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દ�નદયાળ �દવયાાં ગન  �નનઃસાથન ય ગના 

િાં ‘ ’ : ય ગના  

1 થ�તચય  

1.1 વષર 2011ની વછિતગણતર� અવછુાર ભારતમા ં�ુલ �્વયાગં વયય�તનની 

છખંયા 2.68 �રો્  ્. � �ુલ વછિતના 2-21% થાય  ્. 

1.2 ભારતના બધંારણનો એ આ �્િ  ્ �� તમામ વયય�તનની છમાનતા, નયાય અન્ 

ગૌરવ �િુનિ�ત �રવા ં�નો અથર થાય  ્ તમામ, ખાછ �ર�ન્ વ�ંચતો માથ� 

છમાવ્િ� છમાજ. ભારતના બધંારણના ભાગ IV ની �લમ 41 (રા�યનીિતના 

માગર્િર� િછદાતંો) � ખાછ �ર�ન્ �્વયાગંજનો છબંિંધત  ્ ત્મા ંઆ પમાણ્ 

�ૂ�વા્ુ ં ્ન- 

“41. અ��ુ ��છોમા ં�ામ �રવાનો, િિકણનો અન્ ાૂ�ર છૂાય મ્ળવવાનો 

અિધ�ાર રા�ય, પોતાની આિથશ� કમતા અન્ િવ�ાછની મયાર્ામા ં

રૂ�ન્, બ્રોજગાર�, �દૃાવીથા, બીમાર� અન્ �્વયાગંતા ત્મજ અનય 

અપાટ જ��રયાતના ��છોમા ં�ામ �રવાનો અિધ�ાર, િિકણનો અિધ�ાર 

આપવા માથ� અછર�ાર� જોગવાઈ �રિ્” 

1.3 િવિ્ષમા ંછર�ાર� �્વયાગંજનોના �પયાણ અન્ છિય�ત�રણ માથ� �ાય્ા  ્ ા, 

નીિત બનાવી �મા ંઅનય છ�ૂત નીચ્નો છમાવ્િ થાય  ્ :- 

(i) �્વયાગંતા ધરાવતી વયય�તન (છમાન ત�, અિધ�ારોની �રુકા અન્ 

છ�ં �ણર ભાગી્ાર�) અિધિનયમ, 1995 પછાર �ય� (�ન્ PWD 

અિધિનયમ તર��� નળખાય  ્) �મા ં�્વયાગંતા ધરાવતી વયય�તન 

માથ� િિકણ, રોજગાર�, ભ્્ભાવર�ૂત વતરન અન્ છામા�જ� છલામતીની 

જોગવાઈ  ્. (ૂવ્ આ �ાય્ો પા ો ખ�ચી લ્વામા ંઆવ્લ  ્.) 

(ii) �્વયાગંતા ધરાવતી વયય�તન માથ� ા� આુર� 2006મા ંરાષ્�ય નીિત 

અપનાવી �નો ૂ�ા ુ�્વયાગંતા ધરાવતી વયય�તનના ભૌિત�, િૈક�ણ� 

અન્ આિથશ� �નુનીથાપનનો ૂતો. 

(iii) છં્ �ુત રાષ્ના �્વયાગંજનોના અિધ�ાર છબંિંધત �રાર (UNCRPD) 

ઉપર છૂ� �ર�, � �રાર તા. 3� મ્ 2008થી અમલી બનયો. 
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1.4 1999મા ં PWD અિધિનયમ 1995ની �લમ 66ના વ� ુઅછર�ાર� અમલ 

�રવાના ૂ�ાથુી, �્વયાગંતા ધરાવતી વયય�તનના �નુનીથાપન માથ�ની ત્ છમય્ 

અયીતતવમા ંૂતી ત્ ચાર�ય યોજનાનન્ એ�િટત �ર�ન્ એ� નવી યોજના 

“�્વયાગંતા ધરાવતી વયય�તન માથ� ીવૈસા � �ાયરન્ પોતછાૂન માથ�ની યોજના” 

��નકીય ક્ટની  ટ�પ યોજના તર��� બનાવવામા ંઆવી. આ એ�િટત �રાય્લી 

યોજનાન્ તા. 1-4-2003થી �ધુારવામા ંઆવી અન્ ત્ન્ “્�ન્યાળ 

�્વયાગંજન �નુનીથાપન યોજના ”વુ ંનામ આપવામા ંઆવ્ુ.ં ત્ �ગ્ના ંખચરના ં

ધારાધોરણો પણ તા. 1-4-2009થી અછરથી �ધુારવામા ંઆવયા.ં 

1.5 ભારત્ UNCRPD �રારમા ંછૂ� �ર� ૂોવાથી ; ત્ �રારન્ �છુગંત રૂ�ન્ 28-12-

2016ના �્વછ્ છર�ાર� �્વયાગંજનોના અિધ�ાર માથ�ના અિધિનયમ (RPWD 

Act) 2016  ્ ો, અન્ ત્થી અગાઉનો PWD Act, 1995 પા ો ખ�ચી લ્વામા ં

આવયો. નવો �્વયાગંજનોના અિધ�ાર માથ�નો અિધિનયમ 19-4-2017ની 

તાર�ખથી અમલી બનયો. આ અિધિનયમ, �્વયાગંજનો માથ� છામા�જ� 

છલામતી, િિકણ, આરોગય, �નુનીથાપન, રમતગમત છાથ્ મનોરંજન ઉપર 

ખાછ ભાર � ���  ્. આ અિધિનયમની �લમ 27 છર�ારન્, �્વયાગંજનો માથ� 

આરોગય, િિકણ અન્ રોજગાર�ની છ્વાન અન્ �ાયર્મો ૂાથ ધરવા માથ� 

આ �્િ ારમાવ્  ્. આ ઉપરાતં ત્ છર�ારન્, આ પ�ારની પ�િૃ�ન ૂાથ ધરવા 

માથ� �બનછર�ાર� છગંઠનોન્ નાણા��ય છૂાય મમં�ર �રવા માથ� પણ આ �્િ 

ારમાવ્  ્. 

1.6 વષર 2015મા,ં છર�ાર� �્વયાગંજનો માથ� �ૌિપય િવ�ાછ �ાયર્મ માથ�ની રાષ્�ય 

�ાયરયોજના ( NAP) િ� �ર�. આ રાષ્�ય �ાયર યોજના( NAP) �્વયાગંજનોન્ 

િવિવધ ઉદોગો માથ�ના ં�ૌિપયો િીખવવાનો ઉદ્િ ધરાવ્  ્. �થી છર�ાર� અન્ 

ખાનગી એમ બન્ં ક્ટોમા ંત્મની રોજગાર મ્ળવવાની કમતામા ંવધારો થાય 

ત્મજ ત્મનો ીવ-રોજગાર� માથ�નો વયાપ પણ િવીાતૃ બની િ��. તદવછુાર, 

ખાતાની, �્વયાગંજનો માથ�ના અિધ�ાર માથ�ના અિધિનયમની અમલ માથ�ની 

યોજના (SIPDA) �તગરત �ૌિપય િવ�ાછ �િની િવિ્ષ �ાળ� લ્વામા ંઆવી 

 ્. ત્ જ ર�ત્ “ા�િૃત પ્્ા �રવી અન્ પચાર”ની એ� અલગ યોજના પણ તા. 

1-4-2014થી SIPDA નીચ્ નાણા��ય છૂાય ઉપલબધ �રવા માથ� ્ાખલ 
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�રવામા ંઆવી  ્. આમ, DDRS નીચ્ એ� છમાન મો્�લ ધરાવતી યોજનાન 

ચાચ ુરાખવામા ંઆવી નથી. �બનછર�ાર� છગંઠનો “NAP” અથવા “ા�િૃત 

ા�લાવવી અન્ પચાર ” નીચ્ નાણા��ય છૂાયના ંસોત િોધી િ��. ઉપરાતં, 

અગાઉ DDRS નીચ્ �વુ ંનાણાભં્ ોળ ાાળવવામા ંઆવાુ ંૂા ુ ંત્ ્�ન્યાળ 

�્વયાગંજન �નુનીથાપન ��નકો (DDRC)મા ંૂવ્થી “SIPDA”નીચ્ નાણાભં્ ોળ 

ાાળવવામા ંઆવિ્. 

1.7 RPWD અિધિનયમ, 2016 �તગરત ૂવ્ �્વયાગંતાના પ�ારો 7 ૂતા ત્ વધીન્ 

21 થયા  ્. આ અિધિનયમ ૂ�ઠળ ાૂ�ર �રવામા ંઆવ્લી િવિવધ પ�ારની 

�્વયાગંતાનની યા્� �બ્ાણ 17મા ંઆપી  ્. છર�ાર નવા પ�ારની 

�્વયાગંતાન નીચ્ વયય�તનની જ��રયાતો માથ� અ�યાછ �ર� રૂ�  ્ �થી 

ત્ન્ DDRS નીચ્ નાણા��ય છૂયોગ ઉપલબધ �ર� િ�ાય. બૌ�દ� �્વયાગંતા 

(�મા ંમાનિછ� પ ાતપણાનો પણ છમાવ્િ થાય  ્) ત્ િબ્છ� �ૂ નો આ 

વયાખયાિયત �યાર �જુબનો અથર થિ્ પરંા ુત્મા ંમ�થ મ ( Autism) અન્ 

અ��ુ ખાછ પ�ારની િીખવા છબંિંધત �્વયાગંતાનો છમાવ્િ થિ્ ન�ૂ. 

1.8 િવિ્ષ પ�ારના વયવછાયવુ ં�નુનીથાપનન છછં્ના છન્ 1992ના અિધિનયમ 

ૂ�ઠળ ીથાપવામા ંઆવ્લી ભારતની �નુનીથાપન �ાઉયનછલ ( RCI), 

�નુનીથાપનના �ાયર માથ� પ��ૃ વયાવછાિય�ો અન્ �મરચાર�નની તાલીમવુ ં

િનયમન અન્ �િુનયટંણ �ર�  ્ ત્મજ �નુનીથાપન અન્ િવિિષથ િિકણ ક્ટ્ 

છિંોધનન્ પોતછા�ૂત �ર�  ્. 

1.9 �્વયાગંજનોન્ છૂાય� છાધનો અન્ ઉપ�રણો િવભાગની અનય ��નકીય ક્ટની 

યોજના “Scheme of Assistance to Disabled Persons for Purchase / fitting of 

Aids/Appliances (ADIP)”નીચ્ ઉપલબધ �રાય  ્. 

2 ��િાત  ્ત ાની ગ��તયાક  

2.1 નીચ્ના ં�ારણોછર DDRS યોજનામા ં�ધુારો �રવાની જ��રયાત ઉપયીથત થઈન 

(i) 2007 પ � થય્લા ભાવવધારાન્ છમતોલ �રવા. આ યોજનાના ંખચરના ં

ધારાધોરણો  ્પલ્ 2009મા ં�ધુારવામા ંઆવયા ંૂતા.ં 

(ii) ��થલી� મો્�લ યોજનાનમા ંઅ��ુ ��ીછાનમા ં��થલાયં વષ�થી ીવૈસા � 

છગંઠનો તરાથી ખાછ માગં ન ૂતી ત્થી ત્વી ��થલી� મો્�લ 
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પાયોજનાન ર્ �રવામા ંઆવી અન્ બી� અ��ુ મો્�લ પાયોજનાન 

માથ� એ� જ ીવતટં એ�ા�� યોજના િ� �રવામા ંઆવી. 

3 ��િાતપ્ી ય ગના  

 ��િાતપ્ી ય ગનાની સ�આકન  

 ઉપર ્િારવ્લા ં�ારણોન્ અવલુકીન્ આ યોજનાન્ �ધુારવામા ં ્ � 1લી 

એિપલ, 2018થી અમલી બન્  ્. આ �ધુાર�લી યોજનાની જોગવાઈ નીચ્ 

્િારવવામા ંઆવી  ્. 

3.1 ઉદનસ  

 યોજનાના ઉદ્િો આ પમાણ્  ્ન-  

3.1.1 �્વયાગંજનો માથ� છમાનત�, નયાય્�ુતતા, છમા�જ� નયાય અન્ છિય�ત�રણ 

�િુનિ�ત �ર� િ�ાય ત્�ુ ંવાતાવરણ પ્્ા �ર�ુ.ં 

3.1.2 �્વયાગંજનોના અિધ�ાર અિધિનયમ 2016નો અછર�ાર� અમલ �િુનિ�ત 

�રવા માથ� ીવૈસા � �ાયરન્ પોતછા�ૂત �ર�ુ.ં 

3.2  રિંમ  નન વ્ ૂ્ તચના  

 આ યોજનાનો અ�ભગમ, વૂ�લાછરની ્રિમયાનગીર�, રોજ-બ-રોજના �વન 

માથ�ના ં�ૌિપયોના િવ�પપ, િિકણ અન્ તાલીમ છ�ૂત �્વયાગંજનોના 

�નુનીથાપન માથ� જ�ર� એવી તમામ �કાનની છ્વાન ઉપલબધ �રવા માથ� 

ીવૈસા � છગંઠનોન્ નાણા��ય છૂાય ઉપલબધ �રવાનો  ્. �્વયાગંજનોનો 

છમાજની �ખુય પવાૂમા ંછમાવ્િન �રવાના ઉદ્િથી અન્ ત્મનામા ંરૂ�લી 

કમતાનન્ વાીતિવ� બનાવવા માથ� િિકણ અન્ તાલીમ �ાયર્મો ઉપર વધાર� 

 ો� � ��વામા ંઆવિ્. યોજનાના ઉદ્િ પાપત �રવાના માથ�ની �ખુય ચાવી�પ 

વ્ �ૂ રચના આ પમાણ્ રૂ�િ્ન- 

(i) તમામ �કાએ અન્ તમામ ીવ�પમા ંિૈક�ણ� ત�ોન્ િવીતારવી ત્મજ 

વયાવછાિય� અન્ ધધંા્ાર� ત�ોનો, આવ� પ્્ા �રવાનો અન્ 

લાભ્ાયી ત�ોનો વયાપ િવીાતૃ બનાવવો. 

(ii) િૂ�ર� અન્ ગામીણ વાતાવરણમા ંઆઉથર�ચ અન્ છ ન છ�ુ્ ાય 

આધા�રત �નુનીથાપન �ાયર્મોનો અમલ �રવો. 



8 
 

(iii) �્વયાગંજનો માથ�ના તમામ �ાયર્મો / પાયોજનાન / પ�િૃ�ન માથ� 

તમામ �કાએ આવઆય� એવી માનવિય�તન્ તાલીમબદ �રવા માથ� 

માનવિય�ત િવ�ાછ પ�િૃ�નન્ છમથરન ઉપલબધ �ર�ુ.ં 

(iv) છ�ંલન, છૂયોગ અન્ ન્થવ���ગ ત્મજ બ�ુક્ટીય જો્ાણન્ પોતછાૂન 

� ��ંુ પા્�ુ.ં 

(v) � પાયોજનાન પયારવરણ માથ� મૈટી� �ણર ૂોય અન્ યદુ પયારવરણન્ 

માથ� પોતછાૂ� ૂોય ત્વી પાયોજનાનમા ં�્વયાગંજનોન્ છૂયોગ 

ઉપલબધ �રવો. 

(vi) મનોરંજન, નવરાિની વ્ળા માથ�ની પ�િૃ�ન, ��ં�ા પવાછ, રચનાતમ� 

અન્ અ�ભનય્�ુત �લાન, છાીં�ૃિત� અન્ છામા�જ� છમાવ્િ� 

પ�િૃ�ન વતયા�્ �િુવધાન પીથાિપત �રવી અન્ ત્ન્ છૂયોગ 

આપવો. 

(vii) યોગય પ�ારના આવાછો, �ૃૂ ો અન્  ાટાલય પ�િૃ�ન્ છૂયોગ આપી 

અવ�ુ�લતા �ર� આપવી. 

(viii) અનય � �ોઈ ઉપાયો �્વયાગંજનોની જ��રયાતો � �ણર �ર� અન્ �ાય્ામા ં

� ��ચત �રવામા ંઆવ્લી જવાબ્ાર�ન િનભાવવા માથ� ઉપયોગી ૂોય 

ત્ન્ છૂયોગ � �રો પા્વો. 

3.3 ન�નૂા�થ પાય ગનાન  

3.3.1 આ યોજના નીચ્, નીચ્ પમાણ્ની ન� �ના�પ પાયોજનાન માથ� નાણા��ય 

છૂયોગ અપાિ્ : 

1. િાળા � �વ�ના �ાયર્મો અન્ વૂ�લાછરની ્રિમયાનગીર� અન્ તાલીમ 

2. અ. બૌ�દ� �્વયાગંતા 

 બ. શવણ અન્ વાચાની �્વયાગંતા  

�. �ૃ�ષથની �્વયાગંતા ધરાવતા બાળ�ો માથ�ની િવિ્ષ િાળાન માથ�ની 

પાયોજના 

3. છ્�રબલ પાપછીવાળા ંબાળ�ો માથ�ની પાયોજના 

4. �ુષથરોગથી છાા થય્લાન માથ�ના �નુનીથાપનની પાયોજના 
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5. માનિછ� ર�ત્ બીમાર વયય�તનની છારવાર બા્ િનયિંટત થય્લા 

બીમાર�વાળા વયય�તનની માનિછ�-છામા�જ� �નુનીથાપન માથ�ના ૂાા 

વ્ ૂોમ માથ�ની પાયોજના 

6. �ૃૂ -આધા�રત �નુનીથાપન અન્  ર-વયવીથાપન 

7. છ�ુ્ ાય આધા�રત �નુનીથાપન માથ�ની પાયોજના 

8. અપપ �ૃ�ષથ ધરાવતી વયય�તન માથ�ના ��નકની પાયોજના 

9. માનવ છછંાધન િવ�ાછ માથ�ની પાયોજના 

3.3.2 આ યોજના �તગરત નીચ્ની ન� �ના�પ પાયોજનાન માથ�નો નાણા��ય છૂયોગ 

બધં �રવામા ંઆવિ્. 

1. વયાવછાિય� તાલીમ ��નકો 

2. િ્પથ ર્ વ�રિોપ 

3. છવ�, આવ્�નથ��ા��િન અન્ અવ્રન્છ છ્નછીથાવ ્િન 

4. છ્િમનાર/વ�રિોપ/ગામીણ િિ�બરો 

5. �ોમપ્થુર/િવિિષથ છોોથવ્ર માથ� ગાનથ 

6. મ�ાન બાધં�ામ 

7. �ાવ �ની છાકરતા �મા ં�ાવ �ની છલાૂ� �ચન, �ાવ �ની છૂાય અન્ 

િવ�લ્ષણ અન્ પવતરમાન �ાય્ાનના � �પયા�ંનનો પણ છમાવ્િ થઈ 

ાય  ્. 

8. �જપલા �્વયાગંજન �નુનીથાપન ��નકો – DDRC  

3.3.3 ા�રાન.ં 3.3.1 અન્ 3.3.2 મા ં્િારવયા િછવાયની પણ બી� ��થલી� 

પાયોજનાનન્ આ િવભાગ નાણા��ય છૂયોગ � �રો પા્�  ્. જો ત્મની િછ�દ 

છતંોષ�ાર� જણાિ્ તો ત્ પાયોજનાન પણ ચાચ ુરાખવામા ંઆવિ્. 

3.3.4 ા�રાન.ં 3.3.1 મા ં્િારવ્લી ન� �ના�પ પાયોજનાન માથ�ની િરતો અન્ 

બોલીન આ માગર્િિશ�ાના ભાગ બ મા ં્િારવવામા ંઆવી  ્. 

3.3.5 ભિવષયમા ં�્વયાગંજનોના છિય�ત�રણ માથ�ના િવભાગના છ�ચવશીની મમં�ર�થી 

�્વયાગંજનોના �નુન ીથાપન માથ�ની નવી ન� �ના�પ પાયોજનાન પણ  ્� 
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�ાઢવામા ંઆવિ્. �મા ંDDRS યોજના �તગરત નવા પ�ારની �્વયાગંતાનની 

યા્� પણ ઉમ્રવામા ંઆવિ્. 

3.4 ્ાયરકમન   મ્ ્ત ા વા કી  ાઃસા માથપ થાંકાની સતક  

3.4.1 નીચ્ના પ�ારની છીંથાન આ યોજના �તગરત નાણા��ય છૂાય મ્ળવવા 

માથ�ની પાટતા ધરાવ્  ્ન 

(i) છોછાયથ�  ર�જી �્િન અિધિનયમ, 1860 (1860નો 21મો) નીચ્ અથવા 

રા�યના ત્વા છબંિંધત અિધિનયમ ૂ�ઠળ ન�ધાય્લી છીંથા 

(ii) ભારતીય ્ીથ અિધિનયમ, 1882 અથવા � ત્ છમય્ અયીતતવમા ંૂોય 

ત્વા �ોઈ અિધિનયમ ૂ�ઠળ ન�ધાય્લ ્ીથ અથવા 

(iii) �ંપની  એ�થ, 2013 અથવા � – ત્ છમય્ અયીતતવમા ંૂોય ત્વા ત્ 

પ�ારની છીંથા ૂ�ઠળ ન�ધાય્લ “ન�ૂ નાા”ના ધોરણ્ �ામ �રતી �ંપની 

ન�ધન- આ યોજનાનો અમલ �રતી છીંથા ૂવ્થી �ાયર્મનો અમલ �રતી છીંથા 

(PIA) તર��� નળખાિ્. 

3.4.2 ઉપરાતં, આ યોજના �તગરત ગાનથ માથ� અર� �રતી વખત્ છીંથાની ન�ધણી 

ન ામા ંન ા ંબ્ વરછથી અમલી ૂોવી જોઈએ. 

3.4.3 �ાયર્મનો અમલ �રતી છીંથા ( PIA)એ આ યોજના �તગરત �ાવ �ની માગણી 

�રતી વખત્ નીિત આયોગ પોથરલ( NGO – Darpan Portal)મા ંન�ધણી �રાવવી 

પ્િ્ અન્ આ યોજના નીચ્ ગાનથ માથ� અર� મો�લતા ંપૂ�લા ંનીિત આયોગવુ ં

Unique ID of NGO Darpan મ્ળવી લ્�ુ ંપ્િ્. 

3.4.4 ગાનથ વન એવ્ વા તી ૂર�ોઈ છીંથા � ત્ છમય્ અયીતતવમા ંૂતી ત્ PWD 

Act, 1995 અથવા અતયાર� અમલી બન્લ  ્. ત્ RPWD Act, 2016 નીચ્ 

ન�ધાય્લ ૂોવી જોઈએ. 

3.4.5 ઉપરના ા�રા 3.4.1 ( iii)મા ં� ��ચત �ર�લી છીંથા પાછ્ નીચ્ની લાક�ણ�તાન 

ૂોવી જોઈએ : 

(i) ત્ છીંથા પાછ્ પોતાવુ ંવયવીથાપ�  તટં – ૂો�ુ ંજોઈએ. �ની છ�ાન, 

ારજો અન્ જવાબ્ાર�ન ીપષથ ર�ત્ વયાખયાિયત �ર�લી ૂોય અન્ 

મ્મોર�ન્મ ના એછોિછએિનમા ં્િારવવામા ંઆવ્લી ૂોય 
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(ii) છીંથા પાછ્ �ાયર્મ ૂાથ ધરવા માથ�ના ંછછંાધનો, �િુવધાન અન્ 

અવભુવ ૂોવા ંજોઈએ. 

(iii) ત્ છીંથા �ોઈ એ� વયય�ત અથવા અ��ુ વયય�તનના મ�થના �ૂત �� 

નાા માથ� �ામ �રતી ૂોવી જોઈએ ન�ૂ. 

ન�ધન- ઉપરના ા�રા 3.4.1 અન્ 3.4.2મા ંઅવુ્ મ્ � છીંથાના પ�ાર અન્ 

ત્મનો અવભુવ � �ચવવામા ંઆવયો  ્. ત્ િરત �્વયાગંજનોના 

અિધ�ાર માથ�ના િવભાગના છ�ચવશી  ારા નાણા��ય છલાૂ�ાર છાથ્ 

પરામિરનમા ંરૂ�ન્ અથવા અપવા્�પ ��ીછામા ંત્ માથ�ના ં�ારણો 

લ્�ખતમા ં્િારવીન્ ૂળવી �ર� િ�િ્. 

3.5 નાકા્�ય  ્ાય માથપનાા િાતાિ તક  

3.5.1 (અ) પાટતા ધરાવતી �ાયર્મનો અમલ �રતી છીંથા (�બનછર�ાર� છગંઠન), 

ત્મની પાયોજનાન્ છકમ છ�ાતટં  ારા મમં�ર� મળ્ ત્ પ � આ 

�ધુાર�લી યોજનાના � ��ચત �રાયા �જુબના ંખચરના ંધારાધોરણ અવછુાર 

ગણતર� �યાર �જુબની ર�મના 90% ગાનથ મ્ળવવાન્ પાટ બનિ્. 

 (બ) જો �ોઈ પાયોજના ખાછ િવીતારોમા ંીથાપવામા ંઆવ્લી ૂોય તો 

�ધુાર�લી યોજનાન � ��ચત �રાયા �જુબના ંખચરના ંધારાધોરણ અવછુાર 

ગણતર� �યાર �જુબની 100% ર�મ મમં�ર �રાિ્. 

 (�) િૂ�ર� િવીતારોમા ંપણ ગાનથની ર�મ ્મિન ન � �રવામા ંઆવિ્ 

ન�ૂ. અગાઉ � પથા ૂતી ત્ અવછુાર આવી ગાનથ વન એવ્ ્મિન 

ન � �રવાની (tapering) પદિત બધં �રવામા ંઆવી  ્. 

 ન�ધન  ઉપરના �દુા (બ)મા ં� ખાછ િવીતારોનો ઉપલ્ખ �રવામા ંઆવ્લ  ્ ત્ 

નીચ્ પમાણ્  ્ન 

 (i) આઠ ઉ�ર� �વ�ય રા�યો 

 (ii) �ૂમાલય િવીતારમા ંઆવ્લા ંરા�યો (છમગ જમ� ુઅન્ �ાઆમીર, 

�ૂમાચલ પ �્િ, ઉ�રાખં્  અન્ પ. બગંાળના બ્ �જપલાન ્ા���લલગ 

અન્ જલપાઈ�ુ્ �) 

 (iii) � ૃૂ  મટંાલય્ � ત્ ્ાબ્ર�પાખંના �િતમવા્�નથી ગીત િવીતારો 

ાૂ�ર �ર�લા  ્ ત્ તમામ િવીતારો અન્ 
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 (iv) �બ્ાણ xviiiમા ં્િારવવામા ંઆવ્લા, �તરરાષ્�ય છરૂ્ન્ ીપિરતા 

�જપલાન 

3.5.2 ગાનથની ગણતર� �રવા માથ� બ્ આધાર લ્વામા ંઆવ્લ  ્ન-  

(i) એવી પાયોજનાનમા ં�મા ંલાભાથ�્�ઠ ખચરની ગણતર� �ર� િ�ાય 

ત્મ  ્ન 

(અ) વષર 2009મા ં� લાભાથ�્�ઠ ખચરની ર�મ નન� �રવામા ંઆવી  ્ ; 

ત્ન્ 2.5થી �ણુવામા ંઆવિ્. 

 (િાળા � �વ�ની અન્ વૂ�લાછરની ્રિમયાનગીર�ની પાયોજના, િવિિષથ 

િાળાન, છ્�રબલ પાપછીવાળા ંબાળ�ો, �ુષથરોગમાથંી છાા થય્લા 

લો�ોવુ ં�નુનીથાપન, �ૃૂ  આધા�રત �નુનીથાપન) 

(ii) અ. ગાનથગણતર�ના ંખચરના ંધારાધોરણોની ૂાલની ગણતર�ની પથા 

ચાચ ુરખાિ્ અન્ ત્ ખચરના ંધારાધોરણોન્ 2.5થી �ણુવામા ંઆવિ્. 

(છારવાર અપાય્લ અન્ િનયિંટત થય્લ માનિછ� બીમાર વયય�તનના 

માનિછ�-છામા�જ� �નુનીથાપન માથ�ના ંૂાા વ્ ૂોમ ; છ�ુ્ ાય આધા�રત 

�નુનીથાપન, અપપ �ૃ�ષથ ��નકો, માનવ છછંાધન િવ�ાછ 

3.5.3 લાભાથ�નની છખંયા  

 છૂાય� ગાનથની ગણતર�, િનર�કણ અૂ�વાલના આધાર પર, પાટતા ધરાવતા 

લાભાથ�નની છખંયાના આધાર પર �રવામા ંઆવિ્. આ ૂ�ા ુમાથ� િનર�કણના 

�્વછના અગાઉના 30 �્વછ પૈ�� ન ામા ંન ા 15 �્વછ માથ� ૂાજર ૂિ્ 

ત્મન્ ગણતર�મા ંલ્વાિ્. િનર�ક� અિધ�ાર� પોતાના અૂ�વાલમા ંઆવા 

લાભાથ�નની છખંયાનો િન દ્િ અવઆયપણ્ �રિ્. 

3.5.3.1 આગલા વષરના લાભાથ�નની છખંયા પર ત્ પ �ના વષ� ��થલા થ�ા વ� ુ

લાભાથ�નન્ પવ્િ આપી િ�ાિ્ ત્ની ઉપર છખંયાની થોચમયાર્ા રાખવામા ં

આવી નથી. પરંા ુત્ માથ� �ાયર્મનો અમલ �રતી છીંથા પાછ્ � �રતી 

માળખા��ય �િુવધા અન્ માનવિય�ત ઉપલબધ ૂોવા ંજોઈએ. 

3.5.4 માન્વ્તન િછવાયના આવતર� છૂાય� ગાનથ માથ� ત્મજ અનાવતર� છૂાય� 

ગાનથ માથ�ના ંધારાધોરણો અવુ્ મ્ �બ્ાણ XIV અન્ XV મા ં્િારવવામા ંઆવ્લ 

 ્. 
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3.5.5 છૂાય� ગાનથ મ્ળવવા વા � છીંથાનએ પમા�ણત �ર�ુ ંપ્િ્ �� ત્મણ્ આવા 

છમાન ૂ�ા ુમાથ� �� છમાન પ�ારની પ�િૃ� માથ� અનયટ ભારત છર�ારના �ોઈ 

મટંાલયમા ં�� રા�ય છર�ારના �ોઈ િવભાગમા ંગાનથ મ્ળવવા માથ�ની અર� 

�ર� નથી. 

3.5.6 DDRS નીચ્ છૂાય� ગાનથ પાપત �રતી તમામ �ાયર્મનો અમલ �રતી 

છીંથાનએ આવઆય�પણ્, આ યોજના ૂ�ઠળ મ્ળવ્લા ંનાણાવુ ંિવતરણ �રવા 

માથ� ાૂ�ર નાણા��ય વયવીથાપન વયવીથા ( PFMS)ના ખચર, એ્વાનછ અન્ 

્ાનછાર (EAT) ના મો્�લુનો ઉપયોગ �રવો પ્િ્. 

3.5.7 � ��ીછામા ંછ્ન્લ ાાયનાયનછયલ છૂાય ( CFA) મમં�ર �રવામા ંઆવી ૂિ્ ત્ 

��ીછામા ંગાનથ મ્ળવતી છીંથા પોતાના ન�્થ �રાય્લા �ૂછાબી પટ�ોના 

છમથરનથી એવો છ�ં �ણર �રુાવો ઉપલબધ �ર� �� ખચર �રવામા ંઆવ્ુ ં ્ તો ત્ 

��ીછામા ંએ� જ ૂપતામા ંગાનથ �થ� �રવામા ંઆવિ્. 

3.5.8 અતયારની પદિત અવછુાર મુ્ા ંમુ્ા ંરા�યોમા ં�્ાજપટની Notional 

(ધારણાતમ�) ાાળવણી �રવામાં આવ્  ્ ત્ન્ બ્લ્ ૂવ્થી મુ્ા મુ્ા પ�ારની 

�્વયાગંતાન પમાણ્ �્ાજપટની Notional ધારણાતમ� ાાળવણી �રવામા ં

આવિ્; �મા ં RPWD અિધિનયમ, 2016મા ંઉમ્ર�લી તમામ પ�ારની 

�્વયાગંતાનનો પણ છમાવ્િ થઈ જિ્. 

3.5.9 �ુલ ગાનથ પૈ�� અનાવતર� ખચર માથ�ની ગાનથ 20 % �રતા ંવ� ુૂિ્ ન�ૂ. 

