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પ્રકરણ-૧

રાષ્ટ્રીય સામાજિક સહાય કાયયક્રમ

૧.૧. રયચમ 

૧.૧.૧ બાયતના ફધંાયણભા ં યાજનીતતના ભાગગદળગક તવધધાતં 

યાજ્મ ઉય તેભની વાધન ભમાગદાભા ંવખં્માફધં કલ્માણ 

કામગક્રભ શાથ ધયલા ભાટે આદેળ પયભાલે છે. ખાવ કયીને 

બાયતના ફધંાયણની કરભ ૪૧ યાજ્મને, ફેકાયી, 

વધૃધાલસ્થા, ફીભાયી, તલકરાગંતા અને અન્મ બફન 

રામકાતાત્ર જરૂરયમાતના રકસ્વાઓભા ંતાની આતથિક 

ક્ષભતા અને તલકાવની ભમાગદાભા ં તાના નાગરયકને 

જાશયે વશામ ઉરબ્ધ કયલા ભાટે રદળાસચૂન કયે છે. આ 

તવધધાતં અનવુાય જ બાયત વયકાયે લગ ૧૯૯૫ભા ં

યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભ (NSAP) દાખર કયીને 

ગયીફ ભાટે વાભાજજક વશામ ભાટેની યાષ્ટ્રીમ નીતતન 

ામ નાખ્મ છે. 

 

૧.૧.૨. બાયતના લડાપ્રધાને તાયીખ ૨૮ જુરાઈ ૧૯૯૫ના 

તાના યાષ્ટ્રને ઉદેૌળીને કયેરા ઉદફધનભા ંજાશયે કયુું 

શત ુ ં કે આ કામગક્રભ ૧૫ ભી ઓગષ્ટ્ટ, ૧૯૯૫ થી અભરભા ં

આલળે. આ પ્રભાણે યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભ લગ 

૧૯૯૫-૯૬ના કેન્રીમ અંદાજત્રભા ં વાભેર કયલાભા ં

આલેળે. 
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૧.૧.૩. આ ભાગગદતળિકા, યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભના 

ઉદે્દળ અને રાક્ષબણકતાઓ, અભરીકયણ ભાટેની ધધતત 

યાજ્મને કેન્રીમ વશામની પાલણી ભાટેના તનમભન 

અને યાજ્મને કેન્રીમ વશામની પાલણી ભાટેના 

તનમભન અને યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભ 

વફંતંધત અન્મ તલગત યજૂ કયે છે. 

 

૧.૨. યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ કામયક્રભના ઉદે્દળો 

૧.૨.૧. વધૃધ, તલધલાઓ, તલકરાગં તેભજ કુટંુફની આજીતલકા 

કભાનાયના મતૃ્ય ુ પ્રવગેં ગયીફ રયલાયને વાભાજજક 

વશામના રાબ ઉરબ્ધ કયલાભા ં યાજ્મ શાર જે રાબ 

લતગભાનભા ંઆી યશરે છે, કે બતલષ્ટ્મભા ંઉરબ્ધ કયે તે 

ઉયાતં, યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભ ન્યનૂતભ 

યાષ્ટ્રીમ ધયણ સતુનતિત કયલાન ઉદે્દળ યાખે છે. ૧૦૦ ટકા 

કેન્રીમ વશામ ઉરબ્ધ કયલાન ઈયાદ એ છે કે 

દેળબયભા ં વલગત્ર એક વયખા ધયણે રાબાથીઓને 

કઈણ અલયધ તલના પ્રાપ્ત થામ એ સતુનતિત કયવુ.ં 

તદનવુાય કેન્રીમ વશામ એ યાજ્મના ખચગન તે વદંબે 

માગમ નથી અને યાજ્મ તાની વાભાજજક વેલાઓન 

વ્મા તે જ્મા ંઈચ્છે ત્મા,ં તલસ્તાયી ળકે છે. 

૧.૩. યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ કામયક્રભની મખુ્મ રાક્ષળણકતાઓ 
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૧.૩.૧ યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભભા ંતેના અંળરૂ ાચં 

મજનાઓન વભાલેળ થામ છે.  

(૧) ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ વધૃધલસ્થા ેન્ળન મજના 

(૨) ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ તલધલા ેન્ળન મજના  

(3) ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ તલકરાગં ેન્ળન મજના 

(૪) યાષ્ટ્રીમ કુટંુફ વશામ મજના 

(૫) અન્નણૂાગ 
 

૧.૩.૨ બતલષ્ટ્મભા ંઆલી અન્મ મજનાઓન ઉભેય ણ થઈ ળકે 

કે યદ ણ થઈ ળકે. 

 

૧.૩.૩ યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભ ળરૂ થમા ફાદ તેભા ં

કયલાભા ંઆલેર કેટરાક અગત્મના પેયપાય રયતળષ્ટ્ટ-૧ 

ભા ંદળાગલલાએભા ંઆલેર છે. 

 

૧.૩.૪ યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભ એ યાજ્મ મજના છે, 

જેની નીચે લધાયાની કેન્રીમ વશામ યાજ્મને કેન્ર વયકાય 

દ્વાયા તનમત કયેર ધાયા ધયણ, ભાગગદતળિક અને ળયત 

અનવુાય, રાબ આલા ભાટે ઉરબ્ધ કયલાભા ંઆલે છે.  

 

૧.૩.૫ યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભ વાભાજજક વશામના 

ેકેજને ગયીફી તનલાયણ મજનાઓ તેભજ ામાની 

જરૂયીમાતની ઉરબ્બ્ધ વાથ ેજડલાની તક યૂી ાડે છે. 
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આ મજઓને વાભાજજક ન્મામ અને અતધકારયતા 

ભતં્રારમ, ભરશરા અને ફા તલકાવ ભતં્રારમ, શ્રભ અને 

યજગાય ભતં્રારમ, ળશયેી આલાવ અને ગયીફી નાબદૂી 

ભતં્રારમ તેભજ ગ્રાભીણ તલકાવ ભતં્રારમની અન્મ 

મજનાઓની વાથ ેવાકંી ળકમ. 

 

૧.૩.૬ યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભન અભર ચંામત 

અને નગયાબરકાઓ ભાયપતે કયલાભા ંઆલળે, જેથી તે 

પ્રતતબાલક અને ણક્ષભ ફની ળકે, આ પ્રરક્રમાભા ં

ચંામત અને નગયાબરકાઓ સદૃુઢ ફનળે અને તેઓને 

વયકાયભાથંી ભતા રાબને ભાટે યૂક વવંાધન, સ્થાતનક 

સ્તયેથી ગતતળીર ફનાલલાનુ ં ળક્ય ફનળે. ચંામત 

અને નગયાબરકઓને, આ રાબ જેભને આલન ઈયાદ 

છે તે ગયીફ રયલાય સધુી શોંચડાલા ભાટે, ળક્ય તેટરા 

પ્રભાણભા ં સ્લૈબ્ચ્છક વસં્થાઓને વાભેર કયલા ભાટે 

પ્રત્વારશત કયલાભા ં આલળે. આભ છતા ં કામગક્રભની 

અભરની જલાફદાયી ત ચંામત અને નગયાબરકને 

તળયે જ યશળેે. 
 

૧.૩.૭ યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભન અભર યાજ્મભા ં

યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભની તભાભ મજનાઓને 

રાગ ુડતી, વાભાન્મ ળયત તેભજ દયેક મજનાને રાગ ુ
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ડતી ખાવ ળયતને આધીન યશળેે આલી વાભાન્મ ળયત 

નીચે દળાગલી છે. જ્માયે ખાવ ળયત શલે છીના પ્રક્રયણભા ં

દળાગલલાભા ંઆલી છે.  

 

૧.૪. વાભાન્મ ળયતો 

૧.૪.૧ યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભની વાભાન્મ ળયત નીચ ે

પ્રભાણે છે. 

(૧) ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ વધૃધલસ્થા ેન્ળન મજના. 

રાબાથી દીઠ ભાતવક રૂ.૨૦૦/- 

(૨) ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ તલધલા ેન્ળન મજના  

 રાબાથી દીઠ ભાતવક રૂ.૨૦૦/- 

(૩) ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ તલકરાગં ેન્ળન મજના 

 રાબાથી દીઠ ભાતવક રૂ.૨૦૦/- 

(૪) અન્નણૂાગ મજના 

રાબાથી દીઠ ભાતવક ૧૦ રકરગ્રાભ અનાજ (ઘઉં 

અથલા ચખા) 

(૫) યાષ્ટ્રીમ કુટંુફ વશામ મજનાાઃ કુટંુફનુ ંજીલન તનલાગશ 

કયનાયના મતૃ્ય ુફાદ યશરેા રયલાયને. 
 

૧.૪.૨. યાષ્ટ્રીમ કુટંુફ વશામ કામગક્રભ શઠેની તભાભ ેન્ળન 

મજનાઓ ભાટે, યાજ્મને તલનતંત કયલાભા ં આલે છે કે 

તેઓએ ણ ઓછાભા ંઓછી તેટરી યકભન ઉભેય કયલ, 
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જેથી ેન્ળનયને ઓછાભા ંઓછી ભાતવક રૂ.૪૦૦/- ની યકભ 

ભી યશ.ે 

 

૧.૪.૩. યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભ ભાટે ઉરબ્ધ કયાતી 

કેન્રીમ બડંની વશામથી યાજ્મભા ં ચારતી કઈણ 

વશામ મજનાન યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભના 

મગ્મ અંળનુ ંનાભ આલાનુ ંયશળેે. 

૧.૪.૪.  

(૧)  યાજ્મ વયકાય સ્ટય, સુ્સ્તકા, ભાધમભ કે અન્મ કઈ 

વાધન ભાયપતે યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભ 

શઠેના રાબ વફંધંી વ્માક અને વતત પ્રવાયની 

ફાફત સતુનતિત કયળે તે એભ ણ સતુનતિત કયળ ેકે 

મજના ભાટેના ંઅયજી ત્રક સ્થાતનક બાાભા ંછૂટથી 

ઉરબ્ધ ફને અયજીઓની ચકાવણીની પ્રરક્રમા 

ઝડી અને વાદી શલી જઈએ. ભજૂંયી ત્લરયત 

અાલી જઈએ. વશામ તલતયણભા ંઢીર અને અનીતત 

તનલાયલા,ં મગ્મ ઉત્તય અન્લેણ (Part-audit) કયી 

ળકામ તે પ્રકાયે યૂતી રશવાફી વ્મલસ્થા ઊબી કયલી. 

આ અને આલી તભાભ ધધતતઓને આધાયે ભાત્ર 

ાત્રતા ધયાલતા તેભજ રાબ ભાટે તે શતુનતિત કયલા 

ભાટે તભાભ પ્રમાવ કયલા. 
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  (૨) બાયત વયકાય દ્વાયા આ અને લખત લખત જાયી 

કયલાભા ંઆલે તે ભાગગદતળિકાઓન ેઆધીન યશીને, આ 

કામગક્રભના અભર ભાટે મગ્મ ધધતતઓ ળરૂ કયલી 

અને બાયત વયકાયને જાણ કયતા ંયશવે ુ.ં લી બાયત 

વયકાય જે તનદેળ કયે તદનવુાય કઈ પેયપાયન 

વભીક્ષાને આધાયે ણ અભર કયલ. આ ધધતતભા,ં 

જજલ્રા પ્રગ્રાભ ક-ઓરડિનેટય (ડીીવી), અતધક 

જજલ્રા પ્રગ્રાભ ક-ઓરડિનેટય, પ્રગ્રાભ ઓરપવય, 

વશામક પ્રગ્રાભ ઓરપવયને તનયકુ્ત કયાળે અને 

વત્તાની લશચેણીન તનદેળ કયલાભા ંઆલળે. 
 

(૩) યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભ શઠેની દયેક 

મજનાના રાબાથીઓની વખં્માની જાણ બાયત 

વયકાયને કયળ.ે અભરકતાગ વસં્થાઓને નાણા ં

બડંન વય પ્રલાશ પ્રાપ્ત કયલા અને યાષ્ટ્રીમ 

વાભાજજક વશામ કામગક્રભ શઠે રાબાથીઓને ત્લરયત 

રાબ તલતયણ સતુનતિત કયલા ભાટે યાજ્મ વયકાય 

રાબના વભમવય તલતયણ સતુનતિત થઈ ળકે તેલી 

વ્મલસ્થા તનભાગણ કયળે. 
 

(૪) યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભના અભર વભીક્ષા 

અને મલૂ્માકંન ભાટે યાજ્મ કક્ષાની વતભતતની યચના 
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કયળ.ે ઉયાતં, યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ મજનાના 

અવયકાયક અભર ભાટે, જજલ્રા કક્ષાએ, તાના ંજ 

વવંાધનન તલતનમગ કયીને જજલ્રા પ્રગ્રાભ ક-

ઓરડિનેટય, પ્રગ્રાભ ઓરપવય, વશામક પ્રગ્રાભ 

ઓરપવય જેલી મગ્મ દયજ્જજાની જગાઓ, જજલ્રા અને 

તાલકુા કક્ષાએ ભદદકતાગ કભગચાયીગણ વરશત ઊબી 

કયળ.ે 

 

૧.૪.૫ ચંામત, નગયાબરકાઓ નીચેની જગલાઈઓ અનવુાય 

તાના કામગ-તલસ્તાયભા ં આ કામગક્રભના અભર ભાટે 

જલાફદાય રેખાળેાઃ 

(૧) યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભ શઠેની 

મજનાઓના આમજન અને અભર ભાટે જજલ્રા, 

તાલકુા અને ગ્રાભ કક્ષાએ મખુ્મ વત્તાતતં્ર ગણાળે. 

(૨) જજલ્રાકક્ષાએ ચંામતના ંકામો નીચે મજુફ યશળેેાઃ 

(ક) યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભ શઠેની 

તભાભ મજનાઓના અભરભા ંલાતિક કામગ 

મજના ભજૂંય કયલી. 

(ખ) યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભ શઠેની 

તભાભ મજનાઓના અભરની દેખયેખ 

અભર અને સતુનમતં્રણ કયવુ.ં 
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(ગ) યાજ્મ વયકાય દ્વાયા તેભને લખત લખત 

સુયત કયલાભા ં આલે તેલા ં તભાભ કામો 

ફજાલલા.ં 
 

(૩) જજલ્રા ચંામતના મખુ્મ કાયફાયી અતધકાયી 

અથલા જજલ્રાના કરેક્ટય અથલા મગ્મ શદ્દ 

ધયાલતા અને યાજ્મ વયકાય જેભને ભાટે નક્કી કયે 

તે અતધકાયીને જજલ્રા કક્ષાએ કામગક્રભના અભર 

ભાટે જજલ્રા પ્રગ્રાભ ક-ઓરડિનેટય (DPC) તયીકે 

દતનયકુ્ત કયાળે. તેથી તલળેભા ં અતધક જજલ્રા 

પ્રગ્રાભ ક-ઓરડિનેટય તયીકે, જજલ્રા પ્રગ્રાભ ક-

ઓરડિનેટયને વશામ કયલા ભાટે, મગ્મ કક્ષાના 

અતધકાયીની તનભણુકં કયલાભા ંઆલળે. 
 

(૪) જજલ્રા પ્રગ્રાભ ક-ઓરડિનેટય અને અતધક જજલ્રા 

પ્રગ્રાભ ક-ઓરડિનેટય, જજલ્રા કક્ષાએ આ કામગક્રભના 

તેભજ આ કામગક્રભ શઠેની અન્મ કઈ ણ 

મજનાના અભરભા ંચંામતને વશામ કયળ.ે 

 

(૫) જજલ્રા પ્રગ્રાભ ક-ઓરડિનેટય અને અતધક જજલ્રા 

પ્રગ્રાભ ક-ઓરડિનેટય જજલ્રાભા ં આ કામગક્રભની 

જગલાઈઓ તેભજ તેની શઠે ફનાલલાભા ં
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આલેરી ભાગગદતળિકા અનવુાય મજનાઓના 

અવયકાય અભર ભાટે જલાફદાય યશળેે. 
 

(૬) જજલ્રા પ્રગ્રાભ ક-ઓરડિનેટય અને અતધક જજલ્રા 

પ્રગ્રાભ ક-ઓરડિનેટયના કામો નીચે પ્રભાણે યશળેેાઃ- 

 (ક) યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભની તભાભ 

મજનાઓના અભરભા ં લાતિક કામગમજના 

તૈમાય કયલી.  

(ખ) યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભની તભાભ 

મજનાઓના અભર ભાટે લાતિક કામગ મજના 

તૈમાય કયલી. આભા અન્મ ફાફતની વાથ ે

વાથ ેલાતિક ચકાવણી, વાભાજજક અન્લેણ, 

જાગતૃત અબબમાન અને તફીફી તાવ 

તળબફય ભાટેની પ્રવતૃત્તઓનુ ં લાતિક કેરેન્ડય 

ફનાલલાની ફાફતન વભાલેળ થામ છે. 

(ગ) યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભને અને તેની 

ધધતતઓ વફંધંી ફશી પ્રતવબ્ધધ આલી. 

(ઘ) અયજદાયને તેની ાત્રતા પ્રભાણે રાબ 

આલાનુ ં સતુનતિત કયલા ભાટે પ્રગ્રાભ 

ઓરપવય વાથે વકંરન વાધવુ.ં 

(ચ) કામગક્રભના અભરનુ ંસતુનયતુ્રણ કયવુ.ં 
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(છ) વભમાતંયે ક્ષેત્રીમ તનયીક્ષણ અને લાતિક 

ચકાવણી શાથ ધયલી. 

(જ) રાબાથીઓ કે અયજદાયના લાધંાઓના 

તનકાર કયલ. 

(ઝ) યાજ્મ વયકાય અને કેન્ર વયકાયની ભાગંણી 

અનવુાય પ્રગતત અશલેાર અને ઉમબગતા 

પ્રભાણત્ર તૈમાય કયલા.ં 
 

(૭) જજલ્રા પ્રગ્રાભ ક-ઓરડિનેટય તેના કામો ફજાલી ળકે તે 

ભાટે જરૂયી એલી લશીલટી અને નાણાકંીમ વત્તાઓ યાજમ 

વયકાય તેભને સુયત કયળ.ે 

 

(૮) તાલકુા કક્ષાએ ચંામતના ંકામો નીચે પ્રભાણે યેશળેે. 

(ક)  કામગ મજનાના બાગરૂે શાથ ધયલાાત્ર થતા ં

કામો ભાટે  તનયીક્ષણ કયવુ ંઅને સતુનમતં્રણ કયવુ.ં 

(ખ)  યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભ શઠેની 

તભાભ મજનાઓનુ ં તનયીક્ષણ અને સતુનમતં્રણ 

કયવુ.ં 

(ગ)  યાજ્મ વયકાય લખતલખત તેભને જે કામો 

સુયત કયે તે કાભ ફજાલલા.ં  
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(૯) તાલકુા કક્ષાની તભાભ ચંામત કક્ષાએ યાજ્મ વયકાય 

તાલકુા તલકાવ અતધકાયીથી નીચેની કક્ષાભા ંન શમ તે 

કક્ષાભા ંપ્રગ્રાભ ઓરપવય તયીકે કઈ અતધકાયીની તનભણુકં 

કયળે, તદુયાતં તે પ્રગ્રાભ ઓરપવયને વશામ કયલા ભાટે  

એક વશામક પ્રગ્રાભ ઓરપવયની તનભણુકં ણ યાજમ 

વયકાય ઠયાલે તેલી રામકાત અને અનબુલ ધયાલનાય 

અતધકાયીની મગ્મ તે કક્ષાભા ંયાજ્મ વયકાય દ્વાયા કયલાભા ં

આલળે. 
 

(૧૦) પ્રગ્રાભ ઓરપવય અને વશામક પ્રગ્રાભ ઓરપવય તાલકુા 

ચંામતને આ કામગક્રભ નીચે તેભજ તેની નીચે 

ફનાલલાભા ંઆલેર કઈણ મજના નીચે વશામ કયળે.  
 

(૧૧) પ્રગ્રાભ ઓરપવય અને વશામક પ્રગ્રાભ ઓરપવય જજલ્રા 

પ્રગ્રાભ ક-ઓરડિનેટયના ભાગગદળગન, તનમતં્રણ અને 

દેખયેખ નીચે કામગ કયળે. 
 

(૧૨) પ્રગ્રાભ ઓરપવય અને વશામક પ્રગ્રાભ ઓરપવયના કામો 

નીચે મજુફના ંયેશળેે. 

(ક) કામગ મજનાભા ંસબૂચત કયેરા ંકામો શાથ ધયલા.ં 
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(ખ) રાબાથીઓને ચકૂલણી થઈ ળકે તે સતુનતિત કયવુ ં

તેભજ રાબાથીઓને ેન્ળન અને કોટંુબફક રાબની 

ભજૂંયી આલી. 

(ગ) દયેક ગ્રાભ ચંામતને યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ 

કામગક્રભ શઠેની મજનાઓના રાબાથીઓની 

અતધકૃતમાદી યુી ાડલી.  

(ઘ) ગ્રાભ ચંામતભા ં ેન્ળન અને અન્મ ચકૂલણુ ં

સતુનમતં્રણ કયવુ ંતેભજ તલતયણ કયવુ.ં 

(ચ) ગ્રાભ ચંામતના કામગક્ષેત્રના તલસ્તાયભા ં તભાભ 

કામગક્રભનુ ં તનમતભત વાભાજજક અન્લેણ 

ગ્રાભવબા દ્વાયા થામ અને વાભાજજક અન્લેણભા ં

ઉસ્સ્થત મદુ્દાઓ વદંબ ેત્લરયત કાભગીયી થામ તે 

સતુનતિત કયવુ.ં 

(છ) ગ્રાભવબા વાભાજજક અન્લેણ શાથ ધયી ળકે તે 

ભાટે રાબાથીઓના ંનાભની માદી કયલાભા ંઆલેર 

તલતયણ તેભજ અન્મ વફંતંધત રશવાફી ચડા 

વરશત તભાભ વફંતંધત દસ્તાલેજ ગ્રાભવબાને 

ઉરબ્ધ કયલા. 
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(જ) તાલકુાની અંદય જુદી જુદી મજનાઓ શઠે 

અભરીકયણ દયતભમાન જે કઈ પરયમાદ 

ઉસ્સ્થત થામ તેન ત્લરયત ઉકેર રાલલા. 

(ઝ) જજલ્રા પ્રગ્રાભ ક-ઓરડિનેટય તથા યાજ્મ વયકાય 

દ્વાયા જે કંઈ કાભગીયી સુયત કયલાભા ંઆલે તે 

શાથ ધયવુ.ં 
 

૧૩. યાજ્મ વયકાય કઈ હકુભ કયીને એભ સચૂના આી ળકે કે 

પ્રગ્રાભ ઓરપવયે કયલાના ંફધાજં કામો અથલા તે ૈકીના ં

કઈ ણ કામગ ગ્રાભ ચંામત અથલા સ્થાતનક વસં્થા કયી 

ળકળે. 
 

૧૪. ગ્રાભ કક્ષાએ ગ્રાભ ચંામતના ંકામો નીચે પ્રભાણે યશળેે. 

 (ક) ગ્રાભવબાની બરાભણ અનવુાય ગ્રાભ કક્ષાએ ગ્રાભ 

ચંામત તલસ્તાયભા ંરાબાથીઓને ઓખલા. 

(ખ) ગ્રાભવબાની બરાભણ ધમાનભા ં રીધા ફાદ 

ાત્રતા ધયાલનાય વફંતંધત રાબાથીઓની માદી 

તૈમાય કયલી. 

