




 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 

 

સૃયૉચ્ઝી અ઼નૉસ 
 

ઙૃઞળીદ ળીજ્લ ુમફઇફીરદ ષઙ ફી ઈલ્ઙ ીળી ુષુષપ લ્ઞફીકફૂ ટવગ બૄળૂ બીણદૂ રીિઽદૂ  

બૃુ દગી દોલીળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી ુષયીઙ ઽૉઢશ ુમફઇફીરદ ષઙર્ફૂ 

ગ લીથગીળૂ લ્ઞફીક ઇફૉ ુમફઇફીરદ ષઙર્ફૉ વીઙૃ બણદૂ ઇન્લ ુષયીઙફૂ લ્ઞફીકફૂ ઼રઞથ ઼ળશ 

યીહીરીઅ ઝૉષીણીફી ઞ િળલીદરઅન વીયીધીર્કફૉ રશૂ ળઽૉ ઇફૉ ુમફઇફીરદ ષઙર્ રીડૉફૂ ળીઞલ ઼ળગીળફૂ 

લ્ઞફીકફ્ લીબગ જીળ ઇફૉ ઼ીળ ધીલ દૉષી ઈસલધૂ ઈલ્ઙ ીળી ઈ બૃુ દગી ુ઼ધ્પ ગળષીરીઅ 

ઈષૂ ળઽૂ ઝૉ, દૉ જાથૂ ઈફઅનફૂ વીઙથૂ ઇફૃયષૃઅ ઝૃઅ. ઈ બૃુ દગી ઼ીરીન્લ ઞફદી રીડૉ  રીિઽદૂ ઼યળ ઇફૉ 

઼ીજી ઇધર્રીઅ ઋબલ્ઙૂ મફૂ ળઽૉસૉ દૉષ્ રફૉ ુષ ી઼ ઝૉ.  

ઈ રીિઽદૂ બૃુ દગી ુ઼ધ્પ ગળષી મનવ ઈલ્ઙફી બનીુપગીળૂકફૉ ઇફૉ બૃુ દગી દોલીળ ગળષી 

રીડૉ  ત્લફ્ ગળફીળ દરીર ગરર્લ્ઙૂકફૉ સૃયૉચ્ઝી ઼ઽ પન્લષીન બીઢષૃઅ ઝૃઅ.  

 

 
 ( રફ્ઞ ઇગર્ષીવ, IAS ) 

ઇગર્ ઼ુજષ 
઼ીરીજીગ ન્લીલ ઇફૉ  ઇુપગીળૂદી ુષયીઙ 

   



 

 

 

દીષફી: 

ુમફ ઇફીરદ ષઙ ફૂ ઼ર લીક ઇફૉ બૂણીકફી ુફષીળથ રીડૉ  ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી દી. 05/10/2017ફી  

જાઽૉળફીરીધૂ ગીલરૂ ઈલ્ઙફૂ ળજફી ગળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ ઈ ઈલ્ઙ "ઙૃઞળીદ ળીઞલ ુમફઇફીરદ ષઙ ફૃઅ ઈલ્ઙ" દળૂગૉ  

કશઘીલ ઝૉ.  

઼ષીર્ંઙૂ ુષગી઼ ધગૂ ઼ીરીુઞગ ઼રળ઼દી જાશષષી ળીઞલ ઼ળગીળ લત્ફસૂવ ઝૉ ઇફૉ ઼ળગીળફી ઇુયઙરફૉ ઼ીગીળ 

ગળષી ુમફઇફીરદ ષઙર્ફી ઋત્ગહર્ રીડૉ  ઈ ઈલ્ઙ ગીર ગળૉ  ઝૉ. 

ળીઞલ ઼ળગીળ ીળી ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી ુષયીઙફી દી.૩૭/૱/૪૨૩૱ફી ઢળીષ કર્રીઅગ :ઉમૂ઼ૂ/ 

૩૨૪૨૩૱/૱૩૬/ઇ.૩ ફી ઢળીષધૂ ુમફઇફીરદ ષઙ ફી વ્ગ્ રીડૉ  ગ લીથગીળૂ લ્ઞફીક જાઽૉળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

યીળદ ઼ળગીળ દૉરઞ ળીજ્લ ઼ળગીળફી ુષુષપ ુષયીઙ્ ઞૉષી ગૉ  ગૅુહ, ઋ ્ઙ, ષી થ્લ, સોક્ષુથગ, ગર્ીર ુષગી઼, ઼રીઞ 

઼ૃળક્ષી ુષુષપ લ્ઞફીક ઇફૉ બિળલ્ઞફીક ઇઅઙૉ ઼રીઞરીઅ જાઙૅુદ ગૉશષૂફૉ ઈ લ્ઞફીકફૂ રીિઽદૂ ઞ િળલીદરઅન બિળષીળ્ 

઼ૃપૂ બઽ જદૂ ગળષીફૂ ઈષ લક્દી ઌયૂ ધઊ ઝૉ. 

 

ઈધૂ ુમફ ઇફીરદ ષઙ ફૂ લ્જ્ફીક દધી ઇન્લ ઈફૃહઅુઙગ મીમદ બળત્ષૉ ઈર ઞફદીફૉ ઼ીરીન્લ રીિઽુદ ઇફૉ 

જાથગીળૂ રશૂ ળઽૉ દૉષૂ બૃુ દગી ુ઼  ગળષીફૂ ઞ િળઈદ જ્થીદી; ઈલ્ઙફી બનીુપગીળૂકઑ ુષજીળ ુષરસર્ ગળૂફૉ 

ુમફઇફીરદ ષઙ  રીડૉફૂ ઇવીલનૂ લ્ઞફીક દૉરઞ ઇન્લ લ્ઞફીક ગૉ  ઞૉ દરીર ષઙ ફૉ (ુમફ ઇફીરદ ષઙ  ઼િઽદ) વીઙૃ 

બણૉ  ઝૉ; દૉફૂ ટવગ બૄળૂ બીણદૂ બૃુ દગી ુ઼  ગળષીફ્ ુફથર્લ ગલ . ઈ બૃુ દગીરીઅ ઼રીુષ  લ્ઞફીકફૂ ુષઙદ્ ઼ીરીન્લ 

જાથગીળૂ રીડૉ  ઝૉ ઇફૉ દૉ દરીરફૉ  ઋબલ્ઙૂ ધસૉ ઑષૂ ઇરફૉ ી ઝૉ. 

 
ઇવમદ, ગ્ઊ બથ લ્ઞફી ુષસૉ ઈપીળયૄદ રીિઽુદ રીડૉ  ઼અમઅુપદ ઼ળગીળૂ ુષયીઙ ઽૉઢશફૂ ગજૉળૂ-મ્ણર્  ઇધષી 

ુફઙરફ્ ઼અબગર્  ઼ીપષ્ ઞ ળૂ ઝૉ. 
 
ઇલ્ઙફૂ રખૃ્લ ગીરઙૂળૂ ુમફ ઇફીરદ ષઙ ફી ગ લીથ રીડૉ  દધી દૉકફૂ ઼મ્ લીકફ્ ઇભ્લી઼ ગળૂફૉ દૉફી ઋગૉવ 

રીડૉ  ઞ ળૂ યવીરથ્ ઼ળગીળ ઼રક્ષ  ગળષીફૂ ઝૉ. 
 
જ્લીળૉ  ુમફ ઇફીરદ ષઙ  રીડૉ  ચણષીરીઅ ઈષૉવૂ લ્ઞફીકફ્ ઇરવ ગળષીફૂ ઞષીમનીળૂ "ઙૃઞળીદ ુમફ ઇફીરદ 

સોક્ષુથગ ઇફૉ ઈુધર્ગ ુષગી઼ ુફઙર"ફૂ ઝૉ. 
 
ઈ બૃુ દગી મીમદૉ ઈબફ્ ઇુય ીલ ઇધષી ઼ૄજફ્ ઈલ્ઙફી  ઼ળફીરૉ ર્ગવૂ સગસ્. 
 
 

 

ણીર્. િનફૉસ ગીબિણલી 
઼ભ્લ ઼ુજષ 

ઙૃઞળીદ ળીઞલ ુમફઇફીરદ ષઙ ફૃઅ ઈલ્ઙ 
 

 



 

 

 

 
ઇફૃકર્રુથગી 

 
 

કર્ર લ્ઞફીફૃઅ ફીર  બીફી ફઅ. 

 ઙૃઞળીદ ળીજ્લ ુમફ ઇફીરદ ષઙ ફૃઅ ઈલ્ઙ  

૩  ુમફઇફીરદ ષઙર્ફૃઅ રીથબ  ઇફૉ EWS 10% ઇફીરદફી રીથબ   ૩

૪  ુમફઇફીરદ ષઙ  રીડૉ  ઇવીલનૂ લ્ઞફીક ૭-૩૮ 

 1. ય્ઞફ મૂવ ઼ઽીલ 

 2. ગ્જીંઙ ઼ઽીલ  

 3. JEE, GUJCET, NEET બળૂક્ષી રીડૉ  ગ્જીંઙ ઼ઽીલ  

 4. બપીર્ત્રગ બળૂક્ષી રીડૉ  દીવૂર઼ઽીલ 

 5. ફીદગ દમૂમૂ, ષગૂવ, ડૉગફૂગવ ફીદગ રીડૉ  વૂપૉવ વ્ફ બળ લીઞ ઼ઽીલ 

 6. સોક્ષુથગ ઇભ્લી઼ લ્ઞફી (વ્ફ) 

 7. ુષનૉસ ઇભ્લી઼ વ્ફ  

 8. ષ-ળ્ઞઙીળવક્ષૂ લ્ઞફીક(વ્ફ) 

 9. ગ્રુસર્લવ બીલવ્ડફૂ દીવૂર રીડૉફૂ વ્ફ 

 દરીર ષઙ ફૉ (ુમફઇફીરદ ષઙર્ ઼િઽદ) ફૉ વીઙૃ બણદૂ લ્ઞફીક ૩૮ 

 ુસક્ષથવક્ષૂ લ્ઞફીક  

૩  રૃખ્લરઅ ૂ લૃષી ષીષવઅમફ લ્ઞફી (MYSY) ૩૯

૪  રભદ ઇફૉ ભળુઞલીદ ુસક્ષથફ્ ઇુપગીળ (RTE)ઇઅદઙર્દ સીશીરીઅ ષૉસ ૩૱

૫  ુસ લષૅુદ - ુસક્ષથ ુષયીઙ ૩૯

૬  ુષગવીઅઙ ુષ ીધીર્ક રીડૉ  ુષગવીઅઙ ુસ લષૅુ  લ્ઞફી ૪૩

 બૉન્સફ લ્ઞફી  

૭   ઇડવ બૉન્સફ લ્ઞફી (ગૉન્  ઼ળગીળ)  ૪૪

૮ ષૅ  બૉન્સફ લ્ઞફી (ળીઞલ ઼ળગીળ) ૪૫

  ઈળ્ગ્લવક્ષૂ લ્ઞફીક  

૯  સીશી ઈળ્ગ્લ – ળી ર્ ૂલ મીશ ષી થ્લ ગીલર્કર્ર   ૪૫

૱  ળી ર્ ૂલ ષીઽગઞન્લ ળ્ઙ ુફલઅ થ ૪૬

૯  રૃખ્લરઅ ૂ ઇરૅદમ્ “રીઅ” લ્ઞફીર ૪૬

૩૨  ુજળઅજીષૂ લ્ઞફી  ૪૬

૩૩  ઈઅઙથષીણૂ ધગૂ રિઽવી - મીશ બ્હથ  ૪૭



 

 

કર્ર લ્ઞફીફૃઅ ફીર  બીફી ફઅ. 

૩૪ રૃખ્લરઅ ૂ ળીઽદ ભઅણ ૪૮

  ઼રીઞ ઼ૃળક્ષી લ્ઞફી  

૩૫  ુફળીપીળ ષૅધ્પ્ફૉ ળીજ્લ ઼ળગીળફૂ ઈુધર્ગ ઼ઽીલ લ્ઞફી ૪૯

૩૬  ઼અગડર્જફ (ળીુ ર્લગૃડૃઅમ઼ઽીલ) લ્ઞફી ૪૯

૩૭  ઊન્નૂળી ઙીઅપૂ ળી ર્ ૂલ ષૅધ્પ ઼ઽીલ લ્ઞફી (ષલષઅનફી લ્ઞફી) IGNOAPS ૪૱

૩૮  ઇફીધ મીશગ્ફૉ રીુ઼ગ ી.૫૨૨૨ ફૂ ઼ઽીલફૂ લ્ઞફી ૪૱

૩૯  ગૃનળદૂ ઈબુ કફૉ ગીળથૉ ધદી ફૃગસીફ રીડૉફીથીઅગૂલ ઼ઽીલફૂ લ્ઞફી ૪૯

૩૱  ઽીવૂ િનગળૂ લ્ઞફી ૫૩

૩૯ બીવગ રીદી-ુબદી લ્ઞફી ૫૫ 

  ળ્ઞઙીળવક્ષૂ લ્ઞફીક  

૪૨ ુરસફ રઅઙવમ્ ૫૬

૪૩  પીફરઅ ૂ રૃ ી લ્ઞફી  - MUDRA  ૫૭

૪૪  ખ ્ુઙગ ફૂુદ ૪૨૩૭રીઅ રિઽવી ઋ ્ઙગીળ્ રીડૉ ુષસૉહ ્ત઼્ીઽફ્ ઙૃઞળીદ ઼ળગીળફૂ ઇફ્ઘૂ બઽૉવ ૫૮

૪૫  ગુર ળ, ગૃડૂળ ઇફૉ ગર્ીર્પ્ઙ (ઙૃઞળીદ ઼ળગીળ) 

ગૐસ લ ષપીળૂફૉ ગૃસશ મફીષદૂ ઇફૉ ફીથીઅગૂલ ઼ઽીલ ઼ીધૉ ઼ઽગીળ ઈબદૂ ઇફ્ઘૂ લ્ઞફી 

૫૯

૪૬ રઽીત્રી ઙીઅપૂ ળી ર્ ૂલ ગર્ીરૂથ ળ્ઞઙીળ મીઅઽૉપળૂ લ્ઞફી ૬૨

 ગૅુહ ુષહલગ લ્ઞફીક  

૪૭  પીફરઅ ૂ ભ઼વ મૂરી લ્ઞફી   - (PMFBY) ૬૨

૪૮ પીફરઅ ૂ ઼ૃળક્ષી ષૂરી લ્ઞફી ૬૩

૪૯  ઘૉદ કજાળફૂ ઼ઽીલ -  ઘૉણૄદ્ફૉ ઘૉદૂ રીડૉફી કજાળ્ રીડૉ  ફીથીઅગૂલ ઼ઽીલ ઈબદૂ લ્ઞફી ૬૩

૪૱ ઘૉણૄદ ઇગ રીદ ષૂરી લ્ઞફી ૬૫

૪૯ પીફરઅ ૂ ુગ઼ીફ ઼મ્રીફ ુફપૂ લ્ઞફી  ૬૫

૫૨ ગીણર્  ફ્ ગીળ ઇફૉ ગીલર્બ ુદ ૬૬-૭૯ 

 

  



 

 

ઈલ્ઙફી ઋ ૉસ્ ઇફૉ ગીલ  
 

 

 ઈલ્ઙફૃઅ ગીલર્ક્ષૉ  : ઼રગર્ ઙૃઞળીદ ળીઞલ  

 ઙૃઞળીદ ળીઞલફી ુમફઇફીરદ ષઙ ફૂ બૂણીક, રૃ ગૉવૂક ઇફૉ ઼ર લીકફૂ દબી઼ 

ગળૂ,દૉફી઼રીપીફ/ઋગૉવ રીડૉ  ઼ળગીળરીઅ યવીરથ્ ગળષૂ. 

 ુમફઇફીરદ ષઙ ફૂ ઽીઅુ઼લીરીઅ પગૉવીલૉવૂ લુક્દક ઇફૉ ગૃડૃઅમ્ફૂ ઼ીરીુઞગ-ઈુધર્ગ ુ ધુદફ્ 

ઇભ્લી઼ ઇફૉ ર્ઞથૂ(Survey) ગળૂ દૉરફી ુષગી઼ રીડૉ  ગ લીથગીળૂ લ્ઞફીક ચણષૂ ઇફૉ દૉફી 

ઇરવ રીડૉ  ઼ળગીળરીઅ યવીરથ ગળષૂ.   

 ઙૃઞળીદ ઼ળગીળફૂ ઇરવરીઅ ઽ્લ દૉષૂ ગ લીથગીળૂ લ્ઞફીફ્ ઇભ્લી઼ ગળૂ,દૉ લ્ઞફીકુમફઇફીરદ 

ષઙ ફી િઽદરીઅ ગૉષૂ ળૂદૉ વીઙૃ ગળૂ સગીલ દૉ ઇઅઙૉફૂ ઼ળગીળરીઅ યવીરથ ગળષૂ. 

 ઇન્લ ળીઞલ્ ઇફૉ ગૉન્  સીુ઼દ નૉસ્ફૂ ગ લીથગીળૂ ફૂુદકફ્ ઇભ્લી઼ ગળૂ, દૉફૂુદક ષૂગીળષૂ 

ગૉ  ગૉર?દૉફૂ યવીરથ ગળષૂ. 

 યીળદફી મઅપીળથફી ળીજ્લ ફૂુદફી રીઙર્નસર્ગ ુ઼ધ્પીઅદ્ (Directive Principles) ઇફૉ ઇન્લ યીઙ્રીઅ 

઼રીષીલૉવૂ ુમફઇફીરદ ષઙ રીડૉફૂ જોઙષીઉકફી ઇરવ રીડૉ  યવીરથ્ ગળષૂ. 

 

ઈલ્ઙફી બનીુપગીળૂક 
 

 

 

ૂ ઽઅ઼ળીઞયીઉ જી. ઙઞૉળી  - ઇધ્લક્ષ  

ૂ ળુ રગીઅદ બઅણલી   - ઋબીધ્લક્ષ  

ૂ ફળૉ ન્ યીઉ સીઽ  - ઼ભ્લ 

ૂ ઽ઼રૃઘળીલ યઙનૉષ  - ઼ભ્લ  

ૂ િનબુ઼અઽ ષીપૉવી   - ઼ભ્લ             

ણીર્. િનફૉસ ગીબિણલી  - ઼ભ્લ ઼ુજષ 



 

 

1	
ઙૃઞળીદ ળીજ્લ ુમફ ઇફીરદ ષઙ ફૃઅ ઈલ્ઙ

ુમફઇફીરદ ષઙર્ફૃઅ રીથબ  
ુમફઇફીરદ ષઙર્ફૃઅ રીથબ  :  

ળીઞલ ઼ળગીળફૂ ુમફઇફીરદ ષઙ ફૉ વઙદૂ ુષુષપ લ્ઞફીકફી વીય રીડૉ  ુમફઇફીરદ ષઙર્ફૃઅ રીથબ  ઞ ળૂ  

ઝૉ.ઈ રીથબ  ઈબ ુમફઇફીરદ ષઙર્ફી ઝ્ દૉ રીુથદ ગળૉ  ઝૉ. ઈ રીથબ ફૂ ઇષપૂ ગીલર ઝૉ જ્લીઅ ઼ૃપૂ ઈબ 

રીુથદ ીુદરીઅ ઝ્ત્લીઅ ઼ૃપૂ. 
 

 

ુમફઇફીરદ ષઙ ફૃઅ રીથબ ફૂજૉફી ઇુપગીળૂક બી઼ૉધૂ રૉશષૂ સગીસૉ : 

઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી ુષયીઙફી દી.૫૨/૭/૩૱ફી ઢળીષ કર્રીઅગ: ઼સબ/૩૪૪૨૩૱/૪૩૱૯૪૯ /ઇ,  રૃઞમ   

(૩)  ગવૉગડળ / રનનફૂસ ગવૉગડળ / ફીલમ ગવૉગડળ(ળ)  ુઞ ી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ / ફીલમ ુઞ ી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ   

(૫)   રીરવદનીળ     (૬) દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ  

(બ)  ુઞ ી  ફીલમ ુફલીરગ/ુઞ ી ઼રીઞ  ગ લીથ ઇુપગીળૂ(ુષ.જા) 
 

રીથબ  રૉશષષી રીડૉ  ઞ ળૂ બૄળીષી : 

(૩)  ઇળઞનીળફૃઅ સીશી ઝ્ ીફૃઅ રીથબ . ઼ક્ષર ઇુપગીળૂફૉ ઞ ળ ઞથીલદ્ નીની, ુબદી, ગીગી, ભ્ઉ બોગૂ ગ્ઉ ઑગ 

જાુદ બૃળષીળ ધીલ દૉષ્ ન દીષૉઞ રીઙૂ સગસૉ.  
(ળ)  ળઽૉઢીથફી બૄળીષી : વીઉડ મૂવ, ડૉવૂભ્ફ મૂવ, જૃઅડથૂ ગીણર્ , ઈપીળ ગીણર્ , ળૉસફગીણર્  ષઙૉળૉ  બોગૂ ગ્ઉ બથ ઑગ. 
(૫) ઇળઞનીળૉ  બી઼બ્ડર્  ઼ીઉટફી ળ (મૉ) ભ્ડ્ ઼ીધૉ ષલઅ ઽીઞળ ળઽૉષીફૃઅ ળઽૉસૉ 
 
ઋબલ્ઙૂદી  :- ુમફ ઇફીરદ ષઙર્ફૉ વીઙ ૃબણદૂ ઼ળગીળૂ લ્ઞફીકફી વીય રીડૉ . 
 
 

ઈુધર્ગ ળૂદૉ ફમશી ષઙ ફી 10% ઇફીરદફૃઅ રીથબ  
 

 
 

યીળદ ઼ળગીળૉ  મઅપીળુથલ ૩૨૫ ફી ઼ૃપીળી ધગૂ (ઇફૃચ્ઝૉન ૩૭ ઇફૉ ૩૮) ધૂ ળીઞલફૉ ૩૨%઼ૃપૂફૂ 

ઈુધર્ગ ળૂદૉ ફમશી ષઙ  રીડૉ  ઼ળગીળૂ ફ્ગળૂ ઇફૉ સોક્ષુથગ ઼અ ધીરીઅ ઇફીરદ રીડૉફૂ જોઙષીઉ ગળૂ ઝૉ 
 

 

(૩)  ઙૃઞળીદ ઼ળગીળ ઽૉ ઢશ  

 

ઈુધર્ગ ળૂદૉ ફમશી ષઙ ફી 10% ઇફીરદ ઽૉદૃ રીડૉ  બી દી રીથબ : 

 ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી ુષયીઙફી દી.૪૫/૨૩/૩૯ ઇફૉ દી.૪૭/૨૩/૩૯ ફી ઢળીષધૂ SC, ST, 
SEBC / OBCુ઼ષીલફૂ જાુદક બોગૂફી ઈુધર્ગ ળૂદૉ ફમશી ષઙ ફૉ ફષૂ 10%ઇફીરદ ફૂુદફ્ વીય રૉશષષી 
રીડૉ  ઇળઞનીળફી ગૃડૃઅમફી દરીર ્દ રશૂફૉ ધદૂ ગૃવ ઈષગ ી.૱ વીઘ ગળદી કઝૂ ધદૂ ઽ્લદૉષૂ 
લુક્દક/ઋરૉનષીળ્ફૉ ઇફીરદફ્ વીય ઈબષીફૃઅ ઢળી લૃ ઝૉ.  

ઋબલ્ઙૂદી :- 

ળીઞલ ઼ળગીળફૂ ઼ૉષીક/ફ્ગળૂકરીઅ દધી સોક્ષુથગ ઼અ ધીકરીઅ ષૉસ રીડૉ  ઈુધર્ગ ળૂદૉ ફમશી ષઙ ફી 
ઋરૉનષીળ્ઑ ઇફીરદફ્ વીય રૉશષષી ઼ી  ઈુધર્ગ ળૂદૉ ફમશી ષઙર્ બોગૂફી ઽ્ષી ઇઅઙૉફૃઅ બી દી રીથબ  રૉશષષૃઅ ઞ ળૂ 
ઝૉ. 

 



 

 

2	
ઙૃઞળીદ ળીજ્લ ુમફ ઇફીરદ ષઙ ફૃઅ ઈલ્ઙ

10% ઇફીરદ રીડૉ  બી દી રીથબ  ફૂજૉફી ઇુપગીળૂક બી઼ૉધૂ રૉશષૂ સગીસૉ: 

(૩) ુઞ ી રૉજી ડર્ૉ ડ / ઇુપગ ુઞ ી રૉજી ડર્ૉ ડ / ગવૉગડળ / ઇુપગ   ગવૉગડળ/ ઈ઼ૂ. ગવૉગડળ/ ફીલમ 

ગવૉગડળ,(ળ)રીરવદનીળ(૫)  દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ  (૬) ુઞ ી ફીલમ ુફલીરગ/ુઞ. ઼રીઞ  ગ લીથ ઇુપગીળૂ  

(ુષ.જા) 

ઈુધર્ગ ળૂદૉ ફમશી ષઙ ફી ઋરૉનષીળ્/ુષ ીધીર્કઑ બી દી રીથબ  રૉશષષી ળઞૃ ગળષીફી બૄળીષીક/ઈપીળ્: 

1. ઇળઞનીળફી સીશી ઝ્ણલીફૃઅ રીથબ  / મ્ફીભીઉણ ઼ડીર્ દધી ઞ ળૂ ઽ્લ ત્લીઅ ુબદી, નીની, ગીગી, ભ્ઉ બોગૂ ગ્ઉ 

ઑગફૃઅ સીશી ઝ્ણલીફૃઅ રીથબ  

2. ળઽૉઢીથફી બૄળીષી દળૂગૉ  ળૉસફગીણર્ , ઈપીળગીણર્ , વીઉડમૂવ, મ્લૃુફ. ડૉક્ષમૂવ, જૃઅડથૂ ગીણર્ , બીફગીણર્ , ણર્ ીઉષીંઙ 

વીલ઼ન઼્ ઇધષી ળઽૉથીઅગ ઼ીુમદ ગળદી ઇન્લ બળૄીષી ઞૉરીઅ ઽીવફી ઼ળફીરીફ્ ઋ ૉઘ ઽ્લ દૉ ઙરૉ દૉ ઑગ.  

3. ઇન્લ ળીઞલરીઅધૂ ધશીઅદળૂ ધલૉવી ુગ ઼ીરીઅ દી.૩/૬/૩૯૯૱ બઽૉવીફી ઙૃઞળીદ ળીઞલરીઅ ગીલરૂ ષ઼ષીડ ઽ્ષી 

ઇઅઙૉફી ઼ળગીળૂ ળૉગણર્  ઈપીિળદ બૄળીષી ળઞૄ ગળષી.  

4. ઇળઞનીળ બૃખ્દષલફી ઽ્લ દ્ દૉરફૃઅ ષલઅફૃ ુફલદ ફરૄફીફૃઅ ઼્ઙઅનફીરૃઅ.  

5. ઇળઞનીળ ઼ઙૂળ ઽ્લ દ્ દૉફી ુબદીફૃઅ ઇફૉ ુબદી ફ ઽ્લ દ્ રીદીફૃઅ ુફલદ ફરૄફીફૃઅ ઼્ઙઅનફીરૃઅ.  

6. ઇળઞનીળફી ગૃડૃઅમફી દરીર ઼ભ્લ્ફૂ ષીુહર્ગ ઈષગફી બૄળીષી 

i. દરીર ફ્ગળૂલીદ્ફી ુગ ઼ીરીઅ દૉરફી ગજૉળૂફી ષણીફૃઅ ઈષગ ઇઅઙૉફૃઅ દધી ઽ્ ્ દૉરઞ ષઙર્ નસીર્ષદૃઅ રીથબ   

ii. પઅપી/ લષ઼ીલફી ુગ ઼ીરીઅ ઙથદળૂરીઅ વૉષીલૉ ઈઙશફી ષહર્ફી ઉન્ગરડૉક્ષ ળૂડફફર્ફૂ ફગવ  

7. ઇળઞનીળ ષલઅ ઘૉદૂફૂ ઞરૂફ પીળથ ગળદી ઽ્લ દ્ ૯/૩૪ ફી ઋદીળીફૂ ફગવ ઇફૉ ગડૃઅમફી ઇન્લ ઼ભ્લ્ ઘૉદૂફૂ 

ઞરૂફ પીળથ ગળદી ઽ્લ દ્ દૉ ળઞૄ ગળષૂ દધી ઘૉદૂફૂ ઈષગ નસીર્ષદી ઈપીળ ળઞૄ ગળષી.  

8. ઈષગ ઇઅઙૉફી ઇન્લ ્દફૂ ુષઙદ્ ઽ્લ દ્ ળઞૄ ગળષૂ.  

9. ઋરૉનષીળ ઞૉ ષહર્રીઅ ઇફીરદફ્ વીય વૉષી ઉચ્ઝદ્ ઽ્લ દૉફી ઈઙશફી ફીથીુગલ ષહર્ફૂ ઋબળ્ગદ દરીર ઼ ભ્લ્ફૂ 

઼અલૃગદ ઇફૉ મપી ્દરીઅધૂ ઋયૂ ધદૂ ઈષગ ઙથદળૂરીઅ વૉષીફૂ ળઽૉસૉ.  

10. ઋબલૃર્ગદ ુ઼ષીલ ઇન્લ ્દરીઅધૂ ધદૂ ઈષગ ઽ્લ દ્ દૉ ઇઅઙૉફી ઈપીળ્ ઇવઙધૂ ળઞૄ ગળફી ળઽૉસૉ.  

11. ઼ક્ષર ઇુપગીળૂક/ઇબૂવ ઇુપગીળૂક ઞ ળૂ ઞથીલ દૉષી ષપીળીફી ગૉ  ઇન્લ ઈપીળ્ બથ રીઅઙૂ સગસૉ 
 
 

ફ પ:ુષ ીધીર્/ઋરૉનષીળ્ફૉ ઞૉ મીમદ વીઙૃ બણદૂ ઽ્લ દૉફી બળૄીષી ળઞૄ ગળષીફી ળઽૉસૉ 
 

 

 

ઇષપૂ :- ઋગદ રીથબ  રીડૉ  ઼ળગીળફી ઢળીષ ઈઘળૂ ઙથીસૉ દૉરઞ ઈુધર્ગ ળૂદૉ ફમશી ષઙ ફી 10% ઇફીરદ 

રીડૉ  ઼ળગીળ ીળી ઇન્લ ગ્ઉ ુફથર્લ ફ વૉષીલ ત્લી ઼ૃપૂ ઇફીરદફ્ વીય વૉષી ઉચ્ઝદી ઽ્લ દૉફી ઈઙશફી ફીથીગૂલ 

ષહર્ ઞ ગર્ીઽલ ઙથીસૉ. 
 

 

 

 

(૪)  ગૉ ન્  ઼ળગીળ ઽૉ ઢશ 

 

ઈુધર્ગ ળૂદૉ ફમશી ષઙ ફી 10% ઇફીરદફી રીથબ  રીડૉ  રીબનઅણ 

 ગૉન્  ઼ળગીળફૂ ઼ૉષીક/ફ્ગળૂકરીઅ દધી સોક્ષુથગ ઼અ ધીકરીઅ ષૉસ રીડૉ  ગૉન્ ફૂ લીનૂરીઅ ળઽૉવી SC, 

STઇફૉSEBC / OBCુ઼ષીલફી ુમફઇફીરદ ષઙ  રીડૉ  રીબનઅણ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ.  

 ગૃડૃઅમફૂ ગૃવ ષીુહર્ગ ઈષગ ી.૱ વીઘ ધૂ કઝૂ ( ્દ:ઘૉદૂ,પઅપ્, લષ઼ીલ,બઙીળ )  

 બિળષીળફૂ ઈષગ ઙરૉ દૉડવૂ (કઝૂ) ઽ્લ બળઅદૃ ફૂજૉ રૃઞમફૂ ઼અબુદ પળીષદી બિળષીળફૂ લુક્દફૉ ઈુધર્ગ ળૂદૉ 

ફમશી ષઙર્રીઅધૂ મીગીદ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ.  

 બ ઑગળ ગૉ  દૉધૂ ષપૃ ગૅુહ ઞરૂફ ૩૨૨૨ જ્ળ઼ ભૃડ ગૉ  દૉધૂ ષપૃ રીબફ્ ળઽૉઢીથ રીડૉફ્ ભવૉડ  
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 ફ્ડૂભીઉણ મ્લૃુફ઼ૂ.રીઅ ૩૨૨ જ્. લીણર્  ગૉ  ષપૃ રીબફ્ ળઽૉઢીથ રીડૉ  પ્વ્ડ ઇફૉઈ ુ઼ષીલફી ુષ દીળ્રીઅ 

૪૨૨ જ્. લીણર્  ગૉ  દૉધૂ ષપૃ રીબફ્ ળઽૉઢીથ રીડૉ  પ્વ્ડ  

ઋબલ્ઙૂદી :- 

ગૉન્  ઼ળગીળફૂ ઼ૉષીક/ફ્ગળૂકરીઅ દધી સોક્ષુથગ ઼અ ધીકરીઅ ષૉસ રીડૉ  ગૉન્ ફૂ લીનૂરીઅ ળઽૉવી SC, 

STઇફૉSEBC / OBCુ઼ષીલફી ુ મફઇફીરદ ષઙ  રીડૉ  ઈુધર્ગ ળૂદૉ ફમશી ષઙ ફી ઋરૉનષીળ્ઑ ઇફીરદફ્ વીય રૉશષષી 

઼ી  ઈુધર્ગ ળૂદૉ ફમશી ષઙર્ બોગૂફી ઽ્ષી ઇઅઙૉફૃઅ બી દી રીથબ  રૉશષષૃઅ ઞ ળૂ ઝૉ. 

10% ઇફીરદ રીડૉ  બી દી રીથબ  ફૂજૉફી ઇુપગીળૂક બી઼ૉધૂ રૉશષૂ સગીસૉ : 

(૩)  ુઞ ી રૉજી ડર્ૉ ડ/ઇુપગ ુઞ ી રૉજી ડર્ૉ ડ / ગવૉગડળ /ઇુપગ   ગવૉગડળ/ દીવૃગી રીરવદનીળ 

(ળ)  રીરવદનીળફૂ ગક્ષીધૂ ફૂજૉફૂ ગક્ષીફી ફ ઽ્લ દૉષી ળૉષન્લૃ ઇુપગીળૂક 

 
ઈુધર્ગ ળૂદૉ ફમશી ષઙ ફી ઋરૉનષીળ્ / ુષ ીધીર્કઑ બી દી રીથબ  રૉશષષી ળઞૃ ગળષીફી બૄળીષીક / ઈપીળ્ : 

1. ઇળઞનીળફૂ જાુદ બૄળષીળ ધીલ દૉ રીડૉ  ઇળઞનીળફૃઅ  સીશી ઝ્ણલીફૃઅ રીથબ  / મ્ફીભીઉણ ઼ડીર્ દધી ઞ ળૂ ઽ્લ 

ત્લીઅ ુબદી, નીની, ગીગી, ભ્ઉ બોગૂ ગ્ઉ ઑગફૃઅ સીશી ઝ્ણલીફૃઅ રીથબ  

2. ઇળઞનીળફૂ જાુદ બૄળષીળ ધીલ દૉષી ઇન્લ ગ્ઉ ઼ ળગીળૂ ળૉગણર્  ઈપીળૂદ બૄળીષીક ઞૉષી ગૉ  ઞરૂફ/રગીફ/પ્વ્ડફી 

ન દીષૉઞ ષઙૉળૉ   

3. ળઽૉઢીથફી બૄળીષી દળૂગૉ  ળૉસફગીણર્ , ઈપીળગીણર્ , વીઉડમૂવ, મ્લૃુફ઼બવ ડૉક્ષમૂવ, જૃઅડથૂ કશઘગીણર્ , બીફગીણર્ , 

ણર્ ીઉષીંઙ વીલ઼ન઼્ ઇધષી ળઽૉથીઅગ ઼ીુમદ ગળદી ઇન્લ બૄળીષી ઞૉરીઅ ઽીવફી ઼ળફીરીફ્ ઋ ૉઘ ઽ્લ દૉ ઙરૉ દૉ 

ઑગ.  

4. ઇળઞનીળ બૃખ્દષલફી ઽ્લ દ્ દૉરફૃઅ ષલઅફૃ ુફલદ ફરૄફીફૃઅ ઼્ઙઅનફીરૃઅ.  

5. ઇળઞનીળ ઼ઙૂળ ઽ્લ દ્ દૉફી ુબદીફૃઅ ઇફૉ ુબદી ફ ઽ્લ દ્ રીદીફૃઅ ુફલદ ફરૄફીફૃઅ ઼્ઙઅનફીરૃઅ.  

6. ઇળઞનીળફી ગૃડૃઅમફી દરીર ઼ભ્લ્ફૂ દરીર ્દરીઅધૂ ધદૂ ગૃવ ષીુહર્ગ ઈષગ ઇઅઙૉફી બૄળીષી. 

7. ઇળઞનીળ દધી દૉરફી ગૃડૃઅમૂઞફ્ ઘૉદૂફૂ ઞરૂફ પીળથ ગળદી ઽ્લ દ્ દૉ ઇઅઙૉફી દરીર ઼ભ્લ્ફૂ ઞરૂફ ઇઅઙૉ 

૯/૩૪ દધી ૱-ઇ ઋદીળીફૂ ફગવ.  

8. ળઽૉથીઅગ ઽૉદૃ રીડૉફૂ ઞરૂફ/પ્વ્ડ રીડૉ  ઼ફન/ઈગીળથૂ /ન દીષૉઞ ઇધષી ઇન્લ રઽૉ઼ૃવૂ ઈપીળ,  

9. ળઽૉથીઅગફી ભવૉડ/રગીફ ઇઅઙૉ ન દીષૉઞ ઇધષી ભીશષથૂ ઽૃગર ઇધષી ઇન્લ રઽૉ઼ૃવૂ ઈપીળ  

10. ઋરૉનષીળ ઞૉ ષહર્રીઅ ઇફીરદફ્ વીય વૉષી ઉચ્ઝદ્ ઽ્લ દૉફી ઈઙશફી ફીથીગૂલ ષહર્ફૂ ઋબળ્ગદ દરીર 

઼ભ્લ્ફૂ ઼અલૃગદ ઇફૉ મપી ્દરીઅધૂ ઋયૂ ધદૂ ગૃવઈષગ ઙથદળૂરીઅ વૉષીફૂ ળઽૉસૉ.  

11. ઇળઞનીળ ઇફૉ ઇધષી દૉફી ગૃડૃઅમૂઞફ્ફૂ ષરીુવગૂ / ળઽૉથીઅગફી પ્વ્ડ પળીષદી ઽ્લ દ્ દૉફૂ ુષઙદ  

12. ઇળઞનીળ ઇફૉ / ઇધષી દૉફી ગૃડૃઅમફી ઼ભ્લ્ફૂ ફ્ગળૂ / પઅપી / લષ઼ીલ/ ઘૉદૂ ુ઼ષીલફી ઇન્લ ્દ્રીઅધૂ 

ધદૂ ઈષગફૂ ુષઙદ  

13. ઼ક્ષર ઇુપગીળૂક/ઇબૂવ ઇુપગીળૂક ઞ ળૂ ઞથીલ દૉષી ષપીળીફી ગૉ  ઇન્લ ઈપીળ્ બથ રીઅઙૂ સગસૉ 

 
 

ઇષપૂ :- ઋગદ રીથબ  રીડૉ  ઼ળગીળફી ઢળીષ ઈઘળૂ ઙથીસૉ દૉરઞ ઈુધર્ગ ળૂદૉ ફમશી ષઙ ફી 10% ઇફીરદ 

રીડૉ  ઼ળગીળ ીળી ઇન્લ ગ્ઉ ુફથર્લ ફ વૉષીલ ત્લી ઼ૃપૂ ઇફીરદફ્ વીય વૉષી ઉચ્ઝદી ઽ્લ દૉફી ઈઙશફી ફીથીગૂલ 

ષહર્ ઞ ગર્ીઽલ ઙથીસૉ. 
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ષપૃ રીિઽદૂ રીડૉ  https://sje.gujarat.gov.in 

 
 
 

  ુષસૉહ ફ પ : 
 
 

ુમફઇફીરદ ષઙર્ફી રીથબ ફી ગીળફી ઇફૉ ઽૉદૃ :- 
(૩)  ુમફઇફીરદ ષઙર્ફૂ લ્ઞફીકફી વીય રીડૉફૃઅ રીથબ  ઇફૉ    (ળ)  ઼ળગીળફૂ ઼ૉષીકરીઅ/ફ્ગળૂકરીઅ દધી 

સોક્ષુથગ ઼અ ધીકરીઅ ષૉસ રીડૉ  ઈુધર્ગ ળૂદૉ ફમશી ષઙ ફી ઋરૉનષીળ્ઑ 10%ઇફીરદફ્ વીય રૉશષષી રીડૉફી મઅફૉ 

રીથ૭ ્ ઇવઙ-ઇવઙળઽૉસૉ.  

