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                   જિલ્ લા પચંાયત-ભાવનગર.  

 

 



આમખુ 
ગિુરાત પચંાયત અર્િર્નયમ ૧૯૯૩ ની કલમ ૧૬૭(૧) હઠેળ ભાવનગર જિલ્ લા 

પચંાયતનો સને ૨૦૧૯-૨૦ નો વાર્ષિક વહીવટી અહવેાલ પ્રર્સધ્ િ કરતા ંઆનદં અને ગૌરવ 
અનભુવીએ છીએ. આ અહવેાલમા ં જિલ્ લા પચંાયત દ્વારા હાથ િરાયેલ ર્વર્વિ ર્વકાસશીલ 
પ્રવરૃ્િઓની ર્વગતો આપવાનો પ્રયત્ ન કરેલ છે. 
 જિલ્ લા પચંાયતના વહીવટી માળખામા ં મહકેમ, મહસેલુ, ર્વકાસ, પચંાયત, આંકડા, 
ર્શક્ષણ, સકંલલત બાળ ર્વકાસ, સમાિ કલ્ યાણ, પશપુાલન, આરોગ્ ય, મેલેરીયા, કુટંુબ કલ્ યાણ, 
આયવેુદ, ખેતીવાડી, બાિંકામ, સહકાર વગેરે તમામ શાખાઓએ જિલ્ લા પચંાયતને સરકારશ્રી 
તરફથી સપુ્રત થયેલ ફરિો, યોિનાઓ અને લક્ષ યાકંો ફળીભતુ કરવા માટે સતત પ્રયાસો કરેલ 
છે અને પરરણામ સ્ વરૂપે ભાવનગર જિલ્ લા પચંાયતની કામગીરી અહવેાલના વષષમા ં રાિય 
સ્ તરે ઘણી સારી રહી છે.  

જિલ્ લા પચંાયતની ર્વકાસ પ્રવરૃ્િઓ યોગ્ ય રીતે પાગંરે તે માટે જિલ્ લાની તાલકુા 
પચંાયતો તથા ગ્રામ પચંાયતોનો સતત સાથ સહકાર મળેલ છે. તેઓ તમામ જિલ્ લા 
પચંાયતની પ્રગર્ત બદલ અલભનદંનના અર્િકારી તેમિ પ્રગર્તના યશભાગી છે. જિલ્ લા 
પચંાયતની પ્રગર્તમા ં જિલ્ લાના પદાર્િકારીશ્રીઓ, અર્િકારીશ્રીઓ તથા કમષચારીશ્રીઓએ પણ 
જે ફાળો આપેલ છે. તેની આ પ્રસગંે નોંિ લઇ તેમને િન્ યવાદ પાઠવીએ છીએ. 

 જિલ્લાની ર્વર્વિ પ્રવ્રરુ્તઓ અને ર્વકાસની ર્સધ્િીને આવરી લેતો આંકડાકીય અન ે
વણષનાત્મક અહવેાલ પસુ્સ્તકા રુપે રજુ કરવામા ંઆવેલ છે. જે પચંાયત પ્રવરૃ્િ સાથે સલંગ્ ન 
સૌને ઉપયોગી થશે એવી આશા સાથે.......  

 

   (સહી)                              (સહી)                                                   (સહી) 
        જે.સી.ઠાકોર                વરૂણકુમાર બરનવાલ(IAS)          વક્તબેુન બી.મકવાણા 
   જિલ્ લા આંકડા અર્િકારી        જિલ્ લા ર્વકાસ અર્િકારી      પ્રમખુ 
      જિ.પ.ંભાવનગર             જિ.પ.ંભાવનગર         જિ.પ.ંભાવનગર 
  
  

 



-:પ્રકાશક:- 

શ્રી.જે. સી. ઠાકોર 
જિલ્ લા આંકડા અર્િકારી, 

આંકડા શાખા, જિલ્ લા પચંાયત કચેરી, 
ભાવનગર - ૩૬૪૦૦૧ 

 

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

 

 

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

 

સકંલનઃ- 
શ્રી રદસ્ગ્વિયર્સિંહ એ. ચડુાસમા,  

સશંોિન અર્િકારી, 
આંકડા શાખા, જિલ્ લા પચંાયત કચેરી, 

ભાવનગર – ૩૬૪૦૦૧ 
 

શ્રીમતી દક્ષાબા એસ. વાઘેલા 
આંકડા મદદનીશ, 

આંકડા શાખા, જિલ્ લા પચંાયત કચેરી, 
ભાવનગર – ૩૬૪૦૦૧ 

 

વષષઃ- ૨૦૧૯-૨૦ 

પ્રકાશન વષષઃ- – ૨૦૨૦ 

 



                                        અનકુ્રમણિકા 
ક્રમ ર્વગત પાના નબંર 

૧ જિલ્ લાની સામાન્ ય મારહતી  ૧ 

૨ જિલ્ લાની વસર્તની મારહતી ૨ 

૩ જિલ્ લા પચંાયતની પચંાયતશાખાની ર્વગતો ૩ 

૪ જિલ્ લા પચંાયતની મહકેમ ની આવકની ર્વગતો ૯ 

૫ જિલ્ લા પચંાયતની મહસેલુની આવકની ર્વગતો ૧૧ 

૬ ર્વકાસ ક્ષતે્રે પ્રગર્તની ર્વગતો ૧૫ 

૭ જિલ્ લા પચંાયતની રહસાબી શાખાની ર્વગતો ૧૮ 

૮ આંકડા  ક્ષતે્ર ેપ્રગર્તની ર્વગતો ૨૦ 

૯ સકંલલત બાળ ર્વકાસ ક્ષતે્રે પ્રગર્તની ર્વગતો ૨૫ 

૧૦ સમાિકલ્ યાણ ક્ષતે્રે પ્રગર્તની ર્વગતો ૩૨ 

૧૧ પશપુાલન ક્ષતે્રે પ્રગર્તની ર્વગતો ૩૪ 

૧૨ આરોગ્ ય ક્ષતે્રે પ્રગર્તની ર્વગતો ૩૮ 

૧૩ મેલેરીયા ક્ષતે્રે પ્રગર્તની ર્વગતો ૫૦ 

૧૪ કંુટંુબ કલ્ યાણ ક્ષતે્રે પ્રગર્તની ર્વગતો ૫૫ 

૧૫ આયવેુદ ક્ષેતે્ર પ્રલગ તની ર્વગતો ૫૯ 

૧૬ ખેતીવાડી ક્ષતે્રે પ્રગર્તની ર્વગતો ૬૮ 

૧૭ ર્શક્ષણક્ષતે્રે પ્રગર્તની ર્વગતો  ૭૩ 

૧૮ બાિંકામ ક્ષતે્રે પ્રગર્તની ર્વગતો ૭૬ 

૧૯ સહકાર ક્ષતે્રે પ્રગર્તની ર્વગતો ૭૭ 

૨૦ આંતરીક અન્વષેણ પ્રગર્તની ર્વગતો ૮૦ 

૨૧ ર્સિંચાઇ ક્ષેત્રે પ્રગર્તની ર્વગતો ૮૧ 

૨૨ જાહરે મારહતી અર્િકારી/અપીલ અર્િકારીની ર્વગત ૮૮ 

૨૩ શાખાના ંઈ-મેઇલ એડ્રસેની ર્વગત ૮૯ 
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                                      પ્રકયણ – ૧ 
-:: જિલ્ રાની    વાભા મ ભાિશતી   ::- 

 જિલ્ રાન ભ બોગરી  ક  થાન :-  
બાલનગય જજલ્ર ય૨.૧૦ થી ય૧.૦૧ ઉત્તય અક્ાાંળ અને ૭૧.૫૦ થી ૭૨.૨૯ લુવ યેખાાંળ લચ્ ચે ેલેર 
છે. લૂવભાાં ખાંબાતન અખાત, શ્વિભે અભયેરી જજલ્ર, ઉત્તયે અભદાલાદ અને ફટાદ જજલ્ રાઓ ત તથા 
દક્ષક્ ણે અયફી વમદુ્ર ેલેર છે.  

 લવતત તલમક :- 
ય0૧૧ની લવશ્વત ગણતયી મજુફ બાલનગય જજલ્ રાની લુર લવશ્વત ૨૪,૦૧,૯૧૭ છે. જેભાાં દય ૧૦૦૦ 
રુુએ ૯૩૦ ભહશરા છે. જજલ્ રાભાાં અક્યઞાનાન ાભેરા અને શ્વળ ક્ષક્ તની લુર વાંખ્ મા ૧૫,૮૦,૮૭૦ છે. 

 ભતૂભ :- બાલનગય જિલ્ રાની   ભતૂભની   રષ્  ીએ ચ રાય તલબાગ  છ    . 
(૧)ભઘ્ મભ ાાી અને વાટૂશૂ્વભ લાા શ્વલ્ તાયભાાં ઉભયાા તાલાુ ેલેર છે. ે શ્વલ્ તાયભાાં અછતની 
હયશ્વ્ થશ્વત યશલેા ાભે છે. ે શ્વલ્ તાયના મખુ્ મ ાા ભગપી, ાાવ, તર અને ફાજયી છે. 
(ય) ાાી જભીન શ્વલ્ તાય જેભાાં તા અ અને ભવુલા તાલાુાઓ ત ેલેરા છે. તે ફાંને તાલાુાઓ ત 
દહયમાાાાંઠાના શ્વલ્ તાય છે. ળેરુંુાં બ ફાંધને ાાયણે તા અ તાલાુાભાાં શ્વવાચાસ   ુશ્વલધા વાયી શસ ભગપી, 
ાાવ, ફાજયી મખુ્ મ ાા  ઉયાાંત ળેયડી અને ાેા ણ થામ છે. ભવુલા અને તા અ તાલાુાઓ તભાાં 
ડુાંગીનુાં લાલેતય ભટા પ્રભાણભાાં થામ છે. ભવુલા તાલાુાના દયીમાાાાંઠાના  શ્વલ્ તાયના યેતા બાગભાાં 
નાીમેયી પ્ રાન્ ટેળન વાયા પ્રભાણભાાં છે. 
(3) વાભાન્ મ યીતે ાાી, દદાય અને ાાાંાયી શ્વલનાની બાર શ્વલ્ તાયની જભીન બેજને રાાંફ વભમ  ધુી 
વાંઘયી યાખલાની ક્ભતા ધયાલે છે. ેલા શ્વલ્ તાયભાાં લલ્ રબીયુ તાલાુ તથા બાલનગય તાલાુાન 
થડ બાગ ેલે છે. ે શ્વલ્ તાયભાાં મખુ્ મ ાા બારીમા ઘં, ાાવ, ચણા અને તરના ાા મખુ્ મ છે. 
ે ઉયાાંત ે શ્વલ્ તાયભાાં ફાજયી, ભગપી, ાાવ અને જુલાયના ાા ણ થામ છે. 
(૪) ખડાા અને ટેાયાલાી જભીન શ્વલ્ તાયભાાં  શ્વવશય અને ારીતાણા તાલાુા ેલેરા છે. ે  
શ્વલ્ તાયની ભટા બાગની જભીન ખડાા અને ટેાયાલાી છે. ે શ્વલ્ તાયના મખુ્ મ ાા ભગપી, ાાવ 
અને ફાજયી છે. ે શ્વલ્ તાયભા શ્વવાચાસ ભટા બાગે લુલા વારાયા થામ છે.  

 નદીઓ અન  િ વભતિ  :-  
જજલ્ રાની મખુ્ મ નદીઓ તભાાં ળેરુંુાં બ, ાાફૄબાય, ભારણ, ાેયી, ફગડ અને ઘેર મખુ્ મ છે. ળેરુંુાં બ નદી ય 
ારીતાણા ાવ ેયાજ્ થી ગાભે ળેરુંુાં બ ડેભ ફાાંધલાભાાં ેલેર છે. ભટી ાક્ાની ે શ્વવાચાસ મજનાથી 
૭૬000 શાેટય જભીનને શ્વવાચાસન રાબ થામ છે. જમાયે અન્ મ ભઘ્ મભ અને નાની શ્વવાચાસ મજનાઓ તભાાં 
ાાફૄબાય, ભારણ, ફગડ, ઘેર લગેયે છે.      
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પ્રકયણ - ય 

-:: જિલ્ રાની   લવતતની   ભાિશતી   ::- 

 ય0૧૧ ની   લવતત ગણતયી મ િફ તાલ કાલાય લવતતની   તલગત 

ક્રભ તાલાુાન ુ
નાભ 

તાલાુાની 
લવશ્વત 
ગ્રામ્મ/ળશયેી 

અ. અ.નીલવશ્વત અ.જ. અ.ની 
લવશ્વત 

ગાભની વાંખ્ મા ળશયેની 
વાંખ્ મા 

લવશ્વત 
લાા 

ઉજજડ લુર 

૧ ય 3 ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ 

૧ ઉભયાા ૮૬૩૨૩ ૮૨૪૬ ૧૩૮ ૪૩ ૧ ૪૪ ૨ 

૨ ગાયીમાધાય ૧૧૪૮૮૭ ૧૦૪૬૩ ૩૫૪ ૪૯ 0 ૪૯  ૧ 

૩ ઘઘા ૧૦૦૯૭૭ ૨૦૮૧ ૧૭૦ ૪૮ 0 ૪૮ ૧ 

૪ તા અ ૩૨૫૬૬૭ ૯૦૩૫ ૧૯૬ ૧૧૬ ૦૨ ૧૧૮ ૩ 

૫ ારીતાણા ૨૧૦૫૬૬ ૧૩૧૩૧ ૭૫૩ ૮૧ ૦ ૮૧ ૧ 

૬ જેવય ૭૬૪૯૧ ૩૨૧૭ ૫૮૨ ૩૬ ૦ ૩૬ ૦ 

૭ બાલનગય ૭૮૭૩૧૯ ૪૩૪૧૨ ૪૭૧૭ ૫૪ ૦૧ ૫૫ ૫ 

૮ ભવુલા ૪૦૭૨૫૯ ૧૪૧૬૬ ૩૭૬ ૧૧૯ ૦ ૧૧૯ ૨ 

૯ લલ્ રબીયુ ૮૦૧૯૨ ૪૪૪૭ ૧૬૩ ૫૫ ૪ ૫૯  ૧ 

૧૦ શ્વળશય ૨૧૨૨૩૬ ૧૭૭૫૭ ૬૪૭ ૭૭ ૧ ૭૮ ૨ 

 લુર :- ૨૪૦૧૯૧૭ ૧૨૫૯૫૫ ૮૦૯૬ ૬૭૮ ૯ ૬૮૭ ૧૮ 
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પ્રકયણ - 3  
-:: ભરામત ળાખા ::- 

                                     જજલ્રા ાંચામત બાલનગયનુાં ભાખ ુ 
તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૯ થી  ીઃ તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૦  
 ફેઠાની શ્વલગતઃ ૪૦ 

 ્ રી વાભાન્ મ 

વાભા બા અને ળૈક્ક્ષણા છાત લગવ ભાટે ૨ ૨ 

અન ુકુ્ષચત  અશ્વત ૧ ૧ 

અન ુકુ્ષચત ેહદ અશ્વત ૦ ૧ 

વાભાન્ મ ક્ષફન અનાભત - ૧૬ 

વાભાન્ મ ્ રી ૧૭ - 

લુર ૨૦ ૨૦ 

 જિલ્રા ભરામત બાલનગયન ભ ભાખ  
ક્રભ  લુર ફેઠાની 

વાંખ્ મા  

અ. અ. ની ફેઠાની 

વાંખ્ મા  

અ.જ. અ. ની ફેઠાની 

વાંખ્ મા  

વા.ળૈ..ની ફેઠાની 

વાંખ્ મા  

્ રી અનાભત 

ફેઠાની વાંખ્ મા  

૧  ૪૦ ૨ ૧ ૪ ૧૭ 

 જિલ્રા ભરામત બાલનગયના વદમશ્રી  ઓ 

જિલ્રા ભરામતના ભતદાય 

તલબાગન વાભામ ક્રભાભક તથા 

નાભ ચ  ામ રા વભ્મન ભ નાભ વયનામ  શદ્દ 

ક્રભાભક નાભ 

૧ અઘ લા ા શ્રી   લકત  ફ ન બદાબાઈ ભકલાણા મ ભPી  થર ય તાPજીPબાલનગય પ્રમ ખશ્રી   

૨ લયત િ શ્રી   ફબરષ્તવિંશ ક ભબાજી ગિશર 
દયફાયગઢ4 દાદાની    છરી   મ ભPલયત િ 

તાPજીPબાલનગય 
ઉપ્રમ ખશ્રી   

૩ અરભગ શ્રી   શભવાફ ન અયતલિંદબાઇ રોશાણ મ ભPવવી  મા તાPતાજા વભ્મશ્રી   

૪ ફગદાણા શ્રી   જાગાબાઇ ઉકાબાઇ ફાયૈમા મ ભPફગદાણા તાPભહ લા વભ્મશ્રી    

૫ બારષ્  શ્રી   બયતબાઇ લલ્રબબાઇ શ ીમા મ ભPતરગાિય ા તાPભહ લા વભ્મશ્રી   

૬ ફી  રા શ્રી   રી  રી  ફ ન ક યજીબાઇ લાઘ રા મ ભPફી  રા તાPજેવય વભ્મશ્રી    

  



4 
 

૭ રભાય ી 
શ્રી   શીયાફ ન યાઘલજીબાઇ અલૈમા 

(ગામકલા ી) 
મ ભPયતન યsગાf તાPલલ્રબી   ય વભ્મશ્રી    

૮ રગઠ sથાf શ્રી   શાાફા સ યછરષ્તવિંશ ગિશર મ ભPઘારૂકા તાPઉભયાા વભ્મશ્રી   

૯ દાઠા શ્રી   જાશીફ ન ફાફાબાઇ બાદયકા મ ભPકદીમા તાPતાજા જીPબાલનગય વભ્મશ્રી   

૧૦ િદશય શ્રી   તનભાાફ ન ઇશ્વયબાઇ જાની   
મ ભP૮૧P4ગારનગય4 અઘ લા ા તાજા ય 4 

બાલનગય 
વભ્મશ્રી   

૧૧ ઘાભઘી શ્રી   ભભગ ફ ન બાબાઇ ચ  ાવભા મ ભPઘાભઘી તાPતવશય વભ્મશ્રી   

૧૨ ઘ  ી શ્રી   ળબાનાફ ન  બાઈ રાઠીમા મ ભPઘ  ી તાPારી  તાણા જીPબાલનગય વભ્મશ્રી   

૧૩ ઘઘા શ્રી   કલ્નાફા અભી  તક ભાય ગિશર મ ભPઅલાણી  મા તાPઘઘા જીPબાલનગય વભ્મશ્રી   

૧૪ શાથફ શ્રી   લી  જ ફ ન બયતબાઇ કભ ાયીમા મ ભPભ ત શ્વય તાPજીPબાલનગય વભ્મશ્રી    

૧૫ જેવય શ્રી   ળોર ક ભાય ગ રાફબાઇ ૫ છર મ ભPજેવય તાPજેવય વભ્મશ્રી   

૧૬ કવાય શ્રી   ભભગ ફ ન શાદાબાઇ વાભખ  મ ભPન વલ  તાPભહ લા વભ્મશ્રી   

૧૭ કભ િ શ્રી   તનતાફ ન ફાબ બાઇ યાઠ  મ ભPનભાદ તાPબાલનગય Pવન વ વભ્મશ્રી    

૧૮ કત૫ય શ્રી   લલ્રબબાઇ રી  થયબાઇ િીમા મ ભPભાીમા તાPભહ લા વભ્મશ્રી   

૧૯ ભખ કા શ્રી   બાન બાઇ ૫યળતભબાઇ રોશાણ મ ભPલી  ય યsારી  f તાPારી  તાણા વભ્મશ્રી   

૨૦ ભયરભદ શ્રી   સ યજીતતવિંશ ભશાલી  યતવિંશ ગિશર મ ભPતણવા તાPઘઘા જીPબાલનગય વભ્મશ્રી   

૨૧ ભ ા ખ ભ લ ા શ્રી   જીલ ફ ન ભભગાબાઇ રકાણી   મ ભPગયવ તાPભહ લા વભ્મશ્રી   

૨૨ ભ ી જાગઘાય શ્રી   યાઘલબાઇ રોં ાબાઇ ભકલાણા મ ભP૫ઢીમાયકા તાPભહ લા વભ્મશ્રી   

૨૩ નાની   યાિથી શ્રી   ભઘ ફ ન ઠાકયળી  બાઇ  ાબી   મ ભPરાાીમા તાPારી  તાણા વભ્મશ્રી   

૨૪ ન વલ  શ્રી   ભભજ રાફ ન ફાબ બાઇ િીમા 
પ્ ર  નભ૭,તલિમનગય,જાદયા ય ,રામ ભ ા 

ગલ્ રાની   વાભ ,મ .ભહ લા 
વભ્મશ્રી   

૨૫ નોંઘણલદય શ્રી   બાણજીબાઇ જીલાબાઇ વવા મ ભPભાખણી  મા તાPતાજા જીPબાલનગય વભ્મશ્રી   

૨૬ ૫યલ ી શ્રી   ગી  તાફ ન ૫યછળબાઇ ખ ની   મ ભP૫યલ ી તાPગાયીમાઘાય વભ્મશ્રી   

૨૭ ા ણા શ્રી   ભશછળબાઇ ૫ બાઇ કાક ીમા મ ભPા ણા તાPલલ્રબી   ય વભ્મશ્રી   

૨૮ ાલઠી શ્રી   ભભ ાફ ન ઘી  રૂબાઇ ભકલાણા મ ભPતયવયા તાPતાજા જીPબાલનગય વભ્મશ્રી   
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૨૯ ી  થર ય શ્રી   ગોતભબાઇ ગાબાઇ રોશાણ મ ભPપ્રતા૫યા તાPતાજા જીPબાલનગય વભ્મશ્રી   

૩૦ યભઘા શ્રી    થાબાઇ દછલાબાઇ આિશય મ ભPઘાલી  ળી   તાPઉભયાા વભ્મશ્રી   

૩૧ વણવયા શ્રી   ફાલરભદબાઇ શયખાબાઇ રીંફાણી   મ ભPવણવયા તાPતવશય વભ્મશ્રી   

૩૨ વયતાન૫ય શ્રી   ભાણ કફ ન િમભતતબાઇ ચ  ાવભા 
મ ભPવયતાન૫યsફભદયf તાPતાજા 

જીPબાલનગય 
વભ્મશ્રી   

૩૩ વેંદય ા શ્રી   યભ ળબાઇ બલાનબાઇ કાકરતય પ્ ર  નભ.૩, તલ ીનગય , મ .ભહ લા વભ્મશ્રી   

૩૪ વનગઢ શ્રી   ઇરાફા યાજેરષ્તવિંશ વયલૈમા મ ભPભઢ ા તાPતવશય વભ્મશ્રી   

૩૫  ાણા શ્રી   પ્રતા૫તવિંશ બગલાનબાઇ ભયી મ ભPફય ી તાPતવશય વભ્મશ્રી   

૩૬ ઠીમા શ્રી   વભિમતવિંશ અજીતતવિંશ વયલૈમા મ ભPનલાવાભગાણા તાPતાજા જીPબાલનગય વભ્મશ્રી   

૩૭ ત્રાિ શ્રી   કભરનફ ન બી  ભજીબાઇ ભ મા મ ભPદાત્ર  તાPતાજા જીPબાલનગય વભ્મશ્રી   

૩૮ ઉભયાા શ્રી   િમાફ ન તલનદબાઇ ભાર  મ ભPઉભયાા તાPઉભયાા વભ્મશ્રી   

૩૯ લાળુક  
શ્રી   પ્રશરાદતવિંશ ફશાદ યતવિંશ ગિશર 

s૫દ બાf  
મ ભPનાના ખખયા તાPઘઘા જીPબાલનગય વભ્મશ્રી   

૪૦ લ ાલદય શ્રી   ગતલિંદબાઇ તલઠૃરબાઇ ભય ીમા મ ભPગાયીમાઘાય જીPબાલનગય વભ્મશ્રી   

 

 લાીઃ ૨૦૧૯/૨૦૨૦ ભાભ વાભામ વબાભાભ વાય થમ ર ઠયાલની   તલગત  

ક્રભ વાભા મ વબાની   તાયીખ વાય કયછર ઠયાલ 

૧ તા.૨૨/૦૭/૨૦૧૯ ૪ 

૨ તા.૨૫/૧૧/૨૦૧૯ ૪ 

૩ તા.૨૦/૦૨/૨૦૨૦ ૬ 

 

 લાીઃ ૨૦૧૯/૨૦૨૦ ભાભ કાયફાયી વતભતતભાભ વાય થમ ર ઠયાલની   તલગત  

ક્રભ કાયફાયી વતભતતની   તાયીખ વાય કયછર ઠયાલ 

૧ તા.૧૨/૦૭/૨૦૧૯ ૪૫ 

૨ તા.૧૫/૧૧/૨૦૧૯ ૧૮ 
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 જિલ્રા ભરામત તલતલધ વતભતતના વભ્મની   માદી 
 (૧)  કાયફાયી વતભતત (મ દ્દત - ૨.૫ લા) 

ક્રભ વતભતત તથા વભ્ મશ્રી  ન ભ નાભ શદ્દ મ દત 

૧ શ્રી   બયતબાઈ લલ્રબબાઈ શ ીમા ર યભ નશ્રી   ૨.૫ લા 

૨ શ્રી    થાબાઈ દછલાબાઈ આશીય વભ્મશ્રી   ૨.૫ લા 

૩ શ્રી   યાઘલબાઈ રોં ાબાઈ ભકલાણા વભ્મશ્રી   ૨.૫ લા 

૪ શ્રી   જાગાબાઈ ઉકાબાઈ ફાયૈમા વભ્મશ્રી   ૨.૫ લા 

૫ શ્રી   ફબરષ્તવિંશ ક ભબાજીબાઈ ગિશર વભ્મશ્રી   ૨.૫ લા 

૬ શ્રી  ભતી   ભભગ ફ ન બાબાઈ ચ  ાવભા વભ્મશ્રી   ૨.૫ લા 

૭ શ્રી  ભતી   ભધ ફ ન ઠાકયળી  બાઈ  ાબી   વભ્મશ્રી   ૨.૫ લા 

૮ શ્રી  ભતી   ભભ ાફ ન ધી  ર બાઈ ભકલાણા વભ્મશ્રી   ૨.૫ લા 

૯ શ્રી  ભતી   શભવાફ ન અયતલિંદબાઈ રોશાણ વભ્મશ્રી   ૨.૫ લા 

  

(૨)  અી  ર વતભતત (મ દ્દત - ૨.૫ લા)  

ક્રભ વતભતત તથા વભ્ મશ્રી  ન ભ નાભ શદ્દ મ દત 

૧ શ્રી  ભતી   લકત ફ ન બદાબાઈ ભકલાણા ર યભ નશ્રી   ૨.૫ લા 

૨ શ્રી   ળૈર બાઈ ગ રાફબાઈ  છર વભ્મશ્રી   ૨.૫ લા 

૩ શ્રી  ભતી   ભભગ ફ ન શાદાબાઈ ભકલાણા વભ્મશ્રી   ૨.૫ લા 

૪ શ્રી  ભતી   જીલ ફ ન ભભગાબાઈ રકાણી   વભ્મશ્રી   ૨.૫ લા 
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(૩)  તળક્ષણ વતભતત (મ દ્દત - ૨.૫ લા) 

ક્રભ વતભતત તથા વભ્ મશ્રી  ન ભ નાભ શદ્દ મ દત 

૧ શ્રી   યાઘલબાઇ રોં ાબાઇ ભકલાણા  ર યભ નશ્રી   ૨.૫ લા 

૨ શ્રી   લલ્રબબાઇ રી  થયબાઇ િીમા વભ્મશ્રી   ૨.૫ લા 

૩ શ્રી   ગોતભબાઇ ગાબાઇ રોશાણ વભ્મશ્રી   ૨.૫ લા 

૪ શ્રી  ભતી   કભરનફ ન બી  ભજીબાઇ ભ મા વભ્મશ્રી   ૨.૫ લા 

૫ શ્રી   ફબરષ્તવિંશ ક ભબાજીબાઇ ગિશર વભ્મશ્રી   ૨.૫ લા 

 

(૪)  વાભાજીક વતભતત (મ દ્દત - ૨.૫ લા) 

ક્રભ વતભતત તથા વભ્ મશ્રી  ન ભ નાભ શદ્દ મ દત 

૧ શ્રી   બાણજીબાઈ ફી  . વવા ર યભ નશ્રી   ૨.૫ લા 

૨ શ્રી  ભતી   િમાફ ન લી  . ભારૂ. વભ્મશ્રી   ૨.૫ લા 

૩ શ્રી   ળૈર ક ભાય જી.  છર વભ્મશ્રી   ૨.૫ લા 

 

(૫)  જાશછય આયગ્મ વતભતત (મ દ્દત - ૨.૫ લા) 

ક્રભ વતભતત તથા વભ્ મશ્રી  ન ભ નાભ શદ્દ મ દત 

૧ શ્રી  ભતી   ળબનાફ ન  બાઇ રાઠીમા ર યભ નશ્રી   ૨.૫ લા 

૨ શ્રી  ભતી   ભભગ ફ ન બાબાઇ ચ  ાવભા વભ્મશ્રી   ૨.૫ લા 

૩ શ્રી   બયતબાઇ લલ્રબબાઇ શ ીમા  વભ્મશ્રી   ૨.૫ લા 

૪ શ્રી   લલ્રબબાઇ રી  થયબાઇ િીમા વભ્મશ્રી   ૨.૫ લા 

૫ શ્રી  ભતી   ભાણ કફ ન િમભતતબાઇ ચ  ાવભા વભ્મશ્રી   ૨.૫ લા 
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(૬)  જાશછય ફાભઘકાભ વતભતત (મ દ્દત - ૨.૫ લા) 

ક્રભ વતભતત તથા વભ્ મશ્રી  ન ભ નાભ શદ્દ મ દત 

૧ શ્રી   ગોતભબાઇ ગાબાઇ રોશાણ  ર યભ નશ્રી   ૨.૫ લા 

૨ શ્રી  ભતી   જીલ ફ ન ભભગાબાઇ રકાણી   વભ્મશ્રી   ૨.૫ લા 

૩ શ્રી  ભતી   ભભજ રાફ ન ફાબ બાઇ િીમા વભ્મશ્રી   ૨.૫ લા 

૪ શ્રી  ભતી   ળબનાફ ન  બાઇ રાઠીમા વભ્મશ્રી   ૨.૫ લા 

૫ શ્રી  ભતી   ભાણ કફ ન િમભતતબાઇ ચ  ાવભા વભ્મશ્રી   ૨.૫ લા 

(૭)  ૨૦ મ દા અભરી  કયણ વતભતત (મ દ્દત - ૨.૫ લા)  
(નોંધીઃ- ગ િયાત ભરામત(વ ક  એ ચભ  ભ  ) અતધતનમભ -૨૦૧૭(ગ િયાત એ ચક  નભ.૧૯/૨૦૧૭)ની    િગલાઈ 

મ િફ તા.૧૭/૦૭/૨૦૧૭ની   વાભામ વબાના મ દ્દાનભ.૬ ઠયાલ નભ.૪૧૬ થી   ૨૦ મ દા અભરી  કયણ વભી  તી   યદ)  

(૮)  ઉત્ાદન વશકાય અન  તવિંરાઇ વતભતત (મ દ્દત - ૨.૫ લા)   
ક્રભ વતભતત તથા વભ્ મશ્રી  ન ભ નાભ શદ્દ મ દત 

૧ શ્રી   બાન બાઇ ૫યળતભબાઇ રોશાણ  ર યભ નશ્રી   ૨.૫ લા 

૨ શ્રી  ભતી   શભવાફ ન અયતલિંદબાઇ રોશાણ વભ્મશ્રી   ૨.૫ લા 

૩ શ્રી  ભતી   ભઘ ફ ન ઠાકયળી  બાઇ  ાબી   વભ્મશ્રી   ૨.૫ લા 

૪ શ્રી  ભતી   ભભ ાફ ન ઘી  રૂબાઇ ભકલાણા વભ્મશ્રી   ૨.૫ લા 

૫ શ્રી    થાબાઇ દછલાબાઇ આિશય વભ્મશ્રી   ૨.૫ લા 

(૯)  ભિશરા અન  ફા તલકાવ અન  ય લા પ્રવતૃત વતભતત (મ દ્દત - ૨.૫ લા) 
ક્રભ વતભતત તથા વભ્ મશ્રી  ન ભ નાભ શદ્દ મ દત 

૧ ભભજ રાફ ન ફાબ બાઇ િીમા ર યભ નશ્રી   ૨.૫ લા 

૨ જાગાબાઇ ઉકાબાઇ ફાયૈમા વભ્મશ્રી   ૨.૫ લા 

૩ ભભગ ફ ન શાદાબાઇ વાભખ  વભ્મશ્રી   ૨.૫ લા 

૪ બાન બાઇ ૫યળતભબાઇ રોશાણ વભ્મશ્રી   ૨.૫ લા 

૫ કભરનફ ન બી  ભજીબાઇ ભ મા વભ્મશ્રી   ૨.૫ લા 
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પ્રાયણ :- ૪ 

-:: ભશછકભ ળાખા ::- 
 ળાખાન યીરમીઃ -   

                 જજલ્ રા ાંચામત બાલનગય તરતગવત ભશાેભ ળાખાન શ ે ુ  બ.વી.એવ.ેય. નીચે ેલતી 

લશીલટી તભાભ પ્રળાળનભાાં વક્રીમ ાાભગીયી થામ તે યીતે લશીલટ ાયલાભાાં ેલે છે. જજલ્ રા ાંચામત 

બાલનગયના લશીલટી લડા જજલ્ રા શ્વલાાવ અશ્વધાાયીરીનીના શ્વનમાંરણ  શઠે શ્વલશ્વલધ ળાખાઓ ત ૈાી ભશાેભ 

ળાખા ાામાવશ્વન્ લત છે. જેના ળાખા મક્ નામફ જજલ્ રા શ્વલાાવ અશ્વધાાયીરીનીહભશાેભ , જેભના શાથ નીચે 

ચીટનીળરીનીહજ.દ.  છે. તથા તેઓ તના નીચે નામફ ચીટનીળરીનીહભશાેભ , નામફ ચીટનીળરીનીહનોંધણી , 

નામફ ચીટનીળરીનીહત.ા.ભ. , શ્વવશ્વનમય ારાાવરીનીઓ ત તથા જુશ્વનમય ારાાવરીનીઓ ત પયજ ફ અલે છે. ભશાેભ 

ળાખાનુાં લશીલટી ભાખ ુનીચે મજુફ છે.  

