઓળખકાડ� ધરાવતા હોવા જોઈએ. 

 ૬. �ા�ય િવ�તારના �ય��તની વાિષ�ક આવક �.૪૭,૦૦૦/- અન ે શહ�ર� 

િવ�તારમા ં�.૬૮, ૦૦૦/-  

  ની આવક ધરાવતા હોવા જોઈએ. 

(બ) આિથ�ક સાધન સહાયમા ં�ુ ંમળ� શક� ? 

 ૧. (િવકલાગં) �ય��તન ે �ૃિ�મઅવયવ, ઘોડ� ક� ક�લીપસ� (�ટુ), �ણ પૈડાવાળ� 

સાયકલ, બે પડૈાવાળ� સાયકલ. 

 ૨. �વરોજગાર� માટ� હાથલાર�, િસલાઈ મશીન, મોચી કામના સાધન, ઈલે���ક 

અને કો���ટુર ર�પરે�ગના સાધનો, સાયકલ ર�પેર�ગના સાધનો, ભરત� ૂથંણ 

મશીન, એ��ોઈડર� મશીન. 

 ૩. �વણ�િત �ય��ત માટ� હ�યર�ગ એઈડ તથા અ�ય સાધન સહાય. 

 ૪. ���ટહ�ન �ય��ત માટ� સગંીતના સાધનો, ફો�ડ�ગ �ટ�ક, �ેઈલ ક�ટ. 

 ૫. મદં��ુ�ધ �ય��ત માટ� એમ.આર. ચાઈ�ડ ક�ટ. 

 ૬. અર�પ�ક �જ�લા સમાજ �રુ�ા અિધકાર�ને ર�ૂ કરવા�ુ ંરહ�શે. 
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(ક) અર�પ�ક સાથે સામેલ કરવાના �રુાવાઃ- 

 ૧. �મરનો �રુાવો 

 ૨. િવકલાગં ઓળખકાડ�ની ઝેરો� નકલ. 

 ૩. સ�મ અિધકાર�નો આવકનો દાખલો 

 ૪. �વરોજગાર� માટ� અ�ભુવ ક� તાલીમનો દાખલો.  

િવકલાગં �ય��તન ે તમેની જ��રયાત �જુબ સાધન સહાય મેળવવા અર� કરવા ચા� ુ

નાણાકં�ય વષ�મા ંમ�ૂંર કરવામા ંઆવે છે અને �વૈ��છક સામા�જક સ�ંથાઓના સૌજ�યથી 

િવકલાગં �ય��તન ેસાધન સહાય આપવામા ંઆવે છે. 
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િવકલાગં �ય��તઓને િશ�ય�િૃ� આપવાની યોજનાઃ- 

(અ) િશ�ય�િૃ� મેળવવાની પા�તા 

 ૧. અ�યાસ કરતા ં િવકલાગં/િવકલાગં િવ�ાથ�ની િવકલાગંતાની ટકાવાર� ૪૦% 

થી ઓછ� ન હોવી જોઈએ. 

 ૨.  છે�લી પર��ામા ંઓછામા ંઓછા ૪૦ ટકા �ણુથી ઉ�ીણ� હોવા જોઈએ. 

 ૩. � તે અ�યાસમા ંહાજર�ની સતંોષકારક િનયિમતતા જ�ર� છે. 

 ૪. િવકલાગં િવ�ાથ�ઓના વાલીની કૌ�ંુ�બક વાિષ�ક આવક �.૫૦,૦૦૦/- થી વ� ુ

ન હોય. 

 ૫. િવકલાગં ઓળકાડ� ધરાવતા ંહોવા જોઈએ. 

(બ) િવકલાગં િશ�ય�િૃ� ક�ટલી મળે ? 

 ૧. ધોરણ ૧ થી ધોરણ ૭ �ધુીમા ંભણતા ંિવકલાગં િવ�ાથ�ને વાિષ�ક �.૧૦૦૦/- 

 ૨. ધોરણ ૮ ક� તેથી ઉપર અ�યાસ કરતા ંિવકલાગં િવ�ાથ�ને વાિષ�ક �.૧,૫૦૦/- 

ક� તેથી વ� ુ�.૫૦૦૦/- �ધુી 

 ૩. િવકલાગં િશ�ય�િૃ� � તે �ાથિમક શાળા અને તા�કુા અિધકાર� �ારા 

મોકલવામા ંઆવે છે. 

(ક) િવકલાગં િશ�ય�િૃ�ના અર�પ�ક મેળવવા �ગે 

 ૧. દર વષ� શ�ૈ�ણ કાય� શ� થતા ં

 ૨. અર�પ�કો શાળા/કૉલેજ ક� શૈ��ણક સ�ંથા �ારા લખાણ આપવાથી ર���અુલ 

ફોમ� ક� ��શ ફોમ� આપવામા ંઆવે છે. 

 ૩. અર�પ�કો �જ�લા સમાજ �રુ�ા અિધકાર�ની કચેર�માથંી િવના ��ૂય ેમળે 

છે. 
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(ડ) િવકલાગં િશ�ય�િૃ�ના અર�પ�કો સાથે સામેલ કરવાના �રુાવા 

 ૧. િવકલાગં િવ�ાથ��ુ ં િવકલાગંતા ઓળખકાડ� અથવા � તે સીવીલ હો��પટલ 

તબીબી બોડ�� ુ ંિવ�લાગંતા દશા�વ� ુ ંટકાવાર� �માણપ�. 

 ૨. વાલીની વાિષ�ક આવકનો સ�મ અિધકાર�નો દાખલો. 

 ૩. ગતવષ�ના વાિષ�ક પ�રણામની �મા�ણત નકલ. 

