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વાર્ષિક વહીવટી અહવેાલ 
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આંકડા શાખા 

જિલ્ લા પાચાયત-ભાવનગર 
 



 

-:પ્રકાશક:- 
શ્રી.જીતેન્દ્રભાઈ સી. ઠાકોર 
જિલ્ લા આંકડા અર્ાકારી, 

આંકડા શાખા, જિલ્ લા પાચાયત કચેરી, 
ભાવનગર - ૩૬૪૦૦૧ 

 

ફોન ના. (૦૨૭૮) ૨૪૩૯૯૫૧ – ૫૮ 
ફેક્સ ના. (૦૨૭૮) ૨૪૩૦૨૯૫ 

 

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

 

સકંલનઃ- 
શ્રી કાનજી ય.ુ ઢેઢી,  

સાશોાન અર્ાકારી (I/C), 
આંકડા શાખા, જિલ્ લા પાચાયત કચેરી, 

ભાવનગર – ૩૬૪૦૦૧ 
 

શ્રીમતી દક્ષાબા એસ. વાઘલેા 
આંકડા મદદનીશ, 

આંકડા શાખા, જિલ્ લા પાચાયત કચેરી, 
ભાવનગર – ૩૬૪૦૦૧ 

 
 

વષષઃ- ૨૦૧૮-૧૯ 

પ્રકાશન વષષઃ- – ૨૦૧૯ 

 

 

 

 



 

 

આમખુ 
ગિુરાત પાચાયત અર્ાર્નયમ ૧૯૯૩ ની કલમ ૧૬૭(૧) હઠેળ ભાવનગર જિલ્ લા પાચાયતનો સન ે

૨૦૧૮-૧૯ નો વાર્ષિક વહીવટી અહવેાલ પ્રર્સધ્ ા કરતાા આનાદ અને ગરરવ અુભુવીએ ીીએ. આ 
અહવેાલમાા જિલ્ લા પાચાયત વારારા હાધ ારાયેલ ર્વર્વા ર્વકાસશીલ પ્રતર્્નીની ર્વગતો આપવાનો પ્રય ન 
કરેલ ીે. 
 જિલ્ લા પાચાયતના વહીવટી માળખામાા મહકેમ, મહલેલુ, ર્વકાસ, પાચાયત, આંકડા, ર્શક્ષ , સાકતલત 
બાળ ર્વકાસ, સમાિ કલ્ યા , પપપુાલન, આરો ય, મેલેરીયા, ુુુુંાબ કલ્ યા , આયવુ,દ, ખેતીવાડી, બાાાકામ, 
સહકાર વગેરે તમામ શાખાીએ જિલ્ લા પાચાયતને સરકારશ્રી તરફધી લપુ્રત ધયેલ ફરિો, યોિનાી અન ે
લક્ષ યાાકો ફળી તુ કરવા માટે સતત પ્રયાસો કરેલ ીે અને પાર ામ વ વરૂપપે ભાવનગર જિલ્ લા પાચાયતની 
કામગીરી અહવેાલના વષષમાા રાિય વ તરે ઘ ી સારી રહી ીે.  

જિલ્ લા પાચાયતની ર્વકાસ પ્રતર્્ની યો ય રીતે પાાગરે તે માટે જિલ્ લાની તાકકુા પાચાયતો તધા 
ગ્રામ પાચાયતોનો સતત સાધ સહકાર મળેલ ીે. તીે તમામ જિલ્ લા પાચાયતની પ્રગર્ત બદલ અતભનાદનના 
અર્ાકારી તેમિ પ્રગર્તના યશભાગી ીે. જિલ્ લા પાચાયતની પ્રગર્તમાા જિલ્ લાના પદાર્ાકારીશ્રીી, 
અર્ાકારીશ્રીી તધા કમષચારીશ્રીીએ પ  જે ફાળો આપલે ીે. તેની આ પ્રસાગે નોંા લઇ તેમને ાન્દ્ યવાદ 
પાઠવીએ ીીએ. 

 જિલ્લાની ર્વર્વા પ્રવ્રરુ્તી અને ર્વકાસની ર્સધ્ાીને આવરી લેતો આંકડાકીય અને વ ષનામક 
અહવેાલ પસુ્વતકા રુપે રજુ કરવામાા આવેલ ીે. જે પાચાયત પ્રતર્્ન સાધે સાલ ન સરન ેઉપયોગી ધશે એવી 
આશા સાધે....  

 

-સહી-        -સહી-                         -સહી- 
     જે.સી.ઠાકોર                 વરૂપ ુુમાર બરનવાલ (IAS)              વક્તબુને બી.મકવા ા   
જિલ્ લા આંકડા અર્ાકારી      જિલ્ લા ર્વકાસ અર્ાકારી             પ્રમખુ 
     જિ.પા.ભાવનગર         જિ.પા.ભાવનગર          જિ.પા.ભાવનગર 
  
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

અનકુ્રમણિકા 
ક્રમ ર્વગત પાના નાબર 

૧ જિલ્ લાની સામાન્દ્ ય માાહતી   

૨ જિલ્ લાની વસર્તની માાહતી  

૩ જિલ્ લા પાચાયતની પાચાયતશાખાની ર્વગતો  

૪ જિલ્ લા પાચાયતની મહકેમ ની આવકની ર્વગતો  

૫ જિલ્ લા પાચાયતની મહલેલુની આવકની ર્વગતો  

૬ ર્વકાસ ક્ષતે્રે પ્રગર્તની ર્વગતો  

૭ જિલ્ લા પાચાયતની ાહસાબી શાખાની ર્વગતો  

૮ આંકડા  ક્ષતે્રે પ્રગર્તની ર્વગતો  

૯ સાકતલત બાળ ર્વકાસ ક્ષેત્રે પ્રગર્તની ર્વગતો  

૧૦ સમાિકલ્ યા  ક્ષેત્રે પ્રગર્તની ર્વગતો  

૧૧ પપપુાલન ક્ષેત્રે પ્રગર્તની ર્વગતો  

૧૨ આરો ય ક્ષેત્રે પ્રગર્તની ર્વગતો  

૧૩ મેલેરીયા ક્ષતે્રે પ્રગર્તની ર્વગતો  

૧૪ ુુાુુંાબ કલ્ યા  ક્ષેત્રે પ્રગર્તની ર્વગતો  

૧૫ આયવુ,દ ક્ષતેે્ર પ્રતગ તની ર્વગતો  

૧૬ ખેતીવાડી ક્ષતે્રે પ્રગર્તની ર્વગતો  

૧૭ ર્શક્ષ ક્ષતે્રે પ્રગર્તની ર્વગતો   

૧૮ બાાાકામ ક્ષતે્રે પ્રગર્તની ર્વગતો  

૧૯ સહકાર ક્ષતે્રે પ્રગર્તની ર્વગતો  

૨૦ આંતરીક અન્દ્વેષ  પ્રગર્તની ર્વગતો  

૨૧ ર્સિંચાઇ ક્ષેત્રે પ્રગર્તની ર્વગતો  

૨૨ જાહરે માાહતી અર્ાકારી/અપીલ અર્ાકારીની ર્વગત  

૨૩ શાખાનાા ઈ-મેઇલ એડ્રેસની ર્વગત  
 



 

 

પ્રકરણ – ૧ 
-::જિલ્ લાની    માના   નાિતીી  ::- 

 જિલ્ લાનું ભ ગોલીલી  ક   ાન :-   
ભાવનગર જિલ્લો ર૨.૧૦ થી ર૧.૦૧ ઉત્તર અક્ાાંશ અને ૭૧.૫૦ થી ૭૨.૨૯ પવુવ રેખાાંશ વચ્ ચે ેવેલ .ે. પવુવ ા 
ખાંભાતનો અખાત, પશ્વિ ે અ રેલી જિલ્લો, ઉત્તરે અ દાવાદ અને બોટાદ જિલ્ લાઓ ત તથા દષક્ણે અરબી સમદુ્ર 
ેવેલો .ે.  
 

 વમતી તવષ ક :- 
ર0૧૧ની વસશ્વત ગણતરી મિુબ ભાવનગર જિલ્ લાની લુલ વસશ્વત ૨૪,૦૧,૯૧૭ .ે. જે ાાં દર ૧૦૦૦ પરુુષોએ 
૯૩૦  હિલા .ે. જિલ્ લા ાાં અક્રઞાનાન પા ેલા અને શ્વશષક્તોની લુલ સાંખ્ યા ૧૫,૮૦,૮૭૦ .ે. 
 

 ભ તન -:ભાવનગર જિલ્ લાની મશુ્વ ની દ્ર ટીએ ચાર શ્વવભાગો પ ે .ે . 
(૧)  ઘ્ ય  ાાીી અને સપાટમશુ્વ  વાીા શ્વવસ્ તાર ાાં ઉ રાીા તાલાુો ેવેલો .ે. ે શ્વવસ્ તાર ાાં અ.તની 
પહરશ્વસ્ થશ્વત રિવેા પા ે .ે. ે શ્વવસ્ તારના મખુ્ ય પાાો  ગળીી, ાપાસ, તલ અને બાિરી .ે. 
(ર) ાાીી િ ીન શ્વવસ્ તાર જે ાાં તીાજા અને  હુવા તાલાુાઓ ત ેવેલા .ે. તે બાંને તાલાુાઓ ત દહરયાાાઠાના 
શ્વવસ્ તારો .ે. શેરુજ ુબ બાેં ને ાારણે તીાજા તાલાુા ાાં શ્વસાચાસ  શુ્વવેા સારી િોસ  ગળીી, ાપાસ, બાિરી મખુ્ ય 
પાાો  ઉપરાાંત શેર ી અને ાેીા પણ થાય .ે.  હુવા અને તીાજા તાલાુાઓ ત ાાં ડુાંગીીનુાં વાવેતર  ોટા પ્ર ાણ ાાં 
થાય .ે.  હુવા તાલાુાના દરીયાાાાંઠાના  શ્વવસ્ તારના રેતાી ભાગ ા નાીીયેરી  લાન્ ટેશન સારા પ્ર ાણ ાાં .ે. 
(3) સા ાન્ ય રીતે ાાીી, દીદાર અને ાાાંારી શ્વવનાની ભાલ શ્વવસ્ તારની િ ીન ભેિને લાાંબો સ ય  ુે ી સાંીરી 
રાખવાની ક્ તા ેરાવે .ે. ેવા શ્વવસ્ તાર ાાં વલ્ લભીપરુ તાલાુો તથા ભાવનગર તાલાુાનો થો ો ભાગ ેવે .ે. 
ે શ્વવસ્ તાર ાાં મખુ્ ય પાાો ભાલીયા ીં, ાપાસ, ચણા અને તલના પાાો મખુ્ ય .ે. ે ઉપરાાંત ે શ્વવસ્ તાર ાાં 
બાિરી,  ગળીી, ાપાસ અને જુવારના પાાો પણ થાય .ે. 
(૪) ખ ાાી અને ટેારાવાીી િ ીન શ્વવસ્ તાર ાાં  શ્વસિોર અને પાલીતાણા તાલાુા ેવેલા .ે. ે  શ્વવસ્ તારની 
 ોટા ભાગની િ ીન ખ ાાી અને ટેારાવાીી .ે. ે શ્વવસ્ તારના મખુ્ ય પાાો  ગળીી, ાપાસ અને બાિરી .ે. ે 
શ્વવસ્ તાર ા શ્વસાચાસ  ોટા ભાગે લુવા વારારા થાય .ે.  
 

 નદીઓ અને િળ મભપતિ-:  
જિલ્ લાની મખુ્ ય નદીઓ ત ાાં શેરુજ ુબ, ાાળુભાર,  ાલણ, ાેરી, બગ  અને ીેલો મખુ્ ય .ે. શેરુજ ુબ નદી પર પાલીતાણા 
પાસે રાિસ્ થીી ગા ે શેરુજ ુબ  ે  બાાેં વા ાાં ેવેલ .ે.  ોટી ાક્ાની ે શ્વસાચાસ યોિનાથી ૭૬000 િાેટર 
િ ીનને શ્વસાચાસનો લાભ થાય .ે. િયારે અન્ ય  ઘ્ ય  અને નાની શ્વસાચાસ યોિનાઓ ત ાાં ાાળુભાર,  ાલણ, બગ , 
ીેલો વગેરે .ે. 
 
 
 
 



 

 
પ્રકરણ - ર 

-:: જિલ્ લાની   વમતીની   નાિતીી   ::- 

 ર0૧૧ ની   વમતી લણીરી મ િબ ીાલ કાવાર વમતીની   તવલી 

ક્ર  તાલાુાન ુના  તાલાુાની વસશ્વત 
ગ્રામ્ ય/શિરેી 

અ.જા.ની વસશ્વત અ.િ.જા.ની 
વસશ્વત 

ગા ોની સાંખ્ યા શિરેોની સાંખ્ યા 

વસશ્વત 
વાીા 

ઉિિ  લુલ 

૧ ર 3 ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ 

૧ ઉ રાીા ૮૬૩૨૩ ૮૨૪૬ ૧૩૮ ૪0 1 ૪૧ ૨ 

૨ ગારીયાેાર ૧૧૪૮૮૭ ૧૦૪૬૩ ૩૫૪ 48 ૧ 49 ૧ 

૩ ીોીા ૧૦૦૯૭૭ ૨૦૮૧ ૧૭૦ 46 1 ૪૭ ૧ 

૪ તીાજા ૩૨૫૬૬૭ ૯૦૩૫ ૧૯૬ 111 2 ૧૧૩ ૩ 

૫ પાલીતાણા ૨૧૦૫૬૬ ૧૩૧૩૧ ૭૫૩ 81 ૦ 81 ૧ 

૬ જેસર ૭૬૪૯૧ ૩૨૧૭ ૫૮૨ 36 ૦ ૩૬ ૦ 

૭ ભાવનગર ૭૮૭૩૧૯ ૪૩૪૧૨ ૪૭૧૭ 51 ૨ ૫૩ ૫ 

૮  હુવા ૪૦૭૨૫૯ ૧૪૧૬૬ ૩૭૬ 114 ૦ ૧૧૪ ૨ 

૯ વલ્ લભીપરુ ૮૦૧૯૨ ૪૪૪૭ ૧૬૩ ૫૫ ૩ ૫૮ ૧ 

૧૦ શ્વશિોર ૨૧૨૨૩૬ ૧૭૭૫૭ ૬૪૭ 78 ૧ ૭૯ ૨ 

 લુલ :- ૨૪૦૧૯૧૭ ૧૨૫૯૫૫ ૮૦૯૬ ૬૬૦ ૧૧ ૬૭૧ ૧૮ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

પ્રકરણ - ૩ 

પભચા ી શાખા 

 જિલ્ લા પભચા ી ગાવનલરનું ભ નાળ   

ીા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮  ી   ીા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯  

બેઠાોની શ્વવગતઃ ૪૦      સ્ રી     સા ાન્ ય  

 સ્ રી સા ાન્ ય 

 

સા ા બા અને શૈક્ષણા પ.ાત વગવ  ાટે ૨ ૨ 

અન ુષુચત જાશ્વત ૧ ૧ 

અન ુષુચત િન-જાશ્વત ૦ ૧ 

સા ાન્ ય ષબન અના ત ૦ ૧૬ 

સા ાન્ ય સ્ રી ૧૭ - 

લુલ ૨૦ ૨૦ 

       

જિલ્ લા પભચા ી ગાવનલરના મદ  શ્રી  ઓ 

જિલ્લા પભચા ીના નીદાર તવગાલની 

માના  ક્રનાભક ી ા નાન ચ ટા ેલા મભ્ નું ભ નાન મરનામ  તીદ્દી 

ક્રનાભક નાન 

૧ અઘેવાડા શ્રી   વકત  બેન ગદાગાઈ નકવાણા મ ભPપી   લપ ર ીાPજીPગાવનલર પ્રમ ખશ્રી   

૨ વરીેિ   શ્રી   બળગદ્રતમિંત ક ભગાજીગાઇ લીિતલ દરબારલઢ4 દાદાની   ડેલી   મ ભPવરીેિ ીાPજીPગાવનલર ઉપપ્રમ ખશ્રી   

૩ અલભલ શ્રી   તભમાબેન અરતવિંદગાઇ ચોતાણ મ ભPમીમી   ા ીાPીળાજા મભ્ શ્રી   

૪ બલદાણા શ્રી   જાલાગાઇ ઉકાગાઇ બારૈ ા મ ભPબલદાણા ીાPનહ વા મભ્ શ્રી    

૫ ગાદ્રીડ શ્રી   ગરીગાઇ વલ્લગગાઇ તડી ા મ ભPીલલાિરડા ીાPનહ વા મભ્ શ્રી   

૬ બી  લા શ્રી   લી  લી  બેન ક રજીગાઇ વાઘેલા મ ભPબી  લા ીાPજેમર મભ્ શ્રી    

૭ ચનારડી શ્રી   તીરાબેન રાઘવજીગાઇ અવૈ ા  મ ભPરીનપ રsલાf ીાPવલ્લગી  પ ર મભ્ શ્રી    

૮ ચીલઠ s ાf શ્રી   તષાાબા સ રેદ્રતમિંત લીિતલ મ ભPઘારૂકા ીાPઉનરાળા મભ્ શ્રી   

૯ દાઠા શ્રી   જાતીબેન બાબાગાઇ ગાદરકા મ ભPકીદી ા ીાPીળાજા જીPગાવનલર મભ્ શ્રી   



 

૧૦ િદતીર શ્રી   તનનાળાબેન ઇશ્વરગાઇ જાની   
મ ભP૮૧P4લીપાલનલર4 અઘેવાડા ીળાજા રીડ4 

ગાવનલર 
મભ્ શ્રી   

૧૧ ઘાભઘળી શ્રી   નભગ બેન ગીળાગાઇ ચ ડામના મ ભPઘાભઘળી ીાPતમતીર મભ્ શ્રી   

૧૨ ઘેટી શ્રી   શીગનાબેન પીપટગાઈ લાઠી ા મ ભPઘેટી ીાPપાલી  ીાણા જીPગાવનલર મભ્ શ્રી   

૧૩ ઘીઘા શ્રી   કલ્પનાબા અની  ીક નાર લીિતલ મ ભPઅવાણી   ા ીાPઘીઘા જીPગાવનલર મભ્ શ્રી   

૧૪ તા બ શ્રી   વી  જ બેન ગરીગાઇ કભટારી ા મ ભPભ ીેશ્વર ીાPજીPગાવનલર મભ્ શ્રી    

૧૫ જેમર શ્રી   શોલેષક નાર ગ લાબગાઇ ૫ટેલ મ ભPજેમર ીાPજેમર મભ્ શ્રી   

૧૬ કળમાર શ્રી   નભગ બેન તાદાગાઇ માભખટ મ ભPનેમવડ ીાPનહ વા મભ્ શ્રી   

૧૭ કનળેિ શ્રી   તનીાબેન બાબ ગાઇ રાઠીડ મ ભPનનાદ ીાPગાવનલર પીPમનેમ મભ્ શ્રી    

૧૮ કી૫ર શ્રી   વલ્લગગાઇ ચી   રગાઇ િીળી ા મ ભPનાળી ા ીાPનહ વા મભ્ શ્રી   

૧૯ નીખડકા શ્રી   ગાનું ગાઇ ૫રશીીનગાઇ ચોતાણ મ ભPવી  રપ રsપાલી  f ીાPપાલી  ીાણા મભ્ શ્રી   

૨૦ નીરચભદ શ્રી   સ રજીીતમિંત નતાવી  રતમિંત લીિતલ મ ભPીણમા ીાPઘીઘા જીPગાવનલર મભ્ શ્રી   

૨૧ નીટા   ભટવડા શ્રી   જીલ બેન નભલાગાઇ ચકાણી   મ ભPલીરમ ીાPનહ વા મભ્ શ્રી   

૨૨ નીટી જાલઘાર શ્રી   રાઘવગાઇ ચોંડાગાઇ નકવાણા મ ભP૫ઢી ારકા ીાPનહ વા મભ્ શ્રી   

૨૩ નાની   રાિ ળી શ્રી   નઘ બેન ઠાકરશી  ગાઇ ડાગી   મ ભPલાપાળી ા ીાPપાલી  ીાણા મભ્ શ્રી   

૨૪ નેમવડ શ્રી   નભજ લાબેન બાબ ગાઇ િીળી ા 
પ્ લીટ નભ૭ તવિ નલર જાદરા રીડ ચામ ભડા લલ્ લાની   

માને મ .નહ વા 
મભ્ શ્રી   

૨૫ નોંઘણવદર શ્રી   ગાણજીગાઇ જીવાગાઇ મીમા મ ભPનાખણી   ા ીાPીળાજા જીPગાવનલર મભ્ શ્રી   

૨૬ ૫રવડી શ્રી   લી  ીાબેન ૫રેશગાઇ ખેની   મ ભP૫રવડી ીાPલારી ાઘાર મભ્ શ્રી   

૨૭ પાટણા શ્રી   નતશેગાઇ પી૫ટગાઇ કાકડી ા મ ભPપાટણા ીાPવલ્લગી  પ ર મભ્ શ્રી   

૨૮ પાવઠી શ્રી   નભછાબેન ઘી  રૂગાઇ નકવાણા મ ભPીરમરા ીાPીળાજા જીPગાવનલર મભ્ શ્રી   

૨૯ પી   લપ ર શ્રી   લોીનગાઇ લીપાગાઇ ચોતાણ મ ભPપ્રીા૫રા ીાPીળાજા જીPગાવનલર મભ્ શ્રી   

૩૦ રભઘીળા શ્રી   પે ાગાઇ દેવાગાઇ આિતર મ ભPઘીળાવી  શી   ીાPઉનરાળા મભ્ શ્રી   

૩૧ મણીમરા શ્રી   બાવચભદગાઇ તરખાગાઇ લીંબાણી   મ ભPમણીમરા ીાPતમતીર મભ્ શ્રી   

૩૨ મરીાન૫ર શ્રી   નાણેકબેન િ ભતીગાઇ ચ ડામના મ ભPમરીાન૫રsબભદરf ીાPીળાજા જીPગાવનલર મભ્ શ્રી   

૩૩ મેંદરડા શ્રી   રનેશગાઇ ગવાનગાઇ કાકલીીર પ્ લીટ નભ.૩  તવટીનલર  મ .નહ વા મભ્ શ્રી   

૩૪ મીનલઢ શ્રી   ઇલાબા રાજેદ્રતમિંત મરવૈ ા મ ભPનઢડા ીાPતમતીર મભ્ શ્રી   



 

૩૫ ટાણા શ્રી   પ્રીા૫તમિંત ગલવાનગાઇ નીરી મ ભPબીરડી ીાPતમતીર મભ્ શ્રી   

૩૬ ઠળી ા શ્રી   મભિ તમિંત અજીીતમિંત મરવૈ ા મ ભPનવામાભલાણા ીાPીળાજા જીPગાવનલર મભ્ શ્રી   

૩૭ ત્રાપિ શ્રી   કભચનબેન ગી  નજીગાઇ પભડ ા મ ભPદાત્રડ ીાPીળાજા જીPગાવનલર મભ્ શ્રી   

૩૮ ઉનરાળા શ્રી   િ ાબેન તવનીદગાઇ નાર  મ ભPઉનરાળા ીાPઉનરાળા મભ્ શ્રી   

૩૯ વાળુકડ 
શ્રી   પ્રતલાદતમિંત બતાદ રતમિંત લીિતલ 

s૫દ ગાf  
મ ભPનાના ખીખરા ીાPઘીઘા જીPગાવનલર મભ્ શ્રી   

૪૦ વેળાવદર શ્રી   લીતવિંદગાઇ તવઠૃલગાઇ નીરડી ા મ ભPલારી ાઘાર જીPગાવનલર મભ્ શ્રી   

 

વષાઃ ૨૦૧૮/૨૦૧૯ નાભ માના   મગાનાભ પમાર   ેલ ઠરાવીની   તવલી  

ક્રન માના  મગાની   ીારીખ પમાર કરેલ ઠરાવી 

૧ ીા.૦૯/૦૪/૨૦૧૮ ૬ 

૨ ીા.૧૧/૦૬/૨૦૧૮ ૫ 

૩ ીા.૨૦/૦૬/૨૦૧૮ ૨ 

૪ ીા.૧૬/૦૭/૨૦૧૮ ૧૩ 

૫ ીા.૦૫/૧૧/૨૦૧૮ ૫ 

૬ ીા.૨૮/૦૨/૨૦૧૯ ૬ 
 

વષાઃ ૨૦૧૮/૨૦૧૯ નાભ કારીબારી મતનતીનાભ પમાર   ેલ ઠરાવીની   તવલી  

 

ક્રન કારીબારી મતનતીની   ીારીખ પમાર કરેલ ઠરાવી 

૧ ીા.૧૯/૦૪/૨૦૧૮ ૨૩ 

૨ ીા.૧૨/૦૭/૨૦૧૮ ૧૬ 

૩ ીા.૩૦/૦૭/૨૦૧૮ ૨ 

૪ ીા.૨૩/૧૦/૨૦૧૮ ૨૦ 

૫ ીા.૨૪/૦૧/૨૦૧૯ ૧૪ 

 

 

 

 

 



 

 

જિલ્ લા પભચા ી તવતવસ મતનતીના મભ્  ીની    ાદી 

 (૧) કારીબારી મતનતી (મ દ્દી - ૨.૫ વષા) 

ક્રન મતનતી ી ા મભ્  શ્રી  નું ભ નાન તીદ્દી મ દી 
૧ શ્રી   ગરીગાઈ વલ્લગગાઈ તડી ા ચેરનેનશ્રી   ૨.૫ વષા 

૨ શ્રી   પે ાગાઈ દેવાગાઈ આતીર મભ્ શ્રી   ૨.૫ વષા 

૩ શ્રી   રાઘવગાઈ ચોંડાગાઈ નકવાણા મભ્ શ્રી   ૨.૫ વષા 

૪ શ્રી   જાલાગાઈ ઉકાગાઈ બારૈ ા મભ્ શ્રી   ૨.૫ વષા 

૫ શ્રી   બળગદ્રતમિંત ક ભગાજીગાઈ લીિતલ મભ્ શ્રી   ૨.૫ વષા 

૬ શ્રી  નીી   નભગ બેન ગીળાગાઈ ચ ડામના મભ્ શ્રી   ૨.૫ વષા 

૭ શ્રી  નીી   નધ બેન ઠાકરશી  ગાઈ ડાગી   મભ્ શ્રી   ૨.૫ વષા 

૮ શ્રી  નીી   નભછાબેન સી  ર ગાઈ નકવાણા મભ્ શ્રી   ૨.૫ વષા 

૯ શ્રી  નીી   તભમાબેન અરતવિંદગાઈ ચોતાણ મભ્ શ્રી   ૨.૫ વષા 
  
(૨) અપી  લ મતનતી (મ દ્દી - ૨.૫ વષા)  

ક્રન મતનતી ી ા મભ્  શ્રી  નું ભ નાન તીદ્દી મ દી 

૧ શ્રી  નીી   વકત બેન ગદાગાઈ નકવાણા ચેરનેનશ્રી   ૨.૫ વષા 

૨ શ્રી   શૈલેષગાઈ ગ લાબગાઈ પટેલ મભ્ શ્રી   ૨.૫ વષા 

૩ શ્રી  નીી   નભગ બેન તાદાગાઈ નકવાણા મભ્ શ્રી   ૨.૫ વષા 

૪ શ્રી  નીી   જીલ બેન નભલાગાઈ ચકાણી   મભ્ શ્રી   ૨.૫ વષા 

(૩) તશક્ષણ મતનતી (મ દ્દી - ૨.૫ વષા) 

ક્રન મતનતી ી ા મભ્  શ્રી  નું ભ નાન તીદ્દી મ દી 

૧ શ્રી   રાઘવગાઇ ચોંડાગાઇ નકવાણા  ચેરનેનશ્રી   ૨.૫ વષા 

૨ શ્રી   વલ્લગગાઇ ચી   રગાઇ િીળી ા મભ્ શ્રી   ૨.૫ વષા 

૩ શ્રી   લોીનગાઇ લીપાગાઇ ચોતાણ મભ્ શ્રી   ૨.૫ વષા 

૪ શ્રી  નીી   કભચનબેન ગી  નજીગાઇ પભડ ા મભ્ શ્રી   ૨.૫ વષા 

૫ શ્રી   બળગદ્રતમિંત ક ભગાજીગાઇ લીિતલ મભ્ શ્રી   ૨.૫ વષા 
 



 

 

(૪) માનાજીક મતનતી (મ દ્દી - ૨.૫ વષા) 

ક્રન મતનતી ી ા મભ્  શ્રી  નું ભ નાન તીદ્દી મ દી 
૧ શ્રી   ગાણજીગાઈ બી  . મીમા ચેરનેનશ્રી   ૨.૫ વષા 

૨ શ્રી  નીી   િ ાબેન વી  . નારૂ. મભ્ શ્રી   ૨.૫ વષા 

૩ શ્રી   શૈલેષક નાર જી. પટેલ મભ્ શ્રી   ૨.૫ વષા 
 

 

(૫) જાતરે આરીગ્  મતનતી (મ દ્દી - ૨.૫ વષા) 

ક્રન મતનતી ી ા મભ્  શ્રી  નું ભ નાન તીદ્દી મ દી 

૧ શ્રી  નીી   શીગનાબેન પીપટગાઇ લાઠી ા ચેરનેનશ્રી   ૨.૫ વષા 

૨ શ્રી  નીી   નભગ બેન ગીળાગાઇ ચ ડામના મભ્ શ્રી   ૨.૫ વષા 

૩ શ્રી   ગરીગાઇ વલ્લગગાઇ તડી ા  મભ્ શ્રી   ૨.૫ વષા 

૪ શ્રી   વલ્લગગાઇ ચી   રગાઇ િીળી ા મભ્ શ્રી   ૨.૫ વષા 

૫ શ્રી  નીી   નાણેકબેન િ ભતીગાઇ ચ ડામના મભ્ શ્રી   ૨.૫ વષા 
 

(૬) જાતરે બાભઘકાન મતનતી (મ દ્દી - ૨.૫ વષા) 

ક્રન મતનતી ી ા મભ્  શ્રી  નું ભ નાન તીદ્દી મ દી 

૧ શ્રી   લોીનગાઇ લીપાગાઇ ચોતાણ  ચેરનેનશ્રી   ૨.૫ વષા 

૨ શ્રી  નીી   જીલ બેન નભલાગાઇ ચકાણી   મભ્ શ્રી   ૨.૫ વષા 

૩ શ્રી  નીી   નભજ લાબેન બાબ ગાઇ િીળી ા મભ્ શ્રી   ૨.૫ વષા 

૪ શ્રી  નીી   શીગનાબેન પીપટગાઇ લાઠી ા મભ્ શ્રી   ૨.૫ વષા 

૫ શ્રી  નીી   નાણેકબેન િ ભતીગાઇ ચ ડામના મભ્ શ્રી   ૨.૫ વષા 
 

 

 

 

 

 



 

(૭) ૨૦ મ દા અનલી  કરણ મતનતી (મ દ્દી - ૨.૫ વષા)  

(નોંસઃ- ગ િરાી પભચા ી(મેકડ એનેડનેડ) અતસતન ન -૨૦૧૭(ગ િરાી એકટ નભ.૧૯/૨૦૧૭)ની    િીલવાઈ મ િબ 

ીા.૧૭/૦૭/૨૦૧૭ની   માના  મગાના મ દ્દાનભ.૬ ઠરાવ નભ.૪૧૬  ી   ૨૦ મ દા અનલી  કરણ મની  ીી   રદ) 

 

(૮) ઉત્પાદન મતકાર અને તમિંચાઇ મતનતી (મ દ્દી - ૨.૫ વષા) 

ક્રન મતનતી ી ા મભ્  શ્રી  નું ભ નાન તીદ્દી મ દી 

૧ શ્રી   ગાનું ગાઇ ૫રશીીનગાઇ ચોતાણ  ચેરનેનશ્રી   ૨.૫ વષા 

૨ શ્રી  નીી   તભમાબેન અરતવિંદગાઇ ચોતાણ મભ્ શ્રી   ૨.૫ વષા 

૩ શ્રી  નીી   નઘ બેન ઠાકરશી  ગાઇ ડાગી   મભ્ શ્રી   ૨.૫ વષા 

૪ શ્રી  નીી   નભછાબેન ઘી  રૂગાઇ નકવાણા મભ્ શ્રી   ૨.૫ વષા 

૫ શ્રી   પે ાગાઇ દેવાગાઇ આિતર મભ્ શ્રી   ૨.૫ વષા 

 

(૯) નિતલા અને બાળ તવકામ અને ય વા પ્રવતૃી મતનતી (મ દ્દી - ૨.૫ વષા) 

ક્રન મતનતી ી ા મભ્  શ્રી  નું ભ નાન તીદ્દી મ દી 

૧ નભજ લાબેન બાબ ગાઇ િીળી ા ચેરનેનશ્રી   ૨.૫ વષા 

૨ જાલાગાઇ ઉકાગાઇ બારૈ ા મભ્ શ્રી   ૨.૫ વષા 

૩ નભગ બેન તાદાગાઇ માભખટ મભ્ શ્રી   ૨.૫ વષા 

૪ ગાનું ગાઇ ૫રશીીનગાઇ ચોતાણ મભ્ શ્રી   ૨.૫ વષા 

૫ કભચનબેન ગી  નજીગાઇ પભડ ા મભ્ શ્રી   ૨.૫ વષા 

 

 

 

 



 

પ્રકરણ :- ૪ 

-::નતકેન શાખા::- 
 શાખાની પરીચ ઃ  - 
                 જિલ્ લા પાંચાયત ભાવનગર તરતગવત  િાે  શાખાનો િતે ુ બ.સી.એસ.ેર. નીચે ેવતી વિીવટી 

ત ા  પ્રશાશન ાાં સક્રીય ાા ગીરી થાય તે રીતે વિીવટ ારવા ાાં ેવે .ે. જિલ્ લા પાંચાયત ભાવનગરના 

વિીવટી વ ા જિલ્ લા શ્વવાાસ અશ્વેાારીરીનીના શ્વનયાંરણ  િઠેી શ્વવશ્વવે શાખાઓ ત પૈાી  િાે  શાખા ાાયાવશ્વન્ વત 

.ે. જેના શાખાધ્ યક્ નાયબ જિલ્ લા શ્વવાાસ અશ્વેાારીરીનીહ િાે ), જે ના િાથ નીચે ચીટનીશરીનીહિ.દ.) .ે. 

તથા તેઓ તના નીચે નાયબ ચીટનીશરીનીહ િાે ), નાયબ ચીટનીશરીનીહનોંેણી), નાયબ ચીટનીશરીનીહત.ા. .), 

શ્વસશ્વનયર ાલાાવરીનીઓ ત તથા જુશ્વનયર ાલાાવરીનીઓ ત ળરિ બજાવે .ે.  િાે  શાખાનુાં વિીવટી  ાીખ ુ નીચે 

મિુબ .ે.  

