
                                          ગજુરાત રાજય ખાદી ગ્રામોધોગ બોર્ડ , 

     ગ્રામ નિમાડણ ભવિ, જુિા વાર્જ, અમદાવાદ-૧૩. 

     ફોિ િ.ં (૦૭૯)-૨૭૫૫૧૭૦૧, ૨૭૫૫૭૧૪૧,ફેક્સ : (૦૭૯)-૨૭૫૫૭૪૪૪, 

ઉદે્દશ અિે યોજિાકીય માહિતી 

 ગજુરાત રાજયમાાં ખાદી અને ગ્રામોધોગનો વ્યાપ વધે તથા ગાાંધી વવચારધારા સતત જીવાંત રહ ે તે 

બોર્ડનો મખુ્ય અભિગમ રહલેો છે. માનવ શક્તતનો ઉપયોગ ખાદી અને ગ્રામોધોગની ચીજવસ્તઓુના 
ઉત્પાદન પાછળ થાય અને ગ્રામ્ય કક્ષાએ રોજગારીની તકો પરુી પાર્ી શકાય. તે માટે પ્રદશડન અને 
પ્રચાર-પ્રસાર મારફતે ખાદી અને ગ્રામોધોગની ચીજવસ્તઓુના ઉત્પાદનના વધ ુ વેચાણ માટે બહોળાં 
માકેટ પરુૂ પાર્વુાં.  

 ખાદી અને ગ્રામોધોગનુાં કામ કરતી રજીસ્ટર્ડ સાંસ્થા/માંર્ળી તથા વ્યક્તતગત કારીગરોને બોર્ડ મારફત 

ચાલતી વવવવધ યોજનાઓના અમલીકરણ ધ્વારા ગ્રામ્ય કક્ષાએ નવી રોજગારી ઉિી કરવાનુાં તેમજ  

ગ્રામોધોગના વવવવધ  ટે્રર્ માટે  ટુાંકાગાળાની તાલીમ ધ્વારા કૌશલ્ય વધડન અને સ્વ-રોજગારી ઉિી 
કરવાનુાં કાયડ કરે છે.  

 અંતરરયાળ વવસ્તારમાાં આવેલ આરદવાસી-પછાત વવસ્તારમાાં રોજગારી પરુી પાર્વાનુાં કામ કરે છે. 

ગજુરાતમાાં  લોકોન ેખાદી અને વવવવધ ગ્રામોધોગની પાયાની પ્રાથવમક મારહતી પ્રસારરત કરવામાાં આવે 

છે.  

ખાદી કે્ષત્રિી અમલીકૃત યોજિાઓ ::-  
 બજાર વવકાસ સહાય યોજના (MDA)  

 વવશેષ કાાંતણ- વણાટ સાધન સહાય યોજના. 
 પ્રાથવમક શાળાના વવધાથીઓને પોલીવસ્ત્ર ગણવેશ પરુા પાર્વાની યોજના. 
 અંબર ચરખા/શાળ યોજના (૬૫% સહાય તથા ૩૫% લોન) 

 ખાદી પ્રદશડન – મેળા (ખાદી ઉત્સવ) 

 ખાદી કાાંતણ/વણાટ તાલીમ યોજના. 
 કલસ્ટર યોજના. 
 વગર ટેન્ર્ર. 

 



બજાર નવકાસ સિાય યોજિા (MDA) 

   રાજય સરકાર ખાદી/પોલીવસ્ત્રના છૂટકવેચાણ ઉપર હાલ (રીબેટ) આપવાની યોજના છે. તેના 

બદલે હવે િારત સરકારના ખાદી અને વવલેજ ઈન્ર્સ્ટ્રીઝ કવમશન (KVIC)ની જેમ બજાર વવકાસ 

સહાય (Marketing development Assistance) ચકુવવાનુાં નક્કી કરવામાાં આવેલ છે. આ યોજનાનુાં 

ધોરણ ખાદી/પોલીવસ્ત્રના ઉત્પાદનની રકિંમતના પ્રમાણમાાં નીચે મજુબ રાખવામાાં આવેલ છે.  