ળાખા  :- ભશાેભ ળાખા, જજલ્ રા ાંચામત બાલનગય. 
ળાખાના લ ા :- નામફ જજલ્ રા શ્વલાાવ અશ્વધાાયીરીની,હભશાેભ  હલગવ-૧  
વયનામ  :- જજલ્ રા ાંચામત ાચેયી ભતીફાગ ાવે, બાલનગય. 
 છરી  પન નભફય  :- હાચેયી  – ૦૨૭૮-૨૪૨૮૮૬૪   

હયશઠેાણ  –૭૫૬૭૦૧૭૩૯૦  

પેાવ - ૦૨૭૮-૨૪૨૮૮૬૪   

  ળાખાન  રગત કાભગી  યીન અશછલારીઃ -  

           નામફ જજલ્ રા શ્વલાાવ અશ્વધાાયીરીની, હભશાેભ  શ્ તા જનયર ભશાેભ, તરાટી ાભ ભાંરી ભશાેભ, 

ય બ્ રી ળાખાઓ ત ેલેરી છે. જેભાાં ભશાેભને રગતા શ્વલશ્વલધ લગવ-૩ અને લગવ-૪ ના લશીલટી વાંલગોની 

શ્વનભણાુ, ફદરી, ફઢતી, શ્વળક્ા, ય અઓ ત, ઉચ્ ચતય ગાય ધયણ, ચા્જ  એરાઉન્ વ, ેન્ ળન ાેવ, 

બાાહામ/ખાતાહામ યીક્ા, તારીભ શ્વલગેયેની તેભજ લગવ-૧ અને લગવ-૨ ના અશ્વધાાયીરીનીઓ તના ભશાેભને 

રગતી ાાભગીયી, ળાખાના ગાય ક્ષફર, ઇ અપાની ાાભગીયી/લશીલટ ને રગતી  અશયે ય અઓ ત, ાાભના 

ારાા, વાભાન્ મ લશીલટ શ્વલબાગ તથા ાંચામત ગ્રાભ ૃશૃ શ્વનભાવણ અને ગ્રાભ શ્વલાાવ શ્વલબાગ અને શ્વલાાવ 

ાશ્વભશ્ નયરીનીની ાચેયી વારાયા ભતી લશીલટી  ચુનાઓ તની અભરલાયી, ્ીા તથા ાંચામતી યાજ અને 

ગ્રાભ શ્વલાાવ બલન વારાયા અશ્વધાાયીરીનીઓ ત/ાભવચાયીરીનીઓ તની તારીભ /ાંવદગી વશ્વભતી વારાયા ૧૯૯૦૦-

૬૩૨૦૦ ે રેલરના ગાય ધયણ લાી શ્વલશ્વલધ વીધી બયતીની  અશયેાત પ્રશ્વવ ધ ાયલી તથા તે 

શ્વવલામના વાંલગોની બયતી- ફઢતીની ફડવભાાં દયખા્ ત ાયાલલાની, બાાાીમ, ખાતાાીમ યીક્ાઓ ત 
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રેલડાલલાની શ્વલગેયે ાાભગીયી, ય બ્ રી શ્વલમા ટાર નોંધણી, પાલણી, ડી્ ેચ રગતી શ્વલશ્વલધ 

ાાભગીયીઓ ત શાથ ધયલાભાાં ેલે છે. 

 ભશછકભન  રગત ભાિશતી   
               

ક્રભ શ્વલગત ભાંજુય જગ્ મા બયામેર જગ્ મા ખારી જગ્ મા 

૧ ના.જજ.શ્વલ.અશ્વધાાયીરીની,(ભશાેભ   ૧ ૧ ૦ 

૨ ચીટનીળ ાભ તા.શ્વલ.અશ્વધાાયીરીની, (જ.દ   ૧ ૦ ૧ 

૩ નામફ ચીટનીળ ૩ ૨ ૧ 

૪ વીનીમય ક્રાાવ  ૨ ૨ ૦ 

૫ જુનીમય ક્રાાવ  ૪ ૨ ૨ 

૬ ટ્ટાલાા ૩ ૨ ૧ 

લુર ૧૪ ૯ ૫ 

 

 ળાખા દ્વાયા લા દયમ્માન થમ ર નતલન તવધ્ધધની   તલગતીઃ - (ઉચ્રતય ગાય ધયણ મિના) 

ક્રભ શ્વલગત લવ:-૧૯-૨૦ભાાં યજુ 

થમેર દયખા્ ત 

ભાંજુય થમેર દયખા્ ત 

૧ ટેફર નાં.૨ શઠેના તભાભ વાંલગો     ૦૫ ૦૫ 

૨ ટેફર નાં.૪ શઠેના તભાભ વાંલગો  ૦૦ ૦૦ 

૩ તરાટી ાભ ભાંરી ૨૪ ૨૪ 

૪ અન્ મ ળાખા શ્ તાના તભાભ વાંલગો ૦૪ ૦૪ 

 લુર ૩૩ ૩૩ 

 

 

 ખાતાાીમ તાવ ના ાેવન શ્વનાાર -  ૦૮ 
 પ્રાથશ્વભા તાવ ના ાેવન શ્વનાાર   -   ૦ 
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પ્રાયણઃ-૫ 

-:: ભશછસરૂળાખા ::- 
 ળાખાન યીરમીઃ- 

 જજલ્રા ાંચામત બાલનગય તરતગવત ભશ ેરૂળાખાન શ ે ુ ૃજુયાત ાંચામત અશ્વધશ્વનમભ-૧૯૯૩ 
ની ારભ-૧૬૮, ૧૭૫ શઠે વયાાયરીની તયપથી વોંલાભાાં ેલેર ભશ ેરૂ અશ્વધશ્વનમભ શઠે ેલતી 
લશીલટી તભાભ પ્રળાળનભાાં વહક્રમ ાાભગીયી થામ તે યીતે લશીલટ ાયલાભાાં ેલે છે. જજલ્રા ાંચામત 
બાલનગયના લશીલટી હખાતા  ના લડા જજલ્રા શ્વલાાવ અશ્વધાાયીરીનીનાાં શ્વનમાંરણ શઠે શ્વલશ્વલધ ળાખાઓ ત 
ૈાી ભશ ેરૂળાખા ાામાવન્ન્લત છે. ભશ ેરૂળાખાનાાં લડા તયીાે નામફ જજલ્રા શ્વલાાવ અશ્વધાાયી હભશ ેરૂ , 
જેભના  ૂયશ્વલઝન તે નામફ ચીટનીવ હભશ ેરૂ , જેભનાાં  ૂયશ્વલઝન તે જુનીમય ારાાો પયજ 
ફ અલે છે. ભશ ેરૂળાખાનુાં લશીલટી ભાખ ુનીચે મજુફ છે.  

 
જજલ્રા શ્વલાાવ અશ્વધાાયી-

બાલનગય 
 

  
  

 
નામફ જજલ્રા શ્વલાાવ અશ્વધાાયી 

હભશ ેરૂ  
 

  
  

 નામફ ચીટનીવ હભશ ેરૂ    

  
            

            

જુ.ારાાવ-૧ 

હએરએની   
જુ.ારાાવ-૨  
હદફાણ   

જુ.ારાાવ-૩ 

હભશ ેરૂ   
જુ.ારાાવ-૪ 

હડીઝા્ટય   
જુ.ારાાવ-૫ 

હએડીએભ   
જુ.ારાાવ-૬ 

હયેાડવ   
ાચેયી :- ભશ ેરૂળાખા, જજલ્રા ાંચામત ાચેયી, બાલનગય. 
ાચેયીનાાં લડા :- નામફ જજલ્રા શ્વલાાવ અશ્વધાાયી-ભશ ેરૂ હલગવ-૧   
વયનામ ુ :- ભશ ેરૂળાખા, પ્રથભ ભા, જજલ્રા ાંચામત ાચેયી બાલનગય, 

ભતીફાગ ાવ,ે બાલનગય. ૩૬૪૦૦૧  
ટેરીપન નાંફય :- હ૦૨૭૮  ૨૪૩૯૯૫૧-૫૫ હext.no.110   
પેાવ નાંફય  :- હ૦૨૭૮  ૨૪૩૦૨૯૫  
મખુ્મ વાંાવ અશ્વધાાયી :- રીની યાવરુલુભાય ગભાયા, (G.A.S.   

નામફ જજલ્રા શ્વલાાવ અશ્વધાાયી-ભશ ેરૂ  
વાંાવ નાંફય :- હ૦૨૭૮  ૨૪૨૮૮૬૪, ભ. ૭૫૬૭૦૧૭૩૨૫  
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 ળાખાને રગત ાાભગીયીન અશલેારઃ -  

 ૦૦૦ થી લધ ુ લ્તીલાા ગાભની ગાભત જભીનની અવેટ પ્રાઇઝ નાાી ાયલા તથા 
ગાભત જભીનના પ્રટની શયયા બ, ારભ ૪૩હફી  શઠે અશ્વનમશ્વભત ેાાયની જભીન ફાજુના 
ભાાન ધાયાને  રાૃ ુજભીન તયીાે ેલાની ાાભગીયી. 

 જુના ગાભત જભીનના શ્વનાાર લેૂ ૃજુયાત ાંચામત અશ્વધશ્વનમભ-૧૯૯૩ ની ારભ-૧૧૦હ૧  
નીચે લુવ ભાંજુયી 

 નલાગાભત પ્રટ લેંચાણની યાભ હઓ ત.ી.  અનદુાન તરગે યત ભલા તરગેની યજુ થતી 
દયખા્ત વયાાયરીનીભાાં ભારી અનદુાનની ાાભગીયી. 

 ભશ ેરુ શ્વલબાગના તા.૦૬/૦૬/૨૦૦૩નાાં ઠયાલ મજુફ ગાભતની જભીન ૈાી શયયા બ લગય 
ફેઠાદયે જભીન પાલણીની ાાભગીયી. 

 ગાભત / ગોચય દફાણ દુય ાયલા તરગે ભનીટયીંગ અને વભીક્ાની ાાભગીયી. 
 ડતય અય બઓ ત –  ભુાયન વભમવય શ્વનાાર થામ તે તરગે ભનીટયીંગ અને વભીક્ા.  
 જભાફાંધી ાયા, ેય.ેઇ.વી.ાયા, એ. બ. ાયા, રાર પાંડ ાયા, ી.ેય.વી. ાયા   તરગેની 

થમેર ક્શ્વતઓ તની તુવતા ાયલાની ાાભગીયી. 
 જભીન –ભશ ેરુ લાશ્વિા હશવાફ, ાંચામત ધાયા – ૧૯૯૩ ની ારભ ૧૯૮ અન્લમે રાર પાંડ 

ળેની યાભ યત ભેલલા તથા ારભ ૨૧૯ શઠે જભીન ભશ ેરૂની ૬૦ ટાા યાભ યત 
ભેલલા અને પાલલાની ાાભગીયી.  

 ૃજુયાત બ્રીા પ્રીભાઇવીવ એાટ ૧૯૭૨  શઠેની વયાાયી ભાાન ઉય અનઅશ્વધલૃત ાફજ 
ખારી ાયાલલાની ાાભગીયી.  

 ૃજુયાત  અશયે નાણાાં હરેણા લ રુાત  અશ્વધશ્વનમભ ૧૯૭૯ શઠે જભીન ભશ ેરૂ શ્વવલામની અધય 
યીાલયીની લ રુાત ની ાાભગીયી.  

 તાલાુા ાંચામત ભાયપતે અછતને રગત ાાભ ાયાલલાની ાાભગીયી. 
 અશ્વતવષૃ્ટી,  યુ, લાલાઝડુાં, ધયતી ાાં, અછત, ેગ અા્ભાત જેલી લુદયતી ેશ્વત્ત  વભમે અવય 

ગ્ર્તને ાેળડલ્વ, ઘય લખયી, ભાાન વશામ, ભાનલમતૃ્ય ુ વશામ, શ ુમતૃ્ય ુ વશામ ચાૂલલાની 
ાાભગીયી  

 ભાહશતી અશ્વધાાય અશ્વધશ્વનમભ-ય૦૦ નીચે જજલ્રા ાક્ાએ જજલ્રા શ્વલાાવ અશ્વધાાયી અને નામફ 
જજલ્રા શ્વલાાવ અશ્વધાાયી એભ લુર ૦૨ હફે  એેરેટ ઓ તથયીટી ની તભાભ ાાભગીયી. તથા 
ભાહશતી અશ્વધાાય અશ્વધશ્વનમભ શઠે જજલ્રા ાંચામતનુાં વ ાંારનની તભાભ ાાભગીયી.  

 યેાડવ લગીાયણ વાંારન ાાભગીયી 
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 વન ેલવ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ ભાાં નાણાાીમ તભેજ બોશ્વતા શ્વવધધઃ -  

હ૧ જભીન ભશ ેરૂ અને અન્મ ાય, ઉાય ની લ રુાત હભશ ેરૂી લવ ૨૦૧૯-૨૦  હયાભ ફૃ. રાખભાાં   

ક્રભ રેણાન પ્રાાય ભાાંગણ ુ લ રુાત ટાાલાયી યીભાાવ  
૧. જભીન ભશ ેરૂ ૮૭૭.૬૬ ૨૪૦.૩૨ ૨૭.૩૮  
૨. શ્વળક્ણ ઉાય ૨૫૫.૨૨ ૭૨.૯૭ ૨૮.૫૯  
૩. જજ.ાં.ઉાય ૧૨૪૮.૩૮ ૨૮૩.૭૩ ૨૨.૭૩  
 લુર ૨૩૮૧.૨૬ ૫૯૭.૦૨ ૨૫.૦૭  

હ૨ લાવઋ -ુ ૨૦૧૯ ભાાં ચાૂલેર વશામની શ્વલગત દળાવલ ુાં રા     

ક્રભ વદયનુાં નાભ ચાૂલેર યાભહફૃ.  
૧ ભાનલ મતૃ્ય ુવશામ ૨૪,૦૦,૦૦૦/- 
૨ શ ુમતૃ્ય ુવશામ ૩,૯૫,૦૦૦/- 
૩ ાેળ ડલ્વ વશામ ૩૦,૪૩,૪૫૫/- 
૪ ભાાન નાુળાન વશામ ૫,૬૬,૩૦૦/- 

લુર ૬૪,૦૪,૭૫૫/- 
હ૩ ગાભત/ગોચયભાાં જભીન દફાણની શ્વલગત ભશ ેરૂી લવ ૨૦૧૯-૨૦ ની શ્વલગતહભ-ે૨૦૨૦ તરશ્વતત                                                                     

હએાભ -શ.ેેયે.ચ.ભી  

ક્રભ શ્વલગત 
ગાભત ગોચય 

વાંખ્મા ક્ેરપ વાંખ્મા ક્ેરપ 
૧. લવની ળફૃેતભાાં દફાણ ૨૨૫૨ ૧૫૨.૩૪૮૪ ૧૫૭૦ ૫૨૨.૬૯૭૫ 
૨. નલા ઉભેયામેર દફાણ ૨૮ ૦.૧૯૪૮ ૨૩ ૦.૦૯૪૨ 
૩. લુર દફાણ ૨૨૮૦ ૧૫૨.૫૪૩૨ ૧૫૯૩ ૫૨૨.૭૯૧૭ 
૪. લવ દયમ્માન દુય ાયેર દફાણ ૭૬ ૮.૩૨૪૦ ૫૩ ૮.૭૪૪૯ 
૫. લવના તરતે  ફાાી દફાણ ૨૨૦૪ ૧૪૪.૨૧૯૨ ૧૫૪૦ ૫૧૪.૦૪૬૮ 
હ૪ ભાહશતી અશ્વધાાય અશ્વધશ્વનમભ-૨૦૦૫ શઠે ભશ ેરૂળાખાભાાં યજુ થમેર અીર ની શ્વલગત  

ક્રભ 
અીર અશ્વધાાયીની 

શ્વલગત 
લવ દયભમાન યજુ 
થમેર અીર 

લવ દયમ્માન શ્વનાાર 
થમેર અીર 

લવનાાં તરતે શ્વનાાર 
ફાાી અીર 

૧. જજલ્રા શ્વલાાવ અશ્વધાાયી ૩૬ ૩૫ ૦૧ 

૨. 
નામફ  બલ્રા શ્વલાાવ 
અશ્વધાાયી 

૫૫ ૫૪ ૦૧ 

 લુર ૯૧ ૮૯ ૦૨ 
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 ભશાેભને રગત ભાહશતીઃ-    લવ:- ૨૦૧૯-૨૦૨૦ ની ન્્થશ્વતએ  
ક્રભ વાંલગવ લગવ ભાંજુય જગ્મા બયેરી જગ્મા ખારી જગ્મા 

૧. નામફ જજલ્રા શ્વલાાવ અશ્વધાાયી ૧ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 

૨. ચીટનીવ ાભ તા.શ્વલ.અશ્વધ. હજ.દ.  ૨ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 

૩. નામફ ચીટનીવ ૩ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 

૪. જુનીમય ારાાવ ૩ ૦૬ ૦૨ ૦૪ 

૫. ટાઇી્ટ ૩ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 

૬. ટ્ટાલાા ૪ ૦૨ ૦૨ ૦૦ 

 લુર  ૧૨ ૦૬ ૦૬ 
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     પ્રકયણ - ૬ 

-:: તલકાવ ળાખા ::- 

 પ્રતાલના-: 
  જિલ્રા ભરામત બાલનગયના કામાક્ષ ત્ર શછઠ તલકાવ ળાખા કામાયત   . જેના નામફ 
જિલ્રા તલકાવ અતધકાયીશ્રી   તયીકછ શ્રી    ી.એ ચભ.ભકલાણા પયિ ફજાલ    .દયછક ભાનલી  ની   જીલન િરૂયીમાત 
ભા છ તાન ભ આગવ  ઘય શવ ભ ખ ફ િરૂયી   . બાયત વયકાયશ્રી   ધલાયા ગયીફી   યછખા ની  ર  જીલતા ક ટ ભફ 
ત ભિ િભી  ન તલશણા ખ ત ભજ યન  ભકાન ફાભધલા ભા છ વશામ આલાની   મિનાઓ અભરભાભ મકૂી 
  .જેન  રી  ધ  કઇણ ભાનલી   ઘય તલશણા યશી ન જામ. જિલ્રાના આતથિક અન  વાભાજીક યીત   ાત 
ગાભના તલકાવના કાભ જેલા કછ ી  લાના ાણી  ની   ાઇરાઇન, પ્રાથતભક ળાાની   કભાઉ  લર, 
ભરામત ઘય યી યીંગ તથા ગ્રામ્મ યતાઓ, લી  િીકયણ લગ યછ ભા છ િરૂયી અન દાન પાલલાભાભ આલત ભ 
શમ   . જેના થકી ગાભ તલકાવના ભથ  િઇ ળકછ   . 

 ળાખાની   કાભગી  યી -: 
 ભરલ ી મિનાની   કાભગી  યી 
 ૧૪મ ભ નાણાભરન  રગતી   તભાભ કાભગી  યી 
 ભફ્ત પ્ર ની   કાભગી  યી 
 ભાખાકીમ સ તલધાની   કાભગી  યી 
 ભરામત ઘયની   કાભગી  યી 
 ય  ગ િયાત   ના ૪  કા છૂ ા  લામા આિદલાવી   તલકાવ મિનાની   કાભગી  યી 
 વાભાજીક અન  ળૈક્ષણી  ક  ાત લગાની   મિનાની   કાભગી  યી 
 વી  . ી.ી  -૩ની   કાભગી  યી 
 લભબભ  વદમશ્રી  ઓએ ચ સ રલ ર કાભની   ભભજ યી 

 
 લા:૨૦૧૯-૨૦ ભાભ નાણાકીમ ત ભિ બોતતક તવધ્ધધ :-  
 નાણાભર ધલાયા અામ ર ગ્રાભ  શછઠ થમ ર કાભગી  યી (૧૪મ ભ નાણાભર) લા:-૨૦૧૯-૨૦  

ક્રભ જિલ્રાન ભ 

નાભ  

નાણાકીમ(રૂ.રાખભાભ) બોતતક  

પાલ ર 

ગ્રાભ  

તવધધી    કાલાયી રક્ષમાભ

ક 

તવધધી    કાલાયી 

૧ બાલનગય ૭૫૭૦.૭૬ ૨૫૫૮.૧૯ ૩૩.૭૯ લા દયમ્માન ક ર ૧૪૮૧૭ કાભ  થમ ર 
  . 
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 વયદાય આલાવ મિના,વયદાય આલાવ તથા મ ખ્મ ભભત્રી  શ્રી   ગશૃ તનભાાણ મિના લા:-૨૦૧૯-૨૦ 

ક્રભ જિલ્રાન ભ નાભ પાલ ર 

રક્ષમાભક 

ણૂા કયછર આલાવ  કાલાયી  નાણાકીમ તવધધી   

૧ બાલનગય ....... ................. ......... ............... 

 

નોંધ – લા ૨૦૧૯-૨૦ ભા છ વયદાય આલાવ મિનાન કઈ રક્ષમાભક આલ ર નથી  . તથા અગાઉના 

લોનાભ અધ યા આલાવના કાભ ણ ણૂા કયછર   . તથા લા-૨૦૧૬-૧૭ થી   આ મિના ફભધ થઈન  

પ્રધાન ભભત્રી   આલાવ મિનાભાભ ફદરાઈ ગમ ર   . અન  પ્રધાનભભત્રી   આલાવ મિના ભા છ ભપત પ્ર  

અન  ગાભત અંગ ની   િરૂય િણામ ત્મા ત  અંગ ની   કાભગી  યી કયછર   . 

 ળાખા દ્વાયા લા દયતભમાન થમ ર નલી  ન તવધ્ધધની   તલગત :-  

 વી  . ી.ી  -૫ િર્જયીત ગ્રાભ ભરામત અન  ગ્રાભ ભરામત ઘય જ ના અન  િર્જયીત ગ્રાભ ભરામત ઘયન  
યી યીંગ ભા છ ભરામત દીઠ રૂ. ૫.૦૦ રાખની   ભમાાદાભાભ ક ર.૫૨ ગ્રાભભરામત યી યીંગ ભા છ રૂ.૨.૬૦ 

કય ની   ગ્રાભ ની   પાલણી   કયલાભાભ આલી  . તથા અત્ર થી   આ ફાફત  લશીલ ી ભભજ યી અથે દયખાત 

ભભગાલતા પાલ ર ગ્રાભ ના પ્રભાણભાભ દયખાતની   એ ચકભદય યકભ ઓ ી યશછતા અત્ર થી   ફાકીની   યકભન   
આમિન કયી ક ર ૧૧૭ ગ્રાભ ભરામત ઘય યી યીંગની   લશીલ ી ભભજ યી આી   કાભગી  યી ળરૂ કયછર    
અન  શાર ક ર-૯૮ ભરામતની   યી યીંગની   કાભગી  યી  ણા થમ ર   .  
 

 વી  . ી.ી  -૫ ભરામત ઘય કભ તરા ી ભભત્રી   આલાવ મિના અંતગાત જ ની   િર્જયીત અન    ભયાભત ન  

થઇ ળકછ ત લી   ગ્રાભ ભરામત ઘયન  લતી  ના ધયણ  ૧૪ રાખ, ૧૮ રાખ, ૨૨ રાખની   ય ની    ક ભાભ    

નલી  ન ભરામત ઘય ભા છ વયકાયશ્રી  ભાભથી   ભરામત ઘય તલશણી   એ ચલી   ક ર ૨૨ , તલબાજીત થમ ર નલી   

ભરામત ભા છ ક ર ૫ અન  ૨૦ લા કયતા જ ની   શમાત અન  યી યીંગ ન થઈ ળકછ ત લી   ભરામત ભા છ 

ક ર ૬૫ તથા િર્જયીત ભરામત ઘય ૫૫ અન  િયર્જયીત ૨૭ એ ચભ ક ર ૧૭૪ ભરામત ઘય કભ તરા ી 

ભભત્રી   આલાવ ફનાલલા  અત્રી  થી   કયછર દયખાત ઉય રૂ. ૧૬૧૦ રાખની   ભભજ યી આલાભાભ આલ ર   . 

અન  શાર ક ર-૧૦૮ ગ્રાભ ભરામત ઘયન ભ ફાધકાભ  ણા થમ ર   .ફાકીના કાભ ન ભ અભરી  કયણના 

તલતલધ તફક્ક  ળરૂ    અન  વભમવય ણૂા કયલા ભા છના આમિન મ િફ આગ લધી   યશછર   . 
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 ળાખાના ભશછકભની   તલગત 

ક્રભ શદ્દ ભભજ ય િગ્મા બયામ ર િગ્મા 
૧ નામફ જિલ્રા તલકાવ અતધકાયી ૧ ૧ 

૨ નામફ ચર તનવ ૨ ૨ 

૩ જ તનમય કરાકા  ૩ ૨ 

૪ ટ્ટાલાા ૨ ૨ 

 ળાખાની   વભકા ભાિશતી  :-  

ળાખાન ભ નાભ તલકાવ ળાખા 

ળાખાન ભ વયનામ ભ ભતતફાગ ય ,જિલ્રા ભરામત કર યી,બાલનગય 

મ ખ્મ વભકા  અતધકાયી નામફ જિલ્રા તલકાવ અતધકાયીશ્રી   

પન નભફય ૦૨૭૮-૨૪૩૩૮૬૮  

ઇ ય કભ નભફય ૨૦૪૭ 

પછક્વ નભફય ૦૨૭૮-૨૪૩૦૨૯૫ 

 

અ
.નભ 

લશીલ ી અતધકાયીન ભ 
નાભ 

શદ્દ પન 
નભફય(કર યી) 

પછક્વ નભફય ભફાઇર નભફય ઇ-ભ ઇર 

૧ શ્રી    ી.એ ચભ. ભકલાણા  નામફ જિલ્રા 
તલકાવ અતધકાયી 

 

 

 

 

 

 

 

૦૨૭૮-
૨૪૩૩૮૬૮ 

 

 

 

 

 

 

 

૦૨૭૮-
૨૪૩૦૨૯
૫ 

૭૫૬૭૦૧૭૩૯૦  
 
 
 
 
 
 
dyddodev1
11@gmail.c
om 

૨ શ્રી   કછ.આય. ચ  ાવભા નામફ રી   ની  વ ૭૬૯૮૨૦૭૩૮૬ 

૩ શ્રી   ી  .એ ચ.  નામફ રી   ની  વ ૯૮૭૯૮૨૨૩૧૧ 

૪ ક  વી  .એ ચ.ઠક્કય જ .ક્રાકા  ૯૧૦૬૩૭૪૫૨૪ 

૫ શ્રી   લી  .જી.લ ગ  જ .ક્રાકા  ૯૯૨૫૩૧૭૮૪૧ 

૬ શ્રી   ફી  . ી.યભાય  ાલાા ૯૮૨૪૭૭૩૬૨૭ 

૭ શ્રી   એ ચભ.એ ચવ.ળ ખ ટ્ટાલાા ૮૪૮૮૯૦૭૭૬૧ 
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પ્રકયણ ૭  

-:: િશવાફી   ળાખા ::- 

  ળાખાન િયરમ 
 જજલ્રા ાંચામત બાલનગય શઠે હશવાફી અશ્વધાાયી લગવ-૧ તથા આંતહયા ઓ તડીટ અશ્વધાાયી લગવ-

૨ ની જગ્માઓ ત ભાંજુય થમેર છે.  

