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ગજુયાતભાાં વાભાજજક વરાભતીની મોજના : પ્રશ્નો અને ડકાયો  

(Social Security Scheme in Gujarat: Problem and Prospects) 

 
Abstract 
ગજુયાત ઔદ્યોગગકયણની ફાફતભાાં અન્મ યાજ્મોની વયખાભણીભાાં ખફૂ જ આગ લધી યહ્ુાં છે. યાંત ુ
ઔદ્યોગગકયણની વાથે વભાજના વદૃ્ધો, વલકરાાંગ વ્મક્તતઓ, વલધલાઓને વાભાજજક વરાભતી યૂી 
ાડલાભાાં આલે જે વાંોવત વલકાવ ભાટે ખફૂ જ જરૂયી છે. ગજુયાતભાાં વભાજ સયુક્ષા ખાત ુાં મખુ્મતઃ 
વભાજના નફા લગો જેલા કે અનાથ, વનયાધાય, ગનુાશવવૃિ તયપ લેરા ફાકો તેભજ યલુાન 
ગનેુશગાયો તથા વાંજોગોની બોગ ફનેરી ભહશરાઓ તથા ફાકો, ળાયીહયક ભાનવવક ક્ષવતલાા ફાકો, 
વદૃ્ધો, અને વનયાધાય વલધલા ભહશરાઓના કલ્માણ તેભજ નુઃ લવલાટના કામય દ્વાયા તેઓને વાભાજજક 
અવધકાહયતાની પ્રાપ્તત કયાલે છે. બાયતના ફાંધાયણભાાં ફધા યાજ્મોને તેભના નાગહયકો ભાટે વાભાજજક 
વરાભતી આલાની જોગલાઈ કયલાભાાં આલી છે. પ્રસ્તતુ અભ્માવ ભાટે ગજુયાતની વલવલધ વાભાજજક 
વરાભતી મોજનાનો અભ્માવ શાથ ધયલાભાાં આવ્મો છે. પ્રસ્તતુ અભ્માવ ભશદઅંળે ગૌણ ભાહશતીના 
આધાયે તૈમાય કયલાભાાં આવ્મો છે. પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં યાજ્મ વયકાય તયપથી વભાજ સયુક્ષા ખાતા 
ભાયપતે જુદા-જુદા વાભાજજક અવધવનમભો, વભાજ સયુક્ષા વલબાગ દ્વાયા આવથિક ઉત્કય વાથે વાંકામેરી 
મોજનાઓ, મોજના અંતગયત ભેરી ગ્રાન્ટ, કુર ખર્ય અને કુર અને કુર રાબાથીઓની વાંખ્માનો 
અભ્માવ કયલાભાાં આવ્મો છે. પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં ટકાલાયી, ભધ્મલતી ક્સ્થવતના ભાો, વશવાંફાંધ જેલી 
આંકડાળાસ્ત્રીમ દ્ધવત દ્વાયા અભ્માવના શતેઓુની ર્કાવણી કયલાભાાં આલી છે. પ્રસ્તતુ વાંળોધન ેયને 
મખુ્મત્લે ત્રણ બાગભાાં લશરે્લાભાાં આવ્યુાં છે. પ્રથભ બાગભાાં વાંળોધન દ્ધવત, ફીજા બાગભાાં પ્રાતત 
આકડાકીમ ભાહશતીનુાં વલશ્રેણ અને ત્રીજા બાગભાાં ભશત્લના તાયણોનો વભાલેળ કયલાભાાં આવ્મો છે.  
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૧. પ્રસ્તાલના 

   બાયત દેળ ૧૫ભી ઓગસ્ટ ૧૯૪૭ના હદલવે આઝાદ થમો અને બાયતના ફાંધાયણભાાં બાયતને 
રોકળાશી દેળ તયીકે સ્થાન ભળયુાં છે. બાયત જેલા રોકળાશી દેળે આવથિક અને વાભાજજક ઉદે્દળોને વાકાય 
કયલા ભાટે ૧ એવપ્રર ૧૯૫૧ થી આવથિક આમોજનની ળરૂઆત કયી. આવથિક આમોજનના મૂભતૂ ઉદે્દળ 
તયીકે આવથિક વલકાવ, અથયતાંત્રનુાં આધવુનકીકયણ, આવથિક સ્લવનબયયતા, વાભાજજક ન્મામ, વરાભતી, આવથિક 
અને વાભાજજક વભાનતાને ભશત્લનુાં સ્થાન આલાભાાં આવ્યુાં છે. અત્માય સધુી અગગમાય ાંર્લીમ 
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મોજના ણૂય થમેરી છે. વાભાન્મ યીતે ફધી મોજનાઓનો શતે ુઅથયતાંત્રનો વાભાજજક અને આવથિક વલકાવ 
વાધલાનો યહ્યો છે. 
 

 અથયતાંત્રનો વાંણૂય યીતે વલકાવ ત્માયે જ ળક્ય થઈ ળકે છે કે જ્માયે દેળના રોકોને વાભજજક 
વરાભતી આલાભાાં આલે. બાયતભાાં પ્રાર્ીનકાથી વાંયતુત કુટુાંફપ્રથા અક્સ્તત્લભાાં યશી છે. યાંત ુ
આજના વભમભાાં આધવુનકીકયણ, ળશયેીકયણ, સ્થાાંતય લગેયેને કાયણે વાંયતુત કુટુાંફભા ઘટાડો થમો છે, 
જેના કાયણે વાભાજજક વરાભતીના પ્રશ્નો લધ્મા છે. દેળભાાં આવથિક વાભાજજક વલકાવ ભાટે ર્ારતી 
મોજનાઓથી કેટરાાંક રોકોને તેનો રાબ ભળમો છે તો ફીજી ફાજુએ કેટરાાંક રોકો એલા ણ છે કે જેઓ 
આ રાબથી લાંગર્ત યહ્યા છે.  બાયતભાાં લ ાંગર્તોના વલકાવ ભાટે અનેકવલધ મોજનાઓ કેન્ર અને યાજ્મ 
વયકાય દ્વાયા ર્રાલલાભાાં આલે છે. વલવલધ લગોભાાંનો એક લગય જે વદૃ્ધો, વલકરાાંગો, વલધલા 
ભહશરાઓનો જોલા ભે છે. આલા વનયાધાય લગયને મોગ્મ વશામ અથલા તેભના ભાટે જરૂયી મોજનાઓનુાં 
આમોજન કયી તેભને વાભાજજક વરાભતી આલી એ ખફૂ જ જરૂયી છે. એલી વ્મક્તતઓ ણ વભાજભાાં 
ોતાનુાં અક્સ્તત્લ ટકાલી ળકે તે ભાટેની જલાફદાયી વયકાયની શોમ છે અને વયકાય ણ એલા રોકોનો 
ઉત્કય થામ તે ભાટે ઘણી ફધી મોજનાઓ ફશાય ાડે છે. જેભાાં વાભાજજક વરાભતીની મોજનાનો ણ 
વભાલેળ થામ છે.  

ભોયીવ સ્ટેકના ભતે - “વાભાજજક વરાભતી એટરે આધવુનક જીલનની આકક્સ્ભકતા જેલી કે 
ફીભાયી, ફેયોજગાયી, વદૃ્ધાલસ્થા, ઔદ્યોગગક અકસ્ભાત, અવભથયતા લગેયે વાભે વભાજ દ્વાયા આમોજજત 
યક્ષણાત્ભક કામયક્રભો. આલી આકક્સ્ભકતાથી ફર્લા વ્મક્તત ોતે કે કુટુાંફ યક્ષણ કયલાની ક્ષભતા 
ધયાલતાાં નથી.” 

આંતયયાષ્ટ્રીમ શ્રભ વાંગઠનના ભતે- “વભાજના વભ્મોની વાભે ઊબાાં થતાાં કેટરાાંક જોખભોની 
વાભે, મોગ્મ વ્મલસ્થાતાંત્ર ઊભુાં કયીને વભાજ જે વરાભતી યૂી ાડે છે. તેને વાભાજજક વરાભતી 
કશલેામ છે. આ જોખભો મૂભતૂ યીતે એલી આકક્સ્ભક ઘટનાઓ છે જેની વાભે ટાાંર્ા વાધનોલાી 
વ્મક્તત ોતે કે તેનાાં વગા-વાથીઓ ભીને ોતાની આલડત કે દૂયદળીતાથી યક્ષણ ભેલી ળકતાાં 
નથી.” 

 

૨. બાયતભાાં વાભાજજક વરાભતી 

બાયત એક કલ્માણ યાજ્મ તયીકે જુદી જુદી વાભાજજક વરાભતીની મોજનાઓ નાગહયકો ભાટે 
વલસ્તતૃ કયલાની જલાફદાયી સ્લીકાયી છે. જો કે બાયતના ફાંધાયણભાાં વાભાજજક વરાભતીને મૂભતૂ 
શક્ક તયીકે ભાન્મતા કે ઓખ ભી નથી. તેભ છતાાં બાયતના ફાંધાયણભાાં ફધા યાજ્મોને તેભના 
નાગહયકો ભાટે વાભાજજક વરાભતી આલાની જોગલાઈ કયલાભાાં આલી છે. જે મજુફ બાયતના 
ફાંધાયણની કરભ ૪૧ પ્રાભણે યાજ્મને ફેકાયી, વદૃ્ધાલસ્થા, ફીભાયી, વલકરાાંગતા અને અન્મ 
ગફનરામકાતાત્ર જરૂહયમાતના હકસ્વાઓભાાં ોતાની આવથિક ક્ષભતા અને વલકાવની ભમાયદાભાાં 
નાગહયકોને જાશયે વશામ ઉરબ્ધ કયલા ભાટે હદળાસરૂ્ન કયે છે. ફાંધાયણની કરભ ૪૨ પ્રભાણે યાજ્મને 
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ન્મામી અને યોયકાયી કાભ કયલા ભાટે અને ભાતતૃ્લની ફાફતભાાં યાશત આલા ભાટે જોગલાઈ 
કયલાભાાં આલી છે. ફાંધાયણની કરભ ૪૭ પ્રભાણે યાજ્મને નાગહયકોના ોણનુાં અને જીલનધોયણનુાં 
સ્તય લધાયવુાં જોઈએ અને જાશયે સ્લાસ્્મની સવુલધાભાાં સધુાયો કયલાની મખુ્મ પયજ છે.  

