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ક્રમ યોજનાન ું નામ સરકારશ્રીનો અમલીકરણ 

વિભાગ 
સહાય કોને મળિા પાત્ર છે 
(પાત્રતા) 

સહાયન ું ધોરણ જોડાણ કરિાના 
પ રાિા(ડોક્ય મેન્ટ) 

 

શિક્ષણ શિભાગની યોજના 
૧. શિદ્યાદીપ િીમા યોજના -જજલ્લા પ્રાથશમક શિક્ષણ 

અશિકારી-જજલ્લા પચંાયત 
-જજલ્લા શિક્ષણ અશિકારી 

પ્રાથશમક અને માધ્યશમક 
િાળાઓમા ંઅભ્યાસ કરતા ં
બાળકોના અકસ્માત મતૃ્યનુા 
કકસ્સામા ં

રૂ. ૫૦,૦૦૦/- નુ ંિીમા રક્ષણ 
 
 
 
 
 

એફ.આર.આઇ. 
પચંનામુ ં
પોસ્ટમોર્ટ્મ કરપોટ્ 
ચાલ ુઅભ્યાસનો દાખલો 

૨. 
 
 

શિદ્યાલક્ષ્મી કન્યા કેળિણી 
પ્રોત્સાહન 

જજલ્લા પ્રાથશમક શિક્ષણ 
અશિકારી-જજલ્લા પચંાયત 

અને 
જજલ્લા શિક્ષણ અશિકારી 

પ્રાથવમક વિક્ષણ: 
-પહલેા િોરણમા ંદાખલ થયેલ 
કન્યાઓને 
-પ્રાથશમક શિક્ષણ પણુ્ કયા્ 
બાદ શિદ્યાથીનીઓને લાભ 
આપિામા ંઆિે છે. 
માધ્યવમક વિક્ષણ 
૩૫% થી ઓછી મકહલા 
સાક્ષરતાિાળા ગામોમા ંગરીબી 
રેખાથી નીચેની આિક જૂથમા ં
આિતા કુરંુ્બની જે કન્યાઓ 
િોરણ – ૯ મા ંપ્રિેિ પામે 
તેઓને આ લાભ આપિામા ં
આિે છે. 
 

પ્રાથશમક શિક્ષણ: રૂ. ૨,૦૦૦/- 
 
 
 
 
 
માધ્યશમક શિક્ષણ: 
સરદાર સરોિર નમ્દા શનગમ 
શિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ રૂ. ૨,૦૦૦/- ની 
કકિંમતના િોરણ – ૯ મા ંપ્રિેિ 
પામતી કન્યાઓને આપિામા ંઆિે 
છે. 

િાળા દ્વારા 



બાળકો માટેની વિવિધ સરકારી યોજનાઓ 
ક્રમ યોજનાન ું નામ સરકારશ્રીનો અમલીકરણ 

વિભાગ 
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પ રાિા(ડોક્ય મેન્ટ) 

 

૩. કસ્તરુબા ગાિંી બાલલકા 
શિદ્યાલય 

જજલ્લા શિક્ષણ 
અશિકારીશ્રીની કચેરી. 
(સિ્ શિક્ષા અલભયાન) 

િાળાએ ન ગયેલી તથા છ 
માસથી િધ ુસમયથી અધ્િ 
િચ્ચે િાળા છોડી કદિેલી ૧૦ 
િર્્થી િધ ુઉંમરની અનસુલૂચત 
જાશત, અનસુલૂચત જનજાશત, 
સામાજજક અને િૈક્ષલણક રીતે 
પછાતિગ,્ લઘમુશત અને 
ગરીબી રેખા હઠેળના 
પકરિારોની કન્યા માટે શનિાસી 
િાળાની વ્યિસ્થા 

શિના મલુ્યે રહિેા જમિા અને 
શિક્ષણની સગિડ આપિામા ંઆિે 
છે. આ કાય્ક્રમમા ંકન્યાઓને પોર્ણ, 
આરોગ્યલક્ષી, સરંક્ષણ, શસિણકામ, 
કોમ્પ્યટુર શિક્ષણ, વ્યિસાયલક્ષી 
તાલીમ, જીિન કૌિલ્યની કેળિણી, 
પે્રરણા પ્રિાસ િગેરેની 

બીપીએલ કાડ્ ની ઝેરોક્ષ 
જન્મનુ ંપ્રમાણ પત્ર 
એલસી ની ઝેરોક્ષ 
પાસપોટ્ સાઈઝ ના બ ે
ફોટા 
મરણ પામેલ વ્યક્તીનો 
મરણ નો દાખલો 

 

૪. સ્પેશિયલ ટે્રશનિંગ પ્રોગ્રામ જજલ્લા સિ્ શિક્ષા અલભયાન 
કચેરી 

૬ થી ૧૪ િર્્ સિુીના િાળા 
બહારના બાળકોની ઓળખ 
અને ઓળખ બાદ િયજૂથ 
પ્રમાણે િોરણમા ંનામાકંન 

 

સ્પેશિયલ ટે્રશનિંગ પ્રોગ્રામમા ંિાળા 
બહારના બાળકોને શિક્ષણ પ્રિાહમા ં
આિરી લેિા 
સ્પેશિયલ ટે્રશનિંગ પ્રોગ્રામમા ંિાળા 
બહારના બાળકોને ઓછામા ંઓછા 
ચાર કલાક શિક્ષણ આપિામા ંઆિે 
છે. 

 

૫. નેિનલ ઇન્સેન્ટીિ રુ્ ગલ્સ્ 
યોજના 

જજલ્લા શિક્ષણ અશિકારીની 
કચેરી 

િોરણ ૯મા ંપ્રિેિ મેળિતી 
એસ.સી./એસ.ટી.કન્યાઓને 
િોરણ ૧૦ પણૂ્ કરે ત્યારે 
મળિાપાત્ર 
 
 

રૂ. ૩૦૦૦/- ની સહાય  
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વિભાગ 
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પ રાિા(ડોક્ય મેન્ટ) 

 

૬. ટ્રાન્સપોટેિન ફેસીલીટી જજલ્લા સિ્ શિક્ષા અલભયાન 
કચેરી 

આર.ટી.ઇ. ૨૦૦૯ અંતગ્ત 
ટ્રાન્સપોટેિનની સશુિિા 
અંતકરયાળ શિસ્તાર અને છૂટા 
છિાયા જૂથો કે જયા ંિાળા િરૂ 
કરિી િક્ય ના હોય ત્યા ં
મળિાપાત્ર થિે. 
િહરેી શિસ્તાર અને િલંચત 
જૂથના બાળકો ખાસ કરીને 
અનાથ બાળકો માટે (િાળા િરૂ 
કરી ના િકાય તેિા શિસ્તાર 
માટે) 

પ્રાથશમક િાળાનુ ંઅંતર ૧.૫ 
કકલોમીટરથી િધ ુ
ઉચ્ચ પ્રાથશમક િાળાનુ ંઅંતર ૩.૫ 
કકલોમીટરથી િધ ુ
જે ગામ/િહરેમા ંિો-૧ થી ૫ ની 
િાળા હોય પરંત ુિો – ૬,૭ અને ૮ 
ની િાળાનુ ંઅંતર િધ ુહોય તેિા 
શિસ્તારના િગ્ના બાળકોન ેલાભ 
આપિાનો રહિેે. 

ટ્રાન્સપોટેિન માટેની ૬ 
માસની બાળકદીઠ ગ્રાન્ટ 
એસ.એમ.સી. કક્ષાએથી 
મળેલ દરખાસ્તને ધ્યાન ે
રાખી એસ.એમ.સી.ના 
એકાઉન્ટમા ંજમા 
કરાિિાની રહિેે. 
હલે્પલાઇન નબંર : 
૧૮૦૦-૨૩૩-૭૯૬૫ 

૭. નેિનલ ઇન્સટયટુ ઓફ 
ઓપન સ્કુલીંગ 

માનિ સસંાિન શિકાસ 
શિભાગ (ભારત સરકાર) 

માધ્યશમક અને ઉચ્ચતર 
માધ્યશમક પરીક્ષા માટે 
લાયકાત િરાિતા હોિા 
જોઇએ. 
િોરણ ૮ સિુી અભ્યાસ કરેલ 
હોિો જોઇએ. 

ઘરે બેઠા માધ્યશમક, ઉચ્ચત્તર 
માધ્યશમક, બેજજક એજયકેુિન, 
િૈક્ષલણક તાલીમ, કડ્લોમા ઇન 
એલીમેન્ટરી એજયકેુિન, લાઇફ 
સ્કીલ પ્રોગ્રામ િગેરેનો અભ્યાસ કરી 
િકાય છે. િાળા છોડી કદિેલ હોય 
તેિા બાળકો અભ્યાસ કરી િકે છે. 
 
 
 
 
 

www.nios.nic.in પર 
ઓનલાઇન ફોમ ્ભરિામા ં
આિે છે. 

http://www.nios.nic.in/
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૮. એકલવ્ય મોડલે 
રેસીડને્સીયલ િાળા યોજના 

ગજુરાત સ્ટેટ ટ્રાયબલ 
એજયકેુિન સોસાયટી 

આકદજાશતના બાળકોના 
ગણુિત્તા સભર શિક્ષણ મળી 
રહ ેતેમજ િહરેી શિસ્તારના 
શિદ્યાથીઓની સમકક્ષ થાય 
તેમજ દરેક ક્ષેતે્ર હરીફાઇ કરી 
િકે તે માટે િોરણ૬ થી િોરણ 
૧૨ સિુીનુ ંશિક્ષણ શિના મલુ્યે 
આપિાની યોજના. જી. એસ. 
ટી. ઇ. એસ. દ્વારા પ્રિિે 
પરીક્ષામા ંમેરીટમા ંઆિેલ 
શિદ્યાથી/ શિદ્યાથીની 
અનસુલૂચત જનજાશતના હોિા 
જોઇએ. તેની ઉંમર સમયે 
િધમુા ંિધ ુ૧૩ િર્્ની હોિી 
જોઇએ. શિદ્યાથી/ શિદ્યાથીની 
ફક્ત સરકારી િાળા/ 
આશ્રમિાળા અથિા માન્ય 
ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ િાળામા ં
(શિક્ષણ શિભાગની યાદી 
મજુબ) િોરણ -૫ મા ંઅભ્યાસ 
કરતા ંહોિા જોઇએ. અન ેપ્રિેિ 
મેળિતી િખતે િોરણ -૫ પાસ 
કરેલ ુહોવ ુજોઇએ. 

-િોરણ ૬ થી ૧૨ સિુી શિના મલુ્યે 
શિક્ષણ, ગણિેિ,પસુ્તકો, રહઠેાણ 
અને ભોજનની સશુિિા સાથે 
િોકેિનલ તાલીમ, રમત ગમત, 
ક્લબ પ્રવશૃતઓ, કોમ્પ્યટુર શિક્ષણ 
આપિામા ંઆિે છે. 

