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આંકડા શાખા 

જિલ્ લા ચાયા ત-ભાવનગર.  
 



આમખુ 
ગિુરાત ચાયા ત અર્િર્ન મ ૧૯૯૩ ની કલમ ૧૬૭(૧) હઠેળ ભાવનગર જિલ્ લા ચાયા તન  

સને ૨૦૧૬-૧૭ ન  વાર્ષિક વહીવટી અહવેાલ પ્રર્સધ્ િ કરતાા આના  અને ગરરવ અુભુવી  ીી . આ 
અહવેાલમાા જિલ્ લા ચાયા ત વારારા હાધ િરા ેલ ર્વર્વિ ર્વકાસશીલ પ્રતર્્નીની ર્વગત  આચવાન  
પ્ર ત્ ન કરેલ ીે. 
 જિલ્ લા ચાયા તના વહીવટી માળખામાા મહકેમમ મહલેલુમ ર્વકાસમ ચાયા તમ આંકડામ ર્શષણ, મ 
સાકલલત બાળ ર્વકાસમ સમાિ કલ્  ા મ ચપચુાલનમ આર   મ મેલેરી ામ ુુુુંાબ કલ્  ા મ આરવુ, મ 
ખેતીવાડીમ બાાિકામમ સહકાર વગેરે તમામ શાખાી  જિલ્ લા ચાયા તને સરકારરી ી તરીધી લપુ્રત 
ધ ેલ ીરિ મ   િનાી અને લક્ષ  ાાક  ીળી તુ કરવા માટે સતત પ્ર ાસ  કરેલ ીે અને ચાર ામ 
સ્ વરૂપચે ભાવનગર જિલ્ લા ચાયા તની કામગીરી અહવેાલના વષષમાા રાિ  સ્ તરે ણ ી સારી રહી ીે.  

જિલ્ લા ચાયા તની ર્વકાસ પ્રતર્્ની      રીતે ચાાગરે તે માટે જિલ્ લાની તાકકુા ચાયા ત  
તધા ગ્રામ ચાયા ત ન  સતત સાધ સહકાર મળેલ ીે. તેી તમામ જિલ્ લા ચાયા તની પ્રગર્ત બ લ 
અલભના નના અર્િકારી તેમિ પ્રગર્તના  શભાગી ીે. જિલ્ લા ચાયા તની પ્રગર્તમાા જિલ્ લાના 
ચ ાર્િકારીરી ીીમ અર્િકારીરી ીી તધા કમષયારીરી ીી  ચ  જે ીાળ  આચલે ીે. તેની આ પ્રસાગે નોંિ 
લઇ તેમને િન્  વા  ચાઠવી  ીી . 

 જિલ્લાની ર્વર્વિ પ્રવ્રરુ્તી અને ર્વકાસની ર્સધ્િીને આવરી લેત  આંકડાકી  અને વ ષનાત્મક 
અહવેાલ પસુ્સ્તકા રુચે રજુ કરવામાા આવેલ ીે. જે ચાયા ત પ્રતર્્ન સાધે સાલ ન સરન ેપચ  ગી ધશે 
 વી આશા સાધે.......  

 

(સાહ )         (સાહ )          (સાહ ) 
     બી.કે.િ ષી                 આરષુ ીક  IAS   સાિ ર્સિંહ  . સરવૈ ા   
જિલ્ લા આંકડા અર્િકારી      જિલ્ લા ર્વકાસ અર્િકારી   પ્રમખુ 
    જિ.ચા.ભાવનગર          જિ.ચા.ભાવનગર      જિ.ચા.ભાવનગર 
  
  

 



-:પ્રકાશક:- 

રી ી.લિજેશ કે.િ ષી 
જિલ્ લા આંકડા અર્િકારીમ 
આંકડા શાખામ જિલ્ લા ચાયા ત કયેરીમ 
ભાવનગર - ૩૬૪૦૦૧ 
 

ી ન ના. (૦૨૭૮) ૨૪૩૯૯૫૧ – ૫૮ 
ીેક્સ ના. (૦૨૭૮) ૨૪૩૦૨૯૫ 
 

 

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

સકંલનઃ- 
રી ી કે. મ.ગ ાહલ 
આંકડા મ  નીશમ 
આંકડા શાખામ જિલ્ લા ચાયા ત કયેરીમ 
ભાવનગર – ૩૬૪૦૦૧ 

 
 

વષષઃ- ૨૦૧૬-૧૭ 

પ્રકાશન વષષઃ- – ૨૦૧૭ 

 

 
 
 

 

 



     અનકુ્રમણિકા 
ક્રમ ર્વગત ચાના નાબર 

૧ જિલ્ લાની સામાન્   માાહતી  ૧ 

૨ જિલ્ લાની વસ્તીની માાહતી ૨ 

૩ જિલ્ લા ચાયા તની ચાયા તશાખાની ર્વગત  ૩ 

૪ જિલ્ લા ચાયા તની મહકેમ ની આવકની ર્વગત  ૧૦ 

૫ જિલ્ લા ચાયા તની મહલેલુની આવકની ર્વગત  ૧૩ 

૬ ર્વકાસ ષણ,તે્રે પ્રગર્તની ર્વગત  ૧૯ 

૭ જિલ્ લા ચાયા તની ાહસાબી શાખાની ર્વગત  ૨૨ 

૮ આંકડા  ષણ,તે્ર ેપ્રગર્તની ર્વગત  ૨૫ 

૯ સાકલલત બાળ ર્વકાસ ષણ,ેત્રે પ્રગર્તની ર્વગત  ૩૧ 

૧૦ સમાિકલ્  ા  ષણ,તે્રે પ્રગર્તની ર્વગત  ૩૪ 

૧૧ ચપચુાલન ષણ,તે્રે પ્રગર્તની ર્વગત  ૩૬ 

૧૨ આર    ષણ,તે્રે પ્રગર્તની ર્વગત  ૪૩ 

૧૩ મેલેરી ા ષણ,તે્રે પ્રગર્તની ર્વગત  ૫૫ 

૧૪ ુુાુુંાબ કલ્  ા  ષણ,તે્રે પ્રગર્તની ર્વગત  ૬૦ 

૧૫ આરવુ,  ષણ,ેતે્ર પ્રલગ તની ર્વગત  ૬૬ 

૧૬ ખેતીવાડી ષણ,તે્રે પ્રગર્તની ર્વગત  ૭૩ 

૧૭ ર્શષણ, ષણ,તે્રે પ્રગર્તની ર્વગત   ૭૯ 

૧૮ બાાિકામ ષણ,તે્રે પ્રગર્તની ર્વગત  ૮૩ 

૧૯ સહકાર ષણ,તે્રે પ્રગર્તની ર્વગત  ૮૫ 

૨૦ આંતરીક અન્વષે  પ્રગર્તની ર્વગત  ૮૯ 

૨૧ ર્સિંયાઇ ષણ,ેત્રે પ્રગર્તની ર્વગત  ૯૦ 

૨૨ જાહરે માાહતી અર્િકારી/અચીલ અર્િકારીની ર્વગત ૯૬ 

૨૩ શાખાનાા ઈ-મેઇલ  ડ્રસેની ર્વગત ૯૮ 
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 પ્રકરણ – ૧  
       -:: જિલ્ લાની    માના   નાિતીી   ::- 

૧ જિલ્લાન ુંભૌગોલીકસ્થાન:-  
ભાવનગર જિલ્ લો ર૨.૧૦ થી   ર૧.૦૧ ઉત્તર અક્ાાંશ અને ૭૧.૫૦ થી   ૭૨.૨૯ પવુવ રેખાાંશ વચ્ ચ ેેવેલ 
છે. પવુવના ખાંભાીનો અખાી પશ્વિને રાિકોઅ અને અનરેલી   લ્લ્ લાઓ ઉત્તરે અનદાવાદ, સરેુ રનગર અને 
બોઅાદ જિલ્ લાઓ ીથા દક્ષક્ણે અરબી   મમરુ અને અનરેલી   જિલ્ લો ેવલેા છે.  

 

ર વસતિતવષયક:- 
ર0૧૧ની   વમશ્વીગણીરી મિુબ ભાવનગર જિલ્ લાની   કુલ વમશ્વી ૨૪,૧૦,૨૧૧છે. જેનાાં દર ૧૦૦૦ 
પરુુષોએ ૯૩૧ નિતલા છે. જિલ્ લાનાાં અક્રજ્ઞાન પાનેલા અને શ્વશક્ષક્ીોની   કુલ માંખ્  ા ૧૫,૮૫,૨૯૯ છે. 

 

૩ ભ તિ:-ભાવનગર જિલ્ લાની   મશુ્વનની   ર અીએ ચાર શ્વવભાગો પડ ેછે.  
(૧)  નઘ્  ન કાીી અને મપાઅમશુ્વન વાીા શ્વવસ્ ીારનાાં  ઉનરાીા ીાલકુા ેવેલા છે. ે શ્વવસ્ ીારનાાં 

અછીની   પિરશ્વસ્ થશ્વી રતવેા પાને છે. ે શ્વવસ્ ીારના મખુ્   પાકો નગફીી, કપામ અને ીલ 
બાિરી છે. 

(ર)  કાીી િની  ન શ્વવસ્ ીાર જેનાાં ીીા અ અને નવવુાીાલકુાઓ ેવેલા છે. ીે બાં ને નવવુા અને 
ીીા અ ીાલકુાઓ દરી ાકાઠાના શ્વવસ્ ીારો છે. શેરુજલુ્ બાેં ને કારણે ીીા અ ીાલકુાનાાં શ્વમાચા  
સશુ્વવેા મારી તો  નગફીી, કપામ, બાિરી મખુ્   પાકો  ઉપરાાંી શેરડી અને કેીા પણ ે 
શ્વવસ્ ીારનાાં થા  છે. નવવુા અને ીીા અ ીાલકુાઓનાાં ંુાંગીીં ુાં વાવેીર નોઅા પ્રનાણનાાં થા  છે. 
નવવુા ીાલકુાના દરી ાકાાંઠાના  શ્વવસ્ ીારના રેીાી ભાગના નાીી ેરી  લા અેશન મારા પ્રનાણનાાં 
છે. 

(3)  માના   રીીે કાીી દીદાર અને કાાંકરી શ્વવનાની   ભાલ શ્વવસ્ ીાર ભેિને લાાંબો મન  સુે ી   માંઘરી 
રાખવાની   ક્નીા ેરાવે છે. ેવા શ્વવસ્ ીારનાાં વલ્ લભી  પરુ ીાલકુો ીથા ભાવનગર ીાલકુાનો 
થોડો ભાગ ેવે છે. ે શ્વવસ્ ીારનાાં મખુ્   પાકો ભાલી   ા ઘઉં કપામ ીથા ચણા અને ીલના 
પાકો મખુ્   છે. ે ઉપરાાંી ે શ્વવસ્ ીારનાાં બાિરી નગફીી, કપામ અને જુવારના પાકો પણ 
થા  છે. 

(૪)  ખડકાી અને અેકરાવાીી િની  નના શ્વવસ્ ીારના શ્વવભાગોનાાં શ્વમતોર અને પાલી  ીાણા ીાલકુા 
ેવેલા છે.  
    ેશ્વવસ્ ીારની   નોઅા ભાગની   િની  ન ખડકાી અને અેકરાવાીી છે. ે શ્વવસ્ ીારના મખુ્   પાકો 

  નગફીી, કપામ, બાિરી છે. ે શ્વવસ્ ીારના શ્વમાચા  નોઅા ભાગે કુવા દ્વારા થા  છે.  
૪ નદીઓઅનેિળસુંપતિ:- 

જિલ્ લાની   મખુ્   નદીઓનાાં શેરુજલુ્, કાળુભાર, નાલણ, કેરી, બગડ અને ઘલેો ીે મખુ્   છે. શેરુજલુ્ 
નદી પરપાલી  ીાણા પામે રાિસ્ થીી ગાને શેરુજલુ્ ડને બાાેં વાનાાં ેવેલ છે. નોઅી કક્ાની   ે શ્વમાચા  
 ોિનાથી   ૭૬000 તકેઅર િની  નને શ્વમાચા નો લાભ થા  છે. િ ારે અ   નઘ્  ન અને નાની   શ્વમાચા  
 ોિનાઓનાાં કાળુભાર, નાલણ, બગડ, ઘલેો વગેરે છે. 
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પ્રકરણ - ર 

-:: જિલ્ લાની   વસ્ીી  ની   નાિતીી   ::- 

ર0૧૧નીવસતિગણિરીમ િબિાલ કાવારવસતિનીતવગિ 

ક્રન ીાલકુાં  ુનાન ીાલકુાની   વમશ્વી 
ગ્રામ્   શતરેી 

અ. અ. ની    
વમશ્વી 

અ.િ.  અ. ની   
વમશ્વી 

ગાનોની   માંખ્  ા શતરેોની   
માંખ્  ા 

વમશ્વી 
વાીા 

ઉિિડ કુલ 

૧ ર 3 ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ 

 ૧ ઉનરાીા ૮૬૩૨૩  ૮૨૪૬ ૧૩૮ ૪૩ 1 ૪૪ ૧ 

૨ ગારી ાેાર ૧૧૪૮૮૭ ૧૦૪૬૩ ૩૫૪ 48 ૧ 49 ૧ 

૩ ઘોઘા ૧૦૦૯૭૭ ૨૦૮૧ ૧૭૦ ૪7 1 ૪૮ ૧ 

૪ ીીા અ ૩૨૫૬૬૭ ૯૦૩૫ ૧૯૬ ૧૧૨ 2 ૧૧૪ ૨ 

૫ પાલી  ીાણા ૨૧૦૫૬૬ ૧૩૧૩૧ ૭૫૩ 81 ૦ 81 ૧ 

૬ જેમર ૮૪૭૮૫ ૪૧૧૮ ૫૮૨ ૪૧ ૦ ૪૧ ૦ 

૭ ભાવનગર ૭૮૭૩૧૯ ૪૩૪૧૨ ૪૭૧૭ ૫૭ ૨ ૫૯ ૨ 

૮ નવુવા ૪૦૭૨૫૯ ૧૪૧૬૬ ૩૬૧ 116 ૦ 116 ૨ 

૯ વલ્ લભી  પરુ ૮૦૧૯૨ ૪૪૪૭ ૧૬૩ ૫૫ ૨ ૫૭ ૧ 

૧૦ શ્વશતોર ૨૧૨૨૩૬ ૧૭૭૫૭ ૬૪૭ ૭9 ૧ 80 ૧ 

 કુલ :- ૨૪૧૦૨૧૧ ૧૨૬૮૫૬ ૮૦૮૧ 679 10 689 ૧૨ 
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પ્રકરણ-૩ 

-::પુંચાયિશાખા::- 
 

િા.૦૧/૦૪/૨૦૧૬થીીઃિા.૩૧/૦૩/૨૦૧૭ 

બેઠકોની   શ્વવગીઃ ૪૦ 

 

ક્રિ  સ્રી સાિાન્ય 

૧ માનાલ્ક અને શૈક્ક્ષણક પછાી વગવ નાઅે ર ૨ 

ર અં સુકુ્ષચી  અશ્વી ૧ ૧ 

૩ અં સુકુ્ષચી ેિદ અશ્વી   ૦ ૧ 

૪ માના   ક્ષબન અનાની   ૨૦ ૧૬ 

૫ માના   સ્ રી   ૧૭ - 

 
ક લ ૨૦ ૨૦ 

 

 

જિલ્લાપુંચાયિભાવનગરન ુંિાળ   

 

 

 

 

ક્રિ ક લબેઠકોની
સુંખ્યા 

અ.જા.નીબેઠકની
સુંખ્યા 

અ.િ.જા.નીબેઠકની
સુંખ્યા 

આતથિકરીિેપછાિ
િનજાતિનીસુંખ્યા 

સ્રીઅનાિિ
બેઠકોનીસુંખ્યા 

૧ ૪૦ ૨ ૧ ૪ ૧૭ 
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જિલ્લાપુંચાયિભાવનગરનાસદસ્યશ્રીઓ 

જિલ્લાપુંચાયિનાિિદાર
તવભાગનોસાિાન્યક્રિાુંક

િથાનાિ ચ ટાયેલાસભ્યન ુંનાિ સરનામ  હોદ્દો 

ક્રિાુંક નાિ 

૧ ઠીી ા શ્રી   માંિ શ્વમાત અલ્ીશ્વમાત મરવૈ ા મુાંPનવામાાંગાણા ીાPીીા અ લ્Pભાવનગર પ્રમખુશ્રી  4 

૨ મણોમરા 
શ્રી   બાવચાંદભાઇ તરખાભાઇ 
લીંબાણી   

મુાંPમણોમરા ીાPશ્વમતોર ઉપપ્રમખુશ્રી   

૩ અઘેવાડા શ્રી   વકતબુેન ભદાભા  નકવાણા મુાંPપી  થલપરુ ીાPલ્Pભાવનગર મભ્ શ્રી   

૪ અલાંગ શ્રી   તાંમાબેન અરશ્વવાદભાઇ ચૌતાણ મુાંPમોમી   ા ીાPીીા અ મભ્ શ્રી   

૫ બગદાણા શ્રી    અગાભાઇ ઉકાભાઇ બારૈ ા મુાંPબગદાણા ીાPનવુવા મભ્ શ્રી   P 

૬ ભારોડ શ્રી   ભરીભાઇ વલ્લભભાઇ તડી ા મુાંPીલગાિરડા ીાPનવવુા મભ્ શ્રી   

૭ બી  લા શ્રી   લી  લી  બેન કુરલ્ભાઇ વાઘેલા મુાંPબી  લા ીાPજેમર મભ્ શ્રી   P 

૮ ચનારડી 
શ્રી   તીરાબેન રાઘવલ્ભાઇ અવૈ ા 
(ગા કવાડી) 

મુાંPરીનપરુsગાf ીાPવલ્લભી  પરુ મભ્ શ્રી   P 

૯ ચોગઠ sથાf શ્રી   તષાવબા સરેુરશ્વમાત ગોિતલ મુાંPઘારૂકા ીાPઉનરાીા મભ્ શ્રી    

૧૦ દાઠા શ્રી    અતીબેન બાબાભાઇ ભાદરકા મુાંPકોદી ા ીાPીીા અ લ્Pભાવનગર મભ્ શ્રી   

૧૧ િદતોર શ્રી   શ્વનનવીાબેન ઇિરભાઇ  અની   
મુાંP૮૧P4ગોપાલનગર4 અઘેવાડા ીીા અ 
રોડ4 ભાવનગર 

મભ્ શ્રી    

૧૨ ઘાાંઘીી શ્રી   નાંગબુેન ભોીાભાઇ ચડુામના મુાંPઘાાંઘીી ીાPશ્વમતોર મભ્ શ્રી   

૧૩ ઘેઅી શ્રી   શાાંતબુેન ભી  નલ્ભાઇ મવાણી   મુાંPઘેઅી ીાPપાલી  ીાણા લ્Pભાવનગર મભ્ શ્રી    

૧૪ ઘોઘા 
શ્રી   કલ્પનાબા અની  ીકુનાર 
ગોિતલ 

મુાંPઅવાણી   ા ીાPઘોઘા લ્Pભાવનગર મભ્ શ્રી   

૧૫ તાથબ શ્રી   વી  જુબેન ભરીભાઇ કાંઅારી ા મુાંPમીેુિર ીાPલ્Pભાવનગર મભ્ શ્રી   P 

૧૬ જેમર શ્રી   શૌલેષકુનાર ગલુાબભાઇ ૫અેલ મુાંPજેમર ીાPજેમર મભ્ શ્રી   

૧૭ કીમાર શ્રી   નાંગબુેન તાદાભાઇ માાંખઅ મુાંPનેમવડ ીાPનવુવા મભ્ શ્રી   

૧૮ કનીેિ શ્રી   શ્વનીાબેન બાબભુાઇ રાઠોડ મુાંPનનવદ ીાPભાવનગર પોPમનેમ મભ્ શ્રી   P 

૧૯ કી૫ર 
શ્રી   વલ્લભભાઇ ચી  થરભાઇ 
િોીી ા 

મુાંPનાીી ા ીાPનવુવા મભ્ શ્રી   
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૨૦ નોખડકા 
શ્રી   ભાં ભુાઇ ૫રશોીનભાઇ 
ચૌતાણ 

મુાંPવી  રપરુsપાલી  f ીાPપાલી  ીાણા મભ્ શ્રી   

૨૧ નોરચાંદ 
શ્રી   સરુલ્ીશ્વમાત નતાવી  રશ્વમાત 
ગોિતલ 

મુાંPીણમા ીાPઘોઘા લ્Pભાવનગર મભ્ શ્રી   

૨૨ નોઅા ખુાંઅવડા શ્રી   લ્લબુેન નાંગાભાઇ ચકાણી   મુાંPગોરમ ીાPનવવુા મભ્ શ્રી   

૨૩ નોઅી  અગઘાર શ્રી   રાઘવભાઇ ચોંડાભાઇ નકવાણા મુાંP૫ઢી ારકા ીાPનવવુા મભ્ શ્રી   

૨૪ 
નાની   

રાિસ્થીી 
શ્રી   નઘબુેન ઠાકરશી  ભાઇ ડાભી   મુાંPલાપાીી ા ીાPપાલી  ીાણા મભ્ શ્રી   

૨૫ નેમવડ શ્રી   નાંજુલાબેન બાબભુાઇ િોીી ા 
 લોઅ નાં૭,શ્વવિ નગર, અદરા રોડ,ચામુાંડા 
ગલ્ લાની   માને,મ.ુનવુવા 

મભ્ શ્રી   

૨૬ નોંઘણવદર શ્રી   ભાણલ્ભાઇ લ્વાભાઇ મોમા મુાંPનાખણી   ા ીાPીીા અ લ્Pભાવનગર મભ્ શ્રી   

૨૭ ૫રવડી શ્રી   ગી  ીાબેન ૫રેશભાઇ ખેની   મુાંP૫રવડી ીાPગારી ાઘાર મભ્ શ્રી   

૨૮ પાઅણા શ્રી   નતશેભાઇ પો૫અભાઇ કાકડી ા મુાંPપાઅણા ીાPવલ્લભી  પરુ મભ્ શ્રી    

૨૯ પાવઠી શ્રી   નાંછાબેન ઘી  રૂભાઇ નકવાણા મુાંPીરમરા ીાPીીા અ લ્Pભાવનગર મભ્ શ્રી   

૩૦ પી  થલપરુ શ્રી   ગૌીનભાઇ ગોપાભાઇ ચૌતાણ મુાંPપ્રીા૫રા ીાPીીા અ લ્Pભાવનગર મભ્ શ્રી   

૩૧ રાંઘોીા શ્રી   પેથાભાઇ દેવાભાઇ ેિતર મુાંPઘોીાવી  શી   ીાPઉનરાીા મભ્ શ્રી   

૩૨ મરીાન૫ર 
શ્રી   નાણેકબેન િ ાંશ્વીભાઇ 
ચડુામના 

મુાંPમરીાન૫રsબાંદરf ીાPીીા અ 
લ્Pભાવનગર 

મભ્ શ્રી   

૩૩ મેંદરડા 
શ્રી   રનેશભાઇ ભવાનભાઇ 
કાકલોીર 

 લોઅ નાં.૩, શ્વવઅીનગર , મ.ુનવુવા મભ્ શ્રી   

૩૪ મોનગઢ શ્રી   ઇલાબા રાજેરશ્વમાત મરવૈ ા મુાંPનઢડા ીાPશ્વમતોર મભ્ શ્રી   

૩૫ અાણા શ્રી   પ્રીા૫શ્વમાત ભગવાનભાઇ નોરી મુાંPબોરડી ીાPશ્વમતોર મભ્ શ્રી   

૩૬ રાપિ શ્રી   કાંચનબેન ભી  નલ્ભાઇ પાંડ ા મુાંPદારડ ીાPીીા અ લ્Pભાવનગર મભ્ શ્રી   

૩૭ ઉનરાીા શ્રી   િ ાબેન શ્વવનોદભાઇ નારુ મુાંPઉનરાીા ીાPઉનરાીા મભ્ શ્રી   

૩૮ વાળુકડ 
શ્રી   પ્રતલાદશ્વમાત બતાદુરશ્વમાત 
ગોિતલ s૫દુભાf  

મુાંPનાના ખોખરા ીાPઘોઘા લ્Pભાવનગર મભ્ શ્રી   

૩૯ 
 

વરીેિ 

શ્રી   બીભરશ્વમાત કુાંભાલ્ભાઇ 
ગોિતલ 

દરબારગઢ4 દાદાની   ડેલી   મુાંPવરીેિ 
ીાPલ્Pભાવનગર 

મભ્ શ્રી   

૪૦ વેીાવદર 
શ્રી   ગોશ્વવાદભાઇ શ્વવઠૃલભાઇ 
નોરડી ા 

મુાંPગારી ાઘાર લ્Pભાવનગર 
 

મભ્ શ્રી   
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વષષીઃ૨૦૧૬/૨૦૧૭િાુંસાિાન્યસભાિાુંપસારથયેલઠરાવોનીતવગિ 
 

ક્રિ સાિાન્યસભાનીિારીખ પસારકરેલઠરાવો 

૧ ીા.૦૯/૦૫/૨૦૧૬ ૫ 

૨ ીા.૧૧/૦૮/૨૦૧૬ ૫ 

૩ ીા.૨૨/૧૧/૨૦૧૬ ૪ 

૪ ીા.૨૦/૦૩/૨૦૧૭ ૭ 

૫ ીા.૧૭/૦૭/૨૦૧૭ ૯ 

 

 

વષષીઃ૨૦૧૬/૨૦૧૭િાુંકારોબારીસતિતિિાુંપસારથયેલઠરાવોનીતવગિ 

 

ક્રિ કારોબારીસતિતિનીિારીખ પસારકરેલઠરાવો 

૧ ીા.૦૨/૦૫/૨૦૧૬ ૧૩ 

૨ ીા.૩૦/૦૬/૨૦૧૬ ૧૬ 

૩ ીા.૦૮/૦૮/૨૦૧૬ ૯ 

૪ ીા.૨૨/૦૯/૨૦૧૬ ૧૧ 

૫ ીા.૧૭/૧૧/૨૦૧૬ ૭ 

૬ ીા.૦૬/૦૩/૨૦૧૭ ૩૨ 
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જિલ્લાપુંચાયિતવતવસસતિતિનાસભ્યોનીયાદી 

 

 (૧) કારોબારીસતિતિ(મ દ્દિ-૨.૫વષષ) 

ક્રિ સતિતિિથાસભ્યશ્રીન ુંનાિ હોદ્દો મ દિ 

૧ શ્રી   ગોશ્વવાદભાઇ શ્વવઠૃલભાઇ નોરડી ા ચેરનેનશ્રી   ૨.૫ વષવ 

૨ શ્રી   માંિ શ્વમાત અલ્ીશ્વમાત મરવૈ ા મભ્ શ્રી   ૨.૫ વષવ 

૩ શ્રી   શ્વવજુબેન ભરીભા  કાંઅારી ા મભ્ શ્રી   ૨.૫ વષવ 

૪ શ્રી   તષાવબા સરેુરશ્વમાત ગોિતલ મભ્ શ્રી   ૨.૫ વષવ 

૫ શ્રી   નતશેભા  પોપઅભા  કાકડી ા મભ્ શ્રી   ૨.૫ વષવ 

૬ શ્રી    અતીબેનબાબાભા  ભાદરકા મભ્ શ્રી   ૨.૫ વષવ 

૭ શ્રી   પ્રીાપભા  ભગવાનભા  નોરી મભ્ શ્રી   ૨.૫ વષવ 

૮ શ્રી   સરુજિીશ્વમાત નતાવી  રશ્વમાત ગોિતલ મભ્ શ્રી   ૨.૫ વષવ 

૯ શ્રી   િ ાબેન શ્વવનોદભા  નારૂ. મભ્ શ્રી   ૨.૫ વષવ 

  

(૨) અપીલસતિતિ(મ દ્દિ-૨.૫વષષ)  

ક્રિ સતિતિિથાસભ્યશ્રીન ુંનાિ હોદ્દો મ દિ 

૧ શ્રી   માંિ શ્વમાત અલ્ીશ્વમાત મરવૈ ા ચેરનેનશ્રી   ૨.૫ વષવ 

૨ શ્રી   બાવચાંદભા  તરખાભા  લીંબાણી   મભ્ શ્રી   ૨.૫ વષવ 

૩ શ્રી    અગાભા  ઉકાભા  બારૈ ા મભ્ શ્રી   ૨.૫ વષવ 

૪ શ્રી    લાબા રાજેરશ્વમાત મરવૈ ા મભ્ શ્રી   ૨.૫ વષવ 
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(૩) તશક્ષણસતિતિ(મ દ્દિ-૨.૫વષષ) 

ક્રિ સતિતિિથાસભ્યશ્રીન ુંનાિ હોદ્દો મ દિ 

૧ કુ. શ્વનીાબેન રાઠોડ ચેરનેનશ્રી   ૨.૫ વષવ 
૨ શ્રી   પ્રીાપભા  બી   નોરી મભ્ શ્રી   ૨.૫ વષવ 
૩ શ્રી   શ્વનનવીાબેન ે .  અની   મભ્ શ્રી   ૨.૫ વષવ 
૪ શ્રી   પ્રતલાદશ્વમાત બી  . ગોિતલ મભ્ શ્રી   ૨.૫ વષવ 

૫ શ્રી   શાાંતબુેન બી  . મવાણી   મભ્ શ્રી   ૨.૫ વષવ 

૬ શ્રી   સરુલ્ીશ્વમાત એન. ગોિતલ મભ્ શ્રી   ૨.૫ વષવ 
 

(૪) સાિાજીકસતિતિ(મ દ્દિ-૨.૫વષષ) 

ક્રિ સતિતિિથાસભ્યશ્રીન ુંનાિ હોદ્દો મ દિ 

૧ શ્રી   ભાણલ્ભા  બી  . મોમા ચેરનેનશ્રી   ૨.૫ વષવ 

૨ શ્રી   િ ાબેન વી  . નારૂ. મભ્ શ્રી   ૨.૫ વષવ 
૩ શ્રી   શૈલેષકુનાર લ્. પઅેલ મભ્ શ્રી   ૨.૫ વષવ 

 

(૫) જાહરેઆરોગ્યસતિતિ(મ દ્દિ-૨.૫વષષ) 

ક્રિ સતિતિિથાસભ્યશ્રીન ુંનાિ હોદ્દો મ દિ 
૧ શ્રી   ભાં ભુા  પરશોત્તનભા  ચૌતાણ ચેરનેન ૨.૫ વષવ 
૨ શ્રી   રનેશભા  ભગવાનભા  કાકલોીરા મભ્   ૨.૫ વષવ 
૩ શ્રી   નતશેભા  પોપઅભા  કાકડી ા મભ્   ૨.૫ વષવ 
૪ શ્રી   ગોશ્વવાદભા  વી  ઠ્ઠલભા  નોરડી ા મભ્   ૨.૫ વષવ 
૫ શ્રી   શાતભુા  ભી  નલ્ભા  મવાણી   મભ્   ૨.૫ વષવ 

 

(૬) જાહરેબાુંઘકાિસતિતિ(મ દ્દિ-૨.૫વષષ) 

ક્રિ સતિતિિથાસભ્યશ્રીન ુંનાિ હોદ્દો મ દિ 
૧ શ્રી   પ્રતલાદશ્વમાત બતાદુરશ્વમાત ગોિતલ ચેરનેન ૨.૫ વષવ 
૨ શ્રી   લી  લી  બેન કુરલ્ભા  વાઘેલા મભ્   ૨.૫ વષવ 
૩ શ્રી   િતરાબેન રાઘવલ્ભા  અવૈ ા મભ્   ૨.૫ વષવ 
૪ શ્રી   વી  જુબેન ભરીભા  કાંઅારી ા મભ્   ૨.૫ વષવ 
૫ શ્રી    લાબા રાજેરશ્વમાત મરવૈ ા મભ્   ૨.૫ વષવ 
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(૭) ૨૦મ દાઅિલીકરણસતિતિ(મ દ્દિ-૨.૫વષષ) 

ક્રિ સતિતિિથાસભ્યશ્રીન ુંનાિ હોદ્દો મ દિ 

૧ શ્રી   રનેશભા  ભગવાનભા  કાકલોીર ચેરનેન ૨.૫ વષવ 

૨ શ્રી   શ્વનનવીાબેન  શ્ર્વરભા   અની   મભ્  ૨.૫ વષવ 

૩ શ્રી   પ્રતલાદશ્વમાત બતાદુરશ્વમાત ગોિતલ મભ્   ૨.૫ વષવ 

૪ શ્રી   શાતબુેન ભી  નલ્ભા  મવાણી   મભ્   ૨.૫ વષવ 

૫ શ્રી   સરુલ્ીશ્વમાત નતાવી  રશ્વમાત ગોિતલ મભ્   ૨.૫ વષવ 

 

(૮) ઉત્પાદનસહકારઅનેતસિંચાઇસતિતિ(મ દ્દિ-એકવષષ) 

ક્રિ સતિતિિથાસભ્યશ્રીન ુંનાિ હોદ્દો મ દિ 

૧ શ્રી    અગાભા  ઉકાભા  બારૈ ા ચેરનેન એક વષવ 

૨ શ્રી   તષાવબા સરેુરશ્વમાત ગોિતલ મભ્  એક વષવ 

૩ શ્રી   ભાણલ્ભા  લ્વાભા મોમા મભ્   એક વષવ 

૪ શ્રી   કલ્પનાબા અશ્વનીકુનાર ગોિતલ મભ્   એક વષવ 

૫ શ્રી    અતીબેન બાબાભા  ભાદરકા મભ્   એક વષવ 

 

(૯) િહહલાઅનેબાળતવકાસઅનેય વાપ્રવતૃિસતિતિ(મ દ્દિ-એકવષષ) 

ક્રિ સતિતિિથાસભ્યશ્રીન ુંનાિ હોદ્દો મ દિ 

૧ શ્રી   તીરાબેન રાેવલ્ભા  બારૈ ા ચેરનેન એક વષવ 

૨ શ્રી   લી  લી  બેન કુરલ્ભા  વાઘેલા મભ્   એક વષવ 

૩ શ્રી   ની  ીાબેન બાબભુા  રાઠોડ મભ્   એક વષવ 

૪ શ્રી   ગી  ીાબેન પરેશભા  ખેની   મભ્   એક વષવ 
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પ્રકરણ :- ૪ 

:િહકેિશાખા: 
 

શાખાનોપરીચયીઃ- 

 જિલ્ લા પાંચા ી ભાવનગર તરીગવી નતકેન શાખાનો તતે ુ લ્.મી  .એમ.ેર. શ્વનચે ેવીી   વતીવઅી ીનાન 

પ્રશાશનનાાં મક્રી  કાનગી  રી થા  ીે રીીે વતીવઅ કરવાનાાં ેવે છે. જિલ્ લા પાંચા ી ભાવનગરના વતીવઅી વડા જિલ્ લા 

શ્વવકામ અશ્વેકારીશ્રી  ના શ્વન ાંરણ  તઠેી શ્વવશ્વવે શાખાઓ પૈકી નતકેન શાખા કા ાવશ્વ વી છે. જેના શાખા  ક્ ના બ જિલ્ લા 

શ્વવકામ અશ્વેકારીશ્રી   (નતકેન), જેનના તાથ ની  ચે ચી  અની  શશ્રી   (િ.દ.) છે. ીથા ીેઓના શ્વનચે ના બ ચી  અની  શશ્રી   

(નતકેન), ના બ ચી  અની  શશ્રી   (નોંેણી  ), ના બ ચી  અની  શ (ી.ક.ન.), શ્વમશ્વન ર કલાકવશ્રી  ઓ ીથા જુશ્વન ર કલાકવશ્રી  ઓ 

ફરિ બ અવે છે. નતકેન શાખાં ુાં વતીવઅી નાીખ ુશ્વનચ ેમિુબ છે. 