શાખા  :-  િાે  શાખા, જિલ્ લા પાંચાયત ભાવનગર. 
શાખાના વડા :- નાયબ જિલ્ લા શ્વવાાસ અશ્વેાારીરીની,હ િાે ) હવગવ-૧) 
મરનામ  :- જિલ્ લા પાંચાયત ાચેરી  ોતીબાગ પાસે, ભાવનગર. 
ટેલી  ફીન નભબર  :- હાચેરી) – ૦૨૭૮-૨૪૨૮૮૬૪   

હરિઠેાણ) –૭૫૬૭૦૧૭૩૯૦  

ળેાસ - ૦૨૭૮-૨૪૨૮૮૬૪   

  શાખાને લલી કાનલી  રીની અતવેાલઃ - 
           નાયબ જિલ્ લા શ્વવાાસ અશ્વેાારીરીની, હ િાે ) િસ્ તા િનરલ  િાે , તલાટી ા   ાંરી  િાે , 

ર બસ્ રી શાખાઓ ત ેવેલી .ે. જે ાાં  િાે ને લગતા શ્વવશ્વવે વગવ-૩ અને વગવ-૪ ના વિીવટી સાંવગોની 

શ્વન ણાુો, બદલી, બઢતી, શ્વશક્ા, રજાઓ ત, ઉચ્ ચતર પગાર ેોરણ, ચા્જ  એલાઉન્ સ, પેન્ શન ાેસ, 

ભાષાહાય/ખાતાહાય પરીક્ા, તાલી  શ્વવગેરેની તે િ વગવ-૧ અને વગવ-૨ ના અશ્વેાારીરીનીઓ તના  િાે ને 

લગતી ાા ગીરી, શાખાના પગાર ષબલો, ઇજાળાની ાા ગીરી/વિીવટ ને લગતી જાિરે રજાઓ ત, ાા ના 

ાલાાો, સા ાન્ ય વિીવટ શ્વવભાગ તથા પાંચાયત ગ્રા  ૃહિ શ્વન ાવણ અને ગ્રા  શ્વવાાસ શ્વવભાગ અને શ્વવાાસ 

ાશ્વ શ્ નરરીની ની ાચેરી વારારા  ીતી વિીવટી  ચુનાઓ તની અ લવારી, સ્ પીપા તથા પાંચાયતી રાિ અને ગ્રા  

શ્વવાાસ ભવન વારારા અશ્વેાારીરીનીઓ ત/ા વચારીરીનીઓ તની તાલી  /પાંસદગી સશ્વ તી વારારા ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ના 

પગાર ેોરણ વાીી શ્વવશ્વવે સીેી ભરતીની જાિરેાતો પ્રશ્વસધ્ ે  ારવી તથા તે શ્વસવાયના સાંવગોની ભરતી- 

બઢતીની બો વ ાાં દરખાસ્ તો ારાવવાની, ભાષાહાય, ખાતાહાય પરીક્ાઓ ત લેવ ાવવાની શ્વવગેરે ાા ગીરી, 

ર બસ્ રી શ્વવષયા ટપાલ નોંેણી, ળાીવણી,  ીસ્ પેચ લગતી શ્વવશ્વવે ાા ગીરીઓ ત િાથ ેરવા ાાં ેવે .ે. 

 

 



 

 નતકેનને લલી નાિતીી   
               

ક્ર  શ્વવગત  ાંજુર િગ્ યા ભરાયેલ િગ્ યા ખાલી િગ્ યા 

૧ ના.જિ.શ્વવ.અશ્વેાારીરીની,( િાે )  ૧ ૧ ૦ 

૨ ચીટનીશ ા  તા.શ્વવ.અશ્વેાારીરીની,(િ.દ)  ૧ ૧ ૦ 

૩ ચીટનીશ ૨ ૨ ૦ 

૪ સીનીયર ક્લાાવ  ૨ ૧ ૧ 

૫ જુનીયર ક્લાાવ ૪ ૩ ૧ 

૬ પટ્ટાવાીા ૩ ૨ ૧ 

લુલ ૧૩ ૧૦ ૩ 

 

 શાખા દ્વારા વષા દરમ્ ાન   ેલ નતવન તમધ્ધસની   તવલીઃ - (ઉચ્ચીર પલાર સીરણ  ીિના) 

ક્ર  શ્વવગત 
વષવ ૧૭-૧૮ ાાં રજુ 

થયેલ દરખાસ્ ત 

 ાંજુર થયેલ દરખાસ્ ત 

૧ ટેબલ નાં.૨ િઠેીના ત ા  સાંવગો ૧૨ ૧૨ 

૨ ટેબલ નાં.૪ િઠેીના ત ા  સાંવગો  ૦૪ ૦૪ 

૩ તલાટી ા   ાંરી ૧૩ ૧૩ 

૪ અન્ ય શાખા િસ્ તાના ત ા  સાંવગો ૦૦ ૦૦ 

 લુલ ૨૯ ૨૯ 

 

 

 ખાતાાીય તપાસ ના ાેસોનો શ્વનાાલ -  ૦૯ 
 પ્રાથશ્વ ા તપાસ ના ાેસોનો શ્વનાાલ   -   ૧૩ 
 

 

 
 
 



 

                                                              પ્રારણઃ-૫ ૫ 

 િ ેલૂ શાખા 
શાખાનો પરીચયઃ- 

 જિલ્લા પાંચાયત ભાવનગર તરતગવત  િ ેલૂ શાખાનો િતે ુૃિુરાત પાંચાયત અશ્વેશ્વનય -૧૯૯૩ ની ાલ -

૧૬૮, ૧૭૫ િઠેી સરાારરીની તરળથી સોંપવા ાાં ેવેલ  િ ેલૂ અશ્વેશ્વનય  િઠેી ેવતી વિીવટી ત ા  

પ્રશાશન ાાં સહક્રય ાા ગીરી થાય તે રીતે વિીવટ ારવા ાાં ેવે .ે. જિલ્લા પાંચાયત ભાવનગરના વિીવટી 

હખાતા) ના વ ા જિલ્લા શ્વવાાસ અશ્વેાારીરીનીનાાં શ્વનયાંરણ િઠેી શ્વવશ્વવે શાખાઓ ત પૈાી  િ ેલૂ શાખા ાાયાવન્ન્વત 

.ે.  િ ેલૂ શાખાનાાં વ ા તરીાે નાયબ જિલ્લા શ્વવાાસ અશ્વેાારી હ િ ેલૂ), જે ના  પૂરશ્વવઝન તીે નાયબ 

ચીટનીશ હ િ ેલૂ), જે નાાં  પૂરશ્વવઝન તીે જુનીયર ાલાાો ળરિ બજાવે .ે.  િ ેલૂ શાખાનુાં વિીવટી 

 ાીખ ુનીચે મિુબ .ે.  

 જિલ્લા શ્વવાાસ અશ્વેાારી-ભાવનગર  

  
  

 
નાયબ જિલ્લા શ્વવાાસ અશ્વેાારી 

હ િ ેલૂ) 
 

  
  

 નાયબ ચીટનીશ હ િ ેલૂ)   

  
            

            

જુ.ાલાાવ-૧ 

હએલએનપી)  
જુ.ાલાાવ-૨  
હદબાણ)  

જુ.ાલાાવ-૩ 

હ િ ેલૂ)  
જુ.ાલાાવ-૪ 

હ ીઝાસ્ટર)  
જુ.ાલાાવ-૫ 

હએ ીએ )  
જુ.ાલાાવ-૬ 

હરેા વ)  
 

ાચેરી  :    િ ેલૂશાખા, જિલ્લા પાંચાયત ાચેરી, ભાવનગર. 
ાચેરીનાાં વ ા :   નાયબ જિલ્લા શ્વવાાસ અશ્વેાારી- િ ેલૂ હવગવ-૧)  
સરનામ ુ: 

:- 

    િ ેલૂશાખા, પ્રથ   ાી, જિલ્લા પાંચાયત ાચેરી ભાવનગર,  

    ોતીબાગ પાસ,ે ભાવનગર. ૩૬૪૦૦૧  
ટેલીળોન નાંબર : :-  હ૦૨૭૮) ૨૪૩૯૯૫૧-૫૫ હext.no.110)  
ળેાસ નાંબર :   હ૦૨૭૮) ૨૪૩૦૨૯૫  
મખુ્ય સાંપાવ અશ્વેાારી : :-  રીની શ્વવનેશલુ ાર સી.બાૃલુ, (G.A.S.)  

નાયબ જિલ્લા શ્વવાાસ અશ્વેાારી- િ ેલૂ  
સાંપાવ નાંબર : :-  હ૦૨૭૮) ૨૪૨૮૮૬૪,  ો. ૭૫૬૭૦૧૭૩૨૫  
 



 

શાખાને લગત ાા ગીરીનો અિવેાલઃ-  

 

 િ ીન  િ ેલુ ાાયદો -૧૮૭૯ની ાલ -૬પહ૧), ૬પહા), ૬૬,૬૭ િઠેી ખેતીની િ ીનને ષબનખેતી ાાં 
ળેરવવાની તથા િતેળેુર તથા શરતભાંગ દાં  ની ાા ગીરી. 
 પ૦૦૦ થી વધ ુ વસ્તીવાીા ગા ોની ગા તી િ ીનની અપસેટ પ્રાઇઝ નાાી ારવા તથા ગા તી 
િ ીનના લોટની િરરા બ, ાલ  ૪૩હબી) િઠેી અશ્વનયશ્વ ત ેાારની િ ીન બાજુના  ાાન ેારાને  લાૃ ુ
િ ીન તરીાે ેપવાની ાા ગીરી. 
 જુના ગા તી િ ીનના શ્વનાાલ પવેૂ ૃિુરાત પાંચાયત અશ્વેશ્વનય -૧૯૯૩ ની ાલ -૧૧૦હ૧) નીચે પવુવ 
 ાંજુરી. 
 નવા ગા તી લોટ વેંચાણની રા  હઓ ત.પી.) અનદુાન તરગે પરત  ીવા તરગેની રજુ થતી દરખાસ્તો 
સરાારરીની ાાં  ોાલી અનદુાનની ાા ગીરી. 
  િ ેલુ શ્વવભાગના તા.૦૬/૦૬/૨૦૦૩નાાં ઠરાવ મિુબ ગા તીની િ ીન પૈાી િરરા બ વગર બેઠાદરે 
િ ીન ળાીવણીની ાા ગીરી. 
 ગા તી / ગૌચર દબાણ દુર ારવા તરગે  ોનીટરીંગ અને સ ીક્ાની ાા ગીરી. 
 પ તર અર બઓ ત – ત ુારોનો સ યસર શ્વનાાલ થાય તે તરગે  ોનીટરીંગ અને સ ીક્ા.  
 િ ાબાેં ી પારા, ેર.ેઇ.સી.પારા, એ. બ. પારા, લોાલ ળાં  પારા, પી.ેર.સી. પારા   તરગેની થયેલ 
ક્શ્વતઓ તની પતુવતા ારવાની ાા ગીરી. 
 િ ીન – િ ેલુ વાશ્વષિા હિસાબો, પાંચાયત ેારા – ૧૯૯૩ ની ાલ  ૧૯૮ અન્વયે લોાલ ળાં  શેષની રા  
પરત  ેીવવા તથા ાલ  ૨૧૯ િઠેી િ ીન  િ ેલૂની ૬૦ ટાા રા  પરત  ેીવવા અને ળાીવવાની 
ાા ગીરી.  
 ૃિુરાત પબ્લીા પ્રી ાઇસીસ એાટ ૧૯૭૨  િઠેીની સરાારી  ાાનો ઉપર અનઅશ્વેલહત ાબિો ખાલી 
ારાવવાની ાા ગીરી.  
 ૃિુરાત જાિરે નાણાાં હલેણા વ લુાત) અશ્વેશ્વનય  ૧૯૭૯ િઠેી િ ીન  િ ેલૂ શ્વસવાયની અેર 
રીાવરીની વ લુાત ની ાા ગીરી.  
 તાલાુા પાંચાયત  ારળતે અ.તને લગત ાા ો ારાવવાની ાા ગીરી. 
 અશ્વતવ હટી,  પરુ, વાવાઝોડુાં, ેરતી ાાંપ, અ.ત, ેગ અાસ્ ાત જેવી લુદરતી ેપશ્વત્ત  સ યે અસર ગ્રસ્તોને 
ાેશ ોલ્સ, ીર વખરી,  ાાન સિાય,  ાનવમહત્ય ુસિાય, પશ ુમ હત્ય ુસિાય ચાૂવવાની ાા ગીરી.  
  ાહિતી અશ્વેાાર અશ્વેશ્વનય -ર૦૦પ નીચે જિલ્લા ાક્ાએ જિલ્લા શ્વવાાસ અશ્વેાારી અને નાયબ જિલ્લા 
શ્વવાાસ અશ્વેાારી એ  લુલ ૦૨ હબે) એપેલેટ ઓ તથોરીટીની ત ા  ાા ગીરી તથા  ાહિતી અશ્વેાાર 
અશ્વેશ્વનય  િઠેી જિલ્લા પાંચાયતનુાં સ ાંાલનની ત ા  ાા ગીરી.  
 રેા વ વગીારણ સાંાલન ાા ગીરી. 



 

સને વષવ ૨૦૧૮-૨૦૧૯  ાાં નાણાાીય તે િ ભૌશ્વતા શ્વસધધ્ેઃ-  

૧. િ ીન  િ ેલૂ અને અન્ય ાર, ઉપાર ની વ લુાત હ િ ેલૂી વષવ ૨૦૧૮-૧૯)    હરા  રૂ. લાખ ાાં)  

ક્ર  લેણાનો પ્રાાર  ાાંગણ ુ વ લુાત ટાાવારી 
૧. િ ીન  િ ેલૂ ૮૨૬.૯૬ ૩૦૦.૭૫ ૩૬.૦૦ 
૨. શ્વશક્ણ ઉપાર ૨૪૪.૬૫ ૯૩.૯૪ ૩૮.૦૦ 
૩. જિ.પાં.ઉપાર ૧૧૮૬.૬૭ ૩૬૪.૦૩ ૩૧.૦૦ 
 લુલ ૨૨૫૮.૨૮ ૭૫૮.૭૨  

 

૨. િ ીન  િ ેલૂ અશ્વેશ્વનય ની ાલ  ૬૫હ૧), ૬૬ િઠેી  િ ેલૂી વષવ ૨૦૧૮-૧૯  ાાં ેપવા ાાં ેવેલ 

ષબનખેતીની પરવાનગીની શ્વવગત 

૨.૧ અર બઓ ત  ાંજુર / ના ાંજુર ની શ્વવગત  

ક્ર  
વષવની શરૂેત ાાં બાાી 

અર બ 
વષવ દર યાન  ીેલ 

અર બ 
લુલ અર બ 

વષવ દરમ્યાન શ્વનાાલ ારેલ 
અર બ 

વષવનાાં તરતે બાાી 
અર બ 

 ાંજુર ના ાંજુર 
૧ ૯ ૫૧ ૬૦ ૨૯ ૧૬ ૧૫ 

નોંે:- ષબનખેતી પરવાનગીના અરેના અશ્વેાાર ાલેક્ટરરીનીને  પુ્રત થતા બાાી ૧૫ અર બઓ તની અસલ ળાઇલો ાલેક્ટર 

ાચેરીને  સોપલે .ે. 

૨.૨    વષવ દર યાન  ાંજુર અર બઓ ત ાાં  િતેવુાર ષબનખેતી થયેલ િ ીનન ુકે્રળી     

રિણેાાંા 
હચો. ી.) 

ઔદ્યોષગા 
હચો. ી.) 

વ્યાપારીા 
હચો. ી.) 

શૈક્ષણા 
હચો. ી.) 

લુલ 
હચો. ી.) 

૧૫૨૦૮૯.૦૦ ૭૮૨૧૧.૦૦ ૪૩૫૦૫.૦૦ ૩૦૬૬૫.૦૦ ૩૦૪૪૭૦.૦૦ 
 

૩. વષાવઋત-ુ ૨૦૧૮  ાાં ચાૂવેલ સિાયની શ્વવગત દશાવવત ુાં પરા  

 ૩.૧  ાનવ મ હત્ય,ુ પશ ુમ હત્ય ુઅને ાેશ  ોલ્સ સિાયની ચાૂવણી હરા  રૂ. લાખ ાાં) 

 ાનવ મ હત્ય ુ પશ ુમ હત્ય ુ ાેશ  ોલ્સ 
સાંખ્યા ચાૂવેલ સિાય સાંખ્યા ચાૂવેલ સિાય લાભાથી ચાૂવેલ સિાય 
૦૩ ૧૨.૦૦ ૨૩ ૩.૬૩ ૧૮૭૩ ૩.૪૫ 

 

 

 



 

 ૩.૨  ાનવ મ હત્ય,ુ પશ ુમ હત્ય ુઅને ાેશ  ોલ્સ સિાયની ચાૂવણી હરા  રૂ. લાખ ાાં) 

ીરવખરી સાંપણુવ નાશ  ાાન તરશતઃ નાશ  ાાન  
લુટુાંબો ચાૂવેલ સિાય સાંખ્યા ચાૂવેલ સિાય સાંખ્યા  ચાૂવેલ સિાય 
૬૦૩ ૧૨.૦૬ ૮૬ ૭૬.૫૧ ૩૪૭ ૨૯.૪૩ 

 

૪.ગા તી / ગૌચર ાાં િ ીન દબાણની શ્વવગત  િ ેલૂી વષવ ૨૦૧૮-૧૯ ની શ્વવગત  

ક્ર  શ્વવગત 
ગા તી ગૌચર 

સાંખ્યા ક્ેરળી સાંખ્યા ક્ેરળી 
૧. વષવની શરૂેત ાાં દબાણો ૧૮૩૪ ૧૪૩.૨૫૨૪ ૧૬૬૮ ૩૫૪.૯૮૮૬ 
૨. નવા ઉ ેરાયેલ દબાણો ૧૧૭ ૪૮.૩૦૩૮ ૧૦૬ ૨૭.૫૭૯૬ 
૩. લુલ દબાણો ૧૯૫૧ ૧૯૧.૫૫૬૨ ૧૭૭૪ ૩૮૨.૫૬૮૨ 
૪. વષવ દરમ્યાન દુર ારેલ દબાણો ૪૨૩ ૫૧.૬૮૪૭ ૧૯૦ ૫૮.૨૫૨૧ 
૫. વષવના તરતે  બાાી દબાણો ૧૫૨૮ ૧૩૯.૮૭૧૫ ૧૫૮૪ ૩૨૪.૩૧૬૧ 
૫. ાહિતી અશ્વેાાર અશ્વેશ્વનય -૨૦૦૫ િઠેી  િ ેલૂશાખા ાાં રજુ થયેલ અપીલો ની શ્વવગત          ાેલેન્ ર વષવ ૨૦૧૮  

ક્ર  
અપીલ અશ્વેાારીની 

શ્વવગત 
વષવ દર યાન રજુ થયેલ 

અપીલો 
વષવ દરમ્યાન શ્વનાાલ 
થયેલ અપીલો 

વષવનાાં તરતે શ્વનાાલ 
બાાી અપીલો 

૧. જિલ્લા શ્વવાાસ અશ્વેાારી ૧૫ ૧૫ ૦૦ 

૨. 
નાયબ  બલ્લા શ્વવાાસ 
અશ્વેાારી 

૫૫ ૫૨ ૦૩ 

 લુલ ૭૦ ૬૭ ૦૩ 

 િાે ને લગત  ાહિતીઃ-    વષવ ૨૦૧૮-૨૦૧૯ ની ન્સ્થશ્વતએ  

ક્ર  સાંવગવ વગવ  ાંજુર િગ્યા ભરેલી િગ્યા ખાલી િગ્યા 
૧. નાયબ જિલ્લા શ્વવાાસ અશ્વેાારી ૧ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 
૨. ચીટનીશ ા  તા.શ્વવ.અશ્વે. હિ.દ.) ૨ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 
૩. નાયબ ચીટનીશ ૩ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 
૪. જુનીયર ાલાાવ ૩ ૦૬ ૦૨ ૦૪ 
૫. ટાઇપીસ્ટ ૩ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 
૬. પટ્ટાવાીા ૪ ૦૨ ૦૨ ૦૦ 
 લુલ  ૧૨ ૦૬ ૦૬ 

 

 



 

પ્રકરણ ૬ 

તવકામ શાખા  

(૧) પ્રીાવના:-  

જિલ્લા પાંચાયત ભાવનગરના ાાયવકે્ર િઠેી શ્વવાાસ શાખા ાાયવરત .ે. જેના નાયબ જિલ્લા શ્વવાાસ 

અશ્વેાારીરીની તરીાે રીની ટી.એ . ાવાણા ળરિ બજાવે .ે. દરેા  ાનવીની  બવન િરૂરીયાત  ાટે પોતાનુાં 

ેગવ ુીર િોવુાં ખબુ િરૂરી .ે. ભારત સરાારરીની ધ્વારા ગરીબી રેખા નીચે  બવતા લુટુાંબો તે િ િ ીન 

શ્વવિોણા ખેત  જુરોને  ાાન બાાેં વા  ાટે સિાય ેપવાની યોિનાઓ ત અ લ ાાં માૂી .ે.જેને લીેે 

ાોઇપણ  ાનવી ીર શ્વવિોણા રિી ન જાય. જિલ્લાના ેથીા અને સા ા બા રીતે પ.ાત ગા ોના 

શ્વવાાસના ાા ો જેવા ાે પીવાના પાણીની પાઇપલાઇન,પ્રા.શાીાની ાાંપાઉન્  વોલ, પાંચાયત ીર રીપેરીંગ 

તથા ગ્રામ્ય રસ્તાઓ ત,વીિીીારણ વગેરે  ાટે િરૂરી અનદુાન ળાીવવા ાાં ેવતુાં િોય .ે. જેના થાી ગા  

શ્વવાાસના પાંથે િઇ શાે .ે. 

(૨) શાખાની   કાનલી  રી:-  

 પાંચવટી યોિનાની ાા ગીરી 
 ૧૪મુાં નાણાપાંચને લગતી ત ા  ાા ગીરી 
  ફ્ત લોટની ાા ગીરી 
  ાીખાાીય  શુ્વવેાની ાા ગીરી 
 પાંચાયત ીરની ાા ગીરી 
 ન્ય ુૃિુરાત પેટનવ ૪ ટાા છૂટા .વાયા ેહદવાસી શ્વવાાસ યોિનાની ાા ગીરી 
 સા ા બા અને શૈક્ણીા પ.ાત વગવની યોિનાની ાા ગીરી 
 સી . ી.પી-૩ની ાા ગીરી  
 સ્વાંભાં ોી સદસ્યરીનીઓ તએ  ચુવેલ ાા ોની  ાંજુરી 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 



 

(૩) વષા:૨૦૧૮-૧૯ નાભ નાણાકી  ીેનિ ગોતીક તમધ્ધસ:- 

 નાણાપાંચ ધ્વારા અપાયેલ ગ્રાાંટ િઠેી થયેલ ાા ગીરી            . હ૧૪મુાં નાણાપાંચ) વષવ:-૨૦૧૮-૧૯ 

ક્ર  જિલ્લાનુાં ના   નાણાાીયહરૂ.લાખ ાાં) ભૌશ્વતા  

ળાીવેલ ગ્રાાંટ શ્વસધ્ેી ટાાવારી લક્ષયાાંા શ્વસધ્ેી ટાાવારી 

૧ ભાવનગર ૫૬૦૦.૩૫ ------ ----- વષવ દરમ્યાન લુલ ખચવ ૧૪૧૩.૭૪ 
 લાખનો ખચવ થયેલ .ે. 

 

 સરદાર ેવાસ યોિના:- સરદાર ેવાસ તથા મખુ્ય  ાંરીરીની ૃ હિ શ્વન ાવણ યોિના વષવ:- ૨૦૧૮-૧૯ 

ક્ર  જિલ્લાનુાં ના  ળાીવેલ લક્ષયાાંા પણૂવ ારેલ ેવાસ ટાાવારી  નાણાાીય શ્વસધ્ેી 

૧ ભાવનગર ....... ................. ......... ............... 

નોંે – વષવ ૨૦૧૮-૧૯  ાટે સરદાર ેવાસ યોિનાનો ાોસ લક્ષયાાંા ેવેલ નથી. તથા અગાઉના વષોનાાં 

અધરુા ેવાસોના ાા ો પણ પણૂવ ારેલ .ે. તથા વષવ-૨૦૧૬-૧૭ થી ે યોિના બાેં  થસને પ્રેાન  ાંરી 

ેવાસ યોિના ાાં બદલાસ ગયેલ .ે. પ્રેાન ાંરી ેવાસ યોિના  ાટે  ળત લોટ અને ગા તી તરગેની 

િરૂર િણાય ત્યા તે તરગેની ાા ગીરી ારેલ .ે. 

હ૪)શાખા ધ્વારા વષવ દરશ્વ યાન થયેલ નવીન શ્વસધધ્ેની શ્વવગત:- 

હ૧) સી. ી.પી-૫ િ્જ રીત ગ્રા  પાંચાયત અને ગ્રા  પાંચાયત ીર જુના અને િ્જ રીત ગ્રા  પાંચાયત ીરન ે રીપેરીંગ  ાટે 
પાંચાયત દીઠ રૂ. ૫.૦૦ લાખની  યાવદા ાાં લુલ ૫૨ ગ્રા પાંચાયત રીપેરીંગ  ાટે રૂ.૨.૬૦ ારો ની ગ્રાાંટની ળાીવણી 
ારવા ાાં ેવી. તથા અરથેી ે બાબત એ વિીવટી  ાંજુરી અથે દરખાસ્ત  ાંગાવતા ળાીવેલ ગ્રાાંટ્ના પ્ર ાણ ાાં 
દરખાસ્તોની એાાંદર રા  ઓ ત.ી રિતેા અરેથી બાાીની રા ન ુ ેયોિન ારી લુલ ૧૧૭ ગ્રા પાંચાયત ીર રીપેરીંગની 
વિીવટી  ાંજુરી ેપી ાા ગીરી શરૂ ારેલ .ે અન ેિાલ લુલ-૯૮ પાંચાયતોની રીપેરીંગની ાા ગીરી પણુવ થયેલ .ે.  
 હ૨)  સી. ી.પી-૫ પાંચાયત ીર ા  તલાટી  ાંરી ેવાસ યોિના તરતગવત જુની િ્જ રીત અને  રા ત ન થઇ શાે 
તેવી ગ્રા  પાંચાયત ીર ને વસ્તીના ેોરણે ૧૪ લાખ, ૧૮ લાખ, ૨૨ લાખની યનુીટ ાોસ્ટ ાાં  નવીન પાંચાયત ીર  ાટે 
સરાારરીની ાાંથી પાંચાયત ીર શ્વવિોણી એવી લુલ ૨૨ , શ્વવભા બત થયેલ નવી પાંચાયત  ાટે લુલ ૫ અને ૨૦ વષવ ારતા 
જુની િયાત અને રીપેરીંગ ન થસ શાે તેવી પાંચાયતો  ાટે લુલ ૬૫ તથા િ્જ રીત પાંચાયત ીર ૫૫ અને િર્જ રીત 
૧૬ એ  લુલ ૧૬૩ પાંચાયત ીર ા  તલાટી  ાંરી ેવાસ બનાવવા  અરેથી ારેલ દરખાસ્ત ઉપર રૂ. ૧૬૧૦ લાખની 
 ાંજુરી ેપવા ાાં ેવેલ .ે. િાલ લુલ-૯૪ ગ્રા  પાંચાયત ીરનુાં બાેાા  પણુવ થયેલ .ે. બાાીના ાા ો નુાં 
અ લીારણના શ્વવશ્વવે તબકે્ક શરૂ .ે અને સ યસર પણૂવ ારવા  ાટેના ેયોિન મિુબ ેગી વેી રિલે .ે. 
 
 
 
 



 

 

(૫)શાખાના નતકેનની   તવલી 

ક્ર  િોદ્દો  ાંજુર િગ્યા ભરાયેલ િગ્યા 
૧ નાયબ જિલ્લા શ્વવાાસ અશ્વેાારી ૧ ૧ 

૨ નાયબ ષચટશ્વનશ ૨ ૨ 

૩ જુશ્વનયર ાલાાવ  ૩ ૨ 

૪ પટ્ટાવાીા ૧ ૧ 

 

(૬)શાખાના નતકેનને લલી નાિતીી  :-  

શાખાનુાં ના  શ્વવાાસ શાખા 
શાખાનુાં સરનામુાં  ોશ્વતબાગ રો ,જિલ્લા પાંચાયત ાચેરી,ભાવનગર 

મખુ્ય સાંપાવ અશ્વેાારી નાયબ જિલ્લા શ્વવાાસ અશ્વેાારીરીની 
ળોન નાંબર ૦૨૭૮-૨૪૩૩૮૬૮  
ઇન્ટર ાો  નાંબર ૨૦૪૭ 

ળેક્સ નાંબર ૦૨૭૮-૨૪૩૦૨૯૫ 

 

અ.નાં વિીવટી અશ્વેાારીનુાં 
ના  

િોદ્દો ળોન 
નાંબરહાચેરી) 

ળેક્સ નાંબર  ોબાઇલ નાંબર ઇ- ેઇલ 

૧ રીની ટી.એ .  ાવાણા 
સાિબે 

નાયબ જિલ્લા 
શ્વવાાસ અશ્વેાારી 

 

 

 

 

 

 

 

૦૨૭૮-
૨૪૩૩૮૬૮ 

 

 

 

 

 

 

 

૦૨૭૮-
૨૪૩૦૨૯૫ 

૭૫૬૭૦૧૭૩૯૦  
 
 
 
 
dyddodev111@g
mail.com 

૨ રીની ાે.ેર. ચ ુાસ ા નાયબ ચીટનીશ ૭૬૯૮૨૦૭૩૮૬ 

૩ રીની  બ.એસ.િોષી નાયબ ચીટનીશ ૯૮૭૯૮૨૨૩૧૧ 

૪ લુ સી.એ.ઠક્કર જુ.ક્લાાવ  ૯૧૦૬૩૭૪૫૨૪ 

૫ રીની વી. બ.વેગ  જુ.ક્લાાવ ૯૯૨૫૩૧૭૮૪૧ 
૬ રીની  ી.પી. દેવમરુારી પટાવાીા ૯૮૨૪૭૭૩૬૨૭ 

 

                         

 

 

 

 

 



 

પ્રકરણ ૭  

િતમાબી   શાખા 

 શાખાની પિરચ  

હ૧)જિલ્ લા પાંચાયત ભાવનગર િઠેી હિસાબી અશ્વેાારી વગવ-૧ તથા આંતહરા ઓ ત ીટ અશ્વેાારી વગવ-૨ ની િગ્ યાઓ ત 

 ાંજુર થયેલ .ે. 

હ૨)હિસાબી શાખા સ ગ્ર જિલ્ લાની નાણાાંાીય તરલુશની ાા ગીરી તથા સાંાલનની ાા ગીરી બજાવે .ે. 

 શાખાને લલી કાનલી  રી 
હ૧)જિલ્ લા પાંચાયતનુાં બજેટ તૈયાર ારવાનુાં તથા તાલાુા પાંચાયતનાાં  ાંજુર થયેલ બજેટ તાલાુા પાંચાયત તરળથી 

અવલોાન અથે  ળ્યે અવલોાન ારી બજેટ ાાં િરૂરી  ુે ારા  ચુવવા ાાં ેવે .ે.  

હ૨)હિસાબી શાખા િઠેીની જિલ્ લા પાંચાયતની ત ા  શાખાના ષબલોના ચાુવણા ારવા, રાિય સરાાર તથા ાેન્ દ્ર 

સરાાર તરળથી  ીતી શ્વવશ્વવે યોિનાઓ તની ગ્રાાંટ િ ા ારાવવી,  ેીવણુાં ારવુાં, તે િ જિલ્ લા પાંચાયતની શ્વવશ્વવે 

શાખાઓ ત ઉપર નાણાાંાીય તરલુશ રાખવો. 

હ૩)સરાારરીની ાાંથી  ીતી ગ્રાન્ ટ/અનદુાનોની ળાીવણી તથા તેના ય.ુટી.સી.  ોાલવા સાંાલનની ાા ગીરી ારવા ાાં 

ેવે .ે. 

હ૪)જિલ્ લા શ્વવાાસ અશ્વેાારીરીની વતી નાણાાં  ેીવવા તથા ચાુવણુાં ારવુાં તે તરગેનાાં હિસાબો શ્વનભાવવા. 

હ૫)તાલાુા પાંચાયતના  ાશ્વસા/વાશ્વષિા હિસાબો  ળ્યેથી તે હિસાબો જિલ્ લા પાંચાયત િઠેી સાંાલન ારી જિલ્ લા 

પાંચાયતના હિસાબ સાથ ેશ્વવાાસ ાશ્વ શનરરીનીની ાચેરીને  ોાલવા ાાં ેવે .ે. 

હ૬)જિલ્ લા પાંચાયતનાાં હિસાબી સાંવગવનાાં ા વચારીઓ તની ભરતી, બદલી, બઢતી તે િ તેનુાં શ્વનયાંરણ સાંભાીવુાં. 

હ૭)પાંચાયતનાાં ા વચારીનાાં  બ.પી.એળ.નાાં હિસાબો શ્વનભાવવા, સ્ લીપ ઇશ્ ય ુારવી, પેશગી, પાટવ ળાઇનલ તથા ળાઇનલ 

બીલો ચાુવણા ારવા.  

હ૮)પાંચાયત ા વચારીઓ તને  ાાન, વાિન લોન, તથા અનાિ પેશગી પરુી પા વી તથા તે તરગેનાાં હિસાબો શ્વનભાવવા. 

હ૯)જિલ્ લા પાંચાયતનાાં હિસાબી શાખાનાાં પેન્ શન ાેસો તૈયાર ારવા તથા જિલ્ લાની જુદી જુદી શાખાઓ ત અને તાલાુા 

પાંચાયતોનાાં ા વચારીઓ તનાાં પેન્ શન ાેસોને હિસાબી શાખા  ારળત  ાંજુરી  ાટે એલ.એળ.ાચેરી/ ી.પી.પી. ાચેરી, 

ગાાેં ીનગર  ોાલવા. 

 

 



 

 નતકેનને લલી નાિતીી   
 હિસાબી શાખા જિ.પાં.ભાવનગરનુાં  િાે  
 

ક્ર  િગ્ યાનુાં ના   ાંજુર િગ્ યા  ૨૦૧૮–૧૯   ાાં ભરાયેલ િગ્ યા 

૧ હિસાબી અશ્વેાારી વગવ – ૧  ૧ ૧ 

૨ શ્વવભાગીય હિસાબનીશ  ૨ ૦ 

૩ નાયબ હિસાબનીશ  ૧ ૧ 

૪ નાયબ ચીટનીસ  ૧ ૧ 

૫ શ્વસશ્વનયર એાાઉન્ ટન્ ટ ાલાાવ  ૬ ૩ 

૬ શ્વસશ્વનયર ાલાાવ હવિીવટ) ૨ ૨ 

૭ જુશ્વનયર ાલાાવ  ૫ ૨ 

૮ પટાવાીા  ૨ ૨ 

  લુલ ૨૦ ૧૨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

પ્રકરણ – ૮ 

-:: આંકડા શાખા ::- 

પાંચાયતી રાિની સ્ થાપના ૃિુરાત રાિય ાાં થસ ત્ યારથી જિલ્ લા પાંચાયતની શ્વવશ્વવે પાંચાયત 

સેવા પ્રવ હશ્વતઓ તની ાા ગીરી તેની શ્વવશ્વવે શાખાઓ ત વારારા િાથ ેરવા ાાં ેવેલ .ે. ેવી પ્રવ હશ્વતઓ તની  

જાણાારી લોાો ાાં લાવી પાંચાયતી રાિના સોપાન સ ા જિલ્ લા પાંચાયતોની સ ગ્ર ાા ગીરીનુાં એારીારણ 

ારીને લોાો ાાં જાૃહશ્વત લાવવાની  િત્ વની ાા ગીરી આંા ા શાખા વારારા ારવા ાાં ેવે .ે. 

તાલાુા ાક્ાએ આંા ાાીય ાા ગીરી તાલાુાના આંા ા  દદનીશ વારારા ારવા ાાં ેવે .ે. િયારે 

ગ્રામ્ ય ાક્ાએ ે ાા ગીરી ગા ના તલાટી ા   ાંરીરીની  ારળતે ારવા ાાં ેવે .ે. તાલાુા ાક્ાએ આંા ા 

 દદનીશ ાા ગીરીથી સતત વાાેળ રિ ેતથા આંા ાાીય ાા ગીરીની ૃણુવતા ાાં ઉત્તરોત્તર  ુે ારો લાવી 

શાાય તે િ  ાહિતી એારીારણ, સાંાલન, પ હથ્ થારણ, ચાાસણી શ્વવગેરે ાાં ઝ પ લાવી શાાય તે  ાટે ષબન 

તાલી  પા ેલા આંા ા  દદનીશને રાિયના અથવશાસ્ ર અને આંા ાશાસ્ત્ર શ્વનયા ારીનીની ાચેરી વારારા તાલી  

ેપવા ા ેવે .ે. 