 ૪. અર�પ�કો � – તે શૈ��ણક સ�ંથા �ારા સ�ંણૂ� મા�હતી સાથ ે �જ�લા સમાજ 

�રુ�ા અિધકાર�ની કચેર�ને મોકલવાના હોય છે. 

 ૫. િવ�ાથ� એસ.સી/એસ.ટ�/બ�ીપચં ક� સામા�ય તેમ અલગ અલગ અર�પ�કો 

મોકલવા. 

(ઇ) િવકલાગં િશ�ય�િૃ� �ાર� મળવાપા� થતી નથી ? 

 ૧. િવકલાગં િવ�ાથ� શાળા/કૉલેજ ક� શૈ��ણક સ�ંથામા ંઅિનયિમત હોય. 

 ૨. અ�યાસ છોડ� દ�વાથી 

 ૩. િવ�ાથ��ુ ંઆક��મક ��ૃ� ુથવાથી 

 ૪. રા�ય સરકાર�ીની ક� અ�ય જ�યાએથી િશ�ય�િૃ� મેળવતા હોય તો. 

(ઈ) િવકલાગં િશ�ય�િૃ� મ�ૂંર કરવાની સ�ા �જ�લા સમાજ �રુ�ા અિધકાર��ીની છે. 
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ઈ��દરા ગાધંી નેશનલ ડ�સએબીલીટ� પે�શન �ક�મ અને સતં �રુદાસ યોજના 

(તી� િવકલાગંતા ધરાવતી �ય��તને આિથ�ક સહાય આપવા માટ�ની યોજના) 

(અ) લાભ કોને મળવાપા� થાય 

 ૧. અરજદારની �મર ૭૯ વષ� કરતા ઓછ� વય�ૂથની હોવી જોઈએ 

 ૨. ૮૦% ક� તેથી વધાર� િવકલાગંતા ધરાવતી �ય��તન ેઅથવા � �ૃિ�મ �ગોથી 

પણ �વત�ં ર�તે હલન-ચલન ક� હર�ફર� શકતા નથી, તેવા િવકલાગંોન.ે 

 ૩. િવકલાગં �ય��તઓ�ુ ં નામ ગર�બી ર�ખા હ�ઠળ �વતા �ુ�ંુબની યાદ�મા ં

સમાિવ�ટ હો�ુ ંજોઈએ. 

 ૪. રાજય સરકાર�ી તરફથી આપવામા ંઆવ�ુ ંિવકલાગં  ઓળખકાડ�. 

(બ) લાભ �ુ ંમળે ? 

 ૧. ૦ થી ૬૪ નીચેના િવકલાગં �ય��તન ેમાિસક �.૪૦૦/- 

 ૨. ૧૮ થી ૭૯ વષ� અન ેબી.પી.એલ.લાભાથ�ઓને માિસક �ા.૬૦૦/-. 

 ૩. અરજદારને સહાય પો�ટ /બે�ક ખાતા મારફત �કૂવવામા ંઆવે છે. 

(ક) અર�પ�ક સાથે સામેલ કરવાની મા�હતી (�બડાણ) 

 ૧. િવકલાગં ઓળખકાડ�ની ઝેરો� નકલ. 

 ૨. �મરનો દાખલો. 

 ૩. િવકલાગં �ય��ત�ુ ં નામ ગીર�બી ર�ખા હ�ઠળ �વતા �ુ�ંુબની યાદ�મા ં

સમાિવ�ટ હોય તનેો દાખલો (૦ થી ૧૬ �કોર) 

 ૪. અર�પ�ક સ�ંણૂ� ભર�ને �જ�લા સમાજ �રુ�ા અિધકાર��ીની કચેર�મા ંર�ૂ 

કરવા�ુ ંરહ�શે. 

(ડ) સહાય �ાર� બધં થાય 

 ૧. અરજદારની �મર ૭૯ વષ�ની થતા.ં 
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િવકલાગં િવધવા બહ�નોને મકાન સહાય 

(અ) િવકલાગં િવધવા બહ�નને મકાન સહાય મેળવવાની પા�તાઃ- ૧૮ થી ૬૦ વષ� 

�ધુીની �મરની િવકલાગં િવધવા મ�હલા 

(બ) લાભ �ુ ંમળ� શક� ? િવકલાગં િવધવા બહ�નોને મકાન બાધંકામ માટ� �.૪૭,૨૦૦/- ની 

સહાય. 

(ક) લાભ કોને ન મળ� શક� ? ભારત સરકાર ક� રા�ય સરકાર મકાન સહાયની અ�ય 

યોજનાનો લાભ મળેળ હશે તેને આ યોજના હ�ઠળ લાભ મળશે નહ�. આ યોજનામા ં

આવકની કોઈ મયા�દા નથી.  
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િવકલાગં �ય��તના �ુ�ંુબીજનને વીમા સહાય યોજના આપવા બાબત 

(અ) લાભ કોને મળ� શક�ઃ �.૨.૫૦ લાખ �ધુીની વાિષ�ક આવક મયા�દા ધરાવતા િવકલાગં 

ઓળખકાડ� ધરાવનારને 

(બ) લાભ �ુ ંમળે? 

૧. અક�માતના કારણે ��ૃ�/ુકાયમી સ�ંણૂ� અપગંતાના �ક�સામા ં ૧૦૦% ટકા 

એટલે ક� �.૧ લાખ. 

૨. અક�માતન ેકારમે બે �ખ ક� બે �ગ અથવા હાથ પગ �મુાવવાના �ક�સામા ં

૧૦૦ એટલે ક� �.૧ લાખ. 

