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-::  વાિષ�ક  વહ�વટ�  અહ�વાલ ::- 

વષર ૨૦૧૧-૧૨ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

�કડા શાખા  

�જલ લા પચંાયત-ભાવનગર 
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-: આ�ખુઃ- 

 
          �જુરાત પચંાયત અિધિનયમ ૧૯૯૩ ની કલમ ૧૬૭(૧) હ�ઠળ ભાવનગર �જલ લા પચંાયતનો 

સને ૨૦૧૧-૧૨ નો વાિષ� ક વહ�વટ� અહ�વાલ પિસિ ધ કરતા ંઆનદં અને ગૌરવ અ�ભુવીએ છ�એ. આ 

અહ�વાલમા ં �જલ લા પચંાયત દારા હાહ ધરાયેલ િવિવધ િવકાસશીલ પ પિર�ની િવગતો આપવાનો 

પયર ન કર�લ છે. 

 �જલ લા પચંાયતના વહ�વટ� માળખામા ં મહ�કમ, મહ��લુ, િવકાસ, પચંાયત, �કડા, િશક્, 

સકં�લત બાળ િવકાસ, સમાજ કલ યા્, પ�પુાલન, આરોગ ય, મેલેર�યા, �ુ�ંુબ કલ યા્, આ�વુ�દ, 

ખેતીવાડ�, બાધંકામ, સહકાર વગેર� તમામ શાખા�એ �જલ લા પચંાયતને સરકારશી તરતહી �પુત 

હયેલ તરજો, યોજના� અને લ� યાકંો તળ��તુ કરવા માટ� સતત પયાસો કર�લ છે અને પ�ર્ામ 

સ વ�પે ભાવનગર �જલ લા પચંાયતની કામગીર� અહ�વાલના વષરમા ંરાજય સ તર� ઘ્ી સાર� રહ� છે.  

�જલ લા પચંાયતની િવકાસ પ પિર� યોગ ય ર�તે પાગંર� તે માટ� �જલ લાની તા�કુા પચંાયતો 

તહા ગામ પચંાયતોનો સતત સાહ સહકાર મળેલ છે. તે� તમામ �જલ લા પચંાયતની પગિત બદલ 

અ�ભનદંનના અિધકાર� તેમજ પગિતના યશભાગી છે. �જલ લા પચંાયતની પગિતમા ં �જલ લાના 

પદાિધકાર�શી�, અિધકાર�શી� તહા કમરચાર�શી�એ પ્ એ તાળો આપેલ છે. તેની આ પસગેં ન ધ 

લઇ તેમને ધન યવાદ પાઠવીએ છ�એ. હવે પચંાયતની સેવાના નાના મોટા સવ� અિધકાર�� અને 

કમરચાર�� પચંાયતી રાજની પ્ા�લકા�ને લોકા�ભ�ખુ બનાવી પચંાયતી રાજના ઉદેશોને િસદ કરવા 

તે સતત પયાસશીલ રહ�શે તેવી અપેકા રાખીએ છ�એ. 

�જલ લા પચંાયત�ુ ંઆ પકાશન પચંાયત પ પિર સાહે સલંગ ન સૌને ઉપયોગી હશે એવી આશા 

સાહે.......  

 

        

            બી.ક�.જોષી                   એચ.આર.�હુાર           િવમળાબેન આર.બગડ�યા 

      �જલ લા �કડા અિધકાર�         �જલ લા િવકાસ અિધકાર�                 પ�ખુ 

           �જ.પ.ંભાવનગર                   ભાવનગર               �જ.પ.ંભાવનગર 
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પકાશકઃ-  

શી.બી.ક�.જોષી 

�જલ લા �કડા અિધકાર�, 

�કડા શાખા, �જલ લા પચંાયત કચેર�, 

ભાવનગર - ૩૬૪૦૦૧ 

 

તોન ન.ં (૦૨૭૮) ૨૪૩૯૯૫૧ – ૫૮ 

ત�કસ ન.ં (૦૨૭૮) ૨૪૩૦૨૯૫ 

 

 

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

Website Address :- www.bhavnagardp.gujarat.gov.in 
 

સકંલનઃ- 
�ુ.ડ�.એન. કનૈયા 

�ુ. કલાકર , 

�કડા શાખા, �જલ લા પચંાયત કચેર�, 

ભાવનગર – ૩૬૪૦૦૧ 

 

 

વષરઃ- ૨૦૧૧-૧૨  

 

 

પકાશન વષરઃ- �ુલાઇ - ૨૦૧૩ 
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-:: �જલ લા પચંાયત, ભાવનગરના વાિષ�ક વહ�વટ� અહ�વાલ ::- 

વષર ર0૧૧-૧૨ 

કમ િવગત પાના નબંર 

૧ �જલ લાની સામાન ય મા�હતી  ૧ 

૨ �જલ લાની વસિતની મા�હતી ૨ 

૩ �જલ લા પચંાયતની બેઠકોની મા�હતી  ૩ 

૪ �જલ લા પચંાયતના સદસ યોની મા�હતી  ૪ 

૫ �જલ લા પચંાયતની  સિમિત� �ગેની મા�હતીની  યાદ� ૬ 

૬  ઠરાવોની મા�હતી ૮ 

૭ �જલ લા પચંાયતના મહ�કમની િવગતો  ૯ 

૮ �જલ લા પચંાયતની મહ��લુની આવકની િવગતો ૧૧ 

૯ િવકાસ કેતે પગિતની િવગતો ૧૩ 

૧૦ �જલ લા પચંાયતની આવકની િવગતો ૧૯ 

૧૧ �કડા  કેતે પગિતની િવગતો ૨૦ 

૧૨ િશક્ કેતે પગિતની િવગતો ૨૬ 

૧૩ સકં�લત બાળ િવકાસ કેતે પગિતની િવગતો ૨૯ 

૧૪ સમાજકલ યા્ કેતે પગિતની િવગતો ૩૪ 

૧૫ પ�પુાલન કેતે પગિતની િવગતો ૩૬ 

૧૬ આરોગ ય કેતે પગિતની િવગતો ૪૨ 

૧૭ મેલેર�યા કેતે પગિતની િવગતો ૫૦ 

૧૮ �ંુ�ંુબ કલ યા્ કેતે પગિતની િવગતો ૫૪ 

૧૯ આ�વુ�દ કેતે પ�ગ તની િવગતો ૫૮ 

૨૦ ખેતીવાડ� કેતે પગિતની િવગતો ૬૦ 

૨૧ બાધંકામ કેતે પગિતની િવગતો ૬૩ 

૨૨ સહકાર કેતે પગિતની િવગતો ૭૦ 
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પકર્ – ૧ 

-:: �જલ લાની  સામાન ય મા�હતી ::- 
૧ �જલ લા�ુ ંભૌગોલીક સ હાન :-  

ભાવનગર �જલ લો ર0.૫૯ હી રર.૧૬ ઉરર અકાશં અને ૭૧.૨૩ હી ૭૨.૧૮ �વુર ર�ખાશં વવ ચે આવેલ છે. �વુરમા 

ખભંાતનો અખાત પિ�મે રાજકોટ અને અમર�લી �લ લાએ ઉરર� અમદાવાદ અને �રુ�ન  નગર �જલ લાએ તહા દ�ક ્ ે 

અરબી સ� ુ અને અમર�લી �જલ લો આવેલા છે.  
 

ર વસિત િવષયક :- 

ર0૧૧ની વસિત ગ્તર� �જુબ ભાવનગર �જલ લાની �ુલ વસિત ૨૮,૭૭,૯૬૧ છે. એમા ંદર ૧૦૦૦ ��ુુષોએ ૯૩૧ 

મ�હલા છે. �જલ લામા ંઅકરજાન પામેલા અને િશ �ક તોની �ુલ સખં યા ૧૯,૨૭,૫૭૩ છે. 
 

3 આબોહવા :- 

�જલ લામા ં વષર ર0૧૦-૧૧ �ુ ં વ�મુા ં વ� ુ ઉષ ્ તામાન ૪૫.૨ સે.મી. મા�મુ પડ�લ છે. જયાર� �છામા ં �� 

ઉષ ્ તામાન ઘટ�ને ૧૦.૩  સે.મી. મા�મુ પડ�લ છે.  �જલ લાનો વષર ર0૧૧-૧૨ નો સામાન ય વરસાદ ૭૬૦ મી.મી. છે. 

વષર ર0૧૧-૧૨ ની �જલ લાના �ખુ ય મહકોનો વરસાદ ૯૫૨  મી.મી. ન ધાયેલ છે.  �જલ લામા ં નૈઋર યના પવનો 

વરસાદ લાવે છે. 
 

૪ �િુમ :- 

                   ભાવનગર �જલ લાની �િુમની  ષ ટ�એ ચાર િવભાગો પડ� છે.  

(૧)  મઘ યમ કાળ� અને સપાટ�િુમ વાળા િવસ તારમા ં બોટાદ, ગઢડા અને ઉમરાળા તા�કુા આવેલા છે. આ 

િવસ તારમા ં અછતની પ�રિસ હિત રહ�વા પામે છે. આ િવસ તારના �ખુ ય પાકો મગતળ�, કપાસ અને તલ 

બાજર� છે. 

(ર)  કાળ� જમીન િવસ તાર એમા ં તળા� અને મ�ુવા તા�કુા� આવેલા છે. તે બનં ને મ�ુવા અને તળા� 

તા�કુા� દર�યાકાઠાના િવસ તારો છે. શે��ુ બધંને કાર્ે તળા� તા�કુામા ં િસ�ચાઈ � ુિવધા સાર� હોઈ 

મગતળ�, કપાસ, બાજર� �ખુ ય પાકો  ઉપરાતં શેરડ� અને ક�ળા પ્ આ િવસ તારમા ંહાય છે. મ�ુવા અને 

તળા� તા�કુા�મા ં �ંુગળ��ુ ં વાવેતર મોટા પમા્મા ં હાય છે. મ�ુવા તા�કુાના દર�યાકાઠંાના  

િવસ તારના ર�તાળ ભાગમા નાળ�યેર� પ લાન ટ�શન સારા પમા્મા ંછે. 

