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૧. ઉદ્દે શ ઃ
ગ્રામીણ વિકાસની વિવિધ સામ ૂહિક અને કલ્યાણકારી યોજનાઓના અમલ દ્રારા ગુજરાત રાજ્ય “સ્િરાજ્યથી
સુરાજ્ય” તરફ પ્રયાણ કરી રહ્યુ છે . ગ્રામ પંચાયતો આયોજનપ ૂિવક વ્યિસ્સ્થત રીતે સ્િશાસન દ્રારા િધુ કાયવક્રમોથી
પોતાની ફરજો અને જિાબદારીઓ અદા કરે અને પોતાની આકાંક્ષાઓ મુજબ સામાજજક, માનિ, આવથિક અને વ્યસ્તતલક્ષી
વિકાસ કરિા સુયોજીત આયોજન કરી ચોક્કસ લક્ષ અને દીધવદ્રષ્ટીથી કાયવ કરે અને નાગહરકોની સુવિધામાં િધારો કરિા
કટીબદ્ધ બને તે માટે સ્પધાવત્મક િાતાિરણ ઉભુ થાય અને અંતત: ગામડાઓ સમ ૃદ્ધ અને સ્માટવ બને ગામડાઓથી શિેર
ુ ી સ્માટવ વિલેજ સ્પધાવ અને આ સબંધે ગ્રામ પંચાયતો તે ગ્રાન્ટ ફાળિણી કરિાની બાબત
તરફનુ ં પ્રયાણ અટકે તે િેતથ
સરકારશ્રીની વિચારણા િેઠળ િતી. પુખ્ત વિચારણાના અંતે ગ્રામ્યકક્ષાએ ચોક્કસ હદશામાં અને ચોક્કસ લક્ષ્ય સાથે પિેલ
ુ ી “સ્માટવ વિલેજ યોજના” અમલમાં મ ૂકિાનુ ં ઠરાિિામાં
થાય અને તંદુરસ્ત સ્પધાવની ભાિના િધુ જાગૃત બને તે િેતથ
આિે છે .

૨. સ્માર્ટ વિલેજ ની સમજુતી
(૨.૧) જે ગામ પાસે પોતાની ઇચ્છા શસ્તતથી ગામના વિકાસની દીધવદ્રષ્ટી િોય તથા સરકારની સામુહિક વિકાસ અને
વિવિધ કલ્યાણકારી યોજનાઓના સમન્િય સાથે પોતાના ગામને સ્િચ્છ, સ્િસ્થ, િરીયાળુ, પ્રદુષણ મુતત,
ગુન્િા મુતત અને રોગમુતત કરિાનુ ં સ ૂચારુ આયોજન િોય, જે લોકોની સુખાકારી અને સુવિધાઓને કેન્દ્રમાં રાખી
વનધાવહરત લક્ષ્ય વસદ્ધ કરી પોતાના ગામને સામાજજક રીતે સમરસ અને આવથિક રીતે સ્િવનભવર બનાિે. સ્માટવ
વિલેજ એટલે એવુ ગામ જે લોકશાિી ઢબે વનણવયો કરી નાગહરકોની સુવિધાઓમાં િધારો કરિા જાગ્રત િોય
ૂ ો , ગ્રામ કારીગરો તેમજ પછાત અને િંચચત લોકોને વિકાસની પુરતી અને સમાન
અને જ્યાં યુિા, મહિલા, ખેડત
તક મળતી િોય.
(૨.૨) ઉતત ઉદ્દે શ ધ્યાને લઇ બે વિભાગમાં યોજના અમલી બનશે જેમાં (૧) રાજ્ય સરકાર દ્રારા દર િષે સ્માટવ વિલેજ
માટે વનયત ગ્રાન્ટની ફાળિણી માટે પાત્રતા માટે સ્પધાવ કરી ગ્રામપંચાયતોની પસંદગી કરિામાં આિશે. (૨)
પસંદ થયેલ ગ્રામપંચાયતોને ત્રણ િષવ સુધી ગ્રાન્ટની ફાળિણી કરિામાં આિશે. જેની મદદથી ગ્રામપંચાયતો
પોતાના ગામને સ્માટવ વિલેજ બનાિિા માટે કાયવરત થશે. ત્રણ િષવના અંતે વનયત લક્ષ્યાંકો વસદ્ધ કરનાર
ગ્રામપંચાયતોને સ્માટવ વિલેજ જાિેર કરિામાં આિશે.

૩. ગ્રામ પંચાયત પસંદર્ીના ધોરિો
ુ બ અમલ કરિાનો રહેશે.
૩.૧ સ્માર્ટ વિલેજની પસંદર્ી માર્ે નીચે મજ
(૧) પસંદગી માટે ગ્રામપંચાયત એક યુવનટ તરીકે રિેશે.
(૨) દરે ક તાલુકા માંથી એક ગામ સ્માટવ વિલેજ સ્પધાવ પછી પસંદ કરિામાં આિશે.
(૩) રાજ્યમાં પછાત જાિેર થયેલા તાલુકા માંથી એક િધારાનુ ં ગામ પસંદ કરિાનુ રિેશે.
(૪) પ્રથમ તબક્કામાં તમામ તાલુકા મથકના ગામો જ્યાં ગ્રામપંચાયત છે તેનો સમાિેશ પસંદગી પ્રક્રીયાના
બીજા તબક્કામાં સીધા કરિામાં આિશે.
3

૩.૨ પસંદર્ી પ્રક્રક્રયા
સ્માટવ વિલેજ પસંદ કરિા માટેની પ્રક્રીયા નીચે જણાવ્યાં મુજબના બે તબક્કામાં વિભાજીત કરિામાં આિેલ છે .

તબક્કો-૧
દર િષે તમામ ગ્રામપંચાયતો પસંદગી પ્રહક્રયામાં ભાગ લેશે. જે માટે ગ્રામપંચાયત દ્રારા વનયત ફોમવમાં
સબંવધત તાલુકા વિકાસ અવધકારીશ્રીઓને દરખાસ્ત કરિાની રિેશે. (એનેક્ષર:- ૧)
(૧) તાલુકા વિકાસ અવધકારીશ્રી દ્રારા ગ્રામપંચાયતોની દરખાસ્તોની િિીિટી ચકાસણી કરી આ યોજનાની
જજલ્લા કક્ષાની પસંદગી સવમવત સમક્ષ રજુ કરિાની રિેશે.
(૨) જજલ્લા કક્ષાની પસંદગી સવમવત દ્રારા (એનેક્ષર- ૨) માં દશાવિેલ વનયત માપદં ડૉ અને યોજના સબંવધત
સરકારની િખતો િખત મોકલાિેલ સ ૂચનાઓ ધ્યાને લઇ જજલ્લાની તાલુકાિાર પસંદગી કરિાની થતી
ગ્રામપંચાયતો કરતાં બેિડી સંખ્યામાં ગ્રામપંચાયતોની પસંદગી કરી રાજ્ય કક્ષાએ મોકલશે. (એનેક્ષર-૬)

તબક્કો-૨
(૩) જજલ્લા કક્ષાએ પસંદ થયેલ ગ્રામપંચાયતોને પોતાના ગામને સ્માટવ વિલેજ બનાિિા વનધાવહરત લક્ષ્ય અને
અપેક્ષાઓ વસદ્ધ કરિા વિઝન અંગેન ુ ં આયોજન વનયત નમ ૂનામાં રજુ કરિા જણાિિામાં આિશે.
(૪) (૧) ગ્રામપંચાયતોને પ્લાનીંગ કરિા માટે નાણાંકીય સપોટવ માટેની રૂ.૫૦૦૦/- ગ્રાન્ટની ફાળિણી
કરિામાં આિશે. તેમજ (૨) ટેકનીકલ અને િિીિટી સપોટવ માટે ટેકનીકલ કોલેજોના વિદ્યાથીઓ અથિા
આ ક્ષેત્રની જજલ્લાની સ્િૈચ્ચ્છક સંસ્થાઓનો સિયોગ અને જજલ્લાની ટીમની મદદ અને માગવદશવન આપિાની
વ્યિસ્થા જજલ્લા કક્ષાની સવમવત દ્રારા કરિામાં આિશે.
(૫) પેરા- ૬ માં દશાવિેલ ફરજીયાત વનધાવરીત લક્ષ્યાંકો જે ગામે વસધ્ધ કયાવ િોય તેમજ

