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આાવકના દાખલા 
 

સાૌ પ્રથમ જાણાો, આાવકના દાખલા માટો જરૂરી પુરાવા. 
૧) આરજદારનાો આાધાર કાર્ડ 
૨) આરજદારનુું રોશનકાર્ડ 
૩) આરજદારનુું છોલુ્ું લાઈટબીલ/વોરાબબલ (જાો ભાર્ો થી રહો તા હાોઈ તાો ભાર્ાકરાર) 
૪) આરજદાર ના રહોણાુંક ની આાસપાસના 2 પુખ્ત પાર્ાોશીના આાધારકાર્ડ (પુંચનામુું કરવા) 
૫) ૩ રૂ. ની કાોટડ ફી ટીકીટ 
૬) ૫૦ રૂ. નાો સ્ટોમ્પ 
૭) મોયર/સાુંસદ/ધારાસભ્ય (કાોઈપણ આોક) પાસોથી મળતાો આાવક નાો દાખલાો. 
 
દરોક ર્ાોક્યુમોન્ટ ભોગા કરી આાોળખના સાૌ પુરાવાની ઝોરાોક્ષ કરાવી નાોટરીના સહી-બસક્કા કરાવવા. તથા આાોરીજીનલ પુરાવા 
સાથો રાખવા. 
 
આાવકના દાખલા માટોના આાવોદનની પ્રક્રિયા- 
  • ક્રર્જજટલ ગુજરાત પાોટડલ પર જઈ આાોનલાઈન આપાોઇનમોન્ટ લોવી. (જાો આાપના ઝાોન કો  જજલ્ા માું લાગુ પર્ો તાો.) 
  • આપાોઇનમોન્ટ ની રસીદ આનો પુરવાઆાો લઈ પાોતાના વવસ્તારનો લગતી મામલતદારશ્રીની કચોરી તથા નાગક્રરક સુવવધા 
કોન્દ્ર પરથી આાવકના દાખલા માટોનુું ફાોમડ (વવનામલૂ્યો) મોળવવુું. 
  • ફાોમડ ભયાડ બાદ ૩ રૂ. ની કાોટડ ફી ટીકીટ ફાોમડ પર આાગળના પાનો ખાલી જગ્યા જાોઈ લગાર્વી. આનો આન્ય બધા 
ર્ાોક્યુમોન્ટની ઝોરાોક્ષ ફાોમડ સાથો પીન કરવી. 
  • ફાોમડ ની પ્રક્રિયા પૂણડ થયા બાદ પાોતાના વવસ્તારનો લગતી મામલતદારશ્રીની કચોરી આથવા નાગક્રરક સુવવધા કોન્દ્ર પર જઈ 
તમારા વવસ્તારના તલાટી કમ મુંત્રીશ્રી પાસો જઈ બધા ર્ાોક્યુમોન્ટની ચકાસણી કરાવવી,જવાબ આાપવાો આનો સહી બસક્કા 
કરાવવા. (તલાટીશ્રી નો જરૂર જણાઈ તાો પુંચનામુું કરવા સાક્ષીઆાોનો રૂબરૂ માું બાોલાવી શકો) 
  • તલાટીશ્રી ના સહી બસક્કા કરાવ્યા બાદ આાવકના દાખલા માટો ફાોટાો પર્ાવવાના સ્થળો જવુું. 
  • આાવકના દાખલા માટોના ફાોટાો પર્ાવવાના સ્થળો નજીવી ફી ચૂકવી ફાોટાો પર્ાવી રસીદ આચૂક મોળવવી. 
  • રસીદમાું આાવકના દાખલા મોળવવાની તારીખ જાોઈ જો-તો તારીખો તમારાો આાવકનાો દાખલાો મોળવી લોવાો. 
ખાસનાોંધ- ગુજરાત સરકારશ્રીના ઠરાવ મુજબ આાવકના દાખલાની સમય-મયાડદા ૩ વર્ડ (નાણાકીય વર્ડ)ની કરવામાું આાવી 
છો . આાથી યાોગ્ય રીતો સાચવી નો રાખવાો. 
આાવક ના દાખલાનુું ફાોમડ ર્ાઉનલાોર્ કરવા નીચો આાપોલ જલિંકનાો ઉપયાોગ કરી શકાો છાો. 
https://www.digitalgujarat.gov.in/DownLoad/pdfforms/s63.pdf 
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ર્ાોવમસાઈલ સટીફીકોટ 
 

 • ર્ાોમીસાઈલ આોટલો તમો ગજુરાતના વતની કો  ગુજરાતી છાો આનો તમારો ગુજરાતની કાોઈપણ યુજનવબસિટીમાું આોર્મીશન લોવુું 
હાોય ત્યારો આન્ય રાજ્ાોના વવદ્યાથીઆાો કરતા તમારી પસુંદગી પહો લી થાય આો માટોનાો પુરાવાો આોટલો ર્ાોમીસાઈલ સટીફીકોટ.. 
પુરાવાઆાોની પ્રમાણણત નકલ 
 
 • આરજદારનાો તલાટી રૂબરૂ જવાબ 
 • પુંચનામુું 
 • સાોગુંદનામુું 
 • રહો ઠાણના પુરાવા (ગ્રામ પુંચાયત /મ્યુજન. ટોક્ષ બીલ /લાઈટ બીલ /ટોલીફાોન બીલ /વવ પૌકી આોક) 
 • રોશનકાર્ડ 
 • જન્મ આુંગોનાો પુરાવાો (સુ્કલ લીવીંગ સટી આનો જન્મ પ્રમાણપત્ર) 
 • છોલ્ા ૧૦ વર્ડના રહો ઠાણના પુરાવા(આભ્યાસ /નાોકરી /મતદાર યાદી /પાન કાર્ડ/વવ.) 

 • ગુજરાત રાજયમાું ધારણ કરોલ સ્થાવર વમલકતનુું પ્રમાણપત્ર. 
 • ધાોરણ : ૧ થી આત્યાર સુધી કરોલ આભ્યાસના પુરાવા. 

 • તમારા પપતા/વાલી કયાું આનો કયારથી નાોકરી, ધુંધાો, વ્યવસાય કરો છો  તોનાો દાખલાો 
 • સારી ચાલચલગત આુંગોનાો દાખલાો. 
 • કાોઈ ગુનામાું સુંર્ાોવાયોલા નથી તો આુંગોનાો તમારા વવસ્તારના પાોલીસ સ્ટોશનનાો દાખલાો. (આસલમાું રજુ કરવાો) 
 • ઉપરાોકત રજુ કરોલ દસ્તાવોજાોનાો ખરાઈ માટો આસલ દસ્તાવોજાોની માુંગણી કયેથી રજુ કરવાના રહોશો. 
આમલીકરણ કચોરી 
 • સ્થાજનક મામલતદાર આથવા ગ્રામ તલાટી કચોરી 
 
આાોનલાઈન આરજી કરવા માટો જલિંક 
https://www.digitalgujarat.gov.in/Citizen/ServiceDescription.aspx 
 
ફાોમડ ર્ાઉનલાોર્ કરવા માટો જલિંક 
https://www.digitalgujarat.gov.in/DownLoad/pdfforms/s76.pdf 
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RTE- રાઈટ ટુ આોજ્ુકોશન આાોનલાઈન 
પ્રવોશ માટો જરૂરી પુરાવા. 

 
RTE યાોજનામાટો જરૂરી પુરાવા- 
 • બાળક ના પપતા/વાલીના આાવકનાો દાખલાો/પ્રમાણપત્ર (ગ્રામ્ય વવસ્તાર માટો ૧,૨૦,૦૦૦ આનો શહો રી વવસ્તાર માટો 
૧,૫૦,૦૦૦ થી આાોછી આાવક) 
 • બાળક ના પપતા/વાલીનુું રોશનકારૅ્ 
 • બાળક ના 2 ફાોટા 
 • બાળક નાો આાધારકાર્ડ, જન્મનાો દાખલાો 
 • બાળક ના માતા-પપતા/વાલી નાો આાધાર કાર્ડ  
 • બાળક ના પપતા/વાલી નાો જાવતનાો દાખલાો 
 • બાળક ના પપતાનુું લાઇટબીલ/વોરાબીલ/જાો ભાર્ો થી રહો તા હાોવ તાો ભાર્ાકરાર 
 • બાળક નુું આથવા બાળકના પપતા/વાલીના બોંક પાસબુક 
 
ફાોમડ ક્યાું મળશો આનો આરજી ક્યાું કરવી? 
• ગુજરાત સરકારશ્રી ની RTE યાોજનાની વોબસાઈટ www.rte.orpgujarat.com  પર આાોનલાઈન ફાોમડ ભરવાનુું રહો શો. 
 
ખાસનાોંધ- 
 • આરજી વખતો બાળકની ઉમર ૫ વર્ડ પૂણડ કરોલ હાોવી જાોઈઆો. 
 • દરોક પુરાવાની 2 સોટમાું ખરી નકલ કરાવવી આનો આાોરીજીનલ પુરાવાઆાો સાથો રાખવા. 
 • લઘુમતી શાળા ધ્વારા RTE પ્રવોશ પ્રક્રિયા બાબતો કાોટડમાું ચુકાદાો પોન્ડીંગ હાોય લઘુમતી શાળા માું RTE  હો ઠળ પ્રવોશ કાોટડ 
ચુકાદા સુધી લોવાો જાોઈઆો નક્રહ.  
 • RTE માું પ્રવોશ માટો આાોનલાઈન વોબસાઈટ નીચો દશાડવોલ જલિંક ક્લિક કરવાથી મળી જશો. 
https://rte.orpgujarat.com/ 
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MYSY-મુખ્યમુંત્રી યુવા સ્વાવલુંબન યાોજના 
સહાય મોળવવાની પાત્રતાના ધાોરણાો 
1. ક્રર્પ્ાોમા કક્ષાના આભ્યાસિમાો માટો ગુજરાત માધ્યવમક આનો ઉચ્ચત્તર માધ્યવમક જશક્ષણ બાોર્ડ, ગાુંધીનગરની આથવા આન્ય માન્ય બાોર્ડની ગુજરાતમાુંથી ધાોરણ-૧૦ની પરીક્ષામાું ૮૦ કો  
તોથી વધ ુપરસોન્ટાઇલ મોળવનાર વવદ્યાથીઆાોનો આા યાોજનાનાો લાભ મળશો. 
2. સ્નાતક કક્ષાના આભ્યાસિમાો માટો ગુજરાત માધ્યવમક આનો ઉચ્ચત્તર માધ્યવમક જશક્ષણ બાોર્ડ, ગાુંધીનગરની આથવા આન્ય માન્ય બાોર્ડની ગુજરાતમાુંથી ધાોરણ-૧૨ની વવજ્ઞાન પ્રવાહ 
આથવા સામાન્ય પ્રવાહની પરીક્ષામાું ૯૦ કો  તોથી વધ ુપરસોન્ટાઇલ મોળવનાર વવદ્યાથીઆાોનો આા યાોજનાનાો લાભ મળશો. 

3. રૂ. ૪,૫૦,૦૦૦/- (આુંકો રૂપપયા ચાર લાખ પચાસ હજાર પૂરા) સધુીની વાવર્િક આાવક ધરાવતા વાલીઆાોના સુંતાનાો સહાય મોળવવા માટો લાયક ગણાશો. વાવર્િક આાવકનુું પ્રમાણપત્ર 
મામલતદારશ્રી/તાલુકા વવકાસ આવધકારીશ્રી પાસોથી મોળવવાનુું રહોશો 
4. ર્ીપ્ાોમાું આનો સ્નાતક આભ્યાસિમના પ્રથમ વર્ડમાું પ્રવોશ મોળવનાર વવદ્યાથીઆાોનો તોમના આભ્યાસિમના જનયત સમયગાળા સુધી સહાય મળવાપાત્ર થશો. 
5. સ્વ-જનભડર આભ્યાસિમાોમાું આોન.આાર.આાઇ. બોઠકાો પર પ્રવોશ મોળવતા વવદ્યાથીઆાોનો આા યાોજના હો ઠળ લાભ મળવાપાત્ર થશો નહી. 
આા યાોજના હો ઠળ નીચો મુજબ સહાય મળવાપાત્ર રહોશો. 
ટ્યુશન ફી સહાય 
1. પાત્રતા ધરાવતા વવદ્યાથીઆાોનો ધાોરણ-૧૨ પછીના ઉચ્ચ જશક્ષણના સ્નાતક કક્ષાના મોર્ીકલ આનો ર્ોન્ટલના સરકાર માન્ય સુંસ્થાના સ્વ-જનભડર આભ્યાસિમાો માટો જનયત થયોલ વાવર્િક 

ટ્યૂશન ફીની ૫૦% રકમ આથવા રૂપપયા ૨,૦૦,૦૦૦/- તો બો પૌકી જો આાોછુું  હાોય તોટલી સહાય દર વર્ ેમળવાપાત્ર થશો. 
2. પાત્રતા ધરાવતા વવદ્યાથીઆાોનો ધાોરણ-૧૨ પછીના ઉચ્ચ જશક્ષણના સ્નાતક કક્ષાના પ્રાોફોશનલ કાોસીસ જોવા કો  ઇજનોરી ટોકનાોલાોજી, ફામડસી, આાક્રકિટોકચર, આોગ્રીકલ્ચર, આાયુવેદ, 

હાોમીયાોપોથી, નસીંગ, ફીઝીયાોથોરાપી, પોરા-મોર્ીકલ, વોટરનરી જોવા સરકાર માન્ય સુંસ્થાના સ્વ-જનભડર આભ્યાસિમાો માટો જનયત થયોલ વાવર્િક ટ્યૂશન ફીની ૫૦% રકમ આથવા રૂપપયા 
૫૦,૦૦૦/- તો બો પૌકી જો આાોછુું  હાોય તોટલી સહાય દર વરે્ મળવાપાત્ર થશો. 
3. પાત્રતા ધરાવતા વવદ્યાથીઆાોનો ધાોરણ-૧૨ પછીના ઉચ્ચ જશક્ષણના સ્નાતક કક્ષાના કાોસીસ જોવા કો  બી.આોસ.સી., બી.કાોમ, બી.આો., બી.બી.આો., બી.સી.આો. જોવા સરકાર માન્ય 

સુંસ્થાના સ્વ-જનભડર આભ્યાસિમાો માટો જનયત થયોલ વાવર્િક ટ્યૂશન ફીની ૫૦% રકમ આથવા રૂપપયા ૧૦,000/- તો બો પૌકી જો આાોછુું  હાોય તોટલી સહાય દર વરે્ મળવાપાત્ર થશો. 

4. પાત્રતા ધરાવતા વવદ્યાથીઆાોનો ધાોરણ-૧૦ પછીના સરકાર માન્ય સુંસ્થાના ર્ીપ્ાોમા સ્વ-જનભડર આભ્યાસિમાો માટો જનયત થયોલ વાવર્િક ટ્યૂશન ફીની ૫૦% રકમ આથવા રૂપપયા 
૨૫,૦૦૦/- તો બો પૌકી જો આાોછુું  હાોય તોટલી સહાય દર વરે્ મળવાપાત્ર થશો. 
5. સરકારી મોર્ીકલ, ર્ોન્ટલ, ઇજનોરી કાોલોજાોમાું જનરલ બોઠકાો પર આનામત કક્ષાના વવદ્યાથીઆાો જો સુંખ્યામાું પ્રવોશ મોળવો આનો તોનો કારણો જનરલ કોટોગરીના જો સુંખ્યામાું વવદ્યાથીઆાોનો 
સ્થળાુંતર કરવુું પર્ો આનો છોલ્ો જાો કાોઇ પણ સરકારી કાોલોજમાું તોઆાોનો પ્રવોશ ન મળો આનો ફરજજયાતપણો તોઆાોનો સ્વ-જનભડર કાોલોજમાું પ્રવોશ મોળવવાો પર્ો તાો આાવા આા યાોજના હો ઠળ 
પાત્રતા ધરાવતા વવદ્યાથીઆાોનો પ્રવોશ મોળવોલ સ્વ-જનભડર કાોલોજ આનો સરકારી કાોલોજ વચ્ચોની ટ્યુશન ફીના તફાવતની રકમ સહાય પોટો મળવાપાત્ર થશો. 

જરૂરી પુરાવાઆાો- 
 • આરજદારના પપતાનાો આાવકનાો દાખલાો (સક્ષમ આવધકારી પાસો થી) 
 • સોલ્ફ ર્ોકલોરોશન ફાોમડ  
 • આોર્મીશન લોટર (યુજનવસીટી ધ્વારા આાોનલાઈન પ્રવોશ બાદ મળતુું પત્ર)  
 • બોંક પાસબુક/કોન્સલ ચોક  
 • ટ્યુશન ફી ની રસીદ (કાોલોજ માુંથી મળશો) 
 • પાનકાર્ડ (પપતાનાો ) 
 • રોશન કાર્ડ  
 • આાધારકાર્ડ  
 • કાોલોજ નાો mysy જશષ્યવૃવત્ત બાબતો લોટર 
 • ઇન્કમટોક્ષ રીટનડ 
 • રીટનડ ભરતા ના હાોઈ તાો રીટનડ ભરવાપાત્ર આાવક નાું હાોવાનુું ર્ીકલોરોશન ફાોમડ 
 • પાસપાોટડ સાઈઝ ફાોટાો 
 • ધાો-૧૨ ની માકડશીટ  
ખાસનાોંધ- 
• ફાોમડ આાોનલાઈન MYSY ની વોબસાઈટ પર થી ભરી સુંલગ્ન યુનીવસીટી આથવા સરકાર માન્ય સોન્ટરાો પર જઈ આાોરીજીનલ પુરાવાઆાો સાથો ખરી 
નકલ ની ચકાસણી કરાવી જમા કરાવવુું. 
• આાોનલાઈન ફાોમડ ભરવાની વોબસાઈટ આનો આરજી માટો જરૂરી મોન્યુઆલ ફાોમડ ર્ાઉનલાોર્ કરવા માટો ની જલિંક નીચો આાપવામાું આાવી છો . 
 
https://mysy.guj.nic.in/ 
 
https://mysy.guj.nic.in/Noticeboard/Format%20of%20Self%20declaration%20form%201920.pdf 
 
https://mysy.guj.nic.in/Noticeboard/Self%20declaration%20for%20Non%20IT%20Returns1920.pdf 

https://mysy.guj.nic.in/
https://mysy.guj.nic.in/Noticeboard/Format%20of%20Self%20declaration%20form%201920.pdf
https://mysy.guj.nic.in/Noticeboard/Self%20declaration%20for%20Non%20IT%20Returns1920.pdf
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 ટ્રાન્સપાોટેશન યાોજના 
 
લાભ કાોનો મળો? 
 • ધાોરણ ૧ થી ૫ માું આભ્યાસ કરતા વવદ્યાથીઆો ૧ કી.મી. કરતા વધુ આુંતરો ચાલીનો જવુું પર્તુું હાોય. 
 • ધાોરણ ૬ થી  ૮ માું આભ્યાસ કરતા વવદ્યાથીઆો ૩ કી.મી. કરતા વધુ આુંતરો ચાલીનો જવુું પર્તુું હાોય. 
 
કોટલાો લાભ મળો? 
 • ધાોરણ ૧ થી ૫ માું આભ્યાસ કરતા વવદ્યાથી માટો રૂ. ૪૦૦/-  
 • ધાોરણ ૬ થી ૮ માું આભ્યાસ કરતા વવદ્યાથી માટો રૂ. ૪૦૦/-  
 • ઉક્ત સહાય બાળકનો લઈ જનાર રીક્ષા માજલકનો આાપવામાું આાવો છો . 
 
લાભ ક્યાુંથી મળોલ? 
 • સબુંવધત સૂ્કલમાુંથી 
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પ્રધાનમુંત્રી જનઆારાોગ્ય યાોજના/આાયુષ્યમાન કાર્ડ 
માટો જરૂરી પુરાવા આનો પ્રક્રિયા. 

 
જરૂરી પુરાવા. 
• પ્રધાનમુંત્રી આાયુષ્યમાન યાોજના હો ઠળ નાો લોટર 
• રોશન કાર્ડ (નવાો બારકાોર્ોર્) 
• આાધાર કાર્ડ  
ઉપરાોક્ત પુરાવા લઇ જીલ્ાની બસવવલ હાોસ્પિટલ આથવા સ્થાજનક CSC સોન્ટર પર રૂબરૂ જઈ ૩૦રૂ. પ્રવત વ્યક્તક્ત ચૂકવી 

કાર્ડ બનાવી શકાો છાો. 
 
ખાસનાોંધ 
• દરોક લાભાથીનો વ્યક્તક્તદીઠ વાવર્િક રૂ.૫,૦૦,૦૦૦ સુધીનુું ભારત સરકાર ધ્વારા સુરક્ષા કવચ.  

• વર્ડ ૨૦૧૧ માું ભારત દોશની વસ્તી ગણતરીના આાધારો આાર્થિક રીતો પછાત લાોકાોના થયોલા સવે માું જણાયોલ પક્રરવારાોનો 
પ્રધાનમુંત્રી જનઆારાોગ્ય યાોજના હો ઠળ આાવરી લોવામાું આાવ્યા છો . 
• આામ, લીસ્ટમાું જાો આાપનુું આથવા આાપના પક્રરવારનુું નામ નાું હાોઈ તાો નવા પક્રરવારાોના નામ ઉમોરવાનુું હાલ કાોઈ 
પ્રાવધાન નથી.  
• પરુંતુ, જાો આાપ ગુજરાતમાું વસવાટ કરતા હાોવ આનો ૪ લાખ થી આાોછી પાક્રરવાક્રરક વાવર્િક આાવક ધરાવતા હાોવ તાો આાપ 
માું આમૃતમ/વાત્સલ્ય કાર્ડ બનાવી સારવાર કરાવી શકાો છાો. 
• પ્રધાનમુંત્રી જનઆારાોગ્ય યાોજના ના લીસ્ટમાું નામ ચોક કરવા સ્થાજનક CSC સોન્ટર આથવા નીચો દશાડવોલ જલિંક નાો 
ઉપયાોગ કરી શકાો છાો. 
https://mera.pmjay.gov.in/search/login 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mera.pmjay.gov.in/search/login
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માું આમૃતમ/વાત્સલ્ય કાર્ડ માટો જરૂરી 
પુરાવા આનો પ્રક્રિયા. 

 
જરૂરી પુરાવા. 
• આાવક નાો દાખલાો/પ્રમાણપત્ર (આાવક મયાડદા ૩ લાખ થી આાોછી) ની ખરી નકલ 

• રોશન કાર્ડ (નવાો બારકાોર્ોર્) ની ખરી નકલ 
• કુટુુંબના દરોક સભ્યાોનાું આાધાર કાર્ડ ની ખરી નકલ 
• લાઈટબીલ/ વોરાબબલ ની ખરી નકલ 
ઉપરાોક્ત પુરાવા લઇ સ્થાજનક હોલ્થ સોન્ટર, જીલ્ા પુંચાયત આથવા માું કાર્ડ સોન્ટર પર જઈકાર્ડ બનાવી શકાો છાો. 
 
ખાસનાોંધ- 
 • જાો આાપનુું આથવા આાપના પક્રરવારનુું નામ પ્રધાનમુંત્રી જનઆારાોગ્ય યાોજનાના લીસ્ટમાું ન હાોઈ તાો ગુજરાત સરકારની માું 
આમૃતમ/વાત્સલ્ય યાોજનાનાો લાભ લઈ શકાય. 
• માું કાર્ડની સમય મયાડદા આાપો રજુ કરોલ આાવકના દાખલાની સમય મયાડદા જોટલી હાોઈ છો . આાથી આાવકના દાખલાની 
આવધી પૂરી થયા બાદ તોનો નવાો બનાવવાો આનો માું કાર્ડ સોન્ટર પર જઈ નવાો દાખલાો રજુ કરી માું કાર્ડ રીન્યુ કરાવવાો. 
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મુખ્યમુંત્રી રાહતફું ર્ (આારાોગ્યલક્ષી ખચડમાું સહાય આથે) 
પ્રસ્તાવના- 
કીર્ની/ હ્રદય/ કોન્સર/ લીવરના રાોગની સારવાર/ આાોપરોશનના ખચડનો પહાોચી વળવા માટો માન. મુખ્યમુંત્રીશ્રીના રાહતફું ર્માુંથી સરકારશ્રીઆો નક્કી કરોલ જો-તો હાોસ્પિટલના નામો પોનલ 
ધ્વારા નક્કી કરોલ જનયમાનસુાર રકમ નાો ચોક આાપવામાું આાવો છો . 
ઉપરાોક્ત રાોગ ધરાવતા દદી પાસો જાો મુખ્યમુંત્રી માું આમતૃમ/વાત્સલ્ય યાોજના આથવા પ્રધાનમુંત્રી આારાોગ્ય યાોજના કાર્ડ (આાયુષ્યમાન કાર્ડ) હાોય પરુંત ુસારવાર માટોની રકમ નાો આુંદાજ ૫ 
લાખ થી વધુ હાોઈ તાો મુખ્યમુંત્રી રાહતફું ર્માું સહાય માટો આાવોદન કરી શકાય છો . 
 
શરતાો- 
1. આાવોદન કરનાર ની પાક્રરવાક્રરક વાવર્િક આાવક રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- થી આાોછી હાોવી જાોઈઆો. 
2. દદીનો હાોસ્પિટલ ધ્વારા આાપોલ આુંદાજ મજુબ આાોપરોશન ખચડ ચૂકવોલ ના હાોવાો જાોઈઆો કો  આાોપરોશન આાવોદન આાપવા પહો લા કરાવવુું જાોઈઆો નક્રહ. 
3. આાવોદન કરનાર કુટુુંબ ના કાોઈ પણ સભ્ય નાોકરી કો  વ્યવસાય કો પોન્દ્શનના ભાગરૂપો ક્રરઆોમ્બર્સ્મેન્ટ (ખચડ સરભર) નાો લાભ મોળવતા ના હાોવા જાોઈઆો આથવા કાોઈપણ પ્રકારના 
વીમાના રક્ષાન હો ઠળ વળતર નાો લાભ લીધોલ ના હાોવાો જાોઈઆો. 
4. દદીઆો સારવાર/આાોપરોશન માટો આગાઉ માન.મખુ્યમુંત્રીશ્રી ના રાહતફુંર્ માું આાગાઉ આરજી કરોલ ના હાોવી જાોઈઆો. 
 
જો-તો રાોગની સારવાર/આાોપરોશન માટો સરકારશ્રીઆો જનયકુ્ત કરોલ હાોસ્પિટલાો 
 
હ્રદયના આાોપરોશન માટો માન્ય હાોસ્પિટલ- 
1. યુ.આોન,મહો તા ઈન્સ્ટીટ્યુટ આાોફ કાક્રર્િયાોલાોજી આોન્ડ રીસચડ સોન્ટર, બસવવલ હાોસ્પિટલ કોમ્પસ, આમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬  
2. શોઠ વાર્ીલાલ સારાભાઇ જનરલ હાોસ્પિટલ, આોજલસબિજ, આમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ 

3. ધરમબસિંહ દોસાઈ મોમાોરીયલ મોથાોદીસ્ક ઇન્સ્ટીટયુટ આાોફ કાક્રર્િયાોલાોજી , વમશન રાોર્, નર્ીયાદ-૩૮૭૦૦૨  
4. શ્રી બી.ર્ી. મહો તા મહાવીર હાટડ ઈન્સ્ટીટ્યુટ , શ્રી મહાવીર હોલ્થ કોમ્પસ, આઠવાગોટ, રીંગરાોર્, સુરત-૩૯૫૦૦૧  
5. ઈ.આોમ.ચોરીટોબલ સુંચાજલત પી.પી.સવાણી હાટડ ઈન્સ્ટીટ્યુટ, પ્ાોટ નું-૧ થી ૮ , બસદ્ધકુટીર ઇન્ડ આોસ્ટોટ, ચાોથાો માળ, બસદ્ધકુટીર મુંક્રદર ની બાજુમાું વરાછા ફાયર બિગોર્ની સામો, 

વરાછા રાોર્, સુરત. 
 
કીર્ની ટ્રાન્સપ્ાન્ટ માટો માન્ય હાોસ્પિટલ- 
1. ઈન્સ્ટીટ્યુટ આાોફ કીર્ની ર્ીસીઝ આોન્ડ રીસચડ સોન્ટર, બસવવલ હાોસ્પિટલ કોમ્પસ, આમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬  
2. મુળજીભાઈ પટોલ યુરાોલાોજીકલ હાોસ્પિટલ, ર્ાો વીરોન્દ્ર દોસાઈ રાોર્,નર્ીયાદ-૩૮૭૦૦૧ 

 
કોન્સર રાોગની સારવાર માટો માન્ય હાોસ્પિટલ- 
1. ધી ગુજરાત કોન્સર રીસચડ ઈન્સ્ટીટ્યુટ (આોમ.પી.શાહ કોન્સર હાોસ્પિટલ), બસવવલ હાોસ્પિટલ કોમ્પસ, આસારવા, આમદાવાદ-૧૬  
2. રાજકાોટ કોન્સર સાોસાયટી શ્રી નાથાલાલ પારોખ કોન્સર ઈન્સ્ટીટ્યટુ, ૧૪ વતરુપવત નગર , જનમડલા કાોન્દ્વને્ત ની સામો, રાજકાોટ-07 

 
રજુ કરવાના પુરાવાઆાો- 
1. દદી આથવા તોના પક્રરવારની આાવક દશાડવતાો મામલતદારશ્રી નાો દાખલાો 
2. ધારાસભ્યશ્રી ની ભલામણ ર્ચઠ્ઠી  
3. દદી ધ્વારા મુખ્યમુંત્રીશ્રી નો આરજી  
4. આાો.પાો.ર્ી કોસ ની ઝોરાોક્ષ  
5. રોશનકાર્ડ ની ઝોરાોક્ષ  
6. સારવાર નાો આુંદાજીત ખચડ નાો લોટર (હાોસ્પિટલ ધ્વારા) 
7. ૫૦રુ. ના સ્ટોમ્પ પર સાોગુંધ નામુું  

8. આાોપરોશન બાકી છો તોવુું ર્ાોક્ટરનુું સટીફીકોટ (આસલ) 
આથવા  
ઈમરજન્સીમાું આાોપરોશન થયોલ હાોય તાો ઈમરજન્સીમાું આાોપરોશન થયુું છો તોવુું ર્ાોક્ટરનુું સટીફીકોટ (આસલ ) 
 
દરોક પુરાવાઆાો નો ભોગા કરી જાો નકલ માુંગી હાોઈ તાો નાોતરી ના બસક્કા મારવી માન.મખુ્યમુંત્રી શ્રી નુું કાયાડલય, ગાુંધી નગર, 
સરદાર પટોલ ભવન ખાતો પાોસ્ટ ધ્વારા માોકલવુું. 
 
આરજી મુંજુર કો ના મુંજુર નાો જવાબ આાપશ્રી નો ૧૦ ક્રદવસ સધુીમાું મળી જશો. 
 
જરૂરી પુરાવા આનો સાોગુંધનામુું ના નમનુા બાબતો નીચો દશાડવોલ જલિંક નાો ઉપયાોગ કરી શકાો છાો. 
https://revenuedepartment.gujarat.gov.in/downloads/CMRF.pdf 
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સ્વચ્છ ભારત વમશન (ગ્રામીણ) યાોજના 
 
લાભ કાોનો મળો? 
• વ્યક્તક્તગત શાૌચાલય માટો બીપીઆોલ લાભાથી 
• વ્યક્તક્તગત શાૌચાલય માટો આોપીઆોલ લાભાથી માું પાુંચ કોટોગરીના: 
૧) આોસ.સી./આોસ.ટી 
૨) નાના સીમુંત ખોરૂ્ત 

૩) જમીન વવહાોણા ખોતમજૂર 

૪) શારીક્રરક વવકલાુંગ 

૫) કુટુુંબ મક્રહલા વર્ા 
 • વ્યક્તક્તગત શાૌચાલય માટો આોપીઆોલ (જનરલ) લાભાથી 
 • સામુક્રહક શાૌચાલય જમીનની સગવર્તા ન ધરાવતા શાૌચાલય વવહાોણાની સુંયુક્ત ભાગીદારી ધરાવતા કુટુુંબાોનો. 
 • ઘન કચરાના જનકાલ માટો સાધનાો પુરા પાર્વા તથા ગુંદા પાણીના જનકાલની વ્યવસ્થા ન ધરાવતા ગામાો માટો 
લાોકભાગીદારીથી કામાો કરવામાું આાવો છો . 
 
કોટલાો લાભ મળો? 
 • વ્યક્તક્તગત શાૌચાલય માટો બીપીઆોલ તથા આોપીઆોલ (પાુંચ કોટોગરી) રૂ. ૧૨,૦૦૦/- ની સહાય, તોમજ આોપીઆોલ (જનરલ) 

રૂ.૮૦૦૦/- 
 • સામુક્રહક શાૌચાલય માટો કુલ રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- (લાોકફાળાો રૂ. ૨૦,૦૦૦/- તથા યાોજનાકીય રૂ.૧,૮૦,૦૦૦/- સહાય). 
 • ધન કચરા જનકાલ માટો સાધનાો પુરા પાર્વા તથા ગુંદા પાણીના જનકાલની વ્યવસ્થા ન ધરાવતા ગામાો માટો – 
૧) ૧૫૦ કુટુુંબ સુધી રૂ. ૭.૦૦ લાખ 

૨) ૩૦૦ કુટુુંબ સુધી રૂ. ૧૨.૦૦ લાખ 

૩) ૫૦૦ કુટુુંબ સુધી રૂ. ૧૫.૦૦ લાખ  
૪) ૫૦૦ થી વધુ કુટુુંબ રૂ. ૨૦.૦૦ લાખ  
જરૂરી પુરાવાઆાો 
 • આાધારકાર્ડ/ ચૂુંટણીકાર્ડ/ વાહન લાયસન્સ/ પાનકાર્ડ/ મનરોગા જાોબ કાર્ડ/ રોશનકાર્ડ / બીપીઆોલ કાર્ડ (કાોઈપણ આોક) 
 • ઘરવોરા ની રસીદ 
 • બોંક પાસબુકની નકલ 
 • શાૌચાલયનાો ચાલુ તથા પણૂડ કામનાો લાભાથી સાથોનાો ફાોટાો. 
લાભ ક્યાુંથી મળો? 
 • તલાટી-કમ મુંત્રીશ્રી, િસ્ટર કાો-આાોર્ીનોટર, બલાોક કાો-આાોર્ીનોટર, બસવવલ આોન્દ્જીનીયર તથા જનમડળ દૂત ધ્વારા આરજી 
ફાોમડ ભરી ગ્રામ પુંચાયત ધ્વારા તાલુકા કક્ષાઆો આરજી પહાોચાર્વી. 
 • તાલુકા પુંચાયત કચોરી, સ્વચ્છ ભારત વમશન (ગ્રામીણ) યાોજના શાખા. 
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વ્હાલી દીકરી યાોજના 
શુું લાભ મળશો? 
 • દીકરીના પહો લા ધાોરણમાું પ્રવોશ વખતો રૂ.૪૦૦૦/-ની સહાય. 
 • દીકરી ધાોરણ-૯માું આાવો ત્યારો રૂ.૬૦૦૦/-ની સહાય. 
 • દીકરી 18 વર્ડની વય વટાવો ત્યારો તોનો રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- ની આાર્થિક સહાય. 
 • દીકરી પુખ્ત વયની થતા ઉચ્ચ જશક્ષણ આનો તોના લગ્ન પ્રસુંગ માટો યાોજના આુંતગડત સહાય. 
 
લાભ લોવા માટો પાત્રતા 
 • તા.૦૨/૦૮/૨૦૧૯ કો  ત્યારબાદ જન્મોલ દીકરીઆાોનો આા યાોજનાનાો લાભ મળવાપાત્ર રહોશો.(દીકરી જન્મના આોકવર્ડની 

સમયમયાડદામાું જનયત નમનુાના આાધાર પુરાવા સહીતની આરજી કરવાની રહોશો.) 
 • દુંપતીની પ્રથમ ૩ સુંતાનાો પૌકીની તમામ દીકરીઆાોનો યાોજનાનાો લાભ મળવાપાત્ર રહોશો. 
 • આપવાદરૂપ ક્રકસ્સામાું બીજી/ત્રીજી પ્રસુવત વખતો કુટુુંબમાું આોક કરતા વધારો દીકરીઆાોનાો જન્મ થાય આનો દુંપતીની 
દીકરીઆાોની સુંખ્યા ત્રણ કરતા વધુ થતી હાોય તાો પણ તમામ દીકરીઆાોનો આા યાોજનાનાો લાભ મળવાપાત્ર થશો. 
 • બાળલગ્ન પ્રવતબુંધક આવધજનયમ ૨૦૦૬ની જાોગવાઈઆાો મુજબ પુખ્તવયો લગ્ન કરોલ હાોય તોવા દુંપતીની દીકરીઆાોનો જ 

આા યાોજનાનાો લાભ મળવાપાત્ર રહોશો. 
 
લાભ મોળવવા માટો જરૂરી પરુાવા 
 • દીકરીના માતા-પપતાનાો સુંયુક્ત આાવકનાો દાખલાો (૨,૦૦,૦૦૦ થી આાોછી આાવક મયાડદા) 
 • દીકરીના માતા-પપતા નાો આાધાર કાર્ડ  
 • દીકરીના માતા-પપતાનુું જન્મનાો પુરાવાો (શાળા છાોડ્યાનુું પ્રમાણપત્ર/જન્મ દાખલાો) 
 • દીકરીના માતા-પપતા નુું રહો ઠાણ નાો પુરાવાો (લાઈટબીલ/વોરાબબલ) 
 • દીકરી નાો જન્મ દાખલાો 
 • દીકરીના માતાનાો જન્મદાખલાો/શાળા છાોડ્યાનુું પ્રમાણપત્ર 
 • દુંપતીના જન્મોલા આનો હયાત બાળકાોના જન્મના દાખલા 
 • વ્હાલી દીકરી યાોજનાના સુંદભડમાું સાોગુંધનામુું 
 
યાોજનાનુું ફાોમડ આનો લાભ લોવા જીલ્ા મક્રહલા આનો બાળ વવકાસ આવધકારી ની કચોરી, ગ્રામપુંચાયત, યુસીર્ી સોન્ટર આથવા 
સ્થાજનક આાુંગણવાર્ીનાો સુંપકડ  કરવાો. 
યાોજનાનુું ફાોમડ ર્ાઉનલાોર્ કરવાની જલિંક 
https://drive.google.com/file/d/1jp8osVkebbQA8P6DO-gAxBrwy3vrQcwx/view?usp=sharing 
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દીકરી યાોજના 
 
લાભ કાોનો મળો? 
દીકરાો ન હાોય આનો ફક્ત આોક કો  બો દીકરીઆાો હાોય તોવા દુંપતી પૌકી કાોઈ આોક નસબુંધી આાોપરોશન કરાવો  તો સમયની 
લાભાથીની ઉમર 32 વર્ડથી આાોછી હાોય તાો તોઆાોનો રાષ્ટ્રીય બચતપત્રાો આાપવાની રાજ્ સરકારની ખાસ પુરસ્કાર યાોજના 
છો . 
 
કોટલાો લાભ મળો? 
 
(૧) દીકરાો ન હાોય આનો ફકત ૧ દીકરી હાોય તોવા દુંપવતનો રૂ. ૬૦૦૦/-(NSC) બચતપત્રાો 

(૨) દીકરાો ન હાોય આનો ફકત ૨ દીકરી હાોય તોવા દુંપવતનો રૂ.૫૦૦૦/- (NSC) બચતપત્રાો 

 
લાભ ક્યાુંથી મળોલ? 
 • નજીકના સરકારી દવાખાનામાું. 
 
યાોજનાનાો લાભ મોળવવાની પદ્ધવત 
 • જો જગ્યાઆો કુટુુંબ જનયાોજનનુું આાોપરોશન કરાવોલ હાોય તો કોન્દ્ર ખાતો આરજી કરવાની. 
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આટલ સ્નોહ યાોજના (નવજાત જશશુ માટો) 
 
કાોનો લાભ મળો 
 • નવજાત જશશુથી ૧૮ વર્ડના તમામ બાળકાો. 
 
શુું લાભ મળો? 
 • જન્મજાત ખામીઆાોનુું સ્ક્રીનીંગ આત્યાર સુધી બાળક થાોરુ્ું  માોટુું  થયા પછી જ તોની જન્મજાત ખામી આુંગો ખ્યાલ આાવતાો 
હતાો, હવો જન્મના ૪૮ કલાકની આુંદર જશશુનુું પરીક્ષણ થશો આનો તાત્કાજલક નીચો મુજબની બીમારીઆાોની સારવાર મળશો. 
 • ન્યુરલ ટ્યુબ ર્ીફોક્ટસ 
 • ફ્લોફ્ટલીપ આનો પોલોટ 
 • િબ ફૂટ 
 • ર્ોવલપમોન્ટલ ર્ીસ્લોઝીયા આાોફ હીપ 
 • કન્દ્જનાઈટલ કોટોરોકટ 
 • કન્દ્જનાઈટલ હાટડ ર્ીસીઝ 
 • રોટીનાોપોથી આાોફ પ્રીમોચ્ાોરીટી 
 • ર્ાઉન બસન્દ્્ાોમ 
 • આન્ય કાોઈ નાોંધપાત્ર ખાોટ 
 
ક્યાું થી લાભ મળો? 
 • સરકારી આથવા ખાનગી પ્રસુવત ગૃહ આનો આન્ય પક્રરસ્થસ્થવતમાું આોટલોકો  ઘરો આથવા આન્ય જગ્યાઆો પ્રસુવત થઇ હાોય તોવા 
ક્રકસ્સાઆાોમાું આા લાભ સ્થાજનક સ્ત્રી આારાોગ્ય કાયડકર /આાર.બી.આોસ.કો .ટીમ/આાશા કમડચારી મારફતો. 
 
લાભ મોળવવાની પદ્ધવત 
 • જીલ્ાની તમામ આારાોગ્ય સુંસ્થાઆાો કો  જ્ાું પ્રસુવત થતી હાોય (સરકારી આથવા ખાનગી) ત્યાું દરોક જશશુનુું જન્મજાત 
ખામી માટો સ્ક્રીનીંગ કરવાનુું રહો શો. 
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પ્રધાનમુંત્રી સુકન્યા સમૃબદ્ધ યાોજના 
 
દોશની દીકરીઆાો આાત્મજનભડર બનો આનો ઉન્નવત કરો તો માટો બોટી બચાવાો-બોટી પઢાઆાો કૅમ્પોનમાું વર્ા પ્રધાન નરોન્દ્ર માોદીઆો જાન્યુઆારી, 2015માું 
સુકન્યા સમૃબદ્ધ યાોજના શરૂ કરી હતી. તોનાથી હવો દોશની દરોક બાળકીનુું ભવવષ્ય સુરબક્ષત બન્યુું છો . દીકરીઆાો માટો સુકન્યા સમૃબદ્ધ યાોજના આુંતગડત 
આોક આકાઉન્ટ ખાોલવામાું આાવો છો . આા આકાઉન્ટ ખાોલાવવુું આોકદમ સરળ છો . સામાન્ય રીતો PPF આકાઉન્ટ ખુલો છો , ત્યાું આોટલો કો  બૅન્ક કો  પાોસ્ટ 
આાૅક્રફસમાું દીકરીના નામો ખાતુું ખાોલાવી શકાો છાો. આા યાોજના બાળકીઆાોના ઉજ્જવળ આનો સુરબક્ષત ભવવષ્ય માટો બનાવવામાું આાવી છો . જોનાથી 
તોમનુું પૂરુું  જશક્ષણ આનો 18 વર્ડની થાય ત્યારો લગ્નના ખચડની વ્યવસ્થા સુજનજિત થઈ શકો  છો . આા યાોજનાું બાળકીઆાો આનો તોમના માતા-પપતાનો 
નાણાુંકીય સુરક્ષા પ્રદાન કરવા માટો લાગુ કરવામાું આાવી છો . જોમાું આાોછા રાોકાણો વધુ વ્યાજ દરની વ્યવસ્થા કરવામાું આાવી છો . 
શુું છો  ખાબસયત? 
 1. દર વર્ે આાોછામાું આાોછા 250 આનો વધુમાું વધુ દાોઢ લાખ રૂપપયા જમા કરાવી શકાો છાો. 
 2. જમા રકમ પર વાવર્િક ૭.૬ ટકા ક્રહસાબો વ્યાજ મળો છો . 

 3. નવા જનયમ પ્રમાણો દીકરીના લગ્ન પર 100 ટકા રકમ ઉપાર્ી શકાય છો . 
 4. જમા રકમ પર 80-સી હો ઠળ ટૅક્સની છૂટ મળો છો . 
 5. દીકરી 21 વર્ડની થાય પછી વ્યાજ નહીં મળો. 
 
કોવી રીતો ખાોલશાો ખાતુું? 
તમો તમારા નજીકના પાોસ્ટઆાોક્રફસમાું જાવ આનો ત્યાું જઇનો સુકન્યા સમૃબદ્ધ યાોજનાનુું ફાોમડ ભરાો. તો બસવાય તમો ઇન્ટરનોટ કો  ઇન્ડન્ડયા પાોસ્ટની 
વોબસાઇટથી પણ આા ફાોમડ ર્ાઉનલાોર્ કરી શકાો છાો. દીકરીનાો ફાોટાોગ્રાફ લવાગીનો ફાોમડ ભરાો આનો તોનો પાોસ્ટ આાોક્રફસમાું જમા કરાવાો. બની શકો  કો  આમુક 
આાુંતક્રરળાય પાોસ્ટ આાોક્રફસના આવધકારી તમનો આાવી કાોઇ સ્કીમ નથી તોવુું પણ કહો . તાો થાોર્ી રાહ જુઆાો આા યાોજનાનો ત્યાું પહાોંચવા દાો. 
 • ફાોમડ ભરી તોની પર યાોગ્ય હસ્તાક્ષર કરાો. . 
 • પાોતાનુું આાઇ ર્ી આનો આો ો્સ પ્રુફની ફાોટાોકાોપી આટોચ કરાો ક્રદકરીનુું જન્મ પ્રમાણ પત્રની કાોપી પણ જાોર્ાો. 
 • પાોતાના આનો પાોતાની પુત્રીના બો-બો પાસપાોટડ સાઇઝ ફાોટાો લગાવાો. 
 • તમો સુકન્યા સમૃબદ્ધ યાોજના ખાતાનો બોંકમાું પણ ખાોલી શકાો છાો. 
 
યાોગ્યતા 
પ્રધાનમુંત્રી જીવન જ્ાોવત વીમા યાોજના તથા પ્રધાનમુંત્રી સુરક્ષા વીમા યાોજના માું જાોર્ાઇ શકવાની યાોગ્યતા. 
મહત્વની વાત 
 1. આા યાોજનાથી તમો વરે્ આાોછામાું આાોછુું  1 હજાર આનો વધુમાું વધુ દાોઢ લાખ રૂપપયા સુધી જમા કરાવી શકાો છાો. 
 2. તમો વર્ડ દરવમયાન જ્ારો પણ ઇચ્છાો ત્યારો પૌસા જમા કરાવી શકાો છાો. 
 3. આા યાોજના પીપીઆોફ યાોજના જોવી છો . આોટલુું જ નહીં આા યાોજના પીપીઆોફ કરતા વધુ વ્યાજ આાપો છો . 
 4. જાો તમો કાોઇ વર્ે પૌસા જમા કરાવાનુું ભૂલી જશાો. તાો તમારો 50 રૂપપયાની પોનલ્ટી ભરવી પર્શો. 
 5. જાો તમો ક્રદકરીનાું 18 વર્ે લગ્ન કરાવા માુંગતા હાોવ તાો તમો પ્રી-મોચ્ાોર ફો બસજલટી હો ઠળ નાણાું નીકાળી શકશાો. 
 6. જાો તમારી બો દીકરીઆાો હાોય તાો તમો બો આોકાઉન્ટ ખાોલાવી શકાો છાો. પણ જાો બો થી વધારો છાોકરીઆાો હાોય તાો તમો વધુમાું વધુ માત્ર 2 જ આોકાઉન્ટ 
ખાોલી શકાો.આામાું પૌસા જમા કરવાની આાોનલાઇન સુવવધા પણ ઉપલબ્ધ છો. 
 7. આા યાોજના પર તમો કાોઇ પ્રકારનાો દોવુું નહીં લઇ શકાો. 
 8. માતા પપતા કો  ગાક્રર્િયન કન્યા માટો ” સુકન્યા સમૃધ્ધધ યાોજના ” આુંતગડત પાોસ્ટ આાોક્રફસમાું ખાતુું ખાોલાવી શકો  છો . આા યાોજનામાું 2-12-2003ના રાોજ 
આથવા ત્યાર બાદ જન્મોલી કન્યાનુું ખાતુું ખાોલાવી શકાય છો . આનો માતા આનો પપતા ગાક્રર્િયન તરીકો  ખાતુું ખાોલાવી શકો  છો . આનાથ કન્યાના ક્રકસ્સામાું 
કાોટડ દ્વારા જનમાયોલા ગાક્રર્િયન ખાતુું ખાોલાવી શકો  છો .  આા યાોજના હો ઠળ આોક કુટુુંબ માુંથી વધુ માું વધુ બો કન્યાઆાોનુું ખાતુું ખાોલાવી શકાય છો . આનો 
આાોછામાું આાોછા રૂપપયા આોક હજારથી ખાતુું ખાોલાવ્યા બાદ આોક નાણાકીય વર્ડમાું રૂપપયા 100ના ગુણાુંકમાું વધુ માું વધુ 1 લાખ 50 હજાર જમા કરાવી 
શકાય છો . 
ફાોમડ ક્યાું મળશો આનો આરજી ક્યાું કરવી? 
 • સ્થાજનક મધ્યસ્થ પાોસ્ટ આાોફીસ નાો સુંપકડ  કરવાો. 
 • ફાોમડ ર્ાઉનલાોર્ કરવા નીચો દશાડવોલ જલિંક નાો ઉપયાોગ કરી શકાો છાો. 
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/494SSAC110315_A3.pdf 
 

https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/494SSAC110315_A3.pdf
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શાળા આારાોગ્ય- રાષ્ટ્રીય બાળ સ્વાસ્થ્ય કાયડિમ 
કાોનો લાભ મળો 
 • નવજાત જશશુથી ૧૮ વર્ડના તમામ બાળકાો. 
શુું લાભ મળો? 
 • આારાોગ્ય તપાસ આનો સારવાર 
 • સુંદભડ સોવા 
 • વવનામૂલ્યો ચશમાું વવતરણ 
 • હ્રદય, કીર્ની તોમજ કોન્સર જોવા ગુંભીર રાોગની કીર્ની પ્રત્યારાોપણ સક્રહતની સારવાર. 
• કીર્ની, લીવર ટ્રાન્સપ્ાન્ટ, કાોકલીયર ઈમ્પ્પ્ાન્ટ આનો બાોનમોરાો ટ્રાન્સપ્ાન્ટ આનો કબલકૂટની સારવાર. 
 • કપાયોલા હાોંઠ, તાળવુું (િોફ્ટ લીપ/પોલોટ), િબકૂટ, જન્મજાત બવધરતા જોવી જન્મજાત ખામીઆાોની સારવાર. 
 • જુવોનાઈલ ર્ાયાબીટીસ આનો વાઈની બીમારીઆાોનાો પણ સમાવોશ. 
 • માનબસક આારાોગ્ય (મોન્ટલ હોલ્થ) નાો સમાવોશ. 
 
ક્યાું થી લાભ મળો? 
 • આા યાોજનાનાો લાભ તમામ સરકારી દવાખાના, પ્રાથવમક આારાોગ્ય કોન્દ્ર, સાવડજજનક આારાોગ્ય કોન્દ્ર, આબડન હોલ્થ સોન્ટર 
આનો જનરલ હાોસ્પિટલ. 
 
લાભ મોળવવાની પદ્ધવત 
 • શાળા આારાોગ્ય કાયડિમ આુંતગડત આારાોગ્ય તપાસ આનો સારવાર આારાોગ્ય ટીમ ધ્વારા કરવામાું આાવો છો . વધુ સારવારની 
જરૂર જણાય તાો  સી.આોચ.સી./ હાોસ્પિટલમાું સુંદભડ સોવા આાપવામાું આાવો છો . જોનુું સુંદભડ કાર્ડ તબીબી આવધકારી ધ્વારા ભરી 
આાપવામાું આાવો છો . હૃદય, કીર્ની જોવી ગુંભીર બીમારીવાળા બાળકાોણો રાજ્ની માન્ય હાોિીટલમાું વવનામૂલ્યો સારવાર 
આાપવામાું આાવો છો . 
 

પ્રધાનમુંત્રી સરુબક્ષત માતૃત્વ આબભયાન 
 
કાોનો લાભ મળો 
  • તમામ સગભાડ માતાઆાોનો. 
 
શુું લાભ મળો? 
  • દર માસની ૯ (નવમી) તારીખો સરકારી/ખાનગી દવાખાનો જવાનુું રહો શો. 
  • જાોખમી સગભાડ માતાઆાોની આાોળખ 
  • પૂવડ પ્રસુવત તપાસ જનદાન સોવાઆાો મફત 
  • સુંપરામશડ 
 
ક્યાું થી લાભ મળો? 
આા યાોજનાનાો લાભ તમામ સરકારી તથા જીલ્ા/કાોપાેરોશન સુંચાજલત આારાોગ્ય સુંસ્થાઆાોમાું, ખાનગી હાોસ્પિટલાોમાું 
ઉપલબ્ધ છો . 
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વવદ્યાલક્ષ્મી બાોન્ડ યાોજના 
 
કાોનો લાભ મળો? 
બીપીઆોલ કાર્ડ ધરાવતા કુટુુંબની કન્યાનો, ૦ થી ૫૦% સુધીનાો સ્ત્રી સાક્ષરતા દર ધરાવતા ગામની પહો લા ધાોરણમાું દાખલ 

થતી સરકારી પ્રાથવમક શાળાની કન્યાનો મળવાપાત્ર છો . 
 
કોટલાો લાભ મળો? 
ઉપર મુજબ જણાવ્યાનુસાર વગડમાું સમાવવષ્ટ થતી તમામ કન્યાઆાોનો રૂ.૨૦૦૦/- નાો બાોન્ડ મળવાપાત્ર થાય છો . જો બાોન્ડની 

રકમ ધાોરણ-૮ સળુંગ પાસ કયાડ બાદ વ્યાજ સાથો પરત આાપવામાું આાવો છો . 

 
લાભ ક્યાુંથી મળો? 
જો-તો શાળા માુંથી. 
 

રાષ્ટ્રીય પક્રરવાર જનયાોજન યાોજના 
લાભ કાોનો મળો? 
  • મક્રહલા લાભાથી માટોેઃ લગ્ ન કરોલ હાોય તોની ઉમુંર રર વર્ડ થી ૪૯ વર્ડની વચ્ ચોની હાોવી જાોઇઆો તથા આોક તોનો બાળક 
હાોવુું જાોઇઆો આનો તોની ઉમુંર ૧ વર્ડથી વધારો હાોવી જાોઇઆો, પવતનુું નસબુંધી આાોપરોશન ન થયોલ હાોવુું જાોઇઆો ( બો માુંથી 
આોક આા પધ ધવત ન આપનાવોલ હાોવી જાોઇઆો, તોની માનબસક આવસ્ થા સારી હાોવી જાોઇઆો).  
  • પુરુર્ લાભાથી માટોેઃ લગ્ ન કરોલ હાોય, તોની ઉમુંર ૬૦ વર્ડથી નીચો હાોવી જાોઇઆો આોક બાળક હાોવુું જાોઇઆો આનો તોની 
ઉમુંર ૧ વર્ડથી વધારો હાોવી જાોઇઆો, લાભાથીની પત્ નીનુું આાોપરોશન ન થયોલ હાોવાો જાોઇઆો (બો માુંથી આોક આા પધ ધવત ન 
આપનાવોલ હાોવી જાોઇઆો, તોની માનબસક આવસ્ થા સારી હાોવી જાોઇઆો). 
 