3.5.10 ન�નુા�પ પાયોજનાની �પર�ખાના ત્મજ ભાગ 2 મા ં�ચુવવામા ંઆવ્ુ ં ્ ત્ 

પમાણ્ �ુલ વાિષશ� ખચર નન� �ર�ન્ ત્ છં્ ભરમા ંછમગ પાયોજના માથ�ની 

છૂાયની ર�મ નન� �રવામા ંઆવિ્. નવી ન� �ના�પ પાયોજનાન અન્ 

પવતરમાન ન� �ના�પ પાયોજનામા ંા�રાારો, ભાગ 2 મા ં� �ચવવામા ંઆવ્લા ં

ખચરના ંધારાધોરણો અવછુાર િવભાગ  ારા જ��રયાત અવછુાર ત્મજ અમલના 

અવભુવના આધાર પર વખતોવખત �રવામા ંઆવિ્. 

3.5.11 એ�ુ ંપણ બની િ�� �� અગાઉ �ન્ નાણાભં્ ોળ ઉપલબધ �રવામા ંઆવ્ુ ં ્ 

ત્વી છીંથા પાછ્ એ� �રતા ંવ� ુપ�િૃ�નની બન્લી પાયોજન ૂોઈ િ��. 

ઉ્ાૂરણ તર��� �ોઈ એવી પાયોજના �મા ંછમીકા, ા�િૃત ા�લાવવી, 

વૂ�લાછરની ્રિમયાનગીર�, િવિિષથ િાળા છૂ-વયાવછાિય� તાલીમ ��નક �વી 
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એ� �રતા ંવ� ુ�િો ૂોય � � ��ચત �રવામા ંઆવ્લી એ� �રતા ંવ� ુ

પાયોજનાનની �પર�ખામા ંઆ��ૃ ૂોય. આવી પવતરમાન ૂાવ-�બ્ પાયોજના 

માથ� ખચરમા ંધારાધોરણો ત્વછુાર િવીાતૃ �રાિ્ અન્ ત્ છીંથાએ અલગ 

અલગ ર�ત્ મુ્� મુ્� પ�િૃ�ન માથ�ના લાભાથ�ન, �મરચાર�ગણ અન્ ખચરની 

આવથમોની તારવણી �રવાની રૂ�િ્. આવી પ�રયીથિતમા ંછીંથાન્ મ્્�પ થવા 

માથ� પવતરમાન જ��રયાતોની છાથ્ �મ્ુળમા ંઆવવા માથ� વધારાનો છમય 

જોઈએ તો ત્ માથ� િવચારણા �ર� િ�ાિ્ પરંા ુત્ન્ �ારણ્ ખચરના ં

ધારાધોરણોમા ંવધારો �ર� િ�ાિ્ ન�ૂ. પાયોજનનાન્ માથ� આવતર� અન્ 

અનાવતર� ખચરની આવથમો િવચારણામા ંલ્વાિ્. 

3.6  ત� ્ત ાની થદણક  નન મામૂત�  

3.6.1 નવી પાયોજના માથ�  

3.6.1.1 DDRS નીચ્ છૂાય� ગાનથ લ્વા માથ� વા � છીંથાએ િવભાગના મનલાવન 

પોથરલ ઉપર (e-Anudaan) (www.ngograntsje.gov.in) અર� �ર�ન્ છ�ં �ણર 

્રખાીત �જપલા છમાજ �રુકા અિધ�ાર�ન્ મો�લી આપવી. 

3.6.1.2  e-Anudaan portal પર છીંથા નીચ્ના ્ીતાવ્જો અપલો્ �રિ્ : 

(i) છોછાયથ�  ર�ી �્િન અિધિનયમ, 1860 અથવા ્ીથ ્�્ અથવા 

છ�થ�ા���થ ના વન�ોપ�ર�િન (� લા� ુપરંા ુૂોય ત્)ની પમા�ણત 

ન�લ 

(ii) PWD Act, 1995 અથવા RPWD Act, 2016 નીચ્ના ન�ધણી 

પમાણપટની પમા�ણત ન�લ 

(iii) છીંથાના બધંારણ (મ્મોર�ન્મ ના એછોિછએિન), િનયમો, 

િનયમનો/પ્થાિનયમોની ન�લ �મા ંછીંથાના ૂ�ાનુ અન્ ઉદ્િો 

્િારવવામા ંઆવયા ૂોય. 

(iv) છીંથાના  ્પલા બ્ વષરના ન�્થ �રાય્લા �ૂછાબો. આ �ૂછાબોની �્ર 

(1) આવ� અન્ ખચરવુ ંપટ� (2) પાસપત અન્ ન�ુવણીવુ ંપટ� (3) 

છરવૈ્ુ ંઅન્ (4) ન�્થરનો અૂ�વાલ છામ્લ ૂોવા ંજોઈએ. 

(v) �મરચાર�નની યા્� (�બ્ાણ 2 �જુબ િનયત ન� �નામા)ં 

(vi) ત્મની લાય�ાતના ંપમાણપટની ન�લ 

http://www.ngograntsje.gov.in/
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(vii) ચાચ ુવષરના લાભાથ�નની યા્� (�બ્ાણ 3 �જુબ િનયત ન� �નામા)ં 

(viii) તમામ લાભાથ�નના ં�્વયાગંતા પમાણપટ 

(ix) છીંથાનો આગલા ંબ્ વષરની પ�િૃ�નના વાિષશ� અૂ�વાલો 

(x) ચાચ ુવષર માથ� પાયોજના માથ�ના �્ાજપટના �્ાજો, િવીાતૃ 

વાજબી�રણ છાથ્ મુ્� મુ્� આવથમોના ખચરની આવથમો છ�ૂત 

(xi) જો પાયોજના ગામીણ િવીતારમા ંિ� �રવાની ૂોય તો રા�ય છર�ારના 

મૂ�� �લ િવભાગ પાછ્થી મ્ળવ્ચુ ંગામીણ િવીતારવુ ંપમાણપટ 

(xii) છીંથાની વયવીથાપ� છિમિતના છ�યોની યા્�, ત્મની િનમ� �� તાર�ખ 

અન્ છમયગાળા છ�ૂત 

(xiii) નોન-�્�ુ્િછયલ �. 20/-ના ીથ�મપ પ્પર ઉપર �રારના�ુ ં(�બ્ાણ 9 

�જુબ) 

(xiv) બ્ન� માથ�નો અિધ�ારપટ (NEFT મ્ન્�થ ાોમર) (�બ્ાણ 10 �જુબ) 

(xv) જો પાયોજના ભા્ાના મ�ાનમા ંચાલતી ૂોય તો નોથર�  ારા પામા�ણત 

ભા્ા �રાર. 

3.6.1.3 છબંિંધત �જપલાના છમાજ �રુકા અિધ�ાર� છીંથાવુ ંભૌિત� િનર�કણ ૂાથ ધરિ્ 

અન્ પોથરલ (e-Anudaan) મા ંપોતાની ભલામણ ન�ધીન્ રા�ય છર�ારના 

�્વયાગંજનોના છિય�ત�રણની બાબત છાભંળતા ૂોય ત્ છબંિંધત િવભાગન્ 

રમ� �રિ્. 

3.6.1.4 રા�ય છર�ારનો છબંિંધત િવભાગ ્રખાીતની ચ�ાછણી �રિ્, પોતાની 

ભલામણ ન�ધિ્ અન્ નનલાવન પોથરલ મારાત્ ત્ ભલામણ છ�ૂતની 

્રખાીત �્વયાગંજનોના છિય�ત�રણ માથ�ના િવભાગન્ મો�લી આપિ્. � 

વષરમા ંરા�ય છર�ારની આ ભલામણ પાપત થઈ ૂિ્ ત્ જ વષર � �રા ુ ંઆ 

ભલામણ ગાર રૂ�િ્. રા�યોએ � િવીતારોમા ંૂ� છ્વાનની જ��રયાતો 

છતંોષાઈ નથી ત્વા િવીતારોન્ પછં્ ગી આપવાનો આગૂ રાખવો. 

3.6.1.5 ગાનથ મ્ળવવા વા � �ાયર્મના અમલ �રતી ્ર�� છીંથાનએ ત્મન્ ગાનથ 

મળ� ૂોય �� ન મળ� ૂોય તો પણ માટ નનલાવન જ અર� �રવી. 



16 
 

3.6.1.6 રા�ય છર�ારો પાછ્થી પાપત થય્લી તમામ નવી ્રખાીતો, �્વયાગંજનો 

છિય�ત�રણ માથ�ના િવભાગ ૂીત�ની �ી્િનલગ �િમથ� િવચારણામા ંલ્િ્. 

�ી્િનલગ �િમથ�ની િવચારણા બા્ ત્ણ્ �ર�લી ભલામણ ત્ િવચારણામા ંલીધ્લ 

વષ�ના પ �ના નાણા��ય વષરના �ત �ધુી માનય ગણાિ્. ઉ્ાૂરણ તર��� 

�ી્િનલગ �િમથ�એ � ્રખાીતની િવચારણા 2017-18 ્રિમયાન �ર� ૂિ્ ત્ 

ભલામણ 31-3-2019 �ધુી માનય ગણાિ્. 

3.6.1.7 �ી્િનલગ �િમથ�એ ભલામણ �ર�લ ��છોન્ ત્ની મમં�ર�ની તાર�ખ �યાનમા ંલીધા 

િવના, છમગ નાણા��ય વષર માથ�ની ગાનથ, �થ� �રવામા ંઆવિ્ ; �મા ંરા�ય 

છર�ાર �� રા�ય �િમિનરની ભલામણ પણ �યાનમા ંલ્વામા ંઆવિ્. 

3.6.2 ચા�� પાય ગનાન માથપ  

3.6.2.1 DDRS નીચ્ ગાનથ લ્વા માથ� વા � છીંથાન િવભાગના નનલાવન પોથરલ 

(e-Anudaan) www.ngograntsje.gov.in ઉપર અર� �રિ્ અન્ છ�ં �ણર ્રખાીત 

�જપલા છમાજ �રુકા અિધ�ાર�ન્ મો�લિ્. 

3.6.2.2 છીંથા e-mail Anudaan Portal પર નીચ્ના ્ીતાવ્જો અપલો્ �રિ્ : 

(i) છોછાયથ�  ર�જી �્િન અિધિનયમ, 1860 ૂ�ઠળના ન�ધણી પમાણપટની 

પમા�ણત ન�લ અથવા ્ીથ ્�્ની અથવા છ�થ��ા��થ ના 

વન�ોપ�ર�િનની પમા�ણત ન�લ (� લા� ુપ્ા ુ ંૂોય ત્) 

(ii) PWD Act, 1995 અથવા RPWD Act, 2016 ૂ�ઠળના ન�ધણી 

પમાણપટની પમા�ણત ન�લ 

(iii) છીંથાના મ્મોર�ન્મ ના એછોિછએિન (બધંારણ)ની ન�લ, િનયમો, 

િનયમનો, પ્થા-િનયમોની ન�લ �મા છીંથાના ૂ�ાનુ અન્ ઉદ્િો 

્િારવવામા ંઆવ્લા ૂોય. 

(iv) પાયોજનાના  ્પલા વષરના મ�્થ�્ �ૂછાબો. આ મ�્થ�્ �ૂછાબોની 

�્ર (1) આવ� અન્ ખચરવુ ંપટ� (2) પાસપત અન્ ન�ુવણીવુ ંપટ� 

(3) છરવૈ્ુ ંઅન્ (4) મ�્થરનો અૂ�વાલ છામ્લ ૂોવા જોઈએ. 

(v) છમગ છીંથાના આગળના વષરના છ�ં�લત એ�િટત ન�્થ �ર�લા 

�ૂછાબો આ �ૂછાબોની �્ર (1) આવ� અન્ ખચરવુ ંપટ� (2) પાસપત 

http://www.ngograntsje.gov.in/
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અન્ ન�ુવણીવુ ંપટ� (3) છરવૈ્ુ ંઅન્ (4) મ�્થરનો અૂ�વાલ છામ્લ 

ૂોવા જોઈએ. 

(vi) �બ્ાણ-6મા ં્િારવ્લ ન� �ના �જુબવુ ંમ�્થ �રાવ્ચુ ંઆવથમ ્�ઠ અન્ 

જગા ્�ઠ આગલા વષરવુ ંખચરવુ ંપટ� �મા ંચાથર ર્ એ�ાઉનથનથ� િાૂ�થી 

છૂ� �ર�લી ૂોવી જોઈએ અન્ છીંથાના અિધ�ૃત પ્ાિધ�ાર�ની આખી 

છૂ� �ર�લી ૂોવી જોઈએ. 

(vii) આગલા વષ� �થ� �રવામા ંઆવ્લી ગાનથવુ ંઉપયો�ગતા પમાણપટ 

�બ્ાણ-1મા ં� �ચવવામા ંઆવ્લા ન� �ના �જુબ 

(viii) �બ્ાણ-2 �જુબના ન� �નામા ં�મરચાર�નની યા્� 

(ix) �મરચાર�નની લાય�ાતના ંપમાણપટોની ન�લ 

(x) ચાચ ુવષરના લાભાથ�નની યા્�, � ��ચત િનયત ન� �ના-3 �જુબ 

(xi) તમામ લાભાથ�નના ં�્વયાગંતાના ંપમાણપટોની ન�લ 

(xii) છીંથાના આગલા ંબ્ વષરની પ�િૃ�નના વાિષશ� અૂ�વાલ 

(xiii) ચાચ ુવષર માથ� છીંથાની પાયોજનાના �્ાજપટ �્ાજો મુ્ા મુ્ા 

ખચરની િવગતોના વાજબી�રણ છ�ૂત 

(xiv) જો પાયોજના ગામીણ િવીતારમા ં�ાયરરત ૂોય તો રા�ય છર�ારના 

મૂ�� �લ િવભાગ તરાથી મ્ળવવામા ંઆવ્ચુ ંગામીણ િવીતારવુ ં

પમાણપટ 

(xv) છીંથાના વયવીથાપ� છિમિતના છ�યોના ંનામની યા્� ત્મણી િનમ� �� 

તાર�ખ અન્ ત્મના છમયગાળા છ�ૂત 

(xvi) નોન-�્�ુ્િછયલ �. 20/-ના ીથ�મપ પ્પર ઉપર �રારના�ુ ં�બ્ાણ 9 

�જુબ 

(xvii) બ્ન�ન્ અિધ�ૃત �રતો પટ (NEFT મ્ન્�થ ાોમર) �બ્ાણ 10 �જુબ 

(xviii) જો પાયોજના ભા્ાના મ�ાનમા ંરાખતી ૂોય તો ભા્ા �રારની ન�લ 

નોથર�  ારા પમા�ણત 
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3.6.2.3 છબંિંધત �જપલાના �જપલા છમાજ �રુકા અિધ�ાર� છીંથાવુ ંભૌિત� િનર�કણ 

�રિ્ અન્ પોતાની ભલામણ પોથરલ e-anudaanમા ંન�ધીન્ ત્ રા�ય છર�ારની 

�્વયાગંજનની છિય�ત�રણની બાબત છભંાળતા િવભાગન્ ત્ મો�લી આપિ્. 

3.6.2.4 રા�ય છર�ારનો આ િવભાગ ્રખાીતની ચ�ાછણી �રિ્ અન્ પોતાની 

ભલામણ ન�ધીન્ ત્ ભલામણ છ�ૂતની ્રખાીત નનલાવન પોથરલ મારાત્ 

�્વયાગંજનોના છિય�ત�રણ માથ�ના િવભાગન્ મો�લી આપિ્. 

3.6.2.5 જો રા�ય છર�ાર � ��ચત ્રખાીત બાબત્ 60 �્વછની �્ર �ોઈ િનણરય 

ન�ૂ �ર� તો �્વયાગંજનોના છિય�ત�રણ માથ�નો િવભાગ, આ યોજના નીચ્ 

છૂાય� ગાનથ મ્ળવતા �બન છર�ાર� છગંઠન માથ� િનર�કણ અિધ�ાર�એ � 

િનર�કણ અૂ�વાલ મો�લ્લ  ્ ત્ના આધાર પર ્રખાીત છબંિંધત િનણરય લઈ 

િ��  ્. 

3.6.2.6 ચાચ ુ��છો છબંિંધત �ાયરવાૂ� ટણ પ�ાર� ૂાથ ધરાય  ્ન – 

(i) એવા ��છ, �મા ંરા�ય છર�ાર� ભલામણ �ર� મો�લ્લ  ્; 

(ii) એવા ��છ, � છબંધ્ં ૂ� રા�ય છર�ાર� ભલામણ �ર� નથી પરંા ુ

છગંઠન્ e-anudaan પોથરલ પર અર� મો�લી  ્; 

(iii) છમય પ � આવ્લી ત્મજ બધં �રાય્લી પાયોજનાન 

આ ટણ્ પ�ારના ��છો પ�્યાગત �રવા માથ� આવઆય� ્ીતાવ્જોની િવગત 

એ�છમાન  ્ અન્ ત્ની યા્� નીચ્ ્િારવ્લી  ્ન- 

(i) એવા ��છો �ની ભલામણ રા�ય છર�ાર� �ર� મો�લી  ્; 

(અ) ત્ન્ માથ� િનર�કણ અૂ�વાલ માથ� રા�ય છર�ારની ભલામણ અિનવાયર 

 ્. 

(બ) એવા ંરા�યો �ના છબંધંમા ંત્મના તરાથી ભલામણો તો પાપત થઈ 

ગઈ  ્, પરંા ુ� ��ીછામા ંએ� �રતા ંવ� ુવરછથી ગાનથવુ ંઉપયો�ગતા 

પમાણપટ પાપત થ્ુ ંનથી ત્મન્ માથ� ગાનથ �થ� �ર� િ�ાિ્ ન�ૂ. 

(�) આવા ��ીછાનમા ંગાનથવુ ંપમાણ 75 % અથવા 100% રૂ�િ્.  

75% એવા ��છોમા ં�યા ંછીંથાએ પોત્ � �ર�� ��ંુ ખચર �ર�ચુ ં ્ ત્ 

મતલબના પમાણપટની છ�ં �ણર છા�બતી છીંથાએ મો�લી નથી. 
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100% એવા ં��છોમા ં�મા ંછીંથાએ અગાઉ �ર�લ � �ર�� �રા ખચરની છ�ં �ણર 

િવગતો અન્ છા�બતી મો�લી આપી  ્. 

(ii) એવા ��છો, �મા ંરા�ય છર�ારની ભલામણ ૂ� �ધુી પાપત થઈ નથી 

પરંા ુછીંથાએ ગાનથ માથ� e-anudaan પોથરલ પર અર� મો�લી આપી 

 ્. 

(અ) �ાયર્મનો અમલ �રતી � છીંથાન્ આ િવભાગ �તગરત ચાલતી 

યોજના નીચ્, છીંથા��ય પ�ારની �્ર છબંિંધત પ�ારનો રાષ્�ય 

�રુી�ાર (ન્િનલ એવો ર્) પાપત થય્લ  ્ ત્મજ � �બનછર�ાર� 

છગંઠનો  ્પલા ંટણ વરછથી �� ત્થી વ� ુછમયથી િનયિમત ર�ત્ ગાનથ 

મ્ળવતા ંરરા ં ્ ત્વી છીંથાન ચાચ ુનાણા��ય વષર માથ�ની ગાનથ 

એ્વાનછમા ંમ્ળવવા માથ� પાટ બનિ્. જો�� આ �દ્ુ �ોઈપણ છીંથા 

ગાનથ મ્ળવવા માથ� ૂ� �� અિધ�ાર ૂોવાનો ્ાવો �ર� િ�િ્ ન�ૂ. 

(બ) એ્વાનછમા ંગાનથ ન�ુવવાના ��ીછામા ંગાનથવુ ંપમાણ આગલા વષરની 

ગાનથના 75% વુ ંરૂ�િ્, � છામાનય નાણા��ય િનયમો, 2017ન્ આધીન 

રૂ�િ્. 

(�) બીજો ૂપતો, રા�ય છર�ારની છતંોષ�ાર� ભલામણની પાસપત પ � જ, 

�થો �રાિ્. જો રા�ય છર�ાર �ોઈ �બનછર�ાર� છગંઠન �ોઈ ીવૈસા � 

છીંથાના ��છની ભલામણ ન �રવાનો િનણરય �ર� તો, િવભાગ રા�ય 

છર�ારન્ ત્ માથ�ના ંચોનછ �ારણ જણાવવા માથ� િવનતંી �રિ્ �� િા 

માથ� ત્ છીંથાની ભલામણ �રવામા ંઆવતી નથી. ત્ પ � છબંિંધત 

પકન્ છાભંળવાની યોગય ત� � �ર� પા્વામા ંઆવિ્. ત્વા �બન-

છર�ાર� છગંઠન/ીવૈસા � છીંથાના પથમ ૂપતાની ર�મ પણ િિકાતમ� 

વયાજ છાથ્ પરત વ� �લ �રવામા ંઆવિ્. 

(i) છમય વીતી ગયા પ � મળ્લી અન્ બધં થઈ ગય્લી પાયોજનાન 

(અ) આવા ��છો નાણા મટંાલય  ારા વખતોવખત �ધુારવામા ંઆવ્લા 

છામાનય નાણા��ય િનયમો, 2017ના િનયમન 230(15)ની જોગવાઈ 

અવછુાર ૂાથ ધરવામા ંઆવિ્. 

(બ) આવા ��છો નીચ્ની બ્ પદિતએ ૂાથ ધર� િ�ાયન-  
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i. આવા ��છોમા ં�મા ંછીંથાની �ામગીર� છતંોષ�ાર� જણાઈ ૂોય 

અન્ �બનછર�ાર� છગંઠન્ આવઆય�  પચા�ર�તા છમયછર 

િનભાવી ૂોય પરંા ુ��નક છર�ાર �� રા�ય છર�ારની િછીથમની 

�ોઈ કિતન્ �ારણ્ જો ગાનથ �થ� ન �ર� િ�ાઈ ૂોય તો 

છામાનય નાણા��ય િનયમોની જોગવાઈ અવછુાર ગાનથ મમં�ર 

થયા તાર�ખથી 24 મ�ૂના �ધુીવુ ંએ�રયછર ન ��વી િ�ાય ; પરંા ુ

ત્ માથ� �્વયાગંજનોના છિય�ત�રણ માથ�ના િવભાગના છ�ચવ્ 

��છન્ ાર�થી ખોલવો જોઈએ અન્ ાર� ખોલવાની તાર�ખ 

્િારવવી જોઈએ. 

ii. જો િનર�કણ અૂ�વાલોમા ંછીંથાની �ામગીર� અછતંોષ�ાર� 

માચ �મ પ્� ૂોય અન્ ત્ �ારણછર ગાનથ ન ��વવાવુ ંબધં 

�રવામા ંઆવ્ુ ંૂોય તો િવભાગન્ છતંોષ થાય ત્ પ�ાર� ત્મની 

�ામગીર�મા ં�ધુારો �રવામા ંઆવ્ તો ત્ ��છવુ ં�નુ�ુતથાન �ર� 

િ�ાય. � નાણા��ય વષરમા ં��છવુ ં�નુ�ુતથાન ૂાથ ધરાય ત્ 

� �રા નાણા��ય વષર માથ� છૂાય� ગાનથની ગણતર� �ર� િ�ાિ્. 

આવા પ�ારના ��છો �ી્િનલગ �િમથ� છમક � ��વાની જ�ર નથી. 

3.7 ્ાયરકમ વય ઃસાથન  

3.7.1 રા�ય છર�ારમા ંનો્લ િવભાગ  

 ્ર�� રા�ય છર�ાર પોતાના િવભાગ પૈ�� �ોઈ એ� િવભાગન્ આ �ાયર્મ માથ� 

નો્લ િવભાગ તર��� ાૂ�ર �રિ્. નો્લ િવભાગ એવી ર�ત્ પછં્  �રવો 

જોઈએ �� ત્ િવભાગ � �બ જ અછર�ાર� ર�ત્ છમગ રા�યમા ં�ાયર્મના અમલ 

માથ� નો્લ જવાબ્ાર� બાવી િ��. ્ર�� રા�યન્ છલાૂ આપવામા ંઆવ્  ્ �� 

�્વયાગંતા છબંિંધત યોજનાનની ્રખાીતોની ભલામણ �રવા માથ� ગાનથ વન 

એવ્ છિમિતની રચના �ર�. ��છોનો  ્પી િન�ાલ �રવાના ઉદ્િથી આવી 

છિમિતની રચના �રવાની બાબત રા�ય છર�ારોની િવવ્� ��ુદ ઉપર રૂ�િ્ અન્ 

જો ત્ન આવી ગાનથ વન છિમિતની રચના �રવાની પ�્યા થાળવા વા ્ તો 

છીંથાનની ્રખાીતો છબંિંધત રા�યના અગછ�ચવ/�ખુય છ�ચવની 

ભલામણથી મો�લવી જોઈએ. 
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 �ોઈપણ ��છની ભલામણ � ત્ નાણા��ય વષર ્રિમયાન ૂાથ ધરાનાર 

િનર�કણ અૂ�વાલના આધાર પર જ થવી જોઈએ. 

3.7.2 �જપલા �કાએ નો્લ જવાબ્ાર�  

 ્ર�� રા�ય છર�ાર �જપલા �કાએ નો્લ અિધ�ાર� અથવા નો્લ છીંથા ાૂ�ર 

�રિ્ �મન્ �જપલા �કાએ આ �ાયર્મના એ�ં્ર અછર�ાર� અમલ �રવાની 

જવાબ્ાર� છ�પવામા ંઆવિ્. 

3.7.3 ીથાિન� �કાએ વયવીથાપન  

 રા�ય છર�ાર, ીથાિન� �કાએ �ાયર્મના અછર�ાર� અમલ અન્ �્ખર�ખની 

જવાબ્ાર� યોગય ત્ તટં, �મ�� ગામપચંાયત, નગરપા�લ�ા/ 

મૂાનગરપા�લ�ાન્, � લા� ુપ્ા ુ ંૂોય ત્ન્ છ�પિ્. 

3.8 DDRS નીચન  ્ાયની  નય સતક  

3.8.1 છૂાિયત છગંઠન/છીંથા, ��નક છર�ાર અન્ રા�ય છર�ારના અિધ�ાર� માથ� 

અથવા ત્મણ્ િન્�ુત �ર�લ �ોઈ છ�ાતટં �� એજનછી �ન્ િવભાગ્ ત્ �ગ્ની 

જવાબ્ાર� છ�પી ૂોય ત્ના  ારા િનર�કણ માથ� �પુલી રૂ�િ્. 

3.8.2 છીંથાએ � ૂ�ા ુમાથ� છૂાય� ગાનથ મ્ળવવા માથ� આ યોજનાની અર� �ર� 

ૂોય ત્ જ ૂ�ા ુમાથ�ની ગાનથ છીંથાન્ �ોઈ અનય અિધ�ૃત સોત મારાત્ પાપત 

થઈ ૂોય તો ત્વી અિધ�ૃત �ોતમાથંી મળ્લી ગાનથ �યાનમા ંલઈન્ જ ��નક 

છર�ારની ગાનથ માથ�ની છમીકા છામાનય ર�ત્ �રવામા ંઆવિ્. 

3.8.3 છૂાિયત છીંથા આ યોજના �તગરત ત્મન્ મળ્લી ગાનથના અલગથી �ૂછાબ 

િનભાવિ્. ભારત છર�ાર તરાથી િન્�ુત �રવામા ંઆવ્ ત્વા �ોઈપણ 

અિધ�ાર�  ારા ત્ની ચ�ાછણી �રવા માથ� ત્ �પુલી રૂ�િ્. વળ�, �ત�ર� 

ન�્થ અથવા છૂવત� ન�્થની વયવીથા માથ� પણ ત્ �પુલી રૂ�િ્. આ 

ઉપરાતં ભારતના �ોમપ્ોલર અન્ ન�્થર જનરલના ન� �ના�પ 

ચ્��લગ/ચ�ાછણી માથ� પણ ત્ �પુલી રૂ�િ્. 

3.8.4 છૂાિયત છીંથા પોતાના ીથો� ર�જીથરમા ંછર�ારની છૂાયથી છ�ં �ણરપણ્ અથવા 

�િિ� ર�ત્ વછાવ્લી અછ�યામતોવુ ંર�� ર્ િનભાવિ્ અન્ ન�્થર  ારા �યાર� 

પણ ત્ની માગંણી �રવામા ંઆવિ્ તયાર� રમ� �રિ્. આ બાબતમા,ં છામાનય 

નાણા��ય િનયમો, 2017 (ભારત છર�ાર)ની જોગવાઈન લા� ુપ્િ્. 
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3.8.5  ાઃસાનન  ્ાય્ ગાનથ મામૂત ્ત ા માથપની   ૂરસતક  

(અ) �યાર� ગાનથ મ્ળવી �ોઈપણ છીંથા િનયિમત ધોરણ્ વીછ �રતા ંવ� ુ

છખંયામા ં�મરચાર�નની ભરતી �ર� તયાર� અન્ જો ત્ છીંથાવુ ંપચાછ થ�ા 

�રતા ંવ� ુઆવતર� ખચર ��નક છર�ારની ગાનથ વન એવ્માથંી �રવામા ં

આવાુ ંૂોય અન્ / અથવા 

(બ) છીંથા �યાર� ન�ધાય્લી મં્ ળ� ૂોય અથવા છૂ�ાર� છગંઠન ૂોય અન્ 

જો ત્ ભારતના Consolidated Fund (એ�િટત ભં્ ોળ)માથંી છામાનય ૂ�ા ુ

માથ� વાિષશ� �િપયા વીછ લાખથી વ� ુર�મની ગાનથ વન એવ્ મ્ળવતા 

ૂોય તો છીંથાએ � ��ચત �ર�લ માગર્િિશ�ા અવછુાર પોતાના મૂ��મમા ં

અવ�ુ ��ચત ાિતન અન્ અવ�ુ ��ચત જનાિતન માથ� અથવા અનય 

પ ાત વગ� માથ� અનામત ઉપલબધ �રવી જોઈએ. 

3.8.6. ગાનથ મ્ળવી છીંથાન �� છગંઠનો, ત્મની મળતી ગાનથની ર�મ ગમ્ ત્થલી 

નાની મોથ� ૂોય તો પણ છર�ારની ગાનથ માથ�ના � �ર� �ૂછાબો િનભાવવા 

જોઈએ અન્ ત્ના ન�્થ�્ �ૂછાબોના છ્થ છર�ારન્ રમ� �રવો જોઈએ. આવા 

ન�્થ�્ �ૂછાબોના ંપટ�ો, ગાવનથ વન એવ્નો ઉપયોગ �યાર પ � અથવા 

�યાર� �યાર� માગંવામા ંઆવ્ તયાર� રમ� �રવા ંજોઈએ. 

3.8.7 �ાયર્મનો અમલ �રતી છીંથા �ન્ �િપયા પચાછ લાખ �� ત્થી વ� ુર�મની 

આવતર� છૂાય� ગાનથ પાપત થતી ૂોય ત્નએ વાિષશ� અૂ�વાલો અન્ 

�ૂછાબોની � �રતી અન્ માગંવામા ંઆવ્ ત્થલી છખંયામા ંન�લો િવભાગન્, � ત્ 

નાણા��ય વષર � ��ંુ થયાના   માછની �્ર છછં્ના બન્ં � ૃૂ ોના થ�બલ ઉપર 

રમ� �રવા માથ�, મો�લવી જોઈએ. 

3.8.8 આ યોજના નીચ્, યોજનાનો અમલ �રતી છીંથા  ારા �યાર� છૂાય� ગાનથની 

માગણી �રવામા ંઆવ્ તયાર� ત્મણ્ �િુનિ�ત �ર�ુ ંજોઈએ �� લાભાથ�નની 

યા્�મા ં� ��ચત �રવામા ંઆવ્લી િવગતો �મ��, લાભાથ�ની �્વયાગંતાની 

થ�ાવાર� વગ્ર� પ�ારની �ગત િવગતો �ોઈ ાૂ�ર િવભાગ છમક �� છીંથાની 

વ્બછાવથ પર રમ� �રવામા ંન આવ્. 

3.8.9 પાયોજના ીથળમા ંા�રાાર �રવા માથ�ની મમં�ર� તો જ આપવામા ંઆવિ્ જો ત્ 

માથ� રા�ય છર�ારના છમક અિધ�ાર� પાછ્થી, ીથળ બ્લાવાના ચાર માછની 
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�્ર ચોનછ પ�ારની મમં�ર� મ્ળવી લ્વામા ંઆવી ૂિ્ અન્ ત્ની ાણ 

�્વયાગંજનોના છિય�ત�રણ માથ�ના િવભાગન્ 10 �્વછની �્ર �રવામા ં

આવી ૂિ્. 