ુમફ ઇફીરદ ષઙર્ફૂ જાુદકફૂ લીનૂ : 

઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી ુષયીઙફી દી.૱/૭/૪૨૩૯ ફી ઢળીષ કર્રીગ:઼સબ/૩૪૪૨૩૯/૩૬૯૯૮૯/ઇ રૃઞમ 

ઞૉ જાુદ SC, ST, SEBC/OBCરીઅ ફ ઈષદૂ ઽ્લ દૉ જાુદફૉ ુમફ ઇફીરદ ષઙર્રીઅ ઙથષૂ.  
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ુમફઇફીરદ ષઙ  રીડૉ  
ઇવીલનૂ લ્ઞફીક 
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ઙૃઞળીદ ુમફઇફીરદ સોક્ષુથગ ઇફૉ ઈુધર્ગ ુષગી઼ ુફઙર 
બ્વ્ગ ફઅ. ૪/૯, ગરર્લ્ઙૂ યષફ, ઼ૉગડળ-૩૨, ઙીઅપૂફઙળ 

ભ્ફ ફઅ. ૨૯૯ - ૪૫૪૭૱૮૱૱ / ૱૬  
 
 

લ્ઞફીકફી વીય રીડૉOnline Applicationwww.gueedc.gujarat.gov.in 

 
લ્ઞફીકફી ઇરુવગળથ (વીય ઈબષી રીડૉ) ફૂ ગીરઙૂળૂ ઙૃઞળીદ ુમફઇફીરદ સોક્ષુથગ ઇફૉ ઈુધર્ગ 

ુષગી઼ ુફઙર ીળી ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ 
 

 
 

(઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી ુષયીઙફી દી.૩૭/૱/૪૨૩૱ફી ઢળીષ કર્રીઅગ : ઉમૂ઼ૂ/૩૨૪૨૩૱/૱૩૬/ઇ.૩ ) 
 

(૩) ય્ઞફ મૂવ ઼ઽીલ   -  .૩૪,૨૨૨/-ફૂ  રલીર્નીરીઅ 
 

 ફીદગ ગક્ષીફી રૉણૂગવ, ણૉ ન્ડવ, ડૉગુફગવ, બૉળીરૉણૂગવરીઅ ઇભ્લી઼ ગળદી ઽ્લ ઇફૉ બ્દીફી બિળષીળધૂ નૄળ બ્દીફી 

દીવૃગીરીઅ સોક્ષુથગ લષ ધી ફ ઽ્લ ઇફૉ દીવગૃી મઽીળ ળઽૂફૉ ઇભ્લી઼ ગળદી ઽ્લ દૉષી ઼ળગીળૂ/ઇફૃનીુફદ ુ઼ષીલફી 

ઝી ીવલરીઅ ળઽૂ ઇભ્લી઼ ગળદી ુષ ીધીર્કફૉ ઼ૂપૂ ઼ઽીલ (DBT)૩૨ રી઼ રીડૉ  રીુ઼ગ .૩૪૨૨ વૉઘૉ ય્ઞફ ઼ઽીલ 

 ગ્ઉબથ ઼રીઞ/ડર્ ડ/઼અ ધી ીળી ઼અજીુવદ ગન્લી ઝી ીવલરીઅ ળઽૂફૉ પ્.-૯ ધૂ ૩૪રીઅ ઇભ્લી઼ ગળદૂ રી  ગન્લીકફૉ 

ભૃણ મૂવ રશષીબી  ધસૉ 

ઈષગ રલીર્ની : ગૃડૃઅમફૂ ષીુહર્ગ ઈષગ ી.૬.૭૨ વીઘ 

 ણ્ગલૃરૉન્ડ જૉગ વૂ ડ  
 ુફલદ ફરૄફીફૂ ઇળજીબ ગ  પ્ળથ-૩૪ ઇધષી ઝૉ ી ષહર્ફૂ રીગર્સૂડફૂ ફગવ 

 ઈપીળગીણર્ફૂ ફગવ  ઇળઞનીળફી મગ બી઼મૃગફી ધર બીફીફૂ ફગવ 
 ુમફ ઇફીરદ ષઙર્ફૃ રીથબ    ઽ્ ડૉવરીઅ રીુ઼ગ ય્ઞફ મૂવ યળૉવ / યળષીબી  

ઽ્લ દૉફી બૃળીષી 

 ઈષગફૃઅ રીથબ   ઑણરૂસફ વૉડળ (સીશી / ગ્વૉઞ ) 
 ળઽૉઢીથફ્ બૃળીષ્  ઑણરૂસફ વૉડળ (ઽ્ ડૉવફ્) 
 ઉંરળફ્ બૃળીષ્(ઞન્રફૃઅ રીથબ /ુવુષઅઙ ઼િડર્ભૂગૉ ડ)   ઽ્ ડૉવ ઼રીઞ/ડર્ ડ/઼અ ધી ઼અજીુવદ ઝૉદ્ દૉફ્ 

બૃળીષ્ 
 

(૪) ગ્જીંઙ ઼ઽીલ –  . ૩૭,૨૨૨/-ફૂ રલીર્નીરીઅ  
 

 પ્ળથ-૩૨રીઅ ૯૨%રૉશષૉવ ઽ્લ ઇફૉ ગ્જીંઙ ગવી઼રીઅ યથદીપ્.૩૩ ઇફૉ પ્.૩૪ ફી ુષ ીફ ષીઽરીઅ ઇભ્લી઼ ગળદી 

ુષ ીધીર્કફૉ ઼ૂપૂ ઼ઽીલ (DBT) ુદ ષહર્ ષીુહર્ગ .૩૭,૨૨૨/- ઼ઽીલ 

 વીલગીદફી પ્ળથ્:પ્-૩૨ રીઅ ૯૨% ગૉ  દૉધૂ ષપૃ 

ઈષગ રલીર્ની : ગૃડૃઅમફૂ ષીુહર્ગ ઈષગ ી.૬.૭૨ વીઘ 

 

 ણ્ગલૃરૉન્ડ જૉગ વૂ ડ  
 
 

 ુફલદ ફરૄફીફૂ ઇળજીબ ગ  ઉંરળફ્ બૃળીષ્(ઞન્રફૃઅ રીથબ /ુવુષઅઙ ઼િડર્ભૂગૉડ) 
 ઈપીળગીણર્ફૂ ફગવ  ુ ન઼્ૂબીવફૃઅ ુષ ીધીર્ફૃઅ જીવૃ ઇભ્લી઼ ઇઅઙૉફૃઅ ઼ડીર્ભૂગૉડ 

 ુમફ ઇફીરદ ષઙર્ફૃ રીથબ   ઇળઞનીળફી મગ બી઼મૃગફી ધર બીફીફૂ ટૉળ્ક્ષ ફગવ 

 ઈષગફૃઅ રીથબ   પ્ળથ-૩૨ ફૂ રીગર્સૂડફૂ ફગવ 

 ળઽૉઢીથફ્ બૃળીષ્  ૃસફ ક્વી઼ફૂ ુષઙદ (યળૉવ ઇફૉ યળષીબી  ભૂ ઼ીધૉ) 
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(૫) JEE,GUJCET,NEETબળૂક્ષી રીડૉગ્જીંઙ ઼ઽીલ –  . ૪૨,૨૨૨/-ફૂ રલીર્ની 
 

 

 પ્ળથ-૩૪ફી ુષ ીફ ષીઽફી ુષ ીધીર્કફૉ પ્ળથ-૩૪બઝૂ રૉણૂગવ, ઑન્જીફૂલળીંઙરીઅ ષૉસ રીડૉ  ઞ ળૂ બળૂક્ષીક ઞૉષૂ ગૉ  

JEE,GUJCET,NEETફૂ દોલીળૂ ફી ગ્જીંઙ રીડૉ , પ્ળથ-૩૨રીઅ ૯૨% ઽ્લ દૉષી ુષ ીધીર્કફૉ થ ષહર્ ગૉ  દૉધૂ 

ષપૃઇફૃયષ પળીષદૂ ઼અ ધીકરીઅ ગ્જીંઙ રીડૉ  ુષ ીધીર્ નૂઢ ષીુહર્ગ ી.૪૨,૨૨૨ ઇધષી ઘળૉઘળ ભૂ ઑ મૉ બોગૂ ઞૉ કઝૃ 

ઽ્લ દૉ ુષ ીધીર્કફૉ ઼ૂપૂ ઼ઽીલ (DBT)  

 વીલગીદફી પ્ળથ્:પ્-૩૨ રીઅ ૯૨% ગૉ  દૉધૂ ષપૃ 

ઈષગ રલીર્ની : ગૃડૃઅમફૂ ષીુહર્ગ ઈષગ ી.૬.૭૨ વીઘ 

 ુફલદ ફરૄફીફૂ ઇળજીબ ગ  પ્ળથ-૩૩ ફૂ રીગર્સૂડફૂ ફગવ 

 ઈપીળગીણર્ફૂ ફગવ  ઇળઞનીળફી મગ બી઼મૃગફી ધર બીફીફૂ ટૉળ્ક્ષ ફગવ 

 ુમફ ઇફીરદ ષઙર્ફૃ રીથબ    ગૃવ/ગ્વૉઞરીઅ ષૉસ રૉશષૉવ ૭ (મ્ફીભીઉણ ઼ડીર્ભૂગૉડ) 

 ઈષગફૃઅ રીથબ   પ્ળથ-૩૨ ફૂ રીગર્સૂડફૂ ફગવ 

 ઉંરળફ્ બૃળીષ્(ઞન્રફૃઅ 
રીથબ /ુવુષઅઙ ઼િડર્ભૂગૉડ) 

 ગ્ુજઅઙ ક્વી઼ ઼રીઞ / ડર્ ડ / ઼અ ધી ઼અજીુવદ ઝૉ. દ્ દૉફ્ 
ળજી ડર્ૉસફ ફઅમળ દૉરઞ ઼અ ધીફીઅ ૫ ષહર્ફી ઇફયૃષફ્ બૃળીષ્ 

 ળઽૉઢીથફ્ બૃળીષ્  યળૉવ / યળષીબી  ગ્ુજઅઙ ભૂ ફ્ બૃળીષ્ 

 
 (૬) બપીર્ત્રગ બળૂક્ષી રીડૉ દીવૂર઼ઽીલ– . ૪૨,૨૨૨/-ફૂ રલીર્ની 
 

 

 U.P.S.C, G.P.S.C., ષઙર્-૩, ૪ ૫, ઙૐથ ઼ૉષી બ અ઼નઙૂ રઅણશ, બઅજીલદ ઼ૉષી બ અ઼નઙૂ રઅણશ દધી યીળદ ઼ળગીળફી 

ળૉ ષૉ, મગ્ ષઙૉળૉરીઅ ધદૂ યળદૂફૂ બપીર્ત્રગ બળૂક્ષીક રીડૉ  બ અ઼ન ગળૉવ ઼અ ધીકરીઅ ઇભ્લી઼ ગળદીઅ દીવૂરીધીર્કફૉ 

દીવૂરીધીર્ નૂઢ ી. ૪૨,૨૨૨ ઇધષી ઘળૉઘળ જૄગષષીફૂ ધદૂ ભૂ ઑ મૉ રીઅધૂ ઞૉ કઝૃ ઽ્લ દૉ ુષ ીધીર્કફૉ ઼ૂપૂ ઼ઽીલ 

(DBT) 
ઈષગ રલીર્ની : ગૃડૃઅમફૂ ષીુહર્ગ ઈષગ ી.૬.૭૨ વીઘ 

 વીલગીદફી પ્ળથ્: પ્-૩૪ રીઅ ૮૨% ગૉ  દૉધૂ ષપૃ 

 ણ્ગલૃરૉન્ડ જૉગ વૂ ડ  

 ુફલદ ફરૄફીફૂ ઇળજીબ ગ  ુમફ ઇફીરદ ષઙર્ફૃ રીથબ  
 ઈપીળગીણર્ફૂ ફગવ  પ્ળથ-૩૨ ફૂ રીગર્સૂડ ફૂ ફગવ 
 ઈષગફૃઅ રીથબ   પ્ળથ-૩૪ ફૂ રીગર્સૂડફૂ ફગવ 
 ળઽૉઢીથફ્ બૃળીષ્  દીવૂર રીડૉ  યળષીફૂ ધદૂ/યળૉવ ભૂ ફ્ બૃળીષ્
 ઇળઞનીળફી મગ બી઼મૃગફી ધર બીફીફૂ ટૉળ્ક્ષ 

ફગવ 
 ઼અ ધીફ્ ઑણરૂસફ વૉડળ ( બપીર્ત્રગ ૭ળૂક્ષીફીઅ 

ફીર દૉરઞ ભૂ ફૂ ુષઙદ્ ઼િઽદ) 
 બપીર્ત્રગ બળૂક્ષી દીવૂર ક્વી઼ ઼રીઞ/ડર્ ડ/઼અ ધી 

઼અજીુવદ ઝૉ. દ્ દૉફી ળુઞ ડર્ૉસફ / GST ફઅમળ ફ્ 
બૃળીષ્ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
઼ઽીલફૂ લ્ઞફીક રીડૉ  અ઼મઅુપદ ુઞ ીફી ફીલમ ુફલીરગ (ુષ.જા.ગ.)/ુઞ ી ઼રીઞ 

ગ લીથ ઇુપગીળૂ (ુષ.જા.ગ.) ફૉ ઇળજી રઅઞૄળ ગળષીફૂ ઼ ી ઼ બષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ 
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(૭)        ફીદગ દમૂમ,ષગૂવ,ડૉગુફગવ ફીદગ રીડૉ વૂપૉવ વ્ફ બળ લીઞ ઼ઽીલ –  
               ૭% લીઞ ઼ઽીલ 
 

 દમૂમ, ષગૂવ, ડૉગુફગવ ફીદગ ધલૉવ ુમફઇફીરદ ષઙર્ફીવીયીધીર્ક બ્દીફૃઅ ક્વૂુફગ,વૉમ્ળૉડળૂ,ળૉણૂલ્વ્જી 
ક્વૂુફગ ગૉ  કિભ઼ ઘ્વષી ઊચ્ઝૉ દ્ મૉન્ગ બી઼ૉધૂ વૂપૉવ ી.૩૨.૨૨ વીઘ ઼ૃપૂફૂ વ્ફ બળ ૭% લીઞ઼ઽીલ રશષી 
બી  ધસૉ. 

ઈષગ રલીર્ની : ગૃડૃઅમફૂ ષીુહર્ગ ઈષગ ી.૮.૨૨ વીઘ 

(૮)સોક્ષુથગ ઇભ્લી઼ લ્ઞફી(વ્ફ) - .૩૨ વીઘફૂ રલીર્નીરીઅ 
 

 રૉણૂગવ, ણૉ ન્ડવફી ષુફયર્ળ ફીદગ ગક્ષીફી ઇભ્લી઼કર્ર્, લષ઼ીુલગ ઇભ્લી઼કર્ર્, ઉઞફૉળૂ ડૉગફ્વ્જી, 

ભીરર઼્ૂ,ઈુગર્ડૉગજળ, ઈલૃર્ષૉિનગ,ઽ્રૂલ્બૉધૂ, ભૂટૂલ્ધૉળીબૂ,ષૉડળફળૂ ુષઙૉળૉ  ષ-ુફયર્ળ ફીદગ ગક્ષીફી ઇભ્લી઼કર્ર્, 

ફુ઼ર્ંઙ( ફીદગ ગક્ષીફી) ષઙૉળૉ  ઇભ્લી઼કર્ર્ રીડૉ  (ઽીલળ ઑજ્લૃગૉસફ ઞૉષી ગૉ  BBA,B.Com.,B.Sc., B.A.ુષઙૉળૉ  

ુ઼ષીલ)  

 ળીઞલરીઅ ઇફૉ યીળદફી ઇન્લ ળીઞલ્ / ગૉન્  સીુ઼દ નૉસ્રીઅ બથ ઇભ્લી઼ ગળદી દમૂમૂ ફીદગ, દમૂમૂ ઇફૃ ફીદગ 

ઇફૉ IIM, IIT, NID, NIFT IRMA, TISSઞૉષી ઇફૃ ફીદગ ગક્ષીફી ઋચ્જ ઇભ્લી઼કર્ર્રીઅ બથ વ્ફ 

 ગૃવ ૃસફ ભૂ ઇધષી ી.૩૨ વીઘ દૉ બોગૂ ઞૉ કઝૃ ઽ્લ દૉ  

 વીલગીદ : પ્ળથ-૩૪ રીઅ ૮૨%ગૉ  દૉધૂ ષપૃ લીઞફ્ નળ:૬ %  ઼ીનૃ લીઞ 

ઈષગ રલીર્ની : ગૃડૃઅમફૂ ષીુહર્ગ ઈષગ ી.૮.૨૨ વીઘ 

 ણ્ગલૃરૉન્ડ જૉગ વૂ ડ  
 ુફલદ ફરૄફીફૃઅ ઇળજી બ ગ  સીશી ઝ્ ીફ્ નીઘવ્ દૉરઞ પ્.૩૨/ ૩૪ ફૂ રીગર્સૂડફૂ ફગવ
 ુમફ ઇફીરદ ષઙર્ફૃઅ રીથબ    ચ્.૩૪ ઇફૉ દૉ બઝૂફી ઇભ્લી઼ફૂ રીગર્સૂડફૂ ફગવ 
 ઈષગફૃઅ રીથબ    ુદષહર્ યળષીફૂ ધદૂ / યળૉવ ભૂ ફ્ બૃળીષ્ 

 ઈપીળગીણર્ફૂ ફગવ  ઇળઞનીળફી મગ બી઼મૃગફી ધર બીફીફૂ ફગવ 
 ઑણરૂસફ વૉડળ  ઙૂળ્ઘદ / મ્જાફ પ ઇફૉ બ (બીઅજ) જૉગ 
 બિળુસ –૫ રૃઞમ ુબદી / ષીવૂ ુરવગદ ર્ઙઞ ગળષીફૂ ઼અરુદ બ   
 ુબદી / ષીવૂફૂ ુરવગદ ષૉ લૃઑસફ ઼ડીર્ ઇફૉ ુરગવદ ષૉ લૃઑસફ ઼ડીર્ ઇફૉ ુરવગદફી ઈપીળ્  
 બિળુસ –૩ / ળ રૃઞમ જારૂફનીળફૂ ઼અરુદ ઇફૉ ુરવગદ ષૉ લૃઑસફ ઼ડીર્ ઇફૉ ુરવગદફી ઈપીળ્  

 

(૯) ુષનૉસ ઇભ્લી઼વ્ફ- .૩૭વીઘફૂ રલીર્નીરીઅ 
 પ્ળથ-૩૪ બઝૂ ભગદ M.B.B.S.રીડૉ , ફીદગ (િણપ્વ્રીઅ બઝૂ ણૂગર્ૂ રૉશષૉવ ઽ્લ દ્ બથ રીન્લ) બઝૂ ઇફૃ ફીદગ 

દૉરઞ બ્ ડ ગર્ૉજ્લૃઑસફ િણપ્વ્રીઅ ઇધષી ઇન્લ ફીરધૂ કશઘીદી ઼રગક્ષ ઇભ્લી઼કર્ર રીડૉ  ઇફૉ િળ઼જર્ ઞૉષી ડૉગુફગવ, 

બૉળીરૉણૂગવ, ્ભૉસફવ ષઙૉળૉ  ઞૉષી ગ્ઉબથ ગીળફી ુષનૉસરીઅ ઋચ્જ ઇભ્લી઼ રીડૉ ગૃવ .૩૭વીઘફૂ રલીર્નીરીઅ વ્ફ  

 વીલગીદ :   પ્-૩૪ રીઅ ૮૨% ગૉ  દૉધૂ ષપૃ લીઞફ્ નળ    :   ૬ % વૉઘૉ ઼ીનૃ લીઞ  
 ફ્પ : િણપ્વ્રી બઝૂ ણૂગર્ૂ રીડૉ  પ્ળથ-૩૪઼રગક્ષ રીથબ  ઼ીધૉ િણપ્વ્રી ફી ડગીષીળૂ ઙથષીફી ળઽૉસૉ 

ઈષગ રલીર્ની : ગૃડૃઅમફૂ ષીુહર્ગ ઈષગ ી.૮.૨૨ વીઘ 

 ણ્ગલૃરૉન્ડ જૉગ વૂ ડ  

 ુફલદ ફરૄફીફૃઅ ઇળજી બ ગ  ચ્.૩૪ ઇફૉ દૉ બઝૂફી ઇભ્લી઼ફૂ રીગર્સૂડફૂ ફગવ 
 ુમફ ઇફીરદ ષઙર્ફૃઅ રીથબ    ઑણરૂસફ વૉડળ 
 ઈષગફૃઅ રીથબ    ુદષહર્ યળષીફૂ ધદૂ / યળૉવ ભૂ ફ્ બૃળીષ્ 
 ઈપીળગીણર્ફૂ ફગવ  બી઼બ્ડર્ફૂ ફગવ, ુષટીફૂ ફગવ ઇફૉ ઑળ િડગૂડફૂ ફગવ 
 સીશી ઝ્ ીફ્ નીઘવ્  ઙૂળ્ઘદ / મ્જાફ પ ઇફૉ બ (બીઅજ) જૉગ 

 પ્.૩૨/ ૩૪ ફૂ રીગર્સૂડફૂ ફગવ  ઇળઞનીળફી મગ બી઼મૃગફી ધર બીફીફૂ ફગવ 
 ુબદી / ષીવૂ ુરવગદ ર્ઙઞ ગળષીફૂ ઼અરુદ બ   
 ુબદી / ષીવૂફૂ ુરવગદ ષૉ લૃઑસફ ઼ડીર્ ઇફૉ ુરવગદફી ઈપીળ્  
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(૱) ષ-ળ્ઞઙીળવક્ષૂ લ્ઞફી - .૩૨ વીઘ / ઞૉ દૉ લષ઼ીલ રીડૉ ુફલદ ગળૉવ ળગરફૂ રલીર્નીરીઅ 
 

1. ળૂક્ષી,વ્ણીંઙ ળૂક્ષી,રી દૂઉગ્,જીબ-ડૉક્ષૂ ષઙૉળૉ ષળ્ઞઙીળવક્ષૂ ષીઽફ્રીડૉ  કફળ્ણ લૃુફડ ગ્ ડ. 
 

2. લષ઼ીલ ગૉ  ગળૂલીથીફૂ નૃગીફ,રૉણૂગવ ડ્ળ,ળૉણૂરૉણ ઙીળરૉન્ડ ડ્ળ, મૃગ ડ્ળ ષઙૉળૉ  ષળ્ઞઙીળવક્ષૂ લષ઼ીલ રીડૉ  વ્ફ 
 ષપૃરીઅ ષપૃ ી.૩૨ વીઘ ઇધષી ુફઙર ીળી ઞૉ દૉ લષ઼ીલ રીડૉ  ુફલદ ગળૉવ ળગરફૂ રલીર્નીરીઅ વ્ફ  
 ષીુહર્ગ ૭ %ઇફૉરિઽવીક રીડૉ  ૬ % ફી ઼ીની લીઞૉ વ્ફ 

 

3. ૭ % લીઞ ઼ઽીલ : ડર્ ીન઼્બ્ડર્ , વ્જી ડૂગ, ડર્ ીષૉવ ર઼્, ભૃણ ગ્ડર્  ષઙૉળૉ  લષ઼ીલ રીડૉ  ષીઽફ ઞ ળૂ ડર્ક્જળ ઼િઽદ રૉશષષી 
રીડૉ  મગરીઅધૂ . ૮.૨૨ વીઘફૂ વૂપૉવ વ્ફ ઋબળ લીઞ ઼ઽીલ  
 

ઈષગ રલીર્ની : ગૃડૃઅમફૂ ષીુહર્ગ ઈષગ ી.૮.૨૨ વીઘ 

 ણ્ગલૃરૉન્ડ જૉગ વૂ ડ  

 ુફલદ ફરૄફીફૃઅ ઇળજી બ ગ  ળઽૉઢીથફ્ બૃળીષ્ 

 ળૉસફ ગીણર્    ઉંરળફ્ બૄળીષ્. 

 ુમફ ઇફીરદ ષઙર્ફૃઅ રીથબ   ઈપીળગીણર્ફૂ ફગવ 

 ઈષગફૃઅ રીથબ   ઇળઞનીળફી મગ બી઼મૃગફી ધર બીફીફૂ ફગવ 
 

કફવીઉફ ઇળજી ગળદૂ ષઘદૉ ઋગદ ન દીષૉજો ઇબવ્ણ ગળષીફી ળઽૉસૉ. ઇળજી ગળૂ દૉરઞ કફવીઉફ ઇળજીફૂ ુ ન્ડ ઈઋડ 
ગીતૂફૉ ુઞ ી રૉફૉઞળૉફૂ ગજૉળૂઑ ર્ગવૂ ઈબષીફૃઅ ળઽૉસૉ. ઇળજી ુ઼ષીલફી ગ્ઉ બથ ણ્ગલૃરૉન્ડ ર્ગવષીફી ળઽૉસૉ ફઽૂ. ુઞ ી ગક્ષીઑ 
ઇળઞનીળ્ફૉ ઉન્ડળ લૃ રીડૉ  મ્વષષીરીઅ ઈષસૉ ઇફૉ ુ઼વૉગડ ધલૉવ ઇળઞનળ્ફૉ ુફઙર ીળી ઞૉ ણ્ગલૃરૉન્ડ ળઞૃ ગળષીફૃઅ ગઽૉષીરીઅ ઈષૉ દૉ 
ળઞૃ ગળષીફી ળઽૉસૉ.  

 
 
 

(૯) ગ્રુસર્લવ બીલવ્ડફૂ દીવૂર રીડૉફૂવ્ફ- .૪૭ વીઘફૂ રલીર્નીરીઅ 
 

 

 ગ્રુસર્લવ બીલવ્ડફૂ દીવૂર રીડૉ  ગૃવ .૪૭.૨૨ વીઘફૂવ્ફ ઇધષી ઘળૉઘળ જૄગષષીફૂ ધદૂ ભૂ ઑ મૉ રીઅધૂ ઞૉ કઝૃ ઽ્લ દૉ 
રશષીબી  
 વીલગીદફી પ્ળથ્  : પ્-૩૪ રીઅ ૮૨% ગૉ  દૉધૂ ષપૃ  લીઞફ્ નળ  :   ૬%  ઼ીનૃ લીઞ 

 
ઈષગ રલીર્ની : ગૃડૃઅમફૂ ષીુહર્ગ ઈષગ ી.૮.૨૨ વીઘ 

 ણ્ગલૃરૉન્ડ જૉગ વૂ ડ  
 ુફલદ ફરૄફીફૃઅ ઇળજીબ ગ  સીશી ઝ્ ીફ્ નીઘવ્ દૉરઞ પ્.૩૨/૩૪ ફૂ રીગર્સૂડફૂ ફગવ 

 ડૃણન્ડ બીલવ્ડ વીઉ઼ન઼્  પ્ળથ-૩૪ ઇફૉ દૉ બઝૂફી ફીદગ ઇભ્લી઼ફૂ રીગર્સૂડફૂ ફગવ 

 ઈપીળગીણર્ફૂ ફગવ  ળઽૉઢીથફ્ બૃળીષ્ 

 ુમફ ઇફીરદ ષઙર્ફૃઅ રીથબ   ઞૉ ઼અ ધીરીઅ ષૉસ રૉશષૉવ ઽ્લ દૉફ્ ઑણરૂસફ વૉડળ 

 ઈષગફૃઅ રીથબ   વીયીધીર્ફૂ ુરવગદ ર્ઙઞ ગળષીફૂ ઼અુરદ બ   

 ુષટીફૂ ફગવ જો ઼અ ધી ુષનૉસૂ ઽ્લ દ્  ઇળઞનીળફી મગ બી઼મૃગફી ધર બીફીફૂ ફગવ 

 સોક્ષુથગ વીલગીદ  ુદ ષહર્ યળષીફૂ ધદૂ / યળૉવ ભૂ ફ્ બૃળીષ્ 

 વીયીધીર્ફૂ ુરવગદ ર્ઙઞ ગળષીફૂ ઼અરુદ બ   
 બી઼બ્ડર્ફૂ ફગવ (જો ઼અ ધી ુષનૉસફૂ ઽ્લ દ્ ) 
 ુબદી / ષીવૂફૂ ુરવગદ ષૉ લૃઑસફ ઼ડીર્ ઇફૉ ુરવગદફી ઈપીળ્ (યીવીધધીર્ / ુબદી / ષીવૂ )  

 જારૂફનીળ – (૩) ફૂ ુષઙદ : (૩) ફીર : .......... (ળ) જારૂફ ઘદ,ુરવગદ રીઙઞ ગળષીફૂ ઼અરુદ,ુરવગદ 
ષૉ લૃઑસફ ઼ડીર્ ઇફૉ ુરવગદફી ઈપીળ્ 

 જારૂફનીળ – (ળ) ફૂ ુષઙદ : (૩) ફીર : ................ (ળ) જારૂફ ઘદ,ુરવગદ રીઙઞ ગળષીફૂ ઼અરુદ,ુરવગદ 
ષૉ લૃઑસફ ઼ડીર્ ઇફૉ ુરવગદફી ઈપીળ્ 
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 ુમફઇફીરદ ષઙર્ફૂ લ્ઞફીક રીડૉ  ઞ ળૂ ન દીષૉજો : 
 

 
 

 ુમફઇફીરદ ષઙર્ફૃઅ રીથબ  ઇફૉ ઈષગફૃઅ રીથબ  ઞ ળૂ 

 ઇળઞનીળ ઙૃઞળીદરીઅ ૩૭ ષહર્ધૂ ધીલૂ ધલૉવ ઽ્લ ઇફૉ ુમફઇફીરદષઙર્ફી ઽ્ષી જોઉઑ 

 ઞૉદૉ લ્ઞફીફી વીય રીડૉફૂ બી દી, ુપળીથફી રીબનઅણ, વ્ફ રીડૉ  જારૂફ/ ન દીષૉઞઇફૉ વ્ફફૂ બળદ જગૄષથૂફૂ 

ુષઙદ્ ઙૃઞળીદ ુમફઇફીરદ સોક્ષુથગ ઇફૉ ઈુધર્ગ ુષગી઼ ુફઙરફૂ ષૉમ઼ીઉડ ઋબળ જોષૂ.   

 લ્ઞફીકફી વીય રીડૉ  ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ણ્ગલૃરૉન્ડ જૉગ વૂ ડરીઅષઘદ્ષઘદ ધદી ઼ૃપીળીફૉ ઈપૂફ ળઽૉસૉ.  

 દરીર લ્ઞફીકફીઇધર્ચડફ રીડૉ  ળીઞલ ઼ળગીળફી ઢળીષ ઈઘળૂ ઙથીસૉ. 

 
ુઞ ી ગક્ષીઑ ષપૃ રીિઽદૂ રીડૉ  ઼અબગર્  

 

  ુઞ ી રૉફૉઞળ (ઇફૃ.જાુદ)       

ુઞ ી ફીલમ ુફલીરગ (ુષ.જા.)  /   ુઞ ી ઼રીઞ ગ લીથ ઇુપગીળૂ (ુષ.જા.) 

(ુઞ ી રૉફૉઞળ ૂકફૂ ુઞ ી ગજૉળૂફી ઼ળફીરી https://gueedc.gujarat.gov.in/બળ ઋબવબ્પ ઝૉ.) 
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ઙૃઞળીદ ુમફ ઇફીરદ સોક્ષુથગ ઇફૉ ઈુધર્ગ ુષગી઼ ુફઙર 
બ્વ્ગફઅ.૪,૯ર્ રીશ, ણૂ-૪ ુષઅઙ , ગરર્લ્ઙૂ યષફ ઼ૉ-૩૨,ઙીઅપૂફઙળ૫૱૪૨૩૨, 

ભ્ફ ફઅ.૪૫૪૭૱૮૱૭/૱૱ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ઙૃઞળીદ ુમફઇફીરદ સોક્ષથૂગ ઇફૉ ઈધીર્ગ ુષગી઼ ુફઙરફૂ (૩) ય્ઞફ મૂવ ઼ઽીલ લ્ઞફી, (૪) ગ્જીંઙ ઼ઽીલ 

લ્ઞફી,(૫) જી(JEE),ઙૄઞગૉ ડ(GUJCET),ફૂડ(NEET) બળૂક્ષી રીડૉ ગ્જીંઙ ઼ઽીલ,(૬) ઼બપીર્ત્રગ બળૂક્ષી રીડૉ  

દીવૂર ઼ઽીલ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ જી ી ઇરવૂગળથ ઇુપગીળૂ ૂકફૂ ગજૉળૂકફી ફીર,઼ળફીરીઅ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ.઼ઽીલ 

રીડૉફૂ દરીર ઇળજીક ઞ ળૂ ણ્ક્લૃરૉન્ટ઼્ ઼ીધૉ ઽીણર્ગ્બૂરીઅ ફૂજૉ રૃઞમફૂ ઞૉ દૉ ુઞ ી ગજૉળૂકરીઅ ર્ગવૂ ઈબષીફૂ ળઽૉસૉ. 
ઇન્લધી ઈબફૂ ઇળજી ગર્ી  ળીઘષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૂ. 
 

ગર 
ગજૉળૂફ્ 
ુઞ ્ 

ગજૉળૂફી રૃખ્લ 
ઇુપગીળૂફ્ ઽ્ન્ 

ગજૉળૂફૃઅ ઼ળફીરૃઅ 
ગજૉળૂફ્ ભ્ફ દધી ભૉગ઼ 

ફઅમળ 

૧ અમદાવાદ 
િજ લા નાયબ 
િનયામક (િવ.જા.) 

E-બ્લોક, પહલેો માળ, બહમુાળી 
ભવન,મજૂં ી મીલ કમ્ પાઉન્ ડ, 

િગરધરનગર, અસારવા, અમદાવાદ 

+૯૧ ૭૯ ૨૨૬૮૩૦૯૬  

ફેકસ +૯૧ ૭૯ ૨૨૬૮૨૮૨૦ 

ર ભાવનગર 
િજ લા નાયબ 
િનયામક (િવ.જા.) 

જી-૬, બહમુાળી ભવન, બસ ટેન્ડ 
નજીક ભાવનગર 

+૯૧ ૨૭૮ ૨૪૨૨૬૯૬  

ફેકસ +૯૧ ૨૭૮ ૨૪૨૨૬૯૬ 

૩ જામનગર 
િજ લા નાયબ 
િનયામક (િવ.જા.) 

જી લા સેવા સદન -૪, ગર્ાઉન્ડ ફ્લોર, 

ગણેશ કો ડ ટોરેજ પાસે, રાજકોટ 
રોડ, જામનગર 

+૯૧ ૨૮૮ ૨૫૭૨૩૪૭  

ફેકસ:+૯૧ ૨૮૮ 
૨૫૭૨૩૪૭ 

૪ રાજકોટ 
િજ લા નાયબ 
િનયામક (િવ.જા.) 

૬/૧, બહમુાળી ભવન, રેસકોસર્, 
રાજકોટ 

+૯૧ ૨૮૮ ૨૪૪૭૩૬૨ 
ફેકસ +૯૧ ૨૮૮ 
૨૪૪૭૩૬૨ 

પ સરુત 
િજ લા નાયબ 
િનયામક (િવ.જા.) 

જી લા સેવા સદન, જુની કોટર્ િબિ  ડગં, 

બહમુાળી ભવન કેમ્ પસ, નાનપરુા, 
સરુત 

+૯૧ ૨૬૧ ૨૪૬૦૬૯૮  

ફેકસ +૯૧ ૨૬૧ ૨૪૬૦૬૯૮ 

૬ વડોદરા 
િજ લા નાયબ 
િનયામક (િવ.જા.) 

ર/સી, નમર્દાભવન, લરોડ, વડોદરા +૯૧ ૨૬૮ ૨૪૨૬૬૨૨ 
ફેકસ +૯૧ ૨૬૮ ૨૪૨૬૬૨૨ 

૭ ગાધંીનગર 
િજ લા નાયબ 
િનયામક (િવ.જા) 

"સહયોગ સકુંલ" બ્ લોક -બી, પહલેો 
માળ, પિથકા મની બાજુમા,ં સેકટર-
૧૧, ગાધંીનગર 

+૯૧ ૭૯ ૨૩૨૫૯૦૬૦ 

ફેકસ +૯૧ ૭૯ 
૨૩૨૪૧૯૮૦ 

૮ જુનાગઢ 
િજ લા નાયબ 
િનયામક (િવ.જા) 

૧/૩, બહમુાળી મકાન, સરદારબાગ, 

જુનાગઢ 

+૯૧ ૨૮૫ ૨૬૩૦૫૮૭ 

ફેકસ +૯૧ ૨૮૫ 
૨૬૩૦૫૮૭ 

 

૯ િહંમતનગર 
િજ લા નાયબ 
િનયામક (િવ.જા) 

એ-બ્લોક, તર્ીજોમાળ, બહુમાળી ભવન, 

હાજીપરુા, િહંમતનગર 

+૯૧ ૨૭૬૨ ૨૪૦૯૨૧ 
ફેકસ +૯૧ ૨૭૬૨ ૨૪૦૯૨૧ 
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ગર 
ગજૉળૂફ્ 
ુઞ ્ 

ગજૉળૂફી રૃખ્લ 
ઇુપગીળૂફ્ ઽ્ન્ 

ગજૉળૂફૃઅ ઼ળફીરૃઅ 
ગજૉળૂફ્ ભ્ફ દધી ભૉગ઼ 

ફઅમળ 

૧૦  ખેડા 
નાયબ િનયામક 
(િવ.જા.) 

સી બ્લોક, પર્થમ માળ, સરદાર ભવન, 

મીલરોડ, નિડયાદ િજ. ખેડા 
 

+૯૧ ૨૬૮ ૨૫૫૦૦૧૬  

ફેકસ +૯૧ ૨૬૮ 
૨૫૫૦૦૧૬ 

૧૧ પાટણ 
િજ લા નાયબ 
િનયામક (િવ.જા.) 

િજ લા મઘ્ય થ કચેરી, બ્લોક ન.ં ર, 

પહલેે માળ, રાજમહલે રોડ, પાટણ 

+૯૧ ૨૭૬૬ ૨૨૫૧૬૭  

ફેકસ +૯૧ ૨૭૬૬ 
૨૨૫૧૬૭ 

૧ર ગોધરા 
િજ લા નાયબ 
િનયામક(િવ.જા.) 

પહલેો માળ, બહમુાળી ભવન, કલેકટર 
કચેરી, ગોધરા િજ. પચંમહાલ 

+૯૧ ૨૭૬૬ ૨૫૩૭૬૫  

ફેકસ +૯૧ ૨૭૬૬ 
૨૫૩૭૬૫ 

૧૩ અમરેલી 
િજ લા સમાજ ક યાણ 
અિધકારી (િવ.જા.) 

બી-૧, બહમુાળી ભવન, અમરેલી +૯૧ ૨૭૯૨ ૨૨૨૭૯૩  
ફેકસ +૯૧ ૨૭૯૨ ૨૨૨૭૯૩ 

૧૪ બનાસકાઠંા 
િજ લા સમાજ ક યાણ 
અિધકારી (િવ.જા.) 

િજ  લા સેવા સદન-ર, પહલેો માળ, 

પાલનપરુ, િજ.બનાસકાઠંા 
+૯૧ ૨૭૬૬ ૨૫૩૭૬૫  

ફેકસ +૯૧ ૨૭૬૬ 
૨૫૩૭૬૫ 

૧૫ ભ ચ 
િજ લા સમાજ ક યાણ 
અિધકારી (િવ.જા.) 

તર્ીજો માળ, બહમુાળી ભવન, 

ગાયતર્ીનગર પાસે, ભ ચ 

+૯૧ ૨૬૪૨ ૨૪૪૭૩૪  

ફેકસ +૯૧ ૨૬૪૨ 
૨૪૪૭૩૪ 

૧૬ રાજપીપળા 
િજ લા સમાજ ક યાણ 
અિધકારી (િવ.જા.) 

મ ન.ં ર૧, ભ યતળીયુ ંસેન્ટર્લ 
બી ડીંગ, રાજપીપળા 

+૯૧ ૨૬૪૨ ૨૨૪૩૦૮  

ફેકસ +૯૧ ૨૬૪૨ ૨૨૪૩૦૮ 

૧૭ પોરબદંર 
િજ લા સમાજ ક યાણ 
અિધકારી (િવ.જા.) 

જી લા સેવા સદર-૨, સાદંીપની 
આ મરોડ, પોરબદંર 

+૯૧ ૨૮૬ ૨૨૨૨૮૬૭  

ફેકસ +૯૧ ૨૮૬ ૨૨૨૨૮૬૭ 

૧૮ કચ્છ-ભજુ 
જી લા સમાજ ક યાણ 
અિધકારી (િવ.જા.) 

બ્લોક ન.ં ૪, ગર્ાઉન્ડ ફલોર, બહમુાળી 
મકાન, ભજુ 

+૯૧ ૨૮૩૨ ૨૨૧૭૫૧  
ફેકસ +૯૧ ૨૮૩૨ ૨૨૧૭૫૧ 

૧૯ આણદં 
િજ લા સમાજ ક યાણ 
અિધકારી (િવ.જા.) 

બી  માળ, િજ લા સેવા સદન, 

બોરસદ ચોકડી પાસે, આણદં 

+૯૧ ૨૬૯૨ ૨૬૪૪૧૩  
ફેકસ +૯૧ ૨૬૯૨ ૨૬૪૪૧૩ 

૨૦ મહસેાણા 
િજ લા સમાજ ક યાણ 
અિધકારી િવ.જા.) 

બ્લોક ન.ં ૪, ભોયતળેયે, બહમુાળી 
મકાન, મહસેાણા 

+૯૧ ૨૭૬૨ ૨૨૧૮૭૩  
ફેકસ +૯૧ ૨૭૬૨ ૨૨૧૮૭૩ 

૨૧ દાહોદ 
િજ લા સમાજ ક યાણ 
અિધકારી (િવ.જા.) 

રાધવ હો ટેલ, ગર્ાઉન્ડ ફ્લોર, પટેલ 
િરસોટર્ ની પાછળ, ગોદી રોડ, દાહોદ 

+૯૧ ૨૬૭૩ ૨૬૫૯૩૪  

ફેકસ +૯૧ ૨૬૭૩ 
૨૬૫૯૩૪ 

 

રર સરેુન્દર્નગર 
િજ લા સમાજ ક યાણ 
અિધકારી (િવ.જા.) 

એ. બ્લોક, મ ન.ં-ર૦૪ બહમુાળી 
મકાન, સરેુન્દર્નગર 

+૯૧ ૨૭૫૨ ૨૮૨૧૦૩  
ફેકસ +૯૧૨૭૫૨૨૮૨૧૦૩ 

૨૩ વલસાડ 
િજ લા સમાજ ક યાણ 
અિધકારી (િવ.જા.) 

બીજો માળ, સભા ખડં સામે, િજ  લા 
સેવા સદન -૨, જલરામ મિંદર સામે, 

તીથલ રોડ, વલસાડ 

+૯૧ ૨૬૩૨ ૨૫૩૧૧૧  
ફેકસ +૯૧ ૨૬૩૨ ૨૫૩૧૧૧ 
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ગર 
ગજૉળૂફ્ 
ુઞ ્ 

ગજૉળૂફી રૃખ્લ 
ઇુપગીળૂફ્ ઽ્ન્ 

ગજૉળૂફૃઅ ઼ળફીરૃઅ 
ગજૉળૂફ્ ભ્ફ દધી ભૉગ઼ 

ફઅમળ 

૨૪ નવસારી 
િજ લા સમાજ ક યાણ 
અિધકારી (િવ.જા.) 

એ.બ્ લોક, તર્ીજો માળ, િજ  લા સેવા 
સદન જુના થાણા, જુની કલેકટર 
કચેરી, નવસારી િજ.નવસારી 

+૯૧ ૨૬૩૭ ૨૫૦૨૪૧  
ફેકસ +૯૧ ૨૬૩૭ 
૨૫૦૨૪૧ 

૨૫ તાપી 
િજ લા સમાજ ક યાણ 
અિધકારી (િવ.જા.) 