 

બાયતભાાં ૨૦૧૧ની લસ્તી ગણતયી મજુફ કુર લસ્તીની ૯૨ ટકા લસ્તી આજે ણ અવાંગહઠત 
કે્ષત્રભાાં યોકામેરી છે. અવાંગહઠત કે્ષત્રના રોકોભાાં અજ્ઞાનતા, વનયક્ષયતા, નફી વોદાળક્તત, વાંગઠનનો 
અબાલ લગેયેને રીધે તેઓ ોતાના અવધકાયો અંગે જાગતૃ શોતા નથી. જેથી તેઓ વાભાજજક 
વરાભતીના રાબો ણ ભેલી ળકતા નથી. કેન્ર વયકાય અને યાજ્મ વયકાયની પયજ છે કે તેઓ 
અવાંગહઠત કે્ષત્રના શ્રવભકો ભાટે વ્મલક્સ્થત તાંત્ર ઊભુાં કયે. વલકાવ મોજનાની ળરૂઆતભાાં એવુાં ભાનલાભાાં 
આલતુાં શત ુાં કે વલકાવની પ્રવવૃિથી લધભુાાં લધ ુ કાભદાયો વાંગહઠત કે્ષત્રભાાં જોડાળે અને વાભાજજક 
વરાભતીની વ્મલસ્થાના રાબો ભેલળે. યાંત ુઅનબુલને આધાયે એવુાં સ્ષ્ટ્ટ થયુાં કે અથયતાંત્ર મતુત 
થલાથી આવથિક સધુાયાના હયણાભે વભસ્માઓ લધાયે ગાંબીય ફની છે. જેનાથી આજે વાંગહઠત કે્ષત્રભાાં 
યોજગાયીભાાં ભ ાંદી જોલા ભે છે અને અવાંગહઠત કે્ષત્રભાાં કાભદાયોની વાંખ્માભાાં લધાયો થઈ યહ્યો છે. 
અવાંગહઠત કે્ષત્રના શ્રવભકો ભાટે જો મોગ્મ યીતે વાભાજજક વરાભતીની મોજનાઓ અભરભાાં મકૂલાભાાં 
આલે તો તેનાથી શ્રવભકોની ઉત્ાદકતાભાાં લધાયો થળે અને તેના રીધે વાભાજજક, આવથિક વલકાવ ળક્ય 
ફનળે. આ ફધી ફાફતોને ધ્માનભાાં યાખીને બાયત વયકાય દ્વાયા અવાંગહઠત કે્ષત્ર ભાટે વાભાજજક 
વરાભતીની મોજનાઓ અભરભાાં મકૂલાભાાં આલી છે. અવાંગહઠત કે્ષત્ર ભાટે વાભાજજક વરાભતીની 
મોજનાઓને નીરે્ મજુફના મખુ્મ ાાંર્ વલબાગોભાાં લશેંર્લાભાાં આલે છે. 

 

૧. કેન્ર દ્વાયા વાંર્ાગરત વાભાજજક વશામ કામયક્રભ 

૨. વાભાજજક લીભાની મોજના 
૩. કેન્ર અને યાજ્મ વયકાયના કલ્માણ પાંડ દ્વાયા વાભાજજક વશામ   

૪. જાશયે શરે   

૫. અન્મ કામયક્રભ  

 

૩.  વાંળોધન વભસ્માની વાંદગી 

ગજુયાત યાજ્મની ૧ રી ભે ૧૯૬૦ના યોજ અરગ યાજ્મ તયીકે સ્થાના કયલાભાાં આલી. ત્માયથી 
આજ સધુી ગજુયાત યાજ્મના વલકાવ ભાટે યાજ્મ વયકાય તયપથી અનેક પ્રકાયના પ્રમત્નો કયલાભાાં 
આવ્મા છે. ઔદ્યોગગકયણની ફાફતભાાં ગજુયાત અન્મ યાજ્મો કયતાાં ખફૂ જ આગ છે. યાંત ુલધતા 
જતા ઔદ્યોગગકયણ, ળશયેીકયણના યગુભાાં વભાજના દયેક લગયભાાં તેની શકાયાત્ભક અવયો થઈ છે તેવુાં 
જોલા ભતુાં નથી. વભાજનો અગબન્ન એલો ફીજો લગય કે જેભાાં વલકરાાંગો, વનયાધાય વદૃ્ધો, વલધલા 
રાબાથીઓ લગેયેનો વભાલેળ થામ છે. એલી વ્મક્તતઓને વાભાજજક, આવથિક યીતે વશામ ભે તે ભાટેની 
મોજનાઓ યાજ્મ વયકાય દ્વાયા ફશાય ાડલાભાાં આલે છે. પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં ગજુયાતભાાં ર્ારતી વલવલધ 
વાભાજજક સયુક્ષાની મોજનાઓનો અભ્માવ કયી તેના પ્રશ્નો અને ડકાયો જાણલાના શતેથુી પ્રસ્તતુ 
અભ્માવની વાંદગી કયલાભાાં આલી છે. 
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૪.  અભ્માવના શતેઓુ 

ગજુયાતભાાં વાભાજજક વરાભતીની મોજનાનો વલકાવ, તેની તયાશ તેભજ વાભાજજક વરાભતીના 
રાબાથીઓ, તેભણે પાલલાભાાં આલેરી ગ્રાાંટનો અભ્માવ કયલો, ઉયાાંત ગજુયાતભાાં વાભાજજક 
વરાભતી અંગે યશરેા પ્રશ્નોની ર્કાવણી કયલી વાભાજજક વરાભતી વભક્ષ કેલા ડકાયો યશરેા છે તેનો 
અભ્માવ કયલાનો મખુ્મ ઉદે્દળ પ્રસ્તતુ વાંળોધન ેયનો યશરેો છે. 
 

૫. વાંળોધન દ્ધતત અને ભાહશતીના સ્રોતો 
પ્રસ્તતુ વાંળોધન ભાટે ગૌણ ભાહશતીના સ્રોતોનો ઉમોગ કયલાભાાં આવ્મો છે. વાભાજજક વરાભતી અંગે 
ગૌણ ભાહશતી ભેલલા ભાટે વલવલધ પ્રકાવળત અશલેારો, લેફવાઈટ, સુ્તકો, વાભાવમકો, વાભાજજક ન્મામ 
અને અવધકાહયતા વલબાગ, જજલ્રા કરેતટયની ઓહપવ લગેયે જેલા સ્રોતોનો ઉમોગ કયલાભાાં આવ્મો છે. 
પ્રાતત ભાહશતીને Excel અને SPSS જેલા વોફ્ટલેયનો ઉમોગ કયી ભાહશતીનુાં કોષ્ટ્ટકીકયણ, જરૂયી 
આરેખો, આવવૃિ વલતયણ તેભજ વલવલધ આંકડાળાસ્ત્રીમ યીક્ષણો કયલાભાાં આવ્મો છે.  

 

૬. ગજુયાતભાાં વાભાજજક વરાભતી  

      આજે ગજુયાત ઔદ્યોગગકયણની ફાફતભાાં અન્મ યાજ્મોની વયખાભણીભાાં ખફૂ જ આગ લધી યહ્ુાં 
છે. યાંત ુઔદ્યોગગકયણની વાથે વભાજના વદૃ્ધો, વલકરાાંગ વ્મક્તતઓ, વલધલાઓને વાભાજજક વરાભતી 
યૂી ાડલાભાાં આલે જે વાંોવત વલકાવ ભાટે ખફૂ જ જરૂયી છે. ગજુયાતભાાં વભાજ સયુક્ષા ખાત ુાં 
મખુ્મતઃ વભાજના નફા લગો જેલા કે અનાથ, વનયાધાય, ગનુાશવવૃિ તયપ લેરા ફાકો તેભજ 
યલુાન ગનેુશગાયો તથા વાંજોગોની બોગ ફનેરી ભહશરાઓ તથા ફાકો, ળાયીહયક ભાનવવક ક્ષવતલાા 
ફાકો, વદૃ્ધો, અને વનયાધાય વલધલા ભહશરાઓના કલ્માણ તેભજ નુઃ લવલાટના કામય દ્વાયા તેઓને 
વાભાજજક અવધકાહયતાની પ્રાપ્તત કયાલે છે. વયકાયી સ્લૈપ્છછક વાંસ્થાઓભાાં વ્મક્તતઓને આશ્રમ આલાભાાં 
આલે છે. જેભાાં તેઓને ખોયાક કાડ, લૈદહકમ વાયલાય, ળૈક્ષગણક ઔદ્યોગગક તારીભ અને નુઃલવલાટ 
અંગેની વેલાઓ વલનામલૂ્મે યૂી ાડલાભાાં આલે છે. ૧રી ભે ૧૯૬૦ ના યોજ ગજુયાત યાજ્મની સ્થાના 
વાથે વભાજના નફા લગો ભાટેની કાભગીયી લધ ુઅવયકાયક થઈ ળકે તે ભાટે ૮ જાન્યઆુયી ૧૯૬૫ 
ના યોજથી વભાજ સયુક્ષા ખાતાની અરગ યર્ના કયલાભાાં આલી છે.  

વભાજ સયુક્ષાના આ ઉદે્દળો ાય ાડલા ભાટે યાજ્મ વયકાય તયપથી વભાજ સયુક્ષા ખાતા 
ભાયપતે જુદા-જુદા વાભાજજક અવધવનમભોનો અભર કયલાભાાં આલે છે. જે નીરે્ મજુફ છે.  

 

૧.  જુલેનાઇર જસ્સ્ટવ એતટ,૧૯૮૬ 

૨.  પ્રોફેળનર ઓપ ઓપેન્ડવય એતટ,૧૯૫૮ 

૩.  ગબક્ષા પ્રવતફાંધક ધાયો,૧૯૫૯ 

૪.  અનૈવતક લેાય પ્રવતફાંધક ધાયો,૧૯૮૬ 
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૫.  ધી ઓપેનેજીવ એન્ડ અધય રે્યીટેફર શોમ્વ,૧૯૬૦ 

૬.  ફારગ્ન પ્રવતફાંધક ધાયો,૧૯૭૪ 

 

૭. વભાજ સયુક્ષા તલબાગ દ્વાયા આતથિક ઉત્કષ વાથે વાંકામેરી નીચે મજુફની મોજનાઓ અભરભાાં 
મરૂલલાભાાં આલી છે.  

 વદૃ્ધો ભાટે વાભાજજક વરાભતીની મોજના  

 

૧. તનયાધાય વદૃ્ધોને આતથિક વશામ મોજના 

        વનયાધાય વદૃ્ધોને આવથિક વશામ આલાની મોજના યાજમભાાં ૧ એવપ્રર ૧૯૭૮ થી અભરભાાં છે. 
યાજ્મ વયકાયની મોજના શઠે સ્ત્રી કે રુૂ ૬૦ લય કે તે કયતાાં લધ ુઉંભયના વનયાધાય વ્મક્તતઓને 
રાબ ભે છે. તેભણે ૨૧ લય કે તેથી લધાયે ઉંભયનો તુ્ર ન શોલો જોઈએ. ૨૧ લય કે તેથી લધાયે 
ઉંભયનો તુ્ર શોમ ણ તે ભાનવવક અક્સ્થય શોમ કે કેન્વય, ટીફી જેલી ગાંબીય ભાાંદગીથી ીડાતા શોમ 
તેલા વદૃ્ધો ણ અયજી કયી ળકે છે. અયજદાયની લાવિક આલક ગ્રામ્મ વલસ્તાય ભાટે રૂ.૪૭,૦૦૦ અને 
ળશયેી વલસ્તાય ભાટે રૂ.૬૮,૦૦૦ થી લધ ુન શોલી જોઈએ. ઓછાભાાં ઓછા ૧૦ લયથી ગજુયાતભાાં કામભી 
લવલાટ શોમ તો રાબ ભે છે. મોજના શઠે રૂ.૪૦૦ની વશામ વનયાધાય વદૃ્ધોને દય ભહશને આલાભાાં 
આલે છે. ોસ્ટ દ્વાયા ભનીઓડયય અથલા ફેન્ક એકાઉન્ટના વલકલ્ આલાભાાં આલે છે.  