(3)  સામાન ય ર�તે કાળ� દળદાર અને કાકંર� િવનાની ભાલ િવસ તાર ભેજને લાબંો સમય �ધુી સઘંર� રાખવાની 

કમતા ધરાવે છે. આવા િવસ તારમા ંવલ લભી�રુ તા�કુો તહા ભાવનગર તા�કુાનો હોડો ભાગ આવે છે. આ 

િવસ તારમા ં �ખુ ય પાકો ભાલીયા ઘ� કપાસ તહા ચ્ા અને તલના પાકો �ખુ ય છે. આ ઉપરાતં આ 

િવસ તારમા ંબાજર� મગતળ�, કપાસ અને �ુવારના પાકો પ્ હાય છે. 

(૪)  ખડકાળ અને ટ�કરાવાળ� જમીનના િવસ તારના િવભાગોમા ંિસહોર અને પાલીતા્ા તા�કુા આવેલા છે.  

          આ િવસ તારની મોટા ભાગની જમીન ખડકાળ અને ટ�કરાવાળ� છે. આ િવસ તારના �ખુ ય મહકો 

          મગતળ�, કપાસ, બાજર� છે. આ િવસ તારમા િસ�ચાઈ મોટા ભાગે �ુવા દારા હાય છે.  

૫  નદ�� અને જળ સપંિર :-  

�જલ લાની �ખુ ય નદ��મા ંશે��ુ, કા�ભાર, માલ્, ક�ર�, બગડ અને ઘેલો તે �ખુ ય છે. શે��ુ નદ� પર 

પાલીતા્ા પાસે રાજસ હળ� ગામે શે��ુ ડ�મ બાધંવામા ંઆવેલ છે. મોટ� કકાની આ િસ�ચાઈ યોજનાહી ૭૬000 

હ�કટર જમીનને િસ�ચાઈનો લાભ હાય છે. જયાર� અન ય મઘ યમ અને નાની િસ�ચાઈ યોજના�મા ંકા�ભાર, માલ્, 

બગડ, ઘેલો વગેર� છે.                                                       
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પકર્ - ર 

-:: �જલ લાની વસિતની મા�હતી ::- 
ર00૧ ની વસિત ગ્તર� �જુબ તા�કુાવાર વસિતની િવગત 

 
કમ તા�કુા� ુ

નામ 

તા�કુાની 

વસિત ગાર ય 

શહ�ર� 

અ.�. ની  

વસિત 

અ.જ. �. 

ની વસિત 

ગામોની સખં યા શહ�રોની 

સખં યા વસિત 

વાળા 

ઉજજડ �ુલ 

૧ ર 3 ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ 

 ૧ ઉમરાળા ૮૮૯૯૫ ૭૯૦૯ ૧૫૬ ૪૧ ૧ ૪૨ ૧ 

૨ ગઢડા ૧૭૫૬૪૭ ૧૧૪૮૦ ૨૭૫ ૭૪ ૦ ૭૪ ૧ 

૩ ગાર�યાધાર ૧૧૫૪૫૩ ૧૦૩૫૩ ૨૬૦ ૫૦ ૧ ૫૧ ૧ 

૪ ઘોઘા ૮૫૬૨૪ ૨૨૯૭ ૧૩૫ ૪૭ ૦ ૪૭ ૧ 

૫ તળા� ૨૬૯૯૮૬ ૯૧૪૯ ૩૬૨ ૧૧૨ ૧ ૧૧૩ ૨ 

૬ પાલીતા્ા ૧૯૯૩૩૮ ૧૩૫૪૮ ૪૭૮ ૯૨ ૦ ૯૨ ૧ 

૭ બોટાદ ૨૨૮૪૯૧ ૧૫૮૪૮ ૫૨૩ ૫૨ ૦ ૫૧ ૧ 

૮ ભાવનગર ૬૬૨૬૮૦ ૩૫૬૪૦ ૪૦૨૮ ૫૭ ૨ ૫૯ ૨ 

૯ મ�ુવા ૩૭૫૮૦૯ ૧૪૭૪૮ ૫૨૩ ૧૩૧ ૦ ૧૩૧ ૨ 

૧૦ વલ લભી�રુ ૭૪૮૬૮ ૪૫૮૭ ૩૯ ૫૫ ૨ ૫૭ ૧ 

૧૧ િશહોર ૧૯૨૭૩૯ ૧૬૫૬૯ ૫૧૯ ૭૮ ૧ ૭૯ ૧ 

 �ુલ :- ૨૪૬૯૬૩૦ ૧૪૨૧૨૮ ૭૨૯૮ ૭૮૯ ૮ ૭૯૭ ૧૪ 
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પકર્ - 3 

-:: �જલ લા પચંાયતની બેઠકોની મા�હતી ::- 

 
 

બેઠકોની િવગત સ તી સામાન ય 

સામા�ક અને શૈક�્ક પછાત વગર માટ� ૧ ૩ 

અ��ુ�ુચત �િત ૧ ૧ 

અ��ુ�ુચત આ�દ�િત 0 0 

સામાન ય �બન અનામત 0 ર3 

સામાન ય સ તી ૧૨ ૦ 

�ુલઃ- ૧૪ ૨૭ 

 
 
 

�જલ લા  પચંાયત�ુ ંબેઠકો�ુ ંમાળ� ુ

 
કમ �ુલ 

બેઠકોની 

સખં યા 

અ.�.ની 

બેઠકની 

સખં યા 

અ.જ.�.ની 

બેઠકની 

સખં યા 

આિહ�ક ર�તે 

પછાત જન 

�િતની સખં યા 

સ તી અનામત 

બેઠકોની સખં યા 

૧ ૪૧ ર 0 ૪ ૧૪ 
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પકર્ – ૪ 
-:: �જલ લાની પચંાયતની સદસ યશી�ની મા�હતી ::- 

 
�જલ લા પચંાયતના મતદાર િવભાગનો 

સામાન ય કમાકં તહા નામ 

બેઠકનો પકાર �ુટંાયેલા સભ ય�ુ ંનામ અને સરના�ુ ં 

કમાકં નામ 

૧ અલગં સા.શૈ.પ.વ. શી ગોબરભાઈ બીજલભાઈ સોલકં� 

�.ુઅલગંવાડ� િવસ તાર  તા.તળા�  

ર બગદા્ા સા.શૈ.પ.વ.સ તી શીમતી જયાબેન �ગાભાઈ બારાયા 

�.ુબગદા્ા તા.મ�ુવા  

3 ભા ોડ સા.શૈ.પ.વ. શી ભીખાભાઈ ડાયાભાઈ ચાવડા 

�.ુકતપર તા.મ�ુવા 

૪ �ધેુલ સા.શૈ.પ.વ. શી  રમેશભાઈ �ળુ�ભાઈ પરમાર 

�.ુ�ધેુલ  તા. ભાવનગર  

૫ ચમારડ� સામાન ય સ તી શીમતી િવમળાબેન આર.બગડ�યા                       

�.ુકલ યા્�રુતા.વલ લભી�રુ  

૬ દાઠા �બન અનામત સામાન ય શી ખોડાભાઈ લાખાભાઈ ભર મર 

�.ુપાદર�(ભ)ંપોસ ટઃપસવી તા.તળા� 

૭ દયાળ સામાન ય સ તી શીમતી ઉ�બેન માધાભાઈ ચૌહા્ 

�.ુભાટકડા તા.મ�ુવા 

૮ ઢસાગામ �બન અનામત સામાન ય શી �હ�મતભાઈ કા�ભાઈ કટાર�યા  

�.ુઢસા(જ)ં તા.ગઢડા 

૯ �દહોર સામાન ય સ તી શીમતી િનમરળાબેન ઈન વરભાઈ �ની 

�.ુદ�વગા્ા તા.િશહોર 

૧૦ ઘાઘંળ� અ.�.સ તી શીમતી િનમરળાબેન કાન�ભાઈ સાગધરા 

�.ુમોટા�રુકા તા.િશહોર 

૧૧ ઘેટ� સામાન ય સ તી શીમતી  િવમળાબેન ગોિવ�દભાઈ રાઠોડ 

�.ુઆદ�રુ, તા.પાલીતા્ા 

૧૨ ઘોઘા સામાન ય સ તી શીમતી કલ પનાબા અમીત�ુમાર ગો�હલ 

�.ુઅવા્ીયા તા.ઘોઘા 

૧૩ હાહબ સામાન ય સ તી શીમતી દમયતંીબેન પિવ્ભાઈ બારાયા 

�.ુહાહબ તા.ભાવનગર 

૧૪ એસર સામાન ય સ તી શીમતી બા�બેુન ઘેલાભાઈ ધાપા 

�.ુએસર તા.મ�ુવા 

૧૫ ખર�ડ સામાન ય સ તી શીમતી લા�બેુન હમીરભાઈ િશયાળ 

�.ુવાગંર તા.મ�ુવા 

૧૬ લાઠ�દડ �બન અનામત સામાન ય શી પોપટભાઈ નાર્ભાઈ અવૈયા 

�.ુમોટાઝ�ઝાવદર તા.બોટાદ 

૧૭ માડંવધાર �બન અનામત સામાન ય શી વાલ�ભાઈ િવર�ભાઈ �દવ 

�.ુલ�બાળ� તા.ગઢડા 

૧૮ મોટા �ટૂવડા સામાન ય સ તી શીમતી બા�બેુન ટ�્ાભાઈ ડોબા 

�.ુબોરડ� તા.મ�ુવા 

૧૯ નાની રાજસ હળ� �બન અનામત સામાન ય શી નરસીભાઈ જસમતભાઈ પરમાર 

�.ુમોખડકા તા.પાલીતા્ા 
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૨૦ નાર� સામાન ય સ તી �ુ.નીતાબેન બા�ભુાઈ રાઠોડ 

