
કૈરાવ ભાનવયોલય મોજના 



 
મોજનાની વાભાન્ મ વલગત 

 કૈરાવ ભાનવયોલય માત્રાની મોજના બાયત વયકાય દ્વાયા અભરભાાં છે. 
 વલદેળ ભાંત્રારમ દ્વાયા પ્રવતલષ જૂન થી વપ્ ટેમ્ ફયભાાં (૧) રીપરેુખ ભાગષ (ઉત્તયાખાંડ) 

(ય) નાથરુા ભાગષ (વવક્કિભ) થી કૈરાવ ભાનવયોલય માત્રાનુાં આમોજન કયામ છે.  
 રીપરેુખ ભાગષથી ૧૮ ફેચ જામ છે. પ્રવત ફેચ ય દદલવનો વભમગાો થામ છે.    

વ્ મદકત દીઠ અંદાક્કજત ખચષ રા.૧.૬૦ રાખ થામ છે. 
 નાથરુા ભાગષ (વવક્કિભ) થી ૭ ફેચો જામ છે. પ્રવત ફેચ ય૩ દદલવનો વભમગાો 

થામ છે. વ્ મદકત દીઠ અંદાક્કજત ખચષ રા.ય.૦૦ રાખ થામ છે.  
 ગજુયાતના માત્રીઓ ભાટે યાજમ વયકાયશ્રીના વા.લ.વલ./માત્રાધાભ પ્રબાગ ના 

તા.૧૦/૦/ય૦૦૧ના ઠયાલથી નાણાકીમ વશામ ચકુલલાની મોજના અભરભાાં 
મકુામેર છે. 

 શાર ર.૨૦,૦૦૦ યોકડા અને ર.૩,૦૦૦ ની શબેુચ્છાકીટ આલાભાાં આલે છે. 
 લષ ૨૦૧૬-૧૭ના અંદાજ૫ત્રભાાં રા.૧ કયોડની જોગલાઇ કયલાભાાં આલેર છે. 
 આ મોજના શઠે અત્માય સધુી ૧૨૭૩ રાબાથીને ર.૨.૯૩ કયોડની વશામ ચકુલેર છે. 



 
વશામ ભાટે જરયી વલગતો

 કૈરાવ ભાનવયોલયની માત્રાએ જતાાં ગજુયાત યાજમભાાં કામભી ઘોયણે લવલાટ કયતા 

બાયતના નાગદયક શોમ તેલા માત્રાળુઓને વશામ આ૫લાભાાં આલે છે. 

 કેન્ર વયકાયશ્રી તયપથી આ માત્રા ભાટે વનમત કયલાભાાં આલેરી ૫વાંદગીની 

પ્રદિમાભાાંથી ૫વાય થમા શોમ અને કેન્દ વયકાયશ્રી ભાયપતે માત્રાએ ગમા શોમ તેલા 

માત્રાળુઓને માત્રા પણુષ થમા ફાદ આ મોજનાનો રાબ ભલાાત્ર થામ છે. 

 માત્રાએથી ૫યત આવ્મા ફાદ માત્રાળુઓએ માત્રા પણુષ કમાષ અંગેના કેન્દ વયકાયશ્રીના 

અવર પ્રભાણ૫ત્ર અને ાવોટષની વાંપણુષ નકર વાથે માત્રા પણુષ થમાના ૯૦ 

દદલવની વભમભમાષદાભાાં અયજી યજુ કયલાની યશ ેછે. 

 મોજનાનુાં અભરીકયણ ગજુયાત વલત્ર માત્રાઘાભ વલકાવ ફોડષ દલાયા કયલાભાાં આલે 

છે. 



 
વશામનુાં ઘોયણ 

 ગજુયાતના માત્રાળુઓને તેભના યશઠેાણથી દદલ્શી સઘુી જલા આલલાનુાં યેરલેના ફીજા 
લગષનુાં બાડુ અને આ માત્રાના વાંપણૂષ ખચષના ૫૦% ૫યાંત ુ લઘભુાાં લઘ ુ માત્રાળુદીઠ 
રવમા ૨૦,૦૦૦/-ની યોકડ વશામ આલાભાાં આલે છે. 

 માત્રા દયમ્માન ઉમોગી થઇ ળકે તે ભાટે ર.૩,૦૦૦/-ની દકિંભતની વલવલધ લસ્તઓુ 
વદશતની કીટ આલાભાાં આલે છે. 

 કૈરાવ ભાનવયોલયની માત્રા દદલ્શીથી ળર થમા ફાદ કોઇ વાંજોગોભાાં માત્રાએ જતાાં 
માત્રાળુનુાં અલવાન થામ તેલા દકસ્વાભાાં ખયેખય કયલાભાાં આલેર ખચષ અથલા 
રા.૨૩,૦૦૦/- એ ફાંનેભાાંથી ઓછી શોમ તેટરી વશામ ભલાાત્ર થામ છે. 

 વલદેળ ભાંત્રારમ તયપથી માત્રીકોને કોઇ ણ પ્રકાયની આવથિક વશામ આલાભાાં     
આલતી નથી. 

    કેન્ ર વયકાય તયપથી કૈરાવ ભાનવયોલયની માત્રા ભાટેની નકકી થમેરી વાંદગી 
પ્રદિમાભાાંથી વાય થતા માત્રીકોને પ્રોત્ વાદશક વશામ આલાભાાં આલે છે.  



આબાય  