 હશવાફી ળાખા વભગ્ર જજલ્રાની નાણાાંાીમ તરલુળની ાાભગીયી તથા વાંારનની ાાભગીયી ફ અલ ેછે. 
 

 ળાખાન  રગત કાભગી  યી 
 જજલ્રા ાંચામતનુાં ફજેટ તૈમાય ાયલાનુાં તથા તાલાુા ાંચામતનાાં ભાંજુય થમેર ફજેટ તાલાુા 

ાંચામત તયપથી અલરાન અથે ભળ્મે અલરાન ાયી ફજેટભાાં જફૃયી  ધુાયા  ચુલલાભાાં ેલે 

છે . 

 હશવાફી ળાખા શઠેની જજલ્રા ાંચામતની તભાભ ળાખાના ક્ષફરના ચાુલણા ાયલા, યાજમ વયાાય 

તથા ાેન્ દ્ર વયાાય તયપથી ભતી શ્વલશ્વલધ મજનાઓ તની ગ્રાાંટ જભા ાયાલલી  ,ભેલણુાં ાયવુાં ,તેભજ 

જજલ્ રા ાંચામતની શ્વલશ્વલધ ળાખાઓ ત ઉય નાણાાંાીમ તરલુળ યાખલ.  

 વયાાયરીનીભાાંથી ભતી ગ્રાાંટ/અનદુાનની પાલણી તથા તેના ય.ુટી.વી .ભારલા વાંારનની 

ાાભગીયી ાયલાભાાં ેલે છે. 

 જજલ્ રા શ્વલાાવ અશ્વધાાયીરીની લતી નાણાાં ભેલલા તથા ચાુલણુાં ાયવુાં તે તરગેનાાં હશવાફ શ્વનબાલલા. 

 તાલાુા ાંચામતના ભાશ્વવા/લાશ્વિા હશવાફ ભળ્મેથી તે હશવાફ જજલ્ રા ાંચામત શઠે વાંારન ાયી 

જજલ્ રા ાંચામતના હશવાફ વાથે શ્વલાાવ ાશ્વભળનયરીનીની ાચેયીને ભારલાભાાં ેલે છે. 

 જજલ્ રા ાંચામતનાાં હશવાફી વાંલગવનાાં ાભવચાયીઓ તની બયતી  ,ફદરી ,ફઢતી તેભજ તેનુાં શ્વનમાંરણ 

વાંબાવુાં.  

 ાંચામતનાાં ાભવચાયીનાાં  બ.ી.એપ.નાાં હશવાફ શ્વનબાલલા, ્ રી ઇશ્ ય ુાયલી  ,ેળગી ,ાટવ  પાઇનર 

તથા પાઇનર ફીર ચાુલણા ાયલા .  

 ાંચામત ાભવચાયીઓ તને ભાાન ,લાશન રન ,તથા અનાજ ેળગી યુી ાડલી તથા તે તરગેનાાં 

હશવાફ શ્વનબાલલા. 
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 જજલ્ રા ાંચામતનાાં હશવાફી ળાખાનાાં ેન્ળન ાેવ તૈમાય ાયલા તથા જજલ્ રાની જુદી જુદી ળાખાઓ ત 

અને તાલાુા ાંચામતનાાં ાભવચાયીઓ તનાાં ેન્ળન ાેવને હશવાફી ળાખા ભાયપત ભાંજુયી ભાટે 

એર.એપ.ાચેયી/ડી.ી.ી .ાચેયી ,ગાાંધીનગય ભારલા. 

 ભશછકભન  રગત ભાિશતી   
 હશવાફી ળાખા જજ.ાં.બાલનગયનુાં ભશાેભ 

 
ક્રભ જગ્ માનુાં નાભ ભાંજુય જગ્ મા  ૨૦૧૯–૨૦ભાાં બયામેર જગ્ મા 

૧ હશવાફી અશ્વધાાયી હલગવ – ૧   ૧ ૧ 

૨ શ્વલબાગીમ હશવાફનીળ  ૩ ૧ 

૩ નામફ હશવાફનીળ  ૧ ૧ 

૪ નામફ ચીટનીવ  ૧ ૧ 

૫ શ્વવશ્વનમય એાાઉન્ ટન્ ટ ારાાવ  ૭ ૪ 

૬ શ્વવશ્વનમય ારાાવ હલશીલટ  ૨ ૧ 

૭ જુશ્વનમય ારાાવ  ૫ ૦ 

૮ ટાલાા  ૩ ૨ 

  લુર ૨૩ ૧૧ 
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પ્રકયણ – ૮ 
-:: આંક ા ળાખા ::- 

 ળાખાન િયરમ 
ાંચામતી યાજની ્ થાના ૃજુયાત યાજમભાાં થસ ત્ માયથી જજલ્ રા ાંચામતની શ્વલશ્વલધ ાંચામત 

વેલા પ્રવશૃ્વતઓ તની ાાભગીયી તેની શ્વલશ્વલધ ળાખાઓ ત વારાયા શાથ ધયલાભાાં ેલેર છે. ેલી પ્રવશૃ્વતઓ તની  
 અણાાયી રાભાાં રાલી ાંચામતી યાજના વાન વભા જજલ્ રા ાંચામતની વભગ્ર ાાભગીયીનુાં 
એારીાયણ ાયીને રાભાાં  અૃશૃ્વત રાલલાની ભશત્ લની ાાભગીયી આંાડા ળાખા વારાયા ાયલાભાાં ેલે છે. 

તાલાુા ાક્ાએ આંાડાાીમ ાાભગીયી તાલાુાના આંાડા ભદદનીળ વારાયા ાયલાભાાં ેલે છે. જમાયે 
ગ્રામ્ મ ાક્ાએ ે ાાભગીયી ગાભના તરાટી ાભ ભાંરીરીની ભાયપતે ાયલાભાાં ેલે છે. તાલાુા ાક્ાએ આંાડા 
ભદદનીળ ાાભગીયીથી વતત લાાેપ યશ ેતથા આંાડાાીમ ાાભગીયીની ૃણુલતાભાાં ઉત્તયત્તય  ધુાય રાલી 
ળાામ તેભજ ભાહશતી એારીાયણ, વાંારન, થૃ્ થાયણ, ચાાવણી શ્વલગેયેભાાં ઝડ રાલી ળાામ તે ભાટે 
ક્ષફન તારીભ ાભેરા આંાડા ભદદનીળને યાજમના અથવળા્ ર અને આંાડાળાસ્ત્ર શ્વનમાભારીનીની ાચેયી વારાયા 
તારીભ ેલાભા ેલે છે. 

 જિલ્ રાની   આંક ાકીમ રૂયછખા :-  
શ્વનમાભારીની, અથવળા્ ર અને આંાડાળા્ ર, ગાાંધીનગયની  ચુના મજુફ વભગ્ર યાજમભાાં 

એા રુતા જલાસ યશ ેતે ભાટે જજલ્ રાની શ્વલશ્વલધ ભાહશતી જેલી ાે શ્વલ્ તાય અને લવશ્વત, બોગક્ષરા ્ થાન, 
ેફશલા, ખેતીલાડી, શધુન, ભત્ ્ મદ્યગ, ખશ્વનજ, લીજી,  બલનલીભ, ફેાીંગ, બાલ, લાશન વ્ મલશાય, 
વાંદેળા વ્ મલશાય, નાણાાં વ્ મલ્ થા, યજગાયી અન ે ભાનલળહાત, શ્વળક્ણ અને વાાં્ લૃ શ્વતા ફાફત, જન્ ભ-
ભયણ,  અશયે ેયગ્ મ અને તફીફી વેલાઓ ત, ૃનુા, રીવ અને ન્ મામ વ્ મલ્ થા, વશાાય, ેમજન 
શ્વલગેયેને રગતી તાલાુા-જજલ્ રાની શ્વલશ્વલધ ાચેયીઓ ત ાવેથી ભાહશતી એાશ્વરત ાયી ચાાવણી ાયી જજલ્ રાની 
આંાડાાીમ  ફૃયેખા દય લવની પ્રાાશ્વળત ાયલાભાાં ેલે છે. અશલેારના લવ દયમ્ માન ૨૦૧૯-૨૦ની 
જજલ્ રા આંાડાાીમ ફૃયેખા પ્રાાશ્વળત ાયલાભાાં ેલરે છે. 

 જિલ્ રાની   વાભાજીક આતથિક વભી  ક્ષા  :-  
અથવળા્ ર અને આંાડાળા્ રની ાચેયી ગાાંધીનગયની  ચુના મજુફ દય લવની જજલ્ રાની 

વાભા બા ેશ્વથિા વભીક્ા તૈમાય ાયલાભાાં ેલે છે. અશલેારના લવ દયમ્ માન લવ ૨૦૧૯-૨૦ની 
જજલ્ રાની વાભા બા ેશ્વથિા વભીક્ા પ્રાાશ્વળત ાયલાભાાં ેલેર છે. 

 લાતિક લશીલ ી અશછલાર  :-  
જજલ્ રા ાંચામતની શ્વલશ્વલધ ળાખાઓ ત વારાયા લવ દયમ્ માન શાથ ધયામેર શ્વલશ્વલધ પ્રવશૃ્વતઓ તને 

વાંાક્ષરત ાયી ાામભી ધયણે તે ભાહશતી જલાસ યશ ેતે ભાટે શ્વલાાવ ાશ્વભશ્ નયરીનીની ાચેયી, ગાાંધીનગયની 
 ચુનાથી ે અશલેાર પ્રાાશ્વળત ાયલાભાાં ેલે છે. ે અશલેાર જજલ્ રા ાંચામતની તભાભ ળાખાને, 
જજલ્ રા ાંચામતના પ્રમખુ, ઉપ્રમખુ અને ચેયભેનરીનીઓ તને તેભજ યાજમ ાક્ાએ અરેથી ભારી ેલાભાાં 
ેલે છે. અશલેારના લવ દયમ્ માન ૨૦૧૯-૨૦ન લાશ્વિા લશીલટી અશલેાર પ્રાાશ્વળત ાયલાભાાં ેલેર છે. 
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 બાલ એ ચકતત્રકયણ :-  

અથવળા્ ર અને આંાડાળા્ રની ાચેયી ગાાંધીનગય  વારાયા, શ્વનમત થમેર  બલન જફૃહયમાતની 
ચીજ-લ્  ઓુ તના ટકટા તથા જથ્ થાફાંધ બાલ દયેા ભાવના પ્રથભ અને રી અ શકુ્રલાયના  યજ શ્વનમત 
થમેરી દુાાનેથી ભેલી ચાાવણી તથા   રુના ાયલાભાાં ેલે છે. ે પ્રાાયના બાલ શ્વનમાભારીની 
અથવળા્ ર અને આંાડાળા્ ર, ગાાંધીનગયની લેફવાઇટ ય ડેટા એન્રી ાયલાભાાં ેલે  છે. 

 પ્રાદછતળક કક્ષાએ ચ આંક ાઓની   જાલણી    :-  
        પ્રાદેશ્વળા આંાાડાાીમ ભાહશતીના રાાંફાગાાના શ્વલાાવના ાાભની પ્રહક્રમા તથા પ્રગશ્વતની ભાહશતી 
રાાંફા વભમ  ધુી શાથ ઉય ઉરબ્ ધ યશ ેતે શ ેથુી પ્રાદેશ્વળા ાક્ાના ફધાજ આંાડાઓ તને શ્વનમત ાયેર 
ય બ્ ટયભાાં શ્વનમાભારીની અથવળા્ ર અને આંાડાળા્ રની ાચેયી ગાાંધીનગયની  ચુના મજુફ શ્વનબાલલાભાાં 
ેલે છે. 

 ાક કાણી   અખતયાના સ યતલઝનની   કાભગી  યી :-  
ખેતીલાડી શ્વલબાગ તયપથી ઋ લુાય ખેતીના ાાનાાં ઉત્ ાદનભાાં થતી લધઘટને  માનભાાં 

યાખલા ાાલાય, ઋ લુાય ાાની ાાણી ઉય  ુયશ્વલઝનની ાાભગીયી અરેની ળાખા વારાયા ાયલાભાાં 
ેલે છે. જે  તે તાલાુાના ગ્રાભવેલા ાા ાાણીના અખતયાના ાાની ાાણીની તાયીખ, વભમ નાાી 
ાયે છે. વદયવુ તાયીખ, વભમ પ્રભાણે ્ થ ઉય વભમાાંતયે  ુયશ્વલઝનની ાાભગીયી ાયલાભાાં ેલે  છે. 

 આંક ા ભદદની  ળશ્રી  ઓની   ફ ઠક :-  
તાલાુા  ાક્ાએ તાલાુા ાંચામતના આંાડા ભદદનીળ વારાયા આંાડાાીમ ાાભગીયી ાયલાભાાં ેલ ે

છે. અરેની ળાખા વારાયા દય ભાવે આંાડા ભદદનીળરીનીઓ તની ફેઠા યાખલાભાાં ેલે છે. જેભા નલા ાસ વલે 
ભજણી ેલેર શમ ત તેન ુભાગવદળવન ફુૃ ાડલાભાાં ેલે છે. તેભજ  મદુ્દત્તી અશલેાર, ડતય ાાગ, 
ડતય ાાભગીયી શ્વલગેયે ફાફત યત્ લ ેચચાવશ્વલચાયણા વભીક્ા ાયલાભાાં ેલે છે. લવ દયશ્વભમાન ેલી  
લુર ૧૧ ફેઠા મજલાભાાં ેલેર છે. 

 તાલ કા આંક ા ભદદની  ળ દપતય તાવણી  ીઃ- 
તાલાુા ાક્ાએ ાાભ ાયતા આંાડા ભદદનીળની ાાભગીયી ઉય વતત શ્વનમાંરણ યાખી ળાામ ત ે

ભાટે  શ્વનમત વભમાાંતયે તાલાુા ાક્ાના આંાડા ભદદનીળની દપતય તાવણી ાયલાભાાં ેલતી શમ છે. 
અશલેાર વભમગાા દયમ્ માન  આંાડા ભદદનીળરીનીઓ તના દપતય તાવણી ાયલાભાાં ેલી છે. 

 “Aspirational Districts”Indicators:- 
 ભાન. મખુ્મ વક્ષચલરીની, ૃજુયાત યાજ્મ વારાયા નીશ્વત ેમગ, બાયત વયાાય વારાયા 

“Aspirational Districts” અન્લમે શ્વનમત ાયેર શ્વલશ્વલધ શ્વનદેળાાંાને ેધાયે યાજ્મના તભાભ ૩૩ જિલ્રાઓન ભ 
Ranking કયી જિલ્રાઓની   િયસ્થતતન ભ ભતન િયિંગ ાયલાભાાં ેલે છે. અથવળાસ્ત્ર અને આંાડાળાસ્ત્ર, 
વાભાન્મ લશીલટ શ્વલબાગ હેમજન પ્રબાગ , ગાાંધીનગય વારાયા શ્વલશ્વલધ શ્વનમત ાયેર Indicators 
હશ્વનદેળાાંા ની ભાહશતી વાંફાંશ્વધત ાચેયીઓ ત ાવેથી ભેલી યાજ્મના તભાભ ૩૩ જજલ્રાઓ તના Rankingની 
ાાભગીયી ાયલાભાાં ેલે છે, જેને ભાન. મ ખ્મભભત્રી  શ્રી  ના Dashboard ય Upload કયલાભાભ આલ     તભેજ 
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ઉક્ત ફાફતની વભીક્ા તેભજ ભશ્વનટહયાગ ાયલાભાાં ેલ ે છે તેભજ  બલ્રા ાક્ાએ  બલ્રા આંાડા 
અશ્વધાાયીરીનીની ાચેયી વારાયા જજલ્રાની ભાહશતીના ેધાયે તૈમાય ાયલાભાાં ેલેર Sector-wise અન ે
Overall Rankingની શ્વલગત રગત ળાખા/ાચેયીન ે Indicators હશ્વનદેળાાંા ભાાં મગ્મ  ધુાય થામ તે ભાટે 
જફૃયી વભીક્ા તેભજ ભશ્વનટહયાગ ભાટે ભારલાભાાં ેલે છે. 

 ઈન   વલેીઃ- 
બાયતના વલેક્ણના યગુભાાં ખેતી અગત્ મનુાં ્ થાન ધયાલે છે. યાજમના ખેતી શ્વલમા આંાડા 

એાશ્વરત ાયલા તેભજ તેની  અલણી ખફુ જ ભશત્ લ ધયાલે છે. યાજમની ખેતી શ્વલમા આંાડાની ભાહશતી 
એાર ાયલાભાાં ે એા અગત્ મનુાં ાદભ છે. વાંયાુત યાષ્ ર-વાંઘની ખયાા અને ખેતી વાં્ થા તયપથી શાથ 
ધયલાભાાં ેલતી શ્વલિ ખેતી શ્વલમા ગણનાના બાગફૃે ૃજુયાત યાજમભાાં  ણ ખેતી શ્વલમા ગણના 
શાથ ધયલાભાાં ેલે છે. 

 ગ્રાભ વલરત ભિણી   )તલર િ પ્રપાઈર: (-  
ેમજનના નતૂન અક્ષબગભભાાં જમાયે વાં કુ્ષરત ગ્રાભ શ્વલાાવ ન્ યનુતભ જફૃહયમાત શ્વલાેન્દ્ન્દ્રત 

ેમજન ેદળવ ગ્રાભ જેલા ાામવક્રભ વારાયા ગ્રાભ શ્વલાાવ ઉય બાય માુલાભાાં ેવ્ મ છે, ત્ માયે પ્રત્ મેા 
ગાભડાની મુૂતૂ જફૃહયમાત વાંતામ તે પ્રાાયનુાં ેમજન ાયલા જુદા જુદા  પ્રાાયની ગાભભાાં વેલાઓ ત 
ઉરબ્ ધ શમ તે વલરતને ેધાયે આંતય ભાખાાીમ મુૂતુ ામાની જફૃહયમાતથી લાંક્ષચત ગાભની 
ભાહશતી ેમજનની પ્રહક્રમાભાાં જુદીજુદી મજનાઓ તના ઘડતય ભાટે ખફુ ઉમગી અન ે અવયાાયા 
યુલાય થસ ળાે. ેમજનની પ્રહક્રમાભાાં જુદીજુદી મજનાઓ તના અભરીાયણ અને હયણાભે ગાભભાાં 
ઉરબ્ ધ વલરતભાાં પેયપાય થતા યશ ે છે. ે યીતે વભમાાંતયે થતા પેયપાયને ઘ્ માનભાાં રસ જુદી જુદી 
વલરત તરગેની અદ્યતન ભાહશતી તૈમાય ાયી લડી ાચેયીએ ભારી ેલાભાાં ેલેર છે. 

 જિલ્ રા આલકના અંદાિ:- 
જજલ્ રાની બોગક્ષરા શદભાાં લવ દયમ્ માન શ્વલશ્વલધ ેશ્વથિા પ્રવશૃ્વતઓ ત વારાયા ઉત્ ાહદત થતી 

ચીજલ્  ઓુ ત અને વેલાઓ તના એાજ લખતની ગણતયીભાાં રલેાના નાણાાંાીમ મલૂ્ મન ે જજલ્ રાના ઘયગથ્ ુાં 
ઉત્ ાદનના તરદાજ ગણલાભાાં ેલે છે.ેમજનના અક્ષબગભને ઘ્ માને રસ બાયત વયાાયના ેમજન 
ાંચ વારાયા જજલ્ રા ાક્ાએ જજલ્રાના ેલાના તરદાજ તૈમાય ાયલાની ાાભગીયી શાથ ધયેર છે. ેભ 
જજલ્ રાના ેલાના તરદાજ જજલ્ રાન ેશ્વથિા શ્વલાાવ ભાલા ભાટેન અગત્ મન ભાદાંડ છે. 

 ૭ભી   આતથિક ગણતયી:- 

બાયત વયાાય વારાયા ેમ બત ૭ભી ેશ્વથિા ગણતયીભાાં 
પ્રાથશ્વભા, ફાાંધાાભ, ઉત્ાદન, લેાય, શ્વલજી, ગેવ અને ાણી, વેલાઓ ત લગેયે કે્રની ગણતયી ાભન 
વશ્વલિવ વેંટય રી. વારાયા ાયલાભાાં ેલી અશી યશી છે. CSC વારાયા ાયલાભાાં ેલેર લુર ાાભગીયી ભાાંથી ૮% 
ાાભગીયીનુાં  ુયશ્વલઝન શ્વલશ્વલધ તાલાુાના આંાડા ભદદનીળરીનીઓ ત વારાયા ાયલાભાાં ેલે છે. જેનુાં વ ાંારન 
અરેની ળાખાભાાંથી ાયલાભાાં ેલે છે. 

 જિલ્ રાની   લ ફવાઈ  :-  
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વયાાયરીનીની  ચુના મજુફ જજલ્ રા/ તાલાુાની લેફવાસટ ફનાલલાની  ચુના મજુફ 
જજલ્ રા/તાલાુાની ભાશીતીનુાં વ ાંારન ાયી લેફવાસટ ફનાલલાભાાં  ેલેર છે. તેને વભમવય અગ્રેડ 
ાયલાભાાં ેલે છે. જજલ્ રા ાંચામત બાલનગયની લેફવાઇટનુાં એરેવ www.bhavnagardp.gujarat.gov.in 

 જિલ્ રા આમિન ભભ   શછઠના કાભન ભ તનયીક્ષણ :-  
વયાાયરીનીની  ચુના મજુફ ેમજન ભાંડ શઠેની ગ્રાન્ ટભાાંથી જે ્ થાશ્વના શ્વલાાવના ાાભ 

ાયલાભાાં ેલે છે. તેલા ાાભનુાં ્ થ શ્વનયીક્ણ ાયી તેન શ્વલશ્વનમભન અશલેાર વયાાયરીનીને ભારલાભાાં 
ેલે છે.        

 ચફઝન વ યજિ ય 

Business Register એ એા એલી માદી છે જેભાાં વભગ્ર યાજમભાાં લુર વાત હ૭  Registering 

Authorities / Acts જેલી ાે (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)  શઠે નોંધામેરા શ્વલશ્વલધ ેશ્વથિા એાભની ભાહશતી 
આંાડા ળાખા વારાયા એાર ાયલાભાાં છે. 

 અરેની ાચેયીના ાભવચાયીઓ ત વારાયા ફૃફફૃ મરુાાાત ઉયક્ત નોંધામેર યશુ્વનટનાાં નાભ, વયનામુાં, PAN 

No/TAN. NO, ાાભગીયીન પ્રાાય/ાાભ ાયતા વ્મન્ક્તઓ તની વાંખ્મા શ્વલગેયે શ્વલગતલાય ભાહશતી એાર ાયી 
ય બ્ટય તૈમાય ાયલાભાાં ેલે છે  . 

 રાના ફધા જ એાભને તેની activity મજુફનુાં coding રણ આંાડાના NIC code 8002  પ્રભાણ ે

ાયાલલાનુાં શમ છે . 

 ેભ ક્ષફઝનેવ ય બ્ટયન વભગ્ર Data તૈમાય ાયી ય બ્ટયીંગ એજન્વીલાય તાલાુાલાય ભાહશતી તૈમાય 

ાયલાભાાં ેલે છે. 

 ક્ષફઝનેવ ય બ્ટયનાાં ઉમગ :-  

 વભગ્ર યાજમ ાક્ાએથી જજલ્રા, તાલાુા તેભજ ગાભ  ધુી ેશ્વથિા નીશ્વતના ેમજન ઘડતય ભાટે  . 

 ચક્કવ શ્વલ્તાયભાાં નોંધામરે ધાંધાાીમ એાભની પ્રપાઇરની  અણાાયી ભાટે . 

 ધાંધાાીમ ફ અયના શ્વલાાવ ક્ભતાનુાં થૃક્કયણ ાયવુાં. 
 જજલ્રા/તાલાુા ાક્ાએ ેશ્વથિા અને યજગાય શ્વનભાવણ ભાટે ઉમગી . 
 વભગ્ર યાજમ ાક્ાએથી જજલ્રા, તાલાુા તેભજ ગાભ  ધુી ેશ્વથિા નીશ્વતના ેમજન ઘડતયભાટે  . 

 ચક્કવ શ્વલ્તાયભાાં નોંધામરે ધાંધાાીમ એાભની પ્રપાઇરની  અણાાયી ભાટે . 

 ધાંધાાીમ ફ અયના શ્વલાાવ ક્ભતાનુાં થૃક્કયણ ાયવુાં. 
 જજલ્રા/તાલાુા ાક્ાએ ેશ્વથિા અને યજગાય શ્વનભાવણ ભાટે ઉમગી . 

 

 Sub State Level Consumer Price Index 
શારભાાં ાેન્દ્ર વયાાય વારાયા વભગ્ર દેળ ભાટે ાભન CPI હગ્રાશા બાલ  ચૂાઆંા  દય ફશાય 

ાડલાભાાં અલે છે. લવ ૨૦૧૮ થી ૃજુયાત વયાાય ણ દયેા જજલ્રાન ્લતાંર CPI તૈમાય ાયલાની 

http://www.bhavnagardp.gujarat.gov.in/
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ાાભગીયીની ળફૃેત ાયલાભાાં ેલેર છે. જજલ્રા ાક્ાએ CPI તૈમાય ાયલાભાાં ૃજુયાત વભગ્ર દેળભાાં રીજુ 
યાજ્મ છે, CPI તરતગવત બાલનગય જજલ્રાભાાં અરગ અરગ લુર ૧૩ ્થએથી  બલન જફૃયીમાતની લુર 
૨૪૦ થી લધ ુચીજલ્ ઓુ તના બાલ દય ભાવે એાર ાયલાભાાં ેલે છે. 
 CPI નાાં ઉમગ 
 બાલવદૃ્ધિની અવય ચક્કવાઇલૂવા ગણી ળાામ છે 
 લેતન ધયણભાાં પેયપાય ાયલા તેભજ અન્મ રાબ ચાૂલલા ભાટેનાાં ધયણ તયીાે ઉમગી છે. 
 ફુગાલાભાાં થમેર લધઘટ  અણી ળાામ છે. 
 વયાાયી પી અને ચા્જ  લગેયેનુાં ધયણ નક્કી ાયલા ભાટે 
 બાલ લધાયાનાાં ાાયણે લયાળી ખચવભાાં થમેર લધઘટ  અણી ળાામ છે. 
 રકર ફ ી એ ચકાઉ ની   કાભગી  યી:- 

            રાર ફડી એાાઉન્ટભાાં જજલ્રા ાંચામતન લાશ્વિા હશવાફ, તાલાુા ાંચામતના લાશ્વિા 
હશવાફ, નગયાક્ષરાાના લાશ્વિા હશવાફ, તથા તભાભ ગ્રાભ ાંચામતના લાશ્વિા હશવાફ ભેલી અરેની 
ળાખા વારાયા ાડીંગ ાયીને ઓ તનરાઇન  GISS ટવરભાાં ડેટા એંરી ાયલાભાાં ેલે છે. જેના યથી 
જજલ્રાની શ્વનધાવહયત ્થાશ્વના ્લયાજ્મની વાં્થા વારાયા લવ દયમ્માન થમેર ખચવ અને ેલા એા જ 
જ્ગગ્માએથી  અણી ળાામ છે. શાર લવ:- ૨૦૧૮-૧૯ ભાાં ૧૦૦% ાાભગીયી ણુવ ાયેર છે. તથા લવ:-
૨૦૧૯-૨૦ ની ાાભગીયી શાર પ્રગશ્વતભાાં છે. 

 

 ળાખાની   કાભગી  યી ભા છ આંક ા ળાખાભાભ  ની  ર ની   તલગત  ભશછકભ ભભજ ય કયલાભાભ આલ ર    . 
ક્રભ શ્વલગત વાંલગવ ભાંજુય થમેર જગ્ મા શાર બયામેર જગ્ મા ખારી જગ્ મા 
૧ જજલ્ રા આંાડા અશ્વધાાયી લગવ-૧ ૧ ૧ ૦ 

૨ વાંળધન અશ્વધાાયી  લગવ-૨ ૧ ૦ ૧ 
૩ વાંળધન ભદદનીળ લગવ–3 ૫ ૪ ૧ 
૪ આંાડા ભદદનીળ લગવ-3 ૨ ૧ ૧ 

૫ જુની. ારાાવ  લગવ–3 ૧ ૧ 0 

૬ ટૃાલાા લગવ–૪ ૧ ૧ ૦ 

 લુર  ૧૧ ૮ ૩ 

 
 
 
 
 

 



25 
 

પ્રકયણ:-૯  
-::વભકચરત ફા તલકાવ મિના(I.C.D.S.) ::- 

 

 વભકચરત ફા તલકાવ મિના (I.C.D.S.) ળાખાન યીરમ 

ે મજના ૃજુયાત વયાાયના ભહશરા અને ફાશ્વલાાવ શ્વલબાગ શઠે યાજ્મના દયેા જજલ્રાભાાં 
ચારતી મજના છે, જજલ્રાભાાં ગ્રામ્મશ્વલ્તાયની આંગણલાડીઓ ત ભાન. જજલ્રા શ્વલાાવ અશ્વધાાયીરીની, 
જજલ્રા ાંચામત, બાલનગયના ભાગવદળવન અને પ્રગ્રાભ ઓ તપીવયરીનીના શ્વનહયક્ણ શઠે ચારે છે. જેની 
શ્વલ્ તૃ્ત ભાહશતી નીચે પ્રભાણે છે. 
 

