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આમખુ 

ગિુરાત ચાયા ત અર્ાર્ન મ ૧૯૯૩ ની કલમ ૧૬૭(૧) હઠેળ ભાવનગર જિલ્ લા ચાયા તનો સને ૨૦૧૭-

૧૮ નો વાર્ષિક વહીવટી અહવેાલ પ્રર્સધ્ ા કરતાા આનાદ અને ગરરવ અુભુવીએ ીીએ. આ અહવેાલમાા જિલ્ લા 

ચાયા ત દ્વારા હાથ ારા ેલ ર્વર્વા ર્વકાસશીલ પ્રવરૃ્િઓની ર્વગતો આચવાનો પ્ર ત્ ન કરેલ ીે. 

 જિલ્ લા ચાયા તના વહીવટી માળખામાા મહકેમ  મહલેલુ  ર્વકાસ  ચાયા ત  આંકડા  ર્શક્ષ   સાકલલત બાળ 

ર્વકાસ  સમાિ કલ્  ા   ચપચુાલન  આરો    મેલેરી ા  ુુુુંાબ કલ્  ા   આયવુ,દ  ખેતીવાડી  બાાાકામ  સહકાર વગેરે 

તમામ શાખાઓએ જિલ્ લા ચાયા તને સરકારશ્રી તરફથી લપુ્રત થ ેલ ફરિો   ોિનાઓ અને લષ  ાાકો ફળી તુ 

કરવા માટે સતત પ્ર ાસો કરેલ ીે અને ચરર ામ સ્ વરૂપચ ેભાવનગર જિલ્ લા ચાયા તની કામગીરી અહવેાલના વષષમાા 

રાિ  સ્ તરે ઘ ી સારી રહી ીે.  

જિલ્ લા ચાયા તની ર્વકાસ પ્રવરૃ્િઓ  ો   રીતે ચાાગરે તે માટે જિલ્ લાની તાકકુા ચાયા તો તથા રામ 

ચાયા તોનો સતત સાથ સહકાર મળેલ ીે. તેઓ તમામ જિલ્ લા ચાયા તની પ્રગર્ત બદલ અલભનાદનના અર્ાકારી 

તેમિ પ્રગર્તના  શભાગી ીે. જિલ્ લા ચાયા તની પ્રગર્તમાા જિલ્ લાના ચદાર્ાકારીશ્રીઓ  અર્ાકારીશ્રીઓ તથા 

કમષયારીશ્રીઓએ ચ  જે ફાળો આચેલ ીે. તેની આ પ્રસાગે નોંા લઇ તમેને ાન્દ્  વાદ ચાઠવીએ ીીએ. 

 જિલ્લાની ર્વર્વા પ્રવ્રરુ્તઓ અને ર્વકાસની ર્સધ્ાીને આવરી લેતો આંકડાકી  અને વ ષનાત્મક અહવેાલ 

પસુ્સ્તકા રુચે રજુ કરવામાા આવેલ ીે. જે ચાયા ત પ્રવરૃ્િ સાથે સાલ ન સરન ેપચ ોગી થશે એવી આશા સાથે....  

 

-સહી-        -સહી-                         -સહી- 
     જે.સી.ઠાકોર                 વરૂપ ુુમાર બરનવાલ (IAS)              વક્તબુેન બી.મકવા ા   
જિલ્ લા આંકડા અર્ાકારી      જિલ્ લા ર્વકાસ અર્ાકારી             પ્રમખુ 
     જિ.ચા.ભાવનગર         જિ.ચા.ભાવનગર          જિ.ચા.ભાવનગર 
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પ્રકર  – ૧ 
-::જિલ્ લાની  સામાન્દ્   મારહતી::- 

 જિલ્લાન ંભૌગોલીકસ્થાન:-  
ભાવનગર જિલ્લો ર૨.૧૦ થી ર૧.૦૧ પિર અક્ષાાશ અને ૭૧.૫૦ થી ૭૨.૨૯ પવૂષ રેખાાશ વચ્ યે આવેલ 
ીે. પવૂષમાા ખાભાતનો અખાત, ચર્િમે અમરેલી જિલ્લો, પિરે અમદાવાદ અને બોટાદ જિલ્ લાઓ તથા 
દલક્ષ ે અરબી સમરુ આવેલો ીે. 
  

 વસતિતવષયક:- 
ર0૧૧ની વસર્ત ગ તરી મિુબ ભાવનગર જિલ્ લાની ુુલ વસર્ત ૨૪ ૦૧,૯૧૭ ીે (બોટાદ જીલ્લાના 
ર્વભાિન બાદ નવા ૩૩ જીલ્લા પ્રમા ે ીે) જેમાા દર ૧૦૦૦ પરુુષોએ ૯૩૦ મરહલા ીે. જિલ્ લામાા 
અક્ષરજ્ઞાન ચામેલા અને ર્શલક્ષતોની ુુલ સાખ્  ા ૧૫,૮૦,૮૭૦ ીે. 
 

 ભ તિ-:ભાવનગર જિલ્ લાની  રુ્મની ર ટીએ યાર ર્વભાગો ચડે ીે . 
(૧)  મઘ્  મ કાળી અને સચાટ રુ્મ વાળા ર્વસ્ તારમાા  પમરાળા તાકકુો આવેલો ીે. આ ર્વસ્ તારમાા અીતની 

ચરરર્સ્ થર્ત રહવેા ચામે ીે. આ ર્વસ્ તારના મખુ્   ચાકો મગફળી, કચાસ, તલ અને બાિરી ીે. 
(ર)  કાળી િમીન ર્વસ્ તાર જેમાા તળા અ અને મવુવા તાકકુાઓ આવેલા ીે. આ બાને તાકકુાઓ દરી ાકાાઠાના 

ર્વસ્ તારો ીે. શેત્ુાજી બાાને કાર ે તળા અ તાકકુામાા ર્સિંયાઈ લરુ્વાા સારી હોઈ મગફળી, કચાસ, બાિરી 
મખુ્   ચાકો  પચરાાત શેરડી અને કેળા ચ  થા  ીે. મવુવા અને તળા અ તાકકુાઓમાા ડુાગળીુુા વાવેતર 
મોટા પ્રમા માા થા  ીે. મવુવા તાકકુાના દરી ાકાાઠાના  ર્વસ્ તારના રેતાળ ભાગમા નાળી ેરી 
પ્ લાન્દ્ ટેશન સારા પ્રમા માા ીે. 

(3)  સામાન્દ્   રીતે કાળી, દળદાર અને કાાકરી ર્વનાની ભાલ ર્વસ્ તારની િમીન ભેિને લાાબો સમ  લાુી 
સાઘરી રાખવાની ક્ષમતા ારાવે ીે. આવા ર્વસ્ તારમાા વલ્ લભીપરુ તાકકુો તથા ભાવનગર તાકકુાનો થોડો 
ભાગ આવે ીે. આ ર્વસ્ તારમાા મખુ્   ચાકો ભાલી ા ઘઉં, કચાસ, ય ા અને તલ ીે. આ પચરાાત આ 
ર્વસ્ તારમાા બાિરી, મગફળી, કચાસ અન ેજુવારના ચાકો ચ  થા  ીે. 

(૪)  ખડકાળ અને ટેકરાવાળી િમીન ર્વસ્ તારમાા  ર્સહોર અને ચાલીતા ા તાકકુા આવેલા ીે. આ  ર્વસ્ તારની 
મોટા ભાગની િમીન ખડકાળ અને ટેકરાવાળી ીે. આ ર્વસ્ તારના મખુ્   ચાકો મગફળી, કચાસ અન ે
બાિરી ીે. આ ર્વસ્ તારમાા ર્સિંયાઈ મોટા ભાગે ુુવા દ્વારા થા  ીે.  

 
 નદીઓઅનેિળસપંતિ-: 

જિલ્ લાની મખુ્   નદીઓમાા શેત્ુાજી, કાળુભાર, માલ , કેરી, બગડ અને ઘેલો ીે. શેત્ુાજી નદી ચર 
ચાલીતા ા ચાસે નાની રાિસ્ થળી ગામે શેત્ુાજી ડેમ બાાાવામાા આવેલ ીે. મોટી કક્ષાની આ ર્સિંયાઈ 
 ોિનાથી ૭૬ 000 હકેટર િમીનને ર્સિંયાઈનો લાભ થા  ીે. િ ારે અન્દ્   મઘ્  મ અને નાની ર્સિંયાઈ 
 ોિનાઓમાા કાળુભાર  માલ   બગડ, ઘેલો વગેરે ીે. 
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પ્રકર  - ર 

-:: જિલ્ લાની વસર્તની મારહતી ::- 

ર0૧૧નીવસતિગણિરીમ િબિાલ કાવારવસતિનીતવગિ 

ક્રમ તાકકુાુ ુનામ તાકકુાની વસર્ત  અ. અ.ની વસર્ત અ.િ. અ.ની 
વસર્ત 

ગામોની સાખ્  ા શહરેોની સાખ્  ા 

વસર્ત  
વાળા 

પિિડ ુુલ 

૧ ર 3 ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ 

૧ પમરાળા ૮૬૩૨૩ ૮૨૪૬ ૧૩૮ ૪0 ૧ ૪૧ ૨ 

૨ ગારી ાાાર ૧૧૪૮૮૭ ૧૦૪૬૩ ૩૫૪ ૪૮ ૧ ૪૯ ૧ 

૩ ઘોઘા ૧૦૦૯૭૭ ૨૦૮૧ ૧૭૦ ૪૬ ૧ ૪૭ ૧ 

૪ તળા અ ૩૨૫૬૬૭ ૯૦૩૫ ૧૯૬ ૧૧૧ ૨ ૧૧૩ ૩ 

૫ ચાલીતા ા ૨૧૦૫૬૬ ૧૩૧૩૧ ૭૫૩ ૮૧ 0 ૮૧ ૧ 

૬ જેસર ૭૬૪૯૧ ૩૨૧૭ ૫૮૨ ૩૬ 0 ૩૬ ૦ 

૭ ભાવનગર ૭૮૭૩૧૯ ૪૩૪૧૨ ૪૭૧૭ ૫૧ ૨ ૫૩ ૫ 

૮ મવુવા ૪૦૭૨૫૯ ૧૪૧૬૬ ૩૭૬ ૧૧૪ ૦ ૧૧૪ ૨ 

૯ વલ્ લભીપરુ ૮૦૧૯૨ ૪૪૪૭ ૧૬૩ ૫૫ ૩ ૫૮ ૧ 

૧૦ ર્શહોર ૨૧૨૨૩૬ ૧૭૭૫૭ ૬૪૭ ૭૮ ૧ ૭૯ ૨ 

 ુુલ :- ૨૪ ૦૧ ૯૧૭ ૧,૨૫,૯૫૫ ૮,૦૯૬ ૬૬૦ ૧૧ ૬૭૧ ૧૮ 
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પ્રકરણ-૩ 

-::પચંાયિશાખા::- 
િા.૦૧/૦૪/૨૦૧૭થીઃિા.૩૧/૦૩/૨૦૧૮ 

 બેઠકોની તવગિઃ ૪૦ 

 

બેઠકનો પ્રકાર સ્ રી સામાન્દ્   

 

સામાજીક અને શૈક્ષલ ક ચીાત વગષ માટે ૨ ૨ 

અુલુલુયત  અર્ત ૧ ૧ 

અુલુલુયત િન- અર્ત ૦ ૧ 

સામાન્દ્   લબન અનામત ૦ ૧૬ 

સામાન્દ્   સ્ રી ૧૭ - 

ુુલ ૨૦ ૨૦ 

 

 

 જિલ્લાપચંાયિ ભાવનગરના સદસ્યશ્રીઓ 

જિલ્લા પચંાયિના િિદાર તવભાગનો 

સાિાન્ય ક્રિાકં િથા નાિ 
ચ ટાયેલા સભ્યન  ંનાિ સરનામ  હોદ્દો 

ક્રિાકં નાિ 
   

૧ ઠળીયા શ્રીસિંયતસિંહ અજીિતસિંહ સરવૈયા મ Pંનવાસાગંાણા િાPિળાજા  પ્રમ ખશ્રી, 
૨ સણોસરા શ્રીબાવચદંભાઇ હરખાભાઇ લીંબાણી મ Pંસણોસરા િાPતસહોર ઉપપ્રમ ખશ્રી, 

૩ અઘેવાડા શ્રીવકત  બેન ભદાભાઈ િકવાણા મ Pંપીથલપ ર િાPિળાજા સભ્યશ્રી, 

૪ અલગં શ્રીહંસાબેન અરતવિંદભાઇ ચૌહાણ મ Pંસોસીયા િાPિળાજા સભ્યશ્રી, 

૫ બગદાણા શ્રીજાગાભાઇ ઉકાભાઇ બારૈયા મ Pંબગદાણા િાPિહ વા સભ્યશ્રી, 

૬ ભાદ્રોડ શ્રીભરિભાઇ વલ્લભભાઇ હડીયા મ Pંિલગાિરડા િાPિહ વા સભ્યશ્રી, 

૭ બીલા શ્રીલીલીબેન ક રજીભાઇ વાઘેલા મ Pંબીલા િાPજેસર સભ્યશ્રી, 

૮ ચિારડી 
શ્રીહીરાબેન રાઘવજીભાઇ અવૈયા  

(ગાયકવાડી) 
મ Pંરિનપ રsગાf િાPવલ્લભીપ ર સભ્યશ્રી,  

૯ ચોગઠ sથાf શ્રીહષાાબા સ રેન્દ્રતસિંહ ગોહહલ મ Pંઘારૂકા િાPઉિરાળા સભ્યશ્રી,  

૧૦ દાઠા શ્રીજાહીબેન બાબાભાઇ ભાદરકા મ Pંકોદીયા િાPિળાજા  સભ્યશ્રી, 

૧૧ હદહોર શ્રીતનિાળાબેન ઇશ્વરભાઇ જાની ભાવનગર સભ્યશ્રી,  

૧૨ ઘાઘંળી શ્રીિગં બેન ભોળાભાઇ ચ ડાસિા મ Pંઘાઘંળી િાPતસહોર સભ્યશ્રી, 

૧૩ ઘેટી શ્રીશોભાનાબેનપોપટભાઈલાઠીયા મ Pંઘેટી િાPપાલીિાણા  સભ્યશ્રી,  

૧૪ ઘોઘા શ્રીકલ્પનાબા અિીિક િાર ગોહહલ મ Pંઅવાણીયા િાPઘોઘા  સભ્યશ્રી, 
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૧૫ હાથબ શ્રીવીજ બેન ભરિભાઇ કંટારીયા મ Pંભ િેશ્વર િાPભાવનગર સભ્યશ્રી,  

૧૬ જેસર શ્રીશૌલેષક િાર ગ લાબભાઇ ૫ટેલ મ Pંજેસર િાPજેસર સભ્યશ્રી, 

૧૭ કળસાર શ્રીિગં બેન હાદાભાઇ સાખંટ મ Pંનેસવડ િાPિહ વા સભ્યશ્રી, 

૧૮ કિળેિ શ્રીતનિાબેન બાબ ભાઇ રાઠોડ મ Pંનિાદ િાPભાવનગર  સભ્યશ્રી,  

૧૯ કિ૫ર શ્રીવલ્લભભાઇ ચીથરભાઇ િોળીયા મ Pંિાળીયા િાPિહ વા સભ્યશ્રી, 

૨૦ િોખડકા શ્રીભાન ભાઇ ૫રશોિિભાઇ ચૌહાણ મ Pંવીરપ રsપાલીf િાPપાલીિાણા સભ્યશ્રી, 

૨૧ િોરચદં શ્રીસ રજીિતસિંહ િહાવીરતસિંહ ગોહહલ મ Pંિણસા િાPઘોઘા  સભ્યશ્રી, 

૨૨ િોટા ખ ટંવડા શ્રીજીલ બેન િગંાભાઇ ચકાણી મ Pંગોરસ િાPિહ વા સભ્યશ્રી, 

૨૩ િોટી જાગઘાર શ્રીરાઘવભાઇ ચોંડાભાઇ િકવાણા મ Pં૫ઢીયારકા િાPિહ વા સભ્યશ્રી, 

૨૪ નાની રાિસ્થળી શ્રીિઘ બેન ઠાકરશીભાઇ ડાભી મ Pંલાપાળીયા િાPપાલીિાણા સભ્યશ્રી, 

૨૫ નેસવડ શ્રીિજં લાબેન બાબ ભાઇ િોળીયા મ .િહ વા સભ્યશ્રી, 

૨૬ નોંઘણવદર શ્રીભાણજીભાઇ જીવાભાઇ સોસા મ Pંિાખણીયા િાPિળાજા  સભ્યશ્રી, 

૨૭ ૫રવડી શ્રીગીિાબેન ૫રેશભાઇ ખેની મ Pં૫રવડી િાPગારીયાઘાર સભ્યશ્રી, 

૨૮ પાટણા શ્રીિહશેભાઇ પો૫ટભાઇ કાકડીયા મ Pંપાટણા િાPવલ્લભીપ ર સભ્યશ્રી,  

૨૯ પાવઠી શ્રીિછંાબેન ઘીરૂભાઇ િકવાણા મ Pંિરસરા િાPિળાજા  સભ્યશ્રી, 

૩૦ પીથલપ ર શ્રીગૌિિભાઇ ગોપાભાઇ ચૌહાણ મ Pંપ્રિા૫રા િાPિળાજા  સભ્યશ્રી, 

૩૧ રંઘોળા શ્રીપેથાભાઇ દેવાભાઇ આહહર મ Pંઘોળાવીશી િાPઉિરાળા સભ્યશ્રી, 

૩૨ સરિાન૫ર શ્રીિાણેકબેન િયતંિભાઇ ચ ડાસિા મ Pંસરિાન૫રsબદંરf િાPિળાજા  સભ્યશ્રી, 

૩૩ સેંદરડા શ્રીરિેશભાઇ ભવાનભાઇ કાકલોિર  મ .િહ વા સભ્યશ્રી, 

૩૪ સોનગઢ શ્રીઇલાબા રાજેન્દ્રતસિંહ સરવૈયા મ Pંિઢડા િાPતસહોર સભ્યશ્રી, 

૩૫ ટાણા શ્રીપ્રિા૫તસિંહ ભગવાનભાઇ િોરી મ Pંબોરડી િાPતસહોર સભ્યશ્રી, 

૩૬ ત્રાપિ શ્રીકંચનબેન ભીિજીભાઇ પડંયા મ Pંદાત્રડ િાPિળાજા  સભ્યશ્રી, 

૩૭ ઉિરાળા શ્રીિયાબેન તવનોદભાઇ િાર  મ Pંઉિરાળા િાPઉિરાળા સભ્યશ્રી, 

૩૮ વાળુકડ 
શ્રીપ્રહલાદતસિંહ બહાદ રતસિંહ ગોહહલ 

 s૫દ ભાf  
મ Pંનાના ખોખરા િાPઘોઘા  સભ્યશ્રી, 

૩૯ 
 

વરિેિ 
શ્રીબળભદ્રતસિંહ ક ંભાજીભાઇ ગોહહલ  મ Pંવરિેિ િાPભાવનગર સભ્યશ્રી, 

૪૦ વેળાવદર શ્રીગોતવિંદભાઇ તવઠૃલભાઇ િોરડીયા મ Pંગારીયાઘાર  સભ્યશ્રી, 
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 વષાઃ ૨૦૧૭/૨૦૧૮ િા ંસાિાન્ય સભાિા ંપસાર થયેલ ઠરાવોની તવગિ  

 

ક્રિ સાિાન્ય સભાનીિારીખ પસારકરેલઠરાવો 

૧ િા.૧૭/૦૭/૨૦૧૭ ૯ 

૨ િા.૧૮/૦૧/૨૦૧૮ ૭ 

 

 વષાઃ ૨૦૧૭/૨૦૧૮ િા ંકારોબારી સતિતિિા ંપસાર થયેલ ઠરાવોની તવગિ  

 

ક્રિ કારોબારીસતિતિનીિારીખ પસારકરેલઠરાવો 

૧ િા.૨૫/૦૫/૨૦૧૭ ૨૭ 

૨ િા.૨૦/૦૯/૨૦૧૭ ૧૮ 

૩ િા.૨૩/૧૦/૨૦૧૭ ૯ 

૪ િા.૨૧/૦૨/૨૦૧૮ ૨૨ 

 

 જિલલ્ા પચંાયિ તવતવધ સતિતિના સભય્ોની યાદી 
(૧) કારોબારીસતિતિ(મ દ્દિ-૨.૫વષા) 

ક્રિ સતિતિિથાસભ્યશ્રીન ંનાિ હોદ્દો મ દિ 

૧ શ્રીગોતવિંદભાઇ તવઠૃલભાઇ િોરડીયા ચેરિેનશ્રી ૨.૫વષા 

૨ શ્રીસિંયતસિંહઅજીિતસિંહસરવૈયા સભ્યશ્રી ૨.૫વષા 

૩ શ્રીતવજ બેનભરિભાઈકંટારીયા સભ્યશ્રી ૨.૫વષા 

૪ શ્રીહષાાબાસ રેન્દ્રતસિંહગોહહલ સભ્યશ્રી ૨.૫વષા 

૫ શ્રીિહશેભાઈપોપટભાઈકાકડીયા સભ્યશ્રી ૨.૫વષા 

૬ શ્રીજાહીબેનબાબાભાઈભાદરકા સભ્યશ્રી ૨.૫વષા 

૭ શ્રીપ્રિાપભાઈભગવાનભાઈિોરી સભ્યશ્રી ૨.૫વષા 

૮ શ્રીસ રજિિતસિંહિહાવીરતસિંહગોહહલ સભ્યશ્રી ૨.૫વષા 

૯ શ્રીિયાબેનતવનોદભાઈિારૂ. સભ્યશ્રી ૨.૫વષા 
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(૨) અપીલસતિતિ(મ દ્દિ-૨.૫વષા) 

ક્રિ સતિતિિથાસભ્યશ્રીન ંનાિ હોદ્દો મ દિ 

૧ શ્રીસિંયતસિંહઅજીિતસિંહસરવૈયા ચેરિેનશ્રી ૨.૫વષા 

૨ શ્રીબાવચદંભાઈહરખાભાઈલીંબાણી સભ્યશ્રી ૨.૫વષા 

૩ શ્રીજાગાભાઈઉકાભાઈબારૈયા સભ્યશ્રી ૨.૫વષા 

૪ શ્રીઈલાબારાજેન્દ્રતસિંહસરવૈયા સભ્યશ્રી ૨.૫વષા 

 

(૩) તશક્ષણસતિતિ(મ દ્દિ-૨.૫વષા) 

ક્રિ સતિતિિથાસભ્યશ્રીન ંનાિ હોદ્દો મ દિ 

૧ ક .તનિાબેનરાઠોડ ચેરિેનશ્રી ૨.૫વષા 

૨ શ્રીપ્રિાપભાઈબીિોરી સભ્યશ્રી ૨.૫વષા 

૩ શ્રીતનિાળાબેનઆઈ.જાની સભ્યશ્રી ૨.૫વષા 

૪ શ્રીપ્રહલાદતસિંહબી.ગોહહલ સભ્યશ્રી ૨.૫વષા 

૫ શ્રીશાંન્ત  બેનબી.સવાણી સભ્યશ્રી ૨.૫વષા 

૬ શ્રીસ રજીિતસિંહએિ.ગોહહલ સભ્યશ્રી ૨.૫વષા 

 

(૪) સાિાજીકન્યાયસતિતિ(મ દ્દિ-૨.૫વષા) 

ક્રિ સતિતિિથાસભ્યશ્રીન ંનાિ હોદ્દો મ દિ 

૧ શ્રીભાણજીભાઈબી.સોસા ચેરિેનશ્રી ૨.૫વષા 

૨ શ્રીિયાબેનવી.િારૂ. સભ્યશ્રી ૨.૫વષા 

૩ શ્રીશૈલેષક િારજી.પટેલ સભ્યશ્રી ૨.૫વષા 
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(૫) જાહરેઆરોગ્યસતિતિ(મ દ્દિ-૨.૫વષા) 

ક્રિ સતિતિિથાસભ્યશ્રીન ંનાિ હોદ્દો મ દિ 

૧ શ્રીભાન ભાઈપરશોિિભાઈચૌહાણ ચેરિેન ૨.૫વષા 

૨ શ્રીરિેશભાઈભગવાનભાઈકાકલોિરા સભ્ય ૨.૫વષા 

૩ શ્રીિહશેભાઈપોપટભાઈકાકડીયા સભ્ય ૨.૫વષા 

૪ શ્રીગોતવિંદભાઈવીઠ્ઠલભાઈિોરડીયા સભ્ય ૨.૫વષા 

૫ શ્રીશાન્ત  ભાઈભીિજીભાઈસવાણી સભ્ય ૨.૫વષા 

(૬)  જાહરેબાઘંકાિસતિતિ(મ દ્દિ-૨.૫વષા) 

ક્રિ સતિતિિથાસભ્યશ્રીન ંનાિ હોદ્દો મ દિ 

૧ શ્રીપ્રહલાદતસિંહબહાદ રતસિંહગોહહલ ચેરિેન ૨.૫વષા 

૨ શ્રીલીલીબેનક રજીભાઈવાઘેલા સભ્ય ૨.૫વષા 

૩ શ્રીહહરાબેનરાઘવજીભાઈઅવૈયા સભ્ય ૨.૫વષા 

૪ શ્રીવીજ બેનભરિભાઈકંટારીયા સભ્ય ૨.૫વષા 

૫ શ્રીઈલાબારાજેન્દ્રતસિંહસરવૈયા સભ્ય ૨.૫વષા 

(૭) ૨૦મ દાઅિલીકરણસતિતિ(મ દ્દિ-૨.૫વષા) 

(નોંધઃ- ગ િરાિ પચંાયિ(સેકન્ડ એિેન્ડિેન્ડ) અતધતનયિ -૨૦૧૭(ગ િરાિ એકટ ન.ં૧૯/૨૦૧૭)ની  િોગવાઈ મ િબ

િા.૧૭/૦૭/૨૦૧૭નીસાિાન્યસભાનામ દ્દાન.ં૬ઠરાવન.ં૪૧૬થી૨૦મ દાઅિલીકરણસિીિીરદ) 

ક્રિ સતિતિિથાસભ્યશ્રીન ંનાિ હોદ્દો મ દિ 

૧ શ્રીરિેશભાઈભગવાનભાઈકાકલોિર ચેરિેન ૨.૫વષા 

૨ શ્રીતનિાળાબેનઈશ્ર્વરભાઈજાની સભ્ય ૨.૫વષા 

૩ શ્રીપ્રહલાદતસિંહબહાદ રતસિંહગોહહલ સભ્ય ૨.૫વષા 

૪ શ્રીસ રજીિતસિંહિહાવીરતસિંહગોહહલ સભ્ય ૨.૫વષા 
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(૮) ઉત્પાદનસહકારઅનેતસિંચાઇસતિતિ(મ દ્દિ-૨.૫વષા) 

ક્રિ સતિતિિથાસભ્યશ્રીન ંનાિ હોદ્દો મ દિ 

૧ શ્રીજાગાભાઈઉકાભાઈબારૈયા ચેરિેન ૨.૫વષા 

૨ શ્રીહષાાબાસ રેન્દ્રતસિંહગોહહલ સભ્ય ૨.૫વષા 

૩ શ્રીભાણજીભાઈજીવાભાઈસોસા સભ્ય ૨.૫વષા 

૪ શ્રીકલ્પનાબાઅતિિક િારગોહહલ સભ્ય ૨.૫વષા 

૫ શ્રીજાહીબેનબાબાભાઈભાદરકા સભ્ય ૨.૫વષા 

 

(૯) િહહલાઅનેબાળતવકાસઅનેય વાપ્રવતૃિસતિતિ(મ દ્દિ-૨.૫વષા) 

ક્રિ સતિતિિથાસભ્યશ્રીન ંનાિ હોદ્દો મ દિ 

૧ શ્રીહીરાબેનરાધવજીભાઈબારૈયા ચેરિેન ૨.૫વષા 

૨ શ્રીલીલીબેનક રજીભાઈવાઘેલા સભ્ય ૨.૫વષા 

૩ શ્રીનીિાબેનબાબ ભાઈરાઠોડ સભ્ય ૨.૫વષા 

૪ શ્રીગીિાબેનપરેશભાઈખેની સભ્ય ૨.૫વષા 
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                                                                                            પ્રકર  :- ૪ 

-::િહકેિશાખા::- 
 શાખાનો પરીચયઃ  - 

                 જિલ્ લા ચાયા ત ભાવનગર તરતગષત મહકેમ શાખાનો હતે ુ જી.સી.એસ.આર. નીયે આવતી 

વહીવટી તમામ પ્રશાશનમાા સક્રી  કામગીરી થા  તે રીતે વહીવટ કરવામાા આવે ીે. જિલ્ લા ચાયા ત 

ભાવનગરના વહીવટી વડા જિલ્ લા ર્વકાસ અર્ાકારીશ્રીના ર્ન ાર   હઠેળ ર્વર્વા શાખાઓ ચૈકી મહકેમ 

શાખા કા ાષર્ન્દ્ વત ીે. જેના શાખાધ્  ક્ષ ના બ જિલ્ લા ર્વકાસ અર્ાકારીશ્રી(મહકેમ)  જેમના હાથ નીય ે

યીટનીશશ્રી(િ.દ.) ીે. તથા તેઓના નીયે ના બ યીટનીશશ્રી(મહકેમ)  ના બ યીટનીશશ્રી(નોંા ી)  

ના બ યીટનીશ(ત.ક.મ.)  ર્સર્ન ર કલાકષશ્રીઓ તથા જુર્ન ર કલાકષશ્રીઓ ફરિ બ અવે ીે. શાખાની 

સાચકષ મારહતી નીયે મિુબ ીે.  

