જાહેર ખબર

સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા ધિભાગ,
ધિકસતી જાધત કલ્યાણ,

બ્લોક નં.૪, ત્રીિો માળ, ડૉ.જીિરાિ મહેતા ભિન,ગાંિીનગર.
માનિ ગરીમા યોિના (િર્ષ ૨૦૨૨-૨૩)

નિયામક, નિકસતી જાનત કલ્યાણિી કચેરી, ગાાંધીિગર દ્વારા માનિ ગરીમા યોિના હેઠળ રાજ્યિા

સામાજિક અિે શૈક્ષણણક રીતે પછાત િગગ, આનથિક રીતે પછાત િગગ, લઘુમતી અિે નિચરતી- નિમુક્ત જાનતઓિા
લાભાથીઓિે સાધિો/ટુલ કીટ્સ પુરા પાડી સ્િરોિગારી આપિાિી યોિિા અમલમાાં છે . જેમાાં જુ દા-જુ દા ધાંધાઓવ્યિસાયો માટે નિયમોનુસાર સાધિ/ટુલ કીટ્સ આપિામાાં આિિાર છે .

સદરહુ ાં યોિિા હેઠળ લાભ મેળિિા ઇચ્છતા અિે સરકારશ્રીએ ઠરાિેલ માપદાં ડોિી પાત્રતા ધરાિતા

અરિદારઓ પાસેથી esamajkalyan.gujarat.gov.in પર તા.૧૬/૦૬/૨૦૨૨ થી તા.૩૦/૦૬/૨૦૨૨ સુધી

ઓિલાઇિથી અરજીઓ માંગાિિામાાં આિે છે .
િાણાકકય િર્ગ ૨૦૨૧-૨૨િી માંજુર થયેલ અરજીઓિી સાંખ્યા લક્ષયાાંક કરતા ખુબિ િધારે હોિાથી, નિધાગરીત
લક્ષયાાંકિી મયાગદાિે ધ્યાિમાાં રાખી માંજુર થયેલ અરજીઓિો કોમ્પ્યુટરાઇઝ ડ્રો કરિામાાં આિેલ. કોમ્પ્યુટરાઇઝ

ડ્રોમાાં જે અરજીઓ પસાંદ થયેલ િ હતી તે િી અરજીઓિે અરિદારોિા નિશાળ કહતિે ધ્યાિમાાં લઇ સરકારશ્રી
દ્વારા આગામી િર્ગ (૨૦૨૨-૨૩)માાં કેરી ફોરિડગ કરિાિો નિણગય લેિામાાં આિેલ. પરાં ત ુ નિચે દશાગિેલ જિલ્લાઓમાાં
લક્ષયાાંક સામે પુરતા પ્રમાણમાાં જાનતિાઇઝ અરજીઓ મળે તે માટે તે જિલ્લાઓમાાં સબાંનધત જાનતઓિા લોકો
ઓિલાઇિ અરજી કરી શકશે, જેિી ખાસ િોંધ લેિી.



સામાજિક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાત િગષ માટે િડોદરા,છોટા ઉદે પરુ ,ખેડા, નમષદા,નિસારી,પંચમહાલ,

સુરત, તાપી.

ધિચરતી- ધિમુક્ત જાધત માટે ભરૂચ,બોટાદ,દે િભ ૂધમ દ્વારકા,ખેડા,પંચમહાલ,પાટણ,સાબરકાંઠા,સુરત

(૧) માિિ ગરીમા યોિિામાાં સહાય મેળિિિા માટે િી ઓિલાઇિ અરજી કરી િરૂરી ડોક્યુમેન્ટ ઓિલાઇિ
અપલોડ કરિાિા રહેશે. અધુરી મળે લ અરજી દફતરે કરિામાાં આિશે.
(૨) અરિદારિા કુ ટુાંબિી િાનર્િક આિક ગ્રામ્પય નિસ્તાર માટે રૂ.૧,૨૦,૦૦૦/- અિે શહેરી નિસ્તાર માટે
રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- થી િધુ હોિી િોઇએ િહી.

(૩) નિચરતી નિમુક્ત જાનત તેમિ સામાજિક અિે શૈક્ષણણક રીતે પછાત િગગ પૈકી અનત પછાત જાનત માટે
આિક મયાગદાનુ ાં ધોરણ લાગુાં પડશે િહી.
(૪) અરિદારિી ઉંમર જાહેરાતિી તારીખે ૧૮ િર્ગથી ઓછી િહી અિે ૬૦ િર્ગથી િધુ િ હોિી િોઇએ.
(૫) અગાઉિા િર્ોમાાં અરિદાર કે તેમિા કુ ટુાંબિા સભ્યોએ આ ખાતા દ્વારા કે ગુિરાત રાજ્યિા અન્ય
ખાતા, એિન્સી કે સાંસ્થામાાંથી આ પ્રકારિી સહાય મેળિેલ હોિી િોઇએ િકહ.

(૬) આ યોિિો લાભ કુ ટુાંબમાાંથી કોઇ એક િ વ્યક્ક્તિે એક િ િાર મળિાપાત્ર છે .

ે
(૭) માિિ ગરીમા યોિિામાાં સહાય મેળિિા અંગેિી નિગતો esamaj kal yan.guj arat .gov.i n પર દશાગિલ
ુ ગ અભ્યાસ કરી અરિદારએ ઓિલાઇિ અરજી કરિાિી રહેશે. તેમિ
છે .જેિો સાંપણ

નિશેર્ માકહતી

જિલ્લા િાયબ નિયામકશ્રી/જિલ્લા સમાિ કલ્યાણ અનધકારીશ્રી,(નિકસતી જાનત) િી કચેરીમાાંથી પણ મળી રહેશે.
(૮) માિિ ગરીમા યોિિામાાં સહાય મેળિિા બાબતે કોઇ પ્રશ્ન ઉપક્સ્થત થશે તો નિયામક, નિકસતી
જાનત કલ્યાણ ખાતુ, ગુિરાત રાજ્ય, ગાાંધીિગરિો નિણગય આખરી રહેશે.

સ્થળ:- ગાાંધીિગર

તા:- ૧૪/૦૬/૨૦૨૨

(એિ.એ.નિિામા IAS)
નિયામક

નિકસતી જાનત કલ્યાણ

ગુિરાત રાજ્ય, ગાાંધીિગર