(૧) જિલ્ લાની   આંકડાકી  રૂપરેખા :- 

શ્વનયા ારીની, અથવશાસ્ ર અને આંા ાશાસ્ ર, ગાાેં ીનગરની  ચુના મિુબ સ ગ્ર રાિય ાાં એા રુતા 

િીવાસ રિ ે તે  ાટે જિલ્ લાની શ્વવશ્વવે  ાહિતી જેવી ાે શ્વવસ્ તાર અને વસશ્વત, ભૌગોષલા સ્ થાન, ેબોિવા, 

ખેતીવા ી, પશુે ન,  ત્ સ્ યોદ્યોગ, ખશ્વનિ, વીિીી,  બવનવી ો, બેાીંગ, ભાવ, વાિન વ્ યવિાર, સાંદેશા 

વ્ યવિાર, નાણાાં વ્ યવસ્ થા, રોિગારી અને  ાનવશહાત, શ્વશક્ણ અને સાાંસ્ લહશ્વતા બાબતો, િન્  - રણ, જાિરે 

ેરોગ્ ય અને તબીબી સેવાઓ ત, ૃનુા, પોલીસ અને ન્ યાય વ્ યવસ્ થા, સિાાર, ેયોિન શ્વવગેરેને લગતી 

તાલાુા-જિલ્ લાની શ્વવશ્વવે ાચેરીઓ ત પાસેથી  ાહિતી એાશ્વરત ારી ચાાસણી ારી જિલ્ લાની આંા ાાીય  

રૂપરેખા દર વષવની પ્રાાશ્વશત ારવા ાાં ેવ ે.ે. અિવેાલના વષવ દરમ્ યાન ૨૦૧૮-૧૯ની જિલ્ લા આંા ાાીય 

રૂપરેખા પ્રાાશ્વશત ારવા ાાં ેવેલ .ે. 

(ર) જિલ્ લાની   માનાજીક આત િક મની  ક્ષા :- 

અથવશાસ્ ર અને આંા ાશાસ્ રની ાચેરી ગાાેં ીનગરની  ચુના મિુબ દર વષવની જિલ્ લાની સા ા બા 

ેશ્વથિા સ ીક્ા તૈયાર ારવા ાાં ેવે .ે. અિવેાલના વષવ દરમ્ યાન વષવ ૨૦૧૮-૧૯ની જિલ્ લાની સા ા બા 

ેશ્વથિા સ ીક્ા પ્રાાશ્વશત ારવા ાાં ેવેલ .ે. 

 

 



 

 (3) વાતષિક વતીવટી અતવેાલ :- 

જિલ્ લા પાંચાયતની શ્વવશ્વવે શાખાઓ ત વારારા વષવ દરમ્ યાન િાથ ેરાયેલ શ્વવશ્વવે પ્રવ હશ્વતઓ તને સાંાષલત 

ારી ાાય ી ેોરણે તે  ાહિતી િીવાસ રિ ેતે  ાટે શ્વવાાસ ાશ્વ શ્ નરરીનીની ાચેરી, ગાાેં ીનગરની  ચુનાથી ે 

અિવેાલ પ્રાાશ્વશત ારવા ાાં ેવે .ે. ે અિવેાલ જિલ્ લા પાંચાયતની ત ા  શાખાન,ે જિલ્ લા પાંચાયતના 

પ્રમખુ, ઉપપ્રમખુ અને ચેર ેનરીનીઓ તને તે િ રાિય ાક્ાએ અરેથી  ોાલી ેપવા ાાં ેવે .ે. અિવેાલના 

વષવ દરમ્ યાન ૨૦૧૮-૧૯નો વાશ્વષિા વિીવટી અિવેાલ પ્રાાશ્વશત ારવા ાાં ેવેલ .ે. હેપ જે વાાંચી રહ્યા 

.ો.)  

(૪) ગાવ એકતત્રકરણ :- 

અથવશાસ્ ર અને આંા ાશાસ્ રની ાચેરી ગાાેં ીનગર  વારારા, શ્વનયત થયેલ  બવન િરૂહરયાતની ચીિ-

વસ્ તઓુ તના ટકટા તથા િથ્ થાબાેં  ભાવો દરેા  ાસના પ્રથ  અને રીજા શકુ્રવારના  રોિ શ્વનયત થયેલી 

દુાાનેથી  ેીવી ચાાસણી તથા  તલુના ારવા ાાં ેવે .ે. ે પ્રાારના ભાવો શ્વનયા ારીની અથવશાસ્ ર અને 

આંા ાશાસ્ ર, ગાાેં ીનગરની વેબસાઇટ પર  ેટા એન્રી ારવા ાાં ેવે  .ે. 

(પ) પ્રાદેતશક કક્ષાએ આંકડાઓની   જાળવણી    :- 

પ્રાદેશ્વશા આંાા ાાીય  ાહિતીના લાાંબાગાીાના શ્વવાાસના ાા ોની પ્રહક્રયા તથા પ્રગશ્વતની  ાહિતી 

લાાંબા સ ય  ુે ી િાથ ઉપર ઉપલબ્ ે  રિ ે તે િતેથુી પ્રાદેશ્વશા ાક્ાના બેાિ આંા ાઓ તને શ્વનયત ારેલ 

ર બસ્ ટર ાાં શ્વનયા ારીની અથવશાસ્ ર અને આંા ાશાસ્ રની ાચેરી ગાાેં ીનગરની  ચુના મિુબ શ્વનભાવવા ાાં ેવે 

.ે. 

(૬) પાક કાપણી   અખીરાના સ પરતવઝનની   કાનલી  રી :- 

ખેતીવા ી શ્વવભાગ તરળથી ઋતવુાર ખેતીના પાાોનાાં ઉત્ પાદન ાાં થતી વેીટને ધ્ યાન ાાં રાખવા 

પાાવાર, ઋતવુાર પાાોની ાાપણી ઉપર  પુરશ્વવઝનની ાા ગીરી અરેની શાખા વારારા ારવા ાાં ેવે .ે. જે  

તે તાલાુાના ગ્રા સેવા પાા ાાપણીના અખતરાના પાાોની ાાપણીની તારીખ, સ ય નાાી ારે .ે. સદરહુ 

તારીખ, સ ય પ્ર ાણે સ્ થી ઉપર સ યાાંતરે  પુરશ્વવઝનની ાા ગીરી ારવા ાાં ેવે  .ે. 
 (૭) આંકડા નદદની  શશ્રી  ઓની   બેઠક :- 

તાલાુા  ાક્ાએ તાલાુા પાંચાયતોના આંા ા  દદનીશ વારારા આંા ાાીય ાા ગીરી ારવા ાાં ેવે .ે. 

અરેની શાખા વારારા દર  ાસે આંા ા  દદનીશરીનીઓ તની બેઠા રાખવા ાાં ેવે .ે. જે ા નવા ાોસ સવે  ોિણી 

ેવેલ િોય તો તેન ુ ાગવદશવન પરુૂ પા વા ાાં ેવે .ે. તે િ  મદુ્દત્તી અિવેાલ, પ તર ાાગીો, પ તર 

ાા ગીરી શ્વવગેરે બાબતો પરત્ વે ચચાવશ્વવચારણા સ ીક્ા ારવા ાાં ેવે .ે. વષવ દરશ્વ યાન ેવી  લુલ ૯ 

બેઠાો યોિવા ાાં ેવેલ .ે. 



 

 (૮) ીાલ કા આંકડા નદદની  શ દફીર ીપામણી  ઃ- 
તાલાુા ાક્ાએ ાા  ારતા આંા ા  દદનીશની ાા ગીરી ઉપર સતત શ્વનયાંરણ રાખી શાાય તે  ાટે  

શ્વનયત સ યાાંતરે તાલાુા ાક્ાના આંા ા  દદનીશોની દળતર તપાસણી ારવા ાાં ેવતી િોય .ે. અિવેાલ 
સ યગાીા દરમ્ યાન  આંા ા  દદનીશરીનીઓ તના દળતર તપાસણી ારવા ાાં ેવી .ે. 
હ૯) “Aspirational Districts”Indicators:- 

 
  ાન. મખુ્ય સષચવરીની, ૃિુરાત રાજ્ય વારારા નીશ્વત ેયોગ, ભારત સરાાર વારારા “Aspirational 

Districts” અન્વયે શ્વનયત ારેલ શ્વવશ્વવે શ્વનદેશાાંાોને ેેારે રાજ્યના ત ા  ૩૩ જિલ્લાઓનું ભ Ranking કરી 
જિલ્લાઓની   પિરસ્ તીનું ભ નીતનટિરિંલ ારવા ાાં ેવે .ે. અથવશાસ્ત્ર અને આંા ાશાસ્ત્ર, સા ાન્ય વિીવટ શ્વવભાગ 
હેયોિન પ્રભાગ), ગાાેં ીનગર વારારા શ્વવશ્વવે શ્વનયત ારેલ Indicators હશ્વનદેશાાંાો)ની  ાહિતી સાંબાંશ્વેત 
ાચેરીઓ ત પાસેથી  ેીવી રાજ્યના ત ા  ૩૩ જિલ્લાઓ તના Rankingની ાા ગીરી ારવા ાાં ેવ ે .ે, જેને 
નાન. મ ખ્ નભત્રી  શ્રી  ના Dashboard પર Upload કરવાનાભ આવે છે તે િ ઉક્ત બાબતની સ ીક્ા તે િ 
 ોશ્વનટહરાગ ારવા ાાં ેવે .ે તે િ  બલ્લા ાક્ાએ  બલ્લા આંા ા અશ્વેાારીરીનીની ાચેરી વારારા જિલ્લાની 
 ાહિતીના ેેારે તૈયાર ારવા ાાં ેવેલ Sector-wise અને Overall Rankingની શ્વવગતો લગત 
શાખા/ાચેરીન ે Indicators હશ્વનદેશાાંાો) ાાં યોગ્ય  ુે ારો થાય તે  ાટે િરૂરી સ ીક્ા તે િ  ોશ્વનટહરાગ 
ારવા ાાં ેવે .ે. 
(૧૦)   ઈનપ ટ મવવઃ- 

ભારતના સવકે્ણના યગુ ાાં ખેતી અગત્ યનુાં સ્ થાન ેરાવે .ે. રાિયના ખેતી શ્વવષયા આંા ા 
એાશ્વરત ારવા તે િ તેની જાીવણી ખબુ િ  િત્ વ ેરાવે .ે. રાિયની ખેતી શ્વવષયા આંા ાની  ાહિતી 
એાર ારવા ાાં ે એા અગત્ યનુાં ાદ  .ે. સાંયાુત રા ર-સાંીની ખોરાા અને ખેતી સાંસ્ થા તરળથી િાથ 
ેરવા ાાં ેવતી શ્વવિ ખેતી શ્વવષયા ગણનાના ભાગરૂપે ૃિુરાત રાિય ાાં  પણ ખેતી શ્વવષયા ગણના િાથ 
ેરવા ાાં ેવે .ે. 

 (૧૧)ગ્રાન મવલી નીિણી   (તવલેિ પ્રીફાઈલ) :- 

ેયોિનના નતૂન અષભગ  ાાં િયારે સાંતષુલત ગ્રા  શ્વવાાસ ન્ યનુત  િરૂહરયાત શ્વવાેન્દ્ન્દ્રત 
ેયોિન ેદશવ ગ્રા  જેવા ાાયવક્ર  વારારા ગ્રા  શ્વવાાસ ઉપર ભાર માુવા ાાં ેવ્ યો .ે, ત્ યારે પ્રત્ યેા 
ગા  ાની મીુમતૂ િરૂહરયાતો સાંતોષાય તે પ્રાારનુાં ેયોિન ારવા જુદા જુદા  પ્રાારની ગા  ાાં સેવાઓ ત 
ઉપલબ્ ે  િોય તે સવલતોને ેેારે આંતર  ાીખાાીય મીુમતુ પાયાની િરૂહરયાતોથી વાંષચત ગા ોની 
 ાહિતી ેયોિનની પ્રહક્રયા ાાં જુદીજુદી યોિનાઓ તના ી તર  ાટે ખબુ ઉપયોગી અન ેઅસરાારા પરુવાર 
થસ શાે. ેયોિનની પ્રહક્રયા ાાં જુદીજુદી યોિનાઓ તના અ લીારણ અને પહરણા ે ગા  ાાં ઉપલબ્ ે  
સવલતો ાાં ળેરળાર થતા રિ ે.ે. ે રીતે સ યાાંતરે થતા ળેરળારને ઘ્ યાન ાાં લસ જુદી જુદી સવલતો તરગેની 
અદ્યતન  ાહિતી તૈયાર ારી વ ી ાચેરીએ  ોાલી ેપવા ાાં ેવેલ .ે. 

 

 



 

 

(૧૨) જિલ્ લા આવકના દાદાિી :- 

જિલ્ લાની ભૌગોષલા િદ ાાં વષવ દરમ્ યાન શ્વવશ્વવે ેશ્વથિા પ્રવ હશ્વતઓ ત વારારા ઉત્ પાહદત થતી 

ચીિવસ્ તઓુ ત અને સેવાઓ તના એાિ વખતની ગણતરી ાાં લેવાના નાણાાંાીય મલૂ્ યને જિલ્ લાના ીરગથ્ ુાં 

ઉત્ પાદનના તરદાિો ગણવા ાાં ેવે .ે. 

ેયોિનના અષભગ ને ઘ્ યાને લસ ભારત સરાારના ેયોિન પાંચ વારારા જિલ્ લા ાક્ાએ જિલ્ લાના 

ેવાના તરદાિો તૈયાર ારવાની ાા ગીરી િાથ ેરેલ .ે. ે  જિલ્ લાના ેવાના તરદાિો જિલ્ લાનો 

ેશ્વથિા શ્વવાાસ  ાપવા  ાટેનો અગત્ યનો  ાપદાં  .ે. 

(૧૩) ૭ ી ેશ્વથિા ગણતરી 

ભારત સરાાર વારારા ેયો બત ૭ ી ેશ્વથિા ગણતરી ાાં 
પ્રાથશ્વ ા, બાાેં ાા , ઉત્પાદન, વેપાર, શ્વવિીી, ગેસ અને પાણી, સેવાઓ ત વગેરે કે્રોની ગણતરી ાો ન 
સશ્વવિસ સેંટર લી. વારારા ારવા ાાં ેવશે. CSC વારારા ારવા ાાં ેવેલ લુલ ાા ગીરી  ાાંથી ૮% ાા ગીરીનુાં 
 પુરશ્વવઝન શ્વવશ્વવે તાલાુાના આંા ા  દદનીશરીનીઓ ત વારારા ારવા ાાં ેવશે. જેનુાં સ ાંાલન અરેની શાખા ાાંથી 
ારવા ાાં ેવે .ે. 
(૧૪) જિલ્ લાની   વેબમાઈટ :- 

સરાારરીનીની  ચુના મિુબ જિલ્ લા/ તાલાુાની વેબસાસટ બનાવવાની   ચુના િતી. તે મિુબ 

જિલ્ લા/તાલાુાની  ાિીતીનુાં સ ાંાલન ારી વેબસાસટ બનાવવા ાાં  ેવેલ .ે. તેને સ યસર અપગ્રે  

ારવા ાાં ેવે .ે. જિલ્ લા પાંચાયત ભાવનગરની વેબસાઇટનુાં એરેસ www.bhavnagardp.gujarat.gov.in 

(૧૫) જિલ્ લા આ ીિન નભડળ  તઠેળના કાનીનું ભ તનરીક્ષણ :- 

       સરાારરીનીની  ચુના મિુબ ેયોિન  ાં ી િઠેીની ગ્રાન્ ટ ાાંથી જે સ્ થાશ્વના શ્વવાાસના ાા ો 

ારવા ાાં ેવે .ે. તેવા ાા ોનુાં સ્ થી શ્વનરીક્ણ ારી તેનો શ્વવશ્વનય ન અિવેાલ સરાારરીનીને  ોાલવા ાાં ેવે 

.ે.         

(૧૬)બબઝનેમ રજિટર 

Business Register એ એા એવી યાદી .ે જે ાાં સ ગ્ર રાિય ાાં લુલ સાત હ૭) Registering 

Authorities / Acts જેવી ાે (1) Companies Act, 1956 (2) Factories Act, 1948 (3) Shops & Commercial 

Establishment Act  (4) Societies Registration Act  (5) Co-operative Societies Act      (6) Khadi & Village 

Industries Board (7) Directorate Industries (DIC)  િઠેી નોંેાયલેા શ્વવશ્વવે ેશ્વથિા એા ોની  ાહિતી આંા ા 

શાખા વારારા એાર ારવા ાાં .ે  

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


 

• અરેની ાચેરીના ા વચારીઓ ત વારારા રૂબરૂ મલુાાાત ઉપરોક્ત નોંેાયેલ યશુ્વનટોનાાં ના , સરનામુાં, PAN 

No/TAN. NO, ાા ગીરીનો પ્રાાર/ાા  ારતા વ્ યન્ક્તઓ તની સાંખ્ યા શ્વવગેરે શ્વવગતવાર  ાહિતી એાર ારી 

ર બસ્ટર તૈયાર ારવા ાાં ેવે .ે.   

• પરાના બેા િ એા ોને તેની activity મિુબનુાં coding રણ આંા ાના NIC code 8002  પ્ર ાણે 

ારાવવાનુાં િોય .ે.  

• ે  ષબઝનેસ ર બસ્ટરનો સ ગ્ર Data તૈયાર ારી ર બસ્ટરીંગ એિન્સીવાર તાલાુાવાર  ાહિતી તૈયાર 

ારવા ાાં ેવે .ે. 

 ષબઝનેસ ર બસ્ટરનાાં ઉપયોગો :-  

• સ ગ્ર રાિય ાક્ાએથી જિલ્ લા, તાલાુા તે િ ગા   ુે ી ેશ્વથિા નીશ્વતના ેયોિન ી તર  ાટે.   

• ચોક્કસ શ્વવસ્ તાર ાાં નોંેાયેલ ેાેં ાાીય એા ોની પ્રોળાઇલની જાણાારી  ાટે.  

• ેાેં ાાીય બજારના શ્વવાાસ ક્ તાનુાં પ હથક્કરણ ારવુાં. 

• જિલ્ લા/તાલાુા ાક્ાએ ેશ્વથિા અને રોિગાર શ્વન ાવણ  ાટે ઉપયોગી.  

• સ ગ્ર રાિય ાક્ાએથી જિલ્ લા, તાલાુા તે િ ગા   ુે ી ેશ્વથિા નીશ્વતના ેયોિન ી તર ાટે.   

• ચોક્કસ શ્વવસ્ તાર ાાં નોંેાયેલ ેાેં ાાીય એા ોની પ્રોળાઇલની જાણાારી  ાટે.  

• ેાેં ાાીય બજારના શ્વવાાસ ક્ તાનુાં પ હથક્કરણ ારવુાં. 

• જિલ્ લા/તાલાુા ાક્ાએ ેશ્વથિા અને રોિગાર શ્વન ાવણ  ાટે ઉપયોગી.  

(૧૭) Sub State Level Consumer Price Index 

િાલ ાાં ાેન્દ્ર સરાાર વારારા સ ગ્ર દેશ  ાટે ાો ન CPI હગ્રાિા ભાવ  ચૂાઆંા) દર બિાર પા વા ાાં 

અવે .ે. વષવ ૨૦૧૮ થી ૃિુરાત સરાાર પણ દરેા જિલ્લાનો સ્વતાંર CPI તૈયાર ારવાની ાા ગીરીની 

શરૂેત ારવા ાાં ેવેલ .ે. જિલ્લા ાક્ાએ CPI તૈયાર ારવા ાાં ૃિુરાત સ ગ્ર દેશ ાાં રીજુ રાજ્ય .ે, CPI 

તરતગવત ભાવનગર જિલ્લા ાાં અલગ અલગ લુલ ૧૩ સ્થીોએથી  બવન િરૂરીયાતની લુલ ૨૪૦ થી વધ ુ

ચીિવસ્તઓુ તના ભાવ દર  ાસે એાર ારવા ાાં ેવે .ે. 

 CPI નાાં ઉપયોગો 
 ભાવવ હદ્ધિની અસરો ચોક્કસાઇપવૂવા ગણી શાાય .ે 

 વેતન ેોરણ ાાં ળેરળાર ારવા તે િ અન્ય લાભ ચાૂવવા  ાટેનાાં ેોરણ તરીાે ઉપયોગી .ે. 

 ફુગાવા ાાં થયેલ વેીટ જાણી શાાય .ે. 



 

 સરાારી ળી અને ચા્જ  વગેરેનુાં ેોરણ નક્કી ારવા  ાટે 

 ભાવ વેારાનાાં ાારણે વપરાશી ખચવ ાાં થયેલ વેીટ જાણી શાાય .ે. 
(૧૮) લીકલ બીડી એકાઉટની   કાનલી  રી:- 

            લોાલ બો ી એાાઉન્ટ ાાં જિલ્લા પાંચાયતનો વાશ્વષિા હિસાબ, તાલાુા પાંચાયતના વાશ્વષિા હિસાબ, 

નગરપાષલાાના વાશ્વષિા હિસાબ, તથા ત ા  ગ્રા  પાંચાયતના વાશ્વષિા હિસાબો  ેીવી અરેની શાખા વારારા 

ાો ીંગ ારીને ઓ તનલાઇન  GISS પોટવલ ાાં  ેટા એંરી ારવા ાાં ેવે .ે. જેના પરથી જિલ્લાની શ્વનેાવહરત 

સ્થાશ્વના સ્વરાજ્યની સાંસ્થા વારારા વષવ દરમ્યાન થયલે ખચવ અને ેવા એા િ જ્ગગ્યાએથી જાણી શાાય .ે. 

િાલ વષવ:- ૨૦૧૭-૧૮  ાાં ૯૮% ાા ગીરી પણુવ ારેલ .ે. તથા વષવ:-૨૦૧૮-૧૯ ની ાા ગીરી િાલ 

પ્રગશ્વત ાાં .ે. 

 

શાખાની   કાનલી  રી નાટે આંકડા શાખાનાભ  ની  ચેની   તવલીે નતકેન નભજ ર કરવાનાભ આવેલ  છે. 

ક્ર  શ્વવગત સાંવગવ  ાંજુર થયેલ 

િગ્ યા 

િાલ પરુાયેલ 

િગ્ યા 

ખાલી િગ્ યા 

૧ જિલ્ લા આંા ા અશ્વેાારી વગવ-૧ ૧ ૧ ૦ 

૨ સાંશોેન અશ્વેાારી  વગવ-૨ ૧ ૦ ૧ 

૩ સાંશોેન  દદનીશ વગવ–3 ૫ ૪ ૧ 

૪ આંા ા  દદનીશ વગવ-3 ૨ ૧ ૧ 

૫ જુની. ાલાાવ  વગવ–3 ૧ ૧ 0 

૬ પટહાવાીા વગવ–૪ ૧ ૧ ૦ 

 લુલ  ૧૧ ૮ ૩ 

 

 

 

 

 



 

પ્રકરણ ૯ 

  મભકબલી બાળ તવકામ  ીિના (I.C.D.S.) 

 

 મભકબલી બાળ તવકામ  ીિના (I.C.D.S.) શાખાની પરીચ  

               ે યોિના ૃિુરાત સરાારના  હિલા અને બાી શ્વવાાસ શ્વવભાગ િઠેી રાજ્યના દરેા જિલ્લા ાાં 
ચાલતી યોિના .ે, જિલ્લા ાાં ગ્રામ્ય શ્વવસ્તારની આંગણવા ીઓ ત  ાન. જિલ્લા શ્વવાાસ અશ્વેાારીરીની, જિલ્લા 
પાંચાયત, ભાવનગરના  ાગવદશવન અને પ્રોગ્રા  ઓ તળીસરરીનીના શ્વનહરક્ણ િઠેી ચાલે .ે, િયારે શિરેી 
શ્વવસ્તાર ાાં ેવતી આંગણવા ીઓ ત  ાન. ાશ્વ શ્નરરીની,  િાનગરપાષલાા, ભાવનગરના  ાગવદશવન અને પ્રોગ્રા  
ઓ તળીસરરીનીના શ્વનહરક્ણ િઠેી ચાલે .ે. જેની શ્વવસ્ત હત્ત  ાહિતી નીચે પ્ર ાણે .ે. 
 ગાવનલર જીલ્લાની   આંલણવાડીની   મભખ્ ા 
 જિલ્લાના લુલ ીટા=૧૬, લુલ આંગણવા ીની સાંખ્યા=૧,૯૦૭  
  િાનગરપાષલાા શ્વવસ્તારના લુલ ીટા=૦૨, લુલ આંગણવા ીની સાંખ્યા=૩૧૪ 

 ગ્રામ્ય શ્વવસ્તારના ૧૪-ીટાની આંગણવા ીની સાંખ્યા=૧૫૯૩ 

 ગાવનલર જીલ્લાની   આઈ.મી  .ડી.એમ . ીિનાની   િગ્ ાઓની   નાિતીી   

ક્રન તીદ્દાનું ભ નાન 
જિલ્લા પભચા ી નતાનલરપાબલકા 

નભજ ર ગરેલ ખાલી   નભજ ર ગરેલ ખાલી   

1 પ્રીગ્રાન ઓફીમર (વલા-૧) 1 1 0 1 1 0 

2 ઓફીમ સ તપ્રટેડટ 1 1 0 1 0 1 

3 મી  .ડી.પી  .ઓ. 14 5 9 2 2 0 

4 મ ખ્ મેતવકા 67 57 10 15 5 10 

5 આંલણવાડી કા ાકર 1593 1486 107 313 288 25 

6 આંલણવાડી ીેડાલર 1585 1417 168 310 273 37 

 

 આઈ.મી  .ડી.એમ.  ીિનાના મ ખ્  તતે  ઓ. 
 ૦ થી ૬ વષવની વયજુથના બાીાોના સ્વાસ્થય અને પોષણના સ્તર ાાં  ુે ારો ારવો, બાીાોનો યોગ્ય  
શારીહરા,  ાનશ્વસા અને સા ા બા શ્વવાાસ થાય તનેો પાયો નાખવો. 
 બાીમહત્યદુર,  ાતામ હત્યદુર, લુપોષણ, બી ારીના પ્ર ાણ ાાં ીટા ો ારવો. 
 પોષણ અન ે ેરોગ્ય શ્વવષયા યોગ્ય શ્વશક્ણ વારારા બાીાોના સા ાન્ય ેરોગ્ય અને પોષણ સબાેં ી 
િરૂરીયાત શ્વવશે  ાતાની સ િ ાાં વેારો ારવો. 
 બાીાોના શ્વવાાસના પ્રોત્સાિન  ાટે શ્વવશ્વવે સબાંશ્વેત શ્વવભાગો વચ્ચે શ્વનતીઓ તન ુઅસરાારા સાંાલન અને 
અ લીારણ. 
 



 

 શાખા મભપકાની   નાિતીી   
 

શાખા :- આઈ.મી  .ડી.એમ. શાખા, જિલ્લા પભચા ી કચેરી, ગાવનલર. 

શાખાના વડા :- જીલ્લા પ્રીગ્રાન ઓફીમર 

મરનામ ભ :- જિલ્લા પભચા ી કચેરી, નીીી  બાલ પામે, ગાવનલર. 

ટેલી  ફીન નભબર :- 
કચેરી: (૦૨૭૮) ૨૪૩૯૯૫૧-૫૫ (એક્ષ્ટેશન નભ. ૧૧૦) 
ફેકમ: (૦૨૭૮) ૨૪૩૦૨૯૫ 

 

 આઇ.મી  .ડી.એમ.  ીિનાના લાગા ીઓ 

 

 ૬-નામ  ી   ૬-વષાના બાળકી (૧ પેકેટ – પ૦૦ ગ્રાન) 
            ૬- ાસ થી ૩-વષવના સા ાન્ય બાીાોન ેદર  ાસે બાલશહાત લુલ ૭-પેાેટ ેપવા ાાં ેવે .ે. િયારે લુપોશ્વષત 
બાીાોને દર  ાસ ેબાલશહાતના લુલ ૧૦-પેાેટ ેપવા ાાં ેવે .ે. 
 

            ૩-વષવ થી ૬-વષવના બાીાોને આંગણવા ી ાેન્દ્ર પર સવારે તથા બપોરે પરુાપોષણ ેપવા ા ેવે .ે. તે િ 
અશ્વત લુપોશ્વષત બાીાોને ૪-પેાેટ બાલશહાત અલગથી ેપવા ાાં ેવે .ે, ે ઉપરાાંત આંગણવા ી ાેન્દ્ર ાાં દરરોિ 
નાસ્તાના  ેન ુપ્ર ાણે અલગ-અલગ ગર  નાસ્તો અને અઠવાહ યા ાાં ૨-વખત ળી ેપવા ાાં ેવે .ે, અને પવુવ 
પ્રાથશ્વ ા શ્વશક્ણ ેપવા ાાં ેવે .ે. 
 

 મલગાા અને સાત્રી   નાીાઓ (૧ પેકેટ – ૧૦૦૦ ગ્રાન) 
            સગવભા અને ેારી  ાતાઓ તને દર  ાસે  ાત હશહાત પેાેટ–૪ અને ૧-હા.ગ્રા સત્વ ીઠુ તે િ ેરોગ્ય 
પોષણ શ્વશક્ણ ેપવા ાાં ેવે .ે. 
 

 િકશીરીઓ (૧ પેકેટ – ૧૦૦૦ ગ્રાન) 
             હાશોરી શહાત હSAG) યોિના િઠેી  ૧૧-વષવ થી ૧૪-વષવની શાીાએ ન િતી હાશોરીઓ તન,ે તે િ 
હાશોરી શહાત હPURNA) યોિના િઠેી  ૧૫-વષવ થી ૧૮-વષવની હાશોરીઓ તને આંગણવા ી ાેન્દ્રો વારારા 
અક્રઞાનાન ેપવા ાાં ેવે .ે. સાથે સાથે ેરોગ્ય શ્વવષયા સેવાઓ ત,  ાત હત્વ, બાીઉ.ેર, તરગત સ્વચ્.તા 
અને વ્યાવસાશ્વયા ક્ તાઓ તના શ્વવાાસલક્ી  ાગવદશવન અને તાલી  ેપવા ાાં ેવે .ે. તે િ દર  ાસ ે
પણૂાવશહાત ૪-પેાેટ ેપવા ાાં ેવે .ે. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 પીષણ અબગ ાન 

 ાનનીય પ્રેાન ાંરીરીની નરેન્દ્ર  ોદી વારારા તા. ૮  ાચવ ૨૦૧૮ના રોિ  જુનજુન, રાિસ્થાન ખાતેથી શરૂેત 

ારવા ાાં ેવેલ િતી, જેના તરતગવત નેશન ન્યરુીશન શ્વ શન હN.N.M.) ેગા ી રણ વષવ દરશ્વ યાન હસ્ટાંટીંગ) ઉ રના 

પ્ર ાણ ાાં ઓ ત.ી ઊંચાસ, હતર ર ન્યરુીશન) ઉ રના પ્ર ાણ ાાં ઓ તટકાં વિન અન ે હએનેશ્વ યા) પાાંડુરોગનુાં યવુાનો, 

 હિલાઓ ત, હાશોરીઓ ત અને િન્  સ યે ઓ તટક વિન ેરાવતાાં બાીાોના દર ાાં ક્ર શ ૨%, ૨%, ૩% અને દર વષે ૨% 

ના દરે ીટા ો ારવાના લક્ષયાાંા/િતેથુી ાાયવરત .ે. 

ૃિુરાત રાજ્ય ખાત ેતા. ૦૩/૦૭/૨૦૧૮ના રોિ  ાનનીય મખુ્ય ાંરીરીની શ્વવિયભાઇ રૂપાણી  વારારા  િાત્ ા 

 ાંહદર, ગાાેં ીનગર ખાતથેી પોષણ અષભયાનની શરૂેત ારવા ાાં ેવી િતી. ે પોષણ અષભયાન હનેશનલ ન્યરુીશન 

શ્વ શન) િઠેી િન-આંદોલન સ્વરૂપે જિલ્લાાક્ાના ત ા  શ્વવભાગો ાાં સાંયકુ્ત પ્રયાસ અને સક્રીય સિયોગ અન ે

ભાગીદારી વારારા ગ્રામ્ય સ્તરે પોષણ અને ેરોગ્ય તરગેનો સાંદેશો િન િન  ુે ી પિોંચ ે તે  શુ્વનશ્વિત ારવાનો ધ્યેય 

રાખવા ાાં ેવેલ .ે, જે ાાં  ાતા તાંદુરસ્ત રિ ેઅને બાી તાંદુરસ્ત રિ ેતે  ાટેના શ્વવષયો નક્કી ારવા ાાં ેવેલ .ે. 

પોષણ અષભયાન તરતગવત સારી ાા ગીરી  ાટે  ાન. ાેંન્દ્રીય  ાંરીરીની,  હિલા અને બાી ાલ્યાણ  રીની સ્મ હશ્વત 

ઇરાની વારારા હદલ્લી ાક્ાએ બેસ્ટ ટી ની ાા ગીરી  ાટે એવો વ એનાયત ારેલ, જે ાાં ભાવનગર જિલ્લાના ીોીા 

તાલાુાના નોીણવદર ગા ની આંગણવા ી ાેંદ્રની પસદાંગી ારવા ાાં ેવેલ, જે ા આંગણવા ી ાાયવાર, તે ાગર અને 

મખુ્યસેશ્વવાાને ૧,૫૦,૦૦૦/- રૂપીયાનો ચેા એનાયત ારેલ. 

 પવુવ પ્ર શુ્વત સાંભાી  

 રીનેઠ સ્તનપાન હિન્ ના ૧-ાલાા ાાં સ્તનપાન અને ૬- ાસ  ાટે ળક્ત સ્તનપાન) 

 ઉપરી ેિારની શરૂેત ૬- ાસ પણૂવ થતા  

 એનીશ્વ યાનુાં પ્ર ાણ ીટા વુાં 

 બાીાના શ્વનયશ્વ ત િન વારારા ગ્રોથ  ોનીટરીંગ  

 હાશોરીઓ તના શ્વશક્ણ, પોષણ અને યોગ્ય લગ્નની ં ર બાબત  

 િાઇ બન અને સેશ્વનટેશન  

 યોગ્ય અને તાંદુરસ્ત ેિાર-ફૂ  ળોટીળીાેશન  

 પીષણ વાિટકા 
ે ાાયવક્ર નો ઉદે્દશ બાીાો વચ્ચનેી પોષણ ન્સ્થશ્વતની સાંખ્યા ીટા વા અને ાેન્દ્ર સ્તરે ાેન્દ્ર સરાાર વારારા પરુી 

પા વા ાાં ેવેલ T.H.R. સાથે પોષા ખોરાા પરુો પા વાનો .ે. ે સાથે ઉલ્લેષખત  ાપદાં  મિુબ યોગ્ય આંગણવા ી 

ાેન્દ્રોથી શરૂેત ારવા ાાં ેવેલ, જેના  ાટે શરૂેત જેસર અને ીોીા તાલાુાની આંગણવા ી ાેન્દ્રોથી ારવા ાાં 

ેવેલ. ે યોિના તરતગવત જિલ્લા ાક્ાએથી પોષણ વાહટાા હાટ હહાચન ગા વન ાીટ) નુાં શ્વવતરણ ારવા ાાં ેવેલ. જે 

ાીટ ાાં અ ો વારારા લીલા શાાભા બ, ાઠોીના  ષબિ તથા અન્ય પોષણ યાુત ળીોના રોપનુાં શ્વવતરણ ારવા ાાં ેવેલ. 