 બાલનગય જીલ્રાની   આંગણલા ીની   વભખ્મા 
 જજલ્રાના ગ્રામ્મ શ્વલ્તાયના ૧૪-ઘટાની આંગણલાડીની વાંખ્મા=૧૫૯૪ 

 

 બાલનગય જીલ્રાની   આઈ.વી  . ી.એ ચવ. મિનાની   િગ્માઓની   ભાિશતી  .(ભારા-૨૦૨૦ અંતતત) 
 

ક્રભ શદ્દાન ભ નાભ 
જિલ્રા ભરામત 

ભભજ ય બયછર ખારી   

1 પ્રગ્રાભ ઓપીવય (લગા-૧) 1 1 0 

2 ઓપીવ સ તપ્ર છ   1 1 0 

3 વી  . ી.ી  .ઓ. 14 7 7 

4 મ ખ્મવ તલકા 67 53 14 

5 આંગણલા ી કામાકય 1594 1460 134 

6 આંગણલા ી ત  ાગય 1587 1389 197 

 

 આઈ.વી  . ી.એ ચવ. મિનાના મ ખ્મ શછત  ઓ. 
 ૦ થી ૬ લવની લમજુથના ફાાના ્લા્થમ અને ણના ્તયભાાં  ધુાય ાયલ ફાાન 
મગ્મ ળાયીહયા, ભાનશ્વવા અને વાભા બા શ્વલાાવ થામ તેન ામ નાખલ. 

 ફામતૃ્યદુય, ભાતામતૃ્યદુય, લુણ,ફીભાયીના પ્રભાણભાાં ઘટાડ ાયલ. 
 ણ અને ેયગ્મ શ્વલમા મગ્મ શ્વળક્ણ વારાયા ફાાના વાભાન્મ ેયગ્મ અને ણ વફાંધી 
જફૃયીમાત શ્વલળે ભાતાની વભજભાાં લધાય ાયલ. 

 ફાાના શ્વલાાવના પ્રત્વાશન ભાટે શ્વલશ્વલધ વફાંશ્વધત શ્વલબાગ લચ્ચે શ્વનતીઓ તન ુ અવયાાયા 
વાંારન અને અભરીાયણ. 
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 ળાખાની   વભકા  ભાિશતી   
 

ળાખા :- આઈ.વી  . ી.એ ચવ.ળાખા, જિલ્રા ભરામત કર યી, બાલનગય. 

ળાખાના લ ા :- જીલ્રા પ્રગ્રાભ ઓપીવય 

વયનામ ભ :- જિલ્રા ભરામત કર યી, ભતી  ફાગ ાવ , બાલનગય. 

 છરી  પન નભફય :- 
કર યી: (૦૨૭૮) ૨૪૩૯૯૫૧-૫૫ (એ ચક્ષ છળન નભ. ૧૧૦) 
પછકવ: (૦૨૭૮) ૨૪૩૦૨૯૫ 

 

 આઈ.વી  . ી.એ ચવ. મિનાના રાબાથીઓ 

 

 ૬-ભાવ થી   ૬-લાના ફાક (૧  કછ  – ૦૦ ગ્રાભ) 
૬-ભાવ થી ૩-લવના વાભાન્મ ફાાને દયભાવે ફારળહાત લુર ૭-ેાેટ ેલાભાાં ેલે છે. જમાયે 
લુશ્વત ફાાને દયભાવે ફારળહાતના લુર ૧૦-ેાેટ ેલાભાાં ેલે છે. 
 

૩-લવ થી ૬-લવના ફાાને આંગણલાડી ાેન્દ્ર ય વલાયે તથા ફયે યુા ણ ેલાભા ેલે 
છે. તેભજ અશ્વત લુશ્વત ફાાને ૪-ેાેટ ફારળહાત અરગથી ેલાભાાં ેલે છે, ે ઉયાાંત 
આંગણલાડી ાેન્દ્રભાાં દયયજ ના્તાના ભેન ુપ્રભાણે અરગ-અરગ ગયભ ના્ત અને અઠલાહડમાભાાં ૨-
લખત પ ેલાભાાં ેલે છે, અને લુવ પ્રાથશ્વભા શ્વળક્ણ ેલાભાાં ેલે છે. 

 વગાબા અન  ધાત્રી   ભાતાઓ (૧  કછ  – ૧૦૦૦ ગ્રાભ) 
વગવબા અને ધારી ભાતાઓ તને દયભાવે ભા ળૃહાત ેાેટ–૪ અને ૧-હા.ગ્રા વત્લભીઠુ તેભજ ેયગ્મ 
ણ શ્વળક્ણ ેલાભાાં ેલે છે. 

 િકળયીઓ (૧  કછ  – ૧૦૦૦ ગ્રાભ) 
હાળયી ળહાતહSAG) મજના શઠે ૧૧-લવ થી ૧૪-લવની ળાાએ ન  અશ્વત હાળયીઓ તન,ે તેભજ 
હાળયી ળહાતહPURNA) મજના શઠે ૧૫-લવ થી ૧૮-લવની હાળયીઓ તને આંગણલાડી ાેન્દ્ર વારાયા 
અક્યઞાનાન ેલાભાાં ેલે છે. વાથે વાથે ેયગ્મ શ્વલમા વેલાઓ ત, ભા તૃ્લ, ફાઉછેય, તરગત 
્લચ્છતા અને વ્માલવાશ્વમા ક્ભતાઓ તના શ્વલાાવરક્ી ભાગવદળવન અને તારીભ ેલાભાાં ેલે છે. 
તેભજ દયભાવે ણૂાવળહાત ૪-ેાેટ ેલાભાાં ેલે છે. 

 ણ અચબમાન 

ભાનનીમ પ્રધાનભાંરીરીની નયેન્દ્ર ભદી વારાયા તા. ૮ ભાચવ ૨૦૧૮ના યજ જુનજુન,ુ  યાજ્થાન ખાતેથી 
ળફૃેત ાયલાભાાં ેલેર શતી, જેના તરતગવત નેળનર ન્યરુીળન શ્વભળન હN.N.M.) ેગાભી રણ લવ 
દયશ્વભમાન હ્ટાંટીંગ  ઉભયના પ્રભાણભાાં ઓ તછી ઊંચાસ, હતરડયન્યરુીળન  ઉભયના પ્રભાણભાાં ઓ તટકાં 
લજન અને હએનેશ્વભમા  ાાંડુયગનુાં યલુાન, ભહશરાઓ ત, હાળયીઓ ત અને જન્ભવભમે ઓ તટક લજન 



27 
 

ધયાલતાાં ફાાના દયભાાં ક્રભળ ૨%, ૨%, ૩% અને દય લે ૨% ના દયે ઘટાડ ાયલાના 
રક્ષમાાંા/શ ેથુી ાામવયત છે. ૃજુયાત યાજ્મ ખાતે તા. ૦૩/૦૭/૨૦૧૮ના યજ ભાનનીમ મખુ્મભાંરીરીની 
શ્વલજમબાઇ ફૃાણી  વારાયા ભશાત્ભા ભાંહદય, ગાાંધીનગય ખાતેથી ણ અક્ષબમાનની ળફૃેત ાયલાભાાં 
ેલી શતી. ે ણ અક્ષબમાન હનેળનર ન્યરુીળન શ્વભળન  શઠે જન-આંદરન ્લફૃે જજલ્રા 
ાક્ાના તભાભ શ્વલબાગભાાં વાંયકુ્ત પ્રમાવ અને વક્રીમ વશમગ અને બાગીદાયી વારાયા ગ્રામ્મ ્તયે 
ણ અને ેયગ્મ તરગેન વાંદેળ જન જન  ધુી શોંચે તે  શુ્વનશ્વિત ાયલાન મેમ યાખલાભાાં 
ેલેર છે, જેભાાં ભાતા તાંદુય્ત યશ ેઅને ફા તાંદુય્ત યશ ેતે ભાટેના શ્વલમ નક્કી ાયલાભાાં ેલેર 
છે. 

 લુવ પ્ર શુ્વત વાંબા  
 રીનેષ્ઠ ્તનાન હજન્ભના ૧-ારાાભાાં ્તનાન અને ૬-ભાવ ભાટે પક્ત ્તનાન  
 ઉયી ેશાયની ળફૃેત ૬-ભાવ ણૂવ થતા  
 એનીશ્વભમાનુાં પ્રભાણ ઘટાડવુાં 
 ફાાના શ્વનમશ્વભત જન વારાયા ગ્રથ ભનીટયીંગ  
 હાળયીઓ તના શ્વળક્ણ, ણ અને મગ્મ રગ્નની ંભય ફાફત  
 શાઇ બન અને વેશ્વનટેળન  
 મગ્મ અને તાંદુય્ત ેશાય-ફૂડ પટીપીાેળન  

 ગ િયાત ણ અચબમાન ૨૦૨૦૨૦૨૨- 
“ૃજુયાત ણ અક્ષબમાન ૨૦૨૦-૨૨” તરતગવત ICDS-CAS  મજુફ અશ્વત ઓ તછા લજનલાા અને 
SAM(Sever Acute Malnutrition) ફાા જે બાલનગય જજલ્રાભાાં લુર ૨૯૪૭ છે, તેભના ય ખાવ માન 
ેી તેભના ણ ્તયભાાં ઝડથી  ધુાય ેલે તે ભાટે વભાજ અને વયાાયના વહશમાયા પ્રમાવથી 
ફાા  ુશ્વત ફનાલલા પ્રમત્ન થામ તે ભાટે અશ્વત લુશ્વત ફાા દીઠ એાએા ારાલાક્ષરનુાં જે 
ેમજન ાયેર છે તેભને ભાગવદળવન ભી યશ ે તેભજ પ્રત્વાશન ેલાના શ ેવુય ારાલાક્ષર નુ્્તાા 
છાલેર તેભજ ારાલાક્ષર ફેઇઝ ણ ફનાલી, ૩૦૦૦થી લધ ુ ારાલાક્ષરને ભશાનબુાલના શ્તે 
વમ્ભાશ્વનત ાયલાભાાં ેલરે છે.અશ્વત લુશ્વત ફાા દીઠ એા-એા ારાલાક્ષરનુાં જે ેમજન ાયેર છે 
તેભાાં ારાલાક્ષરન ૂાં મખુ્મ મગદાન દયેા લુશ્વત ફાા ને વાંણુવ તાંદુય્ત ફનાલલાનુાં યશળેે. 
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ગ િયાત ણ અચબમાન ::૨૦૨૦-૨૦૨૨ ના તવધધી   કયલાના રક્ષમાભક : 

ક્રભ શ્વલગત 

૧ આંગણલાડીના તભાભ ઓ તછા લજનલાા ફાાને વાભાન્મ લજનભાાં રાલલા. 
૨ Severely Acute Malnourished (SAM) ફાા મકુ્ત આંગણલાડી ફનાલલી. 
૩ Moderately Acute Malnourished (MAM) ફાા મકુ્ત આંગણલાડી ફનાલલી. 
૪ હાળયીઓ તભાાં એનીભીમાના પ્રભાણભાાં લાશ્વિા ૬% ન ઘટાડ 
૫ અશ્વત ગાંબીય એનીભીા વગબાવઓ તનુાં પ્રભાણ શનુ્મ ાયવુાં. 
૬ જન્ભ વભમે ઓ તછા લજનલાા ફાાનાાં પ્રભાણભાાં લાશ્વિા ૩% ન ઘટાડ 

 

ઉક્ત તભાભ રક્ષમાાંાની ાયેર શ્વવધી  શુ્વનશ્વિત ાયલાની ાાભગીયી ૃજુયાત ણ અક્ષબમાન -૨૦૨૦-૨૨ 
ભશ્વનટયીંગ અને યીવ્ય ુભીટીંગભાાં ાયલાભાાં ેલળે. 

" ગ િયાત ણ અચબમાન -૨૦૨૦-૨૨" કામાક્રભભાભ કયછર વાપ્તાિશક ઉિલણી  : 

 ભાન.મખુ્મભાંરીરીનીના લયદ શ્તે તા.૨૩/૦૧/૨૦૨૦ ના યજ દાશદ ખાતે "ૃજુયાત ણ 
અક્ષબમાન -૨૦૨૦-૨૨" ન શબુાયાંબ ાયેર. 

 ૃજુયાત ણ અક્ષબમાન ૨૦૨૦-૨૨ તરતગવત તાયીખ ૨૫ થી ૨૯  અન્યુે યી ૨૦૨૦ 
દયશ્વભમાન ગ્રાભાક્ાએ આંગણલાડી ાેંદ્રભાાં  જન અૃશૃ્વત અને લાતાલયણ શ્વનભાવણના ાામવક્રભનુાં 
ેમજન ાયેર.  

 ૃજુયાત ણ અક્ષબમાન -૨૦૨૦-૨૨ ાામવક્રભભાાં જન બાક્ષગદાયીભાાં લધાય થામ તે ભાટે 
વભગ્ર યાજ્મભાાં જજલ્રા ાંચામત ળીટ દીઠ તેભજ નગયાક્ષરાા દીઠ એા અન ે
ભશાનગયાક્ષરાાભાાં શ્વલધાનવબા વીટ દીઠ એા ણરક્ી જન અૃશૃ્વત ાામવક્રભનુાં ેમજન 
૩૦/૦૧/૨૦૨૦ થી ૦૧/૦૨/૨૦૨૦ દયશ્વભમાન ાયલાનુાં ાશરે. જે મજુફ બાલનગય જજલ્રાભાાં 
જજલ્રા ાંચામત ળીટ દીઠ  ૪૦ તેભજ નગયાક્ષરાા વીટ દીઠ  ૬ એભ લુર ૪૬ ાામવક્રભ 
બાલનગય જજલ્રા ગ્રામ્મભાાં ઉજલલાભાાં ેલેર. 

   ઉયક્ત ાામવક્રભભાાં  જે-તે શ્વલ્તાયના આંગણલાડી ાામવાય, આંગણલાડી તેડાગય 
,ANM, ેળા લાવય, ારાલારી તથા અન્મ  અશયેજનતાની બાગીદાયી વાથે જજલ્રાભાાં લુર 
૩૧૧૬૦ ની ફશી વાંખ્મા વાથે ૃજુયાત ણ અક્ષબમાન -૨૦૨૦-૨૨ ની ઉજલણી ાયલાભાાં 
ેલેર.  

  ણ લાિ કા 
ે ાામવક્રભન ઉદે્દળ ફાા લચ્ચેની ણ ન્્થશ્વતની વાંખ્મા ઘટાડલા અને ાેન્દ્ર ્તયે ાેન્દ્ર વયાાય વારાયા 
યુી ાડલાભાાં ેલેર T.H.R. વાથે ા ખયાા યુ ાડલાન છે. ે વાથે ઉલ્રેક્ષખત ભાદાંડ મજુફ 
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મગ્મ આંગણલાડી ાેન્દ્રથી ળફૃેત ાયલાભાાં ેલેર, જેના ભાટે ળફૃેત જેવય અને ઘઘા તાલાુાની 
આંગણલાડી ાેન્દ્રથી ાયલાભાાં ેલેર.ે મજના તરતગવત જજલ્રા ાક્ાએથી ણ લાહટાા હાટ હહાચન 
ગાડવન ાીટ  નુાં શ્વલતયણ ાયલાભાાં ેલેર. જે ાીટભાાં અભ વારાયા રીરા ળાાબા બ, ાઠના  ક્ષફજ તથા 
અન્મ ણ યાુત પના યનુાં શ્વલતયણ ાયલાભાાં ેલેર. 

 પ્રધાનભભત્રી   ભાત ૃલભદના મિના 
 

 પ્રધાનભાંરી ભા  ૃલાંદના મજનાની  અશયેાત ભાન.પ્રધાનભાંરીરીનીના તા. ૩૧ ડીવેમ્ફય ૨૦૧૬ના 
યજ દેળને ાયલાભાાં ેલેર વાંફધનભાાં ાયલાભાાં ેલી શતી. 

 પ્રથભ વગબાવલ્થા અને  બશ્વલત ફા જન્ભ વભમે રાબાથી ભહશરા પ્ર શુ્વત લેૂ અને પ્ર શુ્વત ફાદ 
યુતા પ્રભાણભાાં ેયાભ અને તાના ્લા્થ્મની ાા બ રઇ ળાે તે ભાટે તેની યજગાયીના 
નાુળાનન ુયાડ વશામના ્લફૃે તરળતઃ લતય ેલાન છે.ે યાડ વશામથી વગબાવ/ધારી 
ભહશરાઓ તના ેયગ્મના ્તયભાાં  ધુાય થામ તે શ ે ુયશરે છે. 

 લધભુાાં તભાભ વગબાવ (પ્રથભ વગબાવલ્થા) અને ધારી ભહશરાઓ ત ારતા ધયાલે છે અને જે 
વગબાવ/ધારીઓ ત ભહશરાઓ ત ાેન્દ્ર/યાજમ વયાાય અથલા  અશયે વાશવના ાભવચાયીઓ ત છે તેભને 
ે મજનાન રાબ ભલાાર નથી. આંગણલાડી ાામવાય તેડાગય તેભજ ેળા લાવય ે 
મજનાન રાબ ભેલી ળાળે. 

 અભરીાયણની ળફૃેત: ૧  અન્યુે યી ય૦૧૭ થી 
 વશામ: ફૃ.૫૦૦૦/-ની વશામ રણ શપ્તાભાાં પાત પ્રથભ  બલીત ફાજન્ભ ભાટે. 

ળયત અન  શપ્તાની   તલગત 

શપ્ત ળયત િર યી દતાલ જી  યાલા વશામની    
યકભ 

નોંધણી/
પ્રથભ 
શપ્ત   

ભાતા એ જરુયી ાામવલાશી ાયલી:- રાબાથીએ 
તાની વગવબાલ્થાની ્થાશ્વના ાક્ાએ 
આંગણલાડી ાેન્દ્રભાાં જરુયી દ્તાલેજ યુાલા 
વાથે નોંધણી ાયાલલી. રાબાથીએ 
વગવબાલ્થાના ૧૦ હદલવભાાં નોંધણી 
ાયાલલી ેલશ્મા છે. 

 અય બ પભવ  :૧-એ  

 ભભતા ાાડવ  
 ેધાય ાાડવ  
 ફેંા  /્ટ ઓ તપીવ 

ખાતાની ાવકાુની 
નાર 

૧૦૦૦/- 

ફીજ ઓ તછાભાાં ઓ તછી એા(ANC) લૂવ પ્ર શુ્વત તાવ   અય બ પભવ ૧ – ફી 
 ભભતા ાાડવ 

૨૦૦૦/-  

રીજ  ફાાના જન્ભ નોંધણી ાયાલલી (૧૪ 
અઠલાહડમાની યવી)  

 અય બ પભવ ૧ – વી 
 ભભતા ાાડવ  

૨૦૦૦/ -  
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 ેધાય ેસ .ડી.  

 જન્ભનુાં પ્રભાણર 

 

 વશામની યાભ વગબાવ ભાતાના ફેંા એાાઉન્ટભાાં ઓ તનરાઇનથી (D.B.T.)િશ્વતથી વયાાયરીની વારાયા 
જભા ાયલાભાાં ેલે છે. 

 ે મજનાના અભરીાયણ ૨૦૧૭થી રઇને અત્માય  ધુી અરેના બાલનગય જજલ્રાભાાં વભાશ્વલષ્ઠ 
લુર-૨૩,૦૯૯/- રાબાથીઓ તને લુર ફૃ.૯,૭૦,૭૩,૦૦૦/-હતરાે ફૃશ્વમા નલ ાયડ, વીતેય રાખ, 
તતેય શ અય  વગબાવ ભાતાના ફેંા એાાઉન્ટભાાં ઓ તનરાઇનથી (D.B.T.) િશ્વતથી વયાાયરીની વારાયા 
ચાૂલણુાં ાયલાભાાં ેલેર છે. 

  લા પ્રાથતભક તળક્ષણ 

 

 ૩ થી ૬ લવના ફાાને આંગણલાડી ાેન્દ્રભાાં શ્વલશ્વલધ પ્રવશૃ્વત્તઓ ત વારાયા લુવ પ્રાથશ્વભા શ્વળક્ણ 
ેલાભાાં ેલે છે. દયભાવની અરગ-અરગ થીભ નાાી ાયલાભાાં ેલરે છે, જે થીભ મજુફ 
ફાાને લુવ પ્રાથશ્વભા શ્વળક્ણ ેલાભાાં ેલે છે. 

 ભભતા હદલવની ઉજલણી અને વાંણુવ યવીાયણ નક્કી થમેર કધુલાયે આંગણલાડીભાાં ેયગ્મ 
શ્વલબાગ વાથે વશમગથી ાયલાભાાં ેલે છે . 

 દ ધ વભજીલની   મિના 
 

 બાલનગય જજલ્રાના શ્વલાાવળીર તાલાુ ઘઘાભાાં દુધ વાં બલની મજના ાામવયત છે. જેભાાં ૬-ભાવ 
થી ૩-લવના લુર-૩૫૨૦ ફાાને ૧૦૦-ગ્રાભ દુધનુાં ાંચ અઠલાહડમાભાાં -હદલવ પરેલયલાફૄાં 
દુધ ેલાભાાં ેલે છે. તેભજ ૩-લવ થી ૬-લવના લુર-૩૧૬૨ ફાાને ૧૦૦-ગ્રાભ દુધનુાં 
ાંચ અઠલાહડમાભાાં -હદલવ પરેલયલાફૄાં દુધ ેલાભાાં ેલે છે અને વગબાવ/ધારી 
ભાતાઓ તને ૨૦૦-ગ્રાભ દુધ અઠલાડીમાભાાં ૨-હદલવ પરેલયલાફૄાં દુધ ેલાભાાં ેલે છે 

 ેભ, શ્વલાાવળીર તાલાુ ઘઘાભાાં દુધ વાં બલની મજના શઠે ૬-ભાવ થી ૩-લવ, ૩-લવ થી ૬-
લવ અને વગબાવ/ધારી ભાતાઓ તને લુર-૭૮૮૮ રાબાથીઓ તએ લવ દયમ્માન રાબ રીધેર છે. 
 

 ICDS-CAS  છક્નરજીથી   વજ્િ ભા ા  પન તલતયણ 
 ેઇ.વી.ડી.એવ. રાબાથીઓ ત જેલા ાે ૦ થી ૫-લવના ફાા, હાળયીઓ ત તથા વગબાવ ફશને અને 
ધારી ભાતાઓ તને એા ભાંચ ય રાલી તેભની જફૃયીમાત મજુફ ેઇ.વી.ડી.એવ. વેલાઓ ત 
ૃણુલત્તાયકુ્ત શ ેવુય યુી ાડલાના શ ેવુય ભનીટયીંગના બાગફૃે ભહશરા અને ફા શ્વલાાવ, 

બાયત વયાાય વારાયા મખુ્મ વેશ્વલાાઓ ત તેભજ આંગણલાડી ાામવાયને ICDS-CAS ટેાનર બથી 
વજ્ગજ ્ભાટવપન ેલાનુાં નક્કી થમેર છે. 
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 જે તરતગવત બાલનગય જજલ્રાના ગ્રામ્મ શ્વલ્તાયની ૬૪-મખુ્મવેશ્વલાાઓ ત તથા ૧૫૯૩-આંગણલાડી 
ાામવાય અને ળશયેી શ્વલ્તાયની ૧૨-મખુ્મવેશ્વલાાઓ ત તથા ૩૧૪-આંગણલાડી ાામવાય, તેભજ 
“નેળનર ન્યરુીળન શ્વભળન” તરતગવત ાામવયત ૧-હડન્દ્્રક્ટ ાડીનેટય અને ૧૪-બ્રા ાડીનેટય એભ 
લુર-૧૯૯૮ ICDS-CAS ટેાનર બથી વજ્ગજ ્ભાટવપનન ુ શ્વલતયણનુાં ેમજન ાયલાભાાં ેલરે 
છે. 
1) ICDS-CAS વારાયા આંગણલાડી ાામવાયને ભેન્યઅુરી શ્વનબાલલાના થતા ૧ થી ૧૦ યજજ્ટય 
વયતાથી તૈમાય થઇ જતા આંગણલાડી ાામવાય ફશનેને આંગણલાડીની મુૂતુ વેલાઓ ત 
ભાટે વભમ ભી યશળેે . 

2) વભમવય અને ૃણુલત્તાયકુ્ત ેઇ.વી.ડી.એવ. વેલાઓ ત યુી ાડલા ભદદરુ થળે.  
3) થમેર ાાભગીયીનુાં વચટ અને વાયી યીતે ભશ્વનટયીંગ ાયી ળાાળ ે

4) ICDS-CAS એપ્રીાેળન વાંણુવણે ૃજુયાતી બાાભાાં શમ આંગણલાડી ાામવાય તાના 
રાબાથીઓ તની નોંધણી વયતાથી ાયી ળાળે. 

 

 ભાતા મળદા એ ચલ ા  
ૃજુયાત વયાાયે વને–ય૦૦૭ થી ભાતામળદા યુ્ાાય ેલાની મજના ળફૃ ાયી છે. 
ાામવાય/તેડાગયના વન્ભાન ભાટેની ે મજના ફનાલનાય ૃજુયાત દેળન ુપ્રથભ યાજમ છે જેભાાં 
નીચે મજુફ યુ્ાાય ેલાભાાં ેલે છે. 
1) યાજમાક્ાએ વોથી રેીનષ્ઠ આંગણલાડી ાામવાયફશનેને ફૃI.૧,૦૦૦/– તથા તેડાગય ફશનેને 
ફૃI.૩૧,૦૦૦/– ન ુયાડ સનાભ અામ છે. 

2) જજલ્રાાક્ાએ વોથી રેીનષ્ઠ આંગણલાડી ાામવાય ફશનેને ફૃI.૩૧,૦૦૦/– તથા તેડાગય ફશનેને 
ફૃI.ય૧,૦૦૦/– ન ુયાડ સનાભ અામ છે. 

3) તાલાુાાક્ાએ વોથી રેીનષ્ઠ આંગણલાડી ાામવાય ફશનેને ફૃI.ય૧,૦૦૦/–તથા તેડાગય ફશનેને 
ફૃI.૧૧,૦૦૦/– ન ુયાડ સનાભ અામ છે. 

4) ે ાામવક્રભભાાં લવ–ય૦૧૮/૧૯ ભાટે જજલ્રાાક્ાએ ય-આંગણલાડી ાામવાય/તેડાગય, 

ઘટાાક્ાએ ૩૪-આંગણલાડી ાામવાય/તેડાગય અને નગયાક્ષરાાાક્ાએ ૦૬-આંગણલાડી 
ાામવાય/તેડાગય ભી લુર ૪૨-આંગણલાડી ાામવાય/તેડાગયન એલડવ ભાટે વભાલેળ ાયલાભાાં 
ેલેર છે. 
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        પ્રકયણ:-૧૦ 

-::વભાિ કલ્માણ ળાખા::- 

વાભા બા ન્મામ અશ્વધાાયીતા શ્વલબાગ ૃજુયાત યાજમભાાં અન ુકુ્ષચત  અશ્વતઓ તના ઉત્ાવ ળકૈ્ક્ષણા,  
ેયગ્મરક્ી મજનાઓ ત તેભજ તેભના યશઠેાણ ભાટે ડ. આંફેડાય ેલાવ મજનાઓ ત તભેજ અન ુકુ્ષચત 

 અશ્વતના ફાાન ે યશલેા તથા જભલાની વગલડ ભી યશ ે તે ભાટે ૪ છારારમની લીના મલુ્મે વગલડ 

ેલાભાાં ેલે છે.ે તભાભ મજનાઓ તની  અણાાયી જફૃયતભાંદ અને રક્ીત રાબાથીઓ ત  ધુી શોંચે તેન 
ફશ પ્રચાય/પ્રવાય થામ તે ભાટે લશીલટી તાંરનુાં વયાાય લાયા ભાખુાં ગઠલલાભાાં ેલેર છે.   

વભાિ કલ્માણ ળાખાન ભ ભશછકભ 
ક્રભ વાંલગવનુાં નાભ ૨૦૧૯-૨૦ 

ભાંજુય થમેર જગ્મા બયામેર જગ્મા 
૧ જજલ્રા વભાજ ાલ્માણ અશ્વધાાયી ૧ ૧ 

૨ જજલ્રા વભાજ ાલ્માણ શ્વનયીક્ા ૧ ૧ 

૩ આંાડા ભદદનીળ ૧ ૧ 

૪ જુનીમય ારાાવ  ૩ ૨ 

૫ ટૃાલાા ૧ ૧ 

૬ રાઇલય ૧ 0 

 લુર - ૮ ૫ 
 

વભાજ ાલ્માણ ખાતા વારાયા છાત લગવના રા ખાવ ાયીને અન ુકુ્ષચત  અશ્વતનાાં વલાાંગી ઉત્ાવ ભાટે 

શ્વલશ્વલધ મજનાઓ તન અભર ાયલાભાાં ેલે છે. ે ળાખા વારાયા છાત લગવના ળકૈ્ક્ષણા ેથીા ઉત્ાવ તથા 
ૃશૃ શ્વનભાવણ અને ેયગ્મને રગતી શ્વલશ્વલધ મજનાઓ તન અભર ાયલાભાાં ેલે છે. 
 વ ને ૨૦૧૯ -૨૦ દયમ્માન ભેર ગ્રાાંન્ટ તથા તેની વાભે થમેર ખચવની શ્વલગત નીચે મજુફ છે    . 

 હ યાભ ફૃશ્વમા રાખભાાં    
ક્રભ શ્વલગત ભેર ગ્રાન્ટ ખચવ શ્વવધધ ટાાભાાં 
૧ ૨૨૨૫ અન.ુ  અશ્વત ૬૩૩.૫૦ ૬૩૧.૮૮ ૯૯.૭૪ 
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 મજનાલાય થમેર ાાભગીયીની શ્વલગત નીચ ેમજુફ છે. 
 

હ ૧   ળૈક્ક્ષણા મજનાઓ ત– 

ે મજનાભાાં શ્વળષ્મવશૃ્વત, ગણલળે તભેજ વામાર મજનાઓ તન વભાલળે થામ છે. ે મજના 

દયમ્માન ભેર ગ્રાન્ટ ફૃશ્વમા 382.75 રાખ વાભે 382.75 રાખન ખચવ ાયી 21,898 

શ્વલધાથીઓ તને ે મજનાભાાં ેલયી રેલાભાાં ેલેર છે. 
 

હ ૨   ડ. આંફેડાય ેલાવ મજના– 

ે મજનાભાાં ફૃ.174.20 રાખની ગ્રાન્ટ ભેર અન ેખચવ ફૃ. 174.20 રાખન ખચવ ાયી અન ેલુર 

238 રાબાથીઓ તને  રાબ ેલાભાાં ેલેર છે. 
 

હ ૪   લુાંલયફાઇનુાં ભાભેફૃ  -  

       ે મજનાભાાં અન ુકુ્ષચત  અશ્વતઓ તના વ્મહાતના રગ્નપ્રવાંગ ેવશામ ેલાની મજના છે. ે 

મજનાભાાં ભેર ગ્રાન્ટ ફૃ.16.00 રાખની વાભ ે ફૃ.15.60 રાખન ખચવ ાયેર અને 156 

ાન્માઓ તન ેરાબ ેેર છે. 
 