�.ુનમરદ તા.ભાવનગર 

૨૧ નેસવડ �બન અનામત સામાન ય શી અનકભાઈ દ�ુભાઈ �જડા 

�.ુભાદરા તા.મ�ુવા 

૨૨ િન�ગાળા �બન અનામત સામાન ય શી કા�ભાઈ ધરમશીભાઈ ક�વડ�યા 

�.ુ�ચરોડા તા.ગઢડા 

૨૩ પાળ�યાદ �બન અનામત સામાન ય શી શામ�ભાઈ ખીમાભાઈ ઝાપંડ�યા 

�.ુ પાળ�યાદ તા.બોટાદ 

૨૪ પરવડ� �બન અનામત સામાન ય શી  પર�શભાઈ મન�ભાઈ ખેની  

�.ુપરવડ� તા.ગાર�યાધાર 

૨૫ પાટ્ા સામાન ય સ તી શીમતી િવમળાબેન  રમેશભાઈ �ુટં 

�.ુપાટ્ા તા.વલ લભી�રુ 

૨૬ પાવઠ� સામાન ય સ તી શીમતી ધિમ�ષઠાબેન રવ�ભાઈ પબતા્ી 

�.ુગોરખી તા.તળા� 

૨૭ રંઘોળા �બન અનામત સામાન ય શી  પેહાભાઈ ડ�.આહ�ર 

�.ુધોળાવીશી તા.ઉમરાળા 

૨૮ સ્ોસરા �બન અનામત સામાન ય શી �ળુ�ભાઈ િવર�ભાઈ મીયા્ી  

�.ુગ�ુલા તા.િશહોર 

૨૯ સરતાનપર �બન અનામત સામાન ય શી �ધાભાઈ બ�ભુાઈ બાભં્ીયા 

�.ુક�રાળા તા.તળા�                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

૩૦ સેદરડા �બન અનામત સામાન ય શી  ભરતભાઈ વલ લભભાઈ હડ�યા 

�.ુતલગાજરડા તા.મ�ુવા 

૩૧ સોનગઢ અ.�. શી  હર�શભાઈ કરશનભાઈ સોલકં� 

�.ુસોનગઢ તા.િશહોર 

૩૨ ટા્ા �બન અનામત સામાન ય શી  મ�ભુાઈ કા�ભાઈ રાઠોડ 

�.ુ�ંુઢસર તા.િશહોર 

૩૩ ઠાડચ �બન અનામત સામાન ય શી  બા�ભુાઈ હાહીભાઈ કામળ�યા 

�.ુભડંાર�યા તા.પાલીતા્ા 

૩૪ ઠળ�યા �બન અનામત સામાન ય શી  સજંયિસ�હ અ�તિસ�હ સરવૈયા 

�.ુનવાસાગંા્ા તા.તળા� 

૩૫ �રુખા �બન અનામત સામાન ય શી છનાભાઈ સવસીભાઈ ક�રાળ�યા 

�.ુનાગલપર તા.બોટાદ 

૩૬ ઉગામેડ� �બન અનામત સામાન ય શી દ�વ�ભાઈ ક�શવભાઈ �રુા્ી 

�.ુભીમડાદ  તા.ગઢડા 

૩૭ ઉમરાળા �બન અનામત સામાન ય શી  �રુ�ન  િસ�હ બહા�ુરિસ�હ ગો�હલ 

�.ુધા�કા તા.ઉમરાળા 

૩૮ વા�કડ(ઘોઘા) �બન અનામત સામાન ય શી  �દિગ વજયિસ�હ પરબતિસ�હ ગો�હલ 

�.ુઉખરલા તા.ઘોઘા 

૩૯ વા�કડ(પાલી) �બન અનામત સામાન ય શી ઘનન યામભાઈ વલ લભભાઈ િશહોરા 

�.ુમાનવડ(હડમતીયા) તા.પાલીતા્ા 

૪૦ વરતેજ �બન અનામત સામાન ય શી બળભ િસ�હ �ંુભા�ભાઈ ગો�હલ 

�.ુવરતેજ તા.ભાવનગર 

૪૧ વેળાવદર �બન અનામત સામાન ય શી િવિલભાઈ ધરમશીભાઈ સોરઠ�યા 

�.ુ તાચર�યા તા.ગાર�યાધાર 
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પકર્ – ૫ 
-:: �જલ લા પચંાયતની બેઠકોની મા�હતી ::-          

�જલ લા પચંાયતની િવિવધ સિમિતના સભ યોની યાદ� 

કમ નામ હોદો 

૧ શી  વીમળાબેન રાઘવ�ભાઇ બગડ�યા પ�ખુશી 

૨ શી  પેહાભાઇ ડ�.આ�હર  ઉપપ�ખુશી 

       (૧) કારોબાર� સિમિત  

કમ સિમિત તહા સભ યશી�ુ ંનામ હોદો 

૧ શી �ધાભાઇ બ�ભુાઇ બાભં્ીયા ચેરમેન 

૨ શી ગોબરભાઇ �બજલભાઇ સોલકં� સભ ય 

૩ શી શામ�ભાઇ ખીમાભાઇ ઝાપંડ�યા સભ ય 

૪ શી દ�વ�ભાઇ ક�શવભાઇ �રુા્ી સભ ય 

૫ શી ઘનન યામભાઇ વલ લભભાઇ િશહોરા સભ ય 

૬ શી બાબભાઇ હાહીભાઇ કામળ�યા સભ ય 

૭ શી પેહાભાઇ દ�વાભાઇ આ�હર સભ ય 

૮ શી મ�ભુાઇ કા�ભાઇ રાઠોડ સભ ય 

૯ શી બળભ િસ�હ �ંુભા� ગો�હલ સભ ય 

       (ર) અપીલ સિમિત 
કમ સિમિત તહા સભ યશી�ુ ંનામ હોદો 

૧ શી  વીમળાબેન રાઘવ�ભાઇ બગડ�યા ચેરમેન 

૨ શી  બાબભાઇ હાહીભાઇ કામળ�યા સભ ય 

૩ શી  દ�વ�ભાઇ ક�શવભાઇ �રુા્ી સભ ય 

૪ શી  �ળુ�ભાઇ વીર�ભાઇ મીયા્ી સભ ય 

૫ શી  �ધાભાઇ બ�ભુાઇ બાભં્ીયા સભ ય 

       (3) િશક્ સિમિત 

કમ સિમિત તહા સભ યશી�ુ ંનામ હોદો 

૧ શી િવઠલભાઈ ધરમશીભાઈ સોરઠ�યા ચેરમેન 

૨ શી રમેશભાઈ �ળુ�ભાઈ પરમાર સભ ય 

૩ શીમતી  ધિમ�ષઠાબેન  રવ�ભાઈ પબતા્ી સભ ય 

૪ શી ખોડાભાઈ લાખાભાઈ ભર મર સભ ય 

૫ શીમતી  દમયતંીબેન પિવ્ભાઈ બારાયા સભ ય 

૬ શીમતી િવમળાબેન રમેશભાઈ �ુટં સભ ય 

૭ શી ઘનન યામભાઈ વલ લભભાઈ  િશહોરા  સભ ય 

       (૪) સામા�ક સિમિત 

કમ સિમિત તહા સભ યશી�ુ ંનામ હોદો 

૧ શીમતી િનમરળાબેન  કાન�ભાઈ સાગધરા ચેરમેન 

૨ શી હર�શભાઈ કરશનભાઈ સોલકં� સભ ય 

૩ શી શશીકાતંભાઈ �ડુાભાઈ ભોજ િન�કુત-સભ ય 

૪ શી ખીમરાજભાઈ લાલ�ભાઈ બાબર�યા િન�કુત-સભ ય 

૫ શી ભરતભાઈ બા�ભુાઈ નૈયાર્ િન�કુત-સભ ય 
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                (૫) �હ�ર આરોગ ય સિમિત 

કમ સિમિત તહા સભ યશી�ુ ંનામ હોદો 

૧ શી નરશીભાઈ જસમતભાઈ પરમાર ચેરમેન 

૨ શી િવઠલભાઈ ધરમશીભાઈ  સોરઠ�યા સભ ય 

૩ શી મ�ભુાઈ કા�ભાઈ રાઠોડ સભ ય 

૪ શી પોપટભાઈ નાર્ભાઈ અવૈયા સભ ય 

૫ શીમતી ઉ�બેન માધાભાઈ ચૌહા્ સભ ય 

                (૬) �હ�ર બાધંકામ  સિમિત 

કમ સિમિત તહા સભ યશી�ુ ંનામ હોદો 

૧ શી ભરતભાઈ વલ લભભાઈ હડ�યા   ચેરમેન 

૨ શી ગોબરભાઈ �બજલભાઈ  સોલકં� સભ ય 

૩ શી પોપટભાઈ નાર્ભાઈ અવૈયા સભ ય 

૪ શી છનાભાઈ સવશીભાઈ ક�રાળ�યા સભ ય 

૫ શીમતી બા�બેુન ટ�્ાભાઈ  ડોબા સભ ય 

                (૭) ર0 �દુા અમલીકર્  સિમિત 

કમ સિમિત તહા સભ યશી�ુ ંનામ હોદો 

૧ શી  કા�ભાઈ ધરમશીભાઈ ક�વડ�યા ચેરમેન 

૨ શી  રમેશભાઈ �ળુ�ભાઈ પરમાર સભ ય 

૩ શી  શામ�ભાઈ  ખીમાભાઈ ઝાપંડ�યા સભ ય 

૪ શી  ભરતભાઈ વલ લભભાઈ હડ�યા સભ ય 

૫ શી  નરશીભાઈ જસમતભાઈ પરમાર સભ ય 

                (૮) ઉર પાદન સહકાર અને િસ�ચાઈ સિમિત 

કમ સિમિત તહા સભ યશી�ુ ંનામ હોદો 

૧ શી છનાભાઈ સવશીભાઈ ક�રાળ�યા ચેરમેન 

૨ શી �ળુ�ભાઈ િવર�ભાઈ મીયા્ી સભ ય 

૩ શી બળભ િસ�હ  �ંુભા�ભાઈ ગોહ�લ સભ ય 

૪ શી ખોડાભાઈ લાખાભાઈ  ભર મર સભ ય 

૫ શી કા�ભાઈ ધરમશીભાઈ ક�વડ�યા સભ ય 

                (૯) મ�હલા અને બાળ િવકાસ અને �વુા પ પિત સિમિત  

કમ સિમિત તહા સભ યશી�ુ ંનામ હોદો 

૧ શીમતી દમયતંીબેન  પિવ્ભાઈ બારાયા ચેરમેન 

૨ શીમતી બા�બેુન  ટ�્ાભાઈ ડોબા સભ ય 

૩ શીમતી ધિમ�ષઠાબેન રવ�ભાઈ પબતા્ી   સભ ય 

૪ શીમતી િવમળાબેન  રમેશભાઈ �ુટં  સભ ય 

૫ શીમતી ઉ�બેન માધાભાઈ ચૌહા્ સભ ય 
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પકર્ – ૬ 