            આ વશામ ભાટેના અયજીત્રક જજલ્રા કરેતટયની કરે્યીથી ભે છે. અયજદાયની અયજી 
કરે્યીએ ભે ત્માયે તેની ર્કાવણી ભાટે જે તે તાલકુા ભાભરદાયને ભોકરી આલાભાાં આલે છે. ત્માાંથી 
ભાંજૂય/નાભાંજૂય કયલાની વિા પ્રાાંત અવધકાયીને વોંલાભાાં આલેરી છે.  

યાજ્મ વયકાયની વદૃ્ધ ેન્ળન મોજના અંતગયત ૧૯૭ય થી ભાર્ય ય૦૧ સધુીભાાં ભેરી ગ્રાન્ટ, 

કુર ખર્ય અને કુર રાબાથીઓની વાંખ્મા નીરે્ના કોષ્ટ્ટકભાાં યજૂ કયલાભાાં આલી છે. 

કોષ્ટક-૧. ગજુયાતભાાં વદૃ્ધ ેન્ળન મોજના અંતગષત ભેરી ગ્રાન્ટ, કુર ખચષ અને કુર 
રાબાથીઓની વાંખ્મા 
જ્ઞાતત ભાચષ ૨૦૧૫ સધુીભાાં ભેરી 

ગ્રાન્ટ (રાખભાાં) 
કુર ખચષ (રાખભાાં) કુર રાબાથીઓની 

વાંખ્મા 
અન્મ ૩૨૭૬.૧૮ ૨૩૪૦.૩૦ ૬૩૪૧૪ 
એવ.વી. ૨૭૫.૪૮ ૧૮૧.૮૦ ૭૬૮૫ 
એવ.ટી. ૮૩૫.૧૦ ૪૬૩.૫૦ ૧૭૦૭૮ 
કુર ૪૩૮૯.૭૬ ૨૯૮૫.૬૦ ૮૮૧૬૭ 
સ્રોત : વભાજ સયુક્ષા ખાત,ુ ગાાંધીનગય, ભાચષ (ય૦૧) 



KCG-Portal of Journals 
 

6 | P a g e  
 

ઉયોતત કોષ્ટ્ટકના આધાયે કશી ળકામ છે કે યાજ્મ વયકાયની વદૃ્ધ ેન્ળન મોજના શઠે લય 
૧૯૭યથી ભાર્ય ય૦૧ સધુીભાાં કુર રાબાથીઓની વાંખ્મા ૮૮,૧૭૬ જેટરી છે. મોજના ભાટે ભેરી 
ગ્રાન્ટ રૂ.૪૩૮૯.૭૬ રાખની છે અને ભાર્ય ય૦૧ સધુી મોજના ાછ કુર ખર્ય રૂ.ય૯૮.૬૦ રાખનો 
થમો છે.  

ગજુયાત યાજ્મભાાં વનયાધાય વદૃ્ધ ેન્ળન મોજના શઠે પાલલાભાાં આલેરી ગ્રાન્ટ, ખર્ય અને કુર 
રાબાથીઓની વાંખ્મા (લય ૧૯૭ય થી ય૦૧ સધુી) 

કોષ્ટક-૨.ગજુયાત યાજ્મભાાં જજલ્રા પ્રભાણે તનયાધાય વદૃ્ધ ેન્ળન મોજના શઠે 
પાલલાભાાં આલેરી ગ્રાન્ટ, ખચષ અને કુર રાબાથીઓની વાંખ્મા 
જજલ્રાનુાં નાભ કુર ગ્રાન્ટ 

(રાખભાાં) 
કુર ખચષ (રાખભાાં) કુર રાબાથીઓની 

વાંખ્મા 
અભદાલાદ ૩૯૮.૫૧ ૨૪૬.૮૩ ૫૬૩૮ 
અભયેરી ૧૦૯.૧૯ ૯૪.૦૭ ૨૩૩૪ 
ફનાવકાાંઠા ૧૬૨.૫૬ ૧૦૮.૯૨ ૨૨૭૮ 
બરૂર્ ૯૬.૯૭ ૬૩.૩૫ ૧૫૭૦ 
બાલનગય ૧૧૨.૮૩ ૮૨.૩૩ ૧૭૭૨ 
ડાાંગ ૩૦.૦૦ ૮.૭૬ ૧૩૯ 
ગાાંધીનગય ૮૯.૭૫ ૮૮.૩૮ ૨૧૬૮ 
જાભનગય ૧૨૪.૬૦ ૮૧.૦૧ ૧૮૨૦ 
જૂનાગઢ ૯૯.૪૦ ૬૫.૪૧ ૧૬૬૫ 
ખેડા ૧૭૮.૩૦ ૧૧૦.૯૦ ૪૨૦૧ 
કછછ ૧૦૯.૫૦ ૧૦૫.૪૦ ૨૯૨૦ 
ભશવેાણા ૧૨૫.૪૦ ૮૨.૩૯ ૩૪૧૯ 
ાંર્ભશાર ૧૨૭.૮૦ ૮૬.૨૬ ૨૮૪૮ 
યાજકોટ ૧૫૭.૬૦ ૧૩૬.૩૨ ૩૭૨૯ 
વાફયકાાંઠા ૧૪૬.૧૮ ૧૧૧.૭૬ ૩૭૮૨ 
સયુત ૩૪૦.૮૦ ૩૦૧.૨૮ ૮૫૧૯ 
સયેુન્રનગય ૧૩૨.૭૦ ૯૬.૦૭ ૨૨૪૦ 
લડોદયા ૩૦૮.૬૫ ૧૪૨.૬૨ ૭૯૦૨ 
લરવાડ ૨૪૦.૩૪ ૧૬૫.૫૮ ૩૨૮૬ 
દાશોદ ૮૧.૫૩ ૪૬.૮૯ ૮૫૧ 
ાટણ ૧૦૦.૫૦ ૫૨.૯૪ ૨૧૩૫ 
નભયદા ૬૦.૯૨ ૬૦.૯૧ ૪૪૫ 
આણાંદ ૨૫૫.૧૨ ૧૪૪.૯૯ ૫૦૨૬ 
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કોષ્ટક-૨.ગજુયાત યાજ્મભાાં જજલ્રા પ્રભાણે તનયાધાય વદૃ્ધ ેન્ળન મોજના શઠે 
પાલલાભાાં આલેરી ગ્રાન્ટ, ખચષ અને કુર રાબાથીઓની વાંખ્મા 
જજલ્રાનુાં નાભ કુર ગ્રાન્ટ 

(રાખભાાં) 
કુર ખચષ (રાખભાાં) કુર રાબાથીઓની 

વાંખ્મા 
ોયફાંદય ૧૦૦.૧૦ ૪૪.૪૦ ૨૭૯૩ 
નલવાયી ૧૪૪.૧૪ ૧૩૪.૦૩ ૪૮૩૩ 
તાી ૬૫.૮૭ ૬૪.૯૮ ૧૭૫૯ 
દેલભવૂભ દ્વાયકા ૨૮.૫૧ ૨૪.૪૨ ૫૧૫ 
ગીય વોભનાથ ૫૮.૩૦ ૨૧.૧૮ ૪૮૦ 
ભોયફી ૪૫.૭૦ ૨૬.૮૮ ૭૨૯ 
અયલલ્રી ૧૧૩.૧૭ ૬૨.૬૧ ૧૯૪૭ 
ભશીવાગય ૧૦૧.૩૪ ૪૭.૫૯ ૨૧૧૯ 
ફોટાદ ૬૧.૭૦ ૧૭.૬૪ ૪૭૫ 
છોટાઉદેયુ ૧૦.૦૦ ૮.૫૦ ૦ 
કુર ૪૩૮૯.૭૬ ૨૯૮૫.૬૦ ૮૮૧૬૭ 
સ્રોત : વભાજ સયુક્ષા ખાત,ુ ગાાંધીનગય, ભાચષ (ય૦૧) 
 

ઉયોતત કોષ્ટ્ટકના આધાયે કશી ળકામ છે કે અભદાલાદ જજલ્રાભાાં વૌથી લધાયે ગ્રાન્ટ ભી છે. 
અને વૌથી લધાયે વદૃ્ધ ેન્ળન મોજનાના રાબાથીઓની વાંખ્મા અભદાલાદ જજલ્રાભાાં છે. વૌથી ઓછી 
ગ્રાન્ટ ડાાંગ જજલ્રાને ભી છે અને ડાાંગ જજલ્રાભભાાં વદૃ્ધ ેન્ળન મોજનાના રાબાથીઓની વાંખ્મા વૌથી 
ઓછી છે. 

 

 ઈન્ન્દયા ગાાંધી યાષ્રીમ વદૃ્ધ ેન્ળન મોજના-  

            બાયત વયકાય દ્વાયા ૬૫ લય કે તેથી લધાયે ઉંભયના વદૃ્ધોને આવથિક વશામ આલાના શતેથુી 
યાષ્ટ્રીમ વદૃ્ધ વશામ મોજનાની ળરૂઆત ૧૫ભી ઓગસ્ટ ૧૯૯૫ના યોજ કયલાભાાં આલેરી છે. આ મોજના 
લય ૨૦૦૨-૦૩ થી ગજુયાત વયકાયને તફદીર થતાાં આ મોજનાનુાં નાભ લમલાંદના મોજના યાખલાભાાં 
આવ્યુાં છે. ૧ એવપ્રર ૨૦૦૮ થી આ મોજનાન ુનાભ બાયત વયકાય દ્વાયા ઈસ્ન્દયા ગાાંધી યાષ્ટ્રીમ વદૃ્ધ 
ેન્ળન મોજના યાખલાભાાં આલેલુાં છે. ૧ એવપ્રર ૨૦૧૨ થી શલે ૬૦ થી ૭૯ લય સધુીના રાબાથીઓને 
યાજ્મ વયકાયની રૂ.૨૦૦ અને કેન્ર વયકાયની રૂ.૨૦૦ ની વશામ ભી કુર રૂ.૪૦૦ ચકૂલલાભાાં આલે છે. 
જ્માયે ૮૦ લય કે તેથી લધાયે ઉંભયના  રાબાથીઓને યાજ્મ વયકાયની રૂ.૨૦૦ અને કેન્ર વયકાયની 
રૂ.૫૦૦ ની વશામ ભી કુર રૂ.૭૦૦ ચકૂલલાભાાં આલે છે. આ મોજનાનો રાબ ફી.ી. એર. કુટુાંફના 
વભ્મોને ભે છે.  
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 ઈસ્ન્દયા ગાાંધી યાષ્ટ્રીમ વદૃ્ધ ેન્ળન મોજના અંતગયત લય ય૦૦૮ થી ભાર્ય ય૦૧ સધુી ભેરી 
ગ્રાન્ટ, કુર ખર્ય અને રાબાથીઓની વાંખ્મા નીરે્ના કોષ્ટ્ટકભાાં યજૂ કયલાભાાં આલી છે. 