ગજુરાત સ્ટેટ ટ્રાયબલ 
એજયકેુિન સોસાયટી દ્વારા 
લેિામા ંઆિતી પ્રિેિ 
પકરક્ષામા ંઇ.ટી.એસ. 
મેરીટમા ંઆવ્યા બાદ 
િાળામા ંપ્રિેિ મેળિી 
િકાય છે. 
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કોઇ આિક મયા્દા નથી. 
૯. અલ્પ સાક્ષરતા કન્યા 

શનિાસી િાળા યોજના 
ગજુરાત સ્ટેટ ટ્રાયબલ 
એજયકેુિન સોસાયટી 

આકદજાશતની બાળાઓમા ં
ગણુિત્તાસભર શિક્ષણ મળી રહ ે
તે હતેથુી આકદજાશત શિસ્તારમા ં
ઓછી સાક્ષરતા િરાિતા ં
તાલકુાઓમા ંઆકદજાશતની 
કન્યાઓનુ ંશિક્ષણ સ્તર ઊંચુ ં
લાિિા “કન્યા શનિાસી િાળા” 
યોજના જાહરે કરેલ છે. 
આ યોજના દ્વારા નક્કી કરેલ 
જજલ્લાઓમા ંઓછી સાક્ષરતા 
િરાિતા તાલકુાઓમા ંિસિાટ 
કરતી આકદજાશત કન્યાઓનુ ં
િાળામા ં૧૦૦% પ્રિેિ આપી 
તેમનો સાક્ષરતા દર ઉંચો 
લાિિાનો તથા ડ્રોપ આઉટ 
અટકાિી કન્યાઓનો અભ્યાસ 
પણૂ્ કરાિિાનો પ્રયાસ છે. 
અલ્પ સાક્ષર કન્યા શનિાસી 
િાળા યોજનાનો અમલ ૨૫% 
થી િધ ુઆકદજાશત િસતી 
િરાિતા જજલ્લાઓ જેમા ંસ્ત્રી 
સાક્ષરતાનુ ંપ્રમાણ ૩૫% કે 

િોરણ ૬ થી ૧૦ સિુીનુ ંશિના મલુ્યે 
શિક્ષણ, ગણિેિ,પસુ્તકો, રહઠેાણ 
અને ભોજનની સશુિિા સાથે 
િોકેિનલ તાલીમ, રમત ગમત, 
ક્લબ પ્રવશૃતઓ, કોમ્પ્યટુર શિક્ષણ 
આપિામા ંઆિે છે. શિદ્યાથીઓને 
માશસક રૂ.૧૦૦/- સ્ટાઇપેન્ડ 
આપિામા ંઆિે છે. 

િોરણ -૫ પાસ કરેલ 
શિદ્યાથીઓન ેિાળાની 
બેઠક પ્રમાણે િહલેા તે 
પહલેા ંિોરણે પ્રિેિ 
મેળિી િકે છે. 
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વિભાગ 
સહાય કોને મળિા પાત્ર છે 
(પાત્રતા) 

સહાયન ું ધોરણ જોડાણ કરિાના 
પ રાિા(ડોક્ય મેન્ટ) 

 

તેથી ઓછ ંહોય તેિા જજલ્લામા ં
કરિામા ંઆિે છે. 

૧૦. મોડલે િાળા યોજના ગજુરાત સ્ટેટ ટ્રાયબલ 
એજયકેુિન સોસાયટી 

માધ્યશમક શિક્ષણની ગણુિત્તા 
સિુારિા માટે તેમજ 
આકદજાશતના બાળકોને 
ગણુિત્તાસભર શિક્ષણ મળી રહ ે
તે હતેથુી રાજયના આકદજાશત 
શિસ્તારમા ં૧૨ મોડલે સ્કલૂો 
સ્થાપિામા ંઆિેલ છે. મોડલે 
સ્કુલ ડ ેસ્કલૂ પ્રકારની િાળા છે. 
તમામ જાશતના બાળકોને પ્રિેિ 
આપિામા ંઆિે છે. કોઇ આિક 
મયા્દા નથી. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

િોરણ ૬ થી ૧૦ સિુીનુ ંશિના મલુ્યે 
શિક્ષણ, ગણિેિ,પસુ્તકો, રહઠેાણ 
અને ભોજનની સશુિિા સાથે 
િોકેિનલ તાલીમ, રમત ગમત, 
ક્લબ પ્રવશૃતઓ, કોમ્પ્યટુર શિક્ષણ 
આપિામા ંઆિે છે. તેમજ 
શિદ્યાથીઓન ે અપ-ડાઉન માટે 
બસની સશુિિા પરૂી પાડિામા ંઆિે 
છે. 

િોરણ -૫ પાસ કરેલ 
શિદ્યાથીઓન ેિાળાની 
બેઠક પ્રમાણે િહલેા તે 
પહલેા ંિોરણે પ્રિેિ 
મેળિી િકે છે. 
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વિભાગ 
સહાય કોને મળિા પાત્ર છે 
(પાત્રતા) 

સહાયન ું ધોરણ જોડાણ કરિાના 
પ રાિા(ડોક્ય મેન્ટ) 

 

સમાજ સરુક્ષા શિભાગની યોજના 
૧૧. એચ.આઇ.િી. શિષ્યવશૃત જજલ્લા સમાજ સરુક્ષા કચેરી 

 
જજલ્લા બાળસરુક્ષા કચેરી 

એચ.આઇ.િી. ગ્રસ્ત બાળકો િોરણ-૧ થી ૫ મા ંરૂ.૨૦૦૦/-િાશર્િક 
િોરણ-૬ થી ૧૦ મા ંરૂ.૨૫૦૦/- 
િાશર્િક 
િોરણ-૧૦ થી ૧૨  રૂ.૪૦૦૦/- 
િાશર્િક 
િોરણ-૧૦ થી ૧૨ રૂ. ૧૦,૦૦૦/- 
(હોસ્ટેલર માટે) 
બી.એ.,બી.કોમ., બી.એસ.સી. 
ડસે્કોલર – ૬,૦૦૦/- 
હોસ્ટેલર – ૧૨,૦૦૦/- 
આયિેુકદક, હોશમયોપેથીક,બી.એડ., 
બી.ઇ., બી.ટેક., એલ.એલ.બી., 
એમ.બી.એ., કડ્લોમા 
ડ-ેસ્કોલર માટે રૂ.૧૦,૦૦૦/- 
હોસ્ટેલર માટે રૂ. ૧૬,૦૦૦/- 
એમ.એસ.સી., એમ.કફલ., 
એલ.એલ.એમ., એમ.એડ. 
ડ-ેસ્કોલર માટે રૂ.૧૦,૦૦૦/- 
હોસ્ટેલર માટે રૂ. ૧૬,૦૦૦/- 
 

બાળકનુ ંઆિારકાડ્ 
બાળકનો ચાલ ુ
અભ્યાસનો દાખલો 
ગયા િર્્ની માક્િીટ 
રેિનકાડ્ 
કટ્રટમેન્ટ કાડ્ ( જે કોઇ 
પણ આરોગ્ય િાખાના 
એ.આર.ટી. સેન્ટરની દિા 
ચાલતી હોય તેના 
કટ્રટમેન્ટ કાડ્ની નકલ ) 

૧૨. સકંટમોચન (રાષ્ટ્રીય કંુરંુ્બ 
સહાય)યોજના 

જીલ્લા સમાજ સરુક્ષા & 

તાલકુા મામલતદારશ્રીઓન ે
ગરીબીરેખા નીચે જીિતા 
કંુરંુ્બના ંમખુ્ય કમાઉ વ્યક્ક્ત 

૨૦,૦૦૦/- સહાય ચેકથી મળે પશતના મરણનો દાખલો 
શિિિા બહનેની ઉંમરનો 
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વિભાગ 
સહાય કોને મળિા પાત્ર છે 
(પાત્રતા) 

સહાયન ું ધોરણ જોડાણ કરિાના 
પ રાિા(ડોક્ય મેન્ટ) 

 

સતા (સ્ત્રી કે પરુુર્) નુ ંમતુ્ય ુકુદરતી 
રીતે અથિા અકસ્માત રીતે 
મતુ્ય ુથાય તે કંુરંુ્બ લાભ 
મળિા પાત્ર છે 

મતુ્ય ુપામનાર સ્ત્રી કે પરુુર્ની 
ઉમર ૧૮ િર્્થી િધ ુકે ૬૫ 
િર્્થી ઓછી હોિી જોઈએ 

અિસાન થયાના બ ેિર્્મા ં
અરજી કરાિી જરૂરી 

દાખલો 
શિિિા બહનેન ુ
આિારકાડ્, રેિનકાડ્, 
ચુટંણીકાડ્ 
બાળકોના જન્મના 
દાખલા 
રહઠેાણનો પરુાિો 
 

૧૩. સતં સરુદાસ યોજના જજલ્લા સમાજ સરુક્ષા કચેરી ૮૦% થી િધ ુકદવ્યાગંતા 
િરાિતા લાભાથી તથા ૦ થી 
૨૦ સ્કોર િરાિતા લાભાથી 

૦ થી ૧૮ િર્્ના લાભાથીઓને 
માશસક રૂ.૬૦૦/- સહાય 

૧૮ થી ૭૯ િર્્ના લાભાથીઓને 
માશસક રૂ.૬૦૦/- સહાય 

કદવ્યાગં ઓળખકાડ્ 
શસશિલ સર્જનનો ૮૦% 
કદવ્યાગંતા િરાિતો 
દાખલો 
૦ થી ૨૦ સ્કોર િરાિતો 
બી.પી.એલ. નો દાખલો 
લાભાથીના ઉંમરનો 
પરુાિો 
લાભાથીન ુઆિારકાડ્, 
ચુટંણીકાડ્, રેિનકાડ્ 
પાસપોટ્ સાઇઝનો ફોટો 
બેંક ખાતાની પાસબકૂની 
પ્રમાલણત નકલ 
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વિભાગ 
સહાય કોને મળિા પાત્ર છે 
(પાત્રતા) 

સહાયન ું ધોરણ જોડાણ કરિાના 
પ રાિા(ડોક્ય મેન્ટ) 

 

૧૪. સાિન સહાય યોજના જજલ્લા સમાજ સરુક્ષા કચેરી અક્સ્થ શિર્યક ૪૦% થી િધ ુ
કદવ્યાગંતા િરાિતા (અંિ, 
બહરેા, મુગંા માટે ૮૦% થી 
િધ)ુ બાળકો સકહત તમામ 

પાચં િર્્મા ંએકજ િાર લાભ 
મળિે. 