-:: ઠરાવોની મા�હતી ::- 

 
વષર ર0૧૧-૧૨ મા ંસામાન ય સભામા ંપસાર હયેલ ઠરાવોની િવગત 

 
કમ સામાન ય સભાની તાર�ખ પસાર કર�લ ઠરાવો 

૧ ૦૭/૦૭/૨૦૧૧ ૩ 

૨ ૨૦/૧૦/૨૦૧૧ ૫ 

૩ ૨૦/૦૧/૨૦૧૨ ૫ 
                  

વષર ર0૧૧-ર0૧૨ મા ંકારોબાર� સિમિતમા ંપસાર હયેલ ઠરાવોની િવગત 

 
કમ કારોબાર� સિમિતની તાર�ખ પસાર કર�લ ઠરાવો 

૧ ૨૫/૦૫/૨૦૧૧ ર૬ 

૨ ૧૫/૦૯/૨૦૧૧ ૨૦ 

૩ ૧૬/૦૧/૨૦૧૨ ૩૫ 
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પકર્ – ૭ 

-:: મહ�કમ શાખા ::- 

શાખાનો પર�ચયઃ-   

 �જલ લા પચંાયત ભાવનગર �તગરત મહ�કમ શાખાનો હ�� ુ�.સી.એસ.આર. િનચે આવતી 

વહ�વટ� તમામ પશાશનમા ંસક�ય કામગીર� હાય તે ર�તે વહ�વટ કરવામા ંઆવે છે. �જલ લા 

પચંાયત ભાવનગરના વહ�વટ� વડા �જલ લા િવકાસ અિધકાર�શીના િનયતં્  હ�ઠળ િવિવધ 

શાખા� પૈક� મહ�કમ શાખા કાયારિન વત છે. એના શાખાિ યક નાયબ �જલ લા િવકાસ અિધકાર�શી 

(મહ�કમ), એમના હાહ નીચે ચીટનીશશી (જ.દ.) છે. તહા તે�ના િનચે નાયબ ચીટનીશશી 

(મહ�કમ), નાયબ ચીટનીશશી (ન ધ્ી), નાયબ ચીટનીશ (ત.ક.મ.), િસિનયર કલાકરશી� તહા 

�ુિનયર કલાકરશી� તરજ બ�વે છે. મહ�કમ શાખા�ુ ંવહ�વટ� માળ� ુિનચે �જુબ છે.  
 
કચેર� :- મહ�કમ શાખા, �જલ લા પચંાયત ભાવનગર. 

કચેર�ના વડા :- નાયબ �જલ લા િવકાસ અિધકાર�શી,(મહ�કમ) (વગર-૧) 

સરના� ુ :- �જલ લા પચંાયત કચેર� મોતીબાગ પાસે, ભાવનગર. 

ટ�લીતોન નબંર  :- (કચેર�) - ૦૨૭૮-૨૪૩૩૮૬૮/૨૪૨૮૮૬૪    

ત�કસ - ૦૨૭૮-૨૪૩૦૨૯૫  
 
શાખાને લગત કામગીર�નો અહ�વાલઃ-  

નાયબ �જલ લા િવકાસ અિધકાર�શી, (મહ�કમ) હસ તક જનરલ મહ�કમ, તલાટ� કમ મતંી 

મહ�કમ, ર�સ  �શાખા� આવેલી છે. એમા ં મહ�કમ ને લગતા િવિવધ વગર-૩,૪ ના વહ�વટ� 

સવંગ�ની િનમ�કુો, બદલી, બઢતી, િશકા, ર��, ઉવ ચતર પગાર ધોર્, ચા� એલાઉન સ, 

પેન શન ક�સ, ભાષા�કય/ખાતા�કય પર�કા, તાલીમ િવગેર�ની તેમજ વગર-૧,૨ ના 

અિધકાર�શી�ના મહ�કમ ને લગતી કામગીર�, શાખાના પગાર �બલો, ઇ�તા ની 

કામગીર�/વહ�વટ ને લગતી �હ�ર ર��, કામના કલાકો, સામાન ય વહ�વટ િવભાગ તહા 

પચંાયત ગામ �પહ િનમાર્ અને ગામ િવકાસ િવભાગ અને િવકાસ કિમન નરશી ની કચેર� દારા 

મળતી વહ�વટ� �ચુના�ની અમલવાર�, સ પીપા તહા પચંાયતી રાજ અને ગામ િવકાસ ભવન 

દારા અિધકાર�શી�/કમરચાર�શી� ની તાલીમ /પસંદગી સિમતી દારા ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ના 

પગાર ધોર્ વાળ� િવિવધ સીધી ભરતીની �હ�રાતો પિસિ ધ કરવી તહા તે િસવાયના 

સવંગ�ની ભરતી- બઢતી ની બોડરમા ં દરખાસ તો કરાવવાની, ભાષા�કય, ખાતા�કય પર�કા� 

લેવડાવવાની િવગેર� કામગીર�/ર�સ  � િવષયક ટપાલ ન ધ્ી, તાળવ્ી, ડ�સ પેચ લગતી 

િવિવધ કામગીર�� હાહ ધરવામા ંઆવે છે.  
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શાખા દારા વષર દરર યાન હયેલ નિવન િસિિ ધની િવગતઃ- (ઉવ ચતર પગાર ધોર્ યોજના) 

મહ�કમને લગત મા�હતી  

તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૨ ના રોજની િસ હતી પમા્ે �જલ લા પચંાયતના કાયમી તહા હંગામી 

કમરચાર��ની �ુલ સખં યા દશારવ� ુપતક    

કમ િવગત મ�ુંર જગ યા ભરાયેલ જગ યા ખાલી જગ યા 

૧ વગર- ૧ ૧૬ ૧૦ ૦૬ 

૨ વગર- ૨ ૧૬૭ ૯૪ ૭૩ 

૩ વગર- ૩ ૧૨૧૫૪ ૧૦૮૯૯ ૧૨૫૫ 

૪ વગર- ૪ ૪૩૭ ૨૯૧ ૧૪૬ 

�ુલ ૧૨૭૭૪ ૧૧૨૯૪ ૧૪૮૦ 

પાિપ ત સ હાનઃ-મહ�કમ  શાખા, �જ.પ.ં, ભાવનગર 

 

 

                     

કમ િવગત 
વષર૧૧-૧૨ મા ંર�ુ 

હયેલ દરખાસ ત 
મ�ુંર હયેલ દરખાસ ત 

૧ ટ�બલ ન.ં૨ હ�ઠળના તમામ સવંગ� ૪૦ ૪૦ 

૨ ટ�બલ ન.ં૪ હ�ઠળના તમામ સવંગ�  ૨૧ ૧૯ 

૩ તલાટ� કમ મતંી ૫૮ ૫૭ 

૪ અન ય શાખા હસ તકના તમામ સવંગ� ૪૦ ૩૭ 

 
માન. મતંીશી બોટાદ િનમ�ુકં િવતરત 

કાયરકમમા ં 

 
િનમ�ુકંના �ુકમ આપી રહ�લા મતંીશી 

સૌરભભાઇ પટ�લ 
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પકર્ -૮  

           -:: મહ��લુ શાખા ::- 

         વષર ૨૦૧૧-૧૨ 
પરવાનગી અન વયે હ��વુાર કેતતળની િવગત નીચે �જુબ છે. 

 
અ�ુ.ંન.ં િવગત સખં યા કેતતળ હ�. આર�. 

 
૧ રહ�્ ાક ૧૦૧ ૧૨૮-૨૧-૬૦ 

 
૨ ઉદોગ ૫૭ ૬૦-૨૭-૩૧ 

 
૩ વા�્જય અને અન ય ૭ ૧૩-૨૯-૫૧ 

 
�ુલઃ- ૧૬૫ ૨૦૧-૭૮-૪૨ 

 
�બનખેતી પરવાનગી  

 જમીન મહ��લુ કાયદાની કલમ ૬૫ (૧) અન વયે મહ��લુી વષર ૨૦૧૧-૧૨ મા ં�બનખેતી  

 પરવાનગી માટ� હયેલ અર��નો નીચે �જુબ િન ર્ય કરવામા ંઆવેલ છે. 
 

વષરની 

શ�આતમાં 

બાક� અર� 

વષર દરર યાન મળેલ 

અર�� 
�ુલ અર��  

વષર દરર યાન િનકાલ 

કર�લ  અર��ની સખં યા  

વષારન તે 

બાક� 

અર�� મ�ુંર ના મ�ુંર 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૨૧ ૨૮૯ ૩૧૦ ૧૬૫ ૧૧૪ ૩૧ 

�જલ લામાં મહ��લુી વષર-વ૨૦૧૧-૧૨માગં્ા વ�લુાત બાક�ની િવગત નીચે �જુબ છે. 

