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પકર્ – ૧૨ 

-::  િશક્ શાખા ::- 

 

ભાવનગર �જલ લામા ં ૧૧ તા�કુા�મા ં �જલ લા િશક્ સિમિત હસ તકની �ુલ ૧૦૬૩ 

પાહિમક શાળા� આવેલ છે. એમા ં�ુમારોની સખં યા ૧.૬૪ લાખ તહા કન યા�ની સખં યા ૧.૪૯ 

લાખ મળ� �ુલ ૩.૧૩ લાખ છે. એમા ંિશકકો�ુ ંમહ�કમ ૯૭૩૧ છે. ચા� ુવષ� ભરતીમા ં�દાએ 

૪૫૦ િવદા સહાયકોને િનમ�ુકં આપવામા ંઆવેલ છે. 

 �જલ લાની પાહિમક શાળા�મા ં ખાસ કર�ને િવજાન, ગ�્ત અને �ગે� એવા ઘ્ા 

ઉપયોગી િવષયોમા ંબાળકોને હોિશયાર બને તે માટ� છેલ લા ત્ વષરહી શાળા�મા ંપીર�યડ 

પહા દાખલ કરવામા ંઆવેલ છે. એમા ંિવજાન પવાહના તહા સ નાતક કકાના િશકકોને આવા 

પીર�યડો સ પવાનો પયાસ કરવામા ંઆવેલ છે.  એહી બાળકોમા ંઆ િવષયો પર યે લગાવ વધે. 

આ ઉપરાતં વષરમા ં �ુદા�ુદા િવષયો માટ�ની ૧૪ �દવસની તાલીમ આપવામા ંઆવે છે. એમા ં

તમામ િશકકોને તાલીમમા ંભાગ લેવાનો હોય છે. સરકારશી તરતહી �હ�ર હતી નવી નીિત 

અને અદતન અભ યાસકમો�ુ ંજાન મળે તેવા પયાસો કરવામા ંઆવી રહ�લ છે. �જલ લામા ં૭૯ 

એટલા કોર પ �ટુર લેબ.મા ં પાચં કોર � ્�ટુર આપવામા ંઆવ યા છે. એમા ં ધોર્ ૬ હી ૮ ના 

બાળકો કોર પ �ટુર િવશે જાન મેળવી રહ�લ છે. પાહિમક શાળા�મા ંપયોગશાળા�ની �િુવધા 

૪૩૫ શાળા�મા ંઉપલબ ધ કરાવવામા ંઆવેલ છે. 

      �જલ લામા ં૫૩૮ શાળા�મા ંધોર્ ૧ હી ૮ શ� કરવામા ંઆવેલ છે. એકપ્ પાહિમક 

 શાળા િશકક વગરની નહી. એ ગામમા ંધોર્ ૧ હી ૮ ધોર્ની શાળા નહી ર યા ંબાક� રહ�તા 

ધોર્ો આગામી વષરમા ં ચા� ુ કરવામા ંઆવશે. એના હક� પાહિમક િશક્ તમામ ગામમા ં

મેળવી શકશે. 

   માન. �ખુ યમતંીશી પે�રત રાજય સરકારશી દારા રાજયમા ં નવા પવેશ મેળવનાર 

બાળક માટ� શાળા પવેશોર સવ તેમજ ૦ હી ૩૫ ટકા �ધુી સ તી સાકરતા દર ધરાવતા ગામોની 

લાભાહ� કન યા માટ� "કન યા ક�ળવ્ી રહયાતા"ની ગામોગામ ઉર સવ ઉજવ્ી કરવામા ંઆવે છે. 

નવા પવેશ મેળવનાર લો લીટરસી ગામોની કન યા માટ� �ુલ ૩૪,૨૩૯ િવદા લ� મી બોન ડ 

૨૦૧૧-૧૨ �ધુીમા ંખર�દવામા ંઆવેલ છે. ચા� ુવષ� ૪૧૭૨ િવદા લ� મી બોન ડ ખર�દવામા ં

આવેલ. પાહિમક શાળા�મા ંવષર ૨૦૦૧-૦૨ મા ં ૨૭ ટકા ડોપ આઉટ દર હતો. તેની સામે 

૨૦૦૬-૦૭મા ં ૬.૭૧ ટકા �ધુી પહ ચાડવામા ં આવેલ છે. એમા ં �ુમારના ૬.૨૩ ટકા જયાર� 

કન યા�મા ંડોપ આઉટ દર હતો. એ ચા� ુવષ� ૧.૭૫ ટકા રહ�વા પામેલ છે. 
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વષર ૨૦૧૧-૧૨ મા ંકન યા ક�ળવ્ી મહોર સવ દરર યાન લોક સહયોગ સ વ�પે રોકડ રકમ 

�. ૫.૬૫ લાખ અને વસ � ુસ વ�પે �દાએ �. ૨૨.૩૪ લાખ મળ�ને �ુલ �. ૨૭.૯૯ લાખ�ુ ંદાન 

મળેલ હ� ુ.ં 

  કન યા ક�ળવ્ી ઉરેજન આપવાહી શાળા�મા ંસ હાયીકર્ ૨૦૦૬-૦૭ મા ં૯૩.૨૯ ટકા 

�ધુી પહ ચાડવામા ં આવ યો, એ ૧૦૦ ટકા �ધુી આગામી �દવસોમા ં લઇ જવાના પયર નો 

કરવામા ંઆવશે. 

  િવદાહ��ના ંસ હાયીકર્ના પોર સાહન�પે સરકારશીની િવદા�દપ િવમા યોજના અન વયે 

શાળામા ંઅભ યાસ કરતા બાળકને િવમા�ુ ંરક્ આપવામા ંઆવે છે. આ યોજનામા ંભાવનગર 

�જલ લામા ં ૩.૫૦ લાખ બાળકોને આવર� લેવાયા. એમા ં છેલ લા ત્ વષરમા ં ૬૦ બાળકોના 

આક�સમક � પર � ુ હતા તેવા વાલી� તરતહી મળતી દરખાસ ત િવમા કંપનીને મોકલવામા ં

આવેલ.    

 
 

 
 

નાના �લુકા�નો અનેરો ઉર સાહ ( કન યા ક�ળવ્ી રહયાતા ) પસગં 
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    માચર-ર૦૧ર �િતત      (�ા. લાખમા)ં  

કમ યોજના�ુ ંનામ  જોગવાઈ  
તાળવેલ 

ગાનટ  

૩૧/૩/૧ર 

�િતત 

હયેલ ખચર  

જોગ. 

સામે  

ગાનટ 

સામે  

તાળવેલ 

ભૌિતક 

લ�યાકં 

૩૧/૩/૧ર 

�િતત 

મેળવેલ 

િસ�ઘધ  

ર�માકરસ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 કનયા ક�ળવ્ી િવદાલ�મી બોનડ 46.9 46.9 41.72 100% 100% 4172 100%   
2 તસટર  એઈડ બોક 5.20 5.20 5.20 100% 100% 1040 100%   

3 
શાળા પવેશોરસવ શાળા દ�ઠ �ા. 

૫૦૦/-  
5.20 5.20 5.20 100% 100% 1040 100% 

  

4 
િનરોગી બાળ વષર અનવયે ધો-

૧ના બાળકોને હ�લહ ક�ટ  
0.00 0.00 0.00 0% 0% 0 0% 

ગાનટ મળેલ 

નહી  

5 પયોગશાળા  47.50 0.00 0.00 0% 0% 190 0%   

6 પા્ીની �િુવધા  35.50 35.50 35.50 100% 100% 65 100%   

7 િવજળ�કર્ની �િુવધા  10.00 10.00 10.00 100% 100% 20 100%   

8 
ઉવચ પા. શાળામા ંકનયા�ને 

સવવછતા િવષયક �િુવધા  
50.02 50.02 50.02 100% 100% 1063 100%   

9 કનયા ક�ળવ્ી  2.00 2.00 1.97 100% 100% 1 100%   
 

પાિપ ત સ હાનઃ-  �જલ લા પાહિમક િશક્ાિધકાર�શી, �જ.પ.ં, ભાવનગર
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પકર્ – ૧૩ 

        -:: મ�હલા અને બાળિવકાસ િવભાગ ::-         

        સકં�લત બાળ િવકાસ યોજના ભાવનગર 

 
ભાવનગર �જલ લાની �ગ્વાડ�ની સખં યાઃ- 

�જલ લાના �ુલ ઘટક-૧૭ની �ગ્વાડ�ઃ- ૨૨પ૨ 

મહાનગપા�લકા િવસ તારના - ઘટકની �ગ્વાડ�ઃ ૨-  ૨૭૫ 

૮ નગરપા�લકા િવસ તારની �ગ્વાડ�ઃ-3૫૧ 

ગાર ય િવસ તારના -૧૫ ઘટકની �ગ્વાડ�ઃ-૧૬૨૬ 
 

ભાવનગર �જલ લાની આઇ.સી.ડ�.એસ. યોજનાની જગ યાની મા�હતીઃ- 
 
કમ  હોદા� ુનામ મ�ુંર જગ યા  ભરાયેલ જગ યા ખાલી જગ યા 

૧  સી.ડ�.પી.� ૧૭  ૧૨ ૫ 

૨  �ખુ યસેિવકા ૧૦૨  ૮૬ ૧૬ 

૩  �ગ્વાડ� કાયરકર ૨૨૫૨  ૨૧૬૩ ૮૯ 

૪  �ગ્વાડ� તેડાગર ૨૨૪૬  ૨૧૪૧ ૧૦૫ 
 

 

આઇ.સી.ડ�.એસ. યોજનાના �ખુ ય હ���ુ 
 

∙  0 હી ૬ વષરની વય�ુહના બાળકોના સ વાસ થ ય અને પોષ્ના સ તરમા ં�ધુારો કરવો 

         બાળકોનો યોગ ય શાર��રક, માનિસક અને સામા�જક િવકાસ હાય તેનો પાયો નાખવો 

∙  � પર �દુર, �ુપોષ્, બીમાર�, દરમા ંઘટાડો કરવો 

∙ પોષ્ અને આરોગ ય િવષયક યોગ ય િશક્ દારા બાળકોના સામાન ય  આરોગ ય અને પોષ્ 

સબધંી જ�ર�યાત િવશે માતાની સમજમા ંવધારો કરવો 

∙ બાળકોના િવકાસના પોર સાહન માટ�  િવિવધ સબિંધત િવભાગો વવ ચે િનતી�� ુઅસરકારક  

        સકંલન અને અમલીકર્ 
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આઇ.સી.ડ�.એસ. યોજનાના લાભાહ�� 

 

0 હી ૬ વષરના બાળકો 

0 હી 3 વષર ના બાળકોને બાલભોગ (ન � ુ�શન પાઉડર) આપવામા ંઆવે છે. ૩ હી ૬ વષરના બાળકોને 

�ગ્વાડ� ક�ન   પર �રુક પોષ્ આપવામા ંઆવે છે.  

 

સગરભા માતા�         

                                                                                                             

સગરભા માતા�ને દરમાસે િપિમક પેક�ટ �ખુડ�-૧ �ક .ગા ,શીરો-૧.૫ �ક .ગા ,ઉપમા-૧ �ક .ગા �રુક પોષ્ 

તેમજ આરોગ ય પોષ્ િશક્ આપવામા ંઆવે છે. 

 

�કશોર��      

    

�કશોર� શ�કત યોજના હ�ઠળ ગર�બી ર�ખા નીચે �વતા �ુ�ંુબોની ૧૧ હી ૧૮ વષર ની �કશોર��ને 

�ગ્વાડ� ક�ન  ો દારા અકરજાન આપવામા ંઆવે છે. સાહે સાહે મા� પર વ, બાળઉછેર, �ગત સ વવ છતા 

અને વ યાવસાિયક કમતા�ના િવકાસ લકી તાલીમો આપવામા આવે છે. 
 

ધાતી માતા�          

                                                                                                                

ધાતીમાતા�ને દરમાસે િપિમક પેક�ટ �ખુડ�-૧ �ક .ગા ,શીરો-૧.૫ �ક .ગા ,ઉપમા-૧ �ક .ગા �રુક પોષ્ 

તેમજ આરોગ ય પોષ્ િશક્ આપવામા ંઆવે છે. 
 

માતા યશોદા ગૌરવિનિધ િવમા યોજનાઃ- 

 

આ યોજના �ગ્વાડ� કાયરકર/હ�લ પર માટ�ની ભાવી �રુકા યોજના  છે  .આ યોજનાનો અમલ તા. ૧-૪-

ર00૯હી કરવામા ંઆવ યો,  આ યોજના હ�ઠળ પિત માસ �.૧00 નો તાળો  િપિમયમ પેટ� ભરવાનો હોય 

છે એ પૈક� �.૫૦ રાજય સરકાર ભોગવે છે .અને �. ૫0 વીમા પોલીસી ધારક કાયરકર/હ�લ પર� �કુવવા� ુ

હોય છે. એ �કસ સામા ંવીમાધારક વયિન પિત પહ�લા � પર � ુપામે તે સજંોગોમા ંજમા રકમ પર ૮ % વ યાજ 

ઉપરાતં �.૫0,000/- ની રકમ મળવાપાત હાય છે. 
 

માતા યશોદા એવોડર 

 

�જુરાત સરકાર� સને-૨૦૦૭હી માતા યશોદા �રુસ કાર આપવાની યોજના શ� કર� છે. 

કાયરકર/તેડાગરના સન માન માટ�ની આ યોજના બનાવનાર �જુરાત દ�શ�ુ ંપહમ રારય છે. એમા ંનીચે 

�જુબના �રુસ કાર આપવામા ંઆવે છે.  
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૧. રાજયકકાએ સૌહી શેષઠ �ગ્વાડ� કાયરકર બહ�નને �.૫૧000/- તહા તેડાગરને �.૩૧000/- � ુ

રોકડ ઈનામ અપાય છે. 

ર. �જલ લા કકાએ સૌહી શેષઠ �ગ્વાડ� કાયરકર બહ�નને �.૩૧000/- તહા તેડાગરને �.૨૧000/- 

� ુરોકડ ઈનામ અપાય છે. 

3. તા�કુા કકાએ સૌહી શેષઠ �ગ્વાડ� કાયરકર બહ�નને � .ર ૧000/- તહા તેડાગરને   

         �.૧૧000/- � ુરોકડ ઈનામ અપાય છે.  