3.8.10 �ાયર્મનો અમલ �રતી છીંથા  ારા લાભાથ�ન પાછ્થી �ોઈપણ પ�ારની ા� �� 

અનય �ોઈપણ પ�ારનો ચા�, �મ�� લાભાથ�નન્ વાૂનની �િુવધા ઉપલબધ 

�રવા �ગ્નો ચા� પણ વ� �લ �ર� િ�ાિ્ ન�ૂ. 

3.8.11 �બનછર�ાર� છગંઠનોન્ છૂાય �રતા માનવ છછંાધન �મરચાર�ન ��નક 

છર�ારના �� િવભાગના �મરચાર�ન નથી. આ યોજનાની �્ર માનવ છછંાધન 

�મરચાર�નની યા્�મા ંત્મની RCI છબંિંધત લાય�ાતનો ઉપલ્ખ �રવાની � 

જોગવાઈ ્િારવી  ્ ત્નો અથર ૂરગીજ એવો થતો નથી �� �થી ત્ માનવ 

છછંાધન �મરચાર�નન્ છર�ાર�ક્ટમા ંઅનય છીંથાન �� તટંો માથ� મળતા 

�મરચાર�નની છમ�ક વ્તન મ્ળવવાનો ્ાવો �રવાનો ૂ� પાપત થાય. 

3.9 ણનત�કક  નન ��ણનયાં ક  

3.9.1 આ યોજના �તગરત છૂાય� ગાનથ મ્ળવતા ંછગંઠનો/છીંથાન િનયિમત 

ા�્બ્� માથ� ત્મજ �િુનયટંણ માથ� િનયિમત ધોરણ્, િનયત ન� �નામા ંિવભાગન્ 

છામાિય� અૂ�વાલો પાઠવિ્. રા�ય છર�ાર� �� િવભાગ  ારા � ��ચત �રવામા ં

આવ્ ત્વી �ોઈપણ છીંથા આ છગંઠન / છીંથાવુ ંિનયિમત ધોરણ્ િનર�કણ 

ૂાથ ધરિ્ અન્ ત્નો અૂ�વાલ �્વયાગંજનોના છિય�ત�રણ માથ�ના િવભાગન્ 

મો�લી આપિ્. િવિ્ષજો, � ��ચત �રવામા ંઆવ્ ત્વી �ોઈપણ �િુનયટંણ અન્ 

િનર�કણ માથ�ની છીંથા  ારા ીવતટં � �પયા�ંન પણ ૂાથ ધરવામા ંઆવિ્. 

3.9.2 િવભાગ આ યોજના �તગરત મળ્લી અર�નની પાથિમ� તપાછની �ામગીર� 

આઉથ છોછર એજનછીન્ છ�પી િ�� ત્મજ ત્નો મા�ૂતી-આધાર (્�થાબ્ )ન્ 

િવ�છાવી િ�� �થી �ર�ન્ િવભાગની ચાલ� કમતા િવીતીણર બન્. 

3.9.3 છૂાિયત છગંઠનો માથ� એ અગતયવુ ં ્ �� ત્ન �ોમપ્થુરાવ ્ ્�થાબ્  

પીથાિપત �ર� અન્ િનભાવ્. ત્નાથી છં્ �િાવયવૂાર વ� ુ�ાયરકમ બનિ્ અન્ 

� �પયા�ંનના ૂ�ા ુમાથ� અૂ�વાલો પણ છમયછર મો�લી િ�ાિ્. 
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3.9.4 DDRSની યોજનાનની અછરના � �પયા�ંનના અ�યાછ ટા�ૂત ાતૃીય પક  ારા 

્ર ટણ વરછ્ ૂાથ ધરાિ્. આ અ�યાછ માથ�નો ખચર આ યોજના નીચ્ � 

વૂ�વથ� ખચરની જોગવાઈ  ્ ત્માથંી મ્ળવવામા ંઆવિ્. 

3.9.5 જ�ર જણાય, ત્ �જુબ, ીવૈસા � છીંથાનના �િુનયટંણ અન્ િનર�કણ, � ��ચત 

�રવામા ંઆવ્ ત્ પ�ારની એજનછીએ  ારા ૂાથ ધરવા માથ� ત્મજ ૂાવ�ૉથર  / 

�િુપમ �ૉથર  તરાથી �ોઈ � �ચનાન પાપત થાય ત્ અવછુાર જો �ોઈ �થ ાથ 

� ��વાની થાય ત્ માથ� ખચરની જ��રયાત � �ર� �રવા માથ� િવભાગ  ારા મુ�ંુ 

ભં્ ોળ ���ત �રવામા ંઆવિ્. યોજના �તગરત વૂ�વથ� ખચર � ત્ નાણા��ય 

વષરમા ંયોજના નીચ્ રાખવામા ંઆવતા �ુલ �્ાજપટના 2% રૂ�િ્. 

3.10  ામાણય્ થં્  

 છ�ુ્ ાય આધા�રત �નુનીથાપન છબંિંધત પાયોજના માથ�   માિછ� છામિય� 

પટ� � �ચવવામા ંઆવ્ુ ં ્. ત્નો ન� �નો �બ્ાણ 15 ઉપર ્િારવ્લ  ્. 

3.11 ઉથય રંકા પમાકથં  

 ્ર�� છગંઠન / છીંથા � આ યોજના �તગરત છૂાય � ગાનથ મ્ળવ્  ્ ત્ણ્ 

્ર�� નાણા��ય વષરના �ત્ �બ્ાણ 1મા ં્િારવ્લ ન� �નામા ંઉપયો�ગતા 

પમાણપટ રમ� �રવાવુ ંરૂ�િ્. 

3.12 િાતાિ તક માા �થ ાથ � ૂ્  ાની  �ા  

 �યાર� �યાર� ત્મ �રવાની જ�ર જણાય અન્ ત્ માથ�વ ુ ંવાજબી�રણ ૂોય તો 

ધારાધોરણોમા ં� ઉપલી �કા ્િારવી  ્ ત્ માપ્ં્મા ંનીચ્ની �કા અવછુરવા 

માથ�નો ૂ� િવભાગ પોતાન્ ૂીત� અનામત રાખ્  ્. આ માપ્ં્મા ંઅપવા્�પ 

અન્ યોગય ��છોમા ંત્મજ ખાછ �ર�ન્ િછ�નમ છ�ૂતના ંઉ�ર� �વર િવીતારમા ં

રા�યો ત્મજ �ૂમાલયન પ �્િના ંરા�યો ત્મજ ્ાબ્ર� પાખંની �િતમવા્થી 

ગીત રા�યોમા ંછરૂ્� �જપલાન અથવા �ુ્રતી આપિ�ન માથ� ભોગ બન્લા 

પ �્િોમાથંી આવતી ્રખાીતોમા ં�્વયાગંજનોના છિય�ત�રણ માથ�ના 

િવભાગના છ�ચવની ખાછ મમં�ર�થી �થ ાથ � ��� િ�ાિ્. પરંા ુત્ માથ� 

િવભાગન્ છતંોષ થવો જોઈએ �� ત્મ �રવા માથ�ના ંવાજબી અન્ છાચા ં�ારણો 

 ્. આ બાબત્ િવભાગનો િનણરય આખર� ગણાિ્. 
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િાં બ. 

ન�નૂા�થ પાય ગનાનની �થતપરા 

 
1 સાળા થ્પ્ ાાના  મયંાળા માથપ કનમગ  ્પ્ ી દતણમયાનંીત�  નન કા્ીમ  

 િાળા પૂ�લાનંી ્રિમયાનગીર� �ખુયતવ્ �્વયાગં બાળ�ોન્ િવિિષથ િાળા અન્ 

/ અથવા યોગય તબન્ િનયિમત પ�ારની િાળાનમા છ�ં�લત િિકણ માથ� 

તૈયાર �રવા માથ�  ્. આ પાયોજના �તગરત નાના િિયનુ અન્   વષરની વય 

�ધુીના ં�્વયાગં બાળ�ોન્ આવર� લ્વામા ંઆવ્  ્. આ પાયોજના �તગરત 

છૂાય� ગાનથ મ્ળવવા વા � છીંથાનએ પોતાના લાભાથ�નન્ �ામ�ાજના 

તમામ �્વછોએ ગરમ ભોજન ઉપલબધ �રાવવા  ્. આવી પતય્� િાળાનમા ં

વગ�નો છમય ન ામા ંન ો 6 �લા�નો રાખવો જોઈએ. 

1( ) શ ક  ાબાણિક �દવયાાં કા િતા કા બાળ્ ન  ણ િાં  

 1.  ઉદનસ  

i. િનયિમત પ�ારની િાળાનમા ંછ�ં�લત િિકણ �લુ�ય બની િ�� ત્ 

માથ� વાચાની કમતાનો િવ�ાછ પાપત �રવા માથ�ના પયાછો �રવા 

અન્ ત્ �્િામા ંથય્લા પયાછોની તીતતા એ આ પાયોજનાની િછ�દ 

માપવા માથ�નો � �ચ�ા ંગણાિ્. િ� ત્થલા પમાણમા ંઆ 

િાળાનમાથંી િનયિમત પ�ારની િાળાનમા ંતબ્�લી થવી જ�ર�  ્. 

ii. વાચા અન્ શવણકમતાના ંક્ટોમા ંયોગય ત્ છારવાર છ્વાન નન� 

�રવી અન્ ત્ ઉપલબધ �રવી. 

iii. બાળ�ની રોજબરોજની �ામગીર� માથ�વ ુ ંવયવીથાપન બાળ�ોન્ 

ઉપલબધ �ર�ુ.ં 

iv. પાથિમ� તૈયાર� માથ�ની ્રિમયાનગીર�વુ ં�ગ� �ત તતવ  ્ બાળ�ોના 

માતાિપતાનન્ �ાઉનછ્�લલગ  ારા ત્મા ંછા�ંળવા ંઅન્ વૂ�લાછરની 

્રિમયાનગીર�ના �ાયર્મોમા ંત્મની છ�્ય ભાગી્ાર� �િુનિ�ત 

�રવી. 

 2.  પાય ગના��ા ્દ  
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 િાળા � �વ�ની ્રિમયાનગીર� માથ�ના એ�મમા ંલાભાથ�નની છખંયા 

શવણમં્  બાળ�ોના ��ીછામા ં15થી 50ની પતય્� પ�ારની (વાચાની અન્ 

શવણની �્વયાગંતા) માથ�. જો એ� �રતા ંવ� ુપ�ારની �્વયાગંતાન્ 

આવર� લ્વામા ંઆવતી ૂોય તો વ� ુલાભાથ�નન્ પણ આવર� લઈ 

િ�ાય. 

3. માળ��ા  

 આ પ�ારની િાળા માથ�ની માળખા��ય વયવીથા શવણમં્  બાળ�ોન્ 

�િુવધા રૂ� ત્ પ�ારની ૂોવી જોઈએ. 

4. માનય ત્પકી  ્ાય  

 આમા ંલાભાથ�્�ઠ છૂાયવુ ંધારાધોરણ માનય રૂ�િ્. જો આ પાયોજના 

િનયિમત પ�ારની �્વયાગંતા માથ�ની િવિિષથ િાળા છાથ્ છલંગન ૂોય તો 

વધારાની વૂ�વથ� જગા મમં�ર �રવામા ંઆવિ્ ન�ૂ. 

્ાિાસ� દ�ઠ  ંાઉની 

 ાણષ�્  ્ાય્��ા િ તક 

્ાિાસ� દ�ઠ ��િાતપ��ા 

 ાણષ�્  ્ાય��ા િ તક 

્ાિાસ�દ�ઠ 

માણ ્  ્ાય 

�. 15,192 �. 37,980 �. 3165 

 ના કર્ 

1. પાયાના ંછાધનો રમ�્ા ંઅન્ રમતગમતના ંછાધનો  �. 10,000  

2.  15 લાભાથ�્�ઠ 1 �બાથ છ�ૂત �ુલ ાિનશચર �. 14,000  

3. શવણકમતા માથ�ના ંછૂાય� મિીન (�ૂય�રલગ એવ�્) વાજબી લાગ્  

  ત્વી જ��રયાત  

  અવછુાર  

પાય ગના માથપ  ાઃસા્ નીચન પમાકનના ્મરચાત�ંકની ણન્�શ�ક ્ત ી ગ ક્ : 

ગંા  ગંાનની  ાખયા  

1.  પો��થ ્ાયર��થર / છ�ંલન�ાર 1  

2.  ીપ્આયલ િિક� 2  

3.  આયા / એથ�ન્�નથ 1  

4.  તબીબ / બાળરોગ િનષણાત- �િ�ાલીન અન્ �લુા�ાત  
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 ્�ઠ માન્વ્તનના આધાર પર (અઠવા�્ય્ એ�  

 �લુા�ાત ાર�જયાત) 1  

5. ન�્યોલો�જીથ / થ્રાિપીથ �િ�ાલીન  

 �લુા�ાત ્�ઠ માન્વ્તનના  આધાર પ (અઠવા�્ય્  

�લુા�ાત ાર�જયાત) 

1 (બ) બૌ�દ્ �દવયાાં કા િતા કાા બાળ્   નન  ન�તે્ થાલ ી ણ િાંનાા બાળ્  

માથપ 

 1.  ઉદનસ  

i. છારવાર છબંિંધત જ��રયાત નળખી િપ ાણીન્ યોગય પ�ારની 

છારવાર છ્વાન ઉપલબધ �રવી. 

ii. �્વયાગંતા ધરાવતા બાળ�ોન્ ત્મના રોજબરોજના �વનમા ંઉપયોગી 

થાય ત્વા પ�ારના ં�ૌિપયો િીખવીન્ વૂ�લાછરની ્રિમયાનગીર� 

ઉપલબધ �રવી. 

iii. બાળ�ની �્ન- છભંાળ વયવીથા ઉપલબધ �રવી. 

iv. પાથિમ� તૈયાર� માથ�ની ્રિમયાનગીર�વુ ં�ગ� �ત તતવ  ્ બાળ�ોના ં

માતાિપતાનન્ �ાઉનછ્�લલગ  ારા ત્મા ંછા�ંળવા ંઅન્ વૂ�લાછરની 

્રિમયાનગીર�ના �ાયર્મોમા ંત્મની છ�્ય ભાગી્ાર� �િુનિ�ત 

�રવી. 

 2.  પાય ગના��ા ્દ  

 િાળા � �વ�ની ્રિમયાનગીર� માથ�ના એ�મમા ંલાભાથ�નની છખંયા મુ્ા 

મુ્ા પ�ારની �્વયાગંતા્�ઠ 15થી 25 બાળ�ોની રૂ�િ્. 

3. માળ��ા  

 િાળાની માળખા��ય વયવીથા બૌ�દ� ર�ત્ �્વયાગં બાળ�ો અન્ છ્�રબલ 

પાપછી વાળા ંબાળ�ોન્ �િુવધા થાય ત્ પ�ારની ૂોવી જોઈએ. 

4. માનય  ્ાય  
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 માનય છૂાયવુ ંધોરણ ્ર�� લાભાથ�્�ઠ ગણાિ્. જો આ પાયોજના 

િનયિમત પ�ારની �્વયાગં માથ�ની િવિિષથ િાળા છાથ્ જો્ાય્લ ૂિ્ તો 

વધારાની વૂ�વથ� જગા મમં�ર �રવાની રૂ�િ્ ન�ૂ. 

 ંાઉ��ા ્ાિાસ� દ�ઠ 

 ાણષ�્  ્ાય્��ા 

િ તક 

��િાતપ��ા ્ાિાસ� દ�ઠ 

 ાણષ�્  ્ાય��ા િ તક 

માણ ્ િ તકન 

્ાિાસ�દ�ઠ  ્ાય��ા 

િ તક 

�. 16,102 �. 41,255 �. 3,440 

 ના કર્ રચર 

1. પાયાના ંછાધનો રમ�્ા ંઅન્ રમતગમતના ંછાધનો  �. 10,000  

2.  15 લાભાથ�્�ઠ 1 �બાથ છ�ૂત �ુલ ાિનશચર �. 14,000  

પાયોજના માથ� છીંથાએ નીચ્ પમાણ્ના �મરચાર�ગણની િન્યુ�ત �રવાની રૂ�િ્: 

ગંા  ગંાનની  ાખયા  

1.  પો��થ �પુરવાવ ર 1  

2.  ીપ્આયલ િિક� 2  

3.  આયા / એથ�ન્�નથ 2  

4.  તબીબ / બાળરોગ િનષણાત  �િ�ાલીન  

 �લુા�ાત ્�ઠ માન્વ્તનના આધાર પર (અઠવા�્ય્  

 બ્ �લુા�ાત ાર�જયાત)  

5. થ્રાિપીથ �િ�ાલીન  

 �લુા�ાત ્�ઠ માન્વ્તનના આધાર પર(અઠવા�્ય્  

બ્ �લુા�ાત ાર�જયાત) 

ન�િન 

1. ભા્ા માથ�ની છૂાય, ઉપરની મયાર્ાની �્ર, ત્ની છાથ્ છ�ંળાય્લા 

માપ્ં્ �યાનમા ંલઈન્, ��થલો િવીતાર વપરાિમા ંલ્વાનો  ્, 

લાભાથ�નની છખંયા ત્મજ ૂાલમા ંચાલતા અન્ PwD  ારા � ત્ 

િવીતારમા ચાલતા ્રની છમીકા �રાય્લા ભા્ાના ્ર ત્મજ ભા્ા 

�રારમા ં્િારવ્લ ્ર વગ્ર� માપ્ં્ �યાનમા ંલ્વાિ્. 
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2. �નથ�જનછી ખચરના ૂ�્  નીચ્ �મ�� પોીથ�જ, વાૂનખચર, થ��લાોન, 

ીથ�િનર�, ્વાન, મ�ાછ ખચર, વીજળ�, પાણીવુ ંખચર, છામાનય 

મરામત, છાધનો અન્ ત્નો િનભાવ વગ્ર� બાબતોન્ આવર� લ્વાિ્. 

3. આવા પ�ારની યોજનાનમા ંલાભાથ�નની છભંાળ માટ અ��ુ �લા�ો 

� �રતી જ રાખવાની ૂોય  ્. ત્થી િિક�ોની, આયાની, એથ�ન્�નથની 

છ્વાન વારાારતી લઈ િ�ાય. આ પ�રબળ �યાનમા ંલઈન્ ખર�ખર 

��થલી જગાની જ�ર પ્� ત્ બાબતો િનયિંટત �રાિ્. 

2 �દવયાાં કા િતા કા બાળ્  માથપની ણ ણસશથ સાળાન  

 િવિિષથ િાળાનનો ૂ�ા ુ�્વયાગંજનોન્ ભિવષયમા ંત્ન િિકણ માથ�ની છામાનય 

િનયિમત િાળામા ંિિકણ લઈ િ�� ત્મજ � ૃૂ ્ છમાજમા ંપણ છામાનય �વન 

�વી િ�� ત્ પ�ારના ં�ૌિપયો અન્ રોજબરોજના �વનમા ંઉપયોગી પ�િૃ�ન 

િીખવી ત્મના �વનમા ંન�ધપાટ બ્લાવ લાવવાનો  ્. � ૂ�ાથુી તયા ં

રૂ�ણા�ં�ય અથવા �બનરૂ�ણા�ં�ય છ્વા છભંાળ અન્ િિકણ / તાલીમ ઉપલબધ 

�રવામા ંઆવ્  ્. �્વયાગંતાના િવિવધ પ�ારો અન્ પ્થા-પ�ારોના પમાણમા ં� 

ત્ બાળ�ોની જ��રયાતો લકમા ંલઈન્ િનયત આ� �િતશ�પ અ�યાછ્મ આ 

છીંથાનમા ંઉપલબધ �રવામા ંઆવ્  ્. �થી ત્મના વતારવ / વતરનમા ં

પ�રવતરન લાવી િ�ાય ત્મજ ત્મની જાન્�નકયન્ િવ�છાવી િ�ાય (િવિ્ષ 

�ર�ન્ બૌ�દ� ર�ત્ �્વયાગં બાળ�ોના ��ીછામા)ં ત્મજ ત્મન્ િવિિષથ �ૌિપયો 

િીખવી િ�ાય �થી ત્મવુ ં�નુનીથાપન છરળતાથી થઈ િ��. ત્મા ંએવા 

પ�ારની િાર��ર� પ�િૃ�નનો પણ છમાવ્િ થાય  ્. �નાથી બૂારના િવ�ના 

છં્ ભરમા ંત્મના �વનમા ંબ્લાવ આવ્ ; �મ�� વતૃય, અ�ભનય, યોગ, માિરલ 

આથર , ત્મજ એવી પ�િૃ�ન � છ ્યાર�ભ�ખુ ૂોય, �મ�� છગંીત, �ચટ�ામ, 

ઉપરાતં અનય રચનાતમ� વયાવછાિય� તાલીમ વન�થુ વગ્ર� આ િાળાન 

પાછ્ની અપ્�કત લાક�ણ�તાન  ્. 

 એ વા નીય  ્ �� ીવૈસા � છગંઠન �ોઈ એ� જ પ�ારની �્વયાગંતા ઉપર 

પોતાવુ ં�યાન ���નકત �ર� અથવા તો િવિવધ પ�ારની �્વયાગંતા ધરાવતા 

લાભાથ�ન પતય્ ત્મવુ ં�યાન ���નકત �ર�. ન�ૂ �� વ� ુપ�ારની 

�્વયાગંતાનમા ંત્મની પ�િૃ�નનો પથારો �ર�. છાથ્ છાથ્ એ પણ અપ્�કત 
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 ્ �� ીવૈસા � છગંઠનો પોતાની આજબામુ ન��મા ં� પ�ારની છ્વાન 

�્વયાગં બાળ�ો માથ� ઉપલબધ  ્ �� મુ્ા મુ્ા પ�ારની અનય છીંથાન પણ 

�ાયરરત  ્ ત્નો પણ ઉ�ચતતમ ઉપયોગ �ર� ; �થી છ્વાનમા ં

છૂ�્યાતમ�તા(synergy)નો લાભ મળ� િ��. આ્િર ર�ત્, િવિિષથ િાળાનનો 

�િતમ ઉદ્િ તો �્વયાગંતા ધરાવતા બાળ�ોન્ િનયિમત પ�ારની િાળાનમા ં

છ�ં�લત િિકણ માથ� તૈયાર �રવાનો  ્ �થી છમાજના �ખુય પવાૂમા ંત્ન 

ભળ� િ��. આ પ�ા્� �િમ�ામા,ં આવી િવિિષથ િાળાનની � �િમ�ા છછંાધન 

ઉપલબધ�ાર �� છૂાય� તર���ની  ્. 

 આ પાયોજના નીચ્ � �ોઈ છગંઠન ગાનથ મ્ળવવા માથ� વા � ૂોય ત્મણ્ 

�ામ�ાજના તમામ �્વછોએ લાભાથ�નન્ ગરમ ભોજન ઉપલબધ �ર�ુ ંજોઈએ. 

�ામ�ાજના �્વછો ્રિમયાન િવિિષથ િાળા પતય્� �્વછ્ ન ામા ંન ા   

�લા� ચાલવી જોઈએ. 

 આ િવભાગ  ારા િવિિષથ િાળાન માથ� અવુ્ ાન �ખુય પ�ારની �્વયાગંતાન 

માથ� આપવામા ંઆવ્  ્ પરંા ુખાછ �ર�ન્ ૂલનચલનની અકમતાવાળા ં

�્વયાગં બાળ�ોના ��ીછામા ંિવભાગનો અ�ભગમ આ પ�ારના ંબાળ�ોન્ 

િનયિમત િાળાનમા ંમો�લવામા ંઆવ્ અન્ ત્મન્ માથ�ની �વુાગં િવિિષથ 

િાળાનન્ પોતછાૂન ન�ૂ આપવાનો રરો  ્. આની પા ળનો િછદાતં એ  ્ �� 

આ પ�ારના �્વયાગંો માથ� િવિિષથ પ�ારના િિકણની વાીતવમા ં�ોઈ 

જ��રયાત � નથી. આથી, અતયાર� જ �ોઈ છીંથાનન્ આ ૂ�ા ુમાથ� છૂાય 

આપવામા ંઆવી રૂ�  ્ એ િરત્ ચાચ ુરૂ�િ્ �� ત્મની �ામગીર� છતંોષ�ાર� 

ૂોવી જોઈએ. 

 પયારવરણ ર�ત્ મૈટી� �ણર પાયોજના માથ�ની જોગવાઈ િવિિષથ િાળાનનો જ 

એ� �ૂીછો  ્. આવી પાયોજના માથ�ના ંધારાધોરણો નીચ્ પમાણ્  ્ : 

 “પયારવરણીય ર�ત્ મૈટી� �ણર અન્ પયારવરણન્ પોતછાૂ� પાયોજનાન્ �્વયાગં 

બાળ�ો માથ� છૂાય �રવાનો ઉદ્િ ઉદાન, બાગાયત, નછરર�, �કૃારોપણ વગ્ર�ન્ 

આવર� લ્વાનો  ્. પતય્� પાયોજના ્�ઠ વ�મુા ંવ� ુ25 લાભાથ�ન માથ� 

લાભાથ�્�ઠ માિછ� �. 500/- આ ૂ�ા ુમાથ� ઉપલબધ �રાિ્.” 
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 �દવયાાં  બાળ્ નન ણ ણસશથ ણસકક ઉથ્ િ ્ત ા માથપ મ ણ ણસશથ સાળાનનન 

આ ણ િાં દાતા  ્ાય ્ત ામાા આ નાત  ન કન નીચન પમાકન  ન : 

 1. બૌ�દ� �્વયાગંતા ધરાવતા બાળ�ો માથ�ની િવિિષથ િાળા  

 2. શવણ િવષય� ત્મજ વાચા િવષય� �્વયાગંતા ધરાવતા બાળ�ોન્ 

િવિિષથ િિકણ આપવા માથ�ની િાળા 

 3. �ૃ�ષથિવષય� �્વયાગંતા ધરાવતા બાળ�ો માથ�ની િવિિષથ િાળા  

2 ( ) બૌ�દ્ �દવયાાં કા િતા કા બાળ્  માથપની ણ ણસશથ સાળા  

 આ પ�ારની િવિિષથ િાળા, બૌ�દ� �્વયાગંતા ધરાવતા બાળ�ોના �વનમા ં

મુ્� જ્� �કાએ બ્લાવ અન્ �ધુારો લાવવા માથ� ત્મન્ રૂ�ણા�ં�ય ત્મજ 

�બન-રૂ�ણા�ં�ય છારછબંાળ ઉપલબધ �રવાની ન્મ રાખ્  ્. આમા,ં ત્મન્ 

ત્મના રોજ-બરોજના �વન માથ� ઉપયોગી �ૌિપયો િીખવવાથી માં્ � ત્મન્ 

િનયિમત િાળાનમા ંછ�ં�લત િિકણ માથ� તૈયાર �રવા ત્મજ છમગ છમાજમા ં

ત્મવુ ંછ�ંલન થઈ િ�� તયા ં�ધુીની િવિવધ ૂારમાળા ( range) રૂ�લી  ્. ખાછ 

�ર�ન્ બૌ�દ� ર�ત્ �્વયાગંતા ધરાવતા બાળ�ોના છં્ ભરમા ં�ખુય ઉદ્િો નીચ્ 

પમાણ્  ્: 

i. ્ર�� બાળ�ની યોગય છમીકા અન્ િન્ાન �રવા ં

ii. બાળ�ની મનોવૈજાિન� જ��રયાત અન્ છારવારની જ��રયાત પારખવી 

iii. ્ર�� બાળ�ની કમતાનો બરાબર અ�યાછ �રવો અન્ તદવછુાર ત્મન્ 

મુ્ા મુ્ા મ�થમા ં�� મુ્ા મુ્ા વગરમા ં� ��વા. (આ બાબત્ ન્િનલ 

વસનીથથટ �થ ાોર એમપાવરમ્નથ ના પછરનછ વીથ વનથ�લ્ઇઅુલ 

�્ ્�બલીથ�છ, િછ�ં્રાબા્ના ંિવિિષથ િાળાન માથ�ના ં� ��ચત �ર�લા ં

ધોરણો અન્ � �ચનાન લકમા ંલ્વા.ં) 

iv. વતરન છબંિંધત છમીયાન ૂલ �રવી અન્ િવિિષથ �ૌિપયો, ીવ-છૂાય 

�ૌિપયો િીખવવા ંઅન્ બૌ�દ� ર�ત્ �્વયાગં બાળ�ોની છારવાર છબંિંધત 

જ��રયાતન્ પ�ર� �ણર �રવી. 

v. ત્મની િૈક�ણ� અન્ વયાવછાિય� જ��રયાતો છતંોષવી. 

vi. બૌ�દ� અકમતા ધરાવતા બાળ�ોમા ંછવંા્ અન્ વાતચીતના ં�ૌિપયો 

િવ�છાવવા માથ� િવિ્ષ આ� �િતશ ઉપલબધ �રવી. 
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vii. RCI એ � ન્ �નતમ લાય�ાત � �ચવી  ્ અન્ ીવી�ૃત �ર�  ્ ત્ 

અવછુારની લાય�ાત ધરાવતા અન્ બૌ�દ� અકમતાવાળા બાળ�ોની 

જ��રયાતોન્ છાર� ર�ત્ છમ� / ીવી�ાર� િ�તા તાલીમબદ િિક�ો 

viii. લાભાથ�નની અન્�િવધ છારવાર િવષય� જ��રયાતો એ� જ ીથાન્ 

ઉપલબધ �રવી. RCIએ વાચા િવષય� છારવાર, ીના્નુ િવષય� 

છારવાર, વયવછાય િવષય� છારવાર ત્મજ મનોવૈજાિન� છારવાર અન્ 

માતાિપતાનન્ �ાઉનછ્�લલગ વગ્ર� ઉપલબધ �રવા માથ� BRS ીનાત�ન્ 

ીવી�ૃત ગગયા  ્, ત્થી આ ૂ�ા ુમાથ� ત્વા RCI ીવી�ૃત BRS ીનાત�ન્ 

િન્�ુત �રવામા ંઆવ્ ત્ વા નીય  ્. ત્મની જ છ્વાન મ્ળવવાનો 

આગૂ રાખવો અન્ મુ્� મુ્� છારવાર માથ� અલગ અલગ �મરચાર� 

નીમવાની પથાન્ િતલાજં�લ અપાવ્લી. 

2. પાય ગના��ા ્દ  

i. િવિિષથ િાળાનમા ંઆ લાભાથ� બાળ�ોની  મર 5 વષરથી 18 વષર 

�ધુીની ૂોઈ િ��. ઉપલી વયમયાર્ામા ંજ�ર જણાય તો �થ ાથ � ��વી. 5 

વષરથી નીચ્ની  મરના બાળ�ોનો છમાવ્િ િાળા � �વ�ની ્રિમયાનગીર� 

અન્ � ૃૂ  વયવીથાન છબંિંધત પાયોજનામા ં�રવાનો  ્. 

ii. િાળાવુ ં�્ એથચુ ંૂો�ુ ંજોઈએ �� ત્મા ંન્િનલ વસનીથથટ �થ� � ��ચત �ર�લા ં

િવિવધ ગ્્ના ંબાળ�ોનો છમાિવષથ �ર� િ�ાય. આ ્ર�� છીંથામા ં25થી 

50 અથવા ત્થી વધાર� બાળ�ોન્ રાખી િ�ાય. આ માથ� િિક�નલાભાથ� 

પમાણ 1 : 8થી માં્ � 1 : 12 �ધુીવુ ંરાખી િ�ાય અન્ એ� �રતા ંિવિ્ષ 

�્વયાગંતા ધરાવતા ંબાળ�ોન્ પણ ત્મા ંઆવર� લઈ િ�ાય. એ બાબત 

ઉપર ભાર � ��વામા ંઆવ્  ્ �� બ�ુિવધ પ�ારની �્વયાગંતા ધરાવતા ં

બાળ�ો માથ� �્વછમા ં1 �� 2 �લા� માથ� િવિ્ષ �યાન આપ�ુ ંજ�ર�  ્ 

ત્થી િિક�ો �્વછભરમા ંઆવા ં4થી 6 બાળ�ોન્ જ છાચવી લઈ િ��. 

આથી બ�ુિવધ �્વયાગંતા ધરાવતા બાળ�ો માથ�ની િવિિષથ િાળામા ં

િિક� લાભાથ�વુ ંપમાણ 1 : 4 થી માં્ �ન્ 1 : 6 વુ ંરાખવાવુ ંીવી�ાયર બન્ 

ત્મ  ્. 