 

કચેરી :- નતકેન શાખા, જિલ્ લા પાંચા ી ભાવનગર. 
કચરીનાવડા :- ના બ જિલ્ લા શ્વવકામ અશ્વેકારીશ્રી  ,(નતકેન) (વગવ-૧) 
સરનામ  :- જિલ્ લા પાંચા ી કચેરી નોીી  બાગ પામે, ભાવનગર. 
ટેલીફોનનુંબર  :- (કચેરી) – ૦૨૭૮-૨૪૨૮૮૬૪   

(રતઠેાણ) –  

ફેકમ - ૦૨૭૮-૨૪૨૮૮૬૪   

  

શાખાનેલગિકાિગીરીનોઅહવેાલીઃ- 

 ના બ જિલ્ લા શ્વવકામ અશ્વેકારીશ્રી  , (નતકેન) તસ્ ીક િનરલ નતકેન, ીલાઅી કન નાંરી   નતકેન, રલ્સ્ રીશાખાઓ 

ેવેલી   છે. જેનાાં નતકેન ને લગીા શ્વવશ્વવે વગવ-૩,૪ ના વતીવઅી માંવગોની   શ્વનનણકુો, બદલી  , બઢીી  , શ્વશક્ા, ર અઓ, 

ઉચ્ ચીર પગાર ેોરણ, ચા્જ  એલાઉ મ, પે શન કેમ, ભાષાિક /ખાીાિક  પરીક્ા, ીાલી  ન શ્વવગેરેની   ીેનિ વગવ-૧,૨ ના 

અશ્વેકારીશ્રી  ઓના નતકેન ને લગીી   કાનગી  રી, શાખાના પગાર ક્ષબલો, ઇ અફા ની   કાનગી  રી/વતીવઅ ને લગીી    અતરે 

ર અઓ, કાનના કલાકો, માના   વતીવઅ શ્વવભાગ ીથા પાંચા ી ગ્રાન ગતૃ શ્વનનાવણ અને ગ્રાન શ્વવકામ શ્વવભાગ અને 

શ્વવકામ કશ્વનશ્ નરશ્રી   ની   કચરેી દ્વારા નીીી   વતીવઅી સચુનાઓની   અનલવારી, સ્ પી  પા ીથા પાંચા ીી   રાિ અને ગ્રાન 

શ્વવકામ ભવન દ્વારા અશ્વેકારીશ્રી  ઓ/કનવચારીશ્રી  ઓ ની   ીાલી  ન /પાંમદગી   મશ્વનીી   દ્વારા ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ના પગાર ેોરણ 

વાીી શ્વવશ્વવે મી  ેી   ભરીી  ની    અતરેાીો પ્રશ્વમ ે  કરવી   ીથા ીે શ્વમવા ના માંવગોની   ભરીી  - બઢીી   ની   બોડવનાાં દરખાસ્ ીો 

કરાવવાની  , ભાષાિક , ખાીાિક  પરીક્ાઓ લેવડાવવાની   શ્વવગેરે કાનગી  રી/રલ્સ્ રી શ્વવષ ક અપાલ નોંેણી  , 

ફાીવણી  ,ડીસ્ પેચ લગીી   શ્વવશ્વવે કાનગી  રીઓ તાથ ેરવાનાાં ેવે છે. 
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િહકેિનેલગિિાહહિી 

 ીા.૩૧/૦૩/૨૦૧૭ ના રોિની   શ્વસ્ થીી   પ્રનાણે જિલ્ લા પાંચા ીના કા ની   ીથા તાંગાની   કનવચારીઓની   કુલ  

ક્રન શ્વવગી નાંજુર િગ્  ા ભરા ેલ િગ્  ા ખાલી   િગ્  ા 

૧ વગવ- ૧ ૧૫ ૦૮ ૦૭ 

૨ વગવ- ૨ ૧૮૩ ૯૪ ૮૯ 

૩ વગવ- ૩ ૧૧૦૧૦ ૯૦૧૫ ૧૯૯૫ 

૪ વગવ- ૪ ૪૬૩ ૧૭૩ ૨૯૦ 

કુલ ૧૧૬૭૧ ૯૨૯૦ ૨૩૮૧ 

 

શાખાદ્વારાવષષદરમ્યાનથયેલનતવનતસતધસનીતવગિીઃ-(ઉચ્ચિરપગારસોરણયોિના) 

ક્રન શ્વવગી 
વષવ ૧૬-૧૭ નાાં રજુ 

થ ેલ દરખાસ્ ી 

નાંજુર થ ેલ દરખાસ્ ી 

૧ અેબલ નાં.૨ તઠેીના ીનાન માંવગો ૧૧ ૧૧ 

૨ અેબલ નાં.૪ તઠેીના ીનાન માંવગો  ૦૦ ૦૦ 

૩ ીલાઅી કન નાંરી   ૧૫ ૧૫ 

૪ અ   શાખા તસ્ ીકના ીનાન માંવગો ૦૦ ૦૦ 

 કુલ ૨૬ ૨૬ 

 

 

ખાીાકી  ીપામ ના કેમોનો શ્વનકાલ -  ૧૦ 
પ્રાથશ્વનક ીપામ ના કેમોનો શ્વનકાલ  -  ૧૨ 
 

 

 



- 12 - 
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પ્રકરણ :- ૫ 
--:િહસે  લશાખા:-- 

 
 

 

શાખાનોપરીચય:- 

  જિલ્લા પાંચા ી ભાવનગર તરીગવી નતસેલુ શાખાનો તતે ુ લ્.મી  .એમ.ેર. ની  ચે ેવીી   વતીવઅી 

ીનાન પ્રશામનનાાં મિક્ર  કાનગી  રી થા  ીે રીીે વતીવઅ કરવાનાાં ેવે છે. જિલ્લા પાંચા ી ભાવનગરના વતીવઅી વડા 

જિલ્લા શ્વવકામ અશ્વેકારીશ્રી  ના શ્વન ાંરણ તઠેી શ્વવશ્વવે શાખાઓ પૈકી નતસેલુ શાખા કા ાવન્વી છે. જેના શાખા ક્ ના બ 

જિલ્લા શ્વવકામ અશ્વેકારીશ્રી   (નતસેલુ), જેનના તાથ ની  ચે ના બ ક્ષચઅની  શશ્રી   (નતસેલુ) ીથા જુની   ર ક્લાકવશ્રી  ઓ ફરિ 

બ અવે છે. નતસેલુ શાખાં  ુવતીવઅી નાીખ ુની  ચ ેમિુબ છે. 

કચેરી      :- નતસેલુ શાખા ,જિલ્લા પાંચા ી ભાવનગર. 
કચેરીના વડા     :- ના બ જિલ્લા શ્વવકામ અશ્વેકારીશ્રી   (નતસેલુ) 

(વગવ-૧) 
મરનામ ુ     :- જિલ્લા પાંચા ી કચેરી , નોીી  બાગ પામ ે, 

ભાવનગર. 
અેલી  ફોન નાંબર     :- ૦૨૭૮-૨૪૨૮૮૬૪ 

 
 

 શાખાનેલગિકાિગીરીનોઅહવેાલ:- 
 

   નતસેલુ શાખા દ્વારા નતસેલુી   કાનગી  રી જેવી   કે, વસલુાી નોની  અરીંગ , ક્ષબન ખેીી   નાંજુરી , દબાણ , 

અછી , િડઝાસ્અર જેવી   નતસેલુ ને લગી કાનગી  રી કરવાનાાં ેવે છે. િની  ન નતસેલુ કા દાની   કલન ૬૫,૬૬,૬૭ 

અવ ે ક્ષબન ખીેી   નાંજુરી , શરીભાંગ , વગર નાંજુરીએ થ ેલ બાાેં કાન શ્વવરુેની   કાનગી  રી અછી , કુદરીી   ેફી , 

અશ્વીવૃઅી , નકાન - ઝુપડા-કેશડોલ્મ મતા  , મ્રતુ્ય ુમતા  , લાગ ુિની  ન ેપવી   , બેઠાદરે િની  ન ેપવી   , દબાણ દુર 

કરવા તરગે નોની  અરીંગ         કરવ ુ , જિલ્લા પાંચા ી/ગ્રાન પાંચા ીો નારફી કર-ઉપકરની   વસલુાી અગેં  ુ

નોની  અરીંગ  ીથા  અ  ખાીાની   વસલુાીની   કાનગી  રી તાથ ેરવાનાાં ેવે છે. વધનુાાં  અતરે નાતીીી   અશ્વેકારી અને 

ીાલકુા શ્વવકામ અશ્વેકારીશ્રી  ઓ શ્વવરુેની   પ્રથન અપી  લની   સનુાવણી  ની   કાનગી  રી ના બ જિલ્લા શ્વવકામ 

અશ્વેકારીશ્રી  (નતસેલુ) દ્વારા તાથ ેરવાનાાં ેવે છે.  
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િહસે લશાખાનાુંિહકેિનેલગિીિાહીિી:- 

(વષષ૨૦૧૬-૧૭નીસ્સ્થિીએ) 

ક્રન શ્વવગી માંવગવ નાંજુર થ ેલ 

િગ્ ા 

તાલ પરુા ેલ 

િગ્ ા 

ખાલી   િગ્ ા 

 

૧ ના બ જિલ્લા શ્વવકામ 

અશ્વેકારી(નતસેલુ)      

વગવ-૧  ૧ ૧ ૦ 

૨ ચી  અની  શ(િ.દ.) વગવ-૨ ૧ ૦ ૧ 

૩ મવે ર વગવ-૩ ૧ ૦ ૧ 

૪ ના બ ચી  અની  શ વગવ-૩ ૧ ૧ ૦ 

૫ જુની   ર ક્લાકવ  વગવ-૩ ૬ ૩ ૩ 

૬ પટ્ટાવાીા વગવ-૪ ૨ ૨ ૦ 

 

બબનખેિીપરવાનગી:- 
 

િની  ન નતસેલુ કા દાની   કલન  ૬૫(૧) અવ ે નતસેલુ વષવ ૨૦૧૬-૧૭નાાં ક્ષબનખેીી   પરવાનગી   નાઅે થ ેલ 

અરલ્ઓનો ની  ચે મિુબ શ્વનણવ  કરવાનાાં ેવેલ છે. 
 

ક્રન 

વષવની   
શરુેીનાાં 
બાકી અરલ્  

વષવ દરમ્ ાન 
નીેલ 
અરલ્ઓ  

કુલ 
અરલ્ઓ  

વષવ દરમ્ ાન શ્વનકાલ કરેલ 
અરલ્ઓની   માંખ્ ા  

વષવ ના તરીે 
બાકી 

અરલ્ઓ  

નાંજુર  ના નાંજુર  

૧ ૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૨ ૪૪ ૨૦૫ ૨૪૯ ૬૭ ૧૫૦ ૩૨ 
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       સનેવષષ૨૦૧૬-૧૭િહસે  લશાખાદ્વારાવષષદરમ્યાનથયેલનતવનતસધ્ધસઓનીતવગિ 1 

 2 

        એકુંદરવસ લાિ૨૦૧૬-૧૭નીસ્સ્થિીએ 3 

 4 

          

(રકન રૂ. લાખના)  

ક્રન  
વસલુાી નો 
પ્રકાર  

વષવની   
શરુેીનાાં 
જુની   બાકી 
વસલુાી  

(૧૬-૧૭)ચાલ ુનતસેલુી   
વષવં  ુનવ ુનાાંગણ ુ 

કુલ 
નાાંગણાની   
રકન  

કરેલ વસલુાી  

વસલુાી 
કરવા પાર 
બાકી રકન  

બાકી વસલુાીની   ન્સ્થીી    

ગી નામ 
સુે ી  ં  ુ
નવ ુ
નાાંગણ ુ 

ચાલ ુ
નામના 
ઉનેરા ેલ ુ
નવ ુ

નાાંગણ ુ 

  

ગી નામ 
સુે ી  ની   
વસલુાી  

ગી 
નામના 
કરેલ 

વસલુાી  

ચાલ ુ
નામના 
કરેલ 
વસલુાી  

કુલ 
વસલુાી  

એક વષવ 
ઉપરની   
બાકી 
વસલુાી  

બે  વષવ 
ઉપરની   
બાકી 
વસલુાી  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ 

૧ િની  ન નતસેલુ  ૫૭૩.૭૬ ૨૭૫.૩૯ ૦.૦૦ ૮૪૯.૧૫ ૦.૦૦ ૧૧.૮૯ ૧૭.૧ ૧૭.૧ ૮૩૨.૦૫ ૩૪.૦૧ ૭૯૮.૦૪ 

૨ શ્વશક્ણ ઉપકર  ૧૬૫.૬૨ ૮૦.૯૪ ૦.૦૦ ૨૬૪.૫૬ ૦.૦૦ ૨.૭૩ ૫.૬૯ ૫.૬૯ ૨૪૦.૮૭ -૦.૫૩ ૨૪૧.૪ 

૩ જિ.પાં.ઉપકર  ૮૬૬.૧ ૩૫૩.૩૮ ૦.૦૦ ૧૨૧૯.૪૮ ૦.૦૦ ૧૨.૨૦ ૨૨.૧૪ ૨૨.૧૪ ૧૧૯૭.૩૪ ૫૨.૨ ૧૧૪૫.૧૪ 

૪ નાની   શ્વમાચાઇ  ૩.૦૫ ૦ ૦.૦૦ ૩.૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩.૦૫ ૦.૦૦ ૩.૦૫ 

૫ ીગાવી    ૧૩૬.૦૦ ૬.૮૪ ૦.૦૦ ૧૪૨.૮૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૪૨.૮૪ ૦.૦૦ ૧૪૨.૮૪ 

કુલ  ૧૭૪૪.૭૩ ૭૧૬.૫૫ ૦.૦૦ ૨૪૬૧.૦૮ ૦.૦૦ ૨૬.૮૨ ૪૪.૯૩ ૪૪.૯૩ ૨૪૧૬.૧૫ ૮૫.૬૮ ૨૩૩૦.૪૭ 

 5 

 6 



- 17 - 
 

 7 

 8 

 9 

અતસકારી/કિષચારીઓનીિાહહિીપ સ્સ્િકા 10 

                     11 

 12 

અ.નાં. કનવચારીં  ુનાન  તોદ્દો  પગાર ેોરણ  નામી  ક કુલ વેીન ઘરં  ુમરનામ ુ 

૧ શ્રી   એ.મી  .પઅણી   
ના.જિ.શ્વવ.અશ્વેશ્રી   નતસેલુ 

જિ.પાં.ભાવનગર. 
૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ ૫૦,૦૦૦/- મરકારી વમાતી, ભાવનગર. 

૨ શ્રી   અી.એલ.ગોતીલ  ના.ક્ષચઅની  શશ્રી    ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ ૩૫,૫૯૬/- શ્વવઠ્ઠલવાડી,ભાવનગર  

૩ શ્રી   કે.ેર.પઅેલ  મી  .ક્લાકવ   ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ ૨૧,૧૨૦/- કણબી  વાડ,ભાવનગર  

૪ શ્રી   જે.ેર. અની   મી  .ક્લાકવ   ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ ૩૦,૪૦૦/- કાીી ાક્ષબડ,ભાવનગર  

૫ શ્રી   પી  .બી  . િોષી    જુ,ક્લાકવ   ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ ૧૮,૧૪૦/- ગા રી  નગર , ભાવનગર  

૬ શ્રી   એ.ડી નોરી જુ,ક્લાકવ   ૭૮૦૦ િફક્મ  ૭,૮૦૦/- કાીી ાક્ષબડ,ભાવનગર  

૭ શ્રી  નીી   અી.એચ.નતીેા  એલ.ેર.ીકન ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ ૧૮,૯૨૦/- િતલ ડ્રાઇવ,ભાવનગર  

૮ શ્રી   અાઇપી  સ્અ  ............... ............... ખાલી   િગ્ ા  

૯ શ્રી   પી  .એન.રાજ્ ગરુુ પટ્ટાવાીા ૪૪૪૦-૭૪૪૦ ૧૯,૧૭૪/- શ્વવઠ્ઠલવાડી પામ,ે ભાવનગર 

૧૦ શ્રી   કે.બી  .ચૌતાણ  પટ્ટાવાીા ૪૪૪૦-૭૪૪૦ ૧૯,૧૭૪/- કાળુભા રોડ , ભાવનગર  

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 
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વ્ય્વસ્થા ીાંરં ુાં નાીખુાં 

ના બ જિલ્લા શ્વવકામ અશ્વેકારીશ્રી   (નતસેલુ) 

જિ.પાં.ભાવનગર 

 

 

ના બ ક્ષચઅની  શશ્રી   (નતસેલુ) 

 

 

  

 

 

 

 

 

   જુની  .ક્લાકવ       જુની  .ક્લાકવ     જુની  .ક્લાકવ    જુની  .ક્લાકવ      જુની  .ક્લાકવ      જુની  .ક્લાકવ    અાઇપી  સ્અ    પટ્ટાવાીા   પટ્ટાવાીા  

        અે.૧    અે.૨          અે.૩          અે.૪       એ.ડી.એન.        રેકડવ       
 

 

 

 

શાખાં ુાં નાન નતસેલુ શાખા 

શાખાં ુાં મરનામ ુ નતસેલુ શાખા, જિલ્ લા પાંચા ી કચેરી, ભાવનગર 

મખુ્   માંપકવ અશ્વેકારી શ્રી   એચ.એલ.િોષી   (GAS)  ના બ જિલ્ લા શ્વવકામ અશ્વેકારી 

ફોન નાંબર  ૦૨૭૮  ૨૪૨૮૮૬૪, ૦૨૭૮ ૨૪૩૦૨૯૫ 

ફેકમ નાંબર ૦૨૭૮ ૨૪૨૮૮૬૪, ૦૨૭૮ ૨૪૩૦૨૯૫ 
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પ્રકરણ – ૬ 

-:: શ્વવકામ શાખા ::- 

          જિલ્લા પાંચા ી ભાવનગરના કા વક્રે તઠેી શ્વવકામ શાખા કા વરી છે. જેના ના બ જિલ્લા શ્વવકામ 

અશ્વેકારીશ્રી   ીરીકે શ્રી   મી  . મી  .પઅેલ કરિ બ અવે છે. 

                 દરેક નાનવી  ની   લ્વન િરૂરી ાી નાઅે પોીાં ુાં ેગવ ુ ઘર તોવુાં ખબુ િરૂરી છે. ભારી મરકારશ્રી   

વારા ગરીબી   રેખા ની  ચ ેલ્વીા કુટુાંબો ીેનિ િની  ન શ્વવતોણા ખેી નજુરોને નકાન બાાેં વા નાઅે મતા  ેપવાની   

 ોિનાઓ અનલનાાં મકૂી છે.જેને લી  ેે કોઇપણ નાનવી   ઘર શ્વવતોણા રતી ન  અ . જિલ્લાના ેથીક અન ેમાનાલ્ક 

રીીે પછાી ગાનોના શ્વવકામના કાનો જેવા કે પી  વાના પાણી  ની   પાઇપલાઇન, પ્રા.શાીાની   કાંપાઉડ વોલ, પાંચા ી ઘર 

રીપેરીંગ ીથા ગ્રામ્  રસ્ીાઓ, વી  િીીકરણ વગેરે નાઅે િરૂરી અં દુાન ફાીવવાનાાં ેવતુાં તો  છે. જેના થકી ગાન 

શ્વવકામના પાંથે િઇ શકે છે. 

 

શાખાનીકાિગીરી:- 

 પાંચવઅી  ોિનાની   કાનગી  રી 
 ૧૩ના નાાંણાપાંચને લગી કાનગી  રી  
 ૧૪ના નાાંણાપાંચને લગી કાનગી  રી  
 મરદાર ેવામ  ોિના તરગેના મરકારશ્રી   ીરફથી   ફાીવેલ લક્ાાંક ીાલકુા 
 નફ્ી લોઅની   કાનગી  રી 
 નાીખાકી  સશુ્વવેાની   કાનગી  રી 
 પાંચા ી ઘરની   કાનગી  રી  
 ય ુગિુરાી પેઅનવ ૪ અકા છૂઅા છવા ા ેિદવામી   શ્વવકામ  ોિનાની   કાનગી  રી 
 માનાલ્ક અને શકૈ્ણી  ક પછાી વગવની    ોિનાની   કાનગી  રી 
 મી  .ડી.પી  -૩ ની   કાનગી  રી 
 સ્વભાંડોી મદસ્ શ્રી  ઓએ સચુવેલ કાનોની   નાંજુરી 
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 વષષ:૨૦૧૬-૧૭િાુંનાણાકીયિેિિભૌતિકતસધ્ધસ:- 

નાણાપુંચધવારાઅપાયેલગ્ાુંટહઠેળથયેલકાિગીરી(૧૩મ ુંનાણાપુંચ)વષષ:૨૦૧૬-૧૭ 

ક્રન જિલ્લાં ુાં નાન          નાણાકી (રૂ.લાખનાાં)               ભૌશ્વીક  

ફાીવેલ ગ્રાાંઅ શ્વમેી   અકાવારી લક્ષ ાાંક શ્વમેી   અકાવારી 

૧ ભાવનગર      ૪૧૪૨      -     -  વષવ દરમ્ ાન કુલ ખચવ  
 ૯૨૪.૦૨ લાખનો થ ેલ છે. 

 

 

 

     સરદારઆવાસયોિના,સરદારઆવાસ-૨િથામ ખ્યિુંરીશ્રીગહૃતનિાષણયોિનાવષષ:૨૦૧૬-૧૭ 

ક્રન જિલ્લાં ુાં નાન ફાીવેલ લક્ષ ાાંક પણૂવ કરેલ ેવામ અકાવારી  નાણાકી  શ્વમેી   

૧ ભાવનગર     

 

          નોંે – વષવ ૨૦૧૬-૧૭ નાઅે મરદાર ેવામનો કો  લક્ષ ાાંક ેવેલ નથી   પરાંત ુઅગાઉના વષોનાાં અધરુા 

ેવામોના કાનો પણૂવ કરવા નાઅે કા વવાતી કરેલ છે  જેના ૭૫% જેઅલી   શ્વમેી   પ્રાી કરેલ છે ીેનિ ે કાનો પણૂવ 

કરાવવા અરેથી   પણ પરૂીી   કાીલ્ લેવાના ેવે છે અને પ્રેાનનાંરી   ેવામ  ોિના નાઅે નફી લોઅ અને ગાનીી 

તરગેની   િરૂર િણા  ત્ ા ીે તરગેની   કાનગી  રી કરેલ છે   
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શાખાનાિહકેિનેલગિિાહહિી:- 

શાખાન ુંનાિ તવકાસશાખા 

શાખાન ુંસરનામ ું િોતિબાગરોડ,જિલ્લાપુંચાયિકચેરી,ભાવનગર 

મ ખ્યસુંપકષ અતસકારી નાયબજિલ્લાતવકાસઅતસકારીશ્રી 

ફોનનુંબર ૦૨૭૮-૨૪૩૩૮૬૮ 

ઇન્ટરકોિનુંબર ૧૩૦ 

ફેક્સનુંબર ૦૨૭૮-૨૪૩૦૨૯૫ 

 

 

અ.નું વહીવટી

અતસકારીન ુંનાિ 

હોદ્દો ફોન

નુંબર(કચેરી) 

ફેક્સનુંબર િોબાઇલનુંબર ઇ-િેઇલ 

૧ શ્રીસી.સી.પટેલ

સાહબે 

નાયબજિલ્લા

તવકાસઅતસકારી 

 

 

 

 

 

 

 

૦૨૭૮-

૨૪૩૩૮૬૮ 

 

 

 

 

 

 

 

૦૨૭૮-

૨૪૩૦૨૯૫ 

૭૫૬૭૦૧૭૩૯૦  

 

 

 

 

 

 

dyddodev

111@gma

il.com 

૨ શ્રીએસ.બી.જાડજેા નાયબચીટનીસ ૭૨૦૧૯૦૯૯૦૯ 

૩ શ્રીકે.આર.પટેલ નાયબચીટનીસ ૯૮૨૫૭૬૦૨૨૨ 

૪ ક સી.એ.ઠક્કર જ .ક્લાકષ  ૯૧૦૬૩૭૪૫૨૪ 

૫ શ્રીકે.એન.ગ ુંદીઘરા પટાવાળા ૯૯૨૪૨૪૬૩૮૪ 
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પ્રકરણ – ૭ 

-:: િતમાબી   શાખા ::- 
 

 શાખાનોપહરચય 

 

(૧) જિલ્ લા પાંચા ી ભાવનગર તઠેી િતમાબી   અશ્વેકારી વગવ-૧ ીથા આંીિરક ઓડીઅ અશ્વેકારી વગવ-૨ ની   

િગ્  ાઓ નાંજુર થ ેલ છે. 

(૨) િતમાબી   શાખા મનગ્ર જિલ્ લાની   નાણાાંકી  તરકુશની   કાનગી  રી ીથા માંકલનની   કાનગી  રી બ અવે છે. 

 

 શાખાનેલગિકાિગીરી 
 

(૧) જિલ્ લા પાંચા ીં ુાં બજેઅ ીૈ ાર કરવાં ુાં ીથા ીાલકુા પાંચા ીનાાં નાંજુર થ ેલ બજેઅ ીાલકુા પાંચા ી ીરફથી   

અવલોકન અથે નળ્ ે અવલોકન કરી બજેઅનાાં િરૂરી સુે ારા સચુવવાનાાં ેવે છે.  

(૨) િતમાબી   શાખા તઠેીની   જિલ્ લા પાંચા ીની   ીનાન શાખાના ક્ષબલોના ચકુવણા કરવા. 

રાિ  મરકાર ીથા કે ર મરકાર ીરફથી   નીીી   શ્વવશ્વવે  ોિનાઓની   ગ્રાાંઅ િના કરાવવી  , નેીવણુાં કરવુાં, 

ીેનિ જિલ્ લા પાંચા ીની   શ્વવશ્વવે શાખાઓ ઉપર નાણાાંકી  તરકુશ રાખવો. 

(૩) મરકારશ્રી  નાાંથી   નીીી   ગ્રા અ/અં દુાનોની   ફાીવણી   ીથા ીેના ય.ુઅી.મી  . નોકલવા માંકલનની   કાનગી  રી 

કરવાનાાં ેવે છે. 

(૪) જિલ્ લા શ્વવકામ અશ્વેકારીશ્રી   વીી   નાણાાં નેીવવા ીથા ચકુવણુાં કરવુાં ીે તરગેનાાં િતમાબો શ્વનભાવવા. 

(૫) ીાલકુા પાંચા ીના નાશ્વમક/વાશ્વષિક િતમાબો નળ્ ેથી   ીે િતમાબો જિલ્ લા પાંચા ી તઠેી માંકલન કરી જિલ્ લા 

પાંચા ીના િતમાબ માથ ેશ્વવકામ કશ્વનશ્રનરશ્રી  ની   કચેરીને નોકલવાનાાં ેવે છે. 

(૬) જિલ્ લા પાંચા ીનાાં િતમાબી   માંવગવનાાં કનવચારીઓની   ભરીી  , બદલી  , બઢીી   ીેનિ ીેં ુાં શ્વન ાંરણ માંભાીવુાં. 

(૭) પાંચા ીનાાં કનવચારીનાાં લ્.પી  .એફ.નાાં િતમાબો શ્વનભાવવા સ્ લી  પ ઇશ્ ય ુ કરવી  , પેશગી  , પાઅવ ફાઇનલ ીથા 

ફાઇનલ બી  લો ચકુવણા કરવા.  

(૮) પાંચા ી કનવચારીઓને નકાન, વાતન લોન, ીથા અનાિ પેશગી   પરુી પાડવી   ીથા ીે તરગેનાાં િતમાબો 

શ્વનભાવવા. 
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(૯) જિલ્ લા પાંચા ીનાાં િતમાબી   શાખાનાાં પે શન કેમો ીૈ ાર કરવા ીથા જિલ્ લાની   જુદી જુદી શાખાઓ અને ીાલકુા 

પાંચા ીોનાાં કનવચારીઓનાાં પે શન કેમોને િતમાબી   શાખા નારફી નાંજુરી નાઅે એલ.એફ.કચેરી/ડી.પી  .પી  . 

કચેરી, ગાાેં ી  નગર નોકલવા. 

 િહકેિનેલગિિાહહિી 
 

 િતમાબી   શાખા જિ.પાં.ભાવનગરં ુાં નતકેન 
 

ક્રન િગ્  ાં ુાં નાન નાંજુર િગ્  ા
  

૨૦૧૬-૧૭ નાાં ભરા ેલ િગ્  ા 

૧ િતમાબી   અશ્વેકારી વગવ – ૧  ૧ ૧ 

૨ શ્વવભાગી    િતમાબની  શ  ૨ ૧ 

૩ ના બ િતમાબની  શ  ૧ ૦ 

૪ ના બ ચી  અની  મ  ૧ ૧ 

૫ શ્વમશ્વન ર એકાઉ અ અ કલાકવ  ૬ ૧ 

૬ શ્વમશ્વન ર કલાકવ (વતીવઅ) ૨ ૨ 

૭ જુશ્વન ર કલાકવ  ૫ ૩ 

૮ પઅાવાીા  ૨ ૨ 

  કુલ ૨૦ ૧૧ 
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પ્રકરણ – ૮ 

-:: આંકડા શાખા ::- 

પાંચા ીી   રાિની   સ્ થાપના ગિુરાી રાિ નાાં થ  ત્  ારથી   જિલ્ લા પાંચા ીની   શ્વવશ્વવે પાંચા ી મેવા 

પ્રવશૃ્વીઓની   કાનગી  રી ીેની   શ્વવશ્વવે શાખાઓ દ્વારા તાથ ેરવાનાાં ેવલે છે. ેવી   પ્રવશૃ્વીઓની     અણકારી 

લોકોનાાં લાવી   પાંચા ીી   રાિના મોપાન મના જિલ્ લા પાંચા ીોની   મનગ્ર કાનગી  રીં ુાં એકરી  કરણ કરીને 

લોકોનાાં  અગશૃ્વી લાવવાની   નતત્ વની   કાનગી  રી આંકડા શાખા દ્વારા કરવાનાાં ેવે છે. 

ીાલકુા કક્ાએ આંકડાકી  કાનગી  રી ીાલકુાના આંકડા નદદની  શ દ્વારા કરવાનાાં ેવે છે.િ ારે ગ્રામ્   

કક્ાએ ે  કાનગી  રી ગાનના ીલાઅી કન નાંરી  શ્રી   નારફીે કરવાનાાં ેવેછે. ીાલકુા કક્ાએ આંકડા નદદની  શ 

કાનગી  રીથી   મીી વાકેફ રત ેીથા આંકડાકી  કાનગી  રીની   ગણુવીાનાાં ઉત્તરોત્તર સુે ારો લાવી   શકા  ીેનિ 

નાિતીી   એકરી  કરણ, માંકલન, પથૃ્ થકરણ, ચકામણી   શ્વવગેરેનાાં ઝડપ લાવી   શકા  ીે નાઅે ક્ષબન ીાલી  ન પાનલેા 

આંકડા નદદની  શને રાિ ના અથવશાસ્ ર શ્વન ાનકશ્રી  ની   કચેરી દ્વારા ીાલી  ન ેપવાના ેવે છે. 

 

(૧) જિલ્લાકડકડાકીય પરેખા:- 

શ્વન ાનકશ્રી  , અથવશાસ્ ર અને આંકડાશાસ્ ર, ગાાેં ી  નગરની   સચુના મિુબ મનગ્ર રાિ નાાં એકસરુીા 

િીવા  રત ે ીે નાઅે જિલ્ લાની   શ્વવશ્વવે નાિતીી   જેવી  કે શ્વવસ્ ીાર અને વમીી  , ભૌગોક્ષલક સ્ થાન, ેબોતવા, 

ખેીી  વાડી, પશુે ન, નત્ સ્  ોદ્યોગ, ખશ્વનિ, વી  િીી, લ્વનવી  નો, બેકીંગ, ભાવ, વાતનવ્ય  વતાર, માંદેશાવ્ય  વતાર, 

નાણાાંવ્ય  વસ્ થા, રોિગારી અને નાનવશિકી, શ્વશક્ણ અને માાંસ્ કૃશ્વીક બાબીો, િ ન-નરણ,  અતરે ેરોગ્   અન ે

ીબી  બી   મેવાઓ,ગનુા, પોલી  મ અને   ા વ્ય  વસ્ થા, મતકાર ે ોિન શ્વવગેરેને લગીી   ીાલકુા-જિલ્ લાની   

શ્વવશ્વવે કચેરીઓ પામેથી   નાિતીી  એકશ્વરી કરી ચકામણી    કરી જિલ્ લાની   આંકડાકી   રૂપરેખા દર વષવની   

પ્રકાશ્વશી કરવાનાાં ેવે  છે. અતવેાલના વષવ દરમ્  ાન ૨૦૧૬-૧૭ની   જિલ્ લા આંકડાકી  રૂપરેખા પ્રકાશ્વશી 

કરવાનાાં ેવેલ છે. 

(ર)જિલ્લાનીસાિાજિકઆતથિકસિીક્ષા:- 

અથવશાસ્ ર અને આંકડાશાસ્ ર કચેરી ગાાેં ી  નગરની   સચુના મિુબ દર વષવની   જિલ્ લાની   માનાજિક 

ેશ્વથિક મની  ક્ા ીૈ ાર કરવાનાાં ેવે  છે. અતવેાલના વષવ દરમ્  ાન  વષવ ૨૦૧૬-૧૭ની   જિલ્ લા માનાજિક 

ેશ્વથિક મની  ક્ા પ્રકાશ્વશી કરવાનાાં ેવેલ છે. 
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(3) વાતષિકવહીવટીઅહવેાલ:- 

જિલ્ લા પાંચા ીની   શ્વવશ્વવે શાખાઓ દ્વારા વષવ દરમ્  ાન તાથ ેરા ેલ શ્વવશ્વવે પ્રવશૃ્વીઓને માંકક્ષલી કરી 

કા ની   ેોરણ ે ીે નાિતીી   િીવા  રત ે ીે નાઅે શ્વવકામ કશ્વનશ્ નરશ્રી  ની   કચેરી, ગાાેં ી  નગરની   સચુનાથી   ે 

અતવેાલ પ્રકાશ્વશી કરવાનાાં ેવે છે. ે અતવેાલ જિલ્ લા પાંચા ીની   ીનાન શાખાને, જિલ્ લા પાંચા ીના 

પ્રમખુ, ઉપપ્રમખુ અને ચેરનેનશ્રી  ઓને ીેનિ રાિ  કક્ાએ અરેથી   નોકલી   ેપવાનાાં ેવે છે. અતવેાલના 

વષવ દરમ્  ાન ૨૦૧૬-૧૭નો વાશ્વષિક વતીવઅી અતવેાલ પ્રકાશ્વશી કરવાનાાં ેવેલ છે. (ેપ જે વાાંચી   રહ્યા છો.)  

(૪) ભાવએકતરકરણ:- 

અથવશાસ્ ર અન ે આંકડાશાસ્ ર કચેરી ગાાેં ી  નગર  દ્વારા, શ્વન ી થ ેલ લ્વન િરૂિર ાીની   ચી  િ-

વસ્ તઓુના ટકઅક ીથા િથ્ થાબાેં  ભાવો દરેક નામના પ્રથન અને રી   અ શકુ્રવારના  રોિ શ્વન ી થ ેલી   

દુકાનેથી   નેીવી   ચકામણી   ીથા  તલુના કરવાનાાં ેવે છે. ે તરગંે ુાં શ્વન ી રલ્સ્ અર પણ શ્વનભાવવાનાાં ેવ ે

છે. ે પ્રકારના ભાવો શ્વન ાનકશ્રી   અથવશાસ્ ર અને આંકડાશાસ્ ર ગિુરાી રાિ ,ગાાેં ી  નગરને   ને લથી  , 

ઓન લા ન ીેનિ અપાલ દ્વારા નોકલી   ેપવાનાાં ેવે  છે. 

(પ) પ્રાદેતશકકક્ષાએકડકડાઓનીજાળવણી:- 

પ્રાદેશ્વશક આંકાડાકી  નાિતીી  ના લાાંબાગાીાના શ્વવકામના કાનોની   પ્રિક્ર ા ીથા પ્રગશ્વીની   નાિતીી   લાાંબા 

મન  સુે ી   તાથ ઉપર ઉપલબ્ ે  રત ે ીે તતેથુી   પ્રાદેશ્વશક કક્ાના બેાિ આંકડાઓને શ્વન ી કરેલ રલ્સ્ અરનાાં 

શ્વન ાનકશ્રી   અથવશાસ્ ર અને આંકડાશાસ્ રની   કચેરી ગાાેં ી  નગરની   સચુના મિુબ શ્વનભાવવાનાાં ેવે છે. 

(૬) પાકકાપણીઅખિરાનાસ પરતવઝનનીકાિગીરી:- 
ખેીી  વાડી શ્વવભાગ ીરફથી   ઋતવુાર ખેીી  ના પાકોનાાં ઉત્ પાદનનાાં થીી   વેઘઅને   ાનનાાં રાખવા 

પાકવાર, ઋતવુાર પાકોની   કાપણી   ઉપર સપુરશ્વવઝનની   કાનગી  રી અરેની   શાખા દ્વારા કરવાનાાં ેવ ેછે. જે  ી ે

ીાલકુાના ગ્રાનમેવક  પાક કાપણી  ના અખીરાના પાકોની   કાપણી  ની   ીારીખ, મન  નકકી કરે છે. મદરવ ુ

ીારીખ, મન  પ્રનાણે સ્ થી ઉપર મન ાાંીરે સપુરશ્વવઝનની   કાનગી  રી કરવાનાાં ેવે  છે. 