કોઇ ગામને

સંસ્થા કે દાતા દ્વારા દત્તક લઇ ગામને મળિા પાત્ર પ્રથમ િષવની રકમ આપિા સંમત થાય તો તેવ ુ ં ગામ
જજલ્લા કક્ષાની તજજ્ઞ સવમવત સમક્ષ સ્માટવ વિલેજનો પ્લાન રજુ કરી શકશે.
ખાસ જોર્િાઇ
(૫) જજલ્લા િાર કરિાના થતા પસંદગીના ગામો ઉપરાંત જો કોઇ ગામને સંસ્થા કે દાતા દ્વારા દત્તક લઇ
ગામને મળિા પાત્ર પ્રથમ િષવની રકમ આપિા સંમત થાય
(૬) તેમજ સ્માટવ વિલેજના ઉદ્દે શને અનુરૂપ માપદં ડ ધરાિતુ ં િોય તેમજ સ્માટવ વિલેજ માટેના ફરજીયાત ધોરણો
પરીપ ૂણવ કરતુ ં િોય તો તેિા ગામની જજલ્લાને મળિાપાત્ર સંખ્યા ઉપરાંત ખાસ હકસ્સા તરીકે પસંદગી માટે
મોકલી શકશે. (એનેક્ષર- ૫- તબકકા-ર માં સીધા પ્લાન રજૂ કરિા માર્ેની લાયકાત માર્ેના ફરજીયાત
લક્ષયાંકો)
દાખલા તરીકે ઃ સંબવં ધત તાલુકામાં બે ગામો ની પસંદગી કરિાની થાય છે પરં ત ુ કોઇ ગામે પેરા-૬ માં
દશાવિેલ ફરજીયાત લક્ષ્યાંકો પરીપ ૂણવ કરે લ િોય અને આ ગામ ને સંસ્થા કે દાતા દ્વારા દત્તક
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લઇ ગામને પ્રથમ િષવની મળિાપાત્ર રકમ આપિા સંમત થાય તેિા ગામ માટે

ખાસ

હકસ્સા તરીકે સીધા તબક્કા-૨ માં પ્રિેશ મેળિી પોતાના ગામનો સ્માટવ વિલેજનો પ્લાન રજુ
કરી શકશે.
રાજ્ય કક્ષાની સવમવત સમક્ષ ગ્રામ પંચાયતો દ્વારા રજુ થયેલ પ્લાન પેરા નં.૪.૧ માં દશાવિેલ
માગવદશવક મુદ્દાઓ ધ્યાને લઇ સ્માટવ વિલેજ બનાિિા ગ્રાન્ટ ફાળિણી માટે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરનાર ગ્રામ
પંચાયતોની પસંદગી કરિામાં આિશે.

૪. ગ્રાંર્ ફાળિિી
સ્માટવ વિલેજ માટેની ગ્રાંટ માટે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરનાર ગ્રામ પંચાયતને જજલ્લા પંચાયત મારફત ગ્રાંટ ફાળિણી
કરિામાં આિશે. મિત્તમ ગ્રાંટ ફાળિણી િસ્તી અને વિસ્તાર આધાહરત નીચે મુજબ કરિામાં આિશે.
િસ્તી

વિસ્તાર (હેક્ર્રમાં)
૩૦૦૦ થી ઉપર

(એ)

૧૦,૦૦૦ થી ઉપરની
િસ્તી િાળા ગામ

(બી)

(સી)

-

૫૦૦૦ થી ૧૦,૦૦૦ સુધી

૫૦૦૦થી ઓછી િાળા

મહત્તમ મળિા પાત્ર ગ્રાન્ર્
(રૂ.લાખમાં)
૧૦૦.૦૦

૧૦૦૦ થી ૩૦૦૦ થી ઓછો

૯૦.૦૦

૧૦૦૦ થી ઓછો

૮૦.૦૦

૩૦૦૦ થી ઉપર

૭૫.૦૦

૧૦૦૦ થી ૩૦૦૦ થી ઓછો

૬૭.૫૦

૧૦૦૦ થી ઓછો

૬૦.૦૦

૩૦૦૦ થી ઉપર

૫૦.૦૦

૧૦૦૦ થી ૩૦૦૦ થી ઓછો

૪૫.૦૦

૧૦૦૦ થી ઓછો

૪૦.૦૦

ગ્રાંટ ફાળિણી પ્રથમ િપ્તામાં ૫૦ % રકમ તેમજ બાકીની રકમ સંબવં ધત ગ્રામ પંચાયત દ્વારા મળે લ ગ્રાંટના
૫૦ % રકમ નો ખચવ કયાવ બાદ ફાળિિાની રિેશે .

-

આ ગ્રાંટ નો ખચવ પ્લાન પૈકીના મંજૂર થયેલા કામો અને કાયવક્રમો માટે જ કરિાનો રિેશે.
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૪.૧ પ્લાનીંર્ પ્રક્રીયા
સ્માટવ વિલેજ માટે તાલુકા તરફથી ઠરાિના પેરા-૩.૧ મુજબ રજુ થયેલ બેિડી સંખ્યાની દરખાસ્તો િાળી ગ્રામ
પંચાયતો દ્વારા પોતાના ગામને સ્માટવ વિલેજ બનાિિા માટે વનધાવરીત લક્ષ્ય અને અપેક્ષાઓ વસધ્ધ કરિાના વિઝન
સાથેન ુ ં આયોજન જજલ્લા સ્તરની તજજ્ઞ સવમવત સમક્ષ રજુ કરશે. આ પ્લાન બનાિિા માટે ગ્રામ પંચાયતોને જજલ્લા
સવમવત દ્વારા ટેકનીકલ અને િિીિટી સપોટવ માટે ટેકનીકલ કોલેજોના વિદ્યાથીઓ અથિા આ ક્ષેત્રની જજલ્લાની
સ્િૈચ્ચ્છક સંસ્થાઓનો સિયોગ અને જજલ્લાની ટીમની મદદ અને માગવદશવન આપિાની વ્યિસ્થા જજલ્લા કક્ષાની સવમવત
દ્રારા કરિામાં આિશે. ગ્રામ પંચાયતો દ્વારા રજુ થયેલ પ્લાન નુ ં સિવગ્રાિી મુલ્યાંકન તજજ્ઞ સવમવત દ્વારા નીચે
મુજબના માગવદશવક મુદ્દાઓ ધ્યાને લઇ કરિામાં આિશે.

૪.૨ ગ્રામ પંચાયતો દ્રારા રજુ થયેલ પ્લાન
(૧) સ્માટવ વિલેજના ઉદે શ્યને અનુરૂપ છે કે કેમ?
(૨) ગ્રામપંચાયતને કરિાના થતા ફરજજયાત લક્ષ્યાંકો અને વિઝનની વસદ્ધદ્ધ માટેની યોજના અને
પગલાઓ સ ૂચિેલ છે કે કેમ .?
(૩) ગ્રામપંચાયતના વિઝન અને ચોક્કસ ઉદે શ્યની પ ૂવતિ માટે પ્લાન યોગ્ય છે કે કેમ ?
(૪) તમામ સેતટરને આિરી લઇ સિવ ગ્રાિી પ્લાન બનેલ છે કે કેમ ?
(૫) રજુ થયેલ પ્લાન નાગહરકોની સુવિધાઓ અને સેિાઓની વ ૃચ્ધ્ધ સુચિે છે કે કેમ ?.
૪.૩ દર િષે ગ્રામ પંચાયતો દ્વારા સ્માટવ વિલેજના રજુ થતા પ્લાન પૈકી જજલ્લા દીઠ સૌથી સારા, સમતોલ પ્લાન
બનાિનાર ટીમને રૂ.૧૦,૦૦૦ પ્રોત્સાિક ઇનામ આપિામાં આિશે.

૫. સ્માર્ટ વિલેજની પસંદર્ી માર્ેની સવમવતઓ
ગ્રામપંચાયતોની પસંદગી માટે રાજ્ય સ્તરે , જજલ્લા સ્તરે પસંદગી સવમવતની રચના કરિાની રિેશે. જે નીચે
મુજબની રિેશે.

૫.૧ જજલ્લા સ્તરની પસંદર્ી સવમવત (તજજ્ઞ સવમવત )
જજલ્લા વિકાસ અવધકારીશ્રી દ્વારા નીચે મુજબના સભ્યોને સમાિીને જજલ્લા સ્તરની પસંદગી સવમવતની રચના
કરશે. રાજ્ય સરકાર દરે ક જજલ્લા માટે તજજ્ઞ સવમવતના સભ્યની વનમણુકં માટે ભલામણ કરી શકશે.
૧.