3. માળ��ા  
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 િાળાની માળ��ય વયવીથા બૌ�દ� ર�ત્ છકમ બાળ�ોન્ �િુવધા� �ણર બન્ ત્વી 

ૂોવી જોઈએ અન્ િ� ૂોય તયા ં�ધુી ત્ અવરોધર�ૂત અન્ જોખમ ર�ૂત 

ૂોવી જોઈએ. 

4. મળ ાથાં  ્ાય  

 ૂાલ િવિિષથ િાળાન બૌ�દ� ર�ત્ �્વયાગં બાળ�ો માથ�, વયાવછાિય� 

તાલીમના �િ છાથ્ ચાચ ુ ્. ત્મન્ છૂાય આપવાવુ ંચાચ ુરૂ�િ્. 

 પાયોજના માથ�ના લાભાથ� ્�ઠ છૂાયના ંધારાધોરણો નીચ્ પમાણ્  ્ : 

 અગાઉવુ ંલાભાથ� ્�ઠ વાિષશ� છૂાયવુ ંધોરણ �. 28,849  

 �ધુાર�ચુ ંલાભાથ� ્�ઠ વાિષશ� છૂાયવુ ંધોરણ �. 72,123  

 રૂ�ણા�ં�ય �િુવધાવાળા લાભાથ� ્�ઠ માિછ� �. 6,510  

 �બનરૂ�ણા�ં�ય �િુવધાવાળા લાભાથ� ્�ઠ માિછ� �. 5,510  

 ના કર્ રચર 

1. ાિનશચર (ન � ��લમતવુ,ં બ�ુિવધ ઉપયો�ગતાવા�ં અન્  

ા�રાાર �ર� િ�ાય ત્વા ાિનશચરનો ઉપયોગ �રવો.) 

 છૂાયવુ ંધોરણ લાભાથ� ્�ઠ વ�મુા ંવ� ુ�. 2000/-  

 ખર�ખર જ��રયાતની છમીકાન્ આધીન.  

 (ટણ વરછમા ંએ� વખત) (�. 2000 x 50) 1,00,000  

2. રમતગમતના ંછાધનો/પ�રયીથતન્ અવ�ુ�ળ બનાવી િ�ાય 

ત્વા ંછાધનો �. 10,000 �� ખર�ખર � ખચર થ્ુ ંૂોય ત્ બૈ  

પૈ�� � ન  ંૂોય ત્. 10,000  

3. �ા� યોથ્રાપીના છાધનો આ માથ�  

4. એઇપ્ુિનલ થ્રાપીના છાધનો આ ન� �ના�પ  

5. ીપીચ થ્રાપીના ંછાધનો પાયોજનાના  

6. ીપ્આયલ �થચટગ એવ્ અન્ રમ�્ા ં�બ્ાણમા ં  

7. નાના ંબાળ�ો માથ� ખાછ બનાવ્લા ંરમ�્ા ંમુન  

8. િીખવવા માથ�નો અર�છો  
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9. �ોમપ્થુર ૂા ર્વ્ર અન્ છામગી (અિધ�ૃત િવ �્તા પાછ્થી  

પાપત થય્લ ભાવપટ� અવછુાર ખર�ખર ખચરન્ આધીન 50,000  

10. િવિિષથ પ�ારના ંછોોથવ્ર/ીપ્. ��. બો ર્/   

access technology (અિધ�ૃત િવ �્તા પાછ્થી પાપત થય્લ 

ભાવપટ� અવછુાર, ખર�ખર ખચરન્ આધીન 60,000  

 ાઃસા્ નીચન દસારવયા પમાકનના ્મરચાત�ંકની ણનમન ૂ્  આ પાય ગના માથપ 

્ત ાની ત્પસન : 

1. આચાયર 1  

2. તાલીમબદ િિક� (બૌ�દ� �્વયાગં બાળ�ો માથ� પમાણ 1 : 8  

અન્ બ�ુિવધ �્વયાગં બાળ�ો માથ� પમાણ 1 : 2) ીપ્. એ�્�ુ�થર; 

તાલીમબદ ીનાત� િિક� : મ્્નીિ િિક�વુ ંપમાણ 50  

લાભાથ�ન માથ� 1 : 2 : 2 5 

3. મુિનયર ીપીચ થ્રાિપીથ (�િ�ાલીન �લુા�ાત ્�ઠ માન્  

વ્તનના આધાર પર અઠવા�્યામા ં2 �લુા�ાત આવઆય�) 1  

4. મનોવૈજાિન� (�િ�ાલીન �લુા�ાત ્�ઠ માન્ વ્તનના  

આધાર પર અઠવા�્યામા ં2 �લુા�ાત આવઆય�) 1  

5. �ા� યોથ્રાિપીથ (�િ�ાલીન �લુા�ાત ્�ઠ માન્ વ્તનના  

આધાર પર અઠવા�્યામા ં2 �લુા�ાત આવઆય�) 1  

6. ન�પ્િનલ થ્રાિપીથ (�િ�ાલીન �લુા�ાત ્�ઠ માન્  

વ્તનના આધાર પર અઠવા�્યામા ં2 �લુા�ાત આવઆય�) 1  

7. તબીબ (�િ�ાલીન �લુા�ાત ્�ઠ માન્ વ્તનના  

આધાર પર અઠવા�્યામા ં1 �લુા�ાત આવઆય�) 1  

8. યોગ/પી.થ�./છગંીત િિક� (�િ�ાલીન �લુા�ાત ્�ઠ  

માન્વ્તનના આધાર પર અઠવા�્યામા ં3 �લુા�ાત  

આવઆય�) 2  

9. વો ર્ન 1  

10. રછોઈયા અન્ મ્્નીિ રછોઈયા બન્ં 1-1  
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11. �ૂછાબનીિ 1  

12. છાાઈ �ામ્ાર છૂ પથાવાળા 1  

13. એથ�ન્નથ / આયા (15 લાભાથ� ્�ઠ 1) 1  

14. વાૂનભથ્ુ ંમાનતવ્તનના ં10 % 

ન�િન 

1 મ�ાન મા�લ��વુ ંૂોય �� ભા્ાવું ; પરંા ુત્ ીવા , િવિાળ, ૂવા-

ઉાછવા�ં �મા ંતાલીમાથ� / લાભાથ�ન �િુવધા� �ણર રૂ� િ�� અન્ 

િીખી િ�� ત્�ુ ંૂો�ુ ંજોઈએ. મ�ાનમા ંઅન્ વગરખં્ મા ંઅવરોધર�ૂત 

પવ્િની �િુવધા જ��રયાત પમાણ્ ઉપલબધ �રવી જોઈએ. 

2 મ�ાનના ભા્ા માથ�ની છૂાયની ર�મ, ત્ની છાથ્ છ�ંળાય્લા માપ્ં્ 

�યાનમા ંલઈન્, પાયોજના  ારા વપરાિમા ંલ્વાતા અન્ �બ� લ્વાય્લા 

િવીતારન્ �યાનમા ંલઈન્, લાભાથ�નની છખંયા અન્ ાૂ�ર બાધં�ામ 

િવભાગ્ છમીકા �ર�લા પવતરમાન ભા્ા ્ર ત્મજ ભા્ા �રારની િવગતો 

�યાનમા ંલઈન્, ઉપરની થોચ મયાર્ાની �્ર િનયિંટત �રાિ્. 

3 િિક� અન્ િવદાથ� વાચ્વુ ંપમાણ બૌ�દ� ર�ત્ �્વયાગંતા બાળ�ોના 

��ીછામા ં1 : 8 અન્ બ�ુિવધ �્વયાગંતા ધરાવતા બાળ�ોના ��ીછામા ં  

1 : 2 નન� �રવામા ંઆવ્લ  ્. ત્મ  તા ંનાણા છૂાયવુ ંપમાણ મુ્ા ં

મુ્ા ંપ�રબળોના આધા�રત રૂ�િ્ ; �મ��, છર�ાર પાછ્ છાધનોની 

ઉપલસબધ, �બનછર�ાર� છગંઠનની નાણા��ય કમતા, છ્વાનવુ ંિવતરણ 

�બનછર�ાર� છગંઠનની પ�િૃ�નની �કા ત્મજ છીંથાએ રમ� �ર�લ 

જ��રયાત અન્ વાજબી�રણ વગ્ર� વગ્ર�. 

4 મુ્ા મુ્ા ��ીછામા ં રથી િાળા �ધુીવુ ં�તર ન -ંવધાુ ંરૂ�વાવું ; એ 

ૂ���ત �યાનમા ંરાખીન્, િાળાના છ�ાવાળાનન્ વાૂનભથથાની ર�મવુ ં

એ્જીથમ્નથ,  ર અન્ િાળા વાચ્ના �તરના તાાવતન્ ત્મજ ત્ ૂ�ા ુ

માથ� ત્મના િવદાથ�નન્ / લાભાથ�નન્ �રવા પ્તા ખચરન્ �યાનમા ં

રાખીન્, �રવાની �થ રૂ�િ્. 

5 જો છીંથા પોત્ લાભાથ�નન્ વાૂનની �િુવધા � �ર� પા્� તો 

વાૂનભથથાની ર�મ છીંથા રાખી લઈ િ�િ્. 
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6 એથ�ન્�નથ/આયાની જગા માથ� 15 લાભાથ� ્�ઠ 1 વુ ંધોરણ રાખ્ચુ ં ્. (આ 

પમાણ ણચી મયાર્ા � �ચવ્  ્ ; પરંા ુત્મની છખંયાનો આધાર 

�્વયાગંતાની તીતતા અન્ લાભાથ�નના વયમ�થ પર િનભરર  ્.) 

7 મુ્� મુ્� છારવાર (therapy) માથ� �િ�ાલીન અલગ અલગ �મરચાર� 

િન્�ુત �રવાન્ બ્લ્ બ�ુિવધ ાણ�ાર� ધરાવતા BRS ીનાત�ની 

છ્વાન મ્ળવવા માથ�ના પયાછો �રવા જોઈએ. 

8 યોગ િિક�, છગંીત િિક� વગ્ર� પ�ારના ખાછ િવષયો માથ�ની જગાન 

તયાર� જ િવચારણામા ંલ્વાિ �યાર� એ �િુનિ�ત �રવામા ંઆવ્ �� ત્ન્ 

લગતા લાભાથ�ન વૈજાિન� ર�ત્ નન� �ર� ત્ની છમીકા �રવામા ંઆવી 

 ્. જો એમ ખાતર� થાય �� ત્ન આવી છ્વાનની જ��રયાત ધરાવ્  ્ 

ત્મજ ત્ના થ�� ત્મના �વનમા ં�ધુારો આવિ્ ; અન્ ન�ૂ �� છામાનય 

પ�ાર� અન્ યોજનામા ંત્ન્ માથ� જોગવાઈ �રવામા ંઆવી  ્ માથ� આવી 

િનમ� �� �ર� લ્વી. ઉપરાતં આ છ્વાન �િ�ાલીન ધોરણ્ અન્ પિત 

�લુા�ાત માન્ વ્તન ન ��વવાના આધાર પર �ાયારયનવત થિ્. 

9 �નથ�જનછીના મથાળા નીચ્ પોીથ�જ, વાૂનખચર, થ��લાોન, ીથ�િનર�, 

્વાન, ન�ાછખચર, વીજળ� ખચર, પાણીવુ ંખચર, મ�ાનની છામાનય 

મરામત, છાધનો અન્ ત્નો િનભાવ વગ્ર�ના ખચરન્ આવર� લ્વાિ્. જો 

પાયોજનામા ં�ોઈ ભાર� મિીનર�નો વપરાિ ૂોય અન્ ત્ ચલાવવા માથ� 

વધાર� વીજળ� ખચર થતો ૂોય તો ત્ન્ અલગથી િવચારણામા ંલ્વામા ં

આવિ્. 

10 ીથાવપ્ન્ અન્ ૂોીથ�લ િનભાવ ખચરની ગાનથ માટ એવા આિશત 

લાભાથ�નના ��ીછામા ંિવચાર� િ�ાિ્ �ના �ુ�ંુબની વાિષશ� આવ� 

તમામ સોતમા ંથઈન્ �િપયા 1 લાખ �રતા ંન �  ્.  ાટાલયમા ંરૂ�તા 

લાભાથ�ન માથ�  ાટાલય િનભાવ ગાનથનો ૂ�ા ુભોજન અન્ અનય 

 ાટાલયના ખચરન્ ભરપાઈ �રવાનો  ્. આ માથ� લાભાથ� ્�ઠ વ�મુા ં

વ� ુમાિછ� �. 850/- મમં�ર રખાયા  ્. � તાલીમાથ�ન/લાભાથ�ન 

 ાટાલયમા ંરૂ�તા નથી ત્વા લાભાથ�ન માથ�, ત્મન્ માથ� મયાર�્ત 

ખચરન્ આવર� લ્વા મૂ�મ મયાર્ા માિછ� �. 200/- � �ચવ્લ  ્. 
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11 એ અપ્�કત  ્ �� વૉ ર્ન (�ૃૂ પિત) તર���ની ારજો છીંથાના �ોઈ એ� 

�મરચાર� જ બાવ્ �મન્ વધારાવુ ંભથ્ુ ં�� માન્વ્તન ન ��વી િ�ાય. 

ત્થી વૉ ર્ન માથ�ની િનયિમત જગા માથ�ની િવચારણા એવી પ�રયીથિતમા ં

જ થઈ િ�િ્ �મા ંઅનય �મરચાર� ; ખાછ �ર�ન્ િિક� / 

વની્�થર/વૂ�વથ� �ામ છભંાળતા �મરચાર� આવી વધારાની જવાબ્ાર� 

ઉપા્� લ્વા માથ� અછમથર ૂોય અથવા �યા ંરૂ�ણા�ં�ય �િુવધા  ો�રા-

 ો�ર�ન બન્ંન્ માથ� ૂોય. આ બાબત તમામ પ�ારની રૂ�ણા�ં�ય �િુવધા 

માથ� લા� ુપ્�  ્. 

રબડાક – બૌ�દ્ ત�કન �દવયાાં  બાળ્   ાબાણિક પાય ગના માથપ સીર  ા  નન 

કા્ીમ આથ ા માથપની  ામગી  નન  ાિન ની માં ત્શથાાક �થ યાદ� 

વનડ ત  ાિન  

• મોથા �્ના મણ�ા (મુ્ા મુ્ા રંગના અન્ મુ્ા મુ્ા �્ના પતય્�ની 

છખંયા 100) તથા બલો� (રંગીન ત્મજ રંગ વગરના લા�્ાના અથવા 

એ �્�લ�ના) બાળ�ો ગળ� ન ાય ત્વા �્ના 

• ધાાનુી ખીલી (nails) અન્ બો ર્ના ંછાધનો 

• લથ�ાવી િ�ાય ત્વા ં(Peg) બો ર્ અલગ અલગ આ�ારના ં

• ્્ા (મુ્ા મુ્ા �્ના) 

• �લાવી િ�ાય ત્વા ંરમ�્ા ં

• રમ�્ા ંઅન્ અનય ઉપ�રણો (ીપિરજનય અવ�ુ �િત માથ�) 

• � ુરા, ધાવણી, રમ�્ાવુ ંઢોલ 

• ્ોર�થી ખ�ચી િ�ાય ત્વા ંરમ�્ા ં( �્�થર, �ાર, �્ન, પલ્ન વગ્ર�) 

• �ચટોની, છખંયા્િર� ચોપ્�ન, રંગીન માથ�, લખોથા 

• ૂાથથી વગા્� િ�ાય ત્વા ઢોલ,  થં, ર�� ર્ર, થ�પ (છગંીત છાથ્) 

• બલ્�બો ર્, ા�પથ બો ર્, નુબં��ય બો ર્  

• િ્તરં�/ાજમ/પાથર�ુ ં

• ્બા, નાની થોપલીન, વા્�ા, વા્��, પીપ 
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• ોલ્નલ, પલા�ીથ�વુ ં�પ�ુ,ં �ાપ્,   નો લોથ (�ગળ�થી �ચતરામણ 

�રવા માથ�) અન્ ્બા 

• અર�છો (મોથો) 

• ટાજ�ુ ંઅન્ વજન / વજન�ાથંો 

• ા �થ� ન�ૂ ત્વી બોથલ (પાણીમા ંરમવા માથ�) 

• બાલવા્�થી ધોરણ 5 �ધુીના ંિવિવધ �ીુત�ો 

• બગીચા માથ�ના ંતમામ છાધનો, પાવ્ો, પાણી િછલચવાવુ ંછાધન, લાબંી 

પાવપ 

• મોનથ�છર� છાધનો અન્ રમ�્ા ં

• ણચાઈ માપવા માથ�વ ુ ંછાધન 

• �થલર�, વાછણો 

• વયાવછાિય� તાલીમ માથ�ના ંછાધનો 

• �થુાર��ામના ંછાધનો – ી્  ાવવર, પન્, ૂથો્�, �રવત 

• અનય વપરાિી છાધનો 

આઉથડ ત  ાિન  

• છી્�, લા�્ાના બ્ઠ�વાળા  ો્ા, બોથ, લપછણી, See-Saw (ઉપર-નીચ્) 

ચ�્ોળ 

ન�િ: આ યા્� માટ �ૃષથાતં�પ  ્. િીખવવા �� તાલીમ આપવા માથ�ના ં

વયાવછાિય� તાલીમ ��નક માથ�, િ્પથ ર્ વ�રિોપ માથ� વગ્ર�ના પ�ાર, ત્વુ ં

આ્ષુય, છૂાય માથ�નો છમયગાળો વગ્ર� અલગ અલગ ધોરણો 

�ણુવ�ાના આધાર પર નન� �રાિ્. આ ૂ�્  નીચ્ છૂાયની ઉપલી 

મયાર્ા િૈક�ણ� અન્ તાલીમી છીંથા માથ� �. 60,000 અન્ વયાવછાિય� 

તાલીમ અન્ �નુનીથાપન ��નક માથ� �. 2,00,000ની મયાર્ામા ંિનયિંટત 

�રાિ્. 

2 (બ) શ ક  નન  ાચાની �દવયાાં કા િતા કા બાળ્  માથપની ણ ણસશથ સાળા  

 � બાળ�ો શવણની �્વયાગંતા ધરાવ્  ્ ત્વા બાળ�ોની િવિિષથ િિકણનો  ો� 

ભાષા અન્ છં્ �િાવયવૂારના ં�ૌિપયો અન્ અ�યાછ િવષય� �ૌિપય 
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િવ�છાવવાનો ૂોય  ્. ત્મના માથ�વ ુ ંિવિિષથ િિકણ એ “બૂ�રાિ ધરાવતા 

બાળ�ોન્ િિકણ મારાત્ િ� ત્થચુ ંછામાનય �વન �વવા માથ�ની છૂાયનો 

ૂ�ા ુધરાવ્  ્.” 

1. ઉદનસ  

i. શવણમં્  વયય�તનન્ િવિિષથ િિકણ મારાત્ ઉતપા્� નાગ�ર� બનાવવા 

માથ� છિ�ત બનાવવા 

ii.  મરન્ અવ�ુપ અન્ વયાવૂા�ર� જાન આપ�ુ.ં 

iii. શવણની �્વયાગંતા ધરાવતા ંબાળ�ોમા,ં �યા ંયોગય જણાય તયા ંવિારાની 

ભાષા  ારા છં્ �િાવયવૂારવુ ં�ૌિપય ખીલવ�ુ.ં 

iv. શવણમં્  બાળ�ોન્ ત્મની પાછ્ � �ંઈ શવણકમતા બચી  ્ ત્નો 

મૂ�મ ઉપયોગ �રવામા ંછૂાય �રવી. 

v. શવણમં્  બાળ�ો ગૂણિય�ત અન્ અ�ભવયય�તની ભાષા�ૌિપયની િય�ત 

પાપત �ર� િ�� ત્ માથ� ત્મન્ છૂાય �રવી. 

vi. શવણમં્  બાળ�ોન્ ત્મની વાચાિય�ત �ધુારવામા ંછૂાય �રવી. 

vii. છામાનય િિકણમા ંત્મવુ ંછ�ંલન �ર� િ�ાય ત્વા ૂ�ાથુી ત્મની છામાનય 

છાકરતા �કા �ધુાર�ન્ ત્મન્ છામાનય િિકણમા ંછ�ં�લત ર�ત્ જો્ાઈ 

િ�� ત્ માથ� તૈયાર �રવા અન્ ત� � �ર� પા્વી � �ત્ ત્મના છામા�જ� 

એ���રણ તરા ્ોર� ાય. 

viii. શવણમં્  બાળ�ોના ંમાતાિપતાન્ ત્મના િૈક�ણ� િવ�ાછમા ંભાગી્ાર 

બનવા માથ� પોતછા�ૂત �રવા ંઅન્ ત્ �ાયરમા ંત્મન્ છા�ંળવા.ં 

ix. શવણમં્  બાળ�ન્ છમાજમા ંઅનય વયય�તન છાથ્ �તર-છબંધંો 

રાખવામા ંછૂાય �રવી. 

x. શવણમં્  બાળ�ોન્ ��ૃદ અન્ િવ�ાછના ત�ુંરીત િવ�ાછ માથ� પોતછાૂ� 

વાતાવરણ પ્્ા �રવા માથ� છમાજમા ંા�િૃત ા�લાવવી. 

xi. પોતાના િવદાથ�ન અનય છ�ં�લત / છમાવ્િ� િિકણ આપતી િનયિમત 

િાળાન તરા ગિત �ર� ત્ માથ� ત્મન્ છૂાય�પ બન�ુ.ં  

2. પાય ગના��ા ્દ  
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 િાળાવુ ં�્ એથચુ ંૂો�ુ ંજોઈએ �� 25થી 50 �� ત્થી વ� ુબાળ�ોન્ 

જ��રયાત પમાણ્ મુ્� મુ્� ગ્્ની �કામા ંત્મન્ છમાવી િ�ાય અન્ 

ત્મા ંિિક� લાભાથ�વુ ંપમાણ 1 : 8વુ ં ગોઠવી િ�ાય. આવી િવિિષથ 

િાળામા ં્ાખલ થવા માથ� બાળ�ની વય 5થી 18 વષર �ધુીની રાખવામા ં

આવિ્. 5 વષરથી નીચ્ની વયના ંબાળ�ોનો િાળા � �વ�ની અન્ વૂ�લી 

્રિમયાનગીર� ત્મજ �ૃૂ  વયવીથાપન પાયોજના નીચ્ આવર� લ્વાિ્. 

એમ અપ્�કત  ્. િાળાએ બન્ ત્થચુ ંજલ્� પોતાના ંબાળ�ો િનયિમત 

િાળામા ંછ�ં�લત િિકણ વયવીથામા ંજો્ાય ત્ માથ�ના ંછ ન પયાછો 

�રવા જોઈએ. � બાળ�ો આ ર�ત્ છ�ં�લત િિકણ વયવીથાવાળ� 

િનયિમત િાળામા ંજો્ાય ત્મન્, ત્મની જ��રયાત પમાણ્ ઉપાયાતમ� 

અન્ છમથરન�ાર� આ� �િતશ આપવાવુ ંચાચ ુરાખ�ુ ંજોઈએ � માથ� ત્મના ં

માતાિપતા પાછ્થી વાજબી ચા� વ� �લ �ર� િ�ાય. 

3. માળ��ા.  

 િાળાની નાણા��ય �િુવધા શવણમં્  બાળ�ોન્ અવ�ુ�ળ આવ્ ત્ પ�ારની 

ૂોવી જોઈએ. 

4. મળ ાથાં  ્ાય  

 અગાઉવુ ંલાભાથ� ્�ઠ વાિષશ� ખચર �. 23,133  

 �ધુાર�ચુ ંલાભાથ� ્�ઠ વાિષશ� ખચર �. 57,828  

 રૂ�ણા�ં�ય �િુવધા ભોગવતા લાભાથ� ્�ઠ માિછ�ખચર �. 5,320  

 �બનરૂ�ણા�ં�ય �િુવધા ભોગવતા લાભાથ� ્�ઠ માિછ�ખચર �. 4,320  

 ના કર્ રચર 

1. ાિનશચર, (ન � ��લમતવુ,ં બ�ુિવધ ઉપયો�ગતાવા�ં અન્  

અવ�ુ�ળ �ર� િ�ાય ત્�ુ ંાિનશચર વાપર�ુ.ં) લાભાથ� ્�ઠ  

વ�મુા ંવ� ુ�. 2000/- અન્ ખર�ખર જ��રયાત પમાણ્  

છમીકા �યાર �જુબ (�. 2000 x 50) ટણ વરછ માથ� �. 1,00,000  

2. રમતગમતના ંછાધનો �. 10,000 અથવા ખર�ખર  

ખચર પૈ�� � ન  ંૂોય ત્. ટણ વરછમા ંએ�વાર �. 10,000  
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3. વયય�તગત �ૂય�રલગ એવ્ ન� �ના�પ  

4. � �પ �ૂય�રલગ એવ્, 10 માવ્ોાોન છાથ્ ચપુ વન્�િન પો��થમા ં

વયવીથા છાથ્ ્િારવયા  

5. સ�લિન�લ અન્ પયોર થોન ન�્યો મીથર અવછુાર  

6. ીપીચ �્નર   

7. �ોમપ્થુરાવ  વાચા-છારવાર છભંાળ છાધન  

8. અર�છો  

9. �ોમપ્થુર ૂા ર્વ્ર અન્ છામગી �. 50,000  

10. િવિિષથ પ�ારના ંછોોથવ્ર (�મ �� થ��ીથ �નવ રન  

વન ન�્યો ાાવલ (અિધ�ૃત િવ �્તા પાછ્થી પાપત  

થય્લ ભાવપટ� અવછુાર, �. 60,000  

પાય ગના માથપ  ાઃસા્ નીચન પમાકનના ્મરચાત�ંકની ણનમન ૂ્  ્ત ાની ત્પસન. 

ગંા��ા નામ ગંાની  ાખયા  

1. આચાયર 1  

2. તાલીમબદ િિક�ો (િિક� : િવદાથ� પમાણ 1 : 8)  

ખાછ એ�્�ુ�થરવુ/ંતાલીમબદ ીનાત� િિક�ોવુ ંપમાણ / 

મ્્નીિ િિક�ોવુ ંપમાણ 50 લાભાથ�ન માથ� 1 : 2 : 2 5 

3. ીપીચ થ્રાિપીથ / ન�્યોલો�જીથ (�િ�ાલીન, �લુા�ાત  

્�ઠ માન્ વ્તનના આધાર પર; અઠવા�્યામા ં2  

�લુા�ાત અિનવાયર) 1  

4. �ાન, ના�, ગળાના િનષણાત (�િ�ાલીન, �લુા�ાત ્�ઠ  

માન્ વ્તનના આધાર પર) (્ર મ�ૂન્ 1 �લુા�ાત આવઆય�) 1  

5. તબીબ (�િ�ાલીન, �લુા�ાત્�ઠ માન્ વ્તનના  

આધાર પર) (અઠવા�્યામા ં1 �લુા�ાત આવઆય�) 1  

6. વો ર્ન 1  

7. રછોઈયા અન્ મ્્નીિ રછોઈયા બન્ં 1-1  

8. �ૂછાબનીિ 1  
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9. પથાવાળા-છૂ છાાઈ �ામ્ાર 1  

10. એથ�ન્નથ / આયા (15 લાભાથ� ્�ઠ 1) 1  

11. વાૂનભથ્ુ ંમાનતવ્તનના 10 % 

ન�િન 

1 મ�ાન મા�લ��વુ ંૂોય �� ભા્ાવું ; પરંા ુત્ ીવા , િવિાળ, ૂવા-

ઉાછવા�ં �મા ંતાલીમાથ� / લાભાથ�ન �િુવધા� �ણર રૂ� િ�� અન્ 

િીખી િ�� ત્�ુ ંૂો�ુ ંજોઈએ. મ�ાનમા ંઅન્ વગરખં્ મા ંઅવરોધર�ૂત 

પવ્િની �િુવધા જ��રયાત પમાણ્ ઉપલબધ �રવી જોઈએ. 

2 મ�ાનના ભા્ા માથ�ની છૂાયની ર�મ, ત્ની છાથ્ છ�ંળાય્લા માપ્ં્ 

�યાનમા ંલઈન્, પાયોજના  ારા વપરાિમા ંલ્વાતા અન્ �બ� લ્વાય્લા 

િવીતારન્ �યાનમા ંલઈન્, લાભાથ�નની છખંયા અન્ ાૂ�ર બાધં�ામ 

િવભાગ્ છમીકા �ર�લા પવતરમાન ભા્ા ્ર ત્મજ ભા્ા �રારની િવગતો 

�યાનમા ંલઈન્, ઉપરની થોચ મયાર્ાની �્ર િનયિંટત �રાિ્. 

3 િિક� અન્ િવદાથ� વાચ્વુ ંપમાણ બૌ�દ� ર�ત્ �્વયાગંતા બાળ�ોના 

��ીછામા ં1 : 8 નન� �રવામા ંઆવ્લ  ્. ત્મ  તા ંનાણા છૂાયવુ ંપમાણ 

મુ્ા ંમુ્ા ંપ�રબળોના આધા�રત રૂ�િ્ ; �મ��, છર�ાર પાછ્ છાધનોની 

ઉપલસબધ, �બનછર�ાર� છગંઠનની નાણા��ય કમતા, છ્વાનવુ ંિવતરણ 

�બનછર�ાર� છગંઠનની પ�િૃ�નની �કા ત્મજ છીંથાએ રમ� �ર�લ 

જ��રયાત અન્ વાજબી�રણ વગ્ર� વગ્ર�. 

4 મુ્ા મુ્ા ��ીછામા ં રથી િાળા �ધુીવુ ં�તર ન -ંવધાુ ંરૂ�વાવું ; એ 

ૂ���ત �યાનમા ંરાખીન્, િાળાના છ�ાવાળાનન્ વાૂનભથથાની ર�મવુ ં

એ્જીથમ્નથ,  ર અન્ િાળા વાચ્ના �તરના તાાવતન્ ત્મજ ત્ ૂ�ા ુ

માથ� ત્મના િવદાથ�નન્ / લાભાથ�નન્ �રવા પ્તા ખચરન્ �યાનમા ં

રાખીન્, �રવાની �થ રૂ�િ્. 

5 જો છીંથા પોત્ લાભાથ�નન્ વાૂનની �િુવધા � �ર� પા્� તો 

વાૂનભથથાની ર�મ છીંથા રાખી લઈ િ�િ્. 
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6 50% લાભાથ�્�ઠ એથ�ન્નથ/આયાની એ� જગા. (આ પમાણ્ એ 

થોચમયાર્ા  ્ અન્ �મરચાર�નની છખંયા લાભાથ�નની વયમ�થના 

આધાર પમાણ્ નન� �રાિ્.) 

7 �નથ�જનછીના મથાળા નીચ્ પોીથ�જ, વાૂનખચર, થ��લાોન, ીથ�િનર�, 

્વાન, ન�ાછખચર, વીજળ� ખચર, પાણીવુ ંખચર, મ�ાનની છામાનય 

મરામત, છાધનો અન્ ત્નો િનભાવ વગ્ર�ના ખચરન્ આવર� લ્વાિ્. જો 

પાયોજનામા ં�ોઈ ભાર� મિીનર�નો વપરાિ ૂોય અન્ ત્ ચલાવવા માથ� 

વધાર� થતો ૂોય તો ત્ન્ અલગથી િવચારણામા ંલ્વામા ંઆવિ્. 

8 ીથાવપ્ન્ અન્ ૂોીથ�લ િનભાવ ખચરની ગાનથ માટ એવા આિશત 

લાભાથ�નના ��ીછામા ંિવચાર� િ�ાિ્. �ના �ુ�ંુબની વાિષશ� આવ� 

તમામ સોતમા ંથઈન્ �િપયા 1 લાખ �રતા ંન �  ્.  ાટાલયમા ંરૂ�તા 

લાભાથ�ન માથ�  ાટાલય િનભાવ ગાનથનો ૂ�ા ુભોજન અન્ અનય 

 ાટાલયના ખચરન્ ભરપાઈ �રવાનો  ્. આ માથ� લાભાથ� ્�ઠ વ�મુા ં

વ� ુમાિછ� �. 850/- મમં�ર રખાયા  ્. � તાલીમાથ�ન/લાભાથ�ન 

 ાટાલયમા ંરૂ�તા નથી. ત્વા લાભાથ�ન માથ�, ત્મન્ માથ� મયાર�્ત 

ખચરન્ આવર� લ્વા મૂ�મ મયાર્ા માિછ� �. 200/- � �ચવ્લ  ્. 

