
 

 

 

 

 

 

 

 

                          
                          
                          

                          

                          

          ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା           

          ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଯ ାଜତି ଯ ାଜନା           

            ଅଯକଟାବର-୨୦୧୮             

            

ମାର୍ଶଦର୍ଶୀକ ପୁସି୍ତକା 

 
             

                          
                          
                          

                          
                          

          ୨  ସଂସ୍କରଣ - ଯେବୃ ାରୀ,୨୦୧୯           

          ସାମାଜକି ନୟା  ଓ ସର୍କି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳ            

          ସାମାଜକି ନୟା  ଓ ସର୍କି୍ତକରଣ ବଭିାର୍           

          ଭାରତ ସରକାର           

          
 

 
 

 
           

                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          

                          

          
 ଓଡଶିା ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଓ ଅନୁସୂଚତି ଜନଜାତ ିଉନ୍ନୟନ, ସଂଖ୍ୟାଲଘ ୁଓ ପଛୁଆବର୍ଗ 
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ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଯ ାଜତି                                            

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମଯ ାଜନା 
: ବଷି  ସଚୂୀ : 

କ୍ର॰ସଂ॰  ବଷି  ପୃଷ୍ଟା ସଂଖ୍ୟା 
  

୧॰ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ୦୧ 

୨॰ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମର ମାନସ ଚତି୍ର ୦୨ 

୩॰ ଯ ାଜନାର ଉଯୟୟର୍ୟ ୦୨ 

୪॰ ସମ୍ପାଦନକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତ ରୁ୍ଡକି ୦୩ 

୫॰ ରଣଯକୌର୍ଳ ଓ  ପ୍ରଯବର୍ମାର୍ଶ ୦୬ 

୬॰ ଯ ାଜନାର ଉପାଦାନ ରୁ୍ଡକି ୦୭ 

୭॰ ଗ୍ରାମ ବକିାର୍ ଯ ାଜନାର ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ୦୭ 

୮॰ ରାଜୟ ଓ ଗ୍ରାମ ଚ ନ ୦୯ 

୯॰ ପାଣ୍ଠ ିବୟବସ୍ଥା ୦୯ 

୧୦॰ ପାଣ୍ଠ ି ପ୍ରବାହ ୦୯ 

୧୧॰ ଯବୈଷ ିକ ସମବଳ ସହା ତା ୧୦ 

୧୨॰ ପ୍ରର୍କି୍ଷଣ/ତାଲିମ ଓ ଦକ୍ଷତା ବକିାର୍ ୧୦ 

୧୩॰ ସଯଚତନତା ଜାର୍ରଣ ଓ ପ୍ରଚାର  ୧୧ 

୧୪॰ ଯକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜୟ ସ୍ତରୀ  ଉପଯଦଷ୍ଟା କମିଟ ି ୧୧ 

୧୫॰ ଯକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜୟ ସ୍ତରୀ  ପରିଚାଳନା ତର୍ା ନ ିନ୍ତ୍ରଣ କମିଟ ି ୧୧ 

୧୬॰  ରାଜୟ,ଜଲି୍ଲା ଓ ଗ୍ରାମ ସ୍ତରଯର PMAGYଏକାଭିମୁଖ୍ତା କମିଟ ି ୧୧ 

୧୭॰ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରୀ  କା ଶୟକ୍ରମ ନଯିୟଶର୍କମାଯନ ୧୨ 

୧୮॰ ସମ  ସୀମା ପ୍ରଣ ନ ୧୨ 

୧୯॰ ସମ୍ପାଦନା କା ଶୟ ପ୍ରଣାଳୀ ୧୩ 

୨୦॰ ସଯବଶାତ୍ତମ ନବିଶାହ ପାଇଁ ରାଜୟ ଓ ଜାତୀ  ସ୍ତରୀ  ପୁରସ୍କାର ୧୪ 

 



 

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ  ପ୍ରଯ ାଜତି                                                               

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା 
ପରିର୍ଷି୍ଟ ତାଲିକା 

ପରିର୍ଷି୍ଠ ନଂ ବବିରଣୀ ପୃଷ୍ଠା 

୧॰ ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ  ସାମି୍ବଧାନକି ବୟବସ୍ଥା  ୧୪ 

୨॰ 
ସାମାଜକି ନୟା  ଓ ସର୍କି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ର ାଳ  ଅଧିନସ୍ଥ ଯ ାଜନା 
ସମୂହର ତାଲିକା  ୧୫ 

୩॰ 
ଅନୟାନୟ ମନ୍ତ୍ର ାଳ  ରୁ୍ଡକିର ରୁ୍ରୁତ୍ଵପୂଣଶ କା ଶକ୍ରମ ବଯିର୍ଷତିଃ 
ଗ୍ରାମୀଣ ବକିାର୍ ପାଇଁ  ୧୬ 

୪॰ 
ସଯବଶାପରି ଅନୁସୂଚତି ଜାତରି ଅବସ୍ଥା – ଜନସଂଖ୍ୟାର ବକିାର୍ 
(ପ୍ରତରି୍ତ)  ୧୮ 

୫॰ ରାଜୟ ଭିତି୍ତକ ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ିଜନସଂଖ୍ୟାର (ପ୍ରତରି୍ତ)  ୧୯ 

୬॰ 
ରାଜୟ ଓ ଯକନ୍ଦ୍ର ର୍ାସତି ଅଞ୍ଚଳ ଭିତି୍ତକ ଜଲି୍ଲା ଓ ଗ୍ରାମଯର ୫୦ ପ୍ରତରି୍ତରୁ 
ଅଧିକ ଓ ୪୦ ପ୍ରତରି୍ତରୁ ଅଧିକ ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ିଜନସଂଖ୍ୟା  ୨୦ 

୭॰ ଜାତୀ  ଓ ରାଜୟ ସ୍ତରୀ  ଉପଯଦଷ୍ଟା କମିଟ ିର୍ଠନ  ୨୧ 

୮॰ ଯକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜୟ ସ୍ତରୀ  ଉପଯଦଷ୍ଠା କମିଟ ିର୍ଠନ  ୨୨ 

୯॰ 
ରାଜୟ,ଜଲି୍ଲା ଓ ଗ୍ରାମ ସ୍ତରୀ  ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା 
ଏକାଭିମୁଖ୍ତା କମିଟ ିର୍ଠନ  ୨୪ 

୧୦॰ 
ଆବର୍ୟକତା ନରି୍ଦ୍ଶାରଣ,ଭିତି୍ତଭୂମି  ଚହି୍ନଟ,ବୟକି୍ତର୍ତ ଓ ଅନୟାନୟ 
ଆବର୍ୟକତା,ଗ୍ରାମ ବକିାର୍ ଯ ାଜନା (VDP) ପ୍ରସୁ୍ତତକିରଣ ଓ 
ନ ିନ୍ତ୍ରଣ। (ସୂଚନାକୃତ ି-୧ ରୁ ୮)  (Format – I  to VIII)  ୨୬ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ଯକନ୍ଦ୍ରୀ  ପ୍ରାଯ ାଜତି ଯ ାଜନା                                                                                        
ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା                                                                      

ମାର୍ଶଦର୍କିା 
 ୧॰ ପୃଷ୍ଟଭୂମି : 

୧॰୧: ଅନୁସଚୂତି ଜାତ,ି (SCs), ଯ  କ ି ୨୦୧୧ ଜନର୍ଣନା ଅନୁସାଯର ଆମ ଜନସଂଖ୍ୟା ର୍ଠନର ୧୬.୬ ପ୍ରତରି୍ତ, ଯସଥିଯର 
ସାମାଜକି ଓ ର୍କି୍ଷାର୍ତ ଅସାମର୍ଶୟ, ଅର୍ଶଯନୈତକି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଐତହିାସକି ଭାଯବ ଊଦଭୂତ । ତଦନୁସାଯର ଯସମାନଙ୍କ ସ୍ଵାର୍ଶ ପାଇ ଁ
ସମି୍ବଧାନଯର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନା କର ାଇଛ ି । ଯସହ ି ବୟବସ୍ଥା ର୍ୁଡକି ଯହଲା, ଯସମାନଙ୍କ ଉପଯର  ଯ ଯକୌଣସ ିପ୍ରକାରର 
ସାମାଜକି ଅସାମର୍ଶୟ ଆଯରାପର ଦୂରୀକରଣ ଉପା  ପରିସରରୁ ଆରମ୍ଭ କର,ି ପ୍ରଯତୟକ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ସୁଯ ାର୍ର ସମାନତା ଓ  
ଯଭଦଭାବକୁ ବାହାର  କରବିାର  ସକାରାତ୍ମକ ଉପା   କରି ଅବର୍ଷି୍ଠ ଜନସଂଖ୍ୟା ସହତି ସମାନ କରବିା ପ ଶୟନ୍ତ ।  

୧॰୨: “ସମସ୍ତ ନାର୍ରକି ମାନଙୁ୍କ ନୟା , ସାମାଜକି, ଅର୍ଶଯନୈତକି ଓ ରାଜଯନୈତକି” ଭାଯବ ସୁରକି୍ଷତ କରିବା ପ୍ରର୍ମ ଲକ୍ଷ ଯବାଲି ଭାରତୀ  
ସମି୍ବଧାନର ମଖୂ୍ବନ୍ଧଯର ଉଯଲ୍ଲଖ୍ ଅଛ ି। ସମି୍ବଧାନର ଚତୁର୍ଶ ଭାର୍, ଧାରା -୪୬ “ ରାଜୟ  ନୀତ ିର୍ୁଡକିର ନଯିର୍ଦ୍ଶର୍ାତ୍ମକ ମଳୂତତ୍ଵ ” 
(Directive Principle of State Policy) ଯର ଦୁବଶଳ ଯେଣୀ, ବଯିର୍ଷତିଃ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଓ  ଅନୁସୂଚତି ଜନ ଜାତ ି
ଯଲାକମାନଙ୍କ ର୍କି୍ଷାର୍ତ ଓ ଅର୍ଶଯନୈତକି ସ୍ଵାର୍ଶକୁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର  ତ୍ନ ସହତି ଯପ୍ରାତ୍ସାହନ ଯଦବାପାଇଁ ରାଜୟକୁ ନଯିୟଶର୍ ଦଆି ାଇଛ ି। ଧାରା 
୩୮(୨) କଛି ିଅଂର୍ ମଧ୍ୟ କରିଛ ିନଯିୟଶର୍ ଯ  ଯକବଳ ବୟକି୍ତ ବଯିର୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ନୁଯହ,ଁ ବଭିିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳଯର ବସବାସ କରୁଥିବା କମିବା 
ବଭିିନ୍ନ ଧନ୍ଦାଯର ନଯି ାଜତି ଥିବା ଯଲାକମାନଙ୍କ ଆ ଯର ନୟା ବରୁିର୍ଦ୍ ଆଚରଣକୁ ହ୍ରାସ କରବିା, ରାଜୟଯର  ନୟା ବରୁିର୍ଦ୍ ଅବସ୍ଥାକୁ 
ଆନ୍ତରିକ ଭାଯବ ଦୂର କରିବାକୁ ଯଚଷ୍ଟା କରବିାକୁ ଯହବ । ଅନୁସଚୂତି ଜାତମିାନଙ୍କ ପାଇଁ   ସମି୍ବଧାନଯର ବୟବସ୍ଥା କରା ାଇଥିବା ବଭିିନ୍ନ 
ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ରକ୍ଷା ଉପା , ର୍ୁଡକିର ତାଲିକା ପରିର୍ଷି୍ଠ-୧ (Annexure- I) ଯର ଦଆି ାଇଛ।ି  

୧॰୩:   ଯତଣୁ ସରକାର ଅନୁସଚୂତି ଜାତମିାନଙ୍କ ଉନ୍ନତ ି ପାଇଁ   ସଂଖ୍ୟାଧିକ ପ୍ରାର୍ମିକ ପଦଯକ୍ଷପ ଯନଇଛନ୍ତ ିଯ ଉଁଟା କ ିସକାରାତ୍ମକ େଳାେଳ 
ଉପୁ ାଇଛ ି  ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଓ  ଅବର୍ଷି୍ଠ ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟଯର ତୋତ କୁ ସଂକୀଣଶ କରିଅଛ।ି ଯର୍ାଟଏି  ର୍ୁରୁତ୍ଵପଣୂଶ 
ପଦଯକ୍ଷପ ଏହାଯ  ଉଭ  ଯକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜୟ ସ୍ତରଯର  ର୍ାକ୍ରଯମ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିକଲୟାଣ ଆବଣ୍ଟନ (AWSC) ଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ି
ଉପ ଯ ାଜନା (SPSC) ର କଲୟାଣ ପାଇ ଁ ବଯଜଟଯର ନଦିଷି୍ଟ ଭାଯବ ଚହି୍ନଟ (Earmark) କରା ାଉଅଛ ି । 
ଏତଦବୟତୀତ,ସାମାଜକି ନୟା  ଓ ସର୍କି୍ତ କରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳ , ଅନୁସୂଚତି ଜାତମିାନଙ୍କ ର୍କି୍ଷାର୍ତ, ଅର୍ଶଯନୈତକି ଓ ସାମାଜକି 
ସର୍କି୍ତକରଣ ପାଇଁ ଅଭିଯପ୍ରତ ଯ ାଜନା ର୍ୁଡକିର ତାଲିକା   ପରିର୍ଷି୍ଠ-୨(Annexure- II)  ଯର ଦଆି ାଇଛ।ି ସରକାରଙ୍କ ଆହୁର ି
ଅଯନକ କା ଶୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମଯର ସମସ୍ତ ସାମାଜକି ବର୍ଶମାନଙୁ୍କ ଅନ୍ତଭଶୁ କ୍ତ କରା ାଇଛ ି  ବଯିର୍ଷତିଃ ଅନୁସୂଚତି ଜାତମିାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ପ୍ରାସଙି୍ଗକ । ସାମାଜକି ନୟା  ଓ ସର୍କି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳ  ବୟତୀତ ଯକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୟ  ଯକଯତକ କା ଶୟକ୍ରମ ରହଛି ି ାହାକ ି
ବଯିର୍ଷତିଃ ଅନୁସଚୂତି ଜାତମିାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାସଙି୍ଗକ ଯସର୍ୁଡକି ସଂକି୍ଷପ୍ତ ବବିରଣୀ ପରିର୍ଷି୍ଠ - ୩ (Annexure- III) ଦଆି ାଇଛ ି
। 

୧॰୪: ଯସ  ାହାଯହଉ, ବଯିର୍ଷତିଃ ଯ ାଜନାକୁ କା ଶୟକାରୀ କରବିାଯର ଏକାଭିମଖୁ୍ତାର ଅଭାବ ଯହତୁ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିମାନଙୁ୍କ ସାଧାରଣ 
ଜନସଂଖ୍ୟା ସହତି ସମାନ ସ୍ତରକୁ ଆଣିବାର ଉଯର୍ଦ୍ର୍ୟ ଲକ୍ଷ ଠାରୁ ବହୁଦୂରଯର ।ସମଦୁା   ଜନସଂଖ୍ୟା ଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତମିାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟଯର ଥିବା ଦୂରତାକୁ ସାମାଜକି-ଅର୍ଶଯନୈତକି ଏବଂ ର୍କି୍ଷାର୍ତ ଅଭିବୃର୍ଦ୍ ିତର୍ା ଯମୌଳକି ସଖୁ୍ଦା କ ସବୁଧିାଯର ପହଞ୍ଚବିାର ସଯଙ୍କତ 
ର୍ୁଡକୁିହସିାବଯର ମାପ କରା ାଉଛ ି ାହାର ସଂକି୍ଷପ୍ତ ବବିରଣୀ ପରିର୍ଷି୍ଠ-୪ (Annexure- IV ଯର ଦଆି ାଇଅଛ ି।  

 
 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା  ମାର୍ଶ ଦର୍କିା  ପୃଷ୍ଠା - ୦୧ 
 



 

୧॰୫: ପୁନଶ୍ଚ, ଅନୁସଚୂତି ଜାତମିାନଙ୍କ କଲୟାଣର ଅଧିକାଂର୍ ଯ ାଜନର୍ୁଡକିର ଧ୍ୟାନ  ମୁଖ୍ୟତିଃ ସମନବୀତ ଅନୁସଚୂତିଜାତ ିଚ ନ ଅଯପକ୍ଷା  
ବରଂ ବୟକି୍ତର୍ତ ହତିାଧିକାରୀ ଉପଯର ଯକନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଯହଉଅଛ ି। ୨୦୧୧ ଜନର୍ଣନା ଅନୁସାଯର  ଅନୁସୂଚତି ଜାତମିାନଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା 
୨୦॰୧୪ ଯକାଟ ି ଯ ଉଁଟା କ,ିଉପଯର ଊଯଲ୍ଲଖ୍ ଯହାଇଥିବା ସମୁଦା  ଜନସଂଖ୍ୟାର ୧୬॰୬ ପତରି୍ତ । ପଞ୍ଜାବ ରାଜୟଯର 
ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ି ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତ  ସବଶାଧିକ । ତଳକୁ ତଳ ଥିବା ରାଜୟ /ଯକନ୍ଦ୍ର ର୍ାସତି ଅଞ୍ଚଳ ଭିତି୍ତକ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ି
ଜନସଂଖ୍ୟା ର୍ତକଡା ହାର  ପରରି୍ଷି୍ଠ - ୫ (Annexure- V ) ଯର ଦର୍ଶା ାଇଅଛ ି ।  ୨୦୧୧ ଜନର୍ଣନା ଅନୁସାଯର  
୪୬,୮୪୪ ଗ୍ରାମ ୫୦ ର୍ତକଡାରୁ ଅଧିକ ଅନୁସଚୂତିଜାତ ି ଜନସଂଖ୍ୟା ବରି୍ଷି୍ଠ ।  ରାଜୟ /ଯକନ୍ଦ୍ର ର୍ାସତି ଅଞ୍ଚଳ ଭିତି୍ତକ ଅଧିକ 
ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଜନସଂଖ୍ୟା ବରି୍ଷି୍ଠ ଗ୍ରାମ ପରିର୍ଷି୍ଠ -୬ (Annexure- VI) ଯର ଦର୍ଶ ାଇଛ ି।  

୧॰୬:  ଏହ ିଯକ୍ଷତ୍ରଯର ପ୍ରଯବର୍ର  ସୁଯ ାର୍ ପାଇ,ଁ  ଅର୍ଶମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଯଜଟ ଅଭିଭାଷଣ ତା॰୦୬- ୦୭-୨୦୦୯ରିଖ୍ ଯ ାଷଣା ଅନୁସାଯର 
୨୦୦୯-୧୦ ମସହିାଯର “ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା”ନାମକ ଏକ  ନୂତନ ପର୍ଦର୍ଶୀ ଯ ାଜନାର ସୂତ୍ରପାତ ଯହାଇଥିଲା 
।ଯ ାଜନାରଲକ୍ଷୟ,୫୦ପ୍ରତରି୍ତରୁ ଅଧିକ ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ିଜନସଂଖ୍ୟା ବରି୍ଷି୍ଠ, ଗ୍ରାମର ସମନବୀତ ବକିାର୍ । ସମୁଦା  ୧୦୦୦ ରୁ, 
ତାମିଲନାଡୁ (୨୨୫),ରାଜସ୍ଥାନ (୨୨୫),ବହିାର (୨୨୫) ହମିାଚଳ ପ୍ରଯଦର୍ (୨୨୫) ଏବଂ ଆସାମ (୧୦୦)ର ଗ୍ରାମର୍ୁଡକୁି 
ପର୍ଦର୍ଶୀ  ପ ଶୟା  କ୍ରଯମ ଚ ନ କରା ାଇଥିଲା । 

୧॰୭: ୨୦୧୪-୧୫ ମାସହିାଯର, ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନାର ସଂପ୍ରସାରଣ  ପୁଣି ଅନୟ  ୧୫୦୦  ଗ୍ରାମକୁ ୧୧ଟ ିରାଜୟ  ର୍ା 
ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଯଦର୍(୭), ଆସାମ(୭୫), ଛତରି୍ର୍ଡ(୧୭୫), ଝାଡଖ୍ଣ୍ଡ(୧୦୦), ହର ିାଣା(୧୨), କଣଶାଟକ (୨୦୧), 
ମଧ୍ୟପ୍ରଯଦର୍(୩୨୭), ଓଡରି୍ା(୧୭୫),  ପଞ୍ଜାବ(୧୬୨),  ଯତଲଙ୍ଗନା (୬) ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଯଦର୍ (୨୬୦) 

୨॰ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମର ମାନସ ଚତି୍ର: 
ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ,  ାହା ମାଧ୍ୟମଯର ଯଲାକମାଯନ ଯସମାନଙ୍କର ବଭିିନ୍ନ ଯମୌଳକି ଯସବା ର୍ୁଡକୁି ପାଇ ପାରଯିବ, ଏଣୁ ସମାଜର ସବୁବର୍ଶର ନମିନତମ 
ଆବର୍ୟକତା ପରପିରୂଣ ଏବଂ ନରିାର୍ା ଭାବର ନମିନତମ ହ୍ରାସ ଯହାଇପାରୁଥିବ। ଏହ ିଗ୍ରାମ ର୍ୁଡକିଯର ସମସ୍ତ ଭିତି୍ତଭୂମି ଏବଂ ନବିାସୀ ମାଯନ 
ସମ୍ମାନର ସହତି ବଞ୍ଚବିା ପାଇଁ  ସବୁ ଯମୌଳକି ଯସବା ପାଇପାରଯିବ ଯ ଉଁଥିଯରକ,ି ସମଯସ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର  ଅନ୍ତନହିତିର୍କି୍ତ ର  ସମୂ୍ପଣଶ ବନିଯି ାର୍ 
କରପିାରିଯବ ।  

୩॰ ଯ ାଜନାର ଉଯର୍ଦ୍ର୍ୟ: 
୩.୧ ଯ ାଜନାର ଉଯର୍ଦ୍ର୍ୟ ଯହଲା ୫୦ ପ୍ରତରି୍ତରୁ ଉର୍ଦ୍ଶ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଜନସଂଖ୍ୟା ବରି୍ଷି୍ଠ ଗ୍ରାମ ର୍ୁଡକିର ସମନବୀତ ଉନ ନ କୁ 

ନଶିି୍ଚତ କରିବା ଯତଣୁ କରି ,ଅନୟାନୟ ବଷି ଯର ମଧ୍ୟ, ଯସର୍ୁଡକି :  
  (କ)  ଯର୍ଷ୍ଠ ଭିତି୍ତଭୂମି : 

ଯ ାଜନା ମାଧ୍ୟମଯର ଦରକାର ଯହଉଥିବା ସମସ୍ତ ଅବର୍ୟକୀ  ଭିତି୍ତଭୂମି ସାମାଜକି - ଅର୍ଶଯନୈତକି ବକିାର୍ର  ଆବର୍ୟକତା ର୍ୁଡକୁି 
ଯ ାର୍ାଇଯଦବା । 

 (ଖ୍) ସାମାଜକି-ଅର୍ଶଯନୈତକି ସଯଙ୍କତରୁ୍ଡକିର  ଉନ୍ନତ:ି 
            ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ ଭାଯବ ଜଣା ଚହି୍ନତି ସାମାଜକି-ଅର୍ଶଯନୈତକି ସଯଙ୍କତର୍ୁଡ ିଉନ୍ନତ ିକରବିା,  ାହାେଳଯର ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଓ 

ଅଣ-ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିମଧ୍ୟଯର ଅସମାନତା / ଯବୈଷମୟ ଦୂର, ଏବଂ ସଯଙ୍କତର୍ୁଡକିର ଅନ୍ତତିଃ ଜାତୀ  ସ୍ତର ପ ଶୟନ୍ତ  ବୃର୍ଦ୍ ିଯହବ । 
ଅଧିକ ବଯିର୍ଷତିଃ, ସମସ୍ତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ  ସୀମାଯରଖ୍ା ତଳ (BPL ) ଯେଣୀ ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ିପରିବାର ର୍ୁଡକୁି ଖ୍ାଦୟ ଓ ଜୀବକିାର 
ନରିାପତ୍ତା, ସମସ୍ତ ଅନୁସଚୂତି ଜାତରି ପିଲାମାନଙ୍କର ଅନ୍ତତିଃ ଯସଯକଣ୍ଡାରୀ ସ୍ତର ପ ଶୟନ୍ତ ର୍କି୍ଷା ସମାପ୍ତ, ଆର୍ୁଆ ସଯମବାଧିତ ମାତୃ ଓ 
ର୍ରୁି୍ ମରଣର୍ୀଳତାରକାରଣ ଓ ବଯିର୍ଷତିଃ ର୍ରୁି୍ ଓ ମହଳିା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ପୃଷି୍ଟହୀନତା  ଟଣାର ନରିାକରଣ ।  
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୩॰୨ ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରଭାବ ଯକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ ୫୦ ଯର୍ାଟ ିସମ୍ପାଦନକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତର୍ୁଡକିର ନରି୍ଦ୍ଷି୍ଟ  ବବିରଣୀ ପରବତ୍ତଶୀ ଅନୁଯେଦଯର ତାଲିକାକଭୂକ୍ତ   
ଯହାଇଛ ି। ଯସହ ିଭାଯବ, ନମିନ ୧୦ ଯର୍ାଟ ିପ୍ରଭାବ ଯକ୍ଷତ୍ର ସମବନ୍ଧୀ  ସମ୍ପାଦନକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ ର୍ୁଡକି : 

  କ॰ ପାନୀ  ଜଳ ଓ ପରମିଳ 

  ଖ୍॰ ର୍କି୍ଷା 
  ର୍॰ ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ଓ ପୃଷି୍ଟ 

   ॰ ସାମାଜକି ସରୁକ୍ଷା 
  ଙ॰ ଗ୍ରାମୟ ସଡକ ଓ ବାସରୃ୍ହ 

  ଚ॰ ବଦୁିୟତ ଓ ଜା ସ୍ଵଛ ଯଳଣୀ 
  ଛ॰ କୃଷକିା ଶୟ ଯପର୍ା 
  ଜ॰ ଆର୍କି ଅନ୍ତଭଶୂ କି୍ତ 

  ଝ॰ ଡଜିଟିାଇଯଜସନ 

  ଟ॰ ଜୀବକିା ଓ ଦକ୍ଷତା ବକିାର୍ 

       ୪॰ ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ ରୁ୍ଡକି:   
 

୪॰୧॰ ଯ ାଜନାର ପ୍ରାର୍ମିକ ଉଯର୍ଦ୍ଷୟ - ଦର୍ ଯର୍ାଟ ିପ୍ରଭାବ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର  ନମିନଲିଖିତ ୫୦ ଯର୍ାଟ ି ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ ର୍ୁଡକିର    
ଅଭିବୃର୍ଦ୍ ିକରବିା । 

କ୍ର॰ସଂ      ପ୍ରଭାବ ଯକ୍ଷତ୍ରର / ନ ିନ୍ତ୍ରଣୀ  ସଯଙ୍କତ ରୁ୍ଡକିର ବବିରଣୀ ନରି୍ଣ୍ଶା କ ବନୁି୍ଦ   ର୍ଣନା ପର୍ଦ୍ତ ି
୧ ୨ ୩ ୪ 

୧॰ ପାନୀ  ଜଳ ଓ ପରିମଳ     

୧॰୧ 
ଗ୍ରାମକୁ ପ ଶୟାପ୍ତ ପରମିାଣର ପାନୀ  ଜଳ ଯ ାର୍ାଇବା ପାଇଁ ନରିବଛନି୍ନ ଜଳ 
ଉତ୍ସଥ ଅଛ ିକ?ି (ହଁ / ନଁା)  

ହଁ =୧୦୦ % 
ନଁା = ୦ % 

୨                                
୧ 

୧॰୨ ସ୍ଵଛ / ପରଷି୍କାର ପାନୀ  ପାଉଥିବା ପରବିାରର ର୍ତକଡ଼ା ହାର 

୭୫% ରୁ ଅଧିକ                     
୫୦ ରୁ ୬୦%                  
୫୦ % ରୁ କମ  

୨                           
୧                            
୦ 

୧॰୩  ପାରିବାରିକ/ବୟକି୍ତର୍ତ ପାଇଖ୍ାନା (IHHL) ଥିବା ପରବିାର ର ପ୍ରତରି୍ତ 
୧୦୦%  
୧୦୦% ରୁ କମ  

୨                            
୦ 

୧॰୪ 
  ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ସ୍କଲୁ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ ି ରୃ୍ହକୁ ପାଇଖ୍ାନା ଯ ାର୍ାଇଦଆି ାଇଛ ି
କ?ି    (ହଁ / ନାଁ) 

ହଁ ୧୦୦%                       
ନଁା      ୦% 

୨                          
୦ 

୧॰୫  ଯଲାକମାଯନ ଗ୍ରାମର ଯଖ୍ାଲା ଜାର୍ାଯର ମଳତୟାର୍ କରୁଅଛନ୍ତ ି(ହଁ / ନଁା) 
ହଁ      ୦%                       
ନଁା   ୧୦୦% 

୦                             
୧ 

 
୧॰୬ 

 
 ଆବଜଶନା ନଳା ସଂ ୁକ୍ତ  ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ରାସ୍ତା ର ପ୍ରତରି୍ତ 

୭୫% ରୁ ଅଧିକ 
୫୦-୭୫%                  
୫୦ % ରୁ କମ 

୨                        
୧                            
୦ 

୧॰୭  କା ଶୟକ୍ଷମ ଆବଜଶନା ନଳା ର ପ୍ରତରି୍ତ 

 ୭୫% ରୁ ଅଧିକ 
୫୦-୭୫%                  
୫୦ % ରୁ କମ 

୨                        
୧                            
୦ 

୧॰୮  କଠନି ଓ ତରଳ ଆବଜଶନା େଳପ୍ରଦ ନଷି୍କାସନ ର ପ୍ରତରି୍ତ 

 ୭୫% ରୁ ଅଧିକ 
୫୦-୭୫%                  
୫୦ % ରୁ କମ 

୨                        
୧                            
୦ 

 
 
 
 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା  ମାର୍ଶ ଦର୍କିା  ପୃଷ୍ଠା –୦୩ 
 
 
 

 



୨. ର୍କି୍ଷା     

୨॰୧ 
ପ୍ରାର୍ମିକ ବଦିୟାଳ    ାଉଥିବା ୬ ବଷଶ ରୁ ୧୦ବଷଶ ବ ସର ଉଭ  ବାଳକ ଓ ବାଳକିା 
ମାନଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ 

୧୦୦ %                   
୧୦୦ % ରୁ କମ  

୨                             
୦ 

୨॰୨ 
 ମାଧ୍ୟମିକ   ବଦିୟାଳ    ାଉଥିବା ୧୧ବଷଶ ରୁ ୧୩ ବଷଶ ବ ସର ଉଭ  ବାଳକ ଓ 
ବାଳକିା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ 

୧୦୦ %                   
୧୦୦ % ରୁ କମ 

୨                             
୦ 

୨॰୩ 
 ମାଧ୍ୟମିକ  ବଦିୟାଳ    ାଉଥିବା ୧୪ ବଷଶ ରୁ ୧୫  ବଷଶ ବ ସର ଉଭ  ବାଳକ ଓ 
ବାଳକିା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ 

୧୦୦ %                   
୧୦୦ % ରୁ କମ 

୨                             
୦ 

୨॰୪ 
 

 ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ  ବଦିୟାଳ    ାଉଥିବା ୧୬  ବଷଶ ରୁ ୧୭   ବଷଶ ବ ସର ଉଭ  ବାଳକ ଓ 
ବାଳକିା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ 

୧୦୦ %                   
୧୦୦ % ରୁ କମ 

୨                             
୦ 

୨॰୫ 
 ଉଚ୍ଚତ୍ତର  ମାଧ୍ୟମକି  ବଦିୟାଳ    ାଉଥିବା ୧୮   ବଷଶ ରୁ ୨୩    ବଷଶ ବ ସର ଉଭ  
ବାଳକ ଓ ବାଳକିା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ 

 ୧୦୦ %                   
୧୦୦ % ରୁ କମ 

୨                             
୦ 

୨॰୬ 
 ପ୍ରାକ-ମାଟ୍ରକି-ଛାତ୍ରବୃତ ି ପାଉଥିବା (ବଦିୟାଳ   ାଉଥିବା ଯ ାର୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ) 
ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ 

୧୦୦ %                   
୧୦୦ % ରୁ କମ 

୨                             
୦ 

୨॰୮ 
 ମାଟ୍ରକି-ପରବତ୍ତଶୀ-ଛାତ୍ରବୃତି୍ତ ପାଉଥିବା (ମାଟ୍ରକି-ପରବତ୍ତଶୀ ର୍କି୍ଷା ଗ୍ରହଣ ଯ ାର୍ୟ 
ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ) ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ିର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ 

୧୦୦ %                   
୧୦୦ % ରୁ କମ 

୨                             
୦ 

୩॰ ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ଓ ପୃଷି୍ଟ      

୩॰୧  ଯ ଯକୌଣସ ିସ୍ଵାସ୍ଥୟ ସୁରକ୍ଷା ଯ ାଜନା ଅନ୍ତଭଶୁ କ୍ତ ଯହାଇଥିବା ଯ ାର୍ୟ ପାରିବାର ର ପ୍ରତରି୍ତ  
୧୦୦ %   
୧୦୦% ରୁ କମ 

୨                             
୦ 

୩॰୨  ଚାହିଁବା ମାଯତ୍ର ଜରୁରୀ କାଳୀନ ଆମବୁଲାନସବୟବସ୍ଥା ଅଛକି?ି (ହଁ / ନାଁ) 
ହଁ=୧୦୦%                     
ନଁା =୦ % 

୨                             
୦ 

୩॰୩  ର୍ୁରୁତର ରକ୍ତହୀନତା ପୀଡତି ଅନ୍ତସତ୍ତ୍ଵ। ମହଳିାଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ 
୦ %                        
୦ % ରୁ ଅଧିକ  

୨                             
୦ 

୩॰୪  ର୍ତ ଏକ ବଷଶ ମଧ୍ୟଯର ଗ୍ରାମର ଅନୁଷ୍ଠାନଯର ପ୍ରସବ ର ପ୍ରତରି୍ତ 
୧୦୦ %               
୧୦୦% ରୁ କମ  

୨                             
୦ 

୩॰୫  ର୍ତ ଏକ ବଷଶ ମଧ୍ୟଯର ସ୍ଵଳ୍ପ ଓଜନ ବରି୍ଷି୍ଟ ର୍ରୁି୍ ଜନମ ର ପ୍ରତରି୍ତ 
୦ %                        
୦ % ରୁ ଅଧିକ 

୨                             
୦ 

୩॰୬  ଏକ ବଷଶ ବ ସରୁ କମ ର୍ରୁି୍ମାନଙ୍କ ସମୂ୍ପଣଶ ଟୀକାକରଣ ର ପ୍ରତରି୍ତ 
୧୦୦ %              
୧୦୦% ରୁ କମ 

୨                             
୦ 

୩॰୭  ଗ୍ରାମର ସ୍ଵଳ୍ପ ଓଜନ ବରି୍ଷି୍ଟ ର୍ରୁି୍ (୦ -୫ ବଷଶ ) ମାନଙ୍କ  ପ୍ରତରି୍ତ 
୦ %                        
୦ % ରୁ ଅଧିକ 

୨                             
୦ 

୩॰୮  ର୍ତ ଏକ ବଷଶ ମଧ୍ୟଯର ଯକଯତଜଣ ଅନ୍ତସତ୍ତ୍ଵ। ମହଳିା ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତ ି   ୨ 
୩॰୯  ର୍ତ ଏକ ବଷଶ ମଧ୍ୟଯର ଯକଯତ ଏକ ବଷଶ ରୁ କମ ବ ସ ର ର୍ରୁି୍ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତ ି   ୨ 

୩॰୧୦ 
ସଂକ୍ରାମକ ଯରାର୍ଯର ସଂକ୍ରମିତ ଓ ପୂବଶ ସତକଶତା ଅନୁସାଯର ଚକିତି୍ସା ପାଇଥିବା    ବୟକି୍ତଙ୍କ  
ପ୍ରତରି୍ତ 

୧୦୦ %   
୧୦୦% ରୁ କମ 

୨                             
୦ 

୩.୧୧ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ ିଯକନ୍ଦ୍ର ନମିଶାଣ ଯହାଇଛ ି କ?ି 
ହଁ =୧୦୦ %     
ନଁା = ୦ % 

୨                             
୦ 

 ୪॰ ସାମାଜକି ସୁରକ୍ଷା   
 

୪॰୧  ବଧିବା ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ଯ ାର୍ୟ ମହଳିାଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ 
ହଁ =୧୦୦ %    
ନଁା = ୦ % 

୨                             
୦ 

୪॰୨  ବାର୍ଦ୍ଶକୟ ଭତ୍ତା  ପାଉଥିବା ଯ ାର୍ୟ ବୟକି୍ତଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ 
ହଁ =୧୦୦ %    
ନଁା = ୦ % 

୨                             
୦ 

୪॰୩  ଅକମଶଣୟ  ଭତ୍ତା  ପାଉଥିବା ଯ ାର୍ୟ ବୟକି୍ତଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ 
ହଁ =୧୦୦ %    
ନଁା = ୦ % 

୨                             
୦ 

୫॰ ଗ୍ରାମୟ ସଡକ ଓ ରୃ୍ହ ବୟବସ୍ଥା      

୫॰୧  ଗ୍ରାମଟ ିସବୁଦନିଆି ରାସ୍ତାଯର ସଂ ୁକ୍ତ ଯହାଇଛ ିକ ି? ( ହଁ / ନାଁ ) 
ହଁ =୧୦୦ %    
ନଁା = ୦ % 

୨                             
୦ 

୫॰୨  ସଯିମଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ / ଇଟା ଆୋଦତି / ପକ୍କା / ଟାଇଲି  ୁକ୍ତ ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ରାସ୍ତା ର୍ୁଡକିର  

୭୫% ରୁ ଅଧିକ 
୫୦-୭୫%                  
୫୦ % ରୁ କମ 

୨                        
୧                            
୦ 

୫॰୩  କଚ୍ଚା / ବପିଦସଙୁ୍କଳ ରୃ୍ହଯର ବାସକରୁଥିବା ପରିବାର ର ପ୍ରତରି୍ତ 
ହଁ =୧୦୦ %    
ନଁା = ୦ % 

୨                             
୦ 

 
 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା  ମାର୍ଶ ଦର୍କିା  ପୃଷ୍ଠା -୦୪ 

 



 

 

୬॰ ବଜୁିଳ ିଓ ସ୍ଵଛ ଇନ୍ଧନ      

୬॰୧  ଗ୍ରାମଟ ିବଦୁିୟତ କାରଣ ଯହାଇଛ ିକ?ି ( ହଁ / ନଁା ) 
 ହଁ =୧୦୦ %    
ନଁା = ୦ % 

୨                             
୦ 

୬॰୨  ବଦୁିୟତ ସଂଯ ାର୍ ଯହାଇ ନଥିବା ପରିବାର ର ପ୍ରତରି୍ତ 

୭୫% ରୁ ଅଧିକ 
୫୦-୭୫%                  
୫୦ % ରୁ କମ 

୨                        
୧                            
୦ 

୬॰୩ ଅନ୍ତତିଃ ଯର୍ାଟଏି ଏଲଇଡ଼ ିଲାଇଟ ବୟବହାର କରୁଥିବା ପରବିାର ର ପ୍ରତରି୍ତ 

 ୭୫% ରୁ ଅଧିକ 
୫୦-୭୫%                  
୫୦ % ରୁ କମ 

୨                       
୧                     
୦ 

୬॰୪ ଜାଯଳଣି ର୍ୟାସ ସଂଯ ାର୍ ଥିବା ପରବିାର ର ପ୍ରତରି୍ତ 

 ୭୫% ରୁ ଅଧିକ 
୫୦-୭୫%                  
୫୦ % ରୁ କମ 

୨                        
୧                            
୦ 

୬॰୫  ଆଯଲାକକିରଣ  ଯହାଇଥିବା ଆଭୟନ୍ତର ରାସ୍ତା ର ପ୍ରତରି୍ତ 

 ୭୫% ରୁ ଅଧିକ 
୫୦-୭୫%                  
୫୦ % ରୁ କମ 

୨                        
୧                            
୦ 

୭॰ କୃଷ ିପ୍ରଣାଳୀ ଇତୟାଦ ି     

୭॰୧  ମୂତି୍ତକା ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ପତ୍ରକିା / କାଡଶ ହାସଲ କରିଥିବା  ଯ ାର୍ୟ କୃଷକଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ 

 ୭୫% ରୁ ଅଧିକ 
୫୦-୭୫%                  
୫୦ % ରୁ କମ 

୨                        
୧                            
୦ 

୭॰୨  ଯଜୈବ କୃଷ ିପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସରଣ ର ପ୍ରତରି୍ତ 

 ୭୫% ରୁ ଅଧିକ 
୫୦-୭୫%                  
୫୦ % ରୁ କମ 

୨                        
୧                            
୦ 

୭॰୩  ଜଳ ଛା ା ପରଚିାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସରଣ ର ପ୍ରତରି୍ତ 

 ୭୫% ରୁ ଅଧିକ 
୫୦-୭୫%                  
୫୦ % ରୁ କମ 

୨                        
୧                            
୦ 

୮॰ ଆର୍କି ଅନ୍ତଭଶୁ କି୍ତ     

୮॰୧ ଗ୍ରାମଯର ଆଧାର ପରିଚ  ପତ୍ର ଥିବା ଯଲାକସଂଖ୍ୟା ର ପ୍ରତରି୍ତ 

 ୭୫% ରୁ ଅଧିକ 
୫୦-୭୫%                  
୫୦ % ରୁ କମ 

୨                        
୧                            
୦ 

୮॰୨ ବୟାଙ୍କ /ଯପାଷ୍ଟ ଅେିସ ସଞ୍ଚ  ଖ୍ାତା ଥିବା ପରିବାରର ପ୍ରତରି୍ତ 

 ୭୫% ରୁ ଅଧିକ 
୫୦-୭୫%                  
୫୦ % ରୁ କମ 

୨                        
୧                            
୦ 

୮॰୩ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା  ବୀମା ଯ ାଜନା ଯର ଅନ୍ତଭଶୁ କ୍ତ ଯହାଇଥିବା ବୟକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ 

 ୭୫% ରୁ ଅଧିକ 
୫୦-୭୫%                  
୫୦ % ରୁ କମ 

୨                        
୧                            
୦ 

୮॰୪ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ଯଜୟାତ ି ବୀମା ଯ ାଜନା ଯର ଅନ୍ତଭଶୁ କ୍ତ ଯହାଇଥିବା ବୟକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ 

 ୭୫% ରୁ ଅଧିକ 
୫୦-୭୫%                  
୫୦ % ରୁ କମ 

୨                        
୧                            
୦ 

୯॰ Digitization ( ଡଜିଟିାଇଯଜସନ / ଅଙୁ୍ଗଳ ିକରଣ  )     

୯॰୧ ଗ୍ରାମଯର  ଇଯଣ୍ଟରଯନଟ ସଂଯ ାର୍ ପହଞ୍ଚ ସୁବଧିା ଅଛ ିକ?ି ( ହଁ / ନାଁ ) 
 ହଁ =୧୦୦ %    
ନଁା = ୦ % 