(ગ) ાત્રતા ધયાલતા વબંતલત રાબાથીઓની માદી 

ચકાવણી અને ભજૂંયી ભાટે પ્રગ્રાભ ઓરપયને 

ભકરલી. 
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(ઘ) રાબની લશેંચણી તત્ય થામ તેની દેખયેખ અને 

સતુનમતં્રણ યાખલા. 

(ચ) ગ્રાભ ચંામતની અંદય યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ 

કામગક્રભની તભાભ મજનાઓનુ ં વાભાજજક 

અન્લેણ શાથ ધયવુ.ં 
 

૧૫. યાજ્મ વયકાય ળશયેી તલસ્તાય ભાટે મ્યતુનતવર 

ઓરપવયને પ્રગ્રાભ ઓરપવય તયીકે દતનયકુ્ત કયળ.ે 

તલળેભા,ં પ્રગ્રાભ ઓરપવય અને તેભના કામોભા ંવશામ 

ઉરબ્ધ કયલા ભાટે  યાજ્મ વયકાય ઠયાલે તે રામકાત 

અને અનબુલ ધયાલતી એક કયતા લધ ુ વ્મસ્ક્તઓને 

વશામક પ્રગ્રાભ ઓરપવય તયીકે દતનયકુ્ત કયળ.ે 

નગયાબરકા તલસ્તાયભા,ં લડગ ઓરપવ ગ્રાભ ચંામતની 

પયજ ફજાલળે. વાભાન્મ યીતે યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ 

કામગક્રભના અભર ભાટે ળશયેી તલસ્તાયભા ં બાયત 

વયકાયના આલાવ અને ળશયેી ગયીફી તનમ ૂગરન ભતં્રારમ 

દ્વાયા ળશયેી ગયીફભા ંજે કામગક્રભ સચૂલેર છે તેને અનરુૂ 

કામગક્રભનુ ંભાખુ ંઅનવુયલાભા ંઆલળે. 
 

(૧૬)  યાજ્મ વયકાય જજલ્રા પ્રગ્રાભ ક-ઓરડિનેટયને તેભજ 

પ્રગ્રાભ ઓરપવયને મજનાના અવયકાય અભર ભાટે 
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જરૂયી જણામ તે પ્રભાણેન કભગચાયીગણ અને તકનીકી 

વશમગ ઉસ્સ્થત કયળે. 
 

(૧૭) યાજ્મ વયકાય તાના હકુભ દ્વાયા મજનાના અભર 

દયતભમાન, જજલ્રા અને તાલકુા કક્ષાએ, કઈ વ્મસ્ક્ત 

તયપથી કઈ પરયમાદ કયલાભા ં આલે તેની તકયાયના 

તનલાયણ ભાટે મગ્મ તેલી ભળીનયી નક્કી કયળ ે અને 

આલી પરયમાદના તનયાકયણ અને ઉકેર ભાટે જરૂયી શમ 

તેલી તકયાય તનલાયણ ધધતત નક્કી કયળે. 
 

(૧૮) દયેક ગ્રાભ ચંામત દયેક લવલાટ દીઠ એક ફે કે ત્રણ 

સ્લમવંેલક નીભળ.ે જેઓ રાબાથીઓને ળધી કાઠલાભા ં

વશામ કયળે અને ાત્રતા ધયાલનાય રાબાથીઓને તેભના 

રાબ ભેલી આલાભા ંવશામ કયળે. આલા સ્લમંવેલક, 

ળક્યતાઃ સ્લ-વશામ જૂથના ભરશરા વભ્મ શળે. આલા 

સ્લમંવેલક ેન્ળન ભેલનાય કઈ વ્મસ્ક્તનુ ં અથલા 

કુટંુફથી યટર યી આનાય કઈ મખુ્મ વ્મસ્ક્તનુ ં

અલવાન થામ ત તેની જાણ ગ્રાભ મંામતને / પ્રગ્રાભ 

ઓરપવયને / જજલ્રા પ્રગ્રાભ ક-ઓરડિનેટયને અથલા 

જજલ્રા કર વેન્ટયને કયળ.ે તેઓ રાબાથીઓની લાતિક 

ચકાવણીભા ં તેભજ વાભાજજક અન્લેણ અને તફીફી 

બચરકત્વા તળબફય મજાલીને વશામ કયળે.  
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પ્રકયણ -૨ 

યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ કામયક્રભ (NSAP) નીચેની મોજનાઓની 

ખાવ ળયતો 
૨.૧ ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ વધૃધાલસ્થા ેન્ળન મજના (IGNOAPS) 

 

૨.૧.૧. યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભ શઠે વધૃધાલસ્થા ેન્ળન 

ભાટે નીચેના પકયાભા ંદળાગલેરી ળયત અનવુાય જ કેન્રીમ વશામ 

ભલાાત્ર છે. અન્મ કઈ જ ભાદંડ ચારી ળકળે નરશિં. 
 

૨.૧.૨. કેન્રીમ વશામન દાલ કયલા ભાટે, નીચેના ભાદંડ રાગ ુ

ડળે. 

(૧) જે તે રુુ અથલા સ્ત્રીની ઉંભય ૬૫ લગ કે તેથી લધ ુશલી 

જઈએ. 

(૨) અયજદાય ગયીફીની યેખા નીચેના રયલાયના વભ્મ શલા 

જઈએ, જે ભાટે બાયત વયકાય તનમત કયેર ધાયા ધયણ 

રાગ ુડળે.  

(૩) કેન્રીમ વશામ ભેલલા ભાટે રાબાથી દીઠ ભાતવક રૂ.૨૦૦/- 

વધૃધાલસ્થા ેન્ળનની યકભ શલી જઈએ. 

(૪) ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ વધૃધાલસ્થા ેન્ળન નીચે કુર 

ભલાાત્ર વખં્મા તભાભ રાબાથીઓ, જેઓ ાત્રતાના 

ભાદંડ યૂા કયતા ં શમ તેના ક્ષેત્રીમ અશલેારને આધાયે 

નક્કી કયલાભા ંઆલળે. (એવુ ંઅેબક્ષત છે કે કુર ભલાાત્ર 
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રાબાથીઓની વખં્મા, ગ્રાભીણ તલકાવ ભતં્રારમે કયેર 

અંદાજની રગબગ શળ)ે. 

(૫) યાજ્મએ દય લે એવુ ંપ્રભાણત્ર આલાનુ ંયશળેે કે તભાભ 

ાત્રતા ધયાલતી વ્મસ્ક્તઓને ઈંન્ન્દયા ગાધંી વધૃધાલસ્થા 

ેન્ળન મજના નીચે આલયી રેલાભા ં આલેર છે. (આલા 

પ્રભાણત્રન નમનૂ રયતળષ્ટ્ટ -૨ ઉય છે). 

(૬) ઈન્ન્દયા ગાધંી વધૃધાલસ્થા ેન્ળન મજના નીચેના રાબ 

ળક્ય શમ ત્મા ંસધુી ભાતવક ધયણે અને તે ણ ળક્યતાઃ દયેક 

ભરશનાની શરેી તાયીખે ચકૂલલાભા ંઆલે છે.  

(૭) જ્મા ંળકમ શળ ેત્મા ંેન્ળનની યકભ રાબાથીના ષ્ટ્ટ ઓરપવ 

કે જાશયે ક્ષેત્રની ફેંકના ખાતાભા ંજભા કયલાભા ંઆલે છે. 

(૮) તભાભ રાબાથીઓન ભારશતી આધાય અને ચકૂલણી જાશયે 

યીતે ઉરબ્ધ કયલાભા ંઆલી છે. 

૨.૨.૩. ગ્રાભ ચંામત અને નગયાબરકાઓ, કઈ ેન્ળન 

ભેલલાનાયના મતૃ્ય ુવફંધંી અશલેાર આલી ઘટના ફન્મા છી 

તયત જ ેન્ળન ભજૂંય કયનાય મગ્મ વત્તાતતં્રને જણાલળે. ેન્ળન 

ભજૂંય કયનાય વત્તાતતં્ર એ સતુનતિત કયળ ે કે ેન્ળનની ચકૂલણી 

તયત જ ફધં કયલાભા ંઆલે.  

૨.૨.૪. જ કઈલાય કઈ ેન્ળન ખટી યીતે અામેર અથલા ભરૂથી 

અામેરી ભારશતીને આધાયે ચકૂલાયુ ંશળે ત ેન્ળન ભજૂંય કયનાય 
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વત્તાતતં્રને તેવુ ંેન્ળન ચકૂલણુ ંફધં કયલાન તેભજ તેની લસરૂાત 

કયલાન અતધકાય છે. 

 

૨.૩. ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ ધલકરાગંતા ેન્ળન મોજના (IGNDPS) 

૨.૩.૧  ઈન્ન્દયા ગાધી  યાષ્ટ્રીમ તલકરાગંતા ેન્ળન મજના 

નીચે કેન્રીમ વશામ નીચેના ત્રણ પકયાભા ંદળાગલેરી ળયતને 

આધીન છે. ફીજા કઈણ ભાદંડ ચારી ળકળે નરશિં.  
 

૨.૩.૨. કેન્રીમ વશામ ભેલલાન દાલ કયલાના શતેથુી 

નીચેના ભાદંડ રાગ ુડળે. 

(૧) તલકરાગં વ્મસ્ક્તની ઉંભય ૧૮ થી ૬૪ લગ શળ.ે 

(૨) તલકરાગં અયજદાય ગયીફી યેખાની નીચેના 

રયલાયન વભ્મ શલ જઈએ, ગયીફી યેખા ભાટેના 

ભાદંડ, બાયત વયકાયે સચૂવ્મા મજુફના યશળેે. 

(૩) અયજદાય તલકરાગંતા અતધતનમભ ૧૯૯૫ભા ં તેભજ 

નેળનર રસ્ટ પય ધ લેરપેય ઓપ ેવગન્વ લીથ 

ઓટીઝભ વેબરબ્રાલ્વી, ભેન્ટર રયટાડેમન અને 

ભન્લ્ટર ડીઝેફીરીટી અતધતનમભ ૧૯૯૯ભા ં તેભજ 

ફનં્ને ધાયાભા ં લખત લખત થમેર સધુાયા અને આ 

ફાફતે વાભાજજક ન્મામ અને અતધકારયતા ભતં્રારમે 

ફશાય ાડેરી કઈણ ભાગગદતળિકાભા ં દળાગલલાભા ં

આલેરી ફહતુલધ તલકરાગંતાથી ીડાત શલ જઈએ. 
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(૪) તલકરાગંતા ેન્ળનની યકભ, કેન્રીમ વશામની ભાગણંી 

કયલાના શતેથુી, ભાતવક રૂ.૨૦૦/- રાબાથીદીઠ છે.  

(૫) ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ તલકરાગંતા ેન્ળન મજના 

નીચે ભલાાત્ર રાબાથીઓની વખં્મા, ફધા 

રાબાથીઓ જેઓ મગ્મતાના ભાદંડ યૂા કયતા શમ, 

તેભના ક્ષેત્રીમ અશલેારને આધાયે નક્કી થળે. (એભ 

અેબક્ષત છે કે આ મજના નીચે નક્કી કયેર કુર 

રાબાથીઓની વખં્મા ગ્રાભીણ તલકાવ ભતં્રારમે મકેુરા 

અંદાજની રગબગ વભી ન શળે. 

(૬) યાજ્મએ દય લયવે એવુ ંપ્રભાણત્ર જાયી કયલાનુ ંછે કે 

ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્ટીમ તલકરાગંતા ેન્ળન મજના 

નીચેના તભાભ ાત્રતા ધયાલતી વ્મસ્ક્તઓને આલયી 

રેલાભા ં આલી છે. (આલા પ્રભાણત્રની નકર 

રયતળષ્ટ્ટ ૨ ય આેર છે.) 

(૭) ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ તલકરાગંતા ેન્ળન મજનાના 

રાબનુ ંળક્ય શળ ેત્મા ંસધુી ભાતવક ધયણે અને ળક્યતાઃ 

દયેક ભાવની શરેી તાયીખે તલતયણ કયલાભા ંઆલળે. 

(૮) જ્મા ંળક્ય શળે ત્મા ંેન્ળન રાબાથીના ષ્ટ્ટ ઓરપવના 

કે જાશયેક્ષેત્રની ફેંકના ખાતાભા ંજભા કયલાભા ંઆલે છે. 
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(૯) તભાભ રાબાથીઓ અને તેભને કયલાભા ં આલતા ં

ચકૂલણાનંે ભારશતી આધાય જાશયે યીતે ઉરબ્ધ 

કયલાભા ંઆલે છે. 

 

૨.૩.૩. ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ તલકરાગંતા ેન્ળન  મજનાના શતે ુભાટે 

તલકરાગંતા અતધતનમભ ૧૯૯૫ તથા નેળનર રસ્ટ પય ધ લેરપેય 

ઓપ વગન્વ લીથ ઓરટઝભ, વેબરબ્રર ાલ્વી ભેન્ટર રયટાડેળન 

એન્ડ ભન્લ્ટર રડઝેફીરીટીઝ એક્ટ (નેળનર રસ્ટ એક્ટ-

૧૯૯૦)ભા ંઆલાભા ંઆલેરી વ્માખ્માઓ અનવુાયભા ંઆલળે આ 

કામદાઓ તલકરાગંતા અને ગબંીય તથા તલતલધ તલકરાગંતા 

ધયાલતી વ્મસ્ક્તઓની વ્માખ્માઓ નીચે પ્રભાણે આલે છે. 

 

(૧) તલકરાગતંાની વ્માખ્મા, તલકરાગંતા અતધતનમભ-૧૯૯૫ ની 

કરભ ૨ ની ેટા કરભ (૧) ભા ંનીચે પ્રભાણે આલાભા ંઆલી 

છે. 

 ‘તલકરાગંતા’ એટરે  

(૧)  અંધત્લ  

(૨)  અલ્રન્ષ્ટ્ટ  

(૩)  યક્તતત્તના યગભાથંી વાજી થમેર વ્મસ્ક્ત  

(૪)  શ્રલણક્ષતત  

(૫)  અસ્સ્થતલમક તલકરાગંતા 

(૬)  ભદંબબુ્ધધ અથલા ભાનતવક તલકાવભા ંરૂકાલટ અને  
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(૭)  ભાનતવક ફીભાયી 
 

(૨) તલકરાગંતા અતધતનમભ ૧૯૯૫ ની કરભ ૨ ની ેટા કરભ 

મજુફ તલકરાગંતા ધયાલતી વ્મસ્ક્ત એટરે તફીફી 

અતધકાયી દ્વાયા જે ને ૪૦ ટકા કે તેથી લધ ુતલકરાગંતા શલાનુ ં

પ્રભાણત્ર ભળયુ ંછે તેલી વ્મસ્ક્ત. 

 

(૩) તલકરાગંતા અતધતનમભ કરભ ૫૬ની ેટા કરભ (૪) મજુફ 

અતતગબંીય તલકરગંતા ધયાલતી વ્મરકત એટરે એક કે તેથી 

લધ ુ પ્રકાયની તલકરાગંતાના ૮૦ ટકા કે તેથી લધાયે 

તલકરાગંતા ધયાલતી વ્મસ્ક્ત. 

(૪) નેળનર રસ્ટ એક્ટની કરભ-૨ (એચ) પ્રભાણે ફહતુલધ 

(ભલ્ટીર) તલકરાગંતા એટરે તલકરાગંતા અતધતનમભ, 

૧૯૯૫ ની કરભ-૨, ેટા કરભ (૧) ભા ં દળાગલામેરી 

તલકરાગંતાઓ ૈકી જેનાભા ં ફે કે તેથી લધ ુ તલકરાગંતા 

બેગી થમેરી છે તેલી વ્મસ્ક્ત. 

 

૨.૩.૪ ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ તલકરાગંતા ેન્ળન મજના નીચ ે

અયજદાય, તલકરાગંતા અતધતનમભ,૧૯૯૫ની કરભ ૨ ની ેટા 

કરભ (ી)ની જગલાઈ અનવુાયનુ ંતફીફી અતધકાયીનુ ંતફીફી 

પ્રભાણત્ર યજૂ કયળે. 
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૨.૩.૫ ઘણી ગબંીય અથલા ફહતુલધ તલકરાગંતા ઘયાલતી વ્મસ્ક્તના 

રકસ્વાભા ં વફંતંધત તફીફી અતધકાયીને તાલકુા, ભડં કક્ષાએ 

ફરાલીને અથલા જે પ્રભાણે ભાન્મ શમ તે પ્રભાણે કયીને મજના 

નીચે રાબ ભેલલા ભાટે અયજી કયેર વ્મસ્ક્તને વશામરૂ ફનાલ 

ભાટે તેભજ તેલી વ્મસ્ક્તને આવુ ંતફીફી પ્રભાણત્ર ભેલલાભા ં

અંતય અલયધરૂ ન ફને તેભજ તેભને મશુ્કેરી ન ડે તે શતેથુી 

તેભને તફીફી પ્રભાણત્ર ભેલલાભા ંવશામક ફનળે. 
 

૨.૩.૬ ગ્રાભ ચંામત અને નગયાબરકાઓ કઈણ ેન્ળનયનુ ં મતૃ્ય ુ

થામ ત્માય છી તયત જ મગ્મ તે ભજૂંય કયનાય અતધકાયીને તેની 

જાણ કયળ.ે ભજૂંય કયનાય અતધકાયી એ સતુનતિત કયળે કે તે છી 

તયત જ ચકૂલણુ ંફધં કયલાભા ંઆલે. 
 

૨.૩.૭ કઈણ ેન્ળનયનુ ંચકૂલણુ ંાત્રતા વફંધંી ખટી કે ભરૂબયેરી 

ભારશતીને આધાયે થયુ ંશમ ત ત ફધં કયલાન કે યત લસરૂ 

કયલાન અતધકાય, ભજૂંય કયનાય અતધકાયીને છે. 

 

૨.૪ યાષ્ટ્રીમ કુટંુફ વશામ મોજના (NFBS) 

૨.૪.૧ ગયીફી યેખા નીચેના રયલાયભા ં મખુ્મ બયણણ 

કયનાય વ્મસ્ક્તનુ ં મતૃ્ય ુથામ ત રયલાયભા ંાછ યશરેી 

વ્મસ્ક્તઓને ઉચ્ચક કોટંુબફક વશામ, નીચેના પકયાભા ં
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દળાગલેર ળયતને આધીન યશીને, ચકુલાભા ંભાટેની કેન્રીમ 

વશામ ઉરબ્ધ છે. 

 

૨.૪.૨. કેન્રીમ વશામ નક્કી કયલા ભાટેના શતેથુી નીચેના 

ભાદંડ રાગ ુડળે. 

(૧) રયલાયભા ં મખુ્મ બયણણ કયનાય સ્ત્રી કે રુુ 

એટરે જેની આલકન કુટંુફની આલકભા ં નોંધાત્ર 

પા શમ. 

(૨) કુટંુફની મખુ્મ બયણણ કયનાય વ્મસ્ક્તનુ ંમતૃ્ય ુતે 

વ્મસ્ક્ત ૧૮ થી ૬૪ લગની લમની શમ તે દયતભમાન 

એટરે કે ૧૮ લગ કયતા ંલધ ુઅને ૬૫ લગ કયતા ંઓછી 

ઊંભય દયતભમાન થમેર શવુ ંજઈ.  

(૩) મતૃ્ય ુ ાભનાય વ્મરકતન રયલાય, બાયત વયકાયે 

તનમત કયેર ભાદંડ અનવુાય, ગયીફી યેખા નીચેન 

રયલાય શલ જઈએ. 

(૪) મખુ્મ બયણણ કયનાય વ્મસ્ક્તનુ ં મતૃ્ય ુ થતા ં આ 

મજના નીચે કેન્રીમ વશામની યકભ રૂ.૧૦,૦૦૦/- 

યશળેે.  

(૫) યાષ્ટ્રીમ કુટંુફ વશામ મજના નીચે વશામ ચકૂલલા ભાટે 

ાત્રતા ધયાલનાય રયલાયની વખં્મા ક્ષેત્રીમ 

અશલેારને આધાયે નક્કી કયાળે. (આ યીતે નક્કી 

કયલાભા ં આલનાય કુર રયલાયની વખં્મા, ગ્રાભીણ 
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તલકાવ ભતં્રારમે અેબક્ષત કયેર કુટંુફની વખં્માની 

રગબગ રગરગ જ શળ.ે) 

(૬) યાજ્મએ એ મજુફનુ ં પ્રભાણત્ર દય લે આલાનુ ં

યશળેે કે યાષ્ટ્રીમ કુટંુફ વશામ મજના નીચે તભાભ 

ાત્રતા ધયાલનાય રયલાયને વશામ ચકૂલી દેલાભા ં

આલી છે (આલા પ્રભાણત્રન નમનૂ રયતળષ્ટ્ટ-૨ ભા ં

છે) 

(૭)  યાષ્ટ્રીમ કુટંુફ વશામ મજના નીચે, કુટંુફની મખુ્મ 

આજીતલકા કભાનાય વ્મસ્ક્તના મતુ્ય ુ થમાના ૧૫ 

રદલવભા ંજ ગયીફી યેખા નીચે જીલતા તેભના ાછ 

યશરેા રયલાયના વભ્મએ ચકૂલલી આલની યશળેે. 

કાયણ કે રયલાયના ાછ યશરેા વભ્મ ભાટે 

તાત્કાબરક યાશત ઉરબ્ધ કયલાની છે. 

(૮) વશામની યકભ ાછ યશરેા કુટંુફના વભ્મ ૈકી જે 

વભ્મ સ્થાતનક તાવ દ્વાયા કુટંુફના લડા તયીકે 

ઓખલાભા ંઆલે તેના નાભે સ્ટ ઓરપવના ખાતાભા ં

કે જાશયેક્ષેત્રની ફેંકના ખાતાભા ંજભા થળે. 

(૯) આ મજના નીચે જેને વશામ ચકૂલલાભા ંઆલી શમ તે 

તભાભ રયલાયન ભારશતી આધાય જાશયે રશતભા ં

ઉરબ્ધ કયલાભા ંઆલેર છે. 
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૨.૪.૩. મતૃ્ય ુ ાભનાય ગયીફ વ્મસ્ક્તના રયલાયના લાયવ 

ૈકી મગ્મ સ્થાતનક તાવ ફાદ જેને રયલાયના લડા તયીકે 

જાશયે કયલાભા ંઆલે તેને કુટંુફ વશામની યકભની ચકૂલણી 

કયલાભા ંઆલે છે. આ મજનાના શતે ુભાટે રયલાયભા ંતી / 

ત્ની, વગીય ફાક, કંુલાયી તુ્રી આધારયત ભાતા-તતાન 

વભાલેળ કયલાભા ંઆલળે. જ કઈ અયબણત ખુ્ત લમની 

વ્મસ્ક્તનુ ંમતૃ્ય ુથયુ ંશમ ત રયલાયભા ંવગીય (નાના)ં બાઈ / 

ફેન અને આધારયત ભાતા-તતાન વભાલેળ થળે.  

૨.૪.૪. દયેક જજલ્રાભા ંગયીફી યેખા નીચે જીલતા રયલાયભા ં

કુટંુફનુ ં બયણણ કયનાય વ્મસ્ક્તના મતૃ્યનુી જાણકાયી  

પ્રાપ્ત કયલા ભાટે ’કર વેન્ટય’ ની સ્થાના કયલાભા ં

આલળે. ગ્રાભ ચંામત અને નગયાબરકાએ ગયીફી યેખા 

નીચેના રયલાયના યજી-યટી કભાનાય વ્મસ્ક્તના મતૃ્યનુા 

દયેક રકસ્વાની જાણ વફંતંધત અતધકાયીઓને કયળે. જેથી 

યાષ્ટ્રીમ કંુટંુફ વશામ મજનાની યકભની વભમવય પાલણી 

કયલાનુ ંસતુનતિત કયી ળકામ. 

