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I અનસુચૂિત જાર્તઓ માિે બધંારણીય જોર્વાઈઓ   
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VI રાજ્ય/કેંદ્રર્ાર્સત પ્રદેર્ોની જજલ્લા અને ર્ામોની સખં્યા જ્યા ં૫૦% 
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VIII કેન્દ્ર અને રાજ્યોની સ્િેરીંર્-કમ-મોનીિરીંર્ સર્મર્તઓની રિના   
IX PMAGY કેંદ્રાચિસારી/convergence સર્મર્તઓની રાજ્ય કક્ષાએ, 

જજલ્લા કક્ષાએ અને ગ્રામ કક્ષાએ રિના  
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માગશદધર્િકા 

૧. પટૃઠભરૂ્મ  

૧.૧  અનસુચૂિત જાર્તઓ (SCs) જે વષશ ૨૦૧૧ ની જનર્ણના મજુબ કૂલ જન સખં્યાના ૧૬.૬% છે, ત ે
ઇર્તહાસ કાળિી સામાજજક ર્ૈક્ષચણક અને આર્િિક ર્ોષણનો ર્ર્કાર બનેલ છે અને તમેાિંી જનમ લેતા અિાવોનો 
ર્ર્કાર બનેલ છે. આિી િારતના બધંારણમા ંતેમના ડહતોના ર્વકાસ માિે ખાસ જોર્વાઈઓ કરવામા ંઆવલે 
છે. આ જોર્વાઈઓ કોઇપણ પ્રકારની સામાજજક અસમાનતા જે તેમના પર ઠોકી બેસાડવામા ંઆવેલ છે તે દૂર 
કરવી અને દરેક ક્ષેત્રમા ંતેમને સમાન તકો પરૂી પાડવી, તેમના પ્રત્યે હકારાત્મક િાવ રાખી તેમને બાકીની 
જનસખં્યા સાિે સમાન સ્તરે લાવવા.  

૧.૨ “બધા નાર્ડરકોને, સામાજજક, આર્િિક અન ેરાજકીય ન્યાય” એ િારતના બધંારણનો પ્રિમ ઉદે્દર્ છે. 
બધંારણની કલમ-૪૬, િાર્-IV (“રાજ્યનીર્તના ડદર્ા સિૂક ર્સદ્ાતંો”) રાજ્યોન ેફરજ પાડે છે કે ક્ષચણક કમજોર 
વર્શના લોકોના આર્િિક અન ેર્ૈક્ષચણક ડહતોનો, ખાસ કાળજી લઇ ર્વકાસ કરવો. ખાસ કરીને, અનસુચૂિત જાર્ત 
અને અનસુચૂિત જનજાર્તના લોકો માિે. ત ેજ િાર્ની બધંારણની કલમ ૩૮(૨) મા ંરાજ્ય પર એવો િાર 
મકુવામા ંઆવ્યો છે કે આવક અને દરજ્જજામા,ં સર્વડો અને તકોમા ંઅસમાનતા વચ્િેનો ર્ાળો ઘિાડીને 
ઓછામા ંઓછો કરવો. આવી અસમાનતા ફક્ત વ્યસ્ક્તર્ત રીતે નહીં પરંત ુર્વર્વધ ર્વસ્તારોમા ંરહતેા લોકોના 
સમહૂમાિંી અિવા ર્વર્વધ વ્યવસાયોમા ં રોકાયેલા લોકોમાિંી દૂર કરવી. મા ં બધંારણના પડરર્ર્ટિ-I મા ં
અનસુચૂિત જાર્તઓ માિે ર્વર્વધ પ્રકારની ખાસ સરુક્ષાત્મક જોર્વાઈઓ કરવામા ંઆવેલ છે.  

૧.૩ આિી સરકારે અનસુચૂિત જાર્તઓના ર્વકાસ માિે કેિલીક પહલે કરેલ છે જેના સકારાત્મક પડરણામો 
મળ્યા છે અને અનસુચૂિત જાર્તઓ અને અન્ય જાર્તઓ વચ્િેનો ર્ાળો ઓછો િતો જાય છે. સૌિી અર્ત્યની 
પહલે એ છે કે, કેંદ્ર કક્ષાએ તેમજ રાજ્ય કક્ષાએ અનસુચૂિત જાર્તઓના કલ્યાણ માિે (AWSC) અને અનસુચૂિત 
જાર્ત પેિા યોજના હઠેળ અનકુ્રમે બજેિની ફાળવણી કરેલ છે. એ ઉપરાતં સામાજજક ન્યાય અને અર્ધકાડરતા 
મતં્રાલયે અનસુચૂિત જાર્તઓના ર્કૈ્ષચણક, આર્િિક અને સામાજજક અર્ધકાડરતા માિે, જેની યાદી પડરર્ર્ટિ- II 
મા ંઆપવામા ંઆવેલ છે, તે યોજનાઓનો અમલ કરે છે. એ ઉપરાતં સરકારના ઘણા એવા કાયશક્રમો છે જેમા ં
બધા સામાજજક સમહૂોનો સમાવેર્ િાય છે, ખાસ કરીને તે અનસુચૂિત જાર્તઓ માિે સબંરં્ધત છે. આમાિંી 
કેિલાકં કાયશક્રમો કેંદ્ર સરકાર દ્વારા સામાજજક ન્યાય અને અર્ધકાડરતા મતં્રાલય ર્સવાય અન્ય કેંદ્રીય ર્વિાર્ો 
અમલ કરે છે જે ખાસ કરીને અનસુચૂિત જાર્તઓને ધ્યાનમા ંરાખી ને કરવામા ંઆવેલ છે, તેની યાદી પડરર્ર્ટિ-
III મા ંઆપવામા ંઆવેલ છે.  

૧.૪ સામાન્ય જન સમહૂની સમાન કક્ષાએ અનસુચૂિત જાર્તઓને લાવવાનુ ંલક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવુ ંહજુ ઘણુ ંદૂર 
છે. તેન ુકારણ છે ર્વર્વધ યોજનાઓનુ ંકેંદ્રાચિસરણ/ convergence િઇ ર્કતુ ંનિી. અનસુચૂિત જાર્તઓ અને 
કૂલ વસ્તી વચ્િનેો તફાવતનો ર્ાળો જે સામાજજક, આર્િિક અને ર્ૈક્ષચણક ર્વકાસના માપદંડિી માપવામા ંઆવ ે
છે તેમજ તેમને પ્રાપ્ત પાયાની સરુ્વધાઓ પરિી માપવામા ંઆવે છે તેની ર્વર્તો પડરર્ર્ટિ-IV પર આપવામા ં
આવેલ છે.  
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૧.૫ વધમુા,ં અનસુચૂિત જાર્ત માિેની મોિાિાર્ની કલ્યાણ યોજનાઓ વ્યસ્ક્તર્ત લાિાિીઓ માિેની છે જે 
અનસુચૂિત જાર્તના સમહૂોના સમગ્ર ર્વકાસ માિે પયાશપ્ત નિી. ૨૦૧૧ ની જનર્ણના અનસુાર અનસુચૂિત 
જાર્તની જનસખં્યા ૨૦.૧૪ કરોડ છે જે ઉપર બતાવ્યા મજુબ કૂલ વસ્તીના ૧૬.૬% છે. અનસુચૂિત જાર્તની 
વસ્તીનુ ંસૌિી મોટંુ પ્રમાણ પજંાબમા ંછે. પડરર્ર્ટિ-V મા ંરાજ્યો/કેંદ્રર્ાર્સત પ્રદેર્ોમા ંઅનસુચૂિત જાર્તની વસ્તી 
ઘિતા જતા પ્રમાણમા ંબતાવવામા ંઆવલે છે. ૨૦૧૧ ની જન ર્ણના અનસુાર, ૪૬,૮૪૪ ર્ામોમા ંઅનસુચૂિત 
જાર્તઓની વસ્તી ૫૦% કરતા ંવધ ુ છે. રાજ્યો/કેંદ્રર્ાર્સત પ્રદેર્ અનસુચૂિત જાર્તની બહુમતી વસ્તી વાળા 
ર્ામડાઓની યાદી પડરર્ર્ટિ-VI મા ંઆપવામા ંઆવેલ છે.  

૧.૬ જે તે ર્વસ્તાર સધુી પહોંિવા માિે, એક નવી યોજના પ્રધાન મતં્રી આદર્શ ગ્રામ યોજના (PMAGY) પાઇલોિ 
ધોરણે વષશ ૨૦૦૯-૧૦ મા ંર્રૂ કરવામા ંઆવી, આ યોજના તા. ૬.૭.૨૦૦૯ ના રોજ નાણા મતં્રીશ્રીએ પોતાની 
બજેિ સ્પીિ મા ંજાહરે કયાશ મજુબ ર્રુ કરવામા ંઆવેલ. આ યોજનાનો હતે ુજે ર્ામમા ંઅનસુચૂિત જાર્તની 
વસ્તી ૫૦ % િી વધ ુહોય તેવા ર્ામોનો સમગ્ર રીતે ર્વકાસ કરવાનો હતો. તર્મલનારુ્ (૨૨૫), રાજસ્િાન 
(૨૨૫), ડહમાિલ પ્રદેર્ (૨૨૫) અને આસામ (૧૦૦) એમ કૂલ ૧૦૦૦ ર્ામોને ને પાઇલોિ ધોરણે પસદં 
કરવામા ંઆવ્યા હતા.  

૧.૭ ૨૦૧૪-૧૫ દરમ્યાન, PMAGY યોજના હઠેળ બીજા ૧૧ રાજ્યોમાિંી ૧૫૦૦ ર્ામોન ેઆવરી લવેામા ં
આવ્યા જેમા ંઆંધ્રપ્રદેર્ (૭), આસામ (૭૫), છત્તીસર્ઢ (૧૭૫), ઝારખડં (૧૦૦), હરીયાણા (૧૨), કણાશિક 
(૨૦૧), મધ્ય પ્રદેર્ (૩૨૭), ઓડીસા (૧૭૫), પજંાબ (૧૬૨), તેલરં્ાણા (૬) અન ેઉત્તર પ્રદેર્ (૨૬૦) ર્ામોનો 
સમાવેર્ કરવામા ંઆવ્યો.  

૨. “આદર્શ ગ્રામ” ની કલ્પના:  

‘આદર્શ ગ્રામ’ એ છે જ્યા ંપાયાની કેિલીક સરુ્વધાઓ ઉપલબ્ધ હોય જેિી સમાજના બધા સભ્યોની લઘતુમ 
જરૂરીયાતો સતંોષાય અન ેસપંણૂશ રીતે પરૂી િાય અને એમ કરતા સમાજમા ંઅસમાનતામા ંઘિાડો િાય. આ 
ર્ામોમા ંબધી જ માળખાકીય સરુ્વધાઓ ઉપલબ્ધ હરે્ અને તેના રહવેાસીઓ એવી બધી પાયાની સેવાઓ 
મેળવતા હરે્ જે એક ર્ૌરવપણૂશ જીવન જીવવા માિે જરૂરી હોય, અને તે માિે એવ ુવાતાવરણ તૈયાર કરવામા ં
આવર્ે જેમા ંદરેક વ્યસ્ક્ત પોતાની ર્સ્ક્તઓનો મહત્તમ ઉપયોર્ કરી ર્કે.  

૩. યોજનાના હતે:ુ  

૩.૧ આ યોજનાનો હતે ુજ્યા ંઅનસુચૂિત જાર્તની વસ્તી ૫૦% કરતા વધ ુહોય તેવા પસદં કરવામા ંઆવેલ 
ર્ામોનો સમગ્ર રીત ેર્વકાસ કરવાનો છે, જેિી આવા ર્ામોમા ં, 

(અ) પિૂતી માળખાકીય સધુિધાઓ:  

યોજના હઠેળ પસદં કરવામા ંઆવેલા ર્ામોમા ંબધી જ માળખાકીય સરુ્વધાઓ જે સમગ્ર રીતે ર્વકાસ માિે 
જરૂરી છે, તે પરૂી પાડવી.  

(બ) સામાજજક-આધથિક ધિકાસના સચૂક માપદંડમા ંસધુાિો:  
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નક્કી કરવામા ંઆવેલ સામાજજક-આર્િિક માપદંડ જેને િકાસી ર્કાય તેવા માપદંડ કહવેામા ંઆવ ેછે તમેા ં
સધુારો કરવાનો છે જેિી અનસુચૂિત જાર્તઓ અને ચબન-અનસુચુિત જાર્તઓની વસ્તી વચ્િેના ર્ાળો નાબદૂ 
િાય અને સિૂક ધોરણોનુ ંસ્તર ઊંચ ુઆવે જે ઓછામા ંઓછુ રાટરીય કક્ષાનુ ંહોય. વધ ુસ્પટિ કરીએ તો, બધા 
અનસુચૂિત જાર્તના લોકો જે ર્રીબી રેખાિી નીિે જીવતા હોય તેવા પડરવારોને િોજન અને રોજર્ારની સરુક્ષા 
મળે, અનસુચૂિત જાર્તના બધા બાળકોને ઓછામા ંઓછુ માધ્યર્મક કક્ષાનુ ં ર્ર્ક્ષણ મળે, માતા અને નવજાત 
ર્ર્શનુા ં મતૃ્યનુા કારણોમા ં ઘિાડો િાય અને તેમા ં સધુારો િાય અને કુપોષણ ખાસ કરીને બાળકો અને 
મડહલાઓમાિંી દૂર િાય.  

૩. ર્વર્વધ કાયશક્ષેત્રના ૫૦ દેખરેખ રાખી ર્કાય તેવા સિૂક ધોરણો ની યાદી હવ ેપછીના પારામા ંઆપવામા ં
આવેલ છે. આ સિૂક ધોરણો નીિે જણાવેલ ૧૦ કાયશક્ષતે્રને લર્તા છે.  

i. પીવાનુ ંપાણી અને સ્વચ્છતા  
ii. ર્ર્ક્ષણ  
iii. આરોગ્ય અને પોષણ  
iv. સામાજજક સરુક્ષા  
v. ગ્રામીણ માર્ો અને ગહૃ ર્નમાશણ  
vi. વીજળી અને સ્વચ્છ બળતણ  
vii. કૃર્ષ પદ્ર્ત્ત ર્વર્ેરે  
viii. નાણાકીય બાબતો  
ix. ડીજીિાઇઝેર્ન  
x. રોજર્ાર અને કુર્ળતા ર્વકાસ  

૪. દેખરેખ રાખી ર્કાય તવેા સિૂક ધોરણો:  

૪.૧  યોજનાનો પ્રાિર્મક હતે ુનીિે જણાવેલ ૧૦ કાયશક્ષેત્રના ૫૦ દેખરેખ રાખી ર્કાય તેવા સિૂક ધોરણોમા ં
સધુારો કરવાનો છે: 

અનકુ્રમ કાયશક્ષેત્ર/દેખરેખ રાખી ર્કાય તેવા 
સિૂક ધોરણો 

બેંિમાકશ  સ્કોરીંર્ સીસ્િમ  

૧.૧ શુ ંર્ામને આવરી લે તે રીતે 
પીવાના પાણીના સ્રોતની  િકાઉ 
વ્યવસ્િા ઉપલબ્ધ છે? (હા/ના)  

હા=૧૦૦% 

ના=૦% 
૨ 

૦  

૧.૨ સ્વચ્છ પીવાનુ ંપાણી ઉપલબ્ધ 
કરાવ્યુ ંહોય તેવા પડરવારોની 
િકાવારી 

>૭૫% 

૫૦-૭૫ % 

<૫૦% 

૨ 

૧ 

૦ 
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૧.૩ પોતાના ર્ૌિાલય હોય તવેા 
પડરવારોની િકાવારી  

૧૦૦% 

<૧૦૦% 
૨ 

૦ 
૧.૪ ર્ામમા ંબધી ર્ાળાઓ અને 

આંર્ણવાડીઓમા ંર્ૌિાલય 
ઉપલબ્ધ કરાવવામા ંઆવેલ છે? 

(હા/ના) 

હા=૧૦૦% 

ના=૦% 
૨ 

૦ 

૧.૫ શુ ંર્ામમા ંલોકો હજી ખલુ્લામા ં
જાજરુ જાય છે? (હા/ના)  

હા=૧૦૦% 

ના=૦% 
૨ 

૦ 
૧.૬ આંતડરક માર્ો સાિે પાણીના 

ર્નકાલની વ્યવસ્િા ઉપલબ્ધ હોય 
તેની િકાવારી  

>૭૫% 

૫૦-૭૫ % 

<૫૦% 

૨ 

૧ 

૦ 
૧.૭ હાલમા ંકામ કરતી ર્િર વ્યવસ્િાની 

િકાવારી  
>૭૫% 

૫૦-૭૫ % 

<૫૦% 

૨ 

૧ 

૦ 
૧.૮ અસરકારક રીતે ઘન કિરા અને 

પ્રવાહી કિરાના ર્નકાલની વ્યવસ્િા  
>૭૫% 

૫૦-૭૫ % 

<૫૦% 

૨ 

૧ 

૦ 
૨. ધર્ક્ષણ    
૨.૧ ૬ િી ૧૦ વષશના ઉંમરના બાળકોની 

િકાવારી જેઓ પ્રાિર્મક ર્ાળાએ 
જતા હોય  

૧૦૦% 

<૧૦૦% 
૨ 

૦ 

૨.૨ ૧૧ િી ૧૩ વષશના ઉંમરના 
બાળકોની િકાવારી જેઓ માધ્યર્મક 
ર્ાળાએ જતા હોય 

૧૦૦% 

<૧૦૦% 
૨ 

૦ 

૨.૩ ૧૪ િી ૧૫ વષશના ઉંમરના 
બાળકોની િકાવારી જેઓ 
માધ્યર્મક/સેકંડરી ર્ાળાએ જતા 
હોય 

૧૦૦% 

<૧૦૦% 
૨ 

૦ 

૨.૪ ૧૬ િી ૧૭ વષશના ઉંમરના 
બાળકોની િકાવારી જેઓ ઉચ્િ 
માધ્યર્મક ર્ાળાએ જતા હોય 

૧૦૦% 

<૧૦૦% 
૨ 

૦ 
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૨.૫ ૧૮ િી ૨૩ વષશના ઉંમરના 
બાળકોની િકાવારી જેઓ ઉચ્િ 
માધ્યર્મક પછીનો અભ્યાસ કરતા 
હોય 

૧૦૦% 

<૧૦૦%  

 

૨ 

૦ 

    
૨.૬ અનસુચૂિત જાર્તના બાળકો (જે લોકો 

ર્ાળાએ જાય છે અિવા ર્ાળાએ જવા 
લાયક છે) જેમને મેડરક પવેૂની ર્ર્ટયવરૃ્ત્ત 
મળતી હોય તેમની િકાવારી  

૧૦૦%  

<૧૦૦% 

૨ 

૦ 

૨.૭ અનસુચૂિત જાર્તના બાળકો ( જે લોકો 
મેડરક પછીનો અભ્યાસ કરતા હોય) 
જેમને મેડરક પવેૂની ર્ર્ટયવરૃ્ત્ત મળતી 
હોય તેમની િકાવારી 

૧૦૦%  

<૧૦૦% 

૨ 

૦ 

૩ આિોગ્ય અને પોષણ    
૩.૧ પાત્રતા ધરાવતા એવા પડરવારો જેમને 

આરોગ્ય સરુક્ષા યોજનાઓ હઠેળ આવરી 
લેવામા ંઆવ્યા હોય. 

૧૦૦%  

<૧૦૦% 

૨ 

૦ 

૩.૨ તાકીદની સ્સ્િર્તમા ં ફોન કરવાિી 
એમ્બ્યલુસંની સેવાઓ મળે છે (હા/ના)  

હા=૧૦૦% 

ના=૦% 
૨ 

૦ 
૩.૩ એવી ર્િશવતી મડહલાઓ જેઓ લોહીની 

ખામીિી પીડાય છે તમેની િકાવારી  
૦% 

>૦% 
૨ 

૦ 
૩.૪ છેલ્લા એક વષશમા ંસસં્િાકીય પ્રસરૂ્તની 

િકાવારી  
૧૦૦%  

<૧૦૦% 

૨ 

૦ 

૩.૫ છેલ્લા એક વષશમા ં જન્મ વખતે ઓછુ ં
વજન ધરાવતા બાળકોની િકાવારી 

૦% 

>૦% 
૨ 

૦ 
૩.૬ સપંણૂશ િીકા કરણ કયુું હોય તેવા 

બાળકોની િકાવારી (<૧ વષશ)  
૧૦૦%  

<૧૦૦% 

૨ 

૦ 

૩.૭ ર્ામમા ંઓછુ વજન ધરાવતા બાળકોની 
િકાવારી (૦ - ૫ વષશ)  

૦% 

>૦%   
૨ 

૦ 
૩.૮ છેલ્લા એક વષશમા ં કેિલી ર્િશવતી 

મડહલાઓનુ ંમતૃ્ય ુિયુ ં
શનૂ્ય  ૨ 

૩.૯ છેલ્લા એક વષશમા ંકેિલા બાળકોનુ ં(એક 
વષશિી નાની ઉંમરના) મતૃ્ય ુિયુ ં 

શનૂ્ય  ૨ 
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૩.૧૦ િેપી રોર્ોિી પીડાતા અને ત ે અંર્ ે
સારવાર લેતા ંલોકોની િકાવારી  

૧૦૦% 

<૧૦૦% 
૨ 

૦ 
૩.૧૧ શુ ંબધી આંર્ણ વાડીઓનુ ંબાધંકામ િયુ ં

છે (હા/ના)  
હા = ૧૦૦% 

ના = ૦% 
૨ 

૦ 
૪ સામાજજક સિુક્ષા    
૪.૧ પાત્રતા ધરાવતી અને ર્વધવા પેન્ર્ન 

મેળવતી સ્ત્રીઓની િકાવારી  
હા = ૧૦૦% 

ના = ૦% 
૨ 

૦ 
૪.૨ પાત્રતા ધરાવતા વધૃ્ધત્વ પેન્ર્ન 

મેળવતા લોકોની િકાવારી  
હા = ૧૦૦% 

ના = ૦% 
૨ 

૦ 
૪.૩ પાત્રતા ધરાવતા અપરં્તા પેન્ર્ન 

મેળવતા લોકોની િકાવારી  
હા = ૧૦૦% 

ના = ૦% 
૨ 

૦ 
૫  ગ્રામીણ માગો અને ગહૃ ધનમાશણ    
૫.૧ શુ ંર્ામ બારે માસના માર્શિી જોડાયેલ 

છે (હા/ના)  
હા = ૧૦૦% 

ના = ૦% 
૨ 

૦ 
૫.૨ સીસી/ઇંિોિી બનેલો માર્શ/પાકા 

રસ્તા/િાઈલ્સ નાખંલેા  
>૭૫% 

૫૦-૭૫% 

<૫૦% 

૨ 

૧ 

૦ 
૫.૩ કાિા/અસરુચક્ષત મકાનોમા ં રહતેા 

પડરવારોની િકાવારી  
હા = ૧૦૦% 

ના = ૦% 
૨ 

૦ 
૬. િીજળી અને ચોખ્ુ ંઇંધણ    
૬.૧ શુ ંર્ામમા ંવીજળી છે? (હા/ના)  હા = ૧૦૦% 

ના = ૦% 
૨ 

૦ 
૬.૨ વીજળી જોડાણ ધરાવતા મકાનોની 

િકાવારી  
>૭૫% 

૫૦-૭૫% 

<૫૦% 

૨ 

૧ 

૦ 
૬.૩ ઓછામા ંઓછો એક LED બલ્બ ઉપયોર્ 

કરતા પડરવારોની િકાવારી  
>૭૫% 

૫૦-૭૫% 

<૫૦% 

૨ 

૧ 

૦ 
૬.૪ રાધંણ ર્ેસનુ ં જોડાણ ધરાવતા 

પડરવારોની િકાવારી  
>૭૫% 

૫૦-૭૫% 

<૫૦% 

૨ 

૧ 

૦ 
૬.૫ ર્ેરી લાઇિ હોય તેવા આંતડરક માર્શની 

િકાવારી  
>૭૫% 

૫૦-૭૫% 

<૫૦% 

૨ 

૧ 

૦ 
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૭. ખેતીની પધ્ધધિઓ ધિગેિે.    
૭.૧ સોઇલ હલે્િ કાડશ અપાયેલા ખેરૂ્તોની 

િકાવારી  
>૭૫% 

૫૦-૭૫% 

<૫૦% 

૨ 

૧ 

૦ 
૭.૨ ઓર્ેનીક ખેતીની અપનાવેલી પધ્ધર્ત્તનુ ં

પ્રમાણ (િકાવારીમા)ં 
>૭૫% 

૫૦-૭૫% 

<૫૦% 

૨ 

૧ 

૦ 
૭.૩ જળ ર્વિાજનના વ્યવસ્િાપનની 

અપનાવેલ પધ્ધર્ત્તઓ   
>૭૫% 

૫૦-૭૫% 

<૫૦% 

૨ 

૧ 

૦ 
૮ નાણાકીય વ્યિસ્થા     
૮.૧ ર્ામની કેિલા િકા વસ્તી (૫ વષશિી 

ઓછી ઉંમર ધરાવતી) આધાર કાડશ  
ધરાવે છે. 

૧૦૦% 

<૧૦૦% 

૨ 

૦ 

૮.૨ બેંક/પોસ્િ ઓડફસમા ં ખાત ુ ં ધરાવતા 
પડરવારોની િકાવારી  

>૭૫% 

૫૦-૭૫% 

<૫૦% 

૨ 

૧ 

૦ 
૮.૩ પ્રધાનમતં્રી સરુક્ષા ર્વમા યોજના હઠેળ 

આવરી લેવાયેલ વ્યસ્ક્તઓની િકાવારી  
>૭૫% 

૫૦-૭૫% 

<૫૦% 

૨ 

૧ 

૦ 
૮.૪ પ્રધાનમતં્રી જીવન જ્યોર્ત ર્વમા યોજના 

હઠેળ પાત્રતા ધરાવતા વ્યસ્ક્તઓની 
સખં્યા  

>૭૫% 

૫૦-૭૫% 

<૫૦% 

૨ 

૧ 

૦ 
૯ ડીજીિાઇઝેર્ન/Digitization    
૯.૧ શુ ંર્ામમા ંઈંિરનેિ સરુ્વધા ઉપલબ્ધ છે? 

(હા/ના)  
હા-૧૦૦% 

ના- ૦% 

૨ 

૦ 
૯.૨ શુ ં ર્ામમા ં કોમન સર્વિસ સેંિર અિવા 

સાયબર કાફે છે ? (હા/ના) 
હા-૧૦૦% 

ના- ૦% 

૨ 

૦ 
૯.૩ ડડજીિલી ર્ર્ચક્ષત હોય તવેા લોકોની 

િકાવારી  
>૭૫% 

૫૦-૭૫% 

<૫૦% 

૨ 

૧ 

૦ 
૧૦. િોજગાિ અને કૌર્લ્ય ધિકાસ    
૧૦.૧ કૌર્લ્ય ર્વકાસની તાલીમ લેતા પાત્રતા 

ધરાવતા યવુાનોની િકાવારી   
>૭૫% 

૫૦-૭૫% 

૨ 

૧ 
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<૫૦% ૦ 
૧૦.૨ બેંક દ્વારા લોન મેળવી ર્ક્યા હોય તેવા 

યવુકોની િકાવારી  
>૭૫% 

૫૦-૭૫% 

<૫૦% 

૨ 

૧ 

૦ 
૧૦.૩ પડરવારનો ઓછામા ં ઓછો એક સભ્ય 

સેલ્ફ હલે્પ ગ્રપુનો સભ્ય હોય તેવા 
પડરવારોની િકાવારી  

>૭૫% 

૫૦-૭૫% 

<૫૦% 

૨ 

૧ 

૦ 
 મહત્તમ સ્કોર  ૧૦૦ 

 

૪.૨  ઉપર જણાવેલ માપી ર્કાય તેવા માપદંડન ેપાયાની આંકડાકીય માડહતી/Data એકર્ત્રત કરતી વખત ે
ર્વિારણામા ંલેવામા ંઆવર્,ે જે પ્રર્ર્ત પર દેખરેખ રાખવા અન ેર્ામને ‘આદર્શ ગ્રામ’ તરીકે પસદં કરવા અન ે
જાહરે કરવા માિે ઉપયોર્મા ંલેવામા ંઆવર્ે. ઉપર જણાવેલ દરેક માપદંડ બેંિમાકશના સ્કોર ૨ િી ઉપર રહ ે
તેવી અપેક્ષા રાખવામા ંઆવે છે જેિી મહત્તમ સ્કોર ૧૦૦ મેળવી ર્કાય.  