૧. કારીગર માટેની સહાય              :          ૫% 

૨. ખાદી સાંસ્થાને ખચડ પેટે સહાય       :          ૫% 

૩. બજાર પ્રોત્સાહન અંગે સહાય        :           ૫% 

નવશેષ કાતંણ-વણાટ સાધિ સિાય યોજિા ::- 

  રાજયમાાં ખાદી સાંસ્થા/માંર્ળીઓ મારફત ેકાાંતનાર તેમજ વણનાર કારીગરોને કાંતાઈ તેમજ વણાટ 

માટે ખાદી કવમશન ધ્વારા વનયત િાવપત્રક મજુબ ઉત્પારદત સતુરના આંક તેમજ વણાટની જાત મજુબ 

વણકરી ચકૂવવામાાં આવે છે. તદ્ઉપરાાંત રાજય સરકારશ્રી ધ્વારા નીચ ેમજુબની સહાય આપવામાાં આવે 

છે.  

ક્રમ વવગત સામાન્ય/અન.ુજાવત 
ના લાિાથીઓન ે

અન.ુજન જાવત 
ના લાિાથીઓન ે

૧ કાાંતણ સહાય પ્રવત આંટી રૂ.૧.૦૦ રૂ.૧.૫૦ 

૨ વણાટ સહાય પ્રવત ચો.મી  રૂ.૩.૦૦ રૂ.૪.૦૦ 

૩ વણાટ સાધન સહાય પ્રવત ચો.મી રૂ.૧.૦૦ રૂ.૧.૦૦ 

પ્રાથનમક શાળાિા નવધાથીઓિે પોલીવસ્ત્ર ગણવેશ પરુા પાર્વાિી 

યોજિા. 

  રાજય સરકાર ધ્વારા સરેુન્રનગર જજલ્લાના ચોટીલા તાલકુાની તમામ  સરકારી પ્રાથવમક 

શાળાના વવધાથી/વવધાથીઓને પોલીવસ્ત્રની ૨ (બે) જોર્ી ગણવેશ વવના મલુ્યે વસલાઈ સાથે પરુા 

પાર્વાની યોજના વષડ ૨૦૧૬-૧૭ થી અમલીકૃત થયેલ છે.  

 



 

   અંબર ચરખા/શાળ યોજિા (૬૫% સિાય તથા ૩૫% લોિ) 

 નવી રોજગારી માટે નવા ચરખા/શાળની યોજના વષડ ૨૦૧૪-૧૫ થી અમલમાાં મકુવામાાં આવી છે. 

 ખાદી / પોલીવસ્ત્રનુાં પ્રમાણપત્ર ધરાવતી માન્ય સાંસ્થાઓને બોર્ડ દ્વારા આ યોજના હઠેળ લાિ 

આપવામાાં આવે છે. 

 આ નવા ચરખા/શાળમાાં સરકારશ્રી ધ્વારા ચરખા/શાળની રકિંમતના (KVICના ધોરણે) પ્રવત 
યવુનટ ૬૫% સહાય સાંસ્થા/લાિાથીને આપવામાાં આવે છે. જયારે ૩૫% રકમ 

સાંસ્થા/લાિાથીએ િોગવવાની રહ ેછે. 

 

ખાદી પ્રદશડન – મેળા (ખાદી ઉત્સવ) 

 
 ગજુરાત રાજય ખાદી ગ્રામોધોગ બોર્ડ ધ્વારા ગજુરાત સરકારના સહયોગથી ખાદી અને 
ગ્રામોધોગનુાં વેચાણ વધારવા તથા ખાદી બ્રાન્ર્ીંગ માટે તથા ખાદી ગ્રામોધોગ પ્રવવૃિ સાથે 
સાંકળાયેલ સાંસ્થા અને કારીગરોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે દર વષે ખાદી પ્રદશડન સહ વેચાણ 
મેળા જીલ્લા કક્ષાએ તથા અમદાવાદ અને સરુત મકુામે નેશનલ એકઝીબીશન યોજવામાાં આવે 
છે. મેળા –પ્રદશડનના આયોજનથી રાજય તેમજ દેશિરમાાંથી ખાદી તથા ગ્રામોધોગ ક્ષેતે્ર કામ 
કરતી સાંસ્થાઓ અને ગ્રામ્ય કારીગરોને તેઓના ઉત્પાદનોને સારૂ બજાર મળી રહ ેઅને તે ધ્વારા 
તેમના ઉત્પાદનોનુાં વધ ુવેચાણ કરી રોજગારી મેળવી શકે તે માટે પ્લેટફોમડ પરુૂ પાર્વામાાં આવે 
છે. સાંસ્થાની અને કારીગરોની ઉત્કૃષ્ટ કામગીરીનો આ મેળા- પ્રદશડનના માધ્યમથી સારી રીત ે
પ્રચાર-પ્રસાર થઈ શકે છે. 