9 એ અપ્�કત  ્ �� વૉ ર્ન (�ૃૂ પિત) તર���ની ારજો છીંથાના �ોઈ એ� 

�મરચાર� જ બાવ્ �મન્ વધારાવુ ંભથ્ુ ં�� માન્વ્તન ન ��વી િ�ાય. 

ત્થી વૉ ર્ન માથ�ની િનયિમત જગા માથ�ની િવચારણા એવી પ�રયીથિતમા ં

જ થઈ િ�િ્ �મા ંઅનય �મરચાર� ; ખાછ �ર�ન્ િિક� / 

વની્�થર/વૂ�વથ� �ામ છભંાળતા �મરચાર� આવી વધારાની જવાબ્ાર� 

ઉપા્� લ્વા માથ� અછમથર ૂોય અથવા �યા ંરૂ�ણા�ં�ય �િુવધા  ો�રા-

 ો�ર�ન બન્ંન્ માથ� ૂોય. આ બાબત તમામ પ�ારની રૂ�ણા�ં�ય �િુવધા 

માથ� લા� ુપ્�  ્. 

રબડાક – શ કમાદ �દવયાાં   માથપની પાય ગનામાા સમકરક્  નન કા્ીમી 

 ામગી  નન  ાિન ની માં ત્શથાાક �થ યાદ� 

1. Clinical Audiometer 
2. Portable Audiometer 
3. Speech Trainer 
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4. Brainstem evoked response Audiometer 
5. Impedance Audiometer 
6. Group Hearing with access of 10 students 
7. TEOAE Screener analyzer with accessories 
8. Flexible Naso Pharyngo Baryngoscope Model ENT 
9. Phonetic Stimulator 
10.  Oscilloscope 
11. Audio Scope-handheld-Screening Pure tone 

Audiometer 
12. Software, hardware for use as visible speech 

equipment (for e.g. Vaghmi, SSI-Dr. Speech etc.) 
13. Micromotor for ear mould making 
14.  Artificial Electronic Larynx 
15.  Baby Reactometer 
16.  Middle Ear Analyzer with accessories 
17. Auto Tympanometer with access 

18. Hearing and test system with insertion Gain 
Measurement 

ન�િ:  આ યા્� માટ �ૃષથાતં�પ  ્, વાીતવમા ં�યા પ�ારના ંઅન્ �યા 

ીવ�પના ંિૈક�ણ� �� તાલીમ છાધનો �� છામગી િાળાન અન્ 

�નુનીથાપન ��નકો માથ� ત્મજ ��વા ંછાધનો વયાવછાિય� તાલીમ ��નકો �� 

િ્પથ ર્ વ�રિોપ માથ� ઉપયોગી  ્ ત્મજ ત્ની છૂાય ��થલા છમય માથ� 

અપાય  ્ ત્ બધી બાબતો વયય�તગત ��ીછા પમાણ્ �ણુ્ોષના આધાર 

પર નન� �રવામા ંઆવિ્. આ મથાળા નીચ્ છૂાયવુ ંપમાણ િૈક�ણ� 

અન્ તાલીમી છાધનછામગી માથ� �. 60,000 અન્ વયાવછાિય� તાલીમ 

��નકો તથા �નુનીથાપન ��નકો માથ� �. 2,00,000ની મયાર્ામા ંિનયિંટત 

�રાિ્. 

2 (્) ત્�શથની �દવયાાં કા િતા કા બાળ્  માથપની ણ ણસશથ સાળાન  

 શવણમં્  બાળ�ો માથ�ની િવિિષથ િાળાનમા ંિવિિષથ િિકણ માથ�નો �ખુય  ો� 

ૂતો ત્ �જુબ જ �ૃ�ષથની �્વયાગંતા ધરાવતા બાળ�ો માથ�ની િવિિષથ 

િાળાનમા ંછં્ �િાવયવૂાર અન્ છવંા્ના ં�ૌિપયો િવ�છાવવા પર ત્મજ 

ત્મની અનય કમતાનના ં�ૌિપયોનો મૂ�મ ઉપયોગ �રવામા ંછૂાય �રવા 

પર રૂ�િ્; �યાર� �િતમ ઉદ્િ ત્મન્ િિકણ માથ�ની િનયિમત િાળાનમા ંજઈ 
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િ�� ત્ ર�ત્ ત્મજ � ૃૂ ્ છમાજમા ંપણ ભળ� િ�� ત્ પ�ાર� ત્મન્ તૈયાર �રવા 

પર રૂ�િ્.  

1. ઉદનસ  

i. બ્વલ �લિપના ઉપયોગ  ારા ત્મન્ છં્ �િાવયવૂાર અન્ છવંા્ની ત્મજ 

ભાષાની િવિિષથ તાલીમ આપવી. 

ii. �ૃ�ષથની �્વયાગંતા ધરાવતા બાળ�ોન્ ૂલનચલનના ં�ૌિપયો 

િવ�છાવવાની ત્મજ જ�ર� છાધન છામગીનો ઉપયોગ �રવાની કમતા 

િવ�છાવવાની તાલીમ આપવી. 

iii. રોજબરોજના ં�વન �વવાના ં�ૌિપયો માથ�ની િવિિષથ આ� �િતશ ઉપલબધ 

�રવી. 

iv. બ�ુિવિધ વ�નકયજનય તાલીમના મા�યમથી ખાછ િિકણ આપી ત્નામા ં

રૂ�લી અનય વ�નકયોની કમતાન્ છત્જ બનાવવી. 

v. ભૌિત�, મનોવૈજાિન� અન્ છામા�જ� પયારવરણ િવિ્ની િવિ્ષ નપવગર 

(orientation) તાલીમ આપી ત્નાથી ત્મન્ પ�ર�ચત બનાવવા. 

vi. �ત્ છામા�જ� છ�ંલનમા ંપ�રણામ્ ત્ ૂ�ાથુી િ�આતમા ંિૈક�ણ� છ�ંલન 

માથ� ત્મન્ છામાનય િૈક�ણ� �કા  ારા તૈયાર �ર�ન્ િૈક�ણ� છ�ંલન 

માથ�ની ત�ો ઉપલબધ �ર� આપવી. 

vii. બાળ�ોના ંમાતાિપતાન્ પણ ત્મના ંબાળ�ોના ંિિકણની પ�્યામા ંભાગ 

લ્વા માથ� પોતછા�ૂત �ર� ત્મન્ પણ છા�ંળવા.ં 

viii. િ� ૂોય ત્થચુ ંબાળ�ોન્ િનયિમત િાળાનમા ંછ�ં�લત િિકણ માથ� 

તૈયાર �રવા. 

ix. � �ૃ�ષથૂ�ન બાળ�ો છ�ં�લત / છમાવ્િ� િાળાનમા ંઅ�યાછ �રતા ંૂોય 

ત્મન્ છમથરન�ાર� છ્વાન ઉપલબધ �રવી. 

2. પાય ગના��ા ્દ  

અ. િવિિષથ િાળાનના લાભાથ�નની વય 5થી 18 વષરની ૂોવી 

જોઈએ. 
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બ. િાળાના �્નો આધાર ત્ પાથિમ� િાળા  ્ �� મા�યિમ� િાળા  ્ 

�� બન્ં  ્ ત્ના ઉપર રૂ�િ્. �ોઈપણ ��ીછામા ંએ�મ્�ઠ � ��ચત 

છીંથાવુ ં�્ 50 લાભાથ�નવુ ંરૂ�િ્ ત્મજ િાળાના િિક�ોવુ ંપમાણ 

લાભાથ� ્�ઠ 1 : 8થી 1 : 15ની વાચ્ રૂ�િ્. 

3. માળ��ા.  

 િાળાની માળખા��ય વયવીથા �ૃ�ષથની �્વયાગંતા ધરાવતા ંબાળ�ોન્ માથ� 

યોગય એવી િ� ૂોય ત્થલા પમાણમા ંઅવરોધર�ૂત ત્મજ જોખમ 

ર�ૂત ૂોવી જોઈએ. પતય્� િાળાન્ �ૃ�ષથની �્વયાગંતાવાળા બાળ�ન્ 

િવિિષથ િિકણ ઉપલબધ �રવા માથ� નીચ્ પમાણ્ છૂાય આપવામા ં

આવિ્ન - 

4. મળ ાથાં  ્ાય – ત્�શથની �દવયાાં કા િતા કા બાળ્  માથપની ણ ણસશથ 

સાળા 

 અગાઉ લાભાથ� ્�ઠ છૂાયવુ ંપમાણ વાિષશ� �. 23,569  

 �ધુાર�ચુ ંલાભાથ� ્�ઠ છૂાયવુ ંપમાણ વાિષશ� �. 58,923  

 રૂ�ણા�ં�ય �િુવધાવાળા લાભાથ� ્�ઠ માિછ� �. 5,410  

 �બનરૂ�ણા�ં�ય �િુવધાવાળા લાભાથ� ્�ઠ માિછ� �. 4,410  

 ના કર્ રચર 

1. ાિનશચર, ન ા ખચરવુ,ં બ�ુિવધ ર�ત્ ઉપયોગી અન્  

અવ�ુ�લન �ર� િ�ાય ત્�ુ ંાિનશચર ઉપયોગમા ંલ્�ુ.ં)  

પતય્� લાભાથ� ્�ઠ �. 2000/- ્�ઠ પરંા ુખર�ખર  

જ��રયાતની છમીકાન્ આધીન �. 1,00,000  

2. રમતગમતના ંછાધનો (3 વષર માથ�) �. 10,000  

3. �ોમપ્થુર ૂા ર્વ્ર અન્ આવષુ�ંગ� છામગી �. 50,000  

(અિધ�ૃત િવ �્તાના ભાવપટ� પમાણ્ ખર�ખર  

ખચરન્ આધીન) 

4. િવિિષથ છોોથવ્ર (�મ �� �ી્ન �ર્ટગ, JAWS (અિધ�ૃત  

િવ �્તાના ભાવપટ� પમાણ્ ખર�ખર ખચરન્ આધીન, �. 60,000  
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5. બ્વલ ીલ્થ, બ્વલછર, થમ�ાોમ, ગ�ણત માથ�ની ફ�મ, ન� �ના�પ 

Abacus, � �િમિત ��થ, િવજાનના િવષય માથ�ની ��થ પાયોજના  

િવિિષથ િૈક�ણ� છામગી અન્ રમ�્ા ંમાથ� આપ્લ  

  ્ર અવછુાર 

પાય ગના માથપ  ાઃસા દાતા નીચન પમાકનના ્મરચાત�ંક ણન્��ક ્તાસનન 

1. આચાયર 1  

2. તાલીમબદ િિક�ો (િિક� િવદાથ� વાચ્વુ ંપમાણ 1 : 8થી 1 : 15)  3  

3. બ્વલ િિક� 1  

4. મોબીલીથ� િિક� 1  

5. થ્રાિપીથ (100 િનયત �ર�લા લાભાથ� ્�ઠ 1)  

પાથર  થાવમ, �લુા�ાતના આધાર પર; માન્વ્તન ન ��વવાની 

િરત્, અઠવા�્યામા ંબ્ �લુા�ાત આવઆય�) 1  

6. તબીબ (પાથરથાવણ, �લુા�ાતના આધાર પર માન્વ્તન  

ન ��વવાની િરત પર, અઠવા�્યામા ં1 �લુા�ાત આવઆય�) 1  

7. �ૂછાબનીિ 1  

8. વો ર્ન 1  

9. રછોઈયા અન્ મ્્નીિ રછોઈયા બન્ં 1-1  

10. છાાઈ �ામ્ાર છૂ પથાવાળા 1  

11. એથ�ન્નથ / આયા (15 લાભાથ� ્�ઠ 1) 1  

12. વાૂનભથ્ુ ંમાનતવ્તનના 10 % 

ન�િન 

1 મ�ાન મા�લ��વુ ંૂોય �� ભા્ાવું ; પરંા ુત્ ીવા , િવિાળ, ૂવા-

ઉાછવા�ં �મા ંતાલીમાથ� / લાભાથ�ન �િુવધા� �ણર રૂ� િ�� અન્ 

િીખી િ�� ત્�ુ ંૂો�ુ ંજોઈએ. મ�ાનમા ંઅન્ વગરખં્ મા ંઅવરોધર�ૂત 

પવ્િની �િુવધા જ��રયાત પમાણ્ ઉપલબધ �રવી જોઈએ. 

2 મ�ાનના ભા્ા માથ�ની છૂાયની ર�મ, ત્ની છાથ્ છ�ંળાય્લા માપ્ં્ 

�યાનમા ંલઈન્, પાયોજના  ારા વપરાિમા ંલ્વાતા અન્ �બ� લ્વાય્લા 
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િવીતારન્ �યાનમા ંલઈન્, લાભાથ�નની છખંયા અન્ ાૂ�ર બાધં�ામ 

િવભાગ્ છમીકા �ર�લા પવતરમાન ભા્ા ્ર ત્મજ ભા્ા �રારની િવગતો 

�યાનમા ંલઈન્, ઉપરની થોચ મયાર્ાની �્ર િનયિંટત �રાિ્. 

3 િિક� અન્ િવદાથ� વાચ્વુ ંપમાણ 1 : 15 થી  1 : 8 નન� �રવામા ં

આવ્લ  ્. ત્મ  તા ંનાણા છૂાયવુ ંપમાણ મુ્ા ંમુ્ા ંપ�રબળોના 

આધા�રત રૂ�િ્ ; �મ��, છર�ાર પાછ્ છાધનોની ઉપલસબધ, �બનછર�ાર� 

છગંઠનની નાણા��ય કમતા, છ્વાનવુ ંિવતરણ �બનછર�ાર� છગંઠનની 

પ�િૃ�નની �કા ત્મજ છીંથાએ રમ� �ર�લ જ��રયાત અન્ વાજબી�રણ 

વગ્ર� વગ્ર�. ખાછ �યાનમા ંલ્વા �વા ��ીછાનમા ંઅન્ પાથિમ� 

િાળાનના ��ીછામા ં1 : 15 �રતા ંણનુ ંપમાણ િવચારણામા ંલઈ િ�ાિ્. 

4 મુ્ા મુ્ા ��ીછામા ં રથી િાળા �ધુીવુ ં�તર ન -ંવધાુ ંરૂ�વાવુ ંએ 

ૂ���ત �યાનમા ંરાખીન્, િાળાના છ�ાવાળાનન્ વાૂનભથથાની ર�મવુ ં

એ્જીથમ્નથ,  ર અન્ િાળા વાચ્ના �તરના તાાવતન્ ત્મજ ત્ ૂ�ા ુ

માથ� ત્મના િવદાથ�નન્ / લાભાથ�નન્ �રવા પ્તા ખચરન્ �યાનમા ં

રાખીન્, �રવાની �થ રૂ�િ્. 

5 જો છીંથા પોત્ લાભાથ�નન્ વાૂનની �િુવધા � �ર� પા્� તો 

વાૂનભથથાની ર�મ છીંથા રાખી લઈ િ�િ્. 

6 યોગ િિક�, છગંીત િિક� વગ્ર� પ�ારના ખાછ િવષયો માથ�ની જગાન 

તયાર� જ િવચારણામા ંલ્વાિ્ �યાર� એ �િુનિ�ત �રવામા ંઆવ્ �� ત્ન્ 

લગતા લાભાથ�ન વૈજાિન� ર�ત્ નન� �ર� ત્ની છમીકા �રવામા ંઆવી 

 ્. જો એમ ખાતર� થાય �� ત્ન આવી છ્વાનની જ��રયાત ધરાવ્  ્ 

ત્મજ ત્ના થ�� ત્મના �વનમા ં�ધુારો આવિ્ ; અન્ ન�ૂ �� છામાનય 

પ�ાર� અન્ યોજનામા ંત્ન્ માથ� જોગવાઈ �રવામા ંઆવી  ્ માથ� આવી 

િનમ� �� �ર� લ્વી. ઉપરાતં આ છ્વાન �િ�ાલીન ધોરણ્ અન્ પિત 

�લુા�ાત્�ઠ માન્ વ્તન ન ��વવાના આધાર પર �ાયારયનવત થિ્. 

7 �નથ�જનછીના મથાળા નીચ્ પોીથ�જ, વાૂનખચર, થ��લાોન, ીથ�િનર�, 

્વાન, ન�ાછખચર, વીજળ� ખચર, પાણીવુ ંખચર, મ�ાનની છામાનય 

મરામત, છાધનો અન્ ત્નો િનભાવ વગ્ર�ના ખચરન્ આવર� લ્વાિ્. જો 
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પાયોજનામા ં�ોઈ ભાર� મિીનર�નો વપરાિ ૂોય અન્ ત્ ચલાવવા માથ� 

વધાર� વીજળ�ખચર થતો ૂોય તો ત્ન્ અલગથી િવચારણામા ંલ્વામા ં

આવિ્. 

8 ીથાવપ્ન્ અન્ ૂોીથ�લ િનભાવ ખચરની ગાનથ માટ એવા આિશત 

લાભાથ�નના ��ીછામા ંિવચાર� િ�ાિ્. �ના �ુ�ંુબની વાિષશ� આવ� 

તમામ સોતમા ંથઈન્ �િપયા 1 લાખ �રતા ંન �  ્.  ાટાલયમા ંરૂ�તા 

લાભાથ�ન માથ�  ાટાલય િનભાવ ગાનથનો ૂ�ા ુભોજન અન્ અનય 

 ાટાલયના ખચરન્ ભરપાઈ �રવાનો  ્. આ માથ� લાભાથ� ્�ઠ વ�મુા ં

વ� ુમાિછ� �. 850/- મમં�ર રખાયા  ્. � તાલીમાથ�ન/લાભાથ�ન 

 ાટાલયમા ંરૂ�તા નથી. ત્વા લાભાથ�ન માથ�, ત્મન્ માથ� મયાર�્ત 

ખચરન્ આવર� લ્વા મૂ�મ મયાર્ા માિછ� �. 200/- � �ચવ્લ  ્. 

9 એ અપ્�કત  ્ �� વૉ ર્ન (�ૃૂ પિત) તર���ની ારજો છીંથાના �ોઈ એ� 

�મરચાર� જ બાવ્ �મન્ વધારાવુ ંભથ્ુ ં�� માન્વ્તન ન ��વી િ�ાય. 

ત્થી વૉ ર્ન માથ�ની િનયિમત જગા માથ�ની િવચારણા એવી પ�રયીથિતમા ં

જ થઈ િ�િ્ �મા ંઅનય �મરચાર� ; ખાછ �ર�ન્ િિક� / 

વની્�થર/વૂ�વથ� �ામ છભંાળતા �મરચાર� આવી વધારાની જવાબ્ાર� 

ઉપા્� લ્વા માથ� અછમથર ૂોય અથવા �યા ંરૂ�ણા�ં�ય �િુવધા  ો�રા-

 ો�ર�ન બન્ંન્ માથ� ૂોય. આ બાબત તમામ પ�ારની રૂ�ણા�ં�ય �િુવધા 

માથ� લા� ુપ્�  ્. 

10 બાળ�ોની �ખની તપાછ માથ� છમયાતંર� તબીબી તબાછની જોગવાઈ 

�રવી ત્મજ ત્ �ગ્ની વયવીથા છબંધ્ં ગોઠવણ �રવી ; �થી � �ોઈ 

લાભાથ�ન્ �ૃ�ષથ પા � મળ� િ�� ત્મ ૂોય ત્ન્ છૂાય�પ થઈ િ�ાય. 

ન � �ૃ�ષથ ધરાવતા માથ�ના િનષણાત �ખના તબીબ ન્ પિત �લુા�ાત 

્�ઠ મૂ�નતા�ુ ંન ��વવાના આધાર પર બોલાવવા અન્ જ��રયાત પમાણ્ 

્ર ટણ મ�ૂન્ �� ્ર   મ�ૂન્ આવી �લુા�ાત ગોઠવવી. 

રબડાક – ત્�શથની �દવયાાં કા િતા કા બાળ્  માથપ સમકરક્  નન કા્ીમી 

 ામગી  નન  ાિન /ઉથ્તક  માથપની ત્શથાાક�થ યાદ� 

1 બ્વલ  લખવાની ીલ્થ 
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2 થ�યલર ફ�મ 

3 Abacus – લખોથા  ો્� 

4 ગ�ણતના િવષય માથ�ની ��થ 

5 િવજાનના િવષય માથ�ની ��થ 

6 ીપિરજનય તાલીમ માથ�ની ��થ 

7 ૂરવાારવા માથ�ની છોથ� 

8 ચ્છ બો ર્  

9 રમવાના ંપ�ાનંી જો્ 

10  ાોથ બો ર્ 

11 બ્વલ ભાષામા ંપાઠ �ીુત�ો 

12 ર��ો ર્ �રવામા ંઆવ્લા ંપાઠ �ીુત�ો/ચોપ્�ન 

3  ન�તે્ થાલ ી ાળાા બાળ્  માથપની પાય ગના  

1. ઉદનસ  

i. ્ર�� લાભાથ�ની છમીકા �ર�ન્ ત્મની છમીયાવુ ંિન્ાન �ર�ુ.ં 

ii. ્ર�� લાભાથ�ની મનોવૈજાિન� અન્ િાર��ર� છારવાર (�ા� યોથ્રાપ્�થ�) 

જ��રયાત પમાણ્ 

iii. ્ર�� લાભાથ�ની કમતા પારખીન્ ત્મન્ મુ્ા મુ્ા મ�થ અન્ મુ્ા મુ્ા 

વગરમા ંવગ��ૃત �રવા 

iv. ્ર�� લાભાથ�ની વતરનની છમીયાનવુ ંિમન �ર�ુ ંઅન્ ત્મન્ િવિિષથ 

�ૌિપયો, ીવ-છૂાય �ૌિપયની તાલીમ આપી ત્ લાભાથ�નની થ્રાપ્�થ� 

(છારવાર િવષય�) જ��રયાતો � �ર� �રવી. 

v. ત્મની િૈક�ણ� અન્ વયાવછાિય� તાલીમ િવષય� જ��રયાતો � �ર� �રવી. 

vi. લાભાથ�ના ંછં્ �િાવયવૂાર/છવંા્ની કમતામા ં�ધુારા લાવવા માથ� 

િવિિષથ વન�થુ ઉપલબધ �રવા.ં 

2. ય ગના��ા ્દ –  ામાનયકન આ ય ગના��ા ્દ 15સી 20 બાળ્  ��િી 

 ીણમક ત્પસન. 

3.  ્ાયની ત્મ  
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 અગાઉ લાભાથ� ્�ઠ વાિષશ� ખચર �. 43,493  

 �ધુાર�ચુ ંલાભાથ� ્�ઠ વાિષશ� ખચર �. 1,08,733  

 �ધુાર�ચુ ંલાભાથ� ્�ઠ માિછ� ખચર �. 9,060  

 ના કર્ રચર 

1. ાિનશચર, ન ા ખચરવુ,ં બ�ુિવધ ઉપયોગમા ંલઈ િ�ાય ત્�ુ ં  

અવ�ુ�લન �ર� િ�ાય ત્વા ાિનશચરનો ઉપયોગ �રવો)  

લાભાથ� ્�ઠ વ�મુા ંવ� ુ�. 2000/- પરંા ુખર�ખર  

જ��રયાત પમાણ્ છમીકાન્ આધીન (2000 x 20) �. 40,000 

2. રમતગમતના ંછાધનો (3 વષરમા ં1 વખત), �. 10,000 

ની મયાર્ામા ંખર�ખર ખચરન્ આધીન રૂ�ન્ �. 10,000  

3. �ોમપ્થુર ૂા ર્વ્ર અન્ આવષુ�ંગ� છામગી �. 50,000  

(અિધ�ૃત િવ �્તાના ભાવપટ� પમાણ્ ખર�ખર  

ખચરન્ આધીન રૂ�ન્) 

4. િવિિષથ છોોથવ્ર/ીપ્. ��.બો ર્/ access થ��નોલો� 

(અિધ�ૃત િવ �્તાના ભાવપટ� પમાણ્ ખર�ખર ખચરન્  

આધીન રૂ�ન્) �. 60,000  

5. �ા� યોથ્રાપી/એઇપ્ુિનલ થ્રાપી/ીપીચ થ્રાપીના ંમુન �બ્ાણ 

છાધનો, િવિિષથ િિકણના ઉપ�રણો અન્ રમ�્ા ંનાના ન�નુા�પ 

બાળ�ો માથ�ના ખાછ રમ�્ા,ં િીખવવા માથ� અર�છો પાયોજના  

  2-અ, 2-બ  

  અન્ 2-� 

આ પાય ગના માથપ  ાઃસા્ નીચન પમાકનન  ્મરચાત�ંક ણન્��ક ્ત ાન  

ત્પસનન 

ગંા��ા નામ ગંાની  ાખયા  

1. ીપ્આયલ િિક� (1 : 4ના પમાણમા)ં 5  

2. ીપીચ થ્રાિપીથ (પાથરથાવમ, �લુા�ાત ્�ઠ, માન્વ્તનના  

આધાર પર અઠવા�્યામા ંબ્ �લુા�ાત અિનવાયર)  1  
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3. મનોવૈજાિન� (પાથરથાવમ, �લુા�ાત ્�ઠ, માન્વ્તનના આધાર પર, 

અઠવા�્યામા ંબ્ �લુા�ાત અિનવાયર)  1  

4. �ા� યોથ્રાિપીથ (પાથરથાવમ, �લુા�ાત ્�ઠ, માન્વ્તનના આધાર પર, 

અઠવા�્યામા ંબ્ �લુા�ાત અિનવાયર)  1  

5. તબીબ (પાથરથાવમ, �લુા�ાત ્�ઠ, માન્વ્તનના આધાર,  

અઠવા�્યામા ંએ� �લુા�ાત અિનવાયર)  1  

6. છાાઈ �મરચાર� છૂ પથાવાળા 2  

7. એથ�ન્નથ / આયા 4  

8. વાૂનભથ્ુ ંમાનતવ્તનના 10 % 

ન�િન  અનય પાયોજનાનની �પર�ખાની �્ર મ�ાન ભા્ા, વાૂન, �નથ�જનછી, 

વતયા�્ બાબતોમા ં� ન�ધ �ર�  ્ ત્ આ પ�ારની પાયોજનાન્ પણ લા� ુ

પ્િ્. 

4 ��શથત ંસી  ાા સયન્ાન માથપના  �નનઃસાથનની પાય ગના  

ઉદનસન આ પાયોજના �ુષથરોગમાથંી ��ુત થય્લા �ખુતવયના લો�ો માથ�  ્, 

ન�ૂ �� �ુષથરોગથી પી�્ત વયય�તન માથ�. અગાઉ �્વયાગંતા ધરાવતી 

વયય�તન માથ�ની પાયોજનાનમા ં� �િો ્િારવવામા ંઆવ્લ  ્ ત્ 

પૈ�� માટ વયાવછાિય� તાલીમ ��નકો ( VTC) માથ�ના �િની આ 

પાયોજના માથ� િવિ્ષ ભાર� �વર� ભલામણ �રવામા ંઆવ્  ્. આ 

પ�ારના લાભાથ�ન માથ� િ્પથ ર્ વ�રિોપ પણ ચલાવી િ�ાય. આ 

પાયોજનાનો પાયાનો ઉદ્િ, �ુષથરોગમાથંી ��ુત થય્લા લો�ોન્ એવા ં

�ૌિપયોમાથંી છિ�ત બનાવવાનો  ્ �� �નાથી ત્ન પોતાની આિથશ� 

છામા�જ� પ�રયીથિતના ં�ધુારો લાવી િ�� ; અન્ �નાથી ત્ન ીવ-

રોજગાર� �� ઉદોગ છાૂિછ�તા પાપત �રવા માથ� વયય�તગત ર�ત્ �� 

છા� ��ૂ� ર�ત્ તૈયાર થઈ પોતાવુ ં�જુરાત ચલાવી િ��. ્ર�� 

વયાવછાિય� તાલીમી ��નકમા ંઆવા �ુષઠરોગમાથંી ��ુત થય્લા 25 �� 

ત્થી વ� ુલાભાથ�નન્ આવર� લ્વા જોઈએ. આ ઉપરાતં વ� ુઅિ�ત 

બન્લા �ુષઠરોગમાથંી ��ુત બન્લાન માથ� 50થી 100 વયય�તન માથ�ના ં

અલગ �ૃૂ ો માથ� પણ છૂાય ન ��વી િ�ાય. 
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મળ ાથાં  ્ાય 

અ. વયાવછાિય� તાલીમ એ�મ ત્મજ �ૃૂ ો માથ� એ� છમાન ખચરની 

આવથમો (�ુલ 150 લાભાથ� માથ�) 

આ કર્ રચર 

 ૂાલ લાભાથ� ્�ઠ ખચર વાિષશ� �. 1320  

 �ધુાર�ચુ ંલાભાથ� ્�ઠ ખચર વાિષશ� �. 3300  

 �ધુાર�ચુ ંલાભાથ� ્�ઠ ખચર માિછ� �. 275  

બ.  ખચરની આવથમ (વયાવછાિય� તાલીમ એ�મ) (25 લાભાથ�ન માથ� 

ત્મજ એ� ઉદોગ માથ� 

 ૂાલ લાભાથ� ્�ઠ ખચર વાિષશ� �. 15,982  

 �ધુાર�ચુ ંલાભાથ� ્�ઠ ખચર વાિષશ� �. 39,955  

 રૂ�ણા�ં�ય લાભાથ� ્�ઠ માિછ� ખચર �. 3830  

 �બનરૂ�ણા�ં�ય લાભાથ� ્�ઠ માિછ� ખચર �. 2830  

 ના કર્ રચર 

1. છાધનો (પાયાના ંછાધનો) મુન ન� �ના�પ પાયોજનાનન.ં  

2-અ, 2-બ, 2-� � ત્ ઉદોગ આધા�રત 

2. ાિનશચર – થ�બલ, �રુિી વગ્ર� ઉદોગ ્�ઠ �. 35,000  

્. ��શથત ંમાાસી ���ક સયન્ા કદન  સ�ક વયશ�કન માથપ� �ા ા ્્  (100 

્ાિાસ�ન માથપ) 

આ કર્ રચર 

 ૂાલના ધોરણ્ લાભાથ� ્�ઠ ખચર વાિષશ� �. 14 ,031 

 �ધુાર�લા ધોરણ્ લાભાથ� ્�ઠ ખચર વાિષશ� �. 35 ,078 

 લાભાથ� ્�ઠ ખચર માિછ� �. 2 ,920 

 ના કર્ રચર 

1. વાછણો (100 લાભાથ�ન માથ� ટણ વરછ્ એ�વાર) �. 20 ,000 

2. ાિનશચર, ખાથલા, ગા્લા,ં લાભાથ�્�ઠ વ�મુા ંવ� ુ 

�. 2000 પમાણ્ પરંા ુખર�ખર જ��રયાતની છમીકાન્  
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આધીન. આમા ંયોગય ત્ પ�ારવુ ંાિનશચર ખાથલા, ગા્લા ં

વતયા�્ રૂ�ણા�ં�ય �ત્વાછીન માથ� (ટણ વરછમા ં 

એ�વાર �. 2000 x 100) �. 2,00,000 

 ાઃસા્ આ પાય ગના માથપ નીચન પમાકનના ્મરચાત�ંકની ણન્�શ�ક ્ત ાની 

ત્પસનન 

ગંા��ા નામ ગંાની  ાખયા  

છામાનય ખચર 

1. પાયોજના છ�ંલન�ાર 1  

2. �ૂછાબનીિ 1  

3. વાૂનખચર માનતવ્તનના 10 % 

વયા  ાણય્ કા્ીમ ્્મ 

1. વયાવછાિય� વની્�થર – 25 લાભાથ�ન માથ�ના એ� ઉદોગ  

્�ઠ એ� પમાણ્ 

2. વયાવછાિય� �ાઉનછ્લર (વા નીય  ્ �� આ જગા માથ� �િ�ાલીન  

�મરચાર�થી ચલાવવામા ંઆવ્; �ન્ માથ� અઠવા�્યામા ંબ્ �લુા�ાત 

અિનવાયર) 75 લાભાથ�ન માથ� અન્ ટણ ઉદોગો માથ� 1  

3. ૂ�પપર (25 લાભાથ�નના એ� ઉદોગ ્�ઠ) 1  

4. પથાવાળા-છૂ-છાાઈ�ામ્ાર (150 લાભાથ� �ધુી) 1  

5. વાૂનભથ્ુ ંમાન્વ્તનના 10 % લ્ખ 

��શઠત ંસી ���ક સયન્ા થતાર �  ણકસય  સ�ક વયશ�કન માથપ� �ા ા ્્  

1. વો ર્ન 1  

2. રછોવયા અન્ મ્્નીિ રછોવયા પતય્� 1 – 1 

3. નછર (150 લાભાથ�ન �ધુી) 1  

4. તબીબ (�િ�ાલીન, પિત �લુા�ાત આધા�રત માન્વ્તનના 

આધાર પર) 1  

5. પથાવાળા-છૂ છાાઈ�ામ્ાર 1  

6. વાૂન ભથ્ુ ંમાન્વ્તનના 10 % લ્ખ 
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ન�િન 

1 આ �ૃૂ  એવા �ુષઠરોગથી ��ુત થય્લી વયય�તન માથ�  ્ �ન ત્મની 

તીત અિ�તતાના �ારણછર, માટા વયાવછાિય� તાલીમ  ારા ત્મવુ ં

�નુનીથાપન થઈ િ��, ત્મ નથી. આ છં્ ભરમા,ં વયાવછાિય� તાલીમ 

��નકના લાભાથ�ન અન્ �ુષઠરોગમાથંી ��ુત થય્લા વયય�તનના � ૃૂ ના 

લાભાથ�ન એ� છમાન ૂોઈ િ�� ન�ૂ. 

