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વુયત ભશાનગયાલરકા – મ.ુવી.ડી. લલબાગ 

આય.ટી.આઈ. એક્ટ ૨૦૦૫ની કરભ ૪(૧) ફી(૧)ન ાં કરોઝ નાં.૧ થી ૧૭ ભુજફ જાશેય કયલ  જોગ વલગતો.  
 

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

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

૧. દીનદમા અંત્મોદમ મોજના -યાષ્ટ્રીમ ળશેયી આજીલલકા લભળન  (DAY-NULM)  

 વુલણણ જમાંવત ળશેયી યોજગ ય મોજન (SJSRY)નુાં ુન: ઘડતય કયી દીનદમ  અાંત્મોદમ મોજન -ય ષ્ટ્રીમ ળશેયી 

આજીવલક  વભળન (DAY-NULM) તયીકે ુન: ન ભ વબધ ન કયલ ભ ાં આલેર છે. આ મોજન  અાંતગણત ૧. વ ભ જીક 

ગવતળીરત  અને વાંસ્થ ગત વલક વ (Social Mobilisation and Institution Development - SM&ID) ય. ક્ષભત  

ઘડતય અને ત રીભ (Capacity Building & Training - CB&T) ૩. ક્ષભત  વાંફધી ત રીભ અને પ્રેવભેન્ટ ધ્લ ય  

યોજગ ય (Employment through Skills Training & Placement- EST&P) ૪. સ્લયોજગ ય ક મણક્રભ (Self 

Employment Programmer - SEP) . ળશેયી ગયીફ પેરયમ ઓને વશ મ (Support to Urban Street 

Vendors - SUSV) ૬. ળશેયી ઘયવલશોણ  રોકો ભ ટે આશ્રમ મોજન  (Shelter for Urbun Homeless - SUH) 

ઘટક ભી કુર – ૦૬ ઘટકનુ અભરીકયણ કયલ ભ ાં આલે છે.  

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

 કોવલડ-૧૯ ભશ ભ યીથી ઉદબલેર પ્રવતકુ આર્થથક રયવસ્થવતભ ાં ય જ્મન  અથણતાંત્રને ુનઃલેગલાંતુ કયલ  ભ ટે ગુજય ત 

આત્ભવનબણમ ેકેજ જાશેય કયલ ભ ાં આલેર  જે અાંતગણત ય જ્મની ભશત્તભ ભવશર ઓને "જોઈન્ટ ર મ વફવરટી અર્નનગ એન્ડ 

વેવલગ ગ્રુ (JLESG)  ભ ાં વ ાંકી તેઓભ ાં વનમવભત ફચત કયલ ની આદત કેલ મ તેભજ તેઓ ન ણ કીમ વધ્ધય અને 

આત્ભવનબણય ફને તેલ  ળુબ ળમ વ થે "ભુખ્મભાંત્રી ભવશર  ઉત્કણ મોજન " ક મ ણવન્લત કયલ ભ ાં આલેર છે. 

૩. પ્રધાનભંત્રી સ્રીટ લેન્ડય આત્ભલનબતય લનલધ  (Pradhan Mantri Street Vendor’s Atma Nirbhar 

Nidhi-PMSVANidhi)  

 કોલીડ–૧૯ ભશ ભ યીનો ચે પેર તો અટક લલ  વયક યશ્રી ધ્લ ય  તફકક લ ય રોકડ ઉન જાશેય કયલ ભ ાં આલેર. જેભ ાં 

ળેયી પેરયમ ઓન  ધાંધ યોજગ ય ફાંધ યશેર શોમ તેભને ુનઃક મ ણવન્લત કયલ  ળેયી પેરયમ ઓને ક મણકયી ભૂડી ભ ટે ત ત્ક વરક રોન 

ભી યશે તે શેતુથી  Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) ધ્લ ય  Pradhan Mantri Street 

Vendor’s Atma Nirbhar Nidhi (PM SVANidhi) મોજન  ર ગુ કયલ ભ ાં આલી છે. જે અાંતગણત ળ કબ જી , પ, 

ખ ણીીણી, ચ ની ર યીલ  ,  થયણ લ  , કર ક યીગયીની લસ્તુનુાં લેચ ણ કયત , ધોફી, ન ઈ, ભોચી તથ  અનેક જીલનજરૂયી 

ચીજલસ્તુઓ પેયી કયીને અથલ  ફુટ થ અથલ  ખુલ્રી જગ્મ ભ ાં લેચ ણ  કયન ય ળેયી પેરયમ ઓને રૂ . ૧૦ ,૦૦૦/– રૂવમ ની 

રોનની જોગલ ઈ કયલ ભ ાં આલેર. રૂ.૧૦,૦૦૦/-ની રોન વનમવભત બય ઈ થમેથી ળેયી પેયીમ ઓને તફક્ક લ ય રૂ.૨૦,૦૦૦/- 

તથ  રૂ.૫૦,૦૦૦/-ની રોન અાંગેની જોગલ ઈ કયલ ભ ાં આલેર છે.  જેભ ાં વયક યશ્રી ધ્લ ય  ૦૭ % વ્મ જ વફવીડી આલ ભ ાં 

આલે છે. આ ઉય ાંત આ મોજન  અાંતગણત રડઝીટર ટ્ર ન્ઝેકળનને પ્રોત્વ શન ભે તે શેતુથી ર બ થી ધ્લ ય  થમેર વનમત 

ટ્ર ન્ઝેકળન્વ ય ભ વવક રૂ .૧૦૦/- વુધી પ્રોત્વ શન યકભ ણ ભલ  ત્ર છે. 
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A દીનદમા અંત્મોદમ મોજના -  યાષ્ટ્રીમ ળશેયી આજીલલકા લભળન  (DAY-NULM) અંતગતત વુયત 

 ભશાનગયાલરકા ધ્લાયા લત ય૦૨૨-૨૦૨૩ દયમ્માન થમેર કાભગીયીની લલગત.  

 

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

ઘટક-૧ વાભાલજક ગલતળીરતા અને વંસ્થાગત લલકાવ :-   

 આ  ધટક અાંતગણત ળશેયી ગયીફોન  સ્લ વશ મ જુથ (SHG)ની યચન  કયી આ જૂથોને વ ાંકી વલસ્ત ય કક્ષ ન  ભાંડ  

(Area Level Federation) અને ળશેય કક્ષ  ભાંડો  (City Level Federation) ની યચન  કયલ ભ ાં આલે છે , ૩ ભ વ 

ૂણણ થમેર સ્લ વશ મ જુથોને ગ્રેડીંગ  વ થમેથી  રૂ .૧૦,૦૦૦ યીલોલ્લીંગ પાંડ ચુકલલ ની જોગલ ઈ છે. 