હ ૫   ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ છારારમ અનદુાન વશામ– 

           વદય મજના શઠે લવ દયમ્માન ભેર ગ્રાન્ટ 24.00 રાખની વાભ ે 23.19  રાખન  ખચવ ાયી 

૪હ ચાય   વાં્થાને ેલયી રેલાભાાં ેલેર છે. 
 

હ ૬    અન ુઅશ્વતના પ્રભાણર– 

અન ુકુ્ષચત  અશ્વતના શ્વલદ્યાથીઓ ત તયપથી વીધી ભાાંગણીથી યજુ થમેર દયખા્ત મજુફ 0 

શ્વલદ્યાથીઓ તન ે તથા વીધી ભાાંગણીથી અયજદાયન ે શ્વલશ્વલધ મજનાાીમ રાબ વયતાથી 

પ્રાપ્ત ાયી ળાે તે શ ેથુી  અતીના પ્રભાણર ઇ્ય ુાયલાભા ેલેર છે.  

 

            ( ૭)     ળાખાની ભાહશતી 
 

ક્રભ ળાખાશ્વધાાયીરીનીનુાં  નાભ  શદ્દ ભફાસર નાંફય 

૧ રીનીેય.ડી.યભાય   બલ્રા વભાજ ાલ્માણ અશ્વધાાયી ૦૨૭૮-૨૫૧૬૭૬૬ 
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પ્રાયણ–૧૧ 

-::શ ારન ળાખા ::- 

 જજલ્ રા ાંચામત શઠે શારભાાં ૨૮ શ ુદલાખાનાઓ ત અને ૧૯ પ્રાથશ્વભા શ ુવાયલાય ાેન્ દ્ર વહશત લુર ૪૭ 

શ ુવાયલાય વાં્થાઓ ત ાામવયત છે .જેભાાં જજલ્રાના શુારાને શવુાયલાય, યવીાયણ, લૃશ્વરભ ફીજદાન, 

ખવીાયણ, લૃશ્વનાળા દલા ીલડાલલી જેલી વેલાઓ ત ેલાભાાં ેલે છે . 

 ે ઉયાાંત ગ્રામ્ મ ાક્ાએ શુારા વાથે શ્વળફીય, યારી વબા મ બ અને શ ુપ્રદળવન હપલ્ ભ ળ જેલી 

શ્વલ્ તયણની  ાાભગીયી વારાયા શુારન અને શવુ ાંલધવનની ાાભગીયી શાથ ધયલાભાાં ેલે છે. 

 શુારન ળાખાનુાં ભશાેભ : 

ક્રભ વભલગાન ભ નાભ શદ 
લા ૨૦૧૯-૨૦ 

ભભજ ય થમ ર િગ્ મા બયામ ર િગ્ મા 
૧ ૨ ૩ ૪ 

૧ નામફ શુારન શ્વનમાભા ૧ ૦ 

૨ ભદદનીળ શુારન શ્વનમાભા ૧ ૦ 

૩ લેટયનયી ઓ તપીવય ૨૮ ૧૪ 

૪ શ્વવશ્વનમય એાા.ારાાવ  ૧ ૦ 

૫ શ્વવશ્વનમય ારાાવ હલશીલટી  ૧ ૦ 

૬ શધુન શ્વનહયક્ા  ૧૯ ૦૮ 

૭ જુનીમય ારાાવ  ૨ ૧ 

૮ રાસલય ૧ ૦ 

 ક રીઃ- ૫૭ ૨૩ 

 શ ુવાયલાય વાં્થાઓ તની ાાભગીયી  

હ૧  ભાાંદા  અનલયને મખુ્મભાંરી શ્વન:શલુ્ા વાયલાય મજના તરતગવત ફ્રીહભપત  વાયલાય ાયલાભાાં ેલ ેછે. 

હ૨  શઓુ તભાાં ાસ ણ  અતન ચેી યગચા પેરામ નહશા અને શ ુ  અનશાશ્વન થામ નહશા તે ભાટે 

શઓુ તભાાં યવીાયણ ાયલાભાાં ેલે છે. 

હ3  શુારાને વાયી ઓ તરાદના શઓુ ત ભી યશ ેતે ભાટે લૃશ્વરભ ફીજદાન ાયલાભાાં ેલે છે 
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હ૪  શઓુ તના જટીર યગની વાયલાય ભાટે શઓુ તના રશી, ેળાફ તથા અન્ મ નમનુાઓ ત એાર ાયી 

યીક્ણ ાયલાભાાં  ેલે છે જેથી શઓુ તના જટીર યગનુાં શ્વનયાાયણ ાયી ળાામ છે અને મતૃ્ યનુા મખુભાાંથી 

ફચાલી ળાામ છે. 

હ૫  શઓુ તના ેયગ્ મની ાા બ ભાટે શ્વલના મલુ્ મે શયુગ શ્વનદાન વાયલાય ાેમ્નુાં  ેમજન ાયી 

ઓ તયેળન તથા વાયલાય  ાયલાભાાં ેલે છે. 

હ૬  શુારાને ખાતાની શ્વલશ્વલધ મજનાઓ ત જેલી ાે શઉુત્ાદાતા વ્રદુ્ધિ શ્વળક્ષફય દ્રાયા શવુાયલાય લગેયેની 

 અણાાયી ેલાભાાં ેલ ેછે. 

હ૭  શુારા વાયી ઓ તરાદના લધ ુ દુધ ઉત્ાદન ેતા શઓુ ત યાખલા પે્રયામ એ ભાટે દુધ ઉત્ાદન 

શયીપાસનુાં ેમજન ાયલાભાાં ેલે છે. ે મજના અન્ લમે વયાાયરીનીના વારાયા સનાભ તથા પ્રભાણર 

ેલાભાાં ેલે છે. 

હ૮  શુારાના લાછયડાઓ તને ેધશુ્વના ઘ્ ધશ્વતથી ખવીાયણ ાયી ેલાભાાં ેલે છે. જેથી લાછયડાઓ તને 

ભેગટવનુ્ ડ હ બલાાંત જખભ થી ફચાલી ળાામ છે તથા નફી ૃણુલતાલાી ઓ તરાદનુાં શ્વલ્ તયણ અટાાલી 

ળાામ. 

હ૯  દયેા તાલાુા દીઠ ૧ તાલાુા શુારન શ્વળફીય મજુફ ૧૦ તાલાુા શુારન શ્વળફીય તેભજ ૨ જજલ્રા 

શુારન શ્વળફીય વારાયા શુારાને શુારન ખાતાની વશાાયી મજનાઓ ત શ્વલળે તેભજ શ ુ ણ 

શયુગ, શ ુવાંલધવન જેલી શ્વલ્ તૃ લૈઞાનાશ્વના ભાશીતી યુી ાડલાભાાં ેલે છે.  

 વશામાાયી મજનાઓ ત 

હ૧  િનયર કછ છગયી જાતતના શ ારકન  તલધ ત વભરાચરત રાપક ય ભા છ વશામ : બાલનગય જજલ્ રા 

ાંચામતના શુારન ળાખા લાયા ાસ ણ  અશ્વતના શુારાને ેઇ ખેડુત ટવર ય અશ્વધાાયીરીનીને 

અય બ ાયલાથી શ્વલધતુ વાંચાક્ષરત ચાપાટય ખયીદી યના ખચવના ૭૫ ટાા વશામ અથલા ભશતભ ફૃા. 

૧૫૦૦૦/-ની ભમાવદાભાાં વશામ ચાુલલાભાાં ેલે છે.લવ ૨૦૧૯-૨૦ દયમ્માન વદયવુ મજના શઠે 

જજલ્ રાના ૧૦૫ શ્વલધતુ વાંચાક્ષરત ચાપાટય ભાટેના રક્ષમાાંા વાભે ૭૭ ટાા શ્વવઘ્ ધ થમેર છે. 

હ૨  અન સ ચરત જાતતના શ ારકન  તલધ ત વભરાચરત રાપક ય ભા છ વશામ : બાલનગય જજલ્ રા ાંચામતના 

શુારન ળાખા વારાયા અન ુકુ્ષચત  અશ્વતના શુારાને ેઇ ખેડુત ટવરય  અય બ ાયલાથી ચાપાટય 

ખયીદી યના ખચવના ૭૫ ટાા વશામ અથલા ભશતભ ફૃા.ફૃા.૧૫૦૦૦/-ની ભમાવદાભાાં વશામ ચાુલલાભાાં ેલે 

છે. લવ ૨૦૧૯-૨૦ દયમ્માન વદયવુ મજના શઠે જજલ્ રાના ૧૮ શ્વલધતુ વાંચાક્ષરત ચાપાટય ભાટેના રક્ષમાાંા 

વાભે ૬ ટાા શ્વવઘ્ ધ થમેર છે 
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હ૩  સ ધાયછર ઘાવરાયા ચફમાયણકી  તલતયણની   મિના: બાલનગય જજલ્ રાના તાલાુા શ ુ ક્ષચહાત્ વા 

અશ્વધાાયીરીનીને અય બ ાયલાથી તાના શઓુ તને ઉતભ પ્રાાયન ધાવચાય ભી યશ ે તે ભાટે એહાલૃત 

ઘાવચાયા શ્વલાાવ મજના તરતગવત શુારાને ૧૦ ૃુાંઠાના લાલેતય ભાટે તૈમાય  ધુાયેર ઘાવચાયા 

ક્ષફમાયણાીટ ેલાભાાં ેલે છે. લવ ૨૦૧૯-૨૦ દયમ્માન વદયવુ મજના શઠે જજલ્ રાના ૧૫૮૧  ધુાયેર 

ઘાવચાયા ક્ષફમાયણાીટ ભાટેના રક્ષમાાંા વાભે ૧૦૦ ટાા શ્વવઘ્ ધ થમેર છે. 

હ૪  ફકયાભ (૧૦ + ૧ ) એ ચકભ ભા છ વશામ : ઘટેા ફાયા શ્વલાાવ મજના શઠે જનયર ાેટેગયીના રા તેભજ  

અન ુકુ્ષચત  અશ્વતના રા ભાટે ૧૦ ફાયા લતી એા ફાયાના એાભ ભાટે લુર હાાભત ફૃા.૯૦૦૦૦/- ના ખચે 

૫૦ ટાા રેખે વશામ ફૃ.૪૫૦૦૦/-  ધુીની વશામ ેલાભાાં ેલે છે. લવ ૨૦૧૯-૨૦ દયમ્માન વદયવુ 

મજના શઠે જજલ્ રાના ૧૨ એાભના રક્ષમાાંા વાભે ૯૦ ટાા શ્વવઘ્ ધ થમેર છે. 

        શ ારન ક્ષ ત્ર  કામાયત વભ થાઓની   તલગત ૨૦૧૯-૨૦ 

ક્રભ તાલાુ 

શ ુદલાખાનાની વાંખ્ મા પ્રાથશ્વભા શ ુવાયલાય ાેન્ દ્ર 

લવની ળફૃેતભાાં 

લવ 

દયમ્ માનન 

લધાય 

લવના 

તરતે 

લવની 

ળફૃેતભાાં 

લવ 

દયમ્ માનન 

લધાય 

લવના 

તરતે 

૧ બાલનગય ય - ય ૩ - ૩ 

૨ ધધા ય - ય ય - ય 

3 તા અ ૫ - ૫ ય - ય 

૪ ભવુલા ૫ - ૫ ૩ - ૩ 

૫ ારીતાણા ય - ય ય - ય 

૬ ગાયીમાધાય ય - ય ય - ય 

૭ શ્વળશય ૫ - ૫ ૧ - ૧ 

૮ લલ્ રબીયુ ય - ય ય - ય 

૯ ઉભયાા ય - ય ૩ - ૩ 

૧૦ જેવય  ૧ - ૧ - - - 

 ક ર ૨૮ - ૨૮ ૧૯ - ૧૯ 
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 શ ુદલાખાનાની તાલાુા લાસઝ ાાભગીયીની શ્વલગત  

ક્ર્ભ 

તાલાુાનુાં 
નાભ 

લવ 
દયમ્માન 
વાયલાય 
ાભેર 
ાેવ 

લવ દયમ્માન 
વાયલાય 
ાભેર 
ફશાયના 
શઓુ તની 
વાંખ્મા 

ટુય 
ેળન્ટ 

તરદયના, 
ફશાયના 
અને ટુયનુાં 
લુર 

દલા યુી 
ાડરે તેલા 
ાેવ 

ખવીાયણ
ની વાંખ્મા 

ચેી યગ ન 
શમ તેલા 
યગ ભાટેના 

ાેવ 

શયુગ 
અશ્વધાાયીઓ તની 

વાંખ્મા 

રાસલ્ટા 
સન્્ેાટયની 
વાંખ્મા 

ગાભભાાં 
મરુાાાતની 
વાંખ્મા બયામેર ખારી બયામેર ખારી 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ 

૧ બાલનગય ૦ ૫૮૯૧ ૭૦૭ ૬૫૯૮ ૩૨૩૯૭ ૪૬૭ ૨૪૩૪૯ ૧ ૧ ૧ ૨ ૧૭૨ 

૨ ઘઘા ૦૭ ૨૭૪૧ ૬૩૫ ૩૩૮૩ ૪૯૯૩ ૧૯૮ ૧૦૫૯૫ ૧ ૧ ૦ ૧ ૧૭૪ 

૩ તા અ ૦ ૧૭૧૬ ૮૩૮૩ ૧૦૦૯૯ ૧૦૭૯૪ ૬૩૮ ૨૯૦૬૯ ૨ ૩ ૧ ૧ ૭૧૬ 

૪ ભવલુા ૦ ૩૧૮૭ ૬૭૭૨ ૯૯૫૯ ૧૯૮૦૫ ૪૭૪ ૧૧૭૬૦ ૨ ૩ ૧ ૨ ૨૩૦ 

૫ ારીતાણા ૧૫૫ ૩૬૬૮ ૩૨૭૨ ૭૦૯૫ ૬૪૯૧ ૧૯૨ ૫૪૦૭ ૨ ૦ ૦ ૨ ૩૧૩ 

૬ ગાયીમાધાય ૦૪ ૧૮૨૬ ૫૬૯૩ ૭૫૨૩ ૯૪૯૮ ૪૩૯ ૧૨૧૬૬ ૧ ૧ ૧ ૧ ૪૨૫ 

૭ શ્વવશય ૦ ૩૯૦૬ ૬૬૬ ૪૫૭૨ ૨૩૧૩૩ ૬૪૧ ૧૫૧૫૩ ૨ ૩ ૧ - ૮૧૧ 

૮ લલ્રબીયુ ૦ ૩૭૧૧ ૬૫૨ ૪૩૬૩ ૬૧૭૬ ૬૦૭ ૪૧૨૭ ૧ ૧ ૨ ૨ ૫૬૭ 

૯ ઉભયાા ૦ ૨૮૪૦ ૧૩૦૨ ૪૧૪૨ ૩૬૮૩ ૧૪૪ ૧૦૪૦૭ ૧ ૧ ૧ - ૨૫૬ 

૧૦ જેવય ૦ ૨૧૧૧ ૧૦૬૫ ૩૧૭૬ ૪૬૭૯ ૧૬૬ ૧૦૬૦૬ ૧ ૦ ૦ ૦ ૨૦૯ 

લુર 
૧૬૬ ૩૧૫૯૭ ૨૯૧૪૭ ૬૦૯૧૦ ૧૨૧૬૪૯ ૩૯૬૬ ૧૩૩૬૩૯ ૧૪ ૧૪ ૮ ૧૧ ૩૮૭૩ 
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પ્રાયણ-૧૨ 

-:: આયગ્મ ળાખા ::- 
 ળાખાન િયરમ :-  

 જજલ્રાની ેયગ્મ ળાખાના વીધા શ્વનમાંરણ અને ભનીટયીંગ વારાયા તાલાુા ાક્ાએથી પ્રાથશ્વભા 
ેયગ્મ ાેન્દ્રથી વફ-વેન્ટયથી વે અના ગાભ તથા રા  ધુી ેયગ્મ શ્વલમા  શુ્વલધાઓ ત ેલા ભાટેનુાં 
 દુ્રઢ ભાખુાં યચામેર છે. અને તે મજુફ ાાભગીયીના ાામવબાય વાભે શ્વવધધ  પ્રાપ્ત ાયલા યુી યીતે 
ાામવયત છે. બાલનગય જજલ્રાભાાં ૧૦ તાલાુા શલે્થ ઑપીવ, ૪૮ પ્રાથશ્વભા ેયગ્મ ાેન્દ્ર, ૬ અફવન – 
પ્રાથશ્વભા ેયગ્મ ાેન્દ્ર, ૧૩ વામહુશા ેયગ્મ ાેન્દ્ર તથા ૨ વફ ડી્રીાટ  શન્્ટર અને ૨૯૯ વફ 
વેન્ટય ેલેરા  છે. જેભાાં નીચેની વેલાઓ ત ગ્રામ્મ  ાક્ાએથી / ળશયેી શ્વલ્તાયભાાં યુી ાડલાભાાં ેલે છે. 
પ્રાથશ્વભા ેયગ્મ ાેન્દ્ર ાક્ાએ એા ભેડીાર ઓ તપીવય શમ છે જે ્થાશ્વના ાક્ાએ રાને વાયલાય યુી 
ાડે છે તથા પ્રાથશ્વભા ેયગ્મ ાેન્દ્ર નીચે ેલતા શ્વલ્તાયની ાાભગીયીનુાં ભનીટયીંગ ાયે છે. તથા 
પાભાવવી્ટ જે દલા ેલાની ાાભગીયી ાયે છે. એા રેફયેટયી ટેાનીળીમન  જે રશી, ેળાફની તાવ 
તથા ભેરેયીમા ભાટે રશીની તાવણીની ાાભગીયી ાયે છે. એા ફી.ેઇ.ઇ.વી.ઓ ત. ાે જે પ્રાથશ્વભા ેયગ્મ 
ાેન્દ્રના  વભગ્ર શ્વલ્તાયભાાં ેયગ્મના ાામવક્રભના પ્રચાય અને પ્રવાયની ાાભગીયી ાયે છે. એા પીભેર શલે્થ 
 ુયલાઇઝય અને એા ભેઇર શલે્થ  ુયલાઇઝય શમ છે જેઓ ત શ્વલ્તાયની ાાભગીયીનુાં ભનીટયીંગ તથા 
યીટીંગ ાયે છે તથા અન્મ ાભવચાયીઓ તભાાં ટ્ટાલાા, ેમા શ્વલગેયે શમ છે. વફ વેન્ટય રેલરે એા સ્ત્રી 
ેયગ્મ ાામવાય તથા એા રુુ ેયગ્મ ાામવાય શમ છે જેઓ ત તાન ેવોંેર શ્વલ્તાયભાાં ઘય-ઘયની 
મરુાાત રઇ ેયગ્મ શ્વલમા વેલાઓ ત યુી ાડે છે.  
 
 ળાખાની   કાભગી  યી  :-  

 ેયગ્મ ળાખાના ભશાેભના ાભવચાયીઓ તની શ્વનભણાુ તેભજ શ્વનમાંરણની ાાભગીયી. 
 ેયગ્મ ળાખા શઠેના લગવ-૨ ના અશ્વધાાયીની ાાભગીયી મલુ્માાંાન અશલેાર તેભજ 

શ્વનમાંરણ. 
  અશયે ેયગ્મ તરગેની ાાભગીયી. 
 યાષ્રીમ ાામવક્રભ તરગેની ાાભગીયી, દેખયેખ અને શ્વનમાંરણ. 
 પ્રાથશ્વભા ેયગ્મ ાેન્દ્રની દેખયેખ અને શ્વનમાંરણ. 
 જજલ્રા ય બ્રાય, જન્ભભયણ તરગેની ાાભગીયી. 
 પ્રજનન,ફા ેયગ્મ અને ેયગ્મના ાામવક્રભનુાં શ્વનમભન. 
 વગબાવ ભાતાઓ તની ાા બ તેભજ નલ અત શ્વળશ ુતથા ફાાની ાા બ. 
 યગચાા શ્વનમાંરણ તરગેની ાાભગીયી. 
 ભેરેયીમા શ્વનમાંરણ તરગેની ાાભગીયી. 
 લુટુાંફ ાલ્માણ, તરધત્લ શ્વનમાંરણ ાામવક્રભ. 
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 ેયગ્મતાંરનુાં શ્વનમાંરણ. 
 ળાાના ફાાની ેયગ્મ તાવણી. 
 યવીાયણ ાામવક્રભ. 
 તભાલુ શ્વનમાંરણ ાામવક્રભ. 

 બાલનગય જજલ્રાભાાં ેયગ્મ શ્વલમા વેલાઓ ત ે૫તા શ્વલશ્વલધ ાેન્દ્ર નીચ ેમજુફ છે. 
(૧  પ્રાથતભક આયગ્ મ કછરષ્ :- 
               બાલનગય જજલ્ રાભાાં તાલાુા મજુફ ાામાવન્ન્લત પ્રાથશ્વભા ેયગ્ મ ાેન્દ્રહીએચવી ની વાંખ્ મા 
નીચે મજુફ છે. 

ક્રભ તાલ કાન ભ નાભ પ્રાથતભક આયગ્ મ કછ રષ્ન ભ નાભ 

૧ બાલનગય ૧ પયીમાદાા 
૨ અધેાસ 

૩ ંડલી 
૪ ૂુાંબરી 
૫ બાંડાયીમા 
૬ શાથફ 

ય ઘઘા ૧ લાફૄાડ 

૨ તણવા 
૩ ભયચાંદ 

૩ તા અ ૧ બદ્રાલ 

૨ રા૫જ 

૩ ભણાય 

૪ ભથાલડા 
૫ લુાંઢેરી 
૬ ંચડી 
૭ ીથરયુ 

૮ વયતાન૫ય 

૯ ફયડા 
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૪ 

 

ભવુલા ૧ ફેરભય 

૨ ફડા 
૩ ૃુાંદયણા 
૪ ાવાય 

૫ લુાંબણ  
૬ ભાઢીમા 
૭ વેદયડા 
૮ તરગાજયડા  
૯ ભટા ેવયણા 
૧૦ બાદ્રડ 

૫ જેવય ૧ અમાલેજ 
૨ ફીરા 

૬ ારીતાણા ૧ ઘેટી 
૨ નાની યાજ્ થી 
૩ નોંઘણલદય 

૪ લાફૄાડ હા  
૫ લલુાયલાલ 

૭ ગાયીમાધાય ૧ ભાનગઢ  
૨ ભટીલાલડી 
૩ લેાલદય 

૮ લલ્ રબીયુ ૧ ાાાતાલ 

૨ યતન૫યહગા  
૩ ાટણા 

૯ ઉભયાા ૧ દડલા  
૨ યાંઘા 

૧૦ શ્વવશય ૧ વણવયા 
૨ વનગઢ 

૩ ટાણા 
૪ ઉવયડ 

૫ ભઢડા 
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(ય    ા આયગ્ મ કછ રષ્ :- 
              બાલનગય જજલ્ રાભાાં તાલાુા મજુફ ાામાવન્ લીત ેટા ેયગ્મ ાેન્ દ્રની વાંખ્ મા નીચે મજુફ છે. 

ક્રભ તાલાુાનુાં નાભ પ્રા.ે.ાેન્ દ્રની વાંખ્ મા ેટા ેયગ્ મ ાેન્ દ્રની વાંખ્ મા 
૧ બાલનગય ૬ ૩૦ 

ય ઘઘા ૩ ૨૦ 

૩ તા અ ૯ ૫૩ 

૪ ભવલુા ૧૦ ૫૮ 

૫ જેવય ૨ ૧૬ 
૬ ારીતાણા ૫ ૩૦ 

૭ ગાયીમાધાય ૩ ૧૯ 

૮ લલ્ રબીયુ ૩ ૨૨ 

૯ ઉભયાા ય ૨૦ 

૧૦ શ્વવશય ૫ ૩૧ 

લુર ૪૮ ૨૯૯ 
 

(૩  તફી  ફી   વ લાઓ :- 
  તભાભ પ્રાથશ્વભા ેયગ્ મ ાેન્ દ્ર ૫ય વલાયે ૮:૩૦ થી ૧યઃ૩૦ દયમ્ માન ઓ ત.ી.ડી.ભાાં 
ેલતા દદીઓ તને તાવી વાયલાય ે૫લાભાાં ેલે છે. વને ય૦૧૯-૨૦ દયમ્ માન ઓ ત.ી.ડી. તથા સન્ ડય 
દદીઓ તની વાંખ્ મા નીચે મજુફ છે. 
ક્રભ તાલાુ પ્રા.ે.ાેન્દ્રનુાં નાભ ઓ ત.ી.ડી ઇન્ડય 

૧ બાલનગય પયીમાદાા ૧૦૦૪૭ ૦ 

અધેાસ ૭૬૬૯ ૫૩૭ 

ંડલી ૯૫૮૦ ૨૦૬ 

ૂુાંબરી ૧૫૧૫૨ ૩૦૪ 

બાંડાયીમા ૧૫૦૨૭ ૧૬૭ 

શાથફ ૧૧૯૮૧ ૧૪૧ 
ય ઘઘા લાફૄાડહઘ  ૨૦૭૭૪ ૮૦૪ 

તણવા ૧૧૨૩૬ ૨૨૨ 

ભયચાંદ ૧૨૮૧૪ ૧૮૧ 

૩ તા અ બદ્રાલ ૧૦૦૨૩ ૪૯૫ 

રા૫જ ૨૨૧૫૮ ૩૭૮૮ 

ભણાય ૯૧૬૫ ૨૪૭ 

  ભથાલડા ૯૬૫૭ ૬ 

  લુાંઢેરી ૧૫૭૯૩ ૯૦ 
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ંચડી ૯૬૦૮ ૮૯ 

ીથરયુ ૧૨૧૮૧ ૧૫ 

વયતાન૫ય ૮૫૨૧ ૨૪ 

૪ ભવલુા ફરેભય ૯૨૫૦ ૦ 

ૃુાંદયણા ૧૪૭૭૬ ૨૧૬ 

ફડા ૧૧૦૪૯ ૨૧૨ 

ાવાય ૧૦૧૯૪ ૦ 

તરગાજયડા ૧૧૬૬૩ ૫૬ 

ભાઢીમા ૮૮૬૪ ૧૪૪ 

લુાંબણ ૯૮૧૨ ૪૧ 

ભટા ેવયણા ૭૭૩૮ ૦ 

વેદયડા ૧૧૦૭૮ ૩૪ 

૫ જેવય અમાલેજ ૫૭૯૦ ૭૮ 
ફીરા ૯૭૮૦ ૨૩૭ 

૬ ારીતાણા નાની યાજ્ થી ૧૧૦૧૬ ૦ 

લાફૄાડહા  ૧૨૩૧૦ ૩૯૫ 

નોંઘણલદય ૯૪૭૦ ૨૧૪ 

ઘટેી ૧૫૨૧૨ ૨૯૯ 

લલુાયલાલ ૦ ૦ 
૭ ગાયીમાધાય ભટીલાલડી ૮૮૮૮ ૧૬૯ 

ભાનગઢ ૧૧૯૫૫ ૩૮૩ 

લેાલદય ૮૮૧૫ ૨૭૬ 

૮ લલ્ રબીયુ ાટણા ૧૨૭૫૧ ૧૦૨ 

ાાાતાલ ૭૪૭૪ ૧૫૫ 

યતન૫યહગા  ૭૭૭૨ ૦ 

૯ ઉભયાા યાંઘા ૧૩૮૮૧ ૧૪૪ 

દડલા ૬૫૩૭ ૭૯ 

૧૦ શ્વવશય વણવયા ૧૩૭૨૮ ૩૪૧ 

વનગઢ ૧૪૩૮૨ ૧૩૧૯ 

ઉવયડ ૯૫૧૯ ૧૧ 

ટાણા ૧૯૦૦૨ ૬૨૪ 

ભઢડા ૮૮૧૨ ૨૧૫ 
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(૪  િ ભ - ભયણ :- 
  ાશ્વભશ્ નયરીની ેયગ્ મ અને તફીફી શ્વલબાગ વારાયા જન્ ભ ભયણને રગ  ુવાહશત્ મ ે૫લાભાાં 
ેલે છે અને તે વાહશત્ મ અરેથી તાલાુા ાંચામત અને નગયારીાાઓ તને ે૫લાભાાં ેલે છે. 
ભશાનગયાક્ષરાા, નગયાક્ષરાા તથા તભાભ ગ્રાભ ાંચામત વારાયા ઇ- ઓ તખ વફ્ટલેયભાાં જન્ભ-ભયણની 
નોંધણી વભમવય ાયાલલાભાાં ેલે છે. ભડી નોંધણીના હા્ વાભાાં જન્ ભ-ભયણન ફનાલ એા ભાવથી લધ ુ
અને એા લવની તરદયન શમ, ત ભાભરતદાયરીની/નટયી વભક્ની એપીડલેીટને ેધાયે અરેથી જન્ ભ-
ભયણન ફનાલ નોંધલા ભાટે વુાભ ાયી ે૫લાભાાં ેલે છે. 
(૫  યગરાા અ કાલલા :- 
  જજલ્ રાના ાસ૫ણ ગાભભાાં ઝાડા, ઉલ્ ટી, ારેયા, ાભ, ટાસપસડ જેલા ાણીજન્ મ તથા 
અન્ મ યગચાાના ાેવ ફનલા ાભે ત તેની તાત્ ાાક્ષરા  અણ જે તે પ્રાથશ્વભા ેયગ્ મ ાેન્ દ્રને તથા 
જજલ્ રા ાક્ાએ થામ તેલી ગઠલણી ાયેર શલાથી ેલા યગચાાના હા્ વાઓ તભાાં તાત્ ાાક્ષરા અવયગ્ર્ ત 
ગાભે ૫શોંચી જસ યગચા તાત્ ાાક્ષરા ાાકભુાાં રેલાભાાં ેલે છે તેભજ જજલ્ રા ાક્ાએ તથા તભાભ 
પ્રાથશ્વભા ેયગ્ મ ાેન્ દ્ર ાક્ાએ યગચા અટાાલલા ભાટેની જફૃયી દલાઓ તન યુત ્ ટા ઉ૫રબ્ ધ 
યાખલાભાાં ેલેર છે. 
(૮  ભાત ૃ ફા કલ્ માણ વ લાઓ :- 
  તભાભ વગબાવ ભાતાની લશરેી નોંધણી, ળાયીહયા તાવ, ેશાય, ્ તનાન શ્વલગેયે શ્વલે 
ેયગ્ મ શ્વળક્ણ તેભજ જખભી ભાતાઓ તને વાંદબવ વેલા ે૫લાભાાં ેલે છે. તભાભ વગબાવની વાં્ થાાીમ 
અથલા તારીભ ાભેર વ્ મહાતઓ ત વારાયા ડી.ડી.ાીટ હભભતા ાીટ  ન ઉ૫મગ ાયી વરાભત પ્ર શુ્વત થામ 
તેલી વ્ મલ્ થા ાયલાભાાં ેલે છે. તભાભ ધારી ભાતાઓ તને ્ તનાન, ફાર્ લા્ થ્ મ તથા ણ વાંફાંધી 
ેયગ્મ શ્વળક્ણ વેલાઓ ત ેલાભાાં ેલ ે છે. તભાભ ફાાને ભાતાનુાં ૫શલે ુાં ધાલણ, વભમવય જફૃયી 
તભાભ યવીઓ ત તથા ા ેશાય ઉ૫યાાંત ઝાડા તથા િવનતાંરના યગની વાયલાય ે૫લાભાાં ેલે છે. 