બ્લોક, ૪ પહલેે માળ, િજ  લા 
સેવાસદન, પાનવાડી,  યારા િજ. 
તાપી 

+૯૧ ૦૨૬૨૬ ૨૨૦૩૨૪ 

ફેકસ +૯૧ ૦૨૬૨૬ 
૨૨૦૩૨૪ 

૨૬  મિહસાગર 
િજ લા સમાજ ક યાણ 
અિધકારી (િવ.જા.) 

ચારકોશીયા નાકા પાસે, સરકારી 
ગોડાઉન સામે, મોડાસા હાઇવે, રોડ, 

મ.ુપો.લણુાવાડા િજ.મહીસાગર 

+૯૧ ૦૨૬૭૨ ૨૪૦૫૩૩  
ફેકસ +૯૧ ૦૨૬૭૨ 
૨૪૦૫૩૩ 

૨૭ 
 ગીર 
સોમનાથ 

િજ લા સમાજ ક યાણ 
અિધકારી (િવ.જા.) 

ભાવના-ર સોસાયટી, ૮૦ ટ રોડ, 

વેરાવળ િજ.ગીર-સોમનાથ 

+૯૧ ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૫૮૭ 

ફેકસ +૯૧ ૨૮૫ 
૨૬૩૦૫૮૭ 

૨૮ 
દેવભમૂી 
ધ્ વારકા 

િજ લા સમાજ ક યાણ 
અિધકારી (િવ.જા.) 

સી-જી/૧૦, જી  લા સેવા સદન, 

ધરમપરુ લાલપરુ રોડ, મ.ુ પો. 
ખભંાળીયા, જી. દેવભિુમ ારકા 

મો. ૯૯૦૯૦૩૪૪૫૪ 

ફેકસ:+૯૧ ૨૮૮ 
૨૫૭૨૩૪૭ 

૨૯  અરવ  લી 
િજ લા સમાજ ક યાણ 
અિધકારી (િવ.જા.) 

બ્ લોક-એ બીજો માળ, એ/એસ/૦૭, 

૦૮, િજ  લા સેવા સદન, મોડાસા, િજ. 
અરવ  લી 

૦૨૭૭૪ ૨૫૦૧૯૧  
+૯૧ ૦૨૭૬૨ ૨૪૦૯૨૧  
ફેકસ +૯૧ ૨૭૬૨ ૨૪૦૯૨૧ 

૩૦  મોરબી 
િજ લા નાયબ 
િનયામક (િવ.જા.) 

૪/૮, ગર્ાઉન્ ડ ફ્લોર, િજ  લા સેવા 
સદન, મોરબી. 

મો. +૯૧ ૯૪૨૬૭ ૩૧૭૬૯ 

૩૧ છોટાઉદેપરુ 
િજ લા સમાજ ક યાણ 
અિધકારી (િવ.જા.) 

જુની આિદવાસી અિતિથગહૃ, સીવીલ 
હો  પીટલની બાજુમા,ં િજ. છોટાઉદેપરુ. 

+૯૧ ૦૨૬૪૦ ૨૨૪૩૦૮  

ફેકસ +૯૧ ૨૬૪૨ ૨૨૪૩૦૮ 

૩૨ બોટાદ 
િજ લા સમાજ ક યાણ 
અિધકારી (િવ.જા.) 

એ/૫,૨૧-૨૨ બીજો માળ, િજ  લા સેવા 
સદન, ખસ રોડ, મ.ુબોટાદ િજ. બોટાદ 

મો.૯૯૨૫૨ ૫૯૦૫૬  

ફેકસ +૯૧ ૨૭૮ ૨૪૨૨૬૯૬ 
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ઙૃઞળીદ ુમફ ઇફીરદ સોક્ષુથગ ઇફૉ ઈુધર્ગ ુષગી઼ ુફઙર 
બ્વ્ગ ફઅ.૪,૯ર્ રીશ, ણૂ-૪ ુષઅઙ , ગરર્લ્ઙૂ યષફ ઼ૉ-૩૨,ઙીઅપૂફઙળ 

૫૱૪૨૩૨,ભ્ફ ફઅ.૪૫૪૭૱૮૱૭/૱૱ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ઙૃઞળીદ ુમફઇફીરદ સોક્ષથૂગ ઇફૉ ઈધીર્ગ ુષગી઼ ુફઙરફૂ (૩) ુષનૉસ ઇભ્લી઼ વ્ફ,(૪) સોક્ષથૂગ ઇભ્લી઼ વ્ફ,(3) 
ષળ્ઞઙીળૂ વ્ફ લ્ઞફી (૬) દમૂમૂ ફીદગ ષગૂવ ડૉ ગફૂગવ ફીદગ રીડૉ  મગ ુચળીથ ઼ીરૉ લીઞ ઼ઽીલ (૭) ગ્રર્સૂલવ 

બીલવ્ડ દીવૂર લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ જી ી ઇરવૂગળથ ઇુપગીળૂ ૂકફૂ ગજૉળૂકફી ફીર,઼ળફીરીઅ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ.વ્ફ 

રીડૉફૂ દરીર ઇળજીક ઞ ળૂ ણ્ક્લૃરૉન્ટ઼્ ઼ીધૉ ઽીણર્ગ્બૂરીઅ ફૂજૉ રૃઞમફૂ ઞૉ દૉ ુઞ ી ગજૉળૂકરીઅ ર્ગવૂ ઈબષીફૂ ળઽૉસૉ. 
ઇન્લધી ઈબફૂ ઇળજી ગર્ી  ળીઘષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૂ. 

 

કર્ર ઇુપગીળૂફ્ ઽ્ ્ ુઞ ીફૃઅ ફીર ઼ળફીરૃઅ 
ડૉ ુવભ્ફ/ 

ર્મીઉવ ફઅમળ 

૧. જી લામેનેજર ી અમદાવાદ કોપ રેશન,બ્લોક-
એ,બીજોમાળ,બહમુાળી ભવન, લાલ 
દરવાજા, અમદાવાદ 

૦૭૯-૨૫૫૦૮૮૩૭ 
૯૮૯૮૫૧૩૮૫૯ 

૨. જી લા મેનેજર ી અમરેલી બહમુાળીભવન,બ્લોક-સી/૩, મ 
ન.ં૩૧૦,અમરેલી. 

૦૨૭૯૨-૨૨૩૨૯૨ 
૯૪૨૬૪૩૭૭૬૪ 

૩. જી લા મેનેજર ી બનાસકાઠંા ઢંુઢીયાવાડી,જ્જનાબગંલા 
પાછળ,કોઝી િસનેમા, 
પાસે,પાલનપરુ,િજ,બનાસકાઠંા. 

૦૨૭૪૨-૨૫૩૧૦૮ 
૯૪૨૬૦૨૯૯૯૨ 

૪. જી લા મેનેજર ી ભ ચ,નમર્દા યિુનટન.ં૮,એ-૮ સપુર માકેર્ટ, મ 
ન.ં૪, ટેશનરોડ, ભ ચ. 

૦૨૬૪૨-૨૬૦૭૯૩ 
૯૯૧૩૭૭૪૩૦૫ 

૫. જી લા મેનેજર ી ભાવનગર,બોટાદ બહમુાળીભવન. એસ.ટી.બસ ટેન્ડ 
પાસે. ભાવનગર. 

૦૨૭૮-૨૫૧૦૪૭૪ 
૯૩૭૪૬૦૬૫૦૯ 

૬. જી લા મેનેજર ી ગાધંીનગર સહયોગસકુંલ,સી-બ્લોક,પહલેો 
માળ,સેક્ટર-૧૧, ૧૧,ગાધીંનગર. 

૦૭૯-૨૩૨૩૧૯૭૦ 
 

૭. જી લા મેનેજર ી જામનગર,દેવભમુીદર્ા
રકા 

િજ લાસેવા સદન-૪ મ ન.ં૩૨, 
જામનગર. 

૦૨૮૮-૨૫૭૨૦૬૦ 
૯૮૨૪૩૩૫૯૭૫ 

૮. જી લા મેનેજર ી જૂનાગઢ,ગીર 
સોમનાથ,પોરબદંર 

કોટેચાકોમશીર્યલ સેન્ટર,જય ી 
રોડ,જુનાગઢ. 

૦૨૮૫-૨૬૨૫૪૦૧ 
૯૮૭૯૭૯૮૩૯૮ 

૯. જી લા મેનેજર ી ક્ચ્છ ૧૨૨બહમુાળી ભવન ,ભોયતિળયે, 
ભજુ-કચ્છ. 

૦૨૮૩૨-૨૨૩૦૧૩ 
૯૮૨૫૦૭૬૭૫૩ 

૧૦. જી લા મેનેજર ી ખેડા,આણદં 
 

બહમુાળીિબિ ડંગ,સી-બ્લોક,તર્ીજો 
માળ, સરદાર પટેલ 
ભવન,નિડયાદ,િજ.ખેડા. 
 

૦૨૬૮-૨૫૬૭૫૩૨ 
   ૯૪૨૭૫૪૫૨૫૭ 
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કર્ર ઇુપગીળૂફ્ ઽ્ ્ ુઞ ીફૃઅ ફીર ઼ળફીરૃઅ 
ડૉ ુવભ્ફ/ 

ર્મીઉવ ફઅમળ 

૧૧. જી લા મેનેજર ી મહસેાણા,પાટણ બહમુાળીભવન,બ્લોક ન-ં૨ પહલેો 
માળ, રાજમહલે રોડ,મહસેાણા. 

૦૨૭૬૨-૨૨૧૯૩૬ 
૯૮૭૯૫૦૦૪૧૮ 

૧૨. જી લા મેનેજર ી પચંમહાલ,દાહોદ 
મહીસાગર 

િજ લાસેવાસદન-૨,પર્થમ માળ,પેનલ 
ન.ં૪૮થી૫૦, ક્લેક્ટર કચેરી 
કંમ્પાઉન્ડ 
માગંોધરા,જી,પચંમહાલ.પી-૩૮૯૦૦૧. 

૦૨૬૭૨-૨૪૦૯૮૪ 
૯૦૯૯૩૩૮૫૮૨ 

૧૩. જી લા મેનેજર ી રાજકોટ,મોરબી િજ લા મેનેજર ી,િજ લા સેવા સદન 
-૩,બ્લોકન-ં૧, પર્થમ માળ,રાજકોટ 

૦૨૮૧-૨૪૬૬૪૨૧ 
૯૪૨૭૨૧૪૩૧૨ 

૧૪. જી લા મેનેજર ી અરવ લી,સાબરકાઠંા બહમુાળીભવન બ્લોક ન.ં એ/૩૦૭ 
તર્ીજોમાળ, િહંમતનગર. 
િજ,સાબરકાઠંા. 

૦૨૭૭૦-૨૪૯૧૪૮ 
૯૪૨૬૩૪૧૮૭૩ 

 
૧૫. જી લા મેનેજર ી સરુત,તાપી કોપ રેશન,બહમુાળીભવન,સી-બ્લોક, 

આઠમો માળ, નાનપરુા,સરુત. 
૦૨૬૧૨૪૭૮૬૬૬    
૯૯૨૪૭૧૧૬૬૪ 

૧૬. જી લા મેનેજર ી સરુેંદર્નગર બહમુાળીભવન,એ-૨૦૧,ખેરાળી 
રોડ, રાજકોટ હાઈવે, મ.ુરતનપર, 
પો.જોરાવરનગર,િજ..સરેુન્દર્નગર. 

૦૨૭૫૨-૨૮૪૧૫૨ 
૯૫૫૮૭૦૦૬૭૯ 

૧૭. જી લા મેનેજર ી વડોદરા,છોટા ઉદેપરુ નમર્દાભવુન,બીજો માળ,સી-
બ્લોક, લ રોડ, વડોદરા. 

૦૨૬૫-૨૪૨૬૦૯૬ 
૯૫૮૬૭૯૪૮૦૮ 

૧૮. જી લા મેનેજર ી વલસાડ,નવસારી 
ડાગં 

જી લાસેવા સદન -૨, ભ યતળીયે, 
િતથળ રોડ, વલસાડ 

૯૯૨૪૭૧૧૬૬૪ 
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દરીર ષઙ ફૉ (ુમફઇફીરદ ષઙર્ 

઼િઽદ) ફૉ વીઙૃ બણદૂ લ્ઞફીક 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ફ પ :  રીિઽદૂ બૃુ દગીરીઅ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ લ્ઞફીકફૂ રીિઽદૂ ઈબફૂ ઼રઞ / જાથગીળૂ રીડૉ  ઝૉ. દૉર ઝદીઅ ગ્ઊ 

રીિઽદૂ ન્હ ઇધષી ઇધર્ચડફફૉ વઙદ્  ઽ્લ દ્ દૉ ઇઅઙૉ ઼ળગીળફૂ ઞૉ દૉ લ્ઞફીફૂ જોઙષીઊક ઇઅઙૉ ફી ઼અમઅુ પદ 

ઢળીષ્ ઈઘળૂ ઙથીસૉ. દૉરઞ ષઘદ્ ષઘદ ઼ળગીળ ીળી ઞૉ ભૉળભીળ્ ગળષીરીઅ દૉફૉ ઈપૂફ ળઽૉસૉ. લ્ઞફીકફૂ 

ુષઙદષીળ જાથગીળૂ રીડૉ  ઞૉદૉ ુષયીઙ્ફ્ ઼અબગર્  ગળષ્.  
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૩  રૃખ્લરઅ ૂ લૃષી ષીષવઅમફ લ્ઞફી (MYSY) 

઼ળગીળ ૂફૂ ફ્ણવ ઑઞન઼્ૂ દળૂગૉ  ફ્વૉઞ ગન઼્્ડીર્લર કભ ઙૃઞળીદ (KCG)ઇરનીષીન રીળભદ ગીરઙૂળૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.  
 રૃખ્લરઅ ૂ લૃષી ઼ષીષઅમફ લ્ઞફી ઇરવૂગથ ઼ૉવ,ફ્વૉઞ ગન઼્્ડીર્લર કભ ઙૃઞળીદ (KCG),PRL ઼ીરૉ, ઑવ.ણૂ. 

ઉઞફૉળૂ ગ્વૉઞ ઼ીરૉ, ફષળઅઙબૃળી, ઇરનીષીન-૫૱૨૨૩૭. ભ્ફ ફઅ. ૨૯૯ ૪૮૫૨૪૨૮૯  
 Help line No. ૨૯૯-૪૮૭૮૮૨૨૨, ૯૨૬૫૫૫૫૩૱૩Website:  https://mysy.guj.nic.in/ 

 
ીધુરગ ુસક્ષથ :  

઼ળગીળૂ ઇફૉ ઇફૃનીુફદ ીધુરગ સીશીરીઅ ઇભ્લી઼ ગળદી ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદ, ઇફૃ઼ૄુજદ ઞફજાુદ ઇફૉ ઼ીરીજીગ ઇફૉ 

સોક્ષુથગ ળૂદૉ બઝીદ ષઙર્ફી ુષ ીધીર્કફૉ રભદ ઙથષૉસ / ઙથષૉસ ઼ઽીલ, રભદ બી બૃ દગ્ ઇફૉ ુસ લષૅુ ફી ઈબષીરીઅ 

ઈષદી વીયફૂ રીભગ ઞ ુમફ ઇફીરદ ષઙર્ફી દરીર ુષ ીધીર્કફૉ બથ રભદ ઙથષૉસ બી બૃ દગ્ ઇફૉ ુસ લષૅુ ફી વીય 

ઈબષીરીઅ ઈષસૉ. ઽષૉધૂ ઈ વીય ઼ળગીળૂ ઇફૉ ઇફૃનીુફદ ીુધરગ સીશીરીઅ ઇભ્લી઼ ગળદી દરીર ષઙ ફી ુષ ીધીર્કફૉ 

દૉકફી ષીવૂ/રીદી-ુબદીફૂ ઈષગરલીર્ની ધ્લીફૉ વૂપી ુ઼ષીલ ઑગ઼રીફ પ્ળથૉ રશષીબી  ધસૉ.  

 
રીધ્લુરગ ઇફૉ ઋચ્જદળ રીધ્લુરગ ુસક્ષથ  

઼ળગીળૂ ઇફૉ ઇફૃનીુફદ રીધ્લુરગ ઇફૉ ઋચ્જ ળ રીધ્લુરગ સીશીકરીઅ પ્ળથ-૯ ધૂ પ્ળથ-૩ળ રીઅ ઇભ્લી઼ ગળદીઅ દરીર 

ુષ ીધીર્કફૉ દૉકફી ષીવૂ/રીદી-ુબદીફૂ ષીુહર્ગ ઈષગરલીર્ની ધ્લીફૉ વૂપી ુ઼ષીલ રભદ બી બૃ દગ્ રશષીબી  ધસૉ.  

 

ઋચ્જ ુસક્ષથ (૩)  ઼ઽીલ રૉશષષીફૂ બી દીફી પ્ળથ્. ઈષગ રલીર્ની :  ી૮ વીઘ ઼ૃપૂ 
કર્ર ગક્ષી ઼ઽીલ રૉશષીફૂ બી દી 
૩ પ્.૩૨ ઇફૉ ૩૪ બઝૂફી િણપ્વ્રીઅ 

ગક્ષીફીઇભ્લી઼કર્ર્ 
(ઙૃ.રી. ઇફૉ ઋ.રી. ુસ. મ્ણર્  ઇધષી ઇન્લ રીન્લ 
મ્ણર્) 

પ્.-૩૨ ઇફૉ પ્.૩૪ ફૂ (ુષ. . /઼ી. ) ફૂ બળૂક્ષીરીઅ 

૱૨ ગૉ  દૉધૂ ષપૃ કષળકવ બળ઼ૉન્ડીઉવ રૉશષફીળ 

ુષ ીધીર્ફૉ વીય  

૪ D2Dિણપ્વ્રીઅ ધૂ િણગર્ૂ ( ફીદગ)  ગક્ષીફી 

ઇભ્લી઼કર્ર્  

ઙૃ.ળી. રીઅ ઈષૉવ લૃુફ.રીઅધૂ ણૂપ્વ્રીઅ ઇભ્લી઼કર્રફૂ 

બળૂક્ષી ૮૭ ડગી ગૉ  દૉધૂ ષપૃ ડગી ઇધષી D2Dફી ષૉસ 

ુફલર્ રઞૃમ ૮૭ ડગી ગૉ  દૉધૂ ષપૃ રૉળૂડ રીગર઼્   

૪ ફીદગ ગક્ષીફી ઇભ્લી઼કર્ર્ 
(ઙૃ.રી. ઇફૉ ઋ.રી. ુસ. મ્ણર્  ઇધષી ઇન્લ રીન્લ 

મ્ણર્) 
 

પ્-૩ળ ુષ ીફ ષીઽ ઇધષી ઼ીરીન્લ ષીઽફૂ 

બળૂક્ષીરીઅ ૱૨ ગૉ  દૉધૂ ષપૃ કષળઑીવ બળ઼ૉન્ડીઉવ દૉરઞ 

઼ીલન઼્ફી ુષહલ્રીઅ (PCM/PCB)ધૂલળૂરીઅ ૱૨ ગૉ  

દૉધૂ ષપૃ બળ઼ૉન્ડીઉવ રૉશષીફીળ ુષ ીધીર્ફૉ વીય  

 
(૪) ઋચ્જ ુસક્ષથ રીડૉ  ઼ઽીલફૂ ળગર : (ઇ) ૃસફ ભૂ ઼ઽીલ  

કર્ર ગક્ષી ઼ઽીલ રૉશષીફૂ બી દી (ષીુહર્ગ) 
૩ રૉણૂગવ ઇફૉ ણૉન્ડવ  

઼ળગીળ રીન્લ ઼અ ધીફી ષ-ુફયર્ળ ઇભ્લી઼કર્ર્  
ૃસફ ભૂફૂ ૭૨% ળગર ઇધષી 

ી.૪,૨૨,૨૨૨/-  વીઘ દૉ મૉ બોગૂ ઞૉ કઝૃ ઽ્લ 
દૉડવૂ ઼ઽીલ નળ ષહ 

 ુસક્ષથ ુષયીઙ ઢળીષ દી.૩૯-૨૯-૪૨૩૯ રૃઞમ રૉણૂગવરીઅ ુષ ીધીર્ફૂકફૉ મીગૂફૂ ૭૨% ૃસફ ભૂ ઼ઽીલ 

રીફ.રૃખ્લરઅ ૂ ગન્લી ગૉશષથૂ ફૂપૂ ઽૉઢશ રશસૉ. 
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કર્ર ગક્ષી ઼ઽીલ રૉશષીફૂ બી દી (ષીુહર્ગ) 
૪ ફીદગ ગક્ષીફી ્ભૉસફવ ગ઼્ીર઼્ ઞૉષી ગૉ  ઉઞફૉળ/ 

ડૉગફ્વ્જી, ફ઼ીર્ંઙ, ભૂટૂલ્ધૉળીબૂ, બૉળી-રૉણૂગવ, ષૉડળફળૂ 

ઞૉષી ઼ળગીળ રીન્લ ઼અ ધીફી ષ-ુફયર્ળ ઇભ્લી઼કર્ર્ 

ૃસફ ભૂફૂ ૭૨% ળગર ઇધષી  
ી.૭૨,૨૨૨/-  દૉ મૉ બોગૂ ઞૉ કઝૃ ઽ્લ દૉડવૂ 
઼ઽીલ નળ ષહ  

૫ ફીદગ ગક્ષીફી ્ભૉસફવ ગ઼્ીર઼્ ઞૉષી ગૉ  B.Sc., B.Com., 
B.A., BBA, BCA, ઞૉષી ઼ળગીળ રીન્લ ઼અ ધીફી ષ-
ુફયર્ળ ઇભ્લી઼કર્ર્ 

ૃસફ ભૂફૂ ૭૨% ળગર ઇધષી 
ી.૩૨,૨૨૨/-દૉ મૉ બોગૂ ઞૉ કઝૃ ઽ્લ દૉડવૂ 
઼ઽીલ નળ ષહ  

૬ પ્-૩૨ બઝૂફી ણૂપ્વ્રીઅ ગ઼્ીર઼્  
઼ળગીળ રીન્લ ઼અ ધીફી ષ-ુફયર્ળ ઇભ્લી઼કર્ર્ 

ૃસફ ભૂફૂ ૭૨%ળગર ઇધષી ી.૪૭,૨૨૨/- 
દૉ મૉ બોગૂ ઞૉ કઝૃ ઽ્લ દૉડવૂ ઼ઽીલ નળ ષહ  

૭ ઼ળગીળૂ રૉણૂગવ, ણૉ ન્ડવ, ઉઞફૉળૂ ગ્વૉઞૉરીઅ ઞફળવ મૉઢગ્ બળ 

ઇફીરદ ગક્ષીફી ુ ષ ીધીર્ક ઞૉ ઼ અખ્લીરીઅ ષૉસ રૉશષૉ ઇફૉ દૉફૉ 

ગીથૉ ઞફળવ ગૉડૉઙળૂફી ઞૉ ઼અખ્લીરીઅ ુષ ીધીર્ કફૉ ધશીઅદળ 

ગળષૃઅ બણૉ  ઇફૉ ઝૉ ૉ જો ગ્ઉ બથ ઼ળગીળૂ ગ્વ્ઞરીઅ દૉકફૉ 

ષૉસ ફ રશૉ ઇફૉ ભળુઞલીદબથૉ દૉકફૉ ષ-ુફયર્ળ ગ્વૉઞરીઅ 

ષૉસ રૉશષષ્ બણૉ  દ્ ઈષી ઈ લ્ઞફી ઽૉઢશ બી દી 

પળીષદી ુષ ીધીર્કફૉ ઼ઽીલ  

ષૉસ રૉશષૉવ ષ-ુફયર્ળ ગ્વૉઞ ઇફૉ ઼ળગીળૂ 
ગ્વૉઞ ષચ્જૉફૂ ૃસફ ભૂફી દભીષદફૂ ળગર 
઼ઽીલ બૉડૉ  રશષીબી  ધસૉ.  

 

(મ) ળઽૉષી ઞરષી બૉડૉ  ઼ઽીલ 
 ષહર્ફી ૩૨ રિઽફી રીડૉ  નળ રિઽફૉ ળઽૉષી-ઞરષીફૂ ઼ઽીલ બૉડૉ  ી.૩૪૨૨ ફૂ ઼ઽીલ  
 ઼ઽીલફૂ ળગર ણીલળૉગડ મૉફૂિભડ ડર્ ીન઼્ભળ (DBT)ઽૉઢશ ુષ ીધીર્કફી મૉન્ગ ઑગીઋન્ડરીઅ ઞરી ધસૉ. 

(ગ) ઼ીપફ-બૃ દગ  ઼ઽીલરી  ઑગ ઞ ષઘદ રશષીબી  ળઽૉસૉ.  
કર્ર ગક્ષી ઼ઽીલ રૉશષીફૂ બી દી 
૩ રૉણૂગવ ઇફૉ ણૉન્ડવ ફીદગ ગક્ષીફી ઇભ્લી઼કર્ર્ ધર ષહ  ી.૩૨,૨૨૨/- ઼ઽીલ  
૪ ઉઞફૉળ/ ડૉ ગફ્વ્જી/ભીરર઼્ૂ / ઈગીર્ડૉ ગજળ ફીદગ ગક્ષીફી ઇભ્લી઼કર્ર્ ધર ષહ ી.૭,૨૨૨/- ઼ઽીલ  
૫ ણૂપ્વ્રીઅ ગ઼્ીર઼્ ઇભ્લી઼કર્ર્ ધર ષહ ી.૫,૨૨૨/- ઼ઽીલ 

 

ળ  રભદ ઇફૉ ભળુઞલીદ ુસક્ષથફ્ ઇુપગીળ (RTE) 
https://rte.orpgujarat.com 

 

Helpline No.079 39276000 
દીષફી :-        

મીશગ્ફૉ રભદ ઇફૉ ભળજીલીદ ુસક્ષથફ્ ુફલર  - 2009  ઇફૉ દધી મીશગ્ફી રભદ ઇફૉ ભળજીલીદ ુસક્ષથ ઇુપગીળફી 

ુફલર – 2012 રીઅ ફમશી ઇફૉ ષઅુજદ ઞૄધફી મીશગ્ફૉ ુમફ ઇફૃનીુફદ ઘીફઙૂ ીધુરગ સીશીરીઅ 25 ડગી ષૉસ ઈબષી 

ઈષૉ ઝૉ. 
ઈ લ્ઞફી ઽૉઢશ ફમશી ઇફૉ ષઅુજદ ઞૄધ્ફી મીશગ્ફૉ પ્ળથ-૩ રીઅ ુષફી રૄ લૉ ષૉસ રીડૉ  ષૉસફ્ ઇગર્દી કર્ર ફૂજૉ રૃઞમ 

ળઽૉસૉ :- 

1. ઇફીધ મીશગ  
2. ઼અયીશ ઇફૉ ઼અળક્ષથ ફૂ ઞ િળલીદષીશૃ મીશગ  
3. મીવઙૅઽફી મીશગ્  
4. મીવ રઞૄળૂ / ધશીઅદળૂદ રઞૄળફી મીશગ્  
5. રઅનમૃુ  / ઼ૉળૉ વ બી ઼ૂ પળીષદી મીશગ્ , ઘી઼ ઞ િળલીદષીશી મીશગ્ / સીળૂિળગ ળૂદૉ ુષગવીઅઙ ઇફૉ 

ુષગવીઅઙ પીળી – 2016 ફૂ ગવર 34 (1) ,રીઅ નસીર્ લી રૃઞમફી દરીર િન લીઅઙ મીશગ્. 
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6. HIV ધૂ ઇ઼ળગર્ દ મીશગ્. 
7. ભળઞ નળુરલીફ સિઽન ધલૉવ વ ગળૂ / ઇપર્વ ગળૂ / બ્વૂ઼નશફી ઞષીફ્ફી મીશગ્. 
8. 0 ધૂ 20 ઈઅગ પળીષદીઅ દરીર ગૉડૉઙળૂ (SC / ST / SEBC , ઞફળવ દધી ઇન્લ ) ફી BPL  ગૃડૃઅમફી મીશગ્ 
9. ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદ (SC) ઇફૉ ઇફસૄૃુજદ ઞફ જાુદ (ST)  ગૉડૉઙળૂફી મીશગ્ . 
10. ઼ીરીુઞગ ઇફૉ સોક્ષુથગ ળૂદૉ બઝીદ ષઙર્ / ઇન્લ બઝીદષઙર્ / ુષજળદૂ ઇફૉ ુષરૄક્દ જાુદફી મીશગ્.઼નળ 

ગૉડૉઙળૂરીઅ ુષજળદૂ ઇફૉ ુષરૄગદ જાુદફી મીશગ્ફૉ ષૉસરીઅ ધર ઇગર્દી ઈબષીફૂ ળઽૉસૉ . 
11. ઞફળવ ગૉડૉઙળૂ / ુમફ ઇફીરદ ષઙર્ફી મીશગ્. 

 
3.       ુસ લષૅુદ‐ ુસક્ષથ ુષયીઙ 

www.gujarat‐education.gov.in/education/ 
 

 

1  રીધ્લુરગ ુસ લષૅુદ બળૂક્ષી 
 ઈ ુસ લષૅુદફ્ વીય ગ્ફૉ રશૉ ? 

ઑ઼.઼ૂ. ઑ઼.ડૂ.  ક.મૂ.઼ૂ. કબફ વચૃરદૂ ઇન્લ 

                 

 ઈ ુસ લ ૅુદરી ઈષગ રલીર્ની : ઈષગ રલીર્ની ફધૂ. 

 ઈ ુસ લષૅુદફૂ વીય ઈબષીફૂ જાઽૉળીદ :ઇધ્લક્ષ, ળીજ્લ બળૂક્ષી મ્ણર્  , ઼ૉક્ડળ ૪૩, ઙીઅપૂફઙળ 

 સોક્ષુથગ વીલગીદ : પ્ળથ 8 રી ઇભ્લી઼ ગળદી દરીર ુષધ્લીધીર્ક 

 ુસ લષૅુદ ઼ઽીલ ળગર :  

(૩) ષીુહર્ગ .૩૱૨/- (ઇઅગૉ  ુબલી ઑગ ઼્ ઑઅ઼ૂ બૄળી) સઽૉળૂ ુષ દીળરીઅ  

(ળ) ઝી ીવલ્રીઅ ળઽૂ ઇભ્લી઼ ગળદીુષ ીધીર્ક રીડૉ  .૩૨૨૨/-(ઇઅગૉ  ુબલી ઑગ ઽજાળ બૄળી) ષીુહર્ગ ઇફૉ ચળૉ  મૉઢી 

ઇભ્લી઼ગળદી ુષ ીધીર્ક રીડૉ  .૭૨૨/-( ઇઅગૉ  ુબલી બીઅજ઼્ બૄળી) ષીુહર્ગ ( ગર્ીમ્લ ુષ દીળ રીડૉ) 

 ભ્રર્ રૉશષષીફૂ ુષઙદ : ુઞ ી ુસક્ષથીુપગીળૂ ૂફૂ ગજૉળૂ રીળભદૉ 

 ભ્રર્ ઼ીધૉ જોડ્ષીફૃ ઞ ળૂ ઼િઽત્લ:‐ સીશી ઝ્ ીફૃઅ રીણ્બ , રીગર્સૂટ્ફૂ ફગવ,ભ્રર્, ભૂ ફ્ ણૂણૂ 

 ુસ લષૅુદ ુષદળથ લષ ધી :ુઞ ી ુસક્ષથીુપગીળૂ રીળભદૉ 

 ુષસૉહ રીિઽદૂ રીડૉ  ઼અબગર્  : 

઼ુજષ ૂ ,ળીજ્લ બળૂક્ષી મ્ણર્ ,ુઞ ી ષીઅજફીવલ ઼ીરૉ, ઼ૉક્ડળ ૪૩, 

ઙીઅપૂફઙળ(ક) ૨૯૯-૪૫૪૬૱૬૮૩/૪૫૪૬૱૬૮૪ 

 

2.  ફૉસફવ ુરન઼્ ગર-રૉળૂડ ગ્વળસૂબ (NMMS) 

 ગ્વૉુ ડગ ઑુપ્ડ ૃણ ડૉ ડ  

ુષધ્લીધીર્ક  પ્ળથ ૩૪ ઼ૃપૂ ઇભ્લી઼ બૄથર્ ગળૂ સગૉ  દૉ ઽૉદૃધૂ ફૉસફવ ુરન઼્ ગર રૉળૂડ ગ્વળસૂબ ફીરફૂ લ્ઞફી 

઼ફ ૪૨૨૱ -૨૯ધૂ ઇરવરીઅ રગૄષીરીઅ ઈષૉવૂ ઝૉ.પ્ળથ ૱રીઅ ઼ળગીળૂ રીધ્લુરગ સીશીક ગર્ીન્ડૉણ સીશીક ઇફૉ 

વ્ગવ મ્ણૂ ગૄવરીઅ યથદી ુષ ીધીર્કફૉ વીય રશષીબી  ઝૉ. 

 ઈ ુસ લષૅુદફ્ વીય ગ્ફૉ રશૉ ? 

ઑ઼.઼ૂ. ઑ઼.ડૂ.  ક.મૂ.઼ૂ. કબફ વચૃરદૂ ઇન્લ 

                 

 ઈ ુસ લષૅુદ રૉશષષી રીડૉ  ષીવૂફૂ ઈષગ રલીર્ની : .૩,૭૨,૨૨૨/- 
 ુસ લષૅુદફ્ વીય ઈબષીફૂ જાઽૉળીદ :  ળી ર્ ૂલ સોક્ષુથગ ઼અસ્પફ ઇફૉ દીવૂર બળૂહન,[NCERT]ન્લૃ િન ૂ ગળૉ  ઝૉ  
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 જાઽૉળીદફૃ રીધ્લર : ઇઘમીળ દધી “રીધ્લુરગ ુસક્ષથ બળૂક્ષથ “ સોક્ષુથગ ઼ીરીુલગ  ળીજ્લ બળૂક્ષી મ્ણર્  ીળી રૉ-ઞૄફ 
રિઽફીરીઅ જાઽૉળફીરૃઅ મઽીળ બીણૂફૉ ઇળજીક ણૉઊક ૂ રીળભદૉ રઅઙીષૉ ઝૉ. 

 સોક્ષુથગ વીલગીદ : પ્ળથ ૱રીઅ યથદી દરીર ુષધ્લીધીર્ક 
પ્ળથ ૯રીઅ ઞફળવ રીડૉ  –વચૃદર ૭૭% ઙૃથીઅગફ રૉશષૉવ ઽ્ષૃ જોઉઑ. 

 ુસ લષૅુદફૂ ઼ઽીલ ળગર : ષીુહર્ગ . ૮૨૨૨/- ભક્દ પ્ળથ ૩૩ ઼ૃપૂફી ઇભ્લી઼ રીડૉ 
 ુસ લષૅુદફૂ ળગરફૂ જૄગષથૂ : ઑફ.઼ૂ.ઊ.ઈળ.ડૂ.,ન્લૄ િન ૂ દળભધૂ ુષ ીધીર્કફી મૉન્ગ ઑગીઋન્ટ્રીઅ ુ઼પી ઞરી 

ધસૉ 
 ભ્રર્ ઼ીધૉ જોણષીફૃઅ ઞ ળૂ ઼ીિઽત્લ :ભ્ડ્, ઈષગફૃઅ - રીથબ , ઙૉટૉડૉણ ઇુપગીળૂફૃઅ જાુદફૃઅ - રીથબ , રીગર્સૂડફૂ 

ફગવ, બળૂક્ષી ભૂફ્ણૂણૂ 
 ુષસૉહ રીિઽદૂ રીડૉ  ઼અબગર્  : 

઼ુજષ ૂ, 
ળીજ્લ બળૂક્ષી મ્ણર્ ,ુઞ ી ષીઅજફીવલ ઼ીરૉ,઼ૉ. 21, ઙીઅપૂફઙળ. 
(0) 079 - 23248461,23248462 

3. ીધુરગ ુસક્ષથ ુસ લષૅુ  બળૂક્ષી 
 ઈ ુસ લષૅુ ફ્ વીય ગ્ફૉ રશૉ ? 

ઑ઼.઼ૂ. ઑ઼.ડૂ.  ક.મૂ.઼ૂ. કબફ વચૃરદૂ ઇન્લ 

                 
 

 ઈષગરલીર્ની : ઈષગરલીર્ની ફધૂ. 
 ઈ ુસ લષૅુ ફ્ વીય ઈબષીફૂ જાઽૉળીદ -ળીજ્લ બળૂક્ષી મ્ણર્ , ઙઞૃળીદ ળીજ્લ, ઙીઅપૂફઙળ ીળી.  
 જાઽૉળીદફૃઅ રીધ્લર : જાઽૉળફીરીધૂઇઘમીળ: ઞૄફ-ઞૃવીઊ નળુરલીફ 
 સોક્ષુથગ વીલગીદ :પ્ળથ 4 બી઼ ુષ ીધીર્ક 
 ુસ લષૅુ  ઼ઽીલ ળગર : ીધુરગ ુષયીઙરીઅ ઑષ્ણર્ફૂ ઼અખ્લીફૂ રલીર્ની રૃઞમ નળૉગ ુષ ીધીર્ફૉ થ ષહર્ રીડૉ  (પ્ળથ 5 

ધૂ 7઼ૃપૂ) રીુ઼ગ . 10 વૉઘૉ ષીુહર્ગ . 120/- ુસ લષૅુ  જૄગષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
 ુસ લષૅુ ફૂ ળગરફૂ જૄગષથૂ :ુષ ીધીર્કફી ઘીદીરીઅ ઞરી ગળીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
 ભ્રર્ રૉશષષીફૂ ુષઙદ : ઼ુજષ ૂ, ળીજ્લ બળૂક્ષી મ્ણર્ , ઙીઅપૂફઙળફૂ ગજૉળૂ 
 ભ્રર્ ઼ીધૉ જોણષીફૃઅ ઞ ળૂ ઼ીિઽત્લ :સીશી ઝ્ ીફૃઅ - રીથબ  / રીગર્સૂડફૂ ફગવ 
 ુષસૉહ રીિઽદૂ રીડૉ  ઼અબગર્  :઼ુજષ ૂ,ળીજ્લ બળૂક્ષી મ્ણર્ , ુઞ ી ષીઅજફીવલ ઼ીરૉ,઼ૉક્ડળ21,ઙીઅપૂફઙળ079-

23248461, 23248402 
 

4.  ફૉસફવ ડૉવૉન્ડ ઼જર્ બળૂક્ષી [N.T.S.] (ળી ર્ ૂલ ુદયી સ્પ બળૂક્ષી) 
 ઈ ુસ લષૅુ ફ્ વીય ગ્ફૉ રશૉ ? ‐ મપી ુષ ીધીર્ક બળૂક્ષી ઈબૂ સગૉ . 

ઑ઼.઼ૂ. ઑ઼.ડૂ.  ક.મૂ.઼ૂ. કબફ વચૃરદૂ ઇન્લ 

                 

 ષીવૂફૂ ઈષગરલીર્ની : ઈષગરલીર્ની ફધૂ. 

 જાઽૉળીદફૃઅ રીધ્લર : ઇઘમીળ દધી “રીધ્લુરગુસક્ષથબળૂક્ષથઇઅગ’ 

: રૉ-ઞૄફ રી઼ નળુરલીફ જાઽૉળફીરૃઅ મઽીળ બીણૉ  ઝૉ. 
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ળીજ્લ બળૂક્ષી મ્ણર્  ીળી રીિઽદૂ ઘીદી રીળભદ રખૃ્લ ઝીબીઅકરીઅ રૉ-ઞૄફ રિઽફીરીઅ જાઽૉળીદબથ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 સોક્ષુથગ વીલગીદ :પ્ળથ 8રીઅ યથદી દરીર ુષ ીધીર્ક બળૂક્ષીરીઅ મૉ઼ૂ સગૉ  ઝૉ. 

 ુસ લષૅુ  ઼ઽીલ ળગર :ષીુહર્ગ . 6000/‐ (ઇઅગૉ  ુબલી ઝ ઽજાળ બળૄી) ુદરી઼ .500/‐ 

 ભૌરર્ યળૂ બળદ ગળષીફૂ ઼રલરલીર્ની : 31રૂ કઙ ડ (જાઽૉળફીરી રૃઞમ) 

 ભ્રર્ ઼ીધૉ જોણષીફૃઅ ઞ ળૂ ઼ીિઽત્લ :ભ્ડ્, રીગર્સૂડફૂ ફગવ, ભ્રર્, ભૂફ્ ણૂણૂ 

 ુષસૉહ રીિઽદૂ રીડૉ  ઼અબગર્  :઼ુજષ ૂળીજ્લ બળૂક્ષી મ્ણ, ઼ૉક્ડળ 21, ુઞ ી ષીઅજફીવલ ઼ીરૉ, ઙીઅપૂફઙળ(O) 079 

23248461, 23248462 

 

 

૬  ુષગવીઅઙ ુષ ીધીર્કફૉ ુષગવીઅઙ ુસ લષૅુ  ઈબષીફૂ લ્ઞફી 
    https://sje.gujarat.gov.in 
 

વીય ગ્ફૉ રશૉ  

પ્. ૩ ધૂ ૯ રીઅ યથદી ુષગવીઅઙ ુષ ીધીર્ક ઇફૉ  

પ્. ૱ રીઅ ગૉ  દૉધૂ ષપૃ ઇભ્લી઼ ગળદીઅ ુષગવીઅઙ ુષ ીધીર્ક  

ગૉ ડવ્ યીવ રશૉ  

પ્. ૩ ધૂ ૯રીઅ યથદીઅ ુષગવીઅઙ ુષ ીધૂકફૉ ી. ૩૨૨૨/- ષીુહર્ગ  

પ્.૱ રીઅ ગૉ  દૉધૂ ષપૃ ઇભ્લી઼ ગળદી ુષગવીઅઙ ુષ ીધીર્ / ુષ ીધીર્ફૂકફૉ ી. ૩બ૨૨/- ગૉ  દૉધૂ ષપૃરીઅ ષપૃઅ ી. બ૨૨૨- 

઼ૃપૂ 

વીય ગલીઅધૂ રશૉ  

ઞૉ દૉ ીધુરગ સીશી ઇધષી ગ્વૉઞફી ઈજીલર્ ીળી  

ગલી ગલી બૄળીષી જોઉઑ  

સીશીરીઅ યથદીઅ ઽ્લ દૉફ્ બૄળીષ્  

ુષગવીઅઙદીફૃઅ રીથબ  ઇફૉ કશઘબ   

ફ પ : પ્. ધૂ ૯ રીઅ ષૉસ રૉશષફીળી ઇફૉ યથદી ુષગવીઅઙ ુષ ીધીર્ ઇફૉ ુષ ીધીર્કફૉ ુષગવીઅઙદી ઇફૃ બ સોક્ષુથગ 

ગૂડ ઇફૉ ુષુસ  ુસક્ષગફ્ ઼ઽલ્ઙ રશૂ સગૉ  ઝૉ. 
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૭     ઇડવ બૉન્સફ લ્ઞફી  
ફ્ગળૂ ષઙળ બથ દરૉ મજદ ધગૂ બૉન્સફ રૉશષૂ સગ્ દૉષૂ ઇડવ બૉન્સફ લ્ઞફી 

 
લ્ગ્લદી/બી દી : યીળદફ્ ગ્ઉબથ ફીઙિળગ ઇડવ બૉન્સફ લ્ઞફીરીઅ જોણઉ સગૉ  ઝૉ ઞૉફૂ લ્ગ્લદી રીડૉફી રીબનઅણ ફૂજૉ 

રૃઞમ ઝૉ.  

