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અનુક્રમણિકા 
ક્રમ. યોજનાન ું નામ પાના. નું. 

૧ પ્રધાનમંત્રી જન-ધન યોજના ૧ 

૨ પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા વીમા યોજના ૨ 

૩ પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના ૩ 

૪ અટલ પેન્શન યોજના ૪ 

૫ સુકન્યા સમૃતધધ યોજના ૬ 

૬ પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા યોજના ૭ 

૭ આમ આદમી બીમા યોજના ૮ 

૮ સુરક્ષા બંધન યોજના ૯ 

૯ પ્રધાનમંત્રી ફસલ બીમા યોજના (PMFBY) ૧૦ 

૧૦ પ્રધાનમંત્રી કૃતિ તસંચાઇ યોજના (PMKSY) ૧૨ 

૧૧ ‘‘બેટી વધાવો’’ અતિયાન ૧૪ 

૧૨ સવવ તશક્ષા અતિયાન ૧૫ 

૧૩ મુખ્ યમંત્રી અમૃિમ “મા” યોજના અને “મા વાત્સલ્ય”  યોજના ૧૭ 

અન્ય યોજનાઓ 

૧૪ મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્ર ીય ગ્રામીણ રોજગાર બાંહેધરી યોજ્ના ૧૮ 

૧૫ મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના ૧૯ 

૧૬ વૃદ્ધ પેન્શન  ૨૧ 

૧૭ 

 

વૃદ્ધ પેન્શન યોજના (રાજ્ય સરકાર) (તનરાધાર વૃદ્ધ પેન્શન  
યોજના) 

૨૨ 

૧૮ તવકલાંગ પેન્શન યોજના  ૨૩ 

૧૯ તવકલાંગ પેન્શન યોજના  ૨૪ 

૨૦ પ્રધાન મંત્રી ગ્રામ સડક યોજના ૨૫ 

૨૧ 

 

લોકવ્યવસ્ થાતપિ ગ્રાય ય પેયજક કાયવરમ  
(રાષ્ ટર ીય ગ્રામીણ પેયજક કાયવરમ) 

૨૬ 

૨૨ રાષ્ ટર ીય સ્ વાસ્ ્  ય વીમા યોજના ૨૭ 

૨૩ સ્વચ્છ િારિ તમશન (ગ્રામીણ )  ૨૮ 
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(2) 

ક્રમ. યોજનાન ું નામ પાના. નું. 

૨૪ તવદ્યા સાધના યોજના  ૩૦ 

૨૫ પોસ્ ટ મે્ટરક તશષ્ યવૃતતિ  યોજના   ૩૧ 

૨૬ 
 

 

અનુ.જનજાતિના તવધાથીઓને વનબંધુ કલ્ યાણ યોજના  
અંિગવિ ઉતિ મકક્ષાના આવાસીય તવધાલયમાં સવવશ્રેષ્ ઠ  
તશક્ષણ મકે િે માટે ‘‘ટેલેન્ ટપુલ સ્ કુલ વાઉચર’’ યોજના 

૩૨ 

૨૭ 
 

 

ધોરણ ૧૧-૧૨ તવજ્ઞાનપ્રવાહના તવધાથીઓને ગુજકેટ અને  
જઈેઈની પરીક્ષાની પૂવવ િૈયારી માટે કોચીંગ ફી આપવાની  
યોજના 

૩૩ 

૨૮ 

 

વોકેશનલ િાલીમ કેન્દ્ર પતલલક પ્રાઈવેટ પાટવનરશીપ  
(  પીપીપી મોડ) 

૩૪ 

૨૯ સંકતલિ ડેરી તવકાસ કાયવરમ (IDDP) ૩૫ 

૩૦ 

 

વેલાવાકા પાકો માટે મંડપ બનાવવા(વટીકલ રોપીંગ  
સીસ્ટમ)માટે સાધન સહાય યોજના 

૩૬ 

૩૧ કૃતિ વૈતવધયકરણ પ્રોજકે્ટ યોજના ૩૭ 

૩૨ માનવ ગ્રમા યોજના ૩૮ 

૩૩ અનુ.જનજાતિની કન્યાના લગ્ન પ્રસંગે કંુવરબાઈનંુ મામેરુ યોજના ૩૯ 

૩૪ પુરક પોિણ યોજના (દૂધ સંજીવની)  ૪૦ 

૩૫ એકલવ્ય મોડેલ રેસીડેન્સીયલ શાકા યોજના ૪૧ 

૩૬ અલ્પ સાક્ષરિા કન્યા તનવાસી શાકા યોજના ૪૨ 

૩૭ મોડેલ શાકા યોજના ૪૩ 

૩૮ વ્યતકિગિ ધોરણે આવાસ માટે નાણાંતકય સહાય ૪૪ 

૩૯ 

 

અનુસૂતચિ જનજાતિના િેજસ્વી કારતકદી ધરાવિા  
તવદ્યાથીઓને તવદેશમાં અભ્યાસ માટે લોન  

૪૫ 
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૧ પ્રધાનમંત્રી જન-ધન યોજના 

p હેતુ: બેંક ખાતાની સાથે જ લોકોને નાણાકીય સવલતો જવેી કે ડેબબટકાડડ , બેંબકગ સબવડસ, 
થાપણ, નાણાની લેવડ-દેવડ, વીમો, પેન્શન વગેરે પરૂી પાડવાનો છે. ઉપરાાંત પ્રધાનમાંત્રી 
જન-ધન યોજના રાષ્ટ્ર ીય નાણાકીય સમાવેશન ાં બમશન છે. 

p યોગ્યતા: ૧૦ વર્ડથી વધ  વય ધરાવતી કોઇ પણ વ્યબતત આ યોજના હેઠળ બેંકમાાં ખાત ાં 
ખોલાવી શકે છે. 

p ફાયદાઓ: આ યોજના સાથે સાંકળાયેલ લાભો નીચે મ જબ છે: 
૧) જમા રાબશ ઉપર વ્યાજ 
૨)  એક લાખ રૂબપયાન ાં દ ર્ડટના વીમા કવચ 
૩)  કોઇ ન્ય નતમ બેલેન્સની જરૂર નથી, તેમ છતાાંય, રૂપે કાડડની મદદથી રકમ ઉપાડવા 

માટે થોડી રકમ જમા રાખવામાાં આવે એ હહતાવહ છે. 
૪)  રૂ.૩૦,૦૦૦ ન ાં જીવન વીમા કવચ. 
૫)  ભારત ભરમાાં સહેલાઇથી રકમ ટર ાન્સફર થઇ શકશે. 
૬)  સરકારી યોજનાના લાભાથીઓને તેમના આ ખાતામાાં સીધા લાભો જમા કરવામાાં 

આવશે. 
૭)  ૬ મહહના સ ધી ખાતામાાં સાંતોર્જનક લેવડ-દેવડ પછી ઓવરડર ાફ્ટની સ બવધા 

આપવામાાં આવશે. 
૮)  પેન્શન તથા વીમાની સ બવધા મળી શકશે. 

p કાયયપધ્ધતત:  
પ્રધાનમાંત્રી જન-ધન યોજનામાાં ખાત ાં ખોલાવવા માટે નીચે મ જબનાાં દસ્તાવેજ જરૂરી છે. 
૧)  આધારકાડડ  હોય, તો બીજા કોઇ દસ્તાવેજની જરૂર નથી. 
૨)  સરનામ ાં બદલાઇ ગય ાં હોય, તો હાલના સરનામાન ાં પ્રમાણપત્ર જરૂરી છે. 
૩)  જો આધારકાડડ  ન હોય, તો નીચે જણાવેલ સરકારી દસ્તાવેજ પૈકી કોઇપણ એક 

જરૂરી છે. 
અ)  મતદાર ઓળખપત્ર  બ) ડર ાયબવાંગ લાયસન્સ 
ક)    પાન કાડડ    ડ)  પાસપોટડ  
ઇ)   નરેગા કાડડ  

નોંધ:  આ દસ્તાવેજોમાં જો અરજદારનું સરનામંુ હોય, તો આ ઓળખાણ તેમજ સરનામાના પુરાવા 
તરીકે કાયય કરશે. 

૪)  જો કોઇપણ વ્યબતત પાસે ઉપર જણાવેલ દસ્તાવેજ ન હોય તો બેંક દ્વારા ઓછા 
જોખમ વાળા વગડ માટે ગેઝેટેડ અબધકારી દ્વારા જારી કરેલ પત્ર જમેાાં વ્યબતતનો ફોટો 
પણ પ્રમાબણત કરેલ હોય તેવા કોઇપણ દસ્તાવેજથી ખાત ાં ખોલાવી શકે છે.   

p અમલીકરણ સંસ્થાઓ: રાષ્ટ્ર ીયકૃત અને જાહેર કે્ષત્રની બેંકોની શાખાઓ, સહકારી બેંકોની 
શાખાઓ, બેંક બમત્ર, વ્યવસાય પ્રબતબનબધ વગેરે મારફત આ યોજનાનો અમલ કરવામાાં 
આવશે. 
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૨ પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા વીમા યોજના 

p હેતુ: આકબસ્મક મૃત્ય  અને સાંપૂણડ બવકલાાંગતાના બકસ્સામાાં રૂ. ૨ લાખન ાં વીમા રક્ષણ. 

p યોગ્યતા: બધા જ બચત ખાતેદાર કે જમેની ઉંમર ૧૮ થી ૭૦ વર્ડ હોય તેવા લોકો આ 

યોજનામાાં જોડાઇ શકેશે. વાબર્ડક બપ્રબમયમ વ્યબતત દીઠ રૂ.૧૨ રહેશે. ખાતાધારકના 

સાંબાંબધત બેંક એકાઉન્ટમાાંથી બપ્રબમયમની રકમ “ઓટો ડેબબટ” થશે. 

p ફાયદાઓ: આ યોજનામાાં લાભ નીચે મ જબ છે. 

ક્રમ લાભનો પ્રકાર વીમા રાશી 

૧. આકબસ્મક મૃત્ય  રૂ. ૨ લાખ સ ધી 

૨. અકસ્માતમાાં સાંપૂણડ અને કાયમી, બાંને આાંખોની દ્રબષ્ટ્ ગ માવવી અથવા 

અકસ્માતમાાં બાંને પગ અથવા બાંને હાથ ગ માવવા અથવા એક આાંખની 

દ્રબષ્ટ્ ગ માવવી અને એક પગ અથવા એક હાથ ગ માવવો. 

રૂ. ૨ લાખ સ ધી 

૩. એક આાંખની નજર ગ માવ્યેથી અથવા એક હાથ કે પગ બબન ઉપયોગી 

થય ે

રૂ. ૧ લાખ સ ધી 

p કાયયપધ્ધતત:  

 અકસ્માત બાદ દાવો મૃત્ય ના ૩૦ હદવસોની અાંદર બનધાડહરત દાવા ફોમડમાાં નીચે 

દશાડવેલ પ્રમાણ્પત્રો / પ રાવાઓ સાથે વીમાધારતન ાં બેંક ખાત ાં જ ેબેંક શાખામાાં હોય 

ત્યાાં રજૂ કરવાનો રહેશે.   

 વીમા ધારતના મૃત્ય ના બકસ્સામાાં પોસ્ટમોટડમ રીપોટડ  અને મૃત્ય ન ાં પ્રમાણપત્ર   

p અમલીકરણ એજન્સી: જાહેરકે્ષત્રની સામાન્ય વીમા કાંપનીઓ અને અન્ય વીમા કાંપનીઓ 

દ્વારા બેંક મારફતે યોજનાન ાં અમલીકરણ કરવામાાં આવશે. 
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૩ પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતત વીમા યોજના 

p હેતુ: આબથડક સ રક્ષાના અભાવ હેઠળ જીવન જીવતા મહત્તમ લોકોની સ રક્ષા માટે ખાસ 

પ્રધાનમાંત્રી જીવન જયોબત વીમા યોજના અમલમાાં મ કવામાાં આવેલ છે, જનેી લાક્ષબણકતા 

નીચે મ જબ છે. 

અ) આ યોજના એક વર્ડના જીવનવીમાની યોજના છે. જ ેદર વર્ે રીન્ય  કરાવી શકાય છે. 

બ) આ યોજનાનો ઉદે્દશ્ય એ એક પ્રકારની જીવન વીમા પોલીસી છે. જમેાાં વીમા ધારકના 

કોઇપણ કારણસર થયેલા મૃત્ય  સામે તેના વારસદાર/પહરવારજનોને રૂબપયા બે 

લાખ ચૂકવવામાાં આવશે. આ માટે દરેક ઉપભોતતાએ રૂ.૩૩૦/- જટેલ ાં  

બપ્રબમયમ ભરવાન ાં રહેશે. 

p યોગ્યતા: બેંકમાાં ખાત  ધરાવતી હોય એવી ૧૮ થી ૫૦ વર્ડની વ્યબતત લાભ લઇ શકે છે. 

૫૫ વર્ડ પૂણડ કયાડ પહેલાાં યોજનામાાં જોડાયેલ લોકોને વાબર્ડક બપ્રબમયમ ભરવાના કારણે 

૫૫ વર્ડની ઉંમર સ ધી વીમા રક્ષણ મળશે. 

p ફાયદા: સભ્યન ાં કોઇ પણ કારણસર મૃત્ય  થાય તો રૂ. ૨ લાખ ચૂકવવા પાત્ર રકમ થશે. 

p કાયયપધ્ધતત: ઉતત યોજના નીચે રક્ષણ એક વર્ડના સમયગાળા માટે ૧લી જ ન થી ૩૧મી 

મે માટે ગ્રાહકોએ નોંધણી તેમજ એમના બચત ખાતામાાંથી આપોઆપ કપાત માટે સાંમબત 

દર વર્ે ૩૧મી મે સ ધીમાાં જરૂરી ફૉમડમાાં આપવાની રહેશે, જ ેપહેલા વર્ડને લાગ  પડશે નહી. 

બનયત સમય પછી નોંધણી જરૂરી વાબર્ડક બપ્રબમયમ તેમજ સારા આરોગ્ય અાંગેન ાં સ્વ 

પ્રમાબણત પ્રમાણપત્ર આપી યોજના નીચે રક્ષણ મેળવવ ાં શતય રહેશે. 

p અમલીકરણ સંસ્થાઓ: જાહેર ક્ષેત્રની LIC અને અન્ય વીમા કાંપનીઓ દ્વારા બેંક મારફતે 

યોજના અમલમાાં મૂકાશે. 

  

TTC-RAJKOT 8000278910



TTC A
CADEM

Y- R
AJK

OT

 4  

૪ અટલ પેન્શન યોજના 

p હેતુઓ: અટલ પેન્શન યોજનાએ ભારતના નાગહરકો માટે ખાસ કરીને અસાંગહઠત 

કે્ષત્રના કામદારો પર ધ્યાન કેબન્દ્રત કરતી યોજના છે. 

p યોગ્યતા/પાત્રતા: ભારતનો કોઇ પણ નાગહરક અટલ પેન્શન યોજનામાાં જોડાઇ શકે છે, 

જનેી યોગ્યતા માટેના માપદાંડ નીચે મ જબ છે: 

૧)  અરજદારની ઉંમર ૧૮ થી ૪૦ વર્ડની વચ્ચે હોવી જોઇએ. 

૨)  તેમન ાં બેંકમાાં બચત ખાત ાં હોવ  જોઇએ/ખોલાવવ ાં જોઇએ. 

નોંધ:  સંભતવત અરજદાર રજીસ્ટરેશન સમયે બેંકને આધાર અને મોબાઇલ નંબર આપી 
શકે છે. જનેાથી અરજદારને અટલ પેન્શન યોજના ખાતાની તનયતકાતલક 
માહહતી મેળવી શકે છે. જો કે, આધાર નોંધણી માટે ફરતજયાત નથી. 

p ફાયદાઓ: પેન્શન લોકોને તેમના બનવૃબત્તકાળમાાં માબસક આવક પૂરી પાડે છે. પેન્શનની 

જરૂહરયાત: 

૧) ઉંમર વધવાની સાથે આવક કમાવાની ક્ષમતામાાં ર્ટાડો. 

૨)  નવા બવભતત પહરવાર બનતા-આવક ધરાવતા સભ્યોન ાં સ્થળાાંતર. 

૩)  ૬૦ વર્ડની વય બાદ રૂ.૧૦૦૦ થી ૫૦૦૦ સ ધી માબસક પેન્શન મેળવી શકાય 
છે. આ માટે લાભાથીએ રૂ.૪૨/- થી ૧૪૫૪/- સ ધી ઉંમર આધાહરત છ 
માબસક , બત્રમાબસક કે માબસક ફાળો ભરવાનો રહે છે.   

p કાયયપધ્ધતત: 

૧)  જ ેબેંકમાાં બચત ખાત ાં ધરાવતા હોય તે બેંક શાખાનો સાંપકડ  કરવો અથવા જો 
અરજદારન ાં ખાત ાં ન હોય તો બચત ખાત ાં ખોલાવવ ાં. 

