પ્રકરણ -૩ (નિયમ સંગ્રહ -૨)
અનિકારીઓઅિે કમમચારીઓિી સત્તા અિે ફરજો
૩.૧ સંસ્થાના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તા અને ફરજોની ધિગતો આપો
હોદોૃોઃ- ધજલ્લા સર્ાજ કલ્યાણ અધિકારીની સત્તાઓ
વહવટીૃોઃ-સાર્ાજીક ન્યાય ને અધિકારીતા ધિભાગ હેઠળની યોજનાઓ ના અર્લીકરણની કાર્ગીરી
િાણાકીયૃોઃ- ગ્રાન્ટ ઉગિિી, લાભાથીઓને સહાય ચુકિિી,સંસ્થાઓને ગ્રાન્ટ આપિી અને શાળાઓ તથા
હાઇસ્કુ લોર્ાં ભણતા ધિધ્યાથીઓને ધશષ્યિૃધત ચુકિિી.
અન્યૃોઃ-પંચાયત પદાધિકારીઓ દિારા અધનયધર્તતાનીફરીયાદ આિે ત્યારે સરકારશ્રીના ઠરાિો તથા
પંચાયત અધિધનયર્ તથા તે હેઠળના ધનયર્ો,પરીપત્રોને ધ્યાને લઇ કાર્ગીરી/પગલાં લેિા.
ફરજોૃોઃ- ધજલ્લા ધિકાસ અધિકારી,ધનયાર્કશ્રી અનુસુધચત જાધત કલ્યાણ તથા સાર્ાજીક ન્યાય અને
અધિકારીતા ધિભાગ દિારા આપિાર્ાં આિેલ સુચનાઓ ,ઠરાિો,પરીપત્રોનુ પાલન કરિુ
તેર્જ ઠરાિોની તાબાની અર્લિારી કરાિિાની કાર્ગીરી.

પ્રકરણ -૪ (નિયમ સંગ્રહ -૩ )

,

,

,

કાયો કરિા ર્ાટે ના ધનયર્ો ધિધનયર્ો સુચનાઓ ધનયર્ સંગ્રહ અને દફતરો
૪.૧ જાહેર તંત્ર અથિા તેના ધનયંત્રણ હેઠળના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ એ ઉપયોગ કરિાના
ધનયર્ો,ધિધનયર્ો,સુચનાઓ ધનયર્ સંગ્રહ અને દફતરો ની યાદી નીચેના નર્ુનાર્ાં દરેક
પ્રકાર ના દસ્તાિેજ ર્ાટે ભરિાનો છે ..
દસ્તાવેજિુ િામ / મથાળુૃોઃ- દસ્તાિેજનો પ્રકાર-ધનયર્ો

આ શાખાગુજરાત પંચાયત અધિધનયર્ તથા તે હેઠળના ધનયર્ો અને સરકારશ્રીના િખતો િખતના
ઠરાિો ,પરીપત્રો ,સુચનાઓ ને ધ્યાને લઇ કાર્ગીરી કરે છે .
દસ્તાવેજ પરિુ ટું કુ લખાણ

સરનાર્ુ

વ્યનકતિે નિયમો, નવનિયમો,સુચિાઓસર્ાજકલ્યાણશાખાભદૃ,લાલ દરિાજા,
નિયમ સંગ્રહ અિે દફતરોિી િકલ ધજલ્લા પંચાયત અર્દાિાદ
અહીથી મળશે.ટે ધલફોન નંબરઃ- ૨૫૫૦૬૫૨૦ એક્ષટે ઃ- ૨૪૫

³-Üõ³áswo.ddo@gmail.com

ધિભાગ દિારા ધનયર્ો,ધિધનયર્ો,સુચનાઓ,ધનયર્સંગ્રહ અને દફતરોની નકલ ર્ાટે લેિાની ફી (જો
હોય તો ) -

પ્રકરણ-૫ (નિયમ સંગ્રહ -૪ )
ધનતી ઘડતર અથિા ધનતીના અર્લ સબંિી જનતાના સભ્યો સાથે સલાહ પરાર્શમ અથિા તેર્ના
પ્રધતધનધિત્િ ર્ાટે ની કોઇ વ્યિસ્થા હોય તો તેની ધિગત
નિતી ઘડતરÑ
૫.૧ શુ ધનતીઓના ઘડતર ર્ાટે જનતાની અથિા તેના પ્રધતધનધિઓની સલાહ –પરાર્સમ
/સહભાગીતા ર્ેળિિા ર્ાટે ની કોઇ જોગિાઇ છે . જો હોય તો નીચેના નર્ુનાર્ાં આિી
ધનતીની ધિગતો આપો .
અ.નં.

ધિષય /ર્ુસદૃો

૧

સર્ાજ

કલ્યાણને

લગતી

શું જનતાની
સહભાગીતા
સુધનધિત
કરિાનુ જરૂરી
છે .( હા/ના )

જનતાની સહભાગીતા ર્ેળિિા ર્ાટે ની
યિસ્થા

હા

નાગધરક અધિકાર અર્લર્ાં છે . ઉપરાંત

યોજનાઓના અર્લ બાબતે
ઉપધસ્થત થતી ફરીયાદોનુ
ધનિારણ

•

કોઇપણ નાગરીકની ફરીયાદ ધ્યાને
લેિાર્ાંઆિે છે .ગ્રાર્સભાના ર્ાધ્યર્
દિારા
પણ
જનતા
અને
તેના
પ્રધતધનધિઓની સલાહ લેિાર્ાં આિે છે .

આનાથી નાગરીકને કયા આિારે ધનતીધિષયક બાબતોના ઘડતર અને અર્લર્ાં જનતાની સહભાગીતા
નકકી કરાઇ છે. તે સર્જિાર્ાં ર્દદ થશે.
નિતીિો અમલÑ

૫.૨

નિતીઓિા અમલ માટે જિતાિી અથવા તેમિા પ્રનતનિનિઓિી સલાહ /પરામશમ
/સહભાગીતા મેળવવા માટે િી કોઇ જોગવાઇ છે . જો હોય તો આવી જોગવાઇઓિી નવગતો
િીચેિા િમુિામાં આપો.

અ.
િં.

ધિષય/ર્ુદૃો

શું જનતાની સહભાગીતા
સુધનધિત કરિાનુ જરૂરી
છે .( હા/ના )

જનતાની સહભાગીતા ર્ેળિિા ર્ાટે ની યિસ્થા

૧

અપીલ

ના

૨

પ્રાથર્ીક
તપાસ

હા

૩

ખાતાકીય
તપાસ

ના

ગ્રાર્/તાલુકા/ધજલ્લા કક્ષાએ ચુંટાયેલા પ્રધતધનધિ
ઓની દે ખરેખ હેઠળ /ધનયંત્રણ હેઠળ કાર્ગીરી
થાય
છે .
સધર્ધતઓર્ાંજુથના
ચુંટાયેલા
પ્રધતધનધિઓ
પોતાની રજુ આતો/અધભપ્રાયો
આપે છે .ઉપરાત ગ્રાર્ સભાના ર્ાધ્યર્ દિારા
પણ સાર્ાન્ય નાગધરક ધનતીઓના અર્લર્ાં
સહભાગી થઇ શકે છે .

પ્રકરણ-૬

પ્રકરણ-૬ (નિયમ સંગ્રહ -૫ )
જાહે ર તંત્ર અથવા તેિા નિયંત્રણ હેઠળિી વ્યનકતઓ પાસેિાદસ્તાવેજોિી
કક્ષાઓ અંગેિુ પત્રક
૬.૧સરકારી દસ્તાિેજો ધિશેની ર્ાધહતી આપિા નીચેના નર્ુનાનો ઉપયોગ કરશો. જયાં આ દસ્તાિેજો
ઉપલબ્િ છે . તેિી જગઓ જેિી કે સધચિાલય કક્ષા,ધનયાર્કની કચેરી કક્ષા,અન્યનો ઉલ્લેખઅ
કરિો ( અન્યો લખિાની જગ્યાએ કક્ષાનો ઉલ્લેખ કરિો )

અ.નં.

