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   વાર્ષિક વહીવટી અહવેાલ 

વષષઃ- ૨૦૨૦-૨૧ 
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                   જિલ્ લા પચંાયત-ભાવનગર.  
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આમખુ 

ગિુરાત પચંાયત અર્િર્નયમ ૧૯૯૩ ની કલમ ૧૬૭(૧) હઠેળ ભાવનગર જિલ્ લા પચંાયતનો 

સને ૨૦૨૦-૨૧નો વાર્ષિક વહીવટી અહવેાલ પ્રર્સધ્ િ કરતા ંઆનદં અને ગૌરવ અનભુવીએ છીએ. આ 

અહવેાલમા ં જિલ્ લા પચંાયત દ્વારા હાથ િરાયેલ ર્વર્વિ ર્વકાસશીલ પ્રવરૃ્િઓની ર્વગતો આપવાનો 

પ્રયત્ ન કરેલ છે. 

 જિલ્ લા પચંાયતના વહીવટી માળખામા ં મહકેમ, મહસેલુ, ર્વકાસ, પચંાયત, આંકડા, ર્શક્ષણ, 

સકંલલત બાળ ર્વકાસ, સમાિ કલ્ યાણ, પશપુાલન, આરોગ્ ય, મેલેરીયા, કુટંુબ કલ્ યાણ, આયવેુદ, 

ખેતીવાડી, બાિંકામ, સહકાર વગેરે તમામ શાખાઓએ જિલ્ લા પચંાયતને સરકારશ્રી તરફથી સપુ્રત 

થયેલ ફરિો, યોિનાઓ અને લક્ષ યાકંો ફળીભતુ કરવા માટે સતત પ્રયાસો કરેલ છે અને પરરણામ સ્ વરૂપ ે

ભાવનગર જિલ્ લા પચંાયતની કામગીરી અહવેાલના વષષમા ંરાિય સ્ તરે ઘણી સારી રહી છે.  

જિલ્ લા પચંાયતની ર્વકાસ પ્રવરૃ્િઓ યોગ્ ય રીતે પાગંરે તે માટે જિલ્ લાની તાલકુા પચંાયતો તથા 

ગ્રામ પચંાયતોનો સતત સાથ સહકાર મળેલ છે. તેઓ તમામ જિલ્ લા પચંાયતની પ્રગર્ત બદલ 

અલભનદંનના અર્િકારી તેમિ પ્રગર્તના યશભાગી છે. જિલ્ લા પચંાયતની પ્રગર્તમા ં જિલ્ લાના 

પદાર્િકારીશ્રીઓ, અર્િકારીશ્રીઓ તથા કમષચારીશ્રીઓએ પણ જે ફાળો આપેલ છે તેની આ પ્રસગંે નોંિ 

લઇ તેમને િન્ યવાદ પાઠવીએ છીએ. 

 જિલ્લાની ર્વર્વિ પ્રવ્રરુ્તઓ અને ર્વકાસની ર્સધ્િીને આવરી લેતો આંકડાકીય અને વણષનાત્મક 

અહવેાલ પસુ્સ્તકા રુપે રજુ કરવામા ંઆવેલ છે. જે પચંાયત પ્રવરૃ્િ સાથે સલંગ્ ન સૌને ઉપયોગી થશે 

એવી આશા સાથે.......  

 

   (સહી)                             (સહી)                                             (સહી) 
        જે.સી.ઠાકોર                  ડૉ. પ્રશાતં જીલોવા IAS             ભરતર્સિંહ ડી. ગોરહલ  
  જિલ્ લા આંકડા અર્િકારી        જિલ્ લા ર્વકાસ અર્િકારી      પ્રમખુ 
      જિ.પ.ંભાવનગર             જિ.પ.ંભાવનગર         જિ.પ.ંભાવનગર 
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                                                 -:પ્રકાશક:- 
 

શ્રી.જે. સી. ઠાકોર 
જિલ્ લા આંકડા અર્િકારી, 

આંકડા શાખા, જિલ્ લા પચંાયત કચેરી, 
ભાવનગર - ૩૬૪૦૦૧ 

 

ફોન ન.ં (૦૨૭૮) ૨૪૩૯૯૫૧ – ૫૮ 

ફેક્સ ન.ં (૦૨૭૮) ૨૪૩૦૨૯૫ 

 

E-mail Address:- dso-ddo-bav@gujarat.gov.in 
Website Address :- www.bhavnagardp.gujarat.gov.in 

 

સકંલનઃ- 
શ્રી એન. બી. ચૌહાણ,  
સશંોિન અર્િકારી, 

આંકડા શાખા, જિલ્ લા પચંાયત કચેરી, 

ભાવનગર – ૩૬૪૦૦૧ 

 

શ્રીમતી ડી. એસ. વાઘેલા 

આંકડા મદદનીશ, 
આંકડા શાખા, જિલ્ લા પચંાયત કચેરી, 

ભાવનગર – ૩૬૪૦૦૧ 

 

વષષઃ- ૨૦૨૦-૨૧  

પ્રકાશન વષષઃ- – ૨૦૨૧ 
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                                        અનકુ્રમણિકા 
ક્રમ ર્વગત પાના નબંર 

૧ જિલ્ લાની સામાન્ ય મારહતી  ૧ 

૨ જિલ્ લાની વસર્તની મારહતી ૨ 

૩ પચંાયત શાખાની ર્વગતો ૩-૮ 

૪ મહકેમ શાખાની ર્વગતો ૯-૧૦ 

૫ મહસેલુ શાખાની ર્વગતો ૧૧-૧૪ 

૬ ર્વકાસ શાખાની ર્વગતો ૧૫-૧૭ 

૭ રહસાબી શાખાની ર્વગતો  ૧૮-૧૯ 

૮ આંકડા  શાખાની ર્વગતો ૨૦-૨૪ 

૯ સકંલલત બાળ ર્વકાસ શાખાની ર્વગતો ૨૫-૩૦ 

૧૦ સમાિકલ્ યાણ શાખાની ર્વગતો ૩૧-૩૨ 

૧૧ પશપુાલન શાખાની ર્વગતો ૩૩-૩૫ 

૧૨ આરોગ્ ય શાખાની ર્વગતો ૩૬-૪૪ 

૧૩ મેલેરીયા શાખાની ર્વગતો ૪૫-૪૮ 

૧૪ કંુટંુબ કલ્ યાણ શાખાની ર્વગતો ૪૯-૫૨ 

૧૫ આયવેુદ શાખાની ર્વગતો ૫૩-૬૧ 

૧૬ ખેતીવાડી શાખાની ર્વગતો ૬૨-૬૩ 

૧૭ ર્શક્ષણ શાખાની ર્વગતો  ૬૪-૬૫ 

૧૮ બાિંકામ શાખાની ર્વગતો ૬૬ 

૧૯ સહકાર શાખાની ર્વગતો ૬૭-૬૯ 

૨૦ આંતરીક ઓરડટ શાખાની ર્વગતો ૭૦ 

૨૧ ર્સિંચાઇ શાખાની ર્વગતો ૭૧-૭૫ 

૨૨ જાહરે મારહતી અર્િકારી/અપીલ અર્િકારીની ર્વગત ૭૬ 

૨૩ શાખાના ંઈ-મઇેલ એડે્રસની ર્વગત ૭૭ 
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પ્રકરિ – ૧ 
-:: જિલ્ લાની  સામાન્ ય માહિતી ::- 

❖ જિલ્ લાનુ ંભૌગોલીક સ્ થાન :-  
ભાવનગર જિલ્લો ૨૦.૯૭ થી ૨૨.૧૨ ઉિર અક્ષાશં અને ૭૨.૩૬ થી ૭૧.૪૯ પવુષ રેખાશં વચ્ ચ ેઆવેલ છે. 
પવૂષમા ંખભંાતનો અખાત, પર્િમે અમરેલી જિલ્લો, ઉિરે અમદાવાદ અને બોટાદ જિલ્ લાઓ તથા દલક્ષણે 
અરબી સમદુ્ર આવેલો છે.  

❖ વસતત તવષયક :- 
ર૦૧૧ની વસર્ત ગણતરી મિુબ ભાવનગર જિલ્ લાની કુલ વસર્ત ૨૪,૦૧,૯૧૭ છે. જેમા ં દર ૧૦૦૦ 
પરુુષોએ ૯૩૦ મરહલા છે. જિલ્ લામા ંઅક્ષરજ્ઞાન પામેલા અને ર્શલક્ષતોની કુલ સખં્ યા ૧૫,૮૦,૮૭૦ છે. 

❖ ભતૂમ :- ભાવનગર જિલ્ લાની ભતૂમની દ્રષ્ ટીએ ચાર તવભાગો પડે છે . 
(૧) મઘ્ યમ કાળી અને સપાટભરૂ્મ વાળા ર્વસ્ તારમા ંઉમરાળા તાલકુો આવેલો છે. આ ર્વસ્ તારમા ંઅછતની 
પરરર્સ્ થર્ત રહવેા પામે છે. આ ર્વસ્ તારના મખુ્ ય પાકો મગફળી, કપાસ, તલ અને બાિરી છે. 
(ર) કાળી િમીન ર્વસ્ તાર જેમા ંતળાજા અને મહુવા તાલકુાઓ આવેલા છે. તે બનેં તાલકુાઓ દરરયાકાઠંાના 
ર્વસ્ તારો છે. શેત્ુજંી બિંને કારણે તળાજા તાલકુામા ં ર્સિંચાઈ સરુ્વિા સારી હોઈ મગફળી, કપાસ, બાિરી 
મખુ્ ય પાકો  ઉપરાતં શેરડી અને કેળા પણ થાય છે. મહુવા અને તળાજા તાલકુાઓમા ં ડુગંળીનુ ંવાવેતર 
મોટા પ્રમાણમા ંથાય છે. મહુવા તાલકુાના દરીયાકાઠંાના  ર્વસ્ તારના રેતાળ ભાગમા ંનાળીયેરી પ્ લાન્ ટેશન 
સારા પ્રમાણમા ંછે. 
(૩) સામાન્ ય રીતે કાળી, દળદાર અને કાકંરી ર્વનાની ભાલ ર્વસ્ તારની િમીન ભેિને લાબંો સમય સિુી 
સઘંરી રાખવાની ક્ષમતા િરાવે છે. આવા ર્વસ્ તારમા ંવલ્ લભીપરુ તાલકુો તથા ભાવનગર તાલકુાનો થોડો 
ભાગ આવે છે. આ ર્વસ્ તારમા ંમખુ્ ય પાકો ભાલીયા ઘઉં, કપાસ, ચણા અને તલના પાકો મખુ્ ય છે. આ 
ઉપરાતં આ ર્વસ્ તારમા ંબાિરી, મગફળી, કપાસ અને જુવારના પાકો પણ થાય છે. 
(૪) ખડકાળ અને ટેકરાવાળી િમીન ર્વસ્ તારમા ં  ર્સહોર અને પાલીતાણા તાલકુા આવેલા છે. આ  
ર્વસ્ તારની મોટા ભાગની િમીન ખડકાળ અને ટેકરાવાળી છે. આ ર્વસ્ તારના મખુ્ ય પાકો મગફળી, કપાસ 
અને બાિરી છે. આ ર્વસ્ તારમા ર્સિંચાઈ મોટા ભાગે કુવા દ્વારા થાય છે.  

❖ નદીઓ અને િળ સપંતિ  :-  
જિલ્ લાની મખુ્ ય નદીઓમા ં શેત્ુજંી, કાળુભાર, માલણ, કેરી, બગડ અને ઘેલો મખુ્ ય છે. શેત્ુજંી નદી પર 
પાલીતાણા પાસે રાિસ્ થળી ગામે શેત્ુજંી ડેમ બાિંવામા ંઆવેલ છે. મોટી કક્ષાની આ ર્સિંચાઈ યોિનાથી 
૭૬૦૦૦ હકેટર િમીનને ર્સિંચાઈનો લાભ થાય છે. િયારે અન્ ય મઘ્ યમ અને નાની ર્સિંચાઈ યોિનાઓમા ં
કાળુભાર, માલણ, બગડ, ઘેલો વગેરે છે.      
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પ્રકરિ - ર 

-:: જિલ્ લાની વસતતની માહિતી ::- 

❖ ર૦૧૧ ની વસતત ગિતરી મિુબ તાલકુાવાર વસતતની તવગત 

ક્રમ તાલકુાન ુનામ તાલકુાની 
વસર્ત 
..ગ્રામ્ય/શહરેી 

અ.જા.નીવસર્ત અ.િ.જા.ની 
વસર્ત 

ગામોની સખં્ યા શહરેોની સખં્ યા 

વસર્ત 
વાળા 

ઉિિડ કુલ 

૧ ર ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ 

૧ ભાવનગર ૭૮૭૩૧૯ ૪૩૪૧૨ ૪૭૧૭ ૫૩ ૧ ૫૪ ૩ 

૨ ગારીયાિાર ૧૧૪૮૮૭ ૧૦૪૬૩ ૩૫૪ ૪૯ ૦ ૪૯ ૧ 

૩ ઘોઘા ૧૦૦૯૭૭ ૨૦૮૧ ૧૭૦ ૪૮ ૦ ૪૮ ૧ 

૪ જેસર ૭૬૪૯૧ ૩૨૧૭ ૫૮૨ ૩૬ ૦ ૩૬ ૦ 

૫ મહુવા ૪૦૭૨૫૯ ૧૪૧૬૬ ૩૭૬ ૧૧૯ ૦ ૧૧૯ ૨ 

૬ પાલીતાણા ૨૧૦૫૬૬ ૧૩૧૩૧ ૭૫૩ ૮૧ ૦ ૮૧ ૧ 

૭ ર્શહોર ૨૧૨૨૩૬ ૧૭૭૫૭ ૬૪૭ ૭૭ ૧ ૭૮ ૨ 

૮ તળાજા ૩૨૫૬૬૭ ૯૦૩૫ ૧૯૬ ૧૧૬ ૨ ૧૧૮ ૩ 

૯ ઉમરાળા ૮૬૩૨૩ ૮૨૪૬ ૧૩૮ ૪૩ ૧ ૪૪ ૨ 

૧૦ વલ્ લભીપરુ ૮૦૧૯૨ ૪૪૪૭ ૧૬૩ ૫૫ ૪ ૫૯ ૧ 

 કુલ :- ૨૪૦૧૯૧૭ ૧૨૫૯૫૫ ૮૦૯૬ ૬૭૭ ૯ ૬૮૬ ૧૬ 
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પ્રકરિ - ૩ 

-:: પચંાયત શાખા ::- 
                                     જિલ્લા પચંાયત ભાવનગરનુ ંમાળખ ુ 
તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૦ થીઃ તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧  

❖ બેઠકોની ર્વગતઃ ૪૦ 

 સ્ રી સામાન્ ય 

સામાજીક અને શકૈ્ષલણક પછાત વગષ માટે ૨ ૨ 

અનસુલુચત જાર્ત ૧ ૧ 

અનસુલુચત આરદજાર્ત ૦ ૧ 

સામાન્ ય લબન અનામત - ૧૬ 

સામાન્ ય સ્ રી ૧૭ - 

કુલ ૨૦ ૨૦ 

 

❖ જિલ્લા પચંાયત ભાવનગરનુ ંમાળખ ુ

ક્રમ  કુલ બેઠકોની સખં્ યા અ.જા. ની બેઠકની 

સખં્ યા 

અ.િ.જા. ની બેઠકની 

સખં્ યા 

સા.શૈ.પ.ની બેઠકની 

સખં્ યા 

સ્ રી અનામત 

બેઠકોની સખં્ યા 

૧  ૪૦ ૨ ૧ ૪ ૧૭ 

 

❖ જિલ્લા પચંાયત ભાવનગરના સદસ્યશ્રીઓ 

જિલ્લા પચંાયતના 

મતદાર તવભાગનો 

સામાન્ય ક્રમાકં તથા નામ ચટુાયેલા સભ્યનુ ંનામ સરનામ ુ િોદ્દો 

ક્રમાકં નામ 

૩૩ સોનગઢ શ્રી ભરતર્સિંહ રદલભુા ગોરહલ 
દરબારગઢ, ચોરા પાસે, મ.ુઅમરગઢ, 

તા.ર્સહોર, જિ.ભાવનગર 
પ્રમખુશ્રી 

૨૪ નોંધિવદર શ્રી ઘનશ્યામભાઈ વલ્લભભાઈ ર્શહોરા 
રહ.ે૧૩-સરદારનગર, વડીયા રોડ, મ.ુ તા. 

પાલલતાણા, જિ. ભાવનગર 
ઉપપ્રમખુશ્રી 

૧ અલગં શ્રી લાલબુેન નરશીભાઇ ચૌહાણ 

પ૯, ખોડીયારનગર, તળાજા રોડ, ટોપ થ્રી 

સકષલ પાસે, અિેવાડા, ભાવનગર - 

૩૬૪૦૦૨ 

સભ્યશ્રી 

૨ બગદાણા શ્રી કાન્તાબેન ગેમાભાઇ મકવાણા મુ.ં કરમદીયા, તા.મહુવા, જિ.ભાવનગર સભ્યશ્રી  
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૩ ભાદ્રોડ શ્રી િશભુાઇ મનભુાઇ કાતરીયા મુ.ં ભાદ્રોડ, તા.મહુવા, જિ.ભાવનગર સભ્યશ્રી 

૪ બીલા શ્રી રાિલબેન રકશોરભાઇ સોરઠીયા મુ.ંબીલા, તા.જેસર, જિ.ભાવનગર સભ્યશ્રી  

૫ બિેુલ શ્રી કમબુેન મનુ્નાભાઇ ચૌહાણ મુ.ંસરતાનપર, તા.જિ.ભાવનગર સભ્યશ્રી  

૬ ચમારડી શ્રી અશોકભાઇ શામજીભાઇ સોલકંી 
મુ.ં દરેડ, રહ.ે કાળાતળાવ, તા.વલ્લભીપરુ, 

જિ.ભાવનગર 
સભ્યશ્રી 

૭ ચોગઠ (થા) શ્રી મકેુશભાઇ દેવશીભાઇ રાઠોડ મુ.ંનવાગામ, તા.ર્શહોર જિ.ભાવનગર સભ્યશ્રી 

8 દાઠા  શ્રી કાિલ લાખાભાઇ ભમ્મર મુ.ં પાદરી(ભ)ં, તા.તળાજા, જિ.ભાવનગર સભ્યશ્રી 

૯ રદહોર શ્રી જીતેન્દ્રભાઇ િનેિરભાઇ પનોત મુ.ંટીમાણા, તા.તળાજા, જિ.ભાવનગર સભ્યશ્રી 

૧૦ િાિંળી શ્રી મગંબુેન ભોળાભાઇ ચડુાસમા મુ.ંિાિંળી, તા.ર્શહોર, જિ.ભાવનગર સભ્યશ્રી 

૧૧ િેટી શ્રી શોભનાબેન પોપટભાઇ લાઠીયા મુ.ંિેટી, તા.પાલીતાણા, જિ.ભાવનગર સભ્યશ્રી 

૧૨ િોિા શ્રી સોનલબેન િગદીશભાઇ ગોહીલ મુ.ંકુડા, તા.િોિા, જિ.ભાવનગર સભ્યશ્રી  

૧૩ હાથબ શ્રી બચબુેન રધભુાઇ ગોહીલ મુ.ંહાથબ, તા.જિ. ભાવનગર સભ્યશ્રી 

૧૪ જેસર શ્રી પણૂાષબા ર્નતેન્દ્રર્સિંહ સરવૈયા મુ.ંલચરોડા, તા.જેસર, જિ.ભાવનગર સભ્યશ્રી 

૧૫ કળસાર શ્રી િનકભાઇ તેજાભાઇ ર્શયાળ મુ.ંનીચા કોટડા, તા.મહુવા, જિ.ભાવનગર સભ્યશ્રી  

૧૬ કમળેિ શ્રી શોભાબેન પ્રરદપભાઇ રાઠોડ મુ.ંિશવતંપરુ, તા.જિ. ભાવનગર સભ્યશ્રી 

૧૭ કતપર શ્રી શાતંબુેન નરશીભાઇ ચૌહાણ મુ.ંગિુરડા, તા.મહુવા, જિ.ભાવનગર સભ્યશ્રી 

૧૮ મોખડકા શ્રી હસંાબેન ર્શવાભાઇ ચૌહાણ 
મુ.ંર્વરપરુ(પાલી), ઠે.િાર ર્વસ્તાર, 

તા.પાલીતાણા, જિ.ભાવનગર 
સભ્યશ્રી 

૧૯ મોરચદં શ્રી આશાબેન રદલાવરર્સિંહ ગોરહલ મુ.ંમાલપર, તા.િોિા, જિ.ભાવનગર સભ્યશ્રી 

૨૦ મોટા ખુટંવડા શ્રી દશરથભાઇ મહને્દ્રભાઇ જાની મુ.ંનાના જાદરા, તા.મહુવા, જિ.ભાવનગર સભ્યશ્રી 

૨૧ મોટી જાગિાર, શ્રી રૂખડભાઇ હરરભાઇ ચૌહાણ 
મુ.ં મોટી જાગિાર, ઠે.વાડી ર્વસ્તાર, 

તા.મહુવા, જિ.ભાવનગર 
સભ્યશ્રી 

૨૨ નાની રાિસ્થળી શ્રી મનભુાઇ દડુભાઇ કામળીયા મુ.ં ભડંારીયા, તા.પાલીતાણા, જિ.ભાવનગર સભ્યશ્રી 

૨૩ નેસવડ શ્રી પ્રવીણભાઇ મગનભાઇ વાળા 
ગાિંીવસાહત, સ્લમ ન.ં ૪ ની સામે, મહુવા, 

તા. મહુવા, જિ. ભાવનગર 
સભ્યશ્રી 

૨૫ પરવડી શ્રી અરર્વિંદભાઈ મનજીભાઈ ખરાડી 
મ.ુપાચંટોબરા, તા.ગારીયાિાર, જિ. 

ભાવનગર 
સભ્યશ્રી 
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૨૬ પાટણા શ્રી મમતાબેન રદલીપભાઈ શેટા મ.ુ હળીયાદ,તા. વલ્લભીપરુ,જિ. ભાવનગર સભ્યશ્રી 

૨૭ પાવઠી શ્રી અરર્વિંદકુમાર વીનભુાઇ ડોડીયા મ.ુ ગોરખી, તા.તળાજા, જિ.ભાવનગર સભ્યશ્રી 

૨૮ પીથલપરુ શ્રી ભાવબુેન મકેુશભાઇ મકવાણા 
મ.ુ નવાજુના રાિપરા, તા. તળાજા, 

જિ.ભાવનગર 
સભ્યશ્રી 

૨૯ રંિોળા શ્રી હસંાબેન છગનભાઈ ભોિ મ.ુરંઘોળા, તા. ઉમરાળા, જિ.ભાવનગર સભ્યશ્રી 

૩૦ સણોસરા શ્રી રૈયાબેન મળુજીભાઈ મીયાણી મ.ુગઢુલા, તા.ર્સહોર, જિ.ભાવનગર સભ્યશ્રી 

૩૧ સરતાનપર શ્રી ર્વક્રમભાઇ નાનજીભાઇ ડાભી મ.ુદકાના, તા.તળાજા, જિ.ભાવનગર સભ્યશ્રી 

૩૨ સેંદરડા શ્રી જીકુબા ભરતર્સિંહ ગોરહલ મ.ુશેરાણા, તા.મહુવા, જિ.ભાવનગર સભ્યશ્રી 

૩૪ ટાણા શ્રી પથભુાઈ ભાવશગંભાઈ ચૌહાણ મ.ુદેવગાણા, તા.ર્સહોર, જિ.ભાવનગર સભ્યશ્રી 

૩૫ ઠળીયા શ્રી મગંાભાઇ ઘોહાભાઇ બાબરીયા મ.ુઠળીયા, તા.તળાજા, જિ.ભાવનગર સભ્યશ્રી 

૩૬ રાપિ શ્રી રિનીકાતંભાઇ મહાસખુભાઇ ભટ્ટ મ.ુમણાર, તા.તળાજા, જિ.ભાવનગર સભ્યશ્રી 

૩૭ ઉમરાળા શ્રી મધબુેન રસીકભાઈ ભીંગરાડીયા મ.ુટીંબી, તા.ઉમરાળા, જિ.ભાવનગર સભ્યશ્રી 

૩૮ વાળુકડ શ્રી પ્રહલાદર્સિંહ બહાદુરર્સિંહ ગોરહલ મ.ુનાના ખોખરા, તા. ઘોઘા, જિ.ભાવનગર સભ્યશ્રી 

૩૯ વરતેિ શ્રી બળદેવભાઈ માવજીભાઈ સોલકંી 
આંબલીવાડી, નવા પ્લોટ, મ.ુવરતેિ, 

તા.જિ. ભાવનગર 
સભ્યશ્રી 

૪૦ વેળાવદર શ્રી હરજીભાઈ વશરામભાઈ વણઝારા 
મ.ુગારીયાિાર, આશ્રમરોડ, વણકરવાસ, 

પીન.૩૬૪૫૦૫  
સભ્યશ્રી 

 

❖ વષષઃ ૨૦૨૦ /૨૦૨૧ મા ંસામાન્ય સભામા ંપસાર થયેલ ઠરાવોની તવગત  

ક્રમ સામાન્ ય સભાની તારીખ પસાર કરેલ ઠરાવો 

૧ તા.૧૩/૦૭/૨૦૨૦ ૦૬ 

૨ તા.૧૪/૧૨/૨૦૨૦ ૦૪ 

૩ તા.૧૮/૦૩/૨૦૨૧ ૦૨ 

૪ તા.૨૬/૦૩/૨૦૨૧ ૧૦ 

❖ વષષઃ ૨૦૨૦ /૨૦૨૧ મા ંકારોબારી સતમતતમા ંપસાર  થયેલ ઠરાવોની તવગત  

ક્રમ કારોબારી સતમતતની તારીખ પસાર કરેલ ઠરાવો 

૧ તા.૧૦/૦૬/૨૦૨૦ ૪૩ 

૨ તા.૨૮/૦૯/૨૦૨૦ ૨૨ 

૩ તા.૧૦/૧૨/૨૦૨૦ ૧૭ 
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❖ જિલ્લા પચંાયત તવતવધ સતમતતના સભ્યોની યાદી 
 (૧)  કારોબારી સતમતત (મદુ્દત - ૨.૫ વષષ) 

ક્રમ સતમતત તથા સભ્ યશ્રીનુ ંનામ િોદ્દો મદુત 

૧ શ્રી પ્રતવિભાઇ મગનભાઇ વાળા ચેરમેનશ્રી ૨.૫ વષષ 

૨ શ્રી ભરતર્સિંહ રદલભુા ગોરહલ  સભ્યશ્રી ૨.૫ વષષ 

૩ શ્રી મકેુશભાઇ દેવશીભાઇ રાઠોડ સભ્યશ્રી ૨.૫ વષષ 

૪ શ્રી દશરથભાઇ મિને્દ્રભાઇ જાની  સભ્યશ્રી ૨.૫ વષષ 

૫ શ્રી અશોકભાઇ શામજીભાઇ સોલકંી  સભ્યશ્રી ૨.૫ વષષ 

૬ શ્રીમતી મગંબેુન ભોળાભાઈ ચડુાસમા સભ્યશ્રી ૨.૫ વષષ 

૭ શ્રીમતી શોભાનાબેન પોપટભાઇ લાઠીયા સભ્યશ્રી ૨.૫ વષષ 

૮ શ્રીમતી આશાબા હદલાવરતસિંિ ગોિીલ  સભ્યશ્રી ૨.૫ વષષ 

૯ શ્રીમતી શોભાબેન પ્રહદપભાઇ રાઠોડ  સભ્યશ્રી ૨.૫ વષષ 
  

(૨)  અપીલ સતમતત (મદુ્દત - ૨.૫ વષષ)  

ક્રમ સતમતત તથા સભ્ યશ્રીનુ ંનામ િોદ્દો મદુત 

૧ શ્રી ભરતર્સિંહ રદલભુા ગોરહલ ચેરમેનશ્રી ૨.૫ વષષ 

૨ શ્રી ઘનશ્યામભાઇ વલ્લભભાઇ તશિોરા  સભ્યશ્રી ૨.૫ વષષ 

૩ શ્રીમતી શાતંબેુન નરશીભાઇ ચૌિાિ  સભ્યશ્રી ૨.૫ વષષ 

૪ શ્રીમતી રૈયાબેન મળુજીભાઇ તમયાિી  સભ્યશ્રી  ૨.૫ વષષ 

૫ શ્રીમતી જીકુબા ભરતતસિંિ ગોિીલ  સભ્યશ્રી ૨.૫ વષષ  
 

(૩)  તશક્ષિ સતમતત (મદુ્દત - ૨.૫ વષષ) 

ક્રમ સતમતત તથા સભ્ યશ્રીનુ ંનામ િોદ્દો મદુત 

૧ શ્રી કમબેુન મનુ્નાભાઇ ચૌિાિ  ચેરમેનશ્રી ૨.૫ વષષ 

૨ શ્રીમતી સોનલબેન િગદીશભાઇ ગોહિલ  સભ્યશ્રી ૨.૫ વષષ 

૩ શ્રી અરતવિંદભાઇ વીનભુાઇ ડોડીયા  સભ્યશ્રી ૨.૫ વષષ 



12 
 

૪ શ્રી દશરથભાઇ મિને્દ્રભાઇ જાની સભ્યશ્રી ૨.૫ વષષ 

૫ શ્રીમતી શોભાબેન પ્રદીપભાઇ રાઠોડ  સભ્યશ્રી ૨.૫ વષષ 

૬ શ્રીમતી જીકુબા ભરતતસિંિ ગોહિલ સભ્યશ્રી ૨.૫ વષષ 

૭ શ્રીમતી શોભાબેન પોપટભાઇ લાઠીયા  સભ્યશ્રી ૨.૫ વષષ 

 (૪)  સામાજીક સતમતત (મદુ્દત - ૨.૫ વષષ) 

ક્રમ સતમતત તથા સભ્ યશ્રીનુ ંનામ િોદ્દો મદુત 
૧ શ્રીમતી િંસાબેન છગનભાઇ ભોિ  ચેરમેનશ્રી ૨.૫ વષષ 
૨ શ્રી અરતવિંદભાઇ મનજીભાઇ ખરાડી  સભ્યશ્રી ૨.૫ વષષ 
૩ શ્રી િરજીભાઇ વશરામભાઇ વિજારા  સભ્યશ્રી ૨.૫ વષષ 
 

(૫)  જાિરે આરોગ્ય સતમતત (મદુ્દત - ૨.૫ વષષ) 

ક્રમ સતમતત તથા સભ્ યશ્રીનુ ંનામ િોદ્દો મદુત 

૧ શ્રી તવક્રમભાઇ નાનજીભાઇ ડાભી  ચેરમેનશ્રી ૨.૫ વષષ 

૨ શ્રીમતી મમતાબેન હદલીપભાઇ શેટા સભ્યશ્રી ૨.૫ વષષ 

૩ શ્રી મકેુશભાઇ દેવશીભાઇ રાઠોડ  સભ્યશ્રી ૨.૫ વષષ 

૪ શ્રી રૂખડભાઇ િરીભાઇ ચૌિાિ  સભ્યશ્રી ૨.૫ વષષ 

૫ શ્રીમતી સોનલબેન િગદીશભાઇ ગોિીલ  સભ્યશ્રી ૨.૫ વષષ 

 

(૬)  જાિરે બાઘંકામ સતમતત (મદુ્દત - ૨.૫ વષષ) 

ક્રમ સતમતત તથા સભ્ યશ્રીનુ ંનામ િોદ્દો મદુત 

૧ શ્રી રિનીકાતંભાઇ મિાસખુભાઇ ભટૃ ચેરમેનશ્રી ૨.૫ વષષ 

૨ શ્રી િશભુાઇ મનભુાઇ કાતરીયા સભ્યશ્રી ૨.૫ વષષ 

૩ શ્રીમતી બચબેુન રધભુાઇ ગોિીલ સભ્યશ્રી ૨.૫ વષષ 

૪ શ્રી  મગંાભાઇ ધોિાભાઇ બાબરીયા સભ્યશ્રી ૨.૫ વષષ 

૫ શ્રીમતી પિૂાષબા તનતેન્દ્રતસિંિ સરવૈયા સભ્યશ્રી ૨.૫ વષષ 
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(૭)  ૨૦ મદુા અમલીકરિ સતમતત (મદુ્દત - ૨.૫ વષષ)  

(નોંધઃ- ગિુરાત પચંાયત(સેકન્ડ એમેન્ડમેન્ડ) અતધતનયમ -૨૦૧૭(ગિુરાત એકટ ન.ં૧૯/૨૦૧૭)ની  િોગવાઈ મિુબ 

તા.૧૭/૦૭/૨૦૧૭ની સામાન્ય સભાના મદુ્દાન.ં૬ ઠરાવ ન.ં૪૧૬ થી ૨૦ મદુા અમલીકરિ સમીતી રદ) 

 (૮)  ઉત્પાદન સિકાર અને તસિંચાઇ સતમતત (મદુ્દત - ૨.૫ વષષ) 

ક્રમ સતમતત તથા સભ્ યશ્રીનુ ંનામ િોદ્દો મદુત 

૧ શ્રીમતી મધબેુન રસીકભાઇ ભીંગરાડીયા ચેરમેનશ્રી ૨.૫ વષષ 

૨ શ્રીમતી રૈયાબેન મળુજીભાઇ તમયાિી સભ્યશ્રી ૨.૫ વષષ 

૩ શ્રી અશોકભાઇ શામજીભાઇ સોલકંી સભ્યશ્રી ૨.૫ વષષ 

૪ શ્રીમતી િંસાબેન તશવાભાઇ ચૈાિાિ સભ્યશ્રી ૨.૫ વષષ 

૫ શ્રીમતી મગંબેુન ભોળાભાઇ ચડુાસમા સભ્યશ્રી ૨.૫ વષષ 
 

(૯)  મહિલા અને બાળ તવકાસ અને યવુા પ્રવતૃત સતમતત (મદુ્દત - ૨.૫ વષષ) 

ક્રમ સતમતત તથા સભ્ યશ્રીનુ ંનામ િોદ્દો મદુત 

૧ શ્રીમતી રાિલબેન હકશોરભાઇ સોરઠીયા ચેરમેનશ્રી ૨.૫ વષષ 

૨ શ્રીમતી કાન્તાબેન ગેમાભાઇ મકવાિા સભ્યશ્રી ૨.૫ વષષ 

૩ શ્રીમતી મમતાબેન હદલીપભાઇ શેટા સભ્યશ્રી ૨.૫ વષષ 

૪ શ્રીમતી ભાવબેુન મકેુશભાઇ મકવાિા સભ્યશ્રી ૨.૫ વષષ 

૫ શ્રીમતી આશાબા હદલાવરતસિંિ ગોહિલ   સભ્યશ્રી ૨.૫ વષષ 
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પ્રકરણ :- ૪ 

-:: મિકેમ શાખા ::- 

❖ શાખાનો પરીચયઃ -    

                 જિલ્ લા પચંાયત ભાવનગર અંતગષત મહકેમ શાખાનો હતે ુજી.સી.એસ.આર. નીચે આવતી વહીવટી 

તમામ પ્રશાશનમા ંસક્રીય કામગીરી થાય તે રીતે વહીવટ કરવામા ંઆવે છે. જિલ્ લા પચંાયત ભાવનગરના 

વહીવટી વડા જિલ્ લા ર્વકાસ અર્િકારીશ્રીના ર્નયરંણ  હઠેળ ર્વર્વિ શાખાઓ પૈકી મહકેમ શાખા કાયાષર્ન્ વત 

છે. જેના શાખાધ્ યક્ષ નાયબ જિલ્ લા ર્વકાસ અર્િકારીશ્રી(મહકેમ), જેમના હાથ નીચે ચીટનીશશ્રી(િ.દ.) છે. 