 



 

 પ્રસાનનભત્રી   નાત ૃવભદના  ીિના 
 

 પ્રેાન ાંરી  ાત હ વાંદના યોિનાની જાિરેાત  ાન.પ્રેાન ાંરીરીનીના તા. ૩૧  ીસેમ્બર ૨૦૧૬ના રોિ દેશને 

ારવા ાાં ેવેલ સાંબોેન ાાં ારવા ાાં ેવી િતી. 

 પ્રથ  સગભાવવસ્થા અને  બશ્વવત બાી િન્  સ યે લાભાથી  હિલા પ્ર શુ્વત પવેૂ અને પ્ર શુ્વત બાદ પરુતા 

પ્ર ાણ ાાં ેરા  અને પોતાના સ્વાસ્થ્યની ાાી બ લઇ શાે તે  ાટે તેની રોિગારીના નાુશાનન ુ રોા  

સિાયના સ્વરૂપે તરશતઃ વીતર ેપવાનો .ે.  ે રોા  સિાયથી સગભાવ/ેારી  હિલાઓ તના ેરોગ્યના 

સ્તર ાાં  ુે ારો થાય તે િતે ુરિલેો .ે. 

 ે યોિન ાાં ત ા  સગભાવ (પ્રથ  સગભાવવસ્થા) અને ેારી  હિલાઓ ત પારતા ેરાવે .ે અને જે 

સગભાવ/ેારી  હિલાઓ ત ાેન્દ્ર/રાિય સરાાર અથવા જાિરે સાિસોના ા વચારીઓ ત .ે તે ને ે યોિનાનો 

લાભ ીવા પાર નથી. આંગણવા ી ાાયવાર તે ાગર તે િ ેશા વાવર ે યોિનાનો લાભ  ેીવી શાશે. 

 અ લીારણની શરૂેત: ૧ જાન્યુે રી ર૦૧૭ થી 

 સિાય: રૂ.૫૦૦૦/-ની સિાય રણ િતા ાાં ળાત પ્રથ   બવીત બાીિન્   ાટે. 

શરતો અને હપ્તાની વિગત 

હપ્તો શરતો જરુરી દસ્તાિજેી પુરાિા સહાયની  

રકમ 

ન ોંધણી/

પ્રથમ 

હપ્ત    

માતા એ જરુરી કાર્યવાહી કરવી:- લાભાથીએ 

પ તાની સગભાયવસ્થાની સ્થાનનક કક્ષાએ 

આોંગણવાડી કેન્દ્ર માોં જરુરી દસ્તાવેજ પુરાવા 

સાથે ન ોંધણી કરાવવી. લાભાથીએ    

સગભાયવસ્થાના ૧પ૦ નદવસમાોં ન ોંધણી 

કરાવવી આવશ્ર્ક છે. 

 અ

અરજી ફ મય  :૧-એ  

 મ

મમતા કાડય   

 આ

આધાર કાડય   

 બ

બકુ  /પ સ્ઓ ટફીસ ખાતાની 

પાસબુકની નકલ 

૧૦૦૦/- 

બીજ  ટછામાોં ટછી એક (ANC) પૂવય પ્રસુનત 

તપાસ  

 અ

અરજી ફ મય ૧ – બી 

 મ

મ મતા કાડય  

૨૦૦૦/-  



 

ત્રીજ   બાળકના જન્દ્મ ન ોંધણી કરાવવી (૧૪ 

અઠવાનડર્ાની રસી)  

 અ

અરજી ફ મય ૧ – સી 

 મ

મમતા કાડય   

 આ

આધાર આઈ .ડી.  

 જ

જન્દ્મનુોં પ્રમાણપત્ર 

૨૦૦૦/ -  

 

 સિાયની રા  સગભાવ  ાતાના બેંા એાાઉન્ટ ાાં ઓ તનલાઇનથી (D.B.T.)પિશ્વતથી સરાારરીની વારારા િ ા 

ારવા ાાં ેવે .ે. 

 ે યોિનાના અ લીારણ ૨૦૧૭થી લઇને અત્યાર  ુે ી અરેના ભાવનગર જિલ્લા ાાં સ ાશ્વવઠ લુલ-

૨૩,૦૯૯/- લાભાથીઓ તને લુલ રૂશ્વપયા-૯,૭૦,૭૩,૦૦૦/- સગભાવ  ાતાના બેંા એાાઉન્ટ ાાં ઓ તનલાઇન 

(D.B.T.) પિશ્વતથી સરાારરીની વારારા ચાૂવણુાં ારવા ાાં ેવેલ .ે. 

 પ વા પ્રા તનક તશક્ષણ 

 ૩ થી ૬ વષવના બાીાોને આંગણવા ી ાેન્દ્ર ાાં શ્વવશ્વવે પ્રવ હશ્વત્તઓ ત વારારા પવુવ પ્રાથશ્વ ા શ્વશક્ણ ેપવા ાાં 

ેવે .ે,  દર ાસની અલગ-અલગ થી  નાાી ારવા ાાં ેવેલ .ે,  જે થી  મિુબ બાીાોને પવુવ પ્રાથશ્વ ા 

શ્વશક્ણ ેપવા ાાં ેવે .ે. 

   તા હદવસની ઉિવણી અને સાંપણુવ રસીારણ નક્કી થયેલ બુે વારે આંગણવા ી ાાં ેરોગ્ય શ્વવભાગ 

સાથે સિયોગથી ારવા ાાં ેવે .ે . 

 દ સ મભજીવની    ીિના 
 

 ભાવનગર જિલ્લાના શ્વવાાસશીલ તાલાુો ીોીા ાાં દુે સાં બવની યોિના ાાયવરત .ે. જે ાાં ૬- ાસ થી ૩-

વષવના લુલ-૩૫૨૦ બાીાોને ૧૦૦-ગ્રા  દુેનુાં પાંચ અઠવાહ યા ાાં પ-હદવસ ળલેવરવાળુાં દુે ેપવા ાાં 

ેવે .ે. તે િ ૩-વષવ થી ૬-વષવના લુલ-૩૧૬૨ બાીાોને ૧૦૦-ગ્રા  દુેનુાં પાંચ અઠવાહ યા ાાં પ-હદવસ 

ળલેવરવાળુાં દુે ેપવા ાાં ેવે .ે અને સગભાવ/ ેારી  ાતાઓ તને ૨૦૦-ગ્રા  દુે અઠવા ીયા ાાં ૨-હદવસ 

ળલેવરવાળુાં દુે ેપવા ાાં ેવે .ે 

 ે , શ્વવાાસશીલ તાલાુો ીોીા ાાં દુે સાં બવની યોિના િઠેી ૬- ાસ થી ૩-વષવ, ૩-વષવ થી ૬-વષવ અને 

સગભાવ/ેારી ાતાઓ તને લુલ-૭૮૮૮ લાભાથીઓ તએ દર  ાસ દરમ્યાન લાભ લીેેલ .ે. 
 

 



 

 CDS-CAS ટેક્નીલીજી ી   મજ્િ નાટા  ફીન તવીરણ 

 
 ેઇ.સી. ી.એસ. લાભાથીઓ ત જેવાાે ૦ થી ૫-વષવના બાીાો, હાશોરીઓ ત તથા સગભાવ બિનેો અને ેારી 

 ાતાઓ તને એા  ાંચ પર લાવી તે ની િરૂરીયાતો મિુબ ેઇ.સી. ી.એસ. સેવાઓ ત ૃણુવત્તાયકુ્ત િતેસુર પરુી 

પા વાના િતેસુર  ોનીટરીંગના ભાગરૂપે  હિલા અને બાી શ્વવાાસ, ભારત સરાાર વારારા મખુ્ય સેશ્વવાાઓ ત 

તે િ આંગણવા ી ાાયવારોને ICDS-CAS ટેાનોલો બથી સજ્ગિ સ્ ાટવળોન ેપવાનુાં નક્કી થયેલ .ે. 

 જે તરતગવત ભાવનગર જિલ્લાના ગ્રામ્યશ્વવસ્તારની ૬૪-મખુ્યસેશ્વવાાઓ ત તથા ૧૫૯૩-આંગણવા ી ાાયવાર 

અને શિરેી શ્વવસ્તારની ૧૨-મખુ્યસેશ્વવાાઓ ત તથા ૩૧૪-આંગણવા ી ાાયવાર, તે િ “નેશનલ ન્યરુીશન શ્વ શન” 

તરતગવત ાાયવરત ૧-હ ન્દ્સ્રક્ટ ાો ીનેટર અને ૧૪-બ્લોા ાો ીનેટર એ  લુલ-૧૯૯૮ ICDS-CAS ટેાનોલો બથી 

સજ્ગિ સ્ ાટવળોનન ુશ્વવતરણનુાં ેયોિન ારવા ાાં ેવેલ .ે. 

1) ICDS-CAS વારારા આંગણવા ી ાાયવારને  ેન્યઅુલી શ્વનભાવવાના થતા ૧ થી ૧૦ રજિસ્ટરો સરીતાથી 

તૈયાર થઇ િતા આંગણવા ી ાાયવાર બિનેોને આંગણવા ીની મીુમતુ સેવાઓ ત  ાટે સ ય  ીી રિશેે . 

2) સ યસર અને ૃણુવત્તાયકુ્ત ેઇ.સી. ી.એસ. સેવાઓ ત પરુી પા વા  દદરુપ થશે.  

3) થયેલ ાા ગીરીનુાં સચોટ અને સારી રીતે  ોશ્વનટરીંગ ારી શાાશે 

4)  ICDS-CAS એલીાેશન સાંપણુવપણે ૃિુરાતી ભાષા ાાં િોય આંગણવા ી ાાયવાર પોતાના લાભાથીઓ તની 

નોંેણી સરીતાથી ારી શાશે. 

 નાીા  શીદા એવીડા  

ૃિુરાત સરાારે સને–ર૦૦૭ થી  ાતા યશોદા પરુસ્ાાર ેપવાની યોિના શરૂ ારી .ે. 
ાાયવાર/તે ાગરના સન્ ાન  ાટેની ે યોિના બનાવનાર ૃિુરાત દેશન ુપ્રથ  રાિય .ે જે ાાં નીચે મિુબ 
પરુસ્ાાર ેપવા ાાં ેવે .ે. 
1) રાિયાક્ાએ સૌથી રીનેઠ આંગણવા ી ાાયવાર બિનેને રૂI.પ૧,૦૦૦/– તથા તે ાગર બિનેને રૂI. 
૩૧,૦૦૦/– ન ુરોા  સના  અપાય .ે. 
2) જિલ્લાાક્ાએ સૌથી રીનેઠ આંગણવા ી ાાયવાર બિનેને રૂI. ૩૧,૦૦૦/– તથા તે ાગર બિનેને રૂI. 
ર૧,૦૦૦/– ન ુરોા  સના  અપાય .ે. 
3) તાલાુાાક્ાએ સૌથી રીનેઠ આંગણવા ી ાાયવાર બિનેને રૂI. ર૧,૦૦૦/– તથા તે ાગર બિનેને રૂI. 
૧૧,૦૦૦/– ન ુરોા  સના  અપાય .ે. 
4) ે ાાયવક્ર  ાાં વષવ–ર૦૧૭/૧૮  ાટે જિલ્લાાક્ાએ ર-આંગણવા ી ાાયવાર/તે ાગર,  િાનગરપાષલાા 
જિલ્લાાક્ાએ ર-આંગણવા ી ાાયવાર/તે ાગર, અને ીટા ાક્ાએ ૩૪-આંગણવા ી ાાયવાર/તે ાગર  ીી લુલ 
૩૮-આંગણવા ી ાાયવાર/તે ાગરનો એવો વ  ાટે સ ાવેશ ારવા ાાં ેવેલ .ે. 
 

 



 

પ્રકરણ ૧૦ 

સમાજ કલ્યાણ શાખા 

સામાજીક ન્દ્ર્ાર્ અનધકારીતા નવભાગ ગજુરાત રાજર્માોં અનુસુનિત જાનતખ ના ઉત્કર્ય શૈક્ષનણક, 

આર ગ્ર્લક્ષી ર્ જનાટ તેમજ તમેના રહેઠાણ માઓે ડ . આોંબડેકર આવાસ ર્ જનાટ તમેજ અનસુનુિત જાનતના 

બાળક ને રહેવા તથા જમવાની સગવડ મળી રહે ત ેમાઓે ૪ છાત્રાલર્ ની વીનામુલ્ર્ે સગવડ આપવામાોં આવે છે. 

આ તમામ ર્ જનાટની જાણકારી જરૂરતમોંદ અને લક્ષીત લાભાથીટ સુધી પહ ોંિ ેતેન  બહ ળ  પ્રિાર/પ્રસાર 

થાર્ ત ેમાઓે વહીવઓી તોંત્રનુોં સરકાર ધ્વારા માળખુોં ગ ઠવવામાોં આવેલ છે .   

સમાજ કલ્યાણ શાખાનુું મહેકમ 

ક્રમ સોંવગયનુોંનામ ૨૦૧૮-૧૯ 

મોંજુર થર્ેલ જગ્ર્ા ભરાર્ેલ જગ્ર્ા 

૧ નજલ્લા સમાજ કલ્ર્ાણ અનધકારી ૧ ૧ 

૨ નજલ્લા સમાજ કલ્ર્ાણ નનરીક્ષક ૧ ૦ 

૩ આોંકડા મદદનીશ ૧ ૧ 

૪ જુનીર્ર કલાકય  ૩ ૨ 

૫ પઓ ાવાળા ૧ ૧ 

૬ ડર ાઇવર ૧ 0 
 કુલ - ૮ ૫ 

 

સમાજ કલ્ર્ાણ ખાતા ધ્વારા પછાત વગયના લ ક  ખાસ કરીને અનુસુનિત જાનતનાોં સવાાંગી ઉત્કર્ય માઓે નવનવધ 

ર્ જનાટન  અમલ કરવામાોં આવ ે છે. આ શાખા ધ્વારા પછાત વગયના શૈક્ષનણક આથીક ઉત્કર્ય તથા ગ હ 

નનમાયણ અન ેઆર ગ્ર્ન ેલગતી નવનવધ ર્ જનાટન  અમલ કરવામાોં આવે છે. 

સને ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્ર્ાન મળેલ ગ્ાોંન્દ્ઓ તથા તેની સામે થર્ેલ ખિયની નવગત  નીિ ેમુજબ છે.     

 હ રકમ રૂનપર્ા લાખમાોં )  

ક્રમ નવગત મળેલ ગ્ાન્દ્ઓ ખિય નસનધ્ધ ઓકામાોં 

૧ ૨૨૨૫ અન.ુ જાનત ૪૧૦.૦૩ ૪૦૫.૫૨ ૯૮.૯૦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

યોજનાિાર થયેલ કામગીરીની વિગત નીચે મજુબ છે. 

હ ૧ )શૈક્ષનણક ર્ જનાટ– 

આ ર્ જનામાોં નશષ્ર્વ નત, ગણવશે તમે જ સાર્કલ ર્ જનાટન  સમાવશે થાર્ છે. આ ર્ જના દરમ્ર્ાન 

મળેલ ગ્ાન્દ્ઓ રૂનપર્ા ૨૨૫.૫૩ લાખ સામે ૨૨૫.૫૩ લાખન  ખિય કરી ૧૫૪૨૦ નવધાથીટને આ ર્ જનામાોં આવરી 

લેવામાોં આવેલ છે. 
 

હ ૨ )ડ . આોંબેડકર આવાસ ર્ જના– 

આ ર્ જનામાોં રૂ/.૧૦૫.૦૦ લાખની ગ્ાન્દ્ઓ મળેલ અને ખિય રૂ/.૧૦૪.૪૬ લાખન  ખિય કરી અન ેકુલ ૧૦૯ 

લાભાથીટને લાભ આપવામાોં આવેલ છે. 

હ ૪ )કુોંવરબાઇનુોં મામેરૂ  -  

આ ર્ જનામાોં અનુસુનિત જાનતટના વ્ર્નકતના લગ્ન પ્રસોંગે સહાર્ આપવાની ર્ જના છે. આ ર્ જનામાોં 

મળેલ ગ્ાન્દ્ઓ રૂ/. ૨૧ લાખની સામે રૂ/.૧૮.૧૦ લાખન  ખિય કરલે અન ે૧૮૧ કન્દ્ર્ાટન ેલાભ આપેલ છે. 

હ ૫ )ગ્ાન્દ્ઓ ઇન એઇડ છાત્રાલર્ અનુદાન સહાર્– 

 સદર ર્ જના હેઠળ વર્ય દરમ્ર્ાન મળેલ ગ્ાન્દ્ઓ ૨૮ લાખની સામે ૨૭.૩૯ લાખન  

ખિય કરી ૪હ િાર ) સોંસ્થાન ેઆવરી લેવામાોં આવેલ છે. 

હ ૬)અનજુાનતના પ્રમાણપત્ર – 

 અનુસુનિત જાનતના નવદ્યાથીટ તરફથી સીધી માોંગણીથી રજુ થર્ેલ દરખાસ્ત મુજબ ૦૫ નવદ્યાથીટને 

તથા સીધી માોંગણીથી અરજદાર ને નવનવધ ર્ જનાકીર્ લાભ  સરળતાથી પ્રાપ્ત કરી શકે તે હેતુથી જાતીના 

પ્રમાણપત્ર  ઇસ્ર્ુ કરવામા આવેલ છે.  

  ( ૭) શાખાની માનહતી 

 

 

ક્રમ શાખાનધકારીશ્રીનુોં નામ  હ દ્દ  મ બાઈલ નોંબર 

૧ શ્રી ડી.એિ.ભટ્ટ  જીલ્લા સમાજ કલ્ર્ાણ અનધકારી ૯૪૨૭૨૦૨૭૫૨ 

 

 

 

 



 

પ્રકરણ – ૧૧ 

-:: પશ પાલન શાખા ::- 

 જિલ્ લા પાંચાયત િઠેી િાલ ાાં ૨૮ પશ ુદવાખાનાઓ ત અને ૧૯ પ્રાથશ્વ ા પશ ુસારવાર ાેન્ દ્ર સહિત લુલ ૪૭ 

પશ ુસારવાર સાંસ્થાઓ ત ાાયવરત .ે .જે ાાં જિલ્લાના પશપુાલાોને પશસુારવાર, રસીારણ, લહશ્વર  બીિદાન, 

ખસીારણ, લહશ્વષનાશા દવા પીવ ાવવી જેવી સેવાઓ ત ેપવા ાાં ેવે .ે . 

 ે ઉપરાાંત ગ્રામ્ ય ાક્ાએ પશપુાલાો સાથે શ્વશબીરો, રારી સભા યો બ અને પશ ુપ્રદશવનો હળલ્   શો જેવી 

શ્વવસ્ તરણની  ાા ગીરી ઘ્ વારા પશપુાલન અને પશસુ ાંવ વેનની ાા ગીરી િાથ ેરવા ાાં ેવે .ે. 

 પશપુાલન શાખાનુાં  િાે  :  

ક્રન મભવલાનું ભ નાન તીદી 
વષા ૨૦૧૪-૧પ 

નભજ ર   ેલ િગ્  ા ગરા ેલ િગ્  ા 
૧ ૨ ૩ ૪ 

૧ નાયબ પશપુાલન શ્વનયા ા ૧ ૦ 

૨  દદનીશ પશપુાલન શ્વનયા ા ૧ ૦ 

૩ વેટરનરી ઓ તળીસર ૨૮ ૧૪ 

૪ શ્વસશ્વનયર એાા.ાલાાવ  ૧ ૧ 

૫ શ્વસશ્વનયર ાલાાવ હવિીવટી) ૧ ૧ 

૬ પશુે ન શ્વનહરક્ા  ૧૯ ૦૮ 

૭ જુનીયર ાલાાવ  ૨ ૧ 

૮ રાસવર ૧ ૦ 

 ક લઃ- ૫૭ ૨૯ 

  

 

 પશ ુસારવાર સાંસ્થાઓ તની ાા ગીરી  

હ૧) ાાંદા જાનવરોને મખુ્ય ાંરી શ્વન:શલુ્ા સારવાર યોિના તરતગવત ફ્રીહ ળત) સારવાર ારવા ાાં ેવે .ે. 

હ૨)પશઓુ ત ાાં ાોસ ણ જાતનો ચેપી રોગચાીો ળેલાય નહિા અને પશ ુજાનિાશ્વન થાય નહિા તે  ાટે પશઓુ ત ાાં રસીારણ 

ારવા ાાં ેવે .ે. 

હ3)પશપુાલાોને સારી ઓ તલાદના પશઓુ ત  ીી રિ ેતે  ાટે લહશ્વર  બીિદાન ારવા ાાં ેવે .ે 

હ૪)પશઓુ તના િટીલ રોગોની સારવાર  ાટે પશઓુ તના લોિી, પેશાબ તથા અન્ ય નમનુાઓ ત એાર ારી પરીક્ણ ારવા ાાં 

ેવે .ે જેથી પશઓુ તના િટીલ રોગોનુાં શ્વનરાારણ ારી શાાય .ે અને મ હત્ યનુા મખુ ાાંથી બચાવી શાાય .ે. 

હ૫)પશઓુ તના ેરોગ્ યની ાાી બ  ાટે શ્વવના મલુ્ યે પશરુોગ શ્વનદાન સારવાર ાેમ્પનુાં  ેયોિન ારી ઓ તપરેશન તથા 

સારવાર  ારવા ાાં ેવે .ે.  



 

હ૬) પશપુાલાોને ખાતાની શ્વવશ્વવે યોિનાઓ ત જેવી ાે પશ ુ ઉત્પાદાતા વ્રદુ્ધિ શ્વશષબર દ્રારા પશ ુ સારવાર વગેરેની 

જાણાારી ેપવા ાાં ેવે .ે. 

હ૭)પશપુાલાો સારી ઓ તલાદના વધ ુ દુે ઉત્પાદન ેપતા પશઓુ ત રાખવા પે્રરાય એ  ાટે દુે ઉત્પાદન         

િરીળાસનુાં ેયોિન ારવા ાાં ેવે .ે. ે યોિના અન્ વયે સરાારરીનીના વારારા સના  તથા પ્ર ાણપર  ેપવા ાાં ેવ ે

.ે. 

હ૮) પશપુાલાોના વા.ર ાઓ તને ેધશુ્વના પઘ્ ે શ્વતથી ખસીારણ ારી ેપવા ાાં ેવે .ે. જેથી વા.ર ાઓ તને  ેગટવનુ્   

હ બવાાંત િખ )થી બચાવી શાાય .ે તથા નબીી ૃણુવતાવાીી ઓ તલાદનુાં શ્વવસ્ તરણ અટાાવી શાાય. 

હ૯)   દરેા તાલાુા દીઠ ૧ તાલાુા પશપુાલન શ્વશબીર મિુબ ૧૦ તાલાુા પશપુાલન શ્વશબીર તે િ ૨ જિલ્લા પશપુાલન 

શ્વશબીર વારારા પશપુાલાોને પશપુાલન ખાતાની સિાારી યોિનાઓ ત શ્વવશે તે િ પશ ુપોષણ પશરુોગ, પશ ુસાંવ વેન જેવી 

શ્વવસ્ત હત વૈઞાનાશ્વના  ાિીતી પરુી પા વા ાાં ેવે .ે.  

 

 સિાયાારી યોિનાઓ ત 

હ૧) િનરલ કેટેલરી જાતીના પશ પાલકીને તવધ ી મભચાબલી ચાફકટર નાટે મતા  : ભાવનગર જિલ્ લા પાંચાયતના 

પશપુાલન શાખા ધ્વારા ાોસપણ જાશ્વતના પશપુાલાોને ેઇ ખેડુત પોટવલ પર અશ્વેાારીરીનીને અર બ ારવાથી શ્વવધતુ 

સાંચાષલત ચાળાટર ખરીદી પરના ખચવના ૭૫ ટાા સિાય અથવા  િત  રૂા. ૧૫૦૦૦/-ની  યાવદા ાાં સિાય 

ચાુવવા ાાં ેવે .ે. વષવ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન સદરહ ુયોિના િઠેી જિલ્ લાના ૮૧ શ્વવધતુસાંચાષલત ચાળાટર  ાટેના 

લક્ષયાાંા સા  ે૧૦૦ ટાા શ્વસઘ્ ે  થયેલ .ે. 

હ૨)  અનું સ બચી જાતીના પશ પાલકીને તવધ ી મભચાબલી ચાફકટર નાટે મતા  : ભાવનગર જિલ્ લા પાંચાયતના 

પશપુાલન શાખા ઘ્ વારા અન ુષુચત જાશ્વતના પશપુાલાોન ેેઇ ખેડુત પોટવલ  પર  અર બ ારવાથી ચાળાટર ખરીદી 

પરના ખચવના ૭૫ ટાા સિાય અથવા  િત  રૂા.રૂા.૧૫૦૦૦/-ની  યાવદા ાાં સિાય ચાુવવા ાાં ેવે .ે. વષવ ૨૦૧૮-

૧૯ દરમ્યાન સદરહ ુયોિના િઠેી જિલ્ લાના ૩ શ્વવધતુસાંચાષલત ચાળાટર  ાટેનો  ાટેના લક્ષયાાંા સા  ે૧૦૦ ટાા શ્વસઘ્ ે  

થયેલ .ે 

હ૩) સ સારેલ ઘામચારા બબ ારણ કીટ તવીરણની    ીિના: ભાવનગર જિલ્ લાના તાલાુા પશ ુષચહાત્ સા અશ્વેાારીરીનીને 

અર બ ારવાથી પોતાના પશઓુ તને ઉત  પ્રાારનો ેાસચારો  ીી રિ ે તે  ાટે એહાલહત ીાસચારા શ્વવાાસ યોિના 

તરતગવત પશપુાલાોને ૧૦ ૃુાંઠાના વાવેતર  ાટે તૈયાર   ુે ારેલ ીાસચારા ષબયારણ ાીટ ેપવા ાાં ેવે .ે. વષવ 

૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન સદરહ ુયોિના િઠેી જિલ્ લાના ૪૪૦  ુે ારેલ ીાસચારા ષબયારણ ાીટ  ાટેના લક્ષયાાંા સા ે ૧૦૦ 

ટાા શ્વસઘ્ ે  થયેલ .ે.  

હ૪) બકરાભ (૧૦ + ૧ ) એકન નાટે મતા  : ીટેા બારા શ્વવાાસ યોિના િઠેી િનરલ ાેટેગરીના લોાો તે િ  

અન ુષુચત જાશ્વતના લોાો  ાટે ૧૦ બારા વતી એા બારાના એા   ાટે લુલ હાા ત રૂા.૬૦૦૦૦/- ના ખચે ૫૦ ટાા 

લેખે સિાય રૂ.૩૦૦૦૦/-  ુે ીની સિાય ેપવા ાાં ેવે .ે. વષવ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન સદરહ ુયોિના િઠેી જિલ્ લાના 

૧૨ એા ના લક્ષયાાંા સા ે ૧૦૦ ટાા શ્વસઘ્ ે  થયેલ .ે.  



 

 

પશ પાલન કે્ષતે્ર કા ારી મભ  ાઓની   તવલી ૨૦૧૮-૧૯ 

ક્ર  તાલાુો 

પશ ુદવાખાનાની સાંખ્ યા પ્રાથશ્વ ા પશ ુસારવાર ાેન્ દ્ર 

વષવની 

શરૂેત ાાં 

વષવ 

દરમ્ યાનનો 

વેારો 

વષવના 

તરતે 

વષવની 

શરૂેત ાાં 

વષવ 

દરમ્ યાનનો 

વેારો 

વષવના 

તરત ે

1 ભાવનગર ર - ર ૩ - ૩ 

ર ેોેા ર - ર ર - ર 

3 તીાજા ૫ - ૫ ર - ર 

4  હવુા ૫ - ૫ ૩ - ૩ 

5 પાલીતાણા ર - ર ર - ર 

6 ગારીયાેાર ર - ર ર - ર 

7 શ્વશિોર ૫ - ૫ ૧ - ૧ 

8 વલ્ લભીપરુ ર - ર ર - ર 

9 ઉ રાીા ર - ર ૩ - ૩ 

10 જેસર  ૧ - ૧ - - - 

 ક લ ૨૮ - ૨૮ ૧૯ - ૧૯ 

 

 

 

 



 

 

વાશ્વષિા વિીવટી અિવેાલ વષવ- ૨૦૧૮-૧૯ ની  ાહિતી 
પશદુવાખાનાની તાલાુાવાસઝ ાા ગીરીની શ્વવગતો                         જિલ્લો:-ભાવનગર 

ક્ર્   

તાલાુાનુાં 
ના  

વષવ 
દરમ્યાન 
સારવાર 
પા ેલ 
ાેસો 

વષવ 
દરમ્યાન 
સારવાર 
પા ેલ 
બિારના 
પશઓુ તની 
સાંખ્યા 

ટુર 
પેશન્ટ 

તરદર 
અન ે

બિારના 
અને ટુરનુાં 
લુલ 

દવા 
પરુી 
પા લે 
તેવા 
ાેસો 

ખસીારણની 
સાંખ્યા 

ચેપી રોગ 

ન િોય 
તેવા 
રોગો 
 ાટેના 
ાેસો 

પશરુોગ 

અશ્વેાારીઓ તની 
સાંખ્યા 

લાસવ સ્ટોા 
સન્સ્પેાટરોની 
સાંખ્યા  ગા  ાાં 

મલુાાાતની 
સાંખ્યા ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ 

૧ ભાવનગર ૦ ૬૦૨૦ ૭૭૦   ૬૭૯૦ ૨૦૮૮૧ ૭૯૧ ૮૧૦૫ ૧ ૧ ૧ ૨ ૪૭૦ 

૨ ીોીા ૧૮  ૨૪૧૭ ૧૩૭૯ ૩૮૧૪ ૩૪૧૮ ૩૪૫  ૩૪૦૯ ૧ ૧ ૦ ૧ ૮૮૯ 

૩ તીાજા ૦ ૩૧૫૮ ૧૪૨૧૮ ૧૭૩૭૬ ૪૧૦૬ ૮૬૪ ૨૨૮૦૧ ૨ ૩ ૧ ૧ ૮૧૮ 

૪  હવુા ૦ ૬૩૨૫ ૬૩૪૧ ૧૨૬૬૬ ૧૭૬૯૫ ૮૧૦ ૩૯૮૪ ૨ ૩ ૧ ૨ ૯૨૭ 

૫ પાલીતાણા ૦ ૩૦૫૯ ૨૯૭૮ ૬૦૩૭ ૩૭૦૪ ૪૩૫ ૭૪૧ ૨ ૦ ૦ ૨ ૩૮૧ 

૬ ગારીયાેાર ૦  ૭૨૨ ૧૭૦૨ ૨૪૨૪ ૧૬૮૪ ૪૯૧ ૬૬૧૭ ૧ ૧ ૧ ૧ ૪૧૬ 

૭ શ્વસિોર ૦ ૨૮૧૮ ૫૧૬ ૩૩૩૪ ૪૮૦૯ ૫૨૪ ૧૦૮૬૫ ૨ ૩ ૧ - ૯૨૦ 

૮ વલ્લભીપરુ ૦ ૨૮૫૩ ૫૮૪ ૩૪૩૭ ૩૧૩૫ ૬૦૩ ૧૬૯૩ ૧ ૧ ૨ ૨ ૩૮૬ 

૯ ઉ રાીા ૦ ૨૭૯૨ ૧૨૫૬ ૪૦૪૮ ૧૭૦૫ ૪૨૧   ૭૧૩૦ ૧ ૧ ૧ - ૮૯૭ 

૧૦ જેસર  ૦ ૧૧૨૬ ૭૪ ૧૨૦૦ ૨૨૬૪ ૩૪ ૫૬૪૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૩૯૦ 

લુલ ૧૮ ૩૧૨૯૦ ૨૯૮૧૮ ૬૧૧૨૬ ૬૩૪૦૧ ૫૩૧૮ ૭૦૯૮૬ ૧૪ ૧૪ ૦૮ ૧૧ ૬૭૫૮ 



 

પ્રારણ-૧૨ 

આરીગ્  શાખા 

જિલ્લાની ેરોગ્ય શાખાના સીઘ્ેા શ્વનયાંરણ અને  ોનીટરીંગ વારારા તાલાુા ાક્ાએથી પ્રા.ે.ાેન્દ્ર થી સબ 

સેન્ટરથી સેજાના ગા  તથા લોાો  ુે ી ેરોગ્ય શ્વવષયા  શુ્વવેાઓ ત ેપવા  ાટેન ુ દુ્રઢ  ાીખુાં રચાયેલ .ે. અને 

તે મિુબ ાા ગીરીના ાાયવભાર સા ે શ્વસઘ્ેી પ્રાત ારવા પરુી રીતે ાાયવરત .ે. ભાવનગર જિલ્લા ાાં ૧૦ તાલાુા 

િલે્થ ઓ તળીસ, ૪૭ પ્રાથશ્વ ા ેરોગ્ય ાેન્દ્રો, ૬ અબવન – પ્રાથશ્વ ા ેરોગ્ય ાેન્દ્રો, ૧૩ સામહુિા ેરોગ્ય ાેન્દ્રો તથા ર 

સબ  ીસ્રીાટ િોસ્પીટલ અને ૨૯૯ સબ સેન્ટર ેવેલા .ે. જે ાાં નીચેની સેવાઓ ત ગ્રામ્ય ાક્ાએ / શિરેી 

શ્વવસ્તાર ાાં પરુી પા વા ાાં ેવે .ે. પ્રા. ે. ાે. ાક્ાએ એા  ે ીાલ ઓ તળીસર િોય .ે જે સ્થાશ્વના ાક્ાએ લોાોન ે

સારવાર પરુી પા  ે.ે તથા પ્રા. ે. ાે. નીચે ેવતા શ્વવસ્તારોની ાા ગીરીનુાં  ોનીટરીંગ ારે .ે. તથા ળા ાવસીસ્ટ 

જે દવા દેવાની ાા ગીરી ારે .ે. એા લેબોરેટરી ટેાનીશીયન જે લોિી, પેશાબની તપાસ તથા  ેલેહરયા  ાટે 

લોિીની તપાસણીની ાા ગીરી ારે .ે. એા બી.ેસ.સ.સી.ઓ ત. ાે જે પ્રા. ે. ાે. ના સ ગ્ર શ્વવસ્તાર ાાં ેરોગ્યના 

ાાયવક્ર ોના પ્રચાર, પ્રસારની ાા ગીરી ારે .ે. એા ળી ેલ િલે્થ  પુરવાસઝર અને એા  ેસલ િલે્થ  પુરવાસઝર 

િોય .ે જેઓ ત શ્વવસ્તારની ાા ગીરીનુાં  ોનીટરીંગ તથા રીપોટીંગ ારે .ે. તથા અન્ય ા વચારીઓ ત ાાં પટ્ટાવાીા, ેયા 

શ્વવગેરે િોય .ે. સબ સેન્ટર લેવલે એા સ્ત્રી ેરોગ્ય ાાયવાર તથા એા પરુુષ ેરોગ્ય ાાયવાર િોય .ે જેઓ ત પોતાને 

સોંપેલ શ્વવસ્તાર ાાં ેરોેરની મલુાાાત લસ ેરોગ્ય શ્વવષયા સેવાઓ ત પરુી પા  ે.ે. 

