
કરભ:- ૪-(૧)-(ફી)-(૧) વંસ્થાના કામો અને પયજોની વલગત 
 

 મુ.વી.ડી. વલબાગ શેઠ ચારતી પ્રલતતભાન મોજનાઓ :- 
 

૧. દીનદમા અંત્મોદમ મોજના -યાષ્ટ્રીમ ળશેયી આજીવલકા વભળન  (DAY-NULM)  

 વુલર્ણ જમંતિ ળશેયી યોજગાય મોજના (SJSRY)નું ુન: ઘડિય કયી દીનદમા ંત્મોદમ મોજના -યાષ્ટ્રીમ ળશેયી 

અજીતલકા તભળન (DAY-NULM) િયીકે ુન: નાભાતબધાન કયલાભાં અલેર છે. અ મોજના ંિગણિ ૧. વાભાજીક 

ગતિળીરિા ને વંસ્થાગિ તલકાવ (Social Mobilisation and Institution Development - SM&ID) ય. ક્ષભિા 

ઘડિય ને િારીભ (Capacity Building & Training - CB&T) ૩. ક્ષભિા વંફધી િારીભ ને પ્રેવભેન્ટ ધ્લાયા 

યોજગાય (Employment through Skills Training & Placement- EST&P) ૪. સ્લયોજગાય કામણક્રભ (Self 

Employment Programmer - SEP) . ળશેયી ગયીફ પેરયમાઓને વશામ (Support to Urban Street 

Vendors - SUSV) ૬. ળશેયી ઘયતલશોર્ા રોકો ભાટે અશ્રમ મોજના (Shelter for Urbun Homeless - SUH) 

ઘટક ભી કુર – ૦૬ ઘટકનુ ભરીકયર્ કયલાભાં અલે છે.  

૨. ભુખ્મભંત્રી ભવશરા ઉત્કત મોજના (Mukhay Mantri Mahila Utkrsh Yojana-MMUY) 

 કોતલડ-૧૯ ભશાભાયીથી ઉદબલેર પ્રતિકુ અર્થથક રયતસ્થતિભાં યાજ્મના થણિંત્રને ુનઃલેગલંિુ કયલા ભાટે ગુજયાિ 

અત્ભતનબણમ ેકેજ જાશેય કયલાભાં અલેર  જે ંિગણિ યાજ્મની ભશત્તભ ભતશરાઓને "જોઈન્ટ રામાતફતરટી ર્નનગ એન્ડ 

વેવલગ ગ્રુ (JLESG)  ભાં વાંકી િેઓભાં તનમતભિ ફચિ કયલાની અદિ કેલામ િેભજ િેઓ નાર્ાકીમ વધ્ધય ને 

અત્ભતનબણય ફને િેલા ળુબાળમ વાથે "ભુખ્મભંત્રી ભતશરા ઉત્કણ મોજના" કામાણતન્લિ કયલાભાં અલેર છે. 

૩. પ્રધાનભંત્રી સ્રીટ લેન્ડય આત્ભવનબતય વનવધ  (Pradhan Mantri Street Vendor’s Atma Nirbhar 

Nidhi-PMSVANidhi)  

 કોલીડ–૧૯ ભશાભાયીનો ચે પેરાિો ટકાલલા વયકાયશ્રી ધ્લાયા િફકકાલાય રોકડાઉન જાશેય કયલાભાં અલેર. જેભાં 

ળેયી પેરયમાઓના ધંધાયોજગાય ફંધ યશેર શોમ િેભને ુનઃકામાણતન્લિ કયલા ળેયી પેરયમાઓને કામણકયી ભૂડી ભાટે િાત્કાતરક રોન 

ભી યશે િે શેિુથી  Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) ધ્લાયા Pradhan Mantri Street 

Vendor’s Atma Nirbhar Nidhi (PM SVANidhi) મોજના રાગુ કયલાભાં અલી છે. જે ંિગણિ ળાકબાજી , પ, 

ખાર્ીીર્ી, ચાની રાયીલાા, ાથયર્ાલાા, કરાકાયીગયીની લસ્િુનું લેચાર્ કયિા, ધોફી, નાઈ, ભોચી િથા નેક જીલનજરૂયી 