 

સખીમડંળની બહ�નોની પ પિતને �બરદાવી રહ�લા માન. �ખુ યમતંીશી મ�હલા સમેંલન �ન �.ુ ૨૦૧૨ 
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�ુપોષ્ િનવાર્ �ગેના ંપગલા� 
�જલ લામા ં�ુપોષ્ની �સહિતઃ(સપ ટ�ર બર ૨૦૧૧ �િતત) 

  

 

માચર-૨૦૦૧ની �સહિતએ ૪૪ ટકા �ુપોિષત બાળકોમા ંઘટાડો 

સપ ટ�ર બર-૨૦૧૧ની �સહિતએ ૩૬ ટકા �ુપોિષત  

દાન િવતર્ કાયરકમ – તળા�  

 
 

વજન કર�લ  

બાળકો 

નોમરલ 

બાળકો 

�ુપોિષત અિત�ુપોિષત 

૨૩૭૩૪૨ ૧૫૩૨૦૭ ૭૭૬૪૯ ૮૭૨૨ 
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�ુપોષ્ ના�દુ� માટ� મેળવેલ દાનની િવગત વષર ૨૦૧૧-૧૨  
 

કમ 
તા�કુા� ુ

નામ 

�ગ્વાડ�

ની સખં યા  

દાતા�  દારા મળેલ પોષક આહારની વીગત  

દાતા� ુનામ સસં હા� ુનામ  
અ�લુ �િુ ધ 

ઘી ૧પ 

ક�ગા  

�િુ ધ 

શ�ગતેલ 

૧પ ક�ગા  

�લુાબ 

ગોળ ૧૦ 

ક�ગા 

મગ ક�ગા ઘ�  ક�ગા 

૧ મ�ુવા ૩૮૯ ર૦ ર૦ ર૦     � ુમોરાર�બા� ુ મ�ુવા  

ર મ�ુવા   ૩૬૯ ૩૬૯ ૩૬૯     �જુરાત પાવર કોપોરનશન લી ગાધંીનગર 

૩ તળા� રપ૩  રપ૩  રપ૩  રપ૩      ન �કુલીયર પાવર કોપોરનશન લી ગાધંીનગર 

૪ ઘોઘા ૯૪ ૯૪ ૯૪ ૯૪     ન �કુલીયર પાવર કોપોરનશન લી ગાધંીનગર 

પ ભાવનગર ગા ૧૬૬ ૧૬૬ ૧૬૬ ૧૬૬     નીરમા લીમીટ�ડ 

  

�િુ ધ ઘી ક�ગા  
�િુ ધ શ�ગતેલ  

ક�ગા  
ગોળ  ક�ગા મગ ક�ગા ઘ� ક�ગા 

  

૬ ગાર�યાધાર ૧૦૧ ૧૦૧ પ૦પ  ૮૦૮ ૩૦૩૦ ૧૦૧૦ શી ડો �્ાભાઇ પરશોતમભાઇ ખેની  

  

�ગ્વાડ�ની 

સખં યા  ગામના નામ 

મળેલ �ુધ 

લીટર     

૭ િશહોર  ૧પ 
ટા્ા વરલ 

�બાળંા  
૫પ૮        

સવ�તમ ડ�ર� શીહોર દારા શાળા પવેશોર સવ ર૦૧૧ 

મા ંસદર�ુ ગામોમા ંએક વષર �ધુી દર અઠવાડ�યે 

દર�ક બાળકને ૧૦૦ મીલી �ુધ� ુદાન આપવાની 

�હ�રાત કર�લ છે તેમજ તે �જુબ વીતર્ ચા� ુછે 

પાિપ ત સ હાનઃ-આઈ.સી.ડ�.એસ. શાખા �જ.પ.ં, ભાવનગર         
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પકર્ – ૧૪ 

   -:: સમાજ કલ યા્ શાખા ::- 

 

સામા�ક ન યાય અિધકાર�તા િવભાગ દારા �જુરાત રાજયમા ંઅ��ુ�ુચત �તી�ના ઉર કષર 

શૈક�્ક, આરોગ ય લકી યોજના� તેમજ તેમના રહ�ઠા્ માટ� ડો.�બેડકર આવાસ યોજના� 

તેમજ અ��ુ�ુચત �તીના ં બાળકોને રહ�વા તહા જમવાની  સગવડ મળ� રહ� તે માટ� છ 

છાતાલયોની વીના �લુ યે સગવડ આપવામા ંઆવે છે. આ તમામ યોજના�ની �્કાર� જ�રત 

મદં અને લકીત લાભાહ�� �ધુી પહ ચે તેનો બહોળો પચાર/પસાર હાય તે માટ� વહ�વટ� તતં�ુ ં

સરકાર દારા માળ�ુ ંગોઠવવામા ંઆવેલ છે. 

       સમાજકલ યા્ શાખા�ુ ંમહ�કમ :-    

કમ સવંગર�ુ ંનામ ર0૧૧-ર0૧૨ 

મ�ુંર હયેલ જગ યા ભરાયેલ જગ યા 

૧ �જલ લા  સમાજ કલ યા્ અિધકાર� ૧ ૧ 

૨ �જલ લા સમાજ કલ યા્ િનર�કક ૧ - 

૩ �કડા મદદનીશ ૧ ૧ 

૪ �ુિનયર કલાકર  3 3 

૫ પ�પાવાળા ર ૧ 

૬ ડાઈવર ૧ ૧ 

�ુલઃ- ૯ ૭ 

સમાજ કલ યા્ ખાતા દારા પછાત વગરના લોકો ખાસ કર�ને અ��ુ�ુચત �તીના ંસવાાગી 

ઉર કષર માટ� િવિવધ યોજના�નો અમલ કરવામા ંઆવે છે. આ શાખા દારા પછાત વગરના શૈક�્ક, 

આિહ�ક ઉર કષર તહા � પહ િનમાર્ અને આરોગ યને લગતી િવિવધ યોજના�નો અમલ કરવામા ંઆવે 

છે. 

      સને ર0૧૧-ર0૧૨ દરર યાન મળેલ ગાટં તહા તેની સામે હયેલ ખચરની િવગતો નીચે �જુબ છે. 

(રકમ �િપયા લાખમા)ં 

કમ િવગત મળેલ ગાટં ખચર િસિઘ ધ ટકામા ં

૧ રરર૫ 

અ�.ુ�િત 

૩૧૮.૧૩ ૩૧૩.૬૪ ૯૮.૫૮ 
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યોજનાવાર હયેલ કામગીર�ની િવગતો નીચે �જુબ છે. 

(૧) શૈક�્ક યોજના� :- 

        આ યોજના�મા ં િશષ ય પિત,ગ્વેશ તેમજ સાયકલ યોજના�નો સમાવેશ હાય છે. આ 

યોજનામા ંવષર દરર યાન મળેલ ગાન ટ �િપયા ૨૭૯.૪૭ લાખ સામે ૨૭૬.૮૪ લાખનો ખચર 

કર� ૩૭૫૫૦ િવધાહ��ને આ યોજનામા ંઆવર� લેવામા ંઆવેલ છે. 

  (ર) ડો.�બેડકર આવાસ યોજના :- 

        આ યોજનામા ં �ા.૧૦.૦૦ લાખની ગાટં મળેલ અને ખચર �ા.૯.૮૭ લાખનો કર�લ અને ૭૨ 

લાભાહ��ને લાભ આપેલ છે. 

 

  (3) મતત તબીબી સહાય :- 

        મતત તબીબી સહાય યોજનામા ંવષ� ૦.૮૬ લાખની મળેલ ગાટં સામે 0.૭૩ લાખનો ખચર 

કર� અને �ુલ ૭૦ લાભાહ��ને લાભ આપવામા ંઆવેલ છે. 

 

   (૪) �ંુવરબાઈ�ુ ંમામે� :- 

        આ યોજનામા ંઅ��ુ�ુચત �તી�ના વ ય�કતના લગન પસગેં સહાય આપવાની યોજના છે. 

આ યોજનામા ંમળેલ ગાટં �ા. ૩.૫૦ લાખની સામે �ા. ૩.૪૦ લાખનો ખચર કર�લ અને ૬૮ 

કન યા�ને લાભ આપેલ છે. 

 

   (૫) ગાટં ઈન એઈડ છાતાલય અ�દુાન સહાય :- 

     સદર યોજના હ�ઠળ વષર દરર યાન મળેલ ગાટં ૧૫.૪૦ લાખની સામે ૧૫.૨૫ લાખનો ખચર 

કર� ૮(આઠ) સસં હાને આવર� લેવામા ંઆવેલ છે. 

 

   (૬) અ�.ુ�તીના પમા્પતો :- 

અ��ુ�ુચત �િતના િવદાહ�� તરતહી સીધી માગં્ીહી ર�ુ હયેલ દરખાસ ત �જુબ ૫૪ 

િવદાહ��ને તહા સીધી માગં્ીની પર અરજદારોને િવિવધ યોજનાક�ય લાભો સરતળાહી 

પાપ ત કર� શક� તે હ��હુી �તીના પમા્પતો ઈસ � ુકરવામા ંઆવેલ છે. 

 

પાિપ ત સ હાનઃ-સમાજકલ યા્ શાખા, �જ.પ.ં, ભાવનગર                                                      
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પકર્-૧પ  

પ�પુાલન શાખા 
   �જલ લા પચંાયત હ�ઠળ હાલ ૩૪ પ� ુદવાખાના –પ૭ �પિતમ બીજદાન ક�ન  , ર૩ પાહિમક પ� ુ

સારવાર ક�ન   સ�હત �ુલ ૩૪ પ��ુચ�કર સક અિધકાર��ની જગ યા� છે. એ પૈક� ૧ર પ��ુચર કસા 

અિધકાર�ની જગ યા� ભરાયેલ છે. 

 પ� ુ દવાખાના� અને પાહિમક પ� ુ સારવાર  ક�ન  ોમા ં પ� ુ સારવાર રસીકર્ �પિતમ 

બીજદાન, ખસીકર્, પ�સુારવાર ક�ર પો, �પિમનાશક દવા પીવડાવવી, એવી તાિંતક કામગીર� અને 

ગાર ય કકાએ પ�પુાલકો સાહે � પપ મીટ�ગ, િશબીરો, ધાતી સભા, પ� ુ પદશરન �તલ મો શો એવી 

િવસ તર્ની કામગીર� દારા પ�પુાલન અને પ�સુવંધરનની કામગીર� હાહ ધરવામા ંઆવે છે. 

કમ સવંગર�ુ ંનામ હોદો ર૦૧૧-૧ર 

મ�ુંર હયેલ જગ યા ભરાયેલ જગ યા 

૧ ર ૩ ૪ 

૧ નાયબ ૫�પુાલન િનયામક ૧ ૦ 

ર મદદનીશ ૫�પુાલન િનયામક ૧ ૧ 

૩ વેટરનર� �ત�સર ૩૪ ૧ર 

૪ િસિનયર કલાકર ( એકાઉન ટ )  ૧  ૧ 

પ િસિનયર કલાકર (વહ�વટ�)  ૧  ૧ 

૬ લાઇવસ ટોક ઇન સ પેકટર ર૩ ૧૧ 

૭ �ુિનયર કલાકર   ૩  ર 

૮ ડાઇવર  ૧  ૧ 

 �ુલઃ-  ૬૫ ર૯ 

 જનરલ ક�ટ�ગર� -(ચાતકટર ) 

      ભાવનગર �જલ લા પચંાયતના પ�પુાલન શાખા દારા કોઇપ્ �િતના પ�પુાલકોને સબધંીત 

પ� ુ�ચ�કર સા અિધકાર�શીને અર� કરવાહી ચાતકટર હાહ �ડુા ખર�દ� પરના ખચરના ૭૫ ટકા સહાય 

અહવા મહતમ  �ા.૧પ૦૦/- તેમજ ૪પ૦/- ની મયારદામા ંસહાય �કુવવામા ંઆવે છે. સદર�ુ યોજના 

હ�ઠળ �જલ લાનો ૧૦૦ ટકા લ� યાકં િસિ ધ હયેલ છે. 

વષર ર૦૧૧-૧ર 

રાઉન ડ વ હ�લ-૧૯ 

માનવસચંા�લત-ર૧ 
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ખાસ �ગ�તૂ યોજના- 

      ભાવનગર �જલ લા પચંાયતના પ�પુાલન શાખા દારા અ��ુ�ુચત �િતના પ�પુાલકોને 

સબધંીત પ� ુ�ચ�કર સા અિધકાર�શીને અર� કરવાહી ચાતકટર હાહ �ડુા ખર�દ� પરના ખચરના ૭પ 

ટકા  સહાય અહવા મહતમ �ા.૧૫૦૦/- તેમજ ૪પ૦/- ની મયારદામા ં  સહાય �કુવવામા ંઆવે છે. 

સદર�ુ યોજના હ�ઠળ �જલ લાનો ૧૦૦ ટકા લ� યાકં િસિ ધ હયેલ છે. 

ર૦૧૧-૧ર 

રાઉન ડ વ હ�લ-૧ર 

માનવસચંા�લત-૧પ  

હ�લ હ પેક�જ િવતર્ (અ��ુ�ુચત �િત) 

      ભાવનગર �જલ લાના તા�કુા પ� ુ �ચ�કર સા અિધકાર�શીને અર� કરવાહી અ��ુ�ુચત �િતના 

પ�પુાલકોને પોતાના �ુધાળા પ��ુની �ુધ ઉર પાદકતા વધારવા તહા આરોગ ય �ધુારવા માટ� 

રાજય સરકારશીના પ�પુાલન ખાતા દારા કામગીર� કર� હ�લ હ ક�ટ �રુા પાડવામા ંઆવે છે. સદર�ુ 

યોજના હ�ઠળ �જલ લાનો  ૧૦૦ ટકા લ� યાકં િસિ ધ હયેલ છે. 

       વષર ર૦૧૧-૧ર 

       મીનીક�ટસ િવતર્ – 

ભાવનગર �જલ લાના તા�કુા પ� ુ �ચ�કર સા અિધકાર�શીને અર� કરવાહી પોતાના પ��ુને 

ઉતમ પકારનો ઘાસચારો મળ� રહ� તે માટ� એક��પત ઘાસચારા િવકાસ યોજના �તગરત �રુસ �પત 

યોજના અન વયે પ�પુાલકોને ૧૦.�ઠુા વાવેતર માટ� તૈયાર મીનીક�ટ આપવામા ંઆવે છે. સદર�ુ 

યોજના હ�ઠળ �જલ લાનો ૧૦૦ ટકા લ� યાકં િસિ ધ હયેલ છે. 

ર૦૧૧-૧ર 

એક��પત-ર૧૦ 

૦ માદંા �નવરોને સરકારશીની િનયત ત�મા ંસારવાર કરવામા ંઆવે છે. 

૦ પ��ુમા ંકોઇપ્ �તનો ચેપી રોગચાળો ત�લાય નહ� અને પ� ુ�નહાિન હાય ન�હ� તે માટ�  

        પ��ુમા ંચેપી રોગચાળા� ુરસીકર્ કરવામા ંઆવે છે.  

૦ પ�પુાલકોને સાર� �લાદના પ��ુ મળ� રહ� તે માટ� �પિતમ બીજદાન કરવામા ંઆવે છે. 

૦ પ��ુના જટ�લ રોગોની સારવાર માટ� પ��ુનો લોહ�, પેશાબ તહા અન ય ન�નુા� એકત  

        કર� પર�ક્ કરવામા ંઆવે છે. એહી પ��ુના જટ�લ રોગો�ુ ંિનરાકર્ કર� શકાય છે. અને                 

        �પર �નુા �ખુમાહંી બચાવી શકાય છે. 

૦ પ��ુના આરોગ યની કાળ� માટ� િવના �લુ યે પ�રુોગ િનદાન સારવાર ક�ર પ�ુ ંઆયોજન કર� 

        �પર�શન તહા સારવાર કરવામા ંઆવે છે. 

૦ પ�પુાલકોને ખાતાની િવિવધ યોજના� એવી ક� પ�સુવંધરન/િશક્ િશ�બર દારા પ� ુઉછેર, 

        સારવાર િવગેર�ની �્કાર� આપવામા ંઆવે છે. 
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૦ સાર� �લાદના પ��ુ મળ� રહ� તે માટ� ગામ પચંાયત તહા ર�સ ટડર સસં હા�ને ન�વી  

        �ક�મત ધ્�ુટં તાળવવા યોજના �તગરત ધ્�ુટં આપવામા ંઆવે  

૦ પ�પુાલકો સાર� �લાદના વ� ુ�ુધ ઉરપાદન આપતા પ��ુ રાખવા પેરાય એ માટ� �ુધ 

        ઉર પાદન હર�તાઇ�ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવે અને આ યોજના અન વયે સરકારશીના દારા   

        ઇનામ તહા પમા્પત આપવામા ંઆવે છે.  

૦ પ�પુલકોના વાછરડા�ને આ�િુનક પ િ ધિતહી ખસીકર્ કર� આપવામા ંઆવે છે. એહી  

        વાછરડા�ને મેગટ નુ ડ (�વાતં જખમ)હી બચાવી શકાય છે. તહા નબળ� �ુ્ તાવાળ�  

        �લાદ�ુ ંિવસ તર્ અટકાવી શકાય. 

ર૦૧૧-૧ર 

 પ�પુાલન શાખાની નવી યોજના� – 

 પ� ુરસીકર્ અને ડ�મામ�ગ – 

        ભાવનગર �જલ લાના તમામ પકારના પ��ુને સરકારશી િન�લુ ક ખરવા, મોવાસા, ગળા�ુઢંો,  

        માહાવ�ુ  એવા રોગોની રસી �કુવામા ંઆવે છે. હડકવા િવરોધી રસી િનયત હયેલ ચા� લઇ  

        �કુવામા ંઆવે છે. સદર�ુ યોજના હ�ઠળ  �જલ લાનો રર૮ ટકા લ� યાકં િસ�િધ હયેલ છે.  

