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Gujarat Government Yojana List In Gujarati 2022 PDF 

કુભાય યાજયત્ન બીભયાલ આંફેડકય લૈદકીમ વશામ મજના 

ભા બીભાફાઈ આંફેડકય ફારલાડી મજના 

ડાા.આંફેડકય બલનન નનબાલ અને નલકાવ 

આંફેડકય બલનભાાં ફાાંધકાભભાાં સધુાયા લધાયા 

ગશૃ નનભાાણ ભાટે વ્મકકતગત ધયણે નાણાાંકીમ વશામ (ડૉ. આંફેડકય આલાવ 
મજના) 

ળશયેી નલસ્તાયભાાં ગશૃ નનભાાણ ભાટે નાણાાંકીમ વશામ(ડૉ. આંફેડકય આલાવ મજના) 

લાલ્મભકી, શાડી, નાકડમા, વેનલા, લણકય વાધ,ુ દલરત ફાલા, તયુી-તયુીફાયટ, ગય-
ગયડા, તીયગય/તી 

ડૉ. વનલતા આંફેડકય આંતયજ્ઞાનતમ રગ્નને પ્રત્વાશન આલા નાણાાંકીમ વશામ. 

અનસુલૂિત જાનતની કન્માઓને કુાંલયફાઈના ભાભેયા ભાટે નાણાાંકીમ વશામ. 

ભાઇ યભાફાઈ આંફેડકય વાતપેયા વમશૂ રગ્ન મજના 

વભાજ નળક્ષણ નળફીય 

નાગકયક એકભ / લશીલટ 

નાગકયક શક્ક વાંયક્ષણ અનધનનમભ ૧૯૫૫ અને અત્માિાય નનલાયણ અનધનનમભ 
૧૯૮૯ શઠે લીય ભેધભામા ખાવ 



 

 

અનસુલૂિત જાનતઓ ભાટે વાંળધન એકભ 

વત્મલાદી યાજા શકયળિાંદ્ર ભયણતય વશામ મજના(અંત્મેષ્ઠી વશામ) 

ફીજરૂ અંદાજત્ર-સ્લાભી તેજાનાંદ કભાકાાંડ તારીભ મજના 

Senior Citizen Pension Yojana Gujarat 

ઈન્દીયા ગાાંધી યાષ્રીમ વધૃ્ધ વશામ મજના (લમલાંદના મજના) IGNOAPS 

વાંકટભિન (યાષ્ટ્ષ્રમકુટુાંફવશામ) મજના 

નનયાધાય વધૃ્ધને યાજ્મ વયકાયની આનથિક વશામ મજના 

Sarkari Yojana Gujarat 

કુટીય ઉઘગ અને સ્લયજગાયી ભાનલ ગકયભા મજના ભાટે નાણાકીમ વશામ 

ડૉ. ી. જી. વરાંકીએ લકીરને નાણાકીમ વશામ મજના – સ્ટાઈેન્ડ 

ફીવીકે-૩યએ ડૉ. ી. જી. વરાંકી એભ.એવ. / એભ.ડી.ડૉકટયને વર્જિકર નનવિંગશભ 
/ દલાખાનુાં ળરૂ કયલા નાણાકીમરન / વશામ મજના 

ડૉ. ી. જી. વરાંકી, કામદા સ્નાતકને રન વશામ 

અન.ુજાનતના તફીફી સ્નાતકને એભ.ફી.ફી.એવ, ફી.એિ.એ.એભ.,ફીએ.એભ.એવ, 

ફી.ડી.એવ(ડેન્ટર) તથા શનભમેથી ડક્ટયને સ્લતાંત્ર વ્મલવામ ળરૂ કયલા રન 
વશામ મજના 

ભકશરાઓ ભાટે નવલણ કેન્દ્ર 

તારીભ વશ ઉત્ાદન કેન્દ્ર ળરૂ કયલાાં અને િરાલલાાં 



 

 

અનસુલૂિત જાનતના નલદ્યાથીઓ ભાટે લૂાયીક્ષા તારીભ કેન્દ્ર અને વાંરગ્ન વ્મલવામ 
ભાટે વશા 

અનસુલૂિત જાનતના યલુાન/યલુતીઓને વ્મલવામરક્ષી અભ્માવક્રભ તારીભની 
મજના 

અનસુલૂિત જાનતના નલદ્યાથીઓને કમ્પ્યટુય તારીભ ભાટે નાણાકીમ વશામ 

અનસુલૂિત જાનતના સ્નાતક રામકાત ધયાલતા ઉભેદલાયને એયશસ્ટેવ,રાલેર અને 
શસ્સ્ટાલરટી ભેનેજભેન્ટ 

આઈ.એ.એવ., આઈ.ી.એવ. અભ્માવક્રભ વાંરગ્ન વેલાઓ ભાટે અનસુલૂિત જાનતના 
નલદ્યાથીઓને વનૃિકા 