૨)  બેંક ખાતા નાંબર આપી બેંકના કમડચારીની મદદથી અટલ પેન્શન યોજનાન ાં 

નોંધણી ફૉમડ ભરવ ાં. 

૩)  આધાર અથવા મોબાઇલ નાંબર આપવો ફરબજયાત નથી, પરાંત  ફાળા સાંબાંબધત 
સાંદેશા વ્યવહાર સ ગમ બનાવવા તે જરૂરી છે. 

૪)  માબસક/બત્રમાબસક/છ માબસક ફાળાના ટર ાન્સફર માટે બેંક બચત ખાતામાાં જરૂરી 
રકમ જમા હોય તેની ખાતરી રાખવી. 
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p અમલીકરણ સંસ્થાઓ: પેન્શન ફાંડ રેગ્ય લેટરી એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરીટી કરશે. 

અટલ પેન્શન યોજના –યોગદાન ચાટય  

દાખલ 
ઉંમર 

યોગદાન 
ના વર્ષો 

માતસક 
પેન્શન 

૧૦૦૦/- 

માતસક  
પેન્શન 

૨૦૦૦/- 

માતસક 
પેન્શન 

૩૦૦૦/- 

માતસક 
પેન્શન 

૪૦૦૦/- 

માતસક 
પેન્શન 

૫૦૦૦/- 

૧૮ ૪૨ ૪૨ ૮૪ ૧૨૬ ૧૬૮ ૨૧૦ 

૧૯ ૪૧ ૪૬ ૯૨ ૧૩૮ ૧૮૩ ૨૨૮ 

૨૦ ૪૦ ૫૦ ૧૦૦ ૧૫૦ ૧૯૮ ૨૪૮ 

૨૧ ૩૯ ૫૪ ૧૦૮ ૧૬૨ ૨૧૫ ૨૬૯ 

૨૨ ૩૮ ૫૯ ૧૧૭ ૧૭૭ ૨૩૪ ૨૯૨ 

૨૩ ૩૭ ૬૪ ૧૨૭ ૧૯૨ ૨૫૪ ૩૧૮ 

૨૪ ૩૬ ૭૦ ૧૩૯ ૨૦૮ ૨૭૭ ૩૪૬ 

૨૫ ૩૫ ૭૬ ૧૫૧ ૨૨૬ ૩૦૧ ૩૭૬ 

૨૬ ૩૪ ૮૨ ૧૬૪ ૨૪૬ ૩૨૭ ૪૦૯ 

૨૭ ૩૩ ૯૦ ૧૭૮ ૨૬૮ ૩૫૬ ૪૪૬ 

૨૮ ૩૨ ૯૭ ૧૯૪ ૨૯૨ ૩૮૮ ૪૮૫ 

૨૯ ૩૧ ૧૦૬ ૨૧૨ ૩૧૮ ૪૨૩ ૫૨૯ 

૩૦ ૩૦ ૧૧૬ ૨૩૧ ૩૪૭ ૪૬૨ ૫૭૭ 

૩૧ ૨૯ ૧૨૬ ૨૫૨ ૩૭૯ ૫૦૪ ૬૩૦ 

૩૨ ૨૮ ૧૩૮ ૨૭૬ ૪૧૪ ૫૫૧ ૬૮૯ 

૩૩ ૨૭ ૧૫૧ ૩૦૨ ૪૫૩ ૬૦૨ ૭૫૨ 

૩૪ ૨૬ ૧૬૫ ૩૩૦ ૪૯૫ ૬૫૯ ૮૨૪ 

૩૫ ૨૫ ૧૮૧ ૩૬૨ ૫૩૪ ૭૨૨ ૯૦૨ 

૩૬ ૨૪ ૧૯૮ ૩૯૬ ૫૯૪ ૭૯૨ ૯૯૦ 

૩૭ ૨૩ ૨૧૮ ૪૩૬ ૬૫૪ ૮૭૦ ૧૦૮૭ 

૩૮ ૨૨ ૨૪૦ ૪૮૦ ૭૨૦ ૯૫૭ ૧૧૯૬ 

૩૯ ૨૧ ૨૬૪ ૫૨૮ ૭૯૨ ૧૦૫૪ ૧૩૧૮ 

૪૦ ૨૦ ૨૯૧ ૫૮૨ ૮૭૩ ૧૧૬૪ ૧૪૫૪ 

૬૦ વર્ષયની પાકતી 
ઉંમરે 

૧.૭ લાખ ૩.૦૪ લાખ ૫.૧ લાખ ૬.૮ લાખ ૮.૫ લાખ 
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૫ સુકન્યા સમૃતધ્ધ યોજના 

 

p હેતુ: પોસ્ટ બવભાગ દ્વારા બેટી બચાવો, બેટી પઢાવો અાંતગડત મહત્વાકાાંક્ષી યોજનાઓન ાં 

સ દૃઢ અમલીકરણ.  

p યોગ્યતા: સ્ત્રી સાંતાનનાાં માતા કે બપતા અથવા કાનૂની વાલી ખાત  ખોલાવી શકે. બાળકીનો 

જન્મ થાય ત્યારથી દસ વર્ડની ઉંમર સ ધી(વધ માાં વધ  બે બાળકીના) લર્ ત્તમ 

રૂ.૧૦૦૦ની રકમ સાથે ખાત  ખોલાવી શકાય છે. 

p ફાયદાઓ: આ યોજના અાંતગડત બાળકીના લીગલ/નેચરલ ગાહડડયન રૂ. ૧૦૦૦ થી રૂ. 

૧,૫૦,૦૦૦ સ ધીની રકમ વર્ડ દરબમયાન જમા કરાવી શકે છે. હપ્તાની સાંખ્યા મયાડહદત 

નથી. 

 અન્ય કોઇપણ બચત યોજના કરતાાં સ કન્યા સમૃબધ્ધ યોજનાનો વ્યાજ દર અબધક 
મળે છે. 

 એક બાળકી માટે માત્ર એક જ ખાત ાં ખૂલી શકે છે. 

 કલમ-૮૦ સી અાંતગડત ઇન્કમટેક્ષમાાંથી કર રાહતનો લાભ મેળવી શકાય છે. 

 બાળકીની ઉંમર ૧૮ વર્ડની થાય ત્યારે ૫૦ ટકા સ ધીની આાંબશક ઉપાડની સ બવધા 
અને ૨૧ વર્ડની ઉંમર બાદ ખાત ાં બાંધ કરી શકાય છે. 

p કાયયપધ્ધતત: 

૧)  આ યોજનાનો લાભ લેવા નજીકની પોસ્ટ ઓહફસ કે રાષ્ટ્ર ીયકૃત બેંક શાખાનો 
સાંપકડ  કરવો. 

૨)  કન્યાના જન્મન ાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવ ાં આવશ્યક છે. 

p અમલીકરણ સંસ્થાઓ: આ યોજનાનો લાભ લેવા નજીકની પોસ્ટ ઓહફસ કે રાષ્ટ્ર ીયકૃત 
બેંક શાખાનો સાંપકડ  કરવો. 
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૬ પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા યોજના 

p હેતુ: બેંક અથવા નાણાકીય સાંસ્થાઓ દ્વારા સ ક્ષ્મ એકમોને આવક મેળવવા અને બબન 

કૃબર્ પ્રવૃબત્તઓ માટે રૂ.૧૦ લાખ સ ધીની લોન માટેની જોગવાઇ. આ યોજનાનો માનનીય 

પ્રધાનમાંત્રીશ્રી દ્વારા ૮મી એબપ્રલ ૨૦૧૫નાાં રોજ શ ભારાંભ કરાયો છે. 

તા.૦૮/૦૪/૨૦૧૫નાાં રોજ માનનીય વડાપ્રધાન દ્વારા ઉત્પાદન, સેવા, નાના વ્યવસાય 
અને વેપાર હેઠળ આવનાર નાની બબઝનેસ પ્રવૃબત્તઓને લોન પ્રદાન કરવા માટે પ્રધાનમાંત્રી 
મ દ્રા યોજનાન ાં ઉદર્ાટન કરવામાાં આવેલ છે. આ યોજના અાંતગડત લોન નીચે મ જબ ત્રણ 
વગડમાાં ઉપલબ્ધ છે. 

૧)  બશશ  લોન-રૂ.૫૦,૦૦૦/- સ ધીની લોન 

૨)  બકશોર લોન-રૂ.૫૦,૦૦૦/- થી રૂ.૫ લાખ સ ધીની લોન 

૩)  તરૂણ લોન-રૂ.૫ લાખ થી રૂ.૧૦ લાખ સ ધીની લોન 

p યોગ્યતા: કોઇ પણ ભારતીય નાગરીક 
p લાભો: 

૧)  જામીન બસવાય લોનની સ બવધા ઉપલબ્ધ છે. 

૨)  મહહલાઓ દ્વારા આયોબજત યોજનાઓને ૦.૨૫ ટકા ઓછ ાં  વ્યાજ ચૂકવવ ાં પડશે. 

૩)  ઉત્પાદન, વ્યવસાય અને સેવાકીય પ્રવૃબત્તઓ માટે લોનની સ બવધાઓ: 

 વાહન વ્યવહાર પ્રવૃબત્ત માટે લોન: ઓટો રીક્ષા, નાના માલવાહક વાહનો, થ્રી વ્હીલસડ, 
પેસેન્જર કાર, ટેક્ષી વગેરે ખરીદવા માટે લોન. 

 સામૂહહક, સામાબજક અને વ્યબતતગત સેવા પ્રવૃબત્ત માટે લોન: જવેી કે સલૂન, બ્ય ટી 
પાલડસડ, જીમ, બ્ય ટીતસ, દરજીની દ કાન, ડર ાય બતલબનાંગ, સાયકલ અને મોટરસાયકલ 
હરપેહરાંગ દ કાન, ઝેરોક્ષ માટેની દ કાન, દવાની દ કાન, ક હરયર એજન્ટસ સેવાઓ વગેરે 
માટે લોન. 

 ફ ડ પ્રોડતટસ પ્રવૃબત્ત માટે લોન: ગૃહ ઉદ્યોગો જવેા કે પાપડ, અથાણાાં, જામ કે જલેી 
બનાવવા, ગ્રામ્ય કક્ષાએ કૃબર્ ઉત્પાદનોન ાં સાંરક્ષણ, મીઠાઇની દ કાનો, નાના ફૂડ 
સ્ટોલ્સ અને કેન્ટીન સેવાઓ, આઇસ અને આઇસ્રીમ બનાવવાના એકમો, બબસ્કીટ, 
બ્રેડ બનાવવના એકમો વગેરે. 

p અમલીકરણ સંસ્થાઓ: કોઇ પણ બેંકની શાખા 
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૭ આમ આદમી બીમા યોજના 

p હેતુ: આમ આદમી બીમા યોજના ગ્રામીણ જમીન બવહોણા ર્ર માટે એક સામાબજક સ રક્ષા 
યોજના છે. આ યોજનાની શરૂઆત રજી ઑતટોબર, ૨૦૦૭ના રોજ કરવામાાં આવી. 

p યોગ્યતા: ૧૮ થી ૫૯ વર્ડ વચ્ચેની વય ધરાવતી વ્યબતત. 
p ફાયદાઓ: આ યોજના હેઠળ ક ટ ાં બની મ ખ્ય વ્યબતત અથવા એક કમાતા સભ્યને આવરી 

લેવામાાં આવશે. 

૧)  પ્રબત વ્યબતત દીઠ વાબર્ડક બપ્રબમયમ રૂ.૨૦૦/- કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા એકસરખા ભાગે વહેંચવામાાં આવશે. જથેી વીમા રબક્ષત વ્યબતતએ કોઇ 
બપ્રબમયમ ભરવાન ાં રહેશે નહીં.  

૨)  ક દરતી મૃત્ય  પર રૂ.૩૦,૦૦૦/- 

૩)  અકસ્માતમાાં મૃત્ય ના બકસ્સામાાં અથવા અકસ્માતના  કારણે અપાંગતાના 
બકસ્સામાાં રૂ. ૭૫,૦૦૦/- 

૪)  અકસ્માતના કારણે  આાંબશક અપાંગતાના માટે(એક આાંખ અથવા એક પગ 
ગ માવ્યેથી) રૂ. ૩૭,૫૦૦/- 

p અમલીકરણ સંસ્થાઓ: આ ફાંડ લાઇફ ઇન્સ્યોરન્સ કોપોરેશન (LIC) દ્વારા જાળવવામાાં 
આવે છે. 
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૮ સુરક્ષા બંધન યોજના 

p હેતુ: આકબસ્મક મૃત્ય  અને સાંપૂણડ બવકલાાંગતાના બકસ્સામાાં રૂ. ૨ લાખન ાં વીમા રક્ષણ તથા 
આ યોજનાનો ઉદે્દશ્ય એ એક પ્રકારની જીવન વીમા પોલીસી છે. જમેાાં વીમા ધારકના 
કોઇપણ કારણસર થયેલા મૃત્ય  સામે તેના વારસદાર/પહરવારજનોને રૂબપયા બે લાખ 
ચૂકવવામાાં આવશે. 

p યોગ્યતા: પ્રધાનમાંત્રી જીવન જ્યોબત વીમા યોજના તથા  પ્રધાનમાંત્રી સ રક્ષા વીમા યોજના 
માાં જોડાઇ શકવાની યોગ્યતા. 

p ફાયદાઓ: આ યોજના અાંતગડત ૦૩ યોજનાઓન ાં જોડાણ કરવામાાં આવેલ છે. 

p સુરક્ષા હિપોઝીટ યોજના: 

આ યોજના અાંતગડત કોઇપણ વ્યબતત PMSBY યોજનાના સતત કવરેજ માટે ફતત એક 
વખત ભેટની વ્યવસ્થા. જ ે માટે ફતત એક વાર રૂ.૨૦૧/-ની રકમ રોકડ અથવા ચેક 
મારફતે ચ કવવાની વ્યવસ્થા. 

p જીવન સુરક્ષા હિપોઝીટ યોજના: 

આ યોજના અાંતગડત કોઇપણ વ્યબતતના PMSBY અને PMJJBY યોજનાના સતત 
કવરેજ માટે ફતત એક વખત ભેટની વ્યવસ્થા. જ ેમાટે રૂ. ૫૦૦૧ ની રકમ રોકડમાાં અથવા 
ચેક મારફત જમા કરાવવાની વ્યવસ્થા. 

p જીવન સુરક્ષા ગીફ્ટ ચેક: 

આ યોજના અાંતગડત કોઇપણ વ્યબતતના પ્રધાનમાંત્રી સ રક્ષા બાંધન યોજના સતત કવરેજ 
માટે ફતત એક વખત ભેટની વ્યવસ્થા. આ માટે જ ેવ્યબતત વીમા બપ્રબમયમ બગફ્ટ આપવા 
ઇચ્છત ાં હોય તે જ ેતે વ્યબતતના નામનો રૂ.૩૫૧/- નો ડીમાન્ડ ડર ાફ્ટ અથવા બગફ્ટ ચેક 
ખરીદી શકશે.  

p અમલીકરણ સંસ્થાઓ: આ યોજનાનો લાભ લેવા નજીકની કોઇપણ બેંકની શાખાનો 
સાંપકડ  કરવો. 
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૯ પ્રધાનમંત્રી ફસલ બીમા યોજના (PMFBY) 

p યોજનાનો ઉદે્દશ  
ક)  અણધાયાડ સાંજોગો/ર્ટનાના કારણે ખેડૂતોને પાક ન કસાનીથી જ ે આબથડક 

ન કસાન થય ાં હોય તેમને આબથડક ટેકો આપવો. 
ખ)  ખેડૂતોની આવક બસ્થર રાખવી જથેી તેઓ ખેતી વ્યવસાય કે્ષત્રે ટકી રહે. 
ગ)  ખેડૂતોને ખેતી માટે આધ બનક અને નવીન ટેકબનક અપનાવવા પ્રોત્સાહન 

આપવ ાં. 
ર્)  કૃબર્ કે્ષત્રમાાં બધરાણ/નાણાાંનો પ્રવાહ જાળવી રાખવો. 

p પાત્રતાના ધોરણો 

૨.૧  બધા ખેડૂતો જમેાાં ભાબગયા/ભાગીદાર અને ગણોત ખેડૂતો જઓે નોટીફાઈડ 
બવસ્તારમાાં નોટીફાઈડ પાક પકવતા હોય, તેઓ આ યોજના હેઠળ આવરી લેવાને 
પાત્ર છે.  

૨.૨ બધા ખેડૂતો જઓે મોસમી ખેતીની કામગીરી માટે નાણાાંકીય સાંસ્થાઓ પાસેથી  
નોટીફાઈડ પાક માટે બધરાણ મેળવતા (એટલે કે બધરાણી ખેડૂતો) ખેડૂતોને 
ફરબજયાતપણે  આવરી લેવાનાાં રહેશે. 

p યોજનાના ફાયદા/સહાય 
આ યોજના હેઠળ ખેડૂતો દ્રારા ખરીફ પાક માટે બે ટકા,રવીપાક માટે ૧.૫ ટકા તેમજ 
વાબર્ડક વાબણબજયક અને વાબર્ડક બાગાયતી પાકો માટે પાાંચ ટકા સ ધીન ાં બપ્રબમયમ ભરવાન ાં 
થાય છે. 
આ યોજના હેઠળ પાકના નીચે જણાવેલ તબક્કાઓ અને પાકને ન કસાન થાય તેવા જોખમ 
આવરી લેવામાાં આવેલ છે . 