વભમગ ો યચ મેર સ્લવશ મ જુથો 

(SHG) ની વાંખ્મ  

યચ મેર  જુથો (SHG) ન ાં 

વભ્મોની વાંખ્મ  

યીલોલ્લીંગ પાંડ ચુકલ મેર   જુથો 

(SHG)ની વાંખ્મ  

ત .૦૧/૦૪/૨૦૨૨થી  

૩૧/૦૩/૨૦૨૩ 
૨૮૭ ૨૮૭૦ ૩૧૧ 

 

 

Comp.-2. Self Employment Programme (SEP)  

ઘટક-ય સ્લયોજગાય કામતક્રભ  

   ળશેયી ગયીફોને વ્મરકતગત ધોયણે/ જુથભ ાં ોત ન  કૌળરને અનુરૂ  સ્લયોજગ ય વ શવો/રધુ ઉધોગ વ શવો ઉબ  

કયલ  ભ ટે ન ણ ાંકીમ વશ મ આલ ની જોગલ ઈ છે.  જે અાંતગણત ળશેયી ગયોફોને ઉધોગ વ શવ ઉબુાં કયલ  ભ ટે વ્મરકતગત 

ર બ થીને રૂ. ય.૦૦ ર ખ વુધીની અને ૦૩ કે તેથી લધુ ળશેયી ગયીફો બેગ  ભી ઉધોગ વ શવ સ્થ લ  વ્મવક્ત દીઠ રૂ.૨.૦૦ 

ર ખ રેખે અને લધુભ ાં લધુ રૂ.૧૦.૦૦ ર ખ વુધીની ફેંક ભ યપતે રોન ભલ  ત્ર છે.  ભેર રોન ઉય ૭%થી ઉય વ્મ જ દય 

ેટે વ્મ જુકી વશ મ ચુકલલ ભ ાં આલે છે.  આ ઉય ાંત ગ્રેડડગ થમેર સ્લવશ મ જૂથોને ૦૬ ભ વ ૂણણ થમે SHG ફેંક વરન્કેજ 

ક મણક્રભ અાંતગણત ફેંક વધય ણ ભેલલ  વશ મ કયલ ભ ાં આલે છે. જેભ ાં સ્લવશ મ જૂથને ભેર રોન ઉય ૭%થી ઉય વ્મ જ દય 

ેટે વ્મ જુકી વશ મ ચુકલલ ભ ાં આલે છે.  સ્લવશ મ જૂથ ધ્લ ય  રોનની વનમવભત બય ઈ થમેથી લધુ ૦૩% વ્મ જ વફવીડી 

આલ ભ ાં આલે છે.   

 

વભમગ ો રોનની વલગત 

ફેંકોભ ાં ભોકરલ ભ ાં 

આલેર અયજીઓની 

વાંખ્મ  

ફેંકો ધ્લ ય  ભાંજુય 

કયલ ભ ાં આલેર 

અયજીઓની વાંખ્મ  

ભાંજુય રોનની 

યકભ રૂ. (ર ખભ ાં) 

ત .૦૧/૦૪/૨૦૨૨ 

થી  

૩૧/૦૩/૨૦૨૩ 

વ્મવક્તગત રોન (SEP-I) ૬૪૦ ૪૬૧ ૪૮૬.૦૩ 

સ્લવશ મ જૂથને રોન 

(SHG LOAN) 
૧૨૫ ૧૧૦ ૧૦૭.૪૮ 
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Comp.-3.  Employment Through Skills Training & Placement (EST&P) 

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

 ળશેયી ગયીફોન  કૌળલ્મો વલકવ લલ / તેભની કક્ષ  ઉચીં રઈ જલ  ભ ટે વશ મ ુયી  ડલ  ઉય ધ્મ ન કેન્રીત કયલ  

તથ  ર બપ્રદ યોજગ યી ુયી  ડલ ભ ાં ભદદરૂ થ મ છે. આ કોમ્ોનન્ટ શેઠ વુયત ભશ નગય વરક  શદ વલસ્ત યભ ાં ત રીભ 

લગો ળરૂ કયલ  ભ ટે GULM ધ્લ ય  ભ ન્મત  આલ ભ ાં આલેર ત રીભ વાંસ્થ ઓ ધ્લ ય  વલવલધ વલમોને રગતી ત રીભ 

આલ ભ ાં આલે છે. 

વભમગ ો એનયોલ્ભેન્ટ થમેર ત રીભ થીઓની વાંખ્મ  ત રીભ ૂણણ કયેર ત રીભ થીઓની વાંખ્મ  

ત .૦૧/૦૪/૨૦૨૨ થી  

૩૧/૦૩/૨૦૨૩ 
૧૯૦ ૧૮૬ 

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

ઘટક- ૪.  ળશેયી ળેયી પેરયમાઓને વશામ:- 

 દીનદમ  અાંત્મોદમ મોજન  - ય ષ્ટ્રીમ ળશેયી આજીવલક  વભળન (DAY- NULM)ન ાં ળશેયી ળેયી પેયીમ ઓને વશ મ 

(SUSV) ઘટક અાંતગણત ઓખ મેર ળશેયી ળેયી પેયીમ ઓને કૌળરો ળીખલ , રઘુ વ શવો ઉબ  કયલ  અને વધય ણ ભેલલ  

ભ ટે વક્ષભ ફન લલ  તથ   મ ની ફેવન્કગ વેલ ઓ ભેલલ  ભ ટે પ્રોત્વ વશત કયલ  ભ ટેની જોગલ ઈ કયલ ભ ાં આલેર છે.  

 મોજન ન  આ ઘટક અાંતગણત ભશ નગય વરક  વલસ્ત યન ાં ળશેયી ળેયી પેરયમ ઓ ભ ટે ત રીભ ક મણક્રભ અને 

પ ઈન ન્વીમર વરટયવી કેમ્નુાં આમોજન કયલ નુાં યશે છે. જે અન્લમે ળશેયી ળેયી પેરયમ ઓને ફૂડ વેપટી, સ્લ સ્થ વાંફાંધી 

સ્લચ્છત ની જાણલણી, કચય નો મોગ્મ વનક ર લગેયે વલમ વાંદબણભ ાં ત રીભ ક મણક્રભન ાં આમોજન થકી જાગૃત કયલ ભ ાં આલે છે. 

લી, ફેવન્કગ વેલ ઓને રગત  પ ઈન ન્વીમર વરટયવી કેમ્નુાં આમોજન કયલ ભ ાં આલે છે. જેથી તેઓ ફેંકો ભ યપતે વધય ણ 

ભેલી યોજગ ય વલક વ પ્રલૃવત્ત કયી આર્થથક વક્ષભ થઈ ળકે.  
 

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

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

 નેળનર અફણન શ ઉવવગ અને શેફીટેટ ોવરવી  (એનમુએચએચી) ૨૦૦૭નો ઉદ્દેળ વભ જન  તભ ભ લગોને ો મ 

તેલી ડકભતોએ વભ ન જભીન, આશ્રમ અને વેલ ઓ ૂયી  ડલ ન  શેતુથી દેળભ ાં આલ વન ાં વનયાંતય વલક વને ઉત્તેજન 

આલ નો છે.  

 ળશેયી ઘયવલશોણ  વ્મવક્તઓ આનૌચ રયક ક્ષેત્રભ  વસ્ત  શ્રભ ધ્લ ય  ળશેયોન ાં અને તે યીતે  ય ષ્ટ્રન ાં અથણતાંત્રભ  પ ો 

આે છે. તેભ છત ાં તેઓ કોઈણ આશ્રમ કે વ ભ વજક વુયક્ષ , યક્ષણ વવલ મ  જીલન વ્મતીત  કયત  શોલ ની ળક્મત  છે.  ળશેયી 

ઘયવલશોણ ઓને આયોગ્મ, વળક્ષણ, ખોય ક,  ણી અને સ્લચ્છત  જેલી  પ્ર થવભક જાશેય વેલ ઓની વુવલધ ઓ ભે તે જરૂયી છે. 

