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ગજુરાત

હાથશાળ અને હસ્તકળા 
યોજનાઓ

જીવનનનવાાહની યોજનાઓ અન્ય સબનંિત યોજનાઓ કોનવડ -૧૯ જાહરેાતો/ 
યોજનાઓ

ખાતુુઃ ગજુરાત રાજય 
હાથશાળ અને હસ્તકલા 
નવકાસ નનગમ લલ. 

યોજના ૧ :  અનસુલૂિત 
જાનતના વણકરો અને 
અનસુલૂિત જાનત નસવાયના 
માટે ઘનનષ્ઠ હાથશાળ 
નવકાસ યોજના 

લાભાથથુઃ હાથશાળ વણકરો 

મહ્ત્વની નવગતોુઃ 

કાિો માલ, આધનુનક વણાટ 
તકનનકોમા ંતાલલમ અને 
સાિનોની કકટ પરૂી પાડવી 

વણકરો પાસેથી માલ 
મેળવવો 

મતં્રાલયના વેિાણના 
આઉટલેટ અને પ્રદશાન 
દ્વારા માકેટીંગ કરવુ ં

 સ્ત્રોતુઃ 

યોજના ૨: સામાન્ય યોજના 

લાભાથથુઃ હસ્તકળા કારીગરો 

ખાતુુઃ આકદજાનત નવકાસ ખાત ુ
યોજના 1: આકદજાનત 
નવસ્તારોમા ંહાટ  
લાભાથથ: અનસુલૂિત જનજાનત  
મહ્વની નવગતો: દરેક 
આકદજાનત જજલ્લામા ંહાટ 
બઝારની સ્થાપના, સ્થાનનક 
અથાતતં્રમા ંઆકદવાસી વસ્તી 
દ્વારા વેિાણને પ્રો્સાહન 
આપવા  
સ્ત્રોત: 
https://tribal.gujarat.gov.in/haats-in-
tribal-areas  
અનપુમ આનદં (સેકે્રટરી, 
ટીડીડી) 

સપંકા: કોઈ સપંકા નવગતો 
ઉપલબ્િ નથી  

ખાતુુઃ ગજુરાત ઘેટા અને 
ઉન નવકાસ મતં્રાલય; ખેતી, 
ખેડૂત કલ્યાણ અને મતં્રાલય 
ખાત ુ
યોજના 1: ઉન સિુારણા 
યોજના લાભાથથ:  

ઘેટાપંાળકો  

અગ્યની નવગતો:  

 ઘેટા ંપાળકો માટે 
ઘેટાનંી ખરીદી અને 
નવતરણ 

 ઘેટા ંમાટે શેડનુ ં
બાિંકામ  

 નનદાન પ્રયોગશાળા 
માટે ઉપકરણોની 
ખરીદી  

 િારો અને ઘાસિારો 
નવતરણ  

 ઘેટા ંનવસ્તરણ કેન્રોનુ ં
બાિંકામ 
દસ્તાવેજી કિલ્મો અને 
સાકહ્ય તૈયાર કરવુ ં 

 ગ્રામ પિંાયતની 
જમીનન ુઘેટા ં
િરાવવાના જમીનોમા ં
નવકાસ  
સ્ત્રોત: 
https://gusheel.gujarat.gov.i
n/wool-improvement.htm 

યોજના 2: ઉનની ખરીદી 

યોજનાુઃ આ્મનનભાર 
ગજુરાત સહાય 
યોજના 
લાભાથથ: નાના 
ઉદ્યોગો, કુશળ 
કામદારો, વગેરે. 
અગ્યની નવગતો: 2 
ટકાના વ્યાજ દરે 10 
લાખ લાભાથથઓને 
દરેકને 1 લાખ 
રૂનપયાની લોનની 
જોગવાઈ લોન માટે 
કોઈ ગેરંટીની જરૂર 
નથી INR 14,000 કરોડ 
રૂનપયાના પેકેજની 
જાહરેાત કરવામા ં
આવી છે સ્ત્રોત: 
https://www.jagranjosh.co
m/current-affairs/gujarat-
launches-atmanirbhar-
gujarat-sahay-yojna-