૧

દસ્તાિેજની કક્ષા

સાર્ાજીક ન્યાય
સધર્ધતની બેઠકો
અને યોજનાકીય
કાર્ગીરી

દસ્તાિેજનુનાર્ અને
તેની એક લીટીર્ાં
ઓળખાણ

દસ્તાિેજ
ર્ેળિિાની
કાયમપધ્િતી

ર્ીટીંગના ઠરાિો
અરજી સાથે ધનયત
ધશસ્તના પાલન અંગે
કરેલ ફી ભરી
ના હુ કર્ો ધિગેરõ
ે
ર્ેળિિાની રહે

નીચેની વ્યકધત પાસે
છે ./તેના ધનયંત્રણર્ાં
છે .
ધજલ્લા સર્ાજ
કલ્યાણ અધિકારી
ધજ.પં.અર્દાિાદ

પ્રકરણ-૮ (નિયમ સંગ્રહ -૭ )

,

સરકારી ર્ાધહતી અધિકારીના નાર્ હોદૃા અને અન્ય ધિગતો
૮.૧જાહેર તંત્રના સરકારી ર્ાધહતી અધિકારીઓ,ર્દદનીશસરકારી ર્ાધહતી અધિકારીઓ,અને ધિભાગીય
કાયદાકીય (એપેલેટ) સત્તાધિકારી ધિશેની સંપકમ ર્ાધહતી નીચેના નર્ુનાર્ા આપિી.
સરકારી તંત્રનુ નાર્ઃ- સર્ાજ કલ્યાણશાખા ધજ. પં. અર્દાિાદ
સરકારી ર્ાધહતી અિીકારીઓઃ
અ.નં.
૧

નાર્
શ્રી આર.જે.
ર્ેકિાન

હોદૃો
ધજ.સ.ક.
અધિકારી

એસ.ટી.ડી.
કોડ
૦૭૯

Îõ
Àç

ફોન નંબર
કચેરી
ઘર
૨૫૫૦૬૫૨૦
એક્ષટે -૨૪૫

ઇ-ર્ેઇલ

સરનાર્ુ

swo.ddo.ahd@gmail
.com

સર્ાજકલ્યાણ
શાખા,ધજ.પં.
અર્દાિાદ

સરકારી તંત્રનુ નાર્ઃ- સર્ાજ કલ્યાણશાખા ધજ. પં. અર્દાિાદ
ર્દદનીશ સરકારી ર્ાધહતી અિીકારીઓઃ
અ.નં.
૧

નાર્
શ્રીભરતભાઇ
પરર્ાર

હોદૃો
સર્ાજ
કલ્યાણ
ધનરીક્ષક

એસ.ટી.ડી.
કોડ
૦૭૯

Îõ
Àç

ફોન નંબર
કચેરી
ઘર
૨૫૫૦૬૫૨૦
એક્ષટે -૨૪૫

ઇ-ર્ેઇલ

સરનાર્ુ

swo.ddo.ahd@gmail.com

નવભાગીય એપેલેટ (કાયદા) અનિકારીઓૃોઃઅ.
નં.
૧

નાર્
શ્રીઅરૂણ
ર્હેશ બાબુ

હોદૃો
ધજલ્લા ધિકાસ
અધિકારી

એસ.ટી.ડી.
કોડ
૦૭૯

ફોન નંબર
કચેરી
૨૫૫૦૬૫૨
૦
એક્ષટે -૨૪૫

ÎõÀç

ઇ-ર્ેઇલ

સરનાર્ુ

-

ddoahd@g
ujarat.
gov.in

ધજલ્લા
પંચાયત
અર્દાિાદ

ઘર

પ્રકરણ-૯
ધનણમય લેિાની પ્રધિયા ર્ાં અનુસરિાની કાયમપધ્િધત

૯.૧
જુ દા જુ દા ર્ુદૃાઓ અંગે ધનણમય અંગે ધનણમય લેિા ર્ાટે કઇ કાયમપધ્િતી અનુસરિાર્ાં આિે છે .
પંચાયત અધિધનયર્ તથા તે અન્િયેના ધનયર્ોને ધ્યાને લઇ ધનણમય લેિાનીકાયમપધ્િતી અનુસરિાર્ાં આિે
છે . (સધચિાલય ધનયર્ સંગ્રહ અને કાર્કાજ ના ધનયર્ોના ધનયર્સંગ્રહ ,અન્ય ધનયર્ો /ધિધનયર્ો
ધિગેરન
ે ો સંદૃભમ ટાંકી શકાય)
૯.૨ અગત્યની બાબતો ર્ાટે કોઇ ખાસ ધનણમય લેિાની દસ્તાિેજી કાયમપધ્ધ્તીઓ /ઠરાિેલી કાયમપધ્િતીઓ
/ધનયત ર્ાપદં ડો/ધનયર્ો કયા કયા છે . ધનણમય લેિા ર્ાટે કયા કયા સ્તરે ધિચાર કરિાર્ાં આિે છે .ઃઃનજલ્લા પંચાયત કક્ષાએ
9.૩ ધનણમયને જનતા સુિી પહાંચાડિાની કઇ વ્યિસ્થા છે. –પોષ્ટ મારફતે
૯.૪

ધનણમય લેિાની પ્રિીયાર્ાં જેના ર્ંતવ્યો લેિાનાર છે . તે અધિકારી કયા છે .- નજલ્લા સમાજ કલ્યાણ
અનિકારી અિે નજલ્લા નવકાસ અનિકારીશ્રી
૯.૫
ધનણમય લેનાર અંધતર્ અધિકારીશ્રી કોણ-નજલ્લા નવકાસ અનિકારીશ્રી
૯.૬ જે અગત્યની બાબતો ઉપર જાહેર સત્તાધિકારી દિારા ધનણમય લેિાર્ાં આિે છે . તેની ર્ાધહતી અલગ
રીતે નીચેના નર્ુનાર્ાં આપો.
િર્ નંબર
ધિગત
જેના પર ધનણમય લેિાનાર છે . તે ધિષય
અરજદારની સહાય /સંસ્થાને ગ્રાન્ટ ફાળિિા બાબત
ર્ાગમદશમન સુચન /ધદશા ધનદે શ નો કોઇ ગુજરાત પંચાયત અધિધનયર્ અને તે હેઠળના
હોય તો
ધનયર્ોતથા સરકારી ઠરાિો અને પરીપત્રો
અર્લની પ્રિીયા
ધજલ્લા સર્ાજ કલ્યાણ અધિકારી
ધનણમય લેિાની કાિામહીર્ાં સંકળાયેલ ધજલ્લા સર્ાજ કલ્યાણ અધિકારી અને ધજલ્લા ધિકાસ
અધિબકારીઓનો હોદૃો
અધિકારીશ્રી
ઉપર જણાિેલ અધિકારીઓના સંપકમ ધજલ્લા પંચાય કચેરી લાલ દરિાજા અર્દાિાદ
અંગેની ર્ાધહતી
જો કોઇ ધનણમયથી સંતોષ ન થયો હોય ધનણમયથી સંતોષ ન થયો હોય તેિા ધકસ્સાર્ાં ધજલ્લા
ધિકા અધિકારીશ્રીને અધપલ કરી શકાય.
તો, કયાંઅને કે િી રીતે અપીલ કરિી.

પ્રકરણ-૧૦
અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની ર્ાધહતી પુસ્તીકા (ડીરેકટરી)
૧૦.૧
અ.
નં.

િીચેિા િમુિામાં નજલ્લાવાર માનહતી આપો
નાર્

હોદૃો

એસ.
ટી.ડી.
કોડ
૦૭૯

૨૫૫૦૬૫૨૦
એક્ષટે -૨૪૫

૦૭૯

૧

શ્રી આર. જે. ર્ેકિાન

૨

શ્રી ભરતભાઇ પરર્ાર

સર્ાજ
કલ્યાણ
અધિકા
રી
સ.ક.ધન.

