
સાથના વલવલધ કામયક્રભો 
યોજગાયરક્ષી  કામયક્રભો: 
૧: વભુન ડેલેરોભેન્ટ સેન્ટય: 

-  વમદુામની લચંિત, છાત, નફી - દયેક ઉભયની ભહશરાઓન ેધ્માન ભા ંયાખીન ેઆ કામયક્રભ જુશાયુા વલસ્તાયભા ંળરુ કમો.  

-  આ કામયક્રભન મખુ્મ શતે ુભહશરાઓન ેવલવલધ કવય જેલા કે – કમ્પ્યટુયના, બ્યટુી ારયયના અન ેઇંગ્રીળ સ્ીહકંગ લગેયેભા ં  

     જડી, તારીભ, ભાગયદળયન અન ે્રવેભને્ટ આી તભેન ેવક્ષભ ફનાલલાન છે.  

-  આ કામયક્રભ દ્વાયા કુર ૯૭ ભહશરાઓન ેતારીભ આલાભા ંઆલી છે. 
૨: ઉમ્ભીદ, ઉડાન અને યલુા ભસ્ત: 

-  આ કામયક્રભન મખુ્મ શતે ુઆવથિક યીત ેવધ્ધય ન શમ તલેા યલુાન સ્લયજગાય ભેલી ળકે તેલી તારીભ આી, ભાકેટની       

     જરૂહયમાત/ હડભાન્ડન ેઆધાહયત ટે્રનંગ કામયક્રભ િરાલલા અન ેજફ ્રવેભને્ટ અલલાન છે. 
-  આ કામયક્રભ દ્વાયા કુર ૪૫,૦૯૦ યલુાનને તારીભ અન ેત ેકૈી ૭૬% યલુાનન ે્રેવભને્ટ દ્વાયા જફ અાલલાભા ંઆલી છે. 
-  ગજુયાતના ૧૩ અન ેયાજસ્થાનના ૯ વને્ટય આ કામયક્રભ ભાટે કામયયત છે. 

3: ઉવભિરા - હોભ ભેનેજય: 
-  આ કામયક્રભન મખુ્મ શતે ુઘયકાભ કયલા જતા ફહનેોની તારીભ કયી ક્ષભતા લધાયલી જેથી સ્લવનબયય ફની લધાયે આલક  

     ભેલી ળકે, પ્રોપેળનર તારીભ દ્વાયા અસગંઠીતભાથંી સગંઠીત કે્ષત્રભા ંરાલી તેભનો વલકાસ કયલાનો છે.  

-  અત્માયે અભદાલાદ ળહયેભા ંઆ કામયક્રભ ચારે છે. 
-  આ કામયક્રભ દ્વાયા કુર ૮૮ ભહશરાઓન ેતારીભ આલાભા ંઆલી છે. 

૪: આય-લીવ્ઝ: 
-  આ કામયક્રભન મખુ્મ શતે ુસયેુન્રનગય જીલ્રાના કાયીગયન ેવટય કયી ટાગંચરમા અને ટાની લુ્ ત થતી કરાન ેનુજીવલત      

    કયલાન છે. 
-  આ કાયીગયને નાની રન અાલલી, નલી હડઝાઈન અને પ્રડકટન વલકાવ કયલ, લકયળ્વ અન ેપ્રદળયનનુ ંઆમજન કયુુ ં 

     અન ેકરાને પ્રત્વાહશત કયલી તથા સ્થાવનક કાયીગયની કરાનુ ંબ્રાન્ડંગ અન ેભાકેટંગ કયુુ.ં 
-  આ કામયક્રભ દ્વાયા કુર ૧૦ થી ૧૫ કાયીગયન ેવશામ કયી પ્રડકટનુ ંભાકેહટંગ કયીએ છીએ. 

૫: વનભાયણ: 
-  આ કામયક્રભન મખુ્મ શતે ુ ફાધંકાભ ક્ષેત્રના અવગંહિત કાભદાય જેલા કે કહડમા, સથુાયી, ઈરકે્ટ્ટ્રીળીમન અન ે ્રમ્પફંગ – 
તારીભ આીન ેતેભના કોળલ્મભા ંલધાય કયલ જેથી તભેની આલકભા ંલધાય થઈ ળકે અન ેનલી તક ઉબી થામ. 
-  આ કામયક્રભ અભદાલાદના – લાવણા,ફશયેાભયુા, ભઘેાણીનગય અન ેઉસ્ભાનયુાભા ં૪ વને્ટય િાર ેછે. 
-  આ કામયક્રભ દ્વાયા કુર ૪૧૨ રકએ તારીભ યુી કયેર છે તથા ૧૧૫ રક શારભા ંતારીભ રઈ યહ્યા છે. 

૬: યથુ પોસય: 
-  આ કામયક્રભન મખુ્મ શતે ુભટા ળશયેના સ્રભ વલસ્તાયભા ંયશતેા ૨૫,૦૦૦ યલુાનન ેઆ કામયક્રભભા ંજડી, તારીભ આી,  

    ્રવેભને્ટ કયાલી, યજગાય ભેલલાભા ંભદદ કયલાન છે.  