એ) વાવેતર ન થવું/રોપણી ન થવી (Prevented sowing):ઓછા 
વરસાદના કારણે અથવા બવપરીત મોસમની બસ્થબતના કારણે, વીમા હેઠળના 
બવસ્તારમાાં વાવણી અને વાવેતરને રોકાવ ાં પડેતેવા સાંજોગોમાાં.  

બી)   ઊભો પાક (વાવણીથી લણણી સ ધી): અટકાવી ન શકાય તેવા જોખમો એટલે 
કે દ કાળ, વરસાદ ન પડવો, પૂર, વધારે વરસાદ/જળબાંબાકાર, જીવાત અને 
રોગો, જમીન ખસવી, ક દરતી આગ, વીજળી પડવી, વાવાઝોડ ાં , બરફના 
તોફાન, ચરવાત અને ચરવાતના કારણે થતો વરસાદ તેમજ કમોસમી 
વરસાદ/માવઠાાંના જોખમોના કારણે થત ાંન કસાન વ્યાપક રીતે આવરી લેવામાાં 
આવે છે.      
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સી)   કાપણી પછીના નુકસાન:કાપણી બાદના બે સપ્તાહ સ ધીના સમયને આ વીમા 
યોજના હેઠળ આવરી લેવામાાં આવ્યા છે.  

િી)   સ્થાતનક આપતિઓ: નોટીફાઈડ બવસ્તારમાાં કરા પડવા, જમીન ખસવી અને 
જળ બાંબાકારના કારણે સ્થાબનક બવસ્તારમાાં પાકને ન કસાન.  

ઈ)   ઓન એકાઉન્ટ પેમેન્ટની જોગવાઈ : મ ખ્ય પાકો માટે મધ્યવતી પ્રબતકૂળ 
પહરબસ્થબતને કારણે થયેલ ન કસાન માટે ખેડૂતોને ઓન એકાઉન્ટ પેમેન્ટની 
જોગવાઈ  

p પ્રહક્રયા 

રાજય ત ક્ષાએ સબચવશ્રી, કૃબર્ના અઘ્ યક્ષપણા હેઠળ વીમા યોજનાની સાંત લન સબમબતની 

રચના ત રવામાાં આવેલ છે. સદર સબમબત કેન્ ગ સરકારશ્રીની માગડદશડક સૂચના મ જબ જ ેતે 
ઋત ની શરુઆતમાાં ટેન્ડર/બીડ કરી અમલકતાડ સાંસ્થાઓ નક્કી કરવાન ાં રહેશે તેમજ 
યોજના હેઠળ આવરી લેવાનાર પાક, ડીફાઇન્ ડ બવસ્તાર, બપ્રબમયમના દર, બપ્રબમયમમાાં 
સબસીડી, બવમાપાત્ર રત મ વગેરે બાબતો નક્કી ત રે છે અને તે મ જબ જ ેતે ઋત નો ઠરાવ 
બહાર પાડશે.જનેા આધારે જ ેતે નોટીફાઈડ બવસ્તારના નોટીફાઈડ પાકો માટે ખેડૂતો દ્વારા 
દરખાસ્ત પત્રક ઓનલાઈન રજ  કરવાન ાં રહેશે અને તેના આધારે યોજનાની અમલકતાડ 
સાંસ્થા બેંકો મારફતે બપ્રબમયમ સ્વીકારશે, દાવાઓની ગણતરી કરી બનયમોન સાર 
મળવાપાત્ર દાવાઓ માંજ ર કરશે અને નોડલ બેંકો મારફતે ખેડૂતોના ખાતામાાં પાક બવમાના 
દાવાની રકમ જમા કરાવશે. 

p અમલીકરણ કરતી કચેરી/એજન્સી/સંસ્થા 
ભારતીય કૃબર્ બવમા કાંપની(AIC) અને  ભારત સરકારશ્રી  દ્વારા એમ્પેનલ્ડ થયેલ અન્ય 
બવમા કાંપનીઓ પાસેથી ટેન્ડર/બીડ માંગાવી બપ્રબમયમના દર તથા વીમા કાંપનીઓ  નક્કી 
કરવાની રહેશે અને તે સાંસ્થા યોજનાની અમલીકરણ સાંસ્થા તરીકે કાયડવાહી કરશે.   

p અન્ય શરતો 
પ્રધાનમંત્રી ફસલ બીમા યોજના(PMFBY)ની ઓપરેશનલ ગાઈડ લાઈનમાાં જણાવેલ 
જોગવાઈઓને ધ્યાને લઈ કાયડવાહી કરવાની રહેશે.  
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૧૦ પ્રધાનમંત્રી કૃતર્ષ તસંચાઇ યોજના (PMKSY) 

p યોજનાનો ઉદે્દશ 

 'જલ સાંચય' અને 'જલ બસાંચન' દ્વારા વરસાદી પાણી ઉપયોગ કરીનેજળ સાંરક્ષણ અને 

ભૂગભડ જળ હરચાજડ સાંવધડન તથા વોટરશેડ બવકાસ જવેા કામો દ્વારા જળ સાંપબત્તનો 

મહત્તમ ઉપયોગ કરવો. 

 વરસાદ પર નોંધપાત્ર બનભડરતાને કારણે બીન બપયત બવસ્તારમાાં ખેતી અબત 

જોખમકારક અને ઓછી ઉત્પાદકતાનો વ્યવસાય બની રહેલ છે. .આ સાંજોગોમાાં 

અન ભવ સાથેરક્ષણાત્મક બસાંચાઇ ટેકનોલોજી અને ઉત્પાદકતા વૃબિ તરફ દોરી જતાાં 

ઇનપ ટ્સ દ્વારા સૂક્ષ્મ બસાંચાઈને લોકબપ્રય કરી વધ  ઉત્પાદકતા અને વધ  આવક દ્વારા 

ગ્રામીણ બવકાસ હાાંસલ કરવો . 

p પાત્રતાના ધોરણો 

 રાજ્ય દ્વારા તમામ બજલ્લાઓના ડીસ્ટર ીક ઇરીગેશન પ્લાન તૈયાર કરવાના રહે છે અને તે 

મ જબ રાજ્યનો સ્ટેટ ઇરીગેશન  પ્લાન તૈયાર કયેથી આ યોજના માટે યોગ્યતા/ 

લાયકાત બસધ્ધ થાય છે. 

p યોજનાના ફાયદા/સહાય 
 યોજના અાંતગડત ‘પર ડર ોપ મોર રોપ’ માટે સૂક્ષ્મ બસાંચાઈ પધ્ધબતથી ક લ બપયત 

બવસ્તારમાાં વધારો થાય છે. 

 બપયત જરૂરીયાત અને ઉપયોગીતા વચ્ચે કડી રૂપ બને છે . 

 પાણી બવતરણ વ્યવસ્થા મજબ ત બને છે . 

 પાણી વપરાશની કાયડક્ષમતા વધે છે . 

 પાક ઉત્પાદતતા વધે છે અને ખેતી ખચડ ર્ટે છે. 

 રોગ અને જીવાતથી થત ાં ન કસાન ર્ટે છે. 

p પ્રહક્રયા 

આ યોજના હેઠળ ‘પર ડર ોપ મોર રોપ’ ર્ટક માટે સૂક્ષ્મ બસાંચાઈ પધ્ધબત અાંતગડતનો  લાભ 
મેળવવા માટે ગ જરાત ગ્રીન રીવોલ્ય શન કાંપની , વડોદરા ને ખેતીને લગતા સાધબનક 

કાગળો સહહત અરજી કરવાની રહે છે. 
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p અમલીકરણ કરતી કચેરી/એજન્સી/સંસ્થા 

આ યોજના હેઠળ નીચે મ જબના ર્ટકો છે. 

અનુ. ઘટકનું નામ અમલીકરણ કરનાર તવભાગ 

૧ Accelerated Irrigation 

Benefit Programme 

(AIBP) 

નમડદા, વોટર રીસોસીસ અને કલ્પસર બવભાગ 

૨ Har Khet Ko Pani 

૩ Per Drop More Crop કૃબર્ અને સહકાર બવભાગ, સબચવાલય, 

ગાાંધીનગર  

૪ Watershed 

Development 

રૂરલ ડેવલપમેનન્ટ )CEO-GSWMA 

૫ MNREGA (Water 

Conservation) 

રૂરલ ડેવલપમેનન્ટ, એડીશનલ કમીશનર, 

મનરેગા 

આ યોજના અાંતગડત ‘પર ડર ોપ મોર રોપ’ માટે કૃબર્ અને સહકાર બવભાગ, સબચવાલય, 
ગાાંધીનગર હસ્તક કામગીરી છે અને પર ડર ોપ મોર રોપ’ ર્ટક માટેની અમલીકરણ એજન્સી 
ગ જરાત ગ્રીન રીવોલ્ય શન કાંપની લી., વડોદરા છે. 

p અન્ય શરતો 

રાજ્ય દ્વારા તમામ બજલ્લાઓના ડીસ્ટર ીક ઇરીગેશન પ્લાન (DIP)તૈયાર કરી તેને સ્ટેટ 
લેવલ સેન્કશનીંગ કબમહટમાાં માંજૂર  કરવાનો રહે છે. 

  

TTC-RAJKOT 8000278910



TTC A
CADEM

Y- R
AJK

OT

 14  

૧૧ ‘‘બેટી વધાવો’’ અતભયાન 

p યોજનાનો ઉદે્દશ 

 સ્ત્રી ભૃણ હત્યા અટકાવવાના હેત સર ગભડના જાબત પરીક્ષણ ઉપર પ્રબતબાંધ મ કતો, 

ધી પીસી એન્ડ પીએનડીટી એકટ, ૧૯૯૪ રાષ્ટ્ર ીય કક્ષાએ અમલમાાં મ કવામા 

આવેલ છે. જન્ મ સમયે બાળકોના જાબત પ્રમાણદરમાાં સમાનતા લાવવા ગ જરાતમાાં 

‘‘બેટી વધાવો’’ અબભયાન અાંતગડત કાયદાન ાં સર્ન અમલીકરણ કરવામાાં આવેલ 

છે તથા જનજાગૃબતના બવબવધ માધ્યમો ધ્વારા પ્રચાર-પ્રસાર કરવામાાં આવી રહયો 

છે. હાલ ભારત સરકારના મહહલા અને બાળ બવકાસ માંત્રાલયે ‘બેટી બચાઓ બેટી 

પઢાઓ’ યોજના અમલમા મ કેલ છે, જમેાાં ગ જરાતના અમદાવાદ, ગાાંધીનગર, સ રત, 

મહેસાણા, રાજકોટ, અમરેલી આણાંદ, પાટણ અને ભાવનગર એમ ક લ ૯ બજલ્લાઓ 

આવરી લેવામાાં આવેલ છે. 

p અમલીકરણ કરતી કચેરી/એજન્સી/સંસ્થા 

 પીસી એન્ ડ પીએનડીટી એકટ-૧૯૯૪ની જોગવાઇ અન સાર કાયદાન ાં અમલીકરણ 

કરવા સારુ રાજય સરકાર દ્વારા એપ્રોબપ્રએટ ઓથોરીટી તરીકે સ્ ટેટ એપ્રોબપ્રએટ 

ઓથોરીટી, કલેકટરશ્રી, બજલ્લા બવકાસ અબધકારીશ્રી, મ ખ્ય બજલ્લા આરોગ્ય 

અબધકારીશ્રી, તાલ કા હેલ્થ ઓહફસરશ્રી,પ્રાાંત ઓહફસરશ્રી, કોપોરેશન એરીયાની 

બનમણૂાંક કરી સદર કાયદાન ાં અમલીકરણ તથા સાંલગ્ન કાયડવાહી કરવામાાં આવી રહેલ 

છે. 
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૧૨ સવય તશક્ષા અતભયાન 

p ઉદે્દશો:રાજયમાાં ગ ણવત્તાય તત પ્રાથબમક બશક્ષણના સાવડબત્રકરણ અને સ્ થાયીકરણ 
અબભવૃબિના ધ્ યયેોને હાાંસલ કરવા 

૬ થી ૧૪ વર્ડના તમામ બાળકોને મફત અને ફરજીયાત બશક્ષણ અન્વયે રાઇટ ટ  
એજ્ય કેશન એતટ -૨૦૦૯નો એબપ્રલ- ૨૦૧૦થી અમલ  

p પાત્રતા:૬ થી ૧૪ વર્ડના તમામ બાળકો 

p યોજનાના ફાયદા:૬ થી ૧૪ વર્ડની વયજૂથના તમામ બાળકો સામાબજક, આબથડક કે 
બલાંગભેદ બવના ગ ણવત્તાય તત પ્રાથબમક બશક્ષણ પ ણડ કરે તે માટે  

 શાળાની માળખાકીય સ બવધાઓનો બવકાસ,  

 તાલીમ દ્વારા બશક્ષક સજ્જતા,    

 કન્યાઓ માટે બનવાસી સ બવધા સાથેના કસ્ત રબા ગાાંધી બાબલકા બવદ્યાલય,  

 બવબશષ્ટ્ જરૂહરયાત ધરાવતા બાળકો (CWSN-Children With Special 
Needs) ને સાધનસહાય,  

 શાળા બહારના બાળકોને ખાસ તાલીમ દ્વારા શાળામાાં પ નઃ સ્થાપન    

p પ્રહક્રયા:૬ થી ૧૪ વયજૂથના તમામ બાળકોને સાવડબત્રક બશક્ષણ આપવાના ધ્યેયને 
પહરપ ણડ કરવા માટે 

 રાઇટ ટ  એજ્ય કેશન એતટ -૨૦૦૯ની  જોગવાઇ મ જબ શાળાની ઉપલબ્ધતા  

 સ્પેબશયલ ટરે બનાંગ (STP) વયજૂથના શાળા બહારના બાળકો માટે ૬ થી ૧૪ : 
વયકક્ષા મ જબ નજીતની શાળામાાં નામાાંકન અને સ્ પેબશયલ ટરેનીંગ આપી બાળકોને 
તેમની વયને અન રૂપ ધોરણમાાં સામાન્ ય શાળામાાં મેઇન્સ્ટર ીમ કરવા 

 અાંતહરયાળ અને શહેરી વાંબચત બવસ્તારના બાળકોને ટર ાન્સપોટેશનની સ બવધા 

 ૬ થી ૧૪ વયજૂથના તમામ બાળકોને સમાન બશક્ષણ આપવાના ધ્યેયને પહરપ ણડ 
કરવા માટે 

 બવબશષ્ટ્ જરૂહરયાત ધરાવતા બાળકો (CWSN-Children With Special 
Needs) માટે પ્રારાં બભક બશક્ષણ, સાધન સહાય, વાલીને માગડદશડન અને જન જાગૃબત 

 કન્યા બશક્ષણને પ્રોત્સાશન માટે જનજાગૃબત કાયડરમો અને કે .જી.બી.વી.  
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 ૬ થી ૧૪ વયજૂથના તમામ બાળકોને ગ ણવત્તાય કત બશક્ષણ આપવાના ધ્યેયને 
પહરપ ણડ કરવા માટે 

 પ્રજ્ઞા અબભગમ એટલે ‘‘પ્રવૃબત્ત દ્વારા જ્ઞાન’’ ભાર બવનાન ાં ભણતર પિબત દ્વારા 
બશક્ષણ 

 કોમ્પ્ય ટર એઇલેડ લબનિંગ એટલે કોમ્પ્ય ટર દ્વારા બવર્ય બશક્ષણનો અબભગમ 

 જરૂહરયાત આધાહરત સેવાકાલીન બશક્ષક તાલીમ 

p અમલીકરણ એજન્સી:રાજ્ય કક્ષાએ – ગ જરાત રાજ્ય પ્રારાં બભક બશક્ષણ પહરર્દ  સ્ટેટ 
પ્રોજતેટ કચેરી 

 બજલ્લા કક્ષાએ  બજલ્લા પ્રોજતેટ કચેરી  

 તાલ કા કક્ષાએ  બ્લોક રીસોસડ સેન્ટર  

 તલસ્ટર કક્ષાએ  તલસ્ટર રીસોસડ સેન્ટર  

 શાળા કક્ષાએ  શાળા વ્યવસ્થાપન સબમબત  
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૧૩ મુખ્ યમંત્રી અમૃતમ “મા” યોજના અને “મા વાત્સલ્ય” યોજના 

p યોજનાનો ઉદે્દશ 
 ગરીબી રેખા હેઠળ જીવતા ક ટ ાંબો અને મધ્યમ વગીય પહરવારો પોતાની પસાંદગીવાળી 

ખાનગી તેમજ સરકારી સાંલગ્ન હોબસ્પટલમાાંથી સારી ગ ણવત્તાય તત સારવાર તદ્દન 
મફત મેળવી શકે . 

p પાત્રતાના ધોરણો 
 લાભાથી ક ટ ાંબનો ગ્રામ્ય ગૃહ બનમાડણ અને ગ્રામ્ય બવકાસ બવભાગ તેમજ શહેરી ગૃહ 

બનમાડણ અને શહેરી બવકાસ બવભાગની બીપીએલ યાદીમાાં સમાવેશ જરૂરી.  
 રૂ.૧.૨૦ લાખ કે તેથી ઓછી પાહરવારીક વાબર્ડક આવકનો દાખલો. 

p યોજનાના ફાયદા/સહાય 
 યોજના હેઠળ ગાંભીર બીમારીઓ જવેી કે હ્રદય, કીડની, કેન્સર, નવજાત બશશ ઓના 

ગાંભીર રોગ, ગાંભીર ઇજાઓ, બન્સડ અને મગજના રોગો જવેી બીમારીઓની ક લ ૫૪૪ 
જટેલી પ્રોસીજર માટે ક ટ ાંબ દીઠ વાબર્ડક રૂ.૨ લાખ સ ધીની કેશલેસ સારવાર ઉપલબ્ધ 
કરાવવામાાં આવે છે.  

