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પ્રકાશક	 	 ઃ	 માિહતી	િનયામક,	ગજુરાત	રાજ્ય,	ગાંધીનગર

પ્રારોસરોિસગં	અનરો	મુદ્રણ	 ઃ	 સરકારી	ફારોટારો	લીથારો	પ્રરોસ,	અમદાવાદ

વર્ષ	 	 ઃ	 ૨૦૨૧-૨૨

નોંધઃ-	 આ	પુસ્તિકામાં		અનુસૂચિતિ	જાચતિના	કલ્ાણ	માટેની	ચિચિધ	્ોજનાઓની	સરળ	જાણકારી	આપિાનો	પ્ર્ાસ	
કરિામા	ંઆવ્ો	છે.	્ ોજનાઓના	અર્થઘટન,	અમલ,	ફેરફાર	અન	ેનાણાકી્	મજંરૂીની	બાબતિો	માટે	સરકારશ્ીના	
િખતિો	િખતિના	ઠરાિ,	હુકમો	અને	પરરપત્ો	જ	આધારભૂતિ	ગણાશે	અને	્ોજનાઓના	અર્થઘટનમાં	તિે	જ	
ચનણા્થ્ક	રહેશે.	્ોજનાની	િધુ	ચિગતિો	માટે	જે	તિે	ચિભાગ	કે	કિેરીનો	સંપક્ક	કરિાનો	રહેશે.		



"पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है, तिहंािन चढिे जाना ।

िब िमाज को तलए िाथ में, आगे ही बढिे जाना ॥"

વ્ચતિ	 ચનમા્થણરી	 રાષ્ટ્રચનમા્થણની	 ચિિારધારાને	 િરલેી	 સરકાર	 િંચિતિો,	
શોચિતિો,	ગરીબો	તિેમજ	છેિાડાના	માનિીઓના	કલ્ાણારથે	સંિેદનશીલતિા	સારે	
કા્્થરતિ	છે.	અનુસૂચિતિ	જાચતિના	સિા્થગી	ચિકાસ	માટ	ેઅનેકચિધ	ચનણ્થ્ો	તેિમજ	
્ોજનાઓના	અમલ	રકી	આ	જાચતિના	્ુિાનો	ડૉકટર,	એસ્જચન્ર,	પા્લોટ	
બનિાના	સપનાઓ	સાકાર	 કરી	 રહ્ા	છે.	 િંચિતિ	સમુદા્ને	 ્પશ્થતિી	 ચશક્ષણ,	
આચર્થક,	 સામાચજક	 ક્ષેત્ની	 ૬૦રી	 િધુ	 ્ોજનાઓ	અમલમાં	 મૂકિામાં	આિી	
છે.	અનુસૂચિતિ	જાચતિના	ચિદ્ારથીઓ	માટે	ચશક્ષણ	સહા્	કે	એિી	સિથે	પ્રકારની	
સુચિધાઓ	જેિી	 કે,	 ગણિેશ,	છાત્ાલ્ો,	 ચિદેશ	અભ્ાસ	માટ	ે લોન	િગેરેને	
લગતિી	્ોજનાઓ	કા્્થરતિ	છે.	બહેનો	માટે	સા્કલ	સહા્,	કુંિરબાઈનું	મામેરં	
તિેમજ	સાતિફેરા	સમૂહલગ્ન	જેિી	્ ોજનાઓના	અમલીકરણ	રકી	સરકાર	બહેનોના	
વ્ચતિગતિ	ચિકાસમાં	ભાગીદાર	બની	રહી	છે.	િંચિતિોના	ચિકાસ	અને	કલ્ાણ	માટે	
૯૬	ટકારી	િધુ	સફળતિા	સારે	ગુજરાતિ	રાજ્	સમગ્ર	દેશમાં	પ્રરમ	ક્રમે	ઊભંુ	છે.
ગુજરાતિ	 રાજ્માં	 અનુસૂચિતિ	 જાચતિની	 સામાચજક,	આચર્થક,	 શૈક્ષચણક,	

આરોગ્લક્ષી	સુચિધાઓ	્ ોગ્	લાભારથીઓ	સુધી	પહોંિે	અને	તેિઓ	તેિનો	બહોળા	
પ્રમાણમાં	લાભ	લેતિા	રા્	એ	મહત્િનું	છે.	અનુસૂચિતિ	જાચતિને	લગતિી	તિમામ	
્ોજનાઓનું	સંકલન	કરીને	માચહતિી	ખાતિા	દ્ારા “વિકાસ સ્મિત – અનુસૂવિત 
જાવતની કલ્ાણકારી ્ોજનાઓનો સંપુટ” પુસ્તિકારૂપે	પ્રગટ	કરિાનો	પ્ર્ાસ	
આિકારદા્ક	છે.	પુસ્તિકાની	બહોળી	સફળતિા	માટ	ેશુભેચછા	સહ	અચભનંદન	
પાઠિંુ	છું.

સંદેશ

(ભૂપેન્દ્ર પટેલ)
મુખ્મંત્ી,	ગુજરાતિ	રાજ્



ગુજરાતિ	 રાજ્	 સમગ્ર	 દેશમાં	 ચિકાસનું	 મોડેલ	 બનીને	 પ્રગચતિના	 ચિચિધ	
માપદંડોમાં	 અગ્રેસર	 રહં્	 છે.	 ચિકાસની	આગેકિૂમાં	 રાજ્ના	 છેિાડાના	
નાગરરકોના	્ ોગદાન	િડે	રાજ્ના	અને	વ્ચતિગતિ	રીતિે	તિેમના	જીિન	ધોરણમાં	
િધુ	સગિડો	અને	 સુરક્ષાનું	 ્તિર	ઊંિું	આિે	 ત્ારે	 ચિકાસની	અસરકારકતિાની	
સોડમ	સમાજમાં	િારેબાજુ	ફેલાઈ	જતિી	હો્	છે.
અનુસૂચિતિ	જાચતિના	 ચિદ્ારથીઓ,	્ુિાનો,	મચહલાઓ	અને	િ્્કો	માટેની	

કલ્ાણકારી	શૈક્ષચણક,	સામાચજક	ઉતકિ્થ	અને	રોજગારલક્ષી	્ોજનાઓનો	લાભ	
રાજ્ના	અસંખ્	નાગરરકો	લઈ	રહ્ાં	છે	અને	ચિકાસની	રદશામાં	આગળ	િધી	
રહ્ાં	છે.	િંચિતિો	માટેની	તિકો	અને	અિસરો	ચિકસાિિા	તેિમના	માટ	ેરોજગાર	
ચનમા્થણ	અને	માનિ	સંસાધનનોના	સશચતિકરણ	તિરફ	ગુજરાતિ	સરકારે	ચિશેિ	
ધ્ાન	કેસ્રિતિ	ક્ુું	છે.	૧	લાખ	કરતિાં	િધારે	લાભારથીઓને	હાઉસીંગ	લોન	ઉપર	
વ્ાજ	સહા્	આપીને	ગુજરાતિ	દેશભરમાં	પ્રરમ	્રાને	રહં્	છે.
આજના	િંચિતિ	િગ્થના	તેિજ્િી	્ ુિક-્ુિતિીઓ	ચિદેશમાં	જઈ	અભ્ાસ	કરતિા	ં

ર્ાં	છે.	રદકરા-દીકરીઓ	પા્લોટ	બની	આકાશની	ઊંિાઈઓ	આંબિાના	્ િપ્ો	
સેિતિા	ર્ાં	છે.	છેલ્ા	બે	દા્કારી	આ	રદશામાં	ર્ેલા	આ્ોજનબદ્ધ	ચિકાસના	
પ્ર્ાસરી	આજે	ગુજરાતિનો	િંચિતિ	સમુદા્	ચિકાસની	મુખ્	ધારામાં	સામેલ	ર્ો	
છે.	આ	્ોજનાકી્	સંપુટ	પુસ્તિકા	્િરૂપે	પ્રગટ	રા્	છે	તિે	જાણી	આનંદ	વ્તિ	
કરં	છું.	જરૂરતિમંદોને	આ	તિમામ	્ોજનાની	જાણકારી	સરળ	ભાિા	અને	શબદો	
દ્ારા	મળશે	તિો	તિે	ખરા	અર્થમાં	લાભ	લઈ	શકશે.

(પ્રદીપભાઈ પરમિાર)
મંત્ી,	સામાચજક	્્ા્	અને		

અચધકારરતિા	ચિભાગ,	ગુજરાતિ	રાજ્

સંદેશ



સમાજ	જીિનમાં	િંચિતિોનો	ચિકાસ	કરિાની	સંિેદના	સારે	સામાચજક	્્ા્	
અને	અચધકારરતિા	ચિભાગની	્ોજનાઓ	છેિાડાના	માનિી	સુધી	પહોંિાડિાની	
ભાિના	સરકારે	વ્તિ	કરી	છે.	અ્્	િગગોની	હરોળમાં	કિડા્ેલો	સમાજ	પણ	
જન	સુખાકારી	પ્રાપ્ત	કરે	તેિિી	કલ્ાણ	્ોજનાઓને	પ્રારચમકતિા	આપિામાં	આિી	
છે.	રાજ્	સરકાર	દ્ારા	અનુસૂચિતિ	જાચતિઓના	શૈક્ષચણક	ચિકાસ	માટનેી	્ ોજનાઓ	
તિરા	અનુસૂચિતિ	જાચતિના	ઉતકિ્થ	માટે	વ્ાપક	પગલાં	ભરિામાં	આવ્ા	છે.
સમાજમાં	 સામાચજક	 સમરસતિા	 જળિા્	 તિે	 માટે	 રાજ્	 સરકાર	 દ્ારા	

રાજ્માં	િસતિા	તિમામ	િગગો	સુધી	સિાુંગીણ	ચિકાસ	માટેની	સામાચજક,	આચર્થક,	
શૈક્ષચણક	તિેમજ	આરોગ્લક્ષી	્ોજનાઓનો	અસરકારક	અમલ	કરિામાં	આિે	
છે.	અનુસૂચિતિ	સમાજના	ચિદ્ારથીઓ	નાણાકી્	સુચિધાઓના	અભાિને	કારણે	
ચશક્ષણરી	િંચિતિ	ના	રહે	તિે	માટે	ચશષ્વૃચતિ,	ભોજન	ચબલ,	સમરસ	છાત્ાલ્ો	
અને	ચિદેશ	અભ્ાસ	માટે	લોન	સહા્	જેિી	અનેક	્ ોજનાઓ	દ્ારા	રાજ્	સરકાર	
મદદ	પહોંિાડે	છે.	સામાચજક	્્ા્	અને	અચધકારરતિા	ચિભાગ	દ્ારા	અનુસૂચિતિ	
જાચતિના	નાગરરકોના	જીિનધોરણમાં	જે	ગુણાતમક	બદલાિ	પહોંિાડિામાં	આિી	
રહ્ો	છે	તેિ	સશતિ	અન	ેસમરસ	ગજુરાતિના	ચનમા્થણની	રદશામા	ંમક્કમ	આગકૂેિ	છે.
માચહતિી	ખાતિા	દ્ારા	રાજ્ભરના	અનુસૂચિતિ	જાચતિના	ચિકાસિાંછંુ	ચિદ્ારથીઓ,	

િાલીઓ	 તિેમજ	 મચહલાઓ	 સુધી	 “વિકાસ સ્મિત – અનુસૂવિત જાવતની 
કલ્ાણકારી ્ોજનાઓનો સંપુટ” પુસ્તિકાના	 રૂપમાં	 પહોંિાડિાનું	 શ્ે્કા્્થ	
કરિામા	ંઆવ્ુ	ંછે.	આ	્ ોજનાઓની	ચિગતિિાર	માચહતિી	િડ	ેઆિશ્કતિા	ધરાિતિા	
અનુસૂચિતિ	જાચતિના	વ્ચતિ	પોતિાનું	જીિન	ધોરણ	ઊિું	લાિિા	પ્ર્ત્નશીલ	બનશે	
તિેિી	આશા	વ્તિ	કરં	છું.	સામાચજક	્ ્ા્	અને	અચધકારરતિા	ચિભાગ	અને	માચહતિી	
ચિભાગ	સારે	આિી	્ોજનાઓના	પ્રિાર-પ્રસારનું	 કા્્થ	 કરે	છે	 તેિ	 ગુજરાતિની	
સંગઠનની	શચતિનો	નમૂનો	છે.	આ	પુસ્તિકા	રાજ્	સરકારની	અનુસૂચિતિ	જાચતિ	
માટેની	 કલ્ાણલક્ષી	 ્ોજનાઓને	 િધુમાં	 િધુ	 લોકો	 સુધી	 પહોંિાડી	 પોતિાના	
પ્રકાશન	કા્્થને	સફળ	કરશે	તિેિી	શુભેચછા	સહ..

સંદેશ

(મિનીષાબહેન િકીલ)
રાજ્કક્ષાના	મંત્ી,		સામાચજક	્્ા્	અને	

અચધકારરતિા	ચિભાગ	(અ.જા.ક.),	ગુજરાતિ	રાજ્



સંદેશ

િંચિતિોને	 ચિકાસની	 મુખ્	 ધારામાં	 લાિિા	 માટે	 રાજ્	 સરકાર	 સતિતિ	
પ્ર્ત્નશીલ	 છે.	 'િંચિતિોનો	 ચિકાસ'	 મહામંત્ને	 સાર્થક	 કરિા	 રાજ્	 સરકારે	
અનુસૂચિતિ	જાચતિઓના	ચિકાસનું	સિ્થ્પશથી,	સિ્થગ્રાહી,	સિ્થસમાિેશક	આ્ોજન	
કરી	ચિચિધ	કલ્ાણકારી	્ોજનાઓનો	હકારાતમક	અમલ	શરૂ	ક્ગો	છે,	પરરણામે	
ગુજરાતિનો	અનુસૂચિતિ	જાચતિનો	સમુદા્	ગૌરિપૂિ્થક	જીિન	જીિિા	તિરફ	અગ્રેસર	
બ્્ો	છે.
અનુસૂચિતિ	જાચતિનો	નક્કર	ચિકાસ	કરિાના	હેતિુસર	ગુજરાતિ	સરકારે	અનેક	

કલ્ાણકારી	અને	ચિકાસલક્ષી	્ોજનાઓ	અમલમાં	મુકી	છે.	િંચિતિ	પરરિારોને	
આચર્થક	 સમૃદ્ધ	 બનાિિા	 માટ	ે સારણી	 રૂપે	 જમીન	 ફાળિિાનો	 ઐચતિહાચસક	
ચનણ્થ્	લઇ	ગરીબ	પરરિારોને	જમીન	સારણી	્િરૂપે	આપી	અનુસૂચિતિ	જાચતિના	
લાભારથીઓને	 જમીનના	 માચલક	 બનાિા્ા	 છે.	 ગુજરાતિના	 ચિકાસના	 સાિા	
ભાગીદાર	એિા	અનુસૂચિતિ	જાચતિના	લોકોનું	જીિન	ધોરણ	ઊંિું	લાિિા	માટે	
રાજ્	સરકાર	કરટબધધ	છે.
રાજ્	સરકાર	દ્ારા	શરૂ	કરા્ેલી	અનુસૂચિતિ	જાચતિ	માટેની	્ ોજનાઓનો	લાભ	

ચિદ્ારથીઓ,	્ુિાનો,	મચહલાઓ	સુધી	પહોંિાડિા	“વિકાસ સ્મિત – અનુસૂવિત 
જાવતની કલ્ાણકારી ્ ોજનાઓનો સંપુટ”	પુસ્તિકા	તિૈ્ાર	કરિાનું	મહત્િનું	કા્્થ	
રઇ	રહ્ં	છે	તેિનો	મને	આનંદ	છે.	માત્	િાતિો	નચહ,	પરંતિુ	ચનષ્ાપૂિ્થકના	પ્ર્ાસો	
દ્ારા	રાજ્	સરકારની	્ોજનાઓ	લોકોના	જીિનમાં	સકારાતમક	પરરિતિ્થન	લાિી	
રહી	છે.	અનુસૂચિતિ	જાચતિના	િધુને	િધુ	િંચિતિ	પરરિારો	આ	્ોજનાઓનો	લાભ	
મેળિી	પોતિાનું	ભચિષ્	ઉજજળ	બનાિે	તેિિો	આ	પુસ્તિકાનો	ઉમદા	ઉદ્ેશ્	છે.	
પુસ્તિકાના	પ્રકાશન	માટ	ેમાચહતિી	ચિભાગ	અને	સામાચજક	્ ્ા્	અને	અચધકારરતિા	
ચિભાગના	સંકલનને	અચભનંદન	પાઠિંુ	છંુ.

(આર. સી. મિકિાણા)
રાજ્કક્ષાના	મંત્ી,	સામાચજક	્્ા્	અને		
અચધકારરતિા	ચિભાગ,	ગુજરાતિ	રાજ્



(ડી. પી. દેસાઈ)
માચહતિી	ચન્ામક

સંદેશ

ગુજરાતિ	ચિકાસના	પ્ા્થ્	તિરીક	ેદેશભરમાં	અગ્રેસર	બ્્ું	છે.	કૃચિ,	ચશક્ષણ,	
આરોગ્,	 રોજગાર	 જેિા	 તિમામ	 ક્ષેતે્	 લોકકલ્ાણલક્ષી	 ્ોજનાઓના	 લાભ	
જરૂરર્ાતિમંદ	લોકો	સુધી	પહોંિાડિામાં	આિી	રહ્ાં	છે.	દેશના	અ્્	રાજ્ોની	
સરખામણીમાં	ગુજરાતિ	સરકાર	તિાલુકાકક્ષા	સુધી	ગરીબ	કલ્ાણ	મેળાઓ	તિેમજ	
સિેા	સતેિનુા	માધ્મરી	્ િ્	ંનાગરરકો	સધુી	ચિચિધ	્ ોજનાઓના	લાભ	પહોંિાડિા	
પ્રામાચણક	પ્ર્ત્નો	કરે	છે.	
રાજ્માં	 અનુસૂચિતિ	 અને	 ચિકસતિી	 જાચતિના	 સામાચજક,	 શૈક્ષચણક	 અને	

આચર્થક	ચિકાસ	માટે	ગુજરાતિ	સરકારે	અનેકચિધ	્ોજનાઓ	ઘડી	છે.	ફ્ી-ચશપ	
કાડ્થ	્ોજના,	ચપ્ર	અને	પો્ટ	એસ.	એસ.	સી	ચશષ્વૃચતિ	્ોજના,	ચિદેશ	અભ્ાસ	
માટે	 લોન	સહા્,	સર્િતિી	સાધના	સા્કલ	સહા્	જેિી	અનેક	 ્ોજનાઓ	
િડે	રાજ્ના	ચિદ્ારથીઓ	ચશચક્ષતિ	રઈ	રહ્ા	છે.	માનિ	ગરરમા	્ોજના	તિેમજ	
વ્ચતિગતિ	વ્િસા્	માટે	લોન	સહા્	્ોજનાઓ	દ્ારા	આચર્થક	સદ્ધરતિા	મેળિી	
રહ્ા	છે.	આિાસ	્ોજના,	કુંિરબાઈનું	મામેરં,	સાતિ	ફેરા	સમૂહ	લગ્ન	્ોજના	
રકી	અનુસૂચિતિ	જાચતિના	લોકો	સુધી	સામાચજક	સમરસતિાના	નક્કર	આ્ોજનના	
સકારાતમક	પરરણામો	રકી	લોકોનું	દૈચનક	જીિન	ધોરણ	ઊંિંુ	આવ્ું	છે.		
સામાચજક	 ્્ા્	અને	અચધકારરતિા	 ચિભાગ	અનુસૂચિતિ	જાચતિ,	સામાચજક,	

શૈક્ષચણક	અને	આચર્થક	રીતિે	પછાતિ	િગગોને	ચિચિધ	્ોજના	િડે	મદદ	કરતિો	રાજ્	
સરકારનો	અગત્નો	 ચિભાગ	છે.	માચહતિી	ખાતિા	દ્ારા	સામાચજક	્્ા્	અને	
અચધકારરતિા	ચિભાગ	સારે	સંકલન	કરીને “વિકાસ સ્મિત – અનુસૂવિત જાવતની 
કલ્ાણકારી ્ોજનાઓનો સંપુટ” પુસ્તિકાનું	પ્રકાશન	કરિામાં	આવ્ું	છે.	આ	
પુસ્તિકા	દ્ારા	સરકારની	્ોજનાઓ	િધુમાં	િધુ	લોકો	સુધી	પહોંિે	તિેિી	શુભેચછા.
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૬ સિકાિ સિંાક્લત અનસુકૂ્િત જાક્તના સિકાિી ્છાત્રાલ્યો 52

૪. સામાચિક યોિનાઓ 53

૧ કંુવિબાઈનુ ંમામરે ં્યોજના 54

૨ િૉ. સક્વતાબહેન આબેંિકિ આંતિજ્ાક્ત્ય લગ્ન સહા્ય 
્યોજના

55

૩ માઈ િમાબાઈ આબેંિકિ સાતફેિા સમૂહ લગ્ન ્યોજના 57

૪ િૉ. બાબાસાહેબ આબેંિકિ અનસુકૂ્િત જાક્ત એવોિ્ગ 58

૫ મહાતમા ગાધંી અનસુકૂ્િત જાક્ત એવોિ્ગ 59

૬ સતંશ્રી કબીિ અનુસૂક્િત જાક્ત સાક્હત્ય એવોિ્ગ 60

૭ સાક્વત્રીબાઈ ફકૂલ ેઅનસુકૂ્િત જાક્ત મક્હલા કલા / સાક્હત્ય 
એવોિ્ગ

61

૮ મહાતમા ફકૂલ ેઅનસુકૂ્િત જાક્ત શે્રષ્ઠ પત્રકાિ એવોિ્ગ 62

૯ દાસી જીવણ અનસુકૂ્િત જાક્ત શે્રષ્ઠ સાક્હત્યકૃક્ત એવોિ્ગ 63

૧૦ સમાજ ક્િષિણ ક્િક્બિ અન ેસકે્મનાિ ્યોજવા માટેની ્યોજના 64

૧૧ જાગૃતિતા કેનદ્ો િરૂ કિવા માટેની ્યોજના 65
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૧૨ સત્યવાદી િાજા હરિશ્દં્ મિણોતિિ સહા્ય ્યોજના 67

૫. આચ થ્િક યોિનાઓ 68

૧ માનવ ગરિમા ્યોજના 69

૨ સતં ક્િિોમક્ણ શ્રી િક્વદાસ ઉચ્ચકૌિલ્યવધ્ગક તાલીમ ્યોજના 70

૩ દકુાન ખિીદી માટે નાણાકી્ય સહા્ય ્યોજના 71

૪ કોમક્િ્ગ્યલ પા્યલોટ તાલીમ ્યોજના 72

૫ પ.ૂ સવામી તજેાનદં કમ્ગકાિં તાલીમ ્યોજના 74

૬ અનસુકૂ્િત જાક્તના ખિેતૂોન ેખતેીની જમીન ખિીદવા 
નાણાકી્ય સહા્ય ્યોજના

75

૬. આરોગયલક્ષી યોિનાઓ 76

૧ કુમાિ િાજિત્ન આબેંિકિ વદૈકી્ય સહા્ય ્યોજના 77

૭. આવાસલક્ષી યોિનાઓ 78

૧ િૉ. આબંિેકિ આવાસ ્યોજના 79

૮. ગિુરાત સફાઈ કામદાર ચવકાસ ચનગમ - ગાધંીનગર 81

૧ પજૂ્ય ઠક્કિબાપા સફાઈ કામદાિ પુનઃસર્ાપન ્યોજના 82

૨ િૉ. આબંિેકિ સફાઈ કામદાિ આવાસ ્યોજના 83

૩ વ્યક્તિગત અકસમાત વીમા કવિ ્યોજના 84

૪ ધો. ૧૦ અન ેધો. ૧૨ના સફાઈ કામદાિના બાળકોન ેઈનામ/
રિિનસતપત્રર્ી રિોતસાક્હત કિવાની ્યોજના

85
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૫ ્છટૂક ગટિ સફાઈનુ ંકામ કિતા ંિોજમદાિ સફાઈ કામદાિોને 
િીઝલ મિીન તમેજ સલામતીના ંસાધનો પૂિાં પાિવાની ્યોજના

86

૯. ડૉ. આબંડેકર અતંયોદય ચવકાસ ચનગમ 87

૧ મક્હલા સમૃક્દ્ધ ્યોજના 88

૨ લઘ ુક્ધિાણ ્યોજના-માઈક્ો ફા્યનાનસ 89

૩ પસેનેજિ ઓટો રિષિા માટે ક્ધિાણ 90

૪ પિપુાલનની ્યોજના 91

૫ ક્વક્ભન્ન વ્યવસા્ય માટે લોન સહા્ય 92

૬ પસેનેજિ વાન 93

૭ પસેનેજિ ફકૂિ કોટ્ગ વાન 94

૮ સવસહા્ય જરૂ્ (માઈક્ો ફા્યનાનસ ્યોજના) 95

૧૦. ગુિરાત અનુસૂચિત ચવકાસ ચનગમ 96

૧ બનેકેબલ ્યોજના 97

૧૧. નાયબ ચનયામક અનસુચૂિત જાચત કલયાિ અન ેચિલ્ા સમાિ 
કલયાિ અચધકારીઓ (પિંાયત)ની કિેરીઓની યાદી

98

૧૧.
આદશથિ ચનવાસી શાળાઓની યાદી
(આદશથિ ચનવાસી શાળાઓ (કુમાર / કનયા)ના ંનામ-સરનામા, ફોન 
નબંરની ચવગત

102

૧૨. સરકારી કુમાર / કનયા છાત્ાલયની યાદી 104
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રાજય સરકારે િનચિતલક્ષી ચનિથિયો અને યોિનાઓ્ી લોકોપયોગી કાયયોમાં 
ચવશેષ ધયાન કેન્નરિત કયુું છે. વષયો્ી વેગળો અને અચલપ્ત ગિાતો વંચિત સમુદાય 
મુખય ધારામાં જોડાય ગયો છે. રાિયના વંચિત યુવાનોના સવાવલંબી બનવાના 
અને આકાશને આંબવાના સપનાને સરકારે સાકાર કયાથિ છે. 

ગુિરાતમાં અનુસૂચિત જાચતની વસતી રાજયના તમામ ૩૩ ચિલ્ાઓમાં છૂટી છવાઈ 
જોવા મળે છે તેમ છતાં અમદાવાદ, બનાસકાંઠા, િૂનાગઢ, મિેસાિા અને વડોદરા 
ચિલ્ામાં વંચિતોની વસતી વધુ પ્રમાિમાં વસવાટ કરે છે. સામાચિક ચવકાસના 
પરરિામોના કારિે છેલ્ા બે દશકાઓ્ી ગુિરાતના અનુસૂચિત જાચતના લોકો 
સકારાતમકતા તરફ ગચત કરતા ્ યા છે. અનુસૂચિત જાચતના ચવદ્ા્થીઓમાં વધેલો 

વંચિતોનું શૈક્ષણિક, આર્થિક અને 
સામાજિક સશક્તકરિ...
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સાક્ષરતાનો દર રાજય સરકારની ચપ્ર અને પોસટ એસ. એસ. સી ચશષયવૃચતિ યોિના, 
ચવદ્ાચ્થિનીઓને સરસવતી સાધના સાયકલ સિાય યોિના, ટ્ુશન-ફી, ભોિન 
ચબલ તેમિ શૈક્ષચિક સાધનોની ખરીદી માટે નાિાકીય સિાય, ચવદેશમાં િઈ 
ઉચ્ચ અભયાસ માટે લોન, ચવના મૂલયે ગિવેશ ચવતરિ િેવી અનેક યોિનાઓના 
અસરકારક અમલના પરરિામે શકય બનયો છે.

સમગ્ર જીવસૃન્ટિ સમાનતાના પાયા પર ઊભેલી છે. પ્રકૃચતની રિન્ટિએ કોઈ 
ઊંિનીિના ભેદભાવ ન્ી. પરંતુ માનવજાતે મનુષય - મનુષય વચ્ચે અસમાનતાની 
મોટી ખાઈ ઊભી કરી. સદીઓ સુધી વંચિતો આ અસમાનતાની ગતાથિમાં ધકેલાતા 
ગયા. અંધકારની ગતાથિમાં ધકેલાઈ ગયેલા વંચિતોના જીવનમાં આઝાદી બાદ ડૉ. 
બાબાસાિેબ આંબેડકરે આપેલા બંધારિના કારિે આનંદના અિવાળા ફેલાયા. 
બાબાસાિેબ આંબેડકરે આપેલા સવતંત્તા, સમાનતા અને બંધુતાના પાયા પર 
ગુિરાતના વંચિતોના ચવકાસની મિબૂત ઇમારત ઘડાઈ.      

ગુિરાતના ંવંચિતોના જીવનમા ંચવચવધ યોિનાઓરૂપ ેદીપક પ્રગટાવવામા ંઆવયા 
છે. આ યોિનાઓનો લાભ મળેવી ઉજાશ્ી ઝળિળી ઉઠેલા વચંિતોના પ્રકાશ્ી 
સમગ્ર સમાિ પ્રજ્વચલત ્ ઈ રહ્ો છે. ગિુરાત સરકારે યોિનાઓના નક્કર અમલ્ી 
વચંિતોના જીવનમા ંઆશા, ઉમગંના અિવાળા રેલાવયા છે. એક એક યોિનાઓરૂપે 
એક એક દીપક પ્રગટાવી સજાથિયેલી દીપમાળા્ી  સમગ્ર વચંિત સમાિ ઝળિળી 
ઊઠયો છે.
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અનુસૂચિત જાતતના તવદ્ા્થીઓ 

માટે શૈક્ષણિક યોિનાઓ
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પરિક્ષિતલાલ મજમુદાિ પ્રિ.એસ.એસ.સી. ક્િષ્યવૃત્તિ ્યોજના

ઉદ્ેશ અનુસૂક્િત જાક્તના ક્વદ્ાર્થીઓની ક્િષિણનું રિમાણ વધે અને ડ્ોપ 
આઉટમાં ઘટાિો ર્ા્ય. 

આવક મયાથિદા આવક મ્યા્ગદા નર્ી. 
પાત્તાના ધોરિો સિકાિી િાળાઓ, ગાનટ ઇન એઈિ અને ખાનગી િાળાઓમાં ભણતા 

અનુસૂક્િત જાક્તના ધો. ૧ ર્ી ૧૦માં ભણતા ક્વદ્ાર્થીઓ 
યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

• ધો. ૧ ર્ી ૮  કુમાિ વાક્્્ગક ₨ ૫૦૦/- ક્િષ્યવૃક્તિ  
• ધો. ૬ ર્ી ૮ કુમાિ વાક્્્ગક ₨ ૫૦૦/- ક્િષ્યવૃક્તિ  
• ધો. ૧ ર્ી ૫ કન્યા  વાક્્્ગક ₨ ૫૦૦/- ક્િષ્યવૃક્તિ  
• ધો. ૬ ર્ી ૮ કન્યાને વાક્્્ગક ₨ ૭૫૦/- ક્િષ્યવૃક્તિ  
• ધો. ૯ ર્ી ૧૦માં કન્યા અને કુમાિને ₨ ૭૫૦/- વાક્્્ગક ક્િષ્યવૃક્તિ  

અરજીની પ્રચરિયા www.digitalgujarat.gov.in પિ online અિજી કિવાની િહેિે. 

અમલીકરિ કરતી 
કિેરી / સંપક્ક 
અચધકારી

િહેિી ક્વસતાિ માટે ક્જલ્ા ના્યબ ક્ન્યામક, અનુસૂક્િત જાક્ત 
કલ્યાણની કિેિીઓ. 
ગ્ામ્ય ક્વસતાિ માટે ક્જલ્ા સમાજ કલ્યાણ અક્ધકાિી, ક્જલ્ા પંિા્યત.

અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા 
પુરાવા

૧. આધાિકાિ્ગ, ૨. જાક્તનો દાખલો, ૩. િાળા ્છોડ્ાનું રિમાણપત્ર 
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ભગવાન બુદ્ધ િાજ્ય ક્િષ્યવૃત્તિ (કન્યા)

ઉદ્ેશ અનુસૂક્િત જાક્તની ક્વદ્ાક્ર્્ગનીઓમાં ક્િષિણનો વ્યાપ વધાિવા માટે 

આવક મયાથિદા ₨ ૨.૫૦ લાખ ર્ી ૬.૦૦ લાખ સુધી વાક્્્ગક ક્િષ્યવૃક્તિ અને ટ્ુિન ફી
₨ ૬.૦૦ લાખ સુધી વાક્્્ગક હો્ય તો ફકત ક્િષ્યવૃક્તિ

પાત્તાના ધોરિો અનુસૂક્િત જાક્ત ક્વદ્ાક્ર્્ગનીઓને ધોિણ ૧૦ પ્છીના ઉચ્ચ અભ્યાસક્મોમાં 
માન્ય ટ્ુિન ફી ઉપિાંત ક્િષ્યવૃક્તિ મળવાપાત્ર ્છે.

યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

ગૃપ િોસટેલર (વાચષથિક) ડેસકોલર (વાચષથિક)
એ ₨ ૧૨,૦૦૦/- ₨ ૫,૫૦૦/- 
બી ₨ ૮,૨૦૦/- ₨ ૫,૩૦૦/- 
સી ₨ ૫,૭૦૦/- ₨ ૩,૦૦૦/- 
િી ₨ ૩,૮૦૦/- ₨ ૨,૩૦૦/- 

અરજીની પ્રચરિયા www.digitalgujarat.gov.in પિ ઓનલાઈન અિજી કિવાની હો્ય 
્છે.

અમલીકરિ કરતી 
કિેરી / સંપક્ક 
અચધકારી

ક્જલ્ા ના્યબ ક્ન્યામક અનુ.જાક્ત કલ્યાણની કિેિી

અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા 
પુરાવા

િાળા ્છોડ્ાનું રિમાણપત્ર, જાક્તનો દાખલો, આવકનો દાખલો, 
આધાિકાિ્ગ
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રિપલોમા, મેરિકલ અને એન્જપ્ન્યરિંગમાં અભ્યાસ કિતા 
અનુસૂચિત જાપ્તના પ્વદ્ાર્થીઓને સાધન સહા્ય ્યોજના 

ઉદ્ેશ • મેરિકલ/એનનજક્ન્યરિંગ/રિપલોમામાં અભ્યાસ કિતા અનુ.જાક્તના 
ક્વદ્ાર્થીઓને તેઓના અભ્યાસક્મમાં જરૂિી સાધનો ખિીદવામાં 
આક્ર્્ગક મુશકેલી ન પિે અને ક્વદ્ાર્થીઓ ્યોગ્ય અભ્યાસ કિી િકે 
તે હેતુ. 

• આ ઉપિાંત અનુ.જાક્તના ક્વદ્ાર્થીઓમાં ક્િષિણનું રિમાણ વધે અને 
ડ્ોપ આઉટ દિમાં ઘટાિો ર્ા્ય.   

આવક મયાથિદા વાક્્્ગક ₨ ૨,૫૦,૦૦૦/- સુધી નક્કી કિવામાં આવી ્છે. 

પાત્તાના ધોરિો • અનુસૂક્િત જાક્તના ક્વદ્ાર્થી હોવા જોઇએ.
• રિપલોમા / એનનજક્ન્યરિંગ અર્વા મેરિકલમાં અભ્યાસ કિતા હોવો 

જોઇએ. 
• ક્વદ્ાર્થી ભાિત સિકાિની પોસટ મેટ્ીક ક્િષ્યવૃક્તિ ્યોજના હેઠળ 

ક્િષ્યવૃક્તિ મેળવવા પાત્ર હોવા જોઇએ.
• મેરિકલ/ એનનજક્ન્યરિંગ / રિપલોમામાં અભ્યાસ કિતા અનુસૂક્િત 

જાક્તના ક્વદ્ાર્થીઓ
• રિર્મ વ્ષે જ આ સહા્ય આપવામાં આવે ્છે.

યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

રિમ અભયાસરિમ સિાયનું ધોરિ
૧ મેરિકલના ક્વદ્ાર્થીઓ માટે ₨ ૧૦,૦૦૦/-
૨ એનનજક્ન્યરિંગના ક્વદ્ાર્થીઓ માટે ₨ ૫,૦૦૦/-
૩ રિપલોમાના ક્વદ્ાર્થીઓ માટે ₨ ૩,૦૦૦/-

અરજીની પ્રચરિયા www.digitalgujarat.gov.in પિ ક્વદ્ાર્થીઓએ ઓનલાઈન અિજી 
કિવાની િહેિે.

અમલીકરિ કરતી 
કિેરી  / સંપક્ક 
અચધકારી

ક્જલ્ા ના્યબ ક્ન્યામક, અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણની કિેિી

અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા 
પુરાવા

૧. આધાિકાિ્ગ, ૨. આવકનો દાખલો, ૩. જાતીનો દાખલો 

18



અનુસૂચિત જાપ્તના પ્વદ્ાર્થીઓને ગણવેિ સહા્ય

ઉદ્ેશ અનુસૂક્િત જાક્તના ક્વદ્ાર્થીઓમાં ક્િષિણનું રિમાણ વધે અને ડ્ોપ 
આઉટમાં ઘટાિો ર્ા્ય. 

આવક મયાથિદા આવક મ્યા્ગદા નર્ી.

પાત્તાના ધોરિો અનુસૂક્િત જાક્તના ધો.૧ ર્ી ૮ના ક્વદ્ાર્થીઓ.

યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

ત્રણ જોિી ગણવેિ સહા્ય પેટે ₨ ૬૦૦ સુધી િાખવી.

અરજીની પ્રચરિયા િાળાના આિા્ય્ગ દ્ાિા www.digitalgujarat.gov.in પિ ઓનલાઈન 
અિજી કિવાની હો્ય ્છે. 

અમલીકરિ કરતી 
કિેરી / સંપક્ક 
અચધકારી

િહેિી ક્વસતાિ માટે ક્જલ્ા ના્યબ ક્ન્યામક, અનુસૂક્િત જાક્ત 
કલ્યાણની કિેિી
ગ્ામ્ય ક્વસતાિ માટે ક્જલ્ા સમાજ કલ્યાણ અક્ધકાિી, ક્જલ્ા પંિા્યત.
 

અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા 
પુરાવા

 ૧. આધાિકાિ્ગ, ૨. જાક્તનો દાખલો, ૩. િાળા ્છોડ્ાનું રિમાણપત્ર  
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અસવચ્છ વ્યવસા્યમાં િોકા્યેલા વાલીના બાળકોને 
ક્િષ્યવૃત્તિ (મુપ્ન મેતિાજ ્યોજના) 

ઉદ્ેશ અનુસૂક્િત જાક્તના ક્વદ્ાર્થીઓમાં ક્િષિણનું રિમાણ વધે અને ડ્ોપ 
આઉટ દિમાં ઘટાિો ર્ા્ય.

આવક મયાથિદા આવક મ્યા્ગદા નર્ી.

પાત્તાના ધોરિો અસવચ્છ વ્યવસા્યમાં િોકા્યેલા વાલીનાં બાળકોને ક્િષ્યવૃક્તિ 
િૂકવવામાં આવે ્છે. જેવા કે,
૧.  િામિા ઉતિિવામાં/કમાવવામાં િોકા્યેલ,
૨.  મેન્યુઅલ સફાઇ કિનાિ (સેકિન 2(i)(G)મેન્યુઅલ સકેવેનજિ 

એકટ  ૨૦૧૩ મુજબ)
૩.   જોખમી સવચ્છતામાં િોકા્યેલ.
૪. કિિો/નકામી વસતુઓ વીણવામાં/એકત્ર કિવામાં િોકા્યેલ.
૫. ધો. ૧ ર્ી ૧૦ માં ભણતો હોવો જોઇએ. 
૫. અસવચ્છ વ્યવસા્યમાં િોકા્યેલા વાલીના બાળકોને ક્િષ્યવૃક્તિ

યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

ધો. ૧ ર્ી ૮ િેસકોલિ  ક્વદ્ાર્થીને વાક્્્ગક રૂા. ૩૦૦૦/- 
ધો. ૩ ર્ી ૮ હોસટેલિ ક્વદ્ાર્થીને વાક્્્ગક રૂા. ૮૦૦૦/-  

ધોરિ ચવદ્ા્થી દર માસ એડિોક 
રકમ કુલ

ધો. ૧ ર્ી 
૧૦

િેસકોલિ
ક્વદ્ાર્થી ૨૨૫/- ૧૦ 

માસ ૭૫૦/- ૩૦૦૦/-

ધો. ૩ ર્ી 
૧૦

હોસટેલિ 
ક્વદ્ાર્થી ૭૦૦/- ૧૦ 

માસ ૧૦૦૦/- ૮૦૦૦/-

અરજીની પ્રચરિયા www.digitalgujarat.gov.in પિ online અિજી કિવાની હો્ય ્છે. 

અમલીકરિ 
કરતી કિેરી / 
સંપક્ક અચધકારી

ક્જલ્ા ના્યબ ક્ન્યામક, અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણની કિેિી, 
ક્જલ્ા સમાજકલ્યાણ અક્ધકાિી, ક્જલ્ા પંિા્યત. 

અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા 
પુરાવા

૧. અસવચ્છ વ્યવસા્યનો દાખલો, ૨. આધાિકાિ્ગ, ૩. િાળા 
્છોડ્ાનું રિમાણપત્ર , ૪. જાક્તનો દાખલો 
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ધોિણ ૯-૧૦ના અનુસૂચિત જાપ્તના પ્વદ્ાર્થીઓને ભાિત 
સિકાિની ક્િષ્યવૃત્તિ   

ઉદ્ેશ અનુસૂક્િત જાક્તના ક્વદ્ાર્થીઓની ક્િષિણનું રિમાણ વધે અને ડ્ોપ 
આઉટ દિમાં ઘટાિો ર્ા્ય.

આવક મયાથિદા વાક્્્ગક ₨ ૨.૫૦ લાખ સુધી 
પાત્તાના ધોરિો ખાનગી, ગ્ાનટ ઇન એઈિ અને ખાનગી િાળાઓમાં ભણતા ધોિણ 

૯/૧૦ના ક્વદ્ાર્થીઓ
યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

• ધો. ૯ ર્ી ૧૦ િેસકોલિ ક્વદ્ાર્થીઓને ૧૦ માસ માટે માક્સક ₨ 
૨૨૫/- તેમજ ₨ ૭૫૦/- વાક્્્ગક એિહોક મળી કુલ = ૩૦૦૦/-

• હોસટેલિને માક્સક ₨ ૫૨૫/- ઉપિાંત ₨ ૧૦૦૦/- વાક્્્ગક એિહોક  
મળી કુલ = ૬૨૫૦/-

અરજીની પ્રચરિયા www.digitalgujarat.gov.in પિ ઓનલાઈન અિજી કિવાની હો્ય 
્છે.

અમલીકરિ કરતી 
કિેરી / સંપક્ક 
અચધકારી

િહેિી ક્વસતાિ માટે ક્જલ્ા ના્યબ ક્ન્યામક, અનુસૂક્િત જાક્ત 
કલ્યાણની કિેિી
ગ્ામ્ય ક્વસતાિ માટે ક્જલ્ા સમાજ કલ્યાણ અક્ધકાિી, ક્જલ્ા પંિા્યત.

અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા 
પુરાવા

આધાિકાિ્ગ, જાક્તનો દાખલો, આવકનો દાખલો, િાળા ્છોડ્ાનું 
રિમાણપત્ર 
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ટેબલેટ ્યોજના 

ઉદ્ેશ અનુસૂક્િત જાક્તના ક્વદ્ાર્થીઓની ક્િષિણનું રિમાણ વધે અને ડ્ોપ 
આઉટ દિમાં ઘટાિો ર્ા્ય.

આવક મયાથિદા આવક મ્યા્ગદા નર્ી.

પાત્તાના ધોરિો ધોિણ ૧૨ પ્છી ઉચ્ચ અભ્યાસ કિતા અનુસૂક્િત જાક્તના ક્વદ્ાર્થીઓ.

યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

ક્િષિણ ક્વભાગ દ્ાિા આપવામાં આવતા ટેબલેટની ₨ ૧૦૦૦/- િકમ 
િીએમબસ્ગ કિી આપવામાં આવે ્છે.

અરજીની પ્રચરિયા ટેબલેટ માટે ક્વદ્ાર્થીઓએ કોલેજમાં જ દિખાસત આપવાની હો્ય ્છે. 

અમલીકરિ 
કરતી કિેરી / 
સંપક્ક અચધકારી

ક્જલ્ા ના્યબ ક્ન્યામક અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણની કિેિી (તમામ)

અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા 
પુરાવા

િાળા ્છોડ્ાનું રિમાણપત્ર , માક્કિીટ, આધાિકાિ્ગ, જાક્તનો દાખલો
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્છત્રપપ્ત િાહુજી મહાિાજ ઈનામી ્યોજના

ઉદ્ેશ અનુસૂક્િત જાક્તના ક્વદ્ાર્થીઓની ક્િષિણનું રિમાણ વધે અને ડ્ોપ 
આઉટ દિમાં ઘટાિો ર્ા્ય.

આવક મયાથિદા આવક મ્યા્ગદા નર્ી. 

પાત્તાના ધોરિો િાજ્ય કષિાએ ગુજિાત માધ્યક્મક ક્િષિણ બોિ્ગ દ્ાિા લેવા્યેલી 
પિીષિામાં અનુસૂક્િત જાક્તના રિર્મ ૧ ર્ી ૩ ક્મે આવનાિ ક્વદ્ાર્થીઓ.

યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

રાજય કક્ષાએ ધોરિ ૧૦માં ઇનામ ધો. ૧૨ના તમામ પ્રવાિમાં
રિર્મ ₨ ૪૧,૦૦૦/- ₨ ૩૧,૦૦૦/-

રદ્તી્ય ₨ ૨૧,૦૦૦/- ₨ ૨૧,૦૦૦/-
તૃતી્ય ₨ ૧૧,૦૦૦/- ₨ ૧૧,૦૦૦/-

ચિલ્ા 
કક્ષાએ ધોરિ ૧૦માં ઇનામ ધો. ૧૨માં ચવજ્ાન અને 

સામાનય પ્રવાિમાં
રિર્મ ₨ ૬,૦૦૦/- ₨ ૬,૦૦૦/-

રદ્તી્ય ₨ ૫,૦૦૦/- ₨ ૫,૦૦૦/-
તૃતી્ય ₨ ૪,૦૦૦/- ₨ ૪,૦૦૦/-

અરજીની પ્રચરિયા ક્ન્યામક કિેિી માિફત ફોમ્ગ ભિાવવામાં આવે ્છે. 

અમલીકરિ 
કરતી કિેરી / 
સંપક્ક અચધકારી

ક્ન્યામક, અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણની કિેિી
બલોક નં. ૪/૨, િૉ. જીવિાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગિ

અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા 
પુરાવા

જાક્તનો દાખલો, માક્કિીટની નકલ
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ક્િષિણ ગુણવતિા રિોતસાહક સહા્ય 
(પ્વજ્ાન રિવાહ અને સામાન્ય રિવાહ)

ઉદ્ેશ અનુસૂક્િત જાક્તના ક્વદ્ાર્થીઓના ક્િષિણનું રિમાણ વધે અને ડ્ોપ 
આઉટ દિમાં ઘટાિો ર્ા્ય.

આવક મયાથિદા આવક મ્યા્ગદા વાક્્્ગક ₨ ૪.૫૦ લાખ િાખવામાં આવી ્છે. 

પાત્તાના ધોરિો

• ધોિણ ૧૦માં ૭૦ ટકા કે તેર્ી વધુ ગુણ મેળવેલા હોવા જોઈએ.  
ધો. ૧૧ -૧૨ ક્વજ્ાનરિવાહમાં રિવેિ મેળવેલો હોવો જોઈએ. 

• ધોિણ ૧૦માં ૭૫ ટકા કે તેર્ી વધુ ગુણ મેળવેલા હોવા જોઈએ. 
ધો. ૧૧ -૧૨ સામાન્ય રિવાહમાં  રિવેિ મેળવેલો હોવો જોઈએ. 

યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

• ખાનગી ટ્ુિન માટે ધો. ૧૧ ક્વજ્ાનરિવાહમાં ₨ ૧૫,૦૦૦/- 
અને ધો. ૧૨ ક્વજ્ાનરિવાહમાં ₨ ૧૫,૦૦૦/-  કુલ ₨ ૩૦,૦૦૦/-
ની સહા્ય.

• ખાનગી ટ્ુિન માટે ધો. ૧૧ સામાન્ય રિવાહમાં ₨ ૮,૦૦૦/- 
અને ધો. ૧૨ સામાન્ય રિવાહમાં ₨ ૪,૦૦૦/-  કુલ ₨ ૧૨,૦૦૦/-
ની સહા્ય.

અરજીની પ્રચરિયા www.digitalgujarat.gov.in પિ ઓનલાઈન અિજી કિવાની 
હો્ય ્છે.

અમલીકરિ 
કરતી કિેરી / 
સંપક્ક અચધકારી

ક્જલ્ા ના્યબ ક્ન્યામક અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણની કિેિી,

અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા 
પુરાવા ખાનગી ટ્ુિનની પહોંિ, જાક્તનો દાખલો, આવકનો દાખલો
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અનુસૂચિત જાપ્ત પૈકી અપ્ત પ્છાત જાપ્તના પ્વદ્ાર્થીઓને 
ખાસ ક્િષ્યવૃત્તિ

ઉદ્ેશ અનુસૂક્િત જાક્તના ક્વદ્ાર્થીઓની ક્િષિણનું રિમાણ વધે અને ડ્ોપ 
આઉટ દિમાં ઘટાિો ર્ા્ય.

આવક મયાથિદા આવક મ્યા્ગદા નર્ી.
પાત્તાના ધોરિો અનુસૂક્િત જાક્ત પૈકી અક્ત પ્છાત જાક્તના ક્વદ્ાર્થીઓ ધો. ૧ ર્ી ૧૦ 

માં ભણતો હોવા જોઇએ.
અનુસૂક્િત જાક્ત પૈકી અક્ત પ્છાત જાક્તઓ – વાલમીરક, હાિી્યા, 
િેનવા, તુિી, ગુર, વણકિસાધુ, અનુ. જાક્ત બાવા, તીિગિ, ર્ોિી, 
માતંગના અભ્યાસ કિતા ક્વદ્ાર્થીઓ

યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

ધો. ૧ ર્ી ૮  કુમાિ/ કન્યા વાક્્્ગક ₨ ૭૫૦/-
ધો. ૯ ર્ી ૧૦ કુમાિ/ કન્યા તમામને વાક્્્ગક ₨ ૧૦૦૦/- 

અરજીની પ્રચરિયા www.digitalgujarat.gov.in પિ online અિજી કિવાની હો્ય ્છે.

અમલીકરિ કરતી 
કિેરી / સંપક્ક 
અચધકારી

િહેિી ક્વસતાિ માટે ક્જલ્ા ના્યબ ક્ન્યામક, અનુસૂક્િત જાક્ત 
કલ્યાણની કિેિી
ગ્ામ્ય ક્વસતાિ માટે ક્જલ્ા સમાજ કલ્યાણ અક્ધકાિી, ક્જલ્ા પંિા્યત.

અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા 
પુરાવા

૧. અનુસૂક્િત જાક્ત પૈકી અક્ત પ્છાત જાક્તના પુિાવા, 
૨. જાક્તનો પુિાવો, 
૩. આધાિ કાિ્ગ,
૪. િાળા ્છોડ્ાનું રિમાણપત્ર
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અનુસૂચિત જાપ્તના િૉકટિ અને કા્યદા સનાતકોને  
લોન / સહા્ય ્યોજના

ઉદ્ેશ અનુસૂક્િત જાક્તના િોકટિો અને કા્યદાના સ્ાતકોને પોતાનો સવતંત્ર 
વ્યવસા્ય િરૂ કિવા માટે લોન / સહા્ય આપવામાં આવે ્છે.

આવક મયાથિદા • કા્યદા સ્ાતક માટે લોન - ગ્ામ્ય ક્વસતાિ માટે વાક્્્ગક ₨ 
૧,૨૦,૦૦૦/- અને  િહેિી ક્વસતાિ માટે વાક્્્ગક ₨ ૧,૫૦,૦૦૦/- 
આવક મ્યા્ગદા.    

• તબીબી સ્ાતક માટે લોન - ગ્ામ્ય ક્વસતાિ માટે વાક્્્ગક ₨ 
૧,૨૦,૦૦૦ અને  િહેિી ક્વસતાિ માટે વાક્્્ગક ₨ ૧,૫૦,૦૦૦/- 
આવક મ્યા્ગદા.  

• તબીબી અનુસ્ાતક (M.S. / M.D.) માટે આવક મ્યા્ગદા નર્ી
• કા્યદા સ્ાતકોને તાલીમ માટે આવક મ્યા્ગદા નર્ી. (સટાઇપેનિ)

પાત્તાના ધોરિો કા્યદાનો સ્ાતક હોવા જોઈએ. તબીબી સ્ાતક / અનુસ્ાતક હોવા 
જોઈએ

યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

અનં. લાભા્થી સિાયનું ધોરિ વયાિનો દર

૧ કા્યદા સ્ાતકો ₨ ૭૦૦૦/- લોન
₨ ૫૦૦૦/-સહા્ય

૪ ટકા

૨ તબીબી સ્ાતકો ₨ ૨.૫૦/- લાખ લોન
₨ ૨૫/-હજાિ સબસીિી

૪ ટકા

૩ તબીબી અનુસ્ાતકો M.D. / M.S. 
ને નલિક્નક િરૂ કિવા માટે 

₨ ૩.૦૦/- લાખ લોન
₨ ૫૦/- હજાિ સબસીિી

૪ ટકા

૪ કા્યદા સ્ાતકોને સટાઈપેનિ

વકીલાતની તાલીમ િરૂ કિે 
તે રિર્મ વ્ષે ર્ી 
રિર્મ વ્ષેઃ માક્સક ₨ ૧૦૦૦
બીજા વ્ષેઃ માક્સક ₨ ૮૦૦
ત્રીજા વ્ષેઃ માક્સક ₨ ૬૦૦  
તાલીમ આપનાિ સીક્નઅિ 
વકીલને માક્સક ₨ ૫૦૦ 

અરજીની પ્રચરિયા https://esamajkayan.gujarat.gov.in/ પિ ઓનલાઈન અિજી 
કિવાની હો્ય ્છે. એટલે કે ઈ–સમાજ કલ્યાણ વેબસાઇટ માિફત 
ઓનલાઇન અિજી કિીને સિળતાર્ી ઝિપી લાભ મેળવી િકા્ય  ્છે.

અમલીકરિ 
કરતી કિેરી/સંપક્ક 
અચધકારી

સંબંક્ધત ક્જલ્ા ના્યબ ક્ન્યામક, અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણની કિેિી
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અરજી સમયે  
રિૂ કરવાના ્તા 
પુરાવા 

અનુસૂક્િત જાક્તના કા્યદા સ્ાતકોને અિજી સમ્યે િજૂ કિવાના ર્તા 
પુિાવાની ક્વગત નીિે મુજબ ્છે. 
• અિજદાિનું આધાિ કાિ્ગ
• અિજદાિની જાક્ત/પેટા જાક્ત નો દાખલો
• કુટુંબની કુલ વાક્્્ગક આવકનો દાખલો
• િહેઠાણનો પુિાવો (વીજળી ક્બલ/ લાઇસનસ/ ભાિા કિાિ/ િૂંટણી 

કાિ્ગ/ િેિનકાિ્ગ પૈકી કોઈ પણ એક)
• જામીનદાિનું જામીનખત (પત્રક-અ મુજબ)
• જાત જામીનખત (પત્રક-અ મુજબ)
• બાિ કાઉનસીલ તિફર્ી ર્્યેલ િક્જસટ્ેિન નકલ/ફી ભ્યા્ગની પહોિ
• ઓફીસના મકાનનું ભાિું એક વ્્ગ માટે ભાિા િીઠ્ી
• પિીષિામાં મેળવેલ વગ્ગ તર્ા ગુણનું રિમાણ પત્ર
• વકીલાતનો અનુભવ જો હો્ય તો રિમાણપત્ર આપવુ
• બેંક પાસબુકની રિર્મ પાનાની નકલ / િદ કિેલ િેક (અિજદાિના 

નામનું)
અનુસૂક્િત જાક્તના તબીબી સ્ાતકો જેવા કે (એમ.બી.બી.એસ/
બી.એસ.એ.એમ/બી.એ.એમ.એસ/ બી.એ.એમ(આ્યુ્ગવેદ)/બી.િી.
એસ(િેનટલ) હોક્મ્યોપેક્ર્ક િીગ્ી / રિપલોમાં (બી.એિ.એમ.એસ અને 
રિપલોમા િી.એિ.એમ.એસ.ને અિજી સમ્યે િજૂ કિવાના ર્તા પુિાવાની 
ક્વગત નીિે મુજબ ્છે. 
• અિજદાિનું આધાિ કાિ્ગ
• અિજદાિની જાક્ત/પેટા જાક્ત નો દાખલો
• કુટુંબની કુલ વાક્્્ગક આવકનો દાખલો
• િહેઠાણનો પુિાવો (વીજળી ક્બલ/ લાઇસનસ/ ભાિાકિાિ/ િૂંટણી 

કાિ્ગ/ િેિનકાિ્ગ પૈકી કોઈ પણ એક)
• િક્જસટ્ેિનની નકલ
• તબીબી સ્ાતક રિગ્ીનું રિમાણપત્ર
• અિજદાિની ઉંમિ નો પુિાવો/ િાળા ્છોિ્યાનું રિમાણપત્ર (હો્ય તો)
• બેંક પાસબુકની રિર્મ પાનાની નકલ / િદ કિેલ િેક (અિજદાિના 

નામનું)
• જાતજામીનખતનો નમૂનો
• બાંહેધિી પત્રક
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• લોન ભિપાઇ કિવા માટે પાત્રતાનો દાખલો
• એકિાિનામું
• સોગંદનામું
• જામીનદાિ-૧ ના ક્મલકતના આધાિ ( ૭/૧૨ ના ઉતાિા – ઇનિેકસ)
• જામીનદાિ-૨ ના ક્મલકતના આધાિ ( ૭/૧૨ ના ઉતાિા – ઇનિેકસ)
• જામીનદાિના જામીનખતનો નમૂનો
અનુસૂક્િત જાક્તના વકીલોને નાણાકી્ય સહા્ય ્યોજના – સટાઈપેનિ 
મેળવવા માટે અિજી સમ્યે િજૂ કિવાના ર્તા પુિાવાની ક્વગત નીિે 
મુજબ ્છે. 
• જુક્ન્યિ વકીલનું આધાિ કાિ્ગ
• જુક્ન્યિ વકીલનો જાક્તનો દાખલો
• જુક્ન્યિ વકીલનું િાળા ્છોિ્યાનું રિમાણપત્ર
• ર્િ્ગ એલ.એલ.બી.પાસ ક્યા્ગની માક્કિીટ
• જુક્ન્યિ વકીલની સનદની અર્વા એનિોલમેનટ નંબિ- તાિીખની 

નકલ
• િહેઠાણનો પુિાવો (વીજળી ક્બલ/ લાઇસનસ/ ભાિાકિાિ/ િૂંટણી 

કાિ્ગ/ િેિનકાિ્ગ પૈકી કોઈ પણ એક)
• જુક્ન્યિ વકીલનું બાિ કાઉનનસલનું ઓળખપત્ર
• બેંક પાસબુકની રિર્મ પાનાની નકલ / િદ કિેલ િેક (જુક્ન્યિ 

વકીલના નામનું)
• ક્સક્ન્યિ વકીલનું આધાિ કાિ્ગ
• ક્સક્ન્યિ વકીલની સનદની અર્વા એનિોલમેનટ નંબિ- તાિીખની 

નકલ
• ક્સક્ન્યિ વકીલનું બાિ કાઉનનસલનું ઓળખપત્ર
• ક્સક્ન્યિ વકીલ દિ વ્્ગર્ી વધુ સમ્યર્ી રિેકટીસ કિે ્છે તે મતલબનું 

જે તે ક્સક્ન્યિનું રિમાણપત્ર
• ક્સક્ન્યિ વકીલના હાર્ નીિે હાલમાં કેટલા જૂક્ન્યિ વકીલો તાલીમ 

લે ્છે તે અંગેની લેક્ખત ક્વગતો જે તે ક્સક્ન્યિ વકીલ પાસેર્ી લેક્ખતમાં 
મેળવેલ પત્રક

• ક્સક્ન્યિ વકીલનું તાલીમ આપવા અંગેનું સંમક્ત પત્રક
• બેંક પાસબુકની રિર્મ પાનાની નકલ / િદ કિેલ િેક (ક્સક્ન્યિ 

વકીલના નામનું)
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ઉદ્ેશ કન્યા કેળવણીને ઉતિેજન આપવા સા્યકલ આપવાની ્યોજના.

આવક મયાથિદા િહેિી ક્વસતાિ ₨ ૧,૫૦,૦૦૦/-
ગ્ામ્ય ₨ ૧,૨૦,૦૦૦/-

પાત્તાના ધોરિો ધોિણ-૯ માં અભ્યાસ કિતી અનુસૂક્િત જાક્તની કન્યાઓ

યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

ધોિણ-૯ માં અભ્યાસ કિતી અનુ.જાક્તની કન્યાઓને સાઇકલ 
સહા્ય આપવામાં આવે ્છે.

અરજીની પ્રચરિયા www.digitalgujarat.gov.in પિ online અિજી કિવાની હો્ય ્છે. 

અમલીકરિ 
કરતી કિેરી / 
સંપક્ક અચધકારી

સંબંક્ધત િહેિી ક્વસતાિ માટે ક્જલ્ા ના્યબ ક્ન્યામક, અનુસૂક્િત 
જાક્ત કલ્યાણ, ગ્ામ્ય ક્વસતાિ માટે ક્જલ્ા સમાજ કલ્યાણ અક્ધકાિી, 
સમાજ કલ્યાણ િાખા ક્જલ્ા પંિા્યત. 

અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા 
પુરાવા

જાક્તનો દાખલો, આવકનો દાખલો, આધાિ કાિ્ગ

સિસવતી સાધના સા્યકલ સહા્ય ્યોજના

29



અનુસૂચિત જાપ્તના પ્વદ્ાર્થીઓ માટે ટેલેનટ પુલ સૂ્લ 
વાઉિિ ્યોજના 

ઉદ્ેશ ઓ્છામાં ઓ્છા ૩૩૦ મેઘાવી અનુસૂક્િત જાક્તના ક્વદ્ાર્થીઓને 
ઉતિમ કષિાનું ક્િષિણ તેમજ સુક્વધાઓ મળે અને ઉતિમ કષિાની 
નામાંરકત િાળાઓમાં રિવેિ અપાવીને અન્ય સમાજની હિોળમાં 
બિોબિી કિી િકે અને તેઓ પૂિા આતમક્વશ્ાસર્ી ઉભા િહી િકે 
તેવા બનાવવાના મૂળ આિ્યર્ી પુખત ક્વિાિણાને અંતે “ટેલેનટ 
પુલનું ક્નમા્ગણ” કિવાની ્યોજના.

આવક મયાથિદા • જે વાલીની વાક્્્ગક આવક ₨ ૨,૦૦,૦૦૦/- સુધીની હો્ય તેમના 
બાળકોને આ ્યોજનાનો લાભ રૂપે ₨ ૪૦૦૦૦/- મળવાપાત્ર ર્િે. 

• જે વાલીની વાક્્્ગક આવક ₨ ૨,૦૦,૦૦૦/- ર્ી ₨ ૩,૦૦,૦૦૦/- 
સુધીની હો્ય અને તેઓ આ ્યોજનામાં જોિાવા માંગતા હો્ય 
તો તેઓએ આ ્યોજનામાં ર્નાિ ખિ્ગના ૫૦ ટકા િકમ પોતે 
ભોગવવાની િહેિે.

પાત્તાના ધોરિો • અનુસૂક્િત જાક્તના ધો.૫ તર્ા ધો. ૧૦માં રિર્મ કે બીજા વગ્ગમાં 
પાસ ર્્યેલા ક્વદ્ાર્થીઓની રિવેિ પિીષિા ગોઠવીને તેમાં ૬૦ 
ટકા કે તેર્ી વધુ ગુણ મેળવીને મેિીટમાં આવનાિ ક્વદ્ાર્થીઓને 
ટેલેનટ પુલની ્યોજના હેઠળ પસંદ કિેલી િાળાઓમાં રિવેિ 
આપવાનો િહેિે. 

• િાળા સંલગ્ન ્છાત્રાલ્યમાં અભ્યાસ કિતા હોવો જોઈએ. 
યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / લાભ

ઉતિમ ગુણવતિાવાળી અને િહેિી ક્વસતાિની િાળામાં અભ્યાસ 

અરજીની પ્રચરિયા સસંર્ા દ્ાિા ક્જલ્ા ના્યબ ક્ન્યામક, અનસુકૂ્િત જાક્ત કલ્યાણ 
કિેિીન ેદિખાસત મોકલી આપે ્ેછ અન ે ક્જલ્ા ના્યબ ક્ન્યામક 
કિેિી દ્ાિા મંજિૂ કિવામા ંઆવ ે્ેછ. 

અમલીકરિ કરતી 
કિેરી / સંપક્ક 
અચધકારી

સંબંક્ધત  ક્જલ્ા ના્યબ ક્ન્યામકશ્રી, અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણની 
કિેિી

અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા પુરાવા

આવકનો દાખલો, જાક્તનો પુિાવો, આધાિ કાિ્ગ, િાળા ્છોડ્ાનું 
રિમાણપત્ર 
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અનુસૂચિત જાપ્ત કલ્યાણ હસતકની GUJCET, NIIT, JEE અને 
PMT પિીષિાના તાલીમ વગગો માટે નાણાકી્ય સહા્ય ્યોજના

ઉદ્ેશ ધોિણ – ૧૨ ક્વજ્ાનરિવાહમાં અભ્યાસ કિતા અનુસૂક્િત જાક્તના 
તેજસવી ક્વદ્ાર્થીઓ ઉચ્ચ કાિરકદથી બનાવી િકે.

આવક મયાથિદા આવક મ્યા્ગદા નર્ી. 

પાત્તાના ધોરિો ધોિણ – ૧૨ ક્વજ્ાન રિવાહમાં અભ્યાસ કિતા અને ધોિણ – ૧૦માં 
૭૦% કે તેર્ી વધુ ગુણ મેળવેલ હો્ય તેવા તમામ અનુસૂક્િત 
જાક્તના ક્વદ્ાર્થીઓને આ ્યોજનાનો લાભ આપવાનો િહેિે. 

યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

અનુસૂક્િત જાક્તના તાલીમાર્થીઓને તાલીમાર્થી દીઠ ₨ ૨૦,૦૦૦/- 
અર્વા ખિેખિ િૂકવવાની ર્તી ફી એ બે માંર્ી જે ઓ્છી હો્ય તે 
આપવામાં આવે ્છે.

અરજીની પ્રચરિયા પસંદ ર્્યેલ સંસર્ામાં કોક્િંગ મેળવતા અનુસૂક્િત જાક્તના 
તાલીમાર્થીઓને તાલીમાર્થી દીઠ ₨ ૨૦,૦૦૦/- અર્વા ખિેખિ 
િૂકવવાની ર્તી ફી એ બે માંર્ી જે ઓ્છી હો્ય તે સીધી સહા્ય 
(િી.બી.ટી.) તિીકે તાલીમાર્થીઓના બેંક ખાતામાં જમા કિી 
િૂકવવામાં આવે.

અમલીકરિ કરતી 
કિેરી / સંપક્ક 
અચધકારી

સંબંક્ધત  ક્જલ્ા ના્યબ ક્ન્યામક, અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણની 
કિેિી. 

અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા 
પુરાવા

(૧) સષિમ અક્ધકાિી પાસેર્ી મેળવેલ જાક્ત રિમાણપત્રની ખિી 
નકલ  

(૨) ધો.૧૦ની માક્કિીટની ખિી નકલ 
(૩) ધો.૧૨માં જે િાળામાં અભ્યાસ કિતા હો્ય તે િાળાના 

આિા્ય્ગશ્રીનું    િાળામાં અભ્યાસ કિતા હોવાનું રિમાણપત્ર 
(૪) િહેઠાણના પુિાવાની નકલ ( િેિનકાિ્ગ / આધાિકાિ્ગ) 
(૫) ક્વદ્ાક્ર્્ગની બેંક પાસબુકના રિર્મ પાનાની નકલ 
(૬) ક્વદ્ાર્થીના આધાિકાિ્ગની નકલ  
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ઉદ્ેશ અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણ હસતકની  IIM / NIFT / CEPT /NLU રિવેિ મેળવી 
ઉચ્ચ કાિરક્કદથી ઘિતિ માટેની ્યોજના

પાત્તાના ધોરિો • સેપટ, ક્નફટ, એનએલ્યુમાં રિવેિ મેળવવા માંગતા અનુસૂક્િત જાક્તના 
ક્વદ્ાર્થીઓએ ધો.૧૦માં ૭૦% કે તેર્ી વધુ ગુણ મેળવેલા હો્ય અને

• ધો. ૧૨ (કોઈપણ રિવાહમાં) અભ્યાસ કિતા હોવા જોઈએ.
• જ્યાિે આઈઆઈએમમાં રિવેિ મેળવવા માંગતા અનુસૂક્િત જાક્તના 

ક્વદ્ાર્થીઓએ ધો.૧૨ (કોઈપણ રિવાહમાં) ૭૦% કે તેર્ી વધુ ગુણ મેળવેલ 
હો્ય અને

• સ્ાતક કષિા (કોઈપણ રિવાહ)ના ત્રીજા વ્્ગમાં અભ્યાસ કિતા હો્ય અર્વા 
• સ્ાતક પૂણ્ગ ક્યુું હો્ય તો સ્ાતકમાં ૭૦% કે તેર્ી વધુ ગુણ મેળવેલા હો્ય 

તેમને આ તાલીમમાં આવિી લેવામાં આવે ્છે.
યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / લાભ

અનુસૂક્િત જાક્તના તાલીમાર્થીઓને તાલીમાર્થી દીઠ ₨ ૨૦,૦૦૦/- અર્વા ખિેખિ 
િૂકવવાની ર્તી ફી એ બે માંર્ી જે ઓ્છી હો્ય તે.

મંિૂરીની પ્રચરિયા પસંદ ર્્યેલ સંસર્ામાં કોક્િંગ મેળવતા અનુસૂક્િત જાક્તના તાલીમાર્થીઓને 
તાલીમાર્થી દીઠ ₨ ૨૦,૦૦૦/- અર્વા ખિેખિ િૂકવવાની ર્તી ફી એ બે માંર્ી જે 
ઓ્છી હો્ય તે સીધી સહા્ય (િી.બી.ટી.) તિીકે તાલીમાર્થીઓના બેંક ખાતામાં 
જમા કિી િૂકવવામાં આવે.

અમલીકરિ કરતી 
કિેરી / સંપક્ક 
અચધકારી

સંબંક્ધત ક્જલ્ા ના્યબ ક્ન્યામક, અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણની કિેિી 

અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા પુરાવા

• સષિમ અક્ધકાિી પાસેર્ી મેળવેલ જાક્ત રિમાણપત્રની ખિી નકલ  NIFT / 
CEPT / NLU ની તાલીમ માટે : 

• ધો.૧૦ની માક્કિીટની ખિી નકલ, 
• ધો.૧૨માં જે િાળામાં અભ્યાસ કિતા હો્ય તે િાળાના આિા્ય્ગશ્રીનું િાળામાં 

અભ્યાસ કિતા હોવાનું રિમાણપત્ર આઈ.આઈ.એમ.ની તાલીમ માટે 
• ધો.૧૨ની માક્કિીટની ખિી નકલ, 
• સ્ાતક ન હો્ય તો કોલેજના ત્રીજા વ્્ગમાં અભ્યાસ કિતા હોવા અંગેનું 

કોલેજના આિા્ય્ગશ્રીનું રિમાણપત્ર 
• સ્ાતક હો્ય તો કોલેજના ત્રીજા વ્્ગની માક્કિીટની ખિી નકલ, 
• િહેઠાણના પુિાવાની નકલ ( િેિનકાિ્ગ / આધાિકાિ્ગ),
• ક્વદ્ાક્ર્્ગની બેંક પાસબુકના રિર્મ પાનાની નકલ,
• ક્વદ્ાર્થીના આધાિકાિ્ગની નકલ

અનુસૂચિત જાપ્ત કલ્યાણ હસતકની 
 IIM / NIFT / CEPT /NLU પિીષિાના તાલીમવગગો માટે 

નાણાકી્ય સહા્ય ્યોજના
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અનુસૂચિત જાપ્તના કલ્યાણ માટે વગ્ગ ૧, ૨, અને ૩ની લેવાતી  
સપધધાતમક પિીષિાના તાલીમ વગગો માટેની નાણાકી્ય સહા્ય 

્યોજના

ઉદ્ેશ અનુસૂક્િત જાક્તના ક્વદ્ાર્થીઓ કેનનદ્્યકૃત લેવાતી વગ્ગ ૧, ૨, અને 
૩ની તમામ સપધા્ગતમક ભિતી પિીષિાઓની તૈ્યાિી માટે કોક્િંગ મેળવી 
ઉચ્ચ કાિરકદથી બનાવી િકે.

પાત્તાના ધોરિો • િાજ્ય સિકાિ તેમજ કેનદ્ સિકાિની તમામ ભિતી પિીષિાની 
તૈ્યાિી કિાવવાની િહેિે. 

• આ ્યોજના હેઠળ કોક્િંગ સેનટિો ઊભા કિવા માટે તમામ સેવાઓ 
આઉટ સોક્સુંગર્ી લેવાની િહેિે. 

• અનુસૂક્િત જાક્તના હોવા જોઈએ. 

યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

અનુસૂક્િત જાક્તના તાલીમાર્થીઓને તાલીમાર્થી દીઠ રૂ. ૨૦,૦૦૦/- 
અર્વા ખિેખિ િૂકવવાની ર્તી ફી એ બે માંર્ી જે ઓ્છી હો્ય તે

અરજીની પ્રચરિયા પસંદ ર્્યેલ સંસર્ામાં કોક્િંગ મેળવતા અનુસૂક્િત જાક્તના 
તાલીમાર્થીઓને તાલીમાર્થી દીઠ ₨ ૨૦,૦૦૦/- અર્વા ખિેખિ 
િૂકવવાની ર્તી ફી એ બે માંર્ી જે ઓ્છી હો્ય તે સીધી સહા્ય (િી.
બી.ટી.) તિીકે તાલીમાર્થીઓના બેંક ખાતામાં જમા કિી િૂકવવામાં 
આવે.

અમલીકરિ કરતી 
કિેરી / સંપક્ક 
અચધકારી

સંબંક્ધત  ક્જલ્ા ના્યબ ક્ન્યામક, અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણની કિેિી 

અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા 
પુરાવા

(૧) સષિમ અક્ધકાિી પાસેર્ી મેળવેલા જાક્ત રિમાણપત્રની ખિી નકલ, 
(૨) કોલેજના ત્રીજાવ્્ગની માક્કિીટની ખિી નકલ, 
(૩) તાલીમાર્થીના િહેઠાણના પુિાવાની નકલ ( િેિનકાિ્ગ / 
આધાિકાિ્ગ) 
(૪) તાલીમાર્થીની બેંક પાસબુકના રિર્મ પાનાની નકલ, 
(૫) તાલીમાર્થીના આધાિકાિ્ગની નકલ
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િૉ. બાબા સાહેબ આંબેિકિ પ્વદેિ અભ્યાસ લોન ્યોજના 
ઉદ્ેશ અનુસૂક્િત જાક્તના તેજસવી કાિરકદથી ધિાવતા ક્વદ્ાર્થીઓને સ્ાતક 

પ્છીના અભ્યાસક્મ માટે ક્વદેિ અભ્યાસ કિી પોતાની ઉચ્ચ કાિરક્કદથી 
બનાવી િકે ્છે. 

