ુ યમંત્રી યવ
ુ ા સ્વાવલંબન યોજના હેઠળ સહાય માટે ના અભ્યાસક્રમોની યાદી
મખ્
ક્રમ
૧

મળવાપાત્ર સહાય
ટ્ય ૂશન ફીની ૫૦% રકમ મહત્તમ
રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/- ની મયાાદામાાં
તથા રહેવા જમવા તથા સાધન –
પુસ્તક સહાય માટ્ેના સ્નાતક

પદવી

અભ્યાસક્ર્મ

 બેચલર ઓફ મેડીસીન એન્ડ બેચલર
ઓફ સર્જરી (એમબીબીએસ)

 મેડીસીન એન્ડ સર્જરી
 ડેન્ટ્લ સર્જરી

 બેચલર ઓફ ડેન્ટ્લ સર્જરી
(બી.ડી.એસ)

કક્ષાના અભ્યાસક્રમો
૨

ટ્ય ૂશન ફીની ૫૦% રકમ મહત્તમ

 બેચલર ઓફ એન્ીનનયરીંગ

ઇન્ડસ્રીયલ

રૂ. ૫૦,૦૦૦/- ની મયાાદામાાં તથા

 બેચલર ઓફ ટ્ેકનોલોી

કોમ્યુનનકેશન્સ ટ્ેકનોલોી, ઇંફોમેશન ટ્ેકનોલોી, ઈલેક્ટ્ક્રકલ ઈજનેરી, ઈલેક્ટ્ક્રકલ

ઈજનેરી,

ઇન્સ્ુમેન્ટ્ેશન

કાંટ્ોલ

ઈજનેરી,

ઇંફોમેશન

એન્ડ

રહેવા જમવા તથા સાધન –પુસ્તક

એન્ડ ઈલેક્રોનનક્સ, ઈલેક્રોનનક્સ એન્ડ કોમ્યુનનકેશન્સ ઈજનેરી, ઈલેક્રોનનક્સ

સહાય માટ્ેના સ્નાતક કક્ષાના

એન્ડ

અભ્યાસક્રમો

એન્વાયમેન્ટ્ સાયન્સ એન્ડ ઈજનેરી, ઈલેક્રોનનક્સ ઈજનેરી, એન્વાયમેન્ટ્ સાયન્સ

(ચાર વર્ાના સ્નાતક કક્ષાના

ટ્ેકનોલોી, એરોનોટટ્કલ ઈજનેરી, ઓટ્ોમોબાઇલ ઈજનેરી, કેનમકલ ટ્ેકનોલોી,

અભ્યાસક્રમો)

કેનમકલ ઈજનેરી, કોમ્્યુટ્ર ઈજનેરી, કોમ્્યુટ્ર સાયન્સ, કોમ્્યુટ્ર સાયન્સ એન્ડ

ટ્ેલલકોમ્યુનનકેશન્સ,

એગ્રીક્લચરલ

ઈજનેરી,

એન્વાયમેન્ટ્

ઈજનેરી,

ઈજનેરી , કોમ્્યુટ્ીંગ ઇન કોમ્્યુટ્ીંગ, ટ્ેક્ષટ્ાઈલ ઈજનેરી, ટ્ેક્ષટ્ાઈલ ટ્ેકનોલોી,
ટ્ેક્ષટ્ાઈલ પ્રોડકશન, નેનો ટ્ેકનોલોી, પાવર ઈલેક્રોનનક્સ, પેરોલલયમ ઈજનેરી,
પ્રોડકશન ઈજનેરી, ્લાસ્ટ્ીક ઈજનેરી, ્લાસ્ટ્ીક ટ્ેકનોલોી, ફુડ ટ્ેકનોલોી, બાયો
ટ્ેકનોલોી, બાયોમેટડકલ ઈજનેરી, મટરન ઈજનેરી, માઇનનિંગ ઈજનેરી, નમકેનીકલ
ઈજનેરી, મેકારોનીક્સ,મેટ્લજી, મેન્યુફેક્ચટરિંગ ઈજનેરી, રબ્બર ટ્ેકનોલોી, વોટ્ર
મેનેજમેન્ટ્, નસનવલ

ઈજનેરી, નસનવલ

એન્ડ

ઇન્રા.