વન  ય૦૧૯-૨૦ની   કાભગી  યી  

Monthly Summery (Till Date) 

M.C.H. 
 Program 

2019-20 (TECHO +) hims 

  લાશ્વિા રક્ષમાાંા પ્ર ડટેા શ્વવધી % પ્ર ડટેા શ્વવધી % 

વગબાવ ભાતા ૪૧૨૫૦ ૪૧૨૫૦ ૩૧૦૮૯ ૭૫% ૪૧૨૫૦ ૩૪૦૭૧ ૮૩% 

ત્લયીત વગબાવભાતા ય બ. ૪૧૨૫૦ ૩૧૦૮૯ ૨૧૩૧૮ ૬૯% ૩૪૦૭૧ ૨૭૪૨૨ ૮૦% 

એ.એન.વી.૪ તાવ ૪૧૨૫૦ ૩૧૦૮૯ ૫૭૮૪ ૧૯% ૩૪૦૭૧ ૨૫૪૩૨ ૭૫% 
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ટીટી વગબાવ ભાતા ૪૧૨૫૦ ૩૧૦૮૯ ૨૬૫૦૧ ૮૫% ૩૪૦૭૧ ૨૫૫૩૩ ૭૫% 

પ્ર શુ્વત ૩૭૫૦૦ ૩૭૫૦૦ ૨૬૩૬૦ ૭૦% ૩૭૫૦૦ ૩૩૯૮૩ ૯૧% 

ધારી ભાતા ૩૭૫૦૦ ૧૬૬૪૪ ૧૮૨૨૧ ૭૦% ૩૩૯૮૩ - - 

શ્વળશ ુરાઇલ ફથવ ૩૭૫૦૦ ૩૭૫૦૦ ૩૧૦૫૬ ૮૩% ૩૭૫૦૦ ૨૯૩૭૯ ૭૮% 

વાં્થાાીમ  લુાલડ ૨૯૬૭૦ ૨૯૬૭૦ ૨૯૩૩૬ ૯૯% ૨૯૬૭૦ ૨૯૩૩૬ ૯૯% 

વયાાયી વાં્થાાીમ  લુાલડ ૨૯૬૭૦ ૨૯૬૭૦ ૯૫૬૭ ૩૨% ૨૯૬૭૦ ૯૫૬૭ ૩૨% 

ઘયે  લુાલડ ૨૯૬૭૦ ૨૯૬૭૦ ૧૦૨ ૦.૩૪% ૨૯૬૭૦ ૧૦૨ ૦.૩૪% 

 
(૯  િનની   સ યક્ષા મિના :- 
  જનની  યુક્ા મજના શઠે ગયીફી યેખા નીચે  બલતા લુટુાંફની ૧૯ લવથી ભટી ંભયની 
્ રીને તેની પ્રથભ ફે પ્ર શુ્વત દયમ્ માન દયેા લખતે ફૃા. ૭૦૦/- રેખે યાડ વશામ ચાુલલાભાાં ેલે છે. 
જેભાાં ફૃા. ય૦૦/- રાન્ વટવ  બાડાના ચાુલલાભાાં ેલે છે અને ફૃા. ૫૦૦/- ા ેશાયના ચાુલલાભાાં 
ેલે છે. 

અ.નાં. શ્વલગત રાબ રીધેર 
રાબાથીઓ તની વાંખ્ મા 

લુર ચાુલેર વશામ ફૃા. 

૧ જનની  યુક્ા મજના ૬૦૨૬ ૪૧,૧૯,૫૦૦/- 

 

(૧૦  ફા વખા  મિના :- 
               ફારવખા મજના શઠે ફા મતૃ્ ય ુદય ઘટાડલાના ેળમથી જે પ્રાસલેટ ફાયગ શ્વનષ્ ણાાંત 
વાથે  એભ.ઓ ત.યહુાયાય  ાયેર શમ  ત્ માાં ગયીફી યેખા નીચે  બલતાહફી.ી.એર  લુટુાંફના  ફાાને 
વાત હદલવની વાયલાય  ભાટે ફાા દીઠ  ફૃા. ૪૯,૦૦૦/- રેખે  વશામ ચાુલલાભાાં ેલે છે.  

અ.નાં. શ્વલગત રાબ રીધેર 
રાબાથીઓ તની વાંખ્ મા 

લુર ચાુલેર વશામ ફૃા. 

૧ ફારવખા-૩  મજના ૧૬૦ ૩૨,૮૭,૯૦૦/- 

 
(૧૧  ચરયભજીલી    મિના :- 
                ક્ષચયાં બલી મજના શઠે ભાતામતૃ્ ય ુ દય ધટાડલાના ેળમથી જે પ્રાસલેટ ડાટય વાથે 
એભ.ઓ ત.યહુાયાય  ાયી ગયીફી યેખા નીચે  બલતાહફી.ી.એર  લુટુાંફની ૧૯ લવથી ભટી ંભયની ્ રીની  
પ્ર શુ્વત  દીઠ  ફૃા. ય૮૫૦/- રેખે  વશામ ચાુલલાભાાં ેલે છે. જેભાાં ફૃા. ય૦૦/- રાન્ વટવ  બાડાના 
રાબાથીને  ચાુલલાના શમ છે.  
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અ.નાં. શ્વલગત રાબ રીધેર 
રાબાથીઓ તની વાંખ્ મા 

લુર ચાુલેર વશામ ફૃા. 

૧ ક્ષચયાં બલી મજના ૩૬૧ ૧૫,૧૬,૨૦૦/- 

 

 
(૧ય  ઝા ાના યગભાભ વાયલાય :- 
  ાાંચ લવની ંભય  ધુીના ફાાભાાં ઝાડાના યગના ાાયણે ડીશાસરેળન થલાથી લે 
રાખ મતૃ્ ય ુાભ ે છે. ેભાાંના ૯૯ ટાા ફાા/વ્ મહાતઓ ત ઘયગથ્  ુેશાય ાણી, ખાાંડ-ભીઠાના દ્રાલણ 
અને ઓ ત.ેય.એવ. થી ફચી ળાે છે. પાત એા ટાા વ્ મહાતઓ તભાાં ફાટરા ચઢાલલાની જફૃયીમાત યશ ેછે. 
ે તરગે જફૃયી ેયગ્ મ શ્વળક્ણ તથા તભાભ ગાભભાાં ઓ ત.ેય.એવ.ના ેાેટ ઉ૫રબ્ ધ યશ ેતેલી વ્ મલ્ થા 
યુી  ાડલાભાાં ેલે છે. 
 
(૧૩  ળાા આયગ્ મ કામાક્રભ :- 
  લવ-ય૦૧૯-૨૦ દયમ્ માન ખાવ ળાા ેયગ્ મ તાવણી ાામવક્રભ અન્ લમે ૯૩૭ વયાાયી 
તથા ૧૫૦ ખાનગી પ્રાથશ્વભા ળાાઓ ત, ૧૩ ેરીનભ ળાા અને  ય૭૧ ભાઘ્ મશ્વભા ળાાઓ ત ભી લુર : 
૧૩૭૧  ળાાઓ ત તથા ૧૬૪૨ આંગણલાડીની તફીફી અશ્વધાાયીરીની તથા યેાભેડીાર ્ ટાપની ટીભ વારાયા 
મરુાાાત રસ પ્રાથશ્વભા ળાાના ૨૩૮૯૭૬, ભાઘ્ મશ્વભા ળાાના ૭૫૫૭૦,  આંગણલાડીના ૧૩૬૪૫૦ 
તેભજ ળાાએ નહશ જતા  ૩૮૮૩૪ ફાાની તાવણી ાયી,  ૭૭૭૧૮  ખાભીલાા ફાાને વાયલાય 
ેેર છે. વાંદબવ વાયલાયની જફૃયીમાતલાા ૧૧૫૮૨ ફાાને પ્રાથશ્વભા ેયગ્ મ ાેન્ દ્ર ાક્ાએ/વામહુશા 
ેયગ્ મ ાેન્ દ્ર ાક્ાએ/ શન્્ટરભાાં વાયલાય ભાટે યીપય ાયલાભાાં ેલેર અને વાયલાય ે૫લાભાાં 
ેલેર. 
              ખાવ વાંદબવ વેલાાર શદમની તારીપલાા  ૧૮૫ , ાીડનીની તારીપલાા ૨૭ અને 
ાેન્ વયની તારીપલાા ૧૫ ફાા તથા ૧૮૧૯ ફાાને ચશ્ ભા શ્વલતયણ ાયી, ખાવ વાંદબવ વેલાઓ ત 
વાયલાય ે૫લાભાાં ેલી શતી. 
 

(૧૪   ય-અ ત ભ કભ૫ જેલી   ક દયતી   આપત દયમ્ માનની   વ લાઓ :- 
  યુ-અછત ૂાૂાં૫ જેલી લુદયતી ેપતને ૫શોંચી લલા તભાભ પ્રાાયના એાળન પ્ રાન 
ફનાલી તૈમાય યાખલાભાાં ેલે છે અને તે મજુફ અવયાાયા અભરીાયણ ાયલાભાાં ેલે છે. જેભ ાે, 
ત્ લયીત  અણ, અવયગ્ર્ ત શ્વલ્ તાયની તાત્ ાાક્ષરા મરુાાાત, ીલાના ાણીના વવવના શ્વનમશ્વભત 
ારયીનેળન, રીાેજની ળધખ, યીેયીંગ, દદીના લુટુાંફીજનની વાયલાય શ્વલગેયે વારાયા ે ેપતને 
૫શોંચી લલા તભાભ પ્રાાયની વેલાઓ ત ઉ૫રબ્ ધ યાખલાભાાં ેલે છે. જજલ્ રા ાક્ાએ યેીડ યી્ ન્ વ 
૫હાાંચ  ટીભ તૈમાય યાખલાભાાં ેલે છે તથા જજલ્ રા ાક્ાએ ૧ ાન્ રરફૃભ ચભાવાની ઋ  ુ દયમ્ માન 
ચલીવ ારાા ચરાલલાભાાં ેલે છે. 
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       આયગ્મ ળાખા, જિ.ભ. કર યી, બાલનગય શતકના ભશછકભની   ભાિશતી   (તા.૩૦/૬/૨૦૨૦ અંતતત) 

ક્રભ વભલગાન ભ નાભ લગા ભભજ ય બયછર ખારી   

  આયગ્મ ળાખા         

૧ મખુ્મ જજલ્રા ેયગ્મ અશ્વધાાયી ૧ ૧ ૦ ૧ 
૨ લહશલટી અશ્વધાાયી ૨ ૧ ૦ ૧ 
૩ ઇ. એભ. ઓ ત.  ૨ ૧ ૧ ૦ 
૪ શડે ક્રાાવ/નામફ ચીટનીળ ૩ ૧ ૧ ૦ 
૫ વીનીમય ક્રાાવહલશીલટી  ૩ ૨ ૧ ૧ 
૬ વીનીમય ક્રાાવહહશવાફી   ૩ ૧ ૦ ૧ 
૭ જુનીમય ક્રાાવ ૩ ૪ ૨ ૨ 
૮ ૃજુયાતી ટાઇી્ટ ૩ ૧ ૦ ૧ 
૯ જુ.પા. ૩ ૧ ૧ ૦ 
૧૦ બ્રીા શલે્થ નવવ ૩ ૧ ૧ ૦ 
૧૧ ેયા ભેડીાર ેવી્ટન્ટ ૩ ૧ ૦ ૧ 
૧૨ ઇ.વી.એવ.એવ. ૩ ૧ ૦ ૧ 
૧૩ ળાા ેયગ્મ શ્વનયીક્ા ૩ ૧ ૦ ૧ 
૧૪ ળાા ેયગ્મ ભદદનીળ ૩ ૨ ૧ ૧ 
૧૫ ડી્રીક્ટ વેનીટયી ઇન્્ેક્ટય ૩ ૧ ૦ ૧ 
૧૬ ટ્ટાલાા ૪ ૧ ૧ ૦ 

  ક ર આયગ્મ ળાખા   ૨૧ ૯ ૧૨ 
  આયગ્મ ળાખા પીલ્  ભશછકભ         

૧ ભેડીાર ઓ તપીવય ૨ ૪૮ ૪૮ ૦ 
૨ જુ. પાભાવવી્ટ ૩ ૪૭ ૩૬ ૧૧ 
૩ રેફ.ટેા. ૩ ૪૮ ૪૨ ૬ 
૪ રાઇલય ૩ ૪૮ ૪૮ ૦ 
૫ લડવફમ ૩ ૪૮ ૪૮ ૦ 
૬ ેમા ૩ ૪૮ ૪૮ ૦ 
૭ ્લીય ૩ ૯૬ ૯૬ ૦ 

  ક ર આયગ્મ ળાખા પીલ્  ભશછકભ   ૩૮૩ ૩૬૬ ૧૭ 
  ક ટ ભફ કલ્માણ ળાખા         

૧ અશ્વધા જજલ્રા ેયગ્મ અશ્વધાાયી ૧ ૧ ૧ ૦ 
૨ લહશલટી અશ્વધાાયી ૨ ૧ ૧ ૦ 
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૩ ડી.ેઇ.ઇ.વી.ઓ ત. ૨ ૧ ૦ ૧ 
૪ બ્રીા શલે્થ નવીંગ ઓ તપીવય ૨ ૧ ૦ ૧ 
૫ જજલ્રા ભાહશતી શ્વળક્ણ અને પ્રવાય ઓ તપીવય ૨ ૧ ૦ ૧ 
૬ ડ.ેડી.ેઇ.ઇ.વી.ઓ ત. ૩ ૧ ૦ ૧ 
૭ ક્ેરીમ ાામવાય હલુ.ા. ભ.. શ.ેલ. ૩ ૧ ૧ ૦ 
૮ વીનીમય ક્રાાવહલશીલટી  ૩ ૧ ૧ ૦ 
૯ વીનીમય ક્રાાવહહશવાફી   ૩ ૧ ૦ ૧ 
૧૦ જુ.ાા. ૩ ૧ ૦ ૧ 
૧૧ ્ટેન ટાઇી્ટ  ૩ ૧ ૦ ૧ 
૧૨ ેવી્ટન્ટ ાભ પટગ્રાપય ૩ ૧ ૧ ૦ 
૧૩ પ્રજેક્ટનીળ ૩ ૧ ૧ ૦ 
૧૪ આંાડા ભદદનીળ ૩ ૧ ૦ ૧ 
૧૫ ટ્ટાલાા ૪ ૧ ૦ ૧ 
૧૬ રાઇલય ૩ ૧ ૦ ૧ 

  ક ર ક ટ ભફ કલ્માણ ળાખા   ૧૬ ૬ ૧૦ 
  ક ટ ભફ કલ્માણ ળાખા (પીલ્  ભશછકભ)         

૧ ફી.ેઇ.ઇ.વી.ઓ ત. ૩ ૧ ૧ ૦ 
૨ પીભેર શલે્થ  ુયલાઇઝય ૩ ૫૨ ૩૯ ૧૩ 
૩ પીભેર શલે્થ લાવય ૩ ૩૪૬ ૨૪૩ ૧૦૩ 
૪ પીભેર શલે્થ લાવય-અફવન ૩ ૨૫ ૨૪ ૧ 

  
ક ર એ ચકભદય ક ટ ભફ કલ્માણ ળાખા (પીલ્  ભશછકભ) 

 

૪૨૪ ૩૦૭ ૧૧૭ 
  કલરી   ી એ ચમયવ વ ર         

૧ ાલરીટી એન્્મયન્વ એભ.ઓ ત. ૨ ૧ ૦ ૧ 
૨ ઓ તયેળન ભેનેજય હલહશલટી  ૨ ૧ ૦ ૧ 
૩ ભનીટયીંગ ઇલેલ્યએુળા ેવી. ૩ ૧ ૦ ૧ 
૪ ડટેા એન્રી ઓ તયેટય ૩ ૧ ૦ ૧ 
૫ ટ્ટાલાા ૪ ૧ ૧ ૦ 

  ક ર કલરી   ી એ ચમયવ વ ર   ૫ ૧ ૪ 
  ભ ર યીમા ળાખા         

૧ જજલ્રા ભેરેયીમા અશ્વધાાયી ૨ ૧ ૦ ૧ 
૨ ભદદનીળ ભેરેયીમા અશ્વધાાયી ૩ ૧ ૦ ૧ 
૩ વીનીમય ક્રાાવહલશીલટી  ૩ ૧ ૧ ૦ 
૪ વીનીમય ક્રાાવહહશવાફી   ૩ ૧ ૦ ૧ 
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એ ચન.એ ચર.એ ચભ.  ાપ ઝી  ળન 
ક્રભ વભલગાન ભ નાભ ભભજ ય બયછર ખારી   
૧ ડી.ી.વી. ૧ ૧ ૦ 
૨ ડી.એપ.ઓ ત. ૧ ૧ ૦ 
૩ ેય.ફી.એવ.ાે. એભ.ઓ ત. ભેઇર ૩૪ ૩૩ ૧ 
૪ ેય.ફી.એવ.ાે. એભ.ઓ ત. પીભેઇર ૩૪ ૩૧ ૩ 
૫ જુનીમય પાભાવવી્ટ હેય.ફી.એવ.ાે.  ૩૪ ૨૧ ૧૩ 
૬ પીભેર શલે્થ લાવયહેય.ફી.એવ.ાે.  ૩૪ ૨૯ ૫ 
૭ તાલાુા પાઇનાાંવ ેવી્ટન્ટ ૧૦ ૧૦ ૦ 
૮ તાલાુા પ્રગ્રાભ ેવી્ટન્ટ ૧૦ ૧૦ ૦ 
૯ ી.એચ.વી. એાાઉન્ટન્ટ ાભ ડટેા ેવી. ૪૮ ૪૭ ૧ 
૧૦ પીભેર શલે્થ લાવયહવફ વેન્ટય  ૪૧ ૩૦ ૧૧ 
૧૧ ્ટાપ નવવ હી.એચ.વી.  ૪૦ ૩૧ ૯ 
૧૨ ્ટાપ નવવ હએન.ેય.વી.  ૨ ૧ ૧ 
૧૩ રેફયેટયી ટેાનીળીમન ૬ ૫ ૧ 

૭ ટ્ટાલાા ૪ ૨ ૧ ૧ 

  ક ર ભ ર યીમા ળાખા  
૬ ૨ ૪ 

  ભ ર યીમા ળાખા (પીલ્  ભશછકભ)  
       

૧ પીલ્ડ લાવય ૩ ૧ ૧ ૦ 
૨ ભલ્ટી વઝ શલે્થ  ુયલાસઝય  ૩ ૫૭ ૫૩ ૪ 
૩ ભલ્ટી વઝ શલે્થ લાવય (.ુ   ૩ ૩૦૩ ૨૫૧ ૫૨ 
૪ ભેરેયીમા  ુયલાઇઝય ૩ ૮ ૮ ૦ 
૫ રેફ. ટેા ૩ ૭ ૫ ૨ 
૬ રાઇલય ૩ ૧ ૦ ૧ 

  ક ર ભ ર યીમા ળાખા પીલ્  ભશછકભ   ૩૭૭ ૩૧૮ ૫૯ 
  આય.વી  .એ ચર. જિલ્રા ભરામત 

 
      

૧ ેય.વી.એચ. ઓ તપીવય ૧ ૧ ૦ ૧ 
૨ યીવચવ ેશ્વવ્ટન્ટ ૩ ૧ ૦ ૧ 
૩ ારાાવ ાભ ટાઇી્ટ ૩ ૧ ૦ ૧ 
૪ રાઇલય ૩ ૨ ૧ ૧ 

  ક ર આય.વી  .એ ચર. ળાખા   ૫ ૧ ૪ 
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૧૪ જુનીમય પાભાવવી્ટ હી.એચ.વી.  ૯ ૬ ૩ 
૧૫ ન્યરુીળન ેવી્ટન્ટહવી.એભ.ટી.વી.  ૬ ૫ ૧ 
૧૬ ડી.ી.એ.હતભાભ વફ ાશ્વભટી  ૮ ૮ ૦ 
૧૭ ડી.એપ.એ.હએાા.  ૨ ૨ ૦ 
૧૮ ડટેા ઓ તયેટય ૨ ૨ ૦ 
૧૯ લી.વી.વી.એભ. ૧ ૧ ૦ 
૨૦ જે.એવ.એવ.ાે. ાાંશ્વવરય ૧ ૧ ૦ 
૨૧ ાલ્ડ ચેઇન ટેાનીળીમન ૧ ૧ ૦ 
 ક ર ૩૨૫ ૨૭૬ ૪૯ 

 
 

ળાખાની   વભકા ભાિશતી   :- 
 

ક્રભ ળાખાતધકાયીન ભ નાભ શદ્દ ભફાઇર નભફય 

૧ ડૉ. એ.ાે.તાશ્વલમાડ (i/c) CDHOરીની, જજ.ાં. બાલનગય ૯૭૨૭૭૭૯૬૬૨ 

૨ ડૉ. એ.ાે.તાશ્વલમાડ ADHOરીની, જજ.ાં. બાલનગય ૯૭૨૭૭૭૯૬૬૨ 

૩ ડૉ. ી.લી. યેલય (i/c) RCHOરીની, જજ.ાં. બાલનગય ૯૭૨૭૭૭૯૬૬૩ 

૪ ડૉ. ી.એ. ઠાણ EMOરીની, જજ.ાં. બાલનગય ૯૭૨૭૭૭૯૬૯૦ 

૫ ડૉ. ફી.ી. ફયીચા DMOરીની, જજ.ાં. બાલનગય ૯૭૨૭૭૭૯૭૧૭ 
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                                                         પ્રાયણ-૧૩ 

                                    -::ભ ર યીમા ળાખા::- 

 એ ચન.લી  .ફી  . ી.વી  .ી  . ( ભ ર યીમા ) :- 
 ાેન્દ્ર યૂ્લૃત ભેરેયીમા નાકદૂી ાામવક્રભનુાં મજનાાીમ શ્વલાેન્દ્રીાયણ ાયી, વને ૧૯૭૮ થી જજલ્રા 
ાંચામતન ેે ાામવક્રભ  પુ્રત થમેર છે. લવ ય૦૦૪ થી ે ાામવક્રભને યાષ્રીમ લાશા જન્મ યગ શ્વનમાંરણ 
ાામવક્રભહ એન.લી.ફી.ડી.વી.ી.  શઠે વાાલાભાાં ેલેર છે. બાલનગય જજલ્રાભાાં  
એન.લી.ફી.ડી.વી.ી. ાામવક્રભ શઠે લાશા વારાયા પેરાતા યગ જેલા ાે ભેરેયીમા, ડેન્ગ્યુાં, ક્ષચલુનૃનુીમા 
શ્વલગેયેના શ્વનમાંરણ અને વાયલાયની ાાભગીયી ે ાચેયી વારાયા  ાયાલલાભાાં ેલે છે. 

 મખુ્મત્લે ે ાાભગીયીને નીચ ેમજુફના તફાાાઓ તભાાં લશચેલાભાાં ેલે છે. 
(૧   લશલે ુાં શ્વનદાન અને ત્લયીત વાયલાય 

(ય   શ્વભાેનીાર ાાંરર ભેઝવવ 

(૩   ાેભીાર ાાંરર ભેઝવવ 

(૪   ફામર બાર ાાંરર ભેઝવવ 

(૫   ભીક્ ાાંરર ભેઝવવ 

(૬   ફીશલેીમય ચેન્જ ામ્યનુીાેળન 

(૧) લશછલ  તનદાન અન  ત્લયીત વાયલાય :- 

 જજલ્રાના ૧૦ તાલાુા શલે્ થ ઓ તપીવ, ૧૦ તાલાુાના લુર ૪૮ પ્રાથશ્વભા ેયગ્મ ાેન્દ્ર, ૬ ળશયેી 

પ્રાથશ્વભા ેયગ્મ ાેન્દ્ર, ૧૩ વામહુશા ેયગ્મ ાેન્દ્ર તેભજ ય શન્્ટર વારાયા એાટીલ તેભજ ેવીલ 

વલેરન્વ ાાભગીયી તેભજ તાલ વાયલાય ાેન્દ્ર, ેળા ફશને અને ભેરેયીમા રીન્ા લાવય ભાયપત 

એન.લી.ફી.ડી.વી.ી. ાામવક્રભ શઠે લાશાહભચ્ છય  વારાયા પેરાતા યગના વાયલાય અને શ્વનમાંરણની 

ાાભગીયી ાયલાભાાં ેલે છે. 

 



51 
 

 લવ ૨૦૧૯ દયમ્ માન અરેની ાચેયી વારાયા તાલાુા લાઇઝ થમેર રશીના નમનુાની લુર તાવ નીચે 
દળાવવ્ મા પ્રભાણે છે. 

ક્રભ તાલાુ યેીડ ડામગ્નવીવ ટે્ટ અન ે બ્રડ 
્ભીઅય દ્રાયા ાયેર રશીની તાવ  

લુર ભેરેયીમાના 
ાેવ 

ઝેયી ભેરેયીમાના 
ાેવ 

૧ બાલનગય ૪૬૨૦૫ ૦૪ ૦ 

૨ ઘઘા ૩૦૦૫૧ ૦૬ ૦ 

૩ શ્વળશય ૫૫૩૫૮ ૦૩ ૦ 

૪ ાક્ષરતાણા ૪૯૬૫૬ ૦૭ ૦ 

૫ ગાહયમાધાય ૨૬૫૩૭ ૦૧ ૦ 

૬ ઉભયાા ૨૦૭૭૩ ૦૩ ૦ 

૭ લલ્ રબીયુ ૨૬૫૪૩ ૧૬ ૦ 

૮ તા અ ૮૯૦૮૩ ૦૩ ૦ 

૯ ભવુલા ૯૯૭૩૯ ૩૦ ૦૨ 

૧૦ જેવય ૨૦૯૯૨ ૦૨ ૦ 

 ક ર ૪૬૪૯૩૫ ૭૫ ૦૨ 

 
 એાટીલ વલેરન્વઃ- 
    એાટીલ વલેરન્વ ાાભગીયી પ્રાથશ્વભા ેયગ્મ ાેન્દ્રના ભેસર ેયગ્મ ાામવાય વારાયા જજલ્રાના 
દયેા ગાભભાાં અગાઉથી શ્વનધાવયીત ાયેર ાામવક્રભ મજુફ ચરાલલાભાાં ેલે છે અન ેગાભભાાંથી તાલના 
ાેવના ભેરેયીમા ૫યીક્ણ ભાટે રશીના નમનુા ભેલલાભાાં ેલે છે. પ્રાથશ્વભા ેયગ્મ ાેન્દ્ર ખાતે ે 
રશીના નમનુા રેફયેટયીભાાં રેફયેટયી ટેાનીશ્મન વારાયા તાવલાભાાં ેલે છે. જેભાાંથી ભતા ભેરેયીમા 
ઝીટીલ ાેવને  યુાંત યેડીાર વાયલાય ે૫લાભાાં ેલે છે.  

 લવ ય૦૧૯ ની એાટીલ વલેરન્વ ની ભાહશતી નીચ ેમજુફ છે. 
 

લૅ   આય ી ી અન  બ્ર ભી  અય દ્વાયા 
તાવ ર રશીના નમ ના  

ભ ર યીમાના કછવ ી  .એ ચપ.કછવ 

૨૦૧૯ ૨૭૨૪૦૩ ૧૬ ૦ 
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  વલે દયશ્વભમાન તાલના દદી ભેરેયીમા ઝીટીલ ન શમ અને ાાંચ હદલવ ાયતા લધાયે વભમથી તાલ 
ેલત શમ તથા ળાંાા્દ ડેન્ગ્યુાં/ક્ષચલુનૃનુીમાના રક્ણ શમ ત તેભના રશીનુાં ડેન્ગ્યુાં/ક્ષચલુનૃનુીમા 
ભાટે ૫યીક્ણ ાયાલલાભાાં ેલે છે. જ ેલા દદીઓ તભાાંથી ડેન્ગ્યુાં/ક્ષચલુનૃનુીમા  ઝીટીલ ાેવ ભે ત જે 
તે શ્વલ્તાયભાાં યગચાા શ્વલયધી ાાભગીયી ાયલાભાાં ેલે છે.   
           લવ ય૦૧૯ દયશ્વભમાન ળાંાા્ દ ડેન્ગ્યુાંના ૫૩૦ દદી ૈાી ૧૪૨ ાેવ ગ્રામ્મ શ્વલ્તાયભાાંથી ડેન્ગ્યુાં 
ઝીટીલ અને ચીલુનૃનુીમાના ૧૩ દદી ૈાી ૩ ાેવ ઝીટીલ   અશયે થમેર છે. ે તભાભ શ્વલ્તાયભાાં 
ડેન્ગ્યુાં-ચીલુનૃનુીમા શ્વલયધી ઘશ્વનષ્ઠ ાાભગીયી ાયાલલાભાાં ેલેર છે. 
  વી  લ વલેરવીઃ-  
   જજલ્રાના  લુર ૪૮ પ્રાથશ્વભા ેયગ્મ ાેન્દ્ર, ૬ ળશયેી પ્રાથશ્વભા ેયગ્મ ાેન્દ્ર,૧૩ વામહુશા 
ેયગ્મ ાેન્દ્ર તેભજ ય શન્્ટર વારાયા ેવીલ વલેરન્વ ાાભગીયી શઠે ભેરેયીમા ધક્રશ્વના ચરાલલાભાાં 
ેલે છે. ે ધક્રશ્વનાભાાં ેલતા તભાભ તાલના દદીઓ તના રશીનુાં ભેરેયીમા ભાટે ૫યીક્ણ ાયલાભાાં ેલે 
છે અન ેગાસડરાસન મજુફ જફૃય જણામે ડેન્ગ્યુાં/ક્ષચલુનૃનુીમા ભાટે વીયભ ૫યીક્ણ ૫ણ ાયાલલાભાાં ેલે 
છે.  
   લવ ય૦૧૯ભાાં જજલ્રાના ૧૦ તાલાુા શલે્ થ ાચેયીના લુર ૪૮ પ્રાથશ્વભા ેયગ્મ ાેન્દ્ર, ૬ ળશયેી 
પ્રાથશ્વભા ેયગ્મ ાેન્દ્ર, ૧૩ વામહુશા ેયગ્મ ાેન્દ્ર તેભજ ય શન્્ટર વારાયા ભેરયીમા ધક્રશ્વનાભાાં નીચ ે
મજુફ દદીઓ તન ેવાયલાય ે૫લાભાાં ેલેર છે. 