 
(૭) કડકડાિદદનીશશ્રીઓનીબેઠક:- 

ીાલકુા  કક્ાએ ીાલકુા પાંચા ીોના આંકડા નદદની  શ દ્વારા આંકડાકી  કાનગી  રી કરવાનાાં ેવે છે. 

અરેની   શાખા દ્વારા દર નામે આંકડા નદદની  શશ્રી  ઓની   બેઠક રાખવાનાાં ેવે છે. જેના નવા કો  મવે નોિણી   

ેવેલ તો  ીો ીેં  ુ નાગવદશવન પરુૂ પાડવાનાાં ેવે છે. ીેનિ  મદુ્દત્તી   અતવેાલ, પડીર કાગીો, પડીર 

કાનગી  રી શ્વવગેરે બાબીો પરત્ વ ેચચાવ શ્વવચારણા મની  ક્ા કરવાનાાં ેવે છે. વષવ દરશ્વન ાન ેવી    કુલ ૦૭ 

બેઠકો  ોિવાનાાેં વેલ છે. 
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(૮) િાલ કાકડકડાિદદનીશદફિરિપાસણીીઃ- 

ીાલકુા કક્ાએ કાન કરીા આંકડા નદદની  શની   કાનગી  રી ઉપર મીી શ્વન ાંરણ  રાખી   શકા  ીે નાઅે  
શ્વન ી મન ાાંીરે ીાલકુા કક્ાના આંકડા નદદની  શોની   દફીર ીપામણી   કરવાનાાં ેવીી   તો  છે. અતવેાલ 
મન ગાીા દરમ્  ાન  આંકડા નદદની  શશ્રી  ઓના દફીર ીપામણી   કરવાનાાં ેવી   છે. 

 
(૯)વહીવટિાુંકોમ્્ય ટરાેઝેશન:- 

 -ગવનવ મદ્વારા વતીવઅી પ્રિક્ર ાનાાં ઝડપ લાવવા ીેનિ ગણુવીા સુે ારવા નાઅે રાિ  મરકાર દ્વારા 
મનગ્ર રાિ નાાં  -ગ્રાન ીનેિ   -મેવા કા વક્રન અનલનાાં મકુવાનાાં ેવેલ છે. ીનાન ીાલકુા પાંચા ીોન ે
  અરનેઅ કનેકશનથી   માાંકીી  લેવાનાાં ેવી   છે અને  -ને લ એડ્રમે ેરાવે છે. જિલ્ લા પાંચા ી ખાીેના 
મી  ેી   અેલી  ફોનની   મવલી ેરાવીા અશ્વેકારીઓની   કચેરીને    અરનેઅથી   માાંકીી લેવાનાાં ેવી   છે અન ે -
ને લ એડ્રમે ેરાવે છે. જિલ્ લા શ્વવકામ  અશ્વેકારીશ્રી  ની   કચેરીનાાં લ્એમવાન (GSWAN)ની   મેવાઓ ઉપલબ્ ે  
થ ેલ છે. જિલ્ લા પાંચા ી નારફીે રાિ  મરકાર માથે શક  ીેઅલો વ્ય  વતાર  -ને લથી   કરવાનાાં ેવી   
રત ો છે. ીનાન ીાલકુા પાંચા ીન ે શક  ીેઅલો વ્ય  વતાર  જિલ્ લા પાંચા ી માથે  -ને લથી   કરવા 
સચુનાઓ ેપવાનાાં ેવી   છે. જિલ્ લા પાંચા ી ભાવનગર ખાી ેની  ચેના મોફઅવેર ઉપર કાનગી  રી કરવાનાાં 
ેવી   રતી છે. 

જિલ્ લાની   આંકડાકી  રૂપરેખા, વાશ્વષિક વતીવઅી અતવેાલ, માનાજિક-ેશ્વથિક મની  ક્ા,બજેઅ વગેરે જેવી   
પશુ્વસ્ ીકાઓ કોમ્  યઅુમવ ઉપર ીૈ ાર કરવાનાાં ેવે છે. સ્ કેનીંગની   કાનગી  રી, ફેકમ નોકલવાની   કાનગી  રી જેવી   
કાનગી  રી પણ કોમ્  યઅુર ઉપર કરવાનાાં ેવી   રતી છે.  

(૧૦) ર0મ દ્દાઅિલીકરણઅનેસિીક્ષાસતિતિ:- 

વષવ દરશ્વન ાન ર0 મદુ્દા અનલી  કરણ અને મની  ક્ા મશ્વનશ્વીના મભ્   મક્ષચવ ીરીકે ઉકી મશ્વનશ્વીની   

બેઠકો  ોિવાનાાં ેવેલ છે.  અન ેર0 મદુ્દા અનલી  કરણના અન ેમની  ક્ા મશ્વનશ્વીનાાં થ ેલ શ્વવકામના કાનોની   

દર રણ નામ ેમની  ક્ા કરવાનાાં ેવ ે છે અન ે શ્વન ી મન ે લક્ષ  ાાંક મિુબ શ્વમશ્વઘ્ ે થા  ીે મિુબ કા વવાતી 

કરવાનાાં ેવે છે. 

(૧૧)  ેનપ ટસવવીઃ- 

ભારીના મવકે્ણના યગુનાાં ખેીી   અગત્  ં ુાં સ્ થાન ેરાવે છે. રાિ ના ખેીી   શ્વવષ ક આંકડા એકશ્વરી 

કરવા ીેનિ ીેની    અીવણી   ખબુ િ નતત્ વ ેરાવે છે. રાિ ની   ખેીી    શ્વવષ ક આંકડાની   નાિતીી   એકર 

કરવાનાાં ે એક અગત્  ં ુાં કદન છે. માંયકુી રા ર-માંઘની   ખોરાક અને ખીેી   માંસ્ થાીરફથી   તાથ ેરવાનાાં 

ેવીી   શ્વવશ્ વ ખેીી   શ્વવષ ક ગણનાના ભાગરૂપે  ગિુરાી રાિ નાાં  પણ ખેીી   શ્વવષ ક ગણના તાથ ેરવાનાાં 

ેવે છે.      
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(૧૨) પશ સનવસતિગણિરી:- 

કે રમરકાર  દ્વારા દર પાાંચ વષે રાિ નાાં પશુે ન વમશ્વી ગણીરી કરવાનાાં ેવે છે ીે  અ વ ે 

જિલ્ લાનાાં છેલ્ લી   પશુે ન વમશ્વી ગણીરી વષવ ૨૦૧૨ નાાં કરવાનાાં  ેવલે છે. 

(૧૩)ગ્ાિસવલિિોિણી(તવલેિપ્રોફાેલ):- 

ે ોિનના ં ીૂન અક્ષભગનનાાં િ ારે માંતકુ્ષલી ગ્રાન શ્વવકામ  યનુીન િરૂિર ાી શ્વવકેન્દ્રી ે ોિન ેદશવ 

ગ્રાન જેવા કા વક્રનદ્વારા ગ્રાન શ્વવકામ ઉપર ભાર મકુવાનાાં ેવ્ય  ો છે, ત્  ારે પ્રત્  ેક ગાનડાની   મીુમીૂ િરૂિર ાીો 

માંીોષા  ીે પ્રકારં ુાં ે ોિન કરવા જુદા જુદા  પ્રકારની   ગાનનાાં મેવાઓ ઉપલબ્ ે  તો  ીે મવલીોને ેેારે 

આંીરનાીખાકી  મીુમીુ પા ાની   િરૂિર ાીોથી   વાંક્ષચી ગાનોની   નાિતીી   ે ોિનની   પ્રિક્ર ાનાાં જુદીજુદી 

 ોિનાઓના ઘડીર નાઅે ખબુઉપ ોગી   અને અમરકારક પરુવાર થ  શકે.ે ોિનની   પ્રિક્ર ાનાાં જુદીજુદી 

 ોિનાઓના અનલી  કરણ અને પિરણાને ગાનનાાં ઉપલબ્ ે  મવલીોનાાં ફેરફાર થીા રત ેછે. ે રીીે મન ાાંીરે થીા 

ફેરફારને ઘ્  ાનનાાં લ  જુદી જુદી મવલીો તરગેની   અદ્યીન નાિતીી   ીૈ ાર કરી વડી કચેરીએ નોકલી   ેપવાનાાં 

ેવેલ છે. 

(૧૪) જિલ્લાઆવકનાદાદાિો:- 

જિલ્ લાની   ભૌગોક્ષલક તદનાાં વષવ દરમ્  ાન શ્વવશ્વવે ેશ્વથિક પ્રવશૃ્વીઓ દ્વારા ઉત્ પાિદી થીી   ચી  િવસ્ તઓુ 

અને મેવાઓના એક િ વખીની   ગણીરીનાાં લવેાના નાણાાંિક  મલૂ્  ને જિલ્ લાના ઘરગથ્ ુાં ઉત્ પાદનના તરદાિો 

ગણવાનાાં ેવે છે. 

ે ોિનના અક્ષભગનન ે ઘ્  ાને લ  ભારી મરકારના ે ોિન પાંચ દ્વારા  જિલ્ લા કક્ાએ જિલ્ લા 

ેવકના તરદાિો ીૈ ાર કરવાની    કાનગી  રી તાથ ેરેલ છે. ેન જિલ્ લા ેવકના તરદાિો જિલ્ લાનો ેશ્વથિક 

શ્વવકામ નાપવા નાઅેનો અગત્  નો નાપદાંડ છે. 

(૧૫) આતથિકગણિરી:- 

કે ર મરકાર દ્વારા દર પાાંચ વષે રાિ નાાં ેવેલ ેાેં ા રોિગારીની   ગણીરી કરવાનાાં ેવે છે. ી ે

અ વ ે જિલ્ લાનાાંમન ે૨૦૧૨ નાાં છેલ્ લી   ેશ્વથિક ગણીરી કરવાનાાં ેવેલ છે.   

 (૧૬) જિલ્લાનીવેબસાેટ:- 

 મરકારશ્રી  ની   સચુના મિુબ જિલ્ લા/ ીાલકુાની   વેબમા અ બનાવવાની    સચુના તીી  . ીે મિુબ 

જિલ્ લા/ ીાલકુાની   નાતીીી  ં ુાં માંકલન કરી વેબમા અ બનાવવાનાાં  ેવેલ છે. ીેને મન મર અપગ્રેડ કરવાનાાં 

ેવે છે. જિલ્ લા પાંચા ી ભાવનગરની   વેબમાઇઅં ુાં એડ્રમે www.bhavnagardp.gujarat.gov.in 

 

http://www.bhavnagardp.gujarat.gov.in/
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(૧૭) જિલ્લાઆયોિનિુંડળહઠેળનાકાિોન ું તનરીક્ષણ:-મરકારશ્રી  ની   સચુના મિુબ ે ોિન નાંડી તઠેીની   

ગ્રા અનાાંથી   જે સ્ થાશ્વનક શ્વવકામના કાનો કરવાનાાેં વે છે. ીેવા કાનોં ુાં સ્ થી શ્વનરીક્ણકરી ીેનો શ્વવશ્વન નન અતવેાલ 

મરકારશ્રી  ને નોકલવાનાાં ેવે છે.         

શાખાની   કાનગી  રી નાઅે આંકડા શાખાનાાં  ની  ચેની   શ્વવગીે નતકેન નાંજુર કરવાનાાં ેવેલ  છે. 

ક્રન શ્વવગી માંવગવ નાંજુર થ ેલ 

િગ્  ા 

તાલ પરુા ેલ 

િગ્  ા 

ખાલી   િગ્  ા 

૧ જિલ્ લા આંકડા અશ્વેકારી વગવ-૧ ૧ ૦ ૧ 

૨ માંશોેન અશ્વેકારી  વગવ-૨ ૧ ૧ ૦ 

૩ માંશોેન નદદની  શ વગવ–3 3 ૨ ૧ 

૪ આંકડા નદદની  શ વગવ-3 ૨ ૧ ૧ 

૫ જુની  . કલાકવ  વગવ–3 ૧ ૧ 0 

૬ પટૃાવાીા વગવ–૪ ૧ ૧ ૦ 

 કુલ  8 ૫ 3 

 

    (૧૮)હડસ્રીક્ટડટેાસેંટરઅનેઅધયિનકડકડાશાખા:- 

 જિલ્લાનાાં ેકડાિક ા નાીખાને અદ્યીન બનાવવા નાઅે કેંર પરૂસ્કૃી  ોિના GUJARAT STATESTRATAGIC 

STATISTICAL PLAN (GSSSP) તરીગવી જિલ્લા ીથા ીાલકુા કક્ાએ આંકડાિક ા મવાાંગી   રીીે સદૃુઠ્ઠ કરવા ીથા 

નાીખાિક ા સશુ્વવેા પરૂી પાડવી   ીથા આંકડાિક ા કાનગી  રીનાાં એકરૂપીા લાવવી   આંકડાિક ા કાનગી  રી કરીા મવેં ુાં 

કૌશલ્  વ વેન આંકડાિક ા નાિતશ્વી એકરી  કરણ તરગે  અગતૃ્તી   કેીવવી   શ્વવગેરે નાઅે ભશ્વવ ની   િરૂરી ાીોને પરીપણૂવ કરે 

ીે પ્રકારે ે ોિન થઇ શકે ીે નાઅે ભાવનગર જિલ્લા પાંચા ીનાાં કેંર મરકારનાાં રૂ. ૨૨.૧૫ લાખની   ગ્રાાંઅ ીથા 

ભાવનગર જિલ્લા પાંચા ીનાાં સ્વભાંડોીનાાંથી   રૂ. ૧૧.૦૦ નીી કુલ રૂ. ૩૩.૧૫ લાખનાાં ખચે િડસ્રીક્અ ડઅેા મેંઅર અને 

અ ીન આંકડા શાખાનાાં ભવનં ુાં નાન. જિલ્લા શ્વવકામ અશ્વેકારીશ્રી   ેયષુ ઓક, I.A.S.નાાં નાગવદશવન તઠેી શ્વનનાવણ 

કરવાનાાં ેવેલ છે.  

  િડસ્રીક્અ ડઅેા મેંઅર અને અ ીન આંકડા શાખાને જિલ્લા પાંચા ીનાાં પ્રમખુ શ્રી   માંિ શ્વમાત એ. મરવૈ ાનાાં 

વરદ તસ્ીે જિલ્લા આંકડા અશ્વેકારીશ્રી   બ્રી  જેશ કે. િોષી  ની   ઉપસ્થી  શ્વીનાાં ીા. ૧૧/૦૮/૨૦૧૬ ને ગરુૂવારનાાં રોિ ખલુ્લ ુ

મકુવાનાાેં વ્યય ુ   
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પ્રકરણ – ૯ 

સુંકબલિબાળતવકાસયોિનાભાવનગર 

ભાવનગર જિલ્ લાની   આંગણવાડીની   માંખ્  ાઃ- 
લ્લ્ લાના કુલ ૧૪ ઘઅકની    આંગણવાડીઃ-૧૮૯૩ 
નતાગનરપાક્ષલકા શ્વવસ્ ીારના-ર ઘઅકની   આંગણવાડીઃ-૩૧૪                                                    
૬ નગરપાક્ષલકા શ્વવસ્ ીારની   આંગણવાડીઃ-૨૩૪ 
ગ્રામ્   શ્વવસ્ ીારના ૧૨ ઘઅકની   આંગણવાડીઃ-૧૩૪૫ 
 
-ભાવનગરજીલ્લાનીઆઇ.સી.ડી.એસ.યોિનાનીિાહહિીીઃ- 

ક્રન તોદાં ુાં નાન નાંજુર િગ્  ા ભરા ેલ િગ્  ા ખાલી   િગ્  ા 

૧ મી  .ડી.પી  .ઓ. ૧૨ ૦૪ ૦૮ 

૨ મખુ્   મેશ્વવકા ૭૩ ૬૪ ૧૦ 

૩ આંગણવાડી કા વકર ૧૮૯૩ ૧૮૦૩ ૯૦ 

૪ આંગણવાડી ીેડાગર ૧૮૮૪ ૧૭૧૭ ૧૬૭ 

 
 ૫ વષવ પણુવ કરેલ મખુ્  મેશ્વવકાઓને પણુવપગારનાાં મનાવેશ કરવાનાાં ેવલે છે . 
 ૩ આંગણવાડી વકવરોને નાન -શ્વનયકુીી  થી   બઢીી   ેપવાનાાં ેવેલ છે .  

આઇ.સી.ડી.એસ.યોિનાનામ ખ્યહેુ  ઓીઃ- 
 
∙ ૦ થી   ૬ વષવની   વ જુથના બાીકોના સ્ વાસ્ થ  અને પોષણના સ્ ીરનાાં સુે ારો કરવો.  
        બાીકોનો  ોગ્   શારીિરક, નાનશ્વમક અને માનાજિક શ્વવકામ થા  ીેનો પા ો નાખવો. 
∙ મતુ્ યદુર, કુપોષપ, બી  નારી, દરનાાં ઘઅાડો કરવો.  
∙ પોષણ અને ેરોગ્   શ્વવષ ક  ોગ્   શ્વશક્ણ  વારા બાીકોના માના   ખારોગ્   પોષણ મબાેં ી       
        િરૂરી ાી શ્વવશે નાીાની   મનિણનાાં વેારો કરવો. 
∙ બાીકોના શ્વવકામના પ્રોત્ માતન નાઅે શ્વવશ્વવે મબાંશ્વેી શ્વવભાગો વચ્ ચ ેશ્વનીી  ઓં ુાં અમરકારક માંકલન   
        અને અનલી  કરણ 
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આઇ.સી.ડી.એસયોિનાનાલાભાથીઓ:- 
 

૦થી૬વષષનાબાળકો 
 

      ૦ થી   ૩ વષવના બાીકોને ને બાીભોગ ( યરુીશન પાઉડર) ેપવાનાાં ેવે છે. ૩ થી   ૬ વષવના બાીકોન ે
આંગણવાડી કે ર પર પરુક પોષણ ેપવાનાાં ેવે છે. આંગણવાડીનાાં ૩ વખી નાસ્ીો અન ેઅઠવાડી ાનાાં ૨ વખી 
ફી ેપવાનાાં ેવે છે અને પરુક પ્રાથશ્વનક શ્વશક્ણ પણ ેપવાનાાં ેવે છે.  

 
સગષભાિાિાઓ 
 
   મગવભા નાીાઓને દરનામે ઘઉં, ીેલ અને ચણાદાી ીથા નગદાી પરુક પોષણ ીેનિ ેરોગ્   પોષણ 
શ્વશક્ણ ેપવાનાાં ેવ ેછે.  
 

હકશોરીઓ 
 

     િકશોરી શિકી  ોિના તઠેી શાીાએ ન િીી   ૧૧ થી   ૧૪ વષવની   િકશોરીઓને આંગણવાડી કે રો  વારા 
પરુકપોષણ ેપવાનાાં ેવે છે અને ૧૫ થી   ૧૮ વષવની   ીનાન િકશોરીઓને આંગણવાડી કે રો  વારા પરુકપોષણ 
ેપવાનાાં ેવે છે માથે નાતતૃ્ વ, બાી ઉછેર, તરગી સ્ વચ્ છીા અને વ્ય  ાવમાશ્વ ક ક્નીાઓના શ્વવકામ લક્ી   ીાલી  નો 
ેપવાનાાં ેવે છે. મગભાવ ેારી  નાીાઓને શી  રો,સખુડી,ઉપના(પ્રી  ની  ક્)ેપવાનાાં ેવે છે. િકશોરીઓને પણ 
શી  રો,સખુડી,ઉપના (પ્રી  ની  ક્)ેપવાનાાં ેવે છે.ેરોગ્  અને પોષણ તરગંે ુાં શ્વશક્ણ ેપવાનાાં ેવે છે.  

 
ઘારીિાિાઓ 
 
    ઘારી  નાીાઓન ેદરનામે ઘઉં, ીેલ અને ચણાદાી ીથા નગદાી પરુક પોષણ ીેનિ ેરોગ્   પોષણ 
શ્વશક્ણ ેપવાનાાં ેવ ેછે.  
 
િાિાયશોદાગૌરવતનતસતવિાયોિનાીઃ- 
 
     ે  ોિના આંગણવાડી કા વકર/તલે્ પર નાઅેની   ભાવી   સરુક્ા  ોિના છે. ે  ોિનાનો અનલ ીા.૧-૪-
ર૦૦૯ થી   કરવાનાાં ેવ્ય  ો, ે  ોિના તઠેી પ્રશ્વી નામ રૂા.૧૦૦/- નો ફાીો શ્વપ્રશ્વન ન પેઅે ભરવાનો તો  છે 
જે પૈકી રૂા.પ૦/- રાિ  મરકાર ભોગવે છે અને રૂા.પ૦/- વી  ના પોલી  મી   ઘારક કા વકર/તલે્ પરે ચકુવવાં ુાં તો  
છે. જે િકસ્ માનાાં વી  ના ઘારક વ શ્વનવશૃ્વી પતલેા મતૃ્ ય ુપાને ીે માંિોગોના િના રકન પર ૮% વ્ય  ાિ ઉપરાાંી 
રૂા.પ૦૦૦૦/-ની   રકન નીવાપાર થા  છે.  
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િાિાયશોદાએવોડષ 
 
                  ગિુરાી મરકારે મને-ર૦૦૭થી   નાીા  શોદા પરુસ્ કાર ેપવાની    ોિના શરૂ કરી છે. 
કા વકર/ીેડાગરના મ નાન નાઅેની   ે  ોિના બનાવનાર ગિુરાી દેશં ુાં પ્રથન રાિ  છે. જેનાાં ની  ચ ેમિુબ 
પરુસ્ કાર ેપવાનાાં ેવે છે. 
 
૧. રાિ કક્ાએ મૌથી   શ્રે ઠ આંગણવાડી કા વકર બતનેને રૂા.પ૧૦૦૦/- ીથા ીેડાગરન ેરૂા.૩૧૦૦૦/-ં ુાં 
ઇનાન અપા  છે. 
ર. લ્લ્ લાકક્ાએ મૌથી   શ્રે ઠ આંગણવાડી કા વકર બતનેને રૂા.૩૧૦૦૦/- ીથા ીેડાગરન ેરૂા.ર૧૦૦૦/-ં ુાં 
રોકડ ઇનાન અપા  છે.  
૩. ીાલકુાકક્ાએ મૌથી   શે્ર ઠ આંગણવાડી કા વકર બતનેને રૂા.ર૧૦૦૦/- ીથા ીેડાગરને રૂા.૧૧૦૦૦/-ં ુાં 
રોકડ ઇનાન અપા  છે.  
 

ક પોતષિ-અતિક પોતષિબાળકોન ુંજીલ્લાસ્િરન ુંપરક 
 

       લ્લ્ લાનાાં કુપોષણની   ન્સ્થશ્વી (જુન- ર૦૧૭ તરશ્વીી) 

 

વિન કરેલ બાીકો નોનવલ બાીકો      કુપોશ્વષી     અશ્વી કુપોશ્વષી 

૧૫૮૨૯૫ ૧૪૯૦૪૫ ૭૬૭૮ ૧૫૭૨ 
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પ્રકરણ – ૧૦ 

-:: મનાિ કલ્  ાણ શાખા ::- 
 

માનાલ્ક   ા  અશ્વેકારીીા શ્વવભાગ ઘ્ વારા ગિુરાી રાિ નાાં વષવ-૨૦૧૬-૧૭ નાાં અં સુકુ્ષચી 
 અીી  ઓના ઉત્ કષવ શૈક્ક્ષણક,ેરોગ્   લક્ી    ોિનાઓ ીેનિ ીેનના રતઠેાણ નાઅે ડો.આંબેડકર ેવામ 

 ોિનાઓ ીેનિ અં સુકુ્ષચી  અીી  નાાં બાીકોને રતવેા ીથા િનવાની    મગવડ નીી રત ે ીે નાઅે ચાર 

છારાલ ોની   વી  ના મલુ્  ે મગવડ ેપવાનાાં ેવે છે.ે ીનાન  ોિનાઓની    અણકારી િરૂરી નાંદ અન ે

લક્ી  ી લાભાથીઓ સુે ી   પતોંચે ીેનો બતોીો પ્રચાર/પ્રમાર થા  ીે નાઅે વતીવઅી ીાંરં ુાં મરકાર દ્વારા 

નાીખુાં ગોઠવવાનાાં ેવેલ છે. 

સિાિકલ્યાણશાખાન ુંિહકેિ:-    

ક્રન માંવગવં ુાં નાન ૨૦૧૫-૨૦૧૬ 

નાંજુર થ ેલ િગ્  ા ભરા ેલ િગ્  ા 
૧ જિલ્ લા  મનાિ કલ્  ાણ અશ્વેકારી ૧ ૧ 

૨ જિલ્ લા મનાિ કલ્  ાણ શ્વનરીક્ક ૧ ૦ 

૩ આંકડા નદદની  શ ૧ ૦ 

૪ જુશ્વન ર કલાકવ  3 ર 

૫ પટૃાવાીા ર ૧ 

૬ ડ્રા વર ૧ ૦ 

કુલઃ- ૯ ૪ 

 

મનાિ કલ્  ાણ ખાીા ઘ્ વારા પછાી વગવના લોકો ખામ કરીને અં સુકુ્ષચી  અીી  નાાં મવાાંગી   ઉત્ કષવ 

નાઅે શ્વવશ્વવે  ોિનાઓનો અનલ કરવાનાાં ેવે છે.ે શાખા ઘ્ વારા પછાી વગવના શૈક્ક્ષણક,ેશ્વથિક ઉત્ કષવ 

ીથા ગતૃ શ્વનનાવણ અને ેરોગ્  ને લગીી   શ્વવશ્વવે  ોિનાઓનો અનલ કરવાનાાં ેવે છે. 

 
સને૨૦૧૬-૨૦૧૭દરમ્યાનિળેલગ્ાુંટિથાિેનીસાિેથયેલખચષનીતવગિોનીચેમ િબછે. 

(રકન રૂશ્વપ ા લાખનાાં)  

ક્રન શ્વવગી નીેલ ગ્રાાંઅ ખચવ શ્વમશ્વઘ્ ે  અકાનાાં 

૧ રરર૫અં .ુ અશ્વી ૩૯૧.૭૯ ૩૮૬.૦૬         ૯૮.૫૪ 
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યોિનાવારથયેલકાિગીરીનીતવગિોનીચેમ િબછે. 

(૧) શૈક્ષબણકયોિનાઓ– 

ે  ોિનાનાાં શ્વશ વશૃ્વી, ગણવેશ ીેનિ મા કલ  ોિનાઓનો મનાવેશ થા  છે. ે  ોિના 
દરમ્ ાન નીેલ ગ્રાઅ રૂશ્વપ ા ૨૮૩.૯૯ લાખ માન ે૨૭૯.૦૧ લાખનો ખચવ કરી ૨૪૧૦૭ શ્વવેાથીઓને 
ે  ોિનાનાાં ેવરી લેવાનાાં ેવલે છે. 

 

 (ર)ડો.કડબેડકરઆવાસયોિના:- 

ે  ોિનાનાાં રૂ/.૫૯ લાખની   ગ્રાઅ નીેલ અને ખચવ રૂ/.૫૮.૭૮ લાખનો ખચવ કરી અને કુલ ૧૨૨ 
લાભાથીઓન ેલાભ ેપવાનાાં ેવલે છે. 

 

(3) િફિિબીબીસહાય:- 

        નફી ીબી  બી   મતા   ોિનાનાાં વષ ે ૪ લાખની   ગ્રાઅ માન ે ૨.૫૫ લાખનો ખચવ કરીઅને કુલ ૬૧ 
લાભાથીઓન ેલાભ ેપવાનાાં ેવલે છે. 

 

(૪) ક ુંવરબાેન ુંિાિે :- 

ે  ોિનાનાાં અં સુકુ્ષચી  અીી  ઓના વ્ય  િકીના લગ્ન પ્રમાંગે મતા  ેપવાની    ોિનાછે.ે 

 ોિનાનાાં નીેલ ગ્રાાંઅ રૂા.૨૪ લાખની   માન ેરૂા. ૨૪ લાખનો ખચવ કરેલ અને ૪૦ ક  ાઓને લાભ 

ેપેલ છે. 

(૫) ગ્ાુંટેનએેડછારાલયઅન દાનસહાય:- 

 મદર  ોિના તઠેી વષવ દરમ્ ાન નીેલ ગ્રાઅ ૨૩.૬૨ લાખની   માન ે૨૩.૪૫ લાખનો ખચવ કરી ૪    
  માંસ્થાને ેવરી લેવાનાાં ેવેલ છે. 
  

(૬) અન જાિીનાપ્રિાણપરો:- 

        અં સુકુ્ષચી  અશ્વીના શ્વવદ્યાથીઓ ીરફથી   મી  ેી   નાાંગણી  થી   રજુ થ ેલ દરખાસ્ ી મિુબ ૨૩ 

શ્વવદ્યાથીઓનેીથા મી  ેી   નાાંગણી  થી   અરિદારોને શ્વવશ્વવે  ોિનાકી  લાભો મરીીાથી   પ્રા ી કરી 

શકે ીે તતેથુી    અીી  ના પ્રનાણપરો  સ્ ય ુકરવાનાાં ેવલે છે. 
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પ્રકરણ–૧૧ 

-:: પશપુાલનશાખા ::- 

 પશ પાલનશાખાન ુંિહકેિ: 

જિલ્લાપુંચાયિહઠેળપશ પાલનશાખિાુંિહકેિનીિુંજ ર, ભરાયેલી, ખાલી અનેકઇિારીખથીખાલીછે?   

િેનીતવગિ દશાષવુ  ુંપરકિા.૩૧/૦૩/૧૬નીસ્સ્થતિએ 

અ.નાં જિલ્લાં ુાં  નાન   - ભાવનગર           

  િગ્ ાં ુાં નાન અને વગવ  નાંજુર ભરા ેલ ખાલી   
કઇ ીારીખથી   
ખાલી   છે? િરનાક્મવ  

૦૦૧ (૨) નોન લાન  

૧ ના બ પશપુાલન શ્વન ાનક વગવ -૧  ૧ ૧ - - - 

૨ નદદની  શ પશપુાલન શ્વન ાનક વગવ -૨ ૧ - ૧ - - 

૩ પશ ુક્ષચિકત્મા અશ્વેકારી, વગવ -૨ ૦ ૦ - - - 

૪ મી  ની   ર ક્લાકવ વગવ -૩  ૧ ૧ - - - 

૫ જુની   ર ક્લાકવ વગવ -૩  ૧ ૧ - - - 

૬ ડ્રા વર વગવ -૩  ૧ - ૧ ૩૧/૧૦/૨૦૧૬ - 

૭ પટ્ટાવાીા વગવ -૪  ૧ ૧ - - - 

૦૦૧ (૨) લાન  

૧ ના બ પશપુાલન શ્વન ાનક વગવ -૧  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨ મી  ની   ર એકાઉઅ ક્લાકવ વગવ -૩  ૧ - ૧ - - 

૩ જુની   ર ક્લાકવ કન અાઇપી  સ્અ વગવ -૩  ૧ - ૧ - - 

૪ પટ્ટાવાીા કન ડ્રા વર વગવ -૪ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૫ એઅેડાંઅ વગવ -૪  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૭૯૬(૨૦) લાન  

૧ ના બ પશપુાલન શ્વન ાનક વગવ -૧  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨ નદદની  શ પશપુાલન શ્વન ાનક વગવ -૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩ મી  ની   ર ક્લાકવ વગવ -૩  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૪ જુની   ર ક્લાકવ વગવ -૩  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૫ પટ્ટાવાીા કન ડ્રા વર વગવ -૪ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૬ એઅેડાંઅ વગવ -૪  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
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પરક-૨ 

જિલ્લાવારિથા િાલ કાવારપશ દવાખાનાનીતવગિદશાષવુ  ુંપરકિા.૩૧/૦૩/૧૭નીસ્સ્થતિએ 

અ.નાં
. 

જિલ્લો ીાલકુો માંખ્
 ા

  

માંસ્
થા
ં ુ
ાં ન
ાન

  ો
િન
ા 

P
/N

P
 

પશ ુક્ષચિકત્મા અશ્વેકારી ડ્રેમર પટ્ટાવાીા/એઅેડઅ/એઅેડઅ કન ડેમર 

નાંજુ
ર 

ભર
ા ે
લ 

ખા
લી  

 

રદ
 

એ
બે
મ 

કઇ 

ીારીખ
થી   

ભરા ેલ 
છે?/ખા
લી   છે? નાંજુ

ર 

ભર
ા ે
લ 

ખા
લી  

 

રદ
 

એ
બે
મ 

કઇ 

ીારીખથી   
ભરા ેલ 
છે?/ખાલી   
છે? નાંજુ

ર 
   

 

ભર
ા ે
લ 

ખા
લી  

 

રદ
 

એ
બે
મ 

કઇ 

ીારીખથી   
ભરા ેલ 
છે?/ખાલી   
છે? 

૧ ભાવનગર ભાવનગર ૧ 
ભાવનગર 

૧૦૧-
૫ 

NP 
૧ ૧   

    2-Oct-14 ૧ ૦ ૧ ૦   
30-09-
1999 

૧ ૧ ૦     17-01-
2000 

૨ ભાવનગર ભાવનગર ૧ 
નારી  

૧૦૧-
૧ 

p 
૧ ૦ ૧ 

    
31-10-

14 
૦ ૦ ૦ ૦     ૧ ૧ ૦   

  
31-03-
2014 

૩ ભાવનગર ઘોઘા ૧ 
વાળુાંકડ 

૧૦૧-
૧૧ 

p 
૧ ૦ ૧ 

  ૦ 
12-Jan-

13 
૦ ૦ ૦ ૦     ૦         

4/7/2007 

૪ ભાવનગર ઘોઘા ૧ 
ઘોઘા 

૧૦૧-
૧૧ 

NP 
૧ ૧   

    
29-01-

14 
૦ ૦ ૦ ૦     ૧ ૦ ૧     26-12-

1978 

૫ ભાવનગર ીીા અ ૧ 
ઠક્ષી ા  

૧૦૧-
૧૧ 

p 
૧ ૦ ૧ 

    
31-10-

13 
૦ ૦ ૦ ૦           ૧   

  

૬ ભાવનગર ીીા અ ૧ 
િદતોર  

૧૦૧-
૧૧ 

p 
૧ ૦ ૧ 

    
26-08-

14 
૦ ૦ ૦ ૦     ૦         21-12-

2006 

૭ ભાવનગર ીીા અ ૧ 
દાાંઠા 

૧૦૧-
૧૧ 

NP 
૧ ૦ ૧ 

    7-Oct-13 ૦ ૦ ૦ ૦     ૦     ૧   
  

૮ ભાવનગર ીીા અ ૧ 
ીીા અ 

૧૦૧-
૫ 

NP 
૧ ૧   

    
11-Oct-

10 
૧ ૦ ૧ ૦   1/2/1990 ૧ ૦ ૧     31-10-

2007 

૯ ભાવનગર નવુવા ૧ 
બગદાણા 

૧૦૧-
૧૧ 

p 
૧ ૦ ૧ 

    7-Oct-13 ૦ ૦ ૦ ૦     ૦         
  

૧૦ ભાવનગર નવુવા ૧ 
નવુવા 

૧૦૧-
૧૧ 

NP 
૦ ૦   

૧ ૦ 
26-04-

12 
૦ ૦ ૦ ૦     ૧ ૧ ૦     24-07-

1995 

૧૧ ભાવનગર નવુવા ૧ 

નોઅા 
ખ ૂાંઅવડા 

૧૦૧-
૧૧ 

NP 
૧ ૦ ૧ 

    
15-07-

13 
૦ ૦ ૦ ૦     ૧ ૧ ૦     26-03-

1997 

૧૨ ભાવનગર નવુવા ૧ ીરેડ ૧૦૧- p ૧ ૦ ૧     31-10- ૦ ૦ ૦ ૦     ૦     ૧   21-12-
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૧૧ 13 2006 

૧૩ ભાવનગર નવુવા ૧ 
ગુાંદરના  

૧૦૧-
૧૧ 

NP 
૧ ૦ ૧ 

    7-Oct-13 ૦ ૦ ૦ ૦     ૦         
  

૧૪ ભાવનગર પાલી  ીાણા ૧ 
પાલી  ીાણા 

૧૦૧-
૫ 

NP 
૧ ૧   

    
19-07-

12 
૧ ૦ ૧ ૦   

30-06-
1994 

૧ ૧ ૦     21-07-
1995 

૧૫ ભાવનગર પાલી  ીાણા ૧ 
કુાંભણ 

૧૦૧-
૧૧ 

p 
૧ ૦ ૧ 

    
29-01-

14 
૦ ૦ ૦ ૦     ૦     ૧   19-06-

2012 

૧૬ ભાવનગર ગારી ાેાર ૧ 
માીપડા 

૧૦૧-
૧૧ 

p 
૧ ૦ ૧ 

    
29-01-

14 
૦ ૦ ૦ ૦     ૦         

  

૧૭ ભાવનગર ગારી ાેાર ૧ 
ગારી ાેાર 

૧૦૧-
૫ 

NP 
૧ ૧   

    
29-01-

14 
૧ ૦ ૧ ૦   

20-10-
1998 

૧ ૦ ૧     
1/6/2000 

૧૮ ભાવનગર શ્વશતોર ૧ 
મણોમરા 

૧૦૧-
૧૧ 

p 
૧ ૦ ૧ 

    
10-Jul-

14 
૦ ૦ ૦ ૦     ૧ ૧ ૦     

1/2/2007 

૧૯ ભાવનગર શ્વશતોર ૧ 
અાણા 

૧૦૧-
૧૧ 

p 
૧ ૦ ૧ 

    
9-Nov-

13 
૦ ૦ ૦ ૦     ૦         21-12-

2006 

૨૦ ભાવનગર શ્વશતોર ૧ 
શ્વશતોર 

૧૦૧-
૫ 

NP 
૧ ૧   

    6-Jan-13 ૦ ૦ ૦ ૦   
28-02-
2005 

૧ ૧ ૦     3/11/199
7 

૨૧ ભાવનગર શ્વશતોર ૧ 
દેવગાણા 

૧૦૧-
૧ 

p 
૧ ૧   

    
20-06-

13 
૦ ૦ ૦ ૦     ૦ ૦ ૧     23-06-

2006 

૨૨ ભાવનગર ઉનરાીા ૧ 
રાંઘોીા 

૧૦૧-
૧૧ 

p 
૧ ૦ ૧ 

    
29-01-

14 
૦ ૦ ૦ ૦     ૦         

4/7/2007 

૨૩ ભાવનગર ઉનરાીા ૧ 
ઉનરાીા 

૧૦૧-
૫ 

NP 
૧ ૧   

    
29-01-

14 
૧ ૦ ૧ ૦   

9/12/199
2 

૧ ૦ ૧     
1/3/2014 

૨૪ ભાવનગર વલ્લભી  પરુ ૧ 
પાઅણા 

૧૦૧-
૧૧ 

p 
૧ ૦ ૧ 

    
31-10-

13 
૦ ૦ ૦ ૦               

  

૨૫ ભાવનગર વલ્લભી  પરુ ૧ 
વલ્લભી  પરુ 

૧૦૧-
૧૧ 

NP 
૧ ૧   

    
31-10-

13 
૦ ૦ ૦ ૦     ૦     ૧   

8/8/2011 

૨૬ ભાવનગર શ્વશતોર ૧ 

મોનગઢ(શા
) 

૧૦૧-
૫ 

NP 
૧ ૧ ૧ 

    4-Jan-94 ૦ ૦ ૦ ૦     ૧ ૦ ૦ ૧   31-05-
2016 

૨૭ ભાવનગર ીીા અ ૧ 
રાપિ(શા) ૧૦૧-

૫ 
NP ૧ ૧   

    7-Oct-13             ૦ ૦ ૦ ૦   
  

૨૮ ભાવનગર જેમર ૧ 

જેમર 
ફ.પ.દ. 

