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ગજુરાત રાજય ખાદી ગ્રામોધોગ બોર્ડ 

 

ખાદી યોજનાઓ ::-   

બજાર વિકાસ સહાય  
રાજયમા ાં ઉત્પાદિત ખાિી (સતુરાઉ, ગરમ તેમજ રેશમ) અને પોલીવસ્ત્રન ુ વેચાણ, સાંસ્થા/મ ાંડળીઓ 

મારફતે થાય છે. કારીગરોને વધમુા ાં વધ ુ રોજગારી મળે અને રાજયમા ાં ઉત્પાદિત થયેલ 

ખાિી/પોલીવસ્ત્રના વેચાણને પ્રોત્સાહન મળે તે માટે ખાિી ગ્રામોધોગ આયોગ દ્રારા આપવામા ાં આવતી 

૨૦% બજાર વવકાસ સહાય (એમ.ડી.એ.) ઉપરા ાંત રાજય સરકારશ્રી દ્રારા પણ ૧૫% એમ.ડી.એ. યોજના 

િાખલ કરેલ છે. એમ.ડી.એ. યોજનામા ાં ૫% કા ાંતનાર/વણનાર કારીગરોને ખાસ પેકેજ તરીકે, ૫% સાંસ્થાને 

ઉત્પાિન ખચચ પેટે અને ૫% બજાર વવકાસ સહાય તરીકે આપવાની યોજના છે. આમ ખાિી ગ્રામોધોગ 

આયોગ અને ખાિી બોડચ મળી કુલ ૧૫% એમ.ડી.એ. આપવાની યોજના અમલમા ાં છે.   

   

ખાદી–પોલીિસ્ત્ર કંતાઇ – વિશેષ િણકરી િણાટ સાધન સહાય :-  
રાજયમા ાં ખાિી સ ાંસ્થા/મ ાંડળીઓ મારફતે કા ાંતનાર તેમજ વણનાર કારીગરોને કાંતાઇ તેમજ વણાટ માટે 

ખાિી કવમશન દ્રારા વનયત ભાવ પત્રક મજુબ ઉત્પાદિત સતુરના આંક મજુબ આંટીની મજુરી તેમજ 

વણાટની જાત મજુબ વણકરી ચકુવવામા ાં આવે છે. તદ્ઉપરા ાંત રાજય સરકારશ્રી દ્રારા નીચે મજુબની 

સહાય આપવામા ાં આવે છે.  

અ. જનરલ તેમજ અનસુચુચત જાવત/અનસુચચત જન જાવત  માટે વનયત મજુરી ઉપરા ાંત ઉત્પાિન  

        આંટી ઉપર પ્રવત આંટી રા.૩/- વવશેષ કાંતાઇ સહાય. 

બ. વણાટ કારીગરોને વનયત વણકરી ઉપરા ાંત જનરલ તેમજ અનસુચુચત જાવત/ અનસુચચત જન જાવત  

માટે રાજય સરકારશ્રી તરફથી રા.૬/- પ્રવત ચો.મી. વવશષે વણકરી સહાય તમેજ રા.૨/- પ્રમાણે વણાટ 

સાધન સહાય. 
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નિા ચરખા શાળ આપિાની યોજના :-  

ખાિી કે્ષત્રે નવી પેઢી આ કામગીરી કરવા પ્રેરાય અને તે દ્રારા નવી રોજગારી ઉભી થાય તે હતેથુી ખાિી 

ગ્રામોધોગ આયોગ (ભારત સરકાર) ની માન્યતા ધરાવતી સ ાંસ્થાઓ મારફતે અમલ કરવા માટે બોડચ દ્રારા 

નવા ચરખા, શાળ આપવાની યોજના અમલમા ાં છે. જેમા ાં રાજય સરકારશ્રી દ્રારા ૬૫% સહાય આપવામા ાં 

આવે છે. જયારે ચરખા, શાળની દકિંમતના ૩૫% મજુબનો ફાળો લાભાથી/સ ાંસ્થાઓએ ભોગવવાનો રહ ેછે. 

પોલીિસ્ત્ર ગણિેશ યોજના :-  
રાજય સરકારશ્રી દ્રારા પસાંિ થયેલ તાલકુાઓમાાં સરકારી પ્રાથવમક શાળાના વવધાથીઓને બે જોડી વવના 

મલૂ્યે પોલીવસ્ત્ર ગણવેશ પરૂા પાડવાની યોજના વષચ ૨૦૧૬-૧૭થી અમલમા ાં છે. જે અન્વયે ના ાંણાદકય 

વષચ ૨૦૧૬-૧૭ અને વષચ ૨૦૧૭-૧૮ મા ાં નીચે મજુબના તાલકૂાઓમાાં ગણવેશ વવતરણ કરવામા ાં આવેલ 

છે. 
નાણાકંીય િષડ:૨૦૧૬-૧૭ 

 

ક્રમ તાલકુો જજલ્લો 
વિદ્યાર્થીઓની સખં્યા 

કુલ સખં્યા 
૨ (બે) જોર્ી 

ગણિેશ સખં્યા કુમાર કન્યા 
૧ ચોટીલા સરેુન્રનગર ૧૦૨૦૫ ૧૦૨૬૬ ૨૦૪૭૧ ૪૦૯૪૨ 

૨ જેતપરુ રાજકોટ ૩૯૮૯ ૪૦૩૮ ૮૦૨૭ ૧૬૦૫૪ 

૩ જામકંર્ોરણા રાજકોટ ૩૪૧૫ ૩૧૯૦ ૬૬૦૫ ૧૩૨૧૦ 

  એકંદરે કુલ   ૧૭૬૦૯ ૧૭૪૯૪ ૩૫૧૦૩ ૭૦૨૦૬ 

       
         