કેટલા ેલાભ મળ?ે 
  • પુરુર્ નસબુંધી માું લાભાથીનો રૂ. ૨૦૦૦/- આનો માોટીવોટર નો  રૂ. ૩૦૦/- ની સહાય. 
  • ટૂ્યબોક્ટાોમી (સ્ત્રી વ્યુંધીકરણ) માું લાભાથીનો રૂ.૧૪૦૦/- આનો માોટીવોટર નો  રૂ. ૨૦૦/- ની સહાય. 
  • ટૂ્યબોક્ટાોમી (સ્ત્રી વ્યુંધીકરણ) (સરકારી દવાખાનામાું પ્રસુવત બાદ ૭ ક્રદવસમાું કરાવો તાો) લાભાથીનો રૂ.૨૨૦૦/- આનો 
માોટીવોટર નો  રૂ. ૩૦૦/- ની સહાય. 
 
લાભ ક્ાાંથી મળલે? 
  • કુટુુંબ કલ્યાણ પદ્ધવતનુું આાોપરોશન જો તો ફોસોલીટી સોન્ટરમાું કરાો ત્યારો આાપનો ત્યાુંથી આાોપરોશન કરાવતા લાભાથીનો 
તોમના બોંક ખાતામાું સહાય આાપવામાું આાવશો. 
યાોજનાનાો લાભ મોળવવાની પદ્ધવત 
  • આા યાોજનાનાો લાભ લોવા માટો આાોપરોશન વખતો જનયત ફાોમડ ભરવાનુું હાોય છો . 
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કુપાોર્ણ મુક્ત ગુજરાત આબભયાન 
 
કાોનો લાભ મળો 
  • નવજાત જશશુથી લઇ ૬ વર્ડના તમામ બાળકાો. 
  • તમામ આવતગુંભીર કુપાોવર્ત બાળકાો (SAM) 
શુું લાભ મળો? 
  • આા યાોજના આુંતગડત ૬ વર્ડ સુધીના આવતગુંભીર કુપાોવર્ત બાળકાોનો ક્ષોત્રીય તથા સુંસ્થા ખાતો સારવાર આાપવામાું આાવો 

છો . 
  • આા કામગીરી આાુંતર વવભાગીય સુંકલન ધ્વારા થાય છો . 
  • બીમારી ન હાોય તોવા આવતગુંભીર કુપાોવર્ત બાળકાોની આાુંગણવાર્ી ખાતો સામુદાવયક સ્તરો સારવાર (CMAM) કાયડિમ 
આુંતગડત કરવામાું આાવશો તથા બીમાર આવતગુંભીર કુપાોવર્ત બાળકાોનો આારાોગ્ય સુંસ્થા ખાતો કાયડરત બાલ સોવા કોન્દ્ર 
(CMTC) આનો બાલ સુંજીવની કોન્દ્ર (NRC) ખાતો તબીબી સારવાર આનો પાોર્ણ પવુડસન આથે માોકલવામાું આાવો છો . 
 
ક્યાું થી લાભ મળો? 
  • આા યાોજનાનાો લાભ ગ્રામ્ય કક્ષાઆો આાુંગણવાર્ી કોન્દ્ર તાલુકા કક્ષાઆો પ્રાથવમક આારાોગ્ય કોન્દ્ર / સાવડજજનક આારાોગ્ય 
કોન્દ્ર આનો જીલ્ા કક્ષાઆો જીલ્ા હાોસ્પિટલ / મોર્ીકલ કાોલોજ હાોસ્પિટલમાું મળશો. જયારો શહો રી વવસ્તારમાું પણ આા 
યાોજનાનાો લાભ મળી શકશો. 
 
લાભ મોળવવાની પદ્ધવત 
  • આાુંગણવાર્ી કાયડકર આનો આાશા ગામના તમામ બાળકાોની નાોંધણી કરી યાદી બનાવશો ત્યારબાદ સ્ત્રી આારાોગ્ય કાયડકર 
આા બાળકાોનુું સ્ક્રીનીંગ કરશો. 
  • જોમાું તબીબી સારવાર જરૂરીયાત બસવાયના બાળકાોનો સામુદાવયક સ્તરો આાુંગણવાર્ી ખાતો થોરાપુ્યટીક કાોમ્પ્પ્ીમોન્ત્રી ફૂર્ 
મારફત સારવાર કરવામાું આાવો છો . 
  • જયારો સામાન્ય તથા સાધન તબીબી સારવારની જરૂક્રરયાતવાળા બાળકાોનો િમશ: પ્રાથવમક આારાોગ્ય કોન્દ્ર / સાવડજજનક 
આારાોગ્ય કોન્દ્ર ખાતો કાયડરત બાલ સોવા કોન્દ્ર (CMTC) પર આનો જીલ્ા હાોસ્પિટલ / મોર્ીકલ કાોલોજ હાોસ્પિટલ ખાતો કાયડરત 
બાળ સુંજીવની કોન્દ્ર (NRC) પર સારવાર આથે માોકલવામાું આાવો છો . 
  • ઉપરાુંત, મમતા ક્રદવસો આનો હાોિીટલમાું આાો.પી.ર્ી દરમ્યાન કુપાોવર્ત બાળકાોનુું સ્ક્રીનીંગ કરી તોઆાોનો બાળ સોવા કોન્દ્ર 
(CMTC)/ બાલ સુંજીવની કોન્દ્ર (NRC) પર રીફર કરવામાું આાવો છો . 
 
 
 
 
 
 
 
 



આા માહિતી ની વિગતાો 07/02/2021 મુજમની છો જોનો ધ્યાનમાાં લોિી . 

 

 

રુ્પ્ીકોટ રોશનકાર્ડ મોળવવા માટો જરૂરી પુરાવા 
 
રહો ઠાણનાો પુરાવાો 
  • લાઈટબીલ/વોરાબબલ 
 
આાોળખાણનાો પુરાવાો 
  • ્ાઈવવિંગ લાઇસન્સ 
  • આાધારકાર્ડ 
 
સોવા માટો જરૂરી પૂરાવા 
  • ખરાબ થઇ ગયોલ ના ક્રકસ્સામાું આાોરીજીનલ રોશનકાર્ડ 
 
ફાોમડ ક્યાું મળશો આનો આરજી ક્યાું કરવી? 
  • જો તો પુરવઠા વવભાગ ની ઝાોન કચોરી/ મામલતદારશ્રી ની કચોરી/તાલુકા વવકાસ આવધકારીની કચોરી. 
  • આથવા digitalgujarat વોબસાઈટ પર થી આાવોદન કરી શકાો છાો. 
  • ફાોમડ ર્ાઉનલાોર્ કરવા માટો નીચો દશાડવોલ જલિંકનાો ઉપયાોગ કરી શકાો છાો. 
https://www.digitalgujarat.gov.in/DownLoad/pdfforms/s53.pdf 
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રોશનકાર્ડ વવભાજન કો  આલગ કરવા માટો જરૂરી પુરાવા 
 
રહો ઠાણનાો પુરાવાો (કાોઇપણ આોક) 
  • લાઈટબીલ/વોરાબબલ 
  • માજલકીના ક્રકસ્સામાું આાકારણી પત્રક 
  • વમલકત વોરા ની પહાોંચ 
  • ભાર્ા ના ક્રકસ્સા માું ભાર્ા કરાર ,મકાન માજલકી ની સુંમવત તથા વમલકત નાો પુરાવાો 
  • પ્રાોપટી કાર્ડ ની નકલ 
 
આાોળખાણનાો પુરાવાો 
  • ્ાઈવવિંગ લાઇસન્સ 
  • આાધારકાર્ડ 
 
આન્ય પુરાવા 
  • આાોરીજીનલ રોશનકાર્ડ 
 
સોવા માટો જરૂરી પૂરાવા 
  • કુમુ પત્ર જાો લાગુ પર્તુું હાોય તાો 
  • મહો સુલ ની પાવતી 
  • વરસાઈ પોઢીનામુું નાોટરાઈઝર્ 
  • બી. પી. આોલ.યાદીમાું ૨૧ થી ૨૮ સ્કાો રમાું નામ ધરાવતા હાોય તાો આાધાર પુરાવાો 

  • વબસયતનામની પ્રમાણણત નકલ 
 
ફાોમડ ક્યાું મળશો આનો આરજી ક્યાું કરવી? 
  • જો તો પુરવઠા વવભાગ ની ઝાોન કચોરી/ મામલતદારશ્રી ની કચોરી/તાલુકા વવકાસ આવધકારીની કચોરી. 
  • આથવા digitalgujarat વોબસાઈટ પર થી આાવોદન કરી શકાો છાો. 
  • ફાોમડ ર્ાઉનલાોર્ કરવા માટો નીચો દશાડવોલ જલિંકનાો ઉપયાોગ કરી શકાો છાો. 
https://www.digitalgujarat.gov.in/DownLoad/pdfforms/s52.pdf 
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રોશનકાર્ડમાું નામ ઉમોરવા માટો જરૂરી પુરાવા 
 
રહો ઠાણનાો પુરાવાો (કાોઇપણ આોક) 
  • લાઈટબીલ/વોરાબબલ 
 
આાોળખાણનાો પુરાવાો 
  • ્ાઈવવિંગ લાઇસન્સ 
  • આાધારકાર્ડ 
 
આન્ય પુરાવા 
  • આાોરીજીનલ રોશનકાર્ડ 
  • નવા સભ્યનાો ફાોટાો 
 
સોવા માટો જરૂરી પૂરાવા 
  • જન્મદાખલાો (જાો સભ્ય બાળક હાોઈ તાો) 
  • લગ્ન પ્રમાણપત્ર(જાો સભ્ય નવવધુ હાોઈ તાો) 
  • લગ્ન કરીનો આાવોલ નવવધુ ના પપયર પક્ષના રોશનકાર્ડ માુંથી નામકમીનુું સટીફીકોટ લઇ મુકવુું. 
 
ફાોમડ ક્યાું મળશો આનો આરજી ક્યાું કરવી? 
  • જો તો પુરવઠા વવભાગ ની ઝાોન કચોરી/ મામલતદારશ્રી ની કચોરી/તાલુકા વવકાસ આવધકારીની કચોરી. 
  • આથવા digitalgujarat વોબસાઈટ પર થી આાવોદન કરી શકાો છાો. 
  • ફાોમડ ર્ાઉનલાોર્ કરવા માટો નીચો દશાડવોલ જલિંકનાો ઉપયાોગ કરી શકાો છાો. 
https://www.digitalgujarat.gov.in/DownLoad/pdfforms/s110.pdf 
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રોશનકાર્ડમાું નામ કમી કરવા માટો જરૂરી પુરાવા 
 
રહો ઠાણનાો પુરાવાો (કાોઇપણ આોક) 
  • લાઈટબીલ/વોરાબબલ 
 
આાોળખાણનાો પુરાવાો 
  • ્ાઈવવિંગ લાઇસન્સ 
  • આાધારકાર્ડ 
 
આન્ય પુરાવાઆાો 
  • આાોરીજીનલ રોશનકાર્ડ 
 
સોવા માટો જરૂરી પૂરાવા 
  • લગ્ન પ્રમાણપત્ર (જાો દીકરી લગ્ન થઇ ગયા હાોઈ તાો) 
  • છૂટાછોર્ા નુું પ્રમાણપત્ર (જાો છૂટાછોર્ા થયોલ હાોઈ આનો રોશનકાર્ડ માુંથી નામ કમી કરવાનુું હાોઈ તાો) 
  • મરણદાખલાો (જાો સભ્ય નુું મૃત્યુ થયુું હાોઈ તાો) 
 
ફાોમડ ક્યાું મળશો આનો આરજી ક્યાું કરવી? 
  • જો તો પુરવઠા વવભાગ ની ઝાોન કચોરી/ મામલતદારશ્રી ની કચોરી/તાલુકા વવકાસ આવધકારીની કચોરી. 
  • આથવા digitalgujarat વોબસાઈટ પર થી આાવોદન કરી શકાો છાો. 
  • ફાોમડ ર્ાઉનલાોર્ કરવા માટો નીચો દશાડવોલ જલિંકનાો ઉપયાોગ કરી શકાો છાો. 
https://www.digitalgujarat.gov.in/DownLoad/pdfforms/s111.pdf 
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રોશનકાર્ડમાું નામ/સરનામાું કો  આન્ય સુધારા કરવા માટો જરૂરી પુરાવા 
 
રહો ઠાણનાો પુરાવાો (કાોઇપણ આોક) 
  • લાઈટબીલ/વોરાબબલ 
 
આાોળખાણનાો પુરાવાો 
  • ્ાઈવવિંગ લાઇસન્સ 
  • આાધારકાર્ડ 
 
આન્ય પુરાવા 
  • આાોરીજીનલ રોશનકાર્ડ 
 
સોવા માટો જરૂરી પૂરાવા 
  • કુમુ પત્ર જાો લાગુ પર્તુું હાોય તાો 
  • મહો સુલ ની પાવતી 
  • વરસાઈ પોઢીનામુું નાોટરાઈઝર્ 
  • ગોજોટપત્ર ની ખરીનકલ 
 
ફાોમડ ક્યાું મળશો આનો આરજી ક્યાું કરવી? 
  • જો તો પુરવઠા વવભાગ ની ઝાોન કચોરી/ મામલતદારશ્રી ની કચોરી/તાલુકા વવકાસ આવધકારીની કચોરી. 
  • આથવા digitalgujarat વોબસાઈટ પર થી આાવોદન કરી શકાો છાો. 
  • ફાોમડ ર્ાઉનલાોર્ કરવા માટો નીચો દશાડવોલ જલિંકનાો ઉપયાોગ કરી શકાો છાો. 
https://www.digitalgujarat.gov.in/DownLoad/pdfforms/s113.pdf 
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NFSA - રાષ્ટ્રીય આન્ન સલામતી કાયદાો-૨૦૧૩ આુંતગડત 
જરૂક્રરયાતમુંદ (APL-૧ આનો BPL રોશનકાર્ડ ધારક) પક્રરવારાોનો 

દરમહીનો રાહતદરો આનાજ મોળવવા દાવા આરજીની માક્રહતી. 
 
ભારત સરકાર ધ્વારા વર્ડ ૨૦૧૩માું NFSA - રાષ્ટ્રીય આન્ન સલામતી કાયદા આુંતગડત BPL રોશનકાર્ડ ધારક બસવાયના 

જરૂક્રરયાતમુંદ BPL આનો APL-૧ રોશનકાર્ડ ધારક પક્રરવારાોનો સરકારશ્રી તરફ થી સસ્તા આનાજની દુકાન મારફતો દરમક્રહનો 
વ્યક્રકત દીઠ આમુક ચાોક્કસ માત્રામાું રાહતદરો આનાજ આાપવામાું આાવો છો . જોનાો લાભ લોવા માટો આરજદારો દાવા-આરજી 
કરવાની હાોય છો . 
 
દાવા આરજી સાથો જરૂરી પુરાવા 
  • રોશન કાર્ડ 
  • લાઈટબીલ/વોરાબબલ/ગોસબીલ 
  • માજલકીનુું મકાન ન હાોય તાો- ભાર્ાકરાર(જાો ભાર્ો રહો તા હાોય તાો) / જાો મકાન સરકાર ધ્વારા ફાળવવામાું આાવ્યુું હાોય તાો, 
આોલાોટમોન્ટ લોટર 
  • આાધારકાર્ડ (કુટુુંબના દરોક સભ્યાોની) 
  • ગોસબુક 
  • કુટુુંબના મુખ્ય સભ્યની બોંક પાસબુક (કુટુુંબ ની મખુ્ય સભ્ય તરીકો  ઘરની મહીલાનો રાખવી જોથી ભવવષ્યમાું વધુ સરકારી 
યાોજનાઆાોનાો લાભ મળી શકો .) 
 
દાવા આરજી માટો ફાોમડ ક્યાું મળશો આનો આાવોદન ક્યાું કરવુું? 
તમારી સ્થાજનક સસ્તા આનાજ ની દુકાન, ઝાોન કચોરી, મામલતદાર કચોરી, તાલુકા કચોરી (જો-તો ઝાોન કો  જીલ્ા માું જોમનો 
સત્તા આાપોલી હાોય ત્યાું) 
 
આાોનલાઇન ફાોમડ ર્ાઉનલાોર્ કરવા માટો જલિંક 
https://drive.google.com/file/d/18OZk1D6Dlo5gIVv644UGo72XlFzywEni/view?usp=sharing 
 
આરજીની પ્રક્રિયા- 
  • દરોક પુરવાઆાોની ઝોરાોક્ષ કરાવવી. 
  • જો-તો કચોરીઆો ફાોમડ જમા કરાવી ત્યાુંથી આવધકૃત પોનલ ધ્વારા સવે કરવામાું આાવશો. આનો સવે નો આાધારો આાપ NFSA 
યાોજના માટો લાયક છાો કો  નક્રહ તો નક્કી કરી આાપનો દર મહીનો લાભ મળવાપાત્ર થઇ જશો.(જો-તો આવધકારી ના જનણડય પર 
સવે કરવામાું આાવો છો .) 
  • નાોંધ- જાો રોશન કાર્ડમાું નામ ઉમોરવુું કો  કમી કરવાનુું બાકી હાોય તાો તાકીદો કરાવવુું પછી આરજી કરવી ક્રહતાવહ રહોશો. 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/18OZk1D6Dlo5gIVv644UGo72XlFzywEni/view?usp=sharing
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મતદારયાદીમાું નામ દાખલ કરવા માટો 
 
મતદારયાદીમાું નવુું નામ દાખલ કરવા માટો ફાોમડ નું-૬ ભરવાનુું હાોય છો . ફાોમડ આાોનલાઈન/આાોફલાઈન ભરતી વખતો નીચો 
મુજબ ની બાબતાોનુું ધ્યાન રાખવુું. 
 
જો વવધાનસભામાું નામ દાખલ કરવુું છો  આાોનલાઈન ફાોમડ ભરતી વખતો તો સાચુ પસુંદ કરવુું . વવધાનસભાનુ નામ ખબર ન 
હાોય તાો કુટુુંબના સભ્ય આથવા પર્ાોશીના ચૂુંટણી કાર્ડના પાછળના ભાગમાું લખોલ વવધાનસભાનુ નામ જાોઈ લોવુું. 
આપલાોર્ કરવામાું આાવનાર તમામ ઈમોજ િષ્ટ વાુંચી શકાય તોવી હાોવી જાોઈઆો. 
નામ, આટક, સુંબુંવધન ુનામ - ( પપતા આથવા પવત નુ નામ ) સુંબધનાો પ્રકાર –  (પપતા/ આથવા પવત )  ,જન્મ તારીખ –  
વવગોરો 
તમામ વવગતાો પુરાવામાું હાોય તો મુજબ જ સાચી લખવી 
જન્મ તારીખ ,નામનુ પુરાવાો - જન્મનાો દાખલાો/ આોલ.સી./પાનકાર્ડ/પાસ પાોટડ/આાધાર                      કાર્ડ ( લગ્ન પછીના 
ક્રકસ્સામાું મોરોઝ સટી આથવા જોમાું પવતનુ નામ સાથો ચાલતાો તોવાો ઉપરાોક્ત પૌકીનાો આોક પુરાવાો વધારાનાો સાથો જાોર્વાો ) 
 
રહો ઠાણનાો પુરાવાો -  હાલનુું પાોતાના આથવા પાોતાના ફોમીલી મોમ્બરના નામનુ લાઇટબીલ/વોરાબીલ, (ભાર્ાનુું મકાન હાોય 
તાો ભાર્ા કરાર ફરજજયાત), 
 
ફાોટાો-, ( પાસપાોટડ સાઈઝ ફાોટાો જાોર્વાો )    ( સોલ્ફી ફાોટાો મુકવાો નહી ) 
 
કુટુુંબના સભ્ય આથવા પર્ાોસીનાો ચુુંટણી કાર્ડનાો નુંબર ફોમીલી ક્રર્ટોલસ માું ફરજજયાત લખવાો , 
 
આગાઉના ચુુંટણી કાર્ડની ઝોરાોક્ષ આથવા તોનુ નુંબર જાો આગાઉ બનાવોલ હાોય તાો ર્ોકલોરોશનમાું ફરજજયાત લખવુ. 
બો જગ્યા ચૂુંટણી કાર્ડમાું નામ ધરાવવાો ગોરકાયદોસર છો  . જોથી પહો લા જુની વવધાનસભા કચોરીમાુંથી આથવા જુના રહોણાુંક 
વવસ્તારના BLO (બુથ લોવલ આાોક્રફસર) પાસો થી નામ કમી કરાવીનો જ નવી જગ્યાઆો ફાોમડ ભરવુ. આથવા જુનાો વાોટીંગ કાર્ડ 
નમ્બર ફરજજયાત આાોનલાઈન ફાોમડમાું દશાડવવુ. 
 
આાોનલાઈન ફાોમડ ભરવા માટો જલિંક- 
https://www.nvsp.in/Forms/Form6 
 
આાોફલાઈન(મોન્યુઆલ) ફાોમડ ભરવા માટો- 
૧- આવારનવાર મતદારયાદી સુધારણા કાયડિમ થતાો હાોય છો  તો દરમ્યાન આાપના મતદાન બુથના સરકાર જનયુક્ત BLO 

(બુથ લોવલ આાોક્રફસર) નાો સુંપકડ  કરવાો. આનો ફાોમડ ભરવુું. 
૨- આાપની વવધાનસભા નો લગતી ચૂુંટણી કચોરી નાો સુંપકડ  કરી ફાોમડ ભરી શકાો છાો. 
ફાોમડ -૬ ર્ાઉનલાોર્ કરવા માટો જલિંક. 
https://drive.google.com/file/d/152zE3dURkoyuo6NqZ0Bi__B6LU9oIfJ-/view?usp=sharing 
 
 

https://www.nvsp.in/Forms/Form6
https://drive.google.com/file/d/152zE3dURkoyuo6NqZ0Bi__B6LU9oIfJ-/view?usp=sharing
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મતદારયાદી માુંથી નામ કમી કરવા માટો 
 
મતદારયાદીમાું નામ કમી કરવા માટો ફાોમડ નું-૭ ભરવાનુું હાોય છો . ફાોમડ આાોનલાઈન/આાોફલાઈન ભરતી વખતો નીચો મુજબ ની 
બાબતાોનુું ધ્યાન રાખવુું. 
 
વાોટીંગ કાર્ડની ઝોરાોક્ષ આનો જ્ાું SHIFT થયા હાોય તો જગ્યાનુું કાોઇપણ આોક ર્ાોકયુમોન્ટ પાસ પાોટડ/આાધાર કાર્ડ/ હાલનુું 
પાોતાના આથવા પાોતાના ફોમીલી મોમ્બરના નામનુ લાઇટબીલ/વોરાબીલ/ મોરોઝ સટી પૌકીનાો કાોઈ પણ આોક પુરાવાો 
ફરજજયાત જાોર્વાો. 
 
વાોટીંગ કાર્ડ નુંબર સાચાો લખવાો આનો વવધાન સભા સાચી પસુંદ કરવી . વવધાનસભાનુ નામ આનો ભાગ નમ્બર ખબર ના 
હાોય તાો ચૂુંટણી કાર્ડના પાછળના ભાગમાું લખોલ વવધાનસભાનુ નામ જાોઈ લોવુું. આનો તોના આાધારો ફાોમડ ભરવુું . તમામ ઈમોજ 
િષ્ટ વાુંચી શકાય તોવી હાોવી જાોઈઆો. 
 
આાોનલાઈન ફાોમડ ભરવા માટો જલિંક- 
https://www.nvsp.in/RegisteredUser/FormsInputIndex?form_type=form7 
 
 
આાોફલાઈન(મોન્યુઆલ) ફાોમડ ભરવા માટો- 
૧- આવારનવાર મતદારયાદી સુધારણા કાયડિમ થતાો હાોય છો  તો દરમ્યાન આાપના મતદાન બુથના સરકાર જનયુક્ત BLO 

(બુથ લોવલ આાોક્રફસર) નાો સુંપકડ  કરવાો. આનો ફાોમડ ભરવુું. 
૨- આાપની વવધાનસભા નો લગતી ચૂુંટણી કચોરી નાો સુંપકડ  કરી ફાોમડ ભરી શકાો છાો. 
 
ફાોમડ -૭ ર્ાઉનલાોર્ કરવા માટો જલિંક 

https://drive.google.com/file/d/1rO-ssMCOmjMa5OsTiTBmz7kAQknI-yWc/view?usp=sharing 
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મતદારયાદીમાું સુંપૂણડ સરનામુું સુધારવા માટો 
 

મતદારયાદી માું સુંપૂણડ સરનામુું સુધારવા માટો ફાોમડ નું-૮-ક ભરવાનુું હાોય છો . ફાોમડ આાોનલાઈન/આાોફલાઈન ભરતી વખતો 
નીચો મુજબની બાબતાોનુું ધ્યાન રાખવુું. 
 • વાોટીંગ કાર્ડ નુંબર સાચાો લખવાો આનો વવધાન સભા સાચી પસુંદ કરવી. વવધાનસભાનુ નામ આનો ભાગ નમ્બર ખબર ના 
હાોય તાો ચૂુંટણી કાર્ડના પાછળના ભાગમાું લખોલ વવધાનસભાનુ નામ જાોઈ લોવુું. આનો તોના આાધારો ફાોમડ ભરવુ . તમામ ઈમોજ 
િષ્ટ વાુંચી શકાય તોવી હાોવી જાોઈઆો. 
 • (આન્ય વવધાનસભામાું રહો વા ગયા હાોય તાો જો વવધાનસભામાું રહો વા ગયા હાોય ત્યાું ફાોમડ -૬ ભરવુું આનો તોમાું જુનાો ચુુંટણી 
કાર્ડનુંબર ફરજજયાત લખવાો. તોના માટો ફાોમડ ૮- ક ભરવ ુનહી, ફાોમડ ૮- ક ફકત આોક જ વવધાનસભામાું આોક સરનામા થી 
બીજા સરનામા ઉપર રહો વા ગયા હાોય તાો તો સુધારવા માટો જ ભરવુું ) 
 • રહો ઠાણનાો પુરાવાો -  હાલનુું પાોતાના આથવા પાોતાના ફોમીલી મોમ્બરના નામનુ લાઇટબીલ/વોરાબીલ/ગોસ બીલ્, (ભાર્ાનુું 
મકાન હાોય તાો ભાર્ા કરાર ફરજજયાત જાોર્વુ ), 
 • કુટુુંબના સભ્ય આથવા પર્ાોસીનાો ચુુંટણી કાર્ડનાો નુંબર ફોમીલી ક્રર્ટોલસ માું ફરજજયાત લખવાો , 
 • આોક વ્યક્તક્તઆો આોક ચૂુંટણી કાર્ડમા કાોઈ પણ સુધારા-વધારા માટો ફકત આોક જ ફાોમડ ભરવુ વારુંવાર ફાોમડ ભરવા નહી કો  
જોથી રીજોક્ટ ના થાય . આનો માોબાઈલ નમ્બર ફરજજયાત લખવુ . 
આાોનલાઈન ફાોમડ ભરવા માટો જલિંક- 
https://www.nvsp.in/RegisteredUser/FormsInputIndex?form_type=form8a 
 
 
આાોફલાઈન(મોન્યુઆલ) ફાોમડ ભરવા માટો- 
૧- આવારનવાર મતદારયાદી સુધારણા કાયડિમ થતાો હાોય છો  તો દરમ્યાન આાપના મતદાન બુથના સરકાર જનયુક્ત BLO 

(બુથ લોવલ આાોક્રફસર) નાો સુંપકડ  કરવાો. આનો ફાોમડ ભરવુું. 
૨- આાપની વવધાનસભા નો લગતી ચૂુંટણી કચોરી નાો સુંપકડ  કરી ફાોમડ ભરી શકાો છાો. 
 
ફાોમડ 8 (ક) ર્ાઉનલાોર્ કરવા માટો જલિંક - 
https://drive.google.com/file/d/13SNB0JGaclI6vmlcbUVlzXuLKfDVmc8j/view?usp=sharing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nvsp.in/RegisteredUser/FormsInputIndex?form_type=form8a
https://drive.google.com/file/d/13SNB0JGaclI6vmlcbUVlzXuLKfDVmc8j/view?usp=sharing
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મતદારયાદીમાું સરનામા બસવાયની તમામ વવગતાો સુધારવા માટો. 
 
મતદારયાદી માું સરનામા બસવાયની તમામ વવગતાો સુધારવા માટો ફાોમડ નું-૮ ભરવાનુું હાોય છો . ફાોમડ આાોનલાઈન/આાોફલાઈન 
ભરતી વખતો નીચો મુજબની બાબતાોનુું ધ્યાન રાખવુું. 
 
 • વાોટીંગ કાર્ડની ઝોરાોક્ષ, આનો જો કું ઇ પણ સુધારાો કરાવાો છો  આોનુું ર્ાોકયુમોન્ટ જન્મ તારીખ ,નામનુ પુરાવાો - જન્મનાો 
દાખલાો/ આોલ.સી./પાનકાર્ડ/પાસ પાોટડ/આાધાર કાર્ડ. 
 
 • સરનામા માું ફકત ઘર નુંબર જ ફાોમડ ૮ થી સુધરી શકશો . તો બસવાયના સરનામાની વવગતાો સુધારવા ફાોમડ ૮-ક ભરવાો . 
આનો આન્ય વવધાનસભામાું રહો વા ગયા હાોય તાો જો વવધાનસભામાું રહો વા ગયા હાોય ત્યાું ફાોમડ -૬ ભરવુું આનો તોમાું જુનાો 
ચુુંટણી કાર્ડનુંબર ફરજજયાત લખવાો. તમામ ઈમોજ િષ્ટ વાુંચી શકાય તોવી હાોવી જાોઈઆો. 
 
 • વાોટીંગ કાર્ડ નુંબર સાચાો લખવાો આનો વવધાન સભા સાચી પસુંદ કરવી . વવધાનસભાનુ નામ આનો ભાગ નમ્બર ખબર ના 
હાોય તાો ચૂુંટણી કાર્ડના પાછળના ભાગમાું લખોલ વવધાનસભાનુ નામ જાોઈ લોવુું. આનો તોના આાધારો ફાોમડ ભરવુું. 
 
આાોનલાઈન ફાોમડ ભરવા માટો જલિંક- 
https://www.nvsp.in/RegisteredUser/FormsInputIndex?form_type=form8 
 
 
આાોફલાઈન(મોન્યુઆલ) ફાોમડ ભરવા માટો- 
૧- આવારનવાર મતદારયાદી સુધારણા કાયડિમ થતાો હાોય છો  તો દરમ્યાન આાપના મતદાન બુથના સરકાર જનયુક્ત BLO 

(બુથ લોવલ આાોક્રફસર) નાો સુંપકડ  કરવાો. આનો ફાોમડ ભરવુું. 
૨- આાપની વવધાનસભા નો લગતી ચૂુંટણી કચોરી નાો સુંપકડ  કરી ફાોમડ ભરી શકાો છાો. 
 
ફાોમડ -8 ર્ાઉનલાોર્ કરવા માટો જલિંક 
https://drive.google.com/file/d/1gAHZlHTCGm3n6ojZoviUlxVfCXCrUi3O/view?usp=sharing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nvsp.in/RegisteredUser/FormsInputIndex?form_type=form8
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વવધવા સહાય/ ગુંગા સ્વરૂપ પોન્દ્શન યાોજના રૂ.૧૨૫૦/ માબસક 
માટો જરૂરી પુરાવા. 

 
વવધવા સહાય માટો જરૂરી પુરાવા 
 • આરજદાર આનો તોના પતુ્રની આાવક દશાડવતુું આાવક નાો દાખલાો/પ્રમાણપત્ર (૧,૫૦,૦૦૦ થી આાોછી આાવક) 
 • આરજદારનુું રોશન કારૅ્ 
 • આરજદારનુું આાધારકાર્ડ આનો વાોટીંગ કાર્ડ 
 • આરજદારના પવત ના મરણ નાો દાખલાો 
 • આરજદારના દરોક સુંતાનાોના આાધારકાર્ડ 
 • આરજદારનુું લાઇટબીલ/વોરાબીલ 
 • પનુેઃલગ્ન કરોલ નથી તોનુું તલાટીશ્રી પાસોથી મોળવોલુું પ્રમાણપત્ર 
 • આરજદારની ઉમરનાો પુરાવાો (શાળા છાોડ્યાનુું પ્રમાણપત્ર/જન્મનાો દાખલાો/બસવવલ સજડન નુું પ્રમાણપત્ર) 
 • આરજદારનાો પાસપાોટડ સાઈઝ ફાોટાો 
 • 2 સાક્ષીઆાોના આાધારકાર્ડ આનો પાસપાોટડ સાઈઝ ફાોટા 
વવધવા સહાય માટો જરૂરી પોઢીનામાું માટો જરૂરી પુરાવા 
 • આરજદારનુું  રોશનકાર્ડ 
 • પોઢીનામાું આુંગોની આરજી રૂ.૩ ની કાોટડ ફી સ્ટોમ્પ સાથો 

 • આરજદારના પવતનુું મરણ નાો દાખલાો. 
 • આરજદારનુું આાધારકાર્ડ આનો વાોટીંગ કાર્ડ 
 • આરજદારનુું લાઇટબીલ/વોરાબીલ ની ખરીનકલ. 
 • આરજદારના પાસપાોટડ સાઈઝના 2 ફાોટા 
 • ૩ પુખ્તવયના સાક્ષીના આાધારકાર્ડ ની ખરી નકલ આનો 2-2 પાસપાોટડ સાઈઝ ના ફાોટા. 

વવધવા સહાય માટો જરૂરી તલાટીશ્રી પાસોથી મોળવવાનુું પનુેઃલગ્ન કરોલ નથી નુું પ્રમાણપત્ર માટો જરૂરી પુરાવા(જો દરવર્ે જુલાઈ 
મક્રહનામાું રજુ કરવાનુું રહો શો.) 
 • આરજદાર આનો તોના પપતાનુું શાળા છાોડ્યાનુ પ્રમાણપત્ર 
 • પનુેઃલગ્ન કરોલ નથી તો આુંગોની આરજી રૂ.૩ ની કાોટડ ફી સ્ટોમ્પ સાથો. 

 • આરજદારના પવતનાો મરણનાો દાખલાો 
 • આરજદારના દરોક સુંતાનાોના આાધારકાર્ડ 
 • આરજદારનુું લાઇટબીલ/વોરાબીલ 
 • આરજદારનાો પાસપાોટડ સાઈઝ ફાોટાો 
 • 2 સાક્ષીઆાોના આાધારકાર્ડ આનો પાસપાોટડ સાઈઝ ફાોટા 
ફાોમડ ક્યાું મળશો આનો આરજી ક્યાું કરવી? 
 • વવસ્તારનો લગતી મામલતદારશ્રી ની કચોરી/તાલુકા વવકાસ આવધકારીની કચોરી. 
ખાસનાોંધ- 
 • આરજદારના પવતના વારસદારાો દશાડવતુું પોઢીનામુું આનો પુનેઃલગ્ન કરોલ નથી નુું સાોગુંધનામુું/આોક્રફર્ોવવટ બુંનો આોક સાથો રૂ.૫૦ના 
સ્ટોમ્પ પર કરાવવુું. 
 • દરોક પુરાવાઆાોની ઝોરાોક્ષ કરાવી નાોટરી ના સહી/બસક્કા મરાવવા. તથા આાોરીજીનલ પુરાવાઆાો સાથો રાખવા. 
 • આરજદારો પોઢીનામાું, પુનેઃલગ્નના પ્રમાણપત્ર માટો કચોરીઆો રૂબરૂ જવુું. 
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જનરાધાર વૃદ્ધ સહાય યાોજના રૂ.૭૫૦/ માબસક માટો જરૂરી પુરાવા. 
 
જનરાધાર વૃદ્ધ સહાય યાોજના માટો જરૂરી પુરાવા 
 • આરજદારની આાવક નાો દાખલાો/પ્રમાણપત્ર (૧,૫૦,૦૦૦ થી આાોછી આાવક) 
 • આરજદારનુું રોશનકારૅ્ 
 • આરજદારનુું આાધારકાર્ડ આનો વાોટીંગ કાર્ડ 
 • આરજદારના પવત/પત્નીનાો આાધારકાર્ડ, વાોટીંગકાર્ડ (જાો હયાત હાોય તાો) 
 • આરજદારના દરોક સુંતાનાોના આાધારકાર્ડ,વાોટીંગકાર્ડ 
 • આરજદારનુું લાઇટબીલ/વોરાબીલ 
 • આરજદારનો સુંતાનમાું પુત્ર નથી આથવા ક્રદવ્યાુંગ પુત્ર છો  તોનુું સાોગુંધનામુું/આોક્રફર્ોવવટ 
 • આરજદારની ઉમરનાો પુરાવાો (શાળા છાોડ્યાનુું પ્રમાણપત્ર/જન્મનાો દાખલાો/બસવવલ સજડન નુું પ્રમાણપત્ર) 
 • આરજદારનાો પાસપાોટડ સાઈઝ ફાોટાો 
 • 2 સાક્ષીઆાોના આાધારકાર્ડ,વોરાબબલ આનો પાસપાોટડ સાઈઝ ફાોટા(પુંચનામુું કરવા તલાટીશ્રીના જણાવ્યા આનુસાર સાક્ષીનો 
રૂબરૂ લઇ જવા) 
 
ફાોમડ ક્યાું મળશો આનો આરજી ક્યાું કરવી? 
 • વવસ્તારનો લગતી મામલતદારશ્રી ની કચોરી/તાલુકા વવકાસ આવધકારીની કચોરી. 
 
ખાસનાોંધ 
 • આરજદારની ઉમર ૬૦ વર્ડ થી વધુ જરૂરી. 
 • દરોક પુરાવાઆાોની ઝોરાોક્ષ કરાવી નાોટરી ના સહી/બસક્કા મરાવવા. તથા આાોરીજીનલ પુરાવાઆાો સાથો રાખવા. 
 • યાોજનાનુું ફાોમડ નીચો દશાડવોલ જલિંક ધ્વારા ર્ાઉનલાોર્ કરી શકશાો. 
https://sje.gujarat.gov.in/dsd/downloads/nirathar-apang-yojana_02012020.pdf 
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પાલક માતા-પપતાની યાોજના 
 
પાત્રતાનુ ધાોરણ  
આા યાોજના આુંતગડત ગુજરાતમાું વસતા ૦ થી ૧૮ વર્ડની ઉું મરના તમામ આનાથ બાળકાોકો  જોના માતા-પપતા હયાત નથી તોવાું 
બાળકાોનો લાભ મળવા પાત્ર થશો. જો બાળકના પપતા મૃત્ય ુપામોલ હાોય આનો માતાઆો પુન:લગ્ન કરોલ હાોય તોવા બાળકાોનો 
માતાઆો પુન: લગ્ન કયાડ બાબતના લગ્ન પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુું રહો શો. 
 
સહાયનુું ધાોરણ 
 • બાળકાોની સુંભાળ રાખતા નજીકના સગાનો માબસક રૂ.૩૦૦૦/- સહાય પોટો DBTથી ચુકવામાું આાવો છો . 

 
રજુ કરવાના ર્ાોક્યુમોન્ટ 
 • બાળકનાો જન્મનાો દાખલાો / શાળા છાોર્યાનુું પ્રમાણપત્ર પૌકી કાોઈ પણ આોક 
 • બાળકના માતા-પીતાની મરણના દાખલાની પ્રમાણીત નકલ બબર્વાનુું રહશો. 
 • જો ક્રકસ્સામાું બાળકના પપતા મરણ પામોલા હાોય આનો માતાઆો પુન: લગ્ન કરોલ હાોય તો ક્રકસ્સામાું માતાનુું પુન:લગ્ન કરોલ તો 
આુંગોનુું સાોગુંદનામુું / લગ્ન નાોંધણીનુું પ્રમાણપત્ર / તલાટી કમ મુંત્રીનાો દાખલાો પૌકી કાોઈ પણ આોક. 
 • પુન:લગ્ન કરોલાનાો પુરાવાો 
 • આાવકના દાખલાની નકલ (ગ્રામીણ વવસ્તાર માટો ૨૭,૦૦૦ થી વધુ આનો શહો રી વવસ્તાર માટો ૩૬,૦૦૦ થી વધુની 
આાવક હાોવી જરૂરી છો .) 
 • બાળક આનો પાલક માતાપપતાના સયુુંક્ત બોંક ખાતાની પ્રમાણણત નકલ 
 • બાળકના આાધારકાર્ડની નકલ 
 • પાલક માતાપપતાના રોશનકાર્ પ્રમાણણત નકલ 
 • બાળક હાલમાું જો ધાોરણમાું આભ્યાસ કરતાો હાોય તોનુું પ્રમાણપત્ર ની નકલ 
 • પાલક પપતા/માતાના આાધારકાર્ડની નકલ પૌકી કાોઈ પણ આોક 
 
ફાોમડ ક્યાું મળશો આનો આરજી ક્યાું કરવી? 
 • આા સોવાનાો લાભ લોવા જીલ્ા સમાજ સુરક્ષા કચોરી નાો સુંપકડ  કરવાો તથા નમુના નુું ફાોમડ જાોવા નીચો દશાડવોલ જલિંક નાો 
ઉપયાોગ કરી શકાો છાો. 
https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/ApplicationForm/SJEDSD/GPApplicantDetails.pdf 
 
 
આાોનલાઈન ફાોમડ ભરવા માટો જલિંક 
https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/index.aspx?HodID=2 
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પ્રધાનમુંત્રી આાવાસ યાોજના આુંતગડત વ્યક્તક્તગત નવુું બાુંધકામ આથે 
સબસીર્ી/સહાય 

યાોજના- કોન્દ્ર સરકાર ધ્વારા દોશના ગ્રામીણ આનો શહો રી વવસ્તારાોનો વર્ડ ૨૦૨૨ સુધી ઝુપર્પટ્ટી મુક્ત આનો જજડક્રરત મકાન નુું નવોસર થી બાુંધકામ 
કરવા માટો “સાૌના માટો આાવાસ” હાઉબસિંગ ફાોર આાોલ વમશન તા.૨૫-૦૬-૨૦૧૫ના રાોજ જાહો ર કરવામાું આાવોલ છો . 
યાોજનાની ઝાુંખી આનો વવશોર્તાઆાો 
 • લાભાથી આોક પક્રરવાર તરીકો  વ્યાખ્યાવયત જોમાું પવત,પત્ની આનો આપરણણત બાળકાોનાો સમાવોશ. 
 • પાોતાની જમીન ધરાવતા વ્યક્તક્તઆાોનો આાવાસ(મકાન) બાુંધકામ કરવાના હો તુસર સહાય. 
 • રૂ.૩ લાખ સુધીની સુંયુક્ત વાવર્િક આાવક મયાડદા ધરાવતા કુટુુંબનો સહાય મળવાપાત્ર. 
 • લાભાથી પાસો આાધારકાર્ડ આનો બોંક આોકાઉન્ટ નુંબર હાોવુું ફરજીયાત. 
 • આાવાસ પક્રરવારની મુખ્ય સ્ત્રી ના નામ પર આઠવા તાો પક્રરવારના મુખ્ય પુરુર્ આનો તોની પત્નીના સુંયુક્ત નામો કરવાના રહો  છો . 
 • લાભાથીઆો NBC ના કાોર્ આનો સ્થાજનક GDCR  મુજબ આાવાસનુું જનમાડણ કરવાનુું રહો શો. 
 
યાોજનાનાો વ્યાપ 
 • લાભાથી પાોતાની માજલકીની ખુલ્ી જમીન પર ૩૦.૦૦ છાો.મી. કાપેટ વવસ્તાર સુધીનુું નવુું પાકુું  મકાન બાુંધી શકો  છો . 
 • ૩૦.૦૦ ચાો.મી. કાપેટ વવસ્તાર સુધીના મકાન બાુંધકામ માટો લાભાથીનો સહાય મળવાપાત્ર થશો. 
 
મળવાપાત્ર સહાય 
 • કુલ મળવાપાત્ર રકમ રૂ.૩,૫૦,૦૦૦ (રૂ. ત્રણ લાખ પચાસ હજાર) 
 • જોમાું કોન્દ્ર સરકાર ની સહાય રૂ.૧,૫૦,૦૦૦ (રૂ.આોક લાખ પચાસ હાજર) ની રહો શો. આનો રાજ્સરકાર ની સહાય રૂ.૨,૦૦,૦૦૦ (રૂ.બો લાખ) ની 
રહોશો. 
 
લાભાથીની પાત્રતા 
 • જમીન નાો માજલક આરજદાર પાોતો હાોવાો જાોઈઆો. 
 • આરજદારના કુટુુંબના કાોઈ પણ સભ્ય ભારતભરમાું પાકુું  મકાન ધરાવતા ન હાોવા જાોઈઆો. 
 • કાૌટુું બબક વાવર્િક આાવક રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- થી વધ ુન હાોવી જાોઈઆો. 
 • આરજદારો PMAY (પ્રધાનમુંત્રી આાવાસ યાોજના) ના આન્ય કાોઈપણ ઘટક હો ઠળ તોમજ ભારત સરકારની બીજી કાોઈપણ યાોજનાનાો લાભ લીધોલ ન 
હાોવાો જાોઈઆો. 
આરજદારો રજુ કરવાના ફરજીયાત પુરાવા 
 • જમીન માજલકી ના પુરાવા(પાકા દસ્તાવોજની નકલ/સીટી સવે પ્રાોપટી કાર્ડ/૭-૧૨ ની નકલ) 
 • લાભાથીના કુટુુંબની વાવર્િક આાવક દશાડવતાો મામલતદારશ્રી/તલાટી નાો દાખલાો(૩ લાખ થી પછી આાવક મયાડદા) 
 • લાભાથી ના કુટુુંબના કાોઈપણ સભ્ય ભારતભરમાું પાકુું  મકાન ધરાવતા ન હાોવા આુંગોનુું રૂ.૫૦ ના સ્ટોમ્પ પોપર પર નાોટરાઈઝર્ સાોગુંધનામુું. 
 • આાધારકાર્ડ ની નકલ(કુટુુંબ ના દરોક સભ્યની) 
 • મતદાનકાર્ડ ની નકલ 
 • બોંક પાસબુક / કોન્સલ ચોક 
 • રહો ઠાણનાો લાભાથી સાથોનાો ફાોટાો 
 • લાભાથીનાો પાસપાોટડ સાઈઝ ફાોટાો 
 • સુંયુક્ત માજલકી ના ક્રકસ્સા માું નમીન ના આન્ય માજલકાો ધ્વારા લાભાથીનો લાભ લોવા માટો ન વાુંધા બાબતો સુંમવત  આાપતાો રૂ.૫૦ ના સ્ટોમ્પ પોપર પર 
નાોટરાઈઝ્ર્ સુંમવતપત્ર. 
 
લાભ મોળવવા આરજી ક્યાું કરવી? 
 • મહાનગર પાજલકા વવસ્તારના રહીશાો આો મહાનગર પાજલકા ની સ્લમ આપગ્રોર્ોશન કચોરી નાો સુંપકડ  કરવાો. 
 • જીલ્ા કો  નગર પાજલકા વવસ્તાર ના રહીશાો આો સ્થાજનક નગરપાજલકા કો  જીલ્ા પુંચાયત કચોરી નાો સુંપકડ  કરવાો. 
 • ગ્રામ્ય વવસ્તારમાું રહો તા રહીશાો આો ગ્રામ પુંચાયત કચોરી નાો સુંપકડ  કરવાો. 
 • વધુ વવગત માટો પ્રધાનમુંત્રી આાવાસ યાોજનાની આફાોરે્બલ હાઉબસિંગ ની વોબસાઈટ ની નીચો આાપોલ જલિંક ધ્વારા મોળવી શકાો છાો. 
https://pmaymis.gov.in/ 

https://pmaymis.gov.in/
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ર્ાો આાુંબોર્કર આાવાસ યાોજના. 
 
યાોજનાનાો હો તુ 
 • આનુસૂર્ચત જાવતના ઘરવવહાોણા, ખુલ્ાો પ્ાોટ ધરાવતા, રહો વાલાયક ન હાોય તોવુું કાચુ ગાર માટીનુું તથા પ્રથમ માળ ઉપર મકાન બાુંધવા માટો₹. 
૧,૨૦,૦૦૦ ત્રણ હપ્તામાું ચુકવાવમાું આાવો છો .₹.૧,૨૦,૦૦૦ સહાય પૌકી પ્રથમ હપ્તાો- ૪૦,૦૦૦, બીજાો હપ્તાો- ૬૦,૦૦૦ આનો ત્રીજાો હપ્તાો- ₹.૨૦,૦૦૦/- 
આાપવામાું આાવો છો . 
 
 • જનયમાો આનો શરતાો 
 • લાભાથી દ્વારા આથવા લાભાથીના આન્ય કુટૃુંબના સભ્યાો દ્વારા સરકારશ્રી દ્વારા આમજલત આન્ય કાોઈપણ આાવાસ યાોજના હો ઠળ લાભ લીધોલ ન હાોવાો 
જાોઈઆો. 
 • ર્ાૅ.આાુંબોર્કર આાવાસ યાોજના હો ઠળ મળોલ સહાયથી મકાનનુું સુંપૂણડ બાુંધકામ પૂણડ થાય નહી તોથી બાકીની રકમ લાભાથીનો પાોતો ઉમોરીનો મકાન 
બાુંધકામ પૂણડ કરવાનુું રહોશો. 
 • ગ્રામ્ય વવસ્તારમાું વાવર્િક આાવક ₹.૧,૨૦,૦૦૦ આનો શહો રી વવસ્તારમાું વાવર્િક આાવક ₹.૧,૫૦,૦૦૦ થી વધ ુન હાોવી જાોઇઆો. 
 • આાવાસ સહાય ઉપરાુંત ગ્રામ્ય વવસ્તારમાું મહાત્મા ગાુંધી નરોગા (MGNREGA) યાોજના હો ઠળ આાવાસ બાુંધકામ માટો ૯૦ ક્રદવસની બબનકુશળ 
રાોજગારી માટો ₹.૧૬,૯૨૦ તો યાોજનાના જનયમાો મુજબ તાલુકા પુંચાયતની નરોગા િાુંચ તરફથી મોળવી શકાશો. 
 • સ્વચ્છ ભારત વમશન હો ઠળ શાૌચાલય માટો ₹.૧૨,૦૦૦/-ની સહાયગ્રામ્ય વવસ્તારમાું તાલુકા પુંચાયતની આનો શહો રી વવસ્તારમાું 
નગરપાલીકા/મહાનગરપાજલકા તરફથી મોળવી શકાશો. 
 
રજુ કરવાના પુરાવાઆાો 
 • આરજદારનુું આાધાર કાર્ડ  
 • આરજદારનુું રોશનકાર્ડ  
 • આરજદારની જાવત/પોટા જાવત નાો દાખલાો 
 • આરજદારની કુલ વાવર્િક આાવકનાો દાખલાો 
 • રહો ઠાણનાો પુરાવાો (વીજળી બબલ/ લાઇસન્સ/ ભાર્ાકરાર/ ચુુંટણી કાર્ડ/ રોશનકાર્ડ પૌકી કાોઈ પણ આોક) 
 • જમીન માજલકીનુું આાધાર/દસ્તાવોજ/આકારની પત્રક/હક પત્રક/સનદ પત્રક ( જો લાગુ પર્તુ હાોય તો ) 
 • બઁક પાસબૂકની પ્રથમ પાનાની નકલ / રદ કરોલ ચોક (આરજદારના નામનુું) 
 • પવતના મરણ નાો દાખલાો (જાો વવધવા હાોય તાો) 
 • જો જમીન ઉપર મકાન બાુંધવાનુું છો , તો જમીન ના ક્ષોત્રફળ જણાવતા ચતુક્રદિશા દશાડવતા નકશા ની નકલ (તલાટી-કમ-મુંત્રીશ્રી)ની સહીવાળી 
 • ચૂુંટણી આાોળખપત્ર 
 • મકાન બાુંધકામ ર્ચઠ્ઠી 
 • આગાઉ આા યાોજનામાું લાભ લીધાો નથી તો આુંગોનુું સાોગુંધનામુું 
 
ફાોમડ ક્યાું મળશો આનો આરજી ક્યાું કરવી? 
 • આા સોવાનાો લાભ હવો આાોનલાઈન સમાજ કલ્યાણ ની વોબસાઈટ પરથી મોળવી શકાો છાો. જો નીચો દશાડવોલ જલિંક ધ્વારા મળી શકશો. 
 • આાોનલાઈન ફાોમડ ભયાડબાદ ફાોમડ ની કાોપી આનો પુરાવાઆાો વોરીફીકોશન માટો જીલ્ા આનુસુર્ચતજાવત કલ્યાણ પ્રભાગ આવધકારી કચોરી (આાપના 
તાલુકા/જીલ્ા માું જોમનો સત્તા આાપોલ હાોય ત્યાું) જઈ તપાસ કરાવવાના રહોશો. 
 • https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/index.aspx 
https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/ApplicationForm/SJEDSC/AAYViewApplicantDetails.pdf 
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પુંક્રર્ત દીન દયાળ ઉપાધ્યાય આાવાસ યાોજના 
 
પાત્રતાના માપદુંર્ 
 • આાવક મયાડદા ગ્રામ્ય વવસ્તાર માટો રૂ.૧,૨૦,૦૦૦/- તથા શહો રી વવસ્તાર માટો રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- રાખવા ઠરાવોલ છો . 
 
સહાયનુું ધાોરણ 
 • સામાજજક આનો શૌક્ષણણક રીતો ૫છાતવગડ, આાર્થિક ૫છાતવગડ, વવચરતી વવમુકત જાવતના ઘર વહાોણા ઈસમાોનો શહો રાોમાું આનો ગામર્ામાું વસવાટની 
મુશકોલીઆાો દૂર કરવા માટો માજલકીનાો પ્ાોટ ધરાવતા ઈસમાોનો મકાન બાુંધવા માટો ગ્રામ્ય વવસ્તાર આનો શહો રી વવસ્તારમાું રૂ.૧,૨૦,૦૦૦/- આાપવામાું 
આાવો છો . 
 • મકાન બાુંધકામ પૂણડ કરવાની આવવધ ર વર્ડની છો . 
 