શાખા :- મહકેમ શાખા  જિલ્ લા ચાયા ત ભાવનગર. 
શાખાનાવડા :- ના બ જિલ્ લા ર્વકાસ અર્ાકારીશ્રી (મહકેમ) (વગષ-૧) 
સરનામ  :- જિલ્ લા ચાયા ત કયેરી મોતીબાગ ચાસે  ભાવનગર. 
ટેલીફોનનબંર  :- (કયેરી) – ૦૨૭૮-૨૪૨૮૮૬૪   

ફેકસ - ૦૨૭૮-૨૪૨૮૮૬૪   

  

 શાખાને લગિ કાિગીરીનો અહવેાલઃ - 
           ના બ જિલ્ લા ર્વકાસ અર્ાકારીશ્રી  (મહકેમ) હસ્ તક સામાન્દ્  મહકેમ  તલાટી કમ મારી મહકેમ  

નોંા ીશાખાઓ આવેલી ીે. જેમાા મહકેમ ને લગતા ર્વર્વા વગષ-૩અને વગષ-૪ ના વહીવટી સાવગોની 

ર્નમણકુો  બદલી  બઢતી  ર્શક્ષા  ર અઓ  પચ્ યતર ચગાર ાોર   યા્ એલાપન્દ્ સ  ચેન્દ્ શન કેસ  

ભાષાકી /ખાતાકી  ચરીક્ષા  તાલીમ ર્વગેરે તેમિ વગષ-૧ અને વગ-૨ ના અર્ાકારીશ્રીઓના મહકેમન ે

લગતી કામગીરી  શાખાના ચગાર લબલો  ઇ અફાની કામગીરી/વહીવટને લગતી  અહરે ર અઓ  કામકાિના 

કલાકો  સામાન્દ્   વહીવટ ર્વભાગ તથા ચાયા ત રામ ગહૃ ર્નમાષ  અને રામ ર્વકાસ ર્વભાગ અને ર્વકાસ 

કર્મશ્નરશ્રીની કયેરી દ્વારા મળતી વહીવટી લયુનાઓની અમલવારી  સ્ ચીચા તથા ચાયા તી રાિ અને રામ 

ર્વકાસ ભવન દ્વારા અર્ાકારીશ્રીઓ/કમષયારીશ્રીઓ ની તાલીમ /ચાસદગી સર્મતી દ્વારા ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ના 

ચગાર ાોર  વાળી ર્વર્વા સીાી ભરતીની  અહરેાતો પ્રર્સધ્ ા કરવી તથા તે ર્સવા ના સાવગોની ભરતી- 

બઢતી ની બોડષમાા દરખાસ્ તો કરાવવાની  ભાષાકી   ખાતાકી  ચરીક્ષાઓ લેવડાવવાની ર્વગેરે 

કામગીરી/રજીસ્ રી ર્વષ ક ટચાલ નોંા ી  ફાળવ ી  ડીસ્ ચેય લગતી ર્વર્વા કામગીરીઓ હાથ ારવામાા 

આવે ીે. 
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 િહકેિને લગિ િાહહિી 
               

તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૮ ની ર્સ્ થતી પ્રમા ે જિલ્ લા ચાયા ત, ભાવનગરના માજુર મહકેમ તેમિ ભરા ેલ મહકેમની 

ચરરસ્સ્થર્ત નીયે પ્રમા ે ીે. 

ક્રમ ર્વગત માજુર િ  ા ભરા ેલ િ  ા ખાલી િ  ા 

૧ વગષ- ૧ ૧૫ ૦૭ ૦૮ 

૨ વગષ- ૨ ૧૮૩ ૯૪ ૮૯ 

૩ વગષ- ૩ ૧૦૭૧૨ ૯૩૫૬ ૧૩૫૬ 

૪ વગષ- ૪ ૪૬૩ ૧૬૯ ૨૯૪ 

ુુલ ૧૧૩૭૩ ૯૬૨૬ ૧૭૪૭ 

 

 શાખા દ્વારા વષા દરમ્યાન થયેલ નતવન તસધ્ધધની તવગિઃ - (ઉચ્ચિરપગારધોરણયોિના) 

ક્રમ ર્વગત વષષ ૧૭-૧૮માા રજુ  
થ ેલ દરખાસ્ ત 

માજુર થ ેલ દરખાસ્ ત 

૧ ટેબલ ના.૨ હઠેળના તમામ સાવગો ૧૨ ૧૨ 

૨ ટેબલ ના.૪ હઠેળના તમામ સાવગો  ૦૪ ૦૪ 

૩ તલાટી કમ મારી ૧૩ ૧૩ 

૪ અન્દ્   શાખા હસ્ તકના તમામ સાવગો ૦૦ ૦૦ 

 ુુલ ૨૯ ૨૯ 

 

 

 ખાતાકી  તચાસ ના કેસોનો ર્નકાલ -  ૦૯ 
 પ્રાથર્મક તચાસ ના કેસોનો ર્નકાલ   -   ૧૩ 
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જિલ્લા ર્વકાસ અર્ાકારી- 

ભાવનગર 

પ્રકર ઃ-૫ 

-::મહલેલૂ શાખા::- 

 શાખાનો ચરીય ઃ 
                  જિલ્લા ચાયા ત ભાવનગર તરતગષત મહલેલૂશાખાનો હતે ુગિુરાત ચાયા ત અર્ાર્ન મ-૧૯૯૩ ની 

કલમ-૧૬૮, ૧૭૫ હઠેળ સરકારશ્રી તરફથી સોંચવામાા આવેલ મહલેલૂ અર્ાર્ન મ હઠેળ આવતી વહીવટી 

તમામ પ્રશાશનમાા સરક્ર  કામગીરી થા  તે રીતે વહીવટ કરવામાા આવે ીે. જિલ્લા ચાયા ત ભાવનગરના 

વહીવટી (ખાતા) ના વડા જિલ્લા ર્વકાસ અર્ાકારીશ્રીનાા ર્ન ાર  હઠેળ ર્વર્વા શાખાઓ ચૈકી 

મહલેલૂશાખા કા ાષસ્ન્દ્વત ીે. મહલેલૂશાખાનાા વડા તરીકે ના બ જિલ્લા ર્વકાસ અર્ાકારી (મહલેલૂ), જેમના 

લચૂરર્વઝન તળે ના બ યીટનીસ (મહલેલૂ), જેમનાા લચૂરર્વઝન તળે જુની ર કલાકો ફરિ બ અવે ીે. 

મહલેલૂશાખાુુા વહીવટી માળખ ુતથા શાખાની સાચકષ મારહતી નીયે મિુબ ીે.  

 

        

 

 

 

 
 
 
 

        

(દબા ) 

શાખાનીસપંકા િાહહિી 

શાખા :- મહલેલૂશાખા, જિલ્લા ચાયા ત કયેરી, ભાવનગર. 
શાખાનાવડા :- ના બ જિલ્લા ર્વકાસ અર્ાકારી-મહલેલૂ   
સરનામ  :- જિલ્ લા ચાયા ત કયેરી મોતીબાગ ચાસે  ભાવનગર. 
ટેલીફોનનબંર  :- (કયેરી) – (૦૨૭૮) ૨૪૩૯૯૫૧-૫૫ (ext.no.110) 

ફેકસ - (૦૨૭૮) ૨૪૩૦૨૯૫   

  

 

ના બ જિલ્લા ર્વકાસ 
અર્ાકારી (મહલેલૂ) 

ના બ યીટનીસ (મહલેલૂ) 

જુ.કલાકષ-૧ 

(એલએનચી) 
જુ.કલાકષ-૨ 

(દબા ) 
જુ.કલાકષ-૩ 

(મહલેલૂ) 
જુ.કલાકષ-૪ 

(ડીઝાસ્ટર) 

જુ.કલાકષ-૫ 

(એડીએમ) 
જુ.કલાકષ-૬ 

(રેકડષ) 
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 શાખાને લગત કામગીરીનો અહવેાલઃ - 
 

 િમીન મહલેલુ કા દો -૧૮૭૯ની કલમ-૬ચ(૧), ૬ચ(ક), ૬૬,૬૭ હઠેળ ખેતીની િમીનને લબનખેતીમાા 
ફેરવવાની તથા હતેફેુર તથા શરતભાગ દાડ ની કામગીરી. 

 ચ૦૦૦ થી વધ ુવસ્તીવાળા ગામોની ગામતળ િમીનની અચસેટ પ્રાઇઝ નકકી કરવા તથા ગામતળ 
િમીનના પ્લોટની હરરાજી, કલમ ૪૩(બી) હઠેળ અર્ન ર્મત આકારની િમીન બાજુના મકાન ાારકને  
લાગ ુિમીન તરીકે આચવાની કામગીરી. 

 જુના ગામતળ િમીનના ર્નકાલ પવૂ, ગિુરાત ચાયા ત અર્ાર્ન મ-૧૯૯૩ ની કલમ-૧૧૦(૧) નીય ે
પવૂષ માજુરી 

 નવાગામતળ પ્લોટ વેંયા ની રકમ (ઓ.ચી.) અુદુાન તરગે ચરત મળવા તરગેની રજુ થતી દરખાસ્તો 
સરકારશ્રીમાા મોકલી અુદુાનની કામગીરી. 

 મહલેલુ ર્વભાગના તા.૦૬/૦૬/૨૦૦૩નાા ઠરાવ મિુબ ગામતળની િમીન ચૈકી હરરાજી વગર બેઠાદરે 
િમીન ફાળવ ીની કામગીરી. 

 ગામતળ / ગરયર દબા  દુર કરવા તરગે મોનીટરીંગ અને સમીક્ષાની કામગીરી. 
 ચડતર અરજીઓ – તમુારોનો સમ સર ર્નકાલ થા  તે તરગે મોનીટરીંગ અને સમીક્ષા.  
 િમાબાાી ચારા, આર.આઇ.સી.ચારા, એ.જી. ચારા, લોકલ ફાડ ચારા, ચી.આર.સી. ચારા   તરગેની થ ેલ 

ક્ષર્તઓની પતુષતા કરવાની કામગીરી. 
 િમીન –મહલેલુ વાર્ષિક રહસાબો, ચાયા ત ાારા – ૧૯૯૩ ની કલમ ૧૯૮ અન્દ્વ ે લોકલ ફાડ શેષની 

રકમ ચરત મેળવવા તથા કલમ ૨૧૯ હઠેળ િમીન મહલેલૂની ૬૦ ટકા રકમ ચરત મેળવવા અન ે
ફાળવવાની કામગીરી.  

 ગિુરાત ચબ્લીક પ્રીમાઇસીસ એકટ ૧૯૭૨  હઠેળની સરકારી મકાનો પચર અનઅર્ાુૃત કબિો ખાલી 
કરાવવાની કામગીરી.  

 ગિુરાત  અહરે ના ાા (લે ા વલલુાત) અર્ાર્ન મ ૧૯૭૯ હઠેળ િમીન મહલેલૂ ર્સવા ની અાર 
રીકવરીની વલલુાત ની કામગીરી.  

 તાકકુા ચાયા ત મારફતે અીતને લગત કામો કરાવવાની કામગીરી. 
 અર્તવૃટી,  પરુ, વાવાઝોડુા, ારતી કાચ, અીત, આગ અકસ્માત જેવી ુુદરતી આચર્િ  સમ ે અસર 

રસ્તોને કેશડોલ્સ, ઘર વખરી, મકાન સહા , માનવમતૃ્ય ુસહા , ચપ ુમતૃ્ય ુસહા  ચકૂવવાની કામગીરી  
 મારહતી અર્ાકાર અર્ાર્ન મ-ર૦૦ચ નીયે જિલ્લા કક્ષાએ જિલ્લા ર્વકાસ અર્ાકારી અને ના બ જિલ્લા 

ર્વકાસ અર્ાકારી એમ ુુલ ૦૨ (બે) એચેલેટ ઓથોરીટી ની તમામ કામગીરી. તથા મારહતી અર્ાકાર 
અર્ાર્ન મ હઠેળ જિલ્લા ચાયા તુુા સ ાકલનની તમામ કામગીરી.  

 રેકડષ વગીકર  સાકલન કામગીરી 
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 સન ેવષષ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ માા ના ાકી  તમેિ ભરર્તક ર્સધધ્ાઃ - 

    ૧.    િિીનિહસેલૂઅનેઅન્યકર, ઉપકરનીવસ લાિ(િહસેલૂીવષા૨૦૧૭-૧૮) 

                                                                                   (રકમ રૂપ. લાખમાા)  

ક્રમ લે ાનો પ્રકાર માાગણ ુ વલલુાત ટકાવારી રીમાકષ  
૧. િમીન મહલેલૂ ૮૩૫.૫૦ ૨૬૬.૦૭ ૩૨.૦૦  

૨. ર્શક્ષ  પચકર ૨૪૪.૬૬ ૭૪.૧૮ ૩૦.૦૦  

૩. જિ.ચા.પચકર ૧૧૭૩.૬૯ ૩૩૬.૬૭ ૨૯.૦૦  

 ુુલ ૨૨૫૩.૮૫ ૬૭૬.૯૨ ૩૦.૦૦  

 

  ૨.  િિીનિહસેલૂઅતધતનયિનીકલિ૬૫(૧), ૬૬હઠેળિહસેલૂીવષા૨૦૧૭-૧૮િાંઆપવાિાંઆવેલ     

બબનખેિીનીપરવાનગીનીતવગિ 

૨.૧  અરજીઓ માજુર / નામાજુર ની ર્વગત  

ક્રમ 
વષષની શરૂપઆતમાા  
બાકી અરજી 

વષષ દરમ ાન  
મળેલ અરજી 

ુુલ અરજી 
વષષ દરમ્ ાન ર્નકાલ  
કરેલ અરજી 

વષષનાા તરતે  
બાકી અરજી 

માજુર નામાજુર 
૧ ૩૪ ૧૮૧ ૨૧૫ ૬૭ ૧૦૯ ૩૯ 

 
 ૨.૨  વષષ દરમ ાન માજુર અરજીઓમાા હતેવુાર લબનખેતી થ ેલ િમીનુ ુકે્ષરફળ  
રહ ેાાક 
(યો.મી.) 

ઔદ્યોલગક 
(યો.મી.) 

વ્ ાચારીક 
(યો.મી.) 

શૈક્ષલ ક 
(યો.મી.) 

ુુલ 
(યો.મી.) 

૩૨૨૫૫૬.૦૦ ૨૪૫૨૪૪.૦૦ ૧૭૮૬૭.૦૦ ૨૭૦૦૯.૦૦ ૬૧૨૬૭૬.૦૦ 

 
  ૩. વષાાઋત  -૨૦૧૮િાંચકૂવેલસહાયનીતવગિદશાાવત  ંપત્રક  
       ૩.૧  માનવ મતૃ્ય,ુ ચપ ુમતૃ્ય ુઅને કેશ ડોલ્સ સાહા ની ચકૂવ ી (રકમ રૂપ. લાખમાા) 

માનવ મતૃ્ય ુ ચપ ુમતૃ્ય ુ કેશ ડોલ્સ 
સાખ્ ા ચકૂવેલ સહા  સાખ્ ા ચકૂવેલ સહા  લાભાથી ચકૂવેલ સહા  
૦૩ ૧૨.૦૦ ૨૩ ૩.૬૩ ૧૮૭૩ ૩.૪૫ 

       ૩.૨   માનવ મતૃ્ય,ુ ચપ ુમતૃ્ય ુઅને કેશ ડોલ્સ સાહા ની ચકૂવ ી (રકમ રૂપ. લાખમાા) 

ઘરવખરી સાપ ુષ નાશ મકાન તરશતઃ નાશ મકાન 
ુુુુંાબો ચકૂવેલ સહા  સાખ્ ા ચકૂવેલ સહા  સાખ્ ા ચકૂવેલ સહા  
૬૦૩ ૧૨.૦૬ ૮૬ ૭૬.૫૧ ૩૪૭ ૨૯.૪૩ 
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  ૪. ગાિિળ/ગૌચરિાંિિીનદબાણનીતવગિિહસેલૂીવષા૨૦૧૭-૧૮નીતવગિ 

ક્રમ ર્વગત 
ગામતળ ગરયર 
સાખ્ ા ક્ષેરફળ સાખ્ ા ક્ષેરફળ 

૧. વષષની શરૂપઆતમાા દબા ો ૧૯૨૭ ૧૫૧.૨૨૯૧ ૧૯૩૧ ૪૩૪.૪૨૧૦ 
૨. નવા પમેરા ેલ દબા ો ૬૨ ૧.૧૯૩૩ ૩૩ ૧૧.૮૩૬૫ 
૩. ુુલ દબા ો ૧૯૮૯ ૧૫૨.૪૨૨૪ ૧૯૬૪ ૪૪૬.૨૫૭૫ 
૪. વષષ દરમ્ ાન દુર કરેલ દબા ો ૧૫૫ ૯.૧૭૦૦ ૨૯૬ ૯૧.૨૬૮૯ 
૫. વષષના તરતે  બાકી દબા ો ૧૮૩૪ ૧૪૩.૨૫૨૪ ૧૬૬૮ ૩૫૪.૯૮૮૬ 

 
૫. િાહહિીઅતધકારઅતધતનયિ-૨૦૦૫હઠેળિહસેલૂશાખાિાંરજ થયેલઅપીલોનીતવગિ  

        કેલેન્દ્ડર વષષ ૨૦૧૮ 

ક્રમ 
અચીલ અર્ાકારીની  
ર્વગત 

વષષ દરમ ાન રજુ  
થ ેલ અચીલો 

વષષ દરમ્ ાન ર્નકાલ  
થ ેલ અચીલો 

વષષનાા તરતે ર્નકાલ  
બાકી અચીલો 

૧. જિલ્લા ર્વકાસ અર્ાકારી ૧૫ ૧૫ ૦૦ 

૨. 
ના બ જીલ્લા ર્વકાસ  
અર્ાકારી 

૫૫ ૫૨ ૦૩ 

 ુુલ ૭૦ ૬૭ ૦૩ 

 

 મહકેમન ેલગત મારહતીઃ-    વષષ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ ની સ્સ્થર્તએ  
ક્રમ સાવગષ વગષ માજુર િ ા ભરેલી િ ા ખાલી િ ા 
૧. ના બ જિલ્લા ર્વકાસ અર્ાકારી ૧ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 

૨. યીટનીસ કમ તા.ર્વ.અર્ા. (િ.દ.) ૨ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 

૩. ના બ યીટનીસ ૩ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 

૪. જુની ર કલાકષ  ૩ ૦૬ ૦૨ ૦૪ 

૫. ટાઇચીસ્ટ ૩ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 

૬. ચટ્ટાવાળા ૪ ૦૨ ૦૨ ૦૦ 

 ુુલ  ૧૨ ૦૬ ૦૬ 
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પ્રકર -૬ 

-:: ર્વકાસ શાખા ::- 
         જિલ્લા ચાયા ત ભાવનગરના કા ષકે્ષર હઠેળ ર્વકાસ શાખા કા ષરત ીે. જેના ના બ જિલ્લા ર્વકાસ 
અર્ાકારી ફરિ બ અવે ીે. 

          દરેક માનવીની જીવન િરૂપરી ાત માટે ચોતાુુા આગવ ુઘર હોવુા ખબુ િરૂપરી ીે. ભારત સરકારશ્રી 
ધ્વારા ગરીબી રેખા નીયે જીવતા ુુુુંાબો તેમિ િમીન ર્વહો ા ખેત મજુરોને મકાન બાાાવા માટે સહા  
આચવાની  ોિનાઓ અમલમાા મકૂી ીે.જેને લીાે કોઇચ  માનવી ઘર ર્વહો ા રહી ન  અ . જિલ્લાના 
આર્થિક અને સામાજીક રીતે ચીાત ગામોના ર્વકાસના કામો જેવા કે ચીવાના ચા ીની ચાઇચલાઇન, 
પ્રા.શાળાની કાચાપન્દ્ડ વોલ, ચાયા ત ઘર રીચેરીંગ તથા રામ્  રસ્તાઓ, વીિળીકર  વગેરે માટે િરૂપરી 
અુદુાન ફાળવવામાા આવતુા હો  ીે. જેના થકી ગામ ર્વકાસના ચાથે િઇ શકે ીે. 

 શાખાનીકાિગીરી-: 
 ચાયવટી  ોિનાની કામગીરી 
 ૧૩મા નાા ાચાયને લગત કામગીરી  
 ૧૪મા નાા ાચાયને લગત કામગીરી  
 સરદાર આવાસ  ોિના તરગેના સરકારશ્રી તરફથી ફાળવેલ લક્ષાાક તાકકુા 
 મફ્ત પ્લોટની કામગીરી 
 માળખાકી  લરુ્વાાની કામગીરી 
 ચાયા ત ઘરની કામગીરી 
 ન્દ્ય ુગિુરાત ચેટનષ ૪ ટકા છૂટા ીવા ા આરદવાસી ર્વકાસ  ોિનાની કામગીરી 
 સામાજીક અને શૈક્ષલ ક ચીાત વગષની  ોિનાની કામગીરી 
 સી.ડી.ચી-૩ ની કામગીરી 
 સ્વભાડોળ સદસ્ શ્રીઓએ લયુવેલ કામોની માજુરી 

 

 વષા:૨૦૧૭-૧૮ િા ંનાણાકીય િેિિ ભૌતિક તસધ્ધધ-: 
નાણાપચંધવારાઅપાયેલગ્ાટંહઠેળથયેલકાિગીરી(૧૩મ ંનાણાપચં)વષા:૨૦૧૭-૧૮ 

ક્રમ જિલ્લાુુા નામ  ના ાકી (રૂપ.લાખમાા) ભરર્તક  

ફાળવેલ રાાટ ર્સધ્ાી ટકાવારી લષ ાાક ર્સધ્ાી ટકાવારી 

૧ ભાવનગર ૪૮૩૭.૧૫      -     - વષષ દરમ્ ાન ુુલ ખયષ  
૨૪૧.૬૮ લાખનો થ ેલ ીે. 



- 20 - 
 

નોંા – વષષ ૨૦૧૭-૧૮ માટે સરદાર આવાસનો કોઈ લષ ાાક આવેલ નથી ચરાત ુઅગાપના વષોનાા અધરુા 

આવાસોના કામો પ ૂષ કરવા માટે કા ષવાહી કરેલ ીે  જેમા ૭૫% જેટલી ર્સધ્ાી પ્રાપ્ત કરેલ ીે તેમિ આ 

કામો પ ૂષ કરાવવા અરેથી ચ  પરૂતી કાળજી લેવામા આવે ીે અને પ્રાાનમારી આવાસ  ોિના માટે 

મફત પ્લોટ અને ગામતળ તરગેની િરૂપર િ ા  ત્ ા તે તરગેની કામગીરી કરેલ ીે. 

શાખાનીસપંકા િાહહિી 

શાખા :- ર્વકાસ શાખા, જિલ્લા ચાયા ત કયેરી, ભાવનગર. 
શાખાનાવડા :- ના બ જિલ્લા ર્વકાસ અર્ાકારી  
સરનામ  :- જિલ્ લા ચાયા ત કયેરી મોતીબાગ ચાસે  ભાવનગર. 
ટેલીફોનનબંર  :- (કયેરી) – ૦૨૭૮-૨૪૩૩૮૬૮ 

ફેકસ - (૦૨૭૮) ૨૪૩૦૨૯૫   

  

 શાખાના િહકેિને લગિ િાહહિી -: 
અ.ના વહીવટી અર્ાકારીુુા નામ હોદ્દો ફોન 

નાબર(કયેરી) 

ફેક્સ નાબર ઇ-િેઇલ 

૧ શ્રી ટી.એમ.મકવા ા  
સાહબે 

ના બ જિલ્લા ર્વકાસ  
અર્ાકારી 

 

 

 

 

 

૦૨૭૮-

૨૪૩૩૮૬૮ 

 

 

 

 

 

૦૨૭૮-

૨૪૩૦૨૯૫ 

 

 

 

 

 

 

dyddodev111@g

mail.com 

૨ શ્રી એસ.બી. અડે અ ના બ યીટનીસ 

૩ શ્રી ચી.એ.ચોચટ ના બ યીટનીસ 

૪ ુુ સી.એ.ઠક્કર જુ.ક્લાકષ  

૫ શ્રી વી.જી.વેગડ જુ.ક્લાકષ 

૬ શ્રી ડી.ચી.દેવામોરારી ચટાવાળા 
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પ્રકર  – ૭ 

-:: રહસાબી શાખા ::- 
 શાખાનોપહરચય 

 

(૧) જિલ્ લા ચાયા ત ભાવનગર હઠેળ રહસાબી અર્ાકારી વગષ-૧ તથા આંતરરક ઓડીટ અર્ાકારી વગષ-૨ ની 
િ  ાઓ માજુર થ ેલ ીે. 

(૨) રહસાબી શાખા સમર જિલ્ લાની ના ાાકી  તરુુશની કામગીરી તથા સાકલનની કામગીરી બ અવે ીે. 

 શાખાનેલગિકાિગીરી 
 

(૧) જિલ્ લા ચાયા તુુા બજેટ તૈ ાર કરવાુુા તથા તાકકુા ચાયા તનાા માજુર થ ેલ બજેટ તાકકુા ચાયા ત 
તરફથી અવલોકન અથ, મળ્ ે અવલોકન કરી બજેટમાા િરૂપરી લાુારા લયુવવામાા આવે ીે.  

(૨) રહસાબી શાખા હઠેળની જિલ્ લા ચાયા તની તમામ શાખાના લબલોના ચકુવ ા કરવા. 
રાિ  સરકાર તથા કેન્દ્ ર સરકાર તરફથી મળતી ર્વર્વા  ોિનાઓની રાાટ િમા કરાવવી  મેળવણુા 
કરવુા  તેમિ જિલ્ લા ચાયા તની ર્વર્વા શાખાઓ પચર ના ાાકી  તરુુશ રાખવો. 

(૩) સરકારશ્રીમાાથી મળતી રાન્દ્ ટ/અુદુાનોની ફાળવ ી તથા તેના ય.ુટી.સી. મોકલવા સાકલનની કામગીરી 
કરવામાા આવે ીે. 

(૪) જિલ્ લા ર્વકાસ અર્ાકારીશ્રી વતી ના ાા મેળવવા તથા ચકુવણુા કરવુા તે તરગેનાા રહસાબો ર્નભાવવા. 

(૫) તાકકુા ચાયા તના માર્સક/વાર્ષિક રહસાબો મળ્ ેથી તે રહસાબો જિલ્ લા ચાયા ત હઠેળ સાકલન કરી 
જિલ્ લા ચાયા તના રહસાબ સાથે ર્વકાસ કર્મશ્રનરશ્રીની કયેરીને મોકલવામાા આવે ીે. 

(૬) જિલ્ લા ચાયા તનાા રહસાબી સાવગષનાા કમષયારીઓની ભરતી  બદલી  બઢતી તેમિ તેુુા ર્ન ાર  
સાભાળવુા. 

(૭) ચાયા તનાા કમષયારીનાા જી.ચી.એફ.નાા રહસાબો ર્નભાવવા સ્ લીચ ઇ ય ુકરવી  ચેશગી  ચાટષ  ફાઇનલ તથા 
ફાઇનલ બીલો ચકુવ ા કરવા.  

(૮) ચાયા ત કમષયારીઓને મકાન  વાહન લોન  તથા અનાિ ચેશગી પરુી ચાડવી તથા તે તરગેનાા રહસાબો 
ર્નભાવવા 

(૯) જિલ્ લા ચાયા તનાા રહસાબી શાખાનાા ચેન્દ્ શન કેસો તૈ ાર કરવા તથા જિલ્ લાની જુદી જુદી શાખાઓ અને 
તાકકુા ચાયા તોનાા કમષયારીઓનાા ચેન્દ્ શન કેસોને રહસાબી શાખા મારફત માજુરી માટે 
એલ.એફ.કયેરી/ડી.ચી.ચી. કયેરી  ગાાાીનગર મોકલવા. 
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શાખાનીસપંકા િાહહિી 

શાખા :- રહસાબી શાખા, જિલ્લા ચાયા ત કયેરી, ભાવનગર. 
શાખાનાવડા :- રહસાબી અર્ાકારી (વગષ-૧) 
સરનામ  :- જિલ્ લા ચાયા ત કયેરી મોતીબાગ ચાસે  ભાવનગર. 
ટેલીફોનનબંર  :- કયેરી) – (૦૨૭૮) ૨૪૩૯૯૫૧-૫૫ (ext.no.110) 

ફેકસ - (૦૨૭૮) ૨૪૩૦૨૯૫   

  

 િહકેિનેલગિિાહહિી 
 

 રહસાબી શાખા જિ.ચા.ભાવનગરુુા મ ાજુર અને ભરા ેલ િ ાનાા મહકેમની ર્વગત. 
 

ક્રમ િ  ાુુા નામ માજુર િ  ા  ૨૦૧૭-૧૮ માા ભરા ેલ િ  ા 

૧ રહસાબી અર્ાકારી વગષ – ૧  ૧ ૧ 

૨ ર્વભાગી  રહસાબનીશ  ૨ ૧ 

૩ ના બ રહસાબનીશ  ૧ ૧ 

૪ ના બ યીટનીસ  ૧ ૧ 

૫ ર્સર્ન ર એકાપન્દ્ ટન્દ્ ટ કલાકષ  ૬ ૪ 

૬ ર્સર્ન ર કલાકષ (વહીવટ) ૨ ૨ 

૭ જુર્ન ર કલાકષ  ૫ ૩ 

૮ ચટાવાળા  ૨ ૨ 

  ુુલ ૨૦ ૧૫ 
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પ્રકર  – ૮ 

-:: આંકડા શાખા ::- 

ચાયા તી રાિની સ્ થાચના ગિુરાત રાિ માા થઈ ત્  ારથી જિલ્ લા ચાયા તની ર્વર્વા ચાયા ત 

સેવા પ્રવરૃ્તઓની કામગીરી તેની ર્વર્વા શાખાઓ દ્વારા હાથ ારવામાા આવેલ ીે. આવી પ્રવરૃ્તઓની  

 અ કારી લોકોમાા લાવી ચાયા તી રાિના સોચાન સમા જિલ્ લા ચાયા તોની સમર કામગીરીુુા એકરીકર  

કરીને લોકોમાા  અગરૃ્ત લાવવાની મહત્ વની કામગીરી આંકડા શાખા દ્વારા કરવામાા આવે ીે. 