નાણાકંીય િષડ:૨૦૧૭-૧૮ 

 
                                                                                                   

ક્રમ 
વિકાસશીલ 

તાલકુો 
જજલ્લો 

વિદ્યાર્થીઓની સખં્યા 
કુલ સખં્યા 

૨ (બે) જોર્ી 
ગણિેશ સખં્યા કુમાર કન્યા 

૧ ભાભર બનાસકાઠંા ૧૦૫૪૩ ૯૭૫૫ ૨૦૨૯૮ ૪૦૫૯૬ 

૨ લખપત કચ્છ ૪૩૭૭ ૪૩૮૧ ૮૭૫૮ ૧૭૫૧૬ 

૩ જંાબઘુોર્ા પચંમહાલ ૨૭૨૧ ૨૬૦૬ ૫૩૨૭ ૧૦૬૫૪ 

૪ સાયલા સરેુન્રનગર ૯૨૫૧ ૯૯૦૭ ૧૯૧૫૮ ૩૮૩૧૬ 

  એકંદરે કુલ   ૨૬૮૯૨ ૨૬૬૪૯ ૫૩૫૪૧ ૧૦૭૦૮૨ 
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ગ્રામોધોગ યોજનાઓ ::-    

તાલીમ :-  
કા ાંતણ – વણાટની એક માસની તાલીમ ખાિી/પોલીવસ્ત્રન ુઉત્પાિન કામ કરતી સ ાંસ્થા મારફત આપવામા ાં 

આવે છે. તાલીમાથીને માવસક રા.૧૫૦૦/- વશષ્યવવૃિ આપવામા ાં આવે છે. 
 

ક્રમ  એક માસનો ખાિી કા ાંતણ તાલીમ  વગચ  એક માસનો ખાિી વણાટ તાલીમ  વગચ 
૧. તાલીમાથી સ ાંખ્યા-૨૫ (તાલીમવગચ િીઠ)   તાલીમાથી સ ાંખ્યા-૧૫ (તાલીમવગચ િીઠ)   
૨. તાલીમાથીઓને વશષ્યવવૃિ 

રા.૩૭,૫૦૦/- (૨૫ x રા.૧,૫૦૦)  
તાલીમાથીઓને વશષ્યવવૃિ 
રા.૨૨,૫૦૦/- (૧૫ x રા.૧,૫૦૦)  

૩. અંબર વશક્ષક પગાર  
રા.૬,૫૦૦/- એક માસ  

વણાટ વશક્ષક પગાર  
રા.૬,૫૦૦/- એક માસ  

૪. મકાન ભાડુ (એક માસન)ુ રા.૨,૦૦૦/- મકાન ભાડુ (એક માસન)ુ રા.૨,૦૦૦/- 
૫. વ્યવસ્થા ખચચ રા.૫,૦૦૦/- વ્યવસ્થા ખચચ રા.૫,૦૦૦/- 
૬. કાચો માલ રા.૧૯,૦૦૦/- કાચો માલ રા.૧૯,૦૦૦/- 
 

  પ્રધાનમતં્રી રોજગાર સજૃન કાયડક્રમ (PMEGP) :-  
ખાિી ગ્રામોધોગ આયોગ (સકુ્ષ્મ, લઘ ુઅને મધ્યમ ઉધમ માંત્રાલય – ભારત સરકાર) દ્રારા પ્રધાનમાંત્રી 
રોજગાર સજૃન કાયચક્રમ – પી.એમ.ઇ.જી.પી. યોજના અમલમા ાં છે જે યોજના રાષ્રીયકૃત બેંક મારફત 
અમલમાાં મકુવામા ાં આવેલ છે. 
ઉત્પાિન કે્ષત્રે મહિમ રા.૨૫/- લાખ સધુી તેમજ સેવા કે્ષત્રે રા.૧૦/- લાખ સધુીના પ્રોજેકટ મ ાંજુરીને પાત્ર 
છે.  
સબસીડીન ુધોરણ કેટેગરી મજુબ ૧૫% થી ૩૫% સધુીન ુછે. તેમજ લાભાથીનો લોન ફાળો કેટેગરી મજુબ 
૫% થી ૧૦% છે. 

પ્રચાર-પ્રસાર  
પ્રદશડન મેળા :-  
ખાિી તેમજ ગ્રામોધોગની ચીજ વસ્તઓુન ુ વેચાણ વધે તેમજ કારીગરોને રોજગારી મળે તે હતેથુી 
રાજયમા ાં વવવવધ સ્થળોએ પ્રિશચન – મેળા યોજી ખાિી ગ્રામધોગની ચીજ વસ્તઓુન ુવેચાણ વધારવાના 
પ્રયત્નો કરવામા ાં આવે છે. આ ઉપરા ાંત ખાિી ગ્રામોધોગ આયોગના સહયોગથી રાષ્રીય કક્ષાના ખાિી 
ઉત્સવ – પ્રિશચનન ુઆયોજન કરવામા ાં આવે છે. 

 

 