୨                             
୦ 

୯॰୨ ଗ୍ରାମଯର ଜନ ଯସବା ଯକନ୍ଦ୍ର  କମିବା ସାଇବର ଯକେ ଅଛ ିକ?ି ( ହଁ / ନଁା ) 
 ହଁ =୧୦୦ %    
ନଁା = ୦ % 

୨                             
୦ 

୯॰୩  ଡଜିଟିାଲି ସାକ୍ଷରିତ ବୟକି୍ତଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ 

 ୭୫% ରୁ ଅଧିକ 
୫୦-୭୫%                  
୫୦ % ରୁ କମ 

୨                        
୧                            
୦ 

 

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା  ମାର୍ଶ ଦର୍କିା  ପୃଷ୍ଠା -୦୫ 

 



 

 

 

 

 

୧୦॰ ଜୀବକିା ଓ ଦକ୍ଷତା ବକିାର୍      

୧୦॰୧  ବୟାଙ୍କ ସଯଞ୍ଜାଜତି ଋଣ ଗ୍ରହଣ ଯ ାର୍ୟତା ଥିବା  ୁବକମାନଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ 

 ୭୫% ରୁ ଅଧିକ  
୫୦-୭୫%                  
୫୦ % ରୁ କମ 

୨                        
୧                            
୦ 

୧୦॰୨  ଦକ୍ଷତା ବକିାର୍ ତାଲିମ ପାଇଁ ଯ ାର୍ୟ  ୁବକମାନଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ 

 ୭୫% ରୁ ଅଧିକ  
୫୦-୭୫%                  
୫୦ % ରୁ କମ 

୨                        
୧                            
୦ 

୧୦॰୩ 
ପରବିାରର ଯକହ ି ଜଯଣ ଯକୌଣସ ି ଯର୍ାଟଏି ସ୍ଵ ଂ ସହା କ ଯର୍ାଷ୍ଠୀର ସଦସୟ / 
ସଦସୟା ଅଟନ୍ତ ିକ ି

 ୭୫% ରୁ ଅଧିକ  
୫୦-୭୫%                  
୫୦ % ରୁ କମ 

୨                        
୧                            
୦ 

                                                                                         ସବଶାଧିକ ର୍ଣନା ୧୦୦ 
୪॰୨. ଏହ ି ସମ୍ପାଦନକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ ର୍ୁଡକି ହସିାବକୁ ନଆି ିବ ,ଯ ଯତଯବଯଳ ମଳୂ ତର୍ୟାବଳ ିସଂଗ୍ରହ,ଅଗ୍ରର୍ତକୁି ସମ୍ପାଦନା ଓ ଚ ନ 
କରା ାଇଥିବା ଗ୍ରାମ କୁ “ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ” ଯ ାଷଣା କରାଯହବ। ସବଶାଧିକ ପ୍ରାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟା -୨ପାଇପଁ୍ରଯତୟକ ସମ୍ପାଦନକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ ନରି୍ଦ୍ଷି୍ଠ 
ମାନର ଉର୍ଦ୍ଶଯର ଆର୍ା କରା ିବ। ଯର୍ାଟଏି ଗ୍ରାମ ସବଶାଧିକ ପ୍ରାପ୍ତ  ସଂଖ୍ୟା – ୧୦୦ ହାସଲ କରବି ।  

୫॰ ରଣଯକୌର୍ଳ ଓ ପ୍ରଯବର୍ ମାର୍ଶ : 
୫॰୧ ନବିଶାଚତି ଗ୍ରାମ ର୍ୁଡକିର ସମନବୀତ ବକିାର୍ ହାସଲ କରିବାକୁ ଯହଯଲ ପ୍ରର୍ଯମ ଯ ାଜନା ର୍ୁଡକି ଯକନ୍ଦ୍ର ଓ  ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ 

ଏକାଭିମଖୁ୍ୀ ରୀତଯିର ଚାଲିବ   ାହା େଳଯର ର୍ୁଣ ବତ୍ତା ଯସବା ତର୍ା ଭିତି୍ତଭୂମି ଉନ୍ନତ ିନଶିି୍ଚତ (ensure) କରିବାକୁ ଯହବ । 
ଏକାଭିମଖୁ୍ୀର ସମ୍ଭାବନାଯର ଅନ୍ତତିଃ  ତନି ିରୁ ଚାରି ର୍ୁଣ ତୋତ / ୋଙ୍କ / ରୂ୍ନୟସ୍ଥାନ (Gap) ପୂରଣ “ଅଭାବ  ପୂରଣ” ପାଣ୍ଠ ି
ଗ୍ରାମର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଆବର୍ୟକତା ର୍ୁଡକୁି ଯମଣ୍ଟାଇବାକୁ ଚାଲୁଥିବା ରାଜୟ ସରକାର ବା ଯକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯ ାଜନା କମିବା ରାଜୟ 
ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୂପ ଅବଦାନ (matching grant) ର ତୋତ / ୋଙ୍କ / ରୂ୍ନୟସ୍ଥାନ Gap) ପୂରଣ “ଅଭାବ ପରୂଣ” 
ପାଣ୍ଠ ିରୁ ଯ ାର୍ାଇଦଆି ିବ,   

୫॰୨ ସାଧାରଣତିଃ, ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ିବହୁଳ ଗ୍ରାମର୍ୁଡକିର ଜଯଣ ନରି୍ଦ୍ଷି୍ଠ ସଭୟ ସମହୂ ବକିାର୍ର ଯର୍ାଟଏି ନରି୍ଦ୍ଷି୍ଠ ପ ଶୟା  କା ଶୟକ୍ରମ 
ହାତକୁ ଯନଯବ, ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ  ଯ ାଜନାଯର ପର୍ଦର୍ଶୀ ପ ଶୟା ଯର ପାଣ୍ଠ ିଯ ାର୍ାଇଯଦବାକୁ ୧୦୦୦ 
ଗ୍ରାମ ଚ ନ କରା ାଇଅଛ,ି ପ୍ରର୍ମ ପ ଶୟା ଯର  ୧୫୦୦ ଟ ିଗ୍ରାମ ଚ ନ କରା ାଇଅଛ ି। ପ୍ରଯତୟକ ପ ଶୟା   ଦୁଇ ବଷଶ ପାଇ ଁ
ଯହବ କନୁି୍ତ ର୍ଯର ଚ ନ ଯହାଇର୍ଯଲ,ସାମାଜକି-ଅର୍ଶଯନୈତକି ସଯଙ୍କତକାର ଉନ୍ନତ ିସମ୍ପାଦନ  ଉଦୟମ  ପରବତ୍ତଶୀ ତନି ିବଷଶ ପାଇ ଁ
ଜାରି ରହବି । ଯତଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ   ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନାଯର ଯ ାର୍ାଇ ଦଆି ାଇଥିବା ପାଣ୍ଠ ିପ ଶୟା ର ଦୁଇ ବଷଶ ମଧ୍ୟଯର 
ଯହବ ଓ ସମ୍ପାଦନ ସଯଙ୍କତ ର୍ୁଡକି  ୫ ବଷଶ ପାଇଁ ପନୁବଯିଲାକନ (review) ଯହବ  ।  

୫॰୩ ଏପରକି,ି ଯ ଯତଯବଳ ଚ ନ ଗ୍ରାମ ର୍ୁଡକି ଯର୍ାଟଏି  ନରି୍ଦ୍ଷି୍ଠ ପ ଶୟା ଯର  ଯକଯତକ ନଶିି୍ଚନ୍ତ ସ୍ତରର ବକିାର୍ ହାସଲ କରିଥିବ, 
ଯସର୍ୁଡକିର ପନୁିଃବକିାର୍ର ଉଚ୍ଚାର୍ା କର,ି ବହୁ ର୍ଣୁିତ   ଯକ୍ଷପ (multiple round) ପାଣ୍ଠ ିପାଇବା ପାଇ,ଁ  ଗ୍ରାମ ର୍ୁଡକି 
ଯ ାଜନାର ପରବତ୍ତଶୀ ପ ଶୟା ଯର ଅନ୍ତଭଶୁ କ୍ତ ଯହାଇପାରଯିବ । 

୫॰୪ ସମନବୀତ ବକିାର୍/ସମୂହ ବକିାର୍ ପାଇଁ ଏକାଭିମଖୁ୍ତା ର୍ୁରୁତ୍ଵପଣୂଶ (crucial),ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା କା ଶୟକାରୀ 
କରବିା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ, ଜଲି୍ଲା ଓ ରାଜୟ ସ୍ତରୀ ଏକାଭିମୁଖ୍ତା କମିଟ ିର୍ୁଡକି ର୍ଠନ କରବିାକୁ ଯହବ ।  

 
 
 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା  ମାର୍ଶ ଦର୍କିା  ପୃଷ୍ଠା -୦୬ 

 



       
 
 
       ୬॰ ଯ ାଜନାର ଉପାଦାନର୍ୁଡକି: 
         ଯ ାଜନାଯର ନମିନ ପ୍ରଦତ୍ତ ଦୁଇ ଯର୍ାଟ ି ଉପାଦାନ ରହବି।  

୬॰୧ ଯ ାଜନରୁ୍ଡକିର ଏକାଭିମଖୁିତା :  
          ଯର୍ଷ୍ଠ ଭିତି୍ତଭୂମୀ ବୟବସ୍ଥା କରବିାକୁ ଯେତ ଆଭିମଖୁ୍ୟ ଓ ଯ ାଜନା  ର୍ୁଡ଼କିର  ଏକାଭିମଖୁ୍ତା ସାମାଜକି ଅବଂ  ଅର୍ଶଯନୈତକି ବକିାର୍ 

ସଯଙ୍କତ ର୍ୁଡକି ହାସଲଯହାଇଛ ି  ଯବାଲି କହବିା । ଚ ନ ଯହାଇଥିବା ଗ୍ରାମର୍ୁଡକିର ମୂଳଯରଖ୍ା (base  line) ତର୍ୟରୁ 
ଉନ୍ନତଯିର ଅଭାବ ଥିବା ଯଦଖ୍ାଯଦବା  vis-à-vis ସମ୍ପାଦନକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକର୍ୁଡକି ଯକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ  ପ୍ରଚଳତି ବଭିିନ୍ନ 
ଯ ାଜନା ର୍ୁଡକିଯର ଏକାଭିମୁଖ୍ୀ ର୍ଠନ କରବି । ଯର୍ାଟଏି ସଯଙ୍କତପୂଣଶ ଯ ାଜନା ତାଲିକା   ାହା  ଭିତି୍ତଭୂମରି ବକିାର୍ ଓ 
ସାମାଜକି-ଅର୍ଶଯନୈତକି କା ଶୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଏକାଭିମୁଖ୍ୀ  ଯହବା ଦରକାର କରୁଅଛ ି ତାହା ପରିର୍ଷି୍ଠ -୨ ଓ ପରିର୍ଷି୍ଠ - ୩ 
(Annexure- II & III) ଯର ଦର୍ଶା ାଇ ଅଛ ି। 

୬॰୨ ୋଙ୍କ / ର୍ନୂୟସ୍ଥାନ (Gap) ପୂରଣ:  
            ଚ ନ କରା ାଇଥିବା ଗ୍ରାମ ର୍ୁଡକିର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭାଯବ ଚହି୍ନତି ବକିାର୍ାତ୍ମକ ଆବର୍ୟକତା ଯ ଉଁ ର୍ୁଡକି ଯକୌଣସ ିପ୍ରଚଳତି ଯ ାଜନାଯର 

ଭରଣା ଯହାଇପାରିବ ନାହିଁ ତାହା ଏହ ି ଯ ାଜନାର କା ଶୟ ଦା ିତ୍ଵ ରୂ୍ନୟସ୍ଥାନ (Gap) ପୂରଣ ପାଣ୍ଠରୁି ନଆିଯହବ । 
ଅଯପୌନିଃପୁନକି (Non-recurring) ପ୍ରକାରର କା ଶୟକଳାପ ପାଇଁ ରୂ୍ନୟସ୍ଥାନ (Gap)ପୂରଣ ଅଂର୍ ପାଣ୍ଠରୁି ଦଆି ିବ। 
ଯର୍ାଟଏି ସଯଙ୍କତପୂଣଶ ଉଯର୍ଦ୍ଷୟର୍ଡୁକିର ତାଲିକା ଯ ଉଁଥିପାଇଁ ରୂ୍ନୟସ୍ଥାନ (Gap) ପରୂଣ ଅନ୍ତର୍ଶତପାଣ୍ଠରୁି ବନିଯି ାର୍ 
କରା ାଇପାଯର, ନମିନଯର ଦଆି ାଇଛ ି। 

  ୧. ପାନୀ  ଜଳର ଉନ୍ନତ ିଓ ପରମିଳ ଭିତି୍ତଭୂମ ି
  ୨. କଠନି ଓ ତରଳ ବଜଶୟ ବସୁ୍ତ ନଷି୍କାସନର ସବୁଧିା ସ୍ଥାପନ 
  ୩. ବଦିୟାଳ  ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ ିଯକନ୍ଦ୍ରର ଯର୍ୌଚଳ  ର୍ୁଡକିର ନମିଶାଣ ଓ ବୃହତ ମରାମତ ି
  ୪. ଅଙ୍ଗନବାଡ ିଯକନ୍ଦ୍ର ନମିଶାଣ 
  ୫. ସବୁଦନିଆି ସଡକ ନମିଶାଣ  
  ୬. ଯସୌର ଆଯଲାକ ଓ ରାସ୍ତା ଆଯଲାକ ସଂସ୍ଥାପନ  

       ୭॰  ଗ୍ରାମ ବକିାର୍ ଯ ାଜନାର (VDP) ପ୍ରସୁ୍ତତ:ି 
         ୭.୧:  ଚ ନ ଯହାଇଥିବା ଗ୍ରାମର୍ୁଡକୁି  ପ୍ରା  ୫ ବଷଶ ସମ  ସୀମା  ମଧ୍ୟଯର ବକିାର୍ କର ି"ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ" ପରଣିତ କରବିା      ପାଇ ଁ

ବୟାପକ, ବାସ୍ତବବାଦୀ ଓ ବୟବହାରିକ ନକ୍ସା ପ୍ରସୁ୍ତତ ି । ସମଗ୍ର  ଗ୍ରାମର ଏବଂ ସମସ୍ତ ପରବିାର ର୍ଡୁକିର / ବୟକି୍ତ       
ବଯିର୍ଷଙ୍କ  ର୍ରୁୁତବପୂଣଶ ଉନ୍ନ ନମୂଳକ ଆବର୍ୟକତା ଓ  ାହାଙ୍କ ପାଇଁ  ପରବିାର ସଯଭଶ ଯହବାର ଅଛ ିଯସମାନଙ୍କ     
"ଆବର୍ୟକତା ନରି୍ଦ୍ଶାରଣ",  ଗ୍ରାମ ବକିାର୍ ଯ ାଜନା (VDP) ପ୍ରସୁ୍ଥତରି ଆରମ୍ଭ ସ୍ଥଳ ଯହବ । 

 

 

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା  ମାର୍ଶ ଦର୍କିା  ପୃଷ୍ଠା -୦୭ 

 

 
 
 



 
୭.୨: ସୂଚନା ଆକୃତି୍ତ-୧,୨,୩ (କ) ଏବଂ ୩(ଖ୍) {(Format-I,II,III(A) & III(B)} ଯର  ପ୍ରତେିଳତି ଯହବ। ସୂଚନା ଆକୃତି୍ତ-୧ ଯର  

ଗ୍ରାମ ସ୍ତରୀ  ତର୍ୟଆ ତ / ସଂଗ୍ରହ ଯହଉଥିବା ଯବଯଳ, ସଚୂନା ଆକୃତି୍ତ-୨ଯର ଗ୍ରାମ ସ୍ତରୀ  ଭିତି୍ତଭୂମରି ଆବର୍ୟକତା, ସୂଚନା 
ଆକୃତି୍ତ-୩ (କ) ଯର ପରବିାର / ବୟକି୍ତର୍ତ ଆବର୍ୟକତାର ଆ ତ / ସଂଗ୍ରହ ଯହଉଛ ି। ସୂଚନା ଆକୃତି୍ତ-୩ (ଖ୍), ସୂଚନା ଆକୃତି୍ତ-୩ 
 (କ) ର ଏକତ୍ରୀକୃତ ସଚୂନା ଅଯଟ ଯ ଉଁଥିଯର ଗ୍ରାମ ସ୍ତରୀ  ପରିବାର / ବୟକି୍ତର୍ତ ଆବର୍ୟକତା ର୍ୁଡକି ଆ ତ/ସଂଗ୍ରହ ଯହଉଛ ି। 
ଯସହ ି ଭାଯବ ସୂଚନା ଆକୃତି୍ତ-୨ ଓ ୩ , ଅନୁଯେଦ -୪  ତାଲିକାଯର ଥିବା ପ୍ରଯତୟକ  ସମ୍ପାଦନକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ ର୍ୁଡକିର ସୂଚନା 
ଏକସଯଙ୍ଗ ଆ ତ/ସଂଗ୍ରହ କରୁଛ।ିସୂଚନା ଆକୃତି୍ତ-୨ ଓ ୩, କା ଶୟ।ନୁଷ୍ଠାନ ଯ ାଜନା ପରୂଣ କରବିା ପାଇଁ ଭିତି୍ତଭୂମି ଏବଂ ପରବିାର 
ର୍ୁଡକିର / ବୟକି୍ତ ବଯିର୍ଷଙ୍କ ଆବର୍ୟକତା  (ରୂ୍ନୟସ୍ଥାନ)  ପ୍ରଯତୟକ ସମ୍ପାଦନକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକର୍ୁଡକୁି ଏକସଯଙ୍ଗ ଆ ତ / ସଂଗ୍ରହ କରୁଛ ି 
।  

୭.୩:  ସୂଚନା ଆକୃତି୍ତ - , ଙ,ଚ ଏବଂ ଛ (Format-IV,V and VI) ଅନୁସାଯର ପ୍ରସୁ୍ତତ ଯହବ । ସଚୂନା ଆକୃତି୍ତ -  , ଙ,  ର୍ାକ୍ରଯମ 
କା ଶୟ।ନୁଷ୍ଠାନ ଯ ାଜନା (Action ପ୍ଳାନ) ର ଏକତ୍ରୀକୃତ  ାହା ସଚୂନା ଆକୃତି୍ତ – ୨ ଓ ୩ (ଖ୍) ଯର ଆ ତ /ସଙୃ୍ଗହତି ଓ  
ଭିତି୍ତଭୂମି ଏବଂ  ଗ୍ରାମ ବକିାର୍ ଯ ାଜନାର (VDP) ର ପରବିାର ର୍ୁଡକିର / ବୟକି୍ତ ବଯିର୍ଷଙ୍କ ଆବର୍ୟକତାର ପ୍ରତେିଳନ । 

  ୭.୪   ଭିତି୍ତଭୂମି ପାଇଁ  ଯ ାଜନା କରବିା ସମ ଯର ଏହା ଟପି୍ପଣୀକୃତ କରବିାକୁ ଯହବ ଯ , ଯକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯ ାଜନରୁ,ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ 
ଯ ାଜନରୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା  ଆଉ ମଧ୍ୟ SCA to SCSP ଯ ାଜନରୁ ପାଣ୍ଠ ିପହଞ୍ଚ ି  ପାରବି ଏବଂ ତାହା 
ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭାଯବ ସଚୂନା ଆକୃତି୍ତ -୪ ଉଯଲ୍ଲଖ୍ ଯହବ ।  ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅନୁଯେଦ-୪.୧, ପଏଣ୍ଟ ୩.୪,୩.୫,୩.୮ ଓ ୩.୯ ଯର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ 
ଚାରି ଯର୍ାଟ ି  ସମ୍ପାଦନକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର,ଏପରି ରୂ୍ନୟସ୍ଥାନ (Gap) ର ଯକବଳ କାରଣ ସଚୂନା ଆକୃତି୍ତ-୩ (କ) ଯର 
ଆ ତ/ସଂଗ୍ରହ ଯହବ । 

୭.୫ ସମ୍ପାଦନକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ ର୍ୁଡକିର ଅବସ୍ଥା ସୂଚନା ଆକୃତି୍ତ-୩ ପ୍ରତେିଳତି କରୁଛ ି ।  ଦ ି ଏହା ପ୍ରାର୍ମକି ଆବର୍ୟକତା ନରି୍ଦ୍ଶାରଣ 
ଉପଯର ଆଧାରିତ, ସୂଚନା ଆକୃତି୍ତ-୬, ସମ୍ପାଦନକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ  ର୍ୁଡକିର  ମଳୂ ଅବସ୍ଥାର ପ୍ରତେିଳନ ଯହବ । ଯ ଯବବ ି
ଆବର୍ୟକତା ର୍ୁଡକି ସଯମ୍ଭାଧିତ ଯହବ, ସାମାଜକି-ଅର୍ଶଯନୈତକି ସଯଙ୍କତକ ର୍ୁଡକି ଉନ୍ନୀତ ଯହବ  ଓ ସଚୂନା ଆକୃତି୍ତ-୬ ଯତଣୁ ଯସହ ି
ଅନୁସାଯର ଅଧୁନାତନ  (up- dated) ଯହବ ।  ଦ ିଆବର୍ୟକତା ନରି୍ଦ୍ଶାରଣ ପ୍ରତ ିବଷଶ କରାଯହବ । ଯସହପିରି ସୂଚନା ଆକୃତି୍ତ-
୬ ବସୁି୍ତ୍ରତ ଭାଯବ ଅଧୁନାତନ (up- dated) ଯହବ କନୁି୍ତ ଏହା ମଧ୍ୟଯର ସଚୂନା ଆକୃତି୍ତ-୪ ଓ ୫ ଯର ଆ ତ ଯହାଇଥିବା ମାସକି 
ଅଗ୍ରର୍ତ ି ଆଧାରଯର ମାସକିଆି ଅଧୁନାତନ (up- dated) ଯହବ ।  

୭.୬ ଆବର୍ୟକତା ନରି୍ଦ୍ଶାରଣର ସମୂ୍ପଣଶ ଅନୁର୍ୀଳନ (exercise),ତର୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ରୂ୍ନୟସ୍ଥାନ ବଯିେଷଣ ଓ  ଗ୍ରାମ ବକିାର୍ ଯ ାଜନା 
(VDP) ପ୍ରସୁ୍ତତ,ି ଗ୍ରାମ PMAGY ଏକାଭିମଖୁ୍ତା କମିଟ ିୋରା କରା ିବ । ଗ୍ରାମ ବକିାର୍ ଯ ାଜନା (VDP) , ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମସଭା 
ୋରା  ଯର୍ାଚତି ଭାଯବ ଅନୁଯମାଦତି ଯହାଇ, ପରବତ୍ତଶୀ ଅନୁଯମାଦନ ପାଇଁ ଜଲି୍ଲା PMAGY ଏକାଭିମଖୁ୍ତା କମିଟ ିଯର ଉପସ୍ଥାପିତ 
ଯହବ । ଜଲି୍ଲା PMAGY ଏକାଭିମୁଖ୍ତା କମିଟ ିଅନୁଯମାଦନ ଯଦବା ସମ ଯର ଏହା ନଶିି୍ଚତ (ensure) କରା ିବଯ  ଯସହ ି
ଗ୍ରାମ ବକିାର୍ ଯ ାଜନା (VDP)  ଅନୟାନୟ ଯ ାଜନା ର୍ୁଡକି ସହତି  ଯର୍ଷ୍ଠ ଓ ଉପ ୁକ୍ତ ଏକାଭିମୁଖ୍ତା ସହ ଗ୍ରାମର  ଆବର୍ୟକୀ  
ଭିତି୍ତଭୂମୀ ପରିତୃପି୍ତ ପାଇଁ ଏବଂ  ଉନ୍ନତ ିଚାହଁୁଥିବା ସମ୍ପାଦନକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ ଆଯର୍ଇଯନଉଥିବା  ଏକ ହୃଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଟ ଯ ାଜନା । ତାପଯର 
ଏହା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚା ତ ବକିାର୍ ଯ ାଜନା (GPDP)ର ଏକ ଅଂର୍ ଯହବ ।  

 
 
 
 
 
 
 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା  ମାର୍ଶ ଦର୍କିା  ପୃଷ୍ଠା -୦୮ 

 

 



 
 

     ୮॰ ରାଜୟ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଚ ନ: 
                     ୨୦୧୧ ଜନର୍ଣନା ଅନୁ ା ୀ, ୫୦ ପ୍ରତରି୍ତରୁ ଅଧିକ ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ିଜନସଂଖ୍ୟା ବରି୍ଷି୍ଠ ୪୬୮୪୪ ଗ୍ରାମ ରହଛି ି। ଏହ ିଗ୍ରାମ ର୍ୁଡକି 

୨୫ ଟ ିରାଜୟ ଓ ଯକନ୍ଦ୍ରର୍ାସତି ଅଂଚଳର ୫୭୦ ଟ ିଜଲି୍ଲା ବୟାପି ଅଛ ି।  ଯ ାଜନାର ପ୍ରର୍ମ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଯର, ୫୦ ପ୍ରତରି୍ତରୁ ଅଧିକ ଅନୁସଚୂତି 
ଜାତ ିଜନସଂଖ୍ୟା ବରି୍ଷି୍ଠ ଗ୍ରାମର୍ୁଡକି ମଧ୍ୟରୁ ଯକବଳ ଯ ଉରଁ୍ୁଡକିର ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଖ୍ାପାଖି ୫୦୦, ଯସର୍ୁଡକି ତଳକୁ ଖ୍ସୁଥିବା ଅନୁସୂଚତି 
ଜାତ ିଜନସଂଖ୍ୟା କ୍ରମଯର ଚ ନ ପାଇଁ ଯ ାର୍ୟ । 

     ୯॰ ପାଣ୍ଠ ିବୟବସ୍ଥା: 
୯.୧: ଯକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ୋରା ପ୍ରଯତୟକ ନୂତନ ଗ୍ରାମକୁ ଟ॰୨୧,୦୦,୦୦୦ଙ୍କା  ଯ ାର୍ାଇ ଦଆି ିବ,  ାହା  ମଧ୍ୟରୁ 

ଟ॰୨୧,୦୦,୦୦୦ଙ୍କା ଚ ନ ଯହାଇଥିବା ଗ୍ରାମର୍ୁଡକିଯର ‘ରୂ୍ନୟସ୍ଥାନ’ (Gap filling component)              
ଉପାଦାନ / ଅଂର୍   ଯର ଚାଲୁଥିବା କା ଶୟକ୍ରମ ର୍ୁଡକି ପାଇଁ ଉର୍ଦ୍ଷି୍ଟ । ବଳକା ଟ॰୧,୦୦,୦୦୦ଙ୍କା, ପ୍ରର୍ାସନକି ଓ    ଅନୟାନୟ 
ଖ୍ଚ୍ଚଶ   ର୍ା ଯବୈଷ ିକ ସମବଳ  ସହା ତା, ତାଲିମ ଓ ଦକ୍ଷତା ବକିାର୍ ,ସଯଚତନତା ଜାର୍ରଣ, ପ୍ରଚାର ଏବଂ ଯକନ୍ଦ୍ରୀ      ସ୍ତରଯର    
‘ସୂଚନା ବୟବସ୍ଥା ପରଚିାଳନା’ (MIS)ର ବକିାର୍ ଓ ରକ୍ଷଣାଯବକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯକନ୍ଦ୍ର, ରାଜୟ, ଜଲି୍ଲା ଓ ଗ୍ରାମ  ମଧ୍ୟଯର୧:୧:୧:୨. 
ନୁପାତଯର  ବଣ୍ଟନ ଯହବ । ଏହ ିପାଣ୍ଠ ି  PMAGY ବଯଜଟରୁ କମିବା  SCA to  SCSP  ଯ ାଜନାରୁଏକାଭିମୁଖ୍ୀ ଢଙ୍ଗଯର  
ଭିତି୍ତଭୂମି ର୍ୀଷଶ ମଧ୍ୟରୁ ଯ ାର୍ାଇଦଆି ିବ। 

  ୯.୨: ଗ୍ରାମ ର୍ୁଡକିର ଯମୌଳକି ଭିତି୍ତଭୂମରି ପରିତୃପି୍ତ  ନମିିତ୍ତ, ଅନୟାନୟ ଯକନ୍ଦ୍ରୀ  ପ୍ରଯ ାଜତି ଯ ାଜନାର ‘ରୂ୍ନୟସ୍ଥାନ’  (Gap 
 filling  component) ପାଣ୍ଠ ି ଏପରକି ି ରାଜୟର ଭାର୍ ପାଣ୍ଠରୁି ଅନ୍ତତିଃ ତନି ି ରୁ ଚାରି ର୍ର ଏକାଭିମଖୁ୍ତା,  ରାଜୟ 
 ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ  ଆର୍ା କରା ାଏ ।  
୯.୩:  ପନୁଶ୍ଚ, ପୂବଶବତି୍ତ ପ ଶା ଯର ଯ ାଜନାଯର ଅନ୍ତଭଶୁ କ୍ତ ଯହାଇଥିବା ଗ୍ରାମର୍ୁଡକିର ନରିବଛନି୍ନ ବକିାର୍ ପାଇ,ଁ   େତି ି ଯକ୍ଷପଯର ଗ୍ରାମ 

ପ୍ରତ ିଟ ୧,୦୦,୦୦୦ଙ୍କା ର  ଏକ ଅତରିିକ୍ତ ଅଂର୍   ଏକାଭିମୁଖ୍ତା ଢଙ୍ଗଯର SCA to SCSP ଯ ାଜନାର  ଭିତି୍ତଭୂମ ିର୍ୀଷଶ ରୁ 
ରହବି। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତ ି  ଟ ୯,୫୦,୦୦୦ଙ୍କା  ‘ରୂ୍ନୟସ୍ଥାନ’ ପୂରଣ (Gap filling) ଅଂର୍ ପାଇଁ ବନିଯି ାର୍ ଯହବ ଏବଂ 
ଗ୍ରାମ ପ୍ରତ ି ଟ ୫୦,୦୦୦ଙ୍କା ପ୍ରର୍ାସନକି ଓ ଅନୟାନୟ ବୟ   ପାଇଁ ଯକନ୍ଦ୍ର, ରାଜୟ, ଜଲି୍ଲା ଓ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟଯର ୧:୧:୧:୨. 
ଅନୁପାତଯର  ବଣ୍ଟନ ଯହବ। 

   ୧୦॰ ପାଣ୍ଠ ିପ୍ରବାହ (Flow of funds): 
୧୦.୧:ଏହ ିଯ ାଜନା ଅନ୍ତର୍ଶତ ରାଜୟ /ଯକନ୍ଦ୍ର ର୍ାସତି ଅଞ୍ଚଳ ର୍ୁଡକୁି  ଆର୍କି ସହା ତା ଦୁଇଟ ିକସିି୍ତଯର ଯକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯ ାର୍ାଇ ଯଦଯବ 

। ପ୍ରର୍ମ କସିି୍ତଯର ଗ୍ରାହୟ (admissible) ଅନୁଦାନର ୫୦   ପ୍ରତରି୍ତ  ପ ଶୟନ୍ତ ପାଣ୍ଠ,ି ଦକ୍ଷତା ବକିାର୍, ସଯଚତନତା  
ଜାର୍ରଣ, ଆବର୍ୟକତା ନରି୍ଦ୍ଶାରଣ, ଗ୍ରାମ ବକିାର୍ ଯ ାଜନା  ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ଓ ‘ରୂ୍ନୟସ୍ଥାନ’ ପୂରଣ (Gap filling) ଚହି୍ନତି ପାଣ୍ଠରୁି 
ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଭିତି୍ତଭୂମ ିକା ଶୟ  ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ପାଇଁ ଚ ନ ଯହାଇଥିବା ଗ୍ରାମର୍ୁଡ ିକୁ ତୁରନ୍ତ ଦଆି ିବ । ପ୍ରାରମି୍ଭକ ଭାଯବ ରାଜୟ 
/ଯକନ୍ଦ୍ର ର୍ାସତି ଅଞ୍ଚଳ ମାଯନ, ଜଲି୍ଲା ପ୍ରର୍ାସନକୁ ଦକ୍ଷତା ବକିାର୍, ପ୍ରର୍ାସନକି ବୟ ,  ସଯଚତନତା  ଜାର୍ରଣ ଏବଂ ଅଣ-ମୂଲୟ 
ଭିତି୍ତକକା ଶୟର ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ  ଅର୍ଶ ଯ ାର୍ାଇ ଯଦଯବ। 

 
 
 
 
 
 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା  ମାର୍ଶ ଦର୍କିା  ପୃଷ୍ଠା -୦୯ 

 
 
 



 
 
 
୧୦.୨: ଜଲି୍ଲା PMAGY ଏକାଭିମଖୁ୍ୀ କମିଟ ିୋରା ଚ ନ ଯହାଇଥିବା  ଗ୍ରାମର୍ୁଡକିର ଗ୍ରାମ ବକିାର୍ ଯ ାଜନା (VDP)ର 

ଅନୁଯମାଦନ ପଯର, ରାଜୟ ସରକାର  ‘ରୂ୍ନୟସ୍ଥାନ ପରୂଣ’ (Gap filling)  ଅଂର୍ ପାଣ୍ଠରୁି  ଜଲି୍ଲା ପ୍ରର୍ାସନକୁ ଯଦଯବ। 
ତତ୍ପଯର,ଚହି୍ନତି ଭିତି୍ତଭୂମି କା ଶୟ ନବିଶାହ ପାଇଁ , ଜଲି୍ଲା ପ୍ରର୍ାସନ, ଗ୍ରାମ ପଂଚା ତ ଏବଂ ଯପସା ବଭିାର୍ (Line 
department) ର୍ୁଡକୁି  ପାଣ୍ଠ ିଯ ାର୍ାଇଯଦଯବ ।  

  ୧୦.୩: ଅନ୍ତଭଶୁ କ୍ତ ଯ ାଜନାଯର େତିୀ  କସିି୍ତ ଯଦବା ପବୂଶରୁ, ରାଜୟଯର ଏହାର କା ଶୟକାରିତାର ମୂଲୟ  ନରୂିପଣ ଦାଇତ୍ଵ ଯକନ୍ଦ୍ର 
ସ୍ତରୀ  ପ୍ରଚଳନ-ତର୍ା-ନ ିନ୍ତ୍ରଣ କମିଟ ିଯନବ। ଯକବଳ  ର୍ାର୍ଶ ବସୁ୍ତର୍ତ ଓ ଆର୍କି ଅଗ୍ରର୍ତ ିହାସଲ ପଯର ହିଁ ରାଜୟ 
ସରକାରଙୁ୍କ ପାଣ୍ଠ ିଯ ାର୍ାଇ ଦଆି ିବ । 

 

         ୧୧॰ ଯବୈଷ ିକ ସମବଳ ସହା ତା: 
 

୧୧.୧: ଜାତୀ  ସ୍ତରଯର, ଯ ାଜନାର ଯବୈଷ ିକ ସମବଳ ସହା ତା ,ଜାତୀ  ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନ ନ ଓ ପଞ୍ଚା ତରିାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ,           
(NIRD & PR), ହାଇଦ୍ର୍ାବାଦ, ଯ ାର୍ାଇଯବ।  

୧୧.୨: ଯସହପିର,ିରାଜୟ ଓ ଜଲି୍ଲା ସ୍ତରଯର , ରାଜୟ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନ ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ,(SIRD), ଭୁବଯନଶ୍ୱର /ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନ ନ ଓ              
ପଞ୍ଚା ତ ି ରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ, (NIRD& PR), ହାଇଦ୍ର୍ାବାଦର ସମ୍ପ୍ରସାରତି ତାଲିମ ଯକନ୍ଦ୍ର (Extainsion               
Training Centre) କମିବା ରାଜୟ / ଯକନ୍ଦ୍ର ର୍ାସତି ଅଞ୍ଚଳ ୋରା ଚ ନ ଓ ଚହି୍ନତି  ଅନୟ ଯକୌଣସ ିତ ିସମ୍ପନ୍ନ                
ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯ ାଜନାରକା ଶୟକାରିତ ପାଇଁ ଯବୈଷ ିକ  ସମବଳ ସହା ତା ଯ ାର୍ାଇଯଦଯବ ।  

  ୧୧.୩:  ଏହ ିଅନୁଷ୍ଠାନ ର୍ୁଡକି ଅନୟାନୟ ବଷି  ମଧ୍ୟଯର ନମିନ ଲିଖିତ କା ଶୟ ର୍ୁଡକୁି ସମ୍ପାଦନ କରିଯବ:  
               ୧. ରାଜୟ ସରକାରୀ କମଶଚାରୀ ମାନଙ୍କର  ଓ  ଜଲି୍ଲା ସ୍ତରର ମୁଖ୍ୟ କମଶକତ୍ତଶା ମାନଙ୍କ                  

                   ଅଭିମଖୁ୍ୀକରଣ (orientation), 
   ୨. ବଭିିନ୍ନ ସ୍ତରର ସରକାରୀ କମଶଚାରୀ ମାନଙ୍କର ଓ  ମଖୁ୍ୟ କମଶକତ୍ତଶା ମାନଙ୍କ            

                  ତାଲିମ ପରମିାପକ-ମାନ ପ୍ରସୁ୍ତତ,ି 
୩. ଉପା   କରବିା,କା ଶୟକାରୀ କରବିା ଓ ସମ୍ପାଦନା କରିବାଯର ସମୃ୍ପକ୍ତ  ସମସ୍ତ ସ୍ତରର ମଖୁ୍ୟ                                                    
କମଶକତ୍ତଶା ମାନଙୁ୍କ ତାଲିମ  ଯଦବା ।  

 

       ୧୨॰ ତାଲିମ ଓ ଦକ୍ଷତା ବକିାର୍ : 
 

 PMGAY ଗ୍ରାମ ର୍ୁଡକିଯର  ଯକନ୍ଦ୍ରୀ  ଓ ରାଜୟ ଯ ାଜନାର ଚାଲୁଥିବା (on going) ପ୍ଳାନ ସ୍କୀମ ଏକାଭିମୁଖି 
କା ଶୟକାରିତାଯର  ଗ୍ରାମର ଆବର୍ୟକତାର୍ୁଡକି ଚହି୍ନଟ, PMAGY ଗ୍ରାମର୍ୁଡକିର ଉନ୍ନତ ିପ୍ରସଙ୍ଗଯର ସମସ୍ତ ଯକନ୍ଦ୍ରୀ  ଏବଂ ରାଜୟ 
ପ୍ଳାନ ସ୍କୀମକୁ ରୃ୍ଙ୍ଖଳତି ଭାଯବ ତାଲିକାଭୂକ୍ତ କରବିା ଏବଂ ଯସହପିରି ଗ୍ରାମ ବକିାର୍ ଯ ାଜନା (VDP)ର ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିବା ଦରକାର 
କରବି। ଯତଣୁ PMGAY ର ଯ ାଜନା,କା ଶୟକାରିତା ଓ ସମ୍ପାଦନା ଦାଇତ୍ଵ ଥିବା ବୟକି୍ତବଯିର୍ଷ / ଅନୁଷ୍ଠାନ (bodies) ମାନକ 
ୋରା ଉପଯରାକ୍ତ ପ୍ରଯତୟକ ଯ ାଜନାର  ଯମୌଳକି ଯବୈର୍ଷି୍ଠୟ ସମ୍ପକଶଯରଏକ ପରଷି୍କାର ବୁଝାମଣାର ବକିାର୍ ଦରକାର କରୁଛ।ି ରାଜୟ 
ସରକାର, ଯବୈଷ ିକ ସମବଳ ସହା ତା ଯ ାର୍ଉଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କ ସହା ତାଯର ଯ ାଜନାର ସବୁ ସ୍ତରର କା ଶୟକତ୍ତଶା ମାନଙୁ୍କ 
ଆବର୍ୟକୀ  ତାଲିମ ଯଦବ ଓ ଦକ୍ଷତା ବକିାର୍ କରବି । 

 
 

 
 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା  ମାର୍ଶ ଦର୍କିା  ପୃଷ୍ଠା -୧୦ 

 



 

       ୧୩॰ ସଯଚତନତା ଜାର୍ରଣ ଓ ପ୍ରଚାର : 
ଯ ାଜନାର ବୟାପକ  ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ,ଚ ନ ଯହାଇଥିବା ଗ୍ରାମ  ସମୃ୍ପକ୍ତ ପଞ୍ଚା ତ ସମିତ ି  ଜଲି୍ଲା ର୍ୁଡକିଯର ସଚୂନା, ର୍କି୍ଷା ଓ 
ଯ ାର୍ାଯ ାର୍ (IEC)  ମାଧ୍ୟମଯର ସଯଚତନତା ଜାର୍ରଣ ର ଦାଇତ୍ଵ ରାଜୟ / ଯକନ୍ଦ୍ର ର୍ାସତି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରର୍ାସନ ଯନଯବ । 
ଏହାବୟତୀତ, ବଭିିନ୍ନ ସାମାଜକି-ଅର୍ଶଯନୈତକି ସଯଙ୍କତକ ସ୍ଵାସ୍ଥୟବଜି୍ଞାନ,ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ଓ ପୃଷ୍ଟି ଇତୟାଦ ିସମ୍ପକତି ଦୃଷ୍ଟିଯକାଣର ସାମାଜକି ବାତ୍ତଶା  
ପ୍ର ଟ ଯହାଇପାରବି । 

 
୧୪॰ ଯକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜୟ ସ୍ତରୀ  ଉପଯଦଷ୍ଠା କମିଟ:ି 
 

୧୪.୧ ଯ ାଜନାର ସବଶାଙ୍ଗ / ସାମଗ୍ରୀକ ପର୍ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ସମ୍ପାଦନା ପାଇ,ଁ ଯକନ୍ଦ୍ରୀ  ଏବଂ ରାଜୟ ସ୍ତରୀ   ଉପଯଦଷ୍ଠା କମିଟ ି
ର୍ଠନ କରା ିବ। ଯକନ୍ଦ୍ର ସାମାଜକି ନୟା  ଓ ସର୍କି୍ତକରଣ ବଭିାର୍  ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯକନ୍ଦ୍ରୀ  ଉପଯଦଷ୍ଠା କମିଟରି ମୁଖ୍ୟ ରହଯିବ । 
ରାଜୟ ସାମାଜକି ନୟା  ଓ ସର୍କି୍ତକରଣ ବଭିାର୍  ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜୟ ଉପଯଦଷ୍ଠା କମିଟରି ମୁଖ୍ୟ ରହଯିବ। ଏହ ିକମିଟ ିର୍ୁଡକିଯର 
ସମୃ୍ପକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳ / ବଭିାର୍ /ଅନୁଷ୍ଠାନ (bodies)ର ପ୍ରତନିଧିିମାନଙ୍କ ବୟତୀତ ଉପ ୁକ୍ତ ଜନ ପ୍ରତନିଧିି ମାଯନ ସଭୟ 
ରହଯିବ। ଯକନ୍ଦ୍ରୀ  ଏବଂ ରାଜୟ ସ୍ତରୀ  ଉପଯଦଷ୍ଠା କମିଟ ିର୍ଠନ ପରରି୍ଷି୍ଠ-୭ (Annexure- VII) ଯର ରହଛି।ି  

  ୧୪.୨ ପ୍ରତ ିତନି ିମାସଯର ର୍ଯର ଉପଯଦଷ୍ଠା କମିଟରି ଯବୈଠକ ଯହବ କନୁି୍ତ ବଷଶକୁ ଦୁଇ ର୍ରରୁ  କମ୍ ଯହବନାହିଁ ଏବଂ ନମିନ  
             ଲିଖିତ କା ଶୟ ର୍ୁଡକୁି ସମ୍ପାଦନ କରିବ ।  