નેળનર અફણન ર ઈલરીશુડ વભળન અાંતગણત ળશેયી ઘયવલશોણ  રોકો ભ ટે આશ્રમ ઘટકનો ઉદ્દેળ ળશેયી  ઘયવલશોણ ને તફક્ક લ ય 

આલશ્મક વેલ ઓ વવશત ક મભી આશ્રમનુાં વ ધન ૂરાં  ડલ નો છે. જે અાંતગણત ઘયવલશોણ  રોકોને  ણી ુયલઠો,  સ્લચ્છત , 

વુયક્ષ  અન ેવર ભતી જેલી  મ ની આધ ય વ્મલસ્થ  વવશત ક મભી આશ્રમની ઉરભ્મત  વુવનવશ્રત કયલ ભ ાં આલે છે.  

 આ ઘટક શેઠ ળેલ્ટયન ાં ર બ થીઓને વ ભ જીક વુયક્ષ  પ્રદ ન કયલ ન  શેતુથી વયક યશ્રીની પ્રલતણભ ન વલવલધ મોજન  

તથ  વેલ ઓ વ થે જોડ ણ કયલ ભ ાં આલે છે. 
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B   ભુખ્મભંત્રી ભલશરા ઉત્કત મોજના  (Mukhya Mantri Mahila Utkarsh Yojana-MMUY) અંતગતત વુયત 

ભશાનગયાલરકા ધ્લાયા લત ય૦૨૨-૨૦૨૩ દયમ્માન થમેર કાભગીયીની લલગત.  

 કોવલડ-૧૯ ભશ ભ યીથી ઉદબલેર પ્રવતકુ આર્થથક રયવસ્થવતભ ાં ય જ્મન  અથણતાંત્રને ુનઃલેગલાંતુ કયલ  ભ ટે ગુજય ત 

આત્ભવનબણમ ેકેજ જાશેય કયલ ભ ાં આલેર  જે અાંતગણત ય જ્મની ભશત્તભ ભવશર ઓને "જોઈન્ટ ર મ વફવરટી અર્નનગ એન્ડ 

વેવલગ ગ્રુ (JLESG)  ભ ાં વ ાંકી તેઓભ ાં વનમવભત ફચત કયલ ની આદત કેલ મ તેભજ તેઓ ન ણ કીમ વધ્ધય અને 

આત્ભવનબણય ફને તેલ  ળુબ ળમ વ થે "ભુખ્મભાંત્રી ભવશર  ઉત્કણ મોજન "  ક મ ણવન્લત કયલ ભ ાં આલેર છે.  આ મોજન  અાંતગણત 

૧૦ ભવશર ઓન  જૂથને રૂ. ૦૧.૦૦ ર ખનુાં વ્મ જ યવશત ફેંક વધય ણ ભેલલ  વશ મ કયલ ભ ાં આલે છે. 

 આ મોજન  અાંતગણત વુયત ભશ નગય વરક  ધ્લ ય  ૨૨૪ જૂથોને રૂ . ૨.૨૪ કયોડનુ વ્મ જભૂકત ફેંક વધય ણ આલ ભ ાં 

આલેર છે. તેભજ ૨૨૪૦ ભવશર ઓને મોજન  અાંતગણત વયક યશ્રી ધ્લ ય  કુર રૂ.૧૩.૪૪ ર ખ વ્મ જ વશ મ ેટે ચુકલણી 

કયલ ભ ાં આલેર છે.  

 

C  પ્રધાનભંત્રી સ્રીટ લેન્ડય આત્ભલનબતય લનલધ (Pradhan Mantri Street Vendor’s Atma Nirbhar 

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

કાભગીયીની લલગત. 

 કોલીડ–૧૯ ભશ ભ યીનો ચે પેર તો અટક લલ  ર દલ ભ ાં આલેર તફકક લ ય રોકડ ઉનન  ક યણે ળેયી પેરયમ ઓની 

યોજગ યી ય ભ ઠી અવય ડી છે. ળેયી પેરયમ ઓને ક મણકયી ભૂડી ભ ટે ત ત્ક વરક રોન ભી યશે તે શેતુથી Ministry of 

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

Nidhi (PM SVANidhi) મોજન  ર ગુ કયલ ભ ાં આલી છે. જે અાંતગણત ળ કબ જી , પ, ખ ણીીણી -  ચ ની ર યીલ  , 

 થયણ લ  , કર ક યીગયીની લસ્તુ , ધોફી, ન ઈ, ભોચીક ભ તથ  જીલનજરૂયી અન્મ ચીજલસ્તુઓ પેયી કયીને અથલ  ફુટ થ 

અથલ  ખુલ્રી જગ્મ ભ ાં લેચ ણ કયન ય ળેયી પેરયમ ઓને રૂ .૧૦ ,૦૦૦/– રૂવમ ની રોનની જોગલ ઈ છે. રૂ.૧૦,૦૦૦/-ની રોન 

વનમવભત બય ઈ થમેથી ળેયી પેયીમ ઓને તફક્ક લ ય રૂ.૨૦,૦૦૦/- તથ  રૂ.૫૦,૦૦૦/-ની રોન અાંગેની જોગલ ઈ કયલ ભ ાં 

આલેર છે.  જેભ ાં વયક યશ્રી ધ્લ ય  ૦૭% વ્મ જ વફવીડી આલ ભ ાં આલે છે. આ ઉય ાંત આ મોજન  અાંતગણત રડઝીટર 

ટ્ર ન્ઝેકળનને પ્રોત્વ શન ભે તે શેતુથી ર બ થી ધ્લ ય  થમેર વનમત ટ્ર ન્ઝેકળન્વ ય ભ વવક રૂ .૧૦૦/-  વુધી પ્રોત્વ શન યકભ 

ણ ભલ  ત્ર છે. 

 લણ  દયમ્મ ન કુર-૧૯૫૯૭ ળેયી પેરયમ ઓની ઓખ કયી તેઓની રોન અયજી ઓનર ઈન કયલ  અાંગેની ક ભગીયી 

શ થ ધયલ ભ ાં આલેર, જે ૈકી ૮૮૩૩ જેટર  ર બ થીઓને  રૂ.૧૦,૦૦૦/- ની રોન, ૭૨૫૨ જેટર  ર બ થીઓને 

રૂ.૨૦,૦૦૦/-ની રોન અને ૫૭૫ જેટર  ર બ થીઓને રૂ.૫૦,૦૦૦/-ની રોન એભ ભી કુર ૧૬૬૬૦ જેટર  ર બ થીઓને 

રૂ.૨૬.૦૨ કયોડનુ ફેંક ધીય ણ કયલ ભ ાં આલેર છે. 
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કરભ:- ૪-(૧)-(ફી)-(૨) વંસ્થાના અલધકાયીઓ અને કભતચાયીઓની વત્તા અને પયજો 

  મુ.વી.ડી. લલબાગના અલધકાયીશ્રીઓ/કભતચાયીશ્રીઓની વત્તા અને પયજો  

 

અ.નાં. શોદો જોફચ ટણ/ ક ભગીયીની વલગત 

  ૧. પ્રોજેકટ ઓરપવય મુ.વી.ડી. વલબ ગન  ખ ત કીમ અવધક યી , વલબ ગની લશીલટી તેભજ ક્ષેત્રીમ ક ભગીયી વાંદબણભ ાં 

અવધક યી- કભણચ યીઓને ભ ગણદળણન આલુાં. ખ ત ની તભ ભ ક ભગીયીનુાં વનરયક્ષણ -વનમાંત્રણ 

ય ખલુાં. આલ ભ ાં આલેર  લય ઓપ ડેરીગેળન ભુજફની ક ભગીયી કયલી. 
 