1589530629-null 

જાહરેાત: રોગિાળા 
દરનમયાન 
એમએસએમઇને ટેકો 
આપવા રાજ્ય 
સરકારની પહલે હઠેળ 
સીિા લાભ 
સ્થાનાતંરણ દ્વારા 
13,000 
એમએસએમઇને INR 

1,370 કરોડની 

https://gurjari.gujarat.gov.in/schemes
https://gurjari.gujarat.gov.in/schemes
https://tribal.gujarat.gov.in/haats-in-tribal-areas
https://tribal.gujarat.gov.in/haats-in-tribal-areas
https://gusheel.gujarat.gov.in/wool-improvement.htm
https://gusheel.gujarat.gov.in/wool-improvement.htm
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મહ્વની નવગતોુઃ 

 પ્રદશાન દ્વારા વેિાણનો 
પ્રસાર 

 પ્રોટોટાઈપ સેમ્પલલિંગ 
મારિતે કડઝાઈન 
નવકાસ  

 પ્રિાર અને જાહરેાત 

સ્ત્રોત: 
https://gurjari.gujarat.gov.in/hand

icrafts 

યોજના 3: ખાસ ઘટક 
યોજના 

લાભાથથ : અનસુલૂિત 
જાનતના હસ્તકલાના 
કારીગરો 

અગ્યની નવગતો:  
માકેટેબલ ઉ્પાદનોના 
ઉ્પાદન માટે સારી 
ગણુવત્તાની કાિી સામગ્રી 
પરૂી પાડવી 
• પ્રોટોટાઇપ નમનૂાઓ અને 
નવી કડઝાઇનનો નવકાસ 

વેિાણ માટેના ઉ્પાદનો 
મેળવવા 
સ્ત્રોત: 
https://gurjari.gujarat.gov.in/han
dicrafts  
  

યોજના 4: આકદજાનત 
યોજના 
લાભાથથ: આકદજાનત 
હસ્તકલા કારીગરો 
  

અને માકેકટિંગ માટે 
માળખાગત સનુવિાને 
મજબતૂ બનાવવાની યોજના  

લાભાથથ: ઘેટાપંાળકો  

અગ્યની નવગતો:  જનરેટર 
સાથેન ુઉનન ુગોડાઉન અને 
ઉન ઉતારવાના એકમનુ ં
નનમાાણ  

ઉનના પકરવહન માટે 
વાહનની ખરીદી  

િીલ્ડ સ્ટાિની તાલીમ  

ઉનની ખરીદી માટે િરતા 
ભડંોળ િરત ુકરવુ ં 

યાના પ્રોસેનસિંગ યનુનટની 
સ્થાપના  

કડબેરીંગ મશીનની ખરીદી  

સ્ત્રોત: 

https://gusheel.gujarat.gov.in/stren

gthening-infrastructure-
procurement.htm 

  

યોજના 3: ઘેટા ંપાળકોના 
કલ્યાણ માટેની યોજના  

લાભાથથ: ઘેટાપંાળકો 

અગ્યની નવગતો: ઘેટા ં
પાળકો અને ચનુદંા ઘેટાનંી 

નાણાકીય સહાય સ્ત્રોત: 
https://gujaratindia.gov.in/
media/news.htm  

સપંકા: કોઈ સપંકા 
નવગતો ઉપલબ્િ નથી

https://gurjari.gujarat.gov.in/handicrafts
https://gurjari.gujarat.gov.in/handicrafts
https://gurjari.gujarat.gov.in/handicrafts
https://gurjari.gujarat.gov.in/handicrafts
https://gusheel.gujarat.gov.in/strengthening-infrastructure-procurement.htm
https://gusheel.gujarat.gov.in/strengthening-infrastructure-procurement.htm
https://gusheel.gujarat.gov.in/strengthening-infrastructure-procurement.htm
https://gujaratindia.gov.in/media/news.htm
https://gujaratindia.gov.in/media/news.htm
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અગ્યની નવગતો: 
 નનપણુ કારીગરો અને 