કોષ્ટક-૩. ગજુયાતભાાં ઈન્ન્દયા ગાાંધી યાષ્રીમ વદૃ્ધ ેન્ળન મોજના અંતગષત 
સધુી ભેરી ગ્રાન્ટ, કુર ખચષ અને રાબાથીઓની વાંખ્મા 
જ્ઞાતત ભાચષ ૨૦૧૫ 

સધુીભાાં ભેરી 
કુર ખચષ (રાખભાાં) કુર રાબાથીઓ 

વાંખ્મા 
અન્મ ૧૬૮૮૧.૯૫ ૧૪૫૮૩.૨૬ ૩૧૭૯૭૧ 
એવ.વી. ૩૦૨૪.૦૦ ૨૪૨૦.૦૯ ૬૨૬૯૧ 
એવ.ટી. ૬૫૩૮.૧૯ ૬૧૮૧.૧૩ ૧૨૨૫૬૯ 
કુર ૨૬૪૪૪.૧૪ ૨૩૧૮૪.૪૮ ૫૦૩૨૩૧ 
સ્રોત : વભાજ સયુક્ષા ખાત,ુ ગાાંધીનગય, ભાચષ (ય૦૧) 

 

ઉયોતત કોષ્ટ્ટકના આધાયે કશી ળકામ છે કે ભાર્ય ય૦૧ સધુી રાબાથીઓની કુર વાંખ્મા 
૦૩ય૩૧ જેટરી છે. મોજના ભાટે ભાર્ય ય૦૧ સધુી રૂ.ય૬૪૪૪.૧૪ રાખની ગ્રાન્ટ ભેરી છે. અને કુર 
ખર્ય રૂ.ય૩૧૮૪.૪૮ રાખનો થમો છે. 

 

ઈસ્ન્દયા ગાાંધી યાષ્ટ્રીમ વદૃ્ધ ેન્ળન મોજના (લમલાંદના) શઠે પાલલાભાાં આલેરી ગ્રાન્ટ, ખર્ય 
અને રાબાથીઓની વાંખ્મા (લય ય૦૦૮ થી લય ય૦૧ સધુી) 

 

 

કોષ્ટક-૪. ગજુયાતભાાં જજલ્રા પ્રભાણે ઈન્ન્દયા ગાાંધી યાષ્રીમ વદૃ્ધ ેન્ળન મોજના 
(લમલાંદના) શઠે પાલલાભાાં આલેરી ગ્રાન્ટ, ખચષ અને રાબાથીઓની વાંખ્મા 
જજલ્રાનુાં નાભ કુર ગ્રાન્ટ (રાખભાાં) કુર ખચષ (રાખભાાં) કુર રાબાથીઓની વાંખ્મા 
અભદાલાદ ૨૫૪૩.૨૭ ૧૯૫૨.૧૨ ૩૭૦૯૫ 
અભયેરી ૫૨૪.૦૫ ૪૭૫.૩૯ ૧૦૧૬૭ 
ફનાવકાાંઠા ૧૩૫૫.૧૬ ૧૩૪૨.૦૪ ૨૬૫૮૩ 
બરૂર્ ૫૯૬.૦૬ ૫૭૭.૬૮ ૧૩૫૯૮ 
બાલનગય ૪૮૩.૪૭ ૪૪૧.૫૫ ૯૪૮૨ 
ડાાંગ ૨૦૮.૧૦ ૧૮૭.૨૭ ૪૪૦૭ 
ગાાંધીનગય ૩૧૯.૩૦ ૨૮૧.૭૦ ૬૦૩૮ 
જાભનગય ૧૨૦૧.૧૭ ૧૨૧૩.૭૪ ૧૯૭૭૬ 
જૂનાગઢ ૮૨૪.૪૬ ૬૭૮.૪૪ ૧૨૬૭૩ 
ખેડા ૧૦૯૧.૬૨ ૮૦૧.૭૨ ૨૪૬૯૪ 
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કોષ્ટક-૪. ગજુયાતભાાં જજલ્રા પ્રભાણે ઈન્ન્દયા ગાાંધી યાષ્રીમ વદૃ્ધ ેન્ળન મોજના 
(લમલાંદના) શઠે પાલલાભાાં આલેરી ગ્રાન્ટ, ખચષ અને રાબાથીઓની વાંખ્મા 
જજલ્રાનુાં નાભ કુર ગ્રાન્ટ (રાખભાાં) કુર ખચષ (રાખભાાં) કુર રાબાથીઓની વાંખ્મા 
કછછ ૪૦૫.૫૪ ૨૯૧.૩૮ ૭૫૮૪ 
ભશવેાણા ૫૬૭.૩૦ ૫૧૪.૬૩ ૧૧૦૮૩ 
ાંર્ભશાર ૧૦૦૨.૧૫ ૮૭૩.૫૩ ૨૫૦૦૩ 
યાજકોટ ૧૨૧૬.૭૫ ૮૬૨.૯૧ ૧૫૫૦૩ 
વાફયકાાંઠા ૫૬૮.૪૫ ૬૧૭.૪૪ ૧૩૭૦૬ 
સયુત ૧૧૭૮.૯૨ ૯૧૬.૩૬ ૨૦૨૨૧ 
સયેુન્રનગય ૧૦૮૯.૦૭ ૧૦૫૬.૯૭ ૨૦૫૦૩ 
લડોદયા ૧૮૭૫.૧૫ ૧૭૬૨.૬૯ ૨૦૮૪૨ 
લરવાડ ૧૫૪૫.૭૯ ૧૩૭૦.૯૪ ૧૮૨૬૦ 
દાશોદ ૭૦૮.૨૨ ૫૫૫૩.૫૫ ૩૪૫૪૫ 
ાટણ ૧૭૬૧.૧૫ ૧૭૪૧.૪૧ ૧૪૩૮૪ 
નભયદા ૧૮૨.૮૨ ૧૮૨.૮૦ ૨૭૬૯૨ 
આણાંદ ૧૩૦૬.૧૦ ૧૧૬૭.૮૫ ૨૨૮૬૨ 
ોયફાંદય ૪૭૨.૨૭ ૪૪૮.૯૦ ૪૫૪૪ 
નલવાયી ૫૫૩.૪૨ ૫૩૩.૩૭ ૯૫૩૮ 
તાી ૬૪.૦૪ ૬૪.૪૬ ૯૭૫૮ 
દેલભવૂભ 
દ્વાયકા 

૧૫૦.૨૦ ૧૧૮.૦૧ ૩૭૬૨ 

ગીય 
વોભનાથ 

૨૯૮.૫૮ ૨૧૮.૨૫ ૮૪૩૦ 

ભોયફી ૨૩૫.૬૭ ૨૧૭.૩૯ ૫૫૧૯ 
અયલલ્રી ૪૯૧.૦૩ ૩૧૭.૭૨ ૫૫૯૬ 
ભશીવાગય ૬૭૧.૯૧ ૬૨૯.૦૫ ૮૮૩૦ 
ફોટાદ ૧૫૨.૦૦ ૯૫.૭૫ ૭૫૧૭ 
છોટાઉદેયુ ૫૩૨.૨૩ ૪૦૯.૦૫ ૨૨૯૮૬ 
કુર ૨૬૧૭૫.૭૨ ૨૨૯૧૬.૦૬ ૫૦૩૨૩૨૧ 
સ્રોત : વભાજ સયુક્ષા ખાત,ુ ગાાંધીનગય, ભાચષ (ય૦૧) 
 

ઉયોતત કોષ્ટ્ટકના આધાયે કશી ળકામ છે કે લય ય૦૦૮ થી ય૦૧ના વભમગાા દયવભમ 
ઈસ્ન્દયા ગાાંધી યાષ્ટ્રીમ વદૃ્ધ ેન્ળન મોજના કુર રાબાથીઓની વાંખ્મા ગજુયાત યાજ્મભાાં ૦૩ય૩ય૧ 
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જેટરી છે. અભદાલાદ જજલ્રાભાાં રાબાથીઓની વાંખ્મા ૩૭૦૯ની છે. ડાાંગ જજલ્રાભાાં વૌથી ઓછી 
રાબાથીઓની વાંખ્મા ૪૪૦૭ની છે.  

 કેદી વશામ મોજના 

            કુટુાંફના મખુ્મ કભાઉ વ્મક્તત જેરભાાં જામ તો તેના કુટુાંફને આવથિક યીતે ગબય થલા ભાટે 
વશામ આલાભાાં આલે છે. ૫ લય કે તેથી લધ ુવભમ ભાટેની વજા થમેરી શોમ તેલા ગયીફી યેખા નીરે્ 
જીલતા કુટુાંફને રાબ ભલાાત્ર છે.  

 વાંકટભોચન (યાષ્રીમ કુટુાંફ વશામ) મોજના 

આ મોજના શઠે ગયીફી યેખા નીરે્ જીલતા કુટુાંફના મખુ્મ કભાઉ વ્મક્તતની (સ્ત્રી કે રુૂ) મતૃ્ય ુ
કુદયતી યીતે કે અકસ્ભાતથી થામ તો તેના કુટુાંફને વશામ આલાભાાં આલે છે. મતૃ્ય ુાભનાય સ્ત્રી કે 
રુૂની ઉંભય ૧૮ લયથી લધ ુઅને ૬૫ લયથી ઓછી શોલી જોઈએ. યાષ્ટ્રીમ કુટુાંફ વશામ મોજના 
(વાંકટ ભોર્ન) મોજના અંતગયત ભેરી ગ્રાન્ટ, કુર ખર્ય અને કુર રાબાથીઓની વાંખ્મા નીરે્ના 
કોષ્ટ્ટકભાાં યજૂ કયલાભાાં આલી છે. 

