
 
 

 
 

અનસુિુચત જાિતના જ િરયાતમદં લોકો માટે ક યાણકારી અને િવકાસલક્ષી 
યોજનાઓ 

 
િજ લા પચંાયતની સમાજ ક યાણ શાખા દર્ારા હાથ ધરવામા ં આવેલ અનસુિુચત 

જાિતના ઉત્કષર્ની યોજનાઓ મખુ્ય તર્ણ િવભાગમા ંવહેંચાયેલી છે.  
 

૧. શૈક્ષિણક 

૨. ગહૃિનમાર્ણ 

૩. આિથર્ક ઉત્કષર્ 
  

૧.શૈક્ષિણક :- 
  

અનસુિુચત જાિતના શાળામા ંઅભ્યાસ કરતા ં િવ ાથીર્ઓને છાતર્વિૃત, િશ યવિૃત અને 
પરીક્ષા ફી, િશક્ષણ ફી ની સવલતો સરકાર ીએ નકકી કરેલ ધારાધોરણો મજુબ આપવામા ં
આવેલ છે. િપર્-મેટર્ીક િશ યવિૃ ની યોજના હઠેળ અનસુિૂચત જાિતઓના િવ ાથીર્ઓને િશ યવિૃ  
આપવામા ંઆવે છે. મના ં મા-બાપ અ વચ્છ યવસાયમા ં રોકાયેલા છે તેવા અનસુિુચત 
જાિતના િવ ાથીર્ઓને િપર્-મેટર્ીક  િશ યવિૃ  અને ગણવેશ સહાય આપવામા ંઆવે છે. સદરહુ ં
યોજનાનો લાભ ડી.બી.ટી માધ્યમ ારા િવ ાથીર્ના સીધા બેંક ખાતામા ંઆપવામા ંઆવે છે. આ 
પર્કારની િવભી  શૈક્ષિણક યોજનાઓ નીચે પર્માણે છે. 
(A) પ ર તલાલ મજ દુાર િ .એસ.એસ.સી. િશ ય િૃ  ;- 

• ગર્ાટં-ઇન-એઇડ, સરકારી શાળાઓમા ંભણતા િવ ાથીર્ઓને ધોરણ ેÐ ૧ થી પ મા ંકુમાર 
/કન્યા  તથા ધો-૬ થી ૮ કુમારને .૫૦૦/- 

• ધોરણ ૬ થી ૮ કન્યાને . ૭૫૦/- 

• ધો- ૯ થી ૧૦મા ંકન્યા અને કુમારને |. ૭૫૦/- વાિષર્ક િશ યવિૃ  આપવામા ંઆવે છે. 
• િશ યવિૃત આ યોજનામા ંઆવક મયાર્દા નથી.  

 (B) ધોરણ 9-10ના અ .ુ િતના િવ ાથ ઓને ભારત સરકારની િશ ય િૃ  ;- 
• ખાનગી ગર્ાટં-ઇન-એઇડ તેમજ સરકારી શાળાઓમા ં ભણતા ધોરણ ૯-૧૦ ના 

િવ ાથીર્ઓને િશ યવિૃ  ૧૦ માસ માટે ડે કોલર (માિસક) . ૨૨૫/- ઉપરાતં . 
૭૫૦/- વાિષર્ક એડહોક હો ટેલર (માિસક) . ૫૨૫/- ઉપરાતં .૧૦૦૦/-  વાિષર્ક 
એડહોક િશ યવિૃત આપવામા ં આવે છે. આ િશ યવિૃત યોજનામા ં વાલીની આવક 
મયાર્દા વાિષર્ક . ૨.૫૦ લાખ છે.  

 
 



 
(C) અ વ છ યવસાયમા ંરોકાયેલ વાલીઓના વૂ એસ.એસ.સી. મા ંઅ યાસ કરતા ંબાળકોને 
િુન મેતરાજ િશ ય િૃ   

• સફાઇકામ, ચામડુ ં કમાવવુ,ં કચરો વીણવો વા અ વચ્છ યવસાયમા ં રોકાયેલ 
વાલીઓના બાળકોને ભારત સરકારની સધુારેલી યોજના પર્માણે ધો ૧ થી ૧૦ ના 
િવ ાથીર્ઓને માિસક . ૨૨૫/- તથા વાિષર્ક . ૭૫૦/- એડહોક, જ્યારે હો ટેલરને ધો. 
૩ થી ૧૦મા ંમાિસક . ૭૦૦/- તથા વાિષર્ક . ૧૦૦૦/- એડહોક િશ યવિૃ  તરીકે 
આપવામા ંઆવે છે. 
 