   

   

  ૨. ડેપ્મુટી પ્રોજેકટ 

ઓરપવય 

 મુ.વી.ડી.  વલબ ગભ ાં  અભરીકૃત  મોજન ઓન   અભરીકયણની  દેખયેખ , તેભજ કોમ્મુનીટી  

ઓગેન ઈઝયોને તથ  લશીલટી સ્ટ પને મોજન કીમ ભ ગણદળણન  ુરાં   ડી મોજન ન   રક્ષમ ાંકો  

વાંદબણભ ાં  યીવ્મુ  કયલો ,  તેભજ  ખ ત ન   લડ શ્રીન  ભ ગણદળણન- વુચન  ભુજફ ક ભગીયી તેભજ 

 લય ઓપ ડેરીગેળન ભુજફની ક ભગીયી કયલી. 
 

   

   

  ૩. આવી. એક ઉન્ટન્ટ ખ ત ભ ાં  થતી ન ણ રકમ  રેલડ-દેલડની ચક વણી  તેભજ  લ ર્થક વશવ ફો તૈમ ય કયલ ની 

ક ભગીયી, તેભજ વયક યશ્રીભ ાંથી મોજન કીમ ગ્ર ાંટ ભેલલ  વાંદબે જરૂયી ક ભગીયી કયલી- 

કય લલી. 
 

   

  ૪. વેકળન ઓરપવય લશીલટી તેભજ ભશેકભને રગતી તભ ભ ક ભગીયી કયલી/ કય લલી. 
 

  ૫. 

  

ઈન્લેસ્ટીગેટય મુ.વી.ડી. વલબ ગ અભરીકૃત મોજન ઓ વાંદબે એકળન પ્ર ન તૈમ ય કયલ , યીોટણ - 

ત્રવ્મલશ ય કયલો. તેભજ ઉર  અવધક યીઓન  ભ ગણદળણન અને વુચન  ભુજફની ક ભગીયી 

તથ  તભ ભ મોજન ઓની આાંકડ રકમ ભ વશતી એકત્ર કયી , વાંકરનની ક ભગીયી કયલી  તેભજ 

મોજન કીમ ક ભગીયી વાંદબે યેકોડણ વનબ લલો. 

 

  

   ૬. કોમ્મુનીટી ઓગેન ઈઝય  મુ.વી.ડી.   વલબ ગ   અભરીકૃત   મોજન ઓન    પ્રચ ય-પ્રવ યથી   તેન  અભરીકયણ વુધીની 

ક્ષેવત્રમ ક ભગીયી તથ  તે અાંગે જરૂયી યીોટણ યજુ કયલ  તથ  ખ ત ન  અવધક યીશ્રીઓન  

ભ ગણદળણન- વુચન  ભુજફ ક ભગીયી. 

 

  ૭. વીની.કર કણ મુ.વી.ડી.  વલબ ગ  અભરીકૃત  મોજન ઓ  અાંગે  લશીલટી ,  વશવ ફી, આય.ટી.આઈ., તેભજ 

ભશેકભ અાંગેની ક ભગીયી વ થે લશીલટી વયત  ખ તય ર ગત અવધક યીશ્રીઓન  ભ ગણદળણન 

અને વુચન  ભુજફની ક ભગીયી. 
 

   

  ૮. ત્રીજી શ્રેણી કર કણ મુ.વી.ડી.  વલબ ગ  અભરીકૃત  મોજન ઓ  અાંગે લશીલટી  ક ભગીયી , ટ ઈીંગ, રડસ્ેચ તેભજ 

અન્મ આનુાંવ વગક ક ભગીયી. 
 

  ૯. ટ લ    મુ.વી.ડી. વલબ ગની  ઓરપવની  વ પ- વપ ઈ ,  ઓરપવ  ટ રો  તેભજ ખ ત ની આનુાંવ વગક 

ક ભગીયી કયલી.    
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-: વ્મલસ્થાતંત્ર :- 

મુ.વી.ડી. વલબ ગનુાં વ્મલસ્થ તાંત્ર નીચે ભુજફ છે. 
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કરભ-૪-(૧)-(ફી)-(૩) 

 દેખયેખ અને જલાફદાયીના ભાધ્મભ વલશત લનણતમ રેલાની પ્રરક્રમાભાં અનુવયલાની કામતધ્ધલત 

 મુવીડી લલબાગ ધ્લાયા અભરીકૃત મોજનાઓભાં શાથ ધયલાભાં આલતી ભુખ્મ કાભગીયી નીચે ભુજફ છે. 

> દીનદમા અંત્મોદમ મોજના - યાષ્ટ્રીમ ળશેયી આજીલલકા લભળન (DAY-NULM)                   

 વુલણણ જમાંવત ળશેયી યોજગ ય મોજન નુાં ુન: ઘડતય કયી તેનુાં  National Urban Livelihood Mission (DAY-

NULM) મોજન  તયીકે ુન: ન ભ વબધ ન કયલ ભ ાં આલેર છે.  જે અાંતગણત નીચે ભુજફન  વલવલધ ધટકો ભ યપતે મોજન નુાં 

અભરીકયણ કયલ નુાં યશે છે 

૧. વ ભ જીક ગવતળીરત   અને  વાંસ્થ ગત  વલક વ  (Social Mobilization And Institution 

 Development) - (SM&ID) 

આ ઘટક અાંતગણત ળશેયી ગયીફોન  સ્લ વશ મ જુથ(SHG)ની યચન  કયી જૂથોને વભ લી વલસ્ત ય કક્ષ ન  ભાંડો 

(Area Level Federation) તથ  ળશેયી કક્ષ ન ાં ભાંડો (City Level Federation) ની યચન  કયલ ની યશેળ.ે  

ય. ક્ષભત   ધડતય  અને  ત રીભ (Capacity Building & Training)-(CB&T) 

કેન્રીમ, ય જમ અને ળશેય સ્તયે વભમવય અને ઉચ્ચ ગુણલત્ત ુણણ ટેકવનકર વશ મ ઉબી કયલી. 