લાયક તકનીકી 
વ્યક્તતઓ દ્વારા 
તાલીમની જોગવાઈ, 

દર મકહને રૂ.૧૫૦૦ ની 
જોગવાઈ સાથે  

 કારીગરી ઉ્પાદનોનુ ં
પ્રદશાન અને વેિાણ 
કરવા માટે આકદજાનત 
મેળાઓ 

 સારી ગણુવત્તાની કાિી 
સામગ્રીનો પરુવઠો 

 કડઝાઇન નવકાસ અને 
પ્રોટોટાઇપ નમનૂાઓ 

 પ્રિાર અને માકેકટિંગ 

 હસ્તકલાની 
લોકનપ્રયતાને ધ્યાનમા ં
રાખીને, કાપેટ વણાટ, 

િોવા અને ક્તલનપિંગ 
માટેની નવશેષ તાલીમ. 

તાલીમ દરનમયાન 
કારીગરોને વળતર 

રાજ્યમા ંઅને બહાર બનેં 
જગ્યાએ, એમ્પોકરયામા ં
આકદજાનત ઉ્પાદનોને 
પ્રદનશિત કરવા અને વેિવા 
માટે અલગ આકદજાનત 
નવસ્તારોની રિના 
  

સ્ત્રોત: 
https://gurjari.gujarat.gov.in/han
dicrafts  

યોજના 5: તલસ્ટર યોજના 
  

લાભાથથ: હને્ડલમૂ અને 

જાતોનો વીમો  

પશપુાલન, સવંિાન અને 
પશ ુઉ્પાદનના ક્ષેત્રમા ં
ઉચ્િ નશક્ષણ મેળવવા માટે 
ઘેટા ંપાળકોના ંબાળકોને 
સહાય  

સ્ત્રોતુઃ 
https://gusheel.gujarat.gov.in/welfa

re-sheep-breeders.htm  

સપંકા: પી.આર.અનીલ 
કુમાર¬- પી.એસ. થી એમ.ડી. 
079-23254462-63 (ઓકિસ) 

9978407715 (મોબાઈલ) 

https://gurjari.gujarat.gov.in/handicrafts
https://gurjari.gujarat.gov.in/handicrafts
https://gusheel.gujarat.gov.in/welfare-sheep-breeders.htm
https://gusheel.gujarat.gov.in/welfare-sheep-breeders.htm
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હસ્તકલા કારીગરો  
અગ્યની નવગતો: ટકાઉ 
આનથિક પ્રવનૃત્ત માટેના 
પેકેજ સપોટા  દ્વારા સભંનવત 
હાથશાળ અને હસ્તકલા 
તલસ્ટરોનો સકંલલત નવકાસ 

  

સ્ત્રોત: 
https://gurjari.gujarat.gov.in/han
dicrafts  
  

સપંકા: મહશેનસિંહ (મેનેજજિંગ 
કડરેતટર) 

7923225906 (મોબાઇલ) 

md-gshhdc@gujarat.gov.in (ઈ-
મેલ) 

https://gurjari.gujarat.gov.in/con
tact-us 

ખાત:ુ નવકસતી જાનત કલ્યાણ; 

સામાજજક ન્યાય અને 
સશક્તતકરણ ખાત ુ

યોજના 1: કુટીર ઉદ્યોગો સકહત 
સ્વ-રોજગાર માટે નાણાકીય 
સહાય 

લાભાથથ: મોટાભાગના પછાત 
વગો અને ગ્રામીણ અને શહરેી 
નવસ્તારોમા ંનીિી આવક જૂથો 

અગ્યની નવગતો: બેંક દ્વારા 
મળી શકે તેવી યોજના હઠેળ 
સબનસડી અથવા ઘટાડેલ 
એકમ ખિા તરીકે નાણાકીય 
સહાય 