રજુ કરવાના ર્ાોકુ્યમોંટ 
 • આરજદારનાો જાવત/પોટાજાવત નાો દાખલાો તથા આાવકનાો દાખલાો 
 • આરજદારનાો રહો ઠાણનાો પુરાવાો (આાધાર કાર્ડ/ વીજળી બબલ/ લાઇસન્સ/ ભાર્ાકરાર/ ચુુંટણી કાર્ડ/ રોશનકાર્ડ પૌકી કાોઈપણ આોક) 
 • કાોઈ ગરીબી આાવાસ યાોજના હો ઠળ જમીન/તૌયાર મકાન મળોલ હાોય તો ફાળવણીના હુકમની, આોલાોટમોન્ટ લોટરની પ્રમાણણત નકલ. 
 • જમીન માજલકીનુું આાધાર/દસ્તાવોજ/આકારની પત્રક/હક પત્રક/સનદ પત્રક ( જો લાગુ પર્તુ હાોય તો ) 
 • આરજદારનો મકાન સહાય મુંજુર કરવા માટો ગ્રામપુંચાયતના તલાટી ક્મ મુંત્રી / બસટી તલાટી ક્મ મુંત્રી / સકડલ ઇન્દ્િોક્ટરો આાપવાનુું પ્રમાણપત્ર 
 • મકાન બાુંધકામ કરવાની રજા ર્ચઠ્ઠી 
 • BPLનાો દાખલાો 
 • પવતના મરણ નાો દાખલાો (જાો વવધવા હાોય તાો) 
 • જો જમીન ઉપર મકાન બાુંધવાનુું છો , તો જમીન ના ક્ષોત્રફળ જણાવતા ચતુક્રદિશા દશાડવતા નકશા ની નકલ (તલાટી-કમ-મુંવત્રજશ્ર)ની સહીવાળી. 
 • પાસબુક / કોન્સલ ચોક 
 • આરજદારના ફાોટાો 
 
ફાોમડ ક્યાું મળશો આનો આરજી ક્યાું કરવી? 
• આા સોવાનાો લાભ હવો આાોનલાઈન સમાજ કલ્યાણ ની વોબસાઈટ પરથી મોળવી શકાો છાો. જો નીચો દશાડવોલ જલિંક ધ્વારા મળી શકશો. 
• આાોનલાઈન ફાોમડ ભયાડબાદ ફાોમડ ની કાોપી આનો પુરાવાઆાો વોરીફીકોશન માટો મામલતદાર કચોરી / તાલુકા વવકાસ આવધકારી કચોરી/ જીલ્ા સમાજ 
કલ્યાણ આવધકારી કચોરી (આાપના તાલુકા/જીલ્ા માું જોમનો સત્તા આાપોલ હાોય ત્યાું) જઈ તપાસ કરાવવાના રહોશો. 
 
https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/ 
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બક્ષીપુંચના દાખલા માટો જરૂરી પુરાવા 
 
રહો ઠાણનાો પુરાવાો 
 • આરજદારનુું રોશન કારૅ્ 
 • આરજદારનુું લાઇટ બીલ/વોરાબીલની ખરી નકલ. 
 
આાોળખનાો પુરાવાો (કાોઇપણ આોક) 
 • આરજદારના આાધાર કાર્ડ ની નકલ  
 • આરજદારના ચુુંટણી આાોળખ કાર્ડ ની નકલ 
 • આરજદારના ્ાઈવવિંગ લાયસન્સ ની નકલ 
 
જાવતનો લગતા પુરાવા 
 • આરજદારનુું શાળા છાોડ્યાનુ પ્રમાણપત્ર 
 • આરજદારના પપતા/કાકા/ફાોઇ નુું શાળા છાોર્યાનાું પ્રમાણપત્ર(ફરજીયાત) આનો બક્ષીપુંચના દાખલા ની ખરી નકલ(જાો હાોઈ તાો) 
 
સોવા માટો જરૂરી પૂરાવા 
 • જ્ઞાવત આુંગોનુું સાોગુંધનામુું / આોક્રફર્ોવવટ. 
 • મૂળ ગુજરાત રાજ્ના રહો વાસી ન હાોય તોવા આરજદારો ગુજરાત રાજ્માું તા. 01/04/1978 પહોલાથી કાયમી વસવાટ ધરાવતા હાોવાના દસ્તાવોજી 
પુરાવાઆાો. 
 
ફાોમડ ક્યાું મળશો આનો આરજી ક્યાું કરવી? 
 • મામલતદારશ્રી ની કચોરી/તાલુકા વવકાસ આવધકારીની કચોરી/ જીલ્ા સમાજ કલ્યાણ આવધકારી ની કચોરી. 
 
ખાસનાોંધ- ફાોટાો સાથો દાખલાો આાપવાનાો હાોઈ આરજદારો રૂબરૂ જવુું. 
 
https://sje.gujarat.gov.in/ddcw/downloads/ApplForm_SebcCasteCerti.pdf 
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નાોન િીમીલોયર/બબન ઉન્નતવગડના દાખલા માટો જરૂરી પુરાવા. 
 
રહો ઠાણનાો પુરાવાો 
 • આરજદારનુું રોશન કારૅ્ 
 • આરજદારનુું લાઇટ બીલ/વોરાબીલની ખરી નકલ. 
 
આાોળખનાો પુરાવાો 
 • આરજદાર આનો તોના પપતાના આાધાર કાર્ડ ની નકલ 
 • 2 સાક્ષીના આાધારકાર્ડ  
 
જાવતનો લગતા પુરાવા (કાોઇપણ આોક) 
 • આરજદાર આનો તોના પપતાનુું શાળા છાોડ્યાનુ પ્રમાણપત્ર. 
 • આરજદારનાો scbc/બક્ષીપુંચ નાો દાખલાો. 
 
આાવકનાો પુરાવાો 
 • આરજદારના વાલીનુું આાવક આુંગોનુ પ્રમાણપત્ર/દાખલાો 
 • આરજી સાથો રજુ કરોલ સાોગુંદનામુું/આોક્રફર્ોવવટના ફાોમડમાું 50 રૂ. નાો ઈ સ્ટોમ્પ લગાર્વાો. 
 
સોવા માટો જરૂરી પૂરાવા 
 • આન્ય જરૂરી પુરાવા (સત્તાધીન આવધકારીના માુંગ્યા મુજબ) 
 • તલાટી ના આબભપ્રાય નાો ક્રરપાોટડ 
 
ફાોમડ ક્યાું મળશો આનો આરજી ક્યાું કરવી? 
 • મામલતદારશ્રી ની કચોરી/તાલુકા વવકાસ આવધકારીની કચોરી/ જીલ્ા સમાજ કલ્યાણ આવધકારી ની કચોરી. 
 • આથવા  દાખલાો મોળવવા  DigitalGujarat વોબસાઈટ પરથી આાોનલાઈન ફાોમડ ભરી શકશાો. 
 
ખાસનાોંધ- ફાોટાો સાથો દાખલાો આાપવાનાો હાોઈ આરજદારો રૂબરૂ લોવા જવુું. 
 
ફાોમડ ર્ાઉનલાોર્ કરવા નીચો દશાડવોલ જલન્કનાો ઉપયાોગ કરી શકાો છાો. 
https://sje.gujarat.gov.in/ddcw/downloads/ApplForm_noncreamylayercerti.pdf 
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ધાો-૧૧ આનો ૧૨ સાયન્સના વવદ્યાથીઆાોનો ટ્યુશન ફી માટો જશષ્યવૃવત્ત 
 
 • સામાજજક આનો શૌક્ષણણક રીતો પછાત જાવતઆાો પૌકી આવત પછાત જાવત, વધુ પછાત જાવત તોમજ વવચરતી વવમુક્ત જાવતના ધાોરણ-૧૧ આનો ૧૨ના 
વવજ્ઞાન પ્રવાહમાું આભ્યાસ કરતાું વવદ્યાથીઆાો ધાોરણ-૧૦ ની પરીક્ષામાું પ્રથમ પ્રયત્નો ૭૦ ટકા કો  તોથી વધ ુગુણ સાથો પાસ કરી ધાોરણ ૧૧ વવજ્ઞાન 
પ્રવાહમાું પ્રવોશ મોળવતા વવદ્યાથીઆાોનો ધાોરણ ૧૧ માું પ્રથમ વર્ ેરૂ. ૧૫,૦૦૦/- તથા ધાોરણ ૧૨ માું બીજા વર્ ેરૂ. ૧૫,૦૦૦/- મળી કુલ રૂ. ૩૦,૦૦૦/- 
ની ખાનગી ટ્યુશન સહાય તોઆાોના પપતા/વાલીની વાવર્િક આાવક રૂ. ૪.૫૦ લાખ ધ્યાનો લઇ વર્ડ ૨૦૧૪-૧૫ થી યાોજના આમલમાું મુકોલ છો . 
 
જરૂરી પુરાવા 
 • જાવતનુું પ્રમાણપત્ર 
 • વવદ્યાથીના બોંક પાસબુકની પ્રથમ પોજની ખરી નકલ આથવા કોન્સલ ચોક 
 • વવદ્યાથીના પપતા/વાલીના આાવકનુું પ્રમાણપત્ર (આાવક મયાડદા ૪,૫૦,૦૦૦ થી આાોછી) 
 • ધાોરણ -૧૦ ની માકડશીટ/રીઝલ્ટ 
 • આન્ય માકડશીટ/છોલ્ા વર્ડનુું રીઝલ્ટ(જાો ધાો-૧૨ની જશષ્યવૃવત માટો આાવોદન કરવાનુું હાોઈ તાો.) 
 • ફસ્ટડ ટ્રાયલ સટીફીકોટ (SSC રીઝલ્ટ સાથો મળોલ) 
 • પ્રાઇવોટ ટ્યુશન સુંસ્થા ધ્વારા મળોલ ફી ની આાોરીજીનલ રસીદ 
 
ફાોમડ ક્યાું મળશો આનો આરજી ક્યાું કરવી? 
 • આા સોવાનાો લાભ હવો આાોનલાઈન DIGITALGUJARATની વોબસાઈટ પરથી મોળવી શકાો છાો. જો નીચો દશાડવોલ જલિંક ધ્વારા મળી શકશો. 
 • આાોનલાઈન ફાોમડ ભયાડબાદ ફાોમડ ની કાોપી આનો પુરાવાઆાો વોરીફીકોશન માટો જીલ્ા સમાજકલ્યાણ આવધકારી કચોરી (આાપના તાલુકા/જીલ્ા માું 
જોમનો સત્તા આાપોલ હાોય ત્યાું) જઈ તપાસ કરાવવાના રહોશો. 

 
https://www.digitalgujarat.gov.in/CitizenApp/Citizen/CitizenWEBUI/Scholarship/Fr
mApplyingServiceDetails_New.aspx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.digitalgujarat.gov.in/CitizenApp/Citizen/CitizenWEBUI/Scholarship/FrmApplyingServiceDetails_New.aspx
https://www.digitalgujarat.gov.in/CitizenApp/Citizen/CitizenWEBUI/Scholarship/FrmApplyingServiceDetails_New.aspx


આા માહિતી ની વિગતાો 07/02/2021 મુજમની છો જોનો ધ્યાનમાાં લોિી . 

 

વવદ્યાથીઆાોનો વવદોશમાું આભ્યાસ માટો લાોન 

 
પાત્રતાના માપદુંર્ 
 • ધાોરણ-૧૨ પછી વવદોશમાું જતા વવદ્યાથીઆાો માટો ધાોરણ-૧૨ માું આાોછામાું આાોછા ૬૫% ટકા કો  તોથી વધ ુગુણ. (NT/DNT, વધુ પછા,, આવત પછાત 
માટો ૫૫ %) 
 • સ્નાતક (ગ્રોજ્ુઆોટ) પછી વવદોશમાું જતા વવદ્યાથીઆાો માટો સ્નાતક (ગ્રોજ્ુઆોટ) માું આાોછામાું આાોછા ૬૦% ટકા કો  તોથી વધ ુગુણ. (NT/DNT, વધુ 
પછાત, આવત પછાત માટો ૫૦ %) 
 • (આા. પ. વગડ માટો) સ્નાતક (ગ્રોજ્ુઆોટ) પછી વવદોશમાું જતા વવદ્યાથીઆાોમાટો સ્નાતક (ગ્રોજ્ુઆોટ) માું આાોછામાું આાોછા ૬૦% ટકા કો  તોથી વધ ુગુણ. 
 
સહાયનુું ધાોરણ 
 • વવદોશમાું ઉચ્ચ આભ્યાસ માટો રૂ.૧૫.૦૦ લાખની લાૅન આાપવામા આાવશો. 
 • (સા. આનો શૌ. પ. વગડ / SEBC)ધાોરણ-૧૨ પછી ક્રર્પ્ાોમા / સ્નાતક આથવા સમકક્ષ આભ્યાસિમાો માટો. 
 • (સા. આનો શૌ. પ. વગડ / SEBC) સ્નાતક (બોચલર ક્રર્ગ્રી) પછી આનુસ્નાતક કક્ષાના (Post Graduate)આભ્યાસિમ માટો. 
 • (આા. પ. વગડ ) સ્નાતક (બોચલર ક્રર્ગ્રી) પછી આનુસ્નાતક કક્ષાના (Post Graduate)આભ્યાસિમ માટો. 
 
આાવક મયાડદા 
 • સા. આનો શૌ. પ. વગડ / SEBC માટો કુટુુંબની વાવર્િક આાવક મયાડદા રૂા.૧૦.૦૦થી આાોછી. 
 • આા. પ. વગડ / EBC માટો કુટુુંબની વાવર્િક આાવક મયાડદા રૂા.૪.૫૦ લાખ કો  તોથી આાોછી. 
વ્યાજનાો દર 
 • વાવર્િક ૪ ટકા લોખો સાદુ વ્યાજ.જનયવમત લાોન/વ્યાજ ભરવામાું કસુરવાર થયોથી ૨.૫ ટકા લોખો દુંર્નીય વ્યાજ. 
લાોન કોવી રીતો પરત કરવી 
 • વવદ્યાથીના આભ્યાસ પૂણડ થયાના આોક વર્ડ બાદ વસુલાત શરૂ કવામાું આાવશો.. 
 
રજુ કરવાના ર્ાોકુ્યમોંટ 
 • આરજદારનાો જાવતનાો દાખલાો 
 • કુટુુંબની આાવકનાો દાખલાો,આાઇ. ટી. રીટનડ, ફાોમડ -૧૬ 
 • આરજદારની આભ્યાસની માકડશીટ, ક્રર્ગ્રી સક્રટિક્રફકોટ, આનો ટકાવારીના આાધારાો 
 • વવદોશના આભ્યાસનાો આાોફરલોટર/ I–20 / Letter of Acceptence. 
 • વવદ્યાથીના પાસપાોટડની નકલ 
 • વવદ્યાથીના જો તો દોશના વીઝાની નકલ 
 • આોર ટીકીટની નકલ 
 • આરજદારના ફાોટાો 
 
ફાોમડ ક્યાું મળશો આનો આરજી ક્યાું કરવી? 
 • આા સોવાનાો લાભ હવો આાોનલાઈન સમાજ કલ્યાણ ની વોબસાઈટ પરથી મોળવી શકાો છાો. જો નીચો દશાડવોલ જલિંક ધ્વારા મળી શકશો. 
 • આાોનલાઈન ફાોમડ ભયાડબાદ ફાોમડ ની કાોપી આનો પુરાવાઆાો વોરીફીકોશન માટો મામલતદાર કચોરી / તાલુકા વવકાસ આવધકારી કચોરી/ જીલ્ા સમાજ 
કલ્યાણ આવધકારી કચોરી (આાપના તાલુકા/જીલ્ા માું જોમનો સત્તા આાપોલ હાોય ત્યાું) જઈ તપાસ કરાવવાના રહોશો. 
 
https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/ 
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કાોમશીયલ પાયલાોટ તાલીમ લાઇસન્સ માટો લાોન 
 
પાત્રતાના માપદુંર્ 
 • ઉમોદવારો મોક્રટ્રક્યુલોશન આથવા હાયર સોકન્ડરી આથવા ઇન્ડન્ડયન સુ્કલ આાોફ સક્રટિફીકોટ કો  તોની સમકક્ષ પરીક્ષા પાસ કરોલ હાોવી જાોઇઆો. 
 • તાલીમ આાપનાર સુંસ્થાઆો નક્કી કરોલ બધી જ શૌક્ષણણક, ટોકનીકલ તોમજ આન્ય જરૂરી લાયકાત ધરાવતા હાોવા જાોઇઆો. 
 
સહાયનુું ધાોરણ 
 • સામાજજક આનો શૌક્ષણણક રીતો પછાત વગડના માટો કાોમશીયલ પાયલાોટ લાયસન્સ તાલીમ લોવા માટો રૂ.૨૫.૦૦ લાખની લાોન 
 
આાવક મયાડદા 
 • આાવક મયાડદા નથી. 
 
વ્યાજનાો દર 
 • વાવર્િક ૪ ટકા લોખો સાદુ વ્યાજ જનયવમત લાોન/વ્યાજ ભરવામાું કસુરવાર થયોથી ૨.૫ ટકા લોખો દુંર્નીય વ્યાજ. 
 
લાોન કોવી રીતો પરત કરવી? 
 • વવદ્યાથીનો લાોનની ચુકવણી થયાના આોક વર્ડ પછી શરૂ કરવામાું આાવશો. 
 
રજુ કરવાના ર્ાોકુ્યમોંટ 
 • આરજદારનાો જાવતનાો દાખલાો 
 • શાળા છાોડ્યાનુ પ્રમાણપત્ર 
 • કુટુુંબની આાવકનાો દાખલાો,આાઇ. ટી. રીટનડ, ફાોમડ -૧૬ 
 • આરજદારના શૌક્ષણણક લાયકાતના પ્રમાણપત્રાોની નકલ (ધાો. ૧૦થી છોલ્ી પરીક્ષા સુધીના) 
 • તાલીમ માટો થનાર ખચડના આુંદાજાો 
 • તાલીમાથીના પાસપાોટડની નકલ 
 • વવદ્યાથીના જો તો દોશના વીઝાની નકલ 
 • આોર ટીકીટની નકલ 
 • આરજદારના ફાોટાો 
 
ફાોમડ ક્યાું મળશો આનો આરજી ક્યાું કરવી? 
 • આા સોવાનાો લાભ હવો આાોનલાઈન સમાજ કલ્યાણ ની વોબસાઈટ પરથી મોળવી શકાો છાો. જો નીચો દશાડવોલ જલિંક ધ્વારા મળી શકશો. 
 • આાોનલાઈન ફાોમડ ભયાડબાદ ફાોમડ ની કાોપી આનો પુરાવાઆાો વોરીફીકોશન માટો મામલતદાર કચોરી / તાલુકા વવકાસ આવધકારી કચોરી/ જીલ્ા સમાજ 
કલ્યાણ આવધકારી કચોરી (આાપના તાલુકા/જીલ્ા માું જોમનો સત્તા આાપોલ હાોય ત્યાું) જઈ તપાસ કરાવવાના રહોશો. 
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ર્ાોક્ટરનાો સ્વતુંત્ર વ્યવસાય શરૂ કરવા માટો લાોન / સહાય મોળવવા માટો 
 
પાત્રતાના માપદુંર્ 
 • તબીબ સ્નાતકાો રૂ.૪૦,૦૦૦/- લાોન રૂ.૨૫,૦૦૦/- સહાય ૪% વ્યાજદર 
 • કાયદાના સ્નાતકાો રૂ.૭,૦૦૦/- લાોન રૂ.૫,૦૦૦/- સહાય ૪% વ્યાજદર 
 • આાવક મયાડદા ગ્રામ્ય વવસ્તાર માટો રૂ.૧,૨૦,૦૦૦/- તથા શહો રી વવસ્તાર માટો રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- રાખવા ઠરાવોલ છો . 
 
સહાયનુું ધાોરણ 
 • સામાજજક આનો શૌક્ષણણક રીતો પછાત વગડના, વવચરતી-વવમુક્ત જાવતના તબીબી સ્નાતકાોનો ર્ાૅકટરનાો સ્વતુંત્ર વ્યવાસય શરૂ કરવા માટો સહાય 
આાપવા જાોગવાઈ છો . 
 
રજુ કરવાના ર્ાોકુ્યમોંટ 
 • આરજદારનાો રહો ઠાણનાો પુરાવાો (વીજળી બબલ/ ચુુંટણી કાર્ડ/ રોશનકાર્ડ /ઘરવોરાની પહાોંચ) 
 • આાવકનાો દાખલાો 
 • જામીનદારનુું જામીનખત (પત્રક-આ મુજબ) 
 • જાત જામીનખત (પત્રક-બ મુજબ) 
 • મોર્ીકલ કાઉન્સીલ તરફથી મળોલ રજજસ્ટ્રોશન સટીની પ્રમાણણત નકલ/ ફી ભયાડની પહાોંચની નકલ 
 • દવાખાનાના મકાનનુું ભારુ્ું  આોક વર્ડ માટો ભાર્ા ર્ચઠ્ઠી રજૂ કરવી 
 • ર્ાોક્ટરી લાઇનનાો આનુભવ જાો હાોય તાો પ્રમાણપત્ર આાપવુું 
 • સક્ષમ આવધકારીશ્રીનુું જાવતનુું પ્રમાણપત્ર 
 • આરજદારના ફાોટાો 
 
ફાોમડ ક્યાું મળશો આનો આરજી ક્યાું કરવી? 
 • આા સોવાનાો લાભ હવો આાોનલાઈન સમાજ કલ્યાણ ની વોબસાઈટ પરથી મોળવી શકાો છાો. જો નીચો દશાડવોલ જલિંક ધ્વારા મળી શકશો. 
 • આાોનલાઈન ફાોમડ ભયાડબાદ ફાોમડ ની કાોપી આનો પુરાવાઆાો વોરીફીકોશન માટો મામલતદાર કચોરી / તાલુકા વવકાસ આવધકારી કચોરી/ જીલ્ા સમાજ 
કલ્યાણ આવધકારી કચોરી (આાપના તાલુકા/જીલ્ા માું જોમનો સત્તા આાપોલ હાોય ત્યાું) જઈ તપાસ કરાવવાના રહોશો. 
 
https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/ 
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કુું વરબાઈનુું મામોરુું  યાોજના રૂ.૧૦,૦૦૦/- માટો જરૂરી પુરાવા (OBC). 
 
પાત્રતાના માપદુંર્ 
 • આાવક મયાડદાનુું ધાોરણ ગ્રામ્ય વવસ્તાર માટો રૂ.૧,૨૦,૦૦૦/- તથા શહો રી વવસ્તાર માટો રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- છો . 
 • યાોજનાનાો લાભ કુટુુંબની પુખ્તવયની બો કન્યા સુધીના લગ્નપ્રસુંગો આાપવામાું આાવો છો . 
 
સહાયનુું ધાોરણ 
 • સામાજજક આનો શૌક્ષણણક રીતો પછાત વગડ આનો આાર્થિક પછાત વગાેની કન્યાઆાોના લગ્ન પ્રસુંગો થતા ખચડમાું મદદરૂપ થવા માટો કન્યાના નામો 
રૂ.૧૦,૦૦૦/-ની સહાય ચોકથી ચૂકવવામાું આાવો છો . 
 • લગ્ન થયાના બો વર્ડની આુંદર સહાય મોળવવા આરજી કરવાની હાોય છો . 
 
રજુ કરવાના ર્ાોકુ્યમોંટ 
 • કન્યાનુું આાધાર કાર્ડ  
 • કન્યાના પપતા/વાલીનુું આાધાર કાર્ડ  
 • સક્ષમ આવધકારીશ્રી પાસોથી મોળવોલ કન્યાની જાવતનાો દાખલાો 
 • સક્ષમ આવધકારીશ્રી પાસોથી મોળવોલ યુવકની જાવતનાો દાખલાો 
 • આરજદારનાો રહો ઠાણનાો પુરાવાો (વીજળી બબલ, લાઇસન્સ , ભાર્ાકરાર, ચુુંટણી કાર્ડની નકલ) 
 • કન્યાના પપતા/વાલીની વાવર્િક આાવકનાો દાખલાો 
 • કન્યાની જન્મ તારીખનાો પુરાવાો 
 • યુવકની જન્મ તારીખનાો પુરાવાો 
 • લગ્ન કું કાોત્રી 
 • લગ્ન નાોંધણી પ્રમાણપત્ર 
 • બોંક પાસબૂક/ રદ કરોલ ચોક (યુવતીના નામનુું) 
 • કન્યાના ફાોટાો 
 
ફાોમડ ક્યાું મળશો આનો આરજી ક્યાું કરવી? 
 • આા સોવાનાો લાભ હવો આાોનલાઈન સમાજ કલ્યાણ ની વોબસાઈટ પરથી મોળવી શકાો છાો. જો નીચો દશાડવોલ જલિંક ધ્વારા મળી શકશો. 
 • આાોનલાઈન ફાોમડ ભયાડબાદ ફાોમડ ની કાોપી આનો પુરાવાઆાો વોરીફીકોશન માટો મામલતદાર કચોરી / તાલુકા વવકાસ આવધકારી કચોરી/ જીલ્ા સમાજ 
કલ્યાણ આવધકારી કચોરી (આાપના તાલુકા/જીલ્ા માું જોમનો સત્તા આાપોલ હાોય ત્યાું) જઈ તપાસ કરાવવાના રહોશો. 
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SC આનુસુર્ચત જાવત નાો દાખલાો/પ્રમાણપત્ર માટો જરૂરી પુરાવા 
 
રહો ઠાણનાો પુરાવાો (કાોઇપણ આોક) 
 • રોશન કારૅ્ 
 • લાઇટ બીલની ખરી નકલ. 
 • ટોલીફાોન બીલની ખરી નકલ. 
 • ચુુંટણી આાોળખ કાર્ડ ની નકલ 
 • પાસપાોટડ ની ખરી નકલ 
 • First Page Of Bank PassBook/Cancelled Cheque 
 • Post Office Account Statement/Passbook 
 • Driving License 
 • Government Photo ID cards/ service photo identity card issued by PSU 
 • Water bill (not older than 3 months) 
 
આાોળખાણનાો પુરાવાો (કાોઇપણ આોક) 
 • ચુુંટણી આાોળખ કાર્ડ ની નકલ 
 • ઇન્કમટોક્ષ પાન કાર્ડની ખરી નકલ. 
 • પાસપાોટડ ની ખરી નકલ 
 • Driving License 
 • Government Photo ID cards/ service photo identity card issued by PSU 
 • Any Government Document having citizen photo 
 • Photo ID issued by Recognized Educational Institution 
 
જાવતનો લગતા પુરાવા (કાોઇપણ આોક) 
 • શાળા છાોડ્યાનુ પ્રમાણપત્ર 
 • Certificate of caste of family member with Pedhinamu (Family Tree issued by Talati) or Ration Card 
 
સબુંધ દશાડવતાો પુરાવાો 
 • શાળા છાોડ્યાનુ પ્રમાણપત્ર 
 • આરજી સાથો રજુ કરોલ સાોગુંદનામુું. 
 • પપતા/કાકા/ફાોઇ નુું શાળા છાોર્યાનાું પ્રમાણપત્રની ખરી નકલ 
 
સોવા માટો જરૂરી પૂરાવા 
 • આરજી સાથો રજુ કરોલ સાોગુંદનામુું. 
 • આરજદારનાો ફાોટાો 
 • જન્મનુ પ્રમાણપત્ર 
 • પપતા/કાકા/ફાોઇ નુું જાવત આુંગોનાું પ્રમાણપત્રની ખરી નકલ 
 • પપતા/કાકા/ફાોઇ નુું શાળા છાોર્યાનાું પ્રમાણપત્રની ખરી નકલ 
 • ગ્રામ પુંચાયતના સરપુંચ/તલાટી કમ મુંત્રી તરફથી આાપવામાું આાવોલ જાવતના દાખલાની ખરી નકલ 
 • નગર પાલીકાના પ્રમખશ્રી/ ચીફ આાોફીસરશ્રી તરફથી આાપવામાું આાવોલ જાતીના દાખલાની ખરી નકલ 
 
ફાોમડ ક્યાું મળશો આનો આરજી ક્યાું કરવી? 
 • મામલતદારશ્રી ની કચોરી/તાલુકા વવકાસ આવધકારીની કચોરી/ જીલ્ા સમાજ કલ્યાણ આવધકારી ની કચોરી. 
 • આથવા digitalgujarat વોબસાઈટ પર થી આાવોદન કરી શકાો છાો. 
ખાસનાોંધ- ફાોટાો સાથો દાખલાો આાપવાનાો હાોઈ આરજદારો રૂબરૂ જવુું. 
 
https://www.digitalgujarat.gov.in/DownLoad/pdfforms/s643.pdf 
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ST આનુસુર્ચત જનજાવત નાો દાખલાો/પ્રમાણપત્ર માટો જરૂરી પુરાવા 
 
રહો ઠાણનાો પુરાવાો (કાોઇપણ આોક) 
 • રોશન કારૅ્ 
 • લાઇટ બીલની ખરી નકલ. 
 • ટોલીફાોન બીલની ખરી નકલ. 
 • ચુુંટણી આાોળખ કાર્ડ ની નકલ 
 • પાસપાોટડ ની ખરી નકલ 
 • First Page Of Bank PassBook/Cancelled Cheque 
 • Post Office Account Statement/Passbook 
 • Driving License 
 • Government Photo ID cards/ service photo identity card issued by PSU 
 • Water bill (not older than 3 months) 
 
આાોળખાણનાો પુરાવાો (કાોઇપણ આોક) 
 • ચુુંટણી આાોળખ કાર્ડ ની નકલ 
 • ઇન્કમટોક્ષ પાન કાર્ડની ખરી નકલ. 
 • પાસપાોટડ ની ખરી નકલ 
 • Driving License 
 • Government Photo ID cards/ service photo identity card issued by PSU 
 • Any Government Document having citizen photo 
 • Photo ID issued by Recognized Educational Institution 
જાવતનો લગતા પુરાવા (કાોઇપણ આોક) 
 • શાળા છાોડ્યાનુ પ્રમાણપત્ર 
 • Certificate of caste of family member with Pedhinamu (Family Tree issued by Talati) or Ration Card 
 
સુંબુંધ દશાડવતાો પુરાવાો 
 • શાળા છાોડ્યાનુ પ્રમાણપત્ર 
 • આરજી સાથો રજુ કરોલ સાોગુંદનામુું. 
 • પપતા/કાકા/ફાોઇ નુું શાળા છાોર્યાનાું પ્રમાણપત્રની ખરી નકલ 
 
સોવા માટો જરૂરી પૂરાવા 
 • આરજી સાથો રજુ કરોલ સાોગુંદનામુું. 
 • આરજદારનાો ફાોટાો 
 • જન્મનુ પ્રમાણપત્ર 
 • પપતા/કાકા/ફાોઇ નુું જાવત આુંગોનાું પ્રમાણપત્રની ખરી નકલ 
 • પપતા/કાકા/ફાોઇ નુું શાળા છાોર્યાનાું પ્રમાણપત્રની ખરી નકલ 
 • ગ્રામ પુંચાયતના સરપુંચ/તલાટી કમ મુંત્રી તરફથી આાપવામાું આાવોલ જાવતના દાખલાની ખરી નકલ 
 • નગર પાલીકાના પ્રમખશ્રી/ ચીફ આાોફીસરશ્રી તરફથી આાપવામાું આાવોલ જાતીના દાખલાની ખરી નકલ 
 
ફાોમડ ક્યાું મળશો આનો આરજી ક્યાું કરવી? 
 • મામલતદારશ્રી ની કચોરી/તાલુકા વવકાસ આવધકારીની કચોરી/ જીલ્ા સમાજ કલ્યાણ આવધકારી ની કચોરી. 
 • આથવા digitalgujarat વોબસાઈટ પર થી આાવોદન કરી શકાો છાો. 
ખાસનાોંધ- ફાોટાો સાથો દાખલાો આાપવાનાો હાોઈ આરજદારો રૂબરૂ જવુું. 
 
https://www.digitalgujarat.gov.in/DownLoad/pdfforms/s644.pdf 
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આનુસુર્ચત જનજાવતના તોજસ્વી કારક્રકદી ધરાવતા વવદ્યાથીઆાોનો વવદોશ આભ્યાસ માટો લાોન 
 
યાોજનાનાો ઉદ્દોશ: 
આનુસૂર્ચત જનજાવતના તોજસ્વી કારક્રકદી ધરાવતા વવદ્યાથીઆાોનો વવદોશમાું વ્યવસાયલક્ષી આભ્યાસિમાો/તાલીમ માટો હળવા વ્યાજની લાોન આાપવાની 
યાોજના આમલમાું મુકવામાું આાવી છો . 
 
પાત્રતાના ધાોરણાો 
 • આરજદાર આનુસૂર્ચત જનજાવતનાો હાોવાો જાોઇઆો. 
 • આરજદારો મોટ્રીકયુલોશન આથવા હાયર સોકન્ડરાો આથવા ઇન્ડન્ડયમ સુ્કલ સટીફીકોટ કો  તોની સમકક્ષ પરીક્ષામાું વવશોર્ યાોગ્યતા  પ્રાપ્ત હાોય તોવા 
વવદ્યાથીઆાોનો/આરજદારાોનો વવદોશમાું ઉચ્ચ જશક્ષણ પાોસ્ટ ગ્રોજ્ુઆોટ કક્ષા, પી.આોચ.ર્ી. તોમજ ઉચ્ચ કક્ષાના સુંશાોધન કાોમ્પ્પ્યુટર ક્ષોત્રના આભ્યાસિમાો 
માટો લાોન આાપવામાું આાવશો. 
 • આરજદાર જો વવદોશની યુજન.માું માુંગતાો હાોય તો યુજન.માું મળોલ પ્રવોશ આુંગોની વવગત આાપવાની રહો શો તોમજ જો શરતાો/જનયમાો નક્કી કયાડ હશો તો રજુ 
કરવાનાો રહો શો. 
 • વવદોશમાું આભ્યાસ કરવા માટોના  સમયગાળા દરમ્યાન વીઝા તથા પાસપાોટડ મોળવી રજુ કરવાનાો 
 • આાવી  યાોજનાઆાોનાો લાભ  કુટુુંબમાુંથી આોક જ વ્યકવતનો આાપવામાું આાવશો. આાવક મયાડદા ધ્યાનમાું આાવશો નક્રહ. 
 • હો ઠળ ગુજરાત રાજ્માું કો  ભારતના જો આભ્યાસિમાો કો  પદવીઆાો સવલત ઉપલબ્ધ ન હાોય તોવા આભ્યાસિમાો કો  પદવીઆાો માટો જ લાોન આાપવામાું 
આાવશો. 
 
યાોજનાના ફાયદા/સહાયેઃ 
લાોન મહતમ રૂ.૧૫.૦૦ લાખ (પુંદર લાખ) 
 
પ્રક્રિયા 
 • આરજદાર આનુસૂર્ચત જનજાવતનાો ઉમોદવાર હાોવા આુંગોનાો સક્ષમ આવધકારીશ્રીઆો આાપોલા જાવતના પ્રમાણપત્રની સ્વયું પ્રમાણણત/ખરી નકલ. 
 • આરજદારો પસાર કરોલી મોટ્રીક્યુલોશન આથવા હાયર સોકન્ડરી આથવા તાો ઇન્ડીયન સુ્કલ સટીફીકોટ પરીક્ષાની માકડશીટ તોમજ પ્રમાણપત્રની સ્વયું 
પ્રમાણણત/ખરી નકલ 
 • સુ્કલ લીવીંગ સટીફીકોટની ઝોરાોક્ષ નકલ 
 • લાભાથીઆો બો સધધર જામીનાો રજુ કરવાના રહો શો આનો તોઆાોના રૂા.૫૦/-ના સ્ટોમ્પ પોપર ઉપર મામલતદારશ્રી/નાોટરી રૂબરૂ સાોગુંદનામુ કરાવી 
વમલકતના પુરાવા સક્રહત રજુ કરવા 
 • લાભાથીનુું પાોતાનુ રૂા.૫૦/-ના સ્ટોમ્પ પોપર સાોગુંદનામ ુકરાવી રજુ કરવુું. વવદોશ જતાું પહોલાું આરજદારો પાસપાોટડ, સ્ટ્રર્ન્ટ વવઝા, વવદોશમાું યુજન.માું 
પ્રવોશ મળ્યા આુંગોનાો પત્ર વગોરો આાધાર રજુ કરવાના રહોશો 
 • આા યાોજના હો ઠળ આભ્યાસિમ માટો થનાર ખચડ સુંસ્થા પાસોથી મોળવીનો રજુ કરવના રહો શો. 
 • આા યાોજના હો ઠળ લાોન મોળવનાર લાભ આભ્યાસિમ પૂણડ કયાડબાદ ભારતમાું તોમની સોવાઆાો આાોછામાું આાોછી/પાુંચ વર્ડ માટો આાપવાની બાુંહો ધરી 
રૂા.૫૦/- ના નાોન જયુર્શીયલ ર આાપવાની રહોશો. 
 • ઇચ્છતા ઉમોદવારના કાોઈ સગા સુંબુંધી 
 • આાવા આભ્યાસિમાોમાું દાખલ વવદોશમાું રહો તા હાોય તાો તાલીમાથીનો તોઆાો દ્વારા નાણાકીય જવાબદારી માટો પુરસૃ્કત કરોલા હાોવા 
 • લાભાથીઆો આી યાોજના હો ઠળ લાોનની રકમ રીઝવડ બોન્ક આાોફ ઇન્ડન્ડયા દ્વારા જનયત જનયમના દરો ચુકવવામાું આાવશો આનો રીઝવડ બોન્કની જનયમ 
આનુસારની મુંજુરી લોવાની રહોશો. 
 
આમલીકરણ કરતી કચોરી/આોજન્સી/સુંસ્થા: 
 • ગુજરાત આાક્રદજાવત વવકાસ કાોપાેરોશન, ગાુંધીનગર આથવા જીલ્ા/તાલુકા વવભાગ ની કચોરી 
આરજી ફાોમડ ર્ાઉનલાોર્ કરવાની જલિંક 
https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/ApplicationForm/SJEDSC/FSLApplicantDetails.pdf 
 
આાોનલાઈન આરજી કરવાની જલિંક 
https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/index.aspx?HodID=3 
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ર્ાૅ. પી. જી. સાોલુંકી આનુસૂર્ચત જાવતના વકીલાોનો નાણાુંકીય સહાય યાોજના (સ્ટાઈપોન્ડ) 
 
યાોજનાનાો હો તુ 
 • કાયદાની પદવી મોળવીનો પ્રોક્ટીસ કરવા માુંગતા આનુસૂર્ચત જાવતના યુવાનાોની આાર્થિક પક્રરસ્થસ્થવત સારી ન હાોવાના કારણો વકીલાતની સ્વતુંત્ર 
પ્રોક્ટીસ કરી શકતા નથી આનો આધવચ્ચો પ્રોક્ટીસ છાોર્ી દોતા હાોય છો તોથી આાવી આનુસૂર્ચત જાવતની વ્યક્તક્તઆાોનો તાલીમ આાપનાર સીનીયર વકીલનો 
માબસક ૫૦૦/- લોખો ત્રણ વર્ડ સુધી આાપવામા આાવો છો ,વકીલાતની તાલીમ શરૂ કરો તો પ્રથમ વર્ેથી -પ્રથમ વર્ેેઃ માબસક ₹.૧૦૦૦/-,બીજા વર્ેેઃ માબસક 
₹.૮૦૦/-,ત્રીજા વર્ેેઃ માબસક ₹૬૦૦/- આાપવામા આાવો છો . 
 
જનયમાો આનો શરતાો 
 • ગુજરાત બાર કાઉન્સીલમાું નાોંધણી કરાવ્યોથી બો વર્ડમાું આરજી કરવાની રહોશો. 
 • બસજનયર વકીલ આાોછામાું આાોછા ૧૦ વર્ડથી વધ ુસમયથી પ્રોક્ટીસ કરતા હાોવા જાોઇઆો. 
 • આા યાોજનામાું આાવકમયાડદા નથી. 
 • બસજનયર વકીલ વધુમા વધુ બો જુનીયર વકીલાોનો તાલીમ માટો રાખીશકશો. 
 • તાલીમાથી જુજનયર વકીલાોઆો દર માસો બસજનયર વકીલ પાસો તાલીમ લીઘા આુંગોનુું પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુું રહોશો. 
 • આનુસૂર્ચત જાવત પૌકીની આવત ૫છાત જાવતના આરજદારાો આાોછામાું આાોછા ૧૫ ટકા હાોવા જાોઇઆો. 
 • વકીલાતની તાલીમ જજલ્ા મથકો  આા૫વાની રહો શો. તોમાું સુઘારાો કરી આા પ્રકારની તાલીમ તાલુકા મથકો  ૫ણ આાપી શકાશો. 
 • આા યાોજનાનાો લાભ આોક વ્યક્તક્તનો આોક જ વખત મળવાપાત્ર રહોશો. 
 
રજુ કરવાના ર્ાોકુ્યમોન્દ્ ટ 
 • જુજનયર વકીલનુું આાધાર કાર્ડ 
 • જુજનયર વકીલનાો જાવતનાો દાખલાો 
 • જુજનયર વકીલનુું શાળા છાોર્યાનુું પ્રમાણપત્ર 
 • થર્ડ આોલ.આોલ.બી.પાસ કયાડની માકડશીટ 
 • જુજનયર વકીલની સનદની આથવા આોનરાોલમોન્ટ નુંબર-તારીખની નકલ 
 • રહો ઠાણનાો પુરાવાો (વીજળી બબલ/ લાઇસન્સ/ ભાર્ાકરાર/ ચુુંટણી કાર્ડ/ રોશનકાર્ડ પૌકી કાોઈ પણ આોક) 
 • જુજનયર વકીલનુું બાર કાઉન્સીલનુું આાોળખપત્ર 
 • બઁક પાસબૂકની પ્રથમ પાનાની નકલ / રદ કરોલ ચોક (જુજનયર વકીલના નામનુું) 
 • સીનીયર વકીલનુું આાધાર કાર્ડ 
 • સીનીયર વકીલની સનદની આથવા આોનરાોલમોન્ટ નુંબર- તારીખની નકલ 
 • સીનીયર વકીલનુું બાર કાઉન્સીલનુું આાોળખપત્ર 
 • સીનીયર વકીલ દશ વર્ડથી વધુ સમયથી પ્રોકટીસ કરો છો  તો મતલબનુું જો તો સીનીયરનુું પ્રમાણપત્ર 
 • સીનીયર વકીલના હાથ નીચો હાલમાું કોટલા જૂજનયર વકીલાો તાલીમ લો છો  તો આુંગોની લોખખત વવગતાો જો તો સીનીયર વકીલ પાસોથી લોખખતમાું મોળવોલ 
પત્રક 
 • સીનીયર વકીલનુું તાલીમ આાપવા આુંગોનુું સુંમવત પત્રક 
 • બઁક પાસબૂકની પ્રથમ પાનાની નકલ / રદ કરોલ ચોક (બસનીયર વકીલના નામનુું) 
 
ક્યાું આરજી કરવી? 
 • જીલ્ા નાયબ જનયામકશ્રી, આનુસુર્ચત જાવત કલ્યાણની કચોરી. 
આથવા 
 • આાોનલાઈન આરજી https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/ પર થી કરી શકાશો. 
 
ફાોમડ ર્ાઉનલાોર્ કરવા માટો જલિંક 
https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/ApplicationForm/SJEDSC/VSApplicantDetails.pdf 
 
આરજી સાથોના બબર્ાણ નુું ફાોમડ 
https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/ApplicationDocuments//SC/VSApplicationDocument.pdf 
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આા માહિતી ની વિગતાો 07/02/2021 મુજમની છો જોનો ધ્યાનમાાં લોિી . 

 

ર્ાૅ. પી.જી. સાોલુંકી આનુસૂર્ચત જાવતના કાયદા સ્નાતકાોનો નાણાુંકીય લાોન/સહાય યાોજના 
 
યાોજનાનાો હો તુ 
 • આનુસૂર્ચત જાવતના કાયદા સ્નાતકાોનો વ્યવસાયનુ સ્થળ/ દુકાન ખરીદવા માટો રૂ.૭૦૦૦/- લાોન આનો રૂ.૫૦૦૦/- સહાય આાપવામાું આાવો છો . 
 
જનયમાો આનો શરતાો 
 • આરજદારશ્રી કાયદાના સ્નાતક હાોવાો જાોઈઆો. 
 • વાવર્િક આાવક મયાડદા ગ્રામ્ય વવસ્તાર માટો રૂ.૧,૨૦,૦૦૦/- આનો શહો રી વવસ્તાર માટો રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- થી વધ ુન હાોવી જાોઈઆો. 
 • બાર કાઉન્દ્ સીલ તરફથી મળોલ રજીસ્ટ્રોશન નુંબર આનો તારીખ (રજીસ્ટ્રોશન પ્રમાણપત્રની પ્રમાણણત નકલ સાથો જાોર્વી) 
 • આા યાોજનાનાો લાભ ગુજરાત રાજ્ના મૂળ વતની જ આાપવામાું આાવશો. 
 
રજુ કરવાના ર્ાોકુ્યમોન્દ્ ટ 
 • આરજદારનુું આાધાર કાર્ડ  
 • આરજદાર ની જાવત/પોટા જાવત નાો દાખલાો 
 • કુટુુંબની કુલ વાવર્િક આાવકનાો દાખલાો 
 • રહો ઠાણનાો પુરાવાો (વીજળી બબલ/ લાઇસન્સ/ ભાર્ાકરાર/ ચુુંટણી કાર્ડ/ રોશનકાર્ડ પૌકી કાોઈ પણ આોક) 
 • જામીનદારનુું જામીનખત (પત્રક-આ મુજબ) 
 • જાત જામીનખત (પત્રક-આ મુજબ) 
 • બાર કાઉન્સીલ તરફથી થયોલ રજીસ્ટ્રોશન નકલ/ફી ભયાડની પહાોચ 
 • આાોફીસના મકાનનુું ભારુ્ું  આોક વર્ડ માટો ભાર્ા ચીઠ્ઠી 
 • પરીક્ષામાું મોળવોલ વગડ તથા ગુણનુું પ્રમાણ પત્ર 
 • વકીલાતનાો આનુભવ જાો હાોય તાો પ્રમાણપત્ર આાપવુ 
 • બોંક પાસબૂકની પ્રથમ પાનાની નકલ / રદ કરોલ ચોક (આરજદારના નામનુું) 
 
ક્યાું આરજી કરવી? 
 • જીલ્ા નાયબ જનયામકશ્રી, આનુસુર્ચત જાવત કલ્યાણની કચોરી. 
આથવા 
 • આાોનલાઈન આરજી https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/ પર થી કરી શકાશો. 
 
ફાોમડ ર્ાઉનલાોર્ કરવા માટો જલિંક 
https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/ApplicationForm/SJEDSC/ALViewApplicantDetails.pdf 
 
આરજી સાથોના બબર્ાણ નુું ફાોમડ 
https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/ApplicationDocuments//SC/ALApplicationDocument.pdf 
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આા માહિતી ની વિગતાો 07/02/2021 મુજમની છો જોનો ધ્યાનમાાં લોિી . 

 

ર્ાૅ. પી.જી. સાોલુંકી આનુસૂર્ચત જાવતના તબીબી આનુસ્નાતક કક્ષાના ર્ાૅક્ટરાોનો 
લાોન/સહાય યાોજના 

 
યાોજનાનાો હો તુ 
 • ર્ાૅ.પી.જી. સાોલુંકી આનુસૂર્ચત જાવતના તબીબી આનુસ્નાતકાો(આોમ.ર્ી/આોમ.આોસ)નો સ્વતુંત્ર વ્યવસાય શરૂ કરવા માટો ₹.૩,૦૦,૦૦૦/- લાખ લાોન 
૪% દરો આનો ₹.૫૦,૦૦૦/-ની સહાય આાપવામાું આાવો છો . 
 
જનયમાો આનો શરતાો 
 • કાોઇ આાવક મયાડદા નથી 
 • સરકાર તરફથી આાપવામાું આાવોલ માજજિન મની માટોની લાોન સહાય જો હો તુ માટો આાપવામાું આાવો તો હો તુ માટો જ ઉપયાોગ કરવાનાો રહોશો. જાો કાોઈ 
બીજા હો તુ માટો ઉપયાોગ થયાનુું માલુમ પર્શો તાો લાોન સહાયની આપાયોલ રકમ ચુકવ્યાની તારીખથી આોકી સાથો દુંર્નીય વ્યાજસક્રહત વસુલ કરવામાું 
આાવશો આનો જરૂર પડ્યો મહોસુલી રાહો  પણ વસુલ કરવામાુંઆાવશો. 
 • મુંજુર કરોલ લાોન આરજદારો બોન્ક આથવા આન્ય નાણાુંકીય સુંસ્થા પાસોથી લીધોલ લાોન તોના પરનાો વ્યાજ સક્રહતના હપ્તા પુરા થાય તો પછી આથવા 
તાો આાઠ વર્ડ પછીઆો બોમાુંથી જો વહો લુ હાોય ત્યારથી લાોન આનો ભોગુું થયોલુ વ્યાજ સરખા માસીક હપ્તાઆાોમાું ચાર વર્ડના ગાળામાું વસુલ કરવામાું આાવશો. 
 • લોણી બાકી રકમ જનયત સમય કરતાું વહોલી ભરપાઈ કરવા આરજદારનો છુટ રહોશો. 
 • આરજદારનો મુંજુર કરવામાું આાવોલ લાોન જનયત સમયથી ભરપાઈ કરવામાું કસુર થશો તાો ચર્તર હપ્તાઆાો સાથો ૨.૫% લોખો દુંર્નીય વ્યાજ લોવામાું 
આાવશો. 
 
રજુ કરવાના ર્ાોકુ્યમોન્દ્ ટ 
 • આરજદારનુું આાધાર કાર્ડ  
 • ચૂુંટણી આાોળખપત્ર 
 • આરજદારની જાવત/પોટા જાવત નાો દાખલાો 
 • કુટુુંબની કુલ વાવર્િક આાવકનાો દાખલાો 
 • રહો ઠાણનાો પુરાવાો (વીજળી બબલ/ લાઇસન્સ/ ભાર્ાકરાર/ ચુુંટણી કાર્ડ/ રોશનકાર્ડ પૌકી કાોઈ પણ આોક) 
 • રજીસ્ટ્રોશનની નકલ 
 • તબીબી આનુસ્નાતક ક્રર્ગ્રીનુું પ્રમાણપત્ર 
 • આરજદારની ઉું મર નાો પુરાવાો/ શાળા છાોર્યાનુું પ્રમાણપત્ર (હાોય તાો) 
 • બોંક પાસબૂકની પ્રથમ પાનાની નકલ / રદ કરોલ ચોક (આરજદારના નામનુું) 
 • જાતજામીનખતનાો નમૂનાો 
 • બાુંહો ધરી પત્રક 
 • લાોન ભરપાઇ કરવા માટો પાત્રતાનાો દાખલાો 
 • આોકરારનામુું 
 • સાોગુંદનામુું 
 • જામીનદાર-૧ ના વમલકતના આાધાર ( ૭/૧૨ ના ઉતારા - ઇું ર્ોક્સ) 
 • જામીનદાર-૨ ના વમલકતના આાધાર ( ૭/૧૨ ના ઉતારા - ઇું ર્ોક્સ) 
 • જામીનદારના જામીનખતનાો નમૂનાો 
 
ક્યાું આરજી કરવી? 
 • જીલ્ા નાયબ જનયામકશ્રી, આનુસુર્ચત જાવત કલ્યાણની કચોરી. 
આથવા 
 • આાોનલાઈન આરજી https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/ પર થી કરી શકાશો. 
 
ફાોમડ ર્ાઉનલાોર્ કરવા માટો જલિંક 
https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/ApplicationForm/SJEDSC/PGDLApplicantDetails.pdf 
 
આરજી સાથોના બબર્ાણ નુું ફાોમડ 
https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/ApplicationForm/SJEDSC/PGDLApplicantDetails.pdf 
 

https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/ApplicationForm/SJEDSC/PGDLApplicantDetails.pdf
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આા માહિતી ની વિગતાો 07/02/2021 મુજમની છો જોનો ધ્યાનમાાં લોિી . 

 

ર્ા.ૅ પી.જી. સાોલુંકી આનુસૂર્ચત જાવતના તબીબી સ્નાતક કક્ષાના ર્ાકૅ્ટરાોનો 
લાોન/સહાય યાોજના 

 
યાોજનાનાો હો તુ 
 • ર્ાૅ. પી.જી. સાોલુંકી આનુસૂર્ચત જાવતના તબીબી સ્નાતકાો (આોમ.બી.બી.આોસ/બી.આોસ.આો.આોમ/બી.આો.આોમ.આોસ/ બી.આો.આોમ(આાયુડવોદ)/ 
બી.ર્ી.આોસ(ર્ોન્ટલ) હાોમીયાોપોથીક ર્ીગ્રી / ર્ીપ્ાોમાું (બી.આોચ.આોમ.આોસ આનો ર્ીપ્ાોમાું ર્ી.આોચ.આોમ.આોસનો ) મોળવોલ વવદ્યાથીઆાોનો સ્વતુંત્ર વ્યાસાય 
શરૂ કરવા માટો રૂ.૨,૫૦,૦૦૦/- લાખ લાોન ૪ ટકાના દરો આનો રૂ.૨૫,૦૦૦/- ની સહાય તથા આા યાોજનામાું હાોમીયાોપોથીક ર્ીગ્રી / ર્ીપ્ાોમાું 
(બી.આોચ.આોમ.આોસ આનો ર્ીપ્ાોમાું ર્ી.આોચ.આોમ.આોસનો )લાોન / સહાય. 
 
જનયમાો આનો શરતાો 
 • વાવર્િક આાવક મયાડદા ગ્રામ્ય વવસ્તાર માટો રૂ.૧,૨૦,૦૦૦/- આનો શહો રી વવસ્તાર માટો રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- થી વધ ુન હાોવી જાોઈઆો. 
 • આરજદાર સરકારી કચોરી કો  કાોઇ ખાનગી સુંસ્થામાું નાોકરી કરતા હાોવા જાોઇઆો નહી. 
 • આા યાોજનાનાો લાભ કુટુુંબની આોક જ વ્યકવતનો આોક જ વખત મળવાપાત્ર થશો. 
 • આન્ય વ્યક્રકતની ભાગીદારી માલુમ ૫ર્શો તાો આરજદાર પાસોથી તમામ લાોન સહાય તથા આન્ય ખચડ વસુલ કરવામાું આાવશો. 
 • આરજદારનો લાોન મુંજુર કયાડ બાદ ૧૨ માસ ૫છી માબસક રૂા.૫૦,૦૦૦/-ના હપ્તોથી ૫રત વસુલ કરવામાું આાવશો. 
 • આરજદારનો સરકારી સહાય મળ્યા બાદ ૩ માસમાું દવાખાનુું શરૂ કરવાનુું રહો શો. 
 • હાોમીયાોપોથીક ર્ાૅકટરાોઆો ફકત શુધધ હાોમીયાોપોથીકમા જ પ્રૅકટીશ કરવાની રહો શો. 
 
રજુ કરવાના ર્ાોક્યુમોન્દ્ ટ 
 • આરજદારનુું આાધાર કાર્ડ  
 • આરજદારની જાવત/પોટા જાવત નાો દાખલાો 
 • કુટુુંબની કુલ વાવર્િક આાવકનાો દાખલાો 
 • રહો ઠાણનાો પુરાવાો (વીજળી બબલ/ લાઇસન્સ/ ભાર્ાકરાર/ ચુુંટણી કાર્ડ/ રોશનકાર્ડ પૌકી કાોઈ પણ આોક) 
 • રજીસ્ટ્રોશનની નકલ 
 • તબીબી સ્નાતક ક્રર્ગ્રીનુું પ્રમાણપત્ર 
 • આરજદારની ઉું મર નાો પુરાવાો/ શાળા છાોર્યાનુું પ્રમાણપત્ર (હાોય તાો) 
 • બોંક પાસબૂકની પ્રથમ પાનાની નકલ / રદ કરોલ ચોક (આરજદારના નામનુું) 
 • જાતજામીનખતનાો નમૂનાો 
 • બાુંહો ધરી પત્રક 
 • લાોન ભરપાઇ કરવા માટો પાત્રતાનાો દાખલાો 
 • આોકરારનામુું 
 • સાોગુંદનામુું 
 • જામીનદાર-૧ ના વમલકતના આાધાર ( ૭/૧૨ ના ઉતારા - ઇું ર્ોક્સ) 
 • જામીનદાર-૨ ના વમલકતના આાધાર ( ૭/૧૨ ના ઉતારા - ઇું ર્ોક્સ) 
 • જામીનદારના જામીનખતનાો નમૂનાો 
 
ક્યાું આરજી કરવી? 
 • જીલ્ા નાયબ જનયામકશ્રી, આનુસુર્ચત જાવત કલ્યાણની કચોરી. 
આથવા 
 • આાોનલાઈન આરજી https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/ પર થી કરી શકાશો. 
 