૧૦૧-
૧૧ 

NP 
૧ ૧ ૦ 

    
22-06-

06 
            ૦ ૦ ૦ ૦   
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િોબાેલપશ રોગતનદાનપ્રયોગશાળા, એમ્્ય લન્સવાનકિપશ દવાખાનાનીકાિગીરીનીિાુંતરક કાિગીરી દશાષવુ  ું  વષષ૨૦૧૬-૧૭             
જીલ્લો:....ભાવનગર.......સદરવારઅલગઅલગ પરકઆપવ  101(11), 101(1), 796(11) 

અ.નું. તવગિ 

1 2 3 4 5 

ક લ૧થી 
૫  હરિાકષસ  ૧ 

િોબાઇલન ું સ્થળ ભાવનગર 

પશ દવાખાના  
ઘોઘા 

પશ દવાખાના  
તશહોર પશ 
દવાખાના  

િહ વા 
પશ દવાખાના 

ઉિરાળા 
પશ દવાખાના 

૨ િાલ કો નારી ઘોઘા  તશહોર  િહ વા  ઉિરાળા    
  

૩ 

રૂઅની   માંખ્ ા ૩૩ ૨૩ ૧૫ ૦ ૧૮ ૮૯   

મલુાકાી લી  ેેલ ગાનોની   માંખ્ ા ૩૦૧ ૧૬૦ ૮૫ ૦ ૧૬૨ ૭૦૮   

મારવાર ૭૭૩ ૫૫૭ ૫૬૭ ૦ ૮૭૨ ૨૭૬૯   

ખમી  કરણ ૨ ૨૯ ૮ ૦ ૫૨ ૯૧   

કૃશ્વરન બી  િદાન ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦   

એકશ્વરી કરેલ નમનુા  ૨૧ ૫ ૦ ૦ ૪૭ ૭૩   

રમી  કરણ ૨ ૪ ૦ ૦ ૦ ૬   

અ  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦   

૪ વાતન નાંબર 
લ્ જે-૦૪ ઝેડ 

 ૫૮ 

લ્ જે-૦૪ ઝેડ 

 ૬૧ 

લ્ જે-૦૪ ઝેડ 

 ૧૪ 

લ્ જે-૦૪ ઝેડ 

 ૫૯ 

લ્ જે-૦૪ ઝેડ 

 ૬૦ 
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વષષ :             2016-17 દરમ્યાન ૫શ આરોગ્યિેળાઅિગષિથયેલ
કાિગીરીનીતવગિદશાાંવુ  ું૫રક, 

જિલ્લો:   ભાવનગર  

અ.નું. તવગિ Annual 2016-17 
બબન

આહદજાિી 
આહદજાિી અન સબૂચિ જાિી ક લ 

૧ ર ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ જિલ્લાનાાં ેવેલ ીાલકુાની   માંખ્ ા  ૧૦ ૦ ૦ ૧૦ 
૨ ૫શુે રોગ્  નેીાનો લક્ષ ાાંક  ૧૭૪ ૦ ૪ ૧૭૮ 
૩  ોિવાનાાં ેવેલ ૫શુે રોગ્  નેીાની   માંખ્ ા (શ્વમન્ઘ્ઘ)  ૧૭૪ ૦ ૪ ૧૭૮ 

૪ 
 ોિવાનાાં ેવેલ ૫શુે રોગ્  નેીાનાાં ેવરી લી  ેેલ 
ગાનડાની   માંખ્ ા  

૫૦૩ ૦ ૧૦ ૫૧૩ 

૫ ૫શ  આરોગ્ય
િેળાિાું
આપેલ
સારવારની
તવગિ  

(ક) નેડીકલ મારવાર  ૧૭૫૪૫ ૦ ૮૯૯ ૧૮૪૪૪ 
(ખ) શસ્ત્રક્રી ા  ૩૧૦ ૦ ૯ ૩૧૯ 
(ગ)  અીી    ેરોગ્  મારવાર  ૬૬૫૩ ૦ ૨૧૩ ૬૮૬૬ 
(ઘ) કૃની  નાશક દવા પી  વડાવેલ  ૯૯૧૪૮ ૦ ૨૯૮૩ ૧૦૨૧૩૧ 
(ચ)     ક લસારવાર  ૧૨૩૬૫૬ ૦ ૪૧૦૪ ૧૨૭૭૬૦ 
(છ) કૃશ્વરન બી  િદાન  ૪૮૫ ૦ ૧૮ ૫૦૩ 
(િ) ખમી  કરણ  ૧૨૪૮ ૦ ૪૮ ૧૨૯૬ 

૬ પશ આરોગ્ય િેળાદરમ્યાનસારવારઆપવાિાુંઆવેલ
પશ ઓનીતવગિ  

૦ ૦ ૦ ૦ 

(ક) ગા  વગવ  ૧૮૬૨૨ ૦ ૯૭૨ ૧૯૫૯૪ 
(ખ) ભેંમ વગવ  ૧૯૭૮૭ ૦ ૮૪૫ ૨૦૬૩૨ 
(ગ) ઘેઅા  ૬૩૨૫૮ ૦ ૨૦૩૮ ૬૫૨૯૬ 
(ઘ) બકરા ૨૧૯૨૪ ૦ ૨૪૪ ૨૨૧૬૮ 
(ચ) અિ  ૫૨ ૦ ૦ ૫૨ 
(છ) ગદભવ  ૦ ૦ ૦ ૦ 
(િ) ઉંઅ  ૦ ૦ ૦ ૦ 
(ઝ) અ  (પશંુ  ુનાન લખવુાં)  ૧૩ ૦ ૫ ૧૮ 
(અ) અ  (પશંુ  ુનાન લખવુાં) ૦ ૦ ૦ ૦ 
 ક લ(અ.નું.૫નીક લસારવાર(ચ)મ િબસુંખ્યા
િળવીિ રીછે)  

૧૨૩૬૫૬ ૦ ૪૧૦૪ ૧૨૭૭૬૦ 

૭ ૫શ  આરોગ્ય
િેળા

અબભયાન
દરમ્યાન
થયેલ

(ક) એચ.એમ  ૭૮૫૧૭ ૦ ૪૯૭૨ ૮૩૪૮૯ 
(ખ) બી  .કય ુ ૧૪૬૪૬ ૦ ૦ ૧૪૬૪૬ 
(ગ) એફ.એન.ડી  ૧૯૩૬૨ ૦ ૦ ૧૯૩૬૨ 
(ઘ) ઇ.અી  ૩૧૮૬૭ ૦ ૦ ૩૧૮૬૭ 
(ચ) થાઇલેરી ોમી  મ ૦ ૦ ૦ ૦ 
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રસીકરણની
તવગિ  

(છ) બ્રમેુલ્લોમી  મ ૦ ૦ ૦ ૦ 
(િ) એ ેર વી   ૦ ૦ ૦ ૦ 
(ઝ) શી  પપોક્ ૦ ૦ ૦ ૦ 
(અ) એરેક્મ  ૦ ૦ ૦ ૦ 
(ઠ) પી   પી   ેર ૨૭૦ ૦ ૦ ૨૭૦ 
અ  ૦ ૦ ૦ ૦ 
(ઢ)૫શ ઓિાુંક લરસીકરણ  ૧૪૪૬૬૨ ૦ ૪૯૭૨ ૧૪૯૬૩૪ 
(ણ) ૫ક્ી  ઓ (નરઘા)નાાં કુલ રમી  કરણ  ૪૦૦૦૦ ૦ ૦ ૪૦૦૦૦ 
(ી) અ  ૫ક્ી  ઓનાાં કુલ રમી  કરણ  ૦ ૦ ૦ ૦ 
(થ)૫ક્ષીઓિાુંક લરસીકરણ  ૪૦૦૦૦ ૦ ૦ ૪૦૦૦૦ 

૮ પશ આરોગ્ય િેળાદરમ્યાનરસીઆપવાિાુંઆવેલ
પશ ઓનીતવગિ  

૦ ૦ ૧૧૩૩ ૧૧૩૩ 

(ક) ગા  વગવ  ૪૮૬૮૮ ૦ ૧૧૩૩ ૪૯૮૨૧ 
(ખ) ભેંમ વગવ  ૬૩૮૩૭ ૦ ૩૮૩૯ ૬૭૬૭૬ 
(ગ) ઘેઅા  ૩૧૮૬૭ ૦ ૦ ૩૧૮૬૭ 
(ઘ) બકરા ૨૭૦ ૦ ૦ ૨૭૦ 
(ચ) અિ  ૦ ૦ ૦ ૦ 
(છ) ગદભવ  ૦ ૦ ૦ ૦ 
(િ) ઉંઅ  ૦ ૦ ૦ ૦ 
(ઝ) અ  (પશંુ  ુનાન લખવુાં) ૦ ૦ ૦ ૦ 
(અ) અ  (પશંુ  ુનાન લખવુાં) ૦ ૦ ૦ ૦ 
 ક લ (અ.નું.૭નીક લરસીકરણ(ઢ)મ િબસુંખ્યા
િળવીિ રીછે)  

૧૪૪૬૬૨ ૦ ૪૯૭૨ ૧૪૯૬૩૪ 

૯ ૫શ આરોગ્ય િેળાના
લાભાથીનીસુંખ્યા  

સ્ત્રી    ૬૫૩ ૦ ૨૦ ૬૭૩ 
પરુૂષ  ૭૯૧૧ ૦ ૨૪૫ ૮૧૫૬ 
ક લ  ૮૫૬૪ ૦ ૨૬૫ ૮૮૨૯ 

૧૦ પશુે રોગ્  નેીાની   અ  કાનગી  રીની   શ્વવગીો ૦ ૦ ૦ ૦ 
(ક) ૫શપુાલન પ્રદશવન ૧૧ ૦ ૦ ૧૧ 
(ખ) ફીલ્ન શો  ૦ ૦ ૦ ૦ 
(ગ) ઘામચારા શ્વનદશવન ૦ ૦ ૦ ૦ 
(ઘ) ક્ષબ ારણ કીઅ શ્વવીરણ ૦ ૦ ૦ ૦ 
(ચ) કાફ રેલી    ૦ ૦ ૦ ૦ 
(છ) ગ્રાનમભા ૦ ૦ ૦ ૦ 
ગ્ાિસભાિાુંહાિરરહલે
૫શ પાલકોનીસુંખ્યા  

સ્ત્રી    ૦ ૦ ૦ ૦ 
પરુૂષ  ૦ ૦ ૦ ૦ 
ક લ  ૦ ૦ ૦ ૦ 

(િ) ૫શપુાલન શ્વશક્ષબરની   માંખ્ ા ૦ ૦ ૦ ૦ 
૫શ પાલનતશબબરના
લાભાથીનીસુંખ્યા  

સ્ત્રી    ૧૬ ૦ ૦ ૧૬ 
પરુૂષ  ૧૬૮ ૦ ૦ ૧૬૮ 
ક લ  ૧૮૪ ૦ ૦ ૧૮૪ 

(ઝ) પશુે રોગ્  નેીાનાાં થ ેલ ખચવ (રૂશ્વપ ાનાાં) ૧૭૩૮૨૬
૦ 

૦ ૩૯૯૬૦ ૧૭૭૮૨૨
૦  
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૧૦ ગાિદીઠએકિોબાઇલપશ દવાખાનાયોિનાદાિગષિનીિાહહિીદશાષવુ  ુંપરક  

જિલ્લાન ુંનાિ: ભાવનગર 

અ.નું. 
િોબાેલ પશ 

દવાખાન ુંમ ખ્યિથક
(સ્થળ) 

િાલ કાન ું નાિ  ૧૦ ગાિનીયાદી સારવાર 

૧ કરદેિ ભાવનગર વરીેિ, મનેમ, કાીાીીાવ, ફિર ાદકા, ઉંડવી  , કનીેિ, ગણેશગઢ, ભડભિડ ા ,શ્વમદમર, કરદેિ 

૧૯૩૫૫ 

૨ રાનપર(ગોરી ાીી) ઘોઘા રાનપર(ગોરી ાીી), કુકડ, નવાગાન, ગરીબપરા, ચણી   ાીા, ઓદરકા, કાંઅાીા, ભાાંખલ, લાકિડ ા,વાવડી 

૩ ીરમરા  ીીા અ ીરમરા , ઇમોરા, ગોરખી  , મથરા, ચોપડા, નથાવડા, દેવીી, પી  પરલા, પાદરી(ગે), ભારપરા 

૪ કીમાર નવવુા કીમાર, દ ાી, ની  ચાકોઅડા, ભાઅીકડા, રાણી  વાડા, વાલાવાવ, નૈપ, ઊંચાકોઅડા, કાિઅકડા, રાણપરડા, મથરા  

૫ બી  લા જેમર બી  લા, મરેરા, ીાીણી   ાીા, રબારીકા, કેદારી ા, શ્વવરડી, ઉગલવાણ, કરલા, નાી, ઠવી  , જે અદ 

૬ નાની   રાિસ્થીી પાક્ષલીાણા નાની   રાિસ્થીી, માાં અમર, ઠાડચ, નેઠા, લાખાવડ, ના ેાર, રાિપરા(ઠાડચ), લાપીી ા, મશૂ્વી ા, અની  ડા(લા) 

૭ નાાંડવી   ગાિર ાેાર નાાંડવી  , ભનાિર ા ,ખારડી, પાનામડા, નોઅીવાવડી, નાનાચારોિડ ા, નાનપરુ, અક્ષી ા, મી  ીાપરુ, સરૂશ્વવલામ  

૮ બઢુ્ણા શ્વશતોર બઢુ્ણા, અોડા, નાલવણ, લીંબડેાર, લવરડા, ઢુાંઢમર, અોડી, પી  પરલા, નઢડા, વાવડી 

૯ ીોીણી   ાીી વલ્લભી  પરુ ીોીણી   ાીી, રાિપરા(ભા ા), નેલાણા, કાીાીીાવ, દરેડ, ચાડા, પી  પી, કાનપર, નવાણી   ા,  અક્ષી ા 

૧૦ પરવાીા  ઉનરાીા પરવાીા , લી  નડા, ભો અવદર, ક્ષચરાવાવ, રાનણકા, પરવાીા, ખી  િડી ા, મનઢી ાીા, બોચડવા, અલનપર 

૧૧ ઠક્ષી ા  ીીા અ ઠક્ષી ા, કુાંઢડા, રાીગોન, કોદી ા, બેલડા, જુની  છાપરી, નવામાાંગાણા, જુનામાાંગાણા,  અલવદર, ેાાંઅરવાીા 

૧૨ દરેડ વલ્લભી  પરુ 
ીરેડ, ચાડા, નેલાણા, કાીાીીાવ, રાિપરા(ભા ાીી  ),  અક્ષી ા, નમી  ીપર, તડનીી   ા, કાંથારી ા, 
નવાગાન(લો) 
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                                        પ્રકરણ – ૧૨ 

-:: આરોગ્યશાખા::- 

     મન ે૨૦૧૬-૧૭ ના વષવ દરમ્ ાન ેરોગ્  ક્ેર ેજિલ્લા પાંચા ી,ભાવ્યનગર ીરફથી   જે કા વવાતી થ ેલ છે. ીેનો 

અતવેાલ ની  ચે મિુબ છે. 

ભાવનગર જિલ્ લાનાાં ેરોગ્   શ્વવષ ક મેવાઓ ે૫ીા શ્વવશ્વવે કે ર ની  ચે મિુબ છે. 

(૧) પ્રાથતિકઆરોગ્યકેન્દો:- 

     ભાવનગર જિલ્ લાનાાં ીાલકુા મિુબ કા ાવ વી  ી પ્રાથશ્વનક ેરોગ્   કે રની  (પી  એચમી  ) માંખ્  ા ની  ચ ેમિુબ છે. 

ક્ર્િ િાલ કાન ુંનાિ  પ્રાથતિકઆરોગ્યકેન્રન ુંનાિ 

૧ ભાવનગર  ૧  નારી  
  ૨  અેેીાઇ  
  ૩  ઉંડવી    
  ૪ મુાંભલી   
  ૫  ભાંડારી ા  

૨ ેોેા  ૧  વાળુકડ  
  ૨  ીણમા 
  ૩  નોરચાંદ  

૩ ીીા અ  ૧  ભરાવી  

  ૨  રાપિ  

  ૩  નણાર  

  ૪  નથાવડા  

  ૫  કુાંઢેલી    

  ૬  ઉંચડી  

  ૭  પી  થલપરુ  

  ૮  મરીાનપર  
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૪ નવવુા  ૧  બગદાણા  

  ૨  ગુાંદરણા  

  ૩  બોડા  

  ૪  કીમાર  

  ૫  ીલગાિરડા  

  ૬  નાઢી ા  

  ૭  કુાંભણ 

  ૮  નોઅા ેમરણા  

  ૯  મેદરદા  

૫ પાલી  ીાણા  ૧  નાની   રાિસ્થીી  

  ૨  વાળુકડ  

  ૩  નોંેણવદર  

  ૪  ેેઅી  

૬ ગારી ાેાર  ૧  નોઅીવાવડી  

  ૨  નાનગઢ  

  ૩  વેીાવદર  

૭ વલ્લભી  પરુ ૧  પાઅણા  

  ૨  કાીાીીાવ  

  ૩  રીનપર (ગા)  

૮ શ્વમતોર  ૧  મણોમરા  

  ૨  મોનગઢ  

  ૩  ઉમરડ  

  ૪  અાણા  

૯ જેમર  ૧  બી  લા  

૧૦ ઉનરાીા  ૧  દડવા  
 
 

 
  ૨ રાંેોીા  
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(ર) પેટાઆરોગ્યકેન્રો:- 

ભાવનગર જિલ્ લાનાાં ીાલકુા મિુબ કા ાવ વી  ી પેઅા કે રોની   માંખ્  ા ની  ચ ેમિુબ છે. 

ક્રિ િાલ કાન ુંનાિ પ્રા.આ.કેન્રનીસુંખ્યા પેટાઆરોગ્યકેન્રનીસુંખ્યા 

૧ ભાવનગર  ૬ ૨૯ 
૨ ેોેા  ૩ ૨૦ 

3  ીીા અ  ૯ ૫૨ 

૪ નવવુા  ૯ ૫૯ 

૫ પાલી  ીાણા  ૪ ૩૦ 

૬ ગારી ાેાર  ૩ ૧૯ 

૭ વલ્લભી  પરુ ૩ ૨૨ 

૮ ઉનરાીા ૨ ૨૦ 

૯ શ્વમતોર  ૪ ૩૧ 

૧૦ જેમર  ૧ ૧૭ 

           કુલ ૪૪ ૩૦૦ 

  

 (૩)િબીબીસેવાઓ:- 

         ીનાન પ્રાથશ્વનક ેરોગ્   કે ર ૫ર મવારે ૮:૩૦ થી   ૧રઃ૩૦ દરમ્  ાન ઓ.પી  .ડી.નાાં ેવીા દદનઓને ીપામી   

મારવાર ે૫વાનાાં ેવી ેછે. મને ૨૦૧૬-૧૭ દરમ્ ાન ઓ.પી  .ડી. ીથા   ડોર દદનઓની   માંખ્  ા ની  ચ ેમિુબ છે. 

ક્રન પ્રાથશ્વનક ેરોગ્  કેર 
ઓ.પી  .ડી ેઇ.પી  .ડી 

પરુૂષ સ્ત્રી   કુલ પરુૂષ સ્ત્રી   કુલ 

૧ ભડારી ા ૫૯૦૪ ૮૭૧૫ ૧૪૬૧૯ ૪૩ ૨૬૭ ૩૧૦ 

૨ મુાંભલી   ૭૦૫૨ ૯૪૯૩ ૧૬૫૪૫ ૧૦૩ ૧૪૭ ૨૫૦ 

૩ નારી ૭૧૩૯ ૧૨૧૫૯ ૧૯૨૯૮ ૨૧૭ ૭૯૪ ૧૦૧૧ 

૪ ઉડવી   ૪૬૭૯ ૬૬૨૪ ૧૧૩૦૩ ૫૨ ૧૪૭ ૧૯૯ 

૫ અેેલાઇ ૫૧૩૧ ૫૨૦૦ ૧૦૩૩૧ ૦ ૦ ૦ 

૬ તાથબ ૭૧૮૫ ૮૭૫૨ ૧૫૯૩૭ ૦ ૦ ૦ 

ભાવનગર ૩૭૦૯૦ ૫૦૯૪૩ ૮૮૦૩૩ ૪૧૫ ૧૩૫૫ ૧૭૭૦ 

૭ નાનગઢ ૭૯૭૨ ૭૭૦૬ ૧૫૬૭૮ ૫૦ ૨૩૨ ૨૮૨ 

૮ નોઅી વાવડી ૪૧૧૫ ૪૨૯૪ ૮૪૦૯ ૧૯ ૩૮ ૫૭ 

૯ વેીાવદર ૪૦૫૩ ૪૩૭૯ ૮૪૩૨ ૪ ૩ ૭ 

ગારી ાેાર ૧૬૧૪૦ ૧૬૩૭૯ ૩૨૫૧૯ ૭૩ ૨૭૩ ૩૪૬ 

૧૦ ીણમા ૬૮૬૦ ૧૦૮૫૧ ૧૭૭૧૧ ૧૬૨ ૭૮૦ ૯૪૨ 
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૧૧ વાળુકડ(ઘો) ૧૩૮૧૯ ૧૬૬૨૮ ૩૦૪૪૭ ૧૬૨ ૩૨૪ ૪૮૬ 

૧૨ નોરચાંદ ૫૩૪૦ ૭૪૬૪ ૧૨૮૦૪ ૪૬ ૭૫ ૧૨૧ 

ઘોઘા ૨૬૦૧૯ ૩૪૯૪૩ ૬૦૯૬૨ ૩૭૦ ૧૧૭૯ ૧૫૪૯ 

૧૩ બી  લા ૪૮૬૦ ૫૮૪૩ ૧૦૭૦૩ ૦ ૦ ૦ 

જેમર ૪૮૬૦ ૫૮૪૩ ૧૦૭૦૩ ૦ ૦ ૦ 

૧૪ બેલનપર ૭૯૧૭ ૭૦૪૮ ૧૪૯૬૫ ૨ ૧ ૩ 

૧૫ બોડા ૬૦૯૫ ૫૯૨૪ ૧૨૦૧૯ ૧ ૪૪ ૪૫ 

૧૬ ગુાંદરણા ૬૬૧૬ ૬૮૯૩ ૧૩૫૦૯ ૬૧ ૧૯૯ ૨૬૦ 

૧૭ કીમાર ૬૪૭૧ ૬૫૫૫ ૧૩૦૨૬ ૧ ૯ ૧૦ 

૧૮ કુાંભણ ૪૭૯૨ ૫૨૬૩ ૧૦૦૫૫ ૯ ૧૩ ૨૨ 

૧૯ નાઢી ા ૪૪૧૪ ૫૦૧૯ ૯૪૩૩ ૨ ૧૬૫ ૧૬૭ 

૨૦ નોઅા ેમરણા ૪૯૪૪ ૪૮૨૭ ૯૭૭૧ ૩૯ ૪૮ ૮૭ 

૨૧ મેદરડા ૬૬૫૬ ૬૨૯૭ ૧૨૯૫૩ ૧૩ ૧૦ ૨૩ 

૨૨ ીલગાિરડા ૫૨૩૨ ૪૬૩૩ ૯૮૬૫ ૦ ૪ ૪ 

નવવુા ૫૩૧૩૭ ૫૨૪૫૯ ૧૦૫૫૯૬ ૧૨૮ ૪૯૩ ૬૨૧ 

૨૩ ઘઅેી ૭૧૫૮ ૭૯૬૪ ૧૫૧૨૨ ૧૨ ૧૮૭ ૧૯૯ 

૨૪ નાની   રાિસ્થીી ૫૭૬૮ ૭૧૨૨ ૧૨૮૯૦ ૧૨ ૪૧ ૫૩ 

૨૫ નોઘણવદર ૫૪૦૩ ૫૧૦૫ ૧૦૫૦૮ ૧૬ ૫૬ ૭૨ 

૨૬ વાળુકડ(પા) ૬૫૪૬ ૬૮૬૬ ૧૩૪૧૨ ૧૯ ૪૨ ૬૧ 

પાક્ષલીાણા ૨૪૮૭૫ ૨૭૦૫૭ ૫૧૯૩૨ ૫૯ ૩૨૬ ૩૮૫ 

૨૭ મણોમરા ૬૦૫૯ ૮૨૭૧ ૧૪૩૩૦ ૨૧ ૮૮ ૧૦૯ 

૨૮ મોનગઢ ૭૮૨૬ ૧૩૩૪૩ ૨૧૧૬૯ ૫૫૯ ૧૧૦૬ ૧૬૬૫ 

૨૯ અાણા ૧૦૬૬૩ ૧૧૬૨૪ ૨૨૨૮૭ ૬૬ ૪૦૯ ૪૭૫ 

૩૦ ઉમરડ ૫૫૩૦ ૬૮૬૭ ૧૨૩૯૭ ૨૮ ૫૦ ૭૮ 

શ્વશતોર ૩૦૦૭૮ ૪૦૧૦૫ ૭૦૧૮૩ ૬૭૪ ૧૬૫૩ ૨૩૨૭ 

૩૧ બોરડા ૪૫૫૭ ૩૭૬૧ ૮૩૧૮ ૪ ૩૯ ૪૩ 

૩૨ ભરાવી ૬૩૨૮ ૫૮૨૨ ૧૨૧૫૦ ૪ ૧૨ ૧૬ 

૩૩ નણાર ૩૮૨૬ ૪૫૮૭ ૮૪૧૩ ૦ ૦ ૦ 

૩૪ પી  થલપરુ ૫૬૪૧ ૪૬૩૮ ૧૦૨૭૯ ૧૩ ૩૩ ૪૬ 

૩૫ કુાંઢેલી   ૬૭૪૨ ૬૨૨૪ ૧૨૯૬૬ ૪ ૨૩ ૨૭ 

૩૬ રાપિ ૬૮૮૦ ૭૧૫૪ ૧૪૦૩૪ ૧૩૭ ૨૧૦ ૩૪૭ 

૩૭ ઉચડી ૩૭૨૬ ૪૧૩૧ ૭૮૫૭ ૦ ૦ ૦ 

૩૮ મરીાનપર ૪૨૩૦ ૩૬૦૪ ૭૮૩૪ ૮ ૨૫ ૩૩ 

૩૯ નથાવડા ૪૮૧૧ ૪૯૬૩ ૯૭૭૪ ૦ ૦ ૦ 

ીીા અ ૪૬૭૪૧ ૪૪૮૮૪ ૯૧૬૨૫ ૧૭૦ ૩૪૨ ૫૧૨ 
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૪૦ દડવા ૩૭૩૭ ૩૪૯૨ ૭૨૨૯ ૩૧ ૨૦૭ ૨૩૮ 

૪૧ રાંઘોીા ૪૯૮૧ ૫૮૧૩ ૧૦૭૯૪ ૫૫ ૨૩૪ ૨૮૯ 

ઉનરાીા ૮૭૧૮ ૯૩૦૫ ૧૮૦૨૩ ૮૬ ૪૪૧ ૫૨૭ 

૪૨ કાીાીીાવ ૪૯૧૧ ૪૭૯૦ ૯૭૦૧ ૭૭ ૬૧ ૧૩૮ 

૪૩ પાઅણા ૭૪૫૯ ૧૧૧૧૦ ૧૮૫૬૯ ૨૭ ૧૦૪ ૧૩૧ 

૪૪ રીનપર (ગા) ૪૫૬૫ ૪૭૭૫ ૯૩૪૦ ૦ ૦ ૦ 

વલ્લભી  પરુ ૧૬૯૩૫ ૨૦૬૭૫ ૩૭૬૧૦ ૧૦૪ ૧૬૫ ૨૬૯ 

ક લ ૨૬૪૫૯૩ ૩૦૨૫૯૩ ૫૬૭૧૮૬ ૨૦૭૯ ૬૨૨૭ ૮૩૦૬ 

 
 
 

(૪) િહકેિ:- 
 
Sr No Name of Post No of Post Sanction No of Post filled 

1 T.H.O 10 5 

2 Medical Officer 44 38 

3 Pharmacists 45 93 

4 L.T. 46 42 

5 ANM/FHW 321 291 
6 MPHW 300 281 
7 MPHS 57 34 

8 FHS 52 49 

 

Sr No Name of Post No of Post Sanction No of Post filled 
1 AYUSH MO 44 33 

2 RBSK MO 68 50 

3 ANM 12 1 
4 L.T 9 0 

5 Pharmacists 10 3 

6 DPC/DUPC 2 2 

7 DPA/TPA 11 11 
8 DFA/TFA 12 12 

9 DEO CUM ACCOUNTANT 44 43 
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(૫) િન્િ-િરણ:- 

  કશ્વનશ્ નરશ્રી   ેરોગ્   અને ીબી  બી   શ્વવભાગ ઘ્ વારા િ ન નરણને લગત ુમાિતત્   ે૫વાનાાં ેવે છે 

અને ીે માિતત્   અરેથી   ીાલકુા પાંચા ી અને નગરપાલી  કાઓને ે૫વાનાાં ેવે છે. નોડી નોંેણી  ના િકસ્ માનાાં 

િ ન-નરણનો બનાવ એક નામથી   વધ ુ અને એક વષવની   તરદરનો તો , ીો નાનલીદારશ્રી  /નોઅરી મનક્ની   

એફીડવેી  અને ેેારે અરેથી   િ ન-નરણનો બનાવ નોંેવા નાઅે વકુન કરી ે૫વાનાાં ેવે છે. 

(૬) રોગચાળાઅટકાવવા:- 

             જિલ્ લાના કો ૫ણ ગાનનાાં ઝાડા, ઉલ્ અી, કોલેરા, કનીો, અા ફો ડ જેવા પાણી  િ   ીથા અ   

રોગચાીાના કેમો બનવા પાને ીો ીેની   ીાત્ કાલી  ક  અણ જે પ્રાથશ્વનક ેરોગ્   કે રને ીથા જિલ્ લા કક્ાએ થા  ીેવી   

ગોઠવણી   કરેલ તોવાથી   ેવા રોગચાીાના િકસ્ માઓનાાં ીાત્ કાલી  ક અમરગ્રસ્ ી ગાન ે૫તોંચી   િ  રોગચાીો ીાત્ કાલી  ક 

કાબનુાાં લેવાનાાં ેવે છે ીેનિ જિલ્ લા કક્ાએ ીથા ીનાન પ્રાથશ્વનક ેરોગ્   કે ર કક્ાએ રોગચાીો અઅકાવવા 

નાઅેની   િરૂરી દવાઓનો પરુીો સ્ અોક ઉ૫લબ્ ે  રાખવાનાાં ેવેલ છે. 

(૭)     અકસ્િાિિારાિારીઅનેપોસ્ટિોટષિ:- 

  જિલ્ લાના ીનાન પ્રાથશ્વનક ેરોગ્   કે ર ઘ્ વારા પોીાના શ્વવસ્ ીારનાાં અકસ્ નાી નારાનારી બાબીે 

ીાત્ કાલી  ક મારવાર ીથા િરૂરી િણા ે રીફર મેવાઓ પરુી પાડવાનાાં ેવે છે. િો કો  શાંકાસ્ પ્રદ મતૃ્ ય ુથ લે તો  

અને પોસ્ અનોઅવનની   પોલી  મ રારા નોંે ે૫વાનાાં ેવ ેીો પોસ્ અનોઅવનની   મેવા પરુી  પાડવાનાાં  ેવે છે. 

(૮) િાુૃબાળકલ્યાણસેવાઓ:- 

  ીનાન મગભાવ નાીાની   વતલેી   નોંેણી   શારીિરક ીપામ ેતાર સ્ ીનપાન શ્વવગેરે શ્વવષે ેરોગ્   

શ્વશક્ણ ીેનિ િોખની   નાીાઓને માંદભવ મેવા ે૫વાનાાં ેવે છે. 

ીનાન મગભાવની   માંસ્ થાકી  અથવા ીાલી  ન પાનેલ વ્ય  િકીઓ ઘ્ વારા ડી.ડી.કીઅ(નનીા કીઅ) નો ઉ૫ ોગ કરી 

મલાની પ્રસશુ્વી થા  ીેવી   વ્ય  વસ્ થા. 

               ીનાન ેારી   નાીાઓન ેસ્ ીનપાન, બાલસ્ વાસ્ થ્   ીથા પોષણ માંબાેં ી   ેરોગ્   શ્વશક્ણ અન ેમેવાઓ 

ીનાન બાીકોને નાીાં ુાં ૫તલેુાં ેાવણ, મન મર િરૂરી ીનાન રમી  ઓ ીથા પોષક ેતાર ઉ૫રાાંી ઝાડા ીથા 

િમનીાંરના રોગોની   મારવાર ે૫વાનાાં ેવ ેછે. 
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સનેર૦૧૬-૧૭નીકાિગીરી:- 

ક્રન  શ્વવગી  લક્ષ ાાંક  શ્વમેી    અકાવારી 

૧ એઅીનેઅલ ૪૦૮૫૫ ૩૮૯૭૮ ૯૫% 

૨ ડીલી  વરી ૩૭૧૯૯ ૩૪૩૦૩ ૯૨% 

૩ માંસ્થાનાાં(મરકારી) ૩૪૧૭૪ ૧૯૯૩૮ ૫૮% 

૪ તોન ડીલી  વરી ૩૪૧૭૪ ૩૬૫ ૧% 

૫ પોસ્અનેઅલ  ૩૭૪૯૦ ૨૯૨૧૦ ૭૮% 

 

(૧૦) િનનીસ રક્ષાયોિના:- 

  િનની   સરુક્ા  ોિના તઠેી ગરીબી   રેખા ની  ચ ેલ્વીા કુટુાંબોની   ૧૯ વષવથી   નોઅી ઉંનરની   સ્ રી  ન ે

ીેની   પ્રથન બ ેપ્રસૂશુ્વી દરમ્  ાન દરેક વખીે રૂા. ૭૦૦/- લખે ેરોકડ મતા  ચકુવવાનાાં ેવે છે. જેનાાં રૂા. ર૦૦/- 

રા મપોઅવ ભાડાના ચકુવવાનાાં ેવે છે અને રૂા. ૫૦૦/- પોષક ેતારના ચકુવવાનાાં ેવે છે. 