કોષ્ટક-૫. ગજુયાતભાાં યાષ્રીમ કુટુાંફ વશામ મોજના (વાંકટ ભોચન) મોજના 
અંતગષત ભેરી ગ્રાન્ટ, કુર ખચષ અને કુર રાબાથીઓની વાંખ્મા (લષ – ૧૯૯૫ થી 
૨૦૧૫) 
જ્ઞાતત ભાચષ ૨૦૧૫ સધુીભાાં ભેરી 

ગ્રાન્ટ (રાખભાાં) 
કુર ખચષ (રાખભાાં) કુર રાબાથીઓ 

વાંખ્મા 
અન્મ ૭૫૦.૦૦ ૭૧૭.૯૦ ૩૬૦૯ 
એવ.વી. ૧૨૦.૦૦ ૧૦૨.૯૦ ૫૧૮ 
એવ.ટી. ૧૦૦.૦૦ ૮૮.૪૦ ૪૪૨ 
કુર ૯૭૦.૦૦ ૯૦૯.૨૦ ૪૫૬૯ 
સ્રોત : વભાજ સયુક્ષા ખાત,ુ ગાાંધીનગય, ભાચષ (ય૦૧) 

ઉયોતત કોષ્ટ્ટકના આધાયે કશી ળકામ છે કે ભાર્ય ય૦૧ સધુી કુર રાબાથીઓની વાંખ્મા ૪૬૯ 
જેટરી છે. મોજના ભાટે ભાર્ય ય૦૧ સધુી રૂ.૯૭૦ રાખની ગ્રાન્ટ ભેરી છે અને કુર ખર્ય રૂ. ૯૦૯.ય૦ 
રાખનો થમો છે.  

ગજુયાત યાજ્મભાાં યાષ્ટ્રીમ કુટુાંફ વશામ મોજના (વાંકટ ભોર્ન) મોજના અંતગયત ભેરી ગ્રાન્ટ, 

કુર ખર્ય અને કુર રાબાથીઓની વાંખ્મા (લય ૧૯૯ થી ભાર્ય ય૦૧ સધુી) નીરે્ના કોષ્ટ્ટકભાાં યજૂ 
કયલાભાાં આલી છે. 
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કોષ્ટક-૬. ગજુયાત યાજ્મભાાં જજલ્રા પ્રભાણે યાષ્રીમ કુટુાંફ વશામ મોજના (વાંકટ 
ભોચન) મોજના અંતગષત ભેરી ગ્રાન્ટ, કુર ખચષ અને કુર રાબાથીઓની વાંખ્મા 
જજલ્રાનુાં નાભ કુર ગ્રાન્ટ 

(રાખભાાં) 
કુર ખચષ 
(રાખભાાં) 

કુર રાબાથીઓની 
વાંખ્મા 

અભદાલાદ ૧૫૯.૯૦ ૧૫૫.૪૦ ૭૭૮ 
અભયેરી ૨૬.૪૦ ૨૩.૧૦ ૧૧૫ 
ફનાવકાાંઠા ૫૮.૫૦ ૫૫.૯૦ ૨૮૦ 
બરૂર્ ૧૦.૮૦ ૧૦.૮૦ ૫૪ 
બાલનગય ૩૪.૪૦ ૩૪.૦૦ ૧૬૮ 
ડાાંગ ૩.૪૦ ૧.૮૦ ૯ 
ગાાંધીનગય ૨૮.૫૦ ૨૮.૫૦ ૧૪૬ 
જાભનગય ૬૭.૨૦ ૬૬.૧૦ ૩૩૦ 
જૂનાગઢ ૨૮.૨૦ ૨૬.૯૦ ૧૩૪ 
ખેડા ૬૮.૮૦ ૬૧.૨૦ ૩૦૬ 
કછછ ૦.૦૦ ૧૮.૦૦ ૯૦ 
ભશવેાણા ૩૮.૮૪ ૩૮.૮૦ ૧૯૪ 
ાંર્ભશાર ૩૧.૦૦ ૨૮.૦૦ ૧૬૦ 
યાજકોટ ૩૨.૫૦ ૩૦.૮૦ ૧૫૪ 
ફનાવકાાંઠા ૩૪.૭૦ ૩૩.૫૦ ૧૬૮ 
સયુત ૧૮.૩૮ ૧૮.૦૦ ૮૯ 
સયેુન્રનગય ૩૮.૫૦ ૩૭.૪૦ ૧૮૭ 
લડોદયા ૪૫.૨૬ ૪૦.૬૦ ૨૦૨ 
લરવાડ ૩૪.૬૫ ૩૪.૫૦ ૧૭૩ 
દાશોદ ૧૦.૦૦ ૮.૨૦ ૪૧ 
ાટણ ૧૭.૫૦ ૧૭.૪૦ ૮૭ 
નભયદા ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૧૦૦ 
આણાંદ ૩૦.૦૦ ૨૩.૮૦ ૧૨૦ 
ોયફાંદય ૯.૧૦ ૯.૦૦ ૪૫ 
નલવાયી ૨૨.૦૦ ૧૩.૧૦ ૬૬ 
તાી ૫.૩૭ ૫.૧૦ ૨૬ 
દેલભવૂભ દ્વાયકા ૯.૧૦ ૭.૭૦ ૩૮ 
ગીય વોભનાથ ૯.૬૦ ૬.૦૦ ૩૦ 
ભોયફી ૧૫.૫૦ ૧૨.૯૦ ૬૫ 
અયલલ્રી ૧૪.૪૬ ૯.૩૦ ૪૬ 
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કોષ્ટક-૬. ગજુયાત યાજ્મભાાં જજલ્રા પ્રભાણે યાષ્રીમ કુટુાંફ વશામ મોજના (વાંકટ 
ભોચન) મોજના અંતગષત ભેરી ગ્રાન્ટ, કુર ખચષ અને કુર રાબાથીઓની વાંખ્મા 
જજલ્રાનુાં નાભ કુર ગ્રાન્ટ 

(રાખભાાં) 
કુર ખચષ 
(રાખભાાં) 

કુર રાબાથીઓની 
વાંખ્મા 

ભશીવાગય ૧૮.૫૦ ૧૨.૯૦ ૬૫ 
ફોટાદ ૧૧.૧૪ ૨.૯૦ ૧૫ 
છોટાઉદેયુ ૧૭.૮૦ ૧૭.૬૦ ૮૮ 
કુર ૯૭૦.૦૦ ૯૦૯.૨૦ ૪૫૬૯ 
સ્રોત : વભાજ સયુક્ષા ખાત,ુ ગાાંધીનગય, ભાચષ (ય૦૧) 

 

ઉયોતત કોષ્ટ્ટકના આધાયે કશી ળકામ છે કે ગજુયાત યાજ્મભાાં યાષ્ટ્રીમ કુટુાંફ વશામ મોજના 
શઠે લય ૧૯૯ થી ભાર્ય ય૦૧ સધુી કુર ૪૬૧ કુટુાંફોને મોજનાનો રાબ ભળમો છે. જેભાાં 
અભદાલાદ જજલ્રાના કુર ૭૭૮ કુટુાંફોનો વભાલેળ થામ છે. 

 

 તલધલા ફશનેો ભાટે વાભાજજક વરાભતીની મોજનાઓ  

          બાયતીમ ફાંધાયણની યર્ના વાલયબૌભત્લ, વભાજલાદ અને ગફનવાાંપ્રદાવમકતાના વવદ્ધાાંતોને 
આધાયે કયલાભાાં આલી છે. આ ફાંધાયણે દેળના દયેક નાગહયકને વભાન શકો આતમા છે. ફાંધાયણે 
ભહશરાઓને વભાન શકો ભી યશ ેતે ભાટે ભહશરાઓની તયપેણભાાં મોગ્મ વનણયમો રેલાની વિા યાજ્મને 
વોંી છે.  

           ગજુયાત વયકાયનો ભહશરા અને ફાવલકાવ વલબાગ ભહશરાઓ અને ફાકોના કલ્માણ અને 
વળક્તતકયણ ભાટે વલવલધ મોજનાઓ ર્રાલે છે. ૧૯૭૫ ભાાં બાયત વયકાય દ્વાયા વાંકગરત ફાવલકાવ 
વેલા અને વાંકગરત ભહશરા વલકાવ વેલાની ળરૂઆત કયલાભાાં આલી શતી. આ વલબાગ ભહશરાઓ વાથે 
કયલાભાાં આલતા બેદબાલો દૂય કયલાનુાં અને તે મદેુ્દ વાંલેદનળીરતા કેલલાનુાં કામય કયે છે. તે 
ભહશરાઓને વલવલધ મોજનોઓ દ્વાયા રાબ અાલીને વભાજભાાં તેભનુાં ભશત્લ લધાયલાનુાં કામય કયે છે. 
જેભાાં વલધલા ભહશરાઓ ભાટે ણ અમકુ મોજનાઓ અભરભાાં મકૂલાભાાં આલી છે. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા 
વલધલાઓને ભાટે વાભાજજક વરાભતીની મોજનાઓ અભરભાાં મકૂલાભાાં આલી છે. જે નીરે્ મજુફ છે. 

 

૧. તનયાધાય તલધલા ભહશરાઓના પનુઃ સ્થાન ભાટેની આતથિક વશામની મોજના 

             લય ૧૯૮૯ થી વનયાધાય વલધલા ભહશરાઓના નુઃ સ્થાન ભાટેની આવથિક વશામની 
મોજના ગજુયાત યાજમભાાં ળરૂ કયલાભાાં આલી છે. આ મોજનાનો રાબ એલી વલધલાઓને ભે છે કે 
જેભની ઉંભય ૧૮ લયથી લધ ુશોમ. વલધલા ભહશરાઓને ૨૧ લય કે તેથી લધાયે ઉંભયનો તુ્ર ન શોમ. 
૨૧ લય કે તેથી લધાયે ઉંભયનો તુ્ર  શોમ યાંત ુ તે અક્સ્થય ભગજનો શોમ અથલા ૭૫ ટકાથી લધ ુ
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વલકરાાંગતા ધયાલતો શોમ તેભને મોજનાનો રાબ ભી ળકે છે. અયજદાય ગ્રામ્મ વલસ્તાયના શોમ તો 
તેભની લાવિક આલક રૂ.૪૭,૦૦૦થી લધ ુન શોલી જોઈએ અને ળશયેી વલસ્તાયના શોમ તો લાવિક આલક 
રૂ.૬૮,૦૦૦ થી લધ ુન શોલી જોઈએ. તેઓ ગજુયાત યાજ્મના લતની શોલા જોઈએ. 

 

             ઉયોતત ક્સ્થવતભાાં મોજના શઠે રાબાથીઓને ભાવવક રૂ.૭૫૦ની વશામ ોસ્ટ ઓહપવ 
ફર્તખાતા ભાયપતે રાબાથીના ફર્તખાતાભાાં જભા કયાલલાભાાં આલે છે. રાબાથી ય આધાહયત 
ફાકોને (ફે ફાકોની ભમાયદાભાાં) ફાકદીઠ ભાવવક રૂ.૧૦૦ ની દય ભાવે રાબાથીના ફર્તખાતાભાાં 
જભા કયલલાભાાં આલે છે. અયજદાય વલધલા થતાાં ગભે ત્માયે અયજી કયી ળકે છે. અગાઉ ફે લયની 
મદુત શતી તે અત્માયે યદ કયલાભાાં આલી છે. તુ્રની ઉંભય ૨૧ લયની થતાાં, અયજદાયની લાવિક 
આલક વનમત આલક કયતાાં લધ ુથતાાં અને રાબાથી નુઃરગ્ન કમાયના ભાવથી આ વશામ ફાંદ કયી 
દેલાભાાં આલે છે. વલધલા રાબાથીઓને યાજમવયકાય દ્વાયા લીભાની સવુલધા યૂી ાડલાભાાં આલે છે.  