૫.  અભભગમ અને વ્યહૂ િચના  

૫.૧   પસદં કરવામા ંઆવલે ર્ામોનો હાલમા ંકેન્દ્ર અને રાજ્યો દ્વારા કેન્દ્રાિીસારી/convergent રીતે 
તેમ, અમલમા ંરહલે યોજનાઓ દ્વારા સમગ્ર રીતે ર્વકાસ કરવાનો લક્ષ્ય રહરેે્. તેમ કરતા ંગણુવત્તા 
પ્રાપ્ત કરવાનુ ં ધ્યાન રાખવાનુ ંરહરેે્, તેમજ માળખાકીય સરુ્વધાઓના ર્વકાસની ખાતરી રાખવાની 
રહરેે્. ખાસ જરૂરીયાત પરુી કરવા માિે ‘ર્ેપ ફીચલિંર્ ફંડ’ આપવામા ં આવરે્.પરંત ુ એવી અપેક્ષા 
રાખવામા ંઆવ ેછે કે ‘ર્ેપ ફીચલિંર્ ફંડ’ના ત્રણ િી િાર ર્ણી રકમ હાલની કેન્દ્ર અિવા રાજ્યો ની 
યોજનાઓમાિંી અિવા રાજ્ય સરકારની તે હતે ુમાિેની/મેિીંર્ ગ્રાન્િમાિંી મેળવવામા ંઆવે.  
૫.૨ સામાન્ય રીતે કાયશક્રમ ના કોઈ પણ તબક્કામા ંજ્યા ંઅનસુચુિત જાર્તની વસ્તી વધારે હોય તેવા 
ર્ામની પસદંર્ી કરવામા ંઆવર્ે એિલે કે પાયલોિ તબક્કાના Phase-I મા ં૧૦૦૦ ર્ામોની પસદંર્ી 
PMAGY હઠેળ કરવામા ંઆવેલ. દરેક તબક્કો ૨ વષશનો હરે્. પરંત ુ જ્યારે એક ર્ામની પસદંર્ી 
કરવામા ંઆવે ત્યારે તેના પર ત્રણ વષશ સધુી દેખરેખ રાખવામા ંઆવરે્. જેિી, સામાજજક અને આર્િિક 
સધુારા ના પર્લા ંિાલ ુરાખવાના પ્રયત્ન કરવામા ંઆવે. આમ, PMAGY હઠેળ આપવામા ંઆવેલ 
ફંડનો ઉપયોર્ બ ેવષશ દરમ્યાન કરવાનો રહરેે્ જેની દેખરેખની સમીક્ષા કૂલ પાિં વષશ માિે કરવાની 
રહરે્ે.  
 
૫.૩ જો કોઇ ર્ામની પસદંર્ી, કોઇ એક ખાસ તબક્કામા ંકરવામા ંઆવી હોય તો, તે તબક્કાના 
ર્વકાસનુ ં સ્તર મેળવેલ છે કે નહીં, તેમા ંવધારે સધુારો િઇ ર્કે છે કે કેમ? તેવ ુજણાય તો તેને 
યોજનાના ંતે પછીના તબક્કામા ંસામેલ કરવાનુ ંરહરેે્ જેિી તે ર્ામને એક િી વધ ુસ્ત્રોતમાિંી ફંડ મળે.  
૫.૪  સકંચલત ર્વકાસ માિે કેંદ્રાચિસરણ ખબુ જરૂરી છે. કેંદ્રાચિસરણ સર્મર્તઓની રિના ગ્રામ કક્ષાએ 
જજલ્લા અને રાજ્ય કક્ષાએ PMAGY ના અમલ માિે કરવાની રહરે્ે.  
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૬. યોજનાના ઘટકો: આ યોજના હઠેળ નીિે જણાવ્યા મજુબના બ ેઘિકો રહરેે્.  
૬.૧ યોજનાઓનુ ંકેંદ્રાભભસિણ: યોજનાઓના કેંદ્રાચિસરણ દ્વારા બ ેહતેઓુ પ્રાપ્ત કરવાનુ ંલક્ષ્ય છે. 
૧. પરૂતી માળખાકીય સરુ્વધાઓ તૈયાર કરવી અને સામાજજક-આર્િિક સધુારા માિેના પર્લા ંલવેા. 
પસદં કરવામા ંઆવેલ ર્ામમા ં ર્વકાસના કામોમા ંરહતેી ખામી જે પાયાના આંકડાઓ ઉપરિી અન ે
તેમની દેખરેખ પરિી ધ્યાન પર આવે તે કેંદ્રની તેમજ રાજ્યની હાલની ર્વર્વધ યોજનાઓના 
કેંદ્રાચિસરણનો પાયો બનરે્. માળખાકીય સરુ્વધાઓ અને સામાજજક આર્િિક કાયશક્રમોના ર્વકાસ માિે 
જરૂરી યોજનાઓની યાદી કેંદ્રાચિસરાણ માિે તૈયાર કરેલ જે જોડાણ-II અન ેજોડાણ-III પર આપવામા ં
આવેલ છે.  
૬.૨ ર્ેપ-ડફચલિંર્: પસદં કરવામા ંઆવેલ ર્ામમા ંર્વકાસના કોઇ ખાસ કામ માિે કેંદ્રની અને રાજ્યની 
હાલની યોજનાઓ હઠેળ જો જોર્વાઇ િઇ ર્કે એમ ના હોય તો તેન ેઆ યોજનાના ર્ેપ-ડફચલિંર્ ફંડ 
હઠેળ ફંડ આપવામા ંઆવરે્. ચબન આવતશક પ્રવરૃ્ત્તઓને જ ર્ેપ-ડફચલિંર્ ઘિક દ્વારા ફંડ આપવામા ં
આવર્ે. નીિે ર્પે-ડફચલિંર્ ઘિક હઠેળ ફંડ આપી ર્કાય તેવા હતેનુી યાદી આપવામા ંઆવેલ છે.  

૧. પીવાના પાણી અને સ્વચ્છતા માિેની માળખાકીય સરુ્વધાઓના ર્વકાસ માિે 
૨. ઘન કિરા અને પ્રવાડહત કિરાના ર્નકાલની સર્વડો તૈયાર કરવા માિે 
૩. ર્ાળાઓ અને આંર્ણવાડીઓમા ંજાજરંુ બનાવવા અને તેની મોિી મરમ્મત માિે  
૪. આંર્ણવાડીઓનુ ંર્નમાશણ  
૫. બારેમાસ ઉપયોર્મા ંલવેાય તેવા માર્ોનુ ંર્નમાશણ  
૬. સોલાર-લાઇટ્સ અને ર્રેી-લાઇિ નાખવી 

૭. ગામ ધિકાસ યોજના (VDP) તૈયાિ કિિી.  

૭.૧ VDP નો હતે ુએક સકંચલત, વાસ્તર્વક અને કાયશ કરી ર્કે તેવી બ્લ-ૂપ્રીંિ બનાવવી તે છે, જેિી પસદં 
કરવામા ંઆવેલ ર્ામનો ર્વકાસ આદર્શ ર્ામ તરીકે પાિં વષશના સમયર્ાળામા ંિઇ ર્કે. VDP તૈયાર કરવાની 
ર્રુઆત ર્ામની ર્વકાસ માિેની જરૂરીયાતનુ ંમલુ્યાકંન કરવાનુ ંછે તેમજ ર્ામના પડરવારો/વ્યસ્ક્તર્ત ર્વકાસ 
માિેની જરૂડરયાતો જાણવા માિે દરેક પડરવારનો સવે કરવાનો રહરે્ે.  

૭.૨ જરૂરિયાતનુ ંમલુ્યાકંન નમનૂો- I, II, III-એ અન ેIII-બી મા ંતૈયાર કરવનુ ંરહરેે્. નમનૂો-I ર્ામ કક્ષાના 
ડાિા બતાવર્ે. નમનૂો-II ર્ામની માળખાકીય સરુ્વધાઓની જરૂરીયાત બતાવરે્, નમનૂો-III-એ, પાડરવાડરક તિા 
વ્યસ્ક્તર્ત જરૂરીયાતો બતાવર્ે. નમનૂો- III-બી એ, નમનૂા-III-એ નો એકર્ત્રત નમનૂો છે જે ગ્રામ કક્ષાએ 
પાડરવાડરક તિા વ્યસ્ક્તર્ત જરૂરીયાતો બતાવર્ે. આમ, નમનૂો-II અને નમનૂો-III સાિે મળીને દેખરેખ રાખી 
ર્કાય તેવા કામો જે પારા-૪ મા ંબતાવ્યા છે તેની માડહતી આપર્ે. નમનૂો-II અન ેનમનૂો-III-બી સાિે મળીને 
દેખરેખ રાખી ર્કાય તેવા કામો, માળખાકીય સરુ્વધાઓ અને પાડરવાડરક તિા વ્યસ્ક્તર્ત જરૂરીયાતો (ર્ેપ) 
બતાવર્ે.  

૭.૩  ગ્રામ ધિકાસ આયોજન (VDP), નમનુા IV, V, અને VI મા ં તૈયાિ કિિાનુ ંિહરેે્.નમનુો IV અને V, 
તૈયાિ કિિામા ંઆિેલ એક્ર્ન પ્લાન જે નમનૂા II અને III-બીમા ંતૈયાિ કિિામા ંઆિેલ છે, તેનુ ંએકત્રીકિણ 
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હરે્.અને આમ VDP અનકુ્રમે માળખાકીય સધુિધાઓ અને પારિિારિક /વ્યક્ક્તગત જરૂરિયાતો બતાિરે્. નમનુા 
IV અને V જરૂરિયાતો પિૂી કયાશના માધસક પ્રગધતની સમીક્ષા માટે પણ કામ લાગરે્. 

૭.૪   માળખાકીય સધુિધાઓનુ ં આયોજન કિતી િખતે એ િાતનુ ં ધ્યન િાખિાનુ ં િહરેે્ કે ફંડ કેન્દ્રની 
યોજનાઓ,િાજ્યની યોજનાઓ , PMAGY અને SCSP ની યોજનાઓ માથંી મેળિિાની િહરેે્. તેનો ઉલ્લેખ 
નમનુા IV મા ંકિિાનો િહરેે્.ધનિીક્ષણ કિી ર્કાય તેિા ચાિ મદુ્દાઓ જેની પાિા ૪.૧ ના મદુ્દા નબંિ ૩.૪,૩.૫,૩.૮ 
અને ૩.૯ પિ યાદી આપિામા ંઆિેલ છે.ફક્ત આિી ગેપ ણા કાિણો નમનૂા -III-એ, નમનૂા-III-બી અને નમનુા 
V મા ંબતાિિામા ંઆિે. 

૭.૫ નમનુા VI મા ં ધનિીક્ષણ કિી ર્કાય તેિા મદુ્દાઓ બતાિિામા ંઆવ્યા છે. જો તે પાયાની જરૂિીયાત ના 
મલૂ્યાકંન પિ આધારિત હોય તો નમનુા VI ધનિીક્ષણ કિી ર્કાય તેિા મદુ્દાઓ, પાયાની જરૂિીયાતનુ ંપ્રધતભબિંબ 
હરે્. જ્યાિે પણ જરૂિીયાત પિૂી થઇ જાય, ત્યાિે સામાજજક -આધથિક ક્સ્થધતમા ંસધુાિો જોિા મળરે્, અને તે 
પ્રમાણે નમનુા VIને અદ્યતન કિી ર્કારે્. જો દિ િષે પાયા ની જરૂરિયાતનુ ંમલૂ્યાકંન કિિામા ંઆિે તો નમનુા 
VIને સિશગ્રાહી િીતે અદ્યતન કિી ર્કારે્, પિંત ુતે દિમ્યાન તેણે માધસક ધોિણે નમનુા IV અને V મા ંબતાિિામા ં
આિેલ પ્રગધતના આધાિે અદ્યતન કિી ર્કારે્.  

૭.૬ જરૂરિયાતનુ ં મલૂ્યાકંન ,ડાટા એકત્રીકિણ ,ગેપ નુ ં ધિશ્લેષણ અને VDP તૈયાિ કિવુ ં ધિગેિે કામગીિી 
ગામની કેંદ્રાચિસરણ સર્મર્ત કરરે્. ર્ામની ગ્રામ સિા દ્વારા યોગ્ય રીતે મજુંર કરવામા ંઆવેલ VDP જીલ્લાની 
PMAGY કેંદ્રાચિસરણ સર્મર્તને આર્ળની મજૂંરી માિે રજુ કરવામા ંઆવરે્.મજુંરી આપતી વખતે જીલ્લાની 
PMAGY કેંદ્રાચિસરણ સર્મર્ત એ વાતની ખાતરી રાખર્ે કે VDP સર્ક્ત પ્લાન હોય, જેમા ંઅન્ય યોજનાઓનુ ં
પરુત ુ ંઅને યોગ્ય રીતે સયંોજન કરવામા ંઆવ્યુ ંહોય, જેિી ર્ામની માળખાકીય જરૂરીયાત સતંપૃ્ત રીતે પરૂી 
િાય, અને દેખ-રેખ રાખી ર્કાય તેવા મદુ્દાઓ સધુારો િાય. ત્યારબાદ, તે ગ્રામ પિંાયત ર્વકાસ પ્લાન (GPDP) 
બની ર્કર્ે. 

૮. િાજ્યો અને ગામોની પસદંગી  

 િષશ ૨૦૧૧ની જનગણના મજુબ અનસુભુચત જાધતની ૫૦% થી િધ ુિસ્તી ધિાિતા ૪૬,૮૪૪ ગામડાઓ છે . 
આ ગામડાઓ ૨૫ િાજ્યો ના અને કેન્દ્ર ર્ાધસત પ્રદેર્ો ના ૫૭૦ જજલ્લાઓમા ંફેલાયેલા છે. અનસુભુચત જાધતની 
૫૦% થી િધ ુિસ્તી ધિાિતા ગામડાઓ પૈકી ૫૦૦ થી િધ ુઅથિા ૫૦૦ ની િસથી ધિાિતા તેમની ઘટતી 
જતી સખંયા પ્રમાણે આ યોજનામા ંસમાિામા ંઆિરે્. 

૯. ફંડ આપવુ ં 

૯.૧ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા નવા ર્ામોન ેર્ામ દીઠ રૂ.૨૧.૦૦ લાખ આપવામા ંઆવર્ ેજેમાિંી રૂ. ૨૦.૦૦ લાખ, 
યોજના હઠેળ પસદં કરવામા ંઆવેલા ર્ામડાઓમા ં‘ર્પે ફીચલિંર્’ પ્રવરૃ્ત્તઓ માિે રહરેે્. બાકી રહતેી ર્ામ દીઠ 
રૂ. ૧ લાખની રકમ વહીવિી અને અન્ય ખિાશ માિે રહરે્ે, એિલે કે કેન્દ્ર,રાજ્ય જજલા અને ગ્રામ કક્ષાએ 
જાગરૃ્ત,િેકર્નકલ સ્રોત માિે,તાલીમ અને ક્ષમતા ર્નમાશણ  પ્રિાર,અને લોક જાગરૃ્ત માિે અને કેન્દ્ર કક્ષાએ MIS 
ના ર્વકાસ અન ેજાળવણી માિે રહરે્ે. આ રકમ કેન્દ્ર ,રાજ્ય,જીલ્લા અન ેગ્રામ કક્ષાએ ૧:૧:૧:૨ના પ્રમાણમા ં
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વહેંિવાની રહરેે્.આ ફંડ કાતંો PMAGY ફંડ અિવા SCA તો SCSP દ્વારા કેન્દ્રાિીસરણ પદ્ર્તિી આપવામા ં
આવર્ે. 

૯.૨ રાજ્ય સરકારો પાસેિી એવી અપેક્ષા રાખવામા ંઆવે છે કે તેઓ ર્ેપ ડફલીંર્ ફંડના ત્રણ િી િાર ર્ણી 
રકમ અન્ય કેન્દ્ર પસૃ્કૃત યોજનાઓ માિંી અને રાજ્યની યોજનાઓ માિંી મેળવે, અિવા રાજ્ય ના ફાળામાિંી 
મેળવે જેિી ર્ામડાનેં પાયાની માળખાકીય સરુ્વધાઓ સારી રીતે પરૂી પાડી ર્કાય.  

૯.૩ વધમુા ંઅર્ાઉના તબક્કામા ંઆવરી લેવાયેલ તબક્કામા ંર્વકાસની પ્રડક્રયા સતત િાલ ુરહ ેતે માિે તેમને 
ર્ામદીઠ રૂ. ૧૦ લાખ વધારાના આપવામા ંઆવર્ ેજે SCAS to SCSP ના કેંદ્રાચિસરણ મોડની યોજનાના 
માળખાકીય સરુ્વધાઓના સદરમાિંી આપવામા ંઆવર્ે. ર્ામદીઠ રૂ. ૯.૫૦ લાખ માિંી ર્ેપ ડફલીંર્ ઘિક માિે 
ઉપયોર્ કરવાનો રહરે્ે અન ેર્ામદીઠ રૂ. ૦.૫૦ લાખ કેંદ્ર, રાજ્ય, જીલ્લા અન ેર્ામન ેવહીવિી અને અન્ય ખિાશ 
માિે ૧:૧:૧:૨ ના પ્રમાણમા ંવહેંિવામા ંઆવર્ે.  

૧૦. ફંડનો પ્રવાહ  

૧૦.૧ કેંદ્ર સરકાર દ્વારા આ યોજના હઠેળ નાણાકીય સહાય રાજ્યો/કેંદ્રર્ાર્સત પ્રદેર્ોને બ ેહપ્તામા ંઆપવામા ં
આવરે્. મળવાપાત્ર ગ્રાિંનો પ્રિમ હપતો પિાસ િકા સધુી ર્ામની પસદંર્ી િાય કે તેવ ુતરત ચકુવવામા ં
આવર્ે જેિી ક્ષમતા ર્નમાશણ, લોકજાગરૃ્ત, જરૂરીયાતોનુ ંમલુ્યાકંન, ગ્રામ ર્વકાસનુ ંઆયોજન તૈયાર કરવુ ંઅન ે
નક્કી કરવામા ંઆવેલા માળખાકીય સરુ્વધાના કામો ર્ેપ ડફલીંર્ ફંડમાિંી ર્રૂ કરવા.ં ર્રૂઆતમા,ં રાજ્ય 
સરકાર/કેંદ્રર્ાર્સત પ્રદેર્ જીલ્લા વહીવિી તતં્રને ક્ષમતા ર્નમાશણ માિે વહીવિી ખરિા, જાગરૃ્ત અચિયાન અને 
ચબન ખિાશળ પ્રવરૃ્ત્તઓ ર્રુ કરવા માિે આપરે્.  

૧૦.૨ રાજ્ય સરકાર દ્વારા જીલ્લા વહીવિી તતં્રને ર્ેપ ડફલીંર્ હઠેળ ફંડ આપવામા ંઆવરે્. આ ફંડ પસદં 
કરવામા ંઆવેલ ર્ામોનો ર્વકાસ કાયશક્રમ જીલ્લા PMAGY કેંદ્રાચિસરણ સર્મર્ત દ્વારા મજૂંર િયા બાદ આપવામા ં
આવર્ે. ત્યારબાદ, જીલ્લા વહીવિી તતં્ર ગ્રામ પિંાયતને ફંડ આપરે્ જેિી VDP હઠેળ ર્નયત કરવામા ંઆવલે 
માળખાકીય સરુ્વધાનુ ંકામ સબરં્ધત ર્વિાર્ ર્રૂ કરી ર્કે.  

૧૦.૩ યોજના હઠેળ બીજો હપતો છુિો કરતા પહલેા ંરાજ્યમા ંકામોની અમલીકરણનુ ંમલુ્યાકંન કેંદ્ર સ્તરની 
સિંાલન સહ દેખરેખ સર્મર્ત દ્વારા કરવામા ંઆવર્ે. રાજ્ય સરકારોને કામોની વાજબી િૌર્તક અન ેનાણાકીય 
પ્રર્ર્તનુ ંમલુ્યાકંન કરીને ફંડ મકુ્ત કરવામા ંઆવરે્.  

૧૧. ટેક્ક્નકલ િીસોસશ સપોટશ / ટેક્ક્નકલ સ્રોતોનુ ંસમથશન  

૧૧.૧ રાટરીય ગ્રામીણ ર્વકાસ અને પિંાયતી રાજ સસં્િા (NIRD&PR), હૈદરાબાદ યોજનાને િેસ્ક્નકલ સમિશન 
આપર્ે.  

૧૧.૨ તે જ પ્રમાણ ે રાજ્ય અને જીલ્લા કક્ષાએ રાજ્યની NIRD&PR ની ગ્રામ ર્વકાસ (SIRD)/Extension 
Training Centres (ETCs) સસં્િા ટેક્ક્નકલ સ્રોતોનુ ંસમથશન આપરે્ અથિા િાજ્ય સિકાિ/કેંદ્રર્ાધસત પ્રદેર્ 
દ્વાિા પસદં કિિામા ંઆિેલ કોઇ નામારંકત સસં્થા યોજનાના અમલીકિણ માટે ટેક્ક્નકલ સ્રોતોનુ ં સમથશન 
આપરે્.  
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૧૧.૩ આ સસં્િાઓ નીિે મજુબની કામર્ીરી કરરે્.  

૧. જીલ્લા કક્ષાએ રાજ્ય સરકારના યોજના સાિે સકંડાયેલ અર્ધકારીઓ/કમશિારીઓન ે
ઓરીએંિેર્ન તાલીમ આપર્ે. 

૨.  ર્વર્વધ કક્ષાએ યોજના સાિે સકંડાયેલ અર્ધકારીઓ/કમશિારીઓ માિે તાચલમના મોડયલુ્સ 
તૈયાર કરર્ે.  

૩. આ યોજના સાિે આયોજન, અમલીકરણ અન ે દેખરેખની કામર્ીરી સાિ ેજોડાયેલા તમામ 
કક્ષાના અર્ધકારીઓ/કમશિારીઓને તાલીમ આપર્ે.  

૧૨. તાલીમ અને ક્ષમતા ધનમાશણ 

 પસદં કિિામા ં આિેલ ગામોમા ં વતશમાનની કેંદ્રીય અને રાજ્યની PMAGY હઠેળની આયોજજત 
યોજનાઓનુ ંકેંદ્રાિીસરણ અમલીકરણ માિે ર્ામની જરૂરીયાતની ઓળખ કરવી, PMAGY હઠેળના ર્ામોના 
ર્વકાસ સબંરં્ધત કેંદ્ર અને રાજ્યની આયોજજત યોજનાઓની વ્યવસ્સ્િત યાદી તૈયાર કરી અને તે મજુબ  VDP 
તૈયાર કરવાનુ ંરહરેે્.  

૧૩. લોક જાગધૃત અને પ્રચાિ 

 માડહતી, ર્ર્ક્ષણ અને સદેંર્ાવ્યવહાર (IEC) ના ઉપયોર્િી પસદં કરવામા ંઆવલેા ર્ામોમા અન ે
સબંરં્ધત બ્લોક્સ અને જીલ્લાઓમા ં રાજ્ય સરકાર/ કેંદ્રર્ાર્સત પ્રદેર્ો યોજનાની બહોળી પ્રર્સધ્ધ્ધ કરારે્. 
ઉપરાતં, સ્વચ્છતા, આરોગ્ય, પોષણ વર્ેરે બાબતો પર સામાજજક સદેંર્ોઆઓ દ્વારા લોકોમા ંજાગરૃ્ત ફેલાવરે્.  

૧૪. કેંદ્ર અને િાજ્ય કક્ષાએ સલાહકાિ સધમધતઓ  

૧૪.૧ યોજના ઉપર પરૂૂ માર્શદર્શન અને દેખરેખ માિે સલાહકાર સર્મર્તઓની રિના કેંદ્ર અને રાજ્ય કક્ષાએ 
કરવામા ંઆવર્ે. કેંદ્રીય સલાહકાર સર્મર્તના અધ્યક્ષ, કેંદ્રીય મતં્રીશ્રી સામાજજક ન્યાય અને અર્ધકાડરતા (SJ&E) 
રહરે્ે. રાજ્ય કક્ષાએ સલાહકાર સાર્મર્તના અધ્યક્ષ રાજ્ય મતં્રીશ્રી સામાજજક ન્યાય અને અર્ધકાડરતા (SJ&E) 
રહરે્ે. આ સર્મર્તઓમા ંયોગ્ય સખં્યામા ંજનતાના પ્રર્તર્નર્ધઓ, ઉપરાતં સબંરં્ધત મતં્રાલયો/ ર્વિાર્ો અન ે
સસં્િાઓના પ્રર્તર્નર્ધઓ રહરે્ે. કેંદ્ર અને રાજ્ય કક્ષાની સલાહકાર સર્મર્તની રિના જોડાણ – VII પર 
બતાવવામા ંઆવેલ છે.  

૧૪.૨ સલાહકાર સર્મર્ત દર ત્રણ મડહને એક વખત મળરે્ પરંત ુવષશમા ંઓછામા ંઓછુ બે વખત મળર્ે અન ે
નીિે મજુબની કામર્ીરી કરરે્. 

૧. મખુ્ય ર્નતી બાબત ર્વષયો પર ર્વિારણા કરરે્ અને ર્વર્વધ યોજનાઓનુ ં કેંદ્રાચિસરણ દ્વારા 
અમલીકરણ િાય તેની ખાતરી રાખર્ે.  

૨.  આ યોજનાના અમલીકરણ પર દેખરેખ રાખર્ ેઅને  

૩.  અમલીકરણ માિે સમય સમય પર પરૂક માર્શદર્ર્િકા આપર્ે.  
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૧૫. કેંદ્ર અને િાજ્ય કક્ષાએ સચંાલન અને દેખિેખ સધમધત.  

૧૫.૧  કેંદ્ર અને રાજ્ય સરકાર કક્ષાએ સિંાલન અન ેદેખરેખ સર્મર્તઓની રિના કરવામા ંઆવર્ ેજે નીિનેી 
કામર્ીરી કરર્ે.  

 ૧. મખુ્ય ર્નતી ર્વષયક બાબતોમા ં ઊિી િતી સમસ્યાઓનુ ં ર્નવારણ કરર્ ે અને યોજનાના 
અમલીકરણમા ંકેન્દ્રાચિસરણની ખાતરી રાખર્ે.  

૨.  આ યોજનાના અમલીકરણ પર દેખરેખ રાખર્ે અને  

૩.  અમલીકરણ માિે સમય સમય પર પરૂક માર્શદર્ર્િકા આપર્ે.  

૧૫.૨ કેંદ્ર અને રાજ્ય કક્ષાની સિંાલન અને દેખરેખ સર્મર્તની રિના જોડાણ – VIII પર બતાવવામા ંઆવલે 
છે.  

૧૬. રાજ્ય, જીલ્લા અને ગ્રામ કક્ષાએ PMAGY કેંદ્રાચિસરણ સર્મર્તની રિના  

૧૬.૧ PMAGY કેંદ્રાચિસરણ સર્મર્ત આ યોજનાના સફળતાપવૂશક અમલીકરણમા ંમખુ્ય ભરૂ્મકા િજવરે્. આ 
સર્મર્તઓ એ વાતની ખાતરી રાખર્ે કે PMAGY ફંડ ર્પે ડફચલિંર્નો હતે ુપરૂો કરરે્, જ્યારે માળખાકીય સરુ્વધાઓ 
સતંપૃ્ત િાય અને સામાજજક-આર્િિક આવશ્યકતાઓ કેન્દ્ર અને રાજ્યની યોજનાઓના કેન્દ્રાચિસરણ િી પરૂી 
િાય. 

૧૬.૨  કેંદ્રાચિસરણ સર્મર્ત એ વાતની પણ ખાતરી રાખરે્ કે આવશ્યક્તાઓનુ ંમલૂ્યાકંન નમનુા I, II, III-એ 
અને III-બી મા ંકરવામા ંઆવે અને એક્ર્ન પ્લાન અને પ્રર્ર્ત અહવેાલ પર દેખ-રેખ નમનુા IV,V અને VI મા ં
તેમજ નમનુા VII અને VIIIમા ંકરવામા ંઆવે. ટૂંકમા ંકેંદ્રાચિસરણ સર્મર્ત યોજનાના અમલીકરણ અને દેખ-રેખ 
બનંે માિે જવાબદાર રહરે્ે. 

૧૬.૩ રાજ્યની PMAGY કેન્દ્રાચિસરણ સર્મર્તના અધ્યક્ષ પદે સામાજજક ન્યાય અને અર્ધકારીતા ર્વિાર્ના 
અગ્ર સચિવ રહરે્ે, અન ેઅન્ય સબરં્ધત ર્વિાર્ોમાિંી જેઓ આ યોજનના કેન્દ્રાચિસરણ સાિ ેજોડાયેલા હોય 
તેઓ અન્ય સભ્યો તરીકે રહરે્ે.તેજ પ્રમાણે જીલ્લા કક્ષાએ PMAGY કેન્દ્રાચિસરણ સર્મર્તના અધ્યક્ષ પદે જીલ્લા 
કલેકિર રહરે્ે,અને અન્ય સબરં્ધત ર્વિાર્ો સભ્ય તરીકે રહરે્ે. 

૧૬.૪ ર્ામની કેન્દ્રાચિસરણ સર્મર્તના અધ્યક્ષ પદે ર્ામના સરપિં રહરેે્ અને પિંાયતના અનસુચુિત જાર્તના 
બધા સભ્યો અન ેસબરં્ધત ર્વિાર્ોના કમશિારીઓ જેવા કે આર્ણવાડી કાયશકર,આર્ા કાયશકર ર્વર્ેરે. આ સર્મર્ત 
ર્ામના ર્વકાસ માિે આવશ્યક કામોની આકારણી કરવામાિે,પાયાની આંકડાકીય માડહતી એકર્ત્રત કરવા,VDP 
તૈયાર કરવા, તેમજ ર્ામમા ંયોજનાના અમલીકરણ અને દેખ-રેખ  માિે જવાબદાર રહરે્ે. સધમધતને ગામની 
પચંાયતના અનસુભુચત જાધતના એક સભ્ય સહાય કિરે્ જેઓ સધમધતના સભ્ય સભચિ તિીકે કામ કિરે્.  