 

 

 

 

 



 

ખાદી કાતંણ/વણાટ તાલીમ યોજિા. 
  બોર્ડ ધ્વારા તાલીમ યોજના અંતગડત ખાદીની પ્રવવૃતનો વ્યાપ વધે તે હતેસુર વષડ-૨૦૧૬-૧૭ માાં 

ખાદી કાાંતણ અને વણાટના તાલીમ વગો યોજવા માટે નક્કી કરવામાાં આવેલ છે. આ તાલીમ વગો 

KVIB/KVIC માન્ય ખાદી/પોલીવસ્ત્રનુાંકામ કરતી સાંસ્થા/માંર્ળીઓ ધ્વારા શરૂ કરવામાાં આવે છે. સાંસ્થા 

KVIC નુાં પ્રમાણપત્ર ધરાવતી હોવી જોઈએ. કાાંતણ તાલીમ વગડ માટે ૨૫ અને વણાટ તાલીમ વગડ માટે 

૧૫ તાલીમાથીઓની સાંખ્યાનો વગડ નક્કી કરવામાાં આવેલ છે.  તાલીમ વગડ ૧ માસનો રહશેે. તાલીમ 

પણૂડ થયેથી તાલીમાથીઓને રૂ.૧૫૦૦/- સ્ટાઈપેન્ર્ના તેમના બેંક ખાતામાાં RTGS થી ચઅુતવવામાાં 

આવશે. સાંસ્થાને તાલીમ વગડ યોજવા માટે નીચે મજુબ નાણાાંકીય સહાય ચકુવવામાાં આવશે.  

 વ્યવસ્થા ખચડ                   રૂ.૫૦૦૦/- (એક માસના) 
 તાલીમ વશક્ષક પગારના         રૂ.૬૫૦૦/- (એક માસના) 
 મકાન િાડુાં                      રૂ.૨૦૦૦/- (એક માસના) 
 કાચોમાલ                        રૂ.૧૯૦૦૦/- 

કલસ્ટર નવકાસ યોજિા 
      રાજય સરકાર ધ્વારા કલસ્ટર વવકાસ યોજના અમલમાાં છે. ખાદી અને પોલીવસ્ત્રનુાં ઉત્પાદન 

કરતી સાંસ્થા માંર્ળીઓને ખાદી/પોલીવસ્ત્રના કાપર્ ર્ીઝાઈન સ્કીલ અપગે્રર્ેશન તથા ર્ીઝાઈન પ્રોજેકટ 

ર્ેવલોપમેન્ટ માટે સહાય આપવામાાં આવે છે.  

                              વગર ટેન્ર્ર 
  રાજય સરકાર ધ્વારા રાજયની સરકારી કચરેીઓ, બોર્ડ વનગમ માટેની ખરીદ વનવધ ૧૯૪૭ 

અમલમાાં છે. આ ઠરાવના ફકરા -૮ માાં સરકારી સાંસ્થાઓ અને સરકાર માન્ય સાંસ્થાઓને કક્ષા-અ અને 

કક્ષા-બ માાં વગીકૃત કરવામાાં આવેલ છે. જેમાાં કક્ષા-બ માાં ક્રમાાંક-૧ અન્વયે ખાદી બોર્ડ અને ખાદી 

કવમશન ધ્વારા માન્ય હોય અને તેઓ જાતે ઉત્પાદન કરતી હોય તેવી ચીજવસ્તઓુની ખરીદી માટે આ 

વવિાગ ધ્વારા માન્ય કરવામાાં આવે છે. 