2 મા�લ��વુ ં�� ભા્� રાખવામા ંઆવ્ચુ ંમ�ાન ીવા , િવિાળ � �રતા ંૂવા-

ઉાછવા�ં ૂો�ુ ંજોઈએ �મા ંતાલીમાથ� / લાભાથ�ન �િુવધા� �ણર ર�ત્ 

ત્મા ંરૂ� િ�� / તાલીમ લઈ િ�� ત્�ુ ંૂો�ુ ંજોઈએ. 

3 ભા્ા છબંિંધત છૂાયની ર�મ, ઉપર ્િારવ્લી મૂ�મ મયાર્ાન્ �યાનમા ં

રાખીન્ ત્મજ ત્ માથ�ના ંમાપ્ં્ �યાનમા ંરાખીન્ ત્મજ ��થલો િવીતાર 

�બ� લ્વાયો  ્ અન્ ��થલો િવીતાર વપરાિમા ંલ્વાયો  ્, ��વા પ�ારના 

ઉદોગ ચલાવવામા ંઆવ્  ્ ત્મજ લાભાથ�નની છખંયા ��થલી  ્ ત્મજ 

� ત્ િવીતારમા ંાૂ�ર બાધં�ામ િવભાગ  ારા છમીકા �ર�ન્ ભા્ાનો ્ર 

યુ ં� �ચવવામા ંઆવ્લો  ્ ત્મજ ભા્ા �રારમા ં�યો ભા્ા ્ર ્િારવયો  ્ 

ત્ િવગત્ �યાનમા ંલઈન્, િનયિંટત �રાિ્. 

4 �નથ�જનછી ખચરના ૂ�્  નીચ્ પોીથ�જ, વાૂનખચર, થ��લાોન, ીથ�િનર�, 

્વાન, ન�ાછખચર, વીજળ� ખચર, પાણીવુ ંખચર, મ�ાનની છામાનય 

મરામત, છાધનો અન્ ત્ની મરામત વગ્ર� પ�ારના ખચર આવર� લ્વામા ં

આવ્લ  ્. � પાયોજનાનની �્ર ભાર� મિીનર�નો ઉપયોગ થાય  ્ 

ત્ના માથ�ના વધારાના વીજળ� ખચર માથ� અલગથી િવચારણા �ર� િ�ાિ્. 

5  ાટાલય િનભાવ ખચર / ીથાવપ્ન્વુ ંખચર ન� �ના�પ પાયોજના 4 ના 

�બ્ાણમા ં� �ચવાય્લ તાલીમ છમયમયાર્ા � �રા ુ ંજ છીિમત રૂ�િ્, �મા ં

િવિવધ પ�ારના વયવછાય / ઉદોગોની તાલીમ વયાવછાિય� તાલીમ 

��નકોમા ં્િારવવામા ંઆવી  ્. 

6 એવી અપ્કા રાખવામા ંઆવ્  ્ �� વૉ ર્નની ારજો પવતરમાન 

�મરચાર�ગણ પૈ��ની એ� વયય�ત બાવ્, અગર �ોઈ �ત્વાછી પોત્ 

બાવ્. ત્ન્ માથ� વધારાવુ ંભથ્ુ ં�� માન્વ્તન ન ��વી િ�ાય. 
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7 આ મયાર્ાનની �્ર �ાચા માલની પાસપત માથ�ના વાજબી�રણ આપ�ુ ં

જોઈએ. 

રબડાક - ANNEXURE 

વયા  ાણય્ કા્ીમ માથપ િ્ામક ્ત ામાા આ ન્ા ઉઉ ં ની ત્શથાાક�થ યાદ� 
– ILLUSTRATIVE LIST OF RECOMMDENDED TRADES FOR 
VOCATIONAL TRAINING  
S.No. 

 ��.ના. 

Name of Trade / Occupcation 

ઉઉ ં/વય  ાય��ા નામ 

Duration 

 મયમયારદા 

For persons with Locomotor Disability – ્્નચ્નની 

�દવયાાં ક ાળ� વયશ�કન માથપ 

i. Automobile Industry Related Trades – મ થત ઉઉ ંનન 

્ંકા વય  ાય 

1  Auto Mechnaic (Three wheeler) 10 months 

2  Tyre Retrading Vulcanising & 
Rebuttoning 

10 months 

ii. Electrical and Electronics Technology Related 
Trades – ણ ��ક  નન  ીાન� થપ્ન ્ �  ાબાણિક ઉઉ ં  

1  Electrical Motor Widning  10 months 

2  Electronic / Electrical Appliances 
Repairining 

6 months 

3  House Wiring and Repair 6 months 

4  Electrical / Electronics assembly 12 months 

5  Computer Application and 
Programming Skills 

12 months 

6  Web Designing and Internet 
Management 

6 months 

7  Telephone Operation 3 months 

8  Mobile Reparing 3 months 

iii. Mechanical Industry Related Trades – યાાણં્ ઉઉ ં  

 ાબાણિક વય  ાય 

1  Draughtsman (Mechanical) 24 months 

2  Drilling (Fitters) 10 months 
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3  General Mechanics 12 months 

4  Mechanical Watch & Clock 24 months 

5  Sheet Metal Worker, Blacksmith and 
Welding 

12 months 

iv. Other Engineering Related Trades –  નય વગનનત� 

 ાબાણિક વય  ાય 

1  Boiler Attendent 10 months 

2  Detergent & Cleaning Powder / Phenyle 
Marking 

2 months 

3  General Engineering (Leather Work) 12 months 

4  Glasses Beads and Bangles – �ાચના 

મણ�ા અન્ બગં્�ન 

12 months 

5  Manufacture of Footwear – પગરખાવુ ં

ઉતપા્ન 

12 months 

6  Manufacturing of paints, pigments, 
distemper etc. 

10 months 

7  Moudling 12 months 

8  Photography and Video Shooting 6 months 

9  Plumbing 12 months 

10  Pottery (Ceramic) 6 months 

11  Upholsteary & Plastic Work – �ૃૂ �િુોભન 

અન્ પલા�ીથ� �ાયર) 

12 months 

12  Welding 12 months 

v. Printing Industry Related Trades –  ાથ્ામ ઉઉ ં  

 ાબાણિક વય  ાય 

1  Book Binding, Printing 6 months 

2  Desktop Publishing 12 months 

3  Offeset Printing Machine Operator 12 months 

4  Photo Lamination 6 months 

5  Plate Making 6 months 

vi. Textile Industry Related Trades – ્ાથડ ઉઉ ં  ાબાણિક 
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વય  ાય 

1  Bleaching, Dyeing and Calico Printing 12 months 

2  Dyeing and Printing of Textiles 6 months 

3  Handloom, Powerloom 12 months 

4  Weaving, Hand Weaving of Newar Type 
Durries etc. 

12 months 

5  Kalamkari and Screen Printing 10 months 

6  Khadi Weaving  12 months 

7  Laundry Works including Dry Cleaning 6 months 

8  Tailoring 6 months 

vii. Agriculture and Fisheries Sector Related Trades – 
�્ણષ  નન મતઃય ઉઉ ંકનં  ાબાણિક વય  ાય 

1  Gobar Gas Plant Making 10 months 

2  Horticulture and Ornamental Plants 6 months 

3  Jute Fibre Processing and Product 
Making 

10 months 

4  Mashroom Cultivation and Processing 3 months 

viii. Veterinary Services Related Trades – થ��ત ં  ન ાન 

 ાબાણિક વય  ાય 

1  Dairy Farming 12 months 

2  Sheep and Goat Rearing 6 months 

ix. Medical Services Related Trades 
1  ECG & X-ray Technician 6 months 

x. Non-Enginnering Trades 
1  Aerated Water and Soft Drinks 3 months 

2  Agarbatti Making 1 months 

3  Arts and Crafts 12 months 

4  Bakery and Confectionery 6 months 

5  Pickle & Jam Making 6 months 

6  Beautician / Hair & Skin Care 6 months 

7  Bee keeping 3 months 

8  Black Smithy 6 months 

9  Borewell and Pump set maintenance 9 months 

10  Brush making (Iron and Brass) 6 months 
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11  Cane Willow and Bamboo Work – ન્તર 

અન્ વાછં�ામ 

12 months 

12  Candle Making 1 months 

13  Caning of furniture 6 months 

14  Carpentrary 12 months 

15  Carving and Engraving – �ોતર�ામ 12 months 

16  Ceramics Refractory items – Colouring 
/ Print 

10 months 

17  Chalk Piece Making 1 months 

18  China Clay work 3 months 

19  Clinical Lab Technician 10 months 

20  Coal Briquette Making 1 months 

21  Coir Mat making – �ાથી�ામ 3 months 

22  Commercial Art 12 months 

23  Commercial Packaging 6 months 

24  Conch Shell – Craft – િખં�લા 6 months 

25  Cotton Matress and Pillow 
Manufacturing 

6 months 

26  Catering Services 12 months 

27  Cutting and Polishing of Granite Stone 9 months 

28  Decolam Furniture Making 6 months 

29  Dot Pen Refilling Making 2 months 

30  Drawing and Painting 10 months 

31  Duplicating Machine Operation 2 months 

32  Embroideary and Needle Work 12 months 

33  Fabric Making and Embroidery 9 months 

34  Fabrication, Almirah and other house 
utility – ાળ�- ાપંા બનાવવાવુ ં�ામ 

10 months 

35  Fabrication of NETs and Repair of Mech 
Boat Engine 

10 months 

36  Flower and Garland Making (Artificial 3 months 

37  Food Preservation – Canning and 
Pickling 

6 months 
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38  Fruit and Vegetable Presevation (Cold 
Storage) 

12 months 

39  Furniture and Cabinet Making 12 months 

40  Gem Stone Cutting – ૂ�રાન્ પૂ�લ પા્વી 10 months 

41  Granite and Marble Cutting polishing 
etc. 

6 months 

42  Grinding of food grains – wet and dry / 
masala making 

3 months 

43  Hand Crafts, Tricycle, Bullock – Carts 
Repair & Service 

10 months 

44  Horn / Bone / Ivory products making – 
િિલગ્ા ં/ ૂા્�ા ં/ ૂાથી્ાતંમાથંી ચીજવીા ુ

બનાવવી 

10 months 

45  Interior Decoration 12 months 

46  Leaflet Making (including thali 
stitching) and marble cutting polishing 
etc. 

3 months 

47  Mat & Basket Making (Kora and Palm 
Leaves) 

6 months 

48  Match Stikc Making 6 months 

49  Mosaic Polishing 6 months 

50  Optical Lens Cutting 6 months 

51  Paddy & Paddy Straw Craft (Decorative) 6 months 

52  Papad Making 6 months 

53  Paper Bag and Thunga Making / Plate 
/ Envelop etc. 

6 months 

54  Photo Frame and Glass cutting 6 months 

55  Pillow and Bed Making (Cotton) 6 months 

56  Plastic Buttons, Hooks, Pins, Buckles, 
etc. 

6 months 

57  Poster Making 12 months 

58  Pottery Bricks, Tiles and Improved 
Choola 

6 months 

59  Pulp and paper material manufacturing 6 months 

60  Secretarial Practice 12 months 

61  Sofa and Rexin Goods making / repair 6 months 
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62  Spectacles Frame & Optical Work 10 months 

63  Stenography (English / Regional) 12 months 

64  Straw Craft Making 6 months 

65  Toy Making 10 months 

66  Tri-Cycle Assembly 4 months 

67  Typewriting (English and Regional 
Languages) 

10 months 

68  Umbrella Assembly and Repairs 6 months 

69  Wood working 12 months 

Persons with Visual Disability – ત્�શથની �દવયાાં કા િતા કી વયશ�કન 

માથપ 

S.No. 

 ��.ના. 

Name of Trade / Occupcation 

ઉઉ ં/વય  ાય��ા નામ 

Duration 

 મયંાળ  

1  Chair Caning 12 months 
(incl. 3 

months on 
the job 

training) 

2  Handloom Weaving 18 months 

3  Light Engineering  12 months 

4  Electricla/Electronics Assembly 12 months 

5  Braille Shorthand (Hindi/English) 12 months 

6  Computer Application And 
Programming Skills 

12 months 

7  Web Designing And Internet 
Management 

6 months 

8  Physiotherapy  12 months 

9  Office Management 12 months 

10  Salesmanship And Marketing 12 months 

11  Telemarketing And Call Centre 
Executive Training 

6 months 

12  Music (Vocal And Instrumental) 12 months 

13  Beautician And Hair Skin Care 6 months 

14  Entrepreneurship Training 6 months 

15  Candle Making 1 months 
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16  Agarbatti Making 1 months 

17  Detergent Powder Making 1 months 

18  Chalk Making 1 months 

19  Umbrella Making 2 months 

20  Envelope Making 2 months 

21  Nylon Plastic Bags Making 3 months 

22  Telephone Operation  3 months 

23  Mobile Reparining 3 months 

Note: Sl. 15 to 23 are subsidiary trades and can be combined with major 
trades, with a duration of 1 – 2 hours daily. અવ.ુન.ં 15થી 23ના ઉદોગો 

ગૌણ ઉદોગો  ્. ત્મન્ અનય �ખુય ઉદોગ છાથ્ જો્�ન્ ્રરોજ 1-2 

�લા�ની તાલીમ આપી િ�ાય. 

For Persons with Hearing and Speeach Disability – શ કની  નન 

 ાચાની �દવયાાં કા િતા કી વયશ�કન માથપ 

S.No. Trade Remark 

1  Metal Trade (Fitter, Welder, Turner) Period of 
training will 
be same as 
duration of 
the course 
conducted by 
VRTC, 
Mumbail and 
TCAD, 
Hyderabad. 

2  Carpentry 

3  Cutting and Tailoring 

4  Printing and Composing and Book 
binding 

5  Arts & Crafts 

6  Screen Printing 

7  General Mechanic 

8  Photography 

9  Textile Printing 

10  Automobile Engineering 

11  Computer Courses 

12  Electrical Courses 

13  Commercial Practice 
Course conducted at NIEPID, Mumbai 
1. Certificate course in Desktop Publishing (6 months duration, entry 

qualification 9th pass) 
2. Certificate course in Accoutning and Office Automation (6 months 

duration for SSC passed candidates) 
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3. Certificate course in Information Technology (6 months duration for 
SSC passed candidate) 

For persons with Intellecutal Disability – બૌ�દ્ �દવયાાં કા િતા કી 

વયશ�કન માથપ 

Sr.No. Name of the Trade Duration 

1  Envelope making Duration of Training will be 
thrice the period of training 
Specified for those trader for, 
other categories of disbled. 

2  Card Board making 

3  Candle making 

4  Chair conning 

5  Printing, Wearing and 
Dying 

6  Carpentary 

7  File Cover making 

8  Aggarbatti making 

9  Umbrella Making 

10  Light Engineering 

11  Soap and Detergent 
making 

5 મમની  ાત ાત બાદ  ાા સયા  ન ્ ા માનણ ્ બીમાત વયશ�કનના 

માનણ ્- ામા�ગ્  �નનઃસાથન માથપના ્ાફ  ન ્ મ 

 પાયોજનાનો ૂ�ા ુ�મની છારવાર બા્ છાા થયા  ્ એવા માનિછ� બીમાર 

વયય�તન �મન્ માનિછ� રોગોની ૂોયીપથલમાથંી �� ત્વા asylam માથંી રા 

આપવામા ંઆવી  ્. ત્વી વયય�તનના �નુનીથાપન માથ� છૂાય�પ બન્ ત્વી 

વયવીથા ાભી �રવાનો  ્. આજ�ાલ આવા ૂાા વ્ ૂોમની જ��રયાત વતારય 

 ્. �ારણ �� ૂ� પણ છ�ુ્ ાય આવી વયય�તનન્ ીવી�ારવા માથ� તૈયાર નથી. 

આ પાયોજનાનો ૂ�ા ુઆવા છારવાર અપાયા બા્ છાા થઈ ગય્લા અન્ 

િનયિંટત બન્લા માનિછ� ર�ત્ બીમાર વયય�તનન્ વયાવછાિય� તાલીમ ત્મજ 

ત્મના �ુ�ંુબના છ�યોન્ �ાઉનછ્�લલગ છ્વાન ઉપલબધ �રવાનો  ્ �થી ત્મવુ ં

છમાજમા ંઅન્ �ુ�ંુબમા ં�નુનિમલન િ� બન્. આ પાયોજના �તગરત ત્મન્ 

ત્મની બીમાર�ન્ અવલુકીન્ યોગય પ�ારની તબીબી છલાૂ / છારવાર પણ 

આપવાનો પણ ઉપ્મ રાખયો  ્ ; �થી ત્મનામા ંપાછ�ંગ� �� છમયાતંર� પ્્ા 
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થતી મનોરોગિવષય� ખલ્લન્ િાતં �ર� િ�ાય. અપ્કા એવી રાખવામા ંઆવી 

 ્ �� આ પ�ારના �ત્વાછીન વાજબી ત્વા છમયગાળામા ંનોમરલ બનીન્ 

�ુ�ંુબમમા ં�નુનીથાિપત થઈ િ�િ્. આ�ુ ંૂાા વ્ ૂોમ  ાટાલય 25 �ત્વાછીન 

માથ�વ ુ ંૂોઈ િ��. 

 ��. આ કર્ રચર ગંાનની 

 ાખયા 

��્  ાણષ�્ 

રચર �ણથયા 

 . માનદ નકન 

1.  પાયોજના છ�ંલન�ાર (28750 x 12 x 1) 1 3,45,000 

2.  ૂાઉછ��પર/વયવીથાપ� (7500 x 12 x 1) 1 90,000 

3.  છૂાય� (6250 x 12 x 1) 1 75,000 

4.  ચો��્ાર (6250 x 12 x 1) 1 75,000 

5.  ન�ાછ છૂાય� છૂ -�ૂછાબીનીિ (8750 x 
12 x 1) 

1 1,05,000 

6.  છામા�જ� �ાયર�ર (14500 x 12 x 1) 1 1,74,000 

7.  વયાવછાિય� વની્�થર (9500 x 12 x 1) 2 2,28,000 

8.  તબીબ (જનરલ �ા� િિયન) �િ�ાલીન 

પિત �લુા�ાત 850/- અઠવા�્યામા ંબ્ 

�લુા�ાત અિનવાયર (850 x 2 x 52) 

 88,400 

9.  મનોરોગ િનષણાત (�િ�ાલીન) પિત 

�લુા�ાત 850/-) અઠવા�્યામા ંબ્ 

�લુા�ાત અિનવાયર (850 x 2 x 52) 

 88,400 

10.  એઇપ્ુિનલ થ્રાપીીથ (�િ�ાલીન) પિત 

�લુા�ાત �. 850/- અઠવા�્યામા ંબ્ 

�લુા�ાત અિનવાયર (850 x 2 x 52) 

 88,400 

ર. આ કર્ રચર (માનદ નકન ણ  ાય)   

1.  ભા�ુ ં(25 લાભાથ�ન �ધુી)   3,00,000 
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�. 25000 x 12 

વગર અ – િૂ�રો 37,540 

વગર બ – િૂ�રો 25,000 

વગર � – િૂ�રો / અનય 18,750 

2.   ાટાલય િનભાવખચર (50% ાાળો આપતા 

છ�યો) (1250 x 12 x [12]) 

 1,80,000 

3.  �નથ�જનછી (25 x 4000)  1,00,000 

4.  ્વા / પયોગિાળા ખચર  62,500 

5.  �ાચો માલ @ �. 25,000 થી �. 1,75,000 

ઉદોગ / વયવછાય્�ઠ, �યો વયવછાય  ્ 

ત્ના પર આધા�રત 

 50,000 

્.  ના કર્ રચર   

1.  વયાવછાિય� તાલીમ વગર માથ�ના ંછાધનો 

(2 ઉદોગ) 

 2,50,000 

2.  ાિનશચર, ખાથલા, ગા્લા,ં @ 2,000 પિત 

લાભાથ� ખર�ખર છમીકાન્ આધીન 

�ામ�ાજના ક્ટમા ંઅન્  ાટાલય / �ૃૂ  

માથ� યોગય ત્ પ�ારવુ ંાિનશચર (ટણ વરછ્ 

એ� વાર) 

 50,000 

3.  રછો્ાના છાધનો  20,000 

6 ા ્્ -આિા�તક  �નનઃસાથન ્ાયરકમ (ા્્  વય ઃસાથન ્ાયરકમ)  

 િવિિષથ િાળાન અન્ છીંથાન મારાત્ �્વયાગં બાળ�ોન્ િિકણની �િુવધા 

� �ર� પા્વા માથ� ઉપર જણાવયા પમાણ્ની છીંથા��ય �ાયર્મો ઉપલબધ �રાયા 

 ્ તયાર� ત્વા �ાયર્મોન્ � �ર� બની િ�� ત્વા � ૃૂ  આધા�રત �નુનીથાપન 

�ાયર્મો / �ૃૂ  વયવીથાપન �ાયર્મની આવઆય�તા પણ ીવી�ારવી જોઈએ. 

બૌ�દ� અન્ િાર��ર� ર�ત્ �્વયાગં વયય�તનની જ��રયાતોની પ�ર� �ણરતા માથ� 
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છવા�ગ � �ટી અ�ભગમ લા� ુ�રવાના ૂ�ાથુી એવી પાયોજનાન �� �વુ ંલુય 

છ�ુ્ ાયની છામ્લગીર�વુ ંરૂ�ચુ ં ્ એવા �ૌ�ંુ�બ� વાતાવરણવાળ� 

પાયોજનાનન્ પોતછા�ૂત �રવામા ંઆવી  ્. આ પૈ�� � ૃૂ વયવીથાપનની 

પાયોજન બાળ�ન્ ત્ના પોતાના ની� પા�રવા�ર� વાતાવરણમા ંિવ�છવા 

માથ�ની જ��રયાત � �ર� પા્િ્ એ�ુ ંઅપ્�કત  ્. આ અથરમા,ં આ પાયોજના 

િવિિષથ િાળાનમા ંઉપલબધ �રાતી આ� �િતશન માથ� � �ર� બની રૂ�િ્. ૂાલમા ં

� િવિિષથ િાળાન �ાયરરત  ્ ત્મન્ પોતછા�ૂત �રવાવુ ંચાચ ુરૂ�િ્ અન્ એવી 

અપ્કા રાખવામા ંઆવી  ્ �� ત્ન આ છ્વાન ઉપલબધ �રવા માથ� છછંાધન 

� �રા ંપા્�. આમ આ છ્વાન અન્ �ાયર્મો માથ� િવિિષથ િાળાનના માળખા ં

છછંાધન આધાર�પ બની રૂ�િ્. ત્ માથ� આવઆય� એવી છામગી �� 

વાૂનવયવૂાર માથ�ના આવછુ�ંગ� ખચર માથ� આ �ાયર્મ �તગરત જોગવાઈ 

�રાિ્. 

ઉદનસ 

i. ૂલનચલન (મો�બલીથ�)ના ં�ૌિપય ઉપલબધ �રવા ં

ii. �્વયાગંજનો વાણીવયવૂારની પાયાની �ુિળતા પાપત �ર� ત્ માથ� 

ત્મન્ છૂાય� બન�ુ.ં 

iii.  રના જ વાતાવરણમા,ં િવિ્ષ �ર�ન્ તીત પ�ારની �્વયાગંતા 

ધરાવતી વયય�તનન્ રોજબરોજના �વન માથ�ની પ�િૃ�ન િીખવવી. 

iv. �ાઉનછ્�લલગ અન્ ત્ના છબંિંધત અનય વન�થુ  ારા લ�કત મ�થના ં

માતાિપતા અન્ વાલીનની છવ્ં્ના ા�તૃ �રવી. 

v. છમીયા�પ વતરન, વતરનમા ંરૂ�લી િવ�ૃિતન ત્મજ છ�ારાતમ� વતરન-

છૂયોગની છમીયાનના ઉ��લ માથ� છછંાધનો અન્ િવષય છામગી 

િોધવામા ંપ�રવારોન્ છૂાય �રવી. 

vi. બાળ�ની છમીયાનન્ માતાિપતા �� વાલી ત્મના પ�રવાર અન્ � ૃૂ ્ 

છ�ુ્ ાયના વયાપ� અન્ િવિાળ છં્ ભરમા ંછમજતા અન્ જોતા થાય ત્ 

પ�ારનો શ્ષઠ �ૃ�ષથ�ોણ અપનાવવામા ંમાતાિપતાન્ છૂાય �રવી. 

vii. માતાિપતા અન્ પ�રવારોન્ એવી ર�ત્ છૂાય �રવી �� �થી માતાિપતા 

� ૃૂ વયવીથાપનમા ંપ્�ાર�પ વતરનન્ અછર �રતા ંપ�રબળોન્ નળખી 
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/ છમ� િ�� અન્ એવી છમજણ પણ ��ળવી િ�� �� બાળ�ન્ ��વી ર�ત્ 

છ�ારાતમ� છૂયોગ � �રો પા્� િ�ાય �ના થ�� ત્ બાળ� �યુોગય ર�ત્ 

વતરન �ર� િ��. 

viii. �્વયાગંોની છારવાર િવષય� જ��રયાતોન્ આતમછાત �રવી. 

ix.  ર�ગણ્ જ િીખવા-િીખવવા માથ�ની છામગી અન્ અનય આવઆય� 

આવષુ�ંગ� છામગી ઉપલબધ �રવી. 

x. છમીકા મારાત્ વાિષશ� �લાયનથ � �પયા�ંન ૂાથ ધર�ુ.ં 

પાય ગના��ા ્દ 

આ પાયોજના �તગરત, વ�મુા ંવ� ુછખંયામા ં�્વયાગંોન્ આવર� લઈ િ�ાય ત્ 

પ�ારના ં15થી 30 �ુ�ંુબોન્ લાભાથ� �ુ�ંુબ તર��� આવી લ્વા.ં પતય્� પવાછી 

(itinerant) િિક�  ર્�ઠ 1 : 15 ના પમાણમા ંવયય�તનન્ આવર� લઈ િ��. 

મળ ાથાં  ્ાય 

આવતર� ખચર – માન્વ્તન માથ� 

અગાઉવુ ંલાભાથ�્�ઠ વાિષશ� ખચર �. 9108  

�ધુાર�ચુ ંલાભાથ�્�ઠ વાિષશ� ખચર �. 22770  

�ધુાર�ચુ ંલાભાથ�્�ઠ માિછ� ખચર �. 1900  

સીર ા/સીર  ા માથપ� �ા  ા�્તય/ ામગી 

િીખવા/િીખવવા માથ�ની છામગી �. 20,000  

છીંથા આ પાયોજના માથ� નીચ્ના �મરચાર�ગણ િન્�ુત �ર� િ��ન 

ગંા��ા નામ  ગંાની  ાખયા  

1.  �પુરવાવ ર ( BRS થય્લા ૂોય તો વા નીય 6900 x 12 x 1) 1 

2.  પવાછી િિક� (1 : 15 પ�રવાર) પ�રવાર્�ઠ મ�ૂન્  

એ� �લુા�ાત અન્ ્રરોજ � ત્ પ�રવાર માથ� 2થી 6 �લા� 

ન�ધન 

1. �ૃૂ  �લુા�ાતના ખચર માથ� લાભાથ� બાળ�ના માતાિપતા પાછ્થી 

વાૂનખચર વ�લુ �ર� િ�ાિ્. પરંા ુગર�બી ર�ખા નીચ્ �વતા ં

પ�રવારોન્ ત્માથંી બા�ાત રખાિ્. આવા ંBPL પ�રવારોન્ માથ�, પવાછી 
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િિક�, અનય પાયોજનાન જોગવાઈ �ર�  ્ ત્ �જુબ, માન્વ્તનના 

10 % વ� ુર�મ માન્વ્તન તર��� મ્ળવી િ��. 

2. �નથ�જનછી ખચરના ૂ�્  નીચ્, થપાલ, વાૂનખચર, થ��લાોન, ીથ�િનર�, ્વાન, 

ન�ાછ ખચર, વીજળ� ખચર, પાણીવુ ંખચર, મ�ાનવુ ંછામાનય મરામત ખચર, 

છાધનો અન્ ત્ના િનભાવ માથ�વ ુ ંખચર વગ્ર�નો છમાવ્િ થાય  ્. 

7  ��દાય આિા�તક  �નનઃસાથન ( CBR)ની પાય ગના 

 છ�ુ્ ાય આધા�રત �નુનીથાપન પાયોજના �તગરત, એવા િવીતારમા ં�યા ં

�્વયાગં વયય�તન માથ�ની છ્વાન અતયતં મયાર�્ત  ્ અથવા તદન 

અયીતતવમા ંજ નથી એવી િવીતારોમા ં�બનછીંથા��ય વાતાવરણમા ં�્વયાગં 

વયય�ત, ત્નો પ�રવાર, છ�ુ્ ાય અન્ આરોગય િવષય� છ્વાન ઉપલબધ 

�રનારાન છાથ્ મળ�ન્ ત્ છ્વાન ઉપલબધ �ર�  ્ આ છં્ ભરમમા,ં ખાછ �ર�ન્ 

ગામીણ િવીતારો માથ� �્વયાગં વયય�તનની જ��રયાતો � �ર� �રવા માથ� આ 

�ાયર્મો �યુોગય  ્ ત્ની અિનવાયર લાક�ણ�તા એ  ્ �� ત્વુ ંલુય 

ભાગી્ા�રતા અન્ છ�ુ્ ાયની છામ્લગીર�વુ ં ્. ીથાિન� �� છ�ુ્ ાય �કાએ 

�નુનીથાપન છ્વાન િ� �રવાથી છીંથા��ય �ાયર્મોમા ંરૂ�લા  ણા અવરોધ 

��ર �ર� િ�ાય  ્.  રથી છીંથા �ધુીનો પવાછ ખચર અન્ ત્ન્ લગતી 

�આુ��લીન થાળ� િ�ાય  ્ અથવા ન � �ર� િ�ાય  ્. વળ� આ �ાયર્મમા ં

�્વયાગં વયય�તન્ ત્ના પ�રવાર, ત્ના છ�ુ્ ાય �� ત્ના વાતાવરણથી અલગ 

�રવામા ંઆવતો નથી અન્ આ �ાયર્મમા ં�ુ્  �ુ�ંુબના છ�યો અન્ છ�ુ્ ાયના 

ીવયછ્ંવ�ો જ �નુનીથાપનની પ�્યામા ંભાગી્ાર બન્  ્. ્ર�� ભાગી્ારો 

પતયક જોઈ િ��  ્ �� �્વયાગં વયય�ત યુ ંમ્ળવી રૂ�લ  ્ અન્ ��થલી પગિત 

�ર� રૂ�લ  ્. આનાથી વયય�તવુ ંપ�રવાર અન્ છ�ુ્ ાય છાથ્ છિંમલન િ� 

બન્  ્ અન્ છ�ુ્ ાય પણ વયય�ત � �ંઈ પ્ાન �ર� રૂ�લ  ્ ત્વુ ં� �પય 

િપ ાની િ��  ્. 

ઉદનસ 
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1. છ�ુ્ ાય આધા�રત �નુનીથાપન ( CBR) છ્વા, �્વયાગંજન માથ� 

્રજાની છમાનતા અન્ ત�ની છમાનતા છબંિંધત �ામ �રવાની 

જ��રયાત િપ ાન્  ્. 