૩. અક�માતન ેકારણે એક �ક અને એક �ગ �મુાવવાના �ક�સામા ં૧૦૦% ટકા 

એટલે ક� �.૧ લાખ. 

૪. અક�માતન ેકારણ ેએક �ખ અથવા એક �ગ �મુાવવાના �ક�સામા ં૫૦% 

એટલે ક� �.૫૦ હ�ર. 

(ક) લાભ મેળવવા અર� કોને કરવી ? �વ�લ�ખત અર� � તે �જ�લા સમાજ �રુ�ા 

અિધકાર�ન.ે 

(ડ) મ�ૂંર કરનાર અિધકાર� ? વીમા િનયામક�ી, વીમા લેખા ભવન, �લોક ન.ં૧૮, ડૉ. 

�વરાજ મહ�તા ભવન, ગાધંીનગર. 
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િવકલાગં લ�ન સહાય યોજના(નવી યોજના) 

(અ) િવકલાગં લ�ન  સહાય કોને મળે (પા�તા) 

 ૧. ક�યાની ઉમર ૧૮ વષ�થી ઉપર અને છોકરાની ઉમર ૨૧ વષ�થી વ� ુહોવી 

જોઈએ. 

 ૨. િવકલાગં ઓળખ કાડ� ધરાવતા હોવા જોઈએ. 

(બ) સહાયમા ં�ુ ંમળ� શક�? 

 ૧. �.૨૦,૦૦૦/- આિથ�ક સહાય. 

 ૨. યોજનાનો લાભ તમામ વગ�ની બહ�નોન ેમળવાપા� થાય છે. 

 ૩. અર�પ�ક  �જ�લા સમાજ �રુ�ા અિધકાર�ની કચેર�માથંી મેળવી, ફોમ� ભર� 

ર�ુ કરવા�ુ ંરહ�શે. 

(ક) અર�પ�ક સાથ ેસામલે કરવના �રુાવા(�બડાણ) 

 ૧. િવકલાગં ઓળખ કાડ� અથવા િસવીલ સ�નનો િવકલાગંતાના દાખલાની 

�મા�ણત નકલ. 

 ૨. બ�ેના શાળા છોડયાના �માણ પ� (��ુલ લીવ�ગ સટ�.)ની �મા�ણત નકલ. 

 ૩. ર�શન કાડ�ની �મા�ણત નકલ. 

 ૪. બ�ેના સ�ં�ુત ફોટા/લ�ન કંકો�ી . 

 ૫. લ�ન ર����ાર ઓફ મેર��સની ઓ�ફસમા ંન�ધાયેલ ન�ધણી �માણ પ�ની 

�મા�ણત નકલ. 
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��ૃધ ક�યાણ  

(ઇ��દરા ગાધંી રા���ય ��ૃધ પે�શન) 

 (અ) પા�તા�ુ ંધોરણ: 

૧. ૬૦ વષ� ક� તથેી વ� ુવય �મરના �માણપ� માટ� �ાથિમક આરો�ય ક���ના  

 મેડ�કલ ઓફ�સર અિધ�ૃત 

ર. ગર�બી ર�ખાની યાદ� પર નામ ન�ધાયેલ �ુ�ંુબનો સ�ય . 

(બ)  અર�પ�ક આપવા�ુ ં�થળઃ સબંિધત � તે �જ�લાના સવેા ક���, મામલતદાર કચેર� 

અને �જ�લા સમાજ �રુ�ા અિધકાર�ની કચેર�.  

 

(ક) અર�પ�ક જોડ� જોડવાના દ�તાવેજોઃ  

 ૧. �મર�ુ ં�માણપ�  

 ર. ગર�બી ર�ખાની યાદ� પર નામ હોવા�ુ ં�માણપ� . 

(ડ) માિસક સહાય: ૬૦ થી વ� ુ૭૯ વષ� �ધુી �ા.૨૦૦/- ક���ના ંઅને �ા.૨૦૦/- 

રાજય સરકારના મળ� �ુલ �ા.૪૦૦/-   

 

૮૦ વષ�થી વ� ુવયના ંલાભાથ�ને �ા.૭૦૦/- �મા ંક���ના ં�ા.૫૦૦/- અને રા�ય સરકારના 

�ા.૨૦૦/-  

 

(ઈ) સહાયની �કુવણી :   મનીઓડ�ર �વારા �કૂવાય છે. પો�ટ અથવા બ�ક એકાઉ�ટના 

િવક�પ આપવામા ંઆવે છે . 

(એફ) લાભ કોને મળે ? ૬૦ થી વ� ુવય ધરાવનાર �ય��તઓન ે
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િનરાધાર ��ૃધ પે�શન યોજના (રાજય સરકારની યોજના) 

(અ) લાભ કોને મળ� શક� ?  

૧. �ી ક� ��ુુષ ૬૦ વષ� ક� તે કરતા ંવ� ુ�મરના િનરાધાર ��ૃધ.  

ર. ર૧ વષ�નો ��ુ ન હોય . 

૩. અશકત -િવકલાગં ૭પ ટકા થી વધાર� અને ૪પ ક� તે કરતા ંવ� ુ�મર હોવી 

જોઇએ . 

  

૪. ��ુ માનિસક અ��થર હોય ક� ક��સર, ટ�બી �વી ગભંીર માદંગીથી પીડાતા 

હોય તેવા  

  ��ૃધો પણ અર� કર� શકશે . 

પ. અરજદારની વાિષ�ક આવક �ા�ય િવ�તાર �ુ.૪૭,૦૦૦ / -અને શહ�ર� 

િવ�તારના  

  �ુ.૬૮,૦૦૦ / -થી વ� ુન હોવી જોઇએ . 

૬. ઓછામા ંઓછા ૧૦ વષ�થી �જુરાતમા ંકાયમી વસવાટ હોય તો . 