(૩)  ઇળઞનીળફૂ ઉંરળ ૩૱ ધૂ ૬૨ ષહર્ફૂ ષચ્જૉ ઽ્ષૂ જોઉઑ.  

(ળ)  દૉરફૃઅ મગરીઅ મજદ ઘીદૃઅ ઽ્ષૃઅ જોઉઑ / ઘ્વીષષૃઅ જોઉઑ.  

ફ પ :  ઼અયુષદ ઇળઞનીળ ળજી ડર્ૉસફ ઼રલૉ મગફૉ ઈપીળ ઇફૉ ર્મીઉવ ફઅમળ ઈબૂ સગૉ  ઝૉ. ઞૉફીધીૂ ઇળઞનીળફૉ ઇડવ 

બૉન્સફ લ્ઞફી ઘીદીફૂ ુફલદગીુવગ રીિઽદૂ રૉશષૂ સગૉ  ઝૉ. જો ગૉ ,ઈપીળ ફ ચથૂ રીડૉ  ભળુઞલીદ ફધૂ. 

ભીલની : બૉન્સફ રૉશષદી વ્ગ્ફૉ દૉરફી ુફષૅુ ગીશરીઅ રીુ઼ગ ઈષગ બૄળૂ બીણૉ  ઝૉ. બૉન્સફફૂ ઞ િળલીદ :  

(૩)  ઉંરળ ષપષીફૂ ઼ીધૉ ઈષગ ગરીષષીફૂ ક્ષરદીરીઅ ચડીણ્.  

(ળ)  ફષી ુષયગદ બિળષીળ મફદી – ઈષગ પળીષદી ઼ભ્લ્ફૃઅ ધશીઅદળ.  

(૫)  ૮૨ ષહર્ફૂ ષલ મીન ી. ૩૨૨૨ ધૂ ૭૨૨૨ ઼ૃપૂ રીુ઼ગ બૉન્સફ રૉશષૂ સગીલ ઝૉ. ઈ રીડૉ  વીયીધીર્ક ી.૬૪/- 

ધૂ ી.૩૬૭૬- ઼ૃપૂ ઉંરળ ઈપીળૂદ ઝ રીુ઼ગ, ુ રીુ઼ગ ગૉ  રીુ઼ગ ભીશ્ યળષીફ્ ળઽૉ ઝૉ.  

ગીલર્ બધ્પુદ :  

(૩)  ઞૉ મગરીઅ મજદ ઘીદૃઅ પળીષદી ઽ્લ દૉ મગ સીઘીફ્ ઼અબગર્  ગળષ્ ઇધષી જો ઇળઞનીળફૃઅ ઘીદૃઅ ફ ઽ્લ દ્ મજદ ઘીદૃઅ 

ઘ્વીષષૃઅ.  

(ળ)  મગ ઘીદી ફઅમળ ઈબૂ મગફી ગરર્જીળૂફૂ રનનધૂ ઇડવ બૉન્સફ લ્ઞફીફૃઅ ફ પથૂ ભ્રર્ યળષૃઅ.  

(૫)  ઈપીળ/ર્મીઉવ ફઅમળ ઈબષ્ ભળુઞલીદ ફધૂ, બળઅદૃ ભીશી ઼અમઅુપદ ઼અનૉસી લષઽીળ ઼ૃઙર મફીષષી દૉ ઞ ળૂ ઝૉ.  

(૬)  રીુ઼ગ/ુ રીુ઼ગ/ઝ રીુ઼ગ ભીશીફી ડર્ ીન઼્ભળ રીડૉ  મગ મજદ ઘીદીરીઅ ઞ ળૂ ળગર ઞરી ઽ્લ દૉફૂ ઘીદળૂ ળીઘષૂ.  

ઇરવૂગળથ ઼અ ધીક : ઇરવૂગળથ ઼અ ધીક : બૉન્સફ ભઅણ ળૉગ્લૃવૉડળૂ ઑન્ણ ણૉષવબરૉન્ડ કધ્ળૂડૂ ગળસૉ.  
https://npscra.nsdl.co.in , www.nhfdc.nic.in(National Handicap Finanace & Development Co.) 
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૮    ષૅ  બૉન્સફ લ્ઞફી (ળીઞલ ઼ળગીળ) 
ુફળીપીળ ષૅ  બૉન્સફ લ્ઞફી 

PFMS – 079 – 23258539                                ઽૉ બ વીઉફ ફઅમળ –NSAP 011 24654839 

લ્ઞફીફ્ ઋનૉસ :ુફળીપીળ ષૅ ્ ઇફૉ ઇબઅઙ ુફળીપીળ્ફૉ ુફયીષ રીડૉ  ફીથીઅગૂલ ઼ઽીલ ઈબષૂ. 

બી દીફી પ્ળથ્ : 

(૩) ઇળઞનીળફૂ ઉંરળ ૮૨ ષહર્ધૂ ષપૃ ઽ્ષૂ જોઊઑ. ઇબઅઙ ઇળઞનીળફી િગ ઼ીરીઅ ઊંરળ ૬૭ ષહર્ધૂ ષપૃ ઇફૉ 
ઇબઅઙદીફૂડગીષીળૂ ૯૭% ધૂ ષપૃ ઽ્ષૂ જોઊઑ. 

(૪)  ૪૩ ષહધૂ ષપૃ ષલફ્ બૄ  ફ ઽ્ષ્ જોઊઑ. બૃખ્દ ષલફ્ બૄ  ઽ્લ બળઅદ ૃસીળૂિળગ, રીફુ઼ગ, ઇબઅઙદી પળીષદ્ 
ગૉગૉ ન઼્ળ, ડૂ. મૂ. ઞૉષૂ ઙઅયૂળ રીઅનઙૂધૂ બૂણીદ્ ઽ્લ. 

(3)  ઇળઞનીળફૂ ષીુબર્ગ ઈષગ :-ગર્ીમ્લ ુષ દીળ રીડૉ  ૬૯,૨૨૨/- ઇફૉસઽૉળૂ ુષ દીળ રીડૉ  ળ.૮૱,૨૨૨/- ધૂ ષપૃ 
ફ ઽ્લ. 

લ્ઞફીફી ભીલની / ઼ઽીલ :-૬૨૨/- રીુ઼ગ (ળીઞલ ઼ળગીળફ્ ભીશ્) 

િકર્લી :દીવગૄી રીરવદનીળફૉ ુફલદ ફરૄફીરીઅ ઇળજી ગળષીફૂ ઽ્લ ઝૉ. 

ઇરવૂગળથ ગળદૂ ગજૉળૂ / ઑઞુન઼્ / ઼અ ધી :રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙ ઽ દગફી ૫૫ ુઞ ી ગવૉક્ડળ ૂ ઽૉઢશફી ૪૬૯ દીવૃગી 
રીરવદનીળ ૂક . 

ઇન્લ સળદ્ :ઝૉ ી ૩૨ ષહર્ધૂ ઙઞૃળીદરીઅ ષ઼ષીડ ગળદ્ ઽ્ષ્ જોઊઑ . 
 

૯   સીશી ઈળ્ગ્લ – ળી ર્ૂલ મીશ ષી થ્લ ગીલર્કર્ર  
ુગસ્ળ્ફૉ ઙઅયૂળ ળ્ઙ્ ઼ીરૉ રનન ગળદૂ મીશ ષી થ્લ લ્ઞફી 

www.nrhm.gujarat.gov.in      Phone: 079-23253299 
https://rbsk.gov.in/RBSKLive/   Email: -md-nrhm@gujarat.gov.in 
 

લ્ઞફીફી વીયીધર્ફૂ બી દીફીઅ રીબનઅણ 

 ફષજાદ ુસસૃધૂ ૩૬ ષહર્ફી દરીર મીશગ્ 

 ીધુરગ, રીધ્લુરગ ઇફૉ ઋચ્લ ળ રીધ્લુરગ સીશીફી ૩૱ ષહર્ ઼ૃપૂફી ુષપીધીર્ક , ર ૉ઼ી ઇફૉ ુજ ણર્ફ ઽ્રફી 

મીશગ્ 

લ્ઞફી ઇઅદઙદ ઼ઽીલ / વીય 

 ઈળ્ગ્લ દબી઼ ઇફૉ ઼ીળષીળ 

 ઼અનયર઼્ૉષી 

 ુષફી રૄ લૉ જ રી ુષદળથ 

 ગૉન઼્ળ , ઽનલ દૉરઞ ુક્ણફૂ ઞૉષી ઙઅયૂળ ળ્ઙફૂ ુગણફૂ ત્લીળ્બથ ઼િઽદફૂ ઼ીળષીળ 

 વૂષળ ડર્ ીન઼્પ્વીન્ડ, ગ્ક્વૂબળ ઊમ્પ્વીન્ડ ઇફૉ ક્વમભૄડફૂ ઼ીળષીળ 
 

લ્ઞફીફ્ વીય રૉશષષી રીડૉફૂ બ ુદ 

સીશી ઈળ્ગ્લ ગીલર્કર્ર ઇઅદઙર્દ ઈળ્ગ્લ દબી઼ ઇફૉ ઼ીળષીળ ઈળ્ગ્લ ડૂર ીળી ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ષપૃ ઼ીળષીળફૂ ઞ ળ 

ઞથીલ દ્ ઼ૂ. ઑજ. ઼ૂ. / ઽ્ુ બડવરીઅ ઼અનયર્ ઼ૉષી ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઞૉફૃઅ ઼અનયર્ગીણર્  દમૂુમ ઇુપગીળૂ ીળી યળૂ 

ઈબષઁરઁઈષૉ ઝૉ. નલ, ુગણફૂ ઞૉષૂ ઙઅયૂળ ુમરીળૂષીશી મીશગ્ફૉ ળીજ્લફૂ ઑબૉક્ષ ઽ્ુ બડવરીઅ ુષફી રૄ લૉ ઼ીળષીળ 

ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

લ્ઞફીફ્ વીય ક્લીઅધૂ રશસૉ 

ફજીગફી ઼ળગીળૂ નષીઘીફી, ી. ઈ. ગૉન્ , ઼ી. ઈ . ગૉન્  , ઇમર્ફ ઽૉ ધ ઼ૉન્ડળ ઇફૉ ઞફળવ ઽ્ુ બડવ 
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૱    ળી ર્ૂલ ષીઽગઞન્લ ળ્ઙ ુફલઅ થ  
ષીઽગઞન્લ ળ્ઙ્ ઼ીરૉ નષીલૃગદ રચ્ઝનીફૂ રીડૉફૂ ઇફ્ઘૂ લ્ઞફી  

www.nrhm.gujarat.gov.in 

લ્ઞફીફૃઅ ફીર / ગીળ 

ળી ર્ ૂલ ષીઽક્ઞન્લ ળ્ઙ ુફલઅ થ ગીલર્કર્ર ઇઅદઙર્દ વીયીધીર્કફૉ ઞઅદૃફીસગ નષી લૄક્દ રચ્ઝળનીફૂ બળૄૂ બીણષૂ. 

લ્ઞફીફી વીયીધર્ફૂ બી દીફીઅ રીબનઅણ  : રૉવૉળૂલી રીડૉ  ઼અષૉનફસૂવ ુષ દીળ્રીઅ ઼રીષૉસ બીરદી ઙીરફી વીયીધીર્ ક્ડૃઅમ્ 

લ્ઞફી ઇઅદઙદ ઼ઽીલ / વીય   :   ગૃડૃઅમ નૂઢ ળ.૭ લુક્દ રીડૉ  ઑગ રચ્ઝળનીફૂ બૄળૂ બીણષૂ. 

લ્ઞફીફ્ વીય રૉશષષી રીડૉફૂ બ ુદ 

રૉવૉળૂલી રીડૉફી જોઘરૂ ુષ દીળ્રીઅ ઼રીષૉસ બીરદી વીયીધીર્ ગૄડૃઅમ્ઑ ઈળ્ગ્લ ગરર્લીળૂફ્ ઼અબગ ગળષ્. 

લ્ઞફીફ્ વીય ક્લીઅધૂ રશસૉ  : ીધુરગ ઈળ્ગ્લ ગૉન્ ધૂ ગર્ીમ્લ ગક્ષીફી ઈળ્ગ્લ ગરર્જીળૂ રીળક્દૉ 

 

૯    રૃખ્લરઅ ૂ ઇરૅદર “રીઅ” લ્ઞફી 
www.magujarat.com 

 

 ઙળૂમ ળૉઘી ઽૉઢશ જીષદી ગૃડૃઅમ (બીઅજ લુગદ ) ફૉ ઙઅયૂળ ુમરીળૂક રીડૉ  ગૉસવૉસ ઼ીળષીળ રશૂ ળઽૉ ઇફૉ ઈુધર્ગ ળૂદૉ 

ઘજીર્શ ઑષી ઙઅયૂળ ળ્ઙ્રીઅ રધ્લર ષઙર્ફી બિળષીળફૉ રનન બ ધષીફી ઽૉદૃધૂ 
 ઈષગ રલીર્ની:ગૃડૃઅમફૂ ષીુહર્ગઈષગ ી. ૬.૨૨ વીઘ 

 

૩૨     ુજળઅજીષૂ લ્ઞફી 
રિઽવી ઇફૉ મીશ ુષગી઼ફૂ લ્ઞફીક 

https://www.nhp.gov.in/ 
 
વીય ગ્ફૉ રશૉ 

ઈ લ્ઞફીરીઅ ઙળૂમૂ ળૉઘી ઽૉઢશફી (મૂબૂઑવ ગીણર્  પળીષદૂ) ગૃડૃઅમફૂ ઼ૄદી મઽૉફ્દધી ઙળૂમૂ ળૉઘી ઽૉઢશ ઋબળફૂ 

(ઑબૂઑવ ગીણર્  પળીષદૂ), બળઅદૃ ઈષગ ષૉળ્ ફયળદૂ ઽ્લ દૉષૂ ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદ ઇફૉ ઇફૃ઼ૄુજદ ઞફજાુદ ગૃડૃઅમ્ફૂ ઼ૄદી 

મઽૉફ્ફૉવીય ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઞૉ વીયીધીર્ બી઼ૉ મૂબૂઑવ ગીણર્  ઋબવબ્પ ફ ઽ્લ દૉરથૉદૉકફી ુષ દીળફી દવીડૂ-ગર-

રઅ ૂ, ઼ળબઅજ, રીરવદનીળ ગૉ  રખૃ્લ ઇુપગીળૂ બી઼ૉધૂઈષગફૃઅ રીથબ  રૉશષષીફૃઅ ળઽૉસૉ. 

 
ગૉ ડવ્ વીય રશૉ  

ઈ લ્ઞફી ઽૉઢશ ઼ૄદી મઽૉફ્, ઼ ળગીળ ીળી ફક્કૂ ગળીલૉવી ઼ ળગીળૂ ઇફૉ રઅઞૄળ ધલૉવી ઘીફઙૂ નષીઘીફીરીઅ ુ ષફીરૄ લૉ ઼ૄુદ 

ગળીષૂ સગૉ  ઝૉ. નષીઘીફીરીઅ નીઘવ ધફીળ ઼ૄદીઑ નષીઘીફીરીઅ ગ્ઉ બથ ળગર જૄગષષીફૂ ઽ્દૂ ફધૂ. ઑડવૃઅ ઞ ફઽૂ, બથ 

઼ીળષીળ રીડૉફૂ ઞ ળૂ નષીક બથ ણ્ક્ડળ ઞ ઈબસૉ ઇફૉ દૉ બથ ુષફીરૄ લૉ. ઋબળીઅદ ઼ૄદીફૉ નષીઘીફૉ ઈષષીફી યીણી બૉડૉ  

ી.૪૨૨/- ણીર્ક્ડળ ીળી ળ્ગણ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ.  

 
વીય ગલીઅધૂ રશૉ  

઼મ ઼ૉન્ડળ, ીધુરગ ઈળ્ઙલ ગૉન્  , ઼ીરૄિઽગ ઈળ્ગ્લ ગૉન્  ઇફૉ ઼ળગીળૉ  રીન્લદી ઈબૉવૂ ઘીફઙૂ ઽ્ુ બડવ  

 
ગલી ગલી બૄળીષી જોઉઑ  

ઈ લ્ઞફીકફ્ વીય વૉષી રીડૉ  ૂ ઈળ્ગ્લ ગીલર્ગળ (ઑઇફૉઑર) બી઼ૉ ભ્રર્ યળષીફૃઅ ધીલ ઝૉ દૉફૂ ઼ીધૉ મૂબૂઑવ ગીણર્ફૂ 

ફગવ ઇધષી ઈષગફ્ નીઘવ્ ઞૉષ્ઞ ળૂ ન દીષૉઞ રૄગષીફ્ ધીલ ઝૉ.  
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૩૩     ઈઅઙથષીણૂ 
વીય ગ્ફૉ રશસૉ  

 ૮ રી઼ધૂ ૫ ષહર્ફી મીશગ્ફૉ  

 ૫ ધૂ ૮ ષહર્ફી મીશગ્ફૉ  

 ઼ઙયીર્ ઇફૉ પી ૂ રીદીકફૉ દધી ુગસ્ળૂકફૉ  

ગૉ ડવ્ વીય રશૉ  

 ૮ રી઼ધૂ ૫ ષહર્ફી મીશગ્ રીડૉ , ઼ઙયીર્ ઇફૉ પી ૂ રીદીક ઇફૉ ુગસ્ળૂક ૩૩ ધૂ ૩૱ ષહર્ ઼ૃપૂફૂફૉ પળૉ  વઉ 

ઞષી રીડૉ  ડૂ.ઑજ.ઈળ. (ચળૉ  વઉઞષીફી ઇફીઞ ઇધષી બૉગૉડ) ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.  

 ૮ રી઼ધૂ ૮ ષહર્ફી મીશગ્ફૉ ઇઢષીિણલીરીઅ ૭ િનષ઼ (઼્રધૂ સૃકર્ ) ૩૨૨ રૂવૂ દધી ઼ઙયીર્ રિઽીવી ઇફૉ પી ૂ 

રીદીકફૉ ઇઢષીિણલીરીઅ ળ િનષ઼ (મૃપ ઇફૉ સૃકર્) ૪૨૨ રૂવૂ ભવૉષણર્  બૉ ૃળીઉટ નૄપ ઇઢષીિણલીફી ળજા ુ઼ષીલફી 

િનષ઼્ઑ ઈબષીફૃઅ ળઽૉસૉ.  

 ઈઅઙથષીણૂરીઅ ૫ ધૂ ૮ ષહર્ફી મીશગ્ફૉ ઇબીદી ઼ષીળફી ઙળર ફી દી રીડૉ  રૉફૃઅ િનષ઼ રીથૉ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

(ષીફઙૂ રીડૉ  ગીજૂ ઼ીરગર્ૂ ૭૨-૮૨ ગર્ીર)  

કર્ર િનષ઼ ઼ષીળફ્ ઙળર ફી દ્ 
ુદ વીયીધીર્ ુદ નષ઼ ઘી  ઼ીરગર્ૂફૃઅ રીથ (ગર્ી) 

ચઉં જ્ઘી દૃષૉળ નીશ દૉવ ઙ્શ ઼ીંઙનીથી/દવ
૩ ઼્રષીળ ઼ૃઘણૂ  ૫૨ ૨ ૨ ૭ ૩૨ ૭ 
૪ રઅઙશષીળ સીગયીઉ ઋરૉળૂફૉ ષપીળૉવૂ ઘૂજણૂ 

(સીગ ૩૨ ગર્ીર મીશગનૂઢ)  
૨ ૫૨ ૪૨ ૭  ૨ ૭ 

૫ મૃપષીળ  સૂળ્  ૫૨ ૨ ૨  ૭  ૩૨  ૭ 
૬ ઙૃ ષીળ  વૂવૂ યીજીફી ષપીળૉવી રૄઢૂલી  ૫૨ ૨ ૨  ૭  ૩૨  ૭ 
૭ સૄકર્ષીળ  સૂળ્ / ઼ૃઘણૂ  ૫૨ ૨ ૨  ૭  ૩૨  ૭ 
૮ સુફષીળ  ઙ ી બૄણવીઅ / ઙશૂ યીઘળૂ  ૫૨ ૨ ૨  ૭  ૩૨  ૭ 

 
 ઈઅઙથષીણૂરીઅ ૫ ધૂ ૮ ષહર્ફી મીશગ્ફૉ ઇબીદી મબ્ળફી ઙળર ય્ઞફ રીડૉ  રૉફૃઅ િનષ઼ રીથૉ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

(ષીફઙૂ રીડૉ  ગીજૂ ઘી ઼ીરગર્ૂ ૱૨-૯૨ ગર્ીર)  

કર્ર િનષ઼ મબ્ળફ્ ઙળર ફી દ્ 
ુદ વીયીધીર્ ુદ નષ઼ ઘી  ઼ીરગર્ૂફૃઅ 

રીથ (ગર્ી) 
૩ ઼્રષીળ વૂવૂયીજી/ નપૄૂ ઋરૉળૂફૉ ર઼ીવીષીશૂ યીઘળૂ / 

ધૉબવી (૩૨ ગર્ીર ુદ મીશગ ઼ળઙષીફી બીફ 
.રૉળૂ) ઇફૉ દૃષૉળનીશ વલગ્  

ચઉંફ્ વ્ડ બ૨ ગર્ીર, વૂવૂયીજી / નૄપૂ ૩૨ 
ગર્ીર, દૉવ ૱ ગર્ીર, દૃષૉળ નીશ ળ૨ ગર્ીરફૂ રી ી 
રૃઞમ 

૪ રઅઙશષીળ વૂવૂયીજીફી ષપીળૉવી રૃઢૂલી (૩૨ ગર્ીર ુદ 
મીશગ ઼ળઙષીફી બીફ ઋરૉળૂ)  

ચઉંફ્ વ્ડ બ૨ ગર્ીર, વૂવૂયીજી ૩૨ ગર્ીર દૉવ 
૱ ગર્ીર, ઙ્શ ૩૨ ગર્ીરફૂ રી ી રૃઞમ 

૫ મૃપષીળ  યીદ, દૃષૉળ ષીશ વલગ્ (૩૨ગર્ીર ુદ મીશગ 
઼ળઙષીફી બીફ ઋરૉળૂફૉ ) ઇફૉ સીગ 

જ્ઘી ૭૨ ગર્ીર, દૃષૉળ નીશ ૪૨ ગર્ીર, સીગ ૩૨ 
ગર્ીર, દૉવ ૱ ગર્ીરફૂ રી ી રૃઞમ 

૬ ઙૃ ષીળ  સીગયીજી ઋરૉળૉવ્ બૃવીષ (૩૨ ગર્ીર ુદ મીશગ 
઼ળઙષીફી બીફ ઋરૉળૂ) ઇફૉ ષપીળૉવી જથી 

જ્ઘી ૭૨ ગર્ીર, જથી ૪૨ ગર્ીર, સીગ ૩૨ 
ગર્ીર, દૉવ ૱ ગર્ીરફૂ રી ી રૃઞમ  

૭ સૄકર્ષીળ  નૄપૂફી તૉમળી (૩૨ ગર્ીર ુદ મીશગ ઼ળઙષીફી 
બીફ ઋરૉળૂફૉ) ઇફૉ ષપીળૉવી જથી  

ચઉંફ્ વ્ડ ૭૨ ગર્ીર, જથી ૪૨ ગર્ીર, દૉવ ૱ 
ગર્ીર, નૄચૂ ૩૨ ગર્ીરફૂ રી ી રઞૃમ  

૮ સુફષીળ  ષપીળૉવી ત્ગશી ઇધષી ઉણવૂ (૩૨ ગર્ીર ુદ 
મીશગ ઼ળઙષીફી બીફ ઋરૉળૂફૉ)  

જ્ઘી ૭૨ ગર્ીર, જથીફૂ નીશ ૪૨ ગર્ીર, સીગ 
૩૨ ગર્ીર, દૉવ ૱ ગર્ીરફૂ રી ી રૃઞમ 

 

વીય ગલીઅધૂ રશૉ  :ઞૉદૉ ઈઅઙથષીણૂરીઅધૂ  

ગલી ગલી બૄળીષી જોઉઑ : મીશગ, ઼ઙયીર્રીદી, પી ૂ રીદી ઇફૉ ુગસ્ળૂક ઈઅઙથષીણૂરીઅ ફ પીલૉવી ઽ્ષી જોઉઑ.  
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૩૪   રૃખ્લરઅ ૂ ૂફી ળીઽદભઅણરીઅધૂ ઼ઽીલ 

https://revenuedepartment.gujarat.gov.in/cm‐relief‐fund 
 

ુગણફૂ/ નલ/ગૉન઼્ળ/વૂષળફી ળ્ઙફૂ ઼ીળષીળ/કબળૉસફફી ઘજર્ફૉ બઽ જૂ ષશષી રીડૉ  રીફ. 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂફીળીઽદભઅણરીઅધૂ ઼ઽીલ રીડૉ  ફૂજૉફી ગીઙશ્ ળઞૄ ગળષીફી ઽ્લ ઝૉ. 

 
(૩) ઇળજીઆ રીફ. રખૃ્લરઅ ૂ ૂફૉ ઼અમ્પફ ગળદૂ ઼ઽીલ રીડૉફૂ ઇળજી. (ઈબૉ ગળૉવ ઇળજીરીઅ ઼ઽૂ ફધૂ.) 

(ળ) ગૉ઼બૉબ઼ર્આ ઽ્ુ બડવફી ક.બૂ.ણૂ. ગૉ઼ બૉબ ર઼્ દધી દમૂમૂ ગૉ઼ફૃઅ ળૉગણર્/ષોનગૂલ ફ પ બુ ગીફૂ ઼અબૄથર્ ટૉળ્ક્ષ ફગવ. 

(3) ઘજર્ફ્ ઇઅનીઞઆ ઽ્ુ બડવઑ ઈબૉવ ઼ીળષીળ/કબળૉસફ ઘજર્ફ્ ઇઅનીઞ ઇ઼વરીઅ ળઞૄ ગળષ્. 

નલફી કબળૉસફ રીડૉ  રીન્લ ઽ્ુ બડવઆ 

(૩) લૃ. ઑફ. રઽૉદી ઉુન્ ડડલૃડ કભ ગીિણર્લ્વ્જી ઑન્ણ િળ઼જર્ ઼ૉન્ડળ, ુ઼ુષવ ઽ્ુ઼બડવ ગૉ મ્બ઼, ઇરનીષીન-

૫૱૨ ૨૩૮ 

(ળ) સૉઢ ષીણૂવીવ ઼ીળીયીઉ ઞફળવ ઽ્ુ બડવ, ઑુવ઼ ૂઞ, ઇરનીષીન-૫૱0૨0૨ 00૨૮ 

(૫) પળરુ઼અઽ નૉ઼ીઉ રૉર્ળૂલવ રૉધ્ણૂ ડ ઉુન્ ડડલૃડ કભ ગીિણર્લ વ્જી, રૂસફ ળ્ણ, ફિણલીન-૫૱૯ ૨૨૪ 

(૬) ૂ મૂ. ણૂ. રઽૉદી રઽીષૂળ ઽીડર્  ઉુન્ ડડલૃડ, ૂ રઽીષૂળ ઽૉ ધ ગૉમ્બ઼, ઇઢષીઙૉડ, ળીંઙ ળ્ણ, ઼ૃળદ-૫૯૭ 

૨૨૩ 

(બ) ઉ.ઑર.જૉળૂડૉમવ ઼અજીુવદ બૂ.બૂ.઼ષીથૂ ઽીડર્  ઉન્ ડૂડલૃડ, પ્વ્ડ ફઅ. ૩ ધૂ ૱, ુ઼ધ્પગૃડૂળ ઉન્ણ ઑ ડૉડ, 

જ્ધ્ રીશ, ુ઼ધ્પગૃડૂળ રઅિનળફૂ, મીઞૃરીઅ, ષળીઝી ભીલળ ુ ઙૉણફૂ ઼ીરૉ, ષળીઝી ળ્ણ, ઼ૄળદ-૮ 

િગણફૂ ડર્ ીન઼્પ્વીન્ડ રીડૉ  રીન્લ ઽ્ુ઼ુબડવઆ 

(૩)  ઉુન્ ડડલૃડ કભ ુગણફૂ િણ઼ૂટ ઑન્ણ ળૂ઼જર્ ઼ૉન્ડળ, ઼ૂષૂવ ઽ્ુ઼બડવ ગૉ મ્બ઼, ઇરનીષીન-૫૱૨ ૨૩૮ 

(ળ)  રૄશજીયીઉ બડૉવ લૃળ્વ્જીગવ ઽ્ુ બડવ, ણૌ. ષૂળૉ ન્  નૉ઼ીઉ ળ્ણ, ફિણલીન-૫૱૯ ૨૨૩ 

ગૉ ન઼્ળ ળ્ઙફૂ ઼ીળષીળ રીડૉ  રીન્લ ઽ્ુ઼બડવઆ 

(૩)  પૂ ઙૃઞળીદ ગૉન઼્ળ ળૂ઼જર્ ઉન્ ડડલૃડ(ઑર.બૂ.સીઽ ગૉન઼્ળ ઽ્ુ઼બડવ),઼ૂષૂવ ઽ્ુ બડવ ગૉ મ્બ઼,ઇ઼ીળષી, 

ઇરનીષીન-૩૮ 

(ળ)  ળીઞગ્ડ ગૉન઼્ળ ઼઼્ીલડૂ ૂ ફીધીવીવ બીળૉઘ ગૉન઼્ળ ઉુન્ ડડલૃડ, ૩, ુદ બદૂ ફઙળ, ુફરર્વી ગ્ન્ષન્ડફૂ 

઼ીરૉ, ળીઞગ્ડ-૨૯ 

(૬) ણૌગડળફૃઅ રીથબ આ ઽ્ુ બડવરીઅ કબળૉસફ ગળષીફૃઅ મીગૂ ઝૉ દૉ રૃઞમફૃઅ ઼અમઅુ પદ ણૌગડળફૃઅ રીથબ  ઇ઼વરીઅ 

ળઞૄગળષૃઅ. 

ફ પઆ (૩) કબળૉસફ ધઉ ઙલૉવ ઽ્લ ગૉ  (ળ ) ઼ ઽીલ રઅઞૄળ ધલી બઽૉવીઅ કબળૉસફ ગળીષષરીઅ ઈષૉવ ઽ્લ દૉષી ગૉ઼્રીઅ 

ુષજીળથીગળષીરીઅ ઈષસૉ ફઽીં. 

(૭) ળૉ સફગીણર્આ ળૉસફગીણર્ફૂ ઼ઽૂ/ુ઼ગગી ઼ીધૉફૂ રીુથદ ફગવ. 

(૮) ઈષગફ્ નીઘવ્: ઈબફી ગૃડૃઅમફૂ ષીુહર્ગ ઈષગ ઇઅઙૉ ઼અમઅુપદ રીરવદનીળ ૂફ્ ઈષગફ્ નીઘવ્ ઇ઼વરીઅ ળઞૄ 

ગળષ્. 

(૯)  ઼્ઙઅનફીરૃઆ ઈબફી ગૃડૃઅમફૂ ષીુહર્ગ ઈષગ દધી ઞ ળૂ રીિઽદૂ ઇઅઙૉ ફગગૂ ગળૉવ ુફલદ ફરફૄી રઞૃમ . ળ૨/- 

ફી ડૉ મ્બ બૉબળબળ ફ્ડળૂ ઇધષી રીરવદનીળ ગ્ડર્રીઅ ઼્ઙઅનફીર ૃગળીષૂફૉ ઇ઼વરીઅ ળઞૄ ગળષૃઅ. (ફરફૄ્ ઼ીરૉવ ઝૉ.) 

(૱) યવીરથબ આ રીફ. રખૃ્રઅ ૂ ૂફી ળીઽદભઅણરીઅધૂ નનીર્ફૉ ઼ભીલ ઈબષી ઇઅઙૉ રીફ. ઼અ઼ ન઼ભ્લ ૂ ઇધષી 

રીફ.પીળી઼ભ્લ ૂફ્યવીરથબ  ઇ઼વરીઅ ળઞૄ ગળષ્. (ઈ યવીરથબ  રીફ. રૃખ્લરઅ ૂ ૂફૉ ઼અમ્પફ ગળૂફૉ 

વઘષી ુષફઅદૂ.) 
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૩૫  ુફળીપીળ ષૅધ્પ્ફૉ ળીજ્લ ઼ળગીળફૂ ઈુધર્ગ ઼ઽીલ લ્ઞફી 
 

વીય ગ્ફૉ રશૂ સગૉ  ? 
 ુફળીપીળ ષૅધ્પ્ ઇફૉ ુફળીપીળ ઇબઅઙ્ફૉ ઈુધર્ગ ઼ઽીલ લ્ઞફી ળીજ્લરીઅ દી.૨૩/૨૬/૩૯૯૱ ધૂ ઇરવરીઅ ઝૉ. 
 ૮૨ ષહર્ ગૉ  દૉ ગળદી ષપૃ ષલફી ુફળીપીળ ષૅધ્પ લુક્દક 
 ૪૩ ષહર્ ગૉ  દૉધૂ ષપૃ ષલફ્ બૃ  ફ ઽ્ષ્ જોઊઑ. 
 જો બૃખ્દ ષલફ્ બૃ  રીફુ઼ગ ઇુ ધળ ઽ્લ ગૉ  ગૉન઼્ળ, ડૂ.મૂ, ઞૉષૂ ઙઅયૂળ રીઅનઙૂધૂ બૂણીદી ઽ્લ દ્ વીય રશૂ 

સગૉ . 
 ઇળઞનીળફૂ ષીુહર્ગ ઈષગ સઽૉળૂ ુષ દીળ રીડૉ  .૮૱,૨૨૨/- ઇફૉ ગર્ીમ્લ ુષ દીળ રીડૉ  .૬૯,૨૨૨/- ધૂ ષપૃ 

ફ ઽ્ષૂ જોઊઑ. 
 કઝીરીઅ કઝી ૩૨ ષહર્ધૂ ઙૃઞળીદ ળીજ્લરીઅ ગીલરૂ ષ઼ષીડ ગળદી ઽ્ષી જોઊઑ. 

વીય સૃ રશૉ ? 
 ઇળઞનીળફૂ ઋરળ ૮૨ ષહર્ ગૉ  દૉધૂ ષપૃ ઋરળ ઽ્લ દ્ રીુ઼ગ . ૬૨૨/- 
 વીયીધીર્ફૉ ઼ઽીલફૂ ળગર રફૂકણર્ ળધૂ ર્ગવૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

ઇળજીબ ગ ક્લીઅધૂ રશસૉ ? 
 ઇળજીબ ગ ુષફી રૄ લૉ ફૂજૉફૂ ગજૉળૂરીઅ ી  ઝૉ. 
 ુઞ ી ગવૉક્ડળ ગજૉળૂ. 
 ીન્દ ગજૉળૂ. 
 દીવૃગી રીરવદનીળ ગજૉળૂ ઇફૉ ઞફ ઼ૉષી ગૉન્ . 

ઇળજી રઅઞૄળ ગળષીફૂ ઼ ી ગ્ફૉ ઝૉ ? 
 ઇળઞનીળફૂ ઇળજી ર ૉધૂ દૉફૂ જગી઼થૂ ધલી મીન દીવૃગી રીરવદનીળફૉ ઇળજી  રઅઞૄળ / ફીરઅઞૄળ ગળષીફૂ ઼ ી 

઼ બષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 
઼ઽીલ ક્લીળૉ  મઅપ ધીલ. 

 ૪૩ ષહર્ફ્ બૃ  ધદીઅ. 
 ષીુહર્ગ ઈષગ ષપૃ ધદીઅ. 

ઇબૂવફૂ જોઙષીઊ 
 ઇળજી ફીરઅઞૄળ ધદી ીઅદ ઇુપગીળૂ ૂફૉ ઇબૂવ ગળષીફૂ જોઙષીઊ ઝૉ. 

 

૩૬   અ઼ગડર્જફ (ળીુ ર્લગૃડૃઅમ઼ઽીલ) લ્ઞફી 
વીય ગ્ફૉ રશૂ સગૉ  ? 

 ઙળૂમૂ ળૉઘી ફૂજૉ જીષદી ગૃડૃઅમફી રૃખ્લ ગરીઋ લુક્દ ( ૂ ગૉ  બૄ હ) ફૃઅ રૅત્લૃ ગૃનળદૂ ળૂદૉ ઇધષી ઇગ રીદ રૅત્લૃ 

ધીલ દૉ ગૃડૃઅમફૉ વીય રશષીબી  ઝૉ. 

 રૅત્લૃ બીરફીળ બૄ હ ગૉ  ૂ ઉંરળ ૩૱ ષહર્ધૂ ષપૃ ઇફૉ ૮૭ ષહર્ધૂ કઝૂ ઽ્ષૂ જોઉઑ. 

 ઇષ઼ીફ ધલીફી ૪ ષહર્રીઅ ઇળજી ગળષૂ ઞ ળૂ. 

વીય સૃ રશૉ ? 

 રૃખ્લ ગરીફીળફૃઅ રૅત્લૃ ધદી ગૃડૃઅમફૉ . ૪૨,૨૨૨/- ફૂ ઼ઽીલ જૉગધૂ રશૉ ઝૉ. 

ઇળજી ક્લીઅ ગળષૂ ? 

 ઈ લ્ઞફી ઽૉઢશ સઽૉળૂ ગૉ  ગર્ીમ્ લ દરીર ુષ  દીળ રીડૉ  ઼અમઅુપદ દીવૃગી રીરવદનીળફૉ ઇળજી ગળષીફૂ ળઽૉ ઝૉ. 

ફ પ : - ઈ લ્ઞફી ઽૉઢશફૂ ળગર રઅઞૄળ ગળષીફૂ ઼ ી દીવૃગી રીરવદનીળ ૂકફૉ ઝૉ. 

http://sje.gujarat.gov.in/dsd/showpage.aspx?contentid 
ઢળીષ કર્રીઅગ : ષફલ-૩૨૪૨૩૩-૩૫૯-(૭૭૬૮૯૭) – ઝ  
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૩૭ ઊન્નૂળી ઙીઅપૂ ળી ર્ૂલ ષૅધ્પ ઼ઽીલ લ્ઞફી (ષલષઅનફી લ્ઞફી) IGNOAPS 
 
યીળદ ઼ળગીળફી ગર્ીુરથ ુષગી઼ રઅ ીવલ ફષૂ િન ઽૂ ધ્ષીળી દી.૩૯-૩૩-૪૨૨૯ધૂ ઋબળ્ગદ લ્ઞફી ઼રગર્ યીળદરીઅ ઇરવરીઅ 
રૄગષીરીઅ ઈષૉવૂ ઝૉ. ઞૉફ્ ઙૃઞળીદ ળીઞલરીઅ દી.૩-૬-૪૨૨૱ધૂ ઇરવ સ  ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઞૉફૂ ઇળજી અ઼મઅુ પદ દીવૃગીફી 
રીરવદનીળ ૂફૉ ઇવઙધૂ ગળષીફૂ ળઽૉ ઝૉ. 
ઈ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ઇળજી ગળષીફૂ બી દી ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

1. ઇળઞનીળફૂ ઉંરળ ૮૨ ષહર્ધૂ ષપૃ ઽ્ષૂ જોઊઑ. 
2. ઇળઞનીળફૃઅ ગૃડૃઅમ ઙળૂમૂ ળૉઘી ઽૉઢશ ફ પીલૉવ ઽ્ષૃઅ જોઉઑ. વીયીધીર્ફી ગૃડૃઅમફૂ ઈષગ ગર્ીમ્લ ુષ દીળ રીડૉ  મૂ.બૂ.ઑવ. 

લીનૂરીઅ ૩૮ ઼ૃપૂફ્ ગ્ળ દધી સઽૉળૂ ુષ દીળ રીડૉ  સઽૉળૂ ુષગી઼ફૂ ઙીઊણવીઊફ રૃઞમ વીયીધીર્ ઙૃથીઅગ પળીષદી 
મૂ.બૂ.ઑવ. વીયીધીર્. 

3. બી દી પળીષદી બુદ-બત્ફૂ મ ૉ ઇળજી ગળૂ સગૉ  ઝૉ. 
઼ઽીલફૂ ળગર 

 ઇળજી રઅઞૃળ ધદીઅ રીુ઼ગ .૭૨૨/- રશષીબી  ઝૉ. ઋબળીઅદ ળીઞલ ઼ળગીળફૂ લ્ઞફીફી .૭૨૨/- બથ રશષીબી  
ઝૉ. 