સંબવં ધત

જજલ્લાની

યુવનિસીટીના

કુલપવતશ્રી/ઉપકુલપવત/કોલેજના

ઉપલચ્ધધના આધારે સમાિિા
૨.

પ્રવતષ્ઠીત સંસ્થાના પ્રવતવનવધ

૩.

તજજ્ઞ – આયોજન

૪.

તજજ્ઞ – ગ્રામ વિકાસ

૫.

નાયબ જજલ્લા વિકાસ અવધકારી – સંકલન કરશે
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ડીન

કક્ષાના

પ્રોફેસરની

૫.૧.૧

જજલ્લા સ્તરની પસંદર્ી સવમવત ની ફરજો અને કાયો
૧. તાલુકાિાર ગામોની દરખાસ્તો મેળિિી
૨. તાલુકા તરફથી મળે લ દરખાસ્તોની ચકાસણી કરિી
૩. યોજનાનો ઉદ્દે શ અને વિઝનને અનુરૂપ ખદરખાસ્તો તૈયાર કરિા માગવદશવન આપવુ ં
૪. વનયત માપદં ડો અને રાજ્યકક્ષાની સમયાંત્તરે મળતી સુચનાઓ ધ્યાને લઇ ગામની પસંદગી કરિી
૫. પસંદ થયેલ ગામોની યાદી જજલ્લા વિકાસ અવધકારીશ્રીને રજુ કરિી

૫.૨ રાજય સ્તરની પસંદર્ી સવમવત
૧.

માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી

૨.

માન.મુખ્ય સચચિશ્રી

૩

અવધક મુખ્ય સચચિશ્રી/અગ્રસચચિશ્રી, પંચાયત ગ્રામ ગૃિ વનમાવણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ

૪.

અવધક મુખ્ય સચચિશ્રી/અગ્રસચચિશ્રી, ગ્રામ વિકાસ પ્રભાગ

૫.

અગ્ર સચચિશ્રી (નાણાં) - નાણાં વિભાગ

૬.

વિકાસ કવમશનરશ્રી - સભ્યસચચિશ્રી - આ કમીટીની તમામ કામગીરીનુ ં સંકલન કરશે.

૫.૨.૧ રાજય સ્તરની પસંદર્ી સવમવતના અવધકારો અને ફરજો
૧.

આ યોજનાના અમલીકરણ માટે જરૂરી માગવદશવક વસધ્ધાંતો નક્કી કરિા અને જરૂરી માગવદશવન પુરૂ
પાડવુ ં

૨.

જજલ્લાિાર ગામોની પસંદગી કરિી

૩.

આ યોજનાની સિવગ્રાિી / સંિાાંગી સમીક્ષા કરિી

૪.

આ યોજનામાં સમાવિષ્ટ સ્માટવ વિલેજ જાિેર કરિા

૫.

આ યોજના અંગે જરૂરી ક્ષમતાિધવનના કાયવક્રમોની મંજુરી આપિી

૬.

આ યોજનાના અમલીકરણ માટે જરૂર જણાય ત્યાં ગુજરાત સરકારના કે ભારત સરકારના વિભાગો /
મંત્રાલયો સાથે સંકલન કરવુ ં તથા ઉપવસ્થત પ્રનોનોનોનો / બાબતોનો વનકાલ કરિો.

૫.૩ રાજ્ય સ્તરની અમલીકરિ સવમવત
૧.

માન.પંચાયત મંત્રીશ્રી / માન.રા.ક.મંત્રીશ્રી (પંચાયત)

૨.

અગ્રસચચિશ્રી, પંચાયત ગ્રામ ગૃિ વનમાવણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ

૩

અવધક મુખ્ય સચચિશ્રી/અગ્રસચચિશ્રી, ગ્રામ વિકાસ પ્રભાગ

૪.

અગ્ર સચચિશ્રી / સચચિશ્રી (ખચવ) - નાણાં વિભાગ

પ.

વિકાસ કવમશનરશ્રી - સભ્યસચચિશ્રી - આ કમીટીની તમામ કામગીરીનુ ં સંકલન કરશે.
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૫.૩.૧ રાજ્ય સ્તરની અમલીકરિ સવમવતના અવધકારો અને ફરજો
૧.

યોજનાના અમલીકરણ માટે જરૂરી માગવદશવન પુરૂ પાડવુ ં

૨.

સ્માટવ વિલેજ માટે જજલ્લા તરફથી દરખાસ્તો મેળિિી

૩.

જજલ્લા તરફથી રજુ થયેલ ગામોના પ્લાનીંગ મેળિિા

૪.

યોજના અંગે જરૂરી ક્ષમતા િધવનના કાયવક્રમો તૈયાર કરિા

પ.

આ યોજનાના અમલીકરણ માટે જરૂર જણાય ત્યાં ગુજરાત સરકારના કે ભારત સરકારના વિભાગો /
મંત્રાલયો સાથે સંકલન કરવુ ં તથા ઉપવસ્થત પ્રનોનોનોનો / બાબતોનો વનકાલ કરિો.

૬.

રજુ થયેલ પ્લાનમાં ફેરફાર કે ગ્રામ પંચાયતો ધ્િારા જજલ્લા વિકાસ અવધકારીશ્રી મારફતે રજૂ થતા
ુ ે િધારે સારી રીતે વસધ્ધ કરી શકે તેિા ઇનોિેટીિ કામો ને મંજુરી આપિી
નિા કામો/આ યોજના િેતન

૫.૪ રાજ્ય કક્ષાની તજજ્ઞ સવમવત
જજલ્લા તરફથી

મળે લ તમામ દરખાસ્તોની ચકાસણી અને મુલ્યાંકન કરિા માટે રાજ્ય કક્ષાની

પસંદગી સવમવતને પસંદગીમાં મદદરૂપ થિા માટે ગ્રામ વિકાસના કામોનો વિસ્ત ૃત અનુભિ ધરાિતા તજજ્ઞો
ધરાિતી ખાસ તજજ્ઞ સવમવતની રચના રાજય સરકાર કરશે અથિા આ ક્ષેત્રની રાજ્યની કોઇ તજજ્ઞ સંસ્થાનો
સિયોગ મેળિિા માટે તેની વનમણુકં કરી શકશે.

૫.૪.૧ રાજ્ય કક્ષાની તજજ્ઞ સવમવતના અવધકારો અને ફરજો
૧.

જજલ્લાિાર ગામોની દરખાસ્તોની ચકાસણી કરી રાજ્ય પસંદગી સવમવત સમક્ષ રજુ કરિી

૨.

સ્માટવ વિલેજના પ્લાનીંગ અંગે માગવદશવન આપવુ ં

૩.

યોજના િધુ વિસ્ત ૃત અને અસરકારક બને તે માટે ભલામણો કરિી અને આ યોજનાનો િેત ુ
વસધ્ધ થાય તે માટે યોજનાને ફાયદાકારક ઇનોિેટીિ કામો / આઇડીયા સ ૂચિિા

૫.૪.૨

જજલ્લાિાર સ્માટવ વિલેજની દરખાસ્તો સમયમયાવદામાં મેળિિા તેમજ રજુ થયેલ દરખાસ્તોની
ચકાસણી માટે રાજ્ય કક્ષાએ તજજ્ઞ સવમવતની રચના અથિા આ ક્ષેત્રની સક્ષમ સંસ્થા નક્કી
કરિાની કાયવિાિી તેમજ યોજના અંગેના ક્ષમતાિધવન અને પ્રચાર પ્રસાર ના કાયવક્રમો તૈયાર
કરિા અને અમલીકરણ માટે ની કાયવિાિી વિકાસ કવમનોનર દ્વારા કરિામાં આિશે.