ચીજલસ્િુઓ પેયી કયીને થલા ફુટાથ થલા ખુલ્રી જગ્માભાં લેચાર્  કયનાય ળેયી પેરયમાઓને રૂા. ૧૦ ,૦૦૦/– રૂતમાની 

રોનની જોગલાઈ કયલાભાં અલેર. રૂ.૧૦,૦૦૦/-ની રોન તનમતભિ બયાઈ થમેથી ળેયી પેયીમાઓને િફક્કાલાય રૂ.૨૦,૦૦૦/- 

િથા રૂ.૫૦,૦૦૦/-ની રોન ંગેની જોગલાઈ કયલાભાં અલેર છે.  જેભાં વયકાયશ્રી ધ્લાયા ૦૭ % વ્માજ વફવીડી અલાભાં 

અલે છે. અ ઉયાંિ અ મોજના ંિગણિ રડઝીટર ટ્રાન્ઝેકળનને પ્રોત્વાશન ભે િે શેિુથી રાબાથી ધ્લાયા થમેર તનમિ 

ટ્રાન્ઝેકળન્વ ય ભાતવક રૂા.૧૦૦/- વુધી પ્રોત્વાશન યકભ ર્ ભલાાત્ર છે. 

A દીનદમા અંત્મોદમ મોજના -  યાષ્ટ્રીમ ળશેયી આજીવલકા વભળન  (DAY-NULM) અંતગતત વુયત 

 ભશાનગયાવરકા ધ્લાયા લત ય૦૨૨-૨૦૨૩ દયમ્માન થમેર કાભગીયીની વલગત.  

 



Comp.-1. Social Mobilization And Institutional Development (SM&ID) 

ઘટક-૧ વાભાવજક ગવતળીરતા અને વંસ્થાગત વલકાવ :-   

 અ  ધટક ંિગણિ ળશેયી ગયીફોના સ્લ વશામ જુથ (SHG)ની યચના કયી અ જૂથોને વાંકી તલસ્િાય કક્ષાના ભંડ  

(Area Level Federation) ને ળશેય કક્ષા ભંડો  (City Level Federation) ની યચના કયલાભાં અલે છે , ૩ ભાવ 

ૂર્ણ થમેર સ્લ વશામ જુથોને ગ્રેડીંગ ાવ થમેથી  રૂા.૧૦,૦૦૦ યીલોલ્લીંગ પંડ ચુકલલાની જોગલાઈ છે. 

વભમગાો યચામેર સ્લવશામ જુથો 

(SHG) ની વંખ્મા 

યચામેર  જુથો (SHG) નાં 

વભ્મોની વંખ્મા 

યીલોલ્લીંગ પંડ ચુકલામેર   જુથો 

(SHG)ની વંખ્મા 

િા.૦૧/૦૪/૨૦૨૨થી  

૩૧/૦૩/૨૦૨૩ 
૨૮૭ ૨૮૭૦ ૩૧૧ 

 

 

Comp.-2. Self Employment Programme (SEP)  

ઘટક-ય સ્લયોજગાય કામતક્રભ  

   ળશેયી ગયીફોને વ્મરકિગિ ધોયરે્/ જુથભાં ોિાના કૌળરને નુરૂ  સ્લયોજગાય વાશવો/રધુ ઉધોગ વાશવો ઉબા 

કયલા ભાટે નાર્ાંકીમ વશામ અલાની જોગલાઈ છે.  જે ંિગણિ ળશેયી ગયોફોને ઉધોગ વાશવ ઉબું કયલા ભાટે વ્મરકિગિ 

રાબાથીને રૂ. ય.૦૦ રાખ વુધીની ને ૦૩ કે િેથી લધુ ળશેયી ગયીફો બેગા ભી ઉધોગ વાશવ સ્થાલા વ્મતક્િ દીઠ રૂ.૨.૦૦ 

રાખ રેખે ને લધુભાં લધુ રૂ.૧૦.૦૦ રાખ વુધીની ફેંક ભાયપિે રોન ભલાાત્ર છે.  ભેર રોન ઉય ૭%થી ઉય વ્માજ દય 

ેટે વ્માજુકી વશામ ચુકલલાભાં અલે છે.  અ ઉયાંિ ગ્રેડડગ થમેર સ્લવશામ જૂથોને ૦૬ ભાવ ૂર્ણ થમે SHG ફેંક તરન્કેજ 

કામણક્રભ ંિગણિ ફેંક તધયાર્ ભેલલા વશામ કયલાભાં અલે છે. જેભાં સ્લવશામ જૂથને ભેર રોન ઉય ૭%થી ઉય વ્માજ દય 

ેટે વ્માજુકી વશામ ચુકલલાભાં અલે છે.  સ્લવશામ જૂથ ધ્લાયા રોનની તનમતભિ બયાઈ થમેથી લધુ ૦૩% વ્માજ વફવીડી 

અલાભાં અલે છે.   