ફાોમડ ર્ાઉનલાોર્ કરવા માટો જલિંક 
https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/ApplicationForm/SJEDSC/DLApplicantDetails.pdf 
 
આરજી સાથોના બબર્ાણ નુું ફાોમડ 
https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/ApplicationDocuments//SC/DLApplicationDocument.pdf 
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કુું વરબાઈનુું મામોરુ યાોજના (sc) 
 
યાોજનાનાો હો તુ 
 • આનુસૂર્ચત જાવતની પુખ્ત વયની બો કન્યાના લગ્ન પ્રસુંગો કુું વરબાઇના મામોરાની યાોજના હો ઠળ ₹.૧૦,૦૦૦/- ની સહાય આાપવામાું આાવો છો . 
 
જનયમાો આનો શરતાો 
 • આા યાોજનાનાો લાભ આનુસૂર્ચત જાવતઆાોનો (ગુજરાત રાજ્ના મૂળ વતનીઆાોનો) જ મળવાપાત્ર 
 • આા યાોજનામાું વાવર્િક આાવકમયાડદા ગ્રામ્ય વવસ્તારમાું ₹.૧,૨૦,૦૦૦/- આનો શહો રી વવસ્તારમાું ₹. ૧,૫૦,૦૦૦ છો . 
 • કુું ટુુંબની બો(૨) પુખ્તવયની કન્યાના લગ્ન પ્રસુંગ સુધી આા યાોજના હો ઠળ લાભ મળવાપાત્ર 
 • પુન: લગ્નના ક્રકસ્સામાું આા યાોજના હો ઠળ લાભ મળવાપાત્ર રહો શો નથી. 
 • કન્યાની વયમયાડદા લગ્ન સમયો ૧૮ વર્ડ આનો યુવકની વય ૨૧ વર્ડ હાોવી જાોઇઆો. 
 • લગ્ નના બો વર્ડની આુંદર સહાય માટો આરજી કરવાની રહો શો. 
 • સાત ફોરા સમૂહલગ્ન આાયાોજજત જજલ્ામાુંથી કુું વરબાઇનુું મામોરૂ યાોજનાની સહાય મળવાપાત્ર થશો. 
 
રજુ કરવાના ર્ાોકુ્યમોન્ટ 
 • કન્યાનુું આાધાર કાર્ડ  
 • કન્યાનુું ચૂુંટણીકાર્ડ 
 • કન્યાના પપતા/વાલીનુું આાધાર કાર્ડ  
 • સક્ષમ આવધકારીશ્રી પાસોથી મોળવોલ કન્યાની જાવતનાો દાખલાો 
 • સક્ષમ આવધકારીશ્રી પાસોથી મોળવોલ યુવકની જાવતનાો દાખલાો (જાો હાોય તાો) 
 • રહો ઠાણનાો પુરાવાો (વીજળી બબલ/ લાઇસન્સ/ ભાર્ાકરાર/ ચુુંટણી કાર્ડ/ રોશનકાર્ડ પૌકી કાોઈ પણ આોક) 
 • કન્યાના પપતા/વાલીની વાવર્િક આાવકનાો દાખલાો 
 • કન્યાની જન્મ તારીખનાો આાધાર (L.C. / જન્મ તારીખનાો દાખલાો / આભણના ક્રકસ્સામાું સરકારી ર્ાૅક્ટરનુું પ્રમાણપત્ર) 
 • વરની જન્મ તારીખનાો આાધાર (L.C. / જન્મ તારીખનાો દાખલાો / આભણના ક્રકસ્સામાું સરકારી ર્ાૅક્ટરનુું પ્રમાણપત્ર) 
 • લગ્ન નાોંધણી પ્રમાણપત્ર 
 • બઁક પાસબૂકની પ્રથમ પાનાની નકલ / રદ કરોલ ચોક (કન્યાના નામ પાછળ પપતા/વાલીનુું નામ હાોય તો) 
 • કન્યાના પપતા/વાલીનુું આોકરારનામુું 
 • કન્યાના પપતા/વાલીનુું બાુંહો ધરીપત્રક 
 • જાો પપતા હયાત ન હાોય તાો મરણનાો દાખલાો 
 
ફાોમડ ક્યાું મળશો આનો આરજી ક્યાું કરવી? 
 • આા સોવાનાો લાભ હવો આાોનલાઈન સમાજ કલ્યાણ ની વોબસાઈટ પરથી મોળવી શકાો છાો. જો નીચો દશાડવોલ જલિંક ધ્વારા મળી શકશો. 
 • આાોનલાઈન ફાોમડ ભયાડબાદ ફાોમડ ની કાોપી આનો પુરાવાઆાો વોરીફીકોશન માટો જીલ્ા આનુસુર્ચતજાવત કલ્યાણ પ્રભાગ આવધકારી કચોરી (આાપના 
તાલુકા/જીલ્ા માું જોમનો સત્તા આાપોલ હાોય ત્યાું) જઈ તપાસ કરાવવાના રહોશો. 
https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/index.aspx 
https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/ApplicationForm/SJEDSC/KBNMApplicantDetails.pdf 
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ર્ાૅ. સવવતાબોન આાુંબોર્કર આાુંતરજ્ઞાવતય લગ્ન સહાય યાોજના 
 
યાોજનાનાો હો તુ 
 • ક્રહનુ્દ ધમડની આનુસૂર્ચત જાવતની વ્યક્તક્ત આનો ક્રહનુ્દ ધમડની આનુસૂર્ચત જાવત બસવાયની આન્ય જાવતની વ્યક્તક્તઆાો વચ્ચોનાું લગ્ન દ્વારા આિૃશયતા 
દુર કરી સામાજીક સમરતા લાવવાનાું ભાગરૂપો ર્ાૅ.સવવતાબોન આાુંબોર્કર આાુંતરજ્ઞાવતય લગ્ન સહાય યાોજના આમલમાું મુકોલ છો . જોમાું રૂ. ૫૦,૦૦૦/- 
પવત-પત્નીના સુંયુક્ત નામો નાની બચતના પ્રમાણપત્રાો આનો રૂ.૫૦,૦૦૦/- ઘરવખરી ખરીદવા સહાય આાપવામાું આાવો છો . 
 
જનયમાો આનો શરતાો 
 • આાુંતરજ્ઞાવતય લગ્ન કરનાર યુગલ પૌકી કાોઈ આોક વ્યક્રકત ગુજરાતના મુળ વતની હાોવા જાોઇઆો. 
 • આાવા લગ્નની નાોંધણી કરાવવાની રહોશો આનો લગ્ન કયાડ બાદ બો વર્ડની આુંદર આા યાોજના માટો સહાય મોળવવા આરજી કરવાની રહો શો. 
 • આાુંતરજ્ઞાવતય લગ્ન કરનાર પર પ્રાુંતની વ્યક્રકતના મા-બાપ ગુજરાત રાજ્માું વસવાટ કરતા હાોવા જાોઈઆો. 
 • આનુસૂર્ચત જાવત બસવાયની બીજી વ્યક્રકત પરપ્રાુંતની હાોયતાો તોણો જો તો પ્રાુંત કો  રાજ્માું તો આિૃશય ગણાતી નથી આનો ક્રહિં નુ્દ ધમડ પાળો છો  તો બાબતનુું 
પ્રમાણપત્ર આાપવાનુું રહો શો. આનો લગ્ન કયાડ પછી આા વ્યક્તક્તઆો ગુજરાતમાું વસવાટ કરવાનાો રહો શો. 
 • ૩૫ વર્ડની ઉું મર સુધીના વવધુર કો  વવધવા કો  જો નો બાળકાો ન હાોય તોવી વ્યક્રકત જાો પુન:લગ્ન કરો તાો આા યાોજના હો ઠળ સહાય મોળવવાપાત્ર થશો. 
 • કાોઇ આાવક મયાડદા નથી. 
 
રજુ કરવાના પુરાવાઆાો 
 • આરજદારો છૂટાછોર્ા ક્યારો લીધા તો આુંગોના દસ્તાવોજ (લગ્ન સમયો આરજદાર પરણણત હાોય તાો) 
 • મરણનાો દાખલાો (લગ્ન સમયો આરજદાર વવધુર/વવધવા હાોય તાો) 
 • યુવક/યુવતીઆો છૂટાછોર્ા ક્યારો લીધા તો આુંગોના દસ્તાવોજ (લગ્ન સમયો યુવક/યુવતી પરણણત હાોય તાો) 
 • મરણનાો દાખલાો (લગ્ન સમયો યુવક/યુવતી વવધુર/વવધવા હાોય તાો) 
 • આરજદારનુું આાધારકાર્ડ 
 • આરજદારની જાવતનુું પ્રમાણ પત્ર 
 • આરજદારનાો શાળા છાોર્યાનાો દાખલાો 
 • યુવક/યુવતીનુું જાવતનુું પ્રમાણ પત્ર 
 • યુવક/યુવતીનાો શાળા છાોર્યાનાો દાખલાો 
 • રહો ઠાણનાો પુરાવાો (વીજળી બબલ/ લાઇસન્સ/ ભાર્ાકરાર/ ચુુંટણી કાર્ડ/ રોશનકાર્ડ પૌકી કાોઈ પણ આોક) 
 • લગ્ન નાોંધણી નુ પ્રમાણ પત્ર 
 • બઁક પાસબૂકની પ્રથમ પાનાની નકલ / રદ કરોલ ચોક (આરજદારના નામનુું) 
 
ફાોમડ ક્યાું મળશો આનો આરજી ક્યાું કરવી? 
 • આા સોવાનાો લાભ હવો આાોનલાઈન સમાજ કલ્યાણ ની વોબસાઈટ પરથી મોળવી શકાો છાો. જો નીચો દશાડવોલ જલિંક ધ્વારા મળી શકશો. 
 • આાોનલાઈન ફાોમડ ભયાડબાદ ફાોમડ ની કાોપી આનો પુરાવાઆાો વોરીફીકોશન માટો જીલ્ા આનુસુર્ચતજાવત કલ્યાણ પ્રભાગ આવધકારી કચોરી (આાપના 
તાલુકા/જીલ્ા માું જોમનો સત્તા આાપોલ હાોય ત્યાું) જઈ તપાસ કરાવવાના રહોશો. 
 
https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/index.aspx 
https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/ApplicationForm/SJEDSC/ICMApplicantDetails.pdf 
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બબન આનામત જાવત આનો આાર્થિક રીતો નબળા હાોવા 
આુંગોનુું પ્રમાણપત્ર/દાખલા માટો જરૂરી પુરાવા 

 

રહો ઠાણનાો પુરાવાો 
 • આરજદારનુું રોશન કારૅ્ 
 • આરજદારનુું લાઇટ બીલ/વોરાબીલની ખરી નકલ. 
 
આાોળખનાો પરુાવાો(કાોઈપણ આોક) 
 • આરજદારના આાધાર કાર્ડ ની નકલ 
 • આરજદારના ચુુંટણી આાોળખ કાર્ડ ની નકલ 
 • આરજદારના ્ાઈવવિંગ લાયસન્સ ની નકલ 
 
જાવતનો લગતા પુરાવા (કાોઇપણ આોક) 
 • આરજદારનુું આનો તોના પપતાનુું શાળા છાોડ્યાન ુપ્રમાણપત્ર 
 
સોવા માટો જરૂરી પરૂાવા 
 • આરજદારના પપતાનુું (જાો આરજદાર વવદ્યાથી હાોઈ તાો) આથવા આરજદારનુું આાવકનુું પ્રમાણપત્ર. 
 • આરજદારનુું પાોતો આથવા પપતા/માતાનુું બીનઆનામત આુંગોનુું સાોગુંધનામુું / આોક્રફર્ોવવટ. 
 
ફાોમડ ક્યાું મળશો આનો આરજી ક્યાું કરવી? 
 • મામલતદારશ્રી ની કચોરી/તાલુકા વવકાસ આવધકારીની કચોરી 
 
ખાસનાોંધ- 
 • ફાોટાો સાથો દાખલાો આાપવાનાો હાોઈ આરજદારો રૂબરૂ જવુું. 
 • ફાોમડ ર્ાઉનલાોર્ કરવા માટો જલિંક 
 
https://sje.gujarat.gov.in/ddcw/downloads/application-form-bin-reserved.pdf 
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આાર્થિક રીતો પછાત (EWS) હાોવાનુું પ્રમાણપત્ર 
 
જરૂરી પુરાવા 
 1. વવદ્યાથીનાો ૧ ફાોટાો 
 2. વવદ્યાથી નાો આાધાર કાર્ડ  
 3. વવદ્યાથીનુું શાળા છાોડ્યાનુું પ્રમાણપત્ર (આસલ) 
 4. વવદ્યાથીના પપતાનાો આાધારકાર્ડ  
 5. આરજદારના પપતાનુું આોલ.સી.(આસલ) 
 6. લાઈટબીલ/વોરાબબલ 
 7. રોશનકાર્ડ  
 8. આાવકનાો દાખલાો (મામલતદાર નાો) 
 9. આરજદારના પપતાનુું સાોગુંધનામુું 
 10. બબન આનામતનાો દાખલાો 
 11. છોલ્ા ૩ વર્ડનુું આાઈ.ટી રીટન્સડ 
(દરોક પુરાવા જ્ાું નકલ ની જરૂર છો  તો નો નાોતરી ના બસક્કા મરાવવા) 
 
EWS ના દાખલા માટોના આાવોદનની પ્રક્રિયા- 
 • ક્રર્જજટલ ગુજરાત પાોટડલ પર જઈ આાોનલાઈન આપાોઇનમોન્ટ લોવી.(જાો આાપના ઝાોન કો  જજલ્ા માું લાગુ પર્ો તાો.) 
 
 • આપાોઇનમોન્ટ ની રસીદ આનો પુરાવાઆાો લઈ પાોતાના વવસ્તારનો લગતી મામલતદારશ્રીની કચોરી તથા નાગક્રરક સુવવધા કોન્દ્ર પરથી આાવકના દાખલા 
માટોનુું ફાોમડ (વવનામૂલ્યો) મોળવવુું. 
 
 • ફાોમડ ભયાડ બાદ ૩ રૂ. ની કાોટડ ફી ટીકીટ ફાોમડ પર આાગળના પાનો ખાલી જગ્યા જાોઈ લગાર્વી. આનો આન્ય બધા ર્ાોક્યુમોન્ટની ઝોરાોક્ષ ફાોમડ સાથો પીન 
કરવી. 
 
 • ફાોમડ ની પ્રક્રિયા પૂણડ થયા બાદ પાોતાના વવસ્તારનો લગતી મામલતદારશ્રીની કચોરી આથવા નાગક્રરક સુવવધા કોન્દ્ર પર જઈ તમારા વવસ્તારના તલાટી 
કમ મુંત્રીશ્રી પાસો જઈ બધા ર્ાોક્યુમોન્ટની ચકાસણી કરાવવી,જવાબ આાપવાો આનો સહી બસક્કા કરાવવા. (તલાટીશ્રી નો જરૂર જણાઈ તાો પુંચનામુું કરવા 
સાક્ષીઆાોનો રૂબરૂ માું બાોલાવી શકો ) 
 
 • તલાટીશ્રી ના સહી બસક્કા કરાવ્યા બાદ EWSના દાખલા માટો ફાોટાો પર્ાવવાના સ્થળો જવુું. 
 
 • EWSના દાખલા માટોના ફાોટાો પર્ાવવાના સ્થળો નજીવી ફી ચૂકવી ફાોટાો પર્ાવી રસીદ આચૂક મોળવવી. 
 
 • રસીદમાું EWSના દાખલા મોળવવાની તારીખ જાોઈ જો-તો તારીખો તમારાો EWSનાો દાખલાો મોળવી લોવાો. 
 
 • ખાસનાોંધ- ગુજરાત સરકારશ્રીના ઠરાવ મુજબ EWSના દાખલાની સમય-મયાડદા ૩ વર્ડ (નાણાકીય વર્ડ)ની કરવામાું આાવી છો . આાથી યાોગ્ય રીતો 
સાચવી નો રાખવાો. 
 • ફાોમડ ર્ાઉનલાોર્ કરવા માટો જલિંક 
https://sje.gujarat.gov.in/ddcw/downloads/application-form-bin-reserved.pdf 
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બબનઆનામત વગડના વવદ્યાથીઆાો માટો શૌક્ષણણક આભ્યાસ લાોન યાોજના 
 
યાોજનાનુું સ્વરૂપ/લાોન સહાયના ધાોરણાો: 
રાજ્માું ચાલતા મોર્ીકલ, ર્ોન્ટલના સ્વજનભડર સ્નાતક કક્ષાના આભ્યાસિમાો વ્યવસાવયક આભ્યાસિમાો, ઇજનોરી, ટોકનાોલાોજી,ફામડસી, આાક્રકિટોકચર, આાયુડવોક્રદક, હાોમીયાોપોથી, 
ક્રફઝીયાોથોરાપી, વોટરનરી વગોરો સ્વજનભડર સ્નાતક કક્ષાના આભ્યાસિમાો,નબસિંગ (સ્નાતક કક્ષા) નાું વગોરો આભ્યાસિમાો માટો (હાયર આોજુ્કોશન જોવા કો 
બીબીઆો,બીકાોમ,બીઆોસી,બીઆો વવગોરોબસવાય,) સમગ્ર આભ્યાસિમની કુલ ટ્યુશન ફી આથવા રૂા.૧૦.૦૦ લાખ તો બો પૌકી જો આાોછુું  હાોય તો પ્રમાણોની લાોન ૪ ટકાના સાદા વ્યાજો 
જનગમ તરફથી આાપવામાું આાવશો. 
આા યાોજનામાું રાજ્માું ચાલતા સ્નાતક કક્ષાના આભ્યાસિમાો સાથો સાથો રાજ્માું આનો ભારતના આન્ય રાજ્ / કોન્દ્રશાજશત પ્રદોશાોમાું પણ આભ્યાસ કરતા તબીબી સ્નાતક , 
તબીબી આનુસ્નાતક આનો ઉચ્ચ આભ્યાસિમાોમાું આનુસ્નાતક જોવા કો IIM , IIT , NID , NIFT , IRMA ,TISS માું પણ લાોન આાપવાની રહોશો. 
લાયકાતના ધાોરણાો:   ધાો-૧૨ માું ૬૦ ટકા કો તોથી વધુ. 
વ્યાજનાો દર:   વાવર્િક ૪ ટકા લોખો સાદુવ્યાજ 
આાવક મયાડદા:  
કુટુુંબની વાવર્િક આાવક મયાડદા રૂા.૬.૦૦ લાખ કો  તોથી આાોછી. 
 • આરજદાર બબન આનામત વગડના હાોવા જાોઈઆો. 
શૌક્ષણણક યાોજનાઆાો માટોનાું પાત્રતા આનો વધરાણના માપદુંર્ 
 • ગુજરાત રાજયની કાોઇપણ શાળામાુંથી ધાોરણ-૧૨ માું ૬૦ ટકા કો  તોથી વધુ સાથો પાસ કરોલ હાોવુું જાોઇઆો. 
 • જો તો આભ્યાસિમના સબુંવધત કાઉન્સન્સલની માન્યતા પ્રાપ્ત હાોઇ તોવા આભ્યાસિમ માટો લાોન મળવા પાત્ર થશો. 
 • આરજદાર ગુજરાતના હાોવા જાોઇઆો આનો બબન આનામત વગડના હાોવા જાોઇઆો. 
 • સુંબવધત આભ્યાસિમમાું પ્રવોશ મોળવ્યા આુંગોનાો પુરાવાો રજુ કરવાનાો રહોશો. 
 • વધરાણનાો વ્યાજ દર વાવર્િક ૪ ટકા સાદુું  વ્યાજ રહોશો. પ્રવત વર્ડ જોટલ ુવધરાણ આાપવામાું આાવશો. તો મુજબ જ સાદુ વ્યાજ ગણવામાું આાવશો. 
 • વવધવા આનો આનાથ લાભાથીનો આરજદારનો આગ્રીમતા આાપવાની રહોશો. 
 • આભ્યાસ વચ્ચોથી છાોર્ી દોનાર કો  જનજિત સમય મયાડદામાું ર્ીગ્રી ન મોળવી શકનારની લાોન આોક સાથો વસુલ કરવાનો પાત્ર થશો તોમજ વ્યાજ સહાય મળવાપાત્ર રહોશો નહી. 
 • રાજ્ની શૌક્ષણણક યાોજનાઆાો માટો કુટુુંબની વાવર્િક આાવક મયાડદા ૬.૦૦ લાખ રોહોશો. 
લાોન માટોનાું જામીન / દસ્તાવોજ: 
 • સમગ્ર કાોર્ડની લાોનની કુલ રકમ રૂા.૭.૫૦ લાખ કો  તોથી આાોછી હાોય તાો તોમણો કાોઈ વમલ્ક્ત ગીરાો (માોગેજ) કરવાની રહોશો નહીં ફક્ત બો સધધર જામીનનુું જામીન ખત રજૂ 
કરવાનુું રહોશો. 
 • સમગ્ર કાોર્ડની લાોનની કુલ રકમ રૂા.૭.૫૦ લાખ કરતાું વધારો હાોય તાો તો કુલ રકમ જોટલી રકમની પાોતાની આથવા આન્ય કાોઇ સગા સબુંધીની સ્થાવર વમલ્કત જનગમની 
તરફોણમાું ગીરાો કરવાની રહોશો. 
 • દરોક લાોન લોનારો જનગમની તરફોણમાું સહી કરોલા પાુંચ બલોન્ક(BLANK) ચોક આાપવાના રહોશો. 
લાોનની પરત ચુકવણી: 
 • રૂા.૫.૦૦ લાખ સુધીની કુલ લાોનના ક્રકસ્સામાું આભ્યાસ પુરાો કયાડના ૧ વર્ડ બાદ ૫ (પાુંચ) વર્ડમાું આોક સરખા માબસક હપ્તામાું લાોનની રકમ વ્યાજ સથો ભરવાની રહોશો. 
 • રૂા.૫.૦૦ લાખથી વધુની લાોનના ક્રકસ્સામાું આભ્યાસ પુરાો કયાડના ૧ વર્ડ બાદ ૬(છ) વર્ડમાું આોક સરખા માબસક હપ્તામાું લાોનની રકમ વ્યાજ સાથો ભરવાની રહોશો. 
 • ભરપાઇ થતી લાોનના નાણાું પ્રથમ વ્યાજ પોટો જમા લોવામાું આાવશો. 
 • લાોન લોનાર જનજશ્રત સમય મયાડદા પહોલા પણ લાોનની પરત ચુકવણી કરી શકાશો. 
જરૂરી પુરાવાઆાો 
 • જનયત નમૂનાનુું આરજીપત્રક 
 • બાહોંધરી પત્રક 
 • બબનઆનામત વગડનુું પ્રમાણપત્ર 
 • આાવકનુું પ્રમાણપત્ર 
 • આાધારકાર્ડની નકલ 
 • રહો ઠાણ નાો પુરાવાો 
 • શાળા છાોડ્યાનુું પ્રમાણપત્ર 
 • ઘાો-૧૦/૧૨ની માકડશીટ 
 • ધાો-૧૨ પછીના સ્નાતક આભ્યાસની માકડશીટ 
 • પ્રવતવર્ડ ભરવાની થતી ફી નાો પુરાવાો 
 • પપતા/વાલીની વમલકતના વોલ્યુઆોશન સક્રટિ આનો વમલકતના આાધારાો 
 • પપતા/વાલીની વમલકત ગીરાો (માોગેજ) કરવાની સુંમવતપત્ર 
 • આરજદારના બોંક પાસબુકના પ્રથમ પાનાુંની નકલ 
 
 • આાોનલાઈન ફાોમડ નાો ર્ોમાો જાણવા માટો નીચો દશાડવોલ જલન્કનાો ઉપયાોગ કરી શકાો  છાો. 
https://gscuc.gujarat.gov.in/document/govtgr/01-Education-loan-form.pdf 
 
 • આાોનલાઈન ફાોમડ ભરવા માટો નીચો દશાડવોલ જલન્કનાો ઉપયાોગ કરી શકાો છાો. 
https://gueedc.apphost.in/ 
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આા માહિતી ની વિગતાો 07/02/2021 મુજમની છો જોનો ધ્યાનમાાં લોિી . 

 

બબનઆનામત વગડ ના વવદ્યાથીઆાોનો કાોચીંગ(ટ્યુશન) સહાય 
 
યાોજનાનુું સ્વરૂપ/સહાયના ધાોરણાો: 
 • ટ્યુશન સહાયની યાોજનામાું શાળા / કાોલોજમાું ભરોલ જશક્ષણ કો  ટ્યુશન ફી મળવાપાત્ર નથી. શાળા કાોલોજ બસવાય બહાર વધારાનુ ટયુશન લોવામાું 
આાવો તો આન્દ્વયોની રકમ સહાય તરીકો  મળવા પાત્ર થાય છો  
 • બબનઆનામતવગડના વવદ્યાથીઆાોનો ધાોરણ-૧૦માું ૭૦ ટકા મોળવોલ હાોય આનો ધાોરણ-૧૧,૧૨માું વવજ્ઞાનપ્રવાહમાું આભ્યાસ કરતાું હાોય તોવા 
વવદ્યાથીઆાોનો પ્રવત વર્ડ વાવર્િક રૂા.૧૫,૦૦૦/- ટયુશન પ્રાોત્સાહક સહાય આાપવામાું આાવશો. 
 
લાયકાતના ધાોરણાો: 
 • ધાો-૧૦ માું ૭૦ ટકા કો  તોથી વધ.ુ 
 • દરોક વર્ડમાું માત્ર આોકજ વાર સહાય મળવાપાત્ર થશો. 
 
આાવક મયાડદા: 
 • કુટુુંબની વાવર્િક આાવક મયાડદા રૂા.૪.૫૦ લાખ કો  તોથી આાોછી. 
 
જરૂરી પુરાવાઆાો 
 • જનયત નમૂનાનુું આરજીપત્રક 
 • બાહોં ધરી પત્રક 
 • બબનઆનામત વગડનુું પ્રમાણપત્ર 
 • આાવકનુું પ્રમાણપત્ર 
 • આાધારકાર્ડની નકલ 
 • રહો ઠાણ નાો પુરાવાો 
 • શાળા છાોડ્યાનુું પ્રમાણપત્ર 
 • ઘાો-૧૦ની માકડશીટ 
 • સુ્કલ કાોલોજમાું પ્રવોશ મોળવોલ પત્ર (બાોનાફાઈર્) 
 • આરજદારના બોંક પાસબુકના પ્રથમ પાનાુંની નકલ 
 • આોર્મીશન લોટર 
 
 • આાોનલાઈન ફાોમડ નાો ર્ોમાો જાણવા માટો નીચો દશાડવોલ જલન્કનાો ઉપયાોગ કરી શકાો છાો. 
https://gscuc.gujarat.gov.in/document/govtgr/04-Tution-Shay-form.pdf 
 
 
 • આાોનલાઈન ફાોમડ ભરવા માટો નીચો દશાડવોલ જલન્કનાો ઉપયાોગ કરી શકાો છાો. 
https://gueedc.apphost.in/ 
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આા માહિતી ની વિગતાો 07/02/2021 મુજમની છો જોનો ધ્યાનમાાં લોિી . 

 

બબનઆનામત વગડ ના વવદ્યાથીઆાોનો જી(JEE), ગજુકોટ(GUJCET), 
નીટ(NEET) પરીક્ષા માટો કાોચીંગ સહાય 

 
યાોજનાનુું સ્વરૂપ/સહાયના ધાોરણાો: 
 • બબનઆનામત વગડના ધાોરણ-૧૨ના વવજ્ઞાનપ્રવાહના વવદ્યાથીઆાોનો ધાોરણ-૧૨પછી મોર્ીકલ, આોન્દ્જીનીયરીંગમાું પ્રવોશ ની જરૂરી પરીક્ષાઆાો જોવી કો  
જી(JEE),ગુજકોટ, નીટ,ની તૌયારી ના કાોર્ચિંગ માટો, ધાોરણ-૧૦માું ૭૦ ટકા હાોય તોવા વવદ્યાથીઆાો નો ત્રણ વર્ડ કો  તોથી વધુ આનુભવ ધરાવતી સુંસ્થાઆાોમાું 
કાોચીંગ મોળવતા ધાોરણ-૧૧ આનો ધાોરણ-૧૨ નાું વવદ્યાથીઆાોનો વવદ્યાથી દીઠ વાવર્િક રૂ. ૨૦,૦૦૦/- આથવા ખરોખર ફી આો બો પૌકી જો આાોછી હાોય તો 
સીધી સહાય (ર્ી.બી.ટી.) તરીકો  મળવા પાત્ર થશો. 
 
લાયકાતના ધાોરણાો: 
 • ધાો-૧૦ માું ૭૦ ટકા કો  તોથી વધ ુમાકડસ મોળવોલ હાોવા જાોઈઆો. 
 
આાવકમયાડદા 
 • કુટુુંબની વાવર્િક આાવક મયાડદા રૂા.૪.૫૦ લાખ કો  તોથી આાોછી. 
 
જરૂરી પુરાવાઆાો 
 • જનયત નમૂનાનુું આરજીપત્રક 
 • બાહોં ધરી પત્રક 
 • બબનઆનામત વગડનુું પ્રમાણપત્ર 
 • આાવકનુું પ્રમાણપત્ર 
 • આાધારકાર્ડની નકલ 
 • રહો ઠાણ નાો પુરાવાો 
 • શાળા છાોડ્યાનુું પ્રમાણપત્ર 
 • ઘાો-૧૦ની માકડશીટ 
 • સુ્કલ કાોલોજમાું પ્રવોશ મોળવોલ પત્ર (બાોનાફાઈર્) 
 • આરજદારના બોંક પાસબુકના પ્રથમ પાનાુંની નકલ 
 • ટ્યુશન િાસની ફી ની વવગત (પાવતી) 
 • કાોર્ચિંગ િાસ સમાજ/ત્રસ્ત/સુંસ્થા ૩ વર્ડ સુંચાજલત હાોય તોવાો રજીસ્ટ્રોશન નુંબર સાથોનાો પુરાવાો. 
 • ફી પહાોચનાો પુરાવાો. 
 
 • આાોનલાઈન ફાોમડ નાો ર્ોમાો જાણવા માટો નીચો દશાડવોલ જલન્કનાો ઉપયાોગ કરી શકાો છાો. 
https://gscuc.gujarat.gov.in/document/govtgr/05-JEE-Gujcet-exam-form.pdf 
 
 
 • આાોનલાઈન ફાોમડ ભરવા માટો નીચો દશાડવોલ જલન્કનાો ઉપયાોગ કરી શકાો છાો. 
https://gueedc.apphost.in/ 
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આા માહિતી ની વિગતાો 07/02/2021 મુજમની છો જોનો ધ્યાનમાાં લોિી . 

 

બબનઆનામત વગડના વવદ્યાથીઆાોનો િધાડત્મક પરીક્ષા માટો તાલીમસહાય 
 
યાોજનાનુું સ્વરૂપ/સહાયના ધાોરણાો: 
 • બબન આનામત વગડના વવદ્યાથીઆાોનો યુ.પી.આોસ.સી(U.P.S.C), જી.પી.આોસ.સી (G.P.S.C.)વગડ-૧, વગડ-૨ આનો વગડ-૩, ગાૌણ સોવા પસુંદગી 
મુંર્ળ,પુંચાયત સોવા પસુંદગી મુંર્ળ તથા ભારત સરકારના રોલ્વો, બોંકાો વગોરોમાું થતી ભરતી પરીક્ષાઆાો માટો માન્યતા/પસુંદ થયોલી સુંસ્થામાું તાલીમ 
મોળવતા વવદ્યાથીઆાોનો વવદ્યાથીદીઠ રૂ.૨૦,૦૦૦/- આથવા ખરોખર ચુકવવાની થતી ફી આો બો માુંથી જો આાોછી હાોય તો સીધી સહાય (ર્ી.બી.ટી.) તરીકો  
મળવા પાત્ર થશો. 
 
લાયકાતના ધાોરણાો 
 • ધાો-૧૨ માું ૬૦ ટકા કો  તોથી વધ.ુ 
 
આાવક મયાડદા 
 • કુટુુંબની વાવર્િક આાવક મયાડદા રૂા.૪.૫૦ લાખ કો  તોથી આાોછી. 
 
જરૂરી પુરાવાઆાો 
 • જનયત નમૂનાનુું આરજીપત્રક 
 • બાહોં ધરી પત્રક 
 • બબનઆનામત વગડનુું પ્રમાણપત્ર 
 • આાવકનુું પ્રમાણપત્ર 
 • આાધારકાર્ડની નકલ 
 • ઘાો-૧૦-૧૨ની માકડશીટ 
 • ધાો-૧૨ પછીના સ્નાતક આભ્યાસની માકડશીટ 
 • સુ્કલ/કાોલોજમાું પ્રવોશ મોળવોલ પત્ર (બાોના ફાઈર્) 
 • આોર્મીશન લોટર 
 • આરજદારના બોંક પાસબુકના પ્રથમ પાનાુંની નકલ 
 
આાોનલાઈન ફાોમડ નાો ર્ોમાો જાણવા માટો નીચો દશાડવોલ જલન્કનાો ઉપયાોગ કરી શકાો છાો. 
https://gscuc.gujarat.gov.in/document/govtgr/06-Compititive-exam-form.pdf 
 
આાોનલાઈન ફાોમડ ભરવા માટો નીચો દશાડવોલ જલન્કનાો ઉપયાોગ કરી શકાો છાો. 
https://gueedc.apphost.in/ 
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બબનઆનામત વગડના વવદ્યાથીઆાો માટો વવદોશ આભ્યાસ લાોન 

 
યાોજનાનુું સ્વરૂપ / લાોન સહાયના ધાોરણાો: 
 • ધાોરણ-૧૨ પછી ફક્ત M.B.B.S, સ્નાતક (ક્રર્પ્ાોમા પછી ક્રર્ગ્રી મોળવોલ હાોય તાો પણ માન્ય) થયા પછી આનુસ્નાતક તોમજ પાોસ્ટ ગ્રોજ્ુઆોશન ક્રર્પ્ાોમા આથવા આન્ય 
નામથી આાોળખાતા સમકક્ષ આભ્યાસિમ માટો વવદોશમાું ઉચ્ચ આભ્યાસ માટો બબન આનામત વગડના વવદ્યાથીઆાો માટો કુલ રુ. ૧૫.૦૦ લાખની વવદોશ આભ્યાસ લાનૅ 
જનગમ તરફથી આાપવામા આાવશો. 
 
લાયકાતના ધાોરણાો   • ધાો-૧૨ માું ૬૦ ટકા કો  તોથી વધ.ુ 
વ્યાજનાો દર  • વાવર્િક ૪ ટકા લોખો સાદુ વ્યાજ. 
આાવક મયાડદા  • કુટુુંબની વાવર્િક આાવક મયાડદા રૂા.૬.૦૦ લાખ કોતોથી આાોછી. 
જરૂરી પુરાવાઆાો 
 • જનયત નમૂનાનુું આરજીપત્રક 
 • બાહોં ધરી પત્રક 
 • બબનઆનામત વગડનુું પ્રમાણપત્ર 
 • આાવકનુું પ્રમાણપત્ર 
 • આાધારકાર્ડની નકલ 
 • શાળા છાોડ્યાનુું પ્રમાણપત્ર 
 • ઘાો-૧૦-૧૨ની માકડશીટ 
 • ધાો-૧૨ પછીના સ્નાતક આભ્યાસની માકડશીટ 
 • વવદોશની યુજનવસીટીનાો આોર્મીશન લોટર 
 • પ્રવતવર્ડ ભરવાની થતી ફી નાો પુરાવાો 
 • પાસપાોટડની નકલ 
 • વવઝાની નકલ (જાો મોળવોલ હાોય તાો) 
 • પપતા/વાલીની વમલકતના વોલ્યુઆોશન સક્રટિ આનો વમલકતના આાધારાો 
 • પપતા/વાલીની વમલકત ગીરાો (માોગેજ) કરવાની સુંમવત પત્ર 
 • આરજદારના બોંક પાસબુકના પ્રથમ પાનાુંની નકલ 
 
લાોન માટોનાું જામીન / દસ્તાવોજ 
 • સમગ્ર કાોર્ડની લાોનની કુલ રકમ રૂા.૭.૫૦ લાખ કો  તોથી આાોછી હાોય તાો તોટલી રકમ ભરી શકો  તોવા બો સધધર જામીનનુું જામીન ખત રજૂ કરવાનુું 
રહોશો. 
 • સમગ્ર કાોર્ડની લાોનની કુલ રકમ રૂા.૭.૫૦ લાખ કરતા વધતી હાોય તાો તો કુલ રકમ જોટલી રકમની પાોતાની આથવા આન્ય કાોઇ સગા સબુંધીની સ્થાવર 
વમલ્કત જનગમની તરફોણમાું ગીરાો કરવાની રહો શો. 
 • દરોક લાોન લોનારો જનગમની તરફોણમાું સહી કરોલા પાુંચબલોન્ક(BLANK)ચોક આાપવાના રહોશો. 
 
લાોનની પરત ચુકવણી 
 • રૂા.૫.૦૦ લાખ સુધીની કુલ લાોનના ક્રકસ્સામાું આભ્યાસ પુરાો કયાડના ૧ વર્ડ બાદ ૫ (પાુંચ) વર્ડમાું આોક સરખા માબસક હપ્તામાું ભરવાના રહોશો. 
 • રૂા.૫.૦૦ લાખથી વધુની લાોનના ક્રકસ્સામાું આભ્યાસ પુરાો કયાડના ૧ વર્ડ બાદ ૬(છ) વર્ડમાું આોક સરખા માબસક હપ્તામાું ભરવાના રહો શો. 
 • ભરપાઇ થતી લાોનના નાણાું પ્રથમ વ્યાજ પોટો જમા લોવાનાું રોહો શો. 
 • લાોન લોનાર જનજિત સમય મયાડદા પહોલા પણ લાોનની પરત ચુકવણી કરી શકાશો. 
 • આાોનલાઈન ફાોમડ નાો ર્ોમાો  જાણવા માટો નીચો દશાડવોલ જલન્કનાો ઉપયાોગ કરી શકાો છાો. 
https://gscuc.gujarat.gov.in/document/govtgr/02-Forign-education-loan-form.pdf 
 
 • આાોનલાઈન ફાોમડ ભરવા માટો નીચો દશાડવોલ જલન્કનાો ઉપયાોગ કરી શકાો છાો. 
https://gueedc.apphost.in/ 
 
 

https://gscuc.gujarat.gov.in/document/govtgr/02-Forign-education-loan-form.pdf
https://gueedc.apphost.in/


આા માહિતી ની વિગતાો 07/02/2021 મુજમની છો જોનો ધ્યાનમાાં લોિી . 

 

બબનઆનામત વગડના વવદ્યાથીઆાોનો ભાોજન બીલ સહાય 
 
યાોજનાનુું સ્વરૂપ/સહાયના ધાોરણાો: 
 
 • બબનઆનામતવગડના વવદ્યાથીઆાોનો સ્નાતકકક્ષાના મોર્ીકલ, ર્ોન્ટલ, ટોકનીકલ, પોરા મોર્ીકલમાું આભ્યાસ કરતાું આનો પાોતાના પક્રરવારથી દુર પાોતાના 
તાલુકામાું શૌક્ષણણક વ્યવસ્થા ન હાોય આનો તાલુકા બહાર રહી આભ્યાસ કરતા હાોય તોવા સરકારી/ આનુદાજનત બસવાયના છાત્રાલયમાું રહી આભ્યાસ 
કરતાું વવદ્યાથીઆાોનો ૧૦ માસ માટો માબસક રૂા.૧૨૦૦/- લોખો ભાોજનબીલ સહાય મળવાપાત્ર થશો. 
 
 • કાોઇપણ સમાજ /ટ્રસ્ટ /સુંસ્થા દ્વારા સુંચાલીત કન્યા છાત્રાલયાોમાુંરહીનો ધાો. ૯ થી ૧૨ માું આભ્યાસ કરતી કન્યાઆાોનો પણ ઉપર મુજબની ફુર્બીલ 
સહાય મળવાપાત્ર થશો. 
 
આાવક મયાડદા: 
 • કુટુુંબની વાવર્િક આાવક મયાડદા રૂા.૪.૫૦ લાખ કો  તોથી આાોછી રહોશો. 
 
 • આાોનલાઈન ફાોમડ નાો ર્ોમાો જાણવા માટો નીચો દશાડવોલ જલન્કનાો ઉપયાોગ કરી શકાો છાો. 
https://gscuc.gujarat.gov.in/document/govtgr/03-Food-bill-form.pdf 
 
 
 • આાોનલાઈન ફાોમડ ભરવા માટો નીચો દશાડવોલ જલન્કનાો ઉપયાોગ કરી શકાો છાો. 
https://gueedc.apphost.in/ 
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બબનઆનામત વગડ માટો સ્નાતક તબીબ,વકીલ, ટોકનીકલ સ્નાતક માટો 
વ્યાજ સહાય 

 
યાોજનાનુું સ્વરૂપ/સહાયના ધાોરણાો: 
 • તબીબ, વકીલ, ટોકનીકલ સ્નાતક થયોલ બબન આનામત વગડનાલાભાથીઆાો પાોતાનુું િીજનક,લોબાોરોટરી,રોર્ીયાોલાોજી િીનીક કો  આાોક્રફસ ખાોલવા 
ઈચ્છો તાો બોન્ક પાસોથી લીધોલ રૂા.૧૦.૦૦ લાખ સુધીની લાોન પર ૫ટકાવ્યાજ સહાય મળવા પાત્ર થશો. 
 
લાયકાતનાું ધાોરણાો: 
 • વ્યવસાય માટો જનયમાોનુસાર જરૂરી રજીસ્ટ્રોશન હાોવુું જાોઈશો. 
 • આરજદાર ગુજરાતના વતની હાોવા જાોઇશો. આનો બબન આનામતવગડના હાોવા જાોઇઆો. 
 • આરજદારની ઉું મર ૧૮ વર્ડ થી ૫૦ વર્ડ સુધીની હાોવી જાોઇશો. 
 • બોંક પાસોથી લીધોલ લાોનના પુરાવા રજૂ કરવાના રહોશો. 
 
આાવક મયાડદા 
 • કુટુુંબની વાવર્િક આાવક મયાડદા રૂા.૬.૦૦ લાખ કો  તોથી આાોછી. 
 
જરૂરી પુરાવાઆાો 
 • જનયત નમૂનાનુું આરજીપત્રક 
 • બાહોં ધરી પત્રક 
 • બબનઆનામત વગડનુું પ્રમાણપત્ર 
 • આાવકનુું પ્રમાણપત્ર 
 • આાધારકાર્ડની નકલ 
 • જો-તો પ્રાોફોશન નુું સટીફીકોટ 
 
આાોનલાઈન ફાોમડ નાો ર્ોમાો જાણવા માટો નીચો દશાડવોલ જલન્કનાો ઉપયાોગ કરી શકાો છાો. 
https://gscuc.gujarat.gov.in/document/govtgr/08-Advocate-doctors-form.pdf 
 
 
આાોનલાઈન ફાોમડ ભરવા માટો નીચો દશાડવોલ જલન્કનાો ઉપયાોગ કરી શકાો છાો. 
https://gueedc.apphost.in/ 
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બબનઆનામત વગડ માટો સ્વરાોજગારલક્ષી વાહનની યાોજના 
 
 યાોજનાનુું સ્વરૂપ/લાોનસહાયના ધાોરણાો: 
 • રીક્ષા, લાોર્ીંગ રીક્ષા, મારૂતીઇકાો, જીપ-ટોક્ષી વગોરોસ્વરાોજગારલક્ષી વાહનાોમાટો આાોનરાોર્ યુજનટ કાોસ્ટ. 
 • વ્યવસાય કો  કરીયાણાની દુકાન, મોર્ીકલસ્ટાોર , રોર્ીમોર્ ગારમોન્ટ સ્ટાોર,બુકસ્ટાોર વગોરો કાોઇપણ સ્વરાોજગારલક્ષી વ્યવસાય માટો રૂા.૧૦.૦૦ લાખ 
સુધી આથવા ખરોખરથનાર ખચડ આો બો પૌકી જો આાોછુું  હાોય તો લાોન પોટો જનગમ તરફથી આાપવામાું આાવશો. 
 • ઉપરાોકત ક્ર્મ ૧ આનો ૨ ની યાોજના માટો લાોન વાવર્િક ૫ ટકા ના સાદા વ્યાજો મળવાપાત્રથશો. મક્રહલાઆાો માટો ૪ ટકાના સાદા વ્યાજો લાોન મળવા 
પાત્ર થશો. 
 • ટ્રાન્સપાોટડ, લાોજીસ્ટીક, ટ્રાવોલસડ, ફુર્ કાોટડ વગોરો વ્યવસાય માટો વાહન જરૂરી સ્ટ્રક્ચર સક્રહત મોળવવા માટો બોંક માુંથી રૂ.c લાખની લીધોલ લાોન ઉપર 
૫ ટકા વ્યાજ સહાય મળવા પાત્ર થશો. 
 
 સ્વરાોજગારલક્ષી યાોજનાઆાો માટોના વધરાણના માપદુંર્ 
 • વાહન માટોની લાોનની યાોજનામાું આરજદાર પાસો પાકુું  લાયસન્સ હાોવુું જાોઇઆો. 
 • મોળવોલ વાહન જનગમ તરફો  ગીરાો (હાઇપાોથીકોશન) કરવાનુું રહોશો. 
 • વાહન મોળવ્યાના ત્રણ માસ પછી પાુંચ વર્ડના આોક સરખા માબસક હપ્તામાું લાોન ભરવાની રહો શો. 
 • નાના વ્યવસાય લાોન મોળવ્યાના ત્રણ માસમાું શરૂ કરવાનાો રહો શો તથા વ્યવસાય શરૂ કયાડ બાદ ત્રણ માસ પછી પાુંચ વર્ડના આોક સરખા માબસક 
હપ્તામાું લાોનની વસુલાત કરવામાું આાવશો. 
 • લાોનની કુલ રકમ રૂ. ૭.૫૦ લાખ કો  તોથી આાોછી હાોય તાો તોટલી રકમ ભરી શકો  તોવા બો સધધર જામીનનુું જામીન ખત રજુ કરવાનુું રહો શો. 
 • લાોનની કુલ રકમ રૂ. ૭.૫૦ લાખ કરતા વધતી હાોય તાો તો કુલ રકમ જોટલી રકમની પાોતાની આથવા આન્ય કાોઇ સગા સબુંધીની સ્થાવર વમલ્કત 
જનગમની તરફોણમાું ગીરાો કરવાની રહોશો. 
 • દરોક લાોન લોનારો જનગમની તરફોણમાું સહી કરોલા પાુંચ બલોન્ક ચોક આાપવાના રહોશો. 
 
 સ્વરાોજગારલક્ષી તમામ યાોજનામાું નીચો મુજબની પાત્રતા પણ રહોશો. 
 • આરજદાર ગુજરાતના વતની હાોવા જાોઇઆો આનો બબન આનામત વગડના હાોવા જાોઇઆો. 
 • આરજદારની ઉું મર ૧૮ વર્ડ થી ૫૦ વર્ડ સુધીની હાોવી જાોઇઆો. 
 • વધરાણનાો વ્યાજ દર વાવર્િક ૫ ટકા સાદા વ્યાજ આનો મક્રહલાઆાો માટો ૪ ટકા રહોશો. પ્રવત વર્ડ જોટલુ વધરાણ આાપવામાું આાવશો. તો મુજબ જ સાદુ 
વ્યાજ ગણવામાું આાવશો. 
 
 વ્યાજનાો દર 
 ક્ર્મ ૧ આનો ૨ માટો વાવર્િક ૫ ટકા લોખો સાદુ વ્યાજ આનો મક્રહલાઆાો માટો ૪ ટકા રહોશો. 
 
 આાવક મયાડદા 
 કુટુુંબની વાવર્િક આાવક મયાડદા રૂા.૬.૦૦ લાખ કો  તોથી આાોછી. 
 
જરૂરી પુરાવાઆાો 

• જનયત નમૂનાનુું આરજીપત્રક 
 • બાહોં ધરી પત્રક 
 • બબનઆનામત વગડનુું પ્રમાણપત્ર 
 • આાવકનુું પ્રમાણપત્ર 
 • આાધારકાર્ડની નકલ 
 • રહો ઠાણનાો પુરાવાો 
• શૌક્ષણણક લાયકાતનાો પુરાવાો 

• ઉમરનાો પુરાવાો 
• શાળા છાોડ્યાનુું પ્રમાણપત્ર 
 • લાયસન્સની નકલ/વાહન ચલાવવાનુું લાયસન્સ/બોઝ 
 • ધુંધાનો આનુરૂપ આનુભવ 
 • વોલ્યુઆોશન સટી 
 • બોંક પાસબુક 
 

આાોનલાઈન ફાોમડ નાો ર્ોમાો જાણવા માટો નીચો દશાડવોલ જલન્કનાો ઉપયાોગ કરી શકાો છાો. 
 https://gscuc.gujarat.gov.in/document/govtgr/07-Business-loan-form.pdf 
 આાોનલાઈન ફાોમડ ભરવા માટો નીચો દશાડવોલ જલન્કનાો ઉપયાોગ કરી શકાો છાો. 
 https://gueedc.apphost.in/ 
 

https://gscuc.gujarat.gov.in/document/govtgr/07-Business-loan-form.pdf
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માનવ ગક્રરમા યાોજના માટો જરૂરી પુરાવા 
 
પાત્રતાના માપદુંર્ 
 • હાલમાું વાવર્િક આાવક મયાડદા ગ્રામ્ય વવસ્તાર માટો રૂ. ૧,૨૦,૦૦૦/- આનો શહો રી વવસ્તાર માટો રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- છો . 
 
સહાયનુું ધાોરણ 
 • સામાજજક આનો શૌક્ષણણક રીતો પછાત વગડ, આાર્થિક રીતો પછાત વગડ, લઘુમતી જાવત, વવચરતી આનો વવમુક્ત જાવતના ઇસમાોનો તોઆાોનુું જીવન ગક્રરમા 
પુણડ રીતો જીવી શકો  આનો જાતો જ નાના વ્યવસાયાોમાું સ્વરાોજગારી મોળવી આાર્થિક રીતો આાત્મજનભડર બનો તો માટો માનવ ગરીમા યાોજના આમલમાું આાવોલ 
છો . 
 • માનવ ગરીમા યાોજનામાું દરજી કામ, વવવવધ પ્રકારની ફોરી,પુંચર કીટ,બ્યુટી પાલડર, દુધ-દહીવોચનાર,માોબાઇલ રીપોરીંગ વવગોરો જોવા કુલ-૨૮ 
વ્યવસાય(ટ્રોર્)માું રૂ.૨૫,૦૦૦/-ની મયાડદામાું વવના મુલ્યો સાધન સહાય (ટૂલ કીટ્સ) આાપવામાું આાવો છો  
 
રજુ કરવાના ર્ાોકુ્યમોંટ 
 • આાધાર કાર્ડ  
 • રોશન કાર્ડ  
 • આરજદારનાો રહો ઠાણનાો પુરાવાો (વીજળી બબલ/ લાઇસન્સ/ રોશનકાર્ડ) 
 • આરજદારની જાવત/ પોટાજાવતનાો દાખલાો 
 • તાલુકા વવકાસ આવધકારી/ મામલતદાર દ્વારા આાપોલ વાવર્િક આાવકનાો દાખલાો 
 • આભ્યાસનાો પુરાવાો 
 • વ્યવસાય લક્ષી તાલીમ લીધોલી હાોય તાો તોનાો પુરાવાો 
 • બાુંહો ધરી પત્રક 
 • આરજદારના ફાોટાો 
 
ફાોમડ ક્યાું મળશો આનો આરજી ક્યાું કરવી? 
 • આા સોવાનાો લાભ હવો આાોનલાઈન સમાજ કલ્યાણ ની વોબસાઈટ પરથી મોળવી શકાો છાો. જો નીચો દશાડવોલ જલિંક ધ્વારા મળી શકશો. 
 • આાોનલાઈન ફાોમડ ભયાડબાદ ફાોમડ ની કાોપી આનો પુરાવાઆાો વોરીફીકોશન માટો મામલતદાર કચોરી / તાલુકા વવકાસ આવધકારી કચોરી/ જીલ્ા સમાજ 
કલ્યાણ આવધકારી કચોરી (આાપના તાલુકા/જીલ્ા માું જોમનો સત્તા આાપોલ હાોય ત્યાું) જઈ તપાસ કરાવવાના રહોશો. 
 
https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/ 
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દત્તાોપુંત ઠોંગર્ી કારીગર વ્યાજ સહાય યાોજના 
ગુજરાત રાજ્ના શહો રી આનો ગ્રામ્ય વવસ્તાાોરમાું આાટીઝન તરીકો  નાોંધાયોલા કારીગરાોનો કાયડકારી મૂર્ી માટો સરળતાથી આાોછા વ્યારજો જરૂરીયાત મુજબના નાણા મળો તો માટોની યાોજના. 
 
યાોજનાનાો હો તુ 
ગુજરાત રાજ્ના હાથશાળ આનો હસ્તસકલાના કુક્રટર ઉદ્યાોગના કારીગરાોનો ધુંધાના વવકાસ માટો કાચાો માલ ખરીદવા નાણાકીય મૂર્ીની જરૂક્રરયાત પર્તી હાોય છો . આા નાણાુંકીય જરૂરીયાત માટો કારીગરાોઆો નાણાકીય 
સુંસ્થાધ્ આાો /ખાનગી વધરાણકતાડ ઉપર આાધાર રાખવાો પર્ો છો . જોનાો વ્યાીજદર ઉું ચાો હાોવાથી વતડમાન સમયમાું કુક્રટર ઉદ્યાોગના કારીગરાોનો બજારમાું ટકી રહો વુું મુશકોલ બનુ્યું  છો . આા સુંજાોગાોમાું ગુજરાત સરકારશ્રીના 
કુક્રટર આનો ગ્રામાોદ્યાોગ હસ્તમકના ઈન્ડો ક્ષ્ટ-સીમાું શહો રી આનો ગ્રામ્ય વવસ્તા્રમાું આાટીઝન તરીકો  નાોંધાયોલા કારીગરાોનો કાયડકારી મૂર્ી માટો સરળતાથી આાોછા વ્યાજો જરૂરીયાત મુજબના નાણા મળો તો માટો આા યાોજના 
આમલમાું લાવવામાું આાવોલ છો . 
 
યાોજનાની પાત્રતા 
૧. ઉું મરેઃ ૧૮ વર્ડ થી વધુ. 
૨. કારીગર  વવકાસ કવમશનર હોન્ડલુમ/ વવકાસ કવમશનર હોન્ડીિાફ્ટ / ઈન્ડોક્ષ્ટ- સી  દ્વારા આપાયોલ આાટીઝન તરીકો  નુું આાોળખપત્ર ધરાવતાો હાોવાો જાોઇઆો. 
૩. કારીગર હાથશાળ કો  હસ્તકલાની કારીગરીનાો જાણકાર હાોવાો જાોઇઆો. 
૪. ખાોર્ખાુંપણ ધરાવતા વવકલાુંગ / આુંધ કારીગરાો પણ આા યાોજનાનાો લાભ લઇ શકશો. 
૫. આાવક મયાડદા નથી 
લાોનની મહત્તમ મયાડદા 
(૧) આા યાોજનામાું લાભાથીનો વાવર્િક રૂ. ૧.૦૦ લાખની મહત્તમ મયાડદામાું મશીનરી આથવા વક્રકિગ કોપીટલ (કાચાો  માલ ખરીદવા માટો)  આથવા બન્નો માટો વધરાણ મળી શકશો. 
 