૧૬.૫ આ ત્રણેય સર્મર્તઓની રિના જોડાણ –IX પર બતાવ્યા મજુબ રહરેે્.રાજ્ય કક્ષાની સર્મર્તની બેઠક દર 
ત્રણ મહીને મળર્ે,જ્યારે જીલ્લા અને ગ્રામ કક્ષાની  કેન્દ્રાચિસરણ સર્મર્તઓની બેઠક દર મહીને મળર્ે જેિી 
યોજનાનુ ંઅમલીકરણ સરળતાિી િઇ ર્કે.  
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૧૭. ધિધિધ સ્તિે કાયશક્રમના ધનયામકો /સચંાલકો  

 ૧૭.૧ બધી કેન્દ્ર અને રાજ્ય સ્તરની સિંાલન અને દેખરેખ સર્મર્તના સભ્ય સચિવ કેન્દ્ર અને રાજ્ય સ્તરે 
PMAGY કાયશક્રમના ર્નયામક તરીકે કામ કરર્ે. તેજ પ્રમાણે જીલ્લા કક્ષાએ જીલ્લા કલેકિર ર્નયામક તરીકે 
કામ કરર્ે અને તેમને જીલ્લા પિંાયત/જીલ્લા પડરષદના ADM અિવા CEO મદદ કરર્ે. ર્ામ કક્ષાએ સરપિં 
ર્નયામક તરીકેની કામર્ીરી કરર્ે. કાયશક્રમના ર્નયામક કાયશક્રમના સફળતા પવૂશકના અને સમયસરના 
અમલીકરણ માિે જવાબદાર રહરે્ે..પર-૧૮માકંાયશક્રમની સમય મયાશદા બતાવવામા ંઆવેલ છે. 

૧૮. સમય મયાશદાનો ઢાિંો  

૧૮.૧ PMAGY યોજના હઠેળ ફંડનો ઉપયોર્ ફંડ નવા ર્ામ માિે ફાળવણીના બે વષશની અંદર કરવાનો 
રહરેે્.અને જે ર્ામને બીજી વખત ફંડ ફાળવવામા ંઆવ્યુ ંહોય ત્યા ંએક વષશની અંદર ફંડનો ઉપયોર્ કરવાનો 
રહરેે્.પસદં કરવામા ંઆવેલા ર્ામોમા ંકેન્દ્રિીસરણ અમલીકરણ, જો કે અન્ય ત્રણ વષશ માિે િાલ ુરાખી ર્કારે્ 
જેિી આદર્શ ગ્રામ હઠેળ પ્રાપ્ત કરેલા પડરણામોની જાળવણી િઇ ર્કે, અને ર્નયત કરવામા ંઆવલેા ધોરણો 
મજુબ મેળવેલ સફળતાને સ્સ્િર કરી ર્કાય અને તેમા ંસધુારો કરી ર્કાય. 

૧૯. દેખિેખનુ ંતતં્ર : પ્રગધત અહિેાલ િજુ કિિો,દેખ-િેખ , મારહતી ધસસ્ટમનુ ંવ્યિસ્થાપન (MIS),મલૂ્યાકંન 
અને સામાજજક ઓડીટ 

૧૯.૧ જીલ્લા કક્ષાએ કાયશક્રમના ર્નયામક દરેક પસદં કરવામા ંઆવેલા ર્ામ નો માર્સક પ્રર્ર્ત અહવેાલ  નમનુા 
IV, V અને VI મા ંરજુ કરવા જવાબદાર રહરેે્. વધમુા ંજીલ્લા PMAGY કાયશક્રમના ર્નયામક નમનુા VII મજુબ 
જ્યારે રાજ્યાના PMAGY ર્નયામક નમનુા VIII મા ંપરાર્તી અહવેાલ રજુ કરરે્.બધા નમનુા I િી  VIII જોડાણ 
-X પર આપવામા ંઆવ્યા છે. 

૧૯.૨ આ યોજના હઠેળની કામર્ીરીની સમીક્ષા ર્વર્વધ સર્મર્તઓ દ્વારા ર્વર્વધ સ્તરે સમય સમય પર કરવામા ં
આવર્ે. 

૧૯.૩ અસરદાર અને કેન્દ્રકૃત MIS ની વ્યવસ્િા કરવામા ંઆવર્ે, જેમા ં પસદં કરવામા ંઆવલેા ર્ામોનુ ં
કોમ્પ્યિુરનુ ંડેિાબેઝ રહરેે્. જેમા ંદેખ-રેખ રાખી ર્કાય તેવા સિૂકો પણ સામેલ રહરેે્. આ સિુકોમા ંPMAGY 
યોજનાનુ ંઅમલ ર્રુ િયા બાદ િયેલ પ્રર્ર્તની સમયાતંરે સમીક્ષા કરવામા ંઆવરે્. આ MIS િી એક્ર્ન 
પ્લાનની ર્વર્વધ યોજનાઓની પ્રર્ર્તની પણ સમીક્ષા િઇ ર્કરે્,જેમનુ ંર્ામમા ંકેન્દ્રાિીસરણ દ્વારા અમલીકરણ 
કરવામા ંઆવ્યુ ંહોય.ઉપરાતં ગેપ ફીલીંગ ઘિક હઠેળ હાિ ધરવામા ંઆવેલ પ્રવરૃ્ત્તઓ ની પ્રર્ર્ત ઉપર પણ 
દેખ-રેખ રાખી ર્કારે્. 

૧૯.૪ MIS ઉપર કરવાનો િતો ખિશ િહીિટી ખચશ માિંી મેળવવાનો રહરે્ે. યોજના હઠેળ વહીવિી ખિશ માિે 
ફાળવવામા ંઆવલે રકમમાિંી નીિેના ખિાશ કરી ર્કારે્. 

૧. યોજના માિે યોગ્ય MIS સોફ્િવેર તૈયાર કરવો. 

૨. યોગ્ય કુર્ળતા ધરાવતા માણસોને  ટૂંકા સમય માિે કરારિી રાખવા જેિી MIS િલાવી ર્કાય. 
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૩. જ્યા ંખબુ જરૂરી હોય ત્યા ંઈન્િરનેિનો સરુ્વધા સાિે કોમ્પ્યિુર ની સર્વડ માિેની જોર્વાઈ. 

૧૯.૫ નામાડંકત સસં્િાઓ કે જે ગ્રામ ર્વકાસ અિવા સામાજજક ર્વજ્ઞાન અિવા વ્યવસ્િાપનના ક્ષેત્રમા ંકમ 
કરતી હોય તેમના દ્વારા યોજનાની પ્રર્ર્તનુ ંસ્વતતં્ર મલૂ્યાકંન કરવામા ંઆવરે્,  

૧૯.૬ PMAGY નુ ંસમાજીક  ઓડીિ ગ્રામ સિ દ્વારા કરવામા ંઆવરે્ તેવી અપેક્ષા છે.આ સામાજજક ઓડીિ 
એજ લાઈન પર કરવાનુ ંરહરેે્ જે લાઈન પર નેર્નલ રૂલર એમ્પ્લોયમેન્િ ર્ેરંિી એક્િની કલમ ૧૭ હઠેળ 
કરવાનુ ં નક્કી કરવામા ંઆવ્યુ ંછે. 

૨૦. ઉિમ કામગીિી કિનાિ ગામોને િાજ્ય અને િાષ્ટ્રીય કક્ષાના એિાડશ    

િાજ્ય સિકાિો પોતાના િાજ્યમા ંઅ યોજનાનો અમલ સિાશગ્રાહી િીતે કિિા માટે પ્રોત્સારહત થાય તે માટે,દિેક 
િાજ્ય/કેન્દ્ર ર્ાધસત પ્રદેર્ માથંી ઉિમ કામગીિી કિનાિા ત્રણ ગામોની (પસદં કિિામા ંઆિેલા દિેક ૫૦ 
ગામોમાથંી એક ગામ )ને નીયત કિિામા ંઆિેલા ધોિણો અનસુાિ એિોડશ માટે પસદં કિિામા ંઆિરે્,તે માટે 
એક પસદંગી સધમધતની ધનમણકુ કિિામા ંઆિરે્.તેણી િચના કેન્દ્ર સિકાિના મતં્રાલય દ્વાિા કિિામા ંઆિરે્. 
આ હતે ુમાટે પસદં કિિામા ંઆિેલ ગામ ને રૂ.પાચં લાખ આપિામા ંઆિરે્.ઉપિાતં આ ગામોમાથંી ત્રણ ગામ 
િાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પસદં કિિામા ંઆિરે્,અને તેમને દિેકને રૂ. ૧૦ લાખ નુ ંઇનામ આપિામા ંઆિરે્.  
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પડરર્ર્ટિ – ૧          (સદંિશ. ફકરો ૧.૨) 

અનસુચૂિત જાર્ત માિેની બધંારણીય જોર્વાઈઓ 

બધંાિણનો ભાગ અનકુ્રમ આરટિકલ આરટિકલની સભંક્ષપ્ત જોગિાઈઓ 
(૧) (૨) (૩) (૪) 

III. મળૂભતૂ અર્ધકાર   સામાજજક સિુક્ષા  
 ૧ ૧૭ અસ્પશૃ્યતા ર્નવારણ  
 ૨ ૨૫ (૨) 

(બી)  
ડહિંદુઓની બધી જ જાર્તઓ તિા વર્ો માિે 
સાવશજર્નક ડહિંદુ ધાર્મિક સસં્િાઓમા ંપ્રવેર્ 

 રૈ્ક્ષભણક, આધથિક અને િોજગાિલક્ષી સિુક્ષા   
 ૩ ૧૫ (૪) & 

(૫)  
ર્ૈક્ષચણક સસં્િાઓમા ં પ્રવેર્ માિે ખાસ 
જોર્વાઇઓ,  જેનો હતે ુસામાજજક અને રૈ્ક્ષચણક 
રીતે પછાત વર્ો અને અનસુચૂિત જનજાર્તના 
લોકોની પ્રર્ર્ત છે.  

 ૪(i) ૧૬(૪) પછાત વર્ો જેમા ં અનસુચૂિત જાર્તના લોકો 
પણ સામેલ છે તેમના માિે જાહરે સેવાઓમા ં
ર્નમણકૂ માિે આરક્ષણ  

 (ii)  ૧૬(૪એ) જાહરે સેવાઓમા ંબઢતીમા ંઆરક્ષણ  
 (iii) ૧૬(૪બી) પછાત વર્શની ખાલી જગ્યાઓને અલર્ વર્શની 

ખાલી જગ્યા ર્ણવાની રહરે્ ેઅને તેન ે૫૦%ની 
મયાશદામા ંકલમ ૧૬(૪) અને ૧૬(૪એ) ના હતે ુ
માિે આવરી લેવાની રહરે્ે.  

IV. રાજ્યર્નતીના 
માર્શદર્શક ર્સધ્ધાતંો  

૫ ૪૬ “અનસુભૂચત જાધતઓ, અનસુભૂચત જનજાધતઓ 
અને બીજા નબળા િગોના રૈ્ક્ષભણક અને 
આધથિક રહતોને પ્રોત્સાહન આપવુ.ં 
          સરકાર ખાસ કાળજી લઇને કમજોર 
વર્ોના ર્ૈક્ષચણક અને આર્િિક ડહતોને પ્રોત્સાહન 
આપર્ે, અન ે ખાસ કરીને, અનસુચૂિત જાર્ત 
અને અનસુચૂિત જનજાર્તઓનુ,ં અને તેમને 
સામાજજક અન્યાય અને દરેક પ્રકારના ર્ોષણ 
સામે રક્ષણ આપર્ે.” 

 રાજકીય સરુક્ષા  
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XVI. કેિલાક વર્ો 
સબંધંી ખાસ 
જોર્વાઈઓ   

૬ ૩૩૦ લોકસિામા ંઅનસુચૂિત જાર્ત અને અનસુચૂિત 
જનજાર્તઓ માિે બેઠકોનુ ંઆરક્ષણ  

 ૭ ૩૩૨ ર્વધાનસિામા ં અનસુચૂિત જાર્ત અને 
અનસુચૂિત જનજાર્તઓ માિે બેઠકોનુ ંઆરક્ષણ 

IX. પિંાયતો  ૮ ૨૪૩ પિંાયતોમા ંઅનસુચૂિત જાર્ત અને અનસુચૂિત 
જનજાર્તઓ માિે બેઠકોનુ ંઆરક્ષણ 

IXએ. નર્રપાચલકાઓ  ૯ ૨૪૩િી  નર્રપાચલકાઓમા ં અનસુચૂિત જાર્ત અને 
અનસુચૂિત જનજાર્તઓ માિે બેઠકોનુ ંઆરક્ષણ 

 સરુક્ષા માિે દેખરેખ રાખવાની એજન્સીઓ  
XVI. કેિલાક વર્ો 
સબંધી ખાસ 
જોર્વાઈઓ  

૧૦ ૩૩૮ અનસુચૂિત જાર્તઓ માિે રાટરીય આયોર્  
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પડરર્ર્ટિ II 

(સદંિશ ફકરો ૧.૩) 

અનસુચૂિત જાર્તઓના કલ્યાણ માિે સામાજજક ન્યાય અને અર્ધકાડરતા ર્વિાર્ની યોજનાઓની યાદી  

✓ ર્ૈક્ષચણક ર્વકાસની યોજનાઓ  

• સફાઇ કામમા અને આરોગ્યને નકુ્સાન કરતા વ્યવસાયમા ંરોકાયેલ વ્યસ્ક્તઓના બાળકોને પ્રી-મેડરક 
ર્ર્ટયવરૃ્ત્ત  

• અનસુચૂિત જાર્તના ર્વદ્યાિીઓ જેઓ ૯ અને ૧૦ ધોરનમા ંિણતા હોય તેમને પ્રી-મેડરક ર્ર્ટયવરૃ્ત્ત 

• અનસુચૂિત જાર્તના બાળકોને પોસ્િ-મેડરક ર્ર્ટયવરૃ્ત્ત (PMS-SC)  

• અનસુચૂિત જાર્તના ર્વદ્યાિીઓને “ઉચ્િ કક્ષાના ર્ર્ક્ષણ માિે ર્ર્ટયવરૃ્ત્ત 

• અનસુચૂિત જાર્તના ર્વદ્યાિીઓ માિે દરીયાપાર અભ્યાસ કરવા માિે રાટરીય ર્ર્ટયવરૃ્ત્ત 

• અનસુચૂિત જાર્તના ર્વદ્યાિીઓ માિે રાટરીય ફેલોર્ીપ  

• અનસુચૂિત જાર્ત અને પછાત વર્શના ર્વદ્યાિીઓ માિે મફત કોચિિંર્ યોજના  

• બાબ ુજર્જીવન રામ છાત્રવાસ યોજના(BJRCY)  

✓ આર્િિક ર્વકાસની યોજનાઓ  

• અનસુચૂિત જાર્તઓના કલ્યાણ માિે ફંડની ફાળવણી (AWSC)  

• અનસુચૂિત જાર્ત પેિા યોજના માિે ખાસ કેંડદ્રય સહાય (SCA to SCSP)  

• હાિે સફાઇકામ કરતા સ્વરોજર્ાર વાળા સફાઇ કામદારોના પનુ:સ્િાપન માિે (SRMS)  

• રાટરીય અનસુચૂિત જાર્ત આર્િિક અને ર્વકાસ ર્નર્મ (NSCFDC) દ્વારા િલાવવામા ંઆવતી યોજનાઓ  

• ડો. આંબેડકર ફાઉંડેર્ન દ્વારા િલાવવામા ંઆવતી યોજનાઓ  

• રાજ્યના અનસુચૂિત જાર્ત ર્વકાસ ર્નર્મો દ્વારા િલાવવામા ંઆવતી યોજનાઓ (SCDCs)  

• અનસુચૂિત જાર્તના લોકો માિે કે્રડડિમા વધારો કરતી ર્ૅરંિી યોજના  

• અનસુચૂિત જાર્તના લોકો માિે વેંિર કેર્પિલ ફંડ  

✓ સામાજજક અર્ધકાડરતા માિેની યોજનાઓ  

• પીસીઆર અર્ધર્નયમ, ૧૯૫૫ અને અનસુચૂિત જાર્ત અને અનસુચૂિત જનજાર્ત (પીઓએ) અર્ધર્નયમ, 
૧૯૮૯ નો અમલ કરાવવાની યોજના  

• અનસુચૂિત જાર્તઓના કલ્યાણ માિે કામ કરતી સ્વૈધ્ચ્છક સસં્િાઓન ેસહાય   
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જોડાણ III  

(સદંિશ. પારા ૧.૩) 

ખાસ કરીને ગ્રામીણ ર્વસ્તારના ર્વકાસ સબંરં્ધત અન્ય મતં્રાલયોના અર્ત્યના કાયશક્રમો 

અનકુ્રમ  સબંરં્ધત મતં્રાલય/ર્વિાર્ કાયશક્રમનુ ંનામ  

૧. પીવાના પાણી અને સ્વચ્છતાનુ ંમતં્રાલય  પીવાના પાણીનુ ંરાટરીય કાયશક્રમ  
સ્વચ્છ િારત અચિયાન (SBM)  

૨. માનવ સસંાધન ર્વકાસ મતં્રાલય  સમગ્ર ર્ર્ક્ષણ અન ેમધ્યાહ્ન િોજન 
(MDM)  

રાટરીય સાક્ષરતા અચિયાન 
(NLM) 

3. આરોગ્ય અને પડરવાર કલ્યાણ મતં્રાલય  રાટરીય ગ્રામીણ આરોગ્ય 
અચિયાન 

ર્મર્ન ઇંદ્રધનષુ  
આયટુયમાન િારત યોજના 
(પ્રધાન મતં્રી જન આરોગ્ય 

યોજના (PMJAY)) 

જનની સરુક્ષા યોજના  
૪. ગ્રામ ર્વકાસ ર્વિાર્, ગ્રામ ર્વકાસ મતં્રાલય  રાટરીય સામાજજક સહાય યોજના 

(NSAP) 

પ્રધાનમતં્રી આવાસ યોજના 
(ગ્રામીણ) (PMAY-G) 

પ્રધાનમતં્રી સડક યોજના (PMGSY) 

ડદનદયાલ ઉપાધ્યાય અંત્યોદય 
યોજના – રાટરીય રોજર્ાર 

અચિયાન (NRLM) (DAY-NRLM)  

મહાત્મા ર્ાધંી રાટરીય ગ્રામીણ 
રોજર્રની ખાતરી અર્ધર્નયમ 

(MGNREGA)  

૫. ઊજાશ મતં્રાલય  ડદનદયાલ ઉપાધ્યાય જ્યોર્ત 
યોજના – (DDUGJY) 

પ્રધાન મતં્રી સહજ ચબજલી હર ઘર 
યોજના (સૌિાગ્ય)  
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પોષણક્ષમ LEDs અને ઉપકરણો 
દ્વારા બધા માિે ઉન્નત જીવન 

(ઉજાલા) 
૬. પેરોલીયમ અને કુદરતી ર્સે મતં્રાલય  પ્રધાન મતં્રી ઉજ્વલા યોજના  
૭. નાણા મતં્રાલય  પ્રધાન મતં્રી સરુક્ષા ર્વમા યોજના 

(PMSBY) 

પ્રધાન મતં્રી જીવન જ્યોર્ત ર્વમા 
યોજના (PMJJBY) 

પ્રધાન મતં્રી જન ધન યોજના 
(PMJDY) 

૮. કુર્ળતા ર્વકાસ અને ઔધોચર્ક સાહસ મતં્રાલય  પ્રધાન મતં્રી કૌર્લ ર્વકાસ યોજના 
(PMKVY) 

૯. કૃર્ષ અને ખેરુ્ત કલ્યાણ મતં્રાલય  સોઇલ હલે્િ-કાડશ યોજના  
રાટરીય કૃર્ષ ર્વકાસ યોજના  
રાટરીય બાર્ાયત અચિયાન  

ઉત્તર-પવૂીય ર્વસ્તારમા ં
બાર્ાયતના સકંચલત ર્વકાસ માિે 
િેક્નોલોજી અચિયાન (TMNE) 

૧. ઇલેક્રોર્નક્સ અને માડહતી િેક્નોલોજી મતં્રાલય  PMG-DISHA અને સામાન્ય સેવાના 
કેંદ્રો  

૧૧. સદેંર્ાવ્યવહાર મતં્રાલય  િેચલકોમ જોડાણ / િારત નેિ / 
પોસ્િલ બેંકીંર્  

૧૨. મડહલા અને બાળ ર્વકાસ મતં્રાલય  સકંચલત બાળ ર્વકાસ સેવાઓ 
(ICDS)  

૧૩. શ્રમ અને રોજર્ાર મતં્રાલય  બાળ અને મડહલા મજૂરને 
સહાયક-ગ્રાિં  

કુર્ળતા ર્વકાસની પહલે  
કારીર્રી તાલીમ યોજના  

એપ્રેંિીસર્ીપ તાલીમ યોજના  
૧૪. જળ સ્રોત, નદીઓનો ર્વકાસ અને ર્રં્ા જીણોદ્ાર 

મતં્રાલય 
ર્ર્તવધશક ર્સિંિાઇ લાિ કાયશક્રમ 

(AIBP) 
જળાર્યોની મરમ્મત, નવીનીકરણ 

અને પનુ: ર્નમાશણ (RRR)  
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૧૫. જમીન સ્રોતોનો ર્વિાર્ સકંચલત જળર્વિાજક ર્વકાસ 
કાયશક્રમ  

૧૬. માઇક્રો, નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોર્ોનુ ંમતં્રાલય  વડાપ્રધાનનુ ંરોજર્ારની તકો 
વધારવાનો કાયશક્રમ  

૧૭. પિંાયતી રાજ મતં્રાલય  પછાત ર્વસ્તાર ગ્રાિં ફંડ  
૧૮. નવી અને પનુ:પ્રાપ્ય ઊજાશનુ ંમતં્રાલય   રાટરીય બાયોર્ેસ અન ેખાતર 

વ્યવસ્િાપન કાયશક્રમ  
સયુશ ઊજાશ કાયશક્રમ 

૧૯. બેંક્સ  મહત્વના ક્ષેત્રોમા ંલોન આપવામા ં
અગ્રતા આપવી 

ર્વર્વધ દરના વ્યાજની યોજનાઓ  
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જોડાણ IV 

(સદંિશ. પારા ૧.૪) 

કૂલ જનસખં્યાના પ્રમાણમા ંઅનસુચુિત જાર્તઓનો ર્વકાસ (િકાવારીમા)ં 

 સચૂક ધોિણ 

(મારહતીના સ્રોત 
અને સદંભશ િષશ 

સાથે) 

લભક્ષત સમહૂનો 
ભાગ 

અનસુભૂચત 
જાધતઓ 

કલૂ 

I. રૈ્ક્ષભણક ધિકાસ  ધર્ક્ષણનો દિ 
(િષશ ૨૦૧૧ની 
જનગણના મજુબ)  

 ૬૬.૧ ૭૩.૦ 

 પ્રવેર્નુ ંકૂલ 
પ્રમાણ (ચુિેંલા 
ર્ૈક્ષચણક આંકડા, 
MHRD, ૨૦૦૬-
૦૭)  

પ્રાિર્મક   

ઉચ્િ પ્રાિર્મક  

માધ્યર્મક  

ઉચ્િ ર્ર્ક્ષણ  

૧૨૩.૭ 

૭૫.૬ 

૩૮.૮ 

૯.૩૫ 

 

૧૧૧.૨ 

૭૩.૬ 

૪૦.૬ 

૧૨.૪ 

 
 ર્ાળા છોડી દેવનુ ં

પ્રમાણ (ચુિેંલા 
ર્ૈક્ષચણક આંકડા, 
MHRD, ૨૦૦૬-
૦૭) 

વર્શ ૧ િી ૫ 

વર્શ ૧ િી ૮ 

વર્શ ૧ િી ૧૦  

 

૩૬.૦ 

૫૩.૦ 

૬૯.૦ 

 

૨૫.૪ 

૪૬.૦ 

૫૯.૯ 

 

II. આિોગ્ય અને 
પોષણ  

નવજાત ર્ર્શનુા 
મતૃ્યનુ ુ ંપ્રમાણ  

(NFHS, ૨૦૦૫-
૦૬) 

 ૫૦.૭ 

 
૪૧.૫ 

 માતાના મતૃ્યનુ ુ ં
પ્રમાણ  

(NFHS, ૨૦૦૫-
૦૬) 

 - ૩૦૧ 

 સસં્િાકીય પ્રસરુ્ત  

(NFHS, ૨૦૦૫-
૦૬) 

 ૩૨.૯ ૫૧.૦ 

 બાળકોનુ ંસપંણૂશ 
રોર્-પ્રર્તરક્ષણ 

 ૩૯.૭ ૫૩.૮ 
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(NFHS, ૨૦૦૫-
૦૬) 

 લોહીની ફીકાર્ 
ધરાવાતી 
મડહલાઓની 
િકાવારી (NFHS, 

૨૦૦૫-૦૬) 

 ૫૮.૩ ૫૧.૩ 

 લોહીની ફીકાર્ 
ધરાવાતા 
બાળકોની 
િકાવારી (NFHS, 

૨૦૦૫-૦૬) 

 ૭૨.૨ ૬૩.૮ 

III. આધથિક ધિકાસ  ર્રીબીનુ ંપ્રમાણ  

(પ્લાનીંર્ 
કર્મર્ન, ૨૦૦૪-
૦૫) 

ગ્રામીણ  

ર્હરેી 
૩૬.૮ 

૩૯.૯ 
૨૮.૩ 

૨૫.૭ 

 જમીન ર્વહોણાની 
િકાવારી (NSSO, 

૨૦૦૪-૦૫) 

 ૭૮.૦ ૫૭.૦*  

 ઉપયોગમા ં
લેિાતી જમીનનુ ં
સિેિાર્ કદ 
(હકે્ટસશ)  

(કૃધષ ગણના, 
૨૦૧૦-૧૧ 

 ૦.૮૦ ૧.૧૫ 

IV. પાયાની 
સધુિધા ધિાિતા 
પરિિાિોની 
ટકાિાિી  

સરુચક્ષત પીવાનુ ં
પાણી 
(જનર્ણના-
૨૦૦૧) 

 ૮૧.૧ ૭૯.૨* 

જાજરુ 
(જનર્ણના-
૨૦૦૧) 

 ૨૩.૭ ૪૨.૩* 
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વીજળી 
(જનર્ણના-
૨૦૦૧) 

 ૪૪.૩ ૬૧.૪* 

* ચબન-અનસુચૂિત જાર્ત/અનસુચૂિત જનજાર્ત 
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જોડાણ V  

(સદંિશ. પારા ૧.૫) 

કલૂ જનસખંયામા ંઅનસુભૂચત જાધતઓની િાજ્યિાિ િસ્તી 

અનસુભૂચત જાધતની 
િસ્તીની ટકાિાિી 
પ્રમાણે િગશ  

અનકુ્રમ  િાજ્ય/કેંદ્રર્ાધસત પ્રદેર્  િાજ્ય/કેંદ્રર્ાધસત પ્રદેર્ કલૂ 
જનસખંયામા ંઅનસુભૂચત 
જાધતઓની િાજ્યિાિ િસ્તી 

એ) >૨૦% ૧ પજંાબ  ૩૧.૯ 
૨ ડદલ્હીનો NCT ર્વસ્તાર 

(કેંદ્રર્ાર્સત પ્રદેર્)  
૨૬.૧ 

3 ડહમાિલ પ્રદેર્  ૨૫.૨ 
૪ પસ્સ્િમ બરં્ાળ ૨૩.૫ 
૫ ઉત્તર પ્રદેર્ ૨૧.૨ 
૬ હરીયાણા ૨૦.૭ 

બી) ૧૫-૨૦% ૭ તર્મલ નારુ્ ૨૦.૦ 
૮ ઉત્તરાખડં  ૧૮.૭ 
૯ િદંીર્ઢ (કેંદ્રર્ાર્સત 

પ્રદેર્) 
૧૮.૮ 

૧૦ ર્ત્રપરુા  ૧૭.૮ 
૧૧ રાજસ્િાન ૧૭.૮ 
૧૨ ઓડરસ્સા ૧૭.૧ 
૧૩ કણાશિક ૧૭.૧ 
૧૪ આંધ્ર પ્રદેર્ અને 

તેલરં્ાણા 
૧૬.૪ 

૧૫ પોરુ્િેરી (કેંદ્રર્ાર્સત 
પ્રદેર્) 

૧૫.૮ 

૧૬ ચબહાર ૧૫.૯ 
૧૭  મધ્ય પ્રદેર્  ૧૫.૬ 

સી) ૧૦-૧૫% ૧૮ ઝારખડં ૧૨.૦૯ 
૧૯ છત્તીસર્ઢ ૧૨.૮ 
૨૦ મહારાટર ૧૧.૮ 

ડી) ૫-૧૦% ૨૧ કેરળ  ૯.૧ 
૨૨ જમ્મ ુઅને કાશ્મીર  ૭.૩ 
૨૩ આસામ  ૭.૧ 
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૨૪ ગજુરાત  ૬.૭ 
ઈ) <૫% ૨૫ ર્સજક્કમ  ૪.૬ 

