
કરભ-૪-(૧)-(ફી)-(૩) 

 દેખયેખ અને જલાફદાયીના ભાધ્મભ વહશત હનર્ણમ રેલાની પ્રક્રિમાભાાં અનુવયલાની કામણધ્ધહત 

 મુવીડી હલબાગ ધ્લાયા અભરીકૃત મોજનાઓભાાં શાથ ધયલાભાાં આલતી ભુખ્મ કાભગીયી નીચે ભુજફ છે . 

> દીનદમા અાંત્મોદમ મોજના - યાષ્ટ્રીમ ળશેયી આજીહલકા હભળન (DAY-NULM)                   

 વુલર્ણ જમાંહત ળશેયી યોજગાય મોજનાનુાં ુન: ઘડતય કયી તેનુાં  National Urban Livelihood Mission (DAY-

NULM) મોજના તયીકે ુન: નાભાહબધાન કયલાભાાં આલેર છે.  જે અાંતગણત નીચે ભુજફના હલહલધ ધટકો ભાયપતે મોજનાનુાં 

અભરીકયર્ કયલાનુાં યશે છે 

૧. વાભાજીક ગહતળીરતા  અને  વાંસ્થાગત  હલકાવ  (Social Mobilization And Institution 

 Development) - (SM&ID) 

આ ઘટક અાંતગણત ળશેયી ગયીફોના સ્લ વશામ જુથ(SHG)ની યચના કયી જૂથોને વભાલી હલસ્તાય કક્ષાના ભાંડો 

(Area Level Federation) તથા ળશેયી કક્ષાનાાં ભાંડો (City Level Federation) ની યચના કયલાની યશેળે.  

ય. ક્ષભતા  ધડતય  અને  તારીભ (Capacity Building & Training)-(CB&T) 

કેન્દ્રીમ, યાજમ અને ળશેય સ્તયે વભમવય અને ઉચ્ચ ગુર્લત્તાુર્ણ ટેકહનકર વશામ ઉબી કયલી. 

૩. ક્ષભતા  વાંફધી  તારીભ  અને  પ્રેવભેન્દ્ટ  ધ્લાયા  યોજગાય  (Employment through Skills Training  & 

 Placement)-(EST&P) 

ળશેયી ગયીફોના કૌળરો હલકવાલલા/ તેભની કક્ષા ઉચીં રઈ જલા ભાટે વશામ ુયી ાડલા ઉય ધ્માન કેન્દ્રીત કયળે તથા 

રાબપ્રદ યોજગાયી ુયી ાડલાભાાં ભદદરૂ થળે.  

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

ળશેયી ગયીફોને વ્મક્રકતગત ધોયરે્/ જુથભાાં ોતાના કૌળરને અનુરૂ નપાકાયક સ્લયોજગાય વાશવો/રઘુ ઉધોગ વાશવો 

ઉબા કયલા ભાટે નાર્ાાંકીમ વશામ આલાની જોગલાઈ છે , જે અાંતગણત ળશેયી ગયોફોને ઉધોગ વાશવ ઉબુાં કયલા ભાટે 

ફેંક તયપથી ભેર રોન ઉય વ્માજુકી વશામ હનમત ભમાણદાભાાં ચુકલલાભાાં આલે છે.  

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

ળશેયી ગયીફ પેક્રયમાઓને કૌળરો ળીખલા , રધુ વાશવો ઉબા કયલાભાાં વશામ કયલા , હધયાર્ ભેલલા ભાટે વક્ષભ 

ફનાલલા જરૂયી આમોજન કયલુાં.  

૬. ળશેયી ઘયહલશોર્ા રોકો  ભાટે  આશ્રમ  મોજના (Shelter for Urban Homeless)-(SUH) 

ળશેયી ઘયહલશોર્ા  રોકો ભાટે આશ્રમ મોજના (સ્કીભ ઓપ ળેરટય પોય અફણન શોભરેળ- SUH)નો ભુખ્મ ઉદેૃળ ળશેયી 

વભાજના વૌથી ગયીફ લગણને ાર્ી ુયલઠો , સ્લચ્છતા, વુયક્ષા અને વરાભતી જેલી ામાની આધાય વ્મલસ્થા વહશત 

કામભી આશ્રમની ઉરભ્મતા વુહનહશ્રત કયલાની છે. 



 

 ભુખ્મભાંત્રી ભહશરા ઉત્કણ મોજના  (Mukhya Mantri Mahila Utkarsh Yojana-MMUY) 

 બાયત વયકાયશ્રી વશાહમતા ભહશરા આજીહલકા ભાટેની ળશેયી હલસ્તાય ભાટે નેળનર અફણન રાઇલરીશૂડ 

હભળન (NULM) મોજના અભરભાાં છે.યાજ્મની ભશત્તભ ભહશરાઓને "જોઈન્દ્ટ રામાહફહરટી અર્નનગ એન્દ્ડ વેવલગ 

ગ્રુ (JLESG)ભાાં વાાંકી જોડામેર ભહશરાઓભાાં હનમહભત ફચત કયલાની આદત કેલામ તેભજ તેઓ નાર્ાકીમ 

વધ્ધય અને આત્ભહનબણમ થામ તેલા ળુબાળમ વાથે કોહલડ-૧૯ ભશાભાયીથી ઉદબલેર પ્રહતકુ આર્થથક ક્રયહસ્થહતભાાં 

યાજ્મના અથણતાંત્રને ુનઃલેગલાંતુ કયલા ભાટે ગુજયાત આત્ભહનબણમ ેકેજ જાશેય કયલાભાાં આલેર છે. જેભાાં " ભુખ્મભાંત્રી 

ભહશરા ઉત્કણ મોજના"નો વભાલેળ કયલાભાાં આલેર છે. 

  ''ભુખ્મભાંત્રી ભહશરા ઉત્કણ મોજના '' અાંતગણત ૧૦(દળ) ફશેનોના જુથને રૂા.૧,૦૦,૦૦૦/– નુાં વ્માજભુકત ફેંક 

હધયાર્ આલાભાાં આલે છે. 

  આ મોજના અાંતગણત વુયત ભશાનગયાહરકા ધ્લાયા ૧૩૧૮ જૂથોને રૂા. ૧૩.૧૮ કયોડનુ વ્માજભૂકત  ફેંક  

 હધયાર્ આલાભાાં આલેર છે. તેભજ ૧૩,૧૮૦ ભહશરાઓને મોજના અાંતગણત વયકાયશ્રી ધ્લાયા કુર રૂ.૭૩.૮૦ રાખ 

 વ્માજ વશામ ેટે ચુકલર્ી કયલાભાાં આલેર છે.  

 