 

કોષ્ટક-૭. ગજુયાત યાજ્મભાાં તલધલા ેન્ળન મોજના શઠે કુર રાબાથીઓની 
વાંખ્મા  

(લષ ય૦૦૯-૧૦ થી ય૦૧૪-૧) 
લષ કુર તલધલા રાબાથીઓની વાંખ્મા 
૨૦૦૯-૧૦ ૧૧૭૩૬૪ 
૨૦૧૦-૧૧ ૧૨૩૬૩૬ 
૨૦૧૧-૧૨ ૧૨૨૮૦૯ 
૨૦૧૨-૧૩ ૧૨૪૪૦૫ 
૨૦૧૩-૧૪ ૧૨૯૫૯૩ 
૨૦૧૪-૧૫ ૧૪૪૦૮૫ 
સ્રોત : ભહશરા અને ફાતલકાવની કચેયી, ગાાંધીનગય, (ભાચષ-ય૦૧) 

 

ઉયોતત કોષ્ટ્ટકના આધાયે કશી ળકામ છે કે વનયાધાય વલધલા ેન્ળન મોજનાના રાબાથીઓની 
વાંખ્મા લય ય૦૦૯-૧૦ભાાં ૧૧૭૩૬૪ શતી. જે લધીને ય૦૧૪-૧ભાાં ૧૪૪૦૮ થઈ છે.  

 

૨. તનયાધાય તલધલા ભહશરાઓની તારીભ દ્વાયા પનુઃ સ્થાન કયલાની મોજના 

 યાજ્મ વયકાયના વભાજ સયુક્ષા ખાતા શસ્તકની વનયાધાય વલધલા ભહશરાઓના તારીભ દ્વાયા નુઃ 
સ્થાન કયલાની આવથિક વશામની મોજના ૧ એવપ્રર ૨૦૦૩થી અભરભાાં છે.   

 તલકરાાંગ વ્મક્તતઓ ભાટે વાભાજજક વરભતીની મોજનાઓ   

ગજુયાત યાજ્મભાાં વલકરાાંગ વ્મક્તતઓ ભાટે વાભાજજક વરાભતીની મોજનાઓ નીરે્ મજુફ છે.  
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૧. તલકરાાંગ (દ્રન્ષ્ટશીન, અલ્દ્રન્ષ્ટ, શ્રલણભાંદ, અક્સ્થતલમક ખાભી, ભાનતવક ક્ષતત, ભાનતવક ભાાંદગી) 
વ્મક્તત ભાટે તલકરાાંગ ઓખકાડષ આલાની મોજના 

૨. તલકરાાંગ વ્મક્તતઓને આતથિક વાધન વશામ આલાની મોજના 

        ગજુયાત યાજ્મભાાં વલકરાાંગ વાધન વશામ મોજના શઠે આલાભાાં આલેરી ગ્રાન્ટ, ખર્ય અને 
કુર રાબાથીઓની વાંખ્મા નીરે્ના કોષ્ટ્ટકભાાં યજૂ કયલાભાાં આલી છે. (લય ૧૯૭૦ થી ભાર્ય ય૦૧ 
સધુી) 

 

કોષ્ટક-૮. ગજુયાત યાજ્મભાાં જજલ્રા પ્રભાણે તલકરાાંગ વાધન વશામ મોજના 
શઠે આલાભાાં આલેરી ગ્રાન્ટ, ખચષ અને કુર રાબાથીઓની વાંખ્મા 
જજલ્રાનુાં નાભ કુર ગ્રાન્ટ 

(રાખભાાં) 
કુર ખચષ (રાખભાાં) કુર રાબાથીઓની 

વાંખ્મા 
અભદાલાદ ૩૧૭૫૦૦૦ ૩૧૬૮૩૭૫ ૭૭૫ 
ગાાંધીનગય ૯૮૫૫૦૦ ૯૮૪૪૭૭ ૨૧૫ 
ભશવેાણા ૧૪૮૫૦૦૦ ૧૪૮૪૭૦૦ ૪૨૮ 
ાટણ ૬૧૪૦૦૦ ૬૧૩૪૮૪ ૧૫૩ 
ફનાવકાાંઠા ૭૩૫૦૦૦ ૭૧૪૮૩૭ ૨૦૩ 
વાફયકાાંઠા ૧૦૭૫૨૦૦ ૧૦૭૪૧૦૦ ૩૦૦ 
સયેુન્રનગય ૧૦૦૮૦૦૦ ૧૦૦૭૮૮૮ ૨૪૫ 
બાલનગય ૧૩૭૩૦૦૦ ૧૩૭૧૨૪૨ ૩૦૬ 
અભયેરી ૭૨૦૦૦૦ ૭૧૮૩૧૩ ૨૦૧ 
યાજકોટ ૧૫૦૦૦૦૦ ૧૪૯૯૨૯૮ ૩૩૮ 
જુનાગઢ ૯૩૬૭૦૦ ૯૩૬૫૮૩ ૨૭૦ 
ોયફાંદય ૧૧૧૨૦૦૦ ૧૦૮૮૯૭૫ ૨૮૧ 
જાભનગય ૯૭૧૪૦૦ ૯૧૭૩૦૦ ૨૬૩ 
કછછ ૫૫૮૦૦૦ ૫૫૭૩૩૩ ૧૩૧ 
લડોદયા ૨૫૯૦૦૦૦ ૨૫૬૮૭૯૫ ૭૬૨ 
ખેડા ૧૨૧૫૦૦૦ ૧૨૧૭૫૪૫ ૨૬૧ 
આણાંદ ૫૧૮૦૦૦ ૫૦૫૨૬૭ ૧૩૪ 
બરૂર્ ૫૯૨૦૦૦ ૫૫૬૮૭૫ ૧૩૬ 
નભયદા ૬૪૭૦૦૦ ૬૪૦૩૦૦ ૧૪૭ 
ાંર્ભશાર ૮૧૫૧૦૦ ૭૮૪૪૨૭ ૧૭૭ 
દાશોદ ૩૦૩૯૦૦ ૩૦૩૯૦૦ ૮૫ 
સયુત ૪૦૯૩૦૦ ૪૦૮૯૪૩ ૮૪ 
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તાી ૩૭૫૨૬૭ ૩૭૫૨૦૦ ૯૫ 
ડાાંગ ૧૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦ ૨૯ 
લરવાડ ૬૯૦૭૦૦ ૬૮૯૨૭૬ ૨૫૯ 
નલવાયી ૩૬૬૦૦૦ ૩૬૪૧૮૨ ૧૨૭ 
કુર ૨૪૮૭૧૦૬૭ ૨૪૭૦૫૬૬૫ ૬૪૦૫ 
સ્રોત : વભાજ સયુક્ષા ખાત,ુ ગાાંધીનગય, ભાચષ (ય૦૧) 

ઉયોતત કોષ્ટ્ટકના આધાયે કશી ળકામ છે કે ગજુયાત યાજ્મભાાં વલકરાાંગ વાધન વશામ મોજના 
શઠે કુર ૬૪૦ વલકરાાંગ વ્મક્તતઓને મોજનાનો રાબ ભળમો છે. અભદાલાદ જજલ્રાભાાં વૌથી લધાયે 
૭૭ વલકરાાંગ વ્મક્તતઓને મોજનાનો રાબ ભળમો છે, જમાયે ડાાંગ વૌથી ઓછી ય૯ વલકરાાંગ 
વ્મક્તતઓને મોજનાનો રાબ ભળમો છે. 

 

૩. તલકરાાંગ તલદ્યાથીઓને તલકરાાંગ તળષ્મવતૃિ આલાની મોજના 
       આવથિક યીતે નફા લારીઓના વલકરાાંગ ફાકોને વળક્ષણ આલાના શતેથુી ળૈક્ષગણક વાધનોની 
ખયીદી કયલા, વળક્ષણ ભાટે પ્રોત્વાહશત કયલા અને વળક્ષણ ખર્યભાાં કેટરેક અંળે ભદદ કયલાના શતેથુી આ 
મોજના ળરૂ કયલાભાાં આલી છે. ગજુયાતભાાં વલકરાાંગ વળષ્ટ્મવવૃિ મોજના શઠે પાલલાભાાં આલેરી 
ગ્રાન્ટ, ખર્ય અને કુર રાબાથીઓની વાંખ્મા (લય ૧૯૬૫ થી ભાર્ય ય૦૧ સધુી) 

કોષ્ટક-૯. ગજુયાતભાાં જજલ્રા પ્રભાણે તલકરાાંગ તળષ્મવતૃિ મોજના શઠે 
પાલલાભાાં આલેરી ગ્રાન્ટ, ખચષ અને કુર રાબાથીઓની વાંખ્મા 
જજલ્રાનુાં નાભ કુર ગ્રાન્ટ 

(રાખભાાં) 
કુર ખચષ (રાખભાાં) કુર રાબાથીઓની 

વાંખ્મા 
અભદાલાદ ૩૩૪૯૦૦૦ ૩૩૪૯૦૦૦ ૨૩૯૦ 
ગાાંધીનગય ૮૪૪૫૦૦ ૮૪૦૦૦૦ ૬૪૪ 
ભશવેાણા ૨૬૬૫૫૦૦ ૨૬૬૬૫૦૦ ૨૨૦૨ 
ાટણ ૧૩૨૬૫૦૦ ૧૩૨૬૫૦૦ ૧૦૨૯ 
ફનાવકાાંઠા ૧૯૬૧૦૦૦ ૧૯૬૧૦૦૦ ૧૪૫૬ 
વાફયકાાંઠા ૧૭૧૫૫૦૦ ૧૭૧૦૫૦૦ ૧૩૨૯ 
સયેુન્રનગય ૯૧૮૫૦૦ ૯૧૭૫૦૦ ૮૧૯ 
બાલનગય ૧૮૦૬૦૦૦ ૧૮૦૩૫૦૦ ૧૪૦૧ 
અભયેરી ૧૩૧૯૦૦૦ ૧૩૧૫૦૦૦ ૯૪૩ 
યાજકોટ ૧૫૮૯૫૦૦ ૧૫૮૯૫૦૦ ૧૩૫૦ 
જુનાગઢ ૧૬૬૮૦૦૦ ૧૬૬૮૦૦૦ ૧૨૨૯ 
ોયફાંદય ૪૨૪૫૦૦ ૪૨૪૫૦૦ ૩૨૮ 
જાભનગય ૧૧૬૨૦૦૦ ૧૧૬૨૦૦૦ ૯૨૦ 
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કછછ ૮૩૦૦૦૦ ૮૩૦૦૦૦ ૭૦૧ 
લડોદયા ૧૭૨૭૦૦૦ ૧૭૨૭૦૦૦ ૧૪૩૦ 
ખેડા ૩૭૬૧૦૦૦ ૩૭૬૧૦૦૦ ૩૦૫૮ 
આણાંદ ૨૬૮૦૦૦૦ ૨૬૭૨૦૦૦ ૨૧૭૪ 
બરૂર્ ૬૫૧૫૦૦ ૬૫૧૫૦૦ ૫૬૫ 
નભયદા ૩૦૪૦૦૦ ૨૯૭૫૦૦ ૨૮૪ 
ાંર્ભશાર ૨૧૫૪૫૦૦ ૨૧૪૫૫૦૦ ૧૮૪૧ 
દાશોદ ૧૦૦૨૦૦૦ ૧૦૦૨૦૦૦ ૮૨૦ 
સયુત ૨૪૬૮૫૦૦ ૨૪૬૮૫૦૦ ૧૮૬૧ 
તાી ૧૨૧૦૦૦ ૧૨૧૦૦૦ ૯૮ 
ડાાંગ ૧૬૧૫૦૦ ૧૬૧૫૦૦ ૧૩૨ 
લરવાડ ૮૨૧૦૦૦ ૮૨૧૦૦૦ ૬૬૧ 
નલવાયી ૩૭૮૪૮૫૦૦ ૩૭૮૦૭૫૦૦ ૩૦૦૧૮ 
કુર ૩૭૮૯૦૫૦૦ ૩૭૮૫૦૦ ૩૦૦૫૯ 
સ્રોત : વભાજ સયુક્ષા ખાત,ુ ગાાંધીનગય, ભાચષ (ય૦૧) 