૩. ક્ષભત   વાંફધી  ત રીભ  અને  પ્રેવભેન્ટ  ધ્લ ય   યોજગ ય  (Employment through Skills Training  & 

 Placement)-(EST&P) 

ળશેયી ગયીફોન  કૌળરો વલકવ લલ / તેભની કક્ષ  ઉચીં રઈ જલ  ભ ટે વશ મ ુયી  ડલ  ઉય ધ્મ ન કેન્રીત કયળે તથ  

ર બપ્રદ યોજગ યી ુયી  ડલ ભ ાં ભદદરૂ થળે.  

૪. સ્લયોજગ ય  ક મણક્રભ (Self-Employment Programmer)-(SEP) 

ળશેયી ગયીફોને વ્મરકતગત ધોયણે/ જુથભ ાં ોત ન  કૌળરને અનુરૂ નપ ક યક સ્લયોજગ ય વ શવો/રઘુ ઉધોગ વ શવો 

ઉબ  કયલ  ભ ટે ન ણ ાંકીમ વશ મ આલ ની જોગલ ઈ છે , જે અાંતગણત ળશેયી ગયોફોને ઉધોગ વ શવ ઉબુાં કયલ  ભ ટે 

ફેંક તયપથી ભેર રોન ઉય વ્મ જુકી વશ મ વનમત ભમ ણદ ભ ાં ચુકલલ ભ ાં આલે છે.  

. ળશેયી  પેરયમ ઓને  વશ મ (Support to Urban Street Vendors)-(SUSV) 

ળશેયી ગયીફ પેરયમ ઓને કૌળરો ળીખલ , રધુ વ શવો ઉબ  કયલ ભ ાં વશ મ કયલ , વધય ણ ભેલલ  ભ ટે વક્ષભ 

ફન લલ  જરૂયી આમોજન કયલુાં.  

૬. ળશેયી ઘયવલશોણ  રોકો  ભ ટે  આશ્રમ  મોજન  (Shelter for Urban Homeless)-(SUH) 

ળશેયી ઘયવલશોણ  રોકો ભ ટે આશ્રમ મોજન  (સ્કીભ ઓપ ળેરટય પોય અફણન શોભરેળ- SUH)નો ભુખ્મ ઉદેૃળ ળશેયી 

વભ જન  વૌથી ગયીફ લગણને  ણી ુયલઠો , સ્લચ્છત , વુયક્ષ  અને વર ભતી જેલી  મ ની આધ ય વ્મલસ્થ  વવશત 

ક મભી આશ્રમની ઉરભ્મત  વુવનવશ્રત કયલ ની છે. 
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 ભુખ્મભંત્રી ભલશરા ઉત્કત મોજના  (Mukhya Mantri Mahila Utkarsh Yojana-MMUY) 

 બ યત વયક યશ્રી વશ વમત  ભવશર  આજીવલક  ભ ટેની ળશેયી વલસ્ત ય ભ ટે નેળનર અફણન ર ઇલરીશૂડ 

વભળન (NULM) મોજન  અભરભ ાં છે.ય જ્મની ભશત્તભ ભવશર ઓને "જોઈન્ટ ર મ વફવરટી અર્નનગ એન્ડ વેવલગ 

ગ્રુ (JLESG)ભ ાં વ ાંકી જોડ મેર ભવશર ઓભ ાં વનમવભત ફચત કયલ ની આદત કેલ મ તેભજ તેઓ ન ણ કીમ 

વધ્ધય અને આત્ભવનબણમ થ મ તેલ  ળુબ ળમ વ થે કોવલડ-૧૯ ભશ ભ યીથી ઉદબલેર પ્રવતકુ આર્થથક રયવસ્થવતભ ાં 

ય જ્મન  અથણતાંત્રને ુનઃલેગલાંતુ કયલ  ભ ટે ગુજય ત આત્ભવનબણમ ેકેજ જાશેય કયલ ભ ાં આલેર છે. જેભ ાં " ભુખ્મભાંત્રી 

ભવશર  ઉત્કણ મોજન "નો વભ લેળ કયલ ભ ાં આલેર છે. 

  ''ભુખ્મભાંત્રી ભવશર  ઉત્કણ મોજન '' અાંતગણત ૧૦(દળ) ફશેનોન  જુથને રૂ .૧,૦૦,૦૦૦/– નુાં વ્મ જભુકત ફેંક 

વધય ણ આલ ભ ાં આલે છે. 

  આ મોજન  અાંતગણત વુયત ભશ નગય વરક  ધ્લ ય  ૨૨૪ જૂથોને રૂ . ૨.૨૪ કયોડનુ વ્મ જભૂકત ફેંક વધય ણ 

 આલ ભ ાં આલેર છે. તેભજ ૨૨૪૦ ભવશર ઓને મોજન  અાંતગણત વયક યશ્રી ધ્લ ય  કુર રૂ.૧૩.૪૪ ર ખ વ્મ જ 

 વશ મ ેટે ચુકલણી કયલ ભ ાં આલેર છે.  

 પ્રધાનભંત્રી સ્રીટ લેન્ડય આત્ભલનબતય લનલધ (Pradhan Mantri Street Vendor’s Atma Nirbhar 

  Nidhi - PMSVANidhi) મોજના    

 કો લીડ–૧૯ ભશ ભ યીનો ચે પેર તો અટક લલ  ર દલ ભ ાં આલેર તફકક લ ય રોકડ ઉનન  ક યણે ળેયી 

પેરયમ ઓની યોજગ યી ય ભ ઠી અવય ડેર. ળેયી પેરયમ ઓને ક મણકયી ભૂડી ભ ટે ત ત્ક વરક રોન ભી યશે તે શેતુથી 

Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) ધ્લ ય  Pradhan Mantri Street Vendor’s 

Atma Nirbhar Nidhi (PM SVANidhi) મોજન  ર ગુ કયલ ભ ાં આલી છે. જે અાંતગણત ળ કબ જી , પ, 

ખ ણીીણી - ચ ની ર યીલ  ,  થયણ લ  , કર ક યીગયીની લસ્તુ, ધોફી, ન ઈ, ભોચીક ભ તથ  જીલનજરૂયી અન્મ 

ચીજલસ્તુઓ પેયી કયીને અથલ  ફુટ થ અથલ  ખુલ્રી જગ્મ ભ ાં લેચ ણ કયન ય ળેયી પેરયમ ઓને રૂ .૧૦ ,૦૦૦/– 

રૂવમ ની રોનની જોગલ ઈ છે. રૂ.૧૦,૦૦૦/-ની રોન વનમવભત બય ઈ થમેથી ળેયી પેયીમ ઓને તફક્ક લ ય 

રૂ.૨૦,૦૦૦/- તથ  રૂ.૫૦,૦૦૦/-ની રોન અાંગેની જોગલ ઈ કયલ ભ ાં આલેર છે.  જેભ ાં વયક યશ્રી ધ્લ ય  ૦૭% 

વ્મ જ વફવીડી આલ ભ ાં આલે છે. આ ઉય ાંત આ મોજન  અાંતગણત રડઝીટર ટ્ર ન્ઝેકળનને પ્રોત્વ શન ભે તે શેતુથી 

ર બ થી ધ્લ ય  થમેર વનમત ટ્ર ન્ઝેકળન્વ ય ભ વવક રૂ .૧૦૦/-  વુધી પ્રોત્વ શન યકભ ણ ભલ  ત્ર છે. 
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કરભ-૪-(૧)-(ફી)-(૪) કામો ફજાલલા ભાટે નક્કી કયેર ધાયા ધોયણો 

મુ.વી.ડી લલબાગના કામો (અભર શેઠની મોજના) ફજાલલાના નક્કી કયેર ધોયણો  

૧. યાષ્ટ્રીમ  ળશેયી  આજીલલકા  લભળન (નેળનર  અફતન  રાઈલરીશુડ  લભળન-NULM)   

 વદય મોજન નુાં વભળન ડોકમુભેન્ટ તથ  ય જમ વયક યશ્રીની લખતો લખતની વુચન ને ધ્મ ને રઈ મોજન નો અભર 

કયલ નો યશે છે. 
 