૭. ૬૦ થી વ� ુવય ધરાવનાર દંપિત/ બનંેને મળે.  

(બ) �ુ ંલાભ મળે ?  

 ૧. પે�શન સહાય �ુ.૪૦૦/- મની ઓડ�ર �વારા મોકલી આપવામા ંઆવે છે . 

 ર. પો�ટ �વારા મનીઓડ�ર અથવા બ�ક એકાઉ�ટના િવક�પ આપવામા ંઆવે છે . 

(ક) અર� પ�ક કયાથંી મળવાપા� થાય છે ?  

 ૧. �જ�લા કલકેટર કચેર� . 

 ર. મામલતદાર કચરે�થી આ અર� પ�ક િવના��ૂય ેમેળવી શકાશે . 

  મ�ૂંર/નામ�ૂંર કરવાની સતા મામલતદારને સ�પવામા ંઆવલે છે. 
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રા���ય કૌ�ંુ�બક આિથ�ક સહાય યોજના (નેશનલ ફ�મીલી બેનીફ�ટ 

�ક�મ) 

(અ)  કોને લાભ મળ� શક� ?  

૧. સહાયની પા�તા માટ� ભારત સરકાર� નકક� કર�લ ધોરણો �જુબ ગર�બી ર�ખા 

હ�ઠળ યાદ�મા ં

 પીડ�ત �ુ�ંુબનો સમાવશે થયેલો હોવો જોઇએ . 

ર. �ુ�ંુબનો ��ુય કમાનાર �ય�કત(�ી ક� ��ુુષ�ું )  ��ૃ� ુથયેલ હો�ુ ંજોઇએ . 

૩. ��ૃ� ુપામનાર ��ુુષ ક� �ીની �મર ૧૮ વષ�થી વ� ુઅને ૬૦ વષ�થી ઓછ� 

હોવી જોઇએ . 

૪. ��ૃ� ુપછ�ના બે વષ�ની સમય મયા�દામા ંઅર� કરવાની રહ�શે . 

(બ) લાભ �ુ ંમળવાપા� થાય ?  

 ૧. �ુદરતી ક� અક�માત ે��ૃ� ુપામનારના �ુ�ંુબન ે�ુ.૨૦,૦૦૦/- 

(ક) અર� કયા ંકરશો ?  

 ૧. શહ�ર� િવ�તાર માટ� � તે �ાતં કચરે�મા ંઅર� કરવાની રહ� છે . 

 ર. �ા�ય િવ�તાર માટ� આ યોજના હ�ઠળ તા�કુા મામલતદાર�ીન ેઅર� 

કરવાની  

  રહ� છે . 

 આ યોજના હ�ઠળ રકમ મ�ુંર કરવાની સ�ા ઉપરોકત અિધકાર��ીન ેહ�તક રહ�શે . 
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િશ��ુહૃ 

�વેશ માટ�ઃ 

 સ�ંથામા ં�વેશ પામેલ ��ોવાળ��ંુવાર� માતા બનેલ મ�હલા સાથ ે�વેશ પામતા 

બાળકો 

 અનાથ, �ય�યેલ અન ેિનરાધાર બાળકો.  

વય મયા�દા  

 ૦ થી ૬ વષ�ની વયના બાળક.  

મળવાપા� �િુવધાઃ  

 આ�ય, ર�ણ, સારવાર, �નુઃ�થાપન, સભંાળ.  

રાજયમા ંસરકાર� સ�ંથા  

 રાજયમા ં૮ શી��ુહૃો/ક���ો- અમદાવાદ, વડોદરા, �રુત, �રુ���નગર, 

પાલન�રુ,ભ�ચ, ચીખલી (� ૂધં) �જ.નવસાર� અને ગોધરા.  

�વૈ��છક સ�ંથાઃ -  

 અમદાવાદ, વઢવાણ (�રુ���નગર) રાજકોટ, �મનગર, ક�છ-�જુ, ન�ડયાદ 

(ખેડા), �ુનાગઢ, �રુત. 
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બાળ�હૃો/િવિશ�ટ �હૃો/ઓ�ઝવ�શન હોમ (�ુવેનાઇલ જ�ટ�સ એકટ -ર૦૦૬) 

સભંાળ અને ર�ણવાળાઃ  

ક�વા બાળકોને �વેશ મળે ?  

૧. અનાથ-િનરાધાર , �ય�યેલા, ખોવાયેલા, ઘર�થી નાસી ગયલેા ં. 

ર . �ુરાચારનો ભોગ બનલે, એઇડસથી પી�ડત  

૩. �ુદરતી/માનવસ��ત આફતોનો ભોગ બનેલા . 

૪ . �ભ�ા�િૃ� કરતા ં. 

 

�વેશ માટ�ની વયમયા�દા: ૭ થી ૧૮ વષ�ની વય ધરાવતા બાળકો . 

કોના દવારા �વેશ મળ� શક� ?  – પોલીસ, સામા�જક કાય�કર/સ�ંથા અન ે�વૈ�છાએ . (બાળ 

ક�યાણ સિમતી) 

�વેશ આપવા માટ� સ�ા અિધકાર�ઃ �જ�લા ક�ાએ રચાયેલ બાળ ક�યાણ સિમિત . 

કાયદા ના સઘંષ�મા ંઆવેલ બાળકો  

ક�વા બાળકોને �વેશ મળે ?  

 ભારતીય ફોજદાર� ધારા હ�ઠળની જોગવાઇઓ અ�સુાર કાયદાના સઘંષ�મા ંઆવતા 

બાળકોન ે�ુવેનાઇલ જ�ટ�સ એકટ હ�ઠળ . 