રૂ. ૧૦,૦૦૦/ની મયા્દામા ંકૃશત્રમ 
અિયિ તથા રોજગારીના સાિનો 

કદવ્યાગં ઓળખકાડ્ 
શસશિલ સર્જનનો ૪૦% 
થી િધ ુકદવ્યાગંતા 
િરાિતા (અંિ, બહરેા, 
મુગંા માટે ૮૦% થી િધ)ુ 
દાખલો 
લાભાથીના ઉંમરનો 
પરુાિો 
લાભાથીન ુઆિારકાડ્, 
ચુટંણીકાડ્, રેિનકાડ્ 

૧૫. કદવ્યાગં ઓળખકાડ્ અને 
એસ.ટી. બસ પાસ યોજના 

જજલ્લા સમાજ સરુક્ષા કચેરી અક્સ્થ શિર્યક ૪૦% કે િધ,ુ 
અંિ અને બહરેા માટે ૮૦% કે 
િધ,ુ મદંબધુ્ધ્િ માટે ૫૦% કે 
િધ ુઆઇ.ક્ય.ુ િરાિનાર 
કદવ્યાગં માટે 

ગજુરાત એસ.ટી. બસમા ંમફત 
મસુાફરી અને કદવ્યાગં યોજનાના 
લાભ માટે 

કદવ્યાગં ઓળખકાડ્ 
શસશિલ સર્જનનો ૪૦% 
થી િધ ુકદવ્યાગંતા 
િરાિતા (અંિ, બહરેા, 
મુગંા માટે ૮૦% થી િધ)ુ 
દાખલો 
લાભાથીના ઉંમરનો 
પરુાિો 
લાભાથીન ુઆિારકાડ્, 
ચુટંણીકાડ્, રેિનકાડ્ 

૧૬. કદવ્યાગં શિિાથીને કદવ્યાગં 
શિષ્યવશૃત આપિાની 
યોજના 

જજલ્લા સમાજસરુક્ષા 
અશિકારની કચેરી 

-અભ્યાસ કરતા કદવ્યાગં 
શિિાથી ની કદવ્યાગં તા 
40%થી ઓછીહોિી જોઈએ 

િો 1થી 8 મા ંઅભ્યાસ કરતા ંશિિાથી 
ને રૂ./- 1000 
-િો9 કે તેથીઉપર અભ્યાસ કરતા ં

િાળા દ્વારા 
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વિભાગ 
સહાય કોને મળિા પાત્ર છે 
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પ રાિા(ડોક્ય મેન્ટ) 

 

-છેલ્લી િાશર્િક પરીક્ષામા ં
ઓછામા ંઓછા 40% ગણુથી 
ઉશતણ ્હોિો જોઈએ. 
-જેતે અભ્યાસક્રમમા ંહાજરીની 
સતંોર્કારક શનયશમતતા જરૂરી 
છે. 
 
 

શિિાથીને રૂ./- 1500/5000સિુી 

૧૭. સ્પોન્િરિીપ યોજના જજલ્લા સમાજ સરુક્ષાની 
કચેરી 

એક િાલીિાળા જરૂકરયાતમદં 
બાળકો 
૦ થી ૧૮ િર્્ન ુબાળક હોવુ ં
જોઇએ 
બાળક ૬ માસ લચલ્ડ્રન હોમમા ં
રહલે ુહોવુ ંજોઇએ. 

માશસક રૂ.૨૦૦૦/- ની સહાય  

૧૮. અનાથઆશ્રમ જજલ્લા સમાજ સરુક્ષા 
અશિકારી 

આ યોજના હઠેળ અનાથ, 

શનરાિાર, ઉપેલક્ષત બાળક -
બાળાઓન ેઆશ્રય આપી  
તેઓન ેયોગ્ય   શિક્ષણ અન ે
તાલીમ આપી સમાજમા ં
પનુઃસ્થાશપત કરી િકાય તે 
માટે કુલ ૧૩ અનાથ આશ્રમ 
રાજયમા ંકાય્રત છે. આ  
સસં્થાઓ સ્િૈધ્ચ્છક િોરણે 

સસં્થામાથંી છટતા અંતેિાસી 
બાળકોને ઉચ્ચતર અભ્યાસ માટે 
છટયા પછી અભ્યાસચાલ ુહોય તો 
સ્નાતક, અનસુ્નાતક કક્ષાના 
અભ્યાસક્રમ સિુી રૂ. ૧૬,૦૦૦/- 

સિુીની િાશર્િક શિષ્યવશૃત્ત અપાય છે 
એટલુ ંજ નહીં અંતેિાસીઓના 
પનુઃસ્થાપન માટે ઉઘોગના સાિનો 
ખરીદિા માટે રૂ. ૧૦,૦૦૦/- સિુીની 
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વિભાગ 
સહાય કોને મળિા પાત્ર છે 
(પાત્રતા) 

સહાયન ું ધોરણ જોડાણ કરિાના 
પ રાિા(ડોક્ય મેન્ટ) 

 

ચાલ ેછે. સસં્થામા ં બાળકોને 
િૈક્ષલણક અને વ્યિસાશયક 
તાલીમ અપાય છે તેમજ 
સામાન્ય િાળાઓમા ંઅભ્યાસ 
અથે મોકલાય છે. રાજકોટ -૩, 
જામનગર, જુનાગઢ, 
ભાિનગર – ૨, અમરેલી, 
સરેુન્રનગર – ૪, ભજુ 

આશથિક સહાય તેમજ અનાથ 
યિુતીઓને લગ્ન દ્વારા પનુઃસ્થાશપત 
કરિા રૂ. ૧૦,૦૦૦/- ની સરકારશ્રી 
તરફથી આશથિક સહાય આપિામા ં
આિ ેછે. 

૧૯. પાલક માતા-શપતા યોજના જજલ્લા સમાજ સરુક્ષા 
અશિકારી/ જજલ્લા બાળ 
સરુક્ષા એકમ 

આ યોજના અંતગ્ત 
ગજુરાતમા ંિસતા ૦ થી ૧૮ 
િર્્ની ઉંમરના તમામ બાળકો 
કે જેના માતા-શપતા હયાત 
નથી તેિા ંબાળકોને લાભ 
મળિા પાત્ર થિે. જે બાળકના 
શપતા મતૃ્ય ુપામ્પયા હોય અને 
માતાએ પનુ:લગ્ન કયા્ હોય તે 
બાળકની માતાએ પનુ:લગ્ન 
કયા્ હોિાન ુલગ્ન પ્રમાણપત્ર 
રજુ કરિાન ુરહિેે. 
પાલક માતા-શપતાની િાશર્િક 
આિક ગ્રામ્પય શિસ્તારમા ંરૂ. 
૨૭,૦૦૦/- થી િિારે અને 
િહરેી શિસ્તારમા ંરૂ. 

પાલક માતા-શપતા અથિા નજીકના 
સગા-ંસબશંિને રૂ. ૩,૦૦૦/- માશસક 
સહાય આપિામા ંઆિે છે. 

આંગણિાડીમા ંજતા ં
બાળકો માટે આઇ. સી. 
ડી. એસ. ના સબશંિત 
પ્રોગ્રામ ઓફીસરનુ ંઅને 
િાળામા ંજતા બાળકો 
માટે સબશંિત િાળાના 
આચાય્નુ ંપ્રમાણપત્ર દર 
િર્ે ૧૫ જુલાઇએ રજુ 
કરિાન ુરહિેે. 
બાળકના માતા-શપતાના 
મરણના પ્રમાણપત્ર રજુ 
કરિાના રહિેે. 
પચંનામુ ં
બાળકનો િાલી સાથેનો 
ફોટો 
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વિભાગ 
સહાય કોને મળિા પાત્ર છે 
(પાત્રતા) 

સહાયન ું ધોરણ જોડાણ કરિાના 
પ રાિા(ડોક્ય મેન્ટ) 

 

૩૬,૦૦૦/- થી િિારે હોિાનો 
મામલતદારનો દાખલો રજુ 
કરિાનો રહિેે. 
પાલક માતાશપતાએ ૩ થી ૬ 
િર્્ના બાળકન ેફરજીયાત 
આંગણિાડીમા ંમકુિાના રહિેે. 
૬ િર્્થી િધ ુઉંમરના 
બાળકોને ફરજીયાત શિક્ષણ 
આપિાન ુરહિેે. અભ્યાસ બિં 
થતા ંસહાય બિં કરિામા ં
આિિે. 

આિારકાડ્ 
બેંકમા ંબાળક અને 
િાલીનુ ંસયંકુ્ત એકાઉન્ટ 
માતાએ પનુ:લગ્ન કયા્ન ુ
સોગિંનામ ુ
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વિભાગ 
સહાય કોને મળિા પાત્ર છે 
(પાત્રતા) 

સહાયન ું ધોરણ જોડાણ કરિાના 
પ રાિા(ડોક્ય મેન્ટ) 

 

શિકસશત જાશત, અનસુલૂચત જાશત અને અનસુલૂચત જનજાશત શિભાગની યોજના 
૨૦. પિ્ુ એસ.એસ.સી. ના 

શિિાથીઓને શિષ્યવશૃત્ત 
(અનસુલૂચત જાશતના 
શિધ્યાથીઓ માટે) 

જજલ્લા તકેદારી 
અશિકરીશ્રી/સમાજ કલ્યાણ 
અશિકારીશ્રી 

અનસુલૂચત જાશતના 
શિધ્યાથીઓ િોરણ ૯ અને ૧૦ 
મા ંભણતા હોિા જોઇએ. 

આ યોજના હઠેળ લાભ 
મેળિતો શિધ્યાથી અન્ય કોઇ 
શપ્ર-મેટ્રીક શિષ્યવશૃત્ત યોજના 
હઠેળ લાભ મેળિી િકિે નકહ. 
આિકમયા્દા : રૂ. ૨.૦૦લાખ  

શિગત ડેસ્કોલર (રૂ.) હોસ્ટેલર (રૂ.) 

શિષ્યવશૃત્તપ્રશતમા
સ (દસમાસમાટે) 

૧૫૦/- ૩૫૦/- 

બકુ્સઅનેએડહોક
ગ્રાન્ટ (િાશર્િક) 

૭૫૦/- ૧૦૦૦/- 

િાળા દ્વારા 

૨૧. સરસ્િતી સાિના યોજના જજલ્લા તકેદારી અશિકારીશ્રી/ 
સમાજ કલ્યાણ અશિકારીશ્રી 
(શિકસશત જાશત, અન.ુ જાશત, 
અન.ુ જનજાશત) 

કન્યા કેળિણીને ઉતે્તજન 
આપિા સાયકલ આપિાની 
યોજના અમલમા ંમકુી છે. 

િોરણ – ૯ માધ્યશમક િાળામા ં
અભ્યાસ કરિા જતી કન્યાઓને 
મળિાપાત્ર થાય છે. 

આિકમયાાદા ન ું ધોરણ: 
ગ્રામ્પય શિસ્તાર માટે 
રૂ!૧,૨૦૦૦૦/-િહરેી શિસ્તાર 
માટે રૂ!.૧,૫૦૦૦૦/- 

હાલ િો. ૯ ની શિદ્યાથીનીઓને 
સાયકલ સ્િરૂપ ેસહાય આપિામા ં
આિ ેછે. 
 
 
 
 
 
 
 
 

િાળા દ્વારા 

૨૨. કંુિરબાઇનુ ંમામેરુ જજલ્લા પછાતિગ્ કલ્યાણ 
અશિકારી, જજલ્લા સમાજ 

લાભાથી સા.િૈ.પ.િ./ 
અનસુલૂચત જાશત/ અનસુલૂચત 

રૂ. ૧૦,૦૦૦/- લાભાથી કન્યાને 
ચેકથી આપિામા ંઆિ ેછે. 

