જાહેર ખબર

સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા ધિભાગ,
ધનયામક, ધિકસતી જાધત કલ્યાણ,

બ્લોક નં.૪, ત્રીિો માળ, ડૉ.જીિરાિ મહેતા ભિન,ગાંિીનગર.
માનિ ગરીમા યોિના (િર્ષ ૨૦૨૧-૨૨)

ધનયામક, ધિકસતી જાધત કલ્યાણની કચેરી, ગાંિીનગર દ્વારા માનિ ગરીમા યોિના હેઠળ

ુ તી અને ધિચરતીરાજ્યના સામાજિક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાત િગષ, આધથિક રીતે પછાત િગષ, લઘમ

ધિમક્ુ ત જાધતઓના લાભાથીઓને સાિનો/ટુલ કીટ્સ પરુ ા પાડી સ્િરોિગારી આપિાની યોિના અમલમાં
ુ ાર સાિનો/ટુલ કીટ્સ આપિામાં આિનાર છે .
છે . જેમાં જુદા-જુદા િંિાઓ/વ્યિસાયો માટે ધનયમોનસ

સદરહું યોિના હેઠળ લાભ મેળિિા ઇચ્છતા અને સરકારશ્રીએ ઠરાિેલ માપદં ડોની પાત્રતા

િરાિતા

અરિદારઓ

પાસેથી

esamajkalyan.gujarat.gov.in પર

ુ ી ઓનલાઇનથી અરજીઓ મંગાિિામાં આિે છે .
૩૧/૦૭/૨૦૨૧ સિ

તા.૧૨/૦૭/૨૦૨૧

થી

તા.

(૧) માનિ ગરીમા યોિનામાં સહાય મેળિિા માટેની અરજી ઓનલાઇન િ કરિાની રહેશે. અરજી

ુ ી મળે લ અરજી દફતરે
સાથેના િરૂરી ડોક્યુમેન્ટ પણ ઓનલાઇન અપલોડ કરિાના રહેશ.ે અધર
કરિામાં આિશે.

(૨) અરિદારના કુ ટુંબની િાધર્િક આિક ગ્રામ્ય ધિસ્તાર માટે રૂ.૧,૨૦,૦૦૦/- અને શહેરી ધિસ્તાર માટે
રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- થી િધ ુ હોિી િોઇએ નહી.

(૩) ધિચરતી ધિમક્ુ ત જાધત તેમિ સામાજિક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાત િગષ પૈકી અધત પછાત જાધત માટે
આિક મયાષદાન ંુ િોરણ લાગ ંુ પડશે નહી.

(૪) અરિદારની ઉંમર જાહેરાતની તારીખે ૧૮ િર્ષથી ઓછી નહી અને ૬૦ િર્ષથી િધ ુ ન હોિી િોઇએ.
ુ રાત રાજ્યના અન્ય
(૫) અગાઉના િર્ોમાં અરિદાર કે તેમના કુ ટુંબના સભ્યોએ આ ખાતા દ્વારા કે ગિ
ખાતા, એિન્સી કે સંસ્થામાંથી આ પ્રકારની સહાય મેળિેલ હોિી િોઇએ નહહ.

(૬) આ યોિનનો લાભ કુ ટુંબમાંથી કોઇ એક િ વ્યક્ક્તને એક િ િાર મળિાપાત્ર છે .

(૭) જિલ્લા કચેરીના અધિકારીશ્રી/કમષચારીશ્રી દ્વારા િરૂરી િણાય તો ચકાસણી અથષ ઓરીઝનલ ડોક્યુમેન્ટ
માગિામાં આિે ત્યારે બતાિિાના રહેશે.

(૮) િર્ષ ૨૦૨૦-૨૧માં અરજી કરે લ હોય અને તે ડ્રોમાં પસંદ થયેલ ન હોય તો નિેસરથી ફરી અરજી
કરી શકાશે.