સહાયના ધાોરણાો 
૧.  માજીન મની સહાય: આા યાોજના હો ઠળ બોંક દ્વારા મુંજૂર થયોલ લાોન વધરાણ થયા બાદ નીચો મુજબ માજીન મની સહાય ચૂકવવાની રહોશો. 
માજીન મની સહાય 
જનરલ કોટોગરી (પુરુર્) – ૨૦% 
આનામત કોટોગરી (આનુસૂર્ચત જાવત/આનુસૂર્ચત જનજાવત)/મક્રહલા/૪૦% કો  તોથી વધુ આુંધ કો  આપુંગ – ૨૫% 
 
૨. વ્યાજ સહાય: 
આા યાોજના હો ઠળ ૭(સાત) ટકાના દરો વ્યાજ સહાય મળવાપાત્ર થશો, જો સહાય દર ૬(છ) મક્રહનો બોંક તરફથી િોઈમ મળ્યોથી લાભાથીના ખાતામાું જમા કરાવવાની રહોશો. આા સહાય મહત્તમ ત્રણ વર્ડ સુધી જ 
મળવાપાત્ર રહોશો. વધુમાું વધુ ત્રણ વર્ડ સુધી જનયમીત બોંક નક્કી કરો તો મુજબ હપ્તા ભરનાર લાભાથીનો બોંકની ભલામણથી ફરીથી આા યાોજના હો ઠળ લાભ આાપી શકાશો. પરુંતુ મહત્તમ ત્રણ વાર આા જ શરતાો હો ઠળ 
આા યાોજનાનાો લાભ મળી શકશો. 
 
વ્યાજનાો દર 
રીઝવડ બોંક દ્વારા નક્કી કરવામાું આાવોલ તો દરો બોંકાો લાોન માટો વ્યાજની  આકારણી કરશો. 
આમલીકરણ આોજન્સી 
ગ્રામ્ય આનો શહો રી વવસ્તાારની તમામ આરજીઆાો માટો જો તો જજલ્ાના જજલ્ા ઉદ્યાોગ કોન્દ્રનાો સુંપકડ  સાધવાનાો રહો  છો . 
 
નાણાુંકીય સુંસ્થાઆાો 
(૧) રાષ્ટ્રીયકૃત બોંકાો 
(૨) તમામ પ્રાદોજશક ગ્રામીણ બોંકાો 
(૩) સહકારી બોંકાો 
(૪) પબલીક સોક્ટર બોંકાો 
(૫) ખાનગી બોંકાો 
 
કુક્રટર ઉદ્યાોગના કારીગરાો નો નવા ધુંધા કો  ચાલુ ધુંધાના વવકાસ માટો નીચો જણાવોલ હો તુ માટો નાણાુંકીય સવલત મળી શકો  છો . 
(૧) કાચાો  માલ ખરીદવા 
(ર) સાધન આાોજારાો આનો મશીનરી ખરીદવા 
લાોનની પરત ભરપાઈ 
લાોનના હપ્તા ધીરાણ આાપ્યા બાદ બોંક નક્કી કરો તો પ્રમાણો શરૂ કરવાના રહોશો. આપાયોલ લાોન વ્યાજ સક્રહત આાોછામાું આાોછા ૧૨ આનો વધુમાું વધુ ૩૬ માબસક હ્પ્તામાું જનયવમત ભરપાઈ કરવાની રહોશો આનો તો 
લાભાથીનો બુંધનકતાડ રહોશો. 
આરજી સાથો બબર્વાના જરૂરી કાગળાો/પુરાવાઆાો 
 • જનયત આરજીપત્રક (બો નકલમાું), 
 • પાસપાોટડ સાઇઝના બો ફાોટાોગ્રાફસ (ફાોટા ફાોમડની બુંનો નકલાો ઉપર ચાોંટાર્વા) 
 • ચૂુંટણી આાોળખપત્ર/આાધારકાર્ડ  
 • રોશનકાર્ડ  
 • આાટીઝન કાર્ડ  
 • જન્મી નાોંધણીનુું પ્રમાણપત્ર આથવા શાળા છાોર્યાનુું પ્રમાણપત્ર 
 • જાો સાધન-આાોજાર ખરીદવાના હાોય તાો તોના ટીન/વોટ નુંબરવાળા ભાવપત્રકાો 
 • સૂર્ચત ધુંધાના સ્થળનાો આાધાર (ભાર્ાર્ચઠ્ઠી/ભાર્ા કરાર, મકાનવોરાની પહાોંચ વગોરો) 
 • વીજળી વપરાશ કરવાની હાોય તાો તોનાો પુરાવાો/ સુંમવત પત્રક. 
આરજી ક્યાું કરવી? 
જીલ્ા ઉદ્યાોગ કોન્દ્ર ની કચોરીઆો ફાોમડ મોળવી આરજી કરી શકાો છાો. 
નીચો દશાડવોલ જલિંક ધ્વારા ફાોમડ ર્ાઉનલાોર્ કરી શકાો છાો. 
http://www.cottage.gujarat.gov.in/FileExplorer/Branch/DTAISY.pdf 
 
બોંક સટીફીકોટ નાો નમુનાો નીચો દશાડવોલ જલિંક ધ્વારા મોળવી શકાો છાો. 
http://www.cottage.gujarat.gov.in/FileExplorer/Bank-Certificate.pdf 
 
યાોજના આુંગોની સબસીર્ી મોળવવા આરજી નુું ફાોમડ નીચો દશાડવોલ જલિંક ધ્વારા ર્ાઉનલાોર્ કરી શકાો છાો. 
http://www.cottage.gujarat.gov.in/FileExplorer/Document/SUBSIDY-Form.pdf 
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બોન્કોબલ યાોજના માટોની લાોન 
 
પાત્રતાના માપદુંર્ 
 • હાલમાું વાવર્િક આાવક મયાડદા ગ્રામ્ય વવસ્તાર માટો રૂ. ૧,૨૦,૦૦૦/- આનો શહો રી વવસ્તાર માટો રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- છો . 
 
સહાયનુું ધાોરણ 
 • સામાજજક આનો શૌક્ષણણક રીતો પછાત વગડ, આાર્થિક રીતો પછાત વગડ,આનો લઘુમતી જાવતના ઇસમાોનો કુક્રટર ઉદ્યાોગ/નાના 
વ્યવસાયાો શરૂ કરવા માટો સહાય પુરી પાર્ીનો આાર્થિક રીતો પગભર કરવાનાો છો . 
 • સામાજજક આનો શૌક્ષણણક રીતો પછાત વગડના ઇસમાોનો કુક્રટર ઉદ્યાોગ આનો નાના પાયાના રાોજગાર, ધુંધા શરૂ કરવા માટો 
રાષ્ટ્રીયકૃત બોંન્કાો આથવા નાણાકીય આોજન્સીઆાો વધરાણ આાપો તાો તોની સામો આોકમદીઠ કુલ ક્રકિંમત (ટાોટલ યનુીટ કાોસ્ટ)ના 
૩૩.૧/૩ભાગ આથવા વધુમાું વધુ રૂ.૧૦,૦૦૦/-ની મયાડદામાું સબસીર્ી(સહાય) આાપવામાું આાવો છો . 
 • આાર્થિક રીતો પછાત વગડ, લઘમુતી જાવતના ઇસમાોનો કુક્રટર ઉદ્યાોગ આનો નાના પાયાના રાોજગાર, ધુંધા શરૂ કરવા માટો 
રાષ્ટ્રીયકૃત બોંન્કાો આથવા નાણાકીય આોજન્સીઆાો વધરાણ આાપો તાો તોની સામો આોકમદીઠ કુલ ક્રકિંમત (ટાોટલ યનુીટ કાોસ્ટ)ના 
૩૩.૧/૩ભાગ આથવા વધુમાું વધુ રૂ.૩૦૦૦/-ની મયાડદામાું સબસીર્ી(સહાય) આાપવામાું આાવો છો . 
 
રજુ કરવાના ર્ાોક્યુમોંટ 
 • રોશનકાર્ડ આાોળખપત્ર 
 • જાવતનુું પ્રમાણપત્ર/ શાળા છાોર્યાનુું પ્રમાણપત્ર 
 • આાવકનુું પ્રમાણપત્ર 
 • ક્ાોટોશન 
 • બોંક પાસબૂક/ રદ કરોલ ચોક 
 • આરજદારના ફાોટાો 
 
ફાોમડ ક્યાું મળશો આનો આરજી ક્યાું કરવી? 
 • આા સોવાનાો લાભ હવો આાોનલાઈન સમાજ કલ્યાણ ની વોબસાઈટ પરથી મોળવી શકાો છાો. જો નીચો દશાડવોલ જલિંક ધ્વારા મળી 
શકશો. 
 • આાોનલાઈન ફાોમડ ભયાડબાદ ફાોમડ ની કાોપી આનો પુરાવાઆાો વોરીફીકોશન માટો મામલતદાર કચોરી / તાલુકા વવકાસ આવધકારી 
કચોરી/ જીલ્ા સમાજ કલ્યાણ આવધકારી કચોરી (આાપના તાલુકા/જીલ્ા માું જોમનો સત્તા આાપોલ હાોય ત્યાું) જઈ તપાસ 
કરાવવાના રહો શો. 
 
https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/
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માનવ કલ્યાણ યાોજના 
 
લાભ કાોનો મળો? 
 • ગ્રામ્ય વવસ્તારના લાભાથી જો ગરીબી રોખાની યાદીમાું હાોય (આાવક નાો દાખલાો રજુ કરવાનાો રહો તાો નથી ) 
 • આરજદાર આાર્થિક રીતો પછાત વગાેના સમૂહના હાોય, કુટુુંબની વાવર્િક આાવક ગ્રામ્ય વવસ્તાર માટો રૂ. ૧,૨૦,૦૦૦/- આનો 
શહો રી વવસ્તાર માટો રૂ. ૧,૫૦,૦૦૦/- હાોય. 
 કોટલાો લાભ મળો? 
 • રૂ. ૫૦૦૦/- થી રૂ. ૪૮,૦૦૦/- ની મયાડદામાું લાભાથી દીઠ સાધન આાોજારના સ્વરૂપમાું યાદી નીચો આાપોલ જલિંકમાું દશાડવોલ 
છો . 
https://drive.google.com/file/d/1FfFTVX7WuAqF6TWFInNc8RIyXhfc51Nn/view?usp=sharing 
 
 
જરૂરી પુરાવાઆાો 
 • પાસપાોટડ સાઈઝ ફાોટાો 
 • બારકાોર્ોર્ રોશનકાર્ડની પ્રમાણણત નકલ 
 • ઉમરનાો પુરાવાો (જન્મ દાખલાો / શાળા છાોડ્યાનુું પ્રમાણપત્ર) 
 • જાવતનાો પુરાવાો 
 • ગ્રામ્યમાું બીપીઆોલ સ્કાોર નુંબર સાથો / શહો રી વવસ્તાર માટો સુવણડ રાોજગારી કાર્ડની નકલ / આાવકનાો દાખલાો 
 • ધુંધાના આનુભવનાો દાખલાો 
 • ચૂુંટણી કાર્ડની નકલ 
 • આાધાર કાર્ડની નકલ 
 
ક્યાું થી લાભ મળો? 
 • સબુંવધત જીલ્ા ઉદ્યાોગ કોન્દ્ર 
 
આરજી ફાોમડની જલિંક 
https://drive.google.com/file/d/18OU0_FxCDQwTBH0OAN_LIhoGDiQgdr_f/view?usp=sharing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1FfFTVX7WuAqF6TWFInNc8RIyXhfc51Nn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18OU0_FxCDQwTBH0OAN_LIhoGDiQgdr_f/view?usp=sharing
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દીનદયાળ ઉપાધ્યાય ગ્રામીણ કાૌશલ્ય યાોજના (DDU-GKY) 
 
ર્ીર્ીયુ-જીકોવાય યાોજના નાો ઉદ્દોશ. 
 • દીનદયાળ ઉપાધ્યાય ગ્રામીણ કાૌશલ્ય યાોજના (DDU-GKY) ગ્રામીણ ગરીબ યુવક-યુવતીઆાોનો રાોજગાર સાથો જાોર્ી તોમના 
કાૌશલ્ય વવકાસ માટોની યાોજના છો  જો રાષ્ટ્રીય ગરમીન આાજીવવકા વમશન (આોનઆારઆોલઆોમ) (NRLM) યાોજનાનાો ભાગ છો . 
 • ગ્રામીણ ગરીબ યુવક-યુવતીઆાોનો સ્વદોશી તથા વવદોશી રાોજગાર માટો કુશળ આનો ઉત્પાદક કારીગર તૌયાર કરવાનાો છો . 
 
યાોજનાની આમલવારી 
 • આા યાોજનાના આમલીકરણ માટો પી.આાઈ.આો. (પ્રાોજોક્ટ ઈમ્પ્લીમોન્ટ આોજન્સી) પીપીપી (પધ્બલક પ્રાઈવોટ પાટડનરશીપ) 
માોર્ોલથી ચાલો છો . પી.આાઈ.આો. માટો ૭૫ ટકા તાલીમાથીઆાોનો રાોજગારી (પ્ોસમોન્ટ) આપાવવી ફરજીયાત છો . આા યાોજના માટો 
કોન્દ્ર સરકાર આનો રાજ્સરકાર આનુિમો ૭૫ ટકા આનો ૨૫ ટકા સહાય કરો છો . 
 
લાભાથી પસુંદગીના જનયમાો 
 • ર્ીર્ીયુ-જીકોવાયના લાભાથી ગરીબ પક્રરવારના ૧૮ થી ૩૫ વર્ડની ઉમરના ગ્રામીણ ગરીબ યુવક-યુવતી હાોવા જાોઈઆો. 
આથવા 
 • મનરોગા યાોજના આુંતગડત જાોબકાર્ડ ધારક પક્રરવાર કો  જોનો ૧૫ ક્રદવસ મજુરી કામ કરોલ હાોય. આથવા 
 • આાર.આોસ.બી.વાય. કાર્ડધારક પક્રરવારના હાોવા જાોઈઆો. આથવા 
 • બીપીઆોલ / આુંત્યાોદય આન્ન યાોજનાના કાર્ડધારક પક્રરવારના હાોવા જાોઈઆો. આથવા 
 • આોનઆાર આોલઆોમ (NRLM) યાોજનાના બીપીઆોલ આોસઆોચજીમાું જાોર્ાયોલ હાોવા જાોઈઆો. 
 • વર્ડ ૨૦૧૧ની વસ્તી ગણતરીના આોસઈસીસી -૨૦૧૧ ની યાદીમાું નામ હાોવુું જાોઈઆો. 
 
યાોજનાથી મળવાપાત્ર લાભ 
 • ૩ માસની વવનામૂલ્યો તાલીમ. 
 • તાલીમ દરમ્યાન તાલીમના વવર્ય બસવાય ત્રણ આગત્યના વવર્યાોની તાલીમ. 
 • ૧. સામાન્ય આુંગ્રોજી  ૨. સાોફ્ટ સ્કીલ (પસડનાલીટી ર્ોવલાોપમોન્ટ)  ૩. સામાન્ય કાોમ્પ્પુ્યટર. 
 • વવનામુલ્યો ગણવોશની સુવવધા (યુવક લાભાથી માટો ટીશટડ આનો ટાોપી બો જાોર્ી આનો યુવતી લાભાથી માટો સલવાર, કુતી 
આનો ટાોપી બો જાોર્ી) 
 • તાલીમ સોન્ટર ઉપર વવનામૂલ્યો વાઈફાઈ આનો િાસરૂમમાું ટોબલોટની સુવવધા. 
 • તાલીમ લીધા બાદ રાોજગારી મોળવોલ હાોય આનો ૩ માસ સુધી નાોકરી ચાલુ રાખનાર તમામ તાલીમાથીનો ૨ માસથી ૬ માસ 
સુધી પ્રવત માસ રૂ.૧૦૦૦/- ની પીપીઆોસ (પાોસ્ટ પ્ોસમોન્ટ સપાોટડ)ની જાોગવાઈ, જોમાું (૧) પાોતાના જીલ્ામાું ૨ માસ  (૨) 
આન્ય જીલ્ામાું ૩ માસ  (૩) આન્ય રાજ્માું ૬ માસસુધી પ્રવત માસ રૂ. ૧૦૦૦/- 
 • તાલીમ પૂરી થયા બાદ આોનસીવીટી ( નોશનલ કાઉન્સોલીંગ ફાોર વાોકોશનલ ટ્રોનીંગ ) ભારત સરકાર ધ્વારા સટીફીકોટ 
આાપવામાું આાવો છો . 
 
લાભ ક્યાું થી મળો? 
 • તાલુકા પુંચાયત કચોરી ખાતો તાલુકા વવકાસ આવધકારીશ્રી આનો આોનઆારઆોલઆોમ યાોજનામાું તાલુકા લાઈવલી હુર્ 
મોનોજરશ્રીનાો સુંપકડ  કરવાો. 
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આારસોટી (રૂરલ સોલ્ફ આોમ્પ્પ્ાોયમોન્ટ ટ્રોનીંગ ઇન્સ્ટીટયુટ- R-SETI) 
 

આારસોટી સુંસ્થા વવશો 
 • આારસોટી સુંસ્થા ગ્રામીણ ગરીબ યુવક-યુવતીઆાો માટો સ્વરાોજગારલક્ષી તાલીમ આાપતી સુંસ્થા છો . 
 • આારસોટી સુંસ્થા રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ આાજીવવકા વમશન (આોનઆારઆોલઆોમ) યાોજનાનાો ભાગ છો . 
 
યાોજનાનાો ઉદ્દોશ 
 • ગ્રામીણ ગરીબ યુવક-યુવતીઆાો માટો સ્વરાોજગારલક્ષી તાલીમ આાપતી સુંસ્થા છો  જો કુશળ આનો ઉત્પાદક કારીગરાો તૌયાર કરો 
છો . આારસોટી સુંસ્થામાું જનવાસી આનો બબનજનવાસી તાલીમાોનાો સમાવોશ થાય છો . 
 
લાભ કાોનો મળો? 
 • આારસોટી સુંસ્થાના લક્ષ્યાુંક લાભાથી ૧૮ થી ૪૫ વર્ડની ઉમરના ગ્રામીણ યુવક-યવુતી ગરીબ પક્રરવારના હાોવા જાોઈઆો. 
 • બીપીઆોલ / આુંત્યાોદય આન્ન યાોજનાના કાર્ડધારક પક્રરવારના હાોવા જાોઈઆો. આથવા 
 • આોનઆારઆોલઆોમ યાોજનાના બીપીઆોલ આોસઆોચજીમાું જાોર્ાયોલ હાોવા જાોઈઆો. 
 • વર્ડ ૨૦૧૧ ની વસ્તી ગણતરીના આોસઈસીસી-૨૦૧૧ની યાદીમાું તો પક્રરવારનાો સમાવોશ હાોય. 
 • પીઆાઈપી પસુંદગી પામોલ સભ્ય. 
 • ૭૦ ટકા બીપીઆોલ આનો ૩૦ ટકા આોપીઆોલના રોજશયામાું પણ તાલીમ આાપી શકાય. 
 
ક્યાું થી લાભ મળો? 
 • તાલુકા પુંચાયત કચોરી ખાતો તાલુકા વવકાસ આવધકારીશ્રી આનો આોનઆારઆોલઆોમ (NRLM) યાોજનામાું તાલુકા લાઈવલી 
હુર્ મોનોજરશ્રીનાો સુંપકડ  કરવાો. 
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રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ આાજીવીકા વમશન (નોશનલ રૂરલ લાઈવલીહુર્ વમશન-NRLM) 
 
યાોજનાનાો ઉદ્દોશ 
 • ગ્રામીણ ગરીબ પક્રરવારની મક્રહલાઆાોનો સમહૂના માધ્યમથી ગરીબીમાુંથી બહાર લાવી તોની આાજીવવકામાું વધારાો થાય. 
 
લાભ કાોનો મળો? 
 • ગ્રામ્ય ગરીબ પક્રરવારની મક્રહલાઆાો જો તો ગામના રહીશ હાોવા જાોઈઆો. 
 • બી.પી.આોલ. પક્રરવારના હાોવા જાોઈઆો આથવા 
 • વર્ડ ૨૦૧૧ની આોસીઈસી SCEC યાદીમાું નામ હાોવુું જાોઈઆો આથવા 
 • ગ્રામ પુંચાયત ધ્વારા ઠરાવ સ્વ સહાય જુથમાું જાોર્વા આુંગોનાો ઠરાવ થયોલ હાોય. 
 કોટલાો લાભ મળો? 
 • ગ્રામીણ ગરીબ પક્રરવારની મક્રહલાઆાોનો સ્વસહાય જુથમાું જાોર્ાયા બાદ નીચો મુજબના લાભ મળવાપાત્ર છો . 
 • મુંર્ળની રચના બાદ આોસઆોચજીનો રૂ. ૧૦,૦૦૦/- થી રૂ. ૧૫,૦૦૦/- રીવાોલ્વીંગ ફું ર્ મળવાપાત્ર છો . 
 • સ્વસહાય જુથનો રૂ.૨૫૦૦/- (બો હજાર પાુંચસાો) સ્ટાટડઆપ ફું ર્ આનો ગ્રામ્ય સુંગઠનનો રૂ. ૫૦,૦૦૦/- (પચાસ હજાર) 
સ્ટાટડઆપ ફું ર્ મળવાપાત્ર છો . 
 • દરોક સ્વ સહાય જૂથનો રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/- થી રૂ. ૫,૦૦,૦૦૦/- કોસ િોર્ીટ લાોન બોંક મારફત મળી શકો  છો . 
 • કોશ િોર્ીટ લાોન પર ૫(પાુંચ) ટકા વ્યાજ સહાય મળવાપાત્ર છો . 
 • પ્રત્યોક ગ્રામ સુંગઠન દીઠ વધુમાું વધુ રૂ.૭ લાખ કાોમ્યુનીટી ઇન્દ્વોસ્ટમોન્ટ ફું ર્ મળવાપાત્ર છો . 
 • આોક આોસઆોચજીનો રૂ.૭૦,૦૦૦/- કાોમ્યુનીટી ઇન્દ્વોસ્ટમોન્ટ ફું ર્ મળવાપાત્ર છો . 
 • વવનામૂલ્યો સ્વ રાોજગારી તાલીમ આાપી ઉત્પાક્રદત વસ્તુના વોચાણ માટોની માકેટ વ્યવસ્થા પૂરી પાર્વામાું આાવો છો . 
 • ઉપરાોક્ત નાણાકીય ભુંર્ાોળમાુંથી સભ્યનો આાુંતક્રરક વધરાણ પોટો સહાય મળો છો . 
 • આા ઉપરાુંત આોસોચજીમાું જાોર્ાયોલ સભ્યના ૧૮ થી ૩૫ વર્ડના યુવક-યુવતીઆાોનો વવનામૂલ્યો સ્વરાોજલક્ષી તાલીમ આાપી 
રાોજગારીની તક પૂરી પાર્વામાું આાવો છો .યાોજના હો ઠળ જુદી જુદી કોદાર હો ઠળ લાયકાત આનુસાર સખી મુંર્ળના સભ્યની 
પસુંદગી કરી આાજીવવકાની તક આાપવામાું આાવો છો .(બોંક વમત્ર, બોંક સખી, બુક કીપર, વીમા સખી, કૃવર્ વમત્ર, પશુ સખી, 
બી.સી. સખી). 
 
જરૂરી પુરાવાઆાો 
 • બારકાોર્ોર્ રોશનકાર્ડની પ્રમાણણત નકલ 
 • ગ્રામ્યમાું બીપીઆોલ સ્કાોર નુંબર સાથો / શહો રી વવસ્તાર માટો સુવણડ રાોજગારી કાર્ડની નકલ / આાવકનાો દાખલાો 
 • ચૂુંટણી કાર્ડની નકલ 
 • આાધાર કાર્ડની નકલ 
 
ક્યાું થી લાભ મળો? 
 • તાલુકા પુંચાયત કચોરી ખાતો તાલુકા વવકાસ આવધકારીશ્રી આનો આોનઆારઆોલઆોમ (NRLM) યાોજનામાું તાલુકા લાઈવલી 
હુર્ મોનોજરશ્રીનાો સુંપકડ  કરવાો. 
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રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ આાજીવીકા વમશન (નોશનલ રૂરલ લાઈવલીહુર્ વમશન-NRLM) 
 
યાોજનાનાો ઉદ્દોશ 
 • ગ્રામીણ ગરીબ પક્રરવારની મક્રહલાઆાોનો સમહૂના માધ્યમથી ગરીબીમાુંથી બહાર લાવી તોની આાજીવવકામાું વધારાો થાય. 
 
લાભ કાોનો મળો? 
 • ગ્રામ્ય ગરીબ પક્રરવારની મક્રહલાઆાો જો તો ગામના રહીશ હાોવા જાોઈઆો. 
 • બી.પી.આોલ. પક્રરવારના હાોવા જાોઈઆો આથવા 
 • વર્ડ ૨૦૧૧ની આોસીઈસી SCEC યાદીમાું નામ હાોવુું જાોઈઆો આથવા 
 • ગ્રામ પુંચાયત ધ્વારા ઠરાવ સ્વ સહાય જુથમાું જાોર્વા આુંગોનાો ઠરાવ થયોલ હાોય. 
 કોટલાો લાભ મળો? 
 • ગ્રામીણ ગરીબ પક્રરવારની મક્રહલાઆાોનો સ્વસહાય જુથમાું જાોર્ાયા બાદ નીચો મુજબના લાભ મળવાપાત્ર છો . 
 • મુંર્ળની રચના બાદ આોસઆોચજીનો રૂ. ૧૦,૦૦૦/- થી રૂ. ૧૫,૦૦૦/- રીવાોલ્વીંગ ફું ર્ મળવાપાત્ર છો . 
 • સ્વસહાય જુથનો રૂ.૨૫૦૦/- (બો હજાર પાુંચસાો) સ્ટાટડઆપ ફું ર્ આનો ગ્રામ્ય સુંગઠનનો રૂ. ૫૦,૦૦૦/- (પચાસ હજાર) 
સ્ટાટડઆપ ફું ર્ મળવાપાત્ર છો . 
 • દરોક સ્વ સહાય જૂથનો રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/- થી રૂ. ૫,૦૦,૦૦૦/- કોસ િોર્ીટ લાોન બોંક મારફત મળી શકો  છો . 
 • કોશ િોર્ીટ લાોન પર ૫(પાુંચ) ટકા વ્યાજ સહાય મળવાપાત્ર છો . 
 • પ્રત્યોક ગ્રામ સુંગઠન દીઠ વધુમાું વધુ રૂ.૭ લાખ કાોમ્યુનીટી ઇન્દ્વોસ્ટમોન્ટ ફું ર્ મળવાપાત્ર છો . 
 • આોક આોસઆોચજીનો રૂ.૭૦,૦૦૦/- કાોમ્યુનીટી ઇન્દ્વોસ્ટમોન્ટ ફું ર્ મળવાપાત્ર છો . 
 • વવનામૂલ્યો સ્વ રાોજગારી તાલીમ આાપી ઉત્પાક્રદત વસ્તુના વોચાણ માટોની માકેટ વ્યવસ્થા પૂરી પાર્વામાું આાવો છો . 
 • ઉપરાોક્ત નાણાકીય ભુંર્ાોળમાુંથી સભ્યનો આાુંતક્રરક વધરાણ પોટો સહાય મળો છો . 
 • આા ઉપરાુંત આોસોચજીમાું જાોર્ાયોલ સભ્યના ૧૮ થી ૩૫ વર્ડના યુવક-યુવતીઆાોનો વવનામૂલ્યો સ્વરાોજલક્ષી તાલીમ આાપી 
રાોજગારીની તક પૂરી પાર્વામાું આાવો છો .યાોજના હો ઠળ જુદી જુદી કોદાર હો ઠળ લાયકાત આનુસાર સખી મુંર્ળના સભ્યની 
પસુંદગી કરી આાજીવવકાની તક આાપવામાું આાવો છો .(બોંક વમત્ર, બોંક સખી, બુક કીપર, વીમા સખી, કૃવર્ વમત્ર, પશુ સખી, 
બી.સી. સખી). 
 
જરૂરી પુરાવાઆાો 
 • બારકાોર્ોર્ રોશનકાર્ડની પ્રમાણણત નકલ 
 • ગ્રામ્યમાું બીપીઆોલ સ્કાોર નુંબર સાથો / શહો રી વવસ્તાર માટો સુવણડ રાોજગારી કાર્ડની નકલ / આાવકનાો દાખલાો 
 • ચૂુંટણી કાર્ડની નકલ 
 • આાધાર કાર્ડની નકલ 
 
ક્યાું થી લાભ મળો? 
 • તાલુકા પુંચાયત કચોરી ખાતો તાલુકા વવકાસ આવધકારીશ્રી આનો આોનઆારઆોલઆોમ (NRLM) યાોજનામાું તાલુકા લાઈવલી 
હુર્ મોનોજરશ્રીનાો સુંપકડ  કરવાો. 
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મુખ્યમુંત્રી ગ્રામાોદય યાોજના 
 
યાોજનાનાો ઉદ્દોશ 
 • બોરાોજગાર લાોકાોનો રૂ.૮૦૦૦/- થી રૂ.૧૦,૦૦૦/- સુધીની માબસક રાોજગારી મળી રહો . 
 
યાોજનાની આમલવારી 
 • રાજ્ સરકારશ્રી ધ્વારા ગરમીન વવસ્તારના બોરાોજગાર પુરુર્ કો સ્ત્રીઆાોનો વવવવધ આોજન્સીઆાો મારફત રૂ.૮,૦૦૦/- થી રૂ. 
૧૦,૦૦૦/- સુધીની માબસક રાોજગારી મળી રહો  તો પ્રકારની સુવવધા આાપવામાું આાવો છો . 
 
ક્યાું થી લાભ મળો? 
 • તાલુકા પુંચાયત કચોરી ખાતો તાલુકા વવકાસ આવધકારીશ્રી આનો આોનઆારઆોલઆોમ (NRLM) યાોજનામાું તાલુકા લાઈવલી 
હુર્ મોનોજરશ્રીનાો સુંપકડ  કરવાો. 
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આનુસૂર્ચત જાવતના નાના વ્યવસાયકારાો માટો વ્યવસાયનુું સ્થળ /દુકાન 
ખરીદવા માટો વ્યાજ સહાય યાોજના 

 
યાોજનાનાો હો ત ુ
 • આનુસૂર્ચત જાવતના લાોકાોનો ધુંધાના યાોગ્ય સ્થળના આભાવો તોઆાો ધુંધાનાો વવકાસ કરી શકતા નથી. ધુંધાના વવકાસ માટો શહો રી 
વવસ્તારમાું વ્યવસાયનુું સ્થળ/દુકાન ખરીદવા માટો બોન્ક દ્વારા વધુમાું વધુ ₹.૧૦.૦૦ લાખની લાોન આાપવામાું આાવો છો . બોંકોબલ યાોજના 
આુંતગડત ₹.૧૫૦૦૦/- સબબસર્ી સહાય તરીકો  પણ આાપવામાું આાવો છો . 
 
જનયમાો આનો શરતાો 
 • કાોઇ આાવકમયાડદા નથી. 
 • લાભાથીનો ફકત આોક જ સ્થળો દુકાન આથવા વ્યવસાયના હો તુ માટો લાોન સહાય આાપવામાું આાવો છો . 
 • બાજપોયી બોંકોબલ યાોજના આનો કુટીર ઉદ્યાોગમાું ચાલતી બોંકોબલ યાોજના આનુસાર સદર યાોજના આમલમાું છો . 
 • દુકાન શરૂ થયાના ત્રણ માસ પછી સબસીર્ી ચૂકવવામાું આાવશો. 
 • આા યાોજનાનાો લાભ જશબક્ષત બોરાોજગાર, બોકાર મીલ કામદાર, તાુંવત્રક આનો વ્યવસાવયક આનભુવ આનો સ્વરાોજગારીની લાયકાતાો 
ધરાવતાું લાોકાોનો પ્રથમ આગ્રતા આાપવામાું આાવશો. 
 • વધુમાું વધ ુરૂ.૧૦.૦૦ લાખની લાોન બોંકોબલ યાોજના હો ઠળ લાભાથીનો મળવાપાત્ર થશો. જોનુું ૪% સુધીનુું વ્યાજ લાભાથીઆો ભાોગવવાનુું 
રહો શો આનો, ૪% થી ઉપરનુું જો બોંક વ્યાજ ચૂકવવાનુું થાય તો સરકાર વ્યાજ સહાય પોટો ત્રણ વર્ડ માટો ચૂકવશો. 
 • રાજ્ સરકાર આથવા રાજ્ સરકાર હસ્તકના બાોર્ડ/જનગમાો, શહો રી વવકાસ સત્તા મુંર્ળ, સ્થાજનક સ્વરાજ્ હસ્તકની સુંસ્થાઆાો 
આથવા ગ્રામ/નગર પુંચાયતો લાુંબાગાળાના ભાર્ા પોટો ફાળવોલ દુકાનાો/વ્યવસાયનુું સ્થળ માટો પણ લાોન/સહાય આાપવામાું આાવો છો . પરુંતુ 
ફાળવવામાું આાવોલ દુકાન/વ્યવસાયનુું સ્થળ માટો લાોનની રકમ ભરપાઇ થાય ત્યાું સુધી દુકાન/વ્યવસાયનુું સ્થળ સરકારનો માોગેજ 
કરવાની રહોશો. 
 • જાો આરજદાર પાોતાની જમીનમાું બાુંધકામ કરો તાો પાોતાની જમીનના ટાઇટલ કલીયર છો ,આનો જમીન ‘બીનખોતી’થયોલ છો તો મુજબના 
પુરાવા રજૂ કરવાના રહો શો. 
 
રજુ કરવાના ર્ાોક્યમુોન્દ્ ટ 
 • આરજદાર નુું આાધાર કાર્ડ 
 • રહો ઠાણનાો પુરાવાો (વીજળી બબલ/ લાઇસન્સ/ ભાર્ાકરાર/ ચુુંટણી કાર્ડ/ રોશનકાર્ડ પૌકી કાોઈ પણ આોક) 
 • સક્ષમ આજજકારીશ્રી પાસોથી મોળવોલ આરજદાર ની જાવત/પોટા જાવત નાો દાખલાો 
 • જન્મનુું પ્રમાણ પત્ર / શાળા છાોર્યા નુું પ્રમાણ પત્ર 
 • બોંક પાસબૂકની પ્રથમ પાનાની નકલ / રદ કરોલ ચોક (આરજદારના નામનુું) 
 • કરાર આથવા બાનાખત ની નકલ 
 • બાુંહો ધરીપત્રક (નાોટરાઇઝ સાોગદનામુું) 
 
ક્યાું આરજી કરવી? 
 • જીલ્ા નાયબ જનયામકશ્રી, આનુસુર્ચત જાવત કલ્યાણની કચોરી. 
આથવા 
આાોનલાઈન આરજી https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/ પર થી કરી શકાશો. 
 
ફાોમડ ર્ાઉનલાોર્ કરવા માટો જલિંક 
https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/ApplicationForm/SJEDSC/LFSViewApplicantDetails.pdf 
 
આરજી સાથોનુું બીર્ાણ 
https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/ApplicationDocuments/SC/LFSApplicationDocument.pdf 
 

https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/ApplicationDocuments/SC/LFSApplicationDocument.pdf
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મુખ્યમુંત્રી મક્રહલા ઉત્કર્ડ યાોજના (MMUY) 
 

હો તુ:- રાજ્ની મક્રહલાઆાો સમુહમાું ધુંધાો-રાોજગાર કરી આાર્થિક રીતો પગભર થાય. તો માટો ૧૦ મક્રહલાઆાોના સમુહનો રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- ની વગર વ્યાજની 
૧ વર્ડની સમય આવધી માટો લાોન આાપવી. 
 
જરૂરી પુરાવા-  
 ૧. JLESG (જાોઈન્ટ લાયાબબજલટી આજનિંગ આોન્ડ સોવવિંગ્સ ગુ્રપ) ના દરોક સભ્યાો ના પાસપાોટડ સાઈઝ ફાોટા 
 ૨.  JLESGના દરોક સભ્યાોના આાધારકાર્ડ  
 ૩. JLESGના દરોક સભ્યાોના રહો ઠાણ નાો પુરાવાો 
 ૪. JLESGના સભ્યાોનુું સુંયુક્ત બોંક ખાતુું 
 
યાોજના ના જરૂરી જનયમાો આનો લાયકાત- 
 ૧. જુથમાું જાોર્ાયોલ વધરાણ ઈચુ્છક મક્રહલા સભ્યની ઉમર ૧૮ થી ૫૯ વર્ડની રહોશો. 
 ૨. જુથમાું આોક કુટુુંબના આોકજ મક્રહલા સભ્યનો લઇ શકાશો. 
 ૩. પ્રવતડમાન યાોજના DAY- NULM હો ઠળ નાોંધાયોલ/ આન્ય સ્વ સહાય જૂથ (SHG)ની કાોઈ વધરાણ સુંસ્થાની લાોન બાકી ન હાોય તોવા હયાત 
સ્વસહાય જૂથાો પણ આા યાોજનાનાો લાભ લઇ શકશો. 
 ૪. વવધવા આનો ત્યકતા બહોનાોનો આા યાોજનામાું આગ્રતા આાપવામાું આાવશો. 
 ૫. જૂથના સભ્યાો આોકજ વવસ્તારમાું રહો તા હાોય આથવા આોકજ વવસ્તારમાું કામ કરતા હાોવા જાોઈઆો. 
 ૬. જૂથ ધ્વારા આાર્થિક પ્રવુવત્ત સાથો બચતનુું કામ પણ કરવાનુું રહોશો. 
 ૭. પ્રવત માસરૂ.૧૦,૦૦૦/- લાોનના હપ્તા પોટો ભરવાના રહોશો. આાથી જૂથની દરોક મક્રહલા સભ્યો રૂ.૧,૦૦૦/- માબસક હપ્તા પોટો ભરવાના રહોશો. 
 ૮. જનયવમત માબસક હપ્તા ભરપાઈ થવાથી ૧૧ આનો ૧૨આા મક્રહનાના રૂપપયા ૧૦,૦૦૦/- બો માબસક હપ્તાની રકમ જૂથના ખાતામાું બચત તરીકો  જમા 
રહોશો. 
 ૯. આા યાોજના હો ઠળ જૂથનો જનયવમત માબસક હપ્તા ભરપાઈ કરવાથી સુંપૂણડ વ્યાજ રક્રહત લાોન આાપવાની જાોગવાઈ કરવામાું આાવોલ છો . 
 ૧૦. JLESG ધ્વારા જૂથનુું સુંયુક્ત ખાતુું ખાોલવાનુું રહોશો, જો ખાતામાું દરોક સભ્યો રૂ.૩૦૦/- (રૂપપયા ત્રણસાો પુરા) આોક્ારીય બચત જૂથ ધ્વારા આોકત્ર 
કરવા આવધકૃત રહોલ સભ્ય મારફતો જૂથના બોન્કના બચત ખાતામાું જમા કરાવવાના રહો શો. 
 ૧૧. JLESGના સભ્યાો ધ્વારા લોવામાું આાવોલ લાોન ભરપાઈ કરવાની જવાબદારી જૂથના તમામ સભ્યાોની રહોશો. જો સભ્યાોઆો સરખા ભાગો ભરપાઈ 
કરવાની રહો શો. 
 ૧૨. આમાો JLESGના સભ્યાો આાથી આા સાથોના પત્રક ના આનુ નું ૧,૨ આનો ૩ નો આનુિમો પ્રમુખ, મુંત્રી તથા ખજાનચી તરીકો  વવવધવત પસુંદગી કરીઆો 
છીઆો. તોઆાો JLESG  વતી બોંક વ્યવહાર કરશો. દરોક સભ્ય જૂથના કામકાજમાું સક્રિયપણો ભાગ લોશો. 
 ૧૩. JLESGના દરોક સભ્યાો આાથી જનયુક્ત પ્રવતજનધીઆાોનો JLESGના ક્રહતમાું લાોન માટો આરજી કરવાની તો માટો જરૂરી કરારાો/ દસ્તાવોજાો કરવાની / 
આમલમાું મુકવાની સત્તા આાપો છો . આવધકૃત પ્રવતજનધીઆાોનો JLESGના ક્રહતમાું બોંક પાસોથી લાોન મોળવવાની, JLESGના ધ્વારા સહકારી બોંકાો/ િોર્ીટ 
કાો.આાો.મુંર્ળીઆાો ખાતો વધરાણ મોળવવા ઈચુ્છક હાોય તાો જૂથ પાોતો તથા જૂથના પ્રત્યોક સભ્ય દીઠ નીમીનલ સભ્ય ફી ભરી કાો.આાો.વધરાણ સુંસ્થા / 
મુંર્ળીના સભ્ય થાની સત્તા આાપો છો . 
 ૧૪. JLESG ધ્વારા યાોજના આુંતગડતની તમામ જાોગ્વૌઆાોનુું પાલન કરવાનુું રહોશો આન્યથા વ્યાજ સહાય મળી શકશો નક્રહ. 
 ૧૫. JLESGના પ્રત્યોક સભ્ય જૂથ ધ્વારા આવધકૃત પ્રવતજનધીઆાોઆો જૂથના ક્રહતમાું કરોલ કાયડ, જનણડયાો, દસ્તાવોલાો આનો આન્ય બાબતાોની બહાલી 
આાપવા આાથી વચનબદ્ધ થાય છો . 
 ૧૬. JLESGના સુચારુ સુંચાલન માટો JLESG ના તમામ સભ્યાો સવાડનુમવત થી પોટા જનયમાો બનાવી શકશો જો તમામ સભ્યાોનો બુંધનકતાડ રહોશો. 
 
આરજી ક્યાું કરવી? 
શહો રી વવસ્તારની મક્રહલાઆાોઆો મહાનગર પાજલકાની ‘આબડન કાોમ્યુનીટી ર્ીપાટડમોન્ટ-UCD સોન્ટર’ માુંથી ફાોમડ લઇ આરજી કરવી. 
ગ્રામીણ વવસ્તારની મક્રહલાઆાોઆો તાલુકા પુંચાયતની મક્રહલા આનો બાળ વવકાસ આવધકારી ની કચોરીનાો સુંપકડ  કરવાનાો રહો શો. 
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બોટરી સુંચાજલત વત્ર-ચિી વાહન યાોજના 
 
કાોણ આરજી કરી શકો? 
 • વ્યક્તક્તગત તથા સુંસ્થાકીય આરજદારાો 
 
આરજી સાથો શુું વવગતાો આાપવાની થાય છો? 
આ. વ્યક્તક્તગત આરજદાર માટો 
 • આાધારકાર્ડની સ્વપ્રમાણણત નકલ 
 • વત્રચિી વાહન ચલાવવા માટોના ્ાઈવવિંગ લાયસન્સની સ્વપ્રમાણણત નકલ 
 • આનુસુર્ચત જાવત/જનજાવત/ક્રદવ્યાુંગ/મક્રહલા સાહબસક/સ્ટાટડઆપ સાહબસક/ગરીબ/આવતગરીબ/બબનઆનામત વગડના આાર્થિક પછાત આુંગોના સક્ષમ આવધકારીના 
પ્રમાણપત્રની સ્વપ્રમાણણત નકલ (લાગુ પર્તુું હાોય તાો) 
 
બ. સુંસ્થાકીય આરજદાર માટો 
 • સુંસ્થાની નાોંધણીના પ્રમાણ પત્રની પ્રમાણણત નકલ 
 • સુંસ્થાના લાઈટબીલ/પ્રાોપટી ટોક્ષ બીલની સ્વપ્રમાણણત નકલ 
 • સુંસ્થાનાો વત્ર ચિીય વાહન ખરીદવા આનો વપરાશ કરવા આુંગોનાો ઠરાવ 
 
પ્રાથવમકતાના ધાોરણાો 
વ્યક્તક્તગત - 
 • ક્રરક્ષાચાલક / મક્રહલા સાહબસક / યવુા સ્ટાટડઆપ સાહબસક / જશબક્ષત બોરાોજગાર / આનુસુર્ચત જાવત / જનજાવત / ક્રદવ્યાુંગ / ગરીબ / આવતગરીબ / બબનઆનામત 
વગડના આાર્થિક પછાત. 
 
સુંસ્થાકીય – 
 • સહકારી મુંર્ળીઆાો / યાત્રાધામાો / નફાો ન કરતી સુંસ્થાઆાો / સ્થાજનક સ્વરાજ્ની સુંસ્થાઆાો / શૌક્ષણણક સુંસ્થાઆાો. 
 
આા આુંગો રાજ્ સરકારની કોટલી સબસીર્ી મળવાપાત્ર છો? 
 • રૂ. ૪૮,૦૦૦/- પ્રવત વાહન 
 
સબસીર્ીનાો લાભ કઈ રીતો મળશો? 
 • જોર્ા (ગુજરાત ઉજાડ વવકાસ આોજન્સી – GEDA) ધ્વારા યાોજનાની શરતાો મુજબ પાત્રતા ધરાવતા લાભાથીના બોંક ખાતામાું વાહનની ખરીદી કયાડ પછી જમા કરશો. 
 
વાહનાોના આવધકૃત ઉત્પાદક/ર્ીલસડનુું લીસ્ટ જાણવા નીચો દશાડવોલ જલિંક પર ક્લિક કરાો. 
https://geda.gujarat.gov.in/geda/2020/8/31/Application%20Form/10330 
 
વાહનાોના માોર્લનુું લીસ્ટ જાણવા નીચો દશાડવોલ જલિંક પર ક્લિક કરાો. 
https://geda.gujarat.gov.in/Gallery/Media_Gallery/22W_Model_and_Price_List_2020-21.pdf 
 
આરજી પત્રક ક્યાુંથી ઉપલબ્ધ થશો? 
 • જોર્ા (GEDA) ધ્વારા આવધકૃત ઉત્પાદકાોના ર્ીલસડ તથા જોર્ાની વોબસાઈટ geda.gujarat.gov.in 
 
આરજીપત્રક ર્ાઉનલાોર્ કરવા નીચો દશાડવોલ જલિંક પર ક્લિક કરાો. 
 • https://geda.gujarat.gov.in/Gallery/Media_Gallery/Two_Wh_App.pdf 
 
 
આરજી પત્રક કાોનો જમા કરાવવાનુું રહોશો? 
 • આરજીપત્રક ઉત્પાદક તથા માોર્ોલની પસુંદગી કરીનો તા.૧૫-૦૩-૨૦૨૧ સુધીમાું પસુંદ કરોલ ર્ીલસડ / જોર્ા કચોરીમાું જમા કરાવવાના રહોશો. 
વધુ વવગતમાટો સુંપકડસૂત્ર 
 • ગુજરાત ઉજાડ વવકાસ આોજન્સી(GEDA) 
ગાુંધીનગર ફાોન નું- ૦૭૯-૨૩૨૫૭૨૫૧-૫૩ 
 • તથા માન્ય ઉત્પાદકાો 
 
 
 
 
 

https://geda.gujarat.gov.in/Gallery/Media_Gallery/Two_Wh_App.pdf
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ક્રકસાન િોર્ીટકાર્ડ 
 

કાોનો લાભ મળો? 
 • બધા ખોરૂ્તાો-વ્યક્તક્તગત/સુંયુક્ત નામો ખોતીની જમીન ધરાવનારાઆાો કો  જોઆાો માજલક તરીકો  ખોતી કરો છો . 
 • ભારૂ્ત ખોરૂ્તાો, માૌખખક પત્તોદારાો આનો ભાગમાું પાક લોનારાઆાો. 
 • ખોરૂ્તાોના સુંયુક્ત જવાબદારી જૂથાો (જોઆોલજી). 
 
કોટલાો લાભ મળો? 
 • ૫ વર્ડ માટો આા િોર્ીટ સુવવધા માુંન્દ્જુત કરવામાું આાવો છો . 
 • સરકારશ્રી ધ્વારા વવસ્તાર આનો પાક પ્રમાણો પ્રવત હોક્ટર દીઠ નક્કી કરોલ દર થી ખરીફ વધરાણ આનો રવવ વધરાણ તોમજ 
લાુંબાગાળાના પાક માટો લાુંબાગાળા પાક વધરાણ મળો છો . 
 • રૂપપયા ત્રણ લાખની મયાડદામાું લીધોલ પાક વધરાણ શૂન્ય ટકાના વ્યાજદરથી પાક વધરાણ મળો છો  આોટલો કો  સરકારશ્રી તરફથી 
૭ ટકાના દરો વ્યાજ સબસીર્ી મળો છો . આા સબસીર્ી મોળવવા માટો જનયત તારીખ પહોલા લાોનની ભરપાઈ કરવી પર્ો છો . 
 • ખોરૂ્તાો પાોતાની પસુંદગી મુજબ બબયારણ, ખાતર આનો જુંતુનાશક દવા ખરીદી શકો  છો . 
 • ક્રકસાન િોર્ીટ કાર્ડમાું રૂપો કાર્ડની સુવવધા આાપવામાું આાવો છો . 
સાધજનક (જરૂરી)પુરાવાઆાો 
 • આરજીફાોમડ 
 • ખોતીની માજલકી હક્કના પુરાવા- ૭/૧૨, ૮-આ ના ઉતારા વતમજ પત્રક ૬ વવગોરો. 
 • ચૂુંટણી કાર્ડ, રોશનકાર્ડની નકલ,આાધારકાર્ડની નકલ,્ાઈવવિંગ લાયસન્સ,પાનકાર્ડ , લીઝ કરાર. 
 
આરજી ક્યાું કરવી? 
જાહો ર ક્ષોત્રની કાોમશીયલ બોંકાો, ખાનગી બોંક આનો સહકારી બોંકાો ધ્વારા આમલમાું. 
 
આરજી ફાોમડ ર્ાઉનલાોર્ કરવા જલિંક 
http://pmkisan.gov.in/Documents/Kcc.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pmkisan.gov.in/Documents/Kcc.pdf


આા માહિતી ની વિગતાો 07/02/2021 મુજમની છો જોનો ધ્યાનમાાં લોિી . 

 

 

પ્રધાનમુંત્રી ફસલ બીમા યાોજના 
 

કાોનો લાભ મળો? 
 • બધા ખોરૂ્તાો જોમાું ભાર્ગયા/ભાગીદાર આનો ગણાોત ખોરૂ્તાો જોઆાો જનયત વવસ્તારમાું પાક પકવતા હાોય. 
 
ફરજીયાત ઘટક 
 • બધા ખોરૂ્તાો જોઆાો માોસમી ખોતીની કામગીરી (SAO) માટો નાણાકીય સુંસ્થાઆાો પાસોથી જનયત પાક માટો વધરાણ મોળવતા 
આોટલો કો  વધરાણી ખોરૂ્તાોનો ફરજીયાતપણો આાવરી લોવામાું આાવો છો . 
 
મરજીયાત ઘટક 
 • જોમનો વધરાણ ન લીધુું હાોય, તોમનો માટો આા યાોજના મરજીયાત છો . 
 
કોટલાો લાભ મળો? 
 • આા યાોજના મુજબ ચાર પ્રકારો પાક સામો વીમા વળતર મળવા જાોગવાઈ છો . 
 1. આાોછા વરસાદ આથવા પ્રવતકુળ સીઝનનો કારણો વાવોતર ન થાય તોવા વવસ્તારનો આાવરી લોવામાું આાવશો. 
 2. ઉભા પાકાોનુું નુકશાન (વાવોતરની વાવણી સુધી) દા.ત. દુષ્કાળ, આછત, પૂર, તીર્, કુદરતી આાગ, ભૂસ્ખલન, વાવાઝાોરુ્ું  
વગોરો ધ્વારા નુકશાન. 
 3. લણણી (હવેસ્ટીંગ) કયાડ પછી નુકશાન, પાકની કાપણીના પછીના વધુમાું વધુ બો સપ્તાહ માટો આા રક્ષણ મળવાપાત્ર છો . 
દા.ત.વાવાઝાોરુ્ું , કમાોસમી વરસાદ વગોરોથી નુકશાન. 
 4. સ્થાજનક કુદરતી આાફતાો જ કાોઈ જનજિત વવસ્તારાોના સ્થાજનક જાોખમાો દા.ત. કરાવર્ાડ, ભૂસ્ખલન, જળપ્રલયથી થતા 
નુકશાન સામો રક્ષણ. 
 5. આા યાોજનામાું શુદ્ધ, ન્યુક્લિયર જાોખમ આનો ઇરાદાપૂવડક (ધ્યોયપૂવડક) રીતો કરોલ નુકશાનનો સામોલ કરવામાું આાવ્યા નથી. 
આા યાોજનાનો આમલ કરવા માટો રાજ્ સરકારો જનયત કરીનો આા યાોજનાનો સ્વીકૃત કરવાની રહોશો. 
 
આા યાોજના આુંતગડત વીમામાું રક્ષણ માટો પપ્રમીયમ સાર નીચો મુજબના રહોશો. 
 • ખરીફ સીઝન માટો વવમાની રકમના ૨ ટકા, રવવ સીઝન (જશયાળુ પાક) માટો ૧.૫ ટકા આનો વાવર્િક પાકાો (રાોકક્રર્યા આનો 
બાગાયતી) માટો વવમાની રકમના ૫ ટકા પ્રીમીયમ તરીક આાપવાના રહોશો. 
 • આા વીમા યાોજના જો તો સીઝન પુરતી રહોશો. નવા વર્ડમાું નવી સીઝન માટો ફરીથી પ્રીમીયમ ભરી વીમાો કરવાનાો કરાવવાનાો 
રહોશો. 
 
આરજી ક્યાું કરવી? 
 • ikhedut portal પર આાોનલાઈન આરજી કરવાની રહોશો. 
 
આાોનલાઈન આરજી કરવા જલિંક 
https://ikhedut.gujarat.gov.in/NAIS/ 
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ખાતોદાર ખોરૂ્તાોનો આાકસ્પર્સ્મક મૃતુ્ય/કાયમી આપુંગતાના 
ક્રકસ્સામાું વીમા રક્ષણ આાપવાની યાોજના 

 
કાોનો લાભ મળો? 
 • ગુજરાત રાજ્ના તમામ ખાતોદાર ખોરૂ્તાોકો  જોમના મહો સુલી રોકર્ડ પ્રમાણો ૮-આ, ૭/૧૨ આનો હક્ક પત્રક-૬ના નમૂનામાું 
જોમના નામો જમીન હાોય તોવા વ્યક્તક્તગત કો  સુંયુક્ત ખાતોદારનો. 
 • ખાતોદાર ખોરૂ્તના કાોઈપણ સુંતાન વારસદાર તોમજ પવત-પત્નીનો લાભ મળશો. 
 
કોટલાો લાભ મળો? 
 • રૂ.૨,૦૦,૦૦૦ (બો લાખ પૂરાનુું) મૃત્યુ માટો વીમા રક્ષણ. 
 • રૂ.૧,૦૦,૦૦૦ (આોક લાખ પૂરાનુું) આપુંગતા માટો વીમા રક્ષણ. 
 
સાધજનક (જરૂરી)પુરાવાઆાો 
 • ૭/૧૨, ૮-આ ના ઉતારા. 
 • આસલ પોઢીનામુું. 
 • મૃત્યુનુું/આપુંગતા પ્રમાણપત્ર. 
 • જન્મનુું પ્રમાણપત્ર. 
 • આોફ.આાઈ.આાર.(F.I.R) પાુંચનામુું, ઇન્દ્ક્ોસ્ટ પુંચનામુું, પી.આોમ.નાોટ 
 • ચૂુંટણી કાર્ડ, રોશનકાર્ડની નકલ. 
 • બોંક પાસબુકની નકલ. 
 • આાધારકાર્ડની નકલ  
 • ્ાઈવવિંગ લાયસન્સ. 
 • આરજદારનાો ફાોટાોગ્રાફ. 
 