માનવ ગરીમા યોજના 

ખાત:ુ પિંાયતો, ગ્રામીણ 
આવાસ અને ગ્રામીણ નવકાસ 
નવભાગ 
 

યોજના 1: સરદાર પટેલ 
આવાસ યોજના 
લાભાથથ: જમીન નવહોણા 
ખેતમજૂરો, ગામના 
કારીગરો, મકાન કે પ્લોટ ન 
હોય તેવા ગામમા ંરહતેો 
કોઈપણ વ્યક્તત 
 

અગ્યની નવગતો: 
જમીન નવહોણા કૃનષ મજૂરો 
અને ગરીબી રેખાની નીિે 
રહતેા ગ્રામ કારીગરો માટે 
મિત પ્લોટ 
આવા િાળવેલ પ્લોટો પર 
મકાનો બાિંવા માટે 

https://gurjari.gujarat.gov.in/handicrafts
https://gurjari.gujarat.gov.in/handicrafts
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અંતગાત સ્વરોજગારી માટે 
સાિનોની કીટ 

સ્રોત: 
https://sje.gujarat.gov.in/ddcw/showp

age.aspx?contentid=1522&lang=Engl
ish  

યોજના 2: પછાત વગોના 
કલાકારોને કલા કુશળતા 
માટેના ંસાિનો ખરીદવા માટે 
નાણાકીય સહાય 

લાભાથથ: પછાત વગોના 
કલાકારો 

અગ્યની નવગતો: INR 1,20,000 

(ગ્રામીણ નવસ્તારો) અને INR 

1,50,000 (શહરેી નવસ્તારો) ની 
વાનષિક આવક મયાાદા 
િરાવતા લોકોને INR 5,000 ની 
નાણાકીય સહાય 

યોજના ૩ : મકહલાઓ માટે 
સીવણ વગો 

લાભાથથ: લઘમુતીઓ, નવિરતી 
જાનતઓ અને ડી-નોકટિાઇડ 
જનજાનતઓ અને સામાજજક 
અને આનથિક રીતે પછાત 
વગાની મકહલાઓ 

અગ્યની નવગતો: 

દર મકહને INR 250 નુ ંસ્ટાઇપેન્ડ 

સીવણ મશીન ખરીદવા માટે 

નાણાકીય સહાય 
 

સ્ત્રોત: 

https://panchayat.gujarat.gov.in/en/
Sardar-Patel-Awas-Yojana 

 

 

સપંકા: મનોજ અગ્રવાલ 
(મખુ્ય સલિવ, આરડી) 

સપંકા: કોઈ સપંકા નવગતો 
ઉપલબ્િ નથી

https://sje.gujarat.gov.in/ddcw/showpage.aspx?contentid=1522&lang=English
https://sje.gujarat.gov.in/ddcw/showpage.aspx?contentid=1522&lang=English
https://sje.gujarat.gov.in/ddcw/showpage.aspx?contentid=1522&lang=English
https://panchayat.gujarat.gov.in/en/Sardar-Patel-Awas-Yojana
https://panchayat.gujarat.gov.in/en/Sardar-Patel-Awas-Yojana
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6,000 INR ની સહાય  

અભ્યાસક્રમનો સમયગાળો 6 

મકહનાનો છે 

નોકટિાઇડ અને કડ-નોકટિાઇડ 
જનજાનતના લાભાથથઓને દર 
મકહને INR 350 નુ ંસ્ટાઈપડં 

સ્રોત: 
https://sje.gujarat.gov.in/ddcw/showp
age.aspx?contentid=1554&lang=Engl

ish 

સપંકા: એન.એ. નનનામા 
(કડરેતટર, નવકાસશીલ જાનત 
કલ્યાણ 7923253245 (મોબાઇલ) 