 

વભમગાો રોનની તલગિ 

ફેંકોભાં ભોકરલાભાં 

અલેર યજીઓની 

વંખ્મા 

ફેંકો ધ્લાયા ભંજુય 

કયલાભાં અલેર 

યજીઓની વંખ્મા 

ભંજુય રોનની 

યકભ રૂ. (રાખભા)ં 

િા.૦૧/૦૪/૨૦૨૨ 

થી  

૩૧/૦૩/૨૦૨૩ 

વ્મતક્િગિ રોન (SEP-I) ૬૪૦ ૪૬૧ ૪૮૬.૦૩ 

સ્લવશામ જૂથને રોન 

(SHG LOAN) 
૧૨૫ ૧૧૦ ૧૦૭.૪૮ 

 

  



Comp.-3.  Employment Through Skills Training & Placement (EST&P) 

ઘટક-૩ ક્ષભતા વંફધી તારીભ અને પ્રેવભેન્ટ ધ્લાયા યોજગાય :- 

 ળશેયી ગયીફોના કૌળલ્મો તલકવાલલા/ િેભની કક્ષા ઉચીં રઈ જલા ભાટે વશામ ુયી ાડલા ઉય ધ્માન કેન્રીિ કયલા 

િથા રાબપ્રદ યોજગાયી ુયી ાડલાભાં ભદદરૂ થામ છે. અ કોમ્ોનન્ટ શેઠ વુયિ ભશાનગયાતરકા શદ તલસ્િાયભાં િારીભ 

લગો ળરૂ કયલા ભાટે GULM ધ્લાયા ભાન્મિા અલાભાં અલેર િારીભ વંસ્થાઓ ધ્લાયા તલતલધ તલમોને રગિી િારીભ 

અલાભાં અલે છે. 

વભમગાો એનયોલ્ભેન્ટ થમેર િારીભાથીઓની વંખ્મા િારીભ ૂર્ણ કયેર િારીભાથીઓની વંખ્મા 

િા.૦૧/૦૪/૨૦૨૨ થી  

૩૧/૦૩/૨૦૨૩ 
૧૯૦ ૧૮૬ 

Comp.-4.  Support to Urban Street Vendors- (SUSV) 

ઘટક- ૪.  ળશેયી ળેયી પેરયમાઓને વશામ:- 

 દીનદમા ંત્મોદમ મોજના - યાષ્ટ્રીમ ળશેયી અજીતલકા તભળન (DAY- NULM)નાં ળશેયી ળેયી પેયીમાઓને વશામ 

(SUSV) ઘટક ંિગણિ ઓખામેર ળશેયી ળેયી પેયીમાઓને કૌળરો ળીખલા, રઘુ વાશવો ઉબા કયલા ને તધયાર્ ભેલલા 

ભાટે વક્ષભ ફનાલલા િથા ામાની ફેવન્કગ વેલાઓ ભેલલા ભાટે પ્રોત્વાતશિ કયલા ભાટેની જોગલાઈ કયલાભાં અલેર છે.  

 મોજનાના અ ઘટક ંિગણિ ભશાનગયાતરકા તલસ્િાયનાં ળશેયી ળેયી પેરયમાઓ ભાટે િારીભ કામણક્રભ ને 

પાઈનાન્વીમર તરટયવી કેમ્નંુ અમોજન કયલાનંુ યશે છે. જે ન્લમે ળશેયી ળેયી પેરયમાઓને ફૂડ વેપટી, સ્લાસ્થ વંફંધી 

સ્લચ્છિાની જાર્લર્ી, કચયાનો મોગ્મ તનકાર લગેયે તલમ વંદબણભાં િારીભ કામણક્રભનાં અમોજન થકી જાગૃિ કયલાભાં અલે છે. 