        ૪૪૭૦૦૦ રસીકર્  

        �દા�ત ૧૦૦૦૦૦ લાભાહ�� 

  પ� ુઆરોગ ય મેળા - 

         �જલ લાના ગામડા�મા ંપ��ુ જટ�લ રોગોની સારવાર અને �પર�શન મતતમા ંકરવામા ં 

  આવે છે. તદઉપરાતં  ઉહલા મારતા �નવર માટ� �િતય આરોગ ય સારવાર માટ� ક�ર પ 

         કરવામા ંઆવે છે. સદર�ુ યોજના હ�ઠળ �જલ લાનો - ટકા લ� યાકં  િસિ ધ હયેલ છે. 

ઘેટા બકરા િવકાસ યોજના – 

         ઘેટા બકરા િવકાસ યોજના હ�ઠળ મ�હલા અને જનરલ ક�ટ�ગર�ના લોકો તેમજ અ��ુ�ુચત  

         �િતના લોકો માટ� ૧૦ બકરા  વતી એક બકરાના એકમ માટ� �ુલ �ક�મત �ા.૪૦૦૦૦/- ના  

         ખચ� પ૦ ટકા સહાય આપવામા ંઆાવે છે. સદર�ુ યોજના હ�ઠળ �જલ લાનો ૧૦૦ ટકા લ� યાકં  

         િસિ ધ હયેલ છે. 

મ�હલા જનરલ-૧૦ 

અ�.ુ�િત-પ  

અ��ુ�ુચત �િતના લોકો માટ�ની ક�ટલ શેડ (કોઢ) યોજના - 

        અ��ુ�ુચત �િતના લોકો માટ�  એ �છામા ં�છા બે પ� ુરાખતા હોય તેમને પ��ુને  

        ગરમી/ઠંડ�હી રક્ મળે તે માટ� બનાવેલ ક�ટલ શેડના ખચરના પ૦ ટકા અહવા મહતમ �ા.  

        ૧પ૦૦૦/- સહાય આપવામા ંઆવે છે. સદર�ુ યોજના હ�ઠળ �જલ લાનો ૧૦૦ ટકા લ� યાકં  

        િસિ ધ હયેલ છે. 
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અ�.ુ�િત-૧૯ 

જનરલ ક�ટ�ગર� ક�ટલ શેડ યોજના - 

     આ યોજના �તગરત કોઇ પ્ �િતના પ�પુાલકો ક� એ �છામા ં�છા બે પ��ુ રાખતા  

    હોય તેમને પ��ુને ગરમી, ઠંડ�હી રક્ મળે તે માટ� ક�ટલ શેડ બાધંકામના ખચરના પ૦  

     ટકા અહવા મહતમ �ા.૧પ૦૦૦/- �ધુીની સહાય આપવામા ંઆવે છે. આ યોજનામા ં 

     પા્ીની ટાકં� સ ટ�લ ડોલ, ગમા્ બનાવવી તર�યાત છે. સદર�ુ યોજના હ�ઠળ �જલ લાનો  

     ૧૦૦ ટકા લ� યાકં િસિ ધ હયેલ છે. 

      જનરલ-૯ 

 નાબાડરની પેટનર �તગરત વ યાજ સહાય યોજના – 

    �ુધાળા પ��ુ માટ� એકમ સ હાપના માટ� વ યાજ સહાય યોજના �જુબ નાબાડરની પેટનર     

    �તગરત લાભાહ��ના ૧ હી ૧૦ �ુધાળા પ��ુની ખર�દ� માટ� લેવાની લોન પેટ�      

    �કુવવાની હતી વ યાજની રકમમા ં૧૦ ૫�નુા એકમ માટ� વાિષ� ક  ૧ર ટકા પમા્ે ૭પ  

    ટકા સહાયની રકમ મળવાપાત છે. સદર�ુ  યોજના હ�ઠળ �જલ લાનો ૧૦૦ ટકા  

    લ� યાકં િસિ ધ હયેલ છે.  

            લાભાહ�      રકમ �ા.  

  વષરર૦૧૧-૧ર      ૧    ૩૦૦૩૮/-   
     પ�પુાલન કેતે કાયરરત સસં હા�ની િવગત ર૦૧૧-૧ર 

કમ તા�કુો  પ� ુહો�સપ ટલ અને પ� ુદવાખાનાનની 

સખં યા 

શાખા પ� ુદવાખાના 

વષરની     

શ�આતમા ં

વષર 

દરર યાનનો 

વધારો 

વષરના �તે વષરની 

શ�આતમાં 

વષર 

દરર યાનનો 

વધારો 

વષરના 

�તે 

૧ ભાવનગર ૩ - ૩ - - - 

ર ઘોઘા ૨ - ૨ - - - 

૩ તળા� ૪ - ૪ ૧ - ૧ 

૪ મ�ુવા ૬ - ૬ - - - 

પ પાલીતા્ા ૨ - ૨ - - - 

૬ ગાર�યાધાર ૨ - ૨ - - - 

૭ િશહોર ૪ - ૪ ૧ - ૧ 

૮ વલ લભી�રુ ૨ - ૨ - - - 

૯ ઉમરાળા ૨ - ૨ - - - 

૧૦ ગઢડા ૨  ૨ ૧  ૧ 

૧૧ બોટાદ ૨ - ૨ ૧ - ૧ 

 �ુલ- ૩૧ - ૩૧ ૪ - ૪ 



 
 

         
 
વહ�વટ� અહ�વાલ વષર ર૦૧૧-૧ર ની માહ�તી 

                                                                  પ� ુદવાખાનાની કામગીર�ની િવગતો 

કમ તા�કુાના 

નામ 

વષર દરર યાન 

દવાખાનાની 

સારવાર 

પામેલ ક�સો 

વષર દરર યાન 

સારવાર પામેલ 

બહારના 

પ��ુની સખં યા 

�ુર 

પેશન ટ 

�દર અને 

બહારના 

�ુર�ુ ં�ુલ 

દવા �રુ� 

પાડ�લ 

તેવા ક�સો 

ખસીકર્ની 

સખં યા 

ચેપી રોગ 

ન હોય 

તેવા રોગો 

માટ�ના ક�સો 

પ�રુોગ 

અિધકાર��ની 

સખં યા 

લાઇવસ ટોક 

ઇન સ પેકટરની 

સખં યા 

ગામ

મા ં

�લુાકા

તની 

સખં યા 

ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી 

૧ ર ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ 

૧ ભાવનગર ૮૫ ૨૮૮૧ ૨૦૦૪ ૪૯૭૦  ૫૪૬૯  ૬૬૫  ૨૯૬૬  ૧ ૧ ૧ ૨ ૩૬૪ 

ર ઘોઘા ૩૯ ૧૮૪૫ ૧૧૨૦ ૩૦૦૪ ૨૬૭૬ ૪૧૪ ૧૯૫૬ ૧ ૧ ૧ ૧ ૩૧૦ 

૩ તળા� - ૧૮૪૦ ૨૪૫૨૭ ૨૬૩૬૭ ૨૯૪૨ ૯૨૮ ૧૮૪૦     ૧  ૪ ૧ ૧ ૮૯૯ 

૪ મ�વુા - ૪૪૮૨ ૬૨૮૫ ૧૦૭૬૭ ૯૧૮૫ ૯૧૮ ૪૪૮૨ ૨ ૧ ૧ ૨ ૨૬૮ 

પ પાલીતા્ા ૧૯ ૧૩૧૧ ૪૪૬૨ ૫૭૯૨ ૨૩૧૧ ૪૫૧ ૧૩૩૦ ૧ ૧  ૧ ૧ ૩૦૫ 

૬ ગાર�યાધાર - ૧૧૫૮ ૩૩૯૬ ૪૪૫૪ ૨૯૨૪ ૪૪૦ ૧૧૫૮ ૧ ૧ ૧ - ૩૪૫ 

૭ િશહોર ૨૪ ૫૧૪૯ ૧૦૬૭૯ ૧૫૮૫૨ ૮૧૮૩ ૭૯૪ ૫૧૭૩ ૧ ૧ ૧ ૨ ૧૨૯૮ 

૮ વલ લભી�રુ - ૧૪૫૪ ૧૪૯૫ ૨૯૪૯ ૩૫૦૩ ૬૭૨ ૧૪૫૪ ૧ ૧ ૧ - ૫૨૬ 

૯ ઉમરાળા - ૧૧૨૨ ૨૯૨૬ ૪૦૪૮ ૨૩૧૧ ૪૬૮ ૧૧૨૨ ૧ ૨ ૧ ૧ ૪૬૮ 

૧૦ ગઢડા - ૨૨૪૭ ૧૬૫૩૦ ૧૮૭૭૭ ૨૦૬૭ ૫૩૦ ૨૨૪૭ ૧ ૨ ૧ ૧ ૪૬૮ 

૧૧ બોટાદ - ૧૯૨૧ ૫૪૭૫ ૭૩૯૬ ૩૩૪૪ ૭૦૬ ૧૯૨૧ ૨ ૨૧ ૧૧૧ ૧૨ ૩૫૮ 

 �ુલ- ૧૬૭ ૯૨૫૪૧૦ ૭૮૮૯૯ ૧૦૪૪૭૬૯ ૪૪૯૧૬  ૭૦૫૬  ૨૫૬૪૯  ૧૩ ૨૧ ૨૧ ૧૨ ૫૬૦૦ 
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શાખા�ુ ંનામઃ- પ�પુાલન શાખા �જ.પ.ંભાવનગર 

કમ યોજના�ુ ંનામ  ઉપલબ ધ તંડ 

રકમ  

ના્ા�ંકય ભૌિતક  

લકાકં  િસ�િધ  ઉ૫લબધ 

તંડ સામે 

ટકાવાર�

  

લકાકં 

સામે 

ટકાવાર�
  

એકમ 
  

લકાકં
  

િસ�િધ  ભૌિતક 

સામે 

ટકાવાર� 

૧ ર  ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ 

૧ અ�.ુ�િત બકરા એકમ ૧૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૫ ૫ ૫ ૧૦૦ 

ર અ�.ુ�િત ક�ટલશેડ સહાય ૨૮૫૦૦૦ ૨૮૫૦૦૦ ૨૮૫૦૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૯ ૧૯ ૧૯ ૧૦૦ 

૩ અ�.ુ�િતમાનવ સચંા�લત ચાતકટર સહાય ૬૭૫૦ ૨૭૫૦ ૬૭૫૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૫ ૧૫ ૧૫ ૧૦૦ 

૪ અ�.ુ�િત રાઉન ડ વ હ�લ ચાતકટર સહાય ૧૮૦૦૦ ૧૮૦૦૦ ૧૮૦૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૨ ૧૨ ૧૨ ૧૦૦ 

પ અ�.ુ�િત ખા્દા્ સહાય યોજના ૨૪૦૦૦૦ ૨૪૦૦૦૦ ૨૪૦૦૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૦૦ 

૬ મ�હલાઅને જનરલ બકરા એકમ સહાય ૨૦૦૦૦૦ ૨૦૦૦૦૦ ૨૦૦૦૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦ ૧૦ ૧૦ ૧૦૦ 

૭ જનરલ ક�ટ�ગર�ના લોકો માટ� ક�ટલશેડ  ૧૩૫૦૦૦ ૧૩૫૦૦૦ ૧૩૫૦૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૯ ૯ ૯ ૧૦૦ 

૮ જનરલ માનવ સચંા�લત ચાતકટર  ૯૪૫૦ ૯૪૫૦ ૯૪૫૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૨૧ ૨૧ ૨૧ ૧૦૦ 

૯ જનરલ રાઉન ડ વ હ�લ ચાતકટર સહાય ૨૮૫૦૦ ૨૮૫૦૦ ૨૮૫૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૯ ૧૯ ૧૯ ૧૦૦ 

 પા�પત સ હાન- પ�પુાલન શાખા �જ.પ.ંભાવનગર 

 

  



 
 

                                               પકર્ – ૧૬ 

                                    -:: આરોગ ય શાખા ::- 

સને ર011-1ર ના વષર દરર યાન આરોગ ય કેતે �જલ લા પચંાયત, ભાવનગર તરતહી એ 

કાયરવાહ� હયેલ છે, તેનો અહ�વાલ નીચે �જુબ છે. 

ભાવનગર �જલ લામા ંઆરોગ ય િવષયક સેવા� આપતા િવિવધ ક�ન   નીચે �જુબ છે. 

(1) પાહિમક આરોગ ય ક�ન  ો :-  

ભાવનગર �જલ લામા ંતા�કુા �જુબ કાયાર�નવત પાહિમક આરોગ ય ક�ન  ની(પી.એચ.સી) સખં યા નીચે 

�જુબ છે.  

કમ તા�કુા�ુ ંનામ પાહિમક આરોગ ય ક�ન  �ુ ંનામ 

1 ભાવનગર 1 નાર� 

2 અધેળાઈ 

3 �ડવી 

4 �ુભંલી 

5 ભડંાર�યા 

ર ઘોઘા 1 વા�કડ 

2 ત્સા 

3 મોરચદં 

3 તળા� 1 ભ ાવળ 

2 તાપજ 

3 મ્ાર 

4 મહાવડા 

5 �ંુઢ�લી 

6 �ચડ� 

7 પીહલ�રુ 

8 સરતાનપર 

4 મ�ુવા 1 બગદા્ા 

2 �ુદંર્ા 

3 બોડા 

4 કળસાર 
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5 તલગાજરડા 

6 માઢ�યા 

7 �ંુભ્ 

8 મોટા આસર્ા 

9 સેદરડા 

5 પાલીતા્ા 1 નાની રાજસ હળ� 

2 વા�કડ 

3 ન ઘ્વદર 

4 ઘેટ� 

6 ગાર�યાધાર 1 મોટ�વાવડ� 

2 માનગઢ 

3 વેળાવદર 

7 ગઢડા 1 ઢસા 

2 ખોપાળા 

3 ટાટમ 

4 ગઢાળ� 

8 બોટાદ 1 લાખે્ી 

2 લાઠ�દડ 

3 ભ ાવડ� 

9 વલ લભી�રુ 1 પાટ્ા 

2 કાળાતળાવ 

3 રતનપર )ગા(  

10 ઉમરાળા 1 રંઘોળા 

2 દડવા 

11 િસહોર 1 સ્ોસરા 

2 સોનગઢ 

3 ઉસરડ 

4 ટા્ા 
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(૨) પેટા આરોગ ય ક�ન  ો :-  

ભાવનગર �જલ લામા ંતા�કુા �જુબ કાયારન વીત  પેટા ક�ન  ોની સખં યા નીચે �જુબ છે. 

કમ તા�કુા�ુ ંનામ પા.આ.ક�ન  ની સખં યા પેટા આરોગ ય ક�ન  ની સખં યા 

1 ભાવનગર 5 ર8 

ર ઘોઘા 3 17 

3 તળા� 8 49 

4 મ�ુવા 9 58 

5 પાલીતા્ા 4 30 

6 ગાર�યાધાર 3 19 

7 ગઢડા 4 ર7 

8 બોટાદ 3 ર4 

9 વલ લભી�રુ 3 રર 

10 ઉમરાળા ર ર0 

11 િસહોર 4 30 

�ુલ 48 3ર4 

 

   (૩) તબીબી સેવા� :-  

તમામ પાહિમક આરોગ ય ક�ન   પર સવાર� ૮.૩૦ ગી ૧૨.૩૦ દરર યાન �.પી.ડ�.મા ં

આવતા દદ��ને તપાસી સારવાર આપવામા ંઆવે છે. સને ૨૦૧૧-૧૨ દરર યાન �.પી.ડ�. તહા 

ઇન ડોર દદ��ની સખં યા નીચે �જુબ છે. 