જમીન મહ��લુ                                                                                                                      (રકમ �. લાખમા)ં 

કમ તા�કુો માગં� ુ વ�લુાત બાક� 

૧ ભાવનગર ૨૯૬.૭૩ ૧૦૪.૯૬ ૧૯૧.૭૭ 

૨ િશહોર ૩૩.૦૯ ૧૧.૩૨ ૨૧.૭૭ 

૩ પાલીતા્ા ૨૮.૩૧ ૮.૨૧ ૨૦.૧૦ 

૪ ગાર�યાધાર ૨૮.૭૦ ૮.૭૪ ૧૯.૯૬ 

૫ ગઢડા ૫૫.૦૬ ૧૮.૧૨ ૩૬.૯૪ 

૬ બોટાદ ૩૨.૬૧ ૧૩.૦૯ ૧૯.૫૨ 

૭ ઉમરાળા ૨૦.૮૨ ૬.૫૫ ૧૪.૨૭ 

૮ વલ લભી�રુ ૧૩.૧૬ 

૪.૬

૦ ૮.૫૬ 

૯ તળા� ૭૫.૩૨ ૧૪.૬૧ ૬૦.૭૧ 

૧૦ મ�ુવા ૮૫.૮૪ ૧૩.૫૫ ૭૨.૨૯ 

૧૧ ઘોઘા ૭૫.૨૦ ૩૧.૩૬ ૪૩.૮૪ 

    ૭૪૪.૮૪ ૨૩૫.૧૧ ૫૦૯.૭૩ 

સદર�ુ આકડા વ�લુાત ર�સ ટર પરહી લેવામા ંઆવેલ છે.   
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ર.આબોહવા  

ર.૧ વરસાદ અને વરસાદ વાળા �દવસો  

અ�ુ.ંનં

બર  

તા�કુા�ુ ં

નામ  
વષર  

�ન �આુર�-મે  �ુન  �ુલાઈ  �ગસ ટ  સપ ટ�ર બર  �કટોબર  નવે-�ડસેર બર  �ુલ  

વરસાદ 

વાળા 

�દવસો  
વરસાદ 

િમ.મી.  

વરસાદ 

વાળા 

�દવસો  
વરસાદ 

િમ.મી.  

વરસાદ 

વાળા 

�દવસો  
વરસાદ 

િમ.મી.  

વરસાદ 

વાળા 

�દવસો  
વરસાદ 

િમ.મી.  

વરસાદ 

વાળા 

�દવસો  
વરસાદ 

િમ.મી.  

વરસાદ 

વાળા 

�દવસો  
વરસાદ 

િમ.મી.  

વરસાદ 

વાળા 

�દવસો  

કમોસમી

વરસાદ 

િમ.મી.  

વરસાદ 

વાળા 

�દવસો  
વરસાદ 

િમ.મી.  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ 

૧ ભાવનગર  ૨૦૧૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૪ ૩૦૪ ૨૧ ૩૦૨ ૬ ૮૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૪૧ ૬૮૭ 

૨ બોટાદ ૨૦૧૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૫ ૧૭૦ ૧૫ ૩૨૬ ૮ ૭૯ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨૮ ૫૭૫ 

૩ ગઢડા  ૨૦૧૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૫ ૪૦૧ ૧૪ ૨૧૨ ૭ ૭૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩૬ ૬૮૩ 

૪ ગાર�યાધાર  ૨૦૧૧ ૦ ૦ ૧ ૯ ૧૧ ૧૬૬ ૧૪ ૧૫૧ ૭ ૮૮ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩૩ ૪૧૪ 

૫ ઘોઘા  ૨૦૧૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૨ ૨૨૯ ૧૩ ૨૭૪ ૫ ૧૦૯ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩૦ ૬૧૨ 

૬ મ�ુવા  ૨૦૧૧ ૦ ૦ ૨ ૨૩ ૧૬ ૨૬૫ ૨૭ ૨૩૮ ૧૦ ૫૯ ૦ ૦ ૦ ૦ ૫૫ ૫૮૫ 

૭ પાલીતા્ા ૨૦૧૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૫ ૩૨૧ ૧૪ ૨૪૩ ૫ ૮૯ ૧ ૧૪ ૦ ૦ ૩૫ ૬૬૭ 

૮ િશહોર ૨૦૧૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૬ ૨૭૬ ૧૮ ૨૧૯ ૯ ૭૭ ૨ ૧૦ ૦ ૦ ૪૫ ૫૮૨ 

૯ તળા�  ૨૦૧૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૫ ૨૭૯ ૧૬ ૨૪૨ ૭ ૧૧૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩૮ ૬૩૪ 

૧૦ ઉમરાળા ૨૦૧૧ ૦ ૦ ૧ ૨ ૧૪ ૧૭૯ ૧૩ ૨૧૪ ૭ ૭૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩૫ ૪૬૫ 

૧૧ વલ લભી�રુ ૨૦૧૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૬ ૨૨૬ ૧૯ ૨૫૦ ૭ ૬૯ ૧ ૪૯ ૦ ૦ ૪૩ ૫૯૪ 

�ુલઃ:-  0 0 ૪ ૩૪ ૧૪૯ ૨૮૧૬ ૧૮૪ ૨૬૭૧ ૭૮ ૯૦૪ ૪ 73 0 0 ૪૧૯ ૬૪૯૮ 

               
�ુલ  ૬૪૯૮ 

               
એવર�જ  ૫૯૧ 
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  પકર્ – ૯ 

-:: િવકાસ શાખા ::- 

           િવકાસ શાખા, ભાવનગર �જલ લા પચંાયતની એક અિત મહર વની શાખા તર�ક� 

ગ્ના કર� શકાય તેમ છે. કાર્ ક� િવકાસને લગતી યોજના�ની અમલવાર� તહા તેને 

લગતી કામગીર�, બાધંકામો, માળખાક�ય �િુવધા માટ� �ખુાકાર� કામો ગાર ય િવસ તારના 

ગર�બો અને આવાસ વ�ંચતોને મકાન સહાય (રહ�ઠા્) એવી પાયાની �િુવધા�  ઉપલબ ધ  

કરાવવામા ં િવકાસ શાખા�ુ ંમહર વ�ુ ંયોગદાન રહ�લ છે.                                                              

(1) સરદાર આવાસ યોજના :- 

 ગામકકાએ �િૂમ�હન મ�ુરો અને ગાર ય કાર�ગરોને ઘરહાળના મતત પ લોટ આપવાની 

યોજનાના અન વયે નવમી પચંવિષ�ય યોજનાના ભાગ�પે ગર�બી ર�ખા હ�ઠળના �ુ�ંુબને "મતત 

પ લોટ મતત ઘર"ના �તુ સાહે સરદાર પટ�લ આવાસ યોજના અમલમા ં�કુવામા ંઆવી છે. 

બી.પી.એલ. સ કોર ૦ હી ૧૬ ના તમામ લાભાહ�ને ઇન દ�રા આવાસ યોજનામા ંઆવર� લીધેલ 

છે. જયાર� ર યાર બાદના ૧૭ હી ૨૦ �ધુીના સ કોર ધરાવતા લાભાહ�ને સરદાર આવાસ 

યોજનામા ંસરકાર� સહાય �.૪પ૦૦૦/- તેમજ �.૭૦૦૦/- લાભાહ� શમતાળો રાખવામા ંઆવેલ 

છે.  

 

સરદાર પટ�લ આવાસ યોજનાની ભૌિતક િસિઘ ધ�ુ ંપતક-1 
 

કમ તાળવેલ લ� યાકં તા.31-3-11 �િતત િસિઘ ધ ટકાવાર� 

લ� યાકં 

નીલ 

હતો. 

િસિઘ ધ ભૌિતક 

જનરલ ખાસ 

�ગ�તુ 

�ુલ જનરલ ખાસ 

�ગ�તુ 

�ુલ 

1 0 0 0 0 0 0 
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     સરદાર પટ�લ આવાસ યોજનાની ના્ાકં�ય (લાખમા)ં િસિઘ ધ�ુ ંપતક-ર 

કમ તાળવેલ લ� યાકં(લાખમા)ં તા.31-3-11 �િતત િસિઘ ધ ટકાવાર� 

લ� યાકં 

નીલ 

હતો. 

ના્ા�ંકય ના્ા�ંકય 

જનરલ ખાસ �ગ�તુ �ુલ જનરલ ખાસ 

�ગ�તુ 

�ુલ 

1 ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

                                                          

(ર)  માળખાક�ય �િુવધા� અને જમીન સપંાદન :- 

સરદાર આવાસ યોજના  હ�ઠળના િવસ તારમા ં ગટર, પા્ી એવી માળખાક�ય �િુવધા 

ઉભી કરવાની નવી યોજના સરકારશી દારા વષર ર006-07 હી અમલમા ંઆવેલ છે અને આ 

યોજના અન વયે વષર ર011-1ર મા ંભાવનગર �જલ લામા ંનીચે �જુબની કામગીર� હાહ ધરવામા ં

આવેલ છે. 

કમ યોજના�ુ ંનામ જોગવાઈ વષર લ� યાકં િસિઘ ધ 

ભૌિતક ના્ાકં�ય ભૌિતક ના્ા�ંકય 

1 માળખાક�ય 

�િુવધા 

ખાસ �ગ�તુ ર011-12 1 5.00 6   4.81 

સામાન ય ર011-12 5 25.00 30 24.91 

�ુલ  6 30.00 36 29.72 
 

(૩) પચંાયતઘર અને તલાટ� કમ મતંી આવાસ યોજના :- 

હાલમા ંભાવનગર �જલ લામા ં77ર ગામ પચંાયતો છે. ગામ પચંાયતોએ પચંાયતી રાજ 

પઘ ધિતનો પાયો છે.  પચંાયતોને સ પવામા ંઆવેલ કામગીર�ની યાદ�મા ં �પિષ, પ�પુાલન, 

િશક્, સ વવ છતા, �હ�ર બાધંકામ, સમાજ કલ યા્, નમરદા નહ�ર, ગો�ુલગામ યોજના વગેર�ને 

લગતી પ પિત�  આવર� લેવામા ંઆવે છે. ગામ પચંાયતોને સામાન ય સરા�ની સાહોસાહ 

જમીન મહ��લુ ઉઘરાવવાની કામગીર� પ્ સ પવામા ંઆવી છે. સરપચંો, ગામ પચંાયતના 

સભ યો, ગામસેવકો, તલાટ�� વગેર� પચંાયતોની કામગીર� કરતી વ ય�કત�એ પચંાયતઘર 

તર�ક� �ળખાતા પચંાયતના મકાનમા ં બેસીને કામ કર ુ ં પડ� છે. વ�મુા ં ગામકકાએ માત 

તલાટ� જ સરકારના ંસીધો પિતિનિધ છે. તેને તેના મહક પર જ રહ� ુ ંજોઈએ, અને તેને એજ 
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સ હળે જ િનવાસની યોગ ય સવલત મળવી જોઈએ આ ઉદ�શ ઘ યાનમા ં લઈ સરકારશીના  

પચંાયત િવભાગ દારા આ યોજના અમલમા ં�કુવામા ંઆવેલ છે. 