લી, ફેવન્કગ વેલાઓને રગિા પાઈનાન્વીમર તરટયવી કેમ્નંુ અમોજન કયલાભાં અલે છે. જેથી િેઓ ફેંકો ભાયપિે તધયાર્ 

ભેલી યોજગાય તલકાવ પ્રલૃતત્ત કયી અર્થથક વક્ષભ થઈ ળકે.  
 

Comp.-5.   Shelter for Urban Homeless- (SUH)  

ઘટક- ૫. ળશેયી ઘયવલશોણા રોકો  ભાટે  આશ્રમ  મોજના:-  

 નેળનર ફણન શાઉવવગ ને શેફીટેટ ોતરવી  (એનમુએચએચી) ૨૦૦૭નો ઉદ્દેળ વભાજના િભાભ લગોને ોામ 

િેલી ડકભિોએ વભાન જભીન, અશ્રમ ને વેલાઓ ૂયી ાડલાના શેિુથી દેળભાં અલાવનાં તનયંિય તલકાવને ઉત્તેજન 

અલાનો છે.  

 ળશેયી ઘયતલશોર્ા વ્મતક્િઓ અનૌચારયક ક્ષેત્રભા વસ્િા શ્રભ ધ્લાયા ળશેયોનાં ને િે યીિે  યાષ્ટ્રનાં થણિંત્રભા પાો 

અે છે. િેભ છિાં િેઓ કોઈર્ અશ્રમ કે વાભાતજક વુયક્ષા, યક્ષર્ તવલામ  જીલન વ્મિીિ  કયિા શોલાની ળક્મિા છે.  ળશેયી 

ઘયતલશોર્ાઓને અયોગ્મ, તળક્ષર્, ખોયાક, ાર્ી ને સ્લચ્છિા જેલી  પ્રાથતભક જાશેય વેલાઓની વુતલધાઓ ભે િે જરૂયી છે. 

નેળનર ફણન રાઈલરીશુડ તભળન ંિગણિ ળશેયી ઘયતલશોર્ા રોકો ભાટે અશ્રમ ઘટકનો ઉદ્દેળ ળશેયી  ઘયતલશોર્ાને િફક્કાલાય 

અલશ્મક વેલાઓ વતશિ કામભી અશ્રમનંુ વાધન ૂરં ાડલાનો છે. જે ંિગણિ ઘયતલશોર્ા રોકોને ાર્ી ુયલઠો,  સ્લચ્છિા, 

વુયક્ષા ન ેવરાભિી જેલી ામાની અધાય વ્મલસ્થા વતશિ કામભી અશ્રમની ઉરભ્મિા વુતનતશ્રિ કયલાભાં અલે છે.  

 અ ઘટક શેઠ ળેલ્ટયનાં રાબાથીઓને વાભાજીક વુયક્ષા પ્રદાન કયલાના શેિુથી વયકાયશ્રીની પ્રલિણભાન તલતલધ મોજના 

િથા વેલાઓ વાથે જોડાર્ કયલાભાં અલે છે. 



B   ભુખ્મભંત્રી ભવશરા ઉત્કત મોજના  (Mukhya Mantri Mahila Utkarsh Yojana-MMUY) અંતગતત વુયત 

ભશાનગયાવરકા ધ્લાયા લત ય૦૨૨-૨૦૨૩ દયમ્માન થમેર કાભગીયીની વલગત.  

 કોતલડ-૧૯ ભશાભાયીથી ઉદબલેર પ્રતિકુ અર્થથક રયતસ્થતિભાં યાજ્મના થણિંત્રને ુનઃલેગલંિુ કયલા ભાટે ગુજયાિ 

અત્ભતનબણમ ેકેજ જાશેય કયલાભાં અલેર  જે ંિગણિ યાજ્મની ભશત્તભ ભતશરાઓને "જોઈન્ટ રામાતફતરટી ર્નનગ એન્ડ 

વેવલગ ગ્રુ (JLESG)  ભાં વાંકી િેઓભાં તનમતભિ ફચિ કયલાની અદિ કેલામ િેભજ િેઓ નાર્ાકીમ વધ્ધય ને 

અત્ભતનબણય ફને િેલા ળુબાળમ વાથે "ભુખ્મભંત્રી ભતશરા ઉત્કણ મોજના"  કામાણતન્લિ કયલાભાં અલેર છે.  અ મોજના ંિગણિ 

૧૦ ભતશરાઓના જૂથને રૂ. ૦૧.૦૦ રાખનું વ્માજ યતશિ ફેંક તધયાર્ ભેલલા વશામ કયલાભાં અલે છે. 