પાહિમક આરોગ ય ક�ન  �ુ ંનામ 
�.પી .ડ�  ઈન ડોર 

��ુુષ સ તી �ુલ ��ુષ સ તી �ુલ 

ભડંાર�યા 2473 2873 5346 0 203 203 

�ુભંલી 3487 4282 7769 201 184 385 

નાર� 4117 5189 9306 0 543 543 

�ડવી 2940 2775 5715 32 19 51 

અધેળાઈ 1091 1322 2413 0 0 0 

�ુલ 14108 16441 30549 233 949 1182 

ભ ાવડ� 3023 2497 5520 0 1 1 

લાખે્ી 1896 1768 3664 0 0 0 

લાઠ�દડ 7108 5382 12490 22 45 67 

�ુલ 12027 9647 21674 22 46 68 

ઢસા 3665 5548 9213 0 66 66 

ગઢાળ� 1255 1059 2314 0 13 13 

ખોપાળા 2143 2418 4561 0 0 0 
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ટાટમ 2007 1484 3491 1 12 13 

�ુલ 9070 10509 19579 1 91 92 

માનગઢ 2479 2288 4767 2 123 125 

મોટ� વાવડ� 1666 1692 3358 0 8 8 

વેળાવદર 2125 1750 3875 0 0 0 

�ુલ 6270 5730 12000 2 131 133 

ત્સા 4195 4922 9117 8 425 433 

વા�કડ )ઘો(  3227 4505 7732 12 46 58 

મોરચદં 2584 3502 6086 0 0 0 

�ુલ 10006 12929 22935 20 471 491 

બગદા્ા 2273 2137 4410 5 150 155 

બોડા 1839 2079 3918 0 181 181 

�ુદંર્ા 1047 1145 2192 1 56 57 

કળસાર 1953 2256 4209 0 202 202 

�ંુભ્ 1875 1915 3790 0 12 12 

માઢ�યા 1372 1267 2639 0 154 154 

મોટા આસરા્ા 1159 1378 2537 0 0 0 

સેદરડા 3347 2852 6199 3 37 40 

તલગાજરડા 1955 2627 4582 0 127 127 

�ુલ 16820 17656 34476 9 919 928 

ઘેટ� 3488 4341 7829 291 583 874 

નાની રાજસ હળ� 1762 1920 3682 0 1 1 

ન ઘ્વદર 2947 2862 5809 11 22 33 

વા�કડ )પા(  2317 2478 4795 0 162 162 

�ુલ 10514 11601 22115 302 768 1070 

સ્ોસરા 2408 3292 5700 2 17 19 

સોનગઢ 3155 2952 6107 2 9 11 

ટા્ા 2277 2522 4799 0 344 344 

ઉસરડ 1295 1742 3037 0 0 0 

�ુલ 9135 10508 19643 4 370 374 

ભ ાવળ 2135 2787 4922 0 24 24 

મ્ાર 1408 1800 3208 0 8 8 

પીહલપર 3151 2622 5773 0 0 0 

ઠળ�યા 1706 1820 3526 0 12 12 

તાપજ 2755 3252 6007 0 233 233 

�ચડ� 1032 1034 2066 0 0 0 

સરતાનપર 1308 1044 2352 0 0 0 

મહાવડા 1137 1388 2525 0 0 0 

�ુલ 14632 15747 30379 0 277 277 

દડવા 2470 2384 4854 12 121 133 

રંઘોળા 1463 1754 3217 0 79 79 

�ુલ 3933 4138 8071 12 200 212 

કાળાતળાવ 1466 2348 3814 0 0 0 

પાટ્ા 5054 6601 11655 12 21 33 

રતનપર )ગા(  1723 2236 3959 0 0 0 

�ુલ 8243 11185 19428 12 21 33 
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(૪) જન મ - મર્ :-  

કિમન નરશી આરોગ ય અને તબીબી િવભાગ દારા જન મ મર્ને લગ� ુસા�હર ય આપવામા ં

આવે છે અને તે સા�હર ય અતેહી તા�કુા પચંાયત અને નગરપાલીકા�ને આપવામા ંઆવે છે. 

મોડ� ન ધ્ીના �કસ સામા ંજન મ – મર્નો બનાવ એક માસહી વ� ુઅને એક વષરની �દરનો 

હોય, તો મામલતદારશી/નોટર� સમકની અ�તડ�વીટને આધાર� અતેહી જન મ- મર્નો બનાવ 

ન ધવા માટ� �ુકમ કર� આપવામા ંઆવે છે.  

 
 (5) રોગચાળા અટકાવવા :-  

�જલ લાના કોઈપ્ ગામમા ંઝાડા, ઉલ ટ�, કોલેરા, કમળો, ટાઈતોઈડ એવા પા્ીજન ય 

તહા અન ય રોગચાળાના ક�સો બનવા પામે તો તેની તાર કાલીક �્ એ પાહિમક આરોગ ય 

ક�ન  ને તહા �જલ લા કકાએ હાય તેવી ગોઠવ્ી કર�લ હોવાહી આવા રોગચાળાના �કસ સા�મા ં

તાર કાલીક અસરગસ ત ગામે પહ ચી જઈ રોગચાળો તાર કાલીક કા�મુા ંલેવામા ંઆવે છે તેમજ 

�જલ લા કકાએ તહા તમામ પાહિમક આરોગ ય ક�ન   કકાએ રોગચાળો અટકાવવા માટ�ની જ�ર� 

દવા�નો �રુતો સ ટોક ઉપલબ ધ રાખવામા ંઆવેલ છે. 

 

(6) કલ યા્ છાબ યોજના :-  

ભાવનગર �જલ લાની તમામ પડં�ત �દનદયાલ ગાહક ભડંાર(વ યાજબી ભાવની �ુકાન) 

�ુકાનોમા ંકલ યા્ છાબ �કુવામા ંઆવી છે. દર�ક છાબમા ં�.આર.એસ. ૨૫ પેક�ટ, કલોર�ન 

ટ�બ, ૨૨૫ ટ�બ, આયનર તોલીક એસીડ ટ�બ. ૪૫૦ ટ�બ, બાળકો માટ�ની આયનર ૨૫૦ ટ�બ તહા 

િનરોધ ૧૫૦ �કુવામા ંઆવે છે. આ તમામ વસ ��ુ િવના �લુ યે આપવામા ંઆવે છે. આરોગ ય 

કમરચાર� દારા સવ� દરર યાન કલ યા્ છાબમા ં�ટુતી વસ ��ુની �તુરતા કરવામા ંઆવે છે.  

(7) અકસ માત મારામાર� અને પોસ ટમોટરમ :-  

�જલ લાના તમામ પાહિમક આરોગ ય ક�ન   દારા પોતાના િવસ તારમા ંઅકસ માત મારામાર� 

બાબતે તાર કાલીક સારવાર તહા જ�ર� જ્ાયે ર�તર સેવા� �રુ� પાડવામા ંઆવે છે. જો કોઇ 

શકંાસ પદ � પર � ુ હયેલ હોય અને પોસ ટમોટરમની પોલીસ દારા ન ધ આપવામા ં આવે તો 

પોસ ટમોટરમની સેવા �રુ� પાડવામા ંઆવે છે.  
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(8) મા� પ  બાળ કલ યા્ સેવા� :-  

તમામ સગભાર માતાની વહ�લી ન ધ્ી શાર��રક તપાસ આહાર સ તનપાન િવગેર� િવષે 

આરોગ ય િશક્ તેમજ જોખમી માતા�ને સદંભર સેવા આપવામા ંઆવે છે. 

તમામ સગભારની સસં હાક�ય અહવા તાલીમ પામેલ વ ય�કત� દારા ડ�.ડ�. ક�ટ 

(મમતા ક�ટ) નો ઉપયોગ કર� સલામત પ�િુત હાય તેવી વ યવસ હા. 

તમામ ધાતી માતા�ને સ તનપાન, બાલસ વાસ થ ય તહા પોષ્સબંધંી આરોગ ય િશક્ અને 

સેવા�. 

તમામ બાળકોને માતા�ુ ંપહ��ુ ંધાવ્, સમયસર જ�ર� તમામ રસી� તહા પોષક 

આહાર ઉપરાતં ઝાડા તહા �સનતતંના રોગોની સારવાર આપવામા ંઆવે છે. 

સને ર011-1રની કામગીર� :-  

કમ િવગત લ� યાકં િસઘ ધી ટકાવાર� 

1 એન ટ�નેટલ 55987 54728 97.75 

ર ડ�લીવર� 50896 48126 94.56 

3 સસં હામા ં 48126 45665 94.89 

 હોમ ડ�લીવર� 48126 2461 5.11 

4  �ઈન દાય્ દારા 2461 00 00.00 

5 અન  �ઈન દાય્ 

દારા  
2461 00 00.00 

6 નસ�સ દારા  2461 2461 100.00 

7 પોસ ટનેટલ 48126 43293 89.96 

(9) જનની �રુકા યોજના :-  

જનની �રુકા યોજના હ�ઠળ ગર�બી ર�ખા નીચે �વતા �ુ�ંુબોની 19 વષરહી મોટ� 

�મરની સ તીને તેની પહમ બે પ�િુત દરર યાન દર�ક વખતે �ા ૭૦૦/- લેખે રોકડ સહાય 

�કુવવામા ંઆવે છે. એમા ં �.૨૦૦/-  ાન સપોટર  ભાડાના �કુવવામા ંઆવે છે. અને �. ૫૦૦/- 

પોષક આહારના �કુવવામા ંઆવે છે.  
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અ .નં.  િવગત લાભ લીધેલ લાભાહ��ની સખં યા �ુલ �કુવેલ સહાય �ા. 

1 જનની �રુકા યોજના 5970 35,8ર,000/- 

(10) બાળ સખા  યોજના :-  

બાલસખા યોજના હ�ઠળ બાળ � પર � ુ દર ઘટાડવાના આશયહી એ પાઈવેટ બાળરોગ 

િનષ ્ ાતં સાહે એમ.�.�.ુ(કરાર) કર�લ હોય ર યા ં ગર�બી ર�ખા નીચે �વતા (બી.પી.એલ.) 

�ુ�ંુબોના બાળકોને સારવાર માટ� બાળક દ�ઠ �.૧૬૯૫/- લેખે સહાય �કુવવામા ંઆવે છે.   

 

અ .નં.  િવગત લાભ લીધેલ લાભાહ��ની સખં યા �ુલ �કુવેલ સહાય �ા. 

1 બાલસખા  યોજના 00 00 

 

(11) ચીરં�વી  યોજના :-  

ચીરં�જવી યોજના હ�ઠળ માતા� પર � ુ  દર ઘટાડવાના આશયહી એ પાઈવેટ ડોકટરો 

સાહે એમ.�.�.ુ(કરાર) કર� ગર�બી ર�ખા નીચે �વતા (બી.પી.એલ) �ુ�ંુબોની ૧૯ વષરહી 

મોટ� �મરની સ તીની પ�િુત દ�ઠ �.૨૮૫૦/- લેખે સહાય �કુવવામા ંઆવે છે. એમા ં�.૨૦૦/- 

 ાન સપોટર  ભાડાના લાભાહ�ને �કુવવાના હોય છે.  

અ .નં.  િવગત લાભ લીધેલ લાભાહ��ની સખં યા �ુલ �કુવેલ સહાય �ા. 

1 ચીરં�જવી યોજના 361 10ર8850/- 

 

(1ર) ઝાડાના રોગમા ંસારવાર :-  

પાચ વષરની �મર �ધુીના બાળકોમા ંઝાડાના રોગોના કાર્ે વષ� લાખો ડ�હાઈડ�શન 

હવાહી � પર � ુ પામે છે  આમાનંા 99 ટકા બાળકો વ ય�કત� ઘરગથ   ુઆહાર પા્ી, ખાડં-

મીઠાના  ાવ્ અને �.આર.એસ.હી બચી શક� છે. તકત એક ટકા વ ય�કત�મા ં બાટલા 

ચઢાવવાની જ�ર�યાત રહ� છે. આવી મતલબ�ુ ં િવગતવાર જ�ર� આરોગ ય િશક્ તહા 

તમામ ગામોમા ં�.આર.એસ.ના પેક�ટ ઉપલબ ધ રહ� તેવી વ યવસ હા �રુ� પાડવામા ંઆવે છે.  

(13) શાળા આરોગ ય કાયરકમ :-  

ર011-1રના વષર દરર યાન ખાસ શાળા આરોગ ય તપાસ્ી કાયરકમ અન વયે  109ર  

સરકાર� તહા 188 ખાનગી પાહિમક શાળા�, આશમ શાળા 15 અને  માઘ યિમક શાળા� 
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ર64 મળ� �ુલ   :1559  શાળા� તહા �ગ્વાડ� 1985 ની તબીબી અિધકાર�શી તહા 

પેરામેડ�કલ સ ટાતની ટ�મ દારા �લુાકાત લઈ પાહિમક શાળાના 34રર93  માઘ યિમક શાળાના 

106796 �ગ્વાડ�ના 171655 તેમજ શાળાએ ન�હ જતા  8151 બાળકોની તાપાસ્ી કર�  

586ર8  ખામીવાળા બાળકોને સારવાર આપેલ છે  .સદંભર સારવારની  જ�ર�યાતવાળા 6153 

બાળકોને પાહિમક આરોગ ય ક�ન   કકાએ/સા��ુહક આરોગ ય ક�ન   કકાએ હો�સપ ટલોમા ંસારવાર 

માટ� ર�તર કરવામા ંઆવેલ અને સારવાર આપવામા ંઆવેલ. ખાસ સદંભર સેવાપાત ્દયની 

તકલીતવાળા ૧૭૩ ક�ડનીની તકલીતવાળા ૩૮ અને ક�ન સરની તકલીતવાળા ૦૯ બાળકો તહા 

૧૮૧૩ બાળકોને ચન મા િવતર્ કર�, ખાસ સદંભર સેવા� સારવાર આપવામા ંઆવી.  

(14) �રૂ-અછત �કંુપ એવી �ુદરતી આતતો દરર યાનની સેવા�ઃ- 

�રૂ-અછત �કંૂપ એવી �ુદરતી આતતોને પહ ચી વળવા તમામ પકારના એકશન 

પ લાન બનાવી તૈયાર રાખવામા ંઆવે છે અને તે �જુબ અસરકારક અમલીકર્ કરવામા ં

આવે છે. એમ ક� ર વર�ત �્ અસરગસ ત િવસ તારની તાર કાલીક �લુાકાત, પીવાના પા્ીના 

સોસરના િનયિમત કલોર�નેશન, લીક�જની શોધખોળ, ર�પેર�ગ, દદ�ના �ુ�ંુબીજનોની સારવાર 

િવગેર� દારા આ આતતોને પહ ચી વળવા તમામ પકારની સેવા� ઉપલબ ધ રાખવામા ંઆવે 

છે. �જલ લા કકાએ ર�પીડ ર�સ પોન સ પ(પાચં) ટ�મો તૈયાર રાખવામા ંઆવે છે. તહા �જલ લા 

કકાએ ૧ કન  ોલ�મ ચોમાસાની ઋ� ુદરર યાન ચોવીસ કલાક ચલાવવામા ંઆવે છે.                                                                                                                                                        

પાિપ ત સ હાનઃ- આરોગ ય શાખા, �જ.પ.ં, ભાવનગર 
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પકર્ – ૧૭ 

                                   -::  મેલે�રયા શાખા ::- 

           

 ક�ન  �રૂસ�પત મેલેર�યા ના�દૂ� કાયરકમ�ુ ંયોજનાક�ય િવક�ન ીકર્ કર� સને ૧૯૭૮ હી �જલલા 

પચંાયતને આ કાયરકમ �પુત હયેલ છે. વષર ર૦૦૪ હી આ કાયરકમને રાષ �ય વાહક જનય રોગ 

િનયતં્ કાયરકમ( એન.વી.બી.ડ�.સી.પી.) હ�ઠળ સાકંળવામા ંઆવેલ છે. 

 ભાવનગર �જલલામા ં  એન.વી.બી.ડ�.સી.પી. કાયરકમ હ�ઠળ વાહક દારા ત�લાતા રોગો એવા ક� 

મેલેર�યા, ડ�નગ�ુ,ં �ચ�ુન�નુીયા િવગેર� ના િનયતં્ અને સારવારની કામગીર� આ કચેર� દારા  

કરાવવામા ંઆવે છે. �ખુયરવે આ કામગીર�ને નીચે �જુબના તબકકા�મા ંવહ�ચવામા ંઆવે છે. 

