મા�હતી અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫
પ્રક-૧
પ્રસ્તા 
૧.૧ આ �ુસ્તી કા(મા�હતી અિધકાર અિધિનયમ -૨૦૦૫) ની પા પદ� ૂિમકા અગેની �ણકાર�
આ કાયદો તા.૧૨-૧૦-૨૦૦૫ થી અમલમાં આવેલ છે . પ્રત્યેધક�હ�ર સ�ામડળના કામકાજમાં પારદશર્
ુ ી આ કાયદો �હ�ર સ�ામડળના િનયત્રણહ�ઠળની મા�હત
્ ંચ- આપવાના હ��થ
અને જવાબદાર� ને ઉત્ત�
નાગર�કો મેળવી શક� તે જ�ર� છે . ભારતના દર� ક નાગર�કને �ણકાર� મળે તે માટ� આ કાયદો અિત
મહત્વકનો બની રહ� છ.આનાથી નાગર�કોની �ણકાર�માં પણ વધારો થાય છે .સાક્ષર બન્યા  પછ� બી�ુ પા
મા�હતીથી �ણકાર બનવા�ુ છે .
� ઃુ - આ �ુસ્ત.કાનો ઉદ�સ
૧.૨ આ �ુસ્તી◌ેકાનો ઉદ�/ હ�
દર� ક નાગર�કને વહ�વટ� બાબતોની �ણકાર� મળે
અને તેના દવારા તે પોતાના પ�ોનો ઝડપી િનરાકરણ કરાવી શક�.
૧.૩ આ �ુસ્તી કા કઇ વ્ ય�ક/સસ્થાવ/સગઠનોને ઉબ્ય્ઠળનખ્શર.:- આ �ુસ્તી કા દર�ક વ્યજ�કતઓ �હ�
� સસ્થા્ઓન ઉપ્લબ છે .
સગઠનો તથા �હર
૧.૪ આ �ુસ્તી કામાં આપેલ મા�હતી�ુ માળ�ુ:- આ �ુસ્ત/કામાં માળ�ુ સામેલ છે .
૧.૫ વ્યાસખ્યા(પસ્તીખકામાં વાપર�લ �ુદા�ુદા શબ્દો) :-મા�હતી અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫
૧.૬ કોઇ વ્યી�કત આ માિતી �ુસ્તીનકામાં આવર� લીધેલ િવષયો અગે વ�ુ મા�હતી મેળવવા માગે 
� મા�હતી અિધકાર�/ મદદનીશ મા�હતી અિધકાર�
તે માટ� સપકર ્ વ્યો�ક- જમહર
૧.૭ આ �ુસ્તીયકામા ઉપ્લબ્ધ ન હોય તેવી મા�હતી મેળવવા માટ�ની કાયર્પધ્ધેિત અન:-જો કોઇ નાગર�ક
આ મા�હતી અિધિનયમ હ�ઠળ મા�હતી મેળવવા અર� કર� તો તે અન્વ યે �હ�ર મા�હતી અિધકાર�શ્રી
િનણર્ય �ુજબ લેવાની થતી જ�ુર� ફ� ભરવાથી મા�હતી મેળવી શક� છ. �બઝનેશ,દસ્તા્વે� ર�કડર્ માટ
�ા. પ૦૦/- સામાન્યે મા�હતી માટ� લેવાની થતી િનયમો�ુસાર ની ફ� દર�ક પાનાની ઝેરોક્ષ ફ. ૫/-લેખે
બી.પી.એલ. કાડર ્ધારક માટ� ફ� �ુ કોઇ ધોરણ નથ.
-૨પ્રક-૨ (િનયમ સગ્-૧)
સગઠનની િવગતો, કાય� અને ફરજો
� તત્ર ઉદ્દ�/ હ�
� ુ :- �જલ્લાના અ�.�િતના લોકો માટ� સરકારશ્રીએ અમલમાં �ુક�લ યોજનાઓ
૨.૧ �હર
અમલીકરણની કામગીર� તથા સામા�ક ન્યાંય સિમિતને લગતી કામગીર
૨.૨ �હ�ર તત્ર�ુ િમશ/ �ુરદ�શીપ�ુ ં (િવઝન) :- કમર્ચાર�ઓ દવારા સમયસર કામનો અને લોકોના
પ�ોનો િનકાલ લાવી લોકોને પડતી �ુશ્ક� લીઓ �ુર કરવી અને ત્રણેય સ્તપચાયતોનો સ્વસશાસનના
એકમો તર�ક� કામ કર� ગ્રામ્યો પ �વનધોરણ ઉચ્�ુ લાવ�ુ.
૨.૩ �હ�ર તત્રનો �ૂકો ઇિતહાસ અને તેની રચનાનો સદભ- તા.૧-૪-૧૯૬૩થી પચાયતી રાજની સ્થાએપન
થતાં ગ્ર,તા�ુકા અને �જલ્લા પચાયત અસ્તીનત્વેઆવતાં સ�ા િવકન્દ�કરણ દવારાલોકોના પ્ર�ો

ઝડપી િનકાલ�ુ આયોજન
૨.૪ �હ�ર તત્રની ફરજ:- કમર્ચાર�ઓ/પદાિધકાર�ઓ દવારા લોકોના પ�ોનો િનકાલ લાવવા તત્રન
સક્ષમ બનાવ.
૨.૫ �હ�ર તત્રની �ુખ્�્પ્ર�/ કાય� :- નાગર�કોના પ�ોનો િનકાલ તથા સરકાર દવારા સાપવામાં
આવેલ કામગીર�
૨.૬ �હ�ર તત્ર દ્વારા આપવામાં આવતી સેવાઓની યાદ� અને તે�ુ સ�ક્ષ :અમર� લી �જલ્લો૧૧ તા�ુકાઓમાં વહ�ચાયેલો છે . �જલ્લા કક્ષએ �જલ્લા પ,તા�ુકા કક્ષાએ તા�ુક
પચાયત અને ગ્રામ્યત લેવલે ગ્રામ પચાયત અમલમ.
૨.૭ �હ�ર તત્રના રા, િનયામક કચેર�, પ્રદ�શ �જલ, બ્લોતક વગેર� સ્તપરો સસ્થાવગત માળખ
આલેખ (જયાં લા�ુ પડ�ુ હોય ત્યા):- રાજય કક્ષાએ િનયામકશ્રી.�િત કલ્યાક
,�જલલા કક્ષાએ �જલ
સમાજકલ્યા ણ અિધકાર� અને તા�ુકા કક્ષએ સમાજકલ્યા ણ ન
૨.૮ �હ�ર તત્રની અસરકારકતા અને કાયર્ક્ષમતા વધારવા માટ�ની લોકોની પાસેથી અ લોકો
પોતાની �ુશ્ક�◌ેલીઓ અને ફર�યાદો તથા યોજનાની અમલવાર�માં થતી ગેરર�તીઓ અગે સતકર્તા રાખ
ર�ુઆત કર� અને કામોમાં સહભાગી થઇ વ�ુ સારા અમલીકરણ માટ� �ુચનોઆપે તેવી અપેક્ષા .
૨.૯ લોક સહયોગ મેળવવા માટ�ની ગોઠવણ અને પધ્ધટિતઓ:- લોકોના �ુટાયેલા પ્રિતિનિધઓ ના િનય
અને દ�ખર�ખ હ�ઠળ કામગીર� થાય છે . સરકારશ્રીની િવિવધ યોજનાઓના અમલીક માટ� પણ િશ�બરો
બેઠકો યોજવામાં આવે છે .
૨.૧૦ સેવા આપવાના દ�ખર�ખ િનયત્રણ અને �હ�ર ફર�યાદ િનવારણ માટ� ઉપ્ તત્ લોકોની
ફર�યાદોના િનવારણ માટ� નાગર�ક અિધકનારપત્ર અમલમાં 
૨.૧૧ �ુખ્ય  કચેર� અને �ુદા �ુદા સ્તફરોએ આવેલી અન્યન કચેર�ઓના સરનામ(વપરાશકારને
સમજવામાં સરળ પડ� તે માટ� �જલ્લા વાર વગ�કરણ કર.)
�જલ્લાકક્:- �જલ્લા સમાજકલ્યા ણ અિધકાર� �જલ્લા પચાયત કચેરમર� લી
તા�ુકા કક્ષ:- તા�ુકા સમાજકલ્યાઅણ િનર�ક્ષક તા�ુકા પચાયત કચેર�.અમર� લી
૨.૧૨ કચેર� શ� થવાનો સમય :- સવાર� ૧૦.૩૦
કચેર� બધ થવાનો સમય : સા� ૧૮.૧૦
-૩પ્રક-૩ (િનયમ સગ્-૨)
અિધકાર�ઓ અને કમર્ચાર�ઓની સ�ા અને ફરજ
૩.૧ સસ્થા ના અિધકાર�ઓ અને કમર્ચાર�ઓની સ�ા અને ફરજોની િવગતો આ.
હોદ્દ:- �જલ્લા સમાજકલ્યાઓણ અિધકાર� સ�
વહ�વટ� :- સામા�ક ન્યાલય અને અિધકાર�તા િવભાગ હ�ઠળની યોજનાઓ ના અમલીકરણ અગેની કામગીર
નાણાક�યઃ- ગ્રાટ ઉગવવી તથા લાભાથ�ઓને સહાય �ુકવવી અને સસ્થ/હાઇસ્�ુરલોને ગ્િશસ્ય�ુત