વયમયા�દાઃ  

- ૭ થી ૧૮ વષ�ની વય�ૂથના બાળકો 

કોના દવારા - �ુવેનાઇલ જ�ટ�સ બોડ� દવારા  

�ુ ંલાભ મળે ?   – આ�ય, ભોજન, તબીબી સારવાર, �લોધ�ગ-બેડ�ગ  અને રમત-ગમત, 

મનોરંજનની �િુવધા સાથે િશ�ણ, તાલીમ અને �નુઃ�થાપનની સવેાઓ ઉપલ�ધ કરાવાય 

છે . 

વ� ુમા�હતી માટ�   –  

૧ . � -તે �જ�લાના સમાજ �રુ�ા અિધકાર��ીની કચેર�નો સપંક�  કરવો . 

ર . ટ�લીફોન �� નબંર - ૧૦૯૮ થી અમદાવાદ, વડોદરાની ચાઇ�ડ લાઇન મા�હતી અને   /

સહાય માટ�  

  કાય�રત છે . 
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પાલક માતા-િપતા યોજનાઃ 

લાભ કોને મળવાપા� થાય છે ? 

૧ . �જુરાતમા ંવસતા ૦ થી ૧૮ વષ�ની �મરના તમામ બાળકો ક� �ના માતા-િપતા 

હયાત નથી . 

યોજના હ�ઠળ મળવાપા� લાભઃ  

૧ . અનાથ, બાળકોની સભંાળ રાખતા  ન�કના સગાને માિસક �.૧,૦૦૦ /- સહાય પેટ�  

�કુવવામા ંઆવે છે . 

અર�પ�ક સાથે સામેલ કરવાના �રુાવાઃ 

૧ . પાલક માતા-િપતાની વાિષ�ક આવક �ા�ય િવ�તારમા ં�.૨૭,૦૦૦ /-  અને શહ�ર� 

િવ�તારમા ં�ા.૩૬,૦૦૦/- થી વધાર� હોવાનો મામલતદારનો દાખલો ર�ુ કરવાનો 

રહ�શે . 

ર . �ગણવાડ�/શાળામા ંઅ�યાસ કરતા બાળકો�ુ ંઆચાય� દવારા �માણપ� દર વષ� 

ર�ુ કરવા�ુ ં 

રહ�શે . 

લાભ કોને મળે ? અથવા કયાર� લાભ મળતો બધં થાય ?  

૧ . બાળક અ�યાસ બધં કર� �યાર�   

ર . રાજય ક���ની આવી જ કોઇ યોજનાનો લાભ મેળવનાર ને .. 

યોજના�ુ ંઅમલીકરણઃ 

પાલક માતા-િપતા યોજના�ુ ંઅમલીકરણ  �જ�લા ક�ાએ �જ�લાના �ચ��ન હોમના 

અિધ�ક� કરવા�ુ ંરહ� છે .  

 

 

 

 

 

 



18 
 

ઇ�ટ��ેટ�ડ ચાઇ�ડ �ોટ�કશન �ક�મ (ICPS) 

૧ . ઇ�ટ��ેટ�ડ ચાઇ�ડ �ોટ�કશન �ક�મ એટલે ક� સકં�લત બાળ �રુ�ાની યોજના �નો 

��ુય �યયે  

બાળકો માટ� �રુ��ત વાતાવારણ ઉ� ુકરવાનો છે . 

ર . �મા ંબાળકોની �રુ�ાને લગતી િવિવધ યોજનાઓની એક જ છ� નીચ ેઆવર� 

લેવામા ંઆવી છે . 

લ�ય�ુથઃ  

૧ . સભંાળ અને ર�ણની જ�ર�યાતવાળા બાળકો . 

ર . કાયદા સાથ ેસઘંષ�મા ંહોય તેવા બાળકો એવા બાળકો �મણે કોઇ �નુા�હત ગણાય 

તે� ુ�ૃ�ય ક�ુ� છે.  

૩ . કાયદા સાથે સપંક�મા ંહોય તેવા બાળકો એવા બાળકો �ઓ કોઇ અ�યારચારનો ભોગ 

બનેલ છે અથવા સા�ી છે અથવા અ�ય કોઇ સજંોગોના કારણે સાથે સપંક�મા ંછે. 

ICPS હ�ઠળ આવર� લેવામા ંઆવેલ સેવાઓ. 

(અ) સભંાળ, સપોટ�  અને �નુઃ�થાપનીસેવાઓ . 

 ૧ . ચાઇ�ડ લાઇન દવારા ઇમ��સી સિવ�સ . 

 ર . શહ�ર� તથા અધ� શહ�ર� િવ�તારોમા ંબાળકો માટ�ઓપન શે�ટરની �િુવધા . 

 ૩. �પો�સરશીપ તથા આફટર ક�ર �વી �બન સ�ંથાક�ય સભંાળની સવેાઓ. 

 ૪ .જ��રયાત �જુબ જનરલ �ા�ટ-ઇન-એઇડ સેવાઓ . 

(બ) કાયદાક�ય આ�સુા�ંગક સેવાઓ . 

૧ . ચાઇ�ડ વે�ફ�ર કિમટ�.(CWC) 

ર . �ુવેનાઇલ જ�ટ�સ બોડ� (JJB) 

૩ . �પે�યલ �ુવેનાઇલ પોલીસ �િુનટ (SJPU) 

(ક) અ�ય સેવાઓ . 

 ૧ . કાઉ�સેલ�ગ સવેાઓ માટ� માનવ સશંોધનનો િવકાસ . 

 ર . તાલીમ અને �મતાવધ�ન . 

 ૩ . મા�હતી, �ાનવધ�ન, દ�તાવે�કરણ, સશંોધન . 