આિક-જાશતનો 
દાખલો 
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વિભાગ 
સહાય કોને મળિા પાત્ર છે 
(પાત્રતા) 

સહાયન ું ધોરણ જોડાણ કરિાના 
પ રાિા(ડોક્ય મેન્ટ) 

 

કલ્યાણ અશિકારી (પચંાયત) 
(અન સચૂિત જાવત માટે) જજલ્લા 
સમાજ કલ્યાણ અશિકારીશ્રી- 
નાયબ શનયામક (વિકસવત 
જાવત) 
જજલ્લા તકેદારી અશિકરીશ્રી/ 
સમાજ કલ્યાણ અશિકારીશ્રી 
(અન સચૂિત જનજાવત માટે) 

જનજાશતના હોિા જોઇએ. 
િરની ઉંમર ૨૧ િર્ ્અને 
કન્યાની ઉંમર ૧૮ િર્્થી ઓછી 
ન હોિી જોઇએ. 
કુરંુ્બની બે કન્યાને મળિાપાત્ર 
આિક મયા્દાનુ ંિોરણ: 
ગ્રામ્પય શિસ્તાર માટે રૂ!. 

૧,૨૦૦૦૦/(િાશર્િક) 

િહરેી શિસ્તાર માટે 
રૂ!૧,૫૦૦૦૦/- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

એલ.સી.ની નકલ 
રેિનકાડ્/ચુટંણીકાડ્ 
લગ્ન નોંિણીનુ ં
પ્રમાણપત્ર 
લગ્ન કયા્ અંગેનો 
પરુાિો 
 

૨૩. સાતફેરા સમહૂલગ્ન જજલ્લા પછાતિગ્ કલ્યાણ 
અશિકારી,જજલ્લા સમાજ 
કલ્યાણ અશિકારી 
(પચંાયત)(અન સચૂિત જાવત 
માટે) જજલ્લા સમાજ કલ્યાણ 
અશિકારીશ્રી- નાયબ શનયામક 
(વિકસવત જાવત) 
 
જજલ્લા તકેદારી 
અશિકરીશ્રી/સમાજ કલ્યાણ 
અશિકારીશ્રી(અન સચૂિત 
જનજાવત માટે) 

લાભાથી સા.િૈ.પ.િ./ 
અનસુલૂચત જાશત/ અનસુલૂચત 
જનજાશતના હોિા જોઇએ. 
ઓછામા ંઓછા ૧૦ યગુલના 
સમહૂ લગ્ન થિા જોઇએ. 
િરનીઉંમર૨૧િર્્અનેકન્યાનીઉં
મર૧૮િર્્થીઓછીનહોિીજોઇએ. 
કુરંુ્બની બે કન્યાને મળિાપાત્ર 
આિકમયા્દાનુિંોરણ: 
ગ્રામ્પયશિસ્તારમાટેરૂ!.૧,૨૦૦૦૦/

િહરેીશિસ્તારમાટેરૂ!૧,૫૦૦૦૦/- 

યગુલદીઠ રૂ. ૧૦,૦૦૦/- સહાય 
તેમજ સમહૂ લગ્નનુ ંઆયોજન 
કરનાર આયોજન સસં્થાન ેયગુલદીઠ 
રૂ. ૨,૦૦૦/- રોકડ સહાય મહત્તમ રૂ. 
૫૦,૦૦૦/- ની મયા્દામા ં
ચકૂિિામા ંઆિે છે. 

યિુક/યિુતીનો 
જન્મનો દાખલો 
યિુક/યિુતીન ુજાશત 
પ્રમાણપત્ર અથિા 
એલ. સી. 
યિુક/યિુતીના 
શપતા-િાલીનુ ં
રેિનકાડ્ અથિા 
રહઠેાણનો પરુાિો 
સમહૂલગ્નની કંકોત્રી 
લગ્ન નોંિણીન ુ
પ્રમાણપત્ર 
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વિભાગ 
સહાય કોને મળિા પાત્ર છે 
(પાત્રતા) 

સહાયન ું ધોરણ જોડાણ કરિાના 
પ રાિા(ડોક્ય મેન્ટ) 

 

યગુલોની યાદી 
પ્રમખુનો પત્ર 
કન્યાના શપતાનો 
આિક્નો દાખલો 
નમ્દા બોન્ડ તથા 
યિુશતની સહી સાથેના 
ફોમ્ 

૨૪. િોરણ ૧૧-૧૨ 
શિજ્ઞાનપ્રિાહના 
શિદ્યાથીઓને ગજુકેટ અને 
જેઇઇની પરીક્ષાની પિ્ૂ 
તૈયારી માટે કોચીંગ ફી 
આપિાની યોજના 

સબંશંિત જજલ્લા નાયબ 
શનયામક, અનસુલૂચત જાશત 
કલ્યાણ શિભાગ 

િોરણ ૧૦ મા ં૭૦%થી િધ ુગણુ 
મેળિેલ શિદ્યાથીઓ 
િોરણ ૧૧-૧૨ શિજ્ઞાનપ્રિાહમા ં
અભ્યાસ કરતા શિદ્યાથીઓ 

િોરણ ૧૨ શિજ્ઞાનપ્રિાહ પાસ કરી 
મેકડકલ,એધ્ન્જનીયરીંગ પ્રિેિ 
પરીક્ષાની પિ્ૂ તૈયારી માટે 
શિદ્યાથીદીઠ રૂ.૨૦,૦૦૦/- ની સહાય 

 

૨૫. અશત પછાત જાશતના 
શિદ્યાથીઓન ેશિષ્યવશૃત 
યોજના 
 

જજલ્લા સમાજ કલ્યાણ 
અશિકારી 

અશત પછાત જાશતના િોરણ ૧ 
થી ૧૦ મા ંઅભ્યાસ કરતા ં
શિદ્યાથીઓ 

રૂ. ૭૫૦/- થી ૩૦૦૦/- સિુીની 
સહાય 

િાળા દ્વારા 

૨૬. આદિ્ શનિાસી િાળાઓ જજલ્લા સમાજ કલ્યાણ 
અશિકારી (શિકસશત જાશત, 
અન.ુ જાશત, અન.ુ જનજાશત) 
 

(શિકસશત જાશત, અન.ુ જાશત, 
અન.ુ જનજાશત)િગ્ના િોરણ ૯ 
થી ૧૨ ના પ્રશતભાિાળી 
શિદ્યાથીઓ 

શિના મલુ્યે રહિેા, જમિા અને 
ભણિાની સશુિિા 

 

૨૭. સરકારી છાત્રાલયો જજલ્લા સમાજ કલ્યાણ 
અશિકારી(શિકસશત જાશત, અન.ુ 

િોરણ ૧૧ થી કોલજે સિુીના 
ઓ.બી.સી. શિદ્યાથીઓ માટે 

શિના મલુ્યે રહિેા, જમિા અને 
ભણિાની સશુિિા 
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વિભાગ 
સહાય કોને મળિા પાત્ર છે 
(પાત્રતા) 

સહાયન ું ધોરણ જોડાણ કરિાના 
પ રાિા(ડોક્ય મેન્ટ) 

 

જાશત, અન.ુ જનજાશત) 
 

૨૮. િોરણ ૧૨ ના શિદ્યાથીઓન ે
ઇનામ યોજના 

જજલ્લા સમાજ કલ્યાણ 
અશિકારી(શિકસશત જાશત, અન.ુ 
જાશત, અન.ુ જનજાશત) 

કોઇ પણ પ્રિાહમા ંિોરણ ૧૨મા ં
પ્રથમ, બીજો, ત્રીજો ક્રમ 
મેળિનાર શિદ્યાથીઓને ઇનામ 

સ્થાન  રાજયકક્ષાએ    જજલ્લાકક્ષાએ 
પ્રથમ    ૩૧,૦૦૦/-    ૬,૦૦૦/- 
બીજુ     ૨૧,૦૦૦/-    ૫,૦૦૦/- 
ત્રીજુ     ૧૧,૦૦૦/-    ૪,૦૦૦/- 
 

િાળા દ્વારા 

૨૯. િોરણ ૧૦ ના શિદ્યાથીઓન ે
ઇનામ યોજના 

જજલ્લા સમાજ કલ્યાણ 
અશિકારી(શિકસશત જાશત, અન.ુ 
જાશત, અન.ુ જનજાશત) 

િોરણ ૧૦મા ંપ્રથમ, બીજો, 
ત્રીજો ક્રમ મળેિનાર 
શિદ્યાથીઓન ેઇનામ 

સ્થાન  રાજયકક્ષાએ    જજલ્લાકક્ષાએ 
પ્રથમ    ૩૧,૦૦૦/-    ૬,૦૦૦/- 
બીજુ     ૨૧,૦૦૦/-    ૫,૦૦૦/- 
ત્રીજુ     ૧૧,૦૦૦/-    ૪,૦૦૦/- 
 

 

૩૦. તેજસ્િી શિદ્યાથીઓને 
નામાકંીત સ્કુલોમા ંભણિા 
માટે શિષ્યવશૃત 

જજલ્લા સમાજ કલ્યાણ 
અશિકારી/નાયબ શનયામક 
અનસુલૂચત જાશત શિભાગ 

િો.-૧૦ અને ૧૨ સિુીના છાત્રો 
માટે રૂ!૫૦,૦૦૦/-સિુીશન 
શિષ્યવશૃત. 

દુનસ્કુલ, પચંગની, સૈશનક સ્કુલ 
બાલાછડી, મકહલા સૈશનક િાળા 
ખેરિા 

 

૩૧. આઇ.ટી.આઈ. અન ેિિંાકીય 
તેમજ તાશંત્રક અભ્યાસ માટે 
અનસુલૂચત જાશતના 
શિદ્યાથીઓન ેશિષ્યવશૃત્ત 

જજલ્લા સમાજ કલ્યાણ 
અશિકારી/નાયબ શનયામક 
અનસુલૂચત જાશત શિભાગ 

આિકમયા્દા 
ગ્રામ્પય શિસ્તાર માટે િાશર્િક 
રૂ.૧,૨૦૦૦૦/- 

િહરેી શિસ્તાર માટે  િાશર્િક 
રૂ.૧,૫૦૦૦૦/- 

રૂ.૪૦૦/- માશસક શિષ્યવશૃત્ત 
આપિામા ંઆિે છે. 