તથા તેઓના નીચે નાયબ ચીટનીશશ્રી(મહકેમ), નાયબ ચીટનીશશ્રી(નોંિણી), નાયબ ચીટનીશશ્રી(ત.ક.મ.), 

ર્સર્નયર કલાકષશ્રીઓ તથા જુર્નયર કલાકષશ્રીઓ ફરિ બજાવે છે. મહકેમ શાખાનુ ંવહીવટી માળખ ુનીચે મિુબ 

છે. 

શાખા  :- મહકેમ શાખા, જિલ્ લા પચંાયત ભાવનગર. 
શાખાના વડા :- નાયબ જિલ્ લા ર્વકાસ અર્િકારીશ્રી,(મહકેમ) (વગષ-૧) 

સરનામ ુ :- જિલ્ લા પચંાયત કચેરી મોતીબાગ પાસે, ભાવનગર. 
ટેલીફોન નબંર  :- (કચેરી) – ૦૨૭૮-૨૪૨૮૮૬૪   

(રહઠેાણ) –૭૫૬૭૦૧૭૩૯૦  

ફેકસ - ૦૨૭૮-૨૪૨૮૮૬૪   

  

❖ શાખાને લગત  કામગીરીનો અિવેાલઃ -   

           નાયબ જિલ્ લા ર્વકાસ અર્િકારીશ્રી, (મહકેમ) હસ્ તક િનરલ મહકેમ, તલાટી કમ મરંી મહકેમ, રજીસ્ રી 

શાખાઓ આવેલી છે. જેમા ંમહકેમને લગતા ર્વર્વિ વગષ-૩ અને વગષ-૪ ના વહીવટી સવંગોની ર્નમણકુો, 

બદલી, બઢતી, ર્શક્ષા, રજાઓ, ઉચ્ ચતર પગાર િોરણ, ચાર્જ એલાઉન્સ, પેન્શન કેસ, ભાષાકીય/ખાતાકીય 

પરીક્ષા, તાલીમ ર્વગેરેની તેમિ વગષ-૧ અને વગષ-૨ ના અર્િકારીશ્રીઓના મહકેમને લગતી કામગીરી, 

શાખાના પગાર લબલો, ઇજાફાની કામગીરી/વહીવટને લગતી જાહરે રજાઓ, કામના કલાકો, સામાન્ ય વહીવટ 

ર્વભાગ તથા પચંાયત ..ગ્રામ ગહૃ ર્નમાષણ અને ..ગ્રામ ર્વકાસ ર્વભાગ અન ેર્વકાસ કર્મશ્નરશ્રીની કચરેી દ્વારા 

મળતી વહીવટી સચુનાઓની અમલવારી, સ્પીપા તથા પચંાયતી રાિ અને ..ગ્રામ ર્વકાસ ભવન દ્વારા 

અર્િકારીશ્રીઓ/કમષચારીશ્રીઓની તાલીમ /પસંદગી સર્મતી દ્વારા ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ પ ેલેવલ-૨ના પગાર 

િોરણ વાળી ર્વર્વિ સીિી ભરતીની જાહરેાતો પ્રર્સધ્ િ કરવી તથા તે ર્સવાયના સવંગોની ભરતી- બઢતીની 
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બોડષમા ં દરખાસ્ તો કરાવવાની, ભાષાકીય, ખાતાકીય પરીક્ષાઓ લેવડાવવાની ર્વગેરે કામગીરી, રજીસ્ રી 

ર્વષયક ટપાલ નોંિણી, ફાળવણી, ડીસ્ પેચ લગતી ર્વર્વિ કામગીરીઓ હાથ િરવામા ંઆવે છે. 

❖ મિકેમને લગત માહિતી 
ક્રમ ર્વગત   મજુંર િગ્ યા ભરાયેલ િગ્ યા ખાલી િગ્ યા 

૧ ના.જિ.ર્વ.અર્િકારીશ્રી,(મહકેમ)  ૧ ૧ ૦ 

૨ ચીટનીશ કમ તા.ર્વ.અર્િકારીશ્રી, (િ.દ)  ૧ ૦ ૧ 

૩ નાયબ ચીટનીશ ૩ ૨ ૧ 

૪ સીનીયર ક્લાકષ  ૨ ૨ ૦ 

૫ જુનીયર ક્લાકષ  ૬ ૩ ૩ 

૬ પટ્ટાવાળા ૫ ૨ ૩ 

કુલ ૧૮ ૧૦ ૮ 

 

❖ શાખા દ્વારા વષષ દરમ્યાન થયેલ નતવન તસધ્ધધની તવગતઃ - (ઉચ્ચતર પગાર ધોરિ યોિના) 

ક્ર મ ર્વગત 
વષષ:-૨૦૨૦-૨૧મા ં રજુ થયેલ 

દરખાસ્ ત 

મજુંર થયેલ દરખાસ્ ત 

૧ ટેબલ ન.ં૨ હઠેળના તમામ સવંગો ૦૨ ૦૨ 

૨ ટેબલ ન.ં૪ હઠેળના તમામ સવંગો  ૦૧ ૦૧ 

૩ તલાટી કમ મરંી ૧૪ ૦૫ 

૪ અન્ ય શાખા હસ્ તકના તમામ સવંગો ૦૨ ૦૨ 

 કુલ ૧૯ ૧૦ 

• ખાતાકીય તપાસ ના કેસોનો ર્નકાલ -  ૨૦ 
• પ્રાથર્મક તપાસ ના કેસોનો ર્નકાલ   -   ૨ 
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પ્રકરણઃ-૫ 

-:: મિસેલૂશાખા ::- 
❖ શાખાનો પરીચયઃ- 

 જિલ્લા પચંાયત ભાવનગર અંતગષત મહસેલૂશાખાનો હતે ુગિુરાત પચંાયત અર્િર્નયમ-૧૯૯૩ ની 
કલમ-૧૬૮, ૧૭૫ હઠેળ સરકારશ્રી તરફથી સોંપવામા ંઆવેલ મહસેલૂ અર્િર્નયમ હઠેળ આવતી વહીવટી 
તમામ પ્રશાશનમા ંસરક્રય કામગીરી થાય ત ેરીતે વહીવટ કરવામા ંઆવે છે. જિલ્લા પચંાયત ભાવનગરના 
વહીવટી (ખાતા)ના વડા જિલ્લા ર્વકાસ અર્િકારીશ્રીના ં ર્નયરંણ હઠેળ ર્વર્વિ શાખાઓ પૈકી મહસેલૂશાખા 
કાયાષસ્ન્વત છે. મહસેલૂશાખાના ંવડા તરીકે નાયબ જિલ્લા ર્વકાસ અર્િકારી (મહસેલૂ), જેમના સપૂરર્વઝન 
તળે નાયબ ચીટનીસ (મહસેલૂ), જેમના ંસપૂરર્વઝન તળે જુનીયર કલાકો ફરિ બજાવે છે. મહસેલૂશાખાનુ ં
વહીવટી માળખ ુનીચે મિુબ છે. 

 જિલ્લા ર્વકાસ અર્િકારી-ભાવનગર  

  
  

 
નાયબ જિલ્લા ર્વકાસ અર્િકારી 
(મહસેલૂ) 

 

  
  

 નાયબ ચીટનીસ (મહસેલૂ)   

  
            

            

જુ.કલાકષ-૧ 

(એલએનપી)  

જુ.કલાકષ-૨  

(દબાણ)  

જુ.કલાકષ-૩ 

(મહસેલૂ)  

જુ.કલાકષ-૪ 

(ડીઝાસ્ટર)  

જુ.કલાકષ-૫ 

(એડીએમ)  

જુ.કલાકષ-૬ 

(રેકડષ)  

 

કચેરી :- મહસેલૂશાખા, જિલ્લા પચંાયત કચેરી, ભાવનગર. 
કચેરીના ંવડા :- નાયબ જિલ્લા ર્વકાસ અર્િકારી-મહસેલૂ (વગષ-૧)  

સરનામ ુ :- મહસેલૂશાખા, પ્રથમ માળ, જિલ્લા પચંાયત કચેરી ભાવનગર,મોતીબાગ પાસે, 
ભાવનગર. ૩૬૪૦૦૧  

ટેલીફોન નબંર :- (૦૨૭૮) ૨૪૩૯૯૫૧-૫૫ (ext.no.110)  

ફેકસ નબંર  :- (૦૨૭૮) ૨૪૩૦૨૯૫  

મખુ્ય સપંકષ અર્િકારી :- શ્રી રાહુલકુમાર ગમારા, (G.A.S.) નાયબ જિલ્લા ર્વકાસ અર્િકારી-મહસેલૂ 
 

સપંકષ નબંર :- (૦૨૭૮) ૨૪૨૮૮૬૪, મો. ૭૫૬૭૦૧૭૩૨૫  
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❖ શાખાને લગત  કામગીરીનો અિવેાલઃ- 
➢ પ૦૦૦ થી વધ ુવસ્તીવાળા ગામોની ગામતળ િમીનની અપસેટ પ્રાઇઝ નકકી કરવા તથા ગામતળ 

િમીનના પ્લોટની હરરાજી, કલમ ૪૩(બી) હઠેળ અર્નયર્મત આકારની િમીન બાજુના મકાન 
િારકને  લાગ ુિમીન તરીકે આપવાની કામગીરી. 

➢ જુના ગામતળ િમીનના ર્નકાલ પવેૂ ગિુરાત પચંાયત અર્િર્નયમ-૧૯૯૩ ની કલમ-૧૧૦(૧) નીચ ે
પવુષ મજુંરી 

➢ નવાગામતળ પ્લોટ વેંચાણની રકમ (ઓ.પી.) અનદુાન અંગે પરત મળવા અંગેની રજુ થતી 
દરખાસ્તો સરકારશ્રીમા ંમોકલી અનદુાનની કામગીરી. 

➢ મહસેલુ ર્વભાગના તા.૦૬/૦૬/૨૦૦૩ના ં ઠરાવ મિુબ ગામતળની િમીન પૈકી હરાજી વગર 
બેઠાદરે િમીન ફાળવણીની કામગીરી. 

➢ ગામતળ / ગૌચર દબાણ દુર કરવા અંગે મોનીટરીંગ અને સમીક્ષાની કામગીરી. 
➢ પડતર અરજીઓ – તમુારોનો સમયસર ર્નકાલ થાય તે અંગે મોનીટરીંગ અને સમીક્ષા.  

➢ િમાબિંી પારા, આર.આઇ.સી.પારા, એ.જી. પારા, લોકલ ફંડ પારા, પી.આર.સી. પારા અંગેની થયેલ 
ક્ષર્તઓની પતુષતા કરવાની કામગીરી. 

➢ િમીન –મહસેલુ વાર્ષિક રહસાબો, પચંાયત િારા – ૧૯૯૩ ની કલમ ૧૯૮ અન્વયે લોકલ ફંડ શેષની 
રકમ પરત મેળવવા તથા કલમ ૨૧૯ હઠેળ િમીન મહસેલૂની ૬૦ ટકા રકમ પરત મેળવવા અન ે
ફાળવવાની કામગીરી.  

➢ ગિુરાત પબ્લીક પ્રીમાઇસીસ એકટ ૧૯૭૨  હઠેળની સરકારી મકાનો ઉપર અનઅર્િકૃત કબિો 
ખાલી કરાવવાની કામગીરી.  

➢ ગિુરાત જાહરે નાણા ં (લેણા વસલુાત) અર્િર્નયમ ૧૯૭૯ હઠેળ િમીન મહસેલૂ ર્સવાયની અિર 
રીકવરીની વસલુાતની કામગીરી.  

➢ તાલકુા પચંાયત મારફતે અછતને લગત કામો કરાવવાની કામગીરી. 
➢ અર્તવષૃ્ટી,  પરુ, વાવાઝોડુ,ં િરતી કંપ, અછત, આગ અકસ્માત જેવી કુદરતી આપર્િ  સમયે અસર 

ગ્રસ્તોને કેશડોલ્સ, ઘર વખરી, મકાન સહાય, માનવમતૃ્ય ુ સહાય, પશ ુ મતૃ્ય ુ સહાય ચકૂવવાની 
કામગીરી  

➢ મારહતી અર્િકાર અર્િર્નયમ-ર૦૦પ નીચે જિલ્લા કક્ષાએ જિલ્લા ર્વકાસ અર્િકારી અને નાયબ 
જિલ્લા ર્વકાસ અર્િકારી એમ કુલ ૦૨ (બે) એપેલેટ ઓથોરીટીની તમામ કામગીરી. તથા મારહતી 
અર્િકાર અર્િર્નયમ હઠેળ જિલ્લા પચંાયતનુ ંસકંલનની તમામ કામગીરી.  

➢ રેકડષ વગીકરણ સકંલન કામગીરી. 
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❖ સને વષષ  ૨૦૨૦-૨૦૨૧ મા ંનાિાકીય તેમિ  ભૌતતક તસધ્ધધઃ -   

૧. િમીન મિસેલૂ અને અન્ય કર, ઉપકરની વસલુાત (મિસેલૂી વષષ:- ૨૦૨૦-૨૧) (મે-૨૦૨૧ અંતતત)  

                                                                                  (રકમ રૂ. લાખમા)ં    

ક્રમ લેણાનો પ્રકાર માગંણ ુ વસલુાત ટકાવારી રીમાકષ  
૧. િમીન મહસેલૂ ૮૯૮.૮૭ ૨૧૯.૬૫ ૨૪.૪૪  

૨. ર્શક્ષણ ઉપકર ૨૬૬.૧૯ ૭૩.૩૧ ૨૭.૫૪  

૩. જિ.પ.ંઉપકર ૧૨૬૭.૨૫ ૨૭૪.૫૭ ૨૧.૬૭  

 કુલ ૨૪૩૨.૩૧ ૫૬૭.૫૩ ૨૩.૩૩  

 

૨. વષાષઋત-ુ ૨૦૨૦ મા ંચકૂવેલ સિાયની તવગત દશાષવત ુ ંપત્રક      

ક્રમ સદરનુ ંનામ ચકૂવેલ રકમ(રૂ.) 
૧ માનવ મતૃ્ય ુસહાય ૨૮,૦૦,૦૦૦/- 
૨ પશ ુમતૃ્ય ુસહાય ૩,૮૧,૦૦૦/- 
૩ કેશ ડોલ્સ સહાય ૯,૯૦૦/- 
૪ મકાન નકુશાન સહાય ૩૦,૦૬,૩૦૦/- 
કુલ ૬૧,૯૭,૨૦૦/- 
 
૩. ગામતળ / ગૌચરમા ંિમીન દબાિની તવગત મિસેલૂી વષષ:- ૨૦૨૦-૨૧ ની તવગત 
                                                                   (મે-૨૦૨૧ અંતતત)  

ક્રમ ર્વગત 
ગામતળ ગૌચર 
સખં્યા ક્ષેરફળ સખં્યા ક્ષેરફળ 

૧. વષષની શરૂઆતમા ંદબાણો ૧૬૧૭ ૯૫.૪૩.૨૧ ૯૦૯ ૩૮૫.૦૭.૧૯ 
૨. નવા ઉમેરાયેલ દબાણો ૦         ૦ ૦      ૦ 
૩. કુલ દબાણો ૧૬૧૭ ૯૫.૪૩.૨૧ ૯૦૯ ૩૮૫.૦૭.૧૯ 
૪. વષષ દરમ્યાન દુર કરેલ દબાણો ૬૨ ૪.૫૩.૮૦ ૫૬ ૪.૧૦.૯૪ 
૫. વષષના અંતે  બાકી દબાણો ૧૫૫૫ ૯૦.૮૯.૪૧ ૮૫૩ ૩૮૦.૯૬.૨૫ 
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૪. માહિતી અતધકાર અતધતનયમ-૨૦૦૫ િઠેળ મિસેલૂશાખામા ંરજુ થયેલ અપીલો ની તવગત  

        કેલેન્ડર વષષ:- ૨૦૨૦  

ક્રમ 
અપીલ અર્િકારીની 
ર્વગત 

વષષ દરમયાન રજુ 
થયેલ અપીલો 

વષષ દરમ્યાન ર્નકાલ 
થયેલ અપીલો 

વષષના ંઅંતે ર્નકાલ 
બાકી અપીલો 

૧. જિલ્લા ર્વકાસ અર્િકારી ૨૨ ૨૨ ૦ 

૨. 
નાયબ જીલ્લા ર્વકાસ 
અર્િકારી 

૫૧ ૫૧ ૦ 

 કુલ ૭૩ ૭૩ ૦ 
  

❖ મિકેમને લગત માહિતીઃ -     વષષ:- ૨૦૨૦-૨૦૨૧ ની  સ્સ્થર્તએ  
ક્રમ સવંગષ વગષ મજુંર િગ્યા ભરેલી િગ્યા ખાલી િગ્યા 
૧. નાયબ જિલ્લા ર્વકાસ અર્િકારી ૧ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 
૨. ચીટનીસ કમ તા.ર્વ.અર્િ. (િ.દ.) ૨ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 
૩. નાયબ ચીટનીસ ૩ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 
૪. જુનીયર કલાકષ ૩ ૦૬ ૦૨ ૦૪ 
૫. ટાઇપીસ્ટ ૩ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 
૬. પટ્ટાવાળા ૪ ૦૨ ૦૧ ૦૧ 
 કુલ  ૧૨ ૦૫ ૦૭ 
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પ્રકરિ - ૬ 

                           -:: તવકાસ શાખા ::- 

❖ પ્રસ્તાવના-: 
  જિલ્લા પચંાયત ભાવનગરના કાયષકે્ષર હઠેળ ર્વકાસ શાખા કાયષરત છે. જેના નાયબ જિલ્લા 
ર્વકાસ અર્િકારીશ્રી તરીકે શ્રી ટી.એચ.િોષી ફરિ બજાવે છે. દરેક માનવીની જીવન િરૂરીયાત માટે પોતાનુ ં
આગવ ુઘર હોવુ ં ખબુ િરૂરી છે. ભારત સરકારશ્રી દ્વારા ગરીબી રેખા નીચે જીવતા કુટંુબો તેમિ િમીન 
ર્વહોણા ખેત મજુરોને મકાન બાિંવા માટે સહાય આપવાની યોિનાઓ અમલમા ંમકૂી છે. જેને લીિે કોઇપણ 
માનવી ઘર ર્વહોણા રહી ન જાય. જિલ્લાના આર્થિક અને સામાજીક રીતે પછાત ગામોના ર્વકાસના કામો 
જેવા કે પીવાના પાણીની પાઇપલાઇન, પ્રાથર્મક શાળાની કંપાઉન્ડ વોલ, પચંાયત ઘર રીપેરીંગ તથા 
..ગ્રામ્ય રસ્તાઓ, વીિળીકરણ વગેરે માટે િરૂરી અનદુાન ફાળવવામા ંઆવતુ ં હોય છે. જેના થકી ગામ 
ર્વકાસના પથંે િઇ શકે છે. 

❖ શાખાની કામગીરી -: 
• પચંવટી યોિનાની કામગીરી 
• ૧૪/૧૫મુ ંનાણાપચંને લગતી તમામ કામગીરી 
• મફ્ત પ્લોટની કામગીરી 
• માળખાકીય સરુ્વિાની કામગીરી 
• પચંાયત ઘરની કામગીરી 
• ન્ય ુગિુરાત પેટનષ ૪ ટકા છૂટા છવાયા આરદવાસી ર્વકાસ યોિનાની કામગીરી 
• સામાજીક અને શૈક્ષણીક પછાત વગષની યોિનાની કામગીરી 
• સી.ડી.પી-૩ની કામગીરી 
• સ્વભંડંોળ સદસ્યશ્રીઓએ  સચુવેલ કામોની મજુંરી 

 

❖ વષષ :૨૦૨૦-૨૧  મા ંનાિાકીય તેમિ ભૌતતક તસધ્ધધ  :-  
• નાિાપચં દ્વારા અપાયેલ ગ્ાટં િઠેળ થયેલ કામગીરી (૧૪મુ ંનાિાપચં) વષષ:-૨૦૨૦-૨૧ 

ક્રમ જિલ્લાનુ ંનામ  નાિાકીય(રૂ.લાખમા)ં ભૌતતક  

ફાળવેલ ગ્ાટં તસધધી ટકાવારી લક્ષયાકં તસધધી ટકાવારી 

૧ ભાવનગર ૨૬૬૯૫.૯૮ ૨૪૬૧૨.૦૯ ૯૨.૧૯ - 
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નોંિ – વષષ ૨૦૨૦-૨૧ માટે સરદાર આવાસ યોિનાનો કોઈ લક્ષયાકં આવેલ નથી. અગાઉના વષોના ં

અધરુા આવાસોના કામો પણ પણૂષ કરેલ છે તથા વષષ-૨૦૧૬-૧૭ થી આ યોિના બિં થઈને પ્રિાન મરંી 

આવાસ યોિનામા ંબદલાઈ ગયેલ છે. પ્રિાનમરંી આવાસ યોિના માટે મફત પ્લોટ અન ેગામતળ અંગેની 

િરૂર િણાય ત્યા તે અંગનેી કામગીરી કરેલ છે. 

❖ શાખા દ્વારા વષષ દરતમયાન થયેલ  નવીન તસધ્ધધની તવગત :-  

➢ સી.ડી.પી-૫ િર્જરીત ..ગ્રામ પચંાયત અને ..ગ્રામ પચંાયત ઘર જુના અને િર્જરીત ..ગ્રામ પચંાયત ઘરને 
રીપેરીંગ માટે પચંાયત દીઠ રૂ. ૫.૦૦ લાખની મયાષદામા ં કુલ ૫૨ ..ગ્રામપચંાયત રીપેરીંગ માટે રૂ.૨.૬૦ 

કરોડની ગ્રાટંની ફાળવણી કરવામા ંઆવી. તથા અરેથી આ બાબતે વહીવટી મજુંરી અથે દરખાસ્ત મગંાવતા 
ફાળવેલ ગ્રાટંના પ્રમાણમા ંદરખાસ્તોની એકંદર રકમ ઓછી રહતેા અરેથી બાકીની રકમન ુ  આયોિન કરી 
કુલ ૧૧૭ ..ગ્રામ પચંાયત ઘર રીપેરીંગની વહીવટી મજુંરી આપી કામગીરી શરૂ કરેલ છે અને હાલ કુલ-૯૮ 
પચંાયતોની રીપેરીંગની કામગીરી પણુષ થયેલ છે.  

 

➢ સી.ડી.પી-૫ પચંાયત ઘર  કમ તલાટી મરંી આવાસ  યોિના અંતગષત જુની િર્જરીત અને   મરામત ન   

થઇ શકે તેવી ..ગ્રામ પચંાયત ઘરને વસ્તીના િોરણે ૧૪ લાખ, ૧૮ લાખ, ૨૨ લાખની યનુીટ કોસ્ટમા ં         

નવીન પચંાયત ઘર માટે સરકારશ્રીમાથંી પચંાયત ઘર ર્વહોણી એવી કુલ ૨૨, ર્વભાજીત થયેલ નવી 

પચંાયત માટે કુલ ૫ અને ૨૦ વષષ કરતા જુની હયાત અને રીપેરીંગ ન થઈ શકે તેવી પચંાયતો માટે કુલ 

૬૫ તથા િર્જરીત પચંાયત ઘર ૫૫ અને િર્જરીત ૩૦ એમ કુલ ૧૭૭ પચંાયત ઘર કમ તલાટી મરંી 

આવાસ બનાવવા  અરેથી કરેલ દરખાસ્ત ઉપર રૂ. ૧૬૧૦ લાખની મજુંરી આપવામા ંઆવેલ છે. હાલ 

કુલ-૧૩૪ ..ગ્રામ પચંાયત ઘરનુ ંબાિકામ પણુષ થયેલ છે. બાકીના કામો નુ ંઅમલીકરણના ર્વર્વિ તબકે્ક 

શરૂ છે અને સમયસર પણૂષ કરવા માટેના આયોિન મિુબ આગળ વિી રહલે છે. 

❖ શાખાના મિકેમની તવગત 

ક્રમ િોદ્દો મજુંર િગ્યા ભરાયેલ િગ્યા 
૧ નાયબ જિલ્લા તવકાસ અતધકારી ૧ ૧ 

૨ નાયબ ણચટતનસ ૨ ૨ 

૩ જુતનયર કલાકષ  ૩ ૨ 

૪ પટ્ટાવાળા ૨ ૨ 
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❖ શાખાની સપંકષ માહિતી :-   

શાખાનુ ંનામ તવકાસ શાખા 

શાખાનુ ંસરનામુ ં મોતતબાગ રોડ,જિલ્લા પચંાયત કચેરી,ભાવનગર 

મખુ્ય સપંકષ  અતધકારી નાયબ જિલ્લા તવકાસ અતધકારીશ્રી 

ફોન નબંર ૦૨૭૮-૨૪૩૩૮૬૮  

ઇન્ટર કોમ નબંર ૨૦૪૭ 

ફેક્સ નબંર ૦૨૭૮-૨૪૩૦૨૯૫ 

 

અ.ન ં વિીવટી અતધકારીનુ ં
નામ 

િોદ્દો ફોન 
નબંર(કચેરી) 

ફેક્સ નબંર મોબાઇલ નબંર ઇ-મેઇલ 

૧ શ્રી ટી.એચ. િોષી   નાયબ જિલ્લા 
તવકાસ અતધકારી 

 

 

 

 

 

 

 

૦૨૭૮-
૨૪૩૩૮૬૮ 

 

 

 

 

 

 

 

૦૨૭૮-
૨૪૩૦૨૯૫ 

૭૫૬૭૦૧૭૩૯૦  
 
 
 

 
 
 
Dyddodev111@       
gmail.com 

૨ શ્રીકે.આર. ચડુાસમા નાયબ ચીટનીસ ૭૬૯૮૨૦૭૩૮૬ 

૩ શ્રી પી.એ.પોપટ નાયબ ચીટનીસ ૯૮૭૯૮૨૨૩૧૧ 

૪ કુ સી.એ.ઠક્કર જુ.ક્લાકષ  ૯૧૦૬૩૭૪૫૨૪ 

૫ શ્રી સી.બી.સરવૈયા  જુ.ક્લાકષ  ૯૯૨૫૩૧૭૮૪૧ 

૬ શ્રી બી.ડી.પરમાર પટાવાળા ૯૮૨૪૭૭૩૬૨૭ 

૭ શ્રી એમ.એસ.શેખ પટ્ટાવાળા ૮૪૮૮૯૦૭૭૬૧ 
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પ્રકરણ ૭ 

-:: હિસાબી શાખા ::- 

❖  શાખાનો પહરચય    
➢ જિલ્લા પચંાયત ભાવનગર હઠેળ રહસાબી અર્િકારી વગષ-૧ તથા આંતરરક ઓડીટ અર્િકારી વગષ-૨ 

ની િગ્યાઓ મજુંર થયેલ છે.  

➢ રહસાબી શાખા સમગ્ર જિલ્લાની નાણાકંીય અંકુશની કામગીરી તથા સકંલનની કામગીરી બજાવ ેછે. 

❖ શાખાને લગત કામગીરી 
➢ જિલ્લા પચંાયતનુ ં બજેટ તૈયાર કરવાનુ ં તથા તાલકુા પચંાયતના ં મજુંર થયેલ બજેટ તાલકુા 

પચંાયત તરફથી અવલોકન અથે મળ્યે અવલોકન કરી બજેટમા ંિરૂરી સિુારા સચુવવામા ંઆવે છે . 

➢ રહસાબી શાખા હઠેળની જિલ્લા પચંાયતની તમામ શાખાના લબલોના ચકુવણા કરવા, રાિય સરકાર 

તથા કેન્દ્ર સરકાર તરફથી મળતી ર્વર્વિ યોિનાઓની ગ્રાટં િમા કરાવવી, મેળવણુ ં કરવુ,ં તેમિ 

જિલ્લા પચંાયતની ર્વર્વિ શાખાઓ ઉપર નાણાકીય અંકુશ રાખવો.  

➢ સરકારશ્રીમાથંી મળતી ગ્રાટં/અનદુાનોની ફાળવણી તથા તેના ય.ુટી.સી. મોકલવા સકંલનની 

કામગીરી કરવામા ંઆવે છે. 

➢ જિલ્ લા ર્વકાસ અર્િકારીશ્રી વતી નાણા ંમેળવવા તથા ચકુવણુ ંકરવુ ંતે અંગેના ંરહસાબો ર્નભાવવા . 

➢ તાલકુા પચંાયતના માર્સક/વાર્ષિક રહસાબો મળ્યેથી તે રહસાબો જિલ્ લા પચંાયત હઠેળ સકંલન કરી 

જિલ્ લા પચંાયતના રહસાબ સાથે ર્વકાસ કર્મશ્નરશ્રીની કચેરીને મોકલવામા ંઆવે છે . 

➢ જિલ્ લા પચંાયતના ં રહસાબી સવંગષના ં કમષચારીઓની ભરતી, બદલી, બઢતી તેમિ તેનુ ં ર્નયરંણ 

સભંાળવુ.ં  

➢ પચંાયતના ંકમષચારીના ંજી.પી.એફ.ના ં રહસાબો ર્નભાવવા, સ્ લીપ ઇશ્ ય ુકરવી, પેશગી, પાટષ ફાઇનલ 

તથા ફાઇનલ બીલો ચકુવણા કરવા.  

➢ પચંાયત કમષચારીઓને મકાન ,વાહન લોન  તથા અનાિ પેશગી પરુી પાડવી તથા તે અંગેના ંરહસાબો 

ર્નભાવવા. 

➢ જિલ્ લા પચંાયતના ં રહસાબી શાખાના ંપેન્શન કેસો તૈયાર કરવા તથા જિલ્ લાની જુદી જુદી શાખાઓ 

અન ે તાલકુા પચંાયતોના ં કમષચારીઓના ં પેન્શન કેસોન ે રહસાબી શાખા મારફત મજુંરી માટે 

એલ.એફ.કચેરી/ડી.પી.પી .કચેરી ,ગાિંીનગર મોકલવા. 
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❖ મિકેમને લગત માહિતી 
➢ રહસાબી શાખા જિ.પ.ંભાવનગરનુ ંમહકેમ 

 
ક્રમ િગ્ યાનુ ંનામ મજુંર િગ્ યા  ૨૦૨૦-૨૧મા ંભરાયેલ િગ્ યા 

૧ રહસાબી અર્િકારી (વગષ – ૧)  ૧ ૧ 

૨ ર્વભાગીય રહસાબનીશ     ૨ ૧ 

૩ નાયબ રહસાબનીશ  ૧ ૦ 

૪ નાયબ ચીટનીસ  ૧ ૧ 

૫ ર્સર્નયર એકાઉન્ ટન્ ટ કલાકષ  ૬ ૪ 

૬ ર્સર્નયર કલાકષ (વહીવટ) ૨ ૧ 

૭ જુર્નયર કલાકષ  ૫ ૧ 

૮ પટાવાળા  ૨ ૨ 

 
કુલ ૨૦ ૧૧ 
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પ્રકરિ – ૮ 
-:: આંકડા શાખા ::- 

❖ શાખાનો પહરચય 
પચંાયતી રાિની સ્ થાપના ગિુરાત રાિયમા ંથઈ ત્ યારથી જિલ્ લા પચંાયતની ર્વર્વિ પચંાયત 

સેવા પ્રવરૃ્તઓની કામગીરી તેની ર્વર્વિ શાખાઓ દ્વારા હાથ િરવામા ં આવેલ છે. આવી પ્રવરૃ્તઓની  

જાણકારી લોકોમા ંલાવી પચંાયતી રાિના સોપાન સમા જિલ્ લા પચંાયતોની સમગ્ર કામગીરીનુ ંએકરીકરણ 

કરીને લોકોમા ંજાગરૃ્ત લાવવાની મહત્ વની કામગીરી આંકડા શાખા દ્વારા કરવામા ંઆવે છે. 

તાલકુા કક્ષાએ આંકડાકીય કામગીરી તાલકુાના આંકડા મદદનીશ દ્વારા કરવામા ંઆવ ેછે. િયારે 

..ગ્રામ્ ય કક્ષાએ આ કામગીરી ગામના તલાટી કમ મરંીશ્રી મારફતે કરવામા ંઆવે છે. તાલકુા કક્ષાએ આંકડા 

મદદનીશ કામગીરીથી સતત વાકેફ રહ ેતથા આંકડાકીય કામગીરીની ગણુવતામા ંઉિરોિર સિુારો લાવી 

શકાય તેમિ મારહતી એકરીકરણ, સકંલન, પથૃ્ થકરણ, ચકાસણી ર્વગેરેમા ંઝડપ લાવી શકાય તે માટે લબન 

તાલીમ પામેલા આંકડા મદદનીશને રાિયના અથષશાસ્ ર અને આંકડાશાસ્ત્ર ર્નયામકશ્રીની કચેરી દ્વારા 

તાલીમ આપવામા આવે છે. 

❖ જિલ્ લાની આંકડાકીય રૂપરેખા :-  
ર્નયામકશ્રી, અથષશાસ્ ર અને આંકડાશાસ્ ર, ગાિંીનગરની સચુના મિુબ સમગ્ર રાિયમા ંએકસરુતા 

િળવાઈ રહ ેતે માટે જિલ્ લાની ર્વર્વિ મારહતી જેવી કે ર્વસ્ તાર અન ેવસર્ત, ભૌગોલલક સ્ થાન, આબોહવા, 

ખેતીવાડી, પશિુન, મત્ સ્ યોદ્યોગ, ખર્નિ, વીિળી, જીવનવીમો, બેકીંગ, ભાવ, વાહન વ્ યવહાર, સદેંશા 

વ્ યવહાર, નાણા ંવ્ યવસ્ થા, રોિગારી અને માનવશરકત, ર્શક્ષણ અને સાસં્ કૃર્તક બાબતો, િન્ મ-મરણ, જાહરે 

આરોગ્ ય અને તબીબી સવેાઓ, ગનુા, પોલીસ અને ન્ યાય વ્ યવસ્ થા, સહકાર, આયોિન ર્વગેરેને લગતી 

તાલકુા-જિલ્ લાની ર્વર્વિ કચેરીઓ પાસેથી મારહતી એકર્રત કરી ચકાસણી કરી જિલ્ લાની આંકડાકીય  

રૂપરેખા દર વષષની પ્રકાર્શત કરવામા ંઆવે છે. અહવેાલના વષષ દરમ્ યાન ૨૦૨૦-૨૧ની જિલ્ લા આંકડાકીય 

રૂપરેખા પ્રકાર્શત કરવામા ંઆવેલ છે. 