ઇબૂવ ઇળજી ઇઅઙૉ 
 ફીરઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઇળજી ઇઅઙૉ ૮૨ િનષ઼ફૂ ઇઅનળ ીઅદ ઇુપગીળૂ ૂફૉ ઇબૂવ ઇળજી ગળષીફૂ જોઙષીઊ ઝૉ 

 

ઢળીષ કર્રીઅગ : ષફલ/૩૨૪૨૩૯૩૪૯૮૩૮/ઝ, દીળૂઘ : ૨૱/૨૫/૪૨૩૯ 
ુફલીરગ ૂ, ઼રીઞ ઼ૃળક્ષી ઘીદીફૂ ગજૉળૂ, બ્વ્ગ-ફઅ-૩૮, ય્લ દુશલૉ, ણૌ.જીષળીઞ રઽૉદી યષફ,  ૉ઼ક્ડળ-૩૨, ઙીઅપૂફઙળ.-
૫૱૪૨૩૨ઙૃઞળીદ (ઉુન્ણલી)ભ્ફ ફઅ:- +૯૩ ૯૯ ૪૫૪૭૮૫૨૯ભૉગ઼ ફઅ. ૨૯૯-૪૫૪૭૮૫૨૱ 
ઊ-રૉવ  : dir‐sd@gujarat.gov.in, ad‐dsd‐gnr@gujarat.gov.in 

 

૩૮  ઇફીધ મીશગ્ફૉ રીુ઼ગ ી.૫૨૨૨ ફૂ ઼ઽીલફૂ લ્ઞફી  
ઇતીળ ષહર્ ઼ૃપૂફી ઇફીધ મીશગ્ફૉ નળ રિઽફૉ .૫૨૨૨ ફૂ ઼ઽીલ ગળદૂ લ્ઞફી  

 

 

ુફલીરગ ૂ, ુષગ઼દૂ જાુદ ગ લીથ,       www.sje.gujarat.gov.inભ્ફ ફઅમળ : +૯૩ ૯૯ ૪૫૪૭૫૪૬૭ 
 

ઙૃઞળીદરીઅ ષ઼દી ૨ ધૂ ૩૱ ષહર્ફૂ ઉંરળફી દરીર ીુદફી ઇફીધ મીશગ્ ગૉ  ઞૉફી રીદી-ુબદી ઽલીદ ફધૂ. (ઇષ઼ીફ 
બીમ્લી ઝૉ ) દૉષી મીશગ્ફૉ ઼અ ધીુગલ ષીદીષળથરીઅ ળીઘૂ ઋઝૉળષીફૉ મનવૉ ગૃડૃઅમરીઅ ળીઘૂ ીગૅુદગ ષીદીષળથરીઅ ઋઝૉળ ગળષીધૂ 
દૉકફૉ ષ ધ ઇફૉ ઼અદૃુવદ લુક્દફી બૉ ુષગી઼ ધઊ સગૉ  દૉ ુ ઑ બીવગ રીદી-ુબદીફૂ લ્ઞફી ઼ળગીળૉ  ઇરવરીઅ રૄગૂ ઝૉ  
ઇફૉઇફીધ મીશગફૂ ઼ીળ઼અયીશ ળીઘદી ફજીગફી ઼ઙીફૉ રીુ઼ગ .૫૨૨૨ફૂ ઼ઽીલ દી.૪૯-૬-૪૨૩૮ધૂ ઈબષીફૃઅ ફગગૂ 
ગલૃર્ં ઝૉ. (ઇઙીઋ ઈ ઼ઽીલ નળ રિઽફૉ .૩૨૨૨ ઈબષીરીઅ ઈષદૂ ઽદૂ દૉરીઅ .૪૨૨૨ફ્ ષપીળ્ દી.૪૯-૬-૪૨૩૮ ધૂ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.) 

 બીવગ રીદી-ુબદીફૂ ષીુહર્ગ ઈષગ 
 ગર્ીમ્લ ુષ દીળરીઅ ષીુહર્ગ .૪૯,૨૨૨ ધૂ ષપૃ 
 સીઽૉળૂ ુષ દીળરીઅ ષીુહર્ગ ઈષગ .૫૮ ,૨૨૨ ધૂ ષપૃ ઽસૉ, 

દૉષી બીવગ રીદી-ુબદી ઇળજી ગળષીફૉ બી  ઝૉ. (ઈ ઇઅઙૉ બ્દીફી દીવૃગીફી રીરવદનીળ ૂ બી઼ૉધૂ રૉશષૉવ્ 
ઈષગફ્ નીઘવ્ ળઞૄ ગળષીફ્ ળઽૉસૉ.) 

 ઈ ઇઅઙૉફી ુ ફલદ ઇળજીબ ગ બ્દીફી ુ ઞ ીફી ુ જ ણર્ફ ઽ્ર (કબ્ટષસફ ઽ્ર )ફૂ ગજૉળૂઑધૂ રશસૉ ઇફૉ દૉરીઅ ુ ષઙદ્ 
યળૂ મીશગફૂ ઉંરળફ્ નીઘવ્, મીશગફી રીદી-ુબદીફી રળથફી નીઘવીફૂ ફક્વ , ષીવૂ ધફીળફ્ મીશગ ઼ીધૉફ્ 
બી઼બ્ડર્  ઼ીઊટફ્ ભ્ડ્ ુમણષીફ્ ળઽૉસૉ ઇફૉ ઼ઽીલફૂ ળગર રઅઞૄળ ધદીઅ ઑગીઋન્ડ-બૉ જૉગધૂ ફીથીઅ જૄગષષીરીઅ ઈષસૉ. 
ઈ રીડૉ  મીશગફી ફીર ઼ીધૉફૃઅ ઼અલૃક્દ ફીરફૃઅ મૉન્ગરીઅ ઑગીઋન્ડ ઘ્વષષીફૃઅ ળઽૉસૉ. ઼ઽીલ રઅઞૄળ ધદીઅ ઈઅઙથષીણૂધૂ વઊ 
ભળુઞલીદ સીશીફૃઅ ુસક્ષથ ઈબષીફૃઅ ળઽૉસૉ . ઇફીધ મીશગ ઇભ્લી઼ મઅપ ગળૉ  (ઝ્ણૂ નૉ) ઇધષી ળીઞલફૂ ગૉ  ગૉન્ ફૂ ઈષૂ 
ઞ ગ્ઊ લ્ઞફીફ્ વીય રૉશષદી ઽસૉ દ્ ઈ ઼ઽીલ મઅપ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી ુષયીઙફ્ 
ઢળીષ ક્રીઅગ- ઞઞઇ/૩૨૪૨૩૭/૱૬૩૭૨૭/ફમ .૨૯/ઝ દી ૪૯-૬-૪૨૩૮ 

 



 

 

29	
ઙૃઞળીદ ળીજ્લ ુમફ ઇફીરદ ષઙ ફૃઅ ઈલ્ઙ

૩૯  ગૃનળદૂ ઈબુ કફૉ ગીળથૉ ધદી ફૃગસીફ રીડૉ  ફીથીઅગૂલ ઼ઽીલફૂ લ્ઞફી 
રૅત્લૃ / બસૃ રૅત્લૃ / ઊજા દૉરઞ ધીષળ / ઞઅઙર ુરવગદફૉ ધદી ફૃગસીફ રીડૉ  ફીથીઅગ્લ ઼ઽીલ 

 

ગૃનળદૂ ઈબુ ક (Natural Calamitics) ફૉ ગીળથૉ દધી રીફષ રૅત્લૃ / બસૃ રૅત્લૃ / ઉજા દૉરઞ ધીષળ / ઞઅઙર 

ુરવગદફૉ ધદી ફૃગસીફ રીડૉ  ફીથીઅગૂલ ઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ ઼અગુવદ પ્ળથ્ મીમદ.  

ઙૃઞળીદ ઼ ળગીળ, રઽૉ઼ૃવ ુ ષયીઙ, ઼ ૃપીળી ઢળીષ કર્રીઅગ : ઼ ૂઑવઑ઼/૩૨૪૨૩૪/૪૭૫/઼.૫, દી.૩૭.૩૪.૪૨૩૮ (ઋબળધૂ 

઼અગુવદ) 

 ઼ૃપીળૉવી પ્ળથ્ 
૩ રીફષ રૅત્લૃ ઼ઽીલ – ી.૬,૨૨,૨૨૨/-  
૪ ફીસ / ફગૃસીફ બીરૉવ ગીજી / બીગી રગીફ્ / ટૃઅબણી રળીરદ ઼ઽીલ  
૪.૩ ઼અબૄથર્ ફીસ બીરૉવ રગીફ્ ઇફૉ ર્ડૃ ફૃગસીફ બીરૉવ રગીફ્  

ી.૯૭,૩૨૨/-     બીગૃ રગીફ (઼રદવ / ઼બીડ ુષ દીળરીઅ ઈષૉવ)  
ી.૩,૨૩,૯૨૨/-  બીગૃ રગીફ (બષર્ુદલ ુષ દીળ્રીઅ ઈષૉવ – ઉન્ડૂગર્ૉડૉણ ઑગસફ પ્વીફ વીઙૃ ઽ્લ દૉષી 

ુઞ ીક ઼િઽદ)  
ી. ૯૭,૩૨૨/- ગીજી રગીફ  
ી. ૩,૨૩,૯૨૨/-બીગૃ રગીફ (બષર્ુદલ ુષ દીળ્રીઅ ઈષૉવ – ઉન્ડૂગર્ૉડૉણ ઑગસફ પ્વીફ વીઙૃ ઽ્લ દૉષી 

ુઞ ીક ઼િઽદ)  
૪.૪ ઈઅુસગ ળૂદૉ ફગૃસીફ બીરૉવ ગીજી/બીગી રગીફ્ (કઝીરીઅ કઝૃઅ  ૩૭ ડગી ફૃગસીફ ઽ્લ દ્ ઞ રશષીબી )  

ી.૭,૪૨૨/- બીગૃ રગીફ,         ી.૫,૪૨૨/- ગીજ ૃરગીફ  
(ઋબળ્ગદ ળગર ઋબળીઅદ મઅ ૉ ુગ ઼ીરીઅ ી.૮,૨૨૨/- ળીઞલ ઼ળગીળફી મઞૉડરીઅધૂ રશષીબી  ળઽૉસૉ.  

૪.૫ ફીસ / ફગૃસીફ બીરૉવ ટૃઅબણી ી.૬,૩૨૨/-  
(ઋબળ્ગદ ળગર ઋબળીઅદ ી.૫,૨૨૨/- ળીઞલ ઼ળગીળફી મઞૉડરીઅધૂ રશષીબી  ળઽૉસૉ.  

૪.૬ ચળ ઼ીધૉ ઼અગશીલૉવ ગૉડવી સૉણ – ી.૪,૩૨૨/-  
૫ ઇબઅઙદીફી ગૉ઼રીઅ ઼ઽીલ ( લુક્દનૂઢ)  

ી. ૭૯,૩૨૨/- ૬૨% ધૂ ૮૨% ઇબઅઙદીરીઅ  
ી. ૪,૨૨,૨૨૨/- ૮૨% ધૂ ષપૃ ઇબઅઙદીરીઅ  

૬ ઙઅયૂળ ઉજાધૂ ઽ્ુ બડવરીઅ નીઘવ ધષીફી ગૉ઼રીઅ  
ી.૩૪,૯૨૨/- ઑગ ઼ ીઽધૂ ષપૃ ઼રલ ઽ્ુ બડવરીઅ નીઘવ ળઽૉ દ્  
ી.  ૬,૫૨૨/- ઑગ ઼ ીઽધૂ કઝી ઼રલ ઽ્ુ બડવરીઅ નીઘવ ળઽૉ દ્ 

૭  નોુફગ ળ્ગણ ઼ઽીલ (ગૉસ ણ્ ઼)  
ી. ૮૨/- નોુફગ બૃખ્દ ષલફી લુક્દ રીડૉ  (ષપૃરીઅ ષપૃ ૫૨ િનષ઼ રીડૉ  ઞ િળલીદ ઞથીલ દ્ ધર દમક્કીરીઅ 
૮૨ િનષ઼ ઼ૃપૂ વઅમીષૂ સગીલ દધી નૄ ગીશ ગૉ  જીષીદ ઈકર્રથફી ુગ ઼ીરીઅ ઼શઅઙ ૯૨ િનષ઼ ઼ૃપૂ વઅમીષૂ 
સગીલ)  

૮ ગબણીઅ ઇફૉ ચળષઘળૂ ઼ઽીલ (ગૃડૃઅમનૂઢ):- ી.૩૱૨૨/- ગબણીઅ ઼ઽીલ, ી.૪,૨૨૨/- ચળષઘળૂ ઼ઽીલ 
૯ બસૃ રૅત્લૃ ઼ઽીલ (બસૃનૂઢ)  
૯.૩ નૄપીશી બસૃ :-  ી.૫૨,૨૨૨/- ઙીલ / ય઼ / ઉંડ / લીગ ષઙૉળૉ  રીડૉ   

                      ી. ૫,૨૨૨/- ચૉડી / મગળી ષઙૉળૉ  રીડૉ   
૯.૪ મૂફ નૃપીશી બસૃ :-  ી.૪૭,૨૨૨/- ઉંડ / ચ્ણી / મશન ષઙૉળૉ  રીડૉ   

                             ી.૩૮,૨૨૨/- ળૉ ્ (બીણ્-બીણૂ) ઙીલફૂ ષીઝળણૂ / ઙપૉણ્ / બ્ફૂ ષઙૉળૉ   
૱ રળચીઅ રૅત્લૃ ઼ઽીલ : ી. ૭૨/- ુદબક્ષૂ ષપૃરીઅ ષપૃ ી.૭૨૨૨/- ુદ ગૃડૃઅમફૂ રલીર્નીરીઅ (બક્ષૂફૃઅ રૅત્લૃ 

ગૃનળદૂ ઈબુ ફી ગીળથૉ ધલૉવ ઽ્ષૃઅ જોઉઑ)  
૯ ગૅુહ ઼ઽીલ  
૯.૩ મૉ ઽૉગડળ ઼ૃપૂ ઞરૂફ પળીષદી ઘૉણૃદ્ફૉ ઼ઽીલ  

ી.૩૪,૪૨૨/- ઞરૂફ પ્ષીથ રીડૉ  ( ુદ ઽૉગડળ)  
ી.૩૪,૪૨૨/- બષર્ુદલ ુષ દીળ ( ુદ ઽૉગડળ)  
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ી.૩૪,૪૨૨/- ભૂસ ભીરર્ફી પ્ષીથી ઇફૉ બફૃ: ધીબફ ળૂબૉળીંઙ ( ુદ ઽૉગડળ)  
ી.૫૯,૭૨૨/- ુદ ઽૉગડળ વૉન્ણ વીઉણીંઙ ગૉ  ફનૂફૃઅ ષઽૉથ મનવીષીફી ગીળથૉ ઞરૂફ ઇઅસદ: ફગીરૂ મફૂ 
ઙલૉવ ઽ્લ ગૉ  ષઽૉથરીઅ નમીઉ ઙલૉવ ઽ્લ  

૯.૪ મૉ ઽૉગડળ ઼ૃપૂ ઞરૂફ પળીષદી ઘૉણૄદ્ફૉ ઉફબૃડ ઼મ઼ૂણૂ (૫૫ ડગી ઇફૉ દૉધૂ ષપૃ ફૃગસીફફી ુગ ઼ીરીઅ 
ી.૮૱૨૨/- ુદ ઽૉગડળ ુમફ ુબલદ (ષીષૉદળ ુષ દીળફૂ રલીર્નીરીઅ)  
ી.૩૫,૭૨૨/- ુદ ઽૉગડળ ુબલદ (ષીષૉદળ ુષ દીળફૂ રલીર્નીરીઅ ઇફૉ ી.૩૨૨૨/- ધૂ કઝૂ ફઽૂ દૉડવૂ 
઼ઽીલ )  
ી.૩૱,૨૨૨/- ુદ ઽૉગડળ મીળરી઼ૂ બીગ (ષીષૉદળ ુષ દીળફૂ રલીર્નીરીઅ ઇફૉ ી.૪૨૨૨/- ધૂ કઝૂ ફઽૂ 
દૉડવૂ ઼ઽીલ)  

૯.૫ મૉ ઽૉડગળધૂ ષપીળૉ  ઞરૂફ પળીષદી ઘૉણૃદ્ (બીગફૉ ૫૫ ડગી ઇફૉ દૉધૂ ષપીળૉ  ફૃગસીફફી ુગ ઼ીરીઅ ષપૃ રીઅ ષપૃ ળ 
ઽૉડગળફૂ રલીર્નીરીઅ ઞ ઼ઽીલ જગૄષૂ સગીસૉ)  
ી.૮૱૨૨/- ુદ ઽૉગડળ ુમફ ુબલદ (ષીષૉદળ ુષ દીળફૂ રલીર્નીરીઅ)  
ી.૩૫,૭૨૨/- ુદ ઽૉગડળ ુબલદ (ષીષૉદળ ુષ દીળફૂ રલીર્નીરીઅ )  
ી.૩૱,૨૨૨/- ુદ ઽૉગડળ મીળરી઼ૂ બીગ (ષીષૉદળ ુષ દીળફૂ રલીર્નીરીઅ) 

૩૨ રીઝૂરીળ્ફૉ ધલૉવ ફૃગસીફ ઼ઽીલ  
ી.૬,૩૨૨/- ઇઅસદ: ફગૃસીફ બીરૉવ ઽ્ણૂ ળૂબૉળીંઙ રીડૉ   
ી.૪,૩૨૨/- ઇઅસદ: ફગૃસીફ બીરૉવ જાશૂ ળૂબૉળીંઙ રીડૉ   
ી.૯,૮૨૨/- ઼અબૄથર્ ફીસ બીરૉવ ઽ્ણૂ મનવષી રીડૉ   
ી.૪,૮૨૨/- ઼અબૄથર્ ફીગ બીરૉવ જાશૂ મનવષી રીડૉ   
ી.૱,૪૨૨/- (ઽગડળ નૂઢ) ઉફબૃડ ઼મ઼ૂણૂ રત્ લમૂઞ રીડૉ   

૩૩ ઽ દગવી ઇફૉ ઽીધસીશ ગીળૂઙળ્ રીડૉ  ઼ઽીલ  
ી.૬,૩૨૨/- ફૃગસીફ બીરૉવ ઼ીપફ્ફૂ ઘળૂનૂ રીડૉ   
ી.૬,૩૨૨/- ફૃગસીફ બીરૉવ ગીજી / બીગી રીવ ઼ીરીફ રીડૉ   

 
 ઈગીસૂ ુષઞશૂ દધી જ્રી઼ૂ ઍદૃ ુ઼ષીલફ્ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનફ્ ઼રીષૉસ ધીલ ઝૉ.  

 ગ્ઉ ગરર્જીળૂ ળીઽદ ગીરઙૂળૂરીઅ ળ્ગીલૉવ ઽ્લ દૉરફૃઅ દૉ નળમ્લીફ રૅત્લૃઅ ધીલ દ્ દૉફૉ બથ ઼ઽીલ રશષીબી  ઝૉ.  

o સઽૉળૂ ુષ દીળરીડૉ  ગવૉગડળ ૂ ઇફૉ દૉફી ઽ દગફી રીરવદનીળ ૂ ઈ ગીરઙૂળૂ અ઼યીશૉ ઝૉ.  

o ગર્ીમ્લ ુષ દીળ રીડૉ  ુઞ ી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ૂ ઇફૉ દૉફી ઽ દગફી દીવગૃી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ૂ ઈ ગીરઙૂળૂ 

઼અયીશૉ ઝૉ.  

o ઼ક્ષર ઇુપગીળૂ ીળી રૅત્લૃ ગૃનળદૂ ઈબુદફી ગીળથૉ ધલૃ ઝૉ દૉષૃઅ રીથબ  રૉશષષીફૃઅ ળઽૉસૉ.  

o બ્ ડર્ડર્ર ળૂબ્ડર્  ળૉગણર્  બળ વૉષીફ્ ળઽૉસૉ.  

o ગ્ઉ ુષુસ  ઼અજોઙીરીઅ બ્વૂ઼ ભિળલીન ધલૉવ ફ ઽ્લ ઇધષી બ્ ડ ર્ડર્ર ધલૉવ ફ ઽ્લ દ્ દૉષી ઼અજોઙ્રીઅ રીફષ 

રૅત્લૃ ઼ઽીલ જૄગષષી ઇઅઙૉફ્ ુફથર્લ ુઞ ી ગક્ષીફૂ ઼ુરુદઑ વૉષીફ્ ઽ્લ ઝૉ.  

o ફૂજૉફી ુગ ઼ીકરીઅ ધલૉવ રૅત્લૃ  ગૃનળદૂ ઈબુ ધૂ ધલૉવ ઙથીસૉ ફઽૂ દૉધૂ ઈષી ુગ ઼ીરીઅ ઈ ઢળીષ ઽૉઢશ 

રૅત્લૃ ઼ઽીલ રશષીબી  ધસૉ ફઽૂ.  

o ફનૂ, દશીષ, ફરર્ની ગૉફીવ, ુદમઅુપદ ુષ દીળ, ઞશીસલ, ષીઅગશીરીઅ ન્ઽીષી બણૉવ લુક્દ ણૄમૂ / દશીઉ 

જાલ દ્  

o દશીષ, ફનૂ, ગ્દળ ગૉ  ઞશીસલફી ુગફીળૉ  ગબણીઅ ષી઼થ પ્ષી ગૉ  ઇન્લ ગીરૉ ઙલૉવ ઽ્લ ઇફૉ બઙ વબ઼દી ગૉ  

દીથીઉ ઞષીફી ુગ ઼ીરીઅ ધલૉવ રૅત્લૃ ગૃનળદૂ ઈબુ ધૂ ધલૉવ ઙથીસૉ ફઽૂ દૉધૂ ઈષી ુગ ઼ીકરીઅ રૅત્લૃ 

઼ઽીલ રશષીબી  ધસૉ ફઽૂ.  

o ફસ્ ગળૉવ લુક્દફૃઅ રૅત્લૃ ધષીધૂ  
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૩૱    ષઽીવૂ નૂગળૂ લ્ઞફી  
ઽૉદૃ:-૩) િનગળૂકફૃઅ ઞન્ર રીથ ષપીળષૃઅ. 

 ળ) િનગળૂકફ્ ુસક્ષથરીઅ ણર્ ્બઈઋડ ળૉસૂલ્ ચડીણષ્, 

 3) િનગળૂક/ ૂકફૃઅ ઼રીઞરીઅ ઼ષીર્ંઙૂ ઼સુક્દગળથ ગળષૃઅ. 

 ૬) મીશવ  ઇડગીષષી. 
 

 
 
બી દીફૃ પ્ળથ:- 

૩) દી.ળ/૱/ળ૨૩૯ ગૉ  ત્લીળમીન ઞન્રૉવ િનગળૂકફૉ ઈ લ્ઞફીફ્ વીય રશષીબી  ધસૉ. 
ળ)નઅબુદફૂ ષપૃરીઅ ષપૃ મૉ િનગળૂકફૉ લ્ઞફીફ્ વીય રશષીબી  ળઽૉસૉ. 
૫)નઅબુદફૂ ધર ઇફૉ િ ુદલ િનગળૂ મ ૉફૉ વીય રશષી બી  ધસૉ. બળઅદૃ િ ુદલ િનગળૂ બઝૂનઅબુદઑ ઼અદુદ 
ુફલરફફૃઅકબળૉસફ ગળીષૉવૃ ઽ્ષૃ જોઉઑ. 
૬) લર િનગળ્ ઘફૉ મૂજી િનગળૂ ઽ્લ દ્ મૂજી િનગળૂફૉ ઼ઽીલ રશષીબી  ધસૉ. બળદૃ િ ુદલિનગળૂ બઝૂ નઅબુદઘૉ ઼અદુદ 
ુફલરફફ ૃકબળૉસફ ગળીષૉવૃ ઽ્ષૃ જોઉઑ. 
બ) ધર િનગળ્ ઇફૉ મૂજી મ ૉ િનગળૂ (જોણૂલી) ગૉ  દૉધૂ ષપૃ ઘૉગ ઼ીધૉ ઞન્રષષીફી ઇબષીન બ ુગ ઼ીરીઅ દરીર 
િનગળૂકફૉ " ઽીવૂ િનગળૂ”લ્ઞફીફ્વીય રશષીબી ધસૉ બળદૃિ ુદલિનગળૂ બઝૂ નઅબુદઘૉ ઼અદુદ ુફલરફફૃઅ કબળૉસફ 
ગળીષૉવૃ ઽ્ષૃ જોઊઑ. 

૮) િનગળૂફી ઞન્ર ઼રલૉ રીદીફૂ ઋરળ ૩૱ ગૉ  દૉધૂ ષપૃ ષહર્ ઽ્ષૂ જોઉઘૉ. 
૯)“ ઽીવૂિનગળૂ" લ્ઞફીઇઅદઙર્દવીયરૉશષષીરીઙદીનઅબદૂફૂ (બુદ-બુત્ફફૂ અ઼લૃક્દ)ષીુહર્ગ ઈષગ રલીર્ની ગર્ીરૂથ ઇફૉ 
સઽૉળૂ ુષ દીળ રીડૉ  ઑગ ઼રીફ .ળ,૨૨.૨૨૨/-ગૉ  દૉધૂકઝૂ ળઽૉસૉ. ઈષગ રલીર્નીફૂ બી દી વીયીધીર્ફી ઞન્રફી દળદ 
ઈઙશફી ૫૩રૂ રીજર્ફી ળ્ઞબથૄર્ ધદી ષહર્ફી ઼અનયર્રીઅ વક્ષરીઅ વૉષીફૂ ળઽૉસૉ. 
 
રઅઞૃળૂફૂ િકર્લી:- 

૩. “ ઽીવૂ િનગળૂ" લ્ઞફીફૃઅ ઘળજીબ ગ ઈઅઙથષીણૂ ગૉન્ / ઼ૂણૂબૂક ગલૉળૂ/ ગર્ીર બઅલીલદ/રિઽવી ઇફૉ મીશ 

ઇુપગીળૂ ૂફૂ ગલૉળૂ ીળી ુષફી રૄ લૉ ઋબવબ્પ ગળીષષીફી ળઽૉસૉ. 

ળ. ઈ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ઼ઽીલ રઅઞૃળ ગળષી રીડૉફી ઼ક્ષર ઇુપગીળૂ ઞૉ દૉ ુઞ ીફી રિઽવી ઇફૉમીશ ઇુપગીળૂ ઙથીસૉ. 

૫. દી.ળ/૱/ળ૨૩૯ મીન ઞન્રૉવ િનગળૂકફી ગૃડૃઅમૂઞફ્ ીળી િનગળૂ ઞન્રફી ઑગ ષહર્ફૂ ઼રલરલીર્નીરીઅ ુફલદ ફરૃફીરીઅ

ઈપીળ બૃળીષી ઼િઽદ ઇળજી ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. 

૬ વીયીધીર્ નબદૂઘૉ ઞ ળૂ ઈપીળ બૃળીષી ઼િઽદ ુફલદ ફરૃફીરીઅ ઇળજી કફવીઉફ ગળષીફૂળઽૉસૉ. ઼નળ ઇળજી ઞફ઼ૉષી ગૉન્

/ ઼ ૉષી઼ૉદૃરીઅ બથ ઈબૂ સગીસૉ. ઇળજી ર ૉધૂ િનફ ૩૭રીઅઞ ૉ દૉ ઼ ૉજાફૂ રૃખ્લ ઼ ૉુષગીઑ ઙૅઽ રૃવીગીદ વઉ ઞ ળૂ જગી઼થૂ 

ગળૂ ઼ૂ.ણૂ.બૂ.ઘક. ૂફૉર્ગવષીફૂ ળઽૉસૉ. ઞૉ દૉ ઼ૂ.ણૂ.બૂ.ક. ૂઑ ઞ ળૂ જગી઼થૂ ગળૂ બ્દીફી ઇુય ીલ ઼ીધૉ

રિઽવીઇફૉ મીશ ઇુપગીળૂ ૂફૉ િનફ-૩૭રીઅ ર્ગવૂ ઈબષીફૂ ળઽૉસૉ. રિઽવી ઇફૉ મીશ ઇુપગીળૂ ૂઑુફલર્ફૃ઼ીળ 

ઞ ળૂ લગી઼થૂ ગળૂ િનફ-૩૭રીઅ ઇળજી રઞૃળ/ફીરઅઞૃળ ગળૂફૉ ઇળઞનીળફૉ કફવીઉફ જાથ ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. 

૭. ઈ લ્ઞફીફી રઅઞૃળૂ ભ્રર્ ઼ીધૉ ઇળઞનીળઑૉ ફૂજૉ રૃઞમફી ઈપીળ બૃળીષી ળઞૃ ગળષીફી ળઽૉસૉ. 

(૩) િનગળૂફૃઅ ઞન્રફૃઅ રીથબ (ળ) રીદી-ુબદીફી ઈપીળગીણર્(૫) રીદીફી ઞન્રફૃઅ રીથબ  

(૬) રીદીુબદીફૂ ષીુહર્ગ ઈષગફૃઅ રીથબ (રીરવદનીળ/દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ/જૂભકુગ઼ળ ીળી ઈબષીરીઅ 

ઈષૉવ)(૭) ગૃડૃઅમરીઅ ઞન્રૉવી ઇફૉ ઽલીદ મીશગ્ફી ઞન્રફી નીઘવી(૮) ઼અદુદ ુફલરફફૃઅ રીથબ  (મૂઞૃ ઼અદીફ 

ઽ્લ ત્લીળૉ)(૯) ુફલદ ફરૃફીફૃઅ ઼ક્ષર ઇુપગીળૂ ઼રક્ષ ગળૉવ નઅબુદફૃઅ ઼્ઙઅનફીરૃઅ 

૮. ઈ લ્ઞફીફી ઇરવૂગળથફૂ ફ્ણવ ઑઞન઼્ૂ દળૂગૉ  ળીજ્લ ઼ળગીળફી ફીથી ુષયીઙ ીળીફીથીુગલ ઑઞન઼્ૂફૂ ુફરણુઅગ

ગળષીરીઅ ઈષસૉ ઇફૉ ઼નળ ઼અ ધીફી ઼ઽલ્ઙરીઅ ઽીવૂ િનગળૂલ્ઞફીફૃઅ ઇરવૂગળથ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

૯. ૩૱ ષહર્ફૂ ષલ ઇઙીઋ િનગળૂફી રૅત્લૃફી ુગ ઼ીરીઅ " ઽીવૂ િનગળૂ" લ્ઞફી ઇદઙર્દ મીગૂફૂ઼ઽીલ રશષીબી  ળઽૉસૉ ફઽૂ.
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૱. રિઽવી મીશ ઇુપગીળૂ ૂફૉ ઇળજી ર ૉધૂ ઞ ળૂ લગી઼થૂ ગળૂ ઈ ઼ ીધૉફી ુ ફલદ ફરૃફીરીઅ  ઼ ઽીલ રઞૃળૂ ઈનૉસ ગળષીફ્ 

ળઽૉસૉ. 

 
રશષીબી  વીય:- 

૩) ધર ઽ ્ -નૂગળૂકફૉ ધર પ્ળથરીઅ ષૉસ ષઘદૉ . ૬૨૨૨/- રશષીબી  ધસૉ, 

ળ) મૂજો ઽ ્ - ફષરીઅ પ્ળીથરીઅ ષૉસ ષઘદૉ .૮000/-ફૂ ઼ઽીલ રશષીબી  ધસૉ. 

3)ઝૉ ્ ઽ ્ - ૩૱ ષહર્ફૂ ઋરળૉ  ઋય્લ ુસક્ષથ/વ  ઼ઽીલ દળૂગૉ  ભૃવ ૩,00,000/- ફૂ ઼ઽીલ રશષીબી  ધસૉ. બળઅદ ૃ

િનગળૂફી મીશવ  ધલૉવ ફ ઽ્ષી જોઉઑ. 
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૩૯    બીવગ રીદી-ુબદી લ્ઞફી  
ઽૉદૃ:- મીશગ્ફી ષ ધ ઇફૉ ઼અદૃુવદ ુષગી઼ રીડૉ  ગૃડૃઅમ ઞૉષ્ ઇન્લ ગ્ઊ ુષગ બ ફધૂ. દૉર ઝદીઅ ગૉડવીગ ુષબિળદ ઼અજોઙ્ફૉ 

ગીળથૉ ઇફીધ ુફળીપીળ મફૉવીઅ મીશગ્ રીડૉ  દૉરફી ફો઼ુઙર્ગ ગૃડૃઅમરીઅ દૉરફ્ ઋઝૉળ સક્લ મફદ્ ફધૂ, ઈધૂ ુષગ બૉ 

ઋઝૉળ દૉરફ્ મીશગ્ રીડૉફૂ ઼અ ધીકરીઅ ધદ્ ઽ્લ ઝૉ. ઼રીઞ સી ૂલ ુ ગ્થ રૃઞમ ઼અ ધી ઑ દ્ મીશગ રીડૉ  રી  

ઝૉષડફ્ ઋબીલ ઙથૂ સગીલ. ઈધૂ ઈષીઅ ુ ફળીપીળ ઇફીધ મીશગ્ફૉ ઼ અ ધીગૂલ ષીદીષળથરીઅ ળીઘૂ ઋઝૉળષીફૂ ઞગ્લીઑ 

દૉકફૉ ષોગુ બગ ગૃડૃઅમરીઅ ળીઘૂ ીગૃુદગ ષીદીષળથરીઅ ઋઝૉળ ગળષીધૂ દૉકફ્ ષ ધ ઇફૉ ઼અદૃુવદ ુષગી઼ ધઉ સગૉ  દૉ 

ૂઑ બીવગ રીદી-ુબદીફૂ લ્ઞફીફ્ ઼ળગીળ ૂઑ ૩૯૯૱ધૂ ઇરવ સ  ગળૉવ ઝૉ. 
 

બી દીફૃ પ્ળથ:-ઈ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ઙૃઞળીદરીઅ ષ઼દી ૨ ધૂ ૩૱ ષહર્ફૂ ઉંરળફી દરીર ઇફીધ મીશગ્ ગૉ  ઞૉફી રીદી-

ુબદી ઽલીદ ફધૂ દૉષીઅ મીશગ્ફૉ વીય રશષી બી  ધસૉ. ઞૉ મીશગફી ુબદી રૅત્લૃ બીરૉવ ઽ્લ ઇફૉ રીદીઑ

બૃફ:વ  ગળૉવ ઽ્લ દૉષી મીશગ્ફૉ રીદીઑ બૃફ: વ  ગલીર્ મીમદફી વ  રીથબ  ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ. 

 
઼ઽીલફ્ નળઆ- ઇફીધ મીશગ્ફૂ ઼અયીશ ળીઘદી બીવગ રીદી-ુબદી ગૉ  ફજીગફી ઼ઙીફૉ રીુ઼ગ ી.૫,૨૨૨/-  

(ઇઅગૉ  ુબલી થ ઽજાળ બૃળી) ઼ઽીલ બૉડૉ  જૃગષષીરીઅ ઈષસૉ. 
 

 

ઈષગ રલીર્નીઆ-બીવગ રીદી-ુબદીફૂ ષીુહર્ગ ઈષગ ગર્ીમ્લ ુષ દીળરીઅ .૪૯,૨૨૨ ધૂ ષપીળૉ  દધી સઽૉળૂ ુષ દીળરીઅ 

.૫૮,૨૨૨ ધૂ ષપીળૉ  ઽ્ષીફ્ રીરવદનીળફ્ નીઘવ્ ળઞૃ ગળષીફ્ ળઽૉસૉ. 
 

લ્ઞફીફૂ સળદ્:- બીવગ રીદી-ુબદીઑ ઋઝૉળ રીડૉ  વૂપૉવ વીયીધીર્ ૫ ધૂ ૮ ષહર્ફૂ ઉંરળફી મીશગ્ફૉ ઈઅઙથષીણૂરીઅ 

રૃગષીફી ળઽૉસૉ ઇફૉ ૮ ષહર્ધૂ ર્ડૂ ઉંરળફી મીશગ્ફૉ ભળુઞલીદ સીશીફૃઅ ુસક્ષથ ઈબષીફૃઅ ળઽૉસૉ. જો મીશગફ્ ઇભ્લી઼

મઅપ ગળીષષીરીઅ ઈષસૉ દ્ ઼ઽીલ ઈબષીફૃઅ મઅપ ગળષીરીઅ ઈષસૉ.ઈઅઙથષીણૂરીઅ ઞદીઅ મીશગ્ રીડૉ  ઈઊ઼ૂણૂઑ઼ફી 

(઼અગુવદ મીશ ુષગી઼ લ્ઞફી) ઼અમઅુપદ બ્ગર્ીર કિભ઼ળફૃઅ રીથબ  દધી સીશીઑ ઞદીઅ મીશગ્ રીડૉ  ઼અમુપદ

સીશીફી ઈજીલર્ફૃઅ રીથબ  નળ ષહ ૩૭રૂ ઞૃવીઊ ઼ૃપૂરીઅ ળઞૄ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ. 

મીશગફી રીદી-ુબદીફી રળથફૂ રીુથદ નીઘવી ળઞૃ ગળષીફી ળઽૉસૉ.જો મીશગફૂ રીદીઑ બફૃ:વ  ગળૉવ ઽ્લ ઇફૉ 
મીશગ રીદી ઼ીધૉ ળઽૉષી જાલ દૉષી ઼અજોઙ્રીઅ ઼ઽીલ ઈબષીફૃઅ મઅપ ગળષીરીઅ ઈષસૉ.  

 
ઇળજીફ્ ફરૃફ્ ઘીદીફૂ ષૉમ઼ીઉડ https://sje.gujarat.gov.in/dsd બળધૂ ણીઋફવ્ણ ગળૂ ઇધષી ફજીગફી 
ુજ ણર્ફઽ્ર/ ુઞ ી ઼રીઞ ઼ૃળક્ષી ઇુપગીળૂ ૂફૂ ગજૉળૂ/ુઞ ી મીશ ઼ૃળક્ષી ઇુપગીળૂફૂ ગજૉળૂ ઘીદૉધૂ ુષફી રૄ લૉ 
રશૂ ળઽૉસૉ. ઇળજી રઅઞૃળ ધલૉ ઼ઽીલ ઇળજી ગલીર્ફી રી઼ધૂ રશષીબી  ળઽૉસૉ. 

 
ઈ લ્ઞફીફૃઅ ઇરવૂગળથ ુઞ ી ગક્ષીઑ ુઞ ીફી ુજ ણર્ફ ઽ્રફી ઇુપક્ષગૉ  ગળષીફૃઅ ળઽૉ ઝૉ. ઞૉ જી ીરીઅ ુજ ણર્ફ ઽ્ર 
ગીલર્ળદ ફધૂ દૉષી જી ીરીઅ લ્ઞફીફી ભ્રર્ ષૂગીળષીફૂ ઇફૉ ઈઙશફૂ ગીલર્ષીઽૂ ુઞ ી મીશ ઼ૃળક્ષી ઑગરફૂ ળઽૉસૉ. 
ઇફૉ જગૃષથીફૂ ઞષીમનીળૂ ુઞ ી ઼રીઞ ઼ૃળક્ષી ઇુપગીળૂ ૂફૂ ળઽૉસૉ. 

 
નળૉગ ુઞ ી દળૉ  બ્ન઼્ળસૂબ ઑન્ણ ઑ ૃષવ ઼ુરુદ (SFCAC) ીળી યવીરથ્ફૂ ઼રૂક્ષી ગળૂ બી દી પળીષદીઅ 
બીવગ રીદી-ુબદીફૉ ઼ઽીલ જગૃષષી રીડૉ  ઈનૉસ ગળષીફી ળઽૉસૉ.ઞૉ મીશગ્ ઈષી ઞ ગીળફૂ ળીઞલફૂ ગૉ  ગૉન્ ફૂ ઇન્લ 
ગ્ઊ લ્ઞફીકફ્ વીય રૉશષદી ઽસૉ દૉરફૉ ઈ લ્ઞફીફ્ વીય રશષીબી  ધસૉ ફઽૂ. 

 
ઈ ળગર વીયીધીર્ફી ઘીદીરીઅ ઼ૂપૂ જૃગષથી (DBT) બધ્પુદધૂ ઑગીઋન્ડ બૉઉ જૉગધૂ જૃગષષીફૂ ળઽૉસૉ. ઈષી 
બીવગ રીદી-ુબદી ગૉ  રઅઞૄળૂ ી  ફજીગફીઅ ઼ઙીઅ ઑડવૉ ગૉ  વીયગદીર્ઑ મૉન્ગ/બ્ ડ કિભ઼રીઅ મીશગફી ફીર ઼ીધૉફૃઅ 
બ્દફી ઼અલૃક્દ ફીરફૃઅ ઘીદૃઅ ઘ્વીષષીફૃઅ ળઽૉસૉ. ઇપૃળૂ ુષઙદ્ ષીશૃ ઇળજીબ  ધ્લીફરીઅ વૉષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૂ. 
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૪૨     ુરસફ રઅઙવર 

ૂ ઼સુક્દગળથ રીડૉફૂ લ્ઞફી 

 રીઊકર્્ભીઊફીન઼્ ક્ષૉ  ઼ીધૉ ગર્ીુરથ રિઽવીકફૃઅ જોણીથ ગળૂ ઈજીુષગી ષૅુ ફ્ ઋરની ઇુયઙર 

 ગર્ીુરથક્ષૉ ૉષ઼ષીડ ગળદૂ ઇફૉ ઼ઘૂ રઅણશ / ષ઼ઽીલ ઞૄધ ઼ીધૉ ઼અગશીલૉવૂ રિઽવીકફૉ ઈુધર્ગ - ઼ીરીુઞગ 

઼ ળદી નીફ ગળષી ઇધ “ુરસફરઅઙવમ્ - રીઊકર્્ભીઊફીન઼્” 

ગૉસ કર્ૉણૂડ (ળ્ગણ પૂળીથ) 

 ઼ઘૂ રઅણશ / ષ઼ઽીલ ઞૄધફૉ બ્દીફૂ ઞ િળલીદફી ગ્ઊબથ ઽૉદૃ રીડૉ  ઼ળશદીધૂ પૂળીથ રશૂ ળઽૉ દૉ ઽૉદૃધૂ ગૉસ 

કર્ૉણૂડ ષ બૉ રીઊકર્્ભીઊફીન઼્ફૂ મઽૃરૄ લ લષ ધીફી યીઙ બૉ ઼પ્ડૉમ્મળ-૪૨૩૪ ધૂ કઝીરીઅ કઝી .૩ વીઘફૂ ગૉસ 

કર્ૉણૂડફૂઋ ર ફીથીઅુગલ લષ ધી. ઞરૈીઅ ગૉસ કર્ૉણૂડ ષ બૉ મગ ુપળીથફૂ રઅઞૄળ ધલૉવ ળગરફી મનવૉ ઋબીણૉવ ળગર બળ ઞ 

લીઞવીઙૉ દૉષૂ ઋ ર લષ ધી. 