3

શ્રી એચ.એસ. પરર્ાર

આં. ર્.

ફોન નંબર
કચેરી
ર્ોબાઇલ નંબર

ફે કસ

ઇર્ે
ઇલ

સરનાર્ુ

૯૯૦૯૧૪૭૮૯૪

-

-

ધજ. પં.
અર્દાિાદ

!!

701649289
7

-

-

!!

!!

૮૪૦૧૯૨૪૮૪૪

-

-

!!

સી.એ.કા
..
જુ .કા.

૦૭૯

!!

૯૯૭૯૨૩૨૭૧૫

-

-

!!

૦૭૯

૭૪૦૫૮૦૧૦૨૯

ખાલી જગ્યા

જુ .કા.

૦૭૯

ખાલી જગ્યા

જુ .કા.

૦૭૯

8

ખાલી જગ્યા

ડર ાઈિર

૦૭૯

9

ખાલી જગ્યા

પટાિાળા

૦૭૯

!!
!!
!!
!!
!!

-

-

!
!!
!!
!!
!!

4

શ્રી એ.ડી. પંડયા

5

અંજલી એન. સેગાલ

6
7

-

પ્રકરણ -૧૧ (ધનયર્સંગ્રહ-૧૦)
નવનિયમોમાં જોગવાઇ કયામ મુજબ મહે િતાણાિી પધ્િતી સનહત દર ેક અનિકારી અિે
કમમચારીિે મળતુ મહે િતાણુ
૧૧.૧ નીચેના નર્ુનાર્ાં ર્ાધહતી આપો.
િર્
નાર્
હોદૃો

િળતર/ભથ્થુ

ધિધનયર્ર્ાં
જણાવ્યા ર્ુજબ
ર્હેનતાણુ નકકી
કરિાની
કાયમપધ્િધત

77950

ધનયર્ ર્ુજબ

-

!!
!!
!!
!!
!!
!!

-

ર્ાધસક
ર્હેનતાણુ
ર્ાચમ-૧૮

૧

શ્રી આર. જે. ર્ેકિાન

૨

શ્રી ભરતભાઇ પરર્ાર

સર્ાજ કલ્યાણ
અધિકારી
સ.ક.ધન.

3

શ્રી એચ.એસ. પરર્ાર

આં. ર્.

31૩૪૦
77956

4

શ્રી એ.ડી. પંડયા

સી.એ.કા..

58277

5

અંજલી એન. સેગાલ

જુ .કા.

19950

6

ખાલી જગ્યા

જુ .કા.

-

7

ખાલી જગ્યા

ડર ાઈિર

-

8

ખાલી જગ્યા

પટાિાળા

-

!!

-

9

પ્રકરણ -૧૩ (૧)
સહાયકી કાયમક્રમોિા અમલ અંગેિી પધ્િતી
૧૩.૧

િીચેિા િમુિામાંમાનહતી આપો
•
કાયમિર્/યોજનાનુ નાર્Ñ- સત્યિાદીરાજા હરીશચંદ્ર ર્રણોત્તર સહાય યોજના
•
કાયમિર્/યોજનાનો સર્ય Ñ-જે તે િષમર્ાં
•
કાયમિર્નો ઉદે શ Ñ- અનુ. જાધતના વ્યધકતના ર્ૃત્યુ પ્રસંગે તેના િારસદારોને સહાય
•
કાયમિર્નાભોધતક અને નાણનાકીય લક્ષ્ાંકો (િષમ-૨૦૧૭-૧૮)Ñ ૨૯૬ િારસદારોને
૧૪.૮૦ લાખની સહાય
•લાભાથીની પાત્રતા Ñ અનુ. જાધતના અિસાન પાર્ેલ ઇસર્ના િારસદારને સહાય (આિક ર્યામદા-૧,૨૦,૦૦૦/- થી
ઓછી )
•લાભ અંગેની પૂિમ જરૂરીયાતોÑ- અનુ. જાધત ના હોિા જોઇએ, આિક/જાધતનો તલાટી કર્ ર્ંત્રીનો દાખલો ,ર્રણનુ
પર્ાણપત્ર ,રેશનીંગ કાડમ
•કાયમિર્નો લાભ લેિાની પધ્િતી Ñ- વ્યધકત અિસાન પાર્ે ત્યારે તેના િારસદારોએ તાલુકા કક્ષાએ સર્ાજકલ્યાણ
ધનરીક્ષક પાસેથી સત્યિાદીરાજા હરીશચંદ્ર ર્રણોત્તર સહાયનુ
અરજીફાર્મ ર્ેળિી સંપુણમ ધિગતો ભરી આપિાનુ રહેશે.
•પાત્રતા નકકી કરિા અંગેના ર્ાપદં ડો Ñ- આિક ર્યામદા,ધનયત સર્ય ર્યામદાર્ાં ફોર્મભરેલ હોિુ જોઇએ ,ર્રણનુ
પર્ાપત્ર ,રેશનીંગ કાડમ ર્ાં નાર્ હોિુ જોઇએ.
•
કાયમિર્ર્ાં આપેલ લાભની ધિગતો (સહાયકીની રકર્ અથિા આપિાર્ાં આિેલ અન્યર્દદ પણ
શામિિી Ñ- (રૂ.. ૫૦૦૦/-ની સહાય )
•
સહાયકી ધિતરણની કાયમપધ્િધત Ñ- અરજદારના ખાતાર્ાં જર્ા કરાિિાર્ાં આિે છે .
•
અરજી કયાં કરિી કે અરજી કરિાર્ાટે કચેરીર્ાં કોનો સંપકમ કરિો.-તાલુકા કક્ષાએ સમાજ કલ્યાણ
નિરીક્ષકશ્રીિો સંપકમ કરવાિો રહેશે..
•
અરજી ફી (લાગુ પડતી હોય ત્યા_) Ñ- નવિા મુલ્યે
•
અન્ય ફી (લાગુ પડતી હોય ત્યા_)Ñ- લાગુ પડતી નથી
•
અરજી પત્રકનો નર્ૂનો (લાગુ પડતો હોય તો જો સાદા કાગળ ઉપર અરજી કરી હોયતો
અરજદારેઅરજીર્ાં શે શે દહામિિુ તેનો ઉલ્લેખ કરિો )ઃઃ- નિયત િમુિાિા ફોમમમાં અરજી કરવાિી રહે
છે .
•ધબડાણોનીયાદી(પ્રર્ાણપત્રો /દસ્તાિેજો ) Ñ- આવક/ જાનતિો તલાટી કમ મંત્રીિો દાખલો,મરણિુ પ્રમાણપત્ર
ર ેશિીગ
ં કાડમ
•
ધબડાણનો નર્ૂનો Ñ- ઉપર ર્ુજબ
•પ્રધિયાને લગતી સર્સ્યા અંગે કયાં સંપકમ કરિો.Ñ- નજલ્લા સમાજકલ્યાણ અનિકારીશ્રીિો સંપકમ કરવો.

