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જિકાસ કાયવક્રમ
સરકારશ્રી તરફથી જિલ્લા પંચાયતને તબદીલ થયેલ યોિનાઓની અમલિારી તાલુકા અને ગ્રામ્ય કક્ાએ કરિામાં આિે
છે .સરકારશ્રી તરફથી આિતાં અનુદાનોની ફાળિણી અને તેના ખચવ પર જનયંરણ તેમિ ફાળિેલ રકમનાજહસાબો ઉપર દેખરેખ
તેમિ યોિનાની નાણાકીય અને ભૌજતક જસજદ્ધ હાંસલ થાય તે માટે યોિનાઓના અમલીકરણને િખતોિખત મોનીટરીંગ
કરિામાં આિે છે .
સરદાર પટેલ આિાસ યોિના
ભૂજમહીન ખેત-મિુ રો ગ્રામ્ય કારીગરો િસિાટ કરિા માટે ઘરથાળ પ્લોટની ફાળિણી કરિાની યોિના ૧૯૭૨થી
અમલમાં છે . તેમિ આ ફાળિેલ પ્લોટો પર મકાન બાંધકામ માટે સહાય આપિાની યોિના સને ૧૯૭૬થી અમલમાં હતી.
આ યોિના અન્િયે સરદાર પટેલ આિાસ યોિના તા. ૧/૪/૧૯૯૭થી અમલમાં છે િે માં ગ્રામ્ય જિસ્તારમાં ગરીબી રેખા હેઠળ
જીિતા કુટુંબોને ૧૦૦ ચો.િાર મફત પ્લોટ તથા ૪૫૦૦૦ની કીમતનું મકાન અરિદાર પોતાના મારફતે અથિા સ્િૈજચ્છક સંસ્થા
મારફતે બનાિીને લાભાથીને આપિાની યોિના અમલમાં છે તેમિ સરદાર આિાસ યોિના-૨ િષવ:૨૦૧૪-૧૫ થી ૨૦૧૫૧૬ અમલમાં હતી. િે માં બી.પી.એલ. જસિાયના લાભાથીઓ માટે ૪૦,૦૦૦/- ની મકાન સહાય રાજ્ય સરકારશ્રી દ્િારા
આપિામાં આિતી હતી. િષવ : ૨૦૧૭ દરમ્યાન આિાસ યોિના લક્ષ્યાંક 0 આપિામાં આિેલ પરંતુ સ્પીલ ઓિર કામો પૈકી
માચવ ૧૮ અંજતત ૧૬૫ કામો પુરા થયેલ છે અને ૪૬૯ કામો પ્રગજત હેઠળ છે . તેમિ પારતા ધરિતા લાભાથીઓને ૫૮ સો
ચો.િાર મફત પ્લોટ આપિામાં આિેલ છે .
એચ.એસ.જી.-૩
ગ્રામીણ આિાસ યોિના અન્િયે સંપાદન અને માળખાકીય સુજિધાના કામો પૈકી માળખાકીય સુજિધાના કામોમાં રાજ્ય
સરકારશ્રી દ્િારા ગ્રામ્ય કક્ાએ ગ્રામીણ કક્ાએ આિાસ યોિના હેઠળ સરદાર આિાસ યોિના તથા ૧૦૦ ચો.િાર પ્લોટ જિસ્તાર
અને ઇજન્દરા આિાસ યોિના િસાહતોમાં ૧૫ કરતાં િધારે કુટુંબો િસિાટ કરતાં હોય તેઓને પાયાની સુજિધા મળી િકે તે માટી
સી.સી.રોડ, પીિાના પાણીની પાઈપલાઈન, ગટર,સ્રીટ લાઈટ િીિળીકરણની સુજિધા ઉપલભ્ધ કરાિિા સારૂ ઉક્ત
એચ.એસ.બી.-૩ યોિના સને ૨૦૦૬-૦૭ના િષવમાં અમલમાં મૂકેલ છે .
િે અન્િયે કચ્છ જિલ્લાને સને ૨૦૧૭-૧૮નાં િષવમાં માળખાકીય સુજિધામાં કામો માટે લક્ષ્યાંક ફાળિિામાં આિેલ
નથી.
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એચ.એસ.જી.-૪ િમીન પ્લોટ જિકાસ
આ યોિના હેઠળ સરદાર આિાસ યોિના તથા ઇજન્દરા આિાસ યોિના હેઠળના લાભાથીઓના િમીન માટેના પ્લોટ
જિકાસ માટે સને ૨૦૧૭-૧૮નાં િષવમાં ભૌજતક લક્ષ્યાંક લાભાથી દીઠ મહત્તમ રૂ. ૧૦૦૦ નો જિકાસ ખચવ યોિનામાં ૦ લાભાથી
સામે ૦ લાભાથી આિરી લીધેલ છે . નાણાકીય લક્ષ્યાંક રૂ....૦...લાખના સામે રૂ....૦....લાખનો ખચવ થયેલ છે .