આવક મયાથિદા આવક મ્યા્ગદા નર્ી. 

પાત્તાના ધોરિો • જ ેક્વદ્ાર્થીઓ એ જ ેત ેક્વદ્ાિાખામા ંસ્ાતક કષિાએ ૫૦ ટકા કે તરે્ી 
વધ ુગુણ મળેવ્યા હો્ય તેવા અનસુકૂ્િત જાક્તના ક્વદ્ાર્થીઓન ેપોસટ 
ગ્જે્યએુટ, પીએિ.િી કે ઉચ્ચકષિાના સિંોધન અને કોમપ્ુયટિ ષિતે્રના 
અભ્યાસક્મો માટે લોન આપવામા ંઆવ ે્ેછ. મળુ ગુજિાત િાજ્યના 
અનસુકૂ્િત જાક્તના ક્વદ્ાર્થીઓન ેઆ ્યોજનાનો લાભ આ૫વામા ંઆવે 
્ેછ. 

• ધોિણ-૧૨ પ્છીના ક્વદેિમાં િાલતા ટેકક્નકલ અને રિોફેિનલ  
અભ્ ્યાસક્મો માટે મંજૂિ કિવાપાત્ર કુલ અિજીના ૧૦ ટકા  રિપલોમા 
અર્વા તેની સમકષિ તાંક્ત્રક અભ્યાસક્મો માટે લક્યાંક સાર્ે  ૧૫ 
ટકા અિજીઓ મંજૂિ

• ્યોજનાનો લાભ પુત્રવધુને આપી િકાિે પિંતુ કુટુંબ દીઠ ફકત 
એકજ વ્યક્તિને મળવાપાત્ર ્છે.

• લાભાર્થી તેના લોનના નાણાં મળ્યાની તાિીખર્ી એક માસની 
અંદિ અભ્યાસક્મ િરૂ કિવાનો િહેિે. વળી લાભાર્થીએ તેના  
અભ્યાસક્મનો રિગક્તનો ક્ત્રમાક્સક અહેવાલ સબંક્ધત િૈષિક્ણક 
સંસર્ા પાસેર્ી મેળવી  ક્ન્યામકશ્રી અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણ 
ગુજિાત િાજ્ય ગાંધીનગિને  ક્ન્યક્મત િજૂ કિવાનો િહેિે.

• ક્વદ્ાર્થી ક્વદેિની જે સંસર્ામાં ક્િષિણ મેળવે તે સંસર્ા જે તે સિકાિ 
દ્ાિા માન્ય ર્્યેલ હોવી જોઇએ અને મેળવેલ રિગ્ી જે તે દેિમાં 
સવીકૃત ર્્યેલી હોવી જોઇએ.

• ધોિણ-૧૦ પાસ ક્યા્ગ ૫્છી આઇ.ટી.આઇ.નો બે વ્્ગનો અર્વા 
તેર્ી વધુ સમ્યનો માન્યતા રિાપ્ત કો્્ગ કિેલ હો્ય અને તે માટેની 
એન.સી.વી.ટી અર્વા જી.સી.વી.ટી.ની ૫િીષિા પાસ કિેલી હો્ય તો 
તે ક્વદ્ાર્થીઓએ પોતાની ૫સંદગી અનુસાિ ગુજિાત માધ્યક્મક અને 
ઉચ્ચતિ માધ્યક્મક ક્િષિણ બોિ્ગની  ધો. ૧૨ ની અર્વા ગુજિાત 
ઓ૫ન સકકૂલ એકઝાક્મનેિનની અંગ્ેજી ક્વ્્યની ૫િીષિા પાસ કિે તો 
તે ક્વદ્ાર્થીઓને ઉચ્ચતિ માધ્યક્મક ક્િષિણ ૫્છીના અભ્યાસક્મોમાં 
રિવેિના હેતુસિ ધો.૧૨ ની સમકષિ ગણવામાં આવિે. 

• જે ક્વદ્ાર્થીએ ધો.૧૦ ૫્છી પોક્લટેકક્નકમાં ત્રણ વ્્ગનો રિપલોમા કો્્ગ 
કિેલ હો્ય તે ક્વદ્ાર્થીઓને કોલેજમાં રિવેિ માટે ધો. ૧૨ ની સમકષિ 
ગણવામાં આવિે.

• સ્ાતક તર્ા ધોિણ-૧૨ ૫્છીના પ્છી રિપલોમા અર્વા તાંક્ત્રક 
અભ્યાસક્મ  માટે લોન મંજૂિ કિવામાં આવે ્છે
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યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

₨ ૧૫.૦૦ લાખની લોન વાક્્્ગક ૪ ટકાના દિે આપવામાં આવે ્છે.  

અરજીની પ્રચરિયા ક્જલ્ા કષિાએર્ી અિજી ભલામણ સહ ઇ-સમાજ કલ્યાણ પોટ્ગલ 
https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/ પિ  ઓનલાઈન ક્યા્ગ બાદ 
મળ્યેર્ી ક્ન્યમોનુસાિ ક્ન્યામકશ્રી,અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણ મંજૂિ કિે 
્છે. 

અમલીકરિ 
કરતી કિેરી / 
સંપક્ક અચધકારી

ક્ન્યામક, અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણ,
બલોક નં.૪/૨, િૉ. જીવિાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગિ, ગુજિાત  

અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા 
પુરાવા

ક્ન્યત નમુનાનું અિજી ૫ત્રક,
અિજદાિનો ફોટો,
જાક્તનો દાખલો,
િાળા ્છોિ્યાનું રિમાણ૫ત્ર,
આવકનો દાખલો,
િેિનકાિ્ગની નકલ,આધાિકાિ્ગ,
િૈષિક્ણક લા્યકાત,
રિવેિ આ૫વા અંગેનું સંમક્ત૫ત્રક,
અિજદાિના પાસપોટ્ગની રિમાક્ણત નકલ,
અિજદાિના ક્વઝા,
અભ્યાસ માટે  ર્નાિ ખિ્ગના અંદાજો,
લોન ભિપાઈ કિવા પાત્રતાનો દાખલો,
બે સધધિ જામીનદાિોના સટેમપ ઉ૫િ જામીનખત (₨.૫૦/- ના સટેમપ 
પે૫િ ૫િ) અને તેઓનાં ફોટા, ક્મલકત અંગેના આધાિ,
બંને જામીનદાિોની સર્ાવિ ક્મલકતના પુિાવા
૫રિક્િષ્ટ-િ મુજબ સોગંદનામુ,
લોન ભિપાઈ કિવા માટેની જાત-જામીન ખત

ચવગતો • લોન મેળવનાિ લાભાર્થીએ અભ્યાસક્મ પૂણ્ગ ક્યા્ગ બાદ ભાિતમાં 
ઓ્છામાં ઓ્છી પાંિ વ્્ગ માટે તેમની સેવાઓ આપવાની ્છે. જો 
લાભાર્થી ૫િદેિમાં સર્ા્યી ર્િે તો આવી લોનની િકમ વ્યાજ સાર્ે 
એકસામટી િાજ્ય સિકાિને ૫િત કિવાની િહેિે. જો લાભાર્થી 
આવી િકમ ભિવામાં ક્નષફળ જા્ય તો તે િકમ જામીનદાિો પાસેર્ી 
સિખા ભાગે વસુલ કિવામાં આવિે અને જામીનદાિો આ િકમ 
ભિવામાં ક્નષફળ જા્ય તો તેમની પાસેર્ી તે િકમ જમીન મહેસૂલની 
બાકી તિીકે વસુલ કિવામાં આવિે.

• લોનની વસુલાત ક્વદ્ાર્થીનો અભ્યાસક્મ પૂણ્ગ ર્્યા પ્છી ૬ માસ 
પ્છીર્ી િરૂ કિવામાં આવે ્છે પિંતુ લોનની વસુલાત ૧૦ વ્્ગમાં પૂણ્ગ 
કિવાની િહે ્છે. મૂળ િકમ ભિપાઇ ર્્યા બાદ વ્યાજ ૫ણ તે રિમાણે 
વસુલ કિવાનું િહેિે.
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આંબેિકિ િેિ ્યોજના

ઉદ્ેશ ્યુક્નવક્સ્ગટીઓ દ્ાિા વહીવટી માળખું ઊભું કિી સેનટિોમાં બૌક્દ્ધક, 
ક્િષિણિાસત્રીઓ, ક્વદ્ાર્થીઓને આક્ર્્ગક, િાજનીક્ત, ધમ્ગ, 
તતવજ્ાન, બંધાિણી્ય અભ્યાસ, સામાક્જક કા્ય્ગ, માનવ અક્ધકાિ, 
ક્િસત ક્વ્્યો પિ ક્વિાિ ક્વમિ્ગ કિી રિસિ્ગ કિી સમાજમાં ક્િષિણનું 
રિમાણ વધે તર્ા િૈષિક્ણક રિશ્ોનું ક્નિાકિણ ર્ા્ય તર્ા િૈષિક્ણક 
ક્વકાસ ર્ા્ય અને િેિનો ઉદ્ેિ િૉ.બાબાસાહેબ આંબેિકિના કા્યગો 
અને રફલોસોફીના િીસિ્ગ ઉપિાંત અનુસૂક્િત જાક્ત, અનુસૂક્િત 
જનજાક્ત, લઘુમક્ત, પ્છાત વગગો અને અન્ય સમાજના નબળા 
ભાગોની આક્ર્્ગક, સામાક્જક અને સાંસકૃક્તક જીવનના રિશ્ોનું 
ક્નિાકિણ લાવવામાં આવે ્છે. 

પાત્તાના ધોરિો માન્ય પાિં ્યુક્નવક્સ્ગટી 
૧. સૌિાષ્ટ્ર ્યુક્નવક્સ્ગટી િાજકોટ 
૨. ગુજિાત ્યુક્નવક્સ્ગટી, અમદાવાદ
૩. હેમિંદ્ાિા્ય્ગ, ઉતિિ ગુજિાત ્યુક્નવક્સ્ગટી  પાટણ
૪. મહાિાજા સ્યાજીિાવ ગા્યકવાિ (એમ. એસ.) ્યુક્નવક્સ્ગટી, 
વિોદિા
૫. વીિ નમ્ગદ, દક્ષિણ ગુજિાત ્યુક્નવક્સ્ગટી  સુિત

યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

(૧) િીસિ્ગ વક્ક (લોંગ/િોટ્ગ ટમ્ગ)
(૨) ક્વદ્ાર્થી દ્ાિા સંિોધન/દેખિેખ

અરજીની પ્રચરિયા િૉ. આંબેિકિ િેિ ઊભી કિવા માટે નક્કી ર્્યેલી પાંિ ્યુક્નવક્સ્ગટી દીઠ  
₨ ૩૫ લાખ મંજૂિ કિવામાં આવે ્છે.

અમલીકરિ 
કરતી કિેરી / 
સંપક્ક અચધકારી

ક્ન્યામક, અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણ 
બલોક નં.૪/૨, િૉ. જીવિાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગિ.
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ફ્ી િીપ કાિ્ગ  ્યોજના

ઉદ્ેશ સવક્નભ્ગિ સંસર્ાઓમાં અભ્યાસ કિતા અનુસૂક્િત જાક્તના 
ક્વદ્ાર્થીઓને રિવેિ વખતે ક્િષિણ ફી ભ્યા્ગ ક્સવા્ય સહેલાઈર્ી રિવેિ 
મળી િકે તેવા ઉમદા ઉદ્ેશ્ય સાર્ે િરૂ કિવામાં આવેલી ્છે.

આવક મયાથિદા વાક્્્ગક આવક મ્યા્ગદા ₨ ૨,૫૦,૦૦૦ સુધીની

પાત્તાના ધોરિો સવક્નભ્ગિ સંસર્ામાં અભ્યાસ માટે અનુસૂક્િત જાક્તના ક્વદ્ાર્થીઓ 
સવક્નભ્ગિ િૈષિક્ણક સંસર્ાઓમાં ઉચ્ચ અભ્યાસમાં રિવેિ મેળવતા 
ક્વદ્ાર્થીઓ

યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

િૈષિક્ણક સત્રના આિંભમાં જ ભિવી પિતી રિવેિ માટેની ક્િષિણ ફી 
ક્વદ્ાર્થીના બદલે િાજ્ય સિકાિ દ્ાિા ભિવામાં આવે ્છે. 
અનુસૂક્િત જાક્તના ક્વદ્ાર્થીઓને ફી ભ્યા્ગ ક્વના જ સહેલાઈર્ી રિવેિ 
મળી િહે ્છે.

અરજીની પ્રચરિયા ક્વદ્ાર્થી દ્ાિા રિજીટલ ગુજિાત www.digitalgujarat.gov.in પોટ્ગલ 
માિફત ઓનલાઇન ફોમ્ગ ભિવામાં આવે ્છે. જેર્ી જે-તે સકકૂલ/
કોલેજ ફોમ્ગની ક્વગતો મંજૂિ કિી ક્જલ્ા કિેિીમાં મોકલી આપે ્છે. 
ત્યાિબાદ સંબંક્ધત ક્જલ્ા કિેિી ફોમ્ગ તર્ા િોક્યુમેનટસ િકાસણી 
કિી ક્વદ્ાર્થીના બેંક ખાતામાં િીબીટી દ્ાિા સકોલિિીપ જમા કિાવે

અમલીકરિ 
કરતી કિેરી / 
સંપક્ક અચધકારી

ક્જલ્ા ના્યબ ક્ન્યામક, અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણની કિેિી, 

અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા 
પુરાવા

જે-તે અભ્યાસની માક્કિીટની નકલ, આધાિ કાિ્ગ, િહેઠાણનો પુિાવો,  
જાક્તનો દાખલો, આવકનો દાખલો
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ઉદ્ેશ ગુજિાત િાજ્યમાં વસતા અનુસૂક્િત જાક્તના ક્વદ્ાર્થીઓ િૈષિક્ણક 
ષિેત્રે ઉપલબધ ક્વકાસની  તકર્ી વંક્િત ન િહે.

આવક મયાથિદા વાક્્્ગક ₨ ૨.૫૦ લાખ 
પાત્તાના ધોરિો ધો.૧૧,૧૨, કોલેજ કષિાના અભ્યાસક્મોમાં મળવાપાત્ર ફ્ી િીપ કાિ્ગ 

વગિના અનુસૂક્િત જાક્તના ક્વદ્ાર્થીઓએ જ એપલા્ય કિવુ. 
યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

અનુસૂક્િત જાક્તના ક્વદ્ાર્થીઓ કે જેઓ S.S.C. સુધીનો અભ્યાસ 
કિી િૂક્યા હો્ય તેમને આગળ અભ્યાસ માટે સહા્ય પૂિી પાિવામાં 
આવે ્છે. 
આ ્યોજનામાં ક્વદ્ાર્થીને વાક્્્ગક ₨ ૨,૩૦૦ ર્ી ₨ ૧૨,૦૦૦ સુધીની 
સહા્ય તેમજ માન્ય ક્િષિણ ફી અને  નોન િીફંિેબલ ફી િાજ્ય સિકાિ 
દ્ાિા પૂિી પાિવામાં આવે ્છે.
હોસટેલિ - A-૧૨,૦૦૦, B-૮,૨૦૦, C-૫,૭૦૦, D-૩,૮૦૦
િેસકોલિ - A-૫,૫૦૦, B-૫,૩૦૦, C-૩,૦૦૦, D-૨,૩૦૦

અરજીની પ્રચરિયા ક્વદ્ાર્થી www.digitalgujarat.gov.in પિ ઓનલાઈન અિજી કિવાની 
હો્ય ્છે.  માિફત ઓનલાઇન ફોમ્ગ ભિવામાં આવે ્છે. જેર્ી જે-તે 
સકકૂલ/કોલેજ ફોમ્ગની ક્વગતો મંજૂિ કિી ક્જલ્ા કિેિીમાં મોકલી 
આપે ્છે. ત્યાિબાદ સંબંક્ધત ક્જલ્ા કિેિી ફોમ્ગ તર્ા િોક્યુમેન્ટસ 
િકાસણી કિી ક્વદ્ાર્થીના બેંક ખાતામાં િીબીટી દ્ાિા સકોલિિીપ 
જમા કિાવવામાં આવે ્છે. 

અમલીકરિ કરતી 
કિેરી / સંપક્ક 
અચધકારી

ક્જલ્ા ના્યબ ક્ન્યામક, અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણની કિેિી, 

અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા 
પુરાવા

જે-તે અભ્યાસની માક્કિીટની નકલ, આધાિ કાિ્ગ, િહેઠાણનો પુિાવો,   
જાક્તનો દાખલો, આવકનો દાખલો

પોસટ એસ. એસ. સી. ભાિત સિકાિની 
ક્િષ્યવૃત્તિ ્યોજના  
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મહાિાજા સ્યાજીિાવ ગા્યકવાિ M.Phil અને Ph.D 
ક્િષ્યવૃપ્ત ્યોજના

ઉદ્ેશ િાજ્યના ક્વદ્ાર્થીઓ ઉચ્ચ ક્િષિણ રિાપ્ત કિે તેવા ઉમદા હેતુ સાર્ે 
્યોજના િરૂ કિવામાં આવી ્છે. 

આવક મયાથિદા વાક્્્ગક આવક મ્યા્ગદા ₨ ૨.૫૦ લાખ સુધી

પાત્તાના ધોરિો અનુસૂક્િત જાક્તના ક્વદ્ાર્થીઓ કે જેઓ એમ ફીલ / પીએિ.િી. કિતા 
હો્ય તેઓને સહા્ય આપવામાં આવે ્છે. (સંસર્ા સંલગ્ન ્છાત્રાલ્ય 
હોવી જરૂિી ્છે) ક્વદ્ાર્થી મહાક્નબંધ (ક્ર્ક્સસ) િજૂ કિવાની િિતે 
આ સહા્ય મળવાપાત્ર િહેિે.

યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

એમ.ફીલના ક્વદ્ાર્થીઓને દસ માસ લેખે ₨ ૨૫૦૦ અને પીએિ.િી.ના 
ક્વદ્ાર્થીઓને માક્સક ₨ ૩૦૦૦/-ના દિે ફેલોિીપ આપવામાં આવે ્છે.
એમ.ફીલ., પીએિ.િી.ના ક્વદ્ાર્થીઓને ૧૦ મક્હના સુધી ક્િષ્યવૃક્ત 
આપવામાં આવે ્છે.

અરજીની પ્રચરિયા ક્વદ્ાર્થીએ િીજીટલી www.digitalgujarat.gov.in વેબલાઈટ પિ 
ઓનલાઈન અિજી કિવાની હો્ય ્છે. 

અમલીકરિ કરતી 
કિેરી / સંપક્ક 
અચધકારી

ક્જલ્ા ના્યબ ક્ન્યામક, અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણની કિેિી, 

અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા 
પુરાવા

જે-તે અભ્યાસની માક્કિીટની નકલ, આધાિ કાિ્ગ, િહેઠાણનો પુિાવો,   
જાક્તનો દાખલો, આવકનો દાખલો
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બુક બેંક

ઉદ્ેશ મેરિકલ, એનનજક્ન્યરિંગ, એક્ગ્કલિિ, વેટિનિી, પોક્લટેકક્નક, 
લૅા, સી.એ., એમ.બી.એ., બા્યોસા્યનસ વગેિે અભ્યાસક્મોમાં 
અભ્યાસ કિતા ક્વદ્ાર્થીઓને મોંઘા પુસતકો ખિીદવા ન પિે તે માટે 
બુક બેંકની િરૂઆત કિવામાં આવી ્છે.

આવક મયાથિદા વાક્્્ગક ₨ ૨.૫૦ લાખ સુધી

પાત્તાના ધોરિો ્છાત્રાલ્યમાં િહીને અભ્યાસ કિતા અનુસૂક્િત જાક્ત ક્વદ્ાર્થીઓ 
ઉચ્ચ અભ્યાસ કિતા હોવા જોઈએ

યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

આવા અભ્યાસક્મ સાર્ે જોિા્યેલા અનુ.જાક્તના ક્વદ્ાર્થીઓને 
પુસતકોની રકંમતના પ ટકા રિપોઝીટ લઇને બે ક્વદ્ાર્થી દીઠ એક સેટ 
આપવામાં આવે ્છે.

અરજીની પ્રચરિયા ્છાત્રાલ્યમાં અિજી આપવાની હો્ય ્છે. 

અમલીકરિ કરતી 
કિેરી / સંપક્ક 
અચધકારી

સંબંક્ધત સમાજ કલ્યાણ અક્ધકાિી, સિકાિી ્છાત્રાલ્યો. 

અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા 
પુરાવા

િાળા ્છોડ્ાનું રિમાણપત્ર, જાક્તનો દાખલો, આવકનો દાખલો, 
અભ્યાસના પુિાવા
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અનુસૂચિત જાપ્તના પ્વદ્ાર્થીઓ માટે ખ્યાતનામ ખાનગી 
િાળાઓમાં અભ્યાસ કિવા માટે આરર્ંક સહા્ય  

મંજૂિ કિવા માટેની ્યોજના

ઉદ્ેશ અનુસૂક્િત જાક્તના ક્વદ્ાર્થીઓ કે જેઓ દૂન સકકૂલ-દહેિાદૂન, 
સોફી્યા સકકૂલ-આબુ, મે્યો સકકૂલ-અજમેિ, સૈક્નક િાળા-
બાલાિિી, મક્હલા સૈક્નક િાળા-ખેિવા (ક્જ. મહેસાણા) જેવી 
ખ્યાતનામ ખાનગી િાળાઓમાં અભ્યાસ કિતાં હો્ય તેઓને 
રિોતસાહન આપવા માટે આક્ર્્ગક સહા્ય િૂકવવા માટેની આ 
્યોજના ્છે.

આવક મયાથિદા • આ ્યોજના હેઠળ લાભ મેળવવા માટે ક્વદ્ાક્ર્્ગની કૌટુંક્બક 
આવક ગિીબી િેખા માટે નક્કી ર્્યેલ આવકના દસ ગણાં 
કિતાં વધુ હોવી જોઇએ નહી. 

• ગ્ામ્ય ક્વસતાિ માટે કુટુંબની વાક્્્ગક આવક:- ₨ ૧,૫૯,૭૬૦/-
• િહેિી ક્વસતાિ માટે કુટુંબની વાક્્્ગક આવક:- ₨ ૨,૧૨,૦૬૦/-

પાત્તાના ધોરિો આ ્યોજના હેઠળ આ ઠિાવ સાર્ેના પરિક્િષ્ઠમાં દિા્ગવેલ િાળાઓ 
પૈકીની કોઇ એક િાળામાં દિ વ્ષે ધોિણ ૮ માં રિવેિ મેળવનાિ 
અનુસૂક્િત જાક્તનાં ઉચ્ચ ગુણવતિા ધિાવતાં ૧૦ (દસ) અને ધોિણ 
૧૧ માં રિવેિ મેળવનાિ ઉચ્ચ ગુણવતિા ૧૦ (દસ) ક્વદ્ાર્થીઓને લાભ 
આપવામાં આવે ્છે. 
જો કે (૧) મક્હલા સૈક્નક સકકૂલ, ખેિવા ક્જ. મહેસાણા  અને 
(૨) સકૈ્નક િાળા, બાલાિિી, ક્જ. જામનગિ માં ધો.૬ ર્ી રિવિે 
આપવામાં આવ ે્ેછ.
અનુસૂક્િત જાક્તના કુમાિ-કન્યા બંને.
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યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

• આ ્યોજના હેઠળ આ ઠિાવ સારે્ના પરિક્િષ્ટમાં દિા્ગવેલ 
િાળાઓ પૈકીની કોઇ એક િાળામાં દિ વ્ષે ધોિણ ૮ માં રિવેિ 
મેળવનાિ અનુસૂક્િત જાક્તનાં ઉચ્ચ ગુણવતિા ધિાવતાં ૧૦ 
(દસ) અને ધોિણ ૧૧ માં રિવેિ મેળવનાિ ઉચ્ચ ગુણવતિા ૧૦ 
(દસ) ક્વદ્ાર્થીઓને ₨ ૫૦,૦૦૦/-અર્વા ખિેખિ ખિ્ગની િકમ 
એ બેમાંર્ી જે ઓ્છી હો્ય તેટલી િકમની સહા્ય આપવામાં 
આવિે. 

• જેમાં રિવેિ ફી, ટુ્િન ફી, હોસટલે ફી, જમવાનો ખિ્ગ, પુસતકો, 
ગણવેિ, અને અન્ય આનુ્ાંક્ગક તમામ ખિ્ગનો સમાવેિ ર્ા્ય 
્છે.

અરજીની પ્રચરિયા અનસૂક્િત જાક્તના ક્વદ્ાર્થીએ ઠિાવના પરિક્િષ્ટમાં દિા્ગવેલ િાળામાં 
એિક્મિન મેળવીને આ ્યોજનાના ક્ન્યત ફોમ્ગમાં જરૂિી આધાિ 
પુિાવાઓ સાર્ે ફોમ્ગ ભિાવીને િાળાના આિા્ય્ગશ્રીના સહી-ક્સક્કા 
સાર્ે ફોમ્ગ ક્ન્યામકશ્રી, અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણ, બલોક નં.૪/૨, 
િૉ.જીવિાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગિની કિેિીમાં મોકલી આપવાનું 
િહેિે. 

અમલીકરિ 
કરતી કિેરી / 
સંપક્ક અચધકારી

ક્ન્યામકશ્રી, અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણ, બલોક નં.૪/૨, િૉ.જીવિાજ 
મહેતા ભવન, ગાંધીનગિ.

અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા 
પુરાવા

• સષિમ અક્ધકાિીશ્રી પાસેર્ી મેળવેલા જાક્ત રિમાણપત્રની નકલ.
• સષિમ અક્ધકાિીશ્રીએ આપેલ ક્પતા/વાલીના વાક્્્ગક આવકના 

દાખલાની રિમાક્ણત નકલ.
• ધો.-૫, ધો.-૭, ધો.-૧૦ ની માક્કિીટ (લાગુ પિતી માક્કિીટ િજૂ 

કિવી)
• ગુજિાતના વતની હોવા અંગેનો આધાિ. 
• ફી ભ્યા્ગ અંગેની તમામ પાવતીઓની રિમાક્ણત નકલ.
• ક્વદ્ાર્થી જે િાળા/સંસર્ામાં અભ્યાસ કિતાં હો્ય તે િાળાની 

વાક્્્ગક તમામ ફીને લગતાં િાળા તિફર્ી આભાિ િજૂ કિવા 
(આિા્ય્ગશ્રીએ લેટિપેિ પિ તમામ ફી દિા્ગવવી.)

• જે િાળામાં રિવેિ મેળવેલો ્છે તે િાળાને સિકાિશ્રીએ આપેલી 
માન્યતાના આદેિની નકલ.

• બેંક પાસબુક/આધાિકાિ્ગ/િેિન કાિ્ગની રિમાક્ણત નકલ. 
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ભોજન ક્બલ સહા્ય
ઉદ્ેશ અનુસૂક્િત જાક્તના ક્વદ્ાર્થીઓ પો્ણર્ી વંક્િત ના િહે તે માટે

આવક મયાથિદા વાક્્્ગક  ₨ ૪.૫૦ લાખ સુધી 
પાત્તાના ધોરિો (પોસટ મેટ્ીક ક્િષ્યવૃક્ત મેળવતા ક્વદ્ાર્થીઓને આ સહા્ય મળવાપાત્ર 

્છે) (સંસર્ા સંલગ્ન ્છાત્રાલ્યમાં િહીને અભ્યાસ કિતાં હોવા જોઈએ.)
ગ્ામીણ ક્વસતાિના અનુસૂક્િત જાક્તના ક્વદ્ાર્થીઓ િહેિની હોસટેલમાં 
ઘિર્ી દૂિ િહી અભ્યાસ કિતા ક્વદ્ાર્થીઓ

યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

ભોજન ક્બલ સહા્ય અંતગ્ગત અનુસૂક્િત જાક્તના ઘિર્ી દૂિ િહી 
અભ્યાસ કિતા ક્વદ્ાર્થીઓને માક્સક ₨ ૧૫૦૦ની સહા્ય.

અરજીની પ્રચરિયા ક્વદ્ાર્થી www.digitalgujarat.gov.in માિફત ઓનલાઇન ફોમ્ગ 
ભિવામાં આવે ્છે. જેર્ી જે-તે સકકૂલ/કોલેજ ફોમ્ગની ક્વગતો મંજૂિ કિી 
ક્જલ્ા કિેિીમાં મોકલી આપે ્છે. ત્યાિબાદ સંબંક્ધત ક્જલ્ા કિેિી 
ફોમ્ગ તર્ા િોક્યુમેનટસ િકાસણી કિી ક્વદ્ાર્થીના બેંક ખાતામાં િીબીટી 
દ્ાિા સકોલિિીપ જમા કિાવે

અમલીકરિ કરતી 
કિેરી / સંપક્ક 
અચધકારી

ક્જલ્ા ના્યબ ક્ન્યામક, અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણની કિેિી, 

અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા 
પુરાવા

જે-તે અભ્યાસની માક્કિીટની નકલ, આધાિ કાિ્ગ, િહેઠાણનો પુિાવો,  
જાક્તનો દાખલો, આવકનો દાખલો
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શૈક્ષણિક અને તનવાસી 
સગવડો - છાત્ાલયો 
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મામા સાહેબ ફિકે આદિ્ગ પ્નવાસી િાળાઓ

ઉદ્ેશ અનુસૂક્િત જાક્તના ક્વદ્ાર્થીઓમાં ક્િષિણનો વ્યાપ વધાિવો 

આવક મયાથિદા • અનુસૂક્િત જાક્ત / અનુસૂક્િત જનજાક્ત માટે આવક મ્યા્ગદા નર્ી.
(જ્યાિે OBC અને EBC માટે ગ્ામ્ય ક્વસતાિમાં વાક્્્ગક ₨ ૧,૨૦,૦૦૦/- 
અને િહેિી ક્વસતાિમાં ₨ ૧,૫૦,૦૦૦/-ની આવક મ્યા્ગદા)

પાત્તાના ધોરિો ૧. આદિ્ગ ક્નવાસી િાળાઓમાં રિવેિ માટે ધોિણ-૮ માં ઓ્છામાં 
ઓ્છા ૫૦ ટકા ગુણ મેળવેલ હોવા જોઇએ આ ધોિણે િાળાની 
સંખ્યાને ધ્યાનમાં લઇ ્છાત્રોનું મેિીટ લીસટ તૈ્યાિ કિવાનું િહેિે 
અને તે મેિીટ લીસટ મુજબ રિવેિ આપવાનો િહેિે.

૨. ૫૦ ટકાના આ ધોિણમાં જરૂિ જણા્ય કન્યા ્છાત્રાઓ માટે ૪૫ 
ટકા સુધી ગુણદો્ના આધાિે ્છૂટ્છાટ મૂકી િકાિે.

૩.  આવા ્છાત્રો પૈકી અક્ત પ્છાત અપંગ ્છાત્રો અર્વા તો ક્વધવા 
ત્યતિાના બાળકો જેવા કેસોમાં પણ ૪૫ ટકા સુધી ગુણદો્ના 
આધાિે ્છુટ્છાટ મૂકી િકાિે.

૪. આ ધોિણો ઉપિાંત કોઇ વ્યક્તિગત રકસસામાં ્છૂટ્છાટની જરૂિત 
િહે તો ક્ન્યામકશ્રી અનુ. જાક્ત કલ્યાણ રિત્યેક રકસસામાં 
ગુણદો્ના આધાિે ્છૂટ્છાટ મૂકી િકિે.

૫. ધોિણ-૧૦, ૧૧ તર્ા ધોિણ-૧૨ ઉપલા વગગોમાં ક્નવાસી િાળાના 
્છાત્રોને રિવેિ આપ્યા બાદ જો ખાલી જગ્યાઓ િહેતી હો્ય અને 
ધોિણ-૧૦, ૧૧માં તર્ા ધોિણ-૧૨માં બહાિના ્છાત્રોને દાખલ 
કિવા હો્ય તો પણ ઉપિ દિા્ગવેલ ધાિાધોિણો સમાનપણે અમલ 
કિવાનો િહેિે.

૬. આ ફેિફાિ માત્ર રિવેિ પધધક્ત પૂિતો મ્યા્ગરદત હોઇ મૂળ હુકમોની 
અન્ય જોગવાઇ ્યર્ાવત અમલમાં િહેિે.

૭.  આદિ્ગ ક્નવાસી િાળાઓમાં મેિીટના ધોિણે અક્ત પ્છાત જાક્તના 
્છાત્રોને રિવેિ માટે ૨૫% અનામત આપવાનું િહેિે અને તેનું 
મેિીટ લીસટ અલગર્ી બનાવવાનું િહેિે. 

યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

ધો. ૯ ર્ી ૧૨ ક્વદ્ાર્થીઓ આદિ્ગ ક્નવાસી િાળામાં િહેવા, જમવાની 
વ્યવસર્ા સાર્ે અભ્યાસ સુક્વધા ક્ન: િુલક મેળવે ્છે. 
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અરજીની પ્રચરિયા www.esamajkalyan.gujarat.gov.in વેબસાઈટ પિ ઓનલાઈન 
અિજી કિવી

અમલીકરિ કરતી 
કિેરી / સંપક્ક 
અચધકારી

ક્જલ્ા ના્યબ ક્ન્યામક અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણ / 
સંબંક્ધત આિા્ય્ગ, આદિ્ગ ક્નવાસી િાળા 

અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા 
પુરાવા

જાક્તનો દાખલો, ગત વાક્્્ગક પિીષિાની માક્કિીટ, કુટુંબની વાક્્્ગક 
આવકનો દાખલો, િહેઠાણનો પુિાવો, ક્વદ્ાર્થીનું આધાિકાિ્ગ

ચવગત અનુસૂક્િત જાક્ત પૈકી અક્ત પ્છાત જાક્ત માટે ૧૫ % બેઠકો અનામત 
િાખવામાં આવે ્છે. જેમાં OBC અને EBC, ST ક્વદ્ાર્થીઓને પણ 
લાભ આપવામાં આવે ્છે.
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સુબેદાિ િામજી ગ્ાનટ  ઇન  એઇિ  ્છાત્રાલ્યો

ઉદ્ેશ અનુસૂક્િત જાક્તના લોકોનો સામાક્જક, િૈષિક્ણક તર્ા આક્ર્્ગક 
ક્વકાસ ર્ા્ય તે હેતુસિ

આવક મયાથિદા • ગ્ાનટ-ઇન-એઇિ ્છાત્રાલ્યોમાં રિવેિ માટે કન્યાઓ માટે કોઇ 
આવક મ્યા્ગદા નર્ી. 

• કુમાિ માટે ગ્ામ્ય ક્વસતાિમાં ₨ ૧,૨૦,૦૦૦ અને 
• િહેિી ક્વસતાિમાં ₨ ૧,૫૦,૦૦૦ વાક્્્ગક આવક મ્યા્ગદા

પાત્તાના ધોરિો ક્વદ્ાર્થીના વાલી/ક્પતાની વાક્્્ગક આવક ગ્ામ્ય ક્વસતાિ માટે ₨ 
૧,૨૦,૦૦૦ અને િહેિી ક્વસતાિ માટે ₨ ૧,૫૦,૦૦૦
અનુસૂક્િત જાક્તના ધોિણે ધો. ૮ ર્ી ૧૨ માં અભ્યાસ કિતાં ક્વદ્ાર્થીઓ

યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

આ ્છાત્રાલ્યોમાં અનુસૂક્િત જાક્તના ક્વદ્ાર્થીઓને ક્વના મૂલ્યે િહેવા, 
જમવાની સગવિ આપવામાં આવે ્છે.

અરજીની પ્રચરિયા સવૈનચ્છક સંસર્ાઓ દ્ાિા ્છાત્રો પાસેર્ી અિજીઓ મંગાવી માન્ય સંખ્યા 
મુજબ આવક મ્યા્ગદા ધ્યાને લઇ ્છાત્રોને રિવેિ આપવામાં આવે ્છે. 

અમલીકરિ કરતી 
કિેરી / સંપક્ક 
અચધકારી

ક્જલ્ા ના્યબ ક્ન્યામક, અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણની કિેિી
ક્જલ્ા સમાજ કલ્યાણ અક્ધકાિી, સમાજ કલ્યાણ િાખા (પં)

અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા 
પુરાવા

જાક્તનો દાખલો,  આવકનો દાખલો, આગલા ધોિણની માક્કિીટ, 
િાળા ્છોડ્ાનું રિમાણપત્ર, િેિનકાિ્ગ, ફોટા, આધાિકાિ્ગ, 
િાળ/કોલેજનું બોનાફાઇિ સરટ્ગરફકેટ
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સવામી પ્વવેકાનંદ સમિસ ્છાત્રાલ્યો
ઉદ્ેશ ‘‘એક ્છત હેઠળ તમામ જાક્તના ક્વદ્ાર્થીઓ એકસાર્ે િહે” એ સમિસ 

્છાત્રાલ્યોનો મુખ્ય ઉદ્ેિ ્છે.
ગુજિાત િાજ્યના ઘણા િહેિોમાં ક્વદ્ાર્થીઓના ઉજ્જવળ ભક્વષ્ય માટે 
તેઓને ભણતિ અર્ષે જ્યાિે પોતીકું ઘિ ્છોિીને અન્ય િહેિમાં જવું પિે 
્છે ત્યાિે તેઓને િહેવાની અગવિતા ન પિે તે હેતુસિ ઘણા િહેિોમાં 
સમિસ ્છાત્રાલ્યની સુક્વધા 
અનુસૂક્િત જાક્ત, અનુસૂક્િત જનજાક્ત અને ક્વકસતી જાક્તના 
ક્વદ્ાર્થીઓ એક જ ્છત નીિે િહી અભ્યાસ કિે અને સામાક્જક 
સમિસતા કેળવા્ય તેવા ઉમદા હેતુર્ી સપટેમબિ-2016ર્ી િરૂ કિવામાં 
આવી ્છે. 
િાજ્યના ક્વક્વધ ગામિા તેમજ િહેિર્ી ઘોિણ ૧૨ પ્છી સ્ાતક અને 
અનુસ્ાતક કષિા તર્ા ઉચ્ચકષિાના અભ્યાસક્મમાં રિવેિ મેળવીને 
અભ્યાસ કિતા હો્ય તેમજ કાિરકદથી ઘિતિ માટે આવેલા ક્વદ્ાર્થી 
તેમજ ક્વદ્ાક્ર્્ગનીઓ આવીને અભ્યાસ કિી િકે તે હેતુસિ 

આવક મયાથિદા કુમાિ માટે ₨ ૬,૦૦,૦૦૦/-
કન્યા માટે આવક મ્યા્ગદા નર્ી. 