ફાળવવી.
અન્યવ:- પચાયત પદાિધકાર�શ્રીઓ દવારા અિનયિમતતા બાબતની ફર�યાદ આવે ત્યા◌ીર�સરકારશ્રીના ઠ
તથા પચાયત અિધિનયમ તથા તે હ�ઠળના િનયમો પ�રપત્રો ધ્યાિ◌ને લકામગીર�/ પગલાં લેવામાં આવે
છે .
ફરજો :- �જલ્લા િવકાસ અિધકાર�સશ,િનયામકશ્રી અ.�તી કલ્યા ણ તથા સામા�ક ન્યા
અને અિધકાર�તા િવભાગ દવારા આપવામાં આવેલ �ુચનાઓ, ઠરાવો,પ�રપત્ર પાલન કર�ુ. તેમજ
ઠરાવોની તાબાની અમલવાર� કરવાની કામગીર�.
-૪પ્રક-૪ (િનયમ સગ્-૩)
કાય� કરવા માટ�ના િનયમો, િવિનયમો, � ૂચનાઓ િનયમસગ્રહ અને દફત
૪.૧ �હ�ર તત્ર અથવા તેના િનયત્રણ હ�ઠળના અિધકારોઓ અને કમર્ચાર�ઓએ  કરવાના
િનયમો,િવિનયમો,� ૂચનાઓ,િનયમસગ્રહ અને દફતરોની યાદ� નીચે ન� ૂનો દર� ક પ્રકારના દસ્તા◌ાવેજ મા
ભરવાનો છે .
દસ્તા◌ોવેજ�ુ નામ/ મથા�ઃ- દસ્તારવેજનો પ્ર-િનયમો
આ શાખા �ુજરાત પચાયત અિધિનયમ તથા તે હ�ઠળના િનયમો અને સરકારશ્રી ના વખતોવખતન
ઠરાવો,પ�રપત્,સચનાઓને ધ્યા◌ાન
લઇ કામગીર� કર� છે .
દસ્તા◌ાવેજ
પર�ુ �ુ�ુ લખાણ સરના�ુ વ્યર�કતનેિનયમો,િવિનયમો,� ૂચનાઓ સમાજ કલ્ય�ણ શાખા
�જ.પં અમર� લી
િવભાગ દ્વારા િનય,િવિનયમો,� ૂચનાઓ,િનયમસગ્રહ અને દફતરોની નકલ માટ� લેવાની ફ(જો
હોય તો)
-૫પ્રક-૫ (િનયમસગ્-૪)
નીિત ઘડતર અથવા નીિતના અમલ સબધી જનતાના સભ્યો  સાથે સલા-પરામશરઅથવા તેમના
પ્રિતિનિધત્વવ માટ�ની કોઇ વ્યાવસ્થા  હોય તો તેની
િનિત ઘડતર :
૫.૧ :- �ુ િનિતઓના ઘડતર માટ� જનતાની અથવા તેના પ્રિતિનિધઓની સલ-પરામશર્/સહભા�ગતા
મેળવવા માટ�ની કોઇ જોગવાઇ છે? જો હોય તો, નીચેના ન� ૂનામાં આવી નીિતની િવગતો આપો.
અ.નં .
િવષય / �ુસદ્દો �ુ જનતા
સહભા�ગતા �ુિનિ�ત કરવા�ુ જ�ર� છે ?
(હા / ના)
જનતાની સહભા�ગતા મેળવવા માટ�ની વ્યયવસ્થ

૧ સમાજકલ્યા◌ાણને લગતી યોજનાઓન
અમલ બાબતે ઉપ્લબ થતી ફર�યાદો�ુ િનવારણ
હા નાગ�રક અિધકાર અમલમાંછે. ઉપ્લબ કોઇપણ નાગ�રકની ફર�યાદ ધ્યા નલેવામાં આવે છે .
ગ્રામસભા માધ્યઅમ દ્વારાપણ જનતા 
તેના પ્રિતિનિધઓની સલ લેવામાં આવે છે . આનાથી
નાગ�રકને કયા આધાર� િનિતિવષયક બાબતોના ઘડતર અને અમલમાં જનતાની સહભા�ગતા ન�� કરાઇ છે
તે સમજવામાં મદદ થશે.
-૬–
નીિતનો અમલ :
૫.૨ �ુ નીિતઓના અમલ માટ� જનતાની અથવા તેમના પ્રિતિનિધઓની સલ-પરામશર/ સહભા�ગતા
મેળવવામાટ�ની કોઇ જોગવાઇ? જો હોય તો, આવી જોગવાઇઓની િવગતો નીચેના ન� ૂનામાં આપો.
અ.ન. િવષય / �ુદ્દો �ુ જનતાની સહભા�ગ
�ુિનિ�ત કરવા�ુ જ�ર� છે ?
(હા / ના)
જનતાની સહભા�ગતા મેળવવા માટ�ની વ્યદવસ્થ
૧ અપીલ ના ગ્ર/તા�ુકા/�જલ્લા કક્ષાએ �ૂટાયેલા પ્રિતિન દ�ખર�ખ હ�ઠળ/િનયત્રણહ�ઠ
કામગીર� થાય છે .
સિમિતઓમાં �ુથનાં �ુટાયેલ પ્રિતિનિધઓ પોતા ર�ુઆતો/અ�ભપ્રાય આપે . ગ્રામસભાનામાધ્યતમ દ્
પણ સામાન્યજ નાગ�રક િનિતઓના અમલમાસહભાગી થઇ શક� છે .
૨ પ્રથિમક તપ

હા

૩ ખાતાક�ય તપાસ

ના
પ્રક-૬ (િનયમસગ્-૫)

�હ�ર તત્ર અથવા તેના િનયત્રણ હ�ઠળની વ્ય �કતઓ પાસેના દસ્તાછવેજોન
અગે� ુ પત્
૬.૧:- સરકાર� દસ્તાવવેજો િવશેની મ
હ�તી આપવા નીચેના ન� ૂનાનો ઉપ્લબ કરશો. જયાં આ
દસ્તા વેજો ઉપ્લછે તેવી જગ્યાશઓ �વી ક� સ�ચવાલય કક
, િનયામકની કચેર� કક્,અન્યાન
ઉલ્લે કરો.
અ.ન. દસ્તા વેજની કક્ષા દસ્તાયવેજ�ુ નામ
તેની એક લીટ�માં ઓળખાણ દસ્તામવેમેળવવાની
કાયર્પ�ધ્ધકનીચેની વ્યી�કત પાસ છે / તેના િનયત્રણમ છે .
૧સામા�જક ન્યાધસિમિતની બેઠકો અને યોજનાક�ય કામગીર� મીટ�ગના ઠરાવો,િશસ્તનનપગાલ અગેના
�ક
ુ મો િવગેર� અર� સાથે િનયત કર�લ ફ� ભર� મેળવવાની રહ�.
�જલ્લા સમા કલ્યા◌ાણ અિધકાર
�જ.પ.અમર� લી

-૭પ્રક-૮ (િનયમસગ્-૭)
સરકાર� મા�હતી અિધકાર�ઓનાં નામ, હોદ્દો અને અન્યક િવ
૮.૧ �હ�ર તત્રના સરકાર� મા�હતી અિધકાર, મદદનીશ સરકાર� મા�હતી અિધકાર�ઓ અને
િવભાગીય કાયદાક�ય (એપલેટ) સ�ાિધકાર� િવશેની સપકર ્ મા�હતી નીચેના ન�ૂનામાં આપ.
સરકાર� તત્ર�ુ ના: સમાજ કલ્યા્ણ શાખા �.પ.અમર� લી
મદદનીશ સરકાર� મા�હતી અિધકાર�ઓ :
અ.ન. નામ હોદ્દો .ટ�.ડ�.કોડ
ફોન નબર ફ�કસ ઇ-મેઇલ સરના�ુ કચેર� ઘર
સરકાર� તત્ર�ુ ના: સમાજ કલ્યા્ણ શાખા �.પ.અમર� લી મદદનીશ સરકાર� મા�હતી અિધકાર�ઓ :
અ.ન. નામ હોદ્દો .ટ�.ડ�.કોડ
ફોન નબર ફ�કસ ઇ-મેઇલ સરના�ુ
કચેર� ઘર
૧
શ્રી .ડ�.સરવૈયા �જ.સ.ક.અિધકાર�
૦૨૭૯૨ ૨૨૩૨૧૭
�જ.પ.અમર� લી
સમાજ કલ્યાકણશાખ
સમાજ કલ્યાકણશાખ
�જ.પ.અમર� લી
-૮પ્રક-૯
િનણર્ય લેવાની પ્ર�ક્રયામાં અ�ુસરવાની કાયર્
૯.૧ �ુદા �ુદા �ુદ્દાઓ અગે િનણર્ય લેવા માટ� કઇ કાયર્પધ્ધરિત અ�ુસરવામાં આ
?)
:-પચાયત અિધિનયમ તથા તે અન્વ યેના િનયમોને ધ્યાકને લઇ િનણર્ય લેવાની કાયર્પધ
અ�ુસરવામાં આવે છે .
(સ�ચવાલય િનયમસગ્રહ અને કામકાજના િનયમોના િનયમસ, અન્ય  િનયમ/ િવિનયમો
વગેર�નો સદભર્ ટાક� શકાય)
૯.૨ અગત્યાની બાબતો માટ� કોઇ ખાસ િનણર્ય લેવાની દસ્તાઇવે� કાયર્પ�ધ્/ઠરાવેલી
કાયર્પધ્ધ િત/િનયત માપદં ડો/ િનયમો કયા કયા છે? િનણર્ય લેવા માટ� કયા કયા સ્તર
િવચાર કરવામાં આવે છે ?:- �જલ્લા પચાયત કક્
૯.૩ િનણર્યને જનતા �ુધી પહ�ચાડવાની કઇ વ્યકવસ્થાછ
? પોષ્ટ� મારફત