2. �્વયાગંજનન્ �નુનીથાિપત �રવા અન્ તાલીમબદ બનાવવા ત્મજ 

ત્મન્ છ�ુ્ ાયની છાથ્ છિંમ�લત �રવા. 

3. ઉદ્િ એ પણ રૂ�લો  ્ �� િાર��ર� અન્ બૌ�દ� �્વયાગંતાથી ગીત 

વયય�તન્ �વનના �ખુય પવાૂમા ંલઈ આવવા અન્ ત્મન્ ીવ-િનભરર 

બનવાના ત્મજ છમાજના છ�્ય છ�ય બનવાના ત્મની પયાછમા ં

ત્મન્ છૂાય�પ બન�ુ.ં 

4. આ અ�ભગમની �ગ� �ત બાબત એ  ્ �� ત્મા ંછ�ુ્ ાયની છ�્ય 

ભાગી્ાર� રૂ�લી  ્ અન્ ત્વુ ં��નક�બલ�ુ  ્. આરોગય �ાયર�રો અન્ 

છામા�જ� �ાયર�રોની એ� નવી જ ાોજન્ તાલીમબદ �રવી. 

CBR પાય ગના��ા રચર 

છ�ુ્ ાય આધા�રત �નુનીથાપન યોજના( CBR)ના િવિવધ �િો પા ળના 

ખચરની િવગતો નીચ્ ્િારવી  ્. આમ તો આ ખચરના મથાળામા ંમાટ �ૃષથાતં�પ 

અન્ � �ચ�  ્. પરંા ુએ �યાનમા ંરાખવાની જ�ર  ્ �� છ�ુ્ ાય આધા�રત 

�નુનીથાપન �ાયર્મવુ ં�્ ત્ યોજના �યા ીથળ્ અમલી બનાવવાની  ્ ત્ની 

ઉપર િનભરર  ્. CBR યોજનાના અમલનો અ�ભગમ અલગ અલગ ૂોઈ િ�� 

�ારણ �� ત્ બાબત છામા�જ� અન્ વછિતિવષય� પ�રયીથિત પર આધાર રાખ્ 

 ્. 

મળ ાથાં  ્ાય 

રચરની આવથમ ગંાની  ાખયા / 

આવથમ��ા નામ 

મ કન આવથમ થા ળ��ા 

રચર 

આ કર્ માનદ નકન 

1. પાયોજના છ�ંલન�ાર 1 �. 20,500 માિછ� 

2. ગામીણ �નુનીથાપન 

ીવયછ્ંવ� 

� ત્ પચંાયત ્�ઠ �ુલ 

2 (1 ��ુુષ 1 મ�ૂલા) 

માિછ� �. 2000 વ�ા 

�. 625વુ ંમાિછ� 
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�છુાાર� ભથ્ુ ં

3. CBR �મરચાર� અથવા 

MRWs ( માીથર ના 

�રલ વ્પા�ર) 

10 ગામના છ� �ૂ ્�ઠ 3 

બ�ુલકી �નુનીથાપન 

�ાયર�રો 

�. 9500/- પિત માછ 

4. છામા�જ� �ાયર�રો 20 ગામના છ� �ૂ ્�ઠ 1 

છામા�જ� �ાયર�ર 

�. 12000 પિત માછ 

5. િનષણાત (છામા�જ� 

એ�્�ુ�થર, નથ�િપ�્ીથ/ 

�ા� યોથ્રાિપીથ 

�. 850 પિત �લુા�ાત  

6. વયાવછાિય� વની્�થર 

(નીચ્ની ન�ધ વાચંો) 

મ્�્� પાછ્ અથવા ત્ની 

છમ�ક લાય�ાત ત્મજ 

� ત્ વયવછાયમા ં

�્પલોમા / પમાણપટ 

�. 9500/- પિતમાછ 

7. વૂ�વથ� ખચર  પાયોજનાના �ુલ 

ખચરના 10 % 

ન�િન 

1. જો પાયોજનાની છાથ્ વયાવછાિય� તાલીમવુ ં�ગ છલંગન ૂિ્ તો જ 

વયાવછાિય� વની્�થરની જગા મમં�ર �ર� િ�ાિ્. તાલીમ �ગ્વુ ંખચર 

અનય �ાયર્મોની �મ જ ગણવામા ંઆવિ્. CBR �ાયર્મના અમલની 

છાથ્ વધાર� પમાણમા ંપવાછની બાબત છ�ંળાય્લી ૂોવાથી, અનય 

�ાયર્મોમા ંપવાછ માથ� � ખચર મમં�ર �રાયો  ્ ત્ �રતા ંબ્ ગણો ખચર 

આ પાયોજનામા ંમમં�ર �રિ્. 

2. �યાર� પણ CBRના �ાયર�રોન્ મોથરબાવ� અથવા છાવ�લ ��ુ ંવાૂન 

ઉપલબધ �રવામા ંઆવ્ તયાર� �છુાાર� ભથ્ુ ંતો જ ન ��વવામા ંઆવિ્, 

જો ત્મન્ POL ( પ્્ોલછ�ૂત વગ્ર� છબંધં ખચર) ન ન ��વવામા ંઆવાુ ં

ૂોય. CBR યોજનાના �ાયર્મો �નુનીથાપનના �ાયરમા ંતાલીમ પામ્લા 

ૂોવા જોઈએ. ત્મનો અવભુવ પણ �યાન્ લ્વાિ્. િનષણાતોની છ્વા 
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અનય િનયિમત �ાયર્મો છાથ્ ન્થવ���ગ મારાત્ પાપત �ર� િ�ાય; �યા ં

આ પ�ારની છ્વાન આપવામા ંઆવતી ૂોય. 

8  લથ ત્�શથ ાળ� વયશ�કનના પ્ન ની પાય ગના  

 �્િમા ંઅપપ �ૃ�ષથવાળ� વયય�તનની છખંયા લગભગ 2.5 �રો્ બાળ�ો અન્ 

�ખુતવયની વયય�તનની  ્. આવી અપપ �ૃ�ષથવાળા લો�ો માથ� તબીબી 

�નુનીથાપન બાબતો માથ�ના ં��નકો ીથાપવાની ્રખાીત  ્. આવા ં��નકોમા ં

અપપ�ૃ�ષથમા ંરાૂત થાય ત્મજ નાની વીા ુમોથ� �્ખાય ત્ પમાણ્ની 

magnification પ્યુ�તનની જોગવાઈ ઉપરાતં યોગય ત્ �નુનીથાપન છ્વાન 

પણ છામ્લ ૂિ્. આ ��નકોના �ખુય ઉદ્િો નીચ્ પમાણ્  ્ન- 

1. અપપ�ૃ�ષથવાળ� વયય�તનની નળખ છમીકા અન્ �ાઉનછ્�લલગ ઉપરાતં 

તાલીમ �િુવધા ઉપલબધ �રવી. 

2. અપપ �ૃ�ષથવાળ� વયય�તન ત્મની મૂ�મ કમતા �ધુી પૂ�ચી િ�� ત્ 

માથ� છૂાય અન્ માગર્િરન � �રા ંપા્વા ંત્મજ યોગય પ�ારના ંચઆમાનંી 

�િુવધા ઉપલબધ �ર�ન્ ત્મની �ૃ�ષથિવષય� ્કતામા ં�ધુારો લાવવો. 

3. �યા ંજ�ર જણાય તયા ંયોગય પ�ારની તબીબી છારવાર માથ� ર�ારલ 

વયવીથાની જોગવાઈ �રવી. 

4. અપપ �ૃ�ષથવાળ� વયય�તનની િવિિષથ જ��રયાતોન્ અવ�ુપ ઉપ�રણો 

અન્ છાધનો ઉપલબધ �રવા.ં 

5. ન��વુ ંતથા ��રવુ ંજોવા માથ� ત્મજ  રમા ંઅન્  ર બૂાર પણ મુ્ા ં

મુ્ા ં�ામ �રવા માથ� અપપ �ૃ�ષથમા ંઉપ�ાર� ઉપ�રણોના ઉપયોગ �ગ્ 

તાલીમ આપવી. 

6. મનોવૈજાિન�, છામા�જ�, �નુનીથાપન િવષય� �ાઉનછ્�લલગ, નપવગર 

અન્ તાલીમ અન્ ૂલનચલન (મોબીલીથ�)ની તાલીમ ઉપલબધ �રવા.ં 

મળ ાથાં  ્ાય 

 ��. રચરની આવથમ ગંાની/ 

આવથમની  

 ાખયા 

��્  ાણષ�્ 

રચર �ણથયા 
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માનદ નકન માથપ� �ા આ કર્ માનદ નકન 

1.  પો��થ �પુરવાવ ર ( Optometricsમા ં

અન્ અપપ�ૃ�ષથ છબંિંધત �ામગીર� તાલીમ 

લીધ્લા) @ 28750/- માિછ� 

1 3,45,000 

2.  �ખના ્્�ના િનષણાત 1, અપપ�ાલીન ; 

મ�ૂનામા ં12 �્વછ માથ� @ 850/- 

�લુા�ાત ્�ઠ 

 1,22,400 

3.  અપપ�ૃ�ષથ �નુનવછન છૂાય� (�. 8750 

પિતમાછ) 

1 1,05,000 

4.  ન�ાછ આિછીથનથ – છૂ -થાવિપીથ, 

્�થાએન્� નપર�થર (150 લાભાથ�ન �ધુી 

8750 x 12 

 1,05,000 

5.  પથાવાળા / એથ�ન્�નથ / ૂ�પપર  

6250 x 12 

 15,625 

માનક નકન ણ  ાય��ા આ કર્ રચર 

1.  વૂ�વથ� ખચર (વાિષશ�) ભા્ાછ�ૂત  1,20,000 

 ના કર્ રચર  

 ��.

ના. 

રચારનની આવથમ  ાખયા  ાણષ�્ 

રચર �ણથયા 

1.  Trail Case Non Illuminated 1 7000 

2.  Trail Frame 1 700 

3.  Ophthalmoscope Keeler Vista 20 
With Local Transformer 

1 11500 

4.  Indirect Ophthalmoscope Keeler 
Fison With Local Transformer 
Keeler Vantage Original Outfit 
With Yolk + 20k Lens 

1 42000 

5.  Streak Retinoscope Mains Model – 1 4000 
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India 

6.  Reverse Roller Test Type Manual 1 3500 

7.  Slit Lamp Microscope Indian Make 1 30000 

8.  Perimeter Projection, Arc Type – 
India 

1 16000 

9.  Table For Perimeter 1 2500 

10.  Lensometer T.M.L. – Japan 1 34000 

11.  LEA Contrast Sensitivity And 
Colour Vision Test 

1 10000 

12.  CBM Indigenous Kit 1 2000 

13.  Amsler Chart 1 500 

14.  B & H Low Vision Aid Set Of 
Single Lens Devices 

1 2500 

15.  Keeler LVA Starter Set Containing 
Telescopes For Distance 

1 40000 

16.  Specwell Telescope 2 X 4 X And 6x 1 12000 

17.  Specwell Tribal Frame And 
Accessories 

1 5000 

18.  Assorted Hand, Stand And 
Illuminated Magnifiers 

1 3000 

19.  Set Of 4 Corning Filters 1 20000 

20.  CCTV Black And White Unit 
Telesensorty (USA) 

1 80000 

21.  Field Expnder Testing Set And 
Loaner Unit 

1 50000 

22.  Assortment Of LVA Telescope 
Distance And Near Single Lens 
Magnifiers, Hand Held And 
Spectacle Mounted (For Sale And 
As Loaner Units And Stock) 
Approx 

1 250000 

23.  Floor And Talbe Lamps, Reading 
Stands Occcluders And 
Accessories 

1 5000 
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9. PROJECT FOR HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT –  
માન   ા ાિન માથપની પાય ગના 

 Objective – Human ResourceDevelopment – ઉદનસ –  

માન   ા ાિન ણ ્ા  

• Training for trainers in special education, for the 
rehabilitation of persons with cerebral palsy, Intellectual 
Disability and other categories of the disabled. 

• To serve as a resource center for the rehabilitation of the 
disabled persons. 

• To provide for the training and learning material and other 
relevant documentation and to serve as a center for 
research and networking of resources in the field of 
rehabilitation of the Persons with disabilities with special 
reference to the cerebral palsied and person with 
Intellectual Disability. 

Each training program should cater to 20-25 participants in one 
batch. Though the cost for a cook has been provided it is 
desirable that the boarding and lodging facility be out sourced 
wherever feasible. 
 

S.No. 

 ��. 

ના. 

Cost Item  
રચરની આવથમ 

No. 
Post 

/Item 
ગંા/ 

 ઃર �ની 

 ાખયા 

Item 
Cost 

(Annual) 
in Rs. 
 ાણષ�્ 

રચર �ણથયા 

1.  Honorarium of Two Core Faculty 
Members (One at level of Asst 
professor and one at the level of 
Lecturer (20000 + 15000) * 12) 

�ખુય અ�યાપન છ�યો)  

1 420000 

2.  Honorarium to 15 guest faculty @ 
Rs.750 per hour (15 x 750 x 20 

hrs) (ગ્ીથ ા��પથ�) 

 225000 
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3.  Training Allowance (20 
participants * 10 months Rs. 750 

p.m.) (તાલીમ ભથ્ુ)ં 

 150000 

4.  Educational tour including train 
fare by IInd class and incidental 
charges Rs. 100 per day per 

trainee (િૈક�ણ� પવાછ) 

 75000 

5.  TA/DA to Examiners & guest 
faculty 

 25000 

6.  Documentation (including 
translation & distributing) 

(્ીતાવ્��રણ, ભાષાતંર અન્ િવતરણ) 

 35000 

7.  Contingencies (�નથ�જનછી)  35000 

For Hostel Facility –  ાંા્ય ��ણ િા માથપ 

1.  Warden 13000 * 12 (વો ર્ન) 1 156000 

2.  Cook 6250*12 (રછોવયા) 1 75000 

3.  Attendant 6250 * 12 (એથ�ન્�નથ) 1 75000 

4.  Sweeper cum Peon (6250 * 12) 

(upto 150 beneficiaries) (છાાઈ 

�ામ્ાર – છૂ પથવાળા) 

 75000 

 

S.No. 

 

Cost Item  No. 
Post 

/Item 

Item 
Cost 

(Annual) 
in Rs.  

Non-recurring 
1.  Projector/display system 1 20000 

2.  Tv (colour) 1 10000 

3.  DVD /VCD Player 1 5000 

4.  Screen 1 6000 
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5.  Computer Hardware and 
accessories (subject to actual cost 
as per quotation from an authorize 
vendor 

1 50000 

6.  Specialised Software (subject to 
actual cost as per quotation from 
an authorized vendor 

1 60000 

7.  Photostat machine 1 125000 

It should be ensured that the trainees fulfill the eligibility conditions 

prescribed for similar courses conducted by National Institutes. It 

would be required to give an undertaking to this effect.The institute 

should also be authorized /approved by RCI to carly out the Human 

Resource Development Programs. 

એ બાબત �િુનિ�ત �રવી જોઈએ �� તાલીમાથ�ન, આ જ પ�ારના અનય અ�યાછ્મો 

માથ�, ન્િનલ વસનીથથટ �થછ  ારા � ��ચત �રાય્લી પાટતાની િરતો પ�ર� �ણર �ર�  ્. 

ત્મણ્ ત્ મતલબની ખાતર� આપવાની રૂ�િ્. ઉપરાતં તાલીમી છીંથા પણ RCI  ારા 

માનવ છછંાધન િવ�ાછ �ાયર્મ ૂાથ ધરવા માથ� અિધ�ૃત / મમં�ર રખાય્લ ૂોવી 

જોઈએ. 
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રબડાક 1 

ANNEXURE-I 
 

FORM-I 
 

GFR 19-A 
(See Rule 212(1)1 

 
Form of Utilization Certificate 

 
S. No. Letter no. & Date Amount 

   
   
 Total  
Certified that out of Rs. _________of grant-in-aid sanctioned during the 
year _________ for the year _________ in favour of __________________ 
under this Ministry/Department Letter No. given in the margin and 
Rs. _________ on account of unspent balance of the previous year, a 
sum of Rs. _________ has been utilized for the purpose of _________ for 
which it was sanctioned and that the balance of Rs. _________ 
remaining unutilized at the end of the year has been surrendered to 
Government (vide No. _________ dated _________)/will be adjusted 
towards the grant-in-aid payable during the next year _________ 
2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which 
the grant-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled/are being 
fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the 
money was actually utilized for the purpose for which it was 
sanctioned. 
 
Kinds of checks exercised. 
1. Registers and records maintained for recording receipt of grant 
2. Bank Statements /Cash Book /Ledgers  
3. Vouchers / Bills maintained 
4. Others to be specified. 
 
Signature _________ 
Designation_________ 
Date _________ 
 
Chartered Accountant 
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રબડાક 2 

ANNEXURE-II 
FORM-II 
Name of the Scheme/project 

DETAILS OF STAFF EMPLOYED – ણન્��ક ્ત ામાા આ ન્ ્મરચાત�ંકની ણ ંક  

i. Name of the organization 
ii. Name and address of the Project 
iii.  Project Year of Grant 
S. 
N
o. 

Name, 
Designa
tion and 
address 

Educationa
l 

qualificatio
n and 

experience 

Date of 
appointment and 
period of which 
employed during 

the year 

Honorar
ium per 
month 

Total 
Honorariu

m paid 
during the 
previous 

year 

Total Honorarium 
proposed to be 
paid during the 

current year (the 
grant year) 

Aadh
aar 

numb
er 

Aadhaar 
seeded 
bank 

account 
number 

IFSC 
code 

Name and 
address of 
the Bank 

Rem
arks 

       The information in these columans is 
NOT to be submitted in hard copy and 
other means and is only to be filled in e-
Anudaan Portal. 

 

Note: 
1.  If services of personneal are used for more than one project this may suitably be brought out. 
2.  If may be confimed that the provisions of schemes/cost norms to honorarium have been made known to the Human Resource 

personnel engaged by way of a note. 
Sd/- 
Secretary / General Secretary 
NGO Name 
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રબડાક 3 

ANNEXURE-III 
FORM-III 
Name of the Scheme – DDRS 
Project __________________________ 
LIST OF BENEFICIARIES – ્ાિાસ�નની યાદ� 
Name of Organisation: 
i. Name and address of the Project 
ii.  Year 
S. 
N
o. 

Name 
of the 
benefi
ciary 

Father’s/ 
Mother’s/ 
Guardian’
s Name 

Correspo
ndence 
Address 

of 
Benefici

ary 

Date 
of 

Birth 

Gen
der 

Type 
of 

disab
ility 

%age 
of 

sever
ity of 
Disab
lity 

Date 
of 

entry 
in 

instit
uion 

No. of 
completed 
months/ 

years with 
the 

instituion 

Aadhaar 
number/ 

UDID 
number 

Aadhaar seeded 
bank account 

number (either 
in name of 

beneficiary of 
parent of 
guardian 

IFSC code 
and Bank 
branch 
(Full 

address & 
Tel. no.) 

Remarks 
about 
Out 

come / 
Results 

1          The information in these columans is 
NOT to be submitted in hard copy and 
other means and is only to be filled in e-
Anudaan Portal. 

 

2           

3           

Note: 
The list should include all the beneficiaries who were with the institution for any part of the previous financial year. The total number should tally with the total in the 
application. 
As far as possible the list should be separate for each identified activity or facilitate identification of beneficiary with anactivity/component of the project. 
The list should preferably in alphabetical order or some other well-defined order and followed from year to year. 
The fact whether the beneficiary is residentialy non-residential may be brought out in remarks column or in a separate column. 
Sd/ 
Secretary/General                 Secretary 
NGO Name
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રબડાક 4 

ANNEXURE-IV 
FORM-IV 
Details of office bearers / Managing Committee of the 
Organization –  ાઃસાના ્ દનદાત  / વય ઃસાથ્  ણમણકના   ય ની ણ ંક  

i. Name of the organization 
ii. Name and address of the Project 
iii.  Year of Grant 
 

S. 
NO. 

Name Occup
ation 

Address Tel. 
No. 

Edu. 
Qualifi
cation 

Experience Remark 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

 
Note: (i) The tenure upto which the above management committee will 
be valid is to be indicated and that it has been constituted legally after 
following the prescribed procedure may be confirmed. In case if any of 
the above members is an office bearer in any other organisation 
receiving assistance from the Ministly, this may be suitably indicated. 
 
 
Sd/ 
Secretaly/General        Secretaly 
NGO NAME 
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રબડાક 5 

ANNEXURE-V 

Budget estimate / Standardised Calculation Sheet for new projects and continuing projects – �દાગથંના �દાગ  / 

ન ી પાય ગના  ન ચા�� પાય ગના માથપ િ તક તની ંકકત���ા થં્ 
Ministry of Social Justice and Empowerment 
Department of Empowerment of Persons with Disabilities 
Name of the Organisation ______________________________ 
Purpose for which grant requested: __________________________________ 
No of beneficiary Last year Current Year Recurring / Non-recurring 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
S. 
N
o. 

Name of 
Post/item of 

cost 

Honorarium 
Amount Last 
year (Total) 

Grant 
Allowable 
per month 

No. of Posts/ 
items/ Benefi- 

ciary (current year) 

Whether 
rates as 

per norms 

Whethe
r staff 

qualifie
d or not 

Grant proposed / 
recommended by 

N.G.O./ State Govt. 
(Current year) 

To be 
sanctioned 

during current 
year (p.a.) 

1         
Total _____________ 
90 Percent _____________ 
1st Instalment _____________ 
Unspent Balance _____________ 
2nd Instalment _____________ 
Signature of the Authorised Signatory 
Name 
Designation 
Address  
Date 
Office Stamp 
i. Separate Sheet may be used for Recurring & Non-recurring grants 
ii. Separate Sheet may be used for each project. 
iii. New posts / items may be indicated in a separate block.
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રબડાક 6 

ANNEXURE-VI 
 
Proforma for submission of audited item wise/post wise break up 
of expenditure made by the organization during the year in 
respect of for the Project of ____________________ at ________________ 

_______________ રાકન ચા્કી પાય ગના _______________ �ક રંક  ષર 

દતણમયાન  ાઃસા દાતા ્ત ામાા આ ન્ા રચરની આવથમ-દ�ઠ/ગંા દ�ઠ ણ ંક  

દસાર ર �ા ન�ડથ ્તપ��ા થં્ તમૂ ્ત ાન  ન�નૂ  

 
S. 

No. 
Post 

/ 
Item 

Total 
Admiss

ible 
Amoun

t 
(100%) 
(Rs.) as 
shown 

in 
Deptt’s 
sanctio
n order 

Amount 
sanction
ed (Rs.) 
[90%/ 

100%] of 
the 

admissib
le 

amount 
shown in 
column 

3 

Amount 
(Rs.) 

spent by 
organiza
tion out 

of 
amount 
sanction

ed as 
whon in 
column 

4 

Amount 
(Rs.) 
spent 
by the 
organiz
ation 
out of 

its own 
resourc

es 

Total 
amount 

(Rs.) 
spent 
by the 

organiza
tion 

(Col. 5 + 
6) 

Remark 
if any 

(excess 
amount 
/ less 

spendin
g – in 
Rs.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

 
Name, Signature, with Date of the President/Secretaly 
Seal of the Organisation Name, Signature, with Date and Seal of the 
Chartered Accountant 
Note: At the time of 1st installment unaudited item wise / post wise 

break up of expenditure statement can be submitted. 
1. At the time of second installment audited item wise / post wise 

break up of expenditure statement is to be submitted. 
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રબડાક 7 

ANNEXURE-VII 
 
Assets acquired wholly or substantially out of Government grants 
Register maintained by grantee institution 

 ત્ાત� ગાનથમાાસી  ા કૂરથકન પ્ �સકન   ા ન્ી   ્યામક  ગાનથ મનળ કી 

 ાઃસા્ ણનિા ન��ા ત�ગઃથત 
 
Block Account maintained by Sanctioning Authorities 
Name of the Sanctioning Authozity 
1. Serial No. 
2. Name of the Grantee institution 
3. No. and date of sanction 
4. Amount of the sanctioned grant 
5. Brief purpose of the grant 
6. Whether any condition regarding the right of ownship of 

government in the property or other assets acquired out of the 
grant was incorporated in the grant-in-aid sanctioned. 

7. Particulars of assets actually credited oracquired 
8. Value of the Assets as on 
9. Purpose for which utilized atpresent 
10. Encumbered or not 
11. Reasons if Encumbered 
12. Dispose or not 
13. Reason and authozity, if any, for disposal 
14. Amount realized on disposal 
15. Remark 
 
Place 
Date 
 
Signature: 
Name of the Secretazy/president 
Seal of the Organisation  
 
Note: In case there is no change from the previous year a photocopy of 

the statement of the previous year be furnished with the 
following statement 

“No change from the year ___________________________” 
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રબડાક 8 

ANNEXURE-VIII 
 
(____Name and Address of the NGO _____) 
 

RESOLUTION 

ઠતા  

 
No. _________ 
Date of the Resolution: ..................  
 
Shri / Smt............ (name of the authorized signatory), .................. 
(Designation of the authorized signatory) and/or “Shri / Smt 
................. (Name of the alternative authorized signatory, if any), 
.................(designation of the alternative authorised signatory) is/are 
hereby authorised to make all correspondence including, signing on 
the utilisation certificate and the Bond on behalf of this NGO, with the 
Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministly of 
Social Justice & Empowerment, Government of India, New Delhi. 
 

Sl. 
No 

Name Designation of the Management / 
Executive Committee 

Signature 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     
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રબડાક 9 

ANNEXURE-IX 
(To be furnished on a Rs. 20/- Non-judicial stamp paper) 

 
BOND 

 
Know all men by these presents that we the ................................. 
(Name of the Organization as in Registration Certificates) as 
association registered under the Societies RegistrationAct, 1860 
having been registered by the office of ............ (Name and full 
address of Registering Authority), vide Registration Number ............ 
dated ............ office at ............ in the State of ............ (herein after 
called the obligor j obligors) are held and firmly bound to the President 
of India (hereinafter called the Government) in the sum of 
Rs. ............(in words Rs ............ only) with interest therein @ 10% per 
annum well and truly to be paid to the President on demand and 
without demur, for which payment we bind ourselves and our 
successors and assigns by these presents. 
2.  SIGNED this.......day of......in the year two thousand and...... 
3.  WHEREAS the obligors has sent a request proposal to Government 

through the Department of Empowerment of Persons with 
Disabilities, Ministry of Social Justice & Empowerment for grants 
of Rs............(write the amount of grants-in-aid applied for 
estimated budget) vide his letter number ............ dated............ 
(write the no. and date of the forwarding letter of the NGO), the 
obligors has agreed to execute this bond in advance, in favour of 
Union Ministry of Social Justice & Empowerment for entire amount 
of Rs............ as requested in the proposal sent to the Government. 
The obligor is willing to accept the proposed amount or any other 
amount approved/ sanctioned by the Government. The obligor is 
willingly executing this bond of proposed amount with the 
stipulation that obligor will be bound upto this amount or by the 
actual amount approved/ sanctioned by the Government, 
whichever is less. The obligor is also willing to accept all terms and 
conditions mentioned in the "Letter of Sanction" to be issued by the 
Government. 

4.  Now the condition of the above written obligation is such that if the 
obligors duly fulfil and comply with all the conditions mentioned in 
the letter of sanction, then above written bond or obligation shall 
be void and of no effect. But otherwise it shall remain in full force 
and virtue. If a part of the grant is left unspent after the expiry of 
the period within which it is required to be spent, the obligors 
agree to refund the unspent balance along with interest at the rate 
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of 10% (ten percent) per annum unless it is agreed by the 
sanctioning authority to be carried over to the next financial year. 
The amount of grant shall be refunded along with interest earn 
thereon. 

 
5. The Society/Trust agrees and undertakes to surrender/pay to 

Government the monetary value of all such pecuniary or other 
benefits which it may receive or derive/have received or derived 
through/upon unauthorized use (such as letting out premises for 
adequate or less than adequate consideration or use of the 
premises for any purpose other than that for which the grant was 
intended) of the property /building or other assets created/ 
acquired/ constructed largely from out of Government grant. The 
decision of the Secretary to the Government of India in the Ministry 
of Social Justice & Empowerment or the administrative Head of the 
Department concerned shall be final and binding on the 
Society/Trust, in respect of all matter relating to the monetary 
value mentioned above to be surrendered/paid to the Government. 

6. The member of the executive committee of the grantee will 
a.  abide by the conditions of the grants-in-aid by the target dates, 

specified in the letter of sanction; and 
b.  not divert the grants or entrust execution of the scheme or 

work concerned to other institution (s) or organization (s); and 
c.  abide by any other conditions specified in the agreement 

governing the grants-in-aid 
In the events of grantee failing to comply with the conditions or 
committing breach of the conditions of the bonds, the signatories 
to the bonds shall be jointly and severally liable to refund to the 
President of India, the whole or a paramount of the grant with 
interest @ 10% per annum thereon. 

7.  AND THESE PRESENTS ALSO WITNESS THAT 
i. The decision of the Secretary to the Government of India in the 

Department of Empowerment of Persons with Disabilities, 
Ministry of Social Justice & Empowerment on the question 
whether there has been breach or violation of any of the terms 
and conditions mentioned in the sanction letter shall be final 
and binding on the obligors; and 

ii.  The Government shall bear the stamp duty payable on these 
bonds. The cost can be adjusted from the grants 

In witness whereof these presents have been executed as under on 
behalf of the obligors and day herein above written in pursuance of 
the Resolution No _:............ dated ::_............ passed by the Governing 
Body of the obligors, a copy whereof is annexed hereto as Annexure B. 
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(_________________________) 
 
Signed for and on behalf of**:.,............  
Signature of the grantee *** 
(Name of the Obligor Association, as registered) 
Full Mailing Address ........................ 
Telephone Number/Mobile No ........................ 
E-mail address (if available) ........................ 
Fax Number ........................ 
(in the presence of) Witness name, address and signature 
1. Registration Number of Association ___________________ 
2.  Date of Registration __________________________________ 
3.  Registration Authority (RA):___________________________ 
4.  Telephone no. j Email, etc. of RA _____________________ 
(i) 
(ii) 
(Sign) 
 
Accepted for an on behalf of the President of India 
 
Designation 
Date 
Name & Address 
 
*  No. & date of the Resolution of the Management / Executive 

Committee vide which Organization has authorised the 
designated person to sign its bond. 

 
**  Name of the NGO. 
 
*** Name and Signature of the Office Bearer authorised by a 

Resolution of the NGO to sign such Bond 
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રબડાક 10 

ANNEXURE-X 
Authorization Letter for sending Grants-in-aid/Funds directly into the Bank Accounts of the Organization 

 ્ાય્ ગાનથની ત્મ  ીિી ગ  ાઃસાના બનન્ના રાકામાા ગમા ્તા  ા  ાબાણિક  ણિ્ાતથં 

I/We ................... (name of the entity /Society /Organization) would like to receive the grants-in-aid disbursed by the 
Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice & Empowerment directly into the 
bank account of the society /institution/ organization etc. through electronic mode of transfer. The particular are as 
under: 

Payee Particulars Bank details 
Name of 

the 
Payee in 

bank 
Account 

Addre
ss 

Distri
ct 

Pin 
Cod

e 

Sta
te 

Mobile 
No. (as 

stated in 
NGO – 
Darpan 
Portal) 

Email 
Address  

(as stated 
in NGO – 
Darpan 
Portal) 

Name 
of 

Bank 

Bank 
Branch (Full 
Address and 
Telephone 

No.) 

Bank 
Accoun

t no. 

Account 
Type 

Mode of 
Electronic 
Transfer 
available 

IFSC 
code  

MiCR 
Code 

              
Account has been verified by me  
(Manager)  
 
(Bank Branch maintaining the 
account) 
(Seal) 

 

Name of the organization................................................. 
Registration No. and date............................... /Authority and place of Registration........................ 
Registration No. and date under RPwD Act:................... 
Unique ID of NGO-Darpan:...................................... 
TIN/TAN/PAN No. (PAN number mandatory):................. 
I certify that information provided above is consistent with the information provided by the 
organization on the NGO-Darpan portal as well Authorized signatory of the 
organization :...........................(name)............................. (signature)...................................... 
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રબડાક 11 

ANNEXURE- XI 
 
 
Form conveying acceptance of the terms and conditions of the 
sanction 

મામૂત�ની સતક   નન બ ્ીન ્� ૂ્  ્  ા બાબકની ઃ ી�્ણક દસાર ક  ન�નૂ  

 
 
Ref No. 
 