પાત્તાના ધોરિો િાજ્યના ક્વક્વધ ગામિા તેમજ િહેિર્ી ધોિણ ૧૨ પ્છી સ્ાતક અને 
અનુસ્ાતક કષિા તર્ા ઉચ્ચકષિાના અભ્યાસક્મમાં રિવેિ મેળવીને 
અભ્યાસ કિતા હો્ય.
અનુસૂક્િત જાક્ત, અનુસૂક્િત જનજાક્ત અને ક્વકસતી જાક્તના 
ક્વદ્ાર્થીઓ

યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

• સમિસ ્છાત્રાલ્યનો મુખ્ય હેતુ ક્વદ્ાર્થીઓને તમામ રિકાિની સુક્વધા 
જેવી કે િહેવા, જમવા, સાંસકૃક્તક રિવૃક્તિ અને અન્ય રિવૃક્તિઓ 
ક્વનામૂલ્યે સાિા વાતાવિણમાં અદ્તન સુક્વધાઓ સક્હત ઉપલબધ 
કિવામાં આવે ્છે.

• સફાઈ સેવા અનુભવી એજનસીઓ દ્ાિા પૂિી પાિવામાં આવે ્છે. 
• પીવાનું સવચ્છ પાણી, નાહવા માટે ગિમ પાણીની સુક્વધા. 
• ક્વદ્ાર્થીઓને વાંિન માટે લા્યબ્ેિીની સુક્વધા 
• તમામ સમિસ ્છાત્રાલ્યોની સુિષિા માટે સી.સી.ટી.વી. કેમેિા 

લગાવવામાં આવ્યા ્છે. 
• ્છાત્રોની સુિષિા માટે ૨૪ કલાક ૩૬૫ રદવસ અનુભવી એજનસીઓ 

ક્સક્યુરિટી ગાિ્ગ પૂિા પાિે ્છે. 
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રાજ્યમાં આવેલ સમરસ છાત્ાલયાે

રિમ સમરસ છાત્ાલયનું નામ સમરસ છાત્ાલયોમાં સટાફની 
ચનમિૂક  કરનાર ખાતાના વડા

૧ સમિસ ્છાત્રાલ્ય (કન્યા/કુમાિ), અમદાવાદ ક્ન્યામક, અનુસૂક્િત જાક્ત 
કલ્યાણની કિેિી, ગાંધીનગિ ૨ સમિસ ્છાત્રાલ્ય (કન્યા/કુમાિ), આણંદ 

૩ સમિસ ્છાત્રાલ્ય (કન્યા/કુમાિ), ભૂજ
૪ સમિસ ્છાત્રાલ્ય (કન્યા/કુમાિ), વિોદિા 

કક્મિનિ, આરદજાક્ત ક્વકાસની 
કિેિી, ગાંધીનગિ૫ સમિસ ્છાત્રાલ્ય (કન્યા/કુમાિ), સુિત 

૬ સમિસ ્છાત્રાલ્ય (કન્યા/કુમાિ), ક્હંમતનગિ
૭ સમિસ ્છાત્રાલ્ય (કન્યા/કુમાિ), ભાવનગિ ક્ન્યામક, ક્વકસક્ત જાક્ત 

કલ્યાણની કિેિી, ગાંધીનગિ૮ સમિસ ્છાત્રાલ્ય (કન્યા/કુમાિ), િાજકોટ 
૯ સમિસ ્છાત્રાલ્ય (કન્યા/કુમાિ), જામનગિ
૧૦ સમિસ ્છાત્રાલ્ય (કન્યા/કુમાિ), પાટણ

અરજીની પ્રચરિયા સમિસ ્છાત્રાલ્યોમાં અનુસૂક્િત જાક્તના ૧૫%, અનુસૂક્િત જનજાક્તના 
૩૦%, ક્વકક્સત જાક્તના ૪૫%, આક્ર્્ગક િીતે પ્છાતવગ્ગનાં ૧૦% 
ક્વદ્ાર્થીઓને ઓનલાઈન રિવેિ આપવામાં આવે ્છે.
રિવિેની ટકાવાિી મુજબ ્છાત્રાલ્યોમા ંમંજિૂ ર્્ેયલી જાક્તવાિ જગ્યા સામે 
પિૂતા ક્વદ્ાર્થી ન મળે તો અન્ય ગ્પુ અન ેજાક્તના ક્વદ્ાર્થીઓન ેરિવિે 
આપવામા ંઆવ ે્ેછ. રિવેિ મેળવવા માટે ઓનલાઈન પોટ્ગલ બનાવવામાં 
આવ્યું ્છે. જેમાં મેિીટના ધોિણે રિવેિ આપવામાં આવે ્છે. 

અમલીકરિ કરતી 
કિેરી / સંપક્ક 
અચધકારી

ગુજિાત સમિસ ્છાત્રાલ્ય સોસા્યટી, ગાંધીનગિ. ક્જલ્ા ના્યબ 
ક્ન્યામક (અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણ, ક્વકસતી જાક્ત કલ્યાણ અને 
આરદજાક્ત ક્વકાસ અક્ધકાિી). સમાજ કલ્યાણ અક્ધકાિી (હોસટેલ) 

અરજી સમયે રિૂ 
્તા પુરાવા

િૈષિક્ણક પુિાવાઓ - જાક્તનો દાખલો - આવકનો દાખલો 

ચવગતો િાજ્યમા ંકુલ ૧૦ કન્યા અન ેકુમાિ સમિસ ્છાત્રાલ્યો ્ેછ. જ ેઅલગ અલગ 
િહેિોમા ંઆવલેા ં ્ેછ. જમેા ંઅમદાવાદ, આણદં, ભજૂ, વિોદિા, સિુત, 
ક્હંમતનગિ, ભાવનગિ, િાજકોટ, જામનગિ, પાટણનો સમાવિે ર્ા્ય ્ેછ. 
ગુજિાત સમિસ ્છાત્રાલ્ય સોસા્યટી, ગાંધીનગિ
બલોક નં. ૪/૧, િૉ. જીવિાજ મહેતા ભવન, ગુજિાત િાજ્ય, ગાંધીનગિ. 
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અનુસૂચિત જાપ્તની ગ્ાનટ ઇન એઇિ આશ્રમિાળાઓ

ઉદ્ેશ અનુસૂક્િત જાક્તના લોકોના સામાક્જક, િૈષિક્ણક તર્ા આક્ર્્ગક િીતે 
ક્વકાસ ર્ા્ય તે હેતુસિ માટે સવૈનચ્છક સંસર્ાઓને ગ્ાનટ ઇન એઇિના 
ધોિણે ધો. ૧ ર્ી ૮ માં અભ્યાસ કિતાં ક્વદ્ાર્થીઓ માટે આશ્રમિાળાઓ 
કા્ય્ગિત ્છે.

આવક મયાથિદા નર્ી

પાત્તાના ધોરિો • અનુસૂક્િત જાક્તનાં ધો. ૧ ર્ી ૮ માં અભ્યાસ કિતાં ક્વદ્ાર્થીઓ 
- ૬૦ ટકા સામાક્જક િૈષિક્ણક િીતે પ્છાતવગ્ગના કે આક્ર્્ગક િીતે 
પ્છાત વગ્ગના બાળકો - ૩૦ ટકા

• અનુસકૂ્િત જન જાક્તના બાળકો - ૧૦ ટકા                                           
• જો સામાક્જક િૈષિક્ણક પ્છાત વગ્ગ કે આક્ર્્ગક િીતે પ્છાત વગ્ગ ના 

૨૦ ટકા 
• અનુ જન જાક્તના ૧૦ ટકા બાળકો ઉપલધધ ન ર્ા્ય તેવા રકસસામાં 

અનુસુક્િત જાક્તના બાળકોને રિાર્ક્મકતા આપવામાં આવે ્છે. 
• આશ્રમિાળાની માન્ય સખં્યાની ૨૦ ટકા માત્ર કન્યાઓ માટે િાખવામાં 

આવ ે્ેછ. 
યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

આશ્રમિાળાઓમાં અનુસૂક્િત જાક્તના ક્વદ્ાર્થીઓને અભ્યાસ તેમજ 
મફત િહેવા જમવાની સગવિ આપવામાં આવે ્છે.

મંિૂરીની પ્રચરિયા ક્ન્યામક અનસુકૂ્િત જાક્ત કલ્યાણની કિેિી દ્ાિા 
અમલીકરિ કરતી 
કિેરી / સંપક્ક 
અચધકારી

ક્જલ્ા ના્યબ ક્ન્યામક, અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણ કિેિી, 
ક્જલ્ા સમાજ કલ્યાણ અક્ધકાિી, ક્જલ્ા પંિા્યત. 

અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા 
પુરાવા

સિકાિશ્રી દ્ાિા ક્ન્યત કિેલ  િેક લીસટ મૂજબ

ચવગતો હાલમાં સવૈનચ્છક સંસર્ાઓ દ્ાિા સંિાક્લત િાજ્યમાં ૮૮ અનુસૂક્િત 
જાક્તની આશ્રમિાળાઓ આવેલ ્છે. જેમાં કુલ ૧૦૫૭૬ બાળકોને 
સિકાિશ્રી દ્ાિા ક્વના મૂલ્યે િહેવા, જમવા અને ભણવાની સગવિ 
આપવામાં આવે ્છે.
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ઉદ્ેશ િૉ. બાબાસાહેબ આંબેિકિ સિકાિી કુમાિ ્છાત્રાલ્ય અનુસૂક્િત 
જાક્તના ગ્ામીણ ક્વસતાિના ક્વદ્ાર્થીઓને િહેિોમાં િહીને ભણવા 
તેમજ િહેવા-જમવા માટેની ક્ન:િુલક સેવાઓ પૂિી પાિતી ્યોજના ્છે.

આવક મયાથિદા કન્યાઓ માટે આવક મ્યા્ગદા નર્ી. કુમાિો માટે ₨ ૨.૫૦ લાખ
પાત્તાના ધોરિો ધો. ૧૧ ર્ી ૧૨ તર્ા ઉચ્ચ અભ્યાસક્મમાં અભ્યાસ કિતાં હોવા જોઈએ.
યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

ક્વદ્ાર્થીને પોતાના રૂમમાં બેસવા તેમજ આિામ માટે પલંગ અને 
ઓઢવા-પાર્િવાની પણ ્યોગ્ય સગવિ અહીં ્છાત્રાલ્યમાં મળી િહે 
્છે. ભોજન માટે પણ ્યોગ્ય બેસવાની, પાણીની અને ક્ન્યક્મત પૌનષ્ટક 
આહાિની સગવિો મળી િહે ્છે.

અરજીની પ્રચરિયા -

અમલીકરિ કરતી 
કિેરી / સંપક્ક 
અચધકારી

ક્જલ્ા ના્યબ ક્ન્યામક (અજાક) 
સમાજ કલ્યાણ અક્ધકાિીકતા ક્વભાગ (હોસટેલ)
સંબંક્ધત મદદનીિ સમાજ કલ્યાણ અક્ધકાિીકતા ્છાત્રાલ્ય (હોસટેલ)

અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા 
પુરાવા

આવકના દાખલો, જાક્તનો દાખલો, િૈષિક્ણક રિમાણપત્રો

િૉ. બાબા સાહેબ આંબેિકિ સિકાિી કુમાિ ્છાત્રાલ્ય
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સિકાિ સંિાલલત અનુસૂચિત જાપ્તના સિકાિી ્છાત્રાલ્યો

ઉદ્ેશ અનુસૂક્િત જાક્તના ક્વદ્ાર્થીઓમાં ક્િષિણનો વ્યાપ વધાિવો 
આવક મયાથિદા • રિવેિ માટે કુમાિો માટે મા-બાપ/ વાલીની વાક્્્ગક આવક બધાં 

સાધનોમાંર્ી મળીને ₨ ૨,૫૦,૦૦૦/-નકકી કિવામાં આવી ્છે.
• કન્યાઓને રિવેિ માટે કોઇ આવક મ્યા્ગદા  નર્ી.

પાત્તાના ધોરિો • ધોિણ-૧૧ અને ૧૨ તર્ા સ્ાતક-અનુસ્ાતક કષિાના 
અભ્યાસક્મોમાં ્છાત્રાલ્યમાં રિવેિ માટે ્છેલ્ી વાક્્્ગક પિીષિામાં 
ઓ્છામાં ઓ્છા ૫૦ ટકા ગુણ મેળવેલા હોવા જોઇએ.

• સિકાિી ્છાત્રાલ્યોમાં અનુસૂક્િત જાક્તના ક્વદ્ાર્થી અને 
ક્વદ્ાક્ર્્ગનીઓને  મેિીટના ધોિણે રિવેિ આપવામાં આવે ્છે. 

યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

• સિકાિી ્છાત્રાલ્યમાં ્છાત્રોને ક્વનામૂલ્યે િહેવા, જમવા, જરૂિી 
પાંગિણની સાર્ે ભૌક્તક સગવિ પૂિી પાિવામાં આવે ્છે.

• ્છાત્રોને સિકાિી િસોિા તેમજ કોનટ્ાકટ પધધક્તર્ી બે ટંક સાિી 
ગુણવતિાવાળુ નક્કી કિેલાં અઠવારિક પત્રક મુજબ િોજ સવાિ-
સાંજ અલગ અલગ ભોજન પૂરં પાિવામાં આવે ્છે.

• ્છાત્રોને જરૂિી્યાત મુજબ ઓઢવા, પાર્િવા માટેનું પાંગિણ 
ક્વનામૂલ્યે પૂરં  પાિવામાં આવે ્છે.

• ્છાત્રોના જ્ાનમાં વધાિો કિે તર્ા અભ્યાસમાં ઉપ્યોગી ર્ા્ય તે 
હેતુસિ ઇતિ વાંિન માટે દૈક્નક પેપિ, સામાક્્યકો અને ક્વક્વધ 
પુસતકો સક્હતની લા્યબ્ેિીની સુક્વધા આપવામાં આવે ્છે.

• મકાનની ષિમતાને ધ્યાને લઇ વધુમાં વધુ ્છાત્રોને ્છાત્રાલ્યની 
સુક્વધાનો લાભ આપવામાં આવે ્છે.

અરજીની પ્રચરિયા www.esamajkalyan.gujarat.gov.in વેબસાઈટ પિ ઓનલાઈન 
અિજી કિવી 

અમલીકરિ કરતી 
કિેરી / સંપક્ક 
અચધકારી

ક્જલ્ા ના્યબ ક્ન્યામક અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણ/સમાજ કલ્યાણ 
અક્ધકાિીશ્રી (હોસટેલ)  

અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા પુરાવા

• અનુસૂક્િત જાક્ત અંગેનો સષિમ અક્ધકાિીનો દાખલો
• ગત વ્્ગની વાક્્્ગક આવકનો સષિમ અક્ધકાિીનો દાખલો
• ગત વ્ષે પાસ કિેલ વાક્્્ગક પિીષિાની નકલ
• આધાિ કાિ્ગની નકલ
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સામાજિક યોિનાઓ
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કંુવિબાઇનું મામેરં ્યોજના

ઉદ્ેશ અનુ.જાક્તની કન્યાઓને તેમના લગ્ન રિસંગે આક્ર્્ગક મદદ કિવાનો

આવક મયાથિદા િહેિી ₨ ૧,૫૦,૦૦૦/- વાક્્્ગક
ગ્ામ્ય ₨ ૧,૨૦,૦૦૦/- વાક્્્ગક

પાત્તાના ધોરિો ્યુવકની વ્ય ૨૧ તર્ા કન્યાની ૧૮ હોવી આવશ્યક  
અનુસૂક્િત જાક્તની કુટુંબ દીઠ બે કન્યાઓ

યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

“કુંવરબાઇનું મામેરં સિાય યોિના”માં અનુસૂક્િત જાક્ત ની 
કુટુંબદીઠ બે કન્યાઓને ₨ ૧૨,૦૦૦/- સહા્ય આપવામાં આવે ્છે.

અરજીની પ્રચરિયા https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/’ એટલે કે ઈ–સમાજ 
કલ્યાણ વેબસાઇટ માિફત ઓનલાઇન અિજી કિવાની હો્ય ્છે. 

અમલીકરિ કરતી 
કિેરી / સંપક્ક 
અચધકારી

• ક્જલ્ા ના્યબ ક્ન્યામક, અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણની કિેિી, 
• ક્જલ્ા સમાજ કલ્યાણ અક્ધકાિી, ક્જલ્ા પંિા્યત. 

અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા પુરાવા

• કન્યાનું આધાિ કાિ્ગ • કન્યાનું િૂંટણીકાિ્ગ • કન્યાના ક્પતા/
વાલીનું આધાિ કાિ્ગ • સષિમ અક્ધકાિીશ્રી પાસેર્ી મેળવેલો કન્યાની 
જાક્તનો દાખલો • સષિમ અક્ધકાિીશ્રી પાસેર્ી મેળવેલો ્યુવકની 
જાક્તનો દાખલો (જો હો્ય તો) • િહેઠાણનો પુિાવો (વીજળી ક્બલ/ 
લાઇસનસ/ ભાિાકિાિ/ િૂંટણી કાિ્ગ/ િેિનકાિ્ગ પૈકી કોઈ પણ એક) 
• કન્યાના ક્પતા/વાલીની વાક્્્ગક આવકનો દાખલો • કન્યાની જનમ 
તાિીખનો આધાિ (L.C. / જનમ તાિીખનો દાખલો / અભણના 
રકસસામાં સિકાિી િૉકટિનું રિમાણપત્ર) • વિની જનમ તાિીખનો 
આધાિ (L.C. / જનમ તાિીખનો દાખલો / અભણના રકસસામાં 
સિકાિી િૉકટિનું રિમાણપત્ર) • લગ્ન નોંધણી રિમાણપત્ર • બેંક 
પાસબુકની રિર્મ પાનાની નકલ / િદ કિેલ િેક (કન્યાના નામ 
પા્છળ ક્પતા/વાલીનું નામ હો્ય તે) • કન્યાના ક્પતા/વાલીનું 
એકિાિનામું • કન્યાના ક્પતા/વાલીનું બાંહેધિીપત્રક • જો ક્પતા 
હ્યાત ન હો્ય તો મિણનો દાખલો
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િૉ. સપ્વતાબહેન આંબેિકિ આંતિજ્ાપ્ત્ય લગન સહા્ય ્યોજના

ઉદ્ેશ ક્હનદુ ધમ્ગની અનુ. જાક્તની વ્યક્તિ અને ક્હનદુ ધમ્ગની અનુ. જાક્ત 
ક્સવા્યની અન્ય જાક્તની વ્યક્તિઓ વચ્ચેના લગ્ન દ્ાિા અસપૃશ્યતા 
દૂિ કિી સામાક્જક સમિસતા લાવવાના ભાગરૂપે િૉ. સક્વતાબહેન 
આંબેિકિ આંતિજ્ાક્ત્ય લગ્ન સહા્ય ્યોજના િરૂ કિવામાં આવી ્છે. 

આવક મયાથિદા આવક મ્યા્ગદા નર્ી

પાત્તાના ધોરિો (૧) આંતિજ્ાક્ત્ય લગ્ન કિનાિ ્યુગલમાંર્ી ગમે તે એક અનુસૂક્િત 
જાક્તના હોવા જોઈએ.

(૨) ્યુવક અને ્યુવતી ક્ન્યત વ્યમ્યા્ગદા ધિાવતા હોવા જોઈએ.
(3) એક વ્યક્તિ મૂળ વતની આંતિજ્ાક્ત્ય લગ્ન કિનાિ ્યુગલ પૈકી 

કોઈ એક વ્યક્તિ ગુજિાતની મૂળ વતની હોવી જોઈએ.
(૪) આવા લગ્નની  નોંધણી કિાવવાની  િહેિે અને લગ્ન ક્યા્ગ બાદ 

બે વ્્ગની અંદિ આ ્યોજના માટે સહા્ય મેળવવા અિજી કિવાની 
િહેિે

(૫) આંતિજ્ાક્ત્ય લગ્ન કિનાિ પિરિાંતની વ્યક્તિના મા બાપ 
ગુજિાત િાજ્યમાં પાંિ વ્્ગ વસવાટ કિતા હોવા જોઈએ.

(૬) સામાક્જક સમિસતાને ધ્યાનમાં િાખી અનુસૂક્િત જાક્તના 
લગ્નવાં્છું ્યુવક કે ્યુવતી અન્ય જ્ાક્તના ્યુવક-્યુવતી સાર્ે 
લગ્ન કિે.

યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

સામાક્જક સમિસતાને ધ્યાનમાં િાખી અનુસૂક્િત જાક્તના લગ્નવાં્છું 
્યુવક કે ્યુવતી અન્ય જ્ાક્તના ્યુવક-્યુવતી સાર્ે લગ્ન કિે તો 
સામાક્જક ન્યા્ય અને અક્ધકારિતા ક્વભાગ દ્ાિા આક્ર્્ગક સહા્ય પૂિી 
પાિવામાં આવે ્છે.   
₨  ૫૦,૦૦૦/- ઘિવખિી માટે 
₨  ૫૦,૦૦૦/- િાષ્ટ્રી્ય બિતપત્રો સં્યુતિ નામે 
₨  ૧,૦૦,૦૦૦/-  કુલ સહા્ય 

અરજીની પ્રચરિયા https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/’ એટલે કે ઈ –સમાજ 
કલ્યાણ વેબસાઇટ માિફત ઓનલાઇન અિજી કિવાની હો્ય ્છે. 
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અમલીકરિ કરતી 
કિેરી / સંપક્ક 
અચધકારી

ક્જલ્ા ના્યબ ક્ન્યામક, અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણની કિેિી, 

અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા 
પુરાવા

• અિજદાિે ્છૂટા્છેિા ક્યાિે લીધા તે અંગેના દસતાવેજ (લગ્ન સમ્યે 
અિજદાિ પિક્ણત હો્ય તો)

• અિજદાિના પહેલા પક્ત/પત્નીનો મિણનો દાખલો. (લગ્ન સમ્યે 
અિજદાિ ક્વધુિ/ક્વધવા હો્ય તો)

• ્યુવક/્યુવતીએ ્છૂટા્છેિા ક્યાિે લીધા તે અંગેના દસતાવેજ (લગ્ન 
સમ્યે ્યુવક/્યુવતી પિક્ણત હો્ય તો)

• મિણનો દાખલો (લગ્ન સમ્યે ્યુવક/્યુવતી ક્વધુિ/ક્વધવા હો્ય 
તો)

• અિજદાિનું આધાિકાિ્ગ
• અિજદાિની જાક્તનું રિમાણ પત્ર
• અિજદાિનો િાળા ્છોિ્યાનો દાખલો
• ્યુવક/્યુવતીનું જાક્તનું રિમાણ પત્ર
• ્યુવક/્યુવતીનો િાળા ્છોિ્યાનો દાખલો
• િહેઠાણનો પુિાવો (વીજળી ક્બલ/ લાઇસનસ/ ભાિાકિાિ/ િૂંટણી 

કાિ્ગ/ િેિનકાિ્ગ પૈકી કોઈ પણ એક)
• લગ્ન નોંધણીનું  રિમાણ પત્ર
• બેંક પાસબુકની રિર્મ પાનાની નકલ / િદ કિેલ િેક (અિજદાિના 

નામનું)
• એકિાિનામું
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માઈ િમાબાઈ આંબેિકિ સાતફેિા સમૂહ લગન ્યોજના

ઉદ્ેશ અનુસૂક્િત જાક્તમાં લગ્ન રિસંગે ર્તાં ખોટા ખિ્ગ અને િીતરિવાજો 
અટકાવવા માટે

આવક મયાથિદા િહેિી ક્વસતાિ માટે ₨ ૧,૫૦,૦૦૦/- અને 
ગ્ામ્ય ક્વસતાિ માટે ₨ ૧,૨૦,૦૦૦/-  કુટુંબની આવક મ્યા્ગદા

લાભા્થીનો 
પ્રકાર 

અનુસૂક્િત જાક્તના ્યુગલો

પાત્તાના 
ધોરિો

• આ ્યોજનાનો લાભ લેનાિ ્યુગલ, લગ્ન માટેની ક્ન્યત વ્ય 
ધિાવતા હોવા જોઇએ.

• ઓ્છામાં ઓ્છા ૧૦ ્યુગલના સમૂહ લગ્ન ર્વા જોઇએ.
યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

• આ  ્યોજના  હેઠળ  ઓ્છામાં  ઓ્છા  ૧૦  ્યુગલોના  સમૂહ  
લગ્નમાં ્યુગલદીઠ સમૂહ લગ્ન વખતે જ ₨ ૧૨,૦૦૦/-(બાિ હજાિ 
પૂિા) િેકર્ી કન્યાના નામે િૂકવવામાં આવે ્છે.    

• સમૂહ લગ્નનું આ્યોજન કિવા માટે આ્યોજક સંસર્ાને ્યુગલદીઠ  
₨ ૩૦૦૦/- લેખે રિોતસાહક િકમ વધુમાં વધુ ₨ ૭૫,૦૦૦/-ની 
મ્યા્ગદામાં મંજૂિ કિવામાં આવે ્છે

અરજીની પ્રચરિયા https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/’ એટલે કે ઈ –સમાજ કલ્યાણ 
વેબસાઇટ માિફત ઓનલાઇન અિજી કિીને સિળતાર્ી ઝિપી લાભ 
મેળવી િકે ્છે.

અમલીકરિ 
કરતી કિેરી / 
સંપક્ક અચધકારી

ક્જલ્ા ના્યબ ક્ન્યામક અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણની કિેિી, 
ક્જલ્ા સમાજ કલ્યાણ અક્ધકાિી 
(સમાજ કલ્યાણ િાખા - ક્જલ્ા પંિા્યતની કિેિીઓ)

અરજી સમયે 
રિૂ કરવાના 
્તા પુરાવા

• લગ્નની કંકોત્રી 
• સમૂહ લગ્નના આ્યોજકોએ આપવાનું ર્તું રિમાણપત્ર 
• કન્યાના ક્પતાનો આવકનો દાખલો. (સષિમ અક્ધકાિીનો) 
• ્યુવક /્યુવતીના િાળા ્છોિ્યાના રિમાણપત્રો/ જનમ નોંધણીનો 

દાખલો/ ઉંમિના પુિાવા/ સિકાિી તબીબી રિમાણપત્ર. (કોઈપણ 
એક પુિાવો) 

• જાક્તનું રિમાણપત્ર
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િૉ.બાબાસાહેબ આંબેિકિ એવોિ્ગ  

ઉદ્ેશ

અનુસૂક્િત જાક્તના તર્ા પ્છાતવગ્ગના લોકોમાં સામાક્જક ન્યા્ય અને 
માનવ અક્ધકાિો રિાપ્ત કિાવવા તર્ા પ્છાતવગગોમાં જાગૃક્તિ લાવવા અને 
તેમના જીવનમાં ઉચ્ચ સંસકાિોનું ક્સંિન કિીને રૂરઢગત રિર્ાઓ તર્ા 
રિણાલીઓમાંર્ી બહાિ લાવી તેઓને િૈષિક્ણક, આક્ર્્ગક અને સામાક્જક 
ષિેત્રે અન્ય સમાજની હિોળમાં તર્ા આગળ લાવવા ્યોગદાન આપનાિને 
વ્યક્તિગત ધોિણે આ એવોિ્ગ આપવામાં આવે ્છે. 

આવક મયાથિદા આવક મ્યા્ગદા નર્ી.

પાત્તાના ધોરિો

(૧) આ એવોિ્ગ વ્યરકતગત ધોિણે આપવામાં આવે ્છે. 
(િ) આ એવોિ્ગ મિણોતિિ એવોિ્ગ તિીકે આપવામાં આવિે નહીં. 
(૩) ્છેલ્ાં ૧૦ વ્્ગમાં વ્યક્તિએ અનુ.જાક્ત અને સમાજના નબળા વગ્ગના 
લોકોના ઉતક્્ગ માટે આપેલ ્યોગદાનને એવોિ્ગ આપવા માટે ધ્યાનમાં લેવામાં 
આવિે. તેમ ્છતાં આવી વ્યક્તિએ અગાઉ અનુ.જાક્ત સમેત સમાજના 
નબળા વગ્ગના ઉતક્્ગ માટે કોઈ મહતવનું / ્યાદગાિ ્યોગદાન આપેલું હો્ય 
તો તે ધ્યાનમાં લેવામાં આવિે. 

યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

₨ ૨.૦૦ લાખની િોકિ િકમ

અરજી કરવાની 
તેમિ પસંદગીની 
પ્રચરિયા 

દૈક્નક વત્ગમાનપત્રમાં ક્ન્યામકશ્રી, અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણ, ગાંધીનગિની 
કિેિી દ્ાિા જાહેિાત આપ્યા બાદ એવોિ્ગ ક્વતિણ માટે સંબંક્ધતો પાસેર્ી 
આવેદનપત્રો મંગાવવામાં આવે ્છે. ત્યાિબાદ આવેદનપત્રોની િકાસણી કિી 
માન. મંત્રીશ્રી, સામાક્જક ન્યા્ય અને અક્ધકારિતાના અધ્યષિ સર્ાને એવોિ્ગ 
ક્નણા્ગ્યક પસંદગી સક્મક્ત દ્ાિા પાત્રતા ધિાવતી વ્યરકતને એવોિ્ગ આપવામાં 
આવે ્છે. 

અમલીકરિ 
કરતી કિેરી / 
સંપક્ક અચધકારી

ક્ન્યામકશ્રી, અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણ, ગાંધીનગિ 

અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા 
પુરાવા

(૧) જાક્તનું રિમાણપત્ર (જનમ તાિીખના સંદભ્ગ માટે રિમાક્ણત નકલ) (િ) 
જનમનો દાખલ (સકકૂલ લીવીંગ રિમાણપત્ર રિમાક્ણત નકલ) (૩) એવોિ્ગ માટે 
ભલામણ કિેલા મહાનુભાવોની ક્વગત (િાલુ વ્્ગની જાહિેાતના સંદભ્ગમાં) 
(૪) અગાઉ કોઈ એવોિ્ગ મળેલ હો્ય તો તેની ક્વગત (વ્્ગ સક્હત ક્વગતો 
આપવી.) (પ) એવોિ્ગ માટે અિજી કિનાિનો અદ્તન ફોટોગ્ાફ તર્ા 
મોબાઈલ નંબિ (૬) િહેઠાણનો પુિાવો (૭) િૈષિક્ણક લા્યકાત (૮) 
સમાજ કલ્યાણના ક્યા ષિેત્રમાં ક્વક્િષ્ટ રિદાન કિેલ ્છે. (આધાિ સક્હત) 
(૯) બેંક પાસબુકની નકલ (૧૦) આધાિકાિ્ગ
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મહાતમા ગાંધી એવોિ્ગ

ઉદ્ેશ

પૂ. મહાતમા ગાંધીજીના આદિગો અને મૂલ્યોને તર્ા ગાંધીવાદી 
ક્વિાિસિણી દ્ાિા અનુસૂક્િત જાક્ત સમેત પ્છાતવગગોના ક્વકાસ માટે 
મહત્વનું ્યોગદાન આપનાિ અને અનુસૂક્િત જાક્ત માટે કામ કિતી 
મુંબઇ પનબલક ટ્સટ એકટ કે ગુજિાત સહકાિી મંિળીઓના કા્યદા 
હેઠળ નોંધા્યેલ મંિળ, સંસર્ાને િાજ્ય સિકાિ તિફર્ી મહાતમા ગાંધી 
એવોિ્ગ આપવામાં આવે ્છે.

આવક મયાથિદા આવક મ્યા્ગદા નર્ી.

પાત્તાના ધોરિો

(૧) એવોિ્ગ સંસર્ાને આપવામાં આવિે. 
(૨) આ એવોિ્ગ ધમ્ગ, જ્ાક્ત કે જાક્ત (Sex)ને ધ્યાનમાં લીધા ક્સવા્ય 
સમાજની કોઇપણ સંસર્ાને આપવામાં આવિે, પિંતુ અનુ.જાક્તની 
સંસર્ાને અગ્તા આપવામાં આવિે.
(૩) ્છેલ્ા દસ વ્્ગમાં સંસર્ાએ અનુસૂક્િત જાક્ત તર્ા સમાજના 
નબળા વગ્ગના લોકોના ઉતક્્ગ માટે આપેલ ્યોગદાનને એવોિ્ગ આપવા 
માટે ધ્યાનમાં લેવામાં આવિે તેમ ્છતાં અગાઉ આવી સંસર્ાએ 
અનુસૂક્િત જાક્ત સમેત સમાજના નબળા વગ્ગના ઉતક્્ગ માટે કોઇ 
મહતવનું ્યાદગાિ ્યોગદાન આપેલ હો્ય તો તે ધ્યાનમાં લેવામાં 
આવિે.     

યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

₨ ૨.૦૦ લાખની િોકિ િકમ

અરજી કરવાની 
તેમિ પસંદગીની 
પ્રચરિયા 

દૈક્નક વત્ગમાનપત્રમાં ક્ન્યામકશ્રી, અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણ, 
ગાંધીનગિની કિેિી દ્ાિા જાહેિાત આપ્યા બાદ એવોિ્ગ ક્વતિણ 
માટે સંબંક્ધતો પાસેર્ી આવેદનપત્રો મંગાવવામાં આવે ્છે. ત્યાિબાદ 
આવેદનપત્રોની િકાસણી કિી માન.મંત્રીશ્રી, સામાક્જક ન્યા્ય અને 
અક્ધકારિતાના અધ્યષિ સર્ાને એવોિ્ગ ક્નણા્ગ્યક પસંદગી સક્મક્ત દ્ાિા 
પાત્રતા ધિાવતી સંસર્ાને એવોિ્ગ આપવામાં આવે ્છે.  

અમલીકરિ કરતી 
કિેરી / સંપક્ક 
અચધકારી

ક્ન્યામકશ્રી, અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણ, ગાંધીનગિ 

અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા 
પુરાવા

(૧) સંસર્ાના નોંધણી રિમાણપત્રની નકલ (િ) સંસર્ાના ્છેલ્ા 
બે વ્્ગના ઓિીટ અહેવાલ (૩) એવોિ્ગ માટે ભલામણ કિેલ 
મહાનુભાવોની ક્વગત (િાલુ વ્્ગની જાહેિાતના સંદભ્ગમાં)  (૪) 
અગાઉ કોઈ એવોિ્ગ મળેલ હો્ય તો તેની ક્વગત (વ્્ગ સક્હત ક્વગતો 
આપવી.) (પ) સંસર્ાના સંિાલક/વ્યવસર્ાપકના િહેઠાણનો પુિાવો 
(૬) િૈષિક્ણક લા્યકાત (૭) સમાજ કલ્યાણના ક્યા ષિેત્રમાં ક્વક્િષ્ટ 
રિદાન કિેલ ્છે. (આધાિ સક્હત) (૮) બેંક પાસબુકની નકલ
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સંતશ્રી કબીિ અનુસૂચિત જાપ્ત સાહહત્ય એવોિ્ગ

ઉદ્ેશ અનસુકૂ્િત જાક્તના તર્ા પ્છાતવગ્ગના લોકોમા ં િો્ણ, દમન, પીિા, 
ક્વદ્ોહ સધં ્્ગ અન ે આકાષંિાઓને અક્ભવ્યતિ કિી માનવી્ય ગિીમા સારે્ 
તમેનામા ંઅક્ધકાિો માટે જાગૃક્ત લાવતા અને ખાસ કિીન ે ક્વક્ભન્ન વગગોમાં 
સામાક્જક સમિસતા રિસર્ાક્પત કિી અનુસકૂ્િત જાક્તમા ંઅનસમતા રિગટકિતા 
સજ્ગનાતમક સાક્હત્ય ષિતે્ર ે મહતવના અને મૌક્લક ્યોગદાન આપનાિ 
અનસુકૂ્િત જાક્તના સાક્હત્યકાિોને સતંશ્રી કબીિ સાક્હત્ય એવોિ્ગ આપવામાં 
આવ ે્ેછ. આ એવોિ્ગ તા.૦૭/૦૨/૨૦૦૧ના સિકાિશ્રીના ઠિાવર્ી વ ્્ગ ૨૦૦૧ 
ર્ી  આપવામાં આવ ે્ેછ. આ એવોિ્ગ ૨૦૦૧ મા ંકક્વ નિક્સંહ મહેતા સાક્હત્ય 
એવોિ્ગ તિીકે આપવામા ં આવતો હતો ત્યાિબાદ તા.૦૩/૦૨/૨૦૦૨ના 
સિકાિશ્રીના ઠિાવર્ી આ એવોિ્ગનુ ં “કક્વ નિક્સંહ મહેતા” નામના બદલે  
“સતંશ્રી કબીિ અનસુકૂ્િત જાક્ત સાક્હત્ય એવોિ્ગ” આપવાનુ ંઠિાવલે ્ેછ.  

આવક મયાથિદા આવક મ્યા્ગદા નર્ી.

પાત્તાના ધોરિો (૧) આ એવોિ્ગ વ્યરકતગત ધોિણે આપવામાં આવે ્છે. 
(િ) ્છેલ્ાં ૧૦ વ્્ગમાં વ્યક્તિએ અનુ.જાક્ત અને સમાજના નબળા વગ્ગના 
લોકોના ઉતક્્ગ માટે આપેલ ્યોગદાનને એવોિ્ગ આપવા માટે ધ્યાનમાં લેવામાં 
આવિે. તેમ ્છતાં આવી વ્યક્તિએ અગાઉ અનુ.જાક્ત સમેત સમાજના નબળા 
વગ્ગના ઉતક્્ગ માટે કોઈ મહતવનું / ્યાદગાિ ્યોગદાન આપેલ હો્ય તો તે 
ધ્યાનમાં લેવામાં આવિે. 

યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

₨ ૧.૦૦ લાખની િોકિ િકમ

અરજી કરવાની 
તેમિ પસંદગીની 
પ્રચરિયા 

દૈક્નક વત્ગમાનપત્રમાં ક્ન્યામકશ્રી, અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણ, ગાંધીનગિની 
કિેિી દ્ાિા જાહેિાત આપ્યા બાદ એવોિ્ગ ક્વતિણ માટે સંબંક્ધતો પાસેર્ી 
આવેદનપત્રો મંગાવવામાં આવે ્છે. ત્યાિબાદ આવેદનપત્રોની િકાસણી કિી 
માન. મંત્રીશ્રી, સામાક્જક ન્યા્ય અને અક્ધકારિતાના અધ્યષિ સર્ાને એવોિ્ગ 
ક્નણા્ગ્યક પસંદગી સક્મક્ત દ્ાિા પાત્રતા ધિાવતી વ્યરકતને એવોિ્ગ આપવામાં 
આવે ્છે.  

અમલીકરિ 
કરતી કિેરી / 
સંપક્ક અચધકારી

ક્ન્યામકશ્રી, અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણ, ગાંધીનગિ 

અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા 
પુરાવા

(૧) જાક્તનું રિમાણપત્ર (જનમ તાિીખના સંદભ્ગ માટે રિમાક્ણત નકલ) (િ) 
જનમનો દાખલ (સકકૂલ લીવીંગ રિમાણપત્ર રિમાક્ણત નકલ) (૩) એવોિ્ગ માટે 
ભલામણ કિેલ મહાનુભાવોની ક્વગત (િાલુ વ્્ગની જાહેિાતના સંદભ્ગમાં) 
(૪) અગાઉ કોઈ એવોિ્ગ મળેલ હો્ય તો તેની ક્વગત (વ્્ગ સક્હત ક્વગતો 
આપવી.) (પ) એવોિ્ગ માટે અિજી કિનાિનો અદ્તન ફોટોગ્ાફ તર્ા 
મોબાઈલ નંબિ (૬) િહેઠાણનો પુિાવો (૭) િૈષિક્ણક લા્યકાત (૮) સમાજ 
કલ્યાણના ક્યા ષિેત્રમાં ક્વક્િષ્ટ રિદાન કિેલ ્છે. (આધાિ સક્હત) (૯) બેંક 
પાસબુકની નકલ (૧૦) આધાિ કાિ્ગ
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સાપ્વત્રીબાઈ ફૂલ ેઅનસૂુચિત જાપ્ત મહહલા કલા / સાહહત્ય એવોિ્ગ

ઉદ્ેશ અનુ.જાક્તઓ સક્હત સમગ્ દક્લત વગગોના િો્ણ, દમન, પીિા, ક્વદ્ોહ 
સંઘ્્ગ અને આકાંષિાઓને અક્ભવ્યકત કિી આ વગગોમાં માનવી્ય ગિીમા 
સાર્ે તેમનામાં અક્ધકાિો માટે જાગૃક્ત લાવતા અને ખાસ કિીને ક્વક્ભન્ન 
વગગોમાં સામાક્જક સમિસતા રિસર્ાક્પત કિી અનુસૂક્િત જાક્તઓમાં 
અનસમતા રિગટ કિતા સજ્ગનાતમક દક્લત સાક્હત્ય ષિેત્રે મહત્વનું અને 
મૌક્લક ્યોગદાન આપનાિ અનુસૂક્િત જાક્તની મક્હલા લેક્ખકાને હસતકલા 
કાિીગિ મક્હલાઓને “દક્લત મક્હલા કલા/સાક્હત્ય એવોિ્ગ” આપવામાં 
આવે ્છે.

આવક મયાથિદા આવક મ્યા્ગદા નર્ી.
પાત્તાના ધોરિો (૧) આ એવોિ્ગ વ્યરકતગત ધોિણે આપવામાં આવે ્છે. 

(૨) ્છેલ્ા પાંિ વ્્ગમાં અનુસૂક્િત જાક્તની વ્યક્તિએ અનુસૂક્િત જાક્તના 
લોકોના ઉતક્્ગ માટે સજ્ગનાતમક દક્લત સાક્હત્ય ષિેત્રે જ્યાિે હસતકલા 
કામગીિીમાં ્છેલ્ા પાંિ વ્્ગનો હસતકલા ષિેત્રે અનુસૂક્િત જાક્તના લોકોના 
ઉતક્્ગ માટે સજ્ગનાતમક કામગીિી કિેલી હો્ય અને અનુસૂક્િત જાક્તના 
લોકોને હસતકલા કામગીિી ષિેત્રે આગળ લાવવા માટે અનુસૂક્િત જાક્તની 
મક્હલાએ આપેલ ્યોગદાનને એવોિ્ગ આપવા માટે ધ્યાનમાં લેવામાં આવિે.  

યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

₨ ૧.૦૦ લાખની િોકિ િકમ

અરજીની પ્રચરિયા દૈક્નક વત્ગમાનપત્રમાં ક્ન્યામકશ્રી, અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણ, ગાંધીનગિની 
કિેિી દ્ાિા જાહેિાત આપ્યા બાદ એવોિ્ગ ક્વતિણ માટે સંબંક્ધતો પાસેર્ી 
આવેદનપત્રો મંગાવવામાં આવે ્છે. ત્યાિબાદ આવેદનપત્રોની િકાસણી 
કિી માન.મંત્રીશ્રી, સામાક્જક ન્યા્ય અને અક્ધકારિતાના અધ્યષિ સર્ાને 
એવોિ્ગ ક્નણા્ગ્યક પસંદગી સક્મક્ત દ્ાિા પાત્રતા ધિાવતી વ્યરકતને એવોિ્ગ 
આપવામાં આવે ્છે.  

અમલીકરિ કરતી 
કિેરી / સંપક્ક 
અચધકારી

ક્ન્યામક, અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણ, ગાંધીનગિ 

અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા પુરાવા

(૧) જાક્તનું રિમાણપત્ર (જનમ તાિીખના સંદભ્ગ માટે રિમાક્ણત નકલ) (િ) 
જનમનો દાખલ (સકકૂલ લીવીંગ રિમાણપત્ર રિમાક્ણત નકલ) (૩) એવોિ્ગ 
માટે ભલામણ કિેલ મહાનુભાવોની ક્વગત (િાલુ વ્્ગની જાહિેાતના 
સંદભ્ગમાં) (૪) અગાઉ કોઈ એવોિ્ગ મળેલ હો્ય તો તેની ક્વગત (વ્્ગ 
સક્હત ક્વગતો આપવી.) (પ) એવોિ્ગ માટે અિજી કિનાિનો અદ્તન 
ફોટોગ્ાફ તર્ા મોબાઈલ નંબિ (૬) િહેઠાણનો પુિાવો (૭) િૈષિક્ણક 
લા્યકાત (૮) સમાજ કલ્યાણના ક્યા ષિેત્રમાં ક્વક્િષ્ટ રિદાન કિેલ ્છે. 
(આધાિ સક્હત) (૯) બેંક પાસબુકની નકલ
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મહાતમા ફૂલે શ્રેષ્ઠ અનુસૂચિત જાપ્ત પત્રકાિ એવોિ્ગ

ઉદ્ેશ

અનુ.જાક્તઓ સક્હત પ્છાત વગગોના િો્ણ, દમન, પીિા, ક્વદ્ોહ 
સંઘ્્ગ અને આકાંષિાઓને અક્ભવ્યકત કિી આ વગગોમાં માનવી્ય 
ગિીમા સાર્ે તેમના અક્ધકાિો માટે જાગૃક્ત લાવતા અને ખાસ કિીને 
ક્વક્ભન્ન વગગોમાં સામાક્જક સમિસતા રિસર્ાક્પત કિી અનુસૂક્િત 
જાક્તઓમાં અનસમતા રિગટ કિતા તેમજ અનુસૂક્િત જાક્ત સમાજ ઉપિ 
ર્તા અત્યાિાિો, તેઓના રિશ્ો, સમસ્યાઓ વગેિે બાબતે દૈક્નક, 
અઠવારિક, પાક્ષિક કે માક્સક સામાક્્યકોના માધ્યમ દ્ાિા અનુસૂક્િત 
જાક્તના પત્રકાિો રિજા સમષિ િજૂ કિતા પત્રકાિને “મહાતમા ફકૂલે શે્રષ્ઠ 
અનુસૂક્િત જાક્ત પત્રકાિ એવોિ્ગ”  આપવામાં આવે ્છે.

આવક મયાથિદા આવક મ્યા્ગદા નર્ી.

પાત્તાના ધોરિો

(૧) આ એવોિ્ગ વ્યરકતગત ધોિણે આપવામાં આવે ્છે. 
(૨) ્છેલ્ા પાંિ વ્્ગમાં અનુસૂક્િત જાક્તના લોકોના ઉતક્્ગ માટે  
સજ્ગનાતમક દક્લત પત્રકાિ બાબતે  ક્વક્િષ્ટ ્યોગદાનને એવોિ્ગ આપવા 
માટે ધ્યાને લેવામાં આવિે.    

યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

₨ ૫૦ હજાિની િોકિ િકમ

અરજીની પ્રચરિયા

દૈક્નક વત્ગમાનપત્રમાં ક્ન્યામકશ્રી, અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણ, 
ગાંધીનગિની કિેિી દ્ાિા જાહેિાત આપ્યા બાદ એવોિ્ગ ક્વતિણ 
માટે સંબંક્ધતો પાસેર્ી આવેદનપત્રો મંગાવવામાં આવે ્છે. ત્યાિબાદ 
આવેદનપત્રોની િકાસણી કિી મંત્રીશ્રી, સામાક્જક ન્યા્ય અને 
અક્ધકારિતાના અધ્યષિ સર્ાને એવોિ્ગ ક્નણા્ગ્યક પસંદગી સક્મક્ત દ્ાિા 
પાત્રતા ધિાવતી વ્યરકતને એવોિ્ગ આપવામાં આવે ્છે.  

અમલીકરિ કરતી 
કિેરી / સંપક્ક 
અચધકારી

ક્ન્યામક, અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણ, ગાંધીનગિ 

અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા પુરાવા

(૧) જાક્તનંુ રિમાણપત્ર (જનમ તાિીખના સંદભ્ગ માટે રિમાક્ણત નકલ) 
(િ) જનમનો દાખલ (સકકૂલ લીવીંગ રિમાણપત્ર રિમાક્ણત નકલ) (૩) 
એવોિ્ગ માટે ભલામણ કિેલ મહાનુભાવોની ક્વગત (િાલુ વ્્ગની 
જાહેિાતના સંદભ્ગમાં) (૪) અગાઉ કોઈ એવોિ્ગ મળેલ હો્ય તો 
તેની ક્વગત (વ્્ગ સક્હત ક્વગતો આપવી.) (પ) એવોિ્ગ માટે અિજી 
કિનાિનો અદ્તન ફોટોગ્ાફ તર્ા મોબાઈલ નંબિ (૬) િહેઠાણનો 
પુિાવો (૭) િૈષિક્ણક લા્યકાત (૮) સમાજ કલ્યાણના ક્યા ષિેત્રમાં 
ક્વક્િષ્ટ રિદાન કિેલ ્છે. (આધાિ સક્હત) (૯) બેંક પાસબુકની નકલ
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દાસી જીવણ શ્રેષ્ઠ અનુસૂચિત જાપ્ત સાહહત્યકૃપ્ત એવોિ્ગ

ઉદ્ેશ અનુ.જાક્ત વગગોના િો્ણ, દમન, પીિા, ક્વદ્ોહ સંઘ્્ગ અને 
આકાંષિાઓને અક્ભવ્યકત કિી આ વગગોમાં માનવી્ય ગિીમા સારે્ 
તેમના અક્ધકાિો માટે જાગૃક્ત લાવતા અને ખાસ કિીને ક્વક્ભન્ન 
વગગોમાં સામાક્જક સમિસતા રિસર્ાક્પત કિી દક્લતોમાં અનસમતા 
રિગટ કિતા સજ્ગનાતમક અનુસૂક્િત જાક્ત સાક્હત્ય ષિેત્રે મહતવના 
અને મૌક્લક ્યોગદાન આપનાિ અનુસૂક્િત જાક્તના સાક્હત્યકાિોની 
શ્રેષ્ કકૃ્ત માટે દાસી જીવણ શે્રષ્ અનુસૂક્િત જાક્ત કકૃ્ત એવોિ્ગ 
આપવામાં આવે ્છે.

આવક મયાથિદા આવક મ્યા્ગદા નર્ી.

પાત્તાના ધોરિો (૧) આ એવોિ્ગ વ્યરકતગત ધોિણે આપવામાં આવે ્છે. 
(િ) ્છેલ્ા પાંિ વ્્ગમાં વ્યરકત અનુસૂક્િત જાક્તના લોકોના ઉતક્્ગ માટે 
સજ્ગનાતમક દક્લત સાક્હત્ય કૃક્ત એવોિ્ગ આપવા માટે ધ્યાનમાં લેવામાં 
આવિે.

યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

₨ ૫૦ હજાિની િોકિ િકમ

અરજીની પ્રચરિયા દૈક્નક વત્ગમાનપત્રમાં ક્ન્યામકશ્રી, અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણ, 
ગાંધીનગિની કિેિી દ્ાિા જાહિેાત આપ્યા બાદ એવોિ્ગ ક્વતિણ 
માટે સંબંક્ધતો પાસેર્ી આવેદનપત્રો મંગાવવામાં આવે ્છે. ત્યાિબાદ 
આવેદનપત્રોની િકાસણી કિી મંત્રીશ્રી, સામાક્જક ન્યા્ય અને 
અક્ધકારિતાના અધ્યષિ સર્ાને એવોિ્ગ ક્નણા્ગ્યક પસંદગી સક્મક્ત 
દ્ાિા પાત્રતા ધિાવતી વ્યરકતને એવોિ્ગ આપવામાં આવે ્છે.  

અમલીકરિ કરતી 
કિેરી / સંપક્ક 
અચધકારી

ક્ન્યામકશ્રી, અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણ, ગાંધીનગિ 

અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા 
પુરાવા

(૧) જાક્તનંુ રિમાણપત્ર (જનમ તાિીખના સંદભ્ગ માટે રિમાક્ણત નકલ) 
(િ) જનમનો દાખલ (સકકૂલ લીવીંગ રિમાણપત્ર રિમાક્ણત નકલ) (૩) 
એવોિ્ગ માટે ભલામણ કિેલ મહાનુભાવોની ક્વગત (િાલુ વ્્ગની 
જાહેિાતના સંદભ્ગમાં) (૪) અગાઉ કોઈ એવોિ્ગ મળેલ હો્ય તો 
તેની ક્વગત (વ્્ગ સક્હત ક્વગતો આપવી.) (પ) એવોિ્ગ માટે અિજી 
કિનાિનો અદ્તન ફોટોગ્ાફ તર્ા મોબાઈલ નંબિ (૬) િહેઠાણનો 
પુિાવો (૭) િૈષિક્ણક લા્યકાત (૮) સમાજ કલ્યાણના ક્યા ષિેત્રમાં 
ક્વક્િષ્ટ રિદાન કિેલ ્છે. (આધાિ સક્હત) (૯) બેંક પાસબુકની નકલ
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સમાજ ક્િષિણ ક્િક્બિ અને સેપ્મનાિ ્યોજવા માટેની ્યોજના

ઉદ્ેશ ચશચબર:- અનુસૂક્િત જાક્ત/જનજાક્ત (અત્યાિાિ ક્નવાિણ), 
અક્ધક્ન્યમ-૧૯૮૯ તર્ા નાગરિક હક્ક સંિષિણ અક્ધક્ન્યમ ૧૯૫૫ની 
જાણકાિી વધુમાં વધુ લોકો સુધી પહોંિે તર્ા તેની અમલીકિણની 
કામગીિી અસિકાિક િીતે ર્ઇ િકે તેમજ અનુસૂક્િત જાક્તના લોકો 
માટે િાજ્ય સિકાિ દ્ાિા િલાવવામાં આવતી ક્વક્વધ ્યોજનાઓની 
જાણકાિી, તેમની રૂરઢગત માન્યતાઓમાં સુધાિો ર્ા્ય અને સાર્ો-
સાર્ લોકોમાં ક્િષિણનો વ્યાપ વધે તે આિ્યર્ી સમાજ ક્િષિણ 
ક્િક્બિો ્યોજવામાં આવે ્છે.
સેચમનાર:- રિખ્યાત સામાક્જક કા્ય્ગકાિો, સમાજિાસત્રીઓ તર્ા 
નાગરિક હક્ક સંિષિણ ધાિો અને અસપૃશ્યતા ક્નવાિણ ષિેત્રે કામ 
કિતાં અક્ધકાિીઓ, સવૈનચ્છક સંસર્ાઓના રિક્તક્નક્ધઓને ૫ (પાંિ) 
ક્વભાગમાં વહેંિી દિેક ક્વભાગને એક ક્વ્્ય આપવામાં આવે ્છે. 
જેમાં તે ક્વ્્યની િિા્ગ ક્વિાિણા ર્ા્ય ્છે. 

શરતો (૧) ઓ્છામાં ઓ્છી ૪૦ વ્યરકતઓની ક્િક્બિ ્યોજવાની િહેિે. 
(િ) ક્િક્બિોમાં ભાગ લેનાિ વ્યરકતઓને મફત જમવાની સગવિ તર્ા 
આવવા-જવા માટે ટૂંકામાં ટૂંકા માગ્ગનું બસ/િેલવેનું ભાિુ આપવાનું િહેિે. 

યોિના િેઠળ 
મળતી સિાય/લાભ 

• ક્જલ્ા/ તાલુકા ક્િક્બિ દીઠ ₨ ૫૦૦૦/-
• ક્જલ્ા સેક્મનાિ દીઠ ₨ ૩૦,૦૦૦/-
• એક િાજ્ય કષિાનો સેક્મનાિ ₨ ૪૦,૦૦૦/-

અરજી કરવાની 
પ્રચરિયા

દૈક્નક વત્ગમાન પત્રમાં ક્ન્યામક, અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણની કિેિી 
દ્ાિા જાહેિાત આપ્યા બાદ ક્િક્બિ/સેક્મનાિ ્યોજવા ઇચ્છુક ક્બન-
સિકાિીએ સવૈક્્છક સંસર્ાઓ િાજ્યના ક્જલ્ામાં ક્િક્બિ/સેક્મનાિ તર્ા 
તાલુકામાં સમાજ ક્િષિણ ક્િક્બિની ફાળવણી માટે જે તે ક્જલ્ાની 
ના્યબ ક્ન્યામકશ્રી (અ.જા.ક.)ની કિેિીનો તર્ા ગ્ામ્ય ક્વસતાિ 
માટે સંબંક્ધત સમાજ કલ્યાણ અક્ધકાિીશ્રી (પંિા્યત) નો સંપક્ક કિી 
અિજીપત્રક મેળવી જરૂિી તમામ સાધક્નક કાગળો સાર્ે ક્ન્યત સમ્ય 
મ્યા્ગદામાં અિજી કિવાની િહેિે. 

પંસંદગીની પ્રચરિયા િાજ્યના ક્જલ્ામાં ક્િક્બિ/સેક્મનાિ તર્ા તાલુકામાં સમાજ ક્િષિણ 
ક્િક્બિની ફાળવણી માટે ક્ન્યામક, અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણની 
કિેિી, ગાંધીનગિ દ્ાિા તમામ અિજીઓની િકાસણી કિી, 
સિકાિશ્રીના પિામિ્ગમાં િહી પાત્રતા ધિાવતી સંસર્ાઓને સમાજ 
ક્િષિણ ક્િક્બિ અને સેક્મનાિની ફાળવણી કિવામાં આવે ્છે.
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જાગૃતતા કે્દ્ો િરૂ કિવા માટેની ્યોજના

ઉદ્ેશ અનુસૂક્િત જાક્ત/જનજાક્ત (અત્યાિાિ ક્નવાિણ) અક્ધક્ન્યમ-૧૯૮૯ 
તર્ા નાગરિક હક્ક સંિષિણ અક્ધક્ન્યમ-૧૯૫૫ના અસિકાિક અમલ 
માટે અનુસૂક્િત જાક્ત/જનજાક્ત (અત્યાિાિ ક્નવાિણ) અક્ધક્ન્યમ-
૧૯૮૯ની કલમ-૨૩ ની પેટા કલમ (૧) હેઠળ મળેલ સતિાની રૂએ ઘિવામાં 
આવેલ અનુસૂક્િત જાક્ત/જનજાક્ત (અત્યાિાિ ક્નવાિણ) ક્ન્યમો-
૧૯૯૫ના ક્ન્યમ-૩(૮) અને ૩(૯) અનવ્યે આ કા્યદાનો અસિકાિક 
અમલ ર્ા્ય તર્ા અનુસૂક્િત જાક્તના નાગરિકોમાં આ કા્યદાઓની 
ક્વસતૃત સમજ આપી િકા્ય તે હેતુર્ી  સિકાિશ્રી દ્ાિા આ ્યોજના 
અમલમાં મૂકવામાં આવી ્છે.

ચનયમો અને 
શરતો

૧.  રિસતુત જાગૃતતા  કેનદ્ો માન્ય ક્બનસિકાિી સવૈનચ્છક સંસર્ાઓ  
માિફત િરૂ કિવાના િહેિે.

૨. જે સંસર્ાને જાગૃતતા  કેનદ્ િરૂ કિવાની મંજૂિી આપવામાં આવે 
તે સંસર્ાએ તાતકાક્લક 'જાગૃતતા  કેનદ્ો'  િરૂ કિવાના િહેિે. 
અને તેની જાણ સતવિે સંબંક્ધત ક્જલ્ાના ના્યબ ક્ન્યામકશ્રી 
(અ.જા.ક.)ની કિેિીને અને ક્ન્યામકશ્રી અનુસૂક્િત જાક્ત 
કલ્યાણ, ગાંધીનગિને કિવાની િહેિે.

૩. આ જાગૃતતા કેનદ્ોમાં અનુસૂક્િત જાક્તના નાગરિકોને નાગરિક 
હક્ક સંિષિણ અક્ધક્ન્યમ-૧૯૫૫ અને અનુસૂક્િત જાક્તઓ અને 
અનુસૂક્િત જનજાક્તઓ (અત્યાિાિ ક્નવાિણ) અક્ધક્ન્યમ - 
૧૯૮૯ ની જોગવાઇ ક્વ્ે સમજૂતી આપવાની િહેિે તેમજ અનુસૂક્િત 
જાક્તના વ્યરકતઓ અને ક્વિે્ કિીને મક્હલાઓને સિકાિશ્રીના 
અન્ય કા્યદાઓ હેઠળ મળતા લાભ, હક્કો અને અક્ધકાિો માટે 
જાગૃત કિવાના િહેિે.

૪. આ જાગૃતતા  કેનદ્ અત્યાિાિનો ભોગ બનેલા અનુસૂક્િત 
જાક્તના ઇસમોની મુલાકાતો લઇ, ફિી્યાદી સાષિીઓને નાગરિક 
સિષિણ અક્ધક્ન્યમ-૧૯૫૫ અને અનુસૂક્િત જાક્ત અને જનજાક્ત 
(અત્યાિાિ ક્નવાિણ) અક્ધક્ન્યમ - ૧૯૮૯ ની જોગવાઇર્ી વાકેફ 
કિવાના િહેિે.  તેમજ સંબંક્ધત ખાતા / કિેિીઓ તિફર્ી મળતા 
લાભો મેળવવામાં મદદરૂપ ર્વા અને ફિી્યાદી તર્ા સાષિીઓને 
જરિ જણા્યે સંબંક્ધત પોલીસ સટેિનમાં લઇ જવા અને ્યોગ્ય 
િજૂઆત કિાવવા અને નામદાિ કોટગોમાં કેસની દિેક મુદત વખતે 
અિૂક હાજિ િહેવા અને ્યોગ્ય િજૂઆત  કિવા તર્ા નામદાિ 
કોટ્ગમાં કેસના ટ્ા્યલ વખતે ફિી્યાદી અને સાષિીઓ ફિી ના જા્ય  
તેવી કામગીિી કિવાની િહેિે.
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૫. વ ્્ગ દિમ્યાન જાગૃતતા કેનદ્ દ્ાિા અનસુકૂ્િત જાક્ત ઉપિ ર્્યલેા 
અત્યાિાિના બનાવોમા ં ભોગ બનલેા ઇસમોની મદદ માટે કેટલા 
બનાવોમા ંબનાવવાિ િુ ંકામગીિી કિી? િુ ંમદદ કિી? સિકાિી સહા્ય 
ક્સવા્ય અન્ય કોઇ ઇસમો કે સંસર્ાઓ તિફર્ી આક્ર્્ગક કે અન્ય કોઇ 
મદદ મેળવવામા ંિુ ંભકૂ્મકા અદા કિી? અનુસૂક્િત જાક્તના લાભાર્થી  
ક્યા ક્યા ગામના ક્યા ક્યા રિશ્ો બાબતે અનુસકૂ્િત જાક્તના લાભાર્થી 
તિફેણમા ંઉકેલ લાવવા િુ ંકામગીિી કિી? અને િુ ંપરિણામ મળ્ય?ુ 
અન ેઆ તમામ કામગીિી અગેં સસંર્ાએ કેટલી િકમનો ખિ્ગ ક્યગો ? 
ક્વગિેે તમામ બાબતોન ેઆવિી લઇ દિ ક્ત્રમાક્સક તમેજ વાક્ ્્ગક અહેવાલ 
ત્ૈયાિ કિી સબકં્ધત ક્જલ્ાના ના્યબ ક્ન્યામકશ્રી (અ.જા.ક.) માિફતે 
ક્ન્યામકશ્રી, અનસુકૂ્િત જાક્ત કલ્યાણ, ગાધંીનગિન ે૩ નકલોમાં િજૂ 
કિવાનો િહેિ.ે

૬. આ જાગૃતતા કેનદ્મા ં અનસુકૂ્િત જાક્તઓ ઉપિના અત્યાિાિો અને 
બનાવો બાબત ેિિા્ગ ક્વિાિણા કિી, ઉકેલ અન ેઉપા્યો સિુવવાના િહેિ.ે

૭. જે સંસર્ાને જાગૃતતા કેનદ્ની મંજૂિી આપવામાં આવે તે સંસર્ાને વધુમાં વધુ  
₨ ૧૫૦૦૦/-(અંકે રૂક્પ્યા પંદિ હજાિ પુિા) સુધીનું અનુદાન આપવામાં 
આવિે.

૮. આ જાગૃતતા કેનદ્માં વ્્ગ દિમ્યાન ર્્યેલ કામગીિી અને ખિ્ગની 
ક્વગતો સક્હતનો વખતો વખતનો અહેવાલ ક્ન્યામકશ્રી, અનુસૂક્િત 
જાક્ત કલ્યાણને સતવિે મોકલી આપવાનો િહેિે.

૯. આ જાગૃતતા કેનદ્ો માટે ફાળવલે િકમ ₨ ૧૫૦૦૦/- (અકેં રૂક્પ્યા પદંિ 
હજાિ પિૂા) કિતા ઓ્છો ખિ્ગ ર્િ ેતો ત ેિકમ તાતકાક્લક સિકાિમાં 
િલણર્ી જમા કિાવવાની િહેિ ે તર્ા જ ે હેત ુ માટે આ િકમ મજંિૂ 
કિવામા ંઆવલે ્ેછ. ત ેહેત ુમાટે જ તેનો ખિ્ગ કિવાનો િહેિ.ે

અરજી કરવાની 
પ્રચરિયા

દૈક્નક વત્ગમાન પત્રમાં ક્ન્યામક, અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણની કિેિી દ્ાિા 
જાહેિાત આપ્યા બાદ જાગૃતતા કેનદ્ િરૂ કિવા ઇચ્છતી સંસર્ાઓએ 
િાજ્યના જે તે ક્જલ્ામાં  સંબંક્ધત ક્જલ્ા ના્યબ ક્ન્યામક (અ.જા.ક.)ની 
કિેિીનો સંપક્ક કિી ક્ન્યત નમૂનામાં અિજી કિવાની િહે ્છે.

પસંદગીની 
પ્રચરિયા

ના્યબ ક્ન્યામકશ્રી દ્ાિા મળેલ તમામ અિજીઓ ભલામણ સહ તકેદાિી 
અક્ધકાિીશ્રી ક્ન્યામક, અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણ, ગાંધીનગિને મોકલી 
આપવામાં આવે ્છે. જે અનવ્યે ક્ન્યામક, અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણની 
કિેિી સિકાિશ્રીના પિામિ્ગમાં િહી જાગૃતતા કેનદ્ િરૂ કિવા પાત્રતા 
ધિાવતી સંસર્ાઓની પસંદગી કિવામાં આવે ્છે.  

જાગૃતતા કેનરિ 
શરૂ કરવા મળતી 
સિાય

₨ ૧૫,૦૦૦/-
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સત્યવાદી િાજા હરિશ્ંદ્ મિણોતિિ સહા્ય ્યોજના

ઉદ્ેશ અનુસૂક્િત જાક્તના લોકોની નબળી આક્ર્્ગક પરિનસર્ક્તના કાિણે 
કુટુંબમાં સભ્યનાં મૃત્યુના રિસંગે મૃતકના પાક્ર્્ગવદેહની અંત્યેનષ્ટ માટે 
/  મિણોતિિ ક્ક્્યા માટે અર્ા્ગત કફન – કાઠીના ખિ્ગને પહોંિી વળવા 
માટે  નાણાકી્ય સહા્ય આપવામાં આવે ્છે.

આવક મયાથિદા િહેિી ક્વસતાિમાં ₨ ૧,૫૦,૦૦૦/-
ગ્ામ્ય ક્વસતાિમાં ₨ ૧,૨૦,૦૦૦/-

પાત્તાના ધોરિો અિજદાિશ્રી અનુસૂક્િત જાક્તના હોવા જોઈએ. 
અવસાન પામેલ વ્યક્તિના મૃત્યુ અંગેનું “મિણ રિમાણપત્ર” િજૂ 
કિવાનું િહેિે. 
કુટુંબના સભ્યના મૃત્યુના ્છ માસમાં અિજી કિવાની િહે ્છે

યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

કુટુંબના સભ્યના મિણ રિસંગે અંત્યેનષ્ટ માટે ₨ ૫૦૦૦/- નાણાકી્ય 
સહા્ય

મંિૂરીની પ્રચરિયા https://esamajkayan.gujarat.gov.in/એટલે કે ઈ–સમાજ કલ્યાણ 
વેબસાઇટ માિફત ઓનલાઇન અિજી કિીને સિળતાર્ી ઝિપી લાભ 
મેળવી િકા્ય ્છે.

અમલીકરિ કરતી 
કિેરી / સંપક્ક 
અચધકારી

ક્જલ્ા ના્યબ ક્ન્યામક અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણ કિેિી, 
ક્જલ્ા સમાજ કલ્યાણ અક્ધકાિી (સમાજ કલ્યાણ િાખા) 
ક્જલ્ા પંિા્યતની કિેિીઓ  

અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા 
પુરાવા

િહેઠાણના પુિાવાઃ વીજળી બીલ / લાઈસનસ /  ભાિા કિાિ / િૂંટણી 
કાિ્ગ / િેિન કાિ્ગ પૈકી કોઈપણ એક
• મિણનું રિમાણપત્ર
• જાક્તનું રિમાણપત્ર
• આવકનો દાખલો
• અિજદાિનું આધાિકાિ્ગ
• બેંક પાસબુકની રિર્મ પાનાની નકલ / િદ કિેલ િેક (અિજદાિના 

નામનું)
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આર્થિક યોિનાઓ
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માનવ ગરિમા ્યોજના 
ઉદ્ેશ આ ્યોજના અંતગ્ગત અનુસૂક્િત જાક્તના નાગરિકોને ક્વક્વધ ૨૮ 

જેટલા ક્નક્શ્ત વ્યવસા્ય કિવા માટે જરૂિી સાધન સહા્ય કીટના 
સવરૂપે આપવામાં આવે ્છે જેર્ી આ સાધનોનો ઉપ્યોગ કિી પોતાના 
પરિવાિનું ગુજિાન સનમાન સાર્ે કિી િકા્ય અને આક્ર્્ગક સમૃદ્ધતા 
તિફ વ્યક્તિ પોતાની જાત-મહેનતે આગળ વધી િકે.

આવક મયાથિદા િહેિી ક્વસતાિ ₨ ૧,૫૦,૦૦૦ અને ગ્ામ્ય ક્વસતાિ ₨ ૧,૨૦,૦૦૦
પાત્તાના ધોરિો • અિજદાિની વ્ય મ્યા્ગદા ૧૮ ર્ી ૬૦ વ્્ગ હોવી જોઇએ.

• અનુસૂક્િત જાક્ત પૈકી અક્તપ્છાત જાક્ત માટે કોઇ આવક મ્યા્ગદા 
નર્ી.

• લાભાર્થી  દ્ાિા અર્વા લાભાર્થીના અન્ય કુટુંબના સભ્યો દ્ાિા 
આ ્યોજના હેઠળ અગાઉ લાભ લીધેલો હિે તો પુન: આ ્યોજના 
હેઠળ લાભ મળવાપાત્ર નર્ી.

યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

આ ્યોજના અંતગ્ગત અનુસૂક્િત જાક્તના નાગરિકોને ક્વક્વધ ૨૮ 
જેટલા વ્યવસા્ય કિવા માટે જરૂિી સાધન સહા્ય કીટ આપવામાં 
આવે ્છે

અરજીની પ્રચરિયા https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/’ એટલે કે ઈ–સમાજ 
કલ્યાણ વેબસાઇટ માિફત ઓનલાઇન અિજી કિીને સિળતાર્ી 
ઝિપી લાભ મેળવી િકે ્છે.

અમલીકરિ કરતી 
કિેરી / સંપક્ક 
અચધકારી

ક્જલ્ા ના્યબ ક્ન્યામક અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણ કિેિી 

અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા પુરાવા

આધાિ કાિ્ગ • િેિન કાિ્ગ • િહેઠાણનો પુિાવો (વીજળી ક્બલ/
લાઇસનસ/ભાિાકિાિ/િૂંટણી કાિ્ગ/રિોપટથી કાિ્ગ, જમીનના દસતાવેજો 
પૈકી કોઈ એક) • અિજદાિની જાક્ત નો દાખલો • વાક્્્ગક આવકનો 
દાખલો-અભ્યાસનો પુિાવો  • વ્યવસા્યલષિી તાલીમ લીધેલી હો્ય 
તો તેનો પુિાવો • બાંહેધિીપત્રક (નોટિાઇઝ સોગદનામું) • 
એકિાિનામું
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સંત ક્િિોમણણ શ્રી િપ્વદાસ ઉચ્ચકૌિલ્યવધ્ગક તાલીમ ્યોજના

ઉદ્ેશ અનુસૂક્િત જાક્તના ક્વદ્ાર્થીઓને કૌિલ્યવધ્ગક તાલીમ દ્ાિા 
ક્વદ્ાર્થીઓને તાલીમ આપી ઉમેદવાિોને િોજગાિી આપી  આક્ર્્ગક 
િીતે પગભિ બનાવવા. જેર્ી તેઓ ઉચ્ચ કાિરકદથીનું ક્નમા્ગણ કિી િકે 
તે હેતુર્ી.

આવક મયાથિદા લાભાર્થીના કુટુંબની આવક ₨ ૪,૫૦,૦૦૦ ર્ી વધુ ના હોવી જોઈએ.

પાત્તાના ધોરિો • લાભાર્થીની પસંદગી સમ્યે બીપીએલ અને અક્ત પ્છાત જાક્તના 
તર્ા મક્હલા લાભાર્થીઓને ટોિ અગ્તા આપવાની િહેિે. 

• તાલીમાર્થી અનુસૂક્િત જાક્તના હોવા જોઇએ. 
• તાલીમાર્થીની ઉંમિ ૧૮ વ્્ગર્ી ઉપિ હોવી જોઇએ
• અનુસૂક્િત જાક્તના િોજગાિ વાંચ્છુક તાલીમાર્થીઓ

યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

ક્વના મૂલ્યે િહેવા-જમવાના સગવિ સાર્ે વ્યાવસાક્્યક તાલીમ 
આપવામાં આવે ્છે. 

અરજીની પ્રચરિયા ટેનિિીંગ દ્ાિા તાલીમ આપવા માટે સંસર્ાઓની પસંદગી કિવામાં 
આવે ્છે. ત્યાિબાદ સંસર્ાઓ દ્ાિા અનુસૂક્િત જાક્તના લાભાર્થીઓને 
તાલીમ આપવામાં આવે ્છે. જે માટે ક્ન્યામક, અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણ 
દ્ાિા સંસર્ાઓને ક્ન્યત કિા્યેલી ફી િૂકવવામાં આવે ્છે. 

અમલીકરિ કરતી 
કિેરી / સંપક્ક 
અચધકારી

ક્જલ્ા ના્યબ ક્ન્યામક, અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણ કિેિી

અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા 
પુરાવા

• અનુસૂક્િત જાક્તના તાલીમાર્થીએ જાક્તનો દાખલો જમા કિાવવાનો 
િહેિે.

• તાલીમાર્થીએ િાળા ્છોડ્ાનું રિમાણપત્ર/SSCનું જનમ તાિીખવાળું 
રિમાણપત્ર જમા કિવાનું િહેિે.

• મામલતદાિ તર્ા તાલુકા ક્વકાસ અક્ધકાિીનું આવકનું રિમાણપત્ર 
સંસર્ાએ લેવાનું િહેિે.