 પચંાયતઘર કમ મતંી આવાસની એક એકમની �દા�ત �ક�મત �.ર.50 લાખ 

(ધરતીકંપ-િવસ તાર, ઝોન 4 અને 5 માટ�) તહા અન ય િવસ તાર માટ� �.ર.40 લાખ છે એ ચા� ુ

વષરમા ં�ધુાર�ને એક એકમની �દા�ત �ક�મત �.3.65 લાખ (ધરતીકંપ-િવસ તાર, ઝોન 4 અને 

5 માટ�) તહા અન ય િવસ તાર માટ� �.3.3ર લાખ છે. આ ઉપરાતં પચંાયતઘર  કમ મતંી આવાસ 

�રુતી �.3.75 લાખની મયારદામા ંગામ પચંાયત િવના ટ�ન ડર� બાધંકામની કામગીર� હાહ ધર� 

શકાય છે. 

 

પચંાયતઘર કમ મતંી આવાસ યોજનાની િસિઘ ધ પતક-ર    તા.31/3/ર012 
  

કમ તાળવેલ લ� યાકં તા.31/3/ર010 

�િતત િસ�િધ 

�ુલ ર�માકરસ 

ભૌિતક ભૌિતક 

જનરલ ખાસ 

�ગ�ુ

ત 

�ુલ જનરલ ખાસ 

�ગ�તુ સખં યા રકમ સખં યા રકમ 

8ર ર7ર.ર4 - - - 59 195.88 -  

 

ન ધ-વષર-૨૦૧૧-૧૨ મા ંસરદાર આવાસ યોજનાનો લ� યાકં નીલ છે.                             

પાિપ ત સ હાનઃ-િવકાસ  શાખા �જ.પ.ં, ભાવનગર 
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ગર�બ કલયા્ મેળામા ંલાભાહ� અને સહાય 

વષર  :2011-12 

તા�કુો 
�ુલ 

સખંયા 
રકમ �ુપીયા આવાસ 

રકમ 

�ુપીયા 
રોજગાર 

રકમ 

�ુપીયા 
ખેતીવાડ� 

રકમ 

�ુપીયા 

સમા�જક 

�રુકા 

રકમ 

�ુપીયા 

મા� પ 

બાળ 

કલયા્ 

રકમ 

�ુપીયા 

સમાજ 

કલયા્ 

રકમ 

�ુપીયા 
અનય રકમ �ુપીયા 

Bhavnagar 7640 182557775 80 2830000 147 2807800 43 430479 21 20080 49 24500 3 15000 7297 176429916 
Ghogha 1885 48736230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1885 48736230 
Talaja 2731 63700483 12 189000 45 212500 28 317319 28 18220 191 95500 0 0 2427 62867944 
Mahuva 570 27552806 2 4200 63 0 106 975700 0 0 0 0 0 0 399 26572906 
Gariadhar 4115 79705850 37 628400 70 1786250 50 754500 15 45840 78 38500 0 0 3865 76452360 
Palitana 5356 171564349 5 125250 144 1805000 29 360326 0 0 474 229900 0 0 4704 169043873 
Shihor 5416 156480368 0 0 0 0 0 0 0 0 769 5728078 0 0 4647 150752290 
Umrala 3327 126383458 30 604000 96 1752694 32 208050 4 2020 69 30500 0 0 3096 123786194 
Gadhada 4984 69599830 11 360000 273 3612500 0 0 0 0 3 420 0 0 4697 65626910 
Botad 8623 245878326 41 447500 137 2349250 1 2000 0 0 91 47975 0 0 8353 243031601 
Vallabhipur 1466 30975467 4 180000 7 125000 3 20999 0 0 25 10900 1 2200 1426 30636368 
Bhavnagar 
Corporation 57 280000 0 0 57 280000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bhavnagar 
(BMC-North) 8351 38041657 0 0 628 9591982 3 365797 73 438000 1432 2312000 29 63800 6186 25270078 

Bhavnagar 
(BMC-South) 6307 27307137 0 0 352 2068590 0 0 16 96000 974 1508600 26 55000 4939 23578947 
District Total 60828 1268763736 222 5368350 2019 26391566 295 3435170 157 620160 4155 10026873 59 136000 53921 1222785617 
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પકર્ – ૧૦ 

-:: �હસાબી શાખા ::- 

�જલ લા પચંાયત, ભાવનગર પાસે તા.૩૧/૩/ર0૧૨ �િતત �ા. ૧૬૮.૬૯ કરોડની િસલક રહ�વા 

પામેલ છે. એમાહંી �જલ લા પચંાયત ધારાની અ��ુ�ુચ-ર અ�સુાર કાય� માટ� દર વષ� પોતાના 

બએટમાહંી ખચર કર� છે. અને આવક અને ખચરના �હસાબોને િનભાવી િનયતં્ કર� છે 

   �હસાબી શાખા�ુ ંમહ�કમ :- 

કમ જગ યા�ુ ંનામ મ�ુંર જગ યા માચર’૧૨ ભરાયેલ જગ યા 

૧ �હસાબી અિધકાર� વગર-૧ ૧ ૧ 

૨ િવભાગીય �હસાબનીશ ૪ ૩ 

૩ નાયબ �હસાબનીશ ૧ ૧ 

૪ નાયબ ચીટનીસ ૩ ૧ 

૫ િસિનયર એકાઉન ટન ટ કલાકર  ૧૨ ૧૦ 

૬ �ુિનયર કલાકર  ૬ ૫ 

૭ પ�પાવાળા ૪ ૨ 
 �ુલઃ- ૩૧ ૨૩ 

ઉપર જ્ાવેલ િવગતેના સેટઅપહી �જલ લા પચંાયત ખાતે ના્ા�ંકય અને �હસાબી કામગીર� 

હાહ ધરવામા ંઆવે છે. એ અ�સુાર �જલ લા પચંાયત ભાવનગર�ુ ંસને ર0૧૧-૧૨ �ુ ંવાિષ�ક �દાજપત 

તૈયાર કર� તા.૧૯/૩/૨૦૧૨ ની સામાન ય સભામા ંઠરાવ ન.ં૨૯૩ હી મ�ુંર કરવામા ંઆવેલ હ�.ુ તેમજ 

�જલ લા પચંાયતના સને ૨૦૧૧-૧૨ નો વાિષ�ક �હસાબ તા.૨૯-0૬-ર0૧૨ હી િવકાસ �ક મ.ન નરશી 

ગાધંીનગરને સાદર કરવામા ં આવેલ છે. એમા ં �જલ લા પચંાયત ભાવનગરના વાિષ�ક આવક/ખચરની 

તાર�જ નીચે �જુબ છે. 

    (�િપયા કરોડમા)ં 

તા.૧/૪/૧૧ની �રુાતં વષર દરર યાન મળેલ 

ગાટં (ર0૧૧-૧૨) 

વષર દરર યાન હયેલ ખચર 

(ર0૧૧-૧૨) 

બધં િસલક 

૧૧૪.૫૨ ૧૯૦.૧૬ ૧૩૫.૯૯ ૧૬૮.૬૯ 

�જલ લા પચંાયતનો ઉપર જ્ાવેલ વાિષ�ક �હસાબ અને આવક/ ખચરના ર�સ ટરોમા પેટા સદર 

�ધુી�ુ ંવગ�કર્ દશારવેલ છે અને પી.એલ.એ.મા રહ�લ િસલક�ુ ં મેળવ�ુ ં િતજોર� પાસ�કુ સાહે કર� 

લેવામા ંઆવેલ છે. 

  �જલ લા પચંાયતની તમામ શાખા�ના આવક/ખચરને સબધંીત તમામ દાવા�ની ચકાસ્ી, 

�તર�ક �ડ�ટ સ�હતની કામગીર� ના્ા�ંકય િતજોર� િનયમ અ�સુાર �હસાબી શાખા દારા હાહ 

ધરવામા ંઆવે છે. 

પા�પતસ હાનઃ-�હસાબી અિધકાર�શી �જ.પ.ં,ભાવનગર     
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પકર્ – ૧૧ 

-:: �કડા શાખા ::- 

પચંાયતી રાજની સ હાપના �જુરાત રાજયમા ંહઈ ર યારહી �જલ લા પચંાયતની િવિવધ પચંાયત 

સેવા પ પિત�ની કામગીર� તેની િવિવધ શાખા� દારા હાહ ધરવામા ંઆવેલ છે. આવી પ પિત�ની  

�્કાર� લોકોમા ં લાવી પચંાયતી રાજના સોપાન સમા �જલ લા પચંાયતોની સમગ કામગીર��ુ ં

એકતીકર્ કર�ને લોકોમા ં��પિત લાવવાની મહર વની કામગીર� �કડા શાખા દારા કરવામા ંઆવે છે. 

તા�કુા કકાએ �કડાક�ય કામગીર� તા�કુાના �કડા મદદનીશ દારા કરવામા ંઆવે છે. જયાર� 

ગાર ય કકાએ આ  કામગીર� ગામના તલાટ� કમ મતંીશી મારતતે કરવામા ંઆવે છે. તા�કુા કકાએ 

�કડા મદદનીશ કામગીર�હી સતત વાક�ત રહ� તહા �કડાક�ય કામગીર�ની �ુ્ વતામા ં ઉરરોરર 

�ધુારો લાવી શકાય તેમજ મા�હતી એકતીકર્, સકંલન, � પથ હકર્, ચકાસ્ી િવગેર�મા ંઝડપ લાવી 

શકાય તે માટ� �બન તાલીમ પામેલા �કડા મદદનીશને રાજયના અહરશાસ ત િનયામકશીની કચેર� દારા 

તાલીમ આપવામા આવે છે. 