•

ઉપલબ્િ ધનધિની ધિગતો (ધજલ્લા કક્ષા,ઘટક કક્ષા ધિગેર ે )ઃઃ-નજલ્લા કક્ષાએ

પ્રકરણ -૧૩ (૨)
સહાયકી કાયમક્રમોિા અમલ અંગેિી પધ્િતી
૧૩.૨
•

નીચેના નર્ુનાર્ાંર્ાધહતી આપો
•
કાયમિર્/યોજનાનુ નાર્Ñ- કુ િરબાઇનુ ર્ાર્ેરૂ યોજના બીસીકે -૫૫
કાયમિર્/યોજનાનો સર્ય Ñ- લગ્ન કયામના બે િષમ ની અંદર
•
કાયમિર્નો ઉદે શ Ñ- ગરીબી રેખા હેઠળ જીિતા અનુ. જાધતના વ્યધકતને લગ્ન ખચમર્ાં ર્દદ થિાનો
•
કાયમિર્નાભોધતક અને નાણનાકીય લક્ષ્ાંકો (િષમ-૨૦૧૭-૧૮)Ñ૨૩૦ લાભાથીઓને ૨૩.૦૦ લાખની

સહાય
•લાભાથીની પાત્રતા Ñલગ્ન કરિાર અિુ. જાનતિી કન્યાિી ઉમર-૧૮ વર્મ અિે વરિી ઉમર-૨૧ વર્મ (આવક મયામદા૧,૨૦,૦૦૦/- થી ઓછી )
•લાભ અંગેની પૂિમ જરૂરીયાતોÑ- અિુ. જાનત િા હોવા જોઇએ, આવક/જાનતિો તલાટી કમ મંત્રીિો દાખલો
,જન્મ તારીખિો આિાર ,ર ેશિી ંગ કાડમમાંિામ હોવુ જોઇએ
•કાયમિર્નો લાભ લેિાની પધ્િતી Ñ- તાલુકા કક્ષાએ સમાજકલ્યાણ નિરીક્ષક પાસેથી- કુ વરબાઇિુ મામેરૂ
યોજિા િુ અરજીફામમ મેળવી સંપુણમ નવગતો ભરી આપવાિુ
રહેશે.
•પાત્રતા નકકી કરિા અંગેના ર્ાપદં ડો Ñ- આવક મયામદા,નિયત સમય મયામદામાં ફોમમભર ેલ હોવુ જોઇએ ,ઉમર
અંગે જન્મિો પુરાવો ,,ર ેશિીગ
ં કાડમમાં િામ હોવુ
જોઇએ,લગ્ન કયામિો આિાર અિે રજીસ્ટર ે શિ સટી િી િકલ
•કાયમિર્ર્ાં આપેલ લાભની ધિગતો (સહાયકીની રકર્ અથિા આપિાર્ાં આિેલ અન્ય
ર્દદ પણ દશામિિી Ñકન્યાદીઠ રૂ. ૧૦૦૦૦/- િી સહાય ચુકવવામાં આવે છે .
•
સહાયકી ધિતરણની કાયમપધ્િધત Ñ- અરજદારિા ખાતામાં જમા કરાવવામાં આવે છે .
•
અરજી કયાં કરિી કે અરજી કરિાર્ાટે કચેરીર્ાં કોનો સંપકમ કરિો-તાલુકા કક્ષાએ સમાજ કલ્યાણ
નિરીક્ષકશ્રીિો સંપકમ કરવાિો રહેશે..
•
અરજી ફી (લાગુ પડતી હોય ત્યા_) Ñ- નવિા મુલ્યે
•
અન્ય ફી (લાગુ પડતી હોય ત્યા_)Ñ- લાગુ પડતી િથી
•
અરજી પત્રકનો નર્ૂનો (લાગુ પડતો હોય તો જો સાદા કાગળ ઉપર અરજી કરી હોયતો
અરજદારે અરજીર્ાં શે શે દહામિિુ તેનો ઉલ્લેખ કરિો )ઃઃ-નિયત િમુિાિા ફોમમમાં અરજી કરવાિી રહે છે .
•ધબડાણોનીયાદી(પ્રર્ાણપત્રો /દસ્તાિેજો ) Ñ- આવક/ જાનતિો તલાટી કમ મંત્રીિો દાખલો, ર ેશિી ંગ
કાડમ,લગ્ન કયામિો આિાર અિે રજીસ્ટર ે શિ સટી િી િકલ
•
ધબડાણનો નર્ૂનો Ñ- ઉપર મુજબ
•પ્રધિયાને લગતી સર્સ્યા અંગે કયાં સંપકમ કરિો. Ñ- નજલ્લા સમાજકલ્યાણ અનિકારીશ્રીિો સંપકમ કરવો.
•
ઉપલબ્િ ધનધિની ધિગતો (ધજલ્લા કક્ષા,ઘટક કક્ષા ધિગેર ે )ઃઃ-નજલ્લા કક્ષાએ

પ્રકરણ -૧૩ (૩)
સહાયકી કાયમક્રમોિા અમલ અંગિ
ે ી પધ્િતી
૧૩.૩
•
•

નીચેના નર્ુનાર્ાં ર્ાધહતી આપો
કાયમિર્/યોજનાનુ નાર્Ñ- ડામ. આંબેડકર આિાસ સહાય યોજના (અનુ.જાધત અને અધતપછાત જાધત ) (બીસીકે ૫૦ અને ૫૨)
કાયમિર્/યોજનાનો સર્ય Ñજે તે િાણાકીય વર્મ

કાયમિર્નો ઉદે શ Ñ- અિુ. જાનતિા વ્યનકતિે વ્યનકતગત િોરણે મકાિ સહાય
કાયમિર્નાભોધતક અને નાણનાકીય લક્ષ્ાંકો (િષમ-૨૦૧૭-૧૮)Ñ ૨૧૮ લાભાથીઓિે રૂ. ૭૮.૯૧ લાખિી સહાય
ચુકવેલ છે .
•લાભાથીની પાત્રતા Ñ૧૭ થી ૨૦ સ્કોર વાળા બી.પી.એલ. ઘર નવહોણા અિુ. જાનતિા લોકો કે જેઓિી પાસે
જમીિિો પ્લોટ છે . બાંિકામિી રજા ચીઠઠી (અ. જાનત માટે આવક મયામદા-૧,૨૦,૦૦૦/- થી ઓછી અિે અનત
પછાત જાનત માટે કોઇ મયામદા િથી )
•લાભ અંગેની પૂિમ જરૂરીયાતોÑ- અિુ. જાનત િા હોવા જોઇએ,જમીિિો પ્લોટ િામે હોવો જોઇએ, બાંિકામિી રજા
ચીઠઠી,મકાિ િામે િ હોવુ જોઇએ આવક/જાનતિો તલાટી કમ મંત્રીિો દાખલો ,ર ેશિીગ
ં કાડમમાંિામ હોવુ જોઇએ
•કાયમિર્નો લાભ લેિાની પધ્િતી Ñ- તાલુકા કક્ષાએ સમાજકલ્યાણ નિરીક્ષક પાસેથી- ડામ. આંબેડકર આવાસ
સહાય યોજિા િુ અરજીફામમ મેળવી સંપુણમ નવગતો ભરી આપવાિુ રહેશે.
•પાત્રતા નકકી કરિા અંગેના ર્ાપદં ડો Ñ- અિુ. જાનત િા હોવા જોઇએ, જમીિિો પ્લોટ િામે હોવો જોઇએ,
બાંિકામિી રજા ચીઠઠી,મકાિ િામે િ હોવુ જોઇએ આવક/જાનતિો
તલાટી કમ મંત્રીિો દાખલો ,ર ેશિી ંગ કાડમમાં િામ હોવુ જોઇએ
•કાયમિર્ર્ાં આપેલ લાભની ધિગતો (સહાયકીની રકર્ અથિા આપિાર્ાં આિેલ અન્ય ર્દદ પણ દશામિિીવ્યનકતગત રૂ.૭૦,૦૦૦/- િી સહાય ચુકવવામાં આવે છે .
•
સહાયકી ધિતરણની કાયમપધ્િધત -અરજદારિા ખાતામાં જમા કરાવવામાં આવે છે .
•
અરજી કયાં કરિી કે અરજી કરિાર્ાટે કચેરીર્ાં કોનો સંપકમ કરિો.ઃઃતાલુકા કક્ષાએ સમાજ કલ્યાણ
નિરીક્ષકશ્રીિો સંપકમ કરવાિો રહેશે..
•
અરજી ફી (લાગુ પડતી હોય ત્યા_) -નવિા મુલ્યે
•
અન્ય ફી (લાગુ પડતી હોય ત્યા_)-લાગુ પડતી િથી
•
અરજી પત્રકનો નર્ૂનો (લાગુ પડતો હોય તો જો સાદા કાગળ ઉપર અરજી કરી હોયતો
અરજદારે અરજીર્ાં શે શે દહામિિુ તેનો ઉલ્લેખ કરિો )ઃઃ- નિયત િમુિાિા ફોમમમાં અરજી કરવાિી રહે છે .
•નબડાણોિીયાદી (પ્રમાણપત્રો /દસ્તાવેજો )-બાંિકામિી રજા ચીઠઠી,આકારણી પત્રક,આવક/જાનતિો દાખલો,
બી.પી.એલ. િો દાખલો,અપંગિો દાખલો ,નવિવાિા કે શમાં પુિૃોઃ લગ્ન કર ેલિથી તેવો દાખલો,ઉમરિોપુરાવો.
•
ધબડાણનો નર્ૂનો -ઉપર ર્ુજબ
•પ્રધિયાને લગતી સર્સ્યા અંગે કયાં સંપકમ કરિો.-નજલ્લા સમાજકલ્યા નિકારીશ્રીિો સંપકમ કરવો.
•ઉપલબ્િ ધનધિની ધિગતો (ધજલ્લા કક્ષા,ઘટક કક્ષા ધિગેર ે )ઃઃ- નજલ્લા કક્ષાએ
•
•