 મા કાડડ  ધરાવતો લાભાથી યોજના સાથે જોડાયેલ ક લ ૧૧૨ જમેાાં ૬૮ ખાનગી ૧૯ 
સરકારી તેમજ ૨૫ સ્ટેન્ડ અલોન ડાયાલીસીસ સેન્ટરમાાં જઇને લાભ લઇ શકે છે.  

 લાભાથીના ક ાં ટ ાંબના દરેક સભ્યના ફોટો, બાયોમેહટરક અાંગ ઠાના બનશાનનો સમાવેશ 
હોય તેવ ાં તય .આર. (તવીક હરસ્પોન્સ) મા/મા વાત્સલ્ય કાિય  આપવામાાં આવે છે.  

p પ્રહક્રયા 
 મા/મા વાત્સલ્ય યોજનાન ાં કાડડ  તાલ કા કક્ષાએ સ્થાબપત ૨૫૧ બકઓસ્ક તેમજ સીટી 

કક્ષાએ સ્થાબપત ૬૭ બકઓસ્ક પરથી મેળવી શકે છે.  
 લાભાથી ક ટ ાંબના ફોટા અને અાંગ ઠાના બનશાન લઇ તાલ કા વેહરફાયીંગ ઓથોહરટી 

દ્વારા ચકાસણી કરી કાડડ  આપવામાાં આવે છે.  

p અમલીકરણ કરતી કચેરી/એજન્સી/સંસ્થા 
 રાજ્ય કક્ષાએ સ્ટેટ નોડલ સેલની રચના કરવામાાં આવેલ છે.  
 તલેઇમ પ્રોસેસ, હોબસ્પટલ એમપેનલમેન્ટ, આઇ.ઇ.સી. પ્રવૃબત્તઓ માટે 

Implementation Support Agency તરીકે એમ.ડી.ઇન્ડીયા હેલ્થકેર 
નેટવકડ  પ્રા.બલ.ને બનય તત કરેલ છે.   

p અન્ય શરતો 
 યોજના હેઠળ મા/મા વાત્સલ્ય કાડડ  કઢાવવ ાં જરૂરી છે.  
 યોજના અાંતગડત ગાંભીર બીમારીઓની બનયત કરેલ ૫૪૪ પ્રોબસજરોની સારવાર સાંલગ્ન 

હોબસ્પટલોમાાંથી જ મળવાપાત્ર થાય છે. 
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અન્ય યોજનાઓ 

૧૪ મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્ર ીય ગ્રામીણ રોજગાર બાંહેધરી યોજ્ના 

p યોજનાનો ઉદે્દશ: ગ્રામ્ય બવસ્તારમાાં રહેતા ક ટ ાંબોને, ક ટ ાંબદીઠ વર્ડ દરબમયાન વધ માાં વધ  
૧૦૦ હદવસ રોજગારીની બાાંહેધરી આપવાનો આ યોજનાનો ઉદે્દશ છે. 

p પાત્રતાના ધોરણો: યોજના હેઠળ તમામ ગ્રામીણ ક ટ ાંબોના પ ખ્ત વયના સદસ્યો કે જઓે 
સવેતન રોજગારી મેળવવા શાહરરીક શ્રમ તથા બબનક શળ કામ કરવા ઇચ્છ ક હોય, તેવા 
ક ટ ાંબો આ યોજનાનો લાભ લઇ શકે છે.  

p યોજનાના ફાયદા/સહાય: જોબ કાડડ  ધારક ગ્રામીણ ક ટ ાંબને વધ માાં વધ  ૧૦૦ હદવસ 

રોજગારી આપવાની સાથે ગ્રામ્ય બવસ્તારમાાં લોકોપયોગી વ્યબતતગત અને સામૂહહક 
માળખાકીય સ બવધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવે છે. 

p પ્રહક્રયા: રોજગારી વાચ્છ ાંક ક ટ ાંબોએ સાંબાંબધત ગ્રામ/તાલ કા પાંચાયત સમક્ષ સળાંગ ૧૪ 
હદવસની રોજગારી લેબખત/મૌબખક સ્વરૂપે માાંગણી કરવાની રહે છે. આવી માાંગણી થયેથી 
જોબકાડડધારક ક ટ ાંબને ગ્રામ પાંચાયત દ્વારા હદન-૧૫માાં કામ શરૂ કરી રોજગારી પૂરી 
પાડવાની રહેશે. પ્રોગ્રામ ઓફીસર તે માટે અઠવાહડક ઇ-મસ્ટર ઇસ્ય  કરશે. ગ્રામ પાંચાયત 
દ્વારા કામ શરૂ કરાવી, મસ્ટર બનભાવણી કરી પ્રોગ્રામ ઓહફસરને ચ કવણા માટે મોકલી 
આપશે. પ્રોગ્રામ ઓહફસરની કચેરી દ્વારા કરેલ કામોના માપો લઇ શ્રબમકે કરેલ કામના 

પ્રમાણમાાં મળવાપાત્ર વેતન ૧૫ હદવસમાાં જ ેતે ક ટ ાંબના બેન્ક/ પોસ્ટના ખાતામાાં જમા 
કરાવશે. શ્રબમકોની આધાર કાડડની બવગતો પણ સ્વેચ્છાએ જોડી શકાશે.  

p અમલીકરણ કરતી કચેરી/એજન્સી/સંસ્થા: યોજનાના કામોન ાં અમલીકરણ ગ્રામ 
પાંચાયત/તાલ કા પાંચાયત/બજલ્લા પાંચાયત, સરકારશ્રીના સાંબાંબધત બવભાગો, કેન્દ્ર/રાજ્ય 
સરકારના જાહેર સાહસો, પ્રખ્યાત બબન સરકારી સાંસ્થા તથા સ્વ-સહાય જૂથો કરશે. બજલ્લા 
કક્ષાએ બજલ્લા પ્રોગ્રામ કો-ઓડીનેટર તરીકે બજલ્લા બવકાસ અબધકારી છે. 

p અન્ય શરતો: કામના સ્થળે છાાંયડો, તાત્કાબલક સારવારની દવાઓ, પીવાન ાં પાણી અને ૬ 

વર્ડથી નીચેના પાાંચથી વધ  બાળકો હોય તો ર્ોહડયાર્રની સવલતો આપવાની રહેશે. કામ 
પર અકસ્માતના બકસ્સામાાં મળવાપાત્ર રાહત, સામાબજક ઓહડટ અને ફહરયાદ બનવારણ, 
ઇ-એફ.એમ.એસ. પધ્ધબતથી શ્રબમકોના વેતન ચ કવણા સીધે સીધા શ્રબમકના ખાતામાાં 
જમા કરવા, કામની માાંગણી અન સાર ૧૫ હદવસની સમયમયાડદામાાં રોજગારી પૂરી પાડી ન 
શકાય તો તે ક ટ ાંબને બેરોજગારી ભથથ ાં, વગેરે શરતોન ાં પાલન કરવાન ાં રહેશે.            
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૧૫ મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના 

p યોજનાનો ઉદે્દશ 

રાજ્યના ઉચ્ચ બશક્ષણના અભ્યાસરમોમાાં પ્રવેશ મેળવવા માાંગતા તેજસ્વી અને 
જરૂહરયાતમાંદ બવદ્યાથીઓને ઉચ્ચ બશક્ષણ માટે ગ ણવત્તા અને આવક (Merit cum 
Means)ના ધોરણે આબથડક સહાય આપવી. 

p પાત્રતાના ધોરણો 

(૧) રૂ. ૬,૦૦,૦૦૦/- સ ધીની વાબર્ડક આવક ધરાવતા વાલીઓના સાંતાનો.  

(૨) સ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસરમો માટે ધોરણ-૧૨ની બવજ્ઞાન પ્રવાહ અથવા 
સામાન્ય પ્રવાહની પરીક્ષામાાં ૮૦ કે તેથી વધ  પરસેન્ટાઇલ મેળવનાર 

બવદ્યાથીઓ. 

(૩) હડપ્લોમા કક્ષાના અભ્યાસરમો માટે ધોરણ-૧૦ની પરીક્ષામાાં ૮૦ કે તેથી વધ  
પરસેન્ટાઇલ મેળવનાર બવદ્યાથીઓ. 

p યોજનાના ફાયદા/સહાય 

p ટ્યુશન ફી સહાય 

(૧) સ્નાતક કક્ષાના મેડીકલ અને ડેન્ટલના સરકાર માન્ય સાંસ્થાના સ્વ-બનભડર 
અભ્યાસરમો માટે બનયત થયેલ વાબર્ડક ટ્યૂશન ફીની ૫૦% રકમ અથવા રૂબપયા 
૨,૦૦,૦૦૦/- તે બે પૈકી જ ેઓછ ાં  હોય તેટલી સહાય. 

(૨) સ્નાતક કક્ષાના પ્રોફેશનલ કોસીસ માટે બનયત થયેલ વાબર્ડક ટ્યૂશન ફીની ૫૦%  
રકમ અથવા રૂબપયા ૫૦,૦૦૦/- તે બે પૈકી જ ેઓછ ાં  હોય તેટલી સહાય. 

(૩) સ્નાતક કક્ષાના કોસીસ બનયત થયેલ વાબર્ડક ટ્યૂશન ફીની ૫૦%  રકમ અથવા 
રૂબપયા ૧૦,૦૦૦/- તે બે પૈકી જ ેઓછ ાં  હોય તેટલી સહાય. 

(૪)  સરકાર માન્ય સાંસ્થાના ડીપ્લોમા સ્વ-બનભડર અભ્યાસરમો માટે બનયત થયેલ 
વાબર્ડક ટ્યૂશન ફીની ૫૦%  રકમ અથવા રૂબપયા ૨૫,૦૦૦/- તે બે પૈકી જ ે
ઓછ ાં  હોય તેટલી સહાય.  

(૫) સરકારી મેડીકલ, ડેન્ટલ, ઇજનેરી કોલેજોમાાં જનરલ બેઠકો પર અનામત કક્ષાના 
બવદ્યાથીઓ જ ે સાંખ્યામાાં પ્રવેશ મેળવે અને તેને કારણે જનરલ કેટેગરીના જ ે
સાંખ્યામાાં બવદ્યાથીઓને સ્થળાાંતર કરવ ાં પડે અને છેલ્લે જો કોઇ પણ સરકારી 
કોલેજમાાં તેઓને પ્રવેશ ન મળે અને ફરબજયાતપણે તેઓને સ્વ-બનભડર કોલેજમાાં 
પ્રવેશ મળેવવો પડે તો આવા આ યોજના હેઠળ પાત્રતા ધરાવતા બવદ્યાથીઓને 

પ્રવેશ મેળવેલ સ્વ-બનભડર કોલેજ અને સરકારી કોલેજ વચ્ચેની ટ્ય શન ફીના 
તફાવતની રકમ સહાય પેટે મળવાપાત્ર છે. 

TTC-RAJKOT 8000278910



TTC A
CADEM

Y- R
AJK

OT

 20  

p સાધન-પુસ્તક સહાય 
મેડીકલ/ડેન્ટલના સ્નાતક અભ્યાસરમોમાાં પ્રવેશ મેળવનાર બવદ્યાથીઓને પ્રથમ વર્ે 

સાધન-પ સ્તક સહાય પેટે રૂ.૧૦,૦૦૦, ઇજનેરી/ ટેકનોલોજી/ ફામડસી/ આકીટેતચરના 
સ્નાતક અભ્યાસરમોમાાં પ્રવેશ મેળવનાર બવદ્યાથીઓને પ્રથમ વર્ે સાધન-પ સ્તક સહાય 
પેટે રૂ.૫,૦૦૦ તથા ડીપ્લોમા અભ્યાસરમોમાાં પ્રવેશ મેળવનાર બવદ્યાથીઓને પ્રથમ વર્ે 
સાધન-પ સ્તક સહાય પેટે રૂ.૩,૦૦૦ મળવાપાત્ર છે. અભ્યાસરમની અવબધ દરમ્યાન 
સાધન-પ સ્તક સહાય માત્ર એક જ વખત મળવાપાત્ર છે. 

p પ્રહક્રયા  
(૧) બવદ્યાથીએ NIC દ્વારા તૈયાર કરવામાાં આવેલ વેબ પોટડલ 

(http://mysy.guj.nic.in) પર ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહે છે. 
(૨) ઓનલાઇન અરજી કયાડ બાદ જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે બવદ્યાથીએ અરજીની ખરાઇ 

હેત  રાજ્યમાાં આવેલા ક લ ૯૧ હેલ્પ સેન્ટસડ  પૈકીના નજીકના હેલ્પ સેન્ટર ખાતે 
જવાન ાં રહે છે. 

p અમલીકરણ કરતી કચેરી/એજન્સી/સંસ્થા 
(૧)  આ યોજના માટે નોડલ એજન્સી તરીકે કેસીજીને બનય તત કરવામાાં આવેલ છે.   
(૨) અભ્યાસરમ અન સાર નીચે જણાવેલ કબમશનરશ્રી/બનયામકશ્રીની કચેરીઓ 

અરજીની અાંબતમ ચકાસણી અને માંજૂરી માટે અબધકૃત કરવામાાં આવેલ છે. 
૧) ટેકબનકલ બશક્ષણને લગતા અભ્યાસરમો માટે કબમશનરશ્રી, ટેકબનકલ 

બશક્ષણની કચેરી;   
૨) ઉચ્ચ બશક્ષણને લગતા અભ્યાસરમો માટે કબમશનરશ્રી, ઉચ્ચ 

બશક્ષણની કચેરી;   
૩) મેડીકલ, ડેન્ટલ અને પેરામેડીકલને લગતા અભ્યાસરમો માટે 

કબમશનરશ્રી, આરોગ્ય, તબીબી સેવાઓ અને તબીબી બશક્ષણની 
કચેરી;   

૪)  એગ્રીકલ્ચરને લગતા અભ્યાસરમો માટે બનયામકશ્રી, ખેતીની કચેરી;   
૫)  વેટરનરીને લગતા અભ્યાસરમો માટે બનયામકશ્રી, પશ -પાલનની 

કચેરી;   
૬) આ બસવાયના અન્ય અભ્યાસરમો માટે સાંબાંબધત બનયામકશ્રી / 

કબમશનરશ્રીની કચેરીઓ દ્વારા અરજીઓની ચકાસણી અને માંજ રીની 
કાયડવાહી કરવાની રહેશે.  
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૧૬ વૃદ્ધ પેન્શન  

ઈતન્દરા ગાંધી રાષ્ટ્ર ીય વૃદ્ધ પેન્શન યોજના (વય વંદના) 

[IndiraGandhi National Old Age Pension Scheme – (IGNOAPS)] 

p યોજનાનો ઉદે્દશ 

p રાષ્ટ્ર ીય સામાબજક સહાય કાયડરમ (National Social Assistance 
Programme(NSAP)) હેઠળ વૃિોને આબથડક સહાય આપવી.  

p પાત્રતાના ધોરણો 

(૧)  અરજદારની ઊંમર ૬૦ વર્ડથી વધ  હોવી જોઈએ.  