અ.નાં. શ્વવગી લાભ લી  ેેલ લાભાથીઓની   
માંખ્  ા 

કુલ ચકુવેલ મતા  રૂા. 

૧ િનની   સરુક્ા  ોિના ૩,૮૧૪ ૨૬૭૦૨૦૦/- 

 

(૧૧) બાળસખાયોિના:- 

                           બાલમખા  ોિના તઠેી બાી મતૃ્ ય ુ દર ેઅાડવાના ેશ્ર થી   જે પ્રા વેઅ બાીરોગ 

શ્વન ણાાંી માથે  એન.ઓ.ય(ુકરાર) કરેલ તો   ત્  ાાં   ગરીબી   રેખા ની  ચે લ્વીા(બી  .પી  .એલ.) કુટુાંબોના  બાીકોને 

મારવાર  નાઅે બાીક દીઠ  રૂા. ૧૬૯૫/- લેખ ે મતા  ચકુવવાનાાં ેવે છે.  

(૧૨) ચીરુંજીવીયોિના:- 

                            ચી  રાંજિવી    ોિના તઠેી નાીામતૃ્ ય ુ  દર ેઅાડવાના ેશ્ર થી   જે પ્રા વેઅ ડોકઅરો માથ ે

એન.ઓ.ય(ુકરાર) કરી ગરીબી   રેખા ની  ચે લ્વીા(બી  .પી  .એલ) કુટુાંબોની   ૧૯ વષવથી   નોઅી ઉંનરની   સ્ રી  ની    પ્રસશુ્વી  

દીઠ  રૂા. ૩૮૦૦ /- લખે ે મતા  ચકુવવાનાાં ેવે છે. જેનાાં રૂા. ૨૦૦/- રા મપોઅવ ભાડાના લાભાથીને  ચકુવવાના 

તો    છે.  
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અ.નું. તવગિ 
લાભલીસેલલાભાથીઓની

સુંખ્યા 
ક લચ કવેલસહાય ા. 

૧ ચી  રાંજિવી    ોિના ૫૨૬ ૧૯૯૯૯૦૦/- 

 

 

 (૧૫) ઝાડાનારોગિાુંસારવાર:- 

  પાાંચ વષવની   ઉંનર સુે ી  ના બાીકોનાાં ઝાડાના રોગોના કારણે વષે લાખો ડીતા ડ્રશેન થવાથી   મતૃ્ ય ુ

પાને છે. ેનાાંના ૯૯ અકા બાીકો વ્ય  િકીઓ ઘરગથ્  ુેતાર પાણી  , ખાાંડ-ની  ઠાના રાવણ અન ેઓ.ેર.એમ. થી   

બચી   શકે છે. ફકી એક અકા વ્ય  િકીઓનાાં બાઅલા ચઢાવવાની   િરૂરી ાી રત ેછે. ેવી   નીલબં ુાં શ્વવગીવાર િરૂરી 

ેરોગ્   શ્વશક્ણ ીથા ીનાન ગાનોનાાં ઓ.ેર.એમ. ના પેકેઅ ઉ૫લબ્ ે  રત ેીેવી   વ્ય  વસ્ થા પરુુ  પાડવાનાાં ેવે છે. 

(૧૬) પ ર-અછિભ કું૫જેવીક દરિીઆફિોદરમ્યાનનીસેવાઓ:- 

  પરુ-અછી મકૂાં૫ જેવી   કુદરીી   ેફીોને ૫તોંચી   વીવા ીનાન પ્રકારના એકશન  લાન બનાવી   

ીૈ ાર રાખવાનાાં ેવે છે અને ીે મિુબ અમરકારક અનલી  કરણ કરવાનાાં ેવે છે. જેન કે ત્ વરીી  અણ અમરગ્રસ્ ી 

શ્વવસ્ ીારની   ીાત્ કાલી  ક મલુાકાી, પી  વાના પાણી  ના મોમવના શ્વન શ્વની કલોરીનેશન, લી  કેિની   શોેખોી, રીપેરીંગ, 

દદનના કુટુાંબી  િનોની   મારવાર શ્વવગેરે ઘ્ વારા ે ેફીોને ૫તોંચી   વીવા ીનાન પ્રકારની   મેવાઓ ઉ૫લબ્ ે  રાખવાનાાં 

ેવે છે. જિલ્ લા કક્ાએ રેપી  ડ રીસ્ પો મ ૫(પાાંચ) અીનો ીૈ ાર રાખવાનાાં ેવે છે ીથા જિલ્ લા કક્ાએ ૧ ક રોલરૂન 

ચોનામાની   ઋત ુદરમ્  ાન ચોવી  મ કલાક ચલાવવાનાાં ેવે છે. 
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ઓ૫રેશન૫હલેાનોફોટોઓપરેશનપછીનોફોટો 

 નાિ – નેતાબેન તમમખુભાઇ શાનલ્ભાઇ પરનાર 
 ઉિર – ૬.૫ વષવ  
 જાિી – છોકરી  
 િન્િિારીખ – ૧૭/૧૧/૨૦૦૯ 
 એડ્રેસ – જૈન દેરામર વરીેિ ીા.: જિલ્લો- ભાવનગર  
 િોબાેલનું. 9428108693 
 સુંસો – નાીા-શ્વપીા બઅુ ચાંપલ પોક્ષલશ કાનગી  રી કરે છે  
 વાતષિકઆવક – રૂ.૩૬,૦૦૦/- 

 

 બાળકનેથિીિકલીફ– 
 
૧) િનથી   મ ૂાંગુાં બતરુેાં છે. 
૨) બાીકને મનિવાનાાં ખબુ િ મશુ્કેલ પડે છે  
૩) બી   અ બાીકો માથે તીી નીી શકત ુાં નથી   
૪) બાીક માથે વ્ય વતાર કરવા ખબૂ િ મશુ્કેલ પડે છે  

 ૫) બાીક બી  નાર પડે થા  ત્ ારે ખબૂ િ ીકલી  ફ પડે છે 
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 આર.બી.એસ.કે.ટીિન ુંઅન દાન– 
 

તમમખુભાઇને ચારા બાીકો છે. જેનાાં રણ રણ બેબી   અને એક બાબો છે. જેનાાં બી   અ બાીકોને 

માાંભીવાનાાં કે બોલવાનાાં ીકલી  ફ નથી   પરાંત ુ નેતા ને િનથી   િ ીકલી  ફ તોવાથી   ભા  બતને વચ્ચ ે

વ્ય વતારનાાં ખબૂ િ ીકલી  ફ પડીી   તીી   અને આંગણવાડીનાાં પણ નોકલવાનાાં ખબૂ િ ીકલી  ફ પડીી   તીી  . 

અનારે પૈમાની   અગવડીા તોવાને કારણે અને અનારી બાીકી નેતાં ુાં ઓપરેશન કરાવી   ના શકીા તીા અને 

ીેની   ીકલી  ફ િો ને નેતાના નાીા-શ્વપીા ઘણી   વાર ખણૂાનાાં બેમી  ને રડીા તીા કે ભગવાને અનારી માથે િ 

કેન ેવુાં કયુાં તશે. ીેથી   નેતાના નાીા-શ્વપીા પ્રા વઅે તોસ્પી  અલનાાં નેતાની   મારવાર નાઅે લ  ગ ા પરાંત ુ

પ્રા વેઅ તોસ્પી  અલનાાં નેતાની   મારવારનો ખચવ રૂ.૧૨,00,000/- (બાર લાખ રૂશ્વપ ા) રૂશ્વપ ા કહ્યો પરાંત ુ

નેતાના નાીશ્વપીા ની   વાશ્વષિક ેવક રૂ.૩૬.૦૦૦/-(છરી  મ ત અર રૂશ્વપ ા ) રૂશ્વપ ા જેઅલી   અને માથ ે ૪ 

બાીકોં ુાં ભરણપોષણ કરવુાં ીો ે ઓપરેશન કરાવવુાં ખબુિ મશુ્કેલ તત ુાં. ીેથી   નેતાના નાીા-શ્વપીા પોીાની   

દીકરી નાઅે ખબુિ ક્ષચાશ્વીી તીા કે તવે શુાં કરવુાં ીેવાનાાં ેર.બી  .એમ.કે.ની   અીન ના ડો.તરપાલશ્વમાત રાણા એ 

અનારી મલુાકાી લી  ેી   અને ે બાીકં ુાં ઓપરેશન મદભવ કાડવ નારફીે ીદન ફ્રી નાાં થ  િશે ીેવુાં 

ેર.બી  .એમ.કે ના ડો.તરપાલશ્વમાત રાણા દ્વારા મન અવવાનાાં ેવ્યયુાં અને ીેવો છેલ્લા રણ વષવથી   બાીકના 

વાલી  ને ઓપરેશન નાઅે મન અવીા તીા પરાંત ુઅનને મરકારી કાગી થી   ખબુિ બી  ક લાગીી   તીી   એટ્લ ે

અને મારવાર નાઅે િીાાં ન તીા પરાંત ુ ેર.બી  .એમ.કે દ્વારા નેતાના નાીા-શ્વપીા ખબુિ નદદ કરવાનાાં ેવે 

તીી   અને નેતાને મી  .ય.ુશાત તોન્સ્પઅલ સરેુરનગરનાાં ઓપરેશન મારી રીીે કરવાનાાં ેવ્યયુાં છે. નેતાના નાીા-

શ્વપીા ખબુિ ખશુ છે.    
 

 વાલીનોઅબભપ્રાય– 
અનારુાં બાીક નેતાં ુાં ઓપરેશન મી  .ય.ુશાત તોન્સ્પઅલ સરેુરનગર કરવાનાાં ેવ્યયુાં છે ીેં ુાં ઓપરેશન એક 

કલાક જેવ ુચાલ્યુાં તત ુાં અને પછી ેઇ.મી  .ય ુનાાં રાખવાના ેવી   તીી  . ઓપરેશન મફીીા પવૂવક કરી ે ા 

બાદ ેર.બી  .એમ.કે ના ડો.તરપાલશ્વમાત રાણા દ્વારા બોલવાની   પેન્દ્ક્અમ નાઅે તરે ઉેોગ શાીા શ્વવેાનગર 

ભાવનગર ખાીે મારવાર ચાલે છે અને ેર.બી  .એમ.કે ના કાન થી   અનને ખબુિ લાભ થ ો છે અને અને 

ખબુિ પ્રભાશ્વવી થ ા છીએ. 
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ક્લેફ્અ પલેઅે ની   મક્મમે સ્અોરી 
 

 
 

 નાિ – ગોિતલ અક્રા રાજુભાઇ  
 ઉિર – ૫ વષવ  
 જાિી – છોકરી  
 િન્િિારીખ – ૦૭/૧૨/૨૦૧૧ 
 તનદાન–ક્લેફ્અ લી  પ અને ક્લેફ્અ પેલેઅ 
 એડ્રેસ – મ.ુઘોઘા ીા-ઘોઘા, જિલ્લો- ભાવનગર  
 સુંસો – નાીા-શ્વપીા નજૂરી કરે છે  
 વાતષિકઆવક – રૂ.૬૦,૦૦0/- 

 

 બાળકનેથિીિકલીફ– 
 
૧) બાીકને િનથી   તોઠ અને ીાીવાનાાં કાપો તીો. 
૨) બાીક વારાંવાર ઓીરા  િત ુાં તત ુાં  
૩) બાીકને વારવાર શરદી થ  િીી   તીી   . 
૪) બાીકને પોીાને ખોઅ તોવાથી   અલગ તો  એવો અં ભુવ થીો. 
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 આર.બી.એસ.કે.ટીિન ુંઅન દાન- 
 
અક્રાને િનથી   િ તોઠનાાં ન ે ીાીવાનાાં કાપો તીો.ીેના નાીા-શ્વપીા એ વતલેી   ીકે 
ક્લેફ્અ લી  પં ુાં ઓપરેશન તોન્સ્પઅલ ખાીે કરાવી   નાખ્યુાં તત ુાં. પણ અમકુ કારણમર ીેઓ અાીવાં ુાં ઓપરેશન 

ન તોીા કરાવી   શક્યા પણ ીા.૧૯/૦૮/૨૦૧૫ ના રોિ ેર.બી  .એમ.કે ડો.મબુારક વમેુન ચોિક ા દ્વારા 

બાીકના નાીા-શ્વપીાને અડેો કલાક ેપી  ને મન અવવાનાાં ેવ્ય ા તીા. ડો.માતબેની   વાી બાીકના નાીા-

શ્વપીાને ગીે ઉીારી ગ  પરાંત ુઘણુાં મન અવીા છીાાં ીેનનો ેગ્રત ઓપરેશન ખાનગી   તોન્સ્પઅલ ખાીે િ 

કરાવવાની    ચ્છા તીી  . ેથી   ીેઓ બાીકને બરોડા ખાીે લ  ગ ા અને ઓપરેશન કરાવી  ને બાીકં ુાં 

લ્વન મારુાં બનાવ્યયુાં. ેર.બી  .એમ.કે અીન દ્વારા ે મારવાર શ્વવષે ખબુિ મારી રીીે નાિતીી   ેપવાનાાં ેવી   

છે.બાીકનો લ્વ પણ બચી   ગ ો છે. મરકાર ે  ોિનાથી   નાીા-શ્વપીા ખબુિ પ્રભાશ્વવી થ ા છે. 
 

  વાલીનોઅબભપ્રાય– 
      ેનરા બાીકના ઓપરેશનથી   અને ખબુિ ખશુ થ ા છીએ અને ેર.બી  .એમ.કે. ડોકઅરનો અને ખબૂ 
ેભારી છીએ. 
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પ્રકરણ—૧3 
-:: એન.વી.બી.ડી.સી.પી ( િેલેરીયા )::– 

 
 કેર પરૂસ્કૃી નેલેરી ા નાબદૂી કા વક્રનં ુાં  ોિનાકી  શ્વવકેરી  કરણ કરી મને ૧૯૭૮ થી   જિલ્લા 

પાંચા ીને ે કા વક્રન સપુ્રી થ ેલ છે. વષવ ર૦૦૪ થી   ે કા વક્રનને રારી  વાતક િ  રોગ શ્વન ાંરણ 

કા વક્રન( એન.વી  .બી  .ડી.મી  .પી  .) તઠેી માકીવાનાાં ેવેલ છે.ભાવનગર જિલ્લાનાાં  એન.વી  .બી  .ડી.મી  .પી  . 

કા વક્રન તઠેી વાતક ઘ્વારા ફેલાીા રોગો જેવાકે નેલેરી ા, ડેગ્યુાં, ક્ષચકુનગનુી   ા શ્વવગેરે ના શ્વન ાંરણ અને 

મારવારની   કાનગી  રી ે કચેરી ઘ્વારા  કરાવવાનાાં ેવે છે. 

 મખુ્ ત્વે ે કાનગી  રીને ની  ચે મિુબના ીબકકાઓનાાં વતચેવાનાાં ેવે છે. 

(૧)  વતલે ુાં શ્વનદાન અને ત્વરીી મારવાર 
(ર)  શ્વનકેની  કલ કાંરોલ નેઝમવ 
(૩)  કેની  કલ કાંરોલ નેઝમવ 
(૪)  બા ોલોલ્કલ કાંરોલ નેઝમવ 
(૫)  ની  ક્ કાંરોલ નેઝમવ 
(૬)  બી  તવેી   ર ચેિ કમ્યનુી  કેશન 
 
(૧) વહલે  તનદાન અને ત્વરીિ સારવાર - 

 જિલ્લાના  ૧૦ ીાલકુા તલે્ થ ઓફીમ, ૧૦ ીાલકુાના કુલ ૪૪ પ્રા.ે.કેરો, ૧૩ મા.ે.કેરો ીેનિ ર 

તોસ્પી  અલો ઘ્વારા એકઅીવ ીેનિ પેમી  વ મવેલમ કાનગી  રી ીેનિ ીાવ મારવાર કેરો, ેશા બતનેો, નેલેરી ા લી  ક 

વકવર અન ેગ્રાનશ્વનર નારફી એન.વી  .બી  .ડી.મી  .પી  . કા વક્રન તઠેી વાતક(નચ્ છર) ઘ્વારા ફેલાીા રોગો ના મારવાર 

અને શ્વન ાંરણ ની   કાનગી  રી કરવાનાાં ેવ ેછે. 

       વષવ ૨૦૧૬ દરમ્  ાન અરેની   કચેરી  વારા ીાલકુા વાઇઝ થ ેલ લોતીના નમનુાની   કુલ ીપામ ની  ચ ેદશાવવ્ય  ા 

પ્રનાણે છે. 
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ક્રન ીાલકુો રેપી  ડડા ગ્નોમી  મ અેસ્અ 

અનેબ્લડ સ્ની  અર રારા 
કરેલ લોતીની   ીપામ  

કુલ નેલેરી ાના કેમો ઝેરી નેલેરી ાના કેમો 

૧ ભાવનગર ૪૯૫૯૦ ૩૦ ૦૦ 

૨ ઘોઘા ૨૩૬૧૯ ૧૫ ૦૧ 

૩ શ્વશતોર ૪૭૪૨૭ ૧૬ ૦૧ 

૪ પાક્ષલીાણા ૪૨૬૪૧ ૧૯ ૦૨ 

૫ ગાિર ાેાર ૨૧૮૩૧ ૦૩ ૦૦ 

૬ ઉનરાીા ૧૮૦૪૬ ૦૭ ૦૦ 

૭ વલ્ લભી  પરુ ૨૫૨૫૮ ૦૯ ૦૦ 

૮ ીીા અ ૮૩૧૨૪ ૧૯ ૦૩ 

૯ નવવુા-જેમર ૧૧૪૯૧૧ ૧૪૫ ૦૭ 

 કુલ ૪૨૬૪૪૭ ૨૬૩ ૧૪ 
  

 એકઅીવ મવેલમઃ- 
   એકઅીવ મવેલમ કાનગી  રી પ્રા.ે.કેરના ને લ ેરોગ્  કા વકર  ઘ્વારા જિલ્લાના દરેક 

ગાનોનાાં અગાઉથી   શ્વનેાવરીી કરેલ કા વક્રન મિુબ ચલાવવાનાાં ેવે છે અન ેગાનનાાંથી   ીાવના કેમોના નેલેરી ા 

૫રીક્ણ નાઅે લોતીના નમનુા નેીવવાનાાં ેવ ે છે. પ્રા.ે.કેર ખાી ેે લોતીના નમનુા લેબોરેઅરીનાાં લબેોરેઅરી 

અેકની  શ્ ન ઘ્વારા ીપામવાનાાં ેવ ેછે. જેનાાંથી   નીીા નેલેરી ા પોઝી  અીવ કેમોને તરુાંી રેડીકલ મારવાર ે૫વાનાાં 

ેવ ેછે. વષવ ર૦૧૬ ની   એકઅીવ મવેલમ ની   નાિતીી   ની  ચે મિુબ છે. 

વષષ 
આરડીટીઅને્લડસ્િીઅરદૂારાિપાસેલ

લોહીનાનમ ના 
િેલેરીયાનાકેસ પી.એફ.કેસ 

 ૨૦૧૬ ૨૪૫૭૬૮ ૭૧ ૦૫ 

 

   મવે દરશ્વન ાન ીાવના દદન નેલેરી ા પોઝી  અીવ ન તો  અન ેપાાંચ િદવમ કરીા વેારે 

મન થી   ીાવ ેવીો તો  ીથા શાંકાસ૫્દ ડેગ્યુાં/ક્ષચકુનગનુી   ા ના લક્ણો તો  ીો ીેનના લોતીં ુાં 

ડેગ્યુાં/ક્ષચકુનગનુી   ા નાઅે ૫રીક્ણ કરાવવાનાાં ેવ ેછે. િો ેવા દદનઓનાાંથી   ડેગ્યુાં/ક્ષચકુનગનુી   ા  પોઝી  અીવ કેમ 

નીે ીો જે ીે શ્વવસ્ીારનાાં રોગચાીા શ્વવરોેી   કાનગી  રી કરવાનાાં ેવ ેછે.   

                            વષવ ર૦૧૬ દરશ્વન ાન શાંકાસ્ પદ ડેગ્યુાં ના ૩૨૩ દદન પૈકી ૩૮ કેમો ગ્રામ્  શ્વવસ્ીારનાાંથી   

ડેગ્યુાં પોઝી  અીવ  અતરે થ ેલ છે. ે ીનાન શ્વવસ્ીારોનાાં ડેગ્યુાં શ્વવરોેી   ઘશ્વનઠ કાનગી  રી કરાવવાનાાં ેવેલ છે. 
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 પેમી  વ મવેલમઃ-  

 
   જિલ્લાના  કુલ ૪૪ પ્રા.ે.કેરો, ૧૩ મા.ે.કેરો ીેનિ ર તોસ્ પી  અલો ઘ્વારા પેમી  વ 

મવેલમ કાનગી  રી તઠેી નેલેરી ા કલી  ની  ક ચલાવવાનાાં ેવ ેછે. ે કલી  ની  કનાાં ેવીા ીનાન ીાવના દદનઓના 

લોતીં ુાં નેલેરી ા નાઅે ૫રીક્ણ કરવાનાાં ેવ ે છે અન ેગા ડલા ન મિુબ િરૂર િણા ે ડેગ્યુાં/ક્ષચકુનગનુી   ા નાઅે 

મી  રન ૫ણ ૫રીક્ણ કરાવવાનાાં ેવ ેછે.  

   વષવ ર૦૧૬ નાાં જિલ્લાના ૧૦  ીાલકુા તલે્ થ કચેરી ના કુલ ૪૪ પ્રા.ે.કેરો , ૧૩ 

મા.ે.કેરો ીેનિ ર તોસ્ પી  અલો ઘ્વારા નેલરી ા કલી  ની  કનાાં ની  ચે મિુબ દદનઓન ેમારવાર ે૫વાનાાં ેવેલ છે. 

વષષ સારવારિાટે

આવેલક લ

દદી 

િાવનાકેસ આરડીટીઅને્લડસ્િીઅરદૂારા

િપાસેલલોહીનાનમ ના 

પોઝીટીવકેસ પી.એફ.

કેસ 

૨૦૧૬ ૧૦૮૧૪૧૮ ૬૭૮૪૨ ૬૭૮૪૨ ૧૮૭ ૮ 

 
 ીાવ મારવાર કેરઃ- 

 જિલ્લાનાાં  ફીનેલ તલે્થ વકવર દવારા વષવ ર૦૧૬ દરશ્વન ાન કુલ ૩૦૦ ીાવ મારવાર કેરો ીથા ૧૨૭૮ 

જેઅલી   ેશા કા વકર બ્ તનેો નારફી ૭૧૮ ગાનો ને ેવરી લી  ેેલ છે. વષવ ર૦૧૬ ની   ીાવ મારવાર કેરની   

કાનગી  રી ની  ચે મિુબ છે. 

વષષ 
આરડીટીઅને્લડસ્િીઅરદૂારા

િપાસેલલોહીનાનમ ના 
િેલેરીયાનાકેસ પી.એફ.કેસ 

૨૦૧૬ ૧૧૨૮૩૭ ૫ ૦૧ 

 

(ર) તિકેનીકલ કુંરોલ િેઝસષ  - 

                 શ્વનકેની  કલ કાંરોલ નેઝમવનાાં પાણી  ના ખાડાઓ પરુાવવા, ખાડાઓનાાંથી   પાણી   વતવેડાવ,ુ ગઅરની   

મફા  બાબી, શૌચાલ ના વેઅ પા ૫ને  અીીઓ લગાડવી  , પાણી  ના પારોન ે ઢાાંકીને રાખવા, પાણી  ની   પા ૫ 

લા ન અન ે સ્અેડ પોસ્અ લી  કેિ રીપેર કરવા, ક્ષબનઉ૫ ોગી   વસ્તઓુ ખલુ્લાનાાં રાખવી   નતી, ઝાડી ઝાાંખરાનો નાશ 

કરવો શ્વવગેરે શ્વવગેરે સચુનાઓ માંબાંશ્વદ્યી વ્ય િકીને અથવા ગ્રાન પાંચા ીન ેે૫વાનાાં ેવલે છે. 
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(૩) કેિીકલ કુંરોલ િેઝસષ - 

 િચ્છરદાની દવાય કિ કરવાનો કાયષક્રિીઃ-  
       પ્ર અ દ્વારા  વ૫રાશનાાં લેવાીી   કુલ ૧૦૫૭૬ નચ્છરદાની  ને પ્રા. ે. કે ના સ્અાફ દવારા નફીનાાં 
િ ાંતનુાશક દવાનાાં બોીી નચ્છરદાની   દવાયકુ્ી કરવાનાાં ેવેલ છે.  

 
  િ ુું  નાશક દવાના છુંટકાવનો કાયષક્રિીઃ- 

   જિલ્લાનાાં ીાવનો ફેલાવો અઅકાવવા જિલ્લાની   છેલ્લા રણ વષવની   નેલેરી ાની   ૫રીન્સ્થશ્વી ેેારીી માંયકુ્ી 
શ્વન ાનક મા.શ્રી   એન.વી  .બી  .ડી.મી  .પી  . ગાાેં ી  નગરની   નાંજૂરી મિુબ વધ ુ નેલેરી ા ગ્રસ્ી ગાનોનાાં િ ાંતનુાશક દવાનો 
છાંઅકાવ કરવાનાાં ેવેલ છે. 
        વષવ 2016 દરશ્વન ાન જિલ્લાના ૪ પ્રા. ે કેરના ૧૦ ગાનોનાાં તરદાજે ૨૦૬૭૫ જેઅલી   વસ્ીી  ની   ેલ્ફા 
મા પરનેરી  ન દવાના છાંઅકાવના બે રાઉડ ીેનિ ૧ પ્રા.ે.કેરના ૧ ગાનની   તરદાજે ૫૫૬ જેઅલી   વસ્ીી  ની   ફોકલ 
રાઉડ કરવાનાાં ેવેલ. 
 
(૪) બાયોલોજીકલ કુંરોલ- 

    વાતક િ  રોગના અઅકા ીી   ૫ગલા અવ  ેબા ોલોલ્કલ કાંરોલ તરીગવી નચ્છરની   ઉત્ ૫શ્વી અઅકાવવા 

ની  ચે મિુબના પગલાાં લેવાનાાં ેવેલ છે. 

 ભરા ેલ પાણી  ના ખાડાઓનાાં કુલ ૮૩૦ સ્ થીોએ પોરાભક્ક નાછલી  ઓ (ગ પી   અને ગામ્બશુ્વશ ા ) મકુવાનાાં 
ેવેલ છે. 

  રાડોનેસ્ અીક પોરાનાશક કાનગી  રી કરીને કુલ ૫૨૬૩૭ પોઝી  અીવ પારોનાાં એબેઅ(અેની  ફોમ)નાનના પોરાનાશક 
પ્રવાતીનો ઉપ ોગ કરીને પોરાનો નાશ કરવાનાાં ેવેલ છે.  

 પેરાડોનેસ્ અીક સ્ થીોએ િોવા નીીા પોરાઓનો બી  .અી.ેઇ./બેકઅીમાઇડ નો ઉપ ોગ કરીને નાશ કરવાનાાં 
ેવેલ છે. 
 

 (૫) િીક્ષ કુંરોલ િેઝસષ - 

રોગચાીાની   ૫િરન્સ્થશ્વીં  ુમલુ્ ાાંકન કરીને ઉ૫રોકી કાનગી  રી િરૂર િણા ે મામિૂતક કરવાનાાં ેવેલ છે. 

શાંકાસ્ પદ ડે ગ્ ય/ુક્ષચકુનગશુ્વન ા ીેનિ કાં ફનવ ડે ગ્ ય/ુક્ષચકુનગશુ્વન ાના કેમોનાાં કુલ ૧૨૪૭૦ ઘરોનાાં ફોગીંગ કાનગી  રી 

કરવાનાાં ેવેલ છે. 
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(૬) બીહવેીયર ચેન્િ કમ્ય તનકેશન- 

નેલેરી ા, ડેગ્યુાં, ક્ષચકુનગનુી   ા શ્વવગેરે રોગોના અઅકા ીી   ૫ગલાઓ અન ે લોક- અગશૃ્વી નાઅે વષવ ર૦૧૬ 

દરશ્વન ાન ેરોગ્  ૫રી  કાઓં  ુશ્વવીરણ, ગ૫ૃ ની  અીંગો , શૈક્ક્ષણક શ્વશક્ષબરો, ેરોગ્  નેીાઓ,ેરોગ્   કેમ્ પ ીેનિ રેલી   

શ્વવગેરે  પ્રવશૃ્વીઓ કરવાનાાં ેવેલ છે. 

 

શાખાનીિહકેિનીિાહીિી;- 

શાખાનોફોનનું-૦૨૭૮૨૪૩૯૮૨૩Mail ID- dmo.health.bhavnagar@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ક્રન અશ્વેકારી/કનવચારી ં  ુનાન તોદ્દો ફોન નાંબર 

૧  ડો.બી   પી   બોરીચા I/C DMO 9727779717 

૨ શ્રી   જે ેર  અની   s.clerck 9879044135 

૩ કુ.એમ લ્ ઝાલા Lab.Tech(Cartaker) 8238015275 

૪ શ્રી   એન એન ચૌતાણ Lab.Tech(I/C ADMO) 9727779191 

૫ શ્રી   બી   કે ગોતીલ MPHS 9099095181 

૬ શ્રી   જે જે ગજ્િર MPHS 9099095273 

૭ શ્રી   એન ેર શનાવ MPHS 9099094955 

૮ શ્રી   એમ એન બરૈ ા FW 9099094952 

૯ શ્રી   એફ ેર દાઉદાણી   Peon 7984318950 
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પ્રકરણ – ૧૪ 

-:: કુટુાંબકલ્  ાણ શાખા ::- 

શાખાનો૫હરચય:- 

        ભાવનગર લ્લ્ લાના ગ્રાશ્વનણ શ્વવસ્ ીારનાાં કુટુાંબ કલ્  ાણ ક્ેરે કુલ ૪૪પ્રાથશ્વનક ેરોગ્   કે રો  વારા પરુી 

પાડવાનાાં ેવે છે. તાલનાાં ૨૫૬ફીનેલ તલે્ થ વકવર, ૪૮ ફીનેલ તલે્ થ સપુરવાઇઝર, ૬ બ્ લોક ેઇ.ઇ.મી  . ઓફીમમવઅન ે

એન.બી  .બી  .એમ.નેડીકલ ઓફીમરશ્રી   અને ેયષુ નેડીકલ ઓફીમરશ્રી   અને ૯ તોની   ોપેથી   નેડીકલ ઓફીમરશ્રી   
 વારા કુટુાંબ કલ્  ાણ શ્વવષ ક મેવાઓ પરુીપડવાનાાં ેવે છે. 

મને ર0૧૬-૧૭ ના વષવનાાં ભાવનગર જિલ્ લાના કુાંટુબ કલ્  ાણ કા વક્રનની   મેવાઓ ૪૪ પ્રા.ે.કે.દ્વારા જિલ્ લાના છેલ્ લા 

ગાન સુે ી  પતોચાડવાનાાં ેવેલ છે.કુટુાંબ કલ્  ાણ કા વક્રનના ઘશ્વનઠ પ્રચાર ીથા અનલ નાઅે ફીનેલ તલે્ થ 

વકવરો,નલ્ અીપપવઝ વકવરો (પરુૂષ) ેરોગ્  ના સ્ રી   પરુૂષ સપુરવા ઝરો બ્ લોક ે . .મી  .ઓ. રે ન 

દા ણો,આંગણવાડીકા વકરો શ્વવગેરે ે કા વક્રનનાાં કા વરી રત ા છે.  

   

મને ર0૧૬-૧૭ના વષવ દરમ્  ાન ભાવનગર જિલ્ લાનાાં કા વરી પ્રાથશ્વનક ેરોગ્   કે ર ની   શ્વવગી  
 

ક્રન ીાલકુાની   માંખ્  ા પ્રાથશ્વનક ેરોગ્   કે ર માંખ્  ા 

૧ ૧૦ (દમ) ૪૪ 

 
ે ઉપરાાંી શતરેી શ્વવસ્ ીારનાાં શ્વમશ્વવલ તોન્સ્પઅલ દ્વારાપણ શતરેી શ્વવસ્ ીારનાાં કુટુાંબ કલ્  ાણ મેવાઓ 

ેપવાનાાં ેવે છે.   

કુટુાંબ કલ્  ાણ કા વક્રનના લક્ષ  ાાંકો અગાઉ શ્વવસ્ ીારના ેોરણ ફાીવવાનાાં ેવીા તીા જેનાાં 

મરકારશ્રી  એ સુે ારો કરીાાં ભારી મરકારના ની  ની  સ્ રી ઓફ તલે્ થ એ ડ ફેની  લી   વેલફેરના ેરોગ્   પિરવાર 

કલ્  ાણ શ્વવભાગ દ્વારા નકકી કરવાનાાં ેવલે કોમ્ યનુી  અી ની  ંઝૂ એમેને અ એપ્રોચ (મી  .એન.એ.એ.)કે જે અગાઉ 

અારગેઅ ફ્રી એપ્રોચ ીરીકે ઓીખાીો તીો.ીેના ને યઅુલનાાં િણાવેલ સચુના અને નાગવદશવન મિુબ કા વભાર 

નકકી કરવાનાાં ેવે છે.કુટુાંબ કલ્  ાણ કા વક્રનનો કા વભાર ની  ચેની   િરૂરી ાીો   ાનનાાં રાખી  ને નકકી 

કરવાનાાં ેવે છે.  

ગ્રાનિનીાની   ેવશ્  કીા પ્રનાણે ગ્રામ્   કક્ાએથી   ીથા પેઅા કે ર કક્ાએથી   કા વભાર નકકી 
કરવાનો લાભાથીલક્ી   કા વકન સ્ થાશ્વનક િરૂરી ાીો અં મુાર મેવાનો અક્ષભગન   ાને રાખવાનાાં ેવ ેછે.  
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નાગરીકોની   ભાગી  દારી વાીો કુટુાંબ કલ્  ાણ કા વક્રન છે ીે ઘ્  ાને લેવાનાાં ેવે  છે. સ્ થાશ્વનક કક્ાની   

િરૂરી ાી મિુબ ીેનિ સ્ થાની  ક પિરશ્વસ્ થશ્વી વ  અં મુાર વસ્ ીી   અન ેદાંપશ્વીઓની   િરૂરી ાી ઘ્  ાન ે રાખી   

કા વભાર નકકી થા  છે.  

ેન કુટુાંબ કલ્  ાણ કા વક્રન એ પ્રિનન અને બાી સ્ વાસ્ થ્   કા વક્રનના ં ીુન અક્ષભગનનાાં મનાવેશ 

થા  છે. નવપરક્ષણી નિતલા મગભાવ થા  છે. ીેની    અણ થા  ત્  ારથી   એઅલે કે મગભાવ અવસ્ થાની   માંભાી 

અને મારવાર ઉપર   ાન ેપવાનાાં ેવે છે. ેન મલાની નાતતૃ્ વ બાી સરુક્ા, કુટુાંબ કલ્  ાણ ીથા 

પ્રિનન શ્વશક્ણ અને મવેાઓ અને  અીી    માંબાેં  દ્વારા ફેલાીા રોગો અને પ્રિનન નાગવની   ીકલી  ફો વ્ય  ાેં ત્ વ 

શ્વનવારણ પ્રસશુ્વી શ્વનવારણ શ્વવગેરે બાબીો ેવરી લ ે છે અને ગ્રામ્   કક્ાએ િન મમદુા ને ેરોગ્  ના 

કનવચારીઓ દ્વારા વાકેફ કરવાનાાં ેવે છે. મને ર0૧૬-૧૭ના વષવ નાઅે ભાવનગર જિલ્ લાના નમબાેં ી  નો 

૧૩૪૧૦ કેમોનો લક્ષ  ાાંક નકકી થ ેલ જેની   માન ેજિલ્ લા મતી ારા પ્ર ત્નોથી  ૧૦૫૭૦ કેમો કરી ૭૯% શ્વમઘ્ ે ી   

તાાંમલ કરેલ.   

