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પ્રકરણ - ૧૧ 

સમાિ કલ્યાણ ક્રે ેજસજધ્ધ 

 કચ્છ જિલ્લાના ગ્રામ્ય જિસ્તારના અનુસુજચત જાજતના લોકો માટે સમાિ કલ્યાણ િાખા જિ.પં. કચ્છ દ્િારા જિજિધ 

ક્ેરે ચાલતી યોિનાઓની અને તેની થયેલ કામગીરીની જિગત નીચે મુિબ છે. 

 

િૈક્જણક ક્રે ે

એસ.એસ.સી. પિૂનેા જિદ્યાથીઓ માટ ેપકરજક્તલાલ મિમદુાર જિષ્યિૃજત યોિના 

• આ યોિના હેઠળ અનુ.જાજતના ગ્રામ્ય/િહેરી જિસ્તારના ધો. ૧ થી ૮ માં અભ્યાસ કરતા બાળકોને આ લાભ મળિાપાર 

છે. 

ગરીબી નાબદૂી કાયવક્રમ હઠેળ એસ.એસ.સી. પિૂનેા જિદ્યાથીઓ માટ ેરાજ્ય જિષ્યિજૃત્ત યોિના 

• આ યોિના હેઠળ અનુ.જાજતના ગ્રામ્ય/િહેરી જિસ્તારના ધો. ૧ થી ૮ માં અભ્યાસ કરતા બાળકોને આ લાભ મળિાપાર 

છે. 

અન.ુજાજતના અસ્િચ્છ વ્યિસાયમા ંરોકાયલે િાલીઓના બાળકોન ેપિૂવ એસ.એસ.સી. મુજન મતેરાિ રાજ્ય જિષ્યિજૃત યોિના 

• આ યોિના હેઠળ અનુ.જાજતના ગ્રામ્ય/િહેરી જિસ્તારના ધો. ૧ થી ૮ માં અભ્યાસ કરતા બાળકોને તથા ધો. ૯ થી ૧૦ 

માં ગ્રામ્ય જિસ્તારની હાઇસ્કુલોમા ંઅભ્યાસ કરતા અસ્િચ્છ વ્યિસાય કરતા િાલીઓના બાળકોને આ લાભ મળિાપાર 

છે. આ યોિનાનો લાભ એકિ િાલીના િધુમાં િધુ બે બાળકોને મળિાપાર છે. 

અનુસજુચત જાજતના બાળકોન ેમફત પસુ્તક/કપડા સહાય (ગણિિે સહાય) 

• આ યોિના હેઠળ અનુ.જાજતના ગ્રામ્ય/િહેરી જિસ્તારના ધો. ૧ થી ૮ માં અભ્યાસ કરતા બાળકોને બે િોડ ગણિેિ 

ખરીદિા માટે રૂ. ૨૦૦/- લેખે સહાય આપિાની રહે છે. 

અન.ુજાજત પકૈી અજત પછાત જાજતના ધો. ૧ થી ૮ મા ંઅભ્યાસ કરતા બાળકોન ેજિષ્યિૃજત સહાય યોિના 

• આ યોિના હેઠળ અનુ.જાજતના ગ્રામ્ય/િહેરી જિસ્તારના ધો. ૧ થી ૮માં અભ્યાસ કરતા અજત પછાત જાજતના બાળકોને 

આ લાભ મળિાપાર છે. 

અન.ુજાજત પકૈી અજત પછાત જાજતના ધો. ૯ થી ૧૦ મા ંઅભ્યાસ કરતા બાળકોન ેજિષ્યિજૃત સહાય યોિના 

• આ યોિના હેઠળ અનુ.જાજતના ગ્રામ્ય/િહેરી જિસ્તારના ધો. ૯ થી ૧૦ માં અભ્યાસ કરતા અજત પછાત જાજતના 

બાળકોને આ લાભ મળિાપાર છે. 

ભારત સરકારની જપ્ર-મકેરક જિષ્યિૃજત યોિના 

• આ યોિના હેઠળ અનુ.જાજતના ગ્રામ્ય/િહેરી જિસ્તારના ધો. ૯ થી ૧૦ માં ગ્રામ્ય જિસ્તારની હાઇસ્કુલોમાં અભ્યાસ 

કરતા બાળકોને આ લાભ મળિાપાર છે. 