૯.૪ િનણર્ય લેવાની પ્ર�ક્રયામાં �ના મતવ્યોક લેવાનાર છે તે અિધકાર� .
�જલ્લા સમાજકલ્યાનણ અિધકાર� અને �જલ્લા િવકાસ અિધકાર
૯.૫ િનણર્ય લેના અિતમ સ�ાિધકાર� કોણ? :- �જલ્લા િવકાસ અિધકાર�શ
૯.૬ � અગત્યેની બાબતો પર �હ�ર સ�ાિધકાર� દ્વારા િનણર્ય લેવામાં આવ. તેની મા�હતી
અલગ ર�તે નીચેના ન� ૂનામાં આપો.
ક્રમ નબ:
�ના પર િનણર્ય લેવાનાર છે તેિવષ
અરજદારની સહાય /સસ્થાિ◌ને ગ્રાટ ફાળવવા બ
માગર્દશર્ક �ૂ/�દશાિનદ� શ જો કોઇહોય તો �ુજરાત પચાયત અિધિનયમ અને તે હ�ઠળના િનયમો તથા
સરકાર� ઠરાવો અને પ�રપત્ અમલની પ્ર�ક્રયા �જલ્લા સમાજ કલ્યા◌ાણ અિધ
િનણર્ય લેવાની
કાયર્વાહ�માં સકળાયે અિધકાર�ઓનો હોદ્ �જલ્લા સમાજ કલ્યાઅણ અિધકાર�શ્રી તથા �જલ્લા
અિધકાર�શ્ ઉબ્ત  જણાવેલ અિધકાર�ઓના સપક અગેની મા�હતી
�જલ્લા પચાયત કચેર� મર�લી જો કોઇ િનણર્યથી સતોષ ન હોય ત, કયા અને ક�વી ર�તે અપીલ કરવી
ર�તી અપીલ કરવી?
િનણર્યથી સતોષ ન થયો હોય તેવા �કસ્સાણમાં �જલ્લા િવઅિધકાર�શ્રી ને અપીલ કર� શક.
-૯પ્રક-૧૦
અિધકાર�ઓ અને કમર્ચાર�ઓની મા�હત-�ુસ્તી◌ીક
(ડ�ર�કટર�)
૧૦.૧ નીચેના ન� ૂનામાં �જલ્લાવાર મા�હતી આપ.
અ.ન.
નામ હોદ્દો .ટ�.ડ�.કોડ
ફોન નબર ફ�કસ ઇમેઇલ
સરના�ુ
કચેર� ઘર
૧ શ્રી.ડ�.સરવૈયા
�જલ્લ સમાજ કલ્યા◌ી
અિધકાર�
૦૨૭૯૨ ૨૨૩૨૧૭
મો.૯૪૨૮૦૫૧૨૯૯
�જ.પ.અમર� લી
૨ વી.એચ.મક્વાણાસ.ક.િન.

૪ શ્રી .એમ.પરમાર �ુ.કા.
૫ ખાલીજગ્યાચ

�કડમદદનીશ

૬ ખાલીજગ્યાચ � .કા.
૭ ખાલીજગ્યાચ � .કા.
- ૧૦ પ્રક-૧૧ (િનયમસગ્-૧૦)
િવિનયમોમાં જોગવાઇ કયાર્ �ુજબ મહ�નતાણાની પ�ધ્ધૈિત સ� દર�ક અિધકાર� અને કમર્ચાર�ને મળ�ુ
માિસક મહ�નતા�ુ ં
૧૧.૧ નીચેના ન� ૂનામાં મા�હતી આપો. ક્રમ. નામ હોદ્દો માિ મહ�નતા�ુ ં માહ� ડ�સેમ્બવ૧૭ અિતત વળતર/વળતર ભથ્�ુિિવિનયમમાં જણાવ્યામ �ુજમહ�નતા�ુ ં ન�� કરવાની કાયર્પધ્�ુ
૧ શ્.પી.ડ�.સરવૈયા �જલ્લા સમા કલ્યા◌ાણ અિધકાર
૪૭૨૮૮ િનયમ �ુજબ –
૨ વી.એચ.મક્વાણાસ.ક.િન.
૪ શ્રી .એમ.પરમાર �ુ.કા.
૫ ખાલીજગ્યાચ

�કડમદદનીશ

૬ ખાલીજગ્યાચ � .કા.
૭ ખાલીજગ્યાચ � .કા.
- ૧૧ પ્રક-૧૩
સહાયક� કાયર્ક્રમોના અમલ અગેની પધ્
- ૧૨ પ્ર�ક્રયાની લગતી સમસ્યા  અગે કયાં સપકર.:- �જલ્લા સમાજ કલ્યાણણ અિધકાર�શ્રીનો 
કરવો
ઉબ્લબ્િનિધની િવગતો (�જલ્લા કક, ઘટક કક્ષા વગેર� �વા િવિવધ �) �જલ્લા કક્
- ૧૩ પ્રક-૧૩
સહાયક� કાયર્ક્રમોના અમલ અગેની પધ્
૧૩.૧ નીચેના ન� ૂના �ુજબ મા�હતી આપો.
કાયર્ક્/ યોજના�ુ નામ :- સત્ય વાદ� રા� હ�રશચદ્ર મરણો�ર સહાય યોજના બીસ-૬૨
કાયર્ક્/ યોજનાનો સમય :- � તે વષર્મા
કાયર્ક્રમ- અ�ુ��ુ ચત �િતના વ્યી�કતના �ૃત્�ુ-સગે તેના વારસદારોનેસહાય

કાયર્ક્રમના ભૌિતક અને નાણાક�ય લ�યા(વષર-૨૦૧૭-૧૮): ૨૨૦ વારસદારોને ૧૧.૦૦ લાખ સહાય
લાભાથ�ની પાત્રત:- અ�ુ.�િતના અવસાન પામેલ ઇસમના વારસદારને આવક મયાર્દા૪૭,૦૦૦/- થી
ઓછ�
લાભ અગેની � ૂવર્ જ�ર�યાતો:- અ�ુ�િતના હોવા જોઇએ આવક/ �િતનો તલાટ� કમર્ મત્રીનો દા,
મરણ�ુ -માણપત્રર�શન�ગ કા
કાયર્ક્રમનો લાભ લેવાની પધ્ધ:- વ્યજ�કત અવસાન પામે ત્યાલર� તેના વારસદારોએ તા�ુકા કક
સમાજકલ્યાનણ િનર�ક્ષક પાસેથી સત્ય વાદ� રા� હ�રશચદ્ર
સહાય�ુ અર�ફોમર્ મેળવી સ�ૂર્ણર્ િવગતો ભર� આપવા�ુરહ.
પાત્રતા ન�� કરવા અગેના માપદંડ:- આવક મયાર્દા િનયત સમય મયાર્દામા ફોમર્ભર��ુ હો�ુ જ
મરણ�ુ -માણપત્રર�શન�ગ કાડર્માં નામ હો�ુ જ.
કાયર્ક્રમમાં આપેલ લાભની િવગ(સહાયક�ની રકમ અથવા આપવામાં આવેલ અન્ય મદદ પણ દશાર્વવ)
:- (�ા.૨,૫૦૦/- સહાય)વષર-૨૦૧૭-૧૮ માહ�- �ડસે-૧૭ અિતતમાં ૧૭૦ લાભાથ�ઓ ને ૪.૨૫ લાખની
સહાય � ૂકવવામાં આવેલ છે . સહાયક� િવતરણની કાયર્પધ્ધવિ:- અરજદારના નામે ચેક ટપાલ દ્વાર
અરજદારને મોકલવામાં આવે છે .
અર� કયાં કરવી ક� અર� કરવા માટ� કચેર�માં કોનો સપકર ્ કરવ. તા�ુકા કક્ષાએ સમ કલ્યાવ
િનર�ક્ષક નો સપકર્ કરવાનોરહ.
અર� ફ� (લા�ુ પડતી હોય ત્યા) :- િવના �ુલ્યે
અન્ય ફ�(લા�ુ પડતી હોય ત્યા) :- લા�ુ પડ�ુ નથી.
અર�પત્રકનો ન�ૂન(લા�ુ પડતો હોયતો જો સાદા કાગળ પર અર� કર� હોય તો
અરજદાર� અર�માં �ુ �ુ દશાર્વ�ુ તેનો ઉ�્ર્◌ી◌ંખ્  .) િનયત ન� ૂનાનાં અર�ફોમર્માં કરવાની હો
છે .
�બડાણોની યાદ� (પ્રમાણપત/ દસ્તા◌ાવેજ) :- આવક/ �િતનો તલાટ� કમર્ મત્રીનો દા
, મરણ�ુ
-માણપત્રર�શન�ગ કા
�બડાણોનો ન� ૂનો :- ઉબ્તઉ �ુજ
પ્ર�ક્રયાની લગતી સમસ્યાર અગે કયાં સપકર.:- �જલ્લા સમાજ કલ્યા ણ અિધકાર�શ્રીનો 
કરવો
ઉ�્્◌ીિ◌બ્�્ં  
ર
િનિધની િવગત(�જલ્લા કક
, ઘટક કક્ષા વગેર� �વા િવિવધ સ્તી) �જલ્લા કક્
- ૧૪ પ્રક-૧૩
સહાયક� કાયર્ક્રમોના અમલ અગેની પધ્
૧૩.૧ નીચેના ન� ૂના �ુજબ મા�હતી આપો.
કાયર્ક્/ યોજના�ુ નામ :- �ુવરબાઇ�ુ મામે� યોજના બીસીક�-૫૫
કાયર્ક્/ યોજનાનો સમય :- લગ્ન કયાર્ના ત્રણ માસની અદર

