
કમ-૪-(૧)-(બી)-(૩) 

 દેખરેખ અને જળાબદારીના માધ્યમ શહષત હનર્ણય ેળાની પ્રક્રિયામાાં અનુશરળાની કાયણધ્ધહત 

 યુશીડી હળભાગ ધ્ળારા અમીકૃત યોજનાઓમાાં ષાથ ધરળામાાં આળતી મુખ્ય કામગીરી નીચે મુજબ છે. 

> દીનદયાલ અાંત્યોદય યોજના - રાષ્ટ્રીય ષેરી આજીહળકા હમન (DAY-NULM)                   

 વુલર્ણ જમંતિ ળશેયી યોજગાય મોજનાનંુ ુન: ઘડિય કયી િેનું  National Urban Livelihood Mission (DAY-

NULM) મોજના િયીકે ુન: નાભાતબધાન કયલાભાં અલેર છે.  જે ંિગણિ નીચે ભુજફના તલતલધ ધટકો ભાયપિે મોજનાનંુ 

ભરીકયર્ કયલાનંુ યશે છે 

૧. વાભાજીક ગતિળીરિા  ને  વંસ્થાગિ  તલકાવ  (Social Mobilization And Institution 

 Development) - (SM&ID) 

અ ઘટક ંિગણિ ળશેયી ગયીફોના સ્લ વશામ જુથ(SHG)ની યચના કયી જૂથોને વભાલી તલસ્િાય કક્ષાના ભંડો 

(Area Level Federation) િથા ળશેયી કક્ષાનાં ભંડો (City Level Federation) ની યચના કયલાની યશેળ.ે  

ય. ક્ષભિા  ધડિય  ને  િારીભ (Capacity Building & Training)-(CB&T) 

કેન્દ્રીમ, યાજમ ને ળશેય સ્િયે વભમવય ને ઈચ્ચ ગુર્લત્તાુર્ણ ટેકતનકર વશામ ઈબી કયલી. 

૩. ક્ષભિા  વંફધી  િારીભ  ને  પ્રેવભેન્દ્ટ  ધ્લાયા  યોજગાય  (Employment through Skills Training  & 

 Placement)-(EST&P) 

ળશેયી ગયીફોના કૌળરો તલકવાલલા/ િેભની કક્ષા ઈચીં રઇ જલા ભાટે વશામ ુયી ાડલા ઈય ધ્માન કેન્દ્રીિ કયળે િથા 

રાબપ્રદ યોજગાયી ુયી ાડલાભાં ભદદરૂ થળે.  

૪. સ્લયોજગાય  કામણક્રભ (Self-Employment Programmer)-(SEP) 

ળશેયી ગયીફોને વ્મકકિગિ ધોયરે્/ જુથભાં ોિાના કૌળરને નુરૂ નપાકાયક સ્લયોજગાય વાશવો/રઘુ ઈધોગ વાશવો 

ઈબા કયલા ભાટે નાર્ાંકીમ વશામ અલાની જોગલાઇ છે , જે ંિગણિ ળશેયી ગયોફોને ઈધોગ વાશવ ઈબું કયલા ભાટે 

ફેંક િયપથી ભેર રોન ઈય વ્માજુકી વશામ તનમિ ભમાણદાભાં ચુકલલાભાં અલે છે.  

. ળશેયી  પેકયમાઓને  વશામ (Support to Urban Street Vendors)-(SUSV) 

ળશેયી ગયીફ પેકયમાઓને કૌળરો ળીખલા , રધુ વાશવો ઈબા કયલાભાં વશામ કયલા , તધયાર્ ભેલલા ભાટે વક્ષભ 

ફનાલલા જરૂયી અમોજન કયલું.  