 

શાખાની   કાનલી  રી : 

 ેરોગ્ય શાખાના  િાે ના ા વચારીઓ તની શ્વન ણુાંા તે િ શ્વનયાંરણની ાા ગીરી 

 ેરોગ્ય શાખા િઠેીના વગવ-૨ના અશ્વેાારીની ાા ગીરીનુાં મલુ્યાાંાન તે િ શ્વનયાંરણ 

 જાિરે ેરોગ્ય તરગેની ાા ગીરી 
 રાન્દ્રય ાાયવક્ર ો તરગેની ાા ગીરી, દેખરેખ અને શ્વનયાંરણ 

 પ્રાથ ીા ેરોગ્ય ાેન્દ્રોની દેખરેખ અને શ્વનયાંરણ 

  બલ્લા ર બસ્રાર, િન્ - રણ તરગેની ાા ગીરી  

 પ્રિનન, બાી ેરોગ્ય અને ેરોગ્યના ાાયવક્ર ોનુાં શ્વનય ન 

 સગભાવ  ાતાઓ તની ાાી બ તે િ નવજાત શ્વશશ ુતથા બાીાોની ાાી બ 

 રોગચાીા શ્વનયાંરણ તરગેની ાા ગીરી 

  ેલેરીયા શ્વનયાંરણ તરગેની ાા ગીરી 



 

 લુટુાંબ ાલ્યાણ, તરેત્વ શ્વનયાંરણ ાાયવક્ર  

 ેરોગ્ય તાંરનુાં શ્વનયાંરણ 

 શાીાના બાીાોની ેરોગ્યની તપાસણી 

 રસીારણ ાાયવક્ર , 

 ત ાલુ શ્વનયાંરણ ાાયવક્ર  

 

 

વષા : ૨૦૧૮-૧૯ નાભ નાણાકી  ીેનિ ગોતીક તમધ્ધસ :  

M.C.H. Program  E-Mamta HMIS  

વષા : ૨૦૧૮-૧૯ વાતષિક લક્ષ્ ાભક  તમધ્ધસ   %  તમધ્ધસ  %  

સગભાવ  ાતા   41250  33373  81%  40486  98%  

ત્વરીત સગભાવ ાતા 
ર બસ્રેશન  

41250  28409  69%  33063  80%  

સગભાવ ાતા ૩ તપાસ  41250  25499  62%  -  0%  

સગભાવ ાતા ૪ તપાસ 41250  22842  55%  29054  70%  

ટી.ટી. – સગભાવ  ાતા 41250  28134  68%  35917  87%  

પ્ર હશ્વત  37500  29441  79%  28254  75%  

ેારી ાતા  37500  19556  52%     0%  

 શીશ ુ(Live Birth)  37500  29877  80%  30939  83%  

સાંસ્થાાીય  વુાવ   37500  29234  78%  27865  74%  

સરાારી સાંસ્થાાીય  વુાવ   37500  15642  42%  14987  40%  

ીરે  વુાવ   0  278  1%  257  1%  

 

 

 

 

 

 

 

https://bhavnagardp.gujarat.gov.in/bhavnagar/images/Tobbaco-Control-cell.pdf


 

ક્લબ ફૂટ - સારવાર પરુી ારેલ બાીાોનુાં લાઇનલીસ્ટ 

ક્ર  બાીાનુાં ના  પ ુ/ સ્ત્રી 
િન્  તારીખ / 

ં ર 

ગા નુાં 
ના  પ્રા.ે.ાે. નુાં ના  

તપાસણી 
તારીખ રીળર ારેલ સ્થીનુાં ના  

  ળોટોગ્રાળ હસારવાર 
પિલેા) ળોટોગ્રાળ હસારવાર પ.ી) 

ઓ તપરેટીવ હતારીખ સાથે)     

1 
િસ્તી નારણભાસ 

વોરા 
સ્ત્રી ૨૮/૨/૨૦૧૮ તગ ી વાળુા  ૨૭/૬/૨૦૧૮ 

સર ટી. િોન્સ્પટલ 
ભાવનગર 

 

 

૨ 
 લય હાશોરભાસ 

ભાદરાા 
પ ુ ૧૪/૦૬/૨૦૧૮ શ્વસિોર શ્વસિોર અબવન ૦૪-૦૭-૨૦૧૮ સર ટી ભાવનગર ૨૦/૮/૨૦૧૮ 

  

3 
 ાિી શ્વવ લભાસ 

રાઠો  
સ્ત્રી ૨૦/૦૭/૨૦૧૮ રાિપરા 

પી એચ સી 
ઉસર  

૦૩-૦૭-૨૦૧૮ સર ટી ભાવનગર ૧૧-૦૪-૨૦૧૮ 

 

 

૪ 
શ્વવરાિ ેશ્વશષભાસ 

જેઠવા 
પ ુ ૦૫-૦૭-૨૦૧૮ ીાાંીલી 

પી એચ સી 
ઉસર  

૧૨-૦૯-૨૦૧૮ સર ટી ભાવનગર 

 

૧૮/૧૨/૨૦૧૮ 

 

 

 

5 
રાિવીર  શ્વવપલુભાસ 

બારૈયા 
પ ૂ ૦૩-૦૪-૨૦૧૮ રા પર ાાીાતીાવ ૦૫-૦૪-૨૦૧૮ સર ટી િોન્સ્પટલ 

  

 

૬ 
 ીરા શાંમભુાઇ 

 ાવાણા 
સ્ત્રી ૨૯-૧૧-૨૦૧૮  હુવા  હુવા અબવન ૨૯-૧૧-૨૦૧૮ સર.ટી.િો.ભાવનગર ૧૫-૧૨-૨૦૧૮ 

 



 

જિલ્લા પભચા ી કચેરી, ગાવનલર આરીગ્  શાખા તીકના નતકેનની   નાિતીી   (ીા.૩૦/૦૯/૨૦૧૯ દાીી  ી) 

ક્ર  સાંવગવનુાં ના  વગવ  ાંજુર ભરેલ ખાલી 

  આરીગ્  શાખા         

૧ મખુ્ય જિલ્લા ેરોગ્ય અશ્વેાારી ૧ ૧ ૦ ૧ 

૨ વહિવટી અશ્વેાારી ૨ ૧ ૦ ૧ 

૩ િ ે ક્લાાવ/નાયબ ચીટનીશ ૩ ૧ ૧ ૦ 

૪ સીનીયર ક્લાાવહવિીવટી) ૩ ૨ ૧ ૧ 

૫ સીનીયર ક્લાાવહહિસાબી ) ૩ ૨ ૦ ૨ 

૬ જુનીયર ક્લાાવ  ૩ ૫ ૩ ૨ 

૭ ૃિુરાતી ટાઇપીસ્ટ ૩ ૧ ૦ ૧ 

૮ જુ.ળા. ૩ ૧ ૦ ૧ 

૯ પબ્લીા િલે્થ નસવ ૩ ૧ ૧ ૦ 

૧૦ પેરા  ે ીાલ ેસીસ્ટન્ટ ૩ ૧ ૦ ૧ 

૧૧ ઇ.સી.એસ.એસ. ૩ ૧ ૦ ૧ 

૧૨ શાીા ેરોગ્ય શ્વનરીક્ા ૩ ૧ ૦ ૧ 

૧૩ શાીા ેરોગ્ય  દદનીશ ૩ ૨ ૨ ૦ 

૧૪  ીસ્રીક્ટ સેનીટરી ઇન્સ્પેક્ટર ૩ ૧ ૧ ૦ 

૧૫ પટ્ટાવાીા ૪ ૩ ૨ ૧ 

  ક લ આરીગ્  શાખા   ૨૪ ૧૧ ૧૩ 

  આરીગ્  શાખા ફીલ્ડ નતકેન         

૧ નેડીકલ ઓિફમર ૨ ૪૭ ૩૬ ૧૧ 

૨ જુ. ળા ાવસીસ્ટ ૩ ૪૮ ૩૬ ૧૨ 

૩ લેબ.ટેા. ૩ ૪૭ ૪૦ ૭ 

૪ રાઇવર ૩ ૪૭ ૪૭ ૦ 

૫ ેયા ૪ ૪૭ ૪૭ ૦ 

૬ સ્વીપર ૪ ૯૪ ૯૪ ૦ 

  ક લ આરીગ્  શાખા ફીલ્ડ નતકેન   ૩૩૦ ૩૦૦ ૩૦ 

  ક ટ ભબ કલ્ ાણ શાખા         

૧ અશ્વેા જિલ્લા ેરોગ્ય અશ્વેાારી ૧ ૧ ૧ ૦ 

૨ વહિવટી અશ્વેાારી ૨ ૧ ૧ ૦ 

૩  ી.ેઇ.ઇ.સી.ઓ ત. ૨ ૧ ૧ ૦ 



 

૪ પબ્લીા િલે્થ નસીંગ ઓ તળીસર ૨ ૧ ૦ ૧ 

૫ જિલ્લા  ાહિતી શ્વશશક્ણ અને પ્રસાર ઓ તળીસર ૨ ૧ ૦ ૧ 

૬  .ે ી.ેઇ.ઇ.સી.ઓ ત. ૩ ૧ ૦ ૧ 

૭ ક્ેરીય ાાયવાર હલુ.ા.) િ.ેવ. ૩ ૧ ૧ ૦ 

૮ સીનીયર ક્લાાવહવિીવટી) ૩ ૧ ૧ ૦ 

૯ સીનીયર ક્લાાવહહિસાબી ) ૩ ૧ ૧ ૦ 

૧૦ જુ.ાા. ૩ ૧ ૧ ૦ 

૧૧ સ્ટેનો ટાઇપીસ્ટ  ૩ ૧ ૦ ૧ 

૧૨ ેસીસ્ટન્ટ ા  ળોટોગ્રાળર ૩ ૧ ૧ ૦ 

૧૩ પ્રોજેક્ટનીશ ૩ ૧ ૧ ૦ 

૧૪ આંા ા  દદનીશ ૩ ૧ ૦ ૧ 

૧૫ પટ્ટાવાીા ૪ ૩ ૧ ૨ 

૧૬ રાઇવર ૩ ૧ ૧ ૦ 

  ક લ ક ટ ભબ કલ્ ાણ શાખા   ૧૮ ૧૧ ૭ 

  ક ટ ભબ કલ્ ાણ શાખા (ફીલડ નતકેન)         

૧ બી.ેઇ.ઇ.સી.ઓ ત. ૩ ૪ ૪ ૦ 

૨ ળી ેલ િલે્થ  પુરવાઇઝર ૩ ૫૨ ૪૪ ૮ 

૩ ળી ેલ િલે્થ વાવર ૩ ૨૯૯ ૨૪૮ ૫૧ 

૪ ળી ેલ િલે્થ વાવર- અબવન ૩ ૨૧ ૧૫ ૬ 

૫ ળી ેલ િલે્થ વાવર-એલ.ેર. ૩ ૪૭ ૮ ૩૯ 

  ક લ એકભદર ક ટ ભબ કલ્ ાણ શાખા (ફીલડ નતકેન)         

  કવીલી  ટી એ ીરમ મેલ         

૧ ાવોલીટી એન્સ્યોરન્સ એ .ઓ ત. ૨ ૧ ૦ ૧ 

૨ ઓ તપરેશન  ેનેિર હવહિવટી) ૨ ૧ ૧ ૦ 

૩  ોનીટરીંગ ઇવેલ્યએુશા ેસી. ૩ ૧ ૦ ૧ 

૪  ટેા એન્રી ઓ તપરેટર ૩ ૧ ૦ ૧ 

૫ પટ્ટાવાીા ૪ ૧ ૧ ૦ 

  ક લ કવીલી  ટી એ ીરમ મેલ   ૫ ૨ ૩ 

  નેલેરી ા શાખા         

૧ જિલ્લા  ેલેરીયા અશ્વેાારી ૨ ૧ ૦ ૧ 

૨  દદનીશ  ેલેરીયા અશ્વેાારી ૩ ૧ ૦ ૧ 

૩ સીનીયર ક્લાાવહવિીવટી) ૩ ૧ ૧ ૦ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

એન.એચ.એ . સ્ટાળ પોઝીશન 

૪ સીનીયર ક્લાાવહહિસાબી ) ૩ ૧ ૦ ૧ 

૫  પુીરીયર ળીલ્  વાવર ૩ ૨ ૦ ૨ 

૬  ેલેરીયા ળીલ્  વાવર ૩ ૫ ૩ ૨ 

૭ એ .પી.એસ. બલ્ય ુ ૩ ૨૯૯ ૨૫૫ ૪૪ 

૮ એ .પી.એસ.એસ. ૩ ૫૭ ૫૫ ૨ 

૯ પટ્ટાવાીા ૪ ૨ ૧ ૧ 

  ક લ નેલેરી ા શાખા   ૩૬૯ ૩૧૫ ૫૪ 

  આર.મી  .એચ. જિલ્લા પભચા ી         

૧ ેર.સી.એચ. ઓ તળીસર ૧ ૧ ૦ ૧ 

૨ રીસચવ ેશ્વસસ્ટન્ટ ૩ ૧ ૦ ૧ 

૩ જુ.ાા. ૩ ૧ ૦ ૧ 

૪ પટ્ટાવાીા ૪ ૧ ૦ ૧ 

  લુલ ેર.સી.એચ. શાખા   ૪ ૦ ૪ 

ક્ર  િગ્યાન ુના   ાંજુર િગ્યા ભરેલી િગ્યા ખાલી િગ્યા 

1  ીપીસી  1 1 0 

2  ીએળઓ ત 1 1 0 

3 ેર.બી.એસ.ાે.એ .ઓ ત.  ેઇલ 33 31 2 

4 ેર.બી.એસ.ાે.એ .ઓ ત. ળી  ેઇલ 33 23 10 

5 જુનીયર ળા ાવસીસ્ટ હેર.બી.એસ.ાે.) 29 22 7 

6 ળી ેલ િલે્થ વાવર હેર.બી.એસ.ાે.) 33 31 2 

7 તાલાુા ળાઇનાન્સ ેસી 10 10 0 

8 તાલાુા પ્રોગ્રા  ેસી. 10 9 1 

9 પીએચસી એાાઉન્ટન્ટ ા   ેટા ેસી. 48 47 1 

10 ળી ેલ િલે્થ વાવરહસબ સેન્ટર) 41 30 11 

11 સ્ટાળનસવ (પી.એચ.સી.) 40 20 20 

12 સ્ટાળનસવ ( એન.ેર.સી.) 2 0 2 



 

:  
 

 

 

 

 

 

 

 

શાખાની   મભપકા  નાિતીી   :  

ક્રન શાખાતસકારીનું ભ નાન તીદ્દી નીબાઇલ નભબર 

૧  ો. એ. ાે. તાશ્વવયા   ઇ.ચા. મખુ્ય જિલ્લા ેરોગ્ય અશ્વેાારીરીની, જિ. પાં. ભાવનગર  ૯૭૨૭૭૭૯૬૬૨  
૨  ો. એ. ાે. તાશ્વવયા   અશ્વેા જિલ્લા ેરોગ્ય અશ્વેાારીરીની, જિ. પાં. ભાવનગર  ૯૭૨૭૭૭૯૬૬૨  
૩  ો. પી. વી. રેવર  ઇ.ચા. જિલ્લા ેરો.સી.એચ. અશ્વેાારીરીની,  જિ. પાં. 

ભાવનગર  
૯૭૨૭૭૭૯૬૬૩  

૪  ો. પી. એ. પઠાણ  એપે શે્વ ા  ે ીાલ ઓ તળીસરરીની, જિ. પાં. ભવાનગર  ૯૭૨૭૭૭૯૬૯૦ 
૫  ો. બી. પી. બોરીચા  જિલ્લા  ેલેરીયા અશ્વેાારીરીની, જિ. પાં. ભાવનગર  ૯૭૨૭૭૭૯૭૧૭ 

13 લેબોરેટરી ટેાનીશીયન 6 5 1 

14 જુનીયર ળા ાવસીસ્ટ હપી.એચ.સી.) 6 5 1 

15 ન્યરુીશન ેસીસ્ટન્ટ હસી.એ .ટી.સી.) 7 3 4 

16  ીપીએ (ત ા  સબ ા ીટી) 8 8 0 

17  ીએળએ (એાા.) 2 2 0 

 



 

પ્રારણ-૧૩ 

નેલેરી ા શાખા 

- એન.વી  .બી  .ડી.મી  .પી   ( નેલેરી ા ) - 

 ાેન્દ્ર પરૂસ્લહત  ેલેરીયા નાબદૂી ાાયવક્ર નુાં યોિનાાીય શ્વવાેન્દ્રીારણ ારી સને ૧૯૭૮ થી જિલ્લા પાંચાયતન ેે 

ાાયવક્ર   પુ્રત થયેલ .ે. વષવ ર૦૦૪ થી ે ાાયવક્ર ન ે રારીય વાિા િન્ય રોગ શ્વનયાંરણ ાાયવક્ર હ 

એન.વી.બી. ી.સી.પી.) િઠેી સાાીવા ાાં ેવલે .ે. ભાવનગર જિલ્લા ાાં  એન.વી.બી. ી.સી.પી. ાાયવક્ર  િઠેી વાિા 

ઘ્વારા ળેલાતા રોગો જેવા ાે  ેલેરીયા,  ને્ગ્યુાં, ષચલુનૃનુીયા શ્વવગેરે ના શ્વનયાંરણ અન ેસારવારની ાા ગીરી ે ાચેરી 

ઘ્વારા  ારાવવા ાાં ેવે .ે. 

 મખુ્યત્વે ે ાા ગીરીને નીચે મિુબના તબાાાઓ ત ાાં વિચેવા ાાં ેવે .ે. 

(૧)  વિલેુાં શ્વનદાન અન ેત્વરીત સારવાર 

(ર)  શ્વ ાેનીાલ ાાંરોલ  ેઝસવ 

(૩)  ાે ીાલ ાાંરોલ  ેઝસવ 

(૪)  બાયોલો બાલ ાાંરોલ  ેઝસવ 

(૫)   ીક્ ાાંરોલ  ેઝસવ 

(૬)  બીિવેીયર ચેન્િ ામ્યનુીાેશન 

(૧) વતલે  તનદાન અને ત્વરીી મારવાર - 

 જિલ્લાના  ૧૦ તાલાુા િલે્ થ ઓ તળીસ, ૧૦ તાલાુાના લુલ ૪૭ પ્રા.ે.ાેન્દ્રો, ૬ શિરેી પ્રા.ે.ાેન્દ્રો, ૧૩ 

સા.ે.ાેન્દ્રો તે િ ર િોસ્પીટલો ઘ્વારા એાટીવ તે િ પેસીવ સવેલન્સ ાા ગીરી તે િ તાવ સારવાર ાેન્દ્રો, ેશા 

બિનેો, અન ે ેલેરીયા લીન્ા વાવર  ારળત એન.વી.બી. ી.સી.પી. ાાયવક્ર  િઠેી વાિાહ ચ્ .ર) ઘ્વારા ળેલાતા રોગો ના 

સારવાર અન ેશ્વનયાંરણ ની ાા ગીરી ારવા ાાં ેવે .ે. 

 

 

 



 

વષવ ૨૦૧૮ દરમ્ યાન અરેની ાચેરી ધ્ વારા તાલાુા વાઇઝ થયેલ લોિીના નમનુાની લુલ તપાસ નીચે દશાવવ્ યા પ્ર ાણ ે

.ે. 
 

ક્ર  તાલાુો રેપી  ાયગ્નોસીસ ટેસ્ટ 

અનેબ્લ  સ્ ીઅર દ્રારા 

ારેલ લોિીની તપાસ
  

લુલ  ેલેરીયાના 

ાેસો 

ઝેરી  ેલેરીયાના 

ાેસો 

૧ ભાવનગર ૪૧૫૪૮ ૦૫ ૦૧ 

૨ ીોીા ૨૬૬૩૩ ૦૫ ૦૧ 

૩ શ્વશિોર ૪૪૭૦૫ ૦૩ ૦૦ 

૪ પાષલતાણા ૪૧૫૯૩ ૦૪ ૦૧ 

૫ ગાહરયાેાર ૨૨૫૩૩ ૦૩ ૦૦ 

૬ ઉ રાીા ૧૬૮૮૪ ૦૩ ૦૦ 

૭ વલ્ લભીપરુ ૨૬૬૫૭ ૦૯ ૦૦ 

૮ તીાજા ૮૮૪૩૩ ૦૬ ૦૧ 

૯  હવુા ૯૨૧૨૧ ૫૬ ૦૦ 

૧૦ જેસર ૧૯૪૦૦ ૦૫ ૦૦ 

 ક લ ૪૨૦૫૦૭ ૯૯ ૦૪ 

 એાટીવ સવેલન્સઃ- 
    એાટીવ સવેલન્સ ાા ગીરી પ્રા.ે.ાેન્દ્રના  ેસલ ેરોગ્ય ાાયવાર  ઘ્વારા જિલ્લાના દરેા ગા ો ાાં 

અગાઉથી શ્વનેાવરીત ારેલ ાાયવક્ર  મિુબ ચલાવવા ાાં ેવ ે.ે અને ગા  ાાંથી તાવના ાેસોના  ેલેરીયા ૫રીક્ણ  ાટે 

લોિીના નમનુા  ેીવવા ાાં ેવ ે.ે. પ્રા.ે.ાેન્દ્ર ખાત ેે લોિીના નમનુા લેબોરેટરી ાાં લેબોરેટરી ટેાનીશ્યન ઘ્વારા 

તપાસવા ાાં ેવ ે .ે. જે ાાંથી  ીતા  ેલેરીયા પોઝીટીવ ાેસોને તરુાંત રે ીાલ સારવાર ે૫વા ાાં ેવ ે .ે. વષવ 

ર૦૧૮ ની એાટીવ સવેલન્સ ની  ાહિતી નીચે મિુબ .ે. 

 



 

વષૅ   આરડીટી અને બ્લડની  અર દ્વારા 

ીપામેલ લીતીના નમ ના  

નેલેરી ાના કેમ પી  .એફ.કેમ 

૨૦૧૮ ૨૫૭૧૯૨ ૧૯ ૦૧ 

 

    સવે દરશ્વ યાન તાવના દદી  ેલેરીયા પોઝીટીવ ન િોય અન ેપાાંચ હદવસ ારતા વેારે સ યથી તાવ 

ેવતો િોય તથા શાંાાસ્પદ  ને્ગ્યુાં/ષચલુનૃનુીયા ના લક્ણો િોય તો તે ના લોિીનુાં  ને્ગ્યુાં/ષચલુનૃનુીયા  ાટે ૫રીક્ણ 

ારાવવા ાાં ેવે .ે. િો ેવા દદીઓ ત ાાંથી  ને્ગ્યુાં/ષચલુનૃનુીયા  પોઝીટીવ ાેસ  ીે તો જે તે શ્વવસ્તાર ાાં રોગચાીા 

શ્વવરોેી ાા ગીરી ારવા ાાં ેવ ે.ે.   

           વષવ ર૦૧૮ દરશ્વ યાન શાંાાસ્ પદ  ને્ગ્યુાં ના ૨૬૯ દદી પૈાી ૨૯ ાેસો ગ્રામ્ય શ્વવસ્તાર ાાંથી  ને્ગ્યુાં પોઝીટીવ 

અને ચીલુનૃનુીયા ના ૨૬ દદી પૈાી ૯ ાેસો પોઝીટીવ  જાિરે થયેલ .ે. ે ત ા  શ્વવસ્તારો ાાં  ને્ગ્યુાં-ચીલુનૃનુીયા 

શ્વવરોેી ીશ્વનઠ ાા ગીરી ારાવવા ાાં ેવેલ .ે. 

 પેસીવ સવેલન્સઃ-  
   જિલ્લાના  લુલ ૪૭ પ્રા.ે.ાેન્દ્રો, ૬ શિરેી પ્રા.ે.ાેન્દ્રો ,૧૩ સા.ે.ાેન્દ્રો તે િ ર િોસ્ પીટલો ઘ્વારા પેસીવ 

સવેલન્સ ાા ગીરી િઠેી  ેલેરીયા ાલીનીા ચલાવવા ાાં ેવ ે.ે. ે ાલીનીા ાાં ેવતા ત ા  તાવના દદીઓ તના 

લોિીનુાં  ેલેરીયા  ાટે ૫રીક્ણ ારવા ાાં ેવ ે .ે અન ેગાસ લાસન મિુબ િરૂર િણાયે  ને્ગ્યુાં/ષચલુનૃનુીયા  ાટે 

સીર  ૫ણ ૫રીક્ણ ારાવવા ાાં ેવ ે.ે.  

   વષવ ર૦૧૮  ાાં જિલ્લાના ૧૦ તાલાુા િલે્ થ ાચેરીના લુલ ૪૭ પ્રા.ે.ાેન્દ્રો, ૬ શિરેી પ્રા.ે.ાેન્દ્રો,૧૩ 

સા.ે.ાેન્દ્રો તે િ ર િોસ્ પીટલો ઘ્વારા  ેલરીયા ાલીનીા ાાં નીચે મિુબ દદીઓ તન ેસારવાર ે૫વા ાાં ેવેલ .ે. 

વષૅ ીાવના કેમ આરડીટી અને બ્લડની  અર દ ારા 

ીપામેલ લીતીના નમ ના 

પીઝી  ટીવ કેમ પી  .એફ.કેમ 

૨૦૧૮ ૭૦૦૧૦ 

 

       ૭૦૦૧૦ ૭૭ ૩ 

 
 
 
 



 

 તાવ સારવાર ાેન્દ્રઃ- 
 જિલ્લા ાાં  ળી ેલ િલે્થ વાવર દવારા વષવ ર૦૧૮ દરશ્વ યાન લુલ ૨૯૯ તાવ સારવાર ાેન્દ્રો તથા ૧૩૨૦ જેટલી 

ેશા ાાયવાર બ્ િનેો  ારળત ૭૧૮ ગા ો ને ેવરી લીેેલ .ે. વષવ ર૦૧૮ ની તાવ સારવાર ાેન્દ્રની ાા ગીરી નીચ ે

મિુબ .ે. 

વષૅ  આરડીટી અને બ્લડની  અર દ્વારા 

ીપામેલ લીતીના નમ ના 

નેલેરી ાના કેમ પી  .એફ.કેમ 

૨૦૧૮ ૯૩૩૦૫ ૦૩ ૦૦ 

 

(ર) તનકેની  કલ કભટ્રીલ નેઝમા  - 

                 શ્વ ાેનીાલ ાાંરોલ  ેઝસવ ાાં પાણીના ખા ાઓ ત પરુાવવા, ખા ાઓ ત ાાંથી પાણી વિવે ાવ,ુ ગટરની સળાસ 

બાબત, શૌચાલયના વેન્ટ પાસ૫ને જાીીઓ ત લગા વી, પાણીના પારોન ેઢાાંાીને રાખવા, પાણીની પાસ૫ લાસન અન ે

સ્ટેન્  પોસ્ટ લીાેિ રીપેર ારવા, ષબનઉ૫યોગી વસ્તઓુ ત ખલુ્લા ાાં રાખવી નિી, ઝા ી ઝાાંખરાનો નાશ ારવો શ્વવગેરે 

 ચુનાઓ ત સાંબાંશ્વેત વ્યહાતને અથવા ગ્રા  પાંચાયતન ેે૫વા ાાં ેવેલ .ે. 

(૩) કેની  કલ કભટ્રીલ નેઝમા - 

  ચ્.રદાની દવાયાુત ારવાનો  તે િ શ્વવતરણ ાાયવક્ર ઃ-  
        વ ી ાચેરી , ગાાેં ીનગર ધ્ વારા ળાીવવા ાાં ેવેલ લુલ ૩૦૦૦ એલ.એલ.ેઇ.એન.  ચ્ .રદાની સગભાવ 

બિનેોને શ્વવતરણ ારવા ાાં ેવેલ .ે. 

 ળોગીંગ ાાયવક્ર ઃ-  
જિલ્ લા ાાં િયાાં  ને્ ગ્ ય ુ ,ષચલુનૃશુ્વનયા,  ેલેરીયા ાે ઝેરી  ેલેરીયાના ાેસો નીાીે ત્ યાાં પખુ્ ત  ચ્ .રોનો નાશ 

ારવા  ાટે સાયળેનોથ્રીન પ ટાા  બલ્ ય.ુ ી.પી. દવાથી ળોગીંગ ાા ગીરી ારવા ાાં ેવે .ે. 

  િ ાંતનુાશા દવાના .ાંટાાવનો ાાયવક્ર ઃ- 
 જિલ્લા ાાં તાવનો ળેલાવો અટાાવવા જિલ્લાની .ેલ્લા રણ વષવની  ેલેરીયાની ૫રીન્સ્થશ્વત ેેારીત સાંયાુત 

શ્વનયા ા સા. રીની એન.વી.બી. ી.સી.પી. ગાાેં ીનગરની  ાંજુરી મિુબ વધ ુ ેલેરીયા ગ્રસ્ત ગા ો ાાં િ ાંતનુાશા દવાનો 

.ાંટાાવ ારવા ાાં ેવેલ .ે.  

 વષવ ર૦૧૯ દરશ્વ યાન જિલ્લાના ૪ પ્રા ે ાેન્દ્રના ૮ ગા ો ાાં તરદાજે ૧૨૮૯૭ જેટલી વસ્તી ાાં 

ેલ્ ળાસાયપર ેથ્રીન દવાના .ાંટાાવના બ ેરાઉન્  ારવા ાાં ેવેલ. 



 

(૪) બા ીલીજીકલ કભટ્રીલ - 

 વાિા િન્ય રોગના અટાાયતી ૫ગલા અન્વય ેબાયોલો બાલ ાાંરોલ તરતગવત  ચ્.રની ઉત્ પશ્વત  અટાાવવા 

નીચે મિુબના ૫ગલા લેવા ાાં ેવલે .ે. 

 ભરાયેલ પાણીના ખા ાઓ ત ાાં લુલ ૧૨૧૮ િગ્ યાએ પોરાભક્ા  ા.લીઓ ત (ગ પી અન ેગામ્બશુ્વશયા ) માુવા ાાં 
ેવેલ .ે. 

 સન્રા અન ેપેરા ો ેસ્ટીા પોરાનાશા ાા ગીરી ારવા ાાં/ારાવવા ાાં ેવલે .ે. 
(૫) ની  ક્ષ કભટ્રીલ નેઝમા - 

રોગચાીાની ૫હરન્સ્થશ્વતન ુમલુ્યાાંાન ારીને ઉ૫રોાત ાા ગીરી િરૂર િણાયે સામહૂિા ારવા ાાં ેવેલ .ે. 

(૬) બી  તવેી   ર ચેિ કમ્ય તનકેશન - 

 ેલેરીયા,  ને્ગ્યુાં, ષચલુનૃનુીયા શ્વવગેરે રોગોના અટાાયતી ૫ગલાઓ ત અન ે લોા-જાૃહશ્વત  ાટે વષવ ર૦૧૯ 

દરશ્વ યાન ેરોગ્ય ૫રીાાઓ તન ુશ્વવતરણ, પપેટ શો,ભીંત  રૂો,ૃ હ૫  ીટીંગો , શૈક્ષણા શ્વશષબરો, ેરોગ્ય  ેીાઓ ત, શ્વવગેરે  

પ્રવ હશ્વતઓ ત ારવા ાાં ેવેલ .ે. 

 

શાખાશ્વેાારીરીનીનુાં ના ઃ  ો. બી.પી.બોરીચા ઇ.ચા જિલ્ લા  ેલેરીયા અશ્વેાારીરીની 
સરનામુાં-  ેલેરીયા શાખા, બ.પાં. ભાવનગર  
 ોબાઇલ નાં. ૯૭૨૭૭૭૯૭૧૭ ઓ તળીસ:- ૦૨૭૮-૨૪૩૯૮૨૩ 
ઇ- ેઇલ એરસઃ-  dmo.health.bhavnagar@gmail.com  
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                                               પ્રકરણ ૧૪  

                            -:ક ટ ભબકલ્ ાણ શાખા:- 

 શાખાની પિરચ  

  ભાવનગર જિલ્લાના ગ્રાશ્વ ણ શ્વવસ્તાર ાાં લુટુાંબાલ્યાણ કે્રે લુલ ૪૪ પ્રાથશ્વ ા ેરોગ્ય ાેન્દ્રો વારારા સેવા 
પરુી પા વા ાાં ેવે .ે. િાલ ાાં ૨૫૬ હળ ેલ િલે્થ વાવર, ૪૮ હળ ેલ િલે્થ  પુરવાઇઝર, ૬ બ્લોા ેઇ.ઇ.સી 
ઓ તહળસસવ અને ૯ િોશ્વ યોપેથી  ેહ ાલ ઓ તહળસરરીની વારારા લુટુાંબાલ્યાણ શ્વવષયા સેવાઓ ત પરુી પા વા ાાં ેવે 
.ે. 
  સને ૨૦૧૮-૧૯ના વષવ ાાં ભાવનગર જિલ્લાના લુટુાંબાલ્યાણ ાાયવક્ર ની સેવાઓ ત ૪૪ પ્રાથશ્વ ા 
ેરોગ્ય ાેન્દ્રો વારારા જિલ્લાના .ેલ્લા ગા   ુે ી પિોંચા વા ાાં ેવેલ .ે. લુટુાંબાલ્યાણ ાાયવક્ર ના ીશ્વનટ 
પ્રચાર તથા અ લ  ાટે હળ ેલ િલે્થ વાવરો,  લ્ટીપપવઝ વાવરો હપરુૂષ) ેરોગ્યના સ્ત્રી પરુૂષ  પુરવાઇઝરો 
બ્લોા ેઇ.ઇ.સી.ઓ ત રૈન દાયણો, આંગણવા ી ાાયવારો વગેરે ે ાાયવક્ર  ાાં ાાયવરત રહ્યા .ે. 
  સને ૨૦૧૮-૧૯ના વષવ દરમ્યાન ભાવનગર જિલ્લા ાાં ાાયવરત પ્રાથશ્વ ા ેરોગ્ય ાેન્દ્ર ની શ્વવગત. 
ક્ર   તાલાુાની સાંખ્યા  પ્રાથશ્વ ા ેરોગ્ય ાેન્દ્રની સાંખ્યા 
૧ ૧૦ હદસ) ૪૭  
  ે ઉપરાાંત શિરેી શ્વવસ્તાર ાાં શ્વસશ્વવલ િોન્સ્પટલ વારારા પણ શિરેી શ્વવસ્તાર ાાં લુટુાંબાલ્યાણ સેવાઓ ત 
ેપવા ાાં ેવે .ે. 
  લુટુાંબાલ્યાણ ાાયવક્ર ના લક્ષયાાંાો અગાઉ શ્વવસ્તારના ેોરણ ળાીવવા ાાં ેવતા િતા. જે ાાં 
સરાારરીનીએ  ુે ારો ારતાાં ભારત સરાારનાાં શ્વ નીસ્રી ઓ તળ િલે્થ એંન્  ળેશ્વ લી વેલળેરના ેરોગ્ય પહરવાર 
ાલ્યાણ શ્વવભાગ વારારા નક્કી ારવા ાાં ેવેલ ાોમ્યશુ્વનટી શ્વનડ્ઝ એસે ેન્ટ એપ્રોચ હસી.એ.એન.એ) ાે જે અગાઉ 
ટારગેટ ફ્રી એપ્રોચ તરીાે ઓ તીખાતો િતો.  ેન્યઅુલ ાાં િણાાંવેલ  ચુના અને  ાગવદશવન મિુબ ાાયવભાર 
નક્કી ારવા ાાં ેવે .ે. લુટુાંબાલ્યાણ ાાયવક્ર નો ાાયવભાર નીચેની િરૂહરયાતો ધ્યાન ાાં રાખીને નક્કી ારવા ાાં 
ેવે .ે.  
  ગ્રા િનોની ેવશ્યાતા પ્ર ાણે ગ્રામ્ય ાક્ાએથી તથા પેટા ાક્ાએથી ાાયવભાર નક્કી ારવાનો 
લાભાથીલક્ી ાાયવક્ર  સ્થાશ્વના િરૂહરયાતો અનસુાર સેવાનો અષભગ  ધ્યાને રાખવા ાાં ેવે .ે. 
  નાગહરાોની ભાગીદારી વાીો લુટુાંબાલ્યાણ ાાયવક્ર  .ે તે ધ્યાને લેવા ાાં ેવે .ે. સ્થાશ્વના ાક્ાની 
િરૂહરયાત મિુબ તે િ સ્થાશ્વના પહરન્સ્થતી વય અનસુાર વસ્તી અને દાંપતીઓ તની િરૂહરયાત ધ્યાને રાખી 
ાાયવભાર નક્કી થાય .ે. 
 