❖ જિલ્લાની સામાજીક આતથિક સમીક્ષા  :-  
અથષશાસ્ ર અને આંકડાશાસ્ રની કચેરી ગાિંીનગરની સચુના મિુબ દર વષષની જિલ્ લાની સામાજીક 

આર્થિક સમીક્ષા તૈયાર કરવામા ંઆવે છે. અહવેાલના વષષ દરમ્ યાન વષષ ૨૦૨૦-૨૧ની જિલ્ લાની સામાજીક 

આર્થિક સમીક્ષા પ્રકાર્શત કરવામા ંઆવેલ છે. 
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❖ વાતષિક વિીવટી અિવેાલ  :-  
જિલ્ લા પચંાયતની ર્વર્વિ શાખાઓ દ્વારા વષષ દરમ્ યાન હાથ િરાયેલ ર્વર્વિ પ્રવરૃ્તઓને સકંલલત 

કરી કાયમી િોરણે તે મારહતી િળવાઈ રહ ેતે માટે ર્વકાસ કર્મશ્નરશ્રીની કચેરી, ગાિંીનગરની સચુનાથી આ 

અહવેાલ પ્રકાર્શત કરવામા ંઆવે છે. આ અહવેાલ જિલ્ લા પચંાયતની તમામ શાખાને, જિલ્ લા પચંાયતના 

પ્રમખુ, ઉપપ્રમખુ અને ચેરમેનશ્રીઓને તેમિ રાિય કક્ષાએ અરેથી મોકલી આપવામા ંઆવે છે. અહવેાલના 

વષષ દરમ્ યાન ૨૦૨૦-૨૧નો વાર્ષિક વહીવટી અહવેાલ પ્રકાર્શત કરવામા ંઆવેલ છે. 

❖ ભાવ એકતત્રકરિ :-  

અથષશાસ્ ર અને આંકડાશાસ્ રની કચેરી ગાિંીનગર  દ્વારા, ર્નયત થયેલ જીવન િરૂરરયાતની ચીિ-

વસ્ તઓુના છુટક તથા િથ્ થાબિં ભાવો દરેક માસના પ્રથમ અને રીજા શકુ્રવારના રોિ ર્નયત થયેલી 

દુકાનેથી મેળવી ચકાસણી તથા  તલુના કરવામા ંઆવે છે. આ પ્રકારના ભાવો ર્નયામકશ્રી અથષશાસ્ ર અને 

આંકડાશાસ્ ર, ગાિંીનગરની વેબસાઇટ પર ડેટા એન્રી કરવામા ંઆવે  છે. 

❖ પ્રાદેતશક કક્ષાએ આંકડાઓની જાળવિી  :-  
        પ્રાદેર્શક આંકાડાકીય મારહતીના લાબંાગાળાના ર્વકાસના કામોની પ્રરક્રયા તથા પ્રગર્તની મારહતી 

લાબંા સમય સિુી હાથ ઉપર ઉપલબ્ િ રહ ે ત ે હતેથુી પ્રાદેર્શક કક્ષાના બિાિ આંકડાઓને ર્નયત કરેલ 

રજીસ્ ટરમા ં ર્નયામકશ્રી અથષશાસ્ ર અને આંકડાશાસ્ રની કચેરી ગાિંીનગરની સચુના મિુબ ર્નભાવવામા ં

આવે છે. 

❖ આંકડા મદદનીશશ્રીઓની બેઠક :-  
તાલકુા  કક્ષાએ તાલકુા પચંાયતોના આંકડા મદદનીશ દ્વારા આંકડાકીય કામગીરી કરવામા ંઆવ ે

છે. અરેની શાખા દ્વારા દર માસે આંકડા મદદનીશશ્રીઓની બેઠક રાખવામા ંઆવે છે. જેમા નવા કોઈ સવે 

મોિણી આવેલ હોય તો તેન ુમાગષદશષન પરુૂ પાડવામા ંઆવે છે. તેમિ  મદુ્દિી અહવેાલ, પડતર કાગળો, 

પડતર કામગીરી ર્વગેરે બાબતો પરત્ વ ેચચાષર્વચારણા સમીક્ષા કરવામા ંઆવે છે. વષષ દરર્મયાન આવી  

કુલ ૦૮ બેઠકો યોિવામા ંઆવેલ છે. 

❖ તાલકુા આંકડા મદદનીશ દફતર તપાસિીઃ- 
તાલકુા કક્ષાએ કામ કરતા આંકડા મદદનીશની કામગીરી ઉપર સતત ર્નયરંણ રાખી શકાય તે 

માટે  ર્નયત સમયાતંરે તાલકુા કક્ષાના આંકડા મદદનીશોની દફતર તપાસણી કરવામા ંઆવતી હોય છે.  
❖ “Aspirational Districts”Indicators:- 

 માન. મખુ્ય સલચવશ્રી, ગિુરાત રાજ્ય દ્વારા નીર્ત આયોગ, ભારત સરકાર દ્વારા “Aspirational 
Districts” અન્વયે ર્નયત કરેલ ર્વર્વિ ર્નદેશાકંોને આિારે રાજ્યના તમામ ૩૩ જિલ્લાઓનુ ંRanking કરી 
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જિલ્લાઓની પહરસ્સ્થતતનુ ં મોતનટહરિંગ કરવામા ં આવે છે. અથષશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર, સામાન્ય વહીવટ 
ર્વભાગ (આયોિન પ્રભાગ), ગાિંીનગર દ્વારા ર્વર્વિ ર્નયત કરેલ Indicators (ર્નદેશાકંો)ની મારહતી 
સબંરં્િત કચેરીઓ પાસેથી મેળવી રાજ્યના તમામ ૩૩ જિલ્લાઓના Rankingની કામગીરી કરવામા ંઆવે 
છે, જેને માન. મખુ્યમતં્રીશ્રીના Dashboard પર Upload કરવામા ંઆવે છે તેમિ ઉક્ત બાબતની સમીક્ષા 
તેમિ મોર્નટરરિંગ કરવામા ં આવે છે તેમિ જીલ્લા કક્ષાએ જીલ્લા આંકડા અર્િકારીશ્રીની કચેરી દ્વારા 
જિલ્લાની મારહતીના આિારે તૈયાર કરવામા ંઆવેલ Sector-wise અને Overall Rankingની ર્વગતો લગત 
શાખા/કચેરીને Indicators (ર્નદેશાકંો)મા ંયોગ્ય સિુારો થાય તે માટે િરૂરી સમીક્ષા તેમિ મોર્નટરરિંગ માટે 
મોકલવામા ંઆવે છે. 
❖ ..ગ્ામ સવલત મોિિી )તવલેિ પ્રોફાઈલ: (-  

આયોિનના નતૂન અલભગમમા ં િયારે સતંલુલત ..ગ્રામ ર્વકાસ ન્ યનુતમ િરૂરરયાત ર્વકેન્દ્ન્દ્રત 
આયોિન આદશષ ..ગ્રામ જેવા કાયષક્રમ દ્વારા ..ગ્રામ ર્વકાસ ઉપર ભાર મકુવામા ંઆવ્ યો છે, ત્ યારે પ્રત્ યેક 
ગામડાની મળુભતૂ િરૂરરયાતો સતંોષાય તે પ્રકારનુ ંઆયોિન કરવા જુદા જુદા  પ્રકારની ગામમા ંસેવાઓ 
ઉપલબ્ િ હોય તે સવલતોને આિારે આંતર માળખાકીય મળુભતુ પાયાની િરૂરરયાતોથી વલંચત ગામોની 
મારહતી આયોિનની પ્રરક્રયામા ંજુદીજુદી યોિનાઓના ઘડતર માટે ખબુ ઉપયોગી અને અસરકારક પરુવાર 
થઈ શકે. આયોિનની પ્રરક્રયામા ં જુદીજુદી યોિનાઓના અમલીકરણ અને પરરણામે ગામમા ં ઉપલબ્ િ 
સવલતોમા ં ફેરફાર થતા રહ ે છે. આ રીતે સમયાતંરે થતા ફેરફારને ઘ્ યાનમા ં લઈ જુદી જુદી સવલતો 
અંગેની અદ્યતન મારહતી તૈયાર કરી વડી કચેરીએ મોકલી આપવામા ંઆવેલ છે. 

❖ જિલ્ લા આવકના અંદાિો:- 
જિલ્ લાની ભૌગોલલક હદમા ં વષષ દરમ્ યાન ર્વર્વિ આર્થિક પ્રવરૃ્તઓ દ્વારા ઉત્ પારદત થતી 

ચીિવસ્ તઓુ અને સેવાઓના એકિ વખતની ગણતરીમા ં લેવાના નાણાકંીય મલૂ્ યને જિલ્ લાના ઘરગથ્ થુ ં

ઉત્ પાદનના અંદાિો ગણવામા ંઆવે છે.આયોિનના અલભગમને ઘ્ યાને લઈ ભારત સરકારના આયોિન પચં 

દ્વારા જિલ્ લા કક્ષાએ જિલ્લાના આવકના અંદાિો તૈયાર કરવાની કામગીરી હાથ િરેલ છે. આમ જિલ્ લાના 

આવકના અંદાિો જિલ્ લાનો આર્થિક ર્વકાસ માપવા માટેનો અગત્યનો માપદંડ છે. 

❖ ૭મી આતથિક ગિતરી:- 
`ભારત સરકાર દ્વારા આયોજીત ૭મી આર્થિક ગણતરીમા ં

પ્રાથર્મક, બાિંકામ, ઉત્પાદન, વેપાર, વીિળી, ગેસ અને પાણી, સેવાઓ વગેરે ક્ષેરોની ગણતરી કોમન 
સર્વિસ સેંટર લી. દ્વારા કરવામા ંઆવી. CSC દ્વારા કરવામા ંઆવેલ કુલ કામગીરી માથંી ૮% કામગીરીનુ ં
સપુરર્વઝન ર્વર્વિ તાલકુાના આંકડા મદદનીશશ્રીઓ દ્વારા કરવામા ંઆવ્ય.ુ જેનુ ંસકંલન અરેની શાખામાથંી 
કરવામા ંઆવ્ય.ુ 
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❖ જિલ્ લા આયોિન મડંળ  િઠેળના કામોનુ ંતનરીક્ષિ -: 
          સરકારશ્રીની સચુના મિુબ આયોિન મડંળ હઠેળની ..ગ્રાન્ ટમાથંી જે સ્ થાર્નક ર્વકાસના કામો 

કરવામા ંઆવે છે. તેવા કામોનુ ંસ્ થળ ર્નરીક્ષણ કરી તેનો ર્વર્નયમન અહવેાલ સરકારશ્રીને મોકલવામા ંઆવે 

છે.        

❖ ણબઝનેસ  રજિસ્ટર 

Business Register એ એક એવી યાદી છે જેમા ં સમગ્ર રાિયમા ં કુલ સાત (૭) Registering 

Authorities / Acts જેવી કે (૧) Companies Act, 1956 (૨) Factories Act, 1948 (૩) Shops & Commercial 

Establishment Act  (૪) Societies Registration Act  (૫) Co-operative Societies Act      (૬) Khadi & Village 

Industries Board (૭) Directorate Industries (DIC)  હઠેળ નોંિાયેલા ર્વર્વિ આર્થિક એકમોની મારહતી આંકડા 

શાખા દ્વારા એકર કરવામા ંછે. 

➢ અરેની  કચેરીના  કમષચારીઓ  દ્વારા  રૂબરૂ  મલુાકાત  ઉપરોક્ત  નોંિાયેલ  યરુ્નટોના ં નામ, સરનામુ,ં  PAN 

No/TAN. NO, કામગીરીનો  પ્રકાર/કામ  કરતા  વ્યસ્ક્તઓની  સખં્યા  ર્વગેરે  ર્વગતવાર  મારહતી  એકર  કરી  
રજીસ્ટર તૈયાર કરવામા ંઆવે છે  . 

➢ પરકના  બિા  િ  એકમોને  તેની  activity મિુબનુ ં coding રણ  આંકડાના  NIC code૨૦૦૮     પ્રમાણ ે 

કરાવવાનુ ંહોય છે . 

➢ આમ  લબઝનેસ  રજીસ્ટરનો  સમગ્ર  Data  તૈયાર  કરી  રજીસ્ટરીંગ  એિન્સીવાર  તાલકુાવાર  મારહતી  તૈયાર  

કરવામા ંઆવે છે. 

❖ લબઝનેસ રજીસ્ટરના ંઉપયોગો :-  

➢ સમગ્ર રાિય કક્ષાએથી જિલ્લા, તાલકુા તેમિ ગામ  સિુી આર્થિક નીર્તના આયોિન ઘડતર માટે  . 

➢ ચોક્કસ ર્વસ્તારમા ંનોંિાયલે િિંાકીય એકમોની પ્રોફાઇલની જાણકારી માટે  . 

➢ િિંાકીય બજારના ર્વકાસ  ક્ષમતાનુ ંપથૃક્કરણ કરવુ.ં 
➢ જિલ્લા/તાલકુા કક્ષાએ આર્થિક અને રોિગાર ર્નમાષણ માટે ઉપયોગી  . 
➢ સમગ્ર રાિય કક્ષાએથી જિલ્લા, તાલકુા તેમિ ગામ  સિુી આર્થિક નીર્તના આયોિન ઘડતરમાટે  . 

➢ ચોક્કસ ર્વસ્તારમા ંનોંિાયલે િિંાકીય એકમોની પ્રોફાઇલની જાણકારી માટે  . 

➢ િિંાકીય બજારના ર્વકાસ  ક્ષમતાનુ ંપથૃક્કરણ કરવુ.ં 
➢ જિલ્લા/તાલકુા કક્ષાએ આર્થિક અને રોિગાર ર્નમાષણ માટે ઉપયોગી  . 

 

❖ Sub State Level Consumer Price Index 
હાલમા ં કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સમગ્ર દેશ માટે કોમન CPI (..ગ્રાહક ભાવ સચૂકઆંક) દર બહાર 

પાડવામા ં અવે છે. વષષ ૨૦૧૮ થી ગિુરાત સરકાર પણ દરેક જિલ્લાનો સ્વતરં CPI તૈયાર કરવાની 
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કામગીરીની શરૂઆત કરવામા ંઆવેલ છે. જિલ્લા કક્ષાએ CPI તૈયાર કરવામા ંગિુરાત સમગ્ર દેશમા ંરીજુ 

રાજ્ય છે, CPI અંતગષત ભાવનગર જિલ્લામા ંઅલગ અલગ કુલ ૧૩ સ્થળોએથી જીવન િરૂરીયાતની કુલ 

૨૪૦ થી વધ ુચીિવસ્તઓુના ભાવ દર માસે એકર કરવામા ંઆવે છે. 

❖ CPI ના ંઉપયોગો 
▪ ભાવવદૃ્ધિની અસરો ચોક્કસાઇપવૂષક ગણી શકાય છે 

▪ વેતન િોરણમા ંફેરફાર કરવા તેમિ અન્ય લાભ ચકૂવવા માટેના ંિોરણ તરીકે ઉપયોગી છે. 

▪ ફુગાવામા ંથયેલ વિઘટ જાણી શકાય છે. 

▪ સરકારી ફી અને ચાર્જ વગેરેનુ ંિોરણ નક્કી કરવા માટે 

▪ ભાવ વિારાના ંકારણે વપરાશી ખચષમા ંથયેલ વિઘટ જાણી શકાય છે. 

❖ લોકલ બોડી એકાઉન્ટની કામગીરી:- 
            લોકલ બોડી એકાઉન્ટમા ં જિલ્લા પચંાયતનો વાર્ષિક રહસાબ, તાલકુા પચંાયતના વાર્ષિક 

રહસાબ, નગરપાલલકાના વાર્ષિક રહસાબ, તથા તમામ ..ગ્રામ પચંાયતના વાર્ષિક રહસાબો મેળવી અરેની 

શાખા દ્વારા કોડીંગ કરીન ેઓનલાઇન  GISS પોટષલમા ંડેટા એંરી કરવામા ંઆવે છે. જેના પરથી જિલ્લાની 

ર્નિાષરરત સ્થાર્નક સ્વરાજ્યની સસં્થા દ્વારા વષષ દરમ્યાન થયેલ ખચષ અને આવક એક િ જ્ગગ્યાએથી જાણી 

શકાય છે. હાલ વષષ- ૨૦૧૯-૨૦ મા ં૧૦૦% કામગીરી પણુષ કરેલ છે. તથા વષષ-૨૦૨૦-૨૧ ની કામગીરી 

હાલ પ્રગર્તમા ંછે. 

❖   આંકડા શાખાના મિકેમની માહિતી  
ક્રમ ર્વગત સવંગષ મજુંર થયેલ િગ્ યા હાલ ભરાયેલ િગ્ યા ખાલી િગ્ યા 
૧ જિલ્ લા આંકડા અર્િકારી વગષ-૧ ૧ ૧ ૦ 

૨ સશંોિન અર્િકારી  વગષ-૨ ૧ ૧ ૦ 
૩ સશંોિન મદદનીશ વગષ–૩ ૫ ૪ ૧ 
૪ આંકડા મદદનીશ વગષ-૩ ૨ ૦ ૨ 

૫ જુની. કલાકષ  વગષ–૩ ૧ ૧ ૦ 

૬ પટૃાવાળા વગષ–૪ ૧ ૧ ૦ 

 કુલ          ૧૧ ૮ ૩ 
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પ્રકરિ:-૯ 

-::સકંણલત બાળ તવકાસ યોિના(I.C.D.S.) ::- 
❖ શાખાનો પરીચય 

આ યોિના ગિુરાત સરકારના મરહલા અને બાળર્વકાસ ર્વભાગ હઠેળ રાજ્યના દરેક જિલ્લામા ંચાલતી 
યોિના છે, જિલ્લામા ં..ગ્રામ્યર્વસ્તારની આંગણવાડીઓ માન. જિલ્લા ર્વકાસ અર્િકારીશ્રી, જિલ્લા પચંાયત, 
ભાવનગરના માગષદશષન અને પ્રો..ગ્રામ ઓફીસરશ્રીના ર્નરરક્ષણ હઠેળ ચાલે છે. જેની ર્વસ્તિૃ મારહતી નીચ ે
પ્રમાણે છે. 

 

❖ ભાવનગર જીલ્લાની આંગિવાડીની સખં્યા 
▪ જિલ્લાના ..ગ્રામ્ય ર્વસ્તારના ૧૪-ઘટકની આંગણવાડીની સખં્યા- ૧૫૯૧ 

 

❖ ભાવનગર જીલ્લાની આઈ.સી.ડી.એસ. યોિનાની િગ્યાઓની માહિતી.(માચષ-૨૦૨૧ અંતતત) 
 

ક્રમ િોદ્દાનુ ંનામ 
જિલ્લા પચંાયત 

મજુંર ભરેલ ખાલી 

૧ પ્રો..ગ્ામ ઓફીસર (વગષ-૧) ૧ ૧ ૦ 

૨ ઓફીસ સતુપ્રટેન્ડન્ટ ૧ ૧ ૦ 

૩ સી.ડી.પી.ઓ. ૧૪ ૫ ૯ 

૪ મખુ્યસેતવકા ૬૭ ૫૦ ૧૭ 

૫ આંગિવાડી કાયષકર ૧૫૯૧ ૧૫૫૧ ૪૦ 

૬ આંગિવાડી તેડાગર ૧૫૮૩ ૧૪૬૭ ૧૧૬ 

 

❖ આઈ.સી.ડી.એસ. યોિનાના મખુ્ય િતેઓુ.   
▪ ૦ થી ૬ વષષની વયજુથના બાળકોના સ્વાસ્થય અને પોષણના સ્તરમા ં સિુારો કરવો બાળકોનો 

યોગ્ય શારીરરક, માનર્સક અને સામાજીક ર્વકાસ થાય તેનો પાયો નાખવો. 
▪ બાળમતૃ્યદુર, માતામતૃ્યદુર, કુપોષણ, બીમારીના પ્રમાણમા ંઘટાડો કરવો. 
▪ પોષણ અને આરોગ્ય ર્વષયક યોગ્ય ર્શક્ષણ દ્વારા બાળકોના સામાન્ય આરોગ્ય અને પોષણ સબિંી 

િરૂરીયાત ર્વશે માતાની સમિમા ંવિારો કરવો. 
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▪ બાળકોના ર્વકાસના પ્રોત્સાહન માટે ર્વર્વિ સબરં્િત ર્વભાગો વચ્ચે ર્નતીઓન ુઅસરકારક સકંલન 
અને અમલીકરણ. 

❖ શાખાની સપંકષ માહિતી 
 

શાખા :- આઈ.સી.ડી.એસ.શાખા, જિલ્લા પચંાયત કચેરી, ભાવનગર. 

શાખાના વડા :- જીલ્લા પ્રો..ગ્ામ ઓફીસર 

સરનામુ ં :- જિલ્લા પચંાયત કચેરી, મોતીબાગ પાસે, ભાવનગર. 

ટેલીફોન નબંર :- 
કચેરી: (૦૨૭૮) ૨૪૩૯૯૫૧-૫૫ (એક્ષટેન્શન ન.ં ૧૧૦) 
ફેકસ: (૦૨૭૮) ૨૪૩૦૨૯૫ 

 

❖ આઇ.સી.ડી.એસ. યોિનાના ંલાભાથીઓ  
➢ ૬-માસ થી ૬-વષષના બાળકો (૧ પેકેટ – પ૦૦ ..ગ્ામ) 

૬-માસ થી ૩-વષષના સામાન્ય બાળકોને દર માસે બાલશરકત કુલ ૭-પેકેટ આપવામા ં આવે છે. િયારે 
કુપોર્ષત બાળકોને દરમાસે બાલશરકતના કુલ ૧૦-પેકેટ આપવામા ંઆવે છે. 
૩-વષષ થી ૬-વષષના બાળકોને આંગણવાડી કેન્દ્ર પર સવારે તથા બપોરે પરુક પોષણ આપવામા આવે છે. 
તેમિ અર્ત કુપોર્ષત બાળકોને ૪-પેકેટ બાલશરકત અલગથી આપવામા ંઆવે છે. આ ઉપરાતં આંગણવાડી 
કેન્દ્રમા ં દરરોિ નાસ્તાના મેન ુ પ્રમાણે અલગ-અલગ ગરમ નાસ્તો અને અઠવારડયામા ં ૨-વખત ફળ 
આપવામા ં આવે છે અને પવુષ પ્રાથર્મક ર્શક્ષણ પણ આપવામા ં આવે છે. હાલ કોર્વડ-૧૯ ને લીિ ે
આંગણવાડીના ૩ થી ૬ વષષના લાભાથી બાળકોને એક કીલો સખુડી આપવામા ંઆવે છે. 

➢ સગષભા અને ધાત્રી માતાઓ (૧ પેકેટ – ૧૦૦૦ ..ગ્ામ) 
સગષભા અને િારી માતાઓને દરમાસે માતશૃરકત પેકેટ–૪ અને ૧-રક...ગ્રા સત્વમીઠુ તેમિ આરોગ્ય પોષણ 
ર્શક્ષણ આપવામા ંઆવે છે. 

➢ હકશોરીઓ (૧ પેકેટ – ૧૦૦૦ ..ગ્ામ) 
રકશોરી શરકત(SAG) યોિના હઠેળ ૧૧-વષષ થી ૧૪-વષષની શાળાએ ન િતી રકશોરીઓને, તેમિ રકશોરી 
શરકત(PURNA) યોિના હઠેળ ૧૫-વષષ થી ૧૮-વષષની રકશોરીઓને આંગણવાડી કેન્દ્રો દ્વારા આરોગ્ય 
ર્વષયક સેવાઓ, માતતૃ્વ, બાળઉછેર, અંગત સ્વચ્છતા અને વ્યાવસાર્યક ક્ષમતાઓના ર્વકાસલક્ષી માગષદશષન 
અને તાલીમ આપવામા ંઆવે છે. તેમિ દરમાસે પણૂાષશરકત ૪-પેકેટ આપવામા ંઆવે છે. 
 

❖ પોષિ અણભયાન 

માન. પ્રિાનમરંીશ્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા તા. ૮ માચષ ૨૦૧૮ના રોિ જુનજુન,ુ  રાિસ્થાન ખાતેથી શરૂઆત 
કરવામા ં આવેલ હતી, જે અંતગષત નેશનલ ન્યરુીશન ર્મશન (N.N.M.) આગામી રણ વષષ દરર્મયાન 
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(સ્ટંટીંગ) ઉમરના પ્રમાણમા ં ઓછી ઊંચાઈ, (અંડરન્યરુીશન) ઉમરના પ્રમાણમા ં ઓછુ ં વિન અને  

(એનેર્મયા) પાડુંરોગનુ ં યવુાનો, મરહલાઓ, રકશોરીઓ અને િન્મસમયે ઓછુ વિન િરાવતા ં બાળકોના 
દરમા ંક્રમશ ૨%, ૨%, ૩% અને દર વષે ૨% ના દરે ઘટાડો કરવાના લક્ષયાકં/હતેથુી કાયષરત છે. ગિુરાત 
રાજ્ય ખાતે તા. ૦૩/૦૭/૨૦૧૮ના રોિ માન. મખુ્યમરંીશ્રી ર્વિયભાઇ રૂપાણી દ્વારા મહાત્મા મરંદર, 

ગાિંીનગર ખાતેથી પોષણ અલભયાનની શરૂઆત કરવામા ં આવી હતી. આ પોષણ અલભયાન (નેશનલ 
ન્યરુીશન ર્મશન) હઠેળ િન-આંદોલન સ્વરૂપે જિલ્લા કક્ષાના તમામ ર્વભાગોમા ંસયંકુ્ત પ્રયાસ અને સક્રીય 
સહયોગ અને ભાગીદારી દ્વારા ..ગ્રામ્ય સ્તરે પોષણ અને આરોગ્ય અંગેનો સદેંશો િન િન સિુી પહોંચે તે 
સરુ્નર્િત કરવાનો ધ્યેય રાખવામા ંઆવેલ છે, જેમા ંમાતા તદુંરસ્ત રહ ેઅને બાળ તદુંરસ્ત રહ ેતે માટેના 
ર્વષયો નક્કી કરવામા ંઆવેલ છે. 

 પવુષ પ્રસરુ્ત સભંાળ  
 શ્રેષ્ઠ સ્તનપાન (િન્મના ૧-કલાકમા ંસ્તનપાન અને ૬-માસ માટે ફક્ત સ્તનપાન) 

 ઉપરી આહારની શરૂઆત ૬-માસ પણૂષ થતા  
 એનીર્મયાનુ ંપ્રમાણ ઘટાડવુ ં
 બાળકના ર્નયર્મત વિન દ્વારા ગ્રોથ મોનીટરીંગ  
 રકશોરીઓના ર્શક્ષણ, પોષણ અને યોગ્ય લગ્નની ઉંમર બાબત  
 હાઇજીન અને સેર્નટેશન  
 યોગ્ય અને તદુંરસ્ત આહાર-ફૂડ ફોટીફીકેશન  

 

❖ ગિુરાત પોષિ અણભયાન ૨૦૨૦-૨૨ 

“ગિુરાત પોષણ અલભયાન ૨૦૨૦-૨૨” અંતગષત ICDS-CAS  મિુબ ભાવનગર જિલ્લામા ં અર્ત ઓછા 
વિનવાળા અને SAM(Sever Acute Malnutrition) બાળકો કુલ ૨૯૪૭ છે, તેમના પર ખાસ ધ્યાન આપી 
તેમના પોષણ સ્તરમા ં ઝડપથી સિુાર આવે તે માટે સમાિ અને સરકારના સરહયારા પ્રયાસથી બાળક 
સપુોર્ષત બનાવવા પ્રયત્ન થાય તે માટે અર્ત કુપોર્ષત બાળક દીઠ એકએક પાલકવાલીનુ ં જે આયોિન 
કરેલ છે તેમને માગષદશષન મળી રહ ેતેમિ પ્રોત્સાહન આપવાના હતેસુર પાલકવાલી પસુ્સ્તકા છપાવેલ છે. 
વધમુા ંદરેક પાલકવાલી દીઠ પાલકવાલીની ઓળખ િરાવતા ૩૦૦૦ તેમિ બેઇઝ બનાવી, પાલકવાલીન ે
મહાનભુાવોના હસ્તે સમ્માર્નત કરવામા ં આવેલ છે. હાલ જુન ૨૦૨૧ અંર્તત અર્ત-કુપોર્ષત બાળકોના 
સ્વાસ્થ્યમા ંસિુારો લાવતા માર ૪૬૮ જેટલા બાળકો રેડ ઝોનમા ંછે. અર્ત કુપોર્ષત બાળક દીઠ એક-એક 
પાલકવાલીનુ ં જે આયોિન કરેલ છે તેમા ંપાલકવાલીન ૂ ં મખુ્ય યોગદાન દરેક કુપોર્ષત બાળક ને સપંણુષ 
તદુંરસ્ત બનાવવાનુ ંરહશેે. 
 
 
 



33 
 

ગિુરાત પોષિ અણભયાન ::૨૦૨૦-૨૦૨૨ ના તસધધ કરવાના લક્ષયાકં : 

ક્રમ ર્વગત 

૧ આંગણવાડીના તમામ ઓછા વિનવાળા બાળકોને સામાન્ય વિનમા ંલાવવા. 
૨ Severely Acute Malnourished (SAM) બાળકો મકુ્ત આંગણવાડી બનાવવી. 
૩ Moderately Acute Malnourished (MAM) બાળકો મકુ્ત આંગણવાડી બનાવવી. 
૪ રકશોરીઓમા ંએનીમીયાના પ્રમાણમા ંવાર્ષિક ૬% નો ઘટાડો 
૫ અર્ત ગભંીર એનીમીક સગભાષઓનુ ંપ્રમાણ શનુ્ય કરવુ.ં 
૬ િન્મ સમયે ઓછા વિનવાળા બાળકોના ંપ્રમાણમા ંવાર્ષિક ૩% નો ઘટાડો 

ઉક્ત તમામ લક્ષયાકંની કરેલ ર્સધ્િી સરુ્નર્િત કરવાની કામગીરી ગિુરાત પોષણ અલભયાન -૨૦૨૦-૨૨ 
મોર્નટરીંગ અને રીવ્ય ુમીટીંગમા ંકરવામા ંઆવે છે. 

" ગિુરાત પોષિ અણભયાન -૨૦૨૦-૨૨" કાયષક્રમમા ંકરેલ સાપ્તાહિક ઉિવિી: 

          માન.મખુ્યમરંીશ્રીના વરદ હસ્તે તા.૨૩/૦૧/૨૦૨૦ ના રોિ દાહોદ ખાતે "ગિુરાત પોષણ 
અલભયાન -૨૦૨૦-૨૨" નો શભુારંભ કરેલ. 
         ગિુરાત પોષણ અલભયાન ૨૦૨૦-૨૨ અંતગષત તારીખ ૨૫ થી ૨૯ જાન્યઆુરી ૨૦૨૦ દરર્મયાન 
..ગ્રામકક્ષાએ આંગણવાડી કેંદ્રોમા ં િનજાગરૃ્ત અને વાતાવરણ ર્નમાષણના કાયષક્રમોનુ ંઆયોિન કરેલ.  
         ગિુરાત પોષણ અલભયાન -૨૦૨૦-૨૨ કાયષક્રમમા ંિન ભાગીદારીમા ંવિારો થાય તે માટે સમગ્ર 
રાજ્યમા ં જિલ્લા પચંાયત શીટ દીઠ તેમિ નગરપાલલકા દીઠ એક અન ેમહાનગરપાલલકામા ં ર્વિાનસભા 
સીટ દીઠ એક પોષણલક્ષી િનજાગરૃ્ત કાયષક્રમનુ ંઆયોિન ૩૦/૦૧/૨૦૨૦ થી ૦૧/૦૨/૨૦૨૦ દરર્મયાન 
કરેલ છે. જે મિુબ ભાવનગર જિલ્લામા ંજિલ્લા પચંાયત શીટ દીઠ  ૪૦ તેમિ નગરપાલલકા સીટ દીઠ  ૬ 
એમ કુલ ૪૬ કાયષક્રમ ભાવનગર જિલ્લા ..ગ્રામ્યમા ંઉિવવામા ંઆવેલ. 

  ઉપરોક્ત કાયષક્રમોમા ં  જે-તે ર્વસ્તારના આંગણવાડી કાયષકર, આંગણવાડી તેડાગર ,ANM, આશા 
વકષર, પાલકવાલી તથા અન્ય જાહરેિનતાની ભાગીદારી સાથે જિલ્લામા ં કુલ ૩૧૧૬૦ ની બહોળી સખં્યા 
સાથે ગિુરાત પોષણ અલભયાન -૨૦૨૦-૨૨ ની ઉિવણી કરવામા ંઆવેલ.  

❖ પોષિ વાહટકા 
         આ કાયષક્રમનો ઉદે્દશ આંગણવાડીના બાળકો માટે કુપોષણ ઘટાડવા અને સરકાર દ્વારા પરુી 
પાડવામા ંઆવેલ T.H.R.(Take Home Ration) ર્વતરણ સાથે આંગણવાડીમા ંિ ર્વકસાવેલ વકૃ્ષોના ફળો દ્વારા 
પોષણ પરુૂ પાડવાનો છે. આ સાથે ઉલ્લેલખત માપદંડ મિુબ યોગ્ય આંગણવાડી કેન્દ્રોથી શરૂઆત કરવામા ં
આવેલ, જેના માટે મરહલા અને બાળ ર્વકાસ ર્વભાગ, મનરેગા યોિના (જિલ્લા ..ગ્રામ ર્વકાસ એિન્સી), 
ગિુરાત લાઇવલીહુડ પ્રમોશન કંપની (જી.એલ.પી.સી.) અને ફોરેસ્ટ ર્વભાગના એકબીજા સાથેના સઘન 
સકંલન અને સહયોગથી ભાવનગર જિલ્લાના ૧૬૧-આંગણવાડી કેંદ્રો કે જ્યા ં પોતાનુ ં મકાન, કમ્પાઉન્ડ 



34 
 

વોલ, પાણીની સરુ્વિા અને પોષણ-વારટકા (ન્યરુી-ગાડષન) બનાવવા માટે િમીન ઉપલબ્િ હોય તેવા 
આંગણવાડી કેંદ્રોમા ંપોષક ફળના વકૃ્ષો જેમ કે અિમાપાન, સરગવો, લીંબડો, લીંબ,ુ િમરૂખ, ચીકુ, પપૈયા, 
જંાબ ુ ઉછેરવામા ં આવશે. કામગીરીમા ં ઉપરોક્ત ર્વભાગોએ સયંકુ્ત ર્વભાગોએ સયંકુ્ત ભરુ્મકા અને 
િવાબદારી ર્નભાવવાની રહશેે. 

❖ પવુષ પ્રાથતમક તશક્ષિ 

▪ ૩ થી ૬ વષષના બાળકોને આંગણવાડી કેન્દ્રમા ંર્વર્વિ પ્રવરૃ્િઓ દ્વારા પવુષ પ્રાથર્મક ર્શક્ષણ આપવામા ંઆવે 
છે. દરેક મરહનાની અલગ-અલગ થીમ નકકી કરવામા ંઆવેલ છે, જે થીમ મિુબ બાળકોને પવુષ પ્રાથર્મક 
ર્શક્ષણ આપવામા ંઆવે છે. 

▪ મમતા રદવસની ઉિવણી અને સપંણુષ રસીકરણ નક્કી થયેલ બિુવારે આંગણવાડીમા ંઆરોગ્ય ર્વભાગ સાથે 
સહયોગથી કરવામા ંઆવ ેછે . 