૬. ળશેયી ઘયતલશોર્ા રોકો  ભાટે  અશ્રમ  મોજના (Shelter for Urban Homeless)-(SUH) 

ળશેયી ઘયતલશોર્ા  રોકો ભાટે અશ્રમ મોજના (સ્કીભ ઓપ ળેરટય પોય ફણન શોભરેળ- SUH)નો ભુખ્મ ઈદેૃળ ળશેયી 

વભાજના વૌથી ગયીફ લગણને ાર્ી ુયલઠો , સ્લચ્છિા, વુયક્ષા ને વરાભિી જેલી ામાની અધાય વ્મલસ્થા વતશિ 

કામભી અશ્રમની ઈરભ્મિા વુતનતશ્રિ કયલાની છે. 



 

 મુખ્યમાંત્રી મહષા ઉત્કવણ યોજના  (Mukhya Mantri Mahila Utkarsh Yojana-MMUY) 

 બાયિ વયકાયશ્રી વશાતમિા ભતશરા અજીતલકા ભાટેની ળશેયી તલસ્િાય ભાટે નેળનર ફણન રાઆલરીશૂડ 

તભળન (NULM) મોજના ભરભાં છે.યાજ્મની ભશત્તભ ભતશરાઓને "જોઇન્દ્ટ રામાતફતરટી ર્નનગ એન્દ્ડ વેવલગ 

ગ્રુ (JLESG)ભાં વાંકી જોડામેર ભતશરાઓભાં તનમતભિ ફચિ કયલાની અદિ કેલામ િેભજ િેઓ નાર્ાકીમ 

વધ્ધય ને અત્ભતનબણમ થામ િેલા ળુબાળમ વાથે કોતલડ-૧૯ ભશાભાયીથી ઈદબલેર પ્રતિકુ અર્થથક કયતસ્થતિભાં 

યાજ્મના થણિંત્રને ુનઃલેગલંિુ કયલા ભાટે ગુજયાિ અત્ભતનબણમ ેકેજ જાશેય કયલાભાં અલેર છે. જેભાં " ભુખ્મભંત્રી 

ભતશરા ઈત્કણ મોજના"નો વભાલેળ કયલાભાં અલેર છે. 

  ''ભુખ્મભંત્રી ભતશરા ઈત્કણ મોજના '' ંિગણિ ૧૦(દળ) ફશેનોના જુથને રૂા.૧,૦૦,૦૦૦/– નું વ્માજભુકિ ફેંક 

તધયાર્ અલાભાં 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.  

 પ્રધાનમાંત્રી સ્ટ્રીટ ળેન્ડર આત્મહનભણર હનહધ (Pradhan Mantri Street Vendor’s Atma Nirbhar 

  Nidhi - PMSVANidhi) યોજના    

 કો લીડ–૧૯ ભશાભાયીનો ચે પેરાિો ટકાલલા રાદલાભાં અલેર િફકકાલાય રોકડાઈનના કાયરે્ ળેયી 

પેકયમાઓની યોજગાયી ય ભાઠી વય ડેર. ળેયી પેકયમાઓને 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, નાઇ, ભોચીકાભ િથા જીલનજરૂયી ન્દ્મ 

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

રૂતમાની રોનની જોગલાઇ છે. રૂ.૧૦,૦૦૦/-ની રોન તનમતભિ બયાઇ થમેથી ળેયી પેયીમાઓને િફક્કાલાય 

રૂ.૨૦,૦૦૦/- િથા રૂ.૫૦,૦૦૦/-ની રોન ંગેની જોગલાઇ કયલાભાં અલેર છે.  જેભાં વયકાયશ્રી ધ્લાયા ૦૭% 

વ્માજ વફવીડી અલાભાં અલે છે. અ ઈયાંિ અ મોજના ંિગણિ કડઝીટર ટ્રાન્દ્ઝેકળનને પ્રોત્વાશન ભે િે શેિુથી 

રાબાથી ધ્લાયા થમેર તનમિ ટ્રાન્દ્ઝેકળન્દ્વ ય ભાતવક રૂા.૧૦૦/-  વુધી પ્રોત્વાશન યકભ ર્ ભલાાત્ર છે. 

 