ક્રન મેવાં ુાં નાન વાશ્વષિક લક્ષ  ાાંક વાશ્વષિક શ્વમધ્ે અકા 
૧ ઓપરેશન ૧૩૪૧૦ ૧૦૫૭૦ ૭૯% 

૨ આંકડી ૧૮૦૦૦ ૧૭૦૦૬ ૯૪% 

૩ શ્વનરોે (યઝુમવ) ૧૨૪૩૪ ૯૯૦૬ ૮૦% 

૪ ઓરલ પી  લ્ મ(યઝુમવ) ૪૫૮૪ ૪૪૫૪ ૯૭% 

 
નમબાેં ી   ક્રે ેલક્ષ  ાાંક પરુો કરવા નાનની    જિલ્ લા શ્વવકામ અશ્વેકારીશ્રી   અન ેનાન. કલેકઅરશ્રી  એ પણ શ્વવશ્વવે ીબકકે 

મીી નાગવદશવન ેપેલ તીા. ીેનિ મવવના મિત ારા પરુૂષાથવથી   કાનગી  રી થ લે  
કોપરટી:-  

કોપર-અી બતનેો નાઅે ઉપ ોગનાાં લેવાની   વન અા ન પઘ્ ે શ્વી છે.  ીેના દ્વારા બાીકોના િ નનો 

ગાીો  અીવી   શકા  છે. કોપરઅી ની   મેવાઓ પ્રા.ે.કે. અને મબ મે અરનો અં ભુવી   ીાલી  ન પાનલે 

એચ.વી  . / ફીનેલ તલે્ થ સપુરવા ઝર, િફનેલ તલે્ થ વકવર ીથા એ.એન.એન. દ્વારા મકુવાનાાં ેવે છે. એક 

વખી નાફક ેવી   ગ ા પછી રણ કે ીેથી   વધ ુવષવ નાઅે ગભાવશ નાાં રાખી   ગભવે ાન મકુાવી   શકા  છે.  

 
તનરોસ- :- 

શ્વનરોેએ ગભવેાન અઅકાવવા નાઅે વપરાત ુાં પરુૂષો નાઅેં ુાં પ્રચક્ષલી માેન છે. જેનો બતોીો પ્રચાર 

કરવાનાાં ેવે છે. પરુૂષો મરીીાથી   વાપરી શકે છે. જિલ્ લાનાાં ેવેલા પ્રા.ે.કે. નલ્ અી પપવઝ વકવરો, ડપેો 

તોલ્ ડરો શ્વવગેરે નારફી નફી શ્વનરોે વતેંચવાનાાં ેવે છે. તાલનાાં ઉંચી   ગણુવીાવાીા લબુ્રી  કેઅેડ શ્વનરોે પણ 

ઉપલબ્ ે  થ ેલ છે. શ્વનરોે એ ડમ અને  અશ્વી  રોગો અઅકાવે છે.  
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ઓરલપીલ્સ:- 
બતનેો નાઅે ગભવેાન અઅકાવવા નાઅે નોઢેથી   ગીવાની   ગોીીની   પઘ્ ે શ્વી છે. ે મેવાઓ 

એ.એન.એન. િફનેલ તલે્ થ વકવર, ન.પ.વ. એચ.વી  . દ્વારા ગ્રામ્   કક્ાની   બતનેો સુે ી   પતોંચાડવાનાાં ેવ ેછે. 

શ્વન શ્વની મેવન કરવાથી   ગભવેાન અઅકાવી   શકા  છે. ે મેવાઓ નફી પરુી પાડવાનાાં ેવે છે.  

એિ.ટી.પી.:- 

એન.અી.પી  .એકઅ નેડીકલ અનીશન ઓફ પ્રેગ્રન મી   ીેને કા દા અ વ ે રક્ણ ેપવાનાાં ેવ ે

છે.નાીાની   ીાંદુરસ્ ીી    અીવવા અથે ઉપરા ઉપરી સવુાવડ દ્વારા બગડીી   ીબી   ી સુે ારી શકા  છે.જે કો  

બતનેની   ગભવપાી કરાવવાની    ચ્ છા તો  ીેનની   નાિતીી   કા દા દ્વારા ખાનગી   રાખવાનાાં ેવે છે.ે મેવા 

જિલ્ લાના ના  ીા પ્રા ી પ્રા.ે.કે.મામિુતક ેરોગ્   કે ર,તોન્સ્પઅલનાાં નફી નીે છે. કા દેમર ગભવપાીએ 

સ્ રી  ઓનો અશ્વેકાર છે.જે મલાની છે.ખાનગી   અને નફી છે.  

િાસિીડીયાકાયષક્રિીઃ- 

જિલ્ લાનાાં કુટુાંબ કલ્  ાણ કા વક્રનના પ્રચાર,શ્વશક્ણ તરગ ેવકવશોપ ીેનિ શ્વશક્ષબરો દ્વારા ે ોિન કરી 

ગ્રામ્  િન ીેનની   ેવશ્  કીા પ્રનાણે ેરોગ્   મિતી કુટુાંબ કલ્  ાણ મેવાઓ તરગે િરૂરી ેરોગ્   શ્વવષ ક 

શ્વશક્ણ અને મનિ નીી ીે પ્રનાણ ેે ોિન કરવાનાાં ેવલે.જિલ્ લા કક્ાએ જિલ્ લા ે . .મી  .અશ્વેકારી 

ે કાનગી  રીં ુાં માંકલન ે ોિન છે.  

શૈક્ષબણકીઃ- 

કુટુાંબ કલ્  ાણ કા વક્રનના અનલ અથે લોકોને કા વક્રન પ્રત્  ે ેકષવવા અને ીેનના મતકારઅન ે

બતોીા પ્રચાર દરેક ગાનોએ િફલ્ નશો,પ્રદશનો, અતરેમભા,રેડી ો,વાીાવલ ,લોકગી  ી, પપેઅ શો, ભવા ,નાઅકો 

અને શ્વશક્ષબર ે ોિન કરવાનાાં ેવે છે.અન ેીે પ્રનાણ ેકા વક્રનો ગોઠવવાનાાં ેવે છે. 

હફલ્િશોીઃ- 

જિલ્ લા કક્ાએ પ્રા.ે.કે.ના કા વ શ્વવસ્ ીારનાાં િફલ્ ન શો પ્રદશ્વશિી કરવાં ુાં ે ોિન કરવાનાાં ેવે છે. 

જિલ્ લા િફલ્ ન યનુી  અ ે કા વક્રનો રજુ કરે છે.કુટુાંબ કલ્  ાણ કા વક્રનને અં રુૂપ ડોકયનેુ અરી િફલ્ નો મખુ્  ત્ વ ે

બીાવવાનાાં ેવે છે.  

પ્રતશક્ષણતશબબરીઃ- 

પ્રાથશ્વનક ેરોગ્   કે ર ીરફથી    શ્વન શ્વની રીીે દરેક નામનાાં શ્વશક્ષબરોં ુાં ે ોિન કરવાનાાં ેવે 

છે.જેના પ્રત્  ે અક્ષભગન કેીવવા લોક નાિતીી   નાઅે ચચાવ શ્વવચારણા કરવાનાાં ેવે છે.ગ્રામ્   કક્ાના લોકોન ે



 

- 63 - 
 

ેવી   શ્વશક્ષબરો દ્વારા કુટુાંબં ુાં કલ્  ાણ કા વક્રનો તરગે અદ્યીન માંપણુવ નાિતીી   પરુીપાડવા પ્રદશવનો ગોઠવવાનાાં 

ેવે છે.જેથી   કા વક્રન નાઅે શ્વવશેષ  અણકારી ેપી   શકા .  

પોસ્ટરવહચચણીીઃ- 

કશ્વનશ્ નરશ્રી  ,ેરોગ્   અને ીબી  બી   શ્વવભાગ દ્વારા કુટુાંબ કલ્  ાણ કા વક્રનની   જુદીજુદી પ ે શ્વીન ે

અં રુૂપપોસ્ અરો, પેમ્ પલેઅમ,જિલ્ લા કક્ાન ે પરુા પાડવાનાાં ેવ ે છે.અન ે જિલ્ લાકક્ાએથી   ેવા પોસ્ અરો, 

પેમ્ પલેઅમ પ્રાથશ્વનક ેરોગ્   કે રને સચુના મિતી પતોંચીા કરવાનાાં ેવ ેછે. ેરોગ્   અને કુટુાંબ કલ્  ાણના 

શ્વવશ્વવે કા વક્રનો જેવા કુટુાંબ કલ્  ાણની   શ્વવગેરે પ ે શ્વીઓ કે એ ડઝ,વાીા નાબદુી,નેલેરી ા શ્વવગેરે ીનાન 

પ્રોગ્રાન તરગનેા ેરોગ્   શ્વશક્ણને લગત ુમાિતત્   તીુવિ પ્રાથશ્વનક ેરોગ્   કે રને પતોંચત ુ કરવાનાાં ેવે 

છે.જેથી   મન મર ીનેો ઉપ ોગ થ  શકે.  

જ થચચાષીઃ- 

ગ્રામ્   ીાલકુા અને જિલ્ લા કક્ાએ નાની   નોઅી શ્વશક્ષબરોં ુાં ે ોિન કરી જુથચચાવ દ્વારા ગાનડાના 

ીાલકુા  અગીૃ નાગિરકોને ેનાંરણ ેપી   અં ભુવી   અશ્વેકારીઓ દ્વારા નાગવદશવન પરુૂ પાડવાનાાં ેવ ે

છે.ખામ નિતલા શ્વશક્ષબરો દરેક પ્રાથશ્વનક ેરોગ્   કે રનાાં વષવનાાં એક વખી ગોઠવવાનાાં ેવે છે.િ ા 

નિતલાઓના શાિરરીક નાનશ્વમક રીીે મનલ્ ેરોગ્   શ્વશક્ણ મારવાર ેપી   શકા .  

સાુંસ્કૃતિકકાયષક્રિીઃ- 

ભારીગાનડાઓનો દેશ છે.દરેક પ્રાાંી અને રાિ ની   શ્વવશ્વશ અીા તો  છે.ભાષાઓ જુદી જુદી તો  

છે.રીીિરવાિ ના  ીા અલગ અલગ તો  છે.ે બેાપિરબીોનો માનનો કરી ેરોગ્   અને કુટુાંબ કલ્  ાણ 

કા વક્રન પ્રત્   ેલોકનાનમનાાં ફેરફાર કરી શકા  ીો મારા પિરણાન નીી રત ેીેવા ેશ થી   ગ્રામ્   મમદુા ને 

અં રુૂપ ભવા ,લોકગી  ીો,શેરી નાઅકોને કા વક્રન ીરફ અક્ષભગન પેદા કરવાનાાં ેવે છે.  

તસનેિાસ્લાેડીઃ- 

ખામ પ્રકારના લોકોને શ્વમનેના જેવા ના  ન દ્વારા કા વક્રન પ્રત્   ે રમ પેદા કરવા ીથા અદ્યીન 

નાિતીી   ેપવા શ્વમનેના શ્વથ ેઅરોનાાં સ્ લા ડસ્  પ્રદશ્વશિી કરવાનાાં ેવે છે.જિલ્ લાનાીનાન ીાલકુાનાાં ેવી   

સ્ લા ડસ ્બીાવ  છે.ીેનિ કુટુાંબ કલ્  ાણ કા વક્રનના અગત્  ના મનાચારોની   પ્રશ્વમધ્ે વગેરે અવાર-નવાર 

રેડી ો મનાચાર નારફી ીથા જિલ્ લાના ના   વધ ુઅખબારોનાાં પ્રેમનોઅ ના ેપવાનાાં ેવે છે. 
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 શાખાન ુંિહકેિ– 

 
          જિલ્લા પાંચા ી ભાવનગરની   કુટુાંબકલ્ ાણ શાખાની   ીથા શ્વન ાંરણ તઠેીના માંવગો ની   નાંજુર ભરેલી   ખાલી   
િગ્ ાની   નાિતીી   દશાવવત ુાં પરક નાત-ેને - ૨૦૧૭ તરશ્વીી 

 

ક્રિ સુંવગષન ું નાિ  વગષ 
િુંજ ર
િગ્યા  

ખાલી
િગ્યા  

ભરેલી
િગ્યા 

૧ અશ્વેક જિલ્લા ેરોગ્  અશ્વેકારી  ૧ ૧ ૧ ૦ 

૨ વિતવઅી અશ્વેકારીઅશ્વેકારી ૨ ૧ ૦ ૧ 

૩ ઓપરેશન નેનેિર (વિતવઅી/નાણાાં/િતમાબ/ઓિડઅ) ૨ ૧ ૦ ૧ 

૪ જિલ્લા પબ્લી  ક તલે્થ નમીંગ ઓિફમર  ૨ ૧ ૧ ૦ 

૫ જિલ્લા નાિતીી   શ્વશક્ણ અને પ્રમારણ ઓિફમર ૨ ૧ ૧ ૦ 

૬ ના બ જિલ્લા નાિતીી   શ્વશક્ણ અને પ્રમારણ અશ્વેકારી  ૩ ૧ ૧ ૦ 

૭ ેઅનસ્અ કન ફોઅોગ્રાફર  ૩ ૧ ૦ ૧ 

૮ પ્રોજેક્અશ્વનસ્અ  ૩ ૧ ૦ ૧ 

૯ આંકડા નદદની  શ  ૩ ૧ ૧ ૦ 

૧૦ ક્ેરકા વકર (કુ.ક) િફ.એ.વ  ૩ ૧ ૧ ૦ 

૧૧ શ્વમની   ર ક્લાકવ વિતવઅી  ૩ ૧ ૦ ૧ 

૧૨ શ્વમની   ર એકા.ક્લાકવ   ૩ ૧ ૧ ૦ 

૧૩ જુની   ર ક્લાકવ   ૩ ૧ ૦ ૧ 

૧૪ સ્અેનો અાઇપી  સ્અ  ૩ ૧ ૧ ૦ 

૧૫ ડ્રાઇવર  ૩ ૨ ૨ ૦ 

૧૬ પટ્ટાવાીા ૪ ૨ ૧ ૧ 

૧૭ બી  .ેઇ.ઇ.મી  .ઓ  ૩ ૫ ૦ ૫ 

૧૮ િફનેલ તલે્થ વકવર  ૩ ૩૨૧ ૨૭ ૨૯૩ 

૧૯ િફનેલ તલે્થ સપુરવાઇઝર  ૩ ૫૨ ૫ ૪૭ 

 
 

૫૨ ૩૯૬ ૪૩ ૩૫૨ 
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  શાખાઅતસકારીશ્રીઓનીિાહહિી 

 

શાખાં ુાં નાન:- કુટુાંબકલ્ ાણ શાખા  

શાખાં ુાં મરનામુાં :- નોીી  બાગ, જિ.પાં.કચેરી, ભાવનગર 

મખુ્  માંપકવ અશ્વેકારી:- અશ્વેક જિલ્લા ેરોગ્  અશ્વેકારી 

ફોન નાં:- ૦૨૭૮-૨૪૨૮૮૮૫  

ફેક્મ નાંબર:-  

ઇનેલ એડ્રમે:- adho.healtha.bhavnagar@gmail.com 

 

ક્રન 

નાં 

શાખાના કનવચારીશ્રી  ઓ/ 

અશ્વેકારીશ્રી  ઓના નાન 

તોદ્દો ફોન નાં ફેક્મ નાં નોબાઇલ નાં 

૧ શ્રી   ડો પી   વી   રેવર અશ્વેક જિલ્લા ેરોગ્  

અશ્વેકારી 

૨૪૨૮૮૮૫   --- ૯૭૨૭૭૭૯૬૬૩ 

૨ શ્રી   ડી ડી દેમાઇ વિતવઅી અશ્વેકારી (કુ.ક) ૨૪૨૮૮૮૫   --- ૯૭૨૭૭૨૫૯૫૯ 

૩ શ્રી   મી   એચ ભટ્ટ વિતવઅી અશ્વેકારી (ેરોગ્ ) ૨૪૨૮૮૮૫   --- ૯૭૨૭૭૭૯૬૫૨ 

૪ શ્રી   એન એલ િડ ેઅ  ેઅન.કન.ફોઅોગ્રાફર ૨૪૨૮૮૮૫   --- ૯૪૨૮૪૯૪૬૧૩ 

૫ શ્રી   ડી ેર  અડ ેઅ પ્રોજેક્અશ્વનસ્અ ૨૪૨૮૮૮૫   --- ૯૯૭૯૪૨૫૫૫૨ 

૬ શ્રી   જે ડી ખશ્વમ ા મી  શ્વન ર ક્લાકવ ૨૪૨૮૮૮૫   --- ૯૯૨૪૭૧૧૫૬૯ 

૭ શ્રી   ડી કે શ્વરવેદી મી  શ્વન ર ક્લાકવ (ે-મેલ) ૨૪૨૮૮૮૫   --- ૯૮૨૪૯૩૧૩૧૩ 

૮ કુ.બી   એન બુે ેક્ષલ ા જુશ્વન ર ક્લાકવ ૨૪૨૮૮૮૫   --- ૯૯૧૩૦૫૫૫૦૨ 

૯ શ્રી   પી   એન  અની   પટ્ટાવાીા ૨૪૨૮૮૮૫   --- ૯૩૭૭૮૩૭૭૦૦ 
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પ્રકરણ–૧૫ 

-::આય વવદશાખા::- 
 પ્રાચી  ન મન નાાં ગાાંનડાઓના પ્રશ્નો ના ઉકેલ નાઅે ગાનના ેગેવાનો પાંચો નારફીે ઉકેલ થીો તીો તવે 
પાંચા ીી   રાિ ૧૯૬૩ થી   અનલનાાં ેવીાાં ગ્રાન / ીાલકુા / જિલ્લા એન રણ સ્ીરની   પાંચા ીી   રાિ વ્ય વસ્થા 
અનલનાાં મકેૂલ છે. જિલ્લા કક્ાએ પ્ર અના ચઅુા ેલા પ્રશ્વીશ્વનેી  ઓ ઘ્વારા લોકોના કા ો કરવા નાઅે ે માંસ્થા કા વરી 
છે. ેયવેુદ શાખા એ ીેનો એક ભાગ છે. 
 જિલ્લાના આંીરી ાી ગ્રામ્  અને અ વે શતરેી શ્વવસ્ીારનાાં લોકોની   સખુાન ી   અને ેરોગ્  ની    અીવણી   તરગ ે
ેયવેુદ પઘ્ેશ્વી ઘ્વારા મારવાર કરી પ્ર અનાાં રોગચાીો ઘઅે અને ેરોગ્  સખુાકારી વેે ીે તતેમુર ેયવેુદીક અને 
તોશ્વન ોપેથી  ક ડોકઅરો ઘ્વારા માંચાલી  ી દવાખાના ચલાવવાનાાં ેવે છે અને નફી મારવાર પરુી પાડવાનાાં ેવે છે. 
ે તરગેની   ીનાન વતીવઅી કાનગી  રી અને નાણાાંકી  કાનગી  રી ેયવેુદ શાખા ઘ્વારા કરવાનાાં ેવે છે. લોકોં ુાં 
ેરોગ્  િીવા  રત ેઅને વધ ુને વધ ુેયવેુદીક પઘ્ેશ્વી ઘ્વારા મારવાર કરાવે ીે મિુબનો ઉદેશ  કરેલો છે. 
 જિલ્લા પાંચા ી ભાવનગર તઠેી જિલ્લા ેયવેુદ અશ્વેકારીશ્રી  ના ીાબા તઠેી પાંચા ી તસ્ીકના વગવ-ર ના 
૭ દવાખાના ીેનિ રાિ  મરકાર તસ્ીકના ૧૬ દવાખાના અન ે૫ મરકારી તોની   ોપેશ્વથક યશુ્વનઅ કરવાનાાં ેવેલ છે. 
જેના નારફી િરૂરી ાીનાંદ દદનઓને ેયવેુદીક / તોની   ોપેશ્વથક મારવાર કો પણ  અીની   ફી લી  ેા વગર દવા 
મિતી પરુી પાડવાનાાં ેવે છે. 
 

શાખાનેલગિકાિબગરીનોઅહવેાલ:- 

 ભાવનગર લ્લ્લાનાાં તાલનાાં રાિ  મરકાર માંચાક્ષલી ૧૬ ેયવેુિદક દવાખાના, જિલ્લા પાંચા ી માંચાક્ષલી 
૦૭ ેયવેુિદક દવાખાના ૦૫ તોની   ોપેથી   યશુ્વનઅ દવાખાના એન નીી કુલ ૨૮ દવાખાનાનો વતીવઅ લ્લ્લા 
ેયવેુદ અશ્વેકારીની   કચેરીના શ્વન ાંરણ તઠેી ચાલે છે. 

 ેયવેુદ અને તોની   ોપેથી   દવાખાનાઓનાાં ગ્રામ્   શ્વવસ્ ીારનાાં લોકોને ેયવેુદ અને તોની   ોપેથી   પ ે શ્વીથી   
મારવાર ેપવાનાાં ેવે છે.  

 ેયવેુદ અને તોની   ોપેથી   નેડીકલ ઓફીમરો  વારા મારવાર ઉપરાાંી સ્ વાસ્ થ્   રક્ા નાઅે નાગવદશવન 
ેપવાનાાં ેવે છે. 

 તરીરી ાી ગાનોનાાં િ ાાં ેરોગ ્ની   સશુ્વવેાઓ નથી   ત ્ાાં ીથા ેયવેુદ મારવાર પદ્ધશ્વીના પ્રચાર પ્રમાર અથ ે

શ્વનઃશલુક્ ેયવેુદ શ્વનદાન-મારવાર કેમપ્ોં ુાં ે ોિન કરવાનાાં ેવે છે 
 ગ્રામ ્ શ્વવસી્ારના લોકોન ે ઔષશ્વે  વનસપ્શ્વીં ુાં પ્રદશવન  ોલ્ ીેની   ખેીી   તરગે પ્રોતમ્ાતન અન ે મનિ 

ેપવાનાાં ેવ ેછે . 
 િરા ક્ષચિકત્મા તરીગવી ેયવેુદ અને તોની   ોપેથી   દવાખાનાઓનાાં ૬૦ વષવ થી   ઉપર ના શ્વમશ્વન ર શ્વમઅીિનોને 

મીાત નાાં કોઇ એક ચોકમ િદવમે ીેનને મારવાર ીથા ેરોગ્ લક્ી   નાગવદશવન ેપવાનાાં ેવે છે.  

 ેયવેુદ દવાખાનાઓ અને  અતરે સ્થીોએ સ્વસ્થવ્રીુ પે (ઉકાીા) ં  ુશ્વવીરણ કરવાનાાં ેવે છે. 

 પ્રાથશ્વનક શાીાના બાીકોની   ેરોગ્   ીપામણી   કરી િરૂરી મારવાર અને મલાત સચુનો ેપવાનાાં ેવે છે. 
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 બાીકોની   રોગ પ્રશ્વીકારક શિકી વેે અને બાીકો નેઘાવી   બને ીેવા અક્ષભગન માથે બાીકોને પુ   નક્રનાાં 
સવુણવપ્રામન કરાવવાનાાં ેવે છે 

 ભાવનગર જિલલ્ાના ેયવેુદ અન ે તોની   ોપેથી  ક દવાખાનાઓનાાં ગ્રામ ્ શ્વવસી્ારના લોકોન ેસવ્ાસથ્ ના 
રક્ણ નાઅે સવ્સથ્વતૃ્તના શ્વન નોની    અણકારી ેપવાનાાં ેવે છે અન ેરોગી  ના રોગોં ુાં શ્વનદાન કરી શ્વવનામલુ ે્ 

ેયવેુદ દવાખાનાનાાં ેયવેુદ પદ્ધશ્વીથી   મારવાર અને તોની   ોપેથી  ક દવાખાનાનાાં તોની   ોપેથી  ક મારવાર 

ેપવાનાાં ેવ ેછે .અન ેરાષર્ી  ેરોગ ્ કા વક્રનોની    અણકારી ેપવાનાાં ેવ ેછે. 

 

વષષ૨૦૧૬-૧૭િાુંનાણાકીયિેિિભૌિીકતસધ્ધસ: 

ક્રન કાનગી  રી 
શ્વમધ્ે (વષવ-૨૦૧૬/૧૭) 

નાણાકી  ભૌશ્વીક 
૧ ૨ ૩ ૪ 
૧ શ્વનદાન કેમ્પ 

 
૧૩૫ 

૨ વનસ્પશ્વી પ્રદશવન કેમ્પ - ૬૫૨ 
૩ ઉકાીા શ્વવીરણ કેમ્પ - ૯૫૦ 
૪ સ્વસ્થવીૃ શ્વશબી  ર - ૧૦૧૫ 
૫ જેડી ારીક ક્ષચકીત્મા કેમ્પ - ૪૫૨ 

૭ દવાખાનાના નવા નકાનોં ુાં બાાેં કાન ં  ુલોકાપણવ  - 
રણ નવા નકાનં ુાં 

બાાેં કાન 
૮ નોબાઇલ ેયવેુદીક દવાખાના ં  ુલોકાપણવ - એક 

 

શાખાનાિહકેિનીતવગિ:- 

ક્રન તોદો નાંજુર નતકેન ભરેલ િગ્ ા ખાલી   િગ્ ા 
૧ જિલ્લા ેય ુઅશ્વેકારી વગવ-૧ ૧ ૦ ૧ 
૨ જુ. કલાકવ વગવ-૩ ૨ ૦ ૨ 

૩ પટ્ટાવાીા વગવ-૪ ૧ ૧ ૦ 

૪ નેડીકલ ઓફીમર ેય ુવગવ-૨ ૨૩ ૧૫ ૮ 

૫ નેડીકલઓફીમર તોની   ો વગવ-૩ ૫ ૨ ૩ 
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શાખાદ્વારાવષષદરતિયાનથયેલનવીનતસધ્ધસનીતવગિ:- 

 નવા ૩-આય વવદ દવાખાનાના િકાનના લોકાપણષ( વષષ ૨૦૧૬-૧૭-: ) 

નાન.શ્રી   જિલ્લા શ્વવકામ અશ્વેકારી માતબે ના પ્રોત્માતન અને મત ોગ થી   અરેના કચેરી તસ્ીક ના 
રણ મરકારી ેયવેુદ દવાખાના ના  નવા નકાનના બાાેં કાન નાઅે ૨-દવાખાના સથરા ીથા કોટામ ઇ  

જિલ્લા કક્ા ની   ે ોિન ની   ગ્રાઅ નાાંથી   ીથા ૧-દવાખાં  ુ વા જિલ્લા ીાંર ના ે ોિન ની   ગ્રાાંઅ નાાંથી   

નાંજુર કરાવેલ. ે રણ નકાનં  ુ લોકાપણવ નાન.પ્રભારી નાંરી  શ્રી   િશાભાઇ બારડ ના વરદ તસ્ીે 

ીા.૧૬/૦૨/૧૭ ના રોિ રૂવા મકુાને કરવાનાાં ેવેલ.   

 ફરિા આય વવદ અને હોિીયોપેથી દવાખાનાન  લોકાપણષ( િોબાેલ વાન( )વષષ ૨૦૧૬-૧૭ -:) 

નાન.શ્રી   જિલ્લા શ્વવકામ અશ્વેકારી માતબે ના પ્રોત્માતન અને મત ોગ થી   અરેના કચેરી તસ્ીક ના 

અરેના કચેરી નાઅે જિલ્લાનાાં ફરીા ેયવેુદીક દવાખાના નાઅેની   ગ્રાઅ માાંમદ મભ્ શ્રી   નનસખુભાઇ 

નાાંડવી   ાની   સ્થાશ્વનક શ્વવકામ શ્વવસ્ીાર તરીગવી વષવ ૨૦૧૫-૧૬ નાાંથી   નાંજુર કરવાનાાં ેવેલ તત ુ જેં  ુ

લોકાપણવ નાન.કેરી    રાિ  નાંરી  શ્રી   નનસખુભાઇ નાાંડવી   ા ના વરદ તસ્ીે ીા.૦૨/૦૪/૧૭ ના રોિ 

જિલ્લા પાંચા ી ભાવનગર મકુાને કરવાનાાં ેવેલ. 

 નવા ૪-આય વવદ દવાખાનાના િકાનની િુંજ રી( વષષ ૨૦૧૬-૧૭ -:) 

નાન.શ્રી   જિલ્લા શ્વવકામ અશ્વેકારી માતબે ના પ્રોત્માતન અને મત ોગ થી   અરેના કચેરી તસ્ીક ના 

ચાર મરકારી ેયવેુદ દવાખાના ના  નવા નકાનના બાાેં કાન નાઅે જિલ્લા ે ોિન નાાંથી   ગ્રાાંઅ નાંજુર 
કરાવેલ છે જેનાાંથી   ૧-દવાખાના પશવી જિલ્લા કક્ા ની   ે ોિન ની   વષવ ૨૦૧૫-૧૬ ની   ગ્રાઅ નાાંથી   

ીથા ૩-દવાખાના સનેશ, હડિિીયા, ઉંચાકોટડા જિલ્લા કક્ા ની   ે ોિન  વષવ ૨૦૧૭-૧૮ ની   ગ્રાઅ 

નાાંથી   નાંજુર કરાવેલ છે. 

 રાષ્ટ્રીય યોગ હદવસ ની ઉિવણી( વષષ ૨૦૧૬-૧૭ -:) 

૨૧ જુન ૨૦૧૬ ના રોિ રારી   ોગ િદવમ શ્વનશ્વનીે જિલ્લા કક્ા ની   ઉિવણી   નાાં યનુી  વશ્વમિઅી 

ગ્રાઉડ ખાીે નાન.શ્રી   જિલ્લા શ્વવકામ અશ્વેકારી માતબે ના પ્રોત્માતન અને મત ોગ થી   અરેના કચેરી તસ્ીક 

ના મરકારી ેયવેુદ દવાખાનાઓ દ્વારા ઉકાીા શ્વવીરણ ના સ્અોલ રાખવાનાાં ેવેલ જેનાાં તરદાજે ૫૦૦૦ 

લોકોએ ઉકાલા નો લાભ લી  ેેલ. 

 રાષ્ટ્રીય ડાયબીટીસ હદવસ ની ઉિવણી( વષષ ૨૦૧૬-૧૭ -:) 

૨૮ ઓકઅોબર ૨૦૧૬ ના રોિ રારી  ડા બી  અીમ િદવમ શ્વનશ્વનીે જિલ્લા કક્ા ની   ઉિવણી   

તાદાનગર ખાીે નાન.શ્રી   જિલ્લા શ્વવકામ અશ્વેકારી માતબે ના પ્રોત્માતન અને મત ોગ થી   અરેના કચેરી 
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તસ્ીક ના મરકારી ેયવેુદ દવાખાનાઓ દ્વારા કરવાનાાં ેવી   માથે માથે ભગવાન ેવીરી િદવમ તો  

ભગવાન ેવીરી ં  ુપિુન કરવાનાાં ેવ્યય ુઅને માથે નેગા કેમ્પ ં  ુે ોિન કરવાનાાં ેવ્યય ુ જેનાાં 

તરદાજે ૫૦૦ દદનઓએ લાભ લી  ેલે.  

યોિનાકીયતસધ્ધસઓનીસકસેસસ્ટોરીઅનેિેદાગેનાફોટોગ્ાફ:- 

 ેયવેુદ દવાખાનાઓ અને  અતરે સ્થીોએ ઋતિુ  માંક્રાનક રોગો જેવા કે ક્ષચકુન ગનુી   ા, સ્વાઇન-
ફ્લ,ુ નેલેરી ા જેવા રોગો માને પ્રશ્વીરોેક સ્વસ્થવ્રીુ પે (ઉકાીા) ં ુાં શ્વવીરણ કરવાનાાં ેવે છે. 

     

 

સું૫કષ િાહહિી 

શાખાન ુંનાિ આય વવદશાખા 

શાખાં ુાં મરનામુાં :- જિલ્લા પાંચા ી કચેરી,ભી  ડભાંિન પામ,ેનોીી  બાગ,ભાવનગર 

મખુ્  માંપકવ અશ્વેકારી :- જિલ્લા ેયવેુદ અશ્વેકારીશ્રી  , 

ફોન નાંબર :- ૦ર૭૮-ર૪૩૯૯પ૧થી   પ૯    

ફેકમ નાંબર :- ૦ર૭૮-ર૪ર૩૬૬પ     
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અ.

નું 

શાખાના

અતસકારી/કિષચારીન ુંનાિ 

હોદૃો ફોનનુંબર(કચેરી) ફેકસ

નુંબર 

૧ શ્રી   ડૉ.વી  .એ.િોગદી ા જિલ્લા ેયવેુદ 

અશ્વેકારી 

૦૨૭૮-૨૪૩૯૯૫૧થી   ૫૯ એકમ 

અેશન નાં- ૧૬૦ 

- 

૨ શ્રી   એન.પી  .રેવર 
જુ.કલાકવ 

૦૨૭૮-૨૪૩૯૯૫૧થી   ૫૯ એકમ 

અેશન નાં- ૧૬૦ 

- 

3 શ્રી  નીી   જે.વી  . અની   
૫ટૃાવાીા 

૦૨૭૮-૨૪૩૯૯૫૧થી   ૫૯ એકમ 

અેશન નાં- ૧૬૦ 
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     જિલ્લા ેયવેુદ અશ્વેકારીશ્રી    

ના બ ચી  અની  શ જુની   ર કલાકવ(િતમાબી  ) જુની   ર કલાકવ(વતીવઅી) ૫ટૃાવાીા 

કનવચારીગણં ુાં વતીવઅી નાીખુાં 
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-:શ્વવશેષ કાનગી  રી:- 

 તનદાનકેમ્પ -: 

ે કા વક્રન તરીગવી લોકોં ુાં સ્વાસ્થ્  સુે રે ીે નાઅે લોકોને અં કુીૂ તો  ીેવી   િગ્ ાએ િઇને ીેનને 

શ્વવનામલૂ્ ે મારવાર ે૫વાનાાં ેવશે. દરેક લાભાથીને મવવ રોગોં ુાં શ્વનદાન ીથા શ્વવનામલૂ્ ે દવા 

ે૫વાનાાં ેવ ે છે. વષવ ૨૦૧૫-૧૬ તરીગવી ેવા કુલ ૯૩ કેમ્પ કરવાનાાં ેવેલ જે અવ  ે

૧૩૦૨૦ લાભાથીએ લાભ લી  ેેલ છે. 

 િરા-બચહકત્સા:- 

ે કા વક્રન તરીગવી દરેક ેયવેુદ દવાખાનાઓનાાં અઠવાડી ાનાાં બે િદવમ ૬૦ વષવ થી   નોઅી 

ઉંનરના લોકોને ખામ ઓશ્વપડી મારવારનાાં “ રમા ન અેબલેઅ” (રોગપ્રશ્વીકારક શિકીવ વેક) ીથા અ  

ઔષેી   ે૫વાનાાં ેવ ેછે. વષવ ૨૦૧૫-૧૬ તરીગવી ૯૬૮૬ લાભાથીએ લાભ લી  ેેલ છે. 

 સ્વસ્થવિૃતશબબર:- 

ે કા વક્રન તરીગવી દરેક ેયવેુદ દવાખાનાઓનાાં ીથા ેમપામના ગાનોનાાં લોકોં ુાં સ્વાસ્થ  

િીવા  રત ેીે નાઅે સ્વસ્થવીૃ શ્વશક્ષબરં ુાં ે ોિન કરવાનાાં ેવે છે. ે સ્વાસ્થ  શ્વશક્ષબર તરીગવી 

સ્વસ્થ નાણમં ુાં સ્વાસ્થ  િીવા  રત ે ીે નાઅે લોકોને ેતાર-શ્વવતાર, ઋત ુચ ાવ વગેરે ેયવેુદનાાં 

બીાવેલ રોગપ્રશ્વીકારક ઉપા ોં ુાં શ્વવશેષ જ્ઞાન ે૫વાનાાં ેપે છે.વષવ ૨૦૧૫-૧૬ તરીગવી ેવી   કુલ 

૮૩૫ શ્વશક્ષબર કરવાનાાં ેવલે જે અવ  ે૪૧૬૯૫ લાભાથીએ લાભ લી  ેેલ છે. 

 વનસ્પતિપ્રદશષન:- 

ેયવેુદ શાખા, જિલ્લા પાંચા ી ભાવનગર રારા ઉ૫ ોગી   વનસ્પશ્વીના ૧૦૦ નમનુા ીૈ ાર કરવાનાાં 

ેવેલ છે. જેં ુાં પ્રદશવન દવાખાનાનાાં,  અતરે સ્થીો ીથા શ્વનદાન કેમ્પનાાં કરવાનાાં ેવેલ છે. ે 

કા વક્રન તરીગવી લોકોને પોીાની   ેમપામની   વનસ્પશ્વી શ્વવશે નાિતીી   નીેવે છે.  