આઇ.ટી.આઇ દ્વારા 

૩૨. અનસુલૂચત જાશતના િો.૧૨ 
ના શિિાથીઓન ેશિનામલૂ્યે 
ટેબલેટ 

જજલ્લા સમાજ કલ્યાણ 
અશિકારી/ નાયબ શનયામક 
અનસુલૂચત જાશત શિભાગ 

આજના ઇન્ફોમેિન 
ટેકનોલોજીના યગુમા ંઇન્ટરનેટ 
મારફત ેશિશિિ અભ્યાસક્રમોનુ ં

િોરણ -૧૨ શિજ્ઞાનપ્રિાહમા ં૭૦% 
થી િધ ુટકા મળેિનાર શિિાથીઓ 
ને રૂ. ૬૦૦૦/- ની કકિંમતની 
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વિભાગ 
સહાય કોને મળિા પાત્ર છે 
(પાત્રતા) 

સહાયન ું ધોરણ જોડાણ કરિાના 
પ રાિા(ડોક્ય મેન્ટ) 

 

શિશિિક્ષેત્રોનુ ંજ્ઞાન મેળિિા 
નિી ટેકનોલોજીની  જાણકારી 
અન ેિપરાિ કરી િકે તે હતેથુી 
આધશુનક ટેકનોલોજીથી 
સજ્જયતં્ર / સાિનો હોિા જરૂરી 
હોિાથી અન ેહાલની શિક્ષણ 
પધ્િશત સાથ ેઅદ્યતન 
ટેકનોલોજી ના સમન્િય સાથ ે
અનસુલૂચત જાશતના 
શિિાથીઓની ઉજ્જિળ કારકીદી 
માટે અનસુલૂચત જાશતના િો. ૧૨ 
શિજ્ઞાન પ્રિાહમા ં૭૦% થી િધ ુ
ગણુ હોિા જોઇએ. 

આિકમયા્દા : 
િાશર્િકઆિકમયા્દાનથી. 

મયા્દામા ંશિનામલુ્યે ટેબટલટે 
આપિાની યોજના છે. 

૩૩. એમ.ફીલ અને 
પી.એચ.ડીના અભ્યાસક્રમ 
માટે શિષ્યવશૃત 

જજલ્લા સમાજ કલ્યાણ 
અશિકારી/ નાયબ શનયામક 
શિકસશત જાશત કલ્યાણ 

એમ.ફીલ અને પી.એચ.ડીના 
શિદ્યાથીઓ હોિા જોઇએ. 
આિક મયા્દા 
ગ્રામ્પય શિસ્તાર : ૧,૨૦,૦૦૦/- 
િહરેી શિસ્તાર : ૧,૫૦,૦૦૦/- 

એમ.કફલ.ના અભ્યાસક્રમ માટે રૂ. 
૨૫,૦૦૦/- 
પી.એચ.ડીના અભ્યાસક્રમ માટે રૂ. 
૩૦,૦૦૦/- ની સહાય 

એમ.ફીલ અને 
પી.એચ.ડીના 
અભ્યાસક્રમમા ં
એડશમિન લેવ ુજરૂરી 
છે. 

૩૪. શિદેિમા ંઅભ્યાસ અથ ે
નાણાકંીય લોન 

જજલ્લા સમાજ કલ્યાણ 
અશિકારી/ નાયબ શનયામક 
શિકસશત જાશત કલ્યાણ 

શિદેિની યશુનિશસિટીમા ંપ્રિેિ 
લીિેલ હોિો જોઇએ. 

રૂ. ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ની લોન ૪% ના 
વ્યાજે આપિામા ંઆિ ેછે 
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વિભાગ 
સહાય કોને મળિા પાત્ર છે 
(પાત્રતા) 

સહાયન ું ધોરણ જોડાણ કરિાના 
પ રાિા(ડોક્ય મેન્ટ) 

 

૩૫. આઇ.એ.એસ. અન ે
આઇ.પી.એસ.ની તાલીમ 
માટે વશૃતકા 

જજલ્લા સમાજ કલ્યાણ 
અશિકારી/ નાયબ શનયામક 
શિકસશત જાશત કલ્યાણ 

સામાજીક અને િૈક્ષચણક રીતે 
પછાત િગાના ય િક ય િતીઓ 
અને આવથિક રીતે પછાત િગાની 
કન્યાઓને ય.ુપી.એસ.સી.ની 
સ્પિા્ત્મક પરીક્ષા પાસ કરી, 
નોકરી મેળિી ઉત્તમ કારકકદી 
બનાિી િકે તેિા હતેથુી 
પ્રોત્સાહન સહાયની યોજના 
અમલમા ંમકેુલ છે. 
આ યોજના માટે આિક મયા્દા 
નથી. 

૧. શપ્રલીમ પરીક્ષા પાસ કરેથી 
શિદ્યાથીને    - રૂ. ૫૦,૦૦૦/- 
શિદ્યાથીનીને – રૂ. ૬૦,૦૦૦/ 
૨ મખુ્ય પરીક્ષા પાસ કરેથી 
શિદ્યાથીને    - રૂ. ૨૫,૦૦૦/- 
શિદ્યાથીનીને – રૂ. ૩૦,૦૦૦/ 
 

 

૩૬. સેલ્ફ ફાઇનાન્સ કોલેજમા ં
અભ્યાસ કરતા ંશિચરશત-
શિમકુ્ત જાશતના 
શિદ્યાથીઓન ેસહાય 

જજલ્લા સમાજ કલ્યાણ 
અશિકારી/ નાયબ શનયામક 
શિકસશત જાશત કલ્યાણ 

શિચરશત-શિમકુ્ત જાશતના હોિા 
જોઇએ 
િાશર્િક આિક મયા્દા રૂ. 
૨,૦૦,૦૦૦/- 
સેલ્ફ ફાઇનાન્સ કોલેજમા ં
અભ્યાસ કરતા ંહોિા જોઇએ. 
કોલેજ સરકાર માન્ય હોિી 
જોઇએ 

સેલ્ફ ફાઇનાન્સ કોલેજની રજીસ્ટે્રિન 
ફી, પરીક્ષા ફી મળીને િધમુા ંિધ ુરૂ. 
૫૦,૦૦૦/- અથિા ખરેખર ખચ્ની 
મયા્દામા ંસહાય મજુંર કરિામા ં
આિે છે 

 

૩૭. કોમિીયલ પાયલોટ્ની 
તાલીમ માટે નાણાકંીય 
લોન 

જજલ્લા સમાજ કલ્યાણ 
અશિકારી/ નાયબ શનયામક 
શિકસશત જાશત કલ્યાણ 
 

આિક મયા્દા નથી રૂ. ૨૫,૦૦,૦૦૦/- ની લોન િાશર્િક 
૪%ના દરે આપિામા ંઆિે છે. 

 



બાળકો માટેની વિવિધ સરકારી યોજનાઓ 
ક્રમ યોજનાન ું નામ સરકારશ્રીનો અમલીકરણ 

વિભાગ 
સહાય કોને મળિા પાત્ર છે 
(પાત્રતા) 

સહાયન ું ધોરણ જોડાણ કરિાના 
પ રાિા(ડોક્ય મેન્ટ) 

 

૩૮. સ્િામી શિિેકાનદં યોજના 
(તકનીકી અને વ્યાિસાશયક 
અભ્યાસક્રમો માટે શિષ્યવશૃત 

જજલ્લા સમાજ કલ્યાણ 
અશિકારી/ નાયબ શનયામક 
શિકસશત જાશત કલ્યાણ 

શિદ્યાથી ટેકનીકલ અને 
વ્યાિસાયીક અભ્યાસ કરતો 
હોિો જોઇએ. 
આિક મયા્દા 
ગ્રામ્પય શિસ્તાર : ૧,૨૦,૦૦૦/- 
િહરેી શિસ્તાર : ૧,૫૦,૦૦૦/- 
 

એક િર્્ના અભ્યાસ માટે માશસક રૂ. 
૧૨૫/- 
સરકારી આઇ.ટી.આઇ માટે માશસક 
રૂ.૪૦૦/- 
 

 

૩૯. મકહલા સમદૃ્ધિ યોજના/ ન્ય ુ
સ્િલણિમા યોજના 

જજલ્લા સમાજ કલ્યાણ 
અશિકારી/ નાયબ શનયામક 
શિકસશત જાશત કલ્યાણ 
(એન.ટી.ડી.એન.ટી. ની 
યોજના) 

િાશર્િક આિક મયા્દા ગ્રામ્પય 
અને િહરેી શિસ્તાર માટે 
રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- 
રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- સિુીની િાશર્િક 
આિક િરાિતા તેમજ 
બી.પી.એલ., શિિિા, ત્યક્તા 
અને શિલક્ષત બેરોજગારોન ે
અગ્રતા આપિામા ંઆિિે. 
િય મયા્દા ૨૧ થી ૫૦ િર્્ 
હોિી જોઇએ. 
 

નાના ઉદ્યોગ િિંા/વ્યિસાય માટે 
મહત્તમ લોન રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/- 
િાશર્િક ૫ થી ૬ % ના દરે સહાય 

 

૪૦. ન્ય ુઆકાકં્ષા યોજના જજલ્લા સમાજ કલ્યાણ 
અશિકારી/ નાયબ શનયામક 
શિકસશત જાશત કલ્યાણ 
(એન.ટી.ડી.એન.ટી. ની 
યોજના) 

િાશર્િક આિક મયા્દા ગ્રામ્પય 
અને િહરેી શિસ્તાર માટે 
રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- 
ઉચ્ચ િૈક્ષલણક લોન 
કેન્દ્ન્રય પ્રિેિ સશમશત મારફતે 

મેકડકલ, એન્જીનીયરીંગ(કડગ્રી), 
એમ.સી.એ., એમ.બી.એ., નશસિંગ 
(ડીગ્રી/કડ્લોમા) જેિા અભ્યાસક્રમો 
માટે કેન્દ્ન્રય પ્રિેિ સશમશત 
(એ.સી.પી.સી.) મારફતે પ્રિેિ 

 



બાળકો માટેની વિવિધ સરકારી યોજનાઓ 
ક્રમ યોજનાન ું નામ સરકારશ્રીનો અમલીકરણ 

વિભાગ 
સહાય કોને મળિા પાત્ર છે 
(પાત્રતા) 

સહાયન ું ધોરણ જોડાણ કરિાના 
પ રાિા(ડોક્ય મેન્ટ) 

 

પ્રિેિ મેળિેલ હોિો જોઇએ. 
રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- સિુીની િાશર્િક 
આિક િરાિતા તેમજ 
બી.પી.એલ., શિિિા, ત્યક્તા 
અને શિલક્ષત બેરોજગારોન ે
અગ્રતા આપિામા ંઆિિે. 
િય મયા્દા ૧૮ થી ૩૫ િર્્ 
હોિી જોઇએ. 