પ્રકરણ -૧૩ (૪)
સહાયકી કાયમક્રમોિા અમલ અંગિ
ે ી પધ્િતી
૧૩.૪
િીચેિા િમુિામાં માનહતી આપો
•
કાયમિર્/યોજનાનુ નાર્- િોરણ-૧ થી ૮ િા અનતપછાત જાનતિા બાળકોિે ખાસ પ્રોત્સાહક નશષ્યવૃનત (બીસીકે ૧૭)
•
કાયમિર્/યોજનાનો સર્ય -જે તે િાણાકીય વર્મ માં
•
કાયમિર્નો ઉદે શ ઃઃ- અિુ. જાનત પૈકી અનતપછાત જાનતિા બાળકોિે નશક્ષણ માટે પ્રોત્સાનહત કરવા
•
કાયમિર્ના ભોધતક અને નાણનાકીય લક્ષ્ાંકો (િષમ- ૨૦૧૭-૧૮)-૫૨૭૫ ધિધ્યાથીઓને ૩૯.૯૫ લાખ
•લાભાથીની પાત્રતાઃ-અિુ. જાનત પૈકી અનત પછાત જાનતિા હોવા જોઇએ
•લાભ અંગેની પૂિમ જરૂરીયાતો-ધનયતનર્ુનાર્ાં શાળાએ ર્ાધહતી પત્રકર્ાં ર્ાધહતી ર્ોલિાની હોય છે .
• કાયમિર્નો લાભ લેિાની પધ્િતી - ઉપર મુજબ
• પાત્રતા નકકી કરિા અંગેના ર્ાપદં ડો-અનત પછાત જાનતિા હોવા જોઇએ, િો-૧થી ૮ માં અભ્યાસ
કરતા બાળકોિી હાજરી૭૦ ટકા હોવી જોઇએ તથા ગત પરીક્ષામાં પાસ હોવા જોઇએ.
•
કાયમિર્ર્ાં આપેલ લાભની ધિગતો (સહાયકીની રકર્ અથિા આપિાર્ાં આિેલ અન્ય ર્દદ પણ દશામિિી Ñ
િો-૧ થી ૮ ર્ાં અધ્યાસ કરતા ધિધ્યાથમઓને રૂ. ૭૫૦/- િાધષમક ધશષ્યિૃધત આપિાર્ાં આિે છે .
•
સહાયકી ધિતરણની કાયમપધ્િધત-નવધ્યાથીિા ખાતામાં જમા કરાવવામાં આવે છે .
•
અરજી કયાં કરિી કે અરજી કરિાર્ાટે કચેરીર્ાં કોનો સંપકમ કરિોઃ-સંબંનિત શાળાિા આચાયમશ્રીિો સંપકમ
કરવાિો રહેશે..
•
અરજી ફી (લાગુ પડતી હોય ત્યા_) - લાગુ પડતુ િથી
•
અન્ય ફી (લાગુ પડતી હોય ત્યા_)-લાગુ પડતુ િથી

અરજી પત્રકનો નર્ૂનો (લાગુ પડતો હોય તો જો સાદા કાગળ ઉપર અરજી કરી હોયતો
અરજદારે અરજીર્ાં શે શે દહામિિુ તેનો ઉલ્લેખ કરિો )ઃઃ- નિયતિમુિામાં શાળાએ માનહતી પત્રકમાં
માનહતી મોલવાિી હોય છે .
• ધબડાણોનીયાદી (પ્રર્ાણપત્રો /દસ્તાિેજો ) -નિયતિમુિામાં શાળાએ માનહતી પત્રકમાં માનહતી મોલવાિી હોય
છે .શાળાએ પત્રકમાં માનહતી દશામવાિી ઓય છે .
•
ધબડાણનો નર્ૂનો--- •
પ્રધિયાને લગતી સર્સ્યા અંગે કયાં સંપકમ કરિો.- નજલ્લા સમાજકલ્યાણ અનિકારીશ્રીિો સંપકમ કરવો.
•
ઉપલબ્િ ધનધિની ધિગતો (ધજલ્લા કક્ષા,ઘટક કક્ષા ધિગેર ે )ઃઃ- નજલ્લા કક્ષાએ
•

પ્રકરણ -૧૩ (૫)
સહાયકી કાયમક્રમોિા અમલ અંગિ
ે ી પધ્િતી
૧૩.૫ િીચેિા િમુિામાં માનહતી આપો
•
કાયમિર્/યોજનાનુ નાર્- િોરણ-૧ થી ૮ િા અનતપછાત જાનતિા બાળકોિે ખાસ પ્રોત્સાહક નશષ્યવૃનત (બીસીકે ૧૭
એ)
•
કાયમિર્/યોજનાનો સર્ય -જે તે િાણાકીય વર્મ માં
•
કાયમિર્નો ઉદે શ ઃઃ- અિુ. જાનત પૈકી અનતપછાત જાનતિા બાળકોિે નશક્ષણ માટે પ્રોત્સાનહત કરવા
•
કાયમિર્ના ભોધતક અને નાણનાકીય લક્ષ્ાંકો (િષમ- ૨૦૧૭-૧૮)•લાભાથીની પાત્રતાઃ-અિુ. જાનત પૈકી અનત પછાત જાનતિા હોવા જોઇએ
•લાભ અંગેની પૂિમ જરૂરીયાતો-ધનયત નર્ુનાર્ાં શાળાએ ર્ાધહતી પત્રકર્ાં ર્ાધહતી ર્ોલિાની હોય છે .
•કાયમિર્નો લાભ લેિાની પધ્િતી - ઉપર મુજબ
• પાત્રતા નકકી કરિા અંગેના ર્ાપદં ડો-અનત પછાત જાનતિા હોવા જોઇએ, િો-૯થી ૧૦ માં અભ્યાસ
કરતા બાળકોિી હાજરી૭૦ ટકા હોવી જોઇએ તથા ગત પરીક્ષામાં પાસ હોવા જોઇએ.
•કાયમિર્ર્ાં આપેલ લાભની ધિગતો (સહાયકીની રકર્ અથિા આપિાર્ાં આિેલ અન્ય ર્દદ પણ દશામિિી Ñ
િો-૯થી ૧૦ ર્ાં અભ્યાસ કરતા ધિધ્યાથીઓનેરૂ. ૧૦૦૦/- િાધષમક ધશષ્યિૃધત આપિાર્ાં આિે છે .
•
સહાયકી ધિતરણની કાયમપધ્િધત-નવધ્યાથીિા ખાતામાં જમા કરાવવામાં આવે છે .
•
અરજી કયાં કરિી કે અરજી કરિાર્ાટે કચેરીર્ાં કોનો સંપકમ કરિોઃ- સંબંનિત શાળાિા આચાયમશ્રીિો સંપકમ
કરવાિો રહેશે..
•
અરજી ફી (લાગુ પડતી હોય ત્યા_) - લાગુ પડતુ િથી
•
અન્ય ફી (લાગુ પડતી હોય ત્યા_)-લાગુ પડતુ િથી
•
અરજી પત્રકનો નર્ૂનો (લાગુ પડતો હોય તો જો સાદા કાગળ ઉપર અરજી કરી હોયતો
અરજદારે અરજીર્ાં શે શે દહામિિુ તેનો ઉલ્લેખ કરિો )ઃઃ- નિયતિમુિામાં શાળાએ માનહતી પત્રકમાં
માનહતી મોલવાિી હોય છે .
• ધબડાણોનીયાદી (પ્રર્ાણપત્રો /દસ્તાિેજો ) -નિયતિમુિામાં શાળાએ માનહતી પત્રકમાં માનહતી મોલવાિી હોય
છે .શાળાએ પત્રકમાં માનહતી દશામવાિી ઓય છે .
•
ધબડાણનો નર્ૂનો--- •પ્રધિયાને લગતી સર્સ્યા અંગે કયાં સંપકમ કરિો.- નજલ્લા સમાજકલ્યાણ અનિકારીશ્રીિો સંપકમ કરવો.
•ઉપલબ્િ ધનધિની ધિગતો (ધજલ્લા કક્ષા,ઘટક કક્ષા ધિગેર ે )ઃઃ- નજલ્લા કક્ષાએ

