
૧૫ મ ું નાણાપુંચ 

 કેન્દ્ર સરકાર ધ્વારા ૧૫માાં નાણાપાંચ અંતર્ગત પાંચાયતી રાજ સાંસ્થાઓની આવકના સ્ત્રોતન ેપહોચી 

વળવા માટે કેન્દ્ન્દ્રય નાણાપાંચની ભલામણો અન્દ્વયે જજલ્લા પાંચાયત, તાલકુા પાંચાયત અને ગ્રામ 

પાંચાયતો ને અનદુાન ની ફાળવણી કરવામાાં આવે છે.  

 સબબ અનદુાન મખુ્યત્વે બે પ્રકારે આપવામાાં આવે છે.  

1. અનટાઈડ ગ્રાન્દ્ટ (બેઝિક): ૫૦ % મજુબ :  

 ઉક્ત ગ્રાન્દ્ટમાથી સ્ટોમગ વોટર ડ્રનેેજ, આંતરરક પાકા રસ્તા, પ્રાથમમક મિક્ષણ અન ે
આંર્ણવાડી કેન્દ્રોમાાં ખટૂતી પાયાની સમુવધા વર્ેરે જેવા કામો હાથ ધરી િકાય છે. 

2. ટાઈડ ગ્રાન્દ્ટ: ૫૦ % મજુબ 

 ઉક્ત ગ્રાન્દ્ટમાથી મખુ્યત્વે પીવાના પાણીની સમુવધા, ર્ટર વ્યવસ્થા વર્ેરે જેવા કામો હાથ ધરી  

   િકાય  છે. 
 કુલ ગ્રાન્દ્ટમાથી ઉપરોક્ત કામો હાથ ધરવા માટે ૧૦% રકમ જજલ્લા પાંચાયતના હવાલે, ૨૦% રકમ 
 તાલકુા પાંચાયતના હવાલે અને ૭૦% રકમ ગ્રામ પાંચાયતના હવાલે વસ્તી અને મવસ્તારના ધોરણો 
 મજુબ અનકુ્રમે ૯૦% અને ૧૦%ના ધોરણે ફાળવવામાાં આવે છે.  

 વહીવટી માંજૂરી આપવાની સત્તા: 
- જજલ્લા પાંચાયતની ૧૦% ગ્રાન્દ્ટ માથી થનાર કામો માટે વહીવટી માંજૂરી આપવાની 

સત્તા મવકાસ કમમશ્નરશ્રીને, તાલકુા પાંચાયતની ૨૦%  ગ્રાન્દ્ટમાથી થનાર કામો માટે વહીવટી 
માંજૂરી આપવાની સત્તા જજલ્લા મવકાસ અમધકારીશ્રીને અને ગ્રામ પાંચાયતની ૭૦% ગ્રાન્દ્ટમાથી 
થનાર કામોની અગ્રતા યાદી ગ્રામ સભા ધ્વારા નક્કી કરી વહીવટી માંજૂરી માટે તાલકુા મવકાસ 
અમધકારીશ્રીને મોકલવામાાં આવે છે.  

 ૧૫માાં નાણાપાંચ અંતર્ગત થનાર કામો માટે પાંચાયતી રાજ માંત્રાલય, ભારત સરકાર ધ્વારા 
ઓનલાઈન ચકૂવણાાં ફરજીયાત કરવામાાં આવેલ છે. જે માટે રડજજટલ મસગ્નેચર કી ધ્વારા ભારત 
સરકારના ઇગ્રામ સ્વરાજ પોટગલ પરથી ઓનલાઈન ચકુવણુાં કરવામાાં આવે  છે. 

જમીન સાંપાદન અને માળખાર્ત સમુવધા યોજના  : 

 ગ્રામીણ આવાસન યોજના માટે ર્ામતળ ન હોય તેવા ર્ામ માટે તેમજ મવમવધ  ગ્રામીણ આવાસન 
યોજના હઠેળ સાંકુલ માળખાકીય સમુવધા સાથે પરુૂાં પાડવાનુાં થત ુાં હોય તે ર્ામ માટે ર્ામતળની 
જમીન ઉપલબ્ધ કરાવવી. 