 

(૧)  વહ��ુ ંિનદાન અને રવર�ત સારવાર 

(ર)  િમક�નીકલ કં ોલ મેઝસર 

(૩)  ક�મીકલ કં ોલ મેઝસર 

(૪)  બાયોલો�કલ કં ોલ મેઝસર 

(૫)  મીક કં ોલ મેઝસર 

(૬)  બીહ�વીયર ચેનજ કર�નુીક�શન 

 

(૧) વહ�� ુિનદાન અને રવર�ત સારવાર - 

�જલલાના ૭  બલોક, ૧૧ તા�કુાના �ુલ ૪૮ પા.આ.ક�ન ો, ૧૬ સા.આ.ક�ન ો તેમજ ૪ 

હોસપીટલો દારા એકટ�વ તેમજ પેસીવ સવ�લનસ કામગીર� તેમજ તાવ સારવાર ક�ન ો, આશા 

બહ�નો, મેલેર�યા લીનક વકરર અને ગામિમત મારતત એન.વી.બી.ડ�.સી.પી. કાયરકમ હ�ઠળ 

વાહક(મવ છર) દારા ત�લાતા રોગો ના સારવાર અને િનયતં્ની કામગીર� કરવામા ંઆવે છે.  

 

• એકટ�વ સવ�લનસઃ- 

એકટ�વ સવ�લનસ કામગીર� પા.આ.ક�ન ના મેઈલ આરોગય કાયરકર  દારા �જલલાના 

દર�ક ગામોમા ંઅગાઉહી િનધારર�ત કર�લ કાયરકમ �જુબ ચલાવવામા ંઆવે છે અને ગામમાહંી 

તાવના ક�સોના મેલેર�યા ૫ર�ક્ માટ� લોહ�ના ન�નુા મેળવવામા ંઆવે છે. પા.આ.ક�ન  ખાતે 

આ લોહ�ના ન�નુા લેબોર�ટર�મા ં લેબોર�ટર� ટ�કનીનયન દારા તપસવામા ંઆવે છે. એમાહંી 

મળતા મેલેર�યા પોઝીટ�વ ક�સોને �રંુત ર�ડ�કલ સારવાર આ૫વામા ંઆવે છે. વષર ર૦૧૧ ની 

એકટ�વ સવ�લનસ ની મા�હતી નીચે �જુબ છે. 
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વષૅ લીધેલ લોહ�ના ન�નુા મેલેર�યાના ક�સ પી.એત.ક�સ 

૨૦૧૧ ૩૨૨૯૭૯ ૮૪૫ ૮૬ 

એપીલ ૨૦૧૨ �ધુી ૯૮૮૧૮ ૮૪ ૦૫ 

 

 સવ� દરિમયાન તાવના દદ� મેલેર�યા પોઝીટ�વ ન હોય અને પાચં �દવસ કરતા વધાર� 

સમયહી તાવ આવતો હોય તહા શકંાસ પદ ડ�નગ�ુ/ં�ચ�ુન�નુીયા ના લક્ો હોય તો તેમના લોહ��ુ ં

ડ�નગ�ુ/ં�ચ�ુન�નુીયા માટ� ૫ર�ક્ કરાવવામા ંઆવે છે. જો આવા દદ��માહંી ડ�નગ�ુ/ં�ચ�ુન�નુીયા  

પોઝીટ�વ ક�સ મળે તો એ તે િવસતારમા ંરોગચાળા િવરોધી કામગીર� કરવામા ંઆવે છે.   

 વષર ર૦૧૧ દરિમયાન ડ�નગ�ુ ં ના.૧૦૦ દદ� પૈક� ૩૧ ક�સો ગારય િવસતારમાહંી ડ�નગ�ુ ં

પોઝીટ�વ �હ�ર હયેલ છે. આ તમામ િવસતારોમા ંડ�નગ�ુ ંિવરોધી ઘિનષઠ કામગીર� કરાવવામા ંઆવેલ 

છે. 

• પેસીવ સવ�લનસઃ-  

 �જલલાના  �ુલ ૪૮ પા.આ.ક�ન ો, ૧૬ સા.આ.ક�ન ો તેમજ ૪ હોસ પીટલો દારા પેસીવ સવ�લનસ 

કામગીર� હ�ઠળ મેલેર�યા કલીનીક ચલાવવામા ંઆવે છે. આ કલીનીકમા ંઆવતા તમામ તાવના 

દદ��ના લોહ��ુ ં મેલેર�યા માટ� ૫ર�ક્ કરવામા ંઆવે છે અને ગાઈડલાઈન �જુબ જ�ર જ્ાયે 

ડ�નગ�ુ/ં�ચ�ુન�નુીયા માટ� સીરમ ૫્ ૫ર�ક્ કરાવવામા ંઆવે છે.  

 વષર ર૦૧૧ મા ં �જલલાના ૭  બલોક ના �ુલ ૪૮ પા.આ.ક�ન ો, ૧૬ સા.આ.ક�ન ો તેમજ ૪ 

હોસ પીટલો દારા મેલેર�યા કલીનીકમા ંનીચે �જુબ દદ��ને સારવાર આ૫વામા ંઆવેલ છે. 

 

વષૅ �ુલ દદ�ની 

સખં યા 

તાવના ક�સ લીધેલ 

લોહ�ના 

ન�નુા 

પોઝીટ�વ 

ક�સ 

પી.એત.ક�સ 

૨૦૧૧ ૯૭૫૪૭૬ ૧૩૬૦૭૩ ૧૩૬૦૭૩ ૬૯૧ ૯૮ 

એપીલ ૨૦૧૨ 

�ધુી 

૧૮૧૫૦૪ ૨૮૪૪૦ ૨૮૪૪૦ ૩૦ ૨ 

   

• તાવ સારવાર ક�ન ઃ- 

�જલલામા ં  ત�મેલ હ�લહ વકરર દારા વષર ર૦૧૧ દરિમયાન �ુલ ૩૬૦ તાવ સારવાર 

ક�ન ો મારતત ૮૧૩ ગામો ને આવર� લીધેલ છે. વષર ર૦૧૧ ની તાવ સારવાર ક�ન ની 

કામગીર� નીચે �જુબ છે. 

 



 

52 
 

વષૅ લીધેલ લોહ�ના 

ન�નુા 

મેલેર�યાના ક�સ પી.એત.ક�સ 

૨૦૧૧  ૫૭૫૭૧ ૧૯ ૦ 

એપીલ ૨૦૧૨ �ધુી ૨૦૫૯૩ ૨ ૦ 

  

(ર) િમક�નીકલ કં ોલ મેઝસર  - 

િમક�નીકલ કં ોલ મેઝસરમા ંપા્ીના ખાડા� �રુાવવા, ખાડા�માહંી પા્ી વહ�વડા ,ુ 

ગટરની સતાઈ બાબત, શૌચાલયના વેનટ પાઈ૫ને �ળ�� લગાડવી, પા્ીના પાતોને 

ઢાકં�ને રાખવા, પા્ીની પાઈ૫ લાઈન અને સટ�નડ પોસટ લીક�જ ર�પેર કરવા, �બનઉ૫યોગી 

વસ��ુ �લુલામા ંરાખવી નહ�, ઝાડ� ઝાખંરાનો નાશ કરવો િવગેર� િવગેર� �ચુના� સબંિંધત 

વય�કતને અહવા ગામ પચંાયતને આ૫વામા ંઆવેલ છે. 

 

(૩) ક�મીકલ કં ોલ મેઝસર - 

• મવછરદાની દવા�કુત કરવાનો કાયરકમઃ-  

 પ� દારા વ૫રાશમા ં લેવાતી મવછરદાનીને પા.આ.ક� ના સટાત દારા મતતમા ં

જ�ંનુાશક દવામા ંબોળ�  મવછરદાની દવા�કુત કરવામા ંઆવેલ છે.  

•  જ�ંનુાશક દવાના છંટકાવનો કાયરકમઃ- 

�જલલામા ં તાવનો ત�લાવો અટકાવવા �જલલાની છેલલા ત્ વષરની મેલેર�યાની 

૫ર��સહિત આધાર�ત સ�ંકુત િનયામક સા. શી એન.વી.બી.ડ�.સી.પી. ગાધંીનગરની મ�ુંર� 

�જુબ વ� ુમેલેર�યા ગસત ગામોમા ંજ�ંનુાશક દવાનો છંટકાવ કરવામા ંઆવેલ છે.  

વષર ર૦૧૧ દરિમયાન �જલલાની �દાએ ૨૫૧૬૬ એટલી વસતીમા ં આલ તા 

સાયપરમેથીન દવાના છંટકાવના બે રાઉનડ કરવામા ંઆવેલ. 

 

(૪) બાયોલો�કલ કં ોલ – 

 

વાહક જનય રોગના અટકાયતી ૫ગલા અનવયે બાયોલો�કલ કં ોલ �તગરત 

મવછરની ઉર પિત અટકાવવા નીચે �જુબના ૫ગલા લેવામા ંઆવેલ છે. 

• ભરાયેલ પા્ીના ખાડા�મા ંપોરાભકક માછલી� (ગપ પી અને ગાર�િુશયા ) �કુવામા ંઆવેલ 

છે. 

• ઈન ા અને પેરાડોમેસટ�ક પોરાનાશક કામગીર� કરવામા/ંકરાવવામા ંઆવેલ છે. 

(૫) મીક કં ોલ મેઝસર - 

રોગચાળાની ૫�ર�સહિત� ુ�લુયાકંન કર�ને ઉ૫રોકત કામગીર� જ�ર જ્ાયે સા��ૂહક 

કરવામા ંઆવેલ છે. 
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(૬) બીહ�વીયર ચેનજ કર�િુનક�શન - 

મેલેર�યા, ડ�નગ�ુ,ં �ચ�ુન�નુીયા િવગેર� રોગોના અટકાયતી ૫ગલા� અને લોક-��પિત 

માટ� વષર ર૦૧૧ દરિમયાન આરોગય ૫તીકા�� ુ િવતર્, �પ૫ મીટ�ગો, શૈક�્ક િશ�બરો, 

આરોગય મેળા�, િવગેર�  પ પિત� કરવામા ંઆવેલ છે. 

પાિપ ત સ હાનઃ- મેલેર�યા શાખા �જ.પ.ં, ભાવનગર   

 

પા્ીમા ંદવાનો છંટકાવની કામગીર� 
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          પકર્ – ૧૮ 

-:: �ુ�ંુબકલ યા્ શાખા ::- 

સને ર0૧૧-૧૨ ના વષરમા ંભાવનગર �જલ લાના �ંુ�ુબ કલ યા્ કાયરકમની સેવા� ૪૮ 

પા.આ.ક�. દારા �જલ લાના છેલ લા ગામ �ધુી પહોચાડવામા ંઆવેલ છે. �ુ�ંુબ કલ યા્ કાયરકમના 

ઘિનષઠ પચાર તહા અમલ માટ� ત�મેલ હ�લ હ વકરરો, મલ ટ�પપરઝ વકરરો (��ુષ) આરોગ યના સ તી 

��ુષ �પુરવાઈઝરો બ લોક આઈ.ઈ.સી.�.  �ઈન દાય્ો, �ગ્વાડ� કાયરકરો િવગેર� આ 

કાયરકમમા ંકાયરરત રહયા છે.  

સને ર0૧૧-૧૨ વષર દરર યાન ભાવનગર �જલ લામા ંકાયરરત પાહિમક આરોગ ય ક�ન   ની િવગત

  

કમ તા�કુાની સખં યા પાહિમક આરોગ ય ક�ન   સખં યા 

૧ (૧૧)અગીયાર પા.આ.ક�.૪૮-શ.ક�.૭-�ુલ-૫૫ 

આ ઉપરાતં શહ�ર� િવસ તારમા ં િસિવલ હો �સપ ટલ દારા પ્ શહ�ર� િવસ તારમા ં �ુ�ંુબ 

કલ યા્ સેવા� આપવામા ંઆવે છે.   

�ુ�ંુબ કલ યા્ કાયરકમના લ� યાકંો અગાઉ િવસ તારના ધોર્ તાળવવામા ંઆવતા હતા 

એમા ંસરકારશીએ �ધુારો કરતા ંભારત સરકારના મીનીસ  � �ત હ�લ હ એન ડ ત�મીલી વેલત�રના 

આરોગ ય પ�રવાર કલ યા્ િવભાગ દારા નકક� કરવામા ંઆવેલ કોર �નુીટ� ની�ઝૂ એસેમેન ટ 

એપોચ (સી.એન.એ.એ.)ક� એ અગાઉ ટારગેટ ફ� એપોચ તર�ક� �ળખાતો હતો. તેના 

મેન �અુલમા ંજ્ાવેલ �ચુના અને માગરદશરન �જુબ કાયરભાર નકક� કરવામા ંઆવે છે. �ુ�ંુબ 

કલ યા્ કાયરકમનો કાયરભાર નીચેની જ�ર�યાતો િ યાનમા ંરાખીને નકક� કરવામા ંઆવે છે.  

 ગામજનતાની આવન યકતા પમા્ે ગાર ય કકાએહી તહા પેટા ક�ન   કકાએહી 

કાયરભાર નકક� કરવાનો લાભાહ�લકી કાયરકમ સ હાિનક જ�ર�યાતો અ�સુાર સેવાનો અ�ભગમ 

િ યાને રાખવામા ંઆવે છે.  

નાગર�કોની ભાગીદાર� વાળો �ુ�ંુબ કલ યા્ કાયરકમ છે તે ઘ યાને લેવામા ંઆવે  છે.  

સ હાિનક કકાની જ�ર�યાત �જુબ તેમજ સ હાનીક પ�રિસ હિત વય અ�સુાર વસ તી અને 

દંપિત�ની જ�ર�યાત ઘ યાને રાખી કાયરભાર નકક� હાય છે.  

આમ �ુ�ંુબ કલ યા્ કાયરકમ એ પજનન અને બાળ સ વાસ થ ય કાયરકમના �તુન 

અ�ભગમમા ંસમાવેશ હાય છે. નવપર�્ત મ�હલા સગભાર હાય છે. તેની �્ હાય ર યારહી 
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એટલે ક� સગભાર અવસ હાની સભંાળ અને સારવાર ઉપર િ યાન આપવામા ંઆવે છે. આમ 

સલામત મા� પર વ બાળ �રુકા, �ુ�ંુબ કલ યા્ તહા પજનન િશક્ અને સેવા� અને �તીય 

સબંધં દારા ત�લાતા રોગો અને પજનન માગરની તકલીતો વ યધંર વ િનવાર્ પ�િુત િનવાર્ 

િવગેર� બાબતો આવર� લે છે અને ગાર ય કકાએ જન સ�દુાયને આરોગ યના કમરચાર�� દારા 

વાક�ત કરવામા ં આવે છે. સને ર0૧૧-૧૨ના વષર માટ� ભાવનગર �જલ લાના નસબધંીનો 

૧ર૪૮૨ ક�સોનો લ� યાકં નકક� હયેલ એની સામે �જલ લા સહ�યારા પયર નનોની .૧૧૪૧૪ ક�સો 

કર� .૯૧% િસઘ ધી હાસંલ કર�લ.  

 
કમ સેવા�ુ ંનામ વાિષ�ક લ� યાકં વાિષ�ક િસ�િધ ટકા 

૧ �પર�શન ૧૨૪૮૨ ૧૧૪૧૪ ૯૧ 

૨ �કડ� ૧૮૧૯૭ ૧૭૫૬૩ ૯૭ 

૩ િનરોધ (�ઝુસર) ૪૧૦૨૩ ૧૧૭૨૧ ૨૯ 

૪ �રલ પીલ સ(�ઝુસર) ૮૬૦૮ ૫૫૮૫ ૬૫ 

 
નસબધંી કેતે લ� યાકં �રુો કરવા માનનીય �જલ લા િવકાસ અિધકાર�શી અને માન. 

કલેકટરશીએ પ્ િવિવધ તબકક� સતત માગરદશરન આપેલ હતા. તેમજ સવરના સ�હયારા 

��ુષાહરહી કામગીર� હયેલ છે.  

કોપર ટ� :-   

 કોપર-ટ� બહ�નો માટ� ઉપયોગમા ં લેવાની વન ટાઈમ પઘ ધિત છે.  તેના દારા 

બાળકોના જન મનો ગાળો �ળવી શકાય છે. કોપરટ� ની સેવા� પા.આ.ક�. અને સબ સેન ટરનો 

અ�ભુવી તાલીમ પામેલ એચ.વી. / ત�મેલ હ�લ હ �પુરવાઈઝર, �તમેલ હ�લ હ વકરર તહા 

એ.એન.એમ. દારા �કુવામા ંઆવે છે. એક વખત માતક આવી ગયા પછ� ત્ ક� તેહી વ� ુ

વષર માટ� ગભારશયમા ંરાખી ગભરધાન �કુાવી શકાય છે.   