૨. ભુખ્મભંત્રી ભલશરા ઉત્કત મોજના (Mukhya Mantri Mahila Utkarsh Yojana-MMUY) 

 વદય મોજન  અાંગે ય જ્મ વયક યશ્રીન  ાંચ મત, ગ્ર ભ ગૃશવનભ ણણ અને ગ્ર ભવલક વ વલબ ગન  ઠય લ  ક્રભ ાંક 

GLP/૧૦૨૦૨૦/ ૧૦૩૯૨૩/ એવ.એપ.એવ.-૬/ ખ-૧ વવચલ રમ ગ ાંધીનગયન  ત . ૧૪/૦૮/૨૦૨૦ તથ  

ય જમ વયક યશ્રીની લખતો લખતની વુચન ને ધ્મ ને રઈ મોજન નો અભર કયલ નો યશે છે. 

 

૩. પ્રધાનભંત્રી સ્રીટ લેન્ડય આત્ભલનબતય લનલધ (Pradhan Mantri Street Vendor’s Atma Nirbhar 

Nidhi- PMSVANidhi)   

 વદય મોજન ની ભ ગણદર્થળક  તથ  વયક યશ્રીની લખતો લખતની વુચન ને ધ્મ ને રઈ મોજન નો અભર કયલ નો યશે છે. 
 

 

 

 

 

કરભ-૪-(૧)-(ફી)-(૫) કામો ફજાલલા ભાટે અથલા લનમંત્રણ શેઠના અથલા કભતચાયીઓ ધ્લાયા ઉમોગભાં રેલાતા લનમભો, 

લલલનમભો, વૂચનાઓ, લનમભ વંગ્રશો અને યેકડત. 

 

 મુવીડી વલબ ગન  ક મો ફજાલલ  ભ ટે ખ ત   વેન  અથલ  ખ ત ન  વનમાંત્રણ શેઠન  અથલ  ખ ત ન  કભણચ યીઓ 

ધ્લ ય  ઉમોગભ ાં રેલ ત  વનમભો,  વલવનમભો, વુચન ઓ, વનમભ વાંગ્રશો અને યેકડણ. વુલણણ જમાંવત ળશેયી યોજગ ય 

મોજન  અાંતગણત લણ ય૦૦૬ તેભજ  લણ ય૦૦૮ દયમ્મ ન સ્રભ વલસ્ત ય  તેભજ  સ્રભ  વલસ્ત ય  વવલ મન   ઓખી  

ક ઢલ ભ ાં  આલેર  ફીીએર  કુટુાંફોની  મ દી ભશ નગય વરક ની લેફવ ઈટ www.suratmunicipal.gov.in ય 

ભુકલ ભ ાં આલેર છે. 

 ય ષ્ટ્રીમ ળશેયી આજીવલક  વભળન (NULM)ની વયક યશ્રી ધ્લ ય  પ્રવવધ્ધ કયલ ભ ાં આલેર ગ ઈડ ર ઈન ગુજય ત અફણન 

ર ઇલરીશુડ વભળનની લેફ વ ઈટ gulm.gujarat.gov.in તથ  નેળનર અફણન ર ઇલરીશુડ વભળનની લેફવ ઈટ 

nulm.gov.in ય ભુકલ ભ ાં આલેર છે. 

 પ્રધ નભાંત્રી સ્ટ્રીટ લેન્ડય આત્ભવનબણય વનવધ (Pradhan Mantri Street Vendor’s Atma Nirbhar Nidhi)ની 

વલગત વયક યશ્રી ધ્લ ય  મોજન  વાંદબે તૈમ ય કયેર લેફવ ઈટ pmsvanidhi.mohua.gov.in ય દળ ણલલ ભ ાં આલે 

છે. 

  

  

http://www.suratmunicipal.gov.in/
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કરભ-૪-(૧)-(ફી)-(૬) લનમંત્રણ શેઠ શોમ તેલા દસ્તાલેજોના લગતનું ત્રક 

૧: વુયત  ભશ નગય વરક ન  વ ધ યણ વબ ન  ઠય લ ક્રભ ાંક : ૧૫૫૮/૨૦૧૪,ત .૦૨/૦૧/૨૦૧૫ અને સ્થ મી વવભવતન  

ઠય લ ક્રભ ાંક નાં. ૧૯૬૧/૨૦૧૪ ભુજફ વુયત ભશ નગય વરક  શદ વલસ્ત યભ ાં દીનદમ  અાંત્મોદમ મોજન  - નેળનર 

અફણન ર ઇલરીશુડ વભળન (DAY-NULM) નુાં અભરીકયણ કયલ નુાં નક્કી કયલ ભ ાં આલેર છે. 

૨: દીનદમ  અાંત્મોદમ મોજન - નેળનર અફણન ર ઇલરીશુડ વભળન ( DAY-NULM)ની ભ ગણદર્થળક . 

૩: ભુખ્મભાંત્રી ભવશર  ઉત્કણ મોજન  (MMUY) અાંગે ય જ્મ વયક યશ્રીન  ાંચ મત , ગ્ર ભ ગૃશવનભ ણણ અને ગ્ર ભવલક વ 

વલબ ગન  ઠય લ ક્રભ ાંક GLP/૧૦૨૦૨૦/ ૧૦૩૯૨૩/ એવ.એપ.એવ.-૬/ ખ-૧ વવચલ રમ ગ ાંધીનગયન  ત . 

૧૪/૦૮/૨૦૨૦ તથ  ય જમ વયક યશ્રીની લખતો લખતની વુચન ને ધ્મ ને રઈ મોજન નો અભર કયલ નો યશે છે. 

 

કરભ-૪-(૧)-(ફી)-(૭) નીતી ઘડતયના અથલા તેના અભરીકયણના વંફંધભાં જનતાના વભ્મો વાથે  લલચાય લલલનભમ ભાટે 

અથલા તેભના ધ્લાયા યજુઆત ભાટેની લલદ્યભાન કોઈ વ્મલસ્થાની લલગતો :- 

વભમ ાંતયે ય જમ વયક ય તેભજ કેન્ર વયક યની ભ ગણદર્થળક  ભુજફ મોજન નુાં અભરીકયણ કયલ નુાં યશે છે.  