୧. ଯବୈଠକର ଯଦୈନନ୍ଦନି ନୀତ ିବଷି  କୁ ସଯମବାଧିତ କରବିା,ଏବଂ ଯ ାଜନାର କା ଶୟକାରିତାଯର  ଏକାଭିମଖୁ୍ତା କୁ 
ନଶିି୍ଚତ କରିବା ।  

   ୨. ଯ ାଜନାର ସୃଙ୍ଖଳା ପରିଚାଳନା କା ଶୟକାରିତା ଏବଂ   
   ୩. ସମ  କୁ ସମ  କା ଶୟକାରିତା ଅନୁରୂପକ ନଯିୟଶର୍ାବଳ ିଜାରକିରବିା ।  
 

        ୧୫॰ ଯକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜୟ ସ୍ତରୀ  ପ୍ରଚଳନ-ତର୍ା-ନ ିନ୍ତ୍ରଣ କମିଟ ି(steering-cum-monitoring): 
 
       ୧୫.୧:  ଯକନ୍ଦ୍ର ଓ  ରାଜୟ ସ୍ତରଯର ପ୍ରଚଳନ-ତର୍ା-ନ ିନ୍ତ୍ରଣ କମିଟ ିସ୍ଥାପନ ଯହବ  ଯ ଉଟଁା କ ିନମିନ ଲିଖିତ  କା ଶୟ ର୍ୁଡକୁି    

 ସମ୍ପାଦନ କରିବ। 
୧. ଯବୈଠକର ଯଦୈନନ୍ଦନି ନୀତ ିବଷି  କୁ ସଯମବାଧିତ କରବିା,ଏବଂ ଯ ାଜନାର   କା ଶୟକାରିତାଯର ଏକାଭିମୁଖ୍ତା କୁ 

ନଶିି୍ଚତ କରିବା ।  
    ୨. ଯ ାଜନାର ସୃଙ୍ଖଳା ପରିଚାଳନା କା ଶୟକାରିତା ଏବଂ 
    ୩. ସମ  କୁ ସମ  କା ଶୟକାରିତା ଅନୁରୂପକ ନଯିର୍ଦ୍ଶର୍ାବଳ ିଜାରିକରିବା ।  

                  ୧୫.୨:  ଯକନ୍ଦ୍ର ଓ  ରାଜୟ ସ୍ତରଯର ପ୍ରଚଳନ-ତର୍ା-ନ ିନ୍ତ୍ରଣ କମିଟ ିର୍ଠନ ପରିର୍ଷି୍ଠ-୮ (Annexure-VIII) ଯର ରହଛି।ି ପ୍ରତ ି
ତନି ିମାସଯର ର୍ଯର କମିଟରି ଯବୈଠକ ଯହବ କନୁି୍ତ ବଷଶକୁ ଦୁଇ ର୍ରରୁ କମ୍   ଯହବନାହିଁ ।  

 
       ୧୬॰ ରାଜୟ, ଜଲି୍ଲା ଓ ଗ୍ରାମ ସ୍ତରଯର PMAGY ଏକଭିମୁଖିତା କମିଟ:ି 
 

୧୬.୧: ଯ ାଜନାର ସେଳ କା ଶୟକାରିତା ପାଇଁ  PMAGY ଏକଭିମୁଖିତା କମିଟରି୍ୁଡକିର ଏକ ର୍ୁରୁତ୍ଵପୂଣଶ ଭୂମିକା ରହଛି ି । 

କମିଟରି୍ୁଡକି ନଶିି୍ଚତ କରିଯବ ଯ  PMAGY ପାଣ୍ଠ ି  ‘ରୂ୍ନୟସ୍ଥାନ’ ପରୂଣ (Gap filling) ଉଯର୍ଦ୍ର୍ୟ ଯର ଲାରି୍ଛ ି
ଯ ଯତଯବଯଳ ବଭିିନ୍ନ ଯକନ୍ଦ୍ରୀ  ଓ ରାଜୟ ଯ ାଜନା ର୍ୁଡକିର ଏକୀଭିମଖୁିତା ୋରା ଭିତି୍ତଭୂମ ି ଓ ସାମାଜକି-ଅର୍ଶଯନୈତକି 
ସଯଙ୍କତକର୍ୁଡକି ପରପିକ୍ଵତା  ହାସଲ ଯହାଇଛ ି। 

 
 
 
 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା  ମାର୍ଶ ଦର୍କିା  ପୃଷ୍ଠା -୧୧ 

 



 
 
 

୧୬.୨:  ଏକାଭିମୁଖିତା କମିଟ ିରୁ୍ଡକି ମଧ୍ୟ ନଶିି୍ଚତ କରିଯବ ଯ  ଆବର୍ୟକତା ନରି୍ଦ୍ଶାରଣ ସୂଚନା ଆକୃତି୍ତ- ୧,୨,୩  (କ)  ଏବଂ 
୩(ଖ୍) {(Format-I, II, III (A) & III(B)} ଅନୁସାଯର ପାଳନକରା ାଉ ଅଛଏିବଂ ଯସହ ି  ଶୟାନୁଷ୍ଠାନ 
ଯ ାଜନା ଓ ଅଗ୍ରର୍ତ ିବବିରଣୀ, ସୂଚନା ଆକୃତି୍ତ - ୭ ଓ ୮  (Format-VII & VIII) ଅନୁସାଯର ନ ିନ୍ତ୍ରତି 
ଯହଉଛ।ି ସଂଯକ୍ଷପଯର, ଏକାଭିମୁଖିତା କମିଟ ି ରୁ୍ଡକି ଯ ାଜନାର ଉଭ   କା ଶୟକାରିତା ଓ ସମ୍ପାଦନା ପାଇଁ ଦା ୀ 
ରହଯିବ । 

       ୧୬.୩:  ପ୍ରମୂଖ୍ ର୍ାସନ ସଚବି,ସମାଜ କଲୟାଣ ବଭିାର୍, ରାଜୟ PMAGY ଏକଭିମୁଖିତା କମିଟରି   ମୂଖ୍ୟ ଏବଂ ଅନୟାନୟ 
ସମୃ୍ପକ୍ତ ବଭିାର୍ ଯ ଉଁମାନଙ୍କ ସହତି ଏକାଭିମୁଖିତା ରକାର,ସଭୟରହଯିବ। ଯସହପିରି ଜଲି୍ଲାପାଳ,  ଜଲି୍ଲା PMAGY 
ଏକାଭିମୁଖିତା କମିଟରି ମୁଖ୍ୟ ଏବଂଅନୟାନୟସମୃ୍ପକ୍ତ ବଭିାର୍, ସଭୟରହଯିବ। 

୧୬.୪:  ସରପଞ୍ଚ , ଗ୍ରାମୟ PMAGY ଏକାଭିମୁଖିତା କମିଟରି ମୁଖ୍ୟ , ପଞ୍ଚା ତର ସମସ୍ତ  ଅନୁସୂଚତି ଜାତରି   ବୟକି୍ତ ଏବଂ 
ଯପସା ଅଧିକାରୀ (Line officials)ଅର୍ଶାତ ଅଙ୍ଗନବାଡ ିକମଶୀ,ଆର୍ା କମଶୀ ସଭୟ ରହଯିବ । ଏହ ିକମିଟ ିଗ୍ରାମର 
ଆବର୍ୟକତା ନରି୍ଦ୍ଶାରଣ, ମୂଳ ତର୍ୟ ସଂଗ୍ରହ,VDP ପ୍ରସୁ୍ତତ ି  ତର୍ା ଯ ାଜନାର କା ଶୟକାରିତା ଓ ସମ୍ପାଦନା ପାଇଁ 
ଦା ୀ ରହଯିବ । ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚ ତର ଜଯଣ ଅନୁସୂଚତି ଜାତରି ସଭୟ,  ିଏକ ିକମିଟରି ସମ୍ପାଦକ-ସଭୟ (Member 
Secretary) ଯହଯବ ଓ କମିଟକୁି ସହା ତା କରିଯବ ।  

୧୬.୫:  ତନି ିଯର୍ାଟ ିଏକାଭିମୁଖିତା କମିଟରି ର୍ଠନ ସୂଚନା ଆକୃତି୍ତ-୯(Format-IX) ଅନୁସାଯର ଯହବ । ରାଜୟ ସ୍ତରୀ  
ଏକାଭିମୁଖିତା କମିଟ ିର ଯବୈଠକ ପ୍ରତ ିତନି ିମାସଯର ର୍ଯର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଯହବାକୁ ଥିଲା ଯବଯଳ, ଜଲି୍ଲା ଓ ଗ୍ରାମ ସ୍ତରୀ  
ଏକାଭିମୁଖିତା କମିଟରି ଯବୈଠକ, ଯ ାଜନାର ମସୃଣ / ଅବାଧ କା ଶୟକାରିତା ପାଇଁ  ପ୍ରତମିାସଯର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଯହବା 
ଦରକାର।  

 

      ୧୭॰ ବଭିିନ୍ନ ସ୍ତରର କା ଶୟକ୍ରମ ନଯିୟଶର୍କ (Programme Director) ମାଯନ: 
 

ଯକନ୍ଦ୍ର ଓ  ରାଜୟ ସ୍ତରୀ  ପ୍ରଚଳନ-ତର୍ା-ନ ିନ୍ତ୍ରଣ କମିଟରି ସମ୍ପାଦକ-ସଭୟ ମାଯନ ,  ର୍ାକ୍ରଯମ ଜାତୀ  ଓ ରାଜୟ 
PMAGYର  କା ଶୟକ୍ରମ ନଯିୟଶର୍କ ଭାଯବ କା ଶୟ କରିଯବ । ଯସହପିରି ଜଲି୍ଲାପାଳ ଜଲି୍ଲା ସ୍ତରୀ  କମିଟରି କା ଶୟକ୍ରମ 
ନଯିୟଶର୍କ ରହଯିବ, ତାଙୁ୍କ ସହା ତା ଯଦବାପାଇଁ ଅତରିିକ୍ତ ଜଲି୍ଲା ଦଣ୍ଡାଧିକାରୀ (Aditional Dist. Magistrate / 
ADM) ପାହୟାର ଅଧିକାରୀ କମିବା ଜଲି୍ଲା ପାଞ୍ଚା ତ/ଜଲି୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ କା ଶୟ ନବିଶାହୀ ଅଧିକାରୀ ରହଯିବ । ଗ୍ରାମ 
ସ୍ତରଯର, ସରପଞ୍ଚ, କା ଶୟକ୍ରମ ନଯିୟଶର୍କ ଭାଯବ କା ଶୟ କରିଯବ। ଯ ାଜନାର ସେଳ  କା ଶୟକାରିତା ପାଇଁ କା ଶୟକ୍ରମ 
ନଯିୟଶର୍କ ଉତ୍ତରଦା ୀ ରହଯିବ ଓ କା ଶୟକାରିତାର ସମ  ସୀମା ପରବତ୍ତଶୀ ଅନୁଯେଦ-୧୮ଯର ବହିତି କରା ାଇଛ ି।  
 

      ୧୮॰  ସମ  ସୀମା ପ୍ରଣ ନ: 
 

 ୧୮.୧: ନୂତନ ଗ୍ରାମରୁ୍ଡକି ପାଇଁ PMAGY ପାଣ୍ଠ ି ବନିଯି ାର୍ର ସମ  ସୀମା ପାଣ୍ଠ ି ଦଆି ିବା ତାରିଖ୍ରୁ  ଦୁଇ ବଷଶ 
ରହବି ଓ ଏକ  ବଷଶ ,ଅତରିିକ୍ତ ଯକ୍ଷପଯର (Round) ପାଣ୍ଠ ି ଦଆି ାଇଥିବା ଗ୍ରାମରୁ୍ଡକି ପାଇଁ ରହବି । 
ଏକାଭିମୁଖି କା ଶୟକାରିତା, ଏହାସଯତ୍ଵ , ମୂଳ “ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ” ମହତ୍ତ୍ଵର ରକ୍ଷଣା ଯବକ୍ଷଣର ନଶିି୍ଚତ କରିବା  ଏବଂ 
ସମ୍ପାଦନକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ ରୁ୍ଡକିଯର ସି୍ଥରୀକରଣ ଓ ଉନ୍ନ ନ ପାଇଁ ଅନ୍ତତିଃ ଚ ନ ଯହାଇଥିବା ସମସ୍ତ 
ଗ୍ରାମରୁ୍ଡକିଯର ପାଇଁ ଅଧିକ ତନି ିବଷଶ ପାଇଁ ଚାଲୁ ରହବି।    

 
 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା  ମାର୍ଶ ଦର୍କିା  ପୃଷ୍ଠା -୧୨ 



   
 ୧୯॰ ସମ୍ପାଦନା କା ଶୟ ପ୍ରଣାଳୀ: ଅଗ୍ରର୍ତ ିବବିରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନା,ସମ୍ପାଦନା,ସୂଚନା ପ୍ରଣାଳୀ ପରିଚାଳନା   (MIS), ମାନ 

ନରୂିପଣ ଓ ସାମାଜକି ସମୀକ୍ଷା: 
          ୧୯.୧: ଜଲି୍ଲା ସ୍ତରଯର ଚ ନ ଯହାଇଥିବା ପ୍ରଯତୟକ ଗ୍ରାମର ମାସିକ ଅଗ୍ରର୍ତ ିବବିରଣୀ (MPR) ସୂଚନା ଆକୃତି୍ତ- ୪,୫ ଓ 

୬(Format-IV,V &VI)  ଅନୁସାଯର ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ, କା ଶୟକ୍ରମ ନଯିର୍ଦ୍ଶର୍କଙ୍କ ଦାଇତ୍ଵ ରହବି । ତାହା ସହତି, 
ରାଜୟ PMAGY କା ଶୟକ୍ରମ ନଯିର୍ଦ୍ଶର୍କ ସୂଚନା ଆକୃତି୍ତ-୭ (Format-VII) ଅନୁସାଯର ମାସିକ ଅଗ୍ରର୍ତ ି
ବବିରଣୀ (MPR) ପ୍ରଦାନ କରିବା ଯବଯଳ, ଜଲି୍ଲା PMAGY କା ଶୟକ୍ରମ ନଯିର୍ଦ୍ଶର୍କ, ସୂଚନା ଆକୃତି୍ତ-
୭(Format-VII) ଅନୁସାଯର ମାସିକ ଅଗ୍ରର୍ତ ିବବିରଣୀ (MPR) ପ୍ରଦାନ କରିଯବ । ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଆକୃତି୍ତ-୧ 
ରୁ ୭  (Format- I to VII) ପରିର୍ଷି୍ଠ-୧୦ (Annexure- X) ଯର ରହଛି ି।  

       ୧୯.୨:   ଯ ାଜନା ଅନ୍ତର୍ଶତ କା ଶୟ ସମ୍ପାଦନର ପୁନବଯିଲାକନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ବଭିିନ୍ନ କମିଟ ିରୁ୍ଡକି ୋରା  ସମ  କୁ 
ସମ    କରା ିବ ।  

 ୧୯.୩:  ଯର୍ାଟଏି େଳପ୍ରଦ ଯକନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ “ପରିଚାଳନା ସୂଚନା ପ୍ରଣାଳୀ”  (Management  Information 
System,MIS) ସ୍ଥାନତି ଯହବ,ଯ ଉଁଟା କ ିଚ ନ ଯହାଇଥିବା ଗ୍ରାମ ରୁ୍ଡକିର ସମ୍ପାଦନକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକରୁ୍ଡକିର 
ଆଧାର ଯରଖ୍ା ମୂଲୟ  (baseline  value) ସହତି କମୁ୍ପଟରୀକୃତ ତର୍ୟାବଳି ରୁ୍ଡକୁି  ଆ ତ କରିବ । 
PMAGY ର ହସ୍ତଯକ୍ଷପ (Interventions) ଆରମ୍ଭ ଯହବ ପଯର ଏହ ି ସଯଙ୍କତକ ରୁ୍ଡକିର ଉନ୍ନତକୁି 
ସାମ ିକ ଭାଯବ (Periodically) ସମ୍ପାଦନ କରାଯହବ । ଗ୍ରାମର କା ଶୟକ୍ରମରୁ୍ଡକିର କା ଶୟକାରିତାର ଅଗ୍ରର୍ତ ି 
 ାହା  ବଭିିନ୍ନ ଯ ାଜନାରୁ୍ଡକିଯର ବୟବସ୍ଥା କରା ାଇଛ,ି  ାହାର ଏକାଭିମୁଖି କା ଶୟକାରିତା ହାସଲ ଯହାଇଛ ିଯବାଲି 
କୁହା ିବ, ‘ରୂ୍ନୟସ୍ଥାନ’ ପୂରଣ (Gap filling) ଉପାଦାନ ଅନ୍ତର୍ଶତ ଯ ଉଁ କା ଶୟକଳାପରୁ୍ଡକି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ 
କରା ାଇଛ,ି ଯସରୁ୍ଡକିର ସମ୍ପାଦନା ପାଇଁ  ଏହ ି ପରିଚାଳନା ସୂଚନା ପ୍ରଣାଳୀ  (MIS) ମଧ୍ୟ ବୟବହାର ଯହବ ।  

୧୯.୪      ଯ ାଜନା ଅନ୍ତର୍ଶତ ‘ପ୍ରର୍ାସନକି ଖ୍ଚ୍ଚଶ’  ରୁ  ପରିଚାଳନା ସୂଚନା ପ୍ରଣାଳୀ  (MIS)ର ବକିାର୍ ଓ କା ଶୟକାରିତା ପାଇଁ  
ଖ୍ଚ୍ଚଶ ଓ    ନମିନ ଲିଖିତ ଜନିଷି ପାଇଁ ବନିଯି ାର୍ ଯହବ।   

  ୧.  ଯ ାଜନା  ପାଇଁ ଉପ ୁକ୍ତ ପରିଚାଳନା ସୂଚନା ପ୍ରଣାଳୀ  (MIS) ର ବକିାର୍ ।  
     ୨. ପରିଚାଳନା ସୂଚନା ପ୍ରଣାଳୀ  (MIS) ର ଚାଳନା ପାଇଁ ସ୍ଵଳ୍ପ ମିଆଦ ିଚୁକି୍ତଯର   ର୍ା ଯ ାର୍ୟ 

ଯକୌର୍ଳୀ    ଜନର୍କି୍ତ ଭଡାଯର ଆଣିବା । 
  ୩.  ଯ ଉଁଠ ିଅତୟନ୍ତ ଆବର୍ୟକ,ଇଣ୍ଟରଯନଟ ସଂଯ ାର୍ ସଂଯ ାର୍ୀକରଣ ସହତି               

  କମୁ୍ପୟଟର ସୁବଧିାବୟବସ୍ଥା ।  
୧୯.୫     ସ୍ଵାଧୀନଭାଯବ ଯ ାଜନାର ମାନ ନରୂିପଣର ଦାଇତ୍ଵ, ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନ ନ କମିବ ସାମାଜକି ବଜି୍ଞାନ କମିବା  ପରିଚାଳନା 

ଇତୟାଦ ି  ଯକ୍ଷତ୍ରଯର କା ଶୟ କରୁଥିବା ଖ୍ୟାତ ିସମ୍ପନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ୍ଡକି  ମାଧ୍ୟମଯର କରା ିବ । 
୧୯.୬     PMAGYର ସାମାଜକି ସମୀକ୍ଷା (Social audit) ଦାଇତ୍ଵ  ଗ୍ରାମସଭା ଗ୍ରହଣ କରିବ,  ାହା ଜାତୀ  ଗ୍ରାମ 

ନ ୁିକି୍ତ ନଶିି୍ଚତ  ଆଇନ-୨୦୦୫ (NREGA-2005) ଅନ୍ତର୍ଶତ ଧାରା-୧୭ ଯର କରିବା ଆବର୍ୟକ ।  
 
 
 
 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା  ମାର୍ଶ ଦର୍କିା  ପୃଷ୍ଠା -୧୩ 

 
 

 

 

 



 

 

୨୦॰ ସଯବଶାତ୍ତମ ନବିଶାହ ପାଇଁ ଯକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜୟ ସ୍ତରୀ  ପୁରସ୍କାର : 
 

ରାଜୟ ରୁ୍ଡକୁି, ଯସମାନଙ୍କ ରାଜୟଯର ଯ ାଜନାକୁ ସଯବଶାତ୍ତମ ଭାଯବ କା ଶୟକାରୀ କରିବାକୁ  ଉତ୍ସାହତି କରିବା ପାଇଁ   ପ୍ରଯତୟକ 
ରାଜୟ / ଯକନ୍ଦ୍ର ର୍ାସିତ ଅଞ୍ଚଳର (ଚ ନ ଯହାଇଥିବା ୫୦ ଟ ିଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରୁ ଯର୍ାଟଏି) ତନିଯିର୍ାଟ ିପ ଶୟନ୍ତ ସଯବଶାତ୍ତମ ନବିଶାହ ଗ୍ରାମକୁ, 
ମନ୍ତ୍ରଣାଳ  ୋରା ର୍ଠତି ଏକ ଉପାଧିପ୍ରାପ୍ତ ଚ ନ କମିଟ ିୋରା ସଜ୍ଞା-କୃତ ପରିମାପକଯର ଚ ନ କରା ିବ । ଏହ ିଉଯର୍ଦ୍ୟର୍ଯର, 
ଚ ନ ଯହାଇଥିବା ପ୍ରଯତୟକ ଗ୍ରାମ ରୁ୍ଡକୁି ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦଆି ିବ । ତତ୍ପଯର, ଏହ ିଗ୍ରାମ ରୁ୍ଡକି ମଧ୍ୟରୁ ତନିଯିର୍ାଟ ି
ଗ୍ରାମକୁ   ଦର୍ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜାତୀ  ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ଚ ନ କରା ିବ ।  

   

 
 

   

                                                   ଅନୁଯେଦ -୧.୨ ଦ୍ର୍ଷ୍ଟବୟ  

ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମି୍ବଧାନକି ବୟବସ୍ଥା  
 ସମି୍ବଧାନର ଭାର୍  କ୍ର॰ସଂ॰  ଧାରା  ସଂଯକ୍ଷପଯର  ଧାରା ଯର ଥିବା ବୟବସ୍ଥା 

(୧) (୨) (୩) (୪) 

୩॰ ଯମୌଳକି 
ଅଧିକାର  

ସାମାଜକି ରକ୍ଷା ଉପା ରୁ୍ଡକି 
୧. ୧୭ ଅସୃ୍ପର୍ୟତା ବଯିଲାପ /ଉଯେଦ ।  

୨. ୨୫(୨)(ଖ୍) 
ସବୁ ଯେଣୀ /ବର୍ଶ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ସ୍ଵରୂପର ହନୁି୍ଦ ଧମଶୀ  ଅନୁଷ୍ଟାନ ଉନୁ୍ନକ୍ତ 
କରିବା । 

ର୍କି୍ଷା ,ଅର୍ଶନୀତ ିଓ ନଯି ାଜନ ସମ୍ପକଶୀ   ରକ୍ଷା ଉପା  

 ୩. 
 ୧୫(୪) ଓ 
(୫) 

ସାମାଜକି ଓ ର୍କି୍ଷାର୍ତ ଭାଯବ ପଛୁଆ ଯେଣୀ,ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ିଓ ଅନୁସୂଚତି ଜନଜାତ ି
ମାନଙ୍କର ର୍କି୍ଷାନୁଷ୍ଟାନଯର  ପ୍ରଯବର୍ ପାଇଁ  ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବୟବସ୍ଥା  

 ୪. (କ)  ୧୬(୪) 
ଜନସାଧାରଣ ଯସବକ ପଦବୀଯର ନ ୁିକି୍ତ ନମିଯନ୍ତ  ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ିତର୍ା ଅନୁସୂଚତି 
ଜନଜାତ ିବର୍ଶ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ  

     (ଖ୍)  ୧୬(୪କ ) ଜଣ ସାଧାରଣ  ଯସବା  ପଯଦାନ୍ନତ ିସମ୍ପକଶୀ   ସଂରକ୍ଷଣ  

     (ର୍)  ୧୬ (୪ଖ୍) 
ପଡରିହଥିିବା ଖ୍ାଲି ପଦବୀ ରୁ୍ଡକୁି ଧାରା ୧୬(କ) ଓ ୧୬(୪ଖ୍) ଉଯଦର୍ୟଯର ୫୦ 
% ସଯବଶାଚ୍ଚ  ସୀମା  ଅନ୍ତଭଶୁ କ୍ତ ନକରି ଭିନ୍ନ ଯେଣୀ ଭାଯବ ର୍ଣୟ କରିବା  

୪॰ ରାଜୟ ନୀତ ି
ନଯିଦଶର୍ାବଳରି  
 ମୂଳତତ୍ଵ    ୫.  ୪୬ 

“ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ି , ଅନୁସୂଚତି ଜନଜାତ ି ଓ ଅନୟାନୟ ଦୁବଶଳ ଯେଣୀର ଯଲାକମାନଙ୍କ  
ର୍କି୍ଷାର୍ତ ଓ ଅର୍ଶଯନୈତକି ପଯଦାନ୍ନତ ି। 
ରାଜୟର  ଦୁବଶଳ ଯେଣୀର ଯଲାକମାନଙ୍କ  ର୍କି୍ଷାର୍ତ ଓ ଅର୍ଶଯନୈତକି ସ୍ଵାର୍ଶକୁ ଯପ୍ରାତ୍ସାହନ 
ଯଦବା,ବଯିର୍ଷତିଃ ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ି , ଅନୁସୂଚତି ଜନଜାତ ିମାନଙୁ୍କ ସାମାଜକି ଅନୟା  
ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯର୍ାଷଣ ରୁ ସୁରକ୍ଷା ଯଦବା “। 

ରାଜଯନୈତକି  ସୁରକ୍ଷା ଉପା ରୁ୍ଡକି  
୧୬॰ ନରି୍ଦ୍ିଷ୍ଟ 
ଯେଣିମାନଙ୍କ ପାଇଁ 
ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବୟବସ୍ଥା 

 ୬.  ୩୩୦  ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ି, ଅନୁସୂଚତି ଜନଜାତ ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଲାକ ସଭାଯର ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ  

 ୭.  ୩୩୨ 
 ଅନୁସୂଚତି ଜାତ,ି ଅନୁସୂଚତି ଜନଜାତ ି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜୟ ବଧିାନ ସଭା ଯର ସ୍ଥାନ 
ସଂରକ୍ଷଣ 

 ୯॰ପଞ୍ଚା ତ  ୮ .  ୨୪୩    ଅନୁସୂଚତି ଜାତ,ି ଅନୁସୂଚତି ଜନଜାତ ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଚା ତ ସ୍ତରଯର ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ  

 ୯:କ॰ ନର୍ର ପାଳକିା   ୯ .  ୨୪୩ ନ (T) 
ଅନୁସୂଚତି ଜାତ,ି ଅନୁସୂଚତି ଜନଜାତ ି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନର୍ର ପାଳକିା ଯର ସ୍ଥାନ 
ସଂରକ୍ଷଣ  

ସୁରକ୍ଷା ଉପା ର୍ୁଡକୁି ନ ିନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା 
 ୧୬. ନରି୍ଦ୍ଷି୍ଟ 

ଯେଣୀ ମାନଙ୍କ 
ପାଇଁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର 
ବୟବସ୍ଥା  

 ୧୦ . 
  

 ୩୩୮  
  

 ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିପାଇଁ ଜାତୀ  କମରି୍ନ  
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                                                                                                                                                ପରିର୍ଷି୍ଟ -୨ 

                                                                                                                                   ଅନୁଯେଦ -୧-୩ ଦ୍ର୍ଷ୍ଟବୟ  
ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ିର କଲୟାଣ ପାଇ ଁସାମାଜକି ନୟା  ଓ ସର୍କି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳ ର ଯ ାଜନା ତାଲିକା  
 ର୍କି୍ଷାର୍ତ ଉନ୍ନତ ିପାଇ ଁଯ ାଜନା : 

 ସଯେଇ ଓ ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ହାନକିାରକ ବୃତି୍ତ ଯର ନଯି ାଜତି ଯଲାକଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ  ପାଇଁ ପ୍ରାକ ମାଟ୍ରକି-ଛାତ୍ରବୃତି୍ତ । 

 ନବମ ଓ ଦର୍ମ ଯେଣୀଯର ଅଧ୍ୟ ନ କରୁଥିବା ଅନୁସୂଚତି ଜାତରି ଛାତ୍ରମାନଙୁ୍କ ପ୍ରାକ -ମାଟ୍ରକି-ଛାତ୍ରବୃତି୍ତ । 

 ଅନୁସୂଚତି ଜାତରି ଛାତ୍ରମାନଙୁ୍କ ମାଟ୍ରକି ପରବତ୍ତଶୀ ଛାତ୍ର ବୃତି୍ତ  (PMS-SC)। 

 “ଉଚ୍ଚ ଯେଣୀଯର ଅଧ ନ” କରୁଥିବା ଅନୁସୂଚତି ଜାତରି ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାତ୍ରବୃତି୍ତ । 

 ଅନୁସୂଚତି ଜାତରି ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାତୀ  ଦାରି ାପାରି ଛାତ୍ର ବୃତି୍ତ। 

 ଅନୁସୂଚତି ଜାତରି ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାତୀ  ର୍ଯବଷଣା ଛାତ୍ର ବୃତି୍ତ। 

 ଅନୁସୂଚତି ଜାତରି ଓ ଅନୟାନୟ ପଛୁଆ ବର୍ଶର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦ ମୁକ୍ତ ଅନୁର୍କି୍ଷଣ ଯ ାଜନା  ବାବୁ 

ଜର୍ଜ୍ଜୀବନ ରାମ   ଛାତ୍ରାବାସ ଯ ାଜନା (BJRCY) । 

 ଅର୍ଶଯନୈତକି  ଉନ୍ନତ ିପାଇଁ ଯ ାଜନା : 
 

 ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ି(AWSC) କଲୟାଣ ପାଇଁ ଅର୍ଶ ବଣ୍ଟନ । 
 ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ିସବ-ପ୍ଳାନ (SCA  to SCSP) ପାଇଁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଯକନ୍ଦ୍ରୀ  ସହା ତା । 
 ହସ୍ତ ଚାଳିତ ସଯେଇବବାଲାଙ୍କ ପୁନିଃ ର୍ଇର୍ାନ ପାଇଁ  ଆତ୍ମ ନ ୁିକି୍ତ ଯ ାଜନା (SRMS) । 
 ଜାତୀ  ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ିଅର୍ଶ ଓ ଉନ୍ନତ ିନରି୍ମ (NSCFDC) ୋରା  ସଂଚାଳିତ ଯ ାଜନା । 
 ଜାତୀ  ସଯେଇ କମଶଚାରୀ ଅର୍ଶ ଓ ଉନ୍ନତ ିନରି୍ମ (NSKFDC) ୋରା ସଂଚାଳିତ ଯ ାଜନା । 
  ଡିଃ ଆଯମବଦକର ପ୍ରତଷି୍ଟାନ ୋରା  ସଂଚାଳିତ ଯ ାଜନା । 
 ରାଜୟ ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ିଉନ୍ନତ ିନରି୍ମ (SCDCs) ୋରା  ସଂଚାଳିତ ଯ ାଜନା । 
 ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ିପାଇଁ ଜମା ବର୍ଦ୍ଶକ ନଭିଶରତା ଯ ାଜନା । 
 ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ିପାଇଁ ସାହସିକ ପୁଞି୍ଜ ପାଣ୍ଠ ି। 

  ସାମାଜକି ସର୍କି୍ତକରଣ  ଯ ାଜନା  
 

     PCR Act,1955 ଓ SC & ST(POA) Act,1989 କୁ  କା ଶୟକାରୀ କରିବା ଯ ାଜନା ।  

     ଅନୁସୂଚତି ଜାତରି କଲୟାଣ  ପାଇଁ କା ଶୟ କରୁଥିବା ସ୍ଵଚ୍ଚାଯସବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙୁ୍କ ସହା ତା । 
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                 ପରିର୍ଷି୍ଠ-୩ 

                                                                                                                        ଅନୁଯେଦ ୧-୩ ଦ୍ର୍ଷ୍ଟବୟ  
 

              ବଯିର୍ଷତିଃ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳର ବକିାର୍ ପାଇଁ ପ୍ର ୁଜୟ ଅନୟାନୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳ ର ରୁ୍ରୁତ୍ଵପୂଣଶ କା ଶୟକ୍ରମ : 
କ୍ର॰ସଂ॰ ସମୃ୍ପକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳ   / ବଭିାର୍ କା ଶୟକ୍ରମର    ନାମ 

୧॰ ଜାତୀ  ଗ୍ରାମୀଣ ପାନୀ  ଜଳ ଓ ପରିମଳ 
ମନ୍ତ୍ରଣାଳ  

ଜାତୀ  ଗ୍ରାମୀଣ ପାନୀ  ଜଳ ଯ ାଜାନା 
ସବେ ଭାରତ ମିର୍ନ(SBM) 

୨॰ ମାନବ ସମବଳ ବକିାର୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳ  ସମଗ୍ର ର୍କି୍ଷା ଓ ମଧ୍ୟାନ୍ନ ଯଭାଜନ (MDM) 
ଜାତୀ  ସାକ୍ଷରତା ମିର୍ନ(NLM) 

୩॰ ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳ  ଜାତୀ  ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ମିର୍ନ 
ମିର୍ନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର୍ 
ଆ ୁଷମାନ ଭାରତ ଯ ାଜନା (ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆଯରାର୍ୟ ଯ ାଜନା - 
PMJAY) 
ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ଯ ାଜାନା 

୪॰ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନ ନ ବଭିାର୍,                                          
ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନ ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳ  

ଜାତୀ  ସାମାଜକି ସହା ତା କା ଶୟକ୍ରମ(NASP) 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସଯ ାଜନା (ଗ୍ରାମୀଣ) (PMAY-G) 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡକ ଯ ାଜନା (PMGSY) 
ଦୀନ ଦ ାଲ ଉପାଧ୍ୟା  ଅଯନ୍ତାଦ ଯ ାଜନା-ଜାତୀ   ଜୀବକିା ମିର୍ନ (NRLM) 
(DDU-NRLM) 
ମହାତ୍ମାର୍ନ୍ଧ ିଜାତୀ  ଗ୍ରାମୀଣ ନ ୁିକି୍ତ ନଶିି୍ଚତ ଅଧିନ ିମ(MGNREGA) 

୫॰ ର୍କି୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳ  ଦୀନ ଦ ାଲ ଉପାଧ୍ୟା  ଗ୍ରାମ ଯଜୟାତ ିଯ ାଜନା (DDUGJY) 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସହଜ ବଜୁିଳ ିହର  ର ଯ ାଜନା (Saubhagya) 
ଉନ୍ନତ ଜୀବନ ପାଇ ଁସମଯସ୍ତ ବୟ କରପିାରୁଥିବା  ଭଳ ିLED  ଓ ଉପକରଣ 
(UJALA) 

୬॰ ଯପଯଟ୍ରାଲି ମ ଓ ପ୍ରକୃତକି ବାଷ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳ  ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଵଳା (UJJAWALA)ଯ ାଜନା  

୭॰ ଅର୍ଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳ  ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଯ ାଜନା (PMSBY) 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ଯଜୟାତ ିବୀମା ଯ ାଜନା (PMJJBY) 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଧନ ଯ ାଜନା (PMJDY) 

୮॰ ଦକ୍ଷତା ବକିାର୍ ଓ ଉଯଦୟାକି୍ତକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳ  ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯକୌର୍ଳ ବକିାର୍ ଯ ାଜନା (PMKVY) 

୯॰ କୃଷ ିଓ କୃଷକ କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳ  ମୂତି୍ତକା ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ପତ୍ର (କାଡଶ) ଯ ାଜନା 
ରାଷ୍ଟ୍ରୀ  କୃଷ ିବକିାର୍ ଯ ାଜନା 
ଜାତୀ  ଉଦୟାନକୃଷ ିମିର୍ନ 
ଉତ୍ତର-ପୂବଶାଞ୍ଚଳ ଉଦୟାନକୃଷରି ସମନିବତ ବକିାର୍ ପାଇଁ ପ୍ର ୁକି୍ତ ମିର୍ନ (TMNE) 

୧୦॰ ଯବୈଦୁତକି ଓ ସଚୂନା ପ୍ର ୁକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳ  PMG-DISHA ଓ  ସାଧାରଣ ଯସବା ଯକନ୍ଦ୍ର 

୧୧॰ ଯ ାର୍ାଯ ାର୍  ମନ୍ତ୍ରଣାଳ  ଦୂର ସଂଚାର / ଭାରତ ଯନଟ(Net) /ଡାକ (ଯପାଷ୍ଟାଲ) ବୟାଙି୍କ 

୧୨॰ ମହଳିା ଓ ର୍ରୁି୍ ବକିାର୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳ  ସମନିବତ ର୍ରୁି୍ ବକିାର୍ ଯସବା (ICDS) 
 
 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା  ମାର୍ଶ ଦର୍କିା  ପୃଷ୍ଠା -୧୬ 

 

 



୧୩॰ େମ ଓ ନଯି ାଜନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳ  ର୍ରୁି୍ ଓ ମହଳିା େମ ସହା କ ଅନୁଦାନ 
ଦକ୍ଷତା ବକିାର୍ ଯପ୍ରରଣା 
କାରିର୍ରୀ ତାଲିମ ଯ ାଜନା 
ର୍କି୍ଷାନବସିତା ତାଲିମ ଯ ାଜନା 

୧୪॰ ଜଳ ସମ୍ପଦ , ନଦୀ ବକିାର୍ ଓ ର୍ଙ୍ଗା 
ସଂରକ୍ଷଣ(rejuvenation) ମନ୍ତ୍ରଣାଳ  

ଜଳଯସଚନ ସୁବଧିା ତ୍ଵରାନିବତ କା ଶୟକ୍ରମ (AIBP) 
ଜଳାେ  ରୁ୍ଡକିର ମରାମତ,ିନବୀକରଣ ଓ ପୁନିଃପ୍ରତଷି୍ଠା (RRR) 

୧୫॰ ଭୂ ସମବଳ ବଭିାର୍ ସମନିବତ ଜଳଛ ା ଉନ ନ କା ଶୟକ୍ରମ 

୧୬॰ ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର୍ ଓ ମାଧ୍ୟମ ଉଯଦୟାର୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳ  ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନ ୁିକି୍ତ ଉତ୍ପାଦନ କା ଶୟକ୍ରମ 

୧୭॰ ପଂଚା ତରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳ  ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅନୁଦାନ ପାଣ୍ଠ ି

୧୮॰ ନୂତନ ଓ ନବକିରଣୀ  ର୍କି୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳ  ଜାତୀ  ଜୀବବାଷ୍ପ (Biogas) ଓ ଖ୍ତସାର ପରିଚାଳନା କା ଶୟକ୍ରମ 
ଯସୌର ର୍କି୍ତ କା ଶୟକ୍ରମ 

୧୯॰ ବୟାଙ୍କ ରୁ୍ଡକି ଅଗ୍ରାଧିକାର ଅଞ୍ଚଳ ଋଣ କରିବା (priority Sector Lending) 
ଯଭଦାତ୍ମକ ହାର ସୁଧ ଯ ାଜନା (Differential Rate of 
Interest) 
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                                                                                                                                                         ପରିର୍ଷି୍ଠ-୪ 
                                                                                                                           ଅନୁଯେଦ -୧-୪ ଦ୍ର୍ଷ୍ଟବୟ  
                   ସଯବଶାପରି ଅନୁସୂଚତି ଜାତରି ଅବସ୍ଥା – ଜନସଂଖ୍ୟାର ବକିାର୍ ର (ପ୍ରତରି୍ତ): 

 ସଯଙ୍କତକ (ସଚୂନାର ଉତ୍ସ ଓ ପ୍ରାସଙି୍ଗକ ବଷଶ ସହତି ଲକ୍ଷସ୍ଥଳଯର ଥିବା ଦଳ ର ବୃତାଂର୍                                 
(Segment of Target 

group) 

ଅନୁସଚୂତି 
ଜାତ ି

ସମସ୍ତ 

୧॰ର୍କି୍ଷାର୍ତ 
ବକିାର୍ 

ସାକ୍ଷରତା ହାର (୨୦୧୧ ଜନର୍ଣନା)  ୬୬॰୧ ୭୩॰୦ 
ସୂ୍ଥଳ ନାମ ତାଲିକା ଭୁକ୍ତର ଅନୁପାତ ( ଚ ନ 
କରା ାଇଥିବା ର୍କି୍ଷାର୍ତ ପରସିଂଖ୍ୟାନ,MHRD,2006-
07) 

ପ୍ରାର୍ମିକ,  ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାର୍ମକି,                         
ମଧ୍ୟ ଇଙ୍ଗର ାଜ,ି ଉଚ୍ଚତର ର୍କି୍ଷା, 

୧୨୩॰୭ 
୭୫॰୬ 
୩୮॰୮ 
୯॰୩୫ 

୧୧୧॰୨ 
୭୩॰୬ 
୪୦॰୬ 
୧୨॰୪ 

ପାଠୟ ତୟାର୍ ହାର (ଚ ନ କରା ାଇଥିବା ର୍କି୍ଷାର୍ତ 
ପରସିଂଖ୍ୟାନ,MHRD,୨୦୦୬-୦୭) 

୧ମ  ରୁ   ୫ମ  ଯେଣୀ 
୧ମ  ରୁ   ୮ମ  ଯେଣୀ 
୧ମ  ରୁ ୧୦ମ  ଯେଣୀ 

୩୬॰୦ 
୫୩॰୦ 
୬୯॰୦ 

୨୫॰୪ 
୪୬॰୦ 
୫୯॰୯ 

୨॰ସ୍ଵାସ୍ଥୟ 
ଏବଂ ପୃଷ୍ଟ ି

ର୍ରୁି୍ ମୃତୁୟ ହାର (NFHS,2005-06)  ୫୦॰୭ ୪୧॰୫ 
ମାତୃ ମୃତୁୟ ହାର (NFHS,2005-06)      -- ୩୦॰୧ 
ଅନୁଷ୍ଟାନ ପ୍ରସବ (NFHS,2005-06)  ୩୨॰୯ ୫୧॰୦ 
ର୍ରୁି୍ମାନଙ୍କ ସମୂ୍ପଣଶ ଟୀକାକରଣ (NFHS,2005-06)  ୩୯॰୭ ୫୩.୮ 
ରକ୍ତ ହୀନତା ର୍କିାର ଯହାଇଥିବା ମହଳିା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ 
(NFHS,2005-06) 

 ୫୮॰୩ ୫୧॰୩ 

ରକ୍ତ ହୀନତା ର୍କିାର ଯହାଇଥିବା ର୍ରୁି୍ମାନଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ 
(NFHS,2005-06) 

 ୭୨॰୨ ୬୩॰୮ 

୩॰ଆର୍କି 
ବକିାର୍ 

 ଟଣା ପ୍ରବାହ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ (incidence of poverty) 
ଯ ାଜନା ଆଯ ାର୍,2004-05) 

ଗ୍ରାମୀଣ 
ସହରୀ 

୩୬॰୮ 
୩୯॰୯ 

୨୮॰୩ 
୨୫॰୭ 

ଭୂମହିନିତା ର ପ୍ରତରି୍ତ (NSSO,2004-05)  ୭୮॰୮ ୫୭॰୦* 
କମଶ ସମ୍ପାଦନା ଦଖ୍ଲର ହାରାହାରି ଆକାର (ଯହକଟର) 
(Agri। Census-2010-11) 