ઉયોતત કોષ્ટ્ટકના આધાયે કશી ળકામ છે કે ગજુયાત યાજ્મભાાં વલકરાાંગ વળષ્ટ્મવવૃિ મોજના શઠે 
કુર ૩૦૦૯ વલકરાાંગ વલદ્યાથીઓને મોજનાનો રાબ ભળમો છે. જેભાાં ખેડા જજલ્રાભાાં વૌથી લધાયે 
૩૦૮ વલદ્યાથીઓને મોજનાનો રાબ ભળમો છે. જ્માયે તાીભાાં ૯૮ વલદ્યાથીઓને મોજનાનો રાબ ભળમો 
છે.  

 

૪. તલકરાાંગ તલદ્યાથીઓને ઉચ્ચ અભ્માવક્રભ/ ટેક્તનકર તારીભ ભાટે આતથિક વશામ આલાની મોજના 

          વલકરાાંગ વ્મક્તતએ ટૂાંકાગાાના વ્માલવાવમક અભ્માવક્રભોની તારીભ કે જેભાાં યોજગાયી 
ભેલલાની ળક્યતા શોમ તેલા ઉછર્ અભ્માવક્રભભાાં તારીભ પીના ૫૦ ટકા અથલા તો રૂ.૨૫૦૦ ફે 
ભાાંથી જે ઓછાં શોમ તેટરી વશામ આલાભાાં આલે છે. રાબાથી ૪૦ ટકા કે તેથી લધ ુ વલકરાાંગતા 
ધયાલતા શોમ અને મૂ ગજુયાતના યશલેાવી શોમ તેઓ આ રાબ ભેલલાાત્ર થળે. રાબાથીની 
ોતાની કે તેના કુટુાંફની લાવિક આલક ગ્રામ્મ વલસ્તાયભાાં રૂ. ૪૭,૦૦૦ અને ળશયેી વલસ્તાયભાાં રૂ. 
૬૮,૦૦૦ થી લધ ુ ન શોલી જોઈએ. આ મોજનાનો રાબ એવ.એવ.વી., એર્.એર્.વી., સ્નાતક કે 
ટેક્તનકર તારીભ ાવ થમેરા રાબાથીને ભી ળકે છે. આ મોજના શઠે તભાભ પ્રકાયના ટેક્તનકર 
અભ્માવક્રભો કે જેભાાં યોજગાયી ભલાની ળક્યતા શોમ તેનો વભાલેળ થામ છે. આ મોજનાનો રાબ ૧૮ 
લયની લધાયે  ઉંભયના વલકરાાંગ વ્મક્તતઓને ભે છે. 
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૫. તલકરાાંગ વ્મક્તતને એવ.ટી. ફવભાાં ભપત મવુાપયી કયલાની મોજના  

          યાજ્મ વયકાય દ્વાયા વલકરાાંગ વ્મક્તતઓ, વલકરાાંગ ફાકોને કોઈ ણ પ્રકાયના કાભના અથે 
ફવભાાં મવુાપયી કયલાભાાં આલે છે તે મવુાપયી ખર્યભાાં આવથિક યાશત આલાના શતેથુી આ મોજના 
અભરભાાં મકૂલાભાાં આલી છે. જે દ્વાયા વલકરાાંગ રોગો ગજુયાત યાજ્મની શદભાાં એવ.ટી.વનગભની ફવભાાં 
મવુાપયી કયી ળકે છે.  

          લય ૧૯૯૫ થી ભાર્ય ૨૦૧૫ સધુી આ મોજના અંતગયત કુર રૂ.૨૫૩૬.૮૧ રાખની જોગલાઈ 
કયલાભાાં  આલી છે. અને કુર ખર્ય રૂ.૨૫૩૬.૮૧ રાખનો કયલાભાાં આવ્મો છે. કુર રાબાથીઓની વાંખ્મા 
૩૧૭૬૬૯ જેટરી છે.  

૬. તલકરાાંગ વ્મક્તતઓ ભાટે ઇન્ન્દયા ગાાંધી યાષ્રીમ તલકરાાંગ ેન્ળન મોજના (વાંત સયૂદાવ મોજના) 

          ૬૪ લયથી ઓછી ઉંભયલાી તથા ૮૦ ટકાથી લધ ુવલકરાાંગતા ધયાલતી, ગયીફી યેખા શઠે 
૦ થી ૧૬ સ્કોય ધયાલતી વ્મક્તતઓને નાણાાંકીમ વશામ આી નુઃ સ્થાન કયલાના શતેથુી આ મોજના 
૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯ થી અભરભાાં મકૂલાભાાં આલી છે. ૧૭ લયથી ઓછી ઉંભયલાી અાંગ વ્મક્તતઓને 
ભાવવક રૂ.૨૦૦ની વશામ આયોગ્મ અને વળક્ષણ ભાટે ચકૂલલાભાાં આલે છે. ૧૮ થી ૬૪ લયની અાંગ 
વ્મક્તતઓને ભાવવક રૂ.૪૦૦ની આવથિક વશામ ચકૂલલાભાાં આલે છે.  

ગજુયાત યાજ્મભાાં ઈસ્ન્દયા ગાાંધી યાષ્ટ્રીમ વલકરાાંગ ેન્ળન મોજના (વાંત સયુદાવ મોજના) શઠે 
આલાભાાં આલેરી ગ્રાન્ટ ખર્ય અને કુર રાબાથીઓની વાંખ્મા (લય ૨૦૦૯ થી ભાર્ય ય૦૧ સધુી) 

કોષ્ટક-૧૦. ગજુયાત યાજ્મભાાં જજલ્રા પ્રભાણે  ઈન્ન્દયા ગાાંધી યાષ્રીમ તલકરાાંગ 
ેન્ળન મોજના (વાંત સયુદાવ મોજના) શઠે આલાભાાં આલેરી ગ્રાન્ટ ખચષ અને કુર 
રાબાથીઓની વાંખ્મા 
જજલ્રાનુાં નાભ કુર ગ્રાન્ટ 

(રાખભાાં) 
કુર ખચષ (રાખભાાં) કુર રાબાથીઓની વાંખ્મા 

અભદાલાદ ૧૭૧૩૪૫૦૦ ૧૭૧૦૯૦૦૦ ૪૫૪૦ 
ગાાંધીનગય ૪૫૦૮૨૦૦ ૪૫૦૭૪૨૫ ૧૦૦૭ 
ભશવેાણા ૧૦૨૦૦૦૦૦ ૧૦૧૮૮૪૪૦ ૩૦૯૧ 
ાટણ ૬૮૭૫૦૦૦ ૬૬૭૫૮૮૦ ૧૬૬૭ 
ફનાવકાાંઠા ૬૬૩૯૦૦૦ ૬૬૩૮૩૧૦ ૮૭૭ 
વાફયકાાંઠા ૮૬૮૦૦૦૦ ૮૬૭૭૮૧૫ ૧૯૧૬ 
સયેુન્રનગય ૮૦૭૦૦૦૦ ૮૦૬૪૪૪૦ ૨૫૨૨ 
બાલનગય ૮૧૫૦૦૦૦ ૮૧૪૬૧૧૦ ૨૦૯૧ 
અભયેરી ૫૬૮૧૦૦૦ ૫૬૭૩૧૫૦ ૧૧૪૨ 
યાજકોટ ૮૮૨૫૩૦૦ ૮૮૨૫૨૭૫ ૨૫૧૦ 
જુનાગઢ ૮૨૬૭૨૦૦ ૮૨૨૩૦૯૫ ૨૦૬૮ 
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ોયફાંદય ૪૬૦૦૦૦૦ ૪૩૯૫૫૬૦ ૧૧૦૭ 
જાભનગય ૮૭૧૫૦૦૦ ૮૭૧૨૪૮૦ ૨૦૨૧ 
કછછ ૪૫૫૦૦૦૦ ૪૫૪૮૧૮૦ ૧૦૭૫ 
લડોદયા ૮૩૨૮૧૦૦ ૮૩૧૬૧૦૫ ૨૦૨૨ 
ખેડા ૯૦૦૦૦૦૦ ૮૯૩૯૦૭૦ ૨૭૪૪ 
આણાંદ ૭૦૦૪૦૦ ૬૯૭૧૦૦૦ ૨૨૯૮ 
બરૂર્ ૩૭૩૩૧૦૦ ૩૭૩૧૫૭૦ ૭૦૩ 
નભયદા ૨૭૪૭૦૦૦ ૨૭૧૩૭૮૦ ૫૩૪ 
ાંર્ભશાર ૯૮૨૯૯૦૦ ૯૮૨૯૮૦૦ ૨૬૯૬ 
દાશોદ ૯૬૨૧૮૦૦ ૯૪૦૪૭૬૦ ૨૨૭૧ 
સયુત ૯૫૭૦૦૦૦ ૯૪૭૫૦૯૫ ૨૫૪૬ 
તાી ૨૪૦૧૯૦૦ ૨૩૮૫૮૦૦ ૫૦૧ 
ડાાંગ ૧૦૦૮૪૦૦ ૧૦૦૭૮૫૫ ૨૦૩ 
લરવાડ ૬૧૬૫૦૦૦ ૬૧૬૩૪૧૫ ૧૦૮૬ 
નલવાયી ૪૦૭૯૦૦૦ ૪૦૭૨૩૮૦ ૬૬૧ 
કુર ૧૮૪૩૮૩૪૦૦ ૧૮૩૩૯૫૭૯૦ ૪૫૮૯૯ 
સ્રોત : વભાજ સયુક્ષા ખાત,ુ ગાાંધીનગય, ભાચષ (ય૦૧) 
 

ઉયોતત કોષ્ટ્ટકના આધાયે કશી ળકામ છે કે ગજુયાત યાજ્મભાાં લય ૨૦૦૯ થી ભાર્ય ય૦૧ના 
વભમગાા દયવભમાન ૪૮૯૯ વલકરાાંગ વ્મક્તતઓને ઈસ્ન્દયા ગાાંધી યાષ્ટ્રીમ વલકરાાંગ ેન્ળન 
મોજનાનો રાબ ભળમો છે. વૌથી લધાયે રાબાથીઓની વાંખ્મા અભદાલાદ જજલ્રાભાાં છે. જ્માયે વૌથી 
ઓછી વાંખ્મા ડાાંગ જજલ્રાભાાં છે.  