 

કરભો-૪-(૧)-(ફી)-(૮) વરાશના શેતુઓ ભાટે ફે અથલા તેથી લધુ વ્મરકતઓના ફનેરા ફોડત, કાઉન્વીરો, વલભલતઓ લલ. :- 

  કરભ ૪-૧-ફી-૭ ભુજફ અભરીકયણ કયલ નુાં યશે છે.  
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કરભ-૪-(૧)-(ફી)-(૯) અલધકાયીઓ અને કભતચાયીઓની ભાલશતી ુલસ્તકા 

મુ.વી.ડી. લલબાગભાં પયજ ફજાલતા અલધકાયીશ્રીઓ / કભતચાયીશ્રીઓની લલગત. 

અ.ન ં કભતચાયીનું નાભ કભતચાયી નંફય શોદ્દો વંકત નંફય 

૧. શ્રીભતી જી.આય.જયીલ ર   ૩૪૨૬૬ આવી.કવભળનય અને ઈ.ચ  ડે.કવભળનયશ્રી   ૯૭૨૪૩૪૫૪૮૬ 

૨. શ્રી આય.વી.ટેર ૩૫૬૯૭ પ્રોજેક્ટ ઓરપવય  ૯૭૨૪૩૪૫૫૬૦ 

૩. શ્રીભતી કે.ડી.દેવ ઈ  ૩૯૪૦૧ ડે.પ્રો.ઓરપવય ૯૯૨૫૧૫૫૦૯૮ 

૪. શ્રી જે.મુ.પ્રજાવત ૩૭૬૧૦ ડે.પ્રો.ઓરપવય ૯૪૨૮૧૭૯૦૦૯ 

૫. ખ રી જગ્મ   ઇન્લેસ્ટીગેટય   

૬. શ્રી આય.એવ.  યેખ ૨૨૦૨૫ ઈ.ચ .વેક્ળન ઓરપવય  ૯૮૨૫૧૪૬૮૨૧ 

૭. શ્રીભતી એભ.એન.ભરેક  ૩૮૦૨૧ આવી.એક ઉન્ટન્ટ ૯૭૨૭૧૪૭૫૭૧ 

૮. શ્રીભતી કે.ી.દેવ ઈ  ૩૫૩૭૪ કોમ્મુનીટી ઓગેન ઈઝય ૯૭૨૪૩૩૧૮૭૨ 

૯. શ્રીભતી જે.એ.ટેર ૩૫૩૭૫ કોમ્મુનીટી ઓગેન ઈઝય ૯૭૨૪૩૩૧૮૬૫ 

૧૦. શ્રીભતી જે.એભ.ગ ભીત  ૩૫૩૭૬ કોમ્મુનીટી ઓગેન ઈઝય ૯૭૨૭૭૪૦૮૭૧ 

૧૧. શ્રી એન.ડી.ડ બી ૩૫૩૭૭ કોમ્મુનીટી ઓગેન ઈઝય  ૯૭૨૪૩૩૧૮૭૮ 

૧૨. શ્રી આય.ફી.ભેય ૩૫૯૬૬ કોમ્મુનીટી ઓગેન ઈઝય ૯૭૨૭૭૪૦૮૭૫ 

૧૩. શ્રીભતી ી.આય.યભ ય ૩૫૫૨૫ કોમ્મુનીટી ઓગેન ઈઝય ૯૭૨૪૩૩૧૮૮૫ 

૧૪. શ્રી એચ.આય વવધલ   ૪૬૫૩૨ કોમ્મુનીટી ઓગેન ઈઝય ૬૩૫૯૯૦૯૯૩૬ 

૧૫. શ્રીભતી એ.એન.ટેર  ૪૬૫૩૩ કોમ્મુનીટી ઓગેન ઈઝય ૬૩૫૯૯૦૯૯૩૫ 

૧૬. શ્રીભતી એ.કે.બાંડેયી  ૪૬૫૩૪ કોમ્મુનીટી ઓગેન ઈઝય ૬૩૫૯૯૦૯૯૨૮ 

૧૭. શ્રી આય.આય.ગ ભીત ૪૬૫૩૫ કોમ્મુનીટી ઓગેન ઈઝય ૬૩૫૯૯૦૯૯૩૩ 

૧૮. શ્રી ડી.એવ.ટેર ૪૬૫૩૬ કોમ્મુનીટી ઓગેન ઈઝય ૬૩૫૯૯૦૯૯૩૭ 

૧૯. શ્રી એ.ડી.લવ લ  ૪૬૫૩૭ કોમ્મુનીટી ઓગેન ઈઝય ૬૩૫૯૯૦૯૯૩૪ 

૨૦. કુ. ટી.આય.ન મક ૪૬૫૩૮ કોમ્મુનીટી ઓગેન ઈઝય ૬૩૫૯૯૦૯૯૨૭ 

૨૧. શ્રી કે.એ.વત્રલેદી  ૪૬૫૩૯ કોમ્મુનીટી ઓગેન ઈઝય ૬૩૫૯૯૦૯૯૩૨ 

૨૨. શ્રી વી.એભ.વોરાંકી  ૪૬૫૪૦ કોમ્મુનીટી ઓગેન ઈઝય ૬૩૫૯૯૦૯૯૩૧ 

૨૩. શ્રી એ.વી.ખ તય  ૪૬૫૪૧ કોમ્મુનીટી ઓગેન ઈઝય ૬૩૫૯૯૦૯૯૩૦ 

૨૪. શ્રી એચ.વી.ત લીમ  ૪૬૫૪૨ કોમ્મુનીટી ઓગેન ઈઝય ૬૩૫૯૯૦૯૯૨૯ 

૨૫. ખ રી જગ્મ   વીનીમય કર કણ  

૨૬. ખ રી જગ્મ   વીનીમય કર કણ   

૨૭. ખ રી જગ્મ   વીનીમય કર કણ  

૨૮. શ્રીભતી ડી.જે.વયવીમ  ૪૭૭૭૧ ત્રીજી શ્રેણી કર કણ  ૯૭૨૭૭૫૩૪૩૨ 

૨૯. શ્રી જી.ફી.વોરાંકી  ૪૭૭૭૨ ત્રીજી શ્રેણી કર કણ ૯૭૨૭૭૧૯૧૨૧ 

૩૦. શ્રી જે. એભ. ચૌધયી ૪૭૯૭૫ ત્રીજી શ્રેણી કર કણ (ઓન રોન) ૮૭૮૦૮૪૩૧૫૦ 

૩૦. શ્રીભતી એભ.લી.ય લદક  ૪૮૨૮૧ ત્રીજી શ્રેણી કર કણ ૯૯૭૪૬૭૦૦૧૧ 

૩૧. શ્રી ડી.ી.લયીમ લલ ર   ૧૩૮૬૯ ટ લ    ૯૭૧૨૬૩૦૯૮૩ 

૩૨. શ્રીભતી એ.એન.ટેર. ૩૫૬૦૯ ટ લ   ૯૯૧૩૩૩૭૪૪૦ 

૩૩. ખ રી જગ્મ   ટ લ    

૩૪. શ્રી એ.ડી.ગરચય ૩૯૩૨૦ ટ લ   (ઓન રોન) ૮૮૬૬૬૬૦૭૬૮ 

૩૫. શ્રી એવ.એન. વભસ્ત્રી ૪૨૭૬૦ ટ લ   ૯૯૦૪૧૪૧૨૪૧ 

૩૬. શ્રી કે.ડી.ગોશીર ૪૨૯૧૯ ટ લ   ૭૩૮૩૯૮૩૬૮૨ 

૩૭. ખ રી જગ્મ    ટ લ    
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કરભ:- ૪-(૧)-(ફી)-(૧૦) દયેક અલધકાયીઓ અને કભતચાયીઓને ભતા ભાલવક ભશેનતાણા :- 

 ફીવીએનટી લ ઈઝ અવધક યીઓને કભણચ યીઓની ભ વશતી www.suratmunicipal.gov.in ય વાંમુકત યીતે 

ભુકલ ભ ાં આલેર છે , તથ  અત્રેન  ખ ત ન  કભણચ યીઓન  ભશેકભ , દપતય તથ  ગ ય યજીસ્ટયની નકર ખ ત ભ ાં 

ઉરબ્ધ છે. 