ઊન્ડળૉ ડ ઼મ઼ૂણૂ ( લીઞ ઼ઽીલ) 

 ઙૃઞળીદ ઼ળગીળ ીળી ફષૂફદીયળૂ બઽૉવ ગળૂફૉ ુરસફ રઅઙવમ્ લ્ઞફી ઽૉઢશ રિઽવી ષ઼ઽીલ ઞૄધ્ઑ વૂપૉવ વ્ફ 

/ુપળીથ ઼ષવદ્ ઋબળ ૭% લીઞ ઼ઽીલ લ્ઞફી ઇરવરીઅ રૄગૂફૉ ફીથીઅગૂલ મ્ઞરીઅ ચડીણ્ ધઊ સગૉ  દધી ફીથીઅુગલ 

જોણીથ્ ીળી ઈુધર્ગ ષૅુ ક ઽીધ પળૂ ઇફૉ ઈુધર્ગ ઼સુક્દગળથફૂ િનસીરીઅ ઼ભશદી રૉશષૂ સગીલ દૉ રીડૉ  ઈ 

લ્ઞફીફ્દી.૩ ઑુ વ, ૪૨૩૪ ધૂ ઇરવ ગળીલૉવ ઝૉ. 

 ડૉ મ્બ ૃડૂ ળીઽદ 

 ષ઼ઽીલ ઞૄધ્ફૉ મગ પૂળીથ બળ વીઙદૂ ડૉ મ્બ ૃડૂરીઅ . ૭ વીઘ ઼ૃપૂફી પૂળીથ બળ ળીઽદ ઈબૂફૉ ઈષી ઞૄધ્ફૉ 

.૫૭૨઼ૃપૂફ્ વીય રશૉ ઝૉ. ઞૉફ્ ઋ ૉસ દૉરફૂ વ્ફ િકર્લીરીઅ ધદ્ ઘજર્ ચડીણ્ ઞૄધફી ઼ભ્લ્ફૉ કઝી ઘજ  પૂળીથ 

ઇબીષૂ ઈુધર્ગ ષૅુ  ગળષી રીડૉ  ્ત઼્ીિઽદ ગળષીફ્ ઝૉ. 

ષ઼ઽીલ ઞૄધ રીડૉફૂ ગૉ ડવૂગ રઽત્ષફૂ મીમદ્ 

 ઼ઘૂ રઅણશ / ષ઼ઽીલ ઞૄધ્ રીડૉ  મગફી ગીરગીઞ રીડૉ  ળીમૉદી રઞૃમફી ઼રલ ઋબળીઅદ નળ રઅઙશષીળફી મબ્ળૉ  ૩-૨૨ 

ધૂ ૫-૨૨ ગવીગૉ  ઘી઼ ઇવઙધૂ ઼રલફૂ ભીશષથૂ. 

 ઞૄધફી ઼ભ્લ્ રીડૉ  ફીથીઅગૂલ ઼ીક્ષળદી (ભીઊફીુન઼્લવ ુવડળૉ઼ૂ) દધી ળજી ડળ ુફયીષથૂ (મગૃ ુગબીંઙ) ફૉ 

વઙદૂઇઙત્લફૂ દીવૂર રીડૉફૂ ઋ ર લષ ધી . 

 ઈળ઼ૉ ૂ- ળવ ઼ૉ ભ ઑમ્પ્વ્લરૉન્ડ ડર્ૉ ુફઅઙ ઊન્ ડૂ ૃડ (ગર્ીર ષળ્ઞઙીળ દીવૂર ઼અ ધી) ીળી મૂ.બૂ.ઑવ. 

વીયીધીર્ફૉુષુષપ ઈજીુષગીવક્ષૂ દીવૂર ઈબષીફૂ ઋત્ગૅ  ઼ઙષણ. 

લ્ઞફીગૂલ ઼ઽીલ દધી રીઙર્નસર્ફ રીડૉ  ઼અબગર્  ધીફ : 

દીવૃગી ગક્ષી : દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ૂ / દીવૄગી વીઊષવૂઽૃણ રૉફૉઞળ ૂ , દીવૃગી બઅજીલદ ગજૉળૂ. 

ુઞ ી ગક્ષી : ુફલીરગ ૂ / ુઞ ી વીઊષવૂઽૃણ રૉફૉઞળ ૂ , ુઞ ી ગર્ીર ુષગી઼ ઑઞન઼્ૂ . 

ષ઼ઽીલ ઞૄધ ગક્ષીઑ ફૂજૉફીઅ ળૉ ગણર્  જાશષષીફી ળઽૉસૉ. 

(ગ) ગીલર્ફ પ ળજી ડળ    (ઘ) ળ્ક્ણષઽૂ  

(ઙ) ઽીઞળૂ ઇફૉ મજદફૂ ઘીદીષઽૂ   (ચ) વ્ફ ઘીદીષઽૂ 

(જ) ઼ીરીન્લ ઘીદીષઽૂ    (ઝ) લુક્દઙદ બી઼મૃગ 

 ળૉગણર્ફી જ્બણી વઘષી રીડૉ  ઼ભ્લ્રીઅધૂ ઇક્ષળ ીફ પળીષફીળફૉ (ઞૉફૉ રશયદૄ ીધુરગ ઙથદળૂફી િઽ઼ીમ્ દધી 

વૉુઘદગૐસ લ ઽ્લ દૉરફૉ ) બ અ઼નઙૂ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ. 

 મજદ મગ ઘીદૃઅ 

 ષ઼ઽીલ ઞૄધફૃઅ મજદ મગ ઘીદૃ દનફ ફજીગફૂ મગફૂ સીઘીરીઅ ઘ્વીષષીફૃઅ ળઽૉસૉ. મગફૃઅ મજદ ઘીદૃઅ ઞૄધફી 

ફીરૉઘ્વષીરીઅ ઈષસૉ . 

 થ રિઽફી / ૩૪ ઇઢષીિણલીફૂ ઇઅનળ ઽીવફૂ ષ઼ઽીલ ઞૄધફૂ ઇઅનળ, ઞૄધ મગરીઅ મલદ મગ ઘીદ ૃઘ્વીષષીફ્ 

ઢળીષગળસૉ. દૉર ઝદીઅ િકર્લી લીળ ઇઢષીિણલી મૉઢગ બઝૂ સ  ધસૉ. મગરીઅ મજદ ઘીદૃઅ ઘ્વીષષીફ્ ઢળીષ બ઼ીળ ગળસૉ. 
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૪૩         પીફરઅ ૂ રૃ ી લ્ઞફી  - MUDRA  
ુમફ ગૅુહ ષૅુ ક રીડૉ  ી.૩૨ વીઘ ઼ૃપૂફૂ વ્ફ 

www.mudra.org.in   
    Helpline No.1800 – 233 - 8944 
 

ઈ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ વ્ફ ફૂજૉ રૃઞમ થ ષઙર્રીઅ ઋબવબ્પ ઝૉ.  
(૩)  ુસસૃ વ્ફ  -  ી.૭૨,૨૨૨/- ઼ૃપૂફૂ વ્ફ  
(ળ)  ુગસ્ળ વ્ફ -  ી.૭૨,૨૨૨/- ધૂ ી. ૭ વીઘ ઼ૃપૂફૂ વ્ફ  
(૫)  દ થ વીફૉ  -  ી.૭ વીઘ ધૂ ી. ૩૨ વીઘ ઼ૃપૂફૂ વ્ફ  
 
લ્ગ્લદી : ગ્ઉ બથ યીળુદલ ફીઙિળગ  
ભીલની :   
(૩)  જારૂફ ુ઼ષીલ વ્ફફૂ ઼ૃુષપી ઋબવબ્પ ઝૉ.  
(ળ)  રિઽવીક ળી ઈલ્ુઞદ લ્ઞફીકફૉ ૨.૪૭ ડગી કઝૃઅ  લીઞ જૄગષષૃઅ બણસૉ.  
(૫)  ઋત્બીનફ, લષ઼ીલ ઇફૉ ઼ૉષીુગલ ષૅુ ક રીડૉ  વ્ફફૂ ઼ૃુષપીક  
 
ષીઽફ લષઽીળ ષૅુ  રીડૉ  વ્ફ :   
કડ્ ળૂક્ષી, ફીફી રીવષીઽગ ષીઽફ્, ૂ ઽૂવ઼ર્, બૉ઼ૉન્ઞળ ગીળ, ડૉક્ષૂ ષઙૉળૉ  ઘળૂનષી રીડૉ  વ્ફ.  
 
઼ીરૃિઽગ, ઼ીરીુઞગ ઇફૉ લુક્દઙદ ઼ૉષી ષૅુ  રીડૉ  વ્ફ :  
ઞૉષૂ ગૉ  ઼વૄફ, બ્લૃડૂ બીવર઼્ર્, જીર, બ્લૃડૂગ઼, નળજીફૂ નૃગીફ, ણર્ ીલ ુક્વુફઅઙ, ઼ીઉગવ ઇફૉ ર્ડળ઼ીલગવ િળબૉિળઅઙ નૄગીફ, 
ટૉળ્ક્ષ રીડૉફૂ નગૄીફ, નષીફૂ નૄગીફ, ગૃિળલળ ઑઞન્ડ઼ ઼ૉષીક ષઙૉળૉ  રીડૉ  વ્ફ.  
 
ભૃણ ્ણક્ડ઼ ષૅુ  રીડૉ  વ્ફ  
ઙૅઽ ઋ ્ઙ્ ઞૉષી ગૉ  બીબણ, ઇધીથીઅ, જાર ગૉ  ઞૉવૂ મફીષષી, ગર્ીમ્લ ગક્ષીઑ ગૅુહ ઋત્બીનફ્ફૃઅ ઼અળક્ષથ, રૂઢીઉફૂ નગૃીફ્, ફીફી 
ભૄણ ડ્ ઼ ઇફૉ ગૉ ુન્ડફ ઼ૉષીક, ઈઉ઼ ઇફૉ ઈઉ કર્ૂર મફીષષીફી ઑગર્, ુમુ ગડ, ૉણ મફીષષીફી ઑગર્ ષઙૉળૉ .  
ઇરુવગળથ ઼અ ધીક : ગ્ઉબથ મગફૂ સીઘી.  
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૪૪  ખ ્ુઙગ ફૂુદ ૪૨૩૭રીઅ રિઽવી ઋ ્ઙગીળ્ રીડૉુષસૉહ ્ત઼્ીઽફ્ ઙૃઞળીદ 

઼ળગીળફૂ ઇફ્ઘૂ બઽૉવ 
ૂ ઼સુક્દગળથરીઅ ઑરઑ઼ઑરઊ ઋત્બીનફ ઑગર્ રીડૉ  લીઞ ઼ઽીલ 

 
ૂ ઼સુક્દગળથરીઅ ઙૃઞળીદ ઇગર્ૉ઼ળ 

ઑરઑ઼ઑરઊ ઋત્બીનફ ઑગર્ રીડૉ  લીઞ ઼ઽીલ 

 મ્લૃુફુ઼બવ ગ્બ ળૉસફ ુષ દીળરીઅ ુ ધદ ઋપ્ઙ્ રીડૉ  ડરર્વ્ફ બળ ૭%ફૂ લીઞ ઼ઽીલ,ષીુહર્ગ રઽ ર .ળબ વીઘઇફૉ 
ઇન્લ ુષ દીળ્રીઅ લીઞ ઼ઽીલ,ષીુબર્ગ રઽ ર . ૫૨ વીઘ, બ ષહર્ રીડૉઋબળ્ક્દ ઼ઽીલરીઅ રિઽવી ઋ રૂકફૉ ષપૃ ૩% 
લીઞ ઼ઽીલ. 

ફષી ઼ુષર઼્ ઑગર્રીઅ ઑરઑ઼ઑરઊ રીડૉ  લીઞ ઼ઽીલ 

 બૄષર્ ુફપીર્િળદ ઼ૉષી ષૅુ ક રીડૉ  રુસફળૂ દધી ઼ીપફ્ફૂ ઘળૂનૂ રીડૉફૂ ડરર્ વ્ફ બળ ૭%ફૂ લીઞ ઼ઽીલ, 

ષીુહર્ગરઽ ર .૪૭ વીઘ બ ષહર્ રીડૉ  

 ઋબળ્ક્દ ઼ઽીલરીઅ રિઽવી ઋ રૂકફૉ ષપૃ ૩% લીઞ ઼ઽીલ. 

ર પીફ ઋ ્ઙ્રીઅ બૉ-ળ્વ ઼ઽીલ 

 ર પીફ  ઋપ્ઙ્ફૉ ુદ ુરગ .૩૪૨૨ફૂ બૉ-ળ્વ ઼ઽીલ. જ્લીળૉ , 

 રિઽવી ુરગફી ુગ ઼ીરીઅ ષપીળીફી . ૫૨૨ફૂ બૉ-ળ્વ ઼ઽીલફૂ લ્ઞફી 

મૉ ડ ઑરઑ઼ઑરઊ ઑગર્ફૉ ળીજ્લ ઑષ્ણર્ 

ુદ ષહર્ મૉ ડ ઑરઑ઼ઊ રિઽવી ઋપ્ઙગીળ્ફૉ ડર્ ્ભૂ ઇફૉ સુ દબ  ઼ીધૉ . ળ વીઘફ્ ઑષ્ણર્   

રિઽવી ઋત્બીનગદી-ુફગી઼ગદીર્  ઑ બ્ડર્  ઑષ્ણર્   

ઑરઑ઼ઉઊ ઼ૉક્ડળફી ઋત્બીનગ-ુફગી઼ગદીર્ રિઽવી ઋપ્ઙગીળ્ફૉ ડર્ ્ભૂ ઇફૉ સુ દબ  ઼ીધૉ . ૩ વીઘફ્ ઑષ્ણર્   

જીઈઊણૂ઼ૂ ઊન્ણ ડર્ ૂઇવ ઑ ડૉડ ઘીદૉ રી  રિઽવી ઋપ્ઙગીળ્ રીડૉ  ખપ્ુઙગ બીગર્ફૂ બિળલ્ઞફી 

રિઽવી ખપ્ુઙગ બીગર્રીઅ રિઽવી ઋ ્ઙગીળ રીડૉ  ુદ ક્ષૉળ રૂડળફી ળીઽદ યીષૉ ક ્ુઙગ સૉણફૂ ભીશષથૂ રીડૉફૂ 

લ્ઞફી.ષપૃ રીિઽદૂ રીડૉ  ઼અબગર્  : www.gidc.gov.in 

ગૉ ન્  ઼ળગીળફૂ (કર્ૉ િણડ ઙૉળઅ ડૂ) 

ગૂરફૂ ભૂરીઅ ઼ઽીલ 

 રિઽવી ઋપ્ઙ ઼ીઽુ઼ગ્ફૉ ઑરઑ઼ઑરઊ ઑગર્ફૉ ઋપ્ઙ ધીબષી રીડૉ  . ૩ ગળ્ણ ઼ૃપૂફૂ વ્ફ, ઼રીઅદળજારૂફઙૂળૂ 

ષઙળ રૉશષૂ સગૉ  દૉ રીડૉ  મગફૉ જગૄષષીફૂ ધદૂ ઼ુષર઼્ ભૂફૂ બૄળૉબળૄૂ ળગરફૂ ઼ઽીલ.  

ઑરઑ઼ઑરઊ ભૉ ુ઼ુવડૉસફ ણૉ ગ 

  ળીઞલરીઅ ઋપ્ઙ ધીબષી ઞ ળૂ ઑષૂ દરીર મીમદ્ દધી રીગડ ુષગી઼ ઇઅઙૉફી ુષુષપ ક્ષૉ ્ ુષસૉ લુક્દઙદજાથગીળૂ 

દૉરઞ ઽલીદ ઋપ્ઙ્ફૉ ુષગી઼ રીડૉબધનસર્ફ ઑરઑ઼ઑરઊ  ભૉ ુ઼ુવડૉસફ ણૉ ગ ીળી ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

ષપૃ જાથગીળૂ રીડૉ  ઼અબગર્  : ઋપ્ઙ ગુરસફળ ૂફૂ ગજૉળૂ, જ્ધ્ રીશ , બ્વ્ગ ફઅ. ૩-૪, ઋપ્ઙયષફ , ઙીઅપૂફઙળ ૫૱૪૨૩૨ 

ઊ-રૉઊવ : ભ્ફ ફઅ.-૨૯૯-૪૫૪ળ-૭૪૮૫૨ ઉ-રૉઉવ : msmedesk-ic@gujarat.gov.in 

ઑગ ઞ ધશૉધૂ દરીર ઼ષવદ્ 

્ઞૉક્ડફી રૄણૂ ળ્ગીથ રીડૉ  ષપૃ રીિઽદૂ રીડૉ  ઑગ ઞ ધશૉધૂ દરીર ઼ષવદ્ ઈબદૂ (ુ઼અઙવ ુષન્ણ્) ષૉમ ઼ીઊડબળ 

www.ifpgujarat.gov.inઋબળ ઼અબગર્  ઼ીપષી ુષફઅદૂ. 

ઋપ્ઙ ઈપીળ રૉર્ળૉ ન્ણર રૉશષષી રીડૉ  સૃઅ ગળસ્ ? 

 ઼ૄ ર, વપૃ ગૉ  રધ્લર ઋ ્ઙ દળૂગૉ  ફ પથૂ ગળીષષી રીડૉ  ઋપ્ઙ ઈપીળ રૉર્ળૉ ન્ણરષૉમ઼ીઊડ 

www.udyogadhar.gov.inઋબળ ફ પથૂ ગળીષૂ સગીસૉ . 
 

  



 

 

37	
ઙૃઞળીદ ળીજ્લ ુમફ ઇફીરદ ષઙ ફૃઅ ઈલ્ઙ

૪૫   ગુર ળ, ગૃડૂળ ઇફૉ ગર્ીર્પ્ઙ  (ઙૃઞળીદ ઼ળગીળ) 

ગૐસ લ ષપીળૂફૉ ગૃસશ મફીષદૂ ઇફૉ ફીથીઅગૂલ ઼ઽીલ ઼ીધૉ ઼ઽગીળ ઈબદૂ ઇફ્ઘૂ લ્ઞફી 

 
ૂ ષીઞબીઊ મૉન્ગૉમવ લ્ઞફી 

ગૃિડળ ઋપ્ઙફી ગીળૂઙળ્ફૉ ળી ર્ ૂલગૅદ મગ્, ઼ઽગીળૂમગ્, બુબ્વગ  ઼ૉક્ડળમગ્, ઘીફઙૂ મગ્ રીળફ્દૉ ફીથીઅુગલ વ્ફ / 

઼ઽીલ ઈબષીફૂ લ્ઞફી 

ઽૉદૃઆ 

ઈ લ્ઞફી ઽૉઢશ ઙૃઞળીદફી સઽૉળૂ ઇફૉ ગર્ીમ્લ ુષ દીળ્ફી મૉળ્ઞઙીળ લુક્દકફૉ ષળ્ઞઙીળૂ બૄળૂ બીણષીફ્ ઈસલ ળઽૉવ્ 

ઝૉ. ઇબઅઙ ગૉ  ઇઅપ લુક્દ બથ ઈ લ્ઞફીફ્ વીય વઊ સગસૉ. 

લ્ઞફીફૂ બી દી : 

 ઉંરળ:૩૱ધૂ૮૭ ષહર્ 

 સોક્ષુથગ વીલગીદ : કઝીરીઅ કઝૃઅ  પ્ળથ-૬ (લીળ) બી઼ ઇધષી દીવૂર / ઇફયૃષ : લષ઼ીલફૉ ઇફૃ બ ઘીફઙૂ 

઼અ ધીરીઅધૂ કઝીરીઅ કઝી ૫ રી઼ફૂ દીવૂર ઇધષી ઼ળગીળ રીન્લ ઼અ ધીરીઅધૂ કઝીરીઅ કઝી ઑગ રી઼ફૂ દીવૂર 

વૂપૉવૂ ઽ્ષૂ ઞ ળૂ ઝૉ ઇધષી ઑગ ષહર્ફી પઅપીફૉ વઙદ્ ઇફૃયષ ઽ્ષ્ જોઉઑ ઇધષી ષીળ઼ીઙદ ગીળૂઙળ ઽ્ષી જોઉઑ. 

 ઈષગ રલીર્ની ફધૂ. 

મગ રીળભદ વ્ફ ુપળીથફૂ રઽ ર રલીર્ની : 

 ઋપ્ઙક્ષૉ  રીડૉ  રઽ ર . ૱ વીઘ 

 ઼ૉષીક્ષૉ  રીડૉ  રઽ ર . ૱ વીઘ 

 ષૉબીળક્ષૉ  રીડૉ  રઽ ર ળ. ૱ વીઘ 

ુપળીથફૂ ળગર ઋબળ ઼ઽીલફી નળ :ઈલ્ઞફી ઽૉઢશ ઋપ્ઙ, ઼ૉષી ઇફૉ ષૉબીળક્ષૉ  રીડૉ  ઼ઽીલફી નળ ફૂજૉ રૃઞમ ળઽૉસૉ . 

 ગર્ીમ્લ સઽૉ ળૂ 
ઞફળવ ગૉડૉઙળૂ ૪૭ ૪૨ 

ઇફૃ઼ૄુજદજાુદ/ઇફૃ઼ૄુજદઞફજાુદ/રીજી઼ોુફગ/રિઽવી/૬૨% ગૉ  દૉધૂ ષપૃ ઇઅપ ગૉ  ઇબઅઙ ૬૨ ૫૨ 
 
઼ઽીલફૂ રઽ ર રલીર્ની  : 

કર્ર ક્ષૉ  ઼ઽીલફૂ ળગરફૂ રલીર્ની (ળગર ુબલીરીઅ) 
૩ ઋ ્ઙ  ી.૩,૪૭,૨૨૨ 
૪ ઼ૉષી  ી.૩,૨,૨૨,૨૨૨ 
૫ ષૉબીળ  ઞફળવ ગૉડૉઙળૂ  સઽૉળૂ  ી.૮૨,૨૨૨ 

   ગર્ીમ્લ  ી.૯૭,૨૨૨ 
  ળૂટષર્ ગૉડૉઙળૂ  સઽૉળૂ / ગર્ીમ્લ  ી.૱૨,૨૨૨ 
ફ પ : ઇઅપ ગૉ  ઇઅબઙ વીયીધીર્ફી ુગ ઼ીરીઅ ગ્ઉબથ ક્ષૉ  રીડૉ  રઽ ર ઼ઽીલ ી.૩,૪૭,૨૨૨/- ળઽૉસૉ.  

 
જ્લ્ુદ ગર્ીર્પ્ઙ ુ ષગી઼ લ્ઞફી ઼ ળગીળ ૂફૂ ઞલ્ુદ ગર્ીર્પ્ઙ ુ ષગી઼ લ્ઞફી ઇઅદઙદ ળીઞલફી ઙીર્ફૉ ૫-ભૉટ ષૂઞબૃળષઢ્ 

૪૬ ગવીગ રીડૉ  બૄળ્ બીણષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઞૉફૉ બળૂથીરૉ ગર્ીરૂથ વ્ગ્ફૉ બ્દીફી ઞ ઙીરરીઅ ળઽૂફૉ વપૃ ઋચ્ઙ્, ગૃિડળ ઋચ્ઙ્, 

ઇફૉગર્ીુરથ ઋચ્ઙ્ ધીલૂ ઈજીુષગી રૉશષષીફૂ ફષૂ દગ્ બૄળૂ બીણૂ ઝૉ. 

 
ઞલ્ુદ ગર્ીર્પ્ઙ ુષગી઼ લ્ઞફી : 

રીઞીર્ફ રફૂ લ્ઞફીરીઅ ગર્ીુરથ ષુ દરીઅ ઈષગ ઇફૉ ઋચ્ઙ઼ીઽુ઼ગદીફૃઅ દળ ઊંજૃ ઈષૉ ઇફૉ ગર્ીુરથ મૉળ્ઞઙીળ લૃષીફ્રીડૉ  

ળ્ઞઙીળફી ષપૃફૉ ષપૃ ફષી રીઙ  ુફરીર્થ બીરૉ દૉ રીડૉ  ગીળૂઙળ્ / ઋપ્ઙ઼ીઽુ઼ગ્ / ષ ઼ઽીલ ઞૄધ્ફૉગર્ીમ્લગક્ષીઑ ગૉ  
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૪૨,૨૨૨ ગૉ  દૉધૂ કઝૂ ષુ દષીશીફઙળરીઅ ઁ.૩ વીઘધૂ ષપૃ ઇફૉ ઁ.૪૭ વીઘ ઼ૃપૂફી ફષી ્ઞૉગડ રીડૉ ુઞ ી ઋચ્ઙ ગૉન્  

ીળી વ્ફ ઇળજી મગ યવીરથ ગળૂ મગ રીળફ્દ ુપળીથ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.  

બી દી : ઉંરળ   :વીયીધીર્ફૂ ઉંરળ ૪૭ ધૂ ૭૨ ષહર્ફૂ ઽ્ષૂ જોઉઑ 

સોક્ષુથગ વીલગીદ :પ્ળથ ૩૨ બી઼ ઇફૉ ુફલદ પઅપીફ્ ઑગ ષહર્ફ્ ઇફૃયષ 

ઈષગ   :  ગ્ઉ ઈષગ રલીર્ની ફધૂ.  

વ્ફફૂ રલીર્ની  : 

 ઁ.૩ વીઘધૂ ષપૃ ઇફૉ ી.૪૭ વીઘ ઼ૃપૂફી ઋત્બીનફવક્ષૂ ફષી ્ઞૉગડફૉ મગ દળફ્ધૂ ુપળીથ રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

 ઈલ્ઞફીફી ઽૉદ ૃરીડૉ  બિળલ્ઞફી ઘજર્રીઅ પ્વીન્ડઘજર્, લઅ  ઼ીરગર્ૂઘલર્ ઇફૉ ઈ મ ૉ ઘજર્ફી ષપૃરીઅ ષપૃ ૩૨ ડગી 

ઞૉડવૂગીલર્ગીળૂ રૄણૂફ્ ઼રીષૉસ ધીલ ઝૉ. બિળલ્ઞફી ઘજર્રીઅ ઞરૂફફૂ દધી રગીફ મીઅપગીરફૂ ુગઅરદફ્ ઼રીષૉસ ધસૉ 

ફઽૂ. 

 ્ઞૉગડ ષૅુ  રીડૉ  પ્વીન્ડ ઇફૉ રસૂફળૂફૃઅ ળ્ગીથ કઝીરીઅ કઝૃઅ  ી.૭ વીઘ ઽ્ષૃઅ જોઉઑ . 

ફીથીઅગૂલ ઼ઽીલ : 

કર્ર વ્ફફૂ ળગર 
ઇફૃ. જાુદ / ઇફૃ. ઞફજાુદ / રિઽવી / 

સી. ુષગવીઅઙ / રી. ઼ોુફગ 
ઇન્લ 

૩ ી. ૩૨ વીઘ ઼પૃૂ  ૫૨% ૪૭% 

૪ ી. ૩૨ વીઘધૂ ી. ૪૭ વીઘ  ી.૩૨ વીઘફી ૫૨%+મીગૂફૂ ળગરફી 
૩૨% 

ી.૩૨ વીઘફી 

૪૭%+મીગૂફૂ ળગરફી ૩૨%

 
 મગફૂ સીઘી દળફ્ધૂ રઅઞૄળ ગળૉવ ુપળીથફૂ બૄળૉબૄળૂ ળગરફૂ જૄગષથૂ ગળષીરીઅ ઈ લી મીન મગ દળફ્ધૂ રીુઞર્ફ રફૂક્વૉઉર 

ર ૉધૂ લૄગષષી બી  રીુઞર્ફ રફૂફૂ ળગર મૉ ષહર્ ઼ ૃપૂ ગળઞનીળફી ફીરૉ ગળઞનીળફી ઘીદીરીઅ ઼ ળગીળ ૂફીઇફીરદ ધીબથ 

દળૂગૉ  ળીઘષીફૂ ળઽૉસૉ. મૉ ષહર્ મીન ઞૉ દૉ લૃફૂડ ઼ભશદીબૄષર્ગ લીવૃ ઽ્ષી ઇઅઙૉ ઞફળવ રૉફૉઞળ, જી ીઋપ્ઙગૉન્  ીળી 

ઘળીઊ ગળૂ મગફૉ રીથબ  ઈબષીફૃ ળઽૉસૉ. ત્લીળમીન મગ રીઞીર્ફ રફૂફૂ ળગર ગળઞનીળફીઘીદીરીઅ ઞરી વઊ સગસૉ . 

 ઼અબગર્  : ઼મઅુપદ ુઞ ી ઋચ્ઙ ગૉન્  

 
ષણી પીફ ળ્ઞઙીળ ુફરીર્થ ગીલર્કર્ર (PMEGP) : 

યીળદ ઼ ળગીળૉ  દી.૫૩-૨૫-૪૨૨૱ ઼ ૃપૂ ઇરવરીઅ ઽદૂ દૉષૂ મૉ લ્ઞફીક, ઑડવૉ ગૉ  ષણી પીફફૂ ળ્ઞઙીળ લ્ઞફી (PMRY) 

ફૉગર્ીુરથ ળ્ઞઙીળ ુફરીર્થ ગીલર્કર્ર (REGP) ફૉ યૉઙૂ ગળૂફૉ ષણી પીફફી ળ્ઞઙીળ ુફરીર્થ ગીલર્કર્ર (PMEGP) ફીરફ્ ઑગ 

ફષ્ુપળીથ ઼અવ  ઼ઽીલગૂ ગીલર્કર્ર રઅઞૄળ ગળૂ દૉફ્ ઇરવ સ  ગલ  ઝૉ. ઞૉધૂ ગર્ીુરથ દૉરઞ સઽૉળૂ ુષ દીળ્રીઅ ઼ૄ ર 

ઋચ્ઙ્ ધીબૂફૉ ળ્ઞઙીળફૂ દગ્ ઌયૂ ગળૂ સગીલ. PMEGP ઑ ગૉ ુન્ લ  ક્ષૉ ફૂ લ્ઞફી ઝૉ ઇફૉ દૉફૃઅ ઼અજીવફ વચૃ, ફીફી 

ઇફૉરધ્લર ગનફી ઋપ્ઙ્ફૃઅ રઅ ીવલ (ુરુફ ડર્ ૂ કભ રીઊકર્્, ર્વ ઑન્ણ ુરિણલર ઑન્ડળ ીઊ઼ૂટ - MOMSME)ઈષૉ ઝૉ. 

ઈલ્ઞફીફ્ ઇરવ વચૃ, ફીફી ઇફૉ રધ્લર ગનફી ઋપ્ઙ્ફી રઅ ીવલફી ષિઽષડૂ ુફલઅ થ ઽૉઢશ ગીર ગળદી ષોપીુફગ અ઼ઙઢફ 

ઘીનૂ ઇફૉ ગર્ીર્પ્ઙ ગુરસફ (KVIC) ીળી ગળષીરીઅ ઈષસૉ ઇફૉ ઈ ઼અઙઢફ ળી ર્ ૂલ દળૉ  ઑગ ઞ ફ્ણવ ઑઞન઼્ૂદળૂગૉ  ગીર 

ગળસૉ. ળીઞલ દળૉ  ઈલ્ઞફી ળીઞલઘીનૂ ઇફૉ ગર્ીર્પ્ઙ મ્ણર્  (KVIBs) ઘીનૂ ઇફૉ ગર્ીર્પ્ઙ ુષગી઼ ગુરસફ ઽૉઢશ ગીર ગળદૂ 

ુફલીરગ ક્લૉળૂક, ુઞ ી ઋચ્ઙ ગૉન્ ્ ઇફૉ મગ્ ીળી ઇરવરીઅ રૄગષીરીઅ ઈષસૉ. 

 
ઋનૉસ્ :  
 નૉસફી ગર્ીુરથ ુ ષ દીળ્ ઇફૉ સઽૉળૂ ુ ષ દીળ્રીઅ ષળ્ઞઙીળ રીડૉફીઅ ઋ ્ઙ઼ીઽ઼્ / બિળલ્ઞફીક / ફીફીઋચ્ઙ્ સ ગળૂ 

ળ્ઞઙીળૂફૂ દગ્ ઌયૂ ગળષૂ. 
 નૉસરીઅ ઝૄડીઝષીલી ભૉવીલૉવી બળઅબળીઙદ ગીળૂઙળ્ / ગર્ીુરથ ઇફૉ સઽૉળૂ મૉળ્ઞઙીળ લૃષીફ્ફૉ ઼અઙિઢદ ગળષી ઇફૉ 

દૉરફૉદૉરફી બ્દીફી ધશૉ સગલ ઽ્લ ઑડવી રીથરીઅ ષળ્ઞઙીળ બૄળ્ બીણષી. 
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 નૉસરીઅ બળઅબળીઙદ ઇફૉ ક્ષરદી પળીષદી ગીળૂઙળ્ દધી ગર્ીુરથ ઇફૉ સઽૉળૂ મૉળ્ઞઙીળ લૃષીફ્ફી ુષસીશ ષઙર્ફૉ ુફળઅદળઇફૉ 
લીવૃ ળઽૉ દૉષ્ ળ્ઞઙીળબૃળ્બીણષ્, ઞૉધૂ મૉળ્ઞઙીળ ગર્ીુરથ લૃષીફ્ફૉ સઽૉળ દળભ ધશીઅદળ ગળદી ળ્ગૂસગીલ. 

 ગીળૂઙળ્ફૂ ષૉદફ ગરીષષીફૂ ક્ષરદી ષપીળષૂ ઇફૉ ગર્ીુરથ દધી સઽૉળૂ ળ્ઞઙીળફી ષૅુધ્પનળરીઅ ષપીળ્ ગળષીરીઅ 
ભીશ્ઈબષ્. 

 
વીયીધીર્કફૂ બી દીઆ- 

 ૩૱ ષહર્ફૂ ઋબળફૂ ગ્ઊબથ લુક્દ વીય વઊ સગૉ  ઝૉ. 

 PMEGP ઽૉઢશ બિળલ્ઞફીક ધીબષી રીડૉ  ઼ઽીલ રૉશષષી ઈષગફૂ ગ્ઊ ડ્જ રલીર્ની ળીઘષીરીઅ ઈષૂ ફધૂ. 

 ઋત્બીનફક્ષૉ રીઅ ી.ળ.૩૨ વીઘધૂ ષપૃ ઇફૉ લીબીળ / ઼ૉષીક્ષૉ રીઅ ી.ળ.બ વીઘધૂ ષપૃ ઘજર્ષીશૂ બિળલ્ઞફી ધીબષી 

રીડૉવીયીધીર્ઑ કઝીરીઅ કઝૃઅ  ઈઢરૃઅ પ્ળથ બી઼ ગળૉવૃ ઽ્ષૃઅ જોઊઑ . 

 ઈલ્ઞફી ઽૉઢશ, ઘી઼ ગળૂફૉ PMEGPઽૉઢશ રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવૂ ફષૂ બિળલ્ઞફીક રીડૉ  ઞ ઼ઽીલ ઋબવબ્પ મફસૉ. 

 PMEGP ઽૉઢશ ષ઼ઽીલઞૄધ્ (મૂબૂઑવ ઽૉઢશફી બળઅદ ૃ ઞૉરથૉ ઇન્લ ગ્ઊ લ્ઞફી ઽૉઢશ વીય રૉશ લ્ ફ ઽ્લ 

દૉષી ષ઼ઽીલઞૄધ્ ઼િઽદ) બથ ઼ઽીલ રૉશષષીફૉ બી  ઝૉ. 

 રઅણશૂ ફ પથૂ ઇુપુફલર (઼઼્ીલડૂ ળુઞ ડર્ૉથફ ઑગડ) ૩૱૮૨ ઽૉઢશ ફ પીલૉવૂ ઼અ ધીક 

 ઋત્બીનફ ઼ઽગીળૂ રઅણશૂક, ઇફૉ 

 ઼ઘીષદૂ ઼અ ધીક (જૉળૂડૉમવ ડર્ ડ) 

 ઽીવફી ઑગર્ (PMRY, REGPઽૉઢશફી ઇધષી યીળદ ઼ળગીળ ગૉ  ળીઞલ ઼ળગીળફૂ ઇન્લ ગ્ઊ લ્ઞફી ઽૉઢશફી) 

દધીયીળદ ઼ળગીળ ગૉ  ળીઞલ ઼ળગીળફૂ ઇન્લ ગ્ઊબથ લ્ઞફી ઽૉઢશ ઼ળગીળૂ ઼ઽીલગ્ રૉશષૂ જૄક્લી ઽ્લ ઑષી 

ઑગર્ઈલ્ઞફીફ્ વીય રૉશષષીફૉ બી  મફદી ફધૂ. 

 
વ્ફફૂ રલીર્ની  : 

ઋત્બીનફક્ષૉ  ઽૉઢશ બિળલ્ઞફી / ઑગર રીડૉ  રશષીબી  રઽ ર ઘજર્ ી.૪૭ વીઘ ઼ૉષી ક્ષૉ  ઽૉઢશ બિળલ્ઞફી / ઑગર 

રીડૉરશષીબી  રઽ ર ઘજર્ ી.૩૨ વીઘ ફીથીઅુગલ ઼ઽીલફૃઅ રીથ ઇફૉ ગીળ : 

 
MEGP ઽૉ ઢશ ફીથી ઼ઽીલફી દળ્ રીુવગફ્ ભીશ્ ઼ઽીલગૂફ્ નળ 

બિળલ્ઞફીફી ઘજર્ફ્ ુષ દીળ    
PMEGP ઽૉઢશ વીયીધીર્કફૂ ગક્ષીક   સઽૉળૂ –  ગર્ીુરથ 
઼ીરીન્લ  ૩૨% ૩૭%   ૪૭% 
ઘી઼ ( ઇફ.ૃ જાુદક / ઇફ.ૃ ઞફ જાુદક / ઇન્લ બઝીદ ષઙ  / 
વચૃરુદક / ૂક / રીજી ઼ોુફગ્ / સીળૂિળગ ઘ્ણઘીઅબથ પળીષદી 
વીગૉ ્ / ઋ. નૉસફી વ્ગ્, બષર્ુદલ ઇફૉ ઼ળઽનૂ ુષ દીળફી વ્ગ્ ઼િઽદ 

૭% ૪૭%     ૫૭% 

 
ફ પ :  

 ઋત્બીનફક્ષૉ  ઽૉઢશ બિળલ્ઞફી / ઑગર રીડૉ  રશષીબી  રઽ ર ઘજર્ ી.૪૭ વીઘ ઝૉ.  

 ઼ૉષીક્ષૉ  ઽૉઢશ બિળલ્ઞફી / ઑગર રીડૉ  રશષીબી  રઽ ર ઘજર્ ી.૩૨ વીઘ ઝૉ.  

 ગૃવ બિળલ્ઞફી ઘજર્ફૂ મીગૂફૂ ળગર મગ ીળી રૃનદૂ વ્ફ (ડરર્વ્ફ) દળૂગૉ  બૄળૂ બીણષીરીઅ ઈષસૉ.  
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24        રઽીત્રી ઙીઅપૂ ળી ર્ૂલ ગર્ીુરથ ળ્ઞઙીળ મીઅઽૉપળૂ લ્ઞફી 
ગૃડૃઅમ િનઢ ષહર્ નળુરલીફ ષપૃરીઅ ષપૃ ૩૨૨ િનષ઼ ળ્ઞઙીળૂ 

www.nrega.nic.in 
 

લ્ઞફીફ્ ઋનૉસ :  ગર્ીમ્લ ુષ દીળરીઅ ળઽૉદી ગૃડૃઅમ્ફૉ, ગૄડૃઅમ િનઢ ષહર્ નળુરલીફ ષપૃરીઅ ષપૃ ૩૨૨ િનષ઼ ળ્ઞઙીળૂફૂ મીઅઽૉપળૂ 
ઈબષીફ્ ઈ લ્ઞફીફ્ ઋ ૉસ ઝૉ. 

બી દીફી પ્ળથ્ :  લ્ઞફી ઽૉઢશ દરીર ગર્ીુરથ ગૃડૃઅમ્ફી બખૄ્દ ષલફી ઼ન લ્ ગૉ  ઞૉક ઼ષૉદફ ળ્ઞઙીળૂ રૉશષષી સીળૂિળગ 
ર દધી ુમફગૃસશ ગીર ગળષી ઉચ્ઝૃગ ઽ્લ , દૉષી ગૃડૃઅમ્ ઈ લ્ઞફીફ્ વીય વઉ સગૉ  ઝૉ . 

લ્ઞફીફી ભીલની/઼ઽીલ :  જોમ ગીણર્  પીળગ ગર્ીુરથ ક્ડૃઅમફૉ ષપૃરીઅ ષપૃ ૩૨૨ િનષ઼ ળ્ઞઙીળૂ ઈબષીફૂ ઼ીધૉ ગર્ીમ્લ 
ુષ દીળરીઅ વ્ગબલ્ઙૂ લુક્દઙદ ઇફૉ ઼ીરૄિઽગ રીશઘીુગલ ઼ૃુષપીક ઋબવબ્પ ગળીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

ઇરુવગળથ ગળદૂ ગજૉળૂ / ઑઞન઼્ૂ / ઼અ ધી :લ્ઞફીફી ગીર્ફૃઅ ઇરુવગળથ ગર્ીર બઅજીલદ / દીવૃગી બઅજીલદ / ુઞ ી 
બઅજીલદ, ઼ળગીળ ૂફી ઼અમઅુપદ ુષયીઙ્ , ગૉન્  / ળીજ્લ ઼ળગીળફી જાઽૉળ ઼ીઽ઼્ , ખ્લીદ ુમફ ઼ળગીળૂ ઼અ ધી દધી ષ-
઼ઽીલ ઞૄધ્ ગળસૉ . ુઞ ી ગક્ષીઑ ુઞ ી ્ગર્ીર ગ્-કિણફૉડળ દળૂગૉ  ુઞ ી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ઝૉ. 

 

૪૭   પીફરઅ ૂ ભ઼વ મૂરી લ્ઞફી   - (PMFBY)  
દરીળી બીગફૉ ઈબ્ ઈુધર્ગ ઼ળૃક્ષી ગષજ 

https://pmfby.gov.in 
લ્ઞફીફ્ ઋનૉસ :  

(ગ)  ઇથપીલીર્ ઼અજોઙ્ / ચડફીફી ગીળથૉ ઘૉણૄદ્ફૉ બીગ ફગૃ઼ીફૂધૂ ઞૉ ઈુધર્ગ ફગૃ઼ીફ ધલૃઅ ઽ્લ દૉરફૉ ઈુધર્ગ ડૉગ્ 
ઈબષ્.  