 ઉકાળાતવિરણ:- 

ે કા વક્રન તરીગવી દરેક ેયવેુદ દવાખાનાઓનાાં ીથા જિલ્લા પાંચા ીના કમ્પાઉડનાાં કનવચારી 

ીથા મલુાકાીી  ઓ નાઅે સ્વાસ્થ  વ વેક ઉકાીાં ુાં શ્વવીરણ કરવાનાાં ેવેલ છે. ઉકાીાથી   રોગપ્રશ્વીકારક 

શિકીનાાં વેારો થા  છે.વષવ ૨૦૧૫-૧૬ તરીગવી ૬૦૨૭૨ લાભાથીએ લાભ લી  ેલે છે. 
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પ્રકરણ -૧૬ 

-:: ખેીી  વાડી શાખા ::- 

ગ્રાન મેવકો

શ્વવસ્ીરણ અશ્વેકારી (ખેીી  )

નદદની  શ ખેીી   શ્વન ાનકશ્રી   (શ્વવ)

નદદની  શ ખેીી   શ્વન ાનકશ્રી   પે.શ્વવ. ીીા અ અને ભાવનગર 

(ીા.મ.ુ) 

શ્વવસ્ીરણ અશ્વેકારી (ખેીી  ) - ૨

ખેીી   અશ્વેકારી વગવ -૨ - ૧ 

નદદની  શ ખેીી   શ્વન ાનકશ્રી   વો. ય.ુ - ૧

જિલ્લા ખેીી  વાડી અશ્વેકારીશ્રી   જિલ્લા પાંચા ી - ભાવનગર

વ્ય વસ્થા ીાંરં ુાં નાીખુાં જિલ્લા શ્વવકામ અશ્વેકારીશ્રી  
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          જિલ્લાનાાં ખિરફ ઋતનુાાં પાકવાર થ ેલ વાવેીરની   શ્વવગીો:-  

ઋત ુ પાકં ુાં નાન  
 નગફીી કપામ  બાિરી ીલ  િદવેલ   નગ  અડદ  તવેુર  નઠ  શાકભાલ્  ઘામચારો ગવુાર શેરડી ફીપાકો કુ;લ 
વાવીેર 
શ્વવસ્ીાર 

(તકેઅરનાાં) 
૧૦૯૨૫૯ ૨૦૧૦૦૦ ૩૨૯૮૭ ૯૫૧૫ ૧૫ ૨૬૧૫ ૩૦૪૫ ૯૧૨ ૧૨૧૩ ૫૯૪૦ ૬૪૩૭૯ ૭૫ ૨૧૦૮ ૧૧૭૦૫ 

૪૪૪૭૬૮ 

 

 

જિલ્લાનાાં રશ્વવ ઋતનુાાં પાકવાર થ ેલ વાવેીરની   શ્વવગીો:-  

ઋત ુ પાકં ુાં નાન 
 ઘઉ ચણા લ્રૂ અિના રા  ંુાંગીી લમણ કપામ રશ્વવ 

બાિરી 
શાકભાલ્ ઘામચારો શેરડી કુ;લ 

વાવેીર 
શ્વવસ્ીાર 
(તકેઅરનાાં) 

૧૦૭૫૯ ૬૬૯ ૧૭૮ ૫૧૭ ૨૧ ૨૭૦૬૩ ૧૦૨ ૦ ૦ ૨૮૨૦ ૧૬૮૩૦ ૧૦ 
૫૮૯૬૯ 

 

 

જિલ્લાનાાં ઉનાળુ ઋતનુાાં પાકવાર થ ેલ વાવેીરની   શ્વવગીો:-  

ઋત ુ પાકં ુાં નાન 
રશ્વવ નગફીી બાિરી નગ ીલ ંુાંગીી શાકભાલ્ ઘામચારો કુલ 

વાવેીર શ્વવસ્ીાર 
(તકેઅરનાાં) ૪૩૪૨ ૨૯૮૯ ૬૧૯ ૨૭૨ ૧૧૬૫૫ ૧૪૧૫ ૧૦૧૬૫ 

૩૧૪૫૭ 
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    ક્રુતષતવષયકકાિગીરીઅનેતસધ્ધસ 

            ચાલ ુ વષવ-૨૦૧૬-૧૭ નાાં ભાવનગર જિલ્લાનાાં મારા વરમાદની   શરૂવાી થ ેલ ગીરણ વષવના મારા 

વરમાદને કારણે થ ેલ િીમાંચ  અને પાણી  ના ીીનાાં થ ેલ સુે ારનાાં પિરણાને ચાલ ુવષે ભાવનગર જિલ્લાનાાં મારા 

પ્રનાણનાાં વરમાદ પડીા કપામ, નગફીી પાકં ુાં ેગોીરૂ વાવેીર થ ેલ. ીેનિ મન મર વાવણી   લા ક વરમાદ થીા 

જિલ્લાનાાં કુલ- ૪૪૭૪૮૮ તકેઅરનાાં વાવેીર થ ેલ છે. વાવણી   બાદ વરમાદ મન મર થવાથી   પાક પિરન્સ્થીી   ખબુિ 

મારી રતલે અને ઉત્પાદન ખબુિ મારૂ થ ેલ છે. 

જિલ્લાિાુંઋુ વારપાકિાુંથયેલવાવેિરનીતવગિો:- 

૦ ક્રુશ્વષ ઉત્પાદનનાાં પ્રનાક્ષણી બી  િ અગત્ નો ભાગ ભિવે છે. મારા બી  િથી   િ મારુ ઉત્પાદન લઇ શકા  છે. જે 

બાબીે  ાને લઇ મતાશ્વ ક ેોરણે નગફીી, ઘઉ, ચણા, નગ, અડદ જેવા પાકોં ુાં ૩૫૧ િકવઅલ પ્રનાક્ષણી બી   ારણ 

શ્વવીરણ કરેલ અને રૂ. ૯.૬૫ લાખ મતા  ચકુવવાનાાં ેવેલ. 

૦ િની  ન સ્વાસ્થ્ ની    અીવણી   તતે ુજિલ્લાના ખેંુીોને શ્વવશ્વવે  ોિના તઠેી ખેંુીોને રૂ. ૮૬.૧૮ લાખના જિમનં ુાં 

મતા ી  ી દરે શ્વવીરણ કરવાનાાં ેવેલ છે.  

૦  ખેીી   કાનો મરીીાથી   અને ઝડપથી   થા  ીે તતેથુી   ખાીાની   શ્વવશ્વવે કલ્ ાણકારી  ોિના તઠેી  

ની  ચે મિુબના માેનો ખેી માનગ્રી   મતા ી  ી દરે શ્વવીરણ કરેલ છે.  

 

ક્રન પાવર માંચાલી  ી માેનો માંખ્ ા મતા ની   રકન (લાખનાાં) 

૧ પાંપમેઅ  ૪૪૮ ૭૮.૮૪ 

૨ સુે ારેલ રેકઅર માંચાક્ષલી ખેી 

ઓ અર  

૫૦૫ ૧૧૬.૧૪ 

૩ રેકઅર  ૧૧૫૩ ૫૪૯.૦૦ 

૪ મી  ડ કન ફઅન ડ્રીલ  ૯૭ ૧૩.૮૭ 

૫ રોઅાવેઅર  ૨૯૧ ૧૦૮.૪૭ 

 કુલ મતા ની   રકન  ૨૪૯૪ ૮૬૬.૩૨ 
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  ખેંુીોને પાકનાાં  ેગીા રોગને લ્વાીના શ્વન ાંરણ નાઅે રૂ. ૪.૩૫ લાખની   મતા થી   િ ાંતનુાશક દવાં ુાં શ્વવીરણ 

કરાવેલ છે.  

     ખેંુીોને મીી ક્રુશ્વષ શ્વવષ ક નાગવદશવન નીે અને ેધશુ્વનક ખેીી   પીી   અપનાવે ીે તતે ુઅને શ્વવે શ્વવસ્ીરણ 

પ્રવ્રશુ્વી તાથ ેરવાનાાં ેવેલ જે ની  ચે મિુબ છે. 

 

 

૦  શ્વમાચાઇ ખેીી   નાઅે ખબુ અગત્ ં ુાં પિરબી છે. શ્વમનાાંી ખેંુીો, નાના, અં સુકુ્ષચી િન  અીી  , અને અં સુકુ્ષચી 

 અીી  ના ખેંુીોને મતા ી  ી દરે કુલ ૪૮૯ ઓઇલ એલ્ન મબનમીબલ / ઇલેકરીક નોઅર / પાંપ મેઅં ુાં શ્વવીરણ કરી રૂ. 

૮૩.૯૩ લાખ મતા  પેઅે ચકુવેલ છે.  

૦  અં સુકુ્ષચી  અીી  ના ખેંુીોને ઉત્કષવ નાઅે રૂ. ૪૧.૯૭ લાખની   મતા ી  ી ેોરણે ખીેી   માનગ્રી  ં  ુશ્વવીરણ ીથા જુદા 

જુદા કા વક્રનોં ુાં ે ોિન કરેલ છે.  

૦  ખેંુી ખાીેદાર અકસ્નાી શ્વવના  ોિના તઠેી જિલ્લાના ૧૭ ખેંુીોને રૂ. ૧૭.૦૦ લાખની   મતા  ચકુવવાનાાં 

ેવેલ છે.  

૦  વષવ ૨૦૧૬-૧૭ દરમ્ ાન જિલ્લાના કુલ ૧૦૦ અકા ગાનોના ીનાન ખેંુીોને નાઅીના નમનુા લઇ પ્રથુ્થકરણ 

કરવાનાાં ેવેલ છે.  

૦  ેન મને ૨૦૧૬-૧૭ ના નાચવ નામ સુે ી  નાાં ભાવનગર જિલ્લાનાાં શ્વવશ્વવે  ોિના તરીગવી કુલ ભૌશ્વીક 

૨૩૧૪૨.૮ ીથા નાણાાંકી  ૧૨૬૭.૬૬ ની   શ્વમેી   તામાંલ કરેલ છે.  

 

અ.નાં કાનગી  રી કરેલ કાનગી  રી 

૧ બ્લોક શ્વનદશવન ૫૨૭ (તકેઅર) 

૨ ખેંુી શ્વશક્ષબર ૪૭ 
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       પ્રકરણ – ૧૭                                                               
     -::શ્વશક્ણ શાખા::- 

              ભાવનગર લ્લ્લાનાાં ૧૧ ીાલકુાઓનાાં લ્લ્લા શ્વશક્ણ મશ્વનશ્વી તસ્ીકની   કુલ ૧૦૬૫ પ્રાથશ્વનક શાીાઓ 

ેવેલ છે જેનાાં કુનારોની   માંખ્ ા ૧.૬ લાખ ીથા ક ાઓની   માંખ્ ા ૧.૫૩ નીી કુલ ૩.૨૦ લાખ છે જેનાાં શ્વશક્કોં ુાં 

નાંજુર નતકેન ૯૯૫૭ છે ચાલ ુનાણાકી  વષવના તરીે લ્લ્લાનાાં ૮૪૮ શાીાઓનાાં ેોરણ ૧ થી   ૮શરુ કરવાનાાં ેવેલ 

છે એક પણ પ્રાથશ્વનક શાીા શ્વશક્ક વગરની   નથી   જે ગાનનાાં ૧ થી   ૮ ેોરણની   શાીા નથી   ત્ ાાં બાકી રતીેા ેી  રણો 

ેગાની   વષવનાાં ચાલ ુકરવાનાાં ેવશે જેનાથી   પ્રાથશ્વનક શ્વશક્ણ ીનાન બાીકો પોીાના િ ગાનનાાં નેીવી   શકે 

             નાન.મખુ્ નાંરી   શ્રી   પે્રિરી રાજ્  મરકાર શ્રી   દ્વારા રાજ્ નાાં નવી  નીન પ્રવેશ નેીવનાર બાીક નાઅે શાીા 

પ્રવેશોત્મવ ીેનિ ૦થી  ૩.૫% સ્ત્રી   માક્રીા દર ેરાવીા ગાનોની   લાભાથી ક ા નાઅે ક ા કેીવણી   રથ ારા ની   

ગાનોગાન ઉત્મવ ઉિવણી   કરવાનાાં ેવે છે નવી  નીન પ્રવેશ નેીવનાર લોલી  રમી   ગાનોની   ક ા નાઅે કુલ ૩૮૦૧૫ 

શ્વવદ્યાલક્ષની   બોડ ૨૦૧૩-૧૪ સુે ી  નાાં ખરીદવાનાાં ેવેલ છે ચાલ ુ વષે ક ાઓને બોડની   રકન રૂ ૧૦૦૦/-થી   

વેારીને રૂ ૨૦૦૦/- લેખે ૩૭૪૦ શ્વવદ્યા લક્ષની   બોડ ખરીદવા નાઅે કુલ રૂ ૮૦ લાખનો ખચવ કરવાનાાં ેવેલ પ્રાથશ્વનક 

શાીાઓનાાં વષવ ૨૦૦૧/૨નાાં ૨૭% ડ્રોપ ેઉઅ દર તીો ીેની   માન ે૨૦૦૬/૦૭ ૬.૭૧ સુે ી   પતોચાડવાનાાં ેવ્ય ો 

છે.જેનાાં કુનારના ૬.૨૩ % િ ારે ક ાઓનાાં ૭.૧૮% ડ્રોપ ેઉઅ દર તીો જે ચાલ ુવષે ૧.૧૯ % રતવેા પાનેલ છે. 

             શ્વવેાથીઓના સ્થા ી  કારણના પ્રોત્માતનરૂપે મરકારશ્રી  ની   શ્વવેાદીપ વી  ના  ોિના અવ ે શાીાઓનાાં 

અભ્ ામ કરીા બાીકને વી  નાં ુાં  રક્ણ ેપવાનાાં ેવેલ છે. ે  ોિનાનાાં ભાવનગર લ્લ્લાનાાં રૂ.૩.૫૦ લાખ 

બાીકોને ેવરી લેવા ા જેનાાં છેલ્લા રણ વષવનાાં ૭૫ બાીકોના ેકન્સ્નક મતૃ્ય ુથીા ીેવા વાલી  ઓ ીરફથી   નીીી   

દરખાસ્ી વી  ના કપની  ને નોકલવાનાાં ેવેલ. ભાવનગર લ્લ્લાનાાં માક્રીા દર પરુુષોનાાં ૮૭.૨૩ % ીથા સ્ત્રી  ઓનાાં 

૭૦.૭૩%રતવેા પાનેલ છે.મરેરાશ દર ૭૯.૮૩% છે. 

જીલ્લાતશક્ષણસતિતિજીલ્લાપુંચાયિકચેરીભાવનગરન ુંિહકેિ 

ક્રન તોદ્દો નાંજુર થ ેલ િગ્ ા  ભરા ેલ િગ્ ા  
૧ લ્લ્લા પ્રાથશ્વનક શ્વશક્ણાશ્વેકારી ૧ ૧ 

૨ ના બ લ્લ્લા પ્રાથશ્વનક શ્વશક્ણાશ્વેકારી ૧ - 

૩ િતમાબી   અેી  કારી ૧ - 

૪ તડે ક્લાકવ  ૧ ૧ 

૫ મી  ની   ર ક્લાકવ  ૭ ૭ 

૬ જુની   ર ક્લાકવ  ૯ ૩ 

૭ કેીવણી   શ્વનરીક્ક  ૪૨ ૧૮ 

૮ પટ્ટાવાીા ૨ ૧ 
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ભૌતિકસ તવસાનીતવગિ 

ક્રિ સ તવસાન ુંનાિ િ રીયાિ ઉપલ્સ ઘઅ ઘટન ુંઆયોિન 

૧ શાળાનાઓરડા ૯૫૮૨ ૮૩૫૦ ૧૨૩૨ આગાિીવષવઆયોિનકરવાિાું
આવશે 

૨ શોચાલય ૧૦૬૬ ૧૦૬૬ - - 

૩ કમ્પાઊંડવોલ ૧૦૬૬ ૮૯૯ ૧૬૭ આગાિીવષવઆયોિનકરવાિાું
આવશે 

૪ પીવાન ુંપાણી ૧૦૬૬ ૧૦૬૬ - - 

૫ વીિળીકરણ ૧૦૬૬ ૧૦૬૬ - - 

૬ રિિન ુંિેદાન ૧૦૬૬ ૭૭૬ ૩૦૦ આગાિીવષવઆયોિનકરવાિાું
આવશે 

  

 

સ્વચ્છિાતવષયકસ તવસા 

              લ્લ્લાની   ીનાન ૧૦૬૩ પ્રાથશ્વનક શાીાઓન ે નાશ્વમક રૂ ૪૦૦/- લખેે કુલ વાશ્વષિક રૂ ૪૮૦૦/-લેખ ે કુલ રૂ 

૫૨.૦૨ લાખની   ફાીવણી   કરવાનાાં ેવેલ છે. 

પ્રાથતિકસારવારસ તવસા 

             પ્રાથશ્વનક શાીાનાાં અભ્ ામ કરીા બાીકોને ેકન્સ્નક   અ થીા પ્રાથશ્વનક મવવરની   સશુ્વવેા નીી રત ેીે નાઅે 

લ્લ્લાની   ૧૦૪૦ પ્રાથશ્વનક શાીાઓને વાશ્વષિક રૂ ૫૦૦/- લખેે ૫.૨૦ લાખ ની   ફાીવણી   કરવાનાાં ેવલે છે. 

શાળાપ્રવેશોત્સવ 

          દર વષે  ો અીા ક ા કેીવણી   અને શાીા પ્રવેશોત્મવ કા વક્રનનાાં વધનુાાં વધ ુબાીકો પ્રવેશ નેીવે અને ીે 

નાઅેથીા કા વક્રનના ખચવને પતોચી   વીવા ૧૦૪૦ પ્રાથશ્વનક શાીાઓને રૂ ૫૦૦/- લેખ ે રૂ ૫.૧૦ લાખ ની   ફાીવણી   

કરવાનાાં ેવે છે. 

              ચાલ ુનાણાકી  વષવનાાં લ્લ્લા ે ોિન નાંડી ીરફથી   ફીવા ેલ ગ્રાઅ નાાંથી   ૨૯ પ્રાથશ્વનક શાીાઓનાાં 

પી  વાના શદુ્ધ પાણી  ની   સશુ્વવેા મબબ ેર.o લાઅ ફાીવવાનાાં ેવેલ છે . 
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ક્રિ 

 

યોિનાન ુંનાિ 

 

િોગવાે 

 

ફાળવેલ
ગ્ાન્ટ 

૩૧/૩/૧૬દાતિિ
થયેલખચષ 

 

િોગસાિે 

 

ગ્ાન્ટસાિે 

ફાળવેલભૌતિક
લક્ષાુંક 

૩૧/૩/૧૬
દાતિિ

િેળવેલતસદ્ધિ 

 

રીિાકષસ 

1 2 3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

1 

 
EDN-9 ક ા કેીવણી   
શ્વવદ્યાલક્ષની   બોડ 

૯૭.૫ ૯૭.૫ ૮૦.૬૬ ૮૩ ૮૩ ૪૨૧૪ ૧૦૦ 

 

2 

 
ફસ્અવ  એઇડ બોક્ ૫.૨૦ ૫.૨૦ ૪.૭૧ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૪૦ ૧૦૦ 

 

3 

 

EDN-9 

શાીાપ્રવેશોત્મવ શાીા દીઠ 
૫૦૦/- 

૫.૨૦ ૫.૨૦ ૪.૭૧ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૪૦ 
૧૦૦ 

 

 

4 

 

ઉચ્ચ પ્રા.શાીાનાાં સ્વચ્છીા 
શ્વવષ ક સશુ્વવેા 

૫૧.૦૨ 

 

૫૧.૦૨ ૫૧.૦૨ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૬૩ ૧૦૦ 

 

5 

ક ા કેીવણી   ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૦.૨૮ ૧૪ ૧૪ ૧૦૬૬ 
૧૦૦ 
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પ્રકરણ – ૧૮ 

-:: બાાેં કાન શાખા ::- 
પાંચા ી નાગવ અને નકાન શ્વવભાગ, ભાવનગર પરીચ  : 

શાખાનોપરીચય: 
 

જિલ્લા પાંચા ી તસ્ીકના નાગવ અને નકાન શ્વવભાગ, ભાવનગર તઠેી છ પેઅા શ્વવભાગો  (ભાવનગર, શ્વશતોર, 

નવવુા, ીીા અ, પાલી  ીાણા અને વલ્લભી  પરુ) છે, ીેનિ દરેક પેઅા શ્વવભાગ નાગવ અને નકાન શ્વવભાગની   દેખરેખ ની  ચ ે
કાનગી  રી માંભાીે છે. 

 

શાખાનીકાિગીરી: 
 

જિલ્લા પાંચા ી ભાવનગરના નાગવ અને નકાન શ્વવભાગ તઠેી ગ્રામ્  શ્વવસ્ીારોનાાં રસ્ીાઓ,ઇનારીો,આંગણવાડી 

વગેરે બનાવવાં ુાં ીથા ગ્રામ્ શ્વવભાગના રસ્ીાઓ, મરકારી ઇનારીોના મનારકાનં ુાં કાન કરવાનાાં ેવે છે. ીેનિ 

મરકારશ્રી   દ્વારા બતાર પડાીી   અલગ અલગ  ોિનાઓ તઠેી બતાર પડાીા કાનોને નાંજુર કરવાનાાં ેવે છે ીેનિ 

માંમદમભ્ શ્રી    ીથા ેારામભ્ શ્રી  ની    રજુેી તરગનેા કાનો મરકારશ્રી   દ્વારા નાંજુર થીા ીે તરગેની   કાનગી  રી ે 

શ્વવભાગ દ્વારા કરવાનાાં ેવ ેછે. 

# પાંચા ી નાગવ અને નકાન શ્વવભાગના નતકેનની   શ્વવગી : 

ક્ર્ન માંવગવં ુાં નાન નાંજુર નતકેન ૨૦૧૫-'૧૬નાાં ભરેલ િગ્ ા ખાલી   િગ્ ા  
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 
૧ કા વપાલક ઇિનેર  ૦૧ ૦૧ ૦૦ 
૨ ના બ કા વપાલક ઇિનેર

   

૦૬ ૦૩ ૦૩ 
૩ નદદની  શ ઇિનેર/ અશ્વેક 

નદદની  શ ઇિનેર 

૪૨ ૩૫ ૦૭ 

૪ ડ્રાફ્અમનેન  ૦૧ ૦૦ ૦૧ 
૫ ેમી  . ડ્રાફ્અમનેન ૦૩ ૦૦ ૦૩ 
૬ ઇલેકરીશ ન  ૦૧ ૦૦ ૦૧ 
૭ રેમર  ૦૮ ૦૨ ૦૬ 
૮ ની  કેની  ક  ૦૧ ૦૧ ૦૦ 
૯ લમ્બર ૦૨ ૦૧ ૦૧ 
૧૦ વકવ ેમી  સ્અઅ ૫૪ ૧૬ ૩૮ 
૧૧ કલી  નર   ૦૨ ૦૦ ૦૨ 
૧૨ વા રનેન  ૦૨ ૦૧ ૦૧ 

 

કચેરીનો માંપકવ નાંબર:  (૦૨૭૮)૨૪૨૨૫૪૮ 

ફેકમ નાંબર:  (૦૨૭૮)૨૪૩૦૦૮૨ 

ઇનેઇલ એડ્રમે:  gj-bhv@nic.in 

mailto:gj-bhv@nic.in
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 કિષચારીગણન ુંવહીવટીિાળ  ું 
 
  
 

 

 

      કા વપાલક ઇિનેરશ્રી   

પટ્ટાવાીા  

 

વકવ 

ેશ્વમસ્અઅ 

    રેમર     ની  કેની  ક  જુની   ર કલાકવ 

(િતમાબી  )  

 

શ્વમની   ર કલાકવ 

(િતમાબી  )  

 

જુની   ર કલાકવ 

(વતીવઅી)  

 

શ્વમની   ર કલાકવ 

(વતીવઅી)  

 અશ્વેક નદદની  શ ઇિનેર    શ્વવભાગી    િતમાબની  શ     ના બ ચી  અની  શ  
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      પ્રકરણ-૧૯ 

    -::સહકારશાખા::- 

સહકારશાખાહઠેળનીકાિગીરીદાગેતવસ્ુિૃિાહહિી 

     ભાવનગર જિલ્લા પાંચા ી દવારા મતકારી પ્રવશૃ્વીઓનાાં શ્વવકામ નાઅે ીેનિ મતકારી પ્રવશૃ્વી દવારા 

લોકભાગી  દારીથી   શ્વવકામ માેવા નાઅે વૈેાશ્વનક મત્તાઓ નાન.જિલ્લા શ્વવકામ અશ્વેકારીશ્રી   નાાં ીેનિ નાન.જિલ્લા 

રજિસ્રારશ્રી  ,મતકારી નાંડીીઓ નાાં મી  ેા નાગવદશવન અને શ્વન ાંરણ તઠેી મતકાર ખાીાનાાં વગવ-ર નાાં અશ્વેકારી 

નદદશ્વનશ જિલ્લા રજિસ્રારશ્રી   ફરિ બ અવે છે. મતકારી પ્રવશૃ્વી તરગેની   કાનગી  રી કરવા નાઅે ગિુરાીનાાં પાંચા ી 

રાિ ની   સ્થાપના થ ા બાદ મતકારી કા દા અવ ેની   ની  ચે િણાવ્ય ા મિુબની   કલનોના અશ્વેકારો જિલ્લા પાંચા ીને 

સપુ્રી થ ેલ છે.  ગિુરાી મતકારી નાંડીીઓનાાં અશ્વેશ્વન ન-૧૯૬૧ અને ૧૯૬૨ નાાં અશ્વેક-૧૦ અવ ેનાાં કા દા 

મિુબ મરકારશ્રી  નાાં કૃશ્વષ અને મતકાર શ્વવભાગ,ગાાેં ી  નગર નાાં  અતરેનાના 

ક્રનાાંક/ખ/૬૦/ડીઅીપી  /૧૧૬૩/૪૩૯૦/ઘ/લ્ ીા.૩૦/૦૭/૧૯૬૬ થી   મતકારી કા દાની   કલનો ની  ચ ે નાંજુરી 

ેપવાની   મત્તાઓ જિલ્લા પાંચા ીને સપુ્રી થ ેલ છે. ત્ ારબાદનાાં ગિુરાી મરકારશ્રી  ના ખેશ્વી, વન અન ેમતકાર 

શ્વવભાગ, મક્ષચવાલ -ગાાેં ી  નગરના ીા.૩૧/૮/૧૯૮૧ ના  અતરેનાનાથી   પાંચા ીને ની  ચેની   કલનોની   મત્તાઓ સપુ્રી 

કરવાનાાં ેવેલ છે. 

 

(૧)કલન-૯,   મતકારી નાંડીીઓની   નોંેણી  .(ગ્રામ્  કક્ાએ દુે,નજુર,પ્રોમેમીંગ,ીેલી  બીં ા ઉ.મત.શ્વમવા )  

(ર)કલન-૧૦,   ે અશ્વેશ્વન ન તઠેી રજિસ્અર થ ેલી   અથવા રજિસ્અર થ ેલી   ગણાીી   ીનાન    

                 નાંડીીઓં ુાં રજિસ્અર ઠરાવેલ નમનુાનાાં રજિસ્રારે રાખવ.ુ 

(૩)કલન-૧૧,    કેઅલાક પ્રશ્નો શ્વનણવ  કરવાની   રજિસ્રારની   મત્તા. 

(૪)કલન-૧૨,    મતકારી નાંડીીઓં ુાં વગીકરણ. 

(૫)કલન-૧૩,    મતકારી નાંડીીઓનાાં પેઅાશ્વન નો નાાં સુે ારો. 

(૬)કલન-૧૫,   મતકારી નાંડીીઓનાાં નાનોનાાં ફેરફાર કરવા. 

(૭)કલન-૧૭,   મતકારી નાંડીીઓનાાં િોડાણ,વગીકરણ,શ્વવભાિન ીથા રૂપાાંીર. 
 

(૮)કલન-૧૮,    િોડા ેલી   શ્વવભાિન ીથા રૂપાાંીર કરેલી   મતકારી નાંડીીઓં ુાં રજિરેશન રદ કરવુાં. 
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(૯)કલન-૧૯,    મતકારી નાંડીીઓની   પનુઃરચના. 

(૧૦)કલન-૨૦,   મતકારી નાંડીીઓં ુાં રજિસ્રેશન રદ. 

(૧૧)કલન-૨૧,    મતકારી નાંડીીઓની   ભાગી  દારી. 

(૧૨)કલન-૨૪,   મતકારી નાંડીીઓં ુાં મભ્ પદ બેાને નાઅે ખલુ્લ ુરતશેે. 

(૧૩)કલન-૭૫,   મતકારી નાંડીીઓનાાં ચોપડા,કાગીો અને શ્વનલ્કીોનો કબિો ીેનનાાં અ ક્ન ે   

                  મોંપવા બાબી. 

(૧૪)કલન-૭૭,   મતકારી નાંડીીઓની   વાશ્વષિક માેારણ મભા બોલાવવા બાબી, ેવી       

                   મભાઓની   મદુી લાંબાવવા બાબી. 

(૧૫)કલન-૭૮,   મતકારી નાંડીીઓની   ખામ માેારણ મભા બોલાવવા બાબી, 

(૧૬)કલન-૧૧૫,  મતકારી નાંડીીઓ ેઅોપી   લેવાનાાં ેવે ત્ ારે ીેની   વેારાની   અસ્ક ાની       

                   નો શ્વનકાલ કરવા બાબી. 

      ઉપરોકી મતકારી નાંડીીઓના અશ્વેશ્વન ન-૧૯૬૧ ીેનિ સુે ારા ૧૯૬૨ અવ ે જિલ્લા પાંચા ીન ેજે કલનો 

અને મત્તાઓ સપુ્રી થ ેલ છે.ે મત્તાઓ ભાવનગર જિલ્લા પાંચા ીની   ીા.૧૪/૧૧/૨૦૦૦ ની   બી  લ્ ખામ માેારણ 

મભાના ઠરાવ નાં.૫ થી   જિલ્લા ઉત્પાદન-મતકાર અન.શ્વમાચાઇ મશ્વનશ્વીને ીેનિ જિલ્લા પાંચા ીની   માના  મભાને 

ીેનિ નદદશ્વનશ જિલ્લા રજિસ્રારશ્રી  ને પાવમવ ડલેી  ગેઅ કરવાનાાં ેવેલ છે.  

                      નાન.મરકારશ્રી  નાાંનોઅીફીકેશનક્રનાાંકઃલ્.એચ.કે.એચ. / ૦૧૭/ ૨૨૮/ મી  .એચ.૪૯૭૮/૪૨૨૯/ડી. 

ીા.૩૧/૮/૧૯૮૧ીેનિ   નોઅીફીકેશન  નાં.લ્.એચ.કે.એન./૧૪૮/૮૨/ડી.ડી.મી  ./૧૧૮૨/૭૦૨૫/એમ.૩  

ીા.૨૧/૭/૧૯૮૨ થી   નાન.મરકારશ્રી  નાાં એગ્રી  કલ્ચર કો.-ઓપરેશન અને રૂરલ ડીપાઅવનેઅ,મક્ષચવાલ -ગાાેં ી  નગર ના 

ીા.૩૦/૩/૧૯૯૧ થી   નદદશ્વનશ જિલ્લા રજિસ્રારશ્રી  ને ીા.૩૧/૮/૧૯૮૧ ના  અતરેનાનાથી   પાંચા ી શ્વવભાગને સપુ્રી 

થ ેલ કલનોના અં મુાેં ાને ીેનિ જુદા જુદા પ્રકારના અં સુકુ્ષચ અં મુારના પાવમવ ઓફ ડલેી  ગેશન  અતરેનાના દવારા 

કાનગી  રી કરવા અશ્વેકૃી કરવાનાાં ેવેલા છે.  ેન જિલ્લા પાંચા ી તઠેી મતકારી પ્રવશૃ્વીના શ્વવકામ નાઅે અને 

મતકારી પ્રવશૃ્વી પર દેખરેખ અને કાનગી  રી નાઅેનાાં અશ્વેકારો સપુ્રી કરવાનાાં ેવેલ છે.અને ીે અવ ે કા દાકી  

કાનગી  રી કરવાનાાં ેવે છે. 

       ભાવનગર જિલ્લાનાાં મતકારી પ્રવશૃ્વીનાાં મખુ્ ત્વે ગ્રામ્ કક્ાએ મેવા મતકારી નાંડીીઓ કાન કરે છે.જે ભાવનગર 

ડીસ્રીકઅ કો.-ઓપ.બેક લી  .પામેથી   ટુાંકી મદુી,ન ન મદુી ીેનિ ઘર વપરાશની   ચી  િ વસ્તઓુની   પરનાવેી   શાખ 



 

- 87 - 
 

નાંજુર કરીને નાાંણા નેીવે છે.અને નાંડીીઓ દવારા પોીાના મભ્ ોને શ્વેરાણ થા  છે.મખુ્ ત્વે ગ્રામ્  કક્ાએ મેવા 

મતકારી નાંડીીઓ કા વરી તો  છે.નાંડીીઓ દવારા ખેશ્વી નાઅેના િરૂરી ખાીર ીથા રામા ક્ષણક દવાઓની   ખરીદ 

વેચાણની   કાનગી  રી થા  છે.ટુાંકનાાં નાંડીીઓનો શ્વવકામ ન ાવિદી છે.અ  પ્રકારની   નાંડીીઓ શતરેી શ્વવસ્ીારનાાં કે્રડીઅ 

શરાફી મતકારી નાંડીીઓ વ્ય ાપે છે.ીેનિ ગ્રામ્  અને શતરેી શ્વવસ્ીારનાાં નજુર મતકારી નાંડીીઓ પણ કાન કરી રતલે 

છે.ીેનિ ગ્રાતક ભાંડારો પણ ગ્રામ્  અને શતરેી શ્વવસ્ીારનાાં ેવેલ છે.કિયનુમવ પ્રવશૃ્વીનો શ્વવકામ થા  ીે મખુ્ ત્વે ઉદ્શ 

રતલે છે.મતકાર શાખાની   ીાલકૃા કક્ાએ ીાલકૃા શ્વવકામ અશ્વેકારીશ્રી  ની   કચેરીનાાં ીાલકૃા શ્વવકામ અશ્વેકારીશ્રી  ના 

શ્વન ાંરણ તઠેી પાંચા ી કેડરનાાં કનવચારી શ્વવસ્ીરણ અશ્વેકાિર(મતકાર) કાન કરે છે.અને ીાલકુા કક્ાએથી   મતકારી 

પ્રવશૃ્વીને લગીી   િરૂરીનાિતીી   માંકક્ષલી કરવાનાાં ેવે છે.ે ઉપરાાંી મતકારી નાંડીીઓની   મલુાકાી/ીપામણી   

ીથાશ્વવસ્ીરણ અશ્વેકાિર(મતકાર)ની   દફીર ીપામણી   ીથા ીાલકુા કક્ાએ નાંરી   ની  અીંગો અને જિલ્લા રજિસ્રારશ્રી  ના 

માંકલન તઠેી મતકારી પ્રવશૃ્વીની   કાનગી  રી કરવાની   તો  છે.મતકારી પ્રવશૃ્વીથી   વાંક્ષચી ગાનો ન રત ે ીેનિ મભામદ 

વિૃદેનાાં લક્ાાંકો ીેનિ શ્વેરાણ લેનારની   માંખ્ ાનાાં વેારો થા  ીે નાઅેના કા ો કરવાનાાં રત ે છે.ટુાંકનાાં મતકારી 

પ્રવશૃ્વીના શ્વવકામ તરગેની   રચનાત્નક કાનગી  રી કરવાની   તો  છે.ીેનિ મતકારી કા દા અવ ેની   વૈેાશ્વનક ફરિો 

બ અવવાની   તો  છે. 

કાિગીરીીઃ- 

મને ર૦૧૬-૧૭ ના વષવનાાં મતકાર શાખાનાાં થ ેલ કાનગી  રીની    રૂપરેખા ની  ચ ેમિુબ છે. 

 (૧) વષવઃ૨૦૧૬-૧૭ નાાં બ ેમેવા મતકારી નાંડીીની   રચના કરી. 

 (૨) વષવઃ૨૦૧૬-૧૭ નાાં  એક ગ્રાતક મતકારી ભાંડારની   રચના કરી.  

 (૩) વષવઃ૨૦૧૬-૧૭ નાાં એક શ્વપ ી મતકારી નાંડીીની   રચના કરી. 

 (૪) વષવઃ૨૦૧૬-૧૭ નાાં એક ઘર બાાેં નારી મતકારી નાંડીીની   રચના કરી. 