મેળિેલ હોય તેિા શિદ્યાથીઓને 
િાશર્િક રૂ.૨,૫૦,૦૦૦/- અને સમગ્ર 
અભ્યાસક્રમ માટે રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/- 
ની મયા્દા સિુીની લોન 
શિદ્યાથી માટે ૪% ના દરે 
શિદ્યાથીની મટે ૩.૫ % ના દરે 

૪૧. કુમાર રાજરત્ન ભીમરાિ 
આંબેડકર િૈદકીય સહાય 
યોજના 

જજલ્લા સમાજ કલ્યાણ 
અશિકારી/નાયબ શનયામક, 
અનસુલૂચત જાશત કલ્યાણ 

આિક મયા્દા 
ગ્રામ્પય શિસ્તાર : રૂ. ૪૭,૦૦૦/- 
િહરેી શિસ્તાર : રૂ. ૬૮,૦૦૦/- 

સ્ત્રીઓને થતા પાડુંરોગ માટે 
રૂ.૧૫૦/- કેસદીઠ 
ગભંીર પ્રસશુતના રોગ માટે રૂ.૫૦૦/ 
કેસદીઠ 
ટી.બી. માટે માશસક રૂ. ૫૦૦/- દદ્ 
મટે નહી ત્યા ંસિુી 
કેન્સર માટે માશસક રૂ. ૧૦૦૦/- દદ્ 
મટે નહી ત્યા ંસિુી 
રક્તશપત્ત માટે માશસક રૂ. ૮૦૦/- 
દદ્ મટે નહી ત્યા ંસિુી 
એચ.આઇ.િી./એઇડ્સ ગ્રસ્ત માશસક 
રૂ. ૫૦૦ રોગ મટે નહી ત્યા ંસિુી 

 

૪૨. ડો. સશિતા આંબેડકર 
આંતરજ્ઞાશતય લગ્નન ે
પ્રોત્સાહન આપિા 

જજલ્લા સમાજ કલ્યાણ 
અશિકારી/નાયબ 
શનયામક,અનસુલૂચત જાશત 

અસ્પશૃ્યતા શનિારણના ભાગરૂપે 
આિક મયા્દા નથી. 
લગ્ન કરનાર યગુલ પૈકી એક 

રૂ.૨૫,૦૦૦/- રોકડા ઘરિખરી માટે 
તથા રૂ. ૨૫,૦૦૦/- બચતપત્રો 
સકહત કુલ રૂ. ૫૦,૦૦૦/- નાણાકંીય 

 



બાળકો માટેની વિવિધ સરકારી યોજનાઓ 
ક્રમ યોજનાન ું નામ સરકારશ્રીનો અમલીકરણ 

વિભાગ 
સહાય કોને મળિા પાત્ર છે 
(પાત્રતા) 

સહાયન ું ધોરણ જોડાણ કરિાના 
પ રાિા(ડોક્ય મેન્ટ) 

 

નાણાકંીય સહાય કલ્યાણ વ્યક્ક્ત અનસુલૂચત જાશત અને 
એક કહિંદુ સિણ્ હોિી જોઇએ. 

સહાય 

૪૩. સ્િાશમ તજેાનદં કમ્કાડં 
તાલીમ યોજના 

જજલ્લા સમાજ કલ્યાણ 
અશિકારી/નાયબ શનયામક, 
અનસુલૂચત જાશત કલ્યાણ 

શિલક્ષત બેરોજગાર 
અરજદાર ૧૮ થી ૪૫ િયના 
હોિા જોઇએ 

અનસુલુચત જાશતના શિલક્ષત 
બેરોજગાર યિુકોને શિનામલુ્યે 
કમ્કાડં તાલીમ આપિામા ંઆિે છે. 
તાલીમના અંતે કમ્કાડં અંગેના 
સાિનો શિનામલુ્યે આપિામા ંઆિે 
છે. 

 

૪૪. સેલ્ફ ફાયનાન્સ (ફ્રી- િીપ 
કાડ્) 

જજલ્લા સમાજ કલ્યાણ 
અશિકારી/નાયબ શનયામક, 
અનસુલૂચત જાશત કલ્યાણ 

સેલ્ફ ફાયનાન્સ સસં્થાઓમા ં
અભ્યાસ કરતા ંશિદ્યાથીઓન ે
પ્રિેિ િખતે શિક્ષણ ફી ભયા્ 
શસિાય સહલેાઇથી પ્રિેિ મળે 
તેિા ઉમદા હતેસુર ફ્રી –િીપ 
કાડ્ યોજના િરૂ કરિામા ં
આિેલ છે. િાલીની િાશર્િક 
આિક રૂ! ૨,૫૦,૦૦૦/- 

સેલ્ફ ફાયનાન્સ સસં્થાઓમા ંઅભ્યાસ 
કરતા ંશિદ્યાથીઓ માટે 

 

 

 

 



બાળકો માટેની વિવિધ સરકારી યોજનાઓ 
ક્રમ યોજનાન ું નામ સરકારશ્રીનો અમલીકરણ 

વિભાગ 
સહાય કોને મળિા પાત્ર છે 
(પાત્રતા) 

સહાયન ું ધોરણ જોડાણ કરિાના 
પ રાિા(ડોક્ય મેન્ટ) 

 

આરોગ્ય અને પકરિાર શિભાગની યોજના 
૪૫. કસ્તરુબા પોર્ણ સહાય 

યોજના 
આરોગ્ય અને પકરિાર 
કલ્યાણ 

િહરેી પકરિારની ગરીબી રેખા 
હઠેળની સગ્ભા માતાએ ત્રણ 
બાળકો સિુીની પ્રસતુી માટે 
સચૂવ્યા પ્રમાણે રૂ.૬૦૦૦/- ની 
નક્કી કરેલ રકમ ત્રણ તબક્કામા ં
એટલે કે પ્રશત તબ્બકે રૂ.૨૦૦૦/ 
ઠારાિેલ િરતોથી સહાય આપિાની 
રહિેે. 

-સગભા્િસ્થામા ંપ્રથમ ૬ માસના 
ગાળામા ંકફમેલ હલે્થ િક્ર પાસે 
ઇ-મમતામા ંનોંિણી કરાિિાથી 
રૂ.૨૦૦૦/- ની સહાય 
-સરકારી દિાખાનામા ંસિુાિડ 
બાદ પ્રથમ અઠિાકડયામા ં
રૂ.૨૦૦૦/- ની સહાય 
-બાળકની માતાન ેપોર્ણ સહાય 
રૂપે બાળકના જન્મ બાદના ૯ 
મકહના પછી અને ૧૨ મકહના 
પહલેા મમતા કદિસે ઓરીની રસી 
સાથે શિટામીન એ આ્યા બાદ 
અને સપંણૂ ્રસીકરણ પણૂ્ થયા 
બાદ રૂ.૨૦૦૦/- ની સહાય 
આપિામા ંઆિે છે. 

લાભાથીએ સગભા્િસ્થાના 
પ્રથમ ૬ માસના ગાળામા ં
કફ.હ.ેિ. પાસે નોંિણી 
કરાિિાથી પ્રથમ હ્તો 
મળિાપાત્ર રહિેે. 
સરકારી અથિા લચરંજીિી 
યોજના હઠેળના 
દિાખાનામા ંસિુાિડ 
કરાિિાથી બીજો હ્તો 
મળિાપાત્ર રહિેે. 
ગરીબી રેખા હઠેળ માતાના 
બાળકના જન્મ બાદના ૯ 
મકહના પછી અને ૧૨ 
મકહના પહલેા મમતા કદિસે 
ઓરીની રસી સાથે શિટામીન 
એ આ્યા બાદ અને સપંણૂ ્
રસીકરણ પણૂ્ થયા બાદ 
ત્રીજો હ્તો મળિાપાત્ર 
રહિેે. 
જે તે શિસ્તારના સ્ત્રી 
આરોગ્ય કાય્કર દ્વારા ફોમ્ 
ભરિાનુ ંરહિેે. 
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૪૬. બાળસખા યોજના આરોગ્ય અને પકરિાર 
કલ્યાણ શિભાગ 

આ યોજનામા ંગરીબી રેખા હઠેળના ં
(બી,પી,એલ,કાડ્ િરાિતા) કંુરંુ્બના ં
૩૦ કદિસ સિુીના નિજાતશિશ ુ
તથા આિક િેરા નાભરતા હોય 
તેિા અનસુલુચત  જન જાશતના 
તમામ નિજાત શિશઓુને લાભ 
આપિામા ંઆિે છે, રાજયમા ંબાળ 
મતૃ્ય ુદર ઘટાડિા બાળસખા 
યોજના અમલ મા ંમકુિામા ંઆિેલ 
છે. 

આ યોજના હઠેળ ના લાભાથી 
નિજાતશિશનેુ આ યોજનામા ં
જોડાયેલ ખાનગી બાળરોગ 
શનષ્ણાતો દ્વારા તઓેની 
હોક્સ્પટલમા ંનિજાત શિશઓુને 
લગતી કોઈ પણ બીમારી માટે 
ની:શલુ્ક સેિાઓ આપિામા ંઆિે 
છે. બાળરોગ શનષ્ણાત 
નિજાતશિશનુા સગાને 
િાહનવ્યહાર પેટે રૂશપયા ૨૦૦/- 
િાઉચર ઉપર સહી લઇ તરંુત 
ચકૂિી  આપિે તથા સાથે 
આિનાર આિા િગેરેને પ્રોત્સાહન 
પેટે રૂ! ૫૦/- િાઉચર પર સકહ 
કરીને ચકુિી આપિે. 

જે બાળકોનો જન્મ લચરંજીિી 
યોજના હઠેળ થયેલ હોય 
તેઓને બાળસખા યોજનાનો 
લાભ મળ્િાપાત્ર છે. 

૪૭. મમતા તરુણી યોજના આરોગ્ય અને પકરિાર 
કલ્યાણ શિભાગ 

૧૦ થી ૧૯ િર્્ની િાળાએ ન જતી 
કકિોરીઓને આિરી લિેામા ંઆિે 
છે. 

-દરેક લાભાથીને એક માસની 
જરૂકરયાત જેટલી લોહતત્િની 
ગોળીઓ (મકહનાની ૪) આપિાની 
રહિેે. 
-તરૂણીઓન ુિર્્મા ંત્રણ િાર 
િજન કરિામા ંઆિિે. 

૧૦ થી ૧૯ િર્્ની િાળાએ 
ન જતી કકિોરીઓએ આિા 
પાસે પોતાનુ ંનામ 
નોંિાિિાન ુરહિેે. 
મમતા કદિસ અને 
આંગણિાડી કેન્ર પરથી 
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-જીિન શિક્ષણ શિિ ેિાતા્લાપ 
કરિાનો રહ ેછે. 
-ટી.ટી.(િનરુિાની રસી) ૧૦ અને 
૧૬ િર્્ની તરુણીઓને આપિામા ં
આિિે. 
-મમતા તરુણી કદિસે દરેક કેંરમા ં
૬ માસના સમયાતંરે મકહલા 
આરોગ્ય કાય્કર દ્વારા 
કહમોગ્લોબીન માપિાન ુરહિેે. 
રેફરલની જરૂકરયાત અનસુાર 
તરુણીને એડોલેસન્ટ ફે્રન્ડલી હલે્થ 
સેન્ટર (બાજકલ્કે અન્ય કેંરમા ં
રીફર કરિાન ુરહિેે.) જુથ પૈકીની 
ઓછામા ંઓછા િજનિાળી ૧૦ 
છોકરીઓ સકંલલત બાળ શિકાસ 
યોજનાની કકિોરી િક્ક્ત પરૂક 
આહાર માટે પાત્ર બનિે. 

યોજનાનો લાભ મળિે. 