(ઘ)  ઘૉણૄદ્ફૂ ઈષગ ુ ધળ ળીઘષૂ ઞૉષૂ દૉક ઘૉદૂ લષ઼ીલ ક્ષૉ ૉ ડગૂ ળઽૉ.  

(ઙ)  ઘૉણૄદ્ફૉ ઘૉદૂ રીડૉ  ઈપૃુફગ ઇફૉ ફુષફ ડૉગુફગ ઇબફીષષી ્ત઼્ીઽફ ઈબષૃઅ.  

(ચ)  ગૅુહ ક્ષૉ રીઅ ુપળીથ / ફીથીઅફ્ ષીઽ જાશષષૂ ળીઘષ્.  

 
બી દીફી ચ્ળથ્ :  

ળ.૩.  મપી ઘૉણૄદ્ ઞૉરીઅ યીુઙલી / યીઙૂનીળ ઇફૉ ઙથ્દ ઘૉણૄદ્ ઞૉક ફ્ડૂભીઉણ ુષ દીળરીઅ ફ્ડૂભીઉડ બીગ બગષદી 
ઽ્લ, દૉક ઈ લ્ઞફી ઽૉઢશ ઈષળૂ વૉષીફૉ બી  ઝૉ. 

ળ.ળ.  મપી ઘૉણૄદ્ ઞૉક ર઼્રૂ ઘૉદૂફૂ ગીરઙૂળૂ રીડૉ  ફીથીઅગૂલ ઼અ ધીક બી઼ૉધૂ ફ્ડૂભીઉણ બીગ રીડૉ  ુપળીથ રૉશષદી 
(ઑડવૉ ગૉ  ુપળીથૂ ઘૉણૄદ્) ઘૉણૄદ્ફૉ ભળુઞલીદબથૉ ઈષળૂ વૉષીફી ળઽૉસૉ.  

લ્ઞફીફી ભીલની / ઼ઽીલ :  

ઈ લ્ઞફી ઽૉઢશ ઘૉણૄદ્ ીળી ઘળૂભ બીગ રીડૉ  2 ડગી, ળષૂ બીગ રીડૉ  ૩.૭ ડગી દૉરઞ ષીુહર્ગ ષીુથુજ્લગ ઇફૉ ષીુહર્ગ મીઙીલદૂ 
બીગ્ રીડૉ  5 ડગી ઼ૃપૂફૃઅ ુ ુરલર યળષીફૃઅ ધીલ ઝૉ.  

ઈલ્ઞફી ઽૉઢશ બીગફી ફૂજૉ ઞથીષૉવ દમક્કીક ઇફૉ બીગફૉ ફૃગ઼ીફ ધીલ દૉષી જોઘર ઈષળૂ વૉષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

ઑ)  ષીષૉદળ ફ ધષૃઅ / ળ્બથૂ ફ ધષૂ (Prevented Sowing)  : કઝી ષળ઼ીનફી ગીળથૉ ઇધષી ુષબળૂદ ર઼્ફૂ 
ુ ધુદફી ગીળથૉ, ષૂરી ઽૉઢશફી ુષ દીળફરીઅ ષીષથૂ ઇફૉ ષીષૉદળફૉ ળ્ગષૃઅ બણૉ  દૉષી ઼અજોઙ્રીઅ.  

મૂ)  ઋય્ બીગ (ષીષથૂધૂ વથથૂ ઼ૃપૂ) : ઇડગીષૂ ફ સગીલ દૉષી જોઘર્ ઑડવ ગૉ  નૃ ગીશ, ષળ઼ીન ફ બણષ્, બૄળ, 
ષપીળૉ  ષળ઼ીન / ઞશમઅમીગીળ, જીષીદ ઇફૉ ળ્ઙ્, ઞરૂફ ઘ઼ષૂ, ગૃનળદૂ ઈઙ, ષૂઞશૂ બણષૂ, ષીષીટ્ણૃઅ  મળભફી 
દ્ભીફ, જકર્ષીદ ઇફૉ જકર્ષીદફી ગીળથૉ ધદ્ ષળ઼ીન દૉરઞ ગર઼્રૂ ષળ઼ીન / રીષઢીઅફી જોઘર્ફી ગીળથૉ ધદૃઅ 
ફૃગ઼ીફ લીબગ ળૂદૉ ઈષળૂ વૉષીરીઅ ઈષૉ.  

઼ૂ) ગીબથૂ બઝૂફી ફૃગ઼ીફ : ગીબથૂ મીનફી મૉ ઼ ીઽ ઼ૃપૂફી ઼રલફૉ ઈ ષૂરી લ્ઞફી ઽૉઢશ ઈષળૂ વૉષીરીઅ ઈ લી 
ઝૉ.  



 

 

41	
ઙૃઞળીદ ળીજ્લ ુમફ ઇફીરદ ષઙ ફૃઅ ઈલ્ઙ

ણૂ)  ધીુફગ ઈબુ ક : ફ્ડૂભીઉણ ુષ દીળરી: ગળી બણષી, ઞરૂફ ઘ઼ષૂ ઇફૉ ઞશમઅમીગીળફી ગીળથૉ ધીુફગ 
ુષ દીળરીઅ બીગફૉ ફૃગ઼ીફ.  

ઉ)  કફ ઑગીઋન્ડ બૉરૉન્ડફૂ જોઙષીઉ : રૃખ્લ બીગ્ રીડૉ  રધ્લષદીર્ ુદગૄશ બિળુ ધદફૉ ગીળથૉ ધલૉવ ફૃગ઼ીફ રીડૉ  
ઘૉણૄદ્ફૉ કફ ઑગીઋન્ડ બૉરૉન્ડફૂ જોઙષીઉ.  

 
ઇરુવગળથ ગળદૂ ગજૉળૂ / ઑઞન઼્ૂ / ઼અ ધી : યીળદૂલ ગૅુહ ુષરી ગઅબફૂ (AIC) ઇફૉ યીળદ ઼ળગીળ ૂ ીળી ઑમ્બૉફ ણ 
ધલૉવ ઇન્લ ુષરી ગઅબફૂક બી઼ૉધૂ ડૉન્ણળ / મૂણ રઅઙીષૂ ુ ુરલરફી નળ દધી ષૂરી ગઅબફૂક ફક્કૂ ગળષીફૂ ળઽૉસૉ ઇફૉ દૉ 
઼અ ધી લ્ઞફીફૂ ઇરવૂગળથ ઼અ ધી દળૂગૉ  ગીલર્ષીઽૂ ગળસૉ.  

 

૪૮    પીફરઅ ૂ ઼ૃળક્ષી ષૂરી લ્ઞફી 

 ઈગુ રદ રૅત્લૃ ઇફૉ ઼અબૄથર્ ુષગવીઅઙદી ુગ ઼ીરીઅ  ૪ વીઘફૃઅ ષૂરી ળક્ષથ. 

 વીલગીદ : મપીઞ ઘીદૉનીળ,ઋરળ ૩૱ – ૯૨ ષહર્ 

 ષીુહર્ગ ૂુરલર લુગદ નૂઢ   ૩૪ 

 ઈગુ રદ રૅત્લૃ :  ૪ વીઘ ઼ૃપૂ  

 ઑગ ઈઅઘફૂ ફઞળ ઙૃરીષલૉધૂ ઇધષી ઑગ ઽીધ ગૉ  બઙ ુમફ ઋબલ્ઙૂ ધલૉ : ૩ વીઘ ઈઅસૂગ ુષગવીઅઙદી રીડૉ   

 ફ્પ: ષૂરી પીળગફી ુગ ઼ીરીઅ બ્ ડર્ડર્ર િળબ્ડર્  ઇફૉ રૅત્લૃફૃઅ રીથબ  

 

૪૯     ઘૉદ કજાળફૂ ઼ઽીલ 
ઘૉણૄદ્ફૉ ઘૉદૂ રીડૉફી કજાળ્ રીડૉ  ફીથીઅગ્લ ઼ઽીલ ઈબદૂ લ્ઞફી 

 
 

ળીઞલ ઼ળગીળ ીળી ઘૉણદ્ રીડૉ  ૩ વૂ ઑુ વધૂ ઘૉદૂ રીડૉફી કજાળ્ફૂ ઼ઽીલ લ્ઞફી સ  ગળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ. ુષુષપ ગીળફી 

ઘૉદકજાળ્ફૂ ઘળૂનૂ ગળષી રીઙદી ઘૉણૄદ્ઑ ઈઊ ઘૉણૄદ બ્ડર્વ બળ ૫૨રૂ ઑુ વ ઼ૃપૂરીઅ ઇળજી ગળષીફૂ ળઽૉસૉ . 

 ઘૉણદ્ રીડૉ  ળીઞલ ઼ળગીળ ીળી ુષુષપ લ્ઞફીક ઇરવરીઅ રૄગષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ ઇફૉ ઈઊઘૉણૄદ બ્ડર્વ મફી લૃ ઝૉ.ઞૉરીઅ ૩ 

વૂ ઑુ વધૂ ઘૉણૄદ્ રીડૉ  ુષુષપ ઘૉદકજાળ્ફૂ ઼ઽીલફૂ લ્ઞફી સ  ગળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ. 

 ઞૉરીઅ ઘૉણૄદૉ ગર્ીર બઅજીલદફી ગ્મ્પ્લૃડળ કબળૉડળફ્ ઼અબગર્  ગળૂ કફવીઊફ ઇળજી ગળષીફૂ ળઽૉસૉ ઇફૉ ઇળજી ઼ીધૉ ૱-ઇ 

ફષ્ ઇ઼વ, મગ બી઼મગૃફૂ ટૉળ્ક્ષ, ઈપીળગીણર્ફૂ ટૉળ્ક્ષ, ઇફૃ.જાુદફી ઘૉણૄદૉ જાુદફ્ નીઘવ્ જોણષીફ્ ળઽૉસૉ . 

 ઇળજીરીઅ ઇઅઙઢ્ ગળૂ ઇળજીરીઅ ઞરથૂ મીઞૃ જીવૃ ર્મીઊવ ફઅમળ વઘૂ દરીર બૃળીષી ઼ ીધૉ ઇળજી ૮ િનષ઼રીઅ ગર્ીર ૉ઼ષગફૉ 

ઈબષીફૂ ળઽૉસૉ. ઇઙીઋ ઞૉ ઘૉણૄદ્ઑ ઞૉ દૉ ઼ ીપફરીઅ ઼ મ઼ૂણ્ફ્ વીય વૂપ્ ઽ્લ દૉરથૉ ઇળજી ગળષૂ ફઽૂ ઇન્લધી ઇળજી 

ઈબ્ઈબ ળન ધઊ ઞસૉ દધી ઇળજી રઅઞૄળ ધલી મીન ઞૉ દૉ ઼ીપફ રીન્લ ગબફૂ - ણૂવળ બી઼ૉધૂઘળૂનષીફૃ ળઽૉસૉ. 

 
લ્ઞફીરીઅ ક્લી ઼ીપફ ઋબળ ઼ઽીલ રશસૉ 

ઇન્ણળ ગર્ીઋન્ણ બીઊબવીઉફ-બૂષૂ઼ૂ , રૂગૉફૂક્વ ઑર.મૂ. પ્વીઋ, ઽીઊણર્ ્વૂગ ળૂષ઼ીર્મવ ઑરમૂપ્વીઋ , કડ્રૉડૂગ ઼ૂણ 

ગરફ્ડૂવીઊટળ ણર્ ૂવ, કડ્રૉડૂગ ઼ૂણ ગર ડીર્વીઊટળ પ્વીડળ, ગર્ીઋન્ણ ફડ ણૂઙળ, ટૂળ્ડૂવ ઼ૂણ ગર ભડીર્વીઊટળ પ્વીન્ડ, 

ઘૃ ૂબીઊબવીઊફ, કડ્રૉડૂગ ઼ૂણ ણર્ ૂવ ગ ડૂષૉડળ ક્વૂફળ ગર ગર્ૉણળ, જૂભ ક્ડળ (ઑન્જી. ઊવૉ ર્ડળ કબળૉડૉણ), જીભ 

ગડળ(ડર્ૉ ક્ડળ/બીષળ ડૂવળ કબળૉડૉણ ) ટૂળ્ ડૂવ ઼ૂણ ણર્ ૂવ ડર્ૉ ક્ડળ ણૂ ગ પ્વીઋ ણૂ ગ ઽૉળ્ દીણબ ૂ બૉણૂ ડર્ ીન઼્ પ્વીન્ડળ ઼ૉડ઼ 

઼્ૉ઼ીંઙલૃફૂડ પ્વીઉં, બીષળ ડૂવળ બીષળ ૉ઼ળ, બીષળ ષૂણળ, બ્ડૉડ્ ણૂઙળ, બ્ડૉડ્ પ્વીન્ડળ ષઙૉળૉ  ઼િઽદ ૫૭ ઞૉડવી ઘૉદ 

કજાળ્ બળ઼ઽીલ ઈબષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ. 
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કર્ર લ્ઞફીફૃઅ ફીર ણૂબીડર્રૉન્ડ ઞ ળૂ ણ્ક્લૃરૉન્ડ 
ઇળજી 
ગળષીફ્ 
રિઽફ્ 

ગ્ફૉ રશષૃઅ રશષીબી  વીય 

૩ નષી ઝીઅડષીફ્ બઅબ ઘૉદૂષીણૂ  ૯-૩૪ ૱-ઇ, ળૉસફ 
ગીણર્ , ઈપીળ ગીણર્ , 
મગ બી઼મૃગ 

૩ ધૂ ૫૨ 
ઑુ વ 

ગર્ીર ઼ૉષગ  ી.૩૬૱૨ / 
૭૨%઼મ઼ૂણૂ 
ી.૫૨૨૨  

૪ ઇન્ણળ ગર્ીઋન્ણ 
બૂ.ષૂ.઼ૂ. બીઉબ  

ઘૉદૂષીણૂ  ૯-૩૪ ૱-ઇ, ળૉસફ 
ગીણર્ , ઈપીળ ગીણર્ , 
મગ બી઼મૃગ 

૩ ધૂ ૫૨ 
ઑુ વ 

ગર્ીર ઼ૉષગ ૩૪૨૨ ભૄડફૂ 
રલીર્નીરીઅ ૫ ઇંજ ઇફૉ 
૬ ઇંજરીઅ  

૫ બીથૂફી બગી ડીઅગી 
મફીષષી  

ઘૉદૂષીણૂ  ૯-૩૪ ૱-ઇ, ળૉસફ 
ગીણર્ , ઈપીળ ગીણર્ , 
મગ બી઼મૃગ 

૩ ધૂ ૫૨ 
ઑુ વ 

ઞરૂફ ુષગી઼ 
ઇુપગીળૂ  

૬૨% ઼મ઼ૂણૂ  

૬ ડર્ૉગડળ  ઘૉદૂષીણૂ  ૯-૩૪ ૱-ઇ, ળૉસફ 
ગીણર્ , ઈપીળ ગીણર્ , 
મગ બી઼મૃગ 

૩ ધૂ ૫૨ 
ઑુ વ 

ગર્ીર ઼ૉષગ, ઞરૂફ 
ુષગી઼ ઇુપગીળૂ  

૬૨ ઽ઼્ર્ બીષળ ઼ૃપૂ 
ી.૬૭,૨૨૨ ઇફૉ ૬૨ 
ધૂ ૮૨ ઽ઼્ર્ બીષળ 
રીડૉ  ી.૮૨,૨૨૨  

૭ ળ્ડીષૉડળ  ઘૉદૂષીણૂ  ૯-૩૪ ૱-ઇ, ળૉસફ 
ગીણર્ , ઈપીળ ગીણર્ , 
મગ બી઼મૃગ 

૩ ધૂ ૫૨ 
ઑુ વ 

ગર્ીર ઼ૉષગ, ઞરૂફ 
ુષગી઼ ઇુપગીળૂ  

૯૭%/ ી.૭૪૭૨૨ ઞૉ 
કઝૃ૨ ઽસૉ દૉ  

૮ ળીબ  ઘૉદૂષીણૂ  ૯-૩૪ ૱-ઇ, ળૉસફ 
ગીણર્ , ઈપીળ ગીણર્ , 
મગ બી઼મૃગ 

૩ ધૂ ૫૨ 
ઑુ વ 

ગર્ીર ઼ૉષગ, ઞરૂફ 
ુષગી઼ ઇુપગીળૂ  

ઘળૂનફી ૬૨% 

૯ ષીષથૂલ્  ઘૉદૂષીણૂ  ૯-૩૪ ૱-ઇ, ળૉસફ 
ગીણર્ , ઈપીળ ગીણર્ , 
મગ બી઼મૃગ 

૩ ધૂ ૫૨ 
ઑુ વ 

ગર્ીર ઼ૉષગ, ઞરૂફ 
ુષગી઼ ઇુપગીળૂ  

ઘળૂનૂફી ૬૨% 
ઇધષી ી.૭૨૨૨૨ ઞૉ 
કઝૃઅ  ઽસૉ દૉ  

૱ ઘૃ ૂ બીઉબ 
વીઉફ  

ઘૉદૂષીણૂ  ૯-૩૪ ૱-ઇ, ળૉસફ 
ગીણર્ , ઈપીળ ગીણર્ , 
મગ બી઼મૃગ 

૩ ધૂ ૫૨ 
ઑુ વ 

ગર્ીર ઼ૉષગ, ઞરૂફ 
ુષગી઼ ઇુપગીળૂ  

HDPE ી.૭૨ / ુદ 
રૂડળ, PV ી.૫૭ / 
ુદ રૂડળ 

૯ કઉવ ઑન્જીફ 
ઽ઼્ર્ બીષળ  

ઘૉદૂષીણૂ  ૯-૩૪ ૱-ઇ, ળૉસફ 
ગીણર્ , ઈપીળ ગીણર્ , 
મગ બી઼મૃગ 

૩ ધૂ ૫૨ 
ઑુ વ 

ગર્ીર ઼ૉષગ, ઞરૂફ 
ુષગી઼ ઇુપગીળૂ  

ી.૩૫૱૯૭ ઇધષી 

૭૨%  ઓ  ંહશે તે  

૩૨ દીણબ ૂ  ઘૉદૂષીણૂ  ૯-૩૪ ૱-ઇ, ળૉસફ 
ગીણર્ , ઈપીળ ગીણર્ , 
મગ બી઼મૃગ 

૩ ધૂ ૫૨ 
ઑુ વ 

ગર્ીર ઼ૉષગ, ઞરૂફ 
ુષગી઼ ઇુપગીળૂ  

ી.૩૪૭૨ ઇધષી 

૭૨%  ઓ  ંહશે તે  
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૪૱    ઘૉણૄદ ઇગ રીદ ષૂરી લ્ઞફી 
 

ઘૉણૄદ ઇગ રીદ ષૂરી લ્ઞફી : ઇગ રીદરીઅ રૅત્લૃ/ુષગવીઅઙ ધષી બળ ષીળ઼નીળફૉ ઼ઽીલ 

લ્ઞફીફી વીયીધર્ફૂ બી દીફીઅ રીબનઅણ : 

ઘૉણૄદફી િઽદફી ળક્ષથ રીડૉ  ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ગૉડવૂલ લ્ઞફીક ઝૉ. ઈ લ્ઞફીકરીઅધૂ ઑગ ઝૉ ઘીદૉનીળ ઘૉણૄદ ઇગ રીદ 

ષૂરી લ્ઞફી. ઈ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ જો ઘીદૉનીળ ઘૉણૄદફૃઅ રૅત્લ ધીલ ઝૉ દ્ દૉફી વીય રદૅગ ઘીદૉનીળ ઘૉણૄદફી ષીળ઼નીળફૉ ઇધષી 

દ્ જો ઘીદૉનીળ ઘૉણૄદ ુષગવીઅઙ ધીલ ઝૉ, દ્ વીય ઘીદૉનીળ ઘૉણૄદફૉ રશસૉ. 

લ્ઞફીફૂ સળદ્ : 

 રૅત્લ ગૉ  ઽરૉસી રીડૉ  ુષગવીઅઙ ધફીળ લુક્દફી ફીર બળ ઼અલૃક્દ ગૉ  લુક્દઙદ ઞરૂફ ઽ્ષૂ જોઊઑ. 

 ઇગ રીદફી વૂપૉ રૅત્લૃ ગૉ  ુષગવીઅઙ ઽ્ષી જોઊઑ . 

 ગૃનળદૂ રૅત્લૃ ગૉ  ઈત્રઽત્લીફી ુગ ઼ીરીઅ લ્ઞફીફ્ વીય રશસૉ ફઽૂ.  

 ષીળ઼નીળફી ુગ ઼ીરીઅ રદૅગ ઘીદૉનીળ ઘૉણૄદફી બઽૉવીઅ જીુષદ ષીળ઼નીળ (નૂગળ્-નૂગળૂ) ઽ્ષી જોઊઑ. 

લ્ઞફી રીડૉ  ઼ઽીલ પ્ળથ્ : 

 ઇગ રીદફી વૂપૂ રૅત્લૃ/ ધીલૂ ુષક્વીઙદફી રીરવીરીઅ ુબલી ૩ વીઘફૂ ઼ઽીલ 

 ઇગ રીદફી વૂપ્ મૉ ઇઅઙ ગૉ  ઽીધ/બઙ ઙૃરીષષીફી ુગ ઼ીરીઅ ુબલી ૩ વીઘફૂ ઼ઽીલ 

 ઘીદૉનીળ ઘૉણૄદફી ઇગ રીદધૂ રતૅ્લ ગૉ  ુષગવીઅઙ ધલીફી ુગ ઼ીરીઅ ફક્કૂ ગળૉવી ઼રલઙીશીરીઅ ઇળજી ગળષીફૂ ળઽૉસૉ 

લ્ઞફીફ્ વીય ક્લીઅધૂ રશસૉ : 

ઇળજી રૅત્લૃફૂ દીળૂઘધૂ ૯૨ િનષ઼ફૂ ઇઅનળ ઼અમઅુપદ ુઞ ી ગૅુહ ઇુપગીળૂ ગૉ  લુક્દઙદ ળૂદૉ ુઞ ી બઅજીલદરીઅ ગળષીફૂ 

ળઽૉસૉ. ૯૨ િનષ઼ મીન ઇળજી રીન્લ ળઽૉસૉ ફઽૂ.  
 

૪૯    પીફરઅ ૂ િગ઼ીફ ઼મ્રીફ ુફપૂ લ્ઞફી  
 

ઽૉદૃ  :નૉસયળફી ુગ઼ીફ્ફૉ ઈુધર્ગ ઼ઽીલ ઼્ ઼રફ ઈબષી ઽૉદૃ ઈ લ્ઞફી ઇરવૂ મફીષઉ ઝૉ.  

લ્ગ્લદી  : મૉ ઽૉગડળ ગળદી કઝૂ ઞરૂફ ઽ્લ ઇફૉ ઼અલૃગદ ઘીદીરીઅ ઋબળ ઞથી લી રીથૉ ઑગ ગળદીઅ ષપીળૉ  ગૃડૃઅમફ્ ઼રીષૉસ 

ધલૉવ ઽ્લ દ્ બથ ઇવઙદ ઇવઙદ મપી ગૃડૃઅમફૉ ૮૨૨૨- રીથૉ ઼ઽીલ રશષી બી  ઝૉ.  

ઑગ ગૉ  ષપૃ ઘીદીધૂ, ઑગ ગૉ  ષપૃ ઙીર્રીઅધૂ ળ ઽૉગડળ ગળદી ષપૃ ઞરૂફ ધદૂ ઽ્લ દ્ ઈ લ્ઞફીફ્ વીય રશષી 

બી  ફધૂ. ષઙર્- ૫ ગૉ  ઋબવૂ ગક્ષીફી ઇુપગીળૂ- ગરર્જીળૂ, ૩૨૨૨૨ /- ષપૃ બૉન઼્ફ રૉશષદી ઽ્લ, ઈષગષૉળ્ 

યળદી ઽ્લ દૉરફૉ ઈ લ્ઞફીફ્ વીય રશષીબી  ફધૂ.  

ઑગ ઞ ઘીદીરીઅ ૭ બિળષીળ ઽ્લ ઞરૂફ ૯.૭ ઽૉગડળ ઽ્ઉ નળૉગ બિળષીળફી યીઙૉ ૩૭ ઽૉગડળ ઞરૂફ ઈષદૂ 

ઽ્ઉ ઈ બીઅજૉ લ બિળષીળફૉ ી.૮૨૨૨ x ૭ = ી.૫૨,૨૨૨/- ફૂ ઼ઽીલ ઑગ ઞ ઼અલૃગદ ઘીદૃ ઽ્લ દ્ બથ ઈ 

લ્ઞફી ઇન્ષલૉ રશષીબી  ઝૉ.  

ભીલનીક :(૩)  ળ ઽૉગડળ (બ ઑગળ) ધૂ ફીફી ઘૉણૄદફૉ નળ ષહ ી.૮૨૨૨/- રીથૉ ષહર્ફી ૬ રિઽફૉ ળ ઽજાળ ઑગ ઽ ્ 

ઑર થ ઽ ીધૂ ગૃવ ષીુહર્ગ ી.૮૨૨૨- રશસૉ. 

 (ળ) ઼અલૃગદ ઘીદીરીઅ ળ ઽૉગડળ ગળદી ષપૃ ઞરૂફ ઽ્લ બળઅદૃ ૩૱ ષહર્ધૂ ઋબળફી ફીર્    ષચ્જૉ ઼ળઘી યીઙૉ ષઽજદી 

નળૉગ ઘીદૉનીળફૉ ળ ઽૉગડળ ગળદી કઝૂ ઞરૂફ ઈષદૂ ઽ્લ દ્ દૉ નળૉગ ઘીદૉનીળફૉ ઇવઙ ઇવઙ 

ી.૮૨૨૨/- ફૂ ષીુહર્ગ ઼ ઽીલ રશસૉ. ( બુદ – બત્ફૂ ઇફૉ ઼ ઙળ મીશગ્ ફૉ ઑગ ઞ ગૃડૃઅમ રીઅ લીખ્લીુલદ 

ગળૉવ ઽ્ઉ ી.૮૨૨૨- ઞ રશસૉ દૉરફૉ ઇવઙ ઇવઙ ફઽૂ રશૉ)  

 (૫)પીળ્ ગૉ  ઑગ ૯.૭ ઽૉગડળ ઞરૂફ ષીશી ઘીદીરીઅ નીની-નીનૂ, રીદી-ુબદી, દધી થ બૃખ્દ યીઉ-મઽૉફ ઇફૉ 

ઑગ ઼ઙૂળ બૃ  ઑર ૱ ફીર ઽ્લ દૉષી ુગ ઼ીરીઅ.  

 (૩)નીની-નીનૂફૃઅ ઑગ ગૃડૃઅમ ઙથૂ ી.૮૨૨૨- 

 (ળ) રીદી-ુબદી, ઼ઙળૂ બૃ ફૃઅ ઑગ ગૃડૃઅમ ઙથૂ દૉફૉ ી.૮૨૨૨/- 

 (૫) થૉ લ બૃખ્દ યીઉ–મઽૉફ ફી ઇવઙ ઇવઙ થ ગૃડૃઅમ ઙથૂ ી.૮૨૨૨x૫= ી.૩૱૨૨૨/- 
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ગીણર્  ફ્ ગીળ ઇફૉ ગીલર્બ ુદ 

(૩)    મૂબૂઑવ ગીણર્  ઈબષી રીડૉફી પ્ળથ્ 

 ગર્ીમ્ લ ુષ  દીળ રીડૉ  ઇળઞનીળફી ગૃડૃઅમફૂ ઼ળૉળીસ રીધીનૂઢ રી઼ૂગ ઈષગ . ૫૪૬/- ધૂ કઝૂ ઽ્ષૂ જોઉઑ. ઇફૉ 

સઽૉળૂ ુષ  દીળ રીડૉ  . ૭૨૩/- ધૂ કઝૂ ઽ્ષૂ જોઉઑ. (બીઅજ ઼ભ્ લ્ફૃઅ ગૃડૃઅમ ઙથદળૂરીઅ વૉષીફૃઅ) 

 ઇળઞનીળ ઘૉદરઞૄળ ઽ્ષ્ જોઉઑ. 

 ઇળઞનીળ ઑગ ઑગળધૂ કઝૂ ઞરૂફ પળીષદ્ ઽ્ષ્ જોઉઑ. 

 મૂ.બૂ.ઑવ. ઼ષ રૃઞમ ગર્ીર ુષગી઼ ુષયીઙફૂ લીનૂરીઅ ૨ ધૂ ૩૮ ઙૃથીઅગ પળીષદી વીયીધીર્ક ગૉ  ઞૉકઑ ઉન્ નૂળી 

ઈષી઼ લ્ઞફી ગૉ  મૂજી ઈષી઼ લ્ઞફી ઽૉઢશ વીય વૂપૉવ ઽ્લ દૉષી મૂબૂઑવ લીનૂફી વીયીધીર્ક ઽ્ષી જોઉઑ. 

 ઇળઞનીળ ગૃડૃઅમફી યળથબ્હથ રીડૉ  રઞૄળગીર ઇધ  ધશીઅદળ ગળદ્ ઽ્ષ્ જોઉઑ. 

 ઇઅત્લ્નલ ઇન્ ફ લ્ઞફી ઽૉઢશ ઈષળૂ વૉષીફી ગૃડૃઅમ્ ફગગૂ ગળષીફી પ્ળથ્ 

 ઞરૂફ ુષઽ્થી ઘૉદરઞૄળ્, ઼ૂરીઅદ ઘૉણૄદ્, ગર્ીમ્ લ ગીળૂઙળ્ ઞૉષી ગૉ  ગૃઅયીળ, જીરણૃઅ  બગષફીળી, ષથગળ્, વૃઽીળ, ઼ૃધીળ, 

ટૃબણબ ૂરીઅ ળઽૉદી વ્ગ્ ઇફૉ ઇુષુપ઼ળ ઼ૉગડળરીઅ નોુફગ પ્ળથૉ દૉરફૃઅ ઙૃઞળીફ ગરીદી ઞૉષી ગૉ  રીવ ઼રીફ 

ઋજગફીળી ગૃવૂ, ળૂક્ષીજીવગ, ઽીધવીળૂ જવીષફીળી, ભશભશીિન ઇફૉ ભૃવ ષૉજફીળ, રનીળૂક, ગીઙશ, ષૂથફીળી ઇફૉ 

ષઅુજદ દધી ઈષૂ ઞ ગૉડૉઙળૂરીઅ ઈષદી ઇન્ લ ગર્ીમ્ લ ઇફૉ સઽૉળ ુષ  દીળરીઅ ળઽૉદી વ્ગ્. 

 ુષપષી ઼અજીુવદ ગૃડૃઅમ્ ઇધષી ુમરીળ લુગદક/ઇસગદ લુગદક/૮૨ ષહર્ફૂ ઉંરળફૂ લુગદક ઇધષી દૉધૂ 

ષપીળૉ  ઉંરળફૂ લુગદક ગૉ  ઞૉરફૉ જીષફ ુફષીર્ઽ રીડૉફૃઅ ઼ીપફ ઇધષી ઼ીરીુઞગ ઈપીળ ફ ઽ્લ. 

 ુષપષીક ઇધષી ુમરીળ લુગદ્ ઇધષી ઇસગદ લુગદક ઇધષી ૮૨ ષહર્ફૂ ઉંરળ ગૉ  દૉધૂ ષપીળૉ  ઉંરળફૂ 

લુગદક ઇધષી ઑગવ  ૂક ઇધષી ઑગવ બૃ હ્ ગૉ  ઞૉરફૉ ગૃડૃઅમ ફ ઽ્લ ઇધષી ઼ ીરીુઞગ ઈપીળ ફ ઽ્લ ઇધષી 

જીષફ ુફષીર્ઽ રીડૉફૃઅ ગ્ઉ ઼ીપફ ફ ઽ્લ. 

 દરીર ઈનૂર ઈિનષી઼ૂ ગૃડૃઅમ્. 

 મૂ.બૂ.ઑવ. ગીણર્પીળગ ઑજઈઉષૂગર્  દ લુગદ 

 મૂ.બૂ.ઑવ. ગીણર્પીળગ ળગદુબ ધૂ ઇ઼ળગર્  દ 

 ઼ીરીુઞગ ન્ લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી ુષયીઙ ઽૉઢશ ફ પીલૉવી દરીર ુષપષી, ઇબઅઙ, ઇસગદ લુગદક ગૉ  ઞૉક 

મૂ.બૂ.ઑવ. ગીણર્  પીળગ્ ઽ્લ દૉ દરીર લુગદક. 

 

મીળગ્ણૉણ ળૉ સફગીણર્ફી ગ્ણ 

કર્ર  ગૉ ડૉઙળૂ ગ્ણ

૩  ઑબૂઑવ-૩  ગ્ણ-૩ 

૪  ઑબૂઑવ-૪  ગ્ણ-૪ 

૫  મૂબૂઑવ  ગ્ણ-૫ 

૬  ઑઑષીલ  ગ્ણ-૬ 
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ફષી મીળ ગ્ણૉણ ળૉ સફ ગીણર્ફૂ િગઅરદ 

ઽલીદ ઞૄફી ળૉસફગીણર્ફી મનવૉ ફષી મીળગ્ણૉણ ળૉસફગીણર્  દધી ુષયીઞફ ગળૂ ઈબષીરીઅ ઈષદી મીળગ્ણૉણ ળૉસફગીણર્  ુષફી 

રૄ લૉ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. દનફ ફષી દધી ણૃપ્વૂગૉડ મીળગ્ણૉણ ળૉસફગીણર્ફૂ ુગઅરદ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

કર્ર  ગૉ ડૉઙળૂ  ગીણર્ફૂ િગઅરદ .  ણૃપ્ વૂગૉ ડ ગીણર્ફૂ િગઅરદ . 

૩  ઑબૂઑવ-૩  ૪૨/-  ૫૨/- 

૪  ઑબૂઑવ-૪  ૬૨/-  ૬૨/- 

૫  મૂબૂઑવ  ુફ:સૃ  ગ  ૭/- 

૬  ઑઑષીલ  ુફ:સૃ  ગ  ૭/- 

 

(૪)       ઈપીળગીણર્      

ઈપીળ ઑ સૃઅ ઝૉ?  

ઈપીળફ્ રદવમ ચથૂ યીળદૂલ યીહીકરીઅ "બીલ્" ધીલ ઝૉ, ઞૉ સબ્ન લૃઈઊણૂઑઈઊ ીળી જાળૂ ગળીદી ઇફ્ઘી કશઘ 

કર્રીઅગ રીડૉ  ઋબલ્ઙરીઅ વૉષીલ ઝૉ. દૉફૉ લુક્દઙદ મીલ્રૉિડર્ક઼્ ઼ીધૉ ુવઅગ ગળીલ્ ઽ્ષીધૂ ગ્ઊ ુફષી઼ૂફ્ ણૃુપ્વગૉડ ફઅમળ ફ 

ઽ્ઊ સગૉ , રીડૉ  વીયીધીર્ લ્ઞફીરીઅ ધદી વૂગૉઞ ઇફૉ મ્ઙ઼ કશઘફૉ દૉફીધૂ કશઘૂ સગીસૉ.ઈપીળ-ઈપીિળદ કશઘ ધગૂ 

ણૃુપ્વગૉડ ઇફૉ મફીષડૂફૉ ફીમનૄ ગળષીધૂ ઼ળગીળફૉ દૉ વીય્ફૉ ઇન્લ વીલગ ુફષી઼ૂક ઼ૃપૂ બઽ જીણષીરીઅ રનન રશસૉ. 

 

ઈપીળફી ભૂજ઼ર્ ઇફૉ વીય્ ગલી ઝૉ?   

ઑગ ઈપીળ: ઈપીળ ઇફ્ઘ્ ફઅમળ ઝૉ, ઇફૉ ગ્ઊ ુફષી઼ૂ બી઼ૉ ણૃુપ્વગૉડ ફઅમળ ફ ઽ્ઊ સગૉ  ગીળથ ગૉ  દૉફૉ દૉરફી લુક્દઙદ 

મીલ્રૉિડર્ક઼્ ઼ીધૉ જોણીલ્ ઝૉ, રીડૉ  ગ્ઊ ુફષી઼ૂફ્ ણૃુપ્વગૉડ ફઅમળ ફ ઽ્ઊ સગૉ , રીડૉ  વીયીધીર્ લ્ઞફીરીઅ ધદી વૂગૉઞ ઇફૉ 

મ્ઙ઼ કશઘફૉ દૉફીધૂ કશઘૂ સગીસૉ. ઈપીળ-ઈપીિળદ કશઘ ધગૂ ણૃુપ્વગૉડ ઇફૉ મફીષડૂફૉ ફીમનૄ ગળષીધૂ ઼ળગીળફૉ 

દૉ વીય્ફૉ ઇન્લ વીલગ ુફષી઼ૂક ઼ૃપૂ બઽ જીણષીરીઅ રનન રશસૉ. 

 

બ્ડુમુવડૂ: ઈપીળ ઑગ લૃુફષ઼ર્વ ફઅમળ ઝૉ, ઇફૉ ઑઞન઼્ૂક દધી ઼ૉષીક વીયીધીર્ફૂ કશઘફૂ બૃુ  રીડૉ  નૉસરીઅ ગ્ઊ 

બથ ધશૉધૂ ઼ૉન્ડર્વ લૃુફગ ઈઊણૉ ુન્ડિભગૉસફ ણૉડીમૉટફ્ ઼અબગર્  ગળૂ સગૉ  ઝૉ. 

 

ગ્ઊ ષદર્રીફ કશઘ ન દીષૉજો ુષફીફી વ્ગ્ફૉ કશઘષી: ઙળૂમ્ ઇફૉ ઼ૂરીઅદ વ્ગ્ફૉ વીય્ બઽ જીણષીરીઅ ઑગ ઼ર લી 

દૉરફૂ બી઼ૉ કશઘફી ન દીષૉજોફૂ ઇફૃબવુબ્પ ઽ્લ ઝૉ ઞૉધૂ દૉક ઼ળગીળૂ વીય્ રૉશષૂ સગૉ , લૃઈઊણૂઑઈઊ રીડૉ  ણૉડીફૂ 

ઘળીઊ રીડૉ  "કશઘ ઈબફીળ"ફૂ થીુવ વીઙ ૃગળીદી ઈષી ુફષી઼ૂક કશઘ ધીુબદ ગળૂ સગસૉ. 

 

વીયફૂ ઊવૉક્ડર્ ્ુફગ ડર્ ીન઼્ભળ: લૃઈઊણૂ-જુવદ મગ-ઘીદીફૃઅ ફૉડષગર્  ઑગ ઼ૃળુક્ષદ ઇફૉ કઝી ઘજર્ફ્ રઅજ બૄળ્ બીણૉ  ઝૉ ઞૉધૂ 

વીય્ફૉ ઼ૂપી ુફષી઼ૂક ઼ૃપૂ ગ્ઊ ષપૃ ઘજર્ ગલીર્ ુષફી બઽ જીણૂ સગીલ ઇફૉ દૉફી બઙવૉ ઽીવફૂ થીુવરીઅ ળઽૉવી વૂગૉઞફૉ 

બથ નૄળ ગળૂ સગીસૉ. 

ઈપીળ-ઈપીિળદ રીથયદૄદી ીળી વીયીધીર્કફૉ દૉફી વીય્ફૂ ઈબૄુ દર્:  લૃઈઊણૂઑઈઊ ીળી ુફષી઼ૂફૂ 

કશઘફૉ ધીુબદ ગળષી ઊચ્ઝદૂ ઑઞન઼્ૂક રીડૉ  કફવીઊફ કધૉુ ન્ડગૉસફ ઼ુષર઼્ કભળ ગળીલ ઝૉ. ષપૉવૂ બીળનુસર્દી 

ીળી ઼ ૃપળૉવૂ ઼ ૉષીઆ બ  ઞષીમનૉિઽદી ઇફૉ બીળનસીર્ ુ ફળૂક્ષથ ધગૂ વીયીધીર્ક ઇફૉ ઑઞન઼્ૂક મઅફૉરીઅ ઽગબી દીફૂ બઽ જ 

ઇફૉ ઙૃથષ ીરીઅ ઼ૃપીળ્ ધસૉ. 
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઼ૉ ભ- ઼ુષર઼્ધૂ ુફષી઼ૂ ુફલઅ થરીઅ ળઽૉ ઝૉ:  : ઈપીળફ્ કશઘફૂ થીુવ દળૂગૉ  ઋબલ્ઙ ગળષીધૂ ુફષી઼ૂ દૉરફૂ 

ઽગબી દી, રીઙફૂ ઼ૉષીકફૉ વઙદૂ ઇબ-ડૃ-ણૉડ રીિઽદૂ ઼ૃપૂ ઼ૂપૂ બઽ જ રૉશષૂ સગૉ  ઝૉ ઇફૉ દૉરફી ર્મીઊવ ભ્ફ, 

ુગક ગ દધી ઇન્લ રીધ્લર્ફ્ ઋબલ્ઙ ગળૂફૉ દૉરફૂ દગળીળ્ફૃઅ ુફષીળથ ગળીષૂ સગૉ  ઝૉ. ુફષી઼ૂફી ર્મીઊવ બળ ઼ૉ ભ 

઼ુષર઼્ફૉ ગીળથૉ ડૃ-ભૉક્ડળ કધૉુન્ડગૉસફફ્ ઋબલ્ઙ ગળૂફૉ ઼ૃળક્ષીફૉ ુફુ દ ગળૂ સગીલ ઝૉ (ઑડવૉ ગૉ  ુફષી઼ૂફી ફ પીલૉવી 

ર્મીઊવ ફઅમળફૃઅ બટૉસફ બૄળષીળ ગળષીફૂ ઼ીધૉ ુફષી઼ૂફી ઈપીળ ુબફફૃઅ ીફ). ઈ રીબનઅણ્ ર્મીઊવ મૉુન્ગઅઙ ઇફૉ બૉરૉન્ડ 

રીડૉ  યીળદૂલ િળટષર્ મગફી રઅઞૄળ ગળીલૉવી રીબનઅણ્ફૉ ઇફૃ બ ઝૉ. 