આરજી ક્યાું કરવી? 
 • મદદનીશ ખોતી જનયામક(વવ.) પોટા વવભાગ / વવસ્તરણ આવધકારી (ખોતી) 
*નાોંધ: આા યાોજના ગુજરાત સામુક્રહક જૂથ જનતા આકર્સ્માત વીમા યાોજના સાથો સુંકળાયોલ છો . 
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આનુસૂર્ચત જાવતના ખોરૂ્તાોનો ખોતીની જમીન ખરીદવા માટો 
નાણાુંકીય સહાય યાોજના 

 
યાોજનાનાો હો ત ુ
 • આનુસૂર્ચત જાવતના ઘણા લાોકાો ખોત મજુરી પર જનભડર છો . આા જાવતના લાોકાો ખોતીની જમીન ખરીદ કરીનો જાતો ખોતી કરી, 
આાવકમાું વધારાો કરી શકો  તો આાશયથી ખોતીની જમીન ખરીદવા માટો આરજદારનો આોકર દીઠ રૂ.૧,૦૦,૦૦૦ આનો વધુમાું વધુ 
૨ આોકર માટો રૂ.૨,૦૦,૦૦૦ ની નાણાકીય સહાય યાોજના આાપવા આાવો છો . 
 
જનયમાો આનો શરતાો 
 • વાવર્િક આાવક મયાડદા ગ્રામ્ય વવસ્તાર માટો રૂ.૧,૨૦,૦૦૦ આનો શહો રી વવસ્તાર માટો રૂ.૧,૫૦,૦૦૦ રહોશો. 
 • સરકારી સહાય બાદ કરતાું જો લાભાથી જમીન ખરીદવા સક્ષમ હાોય તોનો જ લાભ મળવાપાત્ર છો . 
 • કુટુુંબની આોક જ વ્યક્તક્તનો જ લાભ મળવાપાત્ર છો . 
 • સરકારી સહાયથી મળોલ જમીન લાભાથી ૧૫ વર્ડ સુધી બબન વોચાણનો પાત્ર રહોશો . 
 • લાભ મોળવનાર લાભાથી ખોતમજૂર હાોવા જરૂરી છો . 
 
રજુ કરવાના ર્ાોક્યુમોન્દ્ ટ 
 • આરજદારનુું આાધાર કાર્ડ 
 • સક્ષમ આવધકારીશ્રી દ્વારા આાપવા આાવોલ જાવતનુું પ્રમાણપત્ર 
 • ખોરૂ્ત /ખોતમજુર હાોવા આુંગોનાો તલાટી કમ મુંત્રીનાો દાખલાો 
 • આાવકનાો દાખલાો 
 • બાનાખતની ખરી નકલ 
 • જમીન વોચવા આુંગોની મહો સૂલ (રોવન્યુ) ખાતાની પરવાનગી ની ખરી નકલ 
 • જમીનના ૭/૧૨ તથા ૮(આ) ઉતારા 
 • જમીન હાોય આોનુું ૭/૧૨ / ૮(આ) / તલાક્રટકમ મુંત્રી નાો દાખલાો 
 • બોંક પાસબૂકની પ્રથમ પાનાની નકલ / રદ કરોલ ચોક (આરજદારના નામનુું) 
 
ક્યાું આરજી કરવી? 
 • જીલ્ા નાયબ જનયામકશ્રી, આનુસુર્ચત જાવત કલ્યાણની કચોરી. 
આથવા 
 • આાોનલાઈન આરજી https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/  પર થી કરી શકાશો. 
 
ફાોમડ ર્ાઉનલાોર્ કરવા માટો જલિંક 
https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/ApplicationForm/SJEDSC/LFAViewApplicantDetails.pdf 
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ખોતીવાર્ી માટોની યાોજના 

 

આનુ. જાવત આનો આનુ.જનજાવતનાું ખોરૂ્તાોનો શોરર્ી પાકનાું વાવોતરમાું 
સહાય તથા ઉતૃ્કષ્ટ ઉત્પાદન પોટો ૧૦ % સહાય 
 
હો તુ- 
NFSM (શોરર્ી- આનુ. જાવત/ આનુ.જનજાવતના ખોરૂ્તાોનો સહાય) 
 
લાયકાત- 
આનુસુર્ચત જાવતના ખોરૂ્તાો, આનુસુર્ચત જન જાવતના ખોરૂ્તાો 
 
યાોજનાના નાો લાભ- 
(૧) શોરર્ી પાકનાું પ્રવત હોક્ટર વાવોતર દીઠ રૂ.૧૦,૦૦૦/- સહાય, વધુમાું વધુ બો હોક્ટર માટો, 
(૨) ઉપર મુજબનાું “શોરર્ી પાકનાું વાવોતર માટો સહાય” ઘટક હો ઠળ લાભ મોળવોલ હાોય તોવા લાભાથી ખોરૂ્ત પ્રવત હોક્ટર જાો 
૭૦ મો.ટન કરતાું વધુ શોરર્ી પાકનુું ઉત્પાદન મોળવો તાો ૭૦ મો.ટનથી જો વધારો ઉત્પાદન થયોલ હાોય તો માટો વોચાણ ભાવ મુજબ 
પ્રવત મો.ટન ૧૦% રકમની પ્રાોત્સાહક સહાય, વધુમાું વધુ બો હોક્ટર માટો; (નાોંધ:- રાજ્નાું સુરત, વલસાર્, તાપી, ર્ાુંગ, 
નવસારી, વર્ાોદરા, નમડદા, ભરૂચ, ગીર સાોમનાથ જજલ્ાઆાોનાું આનુસુર્ચત જાવત/ આનુસુર્ચત જનજાવતનાું ખોરૂ્તાો માટો 
આમલી) 
 
યાોજનાની આરજી પદ્ધવત- 
આાોનલાઈન જલિંક- 
https://ikhedut.gujarat.gov.in/Public/frm_Public_SchemeDetails.aspx 
 
 
આમલીકરણ સુંસ્થા- 
જીલ્ા ખોતીવાર્ી આવધકારીની કચોરી 
 
આન્ય શરતાો- 
ઘટક્ના પુનેઃ લાભ મોળવવાની આાોછમાું આાોછી સમય મયાડદા- ૧ વર્ડ 
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ખોતીવાર્ી માટોની યાોજના 
 

કૃવર્ વૌવવધ્યકરણ યાોજના 
 

 • કૃવર્ વૌવવધ્યકરણ યાોજના આાદીજાવત વવસ્તાર ના લાોકાો માટો આમલમાું મુકવામાું આાવોલ છો , જોથી આાક્રદજાવત વવસ્તારના 
આાક્રદજાવત લાોકાોનો કૃવર્ થકી વધુ આાવક મોળવતા થઇ શકો. આા પ્રાોજોક્ટની આુંતગડત સારી ગુણવત્તાના બબયારણ તથા ખાતરની 
કીટનુું વવતરણ આનો ખોતીનો લગતી જરૂરી તાલીમ આાપવમાું આાવો છો . 
 
લાભ કાોનો મળો? 
 • નાોંધાયોલ આનુસુર્ચત જનજાવતના ખોરૂ્તાોનો. 
 
કોટલાો લાભ મળો? 
 • પ્રમાણણત બબયારણ આનો ખાતરની કીટ વવતરણ કરવામાું આાવો છો . 
 • પ્રમાણણત બબયારણ: મકાઈ, રીંગણ, ટામોટા, ભીંર્ા, કારોલા, દુધી. 
 • ખાતર: યુરીયા, NPK, AS. 
 • લાભાથી ફાળાો : રૂ.૫૦૦ /- રાોકર્ા લોવામાું આાવો છો . 
 
યાોજનાની આરજી પદ્ધવત- 
 • જીલ્ા પ્રાયાોજના કચોરીઆો જઈ ફાોમડ આરજી કરવાની હાોય છો . 
 
આમલીકરણ સુંસ્થા- 
 • જીલ્ા પ્રાયાોજના કચોરી 
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ઘટક - ‘ઘાસચારા વવકાસ કાયડિમ (પ્ાન) 
 
કાોનો લાભ મળો? 
 • ખોરૂ્ત ખાતોદાર, જોના નામો જમીન હાોય (દરોક યાોજના માટો) 
 
શુું લાભ મળો? 
 1. AGR-૫૯ ઘાસચારા બબયારણ કીટમાું યાોજનામાું દરવર્ે લાભ મળવાપાત્ર. 
 • તમામ ખોરૂ્તાોનો ૭૫% આથવા રૂ.૧૨૦૦/- પ્રવત આોકર આો બો માુંથી જો આાોછુું  હાોય તો (વધુમાું વધુ ૨ આોકર માટો). 
 
આરજી સાથો જરૂરી પુરાવાઆાો 
 • આરજી કરોલ હાોય તોની નકલ 
 • જાવતનાો દાખલાો (આનુસૂર્ચત જાવત આનો આનુસૂર્ચત જનજાવત માટો) 
 • જમીનના દસ્તાવોજ ૭-૧૨ નાો ઉતારાો 
 • બોંક પાસબુકની નકલ આથવા કોન્સલ ચોક 
 • આાધારકાર્ડ ની નકલ 
(દરોક પુરાવાઆાો ગ્રામ સોવકનો રજુ કરવા.) 
 
આરજી ક્યાું કરવી? 
ikhedut portal પર આાોનલાઈન આરજી કરવાની રહોશો. 
 
આાોનલાઈન આરજી કરવા જલિંક 
https://ikhedut.gujarat.gov.in/Public/frm_Public_SchemeDetails.aspx  
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ઘટક - ‘આુંદર ગ્રાઉન્ડ પાઇપલાઇન 
 
કાોનો લાભ મળો? 
 • ખોરૂ્ત ખાતોદાર, જોના નામો જમીન હાોય (દરોક યાોજના માટો) 
 
શુું લાભ મળો? 
 1. (AGR-૨) યાોજનામાું સામાન્ય ખોરૂ્તાો માટો તથા (AGR-૪) યાોજનામાું આનુસૂર્ચત જાવતના ખોરૂ્તાો દર ૫ વર્ડ પછી ફરીથી 
લાભ લઈ શકશો. 
 • ૧૧૦ મીમી × ૨૦૦ મીટર પાઈપ માટો ખરીદ ક્રકમતના ૭૫% આથવા રૂ.૧૪,૨૫૦/- બો માુંથી જો આાોછુું  હાોય તો, 
 • ૧૪૦ મીમી × ૧૫૦ મીટર પાઈપ માટો ખરીદ ક્રકમતના ૭૫% આથવા રૂ.૧૦,૭૦૦/- બો માુંથી જો આાોછુું  હાોય તો, 
 • ૧૧૦ મીમી × ૧૫૦ મીટર પાઈપ માટો ખરીદ ક્રકમતના ૭૫% આથવા રૂ.૧૦,૭૦૦/- બો માુંથી જો આાોછુું  હાોય તો, 
 • ૯૦ મીમી × ૧૫૦ મીટર પાઈપ માટો ખરીદ ક્રકમતના ૭૫% આથવા રૂ.૮૪૦૦/- બો માુંથી જો આાોછુું  હાોય તો, 
 • ૧૪૦ મીમી × ૨૦૦ મીટર પાઈપ માટો ખરીદ ક્રકમતના ૭૫% આથવા રૂ.૧૪,૨૫૦/- બો માુંથી જો આાોછુું  હાોય તો આનો 
 • ૯૦ મીમી × ૨૦૦ મીટર પાઈપ માટો ખરીદ ક્રકમતના ૭૫% આથવા રૂ.૧૧,૨૫૦/- બો માુંથી જો આાોછુું  હાોય તો. 
 
આરજી સાથો જરૂરી પુરાવાઆાો 
 • આરજી કરોલ હાોય તોની નકલ 
 • જાવતનાો દાખલાો (આનુસૂર્ચત જાવત આનો આનુસૂર્ચત જનજાવત માટો) 
 • જમીનના દસ્તાવોજ ૭-૧૨ નાો ઉતારાો 
 • બોંક પાસબુકની નકલ આથવા કોન્સલ ચોક 
 • આાધારકાર્ડ ની નકલ 
(દરોક પુરાવાઆાો ગ્રામ સોવકનો રજુ કરવા.) 
 
આરજી ક્યાું કરવી? 
ikhedut portal પર આાોનલાઈન આરજી કરવાની રહોશો. 
 
આાોનલાઈન આરજી કરવા જલિંક 
https://ikhedut.gujarat.gov.in/Public/frm_Public_SchemeDetails.aspx  
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આન્ડર ગ્રાઉન્ડ પાઇપ લાઇન-પી.વી.સી. માટો સહાય 
 
સહાયનુું ધાોરણ 
NFSM (Oilseeds and Oil Palm) 
 • ખરીદ ક્રકમતના ૫૦% આથવા રુ. ૧૫૦૦૦ ની મયાડદામાું બોમાુંથી જો આાોછુ હાોય તો (hdpe પાઇપ માટો રુ. ૫૦/મીટર, pvc પાઇપ માટો રુ. ૩૫/મીટર તથા hdpe 
લોમીનોટોર્ વુવન લો ફ્લોટ પાઇપ માટો રુ. ૨૦/મીટર) 
 
NFSM PULSES 
 • ખરીદ ક્રકમતના ૫૦% આથવા રુ. ૧૫૦૦૦ પ્રવત લાભાથી બોમાુંથી જો આાોછુ હાોય તો, (hdpe પાઇપ માટો રુ. ૫૦/મીટર, pvc પાઇપ માટો રુ. ૩૫/મીટર તથા hdpe 
લોમીનોટોર્ વુવન લો ફ્લોટ પાઇપ માટો રુ. ૨૦/મીટર) 
 
NFSM WHEAT 
 • ખરીદ ક્રકમતના ૫૦% આથવા રુ. ૧૫૦૦૦ પ્રવત લાભાથી બોમાુંથી જો આાોછુ હાોય તો, (hdpe પાઇપ માટો રુ. ૫૦/મીટર, pvc પાઇપ માટો રુ. ૩૫/મીટર તથા hdpe 
લોમીનોટોર્ વુવન લો ફ્લોટ પાઇપ માટો રુ. ૨૦/મીટર) 
 
NFSM RICE 
 • રાષ્ટ્રીય ખાધ સુરક્ષા મીશન ર્ાુંગર પાક માટો ક્રકિંમતના ૫૦ % આથવા રૂ.૧૫૦૦૦/- પ્રવત લાભાથી બોમાુંથી જો આાોછુું  હાોય તો, HDPE પાઇપ માટો રૂ. ૫૦/- પ્રવત મીટર, 
PVC પાઇપ માટો રૂ. ૩૫/- પ્રવત મીટર આનો HDPE Laminated Woven lay flat Tubes માટો રૂ. ૨૦/- પ્રવત મીટર પ્રવત લાભાથી. 
 
NFSM- Nutri Cereal 
 • ખરીદ ક્રકમતના ૫૦% આથવા રુ. ૧૫૦૦૦ પ્રવત લાભાથી બોમાુંથી જો આાોછુ હાોય તો, (hdpe પાઇપ માટો રુ. ૫૦/મીટર, pvc પાઇપ માટો રુ. ૩૫/મીટર તથા hdpe 
લોમીનોટોર્ વુવન લો ફ્લોટ પાઇપ માટો રુ. ૨૦/મીટર) 
 
AGR-4 
 • આનુસુર્ચત જાવતનાું ખોરૂ્તાો માટો આો.જી.આાર-૪ યાોજના હો ઠળ ખરીદ ક્રકિંમતના ૭૫% આથવા રૂ. ૨૨,૫૦૦/- પ્રવત લાભાથી બો માુંથી જો આાોછુ હાોય તો, HDPE પાઈપ 
માટો રૂ.૫૦/- પ્રવત મીટર, PVC પાઈપ માટો રૂ.૩૫/- પ્રવત મીટર આનો HDPE laminated woven flat tube પાઈપ માટો રૂ. ૨૦/- પ્રવત મીટર 
 
AGR-3 
 • ખરીદ ક્રકિંમતના ૭૫% આથવા રૂ.૨૨,૫૦૦/- પ્રવત લાભાથી બો માુંથી જો આાોછુ હાોય તો, HDPE પાઈપ માટો રૂ.૫૦/- પ્રવત મીટર, PVC પાઈપ માટો રૂ.૩૫/- પ્રવત મીટર 
આનો HDPE laminated woven flat tube પાઈપ માટો રૂ.૨૦/- પ્રવત મીટર 
 
AGR-3(OST) 
 • ખરીદ ક્રકિંમતના ૭૫% આથવા રૂ.૨૨,૫૦૦/- પ્રવત લાભાથી બો માુંથી જો આાોછુ હાોય તો, HDPE પાઈપ માટો રૂ.૫૦/- પ્રવત મીટર, PVC પાઈપ માટો રૂ.૩૫/- પ્રવત મીટર 
આનો HDPE laminated woven flat tube પાઈપ માટો રૂ.૨૦/- પ્રવત મીટર 
 
AGR-14 
 • ખરીદ ક્રકિંમતના ૭૫% આથવા રૂ.૨૨,૫૦૦/- પ્રવત લાભાથી બો માુંથી જો આાોછુ હાોય તો, HDPE પાઈપ માટો રૂ.૫૦/- પ્રવત મીટર, PVC પાઈપ માટો રૂ.૩૫/- પ્રવત મીટર 
આનો HDPE laminated woven flat tube પાઈપ માટો રૂ.૨૦/- પ્રવત મીટર 
 
યાોજનાની આરજી પદ્ધવત- 
 • આાોનલાઈન જલિંક- 
https://ikhedut.gujarat.gov.in/Public/frm_Public_SchemeDetails.aspx 
 
આમલીકરણ સુંસ્થા- 
 • જીલ્ા ખોતીવાર્ી આવધકારીની કચોરી 
 
આન્ય શરતાો- 
 • ખાતા દ્વારા વખતાો વખત જાહો ર કરોલ પ્રાઇઝ ર્ીસ્કવરીના હો તુું માટો તૌયાર કરોલ પોનલમાું સમાવવષ્ટ ઉત્પાદક ના આવધકૃત વવકોતા પાસોથી લાભાથી ખોરૂ્તો ખરીદી 
કરવાની રહો  છો . 
 
 • ઘટક્ના પુનેઃ લાભ મોળવવાની આાોછમાું આાોછી સમય મયાડદા- ૧૦ વર્ડ 
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ઘટક - ‘ખુલ્ી પાઇપલાઇન’ 
 
કાોનો લાભ મળો? 
 • ખોરૂ્ત ખાતોદાર, જોના નામો જમીન હાોય (દરોક યાોજના માટો) 
 
શુું લાભ મળો? 
 1. (AGR-૨) યાોજનામાું સામાન્ય ખોરૂ્તાો માટો દર ૫ વર્ડ પછી ફરીથી લાભ લઈ શકશો. 
 • ખરીદક્રકમતના ૫૦% આથવા રૂ.૪૫૦૦/- બો માુંથી જો આાોછુું  હાોય તી, ખાતાદીઠ વધુમાું વધુ બો હોક્ટર રૂ.૯૦૦૦/- ની 
મયાડદામાું સહાય માલ શકો . 
 
 2. (AGR-૪) યાોજનામાું આનુસૂર્ચત જાવતના ખોરૂ્તાો દર ૫ વર્ડ પછી ફરીથી લાભ લઈ શકશો. 
 • ખરીદ ક્રકમતના ૭૫% આથવા રૂ.૬૭૫૦/- બો માુંથી જો આાોછુું  હાોય ટો, ખાતાદીઠ વધુમાું વધુ બો હોક્ટર રૂ.૧૩,૫૦૦/- ની 
મયાડદામાું સહાય મળી શકો . 
 
 3. NFSM (OS&OP) આનો NFSM (Pulses) યાોજનામાું દર ૫ વર્ડ પછી ફરીથી લાભ લઈ શકશો. 
 • ખરીદ ક્રકમતના ૭૫% આથવા રૂ. ૧૫,૦૦૦/- બો માુંથી જો આાોછુું  હાોય તો (HDPE પાઈપ માટો રૂ.૫૦/-મી., PVC પાઈપ માટો 
રૂ.૩૫/-મી., આનો HDPE લોમીનોટોર્ વુવન પાઈપ માટો રૂ.૨૦/-મી.). 
 
આરજી સાથો જરૂરી પુરાવાઆાો 
 • આરજી કરોલ હાોય તોની નકલ 
 • જાવતનાો દાખલાો (આનુસૂર્ચત જાવત આનો આનુસૂર્ચત જનજાવત માટો) 
 • જમીનના દસ્તાવોજ ૭-૧૨ નાો ઉતારાો 
 • બોંક પાસબુકની નકલ આથવા કોન્સલ ચોક  
 • આાધારકાર્ડ ની નકલ 
(દરોક પુરાવાઆાો ગ્રામ સોવકનો રજુ કરવા.) 
 
આરજી ક્યાું કરવી? 
ikhedut portal પર આાોનલાઈન આરજી કરવાની રહોશો. 
 
આાોનલાઈન આરજી કરવા જલિંક 
https://ikhedut.gujarat.gov.in/Public/frm_Public_SchemeDetails.aspx  
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ઘટક - ‘ઇલોધ્રટ્રક માોટર’ 
 
કાોનો લાભ મળો? 
 • ખોરૂ્ત ખાતોદાર, જોના નામો જમીન હાોય (દરોક યાોજના માટો) 
 
શુું લાભ મળો? 
 1. (AGR-૨) યાોજનામાું સામાન્ય ખોરૂ્તાો માટો દર ૫ વર્ડ પછી ફરીથી લાભ લઈ શકશો. 
 • ૩.૦ હાો.પા. માટો ખરીદ ક્રકમતના ૭૫% આથવા રૂ. ૮૬૦૦/- બો માુંથી આાોછુું  હાોય તો, ૫.૦ હાો.પા.માટો ખરીદ ક્રકમતના ૭૫% 
આથવા રૂ. ૯૭૫૦/- બો માુંથી આાોછુું  હાોય તો, ૭.૫ હાો.પા.માટો ખરીદ ક્રકમતના ૭૫% આથવા રૂ. ૧૨,૯૦૦/- બો માુંથી આાોછુું  
હાોય તો. 
 
 2. (AGR-૪) યાોજનામાું આનુસૂર્ચત જાવતના ખોરૂ્તાો દર ૫ વર્ડ પછી ફરીથી લાભ લઈ શકશો. 
 • ૩.૦ હાો.પા. માટો ખરીદ ક્રકમતના ૭૫% આથવા રૂ. ૮૬૦૦/- બો માુંથી આાોછુું  હાોય તો, ૫.૦ હાો.પા.માટો ખરીદ ક્રકમતના ૭૫% 
આથવા રૂ. ૯૭૫૦/- બો માુંથી આાોછુું  હાોય તો, ૭.૫ હાો.પા.માટો ખરીદ ક્રકમતના ૭૫% આથવા રૂ. ૧૨,૯૦૦/- બો માુંથી આાોછુું  
હાોય તો. 
 
 3. NFSM (OS&OP) યાોજનામાું દર ૫ વર્ડ પછી ફરીથી લાભ લઈ શકશો. 
 • ખરીદ ક્રકમતના ૫૦% આથવા રૂ. ૧૨,૯૦૦/- બો માુંથી જો આાોછુું  હાોય તો. 
 
આરજી સાથો જરૂરી પુરાવાઆાો 
 • આરજી કરોલ હાોય તોની નકલ 
 • જાવતનાો દાખલાો (આનુસૂર્ચત જાવત આનો આનુસૂર્ચત જનજાવત માટો) 
 • જમીનના દસ્તાવોજ ૭-૧૨ નાો ઉતારાો 
 • બોંક પાસબુકની નકલ આથવા કોન્સલ ચોક 
 • આાધારકાર્ડ ની નકલ 
(દરોક પુરાવાઆાો ગ્રામ સોવકનો રજુ કરવા.) 
 
આરજી ક્યાું કરવી? 
ikhedut portal પર આાોનલાઈન આરજી કરવાની રહોશો. 
 
આાોનલાઈન આરજી કરવા જલિંક 
https://ikhedut.gujarat.gov.in/Public/frm_Public_SchemeDetails.aspx  
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ઘટક - ‘સબમબસિબલ પમ્પસોટ’ 
 
કાોનો લાભ મળો? 
 • ખોરૂ્ત ખાતોદાર, જોના નામો જમીન હાોય (દરોક યાોજના માટો) 
 
શુું લાભ મળો? 
 1. (AGR-૨) યાોજનામાું સામાન્ય ખોરૂ્તાો માટો દર ૫ વર્ડ પછી ફરીથી લાભ લઈ શકશો. 
 • ૩.૦ હાો.પા. માટો ખરીદ ક્રકમતના ૭૫% આથવા રૂ. ૧૫,૭૫૦/- બો માુંથી આાોછુું  હાોય તો, ૫.૦ હાો.પા.માટો ખરીદ ક્રકમતના 
૭૫% આથવા રૂ. ૨૨,૩૫૦/- બો માુંથી આાોછુું  હાોય તો, ૭.૫ હાો.પા. માટો ખરીદ ક્રકમતના ૭૫% આથવા રૂ. ૨૭,૯૭૫/- બો માુંથી 
આાોછુું  હાોય તો, ૧૦ હાો.પા. માટો ખરીદ ક્રકમતના ૭૫% આથવા રૂ. ૩૩,૫૨૫/- બો માુંથી જ આાોછુું  હાોય તો. 
 
 2. (AGR-૪) યાોજનામાું આનુસૂર્ચત જાવતના ખોરૂ્તાો દર ૫ વર્ડ પછી ફરીથી લાભ લઈ શકશો. 
 • ૩.૦ હાો.પા. માટો ખરીદ ક્રકમતના ૭૫% આથવા રૂ. ૧૫,૭૫૦/- બો માુંથી આાોછુું  હાોય તો, ૫.૦ હાો.પા.માટો ખરીદ ક્રકમતના 
૭૫% આથવા રૂ. ૨૨,૩૫૦/- બો માુંથી જો આાોછુું  હાોય તો, ૭.૫ હાો.પા. માટો ખરીદ ક્રકમતના ૭૫% આથવા રૂ. ૨૭,૯૭૫/- બો 
માુંથી આાોછુું  હાોય તો. ૧૦ હાો.પા. માટો ખરીદ ક્રકમતના ૭૫% આથવા રૂ. ૩૩,૫૨૫/- બો માુંથી જ આાોછુું  હાોય તો. 
 
 3. NFSM (OS&OP) યાોજનામાું દર ૫ વર્ડ પછી ફરીથી લાભ લઈ શકશો. 
 • ખરીદ ક્રકમતના ૫૦% આથવા રૂ. ૨૫,૦૦૦/- બો માુંથી જો આાોછુું  હાોય તો. 
 
 4. NFSM (Pulses) યાોજનામાું દર ૫ વર્ડ પછી ફરીથી લાભ લઈ શકશો. 
 • ખરીદ ક્રકમતના ૫૦% આથવા રૂ. ૧૦,૦૦૦/- બો માુંથી જો આાોછુું  હાોય તો. 
 
આરજી સાથો જરૂરી પુરાવાઆાો 
 • આરજી કરોલ હાોય તોની નકલ 
 • જાવતનાો દાખલાો (આનુસૂર્ચત જાવત આનો આનુસૂર્ચત જનજાવત માટો) 
 • જમીનના દસ્તાવોજ ૭-૧૨ નાો ઉતારાો 
 • બોંક પાસબુકની નકલ આથવા કોન્સલ ચોક 
 • આાધારકાર્ડ ની નકલ 
(દરોક પુરાવાઆાો ગ્રામ સોવકનો રજુ કરવા.) 
 
આરજી ક્યાું કરવી? 
ikhedut portal પર આાોનલાઈન આરજી કરવાની રહોશો. 
 
આાોનલાઈન આરજી કરવા જલિંક 
https://ikhedut.gujarat.gov.in/Public/frm_Public_SchemeDetails.aspx  
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આાોઈલ આોન્દ્જીન સહાય  
 
કાોનો લાભ મળો? 
 • ખોરૂ્ત ખાતોદાર, જોના નામો જમીન હાોય (દરોક યાોજના માટો) 
 
શુું લાભ મળો? 
 1.(AGR-૨) યાોજનામાું સામાન્ય ખોરૂ્તાો માટો દર ૫ વર્ડ પછી ફરીથી લાભ લઈ શકશો. 
 • ૩.૦ હાો.પા. થી ૩.૫ હાો.પા. માટો ખરીદ ક્રકમતના ૭૫% આથવા રૂ. ૮૭૦૦/- બો માુંથી આાોછુું  હાોય તો, ૫.૦ હાો.પા.માટો ખરીદ 
ક્રકમતના ૭૫% આથવા રૂ. ૧૨,૦૦૦/- બો માુંથી આાોછુું  હાોય તો, ૭.૫ થી ૮.૦ હાો.પા.માટો ખરીદ ક્રકમતના ૭૫% આથવા રૂ. 
૧૩,૫૦૦/- બો માુંથી આાોછુું  હાોય તો, ૧૦ હાો.પા. માટો ખરીદ ક્રકમતના ૭૫% આથવા રૂ. ૧૩,૮૭૫/- બો માુંથી જ આાોછુું  હાોય તો. 
 
 2. (AGR-૪) યાોજનામાું આનુસૂર્ચત જાવતના ખોરૂ્તાો દર ૫ વર્ડ પછી ફરીથી લાભ લઈ શકશો. 
 • ૩.૦ હાો.પા. થી ૩.૫ હાો.પા. માટો ખરીદ ક્રકમતના ૭૫% આથવા રૂ. ૮૭૦૦/- બો માુંથી આાોછુું  હાોય તો, ૫.૦ હાો.પા.માટો ખરીદ 
ક્રકમતના ૭૫% આથવા રૂ. ૧૨,૦૦૦/- બો માુંથી જો આાોછુું  હાોય તો, ૭.૫ હાો.પા. થી ૮.૦ હાો.પા. માટો ખરીદ ક્રકમતના ૭૫% 
આથવા રૂ. ૧૩,૫૦૦/- બો માુંથી આાોછુું  હાોય તો. ૧૦ હાો.પા. માટો ખરીદ ક્રકમતના ૭૫% આથવા રૂ. ૧૩,૮૭૫/- બો માુંથી જ 
આાોછુું  હાોય તો. 
 
 3. NFSM (OS&OP) યાોજનામાું દર ૫ વર્ડ પછી ફરીથી લાભ લઈ શકશો. 
 • ખરીદ ક્રકમતના ૫૦% આથવા રૂ. ૧૩,૮૭૫/- બો માુંથી જો આાોછુું  હાોય તો. 
 
આરજી સાથો જરૂરી પુરાવાઆાો 
 • આરજી કરોલ હાોય તોની નકલ 
 • જાવતનાો દાખલાો (આનુસૂર્ચત જાવત આનો આનુસૂર્ચત જનજાવત માટો) 
 • જમીનના દસ્તાવોજ ૭-૧૨ નાો ઉતારાો 
 • બોંક પાસબુકની નકલ આથવા કોન્સલ ચોક 
 • આાધારકાર્ડ ની નકલ 
(દરોક પુરાવાઆાો ગ્રામ સોવકનો રજુ કરવા.) 
 
આરજી ક્યાું કરવી? 
 • ikhedut portal પર આાોનલાઈન આરજી કરવાની રહોશો. 
 
આાોનલાઈન આરજી કરવા જલિંક 
https://ikhedut.gujarat.gov.in/Public/frm_Public_SchemeDetails.aspx  
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ટ્રોક્ટર સહાય  
 
 કાોનો લાભ મળો? 
 • ખોરૂ્ત ખાતોદાર, જોના નામો જમીન હાોય (દરોક યાોજના માટો) 
 
 શુું લાભ મળો? 
 1. (AGR-50) યાોજનામાું દર ૧૦ વર્ડ પછી ફરીથી લાભ લઈ શકશો. 
 • ખરીદ ક્રકમતના ૨૫% આથવા રૂ. ૪૫,૦૦૦/- ની મયાડદામાું બો માુંથી જો આાોછુું  હાોય તો પ્રમાણો (૪૦ હાો.પા. સુધી) મળી શકો . 
 •  ખરીદ ક્રકમતના ૨૫% આથવા રૂ. ૬૦,૦૦૦/- ની મયાડદામાું બો માુંથી જો આાોછુું  હાોય તો પ્રમાણો (૪૦-૬૦ હાો.પા. સુધી) મળી 
શકો . 
 
 આરજી સાથો જરૂરી પુરાવાઆાો 
 • આરજી કરોલ હાોય તોની નકલ 
 • જાવતનાો દાખલાો (આનુસૂર્ચત જાવત આનો આનુસૂર્ચત જનજાવત માટો) 
 • જમીનના દસ્તાવોજ ૭-૧૨ નાો ઉતારાો 
 • બોંક પાસબુકની નકલ આથવા કોન્સલ ચોક 
 • આાધારકાર્ડ ની નકલ 
 (દરોક પુરાવાઆાો ગ્રામ સોવકનો રજુ કરવા.) 
 
 આરજી ક્યાું કરવી? 
 ikhedut portal પર આાોનલાઈન આરજી કરવાની રહોશો. 
 
 આાોનલાઈન આરજી કરવા જલિંક 
 https://ikhedut.gujarat.gov.in/Public/frm_Public_SchemeDetails.aspx 
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‘આાોટાોમોટીક સીર્ કમ ફટીલાઈઝર ્ીલ’ સહાય  
 
કાોનો લાભ મળો? 
 • ખોરૂ્ત ખાતોદાર, જોના નામો જમીન હાોય (દરોક યાોજના માટો) 
 
શુું લાભ મળો? 
 1. (AGR-૨ FM) યાોજનામાું દર ૭ વર્ડ પછી ફરીથી લાભ લઈ શકશો. 
 • સામાન્ય ખોરૂ્તનો કુલ ખચડના ૪૦% આથવા રૂ.૨૪,૦૦૦/- (૫ ટાઇન્સ), રૂ.૧૬,૦૦૦/- (૭ ટાઇન્સ), રૂ. ૧૭,૦૦૦/- (૯ 
ટાઇન્સ), રૂ.૧૯,૩૦૦/- (૧૧ ટાઇન્સ), રૂ.૨૧,૦૦૦/- (૧૩ ટાઇન્સ), રૂ.૨૨,૪૦૦/- (૧૫ ટાઇન્સ). 
 •  નાના/સીમાુંત/મક્રહલા ખોરૂ્તનો કુલ ખચડના ૫૦% આથવા રૂ.૩૦,૦૦૦/- (૫ ટાઇન્સ), રૂ.૧૮,૦૦૦/- (૭ ટાઇન્સ), રૂ. 
૨૧,૩૦૦/- (૯ ટાઇન્સ), રૂ.૨૪,૧૦૦/- (૧૧ ટાઇન્સ), રૂ.૨૬,૯૦૦/- (૧૩ ટાઇન્સ), રૂ.૨૮,૦૦૦/- (૧૫ ટાઇન્સ),  બ 
માુંથી જો આાોછુું  હાોય તો. 
 
 2. NFSM (Pulses) યાોજનામાું દર ૫ વર્ડ પછી ફરીથી લાભ લઈ શકશો. 
 • સામાન્ય ખોરૂ્તનો કુલ ખચડના ૪૦% આથવા રૂ.૧૬,૦૦૦/- (૩૫ BHPથી વધુ) તોમજ નાના/સીમાુંત/મક્રહલા ખોરૂ્તનો કુલ 
ખચડના ૫૦% આથવા રૂ.૨૦,૦૦૦/- (૩૫ BHP થી વધુ) આો બો માુંથી જો આાોછુું  હાોય તો. 
 
 3. NFSM (OS&OP) યાોજનામાું દર ૫ વર્ડ પછી ફરીથી લાભ લઈ શકશો. 
 • સામાન્ય ખોરૂ્તનો કુલ ખચડના ૪૦% આથવા રૂ.૧૨,૦૦૦/- (૨૦ થી ૩૫ BHP સુધી), રૂ.૧૬,૦૦૦/- (૩૫ BHP થી વધુ) 
તોમજ નાના/સીમાુંત/મક્રહલા ખોરૂ્તનો કુલ ખચડના ૫૦% આથવા રૂ.૧૫,૦૦૦/- (૨૦-૩૫ BHP સુધી), રૂ.૨૦,૦૦૦/- (૩૫ 
BHP થી વધુ) આો બો માુંથી જો આાોછુું  હાોય તો. 
 
આરજી સાથો જરૂરી પુરાવાઆાો 
 • આરજી કરોલ હાોય તોની નકલ 
 • જાવતનાો દાખલાો (આનુસૂર્ચત જાવત આનો આનુસૂર્ચત જનજાવત માટો) 
 • જમીનના દસ્તાવોજ ૭-૧૨ નાો ઉતારાો 
 • બોંક પાસબુકની નકલ આથવા કોન્સલ ચોક 
 • આાધારકાર્ડ ની નકલ 
(દરોક પુરાવાઆાો ગ્રામ સોવકનો રજુ કરવા.) 
 
આરજી ક્યાું કરવી? 
ikhedut portal પર આાોનલાઈન આરજી કરવાની રહોશો. 
 
આાોનલાઈન આરજી કરવા જલિંક 
https://ikhedut.gujarat.gov.in/Public/frm_Public_SchemeDetails.aspx 
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કમ્બાઇન્ડ હાવેસ્ટરની ખરીદી માટો સહાય 
 
સહાયનુું ધાોરણ 
 
સોલ્ફ પ્રાોપોલોર્, ટ્રોક્ટર આાોપરોટોર્,૧૪ ફીટ કટર બાર સુધી: 
 • સામાન્ય ખોરૂ્ત: ખચડના ૪૦% આથવા રૂ. ૬.૪૦ લાખ આો બો માુંથી જો આાોછુ હાોય તો, 
નાના/બસમાુંત/મક્રહલા/આનુ. જાવત-જનજાવતના ખોરૂ્તાો: ખચડના ૫૦% આથવા રૂ. ૮ લાખ આો બો માુંથી જો આાોછુ હાોય, 
 
ટ્રોક્ટર આાોપરોટોર્,૧૦ ફીટ કટર બાર સુધી: 
 • સામાન્ય ખોરૂ્ત: ખચડના ૪૦% આથવા રૂ. ૨.૪૦ લાખ આો બો માુંથી જો આાોછુ હાોય, 
નાના/બસમાુંત/મક્રહલા/આનુ. જાવત-જનજાવતના ખોરૂ્તાો: ખચડના ૫૦% આથવા રૂ. ૩ લાખ આો બો માુંથી જો આાોછુ હાોય 
 
ટ્રોકટર,૬-૮ ફીટ કટર બાર: 
 • સામાન્ય ખોરૂ્ત: ખચડના ૪૦% આથવા રૂ. ૮.૮૦ લાખ આો બો માુંથી જો આાોછુ હાોય, નાના/બસમાુંત/મક્રહલા/આનુ. જાવત-
જનજાવતના ખોરૂ્તાો: ખચડના ૫૦ % આથવા રૂ. ૧૧ લાખ આો બો માુંથી જો આાોછુ હાોય 
 
ટ્રોકટર, ૬ ફીટ કટર બારથી નીચો: 
 • સામાન્ય ખોરૂ્ત: ખચડના ૪૦% આથવા રૂ. ૫.૬૦ લાખ આો બો માુંથી જો આાોછુ હાોય, નાના/બસમાુંત/મક્રહલા/આનુ. જાવત-
જનજાવતના ખોરૂ્તાો: ખચડના ૫૦% આથવા રૂ. ૭ લાખ આો બો માુંથી જો આાોછુ હાોય 
 
યાોજનાની આરજી પદ્ધવત- 
આાોનલાઈન જલિંક- 
https://ikhedut.gujarat.gov.in/Public/frm_Public_SchemeDetails.aspx  
 
આમલીકરણ સુંસ્થા- 
જીલ્ા ખોતીવાર્ી આવધકારીની કચોરી 
 
આન્ય શરતાો- 
ખાતા દ્વારા વખતાો વખત જાહો ર કરોલ પ્રાઇઝ ર્ીસ્કવરીના હો તુું માટો તૌયાર કરોલ પોનલમાું સમાવવષ્ટ ઉત્પાદક ના આવધકૃત 
વવકોતા પાસોથી લાભાથી ખોરૂ્તો ખરીદી કરવાની રહો  છો  
 
ઘટક્ના પુનેઃ લાભ મોળવવાની આાોછમાું આાોછી સમય મયાડદા- ૧૦ વર્ડ 
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કલ્ટીવોટર/પલાઉ/હો રાો સહાય  
 
કાોનો લાભ મળો? 
 • ખોરૂ્ત ખાતોદાર, જોના નામો જમીન હાોય (દરોક યાોજના માટો) 
 
શુું લાભ મળો? 
 1. (AGR-2 FM) યાોજનામાું દર ૭ વર્ડ પછી ફરીથી લાભ લઈ શકશો. 
 • સામાન્ય ખોરૂ્તનો કુલ ખચડના ૪૦% આથવા રૂ.૧૬,૦૦૦/- (૨૦ BHP સુધી), રૂ.૨૫,૦૦૦/- (૨૦-૩૫ BHP), રૂ. 
૪૦,૦૦૦/- (૩૫ BHP થી વધુ), તોમજ નાના/સીમાુંત/મક્રહલા ખોરૂ્તનો કુલ ખચડના ૫૦% આથવા રૂ.૨૦,૦૦૦/- (૨૦ BHP 
સુધી), રૂ.૩૦,૦૦૦/- (૨૦-૩૫ BHP સુધી) રૂ.૫૦,૦૦૦/- (૩૫ BHP થી વધુ) આો બો માુંથી જો આાોછુું  હાોય તો. 
 
આરજી સાથો જરૂરી પુરાવાઆાો 
 • આરજી કરોલ હાોય તોની નકલ 
 • જાવતનાો દાખલાો (આનુસૂર્ચત જાવત આનો આનુસૂર્ચત જનજાવત માટો) 
 • જમીનના દસ્તાવોજ ૭-૧૨ નાો ઉતારાો 
 • બોંક પાસબુકની નકલ આથવા કોન્સલ ચોક 
 • આાધારકાર્ડ ની નકલ 
(દરોક પુરાવાઆાો ગ્રામ સોવકનો રજુ કરવા.) 
 
આરજી ક્યાું કરવી? 
ikhedut portal પર આાોનલાઈન આરજી કરવાની રહોશો. 
 
આાોનલાઈન આરજી કરવા જલિંક 
https://ikhedut.gujarat.gov.in/Public/frm_Public_SchemeDetails.aspx  
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ખોતીના આન્ય આાોજાર/સાધન માટો સહાય 
 
સહાયનુું ધાોરણ 
 
AGR 2 (FM) 
 • આા ધટક હો ઠળ ફટીલાઇઝર િાોર્કાસ્ટર, પ્ાસ્ટીક મલ્ચ લોઇું ગ મશીન, સ્લોશર, સ્ટબલ શોવર, મલ્ચર સાધનાોની સહાય 
માટો આરજી કરી શકાશો. સામાન્ય વગડના ખોરૂ્તાો માટો : નાના/ બસમાુંત; મક્રહલા ખોરૂ્ત લાભાથી માટો - કુલ ખચડના ૫૦ % 
આથવા રૂ. ૧૫ હજાર આો બો માુંથી જો આાોછુ હાોય તો. - આન્ય ખોરૂ્ત લાભાથી માટો - કુલ ખચડના ૪૦ % આથવા રૂ. ૧૨ હજાર 
આો બો માુંથી જો આાોછુ હાોય તો. 
 
AGR 3 (FM) 
 • આા ધટક હો ઠળ ફટીલાઇઝર િાોર્કાસ્ટર, પ્ાસ્ટીક મલ્ચ લોઇું ગ મશીન, સ્લોશર, સ્ટબલ શોવર, મલ્ચર સાધનાોની સહાય 
માટો આરજી કરી શકાશો. કુલ ખચડના ૫૦ % આથવા રૂ. ૧૫ હજાર આો બો માુંથી જો આાોછુ હાોય તો. - આન્ય ખોરૂ્ત લાભાથી માટો 
- કુલ ખચડના ૪૦ % આથવા રૂ. ૧૨ હજાર આો બો માુંથી જો આાોછુ હાોય તો. 
 
AGR 4 (FM) 
 • આા ધટક હો ઠળ ફટીલાઇઝર િાોર્કાસ્ટર, પ્ાસ્ટીક મલ્ચ લોઇું ગ મશીન, સ્લોશર, સ્ટબલ શોવર, મલ્ચર સાધનાોની સહાય 
માટો આરજી કરી શકાશો. ખોરૂ્ત લાભાથી માટો - કુલ ખચડના ૫૦ % આથવા રૂ. ૧૫ હજાર આો બો માુંથી જો આાોછુ હાોય તો. - આન્ય 
ખોરૂ્ત લાભાથી માટો - કુલ ખચડના ૪૦ % આથવા રૂ. ૧૨ હજાર આો બો માુંથી જો આાોછુ હાોય તો. 
 
SMAM-Sub Mission on Agricultural Mechanization 
 • આા ધટક હો ઠળ ફટીલાઇઝર િાોર્કાસ્ટર, પ્ાસ્ટીક મલ્ચ લોઇું ગ મશીન, સ્લોશર, સ્ટબલ શોવર, મલ્ચર સાધનાોની સહાય 
માટો આરજી કરી શકાશો. સબમીશન આાોન આોગ્રીકલ્ચરલ મીકોનાઈઝોશન : આનુ. જાવત / જનજાવત; નાના / બસમાુંત; મક્રહલા 
ખોરૂ્તાો માટો : રૂ. ૬૩ હજાર આનો આન્ય લાભાથીનો રૂ. ૫૦ હજાર. 
 
યાોજનાની આરજી પદ્ધવત- 
 • આાોનલાઈન જલિંક-  
https://ikhedut.gujarat.gov.in/Public/frm_Public_SchemeDetails.aspx  
 
આમલીકરણ સુંસ્થા- 
 • જીલ્ા ખોતીવાર્ી આવધકારીની કચોરી 
 
આન્ય શરતાો- 
 • ખાતા દ્વારા વખતાો વખત જાહો ર કરોલ પ્રાઇઝ ર્ીસ્કવરીના હો તુું માટો તૌયાર કરોલ પોનલમાું સમાવવષ્ટ ઉત્પાદક ના આવધકૃત 
વવકોતા પાસોથી લાભાથી ખોરૂ્તો ખરીદી કરવાની રહો  છો  
 
 • ઘટક્ના પુનેઃ લાભ મોળવવાની આાોછમાું આાોછી સમય મયાડદા- ૦૭ વર્ડ 
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તાર્પત્રી સહાય યાોજના  
 
કાોનો લાભ મળો? 
 • ખોરૂ્ત ખાતોદાર, જોના નામો જમીન હાોય (દરોક યાોજના માટો) 
 
શુું લાભ મળો? 
 • તમામ ખોરૂ્તાોનો કુલ ખચડના ૫૦% આથવા રૂ.૧૨૫૦/- આો બો માુંથી જો આાોછુું  હાોય તો તોમજ ખાતાદીઠ વધુમાું વધુ ૨ નુંગ દર 
૩ વર્ે મળી શકો . 
 
આરજી સાથો જરૂરી પુરાવાઆાો 
 • આરજી કરોલ હાોય તોની નકલ 
 • જાવતનાો દાખલાો (આનુસૂર્ચત જાવત આનો આનુસૂર્ચત જનજાવત માટો) 
 • જમીનના દસ્તાવોજ ૭-૧૨ નાો ઉતારાો 
 • બોંક પાસબુકની નકલ આથવા કોન્સલ ચોક 
 • આાધારકાર્ડ ની નકલ 
(દરોક પુરાવાઆાો ગ્રામ સોવકનો રજુ કરવા.) 
 
આરજી ક્યાું કરવી? 
ikhedut portal પર આાોનલાઈન આરજી કરવાની રહોશો. 
 
આાોનલાઈન આરજી કરવા જલિંક 
https://ikhedut.gujarat.gov.in/Public/frm_Public_SchemeDetails.aspx 
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પાવર ટીલર સહાય  
 
કાોનો લાભ મળો? 
 • ખોરૂ્ત ખાતોદાર, જોના નામો જમીન હાોય (દરોક યાોજના માટો) 
 
શુું લાભ મળો? 
 1. (AGR-2 FM) યાોજનામાું દર ૧૦ વર્ડ પછી ફરીથી લાભ લઈ શકશો. 
 • સામાન્ય ખોરૂ્તનો કુલ ખચડના ૪૦% આથવા રૂ.૫૦,૦૦૦/-આો બો માુંથી જો આાોછુું  હાોય તો તોમજ સામાન્ય જાવતના 
નાના/સીમાુંત/મક્રહલા ખોરૂ્તનો કુલ ખચડના ૫૦% આથવા રૂ.૬૫,૦૦૦/- આો બો માુંથી જો આાોછુું  હાોય તો (૮ બી.આોચ.પી. થી 
નીચો) 
 • સામાન્ય ખોરૂ્તનો કુલ ખચડના ૪૦% આથવા રૂ.૭૦,૦૦૦/-આો બો માુંથી જો આાોછુું  હાોય તો તોમજ સામાન્ય જાવતના 
નાના/સીમાુંત/મક્રહલા ખોરૂ્તનો કુલ ખચડના ૫૦% આથવા રૂ.૮૫,૦૦૦/- આો બો માુંથી જો આાોછુું  હાોય તો (૮ બી.આોચ.પી. થી 
વધુ) 
 
 2. (AGR-3 FM) યાોજનામાું આનુસુર્ચત જનજાવત તોમજ (AGR-4 FM) યાોજનામાું આનુસુર્ચત જાવતના ખોરૂ્ત દર ૧૦ વર્ડ 
પછી ફરીથી લાભ લઈ શકશો. 
 • કુલ ખચડના ૫૦% આથવા રૂ.૬૫,૦૦૦/- આો બો માુંથી જો આાોછુું  હાોય તો (૮ બી.આોચ.પી. થી નીચો) 
 • કુલ ખચડના ૫૦% આથવા રૂ.૮૫,૦૦૦/- આો બો માુંથી જો આાોછુું  હાોય તો (૮ બી.આોચ.પી. થી વધુ) 
 
આરજી સાથો જરૂરી પુરાવાઆાો 
 • આરજી કરોલ હાોય તોની નકલ 
 • જાવતનાો દાખલાો (આનુસૂર્ચત જાવત આનો આનુસૂર્ચત જનજાવત માટો) 
 • જમીનના દસ્તાવોજ ૭-૧૨ નાો ઉતારાો 
 • બોંક પાસબુકની નકલ આથવા કોન્સલ ચોક 
 • આાધારકાર્ડ ની નકલ 
(દરોક પુરાવાઆાો ગ્રામ સોવકનો રજુ કરવા.) 
 
આરજી ક્યાું કરવી? 
ikhedut portal પર આાોનલાઈન આરજી કરવાની રહોશો. 
 
આાોનલાઈન આરજી કરવા જલિંક 
https://ikhedut.gujarat.gov.in/Public/frm_Public_SchemeDetails.aspx  
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પાવર થ્રોશર સહાય  
 
કાોનો લાભ મળો? 
 • ખોરૂ્ત ખાતોદાર, જોના નામો જમીન હાોય (દરોક યાોજના માટો) 
 
શુું લાભ મળો? 
 1. (AGR-2 FM) આનો NFSM (OS & OP) યાોજનામાું દર ૧૦ વર્ડ પછી ફરીથી લાભ લઈ શકશો. 
 • સામાન્ય ખોરૂ્તનો કુલ ખચડના ૪૦% આથવા રૂ.૨૫,૦૦૦/- (૨૦ BHP સુધી), રૂ.૩૦,૦૦૦/- (૨૦-૩૫ BHP સુધી, 
રૂ.૮૦,૦૦૦/- (૩૫ BHP થી વધુ), તોમજ નાના/સીમાુંત/મક્રહલા ખોરૂ્તનો કુલ ખચડના ૫૦% આથવા રૂ.૩૦,૦૦૦/- (૨૦ BHP 
સુધી), રૂ. ૪૦,૦૦૦/- (૨૦-૩૫ BHP સુધી), રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- (૩૫ BHP થી વધુ) આો બો માુંથી જો આાોછુું  હાોય તો. 
 
 2. NFSM(Pluses) યાોજનામાું ખોરૂ્ત દર ૧૦ વર્ડ પછી ફરીથી લાભ લઈ શકશો. 
 • સામાન્ય ખોરૂ્તનો કુલ ખચડના ૪૦% આથવા રૂ.૮૦,૦૦૦/- (૩૫ BHP થી વધુ), તોમજ નાના/સીમાુંત/મક્રહલા ખોરૂ્તનો કુલ 
ખચડના ૫૦% આથવા રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- (૩૫ BHP થી વધુ) આો બો માુંથી જો આાોછુું  હાોય તો. 
 
આરજી સાથો જરૂરી પુરાવાઆાો 
 • આરજી કરોલ હાોય તોની નકલ 
 • જાવતનાો દાખલાો (આનુસૂર્ચત જાવત આનો આનુસૂર્ચત જનજાવત માટો) 
 • જમીનના દસ્તાવોજ ૭-૧૨ નાો ઉતારાો 
 • બોંક પાસબુકની નકલ આથવા કોન્સલ ચોક 
 • આાધારકાર્ડ ની નકલ 
(દરોક પુરાવાઆાો ગ્રામ સોવકનો રજુ કરવા.) 
 
આરજી ક્યાું કરવી? 
ikhedut portal પર આાોનલાઈન આરજી કરવાની રહોશો. 
 
આાોનલાઈન આરજી કરવા જલિંક 
https://ikhedut.gujarat.gov.in/Public/frm_Public_SchemeDetails.aspx  
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પાવર સુંચાજલત સ્પ્રોયર સહાય  
 
કાોનો લાભ મળો? 
 • ખોરૂ્ત ખાતોદાર, જોના નામો જમીન હાોય (દરોક યાોજના માટો) 
 
શુું લાભ મળો? 
 1. (AGR-2) યાોજનામાું દર ૫ વર્ડ પછી ફરીથી લાભ લઈ શકશો. 
 • ખરીદ ક્રકમતના ૫૦% આથવા રૂ. ૩૦૦૦/- બો માુંથી જો આાોછુું  હાોય તો, ખાતાદીઠ વધુમાું વધુ આોક નુંગ. 
 
 • (AGR-4) યાોજનામાું આનુસુર્ચત જાવતના ખોરૂ્તાો દર ૫ વર્ડ પછી ફરીથી લાભ લઈ શકશો. 
 • ખરીદ ક્રકમતના ૭૫% આથવા રૂ. ૪૫૦૦/- બો માુંથી જો આાોછુું  હાોય તો, ખાતાદીઠ વધુમાું વધુ આોક નુંગ. 
 