૭. તલકરાાંગ વ્મક્તતઓના કુટુાંફીજનને લીભા વશામ આલાની મોજના  

           ૨૮ ભાર્ય ૨૦૦૭ થી વલકરાાંગ વ્મક્તતઓના કુટુાંફીજનને લીભા વશામ આલાની મોજના 
ભાંજૂય કયલાભાાં આલી છે. લય ૨૦૦૭ થી ભાર્ય ૨૦૧૫ સધુી આ મોજના અંતગયત કુર રૂ.૫૦ રાખની 
જોગલાઈ કયલાભાાં  આલી છે. અને કુર ખર્ય રૂ.૧૫ રાખનો કયલાભાાં આવ્મો છે. કુર રાબાથીઓની 
વાંખ્મા ૪ જેટરી છે.  

૮. તલકરાાંગ તલધલા ફશનેોને ભકાન ફાાંધકાભ ભાટે વશામ આલાની મોજના 

        ૩૧ ભાર્ય ૨૦૦૮થી વલકરાાંગ વલધલા ફશનેોને ભકાન ફાાંધકાભ ભાટે રૂ.૪૭,૫૦૦ + રૂ.૭૩૦૦ 
ભી કુર રૂ.૫૪,૮૦૦ની ભકાન વશામ આલાની મોજના ભાંજૂય કયલાભાાં આલી છે. યાજ્મની વલકરાાંગ 
વલધલા ફશનેોની હયક્સ્થવત ધ્માને રઈ તેઓ વભાજભાાં વમ્ભાનલૂયકનુાં જીલન જીલી ળકે તે શતેથુી ૪૦ 
ટકા કે તેથી લધ ુ વલકરાાંગતા ધયાલતી વલધલા ભહશરાઓને આલાવ વશામ મોજના શઠે વશામ 
આલાભાાં આલે છે.  



KCG-Portal of Journals 
 

19 | P a g e  
 

ગજુયાત યાજ્મભાાં વલકરાાંગ વલધલા ફશનેોને ભકાન વશામની મોજના શઠે આલાભાાં આલેરી 
ગ્રાન્ટ, ખર્ય અને કુર રાબાથીઓની વાંખ્મા (લય-૨૦૦૮ થી ભાર્ય ય૦૧ સધુી) 

કોષ્ટક-૧૧. ગજુયાત યાજ્મભાાં જજલ્રા પ્રભાણે તલકરાાંગ તલધલા ફશનેોને ભકાન 
વશામની મોજના શઠે આલાભાાં આલેરી ગ્રાન્ટ, ખચષ અને કુર રાબાથીઓની વાંખ્મા 
જજલ્રાનુાં નાભ કુર ગ્રાન્ટ 

(રાખભાાં) 
કુર ખચષ (રાખભાાં) કુર રાબાથીઓની 

વાંખ્મા 
ાટણ ૪૦,૦૦૦ ૩૦,૦૦૦ ૧ 
ફનાવકાાંઠા ૨૦,૦૦૦ ૧૦,૦૦૦ ૧ 
બાલનગય ૨૨,૫૦૦ ૨૨,૫૦૦ ૧ 
આણાંદ ૩૦,૦૦૦ ૩૦,૦૦૦ ૧ 
ાંર્ભશાર ૧,૨૦,૦૦૦ ૯૦,૦૦૦ ૪ 
દાશોદ ૧૦,૦૦૦ ૧૦,૦૦૦ ૧ 
તાી ૪૦,૦૦૦ ૨૦,૦૦૦ ૧ 
લરવાડ ૯૫૭૦૦૦ ૯૫૬૨૫ . 

કુર ૩,૭૮,૨૦૦ ૨૮૮૧૨૫ ૧૪ 
સ્રોત : વભાજ સયુક્ષા ખાત,ુ ગાાંધીનગય, ભાચષ (ય૦૧) 

ઉયોતત કોષ્ટ્ટકના આધાયે કશી ળકામ છે કે ગજુયાત યાજ્મભાાં વલકરાાંગ વલધલા ફશનેોને ભકાન 
વશામની મોજના શઠે આઠ જીલ્રાભાાં ભાત્ર ૧૪ વલકરાાંગ વલધલા ફશનેોને મોજનાનો રાબ ભળમો છે.  

૯. ભશતિ અષ્ટાલક્ર વમદુામ આધાહયત મોજના (વમદુામ આધાહયત મોજના પનુઃલવન મોજના) 

          યાજ્મ વયકાયે વલકરાાંગ વ્મક્તતઓના વળક્ષણ, તારીભ અને વામહુશક નુઃસ્થાન ભાટે ૪ 
જાન્યઆુયી ૨૦૦૧થી ભશવિ અષ્ટ્ટાલક્ર વમદુામ આધાહયત મોજના (વમદુામ આધાહયત મોજના 
નુઃલવન મોજના) અભરભાાં મકૂી છે. આ મોજના શઠે અાંગોને વળક્ષણ, આયોગ્મ, તારીભ અને 
નુઃસ્થાનને રગતી વલવલધ જાણકાયી તથા રાબો તાલકુા/ગ્રામ્મ કક્ષાએ ઉરબ્ધ કયલાનો છે.  

૧૦. ોરીમોના દદીઓ ભાટે ળસ્ત્રહક્રમા અને તે છીના કામષક્રભની મોજના  

           ગયીફ ોરીમોગ્રસ્ત ફાકોને ભપત ઓયેળન અને ત્માયફાદની વાયલાય ભી યશ ેતેભજ  
વભાજભાાં આ પ્રભાણેની વલકરાાંગતા અટકાલલા અંગેના કામયક્રભો ળરૂ કયલા આ મોજના ળરૂ કયલાભાાં 
આલી છે. લય ૧૯૯૫ થી ભાર્ય ૨૦૧૫ સધુી આ મોજના અંતગયત કુર રૂ.૯.૯૦ રાખની જોગલાઈ 
કયલાભાાં  આલી છે. અને કુર ખર્ય રૂ.૯.૫૨ રાખનો કયલાભાાં આવ્મો છે. કુર રાબાથીઓની વાંખ્મા ૨૭૨ 
જેટરી છે.  

૯. ગજુયાતભાાં વાભાજજક વરાભતી મોજનાના ડકાયો  

વાભાજજક વરાભતીની મોજનાને કઈ યીતે લધ ુવક્ષભ અને કામયયત ફનાલી ળકામ તે ભાટે મોગ્મ 
પેયપાય જરૂયી છે.  
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1) વભાજના લાંગર્તોની મોગ્મ જરૂહયમાતોને વભજલી જોઈએ. વ્મક્તત અથલા કુટુાંફની મખુ્મ જરૂહયમાતો 
કઈ છે, તેભને કેલા પ્રકાયની વભસ્માઓનો વાભનો કયલો ડે છે. લગેયે ફાફતો અંગે અભ્માવ શાથ 
ધયલા જોઈએ. વયકાયે તેભની જરૂહયમાત પ્રભાણે મોજના અને તેની વશામભાાં પેયપાય કયલા જરૂયી 
ફને છે. 

2) વયકાય દ્વાયા વાભાજજક વરાભતીની વલવલધ મોજનાભાાં આતી આવથિક વશામ શાસ્માસ્દ જેલી છે, 
લતયભાન વભમની ભોંઘલાયીને જોતા તેભાાં લધાયો કયલો જરૂયી છે. ફુગાલાભાાં થતા લધાયા વાથે 
ેન્ળનની યકભભાાં લધાયો જરૂયી છે. અન્મથા ફુગાલાના દયભાાં થતો લધાયો ેન્ળનની 
અવયકાયકતાને નાબદૂ કયી નાખે છે. ેન્ળનની યકભ રાબાથીને દય ભહશને વભમવય ભી ળકે તેલી 
વ્મલસ્થા કયલી જોઈએ.  

3) વાભાજજક વરાભતીની મોજનાની ભાહશતી ફધા રોકોને વયતાથી ભી ળકે તેલા પ્રમત્નો કયલા 
જોઈએ, ેન્ળન મોજનાનો પ્રર્ાય કયલો જોઈએ. 

4) લતયભાન વભમભાાં ઘણા કુટુાંફો અને રાબાથી એલા છે કે જેભને ખયેખય વાભાજજક વરાભતીના રાબો 
ભલા જોઈએ યાંત ુઅયૂતી ભાહશતી અને જાગતૃતાના કાયણે તેઓ તેનો રાબ રઇ ળકતા નથી. 
ઉયાાંત જજલ્રા કરેતટયની કરે્યીએ જઈને પોભય બયલાની તેભજ ેન્ળન/રાબ ભેલલા ભાટેની 
પ્રહક્રમા રાાંફી શોમ છે. લાયાંલાય ધક્કા ખલડાલે છે. તેથી આ સવુલધાનો રાબ ભેલી ળકતા નથી. 

5) કેટરીક મોજનાભાાં જેભકે વદૃ્ધો વાલ એકરા યશતેા શોમ જેભની વાયવાંબા કયલાલાા કોઈ ન શોમ 
તેલા વદૃ્ધોને વદૃ્ધાશ્રભભાાં યશઠેાણની સવુલધા આલી જોઈએ. તેભના કૌળલ્મ પ્રભાણે ત્માાં તેભને કાભની 
તકો આલી જોઈએ. 

6) મોજનાનો રાબ ભેલલા ભાટે ગફનજરૂયી વલગતો દૂય કયીને ેન્ળન ભાંજૂયીની પ્રહક્રમા ઝડી 
ફનાલલી જોઈએ. 

7) મોજનાની વાંણૂય જાણકાયી ટી.લી. રે્નરોભાાં જાશયેાતો દ્વાયા આલી જોઈએ, જેથી લધાયેભાાં લધાયે 
રોકોને મોજનાની જાણકાયી ભી યશ.ે 

8) યાજ્મના દયેક ગ્રાભીણ અને ળશયેી વલસ્તાયોભાાં જાશયે સ્થોએ મોજનાની ાત્રતાની જોગલાઈ તથા 
રાબો ભેલલાની કામયલાશીના ોસ્ટયો ર્ોંટાડલા જોઈએ. 

9) વભાજના લાંગર્તો ભાટે ભદદગશૃની સ્થાના કયલી જોઈએ. 
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