પ્રકરણ -૧૩ (૬)
સહાયકી કાયમક્રમોિા અમલ અંગિ
ે ી પધ્િતી
૧૩.૬
•
•
•
•

િીચેિા િમુિામાં માનહતી આપો
કાયમિર્/યોજનાનુ નાર્- પૂવમ એસ.એસ. સી. નશષ્યવૃનત (બીસીકે -૨/૭૧)
કાયમિર્/યોજનાનો સર્ય -જે તે િાણાકીય વર્મ માં
કાયમિર્નો ઉદે શ ઃઃ- નશક્ષણિુ સ્તર વિે તે માટે રાજય નશષ્યવૃનત
કાયમિર્ના ભોધતક અને નાણનાકીય લક્ષ્ાંકો (િષમ- ૨૦૧૭-૧૮)- ૬૨૪૨ ધિધ્યાથીઓને રૂ.૩૪.૮૦ લાખ
ધશષ્યિૃધત આપેલ છે .
•લાભાથીની પાત્રતાઃ-અિુ. જાનત પૈકીિા હોવા જોઇએ,ગત વર્મ િી પરીક્ષામાં પાસ હોવા જોઇએ તથા ૭૫ ટકા
હાજરી હોવી જોઇએ
•લાભ અંગેની પૂિમ જરૂરીયાતો-નિયત િમુિામાં શાળાએ માનહતી પત્રકમાં માનહતી મોલવાિી હોયછે .
•કાયમિર્નો લાભ લેિાની પધ્િતી - ઉપર મુજબ
• પાત્રતા નકકી કરિા અંગેના ર્ાપદં ડો-અનત પછાત જાનતિા બાળકો નશવાયિા અ.જાિા બાળકો તેમજ અસ્વચ્છ
વ્યવસાયમાં રોકાયેલ વાલીિા બાળકો નશવાયિા બાળકો કે જે િોરણ ૧ થી ૮ માં અભ્યાસ કરતા હોય
•કાયમિર્ર્ાં આપેલ લાભની ધિગતો (સહાયકીની રકર્ અથિા આપિાર્ાં આિેલ અન્ય ર્દદ પણ દશામ િિીિોરણ-૧ થી ૮ ના કર્ાર અને કન્યાને રૂ. ૫૦૦/- અને ૬ થી ૮ ના ને રૂ. ૭૫૦/•
સહાયકી ધિતરણની કાયમપધ્િધત-નવધ્યાથીિા ખાતામાં જમા કરાવવામાં આવે છે .
•
અરજી કયાં કરિી કે અરજી કરિાર્ાટે કચેરીર્ાં કોનો સંપકમ કરિોઃ- સંબંનિત શાળાિા આચાયમશ્રીિો સંપકમ
કરવાિો રહેશે..
•
અરજી ફી (લાગુ પડતી હોય ત્યા_) - લાગુ પડતુ િથી
•
અન્ય ફી (લાગુ પડતી હોય ત્યા_)-લાગુ પડતુ િથી
•
અરજી પત્રકનો નર્ૂનો (લાગુ પડતો હોય તો જો સાદા કાગળ ઉપર અરજી કરી હોયતો
અરજદારે અરજીર્ાં શે શે દહામિિુ તેનો ઉલ્લેખ કરિો )ઃઃ- નિયતિમુિામાં શાળાએ માનહતી પત્રકમાં માનહતી
મોલવાિી હોય છે .
•ધબડાણોનીયાદી (પ્રર્ાણપત્રો /દસ્તાિેજો ) -નિયતિમુિામાં શાળાએ માનહતી પત્રકમાં માનહતી મોલવાિી હોય
છે .શાળાએ પત્રકમાં માનહતી દશામવાિી ઓય છે .
•ધબડાણનો નર્ૂનો--- •
પ્રધિયાને લગતી સર્સ્યા અંગે કયાં સંપકમ કરિો.- નજલ્લા સમાજકલ્યાણ અનિકારીશ્રીિો સંપકમ કરવો.
•
ઉપલબ્િ ધનધિની ધિગતો (ધજલ્લા કક્ષા,ઘટક કક્ષા ધિગેર ે )ઃઃ- નજલ્લા કક્ષાએ

પ્રકરણ -૧૩ (૭)
સહાયકી કાયમક્રમોિા અમલ અંગિ
ે ી પધ્િતી
૧૩.૭
•
•
•

િીચેિા િમુિામાં માનહતી આપો
કાયમિર્/યોજનાનુ નાર્- અસ્વચ્છ વ્યવસાય માં રોકાયેલ વાલી ઓિા બાળકો િે નશષ્યવૃનત્ત(બીસીકે -૪)
કાયમિર્/યોજનાનો સર્ય -જે તે િાણાકીય વર્મ માં
કાયમિર્નો ઉદે શ ઃઃ- અસ્વચ્છ વ્યવસાય માં રોકાયેલ વાલી ઓિા બાળકોતેર્ના પરં પરાગત વ્યિસાયર્ાંથી

બહાર આિી ધશક્ષણ ર્ેળિે તે ર્ાટે
કાયમિર્ના ભોધતક અને નાણનાકીય લક્ષ્ાંકો (િષમ- ૨૦૧૭-૧૮)-૫૪૭૪ ધિધ્યાથીઓને રૂ.૧૦૧.૫૯ લાખ
ધશષ્યિૃધત આપેલ છે .
•લાભાથીની પાત્રતાઃ–જેર્ના િાલી અસ્િચ્છ વ્યિસાય કરતા હોય તેના બાળકો,
•લાભ અંગેની પૂિમ જરૂરીયાતો-નિયત િમુિામાં શાળાએ માનહતી પત્રકમાં માનહતી મોલવાિી હોયછે .
•કાયમિર્નો લાભ લેિાની પધ્િતી - ઉપર મુજબ
• પાત્રતા નકકી કરિા અંગેના ર્ાપદં ડો-બાળકોના િાલી અસ્વચ્છવ્યવસાયમાં રોકાયેલહોવા જોઇએ
•કાયમિર્ર્ાં આપેલ લાભની ધિગતો (સહાયકીની રકર્ અથિા આપિાર્ાં આિેલ અન્ય ર્દદ પણ દશામિિીમાનસક ૧૧૦૦/- લેખે ૧૦ માસિી નશષ્યવૃનત તથા રૂ. ૭૫૦ એડહોક મળી કૂ લ રૂ. ૧૮૫૦/•
સહાયકી ધિતરણની કાયમપધ્િધત-નવધ્યાથીિા ખાતામાં જમા કરાવવામાં આવે છે .
•
અરજી કયાં કરિી કે અરજી કરિાર્ાટે કચેરીર્ાં કોનો સંપકમ કરિોઃ- સંબંનિત શાળાિા આચાયમશ્રીિો સંપકમ
કરવાિો રહેશે..
•
અરજી ફી (લાગુ પડતી હોય ત્યા_) - લાગુ પડતુ િથી
•
અન્ય ફી (લાગુ પડતી હોય ત્યા_)-લાગુ પડતુ િથી
•
અરજી પત્રકનો નર્ૂનો (લાગુ પડતો હોય તો જો સાદા કાગળ ઉપર અરજી કરી હોયતો
અરજદારે અરજીર્ાં શે શે દહામિિુ તેનો ઉલ્લેખ કરિો )ઃઃ- નિયતિમુિામાં શાળાએ માનહતી પત્રકમાં માનહતી
મોલવાિી હોય છે .
•ધબડાણોનીયાદી (પ્રર્ાણપત્રો /દસ્તાિેજો ) -નિયતિમુિામાં શાળાએ માનહતી પત્રકમાં માનહતી મોલવાિી હોય
છે .અસ્વચ્છ વ્યવસાય િુ પ્રમાણપત્ર
•ધબડાણનો નર્ૂનો--- •
પ્રધિયાને લગતી સર્સ્યા અંગે કયાં સંપકમ કરિો.- નજલ્લા સમાજકલ્યાણ અનિકારીશ્રીિો સંપકમ કરવો.
•
ઉપલબ્િ ધનધિની ધિગતો (ધજલ્લા કક્ષા,ઘટક કક્ષા ધિગેર ે )ઃઃ- નજલ્લા કક્ષાએ
•