 ૪. �હમાયત, લોક િશ�ણ અન ેસચંાર �યવ�થા, દ�ખર�ખ તથા ��ૂયાકંન . 
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�યઢંળ �ક�ર /�તૃીય �િતના લોકો�ુ ંક�યાણ  

�યઢંળ �ક�ર /�તૃીય �િતના લોકો માટ�ની રા���ય પે�શન યોજના (નવી યોજના)  

(અ) લાભાથ�ઓ માટ� પા�તાના માપદંડ 

૧. અરજદાર ભારત સરકારને ��ૂચત કયા� �જુબના માપદંડ અ�સુાર 

�યઢંળ/�ક�ર/�તૃીય  �િતના હોવા જોઈએ. 

૨. �યઢંળ �ક�ર /�િૃતય �િતની �ય��તની �મર ૪૦ થી ૬૦ વષ� રહ�શે. 

           ૩. આ યોજનાનો લાભ તમામ વગ�ના લોકોને મળવાપા� થશે. 

 (બ) સહાયની રકમ :  

  �યઢંળ �ક�ર /�િૃતય �િતની �ય��તન ેદર માસ ે�.૧,૦૦૦/- પે�શન 

  (ક) સહાય કોણ �કુવશે ક�વી ર�તે �કુવશે ? 

    પે�શન લાભાથ�ના પો�ટ ઓ�ફસ ક� બે�કની ખાતામા ંજમા કરવવામા ંઆવશે. 

(ડ) યોજના�ુ ંઅમલીકરણ : 

                અર�પ�ક  �જ�લા સમાજ �રુ�ા અિધકાર�ની કચરે�માથંી મેળવી, ફોમ� ભર� 

ર�ુ કરવા�ુ ંરહ�શે. 
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�યઢંળ �ક�ર /�તૃીય �િતના બાળકોના માતા-િપતા માટ�ની રા���ય પે�શન યોજના 

(નવી યોજના)  

(અ) લાભાથ�ઓ માટ� પા�તાના માપદંડ 

૧. અરજદાર ભારત સરકારને ��ૂચત કયા� �જુબના માપદંડ અ�સુાર 

�યઢંળ/�ક�ર /�તૃીય �િતના હોવા જોઈએ.  

૨. માતા-િપતાએ સોગદંના�ુ ંકર�ન ે�મા�ણત કર�ુ ંપડશે ક� તમેને એ�ુ ંબાળક છે 

� �િત સબંિંધત સમાજમા ં �વીકાય� એ�ુ ં વત�ન ધરાવ� ુ ં નથી (��ુ ં વત�ન 

�િત બાબતમા ંસમાજને અ�વીકાય� હોય એવા �કાર�ુ ંછે.  

            ૩. અરજદારની ઉમર  ૧૮ વષ� કરતા ંઓછ� હોવી જોઈએ. 

 

(બ)  માતા-િપતા�ુ ં��ૃ� ુથાય તેવા �ક�સામા ંસહાયક �પ રકમ વાલીને ઉપલ�ધ 

કરાશ.ે  

        �ને માટ� સ�મ સ�ાત�ં પાસથેી વાલીપણા �ગે�ુ ંસબંિંધત �માણપ� ર�ૂ 

કરવા�ુ ંરહ�શે.   

 (ક) સહાયની રકમ :  

  �િૃતય �િતની બાળકના માતા-િપતાન ે દર માસ ે �.૧,૦૦૦/- પે�શન 

�કૂવવા�ુ ંરહ�શે. 

 (ડ)  સહાય કોણ �કુવશે ક�વી ર�તે �કુવશે ? 

     પે�શન લાભાથ�ના પો�ટ ઓ�ફસ ક� બે�કની ખાતામા ંજમા કરવવામા ંઆવશે. 

(ઈ)  યોજના�ુ ંઅમલીકરણ : 

           અર�પ�ક  �જ�લા સમાજ �રુ�ા અિધકાર�ની કચરે�માથંી મેળવી, ફોમ� ભર� 

ર�ુ કરવા�ુ ંરહ�શે. 
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    �યઢંળ �ક�ર /�તૃીય �િતના િવધાથ�ઓ માટ�ની િશ�ય�િૃતની રા���ય 

યોજના(નવી યોજના)  

�યઢંળ �ક�ર �તૃીય �િતના િવધાથ�ઓ માટ� િશ�ય�િૃત (િ�મે��ક અને પો�ટ- 

મે��ક)                         

(અ)  લાભાથ�ઓ માટ� પા�તાના માપદંડ 

૧. અરજદાર ભારત સરકારને ��ૂચત કયા� �જુબના માપદંડ અ�સુાર �યઢંળ/ 

�ક�ર /�તૃીય �િતના હોવા જોઈએ. 

૨. ધોરણ ૭ થી ૧૦ (િ�-મે��ક) 

૩. ધોરણ ૧૧ થી ૧૨ - પો�ટ- મે��ક 

૪. માતા-િપતાની �ુલ આવક મયા�દા બધા �ોતોમાથંી ૨,૫૦,૦૦૦/- થી વ� ુન 

હોવી જોઈએ.   

 (બ)    િશ�ય�િૃતનો દર  

 �ી-મે��કમા ંમાિસક �.૧૫૦/-(૧૦ માસ માટ�) ડ�-ક�ર અને માિસક  �.૩૫૦/-(૧૦ 

માસ માટ� ) હો�ટ�લર  માટ�  

         પો�ટ-મે��કમા ંમાિસક �.૫૫૦/-(૧૦ માસ માટ�) ડ�-ક�ર અને માિસક  �.૧,૨૦૦/-

(૧૦ માસ માટ� ) હો�ટ�લર  માટ�  

(ક) �કુવણીની પ�િત  

       િશ�ય�િૃતના લાભાથ�ના પો�ટ ઓ�ફસ ક� બે�કની ખાતામા ં જમા કરવવામા ં

આવશે. 