સુબદેાર રામજી આબેડકર છારાલયન ેઅનદુાન યોિના 

• આ યોિના હેઠળ અનુ. જાજતના ૭૦ ટકા જિદ્યાથીઓ તથા બક્ીપંચના ૨૦ ટકા જિદ્યાથીઓ તથા ૧૦ ટકા ઈતર બીન 

પછાત જિદ્યાથીઓને એક જિદ્યાથી દીઠ રૂ. ૧૫૦૦/- માજસક લેખે જનભાિ અનુદાન આપિાની િોગિાઈ છે. તેમિ 

જિદ્યાથી પ્રજત માસ રૂ. ૫૦/- લેખે સંસ્થાને મકાન ભાડુ ચુકિિાની િોગિાઈ છે. તેમિ છારાલયમાં ફરિ બજાિતા 

કમવચારીઓને સરકારશ્રી તરફથી જનયત થયેલ િેતન સંસ્થા મારફત ચુકિિાની યોિના અમલમાં છે. 
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સરસ્િજત સાધના (સાયકલ ભટે) યોિના 

• આ યોિના હેઠળ અનુ. જાજતની ધો. ૯ મા ંઅભ્યાસ કરતી કન્યાને સરકારશ્રી તરફથી સાયકલ સહાય યોિના અમલમાં 

છે. િેમા ંિાલીની િાર્ષવક આિક મયાવદા રૂ. ૧,૨૦,૦૦૦/- ની છે. 

 

આર્થવક ઉત્કષવ ક્રે ે

અનુસજુચત જાજતના લોકોન ેખેતીની િમીન ખરીદિા નાણાકંીય સહાય 

• આ યોિના હેઠળ અનુ. જાજતના ગ્રામ્ય જિસ્તારના લોકોને એકર દીઠ કકંમતના ૫૦ ટકા અથિા રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- પૈકી 

બે માથી ઓછી હોય તે સહાય તરીકે મંિુર કરિાની રહે છે. બે એકર માટે િધુમાં િધુ રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/- ની સહાય 

આપિાની રહે છે. આ યોિનાનો લાભ બી.પી.એલ. લાભાથીઓને િ આપિાનો થાય છે. 
 

આરોગ્ય અન ેગહૃ જનમાવણ 

અન.ુજાજતના ગ્રામ્ય જિસ્તારના લોકોન ેમફત તબીબી સહાય યોિના 

• આ યોિના હેઠળ અનુ. જાજતના ગ્રામ્ય જિસ્તારના કેન્િર, રકતજપત, ટી.બી. તેમિ એઇડ્સ િેિા રોગોથી પીડાતા 

લોકોને સહાય પેટે ડોક્ટરની ભલામણથી સહાય આપિાની યોિના અમલમાં છે. 

ડૉ. આબંેડકર આિાસ યોિના  

• અનુ.જાજતના ગ્રામ્ય જિસ્તારના લોકોન ેપોતાની માજલકીની િમીન / પ્લોટ / િિવરીત મકાન પર આિાસ બાંધિા માટે 

રૂ. ૧,૨૦,૦૦૦/- સહાય આપિાની યોિના અમલમાં છે. 

ડૉ. આબંેડકર આિાસ યોિના (અજત પછાત જાજતના લોકો માટે) 

• અનુ.જાજત પૈકીના અજત પછાત જાજતના ગ્રામ્ય જિસ્તારના લોકોને પોતાની માજલકીની િમીન / પ્લોટ / િિવરીત મકાન 

પર આિાસ બાંધિા માટે રૂ. ૧,૨૦,૦૦૦/- સહાય આપિાની યોિના અમલમાં છે. 

કુિંરબાઈનુ ંમામરેૂ સહાય યોિના 

 અનુ.જાજતના ગ્રામ્ય જિસ્તારની કન્યાઓને લગ્ન થયેથી રૂ. ૧૦૦૦૦/- ની સહાય આપિાની યોિના અમલમા ંછે. યુગલ 

પૈકી યુિકની ઉમર લગ્નની તારીખે ૨૧ િષવ ક ેતેથી િધારે હોિી િોઈએ, કન્યાની ઉમર લગ્નની તારીખે ૧૮ િષવ ક ેતેથી િધારે 

હોિા િોઈએ. લગ્નની તારીખથી એક િષવની અંદર અરિદારોએ ફોમવ સબંજધત સમાિ કલ્યાણ જનરીક્કશ્રીને રિુ કરિાન ુરહ ે

છે. તેમિ સને ૨૦૧૫-૧૬ થી કુંિરબાઈનંુ મામેરું યોિના અંતગવત હિેથી બે કન્યાને આ યોિનાનો લાભ આપિાનો થાય છે. 
 