• બીપીએલ તર્ા અક્ત પ્છાત જાક્ત હો્ય તો તે અંગેનું રિમાણપત્ર 
સંસર્ાએ લેવાનું િહેિે.
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દુકાન ખિીદી  માટે નાણાકી્ય સહા્ય ્યોજના

ઉદ્ેશ અનુસૂક્િત જાક્તના લોકોને િહેિી ક્વસતાિમાં વ્યવસા્યનું સર્ળ/
દુકાન ખિીદવા માટે સહા્ય

આવક મયાથિદા આવક મ્યા્ગદા નર્ી 

પાત્તાના ધોરિો અિજદાિ અનુસૂક્િત જાક્તના હોવા જોઇએ

યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

વધુમાં વધુ ₨ ૧૦.૦૦ લાખની બેંકેબલ લોન જેમાં ₨ ૧૫,૦૦૦/-
સબસીિી તેમજ લાભાર્થીને મળવાપાત્ર લોનના ૪ ટકા સુધીનું વ્યાજ 
લાભાર્થી પોતે ભોગવવાનું તેમજ ૪ ટકા ઉપિનું જે બેંકેબલ વ્યાજ 
િૂકવવાનું ર્ા્ય તે ત્રણ વ્્ગ માટે સિકાિ િૂકવિે.  

મંિૂરીની પ્રચરિયા
https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/ એટલે કે ઈ –સમાજ 
કલ્યાણ વેબસાઇટ માિફત ઓનલાઇન અિજી કિીને સિળતાર્ી 
ઝિપી લાભ મેળવી િકે ્છે.

અમલીકરિ કરતી 
કિેરી / સંપક્ક 
અચધકારી

ના્યબ ક્ન્યામકશ્રી, અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણ, કલ્યાણની કિેિી

અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા 
પુરાવા

• અિજદાિ નું આધાિ કાિ્ગ
• િહેઠાણનો પુિાવો (વીજળી ક્બલ/ લાઇસનસ/ ભાિાકિાિ/ િૂંટણી 

કાિ્ગ/ િેિનકાિ્ગ પૈકી કોઈ પણ એક)
• સષિમ અક્જકાિીશ્રી પાસેર્ી મેળવેલ અિજદાિ ની જાક્ત/પેટા 

જાક્ત નો દાખલો
• જનમનું રિમાણપત્ર / િાળા ્છોિ્યાનું રિમાણ પત્ર
• બેંક પાસબુકની રિર્મ પાનાની નકલ / િદ કિેલ િેક 

(અિજદાિના નામનું)
• કિાિ અર્વા બાનાખતની નકલ
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કોમરિં્યલ પા્યલોટ તાલીમ ્યોજના
ઉદ્ેશ અનુસૂક્િત જાક્તના ્યુવાનોનું પા્યલોટ બની આકાિની ઊંિી ઊિાનના 

સપનાઓ પૂિા કિવા 

આવક મયાથિદા આવક મ્યા્ગદા નર્ી.

પાત્તાના 
ધોરિો

કોમક્િ્ગ્યલ પા્યલટ લાઇસનસની તાલીમ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવાિે 
મેટ્ીક્યુલેિન અર્વા હા્યિ સેકનિિી સકકૂલ સટથીફીકેટ કે તેની સમકષિ 
પિીષિા પાસ કિેલી હોવી જોઇએ
અનુસૂક્િત જાક્તના ક્વદ્ાર્થીઓ

યોિના 
અંતગથિત મળતી 
સિાય / લાભ

₨ ૨૫.૦૦ લાખ લોન ૪ ટકાના વ્યાજના દિે આપવામાં આવે ્છે.

અરજીની 
પ્રચરિયા

ક્જલ્ા કષિાએર્ી અિજી ભલામણ સહ e-samajkalyan.gujarat.gov.
in  ઉ૫િ મળ્યેર્ી ક્ન્યમોનુસાિ ક્ન્યામક, અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણ 
મંજૂિ કિે ્છે. 

અમલીકરિ 
કરતી કિેરી / 
સંપક્ક અચધકારી

ક્ન્યામક, અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણ, ગુજિાત િાજ્ય, ગાંધીનગિ 
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અરજી સમયે 
રિૂ કરવાના 
્તા પુરાવા

૧. ક્ન્યત નમુનાનું અિજી ૫ત્રક (ઓન લાઇન ક્રિનટ) 
૨. જાક્ત અંગેનો દાખલો-િાળા ્છોિ્યાનું રિમાણ૫ત્રની રિમાક્ણત નકલ 
૩. િૈષિક્ણક લા્યકાતના રિમાણ૫ત્રોની રિમાક્ણત નકલ 
૪. આવકના દાખલાની રિમાક્ણત નકલ 
૫. અિજદાિશ્રીનો ફોટો
૬. િેિનકાિ્ગની રિમાક્ણત નકલ 
૭. ક્વદ્ાર્થીનું સોગંદનામુ (અસલ) 
૮. ક્વદ્ાર્થીનું જાત જામીન (અસલમાં) 
૯. ક્પતા/વાલીના વ્યવસા્ય અંગેની ક્વગત
૧૦. જ્યાં અભ્યાસ કિવાનો હો્ય તેની ક્વગત 
૧૧. રફટનેસ અંગેના મેિીકલ સટથીની રિમાક્ણત નકલ 
૧૨. બે જામીનદાિ 
૧૩. જામીનખત (સટેમપ પે૫િ ઉ૫િ અસલમાં)  
     જામીનદાિના એક એક ફોટા, જામીનદાિના ₨ ૨૫.૦૦ લાખ +  
     ₨ ૨૫.૦૦ લાખના વેલ્યુએિનના અસલ સટથી િજૂ કિવા 
૧૪. તાલીમ આ૫નાિ સંસર્ાનો મંજૂિી ૫ત્ર 
૧૫. રિવેિ આ૫વા અંગેનું સંમક્ત૫ત્ર 
૧૬. પાસપોટ્ગની રિમાક્ણત નકલ 
૧૭. અિજદાિશ્રીના સંબંધી ક્વદેિમાં િહે ્છે કે કેમ? તેની ક્વગત 
૧૮. લોન ભિપાઇ કિવા અંગે પાત્રતાનો દાખલો 
૧૯. ક્વઝાની રિમાક્ણત નકલ 
૨૦. સહીના ગુજિાતી/અંગ્ેજી ત્રણ ત્રણ નમુના  
     (અિજદાિ અને જામીનદાિના) 
૨૧. તમામ િિતો માન્ય ્છે તે બાબતનો સવીકૃક્ત૫ત્ર  
     (સટેમપ પે૫િ ઉ૫િ) 
૨૨. આક્ર્્ગક સધધિતા અંગે બાંહેધિી આધાિસહ
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પૂ. સવામી તેજાનંદ કમ્ગકાંિ તાલીમ ્યોજના

ઉદ્ેશ અનુસૂક્િત જાક્ત પૈકી અક્તપ્છાત જાક્ત એવી ક્હનદુ ગિો બ્ાહ્મણના 
્યુવાનોને કમ્ગકાંિની તાલીમ આપી પૂિક િોજગાિી પૂિી પાિવી 

આવક મયાથિદા -

પાત્તાના ધોરિો ૧૮ ર્ી ૪૫ વ્્ગની વ્ય મ્યા્ગદા 
ધોિણ ૧૦ પાસ 
મે માસમાં વેકેિન દિક્મ્યાન જાહેિાત આપીને તાલીમ વગ્ગનું આ્યોજન 
કિવામાં આવે ્છે. 

યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

કમ્ગકાંિની તાલીમ આપી પૂિક િોજગાિી પૂિી પાિવી
તાલીમ દિક્મ્યાન િહેવા-જમવાની સગવિ સાર્ે પુસતકો, કમ્ગકાંિના 
સાધનો અને ગણવેિ સિકાિ તિફર્ી આપવામાં આવે ્છે. 

અમલીકરિ કરતી 
કિેરી / સંપક્ક 
અચધકારી

ક્ન્યામક અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણની કિેિી
બલોક નં.૪/૨, િૉ. જીવિાજ મહેતા ભવન, સેકટિ-10, ગાંધીનગિ.

અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા 
પુરાવા

જાક્તનું રિમાણપત્ર
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અનુસૂચિત જાપ્તના ખેિૂતોને ખેતીની જમીન ખિીદવા 
નાણાકી્ય સહા્ય ્યોજના

ઉદ્ેશ અનુસૂક્િત જાક્તના ઘણા લોકો ખેત મજૂિી પિ ક્નભ્ગિ ્છે. આ જાક્તના 
લોકો ખેતીની જમીન ખિીદ કિીને જાતે ખેતી કિી, આવકમાં વધાિો 
કિી િકે તે આિ્યર્ી ખેતીની જમીન ખિીદવા માટે નાણાકી્ય સહા્ય 
આપવામાં આવે ્છે. 

આવક મયાથિદા ગ્ામ્ય ક્વસતાિ માટે વાક્્્ગક ₨ ૧,૨૦,૦૦૦
િહેિી ક્વસતાિ માટે વાક્્્ગક ₨ ૧,૫૦,૦૦૦

પાત્તાના ધોરિો • સિકાિી સહા્ય બાદ કિતાં જે લાભાર્થી જમીન ખિીદવા સષિમ 
હો્ય તેને જ લાભ મળવાપાત્ર ્છે.

• કુટુંબની એક જ વ્યક્તિને જ લાભ મળવાપાત્ર ્છે.
• સિકાિી સહા્યર્ી મળેલ જમીન લાભાર્થી ૧૫ વ્્ગ સુધી ક્બન 

વેિાણને પાત્ર િહેિે .
• લાભ મેળવનાિ લાભાર્થી ખેતમજૂિ હોવા જરૂિી ્છે.
• અનુસૂક્િત જાક્તના ખેિૂત હોવા જોઈએ.

યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / લાભ

એકિ દીઠ ₨ ૧,૦૦,૦૦૦ અને વધુમાં વધુ ૨ એકિ માટે ₨ ૨,૦૦,૦૦૦ની 
નાણાકી્ય સહા્ય આપવામાં આવે ્છે.

અરજીની પ્રચરિયા https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/ એટલે કે ઈ–સમાજ કલ્યાણ 
વેબસાઇટ માિફત ઓનલાઇન અિજી કિીને સિળતાર્ી ઝિપી લાભ 
મેળવી િકે ્છે.

અમલીકરિ કરતી 
કિેરી / સંપક્ક 
અચધકારી

ક્જલ્ા સમાજ કલ્યાણ અક્ધકાિીશ્રી (પંિા્યત)

અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા પુરાવા

• અિજદાિનું આધાિ કાિ્ગ
• સષિમ અક્ધકાિીશ્રી દ્ાિા આપવા આવેલ જાક્તનું રિમાણપત્ર
• ખેિૂત પોર્ી /તલાટી  કમ મંત્રી
• ખેિૂત/ખેતમજૂિ હોવા અંગેનો તલાટી કમ મંત્રીનો દાખલો
• આવકનો દાખલો
• બાનાખતની ખિી નકલ
• જમીન વેિવા અંગેની મહેસૂલ (િેવન્યુ) ખાતાની પિવાનગીની 

ખિી નકલ
• જમીનના ૭/૧૨ તર્ા ૮(અ) ઉતાિા
• જમીન હો્ય એનું ૭/૧૨ / ૮(અ) / તલાટી કમ મંત્રી નો દાખલો
• બેંક પાસબકુની રિર્મ પાનાની નકલ / િદ કિેલ િકે (અિજદાિના 

નામનુ)ં
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કુમાિ િાજિતન આંબેિકિ તબીબી સહા્ય ્યોજના

ઉદ્ેશ અનુસૂક્િત જાક્તના બીમાિ વ્યક્તિઓના આિોગ્યનું ધ્યાન િાખી 
નાણાકી્ય સહા્ય પૂિી પાિવી. 

આવક મયાથિદા ગ્ામ્ય ક્વસતાિમાં વાક્્્ગક આવક ₨ ૧.૨૦ લાખ 
િહેિી ક્વસતાિમાં વાક્્્ગક આવક ₨ ૧.૫૦ લાખ 

પાત્તાના ધોરિો ટી.બી., કેનસિ, િતિક્પત, ગંભીિ રિસૂક્તના કેસોમાં, પાિુંિોગ, HIV 
એઈડસ જેવા દદથી 

યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

• ટી.બી. જેવી બીમાિીઓ માટે માક્સક રૂ.૫૦૦ની સહા્ય દદ્ગ મટે નહીં 
ત્યાં સુધી 

• કેનસિ માટે માક્સક ₨ ૧૦૦૦ બીમાિી મટે ત્યાં સુધી 
• િતિક્પત માટે માક્સક ₨ ૮૦૦ બીમાિી મટે નહીં ત્યાં સુધી
• ગંભીિ રિસૂક્તના કેસોમાં ₨ ૫૦૦ કેસ દીઠ 
• સત્રીઓને ર્તાં પાિુંિોગ માટે ₨ ૧૫૦ કેસ દીઠ 
• HIV એઈડસ માટે ₨ ૮૦૦ બીમાિી મટે નહીં ત્યાં સુધી 

અરજીની પ્રચરિયા આિોગ્ય કેનદ્ માિફત
અમલીકરિ કરતી 
કિેરી / સંપક્ક 
અચધકારી

આિોગ્ય અને પરિવાિ કલ્યાણ કક્મિનિની કિેિી, ગાંધીનગિ

અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા 
પુરાવા

ક્સક્વલ સજ્ગન અર્વા રિાર્ક્મક આિોગ્ય કેનદ્ના અક્ધકાિીનું જે તે 
િોગ હોવાનું રિમાણપત્ર 

ચવગતો હાલમાં આ ્યોજનાનો આિોગ્ય ક્વભાગ દ્ાિા અમલ કિવામાં આવે ્છે.
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િૉ. આંબેિકિ આવાસ ્યોજના 

ઉદ્ેશ નબળી આક્ર્્ગક નસર્ક્તને કાિણે ઘિક્વહોણા અનુસૂક્િત જાક્ત 
સમુદા્યના લોકોને આવાસ માટે આક્ર્્ગક સહા્ય કિવાનો

આવક મયાથિદા ગ્ામ્ય ક્વસતાિમાં િહેતા અનુસૂક્િત જાક્તના લોકોની ₨ ૧,૨૦,૦૦૦ 
િહેિી ક્વસતાિ માટે ₨ ૧,૫૦,૦૦૦  

પાત્તાના ધોરિો

• પોતાનું ઘિ બનાવવા માંગતા અનુસૂક્િત જાક્તના લાભાર્થી 
ઘિક્વહોણા હોવા જોઇએ.

• લાભાર્થી પાસે પોતાની માક્લકીનો ખુલ્ો પલોટ અર્વા કાિું ગાિ-
માટીનું િહેવાલા્યક મકાન ન હો્ય. 

• અનુસૂક્િત જાક્તના લાભાર્થીમાં જે વ્યક્તિના નામે ભોં્યતળી્યે 
મકાન હો્ય તો તેના રિર્મ માળે તેમના પુખત પુત્ર કે ભાઇને જમીન 
કે મકાન માક્લકની સંમક્તર્ી આ ્યોજનાનો લાભ મળી િકે ્છે. 

• લાભાર્થી દ્ાિા અર્વા લાભાર્થીના અન્ય કુટુંબના સભ્યો દ્ાિા 
સિકાિ દ્ાિા અમક્લત અન્ય કોઈપણ આવાસ ્યોજના હેઠળ 
લાભ લીધેલ ન હોવો જોઈએ.

• િૉ.આંબેિકિ આવાસ ્યોજના હેઠળ મળેલી સહા્યર્ી મકાનનું 
સંપૂણ્ગ બાંધકામ પૂણ્ગ ન ર્ા્ય તો બાકીની િકમ લાભાર્થીએ પોતે 
ઉમેિી મકાન બાંધકામ પૂણ્ગ કિવાનું િહેિે.

યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

• મકાન બાંધવા માટે ₨ ૧,૨૦,૦૦૦ ત્રણ હપ્તામાં િૂકવવામાં આવે 
્છે. 

• રિર્મ હપ્તામાં ₨ ૪૦,૦૦૦,
• બીજા હપ્તામાં ₨ ૬૦,૦૦૦ અને 
• ત્રીજો હપ્તામાં ₨ ૨૦,૦૦૦ આપવામાં આવે ્છે.
• મકાન બાંધકામમાં ખિ્ગ માટે િાજ્ય સિકાિે ટોિ મ્યા્ગદા ગ્ામ્ય 

ક્વસતાિમાં ₨ ૫ લાખ અને િહેિી ક્વસતાિ માટે ₨ ૭ લાખ. 

અરજીની પ્રચરિયા
‘https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/’ એટલે કે ઈ –સમાજ 
કલ્યાણ વેબસાઇટ માિફત ઓનલાઇન અિજી કિીને સિળતાર્ી 
ઝિપી લાભ મેળવી િકે ્છે. 

અમલીકરિ કરતી 
કિેરી / સંપક્ક 
અચધકારી

ક્જલ્ા ના્યબ ક્ન્યામક, અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણની કિેિી
ક્જલ્ા સમાજ કલ્યાણ અક્ધકાિીશ્રી (પંિા્યત)
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અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા 
પુરાવા

• અિજદાિનું આધાિ કાિ્ગ, 
• અિજદાિનું િેિનકાિ્ગ,
• અિજદાિની જાક્ત/પેટા જાક્ત નો દાખલો
• અિજદાિની કુલ વાક્્્ગક આવકનો દાખલો
• િહેઠાણના પુિાવારૂપે વીજળી ક્બલ/ લાઇસનસ/ ભાિાકિાિ/ 

િૂંટણી કાિ્ગ/ િેિનકાિ્ગ પૈકી કોઈપણ એક િજૂ કિવાનું િહેિે
• જમીન માક્લકીનું લાગુ પિતુ આધાિ/ દસતાવેજ/ અકાિણી પત્રક/ 

હક પત્રક/ સનદ પત્રક (જે લાગુ પિતુ હો્ય તે)
• બેંક પાસબુકની રિર્મ પાનાની નકલ / િદ કિેલ િેક 

(અિજદાિના નામનું)
• લાભાર્થી જો ક્વધવા મક્હલા હો્ય તો પક્તના મિણનો દાખલો
• િૂંટણી ઓળખપત્ર
• મકાન બાંધકામ ક્િઠ્ી 
• અગાઉ આ ્યોજનામાં લાભ લીધો નર્ી તેવું સોગંદનામુંં
• જે જમીન ઉપિ મકાન બાંધવાનું ્છે. તે જમીનના ષિેત્રફળ 

દિા્ગવતા િતુરદ્ગિાના નકિાની નકલ (તલાટી-કમ-મંત્રી)ની 
સહીવાળી.

ગુિરાત સફાઇ કામદાર
તવકાસ તનગમ, ગાંધીનગર
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પૂજ્ય ્ઠક્કિબાપા સફાઈ કામદાિ પુનઃ સ્ાપન ્યોજના

ઉદ્ેશ

ગુજિાત સફાઈ કામદાિ ક્વકાસ ક્નગમનો ઉદ્ેિ િાજ્યમાં વસેલા 
સફાઈ કામદાિો અને તેમના આક્શ્રતોને તેમના પિંપિાગત 
અમનાવી્ય ગુલામી-ગિીબીવાળા અસવચ્છ વ્યવસા્યમાંર્ી મુક્તિ 
અપાવી તેઓ અને તેમના આક્શ્રતો ગૌિવપૂણ્ગ જીવન જીવી િકે 
તે માટે જરૂિી લોન-ક્ધિાણ/સહા્ય પૂિી પાિી તેમનું પુનઃસર્ાપન 
કિવાનો ્છે.

આવક મયાથિદા લાગુ પિતી નર્ી

પાત્તાના ધોરિો સફાઇ કામદાિ અને તેમના આક્શ્રત હોવા જોઇએ

યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / લાભ

• િાષ્ટ્રી્ય સફાઈ કમ્ગિાિી નાણાં અને ક્વકાસ ક્નગમ નવી 
રદલહીની સીધા ક્ધિાણ ્યોજના હેઠળ આપેલ ક્ધિાણના 
માર્જીનની િકમ (લાભાર્થી ફાળો) ક્બનવ્યાજકી્ય લોન પેટે આ 
્યોજના હેઠળ કિેલી જોગવાઈમાંર્ી આપવામાં આવે ્છે. ઉપિાંત 
આ જોગવાઈમાંર્ી ક્નગમ દ્ાિા કિેલા ક્ધિાણના ્યુક્નટ કોસટની 
મ્યા્ગદામાં િહીને ઓ્છામાં ઓ્છા ₨ ૧૦,૦૦૦/- અને વધુમાં વધુ  
₨ ૭૫,૦૦૦ સુધી સબક્સિી આપવામાં આવે ્છે.

• મહાનગિપાક્લકા/નગિપાક્લકા દ્ાિા સફાઈ કામદાિોને 
માક્લકના ધોિણે ફાળવેલ વ્યક્તિગત મકાનોના િીપેિીંગ માટે 
સંબંક્ધત મહાનગિપાક્લકા/નગિપાક્લકા દ્ાિા દિખાસત ક્યા્ગ 
બાદ સફાઈ કામદાિ વ્યક્તિગત ક્બનવ્યાજકી્ય લોન આપવામાં 
આવે ્છે. આ ઉપિાંત આવી વસાહતોના મકાનોની સીિી, કઠેિો, 
ધાબાની પેિાફીટ તર્ા કોલોનીના સાવ્ગજક્નક િૌિાલ્યના 
િીપેિીંગ માટે તર્ા સફાઈ કામદાિોની વાતાવિણમાં સુધાિણા 
કિવા માટે સહા્ય આપવામાં આવે ્છે.

અરજીની પ્રચરિયા િાજ્ય કષિાની લાભાર્થી પસંદગી સક્મક્તમાં મંજૂિ ર્્યેર્ી લોન 
ક્ન્યમોનુસાિ મળવા પાત્ર ર્િે. 

અમલીકરિ કરતી 
કિેરી / સંપક્ક 
અચધકારી

ગુજિાત સફાઇ કામદાિ ક્વકાસ ક્નગમ, ગાંધીનગિ

અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા પુરાવા

સફાઇ કામદાિનો દાખલો, િેિન કાિ્ગ, આધાિ કાિ્ગ, ઇલેકિન 
કાિ્ગ, િહેઠાણના પુિાવા, બેંક પાસબુકની નકલ, પાસપોટ્ગ સાઇઝ 
ફોટોગ્ાફ વગેિે  
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ઉદ્ેશ િાજ્ય સિકાિ દ્ાિા િાજ્યના સફાઈ કામદાિો અને તેઓના આક્શ્રતોને 
િહેણાંકના પાકાં આવસો સમ્યબદ્ધ કા્ય્ગક્મ રૂપે પૂિા પાિવા િૉ. 
આંબેિકિ સફાઈ કામદાિ આવાસ ્યોજના અમલમાં મૂકવામાં આવી 
્છે. આ ્યોજનાનો લાભ સફાઈ કામદાિો અને તેઓના અાક્શ્રતોને 
મળવા પાત્ર િહેિે.

આવક મયાથિદા તે માટે કોઈ આવક મ્યા્ગદા લાગુ પિિે નહીં.

પાત્તાના ધોરિો સફાઇ કામદાિ અને તેમના આક્શ્રત હોવા જોઇએ

યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

િાજ્ય સિકાિની આ ્યોજના હેઠળ સફાઈ કામદાિો કે તેઓના 
આક્શ્રતોને િહેણાંક પાકા મકાનો બનાવવા માટે વ્યક્તિગત ₨ 
૧,૨૦,૦૦૦/-ની સહા્ય તેમજ ક્બન વ્યાજકી્ય લોન િહેિી ક્વસતાિ માટે 
₨ ૬૦,૦૦૦/- તર્ા ગ્ામ્ય ક્વસતાિ માટે ₨ ૩૦,૦૦૦/- આપવાની જોગવાઈ 
્છે. મકાનની ટોિની રકંમત િહેિી ક્વસતાિ માટે ₨ ૭,૦૦,૦૦૦/- અને 
ગ્ામ્ય ક્વસતાિ માટે ₨ ૫,૦૦,૦૦૦/- િહેિે. બીન વ્યાજકી્ય લોનની 
વસુલાત મહાનગિપાક્લકા/નગિપાક્લકાએ કમ્ગિાિીઓના પગાિમાંર્ી 
દિ માસે ₨ ૫૦૦/-નો એક એવા ૧૨૦ હપ્તામાં કિીને તેની ક્ન્યક્મત 
િૂકવણી ક્નગમને કિવાની િહે ્છે.

અમલીકરિ કરતી 
કિેરી / સંપક્ક 
અચધકારી

ના્યબ ક્ન્યામક (અનુસૂક્િત જાક્ત કલ્યાણ ) અને ક્જલ્ા મેનેજિ, 
ગુજિાત સફાઇ કામદાિ ક્વકાસ ક્નગમ

અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા 
પુરાવા

સફાઇ કામદાિનો દાખલો, િેિન કાિ્ગ, આધાિ કાિ્ગ, ઇલેકિન 
કાિ્ગ, િહેઠાણના પુિાવા, બેંક પાસબુકની નકલ, પાસપોટ્ગ સાઇઝ, 
આકાિણી પત્રક, બાંધકામ િજા િીઠ્ી, ફોટોગ્ાફ વગેિે  

િૉ. આંબેિકિ સફાઈ કામદાિ આવાસ ્યોજના
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ઉદ્ેશ
સફાઈ કામદાિનંુ ગટિમા ંગુગંળામણર્ી કે િબૂી જવાર્ી મૃત્ુય ર્ા્ય 
તો આ ્યોજનાનો દ્ાિા નાણાકી્ય સહા્ય પિૂી પાિવી.

આવક મયાથિદા લાગુ પિતી નર્ી

પાત્તાના ધોરિો સફાઇ કામદાિ અને તેમના આક્શ્રત 

યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

ગુજિાત સિકાિ દ્ાિા પૂજ્ય ઠક્કિબાપા સફાઈ કામદાિ 
પુનઃસર્ાપન ્યોજના હેઠળ સફાઈ કામદાિનું ફતિ િાલુ ફિજ 
દિક્મ્યાન આકનસમક મૃત્યુ ર્ા્ય તે રિસંગે ₨ ૧.૦૦ લાખનું વીમા 
કવિ આપવામાં આવે ્છે.
સફાઈ કામદાિનું મૃત્યુ ગટિમાં ગુંગળામણર્ી કે િૂબી જવાર્ી ર્ા્ય 
તો તેનાં આક્શ્રત/કુટુંબને વધુ ₨ ૨.૦૦ લાખ િૂકવવામાં આવિે.

અરજીની પ્રચરિયા વીમા ક્ન્યામકશ્રીની કિેિી, ગાંધીનગિ

અમલીકરિ 
કરતી કિેરી / 
સંપક્ક અચધકારી

ગુજિાત સફાઈ કામદાિ ક્વકાસ ક્નગમ, ગાંધીનગિ

અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા 
પુરાવા

સફાઇ કામદાિનો દાખલો, પી. એમ. િીપોટ્ગ, એફ.આઇ.આિની 
નકલ, ઇનકવેસટ પંિનામુ , મૃતકનું આધાિ કાિ્ગ, મિણનો દાખલો

ચવગતો ફિજ દિક્મ્યાન મૃત્યુ પામેલા હો્ય તો જ લાભ મળવાપાત્ર ર્િે. 

વ્યન્તગત અકસમાત વીમા કવિ ્યોજના
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ધો.૧૦ અને ધો.૧૨ના સફાઈ કામદાિના બાળકોને ઈનામ/
રિિસસતપત્રર્ી રિોતસાહહત કિવાની ્યોજના

ઉદ્ેશ

ધોિણ-૧૦ અને ધોિણ-૧૨ની બોિ્ગની પિીષિામાં સમગ્ િાજ્યની 
સફાઈ કામદાિોના આક્શ્રત બાળકોમાં રિર્મ, દ્ીક્ત્ય અને તૃક્ત્ય 
ક્મે ઉક્તિણ્ગ ર્્યેલાં બાળકોને ઈનામ રિિનસત પત્રર્ી રિોતસાક્હત 
કિવાની ્યોજના

આવક મયાથિદા લાગુ પિતી નર્ી.

પાત્તાના ધોરિો સફાઇ કામદાિ અને તેમના આક્શ્રત

યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

ધોરિ-૧૦માં ઉચતિથિિ ્યેલ
રિર્મ ક્મે આવનાિ ક્વદ્ાર્થીને ₨ ૪૧,૦૦૦
બીજા ક્મે આવનાિ ક્વદ્ાર્થી ₨ ૨૧,૦૦૦
ત્રીજા ક્મે આવનાિ ક્વદ્ાર્થીને ₨ ૧૧,૦૦૦
ધોરિ ૧૨ સામાનય અને ચવજ્ાન પ્રવાિમાં ઉચતિથિિ ્યેલ
રિર્મ ક્મે આવનાિ ક્વદ્ાર્થીને ₨ ૩૧,૦૦૦
બીજા ક્મે આવનાિ ક્વદ્ાર્થી ₨ ૨૧,૦૦૦
ત્રીજા ક્મે આવનાિ ક્વદ્ાર્થીને ₨ ૧૧,૦૦૦

અમલીકરિ 
કરતી કિેરી / 
સંપક્ક અચધકારી

ગુજિાત સફાઇ કામદાિ ક્વકાસ ક્નગમ, ગાંધીનગિ

અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા 
પુરાવા

સફાઇ કામદાિનો દાખલો, િેિન કાિ્ગ, આધાિ કાિ્ગ, ઇલેકિન 
કાિ્ગ, િહેઠાણના પુિાવા, બેંક પાસબુકની નકલ, પાસપોટ્ગ સાઇઝ, 
ફોટોગ્ાફ, ધો-૧૦/૧૨ની માક્કિીટની નકલ વગેિે  
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્ૂછટક ગટિ સફાઈનું કામ કિતાં િોજમદાિ સફાઈ કામદાિોને 
િીઝલ મિીન  તેમજ સલામતીનાં સાધનો પૂિાં પાિવાની ્યોજના

ઉદ્ેશ આ ્યોજના અંતગ્ગત િાજ્યમાં મહાનગિપાક્લકા/નગિપાક્લકા/ગ્ામ 
પંિા્યતોમાં ્છૂટક સફાઈનું કામ કિતાં િોજમદાિોને ગટિ સફાઈ 
કિવા માટે િીઝલ મિીન, લોિીંગ સા્યકલ, પાઈપ તેમજ સલામતીનાં 
સાધનો સક્હતની ખિીદી માટેની ્યોજના

આવક મયાથિદા લાગુ પિતી નર્ી.

પાત્તાના ધોરિો સફાઇ કામદાિ અને તેમના આક્શ્રત

યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

આ ્યોજના અંતગ્ગત િાજ્યમાં મહાનગિપાક્લકા/નગિપાક્લકા/ગ્ામ 
પંિા્યતોમાં ્છૂટક સફાઈનું કામ કિતાં િોજમદાિોને ગટિની સફાઈ 
કિવા માટે રિઝલ મિીન, લોિીંગ સા્યકલ, પાઈપ તેમજ સલામતીનાં 
સાધનો સક્હતની ખિીદી માટે ₨ ૫૦,૦૦૦/-ની સહા્ય આપવામાં આવે 
્છે.

અમલીકરિ કરતી 
કિેરી / સંપક્ક 
અચધકારી

ગુજિાત સફાઇ કામદાિ ક્વકાસ ક્નગમ, ગાંધીનગિ

અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા 
પુરાવા

સફાઇ કામદાિનો દાખલો, િેિન કાિ્ગ, આધાિ કાિ્ગ, ઇલેકિન 
કાિ્ગ, િહેઠાણના પુિાવા, બેંક પાસબુકની નકલ, પાસપોટ્ગ સાઇઝ, 
ફોટોગ્ાફ, વગેિે  

ચવગતો નામદાિ સુક્રિમ કોટ્ગ ઓફ ઈનનિ્યા દ્ાિા રિટપીટીિન નંબિ-
૫૮૩/૨૦૦૩ સંદભષે તા.૨૭/૦૩/૨૦૧૪ના િોજ આપવામાં આવેલા િૂકાદા 
મુજબ સફાઈ કામદાિોને ગટિમાં ઉતાિતા કે ગટિમાં ગુંગણામણર્ી 
મૃત્યુ ર્ા્ય તો તેઓને ₨ ૧૦.૦૦ લાખનું વળતિ િૂકવવા કા્ય્ગવાહી 
કિવા માટે િાજ્યોને જણાવવામાં આવ્યું ્છે તર્ા તેના અમલ માટે 
ક્વક્વધ તકેદાિી સક્મક્તઓની િિના િહેિી ક્વસતાિ માટે િહેિી 
ક્વકાસ અને િહેિી ગૃહ ક્નમા્ગણ ક્વભાગ દ્ાિા અને ગ્ામ્ય ક્વસતાિ 
માટે પંિા્યત, ગ્ામ ગૃહ ક્નમા્ગણ ક્વભાગ દ્ાિા કિવા જવાબદાિી 
સોંપવામાં આવી ્છે. ક્વક્વધ તકેદાિી સક્મક્તઓ દ્ાિા સામાક્જક ન્યા્ય 
અને અક્ધકારિતા ક્વભાગને વખતોવખત અહેવાલ મોકલવામાં આવે 
્છે.
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ડૉ. આંબેડકર અંતયોદય
 તવકાસ તનગમ
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મહહલા સમૃલદ્ધ ્યોજના

ઉદ્ેશ ગૃક્હણીઓ માટે નાના ઉદ્ોગ/ધંધા માટે લઘુ ક્ધિાણ આપી 
સવિોજગાિી ઊભી કિવી.

આવક મયાથિદા કુટુંબની વાક્્્ગક આવક મ્યા્ગદા ગ્ામ્ય અને િહેિી ક્વસતાિો માટે ₨ 
૩.૦૦ લાખ કિતાં ઓ્છી હોવી જોઈએ. 

પાત્તાના ધોરિો

• અિજદાિ મૂળ ગુજિાતનો વતની અને અક્ત પ્છાત જાક્તના 
બેિોજગાિ હોવા જોઇએ. 

• અિજદાિની વ્ય જાહેિાતની તાિીખે ૨૧ ર્ી ૫૦ની વચ્ચે હોવી 
જરૂિી 

• અિજદાિ કે અિજદાિના કુટુંબમાંર્ી કોઈપણ સભ્યએ અગાઉ 
ક્નગમ કે કોઇપણ સિકાિી અર્વા અધ્ગ સિકાિી કિેિી કે બેંક 
પાસેર્ી વાહન ખિીદવા કે અન્ય ધંધા માટે લોન લીધેલી હોવી 
જોઇએ નક્હ. 

• અિજદાિ કે અિજદાિના કુટુંબમાંર્ી કોઈપણ સભ્ય સિકાિી કે 
અધ્ગસિકાિી નોકિીમાં ફિજ બજાવતા હોવા જોઈએ નક્હ.

• અિજદાિ મૂળ ગુજિાતનાં વતની અને અનુસૂક્િત જાક્ત પૈકીનાં 
અક્ત પ્છાત જાક્તના બેિોજગાિ મક્હલા ઉમેદવાિ હોવા જોઇએ.

યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

₨ ૫૦,૦૦૦/-ની લોન વાક્્્ગક ૬ ટકા વ્યાજના દિે  આપવાની જોગવાઈ

અરજીની પ્રચરિયા

ક્નગમ દ્ાિા વત્ગમાનપત્રોમાં જાહેિાત દ્ાિા ઓનલાઈન અિજીઓ 
મંગાવવામાં આવે ્છે. નક્કી ર્્યેલ સમ્યમ્યા્ગદામાં આવેલી અિજીઓની 
િાજ્ય કષિાની પસંદગી સક્મક્ત દ્ાિા કોમપ્યુટિાઈઝ ડ્ો દ્ાિા 
લાભાર્થીની પસંદગી કિવામાં આવે ્છે. પસંદ ર્્યેલ લાભાર્થીઓને 
ક્નગમ દ્ાિા સૈધધાંક્તક મંજૂિી પત્ર આપવામાં આવે ્છે, ત્યાિબાદ 
લાભાર્થી દ્ાિા િજૂ કિવામાં આવેલી લોન એગ્ીમેનટની િકાસણી બાદ 
પાત્રતા ધિાવતા લાભાર્થીને ક્ધિાણની િકમ સીધા તેના બેનક ખાતામાં 
જમા આપવામાં આવે ્છે.

અમલીકરિ કરતી 
કિેરી / સંપક્ક 
અચધકારી

િૉ. આંબેિકિ અંત્યોદ્ય ક્વકાસ ક્નગમ (અ.જા), ગાંધીનગિ
મેનેક્જંગ િીિેકટિ

અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા 
પુરાવા

આધાિ કાિ્ગ, િાિન કાિ્ગ, આવકનો દાખલો, જાક્તનો દાખલો, 
પાસબુકની નકલ, ઉંમિનો પુિાવો (િાળા ્છોડ્ાનું રિમાણપત્ર/જનમ 
રિમાણપત્ર/મેરિકલ સરટ્ગરફકેટ)

ચવગતો આ ્યોજનામાં જામીનદાિ લેવામાં આવતા નર્ી.
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લઘુ ચધિાણ ્યોજના-માઈક્ો ફા્યનાનસ

ઉદ્ેશ ગૃક્હણીઓ માટે નાના ઉદ્ોગ/ધંધા માટે લઘુ ક્ધિાણ આપી સવિોજગાિી 
ઊભી કિવી.

આવક મયાથિદા કુટુંબની વાક્્્ગક આવક મ્યા્ગદા ગ્ામ્ય અને િહેિી ક્વસતાિો માટે  
₨ ૩.૦૦ લાખ કિતાં ઓ્છી હોવી જોઈએ. 

પાત્તાના ધોરિો • અિજદાિ મૂળ ગુજિાતનો વતની અને અક્ત પ્છાત જાક્તના 
બેિોજગાિ હોવા જોઇએ. 