કાયર્ક્રમનો ઉદ્દ- ગર�બી ર�ખા હ�ઠળ �વતા અ�ુ��ુ ચત �િતના વ્યન�કતઓને લગ્નમાં મદદ�પ થવા
કાયર્ક્રમના ભૌિતક અને નાણાક�ય લ�યા(વષર-૨૦૧૭-૧૮) :- ૩૦૦ કન્યારઓ૩૦.૦૦ લાખસહાય
લાભાથ�ની પાત્રત:- અ�ુ.�િતના તેમજ કન્યાતની ઉશ૮ ૧૮ તથા વરની �મર ૨૧ હોવી જોઇએ
લાભ અગેની � ૂવર્ જ�ર�યાતો:- અ�ુ�િતના હોવા જોઇએ આવક/ �િતનો તલાટ� કમર્ મત્રીનો દા,
જન્મઅતાર�ખનો આધા
,ર�શન�ગ કાડર ્માં નામ હો�ુ જોઇ.
કાયર્ક્રમનો લાભ લેવાની પધ્ધ:- તા�ુકા કક્ષાએ સમાજકલ્યા્ણ િનર�ક્ષક પાસેથી �ુવરબાઇ મ
સહાય�ુ અર�ફોમર્ મેળવી સ�ૂર્ણર્ િવગતો ભર� આપવા�ુરહ.
પાત્રતા ન�� કરવા અગેના માપદંડ:- આવક મયાર્દા િનયત સમય મયાર્દામા ફોમર્ભર��ુ હો�ુ જ
�મર અગે જન્મ નો �ુરાવ,આવક�ુ -માણપત્રર�શન�ગ કાડર્ નામ હો�ુ જોઇએ, લગ્ન કયાર્નો આધાર અન
ર�સ્ટ�શન સટ�નીનકલ
કાયર્ક્રમમાં આપેલ લાભની િવગ(સહાયક�ની રકમ અથવા આપવામાં આવેલ અન્�
મદદ પણ દશાર્વવ) :- ૧ લી એિપ્-૧૩ થી કન્યા દ�ઠ �.૧૦,૦૦૦/- ની સહાય � ૂકવવામાં આવે છે .
વષર-૨૦૧૭-૧૮ �ડસે-૧૭ અિતતમાં �ા.૮.૦૦ લાખ ૮૦ કન્યાગઓને �ૂકવેલ છ.
સહાયક� િવતરણની કાયર્પધ૧િત :- અરજદારના નામે ચેક ટપાલ દ્વારા અરજદારને મોકલવામાં આછે .
અર� કયાં કરવી ક� અર� કરવા માટ� કચેર�માં કોનો સપકર ્ કરવ. તા�ુકા કક્ષાએ સમ કલ્યાન
િનર�ક્ષક નો સપકર્ કરવાનોરહ.
અર� ફ� (લા�ુ પડતી હોય ત્યા) :- િવના �ુલ્યે
અન્ય ફ�(લા�ુ પડતી હોય ત્યા) :- લા�ુ પડ�ુ નથી.
અર�પત્રકનો ન�ૂન(લા�ુ પડતો હોયતો જો સાદા કાગળ પર અર� કર� હોય તો
અરજદાર� અર�માં �ુ �ુ દશાર્વ�ુ તેનો ઉ�્ર્◌ી◌ંદખ્  .) િનયત ન� ૂનાનાં અર�ફોમર્માં કરવાની હો
છે .
�બડાણોની યાદ� (પ્રમાણપત/ દસ્તા◌ાવેજ) :- આવક/ �િતનો તલાટ� કમર્ મત્રીનો દા
, ર�શન�ગ
કાડર , લગ્ન કયાર્ અગેનો આધ �બડાણોનો ન� ૂનો :- ઉબ્- �ુજબ
પ્ર�ક્રયાની લગતી સમસ્યા્ અગે કયાં સપકર.:- �જલ્લા સમાજ કલ્યાબણ અિધકાર�શ્રીનો કરવો
ઉપ્લબ્ધ િનિધની િવગત(�જલ્લા કક, ઘટક કક્ષા વગેર� �વા િવિવધ �) �જલ્લા કક્
પ્રક-૧૩
સહાયક� કાયર્ક્રમોના અમલ અગેની પધ્
૧૩.૧ નીચેના ન� ૂના �ુજબ મા�હતી આપો.
કાયર્ક્/ યોજના�ુ નામ :- ધો.૧થી ૮ નાઅિતપછાત �િતના બાળકોને ખાસ -પ્રોત્સાકહક િશષ્યશ
બીસીક�-૧૭
કાયર્ક્/ યોજનાનો સમય :- � તે વષર
કાયર્ક્રમનોઉ - અ�ુ��ુ ચત �િત પૈક�ના અિતપછાત �િતના બાળકોને િશક્ષણ મેળવવ-પ્રોત્સ�
કરવા

કાયર્ક્રમના ભૌિતક અને નાણાક�ય લ�યા(વષર-૨૦૧૭-૧૮) :- ૩૦૦ િવધાથ�ઓ ૧.૧૨ લાખ
લાભાથ�ની પાત્રત:- અ�ુ.�િતના પૈક� અિતપછાત �િતના હોવા જોઇએ.
લાભ અગેની � ૂવર્ જ�ર�યાતો:- િનયત ન� ૂનામાં શાળાએ પત્રકમાં મા�હતી મોકલવાની હોય .
કાયર્ક્રમનો લાભ લેવાની પધ્ધ:- ઉબ્તળ �ુજ
પાત્રતા ન�� કરવા અગેના માપદંડ:- અિત પછાત �િતના હોવા જોઇએ ધો.૧ માં દાખલ કર� લ
બાળકોની હાજર� જોવાની નથી. જયાર� ધોરણ-૨ થી ૮ માં અભ્યા◌ાસ કરતા બાળકોની ગતવષર્
બાળકોને જ આ લાભ મળવાપાત્ર થશે તથા આગામી પર�ક્ષામાં પાસ હોવા  કાયર્ક્રમમાં આપ
લાભની િવગતો (સહાયક�ની રકમ અથવા આપવામાં આવેલ અન્યમદદ પણ દશાર્વવ) :- ધો.૧ થી ૮ માં
અભ્યાનસ કરતા િવદ્ય/િવદ્યાથ�નીઓને .૭૫૦/- વાિષ�કિશષ્યબ�ૃિઆપવામાં આવે છે . ડ�સે-૨૦૧૮
અિતતમાં �ા.૮.૦ લાખ ની િશષ્યઓ�ૃિ
િવદ્યાથ�ઓને �ૂકવેલ .
સહાયક� િવતરણની કાયર્પધ્ધથિ:- સબિધત શાળા મારફતેઅર� કયાં કરવી ક� અર� કરવા માટ� કચેર�માં
કોનો સપકર ્ કરવ. સબિધત શાળાના આચાયર્શ્ર
અર� ફ� (લા�ુ પડતી હોય ત્યા) :- લા�ુ પડ�ુ નથી.
અન્ય ફ�(લા�ુ પડતી હોય ત્યા) :- લા�ુ પડ�ુ નથી.
અર�પત્રકનો ન�ૂન(લા�ુ પડતો હોયતો જો સાદા કાગળ પર અર� કર� હોય તો અરજદાર�
અર�માં �ુ �ુ દશાર્વ�ુ તેનો ઉ�્ર્◌ી◌ંતખ્  .) િનયત ન� ૂનામાં શાળાએ પત્રકમાં મા�હતી મોકલવા
હોય છે . શાળાએ પત્રકમાં મા�હતી દશાર્વવાની હોય.
�બડાણોની યાદ� (પ્રમાણપત/ દસ્તાહવેજ) :- �બડાણોનો ન� ૂનો :- પ્ર�ક્રયાની લગતી સમસ્યા  અગે કયાં સપકર.:- �જલ્લા સમાજ કલ્યામણ અિધકાર�શ્રીનો સપકર
ઉ�્્◌ીિ◌
ર
બ્બ્સ  િનિધની િવગ(�જલ્લા કક
, ઘટક કક્ષા વગેર� �વા િવિવધ સ્તી) �જલ્લા કક્
- ૧૬ પ્રક-૧૩
સહાયક� કાયર્ક્રમોના અમલ અગેની પધ્
૧૩.૧ નીચેના ન� ૂના �ુજબ મા�હતી આપો.
કાયર્ક્/ યોજના�ુ નામ :- ધો.૧ થી ૮ નાઅિતપછાત �િતના બાળકોને ખાસ પ્રોત્સ િશષ્ય્�ૃ
બીસીક�-૧૭/એ
કાયર્ક્/ યોજનાનો સમય :- � તે વષર કાયર્ક્રમનોઉ અ�ુ��ુ ચત �િત પૈક�ના અિતપછાત �િતના
બાળકોને િશક્ષણ મેળવવ–પ્રોત્સ કરવા
કાયર્ક્રમના ભૌિતક અને નાણાક�ય લ�યા(વષર-૨૦૧૭-૧૮) :- ૮૬ િવધાથ�ઓ ૦.૮૬ લાખ
લાભાથ�ની પાત્રત:- અ�ુ.�િતના પૈક� અિતપછાત �િતના હોવા જોઇએ.
લાભ અગેની � ૂવર્ જ�ર�યાતો:- િનયત ન� ૂનામાં શાળાએ પત્રકમાં મા�હતી મોકલવાની હોય .