તાકકુા કક્ષાએ આંકડાકી  કામગીરી તાકકુાના આંકડા મદદનીશ દ્વારા કરવામાા આવે ીે. િ ારે 

રામ્   કક્ષાએ આ કામગીરી ગામના તલાટી કમ મારીશ્રી મારફત ેકરવામાા આવે ીે. તાકકુા કક્ષાએ આંકડા 

મદદનીશ કામગીરીથી સતત વાકેફ રહ ેતથા આંકડાકી  કામગીરીની ગ ુવતામાા પિરોિર લાુારો લાવી 

શકા  તેમિ મારહતી એકરીકર , સાકલન, પથૃ્ થકર , યકાસ ી ર્વગેરેમાા ઝડચ લાવી શકા  તે માટે 

લબન તાલીમ ચામેલા આંકડા મદદનીશને રાિ ના અથષશાસ્ ર અને આંકડાશાસ્ત્ર ર્ન ામકશ્રીની કયેરી દ્વારા 

તાલીમ આચવામા આવે ીે. 

(૧) જિલ્લાકડકડાકીયરૂપરેખા:- 

ર્ન ામકશ્રી, અથષશાસ્ ર અને આંકડાશાસ્ ર, ગાાાીનગરની લયુના મિુબ સમર રાિ માા એકલરુતા 

િળવાઈ રહ ેતે માટે જિલ્ લાની ર્વર્વા મારહતી જેવીકે ર્વસ્ તાર અને વસર્ત, ભરગોલલક સ્ થાન, આબોહવા, 

ખેતીવાડી, ચપાુન, મત્ સ્  ોદ્યોગ, ખર્નિ, વીિળી, જીવનવીમો, બેકીંગ, ભાવ, વાહનવ્  વહાર, 

સાદેશાવ્  વહાર, ના ાાવ્  વસ્ થા, રોિગારી અને માનવશરકત, ર્શક્ષ  અને સાાસ્ ુ ૃર્તક બાબતો, િન્દ્ મ-મર , 

 અહરેઆરો   અને તબીબી સેવાઓ, ગનુા, ચોલીસ અને ન્દ્  ા વ્  વસ્ થા, સહકાર, આ ોિન ર્વગેરેને 

લગતી તાકકુા-જિલ્ લાની ર્વર્વા કયેરીઓ ચાસેથી મારહતી એકર્રત કરી યકાસ ી કરી જિલ્ લાની 

આંકડાકી  રૂપચરેખા દર વષષની પ્રકાર્શત કરવામાા આવે ીે. અહવેાલના વષષ દરમ્  ાન ૨૦૧૭-૧૮ની 

જિલ્ લા આંકડાકી  રૂપચરેખા પ્રકાર્શત કરવામાા આવલે ીે. 

(ર)જિલ્લાનીસાિાજીકઆતથિકસિીક્ષા:- 

અથષશાસ્ ર અને આંકડાશાસ્ રની કયેરી ગાાાીનગરની લયુના મિુબ દર વષષની જિલ્ લાની સામાજીક 

આર્થિક સમીક્ષા તૈ ાર કરવામાા આવે  ીે. અહવેાલના વષષ દરમ્  ાન વષષ ૨૦૧૭-૧૮ની જિલ્ લાની 

સામાજીક આર્થિક સમીક્ષા પ્રકાર્શત કરવામાા આવેલ ીે. 
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 (3) વાતષિકવહીવટીઅહવેાલ:- 

જિલ્ લા ચાયા તની ર્વર્વા શાખાઓ દ્વારા વષષ દરમ્  ાન હાથ ારા ેલ ર્વર્વા પ્રવરૃ્તઓને સાકલલત 

કરી કા મી ાોર ે તે મારહતી િળવાઈ રહ ેતે માટે ર્વકાસ કર્મશ્નરશ્રીની કયેરી, ગાાાીનગરની લયુનાથી 

આ અહવેાલ પ્રકાર્શત કરવામાા આવે ીે. આ અહવેાલ જિલ્ લા ચાયા તની તમામ શાખાને, જિલ્ લા 

ચાયા તના પ્રમખુ  પચપ્રમખુ અને યેરમેનશ્રીઓને તેમિ રાિ  કક્ષાએ અરેથી મોકલી આચવામાા આવે 

ીે. અહવેાલના વષષ દરમ્  ાન ૨૦૧૭-૧૮નો વાર્ષિક વહીવટી અહવેાલ પ્રકાર્શત કરવામાા આવેલ ીે. (આચ 

જે વાાયી રહ્યા ીો.)  

(૪) ભાવએકતત્રકરણ:- 

અથષશાસ્ ર અને આંકડાશાસ્ ર ર્ન ામકની કયેરી ગાાાીનગર દ્વારા, ર્ન ત થ ેલ જીવન િરૂપરર ાતની 

યીિ-વસ્ તઓુના ટકટક તથા િથ્ થાબાા ભાવો દરેક માસના પ્રથમ અને રી અ પકુ્રવારના રોિ ર્ન ત 

થ ેલી દુકાનેથી મેળવી યકાસ ી તથા તલુના કરવામાા આવે ીે. આ તરગેુુા ર્ન ત રજીસ્ ટર ચ  

ર્નભાવવામાા આવે ીે. આ પ્રકારના ભાવો ર્ન ામકશ્રી અથષશાસ્ ર અને આંકડાશાસ્ ર, ગાાાીનગરને ઈ 

મેઈલથી, ઓન લાઈન તેમિ ટચાલ દ્વારા મોકલી આચવામાા આવે  ીે. 

(પ) પ્રાદેતશકકક્ષાએકડકડાઓનીજાળવણી:- 

પ્રાદેર્શક આંકડાકી  મારહતીના લાાબાગાળાના ર્વકાસના કામોની પ્રરક્ર ા તથા પ્રગર્તની મારહતી 

લાાબા સમ  લાુી હાથ પચર પચલબ્ ા રહ ે તે હતેથુી પ્રાદેર્શક કક્ષાના બાાિ આંકડાઓને ર્ન ત કરેલ 

રજીસ્ ટરમાા ર્ન ામકશ્રી અથષશાસ્ ર અને આંકડાશાસ્ રની કયેરી ગાાાીનગરની લયુના મિુબ ર્નભાવવામાા 

આવે ીે. 

(૬) પાકકાપણીઅખિરાનાસ પરતવઝનનીકાિગીરી:- 

ખેતીવાડી ર્વભાગ તરફથી ઋતવુાર ખેતીના ચાકોનાા પત્ ચાદનમાા થતી વાઘટને ધ્  ાનમાા રાખવા 

ચાકવાર, ઋતવુાર ચાકોની કાચ ી પચર લચુરર્વઝનની કામગીરી અરેની શાખા દ્વારા કરવામાા આવે ીે. જે  

તે તાકકુાના રામસેવક ચાક કાચ ીના અખતરાના ચાકોની કાચ ીની તારીખ, સમ  નકકી કરે ીે. સદરવુ 

તારીખ, સમ  પ્રમા ે સ્ થળ પચર સમ ાાતરે લચુરર્વઝનની કામગીરી કરવામાા આવે  ીે. 
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 (૭) કડકડાિદદનીશશ્રીઓનીબેઠક:- 

તાકકુા  કક્ષાએ તાકકુા ચાયા તોના આંકડા મદદનીશ દ્વારા આંકડાકી  કામગીરી કરવામાા આવે ીે. 

અરેની શાખા દ્વારા દર માસે આંકડા મદદનીશશ્રીઓની બેઠક રાખવામાા આવે ીે. જેમા નવા કોઈ સવ, 

મોિ ી આવેલ હો  તો તેુ ુમાગષદશષન પરુૂપ ચાડવામાા આવે ીે. તેમિ  મદુ્દિી અહવેાલ, ચડતર કાગળો, 

ચડતર કામગીરી ર્વગેરે બાબતો ચરત્ વ ેયયાષર્વયાર ા સમીક્ષા કરવામાા આવે ીે. વષષ દરર્મ ાન આવી  

ુુલ ૯ બેઠકો  ોિવામાા આવેલ ીે. 

 
 (૮) િાલ કાકડકડાિદદનીશદફિરિપાસણીઃ- 

તાકકુા કક્ષાએ કામ કરતા આંકડા મદદનીશની કામગીરી પચર સતત ર્ન ાર  રાખી શકા  ત ે
માટે  ર્ન ત સમ ાાતરે તાકકુા કક્ષાના આંકડા મદદનીશોની દફતર તચાસ ી કરવામાા આવતી હો  ીે. 
અહવેાલ સમ ગાળા દરમ્  ાન  આંકડા મદદનીશશ્રીઓના દફતર તચાસ ી કરવામાા આવી ીે. 

 
(૯)વહીવટિાંકોમ્્ય ટરાઈઝેશન:- 

ઈ-ગવનષન્દ્ સ દ્વારા વહીવટી પ્રરક્ર ામાા ઝડચ લાવવા તેમિ ગ ુવતા લાુારવા માટે રાિ  સરકાર 
દ્વારા સમર રાિ માા ઈ-રામ તેમિ  ઈ-સેવા કા ષક્રમ અમલમાા મકુવામાા આવેલ ીે. તમામ તાકકુા 
ચાયા તોને ઈન્દ્ ટરનેટ કનેકશનથી સાાકળી લેવામાા આવી ીે અને ઈ-મેઈલ એડ્રેસ ારાવે ીે. જિલ્ લા 
ચાયા ત ખાતેના સીાી ટેલીફોનની સવલત ારાવતા અર્ાકારીઓની કયેરીને  ઈન્દ્ ટરનેટથી સાાકળી 
લેવામાા આવી ીે અને ઈ-મેઈલ એડ્રેસ ારાવે ીે. જિલ્ લા ર્વકાસ અર્ાકારીશ્રીની કયેરીમાા 
જીસ્વાન(GSWAN)ની સવેાઓ પચલબ્ ા થ ેલ ીે. જિલ્ લા ચાયા ત મારફતે રાિ  સરકાર સાથ ેશક  
તેટલો વ્  વહાર ઈ-મેઈલથી કરવામાા આવી રહ ો ીે. તમામ તાકકુા ચાયા તને જિલ્ લા ચાયા ત સાથે 
શક  તેટલો વ્  વહાર ઈ-મેઈલથી કરવા લયુનાઓ આચવામાા આવી ીે. જિલ્ લા ચાયા ત ભાવનગર ખાતે 
નીયેના સોફટવેર પચર કામગીરી કરવામાા આવી રહી ીે. 

જિલ્ લાની આંકડાકી  રૂપચરેખા, વાર્ષિક વહીવટી અહવેાલ, સામાજીક-આર્થિક સમીક્ષા, બજેટ વગેરે 
જેવી પરુ્સ્ તકાઓ કોમ્ પ્ યટુસષ પચર તૈ ાર કરવામાા આવે ીે. સ્ કેનીંગની કામગીરી, ફેકસ મોકલવાની 
કામગીરી જેવી કામગીરી ચ  કોમ્ પ્ યટુર પચર કરવામાા આવી રહી ીે.  

(૧૦)   ઈનપ ટસવવઃ- 

ભારતના સવ,ક્ષ ના યગુમાા ખેતી અગત્  ુુા સ્ થાન ારાવે ીે. રાિ ના ખેતી ર્વષ ક આંકડા 
એકર્રત કરવા તેમિ તેની  અળવ ી ખબુ િ મહત્ વ ારાવે ીે. રાિ ની ખેતી  ર્વષ ક આંકડાની મારહતી 
એકર કરવામાા આ એક અગત્  ુુા કદમ ીે. સાયકુત રા ર-સાઘની ખોરાક અને ખેતી સાસ્ થા તરફથી હાથ 
ારવામાા આવતી ર્વિ ખેતી ર્વષ ક ગ નાના ભાગરૂપચે ગિુરાત રાિ માા ચ  ખેતી ર્વષ ક ગ ના 
હાથ ારવામાા આવે ીે. 
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(૧૧)ગ્ાિસવલિિોિણી(તવલેિપ્રોફાઈલ):- 

આ ોિનના ુતૂન અલભગમમાા િ ારે સાતલુલત રામ ર્વકાસ ન્દ્ યનુતમ િરૂપરર ાત ર્વકેન્દ્ન્દ્રત 
આ ોિન આદશષ રામ જેવા કા ષક્રમ દ્વારા રામ ર્વકાસ પચર ભાર મકુવામાા આવ્  ો ીે, ત્  ારે પ્રત્  ેક 
ગામડાની મળુ તૂ િરૂપરર ાતો સાતોષા  તે પ્રકારુુા આ ોિન કરવા જુદા જુદા  પ્રકારની ગામમાા સેવાઓ 
પચલબ્ ા હો  તે સવલતોને આાારે આંતર માળખાકી  મળુ તુ ચા ાની િરૂપરર ાતોથી વાલયત ગામોની 
મારહતી આ ોિનની પ્રરક્ર ામાા જુદીજુદી  ોિનાઓના ઘડતર માટે ખબુ પચ ોગી અને અસરકારક પરુવાર 
થઈ શકે. આ ોિનની પ્રરક્ર ામાા જુદીજુદી  ોિનાઓના અમલીકર  અને ચરર ામે ગામમાા પચલબ્ ા 
સવલતોમાા ફેરફાર થતા રહ ે ીે. આ રીતે સમ ાાતરે થતા ફેરફારને ઘ્  ાનમાા લઈ જુદી જુદી સવલતો 
તરગેની અદ્યતન મારહતી તૈ ાર કરી વડી કયેરીએ મોકલી આચવામાા આવેલ ીે. 

(૧૨) જિલ્લાઆવકનાદાદાિો:- 

જિલ્ લાની ભરગોલલક હદમાા વષષ દરમ્  ાન ર્વર્વા આર્થિક પ્રવરૃ્તઓ દ્વારા પત્ ચારદત થતી 

યીિવસ્ તઓુ અને સેવાઓના એકિ વખતની ગ તરીમાા લેવાના ના ાાકી  મલૂ્  ને જિલ્ લાના ઘરગથ્ ુા 

પત્ ચાદનના તરદાિો ગ વામાા આવે ીે. 

આ ોિનના અલભગમને ઘ્  ાને લઈ ભારત સરકારના આ ોિન ચાય દ્વારા જિલ્ લા કક્ષાએ જિલ્ લાના 

આવકના તરદાિો તૈ ાર કરવાની કામગીરી હાથ ારેલ ીે. આમ જિલ્ લાના આવકના તરદાિો જિલ્ લાનો 

આર્થિક ર્વકાસ માચવા માટેનો અગત્  નો માચદાડ ીે. 

(૧૩) આતથિકગણિરી:- 

કેન્દ્ ર સરકાર દ્વારા દર ચાાય વષ, રાિ માા આવેલ ાાાા રોિગારીની ગ તરી કરવામાા આવે ીે. તે 
અન્દ્ વ ે જિલ્ લામાા સને ૨૦૧૨ માા ીેલ્ લી આર્થિક ગ તરી કરવામાા આવેલ ીે.   

(૧૪) જિલ્લાનીવેબસાઈટ:- 

 સરકારશ્રીની લયુના મિુબ જિલ્ લા/ તાકકુાની વેબસાઈટ બનાવવાની લયુના હતી. તે મિુબ 

જિલ્ લા/તાકકુાની માહીતીુુા સ ાકલન કરી વેબસાઈટ બનાવવામાા આવેલ ીે. તેને સમ સર અચરેડ 

કરવામાા આવે ીે. જિલ્ લા ચાયા ત ભાવનગરની વેબસાઇટુુા એડ્રેસ www.bhavnagardp.gujarat.gov.in 

(૧૫) જિલ્લાઆયોિનિડંળહઠેળનાકાિોન ંતનરીક્ષણ:- 

      સરકારશ્રીની લયુના મિુબ આ ોિન માડળ હઠેળની રાન્દ્ ટમાાથી જે સ્ થાર્નક ર્વકાસના કામો કરવામાા 

આવે ીે. તેવા કામોુુા સ્ થળ ર્નરીક્ષ  કરી તેનો ર્વર્ન મન અહવેાલ સરકારશ્રીને મોકલવામાા આવે ીે.         

http://www.bhavnagardp.gujarat.gov.in/
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શાખાનીસપંકા િાહહિી 

શાખા :- આંકડા શાખા, જિલ્લા ચાયા ત કયેરી, ભાવનગર. 
શાખાનાવડા :- જીલ્લા આંકડા અર્ાકારી (વગષ-૧) 
સરનામ  :- જિલ્ લા ચાયા ત કયેરી મોતીબાગ ચાસે  ભાવનગર. 
ટેલીફોનનબંર  :- કયેરી) – (૦૨૭૮) ૨૪૩૯૯૫૧-૫૫ (ext.no.110) 

ફેકસ - (૦૨૭૮) ૨૪૩૦૨૯૫   

  

શાખાનીકાિગીરીિાટેકડકડાશાખાિાંિજં ર,ભરાયેલઅનેખાલીિગ્યાનાંિહકેિનીતવગિ. 

ક્રમ ર્વગત સાવગષ માજુર થ ેલ 
િ  ા 

હાલ ભરા ેલ 
િ  ા 

ખાલી િ  ા 

૧ જિલ્ લા આંકડા અર્ાકારી વગષ-૧ ૧ ૦ ૧ 

૨ સાશોાન અર્ાકારી  વગષ-૨ ૧ ૧ ૦ 

૩ સાશોાન મદદનીશ વગષ–3 ૫ ૩ ૨ 

૪ આંકડા મદદનીશ વગષ-3 ૨ ૧ ૧ 

૫ જુની. કલાકષ  વગષ–3 ૧ ૧ 0 

૬ ચુૃંાવાળા વગષ–૪ ૧ ૧ ૦ 

 ુુલ  ૧૧ ૭ ૪ 
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-::પ્રકર  – ૯::- 
સકંબલિબાળતવકાસયોિના 

 ભાવનગરજિલ્લાનીકડગણવાડીનીસંયાઃ- 
 જીલ્ લાના ુુલ ઘટક-૧૪ ની આંગ વાડીઃ-૧૯૦૭ 
 મહાગનરચાલલકા ર્વસ્ તારના -ર ઘટકની આંગ વાડીઃ- ૩૧૪ 
 રામ્   ર્વસ્ તારના ૧૨ ઘટકની આંગ વાડીઃ-૧૫૯૩ 

 
 ભાવનગરજિલ્લાનીઆઇ.સી.ડી.એસ.યોિનાનીિગ્યાનીિાહહિી:- 

ક્રમ હોદાુુા નામ માજુર િ  ા ભરા ેલ િ  ા ખાલી િ  ા 

૧ પ્રોરામ ઓફીસર ૧ 0 ૧ 
૨ ઓફીસ લરુ્પ્રટેંડન ૧ ૧ ૦ 
૩ સી.ડી.ચી.ઓ. ૧૨ ૩ ૯ 
૪ મખુ્   સેર્વકા ૭૩ ૬૦ ૧૩ 
૫ આંગ વાડી કા ષકર ૧૫૯૩ ૧૫૩૪ ૫૯ 
૬ આંગ વાડી તેડાગર ૧૫૮૫ ૧૪૮૧ ૧૦૪ 

 
 આઇ.સી.ડી.એસ.યોિનાનામ યહતે  ઓ:- 

 
∙ ૦ થી ૬ વષષની વ જુથના બાળકોના સ્ વાસ્ થ  અને ચોષ ના સ્ તરમાા લાુારો કરવો.  
 બાળકોનો  ો   શારીરરક  માનર્સક અને સામાજીક ર્વકાસ થા  તેનો ચા ો નાખવો. 

∙  મતુ્ યદુર  ુુચોષ  અને બીમારીમાા ઘટાડો કરવો.  
∙ ચોષ  અને આરો   ર્વષ ક  ો   ર્શક્ષ  દ્વારા બાળકોના સામાન્દ્   આરો   અને ચોષ                        
સબાાી િરૂપરી ાત ર્વશે માતાની સમિ માા વાારો કરવો. 

∙ બાળકોના ર્વકાસના પ્રોત્ સાહન માટે ર્વર્વા સબાર્ાત ર્વભાગો વચ્ યે ર્નતીઓુુા અસરકારક સાકલન  અને 
અમલીકર . 

                                        શાખાનીસપંકા િાહહિી 

શાખા :- આઈ.સી.ડી.એસ શાખા, જિ. ચા. કયેરી, ભાવનગર. 
શાખાનાવડા :- પ્રોગામ ઓફીસર 

સરનામ  :- જિલ્ લા ચાયા ત કયેરી મોતીબાગ ચાસે  ભાવનગર. 
ટેલીફોનનબંર  :- કયેરી) – (૦૨૭૮) ૨૪૩૯૯૫૧-૫૫ (ext.no.110) 

ફેકસ - (૦૨૭૮) ૨૪૩૦૨૯૫   
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 આઇ.સી.ડી.એસ.યોિનાનાલાબાથીઓ 
 

 ૦ થી ૬ વષાના બાળકો 
 

  ૦ થી ૩ વષષના બાળકોને ને બાળભોગ (ન્દ્ યરુીશન ચાપડર) આચવામાા આવે ીે. ૩ થી ૬ વષષના 
બાળકોને આંગ વાડી કેન્દ્ ર ચર પરુક ચોષ  આચવામાા આવે ીે. આંગ વાડીમાા રદવસમાા ૩ વખત નાસ્તો 
અને અઠવાડી ામાા ૨ વખત ફળ આચવામાા આવે ીે અને પવુષ પ્રાથર્મક ર્શક્ષ  ચ  આચવામાા આવે ીે.  
 

 સગાભાિાિાઓ 
સગષભા માતાઓને દર માસે ઘઉં  તેલ અને ય ાદાળ તથા મગદાળ પરુક ચોષ  તેમિ આરો   

ચોષ  ર્શક્ષ  આચવામાા આવે ીે.  
 

 ઘાત્રીિાિાઓ 
ઘારી માતાઓને દર માસે ઘઉં  તેલ અને ય ાદાળ તથા મગદાળ પરુક ચોષ  તેમિ આરો   

ચોષ  ર્શક્ષ  આચવામાા આવે ીે.  
 

 હકશોરીઓ  

 

રકશોરી શરકત  ોિના હઠેળ શાળાએ ન િતી ૧૧ થી ૧૪ વષષની રકશોરીઓને આંગ વાડી કેન્દ્ રો દ્વારા 
પરુકચોષ  આચવામાા આવે ીે અને ૧૫ થી ૧૮ વષષની તમામ રકશોરીઓને આંગ વાડી કેન્દ્ રો દ્વારા 
પરુકચોષ  આચવામાા આવે ીે. સાથે માતતૃ્ વ  બાળ પીેર  તરગત સ્ વચ્ ીતા અને વ્  ાવસાર્ ક ક્ષમતાઓના 
ર્વકાસ લક્ષી તાલીમો આચવામાા આવે ીે. સગભાષ ાારીમાતાઓને શીરો  લખુડી  પચમા(પ્રીમીક્ષ) આચવામાા 
આવે ીે. રકશોરીઓને ચ  શીરો  લખુડી  પચમા (પ્રીમીક્ષ) આચવામાા આવે ીે. આરો  અને ચોષ  તરગેુુા 
ર્શક્ષ  આચવામાા આવે ીે.  
 

 બેટીબચાવો-બેટીપઢાવોયોિના  

ભાવનગર જિલ્લાના જે ગામોમાા સેક્સ રેર્શ ો ઓીો ીે તેવા ૧૩૭ ગામોમાા બેટી બયાવો બેટી ચઢાવો 
તરગે  અગતૃતા લાવવા વકષશોચ  શેરીનાટક  રેલીઓ  લરુો  રદકરી િન્દ્મોત્સવની પિવ ી તેમિ સ્ુુલોમાા 
ર્વર્વા સ્ચાાષત્મક કા ષક્રમો દ્વારા પ્રયાર અને પ્રસાર કરવામાા આવે ીે.  
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 િાિાયશોદાગૌરવતનતધતવિાયોિનાઃ- 
 
આ  ોિના આંગ વાડી કા ષકર/હલે્ ચર માટેની ભાવી લરુક્ષા  ોિના ીે. આ  ોિનાનો અમલ તા.૧-

૪-ર૦૦૯ થી કરવામાા આવ્  ો  આ  ોિના હઠેળ પ્રર્ત માસ રૂપા.૧૦૦/- નો ફાળો ર્પ્રર્મ મ ચેટે ભરવાનો હો  
ીે જે ચૈકી રૂપા.ચ૦/- રાિ  સરકાર ભોગવે ીે અને રૂપા.ચ૦/- વીમા ચોલીસી ઘારક કા ષકર/હલે્ ચરે ચકુવવાુુા 
હો  ીે. જે રકસ્ સામાા વીમા ઘારક વ ર્નવરૃ્ત ચહલેા મતૃ્ ય ુ ચામે તે સાિોગોમા િમા રકમ ચર ૮% વ્  ાિ 
પચરાાત રૂપા.ચ૦૦૦૦/-ની રકમ મળવાચાર થા  ીે.  

 
 િાિાયશોદાએવોડા 

 
ગિુરાત સરકારે સને-ર૦૦૭થી માતા  શોદા પરુસ્ કાર આચવાની  ોિના શરૂપ કરી ીે. 
કા ષકર/તેડાગરના સન્દ્ માન માટેની આ  ોિના બનાવનાર ગિુરાત દેશુુા પ્રથમ રાિ  ીે. જેમાા નીયે 
મિુબ પરુસ્ કાર આચવામાા આવે ીે. 
 
(૧) રાિ કક્ષાએ સરથી શ્રે ઠ આંગ વાડી કા ષકર બહનેને રૂપા.ચ૧૦૦૦/- તથા તેડાગરને રૂપા.૩૧૦૦૦/-ુુા 
રોકડ ઇનામ અચા  ીે.          
(ર) જીલ્ લાકક્ષાએ સરથી શ્રે ઠ આંગ વાડી કા ષકર બહનેને રૂપા.૩૧૦૦૦/- તથા તેડાગરને રૂપા.ર૧૦૦૦/-ુુા 
રોકડ ઇનામ અચા  ીે.  
(૩) તાકકુાકક્ષાએ સરથી શે્ર ઠ આંગ વાડી કા ષકર બહનેને રૂપા.ર૧૦૦૦/- તથા તેડાગરને રૂપા.૧૧૦૦૦/-
ુુા  રોકડ ઇનામ અચા  ીે.  
 
ક પોતષિ-અતિક પોતષિબાળકોન ંજીલ્લાસ્િરન ંપત્રક 
 

જીલ્ લામાા ુુચોષ ની સ્સ્થર્ત (માયષ- ર૦૧૮ તરર્તત) 

 

વિન કરેલ બાળકો નોમષલ બાળકો       ુુચોર્ષત      અર્ત ુુચોર્ષત 

૧૨૬૪૯૨ ૧૨૦૫૬૪ ૫૦૫૭ ૮૮૯ 
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પ્રકરણ–૧૦ 

-:: સિાિકલ્યાણશાખા::- 
 

સામાજીક ન્દ્  ા  અર્ાકારીતા ર્વભાગ દ્વારા ગિુરાત રાિ માા વષષ-૨૦૧૭-૧૮ માા અુલુલુયત 

 અતીઓના પત્ કષષ શૈક્ષલ ક, આરો   લક્ષી  ોિનાઓ તેમિ તેમના રહઠેા  માટે ડો.આંબેડકર આવાસ 

 ોિનાઓ તેમિ અુલુલુયત  અતીનાા બાળકોને રહવેા તથા િમવાની સગવડ મળી રહ ે તે માટે યાર 

ીારાલ ોની વીના મલુ્  ે સગવડ આચવામાા આવે ીે. આ તમામ  ોિનાઓની  અ કારી િરૂપરત માદ અન ે

લક્ષીત લાભાથીઓ લાુી ચહોંયે તેનો બહોળો પ્રયાર/પ્રસાર થા  તે માટે વહીવટી તારુુા સરકાર દ્વારા 

માળખુા ગોઠવવામાા આવેલ ીે. 

 સિાિકલ્યાણશાખાન ંિહકેિ   -: 
 

ક્રમ સાવગષુુા નામ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ 

માજુર થ ેલ િ  ા ભરા ેલ િ  ા 
૧ જિલ્ લા  સમાિ કલ્  ા  અર્ાકારી ૧ ૧ 

૨ જિલ્ લા સમાિ કલ્  ા  ર્નરીક્ષક ૧ ૦ 

૩ આંકડા મદદનીશ ૧ ૦ 

૪ જુર્ન ર કલાકષ  3 ર 

૫ ચુૃંાવાળા ર ૧ 

૬ ડ્રાઈવર ૧ ૦ 

ુુલઃ- ૯ ૪ 

 

સમાિ કલ્  ા  ખાતા દ્વારા ચીાત વગષના લોકો ખાસ કરીને અુલુલુયત  અર્તનાા સવાાંગી પત્ કષષ 

માટે ર્વર્વા  ોિનાઓનો અમલ કરવામાા આવે ીે.આ શાખા દ્વારા ચીાત વગષના શૈક્ષલ ક, આર્થિક પત્ કષષ 

તથા ગહૃ ર્નમાષ  અને આરો  ને લગતી ર્વર્વા  ોિનાઓનો અમલ કરવામાા આવે ીે 

 
સને૨૦૧૭-૨૦૧૮દરમ્યાનિળેલગ્ાટંિથાિેનીસાિેથયેલખચાનીતવગિોનીચેમ િબછે. 

(રકમ રૂપર્ચ ા લાખમાા)  
ક્રમ ર્વગત મળેલ રાાટ ખયષ ર્સર્ઘ્ ા ટકામાા 

૧ રરર૫ અુ.ુ અર્ત ૩૯૧.૭૯ ૩૮૬.૦૬         ૯૮.૫૪ 
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 યોિનાવારથયેલકાિગીરીનીતવગિોનીચેમ િબછે. 
 