  કક્ષા-અ અને કક્ષા-બ માન્ય સાંસ્થાઓ પાસેથી ઠરાવમાાં જણાવેલ નાણાાંકીય મયાડદામાાં અને દશાડવેલ 

પધ્ધવત મજુબ ખરીદી કરી શકાય છે. પ્રવતડમાન જોગવાઈ મજુબ કક્ષા-અ માાં જણાવેલ સાંસ્થાઓ પાસથેી 

િાવપત્રક મેળવ્યા વસવાય અને કક્ષા-બ ની સરકારે માન્ય કરેલ સાંસ્થાઓ પાસેથી ઓછામાાં ઓછા ત્રણ 

િાવપત્રક મેળવીને વાવષિક ધોરણે રૂ.૪૦,૦૦૦/- ની ખરીદી સધુીની ખરીદી કરી શકાય છે. 

 

 



 

ખાદી ઉત્પાદિ અિે વેચાણ રોજી-રોજગારીિી છેલ્લા પાચં વષડિી નવગત :- 
                                                                                      (રકમ રૂ. લાખમા)ં 

ક્રમ વષડ ઉત્પાદિ રૂ. વેચાણ રૂ. રોજગારીિી 
સખં્યા 

ચકુવેલ રોજગારી રૂ. 

૧ ૨૦૧૧-૧૨ ૨૭૧૬.૦૩ ૪૪૦૫.૯૭ ૧૦૨૭૮ ૧૪૧૮.૦૧ 

૨ ૨૦૧૨-૧૩ ૩૪૯૯.૩૨ ૫૩૨૩.૭૮  ૯૯૬૪ ૧૯૧૯.૪૦ 

૩ ૨૦૧૩-૧૪ ૩૬૧૩.૯૯ ૫૨૫૬.૫૩ ૧૦૬૪૩ ૨૧૦૧.૯૬ 

૪ ૨૦૧૪-૧૫ ૩૭૧૪.૬૧ ૫૬૫૪.૬૦  ૯૯૬૬ ૧૯૯૩.૦૬ 

 

ગ્રામોધોગિી અમલીકતૃ યોજિાઓ ::-  

           ખાદી કાતંણ અિે વણાટ તાલીમિા ટંુકાગાળાિા તાલીમ વગડ  

           તા. ૧/૪/૨૦૧૬ થી અમલીકૃત. 
 

 ૩૦ રદવસની ટુાંકાગાળાની તાલીમ. 

 ગ્રામ્ય/શહરેી વવસ્તારના એ.પી.એલ./બી.પી.એલ. લાિાથીઓનો સમાવેશ. 

 ખાદી બોર્ડ માન્ય સાંસ્થાઓ ધ્વારા તાલીમ. 

 એક વગડમાાં કા ાંતણ તાલીમ વગડ માટે-૨૫ તથા વણાટ તાલીમ વગડ માટે ૧૫ સાંખ્યા. 

 માવસક રૂ. ૧૫૦૦/- લેખે વશષ્યવવૃત, પ્રમાણપત્રનો લાિ. 

ગ્રામોધોગ (પોલીવસ્ત્ર સહિત) કે્ષતે્ર ઉત્પાદિ અિે વેચાણ રોજી - રોજગારીિી છેલ્લા પાચં વષડિી નવગત:- 

                                                                                     (રકમ રૂ. લાખમા)ં 

ક્રમ વષડ ઉત્પાદિ રૂ. વેચાણ રૂ. રોજગારીિી 
સખં્યા 

ચકુવાયેલ 
રોજગારી રૂ. 

૧ ૨૦૧૦-૧૧   ૭૧૬૮.૯૨   ૭૩૧૬.૬૨   ૮૯૦૫  ૧૩૮૬.૬૪ 

૨ ૨૦૧૧-૧૨ ૧૯૫૮૧.૧૬ ૨૧૨૯૮.૨૩ ૫૭૧૬૫  ૬૯૬૨.૮૮ 

૩ ૨૦૧૨-૧૩ ૨૮૮૪૯.૦૮ ૩૨૭૩૧.૮૦ ૭૭૯૧૬ ૧૦૮૯૭.૬૦ 

૪ ૨૦૧૩-૧૪ ૧૩૭૧૬.૧૭ ૧૪૩૯૭.૬૨ ૬૨૬૪૮  ૨૪૬૧.૬૭ 

૫ ૨૦૧૪-૧૫   ૬૯૪૮૬.૪૪   ૮૪૩૭૭.૧૧   ૧૯૫૮૩૯      ૨૩૩૮૮.૮૫ 

 