 2. NFSM (OS&OP) આનો NFSM (Pulses) યાોજનામાું દર ૫ વર્ડ પછી ફરીથી લાભ લઈ શકશો. 
 • સામાન્ય ખોરૂ્ત માટો ખરીદ ક્રકમતના ૪૦% આથવા રૂ.૩૦૦૦/-  બો માુંથી જો આાોછુું  હાોય તો આનો 
SC/ST/નાના/સીમાુંત/મક્રહલા ખોરૂ્ત માટો ૧૦% વધુ રૂ.૩૮૦૦/- ની મયાડદામાું ખાતાદીઠ વધુમાું વધુ આોક નુંગ (૧૬ લી. થી 
આાોછા) સામાન્ય ખોરૂ્ત માટો ખરીદ ક્રકમતના ૪૦% આથવા રૂ.૮૦૦૦/- બો માુંથી જો આાોછુું  હાોય તો આનો 
SC/ST/નાના/સીમાુંત/મક્રહલા ખોરૂ્ત માટો ખરીદ ક્રકમતના ૧૦% આથવા રૂ.૧૦,૦૦૦/- ન મયાડદામાું ખાતાદીઠ વધુમાું વધુ 
આોક નુંગ (૧૬ લી. થી માોટા) 
 
આરજી સાથો જરૂરી પુરાવાઆાો 
 • આરજી કરોલ હાોય તોની નકલ 
 • જાવતનાો દાખલાો (આનુસૂર્ચત જાવત આનો આનુસૂર્ચત જનજાવત માટો) 
 • જમીનના દસ્તાવોજ ૭-૧૨ નાો ઉતારાો 
 • બોંક પાસબુકની નકલ આથવા કોન્સલ ચોક 
 • આાધારકાર્ડ ની નકલ 
(દરોક પુરાવાઆાો ગ્રામ સોવકનો રજુ કરવા.) 
 
આરજી ક્યાું કરવી? 
ikhedut portal પર આાોનલાઈન આરજી કરવાની રહોશો. 
 
આાોનલાઈન આરજી કરવા જલિંક 
https://ikhedut.gujarat.gov.in/Public/frm_Public_SchemeDetails.aspx  
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રાોટાવોટર સહાય 
 
કાોનો લાભ મળો? 
 • ખોરૂ્ત ખાતોદાર, જોના નામો જમીન હાોય (દરોક યાોજના માટો) 
 
શુું લાભ મળો? 
 1. (AGR-2 FM) યાોજનામાું દર ૭ વર્ડ આનો NFSM (OS & OP) યાોજનામાું દર ૫ વર્ડ પછી ફરીથી લાભ લઈ શકશો. 
 • સામાન્ય ખોરૂ્તનો કુલ ખચડના ૪૦% આથવા રૂ.૩૪,૦૦૦/- (૫ ફીટ), રૂ.૩૫,૮૦૦/- (૬ ફીટ), રૂ.૩૮,૧૦૦/- (૭ ફીટ), 
તોમજ નાના/સીમાુંત/મક્રહલા ખોરૂ્તનો કુલ ખચડના ૫૦% આથવા રૂ.૪૨,૦૦૦/- (૫ ફીટ), રૂ. ૪૪,૮૦૦/- (૬ ફીટ), 
રૂ.૪૭,૬૦૦/- (૭ ફીટ), ૫૦,૪૦૦/- (૮ ફીટ), આો બો માુંથી જો આાોછુું  હાોય તો. 
 
 2. NFSM(Pluses) યાોજનામાું ખોરૂ્ત દર ૧૦ વર્ડ પછી ફરીથી લાભ લઈ શકશો. 
 • સામાન્ય ખોરૂ્તનો કુલ ખચડના ૪૦% આથવા રૂ.૩૫,૮૦૦/- (૬ ફીટ), રૂ.૩૮,૧૦૦/- (૭ ફીટ) તોમજ નાના/સીમાુંત/મક્રહલા 
ખોરૂ્તનો કુલ ખચડના ૫૦% આથવા રૂ.૪૪,૮૦૦/- (૬ ફીટ), રૂ.૪૭,૬૦૦/- (૭ ફીટ), આો બો માુંથી જો આાોછુું  હાોય તો. 
 
આરજી સાથો જરૂરી પુરાવાઆાો 
 • આરજી કરોલ હાોય તોની નકલ 
 • જાવતનાો દાખલાો (આનુસૂર્ચત જાવત આનો આનુસૂર્ચત જનજાવત માટો) 
 • જમીનના દસ્તાવોજ ૭-૧૨ નાો ઉતારાો 
 • બોંક પાસબુકની નકલ આથવા કોન્સલ ચોક 
 • આાધારકાર્ડ ની નકલ 
(દરોક પુરાવાઆાો ગ્રામ સોવકનો રજુ કરવા.) 
 
આરજી ક્યાું કરવી? 
ikhedut portal પર આાોનલાઈન આરજી કરવાની રહોશો. 
 
આાોનલાઈન આરજી કરવા જલિંક 
https://ikhedut.gujarat.gov.in/Public/frm_Public_SchemeDetails.aspx   
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સ્ટાોરોજ યુજનટ 
 
કાોનો લાભ મળો? 
 • ખોરૂ્ત ખાતોદાર, જોના નામો જમીન હાોય (દરોક યાોજના માટો) 
 
શુું લાભ મળો? 
 1. RKVY યાોજનામાું આાજીવન આોક વખત લાભ મળશો. 
 • તમામ ખોરૂ્તાો માટો ખચડના ૫૦% આથવા રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/-પ્રવત યુજનટ (લુંબાઈ ૯ મી × પહાોળાઈ ૬ મી. × ઊુંચાઈ ૧૨ ફીટ). 
 
આરજી સાથો જરૂરી પુરાવાઆાો 
 • આરજી કરોલ હાોય તોની નકલ 
 • જાવતનાો દાખલાો (આનુસૂર્ચત જાવત આનો આનુસૂર્ચત જનજાવત માટો) 
 • જમીનના દસ્તાવોજ ૭-૧૨ નાો ઉતારાો 
 • બોંક પાસબુકની નકલ આથવા કોન્સલ ચોક 
 • આાધારકાર્ડ ની નકલ 
(દરોક પુરાવાઆાો ગ્રામ સોવકનો રજુ કરવા.) 
 
આરજી ક્યાું કરવી? 
ikhedut portal પર આાોનલાઈન આરજી કરવાની રહોશો. 
 
આાોનલાઈન આરજી કરવા જલિંક 
https://ikhedut.gujarat.gov.in/Public/frm_Public_SchemeDetails.aspx  
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પશુપાલકાો માટોની યાોજના 
રાજ્માું શ્રોષ્ઠ પશુપાલક પુરસ્કાર વવતરણ યાોજના 

 
હો તુ- 
 • રાજ્માું પશુપાલન ક્ષોત્રો પશુપાોર્ણ, પશુ સુંવધડન, પશુ રહો ઠાણ, પશુ આારાોગ્ય જોવા પશુપાલનના મહત્વના પાસાઆાોનો 
આાવરી લઇ આાધુજનક સુંશાોધનાોનાો ઉપયાોગ કરીનો પશુપાલન વ્યવસાયનો આાદશડ આનો નફાકારક બનાવનાર પશુપાલકાોનો 
પ્રાોત્સાહન આાપવુું આનો તોમાુંથી પ્રોરણા મોળવી આન્ય પશપુાલકાો પણ આા રીતો પશુપાલન વ્યવસાય કરવા પ્રોરાય તોવાો છો . 
 
લાયકાત- 
 • રાજ્ના વ્યક્તક્તગત પશુપાલકાો ધ્વારા પશુપાલન ક્ષોત્રમાું કરવામાું આાવોલ નાોંધપાત્ર કામગીરી સુંદભે પશુપાલક દરખાસ્ત કરી શકો  છો . 
 
યાોજનાનાો લાભ- 
 • આા યાોજના હો ઠળ રાજ્ કક્ષાના ત્રણ, દરોક જીલ્ા કક્ષાના બો આનો દરોક તાલુકા કક્ષાના બો આોમ રાજ્ના કુલ ૫૬૫ શ્રોષ્ઠ પશુપાલકાોનો 
આોવાોર્ડ  આાપવામાું આાવો છો . 
 • ઇનામ ની રકમ  
૧) તાલુકામાું પ્રથમ આાવનાર :-  રૂ.૧૦,૦૦૦/- 
૨) તાલુકામાું બીજા િમો આાવનાર :- રૂ. ૫૦૦૦/- 
૩) જીલ્ામાું પ્રથમ આાવનાર :- રૂ.૧૫,૦૦૦/- 
૪) જીલ્ામાું બીજા િમો આાવનાર :- રૂ.૧૦,૦૦૦/- 
 
જરૂર પુરાવાઆાો:- 
 • રોશનકાર્ડ ની નકલ 
 • આાધારકાર્ડ ની નકલ 
 • ગ્રામ્ય દૂધ ઉત્પાદક મુંર્ળીનાો જોટલા દુધાળા પશુ રાખતા હાોય તોવાો તથા મુંર્ળમાું દૂધ ભરાવતા હાોય તોવાો દાખલાો. 
 • પશુપાોર્ણ, પશુ રહો ઠાણ વગોરો માટો જરૂરી ફાોટા તોમજ હાર્ડકાોપી, ફામડના ફાોટા. 
 • પશુપાલકનો આગાઉ કાોઈ આોવાોર્ડ, ઈનામ કો  પ્રશધ્સ્તપત્ર મળોલ હાોય તોન નકલ. 
 • સક્ષમ આવધકારીશ્રીનુું ક્રદવ્યાુંગ આુંગોનુું પ્રમાણપત્ર ની નકલ (ફક્ત ક્રદવ્યાુંગ માટો) 
 
યાોજનાની આરજી પદ્ધવત- 
 • આાોનલાઈન જલિંક- 
https://ikhedut.gujarat.gov.in/Public/frm_Public_SchemeDetails.aspx  
યાોજનાની આમલીકરણ પદ્ધવત 
 • આાોનલાઈન કરોલ આરજીના જરૂરી દસ્તાવોજી કાગળાો, ફાોમડના ફાોટા આનો વવર્ીયાોકલીપ સમય મયાડદામાું જનયત કરોલી 
કચોરીઆો પહાોચાર્વાની રહો  છો .ત્યારબાદ જનયત કરવામાું આાવોલ વવવવધ કવમટીઆાો ધ્વારા સુ્ક્રટીની તથા વવજોતા પસુંદગીની 
કામગીરી કરવામાું આાવો છો . 
 
આમલીકરણ સુંસ્થા- 
 • સબુંવધત જીલ્ાના ધજનષ્ઠ પશુ સુધારણા આોકમ ધ્વારા સબુંવધત વવભાગીય સુંયુક્ત પશુપાલન જનયામકના જનયુંત્રણ હો ઠળ 
યાોજનાનુું આમલીકરણ કરવામાું આાવો છો . 
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પશપુાલકાો માટોની યાોજના 
આકર્સ્માતો પશુ મૃત્યુ વળતર(સહાય) ચુકવણી યાોજના 

 
હો તુ- 
 • ફૂર્ પાોઈઝજનિંગ, સ્નોક બાઈટ, કોવમકલ પાોઈઝનીંગ, હર્કવા, આોન્દ્થ્રોક્સ આનો બર્ડ ફળ્યુું, જોવા આસાધ્ય રાોગથી પશુ-
પક્ષીઆાોના આાકસ્પર્સ્મક મૃતુ્ય થયોલ હાોય તાો તોવા સુંજાોગાોમાું ખાસ કરીનો ગરીબ પશુપાલકાોની રાોજીરાોટી છીનવાય જાય છો . 
આાવા સુંજાોગાોમાું પશુપાલકાોનો આાર્થિક મદદ કરવાનાો હો ત ુછો . 
 
લાયકાત- 
 • તમામ પશુપાલકાો 
 
યાોજનાનાો લાભ- 
 • પશુનુું આાકસ્પર્સ્મક મૃત્યુ થતા પશુપાલકની આાજીવવકાનુું સાધન છીનવાઈ જતા નવુું પશુ-પક્ષીઆાો ખરીદ કરવા માટો સહાય. 
 
યાોજનાની આરજી પદ્ધવત- 
 • નજીકના પશુદવાખાના ખાતો પશુ મરણબાદ તાત્કાજલક સુંપકડ  કરી કાયડવાહી કરવી. 
 
આમલીકરણ સુંસ્થા- 
 • જીલ્ા નાયબ/મદદનીશ પશુપાલન જનયામક (જીલ્ા પુંચાયત) 
 
આન્ય શરતાો- 
૧. ફૂર્ પાોઈઝજનિંગ, સ્નોક બાઈટ, કોવમકલ પાોઈઝનીંગ, હર્કવા, આોન્દ્થ્રોક્સ આનો બર્ડ ફળ્યુું, જોવા આસાધ્ય રાોગથી પશુ-
પક્ષીઆાોના આાકસ્પર્સ્મક મૃત્યુ થયોલ હાોય તાો તોવા સુંજાોગાોમાું પશુપાલકાોનો આા યાોજનાનાો લાભ મળી રહોશો. 
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પશુપાલકાો માટોની યાોજના 
દૂધ ઉત્પાદન હરીફાઈ યાોજના 

 
હો તુ- 
 • નાના સીમાુંત ખોરૂ્તાો, ખોત મજુરાો, સામાજજક આનો આાથીક રીતો પછાત વગડના લાોકાો સારા આનુવાુંજશક ગુણાો ધરાવતા દુધાળા 
પશુઆાો રાખી વધુ દૂધ ઉત્પાદનની પ્રોરણા તથા પ્રાોત્સાહન મોળવી વધુનો વધુ દૂધ ઉત્પાદન કરી આાર્થિક સદ્ધરતા મોળવો. 
 
લાયકાત- 
 • તમામ પશુપાલકાો 
 
યાોજનાનાો લાભ- 
 • પશુપાલકાોનો વધુ દૂધ ઉત્પાદન આાપતા પશુઆાો રાખવા પ્રાોત્સાક્રહત કરવા. 
 • વધુ દૂધ આાપતા પશુઆાોની જાણકારી મોળવવી. 
 
જરૂરી પુરાવાઆાો 
 • રોશનકાર્ડ 
 • ફી ના ચલણની નકલ. 
 • બોંક પાસબુકની નકલ/કોન્સલ ચોક. 
 • આાધારકાર્ડ ની નકલ. 
 
યાોજનાની આરજી પદ્ધવત- 
 • નજીકના પશુદવાખાના/પ્રાથવમક સારવાર કોન્દ્ર/ ધનીષ્ટ પશુ સુધારણા યાોજનાના ઉપકોન્દ્ર પર જઈ રૂબરૂ આરજી કરવી. 
 
આમલીકરણ સુંસ્થા- 
 • જીલ્ા નાયબ/મદદનીશ પશુપાલન જનયામક (જીલ્ા પુંચાયત), નાયબ પશપુાલન જનયામક (ધજનષ્ઠ પશુ સુધારણા 
યાોજના 
 
આન્ય શરતાો- 
 • આાોલાદવાર આલગ-આલગ પશુઆાોનુું સરકારશ્રી ધ્વારા માન્ય આાોછામાું આાોછુું  દૂધ ઉત્પાદન હાોવુું જાોઈઆો. 
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પશુપાલકાો માટોની યાોજના 
સમગ્ર રાજ્માું શુદ્ધ સુંવધડન ધ્વારા રાજ્ની સ્થાજનક આાોલાદની ગાયમાું કૃવત્રમ 

બીજદાનથી જન્મોલ વાછરર્ીઆાોના પશુપાલકાો માટો પ્રાોત્સાહક યાોજના 
 
હો તુ- 
 • રાજ્માું આાવોલ દોશી આાોલાદની મૂળગીર ગાય તથા કાુંકરોજ આાોલાદની ગાયાોની સુંખ્યાનો નામશોર્ થતી આટકાવી તોમાું 
વધારાો કરી યાોગ્ય જાળવણી કરવાનાો છો . 
 
લાયકાત- 
 • ગુજરાત રાજ્માું પશુપાલન વ્યવસાય સાથો સુંિાયોલ તમામ પશુપાલકાો 
 
યાોજનાનાો લાભ- 
 • રાજ્ના સ્થાજનક પશુપાલકાોનો તોમની પાોતાની દોશી (ગાય)માું કૃત્રીમ બીજદાન ધ્વારા શુદ્ધ દોશી આાોલાદની વાછરર્ીના 
જન્મ થયોથી રૂ.૩૦૦૦/- રાોકર્ સહાય સ્વરૂપો. 
 
યાોજનાની આરજી પદ્ધવત- 
 • આાોનલાઈન આરજી કરવી. 
https://ikhedut.gujarat.gov.in/Public/frm_Public_SchemeDetails.aspx 
 • આથવા પશુ દવાખાનાના પશુ ચીકીત્સા આવધકારીનાો સુંપકડ  કરવાો. 
 
આમલીકરણ સુંસ્થા- 
 • જીલ્ા નાયબ/મદદનીશ પશુપાલન જનયામક (જીલ્ા પુંચાયત) 
આન્ય શરતાો- 
૧. શુદ્ધ સુંવધડન ધ્વારા કૃવત્રમ બીજદાનથી વાછરર્ી જન્મોલ હાોયતાો પશુપાલકો ikhedut portal પર આાોનલાઈન આરજી 
કરવાની રહોશો. 
૨. આરજીની તારીખો વાછરર્ીની ઉમર ૧૧ માસથી વધુ ન હાોવી જાોઈઆો. 
૩. કૃવત્રમ બીજદાન કાયડ આુંગોનુું પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુું રહો શો. પ્રમાણપત્રમાું કૃવત્રમ બીજદાન માટો વપરાયોલ ર્ાોઝની વવગતાો 
પણ જણાવવી પર્શો. 
૪. લાભાથી પશુપાલકો  આરજી પત્રક મુંજુરી આથે સબુંવધત કચોરી (તાલુકા પશુદવાખાના) આો રજુ કરશો. આરજી મળ્યોથી કચોરી 
સબુંવધત સુંલગ્ન ‘તાજલકા પશુ દવાખાનાના પશુ ર્ચક્રકત્સા આવધકારી’ પાસોથી સમાન હો તુવાળા ઘટક માટો સ્નાય યાોજનામાુંથી 
આગાઉ જનયત કરોલ સમયમયાડદામાું (આોકવર્ડ માટો પ્રવત પશુપાલકો આોક વખત) સહાય મોળવોલ નથી તો બાબતનાો 
પ્રમાણપત્ર/દાખલાો મોળવી લોવાનુું રહો શો. 
૫. પશુપાલક દીઠ આોક વાછરર્ી માટો પ્રવત વર્ડ આોક વખત સહાય મળવાપાત્ર રહોશો. 
૬. આરજી પત્રક સાથો રજુ કરવાના દાખલા-પ્રમાણપત્રાો. 
  આ. બોંક પાસબુકની નકલ આથવા કોન્સલ ચોક (આાધાર જલન્દ્રર્ બોંક આોકાઉન્ટ) 
  બ. બારકાોર્ોર્ રોશનકાર્ડ  
ક. કૃવત્રમ બીજદાન કરનાર સુંસ્થાનુું ‘પત્રક’ મુજબનુું પ્રમાણપત્ર 
ર્. આાધારકાર્ડની નકલ 
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પશુપાલકાો માટોની યાોજના 
રાજયના આનુસુર્ચતજાવત આનો આનુસુર્ચત જનજાવતના ૧ થી ૨૦ દોશી દુધાળા 
પશુઆાો (ગાય આનો ભોંસ)ના આોકમની સ્થાપના માટો વ્યાજ સહાયની યાોજના 

 
હો તુ- 
 • પશુપાલકાો સરળતાથી પશુઆાો ખરીદ કરી પશુપાલન વ્યવસાય આપનાવી આાર્થિક રીતો પગભર થઇ શકો તો માટો પશુઆાોની 
ખરીરી પર બોંક લાોન  સામો વ્યાજની સહાય આાપી તોમના સામાજજક આનો આાર્થિક સ્તરમાું પણ સુધારાો લાવવાો. 
 
લાયકાત- 
 • આનુસુર્ચતજાવત/ આનુસૂર્ચત જનજાવતના પશુપાલકાો 
 
યાોજનાનાો લાભ- 
 • ૧ થી ૨૦ દોશી દુધાળા પશુઆાોના(ગાય આનો ભોસ) આોકમની સ્થાપના માટો બોંક લાોન ઉપર ૫ (પાુંચ) વર્ડ સુધી મહત્તમ વાવર્િક 
૧૨% વ્યાજ સહાય. 
 
યાોજનાની આરજી પદ્ધવત- 
 • બોંક ધ્વારા વધરાણ મોળવ્યા બાદ નીચો દશાડવોલ આાોનલાઈન જલિંક પર આરજી કરવી. 
https://ikhedut.gujarat.gov.in/Public/frm_Public_SchemeDetails.aspx 
 
આમલીકરણ સુંસ્થા- 
 • જીલ્ા નાયબ/મદદનીશ પશુપાલન જનયામક (જીલ્ા પુંચાયત) 
 
જરૂરી પુરાવા 
 • આાધાર કાર્ડની ઝોરાોક્ષ. 
 • રોશનકાર્ડની ઝોરાોક્ષ. 
 • બોંકપાસબુક ની ઝોરાોક્ષ. 
 • સરકારો નકકી કરોલા ઉત્પાદક પાસોથી ખરીદીનુું બીલ 
 • વધરાણ તથા વ્યાજ આુંગોના બોન્કના ર્ાોક્યુમોન્ટ. 
 • પશુ ચીકીત્સા આવધકારીનુું ખરીદી આુંગોનુું પ્રમાણપત્ર. 
 
આન્ય શરતાો- 
 • લાભાથીનો રાષ્ટ્રીયકૃત બોંક આથવા ભારતીય રીઝવડબોંક ધ્વારા માન્ય નાણાુંકીય સુંસ્થા મારફતો આોકમ સ્થાપવા માટો લાોન 
આાપવામાું આાવોલ હાોઈ તાો જ સહાયનો પાત્ર રહોશો. 
 • આા યાોજના હો ઠળ પશુપાલકો પશુ આોકમ ૩ (પાુંચ) વર્ડની મુદ્દત સુધી જનભાવવાનુું રહો શો. આા ૩ (પાુંચ) વર્ડની મુદ્દત દરમ્યાન 
પશ ુમૃત્યુ પમોતાો લાભાથીઆો સ્વખચે કો  વવમાની રકમમાુંથી કો  બોંકમાુંથી વધરાણ મોળવીનો નવુું પશુ ખરીદી મૂળ પશ ુઆોકમ 
યથાવત રાખી પશ ુપાલન કરવાનુું રહો શો. આા આુંગો સરકારશ્રી ધ્વારા કાોઈ વધારાની સહાય મળવાપાત્ર થશો નક્રહ. 
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પશુપાલકાો માટોની યાોજના 
વવદ્યુત સુંચાજલત ચાફ્ક્ટર માટો સહાય 

 
હો તુ- 
 • ખોરૂ્ત-પશુપાલકાો પાોતાના પશુઆાોનો ચાફ્કટરથી ચાક્રફિંગ કરોલાો લીલાો-સુકાો ચારાો આાપતા નીરણનાો બચાવ કરી શકો  છો . 
 
લાયકાત- 
 • આનુસુર્ચત જાવતના ખોરૂ્તાો, આનુસુર્ચત જન જાવતના ખોરૂ્તાો, નાના ખોરૂ્તાો,સીમુંત ખોરૂ્તાો, સામાન્ય ખોરૂ્તાો, બક્ષીપુંચના 
ખોરૂ્તાો. 
 
યાોજનાના નાો લાભ- 
 • ખરીદ કીમતના 75% સહાય આથવા મહત્તમ રૂ.૧૫૦૦૦/-, બો માુંથી જો આાોછુું  હાોય તો. 
 
જરૂરી પુરાવાઆાો 
 • ખોરૂ્ત-પશુપાલક ૫ (પાુંચ) કો  તોથી વધુ દુધાળા પશુઆાો ધરાવતાો હાોય તોવાો દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મુંર્ળી આથવા ગ્રામ 
પુંચાયતનાો દાખલાો. 
 • આાધારકાર્ડની ઝોરાોક્ષ 
 • રોશનકાર્ડ ની ઝોરાોક્ષ 
 • બોંક પાસબુકની ઝોરાોક્ષ 
 • સરકારી નક્કી કરોલા ઉત્પાદક પાસોથી ખરીદીનુું બીલ 
 • પશુ ર્ચક્રકત્સા આવધકારીનુું ખરીદી આુંગોનુું પ્રમાણપત્ર 
 
યાોજનાની આરજી પદ્ધવત- 
આાોનલાઈન જલિંક- 
https://ikhedut.gujarat.gov.in/Public/frm_Public_SchemeDetails.aspx  
 
આમલીકરણ સુંસ્થા- 
 • જીલ્ા પશુ આવધકારીની કચોરી 
 
આન્ય શરતાો- 
 • લાઈટ કનોક્શન ધરાવતા હાોવા જાોઈઆો. 
 • કુટુુંબદીઠ આોક લાભાથીનો લાભ મળી શકશો. 
 • આાગાઉ લાભ લીધોલ આરજદારનો લાભ આાપી શકાશો નક્રહ. 
 • ચાફ્કટરની ખરીદી સરકાર માન્ય ઉત્પાદક પાસોથી જ કરવી પર્શો. 
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આા માહિતી ની વિગતાો 07/02/2021 મુજમની છો જોનો ધ્યાનમાાં લોિી . 

 

પશુપાલકાો માટોની યાોજના 
કોટલશોર્ બાુંધકામ, ગમાણ, પાણીની ટાુંકી તથા ર્ાોલ માટો સહાય 

(૨ પશુઆાો માટો) 
 
હો તુ- 
 • ગરીબ પશુપાલકાો પાસો પાોતાના પશુઆાો બાુંધવા માટો આનો તોમનો રક્ષાન આાપવા માટો કાોંઢ (કોટલશોર્)ની સગવર્તા ઉભી 
કરવી. 
 
લાયકાત- 
 • આનુસુર્ચત જાવતના ખોરૂ્તાો-પશુપાલકાો. 
 
યાોજનાના નાો લાભ- 
મૂળ ખચડના ૫૦% સહાય આથવા મહત્તમ રૂ.૧૮૦૦૦/-, બો માુંથી જો આાોછુું  હાોય તો. 
 
જરૂરી પુરાવા 
 • બારકાોર્ોર્ રોશનકાર્ડની નકલ. 
 • સરકાર માન્ય ફાોટાવાળા આાોળખપત્રની નકલ (આાધાર કાર્ડ/ મતદાર કાર્ડ/ ્ાઈવવિંગ લાયસન્સ/ ક્રકસાન િોર્ીટકાર્ડ). 
 • જાવતનાો દાખલાો (સક્ષમ આવધકારી ધ્વારા આાપોલ) 
 • બોંક પાસબુકની નકલ આથવા રદ કરોલ ચોક. 
 • બો કો  તોથી વધુ દુધાળા પશુ ધરાવતા હાોવાનાો પુરાવાો (ગ્રામ્ય દૂધ ઉત્પાદક મુંર્ળી/ તલાટી કમ-મુંત્રીનાો દાખલાો/ પ્રમાણપત્ર) 
 • માજલકીની જમીન આુંગોનાો તલાટી કમ મુંત્રીનાો દાખલાો/ આાકારણી પત્રક/ ૭/૧૨ આનો ૮-આની પ્રમાણણત નકલ 
 
યાોજનાની આરજી પદ્ધવત- 
આાોનલાઈન જલિંક-  
https://ikhedut.gujarat.gov.in/Public/frm_Public_SchemeDetails.aspx  
 
આમલીકરણ સુંસ્થા- 
 • નાયબ પશુપાલન જનયામક, ધજનષ્ઠ પશુ સુધારણા યાોજનાની કચોરી. 
 
આન્ય શરતાો- 
 • જો ખોરૂ્ત-પશુપાલક ૨ (બો) કો  તોથી વધુ પશુઆાો રાખતા હાોય તોનોજ આા યાોજનાનાો લાભ મળી શકો  છો . 
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આા માહિતી ની વિગતાો 07/02/2021 મુજમની છો જોનો ધ્યાનમાાં લોિી . 

 

પશુપાલકાો માટોની યાોજના 
ઘાસચારાની મીનીક્રકટસ 

 
હો તુ- 
 • પશુઆાોનો સારાો તથા ગુણવત્તા યુક્ત ચારાો મળી રહો  તો માટો ખોતરમાું ચાર પાકનુું વાવોતર કરવા માટો મીનીકીટસ પરુા પાર્વામાું 
આાવો છો . 
 
લાયકાત- 
 • આનુસુર્ચત જાવતના ખોરૂ્તાો, આનુસુર્ચત જનજાવતના ખોરૂ્તાો, નાના ખોરૂ્તાો, સીમુંત ખોરૂ્તાો, સામાન્ય ખોરૂ્તાો, બક્ષીપુંચ 
ખોરૂ્તાો. 
 
યાોજનાના નાો લાભ- 
 • વવનામૂલ્યો 
 
યાોજનાની આરજી પદ્ધવત- 
 • રૂબરૂ જઈ આરજી કરવાની હાોય છો . 
 
આમલીકરણ સુંસ્થા- 
 • જીલ્ા પશુપાલન આવધકારી તથા નાયબ પશુપાલન જનયામક,ધજનષ્ઠ પશુ સુધારણા યાોજનાની કચોરી. 
 
આન્ય શરતાો- 
૧. ખોરૂ્ત પાોતાની જમીન ધરાવતાો હાોવાો જાોઈઆો. 
૨. ખોરૂ્ત પશ ુધરાવતાો હાોવાો જાોઈઆો. 
૩. જાવત આુંગોતાો સક્ષામ આવધકારીનાો દાખલાો રજુ કરવાનાો રહો શો. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



આા માહિતી ની વિગતાો 07/02/2021 મુજમની છો જોનો ધ્યાનમાાં લોિી . 

 

પશપુાલકાો માટોની યાોજના 
બકરા આોકમ (૧૦+૧) ની સ્થાપના માટો સહાય 

 
હો તુ- 
 • આનુસુર્ચત જાવતના લાભાથીઆાો,આનુસુર્ચત જનજાવતની મક્રહલા લાભાથીઆાો તથા જનરલ કોટોગરીના લાભાથીનુું 
બકરાુંપાલન વ્યવસાય ધ્વારા જીવનધાોરણ ઊુંચુું લાવવુું. 
 
લાયકાત- 
 • યાોજનાના ઢાુંચા મુજબ આનુસુર્ચત જાવતના લાભાથીઆાો, આનુસુર્ચત જનજાવતની મક્રહલા લાભાથીઆાો 
(વવધવા/ત્યકતા/શારીક્રરક આપુંગ લાભાથીઆાોનો પ્રાધાન્ય.), જનરલ કોટોગરીના લાભાથીઆાો 
 
યાોજનાનાો લાભ- 
 • રૂ. ૬૦,૦૦૦/- યુજનટ ક્રકમતના ૫૦% આથવા મહત્તમ રૂ. ૩૦,૦૦૦/- બો માુંથી જો આાોછુું  હાોય તો. 
 
જરૂર પુરાવાઆાો 
 • જાવતનાો દાખલાો-સક્ષમ આવધકારી ધ્વારા 
 • આાધાર કાર્ડની નકલ 
 • રોશનકાર્ડ ની નકલ 
 • બોંક પાસબુકની નકલ 
 • સરકારો નક્કી કરોલા ઉત્પાદક પાસોથી ખરીદીનુું બીલ. 
 • પશુ ર્ચક્રકત્સા આવધકારીનુું ખરીદી આુંગોનુું પ્રમાણપત્ર. 
 
યાોજનાની આરજી પદ્ધવત- 
 • આાોનલાઈન આરજી કરવી. 
https://ikhedut.gujarat.gov.in/Public/frm_Public_SchemeDetails.aspx  
 
આમલીકરણ સુંસ્થા- 
 • નાયબ પશુપાલન જનયામક (જીલ્ા પુંચાયત) 
 
આન્ય શરતાો- 
 • બકરા બાુંધવાની જગ્યા, ખાોરાક, પાણી આનો ખાણદાણની વ્યવસ્થા લાભાથીઆો કરવાની રહોશો. 
 • આનુ.જનજાવતની લાભાથી મક્રહલા જાો વવધવા/ત્યકતા/શારીક્રરક આપુંગતા ધરાવતી હાોયતાો તો આુંગોનુું સક્ષમ આવધકારીનુું 
પ્રમાણપત્ર. 
 • ૧૦ બકરી આનો ૧ બકરાનુું યુજનટ સ્થાપવાનુું રહો શો. 
 • બકરીની ઉમર ૧ થી ૨ વર્ડ તથા બકરાની ઉમર ૨ થી ૩ વર્ડની હાોવી જાોઈઆો. 
 • આા આોકમ આાોછામાું આાોછુું  ત્રણ વર્ડ જનભાવવાનાો રહોશો. 
 • મુંજુર મળ્યોથી ૯૦ ક્રદવસમાું આોકમની સ્થાપના કરવાની રહોશો. આન્યથા મુંજુરી આાદોશ રદ ગણાશો. 
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પશુપાલકાો માટોની યાોજના 
પશુપાલકાોના ગાભણ પશુઆાોનો ખાણદાન માટો સહાય 

 
હો તુ- 
 • પશુપાલકાોના ગાભણ પશુઆાોની તુંદુરસ્તી જળવાઈ રહો  તોમજ ગભડમાું રહો લ બછ્કાનાો યાોગ્ય વવકાસ થાય આનો સ્વાસ્થ્ય 
ક્ષમતા મુજબ દૂધ ઉત્પાદન મોળવી શકાય તોમજ ઉત્પાદન શકરી જળવાઈ રહો . 
 
લાયકાત- 
 • તમામ પશુપાલકાો 
 
યાોજનાનાો લાભ- 
 • ખરીદ કીમતના 75% સહાય આથવા મહત્તમ રૂ.૩૦૦૦/-, બો માુંથી જો આાોછુું  હાોય તો. 
 
જરૂરી પુરાવાઆાો 
 • બારકાોર્ોર્ રોશનકાર્ડ ની નકલ 
 • આાધારકાર્ડ ની નકલ 
 • જાવતનાો દાખલાો (ફક્ત આનુ.જાતી માટો) 
 • કૃવત્રમ બીજદાન/કુદરતી સુંવધડન રીતો પશુ ફોળવ્યાનુું પ્રમાણપત્ર 
 • પશુનુું ગભડ પરીક્ષણ આુંગોનુું પ્રમાણપત્ર 
 • બોંક પાસબુક ની નકલ આથવા કોન્સલ ચોક 
 • સક્ષમ આવધકારીનુું ક્રદવ્યાુંગ આુંગોનુું પ્રમાણપત્રની નકલ (ફક્ત ક્રદવ્યાુંગ માટો)  
 
યાોજનાની આરજી પદ્ધવત- 
 • આાોનલાઈન આરજી કરવી. 
https://ikhedut.gujarat.gov.in/Public/frm_Public_SchemeDetails.aspx  
 
આમલીકરણ સુંસ્થા- 
 • નાયબ પશુપાલન જનયામક (જીલ્ા પુંચાયત), ધનીષ્ટ પશુ સુધારણા યાોજનાની કચોરી 
 
આન્ય શરતાો- 
૧. લાભાથી દીઠ(રોશનકાર્ડના માત્ર આોક સભ્યનો) પ્રવત વર્ડ આોક ગાભણ પશ ુમાટો યાોજનાનાો લાભ મળવાપાત્ર રહોશો. 
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પશુપાલકાો માટોની યાોજના 
મીલ્કીંગ મશીન માટો સહાય 

 
હો તુ- 
 • આાોછા સમયગાળામાું વધુ પશુઆાોની દાોહન પ્રક્રિયા ઝર્પી પૂણડ થતા મક્રહલા પશુપાલકાોના સમય બચાવ થાય છો . 
 
લાયકાત- 
 • તમામ પશુપાલકાો 
 
યાોજનાનાો લાભ- 
 • ખરીદ કીમતના 75% સહાય આથવા મહત્તમ રૂ.૩૩,૭૫૦/-, બો માુંથી જો આાોછુું  હાોય તો. 
 
જરૂરી પુરાવાઆાો 
 • લાભાથી પાુંચ કો  તોથી વધુ દુધાળા પશુ રાખતા હાોય તથા જનયવમત દૂધ ભરાવો છો  તો  આુંગો દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મુંર્ળી 
આથવા ગ્રામ પુંચાયતનાો દાખલાો. 
 • આાધાર કાર્ડની નકલ 
 • રોશનકાર્ડ ની નકલ 
 • બોંક પાસબુક ની નકલ 
 • સરકારો નક્કી કરોલા ઉત્પાદક પાસોથી ખરીદીનુું બીલ 
 • પશુ ર્ચકત્સા આવધકારીનુું ખરીદી આુંગોનુું પ્રમાણપત્ર 
 
 યાોજનાની આરજી પદ્ધવત- 
 • આાોનલાઈન આરજી કરવી. 
https://ikhedut.gujarat.gov.in/Public/frm_Public_SchemeDetails.aspx  
 
આમલીકરણ સુંસ્થા- 
 • જીલ્ા પશુપાલન આવધકારી 
 
આન્ય શરતાો- 
 • કુટુુંબદીઠ આોક લાભાથીનો લાભ મળી શકશો. 
 • આગાઉ લાભ લીધોલ આરજદારનો લાભ આાપી શકાશો નક્રહ. 
 • વમલ્કીંગ મશીનની ખરીદી સરકાર માન્ય ઉત્પાદક પાસોથી જ કરવાની રહોશો. 
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પશુપાલકાો માટોની યાોજના 
આાોટાોમોટીક વમલ્ક કલોક્શન માટો સહાય 

 
કાોનો લાભ મળો? 
 • મક્રહલા સુંચાજલત દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મુંર્ળી 
 • સામાન્ય દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મુંર્ળી 
 
શુું લાભ મળો? 
 • આાોટાોમોટીક વમલ્ક કલોક્શન મશીન (AMCS) પર મહત્તમ રૂ.૭૦,૦૦૦/- પ્રવત યુજનટ આથવા ક્રકમતના ૮૦% / ૭૦% બો 
માુંથી જો આાોછુું  હાોય તો સહાય સ્વરૂપો. 
 
આરજી સાથો જરૂરી પુરાવાઆાો 
 • સબુંવધત જીલ્ા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સુંઘના મોનોજીંગ ર્ીરોક્ટરશ્રી પાસોથી સમાન હો તુવાળા ઘટક માટો આન્ય યાોજનામાુંથી 
આગાઉ જનયત કરોલ સમયમયાડદામાું સહાય મોળવોલ નથી તો  બાબતનાો પ્રમાણપત્ર/દાખલાો. 
 • બોંક પાસબુકની નકલ આથવા કોન્સલ ચોક 
 • આાધારકાર્ડ ની નકલ 
 • રોશનકાર્ડ ની નકલ 
 • સરકારો નક્કી કરોલા ઉત્પાદક પાસોથી ખરીદીનુું બીલ 
 • પશુ ર્ચક્રકત્સક નુું ખરીદી આુંગોનુું પ્રમાણપત્ર 
 
આન્ય શરતાો 
 • મુંર્ળીઆો આગાઉ લાભ લીધોલ હાોવાો જાોઈઆો નક્રહ. 
 • ખરીદી સરકાર માન્ય ઉત્પાદક પાસોથી જ કરવી પર્શો. 
 
આરજી ક્યાું કરવી? 
ikhedut portal પર આાોનલાઈન આરજી કરવાની રહોશો. 
 
આાોનલાઈન આરજી કરવા જલિંક 
https://ikhedut.gujarat.gov.in/Public/frm_Public_SchemeDetails.aspx  
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દુધઘર બાુંધકામ માટો સહાય 
 
કાોનો લાભ મળો? 
 • મક્રહલા સુંચાજલત દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મુંર્ળી 
 
શુું લાભ મળો? 
 • દૂધઘર સ્થાપના પર આોકમ ક્રકમત રૂ. ૧૦,૦૦,૦૦૦/- સુધી કો  ખરોખર સ્થાપના માટો થયોલ ખચડ પૌકી જો આાોછુું  હાોય તોના 
૫૦%ની મયાડદામાું સહાય વહુમાું વધુ રૂ. ૫,૦૦,૦૦૦/- 
 
આરજી સાથો જરૂરી પુરાવાઆાો 
 • સબુંવધત જીલ્ા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સુંઘના મોનોજીંગ ર્ીરોક્ટરશ્રી પાસોથી સમાન હો તુવાળા ઘટક માટો આન્ય યાોજનામાુંથી 
આગાઉ જનયત કરોલ સમયમયાડદામાું સહાય મોળવોલ નથી તો  બાબતનાો પ્રમાણપત્ર/દાખલાો. 
 • દૂધઘર માટો જરૂરી જમીનનાો આાધાર. 
 • બોંક પાસબુકની નકલ આથવા કોન્સલ ચોક 
 • આાધારકાર્ડ ની નકલ 
 • રોશનકાર્ડ ની નકલ 
 • સરકારો નક્કી કરોલા ઉત્પાદક પાસોથી ખરીદીનુું બીલ 
 • બાુંધકામ આુંગો બસવવલ આોન્દ્જીનીયરનુું પ્રમાણપત્ર 
 
આન્ય શરતાો 
 • મુંર્ળીઆો આગાઉ લાભ લીધોલ હાોવાો જાોઈઆો નક્રહ. 
 • આા યાોજના ફક્ત મક્રહલા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મુંર્ળીઆાો માટો જ છો . 
 • મક્રહલા લાભાથી મુંર્ળીઆો દુધઘરનુું બાુંધકામ GCMMF આાનુંદ ધ્વારા નક્કી થયોલ લો-આાઉટ આનો ધારા ધાોરણાો મુજબ 
સબુંવધત દોરી સુંઘના બસવવલ આોન્દ્જીનીયરની દોખરોખ હો ઠળ કરવાનુું રહો શો. 
 
આરજી ક્યાું કરવી? 
ikhedut portal પર આાોનલાઈન આરજી કરવાની રહોશો. 
 
આાોનલાઈન આરજી કરવા જલિંક 
https://ikhedut.gujarat.gov.in/Public/frm_Public_SchemeDetails.aspx  
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પશુપાલકાો માટોની યાોજના 
બલ્ક વમલ્ક કુલર માટો સહાય 

 
હો તુ- 
 • જ્ાું દૂધનાો પુરવઠાો વધુ હાોય તોમજ દુધ ઉત્પાદક સહકારી મુંર્ળી જીલ્ા ર્ોરી મથકથી વધુ આુંતરો હાોય તોવી દૂધ ઉત્પાદક 
સહકારી મુંર્ળીઆાો પર વવવવધ ક્ષમતા ધરાવતા બલ્ક ઇલ્ક કુલરની સ્થાપના કરી દૂધ ટ્રાન્સપાોટડશન દરમ્યાન ખરાબ કો  ખાતુું 
થઇ જવાની મુશકોલીનુું જનવારણ કરી પશુપાલકાોનો થતુું આાર્થિક નુકશાન જનવારવુું. 
 
લાયકાત- 
 • રાજ્ની તમામ ગ્રામ્ય દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મુંર્ળી 
 
યાોજનાનાો લાભ- 
 • બલ્ક વમલ્ક કુલર (BMC)ની આોકમ ક્રકમત (૧૦૦૦ જલ. – રૂ.૭.૭૫ લાખ, ૨૦૦૦ જલ. – રૂ.૯.૨૫ લાખ, ૩૦૦૦ જલ. – 
રૂ.૧૧.૦૦ લાખ, ૪૦૦૦ જલ. – રૂ. ૧૨.૫૦ લાખ, ૫૦૦૦ જલ. – રૂ. ૧૪.૦૦ લાખ) પર આોકમ ક્રકમત કો  ખરોખર ખરીદ ક્રકમત 
પૌકી જો આાોછુું  હાોય તોના ૮૦% / ૭૦% સહાય (બલ્ક વમલ્ક કુલરની વવવવધ ક્ષમતાઆાો મુજબ) 
 
જરૂરી પુરાવાઆાો 
 • સબુંવધત જીલ્ા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સુંઘના મોનોજીંગ ર્ીરોક્ટરશ્રી પાસોથી સમાન હો તુવાળા ઘટક માટો આન્ય યાોજનામાુંથી 
આગાઉ જનયત કરોલ સમયમયાડદામાું સહાય મોળવોલ નથી તો બાબતનાો પ્રમાણપત્ર/ દાખલાો. 
 • આાધાર કાર્ડ ની નકલ 
 • રોશનકાર્ડ ની નકલ 
 • બોંક પાસબુકની નકલ 
 • સરકારો નક્કી કરોલા ઉત્પાદક પાસોથી ખરીદીનુું બીલ 
 • પશુ ર્ચક્રકત્સા આવધકારીનુું ખરીદી આુંગોનુું પ્રમાણપત્ર 
 
યાોજનાની આરજી પદ્ધવત- 
 • આાોનલાઈન આરજી કરવી. 
https://ikhedut.gujarat.gov.in/Public/frm_Public_SchemeDetails.aspx  
 
આમલીકરણ સુંસ્થા- 
 • જીલ્ા પશુપાલન આવધકારી 
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પશપુાલકાો માટોની યાોજના 
(૨૫ આાર.આાઈ.આાર) પક્ષી આોકમ સહાય 

 
હો તુ- 
 • આનુસુર્ચત જનજાવત, આનુસુર્ચત જાવત તોમજ આાર્થિક રીતો નબળા વગડના લાોકાોનો પુરક રાોજગારી પૂરી પર્વી. 
 
લાયકાત- 
 • આનુસુર્ચત જનજાવત, આનુસુર્ચત જતી તોમજ આાર્થિક રીતો નબળા વગડના લાોકાોનો મળવાપાત્ર. 
 
યાોજનાનાો લાભ- 
 • રૂ.૬૦૦૦/- યુજનટ ક્રકમતના ૭૫% સહાય આથવા રૂ.૪૫૦૦/- ની સહાય થી પક્ષી યુજનટ આનો મરઘા આાહાર (વસ્તુમાું 
સ્વરૂપમાું ૨૫ આાર.આાઈ.આાર.પક્ષી આનો મરઘા આાહાર) 
 
જરૂરી પુરાવાઆાો 
 • જાવત આુંગોનુું પ્રમાણપત્ર / આાવક આુંગોનુું પ્રમાણપત્ર. 
 • મરઘા પાલન તાલીમ પ્રમાણપત્ર 
 • બારકાોર્ોર્ રોશનકાર્ડ ની નકલ 
 • પાસપાોટડ સાઈઝ ફાોટાો 
 • આાધારકાર્ડ ની નકલ 
 • બાહોં ધરી પત્રક 
 
યાોજનાની આરજી પદ્ધવત- 
 • ઘજનષ્ઠ મરઘા વવકાસ ઘટક, જીલ્ા મરઘા વવસ્તરણ કોન્દ્ર ખાતો રૂબરૂ જઈ આરજી કરવાની હાોય છો . 
 
આમલીકરણ સુંસ્થા- 
 • ઘજનષ્ઠ મરઘા વવકાસ ઘટક, જીલ્ા મરઘા વવસ્તરણ કોન્દ્ર 
 
આન્ય શરતાો- 
 • આોક કુટુુંબના આોક સભ્યનો લાભ આાપી શકાશો. ત્રણ વર્ડ બાદ તો જ કુટુુંબનો પનુેઃલાભ આાપી શકાશો. 
 • લાભાથીઆો મરઘા પાલનની તાલીમ મોળવોલ હાોવી જાોઈઆો. 
 • આા યાોજના હો ઠળ લાભાથીનો ૬ થી ૮ આઠવાક્રર્યા ઉછોરોલ ૨૫ આાર.આાઈ.આાર.ના સુધારોલ જાતના પક્ષી તથા ખાોરાક 
આાપવાના રહોશો. 
 • રાત્રી રક્ષણ માટો ખુર્ાો કો  વાુંસનાો ટાોપલાો આનો ખાોરાક પાણીના સાધનાો લાભાથીઆો લાવવાના રહોશો. 
 • ૨૫ આાર.આાઈ.આાર. પક્ષીનુું આોકમ સામાન્ય સુંજાોગાોમાું ૨વર્ડ માટો જનભાવવાનુું રહોશો. 
 • યુજનટના પક્ષીઆાોમાું રસીકરણ સમયસર કરાવવાનુું રહો શો. 
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પશપુાલકાો માટોની યાોજના 
(૧૦૦ િાોઈલર પક્ષી) ફામડની સ્થાપના માટો સહાય 

 
હો તુ- 
 • આનુસુર્ચત જાવતના લાોકાોનો પુરક રાોજગારી પૂરી પર્વી. 
 
લાયકાત- 
 • આનુસુર્ચત જાવત ના લાભાથી 
 
યાોજનાનાો લાભ- 
 • રૂ.૩૬,૦૦૦ /- યુજનટ ક્રકમતના ૭૫% આથવા મહત્તમ રૂ. ૨૭,૦૦૦/- બો માુંથી જો આાોછુું  હાોય તો (૧૦૦ િાોઈલર પક્ષી આોકમ 
માટો સહાય) 
 
જરૂરી પુરાવાઆાો 
 • જાવત આુંગોનુું પ્રમાણપત્ર 
 • મરઘા પાલનની તાલીમનુું પ્રમાણપત્ર 
 • રોશનકાર્ડ ની નકલ 
 • ફાોટાો પ્રમાણપત્ર 
 • આાધારકાર્ડની નકલ 
 • ૭-૧૨ નાો ઉતારાો/ સ્ટોમ્પ પર જમીન ભાર્ાપટ્ટાનુું કરારનામુું 
 
યાોજનાની આરજી પદ્ધવત- 
 • આાોનલાઈન જલિંક- 
https://ikhedut.gujarat.gov.in/Public/frm_Public_SchemeDetails.aspx  
 
આમલીકરણ સુંસ્થા- 
 • ઘજનષ્ઠ મરઘા વવકાસ ઘટક, જીલ્ા મરઘા વવસ્તરણ કોન્દ્ર 
 
આન્ય શરતાો- 
 • આોક કુટુુંબના આોક સભ્યનો લાભ આાપી શકાશો. ત્રણ વર્ડ બાદ તો જ કુટુુંબનો પનુેઃલાભ આાપી શકાશો. 
 • આરજદારો ફામડ બાુંધવા માટો જરૂરી પાોતાની જમીન આથવા ભાર્ા પત્તોથી ૨ વર્ડ ઉપર જમીન સુંપાક્રદત કાયડ આુંગોનાો દાખલાો 
આરજી સાથો રજુ કરવાનાો રહોશો. 
 • લાભાથીઆો ૧૦૦ ચાોરસ ફૂટનુું ક્ષોત્રફળ ધરાવતાો શોર્ ઘટકના આવધકારીની સુચના મુજબ તૌયાર કરવાનાો રહોશો. 
 • લાભાથીઆો ૧૦૦ લાો ઈનપુટ કક્ષાના િાોઈલર પક્ષીના બચ્ચા, જરૂરી મરઘા આાહાર, ખાોરાક તથા પાણીના સાધનાો 
લાભાથીઆો લાવવાના રહોશો. 
 • આા આોકમ સમય સુંજાોગાોમાું ૨ વર્ડ માટો જનભાવવાનુું રહો શો. 
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પશપુાલકાો માટોની યાોજના 
મરઘાું પાલન તાલીમ સ્ટાઇનપોન્ડ 

 
હો તુ- 
 • વૌજ્ઞાજનક પદ્ધવતથી મરઘા પાલન તાલીમ આાપી સ્વરાોજગારની આાવકમાું વધારાો કરવાો. 
 
લાયકાત- 
 • આનુસુર્ચત જાવત, આનુસૂર્ચત જનજાવત  આનો આાર્થિક રીતો નબળા વગડના લાોકાો માટો. 
 
યાોજનાનાો લાભ- 
 • નાના સ્વરૂપો (મહતમ રૂ.૨૦૦૦/-) 
 
જરૂરી પુરાવાઆાો 
 • જાવત આુંગોનુું પ્રમાણપત્ર 
 • ફાોટાો 
 • બોંક પાસબુકની નકલ 
 • બીપીઆોલ સ્કાોર કાર્ડ/ આાવક નુું પ્રમાણપત્ર 
 • આાધારકાર્ડ ની નકલ 
 • શૌક્ષણણક લાયકાતના પુરાવા 
 
યાોજનાની આરજી પદ્ધવત- 
 • આાોનલાઈન જલિંક- 
https://ikhedut.gujarat.gov.in/Public/frm_Public_SchemeDetails.aspx  
 
આમલીકરણ સુંસ્થા- 
 • ઘજનષ્ઠ મરઘા વવકાસ ઘટક, જીલ્ા મરઘા વવસ્તરણ કોન્દ્ર 
 
આન્ય શરતાો- 
 • આોક કુટુુંબના આોક સભ્યનો લાભ આાપી શકાશો. ત્રણ વર્ડ બાદ તો જ કુટુુંબનો પનુેઃલાભ આાપી શકાશો. 
 • આા યાોજનામાું ગરીબી રોખા હો ઠળના ઇસમાો તથા મક્રહલાઆાોનો પ્રાધાન્ય આાપવાનુું રહો શો. 
 • મરઘા પાલન તાલીમ લોનાર તાલીમાથીનો દૌજનક રૂ.૩૦૦/- પ્રમાણો ૬ ક્રદવસના રૂ.૧૮૦૦/- સ્ટાઇનપોન્ડ તથા તાલીમમાું 
આાવવા જવાનુું ભારુ્ું  વધુમાું વધુ રૂ.૨૦૦/- મળી મહત્તમ કુલ રૂ.૨૦૦૦/- ચૂકવવાના રહોશો. 
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પશુપાલકાો માટોની યાોજના 
સ્વરાોજગારીના હો તુ પશુપાલન વ્યવસાય માટો ૧૨ દુધાળા પશુના ર્ોરી ફામડ 

સ્થાપનાની સહાયની યાોજના 
 
હો તુ- 
 • ગ્રામ્ય કક્ષાઆો પશુપાલન વ્યવસાયનો આાગવુું મહત્વ આાપી, પશુપાલનનો ગ્રામ્ય રાોજગારીનાો આાધારસ્તુંભ બનાવી વર્ડ ૨૦૨૨ સુધીમાું ખોરૂ્તાોની આાવક બમણી કરવા 
માટો નાણાુંકીય પ્રાોત્સાહન થકી પશુપાલન વ્યવસાયનો ગ્રામ્ય કક્ષાઆો વધુ વોગ આાપવાો. 
 