(૯) જે તે વ્યિસાય માટેની સરકાર માન્ય તાલીમ લીિેલ હોય તેિા અરિદારોને અગ્રતા આપિામાં
આિશે.

(૧૦) માનિ ગરીમા યોિનામાં સહાય મેળિિા અંગેની ધિગતો esamajkalyan.gujarat.gov.in

ુ ષ અભ્યાસ કરી અરિદારએ ઓનલાઇન અરજી કરિાની રહેશ.ે તેમિ
પર દશાષિેલ છે . જેનો સંપણ

ધિશેર્ માહહતી જિલ્લાના નાયબ ધનયામકશ્રી/ જિલ્લા સમાિ કલ્યાણ અધિકારીશ્રી,(ધિકસતી જાધત)
ની કચેરીમાંથી પણ મળી રહેશે.

(૧૧) માનિ ગરીમા યોિનામાં સહાય મેળિિા બાબતે કોઇ પ્રશ્ન ઉપક્સ્થત થશે તો ધનયામક, ધિકસતી
ુ રાત રાજ્ય, ગાંિીનગરનો ધનણષય આખરી રહેશે.
જાધત કલ્યાણ ખાત,ુ ગિ

સ્થળ:- ગાંિીનગર

તા:- ૦૯/૦૭/૨૦૨૧

સહી/-

(એન.એ.ધનનામા IAS)
ધનયામક

ધિકસતી જાધત કલ્યાણ

ુ રાત રાજ્ય, ગાંિીનગર
ગિ

ધનયામક ધિકસતી જાધત કલ્યાણ ખાતા દ્વારા અમલીત માનિ ગરીમા
યોિનામાં સહાય મેળિિા માટેના માપદં ડ
(૧) માનિ ગરીમા યોિનામાં સહાય મેળિિા માટેની અરજી ઓનલાઇનથી િ કરિાની રહેશે. અરજી
ુ ી મળે લ અરજી
સાથેનાિરૂરી ડોક્યુમેન્ટ પણ ઓનલાઇનથી અપલોડ કરિાના રહેશે. તથા અધર
નામંજૂર (રદ) ગણાશે.
(૨) અરિદારના કુ ટુંબની િાધર્િક આિક ગ્રામ્ય ધિસ્તાર માટે રૂ.૧,૨૦,૦૦૦/- અને શહેરી ધિસ્તાર માટે
રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- થી િધ ુ હોિી િોઇએ નહી.
(૩) ધિચરતી ધિમક્ુ ત જાધત તેમિ સામાજિક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાત િગષ પૈકી અધત પછાત જાધત માટે
આિક મયાષ દાન ંુ િોરણ લાગ ંુ પડશે નહી.
(૪) અરિદારની ઉંમર જાહેરાતની તારીખે ૧૮ િર્ષથી ઓછી નહી અને ૬૦ િર્ષથી િધ ુ ન હોિી િોઇએ.
ુ રાત રાજ્યના અન્ય
(૫) અગાઉના િર્ોમાં અરિદાર કે તેમના કુ ટુંબના સભ્યોએ આ ખાતા દ્વારા કે ગિ
ખાતા એિન્સી કે સંસ્થામાંથી આ પ્રકારની સહાય મેળિેલ હોિી િોઇએ નહહ.
(૬) એક મોબાઇલ નંબર પરથી એક િ અરજી કરિાની રહેશે.
ુ ષતા
(૭) જિલ્લા નાયબ ધનયામક/જિલ્લા સમાિ કલ્યાણ અધિકારીશ્રી, (ધિકસતી જાધત) દ્વારા અરજીમાં પત
ુ ષતા કરિાની રહેશે. ત્યાર બાદ મળે લ અરજી
કરિા િણાિિામાં આિે તો હદન-૧૫માં અરિદારએ પત