  ે  લુટુાંબાલ્યાણ ાાયવક્ર  એ પ્રિનન અને બાી સ્વાસ્થય ાાયવક્ર ના નતુન અષભગ  ાાં સ ાવેશ 
થાય .ે. નવપરષણત  હિલા સગભાવ થાય .ે. તેની જાણ થાય ત્યારથી એટલે ાે સગભાવ અવસ્થાની સાંભાી 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

અને સારવાર ઉપર ધ્યાન ેપવા ાાં ેવે .ે. ે  સલા ત  ાતતુ્વ બાી  રુક્ા, લુટુાંબાલ્યાણ તથા 
પ્રિનન શ્વશક્ણ અને સેવાઓ ત અને જાશ્વતય સાંબાેં  વારારા ળેલાતા રોગો અને પ્રિનન  ાગવની તાલીળો વ્યાેં ત્વ 
શ્વનવારણ પ્ર શુ્વત શ્વનવારણ વગેરે બાબતો ેવરી લે .ે. ગ્રામ્ય ાક્ાએ િન સમદુાયને ેરોગ્યના ા વચારીઓ ત 
વારારા વાાેળ ારવા ાાં ેવ ે.ે. સને ૨૦૧૮-૧૯ના વષવ  ાટે ભાવનગર જિલ્લાના નસબાેં ીનો ૧૩૪૧૦ ાેસોનો 
લક્ષયાાંા નક્કી થયેલ જેની સા ે જિલ્લા સહિયારા પ્રયત્નોથી ૧૦૫૭૦ ાેસો ારી ૭૯% શ્વસિી િાાંસલ ારેલ. 
ક્ર 
  

સેવાનુાં ના   વાશ્વષિા લક્ષયાાંા  વાશ્વષિા શ્વસિી  ટાા  

૧ ઓ તપરેશન  ૧૩૪૧૦  ૧૦૯૯૭  ૮૨% 
૨ આંા ી ૧૮૦૦૦ ૧૭૬૦૩  ૯૮% 
૩ શ્વનરોે હયઝુસવ) ૧૪૫૬૫  ૧૨૧૪૯  ૮૩% 
૪ ઓ તરલ પીલ્સ હયઝુસવ) ૫૪૪૦ ૫૨૦૧ ૯૬% 
 

નસબાેં ી કે્રે લક્ષયાાંા પરુો ારવા  ાનશ્વનય જિલ્લા શ્વવાાસ અશ્વેાારીરીની અને  ાન. ાલેાટરરીનીએ પણ 
શ્વવશ્વવે તબકે્ક સતત  ાગવદશવન ેપેલા િતા તે િ સવેના સહિયારા પરુૂષાથવથી ાા ગીરી થયેલ .ે. 
 

કીપર ટી:- 
 કીપરટી બતનેી નાટે ઉપ ીલનાભ લેવાની   વન ટાઇન પધસતી છે. ીેના દ્વારા બાળકીની િનની લાળી 
જાળવી   શકા  છે. કીપરટીની   મેવાઓ પ્રા.આ.કે અને મબ મેટરની અનું ગવી   ીાલી  ન પાનેલ એચ.વી  / િફનેલ 
તલે્  સ પરવાઇઝર, િફનેલ તલે્  વકાર ી ા એ.એન.એન દ્વારા મ કવાનાભ આવે છે. એક વખી નાફક આવી   
લ ા પછી ત્રણ કે ીે ી   વધ  વષા નાટે લગાાશ નાભ રાખી   લગાાસાન મ કાવી   શકા  છે. 
તનરીસ:-  
  તનરીસ એ લગાાસાન અટકાવવા નાટે વપરાત  ભ પ રૂષી નાટેનું ભ પ્રચબલી માસન છે. જેની બતીળી પ્રચાર 
કરવાનાભ આવે છે. પ રૂષી મરળીા ી   વાપરી શકે છે. જિલ્લાનાભ આવેલા પ્રા.આ.કે નલ્ટી પપાઝ વકારી, ડેપી 
તીલ્ડરી વલેરે નારફી તનરીસ વતેંચવાનાભ આવે છે. તાલનાભ ઉચી   ગ ણવિાવાળા લ બ્રી  કેટેડ તનરીસ પણ 
ઉપલબ્સ   ેલ છે. તનરીસ એઇડઝ અને જાતી  રીલી અટકાવે છે. 
ઓરલ પી  લ્મ:-  
  બિનેો  ાટે ગભાવેાન અટાાવવા  ાટે  ોઢેથી ગીવાની ગોીીની પધ્ેશ્વત .ે. ે સેવાઓ ત 
એ.એન.એ . હળ ેલ િલે્થ વાવર,  .પ.વ, એચ.વી વારારા ગ્રામ્ય ાક્ાની બિનેો  ુે ી પિોંચા વા ાાં ેવે .ે. 
શ્વનયશ્વ ત સેવન ારવાથી ગભાવેાન અટાાવી શાાય .ે. ે સેવાઓ ત  ળત પરુી પા વા ાાં ેવે .ે.  
એન.ટી.પી  :-   
  એ .ટી.પી એક્ટ  ેહ ાલ ટ ીનેશન ઓ તળ પ્રેગનેન્સી તેને ાાયદા અન્વયે રક્ણ ેપવા ાાં ેવે .ે. 
 ાતાની તાંદુરસ્તી જાીવવા અથે ઉપરા ઉપરી  વુાવ  વારારા બગ તી તબીયત  ુે ારી શાાય .ે. જે ાોઇ 
બિનેની ગભવપાત ારાવવાની ઇચ્.ા િોય તે ની  ાહિતી ાાયદા વારારા ખાનગી રાખવા ાાં ેવે .ે. ે સેવા 



 

જિલ્લાના  ાન્યતા પ્રાત પ્રા.ે.ાે સામહુિા ેરોગ્ય ાેન્દ્ર િોન્સ્પટલ ાાં  ળત  ીે .ે. ાાયદેસર ગભવપાતએ 
સ્ત્રીઓ તનો અશ્વેાાર .ે. જે સલા ત, ખાનગી અને  ળત .ે. 
નામ ની  િડ ા કા ાક્રન:-  

 જિલ્લા ાાં લુટુાંબાલ્યાણ ાાયવક્ર ના પ્રચાર, શ્વશક્ણ તરગે વાવશોપ તે િ શ્વશષબરો વારારા ેયોિન ારી 
ગ્રામ્યિન તે ની ેવશ્યાતા પ્ર ાણે ેરોગ્ય સહિત લુટુાંબાલ્યાણ સેવાઓ ત તરગે િરૂરી ેરોગ્ય શ્વવષયા 
શ્વશક્ણ અને સ િ  ીી રિ ે ત ે પ્ર ાણે ેયોિન ારવા ાાં ેવેલ. જિલ્લા ાક્ાએ જિલ્લા ેઇ.ઇ.સી 
અશ્વેાારી ે ાા ગીરીનુાં સ ાંાલન ેયોિન .ે. 
શૈક્ષબણક:- 
  લુટુાંબાલ્યાણ ાાયવક્ર ના અ લ અથે લોાોને ાાયવક્ર  પ્રત્યે ેાષવવા અને તે ના સિાાર અને બિોીા 
પ્રચાર દરેા ગા ોએ હળલ્ શો, પ્રદશવનો, જાિરેસભા, રેહ યો, વાતાવલાપ, લોાગીત, પપેટ શો, ભવાઇ, નાટાો 
અને શ્વશષબર ેયોિન ારવા ાાં ેવે .ે અને તે પ્ર ાણે ાાયવક્ર ો ગોઠવવા ાાં ેવે .ે. 
િફલ્ન શી:- 
  જિલ્લા ાક્ાએ પ્રા.ે.ાે ના ાાયવ શ્વવસ્તાર ાાં હળલ્  શો પ્રદશ્વશિત ારવાનુાં અયોિન ારવા ાાં ેવે .ે. 
જિલ્લા હળલ્  યશુ્વનટ ે ાાયવક્ર ો રજુ ારે .ે. લુટુાંબાલ્યાણ ાાયવક્ર ને અનરુૂપ  ોક્ય ેુન્ટરી હળલ્ ો મખુ્યત્વે 
બતાવવા ાાં ેવે .ે. 
પ્રતશક્ષણ તશબબર:- 

  પ્રાથશ્વ ા ેરોગ્ય ાેન્દ્ર તરળથી શ્વનય ીત રીતે દરેા  ાસ ાાં શ્વશષબરોનુાં ેયોિન ારવા ાાં ેવે .ે. 
જેના પ્રત્યે અષભગ  ાેીવવા લોા  ાહિતી  ાટે ચચાવ શ્વવચારણા ારવા ાાં ેવે .ે. ગ્રામ્ય ાક્ાના લોાોને 
ેવી શ્વશષબરો વારારા લુટુાંબાલ્યાણ ાાયવક્ર ો તરગે અધ્યતન સાંપણુવ  ાહિતી પરુી પા વા પ્રદશવનો ગોઠવવા ાાં 
ેવે .ે. જેથી ાાયવક્ર   ાટે શ્વવશેષ જાણાારી ેપી શાાય. 
પીટર વતેંચણી  :- 

  ાશ્વ શ્નરરીની, ેરોગ્ય અને તબીબી શ્વવભાગ વારારા લુટુાંબાલ્યાણ ાાયવક્ર ની જુદીજુદી પધ્ેશ્વત અનરુૂપ 
પોસ્ટરો, પેમ્પલેટસ, જિલ્લા ાક્ાને પરુા પા વા ાાં ેવે .ે અને જિલ્લા ાક્ાએથી ેવા પોસ્ટરો, પેમ્પલેટસ 
પ્રાથશ્વ ા ેરોગ્ય ાેન્દ્રને  ચુના સહિત પિોંચતા ારવા ાાં ેવે .ે. ેરોગ્ય અને લુટુાંબાલ્યાણના શ્વવશ્વવે 
ાાયવક્ર ો વારારા ેરોગ્ય શ્વશક્ણને લગતુાં સાહિત્ય તરત િ પ્રાથશ્વ ા ેરોગ્ય ાેન્દ્રને પિોંચત ુાં ારવા ાાં ેવે .ે. 
જેથી સ યસર તેનો ઉપયોગ થઇ શાે. 
જ   ચચાા:- 
  ગ્રામ્ય, તાલાુા અને જિલ્લા ાક્ાએ નાની   ોટી શ્વશષબરોનુાં ેયોિન ારી જુથચચાવ વારારા ગા  ાના 
તાલાુા જાગ્રતુ નાગહરાોને ે ાંરણ ેપી અનભુવી અશ્વેાારીઓ ત વારારા  ાગવદશવન પરુૂ પા વા ાાં ેવે .ે. 
ખાસ  હિલા શ્વશષબરો દરેા પ્રાથશ્વ ા ેરોગ્ય ાેન્દ્ર ાાં વષવ ાાં એા વખત ગોઠવવા ાાં ેવે .ે. જ્યાાં 
 હિલાઓ તના શાહરરીા  ાનશ્વસા રીતે સ  બ ેરોગ્ય શ્વશક્ણ સરવાર ેપી શાાય. 
 



 

માભુતીક કા ાક્રન:- 
  ભારત ગા  ાઓ તનો દેશ .ે. દરેા પ્રાાંત અને રાજ્યની શ્વવશ્વશટતા િોય .ે. ભાષાઓ ત જુદી જુદી િોય .ે. 
હરતીહરવાિ  ાન્યતા અલગ અલગ િોય .ે. ે બેા પહરબીોનો સા નો ારી ેરોગ્ય અને લુટુાંબાલ્યાણ 
ાાયવક્ર  પ્રત્યે લોા ાનસ ાાં ળેરળાર ારી શાાય તો સારા પહરણા   ીી રિ ેતેવા ેશયથી ગ્રામ્ય સમદુાયને 
અનરુૂપ ભવાઇ, લોાગીતો, શેરી નાટાોને ાાયવક્ર  તરળ અષભગ  ારવા ાાં ેવે .ે. 
તમનેના લાઇડ:- 

  ખાસ પ્રાારના લોાોને શ્વસને ા જેવા  ાધ્ય  વારારા ાાયવક્ર  પ્રત્યે રસ પદેા ારવા તથા અધ્યતન 
 ાહિતી ેપવા શ્વસને ા શ્વથયેટરો ાાં સ્લાઇ સ પ્રદશ્વશિત ારવા ાાં ેવે .ે. જિલ્લાના ત ા  તાલાુા ાાં ેવી 
સ્લાઇ  બતાવાય .ે. તે િ લુટુાંબાલ્યાણ ાાયવક્ર ના અગત્યના સ ાચારોની પ્રશ્વસધધ્ે વગેરે અવાર-નવાર 
રેહ યો સ ાચાર  ારળત તથા જિલ્લાના  ાન્ય વધ ુઅખબારો ાાં, પે્રસનોટ ાાં ેપવા ાાં ેવે .ે. 
ક ટ ભબકલ્ ાણ શાખાની   ી ા તન ભત્રણ તઠેળના મભવલો ની   નભજ ર ગરેલી   ખાલી   િગ્ ાની   નાિતીી   દશાાવત  ભ પત્રક 

 ક્ર  સાંવગવનુાં ના   વગવ  ાંજુર િગ્યા  ખાલી િગ્યા  ભરેલી િગ્યા 
૧ અશ્વેા જિલ્લા ેરોગ્ય અશ્વેાારી  ૧ ૧ ૦ ૧ 

૨ વહિવટી અશ્વેાારી ૨ ૧ ૦ ૧ 

૩ ઓ તપરેશન  ેનેિર હવહિવટી/નાણાાં/હિસાબ/ઓ તહ ટ) ૨ ૧ ૦ ૧ 

૪ જિલ્લા પબ્લીા િલે્થ નસીંગ ઓ તહળસર  ૨ ૧ ૧ ૦ 

૫ જિલ્લા  ાહિતી શ્વશક્ણ અને પ્રસારણ ઓ તહળસર ૨ ૧ ૦ ૧ 

૬ નાયબ જિલ્લા  ાહિતી શ્વશક્ણ અને પ્રસારણ અશ્વેાારી  ૩ ૧ ૧ ૦ 

૭ ેટીસ્ટ ા  ળોટોગ્રાળર  ૩ ૧ ૦ ૧ 

૮ પ્રોજેક્ટશ્વનસ્ટ  ૩ ૧ ૦ ૧ 

૯ આંા ા  દદનીશ  ૩ ૧ ૧ ૦ 

૧૦ ક્ેરાાયવાર (લુ.ા) હળ.એ.વ  ૩ ૧ ૦ ૧ 

૧૧ શ્વસનીયર ક્લાાવ વહિવટી  ૩ ૧ ૦ ૧ 

૧૨ શ્વસનીયર એાા.ક્લાાવ   ૩ ૧ ૧ ૦ 

૧૩ જુનીયર ક્લાાવ   ૩ ૧ ૦ ૧ 

૧૪ સ્ટેનો ટાઇપીસ્ટ  ૩ ૧ ૧ ૦ 

૧૫ રાઇવર  ૩ ૧ ૧ ૦ 

૧૬ પટ્ટાવાીા ૪ ૧ ૧ ૦ 

૧૭ બી.ેઇ.ઇ.સી.ઓ ત  ૩ ૪ ૦ ૪ 

૧૮ હળ ેલ િલે્થ વાવર  ૩ ૩૪૬ ૯૫ ૨૫૧ 

૧૯ હળ ેલ િલે્થ  પુરવાઇઝર  ૩ ૫૨ ૮ ૪૪ 

 



 

 

                                         પ્રકરણ ૧૫ 

                                            આયુિેદ શાખા 

શાખાની પિરચ :- 

પ્રાચીન સ ય ાાં ગાાં  ાઓ તના પ્રશ્નો ના ઉાેલ  ાટે ગા ના ેગેવાનો પાંચો  ારળતે ઉાેલ થતો િતો 

િવે પાંચાયતી રાિ ૧૯૬૩ થી અ લ ાાં ેવતાાં ગ્રા  / તાલાુા / જિલ્લા એ  રણ સ્તરની પાંચાયતી રાિ 

વ્યવસ્થા અ લ ાાં માેૂલ .ે. જિલ્લા ાક્ાએ પ્રજાના ચટુાયેલા પ્રશ્વતશ્વનેીઓ ત વારારા લોાોના ાાયો ારવા  ાટે ે 

સાંસ્થા ાાયવરત .ે. ેયવેુદ શાખા એ તેનો એા ભાગ .ે. 

જિલ્લાના તરતરીયાી ગ્રામ્ય , અ વે શિરેી અને  શિરેી શ્વવસ્તાર ાાં લોાોની  ખુા યી અને ેરોગ્ય 

ની જાીવણી તરગે ેયવેુદ પઘ્ેશ્વત ઘ્વારા સારવાર ારી પ્રજા ાાં રોગચાીો ીટે અને ેરોગ્ય  ખુાાારી વેે 

તે િતેસુર ેયવેુદીા અને િોશ્વ યોપેથીા  ોાટરો વારારા શ્વનદાન-સારવાર દવાખાના ાાં ારવા ાાં ેવે .ે અને 

 ળત સારવાર પરુી પા વા ાાં ેવે .ે. ે તરગેની ત ા  વિીવટી ાા ગીરી અને નાણાાંાીય ાા ગીરી 

ેયવેુદ શાખા વારારા ારવા ાાં ેવે .ે. લોાોનુાં ેરોગ્ય િીવાસ રિ ે અને વધ ુ ને વધ ુેયવેુદીા અને 

િોશ્વ યોપેથીા પઘ્ેશ્વત વારારા લોાો સારવાર ારાવે તે મિુબનો ઉદેશ .ે . 

જિલ્લા પાંચાયત ભાવનગર િઠેી જિલ્લા ેયવેુદ અશ્વેાારીરીનીના તાબા િઠેી પાંચાયત િસ્તાના ૭ 

દવાખાના તે િ રાિય સરાાર િસ્તાના ૧૬ દવાખાના અને ૧૦ સરાારી િો ીયોપેશ્વથા યશુ્વનટ અને એા ળરત ુ

ેયવેુદ દવાખાન ુાાયવરત .ે. જેના  ારળત દદીઓ તને ેયવેુદીા / િો ીયોપેશ્વથા સારવાર શ્વવનામલુ્યે  દવા 

સહિત પરુી પા વા ાાં ેવે .ે. 
શાખાને લલીી   કાનલી  રીની અતવેાલ: 

 ભાવનગર  બલ્લા ાાં િાલ ાાં રાિય સરાાર સાંચાષલત ૧૬ ેયવેુહદા દવાખાના, જિલ્લા પાંચાયત સાંચાષલત 
૦૭ ેયવેુહદા દવાખાના ૦૮ િો ીયોપેથી યશુ્વનટ દવાખાના એ   ીી લુલ ૩૧ દવાખાના અન ે
 ાન. ન ખુભાઇ  ાાં વીયા સાિબેરીનીની ગ્રાાંટ  ાાંથી ળાીવવા ાાં ેવેલ ળરતા ેયવેુદ દવાખાનાની 
વિીવટી, નાણાાંાીય જેવીાે T.A, CONT., પગાર, પેન્શન ાેસ, બજેટ અને ાોટવ  ાેસ તથા દવાખાનાના શ્વનયાંરણ 
અને શ્વનય નની ાા ગીરી   બલ્લા ેયવેુદ અશ્વેાારીની ાચેરી િઠેી ચાલે .ે. ઉપરાાંત વ ી ાચેરી શ્વનયા ક્રીની 
ેયષુના પરા શવ અને સાંપાવ ાાં રિી ાા ગીરી ારવા ાાં ેવે .ે. 
 જિલ્લા ેયવેુદ અશ્વેાારીરીની વારારા  ાસીા સશ્વ ક્ા બેઠાનુાં ેયોિન ારવા ાાં ેવે .ે તથા તે ાાં 
ેયવેુદ અન ે િોશ્વ યોપેથીના શ્વવશ્વવે શ્વવષયો પર Continuous Medical Education (CME) નુાં ેયોિન 
ારવા ાાં ેવે .ે.  
 



 

 ેયવેુદ અને િો ીયોપેથી દવાખાનાઓ ત ાાં ગ્રામ્ ય શ્વવસ્ તાર ાાં લોાોને ેયવેુદ અને િો ીયોપેથી પધ્ ે શ્વતથી 
શ્વનદાન-સારવાર ેપવા ાાં ેવે .ે.  
 ેયવેુદ અને િો ીયોપેથી  ે ીાલ ઓ તળીસરો ધ્ વારા સારવાર ઉપરાાંત સ્ વાસ્ થ્ ય રક્ા  ાટે  ાગવદશવન 
ેપવા ાાં ેવે .ે. 
 તરતરીયાી ગા ો ાાં િયાાં ેરોગ્ યની  શુ્વવેાઓ ત નથી ત્ યાાં તથા ેયવેુદ /િો ીયોપેથી સારવાર પિશ્વતના 
પ્રચાર પ્રસાર અથે શ્વનઃશલુ્ ા ેયવેુદ /િો ીયોપેથી  શ્વનદાન -સારવાર  ાેમ્ પોનુાં ેયોિન ારવા ાાં ેવે .ે તથા 
ળરતા ેયવેુદ દવાખાના વારારા ેયવેુદ/ િો ીયોપેથી શ્વનદાન સારવાર પરુી પા વા ાાં ેવે .ે.   
 ગ્રામ્ ય શ્વવસ્ તારના લોાોને ઔષશ્વેય વનસ્ પશ્વતનુાં પ્રદશવન યો બ તેની ખેતી તરગે પ્રોત્ સાિન અન ે સ િ 
ેપવા ાાં ેવે .ે . 
 િરા ષચહાત્સા તરતગવત ેયવેુદ અને િો ીયોપેથી દવાખાનાઓ ત ાાં ૬૦ વષવ થી ઉપર ના શ્વસશ્વનયર 
શ્વસટીઝનોને સતાિ  ાાં ાોઇ એા ચોાસ હદવસે ત ેને સારવાર તથા ેરોગ્યલક્ી  ાગવદશવન ેપવા ાાં ેવે 
.ે.  
 ેયવેુદ દવાખાનાઓ ત અને જાિરે સ્થીોએ શ્વનયશ્વ ત રીતે વાઇન ફ્લ , ડેંગ્ય , નેલેરી ા, બચકનગ ની   ા ી ા 
તમઝનલ રીલી  માને રીલ પ્રતીકારક શસ્ક્ી વસાક અમીૃ પે (ઉકાળા)ન ુશ્વવતરણ ારવા ાાં ેવે .ે. 
 પ્રાથશ્વ ા શાીાના બાીાોની ેરોગ્ ય તપાસણી ારી િરૂરી સારવાર અને સલાિ  ચુનો ેપવા ાાં ેવે .ે. 
 ૦ થી ૧૨ વષવના બાીાોની રોગ પ્રશ્વતાારા શહાત વેે અને બાીાો  ેીાવી બને તેવા અષભગ  સાથે 
બાીાોન ેપુ ય નક્ર ાાં  વુણવપ્રાસન ારાવવા ાાં ેવે .ે 
 ભાવનગર જિલ્ લાના ેયવેુદ અને િો ીયોપેથીા દવાખાનાઓ ત ાાં લોાોને સ્ વાસ્ થયના રક્ણ  ાટે 
સ્ વસ્ થવ હત્તના શ્વનય ોની જાણાારી ેપવા ાાં ેવે .ે અને રોગીના રોગોનુાં શ્વનદાન ારી શ્વવનામલુ્ યે ેયવેુદ 
દવાખાના ાાં ેયવેુદ પિશ્વતથી સારવાર અને િો ીયોપેથીા દવાખાના ાાં િો ીયોપેથીા સારવાર ેપવા ાાં 
ેવે .ે. 
 વષા ૨૦૧૮-૧૯નાભ નાણાકી  ીેનિ ગોીી  ક તમધ્ધસ: 

ક્ર  ાા ગીરી 
શ્વસધધ્ે હવષવ-૨૦૧૮/૧૯) 

નાણાાીય ભૌશ્વતા 

૧ ૨ ૩ ૪ 

૧ શ્વનદાન ાેમ્પ 
 

૬૯ 
૨ વનસ્પશ્વત પ્રદશવન ાેમ્પ - ૩૦૮ 
૩ ઉાાીા શ્વવતરણ  - ૧૮૨૦૦૦હલાભાથી) 
૪ સ્વસ્થવ હત શ્વશબીર - ૫૩૨૮૮હલાભાથી) 
૫ જેરીયારીા ષચાીત્સા - ૭૫૦૨હલાભાથી) 
૬ દવાખાનાના નવા  ાાનોનુાં બાાેં ાા   - બે નવા  ાાનનુાં બાાેં ાા  



 

 

શાખાના નતકેનની   તવલી:- 

ક્ર  િોદો  ાંજુર  િાે  ભરેલ િગ્યા ખાલી િગ્યા 
૧ જિલ્લા ેય ુઅશ્વેાારી વગવ-૧ ૧ ૦ ૧ 
૨ જુ. ાલાાવ વગવ-૩ ૨ ૧ ૧ 
૩ પટ્ટાવાીા વગવ-૪ ૧ ૧ ૦ 
૪  ે ીાલ ઓ તળીસર ેય ુવગવ-૨ ૨૩ ૧૭ ૬ 
૫  ે ીાલ ઓ તળીસર િો ીયો વગવ-૩ ૮ ૭ ૧ 
 

શાખા દ્વારા વષા દરતન ાન   ેલ નવી  ન તમધ્ધસની   તવલી:- 

 નવા ૦૨ આય વવદ દવાખાનાના-નકાનના લીકાપણા)  વષા:-૨૦૧૮-૧૯ 

 ાન.રીની જિલ્લા શ્વવાાસ અશ્વેાારી સાિબેના પ્રોત્સાિન અને સિયોગથી અરેના ાચેરી િસ્તાના બ ે સરાારી 
ેયવેુદ દવાખાનાના  નવા  ાાનના બાાેં ાા   ાટે ૨-દવાખાના િ  શ્વતયા  તથા મનેશ  જિલ્લા ાક્ાની ેયોિનની 

ગ્રાન્ટ  ાાંથી  ાંજુર ારાવેલ .ે. ે બે  ાાનન ુબાાેં ાા  ાાયવરત .ે. 

 ફરીા આય વવદ અને તીની   ીપે ી   દવાખાનું   (નીબાઇલ વાન) વષા:-૨૦૧૮-૧૯  
 ાન.રીની જિલ્લા શ્વવાાસ અશ્વેાારી સાિબેના પ્રોત્સાિન અને સિયોગથી અરેના ાચેરી િસ્તાના અરેના ાચેરી 

 ાટે જિલ્લા ાાં ળરતા ેયવેુદીા દવાખાના  ાટેની ગ્રાન્ટ સસદસભ્યરીની  ન ખુભાઇ  ાાં વીયાની સ્થાશ્વના શ્વવાાસ 

શ્વવસ્તાર તરતગવત વષવ ૨૦૧૫-૧૬  ાાંથી  ાંજુર ારવા ાાં ેવેલ િત.ુ  ોબાઇલ વાનના લુલ ૧૦૮૭૬ દદીએ લાભ લીેેલ 

.ે. 

 

 રાષ્ટ્ટ્રી   ીલ િદવમની   ઉિવણી   વષા: ૨૦૧૮-૧૯  
૨૧ જુન ૨૦૧૮ ના રોિ રારીય યોગ હદવસ શ્વનશ્વ ત ેજિલ્લા ાક્ાની ઉિવણી ાાં યનુીવશ્વસિટી ગ્રાઉન્  ખાત ે

 ાન.રીની જિલ્લા શ્વવાાસ અશ્વેાારી સાિબેના પ્રોત્સાિન અને સિયોગ થી અરેના ાચેરી િસ્તાના સરાારી ેયવેુદ 

દવાખાનાઓ ત વારારા ઉાાીા શ્વવતરણના સ્ટોલ રાખવા ાાં ેવેલ જે ાાં તરદાજે ૬૦૦૦ લોાોએ ઉાાીાનો લાભ લીેેલ. 

 

 

 



 

 

 

 ીિનાકી  તમધ્ધસઓની   મકમેમ ટીરી અને ીે દાલેના ફીટીગ્રાફ:- 

ેયવેુદ દવાખાનાઓ ત અને જાિરે સ્થીોએ ઋતિુન્ય સાંક્રા ા રોગો જેવા ાે ષચાન ૃનુીયા, સ્વાઇન-ફ્લ,ુ 
 ેલેરીયા જેવા રોગો સા ે પ્રશ્વતરોેા સ્વસ્થવ હત પેયહઉાાીા) નુાં શ્વવતરણ ારવા ાાં ેવે .ે. 

 

  
            ઉાાીા શ્વવતરણ        િરા ષચહાત્સા  

  
                    સ્વસ્થવ હત ાાયવક્ર્                                                 શ્વનદાન ાેમ્પ  



 

  
                    વુણવપ્રાશન ાાયવક્ર                                           વનસ્પશ્વત પ્રદશવન  

 

  
                બાલરસાયણ ાાયવક્ર                                              અન્ગ્ના વ ષચહાત્સા 

 

  
જિલ્લા ેયવેુદ અશ્વેાારીરીની વારારા  ાશ્વસા સ ીક્ા બેઠા           જિલ્લા ેયવેુદ અશ્વેાારીરીનીની દવાખાનાની મલુાાાત  



 

 
 

                                            ોબાઇલ વાન વારારા શ્વનદાન અને સારવાર  

 તનદાન કેમ્પ -:  

ે ાાયવક્ર  તરતગવત લોાોનુાં સ્વાસ્થ્ય  ુે રે તે  ાટે લોાોને અનલુીૂ િોય તેવી િગ્યાએ િઇને ાેમ્પનુાં 
ેયોિન ારી  તે ને શ્વવનામલૂ્યે સારવાર ે૫વા ાાં ેવશે. દરેા લાભાથીને સવવ રોગોનુાં શ્વનદાન તથા 
શ્વવનામલૂ્યે દવા ે૫વા ાાં ેવે .ે. વષવ ૨૦૧૮-૧૯ તરતગવત ેવા લુલ ૬૯ ાેમ્પ ારવા ાાં ેવેલ જે અન્વયે 
૮૭૯૭ લાભાથીએ લાભ લીેેલ .ે. 

   િરા બચિકત્મા:-  
ે ાાયવક્ર  તરતગવત દરેા ેયવેુદ દવાખાનાઓ ત ાાં અઠવા ીયા ાાં બે હદવસ ૬૦ વષવ થી  ોટી ં રના 

લોાોને ખાસ ઓ તશ્વપ ી સારવાર ાાં “ રસાયન ટેબલેટ ” હરોગપ્રશ્વતાારા શહાતવ વેા) તથા અન્ય ઔષેી 
ે૫વા ાાં ેવે .ે. વષવ ૨૦૧૮-૧૯ તરતગવત ૭૫૦૨ લાભાથીએ લાભ લીેલે .ે. 

 વ વીૃ તશબબર :-  
ે ાાયવક્ર  તરતગવત દરેા ેયવેુદ દવાખાનાઓ ત ાાં તથા ેસપાસના ગા ો ાાં લોાોનુાં સ્વાસ્થય 

િીવાય રિ ે તે  ાટે સ્વસ્થવ હત શ્વશષબરનુાં ેયોિન ારવા ાાં ેવે .ે. ે સ્વાસ્થય શ્વશષબર તરતગવત સ્વસ્થ 
 ાણસનુાં સ્વાસ્થય િીવાય રિ ે તે  ાટે લોાોને ેિાર-શ્વવિાર, ઋત ુ ચયાવ વગેરે ેયવેુદ ાાં બતાવેલ 
રોગપ્રશ્વતાારા ઉપાયોનુાં શ્વવશેષ ઞાનાન ે૫વા ાાં ેપે .ે. વષવ ૨૦૧૮-૧૯ તરતગવત ેવી શ્વશષબરો ારવા ાાં 
ેવેલ જે અન્વયે ૫૩૨૮૮ લાભાથીએ લાભ લીેલે .ે. 



 

 વનપતી પ્રદશાન :-  
ેયવેુદ શાખા, જિલ્લા પાંચાયત ભાવનગર દ્રારા ઉ૫યોગી વનસ્પશ્વતના નમનુા તૈયાર ારવા ાાં ેવેલ 

.ે. જેનુાં પ્રદશવન દવાખાના ાાં, જાિરે સ્થીો તથા શ્વનદાન ાેમ્પ ાાં ારવા ાાં ેવેલ .ે. ે ાાયવક્ર  તરતગવત 
તરદાજે ૧૦૦૦૦ લોાોએ પોતાની ેસપાસની વનસ્પશ્વત શ્વવશે  ાહિતી  ેીવેલ ્.ે.  

 ઉકાળા તવીરણ :- 

ે ાાયવક્ર  તરતગવત દરેા ેયવેુદ દવાખાનાઓ ત ાાં તથા અન્ય જ્ગગ્યાઓ તએ સ્વાસ્થય વ વેા ઉાાીાનુાં 
શ્વવતરણ ારવા ાાં ેવલે .ે. ઉાાીાથી રોગપ્રશ્વતાારા શહાત ાાં વેારો થાય .ે. વષવ ૨૦૧૮-૧૯ તરતગવત 
૧૮૨૦૦૦ લાભાથીએ લાભ લીેેલ .ે. 

 સ વણા પ્રાશન -: 
 વુણવ પ્રાશન ાાયવક્ર્  તરતગવત ૦ થી ૧૨ વષવ ના બાીાોને પુય નક્રના  હદવસે  વુણવપ્રાશનના 

ટીપા પીવ ાવવ ાાં ેવે .ે . ે ાાયવક્ર્  તરતગવત વષવ  ૨૦૧૮-૧૯ ાાં તરદાજે   ૫૦૬૭ બાીાોએ લાભ લીેેલ .ે. 
 બાલરમા ન કા ાક્ર્ન-:  

      બાલરસાયન ાાયવક્ર્  તરતગવત ૦ થી ૫ વષવ ના લુપોષીત બાીાો ને શન્ક્તવ વેા  ગ્રેન્યલુ્સ ેપવા ાાં ેવલે .ે .
ે ાાયવક્ર્  તરતગવત વષવ ૨૦૧૮-૧૯ ાાં તરદાજે  ૨૩૪૯ બાીાોએ લાભ લીેેલ .ે . 

 અસ્ગ્નકના બચિકત્મા-: 
     ેયવેુદ ાાં અન્ગ્ના વ (cauterization) ષચહાત્સાથી ાપાસી (Corn), સાંશ્વેવાત (Osteoarthritis), Cervical 

spondiolosis અને sciatica જેવા રોગો ાાં ાોઇપણ જાતના એનેસ્થેશ્વશયા વગર ષચક્ત્સા ારવા ા ેવે .ે.જે ાાં 
દહદિને પી ા ાે રક્તસ્ત્રાવ વગર પાાંચથી સાત શ્વ શ્વનટ ાાં સારા પહરણા   ીે .ે. અન્ગ્ના વ સારવાર  ાટેના લુલ 
પાાંચ ાેમ્પ ારવા ાાં ેવેલ .ે . જે ાાં એાાંદરે ૨૫૮ દહદિને સારવાર ેપેલ .ે. 