૬. સ્માર્ટ વિલેજ બનાિિાના ફરજીયાત લક્ષયાંક ઃ
કોઇપણ ગ્રામ પંચાયતને સ્માટવ વિલેજ જાિેર કરતાં પિેલાં નીચે મુજબના ચોક્કસ ફરજીયાત લક્ષ્યાંકો
વસધ્ધ કરિાના રિેશે. આ ફરજીયાત લક્ષ્યાંકોમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા સમયાંત્તરે રાજ્યના ચોક્કસ કાયવક્રમો
કે લક્ષ ધ્યાને લઇ તેમાં ફેરફાર કરી શકશે.
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(૧) ૧૦૦ ટકા રસીકરણ
(૨) ૦ ટકા ડ્રોપ આઉટ રે શીયો
(૩) ઓપન ડેહિકેશન િી વિલેજ
(૪) ૯૦ ટકા િેરા િસુલાત
(૫) ફરજીયાત ડોર ટુ ડોર ઘન કચરા વનકાલ
(૬) ઇગ્રામ સેન્ટર ખાતે ATVT ની સેિાઓનુ ં વિતરણ
(૭) ‘A’ ગ્રેડ પ્રાથવમક શાળા
(૮) ૧૦૦ ટકા વ્યસ્તતગત શૌચાલય
(૯) જાિેર રસ્તાઓ પર દબાણો દુર કરિા
(૧૦) કુપોષણ – કોઇ બાળક “RED Zone “

માં િોવુ ં ન જોઇએ

(૧૧) િષવમાં ફરજીયાત ચાર િખત ૫૦ ટકા િાજરી સાથે ગ્રામસભાનુ ં આયોજન
(૧૨) સરકારી સિાય સીધી લાભાથી ના ખાતામાં જમા કરિાની ૧૦૦ ટકા અમલિારી (D.B.T.)
(૧૩) આંગણિાડીમાં ૧૦૦ ટકા બાળકોની ભરતી
ુ ી / ગ્રામ પંચાયત રે કડવ અદ્યતન રાખવુ ં
(૧૪) મિેસલ
(૧૫) ગામના મુખ્ય રસ્તાઓ ઉપર વ ૃક્ષારોપણ
(૧૬) ૧૦૦ ટકા િાઇ-ફાઇ (Wi-Fi) વિલેજ

૭. વિઝન ઃ
પોતાના ગામને સ્માટવ વિલેજ બનાિિા માટે ગ્રામ પંચાયત પાસે એક દ્વ્રષ્ટી િોિી જરૂરી છે . એટલે કે માત્ર
ગામને માળખાકીય સુવિધા આપિાનુ ં લક્ષ્ય જ નહિ રાખતા આવથિક રીતે સ્િવનભવર બને , સામાજીક રીતે સમરસ િોય ,
ગ્રામ્ય જીિન સ્િસ્થ િોય. જેથી સ્માટવ વિલેજ માટે ગ્રામ પંચાયત એિા વિઝનથી કામગીરી િાથ ધરે જેનાથી ગામમાં
યુિા, મહિલા, ખેડુત , કારીગરો, પછાત અને િંચચત લોકો માટે પુરતી અને સમાન તક મળે તે માટેના કાયવક્રમો અને
કામો અચભયાનના સ્િરૂપે પોતાનુ ં લક્ષ્ય વસધ્ધ કરે તે માટે માગવદશવક મુદ્દાઓ નીચે મુજબ છે .
૭.૧ સામાજીક વિકાસ


ુ ા મક્ુ ત ર્ામ
ક્રહસ
િં ા અને ગન
જે ગામમાં ગુન્િો ન બને અને ગામના તમામ િગવના લોકો સમરસતાથી અને ભયમુતત જીિન
જીિી શકે તે માટે િાતાિરણ ઉભુ કરવુ ં તે માટે જનજાગૃવત ના કાયવક્રમો સમયાંત્તરે કરિા.



૧૦૦ ર્કા સાક્ષર ર્ામ
ગામમાં સૌ ભણેલા િોય જેમાં પ્રૌઢ વ્યસ્તતઓ પણ સાક્ષર િોય. સાથોસાથ ૧૦૦ ટકા બાળકો
નો શાળા પ્રિેશ થાય. શાળામાંથી ડ્રોપઆઉટ રે શીયો ૦ ટકા િોય, તેમજ કન્યા કેળિણી માટે ગામ
ુ વ જાગૃત િોય અને ૧૦૦ ટકા કન્યાઓ ધોરણ-૮ સુધીનુ ં વશક્ષણ પ્રાપ્ત કરે .
સંપણ
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કુ પોષિ મક્ુ ત ર્ામ
ગામના દરે ક બાળકને પોષણયુતત ખોરાક મળતો િોય , ધાત્રી અને સગભાવ માતાઓને પોષણ
મળે તે માટે નુ ં વ્યિસ્સ્થત આયોજન િોય, તેમજ ખાસ કરીને કન્યાઓ એનીમીયાથી પીડીત ન િોય
તે માટે ગામે આયોજન કરે લ િોય અને રાજ્ય સરકારના આ માટેના માપદં ડો મુજબ અમલિારી કરી
વસધ્ધી મેળિેલ િોય.



બાળવિિાહ મક્ુ ત ર્ામ
સમાજનુ ં સૌથી મોટુ કલંક એ બાળવિિાિ છે . જેને લક્ષમાં રાખી સામાજીક જાગૃવત કેળિી
ગામમાં કોઇપણ જ્ઞાવતમાં બાળવિિાિ થયા ન િોય તેવ ુ ં ગામ.



પ્રદુષિ મક્ુ ત ર્ામ
આ સદીની સૌથી મોટી ચેલેન્જ એ પ્રદુષણ છે . જે માટે ગામને મુતત કરિા માટે ગામ દ્વારા
આયોજન કરી અમલિારી કરિામાં આિી િોય જેમાં
- ઓપન ડેફીકેશન િી ગામ િોય
- ૧૦૦ ટકા વ્યસ્તતગત શૌચાલય િોય
- વ ૃક્ષારોપણ કરી તેનો ઉછે ર કરિામાં આિતો િોય , તમામ મુખ્ય રસ્તાઓની બન્ને બાજુ
વ ૃક્ષારોપણ િોય
- નદી હકનારા / તળાિ ચોખ્ખા િોય, જેમાં કોઇ ફેતટરી કે અન્ય કોઇ ગટરના કે રાસાયણીક
પ્રિાિી ભળતા ન િોય
- ખેતરોમાં અનાજનો કચરો કે િધારાના ઘાસને સળગાિિાની બંધી િોય.

૭.૨ માનિ વિકાસ


વિધિા , વિકલાંર્ અને વ ૃધ્ધને સહાય માર્ે ૧૦૦ ર્કા આિરી લેિા
વિધિા , વિકલાંગ અને વ ૃધ્ધને મળતી સરકારી સિાય માટે આિરી લેિામાં આિેલા િોય.



ુ ીન ંુ વશક્ષિ
કન્યા કેળિિી ક્ષેત્રે ૧૦૦ ર્કા કન્યાઓને ધોરિ ૮ સધ
કન્યા કેળિણી પ્રત્યે જાગૃવત કેળિી ગામની ૧૦૦ ટકા કન્યાઓ ધોરણ-૮ સુધીનુ ં ફરજીયાત શીક્ષણ
મેળિેલ િોય



બાળ મ ૃત્યુદરમાં ધર્ાડો
બાળ મ ૃત્યુદર ઘટાડિા માટે આરોગ્ય વિભાગની વિવિધ યોજનાઓ િેઠળ તમામ ને આિરી લેિામાં
આિેલ િોય અને આ માટે સતત તકેદારી માટે ગ્રામ પંચાયત પ્રયત્નશીલ િોય.



ુ િત્તા યક્ુ ત વશક્ષિ
ગિ
ગામમાં માત્ર વશક્ષણની માળખાકીય સુવિધા નિી પરં ત ુ ગુણિત્તાયુતત વશક્ષણ મળતુ ં િોય તે માટે
રાજ્ય સરકાર ના વશક્ષણ ના ધોરણો મુજક ’ અ ’ િગવની શાળા િોય.
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૭.૩ આવથિક ક્ષેત્ર


ઓર્ે નીક ખેતી / િમી કોમ્પોસ્ર્ પધ્ધવત પ્રત્યે જાગૃતતા
ગામડાની મુખ્ય સમ ૃધ્ધીનો આધાર ખેતી અને પશુપાલન છે . ત્યારે ખેડુતો ની જાગૃવત તરફ લક્ષ્ય
આપી ઓગેનીક ખેતી / િમી કોમ્પોસ્ટ ને પ્રાધ્યાન આપિામાં આિતુ ં િોય.



આધવુ નક ખેતી અને ડ્રીપ ઇરીર્ે શન પ્રત્યે જાગૃતતા
આધુવનક ખેતી અને ડ્રીપ ઇરીગેશન પ્રત્યે જાગૃતતા િોય .