(D) ણ જોડ  ગણવેશ માટ સહાય:- 
• ધોરણ ૧ થી ૮ના િવ ાથીર્ઓને ગણવેશ ખરીદવા માટે આ યોજના હઠેળ કુલ |. 

૬૦૦/- ની સહાય આપવામા ંઆવે છે. 
 

• વાિષર્ક આવક મયાર્દા નથી. 
 

(E) મા  અ ુ ુચત િત પૈક  અિતપછાત િતને િશ ય િૃ  સહાય:-  

• ધોરણ ૧ થી ૮ના સરકારી, ખાનગી, અનદુાિનત શાળા તથા આ મશાળાઓમા ં
અન.ુજાિત પૈકી અિતપછાત જાિતના અભ્યાસ કરતા ં િવ ાથીર્ઓને ખાસ િશ યવિૃ , 
આપવામા ંઆવે છે મા ં કુમાર/કન્યા . ૭૫૦/- િશ યવિૃત આપવાઆઅં આવે છે. 
(આવક મયાર્દા નથી) 

• ધોરણ ૯ થી ૧૦ના સરકારી, ખાનગી, અનદુાિનત શાળા તથા આ મશાળાઓમા ં
અન.ુજાિત અિતપછાત જાિતના અભ્યાસ કરતા ં િવ ાથીર્ઓને ખાસ િશ યવિૃ , 
આપવામા ંઆવે છે. મા ં કુમાર/કન્યા . ૧૦૦૦/- િશ યવિુત આપવામા ંઆવે છે. 
(આવક મયાર્દા નથી) 
 

(F) સર વતી સાધના યોજના:- 
 

• કન્યા કેળવણીને ઉતેજન આપવાના હતેથુી માધ્યમીક શાળાઓમા ંધો-૯મા ંઅભ્યાસ 
કરતી અન.ુજાિતની િવ ાથીર્ઓને, તેમના િનવાસ થાનેથી શાળાનુ ંઅંતર ધ્યાને લીધા 
િસવાય, આવ-જા કરવા માટે સાયકલ ભેટ આપવામા ંઆવે છે. 

• સદરહુ ંયોજના હઠેળ અતેર્ના િજ લાના ગર્ામ્ય િવ તારમા ંવષર્ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન કુલ 
૨૦૫૩ સાયકલો અન.ુજાિતની કન્યાઓને આપવામા ંઆવેલ છે.  

• ધો-૯મા ંઅભ્યાસ કરતી અન.ુજાિતની િવ ાથીર્નીઓ માટે. 
• આવક મયાર્દાનુ ંધોરણ ગર્ામ્ય િવ તાર માટે .1.20 લાખ અને શહરેી િવ તાર માટે 

.1.50 લાખ. 
 
 
 



 
 
(G) બેુદાર રામ  ા ટ-ઇન-એઇડ છા ાલય યોજના:- 
 

• વૈિચ્છક સં થાઓ મારફતે ગર્ાન્ટ ઇન એઇડના ધોરણે ધો. ૮ થી ૧૨ના િવ ાથીર્ઓ માટે 
છાતર્ાલયો ચલાવવામા ંઆવે છે. મા ં િવ ાથીર્ઓનુ ંભોજન ખચર્, વેતન ગર્ાન્ટ, મકાન 
ભાડુ ંવગેરે માટે અનદુાન ચકૂવાય છે. િવ ાથીર્ઓને રહવેા-જમવાની સવલત િવનામ ૂ યે 
પરૂી પાડવામા ંઆવે છે. િનભાવ ખચર્ માટે િવ ાથીર્ દીઠ માિસક . ૧૫૦૦ પર્માણ ેગર્ાન્ટ 
આપવામા ંછે. છાતર્ાલયમા ંપર્વેશ માટે વાિષર્ક આવક મયાર્દા ગર્ામ્ય િવ તારમા ં . ૧.૨૦ 
લાખ છે.  

  
 ઉપલા વગ મા ંઅભ્યાસ કરી શકે તે માટે  િવધાથીર્ઓને પોતાના ગામમા ંભણવાની 
સગવડતા ન હોય તો તેઓ છાતર્ાલયમા ંરહી અભ્યાસ કરી શકે તે માટે રહવેાની, જમવાની 
સગવડ આપવામા ંઆવે છે. આવા છાતર્ાલયો ચલાવતી વૈિચ્છક સં થાઓને છાતર્ દીઠ માિસક 

ા.1500/-ની મયાર્દામા ંરહીને માન્ય સખં્યાના આધારે ૧૦ માસ સહાય આપવામા ંઆવે છે. 
ઉપરાતં કમર્ચારી વેતનગર્ાન્ટ, મકાનભાડા ગર્ાન્ટ િનયમોનસુાર સં થાને ચકૂવવામા ંઆવે છે.  
 