૨૬ દમણ અને ડદવ 
(કેંદ્રર્ાર્સત પ્રદેર્) 

૨.૫ 

૨૭ મચણપરુ  ૩.૫ 
૨૮ ર્ોવા  ૧.૭ 
૨૯ દાદરા અને નર્ર હવેલી 

(કેંદ્રર્ાર્સત પ્રદેર્) 
૧.૮ 

૩૦ અરુણાિલ પ્રદેર્  ૦.૦ 
૩૧ મેઘાલય  ૦.૫૯ 
૩૨ ર્મઝોરમ  ૦.૧ 
૩૩ નાર્ાલેંડ ૦.૦ 
૩૪ આંદામાન અને ર્નકોબાર 

િાપઓુ (કેંદ્રર્ાર્સત પ્રદેર્) 
૦.૦ 

૩૫ લક્ષદ્વદ્વપ (કેંદ્રર્ાર્સત 
પ્રદેર્) 

૦.૦ 

(જનર્ણના ૨૦૧૧) 
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જોડાણ VI 

(સદંિશ. પારા ૧.૫) 

િાજ્ય/કેંદ્રર્ાધસત પ્રદેર્ િાિ ૫૦% થી િધ ુઅને ૪૦% થી િધ ુઅનસુભૂચત જાધતની િસ્તી ધિાિતા જજલ્લા 
અને ગામડાનંી સખંયા  

અનસુભૂચત 
જાધતની >૪૦% 
િસ્તી ધિાિતા 
ગામડાનંી સખંયા 
પ્રમાણે 
િાજ્યો/કેંદ્રર્ાધસત 
પ્રદેર્નો િગશ  

અનકુ્રમ  િાજ્ય/કેંદ્રર્ાધસત 
પ્રદેર્નુ ંનામ  

જજલ્લા અને ગામડાનંી સખંયા 
>૫૦% અનસુભૂચત 
જાધતની િસ્તી  

>૪૦% અનસુભૂચત 
જાધતની િસ્તી 

   જજલ્લા  ગામડા ં જજલ્લા  ગામડા ં 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૬)   

I ૧૦ હજાિથી 
િધ ુગામડા ં
િાળા િાજ્યો  

૧ ઉિિ પ્રદેર્  ૦ ૯૯૫૧ ૦ ૧૭૪૨૯ 

 ૨ પધિમ બગંાળ  ૧ ૭૯૨૮ ૧ ૧૦૮૦૬ 

 ૩ િાજસ્થાન  ૦ ૨૯૫૭ ૦ ૪૯૧૭ 

 ૪ પજંાબ  ૦ ૨૭૮૮ ૦ ૪૭૮૫ 

 ૫ ઓરિસ્સા  ૦ ૨૭૨૮ ૦ ૪૫૨૩ 

 ૬ ભબહાિ  ૦ ૨૫૭૯ ૦ ૪૪૨૯ 

 ૭ મધ્ય પ્રદેર્ ૦ ૨૨૪૧ ૦ ૪૧૫૭ 

II બે હજાિ થી 
દસ હજાિ 
ગામડા ંિાળા 
િાજ્યો  

૮ રહમાચલ પ્રદેર્  ૦ ૨૭૧૩ ૦ ૪૦૪૮ 

 ૯ તધમલ નાડુ ૦ ૨૩૯૭ ૦ ૩૮૧૮ 

 ૧૦ કણાશટક  ૦ ૨૩૩૩ ૦ ૩૮૦૦ 

 ૧૧ ઝાિખડં ૦ ૧૮૬૫ ૦ ૨૭૪૮ 

 ૧૨ ઉિિાખડં ૦ ૧૬૮૦ ૦ ૨૫૨૫ 

 ૧૩ આંધ્રપ્રદેર્ અને 
તેલગંાણા  

૦ ૯૯૩ ૦ ૨૦૬૯ 
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III ૨૦૦ થી 
૨૦૦૦ ગામડા ં
િાજ્યો  

૧૪ છિીસગઢ  ૦ ૧૦૪૮ ૦ ૧૫૧૦ 

 ૧૫ મહાિાષ્ટ્ર ૦ ૬૯૦ ૦ ૧૩૯૧ 

 ૧૬ આસામ ૦ ૯૦૩ ૦ ૧૧૯૪ 

 ૧૭ હિીયાણા  ૦ ૪૪૦ ૦ ૮૩૮ 

 ૧૮ જમ્મ ુઅને કાશ્મીિ  ૦ ૪૮૧ ૦ ૭૦૨ 

IV ૨૦૦ થી 
ઓછા ગામડા 
ધિાિતા 
િાજ્યો/કેંદ્રર્ાધસત 
પ્રદેર્  

૧૯ ગજુિાત  ૦ ૪૬ ૦ ૧૧૨ 

 ૨૦ ધત્રપિુા  ૦ ૩૪ ૦ ૬૯ 
 ૨૧ મણીપિુ  ૦ ૨૮ ૦ ૩૫ 
 ૨૨ પોડુચેિી  ૦ ૯ ૦ ૧૮ 
 ૨૩ મેઘાલય  ૦ ૧૧ ૦ ૧૪ 
 ૨૪ રદલ્હી ૦ ૦ ૦ ૨ 
 ૨૫ કેિળ  ૦ ૧ ૦ ૨ 
કલૂ    ૧ ૪૬૮૪૪ ૩ ૭૫૯૪૧ 

(૨૦૧૧ ની જનગણના મજુબ)  

નોંધ: અન્ય િાજ્યો/કેંદ્રર્ાધસત પ્રદેર્મા ં૪૦% થી િધુ ંઅનસુભૂચત જાધતની િસ્તી ધિાિતા કોઇ ગામડા ંનથી.  
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જોડાણ VII 

(સદંિશ. પારા ૧૪) 

કેંદ્ર અને િાજ્ય સલાહકાિ સધમધતઓની િચના  

એ. કેંદ્રીય સલાહકાિ સધમધત:  

૧. મતં્રી (સામાજજક ન્યાય અને અર્ધકાડરતા)   - અધ્યક્ષ  

૨. મતં્રી (ગ્રામ ર્વકાસ)      - સહ-અધ્યક્ષ  

૩. રાટરીય અનસુચૂિત જાર્ત આયોર્ (NCSC) ના અધ્યક્ષ  

૪. ર્નતી આયોર્ના સભ્ય ( અનસુચૂિત જાર્ત ર્વકાસનો હવાલો ધરાવનાર)  

૫. સસંદના ત્રણ સભ્યો: બ ેલોકસિામાિંી અને એક રાજ્યસિામાિંી  

૬. PMAGY રાજ્યોનો હવાલો ધરાવતા મતં્રીઓ  

 i) અનસુચૂિત જાર્ત કલ્યાણ  

 ii) ગ્રામ ર્વકાસ/પિંાયતી રાજ  

૭. સચિવ (સામાજજક ન્યાય અને અર્ધકાડરતા) 

૮. નીિેના મતં્રાલયો /ર્વિાર્ોના પ્રર્તર્નધી (સયંકુ્ત સચિવિી ઓછા દરજ્જજાના નહીં.):  

 i) યોજના આયોર્  

 ii) નાણાકીય સેવાઓનો ર્વિાર્  

 iii) ખિશ ર્વિાર્  

 iv) ગ્રામ ર્વકાસ ર્વિાર્  

 v) પીવાના પાણી અને સ્વચ્છતાનુ ંમતં્રાલય  

 vi) મડહલા અન ેબાળ ર્વકાસ મતં્રાલય  

 vii) ઉચ્િ ર્ર્ક્ષણ ર્વિાર્  

 viii) ર્ાળાનુ ંર્ર્ક્ષણ અને સાક્ષરતા ર્વિાર્  

 ix) કૃર્ષ મતં્રાલય  

 x) આરોગ્ય અને પડરવાર કલ્યાણ મતં્રાલય  

 xi) પિંાયતી રાજ મતં્રાલય  
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 xii) ઊજાશ મતં્રાલય  

 xiii) જળ સ્રોત, નદીઓનો ર્વકાસ અને ર્રં્ા જીણો દ્ાર મતં્રાલય  

 xiv) સદેંર્ાવ્યવહાર ર્વિાર્  

 xv) ઈલેક્રોર્નક્સ અન ેમાડહતી િેક્નોલોજી મતં્રાલય  

૯. નેર્નલ ઈંસ્િીિયિુ ઓફ રુરલ ડેવેલોપમેન્િના ડાઇરેક્િર જનરલ  

૧૦. છ એવા ર્નટણાતો/સામાજજક કાયશકર જેઓ અનસુચૂિત જાર્તના કલ્યાણ અને ગ્રામ ર્વકાસના ક્ષતે્રમા ંકામ 
કરતા હોય, તેમને અધ્યક્ષ દ્વારા નામાડંકત કરવામા ંઆવર્ે.  

૧૧. સયંકુ્ત સચિવ(PMAGY) નો (હવાલો ધરાવનાર) સામાજજક ન્યાય અને  

અર્ધકાડરતા મતં્રાલયમાિંી             –        સભ્ય સચિવ  

બી. િાજ્ય સલાહકાિ સધમધતની િચના  

૧. સમાજ કલ્યાણ મતં્રી   - અધ્યક્ષ  

૨. મતં્રી (ગ્રામ ધિકાસ)   - સહ-અધ્યક્ષ  

૩. રાજ્યના નીિે જણાવલે ર્વિાર્ોના પ્રર્તર્નધી  

 i) યોજના   

 ii) પિંાયતી રાજ  

 iii) મડહલા અને બાળ ર્વકાસ   

 iv) ર્ર્ક્ષણ  

 v) આરોગ્ય  

 vi) પીવાના પાણીની આપતૂી  

 vii) ગહૃ  

 viii) જાહરે ર્નમાશણ  

 ix) ર્સિંિાઇ/જળ સ્રોત  

 x) ઊજાશ  

 xi) માડહતી િેક્નોલોજી  

 xii) અન્ય સબંરં્ધત ર્વિાર્, જો કોઇ હોય તો  
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૪. રાજ્યકક્ષાના િેસ્ક્નકલ રીસોસશ સપોિશ સસં્િાના વડા  

૫. રાજ્ય અનસુચૂિત જાર્ત આયોર્ના પ્રર્તર્નધી  

૬. રાજ્યના િેચલકોમ્યરુ્નકેર્ન ર્વિાર્ના પ્રર્તર્નધી  

૭. સામાજજક કાયશકર અિવા ર્નટણાત જેઓ અનસુચૂિત જાર્ત કલ્યાણના ક્ષેત્રમા ંકામ કરતા હોય તેવા 
ઓછામા ંઓછ ૬ વ્યસ્ક્ત   

૮. રાજ્યની અગ્રણી બેંકના પ્રર્તર્નધી  

૯. કેંદ્ર સરકારના ગ્રામ ર્વકાસ અને સામાજજક ન્યાય અને અર્ધકાડરતા મતં્રાલય દરેકના એક પ્રર્તર્નધી  

૧૦. અગ્ર સચિવ, રાજ્ય સરકારના સમાજ કલ્યાણ ર્વિાર્ - સભ્ય સભચિ  
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જોડાણ VIII 

(સદંિશ. પારા ૧૫) 

કેંદ્ર અને િાજ્યની સચંાલન સહ દેખિેખ સધમધતઓની િચના 

એ. કેંદ્રની સચંાલન સહ દેખિેખ સધમધત 

૧. સચિવ, સામાજજક ન્યાય અને અર્ધકાડરતા મતં્રાલય 

૨. નીિે જણાવલે ર્વિાર્ો/સસં્િાઓના પ્રર્તર્નધી (સયંકુ્ત સચિવિી નીિનેી કક્ષાના નહીં.) 

  i) ર્નતી આયોર્  

 ii) નાણાકીય સેવાઓનો ર્વિાર્  

 iii) ખિશ ર્વિાર્  

 iv) ગ્રામ ર્વકાસ ર્વિાર્  

 v) પીવાના પાણી અને સ્વચ્છતાનુ ંમતં્રાલય  

 vi) મડહલા અન ેબાળ ર્વકાસ મતં્રાલય  

 vii) ઉચ્િ ર્ર્ક્ષણ ર્વિાર્  

 viii) ર્ાળાનુ ંર્ર્ક્ષણ અને સાક્ષરતા ર્વિાર્  

 ix) કૃર્ષ મતં્રાલય  

 x) આરોગ્ય અને પડરવાર કલ્યાણ મતં્રાલય  

 xi) પિંાયતી રાજ મતં્રાલય  

 xii) ઊજાશ મતં્રાલય  

 xiii) જળ સ્રોત, નદીઓનો ર્વકાસ અને ર્રં્ા જીણો દ્ાર મતં્રાલય  

 xiv) સદેંર્ાવ્યવહાર ર્વિાર્  

 xv) ઈલેક્રોર્નક્સ અન ેમાડહતી િેક્નોલોજી મતં્રાલય  

૩. નેર્નલ િેક્નીકલ રીસોસશ સપોિશ ઇન્સ્િીિયિુના વડા/નોડલ અર્ધકારી  

૪. અનસુચૂિત જાર્તઓના કલ્યાણ માિે કામ કરતા ઓછામા ંઓછા બે ર્નટણાત અને બે સામાજજક કાયશકર  

૫. સયંકુ્ત સચિવ, સામાજજક ન્યાય અને અર્ધકાડરતા મતં્રાલય - સભ્ય સભચિ  

બી) િાજ્યની સચંાલન સહ દેખિેખ સધમધત 
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i. યોજના   

ii. પિંાયતી રાજ  
iii. ગ્રામ ર્વકાસ  
iv. મડહલા અને બાળ ર્વકાસ   

v. ર્ર્ક્ષણ  
vi. આરોગ્ય  

vii. પીવાના પાણીની આપતૂી  

viii. ગહૃ  

ix. જાહરે ર્નમાશણ  

x. ર્સિંિાઇ/જળ સ્રોત  

xi. ઊજાશ  

xii. માડહતી િેક્નોલોજી  

xiii. અન્ય સબંરં્ધત ર્વિાર્, જો કોઇ હોય તો  
xiv. રાજ્યનુ ંઅનસુચૂિત જાર્ત આયોર્  

૩. PMAGY કાયશક્રમના પાિં જીલ્લાના ડાઇરેક્િર જેમના ર્ામોન ેયોજના હઠેળ સમાવવામા ંઆવ્યા છે.  

૪. રાજ્યકક્ષાના િેસ્ક્નકલ રીસોસશ સપોિશ સસં્િાના વડા  

૫. રાજ્યના િેચલકોમ્યરુ્નકેર્ન ર્વિાર્ના પ્રર્તર્નધી  

૬. સામાજજક કાયશકર અિવા ર્નટણાત જેઓ અનસુચૂિત જાર્ત કલ્યાણના ક્ષેત્રમા ંકામ કરતા હોય તેવા 
દરેકના ઓછામા ંઓછા ૨ વ્યસ્ક્ત   

૭. રાજ્યની અગ્રણી બેંકના પ્રર્તર્નધી  

૮. કેંદ્ર સરકારના ગ્રામ ર્વકાસ અને સામાજજક ન્યાય અને અર્ધકાડરતા મતં્રાલય દરેકના એક પ્રર્તર્નધી  

૯. અગ્ર સચિવ, રાજ્ય સરકારના સમાજ કલ્યાણ ર્વિાર્ - સભ્ય સભચિ  
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જોડાણ IX 

(સદંિશ. પારા ૧૬) 

PMAGY ની િાજ્ય કક્ષાની, જીલ્લા અને ગ્રામ કક્ષાની કેંદ્રાભભસાિણ સધમધતઓની િચના 

એ. િાજ્ય કક્ષાની કેંદ્રાભભસાિણ સધમધત  

૧. અગ્ર સચિવ    -  અધ્યક્ષ  

૨. નીિેના રાજ્યના ર્વિાર્ો/સસં્િાઓના પ્રર્તર્નર્ધ:  

i. યોજના   

ii. પિંાયતી રાજ  
iii. ગ્રામ ર્વકાસ  
iv. મડહલા અને બાળ ર્વકાસ   

v. ર્ર્ક્ષણ  
vi. આરોગ્ય  

vii. પીવાના પાણીની આપતૂી  

viii. ગહૃ  

ix. જાહરે ર્નમાશણ  

x. ર્સિંિાઇ/જળ સ્રોત  

xi. ઊજાશ  

xii. માડહતી િેક્નોલોજી  

xiii. અન્ય સબંરં્ધત ર્વિાર્, જો કોઇ હોય તો  

૩. PMAGY કાયશક્રમના પાિં જીલ્લાના ડાઇરેક્િર જેમના ર્ામોન ેયોજના હઠેળ સમાવવામા ંઆવ્યા છે.  

૪. રાજ્યના િેચલકોમ્યરુ્નકેર્ન ર્વિાર્ના પ્રર્તર્નધી  

૫. રાજ્યકક્ષાના િેસ્ક્નકલ રીસોસશ સપોિશ સસં્િાના વડા  

૬. રાજ્યની અગ્રણી બેંકના પ્રર્તર્નધી  

૭. ર્નયામક, રાજ્ય સરકારના સમાજ કલ્યાણ ર્વિાર્ - સભ્ય સભચિ  

બી) જીલ્લા કક્ષાની કેંદ્રાભભસાિણ સધમધત 

૧. જીલ્લા મેજીસ્રેિ/કલકે્િર   -  અધ્યક્ષ  

૨. નીિેના રાજ્યના ર્વિાર્ો/સસં્િાઓના પ્રર્તર્નર્ધ:  

i. ગ્રામ ર્વકાસ  
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ii. મડહલા અને બાળ ર્વકાસ  

iii. ર્ર્ક્ષણ  

iv. આરોગ્ય  

v. પીવાના પાણીની આપતૂી  

vi. જાહરે બાધંકામ  

vii. ર્સિંિાઇ / જળ સ્રોત  

viii. ખોરાક આપતૂી  

ix. ઊજાશ  

x. કૃર્ષ  

xi. વીજળી/ DISCOM 

xii. માડહતી િેક્નોલોજી  

xiii. અન્ય સબંરં્ધત ર્વિાર્, જો કોઇ હોય તો  

૩. PMAGY કાયશક્રમના પાિં જીલ્લાના ડાઇરેક્િર જેમના ર્ામોન ેયોજના હઠેળ સમાવવામા ંઆવ્યા છે.  

૪. રાજ્યના િેચલકોમ્યરુ્નકેર્ન ર્વિાર્ના પ્રર્તર્નધી  

૫. રાજ્યકક્ષાના િેસ્ક્નકલ રીસોસશ સપોિશ સસં્િાના વડા  

૬. રાજ્યની અગ્રણી બેંકના પ્રર્તર્નધી  

૭. જીલ્લા કલ્યાણ અર્ધકારી - સભ્ય સભચિ  

 

સી) ગ્રામ કક્ષાની સધમધત  

૧. ર્ામના સરપિં  - અધ્યક્ષ  

૨. ગ્રામ પિંાયતના અનસુચૂિત જાર્તના બધા સભ્યો  

૩. AWW, ASHA, ANM ર્વર્રેે.  

૪. પિંાયતી રાજ અને PWD ના કાયશકરો  

૫. NAREGA ર્ામના ક્ષેત્રીય કાયશકરો  

૬. ર્ાળાના એક ર્ર્ક્ષક  

૭. અન્ય સબંરં્ધત ર્વિાર્ના પ્રર્તર્નર્ધ  

૮. ગ્રામ ર્વકાસ અર્ધકારી  

૯. રાજ્યકક્ષાના િેસ્ક્નકલ રીસોસશ સપોિશ સસં્િાના પ્રર્તર્નર્ધ  - જરૂિ હોય ત્યાિે ખાસ આમતં્રણથી  
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૧૦. ગ્રામ પિંાયતના એક અનસુચૂિત જાર્તના સભ્ય   - સભ્ય સચિવ  
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જોડાણ – X  

(સદંિશ પારા – ૧૯) 

 

 

 

 

 

VDP નુ ંમલુ્યાકંન, આિશ્યક માળખાકીય સધુિધાઓની ઓળખ, વ્યક્ક્તગત અને અન્ય ગેપ/ગાળો, VDP 

તૈયાિ કિવુ ંઅને તેના પિ દેખિેખ િાખિી, તે માટેના નમનૂા  

(નમનૂા ૧ થી ૮)  
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યોજના હઠેળ ગામના ધિકાસ માટે આિશ્યકતાઓનુ ંમલુ્યાકંન  

નમનૂો-૧: ગામ કક્ષાના ડાટા  

૧. ગામ કક્ષાના ડાટા 

અનકુ્રમ  ધિગતો  નામ  LGD કોડ  
૧. ગામ:    

૨. ગ્રામ પચંાયત:    

૩. બ્લોક:    

૪.  જજલ્લા:    

૫.  િાજ્ય:    

૬. ગામની િસ્તી:   

૭. ગામમા ંઅનસુભૂચત જાધતની િસ્તી;   

૮. ગામમા ંપરિિાિોની સખંયા:   

૯. આિશ્યકતાઓના મલુ્યાકંનમા ંસામેલ કિિામા ં
આિેલ પરિિાિો/પરિિાિોના સિે:  

 

૧૦. આિશ્યકસ્તાઓના મલુ્યાકંનનો 
સમયગાળો/પરિિાિોના સિે: 

તા.................. થી 
તા.................. સધુી 

 

૨. GPS ડાટા:  

૧. GPS દ્વારા ર્ામનુ ંસકંલન:  અક્ષારં્............... 
રેખારં્................ 

 

૩. ગામની PMAGY સધમધતની ધિગતો:  

અનકુ્રમ  નામ હોદ્દો  મોબાઇલ ન ં ઈ-મેઇલ  સરનામુ ં રીમાક્સશ  

૧       
૨       
૩       
૪       
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યોજના હઠેળ ગામના ધિકાસ માટે આિશ્યકતાઓનુ ંમલુ્યાકંન  

નમનૂો-૨: માળખાકીય સધુિધાઓના ધિકાસ અને ઓળખિામા ંઆિેલ આિશ્યકતાઓના એક્ર્ન પ્લાન માટે 
ગ્રામ કક્ષાએ ડાટા  

અનકુ્રમ  ર્વર્તો  નામ  LGD કોડ  
૧. ગામ:    

૨. ગ્રામ પચંાયત:    

૩. બ્લોક:    

૪.  જજલ્લા:    

૫.  િાજ્ય:    

 

૧. કાયશકે્ષત્ર: પીિાનુ ંપાણી અને સ્િચ્છતા  

૧.૧ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: શુ ંપસદં કરવામા ંઆવેલ ર્ામમા ંપીવાના પાણી ના િકાઉ સ્રોત 
ઉપલબ્ધ છે?  

અનકુ્રમ  ર્વર્ત  હાલની સ્સ્િર્ત/સખં્યા/નામ  

૧. શુ ં પસદં કરવામા ંઆવેલ ર્ામમા ં પીવાના પાણી ના 
િકાઉ સ્રોત ઉપલબ્ધ છે?  

હા/ના 

 

ર્ામને વધારાનુ ંપીવાનુ ંપાણી પરંુૂ પાડવા માિેના એક્ર્ન પ્લાનની ર્વર્તો  

અનકુ્રમ  ર્વર્તો  

૧  
૨  

 

૧.૨ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: સ્વચ્છ પીવાનુ ંપાણી પરંુૂ પાડવામા ંઆવ્ય ુહોય તેવા પડરવારોની 
િકાવારી:  

અનકુ્રમ  ધિગતો  હાલની સ્સ્િર્ત/સખં્યા/નામ 

૧. ગામમા ંપરિિાિોની સખંયા   
૨. સ્િચ્છ પીિાનુ ં પાણી પરંુૂ પાડિામા ં આવ્ય ુ હોય તેિા 

પરિિાિોની સખંયા  
 

૩. સ્િચ્છ પીિાનુ ંપાણી પરંુૂ પાડિામા ંન આવ્ય ુહોય તેિા 
પરિિાિોની સખંયા  

 

બધા પરિિાિોને પીિાનુ ંસ્િચ્છ પાણી પરંૂૂ પાડિા માટેનો એક્ર્ન પ્લાન: 
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અનકુ્રમ  ધિગતો  

૧  
૨  

 

૧.૪ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: શુ ંર્ામની બધી ર્ાળાઓ અને આંર્ણવાડીઓને ર્ૌિાલય પરૂા ં
પાડવામા ંઆવ્યા છે?  

અનકુ્રમ  ર્વર્તો  હાલની સ્સ્િર્ત/સખં્યા/નામ 

૧ ર્ામમા ંર્ાળાની સખં્યા   
૨ ર્ામમા ંઆંર્ણવાડીની સખં્યા   
૩ ર્ૌિાલય હોય તેવી ર્ાળાઓની સખં્યા   
૪ ર્ૌિાલય હોય તેવી આંર્ણવાડીની સખં્યા   
૫ ર્ૌિાલયનુ ં બાધંકામ કરવાનુ ં હોય તેવી ર્ાળાઓની 

સખં્યા  
 

૬ ર્ૌિાલયનુ ંબાધંકામ કરવાનુ ંહોય તેવી આંર્ણવાડીની 
સખં્યા 

 

૭ જ્યા ંર્ૌિાલય બનાવવાનુ ંછે તે ર્ાળાઓના નામ   
૮ જ્યા ંર્ૌિાલય બનાવવાનુ ંછે તે આંર્ણવાડીઓનુ ંનામ  

 

બધી ર્ાળાઓ અને આંગણિાડીઓને ર્ૌચાલયનુ ંબાધંકામ કિિા માટેનો એક્ર્ન પ્લાન: 

અનકુ્રમ  ધિગતો  

૧  
૨  

 

૧.૬ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: બધા આંતરિક માગો પિ પાણીના ધનકાલની ઉપલબ્ધ વ્યિસ્થાની 
ટકાિાિી:  

અનકુ્રમ  ધિગતો  હાલની સ્સ્િર્ત/સખં્યા/નામ 

૧. ગામમા ંઆંતરિક માગોની કલૂ લબંાઇ   
૨. પાણીના ંધનકાલની વ્યિસ્થા ઉપલબ્ધ હોય તેિા 

આંતરિક માગોની કલૂ લબંાઇ  
 

૩. પાણીના ધનકાલ માટે બાધંકામ કિિાનુ ં હોય તેિા 
માગોની કલૂ લબંાઇ  
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આંતરિક માગો પિ પાણીના ધનકાલ માટે બાધંકામ માટેના એક્ર્ન પ્લાનની ધિગતો : 

અનકુ્રમ  ધિગતો  

૧  
૨  

 

૧.૮ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: અસિકાિક િીતે ઘન અને પ્રિાહી કચિાના ધનકાલની ટકાિાિી: 

અનકુ્રમ  ર્વર્તો  હાલની સ્સ્િર્ત/સખં્યા/નામ 

૧ મડહના દરમ્યાન ર્ામમા ંઉત્પન્ન િતો ઘન કિરો   
૨ મડહના દરમ્યાન ર્ામમા ંઉત્પન્ન િતો પ્રવાહી કિરો  
૩ મડહના દરમ્યાન યોગ્ય રીતે ર્નકાલ કરવામા ંઆવતા ઘન 

કિરાનુ ંપ્રમાણ  
 

૪ મડહના દરમ્યાન યોગ્ય રીતે ર્નકાલ કરવામા ં આવતા 
પ્રવાહી કિરાનુ ંપ્રમાણ 

 

૫ ઘન કિરાના ર્નકાલ માિે જરૂરી વધારાની વ્યવસ્િા 
કરવાનુ ંપ્રમાણ   

 

૬ પ્રવાહી કિરાના ર્નકાલ માિે જરૂરી વધારાની વ્યવસ્િા 
કરવાનુ ંપ્રમાણ   

 

 

ગામમાથંી ઘન અને પ્રિાહી કચિાના ૧૦૦% ધનકાલ માટેના એક્ર્ન પ્લાનની ધિગતો:  

અનકુ્રમ  ધિગતો 
૧  
૨  
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3. કાયશકે્ષત્ર: આિોગ્ય અને પોષણ  

૩.૨ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: તાકીદે બોલાિિા પિ એમ્બ્યલુન્સની સધુિધા ઉપલબ્ધ છે કે 
કેમ?  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા/નામ 

૧ તાકીદે બોલાવવા પર એમ્બ્યલુન્સની સરુ્વધા ઉપલબ્ધ 
છે કે કેમ?  