 ୦॰୮୦ ୧॰୧୫ 

୪॰ ଯମୌଳକି 
ସୁଖ୍ ସୁବଧିା 
ସହତି ପହଞ୍ଚ ି
ଥିବା 
ପରବିାରର 
ପ୍ରତରି୍ତ 

ନରିାପଦ ପାନୀ  ଜଳ (Sencus,2001)  ୮୧॰୧ ୭୯॰୨* 
ଯର୍ୌଚାଳ  (Sencus,2001)  ୨୩॰୭ ୪୨॰୩* 
ବଜୁିଳ ି(Sencus,2001)   ୪୪॰୩ ୬୧॰୪* 

                                                                                                                                                             *Non – SC/ST 
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                 ପରିର୍ଷି୍ଠ-୫ 
                                                                                                                         ଅନୁଯେଦ -୧-୫ ଦ୍ର୍ଷ୍ଟବୟ  

ସମୁଦା  ଜନସଂଖ୍ୟାରୁ  ଅନୁସୂଚତି ଜାତରି  ରାଜୟ ଭିତି୍ତକ ଭାର୍ 
ଯେଣୀ ହସିାବଯର ଅନୁସୂଚତି 
ଜାତ ିଜନସଂଖ୍ୟାର  ପ୍ରତରି୍ତ 

କ୍ର॰ସଂ॰ ରାଜୟ  / ଯକନ୍ଦ୍ର ର୍ାସତି ଆଞ୍ଚଳ ସମୁଦା  ଜନସଂଖ୍ୟାରୁ  ରାଜୟ / ଯକନ୍ଦ୍ର 
ର୍ାସତି ଆଞ୍ଚଳଯର ଅନୁସୂଚତି ଜାତରି  

ପ୍ରତରି୍ତ 
କ॰ ୨୦ ପ୍ରତରି୍ତରୁ ଅଧିକ ୧ ପଞ୍ଜାବ ୩୧.୯ 

୨ ଦଲି୍ଲୀ ର NCT (ଯକନ୍ଦ୍ର ର୍ାସତି ଅଞ୍ଚଳ ) ୨୬.୧ 
୩ ହମିାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଯଦର୍ ୨୫.୨ 
୪ ପଶି୍ଚମ ବଙ୍ଗଳା ୨୩.୫ 
୫ ଉତ୍ତର ପ୍ରଯଦର୍ ୨୧.୨ 
୬ ହରି ାଣ। ୨୦.୭ 

ଖ୍॰ ୧୫ -୨୦  ପ୍ରତରି୍ତ ୭ ତାମିଲନାଡୁ ୨୦.୦ 
୮ ଉତ୍ତରାଖ୍ଣ୍ଡ ୧୮.୭ 
୯ ଚଣ୍ଡୀର୍ଡ (ଯକନ୍ଦ୍ର ର୍ାସତି ଅଞ୍ଚଳ ) ୧୮.୮ 
୧୦ ତ୍ରପୁିରା ୧୭.୮ 
୧୧ ରାଜସ୍ଥାନ ୧୭.୮ 
୧୨ ଓଡରି୍ା ୧୭.୧ 
୧୩ କର୍ଣ୍ଶାଟକ ୧୭.୧ 
୧୪ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଯଦର୍ ଏବଂ ଯତଲଙ୍ଗାନା ୧୬.୪ 
୧୫ ପୁଡୁଯଚ୍ଚରୀ (ଯକନ୍ଦ୍ର ର୍ାସତି ଅଞ୍ଚଳ ) ୧୫.୮ 
୧୬ ବହିାର ୧୫.୯ 
୧୭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯଦର୍ ୧୫.୬ 

ର୍॰ ୧୦-୧୫  ପ୍ରତରି୍ତ ୧୮ ଝାରଖ୍ଣ୍ଡ ୧୨.୯ 
୧୯ ଛତରି୍ର୍ଡ ୧୨.୮ 
୨୦ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ୧୧.୮ 

 ॰ ୫-୧୦ ପ୍ରତରି୍ତ  ୨୧ ଯକରଳ ୯.୧ 
୨୨ ଜାମ୍ମ ୁଓ କାର୍ମୀର ୭.୩ 
୨୩ ଆସାମ ୭.୧ 
୨୪ ରୁ୍ଜୁରାଟ ୬.୭ 

 ଙ॰ ୫ ପ୍ରତରି୍ତରୁ କମ ୨୫ ସକିମି ୪.୬ 
୨୬ ଡାମନ ଓ ଡ଼ଉି(ଯକନ୍ଦ୍ର ର୍ାସତି ଅଞ୍ଚଳ ) ୨.୫ 
୨୭ ମଣିପୁର ୩.୫ 
୨୮ ଯର୍ାଆ ୧.୭ 
୨୯ ଦାଦ୍ର୍ା ଓ ନର୍ର ହାଯଭଳ ି(ଯକନ୍ଦ୍ର ର୍ାସତି ଅଞ୍ଚଳ ) ୧.୮ 
୩୦ ଅରୁଣାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଯଦର୍ ୦.୦ 
୩୧ ଯମ ାଳ  ୦.୫୯ 
୩୨ ମିଯଜାରାମ ୦.୧ 
୩୩ ନାର୍ାଲାଣ୍ଡ ୦.୦ 
୩୪ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନଯିକାବର େୀପପୁଞ୍ଜ (ଯକନ୍ଦ୍ର ର୍ାସତି ଅଞ୍ଚଳ ) ୦.୦ 
୩୫ ଲାକ୍ଷାେୀପ(ଯକନ୍ଦ୍ର ର୍ାସତି ଅଞ୍ଚଳ ) ୦.୦ 

                                                                                                                                          ୨୦୧୧-ଜନର୍ଣନା 
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                                                                                                                                        ପରିର୍ଷି୍ଠ-୬ 
                                                                                                                       ଅନୁଯେଦ -୧-୫ ଦ୍ର୍ଷ୍ଟବୟ 

ରାଜୟ ଓ ଯକନ୍ଦ୍ର ର୍ାସିତ ଆଞ୍ଚଳ ଭିତି୍ତକ ଜଲି୍ଲା ଓ ଗ୍ରାମ ଯର ୫୦ ପ୍ରତରି୍ତରୁ ରୁ ଅଧିକ ଓ                                                                             
୪୦ ପ୍ରତରି୍ତ ରୁ ଅଧିକ ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ିଜନସଂଖ୍ୟା 

ଗ୍ରାମଯର ସାତକଡା ୪୦ ଭାର୍ ରୁ 
ଅଧିକ ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ିଜନସଂଖ୍ୟା 
ଥିବା ରାଜୟ ଓ ଯକନ୍ଦ୍ର ର୍ାସତି ଆଞ୍ଚଳ 

କ୍ର॰ସଂ॰ ରାଜୟ  / ଯକନ୍ଦ୍ର 
ର୍ାସତି ଆଞ୍ଚଳ 

ଜଲି୍ଲା ଓ ଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ୟା ସହତି 
୫୦ ପ୍ରତରି୍ତ ରୁ ଅଧିକ 
ଅଧିକ  ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ି

ଜନସଂଖ୍ୟା 

୪୦ ପ୍ରତରି୍ତ ରୁ ଅଧିକ  ଅନୁସଚୂତି 
ଜାତ ିଜନସଂଖ୍ୟା 

ଜଲି୍ଲା ଗ୍ରାମ ଜଲି୍ଲା ଗ୍ରାମ 
୧ ୨ ୩ ୪ ୫ ୬ ୭ 

କ. ୧୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମଥିବା 
ରାଜୟ 

୧ ଉତ୍ତର ପ୍ରଯଦର୍ ୦ ୯୯୫୧ ୦ ୧୭୪୨୯ 
୨ ପଶି୍ଚମ ବଙ୍ଗ ୧ ୭୯୨୮ ୧ ୧୦୮୦୬ 

ଖ୍॰ ୨,୦୦୦ ରୁ ୧୦,୦୦୦  ଗ୍ରାମ 
ଥିବା ରାଜୟ 

୩ ରାଜସ୍ଥାନ ୦ ୨୯୫୭ ୦ ୪୯୧୭ 
୪ ପଞ୍ଜାବ ୦ ୨୭୮୮ ୧ ୪୭୮୫ 
୫ ଓଡରି୍ା ୦ ୨୭୨୮ ୦ 4523 
୬ ବହିାର ୦ ୨୫୭୯ ୦ ୪୪୨୯ 
୭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯଦର୍ ୦ ୨୨୪୧ ୦ ୪୧୫୭ 
୮ ହମିାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଯଦର୍ ୦ ୨୭୧୩ ୦ ୪୦୪୮ 
୯ ତାମିଲନାଡୁ ୦ ୨୩୯୭ ୦ ୩୮୧୮ 
୧୦ କଣଶାଟକ ୦ ୨୩୩୩ ୦ ୩୮୦୦ 
୧୧ ଝାଡ଼ଖ୍ଣ୍ଡ ୦ ୧୮୬୫ ୦ ୨୭୪୮ 
୧୨ ଉତ୍ତରାଖ୍ଣ୍ଡ ୦ ୧୬୮୦ ୦ ୨୫୨୫ 
୧୩ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଯଦର୍ ୦ ୯୯୩ ୦ ୨୦୬୯ 

ର୍॰ ୨୦୦ ରୁ ୨,୦୦୦  ଗ୍ରାମ ଥିବା 
ରାଜୟ 

୧୪ ଛତରି୍ର୍ଡ ୦ ୧୦୪୮ ୦ ୧୫୧୦ 
୧୫ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ୦ ୬୯୦ ୦ ୧୩୯୧ 
୧୬ ଆସାମ ୦ ୯୦୩ ୦ ୧୧୯୪ 
୧୭ ହର ିାଣ। ୦ ୪୪୦ ୦ ୮୩୮ 
୧୮ ଜାମ୍ମ ୁଓ କାର୍ମୀର ୦ ୪୮୧ ୦ ୭୦୨ 

 ॰ ୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମ ଥିବା 
ରାଜୟ ଓ ଯକନ୍ଦ୍ର ର୍ାସତି ଆଞ୍ଚଳ 

୧୯ ର୍ୁଜୁରାଟ ୦ ୪୬ ୦ ୧୧୨ 
୨୦ ତ୍ରପିୁରା ୦ ୩୪ ୦ ୬୯ 
୨୧ ମଣପିରୁ ୦ ୨୮ ୦ ୩୫ 
୨୨ ପୁଡୁଯଚର ି ୦ ୯ ୦ ୧୮ 
୨୩ ଯମ ାଳ  ୦ ୧୧ ୦ ୧୪ 
୨୪ ଦଲି୍ଲୀ ୦ ୦ ୦ ୨ 
୨୫ ଯକରଳ ୦ ୧ ୦ ୨ 

                                                         ସମଦୁା  ୧ ୪୬୮୪୪ ୩ ୭୫୯୪୧ 
                                                                                                                                           ୨୦୧୧ - 
ଜନର୍ଣନା 
   ଟକି୍କା: ଅନୟ ରାଜୟ ଓ ଯକନ୍ଦ୍ର ର୍ାସିତ ଆଞ୍ଚଳ  ାହାର ୪୦ ପ୍ରତରି୍ତ ଅଧିକ ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ିଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଗ୍ରାମ ନାହିଁ । 
                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା  ମାର୍ଶ ଦର୍କିା  ପୃଷ୍ଠା -୨୦ 

 
 



                                                                                                                                                  
               ପରିର୍ଷି୍ଠ-୭  
                                                                                                                                            ଅନୁଯେଦ -୧୪ 
ଦ୍ର୍ଷ୍ଟବୟ 

ଯକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜୟ ଉପଯଦଷ୍ଟା କମିଟ ିର୍ଠନ 
କ॰ ଯକନ୍ଦ୍ରୀ  ଉପଯଦଷ୍ଟା କମିଟ ି: 
 ୧॰ ମନ୍ତ୍ରୀ (ସାମାଜକି ନୟା  ଓ ସର୍କି୍ତକରଣ):......................................ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
 ୨॰ ମନ୍ତ୍ରୀ (ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନ ନ): .........................................................ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ 
 ୩॰ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ିଜାତୀ  ଆଯ ାର୍ (NCSC) 
 ୪॰ ସଭୟ (ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ିବକିାର୍), ନୀତ ିଆଯ ାର୍ 
 ୫॰ ୩ ଜଣ ସାସଂଦ (ଯଲାକ ସଭାରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଓ ରାଜୟ ସଭାରୁ ଜଯଣ) 
 ୬॰ ରାଜୟ PMAGY ଦାଇତ୍ଵ ଯର ମନ୍ତ୍ରୀ 

 ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ିକଲୟାଣ ଓ 
 ଗ୍ରାମ ବକିାର୍ / ପଞ୍ଚା ତରିାଜ 

୭॰ ସମ୍ପାଦକ (ସାମାଜକି ନୟା  ଓ ସର୍କି୍ତକରଣ) 
୮॰ ନମିନ ଲିଖିତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳ  / ବଭିାର୍ ର ପ୍ରତନିଧିି ( ୁର୍ମ ସଚବି ସ୍ତରରୁ କମ ଯହାଇନଥିଯବ) 
 ୧॰ ନୀତ ିଆଯ ାର୍ 
 ୨॰  ଅର୍ଶ ଯସବା ବଭିାର୍ 
 ୩॰ ବୟ  ବଭିାର୍ 
 ୪॰ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନ ନ ବଭିାର୍ 
 ୫॰ ପାନୀ  ଜଳ ଓ ପରିମଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳ  
 ୬॰ ମହଳିା ଓ ର୍ରୁି୍ ବକିାର୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳ  
 ୭ ॰  ଉଚ୍ଚ ର୍କି୍ଷା ବଭିାର୍ 
 ୮॰ ବଦିୟାଳ  ର୍କି୍ଷା ଓ ସାକ୍ଷରତା ବଭିାର୍ 
 ୯॰ କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳ   
 ୧୦॰ ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳ   
 ୧୧॰ ପଞ୍ଚା ତରିାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳ  
 ୧୨॰ ର୍କି୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳ  
 ୧୩॰ ଜଳ ସମ୍ପଦ , ନଦୀ ବକିାର୍ ଓ ର୍ଙ୍ଗା ସଂରକ୍ଷଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳ  
 ୧୪॰ ଦୂର ସଂଚାର ବଭିାର୍ 
 ୧୫॰ ଯବୈଦୁତକି ଓ ସୂଚନା ପ୍ର ୁକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳ  
୯॰ ମହା ନଯିଦଶର୍କ,ଜାତୀ  ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନ ନ ଓ ପଂଚା ତରାଜ ପ୍ରତଷି୍ଠାନ, ହାଇଦ୍ର୍ାବାଦ । 
 ୧୦॰  ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ୋରା ମଯନାନୀତ ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ି ଓ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନ ନ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର କାମ କରୁଥିବା ଛଅ ଜଣ  ପ ଶୟନ୍ତ ବଯିର୍ଷଜ୍ଞ /                    
  ସାମାଜକି  କମଶୀ 
 ୧୧॰  ୁର୍ମ ସଚବି (PMAGY ଦାଇତ୍ଵ ଯର ଥିବା) ସାମାଜକି ନୟା  ଓ ସର୍କି୍ତକରଣ ବଭିାର୍: ……….ସଦସୟ ସଚବି 
ଖ୍॰ ରାଜୟ ଉପଯଦଷ୍ଟା କମିଟରୁି୍ଡକି ର୍ଠନ: 
 ୧॰ ମନ୍ତ୍ରୀ,ସାମାଜକି କଲୟାଣ ବଭିାର୍................... ..ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
 ୨॰ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନ ନ...................................ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ 
 ୩॰ ରାଜୟର ନମିନଲିଖିତ ବଭିାର୍ର ପ୍ରତନିଧିି  
  ୧) ଯ ାଜନା 
  ୨) ପଞ୍ଚା ତରିାଜ  
  ୩) ମହଳିା ଓ ର୍ରୁି୍ ବକିାର୍ 
  ୪) ର୍କି୍ଷା 
  ୫) ସ୍ଵାସ୍ଥୟ 
  ୬) ପାନୀ  ଜଳ ଯ ାର୍ାଣ 
  ୭) ରୃ୍ହ 
  ୮) ପୂତ୍ତଶ 
 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା  ମାର୍ଶ ଦର୍କିା  ପୃଷ୍ଠା -୨୧ 
 



 
 

    ୯) ଜଳଯସଚନ / ଜଳସଂପଦ 
  ୧୦) ର୍କି୍ତ 
  ୧୧) ସୂଚନା ପ୍ର ୁକି୍ତ 
  ୧୨) ଅନୟାନୟ ସମୃ୍ପକ୍ତ ବଭିାର୍,  ଡ ିର୍ାଏ 
 ୪॰ ରାଜୟ ସ୍ତରୀ  ଯବୈଷ ିକ ସମବଳ ସହଯ ାର୍ ପ୍ରତଷି୍ଟାନର ମୁଖ୍ୟ 
 ୫॰ ରାଜୟ ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ିଆଯ ାର୍ ର ପ୍ରତନିଧିି 
 ୬॰ ଅନ୍ତତିଃ ଛଅ ଜଣ  ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ି କଲୟାଣ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର କାମ କରୁଥିବା ବଯିର୍ଷଜ୍ଞ ଓ ସାମାଜକି କମଶୀ 
 ୭॰ ରାଜୟ ଅଗ୍ରଣୀ ବୟାଙ୍କ ର ପ୍ରତନିଧିି 
 ୯॰ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନ ନ ଏବଂ ସାମାଜକି ନୟା  ଓ ସର୍କି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳ ର ଜଯଣ ଜଯଣ ପ୍ରତନିଧିି 
 ୧୦॰ ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ସାମାଜକି କଲୟାଣ ବଭିାର୍ର ପ୍ରମୁଖ୍ ସଚବି:........................................ସଦସୟ ସଚବି  
                                                                                                                 
                         
             ପରିର୍ଷି୍ଠ-୮ 
                                                                                                                           ଅନୁଯେଦ -୧୫ ଦ୍ର୍ଷ୍ଟବୟ 
 

ଯକନ୍ଦ୍ର ଓ  ରାଜୟ ସ୍ତରୀ  ପ୍ରଚାଳନ-ତର୍ା-ନ ିନ୍ତ୍ରଣ କମିଟ ିର୍ଠନ 
         କ॰ ଯକନ୍ଦ୍ରୀ  ପ୍ରଚାଳନ-ତର୍ା-ନ ିନ୍ତ୍ରଣ କମିଟ:ି 

 ୧॰ ସଚବି, ସାମାଜକି ନୟା  ଓ ସର୍କି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳ ର................................. ......ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
 ୨॰ ନମିନ ଲିଖିତ ବଭିାର୍ ଓ ସଂର୍ଠନ ରୁ୍ଡକିର ପ୍ରତନିଧିି ( ୁର୍ମ ସଚବି ସ୍ତରରୁ କମ ଯହାଇନଥିଯବ) 
  ୧॰ ନୀତ ିଆଯ ାର୍ 
  ୨॰ ଅର୍ଶ ଯସବା ବଭିାର୍ 
  ୩॰ ବୟ  ବଭିାର୍ 
  ୪॰ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନ ନ ବଭିାର୍ 
  ୫॰ ପାନୀ  ଜଳ ଓ ପରିମଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳ  
  ୬॰ ମହଳିା ଓ ର୍ରୁି୍ ବକିାର୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳ  
  ୭ ॰  ଉଚ୍ଚ ର୍କି୍ଷା ବଭିାର୍ 
  ୮॰ ବଦିୟାଳ  ର୍କି୍ଷା ଓ ସାକ୍ଷରତା ବଭିାର୍ 
  ୯॰ କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳ   
  ୧୦॰ ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳ   
  ୧୧॰ ପଞ୍ଚା ତରିାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳ  
  ୧୨॰ ର୍କି୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳ  
  ୧୩॰ ଜଳ ସମ୍ପଦ , ନଦୀ ବକିାର୍ ଓ ର୍ଙ୍ଗା ସଂରକ୍ଷଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳ  
  ୧୪॰ ଦୂର ସଂଚାର ବଭିାର୍ 
  ୧୫॰ ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ିଜାତୀ  ଆଯ ାର୍ 
 ୩॰ ଜାତୀ  ଯବୈଷ ିକ ସମବଳ ସହଯ ାର୍ ପ୍ରତଷି୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ / ସଂଯ ାଜକ ଅଧିକାରୀ 
 ୪॰ ଅନ୍ତତିଃ ଦୁଇ ଜଣ  ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ି କଲୟାଣ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର କାମ କରୁଥିବା ବଯିର୍ଷଜ୍ଞ ଓ ସାମାଜକି କମଶୀ 
 ୫॰  ୁର୍ମ ସଚବି, ସାମାଜକି ନୟା  ଓ ସର୍କି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳ  ....................................ସଦସୟ ସଚବି 
 
 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା  ମାର୍ଶ ଦର୍କିା  ପୃଷ୍ଠା -୨୨ 

 



 

     ଖ୍॰ ରାଜୟ ପ୍ରଚାଳନ-ତର୍ା-ନ ିନ୍ତ୍ରଣ କମିଟ:ି 

  ୧॰  ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚବି ........................................ଅଧ୍ୟକ୍ଷ                                                      ୨॰ ରାଜୟର ନମିନଲିଖିତ ବଭିାର୍ / ପ୍ରତଷି୍ଠାନର ପ୍ରତନିଧିିମାନନ: 
  ୧॰ ଯ ାଜନା 
  ୨॰  ପଞ୍ଚା ତରିାଜ 
  ୩॰ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନ ନ 
  ୪॰ ମହଳିା ଓ ର୍ରୁି୍ ବକିାର୍ 
  ୫॰ ର୍କି୍ଷା  
  ୬॰ ସ୍ଵାସ୍ଥୟ  
  ୭॰ ପାନୀ  ଜଳ ଯ ାର୍ାଣ  
  ୮॰ ରୃ୍ହ 
  ୯॰  ପୂତ୍ତଶ  
  ୧୦॰ ଜଳଯସଚନ / ଜଜ ସମବଳ    
  ୧୧॰ ର୍କି୍ତ  
  ୧୨॰ ସୂଚନା ପ୍ର ୁକି୍ତ  
  ୧୩॰ ଅନୟାନୟ ସମୃ୍ପକ୍ତ ବଭିାର୍,  ଡ ିର୍ାଏ   
  ୧୪॰ ରାଜୟ ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ିଆଯ ାର୍ 
 

      ୩॰ ଜଲି୍ଲାର ୫ ଜଣ ପ ଶୟନ୍ତ  PMAGY କାଜଶୟକ୍ରମର ଜଲି୍ଲା ନଯିର୍ଦ୍ଶର୍କ ଯ ଉମଁାନଙ୍କ ଗ୍ରାମ ଅନ୍ତଭଶୁ କ୍ତ  ଯହାଇଥିବ । 
 

୪॰ ରାଜୟ ସ୍ତରୀୟ ନବୈଷୟିକ ସମବଳ ସହନ ାର୍ୀ ପ୍ରତଷି୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀ 
୫॰ ରାଜୟ ଦୂର ସଂଚାର ବଭିାର୍ର ପ୍ରତନିଧିି 
୬॰  ଅନ୍ତତିଃ ଦୁଇ ଜଣ  ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ି କଲୟାଣ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର କାମ କରୁଥିବା ବଯିର୍ଷଜ୍ଞ ଓ ସାମାଜକି କମଶୀ 
୭॰ ରାଜୟ ଅଗ୍ରଣୀ ବୟାଙ୍କ ର ପ୍ରତନିଧିି 
୮॰ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ସାମାଜକି ନୟା  ଓ ସର୍କି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳ ର ଜଯଣ ଜଯଣ  ଜଯଣ     

ପ୍ରତନିଧିି 
୯॰  ରାଜୟ ସସରକାରଙ୍କ ସାମାଜକି କଲୟାଣ ବଭିାର୍ର ପ୍ରମୁଖ୍ ସଚବି:-........................ସଦସୟ ସଚବି 
                                                                                                                                      

 
 
                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା  ମାର୍ଶ ଦର୍କିା  ପୃଷ୍ଠା -୨୩ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                                                             ପରିର୍ଷି୍ଠ-୯ 
                                                                                                                              ଅନୁଯେଦ -୧୬ ଦ୍ର୍ଷ୍ଟବୟ 

ରାଜୟ, ଜଲି୍ଲା ଓ ଗ୍ରାମ ସ୍ତରଯର “ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା ଏକାଭିମୁଖ୍ୀ କମିଟ”ି ର୍ଠନ 

କ॰  ରାଜୟ “ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା ଏକାଭିମୁଖ୍ୀ କମିଟ”ି 
  ୧॰  ପ୍ରମୁଖ୍ ର୍ାସନ ସଚବି.................................... ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 

  ୨॰  ରାଜୟର ନମିନଲିଖିତ ବଭିାର୍ / ପ୍ରତଷି୍ଠାନର ପ୍ରତନିଧିିମାଯନ: 
   ୧॰ ନ ାଜନା 
   ୨॰ ପଞ୍ଚାୟତରିାଜ 
   ୩॰ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ 
   ୪॰ ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ 
   ୫॰ ଶକି୍ଷା  
   ୬॰ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ  
   ୭॰ ପାନୀୟ ଜଳ ନ ାର୍ାଣ  
   ୮॰ ର୍ହୃ 
   ୯॰ ପୂର୍ତ୍ଗ  
   ୧୦॰ ଜଳନସଚନ / ଜଜ ସମବଳ    
   ୧୧॰ ଶକି୍ତ  
   ୧୩॰ ଅନୟାନୟ ସମ୍ପକୃ୍ତ ବଭିାର୍,  ଡ ିଥାଏ  

  ୩॰  ଜଲି୍ଲା PMAGY କାଜଶୟକ୍ରମ  ନଯିର୍ଦ୍ଶର୍କମାଯନ  ଯ ଉଁମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମ ଅନ୍ତଭଶୁ କ୍ତ ଯହାଇଥିବ । 

   ୪॰ ରାଜୟ ଦୂର ସଂଚାର ବଭିାର୍ର ପ୍ତତନିଧିି 
   ୫॰ ରାଜୟ ସ୍ତରୀ  ଯବୈଷ ିକ ସମବଳ ସହଯ ାର୍ୀ ପ୍ରତଷି୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀ 
   ୬॰ ରାଜୟ ଅଗ୍ରଣୀ ବୟାଙ୍କ ର ପ୍ରତନିଧିି 
   ୭॰ ରାଜୟ ସସରକାରଙ୍କ ସାମାଜକି କଲୟାଣ ବଭିାର୍ର ନଯିର୍ଦ୍ଶର୍କ ........... ସଦସୟ ସମ୍ପାଦକ 
 ଖ୍॰     ଜଲି୍ଲା “ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା ଏକାଭିମୁଖ୍ୀ କମିଟ”ି     
  ୧॰ ଜଲି୍ଲା ମାଜଯିଷ୍ଟ୍ରଟ / ଜଲି୍ଲାପାଳ 
  ୨॰ ନମିନଲିଖିତ ବଭିାର୍ / ପ୍ରତଷି୍ଠାନର ପ୍ରତନିଧିି ମାଯନ 
   ୧॰ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନ ନ 
   ୨॰  ମହଳିା ଓ ର୍ରୁି୍ ବକିାର୍ 
   ୩॰ ର୍କି୍ଷା  
   ୪॰ ସ୍ଵାସ୍ଥୟ  
   ୫॰ ପାନୀ  ଜଳ ଯ ାର୍ାଣ 
   ୬॰ ପୂତ୍ତଶ   
   ୭॰ ଜଳଯସଚନ / ଜଳ ସମବଳ   
   ୮॰ ଖ୍ାଦୟ ଯ ାର୍ାଣ 
   ୯॰ ର୍କି୍ତ  
   ୧୦॰ କୃଷି  
   ୧୧॰ ବଦୁିୟତ / DISCOM   
   ୧୨॰ ର୍କି୍ତ ସୂଚନା ପ୍ର ୁକି୍ତ 
   ୧୩॰ ଅନୟାନୟ ସମୃ୍ପକ୍ତ ବଭିାର୍,  ଦ ିର୍ାଏ  
  ୩॰  ଗ୍ରାମ PMAGY କା ଶୟକ୍ରମ  ନଯିୟଶର୍କମାଯନ  ଯ ଉଁମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମ ଅନ୍ତଭଶୁ କ୍ତ ଯହାଇଥିବ ।  
  ୪॰  ରାଜୟ ଦୂର ସଂଚାର ବଭିାର୍ର / BSNL ପ୍ରତନିଧିି 
  ୫॰ ରାଜୟ ସ୍ତରୀ  ଯବୈଷ ିକ ସମବଳ ସହଯ ାର୍ୀ ପ୍ରତଷି୍ଠାନର ପ୍ରତନିଧିି 
  ୬॰ ଜଲି୍ଲା ଅଗ୍ରଣୀ ବୟାଙ୍କ ର ପ୍ରତନିଧିି 
  ୭॰ ଜଲି୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ......................................  ସଦସୟ ସମ୍ପାଦକ 
 
 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା  ମାର୍ଶ ଦର୍କିା  ପୃଷ୍ଠା -୨୪ 
 



  

 ର୍॰   ଗ୍ରାମ “ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା ଏକାଭିମୁଖ୍ୀ କମିଟ”ି    
  ୧॰  ସରପଞ୍ଚ ........................................................... ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
  ୨॰ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚା ତର ସମସ୍ତ ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ିସଭୟ 
  ୩॰ ଅଙ୍ଗନବାଡ ିକମଶୀ,ଆର୍ା, ସହା କ ମହଳିା ସ୍ଵାସ୍ଥୟ କମଶୀ (Auxiliary Nursing Midwife) 
  ୪॰ ପଞ୍ଚା ତରାଜ ଓ ପୂତ୍ତଶ ବଭିାର୍ର କମଶକତ୍ତଶା ମାଯନ 
  ୫॰ NREGA ର ଗ୍ରାମୟ ଯକ୍ଷତ୍ର କମଶଚାରୀମାଯନ 
  ୬॰ ଜଯଣ ବଦିୟାଳ  ର୍କି୍ଷକ 
  ୭॰  ଅନୟାନୟ ଯପର୍ା (line) ବଭିାର୍ର ପ୍ରତନିଧିିମାଯନ 
  ୮॰ ଗ୍ରାମ ବକିାର୍ ଅଧିକାରୀ 

            ୯॰ ରାଜୟ ସ୍ତରୀ  ଯବୈଷ ିକ ସମବଳ ସହଯ ାର୍ୀ ପ୍ରତଷି୍ଠାନର ପ୍ରତନିଧିି-ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ନମିନ୍ତ୍ରତି ସଦସୟ (ଯ ଯତଯବଯଳ  
ଆବର୍ୟକ) 

 ୧୦॰ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚା ତର ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ିସଦସୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଯଣ   -  ସଦସୟ ସମ୍ପାଦକ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା  ମାର୍ଶ ଦର୍କିା  ପୃଷ୍ଠା -୨୫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                                                ପରିର୍ଷି୍ଠ-୯ ପରିର୍ଷି୍ଠ-୧୦ 

                                                                                                                                  ଅନୁଯେଦ -୧୯ ଦ୍ର୍ଷ୍ଟବୟ 
 

ଗ୍ରାମ ଆବର୍ୟକତା ନରି୍ଦ୍ଶାରଣ,ଭିତି୍ତଭୂମି ଚହି୍ନଟ,ବୟକି୍ତର୍ତ ଓ ଅନୟାନୟ ରୂ୍ନୟସ୍ଥାନ (Gaps, ଗ୍ରାମ ବକିାର୍ 
ଯ ାଜନା ( VDP)ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଓ ନ ିନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସୂଚନା ଆକୃତି୍ତ । 

(ସୂଚନା ଆକୃତି୍ତ ୧ ରୁ ୮   Format- I to VIII ) 
ଆବର୍ୟକତା ନରି୍ଦ୍ଶାରଣ 

ସୂଚନା ଆକୃତି୍ତ-୧(Format-I): ଗ୍ରାମ ସ୍ତରୀ  ତର୍ୟାବଳ ି

 

୧॰ ଗ୍ରାମ ସ୍ତରୀ  ତର୍ୟାବଳ:ି 
କ୍ର॰ସଂ॰ ବବିରଣୀ ନାମ ସ୍ଥାନୀ  ସରକାରଙ୍କପଞ୍ଜୀକୃତ ଯକାଡ଼ 
୧॰ ରାଜୟ   
୨॰ ଜଲି୍ଲା   
୩॰ ବଲକ / ପଞ୍ଚା ତ ସମିତ ି   
୪॰ ଗ୍ରାମା ପଞ୍ଚା ତ   
୫॰ ଗ୍ରାମ   
୬॰ ଗ୍ରାମର ଜନସଂଖ୍ୟା (୨୦୧୧ ଜନର୍ଣନା ଅନୁସାଯର)  
୭॰ ଗ୍ରାମର ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଜନ ସଂଖ୍ୟା (୨୦୧୧ ଜନର୍ଣନା ଅନୁସାଯର)  
୮॰ ଗ୍ରାମର ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା (୨୦୧୧ ଜନର୍ଣନା ଅନୁସାଯର)  
୯॰ ଆବର୍ୟକତା ନରି୍ଦ୍ଶାରଣ /ପରିବାର ସଯଭଶ ଅନୁସାଯର  ଗ୍ରାମର ପରବିାର ସଂଖ୍ୟା   
୧୦॰ ଆବର୍ୟକତା ନରି୍ଦ୍ଶାରଣ /ପରିବାର ସଯଭଶ ର ସମ  (period) ତା......................ରିଖ୍     ଠାରୁ  

ତା......................ରିଖ୍   ପ ଶୟନ୍ତ 
 
୨॰ ପୃଥିବୀଯର ଅବସ୍ଥିତ ିତର୍ୟ (GPS Data) : 
 

୧. ପୃଥିବୀଯର ଅବସି୍ଥତ ିତର୍ୟ (GPS Data) ସମବନ୍ଧ ଗ୍ରାମ 
 

ଅକ୍ଷାଂର୍....... 
ଦ୍ର୍ା ିମା....... 

 
୩॰ ଗ୍ରାମ PMAGY  ଏକାଭିମୁଖ୍ୀ କମିଟ ିର ବରି୍ଦ ବବିରଣୀ: 
 

ନାମ ପଦବୀ ଯମାବାଇଲ ଯୋ॰ନଂ॰ ଇ-ଯମଲ ଠକିଣା ଠକିଣା ମନ୍ତବୟ 
      
      
      
      

  
 
 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା  ମାର୍ଶ ଦର୍କିା  ପୃଷ୍ଠା -୨୬ 

 
 



 

ଆବର୍ୟକତା ନରି୍ଦ୍ଶାରଣ 
ଗ୍ରାମ ସ୍ତରୀ  ତର୍ୟାବଳି 

                                                   ସୂଚନା ଆକୃତି୍ତ-୨:  
             ନରୂିପିତ ଆବର୍ୟକତାର ପରିପୂରଣ ପାଇଁ ଭିତି୍ତଭୂମି ବକିାର୍ ଓ ଅନୁଯ ାଜନାର ଗ୍ରାମ ସ୍ତରୀ  ତର୍ୟାବଳ:ି 
 

କ୍ର॰ସଂ॰ ବବିରଣୀ ନାମ ସ୍ଥାନୀ  ସରକାରଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଯକାଡ଼(LGD Code) 
୧॰ ରାଜୟ   
୨॰ ଜଲି୍ଲା   
୩॰ ବଲକ / ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତ ି   
୪॰ ଗ୍ରାମା ପଞ୍ଚାୟତ   
 ୫॰ ଗ୍ରାମ   

           ୧. ପ୍ରଭାବତି ଯକ୍ଷତ୍ର: ପାନୀ  ଜଳ ଓ ପରମିଳ 
 

           ୧॰୧: ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ:  ଗ୍ରାମକୁ ଯ ାର୍ାଇବା ପାଇଁ  ଯର୍ଷ୍ଟ ସହନୀ  ପିଇବା ପାଣିର ଉତ୍ସ ଅଛ ିକ?ି 
 

କ୍ର॰ସଂ॰ ସ୍ପଷ୍ଟ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା/ ସଂଖ୍ୟା/ନାମ 
 ଗ୍ରାମକୁ ଯ ାର୍ାଇବା ପାଇଁ  ଯର୍ଷ୍ଟ ସହନୀ  ପିଇବା ପାଣିର ଉତ୍ସ ଅଛ ିକ?ି    ହଁ / ନାହିଁ                      ହଁ / ନାହିଁ 
ଗ୍ରାମକୁ ଯ ାର୍ାଇବା ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣରି ଅତରିକି୍ତ ଉତ୍ସର  ବସୃି୍ତତ ଅନୁଯ ାଜନା (ଦ ାକରି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କା ଶୟର ନାମ ଓ  ଚହି୍ନତି  
ପଦଯକ୍ଷପ  ଉଯଲ୍ଲଖ୍ କରନୁ୍ତ ) 
କ୍ର॰ସଂ॰ ବସୃି୍ତତ ବବିରଣୀ 
୧  
୨        

    ୧॰୨: ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ:  ସ୍ଵେ ପିଇବା ପାଣି ଯ ାର୍ାଇ ଦଆି ାଉଥିବା ପରିବାରର ପ୍ରତରି୍ତ । 
 

କ୍ର॰ସଂ॰ ସ୍ପଷ୍ଟ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା/ ସଂଖ୍ୟା/ନାମ 
୧ ଗ୍ରାମର ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା  
୨ ସ୍ଵେ ପିଇବା ପାଣି ଯ ାର୍ାଇ ଦଆି ାଉଥିବା ପରବିାରର ସଂଖ୍ୟା  
୩ ସ୍ଵେ ପିଇବା ପାଣି ଯ ାର୍ାଇ ଦଆି ାଉ ନଥିବା ପରିବାରର ସଂଖ୍ୟା  

   ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ  ସ୍ଵତ୍ସ ପିଇବା ପାଣି ଯ ାର୍ାଇବା ପାଇଁ ଅନୁଯ ାଜନା ର ବସୁି୍ତ୍ରତ ବବିରଣୀ (ଦ ାକରି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କା ଶୟର ନାମ ଓ                   
ଚହି୍ନତି  ପଦଯକ୍ଷପ ଉଯଲ୍ଲଖ୍ କରନୁ୍ତ ) 
କ୍ର॰ସଂ॰ ବସୁି୍ତ୍ରତ ବବିରଣୀ 
୧  
୨  

        ୧॰୪: ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ:ସମସ୍ତ ବଦିୟାଳ  ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ ିଯକନ୍ଦ୍ରକୁ ଯର୍ୌଚାଳ  ଯ ାର୍ାଇ ଦଆି ାଇଛ ିକ?ି 

କ୍ର॰ସଂ॰                             ସ୍ପଷ୍ଟ ବବିରଣୀ           ଅବସ୍ଥା / ସଂଖ୍ୟା/ନାମ 
୧ ଗ୍ରାମର ବଦିୟାଳ  ସଂଖ୍ୟା  
୨ ଗ୍ରାମର ଅଙ୍ଗନବାଡ ିସଂଖ୍ୟା  
୩ ଯର୍ୌଚାଳ  ଥିବା ବଦିୟାଳ  ସଂଖ୍ୟା  
୪ ଯର୍ୌଚାଳ  ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ ି ସଂଖ୍ୟା  
୫ ଯର୍ୌଚାଳ   ନମିଶାଣ ଯହବାକୁ ଥିବା ବଦିୟାଳ  ସଂଖ୍ୟା  
୬ ଯର୍ୌଚାଳ  ନମିଶାଣ ଯହବାକୁ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ ି ସଂଖ୍ୟା  
୭ ଯର୍ୌଚାଳ   ନମିଶାଣ ଯହବାକୁ ନ ଥିବା ବଦିୟାଳ  ସଂଖ୍ୟା  
୮ ଯର୍ୌଚାଳ  ନମିଶାଣ ଯହବାକୁ ନ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ ି ସଂଖ୍ୟା  

 

 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା  ମାର୍ଶ ଦର୍କିା  ପୃଷ୍ଠା -୨୭ 

 



 
 
ସମସ୍ତ ବଦିୟାଳ  ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ ି ଯକନ୍ଦ୍ର  କୁ ଯସୌଚାଳ  ଯ ାର୍ାଇ ଅନୁଯ ାଜନା ର ବସୁି୍ତ୍ରତ ବବିରଣୀ (ଦ ାକରି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ 
କା ଶୟର  ନାମ ଓ   ଚହି୍ନତି ପଦଯକ୍ଷପ ଉଯଲ୍ଲଖ୍ କରନୁ୍ତ ) 
କ୍ର॰ସଂ॰ ବସୁି୍ତ୍ରତ ବବିରଣୀ 
୧  
୨  

           ୧.୬: ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ: ଆବଜଶନା ନଳା ସଲଗ୍ନ ଥିବା ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ସଡକ ରୁ୍ଡକିର ପ୍ରତରି୍ତ 
କ୍ର॰ସଂ॰ ସ୍ପଷ୍ଟ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା/ ସଂଖ୍ୟା/ନାମ 
୧ ଗ୍ରାମର ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ସଡକ ରୁ୍ଡକିର ସମୁଦା  ଲମବ (ମିଟରଯର)  
୨ ଗ୍ରାମର ଆବଜଶନା ନଳା ସଲଗ୍ନ ଥିବା ଅଭୟନ୍ତରୀଣ ସଡକ ରୁ୍ଡକିର ସମୁଦା  ଲମବ (ମିଟରଯର)  
୩ ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ସଡକ ସହତି ନମିଶାଣ ଯହବାକୁ ଥିବା ଆବଜଶନା ନଳା ରୁ୍ଡକିର ସମୁଦା  ଲମବ (ମିଟରଯର )  

   ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ସଡକ ସହତି ନମିଶାଣ ଯହବାକୁ ଥିବା ଆବଜଶନା ନଳା ରୁ୍ଡକିର  ଅନୁଯ ାଜନା ଓ ବସୁି୍ତ୍ରତ ବବିରଣୀ  (ଦ ାକରି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ     କା ଶୟର ନାମ 
ଓ  ଚହି୍ନତି ପଦଯକ୍ଷପ ଉଯଲ୍ଲଖ୍ କରନୁ୍ତ ) 
କ୍ର॰ସଂ॰ ବସୁି୍ତ୍ରତ ବବିରଣୀ 
୧  
୨  

          ୧.୭: ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ:  କା ଶୟକ୍ଷମ ଥିବା ଆବଜଶନା ନଳା ରୁ୍ଡକିର  ପ୍ରତରି୍ତ 
 

କ୍ର॰ସଂ॰ ସ୍ପଷ୍ଟ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା/ ସଂଖ୍ୟା /ନାମ 
୧ ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ସଡକ ସଲଗ୍ନ ଆବଜଶନା ନଳା ର୍ୁଡକିର ସମୁଦା  ଲମବ (ମିଟରଯର)  
୨ କଜଶୟକ୍ଷମ ଥିବା ଆବଜଶନା ନଳା ର୍ୁଡକିର ସମୁଦା  ଲମବ (ମିଟରଯର)  
୩ କା ଶୟକ୍ଷମ ଯହବାକୁ ଥିବା ଆବଜଶନା ନଳା ର୍ୁଡକିର ସମଦୁା  ଲମବ    (ମଟିରଯର )  