• અિજદાિની વ્ય જાહેિાતની તાિીખે ૨૧ ર્ી ૫૦ની વચ્ચે હોવી જરૂિી 
• અિજદાિ કે અિજદાિના કુટુંબમાંર્ી કોઈપણ સભ્યએ અગાઉ 

ક્નગમ કે કોઇપણ સિકાિી અર્વા અધ્ગસિકાિી કિેિી કે બેંક 
પાસેર્ી વાહન ખિીદવા કે અન્ય ધંધા માટે લોન લીધેલી હોવી 
જોઇએ નક્હં. 

• અિજદાિ કે અિજદાિના કુટુંબમાંર્ી કોઈપણ સભ્ય સિકાિી કે 
અધ્ગસિકાિી નોકિીમાં ફિજ બજાવતા હોવા જોઈએ નક્હ. 

• અિજદાિ મૂળ ગુજિાતનાં વતની અને અનુસૂક્િત જાક્ત પૈકીનાં 
અક્ત પ્છાત જાક્તના બેિોજગાિ મક્હલા ઉમેદવાિ હોવા જોઇએ. 

યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

₨ ૫૦,૦૦૦/-ની લોન વાક્્્ગક ૬ ટકા વ્યાજના દિે  આપવાની જોગવાઈ 

અરજીની પ્રચરિયા ક્નગમ દ્ાિા વત્ગમાનપત્રોમાં જાહેિાત દ્ાિા ઓનલાઈન અિજીઓ 
મંગાવવામાં આવે ્છે. નક્કી ર્્યેલ સમ્યમ્યા્ગદામાં આવેલ અિજીઓની 
િાજ્ય કષિાની પસંદગી સક્મક્ત દ્ાિા કોમપ્યુટિાઈઝ ડ્ો દ્ાિા લાભાર્થીની 
પસંદગી કિવામાં આવે ્છે. પસંદ ર્્યેલ લાભાર્થીઓને ક્નગમ દ્ાિા 
સૈધધાંક્તક મંજૂિી પત્ર આપવામાં આવે ્છે, ત્યાિબાદ લાભાર્થી દ્ાિા િજૂ 
કિેલ લોન એગ્ીમેનટની િકાસણી બાદ પાત્રતા ધિાવતા લાભાર્થીને 
ક્ધિાણની િકમ સીધા તેના બેનક ખાતામાં જમા આપવામાં આવે ્છે.

અમલીકરિ કરતી 
કિેરી / સંપક્ક 
અચધકારી

િૉ. આંબેિકિ અંત્યોદ્ય ક્વકાસ ક્નગમ (અ.જા), ગાંધીનગિ
મેનેક્જંગ િીિેકટિ

અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા 
પુરાવા

આધાિ કાિ્ગ, િાિન કાિ્ગ, આવકનો દાખલો, જાક્તનો દાખલો, 
પાસબુકની નકલ, ઉંમિનો પુિાવો (િાળા ્છોડ્ાનું રિમાણપત્ર/જનમ 
રિમાણપત્ર/મેરિકલ સરટ્ગરફકેટ)

ચવગતો આ ્યોજનામાં જામીનદાિ લેવામાં આવતા નર્ી.
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પેસે્જિ ઓટો રિષિા માટે ચધિાણ
ઉદ્ેશ અંત્યોદ્ય જ્ાક્તનાં બેિોજગાિ વ્યક્તિઓ માટે પરિવહન ષિેત્રે ક્ધિાણ 

પૂરં પાિી સવિોજગાિી ઊભી કિવી 
આવક મયાથિદા કુટુંબની વાક્્્ગક આવક મ્યા્ગદા ગ્ામ્ય અને િહેિી ક્વસતાિો માટ ે

 ₨ ૩.૦૦ લાખ કિતાં ઓ્છી હોવી જોઈએ.
પાત્તાના ધોરિો • અિજદાિ મૂળ ગુજિાતના વતની અને અક્ત પ્છાત જાક્તના 

બેિોજગાિ હોવા જોઇએ. 
• અિજદાિની વ્ય જાહેિાતની તાિીખે ૨૧ ર્ી ૫૦ની વચ્ચે હોવી જરૂિી 
• અિજદાિ કે અિજદાિના કુટુંબમાંર્ી કોઈપણ સભ્યએ અગાઉ 

ક્નગમ કે કોઇપણ સિકાિી અર્વા અધ્ગ સિકાિી કિેિી કે બેંક 
પાસેર્ી વાહન ખિીદવા કે અન્ય ધંધા માટે લોન લીધેલી હોવી 
જોઇએ નક્હં. 

• અિજદાિ કે અિજદાિના કુટુંબમાંર્ી કોઈપણ સભ્ય સિકાિી કે 
અધ્ગસિકાિી નોકિીમાં ફિજ બજાવતા હોવા જોઈએ નક્હ.

• અિજદાિ મૂળ ગુજિાતનાં વતની અને અનુસૂક્િત જાક્ત પૈકીનાં 
અક્ત પ્છાત જાક્તના બેિોજગાિ હોવા જોઇએ.

યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

અિજી કિતી વખતે તે સમ્યની રિષિાની રકંમતને ધ્યાને લઈ 
ક્ન્યમોનુસાિ ક્ધિાણ મંજૂિ કિવામાં આવે ્છે. લોન ક્ધિાણ પિ વાક્્્ગક 
૬ ટકા વ્યાજનો દિ ્છે.  

અરજીની પ્રચરિયા ₨ ૨,૦૦,૦૦૦/-સુધી ની લોન વાક્્્ગક ૬ ટકા વ્યાજના દિે  આપવાની 
જોગવાઈ 

અમલીકરિ કરતી 
કિેરી / સંપક્ક 
અચધકારી

ક્નગમ દ્ાિા વત્ગમાનપત્રોમાં જાહેિાત દ્ાિા ઓનલાઈન અિજીઓ 
મંગાવવામાં આવે ્છે. નક્કી ર્્યેલ સમ્યમ્યા્ગદામાં આવેલ અિજીઓની 
િાજ્ય કષિાની પસંદગી સક્મક્ત દ્ાિા કોમપ્યુટિાઈઝ ડ્ો દ્ાિા લાભાર્થીની 
પસંદગી કિવામાં આવે ્છે. પસંદ ર્્યેલ લાભાર્થીઓને ક્નગમ દ્ાિા 
સૈધધાંક્તક મંજૂિી પત્ર આપવામાં આવે ્છે, ત્યાિબાદ લાભાર્થી દ્ાિા િજૂ 
કિેલ લોન એગ્ીમેનટની િકાસણી બાદ પાત્રતા ધિાવતા લાભાર્થીને 
ક્ધિાણની િકમ સીધા તેના બેનક ખાતામાં જમા આપવામાં આવે ્છે.

અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા 
પુરાવા

િૉ. આંબેિકિ અંત્યોદ્ય ક્વકાસ ક્નગમ (અ.જા), ગાંધીનગિ
મેનેક્જંગ રિિેકટિ

ચવગતો આધાિ કાિ્ગ, િાિન કાિ્ગ, આવકનો દાખલો, જાક્તનો દાખલો, 
પાસબુકની નકલ, ઉંમિનો પુિાવો (િાળા ્છોડ્ાનું રિમાણપત્ર/જનમ 
રિમાણપત્ર/મેરિકલ સરટ્ગરફકેટ), ડ્ાઈક્વંગ લા્યસનસ અને એબસટ્ેકટ 
ઓફ લા્યસનસ
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પિુપાલનની ્યોજના

ઉદ્ેશ અંત્યોદ્ય જ્ાક્તના બેિોજગાિ વ્યક્તિઓ માટે દૂધાળા પિુઓ 
ખિીદવા માટે ક્ધિાણ પૂરં પાિી સવિોજગાિી ઊભી કિવી

આવક મયાથિદા કુટુંબની વાક્્્ગક આવક મ્યા્ગદા ગ્ામ્ય અને િહેિી ક્વસતાિો માટે  
₨ ૩.૦૦ લાખ કિતાં ઓ્છી હોવી જોઈએ. 

પાત્તાના ધોરિો

• અિજદાિ મૂળ ગુજિાતના વતની અને અક્ત પ્છાત જાક્તના 
બેિોજગાિ હોવા જોઇએ. 

• અિજદાિની વ્ય જાહેિાતની તાિીખ ે૨૧ ર્ી ૫૦ની વચ્ચ ેહોવી જરૂિી 
• અિજદાિ કે અિજદાિના કુટુંબમાંર્ી કોઈપણ સભ્યએ અગાઉ 

ક્નગમ કે કોઇપણ સિકાિી અર્વા અધ્ગસિકાિી કિેિી કે બેંક 
પાસેર્ી વાહન ખિીદવા કે અન્ય ધંધા માટે લોન લીધેલી હોવી 
જોઇએ નક્હ. 

• અિજદાિ કે અિજદાિના કુટુંબમાંર્ી કોઈપણ સભ્ય સિકાિી કે 
અધ્ગસિકાિી નોકિીમાં ફિજ બજાવતા હોવા જોઈએ નક્હ.

• અિજદાિ મૂળ ગુજિાતનાં વતની અને અનુસૂક્િત જાક્ત પૈકીનાં 
અક્ત પ્છાત જાક્તના બેિોજગાિ હોવા જોઇએ.

યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

₨ ૧,૦૦,૦૦૦/-સુધીની લોન વાક્્્ગક ૬ ટકા વ્યાજના દિે  આપવાની 
જોગવાઈ 

અરજીની પ્રચરિયા

ક્નગમ દ્ાિા વત્ગમાનપત્રોમા ંજાહેિાત દ્ાિા ઓનલાઈન અિજીઓ 
મગંાવવામા ંઆવ ે્ેછ. નક્કી ર્્યલે સમ્યમ્યા્ગદામા ંઆવલે અિજીઓની 
િાજ્ય કષિાની પસદંગી સક્મક્ત દ્ાિા કોમપ્યટુિાઈઝ ડ્ો દ્ાિા લાભાર્થીની 
પસદંગી કિવામા ંઆવ ે્ેછ. પસદં ર્્યલે લાભાર્થીઓન ેક્નગમ દ્ાિા 
સધૈધાકં્તક મજંિૂી આપવામા ંઆવ ે્ેછ, ત્યાિબાદ લાભાર્થી દ્ાિા િજૂ 
કિેલ લોન એક્ગ્મનેટની િકાસણી બાદ પાત્રતા ધિાવતા લાભાર્થીને 
ક્ધિાણની િકમ સીધા તનેા બનેક ખાતામા ંજમા આપવામા ંઆવ ે્ેછ.

અમલીકરિ કરતી 
કિેરી / સંપક્ક 
અચધકારી

િૉ. આંબેિકિ અંત્યોદ્ય ક્વકાસ ક્નગમ (અ.જા), ગાંધીનગિ
મેનેક્જંગ રિિેકટિ

અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા 
પુરાવા

આધાિ કાિ્ગ, િાિન કાિ્ગ, આવકનો દાખલો, જાક્તનો દાખલો, 
પાસબુકની નકલ, ઉંમિનો પુિાવો (િાળા ્છોડ્ાનું રિમાણપત્ર/જનમ 
રિમાણપત્ર/મેરિકલ સરટ્ગરફકેટ)

ચવગતો આ ્યોજનામાં એક જામીનદાિ લેવામાં આવે ્છે.
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પ્વભભન્ન વ્યવસા્ય માટે લોન સહા્ય

ઉદ્ેશ અંત્યોદ્ય જ્ાક્તનાં બેિોજગાિ વ્યક્તિઓ માટે નાના ઉદ્ોગ/ધંધાની 
જરૂરિ્યાતો પૂિી કિવા અને સવિોજગાિી ઊભી કિવા માટે

આવક મયાથિદા કુટુંબની વાક્્્ગક આવક મ્યા્ગદા ગ્ામ્ય અને િહેિી ક્વસતાિો માટે  
₨ ૩.૦૦ લાખ કિતાં ઓ્છી હોવી જોઈએ. 

પાત્તાના ધોરિો

• અિજદાિ મૂળ ગુજિાતનો વતની અને અક્ત પ્છાત જાક્તના 
બેિોજગાિ હોવા જોઇએ. 

• અિજદાિની વ્ય જાહેિાતની તાિીખે ૨૧ ર્ી ૫૦ની વચ્ચે હોવી 
જરૂિી 

• અિજદાિ કે અિજદાિના કુટુંબમાંર્ી કોઈપણ સભ્યએ અગાઉ 
ક્નગમ કે કોઇપણ સિકાિી અર્વા અધ્ગસિકાિી કિેિી કે બેંક 
પાસેર્ી વાહન ખિીદવા કે અન્ય ધંધા માટે લોન લીધેલી હોવી 
જોઇએ નક્હં. 

• અિજદાિ કે અિજદાિના કુટુંબમાંર્ી કોઈપણ સભ્ય સિકાિી કે 
અધ્ગસિકાિી નોકિીમાં ફિજ બજાવતા હોવા જોઈએ નક્હ. 

• અિજદાિ મૂળ ગુજિાતનાં વતની અને અનુસૂક્િત જાક્ત પૈકીનાં 
અક્ત પ્છાત જાક્તના બેિોજગાિ હોવા જોઇએ. 

યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

₨ ૧,૦૦,૦૦૦/-સુધી ની લોન વાક્્્ગક ૬ ટકા વ્યાજના દિે  આપવાની 
જોગવાઈ 

અરજીની પ્રચરિયા

ક્નગમ દ્ાિા વત્ગમાનપત્રોમા ંજાહેિાત દ્ાિા ઓનલાઈન અિજીઓ 
મગંાવવામા ંઆવ ે્ેછ. નક્કી ર્્યલે સમ્યમ્યા્ગદામા ંઆવલે અિજીઓની 
િાજ્યકષિાની પસદંગી સક્મક્ત દ્ાિા કોમપ્યટુિાઈઝ ડ્ો દ્ાિા લાભાર્થીની 
પસદંગી કિવામા ંઆવ ે્ેછ. પસદં ર્્યલેા લાભાર્થીઓન ેક્નગમ દ્ાિા 
સધૈધાકં્તક મજંિૂી પત્ર આપવામા ંઆવ ે્ેછ, ત્યાિબાદ લાભાર્થી દ્ાિા િજૂ 
કિેલ લોન એગ્ીમેનટની િકાસણી બાદ પાત્રતા ધિાવતા લાભાર્થીને 
ક્ધિાણની િકમ સીધા તમેના બેનક ખાતામા ંજમા આપવામા ંઆવ ે્ેછ.

અમલીકરિ કરતી 
કિેરી / સંપક્ક 
અચધકારી

િૉ. આંબેિકિ અંત્યોદ્ય ક્વકાસ ક્નગમ (અ.જા), ગાંધીનગિ
મેનેક્જંગ રિિેકટિ

અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા 
પુરાવા

આધાિ કાિ્ગ, િાિન કાિ્ગ, આવકનો દાખલો, જાક્તનો દાખલો, 
પાસબુકની નકલ, ઉંમિનો પુિાવો (િાળા ્છોડ્ાનું રિમાણપત્ર/જનમ 
રિમાણપત્ર/મેરિકલ સરટ્ગરફકેટ)

ચવગતો આ ્યોજનામાં એક જામીનદાિ લેવામાં આવે ્છે.

92



પેસે્જિ વાન

ઉદ્ેશ અંત્યોદ્ય જ્ાક્તનાં બેિોજગાિ વ્યક્તિઓ માટે પરિવહન ષિેત્રે ક્ધિાણ 
પૂરં પાિી સવિોજગાિી ઊભી કિવી

આવક મયાથિદા કુટુંબની વાક્્્ગક આવક મ્યા્ગદા ગ્ામ્ય અને િહેિી ક્વસતાિો માટે  
₨ ૩.૦૦ લાખ કિતાં ઓ્છી હોવી જોઈએ. 

પાત્તાના ધોરિો

• અિજદાિ મૂળ ગુજિાતનો વતની અને અક્ત પ્છાત જાક્તના 
બેિોજગાિ હોવા જોઇએ. 

• અિજદાિની વ્ય જાહેિાતની તાિીખે ૨૧ ર્ી ૫૦ની વચ્ચે હોવી 
જરૂિી 

• અિજદાિ કે અિજદાિના કુટુંબમાંર્ી કોઈપણ સભ્યએ અગાઉ 
ક્નગમ કે કોઇપણ સિકાિી અર્વા અધ્ગસિકાિી કિેિી કે બેંક 
પાસેર્ી વાહન ખિીદવા કે અન્ય ધંધા માટે લોન લીધેલી હોવી 
જોઇએ નક્હં. 

• અિજદાિ કે અિજદાિના કુટુંબમાંર્ી કોઈપણ સભ્ય સિકાિી કે 
અધ્ગસિકાિી નોકિીમાં ફિજ બજાવતા હોવા જોઈએ નક્હ. 

• અિજદાિ મૂળ ગુજિાતનાં વતની અને અનુસૂક્િત જાક્ત પૈકીનાં 
અક્ત પ્છાત જાક્તના બેિોજગાિ હોવા જોઇએ. 

યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

₨ ૫,૦૦,૦૦૦/-સુધીની લોન વાક્્્ગક ૬ ટકા વ્યાજના દિે  આપવાની 
જોગવાઈ 

અરજીની પ્રચરિયા

ક્નગમ દ્ાિા વત્ગમાનપત્રોમાં જાહેિાત દ્ાિા ઓનલાઈન અિજીઓ 
મગંાવવામા ંઆવ ે્ેછ. નક્કી ર્્યલે સમ્યમ્યા્ગદામા ંઆવલે અિજીઓની 
િાજ્ય કષિાની પસદંગી સક્મક્ત દ્ાિા કોમપ્ુયટિાઈઝ ડ્ો દ્ાિા લાભાર્થીની 
પસદંગી કિવામા ંઆવ ે્ેછ. પસદં ર્્યલે લાભાર્થીઓન ેક્નગમ દ્ાિા 
સધૈધાંક્તક મજૂંિી પત્ર આપવામા ંઆવ ે્ેછ, ત્યાિબાદ લાભાર્થી દ્ાિા િજૂ 
કિેલ લોન એક્ગ્મનેટની િકાસણી બાદ પાત્રતા ધિાવતા લાભાર્થીને 
ક્ધિાણની િકમ સીધા તનેા બનેક ખાતામા ંજમા આપવામા ંઆવ ે્ેછ.

અમલીકરિ કરતી 
કિેરી / સંપક્ક 
અચધકારી

િૉ. આંબેિકિ અંત્યોદ્ય ક્વકાસ ક્નગમ (અ.જા), ગાંધીનગિ
મેનેક્જંગ રિિેકટિ

અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા 
પુરાવા

આધાિ કાિ્ગ, િાિન કાિ્ગ, આવકનો દાખલો, જાક્તનો દાખલો, 
પાસબુકની નકલ, ઉંમિનો પુિાવો (િાળા ્છોડ્ાનું રિમાણપત્ર/જનમ 
રિમાણપત્ર/મેરિકલ સરટ્ગરફકેટ), ડ્ાઈક્વંગ લા્યસનસ અને એબસટ્ેકટ 
ઓફ લા્યસનસ

ચવગતો આ ્યોજનામાં બે જામીનદાિ લેવામાં આવે ્છે.
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પેસે્જિ ફૂિ કોટ્ગ  વાન

ઉદ્ેશ અંત્યોદ્ય જ્ાક્તનાં બેિોજગાિ વ્યક્તિઓ માટે ખાણી-પીણી ષિેત્રે 
ક્ધિાણ પૂરં પાિી સવિોજગાિી ઊભી કિવી

આવક મયાથિદા કુટુંબની વાક્્્ગક આવક મ્યા્ગદા ગ્ામ્ય અને િહેિી ક્વસતાિો માટે  
₨ ૩.૦૦ લાખ કિતાં ઓ્છી હોવી જોઈએ. 

પાત્તાના ધોરિો

• અિજદાિ મૂળ ગુજિાતનો વતની અને અક્ત પ્છાત જાક્તના 
બેિોજગાિ હોવા જોઇએ. 

• અિજદાિની વ્ય જાહેિાતની તાિીખે ૨૧ ર્ી ૫૦ની વચ્ચે હોવી 
જરૂિી 

• અિજદાિ કે અિજદાિના કુટુંબમાંર્ી કોઈપણ સભ્યએ અગાઉ 
ક્નગમ કે કોઇપણ સિકાિી અર્વા અધ્ગ સિકાિી કિેિી કે બેંક 
પાસેર્ી વાહન ખિીદવા કે અન્ય ધંધા માટે લોન લીધેલી હોવી 
જોઇએ નક્હ. 

• અિજદાિ કે અિજદાિના કુટુંબમાંર્ી કોઈપણ સભ્ય સિકાિી કે 
અધ્ગસિકાિી નોકિીમાં ફિજ બજાવતા હોવા જોઈએ નક્હ. 

• અિજદાિ મૂળ ગુજિાતનાં વતની અને અનુસૂક્િત જાક્ત પૈકીનાં 
અક્ત પ્છાત જાક્તના બેિોજગાિ હોવા જોઇએ.

યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

₨ ૬,૦૦,૦૦૦/-સુધી ની લોન વાક્્્ગક ૬ ટકા વ્યાજના દિે  આપવાની 
જોગવાઈ 

અરજીની પ્રચરિયા

ક્નગમ દ્ાિા વત્ગમાનપત્રોમાં જાહેિાત દ્ાિા ઓનલાઈન અિજીઓ 
મગંાવવામા ંઆવ ે્ેછ. નક્કી ર્્યલે સમ્યમ્યા્ગદામા ંઆવલે અિજીઓની 
િાજ્ય કષિાની પસદંગી સક્મક્ત દ્ાિા કોમપ્ુયટિાઈઝ ડ્ો દ્ાિા લાભાર્થીની 
પસદંગી કિવામા ંઆવ ે્ેછ. પસદં ર્્યલે લાભાર્થીઓન ેક્નગમ દ્ાિા 
સધૈધાંક્તક મજૂંિી પત્ર આપવામા ંઆવ ે્ેછ, ત્યાિબાદ લાભાર્થી દ્ાિા િજૂ 
કિેલ લોન એગ્ીમનેટની િકાસણી બાદ પાત્રતા ધિાવતા લાભાર્થીને 
ક્ધિાણની િકમ સીધા તનેા બનેક ખાતામા ંજમા આપવામા ંઆવ ે્ેછ.

અમલીકરિ કરતી 
કિેરી / સંપક્ક 
અચધકારી

િૉ. આંબેિકિ અંત્યોદ્ય ક્વકાસ ક્નગમ (અ.જા), ગાંધીનગિ
મેનેક્જંગ િીિેકટિ

અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા 
પુરાવા

આધાિ કાિ્ગ, િાિન કાિ્ગ, આવકનો દાખલો, જાક્તનો દાખલો, 
પાસબુકની નકલ, ઉંમિનો પુિાવો (િાળા ્છોડ્ાનું રિમાણપત્ર/જનમ 
રિમાણપત્ર/મેરિકલ સરટ્ગરફકેટ), ડ્ાઈક્વંગ લા્યસનસ અને એબસટ્ેકટ 
ઓફ લા્યસનસ

ચવગતો આ ્યોજનામાં બે જામીનદાિ લેવામાં આવે ્છે.
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સવ-સહા્ય જૂર્ (માઈક્ો ફા્યનાનસ ્યોજના) 

ઉદ્ેશ
અંત્યોદ્ય જ્ાક્તનાં બેિોજગાિ વ્યક્તિઓનાં સવ-સહા્ય જૂર્ માટે તર્ા 
વ્યક્તિગત ધોિણે નાના-પા્યાના ધંધા  વ્યવસા્ય િરૂ કિવા માટેની 
લઘુ ક્ધિાણ ્યોજના 

આવક મયાથિદા કુટુંબની વાક્્્ગક આવક મ્યા્ગદા ગ્ામ્ય અને િહેિી ક્વસતાિો માટે  
₨ ૩.૦૦ લાખ કિતાં ઓ્છી હોવી જોઈએ. 

પાત્તાના ધોરિો

• અિજદાિ મૂળ ગુજિાતનો વતની અને અક્ત પ્છાત જાક્તના 
બેિોજગાિ હોવા જોઇએ. 

• અિજદાિની વ્ય જાહેિાતની તાિીખે ૨૧ ર્ી ૫૦ની વચ્ચે હોવી 
જરૂિી 

• અિજદાિ કે અિજદાિના કુટુંબમાંર્ી કોઈપણ સભ્યએ અગાઉ 
ક્નગમ કે કોઇપણ સિકાિી અર્વા અધ્ગ સિકાિી કિેિી કે બેંક 
પાસેર્ી વાહન ખિીદવા કે અન્ય ધંધા માટે લોન લીધેલી હોવી 
જોઇએ નક્હ. 

• અિજદાિ કે અિજદાિના કુટુંબમાંર્ી કોઈપણ સભ્ય સિકાિી કે 
અધ્ગસિકાિી નોકિીમાં ફિજ બજાવતા હોવા જોઈએ નક્હ. 

• અિજદાિ મૂળ ગુજિાતનાં વતની અને અનુસૂક્િત જાક્ત પૈકીનાં 
અક્ત પ્છાત જાક્તના બેિોજગાિ હોવા જોઇએ.

યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

સભ્યદીઠ ₨ ૫૦,૦૦૦/- (મહતિમ ₨ ૫,૦૦,૦૦/- સુધી) ની લોન વાક્્્ગક 
૬ ટકા વ્યાજના દિે  આપવાની જોગવાઈ 

અરજીની પ્રચરિયા

ક્નગમ દ્ાિા વત્ગમાનપત્રોમાં જાહેિાત દ્ાિા ઓનલાઈન અિજીઓ 
મંગાવવામાં આવે ્છે. નક્કી ર્્યેલ સમ્યમ્યા્ગદામાં આવેલ અિજીઓની 
િાજ્ય કષિાની પસંદગી સક્મક્ત દ્ાિા કોમપ્યુટિાઈઝ ડ્ો દ્ાિા 
લાભાર્થીની પસંદગી કિવામાં આવે ્છે. પસંદ ર્્યેલ લાભાર્થીઓને 
ક્નગમ દ્ાિા સૈધધાંક્તક મંજૂિી પત્ર આપવામાં આવે ્છે, ત્યાિબાદ 
લાભાર્થી દ્ાિા િજૂ કિેલ લોન એગ્ીમેનટની િકાસણી બાદ પાત્રતા 
ધિાવતા લાભાર્થીને ક્ધિાણની િકમ સીધા તેના બેનક ખાતામાં જમા 
આપવામાં આવે ્છે.

અમલીકરિ કરતી 
કિેરી / સંપક્ક 
અચધકારી

િૉ. આંબેિકિ અંત્યોદ્ય ક્વકાસ ક્નગમ (અનુસૂક્િત જાક્ત), 
ગાંધીનગિ મેનેક્જંગ રિિેકટિ

અરજી સમયે રિૂ 
કરવાના ્તા 
પુરાવા

આધાિ કાિ્ગ, િાિન કાિ્ગ, આવકનો દાખલો, જાક્તનો દાખલો, 
પાસબુકની નકલ, ઉંમિનો પુિાવો (િાળા ્છોડ્ાનું રિમાણપત્ર/જનમ 
રિમાણપત્ર/મેરિકલ સરટ્ગરફકેટ)

ચવગતો આ ્યોજનામાં જામીનદાિ લેવામાં આવતા નર્ી.
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ગુિરાત અનુસૂચિત જાતત
 તવકાસ તનગમ
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બેનકેબલ ્યોજના

ઉદ્ેશ
ઓ્છી આવક ધિાવતા અનુસૂક્િત જાક્તના વ્યરકતઓને ધંધા / 
વેપાિ માટે ક્ધિાણ તર્ા સબક્સિીના માધ્યમર્ી આક્ર્્ગક ટેકો પૂિો 
પાિવો 

આવક મયાથિદા
ગિીબી િેખા હેઠળ િહેિી ક્વસતાિમાં ₨ ૧,૫૦,૦૦૦ અને ગ્ામ્ય 
ક્વસતાિમાં  
₨ ૧,૨૦,૦૦૦

પાત્તાના ધોરિો

• અિજદાિ અનુસૂક્િત જાક્તના વ્યક્તિ અને ગુજિાત િાજ્યના 
વતની હોવા જોઈએ.

• અિજદાિની ઉંમિ ૧૮ વ્્ગર્ી ઓ્છી અને ૬૦ વ્્ગર્ી વધુ ન હોવી 
જોઈએ.

• અિજદાિ બેિોજગાિ તેમજ ધંધો કિવા િક્તિમાન હોવા જોઈએ 
અને કોઈ નાણાકી્ય સંસર્ાના રિફોલટિ ન હોવા જોઈએ.

યોિના અંતગથિત 
મળતી સિાય / 
લાભ

• મહતિમ ₨ ૧.૦૦ લાખ અને ઉદ્ોગ / સેવા માટે મહતિમ ₨ િ.૦૦ 
લાખ સુધીનું ક્ધિાણ આપવામાં આવે ્છે. અને ક્ધિાણના પ૦ ટકા 
અર્વા વધુમાં વધુ  
₨ ૧૦,૦૦૦/- ની મ્યા્ગદામાં સબક્સિી આપવામાં આવે ્છે.

• આ ્યોજનામાં પિુપાલન, િેિીમેટ ગાિમેનટસ, કાપિફેિી, 
કિી્યાણા, ભિત ગૂંર્ણ, સીલાઇકામ, બ્યુટીપાલ્ગિ, વાંસકામ, 
પાનબીિી, બુટિંપલની ફેિી, આિ.સી.સી. સેનટિીંગ, 
સુર્ાિીકામ, ક્વગેિે વ્યવસા્યમાં ક્ધિાણ કિવામાં આવે ્છે.

અમલીકરિ કરતી 
કિેરી / સંપક્ક 
અચધકારી

ગુજિાત અનુસૂક્િત જાક્ત ક્વકાસ ક્નગમ, બલોક નંબિ - ૧૦ , િજો 
માળ, િૉ. જીવિાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગિ. 
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ના્યબ પ્ન્યામક (અનુસૂચિત જાપ્ત કલ્યાણ) અને ક્જલલા 
સમાજ કલ્યાણ અચધકાિીઓ (પંિા્યત)ની કિેિીઓની ્યાદી
¢{ rsÕ÷ku LkkÞçk rLkÞk{f yLkwMkqr[ík òrík fÕÞký rsÕ÷k Mk{ks fÕÞký yrÄfkhe (rs.Ãkt.)

1 y{ËkðkË LkkÞçk rLkÞk{f, yLkwMkqr[ík òrík fÕÞký,
y™w‚qr[Œ òrŒ fÕÞký™e f[uhe, y…™k 
ƒòh, yu- 10{ku {k¤, ƒnw{k¤e ¼ð™, 
÷k÷ Ëhðkò, y{ËkðkË
Vku™ : 079 - h……011h3

rsÕ÷k ‚{ks fÕÞký yrÄfkhe,
‚{ks fÕÞký þk¾k, rsÕ÷k …t[kÞŒ 
f[uhe, [kuÚkku {k¤, y{ËkðkË
Vku™ : 079 - h……06…h0

2 „ktÄe™„h LkkÞçk rLkÞk{f, yLkwMkqr[ík òrík fÕÞký, 
y™w‚qr[Œ òrŒ fÕÞký™e f[uhe,  
MkÌkkuøk Mktfw÷ Ãknu÷ku {k¤, „ktÄe™„h

Vku™:  079 - 232 …9061

rsÕ÷k ‚{ks fÕÞký yrÄfkhe, ‚{ks 
fÕÞký þk¾k, rsÕ÷k …t[kÞŒ f[uhe, 
„ktÄe™„h

Vku™ : 079 - 232 56959
3 ò{™„h LkkÞçk rLkÞk{f, yLkwMkqr[ík òrík fÕÞký, 

y™w‚qr[Œ òrŒ fÕÞký™e f[uhe, ‚{wÿ 
‚uÕ‚ ‚k{u, yuhVku‚o hkuz, rðsÞ fkuBÃk÷uûk, 
ƒesu {k¤, ò{™„h

Vku™ : 0h88 - 2710181

rsÕ÷k ‚{ks fÕÞký yrÄfkhe, ‚{ks 
fÕÞký þk¾k, rsÕ÷k …t[kÞŒ f[uhe, 
ò{™„h

Vku™ : 0h88-2550221

4 sq™k„Z LkkÞçk rLkÞk{f, yLkwMkqr[ík òrík fÕÞký, 
y™w‚qr[Œ òrŒ fÕÞký™e f[uhe,  
ƒnw{k¤e {fk™, ç÷kuf -1, 3 òu {k¤, 
sq™k„Z

Vku™ : 0h85-2630358

rsÕ÷k ‚{ks fÕÞký yrÄfkhe, ‚{ks 
fÕÞký þk¾k, rsÕ÷k …t[kÞŒ f[uhe, 
ƒnw{k¤e {fk™, ç÷kuf -1, ºkeòu {k¤, 
sw™k„Z

Vku™ : 0h85-2620675
5 fåA-¼qs LkkÞçk rLkÞk{f, yLkwMkqr[ík òrík fÕÞký, 

y™w‚qr[Œ òrŒ fÕÞký™e f[uhe,  
ƒnw{k¤e {fk™, ç÷kuf -104/ 405, ¼qs 
Vku™ : 0h83h-220621

rsÕ÷k ‚{ks fÕÞký yrÄfkhe, 
‚{ks fÕÞký þk¾k, rsÕ÷k …t[kÞŒ 
f[uhe, rsÕ÷k …t[kÞŒ f[uhe,  
fåA-¼qs  

Vku™ : 0h83h-hh06…
6 …kuhƒtËh LkkÞçk rLkÞk{f, yLkwMkqr[ík òrík fÕÞký, 

y™w‚qr[Œ òrŒ fÕÞký™e f[uhe, rsÕ÷k 
‚uðk ‚Ë™-h, ç÷kuf ™t.1h, …nu÷ku {k¤, 
‚ktrË…r™ yk©{ hkuz, …kuhƒtËh 
Vku™ : 0286-2222153

rsÕ÷k ‚{ks fÕÞký yrÄfkhe, ‚{ks 
fÕÞký þk¾k, rsÕ÷k …t[kÞŒ f[uhe,  
…kuhƒtËh 

Vku™ : 0h86-2245897

7 ‚kƒhfktXk LkkÞçk rLkÞk{f, yLkwMkqr[ík òrík fÕÞký, 
y™w‚qr[Œ òrŒ fÕÞký™e f[uhe,  
ƒnw{k¤e {fk™, ƒeòu {k¤, nkS…whk, 
®n{Œ™„h

Vku™ : 0h77h-243991

rsÕ÷k ‚{ks fÕÞký yrÄfkhe, 
‚{ks fÕÞký þk¾k, rsÕ÷k …t[kÞŒ 
f[uhe, ®n{Œ™„h, rs.‚kƒhfktXk  
Vku™ : 0h77h-246545
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8 ykýtË ™kÞƒ r™Þk{f©e, y.ò.f., ™e f[uhe,  
Y……whk, sw™k nehku nkuLzk þku Y{ ‚k{u, 
rþðþrfŒ xÙuzet„ fwt.™e ƒksw{kt, ykýtË

Vku™ : 0h692-260439

rsÕ÷k ‚{ks fÕÞký yrÄfkhe, ‚{ks 
fÕÞký þk¾k, rsÕ÷k …t[kÞŒ f[uhe, 
ykýtË

Vku™ : 0h69h-266262
9 ƒ™k‚fktXk LkkÞçk rLkÞk{f, yLkwMkqr[ík òrík fÕÞký, 

y™w‚qr[Œ òrŒ fÕÞký™e f[uhe,  
òuhkðh …u÷u‚, …k÷™…wh, rs. ƒ™k‚fktXk, 
Vku™ : 02742 - 254319

rsÕ÷k ‚{ks fÕÞký yrÄfkhe, ‚{ks 
fÕÞký þk¾k, rsÕ÷k …t[kÞŒ f[uhe,  
…k÷™…wh rs.ƒ™k‚fktXk.
Vku™ : 02742 - 252631

10 ËknkuË LkkÞçk rLkÞk{f, yLkwMkqr[ík òrík 
fÕÞký, y™w‚qr[Œ òrŒ fÕÞký™e 
f[uhe, rsÕ÷k ‚uðk ‚Ë™, Ak…he, ËknkuË,  
Vku™ : 0h673-239248

rsÕ÷k ‚{ks fÕÞký yrÄfkhe, ‚{ks 
fÕÞký þk¾k, rsÕ÷k …t[kÞŒ f[uhe, 
ËknkuË

Vku™ : 0h673-239221

11 ¾uzk LkkÞçk rLkÞk{f, yLkwMkqr[ík òrík 
fÕÞký, y™w‚qr[Œ òrŒ fÕÞký™e 
f[uhe, ƒnw{k¤e {fk™, ç÷kuf h-‚e, 
ƒeòu {k¤,‚hËkh …xu÷ ¼ð™, ™rzÞkË 
Vku™ : 0h68 - 2550616

rsÕ÷k ‚{ks fÕÞký yrÄfkhe, ‚{ks 
fÕÞký þk¾k, rsÕ÷k …t[kÞŒ f[uhe, 
™rzÞkË rs.¾uzk 
Vku™ : 0h68 - 2557446

12 {nu‚kýk LkkÞçk rLkÞk{f, yLkwMkqr[ík òrík 
fÕÞký,y™w‚qr[Œ òrŒ fÕÞký™e 
f[uhe, ƒnw{k¤e {fk™, ç÷kuf xe-2, 
rsÕ÷k ‚tfw÷, {nu‚kýk. 
Vku™: 0h76h- hh141…

rsÕ÷k ‚{ks fÕÞký yrÄfkhe, ‚{ks 
fÕÞký þk¾k, rsÕ÷k …t[kÞŒ f[uhe, 
{nu‚kýk

Vku™: 0h76h-hh2336

13 …t[{nk÷ LkkÞçk rLkÞk{f, yLkwMkqr[ík òrík 
fÕÞký, y™w‚qr[Œ òrŒ fÕÞký™e 
f[uhe, f÷ufxh f[uhe fB…kWLz, …
nu÷ku{k¤, ç÷kuf ™t- 19 Úke 21, „kuÄhk,  
rs.…t[{nk÷

Vku™ : 0h67h - 241497

rsÕ÷k ‚{ks fÕÞký yrÄfkhe, ‚{ks 
fÕÞký þk¾k, rsÕ÷k …t[kÞŒ f[uhe, 
„kuÄhk, rs. …t[{nk÷