હા/ના  

 

તાકીદે એમ્બ્યલુન્સ ઉપલબ્ધ કિાિા માટેના એક્ર્ન પ્લાનની ધિગતો:  

અનકુ્રમ ધિગતો 
૧  
૨  

 

૩.૧૧ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: શુ ંબધી જ આંર્ણવાડીઓનુ ંબાધંકામ િઇ ર્યુ ંછે?  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા/નામ 

૧ ર્ામમા ંઆંર્ણવાડીઓની સખં્યા   
૨ પોતાની માચલકીનુ ંમકાન ધરાવતી આંર્ણવાડીઓની 

સખં્યા  
 

૩ બાધંવાની બાકી રહલે આંર્ણવાડીઓની સખં્યા   
૪ બાધંકામ માિે બાકી રહલે આંર્ણવાડીઓના સ્િળ   

 

આંગણિાડીઓ બનાિિા માટેનો એક્ર્ન પ્લાનની ધિગતો:  

અનકુ્રમ ધિગતો 
૧  
૨  

 

૫. કાયશકે્ષત્ર: ગ્રામીણ માગો અને ગહૃ ધનમાશણ  

૫.૧ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: શુ ંર્ામને બારેમાસ ઉપયોર્ કરી ર્કાય તેવા માર્શિી 
જોડવામા ંઆવલે છે?  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા/નામ 

૧ શુ ંર્ામને બારેમાસ ઉપયોર્ કરી ર્કાય તેવા માર્શિી 
જોડવામા ંઆવલે છે? 
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બાિેમાસ ઉપયોગ કિી ર્કાય તેિા માગશ બનાિિા માટેનો એક્ર્ન પ્લાનની ધિગતો:  

અનકુ્રમ ધિગતો 
૧  
૨  

 

૫.૨ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: આંતડરક માર્ો CC/ઈંિિી બનાવેલા માર્શ/પાકા રસ્તા/િાઈલ્સ 
નાખેલા રસ્તાની િકાવારી:  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા/નામ 

૧ ર્ામના આંતડરક માર્ોની કૂલ લબંાઇ   
૨ આંતડરક માર્ોની કૂલ લબંાઇ (CC/ઈંિિી બનાવલેા 

માર્શ/પાકા રસ્તા/િાઈલ્સ નાખેલા રસ્તા) 
 

૩ આંતડરક માર્ોની કૂલ લબંાઇ જે (CC/ઈંિિી બનાવેલા 
માર્શ/પાકા રસ્તા/િાઈલ્સ િી) બનાવવાના બાકી છે.   

 

 

CC/ઈંટથી બનાિેલા માગશ/પાકા િસ્તા/ટાઈલ્સ થી બનાિિાના માગોના એક્ર્ન પ્લાનની ધિગતો:  

અનકુ્રમ ધિગતો 
૧  
૨  

 

૬. કાયશકે્ષત્ર: િીજળી અને સ્િચ્છ બળતણ:  

૬.૧ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: શુ ંર્ામનુ ંવીજળીકરણ િયેલ છે?  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા/નામ 

૧ શુ ંર્ામનુ ંવીજળીકરણ િયેલ છે? હા/ના  
 

ગામના િીજળીકિણ માટેના એક્ર્ન પ્લાનની ધિગતો:  

અનકુ્રમ ધિગતો 
૧  
૨  

 

૬.૨ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: વીજળી જોડાણ ધરાવતા પડરવારોની િકાવારી  
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અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા/નામ 

૧ ર્ામમા ંપડરવારોની સખં્યા   
૨ વીજળી જોડાણ ધરાવતા પડરવારોની સખં્યા   
૩ વીજળી જોડાણ ન ધરાવતા પડરવારોની સખં્યા  

 

બધા પરિિાિોને િીજળી જોડાણ પરુૂ પાડિા માટેનો એક્ર્ન પ્લાનની ધિગતો:  

અનકુ્રમ ધિગતો 
૧  
૨  

 

૬.૫ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: ર્ેરી લાઇિ ધરાવાતા આંતડરક માર્ોની િકાવારી  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા/નામ 

૧ આંતડરક માર્ોની કૂલ લબંાઇ   
૨ રે્રી લાઇિ ધરાવાતા આંતડરક માર્ોની કૂલ લબંાઇ   
૩ રે્રી લાઇિ ન ધરાવાતા આંતડરક માર્ોની કૂલ લબંાઇ   

 

 

આંતરિક માગોમા ં૧૦૦% રે્િી લાઇટ નાખિા માટેના એક્ર્ન પ્લાનની ધિગતો:  

અનકુ્રમ ધિગતો 
૧  
૨  

 

૯. કાયશકે્ષત્ર: ડીજીટાઇઝેર્ન 

૯.૧ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: શુ ંર્ામમા ંઈંિરનેિ જોડાણની સર્વડ ઉપલબ્ધ છે?  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા/નામ 

૧ શુ ંર્ામમા ંઈંિરનેિ જોડાણની સર્વડ ઉપલબ્ધ છે? હા/ના  
 

ગામને ઈંટિનેટ જોડાણ પરુુ પાડિા માટેના એક્ર્ન પ્લાનની ધિગતો:  

અનકુ્રમ ધિગતો 
૧  
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૯.૧ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: શુ ંર્ામમા ંકોમન સવીસ સેંિર અિવા સાઈબર કાફે છે?  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા/નામ 

૧ શુ ંર્ામમા ંકોમન સવીસ સેંિર અિવા સાઈબર કાફે છે?  હા/ના  
 

ર્ામમા ંકોમન સવીસ સેંિર અિવા સાઈબર કાફે પરુુ પાડવા માિેના એક્ર્ન પ્લાનની ર્વર્તો 

અનકુ્રમ ધિગતો 
૧  
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જરૂરિયાતોનુ ંમલુ્યાકંન: 

નમનૂો – III(A): લાભાથીઓને લગતી પહલે માટે પરિિાિના સ્તિની ધિગતો 

૧ જાર્ત (SC/ST/Others)   

૨ ઘર નબંર   

૩ પડરવારના વડાનુ ંનામ   

૪ પડરવારના વ્યસ્ક્તઓની સખં્યા   

 

અનકુ્રમ  ધિગતો  નામ  LGD કોડ 
૫ ર્ામ:    

૬ ગ્રામ પિંાયત:    

૭ બ્લોક:   

૮ તાલકુો:   

૯ જજલ્લો:    

 

૧. કાયશકે્ષત્ર: પીિાનુ ંપાણી અને સ્િચ્છતા:  

૧.૩ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: પ્રત્યેક પડરવારમા ંર્ૌિાલય (IHHLs)  ધરાવતા પડરવારોની 
િકાવારી:  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા/નામ 

૧ શુ ંપડરવાર પાસે પોતાનુ ંર્ૌિાલય છે?   
૨ શુ ંપડરવાર SBM-G હઠેળ પ્રત્યેક પડરવાર માિે ર્ૌિાલય 

(IHHL) માિે લાયક છે?  

 

૩ જો હા, શુ ંપડરવાર પાસે પહલેેિી જ IHHL છે?   
૪ જો ના, પડરવારના સદસ્યનુ ંનામ જેમને IHHL ઉપ્લબ્ધ 

કરાવવાનુ ંછે.  
 

 

૧.૫ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: શુ ંર્ામમા ંહજી લોકો ખલુ્લામા ંર્ૌિ માિે જાય છે?  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા/નામ 

૧ શુ ંર્ામમા ંહજી લોકો ખલુ્લામા ંર્ૌિ માિે જાય છે?  હા/ના  
 

૨. કાયશકે્ષત્ર: ધર્ક્ષણ:  
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૨.૧ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: ૬ િી ૧૦ વષશની ઉંમરના બાળકો અને બાળકીઓ પ્રાિર્મક 
ર્ાળામા ંજતા હોય તેમની િકાવારી.  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા/નામ 

૧ પડરવારમા ં૬ િી ૧૦ વષશની ઉંમરના બાળકોની સખં્યા 
(છોકરી અને છોકરા બનંે)  

 

૨ પડરવારમા ં ર્ાળાએ જતા ૬ િી ૧૦ વષશની ઉંમરના 
બાળકોની સખં્યા (છોકરી અને છોકરા બનંે) 

 

૩ પડરવારમા ંર્ાળાએ ન જતા ૬ િી ૧૦ વષશની ઉંમરના 
બાળકોની સખં્યા (છોકરી અને છોકરા બનંે) 

 

૪ પડરવારમા ંર્ાળાએ ન જતા ૬ િી ૧૦ વષશની ઉંમરના 
બાળકોના નામ  (છોકરી અને છોકરા બનંે) 

 

 

૨.૨ કાયશકે્ષત્ર: ધર્ક્ષણ:  

દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો:  ૧૧ િી ૧૩ વષશની ઉંમરના બાળકો અને બાળકીઓ પ્રાિર્મક ર્ાળામા ં
જતા હોય તેમની િકાવારી.  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા/નામ 

૧ પડરવારમા ં૧૧ િી ૧૩વષશની ઉંમરના બાળકોની સખં્યા 
(છોકરી અને છોકરા બનંે)  

 

૨ પડરવારમા ં ર્ાળાએ જતા ૧૧ િી ૧૩ વષશની ઉંમરના 
બાળકોની સખં્યા (છોકરી અને છોકરા બનંે) 

 

૩ પડરવારમા ંર્ાળાએ ન જતા ૧૧ િી ૧૩ વષશની ઉંમરના 
બાળકોની સખં્યા (છોકરી અને છોકરા બનંે) 

 

૪ પડરવારમા ંર્ાળાએ ન જતા ૧૧ િી ૧૩ વષશની ઉંમરના 
બાળકોના નામ  (છોકરી અને છોકરા બનંે) 

 

 

૨.૩ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો:  ૧૪ િી ૧૫ વષશની ઉંમરના બાળકો અને બાળકીઓ પ્રાિર્મક 
ર્ાળામા ંજતા હોય તેમની િકાવારી.  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા/નામ 

૧ પડરવારમા ં૧૪ િી ૧૫ વષશની ઉંમરના બાળકોની સખં્યા 
(છોકરી અને છોકરા બનંે)  

 

૨ પડરવારમા ં ર્ાળાએ જતા ૧૪ િી ૧૫ વષશની ઉંમરના 
બાળકોની સખં્યા (છોકરી અને છોકરા બનંે) 
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૩ પડરવારમા ંર્ાળાએ ન જતા ૧૪ િી ૧૫ વષશની ઉંમરના 
બાળકોની સખં્યા (છોકરી અને છોકરા બનંે) 

 

૪ પડરવારમા ંર્ાળાએ ન જતા ૧૪ િી ૧૫ વષશની ઉંમરના 
બાળકોના નામ  (છોકરી અને છોકરા બનંે) 

 

 

૨.૪ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો:  ૧૬ િી ૧૭ વષશની ઉંમરના બાળકો અને બાળકીઓ પ્રાિર્મક 
ર્ાળામા ંજતા હોય તેમની િકાવારી.  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા/નામ 

૧ પડરવારમા ં૧૬ િી ૧૭ વષશની ઉંમરના બાળકોની સખં્યા 
(છોકરી અને છોકરા બનંે)  

 

૨ પડરવારમા ં ર્ાળાએ જતા ૧૬ િી ૧૭ વષશની ઉંમરના 
બાળકોની સખં્યા (છોકરી અને છોકરા બનંે) 

 

૩ પડરવારમા ંર્ાળાએ ન જતા ૧૬ િી ૧૭ વષશની ઉંમરના 
બાળકોની સખં્યા (છોકરી અને છોકરા બનંે) 

 

૪ પડરવારમા ંર્ાળાએ ન જતા ૧૬ િી ૧૭ વષશની ઉંમરના 
બાળકોના નામ  (છોકરી અને છોકરા બનંે) 

 

 

૨.૫ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો:  ૧૮ િી ૨૩ વષશની ઉંમરના બાળકો અને બાળકીઓ પ્રાિર્મક 
ર્ાળામા ંજતા હોય તેમની િકાવારી.  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા/નામ 

૧ પડરવારમા ં૧૮ િી ૨૩ વષશની ઉંમરના બાળકોની સખં્યા 
(છોકરી અને છોકરા બનંે)  

 

૨ પડરવારમા ં ર્ાળાએ જતા ૧૮ િી ૨૩ વષશની ઉંમરના 
બાળકોની સખં્યા (છોકરી અને છોકરા બનંે) 

 

૩ પડરવારમા ંર્ાળાએ ન જતા ૧૮ િી ૨૩ વષશની ઉંમરના 
બાળકોની સખં્યા (છોકરી અને છોકરા બનંે) 

 

૪ પડરવારમા ંર્ાળાએ ન જતા ૧૮ િી ૨૩ વષશની ઉંમરના 
બાળકોના નામ  (છોકરી અને છોકરા બનંે) 

 

 

૨.૬ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો:  પ્રી-મેડરક ર્ર્ટયવરૃ્ત્ત મેળવતા અનસુચૂિત જાર્તના બાળકોની 
િકાવારી (ર્ાળાએ જતા તિા ર્ર્ટયવરૃ્ત્ત માિે લાયક બાળકોમાિંી)  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા/નામ 



 

પ્રધાનમતં્રી આદર્શ ગ્રામ યોજના 52 

 

૧ અનસુચૂિત જાર્તના પડરવારોના ડકસ્સામા,ં પ્રી-મેડરક 
ર્ર્ટયવરૃ્ત્ત મેળવતા અનસુચૂિત જાર્તના બાળકોની સખં્યા 

 

૨ પ્રી-મેડરક ર્ર્ટયવરૃ્ત્ત મેળવતા (ઉપર દર્ાશવેલ ૧ માિંી) 
અનસુચૂિત જાર્તના બાળકોની સખં્યા 

 

૩ પ્રી-મેડરક ર્ર્ટયવરૃ્ત્ત ન મેળવતા (ઉપર દર્ાશવેલ ૧ માિંી) 
અનસુચૂિત જાર્તના બાળકોની સખં્યા 

 

૪ -મેડરક ર્ર્ટયવરૃ્ત્ત ન મેળવતા (ઉપર દર્ાશવેલ ૧ માિંી) 
અનસુચૂિત જાર્તના બાળકોના નામ  

 

 

૨.૭ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો:  પોસ્િ-મેડરક ર્ર્ટયવરૃ્ત્ત મેળવતા અનસુચૂિત જાર્તના બાળકોની 
િકાવારી (ર્ાળાએ જતા તિા ર્ર્ટયવરૃ્ત્ત માિે લાયક બાળકોમાિંી)  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા/નામ 

૧ અનસુચૂિત જાર્તના પડરવારોના ડકસ્સામા,ં પોસ્િ-મેડરક 
ર્ર્ટયવરૃ્ત્ત મેળવતા અનસુચૂિત જાર્તના બાળકોની સખં્યા 

 

૨ પોસ્િ-મેડરક ર્ર્ટયવરૃ્ત્ત મેળવતા (ઉપર દર્ાશવેલ ૧ માિંી) 
અનસુચૂિત જાર્તના બાળકોની સખં્યા 

 

૩ પોસ્િ-મેડરક ર્ર્ટયવરૃ્ત્ત ન મેળવતા (ઉપર દર્ાશવેલ ૧ 
માિંી) અનસુચૂિત જાર્તના બાળકોની સખં્યા 

 

૪ પોસ્િ-મેડરક ર્ર્ટયવરૃ્ત્ત ન મેળવતા (ઉપર દર્ાશવેલ ૧ 
માિંી) અનસુચૂિત જાર્તના બાળકોના નામ  

 

 

૩ કાયશકે્ષત્ર: આિોગ્ય અને પોષણ  

દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો:  કોઇપણ આરોગ્ય સરુક્ષા યોજના હઠેળ આવરી લેવાયેલા પડરવારોની 
િકાવારી 

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા/નામ 

૧ શુ ંપડરવાર કોઇપણ આરોગ્ય સરુક્ષા યોજના હઠેળ આવરી 
લેવા માિે લાયક છે?   

 

હા/ના  

૨ શુ ં પડરવારને કોઇપણ આરોગ્ય સરુક્ષા યોજના હઠેળ 
સમાવી લેવામા ંઆવ્યા છે?  

હા/ના  

૩ શુ ં પડરવારને કોઇપણ આરોગ્ય સરુક્ષા યોજના હઠેળ 
સમાવવાની જરૂર છે?  

હા/ના 
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૪ જો હા તો પડરવાર જેને આરોગ્ય સરુક્ષા યોજના હઠેળ 
સમાવવાની જરૂર છે તેના વડાનુ ંનામ.   

 

 

૩.૩ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો:  ર્િશવતી મડહલાઓ જેમનામા ંલોહીની ડફકાર્ છે તેમની િકાવારી  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા/નામ 

૧ ર્િશવતી મડહલાઓ હોય તવેા પડરવારોની સખં્યા  

 
 

૨ ર્િંીર રીતે લોહીની ડફકાર્િી પીડાતી હોય તેવી ર્િશવતી 
મડહલાઓની સખં્યા  

 

હા/ના  

૩ ર્િંીર રીતે લોહીની ડફકાર્િી પીડાતી હોય તેવી ર્િશવતી 
મડહલાઓના નામ 

 

હા/ના 

 

૩.૪ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો:  છેલ્લા એક વષશમા ંર્ામમા હોસ્સ્પિલ/સ્વાથ્ય સસં્િામા ંિયેલ 
પ્રસરુ્તની િકાવારી  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા/નામ 

૧ છેલ્લા એક વષશમા ંપડરવારમા ંિયેલ પ્રસરુ્તની સખં્યા   
૨ હોસ્સ્પિલ/સ્વાથ્ય સસં્િામા ં પ્રસરુ્ત ના િઈ હોય તેવા 

પડરવારોની સખં્યા  
 

૩ હોસ્સ્પિલ/સ્વાથ્ય સસં્િામા ં પ્રસરુ્ત ના િઈ હોય તેવી 
મડહલાનુ ંનામ  

 

 

૩.૫ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: છેલ્લા એક વષશમા ંજન્મ વખતે બાળકનુ ંવજન ઓછુ ંહોય તેવા 
બાળકોની િકાવારી  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા/નામ 

૧ પડરવારમા ંછેલ્લા એક વષશમા ંજન્મેલ બાળકોની સખં્યા  
૨ પડરવારમા ં છેલ્લા એક વષશમા ં ઓછા વજનમા ં જન્મલે 

બાળકોની સખં્યા 
 

૩ ઓછા વજનવાળા જન્મેલા બાળકોના નામ અને તેનુ ં
કારણ (કારણ જરૂરિી નોંધવુ)ં  
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૩.૬ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: બાળકોના રોર્-પ્રર્તક્ષણની િકાવારી (<૧ વષશ)  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા/નામ 

૧ પડરવારમા ંએક વષશિી ઓછી ઉંમરના બાળકોની સખં્યા   
૨ જેમનુ ં રોર્-પ્રર્તરક્ષણ ન િયેલ હોય તેવા બાળકોની 

સખં્યા 
 

૩ જેમનુ ંરોર્-પ્રર્તરક્ષણ ન િયેલ હોય તેવા બાળકોના નામ   
 

૩.૭ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: ઓછા િજન િાળા બાળકોની ટકાિાિી ૦-૫ વષશ)  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા/નામ 

૧ પડરવારમા ં૦-૫ વષશની ઉંમરના બાળકોની સખં્યા   
૨ જેમનુ ંવજન ઓછુ ંહોય તેવા બાળકોની સખં્યા  
૩ જેમનુ ં વજન ઓછુ ં હોય તેવા બાળકોના નામ (૦-૫ 

વષશની ઉંમરના) 
 

૩.૮ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: છેલ્લા એક િષશમા ંમતૃ્ય ુપામેલી ગભશિતી મરહલાઓની સખંયા  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા/નામ 

૧ છેલ્લા એક વષશમા ં પડરવારમા ં ર્િશવતી હોય તેવી 
મડહલાઓની સખં્યા  

 

 

૨ છેલ્લા એક વષશમા ંપડરવારમા ંર્િશવતી મડહલાઓ મતૃ્ય ુ
પામી હોય તેવી મડહલાઓની સખં્યા  

 

 

૩ છેલ્લા એક વષશમા ંપડરવારમા ંર્િશવતી મડહલાઓ મતૃ્ય ુ
પામી હોય તવેી મડહલાઓના નામ અને તેના કાિણો 
(કાિણોની નોંધ કિિી જરૂિી છે.) 
 

 

 

૩.૯ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: છેલ્લા એક િષશમા ં(< ૧ િષશના) કેટલા બાળકોના મતૃ્ય ુથયા ? 

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા/નામ 

૧ પડરવારમા ં૧ વષશિી ઓછી ઉમરના બાળકોની સખં્યા.  

 
 

૨ છેલ્લા એક વષશમા ંપડરવારમા ં૧ વષશિી ઓછી ઉમરના 
મતૃ્ય ુપામેલા બાળકોની સખં્યા.  
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૩ છેલ્લા એક વષશમા ંપડરવારમા ં૧ વષશિી ઓછી ઉમરના 

મતૃ્ય ુપામેલા બાળકો નામ અને તેમના મતૃ્યનુા કાિણો 
(કાિણોની નોંધ કિિી જરૂિી છે.) 
 

 

૩.૧૦ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: પરિિાિમા ંચેપી િોગ િાળા સભ્યોની સખંયા જેઓ જરૂિ મજુબ 
સાિિાિ લેતા હોય. 

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા/નામ 

૧ પડરવારમા ંિેપી રોર્િી પીડાતી હોય તેવી વ્યસ્ક્તઓની 
સખં્યા .  

 

 

૨ પડરવારમા ંિેપી રોર્િી પીડાતી હોય તેવી વ્યસ્ક્તઓની 
સખં્યા જેઓ જરૂિ મજુબ સાિિાિ લેતા હોય. 

 

૩ પડરવારમા ંિેપી રોર્િી પીડાતી હોય તેવી વ્યસ્ક્તઓની 
સખં્યા જેઓ જરૂિ મજુબ સાિિાિ ન લેતા હોય. 

 

૪ પડરવારમા ંિેપી રોર્િી પીડાતી હોય તેવી વ્યસ્ક્તઓના 
નામ જેઓ જરૂિ મજુબ સાિિાિ ન લેતા હોય. 

 

૪. કાયશકે્ષત્ર: સામાજજક સિુક્ષા  

૪.૧ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: ધિધિા પેન્ર્ન મેળિિા પાત્ર મરહલાઓની ટકાિાિી  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા/નામ 

૧ પડરવારમા ંર્વધવા પેંર્ન મળેવવાની લાયકાત ધરાવાતી 
મડહલાઓની સખં્યા  

 

 

૨ પડરવારમા ંર્વધવા પેંર્ન મેળવતી ર્વધવા મડહલાઓની 
સખં્યા  

 

 

૩ પડરવારમા ં ર્વધવા પેંર્ન મેળવવા લાયકાત ધરાવતી 
પરંત ુપેંર્ન ન મેળવતી મડહલાઓની સખં્યા  

 

૪ ર્વધવા પેંર્ન મેળવવા લાયકાત ધરાવતી પરંત ુપેંર્ન 
ન મેળવતી મડહલાઓના નામ  

 

 

૪.૨ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: વદૃ્ત્વ પેન્ર્ન મેળવવા પાત્ર વ્યસ્ક્તઓની િકાવારી  
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અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા/નામ 

૧ પડરવારમા ંવદૃ્ત્વ પેંર્ન મળેવવાની લાયકાત ધરાવતી 
વ્યસ્ક્તઓની સખં્યા  

 

 

૨ પડરવારમા ંવદૃ્ત્વ પેંર્ન મળેવતી વ્યસ્ક્તઓની સખં્યા  

 
 

૩ પડરવારમા ં વદૃ્ત્વ પેંર્ન મેળવવા લાયકાત ધરાવતા 
પરંત ુપેંર્ન ન મેળવતી વ્યસ્ક્તઓની સખં્યા  

 

૪ વદૃ્ત્વ પેંર્ન મેળવવા લાયકાત ધરાવતી પરંત ુપેંર્ન ન 
મેળવતી વ્યસ્ક્તઓના નામ  

 

 

૪.૩ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: અપરં્તા પેન્ર્ન મેળવવા પાત્ર વ્યસ્ક્તઓની િકાવારી  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા/નામ 

૧ પડરવારમા ં અપરં્તા પેંર્ન મેળવવાની લાયકાત 
ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓની સખં્યા  

 

 

૨ પડરવારમા ંઅપરં્તા પેંર્ન મેળવતી વ્યસ્ક્તઓની સખં્યા  

 
 

૩ પડરવારમા ંઅપરં્તા પેંર્ન મેળવવા લાયકાત ધરાવતા 
પરંત ુપેંર્ન ન મેળવતી વ્યસ્ક્તઓની સખં્યા  

 

૪ અપરં્તા પેંર્ન મેળવવા લાયકાત ધરાવતી પરંત ુપેંર્ન 
ન મેળવતી વ્યસ્ક્તઓના નામ  

 

 

૫. કાયશકે્ષત્ર: ગ્રામીણ માર્ો અને ગહૃ ર્નમાશણ  

૫.૩ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: કાિા/અસરુચક્ષત મકાનોમા ંરહતેા પડરવારોની િકાવારી  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા/નામ 

૧ શુ ંપડરવાર કાિા/અસરુચક્ષત મકાનમા રહ ેછે?  

 
હા/ના 

૨ શુ ંપડરવારને PMAY-G હઠેળ મકાન મળવાપાત્ર છે?  
 

હા/ના 

૩ શુ ંપડરવારને PMAY-G હઠેળ મકાન ફાળવવામા ંઆવલે 
છે?  

હા/ના 
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૪ જો એવ ુ હોય તો PMAY-G હઠેળ મકાન ફાળવવા માિે 
પડરવારના સભ્યોના નામ 

 

 

૬. કાયશકે્ષત્ર: વીજળી અને સ્વચ્છ બળતણ  

૬.૨ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: વીજળી જોડાણ ધરાવતા પડરવારોની િકાવારી  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા/નામ 

૧ શુ ંમકાનમા વીજળી જોડાણ છે?  

 
હા/ના 

૨ જો ના તો, શુ ંપડરવાર SAUBHAGYA યોજના હઠેળ વીજળી 
જોડાણ મેળવવાપાત્ર છે?  
 

હા/ના 

૩ જો હા તો, SAUBHAGYA યોજના હઠેળ વીજળી જોડાણ 
મેળવવાપાત્ર પડરવારના સભ્યોના નામ  

 

 

૬.૩ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: ઓછામા ંઓછો એક LED બલ્બનો ઉપયોર્ કરતા પડરવારોની 
િકાવારી  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા/નામ 

૧ શુ ંમકાનમા વીજળી જોડાણ છે?  

 
હા/ના 

૨ શુ ંમકાનમા ંઓછામા ંઓછો એક LED બલ્બનો ઉપયોર્ 
િાય છે?  

હા/ના 

૩ જો ના તો, LED બલ્બ આપવા માિે પડરવારના સભ્યનુ ં
નામ  

 

 

૬.૪ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: ગેસ જોડાણ ધિાિતા પડરવારોની િકાવારી  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા/નામ 

૧ શુ ંપડરવાર સ્વચ્છ બળતણનો ઉપયોર્ કરે છે?  

 
હા/ના 

૨ જો ના તો, શુ ંપડરવર UJJAWALA યોજના હઠેળ ર્સે 
જોડાણ મેળવવા પાત્ર છે?  

હા/ના 

૩ જો હા તો, જેને UJJAWALA યોજના હઠેળ ર્ેસ જોડાણ 
આપવાનુ ંછે તેવા પડરવારના સભ્યનુ ંનામ. 
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૭. કાયશકે્ષત્ર: કૃર્ષ પદ્ર્ત્ત 

૭.૧ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: સોઇલ હલે્િ કાડશ મેળવવા પાત્રતા ધરાવતા ખેરુ્તોની િકાવારી  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા/નામ 

૧ શુ ંપડરવાર ખેતી કરે છે?  હા/ના 
૨ જો પડરવાર સોઇલ હલે્િ કાડશ મેળવવા પાત્રતા ધરાવે છે?  

 
હા/ના 

૩ શુ ંપડરવારને સોઇલ હલે્િ કાડશ આપવામા ંઆવેલ છે? હા/ના 
૪ જો એવ ુહોય તો સોઇલ હલે્િ કાડશ પરૂો પાડવાનો હોય 

તેવા પડરવારના સભ્યનુ ંનામ  
 

 

૭.૨ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: સેંડદ્રય ખાતરનો ઉપયોર્ ખેતીમા ંકરવામા ંઆવતો હોય તેની 
િકાવારી   

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા/નામ 

૧ શુ ંપડરવાર ખેતી કરે છે?  હા/ના 
૨ શુ ંપડરવાર ખેતીમા ંસેંડદ્રય ખાતરનો ઉપયોર્ કરે છે?  

 
હા/ના 

૩ જો ના તો, સેંડદ્રય ખાતરનો ખેતીમા ં ઉપયોર્ કરવા 
પડરવાર તૈયાર છે?  

હા/ના 

૪ જો હા તો, ખેતીમા ં સેંડદ્રય ખાતરનો ઉપયોર્ કરવા 
ઇચ્છતા હોય તેવા પડરવારના સભ્યનુ ંનામ  

 

 

૭.૩ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: એક્ષ્િેંિ વોિરર્ેડ મેનેજમેંિ પદ્ર્ત્ત અપનાવનારની િકાવારી 

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા/નામ 

૧ શુ ંપડરવાર ખેતી કરે છે?  હા/ના 
૨ શુ ંપડરવારે ખેતી મા ંએક્ષ્િેંિ વોિરર્ેડ મેનેજમેંિ પદ્ર્ત્ત 

અપનાવી છે?  
 

હા/ના 

૩ જો ના તો, શુ ંપડરવાર એક્ષ્િેંિ વોિરર્ેડ મેનેજમેંિ  પદ્ર્ત્ત 
અપનાવવ ખેતીમા ંઅપનાવવા તૈયાર છે?  