❖ દુધ સજંીવની યોિના 
આઇ.સી.ડી.એસ. શાખા,  જિલ્લા પચંાયત ભાવનગર હઠેળના ર્વકાસશીલ તાલકુો ઘોઘાના ૬-માસ થી ૫-
વષષ સિુીના બાળકોને અઠવારડયામા ં પ-રદવસ ૧૦૦-મી.લી. તથા સગભાષ અને િારી માતાઓને 
અઠવારડયામા ં બે વખત ૨૦૦-મી.લી. ફલેવરવાળંુ દુિ આપવામા ં આવે છે. વષષ: ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન 
કોરોના સકં્રમણને કારણે સરકારશ્રીના આદેશ મિુબ જિલ્લાના ઘોઘા તાલકુાની ૯૯-આંગણવાડીઓના ૬-
માસથી ૩-વષષના બાળકોને, ૩-વષષથી ૬-વષષના બાળકોને તથા સગભાષ અને િારી માતા ઓને આ યોિના 
હઠેળ લાભ આપવામા ંઆવેલ નથી. 
❖ પ્રધાનમતં્રી માત ૃવદંના યોિના 

▪ આ યોિના જાન્યઆુરી-૨૦૧૭ થી અમલમા ંઆવલે છે. જે અંતગષત પ્રથમ સગભાષવસ્થા અને જીર્વત બાળ 
િન્મ સમયે લાભાથી મરહલા પ્રસરુ્ત પવેૂ અને પ્રસરુ્ત બાદ પરુતા પ્રમાણમા ં આરામ અને પોતાના 
સ્વાસ્થ્યની કાળજી લઇ શકે તે માટે તેની રોિગારીના નકુશાનન ુ રોકડ સહાયના સ્વરૂપે માતાને રણ 
હપ્તામા ં રૂI. ૫૦૦૦/- ની સહાય આપવામા ં આવે છે. જિલ્લામા ં વષષ:-૨૦૨૦-૨૧ (એર્પ્રલ-૨૦૨૦ થી 
જુલાઈ-૨૦૨૦ સિુી) મા ં૨૩૭૭ લાભાથીઓને સહાય આપવામા ંઆવેલ છે. 
▪ નોંિ:- સહાયની રકમ સગભાષ માતાના બેંક એકાઉન્ટમા ંઓનલાઇનથી (D.B.T.) પિર્તથી સરકારશ્રી દ્વારા 
િમા કરવામા ંઆવે છે. ઉકત યોિના તા.૦૧/૦૮/૨૦૨૦ થી આરોગ્ય ર્વભાગમા ંતબદીલ કરવામા ંઆવેલ 
છે. 
❖ આધાર યોિના 

▪ આઇ.સી.ડી.એસ.ના લાભાથીઓ જેવા કે ૦ થી ૫-વષષના બાળકો, રકશોરીઓ તથા સગભાષ બહનેો અને િારી 
માતાઓને પ્રાથર્મકતા આપી તે તમામ લાભાથીઓની આિારનોંિણી તથા હાલમા ંતેઓની પાસ ેઉપલબ્િ 
આિાર-કાડષમા ંઆિાર-સિુારા અંગેની કામગીરી આિાર યોિના અંતગષત કરવામા ંઆવે છે અને તેઓના 
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આિાર િનરેટ થયા બાદ આઇ.સી.ડી.એસ.ના લાભાથીઓ તરીકે તેમના આિાર-સીડીંગની કામગીરી પણ 
કરવામા ં આવે છે. વધમુા ં તમામ જાહરે-િનતા માટે પણ આિારનોંિણી તથા હાલમા ં તેઓની પાસ ે
ઉપલબ્િ આિાર-કાડષમા ંઆિાર-સિુારા અંગેની કામગીરી આિાર યોિના હઠેળ કરવામા ંઆવે છે. 
▪ આિાર યોિનામા ંઆિાર-નોંિણીની કામગીરી અથે દરેક ઘટકકક્ષાએ આિાર-કીટ ફાળવવામા ંઆવલે છે.  
❖ આંગિવાડી વકષરને તવતરિ કરેલ સ્માટષફોનમા ં ICDS-CAS ના સ્થાને પોષિ ટે્રકર 

એપ્લીકેશન (Poshan Tracker Application) 
▪ આઇ.સી.ડી.એસ. લાભાથીઓ જેવા કે ૦ થી ૫-વષષના બાળકો, રકશોરીઓ તથા સગભાષ બહનેો અને િારી 

માતાઓને એક મચં પર લાવી તેમની િરૂરીયાતો મિુબ આઇ.સી.ડી.એસ. સેવાઓ ગણુવિાયકુ્ત પરુી 
પાડવાના હતેસુર મોનીટરીંગના ભાગરૂપે મરહલા અને બાળ ર્વકાસ, ભારત સરકાર દ્વારા ભાવનગર 
જિલ્લાના ..ગ્રામ્ય ર્વસ્તારના ૧-પ્રો..ગ્રામ ઓફીસર, ૧૪-બાળ-ર્વકાસ યોિના અર્િકારીઓ, ૬૪-
મખુ્યસેર્વકાઓ અને ૧૫૯૧-આંગણવાડી કાયષકર તેમિ “ નેશનલ ન્યરુીશન ર્મશન” અંતગષત ૧-રડન્દ્સ્રક્ટ 
કોડીનેટર અને ૧૪-બ્લોક કોડીનેટરને ICDS-CAS ટેકનોલોજીથી સજ્ગિ સ્માટષફોનનુ ં ર્વતરણ કરેલ છે. જેમા ં
૨-વષષના ંઅંતે હાલ ICDS-CAS ના બદલે Poshan Tracker એપ્લીકેશન ઇન્સ્ટોલ કરવામા ંઆવેલ છે. 

▪ હાલ પોષણ અલભયાન અંતગષત રાજ્ય કક્ષાએથી ICDS-CAS APPLICATION ના બદલે POSHAN TRACKER 

APPLICATION ઇન્સ્ટોલ કરવામા ંઆવેલ છે. જેમા ંહાલ તમામ આંગણવાડી કેન્દ્રોના લાભાથીઓ, આંગણવાડી 
કેન્દ્રોની માળખાકીય સરુ્વિાઓ, બાળકોના વિન-ઊંચાઈ તથા ટી.એચ.આર. (Take Home Ration) ર્વતરણ 
અંગેની એન્રીની કામગીરી શરૂ છે. 

❖ માતા યશોદા એવોડષ  
ગિુરાત સરકારે સને–ર૦૦૭ થી માતાયશોદા પરુસ્કાર આપવાની યોિના શરૂ કરી છે. કાયષકર/તેડાગરના 
સન્માન માટેની આ યોિના બનાવનાર ગિુરાત દેશન ુ પ્રથમ રાિય છે જેમા ં નીચે મિુબ પરુસ્કાર 
આપવામા ંઆવે છે. 

1) રાિયકક્ષાએ સૌથી શ્રેષ્ઠ આંગણવાડી કાયષકરબહનેને રૂI.પ૧,૦૦૦/– તથા તડેાગર બહનેને રૂI.૩૧,૦૦૦/– ન ુ
રોકડ ઈનામ અપાય છે. 

2) જિલ્લાકક્ષાએ સૌથી શ્રેષ્ઠ આંગણવાડી કાયષકર બહનેને રૂI.૩૧,૦૦૦/– તથા તેડાગર બહનેને રૂI.ર૧,૦૦૦/– 

ન ુરોકડ ઈનામ અપાય છે. 
3) તાલકુાકક્ષાએ સૌથી શ્રેષ્ઠ આંગણવાડી કાયષકર બહનેને રૂI.ર૧,૦૦૦/–તથા તેડાગર બહનેને રૂI.૧૧,૦૦૦/– 

ન ુરોકડ ઈનામ અપાય છે. 
4) આ કાયષક્રમમા ં વષષ–ર૦૧૯/૨૦ માટે જિલ્લાકક્ષાએ ૧-આંગણવાડી કાયષકર/૧-તેડાગર, ઘટકકક્ષાએ ૧૪-

આંગણવાડી કાયષકર/૧૪-તેડાગર અને નગરપાલલકાકક્ષાએ ૦૩-આંગણવાડી કાયષકર/૦૩-તેડાગર મળી કુલ 
૩૬-આંગણવાડી કાયષકર/તેડાગરનો એવોડષ માટે સમાવેશ કરવામા ંઆવેલ છે. 
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પ્રકરિ:-૧૦ 

-::સમાિ કલ્યાિ શાખા::- 

સામાજીક ન્યાય અર્િકારીતા ર્વભાગ ગિુરાત રાિયમા ં અનસુલુચત જાર્તઓના ઉત્કષષ શૈક્ષલણક,  

આરોગ્યલક્ષી યોિનાઓ તેમિ તેમના રહઠેાણ માટે ડો. આંબેડકર આવાસ યોિનાઓ તેમિ અનસુલુચત 

જાર્તના બાળકોને રહવેા તથા િમવાની સગવડ મળી રહ ે તે માટે ૪ છારાલયોની વીના મલુ્યે સગવડ 

આપવામા ંઆવે છે.આ તમામ યોિનાઓની જાણકારી િરૂરતમદં અને લક્ષીત લાભાથીઓ સિુી પહોંચે તેનો 

બહોળો પ્રચાર/પ્રસાર થાય તે માટે વહીવટી તરંનુ ંસરકાર દ્વારા માળખુ ંગોઠવવામા ંઆવેલ છે.   

❖ સમાિ કલ્યાિ શાખાનુ ંમિકેમ 

ક્રમ સવંગષનુ ંનામ ૨૦૨૦-૨૧ 

મજુંર થયેલ િગ્યા ભરાયેલ િગ્યા 

૧ જિલ્લા સમાિ કલ્યાણ અર્િકારી ૧ ૧ 

૨ જિલ્લા સમાિ કલ્યાણ ર્નરીક્ષક ૧ ૧ 

૩ આંકડા મદદનીશ ૧ ૧ 

૪ જુનીયર કલાકષ  ૩ ૧ 

૫ પટૃાવાળા ૧ ૧ 

૬ ડ્રાઇવર ૧ ૦ 

 કુલ - ૮ ૫ 

સમાિ કલ્યાણ ખાતા દ્વારા પછાત વગષના લોકો ખાસ કરીને અનસુલુચત જાર્તના ંસવાાંગી ઉત્કષષ માટે 

ર્વર્વિ યોિનાઓનો અમલ કરવામા ંઆવે છે. આ શાખા દ્વારા પછાત વગષના શૈક્ષલણક આર્થિક ઉત્કષષ તથા 

ગહૃ ર્નમાષણ અને આરોગ્યને લગતી ર્વર્વિ યોિનાઓનો અમલ કરવામા ંઆવે છે. 

❖ સને ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન મળેલ ..ગ્રાન્ટ તથા તેની સામે થયેલ ખચષની ર્વગતો નીચે મિુબ છે    . 
 ( રકમ રૂર્પયા લાખમા ં)  

ક્રમ ર્વગત મળેલ ..ગ્રાન્ટ ખચષ ર્સધ્ધ્િ ટકામા ં

૧ ૨૨૨૫ અન.ુ જાર્ત ૫૪૨.૧૬ ૫૨૬.૭૩ ૯૭.૧૫ 
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❖ યોિનાવાર થયેલ કામગીરીની તવગત નીચે મિુબ છે. 
( ૧ ) શૈક્ષણિક યોિનાઓ– 

આ યોિનામા ંર્શષ્યવરૃ્ત, ગણવેશ તેમિ સાયકલ યોિનાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ યોિના માટે મળેલ 

..ગ્રાન્ટ રૂર્પયા ૩૨૭.૫૪ લાખ સામ ે ૩૧૨.૩૩ લાખનો ખચષ કરી ૧૮,૮૩૧ ર્વિાથીઓન ે આ યોિનામા ં

આવરી લેવામા ંઆવેલ છે. 

( ૨ ) ડો. આંબેડકર આવાસ યોિના– 

આ યોિનામા ં રૂ.૧૫૪ લાખની ..ગ્રાન્ટ મળેલ અને ખચષ રૂ. ૧૫૩.૮૫ લાખનો ખચષ કરી અને કુલ ૩૬૬ 

લાભાથીઓને  લાભ આપવામા ંઆવેલ છે. 

( ૩ ) કંુવરબાઇનુ ંમામેરૂ  -  

આ યોિનામા ંઅનસુલુચત જાર્તઓના વ્યરકતના લગ્નપ્રસગેં સહાય આપવાની યોિના છે. આ યોિનામા ં

મળેલ ..ગ્રાન્ટ રૂ.૧૩.૩૦ લાખની સામે રૂ.૧૩.૩૦ લાખનો ખચષ કરેલ અને ૧૩૩ કન્યાઓને લાભ આપેલ છે. 

( ૪ )  સત્યવાદી રાજા િરીશચદં્ર મરિોિર સિાય યોિના-  

આ યોિનામા ં ..ગ્રામ્ય ર્વસ્તારમા ં રેહતા અન.ુજાર્તના લાભાથીઓ કે જેઓની વાર્ષિક આવક રૂ.૧,૨૦,૦૦૦ 

કરતા ઓછી હોય તેઓને મરણ પ્રસગંે અંત્યેષ્ટી, કમષકાડંની સહાય પેટે રૂ. ૫૦૦૦ સહાય આપવામા ંઆવે છે. 

આ યોિનામા ંમળેલ ..ગ્રાન્ટ રૂ. ૭.૫૦ લાખની સામે રૂ. ૭.૫૦ લાખનો ખચષ કરેલ અન ે૧૫૦ લાભાથીઓને 

લાભ આપેલ છે.  

( ૫ ) ..ગ્ાન્ટ ઇન એઇડ છાત્રાલય અનદુાન સિાય– 

સદર યોિના હઠેળ વષષ દરમ્યાન મળેલ ..ગ્રાન્ટ ૭.૯૮ લાખની સામે ૭.૯૧ લાખનો  ખચષ કરી ૪( ચાર ) 

સસં્થાને આવરી લેવામા ંઆવેલ છે. 

( ૬)   સરસ્વતી સાધના યોિના અંતગષત સાયકલ સિાય યોિના -  

આ યોિના અંતગષત િોરણ -૯ મા ંઅભ્યાસ કરતી અન.ુજાર્તની કન્યાઓને આવક મયાષદા ધ્યાને લીિા 

સવાય સાયકલની સહાય આપવમા ંઆવે છે. જે  અંતગષત વષષ: ૨૦૨૦-૨૧ મા ં૩૩૯ કન્યાઓને સાયકલોનુ ં

ર્વતરણ કરવામા ંઆવેલ. 

❖ શાખાની સપંકષ  માહિતી 
 

શાખાર્િકારીશ્રીનુ ં નામ  હોદ્દો મોબાઈલ નબંર 

શ્રીઆર.ડી.પરમાર  જીલ્લા સમાિ કલ્યાણ અર્િકારી ૦૨૭૮-૨૫૧૬૭૬૬ 
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પ્રકરણ–૧૧ 
-::પશપુાલન શાખા ::- 

જિલ્ લા પચંાયત હઠેળ હાલમા ં૨૮ પશ ુદવાખાનાઓ અને ૧૯ પ્રાથર્મક પશ ુસારવાર કેન્ દ્ર સરહત કુલ ૪૭ 
પશ ુસારવાર સસં્થાઓ કાયષરત છે .જેમા ં જિલ્લાના પશપુાલકોને પશસુારવાર, રસીકરણ, કૃર્રમ બીિદાન, 
ખસીકરણ, કૃર્મનાશક દવા પીવડાવવા જેવી સવેાઓ આપવામા ં આવે છે .આ ઉપરાતં ..ગ્રામ્ ય કક્ષાએ 
પશપુાલકો સાથે ર્શબીરો, રારી સભા યોજી અને પશ ુપ્રદશષનો રફલ્ મ શો જેવી ર્વસ્ તરણની  કામગીરી દ્વારા 
પશપુાલન અને પશસુવંિષનની કામગીરી હાથ િરવામા ંઆવે છે. 

• પશપુાલન શાખાનુ ંમિકેમ : 

ક્રમ સવંગષનુ ંનામ િોદો 
વષષ:- ૨૦૨૦-૨૧ 

મજુંર થયેલ િગ્ યા ભરાયેલ િગ્ યા 
૧ ૨ ૩ ૪ 

૧ નાયબ પશપુાલન ર્નયામક ૧ ૦ 

૨ મદદનીશ પશપુાલન ર્નયામક ૧ ૦ 

૩ વેટરનરી ઓફીસર ૨૮ ૧૦ 

૪ ર્સર્નયર એકા.કલાકષ  ૧ ૦ 

૫ ર્સર્નયર કલાકષ (વહીવટી) ૧ ૦ 

૬ પશિુન ર્નરરક્ષક  ૧૯ ૦૮ 

૭ જુનીયર કલાકષ  ૨ ૧ 

૮ ડ્રાઈવર ૧ ૦ 

 કુલઃ- ૫૪ ૧૯ 

❖ પશ ુસારવાર સસં્થાઓની કામગીરી  
(૧) માદંા જાનવરોને મખુ્યમરંી ર્ન:શલુ્ક સારવાર યોિના અંતગષત ફ્રી(મફત) સારવાર કરવામા ંઆવ ેછે. 
(૨) પશઓુમા ં કોઈ પણ જાતનો ચેપી રોગચાળો ફેલાય નરહિં અને પશ ુ જાનહાર્ન થાય નરહિં તે માટે 
પશઓુમા ંરસીકરણ કરવામા ંઆવે છે. 
(૩) પશપુાલકોને સારી ઓલાદના પશઓુ મળી રહ ેતે માટે કૃર્રમ બીિદાન કરવામા ંઆવે છે 
(૪) પશઓુના િટીલ રોગોની સારવાર માટે પશઓુના લોહી, પેશાબ તથા અન્ ય નમનુાઓ એકર કરી 
પરીક્ષણ કરવામા ં આવે છે જેથી પશઓુના િટીલ રોગોનુ ંર્નરાકરણ કરી શકાય છે અને મતૃ્ યનુા મખુમાથંી 
બચાવી શકાય છે. 
(૫) પશઓુના આરોગ્ યની કાળજી માટે ર્વના મલુ્ યે પશરુોગ ર્નદાન સારવાર કેમ્પનુ ં  આયોિન કરી 
ઓપરેશન તથા સારવાર  કરવામા ંઆવે છે. 
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(૬) પશપુાલકોને ખાતાની ર્વર્વિ યોિનાઓ જેવી કે પશઉુત્પાદકતા વ્રદુ્ધિ ર્શલબર દ્રારા પશસુારવાર 
વગેરેની જાણકારી આપવામા ંઆવે છે. 
(૭) પશપુાલકો સારી ઓલાદના વધ ુદુિ ઉત્પાદન આપતા પશઓુ રાખવા પે્રરાય એ માટે દુિ ઉત્પાદન         
હરીફાઈનુ ં આયોિન કરવામા ં આવે છે. આ યોિના અન્ વયે સરકારશ્રીના દ્વારા ઈનામ તથા પ્રમાણપર 
આપવામા ંઆવે છે. 
(૮) પશપુાલકોના વાછરડાઓને આધરુ્નક પઘ્ િર્તથી ખસીકરણ કરી આપવામા ંઆવે છે. જેથી વાછરડાઓને 
મેગટવનુ્ ડ (જીવાતં િખમ)થી બચાવી શકાય છે તથા નબળી ગણુવતાવાળી ઓલાદનુ ં ર્વસ્ તરણ અટકાવી 
શકાય. 
(૯) દરેક તાલકુા દીઠ ૧ તાલકુા પશપુાલન ર્શબીર મિુબ ૧૦ તાલકુા પશપુાલન ર્શબીર તેમિ ૨ જિલ્લા 
પશપુાલન ર્શબીર દ્વારા પશપુાલકોને પશપુાલન ખાતાની સહકારી યોિનાઓ ર્વશે તેમિ પશ ુ પોષણ 
પશરુોગ, પશ ુસવંિષન જેવી ર્વસ્તતૃ વૈજ્ઞાર્નક માહીતી પરુી પાડવામા ંઆવે છે.  
❖ સિાયકારી યોિનાઓ 

(૧) િનરલ કેટેગરી જાતતના પશપુાલકોને તવધતુ સચંાણલત ચાફકટર માટે સિાય : ભાવનગર જિલ્ લા 
પચંાયતના પશપુાલન શાખા ધ્વારા કોઈ પણ જાર્તના પશપુાલકોને આઇ ખેડુત પોટષલ પર અર્િકારીશ્રીન ે
અરજી કરવાથી ર્વધતુ સચંાલલત ચાફકટર ખરીદી પરના ખચષના ૭૫ ટકા સહાય અથવા મહતમ રૂા. 
૧૮૦૦૦/-ની મયાષદામા ં સહાય ચકુવવામા ં આવે છે.વષષ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન સદરહુ યોિના હઠેળ 
જિલ્ લાના ૮૨ ર્વધતુ સચંાલલત ચાફકટર માટેના લક્ષયાકં સામે ૭૫ ટકા ર્સઘ્ િ થયેલ છે. 
(૨) અનસુણુચત જાતતના પશપુાલકોને તવધતુ સચંાણલત ચાફકટર માટે સિાય : ભાવનગર જિલ્ લા 
પચંાયતના પશપુાલન શાખા દ્વારા અનસુલુચત જાર્તના પશપુાલકોને આઇ ખેડુત પોટષલપર  અરજી કરવાથી 
ચાફકટર ખરીદી પરના ખચષના ૭૫ ટકા સહાય અથવા મહતમ રૂા.૧૮૦૦૦/-ની મયાષદામા ં સહાય 
ચકુવવામા ંઆવે છે. વષષ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન સદરહુ યોિના હઠેળ જિલ્લાના ૫ ર્વધતુ સચંાલલત ચાફકટર 
માટેના લક્ષયાકં સામે ૮૦ ટકા ર્સઘ્ િ થયેલ છે 
(૩) સધુારેલ ઘાસચારા ણબયારિકીટ તવતરિની યોિના: ભાવનગર જિલ્ લાના તાલકુા પશ ુ લચરકત્ સા 
અર્િકારીશ્રીને અરજી કરવાથી પોતાના પશઓુને ઉતમ પ્રકારનો િાસચારો મળી રહ ે તે માટે એરકકૃત 
ઘાસચારા ર્વકાસ યોિના અંતગષત પશપુાલકોને ૧૦ ગુઠંાના વાવેતર માટે તૈયાર સિુારેલ ઘાસચારા 
લબયારણકીટ આપવામા ંઆવે છે. વષષ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન સદરહુ યોિના હઠેળ જિલ્ લાના ૧૫૯૨  સિુારેલ 
ઘાસચારા લબયારણકીટ માટેના લક્ષયાકં સામે ૧૦૦ ટકા ર્સઘ્ િ થયેલ છે. 
(૪) બકરા ં(૧૦ + ૧ ) એકમ માટે સિાય : ઘેટા બકરા ર્વકાસ યોિના હઠેળ િનરલ કેટેગરીના લોકો તેમિ  

અનસુલુચત જાર્તના લોકો માટે ૧૦ બકરા વતી એક બકરાના એકમ માટે કુલ રકિંમત રૂા.૯૦૦૦૦/- ના ખચે 

૫૦ ટકા લેખે સહાય રૂ.૪૫૦૦૦/- સિુીની સહાય આપવામા ંઆવે છે. વષષ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન સદરહ ુ

યોિના હઠેળ જિલ્ લાના ૧૦ એકમના લક્ષયાકં સામે ૯૦ ટકા ર્સઘ્ િ થયેલ છે. 
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અ.ન.ં યોિનાનુ ંનામ  સદર  નાણાકીય ભૌર્તક 

ઊસી મળેલ ..ગ્રાન્ટ  થયેલ ખચષ  બિં સીલક લક્ષયાકં  ર્સધ્ધ્િ 

૧ બકરા એકમ િનરલ  ૨૪૦૩-૧૦૪-૧ ૦ ૪૫૦૦૦૦ ૪૦૫૦૦૦ ૪૫૦૦૦ ૧૦ ૯ 

૨ બકરા એકમ અન.ુજાર્ત ૨૪૦૩-૧૦૪-૧ ૦ ૯૦૦૦૦ ૯૦૦૦૦ ૦ ૨ ૨ 

૩ ર્વધ્યતુ સચંાલલત ચાફ્ટર િનરલ  ૨૪૦૩-૧૦૭-૧ ૦ ૧૪૭૬૦૦૦ ૧૦૭૯૪૩૮ ૩૯૬૫૬૨ ૮૨ ૬૦ 

૪ ર્વધ્યતુ સચંાલલત ચાફ્ટર અન.ુજાર્ત ૨૪૦૩-૧૦૭-૨ ૦ ૯૦૦૦૦ ૫૩૪૩૮ ૩૬૫૬૨ ૫ ૩ 

૫ કૃર્રમ બીિદાન વાછરડી સહાય યોિના ૨૪૦૩-૧૦૨-૫ ૦ ૬૩૦૦૦૦ ૬૩૦૦૦૦ ૦ ૨૧૦ ૨૧૦ 

૬ પશ ુઉત્પાદકતા વધૃ્ધ્િ ર્શલબર કેમ્પ  ૨૪૦૩-૧૦૨-૫ ૦ ૨૪૫૦૦૦ ૨૪૫૦૦૦ ૦ ૩૫ ૩૫ 

૭ પશ ુઆરોગ્ય મેળા કેમ્પ ૨૪૦૩-૧૦૧-૪ ૦ ૧૭૪૦૦૦૦ ૧૭૪૦૦૦૦ ૦ ૧૭૪ ૧૭૪ 

૮ પશ ુઆરોગ્ય મેળા કેમ્પ અન.ુજાર્ત ૨૪૦૩-૧૦૧-૧ ૦ ૪૦૦૦૦ ૪૦૦૦૦ ૦ ૪ ૪ 

૯ દૂિાળા પશ ુવ્યાિ સહાય યોિના  ૨૪૦૩-૧૦૨-૧ ૦ ૧૩૭૪૦૦૦ ૧૮૪૯૭૯૨ -૪૭૫૭૯૨ ૭૨+૨ ૭૨+૨ 

૧૦ દૂિ ઉત્પાદન હરીફાઇ યોિના  ૨૪૦૩-૧૦૨-૬ ૦ ૯૨૦૦૦ ૦ ૯૨૦૦૦ ૨૮ ૨૮ 

૧૧ તાલકુા/જિલ્લા કક્ષાની  ર્શલબર યોિના  ૨૪૦૩-૧૦૯-૧ ૦ ૬૫૦૦૦૦ ૦ ૬૫૦૦૦૦ ૧૦+૨ ૦ 

૧૨ કાયમી હોડીંગ સ્રક્ચરની યોિના  ૨૪૦૩-૧૦૯-૧ ૦ ૯૦૦૦૦ ૮૮૫૦૩ ૧૪૯૭ ૩ ૩ 

૧૩ પ્રચાર પ્રસાર યોિના  ૨૪૦૩-૧૦૯-૧ ૦ ૩૫૦૦૦૦ ૩૦૯૧૬૦ ૪૦૮૪૦ ૦ ૦ 

૧૪ એંટી સરા એંટી એક્જીમા કેમ્પ  ૨૪૦૩-૧૦૬-૨ ૦ ૬૦૦૦૦ ૬૦૦૦૦ ૦ ૨ ૨ 

૧૫ ગોડાઉન સહાય  ૨૪૦૪-૦૦૧-૦૩  ૦ ૧૬૦૦૦૦૦૦ ૧૦૫૦૦૦૦ ૧૩૦૨૫૦૦૦ ૧૩ ૬ 

૧૬ દુિઘર સહાય  ૨૪૦૪-૦૦૧-૦૩ ૦ ૧૯૨૫૦૦૦ ૨૩ ૧૦ 

૧૭ લબયારણ કીટ ર્વતરણ   ૦    ૧૫૯૨ ૧૫૯૨ 
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પ્રકરણ-૧૨ 

-:: આરોગ્ય શાખા ::- 
❖ શાખાનો પહરચય :-  

            જિલ્લાની આરોગ્ય શાખાના સીિા  ર્નયરંણ અને મોનીટરીંગ  દ્વારા  તાલકુા  કક્ષાએથી  પ્રાથર્મક  

આરોગ્ય  કેન્દ્રથી  સબ-સેન્ટરથી સેજાના ગામ  તથા  લોકો  સિુી  આરોગ્ય  ર્વષયક  સરુ્વિાઓ  આપવા  માટેનુ ં સદુ્રઢ  

માળખુ ં રચાયેલ  છે  અને  તે  મિુબ  કામગીરીના  કાયષભાર  સામે  ર્સધ્ધ્િ   પ્રાપ્ત  કરવા  પરુી  રીતે  કાયષરત  છે  .

ભાવનગર  જિલ્લામા ં ૧૦  તાલકુા  હલે્થ  ઑફીસ, ૪૮ પ્રાથર્મક  આરોગ્ય  કેન્દ્રો, ૬  અબષન   –  પ્રાથર્મક  આરોગ્ય  કેન્દ્રો, 
૧૩  સામરુહક  આરોગ્ય  કેન્દ્રો  તથા  ૨  સબ  ડીસ્રીકટ   હોસ્સ્પટલ  અને  ૨૯૯  સબ  સને્ટર  આવેલા   છે  .જેમા ં નીચેની  
સેવાઓ  ..ગ્રામ્ય   કક્ષાએથી     / શહરેી  ર્વસ્તારમા ં પરુી  પાડવામા ં આવે  છે  .પ્રાથર્મક  આરોગ્ય  કેન્દ્ર  કક્ષાએ  એક  

મેડીકલ  ઓફીસર  હોય  છે  જે  સ્થાર્નક  કક્ષાએ  લોકોને  સારવાર  પરુી  પાડે  છે  તથા  પ્રાથર્મક  આરોગ્ય  કેન્દ્ર  નીચ ે 

આવતા  ર્વસ્તારોની  કામગીરીનુ ં મોનીટરીંગ  કરે છે તથા   ફામાષસીસ્ટ  જે  દવા  આપવાની  કામગીરી  કરે  છે  .એક  

લેબોરેટરી  ટેકનીશીયન   જે  લોહી, પેશાબની  તપાસ  તથા  મેલેરીયા  માટે  લોહીની  તપાસણીની  કામગીરી  કરે  છે  .

એક  બી.આઇ.ઇ.સી.ઓ. કે જે  પ્રાથર્મક  આરોગ્ય  કેન્દ્રના   સમગ્ર  ર્વસ્તારમા ં આરોગ્યના  કાયષક્રમોના  પ્રચાર  અને  
પ્રસારની  કામગીરી  કરે  છે. એક  ફીમેલ  હલે્થ  સપુરવાઇઝર  અને  એક  મેઇલ  હલે્થ  સપુરવાઇઝર  હોય  છે  જેઓ  

ર્વસ્તારની  કામગીરીનુ ં મોનીટરીંગ  તથા  રીપોટીંગ  કરે  છે  તથા  અન્ય  કમષચારીઓમા ં પટ્ટાવાળા, આયા  ર્વગેરે  

હોય  છે. સબ સેન્ટર  લેવલ ે એક  સ્ત્રી  આરોગ્ય  કાયષકર  તથા  એક  પરુુષ  આરોગ્ય  કાયષકર  હોય  છે  જેઓ  પોતાને  
સોંપેલ ર્વસ્તારમા ંઘર-ઘરની મલુાકત લઇ આરોગ્ય ર્વષયક સેવાઓ પરુી પાડે  છે.  
 
❖ શાખાની કામગીરી  :-  

• આરોગ્ય શાખાના મહકેમના કમષચારીઓની ર્નમણકુ તેમિ ર્નયરંણની કામગીરી. 
• આરોગ્ય શાખા હઠેળના વગષ-૨ ના અર્િકારીની કામગીરી મલુ્યાકંન અહવેાલ તેમિ ર્નયરંણ. 
• જાહરે આરોગ્ય અંગેની કામગીરી. 
• રાષ્રીય કાયષક્રમો અંગેની કામગીરી, દેખરેખ અને ર્નયરંણ. 
• પ્રાથર્મક આરોગ્ય કેન્દ્રોની દેખરેખ અને ર્નયરંણ. 
• જિલ્લા રજીસ્રાર, િન્મમરણ અંગેની કામગીરી. 
• પ્રિનન,બાળ આરોગ્ય અને આરોગ્યના કાયષક્રમોનુ ંર્નયમન. 
• સગભાષ માતાઓની કાળજી તેમિ નવજાત ર્શશ ુતથા બાળકોની કાળજી. 
• રોગચાળા ર્નયરંણ અંગેની કામગીરી. 
• મેલેરીયા ર્નયરંણ અંગેની કામગીરી. 
• કુટંુબ કલ્યાણ, અંિત્વ ર્નયરંણ કાયષક્રમ. 
• આરોગ્યતરંનુ ંર્નયરંણ. 
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• શાળાના બાળકોની આરોગ્ય તપાસણી. 
• રસીકરણ કાયષક્રમ. 
• તમાકુ ર્નયરંણ કાયષક્રમ. 

 
❖ ભાવનગર જિલ્લામા ંઆરોગ્ય તવષયક સેવાઓ આ૫તા તવતવધ કેન્દ્રો નીચે મિુબ છે. 
(૧) પ્રાથતમક આરોગ્ ય કેન્દ્રો :- 
       ભાવનગર જિલ્ લામા ંતાલકુા મિુબ કાયાષસ્ન્વત પ્રાથર્મક આરોગ્ ય કેન્દ્ર(પીએચસી)ની સખં્ યા નીચે       
       મિુબ છે. 

ક્રમ તાલકુાનુ ંનામ પ્રાથતમક આરોગ્ ય કેન્ દ્રનુ ંનામ 

૧ ભાવનગર ૧ ફરીયાદકા 
૨ અિેળાઈ 

૩ ઉંડવી 
૪ ભુભંલી 
૫ ભડંારીયા 
૬ હાથબ 

ર ઘોઘા ૧ વાળુકડ 

૨ તણસા 
૩ મોરચદં 

૩ તળાજા ૧ ભદ્રાવળ 

૨ રા૫િ 

૩ મણાર 

૪ મથાવડા 
૫ કંુઢેલી 
૬ ઉંચડી 
૭ પીથલપરુ 

૮ સરતાન૫ર 

૯ બોરડા 
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૪ 

 

મહુવા ૧ બેલમપર 

૨ બોડા 
૩ ગુદંરણા 
૪ કળસાર 

૫ કંુભણ  

૬ માઢીયા 
૭ સેદરડા 
૮ તલગાિરડા  

૯ મોટા આસરણા 
૧૦ ભાદ્રોડ 

૫ જેસર ૧ અયાવેિ 
૨ બીલા 

૬ પાલીતાણા ૧ ઘેટી 
૨ નાની રાિસ્ થળી 
૩ નોંઘણવદર 

૪ વાળુકડ (પા) 

૫ લવુારવાવ 
૭ ગારીયાિાર ૧ માનગઢ  

૨ મોટીવાવડી 
૩ વેળાવદર 

૮ વલ્ લભીપરુ ૧ કાળાતળાવ 

૨ રતન૫ર(ગા) 

૩ પાટણા 
૯ ઉમરાળા ૧ દડવા  

૨ રંઘોળા 
૧૦ ર્સહોર ૧ સણોસરા 

૨ સોનગઢ 

૩ ટાણા 
૪ ઉસરડ 

૫ મઢડા 
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 (ર) પેટા આરોગ્ ય કેન્ દ્રો :- 
  ભાવનગર જિલ્ લામા ંતાલકુા મિુબ કાયાષન્ વીત પટેા આરોગ્ય કેન્ દ્રોની સખં્ યા નીચે મિુબ છે. 