ઔદ્યલગક તારીભ વાંસ્થા અને અન્મ વ્મલવામ શઠે તકનનકી અભ્માવક્રભના 
તારીભાથીઓ ભાટે છાત્ર 

ગજુયાત અનસુલૂિત જાનત આનથિક નલકાવ નનગભ, ગાાંધીનગય 

ફેિય સ્લાભી અનતછાત જાનત નલકાવ ફડા, ગાાંધીનગય 

ગજુયાત વપાઈ કાભદાય નલકાવ નનગભ, ગાાંધીનગય 

ળશયેી નલસ્તાયભાાં નાના ઉદ્યગ વાશનવકને નાણાકીમ વશામ 

ખેતીની જભીન ખયીદલા ભાટે અનસુલૂિત જાનતના ખેડતૂને નાણાકીમ વશામ 

BCK HS વાંત શ્રી યનલદાવ ઉચ્િ કોળમમલધાક તારીભ મજના SCW 11 

કેદી વશામ મજના 



 

 

યાષ્રીમ વાભાર્જજક વશામ કામાક્રભ 

માનવ ગરરમા યોજના 

તારીભ મજના (ગજુયાત અનસુલૂિત જાનત નલકાવ નનગભ) 

ડીરયળી ભાટે નાણાાંકીમ વશામની મજના 

તારીભ મજના 

નાના ઘાંઘા વ્મલવામ મજના (ટભા રન) 

રધસુ્તાંયીમ નાણાાં નધયાણ મજના (ભાઈક્ર પાઈનાન્વ ) 

નલી સ્લલણિભા મજના (ગજુયાત છાત લગા નલકાવ નનગભ) 

ભકશરા વમલૃ્ધ્ધ મજના (ગજુયાત છાત લગા નલકાવ નનગભ) 

સ્લમાં વક્ષભ મજના (ગજુયાત છાત લગા નલકાવ નનગભ) 

મદુતી રન મજના (અમગવાંખ્ય્ક) (ગજુયાત અમ વાંખ્યમક નાણાાં અને નલકાવ 
નનગભ) 

ભાઇક્ર નધયાણ મજના (અમ વાંસ્ખ્યમક) (ગજુયાત અમ વાંખ્યમક નાણાાં અને નલકાવ 
નનગભ) 

ભકશરા વમલૃ્ધ્ધ  મજના (અમવાંખ્યમભક) (ગજુયાત અમ વાંખ્યમક નાણાાં અને નલકાવ 
નનગભ) 

ગજુરાત સરકારની યોજના (Gujarat Sarkar ni Yojana) 



 

 

ભાજીન ભની રન મજના (અમ વાંખ્યમnક) 

લેિાણ-પ્રદળાન ભેાનુાં આમજન (અમ્વાંખ્યમ(ક) 

મદુતી નધયાણ (નલકરાાંગ કમમાણ મજના) (ગજુયાત અમ વાંખ્યમક નાણાાં અને 
નલકાવ નનગભ) 

ભાઇક્ર નધયાણ (નલકરાાંગ કમમાણ મજના) (ગજુયાત અમ વાંખ્યમક નાણાાં અને 
નલકાવ નનગભ) 

ભકશરા વમલૃ્ધ્ધ  મજના (નલકરાાંગ કમમાણ મજના) (ગજુયાત અમ વાંખ્યમક નાણાાં 
અને નલકાવ નનગભ) 

ભાંદબલુ્ધ્ધ ના લારી ભાંડ ભાટે નધયાણ (નલકરાાંગ કમમાણ મજના) 

એન.એવ.કે.એપ.ડી.વી, નલી કદમશીની વીધા નધયાણની મજના (DF/MCF/MSY) 

વેનેટયી ભાટા  મજના 

ભેન્યઅુર સ્કેલેન્જવૅના નુઃસ્થાન ભાટે સ્લયજગાય મજના (SRMS) 

જૂમ ઠક્કયફાા વપાઈ કાભદાય નુઃ સ્થાન મજના 

ગજુયાત વપાઈ કાભદાય નલકાવ નનગભ દ્વાયા નધયાણ/વશામ આલાભાાં આલતી શમ 
એલી સિૂક મજનાઓ 

જુ્મ ઠક્કયફાા વપાઇ કાભદાય આલાવ મજના 

વ્મકકતગત અકસ્ભાત લીભા કલિ મજના 



 

 

ન્ય ુસ્લ લણિભા મજના (પક્ત ભકશરાઓ ભાટે) (ગજુયાત ઠાકય અને કી નલકાવ 
નનગભ) 

ભકશરા વમદૃ્ધિ મજના(પક્ત ભકશરાઓ ભાટે) (ગજુયાત ઠાકય અને કી નલકાવ 
નનગભ) 

ભાઇક્ર પાઇનાન્વજ (સ્લવશામ જૂથ ભાટેની મજના) 

મદુતી રન (ટભા રન) 