 (૫) વષવઃ૨૦૧૬-૧૭ દરમ્ ાન શ્વવશ્વવે પ્રકારની   ૬૧-નાંડીીઓના પેઅાશ્વન નનાાં સુે ારા ક ાવ.  

         ઉપરોકી શ્વવગીે જિલ્લા પાંચા ીના કા વક્ેર તઠેીની   મતકાર શાખાની   માંક્ષક્ી કાનગી  રીની   નોંે છે.ીેનિ 

મને ૨૦૧૬-૧૭ ના વષવનાાં મતકાર શાખાનાાં કાન કરીા કનવચારીઓની   શ્વવગી  ીથા ીાલકુા કક્ાએ ીાલકુા પાંચા ી 

કચેરીના( શ્વવસ્ીરણ અશ્વેકારી -મતકાર) કનવચારીની   શ્વવગી ની  ચ ેમિુબ છે. 
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સહકારશાખાન ુંિહકેિીઃ- 

અન  િગ્યાન ુંનાિ વગષ િુંજ રથયેલિગ્યાનીસુંખ્યા 

૧ નદદશ્વનશ જિલ્લા રજિસ્રાર ૨ ૧ 

૨ શ્વમની   ર કલાકવ  ૩ ૧ 

૩ જુશ્વન ર કલાકવ  ૩ ૧ 

૪ પઅાવાીા ૪ ૧ 

 

ીાલકુા કક્ાએ ીાલકુા પાંચા ી કચેરીનાશ્વવસ્ીરણ અશ્વેકારી (મતકાર)ની   િગ્  ા છે.જેની   શ્વવગી ની  ચે મિુબ છે. 

અન  િગ્યાન ુંનાિ િાલ કાપુંચાયિ વગષ િુંજ રથયેલ

િગ્યાનીસુંખ્યા 

૧ શ્વવસ્ીરણ અશ્વેકારી (મતકાર) ભાવનગર ૩ ૧ 

૨ શ્વવસ્ીરણ અશ્વેકારી (મતકાર) નવવુા ૩ ૧ 

૩ શ્વવસ્ીરણ અશ્વેકારી (મતકાર) ગારી ાેાર ૩ ૧ 

૪ શ્વવસ્ીરણ અશ્વેકારી (મતકાર) ીીા અ ૩ ૧ 

 ૫ શ્વવસ્ીરણ અશ્વેકારી (મતકાર) વલ્લભી  પરુ ૩ ૧ 

૬ શ્વવસ્ીરણ અશ્વેકારી (મતકાર) પાલી  ીાણા ૩ ૧ 

૭ શ્વવસ્ીરણ અશ્વેકારી (મતકાર) ગઢડા ૩ ૧ 

૮ શ્વવસ્ીરણ અશ્વેકારી (મતકાર) બોઅાદ ૩ ૧ 

૯ શ્વવસ્ીરણ અશ્વેકારી (મતકાર) ઉનરાીા ૩ ૧ 

૧૦ શ્વવસ્ીરણ અશ્વેકારી (મતકાર) શ્વશતોર ૩ ૧ 

૧૧ શ્વવસ્ીરણ અશ્વેકારી (મતકાર) ઘોઘા ૩ ૧ 
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પ્રકરણ –૨૦ 

-::આંીરીક અવેષણ શાખા::- 
 શાખા નો પિરચ     

          ઉપમક્ષચવ પાંચા ીગતૃ શ્વનનાવણ અને શતરેી શ્વવકામ શ્વવભાગ ના ઠરાવ ક્રનાાંક િપન /૧૦૮૦/૪૬૫૩/છ/૧ 
ીા.૧૩/૧/૧૯૮૧થી   આંીિરક અવેષણ પેશ્વી અનલનાાં ેવીા ે શાખા ની   રચના થ ેલ છે.ની  ચે દશાવવેલ 
મદુ્દા મિુબ કાનગી  રી થા  છે. 

 શાખાનેલગિીકાિગીરીનોઅહવેાલ 

આંીિરક ઓિડઅ શાખા જિ.પાં ભાવનગર ની   મખુ્  પ્રવશૃ્વીઓ  અને કા ો ની  ચ ેમિુબ છે. 

(૧) જિલ્લા પાંચા ી ની   શાખા ના િકસ્માનાાં રૂા.૪૦,૦૦૦/-ઉપર ના ખચવ ીેનિ ીાલકુા પાંચા ી ના રૂા.૧૫,૦૦૦/-

ઉપરના ખચવ ની   નાંજૂરી ની   ચકામણી   કરી િરૂરી નાગવદશવન ેપવાનાાં ેવ ેછે. 

(૨) જિલ્લા/ીાલકુા  પાંચા ીને ઓિડઅ શરૂ થવા તરગે ની    અણ થીાાં માંબાેં ી   શાખા ને અને માંસ્થાઓ ને િરૂરી રેકડવ 

ીૈ ાર રાખવા સચૂના ીથા નાગવદશવન ેપવાનાાં ેવે છે. 

(૩) ચાલ ુઅવેષણ દરમ્ ાન ેપવાનાાં ેવીા પ્રાથશ્વનક વાાેં ા ના િવાબો માંબાંશ્વેી ીરફથી   મન મર અને માંપણૂવ 

પણે રજૂ થા  ીેની   દેખરેખ રાખી   નાગવ દશવન ેપવાનાાં ેવે છે. 

(૪)જુદા જુદા અવેષણ અતવેાલો ીેનિ પાંચા ીી   રાિ મશ્વનશ્વીનાાં લવેા ેલ ફકરાઓના િવાબો માંબાંશ્વેી અશ્વેકારી 

ીરફથી   માંપણૂવ ેેાર માથે મન -ન ાવદા નાાં થા  ીે નાઅે દેખરેખ ીથા નાગવદશવન ેપવાનાાં ેવ ેછે. 

(૫) અવેષણ અતવેાલ નાાં દશાવવેલ વસલૂાીો મન મર થા  ીે તરગ ેદેખરેખ રાખી   નાગવદશવન ેપવાનાાં ેવે છે. 

 

 િહકેિનેલગિિાહહિી 
  ે શાખા નાાં નાંજૂર થ ેલ  નતકેન માને ભરેલ નતકેન ની   શ્વવગી ની  ચ ેમિુબ છે. 

ક્રન િગ્ ાં ુાં નાન નાંજૂર ભરેલ   ખાલી   

 

૧ આંીિરક ઓિડઅ 

અશ્વેકારી  

૧ ૦ ૧ 

૨ ઇઅરનલ ઓિડઅર  ૧ ૧ ૦ 

૩ મબ ઓિડઅર  ૧ ૧ ૦ 
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      પ્રકરણ–૨૧ 

     -::પુંચાયિતસિંચાેતવભાગપુંચાયિતસિંચાેતવભાગ::- 
શાખાનોપહરચય 

    પાંચા ી શ્વમાચા  શ્વવભાગ નારફી નાની   શ્વમાચા   ોિના, અં શુ્રવણ ીીાવ અને ચેકડને ીથા પરૂ શ્વન ાંરણ 
 ોિનાના બાાેં કાન ીથા ીેની   શ્વનભાવણી   અને નતરે નારફી શ્વમાચા ની   કાનગી  રી ીથા અ  કાનગી  રી જેવી   કે, અછી 
રાતી કાનો પરૂ રાતી કાનો ીથા કેર પરૂસ્ક્રુી  ોિનાની  લ્લ્લા શ્વવકામ અશ્વેકારીશ્રી  ની   સચુના અં મુાર અનલી  કરણની   
કાનગી  રી ે શ્વવભાગ દ્વારા કરવાનાાં ેવે છે 

                નાની   શ્વમાચા   ોિનાની   કાનગી  રી નાઅે જિલ્લા પાંચા ી ની  ચે એક શ્વવભાગ ીથા ચાર પેઅા શ્વવભાગો અં કુ્રને 
ભાવનગર, શ્વશતોર, નવવુા, પાલી  ીાણા, ીાલકુા નથકે ેવેલ છે. 

 
જિલ્લાનીભૌગોલીકપહરસ્સ્થિી 
 

ભાવનગર જિલ્લો મૌરારના પવૂવ શ્વવસ્ીારનાાં ેવેલ છે. ે જિલ્લાનાાં કુલ ૧૦ ીાલકુાનો મનાવેશ થ ેલ છે. 
જિલ્લાના પાલી  ીાણા જેમર, ગારી ાેાર શ્વશતોર,અને ઉનરાીા ીાલકુાનો શ્વવસ્ીાર ંુાંગરાી છે. ીથા ઘોઘા ીીા અ અને 
નવવુા ીાલકુો દિર ા િકનારાને અડીને ેવેલ છે. જ્ ારે ભાવનગર ીથા વલ્લભી  પરુ ીાલકુાનો ભાલ શ્વવસ્ીાર મપાઅ 
ીથા ખારાશ વાીી નાઅીનો છે. 
           જિલ્લાનો ચોખ્ખો વાવેીર શ્વવસ્ીાર ૬.૨૦ લાખ તકે્અર છે. ીથા ૨.૪૭ લાખ તકે્અર શ્વમાચા  શ્વવસ્ીાર છે. જેના 
નોઅી, ન ન અને નાની   શ્વમાચા   ોિના દ્વારા નતરે નારફી અને અં શુ્રવણ ીીાવ અને ચેકડને ીથા કુવા દ્વારા થીી   
શ્વમાચા નો મનાવેશ થા  છે. 

 
 

ે શ્વવભાગ ની  ચેની   તૈ ાી  ોિનાઓની   શ્વવગીો ની  ચ ેમિુબ છે. 
 નાનીતસિંચાેયોિના 

      ે શ્વવભાગ દ્વારા ૩૮ નાની   શ્વમાચા   ોિના પણુવ કરવાનાાં ેવેલ છે. જેની   ેલેક્ષખી શ્વમાચાઇ શ્વવસ્ીાર 
૯૮૧૨ તકે્અર છે. ીે ીનાન  ોિના ના નરાની અને  અીવણી  ની   ીથા શ્વમાચાઇ અને વસલુાી ની   કાનગી  રી 
કરવાનાાં ેવે છે.ગી વષવનાાં ખરીફ શ્વમાચાઇ ૩૫૩.૨૨ તકેઅર ીથા ૩૧૮૦ તકે્અર નીી કુલ ૩૫૩૩.૨૨ તકેઅર 
નાાં શ્વમાચાઇ થ ેલ જેનાાંથી   મતભાગી   શ્વમાચાઇ વ્ય વસ્થાપન દવારા ૬૫૦.૩૬ તકે્અર શ્વમધ્ે નીેવેલ છે અને ઓછા 
પાણી  એ વધ ુશ્વપ ી કરવાની   પેશ્વીથી   ખેંુીો નાિતીગાર થ ા છે. જેથી   ૩૫૩૩.૨૨ તકે્અર શ્વવસ્ીારનાાં બે પાક 
નીીને  પ્રશ્વી તકે્અરે રૂ.૨૦૦૦૦ ની   મરેરાશ રેવય ુેવક ગણીા રૂ. ૭૦૬.૬૪ લાખની   ખેીી   ઉપિ(પેદાશ) 
થઇ શકેલ છે. 

 અન શ્રવણિળાવ 
ે શ્વવભાગ દ્વારા અત્ ાર સુે ી  નાાં કુલ ૫૫૯ અં શુ્રવણ ીીાવો બનાવવાનાાં ેવેલ છે. જેનાાં પાણી   માંગ્રત 
થવાથી   ેમપામની   ખેીી   લા ક ૧૧૧૮૦ તકે્અર િની  નને શ્વમાચા નો ેડકીરો લાભ નીી શકે છે.ીથા મઇેફ 
સ્અેિ ઉપર લઇ િવાના કરવાના થીા કાનો કરવાનાાં થીા કાનો કરવાનાાં ેવે છે. 
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 ચેકડિેિરાિિ 

ે શ્વવભાગ દ્વારા કુલ ૩૫૫ ચેકડનેના કાનો પણુવ કરવાનાાં ેવેલ છે. જેનાાં પાણી   માંગ્રત થવાથી   ેમપામની   
ખેીી   લા ક ૩૫૫૦ તકે્અર િની  નને શ્વમાચા નો ેડકીરો લાભ નીી શકે છે.મરકારશ્રી   ની   સચુના અં મુાર 
પાંચા ી તસ્ીકના ચેકડને નરાનીની   કાનગી  રી કરવાની   થા  છે. ીથા ગાનના ીીાવોનાાંથી   કાાંપ લઇ િવાની   
પરવાનગી   ઉપરોક્ી પેઅા શ્વવભાગ દ્વારા ેપવાનાાં ેવે છે.  
 

 પરૂતનયુંરણયોિના 
નદી કાાંઠાના ગાનો કે જેને પરુ માને રક્ણની   િરૂરી ાી તો  છે. ત્ ા નાઅીબાેં  અૉ-વોલ પી  ચીંગ ીથા સ્થી 
ન્સ્થીી   મિુબ પાકી િદવાલ દ્વારા પરુ માને રક્ણ પરુૂ પાડવાનાાં ેવે છે. ેવી   કુલ ૫૮  ોિનાના કાનો પણુવ 
કરવાનાાં ેવેલ છે. 

 

વષષ૨૦૧૫-૧૬નીનાણાહકયિથાતસધ્ધસ. 
        વષવ ૨૦૧૬-૧૭ ના વકવ લાનનાાં કુલ ૬૩ કાનોન ેનાંજુરી ેપવાનાાં ેવેલ જે પૈકી ૭ કાનો પણુવ કરી ીથા ૫૬ 
કાનો પ્રગશ્વીનાાં છે. જેનાાં રૂ. ૩૮.૭૩ લાખનો ખચવ થ ેલ ીેનિ રૂ. ૪૪૪.૬૫ લાખના કાનો પ્રગશ્વીનાાં છે જે નાચવ-૨૦૧૮ 
સુે ી  નાાં પણુવ કરવાં  ુે ોિન છે. 

 
   પુંચાયિતસિંચાઇતવભાગનાિહકેિદાગેનીતવગિ 

ક્રન માંવગવં ુાં નાન નાંજુર િગ્ ા ર૦૧૬-૧૭નાાં ભરેલ િગ્ ા 

૧ કા વપાલક ઇિનેર  ૧ ૧ 
ર શ્વવભાગી    િતમાબની  શ  ૧ ૧ 
૩ તડે કલાકવ  ૧ ૧ 
૪ નદદની  શ ઇિનેર / અશ્વેક નદદની  શ ઇિનેર  ૩     ૧  
પ શ્વમની   ર એકાઉઅ કલાકવ ૨ ૨ 
૬ શ્વમની   ર કલાકવ(વતીવઅ)  ૨ ૧ 
૭ જુશ્વન ર કલાકવ  ૫ ૦ 
૮ અાઇશ્વપસ્અ ગિુરાીી     ૧ ૦ 
૯ અાઇશ્વપસ્અ તરગ્રલ્ ૧ ૦ 
૧૦ સ્અોર કીપર  ૧ ૦ 
૧૧ ડ્રાફઅનેન  ૧ ૦ 
૧ર ેમી  સ્અઅ ડ્રાફઅનેન  ૧ ૦ 
૧૩ રેમર ૨ ૧ 
૧૪ ડ્રાઇવર ૧ ૦  
૧પ વકવ ેમી  સ્અઅ  ૧ ૧ 
૧૬ પટ્ટાવાીા ૩ ૨ 

ક લ ર૭ ૧૧ 
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પુંચાયિતસિંચાઇતવભાગહઠેળઆવેલચારપેટાતવભાગનાુંિહકેિદાગેનીતવગિ 

ક્રિ સુંવગષન ુંનાિ િુંજ રિગ્યા ૨૦૧૫-૧૬િાુંભરેલિગ્યા 

૧. ના બ કા વપાલક ઇિનેર્ ૪ ૦  

૨. નદદની  શ ઇિનેર/ અશ્વેક નદદની  શ ઇિનેર ૧૬  ૬  

૩. શ્વમની   ર ક્લાકવ (વતીવઅ) ૪ ૨  

૪. જુશ્વન ર ક્લાકવ ૪ ૦ 

૫. વકવ ેશ્વમસ્અાંઅ ૨૧ ૪ 

૬. રેમર ૪ ૦ 

૭. ડ્રાઇવર ૪ ૦ 

૮. ચોકીદાર(તાંગાની  ) ૧૦ ૦ 

૯. ચોકીદાર(રોિનદાર) ૨૨ ૬  

૧૦. પટ્ટાવાીા ૭ ૧  

૧૧. વકવચા્જ   ૪ ૦  

 કુલ ૯૯ ૧૯   

    
વષષ૨૦૧૬-૧૭નીભૌતિકતસધ્ધસનીતવગિ 

ક્ર
ન  

મદર  કાનોની   
માંખ્ ા  

નાંજુર રકન  
(રૂ. લાખનાાં )  

કાનગી  રીનો પ્રકાર  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

૧ ૨૭૦૨ એન.ેઇ., ૦૩ ની  ભાવ, ૧૦૧ પાણી  ના 
ીીાવો ,૧૧ મી   એંડ ડી ઓફ વેલ્મ & અેંક 
પ્રોવી  ઝન ફોર લાસ્અ સ્કેમીઅી વકવમ લ્.ેઇ.એ ટુાં 
પાંચા ી મેઇફ સ્અેિ    

૧૪  ૧૨૭.૦૦   ીીાવોની   મલાની ીબ્બકે 
લઇ િવાના કાનો  

૨ ૨૭૦૨ એન.ેઇ., ૦૩ ની  ભાવ, ૧૦૧ પાણી  ના 
ીીાવો ,૧૧ મી   એંડ ડી ઓફ વેલ્મ & અેંક 
પ્રોવી  ઝન ફોર લાસ્અ ઇમ્પ્રવુનેંઅ ઓફ એન.ેઇ , 
મી  ડી & પી  અી  

૨  ૧૫.૦૦  એન.ેઇ સુે ારણાના કાન 

૩ ૨૭૦૨ એન .ેઇ ,. ૦૧ મપાઅી િી  ,૧૦૧ પાણી  ના 
ીીાવો , ૧૧ મી   એંડ ડી ઓફ વેલ્મ  &અેંક પ્રોવી  ઝન 

૩   ૫૫.૦૦  નવા ીીાવના કાનો 
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ફોર ક્ષબલો રૂ .૧.૦૦ લાખ લ્. ેઇ .એ ટુાં પ ાંચા ી 
લાન 

 

૪ ૨૭૦૨ નાની   શ્વમાચાઇ , ૦૧ મપાઅી િી , ૧૦૧ 
પાણી   ીીાવો , ૧૧ મી   એંડ ડી ઓફ વેલ્મ & 
અેંક પ્રોવી  ઝન ફોર એક્ષમેઅેશન રીનોવેશન એંડ 
નોડવના ઇઝેશન ઓફ એક્ષઝી  સ્અીંગ એન. ેઇ. 
સ્કીન લાન ઇ.ેર.એન 

૨  ૧૫.૦૦  એન.ેઇ સુે ારણાના કાન 

૫ ૨૭૦૨ એન .ેઇ ,. ૦૧ મપાઅી િી  ,૧૦૩ ડા વઝવન 
સ્કીન , ૧૩ અેર નાઇનોર ઇરીગેશન લ્ .ેઇ.એ ટુાં 
પ ાંચા ી લાન 

૧૦  ૬૦.૨૦  ીીાવો & ચેકડને નરાની 
ના કાનો   

૬ ૨૭૦૨ એન .ેઇ ,. ૦૧ મપાઅી િી  ,૧૦૩ ડા વઝવન 
સ્કીન , ૧૩ લન પ્રોવી  ઝન કોસ્અીંગ બી  લો રૂ .૧.૦૦ લાખ 
વમવ લ્ .ેઇ.એ ટુાં પ ાંચા ી લાન  

૪  ૪૧  નવા ીીાવના કાનો 

૭ ૨૭૦૨ એન.ેઇ., ૦૧ મપાઅી િી , ૧૦૩ 
ડા વઝવન સ્કીન, ૧૩ અેર નાઇનોર ઇરીગેશન 
વેરી મવ ડીવી  ઝન ફોર એન.ેઇ. વકવમ લાન  

૨  ૧૭.૦૦  નવા ીીાવ અન ેીીાવ  
સુે ારણાના કાન 

૮ ૨૭૦૨ એન .ેઇ ,. ૦૧ મપાઅી િી  ,૧૦૩ ડા વઝવન 
સ્કીન , ૧૩ અેર નાઇનોર ઇરીગેશન ફોર સ્પેશી   લ્મ 
રીપેમવ ટુાં ફલડ ડેનેિ વકવમ લ્ .ેઇ.એ ટુાં પ ાંચા ી 
લાન 

૮  ૪૦.૫૦  પરુ થી   ં કુશાન પાનેલ 
ીીાવો & ચેકડને નરાની 

ના કાનો  

૯ ૨૭૦૨ એન .ેઇ ,. ૦૧ મપાઅી િી  ,૧૦૩ ડા વઝવન 
સ્કીન , ૧૩ અેર નાઇનોર ઇરીગેશન વકવ ફોર ડીફરાંઅ 
ઇિનેરી રીચા્જ  વકવ ઇન ગિુરાી ( લાન)  

૧  ૮.૦૦  ીીાવ નરાનીં ુાં કાન   

૧
૦  

૨૭૦૨ એન .ેઇ ,. ૦૧ મપાઅી િી  ,૧૦૩ ડા વઝવન 
સ્કીન , ૧૩ અેર નાઇનોર ઇરીગેશન ૨૨૬ એન.ેઇ 
વકવ ફોર પાઅનશી  પેરી ઇરીગેશન નેનેિનેઅ ( લાન)  

૨  ૩૫.૦૦  એન.ેઇ સુે ારણાના કાન  

૧
૧ 

૨૭૦૨ નાની   શ્વમાચાઇ  ,૦ ૨ ગ્રાઉંડ વોઅર,૮૦૦ અેર 
એક્ષપેંડીશર ૦૧ સ્પેમી   લ્મ કોમ્નાંઅ લાન ફોર શી  દ્યલુ 
મબ કાસ્અ પ્રોવી  ઝનલ ક્ષબલો રૂ. ૧.૦૦ લાખ ( 
લાન)      ડીનાાંડ નાંબર ૯૫  

૭  ૪૧.૯૫  ીીાવો & ચેકડને નરાની 
ના કાનો   

૧
૨  

૪૭૦૨ મી  .ઓ.ઓન, એન .ેઇ .૧૦૧ મપાઅી િી ૦૨ 
નાની   શ્વમાચાઇ ૧૯૯ સિુલાન સફુલાન  ોિના  
પ્રોવી  ઝન ફોર રીસ્રોરેશન  &સ્રેેનીંગ ઓફ ડેનેિ 
ચેકડેન 

૮ ૩૯.૦૦  ચેકડને નરાની ના કાનો   

૧
૩ 

ે ોિન નાંડી  ની  લ ની  લ   

 ક લ ૬૩ ૪૯૪.૬૫  
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    પાંચા ી શ્વમાચાઇ શ્વવભાગ, ભાવનગર  
        તવભાગનીતસધસી 

(૧) લોંગડી ીીાવ સુે ારણાં ુાં કાન.ીા. નવવુા  

 
 

 
       
     લોંગડી ગાન નવવુા ીાલકુાનાાં ેવેલ છે. જે ીાલકુા નથકથી   ેશરે ૧૭  િકની   ઉત્તરે િદશાનાાં ેવલે છે. ે 
ગાનની   પચ્છીન બાજુએ મરકારી પડીર િની  નનાાં અછી રાતી ૨૦૦૨  દરમ્ ાન નાઅીના પાીા બનાવી   ીીાવ 
બનાવવાનાાં ેવેલ તત.ુ જેનો પાકો પાીો બનાવવાનો બાકી રતલે તીો.લોંગડી ગાનનો મનાવેશ કા ની   પાણી  ની   
ીાંગી   વાીા શ્વવસ્ીારનાાં થા  છે. જેથી   ે શ્વવસ્ીારનાાં મગુભવ િી મપાઅી એવરેિ ૧૬  ની  . ની   ઉંડાઇએ કા ની   રતીેી   
તીી   ીેનિ પાણી   ફાાંફળુાં (ફ્લોરાઇડ વાળુ) નીતુાં તત ુાં. 
       લોંગડી ગાનં  ુીીાવ સુે ારણા ં ુાં કાન કરવાનો મનાવેશ વકવ લાનનાાં કરી કા ની   મલાની ીબ્બકે લઇ િીા 
ચાલ ુ  વષે ૨૦૧૭  ના ચોનામા દરમ્ ાન રણ વખી પાણી   ીીાવનાાં ભરાઇન ેઓવર ફ્લો થ ેલ છે. જેના કારણે 
તાલનાાં ીીાવ ેજુબાજુ મગુભવ િી મપાઅી ૧૨ ની  . જેઅલી   ઉપર ેવી   ગ ેલ છે ીથા પાણી   એકદન ીાજુ ાં પી  વા 
લા ક થઇ ગ ેલ છે જેના કરણે ીીાવ ફરીે ેવેલ ખેંુીોને શ્વપ ી નાઅે પરુીા પ્રનાણનાાં પાણી   નીી રતલે છે. 
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        ે ીીાવ સુે ારણાનો ખચવ રૂ. ૧૧.૩૭ લાખ થ ેલ છે. ીેનિ ીીાવં  ુબાાેં કાન પણુવ થીા ીીાવનાાં ૧૮.૭૫  
ની  લી   ન ઘનફુઅ પાણી  નો માંગ્રત થ ેલ છે. 
 

( ૨ ) નોઅા ેમરાણા ગાને ીીાવને મલાની ીબ્બકે લઇ િવાં ુાં કાન ીા. નવુવા  
કાિપછી  

 

 

 

 નોઅા ખઅુવડા ગાને ીીાવ નાં. ૩- ને મલાની ીબ્બકે લઇ િવાં ુાં કાન ે શ્વવભાગ દ્વારા કરવાનાાં 
ેવેલ તતુાં. ે કાનને મલાની ીબ્બકે લઇ િવાથી   ીીાવનો લાબાાં ગાીા નાઅે ખબુિ મપાણી   માંગ્રત કરવા ઉપ ોગ 
થઇ શકશે ચાલ ુવષે ે ીીાવનાાં ૨.૪૭  ની  .ઘનફુઅ પાણી  નો માંગ્રત થ લે છે. ે ીીાવ સુે ારણાનો ખચવ રૂ. ૭.૮૯  
લાખ થ લે છે. ેજુબાજુ શ્વવસ્ીારના ખેંુીોના કુવાના પાણી  ની   મપાઅી ઉપર ેવી   ગ ેલ છે અને શ્વપ ી નાઅે પરુીા 
પ્રનાણનાાં પાણી   નીી રતીેા તાલનાાં શ્વશ ાળુ પાકો ખીેરોનાાં લતરેા ેલા  િોવા નીે છે. 
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જીલ્લાપુંચાયિકચેરી, ભાવનગર 
 

નાિતીી   (નેીવવાના) અશ્વેકાર અશ્વેશ્વન ન-૨૦૦૫ તઠેી 
શ્વનના ેલ  અતરે નાિતીી   અશ્વેકારી/અપી  લ અશ્વેકારીની   શ્વવગી 

 

અન નું. શાખા/કચેરીન ુંનાિ જાહરેિાહહિીઅતસકારી અપીલઅતસકારી 

૧ નતકેન શાખા ના બ જિલ્ લા શ્વવકામ અશ્વેકારીશ્રી   
(નતકેન)જિ.પાં.ભાવનગર 

જિલ્ લા શ્વવકામ અશ્વેકારીશ્રી   

૨ પાંચા ી શાખા ના બ જિલ્ લા શ્વવકામ અશ્વેકારીશ્રી   
(પાંચા ી)જિ.પાં.ભાવનગર 

જિલ્ લા શ્વવકામ અશ્વેકારીશ્રી   

૩ નતસેલુ શાખા ના બ જિલ્ લા શ્વવકામ અશ્વેકારીશ્રી   
(નતસેલુ)જિ.પાં.ભાવનગર 

જિલ્ લા શ્વવકામ અશ્વેકારીશ્રી   

૪ શ્વવકામ શાખા ના બ જિલ્ લા શ્વવકામ અશ્વેકારીશ્રી   
(શ્વવકામ)જિ.પાં.ભાવનગર 

જિલ્ લા શ્વવકામ અશ્વેકારીશ્રી   

૫ િતમાબી   શાખા િતમાબી   અશ્વેકારીશ્રી   
જિ.પાં.ભાવનગર 

જિલ્ લા શ્વવકામ અશ્વેકારીશ્રી   

૬ બાાેં કાન શાખા કા વપાલક ઇિનેરશ્રી   ન અને ના 
શ્વવભાગ જિ.પાં.ભાવનગર 

જિલ્ લા શ્વવકામ અશ્વેકારીશ્રી   

૭ બાાેં કાન પેઅા શ્વવભાગ 
(પાંચા ી)  

મબાેં ી  ી ના બ કા વપાલક ઇિનેર 
શ્રી   (પાંચા ી) 

કા વપાલક ઇિનેરશ્રી   પાં.ના.ન 
શ્વવ.જિ.પાં.ભાવનગર 

૮ શ્વમાચાઇ શાખા કા વપાલક ઇિનેરશ્રી   શ્વમાચાઇ 
શ્વવભાગ જિ.પાં.ભાવનગર 

જિલ્ લા શ્વવકામ અશ્વેકારીશ્રી   

૯ શ્વમાચાઇ પેઅા શ્વવભાગ 
(પાંચા ી) 

મબાેં ી  ી ના બ કા વપાલક ઇિનેર 
શ્રી   (પાંચા ી) 

કા વપાલક ઇિનેરશ્રી   
(શ્વમાચાઇ)જિ.પાં.ભાવનગર 

૧૦ ેઇ.મી  .ડી.એમ શાખા પ્રોગ્રાન ઓફીમર માંકલી  ી બાી 
શ્વવકામ  ોિના જિ.પાં.ભાવનગર 

જિલ્ લા શ્વવકામ અશ્વેકારીશ્રી   

૧૧ માંકલી  ી બાી શ્વવકામ 
 ોિના કચેરી 

મબાેં ી  ી માંકલી  ી બાી શ્વવકામ 
 ોિના અશ્વેકારીશ્રી   

પ્રોગ્રાન ઓફીમરશ્રી   
ેઇ.મી  .ડી.એમ. જિ.પાં. 
ભાવનગર 

૧૨ નેલેરી ા શાખા નેલેરી ા અશ્વેકારીશ્રી   
જિ.પાં.ભાવનગર 

જિલ્ લા શ્વવકામ અશ્વેકારીશ્રી   

૧૩ આંકડા શાખા આંકડા અશ્વેકારીશ્રી   
જિ.પાં.ભાવનગર 

જિલ્ લા શ્વવકામ અશ્વેકારીશ્રી   

૧૪ આંીરીક ઓડીઅ શાખા આંીરીક ઓડીઅ અશ્વેકારીશ્રી   
જિ.પાં.ભાવનગર 

િતમાબી   અશ્વેકારીશ્રી   જિ.પાં. 
ભાવનગર 
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૧૫ મનાિ કલ્  ાણ શાખા મનાિ કલ્  ાણ અશ્વેકારીશ્રી   
જિ.પાં.ભાવનગર 

જિલ્ લા શ્વવકામ અશ્વેકારીશ્રી   

૧૬ શ્વશક્ણ શાખા નદદશ્વનશ જિલ્ લા પ્રાથશ્વનક 
શ્વશક્ણાશ્વેકારીશ્રી   જિ.પાં.ભાવનગર 

પ્રાથશ્વનક શ્વશક્ણાશ્વેકારીશ્રી   
જિ.પાં.ભાવનગર 

૧૭ ેરોગ્   શાખા અશ્વેક જિલ્ લા ેરોગ્   
અશ્વેકારીશ્રી   જિ.પાં.ભાવનગર 

મખુ્   જિલ્ લા ેરોગ્   
અશ્વેકારીશ્રી   જિ.પાં.ભાવનગર 

૧૮ કુાંટુબ કલ્  ાણ શાખા અશ્વેક જિલ્ લા ેરોગ્   
અશ્વેકારીશ્રી   જિ.પાં.ભાવનગર 

મખુ્   જિલ્ લા ેરોગ્   
અશ્વેકારીશ્રી   જિ.પાં.ભાવનગર 

૧૯ ેયુવવેદ શાખા જિલ્ લા ેયવેુદ અશ્વેકારીશ્રી   
જિ.પાં.ભાવનગર 

મખુ્   જિલ્ લા ેરોગ્   
અશ્વેકારીશ્રી   જિ.પાં.ભાવનગર 

૨૦ પશપુાલન શાખા ના બ પશપુાલન શ્વન ાનકશ્રી   
જિ.પાં.ભાવનગર 

જિલ્ લા શ્વવકામ અશ્વેકારીશ્રી   

૨૧ જિલ્ લા ગ્રાન શ્વવકામ 
એિ મી    

એ.પી  .ઓ.(નોની  ) જિલ્ લા ગ્રાન 
શ્વવકામ એિ મી   ભાવનગર 

શ્વન ાનકશ્રી   જિલ્ લા ગ્રાન 
શ્વવકામ એિ મી  ,ભાવનગર 

૨૨ ખેીી  વાડી શાખા નદદશ્વનશ ખેીી  વાડી અશ્વેકાિરશ્રી   
જિ.પાં.ભાવનગર 

જિલ્ લા ખેીી  વાડી અશ્વેકારી 
શ્રી   જિ.પાં.ભાવનગર 

૨૩ મતકાર શાખા નદદની  શ જિલ્ લા રલ્સ્ રારશ્રી   
જિ.પાં.ભાવનગર 

જિલ્ લા શ્વવકામ અશ્વેકારીશ્રી   

૨૪ ીાલકુા પાંચા ી કચેરી મબાેં ી  ી ીાલકુા શ્વવકામ 
અશ્વેકારીશ્રી   

ના બ જિલ્ લા શ્વવકામ 
અશ્વેકારીશ્રી   (નતસેલુ) 
જિ.પાં.ભાવનગર 

૨૫ પ્રાથશ્વનક ેરોગ્   કે ર / 
બ્ લોક ઓફીમર 

મબાેં ી  ી નેડીકલ 
ઓફીમરશ્રી  /બ્ લોક ઓફીમરશ્રી   

મખુ્   જિલ્ લા ેરોગ્   
અશ્વેકારીશ્રી    

૨૬ ગ્રાન પાંચા ી કચેરી મબાેં ી  ી ીલાઅી કન નાંરી  શ્રી   મબાેં ી  ી ીાલકુા શ્વવકામ 
અશ્વેકારીશ્રી   

૨૭ પ્રાથશ્વનક શાીાઓ મબાેં ી  ી શાીાના ેચા વશ્રી   જિલ્લા પ્રાથશ્વનકશ્વશક્ણાશ્વેકારી 
જિ.પાં.ભાવનગર 
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ક્રન શાખા ં  ુનાન            ઇ નેઇલ એડ્રેમ 

1 નતકેન dyddo-adm-bav@gujarat.gov.in 

2 િતમાબી   ao-ddo-bav@gujarat.gov.in 

3 પાંચા ી panchayatdp@gmail.com 

4 નતસેલુ dyddo.rev.bav@gmail.com 

5 બાાેં કાન gj-bhav@nic.in 

6 નેલેરી ા dmo.health.bhavnagar@gmail.com 

7 આંકડા dso-ddo-bav@gujarat.gov.in 

8 આંીરીક ઓડીઅ              - 

9 મનાિ કલ્ ાણ swo-ddo-bav@gujarat.gov.in 

10 કુટુાંબ કલ્ ાણ adhobhavnagar@gmail.com 

11 ેરોગ્  who.health.bhavnagar@gmail.com 

12 ખેીી  વાડી dao.bhavnagar.agri@gmail.com 

13 શ્વશક્ણ  dpeobhavnagar@gmail.com 

14 મતકાર - 

15 ેયવેુદ ayubvn1@gmail.com 

16 શ્વમાચાઇ bvnpid@yahoo.co.in 

17 શ્વવકામ dyddo-vikas-bav@gujarat.gov.in 

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

19 ેઇમી  ડી.એમ pobhavnagar@gmail.com 
 

mailto:panchayatdp@gmail.com
mailto:dyddo.rev.bav@gmail.com
mailto:dmo.health.bhavnagar@gmail.com
mailto:swo-ddo-bav@gujarat.gov.in
mailto:dao.bhavnagar.agri@gmail.com
mailto:dpeobhavnagar@gmail.com
mailto:ayubvn1@gmail.com
mailto:bvnpid@yahoo.co.in
mailto:pobhavnagar@gmail.com

	વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ વર્ષ 2016-17 ભાગ-1.pdf (p.1-6)
	વાર્ષિક વહીવેટી અહેવાલ વર્ષ 2016-17 ભાગ-2.pdf (p.7-104)