કાયર્ક્રમનો લાભ લેવાની પધ્ધ:- ઉબ્તં �ુજ
પાત્રતા ન�� કરવા અગેના માપદંડ:- અિત પછાત �િતના હોવા જોઇએ ધો. ૯ થી ૧૦ નાં અિતપછાત
�િતના બાળકો આગામી પર�ક્ષામાં પાસ હોવા જો
કાયર્ક્રમમાં આપેલ લાભની િવગ(સહાયક�ની રકમ અથવા આપવામાં આવેલ અન્ય
મદદ પણ દશાર્વવ) :- ધો.૧ થી ૮ માં અભ્યા સ કરતા િવદ્ય/
િવદ્યાથ�નીઓને .૭૫૦/- વાિષ�ક િશષ્ય �ૃિ� આપવામાં આવે છ. માહ�-ડ�સે-૧૮
અિતતમાં ૨.૧૨લાખની િશષ્યજ�ૃિ૭૨૨િવદ્યાથ�ઓને �ૂકવેલ .
સહાયક� િવતરણની કાયર્પધ્ધલિ:- સબિધત શાળા મારફતેઅર� કયાં કરવી ક� અર� કરવા માટ� કચેર�માં
કોનો સપકર ્ કરવ. સબિધત શાળાના
આચાયર્શ્ર
અર� ફ� (લા�ુ પડતી હોય ત્યા) :- લા�ુ પડ�ુ નથી.
અન્ય ફ�(લા�ુ પડતી હોય ત્યા) :- લા�ુ પડ�ુ નથી.
અર�પત્રકનો ન�ૂન(લા�ુ પડતો હોયતો જો સાદા કાગળ પર અર� કર� હોય તો
અરજદાર�
અર�માં �ુ �ુ દશાર્વ�ુ તેનો ઉ�્ર્◌ી◌ંતખ્  .) િનયત ન� ૂનામાં શાળાએ પત્રકમાં મા�હતી મોકલવા
હોય છે . શાળાએ પત્રકમાં મા�હતી દશાર્વવાની હોય.
�બડાણોની યાદ� (પ્રમાણપત/ દસ્તાહવેજ) :- �બડાણોનો ન� ૂનો :- પ્ર�ક્રયાની લગતી સમસ્યામ અગે કયાં સપકર.:- �જલ્લા સમાજ કલ્યાતણ અિધકાર�શ્રીનો 
કરવો ઉપ્લબ િનિધની િવગતો (�જલ્લા કક, ઘટક કક્ષા વગેર� �વા િવિવધ સ્તણ) �જલ્લા કક્
- ૧૭ પ્રક-૧૩
સહાયક� કાયર્ક્રમોના અમલ અગેની પધ્
૧૩.૧ નીચેના ન� ૂના �ુજબ મા�હતી આપો.
કાયર્ક્/ યોજના�ુ નામ :- � ૂવર્ એ.એસ.સી. િશષ્યત�ૃિ� બીસીક- ૭૧
કાયર્ક્/ યોજનાનો સમય :- � તે વષર
કાયર્ક્રમનો ઉદ્દ- િશક્ષણ�ુ સ્તરર વધે તે માટ� રાજય િશષ્યી
લાભાથ�ની પાત્રત:- ગતવષર્ની પર�ક્ષામાં પાસ હોવા જ, ૭૫% હાજર� હોવી જોઇએ
લાભ અગેની � ૂવર્ જ�ર�યાતો:- િનયત ન� ૂનામાં શાળાએ પત્રકમાં મા�હતી મોકલવાની હોય .
કાયર્ક્રમનો લાભ લેવાની પધ્ધ:- ઉબ્તળ �ુજ
પાત્રતા ન�� કરવા અગેના માપદંડ:- અિત પછાત �િતના બાળકો િસવાયની �િતના બાળકો તેમજ
અસ્વરચ્છક વ્ય વસાયમાં રોકાયેલા વ્યત�કતના બાળકો િસવા
બાળકો હોવા જોઇએ

સહાયક� િવતરણની કાયર્પધ્ધછિ:- સબિધત શાળા મારફતે
અર� કયાં કરવી ક� અર� કરવા માટ� કચેર�માં કોનો સપકર ્ કરવ. સબિધત શાળાના
આચાયર્શ્ર
અર� ફ� (લા�ુ પડતી હોય ત્યા) :- લા�ુ પડ�ુ નથી.
અન્ય ફ�(લા�ુ પડતી હોય ત્યા) :- લા�ુ પડ�ુ નથી.
અર�પત્રકનો ન�ૂન(લા�ુ પડતો હોયતો જો સાદા કાગળ પર અર� કર� હોય તો
અરજદાર�
અર�માં �ુ �ુ દશાર્વ�ુ તેનો ઉ�્ર્◌ી◌ંતખ્  .) િનયત ન� ૂનામાં શાળાએ પત્રકમાં મા�હતી મોકલવા
હોય છે . શાળાએ પત્રકમાં મા�હતી દશાર્વવાની હોય.
�બડાણોની યાદ� (પ્રમાણપત/ દસ્તાહવેજ) :- �બડાણોનો ન� ૂનો :- પ્ર�ક્રયાની લગતી સમસ્યા◌ા અગે કયાં સપકર.:- �જલ્લા સમાજ કલ્યાિ◌ણ અિધકાર�શ્રીનો 
કરવો
ઉપ્લબ્ધ િનિધની િવગત(�જલ્લા કક, ઘટક કક્ષા વગેર� �વા િવિવધ સ્તણ) �જલ્લા કક્
- ૧૮ પ્રક-૧૩
સહાયક� કાયર્ક્રમોના અમલ અગેની પધ્
૧૩.૧ નીચેના ન� ૂના �ુજબ મા�હતી આપો.
કાયર્ક્/ યોજના�ુ નામ :- અસ્.ચ્છ વ્યરવસાયમાં રોકાયેલ વાલીઓના બાળકોને િશષ્ય �ૃિ� બીસ-૪
કાયર્ક્/ યોજનાનો સમય :- � તે વષર
કાયર્ક્રમનોઉ- અસ્વાચ્છ  વ્યષસાયમાં રોકાયેલા વાલીના બાળકો તેમના પરપરાગત વ્યળવસાયમાથી 
આવી િશક્ષણ મેળવે તે મા કાયર્ક્રમના ભૌિતક અને નાણાક�ય લ�યા(વષર-૨૦૧૭-૧૮) :- ૧૪૩૪૩
િવદ્યાથ�૨૬૫.૭૦ લાખ
લાભાથ�ની પાત્રત:- �મના વાલી અ�સ્વચ્છન વ્યયવસાય કરતા હોય તેમના બાળક
લાભ અગેની � ૂવર્ જ�ર�યાતો:- િનયત ન� ૂનાના ફોમર્માં દરખાસ્ત  સબિધત શાળા મારફતે કર.
કાયર્ક્રમનો લાભ લેવાની પધ્ધ:- ઉબ્�્ �ુજ
પાત્રતા ન�� કરવા અગેના માપદંડ:- વાલીનો વ્ય્વસાય અસ્વવચ્છધ હોવો .
કાયર્ક્રમમાં આપેલ લાભની િવગ(સહાયક�ની રકમ અથવા આપવામાં આવેલ અન્�
મદદ પણ દશાર્વવ)
સહાયક� િવતરણની કાયર્પધ્ધવિ:- સબિધત શાળા મારફતે
અર� કયાં કરવી ક� અર� કરવા માટ� કચેર�માં કોનો સપકર ્ કરવ. સબિધત શાળાના
આચાયર્શ્ર અર� ફ� (લા�ુ પડતી હોય ત્યા) :- લા�ુ પડ�ુ નથી.
અન્�્ ફ�(લા�ુ પડતી હોય ત્યા) :- લા�ુ પડ�ુ નથી.