પ્રકરણ -૧૩ (૮)
સહાયકી કાયમક્રમોિા અમલ અંગિ
ે ી પધ્િતી
૧૩.૮
િીચેિા િમુિામાં માનહતી આપો
•
કાયમિર્/યોજનાનુ નાર્- ગણવેશ સહાય (બીસીકે -૧૬)
•
કાયમિર્/યોજનાનો સર્ય -જે તે િાણાકીય વર્મ માં
•
કાયમિર્નો ઉદે શ ઃઃ- ગરીબી ર ેખા હે ઠળિા કુ ટુ ં બોિા બાળકોિે બે જોડી ગણવેશ
•
કાયમિર્ના ભોધતક અને નાણનાકીય લક્ષ્ાંકો (િષમ- ૨૦૧૭-૧૮)-૧૬૬૧૬ ધિધ્યાથીઓને રૂ.૪૯.૮૫ લાખ
ની ગણિેશ સહાય આપેલ છે .
•લાભાથીની પાત્રતાઃ–અિુ.જાનતિા હોવા જોઇએ અિે વાલીિી આવક રૂ. ૧૨૦૦૦/ થી સુિીિી હોવી
જોઇએ,અનતપછાતજાનત િા બાળકોિો સમાવેશ થતો િથી.
•લાભ અંગેની પૂિમ જરૂરીયાતો-નિયત િમુિામાં શાળાએ માનહતી પત્રકમાં માનહતી મોલવાિી હોયછે .
•કાયમિર્નો લાભ લેિાની પધ્િતી - ઉપર મુજબ
• પાત્રતા નકકી કરિા અંગેના ર્ાપદં ડો-બાળકોના િાલી અસ્વચ્છવ્યવસાયમાં રોકાયેલ હોવા જોઇએ
•કાયમિર્ર્ાં આપેલ લાભની ધિગતો (સહાયકીની રકર્ અથિા આપિાર્ાં આિેલ અન્ય ર્દદ પણ દશામિિીિોરણ ૧ થી ૮ માં અભ્યાસ કરતા અિુ. જાનતિા બાળકો િે બે જોડી ગણવેશિા રૂ. ૩૦૦/- લેખે
•
સહાયકી ધિતરણની કાયમપધ્િધત-નવધ્યાથીિા ખાતામાં જમા કરાવવામાં આવે છે .
•
અરજી કયાં કરિી કે અરજી કરિાર્ાટે કચેરીર્ાં કોનો સંપકમ કરિોઃ- સંબંનિત શાળાિા આચાયમશ્રીિો સંપકમ
કરવાિો રહેશે..

અરજી ફી (લાગુ પડતી હોય ત્યા_) - લાગુ પડતુ િથી
અન્ય ફી (લાગુ પડતી હોય ત્યા_)-લાગુ પડતુ િથી
અરજી પત્રકનો નર્ૂનો (લાગુ પડતો હોય તો જો સાદા કાગળ ઉપર અરજી કરી હોયતો
અરજદારે અરજીર્ાં શે શે દહામિિુ તેનો ઉલ્લેખ કરિો )ઃઃ- નિયતિમુિામાં શાળાએ માનહતી પત્રકમાં માનહતી
મોલવાિી હોય છે .
•ધબડાણોનીયાદી (પ્રર્ાણપત્રો /દસ્તાિેજો ) -નિયતિમુિામાં શાળાએ માનહતી પત્રકમાં માનહતી મોલવાિી હોય
છે .તથાઆવકિો દાખલો
•ધબડાણનો નર્ૂનો--- •
પ્રધિયાને લગતી સર્સ્યા અંગે કયાં સંપકમ કરિો.- નજલ્લા સમાજકલ્યાણ અનિકારીશ્રીિો સંપકમ કરવો.
•
ઉપલબ્િ ધનધિની ધિગતો (ધજલ્લા કક્ષા,ઘટક કક્ષા ધિગેર ે )ઃઃ- નજલ્લા કક્ષાએ
•
•
•

પ્રકરણ -૧૩ (૯)
સહાયકી કાયમક્રમોિા અમલ અંગિ
ે ી પધ્િતી
૧૩.૯
•
•
•
•

િીચેિા િમુિામાં માનહતી આપો
કાયમિર્/યોજનાનુ નાર્- સરસ્વતી સાિિા (સાયકલ સહાય) (બીસીકે -૬)
કાયમિર્/યોજનાનો સર્ય -જે તે િાણાકીય વર્મ માં
કાયમિર્નો ઉદે શ ઃઃ- અિુ. જાનતિી બાળાઓ િો-૮ પછીિુ નશક્ષણ મેળવે તે હે તુ
કાયમિર્ના ભોધતક અને નાણનાકીય લક્ષ્ાંકો (િષમ- ૨૦૧૭-૧૮)-૩૮૦ ધિધ્યાથીનીઓને
ની સાયકલ આપેલ છે .
•લાભાથીની પાત્રતાઃ– િોરણ-૯ ર્ાં અધ્યાસ કરતી અનુ.જાધતની ધિધ્યાથમિની કે જેર્ના રહેઠાણના ગાર્ેથી બીજા
ગાર્ે જતી હોય અને તેના િાલીની આિક રુ. ૧૨૦૦૦૦/- થી ઓછી હોય.
•લાભ અંગેની પૂિમ જરૂરીયાતો-ઉપર મુજબ
•કાયમિર્નો લાભ લેિાની પધ્િતી –નિયત િમુિામાં શાળા મારફત દરખાસ્ત મેળવી શાળા મારફતેજ સાયકલિુ
નવતરણ
• પાત્રતા નકકી કરિા અંગેના ર્ાપદં ડો-લાભાથીિી પાત્રતામાં જણાવ્યા મુજબ
•કાયમિર્ર્ાં આપેલ લાભની ધિગતો (સહાયકીની રકર્ અથિા આપિાર્ાં આિેલ અન્ય ર્દદ પણ દશામિિી•
સહાયકી ધિતરણની કાયમપધ્િધત-સંબનિત શાળા મારફતે
•
અરજી કયાં કરિી કે અરજી કરિાર્ાટે કચેરીર્ાં કોનો સંપકમ કરિોઃ- નવધ્યાથીઓએહાઇસ્કુ લમાં અરજી કરવી.
•
અરજી ફી (લાગુ પડતી હોય ત્યા_) - લાગુ પડતુ િથી
•
અન્ય ફી (લાગુ પડતી હોય ત્યા_)-લાગુ પડતુ િથી
•
અરજી પત્રકનો નર્ૂનો (લાગુ પડતો હોય તો જો સાદા કાગળ ઉપર અરજી કરી હોયતો
અરજદારે અરજીર્ાં શે શે દહામિિુ તેનો ઉલ્લેખ કરિો )ઃઃ- નિયતિમુિામાં શાળાએ માનહતી પત્રકમાં માનહતી
મોલવાિી હોય છે .
•ધબડાણોનીયાદી (પ્રર્ાણપત્રો /દસ્તાિેજો ) -નિયતિમુિામાં શાળાએ માનહતી પત્રકમાં માનહતી મોલવાિી હોય
છે .તથાઆવકિો દાખલો
•ધબડાણનો નર્ૂનો--- •
પ્રધિયાને લગતી સર્સ્યા અંગે કયાં સંપકમ કરિો.–સંબધિત હાઇસ્કુ ના આચાયમશ્રી/નજલ્લા સમાજકલ્યાણ
અનિકારીશ્રીિો સંપકમ કરવો.
•
ઉપલબ્િ ધનધિની ધિગતો (ધજલ્લા કક્ષા,ઘટક કક્ષા ધિગેર ે )ઃઃ- નજલ્લા કક્ષાએ