2.વસવાટ :- 
 

 આ સદર નીચનેી યોજનાઓ મખુ્યત્વે મકાન બાધંકામ અંગેની (ડો.આંબેડકર આવાસ)  
યોજનાનો સમાવેશ કરવામા ંઆવે છે. અનસુિુચત જાિતમા ંસમાિવ ટ કુટંુબોને જ કે ઓ પાસે 
રહવેા લાયક ઘર/મકાન ન હોય, પોતાનુ ંજ િરત મકાન ધરાવતા હોય, પોતાનો ખુ લો પ્લોટ 
હોય તેવા ઇસમોને યિકતગત ધોરણે મકાન બાધંવા માટે ગર્ામ્ય િવ તાર તથા શહરેી 
િવ તારમા ંસમાન ધોરણ ે .1,20,000/- સહાય આપવામા ંઆવે છે. તેમજ ટોયલેટ બ્લોક માટે 
. 12,000/- યોજનાના િનયમ પર્માણે આપવામા ંઆવે છે. 

• આવક મયાર્દાનુ ંધોરણ ગર્ામ્ય િવ તાર માટે .1.20 લાખ અને શહરેી િવ તાર માટે 
.1.50 લાખ. 

• અિતપછાત જાિતઓ માટે આવક મયાર્દાનુ ંધોરણ નથી. 
• વતતંર્ માિલકીનો પ્લોટ/જ િરત, રહવેા લાયક મકાન ન હોય તેવા લાભાથીર્ઓ. 

 

3.આિથક ઉ કષ:- 
 અનસુિુચત જાિતના લોકો માટે આિથર્ક ઉત્કષર્ અથેર્ સમાજ ક યાણ િવભાગ ારા િવિવધ 
યોજના અમલમા ંછે. 
 
 
 
 
 
 



(A) ુંવરબાઇ ુ ંમામે  યોજના:-  
અનસુિુચત જાિતઓના કુટંુબની પખુ્ત વયની બે કન્યાના લગ્ન પર્સગેં મામેરા માટે 

.10,000 આપવામા ંઆવે છે. વષર્ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન કુલ 289 લાભાથીર્ઓને .28,90,000/-
ની સહાય ચકૂવવામા ંઆવેલ છે.  

• આવક મયાર્દાનુ ંધોરણ ગર્ામ્ય િવ તાર માટે .1.20 લાખ અને શહરેી િવ તાર માટે 
.1.50 લાખ. 

• લગ્ન થયા તારીખથી ૨(બે) વષર્મા ંઅરજી કરવાની રહશેે  
 
(B) માઇ રમાબાઇ બેડકર સાત ફરા સ હુ લ નની યોજના:- 
 આ યોજનામા ંસમહુ લગ્નમા ંજોડાનાર દંપતીને .10,000ની સહાય આપવામા ંઆવે 
છે. જ્યારે આયોજન કરનાર સં થાને યગુલદીઠ . 2,000/- પર્માણે 10 કરતા ંવધ ુયગુલો માટે 
વધમુા ંવધ ુ .50,000 પર્ોત્સાહન પેટે આપવામા ંઆવે છે. 

• સમહુ લગ્નમા ંજોડાયેલ હોવા જોઇએ. 
• યગુલ લગ્ન માટેની િનયત વય ધરાવતા હોવા જોઇએ. 
• આવક મયાર્દાનુ ંધોરણ ગર્ામ્ય િવ તાર માટે .1.20 લાખ અને શહરેી િવ તાર માટે 

.1.50 લાખ. 
• 10 કરતા ંવધ ુ યગુલો માટે સમહૂલગ્ન થયેલા ં હોય તો સં થાને સહાય મળવાપાતર્ 

રહશેે. 
 (C) સ યવાદ  રા  હ ર ં  મરણો ર સહાય:- 
 આ યોજના હઠેળ કફન, કાઠી સહાય માટે .5,000 ની સહાય આપવામા ંઆવે છે. 

• આવક મયાર્દાનુ ંધોરણ ગર્ામ્ય િવ તાર માટે .1.20 લાખ અને શહરેી િવ તાર માટે 
.1.50 લાખ. 

• આ યોજના હઠેળ કુટંુબના સભ્યના મતૃ્ય ુબાદ લાભાથીર્એ ૬(છ) માસમા ંઅરજી કરવાની 
હોય છે. 
 
 
 

 
 