-  અત્માયે આ કામયક્રભ ગજુયાતના અભદાલાદ, ફયડા, સયુત અન ેયાજકટ અન ેભશાયાષ્ટ્ટ્રના મુફંઈ ળશયેભા ંકામયયત છે. 
-  આ કામયક્રભ દ્વાયા કુર ૩૦૦ વભ્મન ેઆલયી રેતા ૯ યથુ ગ્રુની યિના કયલાભા ંવપતા ભેલી છે.   

વળક્ષણ અને આયોગ્મરક્ષી કામયક્રભો: 
૭: ચાઈલ્ડ ફે્રન્ડરી સ્ેસીસ: 

-  આ કામયક્રભન મખુ્મ શતે ુભજુયીકાભભા ંજડામરેા ફાકન ેપ્રાથવભક વળક્ષણ આુુ,ં યૂક ણ ભે તલે આશાય આલ  

    અન ેતભેનેફાભજુયીભાથંી ફશાય રાલી મખુ્મ વળક્ષણના પ્રલાશભા ંળાભરે કયલાન છે. 
-  અત્માયે અભદાલાદ ળહયેના સ્રભ વલસ્તાયભા ં– ૩  અને ફાધંકાભની સાઈટ ય – ૪ એલી યીતે કુર ૭ સેન્ટય ચારે છે. 
-  આ કામયક્રભ દ્વાયા કુર ૨૩૯ ફાકન ેતાચરભ આલાભા ંઆલી છે. 
 

૮: ફારઘય: 
-  આ કામયક્રભન મખુ્મ શતે ુ૩ થી ૬ લયના ફાકન ેપ્રાથવભક વળક્ષણ રલેા તમૈાય કયલા, તભેના આયગ્મ તાવ કયી યુક  

    ણ આુુ,ં ભન્ટેવયી દ્ધવત પ્રભાણે પ્રુવૃિ કયલી, ગણુલિાલાળંુ વળક્ષણ આી ફાકન વલાંગી વલકાવ કયલાન છે. 
-  અત્માયે અભદાલાદ ળશયેના જુશાયુાના સ્રભ વલસ્તાયભા ંઆ કામયક્રભ ચારે છે. 
-  આ કામયક્રભ દ્વાયા કુર ૨૬૧ ફાકન ેતારીભ આલાભા ંઆલી છે. 
 



ગલનયન્સરક્ષી કામયક્રભો: 
૯: અફયન રયસોસય સેન્ટય: 

-  આ કામયક્રભન મખુ્મ શતે ુએુુ ંવને્ટય ફનાલાન શત કે જ્માથંી સ્રભ વલસ્તાયના યશલેાવીઓ ફધા પ્રશ્નન ઉકેર ભેલી ળકે,  

  તભેના જ્ઞાનભા ંલધાય થામ, જરૂયી પ્રભાણત્ર/ દસ્તાલેજ ભેલલાભા ંભદદ થામ, જુદી-જુદી વયકાયી મજનાઓની  

  જાણકાયી-રાબ રલેાભા ંવયતા થામ અન ેએડલકવી/ વભજણ દ્વાયા પ્રાથવભક જરૂહયમાત યૂી કયલાભા ંભદદ કયલાન છે. 
-  અત્માયે અભદાલાદ ળહયેના-લાસણા, જુહાપયુા, અને ફહયેાભપયુાના સ્રભ વલસ્તાયભા ંઅને યાજકોટ ળહયેભા ંકામયયત છે. 
-  આ કામયક્રભ દ્વાયા કુર ૨૭,૦૦૦ કુટંુફ સધુી શિ પ્રસ્થાવત કયલાનુ ંઅન ે૬,૨૨૮ રકની વાથે જડાણ ળક્ય ફન્યુ ંછે 

 

ભાનલ અવધકાયરક્ષી કામયક્રભો: 
૧૦: ચાઈલ્ડ યાઈટ્સ પોય ચેન્જ: 

-  આ કામયક્રભન મખુ્મ શતે ુધકા અન ેવલયભગાભ તાલકુાના ૧૨૦ ગાભભા ંકાવના ખતેયભા ંકાભ કયતા ફાભજૂયન ે 

  વળક્ષણભા ંાછા રાલી – ળાાભા ંદાખર કયલાન છે. 
-  આ કામયક્રભ દ્વાયા મખુ્મત્લ ેફાકના યક્ષણ, બણતય, સ્ત્રીઓંના ંયજગાય અન ેઆયગ્મ વનલાયણ ય લધ ુધ્માન અામ છે. 
-  આ કામયક્રભ દ્વાયા કુર ૮૪૦૦૦ ફાકને ૪ લયભા ંપામદ ભેર છે. 