(૧) શૈક્ષબણકયોિનાઓ– 

આ  ોિનામાા ર્શ વરૃ્ત  ગ વેશ તેમિ સા કલ  ોિનાઓનો સમાવેશ થા  ીે. આ  ોિના 
દરમ્ ાન મળેલ રાન્દ્ટ રૂપર્ચ ા ૨૮૩.૯૯ લાખ સામે ૨૭૯.૦૧ લાખનો ખયષ કરી ૨૪૧૦૭ ર્વાાથીઓને આ 
 ોિનામાા આવરી લેવામાા આવેલ ીે. 

 

(ર)ડો.કડબેડકરઆવાસયોિના:- 

આ  ોિનામાા રૂપ/.૫૯ લાખની રાન્દ્ટ મળેલ અને ખયષ રૂપ/.૫૮.૭૮ લાખનો ખયષ કરી અને ુુલ ૧૨૨ 
લાભાથીઓને લાભ આચવામાા આવેલ ીે. 

 

(3)  ક ંવરબાઈન ંિાિેરૂ:- 

આ  ોિનામાા અુલુલુયત  અતીઓના વ્  રકતના લન પ્રસાગે સહા  આચવાની  ોિના ીે.આ 

 ોિનામાા મળેલ રાાટ રૂપા.૨૪ લાખની સામે રૂપા. ૨૪ લાખનો ખયષ કરેલ અને ૪૦ કન્દ્  ાઓને લાભ આચેલ ીે. 

(૪) ગ્ાટંઈનએઈડછાત્રાલયઅન દાનસહાય:- 

સદર  ોિના હઠેળ વષષ દરમ્ ાન મળેલ રાન્દ્ટ ૨૩.૬૨ લાખની સામ ે૨૩.૪૫ લાખનો ખયષ કરી ૪ 
સાસ્થાને આવરી લેવામાા આવેલ ીે. 
 

(૫) અન જાતિનાપ્રિાણપત્રો:- 

અુલુલુયત  અર્તના ર્વદ્યાથીઓ તરફથી સીાી માાગ ીથી રજુ થ ેલ દરખાસ્ ત મિુબ ૨૩ ર્વદ્યાથીઓને 

તથા સીાી માાગ ીથી અરિદારોને ર્વર્વા  ોિનાકી  લાભો સરતળાથી પ્રાપ્ ત કરી શકે તે હતેથુી  અતીના 

પ્રમા ચરો ઈસ્ ય ુકરવામાા આવેલ ીે. 

                                        શાખાનીસપંકા િાહહિી 

શાખા :- સમાિ કલ્ ા  શાખા, જિ. ચા. કયેરી, ભાવનગર. 
શાખાનાવડા :- જીલ્લા સમાિ કલ્ ા  અર્ાકારી 
સરનામ  :- જિલ્ લા ચાયા ત કયેરી મોતીબાગ ચાસે  ભાવનગર. 
ટેલીફોનનબંર  :- કયેરી) – (૦૨૭૮) ૨૪૩૯૯૫૧-૫૫ (ext.no.110) 

ફેકસ - (૦૨૭૮) ૨૪૩૦૨૯૫   
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પ્રકરણ–૧૧ 

-:: પશ પાલનશાખા::- 

 પશ પાલનશાખાનીકાિગીરી 
         ૫પચુાલન  શાખા ૫પઓુને લગતી તમામ બાબતો જેવી કે ૫પ ુરસીકર , ૫પ ુખસીકર  અને ૫પઓુમાા 
ુૃર્રમ બીિદાન જેવી પ્રવરૃ્તઓ કરે ીે .  
                ૫પચુાલન શાખાની વષષ ર૦૧૭-૧૮ ની કામગીરીમાા વષષ દરમ્ ાન ૯૫ તરદરના દદીઓન,ે ૩૭૫ર૫ 

બહારના દદીઓન ે તથા ક્ષેર્ર  કક્ષાએ ૮ર૭૬૭ દદીઓને સારવાર આચેલ ીે. ુુલ-૩૩૦૬૮૯ નાના અનવરો 

જેવા કે ાેટાા-બકરાને ુૃર્મનાશક દવા ચીવડાવી ીે. આ રીતે વષષ દરમ્ ાન મખુ્ મારી ર્નપલુ્ક સારવાર 

 ોિના અન્દ્વ ે ુુલ ૫૩૩૭૯૯  અનવરોને ર્નપલુ્ક સારવાર આ૫વામાા આવેલ ીે. વષષ દરમ્ ાન ૪૮ર૫ 

બાાગરા સાાઢ તથા વાીરડાને ખસીકર  કરવામાા આવેલ ીે. ગળગુાઠો, ખરવા-મોવાસ, ગાારઠ ો તાવ, 

બસેુલોસીસ હડકવા, આંરર્વષમિવર જેવા રોગો સામે ુુલ ૬૬૫૩૪૭  અનવરોને રસીકર  કરેલ ીે. વષષ 

દરમ્  ાન ૧૭૮ ૫પ ુ સારવાર કેમ્ચોુુા આ ોિન કરવામાા આવેલ ીે. જેમાા  ર્વર્વા રોગો સામે સારવાર 

ઓ૫રેશન, વાઘ્  ત્ વને લગતા કેસોની તચાસ કરવામાા આવે ીે. જેમાા મડેીસીન સારવાર ર૦૦૧૯,  અતી  

આરો  ની સારવાર ૫૮૦૪, શસ્ રક્રી ા સારવાર ૯૬૪, ુૃર્મનાશક દવા ચીવડાવી-૧૧૮૩૫૯ મળીને ુુલ 

૧૪૫૧૪૬ સારવાર કરવામાા આવેલ ીે. આ કેમ્ચોમાા ુુલ ૧૦૫૪૭ ૫પચુાલકોએ લાભ લીાેલ ીે. 

 આ પ૫રાાત ભાવનગર જિલ્ લામાા ૧૦ ગામદીઠ ૧ મોબાઈલ વેટરનરી ડીસ્ચેનરી ીે. જેમાા એક 

૫પલુયરકત્ સક અને ડ્રેસર હો  ીે. જે દર અઠવાડી ે ૧૦ ગામોની મલુાકાત લઈ લબમાર ૫પઓુની મફત 

સારવાર કરે ીે. 

         આ પ૫રાાત ૫પચુાલકોને ર્વધતુ સાયાલલત યાફકટર પરુા ચાડવાની  ોિના નીય ેુુલ ૩૩૫ ર્વધતુ 

સાયાલલત યાફકટર પરુા ચાડેલ ીે. જેમાા ૫૦,ર૫,૦૦૦ રૂપર્ચ ાની સહા  કરેલ ીે. તેમિ ગરીબ વગષ અને 

મઘ્  મ વગષના લોકોન ેબકરા એકમ  ોિના હઠેળ ૧૦ બકરી અને ૧ બકરો આચવામાા આવેલ ીે. આમ ુુલ 

રૂપા. ૩,૩૦,૦૦૦ સહા  કરેલ ીે. ુૃર્રમ બીિદાનથી િન્દ્ મેલ વાીરડીન ેપીેરવાની  ોિના તરતગષત ુુલ ર૧૦ 

આસામીઓને રૂપા.૩૦૦૦ લેખે ુુલ રૂપા. ૬,૩૦,૦૦૦ ની સહા  કરેલ ીે. 

  આ પ૫રાાત ડેરી ર્વકાસ તરતગષત દુઘઘર બાાાવા, ગોડાપન બાાાવા, ઓટોમેટીક મીલ્ ક કલેકશન 

સીસ્ ટમ, મીલ્ ક એડલ્ ટેરશન ડીટેકશન મશીન સહા ની  ોિનાઓ અમલમાા ીે. જેમાા વષષ દરમ્  ાન ુુલ ૧૩ 

દુાઘર બાાાેલ ીે. જેમાા રૂપા.૪૭,૫૦,૦૦૦ ની સહા  કરેલ ીે. ુુલ ૮ ગોડાપન બાાાકામ કરેલ ીે. જેમાા 

રૂપા.૩૧,૦૦,૦૦૦ ની સહા  કરેલ ીે. ુુલ ૪૩ AMCS આચેલ ીે. જેમા રૂપ.૩૪,૪૦,૦૦૦ ની સહા  કરેલ ીે. ૧ 

મીલ્ ક એડલ્ ટેરશન ડીટેકશન  મશીન આચેલ ીે. જેમા રૂપ.૮ર૧ર૪ની સહા  કરેલ ીે. 



 

- 30 - 
 

        આ પ૫રાાત ભાવનગર જિલ્ લામાા ુુલ ૧૫ સેન્દ્ ટરો દ્વારા ુૃર્રમ લબિદાનની કામગીરી કરવામાા આવે ીે. 

જેમાા પઘુ્ ા ગીર તથા  અફરાબાદી ઓલાદની  અળવ ી માટે ુૃર્રમ બીિદાનથી ફેળવી પઘુ્ ા ઓલાદ પત્ચન્દ્ ન 

કરી શકા  ીે. આમ જિલ્ લામાા ુુલ ૯૪૫૬  અનવરોને ુૃર્રમ બીિદાન કરેલ ીે. 
 

 
 પશ પાલનશાખાન ંિહકેિ: 

જિલ્લાપચંાયિહઠેળપશ પાલનશાખિાંિહકેિનીિજં ર, ભરાયેલી અને ખાલીિગ્યાની  તવગિદશાાવત  ંપત્રકિા.
૩૧/૦૩/૧૮નીસ્સ્થતિએ 

અ.ના િ ાુુા નામ અન ેવગષ માજુર ભરા ેલ ખાલી 
૧ ના બ ચપચુાલન ર્ન ામક વગષ -૧ ૧ ૧ - 

૨ મદદનીશ ચપચુાલન ર્ન ામક વગષ -૧ ૧ - ૧ 

૩ ચપલુયરકત્સા અર્ાકારી, વગષ -૨ ૨૮ ૯ ૧૯ 

૪ ચપાુન ર્નરીક્ષક વગષ-૩   ૧૯ ૮ ૧૧ 
૫ સીની ર ક્લાકષ વગષ -૩ ૨ ૦ ૨ 

૬ જુની ર ક્લાકષ વગષ -૩ ૨ ૧ ૧ 

૭ ડ્રસેર  ૬ ૦ ૬ 
૮ ડ્રા વર વગષ -૩ ૧ - ૧ 

૯ ચટ્ટાવાળા વગષ -૪ ૨ ૧ ૧ 

                                       

શાખાનીસપંકા િાહહિી 

શાખા :- ચપચુાલન શાખા, જિ. ચા. કયેરી, ભાવનગર. 
શાખાનાવડા :- ના બ ચપચુાલન ર્ન ામક 

સરનામ  :- જિલ્ લા ચાયા ત કયેરી મોતીબાગ ચાસે  ભાવનગર. 
ટેલીફોનનબંર  :- કયેરી) – (૦૨૭૮) ૨૪૩૯૯૫૧-૫૫ (ext.no.110) 

ફેકસ - (૦૨૭૮) ૨૪૩૦૨૯૫   
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પ્રકર  – ૧૨ 

-:: આરોગ્યશાખા::- 

સને ૨૦૧૭-૧૮ ના વષષ દરમ્ ાન આરો  ક્ષેરે જિલ્લા ચાયા ત  ભાવનગર તરફથી જે કા ષવાહી થ ેલ ીે. 
તેનો અહવેાલ નીયે મિુબ ીે. 

ભાવનગર જિલ્ લામાા આરો   ર્વષ ક સેવાઓ આ૫તા ર્વર્વા કેન્દ્રો નીયે મિુબ ીે. 

(૧) પ્રાથતિકઆરોગ્યકેન્દ્રો:- 

ભાવનગર જિલ્ લામાા તાકકુા મિુબ કા ાષન્દ્ વીત પ્રાથર્મક આરો   કેન્દ્ ર(ચીએયસી)ની સાખ્  ા નીય ેમિુબ ીે. 

ક્ર્િ િાલ કાન ંનાિ  પ્રાથતિકઆરોગ્યકેન્દ્રન ંનાિ 

૧ ભાવનગર  ૧  ફરી ાદકા 
  ૨  અાેળાઇ  
  ૩  ઉંડવી  
  ૪  ુાભલી 
  ૫  ભાડારી ા  
  ૬ હાથબ 
૨ ાોાા  ૧  વાળુકડ  
  ૨  ત સા 
  ૩  મોરયાદ  
૩ તળા અ  ૧  ભરાવળ  
  ૨  રાચિ  
  ૩  મ ાર  
  ૪  મથાવડા  
  ૫  ુુાઢેલી  
  ૬  ઉંયડી  
  ૭  ચીથલપરુ  
  ૮  સરતાનચર  
  ૯ બોરડા 

૪ મવવુા  ૧  બેલમપર 

  ૨  ગુાદર ા  
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  ૩  બોડા  
  ૪  કળસાર  
  ૫  તલગાિરડા  
  ૬  માઢી ા  
  ૭  ુુાભ  

  ૮  મોટા આસર ા  
  ૯  સેદરડા 
  ૧૦ ભાદ્રોડ 
૫ ચાલીતા ા  ૧  નાની રાિસ્થળી  
  ૨  વાળુકડ  
  ૩  નોંા વદર  
  ૪  ાેટી  
૬ ગારી ાાાર  ૧  મોટીવાવડી  
  ૨  માનગઢ  
  ૩  વેળાવદર  
૭ વલ્લભીપરુ ૧  ચાટ ા  

  ૨  કાળાતળાવ  

  ૩  રતનચર (ગા)  

૮ ર્સહોર  ૧  સ ોસરા  

  ૨  સોનગઢ  

  ૩  પસરડ  

  ૪  ટા ા  

  ૫ મઢડા 

૯ જેસર  ૧  બીલા  

  ૨ અયાવજે 

૧૦ પમરાળા  ૧  દડવા  
 
 

 
  ૨ રાાોળા  
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(ર) પેટાઆરોગ્યકેન્દ્રો:- 

ભાવનગર જિલ્ લામાા તાકકુા મિુબ કા ાષન્દ્ વીત ચેટા કેન્દ્ રોની સાખ્  ા નીયે મિુબ ીે. 

ક્રિ િાલ કાન ંનાિ પ્રા.આ.કેન્દ્રનીસંયા પેટાઆરોગ્યકેન્દ્રનીસંયા 
૧ ભાવનગર  ૬ 30 

૨ ાોાા  ૩ ૨૦ 

3  તળા અ  ૯ ૫૨ 

૪ મવવુા  ૧૦ ૫૯ 

૫ ચાલીતા ા  ૪ ૩૧ 

૬ ગારી ાાાર  ૩ ૧૯ 

૭ વલ્લભીપરુ ૩ ૨૨ 

૮ પમરાળા ૨ ૨૦ 

૯ ર્સહોર  ૫ ૩૧ 

૧૦ જેસર  ૨ ૧૬ 

           ુુલ ૪૭ ૩૦૦ 

 
(૩)    િબીબીસેવાઓ:- 

તમામ પ્રાથર્મક આરો   કેન્દ્ ર ૫ર સવારે ૮:૩૦ થી ૧રઃ૩૦ દરમ્  ાન ઓ.ચી.ડી.માા આવતા દદીઓને તચાસી 

સારવાર આ૫વામાા આવ ેીે. સને ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્ ાન ઓ.ચી.ડી. તથા ઈન્દ્ ડોર દદીઓની સાખ્  ા નીયે મિુબ ીે. 

ક્રમ પ્રાથમમક આરોગ્યકેન્દ્દ્ર 
ઓ.પી.ડી આઇ.પી.ડી 

પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ 

૧ ભંડારીયા ૫૮૮૮ ૮૦૦૩ ૧૩૮૯૧ ૨૪ ૨૨૩ ૨૪૭ 

૨ ભુંભલી ૮૬૨૨ ૧૧૦૩૬ ૧૯૬૫૮ ૧૦૨ ૧૯૮ ૩૦૦ 

૩ ફરીયાદકા ૪૭૫૭ ૭૩૪૫ ૧૨૧૦૨ ૦ ૦ ૦ 

૪ ઉંડવી ૫૩૯૭ ૭૨૩૫ ૧૨૬૩૨ ૧૬ ૭૧ ૮૭ 

૫ અધેલાઇ ૩૬૮૬ ૪૪૧૩ ૮૦૯૯ ૪૩ ૨૩૯ ૨૮૨ 

૬ હાથબ ૬૬૧૨ ૮૩૩૫ ૧૪૯૪૭ ૧૫ ૧૫૪ ૧૬૯ 

ભાવનગર ૩૪૯૬૨ ૪૬૩૬૭ ૮૧૩૨૯ ૧૦૮૫ ૮૮૫ ૧૦૮૫ 

૭ માનગઢ ૮૨૨૨ ૭૯૨૭ ૧૬૧૪૯ ૩૧ ૭૭ ૧૦૮ 

૮ મોટી વાવડી ૪૪૭૯ ૫૧૧૯ ૯૫૯૮ ૨૨ ૭૮ ૧૦૦ 

૯ વેળાવદર ૫૫૨૧ ૬૦૪૫ ૧૧૫૬૬ ૯૮ ૧૨૯ ૨૨૭ 

ગારીયાધાર ૧૮૨૨૨ ૧૯૦૯૧ ૩૭૩૧૩ ૧૫૧ ૨૮૪ ૪૩૫ 

૧૦ તણસા ૬૨૧૨ ૭૯૩૪ ૧૪૧૪૬ ૫૬ ૩૭૫ ૪૩૧ 

૧૧ વાળુકડ(ઘો) ૧૫૨૮૭ ૧૫૬૯૩ ૩૦૯૮૦ ૧૩૪ ૬૨૧ ૭૫૫ 

૧૨ મોરચંદ ૬૩૯૧ ૭૬૫૧ ૧૪૦૪૨ ૮૧ ૫૦ ૧૩૧ 

ઘોઘા ૨૭૮૯૦ ૩૧૨૭૮ ૫૯૧૬૮ ૨૭૧ ૧૦૪૬ ૧૩૧૭ 

૧૩ બીલા ૫૭૦૮ ૬૩૫૧ ૧૨૦૫૯ ૩૨ ૫૯ ૯૧ 
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 ૧૪ અયાવજે ૩૦૧ ૨૦૦ ૫૦૧ ૦ ૪ ૪ 

જેસર ૬૦૦૯ ૬૫૫૧ ૧૨૫૬૦ ૩૨ ૬૩ ૯૫ 

૧૫ બેલમપર ૫૯૪૫ ૫૮૮૭ ૧૧૮૩૨ ૧૦ ૧૦ ૨૦ 

૧૬ બોડા ૪૭૩૪ ૫૩૩૭ ૧૦૦૭૧ ૦ ૧૪૫ ૧૪૫ 

૧૭ ભાદ્રોડ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૮ ગુંદરણા ૬૩૧૭ ૬૮૧૦ ૧૩૧૨૭ ૫૯ ૧૧૮ ૧૭૭ 

૧૯ કળસાર ૫૦૭૭ ૫૯૫૪ ૧૧૦૩૧ ૧૧ ૨૧ ૩૨ 

૨૦ કુંભણ ૫૬૬૮ ૬૦૨૪ ૧૧૬૯૨ ૧૪ ૧૫ ૨૯ 

૨૧ માઢીયા ૩૮૪૬ ૪૦૩૬ ૭૮૮૨ ૨૩ ૧૧૨ ૧૩૫ 

૨૨ સેદરડા ૬૬૮૪ ૬૩૯૮ ૧૩૦૮૨ ૨૩ ૫૨ ૭૫ 

૨૩ તલગાજરડા ૮૨૩૬ ૭૦૧૬ ૧૫૨૫૨ ૦ ૩ ૩ 

  મોટા આસરાણા ૩૫૮૧ ૩૮૧૧ ૭૩૯૨ ૧૨ ૧૨ ૨૪ 

મહુવા ૫૦૦૮૮ ૫૧૨૭૩ ૧૦૧૩૬૧ ૧૫૨ ૪૮૮ ૬૪૦ 

૨૪ ઘેટી ૬૨૮૩ ૧૦૦૨૨ ૧૬૩૦૫ ૧૧ ૧૧૬ ૧૨૭ 

૨૫ નાની રાજસ્ત્થળી ૫૫૧૨ ૭૯૨૬ ૧૩૪૩૮ ૯ ૫૬ ૬૫ 

૨૬ નોઘણવદર ૫૩૫૦ ૬૧૮૩ ૧૧૫૩૩ ૫૮ ૮૦ ૧૩૮ 

૨૭ વાળુકડ(પા) ૮૭૧૮ ૧૦૪૫૭ ૧૯૧૭૫ ૯૪ ૨૭૮ ૩૭૨ 

પામલતાણા ૨૫૮૬૩ ૩૪૫૮૮ ૬૦૪૫૧ ૧૭૨ ૫૩૦ ૭૦૨ 

૨૮ મઢડા ૨૯૦૫ ૩૨૫૬ ૬૧૬૧ ૩ ૧૮ ૨૧ 

૨૯ સણોસરા ૬૦૫૩ ૭૮૨૦ ૧૩૮૭૩ ૧૬ ૧૦૨ ૧૧૮ 

૩૦ સોનગઢ ૬૮૪૮ ૧૧૮૭૮ ૧૮૭૨૬ ૩૪૧ ૯૨૧ ૧૨૬૨ 

૩૧ ટાણા ૯૯૦૫ ૧૦૬૫૦ ૨૦૫૫૫ ૩૪ ૩૪૧ ૩૭૫ 

  ઉસરડ ૬૯૩૭ ૮૧૬૫ ૧૫૧૦૨ ૮ ૪૩ ૫૧ 

મિહોર ૩૨૬૪૮ ૪૧૭૬૯ ૭૪૪૧૭ ૪૦૨ ૧૪૨૫ ૧૮૨૭ 

૩૨ બોરડા ૬૫૯૯ ૪૨૧૩ ૧૦૮૧૨ ૦ ૩૮ ૩૮ 

૩૩ ભદ્રાવળ  ૬૬૭૭ ૭૧૮૪ ૧૩૮૬૧ ૧૦ ૧૨ ૨૨ 

૩૪ મણાર ૪૭૯૧ ૫૯૬૮ ૧૦૭૫૯ ૦ ૦ ૦ 

૩૫ પીથલપુર ૭૩૭૦ ૭૦૦૫ ૧૪૩૭૫ ૭ ૨૪ ૩૧ 

૩૬ કુંઢેલી  ૬૫૧૭ ૬૫૧૪ ૧૩૦૩૧ ૦ ૩ ૩ 

૩૭ રાપજ ૧૧૧૫૮ ૧૩૪૫૮ ૨૪૬૧૬ ૧૫૬ ૧૪૬૬ ૧૬૨૨ 

૩૮ ઉંચડી ૪૧૦૩ ૫૩૧૬ ૯૪૧૯ ૦ ૪ ૪ 

૩૯ સરતાનપર ૫૦૫૬ ૪૫૭૩ ૯૬૨૯ ૮ ૭ ૧૫ 

૪૦ મથાવડા ૬૭૩૮ ૫૫૫૫ ૧૨૨૯૩ ૧૫ ૯ ૨૪ 

તળાજા ૫૯૦૦૯ ૫૯૭૮૬ ૧૧૮૭૯૫ ૧૯૬ ૧૫૬૩ ૧૭૫૯ 

૪૧ દડવા ૪૬૬૪ ૪૧૪૯ ૮૮૧૩ ૦ ૯૩ ૯૩ 

૪૨ રંઘોળા ૫૫૨૦ ૭૧૮૮ ૧૨૭૦૮ ૧૬ ૧૦૪ ૧૨૦ 

ઉમરાળા ૧૦૧૮૪ ૧૧૩૩૭ ૨૧૫૨૧ ૧૬ ૧૯૭ ૨૧૩ 

૪૩ કાળાતળાવ ૩૮૮૪ ૪૦૪૫ ૭૯૨૯ ૩૮ ૨૯ ૬૭ 

૪૪ પાટણા ૬૮૭૦ ૯૨૮૮ ૧૬૧૫૮ ૨૩ ૬૪ ૮૭ 

૪૫ રતનપર (ગા) ૫૦૫૨ ૫૫૭૭ ૧૦૬૨૯ ૦ ૦ ૦ 

વલ્લભીપરુ ૧૫૮૦૬ ૧૮૯૧૦ ૩૪૭૧૬ ૬૧ ૯૩ ૧૫૪ 

કલુ ૨૮૦૬૮૧ ૩૨૦૯૫૦ ૬૦૧૬૩૧ ૨૫૩૮ ૬૫૭૪ ૮૨૨૭ 
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(૪) િહકેિ:- 
 

Sr No Name of Post No of Post Sanction No of Post filled 

1 T.H.O 10 5 

2 Medical Officer 47 47 

3 Pharmacists 47 47 

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 
34 30 

2 RBSK MO 68 68 

3 ANM 
16 16 

4 L.T 12 12 

5 Pharmacists 16 16 

6 DPC/DUPC 2 2 

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

9 DEO CUM ACCOUNTANT 44 43 

 

(૫) િન્િ-િરણ:- 

કર્મશ્નરશ્રી આરો   અને તબીબી ર્વભાગ દ્વારા િન્દ્ મ મર ને લગત ુસારહત્   આ૫વામાા આવે ીે અને 

તે સારહત્   અરેથી તાકકુા ચાયા ત અને નગરચાલીકાઓને આ૫વામાા આવે ીે. મોડી નોંા ીના રકસ્ સામાા 

િન્દ્ મ-મર નો બનાવ એક માસથી વધ ુઅને એક વષષની તરદરનો હો , તો મામલતદારશ્રી/નોટરી સમક્ષની 

એફીડેવીટને આાારે અરેથી િન્દ્ મ-મર નો બનાવ નોંાવા માટે વુકમ કરી આ૫વામાા આવે ીે. 

(૬) રોગચાળાઅટકાવવા:- 

જિલ્ લાના કોઈ૫  ગામમાા ઝાડા, પલ્ ટી, કોલેરા, કમળો, ટાઈફોઈડ જેવા ચા ીિન્દ્   તથા અન્દ્   

રોગયાળાના કેસો બનવા ચામે તો તેની તાત્કાલલક  અ  જે તે પ્રાથર્મક આરો   કેન્દ્ રને તથા જિલ્ લા કક્ષાએ 



 

- 36 - 
 

થા  તેવી ગોઠવ ી કરેલ હોવાથી આવા રોગયાળાના રકસ્ સાઓમાા તાત્ કાલલક અસરરસ્ ત ગામે ૫હોંયી િઈ 

રોગયાળો તાત્ કાલલક કાબમુાા લેવામાા આવે ીે તેમિ જિલ્ લા કક્ષાએ તથા તમામ પ્રાથર્મક આરો   કેન્દ્ ર 

કક્ષાએ રોગયાળો અટકાવવા માટેની િરૂપરી દવાઓનો પરુતો સ્ ટોક પ૫લબ્ ા રાખવામાા આવેલ ીે. 

(૭) અકસ્િાિ,િારાિારીઅનેપોસ્ટિોટાિ:- 

જિલ્ લાના તમામ પ્રાથર્મક આરો   કેન્દ્ ર દ્વારા ચોતાના ર્વસ્ તારમાા અકસ્ માત મારામારી બાબતે 

તાત્ કાલીક સારવાર તથા િરૂપરી િ ા ે રીફર સેવાઓ પરુી ચાડવામાા આવે ીે. િો કોઈ શાકાસ્ચદ મતૃ્ ય ુથ ેલ 

હો  અને ચોસ્ ટમોટષમની ચોલીસ રારા નોંા આ૫વામાા આવે તો ચોસ્ ટમોટષમની સેવા પરુી ચાડવામાા આવે ીે. 

(૮) િાતૃબાળકલ્યાણસેવાઓ:- 

તમામ સગભાષ માતાની વહલેી નોંા ી, શારીરરક તચાસ, આહાર, સ્ તનચાન ર્વગેરે ર્વષે આરો   

ર્શક્ષ  તેમિ િોખમી માતાઓને સાદભષ સેવા આ૫વામાા આવ ેીે.તમામ સગભાષની સાસ્ થાકી  અથવા તાલીમ 

ચામેલ વ્  રકતઓ દ્વારા ડી.ડી.કીટ(મમતા કીટ) નો પ૫ ોગ કરી સલામત પ્રલરુ્ત થા  તેવી વ્  વસ્ થા. 

  તમામ ાારી માતાઓને સ્ તનચાન, બાલ સ્ વાસ્ થ્   તથા ચોષ  સાબાાી આરો   ર્શક્ષ  અને સેવાઓ 

તમામ બાળકોને માતાુુા ૫હકે ુા ાાવ , સમ સર િરૂપરી તમામ રસીઓ તથા ચોષક આહાર પ૫રાાત ઝાડા 

તથા િસનતારના રોગોની સારવાર આ૫વામાા આવે ીે. 

                                        સને2017-18કાિગીરી:- 

ક્રમ  ર્વગત  લષ ાાક  ર્સધ્ાી  ટકાવારી 

૧ એન્દ્ટીનેટલ 41250 38202 98% 

૨ ડીલીવરી 37500 34168 91% 

૩ સાસ્થામાા(સરકારી) 34168 13667 40% 

૪ હોમ ડીલીવરી  185 1% 

૫ ચોસ્ટનેટલ  34168 27660 81% 

 

 



 

- 37 - 
 

(9) િનનીસ રક્ષાયોિના:- 

િનની લરુક્ષા  ોિના હઠેળ ગરીબી રેખા નીયે જીવતા ુુુુંાબોની ૧૯ વષષથી મોટી ઉંમરની સ્ રીને તેની 

પ્રથમ બે પ્રલરુ્ત દરમ્  ાન દરેક વખતે રૂપા. ૭૦૦/- લેખે રોકડ સહા  ચકુવવામાા આવે ીે. જેમાા રૂપા. ર૦૦/- 

રાન્દ્ સચોટષ  ભાડાના ચકુવવામાા આવે ીે અને રૂપા. ૫૦૦/- ચોષક આહારના ચકુવવામાા આવે ીે. 

અ.ના. ર્વગત લાભ લીાેલ લાભાથીઓની  
સાખ્  ા 

ુુલ ચકુવેલ સહા  રૂપા. 