અર�પત્રકનો ન�ૂન(લા�ુ પડતો હોયતો જો સાદા કાગળ પર અર� કર� હોય તો અરજદાર�
અર�માં �ુ �ુ દશાર્વ�ુ તેનો ઉ�્ર્◌ી◌ંતખ્  .) િનયત ન� ૂનામાં શાળાએ પત્રકમાં મોકલવાની હોય .
�બડાણોની યાદ� (પ્રમાણપત/ દસ્તા◌ાવેજ) :- અસ્વપચ્છલ ૮વસાય કરતા હોવાનો દાખલો
�બડાણોનો ન� ૂનો :- પ્ર�ક્રયાની લગતી સમસ્યાત અગે કયાં સપકર.:- �જલ્લા સમાજ કલ્યા◌ાણ અિધકાર�શ્રીનો 
કરવો
ઉપ્લબ િનિધની િવગતો (�જલ્લા કક, ઘટક કક્ષા વગેર� �વા િવિવધ સ્તા) �જલ્લા કક્
- ૧૯ પ્રક-૧૩
સહાયક� કાયર્ક્રમોના અમલ અગેની પધ્
૧૩.૧ નીચેના ન� ૂના �ુજબ મા�હતી આપો.
કાયર્ક્/ યોજના�ુ નામ :- � ૂવર્ એ.એસ.સી. ના િવદ્યાથ�ઓને િશષ્ય �ૃિ� બીસ-૨
કાયર્ક્/ યોજનાનો સમય :- � તે વષર
કાયર્ક્રમનોઉ- અ�ુ.�િતના િવદ્યાથ�ઓને િશક્ષણ મેળવવા પ્રોત્સાસ�હત કર
કાયર્ક્રમના ભૌિતક અને નાણાક�ય લ�યા(વષર-૨૦૧૭-૧૮) :- ૧૯૭૫ િવદ્યાથ�૮.૯૩લાખ
લાભાથ�ની પાત્રત:- ગત વષર્ની પ�રક્ષામાં પાસ હોવા જો૭૫% હાજર� હોવી જોઇએ
લાભ અગેની � ૂવર્ જ�ર�યાતો:- િનયત ન� ૂનાના ફોમર્માં દરખાસ્તે સબિધત શાળા મારફતે કર.
કાયર્ક્રમનો લાભ લેવાની પધ્ધ:- ઉબ્તં �ુજ
પાત્રતા ન�� કરવા અગેના માપદંડ:- ઉબ્- �ુજબ
કાયર્ક્રમમાં આપેલ લાભની િવગ(સહાયક�ની રકમ અથવા આપવામાં આવેલ અન્�
મદદ પણ દશાર્વવ) :સહાયક� િવતરણની કાયર્પધ્ધવિ:- સબિધત શાળા મારફતે
અર� કયાં કરવી ક� અર� કરવા માટ� કચેર�માં કોનો સપકર ્ કરવ. સબિધત શાળાના
આચાયર્શ્ર
અર� ફ� (લા�ુ પડતી હોય ત્યા) :- લા�ુ પડ�ુ નથી.
અન્ય ફ�(લા�ુ પડતી હોય ત્યા) :- લા�ુ પડ�ુ નથી.
અર�પત્રકનો ન�ૂન(લા�ુ પડતો હોયતો જો સાદા કાગળ પર અર� કર� હોય તો
અરજદાર�
અર�માં �ુ �ુ દશાર્વ�ુ તેનો ઉ�્ર્◌ી◌ંખ્  .) િનયત ન� ૂનામાં શાળાએ પત્રકમાં મોકલવાની હોય .
�બડાણોની યાદ� (પ્રમાણપત/ દસ્તાપવેજ) :- િનયત ન� ૂનામાં શાળાએ પત્રકમાં મા�હતી મોકલવા
હોય છે . શાળાએ પત્રકમાં મા�હતી દશાર્વવાની હોય.
�બડાણોનો ન� ૂનો :- પ્ર�ક્રયાની લગતી સમસ્યા◌ા અગે કયાં સપકર.:- �જલ્લા સમાજ કલ્યાનણ અિધકાર�શ્રીનો 
કરવો

ઉપ્લ િનિધની િવગતો (�જલ્લા કક, ઘટક કક્ષા વગેર� �વા િવિવધ સ્તજ) �જલ્લા કક્
- ૨૦ પ્રક-૧૩
સહાયક� કાયર્ક્રમોના અમલ અગેની પધ્
૧૩.૧ નીચેના ન� ૂના �ુજબ મા�હતી આપો.
કાયર્ક્/ યોજના�ુ નામ :- ગણવેશ સહાય બીસીક�-૧૬
કાયર્ક્/ યોજનાનો સમય :- � તે વષર
કાયર્ક્રમનો ઉદ્દ- ગર�બી ર�ખા હ�ઠળના �ુ�ુબો ના બાળકોને બે જોડ� ગણવેશ
કાયર્ક્રમના ભૌિતક અને નાણાક�ય લ�યા(વષર-૨૦૧૭-૧૮) :- ૧૫૦૪૮ િવદ્યાથ�૪૫.૧૪ લાખ
લાભ અગેની � ૂવર્ જ�ર�યાતો:- િનયત ન� ૂનાના સબિધત શાળાએ પત્રકમાં મા�હતી મોકલવાની હોય .
કાયર્ક્રમનો લાભ લેવાની પધ્ધ:- ઉ�બ્ત �ુજ
પાત્રતા ન�� કરવા અગેના માપદંડ:- આવકનો દાખલો
કાયર્ક્રમમાં આપેલ લાભની િવગ(સહાયક�ની રકમ અથવા આપવામાં આવેલ અન્ય
મદદ પણ દશાર્વવ) :- વષર-૨૦૧૭-૧૮ ડ�સે-૧૮ અિતતમાં ધો.૧ થી ૮ માં અભ્યાલસ કરતાં િવદ્ય/
િવદ્યાથ�નીઓને .૩૦૦/- ગણવેશ સહાય આપવામાં આવે છે .
સહાયક� િવતરણની કાયર્પધ.િત :- સબિધત શાળા મારફતે
અર� કયાં કરવી ક� અર� કરવા માટ� કચેર�માં કોનો સપકર ્ કરવ. િનયત ન� ૂનામાં શાળાએ
પત્રકમાં મા�હતી મોકલવાની હ છે .
અર� ફ� (લા�ુ પડતી હોય ત્યા) :- લા�ુ પડ�ુ નથી.
અન્ય ફ�(લા�ુ પડતી હોય ત્યા) :- લા�ુ પડ�ુ નથી.
અર�પત્રકનો ન�ૂન(લા�ુ પડતો હોયતો જો સાદા કાગળ પર અર� કર� હોય તો અરજદાર�
અર�માં �ુ �ુ દશાર્વ�ુ તેનો ઉ�્ર્◌ી◌ંતખ્  .) િનયત ન� ૂનો શાળામાં આપવામાં આવેલ છે .
�બડાણોનો ન� ૂનો :- પ્ર�ક્રયાની લગતી સમસ્યાત અગે કયાં સપકર.:- �જલ્લા સમાજ કલ્યાંણ અિધકાર�શ્રીનો કરવો
ઉ�્્◌ીિ◌
ર
બ્બ્સ  િનિધની િવગ(�જલ્લા કક
, ઘટક કક્ષા વગેર� �વા િવિવધ સ્તસ) �જલ્લા કક્
- ૨૧ પ્રક-૧૩
સહાયક� કાયર્ક્રમોના અમલ અગેની પધ્
૧૩.૧ નીચેના ન� ૂના �ુજબ મા�હતી આપો.
કાયર્ક્/ યોજના�ુ નામ :- સરસ્વ તી સાધના યોજના બીસીક-૬
કાયર્ક્/ યોજનાનો સમય :- � તે વષર
કાયર્ક્રમનોઉ - અ�ુ�િતની બાળાઓને િશક્ષણ આપવા

કાયર્ક્રમના ભૌિતક અને નાણાક�ય લ�યા(વષર-૨૦૧૭-૧૮) :- ૮૨૬ િવદ્યાથ�નીઓ સાયકલ સહા
લાભાથ�ની પાત્રત:- ધો-૯ માં અભ્યા સ કરતી અ�.�િતની ગર�બીર�ખા નીચે �વતા �ુ�ુબની કન્યા◌ા ક�
�મના રહ�ઠાણથી શાળાએ જવા માટ� અતરને ધ્યાબને લીધા િસવાય એક ગામથી બી� ગામ જત
કન્યા્ને તેમજ �ુ�ુબની આવક મયાર્દા .૪૭૦૦૦/- છે .
લાભ અગેની � ૂવર્ જ�ર�યાતો:- ઉબ્ત

�ુજ

કાયર્ક્રમનો લાભ લેવાની પધ્�:- િનયત ન� ૂનાના સબિધત શાળા મારફતે દરખાસ્તવ મેળવી શાળા
મારફતે જ આપવામાં આવે છે .
પાત્રતા ન�� કરવા અગેના માપદંડ:- લાભાથ�ની પાત્રતામાં જણાવ્યાળ �
સહાયક� િવતરણની કાયર્પધ્ધ િ:- સબિધત શાળા મારફતે
અર� કયાં કરવી ક� અર� કરવા માટ� કચેર�માં કોનો સપકર ્ કરવ. િવદ્યાથ�એ � તે હાઇસ્�ુ લમાં અ
કરવી.
અર� ફ� (લા�ુ પડતી હોય ત્યાિ) :- લા�ુ પડ�ુ નથી.
અન્ય ફ�(લા�ુ પડતી હોય ત્યા) :- લા�ુ પડ�ુ નથી.
અર�પત્રકનો ન�ૂન(લા�ુ પડતો હોયતો જો સાદા કાગળ પર અર� કર� હોય તો અરજદાર�
અર�માં �ુ �ુ દશાર્વ�ુ તેનો ઉ�્ર્◌ી◌ંતખ્  .) િનયત ન� ૂનો હાસ્�ુસલમાં આપવામાં આવેલ છ .
�બડાણોની યાદ� (પ્રમાણપત/ દસ્તા◌ાવેજ) :- ૪૭૦૦૦/- �ુધીની આવકનો દાખલો
�બડાણોનો ન� ૂનો :પ્ર�ક્રયાની લગતી સમસ્યાશ અગે કયાં સપકર.:- સબિધત હાઇસ્�ુનલ ક� �જલ્લા સમાજ કલ્ય
અિધકાર�શ્રીનો સપકર્ ક
ઉપ્લબ િનિધની િવગતો (�જલ્લા કક, ઘટક કક્ષા વગેર� �વા િવિવધ સ્ત ) �જલ્લા કક્
- ૨૨ પ્રક-૧૩
સહાયક� કાયર્ક્રમોના અમલ અગેની પધ્
૧૩.૧ નીચેના ન� ૂના �ુજબ મા�હતી આપો.
કાયર્ક્/ યોજના�ુ નામ :- ડો.આબેડકર આવાસ સહાય યોજના બીસીક�-૫૦(અ�ુ.�િત)
કાયર્ક્/ યોજનાનો સમય :- � તે વષર્મા
કાયર્ક્રમનોઉ- અ�ુ��ુ ચત �િતના ઇસમોને વ્યવ�કતગત ધોરણે મકાન સહા
કાયર્ક્રમના ભૌિતક અને નાણાક�ય લ�યા(૨૦૧૭-૧૮) :- ૫૧૪ મકાન ૧૧૩.૨૭ લાખ
લાભાથ�ની પાત્રત:- ૧૭ થી ૨૦ સ્ક-ર વાળા બી.પી.એલ. ઘરિવહોણા અ�ુ.�િતના લોકો ક� �ઓની
પાસે જમીનનો ખાલી પ્લો◌ૌટ હોય તેવા ઇસમને લાભ મળવાપાત્રરહ.
લાભ અગેની � ૂવર્ જ�ર�યાતો:- જમીનનો પ્લોપટનામે હોવો જોઇ
,બાધકામની ર� ર��ચઠ્,મકાન નામે
ન હો�ુ જોઇએ, અ�ુ�િતના હોવા જોઇએ.