ସମସ୍ତ ଆବଜଶନା ନଳା ର୍ୁଡକିକୁ କଜଶୟକ୍ଷମ କରବିାର ଅନୁଯ ାଜନା ଓ ବସୁି୍ତ୍ରତ ବବିରଣୀ (ଦ ାକରି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କା ଶୟର ନାମ ଓ  ଚହି୍ନତି  
ପଦଯକ୍ଷପ ଉଯଲ୍ଲଖ୍ କରନୁ୍ତ ) 
 ॰ସଂ॰ ବସୁି୍ତ୍ରତ ବବିରଣୀ 
୧  
୨  

 ୧॰୮:ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ:େଳପ୍ରଦ ଭାଯବ  ନଷି୍କାସିତ ଯହଉଥିବା ତରଳ ଓ କଠିନ ବଜଶୟ ବସୁ୍ତ ରୁ୍ଡକିର ପ୍ରତରି୍ତ 
 
କ୍ର॰ସଂ॰ ସ୍ପଷ୍ଟ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା/ ସଂଖ୍ୟା/ନାମ 
୧ ମାସକ ମଧ୍ୟଯର ସୃଷ୍ଟି ଯହଉଥିବା କଠନି ବଜଶୟ ବସୁ୍ତ ର୍ୁଡକିର ପରମିାଣ (ଲିଟରଯର)  
୨ ମାସକ ମଧ୍ୟଯର ସୃଷି୍ଟ ଯହଉଥିବା ତରଳ ବଜଶୟ ବସୁ୍ତ ର୍ୁଡକିର ପରିମାଣ (ଲିଟରଯର)  
୩ ମାସକ ମଧ୍ୟଯର ସଠକି ଭାଯବ ନଷି୍କାସତି ଯହଉଥିବା କଠନି ବଜଶୟ ବସୁ୍ତ ର୍ଡୁକିର ପରମିାଣ 

(ଲିଟରଯର) 
 

୪ ମାସକ ମଧ୍ୟଯର ସଠକି ଭାଯବ ନଷି୍କାସତି ଯହଉଥିବା ତରଳ ବଜଶୟ ବସୁ୍ତ ର୍ଡୁକିର ପରମିାଣ 
(ଲିଟରଯର) 

 

୫ ସଠକି ଭାଯବ ନଷି୍କାର୍ନଯର ଯ ାର୍ ଯହବାକୁ ଥିବା କଠନି ବଜଶୟ ବସୁ୍ତର ପରମିାଣ (ଲିଟରଯର)  
୬ ସଠକି ଭାଯବ ନଷି୍କାର୍ନଯର ଯ ାର୍ ଯହବାକୁ ଥିବା ତରଳ ବଜଶୟ ବସୁ୍ତର ପରମିାଣ (ଲିଟରଯର)  

   କଠନି ଓ ତରଳ ବଜଶୟ ବସୁ୍ତର ର୍ତ ପ୍ରତରି୍ତ ନଷି୍କାସନ କରିବାର ଅନୁଯ ାଜନା ଓ ବସୁି୍ତ୍ରତ ବବିରଣୀ(ଦ ାକରି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କା ଶୟର ନାମ ଓ   
ଚହି୍ନତି ପଦଯକ୍ଷପ ଉଯଲ୍ଲଖ୍ କରନୁ୍ତ ) 
କ୍ର॰ସଂ॰ ବସୁି୍ତ୍ରତ ବବିରଣୀ 
୧  
୨  

 
 
 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା  ମାର୍ଶ ଦର୍କିା  ପୃଷ୍ଠା -୨୮ 

         
 



 ୩. ପ୍ରଭାବତି ଯକ୍ଷତ୍ର: ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ଓ ପୃଷି୍ଟ: 
        ୩.୨: ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ: ଜରୁରୀ କାଳୀନ ସି୍ଥତ ିଯର ଡାକବିା କ୍ଷଣି ଆସୁଥିବା ଆମବୁଲାନସ ର ସୁବଧିା ଅଛ ିକ?ି  

କ୍ର॰ସଂ॰ ସ୍ପଷ୍ଟ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥ୍ା/ ସଂଖ୍ୟା/ନାମ 
୧ ଜରୁରୀ କାଳୀନ ସ୍ଥ୍ିତ ିନର ଚାହିଁଲା କ୍ଷଣି ମିଳୁଥିବା ଆମବୁଲାନସ ର ସୁବଧିା ଅଛ ିକ?ି   

ଜରୁରୀକାଳନି ଆମବୁଲାନସ ସୁବଧିା ପାଇବା ପରନି ାଜନା ଓ ବସୁି୍ତ୍ରତ ବବିରଣୀ(ଦୟାକର ିତାଲିକାଭୁକ୍ତ କା ଗୟର ନାମ ଓ  ଚହି୍ନତି ପଦନକ୍ଷପ    ଉନଲ୍ଲଖ୍ କରନୁ୍ତ )  
କ୍ର॰ସଂ॰ ବସୁି୍ତ୍ରତ ବବିରଣୀ 
୧  
୨  

୩॰୧୧: ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ: ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ ିନକନ୍ଦ୍ରର  ର୍ହୃ ନମିିତ ନହାଇଛ ିକ?ି 
କ୍ର॰ସଂ॰ ସ୍ପଷ୍ଟ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥ୍ା/ ସଂଖ୍ୟା/ନାମ 
୧  ଗ୍ରାମନର ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ ିନକନ୍ଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା  
୨  ନଜିସ୍ୱ ର୍ହୃ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ ିନକନ୍ଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା  
୩ ନଜିସ୍ୱ ର୍ହୃ ନମିଗାଣ ନହବାକୁ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ ିନକନ୍ଦ୍ର   
4 ନଜିସ୍ୱ ର୍ହୃ ନମିଗାଣ ନହବାକୁ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ ିନକନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥ୍ାନ କ୍ର॰ସଂ॰       ସ୍ଥ୍ାନ 

ନମିଶାଣ ଯହବାକୁ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ ି ଯକନ୍ଦ୍ରର୍ୁଡକିର ପରଯି ାଜନା ଓ ବସୁି୍ତ୍ରତ ବବିରଣୀ (ଦ ାକର ି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କା ଶୟର ନାମ ଓ                            
ଚହି୍ନତି ପଦଯକ୍ଷପ ଉଯଲ୍ଲଖ୍ କରନୁ୍ତ ) 
କ୍ର॰ସଂ॰ ବସୁି୍ତ୍ରତ ବବିରଣୀ 
୧  
୨  

        ୫. ପ୍ରଭାବତି ଯକ୍ଷତ୍ର: ଗ୍ରାମୀଣ ସଡକ ଓ ବାସରୃ୍ହ ବୟବସ୍ଥା: 
 

        ୫.୧: ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ: ଗ୍ରାମଟ ିସବୁଦନିଆି ରାସ୍ତା ୋରା ସଂ ୁକ୍ତ କ?ି 
 

କ୍ର॰ସଂ॰ ସ୍ପଷ୍ଟ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା 
୧  ଗ୍ରାମଟ ିସବୁଦନିଆି ରାସ୍ତା ୋରା ସଂ ୁକ୍ତ କ?ି ହଁ / ନାହିଁ 

 ଦ ିନୁଯହଁ,  ଗ୍ରାମକୁ ସବୁଦନିଆି ରାସ୍ତା ୋରା ସଂ ୁକ୍ତ କରିବାର ପରିଯ ାଜନାର ବସୃି୍ତତ ବବିରଣୀ ବବିରଣୀ (ଦ ାକରି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କା ଶୟର ନାମ ଓ  ଚହି୍ନତି 
ପଦଯକ୍ଷପ ଉଯଲ୍ଲଖ୍ କରନୁ୍ତ ) 
କ୍ର॰ସଂ॰ ବସୁି୍ତ୍ରତ ବବିରଣୀ 
୧  
୨  

୫.୨: ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ:ସଯିମଣ୍ଟ କଂକ୍ରଟି/ଇଟା ଆୋଦତି/ପକ୍କା/ଟାଇଲସଂ ୁକ୍ତ ଅଭୟନ୍ତରୀଣ  ସଡକର ପ୍ରତରି୍ତ. 
କ୍ର॰ସଂ॰ ସ୍ପଷ୍ଟ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା 
୧ ଗ୍ରାମର ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ସଡକ ରୁ୍ଡକିର ସମୁଦା  ଲମବ (ମିଟରଯର)  
୨ ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ସଡକ ରୁ୍ଡକିର ଲମବ (ମିଟରଯର)(ସଯିମଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ /ଇଟା ଆୋଦତି/ପକ୍କା/ ଟାଇଲ ସଂ ୁକ୍ତ)  
୩   ନମିଶାଣ ଯହବାକୁ ଥିବା ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ସଡକ ରୁ୍ଡକିର ଲମବ (ମିଟରଯର)(ସଯିମଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ /ଇଟା 

ଆୋଦତି/ପକ୍କା/ଟାଇଲ ସଂ ୁକ୍ତ) 
 

ସବୁଦନିଆି ରାସ୍ତା (ସଯିମଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ /ଇଟା ଆୋଦତି/ପକ୍କା/ଟାଇଲ ସଂ ୁକ୍ତ) ସଂ ୁକ୍ତ କରବିା ପରଯି ାଜନାର ବସୁି୍ତ୍ରତ ବବିରଣୀ (ଦ ାକର ି
ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କା ଶୟର ନାମ ଓ  ଚହି୍ନତି ପଦଯକ୍ଷପ ଉଯଲ୍ଲଖ୍ କରନୁ୍ତ ) 
କ୍ର॰ସଂ॰ ବସୃି୍ତତବବିରଣୀ 
୧  
୨  
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        ୬. ପ୍ରଭାବତି ଯକ୍ଷତ୍ର: ବଦୁିୟତ ଓ ସ୍ଵେ ଜାଯଳଣୀ 
 ୬.୧: ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ: ଗ୍ରାମଟ ିବଦୁିୟତକିରଣ ଯହାଇଅଛ ିକ ି? 

କ୍ର॰ସଂ॰ ସ୍ପଷ୍ଟ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା 
୧ ଗ୍ରାମଟ ିବଦୁିୟତକିରଣ ଯହାଇଅଛ ିକ ି?  

 ଦ ିନୁଯହଁ,  ବଦୁିୟତକିରଣ କରିବା ପରିଯ ାଜନାର  ବସୃି୍ତତ ବବିରଣୀ (ଦ ାକରି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କା ଶୟର ନାମ ଓ  ଚହି୍ନତି ପଦଯକ୍ଷପ ଉଯଲ୍ଲଖ୍ କରନୁ୍ତ ) 
କ୍ର॰ସଂ॰ ବସୃି୍ତତ ବବିରଣୀ 
୧  
୨  

        
 ୬.୨: ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ: ବଦୁିୟତ ସଂଯ ାର୍ ଯନଇଥିବା  ପରିବାରର ପ୍ରତରି୍ତ । 

କ୍ର॰ସଂ॰ ସ୍ପଷ୍ଟ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା/ ସଂଖ୍ୟା/ନାମ 
୧ ଗ୍ରାମର ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା   
୨ ବଦୁିୟତ ସଂଯ ାର୍ ଯନଇଥିବା  ପରିବାରର ସଂଖ୍ୟା  
୩ ବଦୁିୟତ ସଂଯ ାର୍ ଯନଇ ନଥିବା  ପରିବାରର ସଂଖ୍ୟା  

ସମସ୍ତ ପରିବାରଙୁ୍କ ବଦୁିୟତ ସଂଯ ାର୍  କରିବା ପରିଯ ାଜନାର ବସୁି୍ତ୍ରତ ବବିରଣୀ (ଦ ାକରି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କା ଶୟର ନାମ ଓ ଚହି୍ନତି ପଦଯକ୍ଷପ ଉଯଲ୍ଲଖ୍ କରନୁ୍ତ)         
୬.୫: ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ: ଆଯଲାକକିରଣ ଯହାଇଥିବା ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ସଡକରୁ୍ଡକିର  ପ୍ରତରି୍ତ। 
କ୍ର॰ସଂ॰ ସ୍ପଷ୍ଟ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା/ ସଂଖ୍ୟା/ନାମ 
୧ ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ସଡକ ରୁ୍ଡକିର ସମୁଦା  ଲମବ (ମିଟରଯର)  
୨ ଆଯଲାକକିରଣ ଯହାଇଥିବା ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ସଡକ ରୁ୍ଡକିର ସମୁଦା  ଲମବ (ମିଟରଯର)  
୩ ଆଯଲାକକିରଣ ଯହାଇନଥିବା ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ସଡକ ରୁ୍ଡକିର ସମୁଦା  ଲମବ 

(ମିଟରଯର) 
 

ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ସଡକ ରୁ୍ଡକିକୁ ସତ ପ୍ରତରି୍ତ ଆଯଲାକତି କରିବା ପରିଯ ାଜନାର  ବସୁି୍ତ୍ରତ ବବିରଣୀ (ଦ ାକରି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କା ଶୟର ନାମ ଓ  ଚହି୍ନତି ପଦଯକ୍ଷପ 
ଉଯଲ୍ଲଖ୍ କରନୁ୍ତ ) 
କ୍ର॰ସଂ॰ ବସୁି୍ତ୍ରତ ବବିରଣୀ 
୧  
୨  

        ୯. ପ୍ରଭାବତି ଯକ୍ଷତ୍ର: ଡଜିଟିାଇଯଜସନ: 
         ୯.୧: ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ: ଗ୍ରାମଯର ଇଣ୍ଟରଯନଟ ସଞ୍ଜକିୁ୍ତ ବୟବସ୍ଥା ଅଛ ିକ ି? 

କ୍ର॰ସଂ॰ ସ୍ପଷ୍ଟ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା/ ସଂଖ୍ୟା/ନାମ 
୧ ଗ୍ରାମଯର ଇଣ୍ଟରଯନଟ ସଞ୍ଜକିୁ୍ତ ବୟବସ୍ଥା ଅଛ ିକ ି?               ହଁ / ନାହିଁ 

 ଦ ିନୁଯହଁ, ଇଣ୍ଟରଯନଟ ସଞ୍ଜକିୁ୍ତ ବୟବସ୍ଥା ପରିଯ ାଜନାର  ବସୁି୍ତ୍ରତ ବବିରଣୀ (ଦ ାକରି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କା ଶୟର ନାମ ଓ  ଚହି୍ନତି ପଦଯକ୍ଷପ ଉଯଲ୍ଲଖ୍ କରନୁ୍ତ ) 
କ୍ର॰ସଂ॰ ବସୁି୍ତ୍ରତ ବବିରଣୀ 
୧  

        ୯.୨: ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ: ଗ୍ରାମଯର ଜନ ସୁବଧିା ଯକନ୍ଦ୍ର କମିବା ସାଇବର ଯକେ ଅଛ ିକ?ି 
କ୍ର॰ସଂ॰ ସ୍ପଷ୍ଟ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥ୍ା/ ସଂଖ୍ୟା/ନାମ 
୧ ଗ୍ରାମନର ଜନ ସୁବଧିା ନକନ୍ଦ୍ର କମିବା ସାଇବର ନକଫ ଅଛ ିକ?ି                ହଁ / ନାହିଁ 

 ଦ ିନୁନହଁ, ଜନ ସୁବଧିା ନକନ୍ଦ୍ର କମିବା ସାଇବର ନକଫ ପରନି ାଜନାର  ବସୁି୍ତ୍ରତ ବବିରଣୀ (ଦୟାକର ିତାଲିକାଭୁକ୍ତ କା ଗୟର ନାମ ଓ   ଚହି୍ନତି ପଦନକ୍ଷପ ଉନଲ୍ଲଖ୍ 
କରନୁ୍ତ ) 
କ୍ର॰ସଂ॰ ବସୁି୍ତ୍ରତ ବବିରଣୀ 
୧  
୨  
୩.  
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ଆବର୍ୟକତା ନରି୍ଦ୍ଶାରଣ 
ସଚୂନା ସାରଣୀ -୩ (କ) Format-III(A) 

    ପରିବାରସ୍ତରୀ  ହତିାଧିକାରୀ ଅଭିମୁଖି ପ୍ରାର୍ମିକ ପଦଯକ୍ଷପ: 
କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ନାମ ସ୍ଥାନୀ  ସରକାରଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଯକାଡ 
୧. ରାଜୟ     
୨. ଜଲିଳା     
୩. ବଳକ / ପଂଚା ତ ସମିତ ି     
୪. ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚା ତ     
୫. ଗ୍ରାମ     
୬. ବର୍ଶ(ଅ.ଜା/ଅ॰ଜ॰ଜା॰/ଅନୟାନୟ)     
୭. ପରିବାରର ସମୁ୍ପଣଶ ବବିରଣୀ ଆର୍ରୁ ଦରଜ କରିଛନ୍ତ ିକ ି?     
୮. ପରିବାର/ଠକିଣା     
୯. ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମ     
୧୦. ପରିବାରର ସଦସୟ ସଂଖ୍ୟା     

   ୧.ପ୍ରଭାବତି ଯକ୍ଷତ୍ର: ପାନୀ ଜଳ ଓ ପରିମଳ: 

   ୧:୩. କା ଶୟ ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ:  ପାରିବାରିକ/ନଜିସ୍ଵ ପାଇଖ୍ାନା ଥିବା ପରିବାରର ପ୍ରତରି୍ତ (IHHLs) 

କ୍ର॰ସଂ 
ବଷିଦ ବବିରଣୀ 

ଅବସ୍ଥା/ 
ସଂଖ୍ୟା/ନାମ 

୧.  ପରିବାରର ପାରିବାରିକ/ବୟକି୍ତର୍ତ ପାଇଖ୍ାନା ଆର୍ରୁ ଅଛକି(ିIHHL)?         ହଁ / ନଁା 
୨.  ଦ ିନଁା, ଯସହ ିପରିବାର,ସବେ ଭାରତ ଯ ାଜନା(ଗ୍ରାମୀଣ) କମିବା ଅନୟ ଯକୌଣସ ି ଯ ାଜନା/ଯ ାଜନା ରୁ୍ଡକି ଯର 

ପାଇଖ୍ାନା(IHHL) ପାଇବା ପାଇଁ  ଯ ାର୍ୟ ଅଟନ୍ତ ିକି? 
 ୩.  ଦ ିହଁ, ସବେ ଭାରତ ଯ ାଜନା(ଗ୍ରାମୀଣ) କମିବା ଅନୟ ଯକୌଣସ ି ଯ ାଜନା/ଯ ାଜନା ଯର ପାଇଖ୍ାନା (IHHL) ପାଇଥିବା 

ପରିବାର ସଦସୟଙ୍କ ନାମ। 
     ୧:୫. କା ଶୟ ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ:  ତର୍ାପି ଯଲାକମାଯନ ଗ୍ରାମର ଯଖ୍ାଲା ସ୍ଥାନଯର ମଳତୟାର୍ କରୁଅଛନ୍ତ ିକ?ି 

କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥ୍ା/ ସଂଖ୍ୟା/ନାମ 
୧. ପରବିାର ନଲାକମାନନ ତଥାପି ନଖ୍ାଲା ସ୍ଥ୍ାନନର ମଳତୟାର୍ କରୁଅଛନ୍ତ ିକ?ି     ହଁ / ନଁା 

   ୨॰ ପ୍ରଭାବତି ଯକ୍ଷତ୍ର : ର୍କି୍ଷା 
   ୨:୧. କା ଶୟ ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ: ପ୍ରାର୍ମିକ ବଦିୟାଳ କୁ  ାଉଥିବା ୬ ରୁ ୧୦ବଷଶ ବ ସର ପୁଅ ଓ ଝଅିଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ: 

କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥ୍ା/ ସଂଖ୍ୟା/ନାମ 
୧. ପରବିାରର   ୬ ରୁ ୧୦ବଷଗ ବୟସର ପୁଅ ଓ ଝଅି ମାନଙ୍କ ସମଦୁାୟ ସଂଖ୍ୟା   
୨. ପ୍ରାଥମିକ ବଦିୟାଳୟକୁ  ାଉଥିବା   ୬ ରୁ ୧୦ବଷଗ ବୟସର ପୁଅ ଓ ଝଅି ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 

 ୩. ପ୍ରାଥମିକ ବଦିୟାଳୟକୁ  ାଉ  ନଥିବା   ୬ ରୁ ୧୦ବଷଗ ବୟସର ପୁଅ ଓ ଝଅି ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 
 ୪. ପ୍ରାଥମିକ ବଦିୟାଳୟକୁ  ାଉ  ନଥିବା   ୬ ରୁ ୧୦ବଷଗ ବୟସର ପୁଅ ଓ ଝଅି ମାନଙ୍କ ନାମ 
     

 
 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା  ମାର୍ଶ ଦର୍କିା  ପୃଷ୍ଠା -୩୧ 

 
       



 
   ୨:୨॰ ପ୍ରଭାବତି ଯକ୍ଷତ୍ର : ର୍କି୍ଷା 
     କା ଶୟ ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ:  ମାଧ୍ୟମିକ ବଦିୟାଳ କୁ  ାଉଥିବା ୧୧ ରୁ ୧୩ ବଷଶ ବ ସର ପୁଅ ଓ ଝଅି ପ୍ରତରି୍ତ. 

କ୍ର॰ସଂ. ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା/ ସଂଖ୍ୟା/ନାମ 
୧.  ପରିବାରର   ୧୧ ରୁ ୧୩ ବଷଶ ବ ସର ପୁଅମାନଙ୍କ ଓ ଝଅି ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା   
୨. ମାଧ୍ୟମିକ ବଦିୟାଳ କୁ  ାଉଥିବା   ୧୧ ରୁ ୧୩ବଷଶ ବ ସର ପୁଅ ଓ ଝଅି ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 

 ୩. ମାଧ୍ୟମିକ ବଦିୟାଳ କୁ  ାଉ  ନଥିବା  ୧୧ ରୁ ୧୩ ବଷଶ ବ ସର ପୁଅ ଓ ଝଅି ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 
 ୪. ମାଧ୍ୟମିକ ବଦିୟାଳ କୁ  ାଉ  ନଥିବା   ୧୧ରୁ ୧୩ ବଷଶ ବ ସର ପୁଅ ଓ ଝଅି ମାନଙ୍କ ନାମ 
    ୨:୩॰ କା ଶୟ ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ: ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବଦିୟାଳ କୁ  ାଉଥିବା ୧୪ ରୁ ୧୫ ବଷଶ ବ ସର  ପୁଅ ଓ ଝଅିଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ: 

କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା/ ସଂଖ୍ୟା/ନାମ 
୧. ପରିବାରର   ୧୪ ରୁ ୧୫ ବଷଶ ବ ସର ପୁଅ ଓ ଝଅି ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା   
୨. ମାଧ୍ୟମିକ ବଦିୟାଳ କୁ  ାଉ ଥିବା   ୧୪ ରୁ ୧୫ ବଷଶ ବ ସର ପୁଅ ଓ ଝଅି ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 

 ୩. ମାଧ୍ୟମିକ ବଦିୟାଳ କୁ  ାଉ  ନଥିବା  ୧୪ ରୁ ୧୫ ବଷଶ ବ ସର ପୁଅ ଓ ଝଅି ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 
 ୪. ମାଧ୍ୟମିକ ବଦିୟାଳ କୁ  ାଉ  ନଥିବା  ୧୪ ରୁ ୧୫ ବଷଶ ବ ସର ପୁଅ ଓ ଝଅି ମାନଙ୍କ ନାମ 
     ୨:୪॰ କା ଶୟ ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ: ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବଦିୟାଳ କୁ  ାଉଥିବା ୧୬ ରୁ ୧୭ ବଷଶ ବ ସର  ପୁଅ ଓ ଝଅି ଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ: 

କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା/ ସଂଖ୍ୟା/ନାମ 
୧. ପରିବାରଯର ରହୁଥିବା ୧୬ ରୁ ୧୭ ବଷଶ ବ ସର ପୁଅ ଓ ଝଅି ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା   
୨. ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବଦିୟାଳ କୁ  ାଉ ଥିବା  ୧୬ ରୁ ୧୭ ବଷଶ ବ ସର ପୁଅ ଓ ଝଅି ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 

 ୩. ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବଦିୟାଳ କୁ  ାଉ  ନଥିବା  ୧୬ ରୁ ୧୭ ବଷଶ ବ ସର ପୁଅ ଓ ଝଅି ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 
 ୪. ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବଦିୟାଳ କୁ  ାଉ  ନଥିବା  ୧୬ ରୁ ୧୭ ବଷଶ ବ ସର ପୁଅ ଓ ଝଅି ମାନଙ୍କ ନାମ 
     ୨:୫॰ କା ଶୟ ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ: ପରବତ୍ତଶୀ ଉଚ୍ଚତ୍ତର ମାଧ୍ୟମିକ ବଦିୟାଳ କୁ  ାଉଥିବା ୧୮ ରୁ ୨୩ ବଷଶ ବ ସର  ପୁଅ ଓ 

ଝଅିଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ: 
କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା/ ସଂଖ୍ୟା/ନାମ 
୧.  ପରିବାରଯର ରହୁଥିବା ୧୮ ରୁ ୨୩ ବଷଶ ବ ସର ପୁଅ ଓ ଝଅି ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା   
୨. ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ପରବତ୍ତଶୀ ର୍କି୍ଷା ପାଇଁ   ାଉଥିବା  ୧୮ ରୁ ୨୩ ବଷଶ ବ ସର ପୁଅ ଓ ଝଅି ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 

 ୩.  ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ପରବତ୍ତଶୀ ର୍କି୍ଷା ପାଇଁ   ାଉ  ନଥିବା ୧୮ ରୁ ୨୩ ବଷଶ ବ ସର ପୁଅ ଓ ଝଅି ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 
 ୪. ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ପରବତ୍ତଶୀ ର୍କି୍ଷା ପାଇଁ   ାଉ  ନଥିବା  ୧୮ ରୁ ୨୩ ବଷଶ ବ ସର ପୁଅ ଓ ଝଅି ମାନଙ୍କ ନାମ 
      

    ୨:୬॰ କା ଶୟ ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ:  ବଦିୟାଳ   ାଉଥିବା ଓ  ପ୍ରାକ-ମାଟ୍ରକି-ଛାତ୍ର ବୃତି୍ତ ପାଉଥିବା ଯ ାର୍ୟ ଅନୁସୂଚତି ଜାତରି 
ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ: 

କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା/ ସଂଖ୍ୟା/ନାମ 
୧. ପ୍ରାକ ମାଟ୍ରକିସଂଖ୍ୟା ଛାତ୍ର ବୃତି୍ତ ପାଉଥିବା ଯ ାର୍ୟ ଅନୁସୂଚତି ଜାତରି ପିଲାମାନଙ୍କ   
୨. ପ୍ରାକ -ମାଟ୍ରକିଛାତ୍ରବୃତି୍ତପାଉଥିବା ଅନୁସୂଚତି ଜାତରି ପିଲାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟ  (ଉପଯରାକ୍ତର॰ସଂଖ୍ୟା-ଏକ ମଧ୍ୟରୁ) 

 ୩. ପ୍ରାକ – ମାଟ୍ରକି ଛାତ୍ର ବୃତି୍ତ ପାଉନଥିବା ଅନୁସୂଚତି ଜାତରି ପିଲାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା (ଉପଯରାକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା-ଏକ ମଧ୍ୟ ରୁ) 
 ୪. ପ୍ରାକ-ମାଟ୍ରକି ଛତ୍ର ବତୁ ତି୍ତ ପାଉନଥିବା ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ିପିଲା ମାନଙ୍କ ର ନାମ ( ଉପଯରାକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା-ଏକ ମଧ୍ୟ ରୁ) 
  

 
 
 

 
 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା  ମାର୍ଶ ଦର୍କିା  ପୃଷ୍ଠା -୩୨ 

 
 
 



୨:୭॰ କା ଶୟ ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ:  ମାଟ୍ରକି ପରବର୍ତ୍ଗୀ ଶକି୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଅନୁସୂଚତି ଜାତରି ଛାତ୍ର / ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଓ  
ନସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନପାଷ୍ଟ ମାଟ୍ରକି   ଶକି୍ଷା ବୃର୍ତ୍ ିପାଉଥିବା ଛାତ୍ର / ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତଶିତ: 

କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା/ ସଂଖ୍ୟା/ନାମ 
୧. ଯପାଷ୍ଟ ମାଟ୍ରକି ର୍କି୍ଷା ବୃତି୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ  ଯ ାର୍ୟ  ଯହଉଥିବା ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ି ଛାତ୍ର / ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା   
୨. କ୍ର॰ସଂଖ୍ୟା-୧ ମଧ୍ୟରୁ ର୍କି୍ଷା ବୃତି୍ତ ପାଉଥିବା ଛାତ୍ର / ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 

 ୩. କ୍ର॰ସଂଖ୍ୟା-୧ ମଧ୍ୟରୁ ର୍କି୍ଷା ବୃତି୍ତ ପାଉନଥିବା ଛାତ୍ର / ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 
 ୪. କ୍ର॰ସଂଖ୍ୟା-୩ ଯର ସୂଚତି ଛାତ୍ର / ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ 
     ୩॰ ପ୍ରଭାବତି ଯକ୍ଷତ୍ର : ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ଓ ପୃଷି୍ଟ : 

    ୩:୧-କା ଶୟ ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ:   ନକୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନ ାଜନା ଅନ୍ତଭଗୁ କ୍ତ ପରିବାର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତଶିତ: 
କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା/ ସଂଖ୍ୟା/ନାମ 
୧. ପରିବାରଟ ିଯକୌଣସ ିସ୍ଵାସ୍ଥୟ ସୁରକ୍ଷା ଯ ାଜନାଯର ଅନ୍ତଭଶୁ କ୍ତ କ ି? ହଁ / ନଁା 
୨.  ଦ ିନଁା, ପରିବାରଟ ିଯକୌଣସ ିସ୍ଵାସ୍ଥୟ ସୁରକ୍ଷା ଯ ାଜନା ଅନ୍ତଭଶୁ କ୍ତ ଯହବା ପାଇଁଯ ାର୍ୟ  ଅଯଟ  କ ି? ହଁ / ନଁା 
୩.  ଦ ିହଁ , ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ସୁରକ୍ଷା ଯ ାଜନା ଅନ୍ତଭଶୁ କ୍ତ ଯହବାକୁଥିବା ସଦସୟଙ୍କ ନାମ 

    ୩:୩-କା ଶୟ ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ:  ସାଂଘାତକିଭାନବ ରକ୍ତହୀନତାର ଶକିାର ନହାଇଥିବା ର୍ଭଗବତୀ ମହଳିାମାନଙ୍କ ପ୍ରତଶିତ : 
କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା/ ସଂଖ୍ୟା/ନାମ 
୧.  ପରିବାରର ର୍ଭଶବତୀ ଯହାଇଥିବା  ମହଳିା ମାନଙ୍କ  ସଂଖ୍ୟା  

 ୨. ସାଂ ାତକିଭାଯବ ରକ୍ତହୀନତାର ର୍କିାର ଯହାଇଥିବା  ପରିବାରର ର୍ଭଶବତୀ ମହଳିା    ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 
 ୩. ସାଂ ାତକିଭାଯବ  ରକ୍ତହୀନତାର ର୍କିାର ଯହାଇଥିବା ପରିବାରର ର୍ଭଶବତୀ ମହଳିା  ମାନଙ୍କ ନାମ 
     ୩:୪- କା ଶୟ ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ:ର୍ତ ଏକ ବଷଗ ମଧ୍ୟନର ଗ୍ରାମନର ସବୀକୃତ ିପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁଷ୍ଟନନର ପ୍ରସବ ନହାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତଶିତ 

କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ସଂଖ୍ୟା/ନାମ/କାରଣ 
୧. ର୍ତ ଏକ ବଷଶ ମଧ୍ୟଯର ପରିବାରଯର ଯହାଇଥିବା ପ୍ରସବ ସଂଖ୍ୟା    

 ୨.  ର୍ତ ଏକ ବଷଶ ମଧ୍ୟଯର ପରିବାରଯର ଅଣ-ଅନୁଷ୍ଠାନଯର ଯହାଇଥିବା ପ୍ରସବ ସଂଖ୍ୟା  
 ୩. ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯର ପ୍ରସବ କରିନଥିବା ର୍ଭଶବତୀ ମହଳିାଙ୍କ ନାମ ଓ ଏହାର କାରଣ  
     ୩:୫- କା ଶୟ ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ :   ର୍ତ ଏକ ବଷଶ ମଧ୍ୟଯର ସ୍ଵଳ୍ପ ଓଜନ ବରି୍ଷି୍ଠ ର୍ରୁି୍ ଜନମ ର ପ୍ରତରି୍ତ: 

କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ସଂଖ୍ୟା /ନାମ/କାରଣ  
୧. ର୍ତ ଏକ ବଷଗ  ମଧ୍ୟନର ପରବିାରନର ଜନମ ଗ୍ରହଣ କରଥିିବା ଶଶୁିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା  

 ୨. ର୍ତ ଏକ ବଷଗ ମଧ୍ୟନର ପରବିାରନର ସ୍ୱଳ୍ପ ଓଜନ ବଶିଷି୍ଠ ଜନମ ନହାଇଥିବା  ଶଶୁିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା  
 ୩. ସ୍ୱଳ୍ପ ଓଜନ ବଶିଷି୍ଠ ଜନମ ଶଶୁିମାନଙ୍କ ନାମ ଓ  ଏହାର କାରଣ  
     ୩:୬- କା ଶୟ ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ: ସମୂ୍ପଣଶ ଟୀକାକରଣ ଯହାଇଥିବା ଏକ ବଷଶରୁ କମ ବ ସର ର୍ରୁି୍ଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ:  

କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥ୍ା/ସଂଖ୍ୟା/ନାମ 
୧. ପରବିାରନର  ଏକ ବଷଗରୁ କମ ବୟସ  ମଧ୍ୟର ଥିବା ଶଶୁିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା  

 ୨. ଟକିକରଣ ନହାଇନଥିବା ଏକ ବଷଗରୁ କମ ବୟସ  ଶଶୁିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 
 ୩. ଟକିକରଣ ନହାଇନଥିବା ଏକ ବଷଗରୁ କମ ବୟସ  ଶଶୁିଙ୍କ ନାମ 
       ୩:୭- କା ଶୟ ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ : ଗ୍ରାମର ୦ ରୁ ୫ବଷଶ ବ ସର  ସ୍ଵଳ୍ପ ଓଜନ ବରି୍ଷି୍ଟ   ର୍ରୁି୍ଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ: 

କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ         ସଂଖ୍ୟା/ନାମ/ କାରଣ  
୧. ପରିବାରଯର ୦ ରୁ ୫ ବଷଶ ବ ସ ମଧ୍ୟଯର  ଥିବା ର୍ରୁି୍ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା  

 ୨. ୦ ରୁ ୫ ବଷଶ ବ ସ ମଧ୍ୟଯର  ସ୍ଵଳ୍ପ ଓଜନ ବରି୍ଷି୍ଟ   ର୍ରୁି୍ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 
 ୩. ୦ ରୁ ୫ ବଷଶ ବ ସ ମଧ୍ୟଯର   ଥିବା  ସ୍ଵଳ୍ପ ଓଜନ ବରି୍ଷି୍ଟ   ର୍ରୁି୍ଙ୍କ ନାମ  
     

 
 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା  ମାର୍ଶ ଦର୍କିା  ପୃଷ୍ଠା -୩୩ 
 
 
 
 



 
    ୩:୮- କା ଶୟ ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ : ର୍ତ ଏକ ବଷଶ ମଧ୍ୟଯର ଯକଯତ ର୍ଭଶବତୀ  ମହଳିା  ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତ ି? 

କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ସଂଖ୍ୟା/ନାମ/ କାରଣ  
୧. ର୍ତ ୧ବଷଶ ମଧ୍ୟଯର ପରିବାରଯର ଯକଯତ ଜଣ ମହଳିା ର୍ଭଶବତୀ ଥିଯଲ 

 ୨. ର୍ତ ୧ବଷଶ ମଧ୍ୟଯର ପରିବାରଯର ଯକଯତ ଜଣ ର୍ଭଶବତୀ ମହଳିା ପ୍ରାଣ ହରାଇ ଥିଯଲ 
 ୩. ର୍ତ ୧ବଷଶ ମଧ୍ୟଯର ପରିବାରଯର ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା  ର୍ଭଶବତୀ ମହଳିାଙ୍କ ନାମ ଓ  ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବାର  କାରଣ । 
      ୩:୯- କା ଶୟ ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ : ର୍ତ ୧ ବଷଶ ମଧ୍ୟଯର ଯକଯତ  ଏକ ବଷଶ ବ ସରୁ କମ ର୍ରୁି୍  ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତ?ି 

କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ସଂଖ୍ୟା/ନାମ/ କାରଣ  
୧. ୧ବଷଶ ରୁ କମ ବ ସ ମଧ୍ୟଯର ପରିବାରଯର ଥିବା ର୍ରୁି୍ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା  

 ୨. ୧ବଷଶ ରୁ କମ ବ ସ ମଧ୍ୟଯର ପରିବାରଯର ଯକଯତ ଜଣ ର୍ରୁି୍ ପ୍ରାଣ  ହରାଇଛନ୍ତ ି
 ୩. ର୍ତ ୧ବଷଶ ମଧ୍ୟଯର ପରିବାରଯର ଥିବା ୧ ବଷଶ ବ ସରୁ କମ ବ ସର ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ର୍ରୁି୍ଙ୍କ ନାମ  ଓ ପ୍ରାଣ 

ହରାଇବାର କାରଣ । 
     ୩:୧୦- କା ଶୟ ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ : ପୂବଶ ସତକଶତା ଅନୁସାଯର ସଂକ୍ରମିତ ଯରାର୍ଯର ଆକ୍ରାନ୍ତ ଓ ଚକିତି୍ସା ଯହାଇଥିବା  ବୟକି୍ତଙ୍କ 

ପ୍ରତରି୍ତ। 
କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା/ସଂଖ୍ୟା/ନାମ 
୧. ସଂକ୍ରାମକ ଯରାର୍ଯର ସଂକ୍ରମିତ ପରିବାରର  ସଦସୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା  

 ୨. ସଂକ୍ରାମକ ଯରାର୍ଯର ସଂକ୍ରମିତ ଓ ପୂବଶ ସତକଶତା ଅନୁସାଯର ଚକିତି୍ସା ପାଇଥିବା ପରିବାର ସଦସୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 
 ୩॰ ସଂକ୍ରାମକ ଯରାର୍ଯର ସଂକ୍ରମିତ ଓ ପୂବଶ ସତକଶତା ଅନୁସାଯର ଚକିତି୍ସା ପାଇନଥିବା    ପରିବାର ସଦସୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 
 ୪. ସଂକ୍ରାମକ ଯରାର୍ଯର ସଂକ୍ରମିତ ଓ ପୂବଶ ସତକଶତା ଅନୁସାଯର ଚକିତି୍ସା ପାଇନଥିବା    ପରିବାର ସଦସୟଙ୍କ ନାମ 
    ୪. ପ୍ରଭାବ ଯକ୍ଷତ୍ର : ସାମାଜକି ସୁରକ୍ଷା 

   ୪.୧- କା ଶୟ ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ : ବଧିବା ଭତ୍ତା ଦଆି ାଉଥିବା ଯ ାର୍ୟା  ମହଳିାଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ। 
କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା /ସଂଖ୍ୟା/ନାମ  
୧. ପରିବାରଯର ବଧିବା ଭତ୍ତା ପାଇବାକୁଥିବା ଯ ାର୍ୟା   ମହଳିାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 

 ୨. ପରିବାରଯର ବଧିବା ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା  ଯ ାର୍ୟା ମହଳିାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 
 ୩. ପରିବାରଯର ବଧିବା ଭତ୍ତା ପାଉ ନଥିବା ଯ ାର୍ୟା ମହଳିାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 
 ୪. ପରିବାରଯର ବଧିବା ଭତ୍ତା ପାଉ ନଥିବା  ଯ ାର୍ୟା ମହଳିାଙ୍କ ନାମ  
     ୪.୨- କା ଶୟ ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ : ବାର୍ଦ୍ଶକୟ  ଭତ୍ତା ଦଆି ାଉଥିବା ଯ ାର୍ୟ ବୟକି୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ। 

କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା/ସଂଖ୍ୟା/ନାମ 
୧. ପରିବାରଯର ବାର୍ଦ୍ଶକୟ ଭତ୍ତା ପାଇବାକୁଥିବା ଯ ାର୍ୟ ବୟକି୍ତମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 

 ୨. ବାର୍ଦ୍ଶକୟ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ଯ ାର୍ୟ  ବୟକି୍ତମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 
 ୩. ବାର୍ଦ୍ଶକୟ ଭତ୍ତା ପାଉ ନଥିବା ଯ ାର୍ୟ ବୟକି୍ତମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 
 ୪. ବାର୍ଦ୍ଶକୟ ଭତ୍ତା ପାଉ ନଥିବା ଯ ାର୍ୟ  ବୟକି୍ତମାନଙ୍କ ନାମ  
    ୪.୩- କା ଶୟ ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ : ଭିନ୍ନକ୍ଷମ(ଦବିୟାଙ୍ଗ) ଭତ୍ତା ଦଆି ାଉଥିବା ଯ ାର୍ୟ ବୟକି୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ। 

କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା/ସଂଖ୍ୟା/ନାମ 
୧. ପରିବାରଯର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ (ଦବିୟାଙ୍ଗ)  ଭତ୍ତା ପାଇବା ଯ ାର୍ୟ ବୟକି୍ତମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 

 ୨. ଭିନ୍ନକ୍ଷମ (ଦବିୟାଙ୍ଗ)  ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ଯ ାର୍ୟ  ବୟକି୍ତମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 
 ୩. ଭିନ୍ନକ୍ଷମ (ଦବିୟାଙ୍ଗ) ଭତ୍ତା ପାଉ ନଥିବା ଯ ାର୍ୟ ବୟକି୍ତମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 
 ୪. ଭିନ୍ନକ୍ଷମ (ଦବିୟାଙ୍ଗ) ଭତ୍ତା ପାଉ ନଥିବା ଯ ାର୍ୟ  ବୟକି୍ତମାନଙ୍କ ନାମ  
  

 
 
 
 
 
 
 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା  ମାର୍ଶ ଦର୍କିା  ପୃଷ୍ଠା -୩୪ 
 
 
 
 



    
 ୫. ପ୍ରଭାବ ଯକ୍ଷତ୍ର : ଗ୍ରାମୀଣ ସଡକ ଓ ବାସରୃ୍ହ ବୟବସ୍ଥା 
    ୫:୩- କା ଶୟ ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ : କଚ୍ଚା ଓ ଆପଦପୂଣଶ ରୃ୍ହଯର ବାସ କରୁଥିବା ପରିବାର ର ପ୍ରତରି୍ତ। 

କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା/ସଂଖ୍ୟା/ନାମ 
୧. କଚ୍ଚା ଓ ଆପଦପୂଣଶ ରୃ୍ହଯର  ପରିବାର ବାସ କରୁଅଛନ୍ତ ିକ?ି ହଁ/ନଁା 
୨. ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ ାଜନା (ଗ୍ରାମୀଣ)  କମିବା ଅନୟ ଯକୌଣସ ିଯ ାଜନାଯର ଯର ପରିବାରଟ ିବାସରୃ୍ହ 

ପାଇବା ପାଇଁ  ଯ ାର୍ୟ ଅଟନ୍ତ ିକ?ି ହଁ/ନଁା 
୩.  ଦ ିହଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ ାଜନା (ଗ୍ରାମୀଣ)  କମିବା ଅନୟ ଯକୌଣସ ିଯ ାଜନାଯର ଯର ବାସରୃ୍ହ 