 

આલાસરક્ષી કામયક્રભો: 
૧૧: અપોડેફર હાઉસંગ – ગહૃ પ્રલેળ: 

-  આ કામયક્રભન મખુ્મ શતે ુડી.ફી.એવ. અપડેફર શાઉવંગ વાથ ેજડાઈન ેઓછી તથા ભધ્મભ આલક ધયાલતા રકને  

  તાનુ ંઘય ફનાલલાભા ંવક્ષભ કયલાનુ,ં તઓેન ેપાઈનાન્વ ભેલલા ભાટે ભદદરૂ થલાનુ ંઅન ેઘયના દસ્તાલજે વલ ે 

  જ્ઞાન આલાનુ ંછે. 
-  આ કામયક્રભ અભદાલાદ અન ેસયુત ળશયેભા ંિાર ેછે. 
-  આ કામયક્રભ દ્વાયા ૨૩,૦૦૦ રક સધુી શિી ળક્યા છીએ અન ેરગબગ ૧,૦૦૦ રકન ેભમે્પફય તયીકે જડી ળક્યા છીએ. 

 

પનુલયસલાટ અને પનુ:પ્રસ્થાનરક્ષી કામયક્રભો: 
૧૨: ઈ.ડફલ્ય.ુએસ (ઈકોનોવભક્રી વલકય સેક્ળન) હાઉસંગ સાઈટ: 

-  આ કામયક્રભન મખુ્મ શતે ુશાઉવંગ ક-ઓયેટીલ ફનાલી – રકની બાગીદાયી ઉબી કયલી તથા વળક્ષણ, આયગ્મ, રાઈટ,  

  ાણી, વાપ-વપાઈ, ફિત અન ેવધયાણ જેલી પ્રુવૃિઓ િરાલલાન છે. 
-  આ કામયક્રભ અભદાલાદના ૯ વલસ્તાયભા ંિાર ેછે જેલા કે લટલા, ઓઢલ, ઇવનયુ, દુધશે્વય, ફશયેાભયુા લગેયે 

-  આ કામયક્રભ દ્વાયા ૬,૧૨૦ કુટંુફના ૩૦,૬૦૦ વ્મક્ક્ટ્તઓન ેરાબ આલાભા ંઆલેર છે. 
 

 

ફચત અને વધયાણરક્ષી કામયક્રભો: 
૧૩: સાથ ફચત અને વધયાણ સહકાયી ભડંી લર.તથા સાથ ભરહરા ફચત અને વધયાણ સહકાયી ભડંી લર. : 

-  આ કામયક્રભન મખુ્મ શતે ુવમદુામના રકભા ંઅને ખાવ સ્ત્રીઓભા ંફિતની ટેલ ાડલા ભાટે, ફિત અન ેવધયાણ પ્રુવૃિ  

   કયલી, નાણાહકમ વળક્ષણ અન ેઆમજનનુ ંભશત્લ વભજાલુુ,ં કૉ-ઓયેટીલનુ ંકામયક્ષતે્ર લધાયુ,ુ નાના ઉદ્યગ-ધધંા કયતા  

   ક્ટ્રાઈન્ટને ચફઝનવેની સ્કીલ્વ આલી – ધધંાના વલકાવભા ંવટય કયલાન અન ેવબાવદના ધધંાકીમ વલકાવ ભાટે  

   આલડત લધાયલા તારીભ આલાન છે. 
-  આ કામયક્રભ અભદાલાદના સ્રભ વલસ્તાયભા ંતભે જ ધકા અને વલયભગાભ તાલકુાના ૭૨ ગાભભા ંકામયયત છે. 

   -  આ કામયક્રભ દ્વાયા કુર ૨૦,૭૯૭ સ્રભ વલસ્તાયના અન ે૨૪,૦૦૦ જેલા ગાભના રક જડામરેા છે.  

રયસચય અને ડોક્યભેુન્ટરક્ષી કામયક્રભો: 
૧૪: રયસચય ડોક્યભેુન્ટેળન અને ક્મનુીકેળન સેર: 

-  આ કામયક્રભન મખુ્મ શતે ુવાથભા ંઆલતા દયેક મરુાકાતીઓ, ઈન્ટનયવ, વલઝીટવય અને લરને્ન્ટમવય ને વો પ્રથભ વાથની  

   ઓખ આલી, તેભના કામયભા ંભદદ કયલી અન ેડક્યભુને્ટેળન, હયહટંગ અન ેહડઝાઈવનંગનુ ંકાભ કયલાન છે. 
-  વાથની ઓખાણ ભીહડમા અને વશ્મર નટેલહકંગ દ્વાયા વ્મા લધયલા ભાટે કૉ-ઓડીનળેન કયલાનુ ંકામય કયે છે. 
-  આ કામયક્રભ દ્વાયા જુદા જુદા દેળના (જેલા કે નધેયરને્ડ ફ્રાન્વ શંગકંગ અન ેઅભહેયકા) કુર ૩૨ લરને્ન્ટમવય ન ેવશમગ  

   પ્રદાન કમો છે. 
 
 

 