 

૨.૪.૫. કૉર વેન્ટય દ્વાયા કે અન્મ યીતે ભારશતી ભળમા ફાદ 

પ્રગ્રાભ ઓરપવય, વફંતંધત ગાભની મરુાકાત રઈ મતૃ્ય ુ

ાભનાય વ્મસ્ક્તના ફાકીના રયલાયની ાવેથી તલગત 

પ્રાપ્ત કયળ.ે વફંતંધત ગ્રાભ ચંામત ાવેથી આલશ્મક 
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દસ્તાલેજ તૈમાય કયાલી, કુટંુફ વશામની ચકૂલણી ભાટેના ં

કેવની પ્રરક્રમા કયાલળે. 
 

૨.૪.૬. પ્રગાભ ઓરપવય યાષ્ટ્રીમ કુટંુફ વશામ મજના નીચે 

મતૃકના રયલાયને ચકૂલણીની ભજૂંયી આળે અને 

ચકૂલણીની વ્માખ્મા લશરેાભા ંલશરેી તકે અને વબંલત એક 

ખલારડમાની અંદય કયાલળે. 
 

૨.૪.૭. ભજૂંય કયનાય વતં્તાતતં્રને ાત્રતા વફંધંી કઈ ખટી કે 

ગેયવભજથી થમેરી ચકૂલણીની યકભ યત ભેલલાન 

અતધકાય છે . 

 

૨.૫. ન્નણૂાય મોજના 

૨.૫.૧. ૧રી એતપ્રર-૨૦૦૦ના રદલવે, ાત્રતા ધયાલનાય 

રાબાથીઓને ૧૦ રક.ગ્રાભ અનાજ તલના મલૂ્મે આલાની 

અન્નણૂાગ મજના ળરૂ કયલાભા ંઆલી. 

૨.૫.૨. અન્નણૂાગ મજના એલી લમસ્ક વ્મસ્ક્તઓ (તવતનમય 

વીટીઝન્વ) ની અન્મ વરાભતીની જરૂરયમાત યૂી કયલાન 

ઉદે્દળ યાખે છે, જેઓ વધૃધાલસ્થાના ેન્ળન ભાટેની મજના 

ભાટે ાત્રતા ધયાલતા શલા છતા,ં જેભન તે મજનાભા ં

વભાલેળ થમેર નથી. 
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૨.૫.૩. અન્નણૂાગ મજના ભાટે લગ ૨૦૦૦ ભા ંફશાય ાડલાભા ં

આલેરી ભાગગદતળિકાન મજનાના અભરભા ં યાજ્મ 

વયકાયએ અનવુાયલાનુ ંયશળેે. 
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પ્રકયણ -૩ 

ઓખ ને ભજૂંયી 
૩.૧ રાબાથીઓની ઓખ 

૩.૧.૧. કઈ રયલાય ગયીફીની યેખા નીચેના ભાદંડભા ં

આલે છે કે નરશ તે નક્કી કયલા ભાટે બાયત વયકાયે લખત 

લખત જાયી કયેર ભાગગદતળિકા અનવુાય યાજ્મએ ફનાલેર 

ફી.ી.એર. માદીભાથંી રાબાથીની ઓખ ભેલલાની 

યશળેે. ગ્રાભીણ તલકાવ ભતં્રારમે તનમત કયેર ભાદંડના 

આધાયે યાજ્મએ ફનાલેર માદી ગ્રાભીણ તલસ્તાયભા ંરાગ ુ

ડળે. ળશયેી તલકાવ અને ગયીફી તનમ ૂગરન ભતં્રારમે તનમત 

કયેર ભાદંડને અનવુયીને અથલા યાજ્મએ તે ળશયેી 

તલસ્તાય ભાટે નક્કી કયેરા ભાદંડ ળશયેી તલસ્તાયને રાગ ુ

ડળે. બાયત વયકાય આ ભાદંડની વભીક્ષા કયલાન 

અતધકાય તેભજ ફીજા અનરુૂ સધુાયેર ભાદંડ જેને આધાયે 

અમકુ રયલાય ગયીફીની યેખા નીચે આલે છે કે કેભ તે 

સચૂલલાન અતધકાય અનાભત યાખે છે.  

 

૩.૧.૨ જન્ભ ભયણ નોંધણીના યજજસ્રાયે જાયી કયેર જન્ભ 

પ્રભાણત્ર, ળાાના પ્રભાણત્ર, યેળનકાડગ, ચટૂણીચં દ્વાયા 

જાયી કયામેર લીજાણુ ં ભતદાતા કાડગભા ં દળાગલેરી ઉંભય 

ધમાનભા ં રેલાભા ં આલળે. કઈણ પ્રભાબણત દસ્તાલેજની 
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અન-ઉસ્સ્થતતભા ં ઓછાભા ં ઓછ ં આવીસ્ટન્ટ વીલીર 

વર્જનની કક્ષા ધયાલતા તફીફી અતધકાયીનુ ં પ્રભાણત્ર 

અથલા ભશસેરૂી અતધકાયીનુ ં પ્રભાણત્ર, ઉંભયના યુાલા 

તયીકે ભાન્મ ગણાળે.  
 

૩.૧.૩. રાબાથી તલધલા શલાન દયજ્જજ ભશસેરૂી અતધકાયી 

દ્વાયા પ્રભાબણત કયાળે. 
 

૩.૧.૪. યાજ્મ વયકાય તાલકુા કક્ષાએ ઓછાભા ંઓછ ંલગભા ં

એકલાય તલકરાગંતાની ટકાલાયી ચકાવલા અને 

તલકરાગંતાના પ્રભાણત્ર જાયી કયલા ભાટે તળબફય મજળે.  
 

૩.૧.૫. ગ્રાભ ચંામત .- નગયાબરકાઓ, યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક 

વશામ કામગક્રભની તભાભ મજનાઓના રાબાથીઓની 

ઓખ ભાટે વરક્રમ ભતૂભકા બજલળે. ગ્રાભ ચંામત-

નગયાબરકાઓ તયપથી લાતિક ભજણી શાથ ધયલાભા ં

આલળે, અને તેના રયણાભની વયખાભણી ભાન્મ 

ફી.ી.એર. માદી વાથ ેકયલાભા ંઆલળે. આનાથી યાષ્ટ્રીમ 

વાભાજજક વશામ કામગક્રભની મજનાઓ ભાટેની ાત્રતા 

ધયાલતી તભાભ વ્મસ્ક્તઓની ગણતયી કયલાનુ ંવય ફનળે 

તેભજ વોને રાબ આી ળકાળે. 
 

૩.૧.૬. રાબાથીઓની ઓખન આધાય નીચે મજુફ થઈ ળકે.  
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૧. તાની અયજી યથી  

૨. ગ્રાભ ચંામત – ગ્રાભ વબાની તાની તનણગમ 

ળસ્ક્તથી 

૩. અન્મ વક્ષભ અતધકાયીના અશલેાર ઉયથી. આલા 

તભાભ રકસ્વાઓભા ં અયજી ત્રક બયલાનુ ં ત ખાવ 

જરૂયી છે જ. 

૩.૨. યજી ને ચકાવણી 

૩.૨.૧. નમનૂાનુ ંઅયજી ત્રક રયતળષ્ટ્ટ-૩ ઉય આપ્યુ ં

છે. તભાભ તાલકુા કક્ષાએ કે ગ્રાભ ચંામત કક્ષાએ 

તેભજ અન્મ જાશયે વસં્થાનભા ં ભપત (તલનામલૂ્મે) 

અયજી ત્રક યુતી વખં્માભા ંયાખલા જરૂયી છે. તેની 

નકર યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભની લેફવાઈટ 

યથી ણ ડાઉનરડ કયી ળકામ છે. અયજીની નોંધ 

યજજસ્ટયભા ંકયલી અને તેની શોંચ આલી. જ અયજી 

ત્રક અઘરુ બયેલુ ં શમ ત વફંતંધત કભગચાયીની 

જલાફદાયી છે કે તે યેૂરુૂ બયાલે. અયજદાયની માદી 

ગ્રાભ ચંામતની ઓરપવે પ્રદતળિત કયલી.  
 

૩.૨.૨ વશામક પ્રગ્રાભ ઓરપવયને યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક 

વશામ કામગક્રભ શઠેની અયજીઓની ચકાવણી ભાટે 

ચકાવણી અતધકાયી તયીકે જાશયે કયલા. ચકાવણી 
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અતધકાયીનુ ંનાભ ણ તાલકુા કક્ષાએ પ્રદતળિત કયવુ.ં 

ઉયાતં ગ્રાભ ચંામતની દીલારે ણ તે મકૂવુ.ં 
 

૩.૨.૩ અયજીની ચકાવણી અમકુ તનમત મુૌદ્દતભા ંજ યૂી 

કયલી અને અયજી કમાગના લધભુા ં લધ ુ એક 

અઠલારડમાની અંદય જ ચકાવણી થઈ જલી જઈએ. 

ચકાવણી થઈ ગમા ફાદ ભજૂંય કયનાય અતધકાયીની 

ભજૂંયી ભેલલાની યશ ેછે.  

 

૩.૩. ભજૂંયી ને ીર 

૩.૩.૧ જજલ્રાભા ંપ્રગ્રાભ ઓરપવયને ભજૂંયી અતધકાયી તયીકે 

જાશયે કયલા ચકાવણી કયામેર અયજી ભળમા ફાદ આ 

અતધકાયી, અયજદાયને ભજૂંયી હકુભભા ં સ્લરૂે તાની 

ભજૂંયીની જાણ કયી તે હકુભના નકર ગ્રાભ ચંામત – 

નગયાબરકાને આળે.  
 

૩.૩.૨. અયજી ભળમે થી તે ભજૂંય – ના ભજૂંય થામ તેભા ં કુર 

વભમ ફે અઠલારડમાથી લધલ જઈએ નરશિં. 

૩.૩..૩ જ અયજી નાભજૂંય થામ ત, નાભજૂંયી ભાટેના 

કાયણની ણ નોંધ કયલી અને તેની જાણ અયજદાયને કયલા 

ઉયાતં ગ્રાભ ચંામત- નગયાબરકાને તેની નકર આલી.  
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૩.૩.૪. અયજી નાભજૂંય થમા ફાદ અયજદાય કદાચ તાની 

પ્રથભ અીર ભજૂંય કયનાય અતધકાયીને કયલાનુ ંવદં કયે, 

જે ને અયજી ના ભજૂંય કયી છે અને ફીજી અતર જજલ્રા 

પ્રગ્રાભ ક-ઓરડિનેટયને કયલાનુ ંણ વદં કયળે. 
 

૩.૩.૫. જે અયજદાયની અયજી ભજૂંય કયલાભા ંઆલી છે તેભની 

માદી ગ્રાભ ચંામત ઓરપવે પ્રદતળિત કયલી અને દય ત્રણ 

ભાવ ે તેભા ં સધુાયા લધાયા, ઉભેયા કયલાના શમ તે 

અદ્યતનીકયણ કયવુ.ં અયજીઓની પટકી, અયજીઓની 

નોંધણીનુ ં યજજસ્રય, ભજૂંયી-ના ભજુંયીના હકુભ ખલુ્રા જ 

યાખલા અને ગ્રાભ ચંામતની ઓરપવે તનયીક્ષણ ભાટે 

ઉરબ્ધ કયલા. 
 

૩.૪. ભજૂંયી હકુભ ને ેન્ળનયની ાવબકૂ 

૩.૪.૧. ભજૂંયી આનાય અતધકાયી, તાના વશી- તવક્કા વાથે, 

ભજૂંયી હકુભ, તનમત પ્રપભાગ (જેની નકર રયતળષ્ટ્ટ-૪ ઉય 

છે જે જાયી કયળ)ે  

 

૩.૪.૨. યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભની જે કઈ મજના 

નીચે રાબાથીઓને ેન્ળન ભજૂંય કયલાભા ંઆવ્ય ુશમ તેભને 

ેન્ળનયની ાવબકૂ ણ આલી. આ ાવબકૂભા ંભજૂંયીના 

હકુભની નકર, ેન્ળનયની વફંતંધત તલગત, ચકુલણીની 
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તલગત અને ચકાવણીની તલગત લગેયે શળે. (ેન્ળનયની 

ાવબકૂ ભાટેન નમનૂ રયતળષ્ટ્ટ-૫ ઉય યાખેર છે.)  
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પ્રકયણ-૪ 

બડંોની પાલણી, બડંો છૂટંુ કયવુ ં
૪.૧ કેન્રીમ બડંોની પાલણી 

૪.૧.૧ યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભ તા.૧-૪-૨૦૦૨ થી યાજ્મ 

મજના તયીકે તફદીર થમેર છે અને તેનુ ં બડં એકતત્રત 

પાલણી તયીકે તભાભ મજનાઓ ભાટે લધાયાની કેન્રીમ વશામ 

તયીકે ઉરબ્ધ કયામ છે. યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભ નીચ ે

યાજ્મની જલાફદાયી નાણા ભતં્રારમના અંદાજત્રીમ અંદાજન 

રશસ્વ ફને છે. યાજ્મને બડંની પાલણી નાણા ભતં્રારમ દ્વાયા 

કયલાભા ંઆલે છે.  

 

૪.૧.૨ યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભ નીચે યાજ્મને કેટરી લધાયાની 

કેન્રીમ વશામ ઉરબ્ધ કયલી તેન તનણગમ ગ્રાભીણ તલકાવ 

ભતં્રારમ વાથે ચચાગ કયીને આમજન ચં કયે છે. લધાયાની 

કેન્રીમ વશામન ઉમગ યાજ્મએ, યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ 

કામગક્રભ શઠેની પ્રલતગભાન મજનાઓ ભાટે અગય ત તે 

કામગક્રભભા ંનલી બતલષ્ટ્મભા ં કઈ મજના ઉભેયામ ત તેને ભાટે 

કયલાન છે. 

 

૪.૧.૩ યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભ શઠે કેન્રીમ વશામન દય નીચે 

મજુફ યશળેે. 
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 (૧) ઈન્ન્રયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ વધૃધાલસ્થા ેન્ળન મજના રૂ.૨૦૦/- 

પ્રતતભાવ રાબાથી દીઠ 

 (૨) ઈન્ન્રયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ તલધલા વશામ મજના રૂ.૨૦૦/- 

પ્રતતભાવ રાબાથી દીઠ 

 (૩) ઈન્ન્રયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ તલકરાગંતા ેન્ળન મજના રૂ.૨૦૦/- 

પ્રતતભાવ રાબાથી દીઠ 

 (૪) અન્નણૂાગ મજનાાઃ- રાબાથીદીઠ પ્રતતભાવ ૧૦ રક.ગ્રાભ 

અનાથ (ઘઉં અથલા ચખા) 

 (૫) યાષ્ટ્રીમ કુટંુફ વશામ મજનાાઃ રૂ.૧૦,૦૦૦/- રાબાથી દીઠ 

 (૬) લશીલટી ખચગાઃ યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ મજના શઠે કયેર 

ખચગના ૩ ટકા. 
 

૪.૧.૪ કલ્માણ મજનાઓ શઠે ઓછાભા ં ઓછ ં ખચગ થામ તે ફાફત 

સતુનતિત કયલા ભાટે એભ નક્કી કયલાભા ંઆવ્યુ ં છે કે યાજ્મને 

લધાયાની કેન્રીમ વશામ એ યાજ્મને ચકૂલાતી કલ્માણરક્ષી 

કામગક્રભ ભાટેની મજનાઓ, જે યાજ્મના ફજેટભા ં પ્રતતબફિંતધત 

થામ છે તે આમજન અને બફન-આમજન વદયે પાલલામા ં

આલતી વાભાન્મ ગ્રાન્ટ કયતા ંભાત્ર વાચી જ લધાયાની પાલણી 

શમ યાજ્મ તેભના તાના અંદાજત્રભા ંઆ મજનાઓ ભાટે 

આદેળાત્ભક ન્યનુતભ જગલાઈ (MMP) કયલી જ જઈએ. આ 

આદેળાત્ભક ન્યનુતભ જગલાઈની ગણતયી એલી યીતે કયલાભા ં

આલે છે કે લગ ૨૦૦૦-૦૧ છી યાજ્મની ખયેખય અંદાજત્રીમ 
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જગલાઈ અથલા આ મજનાઓ નીચે ખયેખય ખચગ, ફે ૈકી જે 

લધાયે શમ એલી અેક્ષા યાખલાભા ંઆલે છે કે યાજ્મ તે જ 

તાના અંદાજત્રભા ં કલ્માણ રક્ષી મજનાઓભા ંલધાયે ખચગ 

કયે જે તેભના વવંાધન રયસ્સ્થતતને અનરુૂ શમ.  

 

૪.૧.૫ યાજ્મ, ભતં્રારમને યાજ્મને પાલલાભા ં આલેર લધાયાની 

કેન્રીમ વશામની પાલણી થમા ફાદ તેભને જાણ કયલાભા ંઆલે 

તેના એક ભરશનાની અંદય તેભણે તે ધાયણ કયેરી તલતલધ 

મજનાઓ શઠે કુર કેટરી કેન્રીમ પાલણી ઉરબ્ધ થઈ તેની 

જાણ કયળે. ગ્રાભીણ તલકાવ ભતં્રારમ લગ દયતભમાન લધાયાની 

કેન્રીમ પાલણી ાછ થતા ખચગનુ ંસતુનમતં્રણ કયળે. 
 

૪.૨ નાણા છૂટા ંકયલા 

૪.૨.૧ લધાયાની કેન્રીમ વશામના ં નાણા યાજ્મને નાણા ભતં્રારમ 

તયપથી નાણાકીમ લગના રડવેમ્ફય ભાવ સધુીભા ંગ્રાભીણ તલકાવ 

ભતં્રારમની બરાભણ અનવુાય છૂટા ંકયલાભા ંઆલે છે. 

 

૪.૨.૨ નાણાકીમ લગના છેલ્રા તત્ર-ભાવભા ંએટરે કે જે તે નાણાકીમ 

લગના જાન્યઆુયી, પેબ્રઆુયી અને ભાચગ ભાવ ભાટે લધાયાની 

કેન્રીમ વશામના ં નાણા છૂટા ં કયલાન આધાય યાજ્મ દ્વાયા 

મજનાઓના અભરભા ં વતંકાયક પ્રગતત તથા યાજ્મ દ્વાયા 

ઉમગભા ંરેલામેર બડં ઉય આધારયત છે.  
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૪.૨.૩ છેલ્રા તત્ર-ભાવભા ંનાણા બડંની પાલણી ભાટે ાત્ર ફનલા 

ફાફતે યાજ્મએ નીચેની ળયત યૂી કયલાની યશ ેછે. 

(૧) યાજ્મ ાવ ેઉરબ્ધ બડંભાથંી ઓછાભા ંઓછ ં૫૦ ટકા 

બડં યાજ્મએ રડવેમ્ફય ભાવના અંત શરેા ં લાયી 

નાખેર શવુ ંજઈએ, જેથી કયીને છેલ્રા તત્ર-ભાવ એટરે કે 

જાન્યઆુયી, પેબ્રઆુયી અને ભાચગ ભાવ ભાટેની લધાયાની 

કેન્રીમ વશામની પાલણી થઈ ળકે. આ ભાટે જે ખચગ ત્રક 

ભકરલાનુ ંછે તેન નમનૂ રયતળષ્ટ્ટ-૬ ભા ંદળાગલેર છે.  

(૨) ઉયાતં યાજ્મએ તેભને આગના ંનાણાકીમ લગભા ંજે 

કઈ બડં પાલેર શમ તેનુ ં ઉમબગતા પ્રભાણત્ર 

ગ્રાભીણ તલકાવ ભતં્રારમને ભકરી આલાનુ ં છે. 

ઉમબગતા પ્રભાણત્રન નમનૂ રયતળષ્ટ્ટ-૭ ભા ંદળાગલેર 

છે. 

(૩) ઉઘડતી બડં તેભજ ખચગ ત્રક અને ઉમબગતા 

પ્રભાણત્ર દળાગલેર યકભના આંકડા, ભાતવક પ્રગતત 

અશલેારભા ં અગાઉ દળાગલેર આંકડા વાથે ભી યશલેા 

જઈએ.  

(૪) તાયીખ ૩૧ ભી રડવેમ્ફયની ‘કટ ઓપ’ તાયીખે 

ઉમબગતાની રયસ્સ્થતત, યાજ્મએ ૧૫ભી જાન્યઆુયી 

સધુીભા ં ગ્રાભીણ તલકાવ ભતં્રારમને ભકરી આલી 

જઈએ. આ ભતં્રારમ,આ અશલેાર તાવીને નાણા 
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ભતં્રારમને જરૂયી બરાભણ કયળે અને તેને આધાયે નાણા 

ભતં્રારમ આગાભી તત્ર-ભાવ (જાન્યઆુયી, પેબ્રઆુયી અને 

ભાચગ) ભાટે નાણા પાલળે. 

(૫) છેલ્રા તત્ર-ભાવભા ંનાણા પાલલાની દયખાસ્ત યાજ્મએ 

વભમવય ભકરી આલાની યશળેે. 
 

૪.૩ ભરકતાય ખાતાઓંનો બડંોની પાલણી. 

૪.૩.૧ યાજ્મના નાણા તલબાગએ કેન્ર વયકાય દ્વાયા તેભને છૂટા કયેર 

ખાવ કેન્રીમ વશામના નાણા તેભણે અભરકતાગ ખાતાઓંને 

ત્લયીત યીતે અને ભડાભા ંભડા ંનાણા ભળમાના ૧૫ રદલવની 

અંદય પાલી આલાની યશળેે. 
 

૪.૩.૨ યાજ્મએ તાના અંદાજત્રભા ંયૂતી જગલાઈ કયલી જઈએ 

અને જ્માયે કેન્રીમ પંડ છૂટંુ થામ ત્માયે (તાના અંદાજત્રભાથંી 

લયામેર યકભ) યત ભેલી રેલી જઈએ. ઉયાતં, યાજ્મએ 

તનમતભતયીતે નાણા પાલણી કયતા યશવે ુજઈએ અને યાષ્ટ્રીમ 

વાભાજજક વશામ કામગક્રભ શઠેની અન્મ મજનાઓ વરશત 

ેન્ળનની ભાતવક ચકૂલણી ભાટે વભમફદ્ધ ભાતવક તતં્ર વ્મલસ્થા 

ઊબી કયલી જઈએ. 

 

૪.૪ ેન્ળનની ચકૂલણી ફેન્ક ોસ્ટ ઓરપવ ખાતાઓં ભાયપતે 
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૪.૪.૧. યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભ શઠે, જ્મા જ્મા ળક્ય શમ ત્મા ં

ફેન્ક/સ્ટ ઓરપવના ખાતા ભાયપતે ેન્ળનની ચકૂલણી કયલી. 
 

૪.૪.૨ રાબાથીઓ ત અથલા યાજ્મ વયકાયના આદેળથી સ્ટ 

ઓરપવ /ફેન્કભા ંખાતા ંખરાલલા.  

 યાજ્મ વયકાય દ્વાયા અાતા ભજૂંયી આદેળ અથલા અયજદાયના ં

અયજી ત્રકની તલગત KYC (તભાયા ગ્રાશકને ઓખ) ના 

ધયણે યૂા ંકયલા ભાટેની વાબફતી તયીકે ઉમગભા ંરેલી. 