ક્રમ તાલકુાનુ ંનામ પ્રા.આ.કેન્ દ્રની સખં્ યા પેટા આરોગ્ ય કેન્ દ્રની સખં્ યા 
૧ ભાવનગર ૬ ૩૦ 

ર ઘોઘા ૩ ૨૦ 

૩ તળાજા ૯ ૫૩ 

૪ મહુવા ૧૦ ૫૮ 

૫ જેસર ૨ ૧૬ 
૬ પાલીતાણા ૫ ૩૦ 

૭ ગારીયાિાર ૩ ૧૯ 

૮ વલ્ લભીપરુ ૩ ૨૨ 

૯ ઉમરાળા ર ૨૦ 

૧૦ ર્સહોર ૫ ૩૧ 

કુલ ૪૮ ૨૯૯ 
 

(૩) તબીબી સેવાઓ :- 
            તમામ પ્રાથર્મક આરોગ્ ય કેન્ દ્ર ૫ર સવારે ૮:૩૦ થી ૧રઃ૩૦ દરમ્ યાન ઓ.પી.ડી.મા ં આવતા 
દદીઓને તપાસી સારવાર આ૫વામા ંઆવે છે. સને ર૦૨૦-૨૧ દરમ્ યાન ઓ.પી.ડી. તથા ઈન્ ડોર દદીઓની 
સખં્ યા નીચે મિુબ છે. 
ક્રમ તાલકુો પ્રા.આ.કેન્દ્રનુ ંનામ ઓ.પી.ડી ઇન્ડોર 

૧ ભાવનગર ફરીયાદકા ૧૨૭૧૫ ૮૩ 

અિેળાઈ ૧૦૬૬૩ ૫૭૩ 

ઉંડવી ૧૬૪૫૩ ૮૩ 

ભુભંલી ૨૩૯૩૬ ૨૩૫ 

ભડંારીયા ૧૧૪૧૪ ૨૦૦ 

હાથબ ૧૭૫૧૩ ૨૪૫ 
ર ઘોઘા વાળુકડ(ઘો) ૨૩૦૪૪ ૭૬૧ 

તણસા ૧૩૫૮૭ ૩૦૭ 

મોરચદં ૧૮૬૦૧ ૨૦૮ 

૩ તળાજા ભદ્રાવળ ૧૩૦૭૮ ૮૫૨ 

રા૫િ ૩૯૦૩૬ ૩૩૨૯ 

મણાર ૧૫૧૫૯ ૨૨૭ 

  મથાવડા ૧૯૦૬૩ ૬ 
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  કંુઢેલી ૧૫૦૮૮ ૩૩૪ 

ઉંચડી ૧૩૪૬૮ ૧૭૭ 

પીથલપરુ ૧૨૪૨૭ ૮૨ 

સરતાન૫ર ૧૨૯૨૨ ૨૧ 

૪ મહુવા બલેમપર ૧૨૩૫૨ ૧૪૦ 

ગુદંરણા ૧૫૨૪૦ ૧૪૮ 

બોડા ૧૨૭૦૬ ૧ 

કળસાર ૧૩૯૭૦ ૩૯ 

તલગાિરડા ૧૪૬૦૫ ૩૦ 

માઢીયા ૧૨૫૭૦ ૬૯ 

કંુભણ ૧૨૩૨૨ ૬૯ 

મોટા આસરણા ૯૭૬૨ ૧૦ 

સેદરડા ૧૨૯૫૪ ૦ 

૫ જેસર અયાવેિ ૯૦૨૦ ૧૭૫ 
બીલા ૧૧૦૩૩ ૧૪૦ 

૬ પાલીતાણા નાની રાિસ્ થળી ૧૩૮૨૩ ૩૯ 

વાળુકડ(પા) ૧૪૯૦૨ ૨૫૫ 

નોંઘણવદર ૧૨૪૨૪ ૩૦ 

ઘેટી ૧૮૨૬૭ ૨૮૧ 

લવુારવાવ ૪૯૨૩ ૪૧ 
૭ ગારીયાિાર મોટીવાવડી ૧૨૪૩૯ ૧૨૪ 

માનગઢ ૧૬૬૩૭ ૪૪૮ 

વેળાવદર ૧૦૮૫૦ ૨૮૮ 

૮ વલ્ લભીપરુ પાટણા ૧૪૬૫૮ ૫૯ 

કાળાતળાવ ૧૨૭૫૭ ૨૦૨ 

રતન૫ર(ગા) ૯૧૬૩ ૦ 

૯ ઉમરાળા રંઘોળા ૧૪૭૦૩ ૨૯૬ 

દડવા ૧૩૮૧૮ ૩૦૧ 

૧૦ ર્સહોર સણોસરા ૧૮૫૩૭ ૩૪૩ 

સોનગઢ ૨૨૨૩૩ ૧૮૭૬ 

ઉસરડ ૧૩૬૬૫ ૪૬ 

ટાણા ૨૪૩૧૬ ૪૩૯ 

મઢડા ૧૧૯૨૧ ૩૦ 
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(૪) િન્ મ, મરિ અને લગ્ન નોંધિી:-   
િન્મ-મરણની ઓનલાઇન નોંિણી માટે (ઈ ઓળખ) એપ્લીકેશન, નેશનલ ઇન્ફોમેરટક્સ સેન્ટર, ગિુરાત 
રાજ્ય દ્વારા ગિુરાત સરકારના આરોગ્ય અને કલ્યાણ ર્વભાગ માટે ર્વકસાવવામા ંઆવી છે. િન્મ અને 
મરણ નોંિણી અર્િર્નયમ, ૧૯૬૯ હઠેળ રજીસ્રારને દરેક િન્મ અને મરણની જાણ કરવી ફરજીયાત છે. 
િન્મ કે મરણ અને લગ્ન નો બનાવ જ્યા ંબન્યો હોય તેિ ર્વસ્તારમા ંતનેી નોંિણી થાય છે. હોસ્સ્પટલો, 
નર્સિંગહોમ, આરોગ્ય કેન્દ્રો, વગેરે ખાતે બનતા ં િન્મ અને મરણના બનાવની સબરં્િત રજીસ્રાર(િન્મ-
મરણ) દ્વારા ઓનલાઈન નોિણી કરી સબરં્િત અરિદાર ને ર્પ્રન્ટેડ પ્રમાણપર આપવામા ંઆવે છે. વધમુા 
મોડી નોંિણીના રકસ્ સામા ં િન્ મ-મરણનો બનાવ એક માસથી વધ ુ અને એક વષષની અંદરનો હોય, તો 
મામલતદારશ્રી/નોટરી સમક્ષની એફીડેવીટને આિારે અરેથી િન્ મ-મરણનો બનાવ નોંિવા માટે હુકમ કરી 
આ૫વામા ંઆવે છે. જીલ્લા કક્ષાના પ્રશ્નોના માગષદશષન માટે અરે ની કચેરી દ્વારા માગષદશષન પરુુ પાડવામા ં
આવે છે. 
 
(૫) રોગચાળા અટકાવવા :- 
  જિલ્ લાના કોઈ૫ણ ગામમા ં ઝાડા, ઉલ્ ટી, કોલેરા, કમળો, ટાઈફોઈડ જેવા પાણીિન્ ય તથા 
અન્ ય રોગચાળાના કેસો બનવા પામે તો તેની તાત્ કાલલક જાણ જે તે પ્રાથર્મક આરોગ્ ય કેન્ દ્રને તથા જિલ્ લા 
કક્ષાએ થાય તેવી ગોઠવણી કરેલ હોવાથી આવા રોગચાળાના રકસ્ સાઓમા ં તાત્ કાલલક અસરગ્રસ્ ત ગામે 
૫હોંચી િઈ રોગચાળો તાત્ કાલલક કાબમુા ં લેવામા ં આવે છે તેમિ જિલ્ લા કક્ષાએ તથા તમામ પ્રાથર્મક 
આરોગ્ ય કેન્ દ્ર કક્ષાએ રોગચાળો અટકાવવા માટેની િરૂરી દવાઓનો પરુતો સ્ ટોક ઉ૫લબ્ િ રાખવામા ંઆવેલ 
છે. 
 
(૮) માત ૃ બાળ કલ્ યાિ સેવાઓ :- 
  તમામ સગભાષ માતાની વહલેી નોંિણી, શારીરરક તપાસ, આહાર, સ્ તનપાન ર્વગેરે ર્વષે 
આરોગ્ ય ર્શક્ષણ તેમિ િોખમી માતાઓને સદંભષ સેવા આ૫વામા ંઆવે છે. તમામ સગભાષની સસં્ થાકીય 
અથવા તાલીમ પામેલ વ્ યરકતઓ દ્વારા ડી.ડી.કીટ (મમતા કીટ) નો ઉ૫યોગ કરી સલામત પ્રસરુ્ત થાય તેવી 
વ્ યવસ્ થા કરવામા ંઆવે છે. 
             તમામ િારી માતાઓને સ્ તનપાન, બાલસ્ વાસ્ થ્ ય તથા પોષણ સબંિંી આરોગ્ય ર્શક્ષણ સેવાઓ 
આપવામા ંઆવે છે. તમામ બાળકોને માતાનુ ં ૫હલેુ ંિાવણ, સમયસર િરૂરી તમામ રસીઓ તથા પોષક 
આહાર ઉ૫રાતં ઝાડા તથા િસનતરંના રોગોની સારવાર આ૫વામા ંઆવે છે. 
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સને ર૦૨૦-૨૧ ની કામગીરી  

Monthly Summery (Till Date) 

M.C.H. 
 Program 

૨૦૨૦-૨૧ (TECHO +) hims 

 વાર્ષિક લક્ષયાકં પ્રો ડેટા ર્સધ્િી % પ્રો ડેટા ર્સધ્િી % 

સગભાષ માતા ૪૧૨૫૦ ૨૨૧૧૬ ૧૫૦૮૬ ૬૮% ૨૨૧૦૦ ૧૯૩૨૯ ૮૭% 

ત્વરીત સગભાષમાતા 
રજી. 

૪૧૨૫૦ ૨૨૧૧૬ ૧૪૭૮૭ ૬૭% ૧૯૩૨૯ ૧૩૭૫૪ ૭૧% 

એ.એન.સી.૪ તપાસ ૪૧૨૫૦ ૧૫૦૮૬ ૧૩૦૩૪ ૮૬% ૧૯૩૨૯ ૧૨૬૯૩ ૬૬% 

ટીટી સગભાષ માતા ૪૧૨૫૦ ૧૫૦૮૬ ૧૨૩૦૪ ૮૨% ૧૯૩૨૯ ૧૪૮૦૩ ૭૭% 

પ્રસરુ્ત ૩૭૫૦૦ ૨૦૫૦૬ ૧૩૦૩૪ ૬૪% ૧૭૦૪૨ ૧૪૦૬૧ ૮૩% 

િારી માતા ૩૭૫૦૦ ૧૬૬૪૪ ૧૩૨૨૪ ૭૯% ૩૭૫૦૦ ૧૮૫૭૫ ૫૦% 

ર્શશ ુલાઇવ બથષ ૩૯૮૦૦ ૧૬૬૮૩ ૧૩૨૩૪ ૭૯% ૧૬૫૮૩ ૧૧૭૬૨ ૭૧% 

સસં્થાકીય સવુાવડ ૩૭૫૦૦ ૨૦૫૦૬ ૧૩૦૦૮ ૬૩% ૨૦૫૦૬ ૧૩૦૦૮ ૬૩% 

સરકારી સસં્થાકીય 
સવુાવડ 

૩૭૫૦૦ ૨૦૫૦૬ ૮૬૪૪ ૪૨% ૨૦૫૦૬ ૮૬૪૪ ૪૨% 

ઘરે સવુાવડ ૩૭૫૦૦ ૨૦૫૦૬ ૨૬ ૦.૧૩% ૨૦૫૦૬ ૨૬ ૦.૧૩% 

 
(૯) િનની સરુક્ષા યોિના :- 
  િનની સરુક્ષા યોિના હઠેળ ગરીબી રેખા નીચે જીવતા કુટંુબોની ૧૯ વષષથી મોટી ઉંમરની 
સ્ રીને તેની પ્રથમ બે પ્રસરુ્ત દરમ્ યાન દરેક વખતે રૂા. ૭૦૦/- લેખે રોકડ સહાય ચકુવવામા ંઆવે છે. જેમા ં
રૂા. ર૦૦/- રાન્ સપોટષ ભાડાના ચકુવવામા ંઆવે છે અને રૂા. ૫૦૦/- પોષક આહારના ચકુવવામા ંઆવે છે. 
અ.ન.ં ર્વગત લાભ લીિેલ લાભાથીઓની 

સખં્ યા 
કુલ ચકુવેલ સહાય રૂા. 

૧ િનની સરુક્ષા યોિના ૪૧૬૦ ૨૮,૫૫,૨૦૦/- 
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(૧૦) બાળ સખા  યોિના :- 
               બાલસખા યોિના હઠેળ બાળ મતૃ્ ય ુદર ઘટાડવાના આશયથી જે પ્રાઈવેટ બાળરોગ ર્નષ્ ણાતં 
સાથે  એમ.ઓ.ય(ુકરાર) કરેલ હોય  ત્ યા ંગરીબી રેખા નીચે જીવતા(બી.પી.એલ) કુટંુબોના  બાળકોને સાત 
રદવસની સારવાર  માટે બાળક દીઠ  રૂા. ૪૯,૦૦૦/- લેખે  સહાય ચકુવવામા ંઆવે છે.  

અ.ન.ં ર્વગત લાભ લીિલે લાભાથીઓની 
સખં્ યા 

કુલ ચકુવેલ સહાય રૂા. 

૧ બાલસખા-૩  યોિના ૨૦૬ ૧,૦૧,૦૧,૦૦૦/- 

 
(૧૧) ણચરંજીવી  યોિના :- 
                લચરંજીવી યોિના હઠેળ માતામતૃ્ ય ુ દર િટાડવાના આશયથી જે પ્રાઈવેટ ડોકટરો સાથે 
એમ.ઓ.ય(ુકરાર) કરી ગરીબી રેખા નીચે જીવતા(બી.પી.એલ) કુટંુબોની ૧૯ વષષથી મોટી ઉંમરની સ્ રીની  
પ્રસરુ્ત  દીઠ  રૂા. ર૮૫૦/- લેખે  સહાય ચકુવવામા ંઆવે છે. જેમા ંરૂા. ર૦૦/- રાન્ સપોટષ ભાડાના લાભાથીને  
ચકુવવાના હોય છે.  

અ.ન.ં ર્વગત લાભ લીિેલ લાભાથીઓની 
સખં્ યા 

કુલ ચકુવેલ સહાય રૂા. 

૧ લચરંજીવી યોિના ૨૮૦ ૧૦,૬૪,૦૦૦/- 

 
(૧ર) ઝાડાના રોગમા ંસારવાર :- 
  પાચં વષષની ઉંમર સિુીના બાળકોમા ંઝાડાના રોગોના કારણે ડીહાઈડ્રેશન થવાથી વષે લાખો 
મતૃ્ ય ુ પામે છે. આમાનંા ૯૯ ટકા બાળકો/વ્ યરકતઓ ઘરગથ્ થ ુ આહાર પાણી, ખાડં-મીઠાના દ્રાવણ અન ે
ઓ.આર.એસ. થી બચી શકે છે. ફકત એક ટકા વ્ યરકતઓમા ંબાટલા ચઢાવવાની િરૂરીયાત રહ ેછે. આ અંગે 
િરૂરી આરોગ્ ય ર્શક્ષણ તથા તમામ ગામોમા ં ઓ.આર.એસ.ના પેકેટ ઉ૫લબ્ િ રહ ે તેવી વ્ યવસ્ થા પરુી  
પાડવામા ંઆવે છે. 
(૧૩) શાળા આરોગ્ ય કાયષક્રમ :- 
  વષષ-ર૦૨૦-૨૧મા ં સદંભષ સેવાપાર હદયની તકલીફવાળા  ૧૪૦, કીડનીની તકલીફવાળા 
૪૮ અને કેન્સરની તકલીફવાળા ૫૬ બાળકોને ખાસ સદંભષ સેવાઓ સારવાર આ૫વામા ંઆવી હતી. 
(૧૪) પરુ-અછત ભકંુ૫ જેવી કુદરતી આફતો દરમ્ યાનની સેવાઓ :- 
  પરુ-અછત ભકંૂ૫ જેવી કુદરતી આફતોને ૫હોંચી વળવા તમામ પ્રકારના એકશન પ્ લાન 
બનાવી તૈયાર રાખવામા ંઆવે છે અને તે મિુબ અસરકારક અમલીકરણ કરવામા ંઆવે છે. જેમ કે, ત્ વરીત 
જાણ, અસરગ્રસ્ ત ર્વસ્ તારની તાત્ કાલલક મલુાકાત, પીવાના પાણીના સોસષના ર્નયર્મત કલોરીનેશન, લીકેિની 
શોિખોળ, રીપેરીંગ, દદીના કુટંુબીિનોની સારવાર ર્વગેરે દ્વારા આ આફતોને ૫હોંચી વળવા તમામ પ્રકારની 
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સેવાઓ ઉ૫લબ્ િ રાખવામા ંઆવે છે. જિલ્ લા કક્ષાએ રેપીડ રીસ્ પોન્ સ ૫(પાચં) ટીમો તૈયાર રાખવામા ંઆવે 
છે તથા જિલ્ લા કક્ષાએ ૧ કન્ રોલરૂમ ચોમાસાની ઋત ુદરમ્ યાન ચોવીસ કલાક ચલાવવામા ંઆવે છે. 

❖ આરોગ્ય શાખા, જિ.પ ં.કચેરી, ભાવનગર િસ્તકના મિકેમની માહિતી  ( તા.૩૦/૬/૨૦૨૦ અંતતત ) 

 

ક્રમ સવંગષનુ ંનામ વગષ મજુંર ભરેલ ખાલી 

  આરોગ્ય શાખા 
    

૧ મખુ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અર્િકારી ૧ ૧ ૦ ૧ 
૨ વરહવટી અર્િકારી ૨ ૧ ૦ ૧ 
૩ ઇ. એમ. ઓ.  ૨ ૧ ૧ ૦ 
૪ હડે ક્લાકષ/નાયબ ચીટનીશ ૩ ૧ ૧ ૦ 
૫ સીનીયર ક્લાકષ(વહીવટી) ૩ ૨ ૧ ૧ 
૬ સીનીયર ક્લાકષ(રહસાબી ) ૩ ૧ ૦ ૧ 
૭ જુનીયર ક્લાકષ ૩ ૪ ૩ ૧ 
૮ ગિુરાતી ટાઇપીસ્ટ ૩ ૧ ૦ ૧ 
૯ જુ.ફા. ૩ ૧ ૧ ૦ 
૧૦ પબ્લીક હલે્થ નસષ ૩ ૧ ૧ ૦ 
૧૧ પેરા મેડીકલ આસીસ્ટન્ટ ૩ ૧ ૦ ૧ 
૧૨ ઇ.સી.એસ.એસ. ૩ ૧ ૦ ૧ 
૧૩ શાળા આરોગ્ય ર્નરીક્ષક ૩ ૧ ૦ ૧ 
૧૪ શાળા આરોગ્ય મદદનીશ ૩ ૨ ૦ ૨ 
૧૫ ડીસ્રીક્ટ સેનીટરી ઇન્સ્પેક્ટર ૩ ૧ ૦ ૧ 
૧૬ પટ્ટાવાળા ૪ ૧ ૧ ૦ 

  કુલ આરોગ્ય શાખા 
 

૨૧ ૯ ૧૨ 
  આરોગ્ય શાખા ફીલ્ડ મિકેમ 

    

૧ મેડીકલ ઓફીસર ૨ ૪૮ ૪૫ ૩ 
૨ જુ. ફામાષસીસ્ટ ૩ ૪૮ ૩૪ ૧૪ 
૩ લેબ.ટેક. ૩ ૪૮ ૪૦ ૮ 
૪ ડ્રાઇવર ૩ ૪૮ ૪૮ ૦ 
૫ વોડષબોય ૩ ૪૮ ૪૮ ૦ 
૬ આયા ૩ ૪૮ ૪૪ ૪ 
૭ સ્વીપર ૩ ૯૬ ૯૪ ૨ 

  કુલ આરોગ્ય શાખા ફીલ્ડ મિકેમ 
 

૩૮૪ ૩૫૩ ૩૧ 
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❖ શાખાની સપંકષ  માહિતી-:  
 

ક્રમ શાખાતધકારીનુ ંનામ િોદ્દો મોબાઇલ નબંર 

૧ ડૉ. એ.કે.તાર્વયાડ (i/c) CDHOશ્રી, જિ.પ.ં ભાવનગર ૯૭૨૭૭૭૯૬૬૨ 

૨ ડૉ. એ.કે.તાર્વયાડ ADHOશ્રી, જિ.પ.ં ભાવનગર ૯૭૨૭૭૭૯૬૬૨ 

૩ ડૉ. પી.વી. રેવર (i/c) RCHOશ્રી, જિ.પ.ં ભાવનગર ૯૭૨૭૭૭૯૬૬૩ 

૪ ડૉ. પી.એ. પઠાણ EMOશ્રી, જિ.પ.ં ભાવનગર ૯૭૨૭૭૭૯૬૯૦ 

૫ ડૉ. બી.પી. બોરીચા DMOશ્રી, જિ.પ.ં ભાવનગર ૯૭૨૭૭૭૯૭૧૭ 

 

                                                     પ્રકરણ-૧૩ 

-::મેલેરીયા શાખા::- 

❖ એન.વી.બી.ડી.સી.પી. ( મેલેરીયા ) :- 
 કેન્દ્ર પરૂસ્કૃત મેલેરીયા નાબદૂી કાયષક્રમનુ ં યોિનાકીય ર્વકેન્દ્રીકરણ કરી, સને ૧૯૭૮ થી જિલ્લા 
પચંાયતન ેઆ કાયષક્રમ સપુ્રત થયેલ છે. વષષ ર૦૦૪ થી આ કાયષક્રમને રાષ્રીય વાહક િન્ય રોગ ર્નયરંણ 
કાયષક્રમ( એન.વી.બી.ડી.સી.પી.) હઠેળ સાકળવામા ંઆવેલ છે. ભાવનગર જિલ્લામા ં  એન.વી.બી.ડી.સી.પી. 
કાયષક્રમ હઠેળ વાહક દ્વારા ફેલાતા રોગો જેવા કે મેલેરીયા, ડેન્ગ્યુ,ં લચકુનગનુીયા ર્વગેરેના ર્નયરંણ અન ે
સારવારની કામગીરી આ કચેરી દ્વારા  કરાવવામા ંઆવે છે. 

❖ મખુ્યત્વે આ કામગીરીને નીચે મિુબના તબકકાઓમા ંવહચેવામા ંઆવે છે. 
(૧)  વહલેુ ંર્નદાન અને ત્વરીત સારવાર 
(ર)  ર્મકેનીકલ કંરોલ મઝેસષ 
(૩)  કેમીકલ કંરોલ મેઝસષ 
(૪)  બાયોલોજીકલ કંરોલ મેઝસષ 
(૫)  મીક્ષ કંરોલ મેઝસષ 
(૬)  બીહવેીયર ચેન્િ કમ્યનુીકેશન 
(૧) વિલે ુતનદાન અને ત્વરીત સારવાર :- 
 જિલ્લાના ૧૦ તાલકુા હલે્ થ ઓફીસ, ૧૦ તાલકુાના કુલ ૪૮ પ્રાથર્મક આરોગ્ય કેન્દ્રો, ૬ શહરેી 
પ્રાથર્મક આરોગ્ય કેન્દ્રો, ૧૩ સામરુહક આરોગ્ય કેન્દ્રો તેમિ ર હોસ્સ્પટલો દ્વારા એકટીવ તેમિ પેસીવ 
સવેલન્સ કામગીરી તેમિ તાવ સારવાર કેન્દ્રો, આશા બહનેો અને મેલેરીયા લીન્ક વકષર મારફત 
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એન.વી.બી.ડી.સી.પી. કાયષક્રમ હઠેળ વાહક(મચ્ છર) દ્વારા ફેલાતા રોગોના સારવાર અને ર્નયરંણની 
કામગીરી કરવામા ંઆવે છે. 

❖ વષષ ૨૦૨૦ દરમ્ યાન અરેની કચેરી દ્વારા તાલકુા વાઇઝ થયેલ લોહીના નમનુાની કુલ તપાસ નીચે 
દશાષવ્ યા પ્રમાણે છે. 

ક્રમ તાલકુો રેપીડ ડાયગ્નોસીસ ટેસ્ટ અને બ્લડ 
સ્મીઅર દ્રારા કરેલ લોહીની તપાસ 

કુલ મેલેરીયાના 
કેસો 

ઝેરી મેલેરીયાના 
કેસો 

૧ ભાવનગર ૪૧૮૯૯ ૦૭ ૧ 

૨ ઘોઘા ૩૦૨૪૧ ૦૨ ૦ 

૩ ર્શહોર ૬૪૪૩૧ ૦૧ ૦ 

૪ પાલલતાણા ૫૪૫૨૯ ૦૫ ૩ 

૫ ગારરયાિાર ૨૯૨૧૩ ૦૦ ૦ 

૬ ઉમરાળા ૧૯૧૪૬ ૦૩ ૦ 

૭ વલ્ લભીપરુ ૨૩૯૩૨ ૨૪ ૦ 

૮ તળાજા ૮૭૨૭૦ ૦૨ ૦ 

૯ મહુવા ૯૨૮૮૨ ૧૦ ૦ 

૧૦ જેસર ૨૨૫૬૨ ૦૨ ૦ 

 કુલ ૪૬૬૧૦૫ ૫૬ ૪ 

 
• એકટીવ સવેલન્સઃ- 
    એકટીવ સવેલન્સ કામગીરી પ્રાથર્મક આરોગ્ય કેન્દ્રના મેઈલ આરોગ્ય કાયષકર દ્વારા જિલ્લાના 
દરેક ગામોમા ં અગાઉથી ર્નિાષરીત કરેલ કાયષક્રમ મિુબ ચલાવવામા ં આવે છે અને ગામમાથંી તાવના 
કેસોના મેલેરીયા ૫રીક્ષણ માટે લોહીના નમનુા મેળવવામા ં આવે છે. પ્રાથર્મક આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે આ 
લોહીના નમનુા લેબોરેટરીમા ં લેબોરેટરી ટેકનીશ્યન દ્વારા તપાસવામા ંઆવ ે છે. જેમાથંી મળતા મલેેરીયા 
પોઝીટીવ કેસોન ેતરંુત રેડીકલ સારવાર આ૫વામા ંઆવે છે.  

❖ વષષ ર૦૨૦  ની  એકટીવ  સવેલન્સ ની મારહતી નીચ ેમિુબ છે. 
વષૅ  આરડીટી અને બ્લડસ્મીઅર દ્વારા 

તપાસેલ લોિીના નમનુા 
મેલેરીયાના કેસ પી.એફ.કેસ 

૨૦૨૦ ૨૮૬૮૩૩ ૦૯ ૦૨ 
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           સવે દરર્મયાન તાવના દદી મેલેરીયા પોઝીટીવ ન હોય અને પાચં રદવસ કરતા વિારે સમયથી 
તાવ આવતો હોય તથા શકંાસ્પદ ડેન્ગ્યુ/ંલચકુનગનુીયાના લક્ષણો હોય તો તેમના લોહીનુ ં
ડેન્ગ્યુ/ંલચકુનગનુીયા માટે ૫રીક્ષણ કરાવવામા ં આવે છે. િો આવા દદીઓમાથંી ડેન્ગ્યુ/ંલચકુનગનુીયા  
પોઝીટીવ કેસ મળે તો જે તે ર્વસ્તારમા ંરોગચાળા ર્વરોિી કામગીરી કરવામા ંઆવે છે.   
           વષષ ર૦૨૦ દરર્મયાન શકંાસ્ પદ ડેન્ગ્યુનંા ૨૪૩ દદી પૈકી ૨૮ કેસો ..ગ્રામ્ય ર્વસ્તારમાથંી ડેન્ગ્યુ ં
પોઝીટીવ અને ચીકુનગનુીયાના ૦૫ દદી પૈકી ૦ કેસો પોઝીટીવ  જાહરે થયેલ છે. આ તમામ ર્વસ્તારોમા ં
ડેન્ગ્યુ-ંચીકુનગનુીયા ર્વરોિી ઘર્નષ્ઠ કામગીરી કરાવવામા ંઆવેલ છે. 
• પેસીવ સવેલન્સઃ-  
   જિલ્લાના  કુલ ૪૮ પ્રાથર્મક આરોગ્ય કેન્દ્રો, ૬ શહરેી પ્રાથર્મક આરોગ્ય કેન્દ્રો,૧૩ સામરુહક આરોગ્ય 
કેન્દ્રો તેમિ ર હોસ્સ્પટલો દ્વારા પેસીવ સવેલન્સ કામગીરી હઠેળ મેલેરીયા ધ્ક્લર્નક ચલાવવામા ંઆવે છે. આ 
ધ્ક્લર્નકમા ં આવતા તમામ તાવના દદીઓના લોહીનુ ં મેલેરીયા માટે ૫રીક્ષણ કરવામા ં આવે છે અને 
ગાઈડલાઈન મિુબ િરૂર િણાયે ડેન્ગ્યુ/ંલચકુનગનુીયા માટે સીરમ ૫રીક્ષણ ૫ણ કરાવવામા ંઆવે છે.  
   વષષ ર૦૨૦મા ં જિલ્લાના ૧૦ તાલકુા હલે્ થ કચેરીના કુલ ૪૮ પ્રાથર્મક આરોગ્ય કેન્દ્રો, ૬ શહરેી 
પ્રાથર્મક આરોગ્ય કેન્દ્રો, ૧૩ સામરુહક આરોગ્ય કેન્દ્રો તેમિ ર હોસ્સ્પટલો દ્વારા મેલરીયા ધ્ક્લર્નકમા ંનીચ ે
મિુબ દદીઓન ેસારવાર આ૫વામા ંઆવેલ છે. 

વષૅ તાવના કેસ 
 

આરડીટી અને બ્લડસ્મીઅર દૂારા 
તપાસેલ લોિીના નમનુા 

પોઝીટીવ કેસ પી.એફ.કેસ 

૨૦૨૦ ૬૬૮૩૮ ૮૧૭૧૭ ૪૭ ૨ 
• તાવ સારવાર કેન્દ્ર :- 

 જિલ્લામા ં ફીમેલ હલે્થ વકષર દ્વારા વષષ ર૦૨૦ દરર્મયાન કુલ ૨૯૯ તાવ સારવાર કેન્દ્રો તથા ૧૪૪૪ 
જેટલી આશા કાયષકર બહનેો મારફત ૭૧૭ ગામો અને ૬ અબષન ર્વસ્તારન ેઆવરી લીિેલ છે. વષષ ર૦૨૦ 
ની તાવ સારવાર કેન્દ્રની કામગીરી નીચ ેમિુબ છે. 

વષૅ આરડીટી અને બ્લડસ્મીઅર દ્વારા 
તપાસેલ લોિીના નમનુા 

મેલેરીયાના કેસ પી.એફ.કેસ 

૨૦૨૦ ૧૧૨૪૩૪ ૦૦ ૦૦ 
(ર) તમકેનીકલ કંટ્રોલ મેઝસષ  :- 
              ર્મકેનીકલ કંરોલ મેઝસષમા ંપાણીના ખાડાઓ પરુાવવા, ખાડાઓમાથંી પાણી વહવેડાવ,ુ ગટરની 
સફાઈ બાબત, શૌચાલયના વેન્ટ પાઈ૫ન ેજાળીઓ લગાડવી, પાણીના પારોન ે ઢાકંીને રાખવા, પાણીની 
પાઈ૫ લાઈન અને સ્ટેન્ડ પોસ્ટ લીકેિ રીપેર કરવા, લબનઉ૫યોગી વસ્તઓુ ખલુ્લામા ં રાખવી નહી, ઝાડી 
ઝાખંરાનો નાશ કરવો ર્વગેરે સચુનાઓ સબંરં્િત વ્યરકતને અથવા ..ગ્રામ પચંાયતને આ૫વામા ંઆવલે છે. 



53 
 

(૩) કેમીકલ કંટ્રોલ મેઝસષ :- 
• મચ્છરદાની દવાયકુત કરવાનો  તેમિ તવતરિ કાયષક્રમઃ-  
લોકો દ્વારા વપરાશમા ંલેવાતી મચ્છરદાનીને પ્રાથર્મક આરોગ્ય કેંદ્રના સ્ટાફ દ્વારા મફતમા ંિતંનુાશક દવામા ં
બોળી મચ્છરદાની દવાયકુ્ત કરવામા ંઆવેલ છે. તેમિ વડી કચેરી, ગાિંીનગર દ્વારા ફાળવવામા ંઆવેલ 
કુલ ૨૭૩૦૩ એલ.એલ.આઇ.એન. મચ્ છરદાની અરેના  જિલ્લાના હાઇરીસ્ક ગામોમા ં ર્વતરણ કરવામા ં
આવેલ છે. 
• ફોગીંગ કાયષક્રમ :-  
જિલ્ લામા ંિયા ંડેન્ ગ્ ય,ુ લચકુનગરુ્નયા, મેલેરીયા કે ઝેરી મેલેરીયાના કેસો નીકળે ત્ યા ંપખુ્ ત મચ્ છરોનો નાશ 
કરવા માટે સાયફેનોથ્રીન પ ટકા ડબલ્ ય.ુડી.પી. દવાથી ફોગીંગ કામગીરી કરવામા ંઆવે છે. જિલ્લાના કુલ 
૧૧૭ ગામોમા ંકુલ ૧૩૧૧૬ ઘરોમા ંફોગીંગ કામગીરી કરવામા ંઆવેલ છે.  
•  િતંનુાશક દવાના છંટકાવનો કાયષક્રમઃ- 
 જિલ્લામા ંતાવનો ફેલાવો અટકાવવા જિલ્લાની છેલ્લા રણ વષષની મેલેરીયાની ૫રીસ્સ્થર્ત આિારીત 
સયંકુત ર્નયામક સા. શ્રી એન.વી.બી.ડી.સી.પી. ગાિંીનગરની મજુંરી મિુબ વધ ુમેલેરીયા ગ્રસ્ત ગામોમા ં
િતંનુાશક દવાનો છટંકાવ કરવામા ંઆવેલ છે.  

 વષષ ર૦૨૦ દરર્મયાન જિલ્લાના ૫ પ્રાથર્મક આરોગ્ય કેન્દ્રના ૮ ગામોમા ં ૭૬૭૫ વસ્તીમા ં
આલ્ ફાસાયપરમેથ્રીન દવાના છટંકાવ કરવામા ંઆવેલ. 

(૪) બાયોલોજીકલ કંટ્રોલ :- 
 વાહક િન્ય રોગના અટકાયતી ૫ગલા અન્વયે બાયોલોજીકલ કંરોલ અંતગષત મચ્છરની ઉત્ પર્ત  

અટકાવવા નીચ ેમિુબના ૫ગલા લેવામા ંઆવેલ છે. 
• પાણી ભરેલા ખાડાઓમા ં કુલ ૨૮૮૭ સ્થળોએ પોરાભક્ષક માછલીઓ (ગપ્ પી અન ે ગામ્બરુ્શયા ) 
મકુવામા ંઆવેલ છે. 
• ઈન્રા અને પેરાડોમેસ્ટીક પોરાનાશક કામગીરી કરવામા/ંકરાવવામા ંઆવેલ છે. 