 અ મોજના ંિગણિ વુયિ ભશાનગયાતરકા ધ્લાયા ૨૨૪ જૂથોને રૂા. ૨.૨૪ કયોડનુ વ્માજભૂકિ ફેંક તધયાર્ અલાભાં 

અલેર છે. િેભજ ૨૨૪૦ ભતશરાઓને મોજના ંિગણિ વયકાયશ્રી ધ્લાયા કુર રૂ.૧૩.૪૪ રાખ વ્માજ વશામ ેટે ચુકલર્ી 

કયલાભાં અલેર છે.  

 

C  પ્રધાનભંત્રી સ્રીટ લેન્ડય આત્ભવનબતય વનવધ (Pradhan Mantri Street Vendor’s Atma Nirbhar 

  Nidhi-PMSVANidhi)  અંતગતત વુયત ભશાનગયાવરકા ધ્લાયા લત ય૦૨ ૨-૨૦૨૩ દયમ્માન   થમેર 

કાભગીયીની વલગત. 

 કોલીડ–૧૯ ભશાભાયીનો ચે પેરાિો ટકાલલા રાદલાભાં અલેર િફકકાલાય રોકડાઉનના કાયરે્ ળેયી પેરયમાઓની 

યોજગાયી ય ભાઠી વય ડી છે. ળેયી પેરયમાઓને કામણકયી ભૂડી ભાટે િાત્કાતરક રોન ભી યશે િે શેિુથી Ministry of 

Housing and Urban Affairs (MoHUA) ધ્લાયા Pradhan Mantri Street Vendor’s Atma Nirbhar 

Nidhi (PM SVANidhi) મોજના રાગુ કયલાભાં અલી છે. જે ંિગણિ ળાકબાજી , પ, ખાર્ીીર્ી -  ચાની રાયીલાા , 

ાથયર્ાલાા, કરાકાયીગયીની લસ્િુ , ધોફી, નાઈ, ભોચીકાભ િથા જીલનજરૂયી ન્મ ચીજલસ્િુઓ પેયી કયીને થલા ફુટાથ 

થલા ખુલ્રી જગ્માભાં લેચાર્ કયનાય ળેયી પેરયમાઓને રૂા.૧૦ ,૦૦૦/– રૂતમાની રોનની જોગલાઈ છે. રૂ.૧૦,૦૦૦/-ની રોન 

તનમતભિ બયાઈ થમેથી ળેયી પેયીમાઓને િફક્કાલાય રૂ.૨૦,૦૦૦/- િથા રૂ.૫૦,૦૦૦/-ની રોન ંગેની જોગલાઈ કયલાભાં 

અલેર છે.  જેભાં વયકાયશ્રી ધ્લાયા ૦૭% વ્માજ વફવીડી અલાભાં અલે છે. અ ઉયાંિ અ મોજના ંિગણિ રડઝીટર 

ટ્રાન્ઝેકળનને પ્રોત્વાશન ભે િે શેિુથી રાબાથી ધ્લાયા થમેર તનમિ ટ્રાન્ઝેકળન્વ ય ભાતવક રૂા.૧૦૦/-  વુધી પ્રોત્વાશન યકભ 

ર્ ભલાાત્ર છે. 

 લણ  દયમ્માન કુર-૧૯૫૯૭ ળેયી પેરયમાઓની ઓખ કયી િેઓની રોન યજી ઓનરાઈન કયલા ંગેની કાભગીયી 

શાથ ધયલાભાં અલેર, જે ૈકી ૮૮૩૩ જેટરા રાબાથીઓને  રૂ.૧૦,૦૦૦/- ની રોન, ૭૨૫૨ જેટરા રાબાથીઓને 

રૂ.૨૦,૦૦૦/-ની રોન ને ૫૭૫ જેટરા રાબાથીઓને રૂ.૫૦,૦૦૦/-ની રોન એભ ભી કુર ૧૬૬૬૦ જેટરા રાબાથીઓને 

રૂ.૨૬.૦૨ કયોડનુ ફેંક ધીયાર્ કયલાભાં અલેર છે. 

 