૧૪મુન
ં ાણાપંચ
આ યોિના ભારત સરકારશ્રી દ્િારા અમલમાં મૂકાયેલ છે . િે ગુિરાત સરકારશ્રી તરફથી ૧૪ માં નાણાપંચની ભલામણ
અનુસાર પંચાયતો માટે નાણાકીય આિકના સાધનો સંગીન બનાિિા માટે પંચાયતી રાિ સંસ્થાઓને આર્થવક સહાય આપિા સને
૨૦૧૫-૧૬થી ૨૦૧૯-૨૦ સુધી પાંચ િષવ માટે અમલમાં મૂકેલ છે . આ યોિનામાં ગ્રાન્ટ ભારત સરકારશ્રી દ્િારા રાજ્ય
સરકારશ્રીને ફાળિિામાં આિે છે . સરકારશ્રી તરફથી દર િષે ગ્રાન્ટ ફાળિાિે. િે ૧૦૦% ગ્રાન્ટ િખતસર રચાયેલ ગ્રામ પંચાયતને
ફાળિિાની િોગિાઈ થયેલ છે . અને જનયમ મુિબ ગ્રામ્ય કક્ાએ જિકાસ કામો હાથ ધરિાના હોય છે . આમ ૧૪માં નાણાપંચના
અનુદાનની ફાળિણી, તેના ખચવ ઉપર જનયંરણ, ફાળિેલ રકમોના જહસાબો ઉપર દેખરેખ તેમિ યોિનાની જસજદ્ધ હાંસલ થાય
તે માટે િખતો િખત ભૌજતક અને નાણાકીય મોનીટરીંગ કરિામાં આિે છે .
(૧) ૧૪ માં નાણાપંચમાં િષવ : ૨૦૧૫-૧૬માં રૂ.૩૯૬૮.૨૬ લાખની ગ્રાન્ટ ફાળિણી સામે માસ માચવ ૧૮ અંજતત
કૂલ ૨૦૧૩ કામો પૂણવ થયેલ છે . અને ખચવ રૂ. ૩૩૩૮.૮૪ લાખનો થયેલ છે .
(૨) ૧૪માં નાણાપંચમાં િષવ ૨૦૧૬-૧૭માં રૂ. ૬૪૯૪.૨૯ લાખની ગ્રાન્ટ ફાળિણી સામે માસ માચવ ૧૮ અંજતત
કૂલ ૨૧૨૦ કામ પૂણવ થયેલ છે . અને ખચવ રૂ.૩૯૧૫.૦૯ લાખનો ખચવ થયેલ છે .
(૩) ૧૪માં નાણાપંચમાં િષવ ૨૦૧૭-૧૮માં રૂ. ૭૨૮૮.૯૭ લાખની ગ્રાન્ટ ફાળિણી સામે માસ માચવ ૧૮ અંજતત
કૂલ ૭૬૮ કામ પૂણવ થયેલ છે . અને ખચવ રૂ.૧૪૪૦.૬૩ લાખનો ખચવ થયેલ છે .
પંચિટી યોિના
ગ્રામ્ય જિસ્તારમાં ગ્રામ્ય પ્રજાની સુખાકારી, આનંદ પ્રમોદ માટે સુજિધા યુક્ત બાગ બગીચાને પ્રોત્સાહન આપતી અને તે
યોિના તળે પારંપકરક િૃક્ોનાં િાિેતર દ્િારા સાંસ્કૃજતક િારસા પ્રત્યે આસ્થા િળિાઈ રહે તે હેતુસર
િષવ : ૨૦૦૪-૦૫થી આ યોિના અમલમાં આિેલ છે . તે સમયથી ગ્રામ પંચાયત લોકફાળા પેટે રૂ.૫૦૦૦૦/- ભરે અને સરકારશ્રી
તરફથી રૂ.૧૦૦૦૦૦/- ગ્રાન્ટ ફાળિણી થઇ રૂ.૧૫૦૦૦૦/- આ યોિના પેટે િોગિાઈ રહેલી છે .
માં. ઉપસજચિશ્રી, પંચાયત, ગ્રામ ગૃહ જનમાવણ અને ગ્રામ જિકાસ જિભાગ ના તા. ૧૧-૦૯-૨૦૦૪ િાળા ઠરાિથી
બાઉન્ડ્રી, િુિોજભત પ્રિેિદ્િાર, બાંકડા બાળકો માટે મનોરંિનનાં સાધનો અને રમતગમતનાં સાધનો, િૌચાલય બાથરૂમની
સગિડ સાથે, (મજહલાઓ માટે અલાયદી વ્યિસ્થા સાથે) િૃક્ોનું િાિેતર, િીિળી વ્યિસ્થા કરિાની રહેિે.
ગ્રામ પંચાયત દ્િારા લોકાફાળો નજહ ભરી િકતા અને હાલનાં ભાિ િધારોં પ્રમાણે રૂ.૫૦૦૦૦૦/- સરકારશ્રી દ્િારા
િ ફાળિિાની િોગિાઈ કરિામાં આિે અને ગ્રામ પંચાયતનો લોકફાળો કે અન્ય ડોનેિન લેિાનાં ન રહે તો સરકારશ્રીએફાળિેલ
લક્ષ્યાંક જસદ્ધ કરિા સરળતાથી કાયવિાહી થઇ િકે તેિું માનિું છે .
આ યોિનાનાં લક્ષ્યાંક સામે િષવ : ૨૦૧૭-૧૮ની જસજધ્ધ નીચે મુિબ છે .

40

લક્ષ્યાંક
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