(૨)  બી.પી.એલ.યાદીમાાં ૦ થી ૧૬ના સ્કોરમાાં સમાબવષ્ટ્. 

p યોજનાના ફાયદા/સહાય 

(૧)  ૬૦ થી ૭૯ વર્ડ સ ધીનાને રૂા.૪૦૦/- માબસક સહાય 
(રૂા.૨૦૦/- ભારત સરકાર અને રૂા.૨૦૦/- રાજ્ય સરકાર)  

(૨)  ૮૦ વર્ડથી વધ  ઊંમર ધરાવનારને રૂા.૭૦૦/- માબસક સહાય  
(રૂા.૫૦૦/- ભારત સરકાર અને રૂા.૨૦૦/- રાજ્યસરકાર)  

p પ્રહક્રયા 

તાલ કા મામલતદારને બનયત નમૂનામાાં અરજી કરવાની હોય છે. 

p અમલીકરણ કરતી કચેરી/એજન્સી/સંસ્થા 

મહેસૂલ બવભાગ હસ્તકના ૩૩ બજલ્લા કલેતટરશ્રી હેઠળના ૨૪૯ તાલ કા મામલતદારશ્રીઓ.  
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૧૭ 
વૃદ્ધ પેન્શન યોજના (રાજ્ય સરકાર) 
(તનરાધાર વૃદ્ધ પેન્શન યોજના) 

બનરાધાર વૃિ અને બનરાધાર અપાંગને નાણાાંકીય સહાય યોજના  

p યોજનાનો ઉદે્દશ 

બનરાધાર વૃિો અને અપાંગ બનરાધારોને બનભાવ માટે નાણાાંકીય સહાય આપવી.  

p પાત્રતાના ધોરણો 

(૧)  અરજદારની ઊંમર ૬૦ વર્ડથી વધ  હોવી જોઈએ. અપાંગ અરજદારના બકસ્સામાાં 

ઊંમર ૪૫ વર્ડથી વધ  અને અપાંગતાની ટકાવારી ૭૫% થી વધ  હોવી જોઈએ. 

(૨)  ૨૧ વર્ડથી વધ  વયનો પ ત્ર ન હોવો જોઈએ. પ ખ્ત વયનો પ ત્ર હોય પરાંત  
શારીહરક, માનબસક અપાંગતા ધરાવતો કે કેન્સર, ટી.બી. જવેી ગાંભીર માાંદગીથી 
પીડાતો હોય.  

(૩)  અરજદારની વાબર્ડક આવક:- 

 ગ્રામ્ય બવસ્તાર માટે રૂા.૪૭,૦૦૦/- અને 

 શહેરી બવસ્તાર માટે રૂા.૬૮,૦૦૦/- થી વધ  ન હોય. 

p યોજનાના ફાયદા/સહાય:- રૂા.૪૦૦/- માબસક (રાજ્ય સરકારનો ફાળો)  

p પ્રહક્રયા 

તાલ કા મામલતદારને બનયત નમૂનામાાં અરજી કરવાની હોય છે.  

p અમલીકરણ કરતી કચેરી/એજન્સી/સંસ્થા 

મહેસૂલ બવભાગ હસ્તકના ૩૩ બજલ્લા કલેતટરશ્રી હેઠળના ૨૪૯ તાલ કા મામલતદારશ્રીઓ.  

p અન્ય શરતો 

છેલ્લા ૧૦ વર્ડથી ગ જરાતમાાં વસવાટ કરતો હોવો જોઈએ.   
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૧૮ તવકલાંગ પેન્શન યોજના  

ઈતન્દરા ગાંધી નેશનલ િીસએબીલીટી પેન્શન સ્કીમ (IGNDPS) 

(કેન્દ્ર સરકારની યોજના) 

p યોજનાનો ઉદે્દશ 

તીવ્ર અશકત બવકલાાંગ વ્યબકતઓ માટે નાણાાંકીય સહાય આપવી. 

p પાત્રતાના ધોરણો 

(૧) લાભાથીન ાં નામ B.P.L. ક ટ ાંબની (૦ થી ૧૬ સ્કોર) યાદીમાાં સમાબવષ્ટ્ હોવ ાં 
જોઈએ. 

(ર) અરજદારની ઊંમર ૧૮ થી વધ  અને ૮૦ વર્ડથી ઓછી હોવી જોઇએ. (૧૮ થી 
૭૯ વર્ડ)  

 (નોંધ- ૮૦ વર્ડથી વધ  ઉંમરની વ્યબતતને ઈબન્દરા ગાાંધી રાષ્ટ્ર ીય વૃિ પેન્શન 
યોજના (IGNOPS) હેઠળ તબદીલ કરવાના રહે છે)  

(૩) અરજદારની બવકલાાંગતાની ટકાવારી ૮૦% કે તેથી વધ  હોવી જોઇએ. 

p યોજનાના ફાયદા/સહાય :- માબસક રૂા.૬૦૦/-  
(ભારત સરકાર રૂા.૩૦૦/- + રાજ્ય સરકાર રૂા.૩૦૦/-) 

p પ્રહક્રયા 

બજલ્લા સમાજ સ રક્ષા અબધકારીશ્રીને બનયત નમૂનામાાં અરજી કરવાની હોય છે.  

p અમલીકરણ કરતી કચેરી/એજન્સી/સંસ્થા 

સમાજ સ રક્ષા ખાતા હસ્તકના ૩૩ બજલ્લા સમાજ સ રક્ષા અબધકારીશ્રીઓ.  
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૧૯ તવકલાંગ પેન્શન યોજના  

સાંત સ રદાસ યોજના (રાજય સરકારની યોજના) 

p યોજનાનો ઉદે્દશ 

બતવ્ર અશકત બવકલાાંગ વ્યબકતઓ માટે નાણાાંકીય સહાય આપવી.  

p પાત્રતાના ધોરણો 
(૧) લાભાથીન ાં નામ B.P.L. ક ટ ાંબની  (૦ થી ૧૬ સ્કોર) યાદીમાાં નામ સમાબવષ્ટ્. 
(ર) અરજદારની ઉંમર ૦ થી ૬૪ વર્ડ સ ધીની હોવી જોઈએ. (તા.૩૧/૭/૨૦૦૯ના 

પહેલાનાાં જૂના લાભાથીઓ)  

(૩) અરજદારની બવકલાાંગતાની ટકાવારી ૭૫ ટકા કે તેથી વધ  હોવી જોઇએ. 
(૪)  તા.૧/૮/૨૦૦૯ પછી ૦ થી ૧૮ વર્ડ સ ધી બી.પી.એલ., ૮૦ ટકા બવકલાાંગતા 

ધરાવતી વ્યબતતઓ.  

(નોંધઃ- ૧૮ વર્ડની ઉંમર બાદ ભારત સરકારની IGNDPSમાાં તબદીલ કરવામાાં આવે 
છે.) 

p યોજનાના ફાયદા/સહાય     માબસક રૂા.૪૦૦/-(રાજ્ય સરકારનો ફાળો) 

p પ્રહક્રયા 

બજલ્લા સમાજ સ રક્ષા અબધકારીશ્રીને બનયત નમ નામાાં અરજી કરવાની હોય છે. 

p અમલીકરણ કરતી કચેરી/એજન્સી/સંસ્થા 

સમાજ સ રક્ષા ખાતા હસ્તકના ૩૩ બજલ્લા સમાજ સ રક્ષા અબધકારીશ્રીઓ.  

p અન્ય શરતો 

છેલ્લા ૧૦ વર્ડથી ગ જરાતમાાં વસવાટ કરતો હોવો જોઇએ.  

p તવશેર્ષ નોંધ :- 

(૧)  ભારત સરકારની IGNDPS બવકલાાંગતાની ટકા ૮૦ % કે તેથી વધ  છે.  

(૨)  રાજ્ય સરકારના જૂના લાભાથીઓમાાં બવકલાાંગતાની ટકાવારી ૭૫% છે. 
તા.૧/૮/૨૦૦૯ બાદ ૭૫% બવકલાાંગતા ધરાવતા લાભાથીને લાભ મળતો 
નથી.  

(૩)  ભારત સરકારની IGNDPSમાાં વય ૧૮- ૭૯ વર્ડ છે, જ્યારે રાજય સરકારમાાં 
૦-૧૭ વર્ડની ઊંમરનો સમાવેશ થાય છે.  
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૨૦ પ્રધાન મંત્રી ગ્રામ સિક યોજના 
p યોજનાનો ઉદે્દશ 

 પ્રધાન મંત્રી ગ્રામ સિક યોજના-૧ 
વસતી ગણતરી ૨૦૦૧ મ જબના ૨૫૦ થી વધ  વસતીના આહદજાબત પરા અને ૫૦૦ 
થી વધ  વસતીવાળા બબન આહદજાબત પરાઓને કનેબતટબવટી આપવી. 

 પ્રધાન મંત્રી ગ્રામ સિક યોજના-૨ 
જ ે રાજ્યોમાાં પ્રધાનમાંત્રી ગ્રામ સડક યોજના-૧ મ જબ ના મળવાપાત્ર પરા જોડાણ ની 
૧૦૦% માંજ રી મેળવી લેવામાાં આવી હોય તેવા રાજ્યોના હયાત રોડ નેટવકડ  પૈકી 
માગડદબશડકા મ જબના માકીંગ ની પાત્રતામાાં આવતા પસાંદગીના ગ્રામ્ય અને અન્ય બજલ્લા 
માગોને જોડીને બનતા થ્ર  રૂટ ને ૫.૫ મીટર સ ધી પહોળા અને મજબૂતીકરણની જોગવાઇ છે. 

p યોજનાના ફાયદા/સહાય 
૧)  પ્રધાન માંત્રી ગ્રામ સડક યોજના-૧ હેઠળ ૨૦૫૭ આહદજાબત પરાઓ અને 

૧૨૩૦  બબન આહદજાબત પરાઓ મળી ક લ ૩૨૮૭ પરાઓને ક લ ૫૩૪૮.૯૨ 
બકલોમીટરની લાંબાઈ દ્વારા એક બારમાસી રસ્તાથી જોડાણના લાભ માટે રૂ. 
૧૩૬૪.૬૭ કરોડ ની બકાંમતે આવરી લેવામાાં આવ્યા છે. જ ે પૈકી ૩૨૬૧ 
પરાઓને જોડતા ૫૨૧૨.૩૦ બકલોમીટરના રસ્તાઓના કામો પૂણડકરવામાાં 
આવ્યા છે. ઉપરાાંત ક લ ૬૧૯૧.૩૭ બકલોમીટરના ગ્રામ્ય રસ્તાઓ ને રૂ. 
૨૦૦૩.૪૯ કરોડની બકાંમતે સ ધારણા/મજબૂતીકરણ માટે માંજૂરી મેળવી લેવામાાં 
આવી, જ ે પૈકી ૬૦૬૩.૪૭ બકલોમીટરની લાંબાઇ ના રસ્તાઓની 
સ ધારણા/મજબૂતીકરણ ના કામો પૂણડ કરવામાાં આવ્યા છે. 

૨)  પ્રધાન માંત્રી ગ્રામ સડક યોજના-૨ હેઠળ ક લ ૧૧૮૦.૩૧ બકલોમીટરના ગ્રામ્ય 
રસ્તાઓ ને રૂ. ૬૭૭.૦૧ કરોડની બકાંમતે પહોળા અને સ ધારણા/મજબ તીકરણ 
માટે માંજૂરી મેળવી લેવામાાં આવી જ ે પૈકી ૯૦૬.૪૨ બકલોમીટરની લાંબાઇના 
રસ્તાઓના સ ધારણા/મજબૂતીકરણના કામો પૂણડ કરવામાાં આવ્યા છે. 

p અમલીકરણ કરતી કચેરી/એજન્સી/સંસ્થા 
યોજના અમલીકરણ માગડ અને મકાન (પાંચાયત) બવભાગ હેઠળ ની બવભાગીય કચેરી 
મારફતે અમલ કરવામાાં આવે છે તથા રાજ્ય કક્ષાએ સમીક્ષા ગ જરાત સ્ટેટ રૂરલ રોડ 
ડેવલપમેન્ટ એજન્સી/ માગડ અને મકાન (પાંચાયત) બવભાગ દ્વારા કરવામાાં  આવે છે. 

p અન્ય શરતો 
૧)  જમીન ઉપલબ્ધ કરાવવાની જવાબદારી રાજ્ય સરકારની છે. 
૨)  માંજૂર કરેલ રકમ ઉપરન ાં નાણાકીય ભારણ જમે કે - ટેં ડર બપ્રબમયમ / સ્ટાર રેટ 

/ એતસ્ટર ા – એતસેસ જવેી રકમ વગેરે રાજ્ય સરકારે ભોગવવાની હોય છે. 
૩)  નવેમ્બર ૨૦૧૫ ના પહરપત્ર થી ભારત સરકારે ૦૧-૦૪-૨૦૧૫ થી અમલમાાં 

આવે તે રીતે યોજનાની ફાંડીગ પેટનડમાાં ૬૦ :૪૦ (કેંદ્ર : રાજ્ય) નો ફેરફાર 
કરવામાાં  આવ્યો છે. 
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૨૧ લોકવ્યવસ્ થાતપત ગ્રાય ય પેયજળ કાયયક્રમ  
(રાષ્ ટર ીય ગ્રામીણ પેયજળ કાયયક્રમ) 

p યોજનાનો ઉદે્દશ 
ગ્રામીણ બવસ્ તારોમાાં પીવાના પાણીની સમસ્ યાના કાયમી ઉકેલ માટે સાંપૂણડ બવકેબન્દ્રત અને 
લોક વ્યવસ્ થાબપત આાંતહરક પેયજળ યોજના દ્વારા ર્રે-ર્રે નળ જોડાણ થકી પીવાન ાં શ િ 
અને પૂરત ાં પાણી મળી રહે તેવી વ્યવસ્ થા ઊભી કરવી. જમેાાં મ ખ્યત્વે નીચેની કામગીરીનો 
સમાવેશ થાય છે. 
પાણી સબમબતની રચના કરવી, પાણી બવતરણ અને સ્ વચ્છતાના વ્યવસ્ થાપનમાાં દરેક 
સમ દાય અને સ્ ત્રીઓની ભાગીદારી સ બનબરત કરવી, લોકજાગૃબત કેળવવી, પાણી અને 
સ્ વચ્છતા માટે ઇજનેરી પદ્વબતઓ બવકસાવવી. 

p પાત્રતાના ધોરણો 
જ ેગામ ગ્રામ પાંચાયત તરીકે સ્વતાંત્ર અબસ્તત્વ ધરાવતા હોય તેમજ જૂથ ગ્રામ પાંચાયતના 
ભાગ તરીકે હોય તેવા તમામ ગામો. 

p યોજનાના ફાયદા/સહાય 
ગામની સ્ થાબનક માાંગ અને જરૂહરયાતને આધાહરત પેયજળ યોજના થકી પાણી પૂરુાં  
પાડવ ાં.  
લોકભાગીદારીના અબભગમથી યોજનાના પોતીકા પણાની ભાવના જાગૃત થાય છે અને તેન ાં 
સાંચાલન સાંપૂણડ આત્મબનભડર અને બવકેબન્દ્રત ધોરણે થાય છે. 

p પ્રહક્રયાાઃ 
વાસ્ મોના સામાબજક તેમજ તકબનકી સભ્યોના માગડદશડનથી નીચે મ જબની પ્રહરયા હાથ 
ધરવામાાં આવે છે.  
પાણી સબમબતની રચના અને વીલેજ એતશન પ્લાનની માંજૂરી.  
બજલ્લા જળ અને સ્ વચ્છતા સબમબતમાાં યોજના માંજ ર કરી પાણી સબમબત થકી અમલીકરણ 
કરાવવ ાં. 
યોજના પૂણડ થયા બાદ ગ્રામસભામાાં યોજનાના મરામત અને બનભાવણી માટે ખાસ 
પાણીવેરાની રકમ નક્કી કરવી તેમજ યોજનાન ાં આત્મપડણ કરી સાંચાલન અાંગેની તાલીમ 
આપવી.  

p અમલીકરણ કરતી કચેરી/એજન્સી/સંસ્થા 
ગ્રામ્ય જળ અને સ્ વચ્છતા સબમબત (પાણી સબમબત) દ્વારા જમેાાં વોટર એન્ડ સેબનટેશન 
મેનેજમેન્ટ ઓગેનાઝેશન (વાસ્ મો) માગડદશડન આપવાન ાં કામ કરે છે.  

p અન્ય શરતો 
રાષ્ ટર ીય ગ્રામીણ પેયજળ કાયડરમના ધારાધોરણ પ્રમાણે આાંતહરક પેયજળ વ્યવસ્ થાપનની 
યોજનાની ક લ બકાંમતના ૧૦ટકા જટેલી રકમ પાણી સબમબત દ્વારા ગામ લોકો પાસેથી 
એકઠી કરીને યોજનાના અમલીકરણ હેત  ઉપયોગ કરવાની રહે છે. આ બાબતે સહમત 
થતા તમામ ગામો આ યોજનાનો લાભ લઇ શકે છે.  
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૨૨ રાષ્ ટર ીય સ્ વાસ્ ્  ય વીમા યોજના 
p યોજનાનો ઉદે્દશ 

 અસાંગહઠત ક્ષેત્રનાાં પહરવારોને આરોગ્ ય સ રક્ષા પ્રદાન થાય અને તેઓને કેશલેસ 
સારવાર સ બવધા મળી રહે . 

