
સત-2
ગ્રામ અભઅ્રાસ

પ્રસરસ્તાવનાસ્તા / પ્રસ્તાસરસ્તાવિવક

ગસ્તામનાી ભૌગોલીક અનાે સસ્તામસ્તાજીક મસ્તાળખસ્તા અંગેનાી મસ્તાહાહિરી 
 સ્થળ
 ગસ્તામનાો ઇવિરાહિસ્તાસ
 ગસ્તામનાી વસરી 
 સસ્તાક્ષરરસ્તા દર
 સસ્તામસ્તાજીક મસ્તાળખખ
 સંસ્થસ્તાઓ 
 ગસ્તામનાસ્તા મખખ્ય સ્થળો (મંહદર, મસસજિદ.... ખસ્તાસ સ્થળો)

ગસ્તામનખં ાહિવસ્તામસ્તાના અનાે ઋતખગર ચક
 ાહિવસ્તામસ્તાના (છેલલસ્તા કકટલસ્તાક વરર્ષોનાસ્તા આંકડા સ્તા વિવશ્રલેરણ મસ્તાટક લઈ શકસ્તા્ય)

 રસ્તાપમસ્તાના
 ખેરી વિવર્યક ઋત ખગર પસ્તાકોનાી રરસ્તાાહિ
 ઋતખગર ખોરસ્તાકનાી પ્રસ્તાપ્યરસ્તા
 ઋતખચક્રી્ય રોગો
 ગસ્તામમસં્તા ખખશી અનાે દખ ઃખનાસ્તા સમ્યગસ્તાળસ્તા
 સ્થળસં્તારરનાી ઋત ખ / સમ્યચક

કખદરરી સંસસ્તાધનાો
 પસ્તાણીનાી પ્રસ્તાપ્યરસ્તા (પીવસ્તાનખ,ં ખેરી મસ્તાટક, સસ્તાધનાો, શખધધરસ્તા)
 વના / જિંગલ (ખરકખર વિવસરસ્તાર, પખનાઃ જીવીર કરસ્તા્યેલ વિવસરસ્તાર, સસ્તામસ્તાજીક વનાીકરણ 

વગેરક)

આંરરમસ્તાળખસ્તાક્રી્ય સવલરો
 વસ્તાાહિનાવ્યાહિવસ્તાર અના ેરસરસ્તાઓ (રસ્તાષષ્રી્ય, રસ્તાજિ્ય અનાે અન્ય રસ્તાલખકસ્તાઓનાે જિોડા રસ્તા હક.મી. 

અંરર સસ્તા્થેન ખં નાેટવકર)
 વીજિળ્રી (કકટલસ્તા કલસ્તાક, ઘર વપરસ્તાશ, ખેરી વપરસ્તાશ, પખનાઃ પ્રસ્તાપ્ય સ્ોર)

 ગટર વ્યવસ્થસ્તા
 (મસ્તાહાહિરી) સંચસ્તારનાસ્તા સસ્તાધનાો (વિવવિવધ નાેટવકર, ઇનટરનાેટનાી પ્રસ્તાપ્યરસ્તા)



 સસ્તામસ્તાજીક આંરરમસ્તાળખસ્તાક્રી્ય સવલરો
 શૈક્ષણણક સવલરો (શસ્તાળસ્તા- પ્રસ્તા્થવિમક, મસ્તાઘ્યવિમક વગેરક, વિવદસ્તા્થાર્થીઓનાી સંખ્યસ્તા, 

મસ્તાળખસ્તાગર સખવિવધસ્તા, ડોપ આઉટનાી વિવગર)

 આંગનાવસ્તાડા ્રી (લક્યસં્તાકોનાી પ ીવિર)ૂ

 સવસ્તાસસ્ય સબંંધી ઉપલબ્ધ સવલરો (ગસ્તામમસં્તા ડા ૉકટર /વૈદ, PHC, CHC, 

108 નાી સખવિવધસ્તા વગેરક)
 ખખલલસ્તામસં્તા શૌચહક્યસ્તા ્થસ્તા્ય છે કક નાાહિ 
 પીવસ્તાનાસ્તા પસ્તાણીનાી સગવડા ો
 સસં્તાસકકવિરક સ્થળ
 નાસ્તાનાસ્તા / સ ીકમ એકમો
 કોમ્ખનાીટ્રી ાહિોલ

સ્થસ્તાવિનાક અ્થરરંત
 ભરણપોરણ – આજીવિવકસ્તાનાસ્તા લોકોનાસ્તા સસ્તાધનાો / પસંદગી
 ગસ્તામનાો મખખ્ય અનાે ગૌણ વ્યવસસ્તા્ય
 (વ્યસકરગર/ કખટખ ંબંદ્રીઠ) જિમીનાનખં પ્રમસ્તાણ
 ખેરી વ્યવસસ્તા્ય  - મખખ્ય પસ્તાક, ખેરબંજારનાી સસ્થવિર અનાે ખેરીનાી મખખ્ય બંસ્તાબંરો.
 નાોકર્રી કરનાસ્તારસ્તાઓ – સરકસ્તાર્રી અનાે ખસ્તાનાગી
 ખચરનાી રરસ્તાાહિ – (સસ્તામસ્તાજજિક મોજિશોખ અનાે જીવના જિરૂર્રી)

વપરસ્તાશ વિવર્યક મસ્તાહાહિરી
 પેદસ્તાશો
 ખોરસ્તાકનાી ઉપલભ્યરસ્તા
 ઘરોનાસ્તા પ્રકસ્તાર / રરસ્તાાહિ (બંસં્તાધણી) 

પંચસ્તા્યરી રસ્તાજિ
 ગસ્તામ્ય કક્ષસ્તાએ કસ્તા્યરરર વિવવિવધ કવિમહટઓ / સવિમવિરઓ
 ગસ્તામસભસ્તા
 સરકસ્તાર્રી ્યોજિનાસ્તાઓ

સાહિકસ્તાર્રી સંસ્થસ્તાઓ 
 ખેર વિધરસ્તાણ મંડા ળ્રી, દીધ ઉતપસ્તાદક સાહિકસ્તાર્રી મંડા ળ્રી અનાે અન્ય મંડા ળ્રીઓ ાહિો્ય રો.

સવસાહિસ્તા્ય જી્થ



બંેંક
શસ્તાહખકસ્તારો
સ્ીઓનખં સમસ્તાજિમસં્તા સ્થસ્તાના / દરજજિો

ગસ્તામનખં આ્યોજિના
 ટખંકસ્તાગસ્તાળસ્તાન ખં આ્યોજિના
 લસં્તાબંસ્તાગસ્તાળસ્તાનખં આ્યોજિના

સવોટ / સંણક્ષપર વિવશ્રલેરણ (ઉપરોકર વિવગરોનાે આધસ્તારક કરવખ)ં

ઉપસંાહિસ્તાર / સમસ્તાપના
ફોટો ગેલેર્રી