૪.૪.૩ નાણા ભતં્રારમના નાણાકીમ વેલાઓ ફાફતની તલબાગ તભાભ 

યાષ્ટ્રીમકૃત ફેન્કને, ેન્ળન મજનાના રાબાથીઓના ં ખાતા 

ખરલા ભાટે સચૂનાઓ આી છે. ઉયાતં ભતં્રારમના આતથિક 

ફાફત ભાટેના ખાતાઓ સ્ટ ઓરપવના ફચતખાતા ભાટેના 

તનમભભા ં પેયપાય કયીને ન્ળનના રાબાથીઓ ભાટે શનૂ્મ 

ફેરેન્વલાા ખાતા ખરલા ભાટે ણ જગલાઈ કયી યાખેર છે.  

૪.૪.૪ દેળબયભા ંફેન્ક અને સ્ટ ઓરપવન પેરાલ એક વભાન નથી. 

ેન્ળનની યકભ વીધી ફેન્ક કે સ્ટ ઓરપવના ખાતાભા ંજભા 

કયલાથી ણ વંણૂગ શતે ુવયે તેભ નથી. કાયણ કે વધૃધેન્ળના કે 

તલકરાગંતા ેન્ળનની રાબાથીઓને નજીકની સ્ટ ઓરપવે કે 

ફેન્કની ળાખાએ જલાભા ંમશુ્કેરી ડે તેભ છે. આથી ેન્ળનની 

યકભ ચકૂલણી ઘયઆંગણે જ થામ તે ભાટે રયઝલગ ફેન્ક ઑપ 

ઈન્ન્ડમા દ્વાયા અામેર સચુનાઓ અનવુાય ફેન્કીંગ 

કયવન્ડન્ટ / ફેન્કીંગ પેવીરીટેટ્વ ભડેર અનાવુ ંજઈએ. 
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પ્રકયણ -૫ 

રાબાથીઓનો ભારશતી અધાય ને યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ 

કામયક્રભ- 

વ્મલસ્થાન ભારશતી વ્મલસ્થા 

૫.૧ ભારશતી પ્રોદ્યોળગકીનો ઉમોગ 

.૧.૧. ાયદતળિતાન વ્મા લધાયલા તેભજ યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક 

વશામ કામગક્રભને અવયકાયકય યીતે અભરી ફનાલલા 

ભાટે (૧) તભાભ રાબાથીઓને ભારશતી આધાય જાશયે યીતે 

ઉરબ્ધ કયાળે. (૨) યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભ 

(NSAP) ભાટેનુ ંવફ્ટલેય તલકવાલાળે અને રાબાથી દીઠ 

ચકૂલણીને ધાયણ કયલાના શતેથુી તેને ઉમગભા ં

રેલાળે. 

૫.૧.૨. એન.એવ.એ.ી. (NSAP) વફ્ટલેય (NSAP-MIS) 

તલકવાલાઈ ગમેર છે અને યાજ્મએ શલે તેન ઉમગ 

ળરૂ દેલ જઈએ. તેની રાક્ષબણકતાઓ આ પ્રભાણે છે.  

 

૫.૨. NSAP-MIS ની રાક્ષળણકતાઓ 

૫.૨.૧. NSAP લેફવાઈટઃ  

NSAP લેફવાઈટ http:nsap.nic.in ય ઉરબ્ધ છે. તેભા ં

અત્માયે વધૃધાલસ્થા ેન્ળન, તલધલા ેન્ળન અને 
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તલકરાગંતા ેન્ળનની ત્રણ મજનાઓની રેલડદેલડને 

રગતા વફ્ટલેય ભજૂદ છે. 

૫.૨.૨. રાબાથીઓનો ભારશતી અધાયઃ- 

યાજ્મએ ાત્રતા ધયાલતા રાબાથીઓન ભારશતી 

આધાય તલકવાલી તેને જાશયે કયલ જઈએ. 

રાબાથીઓની ભારશતીભા ં રાબાથી વફંધંી તભાભ 

પ્રકાયની ભારશતી જેભા ંતેના પટાન ણ વભાલેળ થામ તે 

તનબાલલી જઈએ. નલા રાબાથીઓ ફી.ી.એર. 

રયલાયના શવુ ંઅને ફી.ી.એર. ઓખ શલી તે નલા 

રાબાથીઓને ેન્ળન ભેલલાની લૂગ ળયત છે, તેથી 

ફી.ી.એર. ભારશતી આધાય વાથે તેને જડલાથી 

ેન્ળનય રેલડાલાની ળક્યતા દૂય કયી ળકામ. 

 

૫.૨.૩. લાયવો વફંધી ભારશતીઃ-  

આ ભારશતી આધાય NSAP-MIS લેરવાઈટ ય રેલ 

જઈએ. આ શતે ુ ભાટે ેન્ળનય વફંધંી ત્રણેમ મજના 

(વધૃધલસ્થા, તલધલા તથા તલકરાગંતા) લાયવા વફધંી 

ભારશતીને NSAP લેફવાઈટ ય યાખલાભા ં આલી છે. 

લાયવા વફંધંી ભારશતી વખં્માની રન્ષ્ટ્ટએ ખટી શલાથી 

તેને લાયવા વફંધંી ભારશતીના નમનૂાભા ંગઠલી ળકામ. 

આ નમનૂ NSAP લેફવાઈટ યથી ઊતાયી ળકામ. તેને 

ઓપ રાઈન (ઈન્ટેયનેટયના વતત ઉમગ તલના) દાખર 
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કયીને ભતં્રારમને કે NICને પ્રરક્રમા કયલા કે ડાઉનરડ 

કયલા ભકરી ળકામ. આ ભારશતી તભાભ પ્રકાયે વંણૂગ 

શલી જઈએ અને તેન આદેળાત્ભક ક્ષેત્ર ને બયેરા ંજ 

શલા જઈએ, છી નલા દાખર થતા ંેન્ળનયની ભારશતી 

ઓનરાઈન દાખર કયી ળકામ. 

 

૫.૨.૪ નલા રાબાથીઓ ભાટે પ્રરક્રમા પ્રલાશઃ- 

નલા ેન્ળનય ભાટેની ભારશતી વીધી NSAP લેફવાઈટ 

ય જ સ્ટેટ /જજલ્રા /ેટા તલબાગ /રગ ઈનન ઉમગ 

કયીને દાખર કયી ળકામ નલા રાબાથીઓનુ ંઓખત્ર 

અયજી ભેલનાય બયે, તેની ચકાવણી અતધકાયી કયે, 

ભજૂંયી, ભજૂંય કયનાય અતધકાયી આે અને ેન્ળનયની 

ચકૂલણી ેન્ળન ચકુલનાય અતધકાયી કયે. વભગ્ર 

પ્રરક્રમાભા ંજુદી જુદી ભતૂભકાઓ ભાટે જુદા ંજુદા ંરગ ઈન 

દળાગલેર છે. 

 

૫.૨.૫. નાણા ંપ્રલાશ 

આભા ં કુર યકભની જરૂરયમાતન અંદાજ તેની પાલણી 

અને નાણા ંછૂટા કયલાની પ્રરક્રમાઓ આલે છે. અંદાજ ત 

નીચેથી જ ફને છે એટરે કે છેક ગ્રાભ સ્તયથી ઉય 

ભતં્રારમ સ્તય સધુી. તેભા ંરાબાથીઓની કુર વખં્મા તે 

છી પાલણી અને નાણા ંછૂટા ંકયલાની પ્રરક્રમા ઉયથી 
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નીચેની તયપ આલે છે, એટરે કે ભતં્રારમથી યાજ્મ, યાજ્મ 

થી જજલ્ર તેભ છેક ેન્ળન ચકૂલણા અતધકાયી સધુી આલે 

છે. 

 

૫.૨.૬. ેન્ળન ચકૂલણા ધધકાયી 

 યાજ્મ વયકાયે ેન્ળન ચકૂલણા અતધકાયીની તનભણ ૂકં કયી 

દેવ ુજઈએ. ેન્ળન ચકૂલણાના પ્રકાયને આધારયત આલી 

તનભણ ૂકં યાજ્મ / જજલ્રા / તાલકુા / ગ્રાભ ચંામત કક્ષાએ 

થઈ ળકે. 

 

૫.૨.૭ એક્લીટન્વ યોરઃ-  

ેન્ળન ચકૂલણા અતધકાયી દ્વાયા ેન્ળન ચકુલણી ભાટે 

ગ્રાભ કક્ષાએ, દયેક ભરશના એકલીટન્વ વેર તનબાલીને  

ેન્ળનની ચકૂલણી કયલી જઈએ. આભા ંેન્ળનયનુ ંનાભ 

અને તેની વાભે યકભ દળાગલેરી શલી જઈએ. 

 

૫.૨.૮. ચકૂલણા યજજસ્ટયનુ ંદ્યતનીકયણ  

એક લખત ેન્ળન ચકૂલાઈ જામ અને તેને રગતી જરૂયી 

તલગત નાભ, વયનામુ,ં ચકૂલેર યકભ, વશી લગેયે 

એક્લીટન્વ યરભા ંનોંધાઈ જામ છી NSAP લેફવાઈટના 

ચકૂલણા યજજસ્ટયભા ં તેને અદ્યતન કયલી જઈએ. જેથી 
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શલે કેટરી ચકૂલણી ફાકી યશી તેન ખ્માર આલે અને તેને 

આધાયે નાણા બડંની ભાગંણી દળાગલી ળકામ. 

 

૫.૨.૯. ચકૂલણીની વભાપ્તત  

જ ેન્ળનય તેની ેન્ળન ચકૂલણી વભાપ્ત કયલાની 

ળયત રયણૂગ કયતા શમ ત તેભનુ ં ેન્ળન ચકૂલણુ ં

તેઓ જ્મા ં સધુી અીર ન કયે અને ભજૂંયી આનાય 

અતધકાયી તેભનુ ંેન્ળન નુાઃ ચાલ ુકયલાનુ ંમનુાતવફ ન 

વભજે ત્મા ં સધુી, તેભનુ ં ેન્ળન ચકૂલણુ ં વભાપ્ત કયી 

દેલાભા ંઆલે છે. 
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પ્રકયણ-૬ 

સધુનમતં્રણ ને મલૂમાકંન 

૬.૧.  યાષ્ટ્રીમ વરાશકાય વધભધત (NAC) 

 યાજ્મ અને જજલ્રા કક્ષાની વતભતતઓ 

૬.૧.૧ કેન્ર વયકાય દ્વાયા અબખર બાયત કક્ષાએ ગ્રાભ તલકાવ 

ભતં્રારમને વાભાજજક વશામ કામગક્રભના સતુનમતં્રણ અન ે

મલૂ્માકંનભા ંવશામ કયલા ભાટે અને તેના અવયકાયક અભર 

વફંતંધત ફાફતભા ં વરાશ આલા ભાટે વરાશકાય 

વતભતતની તનભણ ૂકં કયલાભા ં આલળે. યાષ્ટ્રીમ વરાશકાય 

વતભતત, યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભની મજનાઓના 

તલતલધ યાજ્મભા ં અભર વફંધંી વભીક્ષા કયળે, જુદા જુદા ં

યાજ્મભા ં યૂતા બડંની ઉરબ્બ્ધનુ ં મલૂ્માકંન કયળ,ે 

તેભજ સમુગ્મ નીતત તલમક બરાભણનુ ં સચૂન કયળે. 

યાષ્ટ્રીમ વરાશકાય વતભતતના અધમક્ષ સ્થાને ગ્રાભીણ 

તલકાવના કેન્રીમભતં્રી શળે અને તેના વભ્મભા ં કેન્ર 

વયકાયના ં વફતંધત ભતં્રારમ અથલા ખાતાઓંભાથંી ાચં 

પ્રતતતનતધઓ, વવંદના ાચં વભ્મ, નાગરયક વગંઠનભા ં

વરક્રમ શમ તેલા ૧૦ બફનવયકાયી વભ્મ તેભજ યાજ્મભાથંી 
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ાચં વબચલ શળ.ે યાષ્ટ્રીમ વરાશકાય વતભતતની ફેઠક દય 

લે ફે લખત ભળે. 
 

૬.૧.૨. યાજ્મ કક્ષાની વતભતતઓની યચના યાજ્મ વયકાય 

કયળ.ે આલી વતભતીઓની ફેઠક લગભા ં ફે લખત ભળે. 

યાજ્મ વરાશકાય વતભતત, યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામક કામગક્રભ 

શઠેની મજનાઓના અભરની વભીક્ષા કયળે. જુદા જુદા 

જજલ્રાઓભા ં આ મજનાઓ ભાટે યૂતા પ્રભાણભા ં બડં 

ઉરબ્ધ છે કે નરશ તે તાવળ ે અને જરૂયી બરાભણ 

સચૂલળે. યાજ્મ વરાશકાય વતભતતનુ ં અધમક્ષસ્થાન નૉડર 

તલબાગના ભતં્રીશ્રી રેળે અને તેના વભ્મભા ં યાજ્મના 

વફંતંધત ખાતાઓના પ્રતતતનતધઓ, ાચં તલધાનવબા 

વભ્મશ્રીઓ, ૧૦ વરક્રમ નાગરયક વગંઠનના બફનવયકાયી 

વભ્મ અને ૫ જજલ્રા કરેક્ટય લાયાપયતી નીભાળ.ે યાજ્મ 

કક્ષાની વતભતતની ફેઠક લગભા ં ફે લાય થળે. આ વતભતત 

કામગક્રભના અભર સતુનમતં્રણ અને મલૂ્માકંન ભાટે તેભજ ત ે

વાથ ે વકંામેર ફાફત વફંધંી જલાફદાય યશળેે અને 

બાયત વયકાયને અશલેાર ભકરળે. 
 

૬.૨. યાજ્મો દ્વાયા સધુનમતં્રણ 

૬.૨.૧. યાજ્મને તાના કઈણ ખાતા ભાયપતે આ 

મજનાઓના અભર ભાટે રચનીમતા (Flexibility) યશળેે. 
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અરફત્ત તે યાજ્મ કક્ષાએ એક નડર વેકે્રટયીની તનભણ ૂકં 

કયળ ે જે જુદા જુદા ં ખાતાઓ વાથે વકંરન કયીને 

મજનાઓના અભર વફંધંી પ્રગતતન અશલેાર ભકરળે. 

બોતતક અને નાણાકીમ પ્રગતત વફંધી અશલેાર ભકરલ 

તેને પ્રગતતન અબાલ ગણલાભા ંઆલળે અને તેને રયણાભે 

છેલ્રા તત્રભાવની કેન્રીમ લધાયાની વશામ ન ણ ચકૂલલાભા ં

આલે. લધાયાની કેન્રીમ વશામની પાલણી નાણાકીમ લગ 

રુૂ થતા ં રેપ્વ થઈ જતી શલાથી, યાજ્મ વયકાય ઉય 

સચૂલેરી તનમત તાયીખ ફાદ પ્રગતત અશલેાર ભકરે ત 

ણ ફાકી યશરે ગ્રાન્ટન શપ્ત નલા નાણાકીમ લગભા ં

પાલી ળકળે નરશ. 

 

૬.૩ ભાધવક પ્રગધત શલેાર 

૬.૩.૧ યાજ્મ વયકાયએ યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભ 

શઠેની તલતલધ મજનાઓના બોતતક અને નાણાકીમ પ્રગતત 

અશલેાર કેન્ર વયકાયને ભકરલાન શમ છે. આ શતે ુભાટે 

ભાતવક પ્રગતત અશલેારન નમનૂ રયતળષ્ટ્ટ-૮ ભા ં

સચૂલલાભા ંઆલેર છે. (MPR) ભાતવક પ્રગતત અશલેાર ૧ 

અને ૨, યાજ્મ વયકાયના ખાતાઓએ દયેક ભરશનાની ૧૫ ભી 

તાયીખ સધુીભા ં ઓનરાઈન ભકરલાના શમ છે. ભાતવક 

પ્રગતત અશલેાર ૩ થી ૬, જજલ્રા કક્ષાના અતધકાયીઓએ 

દયેક ભાવની ૧૫ભી તાયીખ સધુીભા ં અતધકાયીઓએ દયેક 
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ભાવની ૧૫ ભી તાયીખ સધુીભા ં ઓનરાઈન ભકરી 

આલાના શમ છે. આ ઉયાતં લાતિક અશલેાર (AR-VII) 

યાજ્મ વયકાયે લગભા ં એકલાય, યાજ્મ યુસ્કૃત વાભાજજક 

વશામ મજનાઓ વફંતંધત ઓનરાઈન ભકરલાના શમ છે. 

એક લખત NSAP-MIS  કામાગસ્ન્લત ફને છી ત ભાતવક 

પ્રગતત અશલેાર MPRS આઆ ફની જળે. 
 

૬.૪ નૉડર ધધકાયીઓની ફેઠક 

૬.૪.૧. દયેક યાજ્મ વયકાય મગ્મ કક્ષાના અતધકાયીને, જે 

વફંતંધત ખાતાના વબચલ કયતા ં અન્મ વ્મસ્ક્ત શળે તેની 

યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભના નૉડર અતધકાયી તયીકે 

તનયસુ્ક્ત કયલાની છે. આ નૉડર અતધકાયી કેન્ર વયકાયને 

ભાતવક પ્રગતત અશલેાર તથા તે ને લખતલખત જે 

ભારશતીની જરૂય ડે તે ભકરલા ભાટે જલાફદાય ગણાળે. આ 

ઉયાતં, ગ્રાભીણ તલકાવ ભતં્રારમ દ્વાયા દય ભરશને એકલાય 

ફરાલલાભા ં આલતી ફેઠકભા ં નૉડર અતધકાયીએ શાજયી 

આલાની યશળેે.  
 

૬.૫. ધવપ્ધધ વભીક્ષા વધભધત (PRC) 

૬.૫.૧ ગ્રાભીણ તલકાવ તલતલધ કામગક્રભની વભીક્ષા ગ્રાભીણ 

તલકાવ ભતં્રારમના વબચલશ્રી, તવબ્ધધ વભીક્ષા વતભતતની 

ફેઠકભા,ં જુદા જુદા યાજ્મના વફંતંધત વબચલ વાથ,ે દય 
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તત્રભાવને અંતે ભતી PRCની ફેઠકભા ંકયતા શમ છે. તવબ્ધધ 

વભીક્ષા વતભતતની ફેઠક ભાટેની કામગસબૂચ (એજન્ડા) ભા ં

યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભની પ્રગતતની ફાફત ણ 

વભાલી રેલાભા ંઆલી છે. 

 

૬.૬ કે્ષત્રીમ ધધકાયીઓ 

૬.૬.૧ ગ્રાભીણ તલકાવ ભતં્રરમ યાજમ વયકાય અને જજલૌ્ રા 

કક્ષાના અતધકાયીઓ / કભગચાયીઓ ૈકી ક્ષેત્રીમ 

અતધકાયીઓની તનભણ ૂકં ક્ષેત્રીમ ચકાવણી ભાટે કયલાભા ં

આલળે. 

૬.૬.૨ જુદી – જુદી મજનાઓના અભરભા ંસધુાય કયલા ભાટે 

ક્ષેત્રીમ અતધકાયીઓન અશલેાર ધૌ્ માનભા ંરેલાળે. 

૬.૭ યાષ્ટ્રીમ કક્ષાએ સધુનમતં્રણ કયનાયાઓ 

૬.૭.૧ યાષૌ્ રીમ કક્ષાએ (ત્રીજા ક્ષ દ્વાયા) સતુનમતં્રણ 

કયનાયાઓની તનભણ ૂકં ગ્રાભીણ તલકાવ ભતં્રારમ દ્વાયા 

કયલાભા ંઆલે છે. તેઓ ક્ષેત્રીમ મરુાકાત રેળે અને તલતલધ 

ગ્રાભીણ તલકાવ કામાગરમભા ંઅભર વફંતંધ કેનૌ્ ર વયકાયને 

અશલેાર ભકરળે. યાષૌ્ રીમ કક્ષાએ સતુનમતં્રણ કયનાયાઓને 

જુદા – જુદા યાજમની પાલણી કયલાભા ં આલી છે અન ે

તેભને તણૃમરુ કક્ષાએ તલતલધ મજનાઓના અભરીકયણની 

વભીક્ષા કયલાના શતેથુી જુદી – જુદી મજનાઓ વફંતંધત 

પ્રશૌ્ નાલરીઓ ણ તેભને ઉરબૌ્ ધ કયલાભા ં આલી છે. 
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યાષૌ્ રીમ કક્ષાએ સતુનમતં્રણ કયનાયાઓને યાષૌ્ રીમ વાભાજજક 

વશામ કામગક્રભ શઠેની તલતલધ મજનાઓના અભરની 

વભીક્ષા કયલાનુ ં ણ કશલેાભા ં આવૌ્ યુ ં છે અને તેથી આ 

પ્રકાયની વભીક્ષા કયલાભા ં યાષૌ્ રીમ કક્ષાએ સતુનમતં્રણ 

કયનાયાઓને યાજમ વયકાયના ખાતાઓએ વશમગ અન ે

વશકાય ઉરબૌ્ ધ કયલાના છે. યાષૌ્ રીમ કક્ષાએ સતુનમતં્રણ 

કયનાયાઓના અશલેાર યાજમ વયકાય વાથે લચંાણભા ંરઈ 

યાષૌ્ રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભ શઠેની મજનાઓના 

અભરભા ંસધુાયણા કયલાભા ંઆલળે. 
 

૬.૮ લાધિક ચકાવણી 

૬.૮.૧ યાષૌ્ રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભ શઠેની 

મજનાઓના પ્રતૌ્ મેક રાબાથીઓની ચકાવણી ળકમતાઃ દયેક 

નાણાકંીમ લગભા ં પ્રથભ તત્ર-ભાવભા ં યાજમ વયકાય દ્વાયા 

કયલાભા ંઆલળે જ જરૂય જણામ ત યાજમ વયકાય આ ભાટે 

ખાવ ટીભની ણ યચના કયી ળકે અને તેભા ંવાભાજજક કે 

નાગરયક વભાજના વભૌ્ મન ણ, જ તેઓ વફંતંધત 

તલસૌ્ તાયભા ંવરક્રમ શમ ત, થઈ ળકે છે. 

૬.૮.૨ લાતિક ચકાવણી ભાટેના પભગન નમનૂ રયતળષૌ્ ટ-

૯ભા ંદળાગલેર છે. ચકાવણી ફાદ જ કઈનુ ંમતૃૌ્ ય ુથયુ ંશમ, 

સૌ્ થાતંય થયુ ંશમ અથલા જ તેઓ વશામને ાત્ર ન યહ્ય 

શમ ત ેનૌ્ ળન ફધં કયલાભા ંઆલળે. 
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૬.૮.૩ લાતિક ચકાવણીની કલામત યૂી થમા ફાદ, અશલેાર 

તૈમાય કયી જજલૌ્ રાના અતધકાયીને ભકરલ જઈએ. આ 

અશલેારભા ં કેટરી વખંૌ્ માભા ંરાબાથીઓની ચકાવણી કયી, 

જુદા – જુદા કાયણવય કેટરા ેનૌ્ ળન કેવ ફધં કમાગ તેભજ 

કેટરી વખંૌ્ માભા ંેનૌ્ ળન કેવ નુાઃ ચાલ ુકમાગતેની તલગત 

આલી જઈએ. 

 

૬.૮.૪ જે રાબાથીઓની વખંૌ્ માની ચકાવણી કયી રેલાભા ં

આલી શમ તેની જાણ NSAP – MIS અથલા MPR –VIભા,ં 

ગ્રાભીણ તલકાવ ભતં્રારમને કયી દેલી જઈએ. 