 ગરીબી રેખા હેઠળ જીવતા ક ટ ાંબોને બીમારીના સમયે નાણાકીય જવાબદારીઓ સામે 
રક્ષણ પૂરુાં  પાડવ ાં . 

p પાત્રતાના ધોરણો 
 બી.પી.એલ. ક ટ ાંબો, રેલ્વે પોટડ ર, બીડી વકડ ર, મનરેગા હેઠળના શ્રબમકો, અન્ય કારીગર 

વગડ.  
 ૪૦ ટકાથી વધ  બવકલાાંગતા ધરાવતી વ્યબતતઓ.  

p યોજનાના ફાયદા/સહાય 
 વાબર્ડક રૂ.૩૦,૦૦૦ સ ધીનો ક ટ ાં બદીઠ તબીબી સેવા ખચડ વીમા કવચ હેઠળ આવરી 

લેવાય છે. 
 પૂવડ અબસ્ તત્ વમાાં હયાત રોગ પણ હદન એકથી આવરી લેવામાાં આવે છે અને ઉંમરની 

કોઇ મયાડદા રહેતી નથી. યોજના  હેઠળ (ક ટ ાંબના મહત્તમ પાાંચ વ્યબતતને ક ટ ાંબના 
વડા, પબત્ન અને આધાહરત ૩ બાળકો) લાભ મળવા પાત્ર છે.  

 આ યોજના હેઠળ કૂલ ૧૩૮૫ (સરકારી ૪૩૭ અને ખાનગી ૯૪૮) દવાખાનામાાંથી 
સારવાર મેળવી શકે છે.  

p પ્રહક્રયા 
 આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે લાભાબથડ ક ટાંબને સ્માટડકાડડ  આપવામાાં આવે છે. સ્માટડ  

કાડડ  માટે રબજસ્ટરેશન ચાજડ રૂ.૩૦ ચ કવવાનો હોય છે.  
 લાભાથી પાસે સ્માટડ  કાડડ  હોવ ાં જરૂરી છે, જ ેકાડડ  લઇ તે RABY યોજના હેઠળ સાંલગ્ન 

હોબસ્પટલોમાાંથી મફત સારવાર મેળવી શકે છે.  
p અમલીકરણ કરતી કચેરી/એજન્સી/સંસ્થા 

 આ યોજના માટે રાજય સરકારે સ્ ટેટ નોડલ એજન્ સીની રચના કરી યોજનાને સફળતા 
પૂવડક અમલી કરેલ છે. 

 યોજનાના સ પરબવઝન અને મોનીટરીંગ હેત  મ ખ્ ય બજલ્લા આરોગ્ ય અબધકારીના સીધા 
માગડદશડન હેઠળ બજલ્લા પ્રોજતેટ ઓહફસર- RABYની બનમણૂાંક કરેલ છે.  

 RABYયોજના હેઠળ ટેન્ડર પ્રહરયા દ્વારા ઇન્સ્યોરન્સ કાંપની બનય તત કરવામાાં 
આવેલ છે.  

p અન્ય શરતો 
 યોજનાનો લાભ મેળવવા રજીસ્ટરેશન કરાવી RABY કાડડ  હોવ ાં જરૂરી છે.  
 યોજના  હેઠળ (ક ટ ાંબના મહત્તમ પાાંચ વ્યબતતને ક ટ ાંબના વડા, પબત્ન અને આધાહરત 

૩ બાળકો) લાભ મળવાપાત્ર છે.  
 જ ેતે બવભાગ દ્વારા નોંધાયેલા ક ટ ાં બોને જ યોજના અાંતગડત લાભ મળવાપાત્ર થાય છે . 
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૨૩ સ્વચ્છ ભારત તમશન (ગ્રામીણ )  

p યોજનાનો ઉદે્દશ 

 સ્વચ્છતા અને સ્વાસ્થયને ઉતે્તજન આપીને અને ખ લ્લામાાં શૌચહરયા સદાંતર બાંધ 
કરાવી ગ્રામીણ બવસ્તારોમાાં જીવનની ગ ણવત્તામાાં સ ધારો લાવવો. 

 ૨ ઓકટોબર, ૨૦૧૯ સ ધીમાાં સ્વચ્છ ભારત હેઠળ ગ્રામીણ બવસ્તારોમાાં સાંપૂણડ 
સ્વચ્છતાને આવરી લેવી . 

 સલામત અને ટકાઉ સ્વચ્છતા માટે ઓછી ખચાડળ ટેકનોલોજીને પ્રોત્સાહન આપવ ાં . 

 ગ્રાબમણ બવસ્તારોમાાં ર્ન અને પ્રવાહી કચરાના બનકાલની વૈજ્ઞાબનક પિબતઓ પર 

ધ્યાન કેબન્દ્રત સમ દાય વ્યવસ્થાવાળી પિબતઓ બવકસાવવી 

 સ્વચ્છતા બાબતે માનબસક બદલાવ લાવવા માટે લોકજાગૃબત કેળવવી  

p પાત્રતાના ધોરણો 

 વર્ડઃ ૨૦૧૨ માાં શૌચાલય બવહોણા ક ટ ાંબોના બેઝલાઇન સવેમાાં નોંધાયેલ તમામ 
બીપીએલ ક ટ ાંબો  

 એપીએલ કેટેગરી પૈકી બનયત કરેલ નીચે જણાવેલ બવગતેના પાાંચ કેટેગરીવાળા ક ટ ાંબો  

 અન સૂબચત જાબતના ક ટ ાંબો અન સૂબચત જનજાબતના ક ટ ાંબો 

 નાના અને બસમાાંત ખેડૂતોના ક ટ ાં બો 

 જમીન બવહોણા ખેતમજૂર ક ટ ાંબો 

 મહહલા ક ટ ાંબના વડા હોય તેવા ક ટ ાંબો 

 ક ટ ાંબના વડા અપાંગ હોય તેવા ક ટ ાં બો 

p યોજનાના ફાયદા/સહાય 

 લોક માનસમાાં પહરવતડન લાવી અસ્વચ્છતાલક્ષી બસ્થબતમાાં એકાં દરે સ ધારો લાવવો. 

 ર્ર આાંગણે શૌચાલય હોવાથી દૂર ચાલીને ન જવ ાં પડે તેમજ તડકામાાં, વરસાદમાાં, 

બશયાળાની ઠાંડીમાાં હેરાન ન થવ ાં પડે . 

 ર્રના બાળકો, વૃિ, અપાંગ તથા માાંદા માણસોને સરળતા રહે . 

 મહહલાઓ અને હદકરીઓ તેમજ સગભાડ બહેનો માટે આશીવાડદ સમાન, જથેી તેમન ાં 
માન તથા આબરૂ જળવાઇ રહે . 
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 માખી, મચ્છરથી ફેલાતા રોગોમાાં ઝાડા, કોલેરા, ટાઇફોઇડ અને કરમીયા જવેા રોગોથી 
બચી શકાય. 

 બાળકોમાાં સ્વચ્છતાલક્ષી સાંસ્કારોન ાં બસાંચન. 

p પ્રહક્રયાાઃ  

 લાભાથી ક ટ ાંબોએ વ્યબતતગત શૌચાલય માટે પ્રોત્સાહક સહાય મેળવવા ગ્રામ પાંચાયતે 
અરજી કરવી. 

 તાલ કા બવકાસ અબધકારી કક્ષાએ ગ્રામ પાંચાયત દ્વારા ભલામણ થઇ આવેલ અરજીઓ 
માંજૂર કરવી. 

 લાભાથી ક ટ ાંબ દ્વારા વ્યબતતગત શૌચાલયન ાં બાાંધકામ પૂણડ કરવ ાં . 

 વ્યબતતગત શૌચાલયના બાાંધકામની કામગીરી પૂણડ થયાની જાણ લાભાથી દ્વારા  
પાંચાયતને કરવાની રહેશે. 

 પૂણડ થયેલ શૌચાલયની ચકાસણી તાલ કા બજલ્લાના એન્જીનીયર દ્વારા કરાવી તેમના 
પ્રમાણપત્રના આધારે તાલ કા બવકાસ અબધકારીને દરખાસ્ત કરાવીને લાભાથીને 
પ્રોત્સાહક સહાય ચ કવવા માટેની કાયડવાહી કરવી.  

p અમલીકરણ કરતી કચેરી/એજન્સી/સંસ્થા 

 જીલ્લા  કક્ષાએાઃ જીલ્લા ગ્રામ બવકાસ એજન્સી, 

 તાલુકા કક્ષાએાઃ તાલ કા પાંચાયત, 

 ગ્રાય ય કક્ષાએાઃ ગ્રામ પાંચાયત  
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આહદજાતત તવકાસ તવભાગ હસ્તકની યોજનાઓ 

૨૪ તવદ્યા સાધના યોજના  

આહદજાતત તવકાસ તવભાગ હસ્તકની યોજનાઓ 

p યોજનાનો ઉદે્દશાઃ 

ધોરણ ૯ માાં અભ્ યાસ કરતી અન .જનજાબતની કન્ યાઓને બશક્ષણમાાં પ્રોત્ સાહન આપવાના 
હેત થી સાયકલ ભેટ આપવાની યોજના. 

p પાત્રતાના ધોરણોાઃ 

(૧)  ધોરણ ૯ માાં અભ્ યાસ કરતી અન .જનજાબતની કન્ યાઓને સાયકલ ભેટ 
આપવાપાત્ર થશે. 

(૨)  અાંતર મયાડદાના બાધ બવના રહેઠાણના સ્ થળથી અન્ ય ગામ/ શહેર/ સ્ થળે હવ ે
ધોરણ ૯ માાં માધ્ યબમક શાળામાાં અભ્ યાસ કરતી કન્ યાઓને વર્ડ ૨૦૧૩-૧૪ 
થી સાયકલ ભેટ આપવાન ાં નકકી કરવામાાં આવેલ છે.  

p આવકનું ધોરણાઃ 

ગ્રામ્ ય બવસ્ તાર માટે રૂ. ૪૭,૦૦૦/- તથા શહેરી બવસ્ તાર માટે રૂ. ૬૮,૦૦૦/- વાબર્ડક 
આવક. 

p યોજનાના ફાયદા/સહાય 

પાત્રતા તથા આવકન ાં ધોરણ ધરાવતી કન્ યાઓને સાયકલ ભેટ આપવામાાં આવે છે. 

p પ્રહક્રયા 

અન .જનજાબતની ધોરણ૯ માાં અભ્યાસ કરતી કન્યાઓની સાયકલ મેળવવા માટેની બનયત 
નમ નાની દરખાસ્ત સબાંબધત માધ્યબમક શાળા દ્વારા તૈયાર કરી જ ેતે જીલ્લાના મદદનીશ 
કબમશ્નરશ્રી / આહદજાબત બવકાસ અબધકારીશ્રીની કચેરીમાાં રજ  કરવાની હોય છે અને આ 
દરખાસ્તના આધારે બનયમોન સાર મળવાપાત્ર બવધાથીનીઓને સાયકલ પૂરી પાડવામાાં 

આવે છે.  
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૨૫ પોસ્ ટ મેહટરક તશષ્ યવૃતિ યોજના  

p યોજનાનો ઉદે્દશ 

શૈક્ષબણક બવકાસ માટે સહાય. 

p પાત્રતાના ધોરણો 

એસ. એસ. સી. પછીના અભ્ યાસરમોમાાં અભ્ યાસ કરતા અન .જનજાબતના બવધાથીઓને 
આ બશષ્ યવૃબત મળવાપાત્ર થાય છે 

p આવકનું ધોરણાઃ 

વાબર્ડક રૂ. ૨,૫૦,૦૦૦/- ની આવક મયાડદા ધ્ યાને લેવાની રહેશે. 

p તશષ્યવૃતિના દર  

ગૃપ હોસ્ ટેલર િેસ્ કોલર 

૧ ૧૨૦૦/- ૫૫૦/- 

૨ ૮૨૦/- ૫૩૦/- 

૩ ૫૭૦/- ૩૦૦/- 

૪ ૩૮૦/- ૨૩૦/- 

p પ્રહક્રયા 

અન .જનજાબતના બવધાથીએ પોતાન  અરજીફોમડ ભરીને જરુરી દસ્તાવેજો સાથે સબાંબધત 
શાળા/કોલેજને રજ  કરવાન ાં હોય છે. શાળા/કોલેજ ધ્વારા તમામ બવધાથીઓના ફોમડ 
મેળવી બનયત નમ નામાાં જરુરી બવગતો સાથેની દરખાસ્ત તૈયાર કરી સબાંબધત મદદનીશ 
કબમશ્નરશ્રી/આહદજાબત બવકાસ અબધકારીશ્રીની કચેરીમાાં રજ  કરવાન ાં હોય છે, જયાાં તેઓની 
બશષ્યવૃત્તી માંજ ર કરી બવધાથીઓના બેંક ખાતાઓમાાં જમા કરાવવાની કાયડવાહી કરવામાાં 
આવે છે.  

નોંધાઃ-  આ યોજના હેઠળ રુ.૨,૫૦,૦૦૦/- ની આવક મયાડદા બનયત કરેલ છે. 
પરાંત  આ આવક મયાડદા કરતા વધ  આવક ધરાવતા વાલીઓની કન્યાઓને 

પણ ઉકત ધોરણે બશષ્યવૃત્તી માંજ ર કરવામાાં આવે છે. 
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૨૬ 
અનુ.જનજાતતના તવધાથીઓને વનબંધુ કલ્ યાણ યોજના અતંગયત ઉિમકક્ષાના 
આવાસીય તવધાલયમાં સવયશ્રેષ્ ઠ તશક્ષણ મળે તે માટે ‘‘ટેલેન્ ટપુલ સ્ કુલ વાઉચર’’ 
યોજના 

p યોજનાનો ઉદે્દશાઃ  અન .જનજાબતના બવધાથીઓને ઉત્તમ કક્ષાન ાં બશક્ષણ તેમજ 
સ બવધાઓ મળે અને ઉત્તમ કક્ષાની નામાાંબકત શાળાઓમાાં પ્રવેશ અપાવીને અન્ ય સમાજની 
હરોળમાાં બરોબરી કરી શકે અને તેમનો આત્મબવરાસ કેળવાય તે માટે ટેલેન્ ટપ લ સ્ક લ ન ાં 
બનમાડણ કરવાની યોજના. 

p પાત્રતાના ધોરણોાઃ અન .જનજાબતના ધોરણ-૫ માાં પ્રથમ કે બીજા વગડમાાં પાસ થયેલ 
બવધાથીઓની ઇ.એમ.આર.એસ ધ્વારા પ્રવેશ પરીક્ષા ગોઠવીને તેમાાં વધ  ગ ણ મેળવીને 

મેરીટમાાં આવનાર બવધાથીઓને ટેલેન્ટપ લ યોજના હેઠળ પસાંદ કરેલી શાળાઓમાાં પ્રવેશ 
આપવામાાં આવે છે. 

p આવકનું ધોરણાઃ 

(૧)  જ ે વાલીની વાબર્ડક આવક રૂ.૨.૦૦ લાખ સ ધીની હોય તેમના બાળકોને આ 
યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર થશે. 

(૨)   જ ે વાલીની વાબર્ડક આવક રૂ.૨.૦૦ લાખ થી ૩.૦૦ લાખ સ ધીની હોય અને 
તેઓ આ યોજનામાાં જોડાવા માાંગતા હોય તો તેઓએ આ યોજનામાાં થનાર 
ખચડના ૫૦ % રકમ પોતે ભોગવવાની રહેશે. 

p યોજનાના ફાયદા/સહાય -   

p ટેલેન્ટ પ લ યોજના હેઠળ પ્રવેશ મેળવનાર બવધાથીને રૂ.૬૦૦૦૦/- કેશ વાઉચર તરીકે 
ચ કવવામાાં આવે છે. જો શાળાની ફી તે કરતા ઓછી હોય તો બાકીની રકમ બવધાથીને છાત્ર 
બશષ્યવૃત્તી તરીકે ચ કવવાની રહે છે. જયારે રૂ.૬૦,૦૦૦/- કરતા વધ  ફી હોય તો તે 
વાલીએ ભોગવવાની રહે છે. જયારે ટેલેન્ટ પ લ સ્ક લ વાઉચર યોજના હેઠળ અબતશ્રેષ્ઠ 
શાળમાાં પ્રવેશ મેળવનાર બવધાથીને શાળાની ફી અથવા રૂ.૮૦૦૦૦/-  બે માાંથી જ ેઓછ ાં  
હોય તે કેશ વાઉચર તરીકે ચ કવવામાાં આવે છે. જયારે રૂ.૮૦,૦૦૦/- કરતાાં વધ  ફી હોય 

તે વાલીએ ભોગવવાની રહે છે. 
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૨૭ 
ધોરણ ૧૧-૧૨ તવજ્ઞાનપ્રવાહના તવધાથીઓને ગુજકેટ અને જઈેઈની 
પરીક્ષાની પૂવય તૈયારી માટે કોચીંગ ફી આપવાની યોજના 

p યોજનાનો ઉદે્દશાઃ 

મેડીકલના અભ્યાસરમોની અન .જનજાબતની અનામત જગ્યાઓ પૈકી કેટલીક અનામત 
જગ્યાઓ ગ જકેટમાાં જરુરીયાત મ જબના ૪૦ ટકા માકડસ ન મેળવવાને કારણે વર્ોથી 
ખાલી રહેતી હતી, જ ેજગ્યાઓ પૂરેપૂરી ભરાય તે માટે ગ જકેટની તાલીમ આપવાનો મ ખ્ય 
ઉદેશ છે. 

p પાત્રતાના ધોરણોાઃ 

૧) ધો. ૧૦ માાં ૬૦ ટકાથી વધ  ગ ણ મેળવેલ બવધાથીઓ. 