ପାଇବା ପାଇଁ  ପରିବାର ର ଯ ାର୍ୟ ବୟକି୍ତଙ୍କ ନାମ 
    ୬. ପ୍ରଭାବ ଯକ୍ଷତ୍ର : ବଦୁିୟତର୍କି୍ତ ଓ ବରୁି୍ର୍ଦ୍ ଜାଯଳଣୀ: 

   ୬.୨- କା ଶୟ ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ: ବଦୁିୟତର୍କି୍ତ ସଂଯ ାର୍ ଯହାଇଥିବା  ପରିବାର ର ପ୍ରତରି୍ତ।  
କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା/ସଂଖ୍ୟା/ନାମ 
୧. ପରିବାରକୁ ବଦୁିୟତର୍କି୍ତ ସଂଯ ାର୍ କରା ାଇଛ ିକ?ି ହଁ/ନଁା 
୨.  ଦ ିନଁା , ପରିବାରଟ ିଯସୌଭାର୍ୟ ଯ ାଜନା କମିବା ଅନୟ  ଯକୌଣସ ିଯ ାଜନାଯର ବଦୁିୟତର୍କି୍ତ ସଂଯ ାର୍  

ପାଇଁ ଯ ାର୍ୟ କ?ି ହଁ/ନଁା 
୩.  ଦ ିହଁ, ଯସୌଭାର୍ୟ ଯ ାଜନା କମିବା ଅନୟ  ଯକୌଣସ ିଯ ାଜନାଯର ବଦୁିୟତର୍କି୍ତ ସଂଯ ାର୍  ପାଇଁ  

ପରିବାର ର ଯ ାର୍ୟ ବୟକି୍ତଙ୍କ ନାମ 
     ୬.୩- କା ଶୟ ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ: ଅନ୍ତତିଃ ଯର୍ାଟଏି ଏଲଇଡ଼ ି ବଲ୍  ବୟବହାର କରୁଥିବା ପରିବାର ର ପ୍ରତରି୍ତ। 

କ୍ର॰ସଂ॰ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା/ସଂଖ୍ୟା/ନାମ 
୧. ପରିବାରକୁ ବଦୁିୟତର୍କି୍ତ ସଂଯ ାର୍ କରା ାଇଛ ିକ?ି ହଁ/ନଁା 
୨. ଅନ୍ତତିଃ ପରିବାରଟ ିଯର୍ାଟଏି ଏଲଇଡ଼ ି ବଲ୍   ବୟବହାର କରୁଛନ୍ତ ିକ ି? ହଁ/ନଁା 
୩.  ଦ ିନଁା, ଏଲଇଡ଼ ିଲାଇଟ ଯ ାର୍ାଇ ଯଦବା ପାଇଁ ପରିବାର ସଦସୟଙ୍କ ନାମ 

    ୬.୪- କା ଶୟ ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ: ରନ୍ଧନ ର୍ୟାସ ସଂଯ ାର୍ ଯହାଇଥିବା ପରିବାର ର ପ୍ରତରି୍ତ। 
କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା/ସଂଖ୍ୟା/ନାମ 
୧. ପରିବାରଟ ିବରୁି୍ର୍ଦ୍ ରନ୍ଧନ ର୍ୟାସ ବୟବହାର କରୁଛ ିକ?ି ହଁ/ନଁା 
୨.  ଦ ିନଁା , ଉଜ୍ଜଳା ଯ ାଜନା କମିବା ଅନୟ ଯକୌଣସ ିଯ ାଜନାଯର ବରୁି୍ର୍ଦ୍ ରନ୍ଧନ ର୍ୟାସ ଯ ାର୍ାଣ ପାଇଁ 

ପରିବାରଟ ି ଯ ାର୍ୟ ଅଯଟ କ?ି ହଁ/ନଁା 
୩.  ଦ ିହଁ, ଉଜ୍ଜଳା ଯ ାଜନା କମିବା ଅନୟ ଯକୌଣସ ିଯ ାଜନାଯର ବରୁି୍ର୍ଦ୍ ରନ୍ଧନ ର୍ୟାସ                 

ଯ ାର୍ାଣ ପାଇଁ ପରିବାରର  ସଦସୟଙ୍କ ନାମ  
     ୭. ପ୍ରଭାବ ଯକ୍ଷତ୍ର : କୃଷିଭିତି୍ତକ ଯପର୍ା 

    ୭.୧- କା ଶୟ ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ: ମୃତି୍ତକା ସ୍ଵାସ୍ଥୟ କାଡଶ ଯ ାର୍ାଇ ଦଆି ାଇଥିବା ଯ ାର୍ୟ କୃଷକଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ। 
କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା/ସଂଖ୍ୟା/ନାମ 
୧. ପରିବାରଟ ିକୃଷି କା ଶୟ ଯର ନଯି ାଜତି  କ ି? ହଁ/ନଁା 
୨.  ଦ ିହଁ  , ପରିବାରଟ ି ମୃତି୍ତକା ସ୍ଵାସ୍ଥୟ କାଡଶ ପାଇବା ପାଇଁ   ଯ ାର୍ୟ କ ି? ହଁ/ନଁା 
୩.  ଦ ିହଁ, ପରିବାରର ସଦସୟଙ୍କ ନାମ  ାହାଙୁ୍କ   ମୃତି୍ତକା ସ୍ଵାସ୍ଥୟ କାଡଶ ଯ ାର୍ାଇ ଦଆି ିବ 

  
 
 

 
 
 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା  ମାର୍ଶ ଦର୍କିା  ପୃଷ୍ଠା -୩୫ 

 
 



 
 
     ୭.୨- କା ଶୟ ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ: ଯଜୈବକି  କୃଷି ପର୍ଦ୍ତରି  ଅନୁସରଣ ବସି୍ତାର ର ପ୍ରତରି୍ତ। 

କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା/ସଂଖ୍ୟା/ନାମ 
୧. ପରିବାରଟ ିଚାଷ କା ଶୟ ଯର ନଯି ାଜତି ଅଛ ି କ?ି ହଁ/ନଁା 
୨.  ଦ ିହଁ, ପରିବାରଟ ିଯଜୈବକି  ଚାଷ  ପର୍ଦ୍ତ ି ଅନୁସରଣ କରୁଅଛ ି କ?ି ହଁ/ନଁା 
୩.  ଦ ିନଁା, ପରିବାରଟ ି ଯଜୈବକି  ଚାଷ  ପର୍ଦ୍ତ ି ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଅଛ ି କ?ି ହଁ/ନଁା 
୪.  ଦ ିହଁ , ପରିବାରର ସଦସୟଙ୍କ ନାମ , ଯ  କ ି ଯଜୈବକି  ଚାଷ  ପର୍ଦ୍ତ ି ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇେୁକ 

     ୭.୩- କା ଶୟ ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ: ଜଳଛ ା ପରିଚାଳନା ପର୍ଦ୍ତରି ଅନୁସରଣ ବସି୍ତାର ର ପ୍ରତରି୍ତ।  
କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା/ସଂଖ୍ୟା/ନାମ 
୧. ପରିବାରଟ ିଚାଷ କା ଶୟ ଯର ସମୃ୍ପକ୍ତ ଅଛ ି କ?ି ହଁ/ନଁା 
୨.  ଦ ିହଁ, ପରିବାରଟ ିଜଳୋ ା ପରିଚାଳନା ପର୍ଦ୍ତ ିଅନୁସରଣ କରୁଅଛ ି କ?ି ହଁ/ନଁା 
୩.  ଦ ିନଁା, ଜଳଛ ା ପରିଚାଳନା ପର୍ଦ୍ତ ିଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ପରିବାରଟ ିଇେୁକ କ?ି ହଁ/ନଁା 
୪.  ଦ ିହଁ , ପରିବାରର ସଦସୟଙ୍କ ନାମ ଯ  କ ି ଜଳଛା ା  ଚାଷ  ପର୍ଦ୍ତ ି ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇେୁକ 

      ୮. ପ୍ରଭାବ ଯକ୍ଷତ୍ର :ଆର୍କି ଅନ୍ତଭଶୁ କି୍ତ କରଣ 
     ୮.୧- କା ଶୟ ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ:  ଗ୍ରାମର ୫ ବଷଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଶ ଆଧାର କାଡଶ ପାଇଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତରି୍ତ। 

କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା/ସଂଖ୍ୟା/ନାମ 
୧. ପରିବାରଯର ୫ ବଷଶରୁ ବ ସରୁ  ଉର୍ଦ୍ଶ ସଦସୟ/ସାଦସୟା ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା  

 ୨. ପରିବାରଯର ଥିବା ୫ ବଷଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଶ ଆଧାର କାଡଶ ପାଇଥିବା ସଦସୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା  
 ୩. ପରିବାରର ସଦସୟ ସଂଖ୍ୟା (୫ ବଷଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଶ ) ଯ ଉଁମାନଙ୍କର  ଆଧାର କାଡଶ ନଁାହ ି
 ୪. ପରିବାରର ସଦସୟମାନଙ୍କ ନାମ (୫ ବଷଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଶ ) ଯ ଉଁମାନଙ୍କର  ଆଧାର କାଡଶ ନଁାହ ି
      ୮.୨- କା ଶୟ ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ:   ବୟାଙ୍କ / ଡାକ ର ସଞ୍ଚ  ଖ୍ାତା ଥିବା ପରିବାରର ପ୍ରତରି୍ତ। 

କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା/ସଂଖ୍ୟା/ନାମ 
୧. ପରିବାରର ସଦସୟ ସଂଖ୍ୟା (୧୮ ବଷଶରୁ ଅଧିକ ) ଯ ଉମାଯନ  ବୟାଙ୍କ/ଡାକ ର  ଞ୍ଚ  ଖ୍ାତା  ଯଖ୍ାଲିବାକୁ ଯ ାର୍ୟ 

 ୨. ପରିବାରର ସଦସୟ ସଂଖ୍ୟା ଯ ଉଁ ମାନଙ୍କର  ବୟାଙ୍କ / ଡାକ ର ସଞ୍ଚ  ଖ୍ାତା  ଅଛ ି
 ୩. ପରିବାରର ସଦସୟ ସଂଖ୍ୟା ଯ ଉମଁାନଙ୍କର  ବୟାଙ୍କ / ଡାକ ର ସଞ୍ଚ  ଖ୍ାତା  ନଁାହ ି 
 ୪. ପରିବାରର ସଦସୟ ମାନଙ୍କ ନାମ ଯ ଉମାନକଙ୍କର ବୟାଙ୍କ /ଡାକ ର ସଞ୍ଚ  ଖ୍ାତା  ନଁାହ ି
      ୮.୩ - କା ଶୟ ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଯ ାଜନା (PMSBY)ଯର ଅନ୍ତଭଶୁ କ୍ତ ବୟକି୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ । 

କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା/ସଂଖ୍ୟା/ନାମ 
୧. ପରିବାରର ସଦସୟ ସଂଖ୍ୟା (୧୮ ରୁ ୭୦ ବଷଶ ) ଯ ଉଁମାଯନ  ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ  ସୁରକ୍ଷା ବୀମା 

ଯ ାଜନାଯର କମିବା ଅନୟାନୟ ଯ ାଜନାଯର ଅନ୍ତଭଶୁ କ୍ତ ଯହବାକୁ ଯ ାର୍ୟ ଅଟନ୍ତ ି
 ୨. ପରିବାରର ଯ ାର୍ୟ ସଦସୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯ ଉଁମାଯନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା   ଯ ାଜନାଯର  କମିବା 

ଅନୟାନୟ ଯ ାଜନାଯର ଯ ଉଁମାଯନ ଅନ୍ତଭଶୁ କ୍ତ ଯହାଇନାହାନ୍ତ ି   
 ୩. ପରିବାରର ଯ ାର୍ୟ ସଦସୟ ମାନଙ୍କ ନାମ  ଯ ଉଁମାଯନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା   ଯ ାଜନାଯର 

କମିବା ଅନୟାନୟ ଯ ାଜନାଯର ଅନ୍ତଭଶୁ କ୍ତ ଯହାଇନାହାନ୍ତ ି 
      ୮.୪- କା ଶୟ ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ:  ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ଯଜୟାତ ିବୀମା ଯ ାଜନା (PMJJBY)ଯର ଅନ୍ତଭଶୁ କ୍ତ ବୟକି୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ । 

କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥ୍ା/ସଂଖ୍ୟା/ନାମ 
୧. ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ଯଜୟାତ ିବୀମା ଯ ାଜନା (PMJJBY)ଯର କମିବା ଅନୟାନୟ ଯ ାଜନାଯର ଅନ୍ତଭଶୁ କ୍ତ 

ଯହବାପାଇଁ ପରିବାର ଯ ାର୍ୟ ସଦସୟଙ୍କ (୧୮ ରୁ ୫୦ ବଷଶ ବ ସ)  ସଂଖ୍ୟା 
 ୨. ପରିବାରର ଯ ାର୍ୟ ସଦସୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା,  ଯ ଉଁମାଯନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ଯଜୟାତ ିବୀମା ଯ ାଜନା 

(PMJJBY)ଯର  କମିବା ଅନୟାନୟ ଯ ାଜନାଯର ଅନ୍ତଭଶୁ କ୍ତ ଯହାଇନାହାନ୍ତ ି
 ୩. ପରିବାରର ଯ ାର୍ୟ ସଦସୟ ମାନଙ୍କ ନାମ  ଯ ଉଁମାଯନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ଯଜୟାତ ିବୀମା ଯ ାଜନା 

(PMJJBY)ଯର କମିବା ଅନୟାନୟ ଯ ାଜନାଯର ଅନ୍ତଭଶୁ କ୍ତ ଯହାଇନାହାନ୍ତ ି 
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     ୯. ପ୍ରଭାବ ଯକ୍ଷତ୍ର : ଡଜିଟିାଇଯଜସନ / ଡଜିଟିାଲ ସାକ୍ଷରୀକରଣ: 
     ୯.୩:କା ଶୟ ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ:ଡଜିଟିାଇଯଜସନ ଓ ଡଜିଟିାଲ ସାକ୍ଷର ଯହାଇଥିବା ଯ ାର୍ୟ ବୟକି୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ।                          

କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା/ସଂଖ୍ୟା/ନାମ 
୧. ପରିବାରର ଯ ାର୍ୟ ସଦସୟ (୧୪ ରୁ ୬୦ ବଷଶ ବ ସ ମଧ୍ୟଯର) ସଂଖ୍ୟା ଯ ଉଁମାଯନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୀଣ  

ଡଜିଟିାଲ ସାକ୍ଷରତା ଅଭି ାନ (PMGDISHA) କମିବା ଅନୟ ଯ ାଜନାଯର ତାଲିମି ପାଇଁ ଯ ାର୍ୟ 
 ୨. ପରିବାରର ଯ ାର୍ୟ ସଦସୟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯ ଉଁମାଯନ ଡଜିଟିାଲ ସାକ୍ଷର 
 ୩. ପରିବାରର ସଦସୟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯ ଉଁମାଯନ PMGDISHA କମିବା ଅନୟାନୟ  ଯ ାଜନା ଅଧୀନଯର ତାଲିମ 

ଯନଇପାରନ୍ତ ି
 ୪. ପରିବାରର ସଦସୟମାନଙ୍କ ନାମ ଯ ଉଁମାଯନ PMGDISHA କମିବା ଅନୟାନୟ ଯ ାଜନା ଅଧୀନଯର ତାଲିମ  

ଯନଇପାରନ୍ତ ି
     ୧୦. ପ୍ରଭାବ ଯକ୍ଷତ୍ର :ଜୀବକିା ଓ ଦକ୍ଷତା ବକିାର୍  

     ୧୦:୧. କା ଶୟ ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ: ଦକ୍ଷତା ବକିାଶ ତାଲିମପାଇଁ ନ ାର୍ୟ  ୁବକ/ ୁବତୀଙ୍କ ପ୍ରତଶିତ। 
କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା/ସଂଖ୍ୟା/ନାମ 
୧. ଦକ୍ଷତା ବକିାର୍ ତାଲିମ ପାଇଁ ପରିବାରଯର ଥିବା ଯ ାର୍ୟ  ୁବକ /  ୁବତୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 

 ୨. ପରିବାରଯର ଦକ୍ଷତା ବକିାର୍ ତାଲିମ ପାଇଥିବା  ୁବକ /  ୁବତୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 
 ୩. ପରିବାରର  ଯ ାର୍ୟ  ୁବକ /  ୁବତୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯ ଉଁମାନଙୁ୍କ ଦକ୍ଷତା ବକିାର୍   ତାଲିମ ଦଆି ିବ 
 ୪. ପରିବାରର ଯ ାର୍ୟ  ୁବକ / ୁବତୀଙ୍କ ନାମ ଯ ଉଁମାନଙୁ୍କ  ଦକ୍ଷତା ବକିାର୍ ତାଲିମ ଦଆି ିବ 
      ୧୦:୨. କା ଶୟ ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ: ବୟାଙ୍କ ସନଜାର୍ୀକରଣ ଋଣ ଗ୍ରହଣ କରବିାକୁ ସକ୍ଷମ  ୁବକମାନଙ୍କ  ପ୍ରତଶିତ ॰ 

କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା/ସଂଖ୍ୟା/ନାମ 
୧. ପରିବାରର ଯ ାର୍ୟ  ୁବକ/ ୁବତୀ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯ ଉଁମାଯନ ବୟାଙ୍କ ସଂଯ ାର୍ୀକରଣ ଋଣ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ 

ସକ୍ଷମ  
 ୨. ପରିବାରର ଯ ାର୍ୟ  ୁବକ/ ୁବତୀ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯ ଉଁମାଯନ ବୟାଙ୍କ ସଂଯ ାର୍ୀକରଣ ଋଣ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ 

ସକ୍ଷମ ଯହାଇଛନ୍ତ ି
 ୩. ପରିବାରର ଯ ାର୍ୟ  ୁବକ/ ୁବତୀ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯ ଉଁମାଯନ ବୟାଙ୍କ ସଂଯ ାର୍ୀକରଣ  ଋଣ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ 

ସକ୍ଷମ  ଯହାଇନାହାନ୍ତ ି ଦଓି ଯସମାଯନ ବତ୍ତଶମାନ ଇଛୁକ 
 ୪. ପରିବାରର ଯ ାର୍ୟ  ୁବକ/ ୁବତୀ ମାନଙ୍କ ନାମ ଯ ଉଁମାଯନ ବୟାଙ୍କ ସଂଯ ାର୍ୀକରଣ ଋଣ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ 

ଇଛୁକ 
      ୧୦:୩. କା ଶୟ ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ: ପରିବାରର ସଦସୟ ଜଏିକ ି ଅନ୍ତତଃ ନକୌଣସି ନର୍ାଟଏି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ                   

ନର୍ାଷ୍ଠୀର ସଦସୟ ନହାଇଥିବାର ପ୍ରତଶିତ । 
କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା/ସଂଖ୍ୟା/ନାମ 
୧. ପରବିାରର  ନକହ ିଜନଣ ସଦସୟ / ସଦସୟା ନକୌଣସ ିନର୍ାଟଏି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ନର୍ାଷ୍ଠୀର ସଦସୟ / ସାଦସୟା 

ଅଟନ୍ତ ିକ?ି          ହଁ /ନଁା 
୨.  ଦ ିନୁନହଁ, ସଦସୟ / ସଦସୟାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନ ଉଁମାନନ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ନର୍ାଷ୍ଠୀର ସଦସୟ/ସାଦସୟା ନହବାକୁ 

ଇଛୁକ  
 ୩. ଇଛୁକ ସଦସୟ / ସଦସୟା ମାନଙ୍କ ନାମ 
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ଆବର୍ୟକତା ନରି୍ଦ୍ଶାରଣ 
ସଚୂନା ସାରଣୀ -୩ (ଖ୍):                                                                             

ଏକତ୍ରୀକୃତ ଯପ୍ରରଣା ଦା ୀ ହତିାଧିକାରୀ ଅଭିମଖୁି ପରିବାର ତର୍ୟ                                           
ଓ  ଆବର୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ପରିଯ ାଜନା 

କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ନାମ ସ୍ଥାନୀ  ସରକାରଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଯକାଡ 
୧. ରାଜୟ     
୨. ଜଲିଳା     
୩. ବଳକ / ପଞ୍ଚା ତ ସମିତ ି     
୪. ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚା ତ     
୫. ଗ୍ରାମ     

 

      ୧.ପ୍ରଭାବତି ଯକ୍ଷତ୍ର: ପାନୀ ଜଳ ଓ ପରିମଳ: 

      ୧:୩. ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ:  ପାରିବାରିକ/ନଜିସ୍ଵ ପାଇଖ୍ାନା ଥିବା ପରିବାରର ପ୍ରତରି୍ତ  (IHHLs): 
କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା/ ସଂଖ୍ୟା 
୧.  ପାରିବାରିକ/ବୟକି୍ତର୍ତ ପାଇଖ୍ାନା ନଥିବା(IHHL) ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା         ହଁ / ନଁା 
୨. ପାରିବାରିକ/ବୟକି୍ତର୍ତ ପାଇଖ୍ାନା ନଥିବା (IHHL)  ଓ ସ୍ଵଚ୍ଚ ଭାରତ ମିସନ-ଗ୍ରାମୀଣ (SBM-G) ଯର 

ପାଇବାକୁ ଯ ାର୍ୟ ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା 
          ପରିବାର / ହତିାଧିକାରୀ ଚହି୍ନଟ ଓ ନପ୍ରରଣ।ଦାୟୀ ନ ାଜନା 

କ୍ର॰ସଂ॰ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ବରି୍ଦ ବବିରଣୀ ଯପ୍ରରଣା ଦା କ ପଦଯକ୍ଷପ 
ରୁ୍ଡକିର  ବଷିଦ ବବିରଣୀ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ଯେଣୀ ( ଅନୁସୂଚତି ଜାତ/ି 

ଅନୁସୂଚତି ଜନ ଜାତ/ି ଅନୟାନୟ) 
 ର ନଂ / 
ଠକିଣା 

ପରିବାର 
ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମ 

ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ 
ନାମ 

(୧) (୨) (୩) (୪) (୫) (୬) 
୧      
୨      

       ୧:୩. ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ:  ଯଲାକମାଯନ ଗ୍ରାମର ଯଖ୍ାଲା ସ୍ଥାନଯର ତର୍ାପି ମଳତୟାର୍ କରୁଅଛନ୍ତ ିକ?ି 
କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥ୍ା/ ସଂଖ୍ୟା 
୧. ଯଖ୍ାଲା ସ୍ଥାନଯର ତର୍ାପି ମଳତୟାର୍ କରୁଥିବା ପାରବିାର ସଂଖ୍ୟା         ହଁ / ନଁା 

        ୧:୫. କା ଶୟ ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ:  ତର୍ାପି ଯଲାକମାଯନ ଗ୍ରାମର ଯଖ୍ାଲା ସ୍ଥାନଯର ମଳତୟାର୍ କରୁଅଛନ୍ତ ିକ?ି 
କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା/ ସଂଖ୍ୟା/ନାମ 
୧. ପରିବାର ଯଲାକମାଯନ ତର୍ାପି ଯଖ୍ାଲା ସ୍ଥାନଯର ମଳତୟାର୍ କରୁଅଛନ୍ତ ିକ?ି     ହଁ / ନଁା 
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      ୨॰ ପ୍ରଭାବତି ଯକ୍ଷତ୍ର : ର୍କି୍ଷା 
      ୨:୧. କା ଶୟ ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ: ପ୍ରାର୍ମିକ ବଦିୟାଳ କୁ  ାଉଥିବା ୬ ରୁ ୧୦ବଷଶ ବ ସର ଉଭ  ପୁଅ                        

ଓ ଝଅିଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ : 
 କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା/ ସଂଖ୍ୟା 
୧. ଗ୍ରାମର  ୬ ରୁ ୧୦ବଷଶ ବ ସର ଉଭ  ପୁଅ ଓ ଝଅି ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା   
୨. ପ୍ରାର୍ମିକ ବଦିୟାଳ କୁ  ାଉଥିବା  ଗ୍ରାମର ୬ ରୁ ୧୦ବଷଶ ବ ସର ଉଭ  ପୁଅ ଓ ଝଅି ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 

 ୩. ପ୍ରାର୍ମିକ ବଦିୟାଳ କୁ  ାଉ  ନଥିବା   ୬ ରୁ ୧୦ବଷଶ ବ ସର ପୁଅ ଓ ଝଅି ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 
        ପରିବାର / ହତିାଧିକାରୀ ଚହି୍ନଟ ଓ ଯପ୍ରରଣ।ଦା ୀ ଯ ାଜନା 

କ୍ର॰ସଂ॰ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ବରି୍ଦ ବବିରଣୀ ଯପ୍ରରଣା ଦା କ ପଦଯକ୍ଷପ 
ର୍ୁଡକିର  ବଷିଦ ବବିରଣୀ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ଯେଣୀ ( ଅନୁସୂଚତି ଜାତ/ି 

ଅନୁସୂଚତି ଜନ ଜାତ/ି ଅନୟାନୟ) 
 ର ନଂ / 
ଠକିଣା 

ପରିବାର 
ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମ 

ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ 
ନାମ 

(୧) (୨) (୩) (୪) (୫) (୬) 
୧      
୨      

      ୨:୨.କା ଶୟ ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ:ମାଧ୍ୟମିକ ବଦିୟାଳ କୁ  ାଉଥିବା ୧୧ ରୁ ୧୩ ବଷଶ ବ ସର ଉଭ  ପୁଅ ଓ                             
ଝଅିଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ : 

କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା / ସଂଖ୍ୟା 
୧.  ଗ୍ରାମର  ୧୧ ରୁ ୧୩ ବଷଶ ବ ସର  ଉଭ  ପୁଅମାନଙ୍କ ଓ ଝଅି ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା   
୨. ମାଧ୍ୟମିକ ବଦିୟାଳ କୁ  ାଉଥିବା   ୧୧ ରୁ ୧୩ବଷଶ ବ ସର ଉଭ  ପୁଅ ଓ ଝଅି ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 

 ୩. ମାଧ୍ୟମିକ ବଦିୟାଳ କୁ  ାଉ  ନଥିବା  ୧୧ ରୁ ୧୩ ବଷଶ ବ ସର ପୁଅ ଓ ଝଅି ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 
        ପରିବାର / ହତିାଧିକାରୀ ଚହି୍ନଟ ଓ ଯପ୍ରରଣ।ଦା ୀ ଯ ାଜନା 

କ୍ର॰ସଂ॰ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ବରି୍ଦ ବବିରଣୀ ଯପ୍ରରଣା ଦା କ ପଦଯକ୍ଷପ 
ର୍ୁଡକିର  ବଷିଦ ବବିରଣୀ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ଯେଣୀ ( ଅନୁସୂଚତି ଜାତ/ି 

ଅନୁସୂଚତି ଜନ ଜାତ/ି ଅନୟାନୟ) 
 ର ନଂ / 
ଠକିଣା 

ପରିବାର 
ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମ 

ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ 
ନାମ 

(୧) (୨) (୩) (୪) (୫) (୬) 

୧      

୨      

      ୨:୩॰ କା ଶୟ ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ: ଉଚ୍ଚ  ମାଧ୍ୟମିକ ବଦିୟାଳ କୁ  ାଉଥିବା ୧୪ ରୁ ୧୫ ବଷଶ ବ ସର                               
ଉଭ  ପୁଅ ଓ ଝଅି ମାନଙ୍କ  ପ୍ରତରି୍ତ : 
କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥ୍ା / ସଂଖ୍ୟା 
୧. ଗ୍ରାମର   ୧୪ ରୁ ୧୫ ବଷଗ ବୟସର ଉଭୟ ପୁଅ ଓ ଝଅି ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା   
୨. ମାଧ୍ୟମିକ ବଦିୟାଳୟକୁ  ାଉ ଥିବା   ୧୪ ରୁ ୧୫ ବଷଗ ବୟସର ପୁଅ ଓ ଝଅି ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 

 ୩. ମାଧ୍ୟମିକ ବଦିୟାଳୟକୁ  ାଉ  ନଥିବା  ୧୪ ରୁ ୧୫ ବଷଗ ବୟସର ପୁଅ ଓ ଝଅି ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 
  

 

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା  ମାର୍ଶ ଦର୍କିା  ପୃଷ୍ଠା - ୩୯ 

 

 



 

 

 

         ପରିବାର / ହତିାଧିକାରୀ ଚହି୍ନଟ ଓ ଯପ୍ରରଣ।ଦା ୀ ଯ ାଜନା 

କ୍ର॰ସଂ॰ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଯପ୍ରରଣା ଦା କ ପଦଯକ୍ଷପ 
ର୍ୁଡକିର  ବଷିଦ ବବିରଣୀ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ଯେଣୀ ( ଅନୁସୂଚତି ଜାତ/ି 

ଅନୁସୂଚତି ଜନ ଜାତ/ି ଅନୟାନୟ) 
 ର ନଂ / 
ଠକିଣା 

ପରିବାର 
ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମ 

ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ 
ନାମ 

(୧) (୨) (୩) (୪) (୫) (୬) 

୧      

୨      

     ୨:୭॰ କା ଶୟ ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ:  ଅନୁସୂଚତି ଜାତରି ଛାତ୍ର ( ନ ଉଁ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାଟ୍ରକି ପରବତଗୀ                     
ଶକି୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନ ାର୍ୟ ) ନ ଉଁମାନନ ନପାଷ୍ଟ ମାଟ୍ରକି ଛାତ୍ରବୃର୍ତ୍ ିପାଉଛନ୍ତ ି,ନସମାନଙ୍କ ପ୍ରତଶିତ : 
କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା / ସଂଖ୍ୟା 
୧. ଯପାଷ୍ଟ ମାଟ୍ରକି ଛାତ୍ର ବୃତି୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ  ଯ ାର୍ୟ  ଯହଉଥିବା ଗ୍ରାମର ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ି                             

ଛାତ୍ର / ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା   
୨. କ୍ର॰ସଂଖ୍ୟା-୧ ମଧ୍ୟରୁ ଯପାଷ୍ଟ ମାଟ୍ରକି ଛାତ୍ର ବୃତି୍ତ ପାଉଥିବା ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ି ଛାତ୍ର / ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 

 ୩. କ୍ର॰ସଂଖ୍ୟା-୧ ମଧ୍ୟରୁ ଯପାଷ୍ଟ ମାଟ୍ରକି ଛାତ୍ର ବୃତି୍ତ ପାଉନଥିବା ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ି                             
ଛାତ୍ର / ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 

         ପରବିାର / ହତିାଧିକାରୀ ଚହି୍ନଟ ଓ ଯପ୍ରରଣ।ଦା ୀ ଯ ାଜନା 

କ୍ର॰ସଂ॰ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଯପ୍ରରଣା ଦା କ ପଦଯକ୍ଷପ 
ର୍ୁଡକିର  ବଷିଦ ବବିରଣୀ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ଯେଣୀ ( ଅନୁସୂଚତି ଜାତ/ି 

ଅନୁସୂଚତି ଜନ ଜାତ/ି ଅନୟାନୟ) 
 ର ନଂ / 
ଠକିଣା 

ପରିବାର 
ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମ 

ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ 
ନାମ 

(୧) (୨) (୩) (୪) (୫) (୬) 

୧      

୨      

      ୩॰ ପ୍ରଭାବତି ଯକ୍ଷତ୍ର : ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ଓ ପୃଷି୍ଟ : 
       ୩:୧- ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ:ଯକୌଣସ ିସ୍ଵାସ୍ଥୟ ସୁରକ୍ଷା ଯ ାଜନା ଅନ୍ତଭଶୁ କ୍ତ ଯ ାର୍ୟ ପରିବାର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ : 

କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା / ସଂଖ୍ୟା 
୧. ଯ ାର୍ୟ ପରିବାର ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯ ଉଁମାଯନକ ି ଯକୌଣସ ିସ୍ଵାସ୍ଥୟ ସୁରକ୍ଷା ଯ ାଜନାଯର                    

ଅନ୍ତଭଶୁ କ୍ତ ଯହବାକୁ ଅଛନ୍ତ?ି 
        ପରିବାର / ହତିାଧିକାରୀ ଚହି୍ନଟ ଓ ଯପ୍ରରଣ।ଦା ୀ ଯ ାଜନା 

କ୍ର॰ସଂ॰ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଯପ୍ରରଣା ଦା କ ପଦଯକ୍ଷପ 
ର୍ୁଡକିର  ବଷିଦ ବବିରଣୀ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ଯେଣୀ ( ଅନୁସୂଚତି ଜାତ/ି 

ଅନୁସୂଚତି ଜନ ଜାତ/ି ଅନୟାନୟ) 
 ର ନଂ / 
ଠକିଣା 

ପରିବାର 
ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମ 

ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ 
ନାମ 

(୧) (୨) (୩) (୪) (୫) (୬) 

୧      

୨      

     ୩:୩- ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ:  ସାଂଘାତକିଭାନବ ରକ୍ତହୀନତାର ଶକିାର ନହାଇଥିବା ର୍ଭଗବତୀ  ମହଳିାମାନଙ୍କ ପ୍ରତଶିତ : 
କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥ୍ା / ସଂଖ୍ୟା 
୧.  ଗ୍ରାମର ର୍ଭଶବତୀ ଯହାଇଥିବା ମହଳିାମାନଙ୍କ  ସଂଖ୍ୟା  

 ୨. ସାଂ ାତକିଭାଯବ ରକ୍ତହୀନତାର ର୍କିାର ଯହାଇଥିବା ପରିବାରର ର୍ଭଶବତୀ ମହଳିା                            
ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 

 
 

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା  ମାର୍ଶ ଦର୍କିା  ପୃଷ୍ଠା -୪୦ 



 

 

         ପରିବାର / ହତିାଧିକାରୀ ଚହି୍ନଟ ଓ ଯପ୍ରରଣ।ଦା ୀ ଯ ାଜନା 

କ୍ର॰ସଂ॰ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଯପ୍ରରଣା ଦା କ ପଦଯକ୍ଷପ 
ର୍ୁଡକିର  ବଷିଦ ବବିରଣୀ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ଯେଣୀ ( ଅନୁସୂଚତି ଜାତ/ି 

ଅନୁସୂଚତି ଜନ ଜାତ/ି ଅନୟାନୟ) 
 ର ନଂ / 
ଠକିଣା 

ପରିବାର 
ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମ 

ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ 
ନାମ 

(୧) (୨) (୩) (୪) (୫) (୬) 

୧      

୨      

      ୩.୪: ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ:ଗ୍ରାମନର ର୍ତ ଏକ ବଷଗ ମଧ୍ୟନର ସବୀକୃତ ି ପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁଷ୍ଟନନର ପ୍ରସବ ନହାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାର 
ପ୍ରତଶିତ: 
କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା / ସଂଖ୍ୟା 
୧. ଗ୍ରାମଯର ର୍ତ ଏକ ବଷଶ ମଧ୍ୟଯର ଯହାଇଥିବା ପ୍ରସବ ସଂଖ୍ୟା    

 ୨.  ଗ୍ରାମଯର ର୍ତ ଏକ ବଷଶ ମଧ୍ୟଯର ଅଣ-ଅନୁଷ୍ଠାନଯର ଯହାଇଥିବା ପ୍ରସବ ସଂଖ୍ୟା  
 ୩. ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯର ପ୍ରସବ କରିନଥିବା ର୍ଭଶବତୀ ମହଳିାଙ୍କ ନାମ ଓ ଏହାର କାରଣ  
       ୩:୫- ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ : ର୍ତ ଏକ ବଷଶ ମଧ୍ୟଯର ସ୍ଵଳ୍ପ ଓଜନ ବରି୍ଷି୍ଠ ର୍ିରୁ୍ ଜନମ ର ପ୍ରତରି୍ତ : 

କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା / ସଂଖ୍ୟା 
୧. ର୍ତ ଏକ ବଷଶ  ମଧ୍ୟଯର ଗ୍ରାମଯର ଜନମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ର୍ରୁି୍ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା  

 ୨. ର୍ତ ଏକ ବଷଶ ମଧ୍ୟଯର ପରିବାରଯର ସ୍ଵଳ୍ପ ଓଜନ ବରି୍ଷି୍ଠ ଜନମ ଯହାଇଥିବା  ର୍ରୁି୍ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା  
         ପରିବାର / ହତିାଧିକାରୀ ଚହି୍ନଟ ଓ ଯପ୍ରରଣ।ଦା ି ଯ ାଜନା 

କ୍ର॰ସଂ॰ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଯପ୍ରରଣା ଦା କ ପଦଯକ୍ଷପ 
ର୍ୁଡକିର  ବଷିଦ ବବିରଣୀ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ଯେଣୀ ( ଅନୁସୂଚତି ଜାତ/ି 

ଅନୁସୂଚତି ଜନ ଜାତ/ି ଅନୟାନୟ) 
 ର ନଂ / 
ଠକିଣା 

ପରିବାର 
ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମ 

ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ 
ନାମ 

(୧) (୨) (୩) (୪) (୫) (୬) 

୧      

୨      

      ୩:୬- କା ଶୟ ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ:ସମୂ୍ପଣଗ ଟୀକାକରଣ ନହାଇଥିବା ଏକବଷଗରୁ କମ ବ ସର ଶଶୁିଙ୍କ  ପ୍ରତଶିତ : 
କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା/ସଂଖ୍ୟା 
୧. ଗ୍ରାମଯର ଏକ ବଷଶରୁ କମ ବ ସ  ମଧ୍ୟର ଥିବା ର୍ରୁି୍ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା  

 ୨. ଗ୍ରାମଯର ଟକିକରଣ ଯହାଇ ନଥିବା ଏକ ବଷଶରୁ କମ ବ ସ  ର୍ରୁି୍ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 
        ପରିବାର / ହତିାଧିକାରୀ ଚହି୍ନଟ ଓ ଯପ୍ରରଣ।ଦା ି ଯ ାଜନା 

କ୍ର॰ସଂ॰ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଯପ୍ରରଣା ଦା କ ପଦଯକ୍ଷପ 
ରୁ୍ଡକିର  ବଷିଦ ବବିରଣୀ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ଯେଣୀ ( ଅନୁସୂଚତି ଜାତ/ି 

ଅନୁସୂଚତି ଜନ ଜାତ/ି ଅନୟାନୟ) 
 ର ନଂ / 
ଠକିଣା 

ପରିବାର 
ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମ 

ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ 
ନାମ 

(୧) (୨) (୩) (୪) (୫) (୬) 

୧      

୨      

     ୩:୭- ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ : ଗ୍ରାମର ୦ ରୁ ୫ବଷଶ ବ ସର  ସ୍ଵଳ୍ପ ଓଜନ ବରି୍ଷି୍ଟ   ର୍ରୁି୍ଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ : 
କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥ୍ା / ସଂଖ୍ୟା 
୧. ଗ୍ରାମନର ୦ ରୁ ୫ ବଷଗ ବୟସ ମଧ୍ୟନର  ଥିବା ଶଶୁିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା  

 ୨. ଗ୍ରାମନର ୦ ରୁ ୫ ବଷଗ ବୟସ ମଧ୍ୟ  ଶଶୁିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନ ଉଁମାନନକ ିସ୍ୱଳ୍ପ ଓଜନ ବଶିଷି୍ଟ    
 ୩. ୦ ରୁ ୫ ବଷଗ ବୟସ ମଧ୍ୟନର   ଥିବା  ସ୍ୱଳ୍ପ ଓଜନ ବଶିଷି୍ଟ   ଶଶୁିଙ୍କ ନାମ  
         

 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା  ମାର୍ଶ ଦର୍କିା  ପୃଷ୍ଠା -୪୧ 



 

         ପରିବାର / ହତିାଧିକାରୀ ଚହି୍ନଟ ଓ ଯପ୍ରରଣ।ଦା ି ଯ ାଜନା 

କ୍ର॰
ସଂ॰ 

ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଯପ୍ରରଣା ଦା କ ପଦଯକ୍ଷପ 
ର୍ୁଡକିର  ବଷିଦ ବବିରଣୀ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ଯେଣୀ ( ଅନୁସୂଚତି ଜାତ/ି 

ଅନୁସୂଚତି ଜନ ଜାତ/ି ଅନୟାନୟ) 
 ର ନଂ / 
ଠକିଣା 

ପରିବାର 
ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମ 

ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ 
ନାମ 

(୧) (୨) (୩) (୪) (୫) (୬) 

୧      

୨      

      ୩:୮- ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ : ର୍ତ ଏକ ବଷଶ ମଧ୍ୟଯର ଯକଯତଜଣ ର୍ଭଶବତୀ  ମହଳିା ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତ ି? 
କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥ୍ା / ସଂଖ୍ୟା 
୧. ର୍ତ ୧ବଷଶ ମଧ୍ୟଯର ଗ୍ରାମଯର ଯକଯତ ଜଣ ମହଳିା ର୍ଭଶବତୀ ଥିଯଲ 

 ୨. ର୍ତ ୧ବଷଶ ମଧ୍ୟଯର ଗ୍ରାମଯର ଯକଯତ ଜଣ ର୍ଭଶବତୀ ମହଳିା ପ୍ରାଣ ହରାଇ ଥିଯଲ 
         ପରିବାର / ହତିାଧିକାରୀ ଚହି୍ନଟ ଓ ଯପ୍ରରଣ।ଦା ି ଯ ାଜନା 

କ୍ର॰ସଂ॰ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଯପ୍ରରଣା ଦା କ ପଦଯକ୍ଷପ 
ର୍ୁଡକିର  ବଷିଦ ବବିରଣୀ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ଯେଣୀ ( ଅନୁସୂଚତି ଜାତ/ି 

ଅନୁସୂଚତି ଜନ ଜାତ/ି ଅନୟାନୟ) 
 ର ନଂ / 
ଠକିଣା 

ପରିବାର 
ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମ 

ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ 
ନାମ 

(୧) (୨) (୩) (୪) (୫) (୬) 

୧      

୨      

     ୩:୯-ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ: ର୍ତ ୧ ବଷଶ ମଧ୍ୟଯର ଯକଯତଜଣ ର୍ରୁି୍ (ଏକ ବଷଶ ବ ସରୁ କମ) ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତ ି? 