હા/ના 
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૪ જો હા તો, ખતેીમા ંએક્ષ્િેંિ વોિરર્ેડ મેનેજમેંિ પદ્ર્ત્તનો 
ઉપયોર્ કરવા ઇચ્છતા હોય તેવા પડરવારના સભ્યનુ ં
નામ  

 

 

 

૮. કાયશકે્ષત્ર: નાણાકીય સમાવેર્/વ્યવસ્િા:  

૮.૧ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: ર્ામની વસ્તીમા ંઆધાર કાડશ ધરાવતા (>૫ વષશ) લોકોની 
િકાવારી  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા/નામ 

૧ પડરવારમા ંસભ્યોની સખં્યા (>૫ વષશ)  
૨ પડરવારમા ં આધારકાડશ ધરાવતા સભ્યો(>૫ વષશ)ની 

સખં્યા 
 

૩ પડરવારમા ં આધારકાડશ ન ધરાવતા સભ્યો(>૫ વષશ)ની 
સખં્યા 

 

૪ પડરવારમા ં આધારકાડશ ન ધરાવતા સભ્યો(>૫ વષશ)ના 
નામ 

 

 

૮.૨ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: બેંક/પોસ્િ ઓફીસમા ંખાતા ધરાવતા હોય તવેા પડરવારોની 
િકાવારી  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા/નામ 

૧ પડરવારમા ં (અઢાર વષશિી ઉપરના) સભ્યોની સખં્યા 
જેઓ બેંક/પોસ્િ ઓફીસમા ંખાત ુ ંધરાવવા પાત્ર હોય  

 

૨ બેંક/પોસ્િ ઓફીસમા ંખાત ુ ંધરાવતા સભ્યોની સખં્યા  
૩ બેંક/પોસ્િ ઓફીસમા ંપાત્રતા ધરાવતા હોવા છતા ંખાત ુ ં

ન ધરાવતા સભ્યોની સખં્યા 
 

૪ પડરવારના બેંક/પોસ્િ ઓફીસમા ંખાત ુ ંધરાવવા લાયકાત 
ધરાવતા પરંત ુખાત ુ ંન ધરાવતા સભ્યોના નામ 

 

 

૮.૩ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: પ્રધાનમતં્રી સરુક્ષા બીમા યોજના (PMSBY) હઠેળ પાત્રતા ધરાવતા 
અને આવરી લવેાયેલ વ્યસ્ક્તઓની િકાવારી  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા/નામ 
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૧ પડરવારમા ં પ્રધાનમતં્રી સરુક્ષા બીમા યોજના (PMSBY) 

હઠેળ પાત્રતા ધરાવતા (૧૮ િી ૫૦ વષશ), અને આવરી 
લેવાયેલ વ્યસ્ક્તઓની સખં્યા 

 

૨ પડરવારમા ં પ્રધાનમતં્રી સરુક્ષા બીમા યોજના (PMSBY) 

હઠેળ પાત્રતા ધરાવતા (૧૮ િી ૫૦ વષશ), અને આવરી 
ન લેવાયેલ વ્યસ્ક્તઓની સખં્યા 

 

૩ પડરવારમા ં પ્રધાનમતં્રી સરુક્ષા બીમા યોજના (PMSBY) 

હઠેળ પાત્રતા ધરાવતા (૧૮ િી ૫૦ વષશ), અને આવરી 
ન લેવાયેલ વ્યસ્ક્તઓના નામ  

 

 

૮.૪ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: પ્રધાનમતં્રી જીવન જ્યોર્ત બીમા યોજના (PMJJBY) હઠેળ પાત્રતા 
ધરાવતા અને આવરી લેવાયેલ વ્યસ્ક્તઓની િકાવારી  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા/નામ 

૧ પડરવારમા ં પ્રધાનમતં્રી જીવન જ્યોર્ત બીમા યોજના 
(PMJJBY) હઠેળ પાત્રતા ધરાવતા (૧૮ િી ૫૦ વષશ), અન ે
આવરી લેવાયેલ વ્યસ્ક્તઓની સખં્યા 

 

૨ પડરવારમા ં પ્રધાનમતં્રી જીવન જ્યોર્ત બીમા યોજના 
(PMJJBY) હઠેળ પાત્રતા ધરાવતા (૧૮ િી ૫૦ વષશ), અન ે
આવરી ન લેવાયેલ વ્યસ્ક્તઓની સખં્યા 

 

૩ પડરવારમા ં પ્રધાનમતં્રી જીવન જ્યોર્ત બીમા યોજના 
(PMJJBY) હઠેળ પાત્રતા ધરાવતા (૧૮ િી ૫૦ વષશ), અન ે
આવરી ન લેવાયેલ વ્યસ્ક્તઓના નામ  

 

 

૮. કાયશકે્ષત્ર: ડીજીિાઈઝેર્ન  

૮.૧ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: ડીજીિલી ર્ર્ચક્ષત હોય તેવી વ્યસ્ક્તઓની િકાવારી  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા/નામ 

૧ PMGDISHA હઠેળ તાલીમ મળેવવા પાત્રતા ધરાવતા (૧૪ 
િી ૬૦ વષશ) પડરવારના સભ્યોની સખં્યા 

 

૨ પડરવારમા ં ડીજીિલી ર્ર્ચક્ષત હોય તેવી વ્યસ્ક્તઓની 
સખં્યા 

 

૩ PMGDISHA હઠેળ તાલીમ આપવા પાત્રતા ધરાવતા (૧૪ 
િી ૬૦ વષશ) પડરવારના સભ્યોની સખં્યા 
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૪ PMGDISHA હઠેળ તાલીમ આપવા પાત્રતા ધરાવતા (૧૪ 
િી ૬૦ વષશ) પડરવારના સભ્યોની નામ 

 

 

૧૦. કાયશકે્ષત્ર: રોજર્ાર અને કુર્ળતા ર્વકાસ   

૧૦.૧ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: કુર્ળતા ર્વકાસ હઠેળ તાલીમ મેળવી રહલેા યવુાનોની િકાવારી 

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા/નામ 

૧ પડરવારમા ંએવા યવુાનોની સખં્યા જેઓ કુર્ળતા ર્વકાસ 
હઠેળ તાલીમ મળેવવા પાત્ર હોય  

 

૨ પડરવારમા ંએવા યવુાનોની સખં્યા જેઓ કુર્ળતા ર્વકાસ 
હઠેળ તાલીમ આપવામા ંઆવેલ હોય 

 

૩ PMGDISHA યોજના હઠેળ તાલીમ આપવાની િતી હોય 
તેવા પડરવારના સભ્યોની સખં્યા  

 

૪ PMGDISHA યોજના હઠેળ તાલીમ આપવાની િતી હોય 
તેવા પડરવારના સભ્યોની નામ  
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૧૦.૨ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: બેંક સાિે જોડયેલ લોન મળેવવા પાત્રતા ધરાવતા યવુાનોની 
િકાવારી   

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા/નામ 

૧ પડરવારમા ં બેંક સાિે જોડયેલ લોન મળેવવા પાત્રતા 
ધરાવતા યવુાનોની સખં્યા 

 

૨ પડરવારમા ં બેંક સાિે જોડયેલ લોન મળેવવા પાત્રતા 
ધરાવતા યવુાનોની જેઓ લોન મેળવી ર્ક્યા છે તઓેની 
સખં્યા  

 

૩ પડરવારમા ં બેંક સાિે જોડયેલ લોન મળેવવા પાત્રતા 
ધરાવતા યવુાનોની જેઓ હજી પણ લોન મેળવવા 
ઇચ્છતા હોય તેમની સખં્યા 

 

૪ પડરવારમા ં બેંક સાિે જોડયેલ લોન મળેવવા પાત્રતા 
ધરાવતા યવુાનોની જેઓ લોન મેળવવા ઇચ્છતા હોય 
તેમની સખં્યા 

 

 

૧૦.૩ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: પડરવારની ઓછામા ંઓછી એક વ્યસ્ક્ત SHG ની સભ્ય હોય 
તેવા પડરવારોની િકાવારી  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા/નામ 

૧ શુ ંપડરવારની કોઇ વ્યસ્ક્ત SHG નો સભ્ય છે   
૨ જો નહીં તો, એવા સભ્યોની સખં્યા જેઓ SHG ના સભ્ય 

બનવા ઇચ્છતા હોય  
 

૩ એવા સભ્યોના નામ જેઓ SHG ના સભ્ય બનવા ઇચ્છતા 
હોય 
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જરૂરિયાતનુ ંમલુ્યાકંન 

નમનૂો-૩બી:-લાભાથી લક્ષી પહલે અને જરૂરિયાતો પિૂી કિાશકાિિાના એક્ર્ન પ્લાન માટે 
પારિિારિક ડાટાનુ ંએકધત્રકિણ  

અનકુ્રમ ધિગતો નામ LGD કોડ 

૧ ગામ:   

૨  ગ્રામ પચંાયત   

૩  બ્લોક    

૪ જીલ્લો   

૫ િાજ્ય   

 

૧. કાયશ કે્ષત્ર: પીિાનુ ંપાણી અને સ્િચ્છતા 

૧.૩ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: પરિિાિમા ંપોતાના જાજરૂ (IHHLs) હોય તેિા પરિિાિોની 
ટકાિાિી  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા 
૧. શુ ંબધા પડરવારમા ંપોતાના જાજરૂ (IHHLs) છે?  હા/ના 
૨. SBM-G હઠેળ પોતાના જાજરૂ (IHHL) માટે પાત્ર છે?  
૩. પોતાના જાજરૂ (IHHL) માટે પાત્ર હોય અને પોતાના 

જાજરૂ ધિાિતા હોય તેિા પરિિાિોની સખંયા. 
 

૪. પોતાના જાજરૂ (IHHL) માટે પાત્ર હોય અને પોતાના 
જાજરૂ ન ધિાિતા હોય તેિા પરિિાિોની સખંયા. 

 

ઓળખિામા ંઆિેલા પરિિાિો /લાભાથીઓની સખંયા,અને આયોજન કિિામા ંઆિેલ પહલે : 

અનકુ્રમ  લાભાથીઓની ધિગત પહલેની ધિગતો  

 લાભાથીઓની કક્ષા 
(અનસુભૂચત જાધત 

/અનસુભૂચત 
જનજાધત/અન્ય) 

ઘિ 
નબંિ 

ઘિના 
િડાનુ ં
નામ 

લાભાથીનુ ં
નામ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧      

૨      

૧. કાયશ કે્ષત્ર: ધર્ક્ષણ  
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૨.૧ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: (૬ િી ૧૦ વષશ) ની ઉંમરના પ્રાિર્મક ર્ાળાએ જતા બાળકો, 
છોકરા અને છોકરી બનંેની િકાવારી  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા 
૧. ર્ામમા ં(૬ િી ૧૦ વષશ) ની ઉંમરના બાળકો, છોકરા અને 

છોકરી બનંેની સખં્યા 
 

૨. ર્ામમા ં(૬ િી ૧૦ વષશ) ની ઉંમરના પ્રાિર્મક ર્ાળાએ 
જતા બાળકો, છોકરા અને છોકરી બનંેની સખં્યા 

 

૩. ર્ામમા ં(૬ િી ૧૦ વષશ) ની ઉંમરના પ્રાિર્મક ર્ાળાએ 
ન જતા બાળકો, છોકરા અન ેછોકરી બનંેની સખં્યા 

 

 

ઓળખિામા ંઆિેલા પરિિાિો /લાભાથીઓની સખંયા,અને આયોજન કિિામા ંઆિેલ પહલે : 

અનકુ્રમ  લાભાથીઓની ધિગત પહલેની ધિગતો  

 લાભાથીઓની કક્ષા 
(અનસુભૂચત જાધત 

/અનસુભૂચત 
જનજાધત/અન્ય) 

ઘિ 
નબંિ 

ઘિના 
િડાનુ ં
નામ 

લાભાથીનુ ં
નામ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧      

૨      

 

૨.૨ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: (૧૧ િી ૧૩ વષશ) ની ઉંમરના માધ્યર્મક ર્ાળાએ જતા બાળકો, 
છોકરા અને છોકરી બનંેની િકાવારી  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા 
૧. ર્ામમા ં (૧૧ િી ૧૩ વષશ) ની ઉંમરના બાળકો, છોકરા 

અને છોકરી બનંેની સખં્યા 
 

૨. ર્ામમા ં(૧૧ િી ૧૩ વષશ) ની ઉંમરના માધ્યર્મક ર્ાળાએ 
જતા બાળકો, છોકરા અને છોકરી બનંેની સખં્યા 

 

૩. ર્ામમા ં(૧૧ િી ૧૩ વષશ) ની ઉંમરના માધ્યર્મક ર્ાળાએ 
ન જતા બાળકો, છોકરા અન ેછોકરી બનંેની સખં્યા 

 

ઓળખિામા ંઆિેલા પરિિાિો /લાભાથીઓની સખંયા,અને આયોજન કિિામા ંઆિેલ પહલે : 

અનકુ્રમ  લાભાથીઓની ધિગત પહલેની ધિગતો  
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 લાભાથીઓની કક્ષા 
(અનસુભૂચત જાધત 

/અનસુભૂચત 
જનજાધત/અન્ય) 

ઘિ 
નબંિ 

ઘિના 
િડાનુ ં
નામ 

લાભાથીનુ ં
નામ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧      

૨      

 

૨.૩ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: (૧૪ િી ૧૫ વષશ) ની ઉંમરના માધ્યર્મક/સેકંડરી ર્ાળાએ જતા 
બાળકો, છોકરા અને છોકરી બનંેની િકાવારી  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા 
૧. ર્ામમા ં (૧૪ િી ૧૫ વષશ) ની ઉંમરના બાળકો, છોકરા 

અને છોકરી બનંેની સખં્યા 
 

૨. ર્ામમા ં(૧૪ િી ૧૫ વષશ) ની ઉંમરના માધ્યર્મક/સેકંડરી 
ર્ાળાએ જતા બાળકો, છોકરા અને છોકરી બનંેની સખં્યા 

 

૩. ર્ામમા ં(૧૪ િી ૧૫ વષશ) ની ઉંમરના માધ્યર્મક/સેકંડરી 
ર્ાળાએ ન જતા બાળકો, છોકરા અને છોકરી બનંેની સખં્યા 

 

 

ઓળખિામા ંઆિેલા પરિિાિો /લાભાથીઓની સખંયા,અને આયોજન કિિામા ંઆિેલ પહલે : 

અનકુ્રમ  લાભાથીઓની ધિગત પહલેની ધિગતો  

 લાભાથીઓની કક્ષા 
(અનસુભૂચત જાધત 

/અનસુભૂચત 
જનજાધત/અન્ય) 

ઘિ 
નબંિ 

ઘિના 
િડાનુ ં
નામ 

લાભાથીનુ ં
નામ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧      

૨      

 

૨.૪ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: (૧૬ િી ૧૭ વષશ) ની ઉંમરના ઉચ્િ માધ્યર્મક ર્ાળાએ જતા 
બાળકો, છોકરા અને છોકરી બનંેની િકાવારી  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા 
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૧. ર્ામમા ં (૧૬ િી ૧૭ વષશ) ની ઉંમરના બાળકો, છોકરા 
અને છોકરી બનંેની સખં્યા 

 

૨. ર્ામમા ં(૧૬ િી ૧૭ વષશ) ની ઉંમરના ઉચ્િ માધ્યર્મક 
ર્ાળાએ જતા બાળકો, છોકરા અને છોકરી બનંેની સખં્યા 

 

૩. ર્ામમા ં(૧૬ િી ૧૭ વષશ) ની ઉંમરના ઉચ્િ માધ્યર્મક 
ર્ાળાએ ન જતા બાળકો, છોકરા અને છોકરી બનંેની સખં્યા 

 

 

ઓળખિામા ંઆિેલા પરિિાિો /લાભાથીઓની સખંયા,અને આયોજન કિિામા ંઆિેલ પહલે : 

અનકુ્રમ  લાભાથીઓની ધિગત પહલેની ધિગતો  

 લાભાથીઓની કક્ષા 
(અનસુભૂચત જાધત 

/અનસુભૂચત 
જનજાધત/અન્ય) 

ઘિ 
નબંિ 

ઘિના 
િડાનુ ં
નામ 

લાભાથીનુ ં
નામ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧      

૨      

 

૨.૫ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: (૧૮ િી ૨૩ વષશ) ની ઉંમરના ઉચ્િ માધ્યર્મક પછીનુ ંર્ર્ક્ષણ 
લેતા બાળકો, છોકરા અને છોકરી બનંેની િકાવારી  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા 
૧. ર્ામમા ં (૧૮ િી ૨૩ વષશ) ની ઉંમરના બાળકો, છોકરા 

અને છોકરી બનંેની સખં્યા 
 

૨. ર્ામમા ં(૧૮ િી ૨૩ વષશ) ની ઉંમરના ઉચ્િ માધ્યર્મક 
પછીનુ ં ર્ર્ક્ષણ લેતા બાળકો, છોકરા અને છોકરી બનંેની 
સખં્યા 

 

૩. ર્ામમા ં(૧૮ િી ૨૩ વષશ) ની ઉંમરના ઉચ્િ માધ્યર્મક 
પછીનુ ં ર્ર્ક્ષણ લેતા બાળકો, છોકરા અને છોકરી બનંેની 
સખં્યા 

 

 

ઓળખિામા ંઆિેલા પરિિાિો /લાભાથીઓની સખંયા,અને આયોજન કિિામા ંઆિેલ પહલે : 

અનકુ્રમ  લાભાથીઓની ધિગત પહલેની ધિગતો  
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 લાભાથીઓની કક્ષા 
(અનસુભૂચત જાધત 

/અનસુભૂચત 
જનજાધત/અન્ય) 

ઘિ 
નબંિ 

ઘિના 
િડાનુ ં
નામ 

લાભાથીનુ ં
નામ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧      

૨      

 

૨.૬ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: (ર્ાળાએ જતા અને ર્ર્ટયવરૃ્ત્ત મેળવવા પાત્ર બાળકોમાિંી) 
મેડરક પવેૂની ર્ર્ટયવરૃ્ત્ત મેળવતા અનસુચૂિત જાર્તના બાળકોની િકાવારી  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા 
૧. ર્ામમા ં ર્ાળાએ જતા અને ર્ર્ટયવરૃ્ત્ત મેળવવા પાત્ર 

અનસુચૂિત જાર્તના બાળકોની સખં્યા 
 

૨. ઉપર ૧ પૈકી પ્રી-મેડરક ર્ર્ટયવરૃ્ત્ત મેળવતા અનસુચૂિત 
જાર્તના બાળકોની સખં્યા 

 

૩. ઉપર ૧ પૈકી પ્રી-મેડરક ર્ર્ટયવરૃ્ત્ત નહીં મેળવતા 
અનસુચૂિત જાર્તના બાળકોની સખં્યા 

 

 

ઓળખિામા ંઆિેલા પરિિાિો /લાભાથીઓની સખંયા,અને આયોજન કિિામા ંઆિેલ પહલે : 

અનકુ્રમ  લાભાથીઓની ધિગત પહલેની ધિગતો  

 લાભાથીઓની કક્ષા 
(અનસુભૂચત જાધત 

/અનસુભૂચત 
જનજાધત/અન્ય) 

ઘિ 
નબંિ 

ઘિના 
િડાનુ ં
નામ 

લાભાથીનુ ં
નામ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧      

૨      

 

૨.૬ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: (ર્ાળાએ જતા અને ર્ર્ટયવરૃ્ત્ત મેળવવા પાત્ર બાળકોમાિંી) 
પોસ્િ-મેડરક ર્ર્ટયવરૃ્ત્ત મેળવતા અનસુચૂિત જાર્તના બાળકોની િકાવારી  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા 
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૧. ર્ામમા ંપોસ્િ-મેડરક ર્ર્ટયવરૃ્ત્ત મેળવવા પાત્ર અનસુચૂિત 
જાર્તના બાળકોની સખં્યા 

 

૨. ઉપર ૧ પૈકી પોસ્િ-મેડરક ર્ર્ટયવરૃ્ત્ત મેળવતા અનસુચૂિત 
જાર્તના બાળકોની સખં્યા 

 

૩. ઉપર ૧ પૈકી પોસ્િ-મેડરક ર્ર્ટયવરૃ્ત્ત નહીં મેળવતા 
અનસુચૂિત જાર્તના બાળકોની સખં્યા 

 

 

ઓળખિામા ંઆિેલા પરિિાિો /લાભાથીઓની સખંયા,અને આયોજન કિિામા ંઆિેલ પહલે : 

અનકુ્રમ  લાભાથીઓની ધિગત પહલેની ધિગતો  

 લાભાથીઓની કક્ષા 
(અનસુભૂચત જાધત 

/અનસુભૂચત 
જનજાધત/અન્ય) 

ઘિ 
નબંિ 

ઘિના 
િડાનુ ં
નામ 

લાભાથીનુ ં
નામ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧      

૨      

 

 

૩. કાયશ કે્ષત્ર: આરોગ્ય અને પોષણ  

૩.૧ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: કોઇપણ આરોગ્ય સરુક્ષા યોજના હઠેળ આવરી લેવાયેલ પાત્રતા 
ધરાવતા પડરવારોની િકાવારી.  

 

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા 
૧. કોઇપણ આરોગ્ય સરુક્ષા યોજના હઠેળ આવરી લેવા માિે 

પાત્રતા ધરાવતા પડરવારોની સખં્યા  
 

૨. કોઇપણ આરોગ્ય સરુક્ષા યોજના હઠેળ આવરી લેવાયલે 
પાત્રતા ધરાવતા પડરવારોની સખં્યા 

 

૩. કોઇપણ આરોગ્ય સરુક્ષા યોજના હઠેળ આવરી નહીં 
લેવાયેલ પાત્રતા ધરાવતા પડરવારોની સખં્યા 

 

 

ઓળખિામા ંઆિેલા પરિિાિો /લાભાથીઓની સખંયા,અને આયોજન કિિામા ંઆિેલ પહલે : 
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અનકુ્રમ  લાભાથીઓની ધિગત પહલેની ધિગતો  

 લાભાથીઓની કક્ષા 
(અનસુભૂચત જાધત 

/અનસુભૂચત 
જનજાધત/અન્ય) 

ઘિ 
નબંિ 

ઘિના 
િડાનુ ં
નામ 

લાભાથીનુ ં
નામ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧      

૨      

 

૩.૩ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: ર્િંીર રીતે લોહીની ડફકાર્ ધરાવતી ર્િશવતી મડહલાઓની 
િકાવારી 

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા 
૧. ર્ામમા ંર્િશવતી મડહલાઓની સખં્યા   
૨. ર્િંીર રીતે લોહીની ડફકાર્ ધરાવતી ર્િશવતી 

મડહલાઓની સખં્યા 
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ઓળખિામા ંઆિેલા પરિિાિો /લાભાથીઓની સખંયા,અને આયોજન કિિામા ંઆિેલ પહલે : 

અનકુ્રમ  લાભાથીઓની ધિગત પહલેની ધિગતો  

 લાભાથીઓની કક્ષા 
(અનસુભૂચત જાધત 

/અનસુભૂચત 
જનજાધત/અન્ય) 

ઘિ 
નબંિ 

ઘિના 
િડાનુ ં
નામ 

લાભાથીનુ ં
નામ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧      

૨      

 

૩.૪ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: ર્ામમા ંસસં્િાકીય પ્રસરુ્તની િકાવારી  

અનકુ્રમ ધિગતો ચબન-સસં્િાકીય 
પ્રસરુ્તન કારણો  

               હાલની 
ક્સ્થધત/સખંયા 

૧. ર્ામમા ં છેલ્લા એક વષશમા ં િયેલ 
પ્રસરુ્તની સખં્યા  

  

૨. ર્ામમા ં છેલ્લા એક વષશમા ં િયેલ 
ચબન-સસં્િાકીય પ્રસરુ્તની સખં્યા 

  

 

ઓળખિામા ંઆિેલા પરિિાિો /લાભાથીઓની સખંયા,અને આયોજન કિિામા ંઆિેલ પહલે : 

અનકુ્રમ  લાભાથીઓની ધિગત પહલેની ધિગતો  

 લાભાથીઓની કક્ષા 
(અનસુભૂચત જાધત 

/અનસુભૂચત 
જનજાધત/અન્ય) 

ઘિ 
નબંિ 

ઘિના 
િડાનુ ં
નામ 

લાભાથીનુ ં
નામ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧      

૨      
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૩.૫ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: છેલ્લા એક વષશમા ંજન્મ વખત ેઓછુ વજન ધરાવતા 
બાળકોની િકાવારી  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા 
૧. ર્ામમા ંછેલ્લા એક વષશમા ંજન્મ િયેલ બાળકોની સખં્યા   
૨. ર્ામમા ંછેલ્લા એક વષશમા ંઓછા વજનના જન્મ િયલે 

બાળકોની સખં્યા 
 

 

ઓળખિામા ંઆિેલા પરિિાિો /લાભાથીઓની સખંયા,અને આયોજન કિિામા ંઆિેલ પહલે : 

અનકુ્રમ  લાભાથીઓની ધિગત  પહલેની 
ધિગતો   લાભાથીઓની 

કક્ષા 
(અનસુભૂચત જાધત 

/અનસુભૂચત 
જનજાધત/અન્ય) 

ઘિ 
નબંિ 

ઘિના 
િડાનુ ં
નામ 

લાભાથીનુ ં
નામ 

જન્મ 
િખતે 
ઓછુ 
િજન 
હોિાના 
કાિણો  

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫)  (૬) 
૧       

૨       

 

૩.૬ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: બાળકોનુ ંસપંણૂશ િસીકિણ કિિામા ંઆવ્યુ ંહોય તેની િકાવારી 
(<૧ વષશ)  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા 
૧. ર્ામમા ંએક વષશિી ઓછી ઉંમરના બાળકોની સખં્યા   
૨. ર્ામમા ં એક વષશિી ઓછી ઉંમરના બાળકોનુ ં સપંણૂશ 

રસીકરણ ન િય ુહોય તેવા બાળકોની સખં્યા  
 

 

ઓળખિામા ંઆિેલા પરિિાિો /લાભાથીઓની સખંયા,અને આયોજન કિિામા ંઆિેલ પહલે : 

અનકુ્રમ  લાભાથીઓની ધિગત પહલેની ધિગતો  
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 લાભાથીઓની કક્ષા 
(અનસુભૂચત જાધત 

/અનસુભૂચત 
જનજાધત/અન્ય) 

ઘિ 
નબંિ 

ઘિના 
િડાનુ ં
નામ 

લાભાથીનુ ં
નામ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧      

૨      

 

૩.૭ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: ર્ામમા ંઓછા વજનના બાળકો (૦ િી ૫ વષશ) ની િકાવારી  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા 
૧. ર્ામમા ં(૦ િી ૫ વષશ) ના બાળકોની સખં્યા   
૨. ર્ામમા ં (૦ િી ૫ વષશ) ના ઓછા વજનના બાળકોની 

સખં્યા 
 

 

ઓળખિામા ંઆિેલા પરિિાિો /લાભાથીઓની સખંયા,અને આયોજન કિિામા ંઆિેલ પહલે : 

અનકુ્રમ  લાભાથીઓની ધિગત પહલેની ધિગતો  

 લાભાથીઓની કક્ષા 
(અનસુભૂચત જાધત 

/અનસુભૂચત 
જનજાધત/અન્ય) 

ઘિ 
નબંિ 

ઘિના 
િડાનુ ં
નામ 

લાભાથીનુ ં
નામ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧      

૨      

 

૩.૮ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: છેલ્લા એક વષશમા ંકેિલી ર્િશવતી મડહલાઓનુ ંમતૃ્ય ુિય?ુ  

અનકુ્રમ ધિગતો  હાલની ક્સ્થધત/સખંયા 
૧. છેલ્લા એક વષશમા ં ર્ામમા ં ર્િશવતી 

મડહલાઓની સખં્યા  
  

૨. છેલ્લા એક વષશમા ંર્ામમા ંમતૃ્ય ુપામેલી 
ર્િશવતી મડહલાઓની સખં્યા  
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ઓળખિામા ંઆિેલા પરિિાિો /લાભાથીઓની સખંયા,અને આયોજન કિિામા ંઆિેલ પહલે : 

અનકુ્રમ  લાભાથીઓની ધિગત  પહલેની 
ધિગતો   લાભાથીઓની 

કક્ષા 
(અનસુભૂચત જાધત 

/અનસુભૂચત 
જનજાધત/અન્ય) 

ઘિ 
નબંિ 

ઘિના 
િડાનુ ં
નામ 

લાભાથીનુ ં
નામ 

મતૃ્યનુા 
કાિણો 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫)  (૬) 
૧       

૨       

 

૩.૯ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: છેલ્લા એક વષશમા ંકેિલા બાળકોનુ ં(<૧ વષશ) મતૃ્ય ુિય?ુ  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા 
૧. ર્ામમા ં છેલ્લા એક વષશમા,ં એક વષશિી ઓછી ઉંમરના 

બાળકોની સખં્યા  
 

૨. છેલ્લા એક વષશમા,ં એક વષશિી ઓછી ઉંમરના કેિલા 
બાળકોનુ ંમતૃ્ય ુિય?ુ 

 

 

ઓળખિામા ંઆિેલા પરિિાિો /લાભાથીઓની સખંયા,અને આયોજન કિિામા ંઆિેલ પહલે : 

અનકુ્રમ  લાભાથીઓની ધિગત  પહલેની 
ધિગતો   લાભાથીઓની 

કક્ષા 
(અનસુભૂચત જાધત 

/અનસુભૂચત 
જનજાધત/અન્ય) 

ઘિ 
નબંિ 

ઘિના 
િડાનુ ં
નામ 

લાભાથીનુ ં
નામ 

મતૃ્યનુા 
કાિણો 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫)  (૬) 
૧       

૨       
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૩.૧૦ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: િપેી રોર્િી પીડાતી અને જરૂરી ઈલાજ કરાવતી વ્યસ્ક્તઓની 
િકાવારી.  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા 
૧. ર્ામમા ંિેપી રોર્િી પીડાતી વ્યસ્ક્તઓની સખં્યા  
૨. િેપી રોર્િી પીડાતી અને જરૂરી ઈલાજ કરાવતી 

વ્યસ્ક્તઓની સખં્યા.  
 