૧ િનની લરુક્ષા  ોિના 6067 4168800/- 

 

(૧૧) બાળસખાયોિના:- 
 બાલસખા  ોિના હઠેળ બાળ મતૃ્ ય ુદર ાટાડવાના આશ્ર થી જે પ્રાઈવેટ બાળરોગ ર્ન  ાાત સાથ ે 

એમ.ઓ.ય(ુકરાર) કરેલ હો  ત્  ાા ગરીબી રેખા નીયે જીવતા(બી.ચી.એલ.) ુુુુંાબોના બાળકોને સારવાર માટે 

બાળક દીઠ  રૂપા. ૧૬૯૫/- લેખે  સહા  ચકુવવામાા આવે ીે.  

(૧૨) ચીરંજીવીયોિના:- 
યીરાજીવી  ોિના હઠેળ માતામતૃ્ ય ુ  દર ાટાડવાના આશ્ર થી જે પ્રાઈવેટ ડોકટરો સાથ ે

એમ.ઓ.ય(ુકરાર) કરી ગરીબી રેખા નીયે જીવતા(બી.ચી.એલ) ુુુુંાબોની ૧૯ વષષથી મોટી ઉંમરની સ્ રીની 

પ્રલરુ્ત દીઠ રૂપા. ૩૮૦૦/- લેખે સહા  ચકુવવામાા આવે ીે. જેમાા રૂપા. ૨૦૦/- રાન્દ્ સચોટષ  ભાડાના લાભાથીન ે

ચકુવવાના હો   ીે.  

અ.ન.ં તવગિ 
લાભલીધેલલાભાથીઓની 
સંયા 

ક લચ કવેલસહાયરૂા. 

૧ યીરાજિવી  ોિના ૬૫૦ ૨૨૩૫૬૧૦૦ 

 
(૧૫) ઝાડાનારોગિાંસારવાર:- 

       ચાાય વષષની ઉંમર લાુીના બાળકોમાા ઝાડાના રોગોના કાર ે વષ, લાખો ડીહાઈડ્રેશન થવાથી મતૃ્ ય ુ

ચામે ીે. આમાાના ૯૯ ટકા બાળકો/વ્  રકતઓ ઘરગથ્  ુ આહાર ચા ી, ખાાડ-મીઠાના રાવ  અને 

ઓ.આર.એસ. થી બયી શકે ીે. ફકત એક ટકા વ્  રકતઓમાા બાટલા યઢાવવાની િરૂપરી ાત રહ ેીે. આવી 

મતલબુુા ર્વગતવાર િરૂપરી આરો   ર્શક્ષ  તથા તમામ ગામોમાા ઓ.આર.એસ. ના ચેકેટ પ૫લબ્ ા રહ ે

તેવી વ્  વસ્ થા પરુુ  ચાડવામાા આવે ીે.  
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(૧૬) પ ર-અછિભ કં૫જેવીક દરિીઆફિોદરમ્યાનનીસેવાઓ:- 

       પરુ-અીત  કૂા૫ જેવી ુુદરતી આફતોને ૫હોંયી વળવા તમામ પ્રકારના એકશન પ્ લાન બનાવી 

તૈ ાર રાખવામાા આવે ીે અને તે મિુબ અસરકારક અમલીકર  કરવામાા આવે ીે. જેમ કે ત્ વરીત  અ , 

અસરરસ્ ત ર્વસ્ તારની તાત્ કાલલક મલુાકાત, ચીવાના ચા ીના સોસષના ર્ન ર્મત કલોરીનેશન, લીકેિની 

શોાખોળ, રીચેરીંગ, દદીના ુુુુંાબીિનોની સારવાર ર્વગેરે દ્વારા આ આફતોને ૫હોંયી વળવા તમામ પ્રકારની 

સેવાઓ પ૫લબ્ ા રાખવામાા આવે ીે. જિલ્ લા કક્ષાએ રેચીડ રીસ્ ચોન્દ્ સ ૫(ચાાય) ટીમો તૈ ાર રાખવામાા આવે 

ીે તથા જિલ્ લા કક્ષાએ ૧ કન્દ્ રોલરૂપમ યોમાસાની ઋત ુદરમ્  ાન યોવીસ કલાક યલાવવામાા આવે ીે. 

 

                                        શાખાનીસપંકા િાહહિી 

શાખા :- આરો  શાખા, જિ. ચા. કયેરી, ભાવનગર. 
શાખાનાવડા :- મખુ્  જીલ્લા આરો  અર્ાકારી 
સરનામ  :- જિલ્ લા ચાયા ત કયેરી મોતીબાગ ચાસે  ભાવનગર. 
ટેલીફોનનબંર  :- કયેરી) – (૦૨૭૮) ૨૪૩૯૯૫૧-૫૫ (ext.no.110) 

ફેકસ - (૦૨૭૮) ૨૪૩૦૨૯૫   
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પ્રકર —૧3 
-::એન.વી.બી.ડી.સી.પી ( િેલેરીયા )::– 

 
 કેન્દ્ર પરુસ્ુૃત મેલેરી ા નાબદૂી કા ષક્રમુુા  ોિનાકી  ર્વકેન્દ્રીકર  કરી સને ૧૯૭૮ થી જિલ્લા 

ચાયા તને આ કા ષક્રમ લપુ્રત થ ેલ ીે. વષષ ર૦૦૪ થી આ કા ષક્રમને રારી  વાહક િન્દ્  રોગ ર્ન ાર  

કા ષક્રમ(એન.વી.બી.ડી.સી.ચી.) હઠેળ સાકળવામાા આવેલ ીે. ભાવનગર જિલ્લામાા એન.વી.બી.ડી.સી.ચી. 

કા ષક્રમ હઠેળ વાહક દ્વારા ફેલાતા રોગો જેવાકે મેલેરી ા, ડેન્દ્યુા  લયુુનગનુી ા ર્વગેરેના ર્ન ાર  અને 

સારવારની કામગીરી આ કયેરી દ્વારા કરાવવામાા આવે ીે. 

                                        શાખાનીસપંકા િાહહિી 

શાખા :- મેલેરી ા શાખા, જિ. ચા. કયેરી, ભાવનગર. 
શાખાનાવડા :- જીલ્લા મેલેરી ા અર્ાકારી 
સરનામ  :- જિલ્ લા ચાયા ત કયેરી મોતીબાગ ચાસે  ભાવનગર. 
ટેલીફોનનબંર  :- કયેરી) – (૦૨૭૮) ૨૪૩૯૯૫૧-૫૫ (ext.no.110) 

ફેકસ - (૦૨૭૮) ૨૪૩૦૨૯૫   

  

મ યત્વેઆકાિગીરીનેનીચેમ િબનાિબકકાઓિાંવહચેવાિાંઆવેછે. 

(૧) વહકે ુા ર્નદાન અને ત્વરીત સારવાર 
(ર) ર્મકેનીકલ કારોલ મેઝસષ 
(૩) કેમીકલ કારોલ મેઝસષ 
(૪) બા ોલોજીકલ કારોલ મેઝસષ 
(૫) મીક્ષ કારોલ મેઝસષ 
(૬) બીહવેી ર યેન્દ્િ કમ્યનુીકેશન 
(૧) વહલે  તનદાન અને ત્વરીિ સારવાર- 

 જિલ્લાના ૧૦ તાકકુા હલે્ થ ઓફીસ  ૧૦ તાકકુાના ુુલ ૪૪ પ્રા.આ.કેન્દ્રો, ૧૩ સા.આ.કેન્દ્રો તેમિ ર 
હોસ્ચીટલો દ્વારા એકટીવ તેમિ ચેસીવ સવ,લન્દ્સ કામગીરી તેમિ તાવ સારવાર કેન્દ્રો, આશા બહનેો  
મેલેરી ા લીન્દ્ક વકષર અને રામર્મર મારફત એન.વી.બી.ડી.સી.ચી. કા ષક્રમ હઠેળ વાહક(મચ્ ીર) દ્વારા 
ફેલાતા રોગોના સારવાર અને ર્ન ાર ની કામગીરી કરવામાા આવે ીે. 
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વષષ ૨૦૧૭ દરમ્  ાન અરેની કયેરી દ્વારા તાકકુા વાઇઝ થ ેલ લોહીના નમનુાની ુુલ તચાસ નીયે 

દશાષવ્  ા પ્રમા ે ીે. 
ક્રમ તાકકુો રેચીડડા નોસીસ 

ટેસ્ટઅનેબ્લડ સ્મીઅર રારા 
કરેલ લોહીની તચાસ  

ુુલ મેલેરી ાના કેસો ઝેરી મેલેરી ાના કેસો 

૧ ભાવનગર ૪૪૦૯૮ ૧૮ ૦૦ 

૨ ઘોઘા ૨૬૦૦૩ ૧૧ ૦૦ 

૩ ર્શહોર ૪૪૩૭૮ ૦૬ ૦૦ 

૪ ચાલલતા ા ૪૩૬૨૪ ૧૪ ૦૦ 

૫ ગારર ાાાર ૨૨૪૨૦ ૦૧ ૦૦ 

૬ પમરાળા ૧૮૧૮૭ ૦૬ ૦૦ 

૭ વલ્ લભીપરુ ૨૬૦૫૪ ૧૨ ૦૩ 

૮ તળા અ ૮૪૫૭૯ ૨૪ ૦૦ 

૯ મવવુા-જેસર ૧૧૨૭૬૮ ૨૫૪ ૦૫ 

 ુુલ ૪૨૨૧૧૧ ૩૪૬ ૦૮ 
 

 એકટીવ સવવલન્સઃ- 
એકટીવ સવ,લન્દ્સ કામગીરી પ્રા.આ.કેન્દ્રના મેઈલ આરો  કા ષકર દ્વારા જિલ્લાના દરેક ગામોમાા 

અગાપથી ર્નાાષરીત કરેલ કા ષક્રમ મિુબ યલાવવામાા આવે ીે અને ગામમાાથી તાવના કેસોના મેલેરી ા 

૫રીક્ષ  માટે લોહીના નમનુા મેળવવામાા આવે ીે. પ્રા.આ.કેન્દ્ર ખાતે આ લોહીના નમનુા લેબોરેટરીમાા 

લેબોરેટરી ટેકની ન દ્વારા તચાસવામાા આવે ીે. જેમાાથી મળતા મેલેરી ા ચોઝીટીવ કેસોને તરુાત મેડીકલ 

સારવાર આ૫વામાા આવે ીે. વષષ ર૦૧૭ ની એકટીવ સવ,લન્દ્સની મારહતી નીય ેમિુબ ીે. 

વષા આરડીટીઅનેબ્લડસ્િીઅરદૂારા 
િપાસેલલોહીનાનમ ના 

િેલેરીયાનાકેસ પી.એફ.કેસ 

૨૦૧૭ ૨૩૧૬૮૩ ૧૪૮ ૦૧ 

        સવ, દરર્મ ાન તાવના દદી મેલેરી ા ચોઝીટીવ ન હો  અને ચાાય રદવસ કરતા વાારે સમ થી 

તાવ આવતો  હો  તથા શાકાલ૫્દ ડેન્દ્યુા/લયુુનગનુી ાના લક્ષ ો હો  તો તેમના લોહીુુા 

ડેન્દ્યુા/લયુુનગનુી ા માટે ૫રીક્ષ  કરાવવામાા આવે ીે. િો આવા દદીઓમાાથી ડેન્દ્યુા/લયુુનગનુી ા 

ચોઝીટીવ કેસ મળે તો જે તે ર્વસ્તારમાા રોગયાળા ર્વરોાી કામગીરી કરવામાા આવે ીે.  
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વષષ ર૦૧૭ દરર્મ ાન શાકાસ્ ચદ ડેન્દ્યુાના ૨૪૯ દદી ચૈકી ૫૧  કેસો રામ્  ર્વસ્તારમાાથી ડેન્દ્યુા 

ચોઝીટીવ  અહરે થ ેલ ીે. આ તમામ ર્વસ્તારોમાા ડેન્દ્યુા ર્વરોાી ઘર્નઠ કામગીરી કરાવવામાા આવલે ીે. 

 પેસીવસવવલન્સઃ- 
જિલ્લાના ુુલ ૪૪ પ્રા.આ.કેન્દ્રો,  ૧૩ સા.આ.કેન્દ્રો તેમિ ર હોસ્ ચીટલો દ્વારા ચેસીવ સવ,લન્દ્સ કામગીરી 

હઠેળ મેલેરી ા કલીનીક યલાવવામાા આવે ીે. આ કલીનીકમાા આવતા તમામ તાવના દદીઓના લોહીુુા 

મેલેરી ા માટે ૫રીક્ષ   કરવામાા આવે ીે અને ગાઈડલાઈન મિુબ િરૂપર િ ા ે ડેન્દ્યુા/લયુુનગનુી ા માટે 

સીરમ ૫  ૫રીક્ષ  કરાવવામાા આવે ીે. 

વષષ ર૦૧૭ માા જિલ્લાના ૧૦ તાકકુા હલે્ થ કયેરીના ુુલ ૪૪ પ્રા.આ .કેન્દ્રો, ૧૩ સા.આ. કેન્દ્રો તેમિ ર 

હોસ્ ચીટલો દ્વારા મેલરી ા કલીનીકમાા નીય ેમિુબ દદીઓન ેસારવાર આ૫વામાા આવેલ ીે. 

વષા િાવનાકેસ આરડીટીઅનેબ્લડસ્િીઅરદ્વારા 
િપાસેલલોહીનાનમ ના 

પોઝીટીવકેસ પી.એફ.કેસ 

૨૦૧૭ ૮૨૭૧૫ ૮૨૭૧૫ ૧૭૩ ૭ 

 િાવસારવારકેન્દ્રઃ- 
જિલ્લામાા ફીમેલ હલે્થ વકષર દ્વારા વષષ ર૦૧૭ દરર્મ ાન ુુલ ૨૯૯ તાવ સારવાર કેન્દ્રો તથા ૧૩૦૨ 

જેટલી આશા કા ષકર બહનેો  મારફત ૭૧૮ ગામોને આવરી લીાેલ ીે. વષષ ર૦૧૭ની તાવ સારવાર કેન્દ્રની 

કામગીરી નીય ેમિુબ ીે. 

વષા આરડીટીઅનેબ્લડસ્િીઅરદ્વારા 
િપાસેલલોહીનાનમ ના 

િેલેરીયાનાકેસ પી.એફ.કેસ 

૨૦૧૭ ૧૦૭૭૧૩ ૨૫ ૦૦ 

 
(ર) તિકેનીકલ કંટ્રોલ િેઝસા  - 

ર્મકેનીકલ કારોલ મેઝસષમાા ચા ીના ખાડાઓ પરુાવવા, ખાડાઓમાાથી ચા ી વહવેડાવ,ુ ગટરની સફાઈ 

બાબત, શરયાલ ના વેન્દ્ટ ચાઈ૫ને  અળીઓ લગાડવી, ચા ીના ચારોન ે ઢાાકીન ે રાખવા,  ચા ીની 

ચાઈ૫લાઈન અનેસ્ટેન્દ્ડ ચોસ્ટ લીકેિ રીચેર કરવા, લબનપ૫ ોગી વસ્તઓુ ખલુ્લામાા રાખવી નહી, ઝાડી 

ઝાાખરાનો નાશ કરવો ર્વગેરે લયુનાઓ સાબાર્દ્યત વ્ રકતને અથવા રામચાયા તને આ૫વામાા આવેલ ીે. 
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(૩) કેિીકલ કંટ્રોલ િેઝસા- 
 િચ્છરદાનીદવાય કિકરવાનોકાયાક્રિઃ- 

પ્ર અ દ્વારા વ૫રાશમાા લેવાતી મચ્ીરદાનીન ેપ્રા.આ.કે ના સ્ટાફ દ્વારા મફતમાા િ ાતનુાશક દવામાા 
બોળી મચ્ીરદાની દવાયકુ્ત કરવામાા આવેલ ીે. તેમિ વડી કયેરી, ગાાાીનગર દ્વારા ફાળવવામાા આવેલ 
ુુલ ૧૮૫૨ એલ.એલ.આઇ.એન. મચ્ીરદાની અરેના જિલ્લાના ુુલ ૮(આઠ) હાઇરીસ્ક ગામોમાા ર્વતર  
કરવામાા આવેલ ીે. 

 ફોગીંગકાયાક્રિ:- 
જિલ્લામાા જ ાા ડેન્દ્યુા, લયકનગરુ્ન ા, મેલેરી ા કે ઝેરી મેલેરી ાના કેસો નીકળે ત્ ાા પખુ્ત મચ્ીરોનો 

નાશ કરવા માટે સા ફેનોથ્રીન ૫ ટકા ડબલ્ય.ુડી.ચી. દવાથી ફોગીંગ કામગીરી કરવામાા આવે ીે. 
 િતં  નાશકદવાનાછંટકાવનોકાયાક્રિઃ- 

જિલ્લામાા તાવનો ફેલાવો અટકાવવા જિલ્લાની ીેલ્લા ર  વષષની મેલેરી ાની ૫રીસ્સ્થર્ત આાારીત 
સાયકુ્ત ર્ન ામક સા.શ્રી એન.વી.બી.ડી.સી.ચી. ગાાાીનગરની માજૂરી મિુબ વધ ુ મેલેરી ા રસ્ત ગામોમાા 
િ ાતનુાશક દવાનો ીાટકાવ કરવામાા આવેલ ીે. 
      વષષ ૨૦૧૮ દરર્મ ાન જિલ્લાના ૪ પ્રા.આ કેન્દ્રના ૮ ગામોમાા તરદાજે ૨૩૨૨૦ જેટલી વસર્તમાા આલ્ફા 
સા ચરમેથ્રીન દવાના ીાટકાવના બે રાપન્દ્ડ કરવામાા આવેલ. 
 
(૪) બાયોલોજીકલકંટ્રોલ- 
     વાહક િન્દ્  રોગના અટકા તી ૫ગલા અન્દ્વ  ે બા ોલોજીકલ કારોલ તરતગષત મચ્ીરની પત્ચર્ત 

અટકાવવા નીયે મિુબના ચગલાા લેવામાા આવેલ ીે. 

 ભરા ેલ ચા ીના ખાડાઓમાા ચોરાભક્ષક માીલીઓ (ગપ્ ચીકઅનેગામ્બરુ્શ ા )  મકુવામાા આવેલ ીે. 
 ઈન્દ્રા અને ચેરાડોમેસ્ ટીક ચોરાનાશક કામગીરી કરવામાા/કરાવવામાા આવેલ ીે.  

(૫) િીક્ષકંટ્રોલિેઝસા- 

રોગયાળાની ૫રરસ્સ્થર્તુ ુમલુ્ ાાકન કરીન ેપ૫રોકત કામગીરી િરૂપર િ ા  ેસામરૂહક કરવામાા આવલે 
ીે.  
(૬) બીહવેીયરચેન્િકમ્ય તનકેશન- 

મેલેરી ા, ડેન્દ્યુા  લયુુનગનુી ા ર્વગેરે રોગોના અટકા તી ૫ગલાઓ અન ે લોક- અગરૃ્ત માટે વષષ 

ર૦૧૮ દરર્મ ાન આરો  ૫રીકાઓુ ુ ર્વતર , ચચેટ શો, ભીંત લરૂો, ગ૫ૃમીટીંગો, શૈક્ષલ ક ર્શલબરો,  

આરો  મેળાઓ, ર્વગેરે પ્રવરૃ્તઓ કરવામાા આવલે ીે. 
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પ્રકર  – ૧૪ 

-:: ુુુુંાબકલ્  ા  શાખા ::- 

 શાખાનો૫હરચય-: 

        ભાવનગર જીલ્ લાના રાર્મ  ર્વસ્ તારમાા ુુુુંાબ કલ્  ા  કે્ષરે ુુલ ૪૪ પ્રાથર્મક આરો   કેન્દ્ રો દ્વારા 

પરુી ચાડવામાા આવે ીે. હાલમાા ૨૫૬ ફીમેલ હલે્ થ વકષર, ૪૮ ફીમેલ હલે્ થ લચુરવાઇઝર, ૬ બ્ લોક આઇ.ઇ.સી. 

ઓફીસસષ અને ૯ હોમી ોચેથી મેડીકલ ઓફીસરશ્રી દ્વારા ુુુુંાબ કલ્  ા  ર્વષ ક સેવાઓ પરુી ચાડવામાા આવ ે

ીે. 

        સને ર0૧૭-૧૮ ના વષષમાા ભાવનગર જિલ્ લાના ુુાુુંબ કલ્  ા  કા ષક્રમની સેવાઓ ૪૪ પ્રા.આ.કે. 

દ્વારા જિલ્ લાના ીેલ્ લા ગામ લાુી ચહોયાડવામાા આવેલ ીે. ુુુુંાબ કલ્  ા  કા ષક્રમના ઘર્નઠ પ્રયાર તથા 

અમલ માટે ફીમેલ હલે્ થ વકષરો, મલ્ ટીચચષઝ વકષરો (પરુૂપષ) આરો  ના સ્ રી પરુૂપષ લચુરવાઈઝરો બ્ લોક 

આઈ.ઈ.સી.ઓ. રેઈન દા  ો, આંગ વાડી કા ષકરો ર્વગેરે આ કા ષક્રમમાા કા ષરત રહ ા ીે.   

      સને ર0૧૭-૧૮ના વષષ દરમ્  ાન ભાવનગર જિલ્ લામાા કા ષરત પ્રાથર્મક આરો   કેન્દ્ ર ની ર્વગત  
 

ક્રમ તાકકુાની સાખ્  ા પ્રાથર્મક આરો  કેન્દ્ ર સાખ્  ા 

૧ ૧૦ (દસ) ૪૪ 

 
આ પચરાાત શહરેી ર્વસ્ તારમાા ર્સર્વલ હોસ્સ્ચટલ દ્વારા ચ  શહરેી ર્વસ્ તારમાા ુુુુંાબ કલ્  ા  સેવાઓ 

આચવામાા આવે ીે.   

ુુુુંાબ કલ્  ા  કા ષક્રમના લષ  ાાકો અગાપ ર્વસ્ તારના ાોર  ફાળવવામાા આવતા હતા જેમાા 

સરકારશ્રીએ લાુારો કરતાા ભારત સરકારના મીનીસ્ રી ઓફ હલે્ થ એન્દ્ ડ ફેમીલી વેલફેરના આરો   ચરરવાર 

કલ્  ા  ર્વભાગ દ્વારા નકકી કરવામાા આવેલ કોમ્ યનુીટી નીડઝૂ એસેમેન્દ્ ટ એપ્રોય (સી.એન.એ.એ.)કે જે 

અગાપ ટારગેટ ફ્રી એપ્રોય તરીકે ઓળખાતો હતો. તેના મેન્દ્ યઅુલમાા િ ાવેલ લયુના અને માગષદશષન મિુબ 

કા ષભાર નકકી કરવામાા આવે ીે. ુુુુંાબ કલ્  ા  કા ષક્રમનો કા ષભાર નીયેની િરૂપરી ાતો ધ્  ાનમાા રાખીન ે

નકકી કરવામાા આવે ીે.  

રામિનોની આવ  કતા પ્રમા ે રામ્   કક્ષાએથી તથા ચેટા કેન્દ્ ર કક્ષાએથી કા ષભાર નકકી કરવાનો 

લાભાથીલક્ષી કા ષકમ સ્ થાર્નક િરૂપરી ાતો અુસુાર સેવાનો અલભગમ ધ્  ાને રાખવામાા આવે ીે.  
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નાગરીકોની ભાગીદારી વાળો ુુુુંાબ કલ્  ા  કા ષક્રમ ીે તે ઘ્  ાને લેવામાા આવે  ીે. સ્ થાર્નક કક્ષાની 

િરૂપરી ાત મિુબ તેમિ સ્ થાર્નક ચરરર્સ્ થર્ત વ  અુસુાર વસર્ત અન ેદાચર્તઓની િરૂપરી ાત ઘ્  ાને રાખી 

કા ષભાર નકકી થા  ીે.  

આમ ુુુુંાબ કલ્  ા  કા ષક્રમ એ પ્રિનન અને બાળ સ્ વાસ્ થ્   કા ષક્રમના ુતુન અલભગમમાા સમાવેશ 

થા  ીે. નવચરલ ત મરહલા સગભાષ થા  ીે. તનેી  અ  થા  ત્  ારથી એટલે કે સગભાષ અવસ્ થાની સાભાળ 

અને સારવાર પચર ધ્  ાન આચવામાા આવે ીે. આમ સલામત માતતૃ્ વ બાળ લરુક્ષા, ુુુુંાબ કલ્  ા  તથા 

પ્રિનન ર્શક્ષ  અને સેવાઓ અને  અતી  સાબાા દ્વારા ફેલાતા રોગો અને પ્રિનન માગષની તકલીફો, વ્  ાાત્ વ 

ર્નવાર , પ્રલરુ્ત ર્નવાર  ર્વગેરે બાબતો આવરી લે ીે અને રામ્   કક્ષાએ િન સમદુા ને આરો  ના 

કમષયારીઓ દ્વારા વાકેફ કરવામાા આવે ીે. સને ર0૧૭-૧૮ના વષષ માટે ભાવનગર જિલ્ લાના નસબાાીનો 

૧૩૪૧૦ કેસોનો લષ  ાાક નકકી થ ેલ જેની સામે જિલ્ લા સહી ારા પ્ર ત્નોથી ૧૦૯૯૭ કેસો કરી ૮૨% 

ર્સઘ્ ાી હાાસલ કરેલ.   

ક્રમ સેવાુુા નામ વાર્ષિક લષ  ાાક વાર્ષિક ર્સધધ્ા ટકા 
૧ ઓચરેશન ૧૩૪૧૦ ૧૦૯૯૭ ૮૨% 

૨ આંકડી ૧૮૦૦૦ ૧૭૬૦૩ ૯૮% 

૩ ર્નરોા (યઝુસષ) ૧૪૫૬૫ ૧૨૧૪૯ ૮૩% 

૪ ઓરલ ચીલ્ સ(યઝુસષ) ૫૪૪૦ ૫૨૦૧ ૯૬% 

 

 નસબાાી કે્ષરે લષ  ાાક પરુો કરવા માનની  જિલ્ લા ર્વકાસ અર્ાકારીશ્રી અને માન. કલેકટરશ્રીએ ચ  

ર્વર્વા તબકકે સતત માગષદશષન આચેલ હતા. તેમિ સવષના સરહ ારા પરુૂપષાથષથી કામગીરી થ ેલ ીે. 
 કોપરટી-:  
કોચર-ટી બહનેો માટે પચ ોગમાા લેવાની વન ટાઈમ ચઘ્ ાર્ત ીે.  તેના દ્વારા બાળકોના િન્દ્ મનો 

ગાળો  અળવી શકા  ીે. કોચરટી ની સેવાઓ પ્રા.આ.કે. અને સબ સેન્દ્ ટરનો અુભુવી તાલીમ ચામેલ 

એય.વી./ ફીમેલ હલે્ થ લચુરવાઈઝર, રફમેલ હલે્ થ વકષર તથા એ.એન.એમ. દ્વારા મકુવામાા આવે ીે. એક 

વખત માફક આવી ગ ા ચીી ર  કે તેથી વધ ુવષષ માટે ગભાષશ માા રાખી ગભષાાન મકુાવી શકા  ીે.  
 તનરોધ :-  
ર્નરોાએ ગભષાાન અટકાવવા માટે વચરાત ુા પરુૂપષો માટેુુા પ્રયલલત સાાન ીે. જેનો બહોળો પ્રયાર 

કરવામાા આવે ીે. પરુૂપષો સરળતાથી વાચરી શકે ીે. જિલ્ લામાા આવેલા પ્રા.આ.કે. મલ્ ટી ચચષઝ વકષરો, ડચેો 
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હોલ્ ડરો ર્વગેરે મારફત મફત ર્નરોા વહેંયવામાા આવે ીે. હાલમાા ઉંયી ગ ુવતાવાળા કુ્ ીકેટેડ ર્નરોા 

ચ  પચલબ્ ા થ ેલ ીે. ર્નરોા એઈડસ અને  અર્ત  રોગો અટકાવે ીે.  
 ઓરલપીલ્સ-: 
 બહનેો માટે ગભષાાન અટકાવવા માટે મોઢેથી ગળવાની ગોળીની ચઘ્ ાર્ત ીે. આ સેવાઓ 

એ.એન.એમ. રફમેલ હલે્ થ વકષર, મ.ચ.વ. એય.વી. દ્વારા રામ્   કક્ષાની બહનેો લાુી ચહોંયાડવામાા આવે ીે. 
ર્ન ર્મત સેવન કરવાથી ગભષાાન અટકાવી શકા  ીે. આ સેવાઓ મફત પરુી ચાડવામાા આવે ીે.  

 એિ.ટી.પી. 
 એમ.ટી.ચી. એકટ મેડીકલ ટમીશન ઓફ પ્રેગનેન્દ્ સી તેને કા દા અન્દ્ વ ે રક્ષ  આચવામાા આવે ીે. 

માતાની તાદુરસ્ તી  અળવવા અથ, પચરા પચરી લવુાવડ દ્વારા બગડતી તબી ત લાુારી શકા  ીે. જે કોઈ 

બહનેની ગભષચાત કરાવવાની ઈચ્ ીા હો  તેમની મારહતી કા દા દ્વારા ખાનગી રાખવામાા આવે ીે. આ સેવા 

જિલ્ લાના માન્દ્  તા પ્રાપ્ ત પ્રા.આ.કે. સામરુહક આરો   કેન્દ્ ર, હોસ્સ્ચટલમાા મફત મળે ીે. કા દેસર ગભષચાત 

એ સ્ રીઓનો અર્ાકાર ીે. જે સલામત ીે. ખાનગી અને મફત ીે. 

 િાસિીડીયાકાયાક્રિઃ- 
જિલ્ લામાા ુુુુંાબ કલ્  ા  કા ષક્રમના પ્રયાર,ર્શક્ષ  તરગે વકષશોચ તેમિ ર્શલબરો દ્વારા આ ોિન કરી 

રામ્  િન તેમની આવ  કતા પ્રમા ે આરો   સરહત ુુુુંાબ કલ્  ા  સેવાઓ તરગે િરૂપરી આરો   ર્વષ ક 

ર્શક્ષ  અને સમિ મળી તે પ્રમા ે આ ોિન કરવામાા આવેલ. જિલ્ લા કક્ષાએ જિલ્ લા આઈ.ઈ.સી.અર્ાકારી 

આ કામગીરીુુા સ ાકલન આ ોિન ીે.  