(ડ) યોજના�ુ ંઅમલીકરણ : 

           અર�પ�ક  �જ�લા સમાજ �રુ�ા અિધકાર�ની કચરે�માથંી મેળવી, ફોમ� ભર� 

ર�ુ કરવા�ુ ંરહ�શે. 
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સમાજ �રુ�ા ખાતાની ��લા ક�ાની કચેર�ઓના નામ /સરનામાની અને સપંક�  

નબંરની િવગતો. 

અ.ન

. 

કચેર��ુ ંનામ  કચેર��ુ ંસરના�ુ ં કચેર�નો સપંક�  

નબંર  

૧ �જ�લા સમાજ �રુ�ા  

અિધકાર�,  

�.અમદાવાદ. 

�લોક- એ, રજો માળ, બ�ુમાળ� 

મકાન, લાલ દરવા�, 

અમદાવાદ 

૦૭૯/રપ૫૦૮૭૧૨

  

ર �જ�લા સમાજ �રુ�ા  

અિધકાર�,  

�.ગાધંીનગર.  

�લોક બી, એમ.એસ. �બ�ડ�ગ,  

ભ�યતળ�ય,ે ગાધંીનગર. 

૦૭૯/ર૩રપ૩ર૬૬

  

૩ �જ�લા સમાજ �રુ�ા  

અિધકાર�,  

�.મહ�સાણા.  

�લોક ન.૧, �ુમ ન.�/૪, 

બ�ુમાળ� ભવન, મહ�સાણા. 

૦ર૭૬ર/રર૧૪૩૧

  

૪ �જ�લા સમાજ �રુ�ા  

અિધકાર�,  

�.પાટણ. 

��લા સેવા સદન , �લોક ન ં

બી, �મ ન-ં૧૧, ભ�ય ત�ળય,ે 

પાટણ . 

૦ર૭૬૬/ રરર૬પ૧

  

પ �જ�લા સમાજ �રુ�ા  

અિધકાર�,  

પાલન�રુ, �.બનાસકાઠંા. 

��લા સેવા સદન-૨, જોરાવર 

પેલેસ ક�પાઉ�ડ, ભ�ય ત�ળયે , 

પાલન�રુ, �.બનાસકાઠંા. 

૦ર૭૪ર/ રપર૪૭૮

  

૬ �જ�લા સમાજ �રુ�ા  

અિધકાર�,  

�લોક ન.બી, બ�ુમાળ� 

ભવન, ભ�યતળ�ય,ે 

�હ�મતનગર, �.સા.કાઠંા. 

�લોક ન.ંબી, બ�ુમાળ� ભવન, 

ભ�યતળ�ય,ે �હ�મતનગર, 

�.સાબરકાઠંા. 

૦ર૭૭ર/ ર૪૧પ૯૮ 

૭ �જ�લા સમાજ �રુ�ા  

અિધકાર�,  

�. �રુ���નગર.   

�લોક ન.એ, �ુમ 

ન.પ, બ�ુમાળ� ભવન, ખેરાળ� 

રોડ, �રુ���નગર.   

૦૨૭૫૨/ 

૨૮૫૫૫૨ 
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૮ �જ�લા સમાજ �રુ�ા 

અિધકાર�,  

�.ભાવનગર.  

�-૧, બ�મુાળ� મકાન, એસ.ટ�. 

�ટ��ડ પાસ,ે ભાવનગર. 

૦૨૭૮/ 

૨૪૨૫૬૦૯ 

૯ �જ�લા સમાજ �રુ�ા  

અિધકાર�,  

�.અમર�લી.  

�લોક-એ, �ુમ ન.૧, બ�ુમાળ� 

ભવન, ભ�યતળ�યે, અમર�લી.

  

૦૨૭૯૨/ 

૨૨૩૦૨૯  

૧૦ �જ�લા સમાજ �રુ�ા  

અિધકાર�,  

�.રાજકોટ.  

�લોક ન.પ, ભ�યતળ�યે, 

બ�ુમાળ� ભવન, રાજકોટ  

૦૨૮૧/ 

૨૪૪૮૫૯૦ 

૧૧ �જ�લા સમાજ �રુ�ા  

અિધકાર�,  

�. �ુનાગઢ.  

મહા�મા ગાધંી રોડ, હાથીખાના, 

બાળ અદાલત સામ,ે �ુનાગઢ.

  

૦૨૮૫/ 

૨૬૨૪૫૪૬  

૧૨ �જ�લા સમાજ �રુ�ા  

અિધકાર�,  

�.પોરબદંર.  

�જ�લા સેવા સદન-ર, �મ ન-ં

૦૫, પોરબદંર.  

૦૨૮૬/ 

૨૨૨૦૩૧૩ 

૧૩ �જ�લા સમાજ �રુ�ા  

અિધકાર�,  

�.�મનગર. 

�જ�લા સેવા સદન-૪, રાજપાક�  

પાસ,ે રાજકોટ રોડ, �મનગર. 

૦૨૮૮/ 

૨૫૭૦૩૦૬ 

૧૪ �જ�લા સમાજ �રુ�ા  

અિધકાર�,  

�. ક�છ.  

નાગ�રક સોસાયટ� પાસે, �જુ,  

�. ક�છ.  

૦૨૮૩૨/ 

૨૫૬૦૩૮  

૧૫ �જ�લા સમાજ �રુ�ા  

અિધકાર�,  

વડોદરા.  