લાયકાત- 
 • તમામ પશુપાલકાો 
 
યાોજનાનાો લાભ- 
 • દુધાળા પશુઆાોની ખરીદી માટો મોળવોલ બોંક વધરાણ પર ૫ (પાુંચ) વર્ડ સુધી સામાન્ય કોટોગરીના લાભાથીઆાોનો ૭.૫% વ્યાજ સહાય તથા મક્રહલા, આનુ.જાવત આનો 
આનુ.જનજાવતના લાભાથીઆાોનો ૮.૫% વ્યાજ સહાય, ગીર/કાુંકરોજ માટો મહત્તમ ૧૨% વ્યાજ સહાય. 
 • કોટલશોર્ના બાુંધકામ પર ૫૦% મહત્તમ રૂ.૧.૫૦લાખ સહાય, ગીર/કાુંકરોજ માટો 75% મહત્તમ રૂ.૨.૨૫ લાખ સહાય. 
 • પશુઆાોના સળુંગ ત્રણ વર્ડના વીમાના પ્રીમીયમ પર 75% મહત્તમ રૂ.૪૩,૨૦૦/- ની સહાય, ગીર/કાુંકરોજ પર 90% મહત્તમ રૂ. ૫૧,૮૪૦/- સહાય 
 • ઇલોધ્રટ્રક ચાફકટર, ફાોગર સીસ્ટમ આનો મીલ્કીંગ મશીન પર યુજનટ કાોસ્ટના 75% લોખો આનુિમો મહત્તમ રૂ.૧૫,૦૦૦/- રૂ.૭,૫૦૦/- આનો રૂ.૩૩,૭૫૦/- સહાય; 
ગીર/ કાુંકરોજ માટો યજુનટ કાોસ્ટના 90% લોખો આનુિમો મહત્તમ રૂ. ૧૮,૦૦૦/-, રૂ. ૯,૦૦૦/- આનો રૂ. ૪૦,૫૦૦/- સહાય; 
 
જરૂરી પુરાવાઆાો 
 • લાભાથીઆો ચાલુ નાણાકીય વર્ડમાું વધરાણ મોળવોલ હાોય તોનાો પુરાવાો. 
 • કોટલ શોર્ બાુંધકામ માટો પુરતી જમીન ધરાવવા આુંગોનાો દાખલાો. 
 • આાધારકાર્ડ ની નકલ 
 • રોશનકાર્ડ ની નકલ 
 • બોન્ક પાસબુક ની નકલ 
 • સરકારો નક્કી કરોલા ઉત્પાદક પાસોથી ખરીદીનુું બીલ 
 • વધરાણ તથા વ્યાજ આુંગોના બોંકના ર્ાોકુ્યમોન્ટ 
 • પશુ ચીકીત્સા આવધકારીનુું ખરીદી આુંગોનુું પ્રમાણપત્ર 
 
યાોજનાની આરજી પદ્ધવત- 
 • રીઝવડ બોંક માન્ય નાણાુંકીય સુંસ્થા/બોંક/ખોતી વવર્યક સહકારી મુંર્ળી પાસોથી ૧૨ દુધાળા પશુઆાોની ખરીદી માટો વધરાણ મુંજુર કરાવ્યા બાદ  નીચો દશાડવોલ જલિંક 
પર આરજી કરવાની રહોશો. 
 • આાોનલાઈન જલિંક- 
https://ikhedut.gujarat.gov.in/Public/frm_Public_SchemeDetails.aspx 
 
યાોજનાની આમલીકરણ પદ્ધવત 
 • આાોનલાઈન કરોલ આરજીના જરૂરી દસ્તાવોજી કાગળાો, ફાોમડના ફાોટા આનો વવર્ીયાોકલીપ સમય મયાડદામાું જનયત કરોલી કચોરીઆો પહાોચાર્વાની રહો  છો .ત્યારબાદ જનયત 
કરવામાું આાવોલ વવવવધ કવમટીઆાો ધ્વારા સુ્ક્રટીની તથા વવજોતા પસુંદગીની કામગીરી કરવામાું આાવો છો . 
 
આમલીકરણ સુંસ્થા- 
 • ગુજરાત કાો-આાોપરોટીવ વમલ્ક માકેક્રટિંગ ફોર્રોશન લી. આાણુંદ/ નાયબ પશુપાલન જનયામકની કચોરી, જીલ્ા પુંચાયત. 
 
આન્ય શરતાો- 
૧. પશુ ખરીદી માટો રીઝવડ બોંક માન્ય નાણાુંકીય સુંસ્થા/બોંક/ખોતી વવર્યક સહકારી મુંર્ળી પાસોથી વધરાણ મોળવોલ હાોવુું જાોઈઆો. 
૨. પાોતાની માજલકીની, ભાોગવટાની, લીઝ ઉપર જમીન મોળવોલ હાોવી જાોઈઆો. 
૩. જનયત થયોલ શરતાો મુજબનુું બાુંધકામ તથા સાધનાોની ખરીદી થયોલ હાોવી જાોઈઆો તથા તમામ શરતાોનુું પાલન થતુું હાોવુું જાોઈઆો. 
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ક્રદવ્યાુંગ વ્યક્તક્ત માટો આાોળખકાર્ડ આનો  બસ પાસ યાોજના 
યાોજનાનુું નામ 

• ક્રદવ્યાુંગ આાોળખકાર્ડ આનો આોસ.ટી. બસમાું મફત મુસાફરીની યાોજના (૧૦૦% રાહત) 
 
પાત્રતાના માપદુંર્ 
 • આુંધજન તથા તોની સાથો રાખવામાું આાવતા સહાયકનો સુંપૂણડપણો મફત મુસાફરી. 
 • બહો રી મુુંગી વ્ યક્રકતઆાોનો સુંપૂણડપણો મફત મુસાફરીનાો લાભ આાપવામાું આાવો છો . 
 • ૪૦ ટકા કો તોથી વધુ આપુંગતા ધરાવતી વવકલાુંગ વ્ યક્રકતઆાોનો સુંપૂણડપણો મફત મસુાફરી કરવા દોવામાું આાવો છો .પરુંતુ ૭પ 
ટકા કો  તોથી વધુ આપુંગતા ધરાવતી વવકલાુંગ વ્ યક્રકતઆાોના ક્રકસ્ સામાું તોના સાથીદારનો પ્રવાસભાર્ામાું પ૦ ટકા રાહત આાપવામાું 
આાવો છો . 
 • ૭૦ કો  તોથી આાોછાો બુધ્ધ ધઆાુંક ધરાવતી મુંદબુધ્ધ ધવાળી વ્ યક્રકતઆાોનો સુંપૂણડપણો મફત મુસાફરી તથા તોમના આનુરક્ષકનો 
પ્રવાસભાર્ામાું ૧૦૦ ટકા રાહત આાપવામાું આાવો છો . 
 • ગુજરાત રાજયમાું રહો તા હાોય તોવી આપુંગ વ્ યક્રકતઆાોનો જ આા યાોજનાનાો લાભ મળી શકશો. 
 • ગુજરાત રાજય બહારની મુસાફરી માટો પ્રવાસ ભાર્ામાું કાોઇ રાહત મળવાપાત્ર થશો નહીં. વવકલાુંગાો માટો લોમીનોટોર્ 
આાોળખકાર્ડ આુંગોની યાોજના તા.૧-૪-૧૯૯૮ થી આમલમાું આાવોલ છો . 
 
રજુ કરવાના ર્ાોક્યુમોન્ટ 
 • જજલ્ા બસવવલ સજડનશ્રીનુું વવકલાુંગતાની ટકાવારી દશાડવતુું મોર્ીકલ પ્રમાણપત્રની ઝોરાોક્ષ નકલ 
 • આરજદારનાો ગુજરાત રાજ્માું કાયમી રહો ઠાણનાો પરુાવાો (લાઈટબીલ/વોરાબબલ) 
 • આાધાર કાર્ડ ની ખરી નકલ 
 • રોશનકાર્ડ ની નકલ 
 • બલર્ગ્રુપનાો દાખલાો 
 • પાસપાોટડ સાઈઝ ફાોટાો (૨) 
 
વધુ વવગત આનો ફાોમડ ક્યાું મળશો આનો આરજી ક્યાું કરવી? 
 • આા સોવાનાો લાભ લોવા જીલ્ા સમાજ સુરક્ષા કચોરી નાો સુંપકડ  કરવાો. તોમજ ફાોમડ ર્ાઉનલાોર્ કરવા નીચો દશાડવોલ જલન્કનાો 
ઉપયાોગ કરી શકાો છાો. 
 
https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/ApplicationForm/SJEDSD/PHIDBusPassEmptyForm.pdf  
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ક્રદવ્યાુંગ વવદ્યાથીઆાોનો જશષ્યવૃવત્ત યાોજના 
 
કાોનો લાભ મળો 
 • ૨૧ પ્રકારની ક્રદવ્યાુંગતા ધરાવતા વવદ્યાથીઆાોનો આા યાોજનાનાો લાભ મળવાપાત્ર છો . 
 • આભ્યાસ કરતા ક્રદવ્યાુંગ વવદ્યાથીની ક્રદવ્યાુંગ ટકાવારી ૪૦%થી આાોછી હાોવી ન જાોઈઆો. 
 • છોલ્ી વાવર્િક પરીક્ષા આાોછા માું આાોછા ૪૦% ગુણથી ઉતીણડ હાોવા જાોઈઆો. 
 • જો-તો આભ્યાસમાું હાજરીની સુંતાોર્કારક જનયવમતતા જરૂરી છો . 
 • આાવક મયાડદા લાગુ પર્તી નથી. 
 
કોટલાો લાભ મળો? 
 • ધાોરણ ૧ થી ૭ સુધીમાું ભણતા ક્રદવ્યાુંગ વવદ્યાથીનો વાવર્િક રૂ.૧૦૦૦/- 
 • ધાોરણ ૮ કો  તોથી વધુ આભ્યાસ કરતા ક્રદવ્યાુંગ વવદ્યાથીનો રૂ.૧૫૦૦/- કો  તોથી વધુમાું વધુ રૂ.૫૦૦૦/- સુધી. 
 • ક્રદવ્યાુંગ જશષ્યવૃવત્ત વવદ્યાથીના બોંક ખાતામાું સીધી જમા કરાવવામાું આાવો છો . . 
 
જરૂરી પુરાવાઆાો 
 • ક્રદવ્યાુંગ વવદ્યાથીનુું ક્રદવ્યાુંગ આાોળખકાર્ડ  
 • જો-તો વવભાગના જનષ્ાુંત તબીબનુું ટકાવારી પ્રમાણપત્ર 
 • ગત વર્ડની વાવર્િક પક્રરણામની પ્રમાણણત નકલ 
 • આરજદારની બોંક પાસબુકની પ્રમાણણત નકલ 
 • આરજદારના આાધારકાર્ડની પ્રમાણણત નકલ 
 
આરજી કરવાની પદ્ધવત 
 • દરવર્ે શૌક્ષણણક કાયડ શરુ થતા ૧૫મી જૂન થી ૩૧ મી આાોગસ્ટ સુધી મળવાપાત્ર છો . જોની આરજી જો તો સુ્કલના આાચાયડશ્રી 
ધ્વારા DIGITAL GUJARAT portal મારફત આાોનલાઈન કરવાની થાય છો . 
 • સમય મયાડદામાું જનયત ફાોમડ ભરાવીનો જીલ્ા સમાજ સુરક્ષા આવધકારીની કચોરીનો તો આુંગોની દરખાસ્ત રજુ કરવાની 
જવાબદારી સબુંવધત શાળા-કાોલોજના આાચાયડશ્રીની રહો  છો . 
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દીવ્યાુંગાો માટો સુંતસુરદાસ પોન્દ્શન યાોજના 
 
યાોજનાનાો ઉદ્દોશ 
 • વતવ્ર આશકત વવકલાુંગ વ્યક્રકતઆાો માટો નાણાુંકીય સહાય આાપવી. 
 
પાત્રતાના ધાોરણાો 
 • લાભાથીનુું નામ B.P.L. કુટુુંબની (૦ થી ૧૬ સ્કાોર) યાદીમાું નામ સમાવવષ્ટ. 
 • આરજદારની ઉું મર ૦ થી ૭૯ વર્ડ સુધીની હાોવી જાોઈઆો. (તા.૩૧/૭/૨૦૦૯ના પહો લાનાું જૂના લાભાથીઆાો) 
 • આરજદારની વવકલાુંગતાની ટકાવારી ૮૦ ટકા કો  તોથી વધુ જાોઈઆો. 
 • તા.૧/૮/૨૦૦૯ પછી ૦ થી ૧૮ વર્ડ સુધી બી.પી.આોલ, / વવકલાુંગતા ધરાવતી વ્યક્તક્તઆાો. 
(નાોંધેઃ- ૧૮ વર્ડની ઉું મર બાદ ભારત સરકારની DPS માું તબદીલ કરવામાું આાવો છો .) 
 
જરૂરી પુરાવા 
 • આરજદાર નાો આાધારકાર્ડ 
 • આરજદાર નુું રહો ઠાણ નાો પુરાવાો (લાઈટબીલ/વોરા બીલ) 
 • આરજદારનુું રોશનકાર્ડ (બીપીઆોલ) 
 • આરજદારનુું વવકલાુંગતા નુું કાર્ડ 
 • આરજદારનુું શાળાછાોડ્યાનુું પ્રમાણપત્ર 
 • આરજદારની બોંકપાસબુક ની નકલ/કોન્સલ ચોક 
 
યાોજનાના ફાયદા / સહાય 
 • માબસક રૂા. ૬૦૦/-( રાજ્ સરકારનાો ફાળાો) 
 
વવશોર્ નાોંધ 
1. ભારત સરકારની IGNDPS વવકલાુંગતાની ટકા ૮૦ % કો  તોથી વધુ છો . 
2. રાજ્ સરકારના જૂના લાભાથીઆાોમાું વવકલાુંગતાની ટકાવારી ૭૫% છો . તા.૧/૮/૨૦૦૯ બાદ ૭૫% વવકલાુંગતા ધરાવતા 
લાભાથીનો લાભ મળતાો નથી. 
3. ભારત સરકારની IGNDPSમાું વય ૧૮- ૭૯ વર્ડ છો , જ્ારો રાજય સરકારમાું o-૧૭ વર્ડની ઊુંમરનાો સમાવોશ થાય છો . 
 
ફાોમડ ક્યાું મળશો આનો આરજી ક્યાું કરવી? 
 • આા સોવાનાો લાભ લોવા જીલ્ા સમાજ સુરક્ષા કચોરી નાો સુંપકડ  કરવાો. તોમજ ફાોમડ ર્ાઉનલાોર્ કરવા નીચો દશાડવોલ જલન્કનાો 
ઉપયાોગ કરી શકાો છાો. 
 
https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/ApplicationForm/SJEDSD/SantSurdasEmptyForm.pdf  
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જનરામયા વીમા યાોજના (ક્રદવ્યાુંગ વ્યક્તક્તઆાો માટો વીમા રક્ષણ) 
 
 કાોનો લાભ મળો 
 • આાોટીઝમ, સોરોિલ પાલ્સી, મુંદબુબદ્ધ આનો બહુ વવકલાુંગતા (મલ્ટીપલ ક્રર્સોબબલીટી) ધરાવતા ક્રદવ્યાુંગ વ્યક્તક્તઆાો. 
 
કોટલાો લાભ મળો? 
 • આા યાોજનામાું માનબસક ક્રદવ્યાુંગતા ધરાવતા ક્રદવ્યાુંગ વ્યક્તક્તઆાોનો રૂ. ૧૦૦૦૦૦/- (રૂપપયા આોક લાખ) સુધીનુું વીમા રક્ષણ 
મળવાપાત્ર છો .જોમાું હાોસ્પિટલમાું દાખલ, આાોપરોશન, આાો.પી.ર્ી દવાઆાો આનો વાહનવ્યવહાર ખચડનાો સમાવોશ થાય છો .આા 
યાોજના હો ઠળ તમામ પ્રકારના વય જૂથના વવકલાુંગનાો સમાવોશ થાય છો  
 
*જરૂરી પુરાવાઆાો * 
 • ક્રદવ્યાુંગતા નુું પ્રમાણપત્ર 
 • આોમ.સી.આાર. પગરખા – આા પગરખા મોળવવા માટો રક્તપપત્તગ્રસ્ત જરૂરીયાતમુંદ દદીનો કાોઇ આાધાર પુરાવાની જરૂર રહો તી 
નથી. 
 • મોજર આાર.સી.આોચ. કરાવોલ રક્તપપત્તગ્રસ્ત, પાોતો બીપીઆોલ કાર્ડ ધારક છો  તોનાો સક્ષમ આવધકારીશ્રીનાો પુરાવાો (બીપીઆોલ 
કાર્ડ) રજુ કરવાનુું રહો શો. 
 • ભારત સરકાર ધ્વારા માન્ય સુંસ્થામાું આાોપરોશન કરાવોલ છો  તોનાો દસ્તાવોજી પુરાવાો. 
૧) આોસ.આોસ.જી. હાોસ્પિટલ, વર્ાોદરા 
૨) નવી બસવવલ હાોસ્પિટલ, સુરત 
૩) બસવવલ હાોસ્પિટલ, સુરત 
 • રક્તપપત્તગ્રસ્ત આાર.સી.આોસ. આાોપરોશન માટો હાોિીટલાઈઝોશન થવયલ છો  તોનાો પુરાવાો . 
 
ક્યાું થી લાભ મળો? 
નોશનલ ટ્રસ્ટની સ્ટોટ નાોર્લ આોજન્સી સોન્ટર 
૧) માઈિાો સોલ્યુલર રબર પગરખા (આોમ.સી.આાર)- જીલ્ા રક્તપપત્ત આવધકારીશ્રી આથવા જીલ્ા ક્ષય આવધકારીશ્રીની કચોરી 
ધ્વારા વવનામૂલ્યો. 
૨) ક્રરકન્દ્સ્ટ્રકટીવ સજડરી (આાર.સી.આોમ.) વવનામૂલ્યો પૂરી પાર્વામાું આાવો છો . 
૩) બહુઆાૌર્ધીય સારવાર (આોમ.ર્ી.ટી) – તમામ પ્રાથવમક આારાોગ્ય કોન્દ્ર, સામુક્રહક આારાોગ્ય કોન્દ્ર, જીઈલ્ા હાોસ્પિટલમાું 
વવનામૂલ્યો. 
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ક્રદવ્યાુંગ આકર્સ્માત વીમા યાોજના 
 
કાોનો લાભ મળો 
 • આાપઘાત કો  કુદરતી મૃતુ્ય બસવાય બીજી કાોઈપણ રીતો લાભાથીઆાોનુું મૃતુ્ય થાય કો  કાયમી આપુંગતા આાવો ટાો આા યાોજનાનાો લાભ વીમા પાોલીસીની 
શરતાોનો આાધીન રહીનો મળવાપાત્ર થાય. 
 
કોટલાો લાભ મળો? 
 • આા યાોજના હો ઠળ આાવરી લોવાયોલ ક્રદવ્યાુંગ વ્યક્તક્તઆાો આથવા તોના પક્રરવારનો રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/-ની વીમા રકમની મહત્તમ મયાડદામાું આા યાોજના 
હો ઠળ વળતર ચુકવવાપાત્ર રહો શો. સામાન્ય જૂથ આકર્સ્માત વીમા પાોલીસીની શરતાોનો ધ્યાનમાું રાખી  વીમા રકમ નીચો મુજબના સુંજાોગાોમાું મળવાપાત્ર 
થશો. 
 • આકર્સ્માતના કારણો મૃતુ્ય/કાયમી સુંપૂણડ ક્રદવ્યાુંગતાના ક્રકસ્સામાું ૧૦૦ ટકા. 
 • આકર્સ્માતના કારણો બો આાુંખ કો  બો આુંગ આથવા હાથ/પગ ગુમાવવાના ક્રકસ્સામાું ૧૦૦ ટકા. 
 • આકર્સ્માતના કારણો આોક આાુંખ આનો આોક આુંગ ગુમાવવાના ક્રકસ્સામાું ૧૦૦ ટકા. 
 • આકર્સ્માતના કારણો આોક આાુંખ આથવા આોક આુંગ ગુમાવવાના ક્રકસ્સામાું ૫૦ ટકા. 
 
વારસદારાો 
 • આા વીમા યાોજના હો ઠળ લાભાથીઆાોના વારસદાર તરીકો  નીચો મુજબની વ્યક્તક્તઆાો િમાનુસાર રહો શો. 
1. પવત આથવા પત્ની- તોમની ગોરહયાતીમાું 
2. તોમના બાળક પુત્ર/પુત્રી- તોમની ગોરહયાતીમાું 
3. તોમના માું-બાપ- તોમની ગોરહયાતીમાું 
4. તોમના પાૌત્ર/પાૌત્રી – ઉક્ત ૧,૨,૩ ની ગોરહયાતીમાું 
5. લાભાથી ઉપર આાધાક્રરત આનો તોમની સાથો રહો તા આપરણણત આથવા વવધવા આથવા ત્યકતા બહો ન. 
6. ઉપરાોકત ક્રકસ્સા બસવાયના તથા વવવાદાિદ કોસમાું સબુંવધત લાભાથીઆાોનો લાગુ પર્તા વારસાધારા હો ઠળ જાહો ર થયોલ વારસદારાો. 
 • ઉપરાોક્ત, ક્રકસ્સામાું જાો વારસદારાો સગીર હાોય તાો તોમના નોચરલ ગાક્રર્િયન/કાયદોસરના વાલીનો વીમા રકમનુું ચુકવણુું કરવાનુું રહોશો. 
જરૂરી પુરાવાઆાો 
 • આા વીમા રક્ષણના લાભાથીના વારસદારો ઉપસ્થસ્થત થયોલ દાવા માટો નીચો મુજબની કાયડવાહી આનુસરવાની રહો શો. 
 • લાભાથીના મૃતુ્યના ક્રકસ્સામાું ઉપરાોક્ત જણાવ્યા મુજબના વારસદાર આથવા કાયમી આપુંગતા ના ક્રકસ્સામાું લાભાથીઆો પાોતો આકર્સ્માત તારીખના 
૯૦ ક્રદવસમાું નાોર્લ આવધકારી/ સક્ષમ આવધકારીનો આા યાોજના હો ઠળ જનયત કરોલ નમૂનામાું લોખખતમાું જાણ કરવાની રહોશો. 
 • દાવા આરજીની સાથો નીચો મુજબના દસ્તાવોજાો જાોર્વાના રહો શો. 
 • વવકલાુંગ આાોળખકાર્ડ  
 • આોફ.આાઈ.આાર (F.I.R) 
 • આવધકૃત તબીબનાો પાોસ્ટમાોટડમ રીપાોટડ 
 • જન્મ-મરણ નાોંધની આવધકારી ધ્વારા આાપવામાું આાવોલ જો-તો વ્યક્તક્તનુું મરણનુું પ્રમાણપત્ર. 
 • વવકલાુંગ વ્યક્તક્તની વાવર્િક આાવક રૂ.૬,૦૦,૦૦૦/- થી આાોછી હાોવાનુું આાવક પ્રમાણપત્ર  
 • કાયમી આપુંગતાના ક્રકસ્સામાું સબુંવધત જીલ્ાના બસવવલ સજડન/સ્થાજનક આવધકૃત તબીબી આવધકારીનુું પ્રમાણપત્ર. 
 • જરૂર હાોય ત્યાું ઉમરનાો પુરાવાો (શાળા, કાોલોજનુું પ્રમાણપત્ર ) 
 • આસાધારણ કોસમાું પાોસ્ટમાોટડમ રીપાોટડની આશક્યતાના ક્રકસ્સામાું જીલ્ા કલોક્ટરશ્રીનુું પ્રમાણપત્ર. 
નાોંધ :- આા યાોજના ગુજરાત સામુક્રહક જૂથ (જનતા) આકર્સ્માત વીમા યાોજના સાથો સુંકળાયોલ છો . 
 
આરજી કરવાની પદ્ધવત 
 • જીલ્ા સમાજ સુરક્ષા આવધકારી ની કચોરી આો રૂબરૂ જઈ આરજી કરવાની રહોશો. 
 • આરજી કરવા માટો ફાોમડ ની જલિંક  
https://drive.google.com/file/d/1bB2KuwOlsc9Pph5RfzJsoXWCjdDXsE8b/view?usp=sharing  
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ક્રદવ્યાુંગ વ્યક્તક્તઆાોનો સાધન સહાય આાપવાની કોન્દ્ર 
સરકારની યાોજના (આોર્ીપ યાોજના) 

 
કાોનો લાભ મળો 
 • ક્રદવ્યાુંગતાની ટકાવારી ૪૦% કો  તોથી વધુ હાોવી જાોઈઆો. 
 • માબસક આાવકના આન્ય સ્ત્રાોત રૂ. ૨૦,૦૦૦/- થી વધુ ન હાોવા જાોઈઆો. 
 • આાજશ્રત હાોય તોવા ક્રકસ્સામાું માતા-પપતા/વાલીની માબસક આાવક રૂ.૨૦,૦૦૦/- થી વધ ુન હાોવી જાોઈઆો. 
 • આા હો તુ માટો છોલ્ા ત્રણ વર્ડમાું જોઆાોનો કાોઈપણ પ્રકારની મદદ મળી ન હાોય તોવા ૧૨ વર્ડની નાની ઉમરના બાળકાો માટો આા મયાડદા આોક વર્ડની 
રહોશો. 
 
કોટલાો લાભ મળો? 
 • કાોઈપણ આોક સાધન સહાય રૂ.૧૦,૦૦૦/- ની મયાડદામાું આાપવામાું આાવશો. (આાધુજનક ઉપકરણની સહાય મળી શકો  છો , જોમ કો  ર્ોઝી બુક પ્ોયર, 
લોપટાોપ આનો ર્ીઝીટલ મોગ્નીફાયર. આા પ્રકારના ઉપકરણ જનષ્ાુંત સવમવતના સુચન ધ્વારા આાપવામાું આાવશો. જો ૧૦ વર્ડમાું આોક વખત મળશો.) 
 • ધાોરણ-૯ થી ઉપર ભણતા વવદ્યાથીઆાોનો કાોઈપણ આોક સાધન સહાય રૂ. ૧૨,૦૦૦/-ની મયાડદામાું આાપવામાું આાવશો. 
 • સાધનાો આનો ઉપકરણાો બોસાર્વા સુધારાત્મક આાોપરોશન કરવાની જરૂર પર્ો તાો નીચો મુજબની સહાય આાપવામાું આાવશો. 
 • સાુંભળવાની આનો બાોલવાની તકલીફવાળી ક્રદવ્યાુંગ વ્યક્તક્તઆાોનો રૂ.૫૦૦ થી રૂ.૧૦૦૦/-. 
 • રખષ્ટહીન ક્રદવ્યાુંગ વ્યક્તક્તઆાોનો રૂ.૧૦૦૦ થી રૂ.૨૦૦૦. 
 • આાોથાેપોક્રર્ક તકલીફવાળી ક્રદવ્યાુંગ વ્યક્તક્તનો રૂ.૫૦૦૦ થી રૂ.૧૦૦૦. 
 • બહુ ક્રદવ્યાુંગતા ધરાવતી વ્યક્તક્તનો આોક થી વધુ સાધન સહાયની જરૂર પર્ો ત્યારો દરોક સાધન માટો આલગ રીતો તોની મયાડદા લાગુ પર્શો. 
 
જરૂરી પુરાવાઆાો 
 • ક્રદવ્યાુંગ વવદ્યાથીનુું ક્રદવ્યાુંગ આાોળખકાર્ડ  
 • જો-તો વવભાગના જનષ્ાુંત તબીબનુું ટકાવારી પ્રમાણપત્ર (બસવવલ સજડનનાો દાખલાો) 
 • આરજદારની બોંક પાસબુકની પ્રમાણણત નકલ 
 • આરજદારના આાધારકાર્ડની પ્રમાણણત નકલ 
 • ક્રદવ્યાુંગતા દશાડવતાો ફાોટાો 
 
આરજી કરવાની પદ્ધવત 
 • જીલ્ા સમાજ સુરક્ષા આવધકારી ની કચોરી આથવા સામાજજક ન્યાય આનો આવધકારીતા મુંત્રાલય, નવી ક્રદલ્હીઆો માન્યતા આાપોલ સુંસ્થાઆો રૂબરૂ જઈ 
ફાોમડ ભરવાનુું રહોશો. 
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દીવ્યાુંગાોનો કૃવત્રમ આવયવાો તથા સાધન સહાય યાોજના 
 
સાધન સહાય યાોજના મોળવવાની પાત્રતા 
૧. ૫ થી ૬૦ વર્ડની ઉમર સુધીની વવકલાુંગ વ્યક્રકત. 
૨. ૪૦% કો  તોથી વધ ુવવકલાુંગ ધરાવતી વ્યક્રકતનો. 
૩. ગુજરાત રાજ્નાો વતની. 
૪. વવકલાુંગ કાર્ડ ધરાવતા હાોય. 
https://drive.google.com/file/d/1KNxMMqLnufKv4tVG7JV6MeYnZaMkL8CI/view?usp=sharing  
 
મળવાપાત્ર સહાય 
૧. આપુંગ વ્યક્રકત કૃવત્રમ આવયવ માટો ઘાોર્ી, કોલીપસડ (બુટ),ત્રણ પૌર્ાવળી સાયકલ, બો પૌર્ાવળી સાયકલ. 
૨. સ્વરાોજગારી માટો હાથલારી, બસલાઇ મશીન, માોચીકામના સાધન. 
૩. શ્રવણમુંદ વ્યક્રકત માટો હીયરીંગ આોઇર્ તોમજ આન્ય સાધન સહાય. 
૪. દૃખષ્ટમુંદ વ્યક્રકત માટો સુંગીતના સાધનાો. 
https://drive.google.com/file/d/145W1ImJ-Uj38sEAMvTaXjG01mgSc7IQb/view?usp=sharing 
(ઉપરાોકત આાર્થિક સાધન સહાય રૂ. ૨૦,૦૦૦/-ની મયાડદામાું આાપવામાું આાવો છો .) 
 
જરૂરી પુરાવાઆાો 
૧. ઉમરનાો પુરાવાો. 
૨. વવકલાુંગ આાોળખપત્રની નકલ. 
૩. ક્રદવ્યાુંગતા તબીબી પ્રમાણપત્ર. 
૪. સ્વરાોજગારી માટો આનુભવ કો  તાલીમનાો દાખલાો. 
૫. આાધારકાર્ડની નકલ 
૬. બોંક પાસબુકની નકલ 
 
ફાોમડ ક્યાું મળશો આનો આરજી ક્યાું કરવી? 
 • આા સોવાનાો લાભ લોવા જીલ્ા સમાજ સુરક્ષા કચોરી નાો સુંપકડ  કરવાો. તોમજ ફાોમડ ર્ાઉનલાોર્ કરવા નીચો દશાડવોલ જલન્કનાો ઉપયાોગ કરી શકાો છાો. 
https://sje.gujarat.gov.in/dsd/downloads/form_10_2016.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1KNxMMqLnufKv4tVG7JV6MeYnZaMkL8CI/view?usp=sharing
https://sje.gujarat.gov.in/dsd/downloads/form_10_2016.pdf
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ક્રદવ્યાુંગાોનો ઇલોધ્રટ્રક સુ્કટર સહાય યાોજના 
 
કાોનો લાભ મળો 
 • ક્રદવ્યાુંગની ઉમર ૧૮ થી ૫૦ વર્ડ સુધીની હાોવી જરૂરી છો . 
 • ક્રદવ્યાુંગતાની ટકાવારી ૪૦% કો  તોથી વધુ તથા લાભાથીનુું નામ બી.પી.આોલ. યાદીમાું ૦ થી ૨૦ ના સ્કાોર ધરાવતા હાોવા જાોઈઆો. 
 • આા યાોજનામાું ફક્ત આસ્થી વવર્યક ક્રદવ્યાુંગ સ્ત્રી આનો પુરુર્ બુંનોનો લાભ મળવાપાત્ર થશો. 
 • ઇલોધ્રટ્રક સુ્કટર ખરીદવાની સહાય યાોજનામાું લાભાથી ધ્વારા તોઆાોઆો મોળવોલ ઇલોધ્રટ્રક સુ્કટર જાો કું ર્મ થઈ ગયોલ હાોય તાો પાુંચ વર્ડ બાદ જાો આન્ય 
રીતો યાોજનાનાો લાભ મળવાપાત્ર ઠરતા હશો તાો યાોજનાનાો લાભ પુનેઃ મોળવવા આરજી કરી શકશો. 
 • ક્રદવ્યાુંગ વ્યક્તક્ત સમાજ સુરક્ષા ખાતાનુું ક્રદવ્યાુંગ આાોળખકાર્ડ ધરાવતાો હાોવાો જાોઈઆો. 
 
કોટલાો લાભ મળો? 
 • ક્રદવ્યાુંગાોનો સુ્કટર ખરીદવાની યાોજના હો ઠળ ઇલોધ્રટ્રક સુ્કટર ખરીદવા બાબતો આરજદારની આરજી મુંજુર થયા બાદ ઇલોધ્રટ્રક સુ્કટર ખરીદો ત્યારબાદ 
બીલ રજૂ કયાડ બાદ જીલ્ા સમાજ સુરક્ષા આવધકારીશ્રની કચોરી ધ્વારા સહાયની રકમ D.B.T. મારફત આરજદારના ખાતામાું સીધી ચુકવણી કરવાની 
રહોશો. 
 • ભારત સરકાર જો તો ર્ીલરાોનો સબસીર્ી ચુકવતા, સબસીર્ી ર્ીલરના ખાતામાું જમા થશો. જો તો કું પની ધ્વારા સબસીર્ીની રકમ કપાત કરી, બીલની 
રકમ ચુકવવામાું આાવશો. આરજદાર ઇલોધ્રટ્રક સુ્કટર ખરીદો ત્યારબાદ બીલ રજૂ કયાડ બાદ સહાય મુંજુર કરી, સહાયની ચુકવણી કરવામાું આાવશો. 
 • ક્રદવ્યાુંગાોનો ઇલોધ્રટ્રક સુ્કટર ખરીદવાની યાોજના હો ઠળ સુ્કટરની બોઝીક ક્રકમત+ક્રર્સોબલ ક્રકટના ૫૦% આથવા રૂ.૨૫૦૦૦/- ની મયાડદામાું સહાય 
ચુકવવાની થશો. 
 
જરૂરી પુરાવાઆાો 
 • ક્રદવ્યાુંગ વવદ્યાથીનુું ક્રદવ્યાુંગ આાોળખકાર્ડ  
 • શાળા છાોડ્યાનુું પ્રમાણપત્ર (સુ્કલ લીવીંગ સટીફીકોટ) 
 • જો-તો વવભાગના જનષ્ાુંત તબીબનુું ટકાવારી પ્રમાણપત્ર (બસવવલ સજડનનાો દાખલાો) 
 • ગત વર્ડની વાવર્િક પક્રરણામની પ્રમાણણત નકલ 
 • આરજદારની બોંક પાસબુકની પ્રમાણણત નકલ 
 • આરજદારના આાધારકાર્ડની પ્રમાણણત નકલ 
 
આરજી કરવાની પદ્ધવત 
 • જીલ્ા સમાજ સુરક્ષા આવધકારી ની કચોરીઆો રૂબરૂ જઈ ફાોમડ ભરવાનુું રહોશો. 
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ક્રદવ્યાુંગ લગ્ન સહાય યાોજના 
 
પાત્રતાના માપદુંર્ 
 • કન્યાની ઉું મર ૧૮ વર્ડથી ઉપર આનો છાોકરાની ઉું મર ૨૧ વર્ડથી વધ ુહાોવી જાોઇઆો. 
 • આા યાોજનાનાો લાભ ફકત આોક જ વખત (આોક યુગલદીઠ) મળવાપાત્ર રહોશો. 
 • આા યાોજના હો ઠળ નીચો દશાડવોલ ક્રદવ્યાુંગતાની ટકાવારી મુજબ લાભ આાપવામાું આાવો છો . 
 • ૮૦% કો  તોથી વધ ુઆુંધત્વ, આાોછી રખષ્ટવાળા ક્રદવ્યાુંગ વ્યક્તક્તઆાોનો સહાય મળવાપાત્ર છો . 
 • ૭૧% કો  તોથી વધ ુસાુંભળવાની ક્ષવતવાળા ક્રદવ્યાુંગ વ્યક્તક્તઆાોનો સહાય મળવાપાત્ર છો . 
 • ૫૦% તોની િાોજનક ન્યુરાોલાોજીકલ સ્થસ્થવત, સામાન્ય ઈજા જીવલોણ રક્તસ્ત્રાવ, ધ્રુજારી સ્નાયુબદ્ધ કઠાોરતા, બાૌવધક આસમથડતા, ક્રહમાોગ્લાોબીનની 
ઘટોલી માત્ર, દીધડકાલીન આનોમીયા, માનબસક બીમાર, ખાસ આભ્યાસ સબુંવધત ક્રદવ્યાુંગતા, વાણી આનો ભાર્ાની આશક્તતા, ચોતાતુંત્ર-ન્યુરાોની 
વવકાસલક્ષી સ્થસ્થવતમાું ક્ષવત, બહો રા આુંધત્વ સહીત આનોક આપુંગતાવાળા ક્રદવ્યાુંગ વ્યક્તક્તઆાોનો સહાય મળવાપાત્ર છો . 
 • ૪૦% કો  તોથી વધુ આાનુુંવાધ્ન્દ્શક કારણાોથી થતાો સ્નાયુ ક્ષય, રક્તપપત-સાજા થયોલ, આોસીર્ના હુમલાનાો ભાોગ બનોલ, હલન-ચલન સાથોની 
આશક્તતા, શોરોબલપલ્સી, વામનતા, બહુવવધ સ્કલોરાોબસસ-શરીરની પોશીઆાો કઠણ થવાની વવકૃવતવાળા ક્રદવ્યાુંગ વ્યક્તક્તઆાોનો સહાય મળવાપાત્ર છો . 
 • લગ્નના ૧ વર્ડ ની સમયમયાડદા માું આરજી કરવાની રહોશો. 
 
સહાયનાો દર 
 • આા યાોજના હો ઠળ ક્રદવ્યાુંગથી ક્રદવ્યાુંગ વ્યક્રકત લગ્ન કરો ત્યારો રુ.પ૦,૦૦૦/- + પ૦,૦૦૦/- મળીનો કુલ રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/- તોમજ સામાન્ય/ વ્યક્રકતથી 
ક્રદવ્યાુંગ વ્યક્રકત લગ્ન કરો ત્યારો રૂ.રુ.પ૦,૦૦૦/- ની સહાય ચુકવવામાું આાવો છો . 
 
રજુ કરવાના ર્ાોકુ્યમોન્ટ 
 • રહો ઠાણનાો પુરાવાો ( રોશન કાર્ડ/વીજળી બીલ/્ાઇવવિંગ લાઇસન્સ/આાધારકાર્ડ/ચુુંટણી કાર્ડ) 
 • આરજદારનુું શાળા છાોર્યાનુું પ્રમાણપત્ર 
 • કન્યા/કુમારનુું શાળા છાોર્યાનુું પ્રમાણપત્ર 
 • બન્નોના સુુંયુકત લગ્ન વખતના ફાોટા 
 • લગ્ન કું કાોત્રી 
 • આરજદારનુું ક્રદવ્યાુંગતાનુું આાોળખકાર્ડ આથવા બસવવલ સજડનશ્રીનાો ક્રદવ્યાુંગતા દાખલની પ્રમાણણત નકલ 
 • લગ્ન રજીસ્ટર આાોફ મોરોજીસની આાોક્રફસમાું નાોધાયોલુું 
 • છૂટાછોર્ા આુંગોના દસ્તાવોજ 
 • બોન્ક પાસબૂકની નકલ 
 • સાોગુંધનામુું 
 
ફાોમડ ક્યાું મળશો આનો આરજી ક્યાું કરવી? 
 • આા સોવાનાો લાભ હવો આાોનલાઈન સમાજ કલ્યાણ ની વોબસાઈટ પરથી મોળવી શકાો છાો. જો નીચો દશાડવોલ જલિંક ધ્વારા મળી શકશો. 
https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/ 
 • આા યાોજના હો ઠળ ક્રદવ્યાુંગતાની ટકાવારી મુજબ લાભ જાોવા માટો નીચો આાપવામાું આાવોલ જલિંક પર ક્લિક કરાો. 
https://sje.gujarat.gov.in/dsd/downloads/viklang_lagan_sahay_form_2016.pdf 
 • આાોનલાઈન ફાોમડ ભયાડ બાદ ફાોમડ ની કાોપી આનો પુરાવાઆાો વોરીફીકોશન માટો જીલ્ા સમાજ સુરક્ષા આવધકારી કચોરી (આાપના તાલુકા/જીલ્ા માું 
જોમનો સત્તા આાપોલ હાોય ત્યાું) જઈ તપાસ કરાવવાના રહોશો. 
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પ્રધાનમુંત્રી સુરક્ષા વીમા યાોજના- ફક્ત ૧૨ રૂ./ વર્ડ પ્રીમીયમ. 
 
 • કોન્દ્ર સરકાર દ્વારા સુંચાજલત સામાજજક સુરક્ષા યાોજનાઆાોમાું વર્ાપ્રધાન સુરક્ષા વીમા યાોજનાનાો પણ સમાવોશ થાય છો . આા વીમા યાોજનામાું, માત્ર 
12 રૂપપયાના વાવર્િક પ્રીવમયમ પર, આકર્સ્માત સમયો 2 લાખ રૂપપયા સુધી વીમા કવર આાપવામાું આાવો છો . આા રકમ તમારા જલિંરર્ બોંક ખાતામાુંથી જ 
કાપવામાું આાવો છો . આા આુંતગડત, નાોંધણીનાો સમયગાળાો 1 જૂનથી 31 મો સુધીનાો છો . આોટલો કો , તમો મો મક્રહનામાું જ આા યાોજનાનુું નવીકરણ કરી શકાો 
છાો (હાલ પણ આા યાોજના લઇ શકાય). યાોજનાનાો સમયગાળાો આોક વર્ડનાો હાોય છો  આનો દર વરે્ તોનો રીન્યુ કરવુું પર્ો છો .  
 
 • 18 વર્ડથી 70 વર્ડ સુધીનાો કાોઈપણ નાગક્રરક આામાું ભાગ લઈ શકો  છો , જોમની પાસો બોંક ખાતુું હાોવુું જરૂરી છો . 
 
કોવી રીતો લાભ મળશો. 
 • પ્રધાનમુંત્રી સુરક્ષા વીમા યાોજનામાું જાોર્ાયા બાદ રૂ. 2 લાખ સુધીનાો વીમાો કવર આાપવામાું આાવો છો . 
 
 1. આકર્સ્માતમાું મૃતુ્ય પર: આાજશ્રતાોનો 2 લાખ રૂપપયા 
 2. કાયમી આપુંગતા પર: આાજશ્રતાોનો 2 લાખ રૂપપયાની રકમ 
 3. આાુંજશક આપુંગતા પર: આાજશ્રતાોનો 1 લાખ રૂપપયાની રકમ 
 
PMSBY માટો શુું મહત્વનુું છો? 
 • આા યાોજના માટોની ઉમર 18 વર્ડથી 70 વર્ડની વચ્ચો હાોવી જાોઈઆો. આા યાોજનાનાો લાભ 70 વર્ડ પછી ઉપલબ્ધ નથી. 
 • આા યાોજનાનાો લાભ લોવા માટો, આરજદાર પાસો બોંક ખાતુું હાોવુું આાવશયક છો . 
 • પ્રીવમયમની રકમ સીધા બોંક ખાતામાુંથી ર્ોબબટ થાય છો . 
 • જાો આોકાઉન્ટમાું કાોઈ બોલોન્સ નથી, તાો નીવત રદ કરવામાું આાવશો. પાોલીસી બોંક ખાતા બુંધ થવાના ક્રકસ્સામાું સમાપ્ત થશો. જાો તમારી પાસો આોક કરતા 
વધુ બોંક ખાતા છો , તાો ફક્ત આોક જ બોંક ખાતુું આા યાોજના સાથો જલિંક કરી શકાય છો . 
 
કોવી રીતો રજીસ્ટર કરવુું? 
 • તમો જો બોંકમાું ખાતુું છો  તો બોંકની કાોઈપણ શાખાની મુલાકાત લઈનો તમો પીઆોમઆોસબીવાય પાોજલસી માટો આરજી કરી શકાો છાો. આા યાોજના સાથો 
જાોર્ાયોલ ફાોમડ https://jansuraksha.gov.in/Files/PMSBY/Gujarati/ApplicationForm.pdf   પરથી ર્ાઉનલાોર્ કરી બોંકમાું સબવમટ કરી 
શકાય છો . પ્રીવમયમ માટો, તમારો તોનો બોંક ફાોમડમાું મુંજૂરી આાપવી પર્શો કો  પ્રીવમયમ રકમ તમારા ખાતામાુંથી જ કાપવામાું આાવશો. 
 • બોંક વમત્રાો પણ ઘરો ઘરો પીઆોમઆોસબીવાય પહાોંચાર્ી રહ્યા છો . આા માટો વીમા આોજન્ટનાો પણ સુંપકડ  કરી શકાય છો . 
 • સરકારી વીમા કું પનીઆાો આનો ઘણી ખાનગી વીમા કું પનીઆાો પણ આા યાોજના વોચો છો . 
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પ્રધાનમુંત્રી જીવન જ્ાોવત વીમા યાોજના- ફક્ત ૩૩૦ રૂ./ વર્ડ પ્રીમીયમ 

 
 • પ્રધાનમુંત્રી જીવન જ્ાોવત વીમા યાોજના (પીઆોમજોજોબીવાય) આોક પ્રકારની ટમડ વીમા યાોજના છો. જાો કાોઈ વ્યક્તક્ત પ્રધાનમુંત્રી જીવન જ્ાોવત વીમા 
યાોજના (પીઆોમજોજોબીવાય) માું રાોકાણ કયાડ પછી મૃતુ્ય પામો છો(આકર્સ્માત બસવાય પણ), તાો તોના પક્રરવારનો 2 લાખ રૂપપયા મળો છો . 
 
 • દોશની દરોક વ્યક્તક્તનો જીવન વીમાના લાભાો પૂરા પાર્વા કોન્દ્રની માોદી સરકારો 9 મો, 2015 ના રાોજ પીઆોમજોજોબીવાય શરૂ કરી હતી. 
 
ટમડ પ્ાન આોટલો શુું? 
 • વીમા કું પનીની ટમડ પ્ાન આોટલો જાોખમ સામો રક્ષણ. ટમડ પ્ાનમાું વીમા કું પની પાોજલસીધારકના મૃતુ્ય પછી જ વીમા રકમ ચૂકવો છો . 
 
 • હકીકતમાું, ટમડ પ્ાન આો ખૂબ જ નજીવી પ્રીવમયમ પર જાોખમ સુરક્ષા પ્રદાન કરવાનાો શ્રોષ્ઠ માગડ છો . 
 
પીઆોમજોજોબીવાયની વવશોર્તા શુું છો? 
 • પ્રધાનમુંત્રી જીવન જ્ાોવત વીમા યાોજના (પીઆોમજોજોબીવાય) માું વીમા ખરીદવા માટો કાોઈ તબીબી પરીક્ષણની જરૂર નથી. 
 • પ્રધાનમુંત્રી જીવન જ્ાોવત વીમા યાોજના (પીઆોમજોજોબીવાય) હો ઠળ, ટમડ પ્ાન લોવાની લઘુત્તમ વય 18 વર્ડ આનો મહત્તમ વય 50 વર્ડ છો . આા નીવતની 
પક્રરપક્તાની ઉું મર 55 વર્ડ છો . 
 • પ્રધાનમુંત્રી જીવન જ્ાોવત વીમા યાોજના (પીઆોમજોજોબીવાય) હો ઠળ, દર વર્ે ટમડ પ્ાન રીન્યુ કરવાની રહોશો. આામાું બાુંયધરીકૃત રકમ 2,00,000 
રૂપપયા છો . 
 • પ્રધાનમુંત્રી જીવન જ્ાોવત બીમા યાોજના (પીઆોમજોજોબીવાય) નુું વાવર્િક પ્રીવમયમ 330 રૂપપયા છો . આા રકમ તમારા બોંક ખાતામાુંથી ઇસીઆોસ દ્વારા 
લોવામાું આાવો છો . બોંકાો યાોજનાની રકમ માટો વહીવટી ફી લો છો . આા બસવાય આા રકમ પર પણ જીઆોસટી લાગુ છો . 
 • જાો વીમા કવરના સમયગાળા દરવમયાન સભ્યનુું મૃતુ્ય થાય છો , તાો તોના પક્રરવાર (નામાુંક્રકત) નો 2 લાખ રૂપપયાની રકમ મળશો. 
 • જાો પીઆોમજોજોબીવાય હો ઠળ વીમા લોતી કાોઈ વ્યક્તક્તઆો ઘણી બોંકાોનો પ્રીવમયમ ચૂકવ્યુું હાોય તાો પણ, કુલ મૃતુ્ય લાભ રૂ. 2,00,000 કરતાું વધુ ન હાોઈ 
શકો . 
 • કાોઈપણ વ્યક્તક્ત આોક વર્ડ કો  તોથી વધુ સમય માટો પ્રધાનમુંત્રી જીવન જ્ાોવત વીમા યાોજના (પીઆોમજોજોબીવાય) પસુંદ કરી શકો  છો . જાો કાોઈ વ્યક્તક્તઆો 
લાુંબા ગાળાના વીમાની પસુંદગી કરી છો , તાો તોની બોંક દરવર્ે બોંકના બચતખાતામાુંથી પ્રીવમયમ રકમ કાપશો. જો ક્રદવસથી તમારા બોંક ખાતામાુંથી 
પ્રીવમયમ રકમ કાપવામાું આાવો છો  ત્યાુંથી તમનો પ્રધાનમુંત્રી જીવન જ્ાોવત બીમા યાોજના (પીઆોમજોજોબીવાય) ની સુવવધા મળશો. પીઆોમજોજોબીવાય 
પાોજલસી કાોઈપણ તારીખો ખરીદવામાું આાવો છો , પ્રથમ વર્ડ માટો તોનુું કવરોજ આાવતા વર્ે 31 મો સુધી રહોશો. 
 • પછીના વર્ાેમાું, પ્રધાનમુંત્રી જીવન જ્ાોવત વીમા યાોજના (પીઆોમજોજોબીવાય) ના કવર દર વરે્ 1 જૂનો બોંક ખાતામાુંથી પ્રીવમયમ રકમ ચૂકવીનો 
નવીકરણ કરી શકાય છો . 
 
કોવી રીતો રજીસ્ટર કરવુું? 
 • તમો જો બોંકમાું ખાતુું છો તો બોંકની કાોઈપણ શાખાની મુલાકાત લઈનો તમો પીઆોમજોજોબીવાય પાોજલસી માટો આરજી કરી શકાો છાો. આા યાોજના સાથો 
જાોર્ાયોલ ફાોમડ  https://www.jansuraksha.gov.in/Files/PMJJBY/Gujarati/ApplicationForm.pdf    પરથી ર્ાઉનલાોર્ કરી બોંકમાું 
સબવમટ કરી શકાય છો . પ્રીવમયમ માટો, તમારો તોનો બોંક ફાોમડમાું મુંજૂરી આાપવી પર્શો કો  પ્રીવમયમ રકમ તમારા ખાતામાુંથી જ કાપવામાું આાવશો. 
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રાષ્ટ્રીય કુટુુંબ સહાય યાોજના (સુંકટ માોચન યાોજના) 
 
 • આા યાોજના હો ઠળ કુટુુંબ પક્રરવારની મુખ્ય કમાનાર વ્યક્તક્ત સ્ત્રી કો  પુરુર્નુું કુદરતી સુંજાોગાોમાું કો  આકર્સ્માતનો કારણો મૃતુ્ય થાય તાો નીચો પ્રમાણોની 
કોન્દ્રીય સહાય મળવાપાત્ર થશો. 
 1. કુદરતી સુંજાોગાોનો કારણો મૃતુ્ય થયુું હાોય તોવા ક્રકસ્સામાું રૂા. ૨૦,૦૦૦/- 
 2. આકર્સ્માતનો કારણો મૃતુ્ય થયુું હાોય તોવા ક્રકસ્સામાું રૂા. ૨૦,૦૦૦/- 
 
 • કુટુુંબ ઉપર આાવોલ આાફતમાું તો કુટુુંબનો સહાયરૂપ થઈ શકાય તો માટો ઉચ્ચક રાોકર્ સહાય આાપવાની જાોગવાઈ આા યાોજનામાું કરવામાું આાવી છો . 
આગાઉ આા યાોજના હો ઠળ રૂ. ૧૦,૦૦૦/-ની સહાય આપાતી હતી તો તા. ૧૫-૨- ૨૦૧૪ના ઠરાવથી રકમ વધારીનો રૂ. 20,000/- કરવામાું આાવી છો . 
 1. આાવુ મૃતુ્ય થાય ત્યારો મુખ્ય કમાનાર વ્યક્તક્ત (તો આથવા તોણીની) વય ૧૮ વર્ડથી વધ ુઆનો ૭૦ વર્ડથી આાોછી હાોવી જાોઈઆો. 
 2. મૃતુ્ય પછીના બો વર્ડની મયાડદામાું જનયત ફાોમડમાું આરજી કરવાની રહો શો. આા યાોજના હો ઠળ સહાયની પાત્રતા માટો આરજદાર લાભાથી ભારત સરકારની 
ગાઈર્લાઈન મુજબ BPL લાભાથી હાોવા જાોઈઆો. આરજદાર ગ્રામ વવસ્તારમાું રહો તા હાોય તાો તોઆાોનો ગામની પુંચાયતમાું નગરપાજલકા કો  મહાનગરપાજલકા 
વવસ્તારમાું રહો તા હાોય તાો નગરપાજલકા કો  મહાનગર પાજલકાની કચોરીમાું BPL લાભાથી તરીકો  નાોંધાયોલા હાોવા જાોઈઆો. 
 3. આકર્સ્માત પામનાર વ્યક્તક્તનાો પાોસ્ટમાોટડમ ક્રરપાોટડ, પાોલીસ ફક્રરયાદ, પુંચનામાની કાોપી આરજીપત્રક સાથો સામોલ કરવાની હાોય છો . 
 4. મૃતુ્ય પામનાર કુટુુંબની મુખ્ય વ્યક્તક્ત તરીકો  કાોઈ પણ આોક જ વ્યક્તક્તઆો આરજદાર તરીકો  આરજી કરવાની હાોય છો  આનોકુટુુંબના તમામ સભ્યાોઆો 
સુંમવત આાપવી પર્ો છો . આા સહાય કુટુુંબના દરોક સભ્યાોનો આલગ આલગ મળવાપાત્ર નથી. 
 5. આા યાોજના હો તુ માટો કુટુુંબની વ્યાખ્યામાું પવત-પત્ની, સગીર બાળકાો, આપક્રરણણત પુત્રીઆાો આનો આાજશ્રત માતા પપતાનાો સમાવોશ થાય છો . 
 
આરજી ક્યાું કરશાો? 
 1. શહો રી વવસ્તાર માટો જો તો વવસ્તારની પ્રાુંત કચોરીમાું આરજી કરવાની રહોશો. 
 2. ગ્રામ પુંચાયત વવસ્તાર માટો - આા યાોજના હો ઠળ નાયબ જજલ્ા વવકાસ આવધકારીશ્રીનો આરજી કરવાની રહોશો. 
 3. મહાનગર પાજલકા વવસ્તાર માટો - કવમશનર મહાનગરપાજલકાની કચોરીમાું યુ.સી.ર્ી. શાખામાું આરજી કરવાની રહોશો. આા યાોજના હો ઠળ સહાય મુંજૂર 
કરવાની સત્તા ઉપરાોક્ત આવધકારીશ્રીનો હસ્તક છો  તથા આરજી ફાોમડ પણ તોઆાોની કચોરીમાુંથી મળશો. 
 
ફાોમડ ર્ાઉનલાોર્ કરવા માટો નીચો દશાડવોલ જલિંક નાો ઉપયાોગ કરી શકાો છાો. 
https://sje.gujarat.gov.in/dsd/downloads/sankat_mochan_form_n.pdf  
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વવદ્યાદીપ વીમા યાોજના 
 
લાભ કાોનો મળો? 
 • ધાોરણ ૧ થી ૮માું આભ્યાસ કરતા આાકસ્પર્સ્મક આવસાન પામનાર કાોઈપણ વવદ્યાથીનો લાભ મળવાપાત્ર 
 
કોટલાો લાભ મળો? 
 • વાહન આકર્સ્માત, સાુંપ-વીંછી કરર્વાથી, વીજ શાોક લાગવાથી કો  રૂ્બી જવાથી થતા મૃતુ્યના ક્રકસ્સામાું રૂ.૫૦,૦૦૦/- ની 
સહાય ચુકવવામાું આાવો છો . 
 
જરૂરી પુરાવાઆાો 
 • પાોસ્ટમાોટડમ રીપાોટડ 
 • આોફ.આાઈ.આાર (FIR રીપાોટડ) નકલ 
 • પુંચનામુું 
 • મરણનુું પ્રમાણપત્ર 
 • પોઢીનામુું 
 • ઇમ્પ્ર્ોન્ડીટી બાોન્ડ નમુનાો રૂ.૧૦૦/- ના સ્ટોમ્પ પોપર ઉપર 
 
લાભ ક્યાુંથી મળોલ? 
સબુંવધત સૂ્કલમાુંથી 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