૩. િેપી રોર્િી પીડાતી અને જરૂરી ઈલાજ નહીં કરાવતી 
વ્યસ્ક્તઓની સખં્યા. 

 

 

ઓળખિામા ંઆિેલા પરિિાિો /લાભાથીઓની સખંયા,અને આયોજન કિિામા ંઆિેલ પહલે : 

અનકુ્રમ  લાભાથીઓની ધિગત પહલેની ધિગતો  

 લાભાથીઓની કક્ષા 
(અનસુભૂચત જાધત 

/અનસુભૂચત 
જનજાધત/અન્ય) 

ઘિ 
નબંિ 

ઘિના 
િડાનુ ં
નામ 

લાભાથીનુ ં
નામ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧      

૨      

 

 

૩.૧૦ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: િપેી રોર્િી પીડાતી અને જરૂરી ઈલાજ કરાવતી વ્યસ્ક્તઓની 
િકાવારી.  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા 
૧. ર્ામમા ંિેપી રોર્િી પીડાતી વ્યસ્ક્તઓની સખં્યા  
૨. િેપી રોર્િી પીડાતી અને જરૂરી ઈલાજ કરાવતી 

વ્યસ્ક્તઓની સખં્યા.  
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૩. િેપી રોર્િી પીડાતી અને જરૂરી ઈલાજ નહીં કરાવતી 
વ્યસ્ક્તઓની સખં્યા. 

 

 

ઓળખિામા ંઆિેલા પરિિાિો /લાભાથીઓની સખંયા,અને આયોજન કિિામા ંઆિેલ પહલે : 

અનકુ્રમ  લાભાથીઓની ધિગત પહલેની ધિગતો  

 લાભાથીઓની કક્ષા 
(અનસુભૂચત જાધત 

/અનસુભૂચત 
જનજાધત/અન્ય) 

ઘિ 
નબંિ 

ઘિના 
િડાનુ ં
નામ 

લાભાથીનુ ં
નામ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧      

૨      

 

 

૪. કાયશ કે્ષત્ર: સામાજજક સરુક્ષા  

૪.૧ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: ર્વધવા પેંર્ન મેળવવા માિે પાત્રતા ધરાવતી મડહલાઓની 
િકાવારી  

 

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા 
૧. ર્ામમા ં ર્વધવા પેંર્ન મળેવવા માિે પાત્રતા ધરાવતી 

મડહલાઓની સખં્યા 
 

૨. ર્ામમા ં ર્વધવા પેંર્ન મળેવવા માિે પાત્રતા ધરાવતી 
અને પેંર્ન મળેવતી મડહલાઓની સખં્યા 

 

૩. ર્ામમા ં ર્વધવા પેંર્ન મળેવવા માિે પાત્રતા ધરાવતી 
અને પેંર્ન નહીં મળેવતી મડહલાઓની સખં્યા 

 

 

ઓળખિામા ંઆિેલા પરિિાિો /લાભાથીઓની સખંયા,અને આયોજન કિિામા ંઆિેલ પહલે : 

અનકુ્રમ  લાભાથીઓની ધિગત પહલેની ધિગતો  
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 લાભાથીઓની કક્ષા 
(અનસુભૂચત જાધત 

/અનસુભૂચત 
જનજાધત/અન્ય) 

ઘિ 
નબંિ 

ઘિના 
િડાનુ ં
નામ 

લાભાથીનુ ં
નામ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧      

૨      

 

૪.૧ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: વદૃ્ત્વ પેંર્ન મેળવવા માિે પાત્રતા ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓની 
િકાવારી  

 

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા 
૧. ર્ામમા ં વદૃ્ત્વ પેંર્ન મેળવવા માિે પાત્રતા ધરાવતી 

વ્યસ્ક્તઓની સખં્યા 
 

૨. ર્ામમા ં વદૃ્ત્વ પેંર્ન મેળવવા માિે પાત્રતા ધરાવતી 
અને પેંર્ન મળેવતી વ્યસ્ક્તઓની સખં્યા 

 

૩. ર્ામમા ં વદૃ્ત્વ પેંર્ન મેળવવા માિે પાત્રતા ધરાવતી 
અને પેંર્ન નહીં મળેવતી વ્યસ્ક્તઓની સખં્યા 

 

 

ઓળખિામા ંઆિેલા પરિિાિો /લાભાથીઓની સખંયા,અને આયોજન કિિામા ંઆિેલ પહલે : 

અનકુ્રમ  લાભાથીઓની ધિગત પહલેની ધિગતો  

 લાભાથીઓની કક્ષા 
(અનસુભૂચત જાધત 

/અનસુભૂચત 
જનજાધત/અન્ય) 

ઘિ 
નબંિ 

ઘિના 
િડાનુ ં
નામ 

લાભાથીનુ ં
નામ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧      

૨      

 

૪.૩ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: અપરં્તા પેંર્ન મળેવવા માિે પાત્રતા ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓની 
િકાવારી  
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અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા 
૧. ર્ામમા ંઅપરં્તા પેંર્ન મળેવવા માિે પાત્રતા ધરાવતી 

વ્યસ્ક્તઓની સખં્યા 
 

૨. ર્ામમા ંઅપરં્તા પેંર્ન મળેવવા માિે પાત્રતા ધરાવતી 
અને પેંર્ન મળેવતી વ્યસ્ક્તઓની સખં્યા 

 

૩. ર્ામમા ંઅપરં્તા પેંર્ન મળેવવા માિે પાત્રતા ધરાવતી 
અને પેંર્ન નહીં મળેવતી વ્યસ્ક્તઓની સખં્યા 

 

 

ઓળખિામા ંઆિેલા પરિિાિો /લાભાથીઓની સખંયા,અને આયોજન કિિામા ંઆિેલ પહલે : 

અનકુ્રમ  લાભાથીઓની ધિગત પહલેની ધિગતો  

 લાભાથીઓની કક્ષા 
(અનસુભૂચત જાધત 

/અનસુભૂચત 
જનજાધત/અન્ય) 

ઘિ 
નબંિ 

ઘિના 
િડાનુ ં
નામ 

લાભાથીનુ ં
નામ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧      

૨      

 

૫. કાયશ કે્ષત્ર: ગ્રામીણ માગશ અને ગહૃ ધનમાશણ 

૫.૩ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: અપરં્તા પેંર્ન મળેવવા માિે પાત્રતા ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓની 
િકાવારી  

 

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા 
૧. કાિા/અસરુચક્ષત મકાનોમા ંરહતેા પડરવારોની સખં્યા   
૨. કાિા/અસરુચક્ષત મકાનોમા ંરહતેા પડરવારો જેઓ PMAY-

G યોજના હઠેળ મકાન મેળવવા પાત્ર છે, તેમની સખં્યા 
 

   
 

ઓળખિામા ંઆિેલા પરિિાિો /લાભાથીઓની સખંયા,અને આયોજન કિિામા ંઆિેલ પહલે : 
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અનકુ્રમ  લાભાથીઓની ધિગત પહલેની ધિગતો  

 લાભાથીઓની કક્ષા 
(અનસુભૂચત જાધત 

/અનસુભૂચત 
જનજાધત/અન્ય) 

ઘિ 
નબંિ 

ઘિના 
િડાનુ ં
નામ 

લાભાથીનુ ં
નામ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧      

૨      

૬. કાયશ કે્ષત્ર : િીજળી અને સ્િચ્છ બળતણ 

૬.૨ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: વીજળી જોડાણ ધરાવતા પડરવારોની િકાવારી  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા 
૧. ર્ામમા ંરહતેા પડરવારોની સખં્યા   
૨. વીજળી જોડાણ નડહ ધરાવતા પડરવારોની સખં્યા  
૩ SAUBHAGYA યોજના હઠેળ વીજળી જોડાણ મેળવવા 

પાત્રતા ધરાવતા પડરવારોની સખં્યા  
 

 

ઓળખિામા ંઆિેલા પરિિાિો /લાભાથીઓની સખંયા,અને આયોજન કિિામા ંઆિેલ પહલે : 

અનકુ્રમ  લાભાથીઓની ધિગત પહલેની ધિગતો  

 લાભાથીઓની કક્ષા 
(અનસુભૂચત જાધત 

/અનસુભૂચત 
જનજાધત/અન્ય) 

ઘિ 
નબંિ 

ઘિના 
િડાનુ ં
નામ 

લાભાથીનુ ં
નામ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧      

૨      

 

૬.૩ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: ઓછામા ંઓછુ ંએક LED બલ્બ ધરાવતા પડરવારોની િકાવારી  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા 
૧. ર્ામમા ંરહતેા પડરવારોની સખં્યા   
૨. વીજળી જોડાણ ધરાવતા પડરવારોની સખં્યા  
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૪ જેઓ વીજળી જોડાણ ધરાવે છે અને ઓછામા ંઓછુ ંએક 
LED બલ્બનો ઉપયોર્ કરે છે તેવા પડરવારોની સખં્યા. 

 

૪. UJALA યોજના હઠેળ LED બલ્બ મેળવવા પાત્રતા 
ધરાવતા પડરવારોની સખં્યા 

 

 

ઓળખિામા ંઆિેલા પરિિાિો /લાભાથીઓની સખંયા,અને આયોજન કિિામા ંઆિેલ પહલે : 

અનકુ્રમ  લાભાથીઓની ધિગત પહલેની ધિગતો  

 લાભાથીઓની કક્ષા 
(અનસુભૂચત જાધત 

/અનસુભૂચત 
જનજાધત/અન્ય) 

ઘિ 
નબંિ 

ઘિના 
િડાનુ ં
નામ 

લાભાથીનુ ં
નામ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧      

૨      

 

૬.૪ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: ર્ેસ જોડાણ ધરાવતા પડરવારોની િકાવારી  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા 
૧. ર્ામમા ંરહતેા પડરવારોની સખં્યા   
૨. સ્વચ્છ બલ્તનનો ઉપયોર્ કરતા પડરવારોની સખં્યા  
૩ ઉજ્જજવલા યોજના હઠેળ વીજળી જોડાણ મેળવવા પાત્રતા 

ધરાવતા પરંત ુર્સે જોડાણ નડહ ધરાવતા પડરવારોની 
સખં્યા  

 

 

ઓળખિામા ંઆિેલા પરિિાિો /લાભાથીઓની સખંયા,અને આયોજન કિિામા ંઆિેલ પહલે : 

અનકુ્રમ  લાભાથીઓની ધિગત પહલેની ધિગતો  

 લાભાથીઓની કક્ષા 
(અનસુભૂચત જાધત 

/અનસુભૂચત 
જનજાધત/અન્ય) 

ઘિ 
નબંિ 

ઘિના 
િડાનુ ં
નામ 

લાભાથીનુ ં
નામ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧      
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૨      

      

૭. કાયશ કે્ષત્ર : ખેતીની પદ્ધધત :  

૭.૧ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: સોઇલ હલે્થકાડશ ધિાિિા પાત્રતા ધિાિતા ખેડૂતો જેઓ 
સોઇલ હલે્થકાડશ ધિાિે છે તેમની ટકાિાિી  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા 
૧. ર્ામમા ંરહતેા ખેરૂ્ત પડરવારોની સખં્યા   
૨. સોઇલ હલે્થકાડશ ધિાિિા પાત્રતા ધિાિતા ખેડૂતો 

જેઓ સોઇલ હલે્થકાડશ ધિાિે છે તેમની સખંયા  

 

 

૩ સોઇલ હલે્થકાડશ ધિાિિા પાત્રતા ધિાિતા ખેડૂતો 
જેઓને સોઇલ હલે્થકાડશ આપિાના બાકી છે તેમની 
સખંયા. 
 

 

 

ઓળખિામા ંઆિેલા પરિિાિો /લાભાથીઓની સખંયા,અને આયોજન કિિામા ંઆિેલ પહલે : 

અનકુ્રમ  લાભાથીઓની ધિગત પહલેની ધિગતો  

 લાભાથીઓની કક્ષા 
(અનસુભૂચત જાધત 

/અનસુભૂચત 
જનજાધત/અન્ય) 

ઘિ 
નબંિ 

ઘિના 
િડાનુ ં
નામ 

લાભાથીનુ ં
નામ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧      

૨      

      

૭.૨ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: સેન્દ્રીય ખેતી પદ્ધધત અપનાિેલ ખેડૂતોની ટકાિાિી  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા 
૧. ર્ામમા ંરહતેા ખેરૂ્ત પડરવારોની સખં્યા   
૨. ગામમા ંસેન્દ્રીય ખેતી પદ્ધધત અપનાિેલ ખેડૂતોની 

સખંયા  
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૩ ગામમા ં સેન્દ્રીય ખેતી પદ્ધધત અપનાિિા તૈયાિ 

ખેડૂતોની સખંયા  
 

 

ઓળખિામા ંઆિેલા પરિિાિો /લાભાથીઓની સખંયા,અને આયોજન કિિામા ંઆિેલ પહલે : 

અનકુ્રમ  લાભાથીઓની ધિગત પહલેની ધિગતો  

 લાભાથીઓની કક્ષા 
(અનસુભૂચત જાધત 

/અનસુભૂચત 
જનજાધત/અન્ય) 

ઘિ 
નબંિ 

ઘિના 
િડાનુ ં
નામ 

લાભાથીનુ ં
નામ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧      

૨      

      

૭.૩ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: િાટિ રે્ડ મેનેજમેન્ટ પદ્ધધત અપનાિેલ ખેડૂતોની 
ટકાિાિી  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા 
૧. ર્ામમા ંરહતેા ખેરૂ્ત પડરવારોની સખં્યા   
૨. ગામમા ંિાટિ રે્ડ મેનેજમેન્ટ પદ્ધધત અપનાિેલ 

ખેડૂતોની સખંયા  

 

 

૩ ગામમા ં સેન્દ્રીય ખેતી પદ્ધધત અપનાિિા તૈયાિ 
ખેડૂતોની સખંયા  

 

 

ઓળખિામા ંઆિેલા પરિિાિો /લાભાથીઓની સખંયા,અને આયોજન કિિામા ંઆિેલ પહલે : 

અનકુ્રમ  લાભાથીઓની ધિગત પહલેની ધિગતો  

 લાભાથીઓની કક્ષા 
(અનસુભૂચત જાધત 

/અનસુભૂચત 
જનજાધત/અન્ય) 

ઘિ 
નબંિ 

ઘિના 
િડાનુ ં
નામ 

લાભાથીનુ ં
નામ 
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(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧      

૨      

કાયશ કે્ષત્ર : નાણાકીય વ્યિસ્થા  

૮.૧ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: ગામમા ંઆધાિ કાડશ ધિાિતી (>૫) િસ્તીની ટકાિાિી  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા 
૧. ર્ામમા ંજન સખં્યા (>૫)  
૨. ગામમા ંઆધાિ કાડશ ધિાિતી (>૫) િસ્તીની સખંયા  

 
 

૩ ગામમા ંઆધાિ કાડશ નહીં ધિાિતી (>૫) િસ્તીની 
સખંયા 

 

 

ઓળખિામા ંઆિેલા પરિિાિો /લાભાથીઓની સખંયા,અને આયોજન કિિામા ંઆિેલ પહલે : 

અનકુ્રમ  લાભાથીઓની ધિગત પહલેની ધિગતો  

 લાભાથીઓની કક્ષા 
(અનસુભૂચત જાધત 

/અનસુભૂચત 
જનજાધત/અન્ય) 

ઘિ 
નબંિ 

ઘિના 
િડાનુ ં
નામ 

લાભાથીનુ ં
નામ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧      

૨      

 

૮.૨ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: ગામમા ંબેંક/પોસ્ટ ઓરફસમા ંખાતા ધિાિતા પરિિાિોની 
ટકાિાિી  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા 
૧. ર્ામમા ં૧૮ વષશ િી વધ ુઉમર ધરાવતા લોકોની સખં્યા   
૨. ગામમા ંપાત્રતા ધિાિતા લોકો જેઓ બેંક/પોસ્ટ 

ઓરફસમા ંખાતા ધિાિતા હોય તેમની સખંયા  
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૩ ગામમા ંપાત્રતા ધિાિતા લોકો જેઓ બેંક/પોસ્ટ 
ઓરફસમા ંખાતા ન ધિાિતા હોય તેમની સખંયા  

 

 

 

ઓળખિામા ંઆિેલા પરિિાિો /લાભાથીઓની સખંયા,અને આયોજન કિિામા ંઆિેલ પહલે : 

અનકુ્રમ  લાભાથીઓની ધિગત પહલેની ધિગતો  

 લાભાથીઓની કક્ષા 
(અનસુભૂચત જાધત 

/અનસુભૂચત 
જનજાધત/અન્ય) 

ઘિ 
નબંિ 

ઘિના 
િડાનુ ં
નામ 

લાભાથીનુ ં
નામ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧      

૨      

૮.૩ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: ગામમા ંપાત્રતા ધિાિતા અને પ્રધાન મતં્રી સિુક્ષા બીમા ં
યોજના હઠેળ આિિી લેિાયેલ વ્યક્ક્તઓની ટકાિાિી  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા 
૧. ર્ામમા ં ૧૮ િી ૫૦ વષશની  ઉમર ધરાવતા લોકોની 

સખં્યા  
 

૨. ગામમા ંપાત્રતા ધિાિતા (૧૮ િી ૫૦ વષશની  
ઉમરના ) લોકો જેઓ પ્રધાન મતં્રી સિુક્ષા બીમા ં
યોજના હઠેળ આિિી લેિાયેલ વ્યક્ક્તઓની સખંયા  

 

 

૩ ગામમા ંપાત્રતા ધિાિતા (૧૮ િી ૫૦ વષશની  
ઉમરના ) લોકો જેઓ પ્રધાન મતં્રી સિુક્ષા બીમા ં
યોજના હઠેળ આિિી નહીં લેિાયેલ વ્યક્ક્તઓની 
સખંયા  

 

 

 

ઓળખિામા ંઆિેલા પરિિાિો /લાભાથીઓની સખંયા,અને આયોજન કિિામા ંઆિેલ પહલે : 

અનકુ્રમ  લાભાથીઓની ધિગત પહલેની ધિગતો  
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 લાભાથીઓની કક્ષા 
(અનસુભૂચત જાધત 

/અનસુભૂચત 
જનજાધત/અન્ય) 

ઘિ 
નબંિ 

ઘિના 
િડાનુ ં
નામ 

લાભાથીનુ ં
નામ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧      

૨      

 

૮.૪ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: ગામમા ંપાત્રતા ધિાિતા અને પ્રધાન મતં્રી જીિન 
જ્યોધત િીમા યોજના હઠેળ આિિી લેિાયેલ વ્યક્ક્તઓની ટકાિાિી  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા 
૧. ર્ામમા ં ૧૮ િી ૫૦ વષશની  ઉમર ધરાવતા લોકોની 

સખં્યા  
 

૨. ગામમા ંપાત્રતા ધિાિતા (૧૮ િી ૫૦ વષશની  
ઉમરના ) લોકો જેઓ પ્રધાન મતં્રી જીિન જ્યોધત 
િીમા યોજના હઠેળ આિિી લેિાયેલ વ્યક્ક્તઓની 
સખંયા  

 

 

૩ ગામમા ંપાત્રતા ધિાિતા (૧૮ િી ૫૦ વષશની  
ઉમરના ) લોકો જેઓ પ્રધાન મતં્રી જીિન જ્યોધત 
િીમા યોજના હઠેળ આિિી નહીં લેિાયેલ 
વ્યક્ક્તઓની સખંયા  

 

 

 

ઓળખિામા ંઆિેલા પરિિાિો /લાભાથીઓની સખંયા,અને આયોજન કિિામા ંઆિેલ પહલે : 

અનકુ્રમ  લાભાથીઓની ધિગત પહલેની ધિગતો  

 લાભાથીઓની કક્ષા 
(અનસુભૂચત જાધત 

/અનસુભૂચત 
જનજાધત/અન્ય) 

ઘિ 
નબંિ 

ઘિના 
િડાનુ ં
નામ 

લાભાથીનુ ં
નામ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
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૧      

૨      

૯. કાયશ કે્ષત્ર : ડીજીટાઈઝેર્ન 

૯.૩ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: ગામમા ંપાત્રતા ધિાિતા ડીજીટલી ધર્ભક્ષત હોય તેિી 
વ્યક્ક્તઓની ટકાિાિી  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા 
૧. ર્ામમા ંપડરવારોની સખં્યા   
૨. ર્ામમા ંપાત્રતા ધરાવતા (૧૪ િી ૬૦ વષશની  

ઉમરના)એવા પડરવારોની સખં્યા જેમા ંઓછામા ંઓછી 
એક વ્યસ્ક્ત  ડીજીિલી ર્ર્ચક્ષત હોય .  

 

૩ ર્ામમા ંપાત્રતા ધરાવતા  એવા પડરવારોની સખં્યા જેમા ં
૧૪ િી ૬૦ વષશની  ઉમરની બધી વ્યસ્ક્ત  ડીજીિલી 
ર્ર્ચક્ષત હોય 

 

૪. ર્ામમા ંપાત્રતા ધરાવતા  એવા પડરવારોની સખં્યા જેમા ં
૧૪ િી ૬૦ વષશની  ઉમરની બધી વ્યસ્ક્ત  ડીજીિલી 
અર્ર્ચક્ષત હોય અને PMGDISHA યોજના હઠેળ 
તાલીમ મેળવવાને પત્ર હોય. 

 

 

ઓળખિામા ંઆિેલા પરિિાિો /લાભાથીઓની સખંયા,અને આયોજન કિિામા ંઆિેલ પહલે : 

અનકુ્રમ  લાભાથીઓની ધિગત પહલેની ધિગતો  

 લાભાથીઓની કક્ષા 
(અનસુભૂચત જાધત 

/અનસુભૂચત 
જનજાધત/અન્ય) 

ઘિ 
નબંિ 

ઘિના 
િડાનુ ં
નામ 

લાભાથીનુ ં
નામ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧      

૨      

૧૦. કાયશ કે્ષત્ર : િોજગાિ અને કુર્ળતા ધિકાસ  

૧૦.૧ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: ગામમા ંપાત્રતા ધિાિતા યિુાનો જેઓ કુર્ળતા 
ધિકાસની તાલીમ લઇ િહ્યા હોય,તેિી વ્યક્ક્તઓની ટકાિાિી  
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અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા 
૧. ર્ામમા ંયવુાઓની સખં્યા   
૨. ર્ામમા ંપાત્રતા ધરાવતા યવુાનોની સખં્યા જેમણે 

કુર્ળતા ર્વકાસની તાલીમ લીધી હોય.  
 

૩ ર્ામમા ં પાત્રતા ધરાવતા યવુાનોની સખં્યા જેમણ ે
કુર્ળતા ર્વકાસની તાલીમ આપવાની બાકી હોય. 

 

 

ઓળખિામા ંઆિેલા પરિિાિો /લાભાથીઓની સખંયા,અને આયોજન કિિામા ંઆિેલ પહલે : 

અનકુ્રમ  લાભાથીઓની ધિગત પહલેની ધિગતો  

 લાભાથીઓની કક્ષા 
(અનસુભૂચત જાધત 

/અનસુભૂચત 
જનજાધત/અન્ય) 

ઘિ 
નબંિ 

ઘિના 
િડાનુ ં
નામ 

લાભાથીનુ ં
નામ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧      

૨      

 

૧૦.૨ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: ગામમા ંપાત્રતા ધિાિતા યિુાનો જેમણે બેન્ક સાથે 
જોડાયેલ લોન લીધી હોય, તેિા યિુાનોની ટકાિાિી  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા 
૧. ર્ામમા ંયવુાઓની સખં્યા   
૨. ર્ામમા ંપાત્રતા ધરાવતા યવુાનોની સખં્યા જેઓ બેન્ક 

સાિે જોડાયેલ લોન લેવા પાત્ર હોય .  
 

૩ ર્ામમા ંપાત્રતા ધરાવતા યવુાનોની સખં્યા જેઓ બને્ક 
સાિે જોડાયેલ લોન લેવા પાત્ર હોય, અન ે લોન 
લીધી હોય. 

 

૪. ર્ામમા ંયવુાનોની સખં્યા જેઓ બેન્ક સાિે જોડાયેલ 
લોન લેવા ઈચ્છતા હોય. 

 

 

ઓળખિામા ંઆિેલા પરિિાિો /લાભાથીઓની સખંયા,અને આયોજન કિિામા ંઆિેલ પહલે : 
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અનકુ્રમ  લાભાથીઓની ધિગત પહલેની ધિગતો  

 લાભાથીઓની કક્ષા 
(અનસુભૂચત જાધત 

/અનસુભૂચત 
જનજાધત/અન્ય) 

ઘિ 
નબંિ 

ઘિના 
િડાનુ ં
નામ 

લાભાથીનુ ં
નામ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧      

૨      

 

૧૦.૩ દેખિેખ િાખી ર્કાય તેિા સચૂક ધોિણો: ર્ામમા ંએવા પડરવારોની િકાવારી જેના ઓછામા ં
ઓછા એક સભ્ય SHGના સભ્ય હોય.  

અનકુ્રમ ધિગતો હાલની ક્સ્થધત/સખંયા 
૧. ર્ામમા ંએવા પડરવારોની સખં્યા જેના ઓછામા ં

ઓછા એક સભ્ય SHGના સભ્ય હોય.  

 

 

૨. ર્ામમા ંએવા પડરવારોની સખં્યા જેના એક પણ  
સભ્ય SHGના ન સભ્ય હોય.  

 

 

૩ ર્ામમા ંપાત્રતા ધરાવતા યવુાનોની સખં્યા જેઓ બને્ક 
સાિે જોડાયેલ લોન લેવા પાત્ર હોય, અન ે લોન 
લીધી હોય. 

 

૪. ર્ામમા ંયવુાનોની સખં્યા જેઓ બેન્ક સાિે જોડાયેલ 
લોન લેવા ઈચ્છતા હોય. 

 

 

ઓળખિામા ંઆિેલા પરિિાિો /લાભાથીઓની સખંયા,અને આયોજન કિિામા ંઆિેલ પહલે : 

અનકુ્રમ  લાભાથીઓની ધિગત પહલેની ધિગતો  

 લાભાથીઓની કક્ષા 
(અનસુભૂચત જાધત 

/અનસુભૂચત 
જનજાધત/અન્ય) 

ઘિ 
નબંિ 

ઘિના 
િડાનુ ં
નામ 

લાભાથીનુ ં
નામ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
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૧      

૨      

 

                            ********************
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ગ્રામ ર્વકાસ આયોજન (VDP) 

નમનૂો IV: માળખાકીય સરુ્વધાઓને લર્તા કામોનો એક્ર્ન પ્લાન અને પ્રર્ર્ત અહવેાલ 

અમલીકર
ણ 
એજન્સી 

તારી
ખ 

ર્રુ 
િવાની 
અપેચક્ષ
ત 
તારીખ 

પરંુૂ 
િવાની 
અપેચક્ષ
ત 
તારીખ 

વાસ્તર્વ
ક 
આરંિ 

ફંડની ર્વર્તો વપરાયે
લ કૂલ 
ફંડ  

પરુા 
િયેલ 
કામની 
િકાવા
રી 

પરંુુ 
િયા
ની 
તારી
ખ 

રીમાકશ
સ કેન્દ્ર સરકારની 

યોજના 
રાજ્ય સરકારની 
યોજના 

PMAG

Y હઠેળ 

SCA 
હઠે
ળ યોજના

નુ ંનામ 

ફંડ 
ફાળવ
ણી 

યોજના
નુ ંનામ 

ફંડ 
ફાળવ
ણી 

(१३)  (१४)  (१५)  (१६)  (१७)  (१८)  (१९)  (२०)  (२१)  (२२)  (२३)  (२४)  (२५)  (२६)  (२७)  

૧             

૨             

નમનૂો-V : લાભાથીલક્ષી પહલેને લગતા એક્ર્ન પ્લાન અને પ્રગધત અહિેાલ  

અનકુ્રમ કાયશ 
ક્ષેત્ર  

સચૂક 
ધોિણો 

નામ અંદાજ યોજનાની ર્વર્તો કૂલ 
ફાળવેલ 
ફંડ 

 કેન્દ્ર સરકારની યોજના રાજ્ય સરકારની યોજના PMAGY 

હઠેળ 

SCA 

હઠેળ યોજનાનુ ં
નામ 

ફંડ 
ફાળવણી 

યોજનાનુ ં
નામ 

ફંડ 
ફાળવણી 

(१)  (२)  (३)  (४)  (५)  (६)  (७)  (८)  (९)  (१०)  (११)  (१२)  

૧          

૨          
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ક્રમાકં  કાયશ 
ક્ષેત્ર 

સિૂક 
ધોરણ 

ર્વર્તો રે્પનુ ં
કારણ 

સચૂિત 
ર્વર્તો 

પ્રર્ર્ત રીમાકશસ  

   વર્શ ઘર પડરવારના 
વાળનુ ં
નામ 

લાિાિીનુ ં
નામ  

કામની 
િકાવારી 

પરૂી 
િયેલ 
જરૂરીયાત 

પરંુૂ 
િયાની 
તારીખ 
.  