(૧) �જલ લા �કડાક�ય �પર�ખા :- 

િનયામકશી, અહરશાસ ત અને �કડાશાસ ત, ગાધંીનગરની �ચુના �જુબ સમગ રાજયમા ં

એક�તુતા જળવાઈ રહ� તે માટ� �જલ લાની િવિવધ મા�હતી એવી ક� િવસ તાર અને વસતી, ભૌગો�લક 

સ હાન, આબોહવા, ખેતીવાડ�, પ�ધુન, મર સ યોદોગ, ખિનજ, વીજળ�, �વનવીમો, બેક�ગ, ભાવ, 

વાહનવ યવહાર, સદં�શાવ યવહાર, ના્ાવં યવસ હા, રોજગાર� અને માનવશ�કત, િશક્ અને સાસં �પ િતક 

બાબતો, જન મ-મર્, �હ�ર આરોગ ય અને તબીબી સેવા�, �નુા, પોલીસ અને ન યાયવ યવસ હા, સહકાર 

આયોજન િવગેર�ને લગતી તા�કુા-�જલ લાની િવિવધ કચેર�� પાસેહી મા�હતી એકિતત કર� ચકાસ્ી  

કર� �જલ લાની �કડાક�ય  �પર�ખા દર વષરની પકાિશત કરવામા ંઆવે  છે. અહ�વાલના વષર દરર યાન 

ર0૧૧-૧૨ની �જલ લા �કડાક�ય �પર�ખા પકાિશત કરવામા ંઆવેલ છે. 

(ર) �જલ લાની સામા�જક આિહ�ક સમીકા :- 

અહરશાસ ત અને �કડાશાસ ત કચેર� ગાધંીનગરની �ચુના �જુબ દર વષરની �જલ લાની સામા�જક 

આિહ�ક સમીકા તૈયાર કરવામા ં આવે  છે. અહ�વાલના વષર દરર યાન  વષર ર0૧૧-૧૨ ની �જલ લા 

સામા�જક આિહ�ક સમીકા પકાિશત કરવામા ંઆવેલ છે. 

(3) વાિષ�ક વહ�વટ� અહ�વાલ :- 

�જલ લા પચંાયતની િવિવધ શાખા� દારા વષર દરર યાન હાહ ધરાયેલ િવિવધ પ પિત�ને 

સકં�લત કર� કાયમી ધોર્ે તે મા�હતી જળવાઈ રહ� તે માટ� િવકાસ કિમન નરશીની કચેર�, ગાધંીનગરની 

�ચુનાહી આ અહ�વાલ પકાિશત કરવામા ંઆવે છે. આ અહ�વાલ �જલ લા પચંાયતની તમામ શાખાને, 

�જલ લા પચંાયતના પ�ખુ, ઉપપ�ખુ અને ચેરમેનશી�ને તેમજ રાજય કકાએ અતેહી મોકલી 

આપવામા ં આવે છે. અહ�વાલના વષર દરર યાન ર0૧૧-૧૨ નો વાિષ�ક વહ�વટ� અહ�વાલ પકાિશત 

કરવામા ંઆવેલ છે. (આપ એ વાચંી રહા છો.)  
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(૪) ભાવ એકિતકર્ :- 

અહરશાસ ત અને �કડાશાસ ત કચેર� ગાધંીનગર  દારા, િનયત હયેલ �વન જ��રયાતની 

ચીજવસ ��ુના �ટક તહા જથ હાબધં ભાવો દર�ક માસના પહમ અને તી� �કુવારના  રોજ િનયત 

હયેલી �ુકાનેહી મેળવી ચકાસ્ી તહા  �લુના કરવામા ંઆવે છે. આ �ગે�ુ ં િનયત ર�સ ટર પ્ 

િનભાવવામા ંઆવે છે. આ પકારના ભાવો િનયામકશી અહરશાસ ત અને �કડાશાસ ત �જુરાત રાજય, 

ગાધંીનગરને ઈ મેઈલહી, �ન લાઈન  તેમજ ટપાલ દારા મોકલી આપવામા ંઆવે  છે. 

(પ) પાદ�િશક કકાએ �કડા�ની �ળવ્ી  :- 

પાદ�િશક �કાડાક�ય મા�હતીના લાબંાગાળાના િવકાસના કામોની પ�કયા તહા પગિતની 

મા�હતી લાબંા સમય �ધુી હાહ ઉપર ઉપલબ ધ રહ� તે હ��હુી પાદ�િશક કકાના બધાજ �કડા�ને 

િનયત કર�લ ર�સ ટરમા ંિનયામકશી અહરશાસ ત અને �કડાશાસ તની કચેર� ગાધંીનગરની �ચુના �જુબ 

િનભાવવામા ંઆવે છે. 

(૬) રાજય આવકના ં�દાજો (�ડૂ� સ�ન):- 

વપરાશી ઉદોગના પકાર �જુબ ગામ/તા�કુા/�જલ લા પચંાયત દારા હયેલ �ડુ� સ�ન (ક�િપટલ 

ખચર)ની વષર ર00૭-0૮ �ધુીની મા�હતી  તૈયાર કર�ને િનયામકશી અહરશાસ ત અને �કડાશાસ ત, 

�જુરાત રાજય,ગાધંીનગરને  મોકલી આપવામા ંઆવે છે. 

(૭) રાજય આવકના ં�દાજો (વપરાશી  ખચર) :- 

વપરાશી ખચર �ગેની મા�હતી  ગામ/ તા�કુા/ �જ� ્ લા પચંાયત દારા હયેલ ખચર �ગેની સને 

ર00૭-0૮ �ધુીની તૈયાર કર�ને  િનયામકશી અહરશાસ ત અને �કડાશાસ ત, �જુરાત રાજય, 

ગાધંીનગરને મોકલી આપવામા ંઆવેલ છે. 

(૮) રાજય આવકના ં �દાજો( પચંાયત સ તરના મહ�કમના પગાર ભથ હા-ખચર):- 

પચંાયતી સ તરની  સસં હામા ં રોકાયેલ મહ�કમના પગાર-ભથ હાના ં ખચર �ગેની  

ગામ/તા�કુા/�જલ લા કકાની વષર ર00૭-0૮ �ધુીની મા�હતી તૈયાર કર�ને િનયામકશી, અહરશાસ ત અને 

�કડાશાસ ત, �જુરાત રાજય ગાધંીનગરને મોકલી આપવામા ંઆવેલ છે. 

(૯) પાક કાપ્ી અખતરાના �પુરિવઝનની કામગીર� :- 

ખેતીવાડ� િવભાગ તરતહી ઋ�વુાર ખેતીના પાકોના ં ઉર પાદનમા ં હતી વધઘટને િ યાનમા ં

રાખવા પાકવાર, ઋ�વુાર પાકોની કાપ્ી ઉપર �પુરિવઝનની કામગીર� અતેની શાખા દારા કરવામા ં

આવે છે. એ  તે તા�કુાના ગામસેવક  પાક કાપ્ીના અખતરાના પાકોની કાપ્ીની તાર�ખ, સમય 

નકક� કર� છે. સદર� ુતાર�ખ, સમય પમા્ે સ હળ ઉપર સમયાતંર� �પુરિવઝનની કામગીર� કરવામા ં

આવે  છે. 

(૧૦) �કડા મદદનીશશી�ની બેઠક :- 

તા�કુા  કકાએ તા�કુા પચંાયતોના �કડા મદદનીશ દારા �કડાક�ય કામગીર� કરવામા ં

આવે છે. અતેની શાખા દારા દર માસે �કડા મદદનીશશી�ની બેઠક રાખવામા ંઆવે છે. એમા નવા 

કોઈ સવ� મોજ્ી આવેલ હોય તો તે� ુમાગરદશરન ��ુ પાડવામા ંઆવે છે. તેમજ  �દુરી અહ�વાલ, 
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પડતર કાગળો, પડતર કામગીર� િવગેર� બાબતો પરર વે ચચાર િવચાર્ા સમીકા કરવામા ંઆવે છે. વષર 

દરિમયાન આવી  �ુલ ૦૮ બેઠકો યોજવામા ંઆવેલ છે. 

(૧૧) તા�કુા �કડા મદદનીશ દતતર તપાસ્ીઃ- 

તા�કુા કકાએ કામ કરતા �કડા મદદનીશની કામગીર� ઉપર સતત િનયતં્  રાખી શકાય તે 

માટ�  િનયત સમયાતંર� તા�કુા કકાના �કડા મદદનીશોની દતતર તપાસ્ી કરવામા ંઆવતી હોય છે. 

અહ�વાલ સમયગાળા દરર યાન  �કડા મદદનીશશી�ના દતતર તપાસ્ી કરવામા ંઆવી છે. 

(૧૨) વહ�વટમા ંકોર પ �ટુરાઈઝેશન :- 

ઈ-ગવનરન સ દારા વહ�વટ� પ�કયામા ં ઝડપ લાવવા તેમજ �ુ્ વતા �ધુારવા માટ� રાજય 

સરકાર દારા સમગ રાજયમા ંઈ-ગામ તેમજ  ઈ-સેવા કાયરકમ અમલમા ં�કુવામા ંઆવેલ છે. તમામ 

તા�કુા પચંાયતોને ઈન ટરનેટ કનેકશનહી સાકંળ�  લેવામા ંઆવી છે અને ઈ-મેઈલ એડ�સ ધરાવે છે. 

�જલ લા પચંાયત ખાતેના સીધી ટ�લીતોનની સવલત ધરાવતા અિધકાર��ની કચેર�ને  ઈન ટરનેટહી 

સાકંળ� લેવામા ંઆવી છે અને ઈ-મેઈલ એડ�સ ધરાવે છે. �જલ લા િવકાસ  અિધકાર�શીની કચેર�મા ં

�એસવાનની સેવા� ઉપલબ ધ હયેલ છે.  �જલ લા પચંાયત મારતતે રાજય સરકાર સાહે શકય તેટલો 

વ યવહાર ઈ-મેઈલહી કરવામા ં આવી રહયો છે. તમામ તા�કુા પચંાયતને શકય તેટલો વ યવહાર  

�જલ લા પચંાયત સાહે ઈ-મેઈલહી કરવા �ચુના� આપવામા ંઆવી છે. �જલ લા પચંાયત ભાવનગર 

ખાતે નીચેના સોતટવેર ઉપર કામગીર� કરવામા ંઆવી રહ� છે. 