સ્લતમાં વક્ષભ મજના (ગજુયાત ઠાકય અને કી નલકાવ નનગભ) 

Gujarat Government Sahay Yojana 

આનથિક વશામની મજના (ગજુયાત અમ વાંખ્યમક નાણાાં અને નલકાવ નનગભ) 

કદવ્માાંગ રગ્ન વશામ મજના 

કદવ્માાંગ વાધન વશામ મજના 

કદવ્માાંગ લીભા વશામ મજના 

નલકરાાંગથી નલકરાાંગ અને નલકરાાંગથી વાભાન્મ વ્મકકતઓને રગ્ન ભાટે આનથિક 
વશામની મજના 

નલકરાાંગ વ્મકકતઓના કુટુાંફીજનને લીભા વશામ મજના (નનમાભકશ્રી, વભાજ સયુક્ષા) 

નલકરાાંગ નલઘાથીઓ ભાટે ઉચ્િ નળક્ષણ વશામ મજના (નનમાભકશ્રી, વભાજ સયુક્ષા) 

નલકરાાંગ નલધલા ફશનેને ભકાન ફાાંધકાભ ભાટે વશામ આલાની મજના 
(નનમાભકશ્રી, વભાજ સયુક્ષા) 



 

 

ખાવ કેન્દ્રીમ વશામ વકશત અનસુલૂિત જાનત ેટા મજના ભાટે કભાિાયીલગાનુાં 
વ ાંખ્યમાફ લધાયવુાં 

ગજુરાત સરકારની શૈક્ષણિક યોજનાઓ (Gujarat Government Education 

Scheme) 

સફુેદાય યાભજી આંફેડકય છાત્રારમને અનદુાન મજના 

છાતલગાના છકયાઓ ભાટેનાાં છાત્રારમના ભકાન ફાાંધકાભ ભાટે વશામક અનદુાન 

છાત લગાની કન્માઓ ભાટેનાાં છાત્રારમના ભકાન ફાાંધકાભ ભાટે વશામક અનદુાન 

વશામક અનદુાન ભેલતા અને વયકાયી છાત્રારમને લધાયાનાાં નળક્ષણ કેન્દ્ર 

કુભાય / કન્માઓ ભાટેનાાં વયકાયી છાત્રારમની સ્થાના અને નલકાવ 

કુભાય ભાટે વયકાયી છાત્રારમના ભકાનનુાં ફાાંધકાભ 

વયકાયી ભકાન, છાત્રારમ અને નનલાવી ળાાઓ લગેયેની સધુાયણા અને 
આધનુનકીકયણ 

ભાભા વાશફે પડકે આદળા નનલાવી ળાા મજના 

શ્રી જુગતયાભ દલે આશ્રભળાા મજના 

ધયણ ૧૦ અને ૧૨ ના નલદ્યાથીઓને ઈનાભ આલાની મજના 

યીલક્ષતરાર ભજમદુાય એવ. એવ. વી. લૂાનાનલદ્યાથીઓ ભાટે નળષ્મવનૃિ મજના 

અનસુલૂિત જાનતના ફાકભાાં ગણુલિાનુાં ધયણ ઊંચુાં રાલવુાં (કે..ુમ.) 



 

 

નલદેળભાાં ઉચ્િ અભ્માવ ભાટે ડૉ. ફાફા વાશફે આંફેડકય રન 

અનસુલૂિત જાનતના નલદ્યાથીઓને ાઈરટ તારીભ ભાટે રન વશામ 

આઇ.ટી.આઈ. અને ધાંધાકીમ તેભજ તાાંનત્રક અભ્માવ ભાટે અનસુલૂિત જાનતના 
નલદ્યાથીઓને નળષ્મવિૃ 

તફીફી, કડ્રભા અને ઈજનેયી ડીગ્રી/કડ્રભાભાાં અભ્માવ કયતા નલદ્યાથીઓને 
વાધન ખયીદલા 

ટેરેન્ટય રુ મજના 

ધયણ-૧૨ નલજ્ઞાન પ્રલાશના નલધાથીઓને NEET-JEE ની યીક્ષાની લૂા તૈમાયી 
ભાટે કિીંગ પી વશામ 

અનસુલૂિત જાનતના ધ.૧૨ નલધાથીઓને નલના મમૂમેE ટેબરેાટ 

વરાંકી લકીરને નાણાાંકીમ વશામ સ્ટાઈેન્ડ મજના 

ળૈક્ષલણક રન મજના 

ઉચ્િ ળૈક્ષલણક રન મજના 

ભાન્મણ વાંસ્થાન ઓ ધ્લા યા વ્મNલવામરક્ષી તારીભ (અમરવાંખ્યમ ક) 

ળૈક્ષલણક નધયાણ (નલકરાાંગ કમમાણ મજના) (ગજુયાત અમ વાંખ્યમક નાણાાં અને 
નલકાવ નનગભ) 

 

                                                                          https://pdffile.co.in/ 