 

૬.૯ વાભાજજક ન ્ લેણ 

૬.૯.૧ સળુાવનના જે ામાના તવધૌ્ ધાતં છે તેભા ં એક છે 

તનણગમ રેલાની અને નીતતના અભરની પ્રરક્રમાભા ં રકને 

બાગીદાયીન તવધૌ્ ધાતં. જ વભાજના અમકુ લગગને અને 

તેભામં આ મજનાના તનવફત ધયાલનાયા ૈકી અમકુને 

ક્ષેત્રીમ કક્ષાએ, મજનાના અભર વફંતંધ ચકાવણી અને 

મલૂૌ્ માકંન કક્ષાએ જાશયેાતલાભા ં આલે ત તેભાથી પ્રાૌ્ ત 

થતા ંદાથગાઠને કાયણે મજનાન ફશતેય અભર થઈ ળકે 

અને તેભા ંયશરેી ત્રટૂીઓ ફશાય આલી ળકે અને તે તનલાયી 

ણ ળકામ. આ કાયણે જ યાષૌ્ રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભ 
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શઠેની મજનાઓના અભરભા ં અને સતુનમતં્રણભા ં

વાભાજજક અનૌ્ લેણની જરૂય યશ ેછે. વાભાજજક અનૌ્ લેણથી 

મજનાઓ સસુૌ્ ષૌ્ ટ ફને છે. એટલુ ંજ નશી યંત ુતેનાથી 

ાયદતળિતા અને જલાફદાયીની બાલનાઓભા ંઉભેય થામ છે 

અને જાશયે રશતની ફાફતભા ંતકયાયન ઉકેર આલે છે. 

 

૬.૯.૨ વાભાજજક અનૌ્ લેણ ગ્રાભવબા દ્વાયા શાથ ધયામ છે. 

યાષૌ્ રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભ શઠે ઓછાભા ંઓછ ંદય 

છ ભરશને વાભાજજક અનૌ્ લેણ શાથ ધયવુ ં જઈએ. આથી 

જમાયે ગ્રાભ ચંામત દ્વાયા લગભા ં ફે ગ્રાભવબાની ફેઠક 

ફરામ છે. ત્માયે ફે ફેઠક ૈકી ઓછાભા ંઓછી એક ફેઠકભા ં

ત યાષૌ્ રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભ શઠે વાભાજજક 

અનૌ્ લેણ શાથ ધયવુ.ં તેલ કામગસબૂચ (એજનૌ્ ડા)ભા ં મદુ 

શલ જ જઈએ. વાભાજજક અનૌ્ લેણની જાશયેાત જજલૌ્ રા 

અતધકાયી દ્વાયા ઓછાભા ંઓછા એક ભરશના શરેા કયી દેલી 

જઈએ. ગ્રાભવબાના દયેક વાભાજજક અનૌ્ લેણ ભાટે 

ગ્રાભવબા એક વાભાજજક અનૌ્ લેણ વતભતતની યચના કયળે, 

જેભા ં યાષૌ્ રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભના પ્રલતગભાન 

(ચાલ)ુ રાબાથીઓન વભાલેળ કયલાભા ં આલળે. ગ્રાભ 

ચંામત/તાલકુા ચંામત/જજલૌ્ રા અતધકાયી એ ફાફત 

સતુનતિત કયળ ેકે, વાભાજજક અનૌ્ લેણની તભાભ આલશૌ્ મક 

ભારશતી, જેભા ંજે તે ગ્રાભવબા શસૌ્ તકના કામગ તલસૌ્ તાયભા ં
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આલતા મજનાના રાબાથીઓના નાભ, વયનાભા, ેનૌ્ ળન 

કઈ યીતે ચકૂલામ છે તેની તલગત, ેનૌ્ ળન ચકુલણીની યકભ 

લગેયે તલગત ગ્રાભવબાની વાભાજજક અનૌ્ લેણ વતભતતના 

વભૌ્ મએ ફેઠક શરેા દંય રદલવ શરેા શોંચી જલી 

જઈએ. વતભતતને મગૌ્ મ રાગે ત રાબાથીઓની રૂફરૂ 

મરુાકાત રઈને ણ બોતતક ચકાવણી શાથ ધયી ળકાળે. જેથી 

એ સતુનબ્ચચત કયી ળકામ કે, કઈ બફન-ાત્રતા ધયાલતી 

વૌ્ મરકતને ેનૌ્ ળન ચકુલાત ુ ંનથી. તેભજ ાત્રતા ધયાલતા 

અને જેભને ચકુલણીની ભજૂંયી ણ ભી છે તેઓ તનમતભત 

યીતે ેનૌ્ ળન ભેલે છે. વાભાજજક અનૌ્ લેણ ભાટેની 

કામગસબૂચ રયતળષૌ્ ટ-૧૦ભા ંદળાગલેર છે. 

 

૬.૯.૩ વાભાજજક અનૌ્ લેણ વતભતત તાના તાયણ 

વાભાજજક અનૌ્ લેણ ભાટે નકકી થમેરી તાયીખે ગ્રાભવબાભા ં

જાશયેભા ંજ લાચંી ફતાલળે. ગ્રાભ ચંામત કે તાલકુા કક્ષાએ 

આ કામગક્રભન અભર કયનાય કભગચાયીગણ વાભાજજક 

અનૌ્ લેણ દયતભમાન ઉસૌ્ તથત યશળેે. રકને ગ્રાભ 

ચંામત ાવેથી કે કામગક્રભન અભર કયનાય અતધકાયીઓ 

ાવેથી ભારશતી ભાગંલાન કે યેકડગ  તાવલાન અતધકાય 

યશળ.ે વાભાજજક અનૌ્ લેણ શરેા,ં આ અગાઉ મજામેર 

વાભાજજક અનૌ્ લેણભા ંધૌ્ માનભા ંરાલલાભા ંઆલેર મદુાઓ 

યતૌ્ લે શુ ં કામગલાશી કયલાભા ં આલી તે અશલેાર લાચંી 
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વબંાલલાભા ંઆલળે. વાભાજજક અનૌ્ લેણની કામગલાશીન 

(તભતનટવ) ચંામતના વબચલ રખળે અને તેભા ંવતભતતના 

ફધા વભૌ્ મની વશી રઈને જજલૌ્ રા કચેયીએ ભકરી 

આલાભા ંઆલળે. 
 

૬.૯.૪ કેટરી ગ્રાભ ચંામતભા ં વાભાજજક અનૌ્ લેણ શાથ 

ધયલાભા ં આવૌ્ યુ ં તેની ભારશતી ગ્રાભીણ તલકાવ ભતં્રરમને 

NSAP – MIS અથલા MRP – VI ભાયપતે ભકરી આવુ.ં 
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પ્રકયણ – ૭ 

લશીલટી ખચય 
૭.૧ લશીલટી ખચય. 

૭.૧.૧ યાજમ વયકાય લગ દયતભમાન યાષૌ્ રીમ વાભાજજક વશામ 

કામગક્રભ શઠે કુર ખચાગમેર યકભના ૩ ટકા યકભ યાષૌ્ રીમ 

વાભાજજક વશામ કામગક્રભ શઠેની મજનાઓના અભરના 

કામગને વૌ્ મલસૌ્ તથત ફનાલલાના શતેથુી, લશીલટી ખચગ 

તયીકે, નીચેની ળયતને આધીન યશીને ઉમગભા ંરઈ 

ળકળે. 

૭.૧.૨ આ જગલાઈ કેનૌ્ ર વયકાય દ્વાયા યાષૌ્ રીમ વાભાજજક વશામ 

કામગક્રભની મજનાઓના અવયકાયક અભર ભાટે 

ભાખાકીમ સધુાયા શાથ ધયલા ભાટે કયલાભા ંઆલી છે. 

 

૭.૨ ભાન ્ મ ખચયની અઈટભ 

૭.૨.૧ લશીલટી ખચગના શતેથુી જે પ્રવતૃત્તઓ અંગેન ખચગ 

ભાનૌ્ મ યાખલાભા ંઆલેર છે તે નીચે પ્રભાણે છે. 

(ક) ેનૌ્ ળન કાડગ છ ાલલા અને ભકરલા. 
 

(ખ) તલકરાગંતા ેનૌ્ ળનના રાબાથીઓને તફીફી અતધકાયીઓ 

દ્વાયા તલકરાગંતા પ્રભાણ ત્ર જાયી કયલા ભાટે તળબફય 

ગઠલલી. 
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(ગ) ભારશતી – તળક્ષણ – પ્રત્મામત (ICE) – જાગતૃત ભાટેના 

કામગક્રભ. 

 આઈઈવી વાભગ્રી તેમાય કયાલલી અને તેનુ ંતલતયણ. 

 વમદુામની ગતતળીરતા. 

 ભાધૌ્ મભન ઉમગ. 

 યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભ શઠેની મજનાઓ 

ભાટે અયજી ત્રક છાલલા. 

 ગશૃ વંકગ  અબબમાન. 

 

(ઘ) તારીભ 

 અભર કયનાય અતધકાયીઓની. 

 ચંામતી યાજમ વયકાયના અતધકાયીઓની. 

 અનૌ્ મ તનવફત ધયાલનાયાઓની. 

 જરૂરયમાતના અંદાજ ફનાલલાની તારીભ. 

 તારીભ ભાટેના ભડયરુ અને વાભગ્રી તલકવાલલા. 

 તારીભ કામગક્રભની ગઠલણી. 

 શાર શુ ંઅવય થઈ યશરે છે તેની વભીક્ષા કયતી તારીભ. 

 પ્રતૌ્ મક્ષ દળગન / તનદળગન મરુાકાત 

 દૂયલતી તળક્ષણ ધૌ્ ધતતઓન ઉમગ. 

 

(ચ) વ ્ મલસ ્ થાન – ભારશતી – વ ્ મલસ ્ થા (MIS) 

 ભારશતી એકત્ર કયલી. 
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 લીજાણુ ંપ્રરક્રમા. (કમૌ્ ૌ્ યટુય ય ભારશતીની પ્રરક્રમા) 

 અશલેાર તૈમાય કયલ. 

 ભારશતીનુ ંસૌ્ થાનાતંય. 

 

(છ) ગણુાત ્ ભક ધનયીક્ષણ. 

 સતુનમતં્રણ. 

 લાતિક ચકાવણી. 

 મલૂૌ્ માકંન અભૌ્ માવ તૈમાય કયલા તેભજ અવય 

તાવલા વફંતંધ અભૌ્ માવ. 

 વાભાજજક અનૌ્ લેણ. 

 

(જ) પરયમાદ ધનકાર વ ્ મલસ ્ થા ગોઠલલી. 

 યાજમ / જજલૌ્ રા કક્ષાએ શલેૌ્  રાઈન. 

 

(ઝ) વ ્ માલવાધમક વેલાઓ ભેલલી. 

 લશીલટી ખચગભા ં ભાનૌ્ મ યશ ે તે પ્રકાયે કઈણ 

પ્રવતૃતઓ ભાટે. 

 

(ટ) વચંારન ખચય. 

 યાષૌ્ રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભ અંતગગત 

મજનાઓના અભર વફંધંીત ખચગ, જેભ કે, ફેંક ચાર્જ 

કે સૌ્ ટ ઓરપવ ચાર્જ, ફેંક દ્વાયા બફઝનેવ, 
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કયવનૌ્ ડન્વ, યકલાન ચાર્જ, વાભાનૌ્ મ વેલા 

કેનૌ્ રને ઉમગ. 

 

(ઠ) ગણતયી લગેયે પ્રરક્રમાઓ સ ્ ટેળનયી/એભઅઈએવ. 

 

૭.૩ ભાન ્ મ ખચયની ધલગતો. 

૭.૩.૧  જેભા ંનીચે મજુફની ધલગતનો વભાલેળ થામ છે 

(ક) વયકાયે કે ચંામતે કે અન્મ કઈ વસંૌ્ થાએ અગાઉ જેની 

તનભણુકં કયેર શમ તેલા કભગચાયીઓન ગાય ભશનેતાણુ.ં 

(ખ) નલા લાશનની ખયીદી કે જૂના લાશનની ભયાભત. 

(ગ) ફાધંકાભ ખચગ. 
 

૭.૪ ભાત્ર એક લખતનો ખચય (નાલતયક ખચય) 

૭.૪.૧ લશીલટી ખચગ શઠે નીચેની ફાફત ય ભાત્ર એક 

લખત કયલાભા ંઆલેર ખચગ ભાનૌ્ મ યશળેેાઃ 

(ક) તાલકુા કક્ષાએ કમૌ્ ૌ્ યટુય સતુલધા. 

(ખ) યેકડગ યાખલા ભાટે ઘડા / કફાટ તથા કાભકાજ ભાટે 

પનીચય. 

 

૭.૫ ન ્ મ ળયતો. 

૭.૫.૧ લશીલટી ખચગની યકભ, યાજમ ાવ ે યશરે લણલયામેર 

તવરકભાથંી ભેલલાની યશળેે. તેને ભાટે અરગથી યકભ 

પાલાળે નશી. 
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૭.૫.૨ લશીલટી ખચગ એ ભાટે નથી કે યાજમ યાષૌ્ રીમ વાભાજજક 

વશામ કામગક્રભની મજનાઓના અભર ભાટે અગાઉથી જ જે 

ખચગ કયી યશરે છે. અથલા કયનાય છે. આ તવલામ લધાયાન 

કઈ ખચગ કયલ ડે તે ભાટે લશીલટી ખચગ છે, યાજમ જે ખચગ 

કયી યશરે છે, તેની અલેજી ભાટે નથી. 
 

૭.૫.૩ નીચેની ળયતએ લશીલટી ખચગ ભાનૌ્ મ યશળેે. 

(૧) યાજમ જજલૌ્ રા કક્ષાએ અભર કયલાનુ ં ભાખુ,ં જેભ કે, 

ડી.ી.વી., અતધક ડી.ી.વી. લગેયેની જજલૌ્ રા કક્ષાએ તેભજ 

પ્રગ્રાભ ઓરપવય, વશામક પ્રગ્રાભ ઓરપવયની તનભણુકં 

તાલકુા કક્ષાએ કયે તેભજ તેભને ભાટે વશામક કભગચાયીગણ 

નીચે. 

(૨) યાજમ વયકાય ગ્રાભ ચંામત ભાયપતે પકયા ૧.૪.૫ (૧૮) 

અનવુાય સૌ્ લમવંેલક ળધે. 

(૩) બાયત વયકાય દ્વાયા લખતલખત સચૂના આલાભા ંઆલે ત ે

અનવુાય લાતિક ચકાવણી કે અનૌ્ મ પ્રરક્રમાઓ શાથ ઘયે. 

 

૭.૫.૪ યાજમ વયકાય યાષૌ્ રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભ નીચેના 

લશીલટી ખચગની પાલણી યાજમના લડા ભથકે / જજલૌ્ રા 

કક્ષાએ તેભજ તાલકુા કક્ષાએ કયળ.ે 
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૭.૫.૫ લશીલટી ફાફતએ કયેર ખચગની જાણ યાજમ વયકાય કેનૌ્ ર 

વયકાયને દયેક નાણાકંીમ લગના અંતે કયળે. 
 

૭.૫.૬ યાષૌ્ રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભની મજનાઓ શઠે 

લશીલટી ખચગની જગલાઈ નાણાકંીમ લગ ૨૦૧૦-૧૧ 

અભરી ફનાલાઈ છે. 
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રયધળષ ્ ટ – ૧ 

યાષ ્ રીમ વાભાજજક વશામ કામયક્રભ, ૧૯૯૫ભા ંળરૂ થમો તે 

છીની પ્રગધત 

૧. રયચમ  

યાષૌ્ રીમ વાભાજજક કામગક્રભ તા.૧૮/૭/૧૯૯૫ની કેનૌ્ રીમ ભતં્રી 

ભડંની ફેઠકભા ંતેને ભજૂંયી અાતા,ં તા.૧૫ ઓગષૌ્ ટ, ૧૯૯૫ની 

તાયીખે વંણૂગ યીતે કેનૌ્ રીમ વશામથી ચારતા કામગક્રભ તયીકે 

અભરભા ંઆવૌ્ મ. તેના પ્રાયંબકાભા ંવાભાજજક યાષૌ્ રીમ વશામ 

કામગક્રભ વધૃૌ્ ધાલસૌ્ થા, કુટંુફના મખુૌ્ મ કભાનાયના મતૃૌ્ યનુી 

રયસૌ્ તથતત, ભાતતૃૌ્ લ લગેયે રયસૌ્ તથતતઓભા ં ગયીફ રયલાયને 

વાભાજજક વશામ ઉરબૌ્ ધ કયલા ભાટે તનભાગમ શત, અને તેથી 

તેની નીચે, નીચેની ત્રણ મજનાઓ શતી. 
 

(૧) યાષૌ્ રીમ વધૃૌ્ ધાલસૌ્ થા ેનૌ્ ળન મજના. (NOAPS) 

(૨) યાષૌ્ રીમ કુટંુફ વશામ મજના. (NFBS) 

(૩) યાષૌ્ રીમ ભાતતૃૌ્ લ વશામ મજના. (NMBS) 

 

જકે, યાષૌ્ રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભની ભાગગદતળિકા અનવુાય, 

બતલષૌ્ મભા ં આલી અનૌ્ મ મજનાઓ તેભા ં ઉભેયી ળકામ. યાષૌ્ રીમ 

વાભાજજક વશામ કામગક્રભ જમાયે શરેી લખત ળરૂ થમ તૌ્ માયે જુદી જુદી 

મજનાઓ ભાટે રાબનુ ંપ્રભાણઅને ાત્રતા નીચે પ્રભાણે શતા. 
 



67 

૨. પ્રાયંબકાની મખુ ્ મ રાક્ષળણકતાઓ. 

૨.૧ યાષૌ્ રીમ વધૃૌ્ ધાલસૌ્ થા ેનૌ્ ળન મજનાાઃ- તનયાધાય અને ૬૫ 

લગથી ભટી ઉંભયના વધૃૌ્ ધ વૌ્ મરકત ભાટે ભાતવક રૂ.૭૫/-ની 

જગલાઈ શતી. આ મજના નીચે એલી તનયાધાય વધૃૌ્ ધ 

વૌ્ મરકતઓને આલયી રેલાભા ં આલી શતી જેભની તાની 

આલકના સ્ત્રતભાથંી કઈ તનમતભત ગજાય થઈ ળકે નશી 

અથલા તનવતૃ્ત થઈ ળકે. તનયાધાયતા નક્કી કયલા ભાટેના ં

ભાદંડ ત તાના રયલાયના વભૌ્ મના નાણાકંીમ 

વશમગ કે અનૌ્ મ કઈ સ્ત્રતભાથંી કઈ તનમતભત ગજુાય થઈ 

ળકે નશી અથલા નરશલત થઈ ળકે. તનયાધાયતા નકકી કયલા 

ભાટેના ભાદંડ યાજમભા ં જે તે વભમે ચાલ ુ શમ તે 

અનવુયલાભા ં આવૌ્ મા શતા.ં બાયત વયકાયે આ ભાદંડની 

વભીક્ષા કયીને અનરુૂ સધુાયેરા ભાદંડ સચુાલલાન 

અતધકાય અનાભત યાખેર છે. 

 

૨.૨ યાષૌ્ રીમ કુટંુફ વશામ મજનાાઃ- આ મજના નીચે 

પ્રાયંબકાભા ં રયલાયની, મખુૌ્ મ કભાનાય વૌ્ મરકતનુ ં જ 

કુદયતી કાયણવય મતૃૌ્ ય ુથામ ત રૂ.૫,૦૦૦/- અને આકસૌ્ તભક 

મતૃૌ્ ય ુ થામ ત રૂ.૧૦,૦૦૦/-ની વશામ કુટંુફના વભૌ્ મને 

ચકૂલલાભા ંઆલતી શતી. કુટંુફની મખુૌ્ મ કભાનાય વૌ્ મરકત તે 

વભમની મજના અનવુાય, રુૂ કે સૌ્ ત્રી, જે રયલાયના ખદુ 

વભૌ્ મ શમ અને તેભની તાની આલક, કુટંુફની કુર 
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આલકન નોંધાત્ર રશસૌ્ વ શલ જઈએ. મતૃૌ્ ય ુવભમે તેની 

લમ ૧૮ થી ૬૪ લગની એટરે કે, ૧૮ લગ કયતા લધ ુઅન ે

૬૫ લગ કયતા ઓછી શલી જઈએ. આ ભાદડગ યૂા થતા 

શમ ત તેલી વૌ્ મરકતના મતૃૌ્ ય ુફાદ તે રયલાય, આ મજના 

અનવુાય ગ્રાનૌ્ ટ ભેલલા ભાટે શકદાય ફને. વને-૧૯૯૮ભા ં

યાષૌ્ રીમ કુટંુફ વશામ મજના નીચે રાબની યકભ, આકસૌ્ તભક 

કે કુદયતી ફનૌ્ ને વજંગભા ંરૂ.૧૦,૦૦૦/- કયલાભા ંઆલી. 
 

૨.૩ યાષૌ્ રીમ ભાતતૃૌ્ લ કલૌ્ માણ મજનાાઃ- આ મજના નીચે પ્રથભ 

ફે જીતલત જનૌ્ ભ સધુી, પ્રસતુત દીઠ રૂ.૩૦૦/- ચકૂલલાભા ં

આલતા શતા. આ રાબ પ્રૌ્ ત કયલા ભાટે રાબાથી, બાયત 

વયકાયે તનમત કયેરા ધયણ અનવુાય, ગયીફી યેખા નીચેના 

રયલાયન વભૌ્ મ શલ જઈએ. લગ-૧૯૯૮ભા ં યાષૌ્ રીમ 

ભાતતૃૌ્ લ કલૌ્ માણ મજના નીચેના રાબની યકભ પ્રસતુત દીઠ 

રૂ.૫૦૦/- કયલાભા ંઆલી. 
 

૩. યાષ ્ રીમ વાભાજજક વશામ કામયક્રભ ને ન ્ નણૂય મોજના યાજમ 

 ્ રાનભા ંતફદીરી. 

૩.૧ જાનૌ્ યઆુયી-૧૯૯૭ભા ં યાષૌ્ રીમ તલકાવ રયદની ફેઠકભા ં

નલભી ચંલીમ મજનાના મવુદા અબબગભની ચચાગ 

દયતભમાન કેટરાક યાજમના મખુૌ્ મ ભતં્રીઓએ કેનૌ્ ર 

યુસૌ્ કૃત મજનાઓને યાજમભા ં તફદીર કયલાનુ ં સચૂન 
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કયુું. નલભી ચંલીમ મજનાના અબબગભ – રેખ અનવુાય 

એ ફાફત ઉય બાય મકૂલાભા ંઆવૌ્ મ કે વૈધૌ્ ધાતંતક યીતે 

કેનૌ્ ર યુસૌ્ કૃત મજનાઓ આંતય – યાજમ પ્રકાયની 

મજનાઓ તયીકે રખાલી જઈએ તેભજ યાષૌ્ રીમ સયુક્ષા 

વફંતંધત ફાફત અને વદંગીની કેટરીક યાષૌ્ રીમ 

અગ્રતાઓ જતા,ં અવયકાયક અભર ભાટે કેનૌ્ રીમ દેખયેખ 

જરૂયી છે. તે છી ગ્રાભીણ તલકાવ ભતં્રારમના યાભળગભા ં

આમજન ચં કેનૌ્ ર યુસૌ્ કૃત મજનાઓની વભીક્ષા ફાદ 

યાષૌ્ રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભ અને અનૌ્ નણૂાગ કામગક્રભ 

લગ ૨૦૦૨-૦૩થી યાજમની મજના તયીકે તફદીર કયલાનુ ં

નકકી થયુ.ં 
 

૩.૨ આ પેયપાય થતા,ં આ મજનાના વચંારન ભાટેનુ ં બડં, 

નાણા ં ભતં્રરમ દ્વાયા, લધાયાની કેનૌ્ રીમ વશામ તયીકે 

યાજમને પાલલાભા ંઆલે છે. 