કાયર્ક્રમનો લાભ લેવાની પધ્ધ:- તા�ુકા કક્ષાએ સમાજ કલ્યા ણ િનર�ક્ષક પાસેથી આબેડકર
સહાય�ુ
અર�ફોમર્ મેળવી સાધિનક કાગળો સહ સ�ૂર્ણર્ િવગતો ભર� આપવા�ુરહ.
પાત્રતા ન�� કરવા અગેના માપદંડ:- જમીનનો પ્લોકટનામે હોવો જોઇ
,આવક મયાર્દ,બાધકામની
ર� ર��ચઠ્,મકાન નામે ન હો�ુ જોઇએ કાયર્ક્રમમાં આપેલ લાભની િવગ(સહાયક�ની રકમ અથવા આપવામાં આવેલ અન્યમદદ
પણ દશાર્વવ) :સહાયક� િવતરણની કાયર્પધ-િત :- મકાન સહાયનો ચેક ટપાલ દ્વારા અરજદારને મોકલવામાં આવે .
અર� કયાં કરવી ક� અર� કરવા માટ� કચેર�માં કોનો સપકર ્ કરવ. તા�ુકા કક્ષાએ સમાજ કલ્ય
િનર�ક્ષક નો સપકર્ કરવાનોરહ.
અર� ફ� (લા�ુ પડતી હોય ત્યા) :- િવના �ુલ્યે
અન્ય ફ�(લા�ુ પડતી હોય ત્યા) :- લા�ુ પડ�ુ નથી.
અર�પત્રકનો ન�ૂન(લા�ુ પડતો હોયતો જો સાદા કાગળ પર અર� કર� હોય તો
અરજદાર� અર�માં �ુ �ુ દશાર્વ�ુ તેનો ઉલ્લ કરો.) િનયત ન� ૂનાનાં અર�ફોમર્માં કરવાની હો
છે .
�બડાણોની યાદ� (પ્રમાણપત/ દસ્તારવેજ) :- બાધકામની ર��ચઠ્
,આકારણીપત્, આવક/ �િતનો
દાખલો,બીપીએલનો દાખલો,અપગનો દાખલો,િવધવાના ક�સમાં �ુનઃ લગ્ન કયાર્ નથી તેવો દાખ, �મરનો
�ુરાવો �બડાણોનો ન� ૂનો :- ઉબ્તો �ુજ પ્ર�ક્રયાની લગતી સમસ્યાન અગે કયાં સપકર.:- �જલ્લા સમાજ
કલ્યા◌ોણ અિધકાર�શ્રીનો સકરવો ઉપ્લબ િનિધની િવગતો (�જલ્લા કક, ઘટક કક્ષા વગેર� �વા િવિવ
સ્ તરો) �જલ્લા કક્
- ૨૩ પ્રક-૧૩
સહાયક� કાયર્ક્રમોના અમલ અગેની પધ્
૧૩.૧ નીચેના ન� ૂના �ુજબ મા�હતી આપો.
કાયર્ક્/ યોજના�ુ નામ :- ડો.આબેડકર આવાસ સહાય યોજના બીસીક�-૫૨(અિત પછાત)
કાયર્ક્/ યોજનાનો સમય :- � તે વષર્મા
કાયર્ક્રમનો ઉદ્દ- અિતપછાત �િતના ઇસમોને વ્ય �કતગત ધોરણે મકાન સહા
કાયર્ક્રમના ભૌિતક અને નાણાક�ય લ�યા(૨૦૧૭-૧૮) :- ૨૨ મકાનો ૫.૦૮ લાખ સહાય
લાભાથ�ની પાત્રત:- ૧૭ થી ૨૦ સ્ક૧ર વાળા બી.પી.એલ. ઘરિવહોણા અ�ુ.�િતના લોકો ક� �ઓની
પાસે જમીનનો ખાલી પ્લ-ટ હોય તેવા ઇસમને લાભ મળવાપાત્ર રહ�.
લાભ અગેની � ૂવર્ જ�ર�યાતો:- જમીનનો પ્લોલટનામે હોવો જોઇ
,બાધકામની ર� ર��ચઠ્,મકાન નામે
ન હો�ુ જોઇએ, અ�ુ�િતના હોવા જોઇએ.

કાયર્ક્રમનો લાભ લેવાની પધ્ધ:- તા�ુકા કક્ષાએ સમાજ કલ્યાબણ િનર�ક્ષક પાસેથી આબેડકર
સહાય�ુ
અર�ફોમર્ મેળવી સાધિનક કાગળો સહ સ�ૂર્ણર્ િવગતો ભર� આપવા�ુરહ.
પાત્રતા ન�� કરવા અગેના માપદંડ:- જમીનનો પ્લોહટનામે હોવો જોઇ
,આવક મયાર્દ,બાધકામની
ર�ર��ચઠ્,મકાન નામે ન હો�ુ જોઇએ
કાયર્ક્રમમાં આપેલ લાભની િવગ(સહાયક�ની રકમ અથવા આપવામાં આવેલ અન્યોમદ
પણ દશાર્વવ) :સહાયક� િવતરણની કાયર્પધ-િત :- મકાન સહાયનો ચેક ટપાલ દ્વારા અરજદારને મોકલવામાં આવે .
અર� કયાં કરવી ક� અર� કરવા માટ� કચેર�માં કોનો સપકર ્ કરવ. તા�ુકા કક્ષાએ સમાજ કલ્ય
િનર�ક્ષક નો સપકર્ કરવાનોરહ.
અર� ફ� (લા�ુ પડતી હોય ત્યા) :- િવના �ુલ્યે
અન્ય ફ�(લા�ુ પડતી હોય ત્યા) :- લા�ુ પડ�ુ નથી.
અર�પત્રકનો ન�ૂન(લા�ુ પડતો હોયતો જો સાદા કાગળ પર અર� કર� હોય તો
અરજદાર� અર�માં �ુ �ુ દશાર્વ�ુ તેનો ઉ�્ર્◌ી◌ંખ્  .) િનયત ન� ૂનાનાં અર�ફોમર્માં કરવાની હો
છે .
�બડાણોની યાદ� (પ્રમાણપત/ દસ્તા◌ાવેજ) :- બાધકામની ર��ચઠ્
,આકારણીપત્, આવક/ �િતનો
દાખલો,બીપીએલનો દાખલો,અપગનો દાખલો,િવધવાના ક�સમાં �ુનઃ
લગ્ન કયાર્ નથી તેવો દાખ, �મરનો �ુરાવો
�બડાણોનો ન� ૂનો :- ઉક્ �ુજબ
પ્ર�ક્રયાની લગતી સમસ્યાલ અગે કયાં સપકર.:- �જલ્લા સમાજ કલ્યા◌ાણ અિધકાર�શ્રીનો 
કરવો
ઉપ્લબ્ધ િનિધની િવગત(�જલ્લા કક, ઘટક કક્ષા વગેર� �વા િવિવધ સ્તન) �જલ્લા કક્
- ૨૪ પ્રક-૧૪ (િનયમ સગ્-૧૩)
તેણે આપેલ રાહતો,પરમીટ ક� અિધ�ૃત મેળવનારની િવગતો નીચેના ન� ૂના �ુજબ મા�હતી આપો.
કાયર્ક્રમ�ુ ન:પ્રકા(રાહત/પરમીટ/અિધ�ૃત)
ઉદ્દ��્:ન�� કર� લ લ�યાક (છે લ્લા પાચ વષ) :પાત્રત:પાત્રતા માટ�ના માપદંડ:લાભ મેળવવાની પધ્ધપિ
રાહત/પરમીટ/અિધ�ૃતની સમય મયાર્દા:-