https://sje.gujarat.gov.in/ddcw/showp
age.aspx?contentid=1452&lang=Engl

ish 

ખાત:ુ કુટીર અને ગ્રામીણ 
ઉદ્યોગ, ઉદ્યોગ અને ખાણ 
નવભાગના કનમશનર 
 

યોજના 1: દત્તોપતં થેંગડી 
કારીગર વ્યાજ સબનસડી 
યોજના 
લાભાથથ: કુટીર ઉદ્યોગોના 
હાથશાળ અને હસ્તકલા 
કારીગરો 
અગ્યની નવગતો: 
કુટીર અને ગ્રામીણ ઉદ્યોગ 
ખાતાના ઇંડેક્ષ સી સાથે 
કારીગરો તરીકે નોંિાયેલા 
લોકો માટે ગ્રામીણ અને 
શહરેી નવસ્તારોમા ંઓછા 

https://sje.gujarat.gov.in/ddcw/showpage.aspx?contentid=1554&lang=English
https://sje.gujarat.gov.in/ddcw/showpage.aspx?contentid=1554&lang=English
https://sje.gujarat.gov.in/ddcw/showpage.aspx?contentid=1554&lang=English
https://sje.gujarat.gov.in/ddcw/showpage.aspx?contentid=1452&lang=English
https://sje.gujarat.gov.in/ddcw/showpage.aspx?contentid=1452&lang=English
https://sje.gujarat.gov.in/ddcw/showpage.aspx?contentid=1452&lang=English
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વ્યાજના દરે જરૂરી મડૂીની 
જોગવાઈ 
 

સ્ત્રોત : 
http://cottage.gujarat

.gov.in/Home-

28247221713D-214079-
2824725E2572-282472 
 

 2: શ્રી વાજપેયી બેંકમાથંી 
મળી શકે તેવી યોજના 
લાભાથથ: કુટીર ઉદ્યોગોના 
કારીગરો 
અગ્યની નવગતો: 
 રાષ્રીયકૃત, જાહરે ક્ષેત્ર, 

સહકારી અને ખાનગી 
બેંકોની લોન પર વ્યાજ 
સબનસડીની જોગવાઈ 
8 લાખની બેંક લોનની 
મયાાદા 
સ્ત્રોત: 
http://cottage.gujarat

.gov.in/Home-

5E25726C3B65-214079-
2824725E2572-5E2572 
 

યોજના ૩ : જ્યોનત 
ગ્રામયોગ નવકાસ યોજના 
લાભાથથ: વ્યક્તતગત 
કારીગરો / ઉદ્યોગસાહનસકો 
અગ્યની  નવગતો: 
 નવા ગામ ઉદ્યોગના 
હાલના એકમમા ંનવસ્તરણ 
અને નવીનીકરણના કામ 
માટે માજથન મનીની 
જોગવાઈ 
લાભાથથને જમા કરાયેલી 

http://cottage.gujarat.gov.in/Home-28247221713D-214079-2824725E2572-282472
http://cottage.gujarat.gov.in/Home-28247221713D-214079-2824725E2572-282472
http://cottage.gujarat.gov.in/Home-28247221713D-214079-2824725E2572-282472
http://cottage.gujarat.gov.in/Home-28247221713D-214079-2824725E2572-282472
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સબનસડીની રકમ, 

પ્રોજેતટના સિળ 
સિંાલનના બે વષા પછી 
ઉિારાશે  
 

સ્ત્રોત: 
http://cottage.gujarat

.gov.in/Home-

5E25723F2E72-214079-
2824725E2572-242566 
 

 

યોજના 4: માનવ કલ્યાણ 
યોજના 
લાભાથથ: ગરીબી રેખાની 
નીિે કારીગરો 
અગ્યની નવગતો: 
 

પરૂતી આવક અને સ્વ 
રોજગાર પેદા કરવા માટે 
વિારાના સાિનો / 
ઉપકરણોની જોગવાઈ 
 

સ્ત્રોત: 
http://cottage.gujarat

.gov.in/Home-

24256621713D-214079-
2824725E2572-214079 
 

 