િનરોધ-  

  િનરોધએ ગભરધાન અટકાવવા માટ� વપરા� ુ ં��ુષો માટ�� ુ ંપચ�લત સાધન છે. એનો 

બહોળો પચાર કરવામા ં આવે છે. ��ુષો સરળતાહી વાપર� શક� છે. �જલ લામા ં આવેલા 

પા.આ.ક�. મલ ટ� પપરઝ વકરરો, ડ�પો હોલ ડરો િવગેર� મારતત મતત િનરોધ વહ�ચવામા ંઆવે છે. 

હાલમા ં�ચી �ુ્ વતાવાળા �બુીક�ટ�ડ િનરોધ પ્ ઉપલબ ધ હયેલ છે. િનરોધ એઈડસ અને 

�િતય રોગો અટકાવે છે.  
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�રલ પીલ સ :- 

   બહ�નો માટ� ગભરધાન અટકાવવા માટ� મોઢ�હી ગળવાની ગોળ�ની પઘ ધિત છે. આ 

સેવા� એ.એન.એમ. �તમેલ હ�લ હ વકરર, મ.પ.વ. એચ.વી. દારા ગાર ય કકાની બહ�નો �ધુી 

પહ ચાડવામા ંઆવે છે.  િનયિમત સેવન કરવાહી ગભરધાન અટકાવી શકાય છે. આ સેવા� 

મતત �રુ� પાડવામા ંઆવે છે.  

એમ.ટ�.પી.:- 

  એમ.ટ�.પી.એકટ મેડ�કલ ટમ�શન �ત પેગનન સી તેને કાયદા અન વયે રક્ 

આપવામા ંઆવે છે. માતાની ત�ુંરસ તી �ળવવા અહ� ઉપરા ઉપર� �વુાવડ દારા બગડતી 

તબીયત �ધુાર� શકાય છે. એ કોઈ બહ�નની ગભરપાત કરાવવાની ઈવ છા હોય તેમની મા�હતી 

કાયદા દારા ખાનગી રાખવામા ંઆવે છે. આ સેવા �જલ લાના માન યતા પાપ ત પા.આ.ક�.સા��ુહક 

આરોગ ય ક�ન  , હો�સપ ટલમા ં મતત મળે છે. કાયદ�સર ગભરપાતએ સ તી�નો અિધકાર છે. એ 

સલામત છે. ખાનગી અને મતત છે.  

માસ મીડ�યા કાયરકમઃ- 

  �જલ લામા ં�ુ�ંુબ કલ યા્ કાયરકમના પચાર, િશક્ �ગે વકરશોપ તેમજ િશ�બરો દારા 

આયોજન કર� ગાર યજન તેમની આવન યકતા પમા્ે આરોગ ય સ�હત �ુ�ંુબ કલ યા્ સેવા� 

�ગે જ�ર� આરોગ ય િવષયક િશક્ અને સમજ મળ� તે પમા્ે આયોજન કરવામા ંઆવેલ. 

�જલ લા કકાએ �જલ લા આઈ.ઈ.સી.અિધકાર� આ કામગીર��ુ ંસકંલન આયોજન છે.  

શૈક�્કઃ- 

  �ુ�ંુબ કલ યા્ કાયરકમના અમલ અહ� લોકોને કાયરકમ પર યે આકષરવા અને તેમના 

સહકાર અને બહોળા પચાર દર�ક ગામોએ �તલ મ શો, પદશનો, �હ�રસભા, ર�ડ�યો, વાતારલય, 

લોકગીત, પપેટ શો, ભવાઈ, નાટકો અને િશ�બર આયોજન કરવામા ંઆવે છે. અને તે પમા્ે 

કાયરકમો ગોઠવવામા ંઆવે છે.  

�તલ મ શોઃ- 

�જલ લા કકાએ પા.આ.ક�.ના કાયર િવસ તારમા ં �તલ મ શો પદિશ�ત કરવા�ુ ં આયોજન 

કરવામા ંઆવે છે. �જલ લા �તલ મ �નુીટ આ કાયરકમો ર�ુ કર� છે. �ુ�ંુબ કલ યા્ કાયરકમને 

અ��ુપ ડોક�મેુન ટર� �તલ મો �ખુ યર વે બતાવવામા ંઆવે છે.  

પિશક્ િશ�બરઃ- 

પાહિમક આરોગ ય ક�ન   તરતહી  િનયિમત ર�તે દર�ક માસમા ં િશ�બરો�ુ ં આયોજન 

કરવામા ંઆવે છે. એના પર યે અ�ભગમ ક�ળવવા લોક મા�હતી માટ� ચચાર િવચાર્ા કરવામા ં

આવે છે. ગાર ય કકાના લોકોને આવી િશ�બરો દારા �ુ�ંુબ�ુ ં કલ યા્ કાયરકમો �ગે અદતન 

સ�ંુ્ ર મા�હતી �રુ� પાડવા પદશરનો ગોઠવવામા ંઆવે છે. એહી કાયરકમ માટ� િવશેષ �્કાર� 

આપી શકાય.  
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પોસ ટર વહ�ચ્ીઃ- 

કિમન નરશી,આરોગ ય અને તબીબી િવભાગ દારા �ુ�ંુબ કલ યા્ કાયરકમની �ુદ��ુદ� 

પિ ધિતને અ��ુપ પોસ ટરો, પેર પલેટસ, �જલ લા કકાને �રુા પાડવામા ંઆવે છે. અને �જલ લા 

કકાએહી આવા પોસ ટરો, પેર પલેટસ પાહિમક આરોગ ય ક�ન  ને �ચુના સ�હત પહ ચતા 

કરવામા ંઆવે છે. આરોગ ય અને �ુ�ંુબ કલ યા્ના િવિવધ કાયરકમો એવા �ુ�ંુબ કલ યા્ની 

િવગેર� પિ ધિત� ક� એઈડઝ, વાળા ના�દુ�, મેલેર�યા િવગેર� તમામ પોગામ �ગેના આરોગ ય 

િશક્ને લગ� ુ સા�હર ય �તુરજ પાહિમક આરોગ ય ક�ન  ને પહ ચ� ુ કરવામા ંઆવે છે. એહી 

સમયસર તેનો ઉપયોગ હઈ શક�.  

�ુહ ચચારઃ- 

ગાર ય તા�કુા અને �જલ લા કકાએ નાની મોટ� િશ�બરો�ુ ંઆયોજન કર� �ુહચચાર દારા 

ગામડાના તા�કુા ��પત નાગ�રકોને આમતં્ આપી અ�ભુવી અિધકાર�� દારા માગરદશરન 

��ુ પાડવામા ંઆવે છે. ખાસ મ�હલા િશ�બરો દર�ક પાહિમક આરોગ ય ક�ન  મા ં વષરમા ં એક 

વખત ગોઠવવામા ંઆવે છે. જયા મ�હલા�ના શા�રર�ક માનિસક ર�તે સમ� આરોગ ય િશક્ 

સારવાર આપી શકાય.  

સાસં �પિતક કાયરકમઃ- 

ભારત ગામડા�નો દ�શ છે. દર�ક પાતં અને રાજયની િવિશષ ટતા હોય છે. ભાષા� 

�ુદ� �ુદ� હોય છે. ર�ત�રવાજ માન યતા અલગ અલગ હોય છે. આ બધા પ�રબળોનો સામનો 

કર� આરોગ ય અને �ુ�ંુબ કલ યા્ કાયરકમ પર યે લોકમાનસમા ં ત�રતાર કર� શકાય તો સારા 

પ�ર્ામ મળ� રહ� તેવા આશયહી ગાર ય સ�દુાયને અ��ુપ ભવાઈ, લોકગીતો, શેર� નાટકોને 

કાયરકમ તરત અ�ભગમ પેદા કરવામા ંઆવે છે.  

િસનેમા સ લાઈડઃ- 

ખાસ પકારના લોકોને િસનેમા એવા માિ યમ દારા કાયરકમ પર યે રસ પેદા કરવા તહા 

અદતન મા�હતી આપવા િસનેમા િહયેટરોમા ંસ લાઈડ� ્ પદિશ�ત કરવામા ંઆવે છે. �જલ લાના 

તમામ તા�કુામા ંઆવી સ લાઈડ� ્ બતાવય છે. તેમજ �ુ�ંુબ કલ યા્ કાયરકમના અગર યના 

સમાચારોની પિસ�િધ વગેર� અવાર-નવાર ર�ડ�યો સમાચાર મારતત તહા �જલ લાના માન ય વ� ુ

અખબારોમા ંપેસનોટ મારતત કરવામા ંઆવે છે.  

પાિપ ત સ હાનઃ- �ુ�ંુબકલ યા્ શાખા, �જ.પ.ં, ભાવનગર   
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પકર્-૧૯ 

-:: આ�વુ�દ શાખા ::- 

ભાવનગર �જલલા પચંાયત કાયરકેતમા ં �જલલા પચંાયત સચંાલીત આ�વુ�દ દવાખાના તહા 

સરકાર� આ�વુ�દ દવાખાના તહા સરકાર� માનદ હોમીયોપેહીક �નુીટ નીચે �જુબ છે એમા ં તમામ 

સારવાર િવના�લુયે આપવામા ંઆવે છે. 

�મ દવાખાનાની િવગત વગર-૨ વગર-૩ વગર-૪ 

૧ �જલલા પચંાયત સચંાલીત આ�વુ�દ દવાખાના  ૮ - - 
૨ સરકાર� આ�વુ�દ દવાખાના ૧૬ - - 
૩ સરકાર� માનદ હોમીયોપેહીક �નુીટ - ૫ - 

  �ુલ  ૨૪ ૫ - 
 

વષર- ૨૦૧૧/૧૨ દરર યાન િવિશષ ટ કામગીર�ના �ુલ લાભાહ�ની �કડાક�ય મા�હતી નીચે �જુબ છે. 

�મ િવિશષટ કામ�ગર� લાભાહ�� વષર ૨૦૧૧-૧૨ 

૧ �વુ ર્પાશન ૫૦૬૭ 

૨ િનદાન ક�રપ  ૧૦૬૨૩ 

૩ સવસહ્ પત કાયરકમ  ૧૧૬૫૩ 

૪ જરા �ચ�કરસા (૬૦ વષર હી મોટ� ઉમરના)  ૮૭૩૩ 

૫ ઉકાળા િવતર્  ૧૦૬૦૯ 

૬ પચંકમર ૧૨૦૮ 

 �ુલ ૪૭૮૯૩ 

વષર ૨૦૧૧-૧૨ દરરયાન શાળા આરોગય તપાસ કાયર�મ �તગરત �ુલ  ૨૫૫૮ બાળકોના આરોગય 

તપાસ કરવામા ંઆવેલ તહા જ�ર�યાતમદં બાળકોની સારવાર કરવામા ંઆવેલ. 

 

આ�વુ�દ શાખા ઉકાળા િવતર્ કાયરકમ 
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વષર ૨૦૧૧-૧૨ દરર યાન �ુલ દદ�ની �કડાક�ય મા�હતી નીચે �જુબ છે. 

�મ દવાખાના�ુ ંનામ તા�કુો વષર ૨૦૧૧-૧૨ના દદ�ની સખં યા 

૧ �ુવા ભાવનગર ૧૧૬૧૮ 

૨ સનેશ ભાવનગર ૬૪૯૮ 

૩ �ધેુલ ભાવનગર ૭૯૮૮ 

૪ વેળાવદર )ભાલ(  ભાવનગર ૮૭૪૨ 

૫ ભા .મો.  ભાવનગર ૯૩૨૪ 

૬ અવા્ીયા ઘોઘા ૯૧૫૧ 

૭ પસવી તળા� ૪૮૫૬ 

૮ સહરા તળા� ૭૦૭૪ 

૯ �દહોર તળા� ૯૨૦૧ 

૧૦ �ટ�યા મ�વુા ૨૮૩૩ 

૧૧ ભા ોડ મ�વુા ૧૦૩૭૨ 

૧૨ કોટા�ઇુ મ�વુા ૩૫૨૯ 

૧૩ �ચાકોટડા મ�વુા ૬૮૦૬ 

૧૪ વરલ િશહોર ૬૦૭૨ 

૧૫ લીમડા ઉમરાળા ૨૫૬૦ 

૧૬ હડમતીયા ઉમરાળા ૯૦૬૬ 

૧૭ ચોગઠ ઉમરાળા ૧૧૯૨૫ 

૧૮ કાનપર વલલભી�રુ ૯૬૭૩ 

૧૯ પવછેગામ વલલભી�રુ ૯૨૭૫ 

૨૦ નવાગામ ઢાળ વલલભી�રુ ૮૩૬૫ 

૨૧ રતનવાવ બોટાદ ૭૫૬૧ 

૨૨ રોહ�શળા બોટાદ ૫૨૭૨ 

૨૩ સાતપડા ગાર�યાધાર ૯૨૪૪ 

૨૪ મોટ��ંુડળ ગઢડા ૧૧૧૬૨ 

૨૫ �ુવા હોમીયો .�નુીટ  ભાવનગર ૨૯૩૩ 

૨૬ આ્દંપર હોમીયો .�નુીટ  વલલભી�રુ ૨૩૬૧ 

૨૭ િશહોર હોમીયો .�નુીટ  િશહોર ૨૯૧૪ 

૨૮ મોટ� રાજસહળ� હોમીયો .�નુીટ  પાલીતા્ા ૨૯૨૨ 

૨૯ ટાઢાવડ હોમીયો .�નુીટ  તળા� ૩૧૬૭ 

�ુલ ૨૦૨૪૬૪ 

 પાિપ ત સ હાનઃ- આ�વુ�દ શાખા �જ.પ.ં,ભાવનગર 
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પકર્ -ર0  

             -:: ખેતીવાડ� શાખા ::- 

�પિષ િવષયક કામગીર� અને િસિઘ ધ 

ચા� ુવષર ર0૧૧-૧૨ મા ંભાવનગર �જલ લામા ંસારા વરસાદની શ�આત હયેલ ગત બે વષરના 

સારા વરસાદને કાર્ે હયેલ જળસચંય અને પા્ીના તળમા ંહયેલ �ધુારાના ંપર�્ામે ચા� ુવષ� 

ભાવનગર �જલ લામા ં સારા પમા્મા ં વરસાદ પહ�લા ં મગતળ� પાક�ુ ં આગોત� વાવેતર હયેલ. 

સમયસર વાવ્ી લાયક વરસાદ હતા ં�જલ લામા ંવાવેતર હયેલ છે. 

�જલ લામા ંખર�ત  ઋ�મુા પાકવાર હયેલ વાવેતરની િવગતોઃ- 

ઋ� ુ પાક�ુ ંનામ 

ખર�ત મગતળ� કપાસ બાજર� તલ �દવેલ મગ અડદ શાકભા� ઘાસચારો �ુલ 

વાવેતર  

િવસ તાર 

(હ�કટર) 

૭૭૩૬૭ ૩૧૦૧૩૬ ૪૫૬૭૫ ૨૦૭૦૭ ૫૮૬ ૨૭૬૬ ૧૯૯૬ ૫૭૨૫ ૭૮૦૬૨  

�જલ લામા ંરિવ  ઋ�મુા પાકવાર હયેલ વાવેતરની િવગતો 
ઋ� ુ પાક�ુ ંનામ 

રિવ ઘ� ચ્ા �� મેહી ધા્ા �ંુગળ� લસ્ રિવ 

દ�વેલા 

કપાસ 

�રુ મડ 

રિવ 

�ુવાર 

રિવ 

બાજર� 

શાકભા� ઘાસ 

ચારો 

�ુલ 

વાવેતર  

િવસ તાર 

(હ�કટર) 

૧૦૧૩૫ ૧૦૯૯ ૧૧૯૦ - ૭૩ ૨૧૦૨૦ ૩૦ - 0 ૧૮૮૮૬ 0 
 

૩૪૫૩ ૪૪૦૯  

 

0  �પિષ ઉર પાદનમા ંપમા�્ત બીજ અગર યનો ભાગ ભજવે છે. સારા બીજહી જ સા� ઉર પાદનના લઈ 

શકાય છે. એ બાબતે  ઘ યાને લઈ સહાિયક ધોર્ે મગતળ�, ઘ�, ચ્ા, મગ, અડદ એવા પાકો�ુ ં

૨૭૨૫  �કવન ટલ પમા�્ત �બયાર્  િવતર્ કર�લ અને �ા. ૩૨.૩૨ લાખ સહાય �કુવવામા ં

આવેલ. 