ખેડુતો માર્ે સોઇલ હેલ્થ કાડટ
૧૦૦ ટકા ખેડુતો સોઇલ િેલ્થ કાડવ ધરાિતાં િોય અને તેને અનુરુપ પોતાની ખેતીની પધ્ધતીમાં
સુધારો લાિતા િોય



ડેરી ઉદ્યોર્નો વિકાસ
ગામડામાં ડેરી ઉદ્યોગ માટે દુધમંડળી કાયવરત િોય .



હાર્ બજાર
ખેત પેદાશોના પોષણક્ષમ ભાિો મળે તે માટે માકે ટીંગ ની વ્યિસ્થા િોય , ટ્રાઇબલ વિસ્તારોમાં
પરં પરા મુજબ ના િાટ બજારોની વ્યિસ્થા િોય .


-

રોજર્ારી ની તકો
ગામમાં સ્િરોજગાર નુ ં વનમાવણ કરિા માટે સખીમંડળ , એસ.એચ.જી. ની રચના કરિામાં આિી િોય અને
કાયવરત િોય .

-

મનરે ગા જેિી રોજગાર લક્ષી યોજનાઓ માટે ગ્રામ પંચાયત દ્વારા સક્રીયતાથી અમલિારી કરે લ િોય.

ુ ાયીક સવુ િધાઓ
૭.૪ સામદ


ગ્રામ પંચાયત દ્વારા પોતાના ગામની ખુટતી સામુહિક સુવિધાઓ જેિી કે પાણી, રસ્તા, શાળા, આરોગ્ય,
િીજળી જેિી પ્રાથવમક સુવિધાઓ માટે િાવષિક રીતે પંચિવષિય આયોજન િોય. જેમાં રાજ્ય અને કેન્દ્ર ની
વિવિધ યોજનાઓનો સમાિેશ કરિામાં આવ્યો િોય.



દરે ક ઘરને શધ્ુ ધ પીિાના પાિીની ઉપલબ્ધતા

-

પાણી માટે ઘરે ઘરે નળની સુવિધા મળતી િોય તેમજ પીિાના પાણીની સામુહિક સુવિધા ઉપલધધ િોય.



ર્ામના તમામ વિસ્તારોમાં ડોર ટુ ડોર ઘન કચરાના વનકાલની સવુ િધા

-

ગામના તમામ વિસ્તારોમાં ડોર ટુ ડોર ઘન કચરાના વનકાલની વ્યિસ્થા િોય અને યોગ્ય રીતે કચરાનો
વનકાલ થતો િોય



ર્ૌચર અને બાર્ બર્ીચાનો વિકાસ

-

ગામમાં ગૌચર અને પંચિટી જેિા બાગ બગીચાની સુવિધા િોય

-

પશુઓને પીિાના પાણી માટે અલગથી સુવિધા િોય
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૮. અમલીકરિ
સબંવધત ગ્રામ પંચાયત ને વનયત ધોરણો મુજબ ગ્રાન્ટ ફાળિણી થયે ગ્રામ પંચાયત દ્વારા પ્લાન મુજબ
સ્માટવ વિલેજના ઉદ્દે શને પહરપ ૂણવ કરિાના કામો અને કાયવક્રમો િાથ ધરિા તાલુકા વિકાસ અવધકારી મારફત જજલ્લા
કક્ષાની અમલીકરણ અને મોનીટરીગ સવમવત સમક્ષ રજુ કરી સૈધ્ધાવતક / િહિિટી મંજુરી મેળિી વનયમાનુસાર કામો
અને કાયવક્રમો િાથ ધરિાના રિેશે.

ુ બની રહેશે
૮.૧ જજલ્લા કક્ષાની મોનીર્રીર્ અને અમલીકરિ સવમવત નીચે મજ
(૧) જજલ્લા વિકાસ અવધકારી

– અધ્યક્ષ

(૨) નાયબ જજલ્લા વિકાસ અવધકારી

– સભ્ય સચચિ

(૩) કાયવપાલક ઇજનેર (પંચાયત , માગવ અને મકાન)

– સભ્ય

(૪) મુખ્ય જજલ્લા આરોગ્ય અવધકારી

– સભ્ય

(૫) જજલ્લા પ્રાથવમક વશક્ષણ અવધકારી

– સભ્ય

(૬) પ્રોગ્રામ ઓફીસર

– સભ્ય

૮.૨ જજલ્લા કક્ષાની અમલીકરિ સવમવતની ફરજો અને જિાબદારી
(૧) જજલ્લામાં યોજનાનો પ્રચાર અને પ્રસાર કરિો
(૨) ગ્રામ પંચાયતોને સ્પધાવમાં ભાગ લેિા પ્રોત્સાહિત કરિી.
(૩) સ્માટવ વિલેજ િેઠળના કામોને સૈધાંવતક અને િિીિટી મંજુરી આપિી.
(૪) કામો ની ભૌવતક અને નાણાંકીય વસચ્ધ્ધની દર માસે વનયવમત રીતે સમીક્ષા કરિી.
(૫) ગામને મળતી અન્ય વિભાગની યોજનાઓનુ ં સંકલન કરવુ.ં
(૬) ગ્રામ પંચાયતોને માગવદશવન આપી સ્માટવ વિલેજના લક્ષ્યાંકો પહરપ ૂણવ કરાિિા.
(૭) રાજ્ય કક્ષાએ સમયાંત્તરે પ્રગવત અિેિાલ રજુ કરિો
(૮) સ્માટવ વિલેજ િાર િાવષિક અિેિાલ તૈયાર કરી રાજ્ય કક્ષાએ મોકલિો

૮.૩ કામો અને કાયટક્રમો
સ્માટવ વિલેજ બનાિિા માટે રાજ્ય સરકાર / કેન્દ્ર સરકાર કે જજલ્લા પંચાયત / તાલુકા પંચાયત ની
સ્િભંડોળની ગ્રાન્ટના કામો લઇ અમલીકરણ કરિાનુ ં રિેશે. તે ઉપરાંત ગ્રામ પંચાયતને મળે લ સ્માટવ વિલેજ ની
ગ્રાન્ટમાંથી એનેક્ષર-૩ માં દશાવિેલ કામોની માગવદશવક સુચચ પ્રમાણેના કામો િાથ ધરિાના રિેશે. તેમજ એનેક્ષર-૪
માં દશાવિેલ કાયવક્રમો િાથ ધરી ત્રણ િષવના સમયગાળામાં પોતાના ગામને સ્માટવ વિલેજ બનાિિાનુ ં વિઝન
વસધ્ધ કરિાનુ ં રિેશે.
ગ્રામ પંચાયત દ્વારા મંજુર કરાિિામાં આિેલ પ્લાન મુજબના જ કામો િાથ ધરિાના રિેશે. પ્લાનમાં
ફેરફાર કે પ્લાનમાં આિતા એનેક્ષર – ૩ અને ૪ માં સમાવિષ્ટ ન િોય તેિા કામો િાથ ધરિા જજલ્લા કક્ષાની
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અમલીકરણ સવમવત ની પ ૂિવ મંજુરી મેળિિાની રિેશે.

૮.૪ મલ્ુ યાંકન
જજલ્લા અમલીકરણ સવમવત દ્વારા સ્માટવ વિલેજિાર િાવષિક મુલ્યાંકન કરિામાં આિશે. જે આધાહરત ગ્રામ
પંચાયતો દ્વારા કરિામાં આિેલ પફોમન્સ આધાહરત બીજા અને ત્રીજા િષવની ગ્રાન્ટ ની ફાળિણી કરિામાં
આિશે.
૮.૪.૧ ત્રણ િષવના અંતે દરે ક સ્માટવ વિલેજ અચભલાષી ગામનુ ં સિવગ્રાિી મુલ્યાંકન કરિાનુ ં રિેશે. જે માટે કોઇ સંસ્થા,
એજન્સી કે થડવ પાટી દ્વારા મુલ્યાંકન કરાિી શકાશે. મુલ્યાંકન ની સંસ્થા નક્કી કરિા વિકાસ કવમનોનરશ્રી દ્વારા
કાયવિાિી કરિાની રિેશે.