 

૪. યાષ ્ રીમ વધૃ ્ ધાલસ ્ થા ેન ્ ળન મોજના નીચે લય ૨૦૦૬-૦૭ 

દયધભમાન ેન ્ ળનની યકભભા ંલધાયો. 

૪.૧ નાણા ં ભતં્રીશ્રીએ લગ ૨૦૦૬-૦૭ ભાટેના અંદાજત્રના 

પ્રલચનભા ંનીચેની જાશયેાત કયી. 

યાષ ્ રીમ વાભાજજક વશામ કામયક્રભ 
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‘‘યાષૌ્ રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભ શઠે ૬૫ લગ કે તેથી 

લધ ુ ઉંભયની તનયાધાય વૌ્ મરકતઓને ભાતવક રૂ.૭૫/-ના દયે 

વધૃૌ્ ધાવસૌ્ થા ેનૌ્ ળન ભજૂંય કયલાભા ંઆલે છે. આ યકભ અતૌ્ મતં 

અયૂતી છે. આ ેનૌ્ ળનની યકભ ભાતવક રૂ.૨૦૦/-કયલાની ભાયી 

દયખાસૌ્ ત છે. ભાયી યાજમ વયકાયને ણ તલનતંી છે કે, તેઓ ણ 

તાના વાધનભાથંી તેટરી જ યકભન પા આે, જેથી કયીને 

એક તનયાધાય ેનૌ્ ળનયને ઓછાભા ં ઓછા રૂ.૪૦૦/- પ્રતત ભાવ 

ભી યશ’ે’. તદનવુાય તા.૧/૪/૨૦૦૬થી વધૃૌ્ ધાલસૌ્ થા ેનૌ્ ળન 

ભાટેની કેનૌ્ રીમ વશામન દય રૂ.૭૫/-થી લધીને રૂ.૨૦૦/- થમેર છે. 

ેનૌ્ ળનના આ દયભા ં રૂ.૭૫/- થી રૂ.૨૦૦/- સધુી સધુાયા વભમે 

તભાભ યાજમને ણ પ્રતત ભાવ રૂ.૨૦૦/-ન પા આલા તલનતંી 

કયલાભા ંઆલી શતી, જેથી ેનૌ્ ળનયને ઓછાભા ંઓછા પ્રતત ભાવ 

રૂ.૪૦૦/- ભી યશ.ે 

 

૫. યાષ ્ રીમ વાભાજજક વશામ કામયક્રભની યચનાભા ંપેયપાય. 

૫.૧ યાષૌ્ રીમ ભાતતૃૌ્ લ કલૌ્ માણ મજનાની રયલાય કલૌ્ માણ 

ખાતાભા ંતફદીરી. 

યાષૌ્ રીમ લસૌ્ તી નીતત નકકી કયલા વફંધંી ચચાગ દયતભમાન 

તેની તા.૧૫ જૂન, ૧૯૯૯ના યજ મજામેરી ફીજી ફેઠકભા ં

ભતં્રીશ્રીઓના જૂથે તલચાયુું કે, યાષૌ્ રીમ ભાતતૃૌ્ લ કલૌ્ માણ 

મજનાન અભર ગ્રાભીણ કલૌ્ માણ ભતં્રારમ કયે છે તેને 

ફદરે જ તેને રયલાય કલૌ્ માણ તલબાગભા ં તફદીર 
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કયલાભા ં આલે ત તે લસૌ્ તી સૌ્ થબગતતા કામગક્રભન એક 

અંતગતગ રશસૌ્ વ ફની યશ.ે આમજન ચં તયપથી આ ફાફતે 

વદેંળ પ્રાૌ્ ત થમા, ગ્રાભીણ તલકાવ ભતં્રારમ યાષૌ્ રીમ 

ભાતતૃૌ્ લ કલૌ્ માણ મજનાને રયલાય કલૌ્ માણ તલબાગભા ં

નાણાકંીમ લગ ૨૦૦૧-૨૦૦૨થી તફરદર કયલા વભંત થતા,ં 

તા.૧રી એતપ્રર, ૨૦૦૧થી તે મજના તે તલબાગને તફદીર 

કયાઈ. 

 

૫.૨ અનૌ્ નણૂગ મજનાન પ્રાયંબ. 

તા.૧રી એતપ્રર, ૨૦૦૦થી, જે રાબાથીઓ યાષૌ્ રીમ 

વધૃૌ્ ધાલસૌ્ થા ેનૌ્ ળન મજના નીચે આલયી રેલામેર નથી 

તેલા ાત્રતા ધયાલતા રાબાથીઓને ભાતવક ૧૦ રક.ગ્રાભ 

અનાજ તલના મલૂૌ્ મે રંુૂ ાડલાની, અનૌ્ નણૂાગ મજના ળરૂ 

કયલાભા ંઆલી. 
 

૫.૩ ઈનૌ્ રદયાગાધંી યાષૌ્ રીમ વધૃૌ્ ધાલસૌ્ થા ેનૌ્ ળન મજના 

(IGNOAPS) ની ળરૂઆત.  

ભાન. પ્રધાનભતં્રીશ્રીએ તા.૧૫ ઓગષૌ્ ટ, ૨૦૦૭ના યજ 

યાષૌ્ રજગ તેભના પ્રલચનભા ંજણાવૌ્ યુ,ં ‘‘આણે ૬૫ લગથી 

લધ ુઉંભયના અને ગયીફી યેખા નીચેના તભાભ નાગરયકન ે

વધૃૌ્ ધાલસૌ્ થા ેનૌ્ ળન આીશુ’ં’ અગાઉની યાષૌ્ રીમ 

વધૃૌ્ ધાલસૌ્ થા ેનૌ્ ળન મજના નીચે લગ ૧૯૯૫થી ૬૫ લગ 
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કે તેથી લધ ુ ઉંભયના તનયાધાય વધૃૌ્ ધને વધૃૌ્ ધાલસૌ્ થા 

ેનૌ્ ળન ચકૂલલા ભાટે કેનૌ્ રીમ વશામ ચકૂલલાભા ંઆલતી 

શતી. બાયત વયકાયે તા.૧૩/૯/૨૦૦૭ના જાશયેનાભાથી ‘’૬૫ 

લગથી લધ ુ ઉંભયના તનયાધાય વધૃૌ્ ધ વૌ્ મરકત’’ અંગેના 

ભાદંડભા ંપેયપાય કયી ‘’૬૫ લગ કે તેથી લધ ુઉંભયની અન ે

બાયત વયકાયે નકકી કયેરા ભાદંડ અનવુાય ગયીફી યેખા 

નીચેના રયલાયના વભૌ્ મ’’ એલ પેયપાય કમો. એભ નકકી 

કયલાભા ંઆવૌ્ યુ ંકેાઃ- 

(૧) આ મજનાને ઈનૌ્ રદયાગાધંી યાષૌ્ રીમ વધૃૌ્ ધાલસૌ્ થા 

ેનૌ્ ળન મજના (IGNOAPS) એવુ ંનાભ આવુ.ં 

(૨) આ મજના યૂતી તૈમાયી વાથ,ે તા.૧૯/૧૧/૨૦૦૭થી 

અભરી ફનાલલી. 

(૩) યાજમને તભાભ ાત્રતા ધયાલતી વૌ્ મરકતઓને 

આલયી રેલાઈ છે તેવુ ંપ્રભાણત્ર આલા જણાલવુ.ં 

(૪) જમા ં જમા ં ળકમ ફને તૌ્ મા ં ેનૌ્ ળનની યકભ 

રાબાથીના સૌ્ ટ ઓરપવના ખાતાભા ંકે, જાશયે ક્ષેત્રની 

ફેંકના ખાતાભા ંજભા કયાલલા. 

આ પ્રભાણે જૂની યાષૌ્ રીમ વધૃૌ્ ધાલસૌ્ થા ેનૌ્ ળન મજનાના 

ાત્રતા વફંધંી ભાદંડભા ં પેયપાય વાથે ઈનૌ્ રદયાગાધંી 

યાષૌ્ રીમ વધૃૌ્ ધાલસૌ્ થા ેનૌ્ ળન મજના, તા.૧૯ભી નલેમૌ્ ફય, 

૨૦૦૭થી ળરૂ થઈ. 
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૫.૪ ઈનૌ્ રદયાગાધંી યાષૌ્ રીમ તલધલા ેનૌ્ ળન મજના (IGNWPS) 

અને ઈનૌ્ રદયાગાધંી યાષૌ્ રીમ તલકરાગંતા ેનૌ્ ળન મજના 

(IGNDPS.)નો પ્રાયંબઃ- 

 લગ ૨૦૦૯ભા ં યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભભા ં લધ ુ

વલંેદનળીર જૂથન ે આલયી રઈને તેના વ્માભા ં લધાય 

કયામ. પેબ્રઆુયી-૨૦૦૯ભા ં બાયત વયકાયે ૪૦ થી ૬૪ 

લગની ઉંભયની ગયીફી યેખા નીચેના રયલાયની તલધલાઓ 

ભાટે ભાતવક રૂ.૨૦૦ ના દયથી ેન્ળન ભજૂંય કયુું. ઉયાતં 

બાયત વયકાયે ગબંીય અને ફહતુલધ  તલકરાગંતાથી ગ્રસ્ત 

ગયીફી યેખા નીચેના રયલાયભા ં ૧૮ થી ૬૪ લગની 

તલકરાગં વ્મસ્ક્તઓ ભાટે ભાતવક રૂ.૨૦૦ના દય થી ેન્ળનના 

રાબ ભજૂંય કયેર છે.  
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રયધળષ્ટ્ટ-૨ 

તભાભ વ્મક્ક્તઓને અલયી રેલામા અંગેનુ ંપ્રભાણત્ર 

વયકાય............... 

 

ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ વધૃધાલસ્થા ેન્ળન મોજના, ઈન્ન્દયા 

ગાધંી યાષ્ટ્રીમ ધલધલા ેન્ળન મોજના ઈન્દીયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ 

ધલધલા ેન્ળન મોજના યાષ્ટ્રીમ કુટંુફ વશામ મોજના નીચે 

તભાભ વ્મક્ક્તઓને અલયી રેલામા અંગેનુ ંપ્રભાણત્ર 

 

આથી પ્રભાબણત કયલાભા ં આલે છે કે તભાભ વ્મસ્ક્તઓ જેઓ 

ાત્રતા ધયાલે છે અને ગયીફી યેખાની નીચેના રયલાયના વભ્મ છે અને 

જેઓ ગ્રાભીણ અને ળશયેી તલસ્તાયભા ં યશતેા શમ તેભને ઈન્ન્દયા ગાધંી 

યાષ્ટ્રીમ વધૃધાલસ્થા ેન્ળન મજના, ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ તલધલા 

ેન્ળન મજના, ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ તલકરાગંતા ેન્ળન મજના, 

યાષ્ટ્રીમ કુટંુફ વશામ મજના નીચે આલયી રેલામા છે અને તેઓ મજના 

નીચે વશામ ભેલી યશરે છે. 

 

તલળેભા ંએ ણ નુયચ્ચાય કયલાભા ંઆલે છે કે ઈન્ન્દયા ગાધંી 

યાષ્ટ્રીમ વધૃધાલસ્થા ેન્ળન મજના, 

ઈન્ન્દયી ગાધંી યાષ્ટ્રીમ કુટંુફ વશામ મજના શઠે ાત્રતા ધયાલતા 

રાબાથીઓને આલયી રેલા ભાટે ગ્રાભીણ તલકાવ ભતં્રારમે સબૂચત કયેર 

ભાગગદતળિકા અનવુાય તેભજ યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભની 
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ભાગગદતળિકા અનવુાય ગ્રાભીણ તલસ્તાયભા ં ગયીફી યેખા નીચેના ં

રયલાયની માદી તેભજ ળશયેી તલસ્તાયભા ં ણ તદનવુાય વફંતંધત 

માદીને અનવુયલાભા ંઆલેર છે. 

 

નાભાઃ-. . . . . . . . . . . . . . .   

શદ્દાઃ-. . . . . . . . . . . . . . .   

 

તાયીખાઃ-. . . . . . . . . . . . . . .   

તવક્કાઃ- . . . . . . . . . . . . . . .   
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રયધળષ્ટ્ટ-૩ એ 

ેન્ળન ભેલલા ભાટેનુ ંયજીત્રક 

ેન્ળન મજનાાઃ  ઈન્ન્દયા 
ગાધંી યાષ્ટ્રીમ વધૃધાલસ્થા ેન્ળન મજના   

 ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ તલધલા ેન્ળન મજના  
 ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ તલકરાગંતા ેન્ળન 

મજના  

    

 

     (શલેુ)ં         (લચલુ)ં    છેલ્લુ ંનાભ (અટક) 

ેન્ળનયનુ ં
નાભાઃ______________________________________________________ 

તતા/તતનુ ં
નાભાઃ_____________________________________________________ 

ઉંભય ____________ના યજ 

જન્ભ તાયીખ ____________ 

પ્રકાય ________________ (અન.ુજાતત/અન.ુજનજાતત/અન્મ છાત 

લગગ/રઘભુતત/વાભાન્મ) 

જાતત ____________(સ્ત્રી/રુુ) 

ેન્ળનન પ્રકાય વદૃ્ધાલસ્થા ેન્ળન   તલધલા ેન્ળન   તલકરાગંતા ેન્ળન  

 
જ, તલકરાગંતા ેન્ળન ભેલલાનુ ંશમ ત, 
તલકરાગંતાન પ્રકાય____________ અને તલકરાગંતાની ____________ટકાલાયી  
ેન્ળન ચકૂલણાની ધધતત ફેંક /સ્ટ ઓરપવય ખાત ુ ં/ભનીઓડગય / યક્ડ 

તનલાવ_____________________ 

ગાભ / તલસ્તાય_____________________ 

પોટોગ્રાપ 
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ગ્રાભ ચંામત / લડગ_____________________ 

તાલકુા_____________________ 

જજલ્રા_____________________ 

યાજ્મ_____________________ ીન કડ_____________________ 

UIDનફંય__________________ફી.ી.એર. કાડગ નફંય____________યેળન કાડગ 

ન_ં______________ 

ફી.ી.એર. વફંધંી ભારશતી 

લગ સ્થાન કુટંુફ ઓખ નફંય વભ્મ ઓખ નફંય 

    

        

યજદાયની વશી / અંગઠુાનુ ંધનળાન________________ 

 

રયધળષ્ટ્ટ-૩ ફી 

યાષ્ટ્રીમ કુટંુફ વશામ મોજના શઠે રાબ ભેલલા ભાટેનુ ંયજી ત્રક 

              (શલેુનંાભ)         (લચલુનંાભ)   છેલ્લુ ં

નાભ (અટક) 

મતૃક વ્મસ્ક્તનુ ં

નાભાઃ________________________________________________     મતૃક 

વ્મસ્ક્તના તતા/તતનુ ં

નાભાઃ____________________________________________ 

મતૃ્ય ુવભમે ઉંભય ________________ 
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પ્રકાય ________________ (અન.ુજાતત/અન.ુજનજાતત/અન્મ છાત 

લગગ/રઘભુતત/વાભાન્મ) 

જાતત________________ (રુૂ / સ્ત્રી) 

તનલાવ________________ગાભ /ગ્રાભ ચંામત / લડગ / 

તલસ્તાય____________________________________________________ 

તાલકુા ________________ 

જજલ્રા  ________________ 

યાજ્મ ____________________ ીન કડ નફંય ________________ 

 

ફીીએર વફંધંી ધલગતો 

લગ__________સ્થાન____________કુટંુફ ઓખ નફંય___________વભ્મ 

ઓખ નફંય____________ 

અયજદાયનુ ંનાભ__________________________________________________ 

મતૃક વ્મસ્ક્ત વાથ ેવફંધં____________________________________________ 

 

યજદાયની વશી /  અંગઠુાનુ ંધનળાન________________ 
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રયધળષ્ટ્ટ-૪ એ 

ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ વધૃધાલસ્થા ેન્ળન મોજના     

ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ ધલધલા ેન્ળન મોજના    

ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ ધલકરાગંતા ેન્ળન મોજના નીચે ભજૂંયી ત્ર
   

 

ભજૂંયી હકુભ અને ભજૂંયી તાયીખ_____________________   

 

પયીથી જાણ કયલાભા ં ન આલે ત્મા ં સધુી, દય ભરશનાની છેલ્રી 

તાયીખ યૂી થમા ફાદ 

શ્રી______________________________________તતા/તતનુનંાભ_______

______________________________ઉંભય___________ગાભ_____________

________________ચંામત__________________________ 

તાલકુા_______________ જજલ્રા _________________યાજ્મ ગજુયાત ની 

મજના શઠેર ભાતવક રૂતમા____________         તા. _____________થી 

ચકૂલામ. 

 

ેન્ળન ચકૂલણા ધધકાયીનુ ં

નાભ____________________________________  
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ભજૂંય કયનાય ધધકાયી________________ 
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રયધળષ્ટ્ટ-૪ (ફી) 

યાષ્ટ્રીમ કુટંુફ વશામ મોજના શઠે વશામ મોજના શઠેનો ભજૂંયી અદેળ 

નફંય ને તાયીખ 

 
 

શ્રી___________________________________(અયજદાયનુ ંનાભ) 

 _________________________________ (તતા/તતનુ ં નાભ) યાષ્ટ્રીમ 

કુટંુફ વશામ મજના નીચે રૂતમા______________________ ની વશામ શ્રી 

_________________ (મતૃક વ્મસ્ક્તનુ ંનાભ) ઉંભય _________________ ના 

મતૃ્યનુ ેકાયણે ચકૂલલા. 

ગ્રાભ ચંામતનુ ં

નાભ_________________________તાલકુા_________________  

જજલ્ર  _________________યાજ્માઃ ગજુયાત 

 

        

      ભજૂંય કયનાય 

ધધકાયી________________ 
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ેન્ળનયનુ ંનાભ__________________________________ 

ગાભ _________________ ગ્રાભ 

ચંામત_________________ 

તાલકુા _________________ જજલરો _________________ 

યાજ્મ__________ 
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ભજૂંયી અદેળ 

 

ભજૂંયી આદેળ નફંય _____________________ અને તાયીખ ___  /___ 

/____ 

_____________________પયીલાય જાણ ન કયલાભા ંઆલે ત્મા ંસધુી, દય 

ભરશનાની છેલ્રી તાયીખ યૂી થમા ફાદ શ્રી 

_________________________________________ 

તતા/તતનુ ં

નાભ_____________________________________________ 

ઉંભય___________ગાભ________________ચંામત_____________

_____તાલકુા____________ જજલ્રા _____________ યાજ્મ ગજુયાતન ે

પ્રતતભાવ રૂતમા________________ રેખે તાયીખ 

__________________થી ચકૂલણી કયલી. 

 

ેન્ળન ચકૂલણુ ંધધકાયીનુ ંનાભ ______________ 

 

ભજૂંય કયનાય ધધકાયી  ______________ 
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ેન્ળનયની ધલગતો 

રાબાથી 
નફંય__________________ 

ીીઓ 

નફંય__________________ 

ેન્ળન મજનાાઃ  ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ 

વધૃધાલસ્થા ેન્ળન મજના  

 ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ તલધલા ેન્ળન મજના          

 ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ તલકરાગંતા ેન્ળન મજના     
 

(શલેુ)ં          (લચલુ)ં    છેલ્લુ ં નાભ 

(અટક) 

ેન્ળનયનુ ં
નાભાઃ______________________________________ 

તતા/તતનુ ં

નાભાઃ_____________________________________ 

ઉંભય ________ના રદલવે જન્ભ    તાયીખ ___/___/___ 

પ્રકાય______ (અન.ુજાતત/અન.ુજનજાતત/અન્મ છાત લગગ/રઘભુતત/વાભાન્મ) 

જાતત_________સ્ત્રી/રુુ) 

ેન્ળનન પ્રકાય વદૃ્ધાલસ્થા ેન્ળન  તલધલા લસ્થા ેન્ળન  તલકરાગંતા 

ેન્ળન  

જ, તલકરાગંતા ેન્ળન રેતા શમ ત, 

તલકરાગંતાન પ્રકાય_________ અને તનેી ટકાલાયી ___________ 

ેન્ળન ચકૂલણાની ધધતત ફેંક /સ્ટ ઓરપવ ખાત ુ ં/ભનીઓડગય / યક્ડ 

તનલાવ____________ગાભ / તલસ્તાય ____________ 

 

 

્્્્્પોટો 
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ગ્રાભ ચંામત /લડગ____________ 

તાલકુા_______________જજલ્રા____________ 

યાજ્મ____________ ીનકડ____________UID 

નફંય__________________ફી.ી.એર. કાડગ નફંય____________ 

યેળન કાડગ ન.ં ____________ 

ફી.ી.એર. વફંધંી ભારશતી 

લય સ્થાન કુટંુફ ઓખ નફંય વભ્મ ઓખ નફંય 
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ેન્ળનચકૂલણાની ધલગતો 

ભરશનો જાન્યઅુયી પેબ્રઅુયી ભાચય એધપ્ર ભે જુન 

લય યકભ વ

શી 

યકભ વ

શી 

યક

ભ 

વશી યકભ વ

શી 

યકભ વશી યકભ વશી 

૨૦૧૧             

૨૦૧૨ 
            

૨૦૧૩ 
            

૨૦૧૪ 
            

૨૦૧૫ 
            

૨૦૧૬ 
            

૨૦૧૭ 
            

૨૦૧૮ 
            

૨૦૧૯ 
            

૨૦૧૦ 
            

 

જુરાઈ ઓગષ્ટ્ટ વતટેમ્ફય ઓક્ટોફય નલેમ્ફય રડવેમ્ફય 

યકભ વશી યકભ વશી યકભ વશી યકભ વશી યક

ભ 

વશી યકભ વશી 

૨૦૧૧            

૨૦૧૨            

૨૦૧૩            

૨૦૧૪            

૨૦૧૫            



87 

૨૦૧૬            

૨૦૧૭            

૨૦૧૮            

૨૦૧૯            

૨૦૨૦            
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ેન્ળનયની ચકાવણી 
(દયેક નાણાકંીમ લયના પ્રથભ ધત્રભાવભા ં) 

 

લય ચકાવણીની 
તાયીખ 

ધધકાયીનુ ંનાભ ને શોદ્દો વશી નોંધ 

૨૦૧૧     

૨૦૧૨     

૨૦૧૩     

૨૦૧૪     

૨૦૧૫     

૨૦૧૬     

૨૦૧૭     

૨૦૧૮     

૨૦૧૯     

૨૦૧૦     

 

જ્માયે એક ચકૂલણા ધધકાયી ાવેથી ફીજા ચકૂલણા રદકાયીને કેવ તફદીર કયલાનો પ્રવગં 

ઉક્સ્થત થામ ત્માયે યેકડયની તફદીરીની નોંધ 

નુ.ં 
નફંય 

જ્માથંી ેન્ળન ભેલતા 
શોમ તે ેન્ળન ચકૂલણા 
ધધકાયીની ધલગત 

કઈ તાયીખ સધુીનુ ં
ેન્ળન ભેલલાભા ં

અવ્યુ ંછે? 