સી �લોક, નમ�દા �વુન, ૧લો 

માળ, �લ રોડ, વડોદરા. 

૦ર૬પ/ ર૪ર૮૦૪૮

  

૧૬ �જ�લા સમાજ �રુ�ા  

અિધકાર�,  

નડ�યાદ, �. ખેડા. 

સી �લોક, સરદાર પટ�લ ભવન, 

બ�ુમાળ� સ�ુંલ, નડ�યાદ,  

�. ખેડા. 

૦ર૬૮/ 

રપપ૦૬૪૦ 

૧૭ �જ�લા સમાજ �રુ�ા  �ુની કલકેટર કચરે�, અ�લુ ૦૨૬૯૨/ 
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અિધકાર�,  

�.આણદં.   

રોડ અિતિથ �હૃની બા�ુમા,ં 

આણદં. 

૨૫૩૨૧૦ 

 

૧૮ �જ�લા સમાજ �રુ�ા  

અિધકાર�,  

ભ�ચ.     

બ�ુમાળ� મકાન, ગાય�ીનગર, 

ભ�યતળ�ય,ે ભ�ચ.     

૦ર૬૪ર/ ૨૬૩૮૨૩ 

૧૯ �જ�લા સમાજ �રુ�ા  

અિધકાર�,  

રાજપીપળા, �. નમ�દા.      

�જ�લા સેવા સદન, �ુમ ન.૧૧, 

ભ�યતળ�ય,ે રાજપીપળા,  

�. નમ�દા.      

૦ર૬૪૦/ ૨૨૪૫૭૫

  

૨૦ �જ�લા સમાજ �રુ�ા  

અિધકાર�,  

ગોધરા, �. પચંમહાલ 

બ�ુમાળ� બી�ડ�ગ, ૧લો માળ, 

કલેકટર કચેર� કંપાઉ�ડ, 

ગોધરા, �. પચંમહાલ 

૦૨૬૭૨/ 

૨૪૧૪૮૭ 

૨૧ �જ�લા સમાજ �રુ�ા  

અિધકાર�,  

�.દાહોદ. 

�જ�લા સેવા સદન, �ુમ ન.૧૯, 

ભ�યતળ�ય,ે છાપર�,  દાહોદ. 

૦૨૬૭૩/ 

૨૩૯૨૨૫ 

૨૨ �જ�લા સમાજ �રુ�ા  

અિધકાર�,  

�.�રુત.                 

�જ�લા સેવાસદન-ર, 

અઠવાલાઈ�સ, �રુત.                 

૦ર૬૧/ ૨૬૫૧૪૬૭ 

૨૩ �જ�લા સમાજ �રુ�ા  

અિધકાર�,  

�.ુ �યારા, �. તાપી 

ઓ�ઝવ�શન હોમના મકાનમા,ં 

��બકાનગરની સામ,ે 

�દ� યાનગર સોસા. પાસે, 

તાડ�ુવા, �.ુ�યારા  

�. તાપી.  

૦૨૬૨૬/ 

૨૯૩૦૭૦ 

૨૪ �જ�લા સમાજ �રુ�ા  

અિધકાર�,  

�.આહવા, �. ડાગં 

�યોશા િવ�ાન ક�� �ની બા�ુમા,ં 

કો��નુીટ� હોલ, આ�મ રોડ, 

આહવા, �. ડાગં.  

૦૨૬૩૧/ 

૨૨૦૬૨૯ 

૨૫ �જ�લા સમાજ �રુ�ા  

અિધકાર�,  

�.વલસાડ  

�લોક ન.૮, ૧ લો માળ, �ુની 

કલેકટર �બ�ડ�ગ, ધરમ�રુ 

રોડ, વલસાડ  

૦૨૬૩૨/ 

૨૪૨૭૬૩ 
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૨૬ �જ�લા સમાજ �રુ�ા  

અિધકાર�,  

�.નવસાર�.  

િવભાગ-એ, ભ�યતળ�ય,ે 

બ�ુમાળ� મકાન, �ુના થાણા,  

નવસાર�.  

૦૨૬૩૭/ 

૨૩૨૪૪૦ 

૨૭ �જ�લા સમાજ �રુ�ા  

અિધકાર�,  

�.બોટાદ   

હવેલી ચોક , મ�હલા મડંળ�ુ ં

મકાન બોટાદ .  

૦૨૭૮ 

/૨૪૨૫૬૦૯  

૨૮  �જ�લા સમાજ �રુ�ા  

અિધકાર�,  

�.મોડાસા   

૨૧, ક�યાણ સોસાયટ� માલ�રુ 

રોડ, મોડાસા �.અરવ�લી.   

૦૨૭૭૪ / 

૨૪૧૨૪૪  

૨૯  �જ�લા સમાજ �રુ�ા  

અિધકાર�,  

�. છોટા ઉદ��રુ  

આ�દવાસી અિતથી �હૃ, 

સરકાર� હો�પીટલ સામે, છોટા 

ઉદ��રુ.   

૦૨૬૬૯/૨૩૩૩૮૪  

૩૦  �જ�લા સમાજ �રુ�ા  

અિધકાર�,  

�.મોરબી   

િવકાસ િવધાલય ક��પસ, 

શોભે�ર રોડ,  નેશનલ હાઈવે 

ન-ં૮, મોરબી.   

૦૨૮૨૨/ 

૨૪૨૫૩૩  

૩૧  �જ�લા સમાજ �રુ�ા  

અિધકાર�,  

�.સોમનાથ   

રા��� ભવન રોડ, સલેેનીટ� 

કોલોની સી-૨, વેરાવળ.   

૦૨૮૫/૨૬૨૪૫૪૬  

 

 