ઈજનેરી,

કન્સરકશન

ટ્ેકનોલોી, એગ્રીકલ્ચર ઈન્ફોમેશન ટ્ેકનોલોી, ડેરી ટ્ેકનોલોી, ડેરી એન્ડ ફુડ
 બેચલર ઓફ ફામાસી/ ફામા ડી(બીફામા
અભ્યાસક્રમની અવનધ એટ્લે કે ચાર
વર્ા સુધી સહાય મળવાપત્ર)

ટ્ેકનોલોી, ફુડ પ્રોસેસીંગ ટ્ેકનોલોી, રીન્યુએબલ એનજી એન્ડ એન્વા એન્ી,
 ફામસ
ા ી
 આકીટ્ેક્ચર

 બેચલર ઓફ આકીટ્ેક્ચર
1

૨

ટ્ય ૂશન ફીની ૫૦% રકમ મહત્તમ
રૂ. ૫૦,૦૦૦/- ની મયાાદામાાં તથા

 બેચલર ઓફ હોટ્ેલ મેનેજમેન્ટ્ એન્ડ

 હોટ્ેલ મેનેજમેન્ટ્ એન્ડ કેટ્રીંગ ટ્ેકનોલોી

કેટ્રીંગ ટ્ેકનોલોી

રહેવા જમવા તથા સાધન –પુસ્તક

 બેચલર ઓફ ડીઝાઈન

સહાય માટ્ેના સ્નાતક કક્ષાના

 બેચલર ઓફ ઈન્ટ્ીરીયર ડીઝાઈન

અભ્યાસક્રમો

 બેચલર ઓફ ્લાનીંગ

 ડીઝાઈન
 ઈન્ટ્ીરીયર ડીઝાઈન
 ્લાનીંગ

 બેચલર ઓફ ફીઝીયોથેરાપી

 ફીઝીયોથેરાપી

 બેચલર ઓફ નેચરોપથી
 બેચલર ઓફ આયુવેદ , મેડીસીન એન્ડ
સર્જરી (બીએએમએસ)
 બેચલર ઓફ હોનમયોપેથી , મેડીસીન
એન્ડ સર્જરી (બીએચએમએસ)
 બેચલર ઓફ ઓથોટ્ીક્સ એન્ડ

 નેચરોપથી
 આયુવેદ

 હોનમયોપેથી
 ઓથોટ્ીક્સ એન્ડ પ્રોસ્થેટ્ીક્સ

પ્રોસ્થેટ્ીક્સ
 બેચલર ઓફ ઓ્ટ્ોમેરી
 બેચલર ઓફ ઓક્યુપેશનલ થેરાપી
 બેચલર ઓફ ઓડીયોલોી એન્ડ સ્પીચ
લેન્ગવેજ પેથોલોી

 ઓ્ટ્ોમેરી
 ઓક્યુપેશનલ થેરાપી
 ઓડીયોલોી એન્ડ સ્પીચ લેન્ગવેજ પેથોલોી

 બેચલર ઓફ વેટ્રનરી સાયન્સ એન્ડ
 વેટ્રનરી સાયન્સ એન્ડ એનીમલ હસબન્ડરી

એનીમલ હસબન્ડરી

 નસીંગ

 બેચલર ઓફ સાયન્સ-નસીંગ

2

3

ટ્ય ૂશન ફીની ૫૦% રકમ મહત્તમ

 બેચલર ઓફ આટ્ાસ (બી.એ.)

અંગ્રેી, ઈકોનોમીક્સ, સોશીયલ વકા, સોનશયોલોી, ગુજરાતી, ઈનતહાસ, હીન્દી,

રૂ. ૧૦,૦૦૦/- ની મયાાદામાાં તથા

રૂરલ ડેવલપમેન્ટ્, સાંસ્કૃત, ઉર્ુા, પશીયન, સાયકોલોી, ીઓગાફી, પોલલટ્ીકલ

રહેવા જમવા સહાય માટ્ેના

સાયન્સ , સ્ટ્ેટ્ેસ્ટ્ીક્સ, ફીલોસોફી, ઈસ્લાનમક કલ્ચર, ઈન્ડીયન કલ્ચર, ઈન્ડોલોી,

સ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમો

એકાઉન્ટ્ીંગ, સ્ટ્ેટ્ેસ્ટ્ીક્સ , બીઝનેશ મેનેજમેન્ટ્, કોમ્્યુટ્ર , બેન્કીંગ, બેન્કીંગ

 બેચલર ઓફ કોમસા (બી.કોમ)

એન્ડ ઈન્સ્યુરન્સ, કોમ્્યુટ્ર એ્લીકેશન , ઈન્ટ્રનેશનલ બીઝનેશ, માકે ટ્ીંગ,
બીઝનેશ

ઈકોનોમીક્સ,

માકે ટ્ીંગ

મેનેજમેન્ટ્,

એચ.આર.એમ,

રૂરલ

એન્રનપ્રનનયોરનશપ એન્ડ મેનેજમેન્ટ્
 બેચલર ઓફ સાયન્સ (બી.એસ.સી)

કેમેસ્રી,

ફીઝીક્સ,

મેથ્સ,

બાયોલોી,

બાયોકેમસ્ે રી,

માઈક્રોબાયોલોી,

બાયોટ્ેકનોલોી, એગ્રીબાયોટ્ેકનોલોી , એગ્રીકલ્ચર , હોટ્ીકલ્ચર, ફોરે સ્રી, ફુડ
સેફટ્ી એન્ડ