જ્માથંી ેન્ળન 

ભેલલાનુ ંછે તે 

ેન્ળન ચકૂલણા 
ધધકાયીની વંણૂય 

ધલગતો 

ેન્ળન ચકૂલણા 
તફદીર કયનાય 

ધધકાયીની વશી 
ને તાયીખ 
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રયધળષ્ટ્ટ-૬ 

ચાલ ુનાણાકંીમ લયનુ ંખચય ત્રક 

ખચગ ત્રક જે લગ ભાટેનુ ંશમ તેાઃ  

(૧) તાયીખ ૧ રી એતપ્રરના યજ ઉઘડતી 

તવરક 

 

(૨) લધાયાની કેન્રીમ વશામ (એતપ્રર – 

રડવેમ્ફય) ભળમા તાયીખાઃ 

                                પ્રથભ શપ્ત 

 

ફીજ શપ્ત  

ત્રીજ શપ્ત  

(૩)  કુર ઉરબ્ધ બડં (૧ + ૨)   

(૪)  કુર બડંન લયાળાઃ યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક 

વશામ કામયક્રભ 

 

ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ વધૃધાલસ્થા 

ેન્ળનાઃ 

 

ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ તલધલા 

ેન્ળનાઃ 

 

ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ તલકરાગંતા 

ેન્ળનાઃ 

 

અન્નણૂાગ  

(૫) કુર લયામેર બડં (૪ ને વયલા)  

(૬)  ખચગની ટકાલાયી  
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વશી 

નાભ અને શદ્દ 

 

નોંધઃ-  ખચય ત્રક બયતા ંશરેા ંચાલ ુનાણાકંીમ લયના રડવેમ્ફયનુ ંMPR-1 
બયવુ ંMPR ના આંકડાઓનો ખચય ત્રકના આંકડાઓ વાથે ભે ફેવી 
યશલેો જોઈએ. 
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રયધળષ્ટ્ટ-૭ 

ઉમોગીતા પ્રભાણત્ર 

યાજ્મનુ ંનાભ ગજુયાત 

 

લગ______________ ભાટેનુ ંઉમબગતા પ્રભાણત્ર 

(ક) આગના લગની લણલયામરે તવરક રૂ. ______________ 

(ખ) લધાયાની કેન્રીમ વશામ તયીકે લગ દયતભમાન ભેર કુર ગ્રાન્ટ રૂ. 

______________ 

(ગ) યાજ્મની અન્મ યચયુણ આલક, જ શમ ત રૂ. ______________ 

(ડ) કુર ઉરબ્ધ બડં રૂ. ______________ 

આથી પ્રભાબણત કયલાભા ંઆલ ેછે કે રૂ. ______________(અંકે રૂતમા  

____________________) ગજુયાત યાજ્મને બાયત વયકાયના નાણાભંત્રારમ દ્વાયા યાષ્ટ્રીમ 

વાભાજજક વશામ કામગક્રભ (અન્નણૂાગ મજના વરશત) ભાટે પ્રાપ્ત થમા શતા. લધાયાભા ં

આગરા લગની લણલયામેર યકભ રૂ. ____________ (અંકે રૂતમા 

________________________)ન ે ચાલ ુનાણાકીમ લગભા ંખચગ કયલા ભાટે આગ 

ખેચલાભા ંઆલી શતી. લગ દયતભમાન યાજ્મને થમેરી અન્મ યચયુણ આલક રૂ. 

_________ (અંકે રૂતમા___________________________) શતી.  

૨. પ્રભાબણત કયલાભા ંઆલે છે કે ઉય જણાલરે કુર લધાયાની કેન્રીમ વશામ રૂ. 

____________ (અંકે રૂતમા __________________જે શતે ુ ભાટે ભજૂંય કયલાભા ં

આલેર છે તે શતે ુભાટે જ ખચગ થમેર છે. લધાયાભા ંપ્રભાણત કયલાભા ંઆલ ેછે કે 

કુર ખચગ ફાદ ફાકી યશતેી લણલયામરેી યકભ રૂ. _______________ (અંકે રૂતમા 

___________________________ ) જે લગના અંતબાગ સધુી ફચલા ાભેર છે તેન 

આ કામગક્રભ ભાટે આલતા નાણાકીમ લગભા ંઉમગ કયલાભા ંઆલળે.  

૩. આથી પ્રભાબણત કયલાભા આલ ેછે કે જે ળયત એ વશામક ગ્રાન્ટ ભજૂંય કયલાભા ં

આલી શતી તે ળયત રયણૂગ કયલા વફંધંી અને વતં થમરે છે, અને તે જે શતે ુ
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ભાટે યકભ ભજૂંય કયલાભા ંઆલી શતી ત ેશતેભુા ંખયેખય ખચગ કયલાભા ંઆલ ેત ે

ભાટે લાજફી તકેદાયી યાખી શતી.  
 

 

તાયીખ ____________     વશી _______________ 

         

નાભ _______________ 

         

નૉડર અતધકાયીન તવક્ક  
 

નોંધઃ  અ ઉમોળગતા પ્રભાણત્ર ભોકરતા ં શરેા,ં વફંધંધત નાણાકીમ લયના 
ભાચય ભાવનો MPR-1 શરેા ંઓનરાઈન યજૂ કયી દેલા જોઈએ. MPR-1 ના 
આંકડા ખચય ત્રકની વાથે ભેલામેરા શોલા જોઈએ. 
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રયધળષ્ટ્ટ ૮ (એ) 

ભાધવક પ્રગધત શલેાર-૧     MPR-I 

યાજ્મ કક્ષાને પ્રગધત શલેાર 

યાજ્મનુ ંનાભઃ ગજુયાત 

યાજ્મ 

 લય  ભાવ  

 

યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભ શઠે ૧રી એતપ્રરના રદલવ ેલધાયાની કેન્રીમ વશામની ઉઘડતી તવરક (રૂતમા 
(રાખભા)ં............................... 

 

અશલેારના ભાવ સધુી યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભ’’’’’’’’’’’  

      

યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભ શઠે  કુર ઉરબ્ધ બડંો (૧ + ૨) રૂધમા (રાખભા)ં   

ફાફત ઈન્ન્દયા ગાધંી 
યાષ્ટ્રીમ 

વધૃધાલસ્થા 
ેન્ળન 

મજના 

ઈન્ન્દયા ગાધંી 
તલધલા ેન્ળન 

મજના 

ઈન્ન્દયા ગાધંી 
યાષ્ટ્રીમ 

તલકરાગંતા 
ેન્ળન મજના 

ઈન્ન્દયા ગાધંી 
યાષ્ટ્રીમ કુટંુફ 

વશામ મજના 

અન્નણૂાગ 

૧. બોતતક તવબ્ધધ (વખં્મા)      

૨. લધતી જતી લધાયાની કેન્રીમ વશામની 
યકભન ઉમગ (રૂતમા રાખભા)ં 

     

૩. લગ દયતભમાન થનાય કુર ખચગ (રૂતમા      
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રાખભા)ં  
૪. લેફવાઈટ ઉય દળાગલેર રાબાથીઓન 

ભારશતી આધાય 

     

(ક) યાષ્ટ્રીમ      

(ફ) ગજુયાત યાજ્મ      

૫. ેન્ળન ચકૂલામેર છે તેલા રાબાથીઓની 
વખં્મા 

     

(ક) ફેન્ક ખાતા ભાયપત      

(ખ) સ્ટ ઓપીવ ભાયપત      

(ગ) યકડ      

(ઘ) ભનીઓડગય      

૬. ફધા ાત્રતા ધયાલતા રાબથીઓન ેઆલયી રેલામા છે તેવ ુ

પ્રભાણત્ર 

    

* ભાત્ર ેન્ળન મોજનાએ યુત ુ

 

રયધળષ્ટ્ટ-૮ (ફી) 

ભાધવક પ્રગધત શલેાર-૨ MPR-II 
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ગજુયાત યાજ્મ  લય  ભાવ  

 

ક્રભ મોજનાનુ ંનાભ રાબાથીઓની કરૂ વખં્મા ભાવ દયતભમાન જેભને 

ેન્ળન ચકૂલલાભા 

આવ્યુ ંશમ તભેની વખં્મા 

ભાવ દયતભમાન જેભને 

ેન્ળન ચકૂલલાભા ં

આવ્યુ ંનથી તેભની 

વખં્મા 

૧ ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ વધૃધાલસ્થા 

ેન્ળન મજના (IGNOAPS) 

   

     

૨ ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ તલધલા ેન્ળન 

મજના (IGNWPS) 
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૩ ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ તલકરાગંતા 

ેન્ળન મજના (IGNDPS) 
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રયધળષ્ટ્ટ-૮ (વી) 

ભાધવક પ્રગધત શલેાર-૩ MPR-III 

ેન્ળન ચકૂલણાનો જજલરા  કક્ષાનો શલેાર 

ગજુયાત યાજ્મ  લય  ભાવ  

 

ક્રભ 

નફંય 

જજલરાનુ ંનાભ મોજનાનુ ંનાભ રાબાથીઓની કરૂ 

વખં્મા 

ભાવ દયતભમાન જેભને 

ેન્ળન ચકૂલલાભા આવ્યુ ં
શમ તેભની વખં્મા 

ભાવ દયતભમાન જેભને 

ેન્ળન ચકૂલલાભા ંઆવ્યુ ં
નથી તેભની વખં્મા 

૧  ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ વધૃધાલસ્થા ેન્ળન 

મજના (IGNOAPS) 

   

 ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ તલધલા ેન્ળન મજના 

(IGNWPS) 

   

 ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ તલકરાગંતા ેન્ળન 

મજના (IGNDPS) 
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૨  ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ વધૃધાલસ્થા ેન્ળન 

મજના (IGNOAPS) 

   

  ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ તલધલા ેન્ળન મજના 

(IGNWPS) 

   

  ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ તલકરાગંતા ેન્ળન 

મજના (IGNDPS) 
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રયધળષ્ટ્ટ-૮ (ડી) 

ભાધવક પ્રગધત શલેાર-૪ MPR-IV 

ેન્ળન ચકૂલણાનો જજલરા  કક્ષાનો શલેાર 

ગજુયાત યાજ્મ  લય  ભાવ  

 

ક્રભ 

નફંય 

જજલરાનુ ં
નાભ 

 ભાવ દયધભમાન જેભને ેન્ળન ચકૂલાયુ ંછે તેભની 
વખં્મા 

રાબાથીઓની 
વખં્મા, જેભને 

શજી કોઈણ 

પ્રકાયે ેન્ળન 

ચકૂલલાનુ ં
ફાકી છે 

રાબાથીઓને 

ફેન્ક કે ોસ્ટ 

ઓરપવ ખાતા 
ભાયપત 

ેન્ળન નરશ 

ચકૂલલાનુ ં
કાયણ 

ફેંક ખાતા 
ભાયપત 

ોસ્ટ 

ઓરપવ 

ખાતા 
ભાયપતે 

યોકડ 

ચકૂલણી 
ભની ઓડયય 

ભાયપતે 

         

૧  ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ વધૃધાલસ્થા ેન્ળન 

મજના (IGNOAPS) 

      

 ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ તલધલા ેન્ળન મજના       
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(IGNWPS) 

 ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ તલકરાગંતા ેન્ળન 

મજના (IGNDPS) 

      

         

૨  ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ વધૃધાલસ્થા ેન્ળન 

મજના (IGNOAPS) 

      

 ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ તલધલા ેન્ળન મજના 

(IGNWPS) 

      

 ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ તલકરાગંતા ેન્ળન 

મજના (IGNDPS) 
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રયધળષ્ટ્ટ ૮ (ઈ) 

ભાધવક પ્રગધત શલેાર-૫ MPR-V 

જજલરાદીઠ અલયી રેલામેર રાબાથીઓનો શલેાર  

ગજુયાત યાજ્મ  લય  ભાવ  

 

નકુ્રભ 

નફંય 

જજલરાનુ ં
નાભ  

મોજનાનુ ંનાભ રાબાથીની 
કરૂ વખં્મા 

જાધત નસુળૂચત 

જાધત 

નસુળૂચત 

જનજાધત 

ન્મ 

છાત લગય 
રઘભુતી ન્મ 

(વાભાન્મ) રુુ સ્ત્રી 

૧  ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ 

વધૃધાલસ્થા ેન્ળન મજના 

        

ઈન્ન્દયા ગાધંી તલધલા ેન્ળન 

મજના 

        

ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ 

તલકરાગંતા ેન્ળન મજના 

        

ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ કુટંુફ         
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વશામ મજના 

અન્નણૂાગ         

           

૨  ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ 

વધૃધાલસ્થા ેન્ળન મજના 

        

ઈન્ન્દયા ગાધંી તલધલા ેન્ળન 

મજના 

        

ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ 

તલકરાગંતા ેન્ળન મજના 

        

ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ કુટંુફ 

વશામ મજના 

        

અન્નણૂાગ        

રયધળષ્ટ્ટ ૮ (એપ) 

ભાધવક પ્રગધત શલેાર-૬ MPR-VI 

જજલરા કક્ષાનો ાયદધળિતા શલેાર   



104 

ગજુયાત યાજ્મ  લય  ભાવ  

 

અનકુ્રભ 

નફંય 

જજલ્રાનુ ં

નાભ  

મજનાનુ ંનાભ લાતિક ચકાવણી 

જેભની લાતિક ચકાવણી 

કયલાભા ંઆલે છે તેલા 

રાબાથીઓની વખં્મા 

વાભાજજક અન્લેણ 

જ્મા ંવાભાજજક અન્લેણ 

શાથ ધયાયુ ંશમ તેલી 

ગ્રાભ ચંામતની વખં્મા 

પરયમાદ 

કુર કેટરી પરયમાદ 

ભી? 

કેટરી પરયમાદનો 
ધનકાર કયલાભા ં

અવ્મો ? 

૧  ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ વધૃધાલસ્થા 

ેન્ળન મજના 

    

ઈન્ન્દયા ગાધંી તલધલા ેન્ળન મજના     

ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ તલકરાગંતા 

ેન્ળન મજના 

    

ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ કુટંુફ વશામ 

મજના 

    

અન્નણૂાગ     

૨  ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ વધૃધાલસ્થા 

ેન્ળન મજના 
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ઈન્ન્દયા ગાધંી તલધલા ેન્ળન મજના     

ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ તલકરાગંતા 

ેન્ળન મજના 

    

ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ કુટંુફ વશામ 

મજના 

    

અન્નણૂાગ     

       

રયધળષ ્ ટ-૮ (જી) 

ભાધવક પ્રગધત શલેાર-૭ AR-VII 

યાજ્મ યુસ્કૃત વાભાજજક વશામ મોજનાઓના શલેાર 

ગજુયાત યાજ્મ  લય  ભાવ  

 

ક્રભ 

નફંય 

મોજનાનો પ્રકાય મોજનાનુ ંનાભ લાધિક 

પાલણી 

રાબાથીઓની 

વખં્મા 

ાત્રતાના ં

ધોયણ 

વશામનો દય ચકૂલણીનો 

પ્રકાય 
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રયધળષ્ટ્ટ-૯ 

લાધિક ચકૂલણી 

ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ વધૃધાલસ્થા ેન્ળન મજના 
ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ તલધલા ેન્ળન મજના 
ઈન્ન્દયા ગાધંી યાષ્ટ્રીમ તલકરાગંતા ેન્ળન મજના નીચ ેરાબાથીઓની લાતિક 

ચકાવણી 
 

૧. ગાભનુ ં/ગ્રાભ ચંામત /તાલકુાની  

જજલ્રાનુ ંનાભ 

૨. રાબાથીનુ ંનાભ 

૩. રાબાથી કઈ મજના નીચ ેેન્ળન ભેલે છે ? 

૪. ેન્ળન ચકૂલણા આદેળ નફંય 

 ભજૂંયી હકુભ નફંય અને તાયીખ 

૫. ચકાવણીની તાયીખ 

૬. ચકાવણીની તાયીખે શમાત છે ? 

૭. તેભના ેન્ળન ચકૂલણા હુકભભા ંજણાલેર છે ત ેજ ગ્રાભ ચંામતભા ંતેઓ 

શજી યશ ેછે ? 

૮. શુ ંશજી તઓે યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ કામગક્રભ શઠે ેન્ળન ભેલલાના 

ભાદંડ યૂા કયે છે ? 

(ક) રાબાથીની ઉંભય 
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(ફ) શુ ંતઓે ગયીફી યેખા નીચેના રયલાયના વભ્મ છે ? 

(ગ) જ તેઓ તલકરાગંતા ેન્ળન ભેલતા શમ ત પ્રભાબણત તફીફી 

પ્રભાણત્ર ધયાલે છે ? 

૯. રાબાથીની ડાફા શાથના અંગઠુાનુ ંતનળાન 

૧૦. રાબાથીની વશી 

પ્રભાબણત કયલાભા ંઆલે છે કે ઉય જણાલેર ભારશતી રાબાથીઓની બોતતક 

લાતિક ચકાવણી દયતભમાન, એકઠી કયલાભા ંઆલી છે અને રાબાથીઓ તેભના 

ડાફા શાથના અંગઠુાની છા ભાયી શાજયીભા ંકયેર છે. 

 

સ્થઃ       ચકાવણી કયનાય 

ધધકાયીની વશી 
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રયધળષ્ટ્ટ-૧૦ 

વાભાજજક ન્લેણની કામયસળૂચ 

યાષ્ટ્રીમ વાભાજજક વશામ કામયક્રભના વદંબયભા,ં વાભાજજક ન્લેણની પ્રરક્રમાભા ં

જાશયે તકેદાયી ને નીચેની ફાફતો યત્લે ખયાઈનો વાભેલળ થામ છે. 

 શુ ંાત્રતા ધયાલનાય તભાભ રાબાથીઓન વભાલેળ થમેર છે ? 

 વાભાજજક વશામ ભાટેની અયજીની પ્રરક્રમા 
 ેન્ળન કે અન્મ રાબની ભજૂંયી 
 ેન્ળનની ચકૂલણી 
નુ.ં 
નફંય 

ફાફત જોખભ ાયદધળિતા ને વાભાજજક ન્લે 

સધુનધિત કયલા ભાટેના ઉામો 
૧ ાત્રતા 

ધયલાલતા 
તભાભ 

રાબાથીઓ 

આલયી રેલામા 
છે કે કેભ? 

(૧) ાત્રતા ધયાલતા 
અમકુ કે કઈ 

રાબાથી શજી સધુી 
આલયી રેલામા ન 

શમ. 

(૧) ગ્રાભ ચંામત એક ભજણી 
શાથ ધયે અન ેતભાભ, ાત્રતા 
ધયાલતી વ્મસ્ક્તઓની ગણતયી 
કયી, તેને પ્રભાબણત ફીીએર 

માદી વાથ ેવયખાલી, યાષ્ટ્રીમ 

વાભાજજક વશામ કામગક્રભ 

શઠેની મજનાભા ંઆલતા શમ 

તે તભાભ ાત્રતા ધયાલતી 
વ્મસ્ક્તઓને વભાલળે કયે જેથી 
વાલગતત્રક વભાતલષ્ટ્ટતા સતુનતિત 

કયી ળકામ. 

(૨) રાબાથીઓની 
માદીભા ંબફન-

ાત્રતા ધયાલતા 
રાબાથીઓને ણ 

વભાલળે થઈ ગમ 
શમ. 

(૨) ગ્રાભ ચંામત કચેયીએ 

રાબાથીઓની માદી પ્રદતળિત 

કયલી જઈએ. 
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(૩)  રાબાથીઓની 
માદીભાનંા નાભ 

ફીીએરની 
પ્રભાબણત માદીના ં
નાભ વાથ ે

તારેભેરભા ં ન 

શમ. 

(૩) માદીને વભમાતંયે અદ્યતન 

કયલી જઈએ અન ેમતૃ્ય ુાભેર, 

સ્થાતંય કયેર કે બફન ાત્રતા 
ધયાલતી વ્મસ્ક્તઓના ંનાભ 

કભી કયલા જઈએ. 

૨ અયજીની 
પ્રરક્રમા 

(૧)  વફંતંધત 

કભગચાયીની 
ગેયશાજયી 

(૧) અયજીની નોંધણી 
અયજીત્રકભા ંકયલી જ જઈએ 

અન ેતેની શોંચ આલી 
જઈએ. 

(૨)  અયજીની શોંચ 

આલાન ઈનકાય 

(૨) અયજીની પ્રરક્રમા કયલા ભાટે જે 

વભમભમાગદા આલાભા ંઆલી 
છે તેનુ ં.ચસુ્ત ારન થવુ ં
જઈએ. 

(૩)  અયજીની આગ 

પ્રરક્રમાભા ંઅલયધ 

(૩) - 

(૪)  અયજી સ્લીકાયલા 
ભાટે રાચંની 
ભાગંણી 

(૪) જ અયજીત્રક અધરૂૂ શમ ત 
વફંતંધત કભગચાયીઓની એ 

જલાફદાયી છે કે તે ફયાફય 

બયાલ.ે 

(૫)  અયજીઓ રાફંા 
વભમ સધુી ડતય 

યાખલી 

(૫) અયજીઓની માદી ગ્રાભ 

ચંમાત ઓરપવે પ્રદતળિત કયલી 
જઈએ. 
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-: વંકય  કયો :- 

યાષ્ટ્રીમ વધૃધ વશામ (લમ લદંના), વધૃધ વશામ, યાષ્ટ્રીમ કુટંુફ 

વશામ, ધલધલા વશામ મોજના શઠે યજીપોભય ભેલલા તથા યજૂ 

કયલા ભાટેના પ્રાન્ત ધધકાયીશ્રીઓની કચેયીઓની માદી 
 

ક્રભ જજલરા 
ને 

કરેક્ટયશ્રી 

પ્રાન્તનુ ં
નાભ 

પ્રાન્ત ધધકાયીશ્રીનુ ંવયનામુ ંતથા રાગ ુ

ડતા તાલકુાઓ 

૧ ભદાલાદ વીટી નામફ કરેક્ટયશ્રી,  
વીટી પ્રાન્ત અતધકાયીશ્રીની કચેયી, 
સબુાબ્રીજ વકગર, આય.ટી.ઓ. કચયેીની 
ફાજુભા,ં અભદાલાદ. 

ધલયભગાભ નામફ કરેક્ટયશ્રી, 
તલયભગાભ પ્રાતં અતધકાયીશ્રીની કચયેી,  
સબુાબ્રીજ વકગર,આય.ટી.ઓ.ની ફાજુભા,ં 
અભદાલાદ. 

ધોકા નામફ કરેક્ટયશ્રી, 
ધકા પ્રાતં અતધકાયીશ્રીની કચેયી,  
મ.ુતા.ધકા,  
જી. અભદાલાદ.  

૨ ભયેરી ભયેરી નામફ કરેક્ટયશ્રી, 
અભયેરી પ્રાતં અતધકાયીશ્રીની કચેયી, 
મ.ુઅભયેરી. 

યાજુરા નામફ કરેક્ટયશ્રી, 
યાજુરા પ્રાતં અતધકાયીશ્રીની કચેયી,  
મ.ુતા.યાજુરા, જી.અભયેરી.  
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૩ ફનાવકાઠંા ારનયુ નામફ કરેક્ટયશ્રી, 
ારનયુ પ્રાતં અતધકાયીશ્રીની કચેયી, 
ારનયુ,  

જી. ફનાવકાઠંા. 
ડીવા નામફ કરેક્ટયશ્રી, 

ડીવા પ્રાતં અતધકાયીશ્રીની કચેયી, મ.ુતા.ડીવા,  
જી. ફનાવકાઠંા. 

થયાદ નામફ કરેક્ટયશ્રી, 
થયાદ પ્રાતં અતધકાયીશ્રીની કચેયી, 
મ.ુતા.થયાદ,  

જી. ફનાવકાઠંા. 
૪ બરૂચ બરૂચ નામફ કરેક્ટયશ્રી, 

બરૂચ પ્રાતં અતધકાયીશ્રીની કચેયી, 
મ.ુતા.જી. બરૂચ. 

અંકરેશ્વય નામફ કરેક્ટયશ્રી, 
અંકરેશ્વય પ્રાતં અતધકાયીશ્રીની કચેયી,  
મ.ુતા. અંકરેશ્વય, જી. બરૂચ. 