0 જમીન સ વાસ થ યની �ળવ્ી હ�� ુ�જલ લાના ખે�તૂોને િવિવધ યોજના હ�ઠળ ખે�તૂોને �ા. ૧૫૧૦ 

લાખનો સેિન  ય ખાતર એ �ા.ર0.30 લાખના �જપ સમ�ુ ંસહાિયત દર� િવતર્ કરવામા ંઆવેલ છે.                                                        

0 ખેતી કામો સરળતાહી અને ઝડપહી હાય તે હ��હુી ખાતાની િવિવધ કલ યા્કાર� યોજના હ�ઠળ 

નીચે �જુબના સાધનો ખેત સામગી સહાિયત દર� િવતર્ કર�લ છે. 
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કમ પાવર સચંા�લત સાધનો સખં યા સહાયની રકમ    

(લાખમા)ં 

૧ સ પે પપં ૬૫૪૨ ૪૬.૬૫ 

૨ �ધુાર�લ ખેત ��ર ૨૦૨૫ ૩૨.૪૧ 

૩ થેસર ૯૬ ૧૪.૪૦ 

૪  �કટર ૭૨૯ ૩૬૧.૪૫ 

૫ પાવરટ�લર ૮ ૩.૫૦ 

૬ �ર્ી ૪૫ ૬.૭૫ 

૭ રોટાવેટર ૭૨૬ ૨૧૭.૮૦ 

 �ુલ સહાયની રકમ ૧૦૧૭૧ ૬૮૨.૯૬ 

                                                                            
 

0   ખે�તૂોને પાકમા ં આવતી રોગને �વાતના િનયતં્ માટ� �ા.૧.૫૩ લાખની સહાયની જ�ંનુાશક 

     દવા�ુ ંિવતર્ કરાવેલ. 
 

0 ખે�તૂોને સતત �પિષ િવષયક માગરદશરન મળે અને આ�િુનક ખેતી પઘ ધિત અપનાવે તે હ�� ુ 

અનેકિવધ િવસ તર્ પ પિત હાહ ધરવામા ંઆવેલ એ નીચે �જુબ છે. 
 

અ.ન.ં કામગીર� કર�લ કામગીર� 

૧ બ લોક િનદશરન ૩૯૦ હ�કટર 

૨ ખે�ુત િશ�બર 30 
 

0 િસ�ચાઈ ખેતી માટ� �બુ અગર ય�ુ ંપ�રબળ છે. નાના િસ�માત ખે�તૂો, અ��ુ�ુચત જન �િત 

અને અ��ુ�ુચત �િતના ખે�તૂોને સહાિયત દર� �ુલ ૬૫ �ઈલ એિન જન/ઈલેક �ક મોટર/સબમસ�બલ 

પપંસેટ�ુ ંિવતર્ કર� �ા.૭૮.૩૨ લાખ સહાય પેટ� �કુવેલ છે. 
 

0 ખે�તૂો જ�ંનુાશક દવાનો અિતર�ક /વધાર� વપરાશ ન કર� અને �વાતો� ુસકં�લત િનયતં્ 

કર� અને અન ય ખેતી પઘ ધિતમા ં�ધુારો અપનાવે તે માટ� �ા.0.૬૩ લાખહી ૪૫ એત.એલ.ડ�.એન 

પોડકસન ટ�કનોલો��ુ ંઆયોજન કર�લ. 
 

0 અ��ુ�ૂચત �િતના ખે�તૂોને ઉર કષર માટ� �ા. ૯.૫૭ લાખની સહાિયત ધોર્ે ખેતસામગી�ુ ં

િવતર્ તહા �ુદા�ુદા કાયરકમો�ુ ંઆયોજન કર�લ છે. 
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0 ખે�તૂ ખાતેદાર અકસ માત વીમા યોજના હ�ઠળ �જલ લાના ૯ ખે�તૂોને �ા.૯.00 લાખની સહાય 

�કુવવામા ંઆવેલ છે. 
 

0 આમ સને ર0૧૧-૧૨ ના માચર માસ �ધુીમા ંભાવનગર �જલ લામા ંભૌિતક ૯૦.૬૮ તહા 

ના્ા�ંકય ૧૩૩.૬૦ િસિઘ ધ હાસંલ કર�લ છે.                                                               

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

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�પિષ મહોરસવ 2011 
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પકર્ – ૨૧ 

-:: બાધંકામ શાખા ::- 

વષર ર૦૧૧-૧રની ભૌિતક િસ�દની િવગત 
      

પચંાયત માગર અને મકાન િવભાગ, ભાવનગર લબંાઈ �ક.મી.મા ંઅને રકમ �. લાખમા ં

કમ  સદર  કામોની 

સખં યા  

લબંાઈ  મ�ુંર 

રકમ  

કામગીર�નો પકાર  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ �ડબલ � ુ 49 54.37 1,856.00 કાચા/મેટલહી ડામર, મજ�તુીકર્, 

વાઈડન�ગ, નવા નાળા તહા તેની 

�ધુાર્ા િવ. 

૨ એસસીએસપી 22 77.67 1,725.00 મેટલહી ડામર, મજ�તુીકર્, 

વાઈડન�ગ, નવા નાળા તહા તેની 

�ધુાર્ા િવ. 

૩ �કસાન૫હ 15 75.34 1,146.15 ર�કારપેટ, મજ�તુીકર્, વાઈડન�ગ, 

નવા નાળા તહા તેની �ધુાર્ા િવ. 

૪ ખાસમરામત 32 89.59 1,515.50 ર�કારપેટ, મજ�તુીકર્, વાઈડન�ગ, 

નવા નાળા તહા તેની �ધુાર્ા િવ. 

૫ પીએમ�એસ

વાય 

6 22.89 286.20 કાચાહી ડામર, ર�કારપેટ 

૬ ૧૩�નુા્ાપચં 2 3.20 55.00 મજ�તુીકર્, વાઈડન�ગ 
 �લૂ 126 323.06 6,583.85  

 

 

 

 

 

 

 



 

64 
 

પચંાયત મા.મ. િવભાગ, ભાવનગર હ�ઠળ અમદાવાદ- ભાવનગર 

શોટર  �ટ હી ભવનગર શહ�રને જોડતા રસતાની સાતલયગાહા 
કામ�ુ ંનામ ov ઇર્વુમમટ �ત ક�ક કાળાતલાવ સનેશ રોડ �ક.મી. 0/0(લાકડ�યા �લુ  

એપોચ પાસેહી 14/45 (જોઇન�ગ કોસટલ હાઇવે ન.ં6)  

તા�કુો અને �જલલો:- ભાવનગર કામની �ંુક� િવગત નીચે �જુબ છે   
 

રસતાની લબંાઇ  ov �ક.મી. 0/0 હી 14/45 

બએટ સદર ov 3054 બએટ ઉવચકજોગવાઇ સને 2010-11 

જોબ ન.ં મ�ુંર�ની તા. રકમ ov તા. 1/3/2011 �. 43.00 કરોડ 

તાતંીક મ�ુંર�ની તા. રકમ ov તા. 9/3/2011 �. 43.22 કરોડ 

ભાવ �સુદાપતક  મ�ુંર�ની તા. રકમ ov તા 29/3/211, �. 41.71 કરોડ 

ટ�ડર મ�ુંર�ની તા. રકમ ov તા. 10/05/2011, �. 37.24 કરોડ 10.73% નીચા 

એજસંી�ુ ંનામ ov કળહીયા એન�નીયર�ગ એનડ કનસ કશન લીમીટ�ડ, 

 વકર �ડરર આપયા તાર�ખ ov તા. 26/5/2011 

કામ શ� હયા તાર�ખ ov તા. 27/05/2011 

કામની સમયમયારદા ov 12 માસ 

કામ ��ુુ હયા તાર�ખ ov તા. 25/05/2012 

 

  

કામ ઉપર હયેલ ખ�્ર :-
  

�. 37.48 કરોડ 

 
 સદર રસતો દ�રયાની ખાડ� િવસતારમાહંી પસાર હાય છે. આ િવસતારની માટ� નરમ ચીક્ી અને 

હાઇલી એકસપાસંીવ પકારની છે. આ કામમા ં પેવમમટ સ �ગધન�ગ માટ� અલગ અલગ પકારના 

�� િસ�હેટ�ક માલસામાન નો ઉપયોગ કર� રસતો બનાવવા�ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ છે.  

 દ�રયાની ખાડ� િવસતારમાહંી પસાર હતા ંરસતાની માટ� નરમ, ચીક્ી અને હાઇલી એકસપાસંીવ 

પકારની હોવાના કાર્ે ગા�ડ ઇર્વુમમટ તેમજ રસતા�ુ ં સેટલમમટ અટકાવવા માટ� તેમજ રસતો 

લાબંા સમય �ધુી ટકાઉ બને તે પાકારનો રારયસરકારશી તરત હી પહમ વાર �ુદા �ુદા 

પકારના ��ટ�કટાઇલ અલગ અલગ સતર� વાપરવા�ુ ંન�� કર�લ છે. 

 આ રસતાના ંબાધંકામ દરરયાનના ંતોટોગાત આ સાહે ર�ુ કર�લ છે. 
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o રયાર� �ક.મી. 5/400 હી 14/450મા ં હયાત 7.00 મીટર ડામર સપાટ�ના રસતાને 10.0 મીટર 
પહોળો તેમજ �ધુાર્ાની કામગીર�ની જોગવાઇ કરવામા ંઆવેલછે.  

 

દ�રયાઇ ખાડ�માહંી પસાર હતો 

હાઇલી એકસપાસંીવ પકારની 

માટ� વાળો હયાત રસતો 

 

 
ગા�ડ ઇર્વુમમટ માટ� પેરાલ�કનો 

કરવામા ંઆવતો ઉપયોગ 
 

 

રસતાના કામમા ં��ટ�કસટાઇલનો  

�જુરાતમા ંપહમ વખત હતો ઉપયોગ 

 

 

રસતાના કામમા ં��ટ�કસટાઇલનો  

�જુરાતમા ંપહમ વખત હતો ઉપયોગ 
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 રારયમા ં િવિશષટ પકારની કામગીર� ના ં સમાવેશ વાળો રારયમા ં પહમ રસતો હોવાહી આ રસતાના ં

ચા� ુ બાધંકામ દરરયાન �જુરાત  ઇજનેર� સટાત  �િન�ગ કોલેજ, ગાધંીનગરમા ં તાલીમ માટ�  

�જુરાતના ં િવિવધ �જલલામાહંી તાલીમ માટ� આવેલ કાયરપાલક ઇજનેરશી� તહા મદદનીશ/અિધક 

મદદિનશ ઇજનેરોની તેમજ િનરમા �િુન. અમદાવાદ અને શાિંતલાલ શાહ ઇજનેર� કોલેજ ભાવનગરમા ં

અભયાસ કરતા િવદાહ��એ આ કામની �બ�  સહળ �લુાકાત લઇ �ત મા�હતી મેળવેલ છે. 

 સદર રસતાને 10 મીટર પહોળાઇમા ં ડામરકામ કરવાની જોગવાઇ છે. અને બ�ે પડખામા ં

2.00 મીટર પહોળાઇમા ં સાઇડશોલડર તેમજ દ�રયાના ં મો�ને કાર્ે રસતાના ં પડખા�ુ ં

ધોવા્ ન હાય તે માટ� રસતાની સળંગ લબંાઇમા ંબ�ે  સાઇડોમા ંગે�બયનવોલનો સમાવેશ 

કરવામા ંઆવેલ છે.  

 જ�ર�યત �જુબ દ�રયાઇ તેમજ વરસાદ� પા્ીના િનકાલ માટ� 22 એટલા આર.સી.સી. 

બોકશેલ (સીડ� વકરસ) નો સમાવેશ કરવામા ંઆવેલ છે.  

 
 સદર રસતો બનવાહી અમદાવદ શોટર�ટ ઉપરહી આવતા વાહનો માટ� ભાવનગર શહ�રમા ં

જવા માટ� 10.0 �ક.મી. એટ� ુ�તર ઘટશે. તેમજ ભાલ િવસતારના ગારય િવસતારના લોકોને 

ભાવનગર �જલલા/તા�કુા મહક� આવવા- જવા માટ� સીધો માગર હશે. તેમજ આ િવસતારમા ં

િવકાસને પાધાનય મળશે. ત�ુપરાતં અમદાવાદ શોટર�ટ તરતહી અલગં, વેરવળ અને 

િપપાવાવ તરત જતો ક� આવતો  ા�તક આ રસતે ચાલવાહી �ધ્ની મહા�લુી રાષ �ય  

બચત હશે. 

 આ રસતા�ુ ંકામ િનધારર�ત સમય મયારદામા ં ભૌિતક ર�તે �ુ્ ર હયેલ છે. 
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કામ �ુ્ ર હયા બાદના તોટા નીચે �જુબ છે.

 

રસતાની સળંગ લબંાઇમા ંબ�ે  સાઇડોમા ંગે�બયનવોલ 

 



 
 

 

�જલ લા પચંાયત માગર અને મકાન િવભાગ હસ તક રસ તા�ને પહોળા કર� મજ�તૂીકર્, 

ર�સરત�સ�ગ તેમજ રસ તાની મરામત/િનભાવ્ી અને નવા �લુ/કોઝવે/પોટ�કશનવોલ/નાળાની 

કામગીર� કરવામા ંઆવે છે તહા �જલ લા પચંાયત હ�ઠળ આવતા બાધંકામ, પ�પુાલન અને ખેતીવાડ� 

િવભાગના મકાનોના મરામત/ �ળવ્ીની કામગીર� કરવામા ંઆવે છે. માગર અને મકાન િવભાગ :- 

અ.ન.ં સવંગર�ુ ંનામ મ�ુંર જગ યા ર0૧૧-૧૨ મા ંભર�લ જગ યા 

૧ કાયરપાલક ઈજનેર ૧ ૧ 

૨ મદદનીશ ઈજનેર/અિધક મદદનીશ ઇજનેર ૨ ૨ 

૩ િવભાગીય �હસાબનીશ ૧ ૧ 

૪ હ�ડકલાકર  ૧ ૧ 

૫ િસિનયર એકા�ટન ટ કલાકર  ૨ ૧ 

૬ િસિનયર કલાકર  ૫ ૫ 

૭ �ુનીયર કલાકર  ૪ ૪ 

૮ ટાઈપીસ ટ �જુરાતી ૧ ૦ 

૯ ટાઈપીસ ટ �ગે� ૧ ૦ 

૧૦ ડાતટમેન ૧ ૦ 

૧૧ આસીસ ટન ટ  ડાતટમેન ૧ ૧ 

૧૨  �સર ૨ ૨ 

૧૩ ડાઈવર ૨ ૧ 

૧૪ કલીનર ૨ ૧ 

૧૫ પ�પાવાળા ૨ ૧ 

 �ુલ ૨૮ ૨૧ 
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માગર અને મકાન પેટા િવભાગ :- 

અ.ન.ં સવંગર�ુ ંનામ મ�ુંર જગ યા ર0૧૧-૧૨ મા ંભર�લ જગ યા 

૧ નાયબ કાયરપાલક ઈજનેર ૭ ૭ 

૨ અિધક મદદન�શ ઈજનેર ૧૯ ૧૦ 

૩ િસિનયર  કલાકર  ૯ ૯ 

૪ �ુિનયર કલાકર  ૧૦ ૫ 

૫ વકર .આસી. ૩૮ ૧૩ 

૬ વકરચા�/રોડકલાકર  ૩૫ ૩૦ 

૭ આસી. ડાતટમેન ૧ ૦ 

૮  �સર ૬ ૪ 

૯ ડાઈવર ૭ ૭ 

૧૦ પ�પાવાળા ૧૧ ૧ 

૧૧ ચોક�દાર ૧૧ ૧૧ 

૧૨ રોજમદાર ૧૩૬ ૮૦ 

 �ુલ ૨૯૩ ૧૮૭ 

         

        પચંાયત માગર અને મકાન િવભાગ , ભાવનગર 

વષર ૨૦૧૧-૧૨ની ગાટં તહા ખચરની િવગત 
�ડબલ � ુસદરના કામો   

સને ર0૧૧-૧૨ મા ં�ા .૩૬૨૫ .00 લાખની ગાન ટ મળેલ છે એમાહંી �ા૩૬૨૦.૨૧ લાખનો ખચર કર� ર0 કામો �ુ્ ર કર�લ છે. 