કરભ:- ૪-(૧)-(ફી)-(૧૧) તભાભ મોજનાઓ, વુલચત ખચત, ચુકલેર નાણા યના અશેલારોની લલગતો દળાતલતું અંદાજત્ર 

:- 

 ફીવીએનટી લ ઈઝ ભ વશતી  www.suratmunicipal.gov.in ય વાંમુકત યીતે ભુકલ ભ ાં આલેર છે. 

કરભ:- ૪-(૧)-(ફી)-(૧૨) પાલેર યકભો વશીત વફવીડી કામતક્રભોની અભર ફજલણીની યીત અને એલા કામતક્રભોના 

રાબાથીઓની લલગતો 

૧.  દીનદમ  અાંત્મોદમ મોજન - ય ષ્ટ્રીમ ળશેયી આજીવલક  વભળન(DAY-NULM)ન ાં સ્લયોજગ ય ક મણક્રભ (SEP) ઘટક 

અાંતગણત વ્મવક્તગત, જૂથ તથ  સ્લવશ મ જુથને ફેંક ધ્લ ય  ધાંધ -યોજગ ય ભ ટે  ભેર રોન ઉય ફેંકન ાં પ્રલતણભ ન વ્મ જદય 

અને ૭% લચ્ચેન  તપ લતન  દયે ર બ થીને વ્મ જ વશ મ ચુકલલ  વયક યશ્રીને બર ભણ કયલ ભ ાં આલે છે.  

૨.  દીનદમ  અાંત્મોદમ મોજન - ય ષ્ટ્રીમ ળશેયી આજીવલક  વભળન (DAY-NULM)ન ાં વ ભ વજક ગવતળીરત  અને વાંસ્થ ગત 

વલક વ (SM&ID) ઘટક અાંતગણત યચ મેર સ્લવશ મ જૂથોને ૩ ભ વ ુય  થમે કયલ ભ ાં આલત  ગ્રેડીંગભ   વ થમેર જૂથોને 

યીલોલ્લીંગ પાંડ ેટે રૂ.૧૦,૦૦૦/- ની વશ મ કયલ ભ ાં આલે છે. 

૩. દીનદમ  અાંત્મોદમ મોજન - ય ષ્ટ્રીમ ળશેયી આજીવલક  વભળન (DAY-NULM)ન ાં વ ભ વજક ગવતળીરત  અને વાંસ્થ ગત 

વલક વ (SM&ID) ઘટક અાંતગણત યચ મેર સ્લવશ મ જૂથો(SHG)ની યચન  કયી આ જૂથોને વ ાંકી વલસ્ત ય કક્ષ ન  ભાંડ  

(Area Level Federation)ની યચન  કયલ ભ ાં આલે છે. વલસ્ત ય કક્ષ ન  ભાંડ  (Area Level Federation) ને 

યીલોલ્લીંગ પાંડ ેટે રૂ.૫૦,૦૦૦/- ની વશ મ કયલ ભ ાં આલે છે.   

 

કરભ:- ૪-(૧)-(ફી)-(૧૩) છુટછાટો, યલાનગીઓ અથલા અલધકૃલતઓ ભેલનાયાની લલગતો :- 

 જાશેય વત્ત  ભાંડ વ થે વાંમુક્ત છે અત્રેન  ખ ત ની અર મદી ભ વશતી નથી. 

  

http://www.suratmunicipal.gov.in/
http://www.suratmunicipal.gov.in/
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કરભ:- ૪-(૧)-(ફી)-(૧૪) ઈરેકરોનીક સ્લરૂભાં ઉરબ્ધ ભાલશતીને રગતી લલગતો :- 

 વુલણણ જમાંવત ળશેયી યોજગ ય મોજન  અાંતગણત લણ ય૦૦૬ તેભજ લણ ય૦૦૮ દયમ્મ ન સ્રભ વલસ્ત ય તેભજ સ્રભ 

વલસ્ત ય વવલ મન  ઓખી ક ઢલ ભ ાં આલેર ફીીએર કુટુાંફોની મ દી ભશ નગય વરક ની લેફવ ઈટ 

www.suratmunicipal.gov.in ય ભુકલ ભ ાં આલેર છે. 

 પ્રધાનભંત્રી સ્રીટ લેન્ડય આત્ભલનબતય લનલધ (Pradhan Mantri Street Vendor’s Atma Nirbhar 

Nidhi) ની વલગત વયક યશ્રી ધ્લ ય  મોજન  વાંદબે તૈમ ય કયેર લેફવ ઈટ pmsvanidhi.mohua.gov.in ય 

દળ ણલલ ભ ાં આલે છે. 

 યાષ્ટ્રીમ ળશેયી આજીલલકા લભળન  (નેળનર  અફતન  રાઈલરીશુડ  લભળન- NULM)ની વલગત વયક યશ્રી ધ્લ ય  મોજન  

વાંદબે તૈમ ય કયેર લેફવ ઈટ nulm.gov.in ય દળ ણલલ ભ ાં આલે છે.  

 કરભ:- ૪-(૧)-(ફી)-(૧૫) જાશેય ઉમોગ ભાટે લનબાલલાભાં આલતા શોમ તેલા ગ્રંથારમ લલગેય:ે- 

 જાશેય વત્ત  ભાંડ વ થે વાંમુક્ત છે. 
 

કરભ:- ૪-(૧)-(ફી)-(૧૬) 

જાશેય ભાલશતી અલધકાયીઓના નાભ, શોદો અને ફીજી લલગતો 

અ.નાં મુ.વી.ડી. ખ ત ની વલગત ન ભ શોદ્દો 

૧. જાશેય ભ વશતી અવધક યીશ્રી શ્રીભતી એભ.એન. ભરેક આવી.એક ઉન્ટન્ટશ્રી 

અીર અલધકાયીઓના નાભ, શોદો અને ફીજી લલગતો. 

અ.નાં મુ.વી.ડી. ખ ત ન ાં લડ ની વલગત ન ભ શોદ્દો 

૧. અીર અવધક યીશ્રી શ્રી આય. વી. ટેર પ્રોજેક્ટ ઓરપવયશ્રી 

 

 

કરભ:- ૪-(૧)-(ફી)-(૧૭) ઠયાલલાભાં આલેર તેલી ફીજી ભાલશતીઓ :- 

 જાશેય વત્ત  ભાંડ વ થે વાંમુક્ત છે.  