(૫) મીક્ષ કંટ્રોલ મેઝસષ :- 

     રોગચાળાની ૫રરસ્સ્થર્તન ુમલુ્યાકંન કરીને ઉ૫રોકત કામગીરી િરૂર િણાયે સામરૂહક કરવામા ંઆવેલ 
છે. 
(૬) બીિવેીયર ચેન્િ કમ્યતુનકેશન :- 

મેલેરીયા, ડેન્ગ્યુ,ં લચકુનગનુીયા ર્વગેરે રોગોના અટકાયતી ૫ગલાઓ અને લોક-જાગરૃ્ત માટે વષષ 
ર૦૨૦ દરર્મયાન આરોગ્ય ૫રીકાઓન ુ ર્વતરણ, પપેટ શો, ભીંત સરૂો, ગ૫ૃ મીટીંગો , શૈક્ષલણક ર્શલબરો, 
આરોગ્ય મેળાઓ, ર્વગેરે  પ્રવરૃ્તઓ કરવામા ંઆવલે છે. 
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                                                પ્રકરણ ૧૪ 

                            -::કુટંુબકલ્યાિ શાખા::- 

❖ શાખાનો પહરચય 

   ભાવનગર જિલ્લાના ..ગ્રાર્મણ ર્વસ્તારમા ં કુટંુબકલ્યાણ કે્ષરે કુલ ૪૮ પ્રાથર્મક આરોગ્ય કેન્દ્રો દ્વારા 
સેવા પરુી પાડવામા ં આવે છે. હાલમા ં ૨૧૮ રફમેલ હલે્થ વકષર, ૪૫ રફમેલ હલે્થ સપુરવાઇઝર અને ૯ 
હોર્મયોપેથી મેરડકલ ઓરફસરશ્રી દ્વારા કુટંુબકલ્યાણ ર્વષયક સેવાઓ પરુી પાડવામા ંઆવે છે. 
   સને ૨૦૨૦-૨૧ના વષષમા ં ભાવનગર જિલ્લાના કુટંુબકલ્યાણ કાયષક્રમની સેવાઓ ૪૮ પ્રાથર્મક 
આરોગ્ય કેન્દ્રો દ્વારા જિલ્લાના છેલ્લા ગામ સિુી પહોંચાડવામા ંઆવેલ છે. કુટંુબકલ્યાણ કાયષક્રમના ઘર્નષ્ટ 
પ્રચાર તથા અમલ માટે રફમેલ હલે્થ વકષરો, મલ્ટીપપષઝ વકષરો (પરુૂષ) આરોગ્યના સ્ત્રી પરુૂષ સપુરવાઇઝરો 
બ્લોક આઇ.ઇ.સી.ઓ રેઇન દાયણો, આંગણવાડી કાયષકરો વગેરે આ કાયષક્રમમા ંકાયષરત રહ્યા છે. 

➢ સને ૨૦૨૦-૨૧ના વષષ દરમ્યાન ભાવનગર જિલ્લામા ંકાયષરત પ્રાથર્મક આરોગ્ય કેન્દ્રની ર્વગત . 

 

ક્રમ  તાલકુાની સખં્યા પ્રાથર્મક આરોગ્ય કેન્દ્રની સખં્યા 
૧ ૧૦ (દસ) ૪૮ 

   

        આ ઉપરાતં શહરેી ર્વસ્તારમા ંર્સર્વલ હોસ્સ્પટલ દ્વારા પણ કુટંુબકલ્યાણ સેવાઓ આપવામા ંઆવે છે. 
કુટંુબકલ્યાણ કાયષક્રમના લક્ષયાકંો અગાઉ ર્વસ્તારના િોરણે ફાળવવામા ંઆવતા હતા. જેમા ં સરકારશ્રીએ 
સિુારો કરતા ં ભારત સરકારના ં ર્મનીસ્રી ઓફ હલે્થ એન્ડ ફેર્મલી વેલફેરના આરોગ્ય પરરવાર કલ્યાણ 
ર્વભાગ દ્વારા નક્કી કરવામા ંઆવેલ કોમ્યરુ્નટી ર્નડ્સ એસેમેન્ટ એપ્રોચ (સી.એ.એન.એ) કે જે અગાઉ ટારગેટ 
ફ્રી એપ્રોચ તરીકે ઓળખાતો હતો. મેન્યઅુલમા ં િણાવેલ સચુના અને માગષદશષન મિુબ કાયષભાર નક્કી 
કરવામા ંઆવે છે. કુટંુબકલ્યાણ કાયષક્રમનો કાયષભાર નીચેની િરૂરરયાતો ધ્યાનમા ં રાખીને નક્કી કરવામા ં
આવે છે.  
  ..ગ્રામિનોની આવશ્યકતા પ્રમાણે ..ગ્રામ્ય કક્ષાએથી તથા પેટા કક્ષાએથી કાયષભાર નક્કી કરવાનો 
લાભાથીલક્ષી કાયષક્રમ સ્થાર્નક િરૂરરયાતો અનસુાર સેવાનો અલભગમ ધ્યાને રાખવામા ંઆવે છે. નાગરરકોની 
ભાગીદારી વાળો કુટંુબકલ્યાણ કાયષક્રમ છે તે ધ્યાને લેવામા ં આવે છે. સ્થાર્નક કક્ષાની િરૂરરયાત મિુબ 
તેમિ સ્થાર્નક પરરસ્સ્થર્ત, વય અનસુાર વસર્ત અને દંપતીઓની િરૂરરયાત ધ્યાને રાખી કાયષભાર નક્કી 
થાય છે. 
  આમ, કુટંુબકલ્યાણ કાયષક્રમ એ પ્રિનન અને બાળ સ્વાસ્થય કાયષક્રમના નતુન અલભગમમા ંસમાવેશ 
થાય છે. નવપરલણત મરહલા સગભાષ થાય છે તેની જાણ થાય ત્યારથી એટલે કે સગભાષ અવસ્થાની સભંાળ 
અને સારવાર ઉપર ધ્યાન આપવામા ંઆવે છે. આમ સલામત માતતૃ્વ બાળ સરુક્ષા, કુટંુબકલ્યાણ તથા 
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પ્રિનન ર્શક્ષણ અને સેવાઓ અને જાર્તય સબંિં દ્વારા ફેલાતા રોગો અને પ્રિનન માગષની તકલીફો વ્યિંત્વ 
ર્નવારણ પ્રસરુ્ત ર્નવારણ વગેરે બાબતો આવરી લે છે. ..ગ્રામ્ય કક્ષાએ િન સમદુાયને આરોગ્યના 
કમષચારીઓ દ્વારા વાકેફ કરવામા ંઆવે છે. સને ૨૦૨૦-૨૧ના વષષ માટે ભાવનગર જિલ્લાના નસબિંીનો 
૧૩૪૧૦ કેસોનો લક્ષયાકં નક્કી થયેલ જેની સામે જિલ્લા સરહયારા પ્રયત્નોથી ૧૬૩૧ કેસો કરી ૧૨% ર્સિી 
હાસંલ કરેલ. 
 

ક્રમ  સેવાનુ ંનામ  વાર્ષિક લક્ષયાકં વાર્ષિક ર્સિી ટકા 
૧ ઓપરેશન  ૧૩૪૧૦ ૧૬૩૧ ૧૨% 

૨ આંકડી ૧૮૦૦૦ ૬૩૦૭ ૩૫% 

૩ ર્નરોિ (યઝુસષ) ૧૦૪૮૬૮૦ ૩૪૩૬૮૮ ૩૩% 

૪ ઓરલ પીલ્સ (યઝુસષ) ૭૦૭૨૦ ૨૯૨૮૬ ૪૧% 

 
        નસબિંી કે્ષરે લક્ષયાકં પરુો કરવા માન. જિલ્લા ર્વકાસ અર્િકારીશ્રી અને માન. કલેકટરશ્રીએ પણ 
ર્વર્વિ તબકે્ક સતત માગષદશષન આપેલા હતા તેમિ સવેના સરહયારા પરુૂષાથષથી કામગીરી થયેલ છે. 

• કોપર ટી :-  

 કોપરટી બહનેો માટે ઉપયોગમા ંલેવાની વન ટાઇમ પધ્િર્ત છે. તેના દ્વારા બાળકોનો િન્મનો ગાળો 
જાળવી શકાય છે. કોપરટીની સેવાઓ પ્રાથર્મક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને સબ સેન્ટરનો અનભુવી તાલીમ પામેલ 
એચ.વી/ રફમેલ હલે્થ સપુરવાઇઝર, રફમેલ હલે્થ વકષર તથા એ.એન.એમ દ્વારા મકુવામા ંઆવે છે. એક 
વખત માફક આવી ગયા પછી રણ કે તેથી વધ ુવષષ માટે ગભાષશયમા ંરાખી ગભાષિાન મકુાવી શકાય છે. 

• તનરોધ :-  

  ર્નરોિ એ ગભાષિાન અટકાવવા માટે વપરાત ુ ંપરુૂષો માટેનુ ંપ્રચલલત સાિન છે. જેનો બહોળો પ્રચાર 
કરવામા ંઆવે છે. પરુૂષો સરળતાથી વાપરી શકે છે. જિલ્લામા ંઆવેલા પ્રાથર્મક આરોગ્ય કેન્દ્ર, મલ્ટી પપષઝ 
વકષરો, ડેપો હોલ્ડરો વગેરે મારફત ર્નરોિ વહેંચવામા ંઆવે છે. હાલમા ંઉચી ગણુવિાવાળા લબુ્રીકેટેડ ર્નરોિ 
પણ ઉપલબ્િ થયેલ છે. ર્નરોિ એઇડઝ અને જાર્તય રોગો અટકાવે છે. 

• ઓરલ પીલ્સ :-  

  બહનેો માટે ગભાષિાન અટકાવવા માટે મોઢેથી ગળવાની ગોળીની પધ્િર્ત છે. આ સેવાઓ 
એ.એન.એમ. રફમેલ હલે્થ વકષર, મ.પ.વ, એચ.વી દ્વારા ..ગ્રામ્ય કક્ષાની બહનેો સિુી પહોંચાડવામા ંઆવે છે. 
ર્નયર્મત સેવન કરવાથી ગભાષિાન અટકાવી શકાય છે. આ સેવાઓ મફત પરુી પાડવામા ંઆવે છે.  

• એમ.ટી.પી :-   

  એમ.ટી.પી એક્ટ મેરડકલ ટમીનેશન ઓફ પ્રેગનેન્સી તેને કાયદા અન્વયે રક્ષણ આપવામા ંઆવે છે. 
માતાની તદુંરસ્તી જાળવવા અથે ઉપરા ઉપરી સવુાવડ દ્વારા બગડતી તબીયત સિુારી શકાય છે. જે કોઇ 
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બહનેની ગભષપાત કરાવવાની ઇચ્છા હોય તેમની મારહતી કાયદા દ્વારા ખાનગી રાખવામા ંઆવે છે. આ સેવા 
જિલ્લાના માન્યતા પ્રાપ્ત પ્રાથર્મક આરોગ્ય કેન્દ્ર કે સામરુહક આરોગ્ય કેન્દ્ર હોસ્સ્પટલમા ં મફત મળે છે. 
કાયદેસર ગભષપાતએ સ્ત્રીઓનો અર્િકાર છે. જે સલામત, ખાનગી અને મફત છે. 

• માસ મીહડયા કાયષક્રમ :-   

 જિલ્લામા ં કુટંુબકલ્યાણ કાયષક્રમના પ્રચાર, ર્શક્ષણ અંગે વકષશોપ તેમિ ર્શલબરો દ્વારા આયોિન કરી 
..ગ્રામ્યિન તેમની આવશ્યકતા પ્રમાણે આરોગ્ય સરહત કુટંુબકલ્યાણ સેવાઓ અંગે િરૂરી આરોગ્ય ર્વષયક 
ર્શક્ષણ અને સમિ મળી રહ ે તે પ્રમાણે આયોિન કરવામા ં આવેલ. જિલ્લા કક્ષાએ જિલ્લા આઇ.ઇ.સી 
અર્િકારી આ કામગીરીનુ ંસકંલન આયોિન કરે છે. 

• શૈક્ષણિક :-  

  કુટંુબકલ્યાણ કાયષક્રમના અમલ અથે લોકોને કાયષક્રમ પ્રત્યે આકષષવા અને તેમના સહકાર અને 
બહોળા પ્રચાર દરેક ગામોએ રફલ્મશો, પ્રદશષનો, જાહરેસભા, રેરડયો, વાતાષલાપ, લોકગીત, પપેટ શો, ભવાઇ, 
નાટકો અને ર્શલબર આયોિન કરવામા ંઆવે છે અને તે પ્રમાણે કાયષક્રમો ગોઠવવામા ંઆવે છે. 

• હફલ્મ શો :-  

  જિલ્લા કક્ષાએ પ્રા.આ.કે ના કાયષ ર્વસ્તારમા ંરફલ્મ શો પ્રદર્શિત કરવાનુ ંઅયોિન કરવામા ંઆવે છે. 
જિલ્લા રફલ્મ યરુ્નટ આ કાયષક્રમો રજુ કરે છે. કુટંુબકલ્યાણ કાયષક્રમને અનરુૂપ ડોક્યમેુન્ટરી રફલ્મો મખુ્યત્વે 
બતાવવામા ંઆવે છે. 

• પ્રતશક્ષિ તશણબર :-  

  પ્રાથર્મક આરોગ્ય કેન્દ્ર તરફથી ર્નયમીત રીતે દરેક માસમા ંર્શલબરોનુ ંઆયોિન કરવામા ંઆવે છે. 
જેના પ્રત્યે અલભગમ કેળવવા લોક મારહતી માટે ચચાષ ર્વચારણા કરવામા ંઆવે છે. ..ગ્રામ્ય કક્ષાના લોકોને 
આવી ર્શલબરો દ્વારા કુટંુબકલ્યાણ કાયષક્રમો અંગે અધ્યતન સપંણુષ મારહતી પરુી પાડવા પ્રદશષનો ગોઠવવામા ં
આવે છે. જેથી કાયષક્રમ માટે ર્વશેષ જાણકારી આપી શકાય. 

• પોસ્ટર વિેંચિી :-  

  કર્મશ્નરશ્રી, આરોગ્ય અને તબીબી ર્વભાગ દ્વારા કુટંુબકલ્યાણ કાયષક્રમની જુદીજુદી પધ્િર્ત અનરુૂપ 
પોસ્ટરો, પેમ્પલેટસ, જિલ્લા કક્ષાને પરુા પાડવામા ંઆવે છે અને જિલ્લા કક્ષાએથી આવા પોસ્ટરો, પેમ્પલેટસ 
પ્રાથર્મક આરોગ્ય કેન્દ્રને સચુના સરહત પહોંચતા કરવામા ંઆવે છે. આરોગ્ય અને કુટંુબકલ્યાણના ર્વર્વિ 
કાયષક્રમો દ્વારા આરોગ્ય ર્શક્ષણને લગતુ ંસારહત્ય તરત િ પ્રાથર્મક આરોગ્ય કેન્દ્રને પહોંચત ુ ંકરવામા ંઆવે 
છે. જેથી સમયસર તેનો ઉપયોગ થઇ શકે. 
 

• જુથ ચચાષ :-  

  ..ગ્રામ્ય, તાલકુા અને જિલ્લા કક્ષાએ નાની  મોટી ર્શલબરોનુ ંઆયોિન કરી જુથચચાષ દ્વારા ગામડાના 
તથા તાલકુાના જાગતૃ નાગરરકોને આમરંણ આપી અનભુવી અર્િકારીઓ દ્વારા માગષદશષન પરુૂ પાડવામા ં
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આવે છે. ખાસ મરહલા ર્શલબરો દરેક પ્રાથર્મક આરોગ્ય કેન્દ્રમા ંવષષમા ંએક વખત ગોઠવવામા ંઆવે છે. જ્યા ં
મરહલાઓને શારરરીક માનર્સક રીતે સમજી આરોગ્ય ર્શક્ષણ સરવાર આપી શકાય. 

• સાસં્ુતતક કાયષક્રમ :-  

  ભારત ગામડાઓનો દેશ છે. દરેક પ્રાતં અને રાજ્યની ર્વર્શષ્ટતા હોય છે. ભાષાઓ જુદી જુદી હોય 
છે. રરતીરરવાિ માન્યતા અલગ અલગ હોય છે. આ બિા પરરબળોનો સામનો કરી આરોગ્ય અને 
કુટંુબકલ્યાણ કાયષક્રમ પ્રત્યે લોકમાનસમા ં ફેરફાર કરી શકાય તો સારા પરરણામ મળી રહ ે તેવા આશયથી 
..ગ્રામ્ય સમદુાયને અનરુૂપ ભવાઇ, લોકગીતો, શેરી નાટકોને કાયષક્રમ તરફ અલભગમ કરવામા ંઆવે છે. 

• તસનેમા સ્લાઇડ :-  

  લોકોને ર્સનેમા જેવા માધ્યમ દ્વારા કાયષક્રમ પ્રત્યે રસ પેદા કરવા તથા અધ્યતન મારહતી આપવા 
ર્સનેમા ર્થયેટરોમા ં સ્લાઇડસ પ્રદર્શિત કરવામા ં આવે છે. જિલ્લાના તમામ તાલકુામા ં આવી સ્લાઇડ 
બતાવાય છે. તેમિ કુટંુબકલ્યાણ કાયષક્રમના અગત્યના સમાચારોની પ્રર્સધ્ધ્િ વગેરે અવાર-નવાર રેરડયો 
સમાચાર મારફત તથા જિલ્લાના અખબારોમા,ં પે્રસનોટમા ંઆપવામા ંઆવ ેછે. 
 

❖ કુટંુબકલ્યાિ શાખાની સપંકષ  માહિતી-:  
 

ક્રમ 
શાખાના કમષચારીઓ/અર્િકારીઓના 
નામ  

હોદ્દો ફોન ન ં મોબાઇલ ન ં

૧ શ્રી ડો. એ.કે.તાર્વયાડ અર્િક જિલ્લા આરોગ્ય અર્િકારી ૨૪૨૮૮૮૫ ૯૭૨૭૭૭૯૬૬૩ 

૨ શ્રી ડી.ડી.દેસાઇ વરહવટી અર્િકારી (કુ.ક) ૨૪૨૮૮૮૫ ૯૭૨૭૭૨૫૯૫૯ 

૩ શ્રી જે.ડી.ખર્સયા ર્સનીયર ક્લાકષ  ૨૪૨૮૮૮૫ ૯૯૨૪૭૧૧૫૬૯ 

૪ કુ. બી.એમ.બિેુલલયા  જુનીયર ક્લાકષ  ૨૪૨૮૮૮૫ ૯૯૧૩૦૫૫૫૦૨ 

૫ શ્રી ડી.આર.જાડેજા પ્રોજેક્ટર્નસ્ટ ૨૪૨૮૮૮૫ ૯૯૭૯૪૨૫૫૫૨ 

૬ શ્રી ર્વપલુભાઇ દેવમરુારી  ર્સનીયર ક્લાકષ (આ-સેલ) ૨૪૨૮૮૮૫  ૯૭૧૨૧૭૧૬૧૭ 

૭ શ્રી જિગ્નેશભાઇ  ર્સનીયર ક્લાકષ (આ-સેલ) ૨૪૨૮૮૮૫ ૯૮૯૮૯૮૮૭૨૬ 
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                                 પ્રકરિ:-૧૫ 

                            -::આયવેુદ શાખા::- 

❖ શાખાનો પહરચય   

પ્રાચીન સમયમા ંગામંડાઓંના પ્રશ્નોના ઉકેલ માટે ગામના આગેવાનો પચંો મારફતે ઉકેલ થતો હતો 

હવે પચંાયતી રાિ ૧૯૬૩ થી અમલમા ંઆવતા ંગ્રામ / તાલકુા / જિલ્લા એમ રણ સ્તરની પચંાયતી રાિ 

વ્યવસ્થા અમલમા ંમકેૂલ છે. જિલ્લા કક્ષાએ પ્રજાના ચટુાયેલા પ્રર્તર્નિીઓ દ્વારા લોકોના કાયો કરવા માટે 

આ સસં્થા કાયષરત છે. આયવેુદ શાખા એ તેનો એક ભાગ છે. 

જિલ્લાના અંતરીયાળ ગ્રામ્ય, અિષ શહરેી અને  શહરેી ર્વસ્તારમા ંલોકોની સખુામયી અને આરોગ્યની 

જાળવણી અંગે આયવેુદ પઘ્િર્ત દ્વારા સારવાર કરી પ્રજામા ંરોગચાળો ઘટે અને આરોગ્ય સખુાકારી વિે ત ે

હતેસુર આયવેુદીક અને હોર્મયોપેથીક ડોકટરો દ્વારા ર્નદાન-સારવાર દવાખાનામા ં કરવામા ંઆવે છે અને 

મફત સારવાર પરુી પાડવામા ંઆવે છે. આ અંગેની તમામ વહીવટી કામગીરી અને નાણાકંીય કામગીરી 

આયવેુદ શાખા દ્વારા કરવામા ંઆવે છે. લોકોનુ ંઆરોગ્ય િળવાઈ રહ ેઅને વધ ુ ને વધ ુઆયવેુદીક અને 

હોર્મયોપેથીક પઘ્િર્ત દ્વારા લોકો સારવાર કરાવે તે મિુબનો ઉદેશ છે . 

      જિલ્લા પચંાયત ભાવનગર હઠેળ જિલ્લા આયવેુદ અર્િકારીશ્રીના તાબા હઠેળ પચંાયત હસ્તકના વગષ-

ર ના ૭ દવાખાના તેમિ રાિય સરકાર હસ્તકના ૧૬ દવાખાના અને 0૮ સરકારી હોમીયોપેર્થક યરુ્નટ અને 

એક ફરત ુ આયવેુદ દવાખાન ુ કાયષરત છે. જેના મારફત દદીઓને આયવેુદીક / હોમીયોપેર્થક સારવાર 

ર્વનામલુ્યે  દવા સરહત પરુી પાડવામા ંઆવે છે. 

❖ શાખાને લગતી કામગીરીનો અિવેાલ-: 

• ભાવનગર જીલ્લામા ંહાલમા ંરાિય સરકાર સચંાલલત ૧૬ આયવેુરદક દવાખાના, જિલ્લા પચંાયત સચંાલલત 
૦૭ આયવેુરદક દવાખાના ૦૮ હોમીયોપેથી યરુ્નટ દવાખાના એમ મળી કુલ ૩૧ દવાખાના અન ે
માન.મનસખુભાઇ માડંવીયા સાહબેશ્રીની ગ્રાટં માથંી ફાળવવામા ં આવેલ ફરતા આયવેુદ દવાખાનાની 
વહીવટી, નાણાકંીય જેવીકે T.A, CONTY., પગાર, પેન્શન કેસ, બજેટ અને કોટષ કેસ તથા દવાખાનાના 
ર્નયરંણ અને ર્નયમનની કામગીરી જીલ્લા આયવેુદ અર્િકારીની કચેરીના હઠેળ ચાલે છે. ઉપરાતં વડી 
કચેરી ર્નયામક્શ્રી આયષુના પરામશષ અને સપંકષમા ંરહી કામગીરી કરવામા ંઆવે છે. 
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• જિલ્લા આયવેુદ અર્િકારીશ્રી દ્વારા માસીક સર્મક્ષા બેઠકનુ ં આયોિન કરવામા ં આવે છે તથા તેમા ં
આયવેુદ અન ેહોર્મયોપેથીના ર્વર્વિ ર્વષયો પર Continuous Medical Education (CME) નુ ંઆયોિન 
કરવામા ંઆવે છે.  

• આયવેુદ અને હોમીયોપેથી દવાખાનાઓમા ંગ્રામ્ય ર્વસ્ તારમા ંલોકોને આયવેુદ અને હોમીયોપેથી પધ્ િર્તથી 
ર્નદાન-સારવાર આપવામા ંઆવે છે.  

• આયવેુદ અને હોમીયોપેથી મેડીકલ ઓફીસરો દ્વારા સારવાર ઉપરાતં સ્ વાસ્ થ્ ય રક્ષા માટે સ્વસ્થવતૃ ર્શલબરનુ ં
આયોિન કરવામા ં આવે છે તથા શાળાઓ અને આંગણવાડીમા ં લચરકત્સક દ્વારા બાળકોની ર્નયમીત 
આરોગ્ય તપાસ કરીને વાલીઓ અને ર્શક્ષકોન ે સ્વસ્થવિૃ અંગેન ુમાગષદશષન આપવામા ંઆવે છે તથા 
બાલરસાયણ ચણૂષન ુર્વતરણ કરવામા ંઆવે છે. આ સ્વાસ્થય ર્શલબર અંતગષત સ્વસ્થ માણસનુ ંસ્વાસ્થય 
િળવાય રહ ે તે માટે લોકોને આહાર-ર્વહાર, ઋત ુ ચયાષ વગેરે આયવેુદમા ં બતાવેલ રોગપ્રર્તકારક 
ઉપાયોનુ ં ર્વશેષ જ્ઞાન આ૫વામા ંઆપે છે. વષષ ૨૦૨૦-૨૧ અંતગષત આવી ર્શલબરો કરવામા ંઆવેલ જે 
અન્વય ે૫૨૪૩૧ લાભાથીએ લાભ લીિેલ છે. 

• અંતરીયાળ ગામોમા ંિયા ંઆરોગ્ યની સરુ્વિાઓ નથી ત્ યા ંતથા આયવેુદ /હોમીયોપેથી  સારવાર પિર્તના 
પ્રચાર પ્રસાર અથે ર્નઃશલુ્ ક આયવેુદ/હોર્મયોપેથી ર્નદાન-સારવાર કેમ્પોનુ ંઆયોિન કરી દરેક લાભાથીને 
સવષ રોગોનુ ં ર્નદાન તથા ર્વનામલૂ્ય ેદવા આ૫વામા ંઆવે છે. વષષ ૨૦૨૦-૨૧ અંતગષત કેમ્પ કરવામા ં
આવેલ જે અન્વય ે૧૩૮૭૨ લાભાથીએ લાભ લીિેલ છે. વધમુા ંરદહોર આયષુ ગ્રામ પ્રકલ્પ અંતગષત દર 
બિુવારે કેન્સરના ૧૫ ર્નદાન અને સારવાર કેમ્પનુ ંઆયોિન કરવામા ંઆવે છે. જેના લાભાથીઓની 
સખં્યા ૧૨૯૭ છે. 

• ગ્રામ્ય ર્વસ્ તારના લોકોને ઔષર્િય વનસ્ પર્તનુ ં પ્રદશષન યોજી તેની ખેતી અંગે પ્રોત્ સાહન અને સમિ 
આપવામા ંઆવે છે. આ કાયષક્રમ અંતગષત અંદાજે ૧૬૦૦૦ લોકોએ પોતાની આસપાસની વનસ્પર્ત ર્વશે 
મારહતી મેળવેલ છે.  

• િરા લચરકત્સા અંતગષત આયવેુદ અને હોમીયોપેથી દવાખાનાઓમા ં ૬૦ વષષ થી ઉપરના ર્સર્નયર 
ર્સટીઝનોને સપ્તાહ મા ં કોઇ એક ચોક્કસ રદવસે ખાસ ઓર્પડી સારવારમા ં “ રસાયન ટેબલેટ “ 
(રોગપ્રર્તકારક શસ્ક્તવિષક) તથા  અન્ય ઔષિી આપવામા ંઆવે છે. વષષ: ૨૦૨૦-૨૧ અંતગષત ૧૦૭૨૦ 
લાભાથીએ લાભ લીિેલ છે.  

• આયવેુદ અને હોર્મયોપેથીક દવાખાનાઓ અને જાહરે સ્થળોએ ર્નયર્મત રીતે કોરોના,સ્વાઇન ફ્લ,ુ ડેંગ્ય,ુ 
મેલેરીયા, ણચકનગનુીયા તથા તસઝનલરોગો સામે રોગ પ્રતતકારકશસ્ક્ત વધષક અમતૃ પેય(ઉકાળા)ન ુર્વતરણ 
કરવામા ં આવે છે. વષષ:૨૦૨૦-૨૧ અંતગષત ઉકાળાના ૧૨૫૧૬૩૬, સશંમની વટીના ૨૭૭૧૪૪ અને 
આશેનીક આલ્બાના ૮૧૭૨૭૩ લાભાથીએ લાભ લીિેલ છે. 
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• ૦ થી ૧૨ વષષના બાળકોની રોગ પ્રર્તકારક શરકત વિે અને બાળકો મેઘાવી બને તેવા અલભગમ સાથ ે
બાળકોન ેપષુ્ ય નક્ષરમા ંસવુણષપ્રાસન કરાવવામા ંઆવે છે.   

• આયવેુદમા ં અસ્ગ્નકમષ (cauterization) લચરકત્સાથી કપાસી (Corn), સરં્િવાત (Osteoarthritis), Cervical 

spondiolosis અન ે sciatica જેવા રોગોમા ંકોઇપણ જાતના એનેસ્થેર્શયા વગર લચક્ત્સા કરવામા આવે છે. 
જેમા ંદદીને રક્તસ્ત્રાવ  કે પીડા વગર તરંુત િ પાચંથી સાત ર્મર્નટમા ંસારા પરરણામ મળે છે. અસ્ગ્નકમષ 
સારવાર માટેના કુલ પાચં કેમ્પ કરવામા ંઆવેલ છે. જેમા ંએકંદરે ૬૬૨ દદીને સારવાર આપેલ છે.   

• આયવેુદ લચરકત્સાથી અન્ય રોગ ઉપરાતં કષ્ટ સાધ્ય એવા ચામડી અને વધં્યત્વના રોગોમા ંઉતમ પરરણામ 
મેળવેલ છે .   

• વષષ ૨૦૨૦-૨૧ મા ં જીલ્લા પચંાયત આયવેુદ શાખા ભાવનગર દ્વારા કરવામા આવેલી કામગીરીની 
તવગત : 

ક્રમ  કામગીરી લાભાથીઓની સખં્યા  

૧ ર્નદાન કેમ્પ ૧૩૮૭૨(લાભાથી) 

૨ પ્રક્રુર્ત પરરકક્ષણ ૨૨૯૪ 

૩ ઉકાળા ર્વતરણ  ૨૮૦૨૫૧૧(લાભાથી) 

૪ સ્વસ્થવતૃ ર્શબીર ૫૨૪૩૧(લાભાથી) 

૫ જેરીયારીક લચકીત્સા ઓ.પી.ડી.કક્ષાએ  ૧૦૭૨૦ (લાભાથી) 

૬ 
પચંકમષ(અગ્નીકમષ,મમષ 

લચરકત્સા,)ઓ.પી.ડી.લેવલે ૭૪૦૪ 

૭ યોગ ર્શબીર ૩૭૧૯૭(લાભાથી) 

8 દવાખાનાના નવા મકાનોનુ ંબાિંકામ  

A. 3 આયવેુદ દવાખાના  

૧.નવાગામઢાળ. તા-વલ્લભીપરુ  

૨.સનેશ.તા-ભાવનગર 

૩.હડ્મર્તયા.તા- ઉમરાળા ન ુબાિંકામ પણુષ થયેલ છે. 

B. ૧.સરકારી હોર્મયોપેથી દવાખાન ુટાઢાવડ,તા-તળાજા 

૨.સરકારી આયવેુદ દવાખાન ુ કાનપર,તા-વલ્લભીપરુ મજુંર 

થયેલા દવાખાનાઓના નવા બાિંકામની પ્રક્રીયા શરુ છે. 
 

 
• વષષ:૨૦૨૦-૨૧મા ંજીલ્લા પચંાયત આયવેુદ શાખા ભાવનગર દ્વારા કરવામા ંઆવેલી OPD  કામગીરીની 

તવગત:  
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લાભાથી દદી ૦ થી ૧૬ વષષ     ૧૬ થી ૬૦ વષષ  ૬૦ વષષ થી ઉપર 

પરુુષ ૧૨૬૩૧ ૮૮૧૮૨ ૧૯૩૩૨ 
સ્ત્રી ૧૦૨૮૬ ૯૧૦૬૩ ૧૫૬૦૮ 
કુલ ૨૨૯૧૭ ૧૭૯૨૪૫ ૩૪૯૪૦ 

 
• વષષ:૨૦૨૦-૨૧મા ં જીલ્લા પચંાયત આયવેુદ શાખા ભાવનગર દ્વારા કરવામા ં આવેલી આયવેુદ/ 

િોમીયોપેથી દવાખાનાની OPD  કામગીરીની તવગત:  
 

આયવેુદ ઓડી.પી. ૨૧૩૪૫૮ 
િોમીયોપેથી ઓડી.પી. ૨૩૫૩૮ 
કુલ ૨૩૬૯૯૬ 

 

❖ પોષિ અણભયાન 

       તા.૧૬/૦૩/૨૦૨૧ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧ સિુી પોષણ પખવાડીયાની ઉિવણી કરવામા ંઆવેલ 

છે. જે અંતગષત સેનેટાઇઝેશન અંગે જાગરૃ્ત અલભયાન, આંગણવાડી ખાત ેપોષણ આપે તેવી વનસ્પર્તઓના 

રોપાનુ ંવાવેતર, રદનચયાષ, સ્વસ્થવતૃના પાલન ર્વષે સમિણ, આયવેુદના ર્સધ્િાતંોથી મારહતગાર કરવા, 

આંગણવાડીમા ં કુપોર્ષત અને અર્તકુપોર્ષત બાળકોને ચ્યવનપ્રાશ અવલેહ અસ્વગિંા તેલ, શતાવરી અન ે

બાલ ચાતભુષદ્ર ચણુષનુ ં ર્વતરણ કરવામા ં આવેલ છે. તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ન રોિ NATIONAL 

CONFERENCE ON- “ AYUSH APPLICATION FOR NUTRITIONAL SUPPORT” નુ ંઆયોિન કરવામા ં

આવેલ છે. 

ક્ર્મ  પ્રવરૃ્ત  લાભાથી 
૧ સેનેટાઇઝેશન અંગે જાગરૃ્ત  અલભયાન ૯૮૯ 

૨ વનસ્પર્તઓના રોપાનુ ંવાવેતર ૧૨૯ 

૩ રદનચયાષ, સ્વસ્થવતૃના પાલન  ૧૯૦૪ 

૪ કુપોષણ નાબદુી માટેના ર્સધ્િાતંોથી મારહતગાર કરવા ૨૧૨૪ 

૫ ADOLSCENT BOYS/GIRLS માગષદશષન ૮૧૦ 

૬ યોગ સમિણ  ૧૪૬૦ 

• કોરોના સેન્ટર ખાતેની કામગીરી  : 
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        સમરસ હોસ્ટેલ ભાવનગર ખાતે કોરોના પોઝીટીવ દદીઓના સપંકષમા ંઆવેલ લોકોને રાખવામા ં

આવતા હતા. જેઓને આયવેુરદક / હોર્મયોપેર્થક રોગ પ્રર્તકારક દવાઓનુ ંર્વતરણ  કરવામા ંઆવે છે.જેના 

કુલ લાભાથી  ૧૩૧૭  છે. 

       ભાવનગર સીવીલ હોસ્પીટલ ખાતેના કોર્વડ વોડષમા ંદાખલ MILD/MODERATE SYMPTOMS વાળા 
દદીઓની આયવેુદ અને હોર્મયોપેથીક સારવાર આપવામા ંઆવેલ છે . 

• વકૃ્ષારોપિ :  

       સરકારી આયવેુદ દવાખાના ખાતે ઔષિ- બાગનુ ં ર્નમાષણ કરવામા ં આવી રહલે છે. જે અંતગષત 
દવાખાના ખાતે ઔષિી વકૃ્ષોનુ ં વાવેતર કરવામા ં આવેલ છે. ઉપરાતં પોષણ અલભયાન અંતગષત ૧૨૯ 
ઔષિી રોપાઓનુ ંવાવેતેર કરવામા ંઆવેલ છે.   