સામાજિક અન ેિકૈ્જણક જિબીરો 

 અનુ.જાજતના લોકોને યોિનાકીય પ્રચાર અને પ્રસાર માટે તથા જિક્ણ અંગેની જાગૃજત કેળિિા માટે જિબીરો યોિિાની 

અમલમા ંછે. 
 

સત્યિાદી રાજા હકરિચદં્ર મરણોતર સહાય (અતં્યષે્ઠી સહાય) યોિના 

 આ યોિના હેઠળ અનુ.જાજતના ગ્રામ્ય જિસ્તારના ઈસમો કે િેઓ ગરીબી રેખા હેઠળ જીિે છે તેમના કુટંુબના સભ્યોના 

મરણ પ્રસંગે અંજતમ કક્રયા કમવ માટે રૂ.૨૫૦૦/- ની સહાય આપિામાં આિે છે. તેમિ સને ૨૦૧૫-૧૬ થી અંજતમ કક્રયા માટે 

રૂ. ૫૦૦૦/- ની સહાય આપિા માટે સરકારશ્રી દ્િારા નક્કી કરિામાં આિેલ છે. 
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ગરીબી નાબદુી કાયવક્રમ ક્રે ે

ગરીબી નાબદુી કાયવક્રમ હઠેળ અન.ુજાજતના ગ્રામ્ય જિસ્તારના લોકોન ેમફત તબીબી સહાય યોિના 

• આ યોિના હેઠળ અનુ.જાજતના ગ્રામ્ય જિસ્તારના કેન્સર, રક્તજપત અને ટી.બી. તેમિ એઇડ્સ િેિા રોગોથી પીડાતા 

લોકોને સહાય પેટે ડોક્ટરની ભલામણથી સહાય આપિાની યોિના અલમમાં છે. 

એસ.એસ.સી. પિૂનેા જિદ્યાથીઓ માટ ેપકરજક્તલાલ મિમદુાર જિષ્યિૃજત યોિના 

• આ યોિના હેઠળ અનુ.જાજતના ગ્રામ્ય/િહેરી  જિસ્તારના ધો. ૧ થી ૮ માં અભ્યાસ કરતા બાળકોને આ લાભ મળિા 

પાર છે. 

િષવ દરમ્યાન સમાિ કલ્યાણ ક્રે ેજિજિધ યોિનાકીય કામગીરી નીચ ેમિુબ હાથ ધરિામા ંઆિલે છે. યોિનાની નાણાકીય તથા 

ભજૈતક પ્રગજતની જિગતો નીચ ેમિુબ છે. 

ક્રમ યોિનાની જિગત 
મળલે ગ્રાન્ટ 

રૂ. લાખમા ં

ખચવ રૂ. 

લાખમા ં

ભૌજતક 

જસજધ્ધ 

૧ એસ.એસ.સી પૂિવ જિદ્યાથીઓને રાજ્ય જિષ્યિૃજત યોિના ૧૪૯.૦૩ ૧૪૯.૦૩ ૨૫૯૬૮ 

૨ અસ્િચ્છ વ્યિસાયમા ંરોકાયેલ બાળકોને જિષ્યિૃજત ૯૮.૦૦ ૯૭.૪૨ ૫૨૬૧ 

૩ સરસ્િતી યોિના સાયકલ યોિના ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૪ અનુ.જાજતના બાળકોન ેગણિેિ ૯૮.૮૫ ૯૮.૮૫ ૩૨૯૪૯ 

૫ અજત પછાત જાજતના ધો. ૧ થી ૮ સુધીના બાળકોને જિષ્યિૃજત ૨૧.૦૫ ૨૧.૦૫ ૨૮૦૭ 

૬ અજત પછાત જાજતના ધો. ૯ થી ૧૦ સુધીના બાળકોને જિષ્યિૃજત ૨.૧૭ ૨.૧૭ ૨૧૭ 

૭ ધો. ૯ થી ૧૦ માટે ભારત સરકારની જપ્ર મેકરક જિષ્યિૃજત્ત ૧૧૫.૦૦ ૧૧૩.૯૦ ૪૩૯૫ 

૮ છારાલયોને સહાયક અનુદાન ૫૦.૦૦ ૩૯.૯૬ ૮ 

૯ મફત તબીબી સહાય ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૧૦ આંબેડકર આિાસ યોિના ૬૭.૬૦ ૬૭.૨૦ ૧૧૫ 

૧૧ અજત પછાત જાજતના અરિદારોને આંબેડકર આિાસ યોિના ૦.૦૦ ૩.૬૪ ૭ 

૧૨ કુંિરબાઈનુ મામેરૂ યોિના ૧૭.૦૦ ૧૬.૦૦ ૧૫૯ 

૧૩ સમાિ કલ્યાણ જિજબરો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૧૪ અન્ત્યેજિઠ કક્રયા માટે સહાય યોિના ૫.૯૫ ૫.૯૫ ૧૧૯ 