અર� ફ� (લા�ુ પડતી હોય ત્યા) :અર�પત્રકનો ન�ૂન(લા�ુ પડતો હોયતો જો સાદા કાગળ પર અર� કર� હોય તો
અરજદાર� અર�માં �ુ �ુ દશાર્વ�ુ તેનો ઉ�્ર્◌ી◌ંખ્  .)
�બડાણોની યાદ� (પ્રમાણપત/ દસ્તા◌ાવેજ) :�બડાણોનો ન� ૂનો :- ઉબ્તઉ �ુજ
ન�ધ :- અત્રેની કચેર�માં કોઇ રા/પરમીટ અપાતી નથી.
- ૨૫ પ્રક-૧૫ (િનયમ સગ્-૧૪)
કાય� કરવા માટ� ન�� કર�લ ધોરણો
૧૫.૧ િવિવધ પ્ર�ૃિ/કાયર્ક્રમો હાથ ધરવા માટ� િવભાગે ન��કર�લ ધોરણોની િવગતો .
સરકારશ્રીના સામા�જક ન્યાધય અને અિધકાર�તા િવ
,ગાધીનગર દ્વારા વખતો વખત બહ
પાડવામાં આવેલા પચાયત ને લગત ઠરાવો તથા � ૂચનાઓ �ુજબની કાયર્વાહ� કરવામાં આવે છ .
�ુજરાત પચાયત અિધિનયમ-૧૯૯૩ તે હ�ઠળ િનયમો અને સરકારશ્રીના પચાયત ગ્રામ
િનમાણર્ અને ગ્રામિવકાસ િવભાગના ઠર/પ�રપત્રો તથા િવકાસ કિમ�રશ્રીના પ�રપત્રો 
અન્વરયે કાયર્વાહ� કરવામાં આવે .
- ૨૬ પ્રક-૧૬ (િનયમસગ્-૧૫)
વી��ુ�પે ઉપ્લબ્ધ મા�હ વી��ુ�પે ઉ�્્◌
ર ૬ભ્�્િ◌ િવિવધ યોજનાઓની મા�હતીની િવગતો આપ
૧૬.૧ અત્રેની કચેર�માં યોજનાઓ અગેની કામગીર�ની મા�હતી િવ��ુ�પે ઉપ્લબ્ધ.
(િવચાર� શાકાય)
- ૨૭ પ્રક-૧૭ (િનયમસગ્-૧૬)
મા�હતી મેળવવા માટ� નાગ�રકોને ઉપ્લબ સવલોતોની િવગતો
૧૭.૧ લોકોને મા�હતી મળે તે માટ� િવભાગે અપનાવેલ સાધનો, પધ્ધેિતઓ અથવા સવલતો �વી ક,
કચેર� ગ્રથા
નાટક શો
વતર્માનપત
પ્રદશર
નોટ�સબોડર
કચેર�માં ર� કડર ્�ુ િનર�ક
દસ્તામવેજોની નકલો મેળવવાની પદ્
ઉપ્લબ્ધ �ુ�દ્રત િનય

�હ�ર તત્રની વેબસા
�હ�ર ખબરના અન્યસ સાધન
- ૨૮ પ્રક-૧૮ (િનયમસગ્-૧૭)
અન્યર ઉપ્લબ્ધ મા�
૧૮.૧ લોકો દ્વારા �ુછાતા પ્ર�ો અને તેના જ.
૧૮.૨ મા�હતી મેળવવા અગે.
અર�પત્ર(સદભર્ માટ� ભર�લા અર�પત્રકની ) ફ�
મા�હતી મેળવવા માટ�ની અર� કઇ ર�તે કરવી ક�ટલીક ટ�પ્પલણ.
મા�હતી આપવાનો ઇન્કા◌ીર કરવામાં આવે તેવા વખતે નાગ�રકના અિધકાર અને અપીલ કરવાન
કાયર્વાહ.
૧૮.૩ �હ�ર તત્ર દ્વારા લોકોને અપાતી તલીમની બા.
તાલીમ કાયર્ક્રમ�ુ નામ અને તે�ુ સ�ક્ષ
તાલીમ કાયર્ક્/ યોજનાની �ુદ્ તાલીમનો ઉદ�શ
ભૌિતક અને નાણાક�ય લ�યાકો (છે લ્�ુ વષ)
તાલીમ માટ�ની પાત્ર
તાલીમ માટ�ની � ૂવર્ જ�ર�યાતો(જો કોઇ હોય તો)
નાણાક�ય તેમજ અન્યી પ્રકારની સહ(જો કોઇ હોય તો)
સહાય આપવાની પદ્ધ
અર� કરવા માટ� સપકર ્ મા�હત અર� ફ� (લા�ુ પડ�ુ હોય ત્યા)
- ૨૯ અન્ય ફ�(લા�ુ પડ�ુ હોય ત્યા)
અર� ફોમર્(જો અર� સાદા કાગળ પર કરવામાં આવી હોય તો અરજદાર� �ુર�
પાડવાની િવગતો જણાવો.)
�બડાણો દસ્તા◌ોવેજોની યાદ
�બડાણો / દસ્તા◌ોવેજોનો ન�ૂન
અર� કરવાની કાયર્પદ્
પસદગીની કાયર્પદ્
તાલીમ કાયર્ક્રમ�ુ સમયપ(જો ઉપ્લબ હોય તો)
તાલીમના સમયપત્રક અગે તલીમાથ�ને �ણ કરવાની પદ
તાલીમ કાયર્ક્રમ માટ� લોકોમાં �ગ�કતા લાવવા માટ��હ�ર તત્રએ કરવાની વ્યી

�જલ્લા કક, ઘટક કક્, એમ િવિવધ સ્તતર� તાલીમ સ્તાર� તાલીમ કાયર્ક્રમના �હતાિધકાર�ઓન
૧૮.૪ િનયમસગ્-૧૩ માં સમાિવષ્ટત ન કરાયેલ હોય તેવ
, �હ�ર તત્રએ આપવાના પ્રમા, ના-વાધા
પ્રમાણ
પ્રમાણપત્ર અન-વાધા પ્રમાણપત્રના નામ અને િ.
અર� કરવા માટ�ની પાત્ર
અર� કરવા માટ� સપકર ્ મા�હત
અર� ફ� (લા�ુ પડ�ુ હોય ત્યા)
અન્ય ફ�(લા�ુ પડ�ુ હોય ત્યા)
અર� ફોમર્(જો અર� સાદા કાગળ પર કરવામાં આવી હોય તો અરજદાર� �ુર�
પાડવાની િવગતો જણાવો.)
- ૩૦ �બડાણો દસ્તા વેજોની યાદ
�બડાણો / દસ્તા◌ોવેજોનો ન�ૂન
અર� કરવાની કાયર્પદ્
અર� મળ્યા◌ી પછ� �હર� તત્રમાં થનાર પ્
પ્રમાણપત્ર આપવામાં સામાન્યં ર�તે લાગત
પ્રમાણપત્રનો કાયદ�સરનો સમય
નવીકરણ માટ�ની પ્ર�ક્(જો હોય તો)
૧૮.૫ ન�ધણી પ્ર�ક્રયા ન�ધણી માટ�ની પાત્ર � ૂવર્ જ�ર�યાતો(જો હોય તો)
અર� ફ� (લાગ પડ�ુ હોય ત્યાિ)
અન્ય ફ�(લા�ુ પડ�ુ હોય ત્યા)
અર� નો ન� ૂનો (અર� સાદા કાગળ પર કરવામાં આવી હોય તો અરજદાર� �ુર� પાડવાની
િવગતોદશાર્વ.)
�બડાણો / દસ્તારવેજોની યાદ
�બડાણો / દસ્તારવેજોનો ન�ૂન
અર� કરવાની પદ્ધ
અર� મળ્યા◌ી પછ� �હ�ર તત્રમાં થનાર પ્
- ૩૧ ન�ધણીની કાયદ�સરતાનો ગાળો (જો લા�ુ પડતો હોય તો) નવીકરણની પ્ર�ક્(જો હોય તો)
૧૮.૬ �હ�ર તંત્ર કર અગ(મ્�૩િનિસપલ કોપ�ર�શ
,વયવસાય વેરો, મનોરજન વેરો વગેર�)
વેરા�ુ નામ અને િવવરણ
� ુ
વેરો લેવાનો હ�

કર િનધાર્રણ માટ�ની કાયર્વાહ� અને માપદ
મોટો ક�ુરદારોની યાદ�
૧૮.૭ વીજળ� /પાણીના હંગામી અને કાયમી જોડાણો આપવા અને કાપવા અગે
( આ બાબત મ્�ુીિનિસપલ કોપ�ર�શન/ નગર પા�લકા / �ુપીસીએલને લા�ુ પડશે.)
જોડાણ માટ�ની પાત્ર
� ૂવર્ જ�ર�યાતો(જો હોય તો)
અર� માટ�ની સપકર ્ મા�હત
અર� ફ� (લા�ુ પડ�ુ હોય ત્યા◌)
અન્યઅ ફ�/ �ુલ્ક (લા�ુ પડ�ુ હોય ત્યા◌)
અર� નો ન� ૂનો (અર� સાદા કાગળ પર કરવામાં આવી હોય તો અરજદાર� �ુર� પાડવાની
િવગતોદશાર્વ.)
�બડાણો / દસ્તારવેજોની યાદ
�બડાણો / દસ્તારવેજોનો ન�ૂનઅર� કરવાની પદ્ધ
- ૩૨ –
અર� મળ્યા  પછ� �હ�ર તત્રમાં થનાર પ્
�બલમાં વાપર�લ શબ્દ  પ્રયોગો�ુ �ુ�ુ િવ�બલ અથવા સેવાની બાબતમાં �ુશ્ક�એલી હોય તો સપકર્ મા�હત
અને અન્યા ખચ
૧૮.૮. �હ�ર તત્ર દ્વારા �ુર� પાડવામાં આવનાર અન્યે સેવાઓની