• આરોગ્ય સમન્વય  : 
         આયવેુદ સારવાર લેવા લોકોની પસદંગી વિતા લોકોને વધ ુસારી આયવેુદ સારવાર મળી રહ ેતથા હલે્થ 

વેલનેસ સેન્ટર ખાતે કામ કરતા ંસી.એચ.ઓ.ને આયવેુદ સારવાર માટેની  તાલીમ આપવા,  CDHOશ્રી તથા જિલ્લા 

આયવેુદ અર્િકારીશ્રીના માગષદશષન હઠેળ આયવેુદ અને આરોગ્ય શાખા-ભાવનગરના સયંકુ્ત ઉપક્રમે તા.25/11/2021 

બિુવારના રોિ IMA હૉલ, ભાવનગર ખાતે વકષશોપનુ ં આયોિન કરવામા ં આવેલ હતુ.ં જે અંતગષત ભાવનગર 

જિલ્લાના સરકારી આયવેુદ ર્વભાગના ર્વર્વિ મેરડકલ ઓફીસર દ્વ્રારા  

• આયવેુદ ઋતચુયાષ અને રદનચયાષથી આરોગ્ય રક્ષા 

• આયવેુદની યરુ્નક પચંકમષ સારવાર ઓપીડી લેવેલે કઈ રીતે કરી શકાઈ 

• કેન્સર જેવા ગભંીર રોગોમા આયવેુદ સારવાર અને વ્યસનમસુ્ક્ત  

• કોરોનામા આયવેુદ સારવાર 

• આયવેુદ રસાયન સારવાર જેવા ર્વર્વિ ર્વષય ર્વષે માગષદશષન આપવામા આવ્યુ ં
 તાલીમાથીના  રફડબેક અને સજેશન પણ લેવામા ંઆવ્યા. 

➢ Virtual  training: 
જે અંતગષત ભાવનગર જિલ્લાના સરકારી આયવેુદ ર્વભાગના ર્વર્વિ મેરડકલ ઓફીસર દ્વ્રારા   

• ડાયાલબટીસ,્ હાઇપર ટેન્શનમા આયવેુદ સારવાર અને આમળા, અિગિંા, હળદર, ગળો વનસ્પર્તય 

ઔષિીઓનુ ંઆયવેુદ અનસુાર ઔષિીય મહત્વ. 

• આયવેુદીની યરુ્નક પચંકમષ સારવાર પધ્િર્ત અને એલોવેરા, ર્નમ્બ ઔષિીઓનુ ં આયવેુદ અનસુાર 

ઔષિીય મહત્વ. 
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• લબનચેપી રોગોથી બચવા વ્યસનમસુ્ક્તની િરૂરરયાત અને વ્યસનમસુ્ક્ત માટે આયવેુદ ઔષિીય પ્રયોગો 

અને સરગવો, તલુસી ઔષિીઓનુ ંઆયવેુદ અનસુાર ઔષિીય મહત્વ  જેવા ર્વર્વિ ર્વષય ર્વષે માગષદશષન 

આપવામા ંઆવ્યુ.ં 

➢ આયવેુદ  દવાખાના   ખાતે  ૨૧  જુન  તવશ્વ  યોગ  હદવસના  રોિ યોગ સેસનમા કુલ ૯૭૫ લાભાથીઓએ લાભ 
લીધેલ. 

➢ િોમીયોપેથી  દવાખાના  ખાતે  ૨૧  જુન  તવશ્વ  યોગ  હદવસના  રોિ યોગ સેસનમા કુલ ૧૧૫ લાભાથીઓએ લાભ 
લીધેલ. 
❖ નવા પ્રયોગો િનભાગીદારીના કામો-: 
        ભાવનગર જિલ્લાના લોકોને કોરોના સકં્રામક લબમારી સામે રોગપ્રર્તકારક શસ્ક્ત વિે તે માટે ઉકાળા, 

સશમની વટી , આશેનીક આલ્બાનુ ંર્વતરણ કરવામા ંઆવેલ છે. જેમા ંવલ્લ્ભીપરુ અને મહુવા નગરપાલીકા, 

CISF, ડૉ. હડેગેવાર સર્મતી –ર્શહોર, ભાવનગર વધૃ્િાશ્રમ રસ્ટ-ભાવનગર તથા ર્વર્વિ .ગ્રામ પચંાયત અને 

આશાવકષર તથા હલે્થ વકષર વગેરેનો સહકાર મળેલ છે.  

• ભાવનગર જિલ્લા જેલના કેદીઓ તથા સ્ટાફ, પોલીસ કમષચારીઓ, એરપોટષ ભાવનગરના સ્ટાફ તથા CISF  
સ્ટાફન ે કોરોના સકં્રામક લબમારી સામ ે રોગપ્રર્તકારક શસ્ક્ત વિે તે માટે ઉકાળા ,  સશમની વટી, આશેનીક 
આલ્બાનુ ંર્વતરણ કરવામા ંઆવેલ છે.  
❖ નેશનલ આયષુ તમશન અંતગષત આયષુ િલે્થ અને વેલનેસ સેન્ટર (વષષ: ૨૦૨૦-૨૧ ):-           
         ભાવનગર  જિલ્લામા ં નેશનલ  આયષુ  તમશન  અને  આયષુ્યમાન  ભારત  પ્રો..ગ્ામ  અંતગષત  ૧૭  સરકારી  
આયવેુદ  દવાખાના  ખાતે  આયષુ  હલે્થ  અને  વેલનેસ  સેન્ટરની  શરૂઆત  કરવામા ં આવેલ  છે  .જે   અંતગષત  મજૂંર  

થયેલ  ૧૭  આયષુ  હલે્થ  અન ે વેલનેસ  સેન્ટર  ખાતે  રીનોવેશન  રીપેર  બ્રાન્ડીંગ  માટે  હલે્થ  અને  વેલનેસ  સેન્ટર  રદઠ 
રૂ. ૭,૩૨,૦૦૦ની. ગ્રાટંની  ફાળવણી કરવામા ંઆવેલ છે . 

         જે અંતગષત દવાખાના  ખાતે  રદનચયાષ, ઋતચુયાષ ર્વશે મારહતી, પ્રકૃર્ત પરરક્ષણ અને   યોગ 

કરાવવામા ં આવે છે. તથા આયવેુદ પધ્િર્તથી ર્નદાન અને સારવાર કરવામા ં આવે છે. ખાસ કરીન ે

ડાયાલબટીસ,્ હાઇપર ટેન્શન જેવા લાઇફ સ્ટાઇલ જ્ગન્ય રોગોનુ ં ર્નદાન અને સારવાર કરવામા ંઆવે છે. 

ઉપરાતં આયષુ હલે્થ અને વેલનેસ સેન્ટર ખાતે ઔષિ-વનનુ ંર્નમાષણ કરવામા ંઆવી રહ્ય ુછે. આયષુ હલે્થ 

અને વેલનેસ સેન્ટર ખાતે કુલ ૩૪ મરહલા અને પરુૂષ યોગ ર્શક્ષકોની હગંામી િોરણે ૧૧ માસ માટે ર્નમણુકં 

કરવામા ંઆવેલ છે. જેના દ્વારા.ગ્રામિનોને ર્નયમીત રીતે ર્નઃશલુ્ક યોગ કરાવવામા ંઆવે છે. 

❖ આયષુ િલે્થ & વેલનેસ સેંટર ખાતે ઉપલબ્ધ તવનામલુ્યે મળતી સેવાઓ. 

૧. સવષ રોગ ન ુર્નદાન અને આયવેુદ પધ્િર્તથી  સારવાર 
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૨. રોગાનસુાર ર્નષ્ણાતં યોગ રટચર દ્વારા યોગ & પ્રાણાયમ 

૩. દવાખાના પર ર્નયર્મત રીતે યોગ સેશન તેમિ ઓન લાઇન યોગ ર્શબીર અને પરરસવંાદ 

૪. ૦ થી ૧૨ વષષ ના બાળકોને સવુણષપ્રાશન 

૫. સ્વસ્થવ્રતુ ર્શબીર 

૬. પ્રકૃર્ત પરરક્ષણ  

૭. ૬૦ વષષ થી ઉપરના લોકો માટે િરા લચરકત્સા 

૮. ઓપીડી લેવલે શક્ય પચંકમષ સારવાર 

૯. ઘરગથ્થ ુઆયવેુદ ઔષિોની ઉપયોલગતા ર્વષે સમિણ 

૧૦. રોગ પ્રર્તરોિક અમતૃ પેય ઉકાળા ર્વતરણ તથા સશંમની વટી ર્વતરણ 

❖ િોમીયોપેથી દવાખાના પર ઉપલબ્ધ તવનામલુ્યે સેવાઓ 

૧. સવષ રોગન ુતનદાન અને િોમીયોપેથી પધધતીથી  સારવાર 

૨. સ્વસ્થવ્રતુ તશબીર 

૩. રોગ પ્રતતરોધક આશનેીક  ટેબ.તવતરિ 

❖ ફરતા આયવેુદ અને િોમીયોપેથી દવાખાનુ ં(મોબાઇલ વાન) (વષષ:૨૦૨૦-૨૧) 
       માન.શ્રી જિલ્લા ર્વકાસ અર્િકારી સાહબેના પ્રોત્સાહન અને સહયોગથી અરેના કચેરી હસ્તકના 

અરેના કચેરી માટે જિલ્લામા ં ફરતા આયવેુદીક દવાખાના માટેની ..ગ્રાન્ટ સાસંદ સભ્યશ્રી મનસખુભાઇ 

માડંવીયાની સ્થાર્નક ર્વકાસ ર્વસ્તાર અંતગષત વષષ ૨૦૧૫-૧૬ માથંી મજુંર કરવામા ંઆવેલ હત.ુ જેના દ્વારા 

ભાવનગરમા ં આવેલા અંતરરયાળ ગામડામા ં દરદિઓની ર્નશલુ્ક આયવેુદ અને હોર્મયોપેથીક સારવાર 

આપવામા ંઆવે છે. ઉપરાતં કોર્વડ-૧૯ની સ્સ્થર્તમા ં ઉકાળા ર્વતરણ  કરવામા ંઆવેલ તથા  લોકડાઉનના 

સમય દરમ્યાન  કોરોના યોધ્િાઓને ઉકાળાનુ ં ર્વતરણ કરવામા ંઆવેલ છે. વષષ દરમ્યાન કુલ લાભાથીની 

સખં્યા ૪૪૪૯ છે. 

➢ સરકારશ્રી તરફથી મળેલ પ્રોત્સાિન પત્ર / એવોડષની તવગત-: 

વલ્લભીપરુ નગરપાલીકા, તાલકુા પચંાયત વલ્લ્ભીપરુ, આગાખાન કાઉન્સીલ મહુવા, ઠાડચ ..ગ્રામ પચંાયત 

, સાિંણાસર ..ગ્રામ પચંાયત, મેઢા ..ગ્રામ પચંાયત, પી.આઇ-પાલીતાણા, ઠળીયા ..ગ્રામ પચંાયત, 

પીપરલા ..ગ્રામ પચંાયત કચેરી,અર્િક્ષકશ્રી ભાવનગર જિલ્લા પચંાયત, શ્રી ભાવનગર જૈન િેતાબંર 

મરુ્તિપિુક સઘં, પ્રમખુશ્રી ઋષભ દશષન ફ્લેટ, લચફ ઓરફસર ર્શહોર નગરપાલલકા  દ્વારા કોરોના મહામારીના 

સમયમા ંકરવામા ંઆવેલ કામગીરી બદલ પ્રમાણપર આપવામા ંઆવેલ છે.     
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• ભાવનગર જિલ્લા ખાતે આવેલ આયવેુદ દવાખાનાના નામ       
ક્ર્મ આયવેુદ દવાખાનાના નામ તાલકુો 

૧ સ.આ.દ.રૂવા ભાવનગર 

૨ સ.આ.દ.રદહોર તળાજા 

૩ સ.આ.દ.નવા ગામ ઢાળ વલ્લભીપરૂ 

૪ સ.આ.દ.સાતપડા ગારીયાિાર 

૫ સ.આ.દ.ભા.મો ભાવનગર 

૬ સ.આ.દ.હડમતીયા ઉમરાળા 

૭ સ.આ.દ. સનેસ ભાવનગર 

૮ સ.આ.દ.સથરા તળાજા 

૯ સ.આ.દ.ભાદ્રોડ મહુવા 

૧૦ સ.આ.દ.કાનપર વલ્લભીપરૂ 

૧૧ સ.આ.દ.અવાણીયા ઘોઘા 

૧૨ સ.આ.દ.ઠાડચ પાલીતાણા 

૧૩ સ.આ.દ.બિેુલ ભાવનગર 

૧૪ સ.આ.દ.કરદેિ ભાવનગર 

૧૫ સ.આ.દ.પસવી તળાજા 

૧૬ સ.આ.દ.વેળાવદર ભાલ ભાવનગર 

૧૭ સ.આ.દ ચોગઠ   ઉમરાળા 

૧૮ સ.આ.દ ઇટીયા જેસર 

૧૯ સ.આ.દ ઉંચા કોટડા મહુવા 

૨૦ સ.આ.દ વરલ ર્શહોર 

૨૧ સ.આ.દ લીમડા ઉમરાળા 

૨૨ સ.આ.દ પચ્છેગામ વલ્લભીપરૂ 

૨૩ સ.આ.દ કોટામઇુ જેસર 
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• ભાવનગર જિલ્લા ખાતે આવેલ િોમેયોપેથી દવાખાનાના નામ      
ક્ર્મ દવાખાનાન ુનામ તાલકુો 

૧ સ.િો.દ.રૂવા ભાવનગર 

૨ સ.િો.દ.કંુભારવાડા ભાવનગર 

૩ સ.િો.દ.તસિોર તસિોર 

૪ સ.િો.દ.આનદંપર વલ્લભીપરુ 

૫ સ.િો.દ.ટાઢાવડ તળાજા 

૬ સ.િો.દ.ચિુા મહુવા 

૭ સ.િો.દ.ગિુરડા મહુવા 

૮ સ.આ.દ.મોટી રાિસ્થળી પાલીતાિા 

 
• જીલ્લા પચંાયત આયવેુદ શાખા ભાવનગરના મિકેમ ની તવગત-: 

ક્રમ હોદો મજુંર મહકેમ ભરેલ િગ્યા ખાલી િગ્યા 
૧ જિલ્લા આય ુઅર્િકારી વગષ-૧ ૧ ૦ ૧ 
૨ જુ. કલાકષ વગષ-૩ ૨ ૦ ૨ 
૩ પટ્ટાવાળા વગષ-૪ ૧ ૧ ૦ 
૪ મેડીકલ ઓફીસર આય ુવગષ-૨ ૨૩ ૨૨ ૧ 
૫ મેડીકલઓફીસર હોમીયો વગષ-૩ ૮ ૮ ૦ 
૬ કમ્પાઉન્ડર વગષ-૩ ૧૦ ૧ ૯ 
  
 

• શાખાની સપંકષ  માહિતી 
શાખાતધકારીનુ ંનામ               િોદ્દો  મોબાઇલ નબંર  

ડૉ. એસ. પી.  સોલકંી  જિલ્લા આયવેુદ અર્િકારી (ઇનચાર્જ), 
આયવેુદ શાખા, જિલ્લા પચંાયત ભાવનગર. 

મો- ૮૪૦૧૬૭૦૯૯૦ 

ફોન ન-ં૦૨૭૮-
૨૪૩૯૯૫૧ 
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પ્રકરણ:-૧૬ 

-:: ખતેીવાડી શાખા ::- 

 (૧) શાખાનો પહરચય :-  

જિલ્લા પચંાયત ખેતીવાડી શાખા નીચે પેટા ર્વભાગ ભાવનગર અને પેટા ર્વભાગ તળાજા છે. જેમા ં

પેટા ર્વભાગ ભાવનગરમા ંભાવનગર, ઉમરાળા, વલ્લભીપરુ અને ર્સહોર તાલકુાનો સમાવેશ થાય છે. અન ે

તળાજા પેટા ર્વભાગમા ંતળાજા, મહુવા, જેસર, ગારરયાિાર અને પાલલતાણા તાલકુાનો સમાવેશ થાય છે.    

(૨) શાખાની કામગીરી :- 

                   ખેતીવાડી શાખા દ્વારા જિલ્લાના ખેડુતોને રેક્ટર તથા રેક્ટર સચંાલલત તમામ સાિનોમા ં

સરકારશ્રીના િારાિોરણો મિુબ સબસીડી ચકુવવામા ં આવે છે. તેમિ પાક સરંક્ષણ સાિનો, તાડપરી, 

ર્સિંચાઇ સવુીિાના સાિનો જેવા કે પપંસેટ, પાઇપલાઇન તેમિ પેસ્ટીસાઇડ, વીડીસાઇડ, જીપ્સમ, ૧૦૦% 

દ્રાવ્ય રાસાયણીક ખાતરો, સટીફાઇડ સીડ ર્વતરણ , સ્ટોરેિ ગોડાઉન, સરકારશ્રીના િારા િોરણો મિુબ 

સહાયથી આપવામા ં આવે છે.  તેમિ ખેડુતોને ખેતીની અદ્યતન ટેકનોલોજીથી મારહતગાર કરવા ખેડુત 

તાલીમ અન ેકૃર્ષમેળા કરવામા ંઆવે છે.   

(૩) વષષ:- ૨૦૨૦-૨૧ મા ંનાિાકીય તેમિ ભૌતતક તસધ્ધધ :-  

ક્રમ 
લક્ષયાકં ર્સધ્ધ્િ ર્સધ્ધ્િ ટકાવારી 
ભૌતીક નાણાકીય (રૂ.લાખમા)ં ભૌતીક નાણાકીય (રૂ.લાખમા)ં ભૌતીક નાણાકીય (રૂ.લાખમા)ં 

૧ ૫૭૫૩૭ ૨૦૪૯.૮ ૪૩૨૮૬ ૧૯૦૮.૧૬ ૮૪.૨૨ ૯૩.૦૯ 

 
(૫) શાખાના મહકેમની ર્વગત (બન્ને  પટેા ર્વભાગ સાથે) :-  
ક્રમ િગ્યાનુ ંનામ મજુંર િગ્યા ભરાયેલ િગ્યા 

૧ જિલ્લા ખેતીવાડી અર્િકારીશ્રી ૧ ૧ 

૨ મદદનીશ ખેતી ર્નયામકશ્રી ૫ ૨ 

૩ ખેતીવાડી અર્િકારી શ્રી ૧ ૧ 

૪ ર્વસ્તરણ અર્િકારી (ખેતી) ૧૨ ૪ 

૫ ..ગ્રામ સેવક (ખેતી) ૧૦૭ ૯૦ 

૬ જુનીયર ક્લાકષ  ૬ ૨ 
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૭ સીનીયર ક્લાકષ  ૪ ૧ 

૮ નાયબ લચટનીશ ૧ ૧ 

૯ નાયબ રહશાબનીશ ૧ ૧ 

૧૦ પટ્ટાવાળા ૪ ૨ 

૧૧ ડ્રાઇવર ૩ ૦ 
 

 (૬) શાખાની સપંકષ માહીતી  

ક્રમ અર્િકારીશ્રી/કમષચારીનુ ંનામ હોદો મોબાઇલ નબંર 

૧ એસ.આર.કોસબંી  જિલ્લા ખેતીવાડી અર્િકારી શ્રી ૭૬૦૦૫૩૦૩૪૦ 

૨ જે.વી.િાનાણી  મદદનીશ ખેતી ર્નયામક શ્રી ૯૦૯૯૦૯૧૦૦૩ 

૩ એફ.જી.દવે  મદદનીશ ખેતી ર્નયામક શ્રી ૯૪૨૭૨૨૦૨૦૪ 

૪ એચ.આર.ડુમાલણયા  ખેતી અર્િકારી  ૭૩૫૯૩૫૬૪૩૫ 

૫ એ.એ.વાળા  ર્વસ્તરણ અર્િકારી (ખેતી) ૯૪૦૯૪૯૫૧૩૭ 

૬ એસ.ડી.પવાર  નાયબ ચીટનીશ ૯૯૨૪૪૬૯૦૭૩ 

૭ ર્વ.જે.ર્રવેદી  નાયબ હીસાબનીશ ૯૪૨૮૪૩૨૯૪૭ 

૮ કુ. એસ એસ બારૈયા  સીનીયર ક્લાકક  ૭૬૯૮૫૫૩૧૮૮ 

૯ એચ.એલ. જંાબચુા  જુનીયર ક્લાકષ  ૯૦૩૩૭૪૫૪૦૧ 

૧૦ એચ.આર.ઝાલા  જુનીયર ક્લાકષ  ૮૨૦૦૪૦૨૨૭૬ 

૧૧ કે.વી.ડાભી પટ્ટાવાળા ૯૯૨૫૦૯૦૯૯૨ 

૧૨ આર.એસ.બાભંણીયા  પટ્ટાવાળા ૮૪૬૯૦૨૫૮૮૭ 
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 પ્રકરણ ૧૭ 

-::તશક્ષિ શાખા::- 

❖ શાખાનો પહરચય :- 

ભાવનગર જીલ્લામા ં૧૦ તાલકુાઓમા ંજીલ્લા ર્શક્ષણ સર્મર્ત હસ્તકની કુલ ૯૩૧ પ્રાથર્મક શાળાઓ આવેલ છે. 

જેમા ંકુમારોની સખં્યા ૦.૯૮ લાખ તથા કન્યાઓની સખં્યા ૦.૯૭  લાખ મળી કુલ ૧.૯૬ લાખ છે. જેમા ંર્શક્ષકોનુ ંમજુંર 

મહકેમ ૭૧૩૮ છે. ચાલ ુનાણાકીય વષષના અંતે જીલ્લામા ં૮૪૮ શાળાઓમા ંિોરણ ૧ થી ૮ શરુ કરવામા ંઆવેલ છે. એક 

પણ પ્રાથર્મક શાળા ર્શક્ષક વગરની નથી. જે ગામમા ં૧ થી ૮ િોરણની શાળા નથી ત્યા ંબાકી રહતેા િોરણો આગામી 

વષષમા ંચાલ ુકરવામા ંઆવશે જેનાથી પ્રાથર્મક ર્શક્ષણ તમામ બાળકો પોતાના િ ગામમા ંમેળવી શકે. 

પ્રાથર્મક શાળાઓમા ં વષષ:-૨૦૦૧/૦૨મા ં ૨૭% ડ્રોપ આઉટ દર હતો તેની સામ ે વષષ:-૨૦૦૬/૦૭મા ં ૬.૭૧ 

સિુી પહોચાડવામા ંઆવ્યો છે. જેમા ં કુમારના ૬.૨૩ % િયારે કન્યાઓમા ં૭.૧૮% ડ્રોપ આઉટ દર હતો જે ચાલ ુવષે 

૦.૭૮% રહવેા પામેલ છે. 

ર્વિાથીઓના સ્થાયીકારણના પ્રોત્સાહન રૂપ ેસરકારશ્રીની ર્વધ્યાદીપ વીમા યોિના અન્વયે શાળાઓમા ંઅભ્યાસ 

કરતા બાળકને વીમાનુ ં રક્ષણ આપવામા ંઆવેલ છે. આ યોિનામા ંભાવનગર જીલ્લામા ં૧.૯૬ લાખ બાળકોને આવરી 

લેવાયા. જેમા ં છેલ્લા રણ વષષમા ં ૧૯ બાળકોના આકસ્સ્મક મતૃ્ય ુથતા તેવા વાલીઓ તરફથી મળતી દરખાસ્ત વીમા 

કંપનીને મોકલવામા ં આવેલ. ભાવનગર જીલ્લામા ં સાક્ષરતા દર પરુુષોમા ં ૮૭.૨૩ % તથા સ્ત્રીઓમા ં ૭૦.૭૩%રહવેા 

પામેલ છે. સરેરાશ દર ૭૯.૮૩% છે. 
 

❖ જીલ્લા તશક્ષિ સતમતત જીલ્લા પચંાયત કચેરી ભાવનગરનુ ંમિકેમ 

ક્રમ હોદ્દો મજુંર થયેલ િગ્યા ભરાયેલ િગ્યા 
૧ જીલ્લા પ્રાથર્મક ર્શક્ષણાર્િકારી ૧ ૧ 

૨ નાયબ જીલ્લા પ્રાથર્મક ર્શક્ષણાર્િકારી ૨ - 

૩ રહસાબી અિીકારી ૧ - 

૪ નાયબ ચીટનીસ  ૧ ૧ 

૫ સીનીયર ક્લાકષ  ૬ ૨ 

૬ જુનીયર ક્લાકષ  ૯ ૪ 

૭ કેળવણી ર્નરીક્ષક  ૪૨ ૧ 

૮ પટ્ટાવાળા ૨ ૨ 
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❖ ભૌતતક સતુવધાની તવગત  

ક્રમ સતુવધાનુ ંનામ િરૂરીયાત ઉપલબ્ધ ઘટ ઘટનુ ંઆયોિન 

૧ શાળાના ઓરડા ૯૫૮૨ ૮૩૫૫ ૧૨૨૭ આગામી વષે આયોિન કરવામા ંઆવશે 

૨ શૌચાલય ૧૦૬૬ ૧૦૬૬ - - 
૩ કમ્પાઊંડ વોલ  ૧૦૬૬ ૮૯૯ ૧૬૭ આગામી વષે આયોિન કરવામા ંઆવશે 

૪ પીવાનુ ંપાિી ૧૦૬૬ ૧૦૬૬ - - 
૫ વીિળીકરિ ૧૦૬૬ ૧૦૬૬ - - 
૬ રમતનુ ંમેદાન ૧૦૬૬ ૭૭૬ ૩૦૦ આગામી વષે આયોિન કરવામા ંઆવશે 

  

 

 

ક્રમ  

યોિનાનુ ંનામ 

 

િોગવાઈ 

 

ફાળવેલ 

..ગ્ાન્ટ 

૩૧/૩/૨૧ 
અંતતત 

થયેલ ખચષ 

 

િોગવાઇ સામે 
ખચષની ટકાવારી 

 

રીમાકષસ 

 

૧ ૨ ૩ 

 

૪ 

 

૫ 

 

૬ 

 

૭ 
 

૧ 

 

EDN-૯ કન્યા કેળવણી 
ર્વદ્યાલક્ષમી બોન્ડ 

૦ ૦ ૦ ૦ 
 

૨ 

 
ફસ્ટષ એઇડ બોક્ષ ૦ ૦ ૦ ૦ 

 

૩ 

 
સ્વચ્છતા ર્વષયક સરુ્વિા ૩૯ લાખ ૩૯ લાખ ૩૯ લાખ ૧૦૦% 

 

 

❖ શાખાની સપંકષ માહીતી 
 

અર્િકારીશ્રીનુ ંનામ હોદો સપંકષ નબંર 

શ્રી કે. વી. મયાણી જિલ્લા પ્રાથર્મક ર્શક્ષણર્િકારીશ્રી ૦૨૭૮-૨૫૨૩૫૮૨ 
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પ્રકરિ – ૧૮ 
-:: બાધંકામ શાખા ::- 

❖ શાખાનો પહરચય :- 

                 જિલ્લા પચંાયત હસ્તકના માગષ અને મકાન ર્વભાગ, ભાવનગર હઠેળ છ પેટા ર્વભાગો  (ભાવનગર, 

ર્શહોર, મહુવા, તળાજા, પાલીતાણા અને વલ્લભીપરુ) છે, તેમિ દરેક પટેા ર્વભાગ માગષ અને મકાન ર્વભાગની 
દેખરેખ નીચે કામગીરી સભંાળે છે. 
❖  શાખાની કામગીરી   :  

                 જિલ્લા પચંાયત ભાવનગરના માગષ અને મકાન ર્વભાગ હઠેળ ..ગ્રામ્ય ર્વસ્તારોમા ં રસ્તાઓ, 
ઇમારતો, આંગણવાડી વગેરે બનાવવાનુ ં તથા ..ગ્રામ્ય ર્વભાગના રસ્તાઓ, સરકારી ઇમારતોનુ ં સમારકામ 
કરવામા ંઆવે છે. તેમિ સરકારશ્રી દ્વારા બહાર પડાતી અલગ અલગ યોિનાઓ હઠેળ બહાર પડાતા કામોને 
મજુંર કરવામા ંઆવે છે તેમિ સસંદસભ્યશ્રી, િારાસભ્યશ્રીની ગ્રાટં, આયોિનની ગ્રાટં અને નાણાપચંના કામો 
સરકારશ્રી દ્વારા મજુંર થતા તે અંગેની કામગીરી આ ર્વભાગ દ્વારા કરવામા ંઆવે છે. 
❖ ભૌતતક તથા નાિાકીય તસદ્ધિ:- 

          જિલ્લા પચંાયત ભાવનગરના માગષ અને મકાન ર્વભાગ હઠેળ વષષ:- ૨૦૨૦-૨૧ દરર્મયાન જુદી 
જુદી યોિનાઓ જેવી કે ખાસ મરામત, ખાસ પરુમરામત, MMGSY ૧૦ Yr, MMGSY ૭ Yr, MMGSY-૬ 
missing link, MMGSY NN-1,2,3,4, MMGSY WD, MMGSY SCSP, એસસીએસપી  (સરુ્વિાપથ) માટે 
રૂ.૧૬૨૪૮.૭૨ લાખનુ ં ફંડ ઉપલબ્િ હત.ુ વષષ:-૨૦૨૦-૨૧ દરર્મયાન રૂ.૪૨૨૮૩.૮૧ લાખના લક્ષયાકં સામે 
રૂ.૬૭૧૫.૨૭ લાખની ર્સદ્ધિ મેળવેલ છે. છે. તથા ૧૩૭૬.૨૯ રકમીના લક્ષયાકં સામે ૩૬૫.૯૩ રકમી ર્સદ્ધિ મેળવેલ 
છે. આમ ભૌર્તક લક્ષયાકં સામે ૨૬.૫૯% ર્સદ્ધિ મેળવેલ છે.  
❖ બાધંકામ શાખાનુ ંમિકેમઃ -    

ક્રમ સવંગષનુ ંનામ મજુંર િગ્યા ભરાયેલી િગ્યા ખાલી િગ્યા 
૧ કાયષપાલક ઇિનેર  ૧ ૧ ૦ 
૨ નાયબ કાયષપાલક ઇિનેર ૬ ૪ ૨ 
૩ મ.ઇ./અ.મ.ઇ./ઓવરસીયર ૪૨ ૨૪ ૧૮ 
૪ ડ્રાફ્ટ મેન ૧ ૦ ૧ 
૫ આસી.ડ્રાફ્ટ મેન ૨ ૦ ૨ 
૬ વાયરમેન ૨ ૦ ૨ 
૭ ઇલેક્ટ્રીશ્યન ૧ ૦ ૧ 
૮ ટે્રસર ૧૪ ૦ ૧૪ 
૯ પ્લમ્બર ૧ ૦ ૧ 
૧૦ મીકેનીક ૨ ૦ ૨ 
૧૧ વકષ .આસી. ૫૪ ૨ ૫૨ 
૧૨ ક્લીનર ૨ ૦ ૨ 
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❖ શાખાની સપંકષ માહીતી 
અર્િકારીશ્રીનુ ંનામ હોદો સપંકષ નબંર 

શ્રી એસ. ડી. ચૌિરી  કાયષપાલક ઇિનેરશ્રી  ૯૯૭૯૨૬૧૬૬૪ 

 

 

પ્રકરણ ૧૯ 

-:સિકાર શાખાઃ- 

❖ સિકાર શાખા િઠેળની કામગીરી અંગે તવસ્તતૃ માહિતી 
     ભાવનગર જિલ્લા પચંાયત દવારા સહકારી પ્રવરૃ્તઓના ં ર્વકાસ માટે તેમિ સહકારી પ્રવરૃ્ત દવારા 

લોકભાગીદારીથી ર્વકાસ સાિવા માટે વૈિાર્નક સિાઓ માન.જિલ્લા ર્વકાસ અર્િકારીશ્રી ના ં તેમિ માન.જિલ્લા 

રજિસ્રારશ્રી,સહકારી મડંળીઓ ના ં સીિા માગષદશષન અને ર્નયરંણ હઠેળ સહકાર ખાતાના ં વગષ-ર ના ં અર્િકારી 

મદદર્નશ જિલ્લા રજિસ્રારશ્રી ફરિ બજાવે છે. સહકારી પ્રવરૃ્ત અંગેની કામગીરી કરવા માટે ગિુરાતમા ં પચંાયત 

રાિયની સ્થાપના થયા બાદ સહકારી કાયદા અન્વયેની નીચ ે િણાવ્યા મિુબની કલમોના અર્િકારો જિલ્લા 

પચંાયતને સપુ્રત થયેલ છે.  ગિુરાત સહકારી મડંળીઓના ંઅર્િર્નયમ-૧૯૬૧ અને ૧૯૬૨ ના ંઅર્િક-૧૦ અન્વયેના ં

કાયદા મિુબ સરકારશ્રીના ં કૃર્ષ અને સહકાર ર્વભાગ,ગાિંીનગર ના ં જાહરેનામા 

ક્રમાકં/ખ/૬૦/ડીટીપી/૧૧૬૩/૪૩૯૦/ઘ/જી તા.૩૦/૦૭/૧૯૬૬ થી સહકારી કાયદાની કલમો નીચ ે મજુંરી 

આપવાની સિાઓ જિલ્લા પચંાયતને સપુ્રત થયેલ છે.ત્યારબાદના ં ગિુરાત સરકારશ્રીના ખેર્ત,વન અને સહકાર 

ર્વભાગ,સલચવાલય-ગાિંીનગરના તા.૩૧/૮/૧૯૮૧ તથા કૃર્ષ,ખેડુત કલ્યાણ અને સહકાર ર્વભાગ-

સલચવાલય,ગાિંીનગરના ૨૭/૧૧/૨૦૧૮ ના ંજાહરેનામાથી પચંાયતને નીચેની કલમોની સિાઓ સપુ્રત કરવામા ં

આવેલ છે. 

(૧) કલમ-૯,       સહકારી મડંળીઓની નોંિણી.(..ગ્રામ્ય કક્ષાએ સેવા,ખેર્ત સેવા સહકારી ,લીફટ ઇરીગેશન વોટર        

                 સપ્લાય, દુિ,મજુર,પ્રોસેસીંગ,તેલીબીંયા ઉ.સહ.ર્સવાય) 

(ર) કલમ-૧૦,  આ અર્િર્નયમ હઠેળ રજિસ્ટર થયેલી અથવા રજિસ્ટર થયેલી ગણાતી તમામ  મડંળીઓનુ ંરજિસ્ટર 

ઠરાવેલ નમનુામા ંરજિસ્રારે રાખવ.ુ   

(૩) કલમ-૧૧,   કેટલાક પ્રશ્નો ર્નણષય કરવાની રજિસ્રારની સિા. 
(૪) કલમ-૧૨,   સહકારી મડંળીઓનુ ંવગીકરણ. 
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(૫) કલમ-૧૩,   સહકારી મડંળીઓના ંપેટાર્નયમો મા ંસિુારો. 

(૬) કલમ-૧૫,   સહકારી મડંળીઓના ંનામોમા ંફેરફાર કરવા. 

(૭) કલમ-૧૭,   સહકારી મડંળીઓના ંિોડાણ,વગીકરણ,ર્વભાિન તથા રૂપાતંર. 

(૮) કલમ-૧૮,   િોડાયેલી ર્વભાિન તથા રૂપાતંર કરેલી સહકારી મડંળીઓનુ ંરજિરેશન રદ કરવુ.ં 

(૯) કલમ-૧૯,   સહકારી મડંળીઓની પનુઃરચના. 

(૧૦) કલમ-૨૦,  સહકારી મડંળીઓનુ ંરજિસ્રેશન રદ. 
 

(૧૧) કલમ-૨૧,  સહકારી મડંળીઓની ભાગીદારી. 

(૧૨) કલમ-૨૪,  સહકારી મડંળીઓનુ ંસભ્યપદ બિાને માટે ખલુ્લ ુરહશેે. 