�જલ લાની �કડાક�ય �પર�ખા, વાિષ�ક વહ�વટ� અહ�વાલ, સામા�જક-આિહ�ક સમીકા, બએટ 

વગેર� એવી �િુસ તકા� કોર પ �ટુસર ઉપર તૈયાર કરવામા ંઆવે છે. સ ક�ન�ગની કામગીર�, ત�કસ મોકલવાની 

કામગીર� એવી કામગીર� પ્ કોર પ �ટુર ઉપર કરવામા ં આવી રહ� છે. જ��રયાત �જુબ તા�કુા 

પચંાયત કચેર�� સાહે િવડ�યો કોન તરન સ�ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવે છે.  

(૧૩) ર0 �દુા અમલીકર્ અને સમીકા સિમિત :- 

વષર દરિમયાન ર0 �દુા અમલીકર્ અને સમીકા સિમિતના સભ ય સ�ચવ તર�ક� ઉકત 

સિમિતની બેઠકો યોજવામા ંઆવેલ છે.  અને ર0 �દુા અમલીકર્ના અને સમીકા સિમિતમા ંહયેલ 

િવકાસના કામોની દર ત્ માસે સમીકા કરવામા ંઆવે છે અને િનયત સમયે લ� યાકં �જુબ િસિઘ ધ 

હાય તે �જુબ કાયરવાહ� કરવામા ંઆવે છે. 

(૧પ)  ઈન�ટુ સવ�ઃ- 

ભારતના સવ�ક્ના �ગુમા ં ખેતી અગર ય�ુ ં સ હાન ધરાવે છે. રાજયના ખેતી િવષયક �કડા 

એકિતત કરવા તેમજ તેની �ળવ્ી �બુ જ મહર વ ધરાવે છે. રાજયની ખેતી  િવષયક �કડાની 

મા�હતી એકત કરવામા ંઆ એક અગર ય�ુ ં કદમ છે. સ�ંકુત રાષ  -સઘંની ખોરાક અને ખેતી સસં હા 

તરતહી હાહ ધરવામા ંઆવતી િવન વ ખેતી િવષયક ગ્નાના ભાગ�પે  �જુરાત રાજયમા ં પ્ ખેતી 

િવષયક ગ્ના હાહ ધરવામા ંઆવે છે.      
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(૧પ) પ�ધુન  વસિત  ગ્તર� :- 

ક�ન   સરકાર  દારા દર પાચં વષ� રાજયમા ં પ�ધુન વસિત ગ્તર� કરવામા ં આવે છે તે  

અન વયે �જલ લામા ં છેલ લી પ�ધુન વસિત ગ્તર� વષર ૨૦૦૭ મા ં કરવામા ં  આવેલ છે. આગામી 

પ�ધુન વસિત ગ્તર� વષર ૨૦૧૨મા ંહશે.   

(૧૬) ગામ સવલત મોજ્ી (િવલેજ પોતાઈલ) :- 

આયોજનના �તૂન અ�ભગમમા ં જયાર� સ�ં�ુલત ગામ િવકાસ ન �નુતમ જ��રયાત િવક��ન ત 

આયોજન આદશર ગામ એવા કાયરકમ દારા ગામ િવકાસ ઉપર ભાર �કુવામા ંઆવ યો છે, ર યાર� પર યેક 

ગામડાની �ળુ�તૂ જ��રયાતો સતંોષાય તે પકાર�ુ ં આયોજન કરવા �ુદા �ુદા  પકારની ગામમા ં

સેવા� ઉપલબ ધ હોય તે સવલતોને આધાર� �તરમાળખાક�ય �ળુ�તુ પાયાની જ��રયાતોહી વ�ંચત 

ગામોની મા�હતી આયોજનની પ�કયામા ં �ુદ��ુદ� યોજના�ના ઘડતર માટ� �બુ ઉપયોગી અને 

અસરકારક �રુવાર હઈ શક�. આયોજનની પ�કયામા ં�ુદ��ુદ� યોજના�ના અમલીકર્ અને પ�ર્ામે 

ગામમા ં ઉપલબ ધ સવલતોમા ંત�રતાર હતા રહ� છે. આ ર�તે સમયાતંર� હતા ત�રતારને ઘ યાનમા ં લઈ 

�ુદ� �ુદ� સવલતો �ગેની અદતન મા�હતી તૈયાર કર� વડ� કચેર�એ મોકલી આપવામા ંઆવેલ છે. 

(૧૭) �જલ લા આવકના �દાજો :- 

�જલ લાની ભૌગો�લક હદમા ં વષર દરર યાન િવિવધ આિહ�ક પ પિત� દારા ઉર પા�દત હતી 

ચીજવસ ��ુ અને સેવા�ના એકજ વખતની ગ્તર�મા ંલેવાના ના્ા�ંકય �લૂ યને �જલ લાના ઘરગથ  ુ ં

ઉર પાદનના �દાજો ગ્વામા ંઆવે છે. 

આયોજનના અ�ભગમને ઘ યાને લઈ ભારત સરકારના આયોજન પચં દારા  �જલ લા કકાએ 

�જલ લા આવકના �દાજો તૈયાર કરવાની  કામગીર� હાહ ધર�લ છે. આમ �જલ લા આવકના �દાજો 

�જલ લાનો આિહ�ક િવકાસ માપવા માટ�નો અગર યનો માપદંડ છે. 

(૧૮) આિહ�ક ગ્તર� :- 

ક�ન   સરકાર દારા દર પાચં વષ� રાજયમા ંઆવેલ ધધંા રોજગાર�ની ગ્તર� કરવામા ંઆવે છે. 

તે અન વયે �જલ લામા ંસને ૨૦૦૭ મા ંછેલ લી આિહ�ક ગ્તર� કરવામા ંઆવેલ છે.   

(૧૯) �જલ લાની વેબસાઈટ :- 

        સરકારશીની �ચુના �જુબ �જલ લા/ તા�કુાની વેબસાઈટ બનાવવાની  �ચુના હતી. તે �જુબ 

�જલ લા/તા�કુાની માહ�તી�ુ ં સકંલન કર� વેબસાઈટ બનાવવામા ં  આવેલ છે. તેને સમયસર અપગેડ 

કરવામા ંઆવે છે. �જલ લા પચંાયત ભાવનગરની વેબસાઇટ�ુ ંએડ�સ www.bhavnagardp.gujarat.gov.in 

છે.  

(ર0) વસિત ગ્તર� :- 

        વષર ર0૧૦-૧૧ દરર યાન વસિત ગ્તર�-ર0૧૧ ની કામગીર� હાહ ધર�લ એમા ં વસિત 

ગ્તર�ની �િુસ તકા પિસઘ ધ કરવા માટ�ની પાયાની ગામવાર ગામ િનદન િશકાની મા�હતી  તૈયાર કર� 

વસિત ગ્તર� એકમને મોકલી આપેલ. આ ઉપરાતં પી.ઈ.એસ.ની કામગીર� હાહ ધર�લ એમા ંવસિત 

ગ્તર� પછ�ની ચકાસ્ીની કામગીર� હાહ ધરવામા ંઆવેલ. 
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(૨૧) �જલ લા આયોજન મડંળ  હ�ઠળના કામો�ુ ંિનર�ક્ :- 

         સરકારશીની �ચુના �જુબ આયોજન મડંળ હ�ઠળની ગાન ટમાહંી એ સ હાિનક િવકાસના કામો 

કરવામા ંઆવે છે. તેવા કામો�ુ ંસ હળ િનર�ક્ કર� તેનો િવિનયમન અહ�વાલ સરકારશીને મોકલવામા ં

આવે છે.         

(૨૨)  સ  �સ મેનેજમેન ટ સેમીનાર  

         તા.૨૬ �ન �આુર� ૨૦૧૨ ના રાજય કકાના પ�સરાક �દનની નજવ્ી ભાવનગર �કુામે 

હયેલ. એ અન વયે �કડા શાખા, �જલ લા પચંાયત, ભાવનગર અને િવવેકાનદં ર�સચર એન ડ  �િન�ગ 

ઇન સ ટ�ટ�ટુ દારા તા.૮/૧/૨૦૧૨ને રિવવાર સવાર� ૯.૦૦ કલાક� સ  �સ મેનેજમેન ટ �ગેનો સેમીનાર 

કરવામા ંઆવેલ. આ સેમીનાર એકસેલ કોપ ક�ર લી. ભાવનગર સૌજન યહી કરવામા ંઆવેલ. એમા ં�ુલ 

પ૨ (બાવન) કમરચાર�શી�એ હાજર રહ� સેમીનારમા ં ઉર સાહભેર ભાગ લીધેલ. એના તોટોગાત નીચે 

�જુબ છે. 
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શાખાની તમામ કામગીર� માટ� �કડા શાખાની નીચેની િવગતે કમરચાર� ગ્ મ�ુંર કરવામા ંઆવે છે. 

 
કમ િવગત સવંગર મ�ુંર હયેલ 

જગ યા 

હાલ �રુાયેલ 

જગ યા 

ખાલી જગ યા 

૧ �જલ લા �કડા અિધકાર� વગર-૧ ૧ ૧           ૦ 

ર સશંોધન મદદનીશ વગર–3 ૨ ૦ ૨ 

3 �કડા મદદનીશ વગર-3 ૨ ૧ ૧ 

૪ �ુની. કલાકર  વગર–3 ૨ ૨ ૦ 

પ પ�પાવાળા વગર–૪ ૧ ૧ ૦ 

 �ુલ  ૮ પ ૩ 

પાિપ ત સ હાન :- �કડા શાખા �જ.પ.ં, ભાવનગર 

 

 