૫ નભયદા યાજીા નામફ કરેકટશ્રી, 
પ્રાતં અતધકાયીશ્રીની કચેયી, એવ.ટી.ડે 
ાવે, 
યાજીા, જી. નભગદા. 

૬ ડાગં અશલા નામફ કરેક્ટયશ્રી, 
પ્રાતં અતધકાયીશ્રીની કચેયી,  
આશલા-ડાગં. 

૭ ગાધંીનગય ગાધંીનગય નામફ કરેક્ટયશ્રી, 
પ્રાતં અતધકાયીશ્રીની કચેયી, ફહુભાી બલન 

‘ડી’ બ્રક, તથકાશ્રભની ફાજુભા, 
ગાધંીનગય. 
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૮ જાભનગય જાભનગય નામફ કરેક્ટયશ્રી, 
પ્રાતં અતધકાયીશ્રીની કચેયી,  
રાર ફગંરા, જાભનગય 

ખબંાીમા નામફ કરેક્ટયશ્રી 
પ્રાતં અતધકાયશ્રીની કચેયી,  
મ.ુતા. ખબંાીમા, જી. જાભનગય. 

૯ જુનાગઢ જુનાગઢ નામફ કરેક્ટયશ્રી, 
પ્રાતં અતધકાયીશ્રી કચયેી,   
જી. જૂનાગઢ. 

લેયાલ નામફ કરેક્ટયશ્રી, 
પ્રાતં અતધકાયીશ્રીની કચેયી,  
મ.ુતા.લેયાલ, જી. જૂનાગઢ. 

કેળોદ નામફ કરેક્ટયશ્રી, 
પ્રાતં અતધકાયીશ્રીની કચેયી,   
મ.ુતા.કેળદ, જી.જૂનાગઢ. 

૧૦ ોયંફદય ોયંફદય નામફ  કરેક્ટયશ્રી, 
પ્રાતં અતધકાયીશ્રીની કચેયી,   
યફદંય. 

૧૧ ખેડા નડીમાદ નામફ કરેક્ટયશ્રી, 
પ્રાતં અતધકાયીશ્રીની કચેયી,  
મ.ુ નડીમાદ, જી.ખેડા. 

ખેડા નામફ કરેક્ટયશ્રી, 
પ્રાતં અતધકાયીશ્રીની કચેયી,   
મ.ુખેડા, જી.ખેડા. 

૧૨ અણદં અણદં નામફ કરેક્ટયશ્રી, 
પ્રાતં અતધકાયીશ્રીની કચેયી,   
મ.ુ આણદં. જી.આણદં. 

ેટરાદ નામફ કરેક્ટયશ્રી, 
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પ્રાતં અતધકાયીશ્રીની કચેયી, 
 મ.ુતા. ેટરાદ, જી.આણદં. 

૧૩ કચ્છ-ભજુ ભજુ નામફ કરેક્ટયશ્રી, 
પ્રાતં અતધકાયીશ્રીની કચેયી,  ભજૂ, જી.કચ્છ. 

અંજાય નામફ કરેક્ટયશ્રી, 
પ્રાતં અતધકાયીશ્રીની કચેયી,  જીભખાના 
બફલ્ડીંગ,  

મ.ુતા.અંજાય, જી.કચ્છ-ભજૂ. 

નખત્રાણા નામફ કરેક્ટયશ્રી, 
પ્રાતં અતધકાયીશ્રીની કચેયી,  
મ.ુતા.નખત્રાણા, જી.કચ્છ. 

૧૪ ભશવેાણા ભશવેાણા નામફ કરેક્ટયશ્રી, 
પ્રાતં અતધકાયીશ્રીની કચેયી,   
કરેક્ટય કચયેી કંમ્ાઉન્ડ, મ.ુજજ.ભશવેાણા. 

ધલવનગય નામફ કરેક્ટયશ્રી, 
પ્રાતં અતધકાયીશ્રીની કચેયી,  
મ.ુતા.તલવનગય, જી.ભશવેાણા. 

૧૫ ાટણ ાટણ નામફ કરેક્ટયશ્રી, 
પ્રાતં અતધકાયીશ્રીની કચેયી,  
તા.ાટણ, જી.ાટણ. 

યાધનયુ નામફ કરેક્ટયશ્રી, 
પ્રાતં અતધકાયીશ્રીની કચેયી,   
મ.ુતા.યાધનયુ, જી.ાટણ. 

૧૬ ચંભશાર ગોધયા નામફ કરેક્ટયશ્રી, 
પ્રાતં અતધકાયીશ્રીની કચેયી,  
મ.ુતા. ગધયા, જી.ચંભશારા. 

લણુાલાડા નામફ કરેક્ટયશ્રી, 
પ્રાતં અતધકાયીશ્રીની કચેયી,   
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મ.ુતા. લણુાલાડા, જી.ચંભશાર. 

૧૭ દાશોદ દાશોદ નામફ કરેક્ટયશ્રી, 
પ્રાતં અતધકાયીશ્રીની કચેયી,  
મ.ુ દાશદ, જજ.દાશદ. 

દેલગઢ 

ફાયીમા 
નામફ કરેક્ટયશ્રી, 
પ્રાતં અતધકાયીશ્રીની કચેયી,  
મ.ુતા.દેલગઢફાયીમા, જી.દાશદ. 

૧૮ વાફયકાઠંા રશિંભતનગય નામફ કરેક્ટયશ્રી, 
પ્રાતં અતધકાયીશ્રીની કચેયી,  
રશિંભતનગય, જી.વાફયકાઠંા. 

ઈડય નામફ કરેક્ટયશ્રી, 
પ્રાતં અતધકાયીશ્રીની કચેયી, 
 મ.ુતા.ઇડય, જી.વાફયકાઠંા. 

ભોડાવા નામફ કરેક્ટયશ્રી, 
પ્રાતં અતધકાયીશ્રીની કચેયી, 
 મ.ુતા.ભડવા, જી.ફનાવકાઠંા. 

૧૯ યાજકોટ યાજકોટ નામફ કરેક્ટયશ્રી, 
પ્રાતં અતધકાયીશ્રીની કચેયી, 
મ.ુતા. ભયફી, જી.યાજકટ. 

ભોયફી નામફ કરેક્ટયશ્રી, 
પ્રાતં અતધકાયીશ્રીની કચેયી, મ.ુતા. ભયફી, 
જી.યાજકટ. 

ગોંડર નામફ કરેક્ટયશ્રી, 
પ્રાતં અતધકાયીશ્રીની કચેયી,  
મ.ુતા. ગોંડર, જી.યાજકટ. 

૨૦ સયેુન્રનગય લઢલાણ નામફ કરેક્ટયશ્રી, 
પ્રાતં અતધકાયીશ્રીની કચેયી, કરેક્ટય 

કંમ્ાઉન્ડ,  
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મ.ુતા. લઢલાણ, જી.સયેુન્રનગય. 

ધાગંધ્રા નામફ કરેક્ટયશ્રી, 
પ્રાતં અતધકાયીશ્રીની કચેયી,  
મ.ુતા.ધ્ાગંધ્ા, જી. સયેુન્રનગય. 

રીંફડી નામફ કરેક્ટયશ્રી, 
પ્રાતં અતધકાયીશ્રીની કચેયી,  
મ.ુતા.રીંફડી, જી.સયેુન્રનગય. 

૨૧ લરવાડ લરવાડ નામફ કરેક્ટયશ્રી, 
પ્રાતં અતધકાયીશ્રીની કચેયી,  
મ.ુતા.જજ.લરવાડ. 

૨૨ નલવાયી નલવાયી નામફ કરેક્ટયશ્રી, 
પ્રાતં અતધકાયીશ્રીની કચેયી,  
મ.ુતા. નલવાયી, જી.નલવાયી. 

૨૩ બાલનગય બાલનગય નામફ કરેક્ટયશ્રી, 
પ્રાતં અતધકાયીશ્રીની કચેયી, કરેક્ટય કચયેી 
કમ્ાઉન્ડ, 

બાલનગય, જી.બાલનગય. 

ારીતાણા નામફ કરેક્ટયશ્રી, 
પ્રાતં અતધકાયીશ્રીની કચેયી,  
મ.ુતા. ારીતાણા,  જી.બાલનગય 

ભહુલા નામફ કરેક્ટયશ્રી, 
પ્રાતં અતધકાયીશ્રીની કચેયી,  
મ.ુતા.ભહુલા, જજ.બાલનગય. 

૨૪ લડોદયા લડોદયા નામફ કરેક્ટયશ્રી, 
પ્રાતં અતધકાયીશ્રીની કચેયી, નભગદાબલન,  

વી-બ્રક, ૬ઠ્ઠ ભા,  

જેરયડ, લડદયા-૧. 

ડબોઈ નામફ કરેક્ટયશ્રી, 
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પ્રાતં અતધકાયીશ્રીની કચેયી,  
મ.ુતા.ડબઈ, જી.લડદયા. 

છોટાઉદેયુ નામફ કરેક્ટયશ્રી, 
પ્રાતં અતધકાયીશ્રીની કચેયી, 
મ.ુતા.છટાઉદેયુ,  જી.લડદયા. 

૨૫ સયુત ઓરાડ નામફ કરેક્ટયશ્રી, 
ઓરાડ પ્રાતં સયુતની કચેયી,  
એ / ૧, ફહભુાી ભકાન,  

નાનયુા, સયુત. 

ચોમાયવી નામફ કરેક્ટયશ્રી, 
ચમાગવી પ્રાતં સયુતની કચેયી,  
એ / ૧, ફહભુાી ભકાન, 

નાનયુા, સયુત. 

ફાયડોરી નામફ કરેક્ટયશ્રી, 
પ્રાતં અતધકાયીશ્રીની કચેયી, 
મ.ુતા.ફાયડરી, જજ.સયુત. 

૨૬ તાી વોનગઢ નામફ કરેક્ટયશ્રી, 
આવી. કરેક્ટયશ્રીની કચેયી,  
મ.ુતા.વનગઢ, જી. તાી. 
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-: વંકય  કયો :- 

યાષ્ટ્રીમ વધૃધ વશામ (લમ લદંના), વધૃધ વશામ, યાષ્ટ્રીમ કુટંુફ 

વશામ, ધલધલા વશામ મોજના શઠે ીર ભાટેના ીર 

ધધકાયીશ્રી ને કરેક્ટયશ્રીઓની કચેયીઓની માદી. 
 
 

ક્રભ જજલરા  કરેક્ટયશ્રીઓની કચેયીનુ ંવયનામુ ં
૧ ભદાલાદ કરેક્ટયશ્રી, 

કરેક્ટય કચયેી, અભદાલાદ. 

૨ ભયેરી કરેક્ટયશ્રી,  
કરેક્ટય કચયેી, અભયેરી. 

૩ અણદં કરેક્ટયશ્રી,  
કરેક્ટય કચયેી, આણદં. 

૪ ફનાવકાઠંા કરેક્ટયશ્રી,  
કરેક્ટય કચયેી, ફનાવકાઠંા. 

૫ બરૂચ કરેક્ટયશ્રી,  
કરેક્ટય કચયેી, બરૂચ. 

૬ બાલનગય કરેક્ટયશ્રી,  
કરેક્ટય કચયેી, બાલગનય. 

૭ ડાગં કરેક્ટયશ્રી,  
કરેક્ટય કચયેી, ડાગં-આશલા. 

૮ દાશોદ કરેક્ટયશ્રી, 
કરેક્ટય કચયેી, દાશદ. 

૯ ગાધંીનગય કરેક્ટયશ્રી,  
કરેક્ટય કચયેી, ગાધંીનગય. 

૧૦ જાભનગય કરેક્ટયશ્રી,  
કરેક્ટય કચયેી, જાભનગય. 
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૧૧ જૂનાગઢ કરેક્ટયશ્રી,  
કરેક્ટય કચયેી, જૂનાગઢ. 

૧૨ કચ્છ કરેક્ટયશ્રી,  
કરેક્ટય કચયેી, કચ્છ. 

૧૩ ખેડા કરેક્ટયશ્રી,  
કરેક્ટય કચયેી, ખેડા. 

૧૪ ભશવેાણા કરેક્ટયશ્રી,  
કરેક્ટય કચયેી, ભશવેાણા. 

૧૫ નલવાયી કરેક્ટયશ્રી,  
કરેક્ટય કચયેી, નલવાયી . 

૧૬ નભયદા કરેક્ટયશ્રી,  
કરેક્ટય કચયેી, નભગદા. 

૧૭ ાટણ કરેક્ટયશ્રી,  
કરેક્ટય કચયેી, ાટણ. 

૧૮ ચંભશાર કરેક્ટયશ્રી,  
કરેક્ટય કચયેી, ચંભશાર. 

૧૯ ોયંફદય કરેક્ટયશ્રી,  
કરેક્ટય કચયેી, યફદંય. 

૨૦ યાજકોટ કરેક્ટયશ્રી,  
કરેક્ટય કચયેી, યાજકટ. 

૨૧ વાફયકાઠંા કરેક્ટયશ્રી,  
કરેક્ટય કચયેી, વાફયકાઠંા. 

૨૨ સયેુન્રનગય કરેક્ટયશ્રી,  
કરેક્ટય કચયેી, સયેુન્રનગય. 

૨૩ સયુત કરેક્ટયશ્રી,  
કરેક્ટય કચયેી, સયુત. 

૨૪ લડોદયા કરેક્ટયશ્રી,  
કરેક્ટય કચયેી, લડદયા. 
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૨૫ લરવાડ કરેક્ટયશ્રી,  
કરેક્ટય કચયેી, લરવાડ. 

૨૬ તાી કરેક્ટયશ્રી,  
કરેક્ટય કચયેી, વ્માયા, જજ. તાી. 
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-: વંકય  કયો :- 

યાષ્ટ્રીમ ધલકરાગં વશામ મોજના યજી ત્રક ભેલલા ભાટેના 
જજલરા વભાજ સયુક્ષા ધધકાયીશ્રીઓની કચેયીઓની માદી. 

 

 

ક્રભ જજલરા જજલરા વભાજ સયુક્ષા ધધકાયીશ્રીઓની કચેયીનુ ં
વયનામુ ં  

૧ ભદાલાદ જજલરા વભાજ સયુક્ષા ધધકાયીશ્રી, 
જજલ્રા આશ્રમ ગશૃ, કમ્ાઉન્ડ,  

આસ્ટડીમા દયલાજા વાભ,ે  

અભદાલાદ. 

૨ ભયેરી જજલરા વભાજ સયુક્ષા ધધકાયીશ્રી, 
ફહુભાી બલન, ગાધંી યડ, બોંમતબમ,ે  

અભયેરી. 
૩ અણદં જજલરા વભાજ સયુક્ષા ધધકાયીશ્રી, 

વેલા વદન ગ્રાઉન્ડ ફ્રય, 

લડી ગડાઉન, 

આણદં. 

૪ ફનાવકાઠંા જજલરા વભાજ સયુક્ષા ધધકાયીશ્રી, 
ભજુય અતધકાયીની કચયેી ાવ,ે 

જયાલય ેરવે કમ્ાઉન્ડ,  

ારનયુ, જજ. ફનાવકાઠંા. 
૫ બરૂચ જજલરા વભાજ સયુક્ષા ધધકાયીશ્રી, 

ફહુભાી બલન, ગ્રાઉન્ડ પરય, ગામત્રી નગય, 

 બરૂચ. 

૬ બાલનગય જજલરા વભાજ સયુક્ષા ધધકાયીશ્રી, 
એવ. ટી. સ્ટેન્ડ ાવ,ે જી-૨ ઍનેક્વી, 
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ફહુભાી બલન,  

બાલનગય. 

૭ ડાગં જજલરા વભાજ સયુક્ષા ધધકાયીશ્રી, 
કરેક્ટય કચયેી કંમ્ાઉન્ડ, 

યેરલે સ્ટેળન ાવ,ે  

મ.ુ આશલા, જજ. ડાગં. 

૮ દાશોદ જજલરા વભાજ સયુક્ષા ધધકાયીશ્રી, 
જજલ્રા વેલા વદન,  

કરેક્ટય કચયેી કંમ્ાઉન્ડ,  

દાશદ. 

૯ ગાધંીનગય જજલરા વભાજ સયુક્ષા ધધકાયીશ્રી, 
જૂના વબચલારમ,   

બ્રૉક ન.ં ૫, બોંમતબમે,  
ગાધંીનગય. 

૧૦ જાભનગય જજલરા વભાજ સયુક્ષા ધધકાયીશ્રી, 
યણજીતનગય યડ, વભનાથ કૃા,  
શ્રી રેઉલા ટેર વભાજ વાભ,ે 

જાભનગય. 

૧૧ જૂનાગઢ જજલરા વભાજ સયુક્ષા ધધકાયીશ્રી, 
ભશાત્ભા ગાધંી યડ, શાથીખાના, 
ફા અદારત વાભ,ે  

જૂનાગઢ. 

૧૨ કચ્છ જજલરા વભાજ સયુક્ષા ધધકાયીશ્રી, 
નાગરયક વવામટી ાવ ે

ભજૂ – કચ્છ. 

૧૩ ખેડા જજલરા વભાજ સયુક્ષા ધધકાયીશ્રી, 
વયદાય ટેર બલન, 

ફહુભાી વકુંર, વી - બ્રૉક, 
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નડીમાદ, જજ. ખેડા. 
૧૪ ભશવેાણા જજલરા વભાજ સયુક્ષા ધધકાયીશ્રી, 

ફહુભાી બલન, બોંમતબમ,ે  

ભશવેાણા. 
૧૫ નલવાયી જજલરા વભાજ સયુક્ષા ધધકાયીશ્રી 

ફહુભાી બલન,  

કરેક્ટય કચયેી કંમ્ાઉન્ડ, જૂના થાણા, 
જી. નલવાયી. 

૧૬ નભયદા જજલરા વભાજ સયુક્ષા ધધકાયીશ્રી, 
કરેક્ટય કચયેી બ્રક રૂભ ન.ં૧૧, 

મ.ુયાજીા, જી. નભગદા. 
૧૭ ાટણ જજલરા વભાજ સયુક્ષા ધધકાયીશ્રી, 

જજલ્રા વેલા વદન,  

ફી-બ્રૉક રૂભ ન.ં૧૧, બોંમતબમે,  
ાટણ. 

૧૮ ચંભશાર જજલરા વભાજ સયુક્ષા ધધકાયીશ્રી, 
ફહુભાી બલન, પ્રથભ ભા,  

ગધયા,  
જજ, ચંભશાર. 

૧૯ ોયંફદય જજલરા વભાજ સયુક્ષા ધધકાયીશ્રી, 
જજલ્રા વેલાવદન-૨, યંફદય 

૨૦ યાજકોટ જજલરા વભાજ સયુક્ષા ધધકાયીશ્રી, 
ફહુભાી બલન, ૩જે ભા, રૂભ ન.ં ૭, 

યાજકટ. 

૨૧ વાફયકાઠંા જજલરા વભાજ સયુક્ષા ધધકાયીશ્રી, 
ફહુભાી બલન, બ્રૉક ન.ં ફી, બોંમતબમ,ે 

 મ.ુ રશિંભતનગય, જજ. વાફયકાઠંા. 
૨૨ સયેુન્રનગય જજલરા વભાજ સયુક્ષા ધધકાયીશ્રી, 
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એ/૫ ફહુભાી બલન, ખેયાડી યડ, 

સયેુન્રનગય.  

૨૩ સયુત જજલરા વભાજ સયુક્ષા ધધકાયીશ્રી, 
ભારશતી  કેન્રની ફાજુભા,ં  
ચક ફજાય,  

સયુત. 

૨૪ લડોદયા જજલરા વભાજ સયુક્ષા ધધકાયીશ્રી, 
નભગદા ભલુન, વી-બ્રક, પ્રથભ ભા, 

મ.ુલડદયા. જજ. લડદયા. 
૨૫ લરવાડ જજલરા વભાજ સયુક્ષા ધધકાયીશ્રી, 

બ્રક ન.ં ૮, ૬ છઠ્ઠ ભા, ફહુભાી બલન,  

લરવાડ. 

૨૬ તાી જજલરા વભાજ સયુક્ષા ધધકાયીશ્રી 
C/o,ઓબ્ઝલેળન શભ, 

અંબફકાનગયની વાભ,ે 

રદવ્માનગય વવામટીની ાવ,ે 

તાડકુલા, મ.ુવ્માયા, 
જજ.તાી. 
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-: વંકય  કયો :- 
યાષ્ટ્રીમ કુટંફ વશામ મોજનાભા ંભશાનગય ાળરકા ધલસ્તાયભા ંપોભય 

ભેલલા તથા ીર કયલાની કચેયીના નાભ વયનાભા. 
 

 

ક્રભ ભશાનગય 

ાળરકાનુ ં
વયનામુ ં

કચેયીનુ ંનાભ ીર ધધકાયીશ્રી 

૧ અભદાલાદ,  

 ભશાનગય 

ાબરકા 

તનમાભકશ્રી, અફગન 

કમ્યનુીટી ડેલરભેન્ટની 
કચેયી  
(યવુીડી તલબાગ), 

અભદાલાદ 

નામફ મ્યતુનતવર 

કતભશ્નયશ્રીની કચયેી, 
અભદાલાદ 

૨ બાલનગય,  

ભશાનગય 

ાબરકા 

તનમાભકશ્રી, અફગન 

કમ્યનુીટી ડેલરભેન્ટની 
કચેયી 
(યવુીડી તલબાગ), બાલનગય 

નામફ મ્યતુનતવર 

કતભશ્નયશ્રીની કચયેી, 
બાલનગય 

૩ ગાધંીનગય,  

ભશાનગય 

ાબરકા 

તનમાભકશ્રી, અફગન 

કમ્યનુીટી ડેલરભેન્ટની 
કચેયી 
(યવુીડી 
તલબાગ),ગાધંીનગય 

નામફ મ્યતુનતવર 

કતભશ્નયશ્રીની કચયેી, 
ગાધંીનગય 

૪ જૂનાગઢ,  

ભશાનગય 

ાબરકા 

તનમાભકશ્રી, અફગન 

કમ્યનુીટી ડેલરભેન્ટની 
કચેયી 
(યવુીડી તલબાગ),જૂનાગઢ 

નામફ મ્યતુનતવર 

કતભશ્નયશ્રીની કચયેી,  
જૂનાગઢ 

૫ જાભનગય,  

ભશાનગય 

તનમાભકશ્રી, અફગન 

કમ્યનુીટી ડેલરભેન્ટની 
નામફ મ્યતુનતવર 

કતભશ્નયશ્રીની કચયેી, 
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ાબરકા  કચેયી 
(યવુીડી તલબાગ), જાભનગય 

જાભનગય 

૬ યાજકટ,  

ભશાનગય 

ાબરકા 

તનમાભકશ્રી, અફગન 

કમ્યનુીટી ડેલરભેન્ટની 
કચેયી 
(યવુીડી તલબાગ),યાજકટ 

નામફ મ્યતુનતવર 

કતભશ્નયશ્રીની કચયેી,  
યાજકટ 

૭ સયુત,  

ભશાનગય 

ાબરકા 

તનમાભકશ્રી, અફગન 

કમ્યનુીટી ડેલરભેન્ટની 
કચેયી 
(યવુીડી તલબાગ), સયુત 

નામફ મ્યતુનતવર 

કતભશ્નયશ્રીની કચયેી,  
સયુત 

૮ લડદયા  
ભશાનગય 

ાબરકા  

તનમાભકશ્રી, અફગન 

કમ્યનુીટી ડેલરભેન્ટની 
કચેયી 
(યવુીડી તલબાગ), લડદયા 

નામફ મ્યતુનતવર 

કતભશ્નયશ્રીની કચયેી, 
લડદયા 

 