(૧૩) કલમ-૭૫,  સહકારી મડંળીઓના ંચોપડા,કાગળો અને ર્મલ્કતોનો કબિો તેમના ંઅધ્યક્ષન ેસોંપવા બાબત.   

(૧૪) કલમ-૭૭,  સહકારી મડંળીઓની વાર્ષિક સાિારણ સભા બોલાવવા બાબત, આવી સભાઓની મદુત           

 લબંાવવા બાબત. 

(૧૫) કલમ-૭૮,  સહકારી મડંળીઓની ખાસ સાિારણ સભા બોલાવવા બાબત, 

(૧૬) કલમ-૧૧૫, સહકારી મડંળીઓ આટોપી લેવામા ંઆવે ત્યારે તેની વિારાની અસ્કયામતનો ર્નકાલ કરવા  

                   બાબત. 

      ઉપરોકત સહકારી મડંળીઓના અર્િર્નયમ-૧૯૬૧ તેમિ સિુારા ૧૯૬૨ અન્વયે જિલ્લા પચંાયતને જે કલમો 

અને સિાઓ સપુ્રત થયેલ છે.આ સિાઓ ભાવનગર જિલ્લા પચંાયતની તા.૦૧/૦૨/૨૦૧૬ ની બીજી ખાસ સાિારણ 

સભાના ઠરાવ ન.ં૫ થી જિલ્લા ઉત્પાદન-સહકાર અને ર્સિંચાઇ સર્મર્તને તેમિ જિલ્લા પચંાયતની સામાન્ય સભાન ે

તેમિ મદદર્નશ જિલ્લા રજિસ્રારશ્રીને પાવસષ ડેલીગેટ કરવામા ંઆવેલ છે. 

         નામ.સરકારશ્રીના ંનોટીફીકેશન ક્રમાકંઃ જી.એચ.કે.એચ. / ૦૧૭/ ૨૨૮/ સી.એચ.૪૯૭૮/૪૨૨૯/ડી. 

તા.૩૧/૮/૧૯૮૧ તેમિ  નોટીફીકેશન  ન.ં જી.એચ.કે.એન./૧૪૮/૮૨/ડી.ડી.સી./૧૧૮૨/૭૦૨૫/એસ.૩ 

તા.૨૧/૭/૧૯૮૨ થી નામ.સરકારશ્રીના ંએગ્રીકલ્ચર કો.-ઓપરેશન અન ેરૂરલ ડીપાટષમેન્ટ,સલચવાલય-ગાિંીનગર ના 

તા.૩૦/૩/૧૯૯૧ થી મદદર્નશ જિલ્લા રજિસ્રારશ્રીને તા.૩૧/૮/૧૯૮૧ ના જાહરેનામાથી પચંાયત ર્વભાગને સપુ્રત 

થયેલ કલમોના અનસુિંાને તેમિ જુદા જુદા પ્રકારના અનસુલુચ અનસુારના પાવસષ ઓફ ડેલીગેશન જાહરેનામા દ્વારા 

કામગીરી કરવા અર્િકૃત કરવામા ંઆવેલા છે.  આમ જિલ્લા પચંાયત હઠેળ સહકારી પ્રવરૃ્તના ર્વકાસ માટે અને 

સહકારી પ્રવરૃ્ત પર દેખરેખ અને કામગીરી માટેના ંઅર્િકારો સપુ્રત કરવામા ંઆવેલ છે.અને તે અન્વયે કાયદાકીય 

કામગીરી કરવામા ંઆવે છે. 

         ભાવનગર જિલ્લામા ં સહકારી પ્રવરૃ્તમા ં મખુ્યત્વે ..ગ્રામ્ય કક્ષાએ સેવા સહકારી મડંળીઓ કામ કરે છે. જે 

ભાવનગર ડીસ્રીકટ કો.-ઓપ.બેન્ક લી.પાસેથી ટંુકી મદુત,મધ્યમ મદુત તેમિ ઘર વપરાશની ચીિ વસ્તઓુની 

પરમાવિી શાખ મજુંર કરીને નાણંા મેળવે છે અન ેમડંળીઓ દ્વારા પોતાના સભ્યોને ર્િરાણ થાય છે. મખુ્યત્વે ..ગ્રામ્ય 



74 
 

કક્ષાએ સેવા સહકારી મડંળીઓ કાયષરત હોય છે. મડંળીઓ દ્વારા ખેતી માટેના િરૂરી ખાતર તથા રાસાયલણક દવાઓની 

ખરીદ વેચાણની કામગીરી થાય છે. ટંુકમા ં મડંળીઓનો ર્વકાસ મયાષરદત છે. અન્ય પ્રકારની મડંળીઓ શહરેી 

ર્વસ્તારમા ંકે્રડીટ શરાફી સહકારી મડંળીઓ વ્યાપ ેછે. તેમિ ..ગ્રામ્ય અને શહરેી ર્વસ્તારમા ંમજુર સહકારી મડંળીઓ 

પણ કામ કરી રહલે છે. તમેિ ..ગ્રાહક ભડંારો પણ ..ગ્રામ્ય અન ેશહરેી ર્વસ્તારમા ંઆવલે છે. કન્િયમુસષ પ્રવરૃ્તનો 

ર્વકાસ થાય તે મખુ્યત્વે ઉદેશ રહલે છે. સહકાર શાખાની તાલકુા કક્ષાએ તાલકુા ર્વકાસ અર્િકારીશ્રીની કચેરીમા ં

તાલકુા ર્વકાસ અર્િકારીશ્રીના ર્નયરંણ હઠેળ પચંાયત કેડરના ંકમષચારી ર્વસ્તરણ અર્િકારર(સહકાર) કામ કરે છે અન ે

તાલકુા કક્ષાએથી સહકારી પ્રવરૃ્તને લગતી િરૂરી મારહતી સકંલલત કરવામા ં આવ ે છે. આ ઉપરાતં સહકારી 

મડંળીઓની મલુાકાત/તપાસણી તથા ર્વસ્તરણ અર્િકારર(સહકાર)ની દફતર તપાસણી તથા તાલકુા કક્ષાએ મરંી 

મીટીંગો અને જિલ્લા રજિસ્રારશ્રીના સકંલન હઠેળ સહકારી પ્રવરૃ્તની કામગીરી કરવાની હોય છે. સહકારી પ્રવરૃ્તથી 

વલંચત ગામો ન રહ ેતેમિ સભાસદ વરૃદિના ંલક્ષાકંો તેમિ ર્િરાણ લેનારની સખં્યામા ંવિારો થાય તે માટેના કાયો 

કરવાના ંરહ ેછે. ટંુકમા ંસહકારી પ્રવરૃ્તના ર્વકાસ અંગેની રચનાત્મક કામગીરી કરવાની હોય છે. તેમિ સહકારી કાયદા 

અન્વયેની વૈિાર્નક ફરિો બજાવવાની હોય છે. 

❖ કામગીરીઃ- 
સને ૨૦૨૦-૨૧ ના વષષમા ંસહકાર શાખામા ંથયેલ કામગીરીની  રૂપરેખા નીચ ેમિુબ છે. 

  (૧) વષષઃ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન ર્વર્વિ પ્રકારની મડંળીઓના ંપેટાર્નયમોમા ંસિુારા કયાષ.  

સને ૨૦૨૦-૨૧ ના વષષમા ંસહકાર શાખામા ંકામ કરતા કમષચારીઓની ર્વગત નીચ ેમિુબ છે. 

❖ સિકાર શાખાનુ ંમિકેમઃ- 
ક્રમ િગ્યાનુ ંનામ મજુંર િગ્યા ભરાયેલ િગ્યા 

૧ મદદર્નશ જિલ્લા રજિસ્રાર ૧ ૦ 

૨ ર્સનીયર કલાકષ  ૧ ૦ 

૩ જુર્નયર કલાકષ  ૧ ૦ 

૪ પટ્ટાવાળા ૧ ૧ 

 

❖ શાખાની સપંકષ  માહિતી . 
શાખાતધકારીનુ ંનામ િોદ્દો મોબાઇલ નબંર 

શ્રી ડી.એચ.વોરા મદદર્નશ જિલ્લા રજિસ્રાર(ઇન્ચાર્જ) ૯૯૨૪૫૮૦૦૭૭ 
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પ્રકરણ ૨૦ 

-:: આંતહરક ઓહડટ શાખા ::- 

❖   શાખા નો પહરચય    
              ઉપ સલચવ પચંાયત ગહૃ ર્નમાષણ અને શહરેી ર્વકાસ ર્વભાગ ના ઠરાવ ક્રમાકં િપમ 
/૧૦૮૦/૪૬૫૩/છ/૧તા.૧૩/૧/૧૯૮૧થી આંતરરક અન્વેષણ પધ્િર્ત અમલમા ંઆવતા આ શાખા ની રચના 
થયેલ છે. જે શાખામા નીચ ેમિુબ કામગીરી થાય છે.    

 

❖ શાખા ને લગત કામગીરી નો અિવેાલ                                                                    

આંતરરક ઓરડટ શાખા જિ.પ ંભાવનગર ની મખુ્ય પ્રવરૃ્તઑ  અને કાયો નીચ ેમિુબ છે. 

(૧) જિલ્લા પચંાયત ની શાખા ના રકસ્સામા ંરૂા.૪૦,૦૦૦/-ઉપર ના ખચષ તેમિ તાલકુા પચંાયતના રૂા.૨૫,૦૦૦/-

ઉપરના ખચષ ની મજૂંરી ની ચકાસણી કરી િરૂરી માગષદશષન આપવામા ંઆવે છે. 

(૨) જિલ્લા/તાલકુા  પચંાયતને ઓરડટ શરૂ થવા અંગે ની જાણ થતા ંસબંિંી શાખા ને અને સસં્થાઑ ને િરૂરી રેકડષ 

તૈયાર રાખવા સચૂના તથા માગષદશષન આપવામા ંઆવે છે.  

(૩) ચાલ ુઅન્વેષણ દરમ્યાન આપવામા ંઆવતા પ્રાથર્મક વાિંા ના િવાબો સબંરં્િત તરફથી સમયસર અને સપંણૂષ 

પણે રજૂ થાય તેની દેખરેખ રાખી માગષ દશષન આપવામા ંઆવે છે. 

(૪)જુદા જુદા અન્વેષણ અહવેાલો તેમિ પચંાયતી રાિ સર્મર્તમા ંલેવાયેલ ફકરાઓના િવાબો સબંરં્િત અર્િકારી 

તરફથી સપંણૂષ આિાર સાથ ેસમય-મયાષદામા ંથાય ત ેમાટે દેખરેખ તથા માગષદશષન આપવામા ંઆવ ેછે. 

(૫) અન્વેષણ અહવેાલમા ંદશાષવેલ વસલૂાતો સમયસર થાય તે અંગ ેદેખરેખ રાખી માગષદશષન આપવામા ંઆવે છે. 

❖ મિકેમ ને લગત  માહિતી  
 

ક્રમ  ર્વગત  સવંગષ મજુંર િગ્યા  ભરાયેલ િગ્યા ખાલી િગ્યા  

૧ આંતરરક ઓરડટ અર્િકારી વગષ-૨ ૧ ૧ ૦ 

૨ ઇન્ટરનલ ઓરડટર વગષ-૩ ૧ ૧ ૦ 

૩ સબ ઓરડટર વગષ-૩ ૩ ૩ ૦ 
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                                            પ્રકરણ ૨૧ 

                                 -:: તસિંચાઇ શાખા ::- 
❖ શાખાનો પહરચય 

પચંાયત ર્સિંચાઈ ર્વભાગ મારફત નાની ર્સિંચાઈ યોિના, અનશુ્રવણ તળાવ અને ચેકડેમ તથા પરૂ ર્નયરંણ 

યોિનાના બાિંકામ તથા તેની ર્નભાવણી અન ેનહરે મારફત ર્સિંચાઈની કામગીરી તથા અન્ય કામગીરી જેવી કે, 

અછત રાહત કામો પરૂ રાહત કામો તથા કેન્દ્ર પરૂસ્કૃત યોિનાની જીલ્લા ર્વકાસ અર્િકારીશ્રીની સચુના અનસુાર 

અમલીકરણની કામગીરી આ ર્વભાગ દ્વારા કરવામા ંઆવે છે 

         નાની ર્સિંચાઈ યોિનાની કામગીરી માટે જિલ્લા પચંાયત નીચે એક ર્વભાગ તથા ચાર પેટા ર્વભાગો અનકુ્રમે 

ભાવનગર, ર્શહોર, મહુવા, પાલીતાણા તાલકુા મથકે આવેલ છે. 

❖ જિલ્લાની ભૌગોલીક પહરસ્સ્થતી  
ભાવનગર જિલ્લો સૌરાષ્રના પવૂષ ર્વસ્તારમા ંઆવલે છે. આ જિલ્લામા ં કુલ ૧૦ તાલકુાનો સમાવેશ થયેલ 

છે. જિલ્લાના પાલીતાણા, જેસર, ગારીયાિાર, ર્શહોર અને ઉમરાળા તાલકુાનો ર્વસ્તાર ડુગંરાળ છે. તથા ઘોઘા, 

તળાજા અને મહુવા તાલકુો દરરયા રકનારાને અડીને આવેલ છે. જ્યારે ભાવનગર તથા વલ્લભીપરુ તાલકુાનો ભાલ 

ર્વસ્તાર સપાટ તથા ખારાશ વાળી માટીનો છે. 

           જિલ્લાનો ચોખ્ખો વાવેતર ર્વસ્તાર ૬.૨૦ લાખ હકે્ટર છે. તથા ૨.૪૭ લાખ હકે્ટર ર્સિંચાઈ ર્વસ્તાર છે. જેમા 

મોટી, મધ્યમ અને નાની ર્સિંચાઈ યોિના દ્વારા નહરે મારફત અને અનશુ્રવણ તળાવ અને ચેકડેમ તથા કુવા દ્વારા 

થતી ર્સિંચાઈનો સમાવેશ થાય છે.    

❖ આ તવભાગની યોિનાઓની તવગતો નીચે મિુબ છે. 

• નાની તસિંચાઈ યોિના 
             આ ર્વભાગ દ્વારા ૩૮ નાની ર્સિંચાઈ યોિના પણુષ કરવામા ંઆવેલ છે. જેનો આલેલખત ર્સિંચાઇ ર્વસ્તાર 
૯૮૧૨ હકે્ટર છે. તે તમામ યોિનાના મરામત અને જાળવણીની તથા ર્સિંચાઇ અને વસલુાતની કામગીરી કરવામા ં
આવે છે. ગત વષષમા ં ખરીફ ર્સિંચાઇ ૩૫૩.૨૨ હકેટર તથા ૩૧૮૦ હકે્ટર મળી કુલ ૩૫૩૩.૨૨ હકેટર મા ં ર્સિંચાઇ 
થયેલ. જેમાથંી સહભાગી ર્સિંચાઇ વ્યવસ્થાપન દ્વારા ૬૫૦.૩૬ હકે્ટર ર્સધ્ધ્િ મેળવેલ છે અને ઓછા પાણીએ વધ ુ
ર્પયત કરવાની પધ્િર્તથી ખેડુતો મારહતગાર થયા છે. જેથી ૩૫૩૩.૨૨ હકે્ટર ર્વસ્તારમા ંબે પાક મળીને પ્રર્ત હકે્ટરે 
રૂ.૨૦,૦૦૦ ની સરેરાશ રેવન્ય ુઆવક ગણતા રૂ. ૭૦૬.૬૪ લાખની ખેતી ઉપિ(પેદાશ) થઇ શકેલ છે. 

  વષષ ૨૦૨૦-૨૧ દરર્મયાન ૩૦૦ હકે્ટરમા ં ર્સિંચાઇ માટે પાણી છોડવામા ંઆવલે. જેથી રૂ.૧.૧૪ લાખ ની 

રેવન્ય ુઆવક થયલે છે. જેમા ંપાચં વષષમા ંપહલેીવાર થોરાળી નાની ર્સિંચાઇ યોિના અને ઓદરકા નાની ર્સિંચાઇ 

યોિનામા ંર્સિંચાઇ માટે પાણી છોડવામા ંઆવલે. 
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• અનશુ્રવિ તળાવ 

         આ ર્વભાગ દ્વારા અત્યાર સિુીમા ં કુલ ૫૫૯ અનશુ્રવણ તળાવો બનાવવામા ંઆવેલ છે. જેમા ંપાણી સગં્રહ 
થવાથી આસપાસની ખેતી લાયક ૧૧,૧૮૦ હકે્ટર િમીનને ર્સિંચાઈનો આડકતરો લાભ મળી શકે છે. તથા સઇેફ સ્ટેિ 
ઉપર લઇ િવાના કરવાના થતા કામો કરવામા ંઆવ ેછે. 

• ચેકડેમ મરામત 

આ ર્વભાગ દ્વારા કુલ ૩૫૫ ચેકડેમના કામો પણુષ કરવામા ંઆવેલ છે. જેમા ંપાણી સગં્રહ થવાથી આસપાસની 

ખેતી લાયક ૩૫૫૦ હકે્ટર િમીનને ર્સિંચાઈનો આડકતરો લાભ મળી શકે છે. સરકારશ્રીની સચુના અનસુાર પચંાયત 

હસ્તકના ચેકડેમ મરામતની કામગીરી કરવાની થાય છે તથા ગામના તળાવોમાથંી કાપં લઇ િવાની પરવાનગી 

ઉપરોક્ત પેટા ર્વભાગ દ્વારા આપવામા ંઆવે છે.  

• પરૂ તનયતં્રિ યોિના  
નદી કાઠંાના ગામો કે જેને પરુ સામે રક્ષણની િરૂરીયાત હોય છે. ત્યા માટીબિં ટૉ-વોલ પીચીંગ તથા સ્થળ 

સ્સ્થર્ત  મિુબ પાકી રદવાલ દ્વારા પરુ સામે રક્ષણ પરુૂ પાડવામા ંઆવે છે. આવી કુલ ૬૦ યોિનાના કામો પણુષ 

કરવામા ંઆવેલ છે. તથા આગામી રદવસોમા ંવધ ુ૧૦ કામ પણૂષ કરવાનુ ંઆયોિન છે.  

• વષષ ૨૦૨૦-૨૧ની નાિાકીય  તસધ્ધધ. 
વષષ ૨૦૨૦-૨૧ મા ંપચંાયત ર્સિંચાઈ ર્વભાગ, ભાવનગર દ્વારા કુલ ૫૧૫ કામો ૫૦૭.૯૯ લાખના ખચે પણુષ 

કરવામા ં આવ્યા છે. જેમાથંી વકષ પ્લાનના કુલ ૨૨ કામો ૬૩.૩૪ લાખના ખચે, રેતી કંકરના ૦૮ કામો ૧૭.૦૫ 

લાખના ખચે તથા સિુલામ સફુલામ િળ અલભયાન-૨૦૨૦ ના ૪૮૫ કામો ૪૨૭.૬૦ લાખના ખચે પણૂષ કરવામા ં

આવ્યા છે. 
➢ પચંાયત તસિંચાઇ તવભાગના મિકેમ અંગેની તવગત. 

ક્રમ. સવંગષનુ ંનામ મજુંર િગ્યા ૨૦૨૦-૨૧ મા ંભરેલ િગ્યા 

૧. કાયષપાલક ઇિનેર ૧ ૧ 

૨. ર્વભાગીય રહસાબનીશ ૧ ૦ 

૩. હડે ક્લાકષ ૧ ૦ 

૪. મદદનીશ ઇિનેર/ અર્િક મદદનીશ ઇિનેર ૨ ૧ 

૫. ર્સનીયર એકાઉંટ ક્લાકષ ૨ ૦ 

૬. ર્સનીયર ક્લાકષ (વહીવટ) ૨ ૨ 

૭. જુર્નયર ક્લાકષ ૫ ૧ 

૮. ટાઇર્પસ્ટ ગિુરાતી ૧ ૦ 

૯. ટાઇર્પસ્ટ અંગ્રેજી ૧ ૦ 
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૧૦. સ્ટોર કીપર ૧ ૦ 

૧૧. ડ્રાફ્ટમેન ૧ ૦ 

૧૨. આર્સ. ડ્રાફ્ટમેન ૧ ૦ 

૧૩. રેસર ૨ ૦ 

૧૪. ડ્રાઇવર ૧ ૦ 

૧૫. વકષ આર્સસ્ટંટ ૧ ૦ 

૧૬. પટ્ટાવાળા ૩ ૧ 

 કુલ ૨૬ ૦૬ 

 
➢ પચંાયત તસિંચાઇ તવભાગ િઠેળ આવેલ ચાર પેટા તવભાગના ંમિકેમ અંગેની તવગત 

 
ક્રમ સવંગષનુ ંનામ મજુંર િગ્યા ૨૦૨૦-૨૧મા ંભરેલ િગ્યા 

૧. નાયબ કાયષપાલક ઇિનેર ૦૪ ૦૧ 

૨. મદદનીશ ઇિનેર/ અર્િક મદદનીશ ઇિનેર ૧૬ ૦૪ 

૩. ર્સનીયર ક્લાકષ (વહીવટ) ૦૪ ૦૨ 

૪. જુર્નયર ક્લાકષ ૦૪ ૦ 

૫. વકષ આર્સસ્ટંટ ૨૧ ૦૩ 

૬. રેસર ૦૪ ૦ 

૭. ડ્રાઇવર ૦૪ ૦ 

૮. ચોકીદાર(હગંામી) ૧૦ ૦ 

૯. ચોકીદાર(રોિમદાર) ૨૨ ૦ 

૧૦. પટ્ટાવાળા ૦૭ ૦૧ 

૧૧. વકષચાર્જ  ૦૪ ૦ 

 કુલ ૧૦૦ ૧૧ 
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❖ તવભાગની તસધધી 
 

(૧) સિુલામ સફુલામ િળ અલભયાન-૨૦૨૦ અંતગષત ભાવનગર તાલકુાના સોડવદરા ગામે આવેલ ચેકડેમ 
ઉંડુ ઉતારવાનુ ંકામ  
       ભાવનગર તાલકુાના સોડવદરા ગામે આવેલ ચેકડેમ ઉંડુ ઉતારવાનુ ં કામ લોકભાગીદારીથી હાથ િરવામા ં
આવેલ. જેમા ં૩૩૦૦ ઘન મીટરનો ખોદાણ કામ કરી ૩૩ લાખ લીટર પાણીના સગં્રહમા ંવિારો થયેલ. જેથી ખેડુતોને 
ર્સિંચાઇ માટે લાભ થયેલ. 
(૨) સિુલામ સફુલામ િળ અલભયાન-૨૦૨૦ અંતગષત વલ્લભીપરુ તાલકુાના પીપળી ગામે આવેલ તળાવ 
ઉંડુ ઉતારવાનુ ંકામ   
 વલ્લભીપરુ તાલકુાના પીપળી ગામે આવેલ તળાવ ઉંડુ ઉતારવાનુ ંકામ હાથ િરવામા ંઆવેલ. જેમા ં૩૦૦૦ 
ઘન મીટરનો ખોદાણ કામ કરી ૩૦ લાખ લીટર પાણીના સગં્રહમા ંવિારો થયેલ. જેથી પરુૂ તળાવ પાણીથી છલકાઇ 
આવેલ અને તેનો લાભ ખેડુતોને ર્સિંચાઇ માટે તથા આસ-પાસના ગામના લોકોને થયેલ. 

(૩) સિુલામ સફુલામ િળ અલભયાન-૨૦૨૦ અંતગષત ઘોઘા તાલકુાના ઘોઘા ગામે આવેલ તળાવ ઉંડુ 
ઉતારવાનુ ંકામ   
 ઘોઘા તાલકુાના ઘોઘા ગામે આવેલ તળાવ ઉંડુ ઉતારવાનુ ં કામ હાથ િરવામા ંઆવેલ. જેમા ં ૪૦૦૦ ઘન 

મીટરનો ખોદાણ કામ કરી ૪૦ લાખ લીટર પાણીના સગં્રહમા ં વિારો થયેલ. જેથી પરુૂ તળાવ પાણીથી છલકાઇ 

આવેલ અન ેતેનો લાભ ગામના લોકો તથા નજીકના રહવેાસીને થયેલ. 

❖ વષષ ૨૦૨૦-૨૧ની ભૌતતક તસધ્ધધ ની તવગત  

ક્રમ સદર કામોની 
સખં્યા 

મજુંર રકમ 

(રૂ. લાખમા ં) 

કામગીરીનો પ્રકાર 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

૧ ડીમાન્ડ ૬૬,૨૭૦૨ નાની ર્સિંચાઈ,૦૩-મેંઈન્ટેનન્સ,૧૦૧ 
પાણીના તળાવો,૧૧ કંસ્રશન એન્ડ ડીપીનીંગ ઓફ 

વેલ્સ & ટેંન્ક,પ્રોવીઝન ફોર લાસ્ટ સ્કેરસીટી 
વકષસ,જી.આઈ.એ,ટુ.પચંાયત (સેઈફ સ્ટેિ) 

૨ ૧૨.૫૦ 
 
 

તળાવોની સલામત તબ્બકે 
લઇ િવાના કામો 

૨ માગંણીન-ં૯૫,૨૭૦૨નાની ર્સિંચાઈ,૦૩ ર્નભાવ,૧૦૧ 
પાણીની ટાકંીઓ,૦૧ અનજુાર્ત પેટા યોિના ર્વર્વિ 
જિલ્લા પચંાયતો,૩૧૩૨ પચંાયતોને અન્ય સબિંી 

િનરલ સહાયક અનદુાન 

૧ ૫.૦૩ તળાવો મરામત ના કામો 
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૩ ડીમાન્ડ ન.ં૬૬, ૨૭૧૧ ફલડ કંન્રોલ એન્ડ ડે્રઇનેિ, ૦૧-
ફલડ કન્રોલ, ૧૦૩-ર્સર્વલ વકષ , ૧૨-વકષ ફોર ફલડ 

કન્રોલ એફસી ટુ વેરીયસ ડીવીઝન ફોર એફ.સી. લમ્પ 
પ્રોર્વઝન 

૪ ૨૦.૫૭ એફ.સી. વોલના કામો 

૪ ડીમાન્ડ ૬૬, ૨૭૦૨ માઇનર ઇરીગેશન પ્લાન, ૦૧ - 
સરફેસ વોટર, ૧૦૩ ડાઇવઝષન સ્કીમ, ૧૩ ઇરીગેશન 
વકષસ અિર માઇનોર સ્પેર્શયલ રીપેસષ ટુ ફલડ ડેમેિ 

વકષસ જી.આઇ.એ. ટુ પચંાયત 

૩ ૧૬.૨૯ ફલડ ડેમેિના કામો 

૫ ડીમાન્ડ ન-ં૬૬, ૨૭૦૨-એમ.આઇ., ૦૧-સરફેસ વોટર, 

૧૦૩-ડાયવઝષન સ્કીમ, ૧૩-લમ્પ પ્રોવીઝન કોસ્ટીંગ 
બીલોવ વન લાખ, જી.આઇ.એ. ટુ પચંાયત (રેવન્ય)ુ 

૧ ૦.૮૧ તળાવો & ચેકડેમ મરામત 
ના કામો 

૬ ડીમાન્ડ ન-ં૬૬, ૨૭૦૨-નાની ર્સિંચાઇ (પ્લાન) ૦૧ િળ 
સપાટી, ૧૦૩ માગાષતર યોિના, ૧૩ નાની ર્સિંચાઇના 

કામો, ૦૪-અ.ઇ.રા.પ.ંર્સિં.વ. જુદા જુદા ઇિનેરી 
પનુ:પ્રભરણ કામો માટે યોિના ૨૭૦૦-નાના કામો 

૧૧ ૮.૧૪ એમ.આઇ સિુારણાના કામ 

  ૨૨ ૬૩.૩૪  

 

❖ શાખાની સપંકષ  માહિતી . 
શાખાતધકારીનુ ંનામ િોદ્દો મોબાઇલ નબંર 

શ્રી ડી. આર. પટેલ કાયષપાલક ઇિનેરશ્રી ૯૮૨૫૩૫૨૫૫૬ 
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❖ જીલ્ લા પચંાયત કચેરી, ભાવનગર 
માહિતી (મેળવવાના) અતધકાર અતધતનયમ-૨૦૦૫ િઠેળ તનમાયેલ જાિરે માહિતી અતધકારી/અપીલ અતધકારીની તવગત 

 

ક્રમ શાખા/કચેરીનુ ંનામ જાિરે માહિતી અતધકારી અપીલ અતધકારી 
૧ મહકેમ શાખા નાયબ જિલ્ લા ર્વકાસ અર્િકારીશ્રી (મહકેમ)  જિલ્ લા ર્વકાસ અર્િકારીશ્રી 
૨ પચંાયત શાખા નાયબ જિલ્ લા ર્વકાસ અર્િકારીશ્રી (પચંાયત)  જિલ્ લા ર્વકાસ અર્િકારીશ્રી 
૩ મહસેલુ શાખા નાયબ જિલ્ લા ર્વકાસ અર્િકારીશ્રી (મહસેલુ)  જિલ્ લા ર્વકાસ અર્િકારીશ્રી 
૪ ર્વકાસ શાખા નાયબ જિલ્ લા ર્વકાસ અર્િકારીશ્રી (ર્વકાસ)  જિલ્ લા ર્વકાસ અર્િકારીશ્રી 

૫ રહસાબી શાખા રહસાબી અર્િકારીશ્રી જિ.પ.ંભાવનગર જિલ્ લા ર્વકાસ અર્િકારીશ્રી 
૬ બાિંકામ શાખા કાયષપાલક ઇિનેરશ્રી મ અને મા ર્વભાગ  જિલ્ લા ર્વકાસ અર્િકારીશ્રી 
૭ બાિંકામ પેટા ર્વભાગ સબિંીત નાયબ કાયષપાલક ઇિનેરશ્રી  કાયષપાલક ઇિનેર (મા.મ ર્વ.)  
૮ ર્સિંચાઇ શાખા કાયષપાલક ઇિનેરશ્રી ર્સિંચાઇ ર્વભાગ  જિલ્ લા ર્વકાસ અર્િકારીશ્રી 

૯ ર્સિંચાઇ પેટા ર્વભાગ  સબિંીત નાયબ કાયષપાલક ઇિનેરશ્રી  કાયષપાલક ઇિનેરશ્રી (ર્સિંચાઇ)  

૧૦ આઇ.સી.ડી.એસ  પ્રો..ગ્રામ ઓફીસર સકંલીત બાળ ર્વકાસ યોિના  જિલ્ લા ર્વકાસ અર્િકારીશ્રી 
૧૧ સકંલીત બાળ ર્વકાસ 

યોિના કચેરી 
સબિંીત સકંલીત બાળ ર્વકાસ યોિના અર્િકારીશ્રી પ્રો..ગ્રામ ઓફીસરશ્રી  

આઇ.સી.ડી.એસ.          

૧૨ મેલેરીયા શાખા મેલેરીયા અર્િકારીશ્રી  જિલ્ લા ર્વકાસ અર્િકારીશ્રી 
૧૩ આંકડા શાખા જિલ્લા આંકડા અર્િકારીશ્રી  જિલ્ લા ર્વકાસ અર્િકારીશ્રી 
૧૪ આંતરીક ઓડીટ શાખા આંતરીક ઓડીટ અર્િકારીશ્રી  રહસાબી અર્િકારીશ્રી  

૧૫ સમાિ કલ્ યાણ શાખા સમાિ કલ્ યાણ અર્િકારીશ્રી  જિલ્ લા ર્વકાસ અર્િકારીશ્રી 

૧૬ ર્શક્ષણ શાખા મદદર્નશ જિલ્ લા પ્રાથર્મક ર્શક્ષણાર્િકારીશ્રી  પ્રાથર્મક ર્શક્ષણાર્િકારીશ્રી 

૧૭ આરોગ્ ય શાખા અર્િક જિલ્ લા આરોગ્ ય અર્િકારીશ્રી  મખુ્ ય જિલ્ લા આરોગ્ ય અર્િકારીશ્રી  

૧૮ કંુટુબ કલ્ યાણ શાખા અર્િક જિલ્ લા આરોગ્ ય અર્િકારીશ્રી  મખુ્ ય જિલ્ લા આરોગ્ ય અર્િકારીશ્રી  

૧૯ આયુષવેદ શાખા જિલ્ લા આયવેુદ અર્િકારીશ્રી  મખુ્ ય જિલ્ લા આરોગ્ ય અર્િકારીશ્રી  

૨૦ પશપુાલન શાખા નાયબ પશપુાલન ર્નયામકશ્રી   જિલ્ લા ર્વકાસ અર્િકારીશ્રી 

૨૧ જિ. ..ગ્રામ ર્વકાસ 
એિન્ સી  

એ.પી.ઓ.(મોની) જિલ્ લા ..ગ્રામ ર્વકાસ  ર્નયામકશ્રી જિલ્ લા ..ગ્રામ ર્વકાસ એિન્સી,  

૨૨ ખેતીવાડી શાખા મદદર્નશ ખેતીવાડી અર્િકારરશ્રી  જિલ્ લા ખેતીવાડી અર્િકારીશ્રી  

૨૩ સહકાર શાખા મદદનીશ જિલ્ લા રજીસ્ રારશ્રી  જિલ્ લા ર્વકાસ અર્િકારીશ્રી 
૨૪ તાલકુા પચંાયત કચેરી સબિંીત તાલકુા ર્વકાસ અર્િકારીશ્રી ના. જિલ્ લા ર્વકાસ અર્િકારીશ્રી (મહસેલુ)  

૨૫ પ્રા. આરોગ્ ય કેન્ દ્ર/બ્ લોક 
ઓફીસર 

સબિંીત મેડીકલ ઓફીસરશ્રી/બ્ લોક ઓફીસરશ્રી મખુ્ ય જિલ્ લા આરોગ્ ય અર્િકારીશ્રી  

૨૬ ..ગ્રામ પચંાયત કચેરી સબિંીત તલાટી કમ મરંીશ્રી સબિંીત તાલકુા ર્વકાસ અર્િકારીશ્રી 

૨૭ પ્રાથર્મક શાળાઓ સબિંીત શાળાના આચાયષશ્રી જિલ્લા પ્રાથર્મક ર્શક્ષણાર્િકારી  
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ક્રમ શાખાન ુનામ ઇ મેઇલ એડ્રેસ 

૧ મહકેમ dyddo-adm-bav@gujarat.gov.in 

૨ રહસાબી ao-ddo-bav@gujarat.gov.in 

૩ પચંાયત panchayatdp@gmail.com 

૪ મહસેલુ dyddo.rev.bav@gmail.com 

૫ બાિંકામ gj-bhav@nic.in 

૬ મેલેરીયા dmo.health.bhavnagar@gmail.com 

૭ આંકડા dso-ddo-bav@gujarat.gov.in 

૮ આંતરીક ઓડીટ              - 

૯ સમાિ કલ્યાણ swo-ddo-bav@gujarat.gov.in 

૧૦ કુટંુબ કલ્યાણ adhobhavnagar@gmail.com 

૧૧ આરોગ્ય who.health.bhavnagar@gmail.com 

૧૨ ખેતીવાડી dao.bhavnagar.agri@gmail.com 

૧૩ ર્શક્ષણ  dpeobhavnagar@gmail.com 

૧૪ સહકાર - 

૧૫ આયવેુદ ayubvn૧@gmail.com 

૧૬ ર્સિંચાઇ bvnpid@yahoo.co.in 

૧૭ ર્વકાસ dyddo-vikas-bav@gujarat.gov.in 

૧૮ પશપુાલન dy.dir-ah-bav@gujarat.gov.in 

૧૯ આઇ.સી.ડી.એસ pobhavnagar@gmail.com 
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