Vku™ : 0h67h-h53379

14 …kxý LkkÞçk rLkÞk{f, yLkwMkqr[ík òrík fÕÞký, 
y™w‚qr[Œ òrŒ fÕÞký™e f[uhe, 
ç÷kuf ™t.h, «Úk{ {k¤, {æÞMÚk f[uhe 
¼ð™, hks{nu÷ hkuz, …kxý, rs.…kxý  
Vku™ : 0h766-226782

rsÕ÷k ‚{ks fÕÞký yrÄfkhe, ‚{ks 
fÕÞký þk¾k, rsÕ÷k …t[kÞŒ f[uhe,  
…kxý

Vku™ : 0h766 - 223368

15 y{hu÷e LkkÞçk rLkÞk{f, yLkwMkqr[ík òrík fÕÞký, 
y™w‚qr[Œ òrŒ fÕÞký™e f[uhe,  
ƒnw{k¤e {fk™, ç÷kuf -ƒe, ºkeòu {k¤, 
y{hu÷e

Vku™ : 02792-223446

rsÕ÷k ‚{ks fÕÞký yrÄfkhe, ‚{ks 
fÕÞký þk¾k, rsÕ÷k …t[kÞŒ f[uhe, 
y{hu÷e 

Vku™ : 02792-hh3h17

99



16 ¼Y[ LkkÞçk rLkÞk{f, yLkwMkqr[ík òrík fÕÞký, 
y™w‚qr[Œ òrŒ fÕÞký™e f[uhe, „kÞºke 
™„h ‚k{u, ºkeòu {k¤, ƒnw{k¤e {fk™, 
¼Y[

Vku™: 0h64h-244641

rsÕ÷k ‚{ks fÕÞký yrÄfkhe, ‚{ks 
fÕÞký þk¾k, rsÕ÷k …t[kÞŒ f[uhe, 
¼Y[

Vku™ : 0h64h-252471/78

17 ¼kð™„h LkkÞçk rLkÞk{f, yLkwMkqr[ík òrík fÕÞký, 
y™w‚qr[Œ òrŒ fÕÞký™e f[uhe, ƒnw{k¤e 
{fk™, yu™uõ‚e rƒ®Õz„, ¼kð™„h

Vku™ : 0h78 - 2515729

rsÕ÷k ‚{ks fÕÞký yrÄfkhe, ‚{ks 
fÕÞký þk¾k, rsÕ÷k …t[kÞŒ f[uhe, 
¼kð™„h

Vku™ : 0h78-2439951

18 hksfkux LkkÞçk rLkÞk{f, yLkwMkqr[ík òrík fÕÞký, 
y™w‚qr[Œ òrŒ fÕÞký™e f[uhe, ç÷kuf 
6-1, ƒnw{k¤e {fk™, hu‚fku‚o, hksfkux. 
rs. hksfkux

Vku™ : 0h81 - h44490h

rsÕ÷k ‚{ks fÕÞký yrÄfkhe, ‚{ks 
fÕÞký þk¾k, rsÕ÷k …t[kÞŒ f[uhe, 
rs.hksfkux

Vku™ : 0h81-h443851

19 ‚whŒ LkkÞçk rLkÞk{f, yLkwMkqr[ík òrík fÕÞký, 
y™w‚qr[Œ òrŒ fÕÞký™e f[uhe, ç÷kuf-
yì, ƒnw{k¤e {fk™, 7êku {k¤, ™k™…whk, 
‚whŒ

Vku™ : 0261 - 2464430

rsÕ÷k ‚{ks fÕÞký yrÄfkhe, ‚{ks 
fÕÞký þk¾k, rsÕ÷k …t[kÞŒ f[uhe, 
‚whŒ

Vku™ : 0261-2425751 - 55

20 ‚whuLÿ™„h LkkÞçk rLkÞk{f, yLkwMkqr[ík òrík fÕÞký, 
y™w‚qr[Œ òrŒ fÕÞký™e f[uhe,  
ƒnw{k¤e {fk™, ç÷kuf-yu, ƒeòu {k¤, 
Y{ ™t.h0…, rs. ‚whuLÿLk„h

Vku™ : 0h752 - 283589

rsÕ÷k ‚{ks fÕÞký yrÄfkhe, ‚{ks 
fÕÞký þk¾k, rsÕ÷k …t[kÞŒ f[uhe, 
rs. ‚whuLÿ™„h

Vku™ : 0h752 - h83702

21 ðzkuËhk LkkÞçk rLkÞk{f, yLkwMkqr[ík òrík 
fÕÞký, y™w‚qr[Œ òrŒ fÕÞký™e 
f[uhe, ç÷kuf h-‚e, ™{oËk ¼wð™,  
su÷hkuz, ðzkuËhk, rs. ðzkuËhk

Vku™ : 0h6… - 2435621

rsÕ÷k ‚{ks fÕÞký yrÄfkhe, ‚{ks 
fÕÞký þk¾k, rsÕ÷k …t[kÞŒ f[uhe, 
ðzkuËhk

Vku™ : 0h6… -h431595

22 ð÷‚kz LkkÞçk rLkÞk{f, yLkwMkqr[ík òrík fÕÞký, 
y™w‚qr[Œ òrŒ fÕÞký™e f[uhe, ™ðe 
ƒnw{k¤e {fk™, [kuÚkku {k¤, f÷ufxh 
ykuVe‚, ð÷‚kz

Vku™ : 0h62-h4h616

rsÕ÷k ‚{ks fÕÞký yrÄfkhe, ‚{ks 
fÕÞký þk¾k, rsÕ÷k …t[kÞŒ f[uhe, 
ð÷‚kz

Vku™ : 0h62- h41490

23 zkt„
(yknðk)

rsÕ÷k ‚{ks fÕÞký yrÄfkhe, ‚{ks 
fÕÞký þk¾k, rsÕ÷k …t[kÞŒ f[uhe, 
zkt„

Vku™ : 0h631-hh0349
24 ™{oËk  

(hksÃkeÃk¤k)
LkkÞçk rLkÞk{f, yLkwMkqr[ík òrík fÕÞký, 
y™w‚qr[Œ òrŒ fÕÞký™e f[uhe, rsÕ÷k 
‚uðk ‚Ë™, 219, ƒeòu{k¤, hks…e…¤k, 
rs.™{oËk
Vku™ : 0h640 - 224436

rsÕ÷k ‚{ks fÕÞký yrÄfkhe, ‚{ks 
fÕÞký þk¾k, rsÕ÷k …t[kÞŒ f[uhe, 
hks…e…¤k, rs. ™{oËk.
Vku™ : 0h640-224417
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25 ™ð‚khe LkkÞçk rLkÞk{f, yLkwMkqr[ík òrík 
fÕÞký, y™w‚qr[Œ òrŒ fÕÞký™e 
f[uhe, ‚e-ç÷kuf -ºkeòu {k¤, sq™k Úkkýk, 
™ð‚khe
Vku™ : 0h637-h…64h4

rsÕ÷k ‚{ks fÕÞký yrÄfkhe, 
‚{ks fÕÞký þk¾k, rsÕ÷k …t[kÞŒ™e 
f[uhe, ™ð‚khe
Vku™ : 0h637-h33995

26 Œk…e LkkÞçk rLkÞk{f, yLkwMkqr[ík òrík fÕÞký, 
y™w‚qr[Œ òrŒ fÕÞký™e f[uhe, rsÕ÷k 
¾uŒeðkze W¥k…LLk ƒòh ‚r{rŒ™k 
{fk™{kt ÔÞkhk, rs. Œk…e.
Vku™ : 0h626-220869

rsÕ÷k ‚{ks fÕÞký yrÄfkhe, rsÕ÷k 
…t[kÞŒ, Œk…e, rs. Œk…e.

27 ƒkuxkË ™kÞƒ r™Þk{f©e, y.ò.f.™e f[uhe, 
ƒkuxkË Œk÷wfk ‚nfkhe ¾heË-ðu[ký ‚t½ 
÷e. sw™k {kfuoxet„ Þkzo™k fB…kWLz{kt  
…k¤eÞkË hkuz, Œk. rs.ƒkuxkË.
VkuLk Lkt. 02849 - 271390

íkk÷wfk Mkuðk MkËLk
ºkeòu {k¤, …k¤eÞkË hkuz,
çkkuxkË.

28 yhðÕ÷e 
({kuzk‚k)

™kÞƒ r™Þk{f©e, y.ò.f.™e f[uhe, 
Äe {kuzk‚k Œk÷wfk ¾heË-ðu[ký ‚t½ 
÷e. {kuzk‚k™k {fk™{kt Xu. ‚kÞhkhkuz, 
{kuzk‚k, rs. yhðÕ÷e
VkuLk Lkt. 02774 - 250178

rsÕ÷k Mk{ks fÕÞký yrÄfkhe,

rsÕ÷k Ãkt[kÞík, {kuzkMkk, rs. yhðÕ÷e.

29 {ne‚k„h ™kÞƒ r™Þk{f©e, y.ò.f.™e f[uhe, 
‚hËkh …xu÷ ‚ku‚kÞxe r¢Mx÷ Mfw÷™e 
ƒksw{kt, {kuzk‚k hkuz, ÷wýkðkzk, 
rs. {rn‚k„h
VkuLk Lkt. 02674 - 251151

rsÕ÷k Mk{ks fÕÞký yrÄfkhe,

rsÕ÷k Ãkt[kÞík, rs.{ne‚k„h.

30 {kuhƒe rsÕ÷k ™kÞƒ r™Þk{f, y™w‚qr[Œ òrŒ 
fÕÞký™e f[uhe, ™{oËk r™„{™kt 
fðkxoh, ‚uðk‚Ë™, ÷k÷ƒk„, rs.{kuhƒe 
VkuLk Lkt.02822-242224

rsÕ÷k Mk{ks fÕÞký yrÄfkhe,

rsÕ÷k Ãkt[kÞík, rs.{kuhƒe.

31 „eh 
‚ku{™kÚk

™kÞƒ r™Þk{f©e, y.ò.f.™e f[uhe, 
Œk÷wfk …t[kÞŒ ‚k{u, sw™e «kÚkr{f þk¤k 
rƒÕzet„, ƒtËh hkuz, ðuhkð¤, rs. „eh 
‚ku{™kÚk.
VkuLk Lkt. 02876 - 240358

rsÕ÷k Mk{ks fÕÞký yrÄfkhe,

rsÕ÷k Ãkt[kÞík, rs.„eh ‚ku{™kÚk.

32 Akuxk WËu…wh rsÕ÷k ™kÞƒ r™Þk{f, y™w‚qr[Œ òrŒ 
fÕÞký™e f[uhe, sq™k ykrËðk‚e yrŒÚke  
„]n, {w. AkuxkWËu…wh
VkuLk Lkt.02669-233220

rsÕ÷k Mk{ks fÕÞký yrÄfkhe,

rsÕ÷k Ãkt[kÞík, {w. AkuxkWËu…wh

33 Ëuð¼qr{
îkhfk

™kÞƒ r™Þk{f©e, y.ò.f.™e f[uhe, 
þkhËk r‚™u{k hkuz, ™ðk…whk þuhe ™t.-04, 
{w.ò{¾t¼kr¤Þk, rs. Ëuð¼qr{- îkhfk
VkuLk Lkt.02833 - 234602

rsÕ÷k Mk{ks fÕÞký yrÄfkhe,

rsÕ÷k Ãkt[kÞík, rs.Ëuð¼qr{ îkhfk. 

101



ykËþo r™ðk‚e þk¤kyku™e ÞkËe
ykËþo r™ðk‚e þk¤kyku (fw{kh/fLÞk)™kt ™k{-‚h™k{k, Vku™ ™t. ™e rð„Œ. 

1. yk[kÞo, ykËþo r™ðk‚e þk¤k, (fw{kh) 
‚ufxh-8, htøk{t[Lke Mkk{u,  „ktÄe™„h 
Vku™ ™t. 079 -23220166

2. yk[kÞo, ykËþo r™ðk‚e þk¤k, (fw{kh)  
Xu.‚hÚkký }r»kfuþ yu…kxo{uLx ‚k{u 
¼„ðk™ ™„h hku nkW‚ ‚k{u, {w. ‚hÚkký 
…ku. ðk÷f„k{ sfkŒ™kfk …k‚u, rs. ‚whŒ 
Vku™ ™t. 02622 - 228778

3. yk[kÞo, ykËþo r™ðk‚e þk¤k, (fw{kh) 
{w.…ku.¾{e‚kýk, Œk.ðZðký,  
rs ‚whuLÿ™„h 
Vku™ ™t. 02752 - 256145

4. yk[kÞo, ykËþo r™ðk‚e þk¤k, (fLÞk) 
÷kux‚ Ã÷kux, s™h÷ nkuÂM…x÷ ‚k{u, ¼qs 
Vku™ ™t. 02832 - 222418

5. yk[kÞo, ykËþo r™ðk‚e þk¤k, (fw{kh) 
zkufk {hze, Akºkk÷Þ fuLðÿ Vkxf ÃkkMku 
{ktøkhku¤ hkuz, fuþkuË, rs. sq™k„Z 
Vku™ ™t. 02871 - 231824

6. yk[kÞo, ykËþo r™ðk‚e þk¤k, (y.ò)
(fLÞk) 
 yktçkuzfh ¼ðLkLke çkksw{kt, ÄhkLkøkhLke 
Mkk{u, rçk÷¾k hkuz, sqLkkøkZ 
Vku™ ™t. 0285 - 2634984

7. yk[kÞo, ykËþo r™ðk‚e þk¤k, (fw{kh) 
fýfkux hkuz, ™khkÞý hurMkzL‚e™e …k‚u, 
fk÷kðkz hkuz, hksfkux 
Vku™ ™t. 0281 - 2926004

8. yk[kÞo, ykËþo r™ðk‚e þk¤k, (fLÞk) 
‚hfkhe fLÞk Akºkk÷Þ, fkuM{kuÃkuûk xkufeÍ 
‚k{u, fk÷kðkz hkuz, hksfkux 
Vku™ (0281) 2561019 

9. yk[kÞo, ykËþo r™ðk‚e þk¤k, (fw{kh) 
Vw÷‚h rðMŒkh, ðfoþku… …k‚u, „ðo{uLx 
fðkxo‚, ‚exe ¼kð™„h

 Vku™ ™t. 0278 - 2449166

10. yk[kÞo, ykËþo r™ðk‚e þk¤k, (fLÞk) 
MkktrËÃkLke yk©{Lke çkksw{kt, yuhÃkkuxo hkuz, 
…kuhƒtËh 
Vku™ ™t. 0286 -2253757

11. yk[kÞo, ykËþo r™ðk‚e þk¤k, (fw{kh) 
ytƒkS nkRðu, RLzu™ „u‚ „kuzkW™ …k‚u,  
…k÷™…wh, rs. ƒ™k‚fktXk 
Vku™ ™t. 02742 - 247483 

12. yk[kÞo, ykËþo r™ðk‚e þk¤k, (fLÞk-5) 
‚{o…ý, S.yu‚.xe. ¢ku®‚„ …k‚u, hkýe…, 
rs. y{ËkðkË. …e. ™.- 380060  
Vku™ ™t. 079 - 27590408

13. yk[kÞo, ykËþo r™ðk‚e þk¤k 
{fkLk Lkt.-9, MknÞkuøk, {kunLkLkøkh,  
÷kXe hkuz, yu‚.xe. rzrðÍ™ ‚k{u,  
ð]tËkð™ …kfo - 2, y{hu÷e 
Vku™ ™t. 02792 - 221899

14. yk[kÞo, ykËþo r™ðk‚e þk¤k, (fLÞk) 
Mkufxh-8, ELfðkÞhe ykurVMk Mkk{u, 
„ktÄe™„h 
Vku™ ™t. 079–23220720
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15. yk[kÞo, ykËþo r™ðk‚e þk¤k, (fw{kh) 
‚kÄ™k fku÷kì™e ‚k{u, hýSŒ‚k„h hkuz 
ò{™„h.  
Vku™ ™t.0288- 25551922

16. yk[kÞo©e, ykËþo r™ðk‚e þk¤k, 
(fLÞk) 
ËhSÃkwhk, nhýe hkuz, Œk.S. ðzkuËhk 
Vku™ ™t. 0265 – 2645993

17. yk[kÞo, ykËþo r™ðk‚e þk¤k, (fw{kh) 
RzheÞku rþ÷kWãk™™e ƒksw{kt ð÷k‚ýk 
hkuz, Rzh, {w. …ku. Rzh, S.‚kƒhfktXk.  
Vku™ ™t. 02778 – 250261 

18. yk[kÞo, ykËþo r™ðk‚e þk¤k, (fLÞk) 
ytƒkS nkRðu, $zuLz„u‚ „kuzkW™ …k‚u,   
…k÷™…wh, S.ƒ™k‚fktXk 
Vku™ ™t.02742 - 247483

19. yk[kÞo, ykËþo r™ðk‚e þk¤k, (fw{kh) 
{nu‚kýk-…k÷™…wh nkRðu, VŒu…whk  
…krxÞk™e ‚k{u, {nu‚kýk 
Vku™ ™t. 02762 -292724

20. yk[kÞo, ykËþo r™ðk‚e þk¤k, (fLÞk) 
çkkfhku÷, S.ykýtË.  
Vku™ ™t.(2692) 260439

21. yk[kÞo, ykËþo r™ðk‚e þk¤k, (fw{kh) 
‚k{kLÞ «ðkn Œk÷wfk f[uhe™e ‚k{u™k 
¼k„u ‚ðuo™t.1 ™k Ã÷kux ™t.9/y ŒÚkk 10, 
{w.ËÞk…h, Œk. ÷¾…Œ, rs. fåA

22. yk[kÞo, ykËþo r™ðk‚e þk¤k, 
(fw{kh)

 ‚k{kLÞ «ðkn {w.Œk.{wtÿk, rs.fåA

23. yk[kÞo, ykËþo r™ðk‚e þk¤k, (fw{kh) 
‚k{kLÞ «ðkn ©e …kuhƒtËh Œk÷wfk 
ðýfh ¿kkrŒ ‚{ks, hk{ …uxÙku÷ …t… …k‚u, 
yuhkuzÙk{ hkuz, …kuhƒtËh

24. yk[kÞo, ykËþo r™ðk‚e þk¤k, (fLÞk) 
‚k{kLÞ «ðkn Xu.yhðÕ÷e …kxeËkh ‚t½,  
fýkoðŒe fkuB…÷uûk, {kuzk‚k-þk{¤kS 
ƒkÞ…k‚ hkuz, {w.{kuzk‚k, rs.yhðÕ÷e

25. ykËþo r™ðk‚e þk¤k, (fLÞk) 
Xu.‚hÚkký }r»kfuþ yu…kxo{uLx ‚k{u 
¼„ðk™ ™„h hku nkW‚ ‚k{u, {w. ‚hÚkký 
…ku. ðk÷f„k{ sfkŒ™kfk …k‚u, ‚whŒ, 
rs. ‚whŒ. 
Vku™ ™t. 02622 - 228778

26. yk[kÞo, ykËþo r™ðk‚e þk¤k, (fw{kh)

 MkhËkh Ãkxu÷ fu¤ðýe W¥kusf {tz¤,  
siLk ËuhkMkh Mkk{u, swLkk f¤fk hkuz, Ãkkxý

27. yk[kÞo, ykËþo r™ðk‚e þk¤k, (fw{kh)

 {w.íkk. Mkík÷kMkýk, rs. {nuMkkýk.

28. yk[kÞo, ykËþo r™ðk‚e þk¤k, (fw{kh) 

 MknÞkuøk {tøk÷ MkkuMkkÞxe, çkxkhðkze, 
y{hu÷e
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‚hfkhe fw{kh / fLÞk Akºkk÷Þ™e ÞkËe 

y{ËkðkË

™h®‚n ¼„Œ Akºkk÷Þ …k÷ze, y{ËkðkË 

„úkBÞ ƒ‚ MxuþLk …kA¤, …uxÙku÷ …t… ‚k{u …k÷ze, y{ËkðkË-7.

‚hfkhe fw{kh Akºkk÷Þ, Äku¤fk, rs.y{ËkðkË 

„kÞºke hkR‚ ÃkkMku, ¼„÷…wh hkuz, Äku¤fk 

‚hfkhe fw{kh Akºkk÷Þ, hr¾Þk÷  

‚h‚…wh ‚uðk xÙMx™k {fk™{kt, …kýe™e xktfe ‚k{u …xu÷ r{÷ …k‚u, 

hr¾Þk÷, y{ËkðkË

‚hfkhe fLÞk Akºkk÷Þ, y{ËkðkË 

‚tLÞk‚ yk©{, yu÷e‚ƒúes, y{ËkðkË

‚hfkhe fw{kh Akºkk÷Þ, ½kx÷kurzÞk, y{ËkðkË 

‚wV÷k{ rðãk÷Þ™k {fk™{kt hkÄkMðk{e hku nkW‚ ‚k{u, [kýfÞ…whe,  

½kx÷kurzÞk, y{ËkðkË 

‚hfkhe  Akºkk÷Þ (…e.S.), ½kx÷kurzÞk 

y{ËkðkË hkÄkMðk{e hku nkW‚ ‚k{u, [kýfÞ…whe, ½kx÷kurzÞk, 

y{ËkðkË

‚hfkhe fLÞk Akºkk÷Þ, Äku¤fk 

©e rþðS™„h fkrAÞk …xu÷ …t[™e ðkze, „Äu{k¤, Äku¤fk, y{ËkðkË

‚hfkhe fLÞk Akºkk÷Þ, rðh{„k{ 

1, „wYf]…k ‚ku‚kÞxe, ƒu[hkShkuz, rðh{„k{, y{ËkðkË

„ktÄe™„h

‚hfkhe fLÞk Akºkk÷Þ, „ktÄe™„h  

ç÷kuf ™t.105,[-1 xkR… Mkufxh-16, „ktÄe™„h

zkì.ƒkƒk ‚knuƒ yktƒuzfh Akºkk÷Þ, „ktÄe™„h 

Mkufxh-15, „ktÄe™„h
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¾uzk

‚hfkhe fw{kh Akºkk÷Þ, ™rzÞkË, rs.¾uzk 

33, nehÃkkfo MkkuMkkÞxe, rfþLk Mk{kuMkkLkk ¾kt[k{kt, LkzeÞkË, rs. ¾uzk

‚hfkhe fLÞk Akºkk÷Þ, ™rzÞkË, rs.¾uzk 

r«íke fkuBÃk÷uûk, ºkeòu {k¤, Lkðfkh Ëðk¾kLkk WÃkh, LkzeÞkË, rs. ¾uzk

ykýtË

‚hfkhe fLÞk Akºkk÷Þ, Mktfw÷ ðÕ÷¼ rðãk™„h, rs.ykýtË 

nMk ¼wðLk, h½wçkeh [uBçkhLke ÃkkA¤, ƒkfhku÷ hkuz, ðÕ÷¼ rðãk™„h

‚hfkhe fw{kh Akºkk÷Þ, ðÕ÷¼ rðãk™„h, ‚tfw÷-1 

çkkfhku÷, MktSðLke સકકૂલLke Mkk{u, rs. ykýtË.

‚hfkhe fw{kh Akºkk÷Þ, ðÕ÷¼ rðãk™„h, ‚tfw÷-h 

çkkfhku÷, MktSðLke સકકૂલLke Mkk{u, rs. ykýtË.

‚hfkhe fw{kh Akºkk÷Þ (…e.S.), ðÕ÷¼ rðãk™„h 

çkkfhku÷, MktSðLke સકકૂલLke Mkk{u, rs. ykýtË.

‚hfkhe fw{kh Akºkk÷Þ, ¾t¼kŒ 

fku…kuohuþ™ ƒUf …k‚u, ƒ‚ Mxuþ™ hkuz, y÷tfkh „uMx nkW‚, ¾t¼kŒ

‚hfkhe fLÞk Akºkk÷Þ Mktfw÷, ðÕ÷¼ rðãk™„h 

…ehkS [uBƒ‚o, yu÷efku÷ çkøke[k ÃkkMku, çkkfhku÷ hkuz, ðÕ÷¼ rðãk™„h

ðzkuËhk

‚hfkhe fw{kh Akºkk÷Þ, yfkuxk, ðzkuËhk 

yfkuxk …ku÷e‚ ÷kR™ ‚k{u, ðzkuËhk

‚hfkhe fLÞk Akºkk÷Þ  

fkhu÷eƒk„, ÃkkýeLke xktfe ÃkkA¤, ðzkuËhk 
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‚whŒ
‚hfkhe fw{kh Akºkk÷Þ, ƒkhzku÷e, rs.‚whŒ 

hknw÷™„h ‚ku‚k. yMŒk™ „k{, ƒkhzku÷e ‚whŒ

{nu‚kýk

‚hfkhe fw{kh Akºkk÷Þ, {nu‚kýk, rs.{nu‚kýk  

ykh.xe.yku.f[uhe …kA¤, …k÷kðk‚ýk [kufze, y{ËkðkË nkRðu, 

{nu‚kýk. 

‚hfkhe fLÞk Akºkk÷Þ, {nu‚kýk,rs. {nu‚kýk  

ykh.xe.yku.f[uhe …kA¤, …k÷kðk‚ýk [kufze, y{ËkðkË nkRðu, 

{nu‚kýk.

‚hfkhe fw{kh Akºkk÷Þ, fze, rs. {nuMkkýk  

íkk÷wfk Ãkt[kÞík Mkk{u, Ëuºkkus hkuz, {w. Œk. fze rs.{nu‚kýk

‚hfkhe fLÞk Akºkk÷Þ, rð‚™„h, rs.{nu‚kýk 

«fkþ çkk÷{trËhLkk çkeò {k¤, f{kýk [kufze, rðMkLkøkh.

…kxý

‚hfkhe fw{kh Akºkk÷Þ, …kxý 

ôÍk ºký hMŒk nkt‚k…wh, …kxý 

‚hfkhe fLÞk Akºkk÷Þ, …kxý  

s¤[kuf, ÷et{િો {Z, yktçkuzfh ¼ðLk Mkk{u, Ãkkxý.

ƒ™k‚fktXk

‚hfkhe fw{kh Akºkk÷Þ, …k÷™…wh  

ykhxeyku ykurV‚ …k‚u, ytƒkS-ËktŒk nkRðuhkuz, „u‚ „kuzkW™ …k‚u,  

…k÷™…wh

‚hfkhe fw{kh Akºkk÷Þ, ÞwLkex-2, Ãkk÷LkÃkwh, rs.ƒ™k‚fktXk 

ykhxeyku ykurV‚ …k‚u, ytçkkS-Ëktíkk nkEðu hkuz, økuMk økkuzkWLk ÃkkMku, 

…k÷™…wh 

‚hfkhe fLÞk Akºkk÷Þ, …k÷™…wh  

rð.fk.{nuŒk ‚ðkuoËÞ fLÞk Akºkk÷Þ, „kuƒhe hkuz, …k÷™…wh

‚hfkhe fLÞk Akºkk÷Þ, ÚkhkË, rs.ƒ™k‚fktXk 

yk.rLkþk (rðfMkíke òrík)Lkk {fkLk çkksw{kt, fku÷us hkuz, S.íkk. ÚkhkË
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‚kƒhfktXk

‚hfkhe fw{kh Akºkk÷Þ, ®n{Œ™„h, rs.‚kƒhfktXk  

ƒkÞ…k‚ hkuz, ‚Šfx nkW‚™e …kA¤, ®n{Œ™„h

‚hfkhe fw{kh Akºkk÷Þ, Ezh 

hk{ xufhe, rðsÞ™„h ‚ku‚kÞxe, Rzh, rs.‚kƒhfktXk

‚whuLÿ™„h

‚hfkhe fw{kh Akºkk÷Þ, ¾{e‚ýk-ðZðký 

fÕ…™k r™ðk‚, sq™k ™khe fuLÿ …k‚u, yÕfk…whe [kuf, ‚whuLÿ™„h 

‚hfkhe fLÞk Akºkk÷Þ, ðZðký, rs.‚whuLÿ™„h 

3, þrfŒ ‚ku‚kÞxe, Ëk¤ r{÷ hkuz, {w.ðZðký, rs.‚whuLÿ™„h

‚hfkhe fw{kh Akºkk÷Þ, ÷ªƒze, rs.‚whuLÿ™„h 

‚Ë„wYf]…k, þeð ykrþ»k ‚ku‚kÞxe, ƒ‚ MxuLz …kA¤, ÷ªƒze, 

rs.‚whuLÿ™„h

hksfkux 

{nkí{k „ktÄe fw{kh Akºkk÷Þ, hksfkux 

LÞkhe rVÕxh Ã÷kLx …k‚u, fk÷kðkz hkuz, hksfkux 

‚hfkhe fw{kh Akºkk÷Þ, hksfkux  

LÞkhe rVÕxh Ã÷kLx …k‚u, fk÷kðkz hkuz, hksfkux

‚hfkhe fw{kh Akºkk÷Þ (…e.S.), hksfkux  

{.„kt.Ak.™k {fk™{kt  fk÷kðz hkuz, hksfkux

zkì.ƒe.ykh.yktƒuzfh fLÞk Akºkk÷Þ, hksfkux, rs.hksfkux 

fk÷kðz hkuz, fkuM{ku Ã÷uõMk r‚™u{k ‚k{u, hksfkux 

‚hfkhe fLÞk Akºkk÷Þ, hksfkux, rs.hksfkux 

(rsÕ÷k fûkk™wt) rð™kuË, fhý…hk-2 ƒ‚ MxuLz …kA¤, hksfkux.

‚hfkhe fw{kh Akºkk÷Þ, økkUz÷  

Mxuþ™ Ã÷kux, {Äwh{, {w.Œk. „kUz÷, rs.hksfkux.  

‚hfkhe fLÞk Akºkk÷Þ, suŒ…wh (…zÄheÚke MÚk¤Vuh) 

Mxuþ™ [kuf, f{heƒkR nkRMfq÷ ™Sf, suŒ…wh, Œk.suŒ…wh,  

rs.hksfkux
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ò{™„h

‚hfkhe fw{kh Akºkk÷Þ, ò{™„h 

‚kÄ™k fku÷ku™e ‚k{u, hýSŒ ‚k„h hkuz, ò{™„h 

‚hfkhe fLÞk Akºkk÷Þ, ò{™„h 

MkkÄLkk fku÷kuLke, hýSík Mkkøkh hkuz, ò{Lkøkh

¼kð™„h

‚hfkhe fw{kh Akºkk÷Þ, ¼kð™„h 

rðõxkurhÞk …kfo, rn{k÷Þ {ku÷ ŒÚkk EMfku™ …uxÙku÷ …t…, ¼kð™„h

‚hfkhe Akºkk÷Þ (…e.S.), ¼kð™„h 

‚hËkh …xu÷ ‚ku‚kÞxe, sðu÷‚o ‚fo÷ …k‚u, Ã÷kux ™t.2, ¼kð™„h.

‚hfkhe fLÞk Akºkk÷Þ, ¼kð™„h, rs.¼kð™„h 

Mð. ze.ykh. {fðkýk M{]rík xÙMxLkwt {fkLk, {u½kýe Mkfo÷ ÃkkMku,  

hççkh Vufxhe ÃkkA¤, ¼kð™„h 

‚hfkhe fw{kh Akºkk÷Þ, „krhÞkÄkh 

…kýe™e xktfe …k‚u, Á…kðxe hkuz, „krhÞkÄkh, ¼kð™„h 

‚hfkhe fLÞk Akºkk÷Þ, {nwðk, rs.¼kð™„h 

{u½ Ä™w»Þ yu…kxo{uLx, ƒtËh hkuz, {nwðk

sq™k„Z

zkì. yktƒuzfh fw{kh Akºkk÷Þ, sq™k„Z  

fuðzkðkze huÕðu Mxuþ™ …k‚u, rs. sq™k„Z 

‚hfkhe fLÞk Akºkk÷Þ, sq™k„Z 

þþefwts hkuz, f{oÞku„ yu…kxo{uLx ‚k{u, ‚hËkh ƒk„ …kA¤, sq™k„Z

‚hfkhe fw{kh Akºkk÷Þ fuþkuË, rs.sq™k„Z 

yûkÞ„Z hkuz, yu™.…e. fkì÷us, fuþkuË

‚hfkhe fw{kh Akºkk÷Þ, òu»keÃkwhk, rs. sqLkkøkZ 

ys{uhe Ãkkfo, MkhËkh çkkøk ÃkkA¤, þuhe Lkt.-8, sqLkkøkZ.
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y{hu÷e 

‚hfkhe fw{kh Akºkk÷Þ, y{hu÷e 

‚kðhfwtz÷k hkuz, huÕðu ¢ku®Mk„ …k‚u, y{hu÷e

‚hfkhe fLÞk Akºkk÷Þ, y{hu÷e  

xufTrLkf÷ rþûký fuBÃkMk, ÷kXehkuz, y{hu÷e 

‚hfkhe fLÞk Akºkk÷Þ, ‚kðhfwtz÷k, rs.y{hu÷e 

f{÷{, ykze þuhe [kuf, Mkkðhfwtz÷k.

‚hfkhe fLÞk Akºkk÷Þ, ƒ„‚hk 

{u½kýeLkøkh, {kYríkLkøkh ÃkkMku, ƒ„‚hk, rs. y{hu÷e

fåA

‚hfkhe fLÞk Akºkk÷Þ, ¼qs 

½™~Þk{ ™„h ½k‚ðze …k‚u, ¼qs. 

‚hfkhe fw{kh Akºkk÷Þ, ykËe…wh, rs.fåA (økktÄeÄk{) 

ðkuzo Lkt. 3, Ã÷kux Lkt.-24, økktÄeÄk{.

‚hfkhe fw{kh Akºkk÷Þ, ¼qs  

„ýuþ™„h fku{‚o fku÷us …kA¤, ne÷ „kzo™ …k‚u, ¼qs

‚hfkhe Akºkk÷Þ, ™÷eÞk, rs.fåA 

Œk.…t.f[uhe ‚k{u, Mxuþ™ hkuz, ™÷eÞk, Œk.yƒzk‚k.

‚hfkhe fw{kh Akºkk÷Þ, {wLÿk, rs.fåA 

sq™k ƒtËh hkuz, Œk.{wLÿk, rs.fåA 

‚hfkhe fw{kh Akºkk÷Þ, ™¾ºkkýk, rs.fåA 

þuX fu.ðe. nkRMfq÷ ‚k{u, {kŒk™k {Z hkuz nkRðu, ™¾ºkkýk

‚hfkhe fw{kh Akºkk÷Þ, {ktzðe, rs.fåA  

{k{÷íkËkh f[uhe Mkk{u, {ktzðe, rs.fåA 

…kuhƒtËh

‚hfkhe fLÞk Akºkk÷Þ, …kuhƒtËh  

MkktrËÃkLke yk©{Lke çkksw{kt, yuhÃkkuxo hkuz,  rs.…kuhƒtËh 

‚hfkhe fLÞk Akºkk÷Þ, …kuhƒtËh   

©ehk{ ÃkuxÙku÷ ÃktÃk Mkk{u, LkuþLk÷ nkEðu, ÃkkuhçktËh
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{ne‚k„h

‚hfkhe fLÞk Akºkk÷Þ, ÷wýkðkzk, rs.{ne‚k„h 

MkwtËh nku÷, ÷kÞçkúuhe Mkk{u, ÷wýkðkzk.

‚hfkhe fw{kh Akºkk÷Þ, ÷wýkðkzk, rs.{ne‚k„h 

nkxzeÞk çkòh, ÷wýkðkzk

{kuhçke 
‚hfkhe fw{kh Akºkk÷Þ, {kuhƒe, rs.{kuhçke 

þku¼uïh hkuz, {k¤eÞk ™uþ™÷ nkRðu, rðfk‚ rðãk÷Þ™e ƒksw{kt, {ku-

hƒe, rs.{kuhçke

yhðÕ÷e

‚hfkhe fw{kh Akºkk÷Þ, {kuzk‚k, rs.yhðÕ÷e 

{k÷…wh hkuz, ‚kR÷k ç÷kuf Vufxhe …k‚u, {kuzk‚k.

‚hfkhe fw{kh Akºkk÷Þ, ƒkÞz rs.yhðÕ÷e 

ykE.xe.ykE. ÃkkMku, økkuçkh hkuz, çkkÞz.

‚hfkhe fLÞk Akºkk÷Þ, {kuzkMkk 

rhÂæÄ rMkÂæÄ fkuBÃk÷uûk, økýÃkík hkuz, zeÃk rðMíkkh, {kuzkMkk

Ãkt[{nk÷

‚hfkhe fLÞk Akºkk÷Þ, Ãkt[{nk÷-„kuÄhk 

ykrþ»k™„h ‚ku‚kÞxe, òVhkƒkË, „kuÄhk

‚hfkhe fLÞk Akºkk÷Þ, ‚hfkhe ykE.xe.ykE. ™Sf, „kuÄhk-

…t[{nk÷

ËknkuË
‚hfkhe fLÞk Akºkk÷Þ,ËknkuË 

hk½ð nkuMxu÷, økkuËe hkuz, ËknkuË.

çkkuxkË

‚hfkhe fLÞk Akºkk÷Þ,çkkuxkË

53, ykLktËÄk{ huMkezuLMke, Lkðfkh nkEMfq÷ Mkk{u, çkkuxkË

‚hfkhe fLÞk Akºkk÷Þ,çkkuxkË

53, ykLktËÄk{ huMkezuLMke, Lkðfkh nkEMfq÷ Mkk{u, çkkuxkË

økeh Mkku{LkkÚk

‚hfkhe fLÞk Akºkk÷Þ,ðuhkð¤

nhrMkæÄ MkkuMkkÞxe Vkxf ÃkkMku, ðuhkð¤

‚hfkhe fLÞk Akºkk÷Þ,ðuhkð¤

ykMÚkkÄk{ nwિકku MkkuMkkÞxe, ðuhkð¤
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âL$piL$: dprlsu r“epdL$, NyS>fps fpS>e, Np„^u“Nf.
âp¡k¡tkN A“¡ dyÖZ: kfL$pfu ap¡V$p¡ gu’p¡ â¡k, Adv$phpv$