૨) ધો. ૧૧-૧૨ બવજ્ઞાનપ્રવાહમાાં અભ્યાસ કરતા બવધાથીઓ. 

p આવકનું ધોરણાઃ 

આવક મયાડદા ધ્ યાને લીધા બસવાય  

p પ્રહક્રયાાઃ 

સબાંબધત બજલ્ લા મદદનીશ કબમશ્નરશ્રી/ આહદજાબત બવકાસ અબધકારીશ્રી (આ.બવ.) કચ્ છ, 
ડાાંગની કચેરીનો સાંપકડ  કરવાનો રહેશે.       
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૨૮ વોકેશનલ તાલીમ કેન્દ્ર પતલલક પ્રાઈવેટ પાટયનરશીપ (  પીપીપી મોિ) 

p યોજનાનો ઉદે્દશ 
 રાજ્યના આહદજાબત ય વક-ય વબતને રોજગાર લક્ષી ઉચ્ચ કૌશલ્ય/તાલીમ આપવી 

તથા તાલીમ પૂણડ થયા બાદ રોજગારી પૂરી પાડવી.  

p પાત્રતાના ધોરણો 
 ગ જરાત રાજય ના કોઈ પણ આહદજાબત ય વકો આનો લાભ લઇ શકે છે.  
 વોકેશનલ તાલીમ મેળવવા માટે બનયત કરેલ તાલીમ કોસડની પાત્રતા મ જબ કોઈપણ 

તાલીમ કોસડમાાં જોડાઈ શકે છે. 

p યોજનાના ફાયદા/સહાય 
 આહદજતી ય વક ય વતી ને બવના મૂલ્ય કૌશલ્યવધડન તાલીમ આપવામાાં આવે છે. 

તાલીમ દરમ્યાન લાભાથી ને પસાંદ કરેલ ટરે ડ અને કોસડના સમયગાળા દરમ્યાન બવના 
મૂલ્ય રહેવા તથા જમવાની સ બવધા આપવામાાં આવે છે . 

 તાલીમ પૂણડ થયા બાદ લાભાથી ને રોજગારી માટે રોજગારી આપતી સાંસ્થા સાથે 
જોડવામાાં આવે છે.  

p પ્રહક્રયા 
 આહદજાબત ય વક/ય વતી પોતાના બજલ્લાની પ્રાયોજના કચેરીનો સાંપકડ  કરી શકે છે. 
 આહદજાબત ય વક/ય વતી વોકેશનલ તાલીમ આપવી અમલીકરણ સાંસ્થાનો પણ 

સાંપકડ  કરી શકે છે. 
 ડેવલેપમેંટ સપોટડ  એજન્સી દ્વારા તૈયાર કરેલ ઓનલાઇન પોટડલ પર લાભાથી 

ઓનલાઈન રજીસ્ટરેશન કરી શકે છે . 
p અમલીકરણ કરતી કચેરી/એજન્સી/સંસ્થા 

 અત લ રૂરલ ડેવલપમેંટ ફાંડ, ગામ-અત લ-તા.ધરમપ ર-બજ.વલસાડ 
 વાર્લધારા બવભાગ કેળવણી માંડળ ,ગામ-વાર્લધારા, જી-વલસાડ 
 સેન્ટ્રલ ઇન્સ્ટીટ્ય ટ ઓફ પ્લાબસ્ટક એન્જીનીયહરાંગ એન્ડ ટરેનીંગ,ગામ-અટક પારડી, 

તા -ધરમપ ર ,વલસાડ 
 ઓલ ગ જરાત ઇન્સ્ટીટ્ય ટ ઓફ ડર ાઇબવાંગ ટેકબનકલ ટરેનીંગ એન્ડ હરસચડ, ગામ-

ગજાધરા,તા -વાર્ોહડયા ,જી-વડોદરા 
 મ બન સેવા આશ્રમ,ગામ-ગોરજ, તા. .વાર્ોહડયા જી-વડોદરા 
 શ્રોફ ફાઉંડેશન ટરસ્ટ, ગામ -પાલડી તા.વાર્ોહડયા, જી-વડોદરા 
 ગ્રામીણ બવકાસ ટરસ્ટ, તા.અને જી -દાહોદ  
 સેવા રૂરલ ટરસ્ટ,ગામ-ગ માનદેવ, તા. .ઝગહડયા  જી-ભરુચ 
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૨૯ સંકતલત િેરી તવકાસ કાયયક્રમ (IDDP) 

p યોજનાનો ઉદે્દશ 

 પશ પાલન વ્યવસાયમાાં જોડાયેલ મહત્વની કડી મહહલાઓને લઇ તેનો બવકાસ. 

 બવસ્તારમાાં રહેલા નબળા ઢોરની જગ્યાએ જાતવાન જાનવરનો બવકાસ. 

 પશ પાલન વ્યવસાય માટે જરૂરી માળખ  ઉભ  કરવ ાં. 

p પાત્રતાના ધોરણો 

 આ યોજના હેઠળ મહહલા લાભાથી ૦ થી ૨૦ નો બીપીએલ સ્કોર ધરાવતા હોવા 

જોઇએ.  

 આ યોજના અાંતગડતલાભાથી અન . જનજાબતનાાં જ હોવા જોઇએ અને તે સક્ષમ 
અબધકારીશ્રી દ્વારા પ્રમાણપત્ર મેળવેલ હોવો જોઇએ. 

 લાભાથી દ્વારા આ યોજના હેઠળ આપવાના થતા ૨ પશ ના ય નીટનો અગાઉ લાભ 
મેળવેલ ન હોવા જોઇએ. 

 આ યોજના હેઠળ લાભાથી દૂધ માંડળીનાાં સભાસદ હોવા જોઇએ.  

p યોજનાના ફાયદા/સહાય 

 આ યોજના હેઠળ પસાંદ કરેલ લાભાથીને બે  દૂધાળા પશ નો લાભ આપવામાાં આવે 
છે. દૂધાળા પશ  ઉપરાાંત પશ  વીમો સહાય, પશ  પહરવહન ખચડ, પશ  ખાણ- દાણ, 
વાસણ કીટ, પશ  સારવાર તથા તાલીમની સાંલગ્ન સવલતો આપવામાાં આવે છે. 

 આ યોજના હેઠળ આપવાની થતી ય બનટ કોસ્ટની રકમ રૂ.૫૪,૪૦૦/- બનયત કરેલ 
છે. (જમેાાં ભારત સરકારના સહાય રૂ.૧૭,૪૦૦ રાજ્ય સરકારની સહાય 
રૂ.૧૫,૦૦૦/-, જીટીડીસી લોન રૂ.૨૦,૦૦૦/- તથા લાભાથી ફાળો રૂ.૨૦૦૦/-
) 

p અમલીકરણ કરતી કચેરી/એજન્સી/સંસ્થા 

 આહદજાબત બવસ્તારોમાાં આવેલી જીલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સાંર્ો દ્વારા આ યોજનાન ાં 
અમલીકરણ કરવામાાં આવે છે તથા યોજનાન ાં સમગ્ર મોનીટરીંગ સાંબાંબધત પ્રાયોજના 
વહીવટદારશ્રી દ્વારા કરવામાાં આવે છે. 
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૩૦ 
વેલાવાળા પાકો માટે મંિપ બનાવવા(વટીકલ ક્રોપીંગ સીસ્ટમ)માટે 

સાધન સહાય યોજના 

p યોજનાનો ઉદે્દશ 

 આ યોજનાનો ઉદેશ્ય આહદજાબત ખેડૂતોને આધ બનક ખેતી વ્યવસ્થા દ્વારા રોજગારી 
તકો બવકસાવી ક ટ ાંબની આબથડક બસ્થબતમાાં સ ધાર કરવાનો છે.  

p પાત્રતાના ધોરણો 

 આ યોજના હેઠળ આહદજાતીનાખેતી ધરાવતા ખાતેદાર ખેડૂત ક ટ ાંબો આ યોજનાના 
લાભાથી રહેશે. 

p યોજનાના ફાયદા/સહાય 

 આ યોજના હેઠળ લાભાથીઓનેવેલાવાળા પાકો માટે ૧૦ ગ ાંઠા માટે માંડપ તૈયાર કરવા 
માટે જરુરી સાધન ખરીદવા માટે રૂ. ૧૪૫૬૦.૦૦ નાણાાંબકય સહાય આપવામાાં 
આવશે.  

p પ્રહક્રયા 

 આ યોજના માટેના લાભાથીની પસાંદગી બજલ્લા કક્ષાએ પ્રાયોજના વહીવટદારશ્રીની 
કચેરી ધ્વારા કરવામાાં આવશે. બજલ્લાના લક્ષ્યાાંક મ જબ પાકની ઋત  (સીઝન) શરૂ 

થાય તે પહેલા અરજીઓ માંગાવવાની રહેશે. જ ેઅરજીઓ પૈકી લાભાથીની પાત્રતા 
ધ્યાને રાખી પાત્ર અરજીઓ અલગ કરી માંજ ર કરવાની રહેશે. 

p અમલીકરણ કરતી કચેરી/એજન્સી/સંસ્થા 

 જીલ્લા કક્ષાએ યોજનાના અમલીકરણ પ્રાયોજના વહીવટદારશ્રીની કચેરી મારફત થશે.  
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૩૧ કૃતર્ષ વૈતવધ્યકરણ પ્રોજકે્ટ યોજના 

p યોજનાનો ઉદે્દશ 

 આહદજાબત બવસ્તારના આહદજાબત લોકોને કૃબર્ થકી વધ  આવક મેળવતા થઇ શકે. 
આ પ્રોજતેટની અાંતગડત મકાઇ, કારેલા, દ ધી, ટમેટા, ભીંડા અને રીંગણ જવેા પાક 
માટે બબયારણ તથા ખાતરની કીટન ાં બવતરણ અને ખેતીને લગતી જરૂરી તાલીમ 
આપવામાાં આવે છે. 

p પાત્રતાના ધોરણો 

 આ યોજના હેઠળ આહદજાબતના ખેતી ધરાવતા ખાતેદાર ખેડૂત ક ટ ાં બો પૈકી ૦ થી ૨૦ 

બીપીએલ સ્કોર ધરાવતા ક ટ ાંબોઆ યોજનાના લાભાથી હોય છે. 

p યોજનાના ફાયદા/સહાય 

૧.  આ પ્રોજતેટ અાંતગડત  મકાઈ, રીંગણ, ભીંડા, કારેલા, તથા દ ધી જવેા 
શાકભાજીના ગ ણવતાના બબયારણ તથા પાકને અન રૂપ રાસાયણીક ખાતરની 
કીટ તૈયાર કરી પૂરી પાડવામા આવે છે અને ખેતીને લગતી જરૂરી તાલીમ 
આપવમાાં આવે છે. 

૨.  આ યોજના હેઠળ લાભાથીએ રૂ ૫૦૦/- લોકફાળા તરીકે આપવાનો રહે છે.  

p પ્રહક્રયા 

 આ યોજના માટેના લાભાથીની પસાંદગી તથા ચકાસણી બજલ્લા કક્ષાએ પ્રાયોજના 
વહીવટદારશ્રીની કચેરી ધ્વારા કરવામાાં આવે છે. આહદજાબત બવસ્તારમાાં ગરીબી રેખા 
નીચે જીવતા તથા ફોરેસ્ટ રાઇટ એતટ ધરાવતા આહદજાબત ખેડૂતો પૈકી લાભાથીની 
પસાંદગી કરવામાાં આવે છે. 

p અમલીકરણ કરતી કચેરી/એજન્સી/સંસ્થા 

 તમામ આહદજાબત જીલ્લાઓમાાં પ્રાયોજના કચેરીના પરામશડમાાં રહી અમલીકરણ 
એજન્સી  )એગ્રીકલ્ચર સબવડસ પ્રોવાઇડર (  દ્વારા યોજનાન ાં અમલીકરણ કરવામાાં 
આવે છે. 
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૩૨ માનવ ગહરમા યોજના 

p યોજનાનો ઉદે્દશ: અન સ બચત જનજાબતના ઈસમો સ્વરોજગારી મેળવી શકે. યોજના અન્વયે 
તેઓને ટ લ કીટ/ઓજારો આપવામાાં આવે છે. 

p પાત્રતાના ધોરણો: અન .જનજાબતના ઈસમ ક ટ ાંબની વાબર્ડક આવક મયાડદા ગ્રામ્ય 
બવસ્તારમાાં રૂ.૪૭,૦૦૦/-અને શહેરી બવસ્તારમાાં રૂ. ૬૮,૦૦૦/- 

p યોજનાના ફાયદા/સહાય :અન  જનજાબતના લોકોને બવબવધ પ્રકારના વ્યવસાય માટે 
ગ્રીમકો ગાાંધીનગર દ્વારા  ટ લકીટ/ઓજાર આપવામાાં આવે છે. 

p પ્રહક્રયા :બજલ્લાના મદદનીશ કબમશનરશ્રી/આહદજાબત બવકાસની કચેરીમાાં બનયત નમૂનામાાં 
દસ્તાવેજી પ રાવાના સહહતની અરજી રજ  કરવાની હોય છે અને આ દસ્તાવેજના આધારે 
બનયમ અન સાર મળવાપાત્ર લાભાથીઓને ટ લકીટસ આપવામાાં આવે છે.  
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૩૩ અનુ.જનજાતતની કન્યાના લગ્ન પ્રસંગે કંુવરબાઈનું મામેરુ યોજના 
 

p યોજનાનો ઉદે્દશ 

 અન સ બચત જનજાબતના ક ાં ટ ાંબની કન્યાના લગ્ન પ્રસાંગે નાણાાંબકય સહાય. 

p પાત્રતાના ધોરણો 

 લાભાથી કન્યાની ઉંમર ૧૮ વર્ડ અને ક માર ૨૧ વર્ડ થી ઓછી ન હોવી જોઈએ. 

 લગ્ન કયાડના પ રાવા 

 લગ્ન થયેના ૧ વર્ડમાાં અરજી કરવાની રહેશે.   

 ક ટ ાંબની વાબર્ડક આવકમયાડદા ગ્રામ્ય બવસ્તારમાાં રૂ.૪૭,૦૦૦/-અને શહેરી 
બવસ્તારમાાં રૂ. ૬૮,૦૦૦/- 

p યોજનાના ફાયદા/સહાય 

 લાભાથીને રૂ. ૧૦,૦૦૦/- ની સહાય ચેક થી ચ કવવામાાં આવે છે. 

p પ્રહક્રયા 

 બજલ્લાના મદદનીશ કબમશનરશ્રી/આહદજાબત બવકાસની કચેરીમાાં બનયત નમૂનામાાં 

દસ્તાવેજી પ રાવાના સહહતની અરજી રજ  કરવાની હોય છે અને આ દસ્તાવેજના 
આધારે બનયમ અન સાર મળવાપાત્ર લાભાથીઓને સહાય ચ કવવામાાં આવે છે.  
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૩૪ પુરક પોર્ષણ યોજના (દૂધ સંજીવની)  

p યોજનાનો ઉદે્દશ 
 પ્રાથબમક શાળાઓમાાં અભ્યાસ કરતા બાળકોમાાં બવટામીન, પ્રોહટન,  કેલ્શીયમ અને 

ક્ષાર તત્વની ઉણપ દૂર કરી તેના આરોગ્યમાાં સ ધારો થાય અને તેનો શારીહરક અને 
માનસીક બવકાસ થાય તે હેત થી આ યોજના અમલમાાં મ કેલ છે.  

p પાત્રતાના ધોરણો 
 પ્રાથબમક શાળાઓમાાં ધોરણ ૧ થી ૮માાં અભ્યાસ કરતા બવદ્યાથીઓ  
 આવક મયાડદા ધ્યાને લીધા બસવાય બવદ્યાથીઓને દૂધ પૂરુ પાડવામાાં આવે છે.  

p યોજનાના ફાયદા/સહાય 
 ૨૦૦ml ફ્લેવડડ  દૂધના પાઉચ પૂરા પાડવામાાં આવે છે. 

p પ્રહક્રયા 
 ડેરી મારફતે બજલ્લાની પે સેંટર શાળાઓ પર દૂધનો જથથો ઉતારવામાાં આવે છે અને પે 

સેંટરો પરથી તાબાની શાળાઓમાાં પહોંચાડવામાાં આવે છે. 

p અમલીકરણ કરતી કચેરી/એજન્સી/સંસ્થા 
 આ યોજના જ ે તે બજલ્લાઓનાાં પ્રાયોજના વહીવટદારશ્રીઓ મારફતે  અમલવારી 

કરવામાાં આવે છે. 
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૩૫ એકલવ્ય મોિેલ રેસીિેન્સીયલ શાળા યોજના 

p યોજનાનો ઉદે્દશ 

 આહદજાબતના બાળકોને ગ ણવત્તાસભર બશક્ષણ મળી રહે તેમજ શહેરી બવસ્તારના 
બવદ્યાથીઓની સમકક્ષ થાય તેમજ દરેક કે્ષત્રે હરીફાઇ કરી શકે તે માટે ધોરણ ૬ થી 
ધોરણ ૧૨ સ ધીન ાં બશક્ષણ બવના મૂલ્યે આપવાની યોજના. 