૯. અમલીકરિ માર્ે ખાનર્ી સંસ્થાનો સહયોર્
સ્માટવ વિલેજના લક્ષ્યાંકો અને વિઝન પુણવ કરિા માટે કોઇ ગામ એક કે તેથી િધુ કામ માટે ટેકનીકલ
સિયોગ / અમલીકરણ સિયોગ કે નાણાંકીય સિયોગ માટે કોઇ સંસ્થા કે કંપની સાથે પોતાના પાટવ નર તરીકે
સિયોગ લેિા માંગતી િોય તો રાજ્ય સરકારની મંજુરીથી સિયોગ લઇ શકાશે. રાજ્ય સરકાર કોઇ ટેકનીકલ
સંસ્થા, કંપની , PSU , સોસાયટી કે સ્માટવ વિલેજનાં લક્ષ્યાંકો અને વિઝન સંબવં ધત વિષય માટે પાટવ નર તરીકે
પસંદ કરી શકશે.
દાખલા તરીકે ઃ કોઇ ગામ પોતાના ગામને Wi-Fi કરિાના લક્ષ્યાંક ને વસધ્ધ કરિા માટે કોઇ સંસ્થાનો
ટેકનીકલ સિયોગ મેળિી પાટવ નરશીપ કરિા ઇચ્છે તો રાજ્ય સરકારની પ ૂિવ મંજુરીથી
તેમ કરી શકશે.
૧૦. સ્માર્ટ વિલેજ સોસાયર્ીની રચના
૧૦.૧ સ્માટવ વિલેજ માટે ની અમલીકરણ અને સમીક્ષા માટે રાજ્ય કક્ષાએ સ્માટવ વિલેજ સોસાયટીનુ ં ગઠન કરિાનુ ં
રિેશે.
૧૦.૨ સ્માટવ વિલેજ સોસાયટી આ યોજનાના અમલ માટે શરૂઆતના તબકકામાં જયાં જરૂર જણાય ત્યાં િિીિટી
તથા તાંવત્રક કુશળતા ધરાિતા માનિબળની કે આ યોજનાના અમલીકરણમાં ઉપયોગી તેિા સેિાઓ
જેિી કે િાિનો વિગેરેની વનમણકં ૂ અથિા સેિાઓ રાજય સરકારના આઉટ શોસીગને લગતા પ્રિતવમાન
નીતીવનયમોને ધ્યાને લઇને આઉટ શોસીગ પ્રહક્રયાથી કરી શકશે. આ યોજનાના અમલીકરણ માટે સ્માટવ
વિલજે સોસાયટીને જયાં જરૂર જણાય ત્યાં જુદા જુદા પ્રકારની આ વિષયને સંબવં ધત વિશેષ જ્ઞાન ધરાિતી
વ્યહકત સંસ્થા કે કન્સલટન્ટ એજન્સી વિગેરેની પણ આઉટ શોસીગ પ્રહક્રયાથી વનમણકં ૂ કરી શકશે.
૧૦.૩

ઠરાિના પેરા ૯.૨ માં દશાવિેલ કામગીરી માટે કુલ બજેટ જોગિાઇના ૧(એક) ટકા સુધીનો ખચવ કરી
શકાશે.
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૧૧. યોજનાની સમીક્ષા
૧૧.૧ સ્માટવ વિલેજની પ્રગવત અંગે જજલ્લા સવમવતને િાવષિક અિેિાલ રજુ કરિાનો રિેશે. જજલ્લા સવમવતનો ,
કામની પ્રગવત અને નાણાકીય ખચવની સમીક્ષા કરી રાજ્ય સરકાર ગ્રાન્ટની ફાળિણી કરશે.
૧૧.૨ ત્રણ િષવના અંતે (૧) ગામ દ્વારા સ્માટવ વિલેજના લક્ષ્યાકો વસધ્ધ થયા છે કે કેમ? (૨) ગામ દ્વારા બનાિેલ
પ્લાન મુજબની વસધ્ધી થયેલ છે કે કેમ? અને (૩) ગામના સેતટર િાઇઝ વિઝન કેટલા અંશે પહરપ ૂણવ કરે લ
છે અને અન્ય બાબતોની સમીક્ષા રાજ્ય સરકાર જજલ્લા કવમહટ દ્વારા અથિા થડવ પાટી એજન્સી દ્વારા
કરાિશે. જેનો આખરી રીપોટવ આવ્યા બાદ સંબવં ધત ગામને સ્માટવ વિલેજ જાિેર કરિા રાજ્ય સરકાર વનણવય
કરશે.

સ્પષ્ર્તા
સ્માર્ટ વિલેજ યોજનાની માર્ટદશીકામાં દશાટ િેલ સમજુતીઓ, પસંદર્ીના ધોરિો
અને તેની પ્રક્રીયા, અમલીકરિના તબક્કાઓ, ગ્રાન્ર્ ફાળિિી અને કાયટક્રમો, સવમવતના
સભ્યોની વનમણુક
ં , ફરજો , લક્ષયાંકો વિર્ે રે બાબતોમાં સમયાંત્તરે ફેરફાર કરિાના રાજ્ય
સરકારને અવધકાર રહેશે. આ માર્ટદશીકામાં દશાટ િેલ કોઇ મુદ્દા પરત્િે અથટઘર્ન અંર્ે કોઇ
પ્રશ્ન ઉપસ્સ્થત થાયતો રાજ્ય સરકારની સ્પષ્ર્તા આખરી રહેશે.
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પ ષ્ટતા

(એનેક્ષર:- ૧ )
અરજી ફોમટ (પક્રરવશષ્ર્-અ)
ક્રમ

વિર્ત

માક્રહતી

૧

ગ્રામ પંચાયતનુ ં નામ

૨

તાલુકાનુ ં નામ

૩

જજલ્લાનુ ં નામ

૪

પછાત તાલુકા પૈકી નુ ં ગામ િોય તો વિગત
કુલ િસ્તી (૨૦૧૧ િસ્તી ગણતરી મુજબ)
પુરૂષ
સ્ત્રી
કુ લ

૫

અનુસચુ ચત જાતી
અનુસચુ ચત જન જાતી
અન્ય

૬

કુલ કુટુંબોની સંખ્યા
સાક્ષરતા દર
પુરૂષ

૭

સ્ત્રી

૮

કુલ પ્રાથવમક શાળા

૯

કુલ આંગણિાડી

૧૦

પ્રાથવમક આરોગ્ય કેન્દ્ર

૧૧

ગ્રામ પંચાયતના કુલ સભ્યો (સદસ્યો સહિત)

૧૨

સરપંચનુ ં નામ :-

૧૩

સામાજજક ન્યાય સવમવતના ચેરમેનનુ ં નામ:-

સરપંચશ્રીની સહી

તલાર્ી કમ મંત્રીની સહી
ગ્રામ પંચાયતન ંુ
રાઉન્ડ સીલ
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પક્રરવશષ્ર્-બ
ુ બના ધારા ધોરિોને ધ્યાને રાખીને વિર્તો આધાર પરુ ાિા
સ્પધાટમાં ભાર્ લેિા ગ્રામપંચાયતે નીચે મજ
સક્રહત રજુ કરિાની રહેશે.
...........................................................................................................................................................
૧. વશક્ષિ
ક્રમ
૧

વિર્ત

માક્રહતી

શાળા પ્રિેશ દર
ગત િષવ નો પ્રિેશ દર
ચાલુ િષવનો પ્રિેશ દર

૨

ડ્રોપ આઉટ પ્રમાણ
ગત િષવનો ડ્રોપ આઉટ
ચાલુ િષવનો ડ્રોપ આઉટ

૩

વશક્ષણ ગુણિત્તા સુધારણા આંક (A, B, C, D)

૨. આરોગ્ય
ક્રમ

વિર્ત

માક્રહતી

૧

જન્મ નોંધણી ની ટકાિારી

૨

મરણ નોંધણી ની ટકાિારી

૩

રસીકરણ ની ટકાિારી (૧૧ મહિનાથી ૨૩ મહિનાના બાળકો )

૪

ઇન્ફન્ટ બાળ મ ૃત્યુદર ની ટકાિારી

૫

માતા મ ૃત્યુદર ની ટકાિારી

૬

સંસ્થાકીય પ્રસુવત ની ટકાિારી

૭

સ્ત્રી – પુરૂષ પ્રમાણ ( √

) કરિી

દર ૧૦૦૦ પુરૂષે ૯૭૫ કે તેથી િધુ સ્ત્રીઓ
દર ૧૦૦૦ પુરૂષે ૯૨૫ કે ૯૫૦ ની િચ્ચે
દર ૧૦૦૦ પુરૂષે ૯૨૫થી ઓછી
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૩. સ્િચ્છતા
ક્રમ
૧