યોજના 5: ઉન કાપેટ 
વણાટ તાલીમ કેન્રની 
યોજના 
લાભાથથ: કાપેટ વણકર / 
મહ્વાકાકં્ષી કાપેટ વણકર 
અગ્યની નવગતો: 
નવનવિ સસં્થાઓ / સહકારી 
મડંળીઓ દ્વારા, તાલીમ 
કેન્રોમા,ં કાપેટ વણાટમા ં

http://cottage.gujarat.gov.in/Home-5E25723F2E72-214079-2824725E2572-242566
http://cottage.gujarat.gov.in/Home-5E25723F2E72-214079-2824725E2572-242566
http://cottage.gujarat.gov.in/Home-5E25723F2E72-214079-2824725E2572-242566
http://cottage.gujarat.gov.in/Home-5E25723F2E72-214079-2824725E2572-242566
http://cottage.gujarat.gov.in/Home-24256621713D-214079-2824725E2572-214079
http://cottage.gujarat.gov.in/Home-24256621713D-214079-2824725E2572-214079
http://cottage.gujarat.gov.in/Home-24256621713D-214079-2824725E2572-214079
http://cottage.gujarat.gov.in/Home-24256621713D-214079-2824725E2572-214079
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રસ િરાવતા લોકોને 
તાલીમ આપવાની 
જોગવાઈ 
સ્ત્રોત: 
http://www.cottage.guj

arat.gov.in/Eng/HomeGu

j-242566282472-
214079-
282472242566-262A74 
 

 

યોજના 6: ગ્રામીણયોગ 
નવકાસ કેન્ર 
લાભાથથ: ગ્રામ કારીગરો, 
રસ્ટ, એનજીઓ, સહકારી 
મડંળીઓ 

અગ્યની નવગતો: 
 માળખાકીય સનુવિાઓની 
જોગવાઈ, વકાશેડ, 
વીજળી જોડાણ, ઓકિસ, 

ગોડાઉન, વગેરે. 
સ્રોત: 
http://cottage.gujarat

.gov.in/Home-

242566242566-
214079-
2824725E2572-5B5D2D 
 

યોજના 7: ટિટેડ કાપેટ 
માટેની યોજના 
લાભાથથ: આશાસ્પદ કાપેટ 
વણકર, હાથશાળની 
સહકારી મડંળીઓ 

અગ્યની નવગતો: 
ટિટેડ કાપેટ વણાટમા ંછ 
મકહનાની તાલલમની 
જોગવાઈ, તાલીમના 

http://www.cottage.gujarat.gov.in/Eng/HomeGuj-242566282472-214079-282472242566-262A74
http://www.cottage.gujarat.gov.in/Eng/HomeGuj-242566282472-214079-282472242566-262A74
http://www.cottage.gujarat.gov.in/Eng/HomeGuj-242566282472-214079-282472242566-262A74
http://www.cottage.gujarat.gov.in/Eng/HomeGuj-242566282472-214079-282472242566-262A74
http://www.cottage.gujarat.gov.in/Eng/HomeGuj-242566282472-214079-282472242566-262A74
http://www.cottage.gujarat.gov.in/Eng/HomeGuj-242566282472-214079-282472242566-262A74
http://cottage.gujarat.gov.in/Home-242566242566-214079-2824725E2572-5B5D2D
http://cottage.gujarat.gov.in/Home-242566242566-214079-2824725E2572-5B5D2D
http://cottage.gujarat.gov.in/Home-242566242566-214079-2824725E2572-5B5D2D
http://cottage.gujarat.gov.in/Home-242566242566-214079-2824725E2572-5B5D2D
http://cottage.gujarat.gov.in/Home-242566242566-214079-2824725E2572-5B5D2D
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સમયગાળા દરમ્યાન 
નનયત સ્ટાઈપન્ડ સાથે 
સ્ત્રોત: 
http://cottage.gujarat