p પાત્રતાના ધોરણો 

 જી.એસ.ટી.ઇ.એસ દ્વારા પ્રવેશ પરીક્ષામાાં મેરીટમાાં આવેલ બવદ્યાથી/બવદ્યાથીની 
અન સૂબચત જનજાબતના હોવા જોઇએ. તેની ઉંમર પ્રવેશ સમયે વધ માાં વધ  ૧૩ વર્ડની 
હોવી જોઇએ. બવદ્યાથી/બવદ્યાથીની ફતત સરકારી શાળા/આશ્રમશાળા અથવા માન્ય 
ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ શાળાઓમાાં (બશક્ષણ બવભાગની યાદી મ જબ) ધોરણ-૫ માાં 
અભ્યાસ કરતા હોવા જોઇએ અને પ્રવેશ મેળવતી વખતે ધોરણ-૫ પાસ કરેલ હોવ ાં 
જોઇએ. 

p આવકનું ધોરણ: કોઇ આવક મયાડદા નક્કી કરવમાાં આવેલ નથી. 

p યોજનાના ફાયદા/સહાય 

 ધોરણ ૬ થી ૧૨ સ ધી બવના મૂલ્યે બશક્ષણ, ગણવેશ, પ સ્તકો, રહેઠાણ અને 
ભોજનની સ બવધા સાથે વોકેશનલ તાલીમ, રમત ગમત, તલબ પ્રવૃબત્તઓ, કોમ્પય ટર 

બશક્ષણ આપવામાાં આવે છે.  

p પ્રહક્રયા 

 જી.એસ. સોસાયટી દ્વારા લેવામાાં આવતી પ્રવેશ પહરક્ષામાાં ઇ.ટી.એસ. મેરીટમાાં 
આવ્યા બાદ શાળામાાં પ્રવેશ મેળવી શકાય છે.  

p અમલીકરણ કરતી કચેરી/એજન્સી/સંસ્થા 

 ગ જરાત સ્ટેટ ટર ાયબલ એજ્ય કેશન સોસાયટી. 
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૩૬ અલ્પ સાક્ષરતા કન્યા તનવાસી શાળા યોજના 

p યોજનાનો ઉદે્દશ 

p આહદજાબતની બાળાઓમાાંગ ણવત્તાસભર બશક્ષણ મળી રહે તે હેત થી આહદજાબત બવસ્ તારમાાં 
ઓછી સાક્ષરતા ધરાવતા તાલ કાઓમાાં આહદજાબતની કન્યાઓન ાં બશક્ષણન ાં સ્ તર ઉંચ  આવે 
તે હેત સર “કન્યા બનવાસી શાળા’’ યોજના જાહેર કરેલ છે. 

p પાત્રતાના ધોરણો 

 આ યોજના દ્વારા નકકી કરેલ બજલ્લાઓમાાં ઓછી સાક્ષરતા ધરાવતા તાલ કાઓમાાં 
વસવાટ કરતી આહદજાબત કન્યાઓન ાં શાળામાાં ૧૦૦% પ્રવેશ આપી તેમનો સાક્ષરતા 

દર ઉંચો લાવવાનો તથા ડર ોપ આઉટ અટકાવી તન્યાઓનો અભ્યાસ પૂણડ કરાવવાનો 
પ્રયાસ છે. અલ્પ સાક્ષર કન્યા બનવાસી શાળા યોજનાનો અમલ ૨૫% થી વધ  
આહદજાબત વસતી ધરાવતા જીલ્લાઓ જમેાાં સ્ત્રી સાક્ષરતાન ાં પ્રમાણ ૩૫% કે તેથી 
ઓછ ાં  હોય તેવા જીલ્લામાાં કરવામાાં આવે છે.  

 આવકન ાં ધોરણ: કોઇ આવક મયાડદા નક્કી કરવમાાં આવેલ નથી.  

p યોજનાના ફાયદા/સહાય 

 ૬ થી ધોરણ ૧૦ સ ધીન ાં બવના મૂલ્યે બશક્ષણ, રહેઠાણ, પ સ્તકો, ગણવેશ તેમજ 
ભોજન વગેરેની બવના મૂલ્યે સગવડો પૂરી પાડી અલ્પ સાક્ષરતા કન્યા બનવાસી શાળા 

ચલાવવામાાં આવે છે. સાથે બવદ્યાથીઓને બવબવધ પ્રકારની વોકેશનલ તાલીમ, કલબ, 
એતસપોઝર મ લાકાત, કોમ્પય ટર બશક્ષણ, બવબવધ રમત-ગમત જવેી પ્રવૃબત્તઓ 
કરાવવામાાં આવે છે. બવદ્યાથીનીઓને માબસક રૂ. ૧૦૦/- સ્ટાઇપેન્ડ આપવામાાં આવે 
છે. 

p પ્રહક્રયા:ધો.૫ પાસ કરેલ બવદ્યાથીનીઓને શાળાની બેઠક પ્રમાણે વહેલા તે પહેલાાંના ધોરણે 
પ્રવેશ મેળવી શકે છે. 

p અમલીકરણ કરતી કચેરી/એજન્સી/સંસ્થાાઃ 

 ગ જરાત સ્ટેટ ટર ાયબલ એજ્ય કેશન સોસાયટી.  
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૩૭ મોિેલ શાળા યોજના 

p યોજનાનો ઉદે્દશ 

 માધ્યબમક બશક્ષણની ગ ણવત્તા સ ધારવા માટે તેમજ આહદજાબતના બાળકોને 

ગ ણવત્તાસભર બશક્ષણ મળી રહે તે હેત થી રાજ્યના આહદજાબત બવસ્તારમાાં ૧૨ મોડેલ 

સ્કૂલો સ્થાપવામાાં આવેલ છે. મોડેલ સ્ક લ ડે સ્ક લ પ્રકારની શાળા છે. 

p પાત્રતાના ધોરણો 

 તમામ જાબતના બાળકોને પ્રવેશ આપવામાાં આવે છે. બાળક જ ે શાળામાાં પ્રવેશ 

મેળવવાનો છે તે તાલ કાનો બનવાસી હોવો જોઈએ, ધો.૫ પાસ કરેલ હોવ ાં જોઈએ, 

આરક્ષણ સાંબબધત રાજ્યના પ્રવતડમાન બનયમો લાગ  પડશે.  

 આવકન ાં ધોરણ: કોઇ આવક મયાડદા નક્કી કરવમાાં આવેલ નથી.  

p યોજનાના ફાયદા/સહાય 

 ૬ થી ધોરણ ૧૨ સ ધીન ાં બવના મૂલ્યે બશક્ષણ, પ સ્તકો, ગણવેશ તેમજ ભોજન 

વગેરેની બવના મૂલ્યે સગવડો પૂરી પાડવામાાં આવે છે. બવદ્યાથીઓને બવબવધ પ્રકારની 

વોકેશનલ તાલીમ, કલબ, એતસપોઝર મ લાકાત, કોમ્પય ટર બશક્ષણ, બવબવધ રમત-

ગમત જવેી પ્રવૃબત્તઓ કરાવવામાાં આવે છે. તેમજ બવદ્યાથીઓને અપ-ડાઉન માટે 

બસની સ બવધા પરૂી પાડવામાાં આવે છે. 

p પ્રહક્રયા 

 ધો.૫ પાસ કરેલ બવદ્યાથીઓને શાળાની બેઠક પ્રમાણે વહેલા તે પહેલાાંના ધોરણે 

પ્રવેશ મેળવી શકે છે. 

p અમલીકરણ કરતી કચેરી/એજન્સી/સંસ્થા 

 ગ જરાત સ્ટેટ ટર ાયબલ એજ્ય કેશન સોસાયટી 
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૩૮ વ્યહકતગત ધોરણે આવાસ માટે નાણાંહકય સહાય 

p યોજનાનો ઉદે્દશ 

 અન સ બચત જનજાબતના વ્યબકબતઓ અને આહદમજ થ/પ્રીમીટીવ ગૃપ-હળપબત 
જાબતના લોકોને વસવાટની મ શ્કેલીઓ દ ર કરવા માટે. 

p પાત્રતાના ધોરણો 
 અન .જનજાબત/હળપબત/આહદમજૂથ જાબતના હોવા જોઈએ. 
 ૦ થી ૨૦ ગ ણાાંક ધરાવતા બી.પી.એલ યાદીમાાં સમાબવષ્ટ્ લાભથીઓને કેન્દ્ર પ રસ્કૃત 

ઈન્દીરા આવાસ યોજના હેઠળ આવરી લેવાના રહેશે. 
 ઉપરોતત શરત મ જબ લાભ આપી શકાય તેમ ન હોય અને આ યોજનાઓની અન્ય 

શરતો પહરપૂણડ કરતા હોય તેવા લાભાથીઓને સહાય આપવામાાં આવે છે. 
 ગ્રામ્ય બવસ્તાર માટે ૨૦ થી ઉપરનો બી.પી.એલ સ્કોર ધરાવતા અને નગરપાબલકા 

બવસ્તારમાાં ૮૦ થી ૧૦૦ ભારાાંક ધરાવતા લાભાથીઓને નાણાાંબકય સહાય આપવામાાં 
આવે છે. 

 ગ્રામ પાંચાયતના ચોપડે તદ્દન કાચ ાં ગાર માટીન ાં કામ ચલાઉ ઝૂાંપડ ાં  નોંધાયેલ  હોય 
તેવા લાભાથીઓને. 

 મકાન બવહોણા પરાંત  પોતાની માબલકીની જમીન/પ્લોટ ધરાવતા અને જમેણે 
સરકારશ્રીની અન્ય ગૃહ બનમાડણ યોજનાનો લાભ મેળવેલ ન હોય તેવા લાભાથીઓને 
સહાય આપવામાાં આવે છે.     

p યોજનાના ફાયદા/સહાય: રૂ. ૭૦,૦૦૦/- 

p પ્રહક્રયા 

p અમલીકરણ કરતી કચેરી/એજન્સી/સંસ્થા 

 બજલ્લાના મદદનીશ કબમશનરશ્રી/આહદજાબત બવકાસની કચેરીમાાં બનયત નમૂનામાાં 
દસ્તાવેજી પ રાવાના સહહતની અરજી રજ  કરવાની હોય છે અને આ દસ્તાવેજના 
આધારે બનયમ અન સાર મળવાપાત્ર લાભાથીઓને સહાય આપવામાાં આવે છે.  

 હળપબત લાભાથીઓએ અરજી ફોમડ ગ જરાત જમીન બવહોણા મજ રો અને હળપબત 
બોડડની કચેરીમાાંથી બવના મ લ્યે પ રા પાડવામાાં આવે છે, જનેી ચકાસણી બોડડની પેટા 
કચેરી દ્વારા ચકાસણી કરી પાત્રતા ધરાવતા લાભાથીઓને સહાય આપવામાાં આવે છે. 

  

TTC-RAJKOT 8000278910



TTC A
CADEM

Y- R
AJK

OT

 45 

૩૯ 
અનસુૂતચત જનજાતતના તેજસ્વી કારહકદી ધરાવતા તવદ્યાથીઓન ે
તવદેશમાં અભ્યાસ માટે લોન  

p યોજનાનો ઉદે્દશ 

અન સૂબચત જનજાબતના તેજસ્વી કારબકદી ધરાવતા બવદ્યાથીઓને બવદેશમાાં વ્યવસાયલક્ષી 
અભ્યાસરમો/તાલીમ માટે હળવા વ્યાજની લોન આપવાની યોજના અમલમાાં મ કવામાાં 
આવી છે.  

p પાત્રતાના ધોરણો 

(૧)  અરજદાર અન સૂબચત જનજાબતનો હોવો જોઇએ. 

(૨)  અરજદારે મેટર ીતય લેશન અથવા હાયર સેકન્ડરો અથવા ઇબન્ડયન સ્ક લ સટીફીકેટ 
કે તેની સમકક્ષ પરીક્ષામાાં બવશેર્ યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરેલ હોય તેવા 
બવદ્યાથીઓને/અરજદારોને બવદેશમાાં ઉચ્ચ બશક્ષણ માટે, પોસ્ટ ગ્રેજ્ય એટ કક્ષા, 
પી.એચ.ડી. તેમજ ઉચ્ચ તક્ષાના સાંશોધન અને કોમ્પ્ય ટર ક્ષેત્રના અભ્યાસરમો 
માટે લોન આપવામાાં આવશે.  

(૩) અરજદાર જ ેબવદેશની ય બન.માાં અભ્યાસરમ કરવા માાંગતો હોય તે ય બન.માાં મળેલ 
પ્રવેશ અાંગેની બવગત આપવાની રહેશે તેમજ જ ેશરતો/બનયમો નક્કી કયાડ હશે તે 
રજ  કરવાનો રહેશે. 

(૪) બવદેશમાાં અભ્યાસ કરવા માટેના સમયગાળા દરમ્યાન વીઝા તથા પાસપોટડ  
મેળવી રજ  કરવાનો રહેશે. 

(૫) આવી યોજનાનો લાભ ક ટ ાંબમાાંથી એક જ વ્યકબતને આપવામાાં આવશે. આવક 
મયાડદા ધ્યાને લેવામાાં આવશે નહહ.  

(૬) આ યોજના હેઠળ ગ જરાત રાજ્યમાાં કે ભારતના જ ે અભ્યાસરમો કે પદવીઓ 
માટેની સવલત ઉપલબ્ધ ન હોય તેવા અભ્યાસરમો કે પદવીઓ માટે જ લોન 
આપવામાાં આવશે.  

યોજનાના ફાયદા/સહાય: લોન મહતમ રૂા.૧૫.૦૦ લાખ (પાંદર લાખ) 

પ્રહક્રયા 

(૧)  અરજદાર અન સૂબચત જનજાબતનો ઉમેદવાર હોવા અાંગેનો સક્ષમ અબધકારીશ્રીએ 
આપેલા જાબતના પ્રમાણપત્રની સ્વયાં પ્રમાબણત/ખરી નકલ. 
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(૨)  અરજદારે પસાર કરેલી મેટર ીતય લેશન અથવા હાયર સેકન્ડરી અથવા તો ઇન્ડીયન 
સ્ક લ સટીફીકેટ પરીક્ષાની માકડશીટ તેમજ પ્રમાણપત્રની સ્વયાં પ્રમાબણત/ખરી 
નકલ 

(૩)  સ્ક લ લીવીંગ સટીફીકેટની ઝેરોક્ષ નકલ  

(૪)  લાભાથીએ બે સધ્ધર જામીનો રજ  કરવાના રહેશે અને તેઓના રૂા.૨૦/-ના 
સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર મામલતદારશ્રી/નોટરી રૂબરૂ સોગાંદનામ  કરાવી બમલ્કતના 
પ રાવા સહહત રજ  કરવા  

(૫) લાભાથીન ાં પોતાન  રૂા.૨૦/-ના સ્ટેમ્પ પેપર સોગાંદનામ  કરાવી રજ  કરવ ાં. 

(૬) બવદેશ જતાાં પહેલાાં અરજદારે પાસપોટડ , સ્ટ ડન્ટ બવઝા, બવદેશમાાં માન્ય ય બન.માાં 

પ્રવેશ મળ્યા અાંગેનો પત્ર વગેરે આધાર રજ  કરવાના રહેશે. 

(૭) આ યોજના હેઠળ અભ્યાસરમ માટે થનાર ખચડના અાંદાજો સાંસ્થા પાસેથી 
મેળવીને રજ  કરવના રહેશે.  

(૮) આ યોજના હેઠળ લોન મેળવનાર લાભાથીએ અભ્યાસરમ પૂણડ કયાડબાદ 
ભારતમાાં તેમની સેવાઓ ઓછામાાં ઓછી પાાંચ વર્ડ માટે આપવાની  બાાંહેધરી 
રૂા.૨૦/- ના નોન જ્ય ઙશીયલ સ્ટેમ્પ ઉપર આપવાની રહેશે. 

(૯) આવા અભ્યાસરમોમાાં દાખલ થવા ઇચ્છતા ઉમેદવારના કોઇ સગા સાંબાંધી 

બવદેશમાાં રહેતા હોય તો તાલીમાથીને તેઓ દ્વારા નાણાકીય જવાબદારી માટે 
પ રસ્કૃત કરેલા હોવા જોઇએ.  

(૧૦) લાભાથીએ આ યોજના હેઠળ લોનની રકમ રીઝવડ બેન્ક ઓફ ઇબન્ડયા દ્રારા 
બનયત થયેલ બવબનયમના દરે ચ કવવામાાં આવશે અને રીઝવડ બેન્કની બનયમ 
અન સારની માંજ રી લેવાની રહેશે.  

p અમલીકરણ કરતી કચેરી/એજન્સી/સંસ્થા: 

ગ જરાત આહદજાબત બવકાસ કોપોરેશન, ગાાંધીનગર 

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