 

ઈપીળ રૉશષષી ગ્ઊ બથ લુક્દઑ ગઊ રીિઽદૂ ઈબષૂ ઞ ળૂ ઝૉ?  ઞ ળૂ ઞફ઼ીઅુખ્લગ રીિઽદૂ: 

ફીર  ,ઞન્રફૂદીળૂઘ,  જાુદ,  ઼ળફીરૃઅ,  રીદીુબદી/ ષીવૂફૂ ુષઙદ્ (મીશગ્ રીડૉ  ઞ ળૂ,  બૃખ્દ્ બથ ઈબૂ સગૉ), 

ભ્ફ ઇફૉ ઊરૉઊવફૂ ઼અબગર્  ુષઙદ્ (ષોગુ બગ) , ઞ ળૂ મીલ્રૉિડર્ગ ુષઙદ્:ભ્ડ્, 10 ઈઅઙશીફૂ ઝીબ, ઈઊિળ઼ 

 

ઈપીળફ્ સ્ ઋબલ્ઙ ધઊ સગૉ? ઈપીળ ઼ક્ષર ગીરઙૂળૂક ગઊ ઝૉ? ગૉષૂ ળૂદૉ ગ્ઊ ુફષી઼ૂફૉ ઈપીળ ઼ક્ષર ગીરઙૂળૂક 

ીળી વીય ી  ધઊ સગૉ? 

ઈપીળફ્ રદવમ ધીલ બીલ્, ઇફૉ ઈ ગીળથૉ દૉફ્ ઈપીળ ઼ ઞર્ફ ગળૂ સગીલ દૉષૂ િણુવષળૂ થીુવ બળ ઝૉ. ઈપીળફ્ ઋબલ્ઙ 

ઑષૂ ગ્ઊ બથ થીુવરીઅ ધઊ સગૉ  ઞૉરીઅ થીુવ ીળી કભળ ગળીદૂ ઼ૉષીક/ વીય્ફૉ ગ્ઊ ુફષી઼ૂ ઼ૃપૂ ઼ૃળુક્ષદ ળૂદૉ 

બઽ જીણષી ઇફૉ/ ઇધષી દૉફૂ કશઘ ધીુબદ ગળષીરીઅ ઈષદૂ ઽ્લ. ઈપીળફ્ ફૂજૉફી ગીલર્કર્ર્ફૂ િણુવષળૂ રીડૉ  ઋબલ્ઙ 

ગળૂ સગીલ ઝૉ: 

ઈઽીળ ઇફૉ બ્હથ – જાઽૉળ ુષદળથ લષ ધી, ઇ  ઼ૃળક્ષી, રધ્લી  ય્ઞફ, ઇ દફ મીશ ુષગી઼ લ્ઞફી. 

઼સુક્દગળથ – રઽીત્રી ઙીઅપૂ ળી ર્ ૂલ ગર્ીરૂથ ળ્ઞઙીળ ઙૉળન્ડૂ લ્ઞફી,  ષથર્ઞલઅદૂ ગર્ીર ષળ્ઞઙીળ લ્ઞફી, ઊુન્નળી ઈષી઼ 

લ્ઞફી, ષણી પીફ ળ્ઞઙીળ ઙૉળન્ડૂ ગીલર્કર્ર 

ુસક્ષથ – ઼ષર્ ુસક્ષી ઇુયલીફ, ુસક્ષથીુપગીળ 

઼ીરૉવઙૂળૂ ઇફૉ ઼ીરીુઞગ ઼ૃળક્ષી – ઞફફૂ ઼ૃળક્ષી લ્ઞફી, રૃખ્લ ઈિનષી઼ૂ ઞૄધ ુષગી઼, ઊુન્નળી ઙીઅપૂ ળી ર્ ૂલ ષૅ  બૉન્સફ 

લ્ઞફી 

ઈળ્ગ્લ – ળી ર્ ૂલ ષી થ્લ ષૂરી લ્ઞફી, ઞફ ૂ ષૂરી લ્ઞફી, ઈર ઈનરૂ ષૂરી લ્ઞફી 

઼અબુ ફી લષઽીળ્, રદનીળ કશઘબ , બીફ ગીણર્  ષઙૉળૉ  ઼િઽદફી ઇન્લ બળજૄળથ ઋ ૉસ્ 

 

ગૉષૂ ળૂદૉ ઈપીળ ઼ળગીળ ીળી જાળૂ ગળીદૂ ઇન્લ ગ્ઊ કશઘધૂ ુય  ઝૉ? 

ઈપીળ ઑ જીષફબલર્ંદફ્ 12 ઈઅગણીફ્ ઇફ્ઘ્ ઇણ઼ ૉ  રશદ્ ફઅમળ ઝૉ ઞૉ ગ્ઊ બથ ધશૉધૂ ઈપીળ કધૉુન્ડગૉસફ રઅજફ્ 

ઋબલ્ઙ ગળૂફૉ ગ્ઊ બથ ઼રલૉ કફવીઊફ કશઘ ગળૂ સગીલ દૉષી ુફષી઼ૂફૉ ઇબીલ ઝૉ. ઈપીળ કધૉુન્ડગૉસફ ભક્દ ઽી ગૉ  

ફી ઞષીમ ઈબૉ ઝૉ. ઈપીળ લ્ઞફીફ્ ીધુરગ ઽૉદૃ ઼ીરીુઞગ ઼ૃળક્ષીફી વીય્ફૂ િણુવષળૂફૉ ઼ૃપીળષી દૉરઞ વૂગૉઞ ઇફૉ ભઅણફી 

પ્ષીથફૉ ઇડગીષષી, મફીષડૂ ઇફૉ ણૃુપ્વગૉડફૉ ફીમૄન ગળષી ઇફૉ બીળનુસર્દી દધી ઞષીમનૉિઽદી ઼ૃપીળષીફ્ ઝૉ. 

 

સૃઅ ઼ળગીળૉ  ઈષગષૉળીફૃઅ િળડફર્ ભીઊવ ગળષી રીડૉ  ઈપીળ ફઅમળ ળઞૄ ગળષીફૃઅ ભળુઞલીદ મફીષૂ નૂપૃઅ ઝૉ? 

ઽી, ઈષગષૉળી પીળી, 1961ફૂ ગવર 139ઑઑ દૉરઞ ફીથીઅ પીળી, 2017રીઅ ગળીલૉવી ઋ ૉઘ રૃઞમ ઈષગષૉળીફૃઅ િળડફર્ ભીઊવ 

ગળષી રીડૉ  ઈપીળ/ ઈપીળ ફ પથૂ ભ્રર્ફૃઅ ફ પથૂ ઈઊણૂ દૃદ ગળષૃઅ ભળુઞલીદ ઝૉ. 

 

 

 

સૃઅ ઑફઈળઈઊ ઈપીળ રૉશષૂ સગૉ  ઝૉ? 
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ઈપીળ (ફીથીઅગૂલ દધી ઇન્લ ઼મુ઼ણૂ, વીય્ ઇફૉ ઼ૉષીકફૂ વ લીઅુગદ િણુવષળૂ) પીળી, 2016 ઇફૃ઼ીળ, ભક્દ ુફષી઼ૂ 

લુક્દ ઞ ઈપીળ રૉશષષીફૉ બી  ઝૉ. ઈ પીળી રૃઞમ ુફષી઼ૂફ્ રદવમ ધીલ ઑષૂ લુક્દ ગૉ  ઞૉ ઈપીળ રીડૉ  ફ પથૂ 

ગળી લીફૂ દીળૂઘધૂ દૃળદ બઽૉવીફી 12 રિઽફીરીઅ 182 િનષ઼ ઇધષી ષપૃ ઼રલઙીશી ઼ૃપૂ ઼શઅઙ યીળદરીઅ ુફષી઼ ગળૂ જૄગૂ 

ઽ્લ. 

 

ણૉડીમૉટરીઅ ગૉષૂ ળૂદૉ મીશગ્ફૉ ગૉ પ્જળ ગળષીફી? 

5 ષહર્ધૂ કઝૂ ષલફૂ લુક્દક રીડૉ  ગ્ઊ મીલ્રૉિડર્ક઼્ ફઽીં વૉષીલ. દૉરફૂ લૃઈઊણૂફૉ ઞફ઼ીઅુખ્લગ રીિઽદૂ ઇફૉ દૉરફી 

રીદીુબદીફી લૃઈઊણૂ ઼ીધૉ ુવઅગ ગળીલૉવૂ જઽૉળીફૂ દ઼ષૂળફી ઈપીળૉ  ઼્ૉ઼ ગળીસૉ. ઈ મીશગ્ફૉ ન઼ ઈઅઙશીફી દૉરફી 

મીલ્રૉિડર્ક઼્, ઈઊિળ઼ ઇફૉ જઽૉળીફૂ દ઼ષૂળ રીડૉ  ઇબણૉડ ગળીષષીફી ળઽૉસૉ જ્લીળૉ  દૉક 5 ઇફૉ 15 ષહર્ફી ધીલ. ઈ ઼અમઅપૉ 

઼ૄજફીફ્ ઇ઼વ ઈપીળબ રીઅ ઋ ૉઘ ગળીસૉ. 

 

ગૉષૂ ળૂદૉ ુષગવીઅઙ્ ઇફૉ ઈઅઙશૂફૂ ઝીબ પળીષદી ફ ઽ્લ ઇધષી મળઝડ ઽીધ ઽ્લ દૉષૂ લુક્દક ઞૉરગૉ  મૂણૂ ગીરનીળ્ 

ઇધષી ઈઅઙશી ફ ઽ્લ દૉરફી મીલ્રૉિડર્ક઼્ફૉ ગૉષૂ ળૂદૉ ગૉ પ્જળ ગળષીફી? 

ઈ ઇબષીન્ રીડૉ  ફૂુદ ઽૉઢશ ુષજીળથી ધસૉ ઇફૉ મીલ્રૉિડર્ગ રીબનઅણ્ ઼ૄજષૂફૉ ઈ ઞૄધફી વ્ગ્ ળઽૂ ફ જાલ દૉફૂ ગીશજી 

ળઘીસૉ. ઽીધ ગૉ  ઈઅઙશી ુષફીફી ઈ વ્ગ્ રીડૉ  ભક્દ ભ્ડ્ફ્ કશઘ ુફપીર્ળથ રીડૉ  ઋબલ્ઙ ગળીસૉ બળઅદૃ ઇફ્ઘીબથી રીડૉ  

રીગર઼્ર્ ઇષ લ ળઽૉસૉ. 

 

સૃઅ ઈપીળફૂ ુષઙદ્રીઅ ઼ૃપીળ્ ળષી રીડૉ  ગ્ઊ ભૂ જૄગષષીફૂ ળઽૉસૉ? 

ઽી, ઈપીળરીઅ ઞફ઼ીઅુખ્લગ ઇધષી મીલ્રૉિડર્ગ ઼ૃપીળી રીડૉ  દરીળૉ  દરીળૂ ુષઙદફૉ જ્લીળૉ  બથ ઼પૃળીષ્ દૉ નળૉગ ષીળ ઼ુષર઼્ 

્ષીઊણળફૉ . 25  જૄગષષીફી ળઽૉસૉ. દરૉ લૃઈઊણૂઑઈઊ ીળી રીન્લ ભૂ રીશઘી રીડૉ  https://uidai.gov.in/બળ 

ઞઊફૉ “Charges for Various UIDAI Services at Aadhaar Kendra (PEC)” બળ બથ ુક્વગ ગળૂ સગ્ ઝ્. 

 

ઽૃઅ  ગૉષૂ ળૂદૉ ઈપીળરીઅ રીળૂ ુષઙદ્ ઼ૃપળીષૂ સગૃઅ? 

દરૉ 3 ઇવઙ-ઇવઙ ળૂદૉ દરીળૂ ુષઙદ્ફૉ ઼ૃપળીષૂ સગ્:- 

ગીલરૂ ફ પથૂ ઼ૉન્ડળરીઅ ઞઊફૉ. https://uidai.gov.in/બળ ઞઊફૉ “Locate Enrolment Center” બળ ુક્વગ ગળૂફૉ. 

Self Service Update Portal (SSUP). ફ્ ઋબલ્ઙ ગળૂફૉ કફવીઊફ. https://uidai.gov.in/બળ ઞઊફૉ “Update 

Aadhaar Details (Online)” બળ ુક્વગ ગળ્. 

ડબીવ ીળી,  લૃઈઊણૂઑઈઊફૉ ઼ૉ ભ-ઑડૉ ડૉણ ઼ઽીલગ ન દીષૉજોફૂ ઼ીધૉ ઇળજીબ  યળૂફૉ ર્ગવષૃઅ. 

https://uidai.gov.in/બળ ઞઊફૉ “Update Request by Post” બળ ુક્વગ ગળ્. 

 

ઽૃઅ  કફવીઊફ ઼ુષર઼્ ઇબણૉડ બ્ડર્વફ્ ઇબણૉસફ રીડૉ  ઋબલ્ઙ ગળદ્ ઽ્ઉં દ્ ઽૃઅ  ગઊ ુષઙદ્ફૉ ઼ૃપીળીષૂ સગૃઅ? 

જો દરૉ કફવીઊફ ઼ૉ ભ ઼ુષર઼્ ઇબણૉડ બ્ડર્વફ્ (ઑ઼ઑ઼લૃબૂ) ઇબણૉસફ રીડૉ  ઋબલ્ઙ ગળદી ઽ્ષ, દ્ દરૉ દરીળૂ 

ઞફ઼ીઅુખ્લગ ુ ષઙદ્ફૉ (ફીર, ઼ ળફીરૃઅ, ઞન્રફૂ દીળૂઘ, જાુદ, ર્મીઊવ ઇફૉ ઊરૉઊવ) ઼ ૃપીળીષૂ સગ્ ઝ્. ઈ ઼ ૉષીફ્ ઋબલ્ઙ 

ગળદૂ ષૉશીઑ ગૅબી ગળૂફૉ ઼ૃુફુ દ ગળસ્ ગૉ  દરીળ્ ર્મીઊવ ફઅમળ ઈપીળરીઅ ફ પીલૉવ્ ઽ્લ.  

 

સૃઅ ઈપીળ ફ પથૂ રીડૉ  રીળૉ  ઇ઼વ ન દીષૉજો વીષષીફી ળઽૉસૉ? 

ઽી, દરીળૉ  ઈપીળ ફ પથૂ રીડૉ  ઼ઽીલગ ન દીષૉજોફી ઇ઼વ ગીઙશ વીષષીફી ળઽૉસૉ. ઈ ઇ઼વ ગીઙશ્ફૉ ગૉફ ગળૂફૉ ફ પથૂ 

મીન દરફૉ બળદ ગળીસૉ.Aadhar Card PDF file link: ‐ 

https://uidai.gov.in/images/aadhaar_enrolment_correction_form_version_2.1.pdf 

ઈપીળફૂ ફ પથૂ રીડૉ  ગલી ન દીષૉઞ ઞ ળૂ ઝૉ? 
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કશઘફી બૄળીષી (બૂકઈઊ) ઇફૉ ળઽૉઢીથફી બૄળીષી (બૂકઑ) ન દીષૉજો ષ બૂ ઼ઽીલગ ન દીષૉજો ઼ીધૉ દરીળૉ  ફ પથૂ 

ગૉન્  ઘીદૉ ઋબવબ્પ ઇળજીબ  યળષીફૃઅ ળઽૉસૉ. લૃઈઊણૂઑઈઊ ીળી 18 બૂકઈઊ ઇફૉ 35 બૂકઑ ન દીષૉજો ષૂગીળીલ 

ઝૉ.઼ઽીલગન દીષૉજોફૂ રીન્લ લીનૂ રીડૉhttps://uidai.gov.in/images/commdoc/valid_documents_list.pdf 

 

(૫)      ળૉ સફ ગીણર્       
 

઼ીરીન્ લદઆ ળીજ્લફૂ ઇઅનળ ષ઼ષીડ ગળદીઅ નૉસફી નળૉગ ફીઙળૂગ્ફૉ ળૉસફગીણર્  રૉશષષીફ્ ઇુપગીળ ઝૉ. ઈ રીડૉ  ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  

ફક્કૂ ગળૉવ ુફલદ ફરૄફી રૃઞમફી ભ્રર્રીઅ  ગૃડૃઅમફી ષણીઑ ઼અબથૄર્ ુષઙદ્ ઈબૂ દૉરફી ુષ  દીળફી દીવૃગી રીરવદનીળ / 

ટ્ફવ ઇુપગીળૂફૂ ગજૉળૂરીઅ ઈપીળ-બૃળીષી  ઼ીધૉ ઇળજી ગળષીફૂ ળઽૉ ઝૉ.  ઼ૂડૂટફ જીડર્ ળફૂ જોઙષીઉ રઞૃમ  દીવગૃી 

રીરવદનીળ ૂ/ટ્ફવ ઇુપગીળૂ ૂઑ ઇળઞનીળફૂ ઇળજી ઇઅઙૉ જગી઼થૂ ઇફૉ ઞ ળૂલીદ રૃઞમ  ધશ દબી઼ ગળૂ ગીણર્ફૂ 

ગૉડૉઙળૂ ફક્કૂ ગળૂ, ગૃડૃઅમફી ષણી/઼ભ્ લ્ફૂ ભ્ડી ઇફૉ મીલ્ રૉડર્ ૂગ ુષઙદ્ રૉશષૂ, મીળગ્ણૉણ ળૉસફગીણર્  ઉ  લૃ ગળષીફૃઅ ધીલ ઝૉ. 

મીળગ્ણૉણ ળૉસફગીણર્  લ્ઞફી ઽૉઢશ ગીણર્  પીળગૉ  દૉકફૂ મીલ્રૉડર્ ૂગ ુષઙદ્ફૉ ઈપીળૉ  ઉ-ગર્ીર / ઼ીલમળ ગીભૉફૂ રૃવીગીદ વઉ 

દૉકફૂ ગીણર્ફૂ ગૉડૉઙળૂફૉ ઇફૃ બ રશષીબી  ઈષ  લગ જૂઞ ષ  દૃફી ઞથ્ ધીફૂ મીળગ્ણૉણ ગૃબફ્ રૉશષષીફૂ ધીલ ઝૉ. ઑ-૬ 

઼ીઉટફૂ મીળગ્ણૉણ ગૃબફૂસૂડ ઋબળ ગીણર્  પીળગ્ફૉ રશષીબી  દરીર જૂઞ ષ  દૃક નૂઢ  લુક્દઙદ ગૃબફ્ ુ ન્ ડ ગળૂ ઈબષીરીઅ 

ઈષૉ ઝૉ. ઇફૉ દૉ ગૃબફ્ ઋબળ ગીણર્  પીળગફૃઅ ફીર, ગીણર્ફૂ ઞફ ઼અખ્ લી, ઞૉ નૃગીફરીઅધૂ ઞથ્ ધ્ રૉશષષીફ્ ઝૉ દૉ નગૃીફનીળફૃઅ ફીર, 

ઞૉ દૉ રી઼ રીડૉ  રશષીબી  જૂઞ ષ  ત્ ◌ૃફૂ રી ી, ગીંરદ ષઙૉળૉ  ઞૉષૂ દરીર ુષઙદ્ બથ નસીર્ષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  ઈ 

ગૃબફસૂડફૂ ુગઅરદ . બ/- ફક્કૂ ગળૂ ઝૉ. ગૃબફસૂડફી ષચ્ જૉફી યીઙરીઅ ગીણર્પીળગફૂ દ બથ ઝીબૂફૉ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

જ્લીળૉ  ઑ/૬ ઼ીઉટફૂ બૉબળસૂડ ઋબળફી મઅફૉ ઝૉણી ઋબળ ઈષૉવૂ મીળગ્ણૉણ ગૃબફ્ ઈષ  લગદી ઇફૃ઼ીળ ગીબૂફૉ ષીઞમૂ 

યીષફી નૃગીફનીળ / ગૉળ઼્ૂફ ઑઞન્ ડ / ભૉળૂલીફૉ નસીર્ષૉવ ળગર જૃગષૂ ગૃબફ બળ ઝીબૉવ ઞથ્ ધ્ રૉશષષીફ્ ળઽૉ ઝૉ. ઼ીધ્ ઼ીધ 

મીળ્ગ્ણૉણ ળૉસફગીણર્રીઅ બથ ઞૉ દૉ ષહર્ફી રી઼ નળમ્ લીફ રૉશષૉવ ઈષ  લગ જૂઞ ષ  દૃકફી ઞથ્ ધીફૂ ફ પ બથ ગળીષષીફૂ ળઽૉ  

ઝૉ. ઈષફીળ િનષ઼્રીઅ મીળગ્ણૉણ ળૉસફગીણર્  પીળગ ગ્ઉ બથ ષીઞમૂ યીષફૂ નૃગીફ ઘીદૉધૂ ઈષ  લગ જૂઞ ષ઼દકૃફ્ ઞથ્ ધ્ 

રૉશષૂ સગૉ  ઝૉ દૉ રીડૉફૂ  લષ  ધીઈબષી બથ ુષજીળથી ઽૉઢશ ઝૉ. મીળગ્ણૉણ ળૉસફગીણર્  દૉરઞ મીલ્ રૉડર્ ૂગ ઈપીિળદ ગૃબફફૂ 

બ ુદફી ઇરવ ધગૂ ષીઞમૂ યીષફી નૃગીફનીળ ગૉ  ગૉળ઼્ૂફફી ળૂડૉવળ ગૉ  ભૉળૂલી ઋબળ ઞથી  લી રીથૉ રૉશષૉવ ગૃબફફ્ બ્દીફૂ 

ઇફૃગૄશદીઑ, બથ ગ્ઉબથ ઼અજોઙ્રીઅ, રી઼ફી ઇઅદ બઽૉવી ઉગર્ીર/઼ીલમળ ગીભૉફૂ રૃવીગીદ વઉ ષઅજીથ ગળીષષીફૂ ળઽૉસૉ. 

ઈષફીળ િનષ઼્રીઅ ષીઞમૂ યીષફી નગૃીફનીળ્ ગૉ  ગૉળ઼્ૂફફી ભૉળૂલીક / ળૂડૉવળ્ઑ ગૃબફ બ ુદઑ રી઼ નળમ્ લીફ ઞૉ ષ  દૃકફૃઅ 

ષૉજીથ ગળૉવ ઽસૉ દૉ રૃઞમ ઈષ  લગ જૂઞ ષ  દૃફી ઞથ્ ધી રીડૉ  દૉ બઝૂફી રિઽફીફૂ બળરૂડ રશષૂ સગસૉ. ઈ રૃઞમફૂ 

 લષ  ધી ડૃઅ ગ઼રલરીઅ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

 

ડૃઅ ગૂ ્ ળૂ 
 

(૩) રી અ  ળૉ સફગીણર્  ભીડૂ, ઘ્ષીઊ, મશૂ ઙલૃ ઽ્લદ્ ણૃપ્વૂગૉ ડ ળૉ સફગીણર્  રૉશષષી રીડૉ  સૃઅ ગળષૃઅ? 

ળૉસફગીણર્  ભીડૂ, ઘ્ષીઊ, મશૂ ઙલૃ ઽ્લદ્ ણૃપ્વૂગૉડ ળૉસફગીણર્  રૉશષષી રીડૉ  ઇળજી ભ્રર્ ફરૃફ્ ફઅ. ૯ યળૂ દીવૃગીફી 

ઑ.ડૂ.ષૂ.ડૂ. (ATVT) ઼ૉન્ડળરીઅ ઇધષી સઽૉળૂ ુષ દીળરીઅ ટ્ફવ ગજૉળૂઑ ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ.ઇળજી બ ગ ફરૃફ્ -૯ (ફષ) 

ણીઋફવ્ણ ગળષી  https://dcs‐dof.gujarat.gov.in/Images/form‐No‐9.pdf 

 

(૪) રફૉ મીળગ્ણણ ળૉ સફગીણર્  ીળી સૃઅ રશૂ સગૉ  ઇફૉ ક્લીઅધૂ રશૂ સગૉ? 

ળીજ્લફી દરીર ળૉસફગીણર્  પીળગ્ફૉ દૉરફૃઅ રીન્લ ળૉસફગીણર્  ઞૉ ષીઞમૂ યીષફૂ નગૃીફ ઼ીધૉ જોણીલૉવ ઽ્લ દૉ નૃગીફ બળધૂ 

ળૉસફગીણર્ફૂ ગૉડૉઙળૂ રીથૉ રશસૉ. ષપૃરીઅ જીવ ૃરી઼ નળમ્લીફ રશષી બી  ઈષ લલગ જૂઞષ દૃ કફૂ દધી યીષફૂ રીિઽદૂ. 

(૫) ફષૃઅ મીળગ્ણણ ળૉ સફગીણર્  ગૉષૂ ળૂદૉ રશૂ સગૉ? 
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ફષૃઅ મીળગ્ણૉણ ળૉસફગીણર્  રૉશષષી ફરૃફી-ળ (મૉ) રીઅ ઇળજી ગળષૂ દધી ળૉસફગીણર્  રીડૉફી ભ્રર્ યળષીરીઅ ઈબફૉ નસીર્ લી 

રૃઞમફૂ ુષઙદ્ફૂ ઞ ળ બણસૉ, ઞૉધૂ ભ્રર્ યળદી બઽૉવી દૉ ઽીધષઙૂ ળીઘષૂ. 

ઇળજી બ ગ ફરફૃી -૪ (મૉ) ણીઋફવ્ણ ગળષી  https://dcs‐dof.gujarat.gov.in/images/Form‐2.pdf 

ભ્રર્ યળદૂ ષઘદૉ ઞ ળૂ ુષઙદ્ ઼ીધૉ ળીઘષીફૂ રીિઽદૂ રીઅડૉ  લીદ ળૉસફગીણર્  (ઽ્લ દ્) ઇધષી ઇન્ લ ુઞ  વીફી ળૉસફગીણર્રીઅ 
ફીર ગરૂ ગળી  લીફ્ નીઘવ્,ુષઞશૂ મૂવ,ઉન્ ગરડૉક્ષ બીફગીણર્ ,ગર્ીર બઅજીલદ/ફ.બી./ર.બી./ફી ુર  ગદફી ષૉળીફી મૂવ 
ણર્ ીલષીંઙ વીલ઼ન્ ઼ ,ડૉવૂભ્ફ ર્મીઉવ મૂવ,જૃઅડથૂ કશઘબ  (ઞૉ ઼ ભ્ લ્ઑ કશઘબ ્ રૉશષૉવી ઝૉ દૉ દરીર),ળીઅપથઙૉ઼ફૂ 
બી઼મૃગ,બૂ.ઑફ.જી. ઙૉ઼ ષબળીસફૃઅ ઝૉ  વૃઅ મૂવ,ઘૉણૄદ ઘીદીષઽૂ ઇધષી ઙીર ફરૃફી ફઅ-૱-ઇ,ફળૉઙીફૃઅ જોમગીણર્ ,મગફૂ 
બી઼મૃગ,ુગ઼ીફ કર્ૉણૂડગીણર્  
 

(૬) ફષૃઅ મીળગ્ણણ ળૉ સફગીણર્  રૉશષષી રીડૉ  ગલી બૃળીષીફૂ ઞ ળૂલીદ ળઽૉસૉ? 

ઞૉ વ્ગ્ બી઼ૉ ઽીવફી ળઽૉઢીથફી  થ્ શૉ ગ્ઉબથ ગીળફી ળૉસફગીણર્  ફધૂ ઇફૉ ઞૉ વ્ગ્ ચથી ઼રલધૂ ઙૃઞળીદ ળીજ્લરીઅ ષ઼ષીડ 

ગળૉ  ઝૉ, બળઅદૃ ળૉસફગીણર્  પળીષદી ફધૂ, ઽષૉ જો દૉરફૉ ળૉસફગીણર્ફૂ ઞ ળ ઽ્લ દ્ દૉ ફરૃફી-ળ (મૉ) રીઅ ઇળજી ગળૂ સગૉ  ઝૉ. 

ફષી ળૉ સફગીણર્  રીડૉફી ભ્રર્ યળષીરીઅ ઈબફૉ ફૂજૉ રૃઞમફૂ ુ ષઙદ્ફૂ ઞ ળ બણસૉ, ઞૉધૂ ભ્રર્ યળદી બઽૉવી દૉ ઽીધષઙૂ ળીઘષૂ. 

 ઽલીદ ળૉસફગીણર્  (ઽ્લ દ્) ઇધષી ઇન્ લ ુઞ  વીફી ળૉસફગીણર્રીઅ ફીર ગરૂ ગળી  લીફ્ નીઘવ્ 

 ુષઞશૂ મૂવ,ઉન્ ગરડૉક્ષ બીફગીણર્ ,ગર્ીર બઅજીલદ/ફ.બી./ર.બી./ફી ુર  ગદફી ષૉળીફી મૂવ,ણર્ ીલષીંઙ 

વીલ઼ન્ ઼ ,ડૉવૂભ્ફ ર્મીઉવ મૂવ,જૃઅડથૂ કશઘબ  (ઞૉ ઼ભ્ લ્ઑ કશઘબ ્ રૉશષૉવી ઝૉ દૉ 

દરીર),ળીઅપથઙૉ઼ફૂ બી઼મગૃ,બૂ.ઑફ.જી. ઙૉ઼ ષબળીસફૃઅ ઝૉ  વૃઅ મૂવ,ઘૉણૄદ ઘીદીષઽૂ ઇધષી ઙીર ફરફૃી ફઅ-૱-

ઇ,ફળૉઙીફૃઅ જોમગીણર્ ,મગફૂ બી઼મૃગ,ુગ઼ીફ કર્ૉણૂડગીણર્  

 ભ્રર્રીઅ રીઅઙૉવ ુષઙદ્ ઞૉષૂ ગૉ  ફીર, ઼ળફીરૃઅ, જાુદ,  ગૃડૃઅમફૂ ઇન્ લ  લુગદફી ફીર ઇફૉ દૉરફૂ ઼ીધૉફ્ ઼અમઅપ, 

ઇભ્ લી઼, પઅપ્, ઈષગ ઇફૉ ઇન્ લ રીિઽદૂ ઈબૉવૂ ઼ૃજફી રીથૉ  બ  ડ ઇફૉ ઼ૃષીચ્ લ ઇક્ષળ્રીઅ વઘષીફૂ ળઽૉસૉ. 

ઇફૉ દૉફી ઼અમઅુ પદ બૃળીષીક જોણષી બણસૉ. 

 ઇળઞનીળ જો યીણૉ  ળઽૉદી ઽ્લ દ્ દૉરફૉ યીણીુજ ૂ / યીણી બઽ જફ્ ઈપીળ ળઞૃ ગળષીફ્ ળઽૉસૉ. જ્લીળૉ  રગીફ બ્દીફૂ 

રીુવગૂફૃઅ ઽ્લ દૉરથૉ ુરવગદફ્ ફઅમળ ઇફૉ ષૂઞ ગફૉગસફ ફઅમળ ઇજૃગ વઘષીફ્ ળઽૉસૉ ઇફૉ ઝૉ  વી મૂવફૂ ટૉળ્ક્ષ 

જોણષીફૂ ળઽૉસૉ. 

 ળીઅપથ ઙૉ઼ ગફૉગસફ ઇફૉ બીઉબ વીઉફધૂ ઙૉ઼ રૉશષદી ગર્ીઽગ્ઑ દૉફૂ ુષઙદ ઈબષીફૂ ળઽૉસૉ. 

 ઞૉ ઼ભ્ લ ૩૱ ષહર્ધૂ ઋબળફ્ ઽ્લ ઇફૉ જૃડથૂફૃઅ કશઘગીણર્  પળીષદ્ ઽ્લ દ્ દૉફ્ ફઅમળ વઘષીફ્ ળઽૉસૉ. (ઈ ુષઙદ 

ઈબષૂ ભળજીલીદ ઝૉ.) 

 જો ઈબ ગ્ઉબથ ગીળફી ળૉસફગીણર્  પળીષદી ફી ઽ્લ ઇફૉ ળૉસફગીણર્  રૉશષષી રીડૉ  ઇળજી ગળૂ ઽ્લ ત્ લીળૉ  ઈબફૉ 

કશઘદી ઽ્લ દૉષી ઽીવરીઅ ળૉસફગીણર્  પળીષદી ઽ્લ દૉષી  લુક્દફૂ કશઘ દધી દૉરફૂ ઼ઽૂ, જૃઅડથૂ કશઘગીણર્  

ઇફૉ ણર્ ીલષીંઙ વીલ઼ન્ ઼ ફૂ ટૉળ્ક્ષ ળઞૃ ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. દૉ ષઙળ ઈબફૉ ફષૃઅ ગીણર્  ઈબષીરીઅ ઈષસૉ ફિઽ. 

 ગૃડૃઅમફી ઞૉ ઼ભ્ લ્ફૂ ઉંરળ ૩૭ ષહર્ ગૉ  દૉધૂ ષપૃ ઽ્લ દૉક મઅફૉ ઽીધફૂ ઈઅઙશૂકફી ુફસીફ (મીલ્રૉડર્ ૂગ) ઈબૂ 

સગસૉ, દધી દૉરફ્ ભ્ડ્ બણીષૂ સગસૉ. 

 ફષી ળૉસફગીણર્  રીડૉફૃઅ ઇળજી ભ્રર્ ઈબ ઞરી ગળીષ્ ત્ લીળૉ  દૉફૂ બઽ જ રૉશષૂ ઼ીજષષૂ ઞ ળૂ બઝૂધૂ ઈ બઽ જ ળઞૃ 

ગલધૂ ફષૃઅ ળૉસફગીણર્  રૉશષૂ સગસ્.ઝૉ. 

 ઈબફૉ ભ્રર્ યળષીફૉ વઙદૂ ગ્ઊ રૃ  ગૉવૂ ઽ્લ દ્ ડ્વ ૂ ફઅમળ :- ૩૱૨૨ ૪૫૫ બબ૨૨ બળ ઞથીષૂ સગસ્. 

 

 

 

(૭) જીવૃ ગૐડૃઅ ુમગ ળૉ સફગીણર્રીઅધૂ ફીર ગરૂ ગળીષષી સૃઅ ગળષૃઅ? 

જીવૃ ળૉસફગીણર્રીઅધૂ ફીર ગરૂ ગળષી રીડૉ  ઇળજી ભ્રર્ ફરૃફ્ ફઅ. ૬ યળષીફૃઅ ળઽૉસૉ. 

ઇળજી બ ગ ફરફૃ્ -૬ (જીળ) ણીઋફવ્ણ ગળષી   https://dcs‐dof.gujarat.gov.in/Images/Form‐4‐Final.pdf 
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(૮) રી અ  ળૉ સફગીણર્  ડર્ ીન઼્ભળ ગળીષષૃઅ ઝૉ દ્ રીળૉ  સૃઅ ગળષૃઅ? 

઼ળગીળ ૂફૂ ફષૂ લ્ઞફી રીથૉ મીગ ણૉણ ળૉસફ ગીણર્  પીળગફૉ ગીણર્  મનવષીફૂ ઞ ળ ફધૂ બળઅદ ૃરી  ઼ ળફીરૃઅ ઇફૉ દૉ ુ ષ  દીળફી 

નૃગીફનીળફૃઅ ફીર ઼ૃપળીષષીફૃઅ ળઽૉસૉ. 

 

(૯) મીળગ્ણણ ળૉ સફગીણર્રીઅ ગૉ ડવૂ ૉથૂક ઋબવબ્પ ઝૉ? 

કર્ર  ગૉ ડૉઙળૂ ગ્ણ 
૩  ઑબૂઑવ-૩ ગ્ણ-૩ 
૪  ઑબૂઑવ-૪ ગ્ણ-૪ 
૫  મૂબૂઑવ ગ્ણ-૫ 
૬  ઑઑષીલ ગ્ણ-૬ 

 

(૱) ફષૃઅ મીળગ્ણૉણ ળૉ સફગીણર્  ગઊ ળૂદૉ ુષયીઞફધૂ રૉશષૂ સગીલ? 

ફષૃઅ મીળગ્ણૉણ ળૉસફગીણર્  ુષયીઞફધૂ રૉશષષી રીડૉ  ઇળજી ભ્રર્ ફરૃફ્ ફઅ. બ યળષીફૃઅ ળઽૉસૉ. 

ઇળજી બ ગ ફરફૃ્ -૭ (બીઅજ) ણીઋફવ્ણ ગળષી  https://dcs‐dof.gujarat.gov.in/Images/Form‐5.pdf 

 

(૯) ઞૃફી ઽલીદ ળૉ સફગીણર્  ગૉ  ઞૉરથૉ ભ્રર્ ફઅ. ૩ યળૉ વ ઝૉ બળઅ દૃ ઽઞૃ ઼ૃપૂ ફષૃઅ મીળગ્ણૉણ ળૉ સફગીણર્  રશૉવ ફધૂ ઇફૉ દૉ ળૉ સફગીણર્  

પીળગ્ફૉ દૉરફૃઅ ગીણર્  ુષયીઞફધૂ રૉશષષી સૃઅ ગળષૃઅ ? 

ઞૃફી ઽલીદ ળૉસફગીણર્  પીળગ્ ગૉ  ઞૉરથૉ ભ્રર્ ફઅ. ૩ યળૉવ ઝૉ. બળઅદૃ ઽઞૃ ઼ૃપૂ ફષૃ મીળગ્ણૉણ ળૉસફગીણર્  રશૉવ ફધૂ દૉષી ળૉસફગીણર્  

પીળગ્ દળભધૂ ગૃડૃઅમફૃઅ ુષયીઞફ ધષીફૉ ગીળથૉ ગીણર્  ુષયીઞફ ગળૂ ફષૃ મીળગ્ણૉણ ળૉસફગીણર્  રશૉ દૉ રીડૉ  દીવૃગીરીઅ રીરવદનીળ 

ગજૉળૂ ઽૉઢશ ફી ઞફ઼ૉષી ગૉન્ ્ણ ઇફૉ સઽૉળ ુષ દીફળરીઅ ટ્ફવ ગજૉળૂ ીળી ફૂજૉ રૃઞમફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીફૂ ળઽૉ ઝૉ. 

ઑગ ળૉસફગીણર્રીઅધૂ ુ ષયીઞફ ગળૂ ઇવઙ મીળગ્ણૉણ ળૉસફગીણર્  રૉશષષી રીડૉ  ુ ફલદ ગળૉવ ફરફૄી ફઅ. બ ફી ભ્રર્ રીઅ ઼ અબૄથર્ ુ ષઙદ્ 

ઇફૉ ઞ ળૂ બૃળીષીકફી મૂણીથ ઼િઽદફૂ ઇળજી ઞફ઼ૃુષપી ગૉન્ ફ બળ ઑડૂષૂડૂ કબળૉડળફૉ ઼ૃ દ ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. 

ઇળજી બ ગ ફરફૃ્ -૭ (બીઅજ) ણીઋફવ્ણ ગળષી  https://dcs‐dof.gujarat.gov.in/Images/Form‐5.pdf 

 

(૬)    “રીઅ” ઇફૉ“રીઅ ષીત઼્ લ”ગીણર્  

 

વીયીધીર્ક:- 
“રી” લ્ઞફી: - ઙળૂમૂ ળૉઘી ઽૉઢશ જીષદી ગૃડૃઅમ્. 

“રી ષીત઼્ લ” લ્ઞફી: - 

 ષીુહર્ગ . ૬.૨૨ વીઘ ગૉ  દૉધૂ કઝૂ ઈષગ પળીષદી રધ્લર ષઙર્ફી બિળષીળ્ 

 ગર્ીમ્લ દૉરઞ સઽૉળૂ ુષ દીળફી દરીર ઈસી મઽૉફ્ 

 બ ગીળ્ 

 ળીજ્લ ઼ળગીળફી ષઙર્- ૫ ઇફૉ ષઙર્- ૬ ફી દરીર ઼અષઙ  બળફૂ ઞગ્લીક ઋબળ ઼ૂપૂયળદૂધૂ ુફરથૄગ ઈબૉવ િભક઼્ 

બઙીળફી ગરર્જીળૂક 
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  લૃ-ષૂફ ગીણર્  પીળગ્. 

 ષીુહર્ગ . ૮ વીઘ ગૉ  દૉધૂ કઝૂ ઈષગ પળીષદી ગૃડૃઅમ્ફી ુ઼ુફલળ ઼ૂડૂટફ્. 

 
રૃખ્લરઅ ૂ ઇરૅદર “રીઅ” ઇફૉ રૃખ્લરઅ ૂ ઇરૅદર ષીત઼્ લ ગીણર્  દ ફ રભદ ગીઢષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ 

 
ઈ ગીણર્  ગીતષી રીડૉ  જો ગ્ઊ ગરર્જીળૂ / ઑઞૉન્ડ / લુક્દ ઈબફૂ બી઼ૉ ફીથીઅફૂ રીઙથૂ ગળૉ  દ્ દૉફૂ દીત્ગીુવગ 

જાથ ઈબફી દીવૃગી ઈળ્ગ્લ ઇુપગીળૂ ૂ ઇફૉ ગ્બ ળૉસફ ુષ દીળરીઅ ણૉ પ્લૃડૂ ઈળ્ગ્લ ઇપૂગીળૂ / રૉણૂગવ 

કભૂ઼ળ ૂફૉ જાથ ગળષૂ ઇધષી 1800-233-1022 ડ્વ ૂ ફઅમળ બળ ુષઙદષીળ  ભળૂલીન ફ્પીષષૂ. 

 
“રીઅ” ગીણર્  ઇફૉ “રીઅ ષીત઼્ લ“ ગીણર્  રીડૉ  ફૂજૉ રઞૃમફી બૃળીષી ઈબષીફી ઝૉ 

“રીઅ” ગીણર્  રીડૉ 

1. ગૃડૃઅમફ્ 0 ધૂ 20 ફી ગ્ળ ષચ્જૉફ્ મૂ.બૂ.ઑવ. ફ્ નીઘવ્ / સઽૉળૂ ુષ દીળ રીડૉ  ઼ૃષથર્ઞલઅદૂ સઽૉળૂ 

ળ્ઞઙીળ લ્ઞફીફૃઅ ગીણર્   

2. ળીસફ ગીણર્   

3. કશઘફ્ બૃળીષ્ (ઈપીળ ગીણર્  , જૃડથૂ ગીણર્  ષઙૉળૉ  ) 

 
“રીઅ ષીત઼્ લ” ગીણર્  રીડૉ   

1. ગૃડૃઅમફ્ઈષગફ્ નીઘવ્ 

2. ળીસફ ગીણર્   

3. કશઘફ્ બૃળીષ્ (ઈપીળ ગીણર્  , જૃડથૂ ગીણર્  ષઙૉળૉ  ) 

 
ફ પ :  

(1)  ગૃડૃઅમનૂઢ 1 (ઑગ) ઞ “રીઅ” ઇધષી “ રીઅ ષીત઼્ લ “ ગીણર્  ગતીષષીફૃઅ ળઽૉસૉ.  

(2)  “રીઅ ષીત઼્ લ“ ગીણર્  નળ 3 ષહ ળૂન્લૃ ગળીષીફૃઅ ળઽૉસૉ. 

  