 

 વભધ ત્વ અને ચાનડીના રીલનાભ  આય વવદ મારવાર દ્વારા શે્રષ્ટ્ઠ પિરણાન-: 

            ેયવેુદ ષચહાત્સાથી અન્ય રોગ ઉપરાાંત ાટ સાધ્ય એવા ચા  ી અને વાંધ્યત્વના રોગો ાાં ઉત  
પહરણા   ેીવેલ .ે . વાંધ્યત્વના અન ે ચા  ીના રોગ ાાં અનકુ્ર્ ે ૭૫ અને ૪૭૬ દદીઓ ત ાાં ઉત  પહરણા  
 ીેલ .ે. 

 

 શાખાની   મભપકા નાિતીી   
 

ક્ર  શાખાશ્વેાારીનુાં ના  િોદ્દો  ોબાઇલ નાંબર 

૧  ૉ .એસ .પી  .સોલાંાી જિલ્લા ેયવેુદ અશ્વેાારી ૯૪૨૭૫૫૯૧૦૩ 

                                          

 



 

                                               પ્રકરણ ૧૬ 

                                    ખેીી  વાડી શાખા 

હ૧) શાખાનો પહરચય :  

 જિલ્લા પાંચાયત ખેતીવા ી શાખા નીચે પેટા શ્વવભાગ ભાવનગર અને પેટા શ્વવભાગ તીાજા .ે. જે ાાં પટેા શ્વવભાગ 

ભાવનગર ાાં ભાવનગર, ઉ રાીા, વલ્લભીપરુ અને શ્વસિોર તાલાુાનો સ ાવેશ થાય .ે. અને તીાજા પેટા શ્વવભાગ ાાં 

તીાજા,  હવુા, જેસર, ગાહરયાેાર અને પાષલતાણા તાલાુાનો સ ાવેશ થાય .ે.    

(૨) શાખાની   કાનલી  રી :- ખેતીવા ી શાખા વારારા જિલ્લાના ખેડુતોને રેક્ટર તથા રેક્ટર સાંચાલીત ત ા  સાેનો ાાં 
સરાારરીનીના ેારાેોરણો મિુબ સબસી ી ચાુવવા ાાં ેવે .ે. તે િ પાા સાંરક્ણ સાેનો, તા પરી, શ્વસાચાઇ  વુીેાના 

સાેનો જેવા ાે પાંપસેટ, પાઇપલાઇન ત ેિ પેસ્ટીસાઇ , વી ીસાઇ ,  બસ , ૧૦૦% દ્રાવ્ય રાસાયણીા ખાતરો, સટીળાઇ  

સી  શ્વવતરણ, સ્ટોરેિ ગો ાઉન, સરાારરીનીના ેારા ેોરણો મિુબ સિાયથી ેપવા ાાં ેવે .ે.  તે િ ખડુેતોને ખતેીની 

અદ્યતન ટેાનોલો બથી  ાહિતગાર ારવા ખેડુત તાલી  અન ેલહશ્વષ ેીા ારવા ાાં ેવે .ે.   

હ૩) વષવ:- ૨૦૧૮-૧૯  ાાં નાણાાીય તે િ ભૌશ્વતા શ્વસધધ્ે :-  

ક્ર  
લક્ષયાાંા શ્વસધધ્ે શ્વસધધ્ે ટાાવારી 

ભૌતીા નાણાાીય હલાખ) ભૌતીા નાણાાીય હલાખ) ભૌતીા નાણાાીય હલાખ) 
૧ ૪૮૮૬૩ ૧૭૬૮.૯૨ ૩૭૬૧૫ ૧૩૩૪.૮૯ ૭૬.૯૮% ૭૫.૪૬% 

હ૪) યોિનાાીય શ્વસધધ્ેઓ તની સક્સસે સ્ટોરી તે તરગેના ળોટોગ્રાળ સાથે  

 

૧. (ક્રુશ્વષ  િોત્સવ- ભાવનગર તાલાુો) 



 

 

  

હ૨) રેક્ટર વેરીહળાેશન ાેમ્પ હશ્વસિોર તાલાુો)  

 

 
૩. હખેડુત તાષલ , SCHEAM:- NMSA, ગાહરયાેાર તાલાુો )  

 

૪. NMSA- ખેડુત તાષલ , ભાવનગર તાલાુો 



 

 

૫. સોઇલ િલે્થાા વ જાગ્રતુી અષભયાન – વલ્લભીપરુ તાલાુો  

 

6. NMOOP, અશ્વેાારી તાષલ  

 

 

 



 

હ૫) શાખાના  િાે ની શ્વવગત હબન્ને પટેા શ્વવભાગ સાથે) :-  
ક્ર  િગ્યાનુાં ના   ાંજુર િગ્યા ભરાયેલ િગ્યા 
૧ જિલ્લા ખેતીવા ી અશ્વેાારીરીની ૧ ૧ 

૨  દદનીશ ખેતી શ્વનયા ારીની ૫ ૨ 

૩ ખેતીવા ી અશ્વેાારીરીની ૧ ૦ 

૪ શ્વવસ્તરણ અશ્વેાારી હખેતી) ૧૨ ૮ 

૫ ગ્રા  સેવા હખતેી) ૧૦૭ ૮૯ 

૬ જુનીયર ક્લાાવ  ૬ ૨ 

૭ સીનીયર ક્લાાવ  ૪ ૦ 

૮ નાયબ ષચટનીશ ૧ ૧ 
૯ નાયબ હિસાબનીશ ૧ ૧ 
૧૦ પટ્ટાવાીા ૪ ૨ 
૧૧ રાઇવર ૩ ૦ 

 

હ૬) શાખાના સાંપાવ  ાિીતી  
ક્ર  અશ્વેાારીરીની / ા વચારી નુાં ના  િોદો  ોબાઇલ નાંબર 

૧ એસ.ેર.ાોસાંબી  જિલ્લા ખેતીવા ી અશ્વેાારીરીની ૭૬૦૦૫૩૦૩૪૦ 

૨ જે.વી.ેાનાણી   દદનીશ ખેતી શ્વનયા ારીની ૯૦૯૯૦૯૧૦૦૩ 

૩ એળ. બ.દવે   દદનીશ ખેતી શ્વનયા ારીની ૯૪૨૭૨૨૦૨૦૪ 

૪ એ.એ.વાીા  શ્વવસ્તરણ અશ્વેાારી હખેતી) ૯૪૦૯૪૯૫૧૩૭ 

૫ ેર.એન.ાલસરીયા  શ્વવસ્તરણ અશ્વેાારી હખેતી) ૮૪૮૮૮૭૮૯૮૬ 

૬ જે.એલ.જાની  શ્વવસ્તરણ અશ્વેાારી હખેતી) ૯૯૭૪૬૭૬૦૬૧ 

૭ એ,એન. બવાણી  શ્વવસ્તરણ અશ્વેાારી હખેતી) ૯૯૧૩૬૯૪૪૪૬ 

૮ પી.એ.પર ાર  શ્વવસ્તરણ અશ્વેાારી હખેતી) ૯૪૨૭૧૮૧૦૯૪ 

૯ વાય.ાે.ગોિીલ  શ્વવસ્તરણ અશ્વેાારી હખેતી) ૯૩૭૬૩૮૧૩૮૧ 

૧૦  બ. બ.ગોહિલ  શ્વવસ્તરણ અશ્વેાારી હખેતી) ૮૩૨૦૭૩૯૯૩૩ 

૧૧ હાશન .ા ાણી  શ્વવસ્તરણ અશ્વેાારી હખેતી) ૯૯૯૮૪૫૪૩૪૫ 

૧૨ એસ. ી.પવાર  નાયબ ચીટનીશ ૯૯૨૪૪૬૯૦૭૩ 
૧૩ ેર.એન.પાં યા  નાયબ િીસાબનીશ ૯૪૨૮૨૨૨૦૪૧ 
૧૪ એચ.એલ. જાાંબચુા  જુનીયર ક્લાાવ  ૯૦૩૩૭૪૫૪૦૧ 

૧૫ એચ.ેર.ઝાલા  જુનીયર ક્લાાવ  ૯૪૦૮૪૯૭૫૮૫ 

૧૬ વી.જે.ગોહિલ  પટ્ટાવાીા ૯૮૨૪૩૦૩૨૯૮ 

૧૭ ેર.એસ.બાાંભણીયા  પટ્ટાવાીા ૮૪૬૯૦૨૫૮૮૭ 

 



 

પ્રકરણ ૧૭ 

-::તશક્ષણ શાખા::- 

ભાવનગર  બલ્લા ાાં ૧૦ તાલાુાઓ ત ાાં  બલ્લા શ્વશક્ણ સશ્વ શ્વત િસ્તાની લુલ ૯૩૫ પ્રાથશ્વ ા શાીાઓ ત ેવેલ .ે 

જે ાાં લુ ારોની સાંખ્યા ૧.૦૫ લાખ તથા ાન્યાઓ તની સાંખ્યા ૧.૦૩  ીી લુલ ૨.૦૮ લાખ .ે જે ાાં શ્વશક્ાોનુાં  ાંજુર  િાે  

૭૪૫૦ .ે ચાલ ુનાણાાીય વષવના તરતે  બલ્લા ાાં ૮૪૮ શાીાઓ ત ાાં ેોરણ ૧ થી ૮ શરુ ારવા ાાં ેવેલ .ે એા પણ 

પ્રાથશ્વ ા શાીા શ્વશક્ા વગરની નથી. જે ગા  ાાં ૧ થી ૮ ેોરણની શાીા નથી ત્યાાં બાાી રિતેા ેોરણો ેગા ી વષવ ાાં 

ચાલ ુારવા ાાં ેવશે જેનાથી પ્રાથશ્વ ા શ્વશક્ણ ત ા  બાીાો પોતાના િ ગા  ાાં  ેીવી શાે 

 ાન.મખુ્ય ાંરી રીની પ્રેહરત રાજ્ય સરાારરીની વારારા રાજ્ય ાાં નવીનત  પ્રવેશ  ેીવનાર બાીા  ાટે શાીા 

પ્રવેશોત્સવ ત ેિ ૦થી ૨૦% સ્ત્રી સાક્રતા દર ેરાવતા ગા ોની લાભાથી ાન્યા  ાટે ાન્યા ાેીવણી રથયારા ની 

ગા ોગા  ઉત્સવ ઉિવણી ારવા ાાં ેવે .ે નવીનત  પ્રવેશ  ેીવનાર ગા ોની ાન્યા  ાટે શ્વવદ્યાલક્ષ ી બોન્  ૨૦૧૮-

૧૯  ુે ી ાાં ખરીદવા ાાં ેવેલ .ે ચાલ ુવષે ાન્યાઓ તને બોન્ ની રા  રૂ ૧૦૦૦/-થી વેારીને રૂ ૨૦૦૦/- લેખે ૨૭૯૭ 

શ્વવદ્યા લક્ષ ી બોન્  ખરીદવા  ાટે લુલ રૂ ૫૫.૯૪ લાખનો ખચવ ારવા ાાં ેવેલ પ્રાથશ્વ ા શાીાઓ ત ાાં વષવ ૨૦૦૧/૨ ાાં 

૨૭% રોપ ેઉટ દર િતો તેની સા ે ૨૦૦૬/૦૭ ૬.૭૧  ુે ી પિોચા વા ાાં ેવ્યો .ે. જે ાાં લુ ારના ૬.૨૩ % િયારે 

ાન્યાઓ ત ાાં ૭.૧૮% રોપ ેઉટ દર િતો જે ચાલ ુવષે ૧.૧૯ % રિવેા પા ેલ .ે. 

શ્વવેાથીઓ તના સ્થાયીાારણના પ્રોત્સાિન રૂપે સરાારરીનીની શ્વવેાદીપ વી ા યોિના અન્વયે શાીાઓ ત ાાં અભ્યાસ 

ારતા બાીાને વી ાનુાં  રક્ણ ેપવા ાાં ેવેલ .ે. ે યોિના ાાં ભાવનગર  બલ્લા ાાં રૂ.૩.૫૦ લાખ બાીાોને ેવરી 

લેવાયા જે ાાં .ેલ્લા રણ વષવ ાાં ૭૫ બાીાોના ેાન્સ્ ા મ હત્ય ુથતા તેવા વાલીઓ ત તરળથી  ીતી દરખાસ્ત વી ા 

ાાંપનીને  ોાલવા ાાં ેવેલ. ભાવનગર  બલ્લા ાાં સાક્રતા દર પરુુષો ાાં ૮૭.૨૩ % તથા સ્ત્રીઓ ત ાાં ૭૦.૭૩%રિવેા 

પા ેલ .ે. સરેરાશ દર ૭૯.૮૩% .ે. 
           જીલ્લા તશક્ષણ મતનતી જીલ્લા પભચા ી કચેરી ગાવનલરનું ભ નતકેન 

ક્ર  િોદ્દો  ાંજુર થયેલ િગ્યા  ભરાયેલ િગ્યા  
૧  બલ્લા પ્રાથશ્વ ા શ્વશક્ણાશ્વેાારી ૧ - 

૨ નાયબ  બલ્લા પ્રાથશ્વ ા શ્વશક્ણાશ્વેાારી ૨ - 

૩ હિસાબી અેીાારી ૧ - 

૪ િ ે ક્લાાવ  ૧ ૧ 

૫ સીનીયર ક્લાાવ  ૭ ૨ 

૬ જુનીયર ક્લાાવ  ૯ ૩ 

૭ ાેીવણી શ્વનરીક્ા  ૪૨ ૧૧ 

૮ પટ્ટાવાીા ૨ ૨ 
 



 

 

ગોતીક સ તવસાની   તવલી  

ક્રન સ તવસાનું ભ નાન િરૂરી ાી ઉપલબ્સ ીટ ઘટનું ભ આ ીિન 

૧ શાળાના ઓરડા ૯૫૮૨ ૮૩૫૦ ૧૨૩૨ આલાની   વષવ આ ીિન કરવાનાભ આવશે 

૨ શીચાલ  ૧૦૬૬ ૧૦૬૬ - - 

૩ કમ્પાઊંડ વીલ  ૧૦૬૬ ૮૯૯ ૧૬૭ આલાની   વષવ આ ીિન કરવાનાભ આવશે 

૪ પી  વાનું ભ પાણી   ૧૦૬૬ ૧૦૬૬ - - 

૫ વી  િળીકરણ ૧૦૬૬ ૧૦૬૬ - - 

૬ રનીનું ભ નેદાન ૧૦૬૬ ૭૭૬ ૩૦૦ આલાની   વષવ આ ીિન કરવાનાભ આવશે 

 

 

 

વચ્છીા તવષ ક સ તવસા 

 બલ્લાની ત ા  ૯૩૫ પ્રાથશ્વ ા શાીાઓ તને  ાશ્વસા રૂ ૧૮૦૦/- લખેે લુલ વાશ્વષિા રૂ ૨૧૬૦૦/-લેખ ે ળાીવણી 

ારવા ાાં ેવેલ .ે. 

પ્રા તનક મારવાર સ તવસા  

પ્રાથશ્વ ા શાીા ાાં અભ્યાસ ારતા બાીાોને ેાન્સ્ ા સજા થતા પ્રાથશ્વ ા સારવારની  શુ્વવેા  ીી રિ ેતે  ાટે 

 બલ્લાની ૯૩૫ પ્રાથશ્વ ા શાીાઓ તને વાશ્વષિા રૂ ૫૦૦/- લેખે ૪૬૭૫૦૦ ની ળાીવણી ારવા ાાં ેવેલ .ે. 

શાળા પ્રવેશીત્મવ   

દર વષે યોજાતા ાન્યા ાેીવણી અને શાીા પ્રવેશોત્સવ ાાયવક્ર  ાાં વધ ુાાં વધ ુબાીાો પ્રવેશ  ેીવે અને તે  ાટે 

થતા ાાયવક્ર ના ખચવને પિોચી વીવા ૯૩૫ પ્રાથશ્વ ા શાીાઓ તન ેરૂ ૫૦૦/- લખેે રૂ ૪૬૭૫૦૦ ની ળાીવણી ારવા ાાં ેવ ે

.ે. 

ચાલ ુનાણાાીય વષવ ાાં  બલ્લા ેયોિન  ાં ી તરળથી ળીવાયેલ ગ્રાન્ટ ાાંથી ૨૯ પ્રાથશ્વ ા શાીાઓ ત ાાં પીવાના 

શિુ પાણીની  શુ્વવેા સબબ ેર.ઓ ત લાન્ટ ળાીવવા ાાં ેવેલ .ે . 

 



 

 

ક્રન 

 

 ીિનાનું ભ નાન 

 

િીલવાઈ 

 

ફાળવેલ  

ગ્રાટ 

૩૧/૩/૧૯ દાતીી 
  ેલ ખચા 

 

િીલવાઇ  

 

નળેલ ગ્રાટ  
ફાળવેલ ગોતીક 

લક્ષાભક 

૩૧/૩/૧૯ 
દાતીી 

નેળવેલ તમદ્ધિ 

 

રીનાકામ 

1 2 3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

1 

 
EDN-9 ાન્યા ાેીવણી 
શ્વવદ્યાલક્ષ ી બોન્  

૫૫.૯૪ ૫૫.૯૪ ૫૫.૯૪ ૧૦૦ ૧૦૦ ૨૭૯૭ ૧૦૦ 

 

2 

 
ળસ્ટવ  એઇ  બોક્ ૫.૨૦ ૫.૨૦ ૪૬.૭૫ ૧૦૦ ૧૦૦ ૯૩૫ ૧૦૦ 

 

3 

 

EDN-9 

શાીા પ્રવેશોત્સવ શાીા 
દીઠ ૫૦૦/- 

૪.૭૩ ૪.૭૩ ૪૬.૭૫ ૧૦૦ ૧૦૦ ૯૩૫ 
૧૦૦ 

 

 

4 

 

ઉચ્ચ પ્રા.શાીા ાાં સ્વચ્.તા 
શ્વવષયા  શુ્વવેા 

૫૧.૦૨ 

 

૫૧.૦૨ ૫૧.૦૨ ૧૦૦ ૧૦૦ ૯૩૫ ૧૦૦ 

 

5 

ાન્યા ાેીવણી ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૦.૨૮ ૧૪ ૧૪ ૯૩૫ 
૧૦૦ 

 

 



 

પ્રારણ – ૧૮ 

-:: બાાેં ાા  શાખા ::- 
પાંચાયત  ાગવ અને  ાાન શ્વવભાગ, ભાવનગર પરીચય : 

 

 શાખાની પરીચ :  

                 જિલ્લા પાંચાયત િસ્તાના  ાગવ અને  ાાન શ્વવભાગ, ભાવનગર િઠેી . પેટા શ્વવભાગો  
હભાવનગર, શ્વશિોર,  હુવા, તીાજા, પાલીતાણા અને વલ્લભીપરુ) .ે, તે િ દરેા પેટા શ્વવભાગ  ાગવ અને 
 ાાન શ્વવભાગની દેખરેખ નીચે ાા ગીરી સાંભાીે .ે. 
 

 શાખાની   કાનલી  રી:  
                 જિલ્લા પાંચાયત ભાવનગરના  ાગવ અને  ાાન શ્વવભાગ િઠેી ગ્રામ્ય શ્વવસ્તારો ાાં રસ્તાઓ ત, 

ઇ ારતો, આંગણવા ી વગેરે બનાવવાનુાં તથા ગ્રામ્ય શ્વવભાગના રસ્તાઓ ત, સરાારી ઇ ારતોનુાં સ ારાા  

ારવા ાાં ેવે .ે. તે િ સરાારરીની વારારા બિાર પ ાતી અલગ અલગ યોિનાઓ ત િઠેી બિાર પ ાતા 

ાા ોને  ાંજુર ારવા ાાં ેવે .ે તે િ સાંસદસભ્યરીની, ેારાસભ્યરીનીની ગ્રાાંટ, ેયોિનની ગ્રાાંટ અન ે

નાણાપાંચના ાા ો સરાારરીની વારારા  ાંજુર થતા તે તરગેની ાા ગીરી ે શ્વવભાગ વારારા ારવા ાાં ેવે .ે. 

 

 ગોતીક ી ા નાણાકી  તમદ્ધિ:- 
          જિલ્લા પાંચાયત ભાવનગરના  ાગવ અને  ાાન શ્વવભાગ િઠેી વષવ:- ૨૦૧૮-૧૯ 

દરશ્વ યાન જુદી જુદી યોિનાઓ ત જેવી ાે ખાસ  રા ત, ખાસ  રા ત પરુ રા ત, MMGSY 10 Yr, 
MMGSY 7 Yr, MMGSY New Nonplan, New plan, Causeway to Bridge, Missing Link, Widening 
 ાટે રૂ.૨૨૦૧૩.૬૦ લાખનુાં ળાં  ઉપલબ્ે િત.ુ વષવ:-૨૦૧૮-૧૯ દરશ્વ યાન રૂ.૪૩૪૬૫.૧૮ લાખના 
લક્ષયાાંા સા ે રૂ.૧૬૪૦૦.૭૪ લાખની શ્વસદ્ધિ  ેીવલે .ે. ે  ઉપલબ્ે ળાં  સા ે ૭૪.૫૦% શ્વસદ્ધિ તથા 
નાણાાીય લક્ષયાાંા સા  ે૩૭.૭૩% શ્વસદ્ધિ  ેીવેલ .ે. તથા ૧૩૯૯.૭૮ હા ીના લક્ષયાાંા સા  ે૬૨૧.૭૯ 
હા ી શ્વસદ્ધિ  ેીવેલ .ે. ે  ભૌશ્વતા લક્ષયાાંા સા ે ૪૪.૪૨% શ્વસદ્ધિ  ેીવલે .ે.  

 

 

 

 

 



 

પ્રકરણ ૧૯ 

- :મતકાર શાખાઃ- 

મતકાર શાખા તઠેળની   કાનલી  રી દાલે તવતીૃ નાિતીી   

 ભાવનગર જિલ્લા પાંચાયત દવારા સિાારી પ્રવ હશ્વતઓ તનાાં શ્વવાાસ  ાટે તે િ સિાારી પ્રવ હશ્વત દવારા લોા 

ભાગીદારીથી શ્વવાાસ સાેવા  ાટે વૈેાશ્વના સત્તાઓ ત  ાન.જિલ્લા શ્વવાાસ અશ્વેાારીરીનીનાાં તે િ  ાન.જિલ્લા 

રજિસ્રારરીની, સિાારી  ાં ીીઓ તનાાં સીેા  ાગવદશવન અને શ્વનયાંરણ િઠેી સિાાર ખાતાનાાં વગવ-રનાાં અશ્વેાારી 

 દદશ્વનશ જિલ્લા રજિસ્રારરીની ળરિ બજાવે .ે. સિાારી પ્રવ હશ્વત તરગેની ાા ગીરી ારવા  ાટે ૃિુરાત ાાં પાંચાયત 

રાિયની સ્થાપના થયા બાદ સિાારી ાાયદા અન્વયેની નીચ ે િણાવ્યા મિુબની ાલ ોના અશ્વેાારો જિલ્લા 

પાંચાયતને  પુ્રત થયેલ .ે.  ૃિુરાત સિાારી  ાં ીીઓ તનાાં અશ્વેશ્વનય -૧૯૬૧ અને ૧૯૬૨ નાાં અશ્વેા-૧૦ 

અન્વયેનાાં ાાયદા મિુબ સરાારરીનીનાાં લહશ્વષ અને સિાાર શ્વવભાગ, ગાાેં ીનગરનાાં જાિરેના ા 

ક્ર ાાંા/ખ/૬૦/ ીટીપી/૧૧૬૩/૪૩૯૦/ી/ બ તા.૩૦/૦૭/૧૯૬૬ થી સિાારી ાાયદાની ાલ ો નીચ ે  ાંજુરી 

ેપવાની સત્તાઓ ત જિલ્લા પાંચાયતને  પુ્રત થયેલ .ે. ત્યારબાદનાાં ૃિુરાત સરાારરીનીના ખેશ્વત, વન અને સિાાર 

શ્વવભાગ, સષચવાલય-ગાાેં ીનગરના તા.૩૧/૮/૧૯૮૧ તથા લહશ્વષ, ખેડુત ાલ્યાણ અને સિાાર શ્વવભાગ-સષચવાલય, 

ગાાેં ીનગરના ૨૭/૧૧/૨૦૧૮ નાાં જાિરેના ાથી પાંચાયતને નીચેની ાલ ોની સત્તાઓ ત  પુ્રત ારવા ાાં ેવેલ .ે. 

હ૧)ાલ -૯, સિાારી  ાં ીીઓ તની નોંેણી. હગ્રામ્ય ાક્ાએ સેવા,ખેશ્વત સેવા સિાારી ,લીળટ ઇરીગેશન) 
                 વોટર સલાય, દુે, જુર,પ્રોસેસીંગ,તેલીબીંયા ઉ.સિ.શ્વસવાય)      
હર)ાલ -૧૦, ે અશ્વેશ્વનય  િઠેી રજિસ્ટર થયેલી અથવા રજિસ્ટર થયેલી ગણાતી ત ા   ાં ીીઓ તનુાં રજિસ્ટર 

ઠરાવેલ નમનુા ાાં રજિસ્રારે રાખવ.ુ 
હ૩)ાલ -૧૧,   ાેટલાા પ્રશ્નો શ્વનણવય ારવાની રજિસ્રારની સત્તા. 
 

હ૪)ાલ -૧૨,   સિાારી  ાં ીીઓ તનુાં વગીારણ. 
 

હ૫)ાલ -૧૩,   સિાારી  ાં ીીઓ તનાાં પેટાશ્વનય ો  ાાં  ુે ારો. 
 

હ૬)ાલ -૧૫,   સિાારી  ાં ીીઓ તનાાં ના ો ાાં ળેરળાર ારવા. 
 

હ૭)ાલ -૧૭,   સિાારી  ાં ીીઓ તનાાં િો ાણ, વગીારણ, શ્વવભાિન તથા રૂપાાંતર. 
 

હ૮)ાલ -૧૮,   િો ાયેલી શ્વવભાિન તથા રૂપાાંતર ારેલી સિાારી  ાં ીીઓ તનુાં રજિરેશન રદ ારવુાં. 
 

હ૯)ાલ -૧૯,   સિાારી  ાં ીીઓ તની પનુઃરચના. 
 

હ૧૦)ાલ -૨૦,  સિાારી  ાં ીીઓ તનુાં રજિસ્રેશન રદ. 
 



 

હ૧૧)ાલ -૨૧,  સિાારી  ાં ીીઓ તની ભાગીદારી. 
 

હ૧૨)ાલ -૨૪,  સિાારી  ાં ીીઓ તનુાં સભ્યપદ બેાને  ાટે ખલુ્લ ુરિશેે. 
 
 

હ૧૩)ાલ -૭૫,  સિાારી  ાં ીીઓ તનાાં ચોપ ા, ાાગીો અને શ્વ લ્ાતોનો ાબિો તે નાાં અધ્યક્ન ેસોંપવા બાબત. 
હ૧૪)ાલ -૭૭,  સિાારી  ાં ીીઓ તની વાશ્વષિા સાેારણ સભા બોલાવવા બાબત, ેવી સભાઓ તની મદુત લાંબાવવા 
બાબત. 
 

હ૧૫)ાલ -૭૮,  સિાારી  ાં ીીઓ તની ખાસ સાેારણ સભા બોલાવવા બાબત, 
 

હ૧૬)ાલ -૧૧૫,  સિાારી  ાં ીીઓ ત ેટોપી લેવા ાાં ેવે ત્યારે તેની વેારાની અસ્ાયા ત નો શ્વનાાલ ારવા 
બાબત. 
      ઉપરોાત સિાારી  ાં ીીઓ તના અશ્વેશ્વનય -૧૯૬૧ તે િ  ુે ારા ૧૯૬૨ અન્વયે જિલ્લા પાંચાયતને જે ાલ ો 

અને સત્તાઓ ત  પુ્રત થયેલ .ે. ે સત્તાઓ ત ભાવનગર જિલ્લા પાંચાયતની તા.૦૧/૦૨/૨૦૧૬ ની બી બ ખાસ 

સાેારણ સભાના ઠરાવ નાં.૫ થી જિલ્લા ઉત્પાદન-સિાાર અને શ્વસાચાઇ સશ્વ શ્વતને તે િ જિલ્લા પાંચાયતની સા ાન્ય 

સભાને તે િ  દદશ્વનશ જિલ્લા રજિસ્રારરીનીને પાવસવ  લેીગેટ ારવા ાાં ેવેલ .ે. 

         ના .સરાારરીનીનાાં નોટીળીાેશન ક્ર ાાંાઃ બ.એચ.ાે.એચ./૦૧૭/૨૨૮/સી.એચ.૪૯૭૮/૪૨૨૯/ ી 

તા.૩૧/૮/૧૯૮૧તે િ  નોટીળીાેશન  નાં.  બ.એચ.ાે.એન./૧૪૮/૮૨/ ી. ી.સી./૧૧૮૨/૭૦૨૫/એસ.૩ 

તા.૨૧/૭/૧૯૮૨ થી ના . સરાારરીનીનાાં એગ્રીાલ્ચર ાો.-ઓ તપરેશન અને રૂરલ  ીપાટવ ેન્ટ, સષચવાલય-ગાાેં ીનગર 

ના તા.૩૦/૩/૧૯૯૧ થી  દદશ્વનશ જિલ્લા રજિસ્રારરીનીને તા.૩૧/૮/૧૯૮૧ ના જાિરેના ાથી પાંચાયત શ્વવભાગને 

 પુ્રત થયેલ ાલ ોના અનસુાેં ાને તે િ જુદા જુદા પ્રાારના અન ુષુચ અનસુારના પાવસવ ઓ તળ  લેીગેશન 

જાિરેના ા દવારા ાા ગીરી ારવા અશ્વેલહત ારવા ાાં ેવેલા .ે.  ે  જિલ્લા પાંચાયત િઠેી સિાારી પ્રવ હશ્વતના 

શ્વવાાસ  ાટે અને સિાારી પ્રવ હશ્વત પર દેખરેખ અને ાા ગીરી  ાટેનાાં અશ્વેાારો  પુ્રત ારવા ાાં ેવેલ .ે. અને તે 

અન્વયે ાાયદાાીય ાા ગીરી ારવા ાાં ેવે .ે. 

         ભાવનગર જિલ્લા ાાં સિાારી પ્રવ હશ્વત ાાં મખુ્યત્વે ગ્રામ્ય ાક્ાએ સેવા સિાારી  ાં ીીઓ ત ાા  ારે .ે. જે 

ભાવનગર  ીસ્રીાટ ાો.-ઓ તપ.બેન્ા લી.પાસેથી ટુાંાી મદુત,  ધ્ય  મદુત તે િ ીર વપરાશની ચીિ વસ્તઓુ તની 

શાખ  ાંજુર ારીને નાાંણા  ેીવે .ે. અન ે ાં ીીઓ ત દવારા પોતાના સભ્યોન ેશ્વેરાણ થાય .ે. મખુ્યત્વે ગ્રામ્ય ાક્ાએ 

સેવા સિાારી  ાં ીીઓ ત ાાયવરત િોય .ે.  ાં ીીઓ ત દવારા ખેશ્વત  ાટેના િરૂરી ખાતર તથા રાસાયષણા દવાઓ તની 

ખરીદ વેચાણની ાા ગીરી થાય .ે. ટુાંા ાાં  ાં ીીઓ તનો શ્વવાાસ  યાવહદત .ે. અન્ય પ્રાારની  ાં ીીઓ ત શિરેી 

શ્વવસ્તાર ાાં કે્ર ીટ શરાળી સિાારી  ાં ીીઓ ત વ્યાપે .ે. તે િ ગ્રામ્ય અને શિરેી શ્વવસ્તાર ાાં  જુર સિાારી  ાં ીીઓ ત 

પણ ાા  ારી રિલે .ે. તે િ ગ્રાિા ભાં ારો પણ ગ્રામ્ય અને શિરેી શ્વવસ્તાર ાાં ેવેલ .ે. ાન્િય ુસવ પ્રવ હશ્વતનો 

શ્વવાાસ થાય તે મખુ્યત્વે ઉદેશ રિલે .ે. સિાાર શાખાની તાલ હાા ાક્ાએ તાલ હાા શ્વવાાસ અશ્વેાારીરીનીની ાચેરી ાાં 

તાલ હાા શ્વવાાસ અશ્વેાારીરીનીના શ્વનયાંરણ િઠેી પાંચાયત ાે રનાાં ા વચારી શ્વવસ્તરણ અશ્વેાારીહસિાાર) ાા  ારે .ે. 

અને તાલાુા ાક્ાએથી સિાારી પ્રવ હશ્વતને લગતી િરૂરી  ાહિતી સાંાષલત ારવા ાાં ેવે .ે. ે ઉપરાાંત સિાારી 

 ાં ીીઓ તની મલુાાાત/તપાસણી તથા શ્વવસ્તરણ અશ્વેાાહરહસિાાર)ની દળતર તપાસણી તથા તાલાુા ાક્ાએ  ાંરી 



 

 ીટીંગો અને જિલ્લા રજિસ્રારરીનીના સાંાલન િઠેી સિાારી પ્રવ હશ્વતની ાા ગીરી ારવાની િોય .ે. સિાારી પ્રવ હશ્વતથી 

વાંષચત ગા ો ન રિ ેતે િ શ્વેરાણ લેનારની સાંખ્યા ાાં વેારો થાય તે  ાટેના ાાયો ારવાનાાં રિ ે.ે. ટુાંા ાાં સિાારી 

પ્રવ હશ્વતના શ્વવાાસ તરગેની રચનાત્ ા ાા ગીરી ારવાની િોય .ે. તે િ સિાારી ાાયદા અન્વયેની વૈેાશ્વના ળરિો 

બજાવવાની િોય .ે. 

કાનલી  રીઃ- 

સને ર૦૧૮-૧૯ ના વષવ ાાં સિાાર શાખા ાાં થયેલ ાા ગીરીની  રૂપરેખા નીચ ેમિુબ .ે. 

 હ૧) વષવઃ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન શ્વવશ્વવે પ્રાારની  ૪૦- ાં ીીઓ તનાાં પેટાશ્વનય  ાાં  ુે ારા ાયાવ.  

મતકાર શાખાનું ભ નતકેનઃ- 

ક્રન િગ્ ાનું ભ નાન નભજ ર િગ્ ા ગરા ેલ િગ્ ા 

૧  દદશ્વનશ જિલ્લા રજિસ્રાર ૧ ૦ 

૨ શ્વસનીયર ાલાાવ  ૧ ૦ 

૩ જુશ્વનયર ાલાાવ  ૧ ૦ 

૪ પટ્ટાવાીા ૧ ૧ 

 

 

શાખાની   મભપકા  નાિતીી  . 

ક્રન શાખાતસકારીનું ભ નાન તીદ્દી નીબાઇલ નભબર 

૧ રીની સી.એચ.ભટ્ટ  દદશ્વનશ જિલ્લા રજિસ્રારહઇન્ચા્જ ) ૯૮૯૮૨૨૧૧૨૯ 

 

 

 

 

  



 

પ્રકરણ ૨૦ 

આંીિરક ઓિડટ શાખા 

શાખા ની પિરચ :- 

ઉપસષચવ પાંચાયત ૃહિ શ્વન ાવણ અને શિરેી શ્વવાાસ શ્વવભાગના ઠરાવ ક્ર ાાંા િપ  

/૧૦૮૦/૪૬૫૩/./૧તા.૧૩/૧/૧૯૮૧થી આંતહરા અન્વેષણ પધ્ેશ્વત અ લ ાાં ેવતા ે શાખાની રચના 

થયેલ .ે. નીચે દશાવવેલ મદુ્દા મિુબ ાા ગીરી થાય .ે. 

શાખાને લલી કાનલી  રી ની અતવેાલ:- 

આંતહરા ઓ તહ ટ શાખા જિ.પાં ભાવનગરની મખુ્ય પ્રવ હશ્વતઑ  અને ાાયો નીચ ેમિુબ .ે. 