.gov.in/Home-

2425665E2572-
214079-
2824725E2572-2B5F77 
 

 

યોજના 8: સહકારી ક્ષેત્રના 
પ્રસાર માટેની યોજના 
લાભાથથ: સહકારી મડંળી 
રિવામા ંરસ િરાવતા 
હાથશાળ અને હસ્તકલાના 
કારીગરો 
  

અગ્યની નવગતો: સહકારી 
મડંલળના સ્વરૂપમા ંભાગે 
આવતો િાળૉ, ભાગે આવતી 
લોન, વ્યવસ્થાપકીય 
સબનસડી, વહીવટી 
સબનસડી, કાયાકારી મડૂી 
લોન અને વ્યાજ સહાય 
માટેના વ્યાજ સબનસડીના 
રૂપમા ંઆનથિક સહાયની 
જોગવાઈ  

સ્રોત: 
http://cottage.gujarat.gov.in/Ho
me-242566214079-214079-
2824725E2572-6C3B65 

 યોજના 9: ક્રાફ્ટ લબઝનેસ 
ડેવલપમેન્ટ સ્કીમ 
લાભાથથ: 100 થી 300 

હાથશાળ અને હસ્તકલા 
કારીગરોવાળા તલસ્ટરો / 
કેન્રો અગ્યની નવગતો: 
માકેકટિંગ અને સબંનંિત 

http://cottage.gujarat.gov.in/Home-2425665E2572-214079-2824725E2572-2B5F77
http://cottage.gujarat.gov.in/Home-2425665E2572-214079-2824725E2572-2B5F77
http://cottage.gujarat.gov.in/Home-2425665E2572-214079-2824725E2572-2B5F77
http://cottage.gujarat.gov.in/Home-2425665E2572-214079-2824725E2572-2B5F77
http://cottage.gujarat.gov.in/Home-2425665E2572-214079-2824725E2572-2B5F77
http://cottage.gujarat.gov.in/Home-242566214079-214079-2824725E2572-6C3B65
http://cottage.gujarat.gov.in/Home-242566214079-214079-2824725E2572-6C3B65
http://cottage.gujarat.gov.in/Home-242566214079-214079-2824725E2572-6C3B65
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સહાયની જોગવાઈ 
સ્થાનપત કડઝાઇન સ્ટુકડયો 
દ્વારા કડઝાઇન નવકાસને 
પ્રો્સાહન માકેકટિંગ વેલ્ય ુ
િેઇનને મજબતૂ બનાવવી 
કાિા માલની ખરીદી માટે 
સહાય સરકાર, કારીગરો 
અને તેમના જૂથો અને 
ખાનગી સાહસો સાથે 
જાહરે-ખાનગી ભાગીદારી 
(પીપીપી) મોડેલની 
સ્થાપના સ્રોત: 
http://cottage.gujarat.gov.in/Ho
me-2425666C3B65-214079-
2824725E2572-282472282472  

સપંકા : સદંીપ કુમાર 
(સેકે્રટરી અને કનમશનર) 
23259477/78 (ઓકિસ) 
Seccri@gujarat.gov.in 
comcri@gujarat.gov.in  

(ઈ-મેલ)  

http://www.cottage.gujarat.gov.i
n/Home-5E25725B5D2D-
282472282472-2824723F2E72 

 

http://cottage.gujarat.gov.in/Home-2425666C3B65-214079-2824725E2572-282472282472
http://cottage.gujarat.gov.in/Home-2425666C3B65-214079-2824725E2572-282472282472
http://cottage.gujarat.gov.in/Home-2425666C3B65-214079-2824725E2572-282472282472
mailto:comcri@gujarat.gov.in
http://www.cottage.gujarat.gov.in/Home-5E25725B5D2D-282472282472-2824723F2E72
http://www.cottage.gujarat.gov.in/Home-5E25725B5D2D-282472282472-2824723F2E72
http://www.cottage.gujarat.gov.in/Home-5E25725B5D2D-282472282472-2824723F2E72