Date 
 
To 
 
 
The Under Secretary to the Government of India 
Ministry of Social Justice & Empowerment 
Department of Empowerment of Persons with Disabilities 
(DD. II/V Section) 5th Floor, Pt. Deendayal Antodaya Bhawan, 
CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi- 110003. 
 
Subject: Grant in aid for the project titled................for the 
year................ regarding. 
 
 
We do hereby confirm that the Terms and conditions contained in the 
sanction letter No. dated................. on the above mentioned subject 
are acceptable to the Organization and agree to abide by them. 
 
Yours sincerely, 
 
Signature with Date 
Name & Designation 
 
Name of the NGO with Rubber Stamp 
 

રબડાક 12 
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રબડાક 12 

ANNEXURE-XII 
 

Details of Human Resource Personnel along with Qualifications 

માન સશ�ક  ા ાિન (્મરચાત�ંક)  નન કનમની ્ાય્ાક દસાર કી ણ ંક  

S. No. Name of Posts Amended proposed qualification 
and experience 

1 Project Director/ 
Coordinator 

Post Graduate in related field from 
any recognized University with 5 
Years experience 

2 Medical Doctor 
(Pediatrician/ 
Psychiatrist/ ENT 
Specialist/ Neurologist 
/ Orthopedic Surgeon 
/etc.) 

MD or PG Diploma in area of 
Specialization 

3 Nurse Degree or Diploma in nursing 
4 Senior Occupational 

Therapist 
Post Graduate in related field with 
2 Years experience or Graduate in 
related field with 5 Years 
experience 

5 Junior Occupational 
Therapist 

Graduate in  related field  with 
2 years experience. 

6 O.T. Assistant Diploma in Occupational Therapy 
7 Senior Physiotherapist Post Graduate in related field with 

2 Years experience or Graduate in 
related field with 5 
Years experience 

8 Junior Physiotherapist Graduate in  related field  with 
2 years experience. 

9 P.T. Assistant Diploma in Physiotherapy 
10 Orthotist/ Prosthetist Diploma in Orthotics/Prosthetics 

with 2 years Experience. 
11 Assistant Orthotist / 

Prosthetist 
Dip / Certificate in Orthotics/ 
Prosthetics 

12 Senior Speech Therapist Post Graduate in related field with 
2 Years experience or Graduate in 
related field with 5 Years 
experience 
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13 Junior Speech Therapist Graduate in  related field  with 
2 years Experience 

14 Assistant Speech 
Therapist 

Diploma in Speech Therapy 

15 Audiometrician DHLS with 2 years experience 

16 Assistant 
Audiometrician 

DHLS 

17 Earmould Technician Dip/Certificate in relevant field 

18 Clinical Psychologist / 
Rehabilitation 
Psychologist 

M. Phil in Clinical Psychology M. 
Phil in Rehabilitation Psychology 

19 Junior Psychologist PG in Clinical Psychology Plus 2 
years experience 

20 Braille Instructor B.Ed. in Special Education and 
sound knowledge of Braille 

21 Mobility Instructor Degree/Dip. in 
Orientation/Mobility 

22 Housekeeper (for Half-
Way Home for Mentally 
Ill)/ Care Giver 

Class 10 plus certificate course in 
care giving 

23. Supervisor for Home 
Based Rehabilitation 
/Management 
Programme 

Diploma in the relevant field with 3 
years experience 

24 Principal/ Head-master 
of Secondary / Middle 
School 

M.Ed. in relevant special education 
field with 2 year experience or B.Ed 
in Spl. Education with 4 years 
experience or Diploma in Spl. 
Education with 6 years experience 
or BRS Graduates with 5 years 
experience 

25 Special Teacher BEd in Special Education with 2 
years experience or Diploma in 
Special Education with 3 years 
experience, Or BRS with one year 
experience. 

26 Trained Graduate 
Teacher/ Head Master 
of Primary School 

B.Ed. in Special Education with no 
experience or Diploma in Special 
Education with 1 year experience 
Or BRS graduates 
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27 Assistant Teacher B.Ed. in Special Education with no 
experience for Graduates or D.Ed. 
in related field with 1 year 
experience for Matric and 10+2 
with experience of 2 years. 

28 Music Teacher Diploma in related field 

29 Dance Teacher Diploma in related field 

30 Craft Teacher Diploma in related field 

31 Drawing Teacher Diploma in related field 

32 Yoga Instructor/ 
Teacher 

Diploma in related field 

33 Social Worker Bachelor in Social Work from 
recognized university with 2 years 
experience or MSW or DRS or PG 
diploma Rehabilitation 
Management. 

34 Rural Rehabilitation 
Workers/ Volunteers 

10+2 with 2 years experience in 
rehabilitation and social work 

35 Editor Degree from  recognized Univer-
sity and Diploma in Journalism 

36 Foreman Diploma in related field and 
experience in supervision and 
maintenance 

37 Vocational Counselor Graduate from Recognized Univer-
sity and Diploma in Counseling 

38 Vocational instructor 
for any trade 

Certificate course in related trade 

39 Book Binder Certificate course in related trade 

40 Composer Certificate course in related trade 

41 Proof Reader Certificate course in related trade 

42 Copy Holder Certificate course in related trade 

43 Machine Operator Certificate course in related trade 

44 Map Maker Certificate course in related trade 

45 Treadle man Diploma course in related trade 

46 Packer Diploma course in related trade 

47 Early Intervention 
Therapist 

M.Sc.  in  Disability Studies  with 
2 year experience or MRS with 2 
years experience. 
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48 Para Legal Trainer Law degree 
49 Supervisor/ Office 

Incharge 
Graduate from Recognized Univer-
sity BRS or MRS and experience in 
super vision of rehabilitation 
project administration matters, 
accounting, budget etc. 

50 Warden Diploma in related field 
51 Office Assistant cum 

Typist/ Data Entry 
Operator 

Graduate from Recognized Univer-
sity or 10+2 with diploma course. 

52 Accountant B.Com from  Recognized Univer-
sity and preferably 2 years 
experience 

53 Store Keeper Class 10 +2 
54 Cook Experience in cooking 
55 Ward Boy Matric/Higher Sec. 
56 Peon/ Ayah/ Helper Class 8 
57 Sweeper Nil 
58 Chowkidar/Watchman Nil 
59 Placement Officer Graduate with experience of 2 

years 
60 Librarian Degree in Library Science 
61 Assistant Librarian Diploma in Library Science 
62 Driver-cum-Attendant Class 10, with valid Driving 

License 
63 Doctors (various 

specialities) (per visit) 
MD or PG Diploma in area of 
Specialization 

64 Therapists / Braille/ 
Sign Language 
Instructors (per visit) 

Graduate from Recognized Univer-
sity with adequate knowledge of 
the specific work area 

65 Rural Rehabilitation 
Volunteers (Per month) 

10+2 

66 Guest Faculty (per hour) As per requirement for teaching / 
training 

67 Assistant Professor Ph. Din relevant field 
68 Lecturer Ph. D/M.Phil in relevant field 
69 Rehabilitation 

Psychologist 
M. Phil in Rehabilitation 
Psychology 

70 Assistant Cook Experience in relevant field 
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NOTES 
a.  The qualifications prescribed above are the desirable minimum 

and should be read and interpreted with reference to 
qualifications recognised by RCI. 

b.  The Human Resource Personnel are the employees of Non 
Governmental Organisations and not of Govt. of India. The 
organisations are free to offer higher honorarium from their 
own resources and the Ministry's funding under the scheme 
will not exceed the above ceilings. This should be made clear at 
the time of engaging the resource personnel. 

c.  The basic tenet of the Scheme is voluntary action and reference 
to or requirement of adherence to qualifications in this scheme 
is not to be construed in any way as the basis to claim 
equivalent remuneration paid elsewhere. This should be made 
clear at the time of engagement of Human Resource Personnel. 

d.  A mere listing of the post in this part of the annexure does not 
automatically entitle to funding of the post under any of the 
project profiles for major activities given in this annexure, for a 
set of defined parameters and the extent of assistance will be 
regulated keeping in view these project profiles. The funding of 
each post will be considered on merits and keeping in view the 
ideal cost per beneficiary of a particular project profile. 

e.  A number of posts pertaining to rehabilitation services such as 
Physiotherapist, Speech Therapist etc. have been given but 
these services should preferably be hired on part time basis 

ન�િ 

અ. ઉપર � ��ચત �રવામા ંઆવ્લ લાય�ાત ન ામા ંન � વા નીય ( desisable 

minimum)  ્ અન્ ત્વુ ંવાચંન અન્ અથર થન  RCI એ ીવી�ૃત �ર�લ 

લાય�ાતના છં્ ભરમા ં�ર�ુ ંજોઈએ. 

બ. માનવછછંાધન �મરચાર�ગણ એ ભારત છર�ારના �મરચાર�ન નથી પરંા ુ

�બનછર�ાર� છગંઠનના �મરચાર�ન  ્. �બનછર�ાર� છગંઠનો વા ્ તો ત્મન્ 

પોતાના ભં્ ોળમાથંી વ� ુમાન્ વ્તન ન ��વી િ��  ્. પરંા ુભારત છર�ારના 

મટંાલયવુ ંભં્ ોળ તો ઉપર ્િારવ્લ માન્વ્તનથી વધિ્ ન�ૂ. માનવ 

છછંાધન �મરચાર�ગણન્ િન્�ુત �રતી વખત્ આ ૂ���ત ત્મની છમક ીપષથ 

�ર� લ્વી જોઈએ. 

�. આ યોજના પા ળનો પાયાનો િછદાતં ીવૈસા � �ાયરનો  ્. આ યોજના �તગરત 

� – ત્ લાય�ાતન્ વળગી રૂ�વા માથ�નો આગૂ �� ત્ છબંધ્ં �ોઈ છં્ ભરન્ 

�ારણ્, અનયટ ન ��વાતા વધાર� વ્તનની છમ�ક વ્તન મ્ળવવા માથ�ના ્ાવા 
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માથ�નો આધાર બની િ�િ્ ન�ૂ. માનવછછંાધન �મરચાર�ગણની િન્યુ�ત 

વખત્ આ બાબત ત્મની છમક ીપષથ �ર� લ્વી જોઈએ. 

્. �બ્ાણના આ ભાગની �્ર જગાનની � યા્� � �ચવવામા ંઆવી  ્ ત્ન્ 

�ારણ્ જ�ર� નથી �� �ોઈપણ પાયોજનાની �પર�ખા �તગરત આ �બ્ાણમા ં

્િારવ્લી �ખુય પ�િૃ�ન માથ� � ત્ જગા માથ� આપોઆપ જ ભં્ ોળ પાપત 

�રવાની પાટતા મળ� ાય. �ારણ ��, આ પાયોજનાનની �પર�ખાની િવગતો 

�યાનમા ંરાખીન્ જ વયાખયાિયત �ર�લા માપ્ં્ો અન્ છૂાયવુ ંપમાણ નન� 

�રાિ્. ્ર�� જગા માથ� નાણા ભં્ ોળ ન�ુવવાવુ ંમાટ �ણુવ�ાના આધાર પર 

જ, અન્ � ત્ પાયોજના માથ� લાભાથ�્�ઠ આ્િર ખચરન્ �યાનમા ંરાખીન્, 

નન� �રાિ્. 

વ. �નુનીથાપનના ૂ�ા ુમાથ� �ા� યોથ્રાિપીથ, ીપીચ થ્રાિપીથ �વી અન્� જગાન 

આપવામા ંઆવી  ્. પરંા ુઆ પ�ારની છ્વાન િ� ૂોય તયા ં�ધુી માટ 

�િ�ાલીન ધોરણ્ જ રાખવાની રૂ�િ્. 
 
 
 
 
 

રબડાક 13 

ANNEXURE – XIII 
 

Details of Honorarium of Human Resource Personel 

્મરચાત� ંક માથપ માનદ નકનની ણ ંક  

S. 
No. 

Posts Honora
rium 

(in Rs.) 

Revised 
Honorari
um with 
multipli
cation 

factor of 
2.5 

Qualification 

Technical Staff 
1 Project Director/ 

Coordinator 
11500 28750 Post Graduate in 

related field from any 
recognized University 
with 7 Years experience 
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2 Medical Doctor 
(Pediatrician/ 
Psychiatrist/ 
ENT Specialist/ 
Neurologist/ 
Orthopedic 
Surgeon /etc.) 

8200 20500 MD or PG Diploma in 
area of Specialization 

3 Nurse 3800 9500 Degree or Diploma in 
nursing 

4 Senior 
Occupational 
Therapist 

8200 20500 Post Graduate in 
related field with 5 
Years experience 

5 Junior 
Occupational 
Therapist 

5800 14500 PG in related field with 
2 Years experience or 
Graduate in related 
field with 5 Years 
experience 

6 O.T. Assistant 3800 9500 Diploma in Occupa-
tional Therapy 

7 Senior 
Physiotherapist 

8200 20500 Post Graduate in 
related field with 5 
Years experience 

8 Junior 
Physiotherapist 

5800 14500 PG in related field with 
2 Years experience or 
Graduate in related 
field with 5 Years 
experience 

9 P.T. Assistant 3800 9500 Diploma in 
Physiotherapy 

10 Orthotist/ 
Prosthetist 

5800 14500 Diploma in Orthotics/ 
Prosthetics with 3 
years Experience 

11 Assistant 
Orthotist / 
Prosthetist 

3800 9500 Dip / Certificate in 
Orthotics/ Prosthetics 

12 Senior Speech 
Therapist 

8200 20500 Post Graduate in 
related field with 2 
Years experience 

13 Junior Speech 
Therapist 

5800 14500 Graduate in related 
field with 5 years 
Experience 
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14 Assistant Speech 
Therapist 

3800 9500 Diploma in Speech 
Therapy 

15 Audiometrician 5800 14500 DHLS with 2 years 
experience 

16 Assistant 
Audiometrician 

3800 9500 DHLS 

17 Earmould 
Technician 

3300 8250 Dip/Certificate in 
relevant area 

18 Clinical 
Psychologist  

8200 20500 M. Phil in Clinical 
Psychology or Ph.D. in 
Clinical Psychology 

19 Junior 
Psychologist 

5800 14500 PG in Clinical 
Psychology Plus 2 years 
experience 

20 Braille Instructor 5800 14500 Graduate from 
Recognized University 
and sound knowledge 
of Braille 

21 Mobility 
Instructor 

5800 14500 Degree/Dip. in 
Orientation/Mobility 

22 Housekeeper (for 
Half-Way Home 
for Mentally Ill) 

3000 7500 Class 10 

23. Supervisor for 
Home Based 
Rehabilitation 
/Management 
Programme 

6900 17250 Graduate plus Diploma 
in the relevant field 
with 3 years experience 
[preferably BRS] 

24 Principal/ Head-
master of 
Secondary / 
Middle School 

8200 20500 Post Graduate or 
Graduate plus B.Ed. 
(General); Bed in 
special education with 
4 year experience or 
Diploma in Spl. 
Education with 6 years 
experience or BRS 
Graduates with 5 years 
experience 

25 Special Teacher 6900 17250 Graduate plus Bed or 
Graduate (General); 
BEd in Special Educ-
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ation with 2 years 
experience or Diploma 
in Special Education 
with 3 years experi-
ence, Or BRS with one 
year experience. 

26 Trained 
Graduate 
Teacher / Head 
Master of 
Primary School 

5800 14500 Graduate or Graduate 
with BEd (General); 
BEd in Special Educ-
ation with no 
experience or Diploma 
in Special Education 
with 1 years experi-
ence, Or BRS 
graduates 

27 Assistant 
Teacher 

3800 9500 Graduate or Matric or 
10+2 (General); Dip in 
Speical Education with 
no experience for 
Graduates or Dip in Spl 
Education with 1 year 
experience for Matric 
and 10+2 

28 Music Teacher 3800 9500 Diploma in related field 

29 Dance Teacher 3800 9500 Diploma in related field 

30 Craft Teacher 3800 9500 Diploma in related field 

31 Drawing Teacher 3800 9500 Diploma in related field 

32 Yoga Instructor/ 
Teacher 

3800 9500 Diploma in related field 

33 Social Worker 5800 14500 PG in Social Work from 
recognized university 
with 2 years experience 

34 Rural 
Rehabilitation 
Workers/ 
Volunteers 

3800 9500 Graduate with 2 years 
experience in rehabili-
tation and social work 

35 Editor 5800 14500 Degree from recognized 
University and Diploma 
in Journalism 

36 Foreman 5800 14500 Graduate from 
recognized University, 
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Diploma in related field 
and experience in 
supervision and 
maintenance 

37 Vocational 
Counselor 

5800 14500 Graduate from 
Recognized University 
and Diploma in 
Counseling 

38 Vocational
 instr
uctor for any 
trade 

3800 9500 Matric or Equivalent 
and Certificate course 
in related trade 

39 Book Binder 3800 9500 Matric or Equivalent 
and Diploma course in 
related trade 

40 Composer 3800 9500 Matric or Equivalent 
and Diploma course in 
related trade 

41 Proof Reader 3800 9500 Matric or Equivalent 
and Diploma course in 
related trade 

42 Copy Holder 3800 9500 Matric or Equivalent 
and Diploma course in 
related trade 

43 Machine 
Operator 

3800 9500 Matric or Equivalent 
and Diploma course in 
related trade 

44 Map Maker 3800 9500 Matric or Equivalent 
and Diploma course in 
related trade 

45 Treadle man 3000 7500 Matric or Equivalent 
and Diploma course in 
related trade 

46 Packer 2700 6750 Matric or Equivalent 
and Diploma course in 
related trade 

47 Early 
Intervention 
Therapist 

6900 17250 Graduate plus Post 
Graduate Diploma in 
Early Intervention 

48 Para Legal 
Trainer 

8200 20500 Law degree 
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Non-Technical Staff 
49 Supervisor/ 

Office Incharge 
5200 13000 Graduate from 

Recognized University 
BRS or MRS and/or 
Graduate from 
Recognized University 
plus experience in 
super vision of 
rehabilitation project 
administration matters, 
accounting, budget etc. 

50 Warden 5200 13000 Degree from 
Recognized University 

51 Office Assistant 
cum Typist / 
Data Entry 
Operator 

3500 8750 Graduate from 
Recognized University 

52 Accountant 3500 8750 B.Com from Recognized 
University and 
preferably 2 years 
experience 

53 Store Keeper 2700 6750 Class 10 

54 Cook 2500 6250 Experience in Cooking 

55 Ward Boy 2500 6250 Matric/Higher Sec. 

56 Peon/ Ayah/ 
Helper 

2500 6250 Class 8 

57 Sweeper 2500 6250 Nil 

58 Chowkidar / 
Watchman 

2500 6250 Nil 

59 Placement 
Officer 

6200 15500 Graduate with 
experience of 2 years 

60 Librarian 5200 13000 Graduate from 
Recognized University 
and Degree in Library 
Science 2 years 
experience 

61 Assistant 
Librarian 

3500 8750 Graduate from 
Recognized University 
and Degree in Library 
Science 
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62 Driver-cum-
Attendant 

3700 9250 Class 10, with valid 
Driving License 

Part-time staff 
63 Doctors (various 

specialities) (per 
visit) 

340 850 MD or PG Diploma in 
area of Specialization 

64 Therapists/ 
Braille/Sign 
Language 
Instructors (per 
visit) 

340 850 Graduate from 
Recognized University 
with adequate 
knowledge of the 
specific work area 

65 Rural 
Rehabilitation 
Volunteers (Per 
month) 

1100 2750 Graduate with 2 year 
experience in 
rehabilitation and 
social work 

66 Guest Faculty 
(per hour) 

400 1000 As per requirement for 
teaching / training 

 

* If school is not recognized by CBSE/NIOS/State Education 
Board 

** Honorarium for teaching staff/non-teaching staff is applicable 
only if school is recognized by CBSE/NIOS/State Education 
Board (Special School for Persons with intellectual Dlsabilities 
(as per The National Trust Act) is exempted) 
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રબડાક 14 

ANNEXURE – XIV 
 

Cost Ceilings for recurring items other than Honorarium 

માનદ નકન ણ  ાયના  નય આ કર્ માથપની મ્�મ મયારદા 

S. 
No. 

Item Unit Parameters Ceiling 
rates (in 

Rs.) / 
Norms 

1.  Rent (under model 
projects II (A, B & 
C), IV and V 

Per month A Class City 50000 

B Class City 35000 

C Class City 25000 

2.  Rent (under model 
projects III, I (A 
and B) and VI 

Per month A Class City 35000 

B Class City 27500 

C Class City 17500 

3.  Rent (under model 
projects VII 

Per month A Class City 37500 

B Class City 25000 

C Class City 18750 

4.  Rent (under model 
projects VIII 

Per month A Class City 17500 

B Class City 13500 

C Class City 8750 

5.  Building 
Maintenance 

Per 
annuam 

i. 2% of cost 
of building 

ii.Previous 
year’s 
expenditu
re 

iii.Rs. 70000 

Lowest of 
options i, 
ii & iii. 

6.  Transport 
allowance 

Per month 
Per 

beneficiary 

A Class City 1000 

B Class City 875 

C Class City 625 

7.  Contingencies 
(under modal 
projects IV, V, II (A, 
B & C), VI 

Per month 
Per 

beneficiary 

- 4000 

8.  Contingencies 
(under modal 

Per month 
Per 

- 1750 
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projects III, I and 
IX) 

beneficiary 

9.  Contingencies 
(under modal 
projects VIII) 

Per month - 5000 

10.  Contingencies 
(under modal 
projects XVII) 

Per month - 3500 

11.  Contingencies 
(under modal 
projects XII) 

Per annum - 35000 

12.  Administrative 
expenses including 
rent (under model 
project XI) 

Per annum - 120000 

13.  Stipend / Hostel 
Maintenance 

Per month 
Per 

beneficiary 

Residents 2125 

Non-
Residents 

500 

14.  Raw material* Per annum 
Per trader 

Project size 
of 15-20 
beneficiaries 

25000 to 
175000 

15.  Legal aid (court 
expenses including 
lawyer’s fees) 

Per case  22500 

* Amount of asststance admissible would depend upon type of trade 
taken and no.of beneficiaries. 
 
 
 

રબડાક 15 

ANNEXURE – XV 
 

Cost Ceilings for Non-recurring items 

 ના કર્ રચર માથપની મ્�મ મયારદા 

S.No. Item Ceiling rates (in Rs.) 

1.  Seminar / Workshop / Rural camp 
Model Project XII) 

250000 

2A. Computer Hardware & Accessories 
(in model projects excluding separate 

50000 * 
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project XV Grant for Computer)# (1 
set) 

2B. Specialised Software 60000 (subject to 
actual cost **) 

3.  Colour TV (l TV) 10000 

4.  VCR /VCD/DVD player (1player) 5000 

5.  Books (once in 2 years) 15000 

6.  Teaching and Training Material and 
Equipment (for 50 beneficiaries) 

60000 

7.  Trade Specific Equipment for 
Vocational Training and 
Rehabilitation (for upto trades) (for 
150 beneficiaries) 

200000 

8.  Sports Equipment/Adapted sports 
Equipment/Toys and play 
Equipment (for 50 beneficiaries) 

10000 

9.  Medicine & Lab Charges (Model 
Project VII) 

25000 

10.  Furniture in residential projects per 
beneficialy once in 3 years (including 
bedding/mattresses 

2000 

11.  Furniture in special schools (for 15 
beneficiaries once in 3 years 

14000 

12.  Kitchen Equipment/utensils in 
residential projects (for 100 
beneficiaries once in 3years) 

20000 

# In existing model project XV, the cost has not been specified as 
it will depend on configuration which will be as appropriate for 
the requirement projected by the NGOs 

*  Includes state of art accessories (scanner, CD/DVD 
player/writer, etc.) required for persons with disabilities. Rates 
for these items will be fixed on an year to year basis by the 
expert technical committees for review of model projects. 

**  Includes specialized software now available for disabled 
persons, e.g. screen reading s/w JAWS for persons with visual 
disability, special keyboard/access technology for persons with 
cerebral palsy, text conversion in audio files for hearing 
impaired. Rates will be fixed on year to year basis by expert 
technical committees for review of model projects. 
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રબડાક 16 

ANNEXURE-XVI 
 

Half-Yearly Physical Progress Report –   માણ ્ િૌણક્ પંણક  ્પ ા્ 

Name of the Scheme: Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme 
Type of Model Project: Community Based Rehabilitation 
Half-Year to which the Report pertains: April-Sept/Oct-March 20_ 
Name/ Address of Grantee NGO: 
Project details: 
Part 1: Physical & Financial Progress 
 
S. 

No. 
Componen

t of the 
scheme 

for which 
central 

assistance 
/ grant 
received 

unit 
physical 
progress 

Physical Progress 

Physical Progress during the Financial Year 

In prev. Half 
year of the 

financial year 
(where 

applicable 

During the 
Half year 

under report 

Cumulative 
progress 

(4+5) 

Ma
le 

Fe
mal
e 

To
tal 

Ma
le 

Fe
mal
e 

To
tal 

Ma
le 

Fe
mal
e 

T
ot
al 

1 2 3 4 5 6 

1.  Medical 
assessme
nt / 
therapy 

No. of 
beneficiari
es 

         

2.  Vocation
al Trai-
ning / 
Educ-
ation 

No. of 
beneficiari
es 

         

3.  Sensitiza
tion 

i. No. of 
camps 

ii. No. of 
sessions 

iii.No of 
persons 
with 
disabilit
ies 
counsell
ed 

         

 Total           
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Note: 
1.  Details of Blocks I Panchayats I Villages covered should be 

indicated in Part II. 
 
2.  Details of persons with disabilities integrated into the 

community or education system should be indicated in Part III, 
along with other notable achievements 

 
Part-11: Details of Blocks / Panchayats / Villages covered 
(mentioning the district in which they belong) 
 
Part-III: Details of Notable Events / Achievements / problems, if 
any during the Half-Year under report 
 
(Signature of Authorised Signatory) 
 
Designation: 
Dated:  
Name: 
________________________ 
________________________ 
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ANNEXURE-XVII 
 

List of Disabilities as per Rights of Persons with Disabilities Act, 
2016 - RPwD, 2016 �ક રંક �દવયાાં કાનની યાદ� 

1. Physical disability- 
A.  Locomotor disability (a person's inability to execute 

distinctive activities associated with movement of self and 
objects resulting from affliction of musculoskeletal or 
nervous system or both), including- 

(a)  "leprosy cured person" means a person who has been 
cured of leprosy but is suffering from –  

i.  loss of sensation in hands or feet as well as loss of 
sensation and paresis in the eye and eye-lid but with no 
manifest deformity; 
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ii. manifest deformity and paresis but having sufficient 
mobility in their hands and feet to enable them to engage 
in normal economic activity; 

iii.  extreme physical deformity as well as advanced age which 
prevents him/her from undertaking any gainful 
occupation, and the expression "leprosy cured" shall 
construed accordingly; 

(b)  "cerebral palsy" means a Group of non-progressive 
neurological condition affecting body movements and 
muscle coordination, caused by damage to one or more 
specific areas of the brain, usually occurring before, 
during or shortly after birth; 

(c) "dwarfism" means a medical or genetic condition resulting 
in an adult height of 4 feet 10 inches ( 147 centimeters) or 
less; 

(d)  "muscular dystrophy" means a group of hereditary genetic 
muscle disease that weakens the muscles that move the 
human  body and persons with multiple dystrophy 
have incorrect and missing information in their genes, 
which prevents them from making the proteins they need 
for healthy muscles. It is characterised by progressive 
skeletal muscle weakness, defects in muscle proteins, and 
the death of muscle cells and tissue; 

(e)  "acid attack victims" means a person disfigured due to 
violent assaults by throwing of acid or similar corrosive 
substance. 

B.  Visual impairment- 
(a) “blindness” means a condition where a person has any of 

the following conditions, after best correction- 
i. total absence of sight; or 
ii. visual acuity less than 3/60 or less than 10/200 (Snellen) 

in the better eye with best possible correction; or 
iii. limitation of the field of vision subtending an angle of less 

than 10 degree. 
(b)  "low-vision" means a condition where a person has any of 

the following conditons, namely: - 
i.  visual acuity not exceeding 6/18 or less than 20/60 upto 

3/60 or 
ii.  limitation of the field of vision subtending an angle of less 

than 40 degree up to 10 degree.  
C.  Hearing impairment- 
(a)  "deaf' means persons having 70 DB hearing loss in speech 

frequencies in both ears; 
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(b)  "hard of hearing" means person having 60 DB to 70 DB 
hearing loss in speech frequencies in both ears; 

D.  "speech and language disability" means a permanent 
disability arising out of conditions such as laryngectomy 
or aphasia affecting one or more components of 
speech and language due to organic or neurological 
causes. 

2.  Intellectual disability, a condition characterised by significant 
limitation both in intellectual functioning (reasoning, learning, 
problem solving) and in adaptive behavior which covers a range 
of every day, social and practical skills, including- 
(a)  "specific learning disabilities" means a heterogeneous 

group of conditions wherein there is a deficit in processing 
language, spoken or written, that may manifest itself as a 
difficulty to comprehend, speak, read, write, spell, or to do 
mathematical calculations and includes such 
conditions as perceptual disabilities, dyslexia, dysgraphia, 
dyscalculia, dyspraxia and developmental aphasia; 

(b)  "autism spectrum disorder" means a neuro-developmental 
condition typically appearing in the first three years of life 
that significantly affects a person's ability to 
communicate, understand relationships and relate to 
others, and is frequently associated with unusal or 
stereotypical rituals or behaviours. 

3.  Mental behaviour,- 
"mental illness" means a substantial disorder of thinking, mood, 
perception, orientation or memory that grossly impairs 
judgment, behaviour, capacity to recognize reality or ability to 
meet the ordinary demands of life, but does not include 
retardation which is a conditon of arrested or incomplete 
development of mind of a person, specially characterised by 
subnormality of intelligence. 

4.  Disability caused due to- 
(a)  chronic neurological conditions, such as- 
i.  "multiple sclerosis" means an inflammatory, nervous 

system disease in which the myelin sheaths around the 
axons of nerve cells of the brain and spinal cord are 
damaged, leading to demyelination and affecting the 
ability of nerve cells in the brain and spinal cord to 
communicate with each other; 

ii.  "parkinson's disease" means a progressive disease of the 
nervous system marked by tremor, muscular rigidity, and 
slow, imprecise movement, chiefly affecting middle-aged 
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and elderly people associated with degeneration of the 
basal ganglia of the brain and a deficiency of the 
neurotransmitter dopamine. 

(b)  Blood disorder- 
i.  "haemophilia" means an inheritable disease, usually 

affecting only male but transmitted by women to their 
male children, characterised by loss or impairment of the 
normal clotting ability of blood so that a minor would may 
result in fatal bleeding; 

ii.  "thalassemia" means a group of inherited disorders 
characterised by reduced or absent amounts of 
haemoglobin. 

iii.  "sickle cell disease" means a hemolytic disorder 
characterised by chronic anemia, painful events, and 
various complications due to associated tissue and organ 
damage; "hemolytic" refers to the destruction of the cell 
membrane of red blood cells resulting in the release of 
hemoglobin. 

5.  Multiple Disabilities (more than one of the above specified 
disabilities) including deaf blindness which means a condition in 
which a person may have combination of hearing and visual 
impairments causing severe communication, developmental, 
and educational problems. 

6.  Any other category as may be notified by the Central 
Government. 

 
 

રબડાક 18 

ANNEXURE-XVIII 
 

List of border districts of the country (Referred to in para 3.5.1) 

ય ગનાના ફ્તાના. 3.5.1. માા મન  ઉલ ન્ર ્તપ્  ન કન  ત્દ� �ગલ્ાનની યાદ� 

 

S. No. State District 

1 Bihar Pashim Champaran 

Purba Champaran 

Sitamarhi 

Madhubani 

Supaul 
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Araria 

Kishanganj 

2 Gujarat Banas Kantha 

3 Punjab Pathankot 

Gurdaspur 

Amritsar 

Tarn Taran 

Firozpur 

Fazilka 

4 Rajasthan Ganganagar 

Bikaner 

Jaisalmer 

Barmer 

5 Uttar Pradesh Pilibhit 

Lakhimpur 

Bahraich 

Shravasti 

Balrampur 

Sidharth Nagar 

Maharajganj 

6 West Bengal Darjeeling 

Jalpaiguri 

Cooch Behar 

Uttar Dinajpur 

Dakshin Dinajpur 

Malda 

Murshidabad 

Nadia 

North 24 Parganas 

 