 આ યોજના હઠેળ ગ્રામ્ય જીવનનુાં ધોરણ ઊંચુાં લાવવા માટે માળખાકીય સમુવધા જેવી કે પીવાનુાં 
પાણી, ર્ટર વ્યવસ્થા, સ્વચ્છતા, સ્રીટ લાઈટ વ્યવસ્થા, ઘરોમાાં વીજળીકરણ, આંતરરક રસ્તાઓ, 

એપ્રોચ રોડ વર્ેરે નો સમાવેિ  

 રાજ્ય સરકારની જુદી જુદી ગ્રામીણ આવાસન યોજનાઓ સરદાર પટેલ આવાસ યોજના, ઇન્દ્ન્દ્દરા 
આવાસ યોજના વર્ેરેનો સમન્દ્વય કરી િકાિે. 

 એક સ્વઝણિમ કોલોની માટે રૂ. ૫.૦૦ લાખ રાજ્ય સરકાર ધ્વારા સહાય. 

માદરે વતન યોજના : 

 વર્ગ ૨૦૨૦-૨૧ થી અમલમાાં માદરે વતન યોજના હઠેળ જયારે કોઈ દાતા પોતાના ર્ામમાાં િાળા, 
િાળાના રૂમ, સ્માટગ ક્લાસ , આંર્ણવાડી, હોસ્સ્પટલ, રસ્તા, પીવાના પાણી સમુવધા, ર્ામ તળાવ, ર્ટર 
વ્યવસ્થા, સામરુહક સૌચાલય, લાઈબ્રેરી, કોમ્યનુીટી હોલ, સ્મિાન મવર્ેરે જેવા મવકાસના કામો માટે 
દાતા ૫૦ ટકા કે તેથી વધ ુદાનની રકમ દાન તરીકે આપે તો તે કામ પર દાતાના નામની તકતી 
મકુવાની જોર્વાઈ અને તે કામ માટે ખટૂતી રકમ રાજ્ય સરકાર ધવારા આપવામાાં આવિે.  

પુંચવટી યોજના : 

 રાજ્યની ગ્રામ્ય પ્રજા ખાસ કરીને વદૃ્ધો, મરહલાઓ અને બાળકોને સખુાકારી માટે આનાંદ પ્રમોદ માટે 
બર્ીચાની સમુવધા ઉપલબ્ધ થાય તે હતેસુર પાંચવટી યોજના વર્ગ ૨૦૦૪-૦૫ થી અમલમાાં. 

 પાંચવટી યોજના અનસુાર પીપળ, વડ, હરડ ેવેલ, અિોક તથા અનેક ફળાઉ વકૃ્ષ વાવવાના છે જેથી 
પારાંપરરક સાાંસ્કૃમતક વારસા પ્રત્યે આસ્થા જળવાઈ રહ.ે 

 ૧૦૦૦ ચો.મી. અથવા તેથી વધ ુમવસ્તાર વાળી જમીનમાાં પન્દ્ચાવાતીનુાં મનમાગણ કરવુાં. 

  રૂ.૧.૦૦ લાખની સહાય તેમજ રૂ.૫૦,૦૦૦ લોક ફાળો. 

ઘર વવહોણા અને પ્લોટ ન ધરાવતા તમામ બી.પી.એલ. ક ટ ુંબોને આવાસ  માટે મફત પ્લોટ 
ફાળવણી : 

• વર્ગ :૧૯૭૨-૭૩ થી અમલ. 

• પાત્રતા ધરાવતા બી.પી.એલ. લાભાથીઓને ૧૦૦ ચો.વાર સધુીનો મફત પ્લોટ 

• લેન્દ્ડ કમીટીમાાં પ્લોટ માંજુર કરવામાાં આવે ત્યારે પ્લોટ સમથળ કરવા માટે રૂ.૧૦૦૦ ની સહાય 
તરુાંત માંજુર કરવાની જોર્વાઈ.  