લૅ તાલના કછવ 

 

આય ી ી અન  બ્ર ભી  અય દૂાયા 
તાવ ર રશીના નમ ના 

ઝી   ીલ કછવ ી  .એ ચપ.કછવ 

૨૦૧૯ ૮૧૭૧૭        ૮૧૭૧૭ ૫૮ ૨ 

 
 તાલ વાયલાય કછરષ્ :- 

 જજલ્રાભાાં  પીભેર શલે્થ લાવય વારાયા લવ ય૦૧૯ દયશ્વભમાન લુર ૨૯૯ તાલ વાયલાય ાેન્દ્ર તથા 
૧૪૬૩ જેટરી ેળા ાામવાય ફશને ભાયપત ૭૧૮ ગાભન ેેલયી રીધેર છે. લવ ય૦૧૯ ની તાલ 
વાયલાય ાેન્દ્રની ાાભગીયી નીચ ેમજુફ છે. 

લૅ  આય ી ી અન  બ્ર ભી  અય દ્વાયા 
તાવ ર રશીના નમ ના 

ભ ર યીમાના કછવ ી  .એ ચપ.કછવ 

૨૦૧૯ ૧૧૦૮૧૫ ૦૧ ૦૦ 
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(ય) તભકછની  કર કભટ્રર ભ ઝવા  :- 

               શ્વભાેનીાર ાાંરર ભેઝવવભાાં ાણીના ખાડાઓ ત યુાલલા, ખાડાઓ તભાાંથી ાણી લશલેડાવ,ુ 
ગટયની વપાસ ફાફત, ળોચારમના લેન્ટ ાસ૫ને  અીઓ ત રગાડલી, ાણીના ારને ઢાાંાીને યાખલા, 
ાણીની ાસ૫ રાસન અને ્ટેન્ડ ્ટ રીાેજ યીેય ાયલા, ક્ષફનઉ૫મગી લ્ ઓુ ત ખલુ્રાભાાં યાખલી 
નશી, ઝાડી ઝાાંખયાન નાળ ાયલ શ્વલગેયે  ચુનાઓ ત વાંફાંશ્વધત વ્મહાતન ેઅથલા ગ્રાભ ાંચામતન ેે૫લાભાાં 
ેલેર છે. 

(૩) કછભી  કર કભટ્રર ભ ઝવા :- 

 ભચ્ યદાની   દલાય કત કયલાન  ત ભિ તલતયણ કામાક્રભીઃ-  

        લડી ાચેયી, ગાાંધીનગય વારાયા પાલલાભાાં ેલેર લુર ૩૦૦૦ એર.એર.ેઇ.એન. ભચ્ છયદાની 
વગબાવ ફશનેને શ્વલતયણ ાયલાભાાં ેલેર છે. 

 પગીંગ કામાક્રભ :-  

જજલ્ રાભાાં જમાાં ડેન્ ગ્ ય,ુ ક્ષચલુનૃશુ્વનમા, ભેરેયીમા ાે ઝેયી ભેરેયીમાના ાેવ નીાે ત્ માાં ખુ્ ત 
ભચ્ છયન નાળ ાયલા ભાટે વામપેન્ીન  ટાા ડફલ્ ય.ુડી.ી. દલાથી પગીંગ ાાભગીયી ાયલાભાાં 
ેલે છે. 

  િ ભત  નાળક દલાના  ભ કાલન કામાક્રભીઃ- 
 જજલ્રાભાાં તાલન પેરાલ અટાાલલા જજલ્રાની છેલ્રા રણ લવની ભેરેયીમાની ૫યીન્્થશ્વત 
ેધાયીત વાંયાુત શ્વનમાભા વા. રીની એન.લી.ફી.ડી.વી.ી. ગાાંધીનગયની ભાંજુયી મજુફ લધ ુ ભેરેયીમા 
ગ્ર્ત ગાભભાાં જ ાં નુાળા દલાન છાંટાાલ ાયલાભાાં ેલેર છે.  

 લવ ય૦૧૯/૨૦ દયશ્વભમાન જજલ્રાના ૪ પ્રાથશ્વભા ેયગ્મ ાેન્દ્રના ૮ ગાભભાાં તરદાજે ૧૨૮૯૭ 
જેટરી લ્તીભાાં ેલ્ પાવામયભે્ીન દલાના છાંટાાલના ફે યાઉન્ડ ાયલાભાાં ેલેર. 

(૪) ફામરજીકર કભટ્રર :- 

 લાશા જન્મ યગના અટાામતી ૫ગરા અન્લમે ફામર બાર ાાંરર તરતગવત ભચ્છયની ઉત્ શ્વત  
અટાાલલા નીચ ેમજુફના ૫ગરા રેલાભાાં ેલેર છે. 

 ાણી બયેરા ખાડાઓ તભાાં લુર ૨૪૧૦ જગ્ માએ યાબક્ા ભાછરીઓ ત (ગપ્ ી અને ગામ્કશુ્વળમા ) 
માુલાભાાં ેલેર છે. 

 સન્રા અને ેયાડભે્ટીા યાનાળા ાાભગીયી ાયલાભાાં/ાયાલલાભાાં ેલેર છે. 
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(૫) ભી  ક્ષ કભટ્રર ભ ઝવા :-  

     યગચાાની ૫હયન્્થશ્વતન ુમલુ્માાંાન ાયીને ઉ૫યાત ાાભગીયી જફૃય જણામે વામહૂશા ાયલાભાાં ેલેર 

છે. 

(૬) ફી  શછલી  મય ર િ કમ્ય તનકછળન :- 

ભેરેયીમા, ડેન્ગ્યુાં, ક્ષચલુનૃનુીમા શ્વલગેયે યગના અટાામતી ૫ગરાઓ ત અને રા- અૃશૃ્વત ભાટે લવ 

ય૦૧૯/૨૦ દયશ્વભમાન ેયગ્મ ૫રીાાઓ તન ુ શ્વલતયણ, ેટ ળ, બીંત  રૂ, ૃ૫ૃ ભીટીંગ , ળૈક્ક્ષણા 

શ્વળક્ષફય, ેયગ્મ ભેાઓ ત, શ્વલગેયે  પ્રવશૃ્વતઓ ત ાયલાભાાં ેલેર છે. 

ળાખાશ્વધાાયીરીનીનુાં નાભઃ ડ. ફી.ી.ફયીચા ઇ.ચા જજલ્ રા ભેરેયીમા અશ્વધાાયીરીની 
વયનામુાં- ભેરેયીમા ળાખા, બ.ાં. બાલનગય  
ભફાઇર નાં. ૯૭૨૭૭૭૯૭૧૭ ઓ તપીવ:- ૦૨૭૮-૨૪૩૯૮૨૩ 
ઇ-ભેઇર એરવઃ-  dmo.health.bhavnagar@gmail.com   
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                                               પ્રકયણ ૧૪ 

                            -::ક ટ ભફકલ્માણ ળાખા::- 

 ળાખાન િયરમ 

   બાલનગય જજલ્રાના ગ્રાશ્વભણ શ્વલ્તાયભાાં લુટુાંફાલ્માણ કે્રે લુર ૪૮ પ્રાથશ્વભા ેયગ્મ ાેન્દ્ર વારાયા 
વેલા યુી ાડલાભાાં ેલે છે. શારભાાં ૨૫૬ હપભેર શલે્થ લાવય, ૪૮ હપભેર શલે્થ  ુયલાઇઝય, ૬ બ્રા 
ેઇ.ઇ.વી ઓ તહપવવવ અને ૯ શશ્વભમેથી ભેહડાર ઓ તહપવયરીની વારાયા લુટુાંફાલ્માણ શ્વલમા વેલાઓ ત યુી 
ાડલાભાાં ેલે છે. 
   વને ૨૦૧૯-૨૦ના લવભાાં બાલનગય જજલ્રાના લુટુાંફાલ્માણ ાામવક્રભની વેલાઓ ત ૪૮ પ્રાથશ્વભા 
ેયગ્મ ાેન્દ્ર વારાયા જજલ્રાના છેલ્રા ગાભ  ધુી શોંચાડલાભાાં ેલેર છે. લુટુાંફાલ્માણ ાામવક્રભના ઘશ્વનષ્ટ 
પ્રચાય તથા અભર ભાટે હપભેર શલે્થ લાવય, ભલ્ટીવઝ લાવય હફુૃ  ેયગ્મના સ્ત્રી ફુૃ 
 ુયલાઇઝય બ્રા ેઇ.ઇ.વી.ઓ ત રેઇન દામણ, આંગણલાડી ાામવાય લગેયે ે ાામવક્રભભાાં ાામવયત 
યહ્યા છે. 

 વને ૨૦૧૯-૨૦ના લવ દયમ્માન બાલનગય જજલ્રાભાાં ાામવયત પ્રાથશ્વભા ેયગ્મ ાેન્દ્રની શ્વલગત. 

 

ક્રભ  તાલાુાની વાંખ્મા  પ્રાથશ્વભા ેયગ્મ ાેન્દ્રની વાંખ્મા 
૧ ૧૦ હદવ  ૪૮  

   

        ે ઉયાાંત ળશયેી શ્વલ્તાયભાાં શ્વવશ્વલર શન્્ટર વારાયા ણ લુટુાંફાલ્માણ વેલાઓ ત ેલાભાાં ેલે છે. 
લુટુાંફાલ્માણ ાામવક્રભના રક્ષમાાંા અગાઉ શ્વલ્તાયના ધયણે પાલલાભાાં ેલતા શતા. જેભાાં વયાાયરીનીએ 
 ધુાય ાયતાાં બાયત વયાાયનાાં શ્વભની્રી ઓ તપ શલે્થ એન્ડ પેશ્વભરી લેરપેયના ેયગ્મ હયલાય ાલ્માણ 
શ્વલબાગ વારાયા નક્કી ાયલાભાાં ેલેર ામ્યશુ્વનટી શ્વનડ્વ એવેભેન્ટ એપ્રચ હવી.એ.એન.એ  ાે જે અગાઉ 
ટાયગેટ ફ્રી એપ્રચ તયીાે ઓ તખાત શત. ભેન્યઅુરભાાં જણાલેર  ચુના અને ભાગવદળવન મજુફ ાામવબાય 
નક્કી ાયલાભાાં ેલે છે. લુટુાંફાલ્માણ ાામવક્રભન ાામવબાય નીચેની જફૃહયમાત માનભાાં યાખીને નક્કી 
ાયલાભાાં ેલે છે.  
  ગ્રાભજનની ેલશ્માતા પ્રભાણે ગ્રામ્મ ાક્ાએથી તથા ેટા ાક્ાએથી ાામવબાય નક્કી ાયલાન 
રાબાથીરક્ી ાામવક્રભ ્થાશ્વના જફૃહયમાત અનવુાય વેલાન અક્ષબગભ માને યાખલાભાાં ેલે છે. 
નાગહયાની બાગીદાયી લા લુટુાંફાલ્માણ ાામવક્રભ છે તે માને રેલાભાાં ેલે છે. ્થાશ્વના ાક્ાની 
જફૃહયમાત મજુફ તેભજ ્થાશ્વના હયન્્થશ્વત અને દાંતીઓ તની જફૃહયમાત માને યાખી ાામવબાય નક્કી થામ 
છે. 
  ેભ, લુટુાંફાલ્માણ ાામવક્રભ એ પ્રજનન અને ફા ્લા્થમ ાામવક્રભના નતુન અક્ષબગભભાાં 
વભાલેળ થામ છે. નલયક્ષણત ભહશરા વગબાવ થામ છે તેની  અણ થામ ત્માયથી એટરે ાે વગબાવ 
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અલ્થાની વાંબા અને વાયલાય ઉય માન ેલાભાાં ેલે છે. ેભ વરાભત ભા તુ્લ ફા  યુક્ા, 
લુટુાંફાલ્માણ તથા પ્રજનન શ્વળક્ણ અને વેલાઓ ત અને  અશ્વતમ વાંફાંધ વારાયા પેરાતા યગ અને પ્રજનન 
ભાગવની તારીપ વ્માંધત્લ શ્વનલાયણ પ્ર શુ્વત શ્વનલાયણ લગેયે ફાફત ેલયી રે છે. ગ્રામ્મ ાક્ાએ જન 
વમદુામને ેયગ્મના ાભવચાયીઓ ત વારાયા લાાેપ ાયલાભાાં ેલે છે. વને ૨૦૧૯-૨૦ના લવ ભાટે બાલનગય 
જજલ્રાના નવફાંધીન ૧૩૪૧૦ ાેવન રક્ષમાાંા નક્કી થમેર જેની વાભે જજલ્રા વહશમાયા પ્રમત્નથી 
૯૮૭૭ ાેવ ાયી ૭૪% શ્વવિી શાાંવર ાયેર. 
 

ક્રભ
  

વેલાનુાં નાભ  લાશ્વિા રક્ષમાાંા  લાશ્વિા શ્વવિી  ટાા  

૧ ઓ તયેળન  ૧૩૪૧૦  ૯૮૭૭  ૭૪% 

૨ આંાડી ૧૮૦૦૦ ૧૫૯૨૮  ૮૮% 

૩ શ્વનયધ હયઝુવવ  ૧૪૫૬૫  ૧૨૧૬૪  ૮૪% 

૪ ઓ તયર ીલ્વ હયઝુવવ  ૫૪૪૦ ૫૬૬૪ ૧૦૪% 

 
        નવફાંધી કે્રે રક્ષમાાંા યુ ાયલા ભાન. જજલ્રા શ્વલાાવ અશ્વધાાયીરીની અને ભાન. ારેાટયરીનીએ ણ 
શ્વલશ્વલધ તફકે્ક વતત ભાગવદળવન ેેરા શતા તેભજ વલેના વહશમાયા ફુૃાથવથી ાાભગીયી થમેર છે. 

 કય  ી :-  

 ાયટી ફશને ભાટે ઉમગભાાં રેલાની લન ટાઇભ ધશ્વત છે. તેના વારાયા ફાાન જન્ભન 
ગા  અલી ળાામ છે. ાયટીની વેલાઓ ત પ્રાથશ્વભા ેયગ્મ ાેન્દ્ર અને વફ વેન્ટયન અનબુલી તારીભ 
ાભેર એચ.લી/ હપભેર શલે્થ  ુયલાઇઝય, હપભેર શલે્થ લાવય તથા એ.એન.એભ વારાયા માુલાભાાં ેલે છે. 
એા લખત ભાપા ેલી ગમા છી રણ ાે તેથી લધ ુલવ ભાટે ગબાવળમભાાં યાખી ગબાવધાન માુાલી ળાામ 
છે. 

 તનયધ :-  

  શ્વનયધ એ ગબાવધાન અટાાલલા ભાટે લયા ુાં ફુૃ ભાટેનુાં પ્રચક્ષરત વાધન છે. જેન ફશ 
પ્રચાય ાયલાભાાં ેલે છે. ફુૃ વયતાથી લાયી ળાે છે. જજલ્રાભાાં ેલેરા પ્રાથશ્વભા ેયગ્મ ાેન્દ્ર, 
ભલ્ટી વઝ લાવય, ડે શલ્ડય લગેયે ભાયપત શ્વનયધ લશેંચલાભાાં ેલે છે. શારભાાં ઉચી ૃણુલત્તાલાા 
લબુ્રીાેટેડ શ્વનયધ ણ ઉરબ્ધ થમેર છે. શ્વનયધ એઇડઝ અને  અશ્વતમ યગ અટાાલે છે. 
 

 ઓયર ી  લ્વ :-  

  ફશને ભાટે ગબાવધાન અટાાલલા ભાટે ભઢેથી ગલાની ગીની ધશ્વત છે. ે વેલાઓ ત 
એ.એન.એભ. હપભેર શલે્થ લાવય, ભ..લ, એચ.લી વારાયા ગ્રામ્મ ાક્ાની ફશને  ધુી શોંચાડલાભાાં ેલે છે. 
શ્વનમશ્વભત વેલન ાયલાથી ગબાવધાન અટાાલી ળાામ છે. ે વેલાઓ ત ભપત યુી ાડલાભાાં ેલે છે.  
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 એ ચભ. ી.ી  :-   

  એભ.ટી.ી એક્ટ ભેહડાર ટભીનેળન ઓ તપ પ્રેગનેન્વી તેને ાામદા અન્લમે યક્ણ ેલાભાાં ેલે 
છે. ભાતાની તાંદુય્તી  અલલા અથે ઉયા ઉયી  લુાલડ વારાયા ફગડતી તફીમત  ધુાયી ળાામ છે. જે 
ાઇ ફશનેની ગબવાત ાયાલલાની ઇચ્છા શમ તેભની ભાહશતી ાામદા વારાયા ખાનગી યાખલાભાાં ેલે છે. 
ે વેલા જજલ્રાના ભાન્મતા પ્રાપ્ત પ્રા.ે.ાે વામહુશા ેયગ્મ ાેન્દ્ર શન્્ટરભાાં ભપત ભે છે. ાામદેવય 
ગબવાતએ સ્ત્રીઓ તન અશ્વધાાય છે. જે વરાભત, ખાનગી અને ભપત છે. 

 ભાવ ભી  િ મા કામાક્રભ :-   

 જજલ્રાભાાં લુટુાંફાલ્માણ ાામવક્રભના પ્રચાય, શ્વળક્ણ તરગે લાવળ તેભજ શ્વળક્ષફય વારાયા ેમજન ાયી 
ગ્રામ્મજન તેભની ેલશ્માતા પ્રભાણે ેયગ્મ વહશત લુટુાંફાલ્માણ વેલાઓ ત તરગે જફૃયી ેયગ્મ શ્વલમા 
શ્વળક્ણ અને વભજ ભી યશ ે તે પ્રભાણે ેમજન ાયલાભાાં ેલેર. જજલ્રા ાક્ાએ જજલ્રા ેઇ.ઇ.વી 
અશ્વધાાયી ે ાાભગીયીનુાં વ ાંારન ેમજન ાયે છે. 

 ળૈક્ષચણક :-  

  લુટુાંફાલ્માણ ાામવક્રભના અભર અથે રાને ાામવક્રભ પ્રત્મે ેાવલા અને તેભના વશાાય અને 
ફશા પ્રચાય દયેા ગાભએ હપલ્ભળ, પ્રદળવન,  અશયેવબા, યેહડમ, લાતાવરા, રાગીત, ેટ ળ, 
બલાઇ, નાટા અને શ્વળક્ષફય ેમજન ાયલાભાાં ેલે છે અને તે પ્રભાણે ાામવક્રભ ગઠલલાભાાં ેલે છે. 

 િપલ્ભ ળ :-  

  જજલ્રા ાક્ાએ પ્રા.ે.ાે ના ાામવ શ્વલ્તાયભાાં હપલ્ભ ળ પ્રદશ્વળિત ાયલાનુાં અમજન ાયલાભાાં ેલે 
છે. જજલ્રા હપલ્ભ યશુ્વનટ ે ાામવક્રભ યજુ ાયે છે. લુટુાંફાલ્માણ ાામવક્રભને અનફુૃ ડક્યભેુન્ટયી હપલ્ભ 
મખુ્મત્લે ફતાલલાભાાં ેલે છે. 

 પ્રતળક્ષણ તળચફય :-  

  પ્રાથશ્વભા ેયગ્મ ાેન્દ્ર તયપથી શ્વનમભીત યીતે દયેા ભાવભાાં શ્વળક્ષફયનુાં ેમજન ાયલાભાાં ેલે 
છે. જેના પ્રત્મે અક્ષબગભ ાેલલા રા ભાહશતી ભાટે ચચાવ શ્વલચાયણા ાયલાભાાં ેલે છે. ગ્રામ્મ ાક્ાના 
રાને ેલી શ્વળક્ષફય વારાયા લુટુાંફાલ્માણ ાામવક્રભ તરગે અમતન વાંણુવ ભાહશતી યુી ાડલા પ્રદળવન 
ગઠલલાભાાં ેલે છે. જેથી ાામવક્રભ ભાટે શ્વલળે  અણાાયી ેી ળાામ. 

  ય લશેંરણી  :-  

  ાશ્વભશ્નયરીની, ેયગ્મ અને તફીફી શ્વલબાગ વારાયા લુટુાંફાલ્માણ ાામવક્રભની જુદીજુદી ધશ્વત અનફુૃ 
્ટય, ેમ્રેટવ, જજલ્રા ાક્ાને યુા ાડલાભાાં ેલે છે અને જજલ્રા ાક્ાએથી ેલા ્ટય, 
ેમ્રેટવ પ્રાથશ્વભા ેયગ્મ ાેન્દ્રને  ચુના વહશત શોંચતા ાયલાભાાં ેલે છે. ેયગ્મ અને 
લુટુાંફાલ્માણના શ્વલશ્વલધ ાામવક્રભ વારાયા ેયગ્મ શ્વળક્ણને રગ ુાં વાહશત્મ તયત જ પ્રાથશ્વભા ેયગ્મ ાેન્દ્રને 
શોંચ ુાં ાયલાભાાં ેલે છે. જેથી વભમવય તેન ઉમગ થઇ ળાે. 
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 જ થ રરાા :-  

  ગ્રામ્મ, તાલાુા અને જજલ્રા ાક્ાએ નાની  ભટી શ્વળક્ષફયનુાં ેમજન ાયી જુથચચાવ વારાયા ગાભડાના 
તથા તાલાુાના  અૃતૃ નાગહયાને ેભાંરણ ેી અનબુલી અશ્વધાાયીઓ ત વારાયા ભાગવદળવન ફુૃ ાડલાભાાં 
ેલે છે. ખાવ ભહશરા શ્વળક્ષફય દયેા પ્રાથશ્વભા ેયગ્મ ાેન્દ્રભાાં લવભાાં એા લખત ગઠલલાભાાં ેલે છે. 
જ્માાં ભહશરાઓ તને ળાહયયીા ભાનશ્વવા યીતે વભ બ ેયગ્મ શ્વળક્ણ વયલાય ેી ળાામ. 

 વાભુતતક કામાક્રભ :-  

  બાયત ગાભડાઓ તન દેળ છે. દયેા પ્રાાંત અને યાજ્મની શ્વલશ્વળષ્ટતા શમ છે. બાાઓ ત જુદી જુદી શમ 
છે. હયતીહયલાજ ભાન્મતા અરગ અરગ શમ છે. ે ફધા હયફન વાભન ાયી ેયગ્મ અને 
લુટુાંફાલ્માણ ાામવક્રભ પ્રત્મે રાભાનવભાાં પેયપાય ાયી ળાામ ત વાયા હયણાભ ભી યશ ેતેલા ેળમથી 
ગ્રામ્મ વમદુામને અનફુૃ બલાઇ, રાગીત, ળેયી નાટાને ાામવક્રભ તયપ અક્ષબગભ ાયલાભાાં ેલે છે. 

 તવન ભા રાઇ :-  

  રાને શ્વવનેભા જેલા ભામભ વારાયા ાામવક્રભ પ્રત્મે યવ ેદા ાયલા તથા અમતન ભાહશતી ેલા 
શ્વવનેભા શ્વથમેટયભાાં ્રાઇડવ પ્રદશ્વળિત ાયલાભાાં ેલે છે. જજલ્રાના તભાભ તાલાુાભાાં ેલી ્રાઇડ 
ફતાલામ છે. તેભજ લુટુાંફાલ્માણ ાામવક્રભના અગત્મના વભાચાયની પ્રશ્વવધધ લગેયે અલાય-નલાય યેહડમ 
વભાચાય ભાયપત તથા જજલ્રાના અખફાયભાાં, પે્રવનટભાાં ેલાભાાં ેલ ેછે. 
 

ક ટ ભફકલ્માણ ળાખાની   વભકા ભાિશતી   :- 

 

ક્રભ 
ળાખાના ાભવચાયીઓ ત/અશ્વધાાયીઓ તના 
નાભ  

શદ્દ પન નાં ભફાઇર નાં 

૧ રીની ડ. એ.ાે.તાશ્વલમાડ અશ્વધા જજલ્રા ેયગ્મ અશ્વધાાયી ૨૪૨૮૮૮૫ ૯૭૨૭૭૭૯૬૬૩ 

૨ રીની ડી.ડી.દેવાઇ લહશલટી અશ્વધાાયી ૨૪૨૮૮૮૫ ૯૭૨૭૭૨૫૯૫૯ 

૩ રીની એભ.એર. અડે અ ેટી્ટ ાભ પટગ્રાપય ૨૪૨૮૮૮૫ ૯૪૨૮૪૯૪૬૧૩ 

૪ રીની ડી.ેય. અડે અ પ્રજેક્ટશ્વન્ટ ૨૪૨૮૮૮૫ ૯૯૭૯૪૨૫૫૫૨ 

૫ રીની જે.ડી.ખશ્વવમા  શ્વવનીમય ક્રાાવ  ૨૪૨૮૮૮૫ ૯૯૨૪૭૧૧૫૬૯ 

૬ રીની એભ. બ.ઠાાય શ્વવનીમય ક્રાાવ હે-વેર  ૨૪૨૮૮૮૫  ૯૮૨૪૯૩૧૩૧૩ 

૭ લુ.ડી.એન.ાનૈમા શ્વવનીમય ક્રાાવ હે-વેર  ૨૪૨૮૮૮૫ ૯૯૯૮૨૭૫૩૩૨ 

૮ રીની એ.ફી. અની ટ્ટાલાા ૨૪૨૮૮૮૫ ૯૭૨૫૩૨૯૬૧૧ 
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                                પ્રકયણ:-૧૫ 

                            -::આય લેદ ળાખા::- 

 ળાખાન િયરમ :-  

પ્રાચીન વભમભાાં ગાાંભડાઓ તના પ્રશ્નના ઉાેર ભાટે ગાભના ેગેલાન ાંચ ભાયપતે ઉાેર થત 
શત શલે ાંચામતી યાજ ૧૯૬૩ થી અભરભાાં ેલતાાં ગ્રાભ / તાલાુા / જજલ્રા એભ રણ ્તયની 
ાંચામતી યાજ વ્મલ્થા અભરભાાં માેૂર છે. જજલ્રા ાક્ાએ પ્ર અના ચટુામેરા પ્રશ્વતશ્વનધીઓ ત વારાયા રાના 
ાામો ાયલા ભાટે ે વાં્થા ાામવયત છે. ેયલેુદ ળાખા એ તેન એા બાગ છે. 

જજલ્રાના તરતયીમા ગ્રામ્મ, અધવ ળશયેી અને  ળશયેી શ્વલ્તાયભાાં રાની  ખુાભમી અને 
ેયગ્મની  અલણી તરગે ેયલેુદ ઘ્ધશ્વત વારાયા વાયલાય ાયી પ્ર અભાાં યગચા ઘટે અને ેયગ્મ 
 ખુાાાયી લધે તે શ ેવુય ેયલેુદીા અને શશ્વભમેથીા ડાટય વારાયા શ્વનદાન-વાયલાય દલાખાનાભાાં 
ાયલાભાાં ેલે છે અને ભપત વાયલાય યુી ાડલાભાાં ેલે છે. ે તરગેની તભાભ લશીલટી ાાભગીયી 
અને નાણાાંાીમ ાાભગીયી ેયલેુદ ળાખા વારાયા ાયલાભાાં ેલે છે. રાનુાં ેયગ્મ જલાસ યશ ેઅને લધ ુ
ને લધ ુેયલેુદીા અને શશ્વભમેથીા ઘ્ધશ્વત વારાયા રા વાયલાય ાયાલે તે મજુફન ઉદેળ છે . 

જજલ્રા ાંચામત બાલનગય શઠે જજલ્રા ેયલેુદ અશ્વધાાયીરીનીના તાફા શઠે ાંચામત શ્તાના 
લગવ-ય ના ૭ દલાખાના તેભજ યાજમ વયાાય શ્તાના ૧૬ દલાખાના અને ૮ વયાાયી શભીમેશ્વથા 
યશુ્વનટ અને એા પય  ુેયલેુદ દલાખાન ુાામવયત છે. જેના ભાયપત દદીઓ તને ેયલેુદીા / શભીમેશ્વથા 
વાયલાય શ્વલનામલુ્મે  દલા વહશત યુી ાડલાભાાં ેલે છે. 

 ળાખાન  રગતી   કાભગી  યીન અશછલાર :-  

 બાલનગય  બલ્રાભાાં શારભાાં યાજમ વયાાય વાંચાક્ષરત ૧૬ ેયલેુહદા દલાખાના, જજલ્રા ાંચામત 
વાંચાક્ષરત ૦૭ ેયલેુહદા દલાખાના, ૦૮ શભીમેથી યશુ્વનટ દલાખાના એભ ભી લુર ૩૧ દલાખાના 
અને ભાન.ભન ખુબાઇ ભાાંડલીમા વાશફેરીનીની ગ્રાાંટ ભાાંથી પાલલાભાાં ેલેર પયતા ેયલેુદ 
દલાખાનાની લશીલટી, નાણાાંાીમ જેલીાે T.A, CONTY., ગાય, ેન્ળન ાેવ, ફજેટ અને ાટવ  ાેવ તથા 
દલાખાનાના શ્વનમાંરણ અને શ્વનમભનની ાાભગીયી   બલ્રા ેયલેુદ અશ્વધાાયીની ાચેયીના શઠે ચારે છે. 
ઉયાાંત લડી ાચેયી શ્વનમાભક્રીની ેયુના યાભળવ અને વાંાવભાાં યશી ાાભગીયી ાયલાભાાં ેલે છે. 

 જજલ્રા ેયલેુદ અશ્વધાાયીરીની વારાયા ભાશ્વવા વશ્વભક્ા ફેઠાનુાં ેમજન ાયલાભાાં ેલે છે તથા 
તેભાાં ેયલેુદ અને શશ્વભમેથીના શ્વલશ્વલધ શ્વલમ ય Continuous Medical Education (CME) 
નુાં ેમજન ાયલાભાાં ેલે છે.  

 ેયલેુદ અને શભીમેથી ભેડીાર ઓ તપીવય વારાયા વાયલાય ઉયાાંત ્ લા્ થ્ મ યક્ા ભાટે 
ભાગવદળવન ેલાભાાં ેલે છે. 
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 ેયલેુદ અને શભીમેથી દલાખાનાભાાં ગ્રામ્મ શ્વલ્તાયભાાં ેયલેુદ અને શભીમેથીા ધતીથી 
શ્વનદાન-વાયલાય ેલાભાાં ેલે છે. 