 
       ପରିବାର / ହତିାଧିକାରୀ ଚହି୍ନଟ ଓ ଯପ୍ରରଣ।ଦା ୀ ଯ ାଜନା 

କ୍ର॰ସଂ॰ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଯପ୍ରରଣା ଦା କ ପଦଯକ୍ଷପ 
ର୍ୁଡକିର  ବଷିଦ ବବିରଣୀ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ଯେଣୀ ( ଅନୁସୂଚତି ଜାତ/ି 

ଅନୁସୂଚତି ଜନ ଜାତ/ି ଅନୟାନୟ) 
 ର ନଂ / 
ଠକିଣା 

ପରିବାର 
ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମ 

ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ 
ନାମ 

(୧) (୨) (୩) (୪) (୫) (୬) 

୧      

୨      

     ୩:୧୦- କା ଶୟ ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ : ସଂକ୍ରମିତ ଯରାର୍ଯର ଆକ୍ରାନ୍ତ ଓ ପୂବଶ ସତକଶତା ଅନୁସାଯର                                        

ଚକିତି୍ସା ଯହାଇଥିବା  ବୟକି୍ତଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ : 

କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା /ସଂଖ୍ୟା 
୧. ଗ୍ରାମଯର ସଂକ୍ରାମକ ଯରାର୍ଯର ସଂକ୍ରମିତ ବୟକି୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା  

 ୨. ଗ୍ରାମଯର ସଂକ୍ରାମକ ଯରାର୍ଯର ସଂକ୍ରମିତ ବୟକି୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯ ଉଁମାଯନ ପୂବଶ                                                
ସତକଶତା ଅନୁସାଯର ଚକିତି୍ସା ପାଇଛନ୍ତ ି

 ୩॰ ଗ୍ରାମଯର ସଂକ୍ରାମକ ଯରାର୍ଯର ସଂକ୍ରମିତ ବୟକି୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଯ ଉଁମାଯନ ପୂବଶ ସତକଶତା ଅନୁସାଯର 
ଚକିତି୍ସା ପାଇବାକୁ ଅଛନ୍ତ ି

  

 

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା  ମାର୍ଶ ଦର୍କିା  ପୃଷ୍ଠା -୪୨ 

 

କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା / ସଂଖ୍ୟା  
୧. ଗ୍ରାମଯର ଥିବା ୧ବଷଶ ରୁ କମ ବ ସର ର୍ରୁି୍ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା  

 ୨. ୧ବଷଶ ରୁ କମ ବ ସର ପରିବାରଯର ଯକଯତ ଜଣ ର୍ରୁି୍ ପ୍ରାଣ  ହରାଇଛନ୍ତ ି
 ୩. ର୍ତ ୧ବଷଶ ମଧ୍ୟଯର ୧ ବଷଶ ବ ସରୁ କମ ବ ସଯର ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା   ର୍ରୁି୍ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 
 



 

        ପରବିାର / ହତିାଧିକାରୀ ଚହି୍ନଟ ଓ ଯପ୍ରରଣ।ଦା ୀ ଯ ାଜନା 

କ୍ର॰ସଂ॰ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଯପ୍ରରଣା ଦା କ ପଦଯକ୍ଷପ 
ରୁ୍ଡକିର  ବଷିଦ ବବିରଣୀ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ଯେଣୀ ( ଅନୁସୂଚତି ଜାତ/ି 

ଅନୁସୂଚତି ଜନ ଜାତ/ି ଅନୟାନୟ) 
 ର ନଂ / 
ଠକିଣା 

ପରିବାର 
ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମ 

ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ 
ନାମ 

(୧) (୨) (୩) (୪) (୫) (୬) 

୧      

୨      

      ୪. ପ୍ରଭାବ ଯକ୍ଷତ୍ର : ସାମାଜକି ସରୁକ୍ଷା 
 

       ୪.୧- ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ : ବଧିବା ଭତ୍ତା ଦଆି ାଉଥିବା ଯ ାର୍ୟା  ମହଳିାଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ : 
କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା / ସଂଖ୍ୟା 
୧. ଗ୍ରାମଯର ବଧିବା ଭତ୍ତା ପାଇବାକୁଥିବା ଯ ାର୍ୟା   ମହଳିାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 

 ୨. ଗ୍ରାମଯର ବଧିବା ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ଯ ାର୍ୟା ମହଳିାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା  
 ୩. ଗ୍ରାମଯର ବଧିବା ଭତ୍ତା ପାଉ ନଥିବା ଯ ାର୍ୟା ମହଳିାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 
        ପରିବାର / ହତିାଧିକାରୀ ଚହି୍ନଟ ଓ ଯପ୍ରରଣ।ଦା ୀ ଯ ାଜନା 

କ୍ର॰ସଂ॰ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଯପ୍ରରଣା ଦା କ ପଦଯକ୍ଷପ 
ର୍ୁଡକିର  ବଷିଦ ବବିରଣୀ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ଯେଣୀ ( ଅନୁସୂଚତି ଜାତ/ି 

ଅନୁସୂଚତି ଜନ ଜାତ/ି ଅନୟାନୟ) 
 ର ନଂ / 
ଠକିଣା 

ପରିବାର 
ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମ 

ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ 
ନାମ 

(୧) (୨) (୩) (୪) (୫) (୬) 

୧      

୨      

      ୪.୨- କା ଶୟ ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ : ବାର୍ଦ୍ଶକୟ  ଭତ୍ତା ଦଆି ାଉଥିବା ଯ ାର୍ୟ ବୟକି୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ : 
କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା /ସଂଖ୍ୟା  
୧. ଗ୍ରାମଯର ବାର୍ଦ୍ଶକୟ ଭତ୍ତା ପାଇବାକୁଥିବା ଯ ାର୍ୟ ବୟକି୍ତମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 

 ୨. ଗ୍ରାମଯର ବାର୍ଦ୍ଶକୟ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ଯ ାର୍ୟ  ବୟକି୍ତମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 
 ୩. ବାର୍ଦ୍ଶକୟ ଭତ୍ତା ପାଉ ନଥିବା ଯ ାର୍ୟ ବୟକି୍ତମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 
        ପରିବାର / ହତିାଧିକାରୀ ଚହି୍ନଟ ଓ ଯପ୍ରରଣ।ଦା ୀ ଯ ାଜନା 

କ୍ର॰ସଂ॰ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଯପ୍ରରଣା ଦା କ ପଦଯକ୍ଷପ 
ର୍ୁଡକିର  ବଷିଦ ବବିରଣୀ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ଯେଣୀ ( ଅନୁସୂଚତି ଜାତ/ି 

ଅନୁସୂଚତି ଜନ ଜାତ/ି ଅନୟାନୟ) 
 ର ନଂ / 
ଠକିଣା 

ପରିବାର 
ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମ 

ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ 
ନାମ 

(୧) (୨) (୩) (୪) (୫) (୬) 

୧      

୨      

      ୪.୩-ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ: ଭିନ୍ନକ୍ଷମ (ଦବିୟାଙ୍ଗ) ଭତ୍ତା ଦଆି ାଉଥିବା ଯ ାର୍ୟ ବୟକି୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ :                 
କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା/ସଂଖ୍ୟା 
୧. ଗ୍ରାମଯର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ (ଦବିୟାଙ୍ଗ)  ଭତ୍ତା ପାଇବା ଯ ାର୍ୟ ବୟକି୍ତମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 

 ୨. ଗ୍ରାମଯର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ (ଦବିୟାଙ୍ଗ)  ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ଯ ାର୍ୟ  ବୟକି୍ତମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 
 ୩. ଗ୍ରାମଯର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ (ଦବିୟାଙ୍ଗ) ଭତ୍ତା ପାଉ ନଥିବା ଯ ାର୍ୟ ବୟକି୍ତମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 
         

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା  ମାର୍ଶ ଦର୍କିା  ପୃଷ୍ଠା -୪୩ 

       



 

   ପରିବାର / ହତିାଧିକାରୀ ଚହି୍ନଟ ଓ ଯପ୍ରରଣ।ଦା ୀ ଯ ାଜନା 

କ୍ର॰ସଂ॰ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଯପ୍ରରଣା ଦା କ ପଦଯକ୍ଷପ 
ର୍ୁଡକିର  ବଷି ଦ ବବିରଣୀ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ଯେଣୀ ( ଅନୁସୂଚତି ଜାତ/ି 

ଅନୁସୂଚତି ଜନ ଜାତ/ି ଅନୟାନୟ) 
 ର ନଂ / 
ଠକିଣା 

ପରିବାର 
ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମ 

ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ 
ନାମ 

(୧) (୨) (୩) (୪) (୫) (୬) 

୧      

୨      

      ୫. ପ୍ରଭାବ ଯକ୍ଷତ୍ର : ଗ୍ରାମୀଣ ସଡକ ଓ ବାସରୃ୍ହ ବୟବସ୍ଥା 
       ୫:୩- କା ଶୟ ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ : କଚ୍ଚା ଓ ଆପଦପୂଣଶ ରୃ୍ହଯର ବାସ କରୁଥିବା ପରିବାର ର ପ୍ରତରି୍ତ : 

କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା / ସଂଖ୍ୟା 
୧. କଚ୍ଚା ଓ ଆପଦପୂଣଶ ରୃ୍ହଯର  ବାସକରୁଥିବା ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା 

 ୨. କଚ୍ଚା ଓ ଆପଦପୂଣଶ ରୃ୍ହଯର  ବାସକରୁଥିବା ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା ଯ ଉଁମାଯନ                 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ ାଜନା (ଗ୍ରାମୀଣ)  କମିବା ଅନୟ ଯକୌଣସ ିଯ ାଜନାଯର ଯର ବାସରୃ୍ହ 
ପାଇବା ପାଇଁ  ଯ ାର୍ୟ ଅଟନ୍ତ ି 

        ପରିବାର / ହତିାଧିକାରୀ ଚହି୍ନଟ ଓ ଯପ୍ରରଣ।ଦା ୀ ଯ ାଜନା 

କ୍ର॰ସଂ॰ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଯପ୍ରରଣା ଦା କ ପଦଯକ୍ଷପ 
ର୍ୁଡକିର  ବଷିଦ ବବିରଣୀ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ଯେଣୀ ( ଅନୁସୂଚତି ଜାତ/ି 

ଅନୁସୂଚତି ଜନ ଜାତ/ି ଅନୟାନୟ) 
 ର ନଂ / 
ଠକିଣା 

ପରିବାର 
ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମ 

ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ 
ନାମ 

(୧) (୨) (୩) (୪) (୫) (୬) 

୧      

୨      

     ୬. ପ୍ରଭାବ ଯକ୍ଷତ୍ର : ବଦୁିୟତର୍କି୍ତ ଓ ବରୁି୍ର୍ଦ୍ ଜାଯଳଣି 
      ୬.୨- କା ଶୟ ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ: ବଦୁିୟତଶକି୍ତ ସଂନ ାର୍ ନହାଇଥିବା  ପରିବାର ର ପ୍ରତଶିତ। 

କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା / ସଂଖ୍ୟା 
୧. ଗ୍ରାମର ପରିବାରର  ସମୁଦ  ସଂଖ୍ୟା 

 ୨.  ବଦୁିୟତର୍କି୍ତ ସଂଯ ାର୍ ନଥିବା  ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା 
 ୩. ଯସୌଭାର୍ୟ ଯ ାଜନା କମିବା ଅନୟ  ଯକୌଣସ ିଯ ାଜନାଯର ବଦୁିୟତର୍କି୍ତ                 

ସଂଯ ାର୍ ସହତି ଏଲଇଡ଼ ି ବଲବ (LED Bulb) ଯ ାର୍ାଇ ଯଦବାକୁ  ଥିବା ଯ ାର୍ୟ  
ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା 

        

       ପରିବାର / ହତିାଧିକାରୀ ଚହି୍ନଟ ଓ ଯପ୍ରରଣ।ଦା ୀ ଯ ାଜନା 

କ୍ର॰ସଂ॰ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଯପ୍ରରଣା ଦା କ ପଦଯକ୍ଷପ 
ର୍ୁଡକିର  ବଷିଦ ବବିରଣୀ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ଯେଣୀ ( ଅନୁସୂଚତି ଜାତ/ି 

ଅନୁସୂଚତି ଜନ ଜାତ/ି ଅନୟାନୟ) 
 ର ନଂ / 
ଠକିଣା 

ପରିବାର 
ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମ 

ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ 
ନାମ 

(୧) (୨) (୩) (୪) (୫) (୬) 

୧      

୨      

 

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା  ମାର୍ଶ ଦର୍କିା  ପୃଷ୍ଠା -୪୪ 

 



 

 

      ୬.୩- ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ:ଅନ୍ତତଃ ନର୍ାଟଏି ଏଲଇଡ଼ ି ବଲବ (LED Bulb) ବୟବହାର କରୁଥିବା ରିବାରର ପ୍ରତଶିତ :                     
କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା / ସଂଖ୍ୟା 
୧. ଗ୍ରାମଯର ଥିବା ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା 

 ୨. ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା  ାହାଙ୍କ  ରକୁ ବଦୁିୟତ ସଂଯ ାର୍ ଯହାଇଛ ି 
 ୩. ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା  ାହାଙ୍କ  ରକୁ ବଦୁିୟତ ସଂଯ ାର୍ ଯହାଇଛ ିଓ ଅନ୍ତତିଃ ଯର୍ାଟଏ  ଏଲଇଡ଼ ି 

ବଲବ (LED Bulb) ବୟବହାର କରୁଛନ୍ତ ି
 ୪ ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା  ାହାଙୁ୍କ  ଉଜଳା (UJALA) ଯ ାଜନା/ଅନୟ ଯକୌଣସ ି              

ଯ ାଜନାଯର ଏଲଇଡ଼ ି ବଲବ (LED Bulb) ଯ ାର୍ାଇ ଦଆି ିବ  
        ପରିବାର / ହତିାଧିକାରୀ ଚହି୍ନଟ ଓ ଯପ୍ରରଣ।ଦା ୀ ଯ ାଜନା 

କ୍ର॰ସଂ॰ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଯପ୍ରରଣା ଦା କ ପଦଯକ୍ଷପ 
ର୍ୁଡକିର  ବଷିଦ ବବିରଣୀ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ଯେଣୀ ( ଅନୁସୂଚତି ଜାତ/ି 

ଅନୁସୂଚତି ଜନ ଜାତ/ି ଅନୟାନୟ) 
 ର ନଂ / 
ଠକିଣା 

ପରିବାର 
ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମ 

ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ 
ନାମ 

(୧) (୨) (୩) (୪) (୫) (୬) 

୧      

୨      

     ୬.୪- ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ: ରନ୍ଧନ ର୍ୟାସ ସଂନ ାର୍ ନହାଇଥିବା ପରବିାର ର ପ୍ରତଶିତ । 
କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା / ସଂଖ୍ୟା 
୧. ଗ୍ରାମଯର ପରିବାର  ସଂଖ୍ୟା 

 ୨. ପରିବାର  ସଂଖ୍ୟା ,ଯ ଉଁମାଯନ ଯସମାନଙ୍କ  ଯର ବରୁି୍ର୍ଦ୍ ରନ୍ଧନ ର୍ୟାସ  ବୟବହାର କରୁଛନ୍ତ ି  
 ୩. ଉଜ୍ଜଳା ଯ ାଜନା କମିବା ଅନୟ ଯକୌଣସ ିଯ ାଜନା ପାଇଁ ଯ ାର୍ୟ  ପରିବାର  ସଂଖ୍ୟା      କନୁି୍ତ ରନ୍ଧନ ର୍ୟାସ 

ସଂଯ ାର୍ ନାହିଁ 
        ପରିବାର / ହତିାଧିକାରୀ ଚହି୍ନଟ ଓ ଯପ୍ରରଣ।ଦା ୀ ଯ ାଜନା 

କ୍ର॰ସଂ॰ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଯପ୍ରରଣା ଦା କ ପଦଯକ୍ଷପ 
ର୍ୁଡକିର  ବଷିଦ ବବିରଣୀ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ଯେଣୀ ( ଅନୁସୂଚତି ଜାତ/ି 

ଅନୁସୂଚତି ଜନ ଜାତ/ି ଅନୟାନୟ) 
 ର ନଂ / 
ଠକିଣା 

ପରିବାର 
ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମ 

ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ 
ନାମ 

(୧) (୨) (୩) (୪) (୫) (୬) 

୧      

୨      

     ୭. ପ୍ରଭାବ ଯକ୍ଷତ୍ର : କୃଷିଭିତି୍ତକ ଯପର୍ା 
      ୭.୧- କା ଶୟ ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ:ମୃର୍ତ୍କିା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାଡଗ ନ ାର୍ାଇ ଦଆି ାଇଥିବା ନ ାର୍ୟ କୃଷକଙ୍କ  ପ୍ରତଶିତ : 

କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା   / ସଂଖ୍ୟା 
୧. ଗ୍ରାମଯର କୃଷି କା ଶୟ ଯର ସମୃ୍ପକ୍ତ ପରିବାର  ସଂଖ୍ୟା 

 ୨. ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା ଯ ଉମାନାଙ୍କର ଏପ ଶୟନ୍ତ ମୃତି୍ତକା ସ୍ଵାସ୍ଥୟ କାଡଶ ପାଇବାର ଅଛ ି
        ପରିବାର / ହତିାଧିକାରୀ ଚହି୍ନଟ ଓ ଯପ୍ରରଣ।ଦା ୀ ଯ ାଜନା 

କ୍ର॰ସଂ॰ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଯପ୍ରରଣା ଦା କ ପଦଯକ୍ଷପ 
ର୍ୁଡକିର  ବଷିଦ ବବିରଣୀ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ଯେଣୀ ( ଅନୁସୂଚତି ଜାତ/ି 

ଅନୁସୂଚତି ଜନ ଜାତ/ି ଅନୟାନୟ) 
 ର ନଂ / 
ଠକିଣା 

ପରିବାର 
ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମ 

ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ 
ନାମ 

(୧) (୨) (୩) (୪) (୫) (୬) 

୧      

୨      

 
 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା  ମାର୍ଶ ଦର୍କିା  ପୃଷ୍ଠା -୪୫ 



 

   
 ୭.୨- ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ: ଯଜୈବକି  କୃଷି ପର୍ଦ୍ତରି ବସି୍ତାର ଅନୁସରଣର ପ୍ରତରି୍ତ : 
 

କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା/ସଂଖ୍ୟା 
୧. ଗ୍ରାମଯର ଚାଷ କା ଶୟ ଯର ସମୃ୍ପକ୍ତ ଥିବା ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା 

 ୨. ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା, ଯ ଉଁମାଯନ ଯଜୈବକି  ଚାଷ  ପର୍ଦ୍ତ ି ଅନୁସରଣ କରୁଅଛନ୍ତ ି
 ୩. ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା, ଯ ଉମାଯନ ଯଜୈବକି  ଚାଷ  ପର୍ଦ୍ତ ି ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇେୁକ ଅଟନ୍ତ ି 
        ପରିବାର / ହତିାଧିକାରୀ ଚହି୍ନଟ ଓ ଯପ୍ରରଣ।ଦା ୀ ଯ ାଜନା 

କ୍ର॰ସଂ॰ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଯପ୍ରରଣା ଦା କ ପଦଯକ୍ଷପ 
ର୍ୁଡକିର  ବଷିଦ ବବିରଣୀ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ଯେଣୀ ( ଅନୁସୂଚତି ଜାତ/ି 

ଅନୁସୂଚତି ଜନ ଜାତ/ି ଅନୟାନୟ) 
 ର ନଂ / 
ଠକିଣା 

ପରିବାର 
ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମ 

ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ 
ନାମ 

(୧) (୨) (୩) (୪) (୫) (୬) 

୧      

୨      

      ୭.୩- ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ: ଜଳଛ ା ପରିଚାଳନା ପର୍ଦ୍ତ ି ବସି୍ତାର ଅନୁସରଣର ପ୍ରତରି୍ତ। 

କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥ୍ା / ସଂଖ୍ୟା 
୧. ଗ୍ରାମନର ଚାଷ କା ଗୟ ନର ସମ୍ପକୃ୍ତ ଥିବା ପରବିାର ସଂଖ୍ୟା  

 ୨. ପରବିାର ସଂଖ୍ୟା, ନ ଉଁମାନନ ଜଳଛୟା ପରଚିାଳନା ପଦ୍ଧତ ି ଅନୁସରଣ କରୁଅଛନ୍ତ ି
 ୩. 

ପରବିାର ସଂଖ୍ୟା, ନ ଉମାନନ ଜଳଛୟା ପରଚିାଳନା ପଦ୍ଧତ ି ଅନୁସରଣ କରବିା ପାଇଁ  ଇଚୁ୍ଛକ ଅଟନ୍ତ ି
        ପରିବାର / ହତିାଧିକାରୀ ଚହି୍ନଟ ଓ ଯପ୍ରରଣ।ଦା ୀ ଯ ାଜନା 

କ୍ର॰ସଂ॰ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଯପ୍ରରଣା ଦା କ ପଦଯକ୍ଷପ 
ର୍ୁଡକିର  ବଷିଦ ବବିରଣୀ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ଯେଣୀ ( ଅନୁସୂଚତି ଜାତ/ି 

ଅନୁସୂଚତି ଜନ ଜାତ/ି ଅନୟାନୟ) 
 ର ନଂ / 
ଠକିଣା 

ପରିବାର 
ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମ 

ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ 
ନାମ 

(୧) (୨) (୩) (୪) (୫) (୬) 

୧      

୨      

     ୮. ପ୍ରଭାବ ଯକ୍ଷତ୍ର : ଆର୍କି ଅନ୍ତଭଶୁ କି୍ତ  
     ୮.୧- ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ:ଗ୍ରାମଯର ଆଧାର କାଡଶ ପରିଚତି ୫ ବଷଶ ବ ସରୁ  ଉର୍ଦ୍ଶ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତରି୍ତ । 

କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା /ସଂଖ୍ୟା  
୧. ଗ୍ରାମର ଜନସଂଖ୍ୟା )୫ ବଷଶ ବ ସରୁ  ଉର୍ଦ୍ଶ(  

 ୨. ୫ ବଷଶ ବ ସରୁ  ଉର୍ଦ୍ଶ ବୟକି୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଯ ଉଁମାନଙ୍କର ଆଧାର କାଡଶ ଅଛ ି
 ୩. ୫ ବଷଶ ବ ସରୁ  ଉର୍ଦ୍ଶ ବୟକି୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଯ ଉଁମାନଙ୍କର ଆଧାର କାଡଶ ନାହିଁ 
        ପରିବାର / ହତିାଧିକାରୀ ଚହି୍ନଟ ଓ ଯପ୍ରରଣ।ଦା ୀ ଯ ାଜନା 

କ୍ର॰ସଂ॰ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଯପ୍ରରଣା ଦା କ ପଦଯକ୍ଷପ 
ର୍ୁଡକିର  ବଷିଦ ବବିରଣୀ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ଯେଣୀ ( ଅନୁସୂଚତି ଜାତ/ି 

ଅନୁସୂଚତି ଜନ ଜାତ/ି ଅନୟାନୟ) 
 ର ନଂ / 
ଠକିଣା 

ପରିବାର 
ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମ 

ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ 
ନାମ 

(୧) (୨) (୩) (୪) (୫) (୬) 

୧      

୨      

 

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା  ମାର୍ଶ ଦର୍କିା  ପୃଷ୍ଠା -୪୬ 

 



 

     ୮.୨- ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ: ବୟାଙ୍କ / ଡାକ ର ସଞ୍ଚ  ଖ୍ାତା ଥିବା ପରିବାରର ପ୍ରତରି୍ତ : 
କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥ୍ା / ସଂଖ୍ୟା/ନାମ 
୧. ପରିବାରର ସଦସୟ ସଂଖ୍ୟା (୧୮ ବଷଶ ବ ସରୁ ଅଧିକ) ଯ ଉଁମାଯନ ବୟାଙ୍କ / ଡାକ ର  ସଞ୍ଚ  ଖ୍ାତା 

ଯଖ୍ାଲିବାକୁ ଯ ାର୍ୟ 
 ୨ ପରିବାରର ସଦସୟ ସଂଖ୍ୟା ଯ ଉଁମାନଙ୍କର  ବୟାଙ୍କ / ଡାକ ର ସଞ୍ଚ   ଖ୍ାତା  ଅଛ ି 
 ୩. ଯ ାର୍ୟ ବୟକି୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯ ଉମାନଙ୍କର  ବୟାଙ୍କ / ଡାକ ର ସଞ୍ଚ   ଖ୍ାତା  ନାହିଁ 
 ୪. ପରିବାରର ସଦସୟ ମାନକ ନାମ ପରିବାରର ସଦସୟ  

      ପରବିାର / ହତିାଧିକାରୀ ଚହି୍ନଟ ଓ ଯପ୍ରରଣ।ଦା ୀ ଯ ାଜନା 

କ୍ର॰ସଂ॰ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଯପ୍ରରଣା ଦା କ ପଦଯକ୍ଷପ 
ର୍ୁଡକିର  ବଷିଦ ବବିରଣୀ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ଯେଣୀ ( ଅନୁସୂଚତି ଜାତ/ି 

ଅନୁସୂଚତି ଜନ ଜାତ/ି ଅନୟାନୟ) 
 ର ନଂ / 
ଠକିଣା 

ପରିବାର 
ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମ 

ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ 
ନାମ 

(୧) (୨) (୩) (୪) (୫) (୬) 

୧      

୨      

  ୮.୩-  ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଯ ାଜନା (PMSBY) ଯର ଅନ୍ତଭଶୁ କ୍ତ ଯ ାର୍ୟ                             
ବୟକି୍ତମାନଙ୍କ ର୍ତକଡ଼ା ହାର 

କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥ୍ା / ସଂଖ୍ୟା 
୧. ଗ୍ରାମାର  ସମୁଦା  ଜନସଂଖ୍ୟା (୧୮ ରୁ ୭୦ ବଷଶ ବ ସର ) 

 ୨. ଯ ାର୍ୟ ବୟକି୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା (୧୮ ରୁ ୭୦ ବଷଶ ବ ସର ) ଯ ଉଁମାଯନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା  
ଯ ାଜନାଯର  କମିବା ଅନୟାନୟ ଯ ାଜନାଯର ଅନ୍ତଭଶୁ କ୍ତ  ଯହାଇଛନ୍ତ ି  

 ୩. ବୟକି୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା (୧୮ ରୁ ୭୦ ବଷଶ ବ ସର ) ଯ ଉଁମାଯନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ  ସୁରକ୍ଷା ବୀମା  ଯ ାଜନାଯର  
କମିବା ଅନୟାନୟ ଯ ାଜନାଯର ଅନ୍ତଭଶୁ କ୍ତ     

        ପରିବାର / ହତିାଧିକାରୀ ଚହି୍ନଟ ଓ ଯପ୍ରରଣ।ଦା ୀ ଯ ାଜନା 

କ୍ର॰ସଂ॰ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଯପ୍ରରଣା ଦା କ ପଦଯକ୍ଷପ 
ର୍ୁଡକିର  ବଷିଦ ବବିରଣୀ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ଯେଣୀ ( ଅନୁସୂଚତି ଜାତ/ି 

ଅନୁସୂଚତି ଜନ ଜାତ/ି ଅନୟାନୟ) 
 ର ନଂ / 
ଠକିଣା 

ପରିବାର 
ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମ 

ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ 
ନାମ 

(୧) (୨) (୩) (୪) (୫) (୬) 

୧      

୨      

     ୮.୪- କା ଶୟ ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ଯଜୟାତ ିବୀମା ଯ ାଜନା (PMJJBY)ଯର ଅନ୍ତଭଶୁ କ୍ତ ବୟକି୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ : 
କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା /ସଂଖ୍ୟା  
୧. ଗ୍ରାମର ୧୮ ରୁ ୫୦ ବଷଶ ବ ସର ବୟକି୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 

 ୨. ଯ ାର୍ୟ ବୟକି୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା )୧୮ ରୁ ୫୦ ବଷଶ ବ ସର  (  ଯ ଉଁମାଯନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ  ଜୀବନ  ଯଜୟାତ ି ବୀମା  
ଯ ାଜନାଯର  କମିବା ଅନୟ ଯକୌଣସ ିଯ ାଜନାଯର ଅନ୍ତଭଶୁ କ୍ତ   ଯହାଇଛନ୍ତ ି  

 ୩. ଯ ାର୍ୟ ବୟକି୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା )୧୮ ରୁ ୫୦ ବଷଶ ବ ସର  (ଯ ଉଁମାଯନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ  ଯଜୟାତ ି ବୀମା  
ଯ ାଜନାଯର  କମିବା ଅନୟ ଯକୌଣସ ିଯ ାଜନାଯର ଅନ୍ତଭଶୁ କ୍ତ ଯହାଇନାହାନ୍ତ ି

  

      ପରିବାର / ହତିାଧିକାରୀ ଚହି୍ନଟ ଓ ଯପ୍ରରଣ।ଦା ୀ ଯ ାଜନା 

କ୍ର॰ସଂ॰ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଯପ୍ରରଣା ଦା କ ପଦଯକ୍ଷପ 
ର୍ୁଡକିର  ବଷିଦ ବବିରଣୀ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ଯେଣୀ ( ଅନୁସୂଚତି ଜାତ/ି 

ଅନୁସୂଚତି ଜନ ଜାତ/ି ଅନୟାନୟ) 
 ର ନଂ / 
ଠକିଣା 

ପରିବାର 
ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମ 

ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ 
ନାମ 

(୧) (୨) (୩) (୪) (୫) (୬) 

୧      

୨      

 
 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା  ମାର୍ଶ ଦର୍କିା  ପୃଷ୍ଠା -୪୭ 
 

    



      
୯. ପ୍ରଭାବ ଯକ୍ଷତ୍ର : ଡଜିଟିାଇଯଜସନ / ଡଜିଟିାଲ ସାକ୍ଷରିକରଣ 
     ୯.୩: ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ:ଡଜିଟିାଇଯଜସନ ଓ ଡଜିଟିାଲ ସାକ୍ଷର ଯହାଇଥିବା ଯ ାର୍ୟ ବୟକି୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ :                   

କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା / ସଂଖ୍ୟା 
୧. ଗ୍ରାମର ପରିବାରର ସଂଖ୍ୟା 

 ୨. ପରିବାରର ସଂଖ୍ୟା ଯ ଉଁଥିଯର କ ି୧୪ ଋ ୬୦ ବଷଶ ବ ସର ଜଯଣ ବୟକି୍ତ ଡଜିଟିାଲ ସାକ୍ଷର ଯହାଇଛନ୍ତି 
 ୩. ପରିବାରର ସଂଖ୍ୟା ଯ ଉଁଥିଯର କ ି୧୪ ଋ ୬୦ ବଷଶ ବ ସର ବୟକି୍ତମାଯନ ଡଜିଟିାଲ ସାକ୍ଷର ଯହାଇଛନ୍ତ ିଓ 

PMGDISHA କମିବା ଅନୟାନୟ ଯ ାଜନା ଅଧୀନଯର ତାଲିମ ଯନବା ପାଇଁ ଯ ାର୍ୟ ଅଟନ୍ତ ି
  

         ପରିବାର / ହତିାଧିକାରୀ ଚହି୍ନଟ ଓ ଯପ୍ରରଣ।ଦା ୀ ଯ ାଜନା 
 

କ୍ର॰ସଂ॰ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଯପ୍ରରଣା ଦା କ ପଦଯକ୍ଷପ 
ର୍ୁଡକିର  ବଷିଦ ବବିରଣୀ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ଯେଣୀ ( ଅନୁସୂଚତି ଜାତ/ି 

ଅନୁସୂଚତି ଜନ ଜାତ/ି ଅନୟାନୟ) 
 ର ନଂ / 
ଠକିଣା 

ପରିବାର 
ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମ 

ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ 
ନାମ 

(୧) (୨) (୩) (୪) (୫) (୬) 

୧      

୨      

 

    ୧୦. ପ୍ରଭାବ ଯକ୍ଷତ୍ର :ଜୀବକିା ଓ ଦକ୍ଷତା ବକିାର୍  
     ୧୦:୧. ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ: ଦକ୍ଷତା ବକିାର୍ ତାଲିମ ଯନବାପାଇଁ ଯ ାର୍ୟ  ୁବକ/ ୁବତୀଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ : 

କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା/ସଂଖ୍ୟା 
୧. ଦକ୍ଷତା ବକିାର୍ ତାଲିମ ଯନବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମଯର ଥିବା ଯ ାର୍ୟ  ୁବକ/ ୁବତୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 

 ୨. ଗ୍ରାମର ଯ ାର୍ୟ  ୁବକ/ ୁବତୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯ ଉଁମାଙୁ୍କ ଦକ୍ଷତା ବକିାର୍ ତାଲିମ ଦଆି ସରିଛ ି
 ୩. ଗ୍ରାମର ଯ ାର୍ୟ  ୁବକ/ ୁବତୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯ ଉଁମାନଙୁ୍କ ଦକ୍ଷତା ବକିାର୍ ତାଲିମ ଦଆି ିବ 
 ୧୦:୨. ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ: ସକ୍ଷମ  ୁବକ/ ୁବତୀମାନଙ୍କ ର୍ତକଡା ହାର ଯ ଉଁମାଯନ ବୟାଙ୍କ    ସଂଯ ାଜତି ଋଣ 

ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ 

କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା / ସଂଖ୍ୟା 
୧. ପରିବାରର ଯ ାର୍ୟ  ୁବକ/ ୁବତୀ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଯ ଉଁମାଯନ ବୟାଙ୍କ ସଂଯ ାର୍ୀକରଣ ଋଣ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ 

ସକ୍ଷମ  
 ୨. ପରିବାରର ଯ ାର୍ୟ  ୁବକ/ ୁବତୀ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଯ ଉଁମାଯନ ବୟାଙ୍କ ସଂଯ ାର୍ୀକରଣ    ଋଣ ଗ୍ରହଣ 

କରିସାରିଛନ୍ତ ି
 ୩. ପରିବାରର ଯ ାର୍ୟ  ୁବକ/ ୁବତୀ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଯ ଉଁମାଯନ ବୟାଙ୍କ ସଂଯ ାର୍ୀକରଣ  ଋଣ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ 

ଇେୁକ 
        ପରିବାର / ହତିାଧିକାରୀ ଚହି୍ନଟ ଓ ଯପ୍ରରଣ।ଦା ୀ ଯ ାଜନା 

କ୍ର॰ସଂ॰ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଯପ୍ରରଣା ଦା କ ପଦଯକ୍ଷପ 
ର୍ୁଡକିର  ବଷିଦ ବବିରଣୀ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ଯେଣୀ ( ଅନୁସୂଚତି ଜାତ/ି 

ଅନୁସୂଚତି ଜନ ଜାତ/ି ଅନୟାନୟ) 
 ର ନଂ / 
ଠକିଣା 

ପରିବାର 
ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମ 

ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ 
ନାମ 

(୧) (୨) (୩) (୪) (୫) (୬) 

୧      

୨      

 

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା  ମାର୍ଶ ଦର୍କିା  ପୃଷ୍ଠା -୪୮ 

 

 



୧୦:୩. ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ:  ପରିବାର ରୁ୍ଡକିର ର୍ତକଡା ହାର , ାହାର ଅନ୍ତତିଃ ଜଯଣ ସଦସୟ    ିଏକ ିଯକୌଣସ ି

ଯର୍ାଟଏି ସ୍ଵ ଂ ସହା କ  ଯର୍ାଷ୍ଠୀର ସଦସୟ ଯହାଇଥିବାର. 
କ୍ର॰ସଂ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା / ସଂଖ୍ୟା 
୧.  ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା, ାହାର ଅନ୍ତତିଃ ଜଯଣ ସଦସୟ ଯର୍ାଟଏି ସ୍ଵ ଂ ସହା କ ଯର୍ାଷ୍ଠୀର(SHG ) ସଦସୟ 

ଯହାଇଛନ୍ତ ି
 ୨. ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା,  ାହାର ସ୍ଵ ଂ ସହା କ ଯର୍ାଷ୍ଠୀର (SHG ) ସଦସୟ ନୁହନ୍ତ ି
           ପରିବାର / ହତିାଧିକାରୀ ଚହି୍ନଟ ଓ ଯପ୍ରରଣ।ଦା ୀ ଯ ାଜନା 

କ୍ର॰ସଂ॰ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ବଷିଦ ବବିରଣୀ ଯପ୍ରରଣା ଦା କ ପଦଯକ୍ଷପ ରୁ୍ଡକିର  
ବଷିଦ ବବିରଣୀ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ଯେଣୀ ( ଅନୁସୂଚତି ଜାତ/ି 

ଅନୁସୂଚତି ଜନ ଜାତ/ି ଅନୟାନୟ) 
 ର ନଂ / 
ଠକିଣା 

ପରିବାର 
ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମ 

ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ 
ନାମ 

(୧) (୨) (୩) (୪) (୫) (୬) 

୧      

୨      

       ଗ୍ରାମ ବକିାର୍ ଯ ାଜନା (VDP) 
ସଚୂନା ଆକୃତି୍ତ-୪ (Format-IV):ଭିତି୍ତଭୂମି କା ଶୟର୍ୁଡକିର କା ଶୟକ୍ରମ ଯ ାଜନା ଓ ଅଗ୍ରର୍ତ ି
କ୍ର॰ସଂ ପ୍ରଭାବ                    

ଯକ୍ଷତ୍ର 
ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ                      
ସଯଙ୍କତକ 

ନାମ/ କା ଶୟର               
ବସୁି୍ତ୍ରତ ବବିରଣୀ                   
/ ଚହି୍ନତି                    
କା ଶୟକଳାପ 

ଅଟକଳ                    
ମୂଲୟ   
(ଟଙ୍କାଯର) 

ସବଯିର୍ଷ ଯ ାଜନା, ଯ ଉଁର୍ୁଡକିକ ିପାଣ୍ଠରି ଉତ୍ସ ସମଦୁା                       
ପାଣ୍ଠ ି ବଣ୍ଟନ                     
(୧୦)=(୭)+ (୯)      
+ (୧୦)+ (୧୧) 

ଯକନ୍ଦ୍ରୀ ଯ ାଜନା                                
(PMAGY କମିବା                                      

SCA to 
SCSP)ବୟତତି ରା

ଜୟ
 

ସର
କା
ରଙ୍କ

   
   
   
   
   
   
   
   

ଯ 
ାଜ
ନା

 

PMAGY 
ଯ ାଜନାଯର                  
ପାଣ୍ଠ ି                        
ବଣ୍ଟନ           
ଯହାଇଛକି ି

SCA to 
SCSP    
ଯ ାଜନାଯର                  
ପାଣ୍ଠ ି ବଣ୍ଟନ           
ଯହାଇଛକି ି

ଯ ାଜନାର                     
ନାମ 

ପାଣ୍ଠ ି                        
ବଣ୍ଟନ 

ଯ ାଜନାର                     
ନାମ 

ପା
ଣ୍ଠ ି
   
   
   
   
   
   
   
   

ବଣ୍ଟ
ନ 

(୧)      (୨) (୩) (୪)    (୫)    (୬) (୭)     (୮)   (୯) (୧୦) (୧୧)          (୧୨) 
 

ସବଯିର୍ଷ ଯ ାଜନା, ଯ ଉଁରୁ୍ଡକିରୁ ପାଣ୍ଠି ମିଳଛି ି ମିଳିଥିବା ସମୁଦା                       
ପାଣ୍ଠ ି                    
(୧୯)=(୧୪) +                 
(୧୬) +(୧୭)                          
+ (୧୮) 

କା ଶୟକାରୀ  
କରିବା                 
ସଂସ୍ଥା 

ଅନୁଯମାଦନ                    

ତାରିଖ୍ 

କା ଶୟ           
ଆରମ୍ଭର                
ତାରିଖ୍ 

କା ଶୟଯର୍ଷ ର 

ସମ୍ଭାବୟ                 
ତାରିଖ୍ 

କା ଶୟ ଆରମ୍ଭର      
ପ୍ରକୃତ /                     
ବାସ୍ତବ ତାରିଖ୍ 

ଯକନ୍ଦ୍ରୀ ଯ ାଜନା                                
(PMAGY କମିବା                                      
SCA to SCSP)ବୟତତି 

ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ                        
ଯ ାଜନା 

PMAGY 
ଯ ାଜନାଯର                  
ପାଣ୍ଠି                         
ବଣ୍ଟନ           
ଯହାଇଛକିି 

SCA to 
SCSP    
ଯ ାଜନାଯର                  
ପାଣ୍ଠି  ବଣ୍ଟନ           
ଯହାଇଛକିି 

ଯ ାଜନାର                     
ନାମ 

ପାଣ୍ଠି                         
ବଣ୍ଟନ 

ଯ ାଜନାର                     
ନାମ 

ପାଣ୍ଠି                         
ବଣ୍ଟନ 

(୧୩)  (୧୪)  (୧୫) (୧୬)       (୧୭)       (୧୮)         (୧୯)     (୨୦)     (୨୧)       (୨୨)      (୨୩)       (୨୪) 
 

ପାଣ୍ଠ ିଉପଯ ାର୍ର ସବଯିର୍ଷ ତର୍ୟ ଉପଯ ାର୍ ଯହାଇଥିବା   
ସମୁଦା    ପାଣ୍ଠ ି(୨୬) + 
(୨୮) +                 
(୨୯) +  (୩୦)                           

 ସମୂ୍ପଣଶ                 
ଯହାଇଥିବା                   
କା ଶୟର                                  
ର୍ତକଡା  ହାର 

କା ଶୟ  ସମୂ୍ପଣଶ               
ଯହବା ତାରିଖ୍ 

ମନ୍ତବୟ ,  ଦ ି                               
କଛି ିର୍ାଏ ଯକନ୍ଦ୍ରୀ ଯ ାଜନା                                

(PMAGY କମିବା                                     
SCA to SCSP)ବୟତତି 

ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ                        
ଯ ାଜନା 

PMAGY  SCA to 
SCSP     

ଯ ାଜନାର                     
ନାମ 

ଉପଯ ାରି୍ତ               
ପାଣ୍ଠ ି                         

ଯ ାଜନାର                     
ନାମ 

ଉପଯ ାରି୍ତ                    
ପାଣ୍ଠ ି

  

   (୨୫)      (୨୬)   (୨୭)     (୨୮)      (୨୯)       (୩୦)                 (୩୧)       (୩୨)        (୩୩)                (୩୪) 
 

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା  ମାର୍ଶ ଦର୍କିା  ପୃଷ୍ଠା -୪୯ 

 



 
ସଚୂନା ଆକୃତି୍ତ-୫ (Format-V)                                                                                                                                                      

କା ଶୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯ ାଜନା ଓ ହତିାଧିକାରୀ ଅଭିମୁଖ୍ୀ ପ୍ରାରମି୍ଭକ କା ଶୟରୁ୍ଡକିର ଅଗ୍ରର୍ତ ିବବିରଣୀ 
କ୍ର॰ସଂ  ପ୍ରଭାବ                     

ଯକ୍ଷତ୍ର 
ସମ୍ପାଦନା          
କ୍ଷମ                      
ସଯଙ୍କତକ 

ହତିାଧିକାରୀ /ପରିବାରଙ୍କ ବଷିଦବବିରଣୀ ଯ ଉଁଠି                         
ଆବର୍ୟକତା ଚହି୍ନତି ଯହାଇସାରିଛ ି

ଯକୌଣସି                   
ଅଭାବ                  
ଥିଯଲ,                           
ତାର              
କାରଣ 

ଆବର୍ୟକତା    
ରୁ୍ଡକୁିର  ପରୂଣ    
ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବତି      
ପ୍ରାର୍ମିକ       
ପଦଯକ୍ଷପ 

   ଚହି୍ନତି            
ଯ ାଜନା                      
ରୁ୍ଡକିର 
    ନାମ 

ଅଗ୍ରର୍ତ ି ମନ୍ତବୟ ,             
 ଦ ି                       
କଛି ିର୍ାଏ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ଯେଣୀ                     

(ଅନୁସୂଚତି ଜାତ/ି                      
ଅନୁସୂଚତି  ଜନ ଜାତ/ି            
ଅନୟାନୟ) 

 ର                   
ସଂଖ୍ୟା 

ପରିବାର                                 
ମୁଖ୍ୟଙ୍କ 
ନାମ 

ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ                       
ନାମ 

ସମୁ୍ପଣଶ 
ଯହାଇଥିବା                                  
ପଦଯକ୍ଷପର                           
ର୍ତକଡ଼ା ହାର 

ଆବର୍ୟକତା   
ରୁ୍ଡକୁି  ପରୂଣ 
ଯହାଇଛକି ି                
(ହଁ / ନ।ହିଁ ) 

 ଦ ିହ,ଁ                     
ଆବର୍ୟକତା            
ପରୂଣ            
ଯହାଇଥିବା                
ତାରିଖ୍ 