વિર્ત

માક્રહતી

૧૦૦% વ્યસ્તતગત શૌચાલયની કામગીરી
કુ લ ઘર
વ્યસ્તતગત શૌચાલય ધરાિતા ઘર

૨

શુધ્ધ પીિાના પાણીની વ્યિસ્થા ( બે િાક્યમાં લખવુ ં )

૩

જાિેર સ્થળોની સ્િચ્છતા (િાલની વ્યિસ્થા બે િાક્યમાં )

૪

ડોર ટુ ડોર ધન કચરાના વનકાલની વ્યિસ્થા
કુ લ ઘર
આિરી લેિાયેલ ઘર

૫

સ્પધાવ ના સમયગાળા દરમ્યાન ગામમાં કોઇ રોગચાળાનો બનાિ
બનેલ છે ? ( િા કે ના )

૪. પંચાયત
ક્રમ

વિર્ત

માક્રહતી

પંચાયત િેરો
૧

ગત િષવની િસુલાત
ચાલુ િષવની િસુલાત

૨

એહરયા બેઝ આકારણી લાગુ કરી છે ? ( િા કે ના )

૩

છે લ્લી ગ્રામસભામાં િાજરીની ટકાિારી

૪

છે લ્લી ગ્રામસભામાં મિીલા િાજરીની ટકાિારી

૫

ઇ-ગ્રામ મારફતે સુવિધાઓ

૬

છે લ્લા િષવમાં ગ્રામ પંચાયતની મળે લ બેઠકની સંખ્યા
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૪.

૫. વિવશષ્ર્ વસદ્ધી

ક્રમ
૧

વિર્ત
મળે લ પુરસ્કારો

( √

માક્રહતી

) કરિી

સમરસ
વનમવળ ગામ પુરસ્કાર
પાિન ગામ
તીથવગામ
૧૦૦ ટકા બેન્ક ખાતા
ગૌરિ ગ્રામ સભા એિોડવ
શ્રેષ્ઠ ગ્રામ પંચાયત એિોડવ
અન્ય એિોડવ
અન્ય વિર્તો -

ુ બની યોજનાઓની વિર્તો
૬. સરકારશ્રીની નીચે મજ
ક્રમ

યોજનાન ંુ નામ

૧

પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા વિમા યોજના

૨

પ્રધાનમંત્રી જીિન જ્યોત િીમા યોજના

૩

અટલ પેન્શન યોજના

૪

સુકન્યા સમ ૃધ્ધી યોજના

માક્રહતી

સરપંચશ્રીની સહી

તલાર્ી કમ મંત્રીની સહી

ઠરાિનો નમ ૂનો

(પક્રરવશષ્ર્-ક)

ઠરાિ નંબરગ્રામપંચાયત ને સ્માટવ વિલેજ યોજના અંતગવત ચાલુ િષવ ---------------- ની સ્માટવ વિલેજ સ્પધાવમાં ભાગ
લેિા અંગે વનયત અરજી ફોમવની વિગતો િંચાણે લેિામાં આિી. જે અંગે ચચાવ વિચારણા કરી તમામ ધારણો પ ૂણવ કરતી
િોઇ દરખાસ્ત તાલુકા વિકાસ અવધકારીશ્રી ને મોકલી આપિાનુ ં તેમજ આ માટે ગામની પસંદગી થયે મળનાર ગ્રાન્ટ
માંથી કરિામાં આિેલ કામો અને પ્રાપ્ત કરે લ સંપવત્તની જાળિણી કરિા , પુરતી નાણાંકીય અને અન્ય બાબતોની
ે રી આપિા આથી ઠરાિિામાં આિે છે .
વ્યિસ્થા કરિા ગ્રામ પંચાયત સંમત છે . તે અંગેની બાંિધ
............................

................................
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એનેક્ષર- ૨
ક્રમ
૧

ક્ષેત્ર
વશક્ષિ

ઃ

સ્માર્ટ વિલેજ પસંદર્ીના ધોરિો

વિર્ત

માકટ સ

૧. શાળા પ્રિેશદર સુધારા

- (૩)

૨. ર્ામનો સાક્ષરતા દર

- (૨)

૩. સ્ત્રી સાક્ષરતા દર

- (૨)

૪. વશક્ષિ ગુિિત્તા સુધારિા આંક

- (૩)

૧.જન્મ નોંધિી-૧૦૦ ર્કા હોય તો

– (૧)

૨. મરિ નોંધિી-૧૦૦ ર્કા હોય તો

– (૧)

૩. ઇન્ફન્ર્ બાળ મ ૃત્યુદર

– (૩)

૧૦

(જો દર ૧૦૦૦ એ ૧૦ હોય તો)
૨

આરોગ્ય

૪. માતા મ ૃત્યુદર

૧૫

– (૩)

(જો દર ૧૦૦૦ એ ૧૦૦ હોય તો)
૫. સંસ્થાકીય પ્રસુવત

– (૪)

૬. સ્ત્રી પુરૂષ પ્રમાિ

- (૩)

૧.૧૦૦ ર્કા વ્યક્રકતર્ત શૌચાલયની કામર્ીરી – (૫)
૨. શુધ્ધ પીિાના પાિીની વ્યિસ્થા
૩

સ્િચ્છતા

- (૧)

૩. જાહેરસ્થળોની સ્િચ્છતા

– (૨)

૪. ડોર ટુ ડોર ઘન કચરાના વનકાલની વ્યિસ્થા –(૫)

૧૫

૫. સ્પધાટના સમયર્ાળા દરમ્યાન કોઇ રોર્ચાળાનો બનાિ બનેલ ન હોય – (૨)
૧. પંચાયતે હાલના િેરા ઉપરાંત િધારાનો િેરો િસુલેલ - (૫)
હોય અને તેની િસુલાત ૭૫ ર્કા કરતાં િધુ હોય તો
૨. ગ્રામ પંચાયતે એરીયાબેઝ આકારિી લાગુ કરી છે કે કે મ?- (૧)
૪

પંચાયત

૩. ગ્રામસભામાં હાજરીની ર્કાિારી અને મક્રહલા ભાર્ીદારી – (૫)
૪. ઇ-ગ્રામ મારફતે સુવિધાઓ જેિી કે ROR, િીજ બીલ
કલેકશન

વિવશષ્ર્ વસધ્ધ્ધ

૨૦

વિર્ે રે

૫. ગ્રામ પંચાયતની વનયવમત વમર્ીંર્

૫

- (૫)

૧.સમરસ

- (૩)

૨. વનમટળ ગ્રામ પુરસ્કાર

- (૩)

૩. પાિન ર્ામ / તીથટગ્રામ

- (૨)

૪. ૧૦૦ ર્કા બેંક ખાતા

- (૨)

૫. ર્ૌરિ ગ્રામસભા એિોડટ

- (૩)

- (૪)

૨૦

૬. શ્રેષ્ઠ ગ્રામ પંચાયત એિોડટ - (૩)
૭. અન્ય એિોડટ
૮. અન્ય વિર્ત
૬

કે ન્દ્ર સરકારની યોજનાઓ

૭

કવમર્ીના માકટ સ

- (૨)
- (૨)

૫
૧૫
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એનેક્ષર- ૩

ઃ

કામો ની માર્ટદશટક સ ૂચી

(અ) પાિી
(૧) પીિાનુ ં પાણી પુરૂ પાડિાની સામુહિક યોજના
(૨) વ્યસ્તતગત ઘરોમાં પાણી માટે નળની સુવિધા
(૩) પશુઓને પીિાનુ ં પાણી પુરૂ પાડિા માટેના કામો
(૪) તળાિોનુ ં વનમાવણ / તળાિ ઉંડા ઉતારિા / તળાિની સુદરતામાં
ં
િધારો કરો
(૫) િોટર િાિેસ્ટીંગના કામો
(૬) પાણીના િેન્ડ પંપના કામો

(૨) સેનીર્ે શન
(૧) સોલીડ િેસ્ટ મેનજ
ે મેન્ટના કામો ( કચરાના વનકાલ માટેના સાધનો ,ડમ્પીંગ સાઇટ બનાિિી, ઘન
કચરાના/પ્રિાિી કચરાના િગીકરણ માટે જરૂરી કામો)
(૨) સ્ટ્રોમિોટર ડ્રેનેજના કામો
(૩) સામુહિક શૌચાલય
(૪) ગટરના કામો
(૫) ડોર ટુ ડોર કલેતશન યોજના માટેના સાધનો