૪૮. રાન્દ્ષ્ટ્રય અંિત્િ 
શનિારણ કાય્ક્રમ 

નેિનલ હલે્થ શમિન 
(ભારત સરકાર) 

આશથિક પછાત અને રષ્ટી 
ખામીિાળા તમામ ભારતીય 
નાગકરક 

દેિમા ંદ્ર્ ટન્દ્ષ્ટ ખામીિાળા/ અંિ 
નાગકરકોની ઓળખ અને તનેી 
સારિાર, તેઓની સખં્યામા ંઘટાડો 
કરિા માટે જરૂરી પગલા ંલિેા 
િાળામા ંઅભ્યાસ કરતા ંતમામ 
બાળકોની રન્દ્ષ્ટની ચકાસણી અને 
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જરૂકરયાત મજુબ શિના મલુ્યે 
ચશ્મા આપિા. 

૪૯. રક્તશપત્તના દદીઓને 
આશથિક પનુ: િસન 

આરોગ્ય અને પકરિાર 
કલ્યાણ શિભાગ 

રાજયમા ંસારિાર લઇ રહલે 
લેપ્રોસીના દદીઓ તેમજ શિકૃશત 
િરિતા ંરક્તશપત્તના તમામ દકદિઓ 

શનશલુ્ક સારિાર પરુી પાડિામા ં
આિે છે 

 

૫૦. જતંનુાિક 
દિાયકુ્તમચ્છરદાનીથી 
રક્ષણ 

આરોગ્ય અને પકરિાર 
કલ્યાણ શિભાગ 

રાજયમા ંમેલેકરયા માટે જોખમી 
શિસ્તારમા ંતથા ગભ્િતી માતાઓ 
અને નાના બાળકો તેમજ આશ્રમ 
િાળાના શિદ્યાથીઓ. 

પાચં વ્યક્ક્તદીઠ બે મચ્છરદાની 
મફત 

 

૫૧. લચરંજીિી યોજના મખુ્ય જીલ્લા આરોગ્ય 
અશિકારી, જજલ્લા પચંાયત. 

રાજયમા ંમાતા અને બાળ મતૃ્ય ુદર 
ઘટાડિા તમામ જજલ્લામા ંગ્રામીણ , 
નગરપાલીકા, મહાનગરપાલીકા, 
નોટીફાઇડ શિસ્તારોમા ંગરીબી રેખા 
હઠેળની તથા અનસુલૂચત જનજાશત 
માતાઓની સામાન્ય પ્રસશુત 
/કોમ્પલીકેટેડ પ્રસશુત સેિાઓ માટેની 
યોજના, જે લાભાથી બી.પી.એલ. 
યાદીમા ંના હોય તેમણે તઓેના 
શિસ્તારના તલાટી કમ મતં્રી, 
સરપચં,મામલતદાર, મખુ્ય 
અશિકારી પાસેથી આિકન ુ
પ્રમાણપત્ર મેળિિાન ુરહિેે. 

આ યોજના હઠેળ પ્રસતુા બહનેોને 
સરકાર દ્વારા માન્યતા પ્રા્ત 
ખાનગી દિાખાનામા ંશિનામલુ્યે 
પ્રસશુત કરાિી િકે છે અને 
સગભા્િસ્થામા ંમફત સારિાર 
મેળિી િકાય છે.દિાખાનામા ં
દાખલ થનાર પ્રસતુાએ કોઇપણ 
રકમ ચકુિિાની નથી. એટલ ુજ 
નકહ પણ સારિાર માટેની 
દિાઓ પણ ડોક્ટર જ આપિે 
અને તે પણ શિનામલુ્યે ઉપરાતં 
પ્રસતુાને દિાખાને આિિા ભાડા 
પેટે રૂ!૨૦૦/- ડોક્ટર દ્વારા રોકડા 

બી.પી.એલ. યાદીનો નબંર 
આિકનો દાખલો 
લચરંજીિી યોજનામા ંસેિા 
આપતા ડોક્ટરોની 
હોક્સ્પટલમા ંદાખલ થવુ ં
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આપિામા ંઆિે છે. 
 

૫૨. જનની શિશ ુસરુક્ષા 
યોજના 

આરોગ્ય અને પરીિાર 
કલ્યાણ શિભાગ ગજુરાત 
સરકાર 

આ યોજના અનસુલૂચત જાશત, 
અનસુલૂચત જનજાશત અને ગરીબી 
રેખા હઠેળના (બી.પી.એલ. કાડ્ 
િરાિતા)તમામ કુરંુ્બની પ્રસતુા 
બહનેોને લાભ આપિામા ંઆિે છે. 
જે લાભાથી બી.પી.એલ. યાદીમા ં
ના હોય તેમણે તઓેના શિસ્તારના 
તલાટી કમ મતં્રી, 
સરપચં,મામલતદાર, મખુ્ય 
અશિકારી પાસેથી આિકન ુ
પ્રમાણપત્ર મેળિિાન ુરહિેે. 

આ યોજના હઠેળ ગ્રામ્પય શિસ્તારની 
પ્રસતુા મકહલાઓને પ્રસશુત દીઠ 
રૂ!૭૦૦/- ની સહાય તેમજ 
નોટીફાઇડ એકરયા/િહરેી શિસ્તાર 
માટે રૂ!૬૦૦/- પોર્ણયકુ્ત ખોરાક 
અને પ્રસશુત સમયે થતો દિાનો 
ખચ્ કે અન્ય ખચને્ પહોંચી 
િળિા માટે સગભા્િસ્થાના ૮ થી 
૧૨ અઠિાકડયા પહલેા એક જ 
હ્તામા ંચકુિિાના રહિેે. િધમુા ં
લાભાથીની ઉંમર, પ્રસશુત સખં્યા 
તેમજ જગ્યા ધ્યાને લેિાની રહિેે 
નકહ. 

સ્ત્રી આરોગ્ય કાય્કર પાસે 
ફોમ્ ભરાિિાન ુરહિેે. 
બી.પી.એલ. યાદીનો નબંર 
આિકનો દાખલો 
 
 

૫૩. દીકરી યોજના આરોગ્યઅને પકરિાર કલ્યાણ 
શિભાગ 

જીલ્લા આરોગ્ય અશિકારી 
કચેરી દ્વારા આપિામા ં
આિિ ે

ફક્ત એક કે બે દીકરી હોય તેિા 
દંપતી પૈકી કોઈ એક નસબિંી 
ઓપરેિન કરાિે તો તેઓન ે
રાષ્ટીય બચતપત્રો આપિાની 
રાજય સરકારશ્રીની ખાસ પરુસ્કાર 
યોજના છે (દીકરો ના હોય તો જ) 

ફક્ત એક દીકરી હોય તેિા 
દંપતીને રૂશપયા ૬૦૦૦/- ફક્ત બ ે
દીકરીઓ હોય તેિા દંપતીને 
૫૦૦૦/- 

જે જગ્યાએ કુરંુ્બ શનયોજનન ુ
ઓપરેિન કરાિેલ હોય તે 
કેંર ખાતે અરજી કરિાની 
રહિેે. 

 
 
 

૫૪. િાળા આરોગ્ય આરોગ્ય અને કલ્યાણ  નિજાત શિશથુી ૧૮ િર્ન્ા તમામ બાળકો, આંગણિાડીના બાળકો,  
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વિભાગ 
સહાય કોને મળિા પાત્ર છે 
(પાત્રતા) 

સહાયન ું ધોરણ જોડાણ કરિાના 
પ રાિા(ડોક્ય મેન્ટ) 

 

શિભાગ (રાજય સરકાર 
તરફથી અનદુાન) 

પ્રાથશમક અને માધ્યશમક, ઉચ્ચત્તર િાળાના તમામ શિદ્યાથીઓ તમેજ 
િાળાએ ન જતા ંતમામ ૧૪ િર્્ સિુીના બાળકો 
આરોગ્ય તપાસ, સ્થળ પર સારિાર, સદંભ્ સેિા, શિનામલુ્યે ચશ્મા 
શિતરણ, હૃદય, કકડની તેમજ કેન્સર તથા થેલેસેમીયા/મેજર રોગ જેિા 
રોગોની સાર સારિાર સરકારશ્રી તરફથી પરુી પાડિામા ંઆિે છે. 
કોકલીયર ઇમ્પ્લાન્ટ-જન્મજાત બહરેાિ માટે શિના મલુ્યે ઓપરેિનની 
સારિાર (બહરેા-મુગંા) 

અન્ય સરકારી શિભાગની યોજના 
૫૫. આદદજાવત બાળના 

િાલીઓને અનાજ 
તાલકુા મામલતદાર, 
મામલતદારશ્રીની કચેરી. 

િો. ૧ થી ૮ મા ંભણતી આકદજાશત 
બાળાઓની ૭૦% હાજરીના િોરણે 
તેના િાલીને (કુરંુ્બદીઠ મહત્તમ બે) 
આ યોજના આકદજાશત શિસ્તાર 
(ભરૂચ, િલસાડ, નમ્દા, િડોદરા, 
ડાગં, દાહોદ,સરુત,બનાસકાુંઠા, 
સાબરકાઠંા, નિસારી, પચંમહાલ 
અને તાપી જજલ્લાઓમા ંજ અમલી 
છે. 

િાશર્િક ૬૦ કી.ગ્રા. અનાજ (ઘઉં) 
 
 
 
 
 
 
 
 

િાળા દ્વારા 
 

૫૬. સકુન્યા સમદૃ્ધિ યોજના નજીકની પોસ્ટ ઓકફસ કે 
રાન્દ્ષ્ટ્રયકૃત બેંક િાખાનો 
સપંક્ 

સ્ત્રી સતંાનના માતા કે શપતા અથિા 
કાનનૂી િાલી ખાત ુખોલાિી િકે છે. 
 
બાળકીનો જન્મ થાય ત્યારથી ૧૦ 
િર્્ની ઉંમર સિુી  ( િધમુા ંિધ ુ

આ યોજના અંતગ્ત બાળકીના 
કાનનૂી/કાયદેસરના િાલી 
રૂ.૧૦૦૦/- થી રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- 
સિુીની રકમ િર્્ દરશમયાન 
જમા કરાિી િકે છે. હ્તાની 

નજીકની બેંક િાખાનો સપંક્ 
કરિો 
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વિભાગ 
સહાય કોને મળિા પાત્ર છે 
(પાત્રતા) 

સહાયન ું ધોરણ જોડાણ કરિાના 
પ રાિા(ડોક્ય મેન્ટ) 

 

બે બાળકી ) લઘતુ્તમ રૂ.૧૦૦૦/- 
ની રકમ સાથે ખાત ુખોલાિી િકાય 
છે. 

સખં્યા મયા્કદત નથી. 
આ યોજનાનો વ્યાજદર અશિક 
મળે છે. 
એક બાળકી માટે એક જ ખાત ુ
ખલુી િકે છે. 
કલમ-૮૦ સી હઠેળ 
ઇન્કમટેક્ષમાથંી કર રાહતનો 
લાભ મળેિી િકાય છે. 
બાળકીની ઉંમર ૧૮ િર્્ની થાય 
ત્યારે ૫૦% સિુીની આંશિક રકમ 
ઉપાડની સશુિિા અને ૨૧ 
િર્્ની ઉંમર બાદ ખાત ુબિં કરી 
િકાય છે. 