૧૫ એસ.એસ.સી પૂિે જિદ્યાથીઓને રાજ્ય જિષ્યિૃજત્ત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૧૬ મફત તબીબી સહાય (ગરીબી જનિારણ) ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

કુલ સરિાળો ૬૨૪.૬૫ ૬૧૧.૫૩ ૭૨૭૫૩ 
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• બીસીક-ે૪: 

- મુજન મેતરાિ અસ્િચ્છ વ્યિસાયોમાં રોકાયેલાં માતા-જપતાનાં બાળકોને પૂિવ એસ.એસ.સી. રાજ્ય જિષ્યિૃજત્તની યોિના. 

 

• બીસીક-ે૭૧: 

- પૂિવ એસ.એસ.સી.ના જિદ્યાથીઓ માટે રાજ્ય જિષ્યિૃજત્તની યોિના (ગરીબી જનિારણ કાયવક્રમ)  

 

• બીસીક-ે૨:  

- જપ્રકરજક્તલાલ મિમુદાર એસ.એસ.સી. પૂિવના જિદ્યાથીઓ માટે જિષ્યિૃજત્ત યોિના. 
 

• બીસીક-ે૬:  

- ધો. ૯ માં અભ્યાસ કરતી અનુસૂજચત જાજતની કન્યાઓને સાયકલ સહાય (સરસ્િતી સાધના યોિના) 

  

• બીસીક-ે૧૭:  

- િાલ્મીકક, હાડી, નાડીયા, સેનિા, તુરી, ગરો-ગરોડા, િણકર સાધુ, દજલત બાિા, તુરી-બારોટ, તીરગર/તીરબંદા, થોરી, 

અને માતંગ જાજતના ધો-૧ થી૧૦ ના જિદ્યાથીઓને ખાસ જિષ્યિૃજત્ત. 
 

• બીસીક-ે૧૯:  

- સુબેદાર રામજી આંબેડકર છારાલયને અનુદાન યોિના.  
 

• બીસીક-ે૬૨:   

- અંત્યેષ્ઠી સહાય યોિના.  
 

• બીસીક-ે૧૬:  

- મફત ગણિેિ સહાય યોિના.  

 

• બીસીક-ે૫૦:  

- ગૃહજનમાવણ માટે વ્યજક્તગત ધોરણે નાણાકીય સહાય ( ડો. આંબેડકર આિાસ યોિના)  

 

• બીસીક-ે૫૫:  

- અનુસૂજચત જાજતની કન્યાઓને કુંિરબાઈના મામેરા માટે નાણાંકીય સહાય.  

 

• બીસીક-ે૫૨:  

- િાલ્મીકક, હાડી, નાડીયા, સેનિા, તુરીબારોટ, િણકર સાધુ, દજલત બાિા, તુરી-બારોટ, તીરગર/તીરબંદા, થોરી, અને 

માતંગ િેિી અજત પાછાત જાજતઓને ગૃહજનમાવણ માટે નાણાંકકય સહાય. (ડો. આંબેડકર આિાસ યોિના). 

 

• બીસીક-ે૩૫:  

- ધો-૯ અને ૧૦ માં અભ્યાસ કરતાં અનુસૂજચત જાજતઓના જિદ્યાથીઓને જપ્ર-મેરીક જિષ્યિૃજત્ત (કે.પુ.યો) 
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સમાિ કલ્યાણ િાખાની સ્ટાફની માજહતી દિાવિતુ ંપરક 

ક્રમ સિંગવ 
મિુર થયેલ 

િગ્યાઓ 

ત ેસામ ેભરાયલે 

િગ્યાઓ 

ખાલી રહેલ 

િગ્યા 
ક્યારથી ખાલી છે 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ 
જિલ્લા સમાિ કલ્યાણ 

અજધકારી 
૧ ૧ ૦ ૦૦૦ 

૨ સમાિ કલ્યાણ જનરીક્ણ ૧ ૧ ૦ ૦૦૦ 

૩ આંકડા મદદનીિ ૧ ૧ ૦ ૦૦૦ 

૪ િુનીયર કારકુન ૪ ૧ ૩ છેલ્લા બે િષવથી  

૫ ડ્રાઈિર ૧ ૦ ૧ છેલ્લા બે િષવથી  

૬ પટાિાળા ૨ ૧ ૧ છેલ્લા બે િષવથી  

કુલ ૯ ૫ ૪  
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