પ્રકરણ -૧૩ (૧૦)
સહાયકી કાયમક્રમોિા અમલ અંગિ
ે ી પધ્િતી
૧૩.૧૦ િીચેિા િમુિામાં માનહતી આપો
•
કાયમિર્/યોજનાનુ નાર્- સાત ફે રા સમુહ લગ્ન યોજિા(બીસીકે -૫૫)
•
કાયમિર્/યોજનાનો સર્ય -જે તે િાણાકીય વર્મ માં
•
કાયમિર્નો ઉદે શ ઃઃ- અિુ. જાનતિા લગ્ન પ્રસંગે થતા ખોટા ખચમ બચાવવા િો હે તુ
•
કાયમિર્ના ભોધતક અને નાણનાકીય લક્ષ્ાંકો (િષમ- ૨૦૧૭-૧૮)-૩૮ લાભાથીઓને રૂ.૧૪.૮૦ ની સહાય
ચુકિેલ છે . ધિધ્યાથીનીઓને
•લાભાથીની પાત્રતાઃ–લગ્ન કરિાર અિુ. જાનતિી કન્યાિી ઉમર-૧૮ વર્મ અિે વરિી ઉમર-૨૧ વર્મ (આવક
મયામદા-૧,૨૦,૦૦૦/- થી ઓછી )
•લાભ અંગેની પૂિમ જરૂરીયાતો-ઉપર મુજબ
•કાયમિર્નો લાભ લેિાની પધ્િતી –નિયત િમુિામાં સમુહ લગ્ન કરાવિાર સંસ્થા મારફતે દરખાસ્ત મેળવી
• પાત્રતા નકકી કરિા અંગેના ર્ાપદં ડો-લાભાથીિી પાત્રતામાં જણાવ્યા મુજબ
•કાયમિર્ર્ાં આપેલ લાભની ધિગતો (સહાયકીની રકર્ અથિા આપિાર્ાં આિેલ અન્ય ર્દદ પણ દશામિિી-સર્ુહ
લગ્નના આયોજન ર્ાં લગ્ન કરનાર કન્યાને રૂ. ૧૦૦૦૦/- અને સંસ્થાને એક જોડા ધદઠ રૂ. ૨૦૦૦/- િિુર્ાં રૂ.
૫૦૦૦૦/-ની સહાય.
•
સહાયકી ધિતરણની કાયમપધ્િધત-લાભાથીિા બેંક ખાતામાં
•
અરજી કયાં કરિી કે અરજી કરિાર્ાટે કચેરીર્ાં કોનો સંપકમ કરિોઃ- સંસ્થાએ લગ્ન કરનાર દં પધતના ફોર્મ ભરી
સંપુણમ દરખાસ્ત તૈયાર કરી ર્ોકલિી.
•
અરજી ફી (લાગુ પડતી હોય ત્યા_) - લાગુ પડતુ િથી
•
અન્ય ફી (લાગુ પડતી હોય ત્યા_)-લાગુ પડતુ િથી
•
અરજી પત્રકનો નર્ૂનો (લાગુ પડતો હોય તો જો સાદા કાગળ ઉપર અરજી કરી હોયતો
અરજદારે અરજીર્ાં શે શે દહામિિુ તેનો ઉલ્લેખ કરિો )ઃઃ- નિયતિમુિામાં શાળાએ માનહતી પત્રકમાં માનહતી
મોલવાિી હોય છે .
•ધબડાણોનીયાદી (પ્રર્ાણપત્રો /દસ્તાિેજો ) -નિયતિમુિામાં શાળાએ માનહતી પત્રકમાં માનહતી મોલવાિી હોય
છે .તથાઆવકિો દાખલો
•ધબડાણનો નર્ૂનો--- •
પ્રધિયાને લગતી સર્સ્યા અંગે કયાં સંપકમ કરિો. –સંબધિત હાઇસ્કુ ના આચાયમશ્રી/નજલ્લા સમાજકલ્યાણ
અનિકારીશ્રીિો સંપકમ કરવો.
•
ઉપલબ્િ ધનધિની ધિગતો (ધજલ્લા કક્ષા,ઘટક કક્ષા ધિગેર ે )ઃઃ- નજલ્લા કક્ષાએ

પ્રકરણ-૧૪ (નિયમ સંગ્રહ-૧૩)
તેણે આણેલ રાહતો,પરમીટ કે અનિકૃ ત મુળવિારિી નવગતો

િીચેિા િમુિામાં માનહતી આપો

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

કાયમિર્નુ નાર્ઃ-

•

ધબડાણોની યાદી(પ્રર્ાણપત્રો/દસ્તાિેજો)ઃઃ-

પ્રકાર (રાહત/પરર્ીટ/અધિકૃ ત)
ઉદે શઃનકકી કે લ લક્ષ્ાંક (છે લ્ લા પાંચ િષમ) ઃઃપાત્રતાઃપાત્રતા ર્ાટે ના ર્ાપદં ડોઃલાભ ર્ુળિિાર્ની પધ્િધતઃરાહત/પરર્ીટ/અધિકૃ તની સર્ય ર્યામદાઃઅરજી ફી (લાગુ પડતુ હોય ત્યાં )
અરજીપત્રકનો નર્ૂનો (લાયુ પડતો હોયતો જો સાદા કાગળ ઉપર અરજી કરી હોય તો)
અરજદારે અરજીર્ાં શુ દશામિિુ તેનો ઉલ્લેખ કરિો.

•

ધબડાણનો નર્ુનોઃ-Ñ-ઉપરર્ુજબ
િાંિૃોઃ- અત્રેિી કચેરીએથી કોઇ રાહત/પરમીટ આપવામાં આવતી િથી.

પ્રકરણ– ૧૫ ( નિયમ સંગ્રહ -૧૪
કાયો કરવા માટે િકકી કર ેલ િોરણો
૧૫.૧ધિધિિ પ્રિૃધતઓ /કાયમિર્ો હાથ િરિા ર્ાટે ધિિાગે નકકી કરેલ િોરણોની ધિગતો આપો.

•

સરકારશ્રીના સાર્ાજીક ન્યાય અને અધિકારીતા ધિભાગ ગાંિીનગર દિારા િખતો િખત બહાર
પાડિાર્ાં આિેલા પંચાયતને લગતાં ઠરાિો તથા સુચનાઓ ર્ુજબની કાયમિાહી કરિાર્ાં આિે છે .

õ.

•

ગુજરાત પંચાયત અધિધનયર્ ૧૯૯૩ તે હેઠળ ધનયર્ો અને સરકારશ્રીના પંચાયત ગ્રાર્ ગૃહ ધનર્ામણ
અને ગ્રાર્ ધિકાસ ધિિાગના ઠરાિો/ પધરપત્રો તથા ધિકાસ કધર્શ્નરશ્રી ના પધરપત્રો અને સુચનાઓ
અન્િયે કાયમિાહી કરિાર્ાં આિે છે .