હ૧) જિલ્લા પાંચાયતની શાખાના હાસ્સા ાાં રૂા.૪૦,૦૦૦/-ઉપરના ખચવ તે િ તાલાુા પાંચાયતના 

રૂા.૧૫,૦૦૦/-ઉપરના ખચવની  ાંજૂરીની ચાાસણી ારી િરૂરી  ાગવદશવન ેપવા ાાં ેવે .ે. 

હ૨) જિલ્લા/તાલાુા પાંચાયતને ઓ તહ ટ શરૂ થવા તરગનેી જાણ થતાાં સાંબાેં ી શાખાને અન ેસાંસ્થાઑન ેિરૂરી 

રેા વ તૈયાર રાખવા  ચૂના તથા  ાગવદશવન ેપવા ાાં ેવે .ે. 

હ૩) ચાલ ુઅન્વેષણ દરમ્યાન ેપવા ાાં ેવતા પ્રાથશ્વ ા વાાેં ાના િવાબો સાંબાંશ્વેત તરળથી સ યસર અન ે

સાંપણૂવ પણે રજૂ થાય તેની દેખરેખ રાખી  ાગવદશવન ેપવા ાાં ેવ ે.ે. 

હ૪) જુદા જુદા અન્વેષણ અિવેાલો તે િ પાંચાયતી રાિ સશ્વ શ્વત ાાં લેવાયેલ ળારાઓ તના િવાબો સાંબાંશ્વેત 

અશ્વેાારી તરળથી સાંપણૂવ ેેાર સાથે સ ય- યાવદા ાાં થાય તે  ાટે દેખરેખ તથા  ાગવદશવન ેપવા ાાં ેવે 

.ે. 

હ૫) અન્વેષણ અિવેાલ ાાં દશાવવેલ વ લૂાતો સ યસર થાય તે તરગે દેખરેખ રાખી  ાગવદશવન ેપવા ાાં 

ેવે .ે. 

 

નતકેન ને લલી  નાિતીી  :- 

ે શાખા  ાાં  ાંજૂર થયેલ   િાે  સા ે ભરેલ  િાે  ની શ્વવગત નીચે મિુબ .ે. 

આંતહરા ઓ ત ીટ અશ્વેાારી વગવ-૨ િગ્યા ખાલી ઇનચા્જ  .ે.  

 

 

  



 

પ્રકરણ ૨૧ 

પભચા ી તમિંચાઇ તવગાલ  

શાખાનો પહરચય 

પાંચાયત શ્વસાચાસ શ્વવભાગ  ારળત નાની શ્વસાચાસ યોિના, અનરુીનવણ તીાવ અને ચેા  ે તથા પરૂ 

શ્વનયાંરણ યોિનાના બાાેં ાા  તથા તેની શ્વનભાવણી અને નિરે  ારળત શ્વસાચાસની ાા ગીરી તથા અન્ય 

ાા ગીરી જેવી ાે, અ.ત રાિત ાા ો પરૂ રાિત ાા ો તથા ાેન્દ્ર પરુસ્ૂત યોિનાની  બલ્લા શ્વવાાસ 

અશ્વેાારીરીનીની  ચુના અનસુાર અ લીારણની ાા ગીરી ે શ્વવભાગ વારારા ારવા ાાં ેવે .ે. નાની શ્વસાચાસ 

યોિનાની ાા ગીરી  ાટે જિલ્લા પાંચાયત નીચે એા શ્વવભાગ તથા ચાર પેટા શ્વવભાગો અનકુ્ર ે ભાવનગર, 

શ્વશિોર,  હવુા અને  પાલીતાણા તાલાુા  થાે ેવેલ .ે. 

જિલ્લાની ભૌગોલીા પહરન્સ્થતી  

ભાવનગર જિલ્લો સૌરારના પવૂવ શ્વવસ્તાર ાાં ેવેલ .ે. ે જિલ્લા ાાં લુલ ૧૦ તાલાુાનો સ ાવેશ 

થયેલ .ે. જિલ્લા ાાં પાલીતાણા, જેસર, ગારીયાેાર, શ્વશિોર અને ઉ રાીા તાલાુાનો શ્વવસ્તાર ડુાંગરાી .ે. 

તથા ીોીા, તીાજા અને  હવુા તાલાુો દહરયા હાનારાને અ ીને ેવેલ .ે. જ્યારે ભાવનગર તથા 

વલ્લભીપરુ તાલાુાનો ભાલ શ્વવસ્તાર સપાટ તથા ખારાશ વાીી  ાટીનો .ે. 

  જિલ્લાનો ચોખ્ખો વાવેતર શ્વવસ્તાર ૬.૨૦ લાખ િકે્ટર .ે. તથા ૨.૪૭ લાખ િકે્ટર શ્વસાચાસ શ્વવસ્તાર .ે. 

જે ા  ોટી,  ધ્ય  અને નાની શ્વસાચાસ યોિના વારારા નિરે  ારળત અને અનરુીનવણ તીાવ અને ચેા  ે તથા 

લુવા વારારા થતી શ્વસાચાસનો સ ાવેશ થાય .ે. 

ે શ્વવભાગ નીચેની િૈયાત યોિનાઓ તની શ્વવગતો નીચ ેમિુબ .ે. 
 નાની   તમિંચાઈ  ીિના 
      ે શ્વવભાગ વારારા ૩૮ નાની શ્વસાચાસ યોિના પણુવ ારવા ાાં ેવેલ .ે. જેની ેલેષખત શ્વસાચાઇ શ્વવસ્તાર 
૯૮૧૨  િકે્ટર .ે. ત ેત ા  યોિનાના  રા ત અન ેજાીવણીની તથા શ્વસાચાઇ અને વ લુાતની ાા ગીરી 
ારવા ાાં ેવે .ે. ગત વષવ ાાં ખરીળ શ્વસાચાઇ ૩૫૩.૨૨ િાેટર તથા ૩૧૮૦ િકે્ટર  ીી લુલ ૩૫૩૩.૨૨ 
િાેટર ાાં શ્વસાચાઇ થયલે જે ાાંથી સિભાગી શ્વસાચાઇ વ્યવસ્થાપન દવારા ૬૫૦.૩૬ િકે્ટર શ્વસધધ્ે  ીેવેલ .ે અન ે
ઓ ત.ા પાણીએ વધ ુશ્વપયત ારવાની પધ્ેશ્વતથી ખેડુતો  ાહિતગાર થયા .ે. જેથી ૩૫૩૩.૨૨ િકે્ટર શ્વવસ્તાર ાાં 
બે પાા  ીીને પ્રશ્વત િકે્ટરે રૂ.૨૦૦૦૦ ની સરેરાશ રેવન્ય ુ ેવા ગણતા રૂ. ૭૦૬.૬૪ લાખની ખતેી 
ઉપિહપેદાશ) થઇ શાેલ .ે. 

 અનું શ્રવણ ીળાવ 
       ે શ્વવભાગ વારારા અત્યાર  ુે ી ાાં લુલ ૫૬૩ અનરુીનવણ તીાવો બનાવવા ાાં ેવેલ .ે. જે ાાં પાણી 
સાંગ્રિ થવાથી ેસપાસની ખેતી લાયા ૧૧૨૬૦ િકે્ટર િ ીનને શ્વસાચાસનો ે ાતરો લાભ  ીી શાે .ે. 
તથા સેઇળ સ્ટેિ ઉપર લઇ િવાના ારવાના થતા ાા ો ારવા ાાં ેવે .ે. 
 

 

  



 

 ચેકડને નરાની 

ે શ્વવભાગ વારારા લુલ ૩૫૫ ચેા  ેના ાા ો પણુવ ારવા ાાં ેવેલ .ે. જે ાાં પાણી સાંગ્રિ થવાથી 

ેસપાસની ખેતી લાયા ૩૫૫૦ િકે્ટર િ ીનને શ્વસાચાસનો ે ાતરો લાભ  ીી શાે .ે.સરાારરીનીની  ચુના 

અનસુાર પાંચાયત િસ્તાના ચેા  ે  રા તની ાા ગીરી ારવાની થાય .ે. તથા ગા ના તીાવો ાાંથી ાાાંપ 

લઇ િવાની પરવાનગી ઉપરોક્ત પેટા શ્વવભાગ વારારા ેપવા ાાં ેવ ે.ે.  
 પ  ર તન ભત્રણ  ીિના  

નદી ાાાંઠાના ગા ો ાે જેને પરુ સા  ેરક્ણની િરૂરીયાત િોય .ે. ત્યા  ાટીબાેં  ટૉ-વોલ પીચીંગ તથા 

સ્થી ન્સ્થતી મિુબ પાાી હદવાલ વારારા પરુ સા ે રક્ણ પરુૂ પા વા ાાં ેવે .ે. ેવી લુલ ૫૮ યોિનાના ાા ો 

પણુવ ારવા ાાં ેવેલ .ે. 
વષા ૨૦૧૮-૧૯ની   નાણાિક  ી ા તમધ્ધસ. 

        વષવ ૨૦૧૮-૨૦૧૯ ના વાવ લાન ાાં લુલ ૫૦ ાા ોને  ાંજુરી ેપવા ાાં ેવેલ પરાંત ુચો ાસાની ઋત ુ

ચાલ ુિોઇ િાલ ાોઇ ાા  ચાલ ુનથી. ચો ાસાની ઋત ુપણૂવ થતા ાા ો શરુ ારવા ાાં ેવશે. વધ ુાાં ૃિુરાત 
સરાાર વારારા સ િલાન સ ફલાન િળ અબગ ાન ૨૦૧૯ન ુેયોિન ારવા ાાં ેવેલ,ુ જે ાાં ભાવનગર જિલ્લાન ુ

સાંચાલન ે વષે પાંચાયત શ્વસાચાસ શ્વવભાગ,ભાવનગર વારારા ારવા ાાં ેવ્ય ુિત.ુ જે ા ભાવનગર જિલ્લા ાાં 

લુલ ૨૪૯ તીાવો તથા ૬૭ ચેા  ે ં ા ઉતારવા ાાં ેવ્યા .ે ે ઉપરાાંત પાષલતાણા તાલાુા ાાં નોંીણવદર 

ગા નુાં શ્વશવસાગર તીાવ ાે જે .ેલ્લા ૧૦ વષવ ાાં ૨૨ વખત ેોવાસ ગય ુતે તીાવ ે વષે ે  િુલા  

 ળુલા  યોિના ાાં રીપેરીંગ ારી વષો જૂનો પ્રશ્નનો ઉાેલ લાવવા ાાં ેવ્યો. ે ઉપરાાંત  િુલા   ળુલા  

યોિનાને ાારણ ેસ ગ્ર ભાવનગર જિલ્લા ાાં લુલ ૭૦.૩૩૮ ફૂટ પાણીના સાંગ્રિનો વેારો થયો .ે જે સ ગ્ર 

સૌરાર ાાં સૌથી વેારે .ે. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

પભચા ી તમિંચાઇ તવગાલના નતકેન દાલેની   તવલી. 
 

ક્ર . સાંવગવનુાં ના   ાંજુર િગ્યા ૨૦૧૮-૧૯
   ાાં ભરેલ 
િગ્યા 

૧. ાાયવપાલા ઇિનેર ૧ ૧ 
૨. શ્વવભાગીય હિસાબનીશ ૧ ૦ 
૩. િ ે ક્લાાવ ૧ ૧ 
૪.  દદનીશ ઇિનેર/ અશ્વેા  દદનીશ ઇિનેર ૨     ૦  
૫. શ્વસનીયર એાાંટ ક્લાાવ ૨ ૦ 
૬. શ્વસનીયર ક્લાાવ હવિીવટ) ૨ ૨ 
૭. જુશ્વનયર ક્લાાવ ૪ ૧ 
૮. ટાઇશ્વપસ્ટ ૃિુરાતી ૧ ૦ 
૯. ટાઇશ્વપસ્ટ તરગે્ર બ ૧ ૦ 
૧૦. સ્ટોર ાીપર ૧ ૦ 
૧૧. રાફ્ટ ેન ૧ ૦ 
૧૨. ેશ્વસ. રાફ્ટ ેન ૧ ૦ 
૧૩. રેસર ૨ ૧ 
૧૪. રાઇવર ૧ ૦  
૧૫. વાવ ેશ્વસસ્ટાંટ ૧ ૦ 
૧૬. પટ્ટાવાીા ૩ ૧ 

 લુલ ૨૫ ૦૭ 

પભચા ી તમિંચાઇ તવગાલ તઠેળ આવેલ ચાર પેટા તવગાલનાભ નતકેન દાલેની   તવલી 

ક્ર  સાંવગવનુાં ના   ાંજુર િગ્યા ૨૦૧૮-૧૯  ાાં ભરેલ િગ્યા 
૧. નાયબ ાાયવપાલા ઇિનેર્ ૪ ૦  
૨.  દદનીશ ઇિનેર/ અશ્વેા  દદનીશ ઇિનેર ૧૬  ૩  
૩. શ્વસનીયર ક્લાાવ હવિીવટ) ૪ ૨  
૪. જુશ્વનયર ક્લાાવ ૪ ૦ 
૫. વાવ ેશ્વસસ્ટાંટ ૨૧ ૪ 
૬. રેસર ૪ ૦ 
૭. રાઇવર ૪ ૦ 
૮. ચોાીદારહિાંગા ી) ૧૦ ૦ 
૯. ચોાીદારહરોિ દાર) ૨૨ ૦  
૧૦. પટ્ટાવાીા ૭ ૨  
૧૧. વાવચા્જ   ૪ ૦  

 લુલ ૧૦૦ ૧૧   
 

 

 

  



 

તવગાલની   તમધસી   
હ૧) નોંીણવદર ગા નુાં “શ્વશવસાગર”તીાવ. તા. પાષલતાણા  

હ િુલા   ળુલા  -૨૦૧૯ તરતગવત) 
 

નોંીણવદર ગા  પાષલતાણા તાલાુા ાાં ેવેલ .ે. જે તાલાુા  થાથી ેશરે ૧૯  હા ી ઉત્તર-પશ્વિ  
હદશા ાાં ેવેલ .ે. ે ગા ની પશ્વિ  બાજુએ સરાારી પ તર િ ીન ાાં સરદાર પટેલ સિભાગી યોિનાના પ્રથ  
તબક્કા ાાં ચેા  ે બનાવવા ાાં ેવલે. જે વખતોવખત .ેલ્લા ૧૦ વષવ ાાં ૨૨ વાર ેોવાસ િતા તેનુાં રીપેરીંગ ાા  
અત્યાંત ેવશ્યા િત,ુ જેન ુ શ્વનરાારણ ે  િુલા   ળુલા  યોિના તરતગવત લાવવા ાાં ેવેલ .ે. નોંીણવદર 
ગા  ાાં પાણીની ેવા સારી થાય .ે અને લગભગ દરેા ચો ાસા ાાં શ્વશવસાગર તીાવ પાણીથી ભરાસ જાય .ે. 
િોાે તીાવનો વેસ્ટવીયર પરુી ક્ તાથી ાા  ેપતો નિોતો અને જેને ાારણે પાણેનો સાંગ્રિ ારવો અશક્ય િત.ુ . 
 

નોંીણવદર ગા ન ુ શ્વશવસાગર તીાવ સલા ત તબ્બાે લઇ િવાના ાા  ારવાનો સ ાવેશ  િુલા  
 ળુલા  યોિના ાાં ારી ાાય ી સલા ત તબ્બાે લઇ િતા ચાલ ુવષે ૨૦૧૯ના ચો ાસા દરમ્યાન ે તીાવ સતત 
પાણીથી ભરાઇને ઓ તવર ફ્લો થયેલ .ે. જેના ાારણે િાલ ાાં તીાવ ેજુબાજુ મગુભવ િી સપાટી ૧૦  ી. જેટલી 
ઉપર ેવી ગયેલ .ે તથા પાણી એાદ  તાજુ ાં પીવા લાયા થઇ ગયેલ .ે જેના ાારણે તીાવ ળરતે ેવેલ 
ખેડુતોને શ્વપયત  ાટે પરુતા પ્ર ાણ ાાં પાણી  ીી રિલે .ે. ે તીાવ  ુે ારણાનો ખચવ રૂ. ૩૫ લાખ થયલે .ે. 
તે િ તીાવન ુબાાેં ાા  પણુવ થતા તીાવ ાાં ૨.૧૬   ીલીયન ીનફુટ પાણીનો સાંગ્રિ થયેલ .ે. 
           

  હ૨) શ્વપથલપરુ ગા ે તીાવ ંડુ ઉતારવાનુાં ાા  તા .ભાવનગર હ િુલા   ળુલા  -૨૦૧૯ તરતગવત) 

 



 

 

શ્વપથલપરુ ગા  ભાવનગર તાલાુા ાાં ેવેલ .ે. જે તાલાુા  થાથી ેશરે ૧૬ હા ી દષક્ણ હદશા ાાં 

ેવેલ .ે. ે ગા ની ઉત્તર બાજુએ સરાારી પ તર િ ીન ાાં તીાવ ંડુ ઉતારવાની  ાગણી ગા  લોાો 

વારારા ારવા ાાં ેવતી િતી અને જેને ાારણે  િુલા   ળુલા -૨૦૧૯ યોિના તરતગવત ે ાા નો સ ાવેશ 

ારી સ ાવેશ પાણીની તાંગી વાીા શ્વવસ્તાર ાાં ભરપરૂ પાણીનો એા સ્રોત ઉભો ાયો .ે. પાણીની તાંગીને ાારણ ે

ે શ્વવસ્તારનાાં મગુભવ િી સપાટી એવરેિ ૧૨  ી. ની ં ાઇએ ાાય ી રિતેી. િતી તે િ પાણી ળાાંળળુાં 

હફ્લોરાઇ  વાળુ)  ીતુાં િત ુાં. 

         શ્વપથલપરુ ગા  ે તીાવ ંડુ ઉતારવાનુાં ાા  પણૂવ થતા ે ગા  ાાં ાોરોેોાા  રિતે ુ શ્વસાોત ાાંન ુાં 

તીાવ ે વષે પાણીથી .લો.લ ભરેલ ુ.ે જેને ાારણ ેે તીાવ ાાં પાણી ભરાતા વેારાના પાણીનો સાંગ્રિ 

થઇ શક્યો .ે. ચાલ ુવષે ે તીાવ ાાં ૨.૩૩  ી.ીનફુટ પાણીનો સાંગ્રિ થયલે .ે. ે તીાવ  ુે ારણાનો 

ખચવ રૂ. ૨.૦૦ લાખ થયલે .ે. ેજુબાજુ શ્વવસ્તારના ખડુેતોના લુવાના પાણીની સપાટી ઉપર ેવી ગયેલ .ે 

અને શ્વપયત  ાટે પરુતા પ્ર ાણ ાાં પાણી  ીી રિતેા િાલ ાાં શ્વશયાળુ પાાો ખેતરો ાાં સારા પ્ર ાણ ાાં િોવા 

 ીશે. 

હ૩) ગણેશગઢ ગા ે તીાવ ંડુ ઉતારવાનુાં ાા  તા. ગારીયાેાર હ િુલા   ળુલા  -૨૦૧૯ તરતગવત) 



 

 
 

 
 

 ગણેશગઢ ગા  ગારીયાેાર તાલાુા ાાં ેવેલ .ે. જે તાલાુા  થાથી ેશરે ૮ હા ી ઉત્તર-પવૂવ 

હદશા ાાં ેવેલ .ે. ે ગા ની પશ્વિ  બાજુએ સરાારી પ તર િ ીન ાાં તીાવ ં ા ઉતારી ભરપરુ પાણી 

નો સાંગ્રિ ારવા ાાં ેવ્યો .ે. િુલા   ળુલા  યોિના ૨૦૧૯ તરતગવત  ાનનીય ેારાસભ્યરીની ાેશભુાસ 

નાારાણી વારારા તરગત રસ લસને ખબુિ ઉત્ક્રુટ ાા ગીરી ારવા ાાં ેવેલી .ે. ગણેશગઢ ગા નો સ ાવેશ 

પાણીની તાંગી વાીા શ્વવસ્તાર ાાં થાય .ે અને ઉનાીા ાાં શ્વસાચાસ લક્ી પાણી  ીત ુનથી જેના ાારણે ે 

શ્વવસ્તારનાાં મગુભવ િી સપાટી એવરેિ ૧૦   ી. ની ં ાઇએ ાાય ી રિતેી િતી તે િ પાણી ળાાંળળુાં 

હફ્લોરાઇ  વાળુ)  ીતુાં િત ુાં પરાંત ુે યોિના ને ાારણે પાણીના તી ાાં ખબૂિ વેારો થયેલો િોવા  ીે .ે. 

 

 ગણેશગઢ ગા  ેચાલ ુવષે  િુલા   ળુલા  તરતગવત રણ  ોટા ાા ો િાથ ેરવા ાાં ેવ્યા િતા 

જે ાાં અનકુ્ર ે ૧,૨૦,૦૦૦ ીન. ી., ૭૦,૦૦૦ ીન ી., અને ૬૦,૦૦૦ ીન ી.  ાટીનુાં ખોદાણાા  ૬૦ % 
સરાારરરીની વારારા તથા ૪૦ % લોાળાીો ારી અરોનુાં ાા  પરુુ ારવા ાાં ેવ્ય.ુ ચાલ ુ વષે ે તીાવો ાાં 

અનકુ્ર ે  ૪૨.૩૭   ી.ીનફુટ, ૨૪.૭૨  ી. ીનફુટ, ૨૧.૧૮  ી. ીનફુટ પાણીનો સાંગ્રિ થયેલ .ે. ે તીાવ 

 ુે ારણાનો ખચવ અનકુ્ર ે રૂ. ૩૬.૦૦  લાખ, ૨૧.૦૦ લાખ અને ૧૮.૦૦ લાખ થયેલ .ે, જે ાાં ૬૦ % ચાુવણુાં 
સરાારરીની વારારા તથા ૪૦ % ચાુવણુાં લોાભાગીદારી વારારા ારવા ાાં ેવશે.  

 

 

 

 

 

 



 

 

    વષવ ૨૦૧૮ ૧- ૯ ની ભૌશ્વતા શ્વસધધ્ે ની શ્વવગત   
 ક્ર   સદર  ાા ોની 

સાંખ્યા  
 ાંજુર રા   
હરૂ. લાખ ાાં )  

ાા ગીરીનો પ્રાાર  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

૧ ૨૭૦૨ એ .ેઇ., ૦૩ નીભાવ, ૧૦૧ પાણીના તીાવો ,૧૧ 
સી એંન્   ી ઓ તળ વેલ્સ & ટેંા પ્રોવીઝન ળોર લાસ્ટ સ્ાેસીટી 
વાવસ  બ.ેઇ.એ ટુાં પ ાંચાયત સેઇળ સ્ટેિ    

૬  ૩૭.૮૯ 

 
   

તીાવોની સલા ત તબ્બાે 
લઇ િવાના ાા ો  

૨ ૨૭૦૨ એ .ેઇ., ૦૩ નીભાવ, ૧૦૧ પાણીના તીાવો ,૧૧ 
સી એંન્   ી ઓ તળ વેલ્સ & ટેંા પ્રોવીઝન ળોર લાસ્ટ ઇમ્રવુ ેંટ 
ઓ તળ એ .ેઇ , સી ી & પીટી  

૨  ૮.૨૫  એ .ેઇ  ુે ારણાના ાા  

૩ ૨૭૦૨ એ .ેઇ ,. ૦૧ સપાટી િી  ,૧૦૧ પાણીના તીાવો 
,૧૧ સી એંન્   ી ઓ તળ વેલ્સ  &ટેંા પ્રોવીઝન ળોર ષબલો રૂ. 

૧.૦૦ લાખ  બ. ેઇ .એ ટુાં પ ાંચાયત લાન  

 

૪ ૩૯.૦૪  નવા તીાવના ાા ો 

૪ ૨૭૦૨ નાની શ્વસાચાઇ , ૦૧ સપાટી િી , ૧૦૧ પાણી 
તીાવો , ૧૧ સી એંન્   ી ઓ તળ વેલ્સ & ટેંા પ્રોવીઝન ળોર 
એક્ષસેટેશન રીનોવેશન એંન્   ો વના ઇઝેશન ઓ તળ 
એક્ષઝીસ્ટીંગ એ . ેઇ. સ્ાી  લાન ઇ.ેર.એ  

૨  ૧૫.૦૦  એ .ેઇ  ુે ારણાના ાા  

૫ ૨૭૦૨ એ .ેઇ ,. ૦૧ સપાટી િી  ,૧૦૩  ાયવઝવન સ્ાી  ,
૧૩ અેર  ાઇનોર ઇરીગેશન  બ .ેઇ.એ ટુાં પ ાંચાયત લાન  

૭૪     ૨૦૫.૨૦  તીાવો & ચેા ે   રા તના 
ાા ો   

૬ ૨૭૦૨ એ .ેઇ ,. ૦૧ સપાટી િી  ,૧૦૩  ાયવઝવન સ્ાી  ,
૧૩ લ  પ્રોવીઝન ાોસ્ટીંગ બીલો રૂ .૧.૦૦ લાખ વસવ 
 બ .ેઇ.એ ટુાં પ ાંચાયત લાન  

૪  ૪૧.૦૦  નવા તીાવના ાા ો 

૭ ૨૭૦૨ એ .ેઇ., ૦૧ સપાટી િી , ૧૦૩  ાયવઝવન સ્ાી , 
૧૩ અેર  ાઇનોર ઇરીગેશન વેરીયસવ  ીવીઝન ળોર 
એ .ેઇ. વાવસ લાન  

૨  ૧૭.૦૦  નવા તીાવ અને તીાવ  
 ુે ારણાના ાા  

૮ ૨૭૦૨ એ .ેઇ ,. ૦૧ સપાટી િી  ,૧૦૩  ાયવઝવન સ્ાી  ,
૧૩ અેર  ાઇનોર ઇરીગેશન ળોર સ્પેશીયલ્સ રીપેસવ ટુાં ળલ  
 ે ેિ વાવસ  બ .ેઇ.એ ટુાં પ ાંચાયત લાન  

૨  ૯.૫૭ પરુ થી નાુશાન પા ેલ 
તીાવો & ચેા ે   રા તના 

ાા ો  

૯ ૨૭૦૨ એ .ેઇ ,. ૦૧ સપાટી િી  ,૧૦૩  ાયવઝવન સ્ાી  ,
૧૩ અેર  ાઇનોર ઇરીગેશન વાવ ળોર  ીળરાંન્ટ ઇિનેરી 
રીચા્જ  વાવ ઇન ૃિુરાત હ લાન)  

૧  ૧.૫૦ તીાવ  રા તનુાં ાા   
 
 
 

  
૧૦  ૨૭૦૨ એ .ેઇ ,. ૦૧ સપાટી િી  ,૧૦૩  ાયવઝવન સ્ાી  ,

૧૩ અેર  ાઇનોર ઇરીગેશન ૨૨૬ એ .ેઇ વાવ ળોર 
પાટીશીપેરી ઇરીગેશન  ેનેિ ેન્ટ હ લાન)  

૦  ૦૦.૦૦  એ .ેઇ  ુે ારણાના ાા   



 

૧૧ ૨૭૦૨ નાની શ્વસાચાઇ  ,૦ ૨ ગ્રાં  વોટર,૮૦૦ અેર 
એક્ષપેં ીશર ૦૧ સ્પેસીયલ્સ ાોમ્નાંટ લાન ળોર શીદ્યલુ સબ 
ાાસ્ટ પ્રોવીઝનલ ષબલો રૂ. ૧.૦૦ લાખ હ લાન)  ી ાાં  નાંબર 
૯૫  

૧  ૪.૯૫  તીાવો & ચેા ે   રા તના 
ાા ો   

૧૨  ૪૭૦૨ સી.ઓ ત.ઓ તન, એ .ેઇ. ૧૦૧ સપાટી િી ૦૨ નાની  
શ્વસાચાઇ ૧૯૯  િુલા   ળુલા  યોિના  પ્રોવીઝન ળોર 
રીસ્રોરેશન  &સ્રેન્ેનીંગ ઓ તળ  ે ેિ ચેા ે  

૧ ૬.૦૦  ચેા ે   રા તના ાા ો   

૧૩ ેયોિન  ાં ી  નીલ નીલ   

 ક લ  ૯૯  ૩૮૫.૪૦  

 

જીલ્ લા પભચા ી કચેરી, ગાવનલર 
નાિતીી   (નેળવવાના) અતસકાર અતસતન ન-૨૦૦૫ તઠેળ તનના ેલ જાતરે નાિતીી   અતસકારી/અપી  લ અતસકારીની   તવલી 

 

ક્રન શાખા/કચેરીનું ભ નાન જાતરે નાિતીી   અતસકારી અપી  લ અતસકારી 
૧  િાે  શાખા નાયબ જિલ્ લા શ્વવાાસ અશ્વેાારીરીની હ િાે )  જિલ્ લા શ્વવાાસ અશ્વેાારીરીની 
૨ પાંચાયત શાખા નાયબ જિલ્ લા શ્વવાાસ અશ્વેાારીરીની હપાંચાયત)  જિલ્ લા શ્વવાાસ અશ્વેાારીરીની 
૩  િ ેલુ શાખા નાયબ જિલ્ લા શ્વવાાસ અશ્વેાારીરીની હ િ ેલુ)  જિલ્ લા શ્વવાાસ અશ્વેાારીરીની 
૪ શ્વવાાસ શાખા નાયબ જિલ્ લા શ્વવાાસ અશ્વેાારીરીની હશ્વવાાસ)  જિલ્ લા શ્વવાાસ અશ્વેાારીરીની 

૫ હિસાબી શાખા હિસાબી અશ્વેાારીરીની જિ.પાં.ભાવનગર જિલ્ લા શ્વવાાસ અશ્વેાારીરીની 
૬ બાાેં ાા  શાખા ાાયવપાલા ઇિનેરરીની   અને  ા શ્વવભાગ  જિલ્ લા શ્વવાાસ અશ્વેાારીરીની 
૭ બાાેં ાા  પેટા શ્વવભાગ સબાેં ીત નાયબ ાાયવપાલા ઇિનેરરીની  ાાયવપાલા ઇિનેર હ ા.  શ્વવ.)  
૮ શ્વસાચાઇ શાખા ાાયવપાલા ઇિનેરરીની શ્વસાચાઇ શ્વવભાગ  જિલ્ લા શ્વવાાસ અશ્વેાારીરીની 

૯ શ્વસાચાઇ પેટા શ્વવભાગ  સબાેં ીત નાયબ ાાયવપાલા ઇિનેરરીની  ાાયવપાલા ઇિનેરરીની હશ્વસાચાઇ)  
૧૦ ેઇ.સી. ી.એસ  પ્રોગ્રા  ઓ તળીસર સાંાલીત બાી શ્વવાાસ યોિના  જિલ્ લા શ્વવાાસ અશ્વેાારીરીની 
૧૧ સાંાલીત બાી શ્વવાાસ 

યોિના ાચેરી 
સબાેં ીત સાંાલીત બાી શ્વવાાસ યોિના અશ્વેાારીરીની પ્રોગ્રા  ઓ તળીસરરીની  

ેઇ.સી. ી.એસ.          
૧૨  ેલેરીયા શાખા  ેલેરીયા અશ્વેાારીરીની  જિલ્ લા શ્વવાાસ અશ્વેાારીરીની 
૧૩ આંા ા શાખા જિલ્લા આંા ા અશ્વેાારીરીની  જિલ્ લા શ્વવાાસ અશ્વેાારીરીની 
૧૪ આંતરીા ઓ ત ીટ શાખા આંતરીા ઓ ત ીટ અશ્વેાારીરીની  હિસાબી અશ્વેાારીરીની  
૧૫ સ ાિ ાલ્ યાણ શાખા સ ાિ ાલ્ યાણ અશ્વેાારીરીની  જિલ્ લા શ્વવાાસ અશ્વેાારીરીની 

૧૬ શ્વશક્ણ શાખા  દદશ્વનશ જિલ્ લા પ્રાથશ્વ ા શ્વશક્ણાશ્વેાારીરીની  પ્રાથશ્વ ા શ્વશક્ણાશ્વેાારીરીની 

૧૭ ેરોગ્ ય શાખા અશ્વેા જિલ્ લા ેરોગ્ ય અશ્વેાારીરીની  મખુ્ ય જિલ્ લા ેરોગ્ ય અશ્વેાારીરીની  

૧૮ લુાંટુબ ાલ્ યાણ શાખા અશ્વેા જિલ્ લા ેરોગ્ ય અશ્વેાારીરીની  મખુ્ ય જિલ્ લા ેરોગ્ ય અશ્વેાારીરીની  

૧૯ ેયુવવેદ શાખા જિલ્ લા ેયવેુદ અશ્વેાારીરીની  મખુ્ ય જિલ્ લા ેરોગ્ ય અશ્વેાારીરીની  

૨૦ પશપુાલન શાખા નાયબ પશપુાલન શ્વનયા ારીની   જિલ્ લા શ્વવાાસ અશ્વેાારીરીની 

૨૧ જિ. ગ્રા  શ્વવાાસ એિન્ સી  એ.પી.ઓ ત.હ ોની) જિલ્ લા ગ્રા  શ્વવાાસ  શ્વનયા ારીની જિલ્ લા ગ્રા  શ્વવાાસ એિન્સી,  
૨૨ ખેતીવા ી શાખા  દદશ્વનશ ખેતીવા ી અશ્વેાાહરરીની  જિલ્ લા ખેતીવા ી અશ્વેાારીરીની  



 

૨૩ સિાાર શાખા  દદનીશ જિલ્ લા ર બસ્ રારરીની  જિલ્ લા શ્વવાાસ અશ્વેાારીરીની 
૨૪ તાલાુા પાંચાયત ાચેરી સબાેં ીત તાલાુા શ્વવાાસ અશ્વેાારીરીની ના. જિલ્ લા શ્વવાાસ અશ્વેાારીરીની હ િ ેલુ)  
૨૫ પ્રા. ેરોગ્ ય ાેન્ દ્ર/બ્ લોા 

ઓ તળીસર 
સબાેં ીત  ે ીાલ ઓ તળીસરરીની/બ્ લોા ઓ તળીસરરીની મખુ્ ય જિલ્ લા ેરોગ્ ય અશ્વેાારીરીની  

૨૬ ગ્રા  પાંચાયત ાચેરી સબાેં ીત તલાટી ા   ાંરીરીની સબાેં ીત તાલાુા શ્વવાાસ અશ્વેાારીરીની 

૨૭ પ્રાથશ્વ ા શાીાઓ ત સબાેં ીત શાીાના ેચાયવરીની જિલ્લા પ્રાથશ્વ ા શ્વશક્ણાશ્વેાારી  

 

 

ક્ર  શાખા ન ુના             ઇ  ેઇલ એરેસ 

1  િાે  dyddo-adm-bav@gujarat.gov.in 

2 હિસાબી ao-ddo-bav@gujarat.gov.in 

3 પાંચાયત panchayatdp@gmail.com 

4  િ ેલુ dyddo.rev.bav@gmail.com 

5 બાાેં ાા  gj-bhav@nic.in 

6  ેલેરીયા dmo.health.bhavnagar@gmail.com 

7 આંા ા dso-ddo-bav@gujarat.gov.in 

8 આંતરીા ઓ ત ીટ              - 

9 સ ાિ ાલ્યાણ swo-ddo-bav@gujarat.gov.in 

10 લુટુાંબ ાલ્યાણ adhobhavnagar@gmail.com 

11 ેરોગ્ય who.health.bhavnagar@gmail.com 

12 ખેતીવા ી dao.bhavnagar.agri@gmail.com 

13 શ્વશક્ણ  dpeobhavnagar@gmail.com 

14 સિાાર - 

15 ેયવેુદ ayubvn1@gmail.com 

16 શ્વસાચાઇ bvnpid@yahoo.co.in 

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

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

19 ેઇ.સી. ી.એસ pobhavnagar@gmail.com 
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