(१)  (२)  (३)  (४)  (५)  (६)  (७)  (८)  (९)  (१०)  (११)  (१२)  (१३)  

૧.             

૨.             

૩.             
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નમનૂો VI: સચૂક ધોિણોની છેલ્લી ક્સ્થધત  

૧. ર્ામ   

૨. ર્ામનો LGD કોડ   

૩. ગ્રામ પિંાયત  

૪.  બ્લોક   

૫. જજલ્લો  

૬. રાજ્ય   

 

અનકુ્રમ  કાયશકે્ષત્ર/ સચૂક ધોિણોની 
ધિગતો  

બેન્િમાકશ  સ્કોરીંર્ની 
પદ્ર્ત્ત  

હાલની સ્સ્િર્ત  મેળવેલ 
સ્કોર  

૧. પીિાનુ ંપાણી અને 
સ્િછતા  

    

૧.૧ શુ ંર્ામને આવરી લે તે 
રીતે પીવાના પાણીના 
સ્રોતની  િકાઉ વ્યવસ્િા 
ઉપલબ્ધ છે? (હા/ના)  

હા=૧૦૦% 

ના=૦% 
૨ 

૦  
  

૧.૨ સ્વચ્છ પીવાનુ ંપાણી 
ઉપલબ્ધ કરાવ્યુ ંહોય 
તેવા પડરવારોની િકાવારી 

>૭૫% 

૫૦-૭૫ % 

<૫૦% 

૨ 

૧ 

૦ 

  

૧.૩ પોતાના ર્ૌિાલય હોય 
તેવા પડરવારોની િકાવારી  

૧૦૦% 

<૧૦૦% 
૨ 

૦ 
  

૧.૪ ર્ામમા ંબધી ર્ાળાઓ 
અને આંર્ણવાડીઓમા ં
ર્ૌિાલય ઉપલબ્ધ 
કરાવવામા ંઆવેલ છે? 

(હા/ના) 

હા=૧૦૦% 

ના=૦% 
૨ 

૦ 
  

૧.૫ શુ ંર્ામમા ંલોકો હજી 
ખલુ્લામા ંજાજરુ જાય છે? 

(હા/ના)  

હા=૧૦૦% 

ના=૦% 
૨ 

૦ 
  

૧.૬ આંતડરક માર્ો સાિે 
પાણીના ર્નકાલની 

>૭૫% 

૫૦-૭૫ % 

૨ 

૧ 
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વ્યવસ્િા ઉપલબ્ધ હોય 
તેની િકાવારી  

<૫૦% ૦ 

૧.૭ હાલમા ંકામ કરતી ર્િર 
વ્યવસ્િાની િકાવારી  

>૭૫% 

૫૦-૭૫ % 

<૫૦% 

૨ 

૧ 

૦ 

  

૧.૮ અસરકારક રીતે ઘન 
કિરા અને પ્રવાહી 
કિરાના ર્નકાલની 
વ્યવસ્િા  

>૭૫% 

૫૦-૭૫ % 

<૫૦% 

૨ 

૧ 

૦ 

  

૨. ધર્ક્ષણ      
૨.૧ ૬ િી ૧૦ વષશના ઉંમરના 

બાળકોની િકાવારી જેઓ 
પ્રાિર્મક ર્ાળાએ જતા 
હોય  

૧૦૦% 

<૧૦૦% 
૨ 

૦ 
  

૨.૨ ૧૧ િી ૧૩ વષશના 
ઉંમરના બાળકોની 
િકાવારી જેઓ માધ્યર્મક 
ર્ાળાએ જતા હોય 

૧૦૦% 

<૧૦૦% 
૨ 

૦ 
  

૨.૩ ૧૪ િી ૧૫ વષશના 
ઉંમરના બાળકોની 
િકાવારી જેઓ 
માધ્યર્મક/સેકંડરી 
ર્ાળાએ જતા હોય 

૧૦૦% 

<૧૦૦% 
૨ 

૦ 
  

૨.૪ ૧૬ િી ૧૭ વષશના 
ઉંમરના બાળકોની 
િકાવારી જેઓ ઉચ્િ 
માધ્યર્મક ર્ાળાએ જતા 
હોય 

૧૦૦% 

<૧૦૦% 
૨ 

૦ 
  

૨.૫ ૧૮ િી ૨૩ વષશના 
ઉંમરના બાળકોની 
િકાવારી જેઓ ઉચ્િ 

૧૦૦% 

<૧૦૦%  

 

૨ 

૦ 
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માધ્યર્મક પછીનો 
અભ્યાસ કરતા હોય 

૨.૬ અનસુચૂિત જાર્તના 
બાળકો (જેઓ ર્ાળાએ 
જતા હોય અને પાત્રતા 
ધરાવતા હોય) જેમને પ્રી-
મેડરક ર્ર્ટયવરૃ્ત્ત મળતી 
હોય તેમની િકાવારી 

૧૦૦% 

<૧૦૦% 
૨ 

૦ 
  

૨.૭ અનસુચૂિત જાર્તના 
બાળકો (જેઓ મેડરક 
પછીનો અભ્યાસ કરતા 
હોય અને પાત્રતા 
ધરાવતા હોય) અને 
જેમને પોસ્િ મેડરક 
ર્ર્ટયવરૃ્ત્ત મળતી હોય 
તેમની િકાવારી  

૧૦૦% 

<૧૦૦% 
૨ 

૦ 
  

૩. આિોગ્ય અને પોષણ      
૩.૧ કોઇપણ આરોગ્ય સરુક્ષા 

યોજના હઠેળ આવરી 
લેવાયેલ પડરવારોની 
િકાવારી  

૧૦૦% 

<૧૦૦% 
૨ 

૦ 
  

૩.૨ શુ ંબોલાવવા પર 
તાત્કાચલક એમ્બ્યલુસંની 
સરુ્વધા ઉપલબ્ધ છે? 
(હા/ના)  

હા=૧૦૦% 

ના=૦% 
૨ 

૦ 
  

૩.૩ ર્િશવતી મડહલાઓ જેઓ 
ર્િંીર રીતે લોહીની 
ડફકાસ ધરાવે છે તેમની 
િકાવારી.  

૦% 

>૦% 
૨ 

૦ 
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૩.૪ છેલ્લા એક વષશમા ંર્ામમા ં
સસં્િાકીય પ્રસરુ્તની 
િકાવારી  

૧૦૦% 

<૧૦૦% 
૨ 

૦ 
  

૩.૫ છેલ્લા એક વષશમા ંઓછા 
વજનના જન્મેલ 
બાળકોની િકાવારી  

૦% 

>૦% 
૨ 

૦ 
  

૩.૬ એક વષશિી ઓછી ઉંમરના 
બાળકોનુ ંસપંણૂશ રસીકરણ 
કરવામા ંઆવ્યુ ંહોય તેની 
િકાવારી  

૧૦૦% 

<૧૦૦% 
૨ 

૦ 
  

૩.૭ ર્ામમા ં૦ - ૫ વષશના 
ઓછુ વજન ધરાવતા 
બાળકોની િકાવારી  

૦% 

>૦% 
૨ 

૦ 
  

૩.૮ ર્ામમા ંછેલ્લા એક વષશમા ં
કેિલી ર્િશવતી 
મડહલાઓનુ ંમતૃ્ય ુિયુ ં 

શનૂ્ય  ૨    

૩.૯ ર્ામમા ંએક વષશિી ઓછી 
ઉંમરના કેિલા બાળકો 
છેલ્લા એક વષશમા ંમતૃ્ય ુ
પામ્યા  

શનૂ્ય  ૨    

૩.૧૦ યોગ્ય સારવાર લેતા હોય 
તેવા િેપી રોર્ોિી 
પીડાતી વ્યસ્ક્તઓની 
િકાવારી  

૧૦૦% 

<૧૦૦% 
૨ 

૦ 
  

૩.૧૧ શુ ંબધી આંર્ણવાડીઓનુ ં
બાધંકામ કરવામા ંઆવેલ 
છે?  

હા=૧૦૦% 

ના=૦% 
૨ 

૦ 
  

૪ સામાજજક સિુક્ષા      
૪.૧ પાત્રતા ધરાવતી અને 

ર્વધવા પેંર્ન મેળવતી 
મડહલાઓની િકાવારી  

હા=૧૦૦% 

ના=૦% 
૨ 

૦ 
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૪.૨ પાત્રતા ધરાવતી અને 
વદૃ્ત્વ પેંર્ન મેળવતી 
વ્યસ્ક્તઓની િકાવારી 

હા=૧૦૦% 

ના=૦% 
૨ 

૦ 
  

૪.૩ પાત્રતા ધરાવતી અને 
અપરં્તા પેંર્ન મેળવતી 
વ્યસ્ક્તઓની િકાવારી 

હા=૧૦૦% 

ના=૦% 
૨ 

૦ 
  

૫. ગ્રામ માગો અને ગહૃ 
ધનમાશળ  

    

૫.૧ શુ ંર્ામ બારેમાસ 
ઉપયોર્મા ંલઈ ર્કાય 
તેવા રસ્તાિી જોડાયેલ 
છે? (હા/ના)  

હા=૧૦૦% 

ના=૦% 
૨ 

૦ 
  

૫.૨ CC/ઈંિોિી 
બનેલ/પાકા/િાઇલ્સ 
નાખેલા આંતડરક માર્ોની 
િકાવારી  

>૭૫% 

૫૦-૭૫ % 

<૫૦% 

૨ 

૧ 

૦ 

  

૫.૩ કાિા/અસરુચક્ષત 
મકાનોમા ંરહતેા 
પડરવારોની િકાવારી  

હા=૧૦૦% 

ના=૦% 
૨ 

૦ 
  

૬. િીજળી અને સ્િચ્છ 
બળતણ  

    

૬.૧ શુ ંર્ામમા ંવીજળી 
ઉપલબ્ધ છે? (હા/ના)  

હા=૧૦૦% 

ના=૦% 
૨ 

૦ 
  

૬.૨ ર્વજળીનુ ંજોડાણ ધરાવતા 
પડરવારોની િકાવારી  

>૭૫% 

૫૦-૭૫ % 

<૫૦% 

૨ 

૧ 

૦ 

  

૬.૩ ઓછામા ંઓછો એક LED  
બલ્બનો ઉપયોર્ કરતા 
પડરવારોની િકાવારી  

>૭૫% 

૫૦-૭૫ % 

<૫૦% 

૨ 

૧ 

૦ 

  

૬.૪ ર્ેસ જોડાણ ધરાવતા હોય 
તેવા પડરવારોની િકાવારી  

>૭૫% 

૫૦-૭૫ % 

૨ 

૧ 
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<૫૦% ૦ 
૬.૫ સ્રીિ લાઈિ ધરાવતા 

આંતડરક રસ્તાની 
િકાવારી  

>૭૫% 

૫૦-૭૫ % 

<૫૦% 

૨ 

૧ 

૦ 

  

૭ કૃધષ પદ્ધધિ િગેિે      
૭.૧ સોઈલ હલે્િ કાડશ ધરાવતા 

ખેરુ્તોની િકાવારી  
>૭૫% 

૫૦-૭૫ % 

<૫૦% 

૨ 

૧ 

૦ 

  

૭.૨ સેંડદ્રય ખાતરનો ઉપયોર્ 
કરતા હોય તેવા ખેરુ્તોની 
િકાવારી  

>૭૫% 

૫૦-૭૫ % 

<૫૦% 

૨ 

૧ 

૦ 

  

૭.૩ વોિર-ર્ેડ મેનેજમેન્િ 
પદ્ર્ત્તનો ઉપયોર્ કરતા 
હોય તેવા ખેરુ્તોની 
િકાવારી  

>૭૫% 

૫૦-૭૫ % 

<૫૦% 

૨ 

૧ 

૦ 

  

૮ નાણાકીય વ્યિસ્થા      
૮.૧ ર્ામમા ંઆધાર કાડશ 

ધરાવતા પાિં વષશિી 
ઓછા બાળકો ર્સવાયની 
વસ્તીની િકાવારી  

૧૦૦% 

<૧૦૦% 
૨  

૦  
  

૮.૨ બેંક/પોસ્િ ઓફીસમા ંખાત ુ ં
ધરાવતા હોય તેવા 
પડરવારોની િકાવારી  

>૭૫% 

૫૦-૭૫ % 

<૫૦% 

૨ 

૧ 

૦ 

  

૮.૩ પ્રધાનમતં્રી સરુક્ષા વીમા 
યોજના હઠેળ આવરી 
લેવાયેલ પાત્રતા ધરાવતી 
વ્યસ્ક્તઓની િકાવારી  

>૭૫% 

૫૦-૭૫ % 

<૫૦% 

૨ 

૧ 

૦ 

  

૮.૪ પ્રધાનમતં્રી જીવન-જ્યોતી 
વીમા યોજના હઠેળ 
આવરી લેવાયેલ પાત્રતા 

>૭૫% 

૫૦-૭૫ % 

<૫૦% 

૨ 

૧ 

૦ 
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ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓની 
િકાવારી 

૯ ડીજીટાઈઝેર્ન      
૯.૧ ર્ામમા ંઈંિરનેિ ઉપલબ્ધ 

છે? (હા/ના) 
હા=૧૦૦% 

ના=૦% 
૨ 

૧ 

૦ 

  

૯.૨ શુ ંર્ામમા ંકોમન સવીસ 
સેંિર અિવા સાઈબર કાફે 
છે? (હા/ના)  

હા=૧૦૦% 

ના=૦% 
૨ 

૧ 

૦ 

  

૯.૩ ડીજીિલી ર્ર્ચક્ષત હોય 
તેવા પાત્રતા ધરાવતી 
વ્યસ્ક્તઓની િકાવારી  

>૭૫% 

૫૦-૭૫ % 

<૫૦% 

૨ 

૧ 

૦ 

  

૧૦ િોજગાિ અને કુર્ળતા 
ધિકાસ  

    

૧૦.૧ પાત્રતા ધરાવતા યવુાનો 
જેમણે કુર્ળતા ર્વકાસની 
તાલીમ લીધી હોય તેમની 
િકાવારી  

>૭૫% 

૫૦-૭૫ % 

<૫૦% 

૨ 

૧ 

૦ 

  

૧૦.૨ પાત્રતા ધરાવતા અને 
બેંક લોન લેવા ઇચ્છતા 
યવુાનોની િકાવારી  

>૭૫% 

૫૦-૭૫ % 

<૫૦% 

૨ 

૧ 

૦ 

  

૧૦.૩ એવા પડરવારોની 
િકાવારી જ્યા ંઓછામા ં
ઓછો એક વ્યસ્ક્ત SHG 
ના સભ્ય હોય  

>૭૫% 

૫૦-૭૫ % 

<૫૦% 

૨ 

૧ 

૦ 

  

મેળવેલ કૂલ સ્કોર      
નમનૂો VII: માર્સક પ્રર્ર્ત અહવેાલ રજુ કરવાનો નમનૂો (જીલ્લા કક્ષાએ) 

રાજ્યનુ ંનામ :................જીલ્લાનુ ંનામ .............પસદં કરવામા ંઆવેલા ર્ામોની સખં્યા : 

માસ ............વષશ...............ના અંત સધુી નો અહવેાલ  

એ. સામાન્ય અહવેાલ  
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૧. PMAGY કાયશક્રમના ર્નયામકની ર્વર્તો. 

ધિગત  

નામ  

હોદ્દો 
ઈ-મેલ 
ફોન 
મોબાઈલ નબંર 

 

૨. ..........મડહનાના અંત સધુી જીલ્લા PMAGY કેન્દ્રાચિસરણ સર્મર્તની મળેલ બેઠકો. 

૩. ..........મડહનાના અંત સધુી ગ્રામ PMAGY કેન્દ્રાચિસરણ સર્મર્તની મળેલ બેઠકો. 

પિંાયત/ર્ામનુ ંનામ  મળેલ બેઠકોની સખં્યા  

  

  

૪. ............મડહનાના અંત સધુી પિંાયત અને ર્ામ સ્તરના યોજના સાિે જોડાયલા કમશિારીઓને 
આપવામા ંઆવેલ તાલીમ  

પિંાયત/ર્ામનુ ંનામ તાલીમ મેળવેલ કમશિારીઓની સખં્યા  

  

  

  

૫. PMAGY અને SCA to SCSP હઠેળ રે્પ ફીલીંર્ માિે અમલીકરણ એજન્સી /ડીવીઝન/ગ્રામ 
પિંાયતને SCA to SCSP હઠેળ 

ર્ામનુ ંનામ આપવામા ંઆવેલ ફંડ રૂ.લાખમા ં ઉપયોર્ કરવામા ંઆવેલ ફંડ 
રૂ.લાખમા ં

 ફંડ 
આપ્યાની 
તારીખ 

PMAGY 
હઠેળ 

SCA to 
SCSP હઠેળ 

PMAGY હઠેળ SCA to SCSP 
હઠેળ 

૧.   

૨.   

૩.   

૪.   
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૫.   

 

 

 

 

 

B: જરૂડરયાતોના મલુ્યાકંનની હાલની સ્સ્િર્ત અને VDP 

 

C: બાધંકામનો પ્રર્ર્ત અહવેાલ:  

ગામ
નુ ં

નામ 

મજૂંિ થયેલા કલૂ કામો VDP અંતગશત મજૂંિ થયેલ કામો માટે 
ફાળિિામા ંઆિેલ કલૂ ફંડ રૂ. લાખમા ં

ર્રૂ કિાયેલ કામો 

PMA

GY 
અને 
SCA 
િી 
SCS
P ફંડ 
દ્વારા 

PMAGY 
અને 
SCA િી 
SCSP 
ની સાિે 
કેંદ્રાચિસ
રણ રૂપે  

કુલ PMA

GY 
ર્વના 
અિ
વા 
SCA 
િી 
SCS
P ની 
સાિ ે

PMAGY અને 
SCA િી SCSP 
ની સાિે 
કેંદ્રાચિસરણ રૂપ ે

કૂલ PMA

GY 
ર્વના 
SCA 
િી 
SCS
P ની 
સાિે 

PMAGY 
અને 
SCA િી 
SCSP 
ની સાિે 
કેંદ્રાચિસ
રણ રૂપ ે

કૂલ  

બીજી 
યોજના
ઓ 
દ્વારા  

PMA

GY 
િી 
અને 
SCA 
િી 
SCS

ગામનુ ં
નામ 

જરૂરિયાતોની હાલની ક્સ્થધતની 
ગધતધિધધઓનુ ંમલુ્યાકંન  

ગ્રામીણ ધિકાસ આયોજનની હાલની ક્સ્થધત 
(VDP)  

 ર્રૂઆત (હા/ના)  પણૂશ (હા/ના)  ગ્રામ સિા 
દ્વારા  

જીલ્લા કક્ષાની કેંદ્રાચિસરણ 
કર્મડિ દ્વારા ખરાઇ (હા/ના)  

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) 
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P 
માિંી  

(૧) (૨) (૩) (૪) 
= 
(૨)+
(૩)  

(૫) (૬) (૭) (૮)=(૫)+(૬
)+(૭) 

(૯) (૧૦) (૧૧)
=(૯)
+(૧૦
) 

           

           

 

પણૂશ થયેલ કામોની સખંયા ઉપયોગ થયેલ ફંડ રૂ. લાખમા ં  િીમા
ક્સશ, 
જો 
કોઇ 
હોય 
તો 

PMAG

Y ર્વના 
SCA 
િી 

SCSP 
ની 
સાિ ે

PMAGY 
અને SCA 
િી SCSP 
ની સાિે 

કેંદ્રાચિસરણ 
રૂપે 

કૂલ PMAG

Y ર્વના 
અિવા 
SCA 
િી 

SCSP 
ની 
સાિ ે

PMAGY અને SCA િી 
SCSP ની સાિ ે
કેંદ્રાચિસરણ રૂપ ે

કૂલ  

અન્ય 
યોજનાઓમાિંી 

PMAG

Y િી 
અને 
SCA 
િી 

SCSP 
માિંી 

 

 

(૧૨) (૧૩) (૧૪)=(૧૨)+(
૧૩) 

(૧૫) (૧૬) (૧૭) (૧૮)=(૧૫)+(૧૬)+(
૧૭) 

(૧૯
) 
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પ્રધાનમતં્રી આદર્શ ગ્રામ યોજના 102 

 

ડી. લાભાથી લક્ષી પહલે નો પ્રગધત અહિેાલ  

ગામનુ ંનામ  યોજનાનુ ંનામ  નક્કી કિિામા ં
આિેલ લાભાથીની 
સખંયા  

લાભ મેળિેલ 
લાભાથીઓની સખંયા, 
જો કોઇ હોય તો  

િીમાક્સશ  

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) 
૧. ૧.    

૨.    
૩.    
૪.    
    
    

૨. ૧.    
૨.    
૩.    
૪.    
    
    
    
    

     
ઈ. સામાજજક -આધથિક ધિકાસના સચૂક ધોિણોના સધુાિા અંગે પ્રોગ્રામ ધનયામકનો અહિેાલ (તેમા ં લેિાયેલ 
પગલાનંી ધિગતો જે ઉપિ જણાિેલ ‘સી’ અને ‘ડી’ મા ં બતાિિામા ંઆિેલ ના હોય)  
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નમનૂો – ૮ માધસક પ્રગધત અહિેાલ િજૂ કિિાનો નમનૂો (િાજ્ય કક્ષાએ)  

િાજ્યનુ ંનામ .............................................. પસદં કિિામા ંઆિેલ જજલ્લાની સખંયા................. પસદં કિિામા ં
આિેલ ગામોની સખંયા .......... 

....................: મરહનાના ંઅંત સધુીનો અહિેાલ      િષશ: ૨૦......... 

એ. સામાન્ય મારહતી:  

અનકુ્રમ  ધિગતો  હાલની ક્સ્થધત  

૧ PMAGY કાયશક્રમના ધનયામકની ધિગતો  નામ:  
હોદ્દો:  
ઈ-મેઇલ:  
ફોન:  
મોબાઇલ ન:ં  

૨ પસદં કિિામા ં આિેલ ટેક્ક્નકલ સપોટશ  માટે િાજ્ય કક્ષાની 
સસં્થાનુ ંનામ  

 

૩ શુ ંિાજ્યની ભાષામા ંPMAGY ની માગશદધર્િકા અને ગામ ધિકાસ 
આયોજન તૈયાિ કિિામા ંઆિેલ છે?  

 

૪ શુ ંબધા સબંધંધત ધિભાગોને પસદં કિિામા ંઆિેલ ગામો માટે 
તેમની યોજનાઓનુ ંકેંદ્રાભભસિણ અમભલકિણ માટે ધિગતિાિ 
સચુનાઓ આપિામા ંઆિેલ છે?  

 

 

૫. મરહનાના અંત સધુીમા ંયોજાયેલ સધમધતની મળેલ બેઠકોની ધિગતો:  

સધમધતનુ ંનામ બેઠકોની સખંયા 
રાજ્ય કક્ષાની સલાહકાર સર્મર્ત   

રાજ્ય કક્ષાની સિંાલન-સહ-દેખરેખ સર્મર્ત   

રાજ્ય PMAGY કેંદ્રાચિસરણ સર્મર્ત  

 

૬. મરહનાના અંત સધુીમા ંજજલ્લાના મહત્િના અધધકાિીઓ/કમશચાિીઓ માટે યોજાયેલ તાલીમ:  

જજલ્લાનુ ંનામ તાલીમ મેળિેલ વ્યક્ક્તઓની સખંયા 
૧.  

૨.  
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૫. PMAGY અને SCA to SCSP હઠેળ ર્ેપ ફીલીંર્ માિે પસદં કરવામા ંઆવેલ ઘિક ને મડહનાના અંત 

સધુીમા ંઆપવામા ંઆવેલ સચંિત ફંડની ર્વર્તો  

જજલ્લાનુ ંનામ આપિામા ંઆિેલ ફંડ રૂ.લાખમા ં ઉપયોગ કિિામા ંઆિેલ ફંડ 
રૂ.લાખમા ં

 ફંડ આપ્યાની 
તારીખ 

PMAGY 
હઠેળ 

SCA to 
SCSP હઠેળ 

PMAGY 
હઠેળ 

SCA to SCSP હઠેળ 

૧.   

૨.   

૩.   

૪.   

   

 

બી: જરૂડરયાતોના મલુ્યાકંનની હાલની સ્સ્િર્ત અને VDP 

C: માળખાકીય સરુ્વધાઓના બાધંકામનો પ્રર્ર્ત અહવેાલ:  

જજ
લ્લાનુ ં
નામ 

મજૂંિ થયેલા કલૂ કામો VDP અંતગશત મજૂંિ થયેલ કામો માટે 
ફાળિિામા ંઆિેલ કલૂ ફંડ રૂ. લાખમા ં

ર્રૂ કિાયેલ કામોની સખંયા 

PMA

GY 
PMAGY 
અને 

કુલ PMA

GY 
PMAGY અને 

SCA િી 
કૂલ PMA

GY 
PMAGY 
અને 

કૂલ 

જજલ્લાનુ ં
નામ 

પસદં કિિામા ં
આિેલ ગામોની 

સખંયા 

જરૂરિયાતોની હાલની ક્સ્થધતની 
ગધતધિધધઓનુ ંમલુ્યાકંન કિિાની 
જરૂિ હોય તેિા ગામોની સખંયા 

ગ્રામીણ ધિકાસ આયોજનની હાલની 
ક્સ્થધત (VDP) 

  ર્રૂઆત  પણૂશ  ગ્રામ સિા 
દ્વારા 
આખરીકરણ 
કરવામા ં
આવ્યુ ં

જીલ્લા કક્ષાની 
કેંદ્રાચિસરણ સર્મર્ત 
દ્વારા ખરાઇ  

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
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અને 
SCA 
િી 

SCS
P ફંડ 
દ્વારા 

SCA 
િી 

SCSP 
ની સાિે 
કેંદ્રાચિસ
રણ રૂપ ે

ર્વના 
અિ
વા 

SCA 
િી 

SCS
P ની 
સાિ ે

SCSP ની 
સાિે 

કેંદ્રાચિસરણ 
રૂપે 

ર્વના 
SCA 
િી 

SCS
P ની 
સાિે 

SCA 
િી 

SCSP 
ની સાિે 
કેંદ્રાચિસ
રણ રૂપ ે

બીજી 
યોજના
ઓ 
દ્વારા  

PMA

GY 
િી 
અને 
SCA 
િી 
SCS
P 
માિંી  

(૧) (૨) (૩) (૪) = 
(૨)+(
૩)  

(૫) (૬) (૭) (૮)=(૫)+(૬
)+(૭) 

(૯) (૧૦) (૧૧)=(૯)+
(૧૦) 

           

           

 

પણૂશ થયેલ કામોની સખંયા ઉપયોગ થયેલ ફંડ રૂ. લાખમા ં  િીમા
ક્સશ, જો 
કોઇ 

હોય તો 

PMAG

Y 
ર્વના 
SCA 
િી 

SCSP 
ની 
સાિ ે

PMAGY 
અને SCA 
િી SCSP 
ની સાિે 
કેંદ્રાચિસર
ણ રૂપ ે

કૂલ PMAG

Y 
ર્વના 
અિવા 
SCA 
િી 

SCSP 
ની 
સાિ ે

PMAGY અને SCA િી 
SCSP ની સાિ ે
કેંદ્રાચિસરણ રૂપ ે

કૂલ  

અન્ય 
યોજનાઓમાં

િી 

PMAG

Y િી 
અને 
SCA 
િી 
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SCSP 
માિંી 

 

(૧૨) (૧૩) (૧૪)=(૧૨)+(૧
૩) 

(૧૫) (૧૬) (૧૭) (૧૮)=(૧૫)+(૧૬)+(
૧૭) 

(૧૯) 

        

        

 

ડી. લાભાથી લક્ષી પહલે નો પ્રગધત અહિેાલ  

જજલ્લાનુ ંનામ ગામનુ ંનામ નક્કી કિિામા ં
આિેલ 

યોજનાનુ ંનામ 

ઓળખિામા ં
આિેલ 

લાભાથીઓની 
સખંયા 

લાભ મેળિેલ 
લાભાથીઓની 
સખંયા, જો કોઇ 

હોય તો 

િીમાક્સશ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧. ૧.     

૨.     
૩.     
૪.     
     
     

૨. ૧.     
૨.     
૩.     
૪.     
     
     
     
     

      
ઈ. સામાજજક -આધથિક ધિકાસના સચૂક ધોિણોના સધુાિા અંગે પ્રોગ્રામ ધનયામકનો અહિેાલ (તેમા ં લેિાયેલ 
પગલાનંી ધિગતો જે ઉપિ જણાિેલ ‘સી’ અને ‘ડી’ મા ં બતાિિામા ંઆિેલ ના હોય)  
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