 શૈક્ષબણકઃ- 
ુુુુંાબ કલ્  ા  કા ષક્રમના અમલ અથ, લોકોને કા ષક્રમ પ્રત્  ે આકષષવા અને તેમના સહકાર અન ે

બહોળા પ્રયાર દરેક ગામોએ રફલ્ મશો, પ્રદશનો,  અહરેસભા, રેડી ો, વાતાષલ , લોકગીત, ચચેટ શો, 

ભવાઈ, નાટકો અને ર્શલબર આ ોિન કરવામાા આવે ીે અને તે પ્રમા ે કા ષક્રમો ગોઠવવામાા આવે ીે. 

 

 હફલ્િશોઃ- 
જિલ્ લા કક્ષાએ પ્રા.આ.કે.ના કા ષ ર્વસ્ તારમાા રફલ્ મ શો પ્રદર્શિત કરવાુુા આ ોિન કરવામાા આવે ીે. 

જિલ્ લા રફલ્ મ યનુીટ આ કા ષક્રમો રજુ કરે ીે. ુુુુંાબ કલ્  ા  કા ષક્રમને અુરુૂપચ ડોકયમેુન્દ્ ટરી રફલ્ મો મખુ્  ત્ વ ે

બતાવવામાા આવે ીે.  
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 પ્રતશક્ષણતશબબરઃ- 
પ્રાથર્મક આરો   કેન્દ્ ર તરફથી ર્ન ર્મત રીતે દરેક માસમાા ર્શલબરોુુા આ ોિન કરવામાા આવે ીે. 

જેના પ્રત્  ે અલભગમ કેળવવા લોક મારહતી માટે યયાષ ર્વયાર ા કરવામાા આવે ીે. રામ્   કક્ષાના લોકોને 
આવી ર્શલબરો દ્વારા ુુુુંાબુુા કલ્  ા  કા ષક્રમો તરગે અદ્યતન સાપ ુષ મારહતી પરુી ચાડવા પ્રદશષનો ગોઠવવામાા 
આવે ીે. જેથી કા ષક્રમ માટે ર્વશેષ  અ કારી આચી શકા .  

 પોસ્ટરવહચચણીઃ- 
કર્મશ્નરશ્રી, આરો   અને તબીબી ર્વભાગ દ્વારા ુુુુંાબ કલ્  ા  કા ષક્રમની જુદીજુદી ચધ્ ાર્તને અુરુૂપચ 

ચોસ્ ટરો, ચેમ્ ચલેટસ, જિલ્ લા કક્ષાને પરુા ચાડવામાા આવે ીે. અને જિલ્ લાકક્ષાએથી આવા ચોસ્ ટરો, ચેમ્ ચલેટસ 
પ્રાથર્મક આરો   કેન્દ્ રને લયુના સરહત ચહોંયતા કરવામાા આવે ીે. આરો   અને ુુુુંાબ કલ્  ા ના ર્વર્વા 
કા ષક્રમો જેવા ુુુુંાબ કલ્  ા ની ર્વગેરે ચધ્ ાર્તઓ કે એઈડઝ વાળા, મેલેરી ા નાબદુી ર્વગેરે તમામ પ્રોરામ 
તરગેના આરો   ર્શક્ષ ને લગત ુસારહત્   તતુષિ પ્રાથર્મક આરો   કેન્દ્ રને ચહોંયત ુકરવામાા આવે ીે. જેથી 
સમ સર તેનો પચ ોગ થઈ શકે.  

 જ થચચાાઃ- 
રામ્   તાકકુા અને જિલ્ લા કક્ષાએ નાની મોટી ર્શલબરોુુા આ ોિન કરી જુથયયાષ દ્વારા ગામડાના 

તાકકુા  અગતૃ નાગરરકોને આમાર  આચી અુભુવી અર્ાકારીઓ દ્વારા માગષદશષન પરુૂપ ચાડવામાા આવે ીે. 
ખાસ મરહલા ર્શલબરો દરેક પ્રાથર્મક આરો   કેન્દ્ રમાા વષષમાા એક વખત ગોઠવવામાા આવે ીે. િ ા 
મરહલાઓના શારરરીક માનર્સક રીતે સમજી આરો   ર્શક્ષ  સારવાર આચી શકા .  

 સાસં્કતૃિકકાયાક્રિઃ- 
ભારત ગામડાઓનો દેશ ીે. દરેક પ્રાાત અને રાિ ની ર્વર્શ ટતા હો  ીે. ભાષાઓ જુદી જુદી હો  

ીે. રીતરરવાિ માન્દ્  તા અલગ અલગ હો  ીે. આ બાા ચરરબળોનો સામનો કરી આરો   અને ુુુુંાબ 

કલ્  ા  કા ષક્રમ પ્રત્  ે લોકમાનસમાા ફેરફાર કરી શકા  તો સારા ચરર ામ મળી રહ ેતેવા આશ થી રામ્   

સમદુા ને અુરુૂપચ ભવાઈ, લોકગીતો, શેરી નાટકોને કા ષક્રમ કરવામાા આવ ેીે.  

 તસનેિાસ્લાઈડઃ- 
ખાસ પ્રકારના લોકોને ર્સનેમા જેવા માધ્  મ દ્વારા કા ષક્રમ પ્રત્   ે રસ ચેદા કરવા તથા અદ્યતન 

મારહતી આચવા ર્સનેમા ર્થ ેટરોમાા સ્ લાઈડસ પ્રદર્શિત કરવામાા આવે ીે. જિલ્ લાના તમામ તાકકુામાા આવી 

સ્ લાઈડસ બતાવ  ીે. તેમિ ુુુુંાબ કલ્  ા  કા ષક્રમના અગત્  ના સમાયારોની પ્રર્સધધ્ા વગેરે અવાર-નવાર 

રેડી ો સમાયાર મારફત તથા જિલ્ લાના માન્દ્   અખબારોમાા પ્રેસનોટ મા આચવામાા આવે ીે. 
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 શાખાન ંિહકેિ– 
જિલ્લા ચાયા ત ભાવનગરની ુુુુંાબકલ્ ા  શાખાની તથા ર્ન ાર  હઠેળના સાવગો ની માજુર, ભરેલી 

અને ખાલી િ ાની મારહતી દશાષવત ુા ચરક માહ-ેસપ્ટેમ્બર – ૨૦૧૮ તરર્તત 

ક્રિ સવંગાન નંાિ વગા 
િજં ર 
િગ્યા 

ખાલી 
િગ્યા 

ભરેલી 
િગ્યા 

૧ અર્ાક જિલ્લા આરો  અર્ાકારી ૧ ૧ ૦ ૧ 

૨ વરહવટી અર્ાકારી ૨ ૧ ૦ ૧ 

૩ ઓચરેશન મેનેિર (વરહવટી/ના ાા/રહસાબ/ઓરડટ) ૨ ૧ ૦ ૧ 

૪ જિલ્લાચબ્લીક હલે્થ નસીંગ ઓરફસર ૨ ૧ ૧ ૦ 

૫ જિલ્લામારહતી ર્શક્ષ  અને પ્રસાર  ઓરફસર ૨ ૧ ૧ ૦ 

૬ ના બ જિલ્લા મારહતી ર્શક્ષ  અને પ્રસાર  અર્ાકારી ૩ ૧ ૧ ૦ 

૭ આટીસ્ટ કમ ફોટોરાફર ૩ ૧ ૦ ૧ 

૮ પ્રોજેક્ટર્નસ્ટ ૩ ૧ ૦ ૧ 

૯ આંકડા મદદનીશ ૩ ૧ ૧ ૦ 

૧૦ ક્ષેરકા ષકર (ુુ.ક) રફ.હ.ેવ (FHW) ૩ ૧ ૧ ૦ 

૧૧ ર્સની ર ક્લાકષ વરહવટી ૩ ૧ ૦ ૧ 

૧૨ ર્સની ર એકા.ક્લાકષ  ૩ ૧ ૧ ૦ 

૧૩ જુની ર ક્લાકષ  ૩ ૧ ૦ ૧ 

૧૪ સ્ટેનો ટાઇચીસ્ટ ૩ ૧ ૧ ૦ 

૧૫ ડ્રાઇવર ૩ ૨ ૨ ૦ 

૧૬ ચટ્ટાવાળા ૪ ૨ ૨ ૦ 

૧૭ બી.આઇ.ઇ.સી.ઓ ૩ ૫ ૦ ૫ 

૧૮ રફમેલ હલે્થ વકષર ૩ ૩૪૬ ૭૧ ૨૭૫ 

૧૯ રફમેલ હલે્થ લચુરવાઇઝર ૩ ૫૨ ૧૧ ૪૧ 

 
ુુલ  

 
૪૨૧ ૯૩ ૩૨૮ 

 

 કાિગીરીનો અહવેાલ -  

જિલ્લામાા આરો ના જુદા જુદા કા ષક્રમની કામગીરીને પ્રયાર પ્રસાર કરીને વેગ આચવા માટેની 
કામગીરી કરવામાા આવે ીે. 
વષષ- ૨૦૧૭-૧૮ની કામગીરી  

(૧) પ્રદશષન – ૧૯૨૫ 

(૨) ભીતલરુો લખા  – ૭૮૭૯ 



 

- 48 - 
 

(૩) રેલી – ૨૪૮ 

(૪) પ્રેસનોટ – ૧૨૫ 

(૫) આરો  હરીફાઇ – ૧૨૮ 

(૬) ચર્રકા વહયે ી – ૧૨૦૦૦૦૦ 

(૭) ચોસ્ટર – બકુલેટ વહયે ી – ૨૫૦૦૦ 

(૮) સેમીનાર/વકષશોચ – ૬૫ 

(૯) ગરુૂપ ર્સલબર – ૨૯૬ 

(૧૦) લઘ ુર્સલબર – ૫૬૫ 

(૧૧) આરો  રદવસની પિવ ી – ૧૫ 

(૧૨) બેનર કામગીરી – ૩૦૦ 

(૧૩) ચોલલ ો પ્રયાર દ્વારા ચોલલ ો નાબદુ કરવામાા આવેલ 

(૧૪) મેલેરર ા નાબદુી માટે પ્રયાર પ્રસાર કરવામાા આવે ીે 

(૧૫) ટી.બી.રોગ અને લેપ્રસી રોગ નાબદુી માટે પ્રયાર કરવામાા આવે ીે  

(૧૬) સ્વાઇન ફ્ક ુજેવા રોગની અટકા તી માટે પ્રયાર પ્રસાર કરવામાા આવે ીે 

(૧૭) બાળકોને થતા ી પ્રા ઘાતક રોગોથી બયવા માટે રસીકર ની  અ કારી માટે પ્રયાર પ્રસાર કરવામાા 
આવે ીે 
(૧૮) જિલ્લામાા  ો અતા મેળામાા આરો નો પ્રયાર કરવામાા આવે ીે  

(૧૯) શાળા આરો  દરર્મ ાન શાળામાા ભ તા બાળકોની આરો  તચાસ કરવામાા આવે ીે 

(૨૦) ઇંટર ચસષનલ કોમ્યરુ્નકેશન દ્વારા લોકોને આરો  ર્શક્ષ  આચવામાા આવે ીે 

મહકેમની મારહતી –  

(૧) જિલ્લા આઇ.ઇ.સી.ઓફીસર – િ ા ખાલી ીે. (યા્માા) 
                                        શાખાનીસપંકા િાહહિી 

શાખા :- ુુુુંાબ કલ્ ા  શાખા, જિ. ચા. કયેરી, ભાવનગર. 
શાખાનાવડા :- અર્ાક જીલ્લા આરો  અર્ાકારી 
સરનામ  :- જિલ્ લા ચાયા ત કયેરી મોતીબાગ ચાસે  ભાવનગર. 
ટેલીફોનનબંર  :- કયેરી) – (૦૨૭૮) ૨૪૩૯૯૫૧-૫૫ (ext.no.110) 

ફેકસ - (૦૨૭૮) ૨૪૩૦૨૯૫   
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પ્રકરણ–૧૫ 

આય વવદશાખા,જિલ્લાપચંાયિકચેરી,ભાવનગર 

 શાખાનો પહરચય-: 

પ્રાયીન સમ માા ગાામડાઓના પ્રશ્નો ના પકેલ માટે ગામના આગેવાનો ચાયો મારફતે પકેલ થતો 
હતો હવે ચાયા તી રાિ ૧૯૬૩ થી અમલમાા આવતાા રામ / તાકકુા / જિલ્લા એમ ર  સ્તરની ચાયા તી 
રાિ વ્ વસ્થા અમલમાા મકેૂલ ીે. જિલ્લા કક્ષાએ પ્ર અના ચટુા ેલા પ્રર્તર્નાીઓ દ્વારા લોકોના કા ો કરવા 
માટે આ સાસ્થા કા ષરત ીે. આયવુ,દ શાખા એ તેનો એક ભાગ ીે. 

જિલ્લાના આંતરી ાળ રામ્  અને અાષ શહરેી ર્વસ્તારમાા લોકોની લખુામ ી અને આરો  ની 
 અળવ ી તરગે આયવુ,દ ચઘ્ાર્ત દ્વારા સારવાર કરી પ્ર અમાા રોગયાળો ઘટે અને આરો  લખુાકારી વાે તે 
હતેસુર આયવુ,દીક અને હોમી ોચેર્થક ડોકટરો દ્વારા સાયાલીત દવાખાના યલાવવામાા આવે ીે અને મફત 
સારવાર પરુી ચાડવામાા આવે ીે. આ તરગેની તમામ વહીવટી કામગીરી અને ના ાાકી  કામગીરી આયવુ,દ 
શાખા દ્વારા કરવામાા આવે ીે. લોકોુુા આરો  િળવાઈ રહ ેઅને વધ ુ ને વધ ુઆયવુ,દીક ચઘ્ાર્ત દ્વારા 
સારવાર કરાવે તે મિુબનો પદે  કરેલો ીે. 

જિલ્લા ચાયા ત ભાવનગર હઠેળ જિલ્લા આયવુ,દ અર્ાકારીશ્રીના તાબા હઠેળ ચાયા ત હસ્તકના 

વગષ-ર ના ૭ દવાખાના તેમિ રાિ  સરકાર હસ્તકના ૧૬ દવાખાના અને ૫ સરકારી હોમી ોચેર્થક યરુ્નટ 

કરવામાા આવેલ ીે. જેના મારફત િરૂપરી ાતમાદ દદીઓને આયવુ,દીક / હોમી ોચેર્થક સારવાર કોઈચ  

 અતની ફી લીાા વગર દવા સરહત પરુી ચાડવામાા આવે ીે. 

 શાખાને લગિ કાિબગરીનો અહવેાલ-: 

 ભાવનગર જીલ્લામાા હાલમાા રાિ  સરકાર સાયાલલત ૧૬ આયવુ,રદક દવાખાના, જિલ્લા ચાયા ત 
સાયાલલત ૦૭ આયવુ,રદક દવાખાના, ૦૫ હોમી ોચેથી યરુ્નટ દવાખાના એમ મળી ુુલ ૨૮ 
દવાખાનાનો વહીવટ જીલ્લા આયવુ,દ અર્ાકારીની કયેરીના ર્ન ાર  હઠેળ યાલે ીે. 

 આયવુ,દ અને હોમી ોચેથી દવાખાનાઓમાા રામ્   ર્વસ્ તારમાા લોકોને આયવુ,દ અને હોમી ોચેથી 
ચધ્ ાર્તથી સારવાર આચવામાા આવે ીે.  

 આયવુ,દ અને હોમી ોચેથી મેડીકલ ઓફીસરો દ્વારા સારવાર પચરાાત સ્ વાસ્ થ્   રક્ષા માટે માગષદશષન 
આચવામાા આવે ીે. 

 તરતરી ાળ ગામોમાા િ ાા આરો ની લરુ્વાાઓ નથી ત્ ાા આયવુ,દ સારવાર ચદ્ધર્તના પ્રયાર પ્રસાર 
અથ, ર્નઃપલુ્ક આયવુ,દ ર્નદાન-સારવાર કેમ્ચોુુા આ ોિન કરવામાા આવે ીે. 
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 રામ્  ર્વસ્તારના લોકોને ઔષર્ા  વનસ્ચર્તુુા પ્રદશષન  ોજી તેની ખેતી તરગ ેપ્રોત્સાહન અને સમિ 
આચવામાા આવે ીે. 

 

 િરા લયરકત્સા તરતગષત આયવુ,દ અને હોમી ોચેથી દવાખાનાઓમાા ૬૦ વષષ થી પચર ના ર્સર્ન ર 
ર્સટીિનોને સપ્તાહ માા કોઇ એક યોકસ રદવસે તેમને સારવાર તથા આરો લક્ષી માગષદશષન 
આચવામાા આવે ીે.  

 આયવુ,દ દવાખાનાઓ અને  અહરે સ્થળોએ સ્વસ્થવ્રતુ ચે (પકાળા) ુ ુર્વતર  કરવામાા આવે ીે. 

 પ્રાથર્મક શાળાના બાળકોની આરો   તચાસ ી કરી િરૂપરી સારવાર અને સલાહ લયુનો આચવામાા 
આવે ીે. 

 બાળકોની રોગ પ્રર્તકારક શરકત વાે અને બાળકો મેઘાવી બને તેવા અલભગમ સાથે બાળકોને પુ   
નક્ષરમાા લવુ ષપ્રાસન કરાવવામાા આવે ીે 

 ભાવનગર જિલ્લાના આયવુ,દ અને હોમી ોચેથીક દવાખાનાઓમાા રામ્  ર્વસ્તારના લોકોને 
સ્વાસ્થ ના રક્ષ  માટે સ્વસ્થવિૃના ર્ન મોની  અ કારી આચવામાા આવે ીે અને રોગીના રોગોુુા 
ર્નદાન કરી ર્વનામલુ્  ે આયવુ,દ દવાખાનામાા આયવુ,દ ચદ્ધર્તથી સારવાર અને હોમી ોચેથીક 
દવાખાનામાા હોમી ોચેથીક સારવાર આચવામાા આવે ીે .અને રાટી  આરો  કા ષક્રમોની  અ કારી 
આચવામાા આવે ીે. 

 સને – ૨૦૧૭-૧૮ ના વષાની આરોગ્ય લક્ષી કાિગીરી   
 

ક્રમ કામગીરી સીધ્ાી 
૧ ર્નદાન કેમ્ચ  ૧૭૪ વાર્ષિક કેમ્ચ 

૨ વનસ્ચતી પ્રદશષન ૭૦૦ વાર્ષિક કેમ્ચ 

૩ પકાળા ર્વતર  કેમ્ચ ૧૦૫૦ કેમ્ચ 

૪ સ્વસ્થવિૃ ર્શબીર ૧૨૩૦ કેમ્ચ 

૫ જેરી ારીક કેમ્ચ ૪૨૫ કેમ્ચ 

૬ નવા દવાખાના ુુા બાાાકામ/લોકાચષણ ્ ર  નવા મકાન ુુા બાાાકામ યાક ુ

૭ ફરત ુઆયવુ,દ દવાખાુુા  ૧૪૮૫૦ લભાથી  
 

 નવા3:આય વવદદવાખાનાનાિકાનનીિજં રી- 
            માન.શ્રી જિલ્લા ર્વકાસ અર્ાકારી સાહબે ના પ્રોત્સાહન અને સહ ોગ થી અરેના કયેરી હસ્તક ના 
ર  સરકારી આયવુ,દ દવાખાના સનેશ, હડિિીયા, ઉંચાકોટડા જિલ્લા કક્ષા ની આ ોિન  વષષ ૨૦૧૭-૧૮ 

ની રાન્દ્ટ માાથી માજુર કરાવેલ ીે. 
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 રાષ્ટ્ટ્રીયયોગહદવસનીઉિવણી (વષા૨૦૧૭-૧૮):- 
            ૨૧ જુન ૨૦૧૮ ના રોિ રારી   ોગ રદવસ ર્નર્મતે જિલ્લા કક્ષા ની પિવ ી માા યનુીવર્સિટી 

રાપન્દ્ડ ખાતે માન.શ્રી જિલ્લા ર્વકાસ અર્ાકારી સાહબે ના પ્રોત્સાહન અને સહ ોગ થી અરેના કયેરી હસ્તક 

ના સરકારી આયવુ,દ દવાખાનાઓ દ્વારા પકાળા ર્વતર  ના સ્ટોલ રાખવામાા આવેલ જેમાા તરદાજે ૫૦૦૦ 

લોકોએ પકાળા નો લાભ લીાેલ. 

 તનદાનકેમ્પ-: 
આ કા ષક્રમ તરતગષત લોકો ુુા સ્વાસ્થ્  લાુરે તે માટે લોકો ને અુુુ ુળ હો  તેવી િ ાએ િઈને તેમને 
ર્વનામલુ્ ે સારવાર આચવામાા આવે ીે દરેક લાભાથી ને સવષ રોગોુુા ર્નદાન તથા ર્વનામલુ્ ે દવા 
આચવામાા આવે ીે. 

 સ્વસ્થવિૃતશબીર 
          આ કા ષક્રમ તરતગષત દરેક આયવુ,દ દવાખાનાઓમાા તથા આસચાસનાા ગામોમાા લોકોુુા સ્વાસ્થ્  
િળવા  રહ ે તે માટે સ્વસ્થ્ વતૃ ર્શલબરુુા આ ોિન કરવામાા આવે ીે આ સ્વસ્થ્ વતૃ ર્શલબર તરતગષત 
લોકોને આહાર, ર્વહાર, ઋતયુ ાષ વગેરે આયવુ,દમાા બતાવેલ રોગપ્રર્તકારક પચા ોુુા ર્વશેષ જ્ઞાન આચવામાા 
આવે ીે. 

 વનસ્પતિપ્રદશાન-: 
આયવુ,દ શાખા, જિલ્લા ચાયા ત ભાવનગર દ્વારા પચ ોગી વનસ્ચર્તના ૧૦૦ નમનુા તૈ ાર કરવામાા 
આવેલ ીે. જેુુા પ્રદશષન દવાખાનાઓમાા,  અહરે સ્થળો તથા ર્નદાન કેમ્ચમાા કરવામાા આવે ીે. આ કા ષક્રમ 
તરતગષત લોકો ચોતાની આસચાસ ની વનસ્ચર્ત ર્વશે મારહતી મેળવે ીે. 

 ઉકાળાતવિરણ-: 
            આ કા ષક્રમ તરતગષત દરેક આયવુ,દ દવાખાનાઓમાા તથા લોકોને અુુુ ુળ હો  તેવી િ ાએ 

ર્વનામલુ્ ે સ્વાસ્થ્ વાષક વાષક પકાળાુુા ર્વતર  કરવામાા આવે ીે. પકાળાથી રોગપ્રર્તકારક શસ્ક્તમાા 

વાારો થા  ીે. 
 

                                        શાખાનીસપંકા િાહહિી 

શાખા :- સમાિ કલ્ ા  શાખા, જિ. ચા. કયેરી, ભાવનગર. 
શાખાનાવડા :- જીલ્લા સમાિ કલ્ ા  અર્ાકારી 
સરનામ  :- જિલ્ લા ચાયા ત કયેરી મોતીબાગ ચાસે  ભાવનગર. 
ટેલીફોનનબંર  :- કયેરી) – (૦૨૭૮) ૨૪૩૯૯૫૧-૫૫ (ext.no.110) 

ફેકસ - (૦૨૭૮) ૨૪૩૦૨૯૫   
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શાખાદ્વારાવષાદરતિયાનથયેલનવીનતસધ્ધધનાફોટોગ્ાફ:- 

િોબાઇલ-વાન 
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પ્રકર  -૧૬ 

-:: ખેતીવાડી શાખા ::- 

રામ સેવકો

ર્વસ્તર  અર્ાકારી (ખેતી)

મદદનીશ ખેતી ર્ન ામકશ્રી (ર્વ)

મદદનીશ ખેતી ર્ન ામકશ્રી ચે.ર્વ. તળા અ અને ભાવનગર 

(તા.મ.ુ) 

ર્વસ્તર  અર્ાકારી (ખેતી) - ૨

ખેતી અર્ાકારી વગષ -૨ - ૧ 

મદદનીશ ખેતી ર્ન ામકશ્રી વો. ય.ુ - ૧

જિલ્લા ખેતીવાડી અર્ાકારીશ્રી જિલ્લા ચાયા ત - ભાવનગર

વ્ વસ્થા તારુુા માળખુા જિલ્લા ર્વકાસ અર્ાકારીશ્રી
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5[8F lJEFU S1FFV[ 

S|D HuIFG]\ GFD D\H}Z DC[SD  EZFI[, DC[SD BF,L HuIF 

! Z # $ 5 

! DNNlGX B[TL lGIFDS JU"vZ 5 Z # 

Z ;LlGIZ S,FS" JU"v# Z _ Z 

# HlGIZ S,FS" JU"v# $ _ $ 

$ 0=F.JZ JU"v# Z _ Z 

5 58'FJF/F JU"v$ Z _ Z 
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જિલ્લાિાંખહરફઋત િાંપાકવારથયેલવાવેિરનીતવગિો:- 

ઋત ુ ચાકુુા નામ  
 મગફળી કચાસ બાિરી તલ રદવેલ મગ અડદ તવેુર મઠ શાકભાજી ઘાસયારો ગવુાર શેરડી ફળચાકો ુુલ 
વાવતેર 
ર્વસ્તાર 

(હકેટરમાા) 
૯૨૮૫૭ ૨૧૬૦૯૪ ૩૨૬૯૨ ૯૧૭૮ ૧૧૯ ૪૧૨૪ ૨૫૭૨ ૧૩૨૨ ૧૦૮૫ ૫૬૧૦ ૬૫૬૨૦ ૭૦ ૨૨૨૮ ૧૧૧૩૧ 

૪૪૪૭૬૮ 

 

 

જિલ્લાિાંરતવઋત િાંપાકવારથયેલવાવેિરનીતવગિો:- 

ઋત ુ ચાકુુા નામ 
 ઘપ ય ા જીરૂપ અિમા રા  ડુાગળી લસ  કચાસ રર્વ બાિરી શાકભાજી ઘાસયારો શેરડી ુુલ 

વાવેતર ર્વસ્તાર 
(હકેટરમાા) ૧૪૩૮૯ ૩૨૯૨ ૧૩૬ ૫૫૧ ૧૪ ૨૩૮૨૦ ૩૮૬ ૦ ૦ ૧૯૯૭ ૧૬૮૩૨ ૨ ૬૧૪૧૯ 

 

જિલ્લાિાંઉનાળુઋત િાંપાકવારથયેલવાવેિરનીતવગિો:- 

ઋત ુ ચાકુુા નામ 
રર્વ મગફળી બાિરી મગ તલ ડુાગળી શાકભાજી ઘાસયારો ુુલ 

વાવેતર ર્વસ્તાર 
(હકેટરમાા) ૧૮૩૩ ૧૫૧૧ ૭૪૫ ૮૭૨ ૨૫૫૭ ૧૨૧૨ ૯૦૯૭ ૧૭૮૨૭ 
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ક્રુતષતવષયકકાિગીરીઅનેતસધ્ધધ 

            યાક ુ વષષ-૨૦૧૭-૧૮ માા ભાવનગર જિલ્લામાા સારા વરસાદની શરૂપવાત થ ેલ. ગત ર  

વષષના સારા વરસાદને કાર ે થ ેલ િળસાય  અને ચા ીના તળમાા થ ેલ લાુારનાા ચરર ામે યાક ુવષ, 

ભાવનગર જિલ્લામાા સારા પ્રમા માા વરસાદ ચડતા કચાસ, મગફળી ચાકુુા આગોતરૂપ વાવેતર થ ેલ. 

તેમિ સમ સર વાવ ી લા ક વરસાદ થતા જિલ્લામાા ુુલ- ૪૪૮૦૯૩ હકેટરમાા વાવેતર થ ેલ ીે. 

વાવ ી બાદ વરસાદ સમ સર થવાથી ચાક ચરરસ્સ્થતી ખબુિ સારી રહલે અને પત્ચાદન ખબુિ સારૂપ 

થ ેલ ીે. 

જિલ્લાિાંઋત  વારપાકિાંથયેલવાવેિરનીતવગિો-: 
 ુૃર્ષ પત્ચાદનમાા પ્રમાલ ત બીિ અગત્ નો ભાગ ભિવે ીે.સારા બીિથી િ સારુ પત્ચાદન લઇ શકા  ીે. જે 
બાબતે ધ્ ાને લઇ સહાર્ ક ાોર ે મગફળી, ઘપ, ય ા, મગ, અડદ જેવા ચાકોુુા ૩૩૦.૬ સ્ક્વિંટલ પ્રમાલ ત 
બી ાર  ર્વતર  કરેલ અને રૂપ.૧૦.૫ લાખ સહા  ચકુવવામાા આવેલ. 

 િમીન સ્વાસ્થ્ ની  અળવ ી હતે ુ જિલ્લાના ખેડુતોને ર્વર્વા  ોિના હઠેળ ખેડુતોને રૂપ.૧૦૮.૪૭ લાખના 
જિપ્સમુુા સહા ીત દરે ર્વતર  કરવામાા આવેલ ીે. 

  ખેતી કામો સરળતાથી અને ઝડચથી થા  તે હતેથુી ખાતાની ર્વર્વા કલ્ ા કારી  ોિના હઠેળ નીયે 
મિુબના ખેત સાાનો સહા ીત દરે ર્વતર  કરેલ ીે. 