રદ ગણાશે.
(૮) ઓનલાઇન કરે લ અરજીન ંુ સ્ટેટસ જાણિા િેબસાઇટ િોતા રહેવ.ંુ
(૯) માનિ ગરીમા યોિનામાં સહાય મેળિિા અંગે ની ધિગતો esamajkalyan.gujarat.gov.in પર
જિલ્લાના નાયબ ધનયામકશ્રી/ જિલ્લા સમાિ કલ્યાણ અધિકારીશ્રી,(ધિકસતી જાધત) ની કચેરીમાંથી
પણ મળી રહેશે.
(૧૦) આ યોિનનો લાભ કુ ટુંબમાંથી કોઇ એક િ વ્યક્ક્તને એક િ િાર મળિાપાત્ર છે .
(૧૧) જિલ્લા કચેરીના અધિકારીશ્રી/કમષચારીશ્રી દ્વારા િરૂરી િણાય તો ચકાસણી અથષ ઓરીઝનલ ડોક્યુમેન્ટ
માગિામાં આિે ત્યારે બતાિિાના રહેશે. જેથી એક કુ ટુંબમાંથી એક કરતા િિારે અરજી કરે લ હોય તો
તેિી અરજીઓ રદ ગણાશે.
(૧૨) િર્ષ ૨૦૨૦-૨૧માં અરજી કરે લ હોય અને તે ડ્રોમાં પસંદ થયેલ ન હોય તો તેિા અરિદારોએ
નિેસરથી ફરી અરજી કરી શકાશે.
(૧૩) અરિદારએ જે તે વ્યિસાય માટેની સરકાર માન્ય તાલીમ લીિેલ હોય તેિા અરિદારને અગ્રતા
આપિામાં આિશે.
ુ :
(૧૪) આ યોિનાનો લાભ અરિદારને ચાલ ુ િર્ષ લીિેલ/મળે લ ન હોય તો તે અરિદાર બીજા િર્ષ પન
અરજી કરી શકે છે .
(૧૫) અરજી મંજૂર/નામંજૂર કરિાની સતા જિલ્લા અધિકારીશ્રીની રહેશે. જે અંગે બીિો કોઇ હકદાિો કરી
શકશે નહી.
ે રી આપિાની રહેશે.
(૧૬) ટુલ હકટ્સના લાભાથીએ નોટરાઇઝ સોગંદનામાથી ધનયત કરે લ બાંહિ
(૧૭) માનિ ગરીમા યોિનામાં સહાય મેળિિા બાબતે કોઇ પ્રશ્ન ઉપક્સ્થત થશે તો ધનયામક, ધિકસતી
ુ રાત રાજ્ય, ગાંિીનગરનો ધનણષય આખરી રહેશે.
જાધત કલ્યાણ ખાત,ુ ગિ
(૧૮) ઘણા અરિદારો ઓનલાઇન અપલોડ કરિાના થતા ડોક્યુમેન્ટને બદલે કોરા કાગળ/લેખીત
બાહેિરીઓ અપલોડ કરતા હોય છે . તો આિી અરજીઓ ધ્યાને લીિા ધસિાય દફતરે કરિામાં
આિશે.
(૧૯) િો લક્ષયાંક કરતા િધ ુ અરજીઓ મળશે તો નાણાકીય તથા ભૌધતક લક્ષયાંકની મયાષ દામાં અરજીઓ
ુ રાઇઝ ડ્રો કરિામાં આિશે, ડ્રોમાં પસંદ થયેલ અરજીઓને િ
પસંદ કરિા માટે ઓનલાઇન કોમ્્યટ
ટુલ હકટ્સઆપિામા આિશે બાકી રહેલ અરજીઓ દફતરે કરિામાં આિશે.આિા અરિદારો
આગળના િર્ષમાં ફરી અરજી કરી શકશે.
સહી/(એન.એ.ધનનામા IAS)
ધનયામક
ધિકસતી જાધત કલ્યાણ
ુ રાત રાજ્ય, ગાંિીનગર
ગિ