 

નાબાડર યોજનાના કામો 

સને ર0૧૧-૧૨ મા ં�ા૮૩૮.૫૩ લાખની ગાન ટ મળેલ છે એમાહંી �ા  લાખનો ખચર હયેલ છે૧૭૨.૫૮.  

 

ખાસ મરામત ના કામો 

સને ર0૧૧-૧૨ મા ં�ા .૧૨૯૬ .૫૦ લાખની ગાન ટ મળેલ છે એમાહંી �ા .૧૭૨૬ .૩૧ લાખનો ખચર કર� ૭ કામો �ુ્ ર કર�લ છે. 

 

૨૫૦ હી વ� ુઅ��ુતી વાળ� એસ.સી.એસ.ટ�. ની વસિતને લાભાવત�ત કામો 

સને ર0૧૧-૧૨ મા ં�ા .૨૧૨૦ .00 લાખની ગાન ટ મળેલ છે એમાહંી �ા .૧૨૪૮ ૯૩ લાખનો ખચર હયેલ છે.  

 

૧૩ �ુ ંના્ાપચં ના કામો 

સને ર0૧૧-૧૨ મા ં�ા .૭ 00.00 લાખની ગાન ટ મળેલ છે એમાંહી �ા .૨૬ .૮૭ લાખનો ખચર હયેલ છે. 

 

�કસાનપહ યોજનાના કામો 

સને ર0૧૧-૧૨ મા ં�ા .૯૭૫ .00 લાખની ગાન ટ મળેલ છે એમાંહી �ા .૧૦૦૧ ૪૫ લાખનો ખચર હયેલ છે. 

પાિપ ત સ હાન- બાધંકામ શાખા �જ.પ.ં,ભાવનગર 
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  પકર્ - રર 

-:: સહકાર શાખા ::- 
 

સહકાર શાખા હ�ઠળની કામગીર� �ગે િવસ� પત મા�હતી 

ભાવનગર �જલલા પચંાયત દારા સહકાર� પ પિત�ના ંિવકાસ માટ� તેમજ સહકાર� પ પિત દારા  

લોકભાગીદાર�હી િવકાસ સાધવા માટ� વૈધાિનક સરા� માન.�જલલા િવકાસ અિધકાર�શીના ં તેમજ 

માન.�જલલા ર�જસ ારશી, સહકાર� મડંળ��ના ંસીધા માગરદશરન અને િનયતં્ હ�ઠળ સહકાર ખાતાના ં

વગર-ર ના ંઅિધકાર� મદદિનશ �જલલા ર�જસ ારશી તરજ બ�વે છે. સહકાર� પ પિત �ગેની કામગીર� 

કરવા માટ� �જુરાતમા ં પચંાયત રાજયની સહાપના હયા બાદ સહકાર� કાયદા અનવયેની નીચે 

જ્ાવયા �જુબની કલમોના અિધકારો �જલલા પચંાયતને �પુત હયેલ છે.  �જુરાત સહકાર� 

મડંળ��ના ં અિધિનયમ-૧૯૬૧ અને ૧૯૬૨ ના ંઅિધક-૧૦ અનવયેના ં કાયદા �જુબ સરકારશીના ં

�પિષ અને સહકાર િવભાગ, ગાધંીનગરના ં �હ�રનામા કમાકં/ખ/૬૦/ડ�ટ�પી/૧૧૬૩/૪૩૯૦/ઘ/� 

તા.૩૦/૦૭/૧૯૬૬ હી સહકાર� કાયદાની કલમો નીચે મ�ુંર� આપવાની સરા� �જલલા પચંાયતને 

�પુત હયેલ છે. રયાર બાદના ં�જુરાત સરકારશીના ખેિત, વન અને સહકાર િવભાગ, સ�ચવાલય-

ગાધંીનગરના તા.૩૧/૮/૧૯૮૧ ના �હ�રનામાહી પચંાયતને નીચેની કલમોની સરા� �પુત 

કરવામા ંઆવેલ છે. 

 
(૧)કલમ-૯,   સહકાર� મડંળ��ની ન ધ્ી. (ગારય કકાએ �ુધ, મ�ુર, પોસેસ�ગ, તેલીબ�યા         

ઉ.સહ.િસવાય)  
     
(ર)કલમ-૧૦,   આ અિધિનયમ હ�ઠળ ર�જસટર હયેલી અહવા ર�જસટર હયેલી ગ્ાતી તમામ    

                 મડંળ���ુ ંર�જસટર ઠરાવેલ ન�નુામા ંર�જસ ાર� રાખ .ુ 

(૩)કલમ-૧૧,   ક�ટલાક પ્ો િન ર્ય કરવાની ર�જસ ારની સરા. 
 
(૪)કલમ-૧૨,   સહકાર� મડંળ���ુ ંવગ�કર્. 
 
(૫)કલમ-૧૩,   સહકાર� મડંળ��ના ંપેટાિનયમોમા ં�ધુારો. 
 
(૬)કલમ-૧૫,   સહકાર� મડંળ��ના ંનામોમા ંત�રતાર કરવા. 

 
(૭)કલમ-૧૭,   સહકાર� મડંળ��ના ંજોડા્, વગ�કર્, િવભાજન તહા �પાતંર. 
 
(૮)કલમ-૧૮,   જોડાયેલી િવભાજન તહા �પાતંર કર�લી સહકાર� મડંળ���ુ ંર�જ �શન રદ કર ુ.ં 
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(૯)કલમ-૧૯,     સહકાર� મડંળ��ની �નુઃરચના. 
 
(૧૦)કલમ-૨૦,   સહકાર� મડંળ���ુ ંર�જસ �શન રદ. 
 
(૧૧)કલમ-૨૧,   સહકાર� મડંળ��ની ભાગીદાર�. 
 
(૧૨)કલમ-૨૪,   સહકાર� મડંળ���ુ ંસભયપદ બધાને માટ� �લુ� ુરહ�શે. 
 
(૧૩)કલમ-૭૫,   સહકાર� મડંળ��ના ંચોપડા, કાગળો અને િમલકતોનો કબજો તેમના ંઅિયકને    

                   સ પવા બાબત. 

(૧૪)કલમ-૭૭,   સહકાર� મડંળ��ની વાિષ�ક સાધાર્ સભા બોલાવવા બાબત, આવી     

                   સભા�ની �દુત લબંાવવા બાબત. 
 
(૧૫)કલમ-૭૮,   સહકાર� મડંળ��ની ખાસ સાધાર્ સભા બોલાવવા બાબત, 
 
(૧૬)કલમ-૧૧૫,  સહકાર� મડંળ�� આટોપી લેવામા ંઆવે રયાર� તેની વધારાની અસકયામત       

                    નો િનકાલ કરવા બાબત. 

      ઉપરોકત સહકાર� મડંળ��ના અિધિનયમ-૧૯૬૧ તેમજ �ધુારા ૧૯૬૨ અનવયે �જલલા પચંાયતને એ 

કલમો અને સરા� �પુત હયેલ છે. આ સરા� ભાવનગર �જલલા પચંાયતની તા.૧૪/૧૧/૨૦૦૦ ની બી� 

ખાસ સાધાર્ સભાના ઠરાવ ન.ં૫ હી �જલલા ઉરપાદન-સહકાર અને િસ�ચાઇ સિમિતને તેમજ �જલલા 

પચંાયતની સામાનય સભાને તેમજ મદદિનશ �જલલા ર�જસ ારશીને પાવસર ડ�લીગેટ કરવામા ંઆવેલ છે. 

         નામ.સરકારશીના ંનોટ�ત�ક�શનકમાકંઃ�.એચ.ક�.એચ. / ૦૧૭/ ૨૨૮/ સી.એચ.૪૯૭૮/૪૨૨૯/ડ�. 

તા.૩૧/૮/૧૯૮૧ તેમજ   નોટ�ત�ક�શન  ન.ં �.એચ.ક�.એન./૧૪૮/૮૨/ડ�.ડ�.સી./૧૧૮૨/૭૦૨૫/એસ.૩ 

તા.૨૧/૭/૧૯૮૨ હી નામ.સરકારશીના ં એગીકલચર કો.-�પર�શન અને �રલ ડ�પાટર મેનટ, સ�ચવાલય-

ગાધંીનગર ના તા.૩૦/૩/૧૯૯૧ હી મદદિનશ �જલલા ર�જસ ારશીને તા.૩૧/૮/૧૯૮૧ ના �હ�રનામાહી 

પચંાયત િવભાગને �પુત હયેલ કલમોના અ�સુધંાને તેમજ �ુદા �ુદા પકારના અ��ુ�ુચ અ�સુારના પાવસર 

�ત ડ�લીગેશન �હ�રનામા દારા  કામગીર� કરવા અિધ�પત કરવામા ંઆવેલા છે.  આમ �જલલા પચંાયત હ�ઠળ 

સહકાર� પ પિતના િવકાસ માટ� અને સહકાર� પ પિત પર દ�ખર�ખ અને કામગીર� માટ�ના ં અિધકારો �પુત 

કરવામા ંઆવેલ છે. અને તે અનવયે કાયદાક�ય કામગીર� કરવામા ંઆવે છે. 

       ભાવનગર �જલલામા ંસહકાર� પ પિતમા ં�ખુયરવે ગારયકકાએ સેવા સહકાર� મડંળ�� કામ કર� છે. એ 

ભાવનગર ડ�સ �કટ કો.-�પ.બેનક લી.પાસેહી �ંુક� �દુત, મિયમ �દુત તેમજ ઘર વપરાશની ચીજ 

વસ��ુની પરમાવધી શાખ મ�ુંર કર�ને નાં્ ા મેળવે છે. અને મડંળ�� દારા પોતાના સભયોને િધરા્ હાય 

છે. �ખુયરવે ગારય કકાએ સેવા સહકાર� મડંળ�� કાયરરત હોય છે. મડંળ�� દારા ખેિત માટ�ના જ�ર� ખાતર 

તહા રાસાય�્ક દવા�ની ખર�દ વેચા્ની કામગીર� હાય છે. �ંુકમા ંમડંળ��નો િવકાસ મયાર�દત છે. અનય 
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પકારની મડંળ�� શહ�ર� િવસતારમા ં ક�ડ�ટ શરાત� સહકાર� મડંળ�� વયાપે છે. તેમજ ગારય અને શહ�ર� 

િવસતારમા ં મ�ુર સહકાર� મડંળ�� પ્ કામ કર� રહ�લ છે. તેમજ ગાહક ભડંારો પ્ ગારય અને શહ�ર� 

િવસતારમા ંઆવેલ છે. કનઝ�મુસર પ પિતનો િવકાસ હાય તે �ખુયરવે ઉદેશ રહ�લ છે. સહકાર શાખાની તા�કુા 

કકાએ તા�કુા િવકાસ અિધકાર�શીની કચેર�મા ંતા�કુા િવકાસ અિધકાર�શીના િનયતં્ હ�ઠળ પચંાયત ક�ડરના ં

કમરચાર� િવસતર્ અિધકા�ર(સહકાર) કામ કર� છે. અને તા�કુા કકાએહી સહકાર� પ પિતને લગતી જ�ર� 

મા�હતી સકં�લત કરવામા ં આવે છે. આ ઉપરાતં સહકાર� મડંળ��ની �લુાકાત/તપાસ્ી તહા િવસતર્ 

અિધકાર�(સહકાર)ની દતતર તપાસ્ી તહા તા�કુા કકાએ મતંી મીટ�ગો અને �જલલા ર�જસ ારશીના સકંલન 

હ�ઠળ સહકાર� પ પિતની કામગીર� કરવાની હોય છે. સહકાર� પ પિતહી વ�ંચત ગામો ન રહ� તેમજ સભાસદ 

 પ�િધના ંલકાકંો તેમજ િધરા્ લેનારની સખંયામા ંવધારો હાય તે માટ�ના કાય� કરવાના ંરહ� છે. �ંુકમા ંસહકાર� 

પ પિતના િવકાસ �ગેની રચનારમક કામગીર� કરવાની હોય છે. તેમજ સહકાર� કાયદા અનવયેની વૈધાિનક 

તરજો બ�વવાની હોય છે. 

કામગીર�ઃ- 

સને ર૦૧૧-૧૨ ના વષરમા ંસહકાર શાખામા ંહયેલ કામગીર�ની  �પર�ખા નીચે �જુબ છે. 

 

 (૧) વષરઃ૨૦૧૧-૧૨ મા ં ૨૯૩૫  નવા ખે�ુત ખાતેદારોને સેવા સહકાર� મડંળ� લી.મા સભાસદ  

      બનાવીને ક�.સી.સી. િધરા્ ભાવનગર ડ�સ �કટ કો.-�પ.બેનક લી. મારતતે આપવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) �જલલામા ંએક પ્ ગામ સેવા સહકાર� મડંળ� િવહો્ા ન રહ� તે માટ� આયોજન કર�લ છે. 

 

      ઉપરોકત િવગતે �જલલા પચંાયતના કાયરકેત હ�ઠળની સહકાર શાખાની સ�ંકપત કામગીર�ની 

ન ધ છે. તેમજ સને ૨૦૧૧-૧૨ ના વષરમા ંસહકાર શાખામા ંકામ કરતા કમરચાર��ની િવગત  તહા 

તા�કુા કકાએ તા�કુા પચંાયત કચેર�ના ( િવસતર્ અિધકાર� -સહકાર) કમરચાર�ની િવગત નીચે 

�જુબ છે. 

સહકાર શાખા�ુ ંમહ�કમઃ- 

અ� ુ જગયા�ુ ંનામ વગર કમરચાર�/અિધકાર�ની સખંયા 

૧ મદદિનશ �જલલા ર�જસ ાર ૨ ૧ 

૨ િસનીયર કલાકર  ૩ ૧ 

૩ �ુિનયર કલાકર  ૩ ૨ 

૪ પટાવાળા ૪ ૧ 
 
 
 
 



 

73 
 

તા�કુા કકાએ તા�કુા પચંાયત કચેર�મા િવસતર્ અિધકાર� (સહકાર)ની મ�ુંર જગયા-૧૧ 

છે.એ પૈક� ભરાયેલી જગયાની િવગત નીચે �જુબ છે. 
 
અ� ુ જગયા�ુ ંનામ તા�કુા પચંાયત વગર સખંયા 

૧ િવસતર્ અિધકાર� (સહકાર) ભાવનગર ૩ ૧ 

૨ િવસતર્ અિધકાર� (સહકાર) મ�ુવા ૩ ૧ 

૩ િવસતર્ અિધકાર� (સહકાર) ગાર�યાધાર ૩ ૧ 

૪ િવસતર્ અિધકાર� (સહકાર) તળા� ૩ ૧ 

૫ િવસતર્ અિધકાર� (સહકાર) વલલભી�રુ ૩ ૦ 

૬ િવસતર્ અિધકાર� (સહકાર) પાલીતા્ા ૩ ૧ 

૭ િવસતર્ અિધકાર� (સહકાર) ગઢડા ૩ ૦ 

૮ િવસતર્ અિધકાર� (સહકાર) બોટાદ ૩ ૧ 

૯ િવસતર્ અિધકાર� (સહકાર) ઉમરાળા ૩ ૧ 

૧૦ િવસતર્ અિધકાર� (સહકાર) િશહોર ૩ ૧ 

૧૧ િવસતર્ અિધકાર� (સહકાર) ઘોઘા ૩ ૦ 

પા�પત સહાનઃ-સહકાર શાખા,�જ.પ.ંભાવનગર 

 
 


	કુપોષણ નાબુદી માટે મેળવેલ દાનની વિગત વર્ષ ૨૦૧૧-૧૨