ક્રમ ચાવર સાયાલીત સાાનો સાખ્ ા સહા ની રકમ (લાખમાા) 

૧ ચાચસેટ ૧૨૫ ૧૭.૦૨ 

૨ લાુારેલ રેકટર સાયાલલત 
 ખેત ઓ અર  

૬૩૧ ૧૬૪.૦૫ 

૩ રેકટર  ૧૨૭૧ ૬૦૮.૭ 

૪ સીડ કમ ફટી ડ્રીલ  ૨૫૭ ૩૭.૭૧ 

૫ રોટાવેટર  ૩૫૦ ૧૧૦.૮૪ 

 ુુલ સહા ની રકમ  ૨૬૩૪ ૯૩૮.૩૨ 
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 ખેડુતોને ચાકમાા લાગતા રોગ અને જીવાતના ર્ન ાર  માટે રૂપ .૨.૨૪ લાખ ની સહા થી િ ાતનુાશક 
દવાુુા ર્વતર  કરાવેલ ીે. 

  ખેડુતોને સતત ુૃર્ષ ર્વષ ક માગષદશષન મળે અને આધરુ્નક ખેતી ચધ્ાતી અચનાવે તે હતે ુઅને 
ર્વર્વા ર્વસ્તર  પ્રવરુ્ત હાથ ારવામાા આવેલ ીે. 

 ર્સિંયાઇ ખેતી માટે ખબુ અગત્ ુુા ચરરબળ ીે. ર્સમાાત ખેડુતો, અુલુલુયત િન  અતી અને અુલુલુયત 
 અતીના ખેડુતોને સહા ીત દરે ુુલ ૧૨૫ ઓઇલ એંજીન સબમસીબલ/ઇલેક્રીક મોટર/ચાચ સેટુુા 
ર્વતર  કરી રૂપ.૧૭.૦૨ લાખ સહા  ચેટે ચકુવેલ ીે. 

 અુલુલુયત  અતીના ખેડુતોના પત્કષષ માટે રૂપ.૨૧.૦૭ લાખની સહા ીત ાોર ે ખેતી સામરીુુા ર્વતર  
તથા જુદા જુદા કા ષક્રમોુુા આ ોિન કરેલ ીે. 

 ખેડુત ખાતેદાર અકસ્માત ર્વમા  ોિના હઠેળ જિલ્લાના ૧૭ ખેડુતોને રૂપ.૧૭.૦૦ લાખની સહા  
ચકુવવામા આવેલ ીે. 

 વષષ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્ ાન જિલ્લાના ુુલ ૫૦ ટકા ગામોના ખેડુતોને માટીના નમનુા લઇ પથૃ્થકર  
કરવામા આવેલ ીે. 

 આમ, સને ૨૦૧૭-૧૮ ના માયષ માસ લાુીમાા ભાવનગર જિલ્લામાા ર્વર્વા  ોિના તરતગષત ુુલ 
ભરર્તક ૩૩૮૯૪ તથા ના ાકી  ૧૩૫૩.૮૭ ની ર્સધ્ાી હાસાલ કરેલ ીે. 

 
                                        શાખાનીસપંકા િાહહિી 

શાખા :- ખેતીવાડી શાખા, જિ. ચા. કયેરી, ભાવનગર. 
શાખાનાવડા :- જીલ્લા ખેતીવાડી અર્ાકારી 
સરનામ  :- જિલ્ લા ચાયા ત કયેરી મોતીબાગ ચાસે  ભાવનગર. 
ટેલીફોનનબંર  :- કયેરી) – (૦૨૭૮) ૨૪૩૯૯૫૧-૫૫ (ext.no.110) 

ફેકસ - (૦૨૭૮) ૨૪૩૦૨૯૫   

  

અ.ના કામગીરી કરેલ કામગીરી 

૧ બ્લોક ર્નદશષન ૫૨૭ (હકેટર) 

૨ ખેડુત ર્શલબર ૧૦ 
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         પ્રકર  – ૧૭                                                                                

::ર્શક્ષ  શાખા:: 
            ભાવનગર જીલ્લામાા ૧૦ તાકકુાઓમાા જીલ્લા ર્શક્ષ  સર્મર્ત હસ્તકની ુુલ ૯૩૫ પ્રાથર્મક 
શાળાઓ આવેલ ીે. જેમાા ુુમારોની સાખ્ ા ૧.૦૫ લાખ તથા કન્દ્ ાઓની સાખ્ ા ૧.૦૩લાખ મળી ુુલ 
૨.૦૮ લાખ ીે. જેમાા ર્શક્ષકોુુા મ ાજુર મહકેમ ૭૪૫૦ ીે. યાક ુ ના ાકી  વષષના તરતે જીલ્લામાા ૮૪૮ 
શાળાઓમાા ાોર  ૧ થી ૮ શરુ કરવામાા આવેલ ીે એક ચ  પ્રાથર્મક શાળા ર્શક્ષક વગરની નથી. જે 
ગામમાા ૧ થી ૮ ાોર ની શાળા નથી. ત્ ાા બાકી રહતેા ાોર ો આગામી વષષમાા યાક ુકરવામાા આવશે. 
જેનાથી પ્રાથર્મક ર્શક્ષ  તમામ બાળકો ચોતાના િ ગામમાા મેળવી શકે. 
           માન.મખુ્ મારીશ્રી પ્રેરરત રાજ  સરકાર  દ્વારા રાજ માા નવીનતમ પ્રવેશ મેળવનાર બાળક માટે 
શાળા પ્રવેશોત્સવ તેમિ ૦થી ૨૦% સ્ત્રી સાક્ષરતા દર ારાવતા ગામોની લાભાથી કન્દ્ ા માટે કન્દ્ ા 
કેળવ ી રથ ારા ની ગામોગામ પત્સવ પિવ ી કરવામાા આવે ીે. નવીનતમ પ્રવેશ મેળવનાર ગામોની 
કન્દ્ ા માટે ર્વદ્યાલષમી બોન્દ્ડ ૨૦૧૭-૧૮ લાુીમાા ખરીદવામાા આવેલ ીે. યાક ુવષ, કન્દ્ ાઓને બોન્દ્ડની 
રકમ રૂપ ૧૦૦૦/-થી વાારીને રૂપ ૨૦૦૦/- લેખે ૩૭૪૦ ર્વદ્યા લષમી બોન્દ્ડ ખરીદવા માટે ુુલ રૂપ. ૮૦ 
લાખનો ખયષ કરવામાા આવેલ. પ્રાથર્મક શાળાઓમાા વષષ ૨૦૦૧-0૨માા ૨૭% ડ્રોચ આપટ દર હતો તેની 
સામે ૨૦૦૬-૦૭માા ૬.૭૧ લાુી ચહોયાડવામાા આવ્ ો ીે.જેમાા ુુમારના ૬.૨૩ % િ ારે કન્દ્ ાઓમાા 
૭.૧૮% ડ્રોચ આપટ દર હતો જે યાક ુવષ, ૧.૧૯ % રહવેા ચામેલ ીે. 
           ર્વાાથીઓના સ્થા ીકાર ના પ્રોત્સાહનરૂપચે સરકારશ્રીની ર્વાાદીચ વીમા  ોિના અન્દ્વ ે 
શાળાઓમાા અભ્ ાસ કરતા બાળકને વીમાુુા  રક્ષ  આચવામાા આવેલ ીે. આ  ોિનામાા ભાવનગર 
જીલ્લામાા રૂપ.૩.૫૦ લાખ બાળકોને આવરી લેવા ા જેમાા ીેલ્લા ર  વષષમાા ૭૫ બાળકોના આકસ્સ્મક મતૃ્ય ુ
થતા તેવા વાલીઓ તરફથી મળતી દરખાસ્ત વીમા કાચનીને મોકલવામાા આવેલ. ભાવનગર જીલ્લામાા 
સાક્ષરતા દર પરુુષોમાા ૮૭.૨૩ % તથા સ્ત્રીઓમાા ૭૦.૭૩% રહવેા ચામેલ ીે. સરેરાશ દર ૭૯.૮૩% ીે. 

 જીલ્લા તશક્ષણ સતિતિ જીલ્લા પચંાયિ કચેરી ભાવનગરન  ંિજં રિહકેિઅનેભરાયેલિગ્યાનીિાહહિી 
 

ક્રમ હોદ્દો માજુર થ ેલ િ ા  ભરા ેલ િ ા  
૧ જીલ્લા પ્રાથર્મક ર્શક્ષ ાર્ાકારી ૧ ૧ 

૨ ના બ જીલ્લા પ્રાથર્મક ર્શક્ષ ાર્ાકારી ૨ - 

૩ રહસાબી અાીકારી ૧ - 

૪ હડે ક્લાકષ  ૧ ૧ 

૫ સીની ર ક્લાકષ  ૭ ૨ 

૬ જુની ર ક્લાકષ  ૯ ૩ 

૭ કેળવ ી ર્નરીક્ષક  ૪૨ ૧૩ 

૮ ચટ્ટાવાળા ૨ ૨ 
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 ભૌતિક સ તવધા ની તવગિ  

 

ક્રિ સ તવધાન ંનાિ િરૂરીયાિ ઉપલબ્ધ ઘટ ઘટન ંઆયોિન 

૧ શાળાનાઓરડા ૯૫૮૨ ૮૩૫૦ ૧૨૩૨ આગાિીવષવઆયોિનકરવાિાંઆવશે 

૨ શૌચાલય ૧૦૬૬ ૧૦૬૬ - - 
૩ કમ્પાઉન્ડવોલ ૧૦૬૬ ૮૯૯ ૧૬૭ આગાિીવષવઆયોિનકરવાિાંઆવશે 

૪ પીવાન ંપાણી ૧૦૬૬ ૧૦૬૬ - - 
૫ વીિળીકરણ ૧૦૬૬ ૧૦૬૬ - - 
૬ રિિન ંિેદાન ૧૦૬૬ ૭૭૬ ૨૯૦ આગાિીવષવઆયોિનકરવાિાંઆવશે 

  

 સ્વચ્છિા તવષયક સ તવધા 
      જીલ્લાની તમામ ૯૩૫ પ્રાથર્મક શાળાઓને માર્સક રૂપ.૧૮૦૦/- લેખે ુુલ વાર્ષિક રૂપ. ૨૧૬૦૦/-
લેખે ફાળવ ી કરવામાા આવેલ ીે. 

 પ્રાથતિક સારવાર સ તવધા  
      પ્રાથર્મક શાળામાા અભ્ ાસ કરતા બાળકોને આકસ્સ્મક ઈ અ થતા પ્રાથર્મક સારવારની લરુ્વાા 
મળી રહ ેતે માટે જીલ્લાની ૯૩૫ પ્રાથર્મક શાળાઓને વાર્ષિક રૂપ.૫૦૦/- લેખે રૂપ.૪૬૭૫૦૦ ની ફાળવ ી 
કરવામાા આવેલ ીે. 

 શાળા પ્રવેશોત્સવ   

      દર વષ,  ો અતા કન્દ્ ા કેળવ ી અને શાળા પ્રવેશોત્સવ કા ષક્રમમાા વધમુાા વધ ુબાળકો પ્રવેશ 
મેળવે અને તે માટે થતા કા ષક્રમના ખયષને ચહોયી વળવા ૧૦૪૦ પ્રાથર્મક શાળાઓને રૂપ. ૫૦૦/- લખેે 
રૂપ ૫.૧૦ લાખ ની ફાળવ ી કરવામાા આવે ીે. 

      યાક ુના ાકી  વષષમાા જીલ્લા આ ોિન માડળ તરફથી ફળવા ેલ રાન્દ્ટ માાથી ૨૯ પ્રાથર્મક 

શાળાઓમાા ચીવાના પદુ્ધ ચા ીની લરુ્વાા સબબ આર.ઓ પ્લાન્દ્ટ ફાળવવામાા આવેલ ીે . 

                                        શાખાનીસપંકા િાહહિી 

શાખા :- ર્શક્ષ  શાખા, જિ. ચા. કયેરી, ભાવનગર. 
શાખાનાવડા :- જીલ્લા પ્રાથર્મક ર્શક્ષ ાર્ાકારી 

સરનામ  :- જિલ્ લા ચાયા ત કયેરી મોતીબાગ ચાસે  ભાવનગર. 
ટેલીફોનનબંર  :- કયેરી) – (૦૨૭૮) ૨૪૩૯૯૫૧-૫૫ (ext.no.110) 

ફેકસ - (૦૨૭૮) ૨૪૩૦૨૯૫   
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ક્રિ 
 

યોિનાન ંનાિ 

 

િોગવાઈ 

 

ફાળવેલ
ગ્ાન્ટ 

૩૧/૩/૧૮દાતિિ
થયેલખચા 

 

િોગસાિે 

 

ગ્ાન્ટસાિે 

ફાળવેલભૌતિક 
લક્ષયાકં 

૩૧/૩/૧૮ 

દાતિિ 

િેળવેલતસદ્ધિ 

 

રીિાકાસ 

1 2 3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

1 
 EDN-9 કન્દ્ ા  

કેળવ ી ર્વદ્યાલષમી બોન્દ્ડ 
૯૭.૫ ૯૭.૫ ૮૦.૬૬ ૮૩ ૮૩ ૪૨૧૪ ૧૦૦ 

 

2 

 
ફસ્ટષ  એઇડ બોક્ષ ૫.૨૦ ૫.૨૦ ૪.૭૧ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૪૦ ૧૦૦ 

 

3 
 EDN-9 

શાળાપ્રવેશોત્સવ  
શાળા દીઠ ૫૦૦/- 

૫.૨૦ ૫.૨૦ ૪.૭૧ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૪૦ 
૧૦૦ 

 

 

4 
 

પચ્ય પ્રા.શાળામાા  
સ્વચ્ીતા ર્વષ ક લરુ્વાા 

૫૧.૦૨ 

 
૫૧.૦૨ ૫૧.૦૨ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૬૩ ૧૦૦ 

 

5 

કન્દ્ ા કેળવ ી ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૦.૨૮ ૧૪ ૧૪ ૧૦૬૬ 
૧૦૦ 
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પ્રકર  – ૧૮ 

-:: બાાાકામ શાખા ::- 
ચાયા ત માગષ અને મકાન ર્વભાગ  ભાવનગર ચરીય  : 

 શાખાનો પરીચય:  

                 જિલ્લા ચાયા ત હસ્તકના માગષ અને મકાન ર્વભાગ, ભાવનગર હઠેળ ી ચેટા ર્વભાગો  
(ભાવનગર, ર્શહોર, મવુવા, તળા અ, ચાલીતા ા અને વલ્લભીપરુ) ીે, તેમિ દરેક ચેટા ર્વભાગ માગષ અને 
મકાન ર્વભાગની દેખરેખ નીયે કામગીરી સાભાળે ીે. 
 શાખાની કાિગીરી:  
                 જિલ્લા ચાયા ત ભાવનગરના માગષ અને મકાન ર્વભાગ હઠેળ રામ્  ર્વસ્તારોમાા રસ્તાઓ  

ઇમારતો  આંગ વાડી વગેરે બનાવવાુુા તથા રામ્  ર્વભાગના રસ્તાઓ  સરકારી ઇમારતોના 

સમારકામુુા કામ કરવામાા આવે ીે. તેમિ સરકારશ્રી દ્વારા બહાર ચડાતી અલગ અલગ  ોિનાઓ હઠેળ 

બહાર ચડાતા કામોને માજુર કરવામાા આવે ીે તેમિ સાસદસભ્ શ્રી, ાારાસભ્ શ્રીની રાાટ, આ ોિનની રાાટ 

અને ના ાચાયના કામો સરકારશ્રી દ્વારા માજુર થતા તે તરગેની કામગીરી આ ર્વભાગ દ્વારા કરવામાા આવે 

ીે. 

 પચંાયિ િાગા અને િકાન તવભાગના િજં રિહકેિ,ભરાયેલ,અનેખાલીિગ્યાનીતવગિ:  

 

ક્ર્મ સાવગષુુા નામ માજુર મહકેમ ૨૦૧૭-૧૮માા ભરેલ િ ા ખાલી િ ા  
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 
૧ કા ષચાલક ઇિનેર  ૦૧ ૦૧ ૦૦ 
૨ ના બ કા ષચાલક ઇિનરે

   

૦૬ ૦૩ ૦૩ 
૩ મદદનીશ ઇિનેર/ 
અર્ાક મદદનીશ ઇિનેર 

૪૨ ૨૯ ૧૩ 

૪ ડ્રાફ્ટસમેન  ૦૧ ૦૦ ૦૧ 
૫ આસી. ડ્રાફ્ટસમેન ૦૩ ૦૦ ૦૩ 
૬ ઇલેકરીશ ન  ૦૧ ૦૦ ૦૧ 
૭ રેસર  ૦૮ ૦૨ ૦૬ 
૮ મીકેનીક  ૦૧ ૦૧ ૦૦ 
૯ પ્લમ્બર ૦૨ ૦૧ ૦૧ 
૧૦ વકષ આસીસ્ટન્દ્ટ ૫૪ ૧૫ ૩૯ 
૧૧ કલીનર   ૦૨ ૦૦ ૦૨ 
૧૨ વા રમેન  ૦૨ ૦૧ ૦૧ 
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કિાચારીગણન ંવહીવટીિાળખ  ં
 
 
 

 

 

કા ષચાલક ઇિનેરશ્રી 

ચટ્ટાવાળા  

 

વકષ 

આર્સસ્ટન્દ્ટ 

    રેસર     મીકેનીક  જુની ર કલાકષ 

(રહસાબી)  

 

ર્સની ર કલાકષ 

(રહસાબી)  

 

જુની ર કલાકષ 

(વહીવટી)  

 

ર્સની ર કલાકષ 

(વહીવટી)  

 અર્ાક મદદનીશ ઇિનેર    ર્વભાગી  રહસાબનીશ     ના બ યીટનીશ  
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      પ્રકરણ-૧૯ 

-::સહકારશાખા::- 

 સહકારશાખાહઠેળનીકાિગીરીદાગેતવસ્તિૃિાહહિી 
          ભાવનગર જિલ્લા ચાયા ત દ્વારા સહકારી પ્રવરૃ્તઓનાા ર્વકાસ માટે તેમિ સહકારી પ્રવરૃ્ત દ્વારા 

લોકભાગીદારીથી ર્વકાસ સાાવા માટે વૈાાર્નક સિાઓ માન.જિલ્લા ર્વકાસ અર્ાકારીશ્રી નાા તેમિ 

માન.જિલ્લા રજિસ્રારશ્રી સહકારી માડળીઓ નાા સીાા માગષદશષન અને ર્ન ાર  હઠેળ સહકાર ખાતાનાા વગષ-

ર નાા અર્ાકારી મદદર્નશ જિલ્લા રજિસ્રારશ્રી ફરિ બ અવે ીે. સહકારી પ્રવરૃ્ત તરગેની કામગીરી કરવા માટે 

ગિુરાતમાા ચાયા ત રાિ ની સ્થાચના થ ા બાદ સહકારી કા દા અન્દ્વ ેની નીયે િ ાવ્ ા મિુબની 

કલમોના અર્ાકારો જિલ્લા ચાયા તને લપુ્રત થ ેલ ીે.  ગિુરાત સહકારી માડળીઓનાા અર્ાર્ન મ-૧૯૬૧ 

અને ૧૯૬૨ નાા અર્ાક-૧૦ અન્દ્વ ેનાા કા દા મિુબ સરકારશ્રીનાા ુૃર્ષ અને સહકાર ર્વભાગ ગાાાીનગર નાા 

 અહરેનામા ક્રમાાક/ખ/૬૦/ડીટીચી/૧૧૬૩/૪૩૯૦/ઘ/જી તા.૩૦/૦૭/૧૯૬૬ થી સહકારી કા દાની 

કલમો નીયે માજુરી આચવાની સિાઓ જિલ્લા ચાયા તને લપુ્રત થ ેલ ીે. ત્ ારબાદનાા ગિુરાત 

સરકારશ્રીના ખેર્ત વન અને સહકાર ર્વભાગ  સલયવાલ -ગાાાીનગરના તા.૩૧/૮/૧૯૮૧ ના  અહરેનામાથી 

ચાયા તને નીયેની કલમોની સિાઓ લપુ્રત કરવામાા આવેલ ીે. 

         (૧)કલમ-૯   સહકારી માડળીઓની નોંા ી.(રામ્  કક્ષાએ દુા મજુર પ્રોસેસીંગ તેલીબીં ા પ.સહ.ર્સવા )  

         (ર)કલમ-૧૦  આ અર્ાર્ન મ હઠેળ રજિસ્ટર થ ેલી અથવા રજિસ્ટર થ ેલી ગ ાતી તમામ  માડળીઓુુા    

રજિસ્ટર ઠરાવેલ નમનુામાા રજિસ્રારે રાખવ.ુ 

        (૩)કલમ-૧૧     કેટલાક પ્રશ્નો ર્ન ષ  કરવાની રજિસ્રારની સિા. 

        (૪)કલમ-૧૨     સહકારી માડળીઓુુા વગીકર . 

        (૫)કલમ-૧૩     સહકારી માડળીઓનાા ચેટાર્ન મો માા લાુારો. 

        (૬)કલમ-૧૫    સહકારી માડળીઓનાા નામોમાા ફેરફાર કરવા. 

        (૭)કલમ-૧૭    સહકારી માડળીઓનાા િોડા  વગીકર  ર્વભાિન તથા રૂપચાાતર. 

(૮)કલમ-૧૮     િોડા ેલી ર્વભાિન તથા રૂપચાાતર કરેલી સહકારી માડળીઓુુા રજિરેશન રદ કરવુા. 

(૯)કલમ-૧૯     સહકારી માડળીઓની પનુઃરયના. 
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        (૧૦)કલમ-૨૦   સહકારી માડળીઓુુા રજિસ્રેશન રદ. 

                 (૧૧)કલમ-૨૧   સહકારી માડળીઓની ભાગીદારી. 

          (૧૨)કલમ-૨૪   સહકારી માડળીઓુુા સભ્ ચદ બાાને માટે ખલુ્ક ુરહશેે. 

         (૧૩)કલમ-૭૫   સહકારી માડળીઓનાા યોચડા કાગળો અને ર્મલ્કતોનો કબિો તેમનાા અધ્ ક્ષને સોંચવા 

બાબત. 

         (૧૪)કલમ-૭૭  સહકારી માડળીઓની વાર્ષિક સાાાર  સભા બોલાવવા બાબત  આવી સભાઓની મદુત                                      

લાબાવવા બાબત. 

         (૧૫)કલમ-૭૮    સહકારી માડળીઓની ખાસ સાાાર  સભા બોલાવવા બાબત  

         (૧૬)કલમ-૧૧૫   સહકારી માડળીઓ આટોચી લેવામાા આવે ત્ ારે તેની વાારાની અસ્ક ામતનો ર્નકાલ 

કરવા બાબત. 

      પચરોકત સહકારી માડળીઓના અર્ાર્ન મ-૧૯૬૧ તેમિ લાુારા ૧૯૬૨ અન્દ્વ ે જિલ્લા ચાયા તને 

જે કલમો અને સિાઓ લપુ્રત થ ેલ ીે. આ સિાઓ ભાવનગર જિલ્લા ચાયા તની તા.૧૪/૧૧/૨૦૦૦ ની 

બીજી ખાસ સાાાર  સભાના ઠરાવ ના.૫ થી જિલ્લા પત્ચાદન-સહકાર અન.ર્સિંયાઇ સર્મર્તને તેમિ જિલ્લા 

ચાયા તની સામાન્દ્  સભાને તેમિ મદદર્નશ જિલ્લા રજિસ્રારશ્રીને ચાવસષ ડેલીગેટ કરવામાા આવેલ ીે. 

નામ.સરકારશ્રીનાા નોટીફીકેશન ક્રમાાકઃ જી.એય.કે.એય./૦૧૭/૨૨૮/સી.એય.૪૯૭૮/૪૨૨૯/ડી. 

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

તા.૨૧/૭/૧૯૮૨ થી નામ.સરકારશ્રીનાા એરીકલ્યર કો.-ઓચરેશન અને રૂપરલ ડીચાટષ મેન્દ્ટ  સલયવાલ -

ગાાાીનગરના તા.૩૦/૩/૧૯૯૧ થી મદદર્નશ જિલ્લા રજિસ્રારશ્રીને તા.૩૧/૮/૧૯૮૧ ના  અહરેનામાાથી 

ચાયા ત ર્વભાગને લપુ્રત થ ેલ કલમોના અુસુાાાને તેમિ જુદા જુદા પ્રકારના અુલુલુય અુસુારના 

ચાવસષ ઓફ ડેલીગેશન  અહરેનામા દ્વારા કામગીરી કરવા અર્ાુૃત કરવામાા આવેલા ીે. આમ જિલ્લા 

ચાયા ત હઠેળ સહકારી પ્રવરૃ્તના ર્વકાસ માટે અને સહકારી પ્રવરૃ્ત ચર દેખરેખ અને કામગીરી માટેનાા 

અર્ાકારો લપુ્રત કરવામાા આવેલ ીે અને તે અન્દ્વ ે કા દાકી  કામગીરી કરવામાા આવે ીે. 

       ભાવનગર જિલ્લામાા સહકારી પ્રવરૃ્તમાા મખુ્ ત્વે રામ્ કક્ષાએ સેવા સહકારી માડળીઓ કામ કરે ીે. જે 
ભાવનગર ડીસ્રીકટ કો.-ઓચ.બેન્દ્ક લી.ચાસેથી ુુંાકી મદુત  મધ્ મ મદુત તેમિ ઘર વચરાશની યીિ 
વસ્તઓુની ચરમાવાી શાખ માજુર કરીને નાા ા મેળવે ીે અને માડળીઓ દ્વારા ચોતાના સભ્ ોને ર્ારા  થા  
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ીે.મખુ્ ત્વે રામ્  કક્ષાએ સેવા સહકારી માડળીઓ કા ષરત હો  ીે.માડળીઓ દ્વારા ખેર્ત માટેના િરૂપરી ખાતર 
તથા રાસા લ ક દવાઓની ખરીદ વેયા ની કામગીરી થા  ીે.ુુંાકમાા મ ાડળીઓનો ર્વકાસ મ ાષરદત ીે. 
અન્દ્  પ્રકારની માડળીઓ શહરેી ર્વસ્તારમાા કે્રડીટ શરાફી સહકારી માડળીઓ વ્ ાચે ીે.તેમિ રામ્  અને 
શહરેી ર્વસ્તારમાા મજુર સહકારી માડળીઓ ચ  કામ કરી રહલે ીે. તેમિ રાહક ભાડારો ચ  રામ્  અને 
શહરેી ર્વસ્તારમાા આવેલ ીે. કન્દ્િયમુસષ પ્રવરૃ્તનો ર્વકાસ થા  તે મખુ્ ત્વે પદેશ રહલે ીે. સહકાર શાખાની 
તાકકુા કક્ષાએ તાકકુા ર્વકાસ અર્ાકારીશ્રીની કયેરીમાા તાકકુા ર્વકાસ અર્ાકારીશ્રીના ર્ન ાર  હઠેળ 
ચાયા ત કેડરનાા કમષયારી ર્વસ્તર  અર્ાકારર(સહકાર) કામ કરે ીે અને તાકકુા કક્ષાએથી સહકારી પ્રવરૃ્તને 
લગતી િરૂપરી મારહતી સાકલલત કરવામાા આવે ીે.આ પચરાાત સહકારી માડળીઓની મલુાકાત/તચાસ ી 
તથા ર્વસ્તર  અર્ાકારી (સહકાર)ની દફતર તચાસ ી તથા તાકકુા કક્ષાએ મારી મીટીંગો અને જિલ્લા 
રજિસ્રારશ્રીના સાકલન હઠેળ સહકારી પ્રવરૃ્તની કામગીરી કરવાની હો  ીે. સહકારી પ્રવરૃ્તથી વાલયત ગામો 
ન રહ ે તેમિ સભાસદ વધૃધ્ાનાા લષ ાાકો તેમિ ર્ારા  લેનારની સાખ્ ામાા વાારો થા  તે માટેના કા ો 
કરવાનાા રહ ે ીે. ુુંાકમાા સહકારી પ્રવરૃ્તના ર્વકાસ તરગેની રયનાત્મક કામગીરી કરવાની હો  ીે.તેમિ 
સહકારી કા દા અન્દ્વ ેની વૈાાર્નક ફરિો બ અવવાની હો  ીે. 

 કાિગીરીઃ- 
        સનેર૦૧૭-૧૮નાવષાિાંસહકારશાખાિાંથયેલકાિગીરીનીરૂપરેખાનીચેમ િબછે. 

       (૧)વષષઃ૨૦૧૭-૧૮ માા બે સેવા સહકારી માડળીની રયના કરી. 

       (૨) વષષઃ૨૦૧૭-૧૮ માા  એક ચા ી પધુધ્ાકર  ઔાોલગક સહકારી માડળીની રયના કરી.  

       (૩)વષષઃ૨૦૧૭-૧૮ માા એક મરહલા મોતીકામ-હસ્તકલા પદ્યોગ સહકારી માડળીની રયના કરી. 

       (૪) વષષઃ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્ ાન ર્વર્વા પ્રકારની ૨૯-માડળીઓના ચેટાર્ન મમાા લાુારા ક ાષ.  

  પચરોકત ર્વગતે જિલ્લા ચાયા તના કા ષકે્ષર હઠેળની સહકાર શાખાની સાલક્ષપ્ત કામગીરીની નોંા 

ીે.તેમિ સને ૨૦૧૭-૧૮ ના વષષમાા સહકાર શાખામાા કામ કરતા કમષયારીઓની ર્વગત તથા તાકકુા 

કક્ષાએ તાકકુા ચાયા ત કયેરીના ર્વસ્તર  અર્ાકારી (સહકાર) ની ર્વગત નીયે મિુબ ીે. 
 

                                        શાખાનીસપંકા િાહહિી 

શાખા :- સહકાર શાખા, જિ. ચા. કયેરી, ભાવનગર. 
શાખાનાવડા :- મદદર્નશ જિલ્લા રજિસ્રાર 

સરનામ  :- જિલ્ લા ચાયા ત કયેરી મોતીબાગ ચાસે  ભાવનગર. 
ટેલીફોનનબંર  :- કયેરી) – (૦૨૭૮) ૨૪૩૯૯૫૧-૫૫ (ext.no.110) 

ફેકસ - (૦૨૭૮) ૨૪૩૦૨૯૫   
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 સહકારશાખાન ંિજં રિહકેિનીતવગિ:- 
 

અન  િગ્યાન ંનાિ વગા િજં રથયેલિગ્યાનીસંયા 

૧ મદદર્નશ જિલ્લા રજિસ્રાર ૨ ૧ 

૨ ર્સની ર કલાકષ  ૩ ૧ 

૩ જુર્ન ર કલાકષ  ૩ ૧ 

૪ ચટાવાળા ૪ ૧ 

 

     તાકકુા કક્ષાએ તાકકુા ચાયા ત કયેરીમા ર્વસ્તર  અર્ાકારી (સહકાર)ની િ  ા ીે. જેની ર્વગત નીયે મિુબ ીે. 