(૩) રસ્તા
(૧) આંતહરક રસ્તા
(૨) એપ્રોચ રોડ
(૩) ગામના મુખ્ય માગવ પર ફુટપાથ
(૪) રસ્તાની બન્ને તરફ વ ૃક્ષારોપણ

(૪) વશક્ષિ
(૧) પ્રાથવમક વશક્ષણમાં ખુટતી પાયાની સુવિધા
(૨) પ્રાથવમક શાળાના ઓરડા

(૫) આરોગ્ય
(૧) ગામના પ્રાથવમક આરોગ્ય / સબસેન્ટરમાં ખુટતી સુવિધા
(૨) આરોગ્ય વનદાન કેમ્પ

(૬) બાળ વિકાસ
(૧) આંગણિાડી
(૨) આંગણિાડી માટે સાધનો / ખુટતી સુવિધા
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(૭) પંચાયત
(૧) ઈ-ગ્રામની સુવિધામાં િધારો
(૨) Wi-Fi ને લગતી સુવિધાઓ
(૩) િીજળીકરણ (એલ.ઇ.ડી.)
(૪) કોમ્યુનીટી એસેટની જાળિણી
(૫) ગુજરાત પંચાયત અવધવનયમ અનુ.-૧ માં ઠરાિેલ ગ્રામ પંચાયતના કાયો અને ફરજો અદા કરિા
માટે ઉભી કરિાની સામુહિક સુવિધા
(૬) સામુહિક કેન્દ્ર / પંચાયતમાં સોલારની સુવિધા (સ્ટ્રીટ લાઇટ વસિાય)
(૭) રમતગમતના મેદાનો
(૮) લાયબ્રેરી
(૯) િાટ બજાર
(૧૦) સાંસ્કૃવતક કેન્દ્ર
(૧૧) બાગબગીચા
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એનેક્ષર- ૪

ઃ

કાયટક્રમોની માર્ટદશટક સ ૂચી

(૧) સ્િયંસેિકો /સ્િૈચ્છીક સંસ્થાઓની મદદથી ઘર-ઘર પ્રચાર
(૨) ભીંત લખાણ, સંબવં ધત સ્થળોએ માહિતી બોડવ ઝ
(૩) શેરી રમતો
(૪) હફલ્મ શો
(૫) વ્યસન મુહકતના કાયવક્રમો
(૬) આરોગ્યલક્ષી તાલીમોનુ ં આયોજન
(૭) આરોગ્ય અને તેને સંલગ્ન વ્યિસાવયકો/સંસ્થાઓની મદદથી વનદાન કેમ્પનુ ં આયોજન
(૮) શેરી નાટક/પપેટરી દ્રારા વિવિધ મુદાઓ જેિા કે દારૂબંધી/રોગમુહકત/આરોગ્ય વશક્ષણ આપવુ ં
(૯) પુખ્ત સાક્ષરતા િગવ
(૧૦) ઇ-સાક્ષરતાનો વ્યાપ અને સમજણના કાયવક્રમો/તાલીમો
(૧૧) કલા-સાહિત્ય અને સામાજીક સુધારાઓના ઓળખી કઢાયેલા વિખ્યાત વ્યસ્તતઓ/સંસ્થાઓ સાથે
સત્રનુ ં આયોજન કરવુ ં
(૧૨) વિલેજ ડે ની ઉજિણી
(૧૩) પરં પરાગત લોકકલા તિેિારોની ઉજિણી
(૧૪) ગામના વ ૃધ્ધો, સ્થાવનક રોલ મોડેલ, સ્િાતંત્ર્ય સેનાની શહિદોના પહરિારને સન્માનિાની પ્રવ ૃવત
(૧૫) આધુવનક ખેતી માટે પ્રચાર અને પ્રસાર
(૧૬) લોકજાગૃવત કાયવક્રમો
(૧૭) સ્િાતંત્ર્ય હદિસ/પ્રજાસત્તાક હદન/રજી ઓકટોબર જેિા રાષ્ટ્રીય તિેિારોની ઉજિણી
(૧૮) સ્િરોજગાર તાલીમ સંસ્થાઓના સિયોગથી તાલીમ િગોનુ ં આયોજન
(૧૯) મહિલા સશહકતકરણ માટેના કાયવક્રમોને પ્રોત્સાિન
(૨૦) SHG કે સખીમંડળોની રચનામાં ભાગીદાર થિાના કાયવક્રમો
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તબક્કા -૨ માં સીધા પ્લાન રજુ કરિા માર્ે ની લાયકાત માર્ે ના ફરજીયાત લક્ષયાંકો

(૧) ઓપન ડેહિકેશન િી વિલેજ
(૨) ૯૦ ટકા િેરા િસુલાત
(૩) ૧૦૦ ટકા વ્યસ્તતગત શૌચાલય
(૪) જાિેર રસ્તાઓ પર દબાણો દુર કરિા
(૫) ૧૦૦ ટકા જન્મ – મરણ નોંધણી
(૬) િષવમાં ફરજીયાત ચાર િખત ૫૦ ટકા િાજરી સાથે ગ્રામસભાનુ ં આયોજન
(૭) ૧૦૦ ટકા બેન્ક એકાઉન્ટ
(૮) આંગણિાડીમાં ૧૦૦ ટકા બાળકોની ભરતી
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જજલ્લાિાર સ્માર્ટ વિલેજના કરિાના થતા પ્લાન

જજલ્લાનું નામ

રાજ્ય કક્ષાએ પસંદ

જજલ્લા કક્ષાએ તૈયાર કરિાની દરખાસ્તો

જજલ્લા દ્વારા રાજ્ય કક્ષાએ

કરિાના ર્ામો

તાલુકાની સંખ્યા

પછાત તાલુકાની સંખ્યા

મોકલિાની દરખાસ્તો

૯

૯

૦

૧૮

૧૧

૧૧

૦

૨૨

૮

૮

૦

૧૬

1

અમદાિાદ

2

અમરે લી

3

આણંદ

4

બનાસકાંઠા

૨૨

૧૪

૮

૪૪

5

ભાિનગર

૧૧

૧૦

૧

૨૨

6

બોટાદ

૫

૪

૧

૧૦

7

ભરૂચ

૧૦

૯

૧

૨૦

8

દાિોદ

૧૫

૮

૭

૩૦

9

ડાંગ

૬

૩

૩

૧૨

10

ગાંધીનગર

૪

૪

૦

૮

11

જામનગર

૬

૬

૦

૧૨

12

દે િભ ૂમી દ્વારકા

૫

૪

૧

૧૦

13

જુ નાગઢ

૯

૯

૦

૧૮

14

ગીર સોમનાથ

૬

૬

૦

૧૨

15

ખેડા

૧૦

૧૦

૦

૨૦

16

કચ્છ

૧૨

૧૦

૨

૨૪

17

મિેસાણા

૧૦

૧૦

૦

૨૦

18

નમવદા

૭

૫

૨

૧૪

19

નિસારી

૬

૬

૦

૧૨

20

પંચમિાલ

૧૧

૭

૪

૨૨

21

મિીસાગર

૯

૬

૩

૧૮

22

પોરબંદર

૩

૩

૦

૬

23

પાટણ

૧૨

૯

૩

૨૪

24

રાજકોટ

૧૧

૧૧

૦

૨૨

25

મોરબી

૫

૫

૦

૧૦

26

સુરેન્દ્રનગર

૧૩

૧૦

૩

૨૬

27

સાબરકાંઠા

૮

૮

૦

૧૬

28

અરિલ્લી

૬

૬

૦

૧૨

29

સુરત

૧૦

૯

૧

૨૦

30

િડોદરા

૮

૮

૦

૧૬
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જજલ્લાનું નામ

રાજ્ય કક્ષાએ પસંદ

જજલ્લા કક્ષાએ તૈયાર કરિાની દરખાસ્તો

જજલ્લા દ્વારા રાજ્ય કક્ષાએ

કરિાના ર્ામો

તાલુકાની સંખ્યા

પછાત તાલુકાની સંખ્યા

મોકલિાની દરખાસ્તો

૧૦

૬

૪

૨૦

૭

૬

૧

૧૪

31

છોટા ઉદે પરુ

32

િલસાડ

33

તાપી

૧૧

૭

૪

૨૨

કુ લ

૨૯૬

૨૪૭

૪૯

૫૯૨
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