કવોલીટ્ી એસ્યોરન્સ, હોમ સાયન્સ & ન્યુરીશીયન, ઝુઓલોી,

બોટ્ની, સ્ટ્ેટ્ેસ્ટ્ીક્સ, ઈલેકરોનીક્સ, ઓ્ટ્ેમેરીક્સ, ન્યુરીશીયન એન્ડ ડાયેટ્ીક્સ,
હોસ્પીટ્ાલીટ્ી, હોમ સાયન્સ , ફુડ ટ્ેકનોલોી, કોમ્્યુટ્ર સાયન્સ, ઈન્ફોમેશન
ટ્ેકનોલોી , ટ્ેક્ષટ્ાઈલ ડીઝાઈન, ીઓગાફી, ીઓલોી, હોટ્ેલ મેનેજમેન્ટ્
 બેચલર ઓફ બીઝનેશ એડમીનીસ્રેશન

 બીઝનેશ એડમીનીસ્રેશન

 ઈન્ટીગ્રેટેડ એમબીએ પ્રોગ્રામ
(બીબીએ અભ્યાસક્રમની અવનધ એટ્લે
કે ત્રણ વર્ા સુધી સહાય મળવાપત્ર)
 બેચલર ઓફ કોમ્્યુટ્ર એ્લીકેશન
 ઈન્ટીગ્રેટેડ એમસીએ પ્રોગ્રામ

 કોમ્્યુટ્ર એ્લીકેશન

(બીસીએ અભ્યાસક્રમની અવનધ એટ્લે
કે ત્રણ વર્ા સુધી સહાય મળવાપત્ર)
 બેચલર ઈન રૂરલ સ્ટ્ડીઝ

 રૂરલ સ્ટ્ડીઝ

 બેચલર ઓફ સોનશયલ વકાસ

 સોનશયલ વકાસ

 બેચલર ઓફ ફીશરીઝ સાયન્સ

 ફીશરીઝ સાયન્સ

3

૪

ટ્ય ૂશન ફીની ૫૦% રકમ મહત્તમ

 ડી્લોમા

રૂ. ૨૫,૦૦૦/- ની મયાાદામાાં તથા

 ઈન્ટીગ્રેટેડ બીઈ/બીટેક પ્રોગ્રામ

 આકીટ્ેકચરલ આસી.,ઇન્સ્ુમેનટ્ેશન એન્ડ કન્રોલ, ઈન્ફોમેશન ટ્ેકનોલોી,
ઈલેકરીકલ એન્ી., ઈલેકરોનનકસ એન્ડ કોમ્્યુનીકેશન, એન્વાયરમેન્ટ્ એન્ી,

રહેવા જમવા તથા સાધન –પુસ્તક

(ડી્લોમા અભ્યાસક્રમની અવનધ એટ્લે

ઓટ્ોમોબાઈલ એન્ી., કેનમકલ એન્ી., કોમ્્યુટ્ર એન્ી., કોમ્્યુટ્ર સાયન્સ

સહાય માટ્ેના ડી્લોમા કક્ષાના

કે ત્રણ વર્ા સુધી સહાય મળવાપત્ર)

એન્ડ ઈજનેરી , ટ્ેક્સટ્ાઈલ ટડઝાઇન, ટ્ેક્સટ્ાઈલ પ્રોસેસીંગ ટ્ેકનોલોી,
ટ્ેક્સટ્ાઈલ મેન્યુફેક્ચરીગ એન્ડ ટ્ેકનોલોી, રાન્સપોટ્ે શન એન્ી.,પાવર

અભ્યાસક્રમો

ઈલેકરોનનકસ,

પેરોકેમીકલ

એન્ી.,્લાસ્ટ્ીક

એન્ી/ટ્ેકનોલીી.,

નપ્રન્ટ્ીંગ

ટ્ેકનોલોી, ફેબ્રીકેશન ટ્ેકનોલોી, બાયો મેટડકલ એન્ી., માઇનીંગ એન્ી.,
નમકેનનકલ

એન્ી.,

મેકારોનનક્સ,

મેટ્લજી ,નસનવલ એન્ી.,

સીડીડીએમ,

સીરાનમક ટ્ેકનોલોી, એગ્રીકલ્ચર , હોટ્ીકલ્ચર, એગ્રો પ્રોસેસીંગ, એગ્રીકલ્ચર
ઈજનેરી, વેટ્રનરી, ન્યુરીશીયન & ડાયેટ્ીક્સ, હોમ સાયન્સ, ્લાસ્ટ્ીક મોલ્ડ
ટ્ેકનોલીી, ટુલ એન્ડ ડાય મેકીંગ , ટ્ાઉન ્લાનીંગ, ફામાસી, એરોનોટ્ીકલ,
ટ્ેક્સટ્ાઈલ કેમેસ્રી, હોટ્ેલ મેનેજમેન્ટ્ એન્ડ કેટ્રીંગ ટ્ેકનોલોી, ફામાસી,
નસીંગ (ANM/GNM)

4