 

 

 

 

 

અન  િગ્યાન ંનાિ િાલ કાપચંાયિ વગા િજં રથયેલ 
િગ્યાનીસંયા 

૧ ર્વસ્તર  અર્ાકારી (સહકાર) ભાવનગર ૩ ૧ 

૨ ર્વસ્તર  અર્ાકારી (સહકાર) મવવુા ૩ ૧ 

૩ ર્વસ્તર  અર્ાકારી (સહકાર) ગારી ાાાર ૩ ૧ 

૪ ર્વસ્તર  અર્ાકારી (સહકાર) તળા અ ૩ ૧ 

૫ ર્વસ્તર  અર્ાકારી (સહકાર) વલ્લભીપરુ ૩ ૧ 

૬ ર્વસ્તર  અર્ાકારી (સહકાર) ચાલીતા ા ૩ ૧ 

૭ ર્વસ્તર  અર્ાકારી (સહકાર) જેસર  ૩ ૧ 

૮ ર્વસ્તર  અર્ાકારી (સહકાર) પમરાળા ૩ ૧ 

૯ ર્વસ્તર  અર્ાકારી (સહકાર) ર્શહોર ૩ ૧ 

૧૦ ર્વસ્તર  અર્ાકારી (સહકાર) ઘોઘા ૩ ૧ 
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પ્રકર  –૨૦ 

-::આંતરીક અન્દ્વેષ  શાખા::- 
 શાખા નો ચરરય     
         પચસલયવ ચાયા ત ગહૃ ર્નમાષ  અને શહરેી ર્વકાસ ર્વભાગ ના ઠરાવ ક્રમાાક:- િચમ/૧૦૮૦/ 
૪૬૫૩/ી/૧  તા.૧૩/૧/૧૯૮૧થી આંતરરક અન્દ્વેષ  ચધ્ાર્ત અમલમાા આવતા આ શાખા ની રયના 
થ ેલ ીે. નીયે દશાષવેલ મદુ્દા મિુબ કામગીરી થા  ીે. 
 

 શાખાનેલગિીકાિગીરીનોઅહવેાલ 

આંતરરક ઓરડટ શાખા જિ.ચા ભાવનગર ની મખુ્  પ્રવરૃ્તઓ  અને કા ો નીયે મિુબ ીે. 

(૧) જિલ્લા ચાયા ત ની શાખા ના રકસ્સામાા રૂપા.૪૦,૦૦૦/-પચર ના ખયષ તેમિ તાકકુા ચાયા ત ના 

રૂપા.૧૫,૦૦૦/-પચરના ખયષ ની માજૂરી ની યકાસ ી કરી િરૂપરી માગષદશષન આચવામાા આવે ીે. 

(૨) જિલ્લા/તાકકુા  ચાયા તને ઓરડટ શરૂપ થવા તરગે ની  અ  થતાા સાબાાી શાખા ને અને સાસ્થાઓ 

ને િરૂપરી રેકડષ તૈ ાર રાખવા લયૂના તથા માગષદશષન આચવામાા આવે ીે. 

(૩) યાક ુ અન્દ્વેષ  દરમ્ ાન આચવામાા આવતા પ્રાથર્મક વાાાા ના િવાબો સાબાર્ાત તરફથી 

સમ સર અને સાપ ૂષ ચ ે રજૂ થા  તેની દેખરેખ રાખી માગષદશષન આચવામાા આવે ીે. 

(૪) જુદા જુદા અન્દ્વેષ  અહવેાલો તેમિ ચાયા તી રાિ સર્મર્તમાા લેવા ેલ ફકરાઓના િવાબો 
સાબાર્ાત અર્ાકારી તરફથી સાપ ૂષ આાાર સાથ ે સમ -મ ાષદા માા થા  તે માટે દેખરેખ તથા 
માગષદશષન આચવામાા આવે ીે. 
(૫) અન્દ્વેષ  અહવેાલ માા દશાષવેલ વલલૂાતો સમ સર થા  તે તરગે દેખરેખ રાખી માગષદશષન 

આચવામાા આવે ીે. 

 શાખાનીિજં ર,ભરાયેલઅનેખાલીિહકેિનેલગિિાહહિી 
 
ક્રમ િ ાુુા નામ માજૂર ભરેલ   ખાલી 

 
૧ આંતરરક ઓરડટ અર્ાકારી  ૧ ૦ ૧ 
૨ ઇન્દ્ટરનલ ઓરડટર  ૧ ૧ ૦ 
૩ સબ ઓરડટર  ૩ ૦ ૩ 
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પ્રકરણ–૨૧ 
-::પચંાયિપચંાયિતસિંચાઈતવભાગતસિંચાઈતવભાગ::- 

 શાખાનોપહરચય 

    ચાયા ત ર્સિંયાઈ ર્વભાગ મારફત નાની ર્સિંયાઈ  ોિના, અુશુ્રવ  તળાવ અને યેકડેમ તથા પરૂ 
ર્ન ાર   ોિનાના બાાાકામ તથા તેની ર્નભાવ ી અને નહરે મારફત ર્સિંયાઈની કામગીરી તથા અન્દ્  
કામગીરી જેવી કે  અીત રાહત કામો પરૂ રાહત કામો તથા કેન્દ્ર પરૂસ્ુત  ોિનાની જીલ્લા ર્વકાસ 
અર્ાકારીશ્રીની લયુના અુસુાર અમલીકર ની કામગીરી આ ર્વભાગ દ્વારા કરવામાા આવે ીે. 

     નાની ર્સિંયાઈ  ોિનાની કામગીરી માટે જિલ્લા ચાયા ત નીયે એક ર્વભાગ તથા યાર ચેટા ર્વભાગો 
અુકુ્રમે ભાવનગર  ર્શહોર  મવુવા  ચાલીતા ા  તાકકુા મથકે આવેલ ીે. 
 

 જિલ્લાનીભૌગોલીકપહરસ્સ્થિી 
 

 ભાવનગર જિલ્લો સરરારના પવૂષ ર્વસ્તારમાા આવેલ ીે. આ જિલ્લામાા ુુલ ૧૦ તાકકુાનો સમાવેશ થ ેલ 
ીે. જિલ્લાના ચાલીતા ા, જેસર  ગારી ાાાર ર્શહોર અને પમરાળા તાકકુાનો ર્વસ્તાર ડુાગરાળ ીે. તથા 
ઘોઘા, તળા અ અને મવુવા તાકકુો દરર ા રકનારાને અડીને આવેલ ીે. જ ારે ભાવનગર તથા વલ્લભીપરુ 
તાકકુાનો ભાલ ર્વસ્તાર સચાટ તથા ખારાશ વાળી માટીનો ીે. 
       જિલ્લાનો યોખ્ખો વાવેતર ર્વસ્તાર ૬.૨૦ લાખ હકે્ટર ીે. તથા ૨.૪૭ લાખ હકે્ટર ર્સિંયાઈ ર્વસ્તાર 
ીે. જેમા મોટી  મધ્ મ અને નાની ર્સિંયાઈ  ોિના દ્વારા નહરે મારફત અને અુશુ્રવ  તળાવ અને યેકડેમ 
તથા ુુવા દ્વારા થતી ર્સિંયાઈનો સમાવેશ થા  ીે. 
 

 આતવભાગનીચેનીહૈયાિયોિનાઓનીતવગિોનીચેમ િબછે. 
 

 નાનીતસિંચાઈયોિના 
      આ ર્વભાગ દ્વારા ૩૮ નાની ર્સિંયાઈ  ોિના પ ુષ કરવામાા આવેલ ીે. જેની આલેલખત ર્સિંયાઇ ર્વસ્તાર 
૯૮૧૨ હકે્ટર ીે. તે તમામ  ોિનાના મરામત અને  અળવ ીની તથા ર્સિંયાઇ અને વલલુાત ની કામગીરી 
કરવામાા આવે ીે. ગત વષષમાા ખરીફ ર્સિંયાઇ ૩૫૩.૨૨ હકેટર તથા ૩૧૮૦ હકે્ટર મળી ુુલ ૩૫૩૩.૨૨ 
હકેટર માા ર્સિંયાઇ થ ેલ જેમાાથી સહભાગી ર્સિંયાઇ વ્ વસ્થાચન દ્વારા ૬૫૦.૩૬ હકે્ટર ર્સધધ્ા મેળવેલ ીે 
અને ઓીા ચા ીએ વધ ુ ર્ચ ત કરવાની ચધ્ાર્તથી ખેડુતો મારહતગાર થ ા ીે. જેથી ૩૫૩૩.૨૨ હકે્ટર 
ર્વસ્તારમાા બે ચાક મળીને  પ્રર્ત હકે્ટરે રૂપ.૨૦૦૦૦ ની સરેરાશ રેવન્દ્ય ુઆવક ગ તા રૂપ. ૭૦૬.૬૪ લાખની 
ખેતી પચિ(ચેદાશ) થઇ શકેલ ીે. 
 અન શ્રવણિળાવ 
          આ ર્વભાગ દ્વારા અત્ ાર લાુીમાા ુુલ ૫૬૩ અુશુ્રવ  તળાવો બનાવવામાા આવેલ ીે. જેમાા ચા ી  
લઇ િવાના કરવાના થતા કામો કરવામાા આવે ીે. 
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 ચેકડેિિરાિિ 

     આ ર્વભાગ દ્વારા ુુલ ૩૫૫ યેકડેમના કામો પ ુષ કરવામાા આવેલ ીે. જેમાા ચા ી સારહ થવાથી 
આસચાસની ખેતી લા ક ૩૫૫૦ હકે્ટર િમીનને ર્સિંયાઈનો આડકતરો લાભ મળી શકે ીે. સરકારશ્રીની 
લયુના અુસુાર ચાયા ત હસ્તકના યેકડેમ મરામતની કામગીરી કરવાની થા  ીે તથા ગામના 
તળાવોમાાથી કાાચ લઇ િવાની ચરવાનગી પચરોક્ત ચેટા ર્વભાગ દ્વારા આચવામાા આવે ીે.  
 પરૂતનયતં્રણયોિના 
       નદી કાાઠાના ગામો કે જેને પરુ સામે રક્ષ ની િરૂપરી ાત હો  ીે. ત્ ા માટીબાા ટૉ-વોલ ચીયીંગ 
તથા સ્થળ સ્સ્થતી મિુબ ચાકી રદવાલ દ્વારા પરુ સામે રક્ષ  પરુૂપ ચાડવામાા આવે ીે. આવી ુુલ ૫૮ 
 ોિનાના કામો પ ુષ કરવામાા આવેલ ીે. 
 વષા૨૦૧૭-૧૮નીનાણાહકયિથાતસધ્ધધ. 
        વષષ ૨૦૧૭-૧૮ ના વકષ પ્લાનમાા ુુલ ૧૧૩ કામોને માજુરી આચવામાા આવેલ જે ચૈકી ૯૯ કામો 
પ ુષ કરી તથા ૧૪ કામો પ્રગર્તમાા ીે. જેમાા રૂપ. ૩૮૫.૪૦ લાખનો ખયષ થ ેલ તેમિ રૂપ. ૯૩.૨૫ લાખના 
કામો પ્રગર્તમાા ીે જે માયષ-૨૦૧૯ લાુીમાા પ ુષ કરવાુુા આ ોિન ીે. 

પચંાયિતસિંચાઇતવભાગનાિજં રઅનેભરેલિહકેિદાગેનીતવગિ 

ક્રમ સાવગષુુા નામ માજુર િ ા ર૦૧૬-૧૭માા ભરેલ િ ા 

૧ કા ષચાલક ઇિનેર  ૧ ૧ 
ર ર્વભાગી  રહસાબનીશ  ૧ ૧ 
૩ હડે કલાકષ  ૧ ૧ 
૪ મદદનીશ ઇિનેર / અર્ાક મદદનીશ ઇિનેર  ૩ ૧ 
ચ ર્સની ર એકાપન્દ્ટ કલાકષ ૨ ૧ 
૬ ર્સની ર કલાકષ(વહીવટ)  ૨ ૨ 
૭ જુર્ન ર કલાકષ  ૫ ૧ 
૮ ટાઇર્ચસ્ટ ગિુરાતી   ૧ ૦ 
૯ ટાઇર્ચસ્ટ તરરજી ૧ ૦ 
૧૦ સ્ટોર કીચર  ૧ ૦ 
૧૧ ડ્રાફટમેન  ૧ ૦ 
૧ર આસીસ્ટન્દ્ટ ડ્રાફટમેન  ૧ ૦ 
૧૩ રેસર ૨ ૧ 
૧૪ ડ્રાઇવર ૧ ૦ 
૧ચ વકષ આસીસ્ટન્દ્ટ  ૧ ૧ 
૧૬ ચટ્ટાવાળા ૩ ૧ 

ક લ ર૭ ૧૧ 
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પચંાયિતસિંચાઇતવભાગહઠેળઆવેલચારપેટાતવભાગનાંિજં રઅનેભરાયેલિહકેિદાગેનીતવગિ 

ક્રિ સવંગાન ંનાિ િજં રિગ્યા ૨૦૧૭-૧૮િાંભરેલિગ્યા 

૧. ના બ કા ષચાલક ઇિનેર્ ૪ ૧ 

૨. મદદનીશ ઇિનેર/ અર્ાક મદદનીશ ઇિનેર ૧૬ ૬ 

૩. ર્સની ર ક્લાકષ (વહીવટ) ૪ ૩ 

૪. જુર્ન ર ક્લાકષ ૪ ૦ 

૫. વકષ આર્સસ્ટાટ ૨૧ ૪ 

૬. રેસર ૪ ૦ 

૭. ડ્રાઇવર ૪ ૦ 

૮. યોકીદાર(હાગામી) ૧૦ ૦ 

૯. યોકીદાર(રોિમદાર) ૨૨ ૫ 

૧૦. ચટ્ટાવાળા ૭ ૧ 

૧૧. વકષયા્  ૪ ૦ 

 ુુલ ૧૦૦ ૨૦ 

 
 

 

શાખાનીસપંકા િાહહિી 

શાખા :- ર્સિંયાઈ શાખા, જિ. ચા. કયેરી, ભાવનગર. 
શાખાનાવડા :- કા ષચાલક ઇિનેર 

સરનામ  :- જિલ્ લા ચાયા ત કયેરી મોતીબાગ ચાસે  ભાવનગર. 
ટેલીફોનનબંર  :- કયેરી) – (૦૨૭૮) ૨૪૩૯૯૫૧-૫૫ (ext.no.110) 

ફેકસ - (૦૨૭૮) ૨૪૩૦૨૯૫   
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તવભાગનીતસધધી 
(૧) કસા  તળાવ સલામત તબ્બકે લઇ િવાુુા કામ તા. મવુવા 

(અક્ષાાશ- ૨૧°૧૪’૪૦’’ ° રેખાાશ- ૭૧°૫૨’૨૦’’) 
 

 
 

કસા  ગામ મવુવા તાકકુામાા આવેલ ીે. જે તાકકુા મથકથી આશરે ૨૦  રકમી પિર રદશામાા 
આવેલ ીે. આ ગામની ચર્િમ બાજુએ સરકારી ચડતર િમીનમાા અીત રાહત ૨૦૦૨ દરમ્ ાન માટીના 
ચાળા બનાવી તળાવ બનાવવામાા આવેલ હત.ુ જેનો ચાકો કાઢી ો બનાવવાનો બાકી રહલે હતો. 

કસા  ગામનો સમાવેશ કા મી ચા ીની તાગી વાળા ર્વસ્તારમાા થા  ીે. જેથી આ ર્વસ્તારનાા 
 ગુભષ િળ સચાટી એવરેિ ૧૬  મી. ની ઉંડાઇએ કા મી રહતેી. હતી તેમિ ચા ી ફાાફળુા (ફ્લોરાઇડ 
વાળુ) મળતુા હત ુા. 
 કસા ા ગામુ ુતળાવ સલામત તબ્બકે લઇ િવાના કામ કરવાનો સમાવેશ વકષ પ્લાનમાા કરી 
કા મી સલામત તબ્બકે લઇ િતા યાક ુવષ, ૨૦૧૮ના યોમાસા દરમ્ ાન ર  વખત ચા ી તળાવમાા 
ભરાઇને ઓવર ફ્લો થ ેલ ીે. જેના કાર ે હાલમાા તળાવ આજુબાજુ  ગુભષ િળ સચાટી ૧૦ મી. જેટલી 
પચર આવી ગ ેલ ીે તથા ચા ી એકદમ તાજુ ા ચીવા લા ક થઇ ગ ેલ ીે જેના કાર ે તળાવ ફરતે 
આવેલ ખેડુતોને ર્ચ ત માટે પરુતા પ્રમા માા ચા ી મળી રહલે ીે. આ તળાવ લાુાર ાનો ખયષ રૂપ. ૮.૦૯ 
લાખ થ ેલ ીે. તેમિ તળાવુ ુબાાાકામ પ ુષ થતા તળાવમાા ૧૧.૭૫  મીલી ન ઘનફુટ ચા ીનો સારહ 
થ ેલ ીે. 
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(૨) ઘોબા ગામ ેનવુા તળાવ બનાવવાુુા કામ તા .જેસર 
(અક્ષાાશ- ૨૧°૨૬’૦૭’’ રેખાાશ-૭૧°૩૪’૨૦’’) 

 

 

 

                    ઘોબા ગામ જેસર તાકકુામાા આવેલ ીે. જે તાકકુા મથકથી આશરે ૨૦ રકમી પિર રદશામાા આવેલ 
ીે. આ ગામની પિર બાજુએ સરકારી ચડતર િમીનમાા નવુા તળાવ માટીના ચાળા બનાવી તળાવ બનાવવાની 
માગ ી ગામ લોકો દ્વારા અવાર નવાર કરવામાા આવતી હતી કાર  કે ઘોબા ગામનો સમાવેશ કા મી ચા ીની 
તાગી વાળા ર્વસ્તારમાા થા  ીે. જેથી આ ર્વસ્તારનાા  ગુભષ િળ સચાટી એવરેિ ૧૨  મી. ની ઉંડાઇએ કા મી 
રહતેી. હતી તેમિ ચા ી ફાાફળુા (ફ્લોરાઇડ વાળુ) મળતુા હત ુા. 
         ઘોબા ગામે નવુા તળાવ બાાાવાુુા કામ સરકાર શ્રી દ્વારા માજુર કરવામાા આવતા આ ર્વભાગ દ્વારા નવુા 
તળાવ બાાાવાુ ૂા કામ કરવામાા આવેલ હત ુા. અને આ તળાવમાા ચા ી ભરાતા વાારાના ચા ીના નીકાલ માટે 
ચાકો કાઢી ો ચ  બનાવવામાા આવેલ ીે. આમ નવુા તળાવ બનાવવાથી લાબાા ગાળા માટે ખબુિ પ્રમા માા 
ચા ી સારહ કરવા પચ ોગ થઇ શકશે યાક ુવષ, આ તળાવમાા ૩.૧૧  મી.ઘનફુટ ચા ીનો સારહ થ ેલ ીે. આ 
તળાવ લાુાર ાનો ખયષ રૂપ. ૧૧.૯૯  લાખ થ ેલ ીે. આજુબાજુ ર્વસ્તારના ખેડુતોના ુુવાના ચા ીની સચાટી 
પચર આવી ગ ેલ ીે અને ર્ચ ત માટે પરુતા પ્રમા માા ચા ી મળી રહતેા હાલમાા ર્શ ાળુ ચાકો ખેતરોમાા 
લહરેા ેલા  િોવા મળે ીે. 
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(૩) કારોડી ગામે નવુા તળાવ બનાવવાુુા કામ તા. જેસર 

(અક્ષાાશ-૨૧°૧૪’૪૦’’   રેખાાશ-૭૧°૫૨’૨૦’’) 

 
 
 
 
 
 

            કારોડી ગામ જેસર તાકકુામાા આવેલ ીે. જે તાકકુા મથકથી આશરે ૨૨ રકમી ચર્િમ રદશામાા 
આવેલ ીે. આ ગામની ચર્િમ બાજુએ સરકારી ચડતર િમીનમાા નવુા તળાવ માટીના ચાળા બનાવી તળાવ 
બનાવવાની માગ ી ગામ લોકો દ્વારા અવાર નવાર કરવામાા આવતી હતી કાર  કે કારોડી ગામનો સમાવેશ 
કા મી ચા ીની તાગી વાળા ર્વસ્તારમાા થા  ીે. જેથી આ ર્વસ્તારનાા  ગુભષ િળ સચાટી એવરેિ ૧૦  મી. ની 
ઉંડાઇએ કા મી રહતેી. હતી તેમિ ચા ી ફાાફળુા (ફ્લોરાઇડ વાળુ) મળતુા હત ુા. 
        કારોડી ગામે નવુા તળાવ બાાાવાુુા કામ સરકારશ્રી દ્વારા માજુર કરવામાા આવતા આ ર્વભાગ દ્વારા નવ ૂા 
તળાવ બાાાવા કામ કરવામાા આવેલ હત ુા. અને આ તળાવમાા ચા ી ભરાતા વાારાના ચા ીના નીકાલ માટે 
ચાકો કાઢી ો ચ  બનાવવામાા આવેલ ીે. આમ નવુા તળાવ બનાવવાથી લાબાા ગાળા માટે ખબુિ પ્રમા માા 
ચા ી સારહ કરવા પચ ોગ થઇ શકશે યાક ુવષ, આ તળાવમાા ૨.૮૯  મી.ઘનફુટ ચા ીનો સારહ થ ેલ ીે. 
આ તળાવ લાુાર ાનો ખયષ રૂપ. ૧૧.૮૮  લાખ થ ેલ ીે. આજુબાજુ ર્વસ્તારના ખેડુતોના ુુવાના ચા ીની 
સચાટી પચર આવી ગ ેલ ીે અને ર્ચ ત માટે પરુતા પ્રમા માા ચા ી મળી રહતેા હાલમાા ર્શ ાળુ ચાકો 
ખેતરોમાા લહરેા ેલા  િોવા મળે ીે. 
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   જીલલ્ા પચંાયિ કચેરી, ભાવનગર 

 
િાહહિી(િેળવવાના)અતધકારઅતધતનયિ-૨૦૦૫હઠેળ 

તનિાયેલજાહરેિાહહિીઅતધકારી/અપીલઅતધકારીનીતવગિ 
 

ક્રિ શાખા/કચેરીન ંનાિ જાહરેિાહહિીઅતધકારી અપીલઅતધકારી 

૧ મહકેમ શાખા ના બ જિલ્ લા ર્વકાસ અર્ાકારીશ્રી (મહકેમ)  જિલ્ લા ર્વકાસ અર્ાકારીશ્રી 
૨ ચાયા ત શાખા ના બ જિલ્ લા ર્વકાસ અર્ાકારીશ્રી (ચાયા ત)  જિલ્ લા ર્વકાસ અર્ાકારીશ્રી 
૩ મહલેલુ શાખા ના બ જિલ્ લા ર્વકાસ અર્ાકારીશ્રી (મહલેલુ)  જિલ્ લા ર્વકાસ અર્ાકારીશ્રી 

૪ ર્વકાસ શાખા ના બ જિલ્ લા ર્વકાસ અર્ાકારીશ્રી (ર્વકાસ)  જિલ્ લા ર્વકાસ અર્ાકારીશ્રી 
૫ રહસાબી શાખા રહસાબી અર્ાકારીશ્રી જિ.ચા.ભાવનગર જિલ્ લા ર્વકાસ અર્ાકારીશ્રી 
૬ બાાાકામ શાખા કા ષચાલક ઇિનેરશ્રી મ અને મા ર્વભાગ  જિલ્ લા ર્વકાસ અર્ાકારીશ્રી 
૭ બાાાકામ ચેટા 

ર્વભાગ  

સબાાીત ના બ કા ષચાલક ઇિનેરશ્રી  કા ષચાલક ઇિનેર (મા.મ 
ર્વ.)  

૮ ર્સિંયાઇ શાખા કા ષચાલક ઇિનેરશ્રી ર્સિંયાઇ ર્વભાગ  જિલ્ લા ર્વકાસ અર્ાકારીશ્રી 
૯ ર્સિંયાઇ ચેટા 

ર્વભાગ  
સબાાીત ના બ કા ષચાલક ઇિનેરશ્રી  કા ષચાલક ઇિનેરશ્રી 

(ર્સિંયાઇ)  
૧૦ આઇ.સી.ડી.એસ  પ્રોરામ ઓફીસર સાકલીત બાળ ર્વકાસ  ોિના  જિલ્ લા ર્વકાસ અર્ાકારીશ્રી 
૧૧ સાકલીત બાળ 

ર્વકાસ  ોિના 
કયેરી 

સબાાીત સાકલીત બાળ ર્વકાસ  ોિના 
અર્ાકારીશ્રી 

પ્રોરામ ઓફીસરશ્રી  
આઇ.સી.ડી.એસ.          

૧૨ મેલેરી ા શાખા મેલેરી ા અર્ાકારીશ્રી  જિલ્ લા ર્વકાસ અર્ાકારીશ્રી 
૧૩ આંકડા શાખા આંકડા અર્ાકારીશ્રી  જિલ્ લા ર્વકાસ અર્ાકારીશ્રી 
૧૪ આંતરીક ઓડીટ 

શાખા 
આંતરીક ઓડીટ અર્ાકારીશ્રી  રહસાબી અર્ાકારીશ્રી  

૧૫ સમાિ કલ્  ા  
શાખા 

સમાિ કલ્  ા  અર્ાકારીશ્રી  જિલ્ લા ર્વકાસ અર્ાકારીશ્રી 

૧૬ ર્શક્ષ  શાખા મદદર્નશ જિલ્ લા પ્રાથર્મક ર્શક્ષ ાર્ાકારીશ્રી  પ્રાથર્મક ર્શક્ષ ાર્ાકારીશ્રી 
૧૭ આરો   શાખા અર્ાક જિલ્ લા આરો   અર્ાકારીશ્રી  મખુ્   જિલ્ લા આરો   

અર્ાકારીશ્રી  
૧૮ ુુાુુંબ કલ્  ા  

શાખા 
અર્ાક જિલ્ લા આરો   અર્ાકારીશ્રી  મખુ્   જિલ્ લા આરો   

અર્ાકારીશ્રી  
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૧૯ આયુષવેદ શાખા જિલ્ લા આયવુ,દ અર્ાકારીશ્રી  મખુ્   જિલ્ લા આરો   
અર્ાકારીશ્રી  

૨૦ ચપચુાલન શાખા ના બ ચપચુાલન ર્ન ામકશ્રી   જિલ્ લા ર્વકાસ અર્ાકારીશ્રી 

૨૧ જિલ્ લા રામ 
ર્વકાસ એિન્દ્ સી  

એ.ચી.ઓ.(મોની) જિલ્ લા રામ ર્વકાસ  ર્ન ામકશ્રી જિલ્ લા રામ 
ર્વકાસ એિન્દ્સી   

૨૨ ખેતીવાડી શાખા મદદર્નશ ખેતીવાડી અર્ાકારરશ્રી  જિલ્ લા ખેતીવાડી 
અર્ાકારીશ્રી  

૨૩ સહકાર શાખા મદદનીશ જિલ્ લા રજીસ્ રારશ્રી  જિલ્ લા ર્વકાસ અર્ાકારીશ્રી 
૨૪ તાકકુા ચાયા ત 

કયેરી 
સબાાીત તાકકુા ર્વકાસ અર્ાકારીશ્રી ના બ જિલ્ લા ર્વકાસ 

અર્ાકારીશ્રી (મહલેલુ)  
૨૫ પ્રાથર્મક 

આરો   
કેન્દ્ ર/બ્ લોક 
ઓફીસર 

સબાાીત મેડીકલ ઓફીસરશ્રી/ બ્ લોક 
ઓફીસરશ્રી 

મખુ્   જિલ્ લા આરો   
અર્ાકારીશ્રી  

૨૬ રામ ચાયા ત 
કયેરી 

સબાાીત તલાટી કમ મારીશ્રી સબાાીત તાકકુા ર્વકાસ 
અર્ાકારીશ્રી 

૨૭ પ્રાથર્મક 
શાળાઓ 

સબાાીત શાળાના આયા ષશ્રી જિલ્લા પ્રાથર્મક 
ર્શક્ષ ાર્ાકારી  
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ક્રમ શાખા ુ ુનામ            ઇ મેઇલ એડ્રેસ 

1 મહકેમ dyddo-adm-bav@gujarat.gov.in 

2 રહસાબી ao-ddo-bav@gujarat.gov.in 

3 ચાયા ત panchayatdp@gmail.com 

4 મહલેલુ dyddo.rev.bav@gmail.com 

5 બાાાકામ gj-bhav@nic.in 

6 મેલેરી ા dmo.health.bhavnagar@gmail.com 

7 આંકડા dso-ddo-bav@gujarat.gov.in 

8 આંતરીક ઓડીટ              - 

9 સમાિ કલ્ ા  swo-ddo-bav@gujarat.gov.in 

10 ુુુુંાબ કલ્ ા  adhobhavnagar@gmail.com 

11 આરો  who.health.bhavnagar@gmail.com 

12 ખેતીવાડી dao.bhavnagar.agri@gmail.com 

13 ર્શક્ષ   dpeobhavnagar@gmail.com 

14 સહકાર - 

15 આયવુ,દ ayubvn1@gmail.com 

16 ર્સિંયાઇ bvnpid@yahoo.co.in 

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

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

19 આઇસીડી.એસ pobhavnagar@gmail.com 
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