(୧)  (୨)   (୩)      (୪) (୫) (୬)    (୭)   (୮)      (୯) (୧୦) (୧୧) (୧୨) (୧୩) (୧୪) 
୧              
୨              
୩              

 
ସଚୂନା ଆକୃତି୍ତ-୬ (Format-VI) 

      ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକରୁ୍ଡକିର ସି୍ଥତ:ି 
୧॰ ରାଜୟ  
୨॰ ଜଲି୍ଲା  
୩॰ ବଲକ / ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତ ି  
୪॰ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ  
୫॰ ଗ୍ରାମ  
୬ ସ୍ଥ୍ାନୀୟ ସରକାରଙ୍କପଜୀକୃତ ନକାଡ଼ (LGD Code)  

 
 
କ୍ର॰ସଂ॰ 

 
ପ୍ରଭାବ ଯକ୍ଷତ୍ର / ସମ୍ପାଦନାକ୍ଷମ ସଯଙ୍କତକ   ରୁ୍ଡକିର ସ୍ପଷ୍ଟ  ବବିରଣୀ 

 
ନଣିଶା କ ବନୁି୍ଦ 

 
ର୍ଣନା ପର୍ଦ୍ତ ି

 
ସ୍ଥିତ ି

 
ର୍ଣନା ହାସଲ 

୧॰ ପାନୀ  ଜଳ ଓ ପରିମଳ     
୧.୧ ଗ୍ରାମଯର ଆବର୍ୟକତା ଅନୁସାଯର  ଯର୍ଷ୍ଠ    ପାନୀ  ଜଳ  ଉତ୍ସ ଅଛକି?ି (ହଁ 

/ ନ।ହିଁ) 
ହଁ = ୧୦୦%                     
ନଁା = ୦% 

୨                                        
୦ 

  

୧.୨ ସ୍ଵତ୍ସ ପାନୀ  ଜଳ ଯ ାର୍ାଇ ଦଆି ାଉଥିବା ପରିବାରଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ ୭୫% ରୁ ଅଧିକ               
୫୦-୭୫%                                                   
୫୦%  ରୁ କମ୍ 

୨                              
୧                                  
୦ 

  

୧.୩ ବୟକି୍ତର୍ତ ପାଇଖ୍ାନା (IHHLs) ଥିବା  ପରିବାରଙ୍କ  ପ୍ରତରି୍ତ ୧୦୦ %                  
୧୦୦ % ରୁ କମ୍ 

୨ 
୦ 

  

୧.୪ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ବଦିୟାଳ  ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ ିଯକନ୍ଦ୍ରକୁ   ଯର୍ୌଚଳ             
ବୟବସ୍ଥା ଅଛ ିକ?ି (ହଁ / ନ।ହିଁ) 

ହଁ = ୧୦୦%                     
ନଁା = ୦% 

୨                                        
୦ 

  

୧.୫ ତର୍ାପି ଯଲାକମାଯନ ଗ୍ରାମର ଯଖ୍ାଲା ସ୍ଥାନଯର  ମଳତୟାର୍ କରୁଛନ୍ତ ିକ?ି ହଁ = ୦%                     
ନଁା = ୧୦୦% 

୦                                        
୨ 

  

୧.୬  ଆବଜଶନା ନାଳ(Drain) ସଲଗ୍ନ ଅଭୟନ୍ତରୀଣ   ସଡକର ପ୍ରତରି୍ତ   ୭୫% ରୁ   ଅଧିକ            
୫୦-୭୫%                                                   
୫୦%  ରୁ କମ୍   

୨                              
୧                                  
୦ 

  

୧.୭ କା ଶୟକ୍ଷମ ଥିବା ଆବଜଶନା ନାଳ (Drain) ର  ପ୍ରତରି୍ତ                       ୭୫% ରୁ ଅଧିକ               
୫୦-୭୫%                                                   
୫୦%  ରୁ କମ୍ 

୨                              
୧                                  
୦ 

  

 
୧.୮ 

କଠନି ଓ ତରଳ ବଜଶୟ ବସୁ୍ତ େଳପ୍ରଦ ନଷି୍କାସନର    ପ୍ରତରି୍ତ                ୭୫% ରୁ   ଅଧିକ       
୫୦-୭୫%                                                   
୫୦%  ରୁ କମ୍ 

୨                              
୧                                  
୦ 

  

  
  

 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା  ମାର୍ଶ ଦର୍କିା  ପୃଷ୍ଠା -୫୦ 

  



 

୨॰ର୍କି୍ଷା 
୨.୧ ପ୍ରାର୍ମିକ ବଦିୟାଳ   ାଉଥିବା ୬ ରୁ ୧୦ ବଷଶ                   

ବ ସର  ଉଭ  ବାଳକ ଓ ବାଳକିାଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ 
୧୦୦ %                  
୧୦୦ % ରୁ କମ୍ 

୨ 
୦ 

  

୨.୨ ମାଧ୍ୟମିକ ବଦିୟାଳ   ାଉଥିବା ୧୧  ରୁ ୧୩ ବଷଶ               
ବ ସର ଉଭ  ବାଳକ ଓ ବାଳକିାଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ 

୧୦୦ %                  
୧୦୦ % ରୁ କମ୍ 

୨ 
୦ 

  

୨.୩ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବଦିୟାଳ   ାଉଥିବା ୧୪  ରୁ ୧୫ ବଷଶ               
ବ ସର ଉଭ  ବାଳକ ଓ ବାଳକିାଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ 

୧୦୦ %                  
୧୦୦ % ରୁ କମ୍ 

୨ 
୦ 

  

୨.୪ ଉଚ୍ଚତ୍ତର ମାଧ୍ୟମିକ ବଦିୟାଳ   ାଉଥିବା ୧୬  ରୁ ୧୭            
ବଷଶ ବ ସର ଉଭ  ବାଳକ ଓ ବାଳକିାଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ 

୧୦୦ %                  
୧୦୦ % ରୁ କମ୍ 

୨ 
୦ 

  

୨.୫ ଉଚ୍ଚତ୍ତର ମାଧ୍ୟମିକ ପରବତ୍ତଶୀ ର୍କି୍ଷାଯର ଯ ାର୍              
ଯଦଉଥିବା ୧୮ ରୁ ୨୩  ବଷଶ ବ ସର ଅନୁସଚୂତି             
ଜାତରି ଉଭ  ବାଳକ ଓ ବାଳକିାଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ 

୧୦୦ %                  
୧୦୦ % ରୁ କମ୍ 

୨ 
୦ 

  

୨.୬ ପ୍ରାକ-ମାଟ୍ରକି-ଛାତ୍ରବୃତ ିପାଉଥିବା (ଯ ାର୍ୟ ଓ                  
ବଦିୟାଳ   ାଉଥିବା ପିଲାମାନକ ମଧ୍ୟରୁ) ଅନୁସୂଚତି ଜାତରି   
ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ 

୧୦୦ %                  
୧୦୦ % ରୁ କମ୍ 

୨ 
୦ 

  

୨.୭ ମାଟ୍ରକି ପରବତ୍ତଶୀ -ଛାତ୍ରବୃତ ିପାଉଥିବା (ଯ ାର୍ୟ ଓ               
ମାଟ୍ରକି ପରବତ୍ତଶୀ ର୍କି୍ଷା  ଧ୍ୟାନଯଦଇ ପଢୁଥିବା ପିଲା                
ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ) ଅନୁସଚୂତି ଜାତରି ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ 

୧୦୦ %                  
୧୦୦ % ରୁ କମ୍ 

୨ 
୦ 

  

୩॰ ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ଓ ପୃଷି୍ଟ 

୩.୧ ଯକୌଣସ ିସ୍ଵାସ୍ଥୟ ସୁରକ୍ଷା ଯ ାଜନାଯର ଅନ୍ତଭଶୁ କ୍ତ ଯ ାର୍ୟ 
ପରବିାରଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ 

୧୦୦ %                  
୧୦୦ % ରୁ କମ୍ 

୨ 
୦ 

  

୩.୨ ଡାକବିା ମାଯତ୍ର ମିଳୁଥିବା ଜରୁରୀକାଳନି ଆମବଯୁଲନସ              
ସୁବଧିା   ଅଛ ିକ?ି     (ହ ଁ/ ନ।ହିଁ) 

ହଁ = ୧୦୦%                     
ନଁା = ୦% 

୨                                        
୦ 

  

୩.୩ ସାଂ ାତକି ରକ୍ତହୀନ ର୍ଭଶବତୀ ମହଳିାଙ୍କ ପ୍ରତଶିତ ୦%                                  
୦% ରୁ ଅଧିକ 

୨ 
୦ 

  

୩.୪  ଗ୍ରାମଯର ର୍ତ ଏକ ବଷଶ ମଧ୍ୟଯର ସବୀକୃତ ିପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁଷ୍ଟ।ନଯର 
ପ୍ରସବର ପ୍ରତରି୍ତ 

୧୦୦ %                  
୧୦୦ % ରୁ କମ୍ 

୨ 
୦ 

  

୩.୫ ର୍ତ ଏକ ବଷଶ ମଧ୍ୟଯର ସ୍ଵଳ୍ପ ଓଜନ ବରି୍ଷି୍ଠ ଜନିମତ                 
ର୍ରୁି୍ଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ 

୦%                                  
୦% ରୁ ଅଧିକ 

୨ 
୦ 

  

୩.୬ ସମୂ୍ପଣଶ ଟକି।କରଣ ଯହାଇଥିବା ର୍ରୁି୍ମାନଙ୍କ                                        
(ଏକ ବଷଶରୁ କମ) ପ୍ରତରି୍ତ 

୧୦୦ %                  
୧୦୦ % ରୁ କମ୍ 

୨ 
୦ 

  

୩.୭ ଗ୍ରାମଯର ସମୂ୍ପଣଶ ଟକି।କରଣ ଯହାଇଥିବା ର୍ରୁି୍ମାନଙ୍କ                                        
(୦ ରୁ ୫ ବଷଶ) ପ୍ରତରି୍ତ 

୦%                                  
୦% ରୁ ଅଧିକ 

୨ 
୦ 

  

୩.୮ ର୍ତ ଏକ ବଷଶ ମଧ୍ୟଯର ଯକଯତଜଣ ର୍ଭଶବତ୍ତୀ ମହଳିା  ପ୍ରାଣ 
ହରାଇଛନ୍ତ?ି 

କଛି ିନ।ହିଁ ୨                                     

୩.୯ ର୍ତ ଏକ ବଷଶ ମଧ୍ୟଯର ଯକଯତଜଣ ର୍ରୁି୍  (ଏକ ବଷଶରୁ କମ)            
ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତ?ି 

କଛି ିନ।ହିଁ ୨   

୩.୧୦ ପୂବଶ ସତକଶତା ଆନୁସଯର ଚକିତି୍ସା ପାଇଥିବ ସଂକ୍ରମିତ 
ଯରାର୍ୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ 

୧୦୦ %                  
୧୦୦ % ରୁ କମ୍ 

୨ 
୦ 

  

୩.୧୧ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ ିଯକନ୍ଦ୍ର ନମିିତ ଯହାଇଛ ିକ?ି                                      
(ହଁ / ନ।ହିଁ) 

ହଁ = ୧୦୦%                     
ନଁା = ୦% 

୨                                        
୦ 

  

୪॰ ସାମାଜକି ସୁରକ୍ଷା 
୪.୧ ବଧିବା ଭତ୍ତା ଯ ାର୍ାଇଦଆି ାଇଥିବା ଯ ାର୍ୟ।                

ମହଳିାଙ୍କ ପ୍ରତଶିତ 
ହଁ = ୧୦୦%                     
ନାହିଁ =୦% 

୨                                        
୦ 

  

୪.୨ ବାର୍ଦ୍ଶକୟ ଭତ୍ତା ଯ ାର୍ାଇ ଦଆି ାଇଥିବା ଯ ାର୍ୟ                  
ବୟକି୍ତଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ 

ହଁ = ୧୦୦%                     
ନାହିଁ=୦% 

୨                                        
୦ 

  

୪.୩ ଅସମର୍ଶ ଯପନସନ ଯ ାର୍ାଇ ଦଆି ାଇଥିବା ଯ ାର୍ୟ                 
ବୟକି୍ତଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ 

ହଁ = ୧୦୦%                     
ନାହିଁ=୦% 

୨                                        
୦ 

  

 
 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା  ମାର୍ଶ ଦର୍କିା  ପୃଷ୍ଠା -୫୧ 

 

 



୫॰ ଗ୍ରାମ ସଡକ ଓ ବାସରୃ୍ହ 

୫.୧ ଗ୍ରାମଟ ିସବୁଦନିଆି ସଡକ ୋରା ସଂଯ ାର୍ ଯହାଇଛ ି                  
କ?ି      (ହଁ /ନାହିଁ) 

ହଁ = ୧୦୦%                     
ନ।ହିଁ =୦% 

୨                                        
୦ 

  

୫.୨ ସଯିମଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ / ଇଟା ଆୋଦତି / ପକ୍କା / ଟାଇଲ                 
ଆୋଦତି ସଡକ ରୁ୍ଡକିର ପ୍ରତରି୍ତ 

୭୫% ରୁ ଅଧିକ                   
୫୦-୭୫%                                                   
୫୦%  ରୁ କମ୍ 

୨                              
୧                                  
୦ 

  

୫.୩ କଚ୍ଚା ଓ ଆପଦପୂଣଶ ରୃ୍ହଯର ବାସ କରୁଥିବା     ପରିବାରର ପ୍ରତରି୍ତ  ହଁ = ୧୦୦%                     
ନାହିଁ =୦% 

୨                                        
୦ 

  

୬॰ ବଦୁିୟତ ଓ ସବେ ଇନ୍ଧନ 

୬.୧ ଗ୍ରାମଟ ିବଦୁିୟତକରଣ ଯହାଇଛ ିକ?ି (ହଁ /ନାହିଁ) ହଁ = ୧୦୦%                     
ନାହିଁ =୦% 

୨                                        
୦ 

  

୬.୨ ବଦୁିୟତ ସଂଯ ାର୍ ଥିବା ପରିବାରର ପ୍ରତରି୍ତ ୭୫% ରୁ   ଅଧିକ         
୫୦-୭୫%                                                   
୫୦%  ରୁ କମ୍ 

୨                              
୧                                  
୦ 

  

୬.୩ ଅନ୍ତତିଃ ଯର୍ାଟଏି ଏଲଇଡ଼ ି(LED) ବଲବ ବୟବହାର କରୁଥିବା         
ରିବାରର ପ୍ରତରି୍ତ 

୭୫% ରୁ  ଅଧିକ         
୫୦-୭୫%                                                   
୫୦%  ରୁ କମ୍ 

୨                              
୧                                  
୦ 

  

୬.୪ ରନ୍ଧନ ବାଷ୍ପ ସଂଯ ାର୍ ଥିବା ପରିବାରର ପ୍ରତରି୍ତ ୭୫% ରୁ ଅଧିକ                   
୫୦-୭୫%                                                   
୫୦%  ରୁ କମ୍ 

୨                              
୧                                  
୦ 

  

୬.୫ ଆଯଲାକକିରଣ ଯହାଇଥିବା ଅଭୟନ୍ତରୀଣ ସଡକ                    
ରୁ୍ଡ଼କିର   ପ୍ରତରି୍ତ           

୭୫% ରୁ ଅଧିକ                   
୫୦-୭୫%                                                   
୫୦%  ରୁ କମ୍ 

୨                              
୧                                  
୦ 

  

୭॰ କୃଷିଭିତି୍ତକ ଯପର୍ା     

୭.୧ ମୃତି୍ତକା ସ୍ଵାସ୍ଥୟ କ।ଡ ଯ ାର୍ାଇ ଦଆି ାଇଥିବା ଯ ାର୍ୟ                    
କୃଷକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 

୭୫% ରୁ ଅଧିକ                   
୫୦-୭୫%                                                   
୫୦%  ରୁ କମ୍ 

୨                              
୧                                  
୦ 

  

୭.୨ ବସି୍ତାର ଯଜୈବ କୃଷି ପର୍ଦ୍ତ ିଅପଣାଇ ଥିବାର ପ୍ରତରି୍ତ ୭୫% ରୁ ଅଧିକ                   
୫୦-୭୫%                                                   
୫୦%  ରୁ କମ୍ 

୨                              
୧                                  
୦ 

  

୭.୩ ଜଳଛ ା ପରିଚାଳନା ପର୍ଦ୍ତ ିଅପଣାଇ ଥିବାର ପ୍ରତରି୍ତ ୭୫% ରୁ ଅଧିକ                   
୫୦-୭୫%                                                   
୫୦%  ରୁ କମ୍ 

୨                              
୧                                  
୦ 

  

୮॰ ଆର୍କି ଅନ୍ତଭଶୁ କି୍ତ 

୮.୧ ଗ୍ରାମର ଆଧାର ଚହି୍ନତି ୫ବଷଶରୁ କମ ବ ସର     ଜନସଂଖ୍ୟାର 
ପ୍ରତରି୍ତ 

୧୦୦%                            
୧୦୦% ଅଧିକ 

୨                                        
୦ 

  

୮.୨ ବୟାଙ୍କ / ଡାକ ର ସଞ୍ଚ  ଖ୍ାତା ଥିବା ପରିବାରର                  
ପ୍ରତରି୍ତ                  

୭୫% ରୁ ଅଧିକ                   
୫୦-୭୫%                                                   
୫୦%  ରୁ କମ୍ 

୨                                         
୧                                      
୦ 

  

୮.୩ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷାବୀମା ଯ ାଜନାଯର ଅନ୍ତଭଶୁ କ୍ତ ଯହାଇଥିବା 
ବୟକି୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ 

୭୫% ରୁ ଅଧିକ                   
୫୦-୭୫%                                                   
୫୦%  ରୁ କମ୍ 

୨                                         
୧                                      
୦ 

  

୮.୪ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ଯଜୟାତ ିବୀମା ଯ ାଜନାଯର                    
ଅନ୍ତଭଶୁ କ୍ତ ଯହାଇଥିବା ବୟକି୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ 

୭୫% ରୁ ଅଧିକ                   
୫୦-୭୫%                                                   
୫୦%  ରୁ କମ୍ 

୨                                         
୧                                      
୦ 

  

 

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା  ମାର୍ଶ ଦର୍କିା  ପୃଷ୍ଠା -୫୨ 

 

 

 



 

 

୯॰ ଡଜିଟିୀଇଯଜସନ 
୯. ୧ ଗ୍ରାମଟ ି ଇଣ୍ଟଯନଶଟ ସଂଯ ାର୍ ପହଞ୍ଚ ସୁବଧିା 

ଏସଏିଚଆଇଯକଆଇ? (ହଁ / ନ।ହିଁ) 
ହଁ = ୧୦୦%                     
ନଁା = ୦% 

୨                                        
୦ 

  

୯.୨ ଗ୍ରାମଯର ଜନ ଯସବା ଯକନ୍ଦ୍ର  କମିବା  ସାଇବର  ଯକେ                   
ଅଛ ିକ?ି 

ହଁ = ୧୦୦%                     
ନଁା = ୦% 

୨                                        
୦ 

  

୯.୩ ଡଜିଟିାଲି ସାକ୍ଷର ଥିବା ବୟକି୍ତଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ ୭୫% ରୁ ଅଧିକ                   
୫୦-୭୫%                                                   
୫୦%  ରୁ କମ୍ 

୨                                         
୧                                      
୦ 

  

 

୧୦॰ ଜୀବକିା ଓ ଦକ୍ଷତା ବକିାର୍     

୧୦.୧ ଦକ୍ଷତା ବକିାର୍ ତାଲିମ ଯନବା ଯ ାର୍ୟ  ୁବକ/ ୁବତୀ                 
ମାନଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ 

୭୫% ରୁ ଅଧିକ                   
୫୦-୭୫%                                                   
୫୦%  ରୁ କମ୍ 

୨                                         
୧                                      
୦ 

  

୧୦.୨ ବୟାଙ୍କ ସଂଯ ାଜତି ଋଣ ପାଇବାକୁ ଯ ାର୍ୟ 
 ୁବକ/ ୁବତୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତରି୍ତ 

୭୫% ରୁ ଅଧିକ                   
୫୦-୭୫%                                                   
୫୦%  ରୁ କମ୍ 

୨                                         
୧                                      
୦ 

  

୧୦.୩ ଅନ୍ତତିଃ ଜଯଣ ସ୍ଵ ଂ ଯସବକ ଯର୍ାଷ୍ଠୀ ସଭୟ ଯହାଇଥିବା 
ପରବିାରର ପ୍ରତରି୍ତ 

୭୫% ରୁ ଅଧିକ                   
୫୦-୭୫%                                                   
୫୦%  ରୁ କମ୍ 

୨                                         
୧                                      
୦ 

  

                                                  ସମୁଦା  ର୍ଣନା ହାସଲ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା  ମାର୍ଶ ଦର୍କିା  ପୃଷ୍ଠା -୫୩ 

 



 
ସଚୂନା ଆକୃତି୍ତ-୭  (Format-VII) 

ମାସକି ଅଗ୍ରର୍ତ ିବବିରଣୀ  ଉପସ୍ଥାପନ (ଜଲି୍ଲା ସ୍ତରୀ )                                                          
Monthly Progress Report (District Wise)         

                                             
ରାଜୟର ନାମ ...........................ଜଲି୍ଲାର ନାମ...............................,ଚ ନ ଯହାଇଥିବା ଗ୍ରାମର ସଂଖ୍ୟା.................... 

ବବିରଣୀ: ୨୦.........ବଷଶ ...................ମାସ ଯର୍ଷ ପ ଶୟନ୍ତ 
 

     କ॰   ସାଧାରଣ ସୂଚନା : 
     ୧॰ ଜଲି୍ଲା PMAGY କା ଶୟକ୍ରମ ନଯିର୍ଦ୍ଶର୍ଙ୍କ ବଷିଦ ବବିରଣୀ 

ବଷିଦ ବବିରଣୀ 
ନାମ: 
ପଦବୀ: 
ଇ-ନମଲ: 
ନଫାନ: 
ନମାବାଇଲ ନଂ: 

  ୨॰ ଜଲି୍ଲା PMAGY ଏକାଭିମୁଖ୍ୀ କମିଟରି....................ମାସ ଯର୍ଷ ପ ଶୟନ୍ତ ଯହାଇଥିବା ଯବୈଠକ ସଂଖ୍ୟା 
               ୩॰ ଗ୍ରାମ PMAGY ଏକାଭିମୁଖ୍ୀ କମିଟରି....................ମାସ ଯର୍ଷ ପ ଶୟନ୍ତ ଯହାଇଥିବା ଯବୈଠକ ସଂଖ୍ୟା 

ପଞ୍ଚାୟତ / ଗ୍ରାମର ନାମ ନବୈଠକ ସଂଖ୍ୟା 
  

     ୪॰ ଗ୍ରାମ ଓ ପଂଚା ତ ସ୍ତରୀ  କମଶକତ୍ତଶା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ..........................ମାସ ଯର୍ଷ ସୁର୍ଦ୍ା ଯହାଇଥିବା ତାଲିମ ସଂଖ୍ୟା 
ପଞ୍ଚାୟତ / ଗ୍ରାମର ନାମ ତାଲିମ ନନଇଥିବା ବୟକି୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 

  
  
  

           ୫॰ ମାସର ଯର୍ଷ ସୁର୍ଦ୍ା PMAGY ଓ SCA to SCSP “ଅଭାବ ପୂରଣ (Gap filling)” ଉପାଦାନଯର 
କା ଶୟକାରୀ  କରିବା ସଂସ୍ଥା / ବଭିାଜନ / ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚା ତ ମାନଙ୍କ ୋରା ପାଣ୍ଠରି କ୍ରମବର୍ଦ୍ତି (Cummulative)  
ଆବଣ୍ଟନ (Allocated) ଓ ଖ୍ଲାସ (Released) ର ସବଯିର୍ଷ ବବିରଣୀ 

        ଗ୍ରାମର ନାମ ପାଣ୍ଠ ିବଣ୍ଟନ (allocation) (ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାନର) ପାଣ୍ଠ ିଖ୍ଲାସ ପରମିାଣ (release) (ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାନର) 

PMAGY                       
ଅନ୍ତର୍ଗତ 

SCA to SCSP                
ଅନ୍ତର୍ଗତ 

ଖ୍ଲାସ ତାତଖି୍ PMAGY                  
ଅନ୍ତର୍ଗତ 

SCA to SCSP  ଅନ୍ତର୍ଗତ 

୧.      
୨.      
୩.      
୪.      
      
      

     ୬॰ ମାସର ଯର୍ଷ ସୁର୍ଦ୍ା PMAGY ଓ SCA to SCSP “ଅଭାବ ପୂରଣ (Gap filling)”  ଉପାଦାନଯର କା ଶୟକାରୀ  କରିବା 
ସଂସ୍ଥା / ବଭିାଜନ / ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚା ତ ୋରା) ପାଣ୍ଠରି କ୍ରମବର୍ଦ୍ତି (Cummulative) ବନିଯି ାର୍ ର ସବଯିର୍ଷ ବବିରଣୀ । 

 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା  ମାର୍ଶ ଦର୍କିା  ପୃଷ୍ଠା -୫୪ 

 
 
 



 
 

                             ଗ୍ରାମର ନାମ           ପାଣ୍ଠ ିବବିଯି ାର୍ର ପରିମାଣ (ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାଯର) 
       PMAGY                           

ଅନ୍ତର୍ଶତ 
SCA to SCSP                

ଅନ୍ତର୍ଶତ 
୧.   
୨.   
୩.   
୪.   

         ଖ୍॰ ଆବର୍ୟକତା ନରି୍ଦ୍ଶାରଣ ଗ୍ରାମ ବକିାର୍ ଯ ାଜନା (VDP)ର ସ୍ଥିତ:ି 

ଗ୍ରାମର ନାମ     ଆବର୍ୟକତା ନରି୍ଦ୍ଶାରଣ କା ଶୟକ୍ରମର ସ୍ଥିତ ି                     ଗ୍ରାମ ବକିାର୍ ଯ ାଜନା (VDP)ର ସ୍ଥିତ:ି 
ଆରମ୍ଭ ଯହାଇଛ ି                                   
(ହଁ / ନାହ)ି 

ସମୂ୍ପଣଶ ଯହାଇଛ ି                 
(ହଁ / ନାହ)ି 

ଗ୍ରାମ ସଭା ୋରା ଚୁଡାନ୍ତ                       
ଯହାଇଛ ି   (ହଁ / ନାହ)ି 

ଜଲି୍ଲା ସ୍ତରୀ  ଏକାଭିମୁଖ୍ୀ କମିଟ ିୋରା                       
ଅନୁଯମାଦତି ଯହାଇଛ ି (ହଁ /ନାହ)ି 

(୧) (୨)             (୩)                       (୪)                            (୫) 
     

     
           ର୍॰ ଭିତି୍ତଭୂମ ିକା ଶୟ ରୁ୍ଡକିର ଅଗ୍ରର୍ତ ିବବିରଣୀ:  
 

ଗ୍ରାମର 
ନାମ 

ଅନୁଯମାଦନ ଯହାଇଥିବା ସମୁଦା  କା ଶୟ ଗ୍ରାମ ବକିାର୍ ଯ ାଜନା (VDP)ଯର ଅନୁଯମାଦନ                          
ଯହାଇଥିବା   କା ଶୟ ପାଇଁ ସମୁଦା  ପାଣ୍ଠ ି(ଲକ୍ଷ 

ଟଙ୍କାନର) 

ଆରମ୍ଭ ଯହାଇଥିବା କା ଶୟ 
ର୍ୁଡକିର ସଂଖ୍ୟା 

PMAGY ଓ 
SCA to                 
SCSP ପାଣ୍ଠ ି  
ରହତି 

PMAGY ଓ              
SCA                     
to SCSP                
ଏକାଭିମୁଖ୍ୀ                
ପାଣ୍ଠ ିସହତି 

ସମୁଦା  
(୪)=                    
(୨) +   
(୩) 

PMAGY ଓ                  
SCA  to                        
SCSP                                 
ପାଣ୍ଠ ି ରହତି 

PMAGY   ଓ SCA                         
to  SCSP ଏକାଭିମୁଖ୍ୀ                         
ପାଣ୍ଠ ିସହତି 

ସମୁଦା                  
(୮)=(୫)                 
+(୬)+(୭) 

PMAGY    
ଓ                 

SCA to                 
SCSP                         
ପାଣ୍ଠ ି                 
ରହତି 

PMAGY            
ଓ              
SCA                     
to SCSP 
ଏକାଭିମୁଖ୍ୀ                
ପାଣ୍ଠ ିସହତି 

ସମୁଦା                        
( ୧୧) =       
(୯)+                  
(୧୦) ଅନୟାନୟ                

ଯ ାଜନା ରୁ 
PMAGY   
ଏବଂ SCA                     
to SCSP    
ଯ ାଜନା ରୁ 

(୧) (୨) (୩) (୪) (୫) (୬) (୭) (୮) (୯) (୧୦) (୧୧) 
୧.           
୨.           

 
ସମୂ୍ପଣଶ ଯହାଇଥିବା କା ଶୟ ର୍ୁଡକିର ସଂଖ୍ୟା ବନିଯି ାର୍ ଯହାଇଥିବା ପାଣ୍ଠରି ପରମିାଣ (ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାନର)     ମନ୍ତବୟ,                       

 ଦ ିକଛି ିର୍ାଏ PMAGY 
ଓ SCA   
to                 
SCSP 
ପାଣ୍ଠ ି  ରହତି 

PMAGY ଓ                        
SCA                                           
to SCSP                     
ଏକାଭିମୁଖ୍ୀ                               
ପାଣ୍ଠ ିସହତି 

ସମୁଦା                      
(୧୪)=                      
(୧୨)+                
(୧୩) 

PMAGY ଓ 
SCA     to  
SCSP ପାଣ୍ଠ ି  
ରହତି 

PMAGY   ଓ                                                 
SCA   to  SCSP                                 
ଏକାଭିମୁଖ୍ୀ   ପାଣ୍ଠ ିସହତି 

ସମୁଦା (୧୮)= 
(୧୫)+(୧୬) (୧୭) 

ଅନୟାନୟ                
ଯ ାଜନା ରୁ 

     PMAGY                       
ଏବଂ  SCA                    
to SCSP                      
ଯ ାଜନାରୁ 

        (୧୨)         (୧୩)     (୧୪)            (୧୫)    (୧୬)         (୧୭)        (୧୮)        (୧୯) 
        
        

           
 

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା  ମାର୍ଶ ଦର୍କିା  ପୃଷ୍ଠା -୫୫ 

 



           ॰ ହତିାଧିକାରୀ ଅଭିମୁଖ୍ୀ ଯପ୍ରାତ୍ସାହନରୁ୍ଡକିର ଅଗ୍ରର୍ତ ିବବିରଣୀ: 

ଗ୍ରାମର ନାମ ଚହି୍ନତି  ଯ ାଜନର୍ୁଡ଼କିର     
ନାମ 

ଚହି୍ନତି ତାଧିକାରୀଙ୍କ  
ସଂଖ୍ୟା 

ଲାଭବାନ ଯହାଇଥିବା ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା                          
( ଦ ିକଛି ିର୍ାଏ) 

             
ମନ୍ତବୟ 

        (୧)                       (୨)                   (୩)                             (୪)       (୫) 
୧॰ ୧.    

୨.    
୩.    
୪.    
    
    

୨॰ ୧.    
୨.    
୩.    
୪.    
    
    

         ଙ॰ ସାମାଜକି-ଆର୍କି ସଯଙ୍କତକ ରୁ୍ଡକିର ବକିାର୍( ଉପଯରାକ୍ତ ର୍ ଓ   ପଏଣ୍ଟ ଯର ଯକୌଣସି ପ୍ରକାଯର ଆ ତ  କରିଯହଉନଥିବା    
ଯପ୍ରାତ୍ସାହନ ରୁ୍ଡକିର ବସୁି୍ତ୍ରତ  ବବିରଣୀ) ଉପଯର କା ଶୟକ୍ରମ ନଯିୟଶର୍କଙ୍କ ରିଯପାଟଶ । 

  ....................................................................................................................................................................... 

      
  ସଚୂନା ଆକୃତି୍ତ-୮(Format-VIII) 

        ମାସକି ଅଗ୍ରର୍ତ ିବବିରଣୀ  ଉପସ୍ଥାପନ (ରାଜୟ ସ୍ତରୀ )                                            
Monthly Progress Report (State Level) 

 
ରାଜୟର ନାମ .........................ଜଲି୍ଲାର ନାମ........................,ଚ ନ ଯହାଇଥିବା ଗ୍ରାମର ସଂଖ୍ୟା.................... 
ବବିରଣୀ: ୨୦.........ବଷଶ ...................ମାସ ଯର୍ଷ ପ ଶୟନ୍ତ 
କ॰ ସାଧାରଣ ସୂଚନା: 
କ୍ର॰ସଂ ନରି୍ଦ୍ଷି୍ଠ ବବିରଣୀ ଅବସ୍ଥା 

୧॰ ରାଜୟ PMAGY ନନିଦଗଶକଙ୍କ ବସୁି୍ତ୍ରତ ବବିରଣୀ ନାମ: 
ପଦବୀ: 
ଇ-ନମଲ: 
ନଫାନ: 
ନମାବାଇଲ ନଂ:: 

୨. ରାଜୟସ୍ତରୀୟ ଚହି୍ନତି ନବୈଷୟିକ ସମଳ ସହନ ାର୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ  
୩. “ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦଶଗ ଗ୍ରାମ ନ ାଜନା” ଓ “ଗ୍ରାମ ବକିାଶ ନ ାଜନା” ର ମାର୍ଗଦଶକିା 

ରାଜୟର ଭାଷାନର ବକିଶତି / ପ୍ରକାଶତି  ନହାଇଛ ିକ ି? 
 

୪.  ନସମାନଙ୍କ ନ ାଜନା ରୁ୍ଡକିର ଏକାଭିମୁଖ୍ୀ କା ଗୟକାରତିା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସମ୍ପକୃ୍ତ                       
ବଭିାର୍ ରୁ୍ଡକୁି ବସୁି୍ତ୍ରତ ନନିଦଗଶନାମା ନରି୍ଗମିତ  ନହାଇଛ ିକ?ି 

 

 ୫॰ କମିଟରି ମାସ ଯର୍ଷ ସୁର୍ଦ୍ା ଅନୁଷ୍ଠିତ ଯହାଇଥିବା ଅଧିଯବର୍ନ ରୁ୍ଡକିର ବସି୍ତାରିତ ବବିରଣୀ 
କମିଟରି ନାମ ଅଧିନବଶନରୁ୍ଡକିର ସଂଖ୍ୟା 

ରାଜୟ ସ୍ତରୀୟ ଉପନଦଷ୍ଠା କମିଟ ି  
ରାଜୟ ସ୍ତରୀୟ  ପ୍ରଚାଳକ-ତଥା-କା ଗୟ ସମ୍ପାଦନା କମିଟ ି  
ରାଜୟ PMAGY ଏକାଭିମୁଖ୍ୀ କମିଟ ି  

 
  

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ ାଜନା  ମାର୍ଶ ଦର୍କିା  ପୃଷ୍ଠା -୫୬ 

 



 
           ୬॰ ମାସ ଯର୍ଷ ସୁର୍ଦ୍ା ଜଲି୍ଲାର ମୂଳ ବୟକି୍ତ (Key Personnel) ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଯହାଇଥିବା ତାଲିମ 

ଜଲି୍ଲାର ନାମ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟକି୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 
୧.  
୨.  
୩.  

        ୭॰ ମାସର ଯର୍ଷ ସୁର୍ଦ୍ା PMAGY ଓ SCA to SCSP “ଅଭାବ ପୂରଣ (Gap filling)”  ଉପାଦାନଯର କା ଶୟକାରୀ  କରିବା   ପାଇ ଁ 
ଚ ନ  ାଇଥିବା ଜଲି୍ଲାର୍ୁଡକି ୋରା ପାଣ୍ଠରି କ୍ରମବର୍ଦ୍ତି  (Cummulative)  ଆବଣ୍ଟନ (Allocated) ଓ ଖ୍ଲାସ (Released) ର 
ସବଯିର୍ଷ ବବିରଣୀ 

ଜଲି୍ଲାର ନାମ         ଆବଣ୍ଟତି ପାଣ୍ଠରି ପରିମାଣ (ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାଯର)    ପାଣ୍ଠ ିଖ୍ଲାସ (Released) (ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାଯର) 
ଆବଣ୍ଟନ 
ତାରିଖ୍ 

PMAGY 
ଅଧୀନଯର 

SCA to SCSP 
ଅଧୀନଯର 

PMAGY 
ଅଧୀନଯର 

    SCA to SCSP ଅଧୀନଯର 

      
      
      

     ୮॰ ମାସର ଯର୍ଷ ସରୁ୍ଦ୍ା PMAGY ଓ SCA to SCSP “ଅଭାବ ପରୂଣ (Gap filling)” ଉପାଦାନଯର କା ଶୟକାରୀ କରବିା ପାଇଁ  ଚ ନ 
କରା ାଇଥିବା ଜଲି୍ଲାର୍ୁଡକି  ୋରା ପାଣ୍ଠରି କ୍ରମବର୍ଦ୍ତି (Cummulative)  ବନିଯି ାର୍ ର ସବଯିର୍ଷ ବବିରଣୀ 

ଜଲି୍ଲାର ନାମ ବନିନି ାର୍ ନହାଇଥିବା ପାଣ୍ଠରି ପରିମାଣ (ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାଯର) 
PMAGY ଅଧୀନଯର SCA to SCSP ଅଧୀନଯର 

   
   

ଖ୍॰  ଆବର୍ୟକତା ନରି୍ଦ୍ଶାରଣ ଓ ଗ୍ରାମ ବକିାର୍ ଯ ାଜନା (VDP) ର ଅବସ୍ଥା: 
ଜଲି୍ଲାର ନାମ   ବଛା  ାଇଥିବା 

ଗ୍ରାମରୁ୍ଡକିର  ନାମ 
ଆବର୍ୟକତା ନରି୍ଦ୍ଶାରିତ 
ଗ୍ରାମରୁ୍ଡକିର  ସଂଖ୍ୟା 

ଗ୍ରାମ ବକିାର୍ ଯ ାଜନା ଯହାଇଥିବା ଗ୍ରାମରୁ୍ଡକିର  ସଂଖ୍ୟା 
ଆରମ୍ଭ 

ଯହାଇଥିଲା 
ସମୂ୍ପଣଶ 

ଯହାଇଥିଲା 
ଗ୍ରାମସଭାଯର ଚୁଡାନ୍ତ 

ଯହାଇଅଛ ି
ଜଲି୍ଲା ସ୍ତରୀ  ଏକାଭିମୁଖି କମିଟ ି  ୋରା 

ଅନୁଯମାଦତି 
     (୧)        (୨)        (୩)        (୪)         (୫)         (୬) 
ର୍॰ ଭିତି୍ତଭୂମି କା ଶୟ ରୁ୍ଡକିର ଅଗ୍ରର୍ତ ିବବିରଣୀ: 

ଜଲି୍ଲାର                 
ନାମ 

ଅନୁଯମାଦନ ଯହାଇଥିବା ସମୁଦା                 
କା ଶୟ 

ଗ୍ରାମ ବକିାର୍ ଯ ାଜନା (VDP)ଯର ଅନୁଯମାଦନ                   
ଯହାଇଥିବା କା ଶୟ ପାଇଁ  ସମୁଦା  ପାଣ୍ଠ ି  (ଲକ୍ଷ 
ଟଙ୍କାନର) 

ଆରମ୍ଭ ଯହାଇଥିବା କା ଶୟ ରୁ୍ଡକିର 
ସଂଖ୍ୟା 

PMAGY ଓ 
SCA          
to                 
SCSP  
ପାଣ୍ଠ ି                 
ରହତି 

PMAGY       
ଓ SCA                     
to                
SCSP                
ଏକାଭିମୁଖ୍ୀ                
ପାଣ୍ଠ ିସହତି 

ସମୁଦା                   
(୪)=                    
(୨)+(୩) 

PMAGY ଓ                  
SCA                                
to  SCSP                       
ପାଣ୍ଠ ି  ରହତି 

PMAGY   ଓ SCA    to                            
SCSP ଏକାଭିମୁଖ୍ୀ        
ପାଣ୍ଠ ିସହତି 

ସମୁଦା                  
(୮)=(୫)                 
+(୬)+                
(୭) 

PMAGY       
ଓ SCA                
to                 
SCSP         
ପାଣ୍ଠ ି                 
ରହତି 

PMAGY         ଓ              
SCA                     
to SCSP 
ଏକାଭିମୁଖ୍ୀ                
ପାଣ୍ଠ ିସହତି 

ସମୁଦା                       
( ୧୧ )=               
(୯)+୧୦) 

ଅନୟାନୟ                
ଯ ାଜନା   
ମଧ୍ୟରୁ 

SCA                                       
to SCSP                      
ଯ ାଜନା     
ମଧ୍ୟରୁ                                   

  (୧)       (୨)    (୩)   (୪)     (୫)    (୬)     (୭)     (୮)      (୯)      (୧୦)  (୧୧) 
           
 
 

ସମୂ୍ପଣଶ ଯହାଇଥିବା କା ଶୟ                         
ର୍ୁଡକିର ସଂଖ୍ୟା 

ବନିଯି ାର୍ ଯହାଇଥିବା ପାଣ୍ଠରି ପରମିାଣ                                       
(ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାଯର) 

ମନ୍ତବୟ,  ଦ ି
କଛି ିର୍ାଏ 

PMAGY ଓ 
SCA to                 
SCSP ପାଣ୍ଠ ି  
ରହତି 

PMAGY ଓ 
SCA                     
to SCSP                
ଏକାଭିମୁଖ୍ୀ                               
ପାଣ୍ଠ ିସହତି 

ସମୁଦା  
(୧୪)=(୧୨)                
+(୧୩) 

PMAGY ଓ 
SCA to                 
SCSP ପାଣ୍ଠ ି  
ରହତି 

PMAGY ଓ SCA  to                       
SCSP                                   

ଏକାଭିମୁଖ୍ୀ   ପାଣ୍ଠ ିସହତି 

    ସମୁଦା  
(୧୮)=(୧୫)+ 
(୧୬)(୧୭) 

ଅନୟାନୟ                
ଯ ାଜନା   
ମଧ୍ୟରୁ 

SCA                                       
to SCSP                      
ଯ ାଜନା ମଧ୍ୟରୁ                                   

  

   (୧୨)       (୧୩)      (୧୪)          (୧୫)    (୧୬)           (୧୭)              (୧୮)           (୧୯) 
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   ॰ ହତିାଧିକାରୀ ଅଭିମୁଖ୍ୀ ଯପ୍ରାତ୍ସାହନରୁ୍ଡକିର ଅଗ୍ରର୍ତ ିବବିରଣୀ: 
 

 

ଜଲି୍ଲାର ନାମ 
 

ଗ୍ରାମର 
ସଂଖ୍ୟା 

 
ଚହି୍ନତି 

ଯ ାଜନରୁ୍ଡ଼କିର ନାମ 

 
ଚହି୍ନତି ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ 

ସଂଖ୍ୟା 

 
ଲାଭବାନ ଯହାଇଥିବା 
ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 

 
ମନ୍ତବୟ 

        (୧)         (୧)                       (୨)                   (୩)                 (୪)       (୫) 
୧॰ ୧॰ ୧.    

୨.    
୩.    
୪.    
    
    

୨॰ ୨॰ ୧.    
୨.    
୩.    
୪.    
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