ਮਹਾਤਮਾ ਗ ਧੀ ਸਰਬਤ ਿਵਕਾਸ ਯੋਜਨਾ
ਸਰਵੇਖਣ ਫਾਰਮ

ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਿਹਲਾ ਜ ਪੁਰਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਮ
ਿਪਤਾ/ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ
ਪਤਾ (ਮਕਾਨ ਨੰ./ਗਲੀ/ਮੁਹਲਾ/ਵਾਰਡ)
ਿਪੰ ਡ ਦਾ ਨਾਮ
ਬਲਾਕ ਨਾਮ
ਤਿਹਸੀਲ ਦਾ ਨਾਮ
ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ
ੇਣ
! ੀ - ਐਸ.ਸੀ. / ਬੀ.ਸੀ. /ਓ.ਬੀ.ਸੀ. /ਜਨਰਲ

ਪਿਰਵਾਰਕ ਵੇਰਵਾ
ਲੜੀ
ਨੰਬਰ

ਨਾਮ

ਉਮਰ

ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ
ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਰ ਤਾ

ਿਵਿਦਅਕ
ਯੋਗਤਾ

ਿਕਤਾ

ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ

1
2
3
4
5

ਆਰਿਥਕ ਵੇਰਵੇ
1

ਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ (ਸਵੈ ਘੋ ਣਾ ਅਨੁਸਾਰ)

2

ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਤ0 ਸਾਲਾਨਾ ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ (ਸਵੈ ਘੋ ਣਾ ਅਨੁਸਾਰ)

3

ਪਿਰਵਾਰ ਵਲੋ ਿਲਆ
ਿਗਆ ਕਰਜਾ

4

ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਬਕ ਦਾ
ਵੇਰਵਾ

ਮੰ ਤਵ

ਰਕਮ

ਬਕ ਦਾ ਨ

ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ:

ਿਕਥੋ ਿਲਆ ਿਗਆ (ਅੜ8ਾਤੀ,ਕੋਪੋਰੇਿਟਵ
ਸੌਸਾਇਟੀ,ਸਰਕਾਰੀ ਪ4ਾਇਵੇਟ ਬਕ)

IFSC Code

ਸਮਾਿਜਕ ਵੇਰਵੇ
ਲੜੀ ਨੰਬਰ

ਸਕੀਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

1

ਕੀ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਿਰਹਾਇਸੀ ਪਲਾਟ (5 ਮਰਲਾ) ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜ
ਨਹ,

2

ਘਰ ਦੀ ਸਿਥਤੀ (ਕਚਾ/ਪਕਾ)

3

ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨ2ਕ ਨ ਹੈ ਜ ਨਹ,

4

ਕੀ ਇਸ ਘਰ ਿਵਚ ਕੋਈ ਪਖਾਨਾ (ਟਾਇਲਟ) ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ? (ਹੈ ਜ ਨਹ,)

5

ਿਬਜਲੀ ਕਨ2ਕ ਨ ਹੈ ਜ ਨਹ,

6

ਮੁਫਤ ਿਬਜਲੀ ਦੇ 200/100 ਯੂਿਨਟ ਪ4ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜ
ਨਹ,

7

ਐਲ ਪੀ ਜੀ ਗੈਸ ਕੁਨ2ਕ ਨ ਹੈ ਜ ਨਹ,

8

ਕੀ ਿਕਸੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਤਮ
ਹਿਤਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

9

ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਿਸੰ ਘ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਪ4ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਜ ਨਹ,

ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਸਰਕਾਰ ਤ) ਲਏ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਿਪਛਲੇ ਲਾਭ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਕੀ ਇਹ ਪਿਰਵਾਰ ਸਰਕਾਰ
ਦੀ ਿਕਸੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਿਹਤ
ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹ ਜਾ ਨ

ਸਰਕਾਰ ਤ) ਲਏ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਿਪਛਲੇ ਲਾਭ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਕੀ ਇਹ ਪਿਰਵਾਰ ਸਰਕਾਰ
ਦੀ ਿਕਸੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਿਹਤ
ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹ ਜਾ ਨ

ਪਿਰਵਾਰਕ ਵੇਰਵਾ
ਲ ੀ
ਨੰਬਰ

ਸਕੀਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

1

ਕੀ ਕੋਈ ਫੌਜੀ/ਅਰਧ ਸੈਿਨਕ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰ ਹੈ ਜੋ ਲੜਾਈ
ਿਵਚ ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ?

2

ਕੀ ਕੋਈ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰ ਐਿਸਡ ਅਟੈਕ ਤ0 ਪੀੜਤ ਹੈ ਜ
ਨਹ,?

3

ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜ
ਨਹ, ?

4

ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰ ਅਪਾਹਜ ਹੈ ਜ ਨਹ,?

ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

5

ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰ ਿਕਸੇ ਗੰ ਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਤ0
ਪੀੜਤ ਹੈ ਜ ਨਹ,? (ਏਡਜ਼, ਕਸਰ, ਹੈਪਾਟਾਇਿਟਸ ਸੀ,
ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ, ਟੀ ਬੀ, ਪੋਲੀਓ ਆਿਦ)

6

ਕੀ ਕੋਈ ਬਚਾ ਜੋ ਸਕੂਲ ਨਹ, ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ/ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਬੰ ਦ
ਕਰ ਿਦਤਾ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ
ਸਕੀਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

ਲੜੀ ਨੰਬਰ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

1

ਕੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਲਾਭ ਪ4ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜ
ਨਹ,?

2

ਕੀ ਪੈਨ ਨ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਲਾਭ ਪ4ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜ ਨਹ,?
(ਬੁਢਾਪਾ, ਿਵਧਵਾ, ਆਸ਼ਿਰਤ, ਅੰ ਗਹੀਣ)

3

ਕੀ ਅ ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਲਾਭ ਪ4ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ ਨਹ,?

4

ਕੀ ਬਿਚਆਂ ਲਈ ਿਕਸੇ ਸਕਾਲਰਿ ਪ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਲਾਭ ਪ4ਾਪਤ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ ਨਹ,? (ਪ4ੀ ਮੈਟਿਰਕ, ਪੋਸਟ ਮੈਟਿਰਕ)

5

ਕੀ ਨਰੇਗਾ ਹੇਠ ਕੰ ਮ ਪ4ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜ ਨਹ,?

6

ਕੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਹ ਤ ਕੀ ਤੁਸ, ਲੇ ਬਰ
ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰਡ ਹੋ ਜ ਨਹ,?

11

ਕੀ ਤੁਸ, ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ/ਬਕਫਕੋ ਤ0 ਲੋ ਨ

12

13
14

ਕੀ ਕੋਈ ਅਨਾਥ, ਿਕੰ ਨਰ ਅਤੇ ਿਭਖਾਰੀ ਹੈ ਜ ਨਹ,?
ਕੀ ਕੋਈ ਬੇਆਸਰਾ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਔਰਤ ਹੈ ਜ ਨਹ,?

16

ਕੀ ਕੋਈ ਕੁਪੋਿਸ਼ਤ ਬਚਾ ਹੈ ਜ ਨਹ,?

17

ਕੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂਅਲ ਸਫ਼ਾਈਦਾਰ ਅਤੇ ਸੈਨ<ਟਰੀ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜ
ਨਹ,?

19

ਕੀ ਤੁਸ, 60 ਸਾਲ ਤ0 ਵਧ ਉਮਰ ਦੀਆ ਔਰਤ / ਅਪਾਹਜ
ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਸ ਪਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ4ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
ਜ ਨਹ,?

20

ਕੀ ਤੁਸ, ਅਟਲ ਪੈਨ8ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਿਹਤ ਲਾਭ ਪ4ਾਪਤ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜ ਨਹ, ?
ਕੀ ਤੁਸ, ਜੀਵਨ ੦ਯੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਹਤ ਲਾਭ
ਪ4ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜ ਨਹ, ?
ਕੀ ਤੁਸ, ਮੁਦਰਾ ਸਕੀਮ ਤਿਹਤ ਲਾਭ ਪ4ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ
ਹੋ ਜਾ ਨਹ, ?
ਕੀ ਤੁਸ, ਸੁਕੰਿਨਆ ਸਮਰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਲਾਭ ਪ4ਾਪਤ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ ਨਹ, ?

22
23

ਕੀ ਇਹ ਪਿਰਵਾਰ ਸਰਕਾਰ
ਦੀ ਿਕਸੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਿਹਤ
ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹ ਜਾ ਨ

ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ?
ਕੀ ਤੁਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਟ4ੇਿਨੰਗ (Skill
Development Training) ਪ4ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ? ਹ ਜਾ
ਨ
ਕੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤ0 ਵਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜ
ਨਹ,?

15

21

ਸਰਕਾਰ ਤ) ਲਏ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਿਪਛਲੇ ਲਾਭ ਦਾ ਵੇਰਵਾ (ਜੇਕਰ
ਹ , ਤ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ)

ਸਵੈ ਘੋ ਣਾ

ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਪ!ਫਾਰਮਾ ਿਵਚ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਿਦਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਚੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਚ
ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹ5 ਿਗਆ ਹੈ| ਮ0 ਇਹ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮ0 ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ
ਿਦਤੀ ਹੈ| ਮ0 ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹ |
ਤਾਰੀਖ

ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਬਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

ਟੀਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ/ਮ0ਬਰ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ
ਲੜੀ ਨੰਬਰ

ਨਾਮ

ਅਹੁਦਾ

1

ਇੰ ਚਾਰਜ

2

ਮਬਰ

3

ਮਬਰ

ਿਵਭਾਗ

ਹਸਤਾਖਰ