૫૭. દૂિ સજંીિની યોજના આકદજાશત શિકાસ શિભાગ -આકદિાસી તાલકુાઓમા ં
આંગણિાડીના બાળકો કુપોર્ણ 
સામે રક્ષણ મળી રહ ેતે માટે. 
-પ્રાથશમક િાળાઓમા ંજતા 
આકદિાસી પોર્ણ સ્તરમા ંસિુારો 
લાિી, પોર્ણ સ્તર સમધૃ્િ 
બનાિવુ ં
-આ યોજના અંતગ્ત િરૂઆતમા ં7 
આકદિાસી તાલકુામા ંયોજના ચાલ ુ
કરિામા ંઆિીહતી અને હિે ૨૬ 

પ્રાથશમક િાળાઓ અને 
આશ્રમિાળઓમા ંઅભ્યાસ કરતા ં
આકદિાસી બાળકો 

જજલ્લા કક્ષાની સહકારી 
ડરેીઓના ભાગીદારીથી પસદં 
કરેલા આકદિાસી શિસ્તારની 
િાળાઓ માટે 
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વિભાગ 
સહાય કોને મળિા પાત્ર છે 
(પાત્રતા) 

સહાયન ું ધોરણ જોડાણ કરિાના 
પ રાિા(ડોક્ય મેન્ટ) 

 

આદદિાસી તાલ કામાું ચાલ ુકરિામા ં
આિી છે. 
(બનાસકાઠંા જજલ્લાના દાતંા અને 
અમીરગઢ તાલકુાની ૨૯૯ પ્રાથશમક 
િાળાઓ અન ે૨૬ આશ્રમ િાળામા ં
ભણતા બાળકો) 

૫૮. શિદ્યાથી રાહત દર પાસ 
યોજના 

ગજુરાત રાજય િાહન 
વ્યિહાર શનગમ 

િાળા/કોલેજ/આઇ.ટી.આઇમા ં
અભ્યાસ કરતા શિદ્યાથીઓ માટે 

૮૨.૫૦% કન્િેિન મળિાપાત્ર એસ.ટી. ડપેોમા ંફોમ્ જમા 
કરાિવુ ં

૫૯. મધ્યાહ્ન ભોજન યોજના જજલ્લા નાયબ કલેક્ટર, 
મધ્યાહ્ન ભોજન યોજના 

િોરણ ૧ થી ૮ મા ંઅભ્યાસ કરતા ં
શિદ્યાથીઓ 

િોરણ ૧ થી ૫ માટે રૂ.૨.૨૨ 
િોરણ ૬ થી ૮ માટે રૂ. ૩.૩૩ 

 

૬૦. મકહલા ખેલાડીઓને 
સ્પોર્ટ્સ સ્કોલરિીપ 

સ્પોટ્ ઓથોકરટી ઓફ 
ગજુરાત, ગાિંીનગર 

મકહલા ખેલાડીઓમા ંરમત-ગમત 
પ્રત્યેની રૂલચ િિે તે માટે મકહલા 
ખેલાડીઓને પ્રોત્સાહન આપિાના 
હતેથુી આ યોજના અમલમા ં
મકુિામા ંઆિેલ છે. 

રાજય કક્ષાએ પ્રથમ 
આિનારને ખેલાડીને િાશર્િક 
રૂ.૪,૮૦૦/- 
દ્ધદ્વતીય આિનારને રૂ. 
૩,૬૦૦/- 
તતૃીય આિનારને રૂ. 
૨,૪૦૦/- 
ઇનામ રૂપે આપિામા ંઆિે છે. 

 

૬૧. પ્રસશુત સહાય યોજના (બ ે
પ્રસશુત પરુતી) 

ગજુરાત મકાન અને અન્ય 
બાિંકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ 
બોડ્, શ્રમભિન, 
અમદાિાદ. 

૧૮ થી ૧૬ િર્્ની ઉંમરના 
બાિંકામ શ્રમયોગીએ કે જેણે છેલ્લા 
િર્્ દરશમયાન મકાન અને અન્ય 
બાિંકામ પ્રવશૃતમા ંઓછામા ંઓછા 
૯૦ કદિસ કામ કરેલ હોઇ તે 

બાિંકામ વ્યિસાયમા ંરોકાયેલ 
મકહલા શ્રમયોગીન ેપ્રથમ ૨ 
પ્રસશુત માટે રૂ. ૩,૦૦૦/- 
નાણાકીય સહાય આપિાની આ 
યોજનામા ંજોગિાઇ કરિામા ં
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વિભાગ 
સહાય કોને મળિા પાત્ર છે 
(પાત્રતા) 

સહાયન ું ધોરણ જોડાણ કરિાના 
પ રાિા(ડોક્ય મેન્ટ) 

 

વ્યક્ક્ત ગજુરાત મકાન અને અન્ય 
બાિંકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોડટ ્મા ં
શનયત નમનુામા ંઅરજી કરી 
લાભાથી તરીકે નોંિણી કરાિી 
િકિે. 
ગજુરાત મકાન અને અન્ય 
બાિંકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોડટ ્મા ં
નોંિાયેલ ૧૯ િર્્થી િધ ુઉંમરની 
બાિંકામ મકહલા શ્રમયોગીને બે 
પ્રસશુત પરુતી જ બાહંિેરી રજુ કરે 
સહાય મળિા પાત્ર છે. 

આિેલ છે. 

૬૨. મકહલા બાિંકામ શ્રશમક 
સિક્ક્તકરણ 

ગજુરાત મકાન અને અન્ય 
બાિંકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ 
બોડ્, શ્રમભિન,અમદાિાદ 

બાિંકામ શ્રશમકની પજત્ન કે જેની 
ઉંમર ૩૦ િર્્થી િધ ુના હોય 
તેમને શિક્ષણ સહાય 
સખી મડંળ ની બહનેોને િૌચાલય 
શનમા્ણ માટે મફત અને સ્ટાઇપેંકડ 
તાલીમ 
મકહલા બાિંકામ શ્રશમકોને 
વ્યિસાયના કારણે થતી બીમારીઓ 
માટે પિ્ૂ શનદાન મેકડકલ કેમ્પપ 
બાિંકામ શ્રશમકના ૦ થી૬ િર્્ના 
બાળકો માટે આંગણિાડીની સગિડ 

નોંિાયેલ મકહલા શ્રશમકને બે 
પ્રસશુત પરુતી, પ્રશત પ્રસશુત દીઠ 
રૂ. ૭,૫૦૦/- ની સહાય તથા 
નોંિયેલ બાિંકામ શ્રશમકની 
પજત્નને બે પ્રસશુત પરુતી , પ્રશત 
પ્રસશુત દીઠ રૂ. ૫,૦૦૦/- ની 
સહાય 
બાિંકામ શ્રશમકને એક દીકરી 
િિાિિા અને ભણાિિા માટે 
“મખુ્યમતં્રી ભાગ્યલક્ષ્મી બોન્ડ” 
દ્વારા રૂ.૧૦,૦૦૦/- (૧૮ િર્્ની 
બાિંી મદુતની થાપણ 

 



બાળકો માટેની વિવિધ સરકારી યોજનાઓ 
ક્રમ યોજનાન ું નામ સરકારશ્રીનો અમલીકરણ 

વિભાગ 
સહાય કોને મળિા પાત્ર છે 
(પાત્રતા) 

સહાયન ું ધોરણ જોડાણ કરિાના 
પ રાિા(ડોક્ય મેન્ટ) 

 

૬૩. બાિંકામ શ્રશમકના 
બાળકો માટે શિક્ષણ 
સહાય 

ગજુરાત મકાન અને અન્ય 
બાિંકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ 
બોડ્, શ્રમભિન,અમદાિાદ 

નોંિાયેલ બાિંકામ શ્રશમકના 
બાળકો માટેની સહાય 

િોરણ ૧ થી ૧૨ મા ંભણતા 
બાળકોને રૂ.૫૦૦/- થી 
રૂ.૨૫૦૦/-(હોસ્ટેલ સાથેની 
સહાય) 
મેકડકલ, ડને્ટલ, ઇજનેરી, 
એમ.બી.એ., એમ.સી.એ., 
આઇ.આઇ.ટી. જેિા ંઉચ્ચ 
અભ્યાસક્રમોમા ંભણતા બાળકોને 
રૂ.૩૦,૦૦૦/-(હોસ્ટેલ સાથેની 
સહાય) 
સ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમો 
પેરા મેકડકલ, નશસિંગ, 
ફીજીયોથેરાપી, હોશમયોપેથી, 
આયિેુદ જેિા અભ્યાસક્રમોમા ં
ભણતા બાળકોને રૂ.૨૦,૦૦૦/-
(હોસ્ટેલ સાથેની સહાય) 
ખાનગી તથા સરકાર માન્ય 
હોસ્ટેલમા ંરહી અભ્યાસ કરતા ં
બાળકોને િાશર્િક રૂ.૫૦૦ થી 
રૂ.૫,૦૦૦/- સિુીની હોસ્ટેલ 
સહાય 
સ્પિા્ત્મક પરીક્ષા માટે શિશિષ્ટ 
કોચીંગ ક્લાસ 

 



બાળકો માટેની વિવિધ સરકારી યોજનાઓ 
ક્રમ યોજનાન ું નામ સરકારશ્રીનો અમલીકરણ 

વિભાગ 
સહાય કોને મળિા પાત્ર છે 
(પાત્રતા) 

સહાયન ું ધોરણ જોડાણ કરિાના 
પ રાિા(ડોક્ય મેન્ટ) 

 

 

૬૪. શ્રશમક સરુક્ષા યોજના િીમા શનયામકશ્રી, 
ગાિંીનગર. 

અસગંકઠત ગ્રામીણ અને િહરેી 
શ્રમયોગીઓના અકસ્માતમા ંમતૃ્યનુા 
કકસ્સામા ંતેઓના કુરંુ્બીજનોને 
સામાજીક સરુક્ષા આપિાના હતેથુી 
શ્રશમક સરુક્ષા અકસ્માત જૂથ શિમા 
યોજનાનુ ંઅમલીકરણ કરિામા ં
આિી રહલે છે. 
આ લાભ ૧૪ થી ૭૦ િર્્ની 
િયજૂથ િચ્ચેના ખેતશ્રમયોગીઓ 
તથા અન્ય ગ્રામીણ અને િહરેી 
અસગંકઠત શ્રમયોગીઓને 
મળિાપાત્ર છે. 

અકસ્માતથી મતૃ્ય ુઅથિા 
કાયમી અપગંતાના કકસ્સામા ં
રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- 
અકસ્માતથી આંશિક 
અપગંતાના કકસ્સામા ંરૂ. 
૫૦,૦૦૦/- નુ ંિીમા સરુક્ષા 
કિચ પરુૂ પાડિામા ંઆિે છે. 

ખેતશ્રમયોગીઓ તથા અન્ય 
ગ્રામીણ અને િહરેી અસગંકઠત 
શ્રમયોગીઓનુ ંકાડ્ િરાિતા 
હોિા જોઇએ. 

 