 તરતયીમા ગાભભાાં જમાાં ેયગ્મની  શુ્વલધાઓ ત નથી ત્માાં તથા ેયલેુદ/શભીમેથી વાયલાય 
િશ્વતના પ્રચાય પ્રવાય અથે શ્વનઃશલુ્ા  ેયલેુદ/શભીમેથી શ્વનદાન-વાયલાય ાેમ્નુાં ેમજન 
ાયલાભાાં ેલે છે તથા પયતા ેયલેુદ દલાખાના વારાયા ેયલેુદ/શભીમેથી વાયલાય યુી 
ાડલાભાાં ેલે છે    

 ગ્રામ્મ શ્વલ્તાયના રાને ઔશ્વધમ લન્શ્વતનુાં પ્રદળવન મ બ તેની ખેતી તરગે પ્રત્વાશન અને વભજ 

ેલાભાાં ેલે છે . 
 જયા ક્ષચહાત્વા તરતગવત ેયલેુદ અને શભીમેથી દલાખાનાઓ તભાાં ૬૦ લવથી ઉયના શ્વવશ્વનમય 
શ્વવટીઝનને વપ્તાશભાાં ાઇ એા ચક્કવ હદલવે વાયલાય તથા ેયગ્મરક્ી ભાગવદળવન ેલાભાાં 
ેલે છે.  

 ેયલેુદ દલાખાનાઓ ત અને  અશયે ્થએ શ્વનમશ્વભત યીતે કયના, લાઇન ફ્લ ,  ેંગ્ય , ભ ર યીમા, 
ચરકનગ ની  મા તથા તવઝનરયગ વાભ  યગ પ્રતતકાયકળસ્ક્ત લધાક અમતૃ  મ(ઉકાા)ન ુશ્વલતયણ 
ાયલાભાાં ેલે છે. 

 પ્રાથશ્વભા ળાાના ફાાની ેયગ્ મ તાવણી ાયી જફૃયી વાયલાય અને વરાશ  ચુન 
ેલાભાાં ેલે છે. 

 ૦ થી ૧૨ લવના ફાાની યગ પ્રશ્વતાાયા ળહાત લધે અન ેફાા ભેઘાલી ફને તેલા અક્ષબગભ 
વાથે ફાાને ષુ્ મ નક્રભાાં  લુણવપ્રાવન ાયાલલાભાાં ેલે છે 

 બાલનગય જજલ્રાના ેયલેુદ અને શભીમેથીા દલાખાનાઓ તભાાં રાન ે ્લા્થ્મના યક્ણ ભાટે 

્લ્થવતૃ્તના શ્વનમભની  અણાાયી ેલાભાાં ેલે છે અને યગીના યગનુાં શ્વનદાન ાયી શ્વલનામલુ્મે 

ેયલેુદ દલાખાનાભાાં ેયલેુદ િશ્વતથી વાયલાય અને શભીમેથીા દલાખાનાભાાં શભીમેથીા 

વાયલાય ેલાભાાં ેલે છે . 
 ેયલેુદ ળાખા વારાયા ભાન.જજલ્રા શ્વલાાવ અશ્વધાાયીરીની ની  ચુના મજુફ દફ્તય લગીાયણની ાાભગીયી 
ણુવ ાયલાભાાં ેલેર છે. 
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 લા ૨૦૧૯-૨૦ ભાભ નાણાકીમ ત ભિ બોતી  ક તવધ્ધધ: 

 

ક્રભ ાાભગીયી 
શ્વવધધ હલવ-૨૦૧૯/૨૦  

નાણાાીમ બોશ્વતા 
૧ ૨ ૩ ૪ 
૧ શ્વનદાન ાેમ્ 

 

૧૭૦૦૦ હરાબાથી  
૨ લન્શ્વત પ્રદળવન ાેમ્ - ૧૬૦૦૦ હરાબાથી  
૩ ઉાાા શ્વલતયણ  - ૧૧૯૭૧૯ હરાબાથી  
૪ ્લ્થવતૃ શ્વળફીય - ૮૧૦૭૪ હરાબાથી  
૫ જેયીમારીા ક્ષચાીત્વા ઓ ત.ી.ડી.ાક્ાએ  - ૩૦૬૪૫ હરાબાથી  

૬ 
ાંચાભવ હઅગ્નીાભવ,ભભવ ક્ષચહાત્વા,ળલ્મ 
અને ળાલ્ય ઓ ત.ી.ડી.રેલરે 

- 
૮૪૦ હરાબાથી  

૭ દલાખાનાના નલા ભાાનનુાં ફાાંધાાભ  - 
એા નલા ભાાનનુાં ફાાંધાાભ ચાલ ુતથા 
અન્મ ૨ હફે   ાાનય અને ટાઢાલડ ભાંજુય  

 ળાખા ના ભશછકભ ની   તલગત :-  
ક્રભ શદ ભાંજુય ભશાેભ બયેર જગ્મા ખારી જગ્મા 
૧ જજલ્રા ેય ુઅશ્વધાાયી લગવ-૧ ૧ ૦ ૧ 
૨ જુ. ારાાવ લગવ-૩ ૨ ૧ ૧ 
૩ ટ્ટાલાા લગવ-૪ ૧ ૧ ૦ 
૪ ભેડીાર ઓ તપીવય ેય ુલગવ-૨ ૨૩ ૨૨ ૧ 
૫ ભેડીારઓ તપીવય શભીમ લગવ-૩ ૮ ૭ ૧ 
૬ ામ્ાઉન્ડય લગવ-૩ ૧૦ ૧ ૯ 
 ળાખા દ્વાયા લા દયતભમાન થમ ર નલી  ન તવધ્ધધની   તલગત :-  

 નલા ૦૧-આય લેદ દલાખાનાના ભકાનન  ફાભધકાભ તથા ૨ નલા દલાખાના ફાભધકાભ ભભજ ય   

)લા ૨૦૧૯-૨૦):- 
ભાન.રીની જજલ્રા શ્વલાાવ અશ્વધાાયી વાશફેના પ્રત્વાશન અને વશમગથી અરેના ાચેયી 

શ્તાના એા વયાાયી ેયલેુદ દલાખાનાના  નલા ભાાનના ફાાંધાાભ ભાટે નલાગાભ ઢા 
જજલ્રા ાક્ાની ેમજનની ગ્રાાંટભાાંથી ભાંજુય ાયાલેર છે. ે ભાાનનુાં ફાાંધાાભ ાામવયત છે તેભજ 
વયાાયી ેયલેુદ દલાખાન ુ ાાનય અને વયાાયી શશ્વભમેથી દલાખાન ુ ટાઢાલડન ુ નવ ુ
ફાાંધાાભ ે લે ભાંજુય થમેર છે.  
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 પયતા આય લેદ અન  શભી  મ થી   દલાખાન  (ભફાઇર લાન) (લા ૨૦૧૯-૨૦):-  
ભાન.રીની જજલ્રા શ્વલાાવ અશ્વધાાયી વાશફેના પ્રત્વાશન અને વશમગથી અરેના ાચેયી શ્તાના અરેના 
ાચેયી ભાટે જજલ્રાભાાં પયતા ેયલેુદીા દલાખાના ભાટેની ગ્રાન્ટ વાાંવદ વભ્મરીની ભન ખુબાઇ 

ભાાંડલીમાની ્થાશ્વના શ્વલાાવ શ્વલ્તાય તરતગવત લવ ૨૦૧૫-૧૬ ભાાંથી ભાંજુય ાયલાભાાં ેલેર શ  ુ.જેના 
વારાયા બાલનગયથી ૩૦ Kmની શ્વરજજમાભાાં ેલેરા તરતહયમા ગાભડાભાાં દદીઓ તની  શ્વનશલુ્ા ેયલેુદ 

અને શશ્વભમેથીા વાયલાય ેલાભાાં ેલે છે . 
 યાટ્રીમ મગ િદલવ ની   ઉિલણી  )   લા ૨૦૧૯-૨૦):- 

૨૧ જુન ૨૦૧૯ ના યજ યાષ્રીમ મગ હદલવ શ્વનશ્વભતે જજલ્રા ાક્ાની ઉજલણીભાાં 
યનુીલશ્વવિટી ગ્રાઉન્ડ ખાતે ભાન.રીની જજલ્રા શ્વલાાવ અશ્વધાાયી વાશફેના પ્રત્વાશન અને વશમગથી 
અરેના ાચેયી શ્તાના વયાાયી ેયલેુદ દલાખાનાઓ ત વારાયા ઉાાા શ્વલતયણના ્ટર યાખલાભાાં 
ેલેર જેભાાં તરદાજે ૫૫૬૦ રાએ ઉાાાન રાબ રીધેર. 

 ભ ર યીમા નાબ દી અચબમાન મ -ભાઢીમા,તા-ભહ લા (લા ૨૦૧૯-૨૦)  
         શ્વનમાભારીની ેયુની ાચેયી ગાાંધીનગય ના ભાગવદળવન શઠે ભાઢીમા , દુધેયી અને ડીમા ગાભે 
ભેરેયીમા નાકદુી અક્ષબમાન ચરાલલાભાાં ેવ્ય.ુજે તરતગવત ૪૦૩૦ વ્મન્ક્તઓ તને ભેરેયીમા પ્રશ્વતયધા 

ેયલેુદ દલાઓ ત ેલાભાાં ેલી , ૨૦૧૧ વ્મન્ક્તઓ તને જન અૃશૃ્વત ્લફૃે ભેરેયીમા તરગ ે શ્વલ્ તૃ 

ભાશીતી ેલાભાાં ેલી તથા ઉાાા શ્વલતયણ ાયલાભાાં ેલેર છે.તથા ે પ્રવાંગ ે શ્વનદાન ાેમ્ 

ાયલાભાાં ેલેર જેના રાબાથી ૨૮૧ શતા. ભાઢીમા P.H.C. તરતગવતના ભાઢીમા , દુધેયી અને ડીમા 
ગાભ ઘણા રાાંફા વભમથી ભેરેયીમાના ઉદ્રલથી ીડીત શતા જ્માાં ેયલેુદ અને શશ્વભમેથીા 

ધતીથી શ્વનદાન વાયલાય અન ેશલે્થ અલેયનેવ ના પ્રગ્રાભ વારાયા ભેરેયીમાના ઉદ્રલથી મકુ્ત થમેર 

છે. 

   

  ભરકભા અન  અમ આન વભગી  ક કભા (લા ૨૦૧૯-૨૦):-  
        ેયલેુદ ળાખા જજલ્રા ાંચામત બાલનગય શઠે ના તભાભ ેયલેુદ દલાખાનાઓ તભાાં ઓ ત.ી.ડી .
રેલર ેાંચાભવના ેનવુાંગીા ાભવ જેલા ાે ન્મ ,અબમાંગ,તવણ ,ભભવ ક્ષચહાત્વા લગેયે ાયાલલાભાાં ેલે 

છે 

  ધલભતયી વપ્તાશ અંતગાત કામાક્રભ)   લા ૨૦૧૯-૨૦):- 
           શ્વનમાભારીની ેયુ ગાાંધીનગય ની  ચુના અન ેજજલ્રા ેયલેુદ અશ્વધાાયીનાાં ભાગવદળવન શઠે 

ેયલેુદના ેમદેલ રીની બગલાન ધન્લાંતયી ની જન્ભ જમાંતી ની ઉજલણી શ્વનશ્વભત્તે રા ્લા્થ્મ વાફૃ 
યશ ેતે અથે શ્વલશ્વધલત ધન્લાંતયી  ૂઅ અન ેમઞાન ાયલાભાાં ેલેર શત તથા રા ેયલેુદ પ્રત્મ ે અૃતૃ્ત 

ફને તે શ ે ુથી  યન પય આય લેદ દડન ુેમજન ાયલાભાાં ેલેર શ  ુતથા ે વપ્તાશ દયમ્માન 

લુર ૧૦ શ્વલનામલૂ્મે શ્વનદાન વાયલાય ાેમ્નુ   ેમજન ાયલાભાાં ેલેર શ .ુ 
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 ન ળનર આય  તભળન અંતગાત આય  ગ્રાભ પ્રકલ્ ન  ઉદ્દઘા ન (લા ૨૦૧૯-૨૦):-  
                 બાલનગય જજલ્રા ભાાં વયાાયી ેયલેુદ દલાખાન ુ હદશય ખાતે ેયુ ગ્રાભ પ્રાલ્ ન ુ

ઉદ્દઘાટન ભાન.વાાંવદ વભ્મરીની બાયતીફેન શ્વળમા વારાયા ાયલાભાાં ેવ્ય ુ .ભાન.વાાંવદરીની વારાયા ે 

પ્રાલ્ ની ખફુ જ પ્રળાંવા ાયલાભાાં ેલી તથા ઉદ્દઘાટન વભાયશભાાં ફશા પ્રભાણભાાં રા તથા 
ેગેલાન એ શાજયી ેી શતી .ેયુ ગ્રાભ પ્રાલ્ તરતગવત ેયુ ાીટન ુશ્વલતયણ ાયલાભાાં ેવ્ય ુ

તેભજ મગ ાેન્દ્રની ળફૃેત ાયલાભાાં ેલળે તથા ઘયગથ્ ુઇરાજ ભાટે ઔધીમ ફગીચાન ુશ્વનભાવણ 

ાયલાભાાં ેલળે. ે ાામવક્રભભાાં નામફ શ્વનમાભારીની ,જમેળબાઇ યભાય વાશફેરીની ણ ઉ્થીત યહ્યા 
શતા.ે પ્રાંવાંગ ેએા અન્ગ્નાભવ ાેમ્ ન ુેમજન ાયલાભાાં ેલેર શ  ુજેભા ભાન.ધીફૃબાઇ શ્વળમા વારાયા 
તાના ગની ાાવી ેયલેુદીા પ્રાચીન અન્ગ્નાભવ ક્ષચહાત્વાથી ાઢાલી શતી તથા ે અન્ગ્નાભવ 
ક્ષચહાત્વા ધતી ની પ્રળાંવા ાયી અને ે પ્રાચીન ધશ્વત ને રાઉમગી ાયલા પ્રત્વાશન ેેર 

શ .ુ 

 તનદાન કછમ્ -:  

ે ાામવક્રભ તરતગવત રાનુાં ્લા્થ્મ  ધુયે તે ભાટે રાને અનલુૂ શમ તેલી જગ્માએ 
જઇને ાેમ્નુાં ેમજન ાયી  તેભને શ્વલનામલૂ્મે વાયલાય ે૫લાભાાં ેલળે. દયેા રાબાથીને વલવ 
યગનુાં શ્વનદાન તથા શ્વલનામલૂ્મે દલા ે૫લાભાાં ેલે છે. લવ લા ૨૦૧૯-૨૦ તરતગવત ાેમ્ 
ાયલાભાાં ેલેર જે અન્લમે ૧૭૦૦૦ રાબાથીએ રાબ રીધેર છે. 

 િયા-ચરિકત્વા-: 

        ે ાામવક્રભ તરતગવત દયેા ેયલેુદ દલાખાનાઓ તભાાં અઠલાડીમાભાાં ફે હદલવ ૬૦ લવ થી 
ભટી ંભયના રાને ખાવ ઓ તશ્વડી વાયલાયભાાં “ યવામન ટેફરેટ ”હયગપ્રશ્વતાાયા ળહાતલધવા  
તથા અન્મ ઔધી ે૫લાભાાં ેલે છે. લા ૨૦૧૯-૨૦ તરતગવત ૩૦૬૪૫ રાબાથીએ રાબ 
રીધેર છે. 

 લથવતૃ તળચફય :-  
ે ાામવક્રભ તરતગવત દયેા ેયલેુદ દલાખાનાઓ તભાાં તથા ેવાવના ગાભભાાં રાનુાં 

્લા્થમ જલામ યશ ેતે ભાટે ્લ્થવતૃ શ્વળક્ષફયનુાં ેમજન ાયલાભાાં ેલે છે તથા ળાાઓ ત અને 
આંગણલાડીભાાં ક્ષચહાત્વા વારાયા ફાાની શ્વનમભીત ેયગ્મ તાવ ાયીન ેલારીઓ ત અન ેશ્વળક્ાને 
્લ્થવતૃ્ત તરગેન ુભાગવદળવન ેલાભાાં ેલે છે તથા ફારયવામણ ચણૂવન ુશ્વલતયણ ાયલાભાાં ેલે 
છે.ે ્લા્થમ શ્વળક્ષફય તરતગવત ્લ્થ ભાણવનુાં ્લા્થમ જલામ યશ ેતે ભાટે રાને ેશાય-
શ્વલશાય, ઋ  ુ ચમાવ લગેયે ેયલેુદભાાં ફતાલેર યગપ્રશ્વતાાયા ઉામનુાં શ્વલળે ઞાનાન ે૫લાભાાં 
ેે છે. લવ ૨૦૧૯-૨૦ તરતગવત ેલી શ્વળક્ષફય ાયલાભાાં ેલેર જે અન્લમે ૮૧૦૭૪ રાબાથીએ 
રાબ રીધેર છે. 
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 લનતત પ્રદળાન :-  
ેયલેુદ ળાખા, જજલ્રા ાંચામત બાલનગય દ્રાયા ઉ૫મગી લન્શ્વતના નમનુા તૈમાય 

ાયલાભાાં ેલેર છે. જેનુાં પ્રદળવન દલાખાનાભાાં,  અશયે ્થ તથા શ્વનદાન ાેમ્ભાાં ાયલાભાાં 
ેલેર છે. ે ાામવક્રભ તરતગવત તરદાજે ૧૬૦૦૦ રાએ તાની ેવાવની લન્શ્વત શ્વલળે 
ભાહશતી ભેલેર છે.  

 ઉકાા તલતયણ :- 

ે ાામવક્રભ તરતગવત દયેા ેયલેુદ દલાખાનાઓ તભાાં તથા અન્મ જ્ગગ્માઓ તએ ્લા્થમ લધવા 
ઉાાાનુાં શ્વલતયણ ાયલાભાાં ેલેર છે. ઉાાાથી યગપ્રશ્વતાાયાળહાતભાાં લધાય થામ છે. લવ 
૨૦૧૯-૨૦ તરતગવત ૧૧૯૭૧૯ રાબાથીએ રાબ રીધેર છે. 

 સ લણા પ્રાળન-:  

          લુણવપ્રાળન ાામવક્ર્ભ તરતગવત ૦ થી ૧૨ લવ ના ફાા ને ષુ્મ નક્રના હદલવ ે

 લુણવપ્રાળનના ટીા ીલડાલલભાાં ેલે છે .ે ાામવક્ર્ભ તરતગવત લવ    ૨૦૧૯-૨૦  ધુી તરદાજે 

૧૬૧૫૩૩ ફાાએ રાબ રીધેર છે . 

 અસ્ગ્નકભા ચરિકત્વા-: 
ેયલેુદભાાં અન્ગ્નાભવ (cauterization) ક્ષચહાત્વાથી ાાવી (Corn), વાંશ્વધલાત (Osteoarthritis), 

Cervical spondiolosis અને sciatica જેલા યગભાાં ાઇણ  અતના એન્ેથેશ્વળમા લગય ક્ષચક્ત્વા 
ાયલાભા ેલે છે .જેભાાં દહદિને યક્ત સ્ત્રાલ ાે ીડા લગય  યુાંત જ ાાંચ થી વાત ભીશ્વનટભાાં વાયા 
હયણાભ ભે છે અન્ગ્નાભવ વાયલાય ભાટેના લુર ાાંચ ાેમ્ ાયલાભાાં ેલેર છે .જેભાાં એાાંદયે ૬૬૨ 

દહદિને વાયલાય ેેર છે. 

 

 લભધમત્લ અન  રાભ ીના યગભાભ  આય લેદ વાયલાય દ્વાયા શ્ર ઠ િયણાભ-: 

ેયલેુદ ક્ષચહાત્વાથી અન્મ યગ ઉયાાંત ાષ્ટ વામ એલા ચાભડી અને લાંમત્લના યગભાાં ઉતભ 

હયણાભ ભેલેર છે . 

 ળાખાની   વભકા  ભાિશતી   
 

 ક્રભ  ળાખાશ્વધાાયીનુાં નાભ               શદ્દ  ભફાઇર નાંફય  
  ૧  ડૉ .એવ .ી  .વરાંાી  જજલ્રા ેયલેુદ અશ્વધાાયી   ૯૪૨૭૫૫૯૧૦૩ 
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મિનાકીમ તવધ્ધધઓની   વકવ વ  યી અન  ત  અંગ ના પ ગ્રાપ-: 
            ભેરેયીમા શ્વનલાયણ ાામવક્રભ ભાઢીમા ,તથા ધન્લાંતયી જન્ભ જમાંતી હદલવે   ” યન પય ેયલેુદા 
“ાામવક્રભ ,ેયુ ગ્રાભ પ્રાલ્ હદશય ,ભભવ ક્ષચહાત્વા અને અન્ગ્નાભવ ક્ષચહાત્વા ના ાેમ્ અન્મ શ્વનદાન 

ાેમ્ , જયા-ક્ષચહાત્વા ,્લ્થવતૃ શ્વળક્ષફય , ઉાાા શ્વલતયણ , લન્શ્વત પ્રદળવન ન ુેમજન ાયલાભાાં 
ેલેર.  

                                            

વિવિિત િન્િતરી પજુન અન ેયજ્ઞ 

       

                                       યન પય આય લેદા               
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 ઉકાા તલતયણ

 
િયાચરિકત્વા

 
લથવતૃ કામાક્ર્ભ
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આય  ગ્રાભ પ્રકલ્ િદશય ન  ભાન.વાભવદ વભ્મ શ્રી    ૉ.બાયતી  ફ  ળી  મા દ્વાયા ઉદ્દઘા ન

              
ભાન.ધાયાવભ્મશ્રી   જીત બાઇની   તનદાન વાયલાય કછમ્ભાભ પ્ર યક ઉસ્થતત અન  લનતત પ્રદળાનની   પ્રળભવા કયી 
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પ્રકરણ:-૧૬ 

-:: ખતેીિાડી શાખા ::- 

 હ૧) ળાખાન િયરમ :-  

જજલ્રા ાંચામત ખેતીલાડી ળાખા નીચે ેટા શ્વલબાગ બાલનગય અને ેટા શ્વલબાગ તા અ છે. 

જેભાાં ેટા શ્વલબાગ બાલનગયભાાં બાલનગય, ઉભયાા, લલ્રબીયુ અને શ્વવશય તાલાુાન વભાલેળ થામ 

છે. અને તા અ ેટા શ્વલબાગભાાં તા અ, ભવુલા, જેવય, ગાહયમાધાય અને ાક્ષરતાણા તાલાુાન વભાલેળ 

થામ છે.    

(૨) ળાખાની   કાભગી  યી :- ખેતીલાડી ળાખા વારાયા જજલ્રાના ખેડુતને રેક્ટય તથા રેક્ટય વાંચાક્ષરત તભાભ 
વાધનભાાં વયાાયરીનીના ધાયાધયણ મજુફ વફવીડી ચાુલલાભાાં ેલે છે. તેભજ ાા વાંયક્ણ વાધન, 

તાડરી, શ્વવાચાઇ  લુીધાના વાધન જેલા ાે ાંવેટ, ાઇરાઇન તેભજ ે્ટીવાઇડ, લીડીવાઇડ, 

 બપ્વભ, ૧૦૦% દ્રાવ્મ યાવામણીા ખાતય, વટીપાઇડ વીડ શ્વલતયણ , ્ટયેજ ગડાઉન, વયાાયરીનીના ધાયા 

ધયણ મજુફ વશામથી ેલાભાાં ેલે છે.  તેભજ ખેડુતને ખેતીની અદ્યતન ટેાનર બથી ભાહશતગાય 

ાયલા ખેડુત તારીભ અને લૃશ્વભેા ાયલાભાાં ેલે છે.   

હ૩) લા:- ૨૦૧૯-૨૦ ભાભ નાણાકીમ ત ભિ બોતતક તવધ્ધધ :-  

 

ક્રભ 
રક્ષમાાંા શ્વવધધ શ્વવધધ ટાાલાયી 

બોતીા 
નાણાાીમ 
હરાખ  

બોતીા 
નાણાાીમ 
હરાખ  

બોતીા 
નાણાાીમ 
હરાખ  

૧ ૪૫૨૬૩ ૧૮૦૮ ૪૩૨૮૬ ૧૮૨૬.૬૪ ૯૫.૬૩ ૧૦૧.૦૩ 
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હ૪  મજનાાીમ શ્વવધધઓ તની વક્વવે ્ટયી તે તરગેના પટગ્રાપ વાથે

 

કવૃિ મહોત્સિ – ભાિનગર                                    

 

                             સસુાશન દિન:-  મકટેિંગ યાડડ ગાદરયાિાર  
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પાભાય ભ ા- તાલ ક બાલનગય  

 

સ્િંોરજે ગોડાઉન િરેીદિકશેન ગામ:- િરતજે, ભાિનગર  
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 ટ્રછક્ ય લ યીિપકછળન કછમ્:- તવશય                  ાક કાણી   અખતયા (મ રાકાત:- કર ક્ યશ્રી   બાલનગય)  

હ૫  ળાખાના ભશાેભની શ્વલગત હફાંન્ને ટેા શ્વલબાગ વાથે  :-  

ક્રભ જગ્માનુાં નાભ ભાંજુય જગ્મા બયામેર જગ્મા 

૧ જજલ્રા ખેતીલાડી અશ્વધાાયીરીની ૧ ૧ 

૨ ભદદનીળ ખેતી શ્વનમાભારીની ૫ ૨ 

૩ ખેતીલાડી અશ્વધાાયી રીની ૧ ૦ 

૪ શ્વલ્તયણ અશ્વધાાયી હખેતી  ૧૨ ૮ 

૫ ગ્રાભ વેલા હખેતી  ૧૦૭ ૮૯ 

૬ જુનીમય ક્રાાવ  ૬ ૨ 

૭ વીનીમય ક્રાાવ  ૪ ૦ 

૮ નામફ ક્ષચટનીળ ૧ ૧ 

૯ નામફ હશળાફનીળ ૧ ૧ 

૧૦ ટ્ટાલાા ૪ ૨ 

૧૧ રાઇલય ૩ ૦ 
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હ૬  ળાખાની વાંાવ ભાશીતી  

ક્રભ અશ્વધાાયીરીની/ાભવચાયીનુાં નાભ શદ ભફાઇર નાંફય 

૧ એવ.ેય.ાવાંફી  જજલ્રા ખેતીલાડી અશ્વધાાયી રીની ૭૬૦૦૫૩૦૩૪૦ 

૨ જે.લી.ધાનાણી  ભદદનીળ ખેતી શ્વનમાભા રીની ૯૦૯૯૦૯૧૦૦૩ 

૩ એપ. બ.દલે  ભદદનીળ ખેતી શ્વનમાભા રીની ૯૪૨૭૨૨૦૨૦૪ 

૪ એ.એ.લાા  શ્વલ્તયણ અશ્વધાાયી હખેતી  ૯૪૦૯૪૯૫૧૩૭ 

૫ ેય.એન.ારવયીમા  શ્વલ્તયણ અશ્વધાાયી હખેતી  ૮૪૮૮૮૭૮૯૮૬ 

૬ જે.એર. અની  શ્વલ્તયણ અશ્વધાાયી હખેતી  ૯૯૭૪૬૭૬૦૬૧ 

૭ એ.એન. બલાણી  શ્વલ્તયણ અશ્વધાાયી હખેતી  ૯૯૧૩૬૯૪૪૪૬ 

૮ ી.એ.યભાય  શ્વલ્તયણ અશ્વધાાયી હખેતી  ૯૪૨૭૧૮૧૦૯૪ 

૯ લામ.ાે.ગશીર  શ્વલ્તયણ અશ્વધાાયી હખેતી  ૯૩૭૬૩૮૧૩૮૧ 

૧૦  બ. બ.ગહશર  શ્વલ્તયણ અશ્વધાાયી હખેતી  ૮૩૨૦૭૩૯૯૩૩ 

૧૧ હાળન .ાભાણી  શ્વલ્તયણ અશ્વધાાયી હખેતી  ૯૯૯૮૪૫૪૩૪૫ 

૧૨ એવ.ડી.લાય  નામફ ચીટનીળ ૯૯૨૪૪૬૯૦૭૩ 

૧૩ ેય.એન.ાંડમા  નામફ શીવાફનીળ ૯૪૨૮૨૨૨૦૪૧ 

૧૪ લુ. એવ એવ ફાયૈમા  સીનીયર ક્ાકડ  ૭૬૯૮૫૫૩૧૮૮ 

૧૫ એચ.એર.  અાંકચુા  જુનીમય ક્રાાવ  ૯૦૩૩૭૪૫૪૦૧ 

૧૬ એચ.ેય.ઝારા  જુનીમય ક્રાાવ  ૯૪૦૮૪૯૭૫૮૫ 

૧૭ કે.િી.ડાભી ટ્ટાલાા ૯૯૨૫૦૯૦૯૯૨ 

૧૮ ેય.એવ.ફાાંબણીમા  ટ્ટાલાા ૮૪૬૯૦૨૫૮૮૭ 
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પ્રકયણ ૧૭ 

  -::તળક્ષણ ળાખા::- 

 ળાખાન િયરમ :- 

બાલનગય  બલ્રાભાાં ૧૦ તાલાુાઓ તભાાં  બલ્રા શ્વળક્ણ વશ્વભશ્વત શ્તાની લુર ૯૩૧ પ્રાથશ્વભા ળાાઓ ત 

ેલેર છે. જેભાાં લુભાયની વાંખ્મા ૦.૯૯ રાખ તથા ાન્માઓ તની વાંખ્મા ૦.૯૮  રાખ ભી લુર ૧.૯૮ રાખ 

છે. જેભાાં શ્વળક્ાનુાં ભ ાંજુય ભશાેભ ૭૪૫૦ છે. ચાલ ુનાણાાીમ લવના તરતે  બલ્રાભાાં ૮૪૮ ળાાઓ તભાાં ધયણ 

૧ થી ૮ ળરુ ાયલાભાાં ેલેર છે. એા ણ પ્રાથશ્વભા ળાા શ્વળક્ા લગયની નથી. જે ગાભભાાં ૧ થી ૮ 

ધયણની ળાા નથી ત્માાં ફાાી યશતેા ધયણ ેગાભી લવભાાં ચાલ ુ ાયલાભાાં ેલળે જેનાથી પ્રાથશ્વભા 

શ્વળક્ણ તભાભ ફાા તાના જ ગાભભાાં ભેલી ળાે. 

ભાન.મખુ્મભાંરીરીની પે્રહયત યાજ્મ વયાાયરીની વારાયા યાજ્મભાાં નલીનતભ પ્રલેળ ભેલનાય ફાા ભાટે 

ળાા પ્રલેળત્વલ તેભજ ૦ થી ૨૦% સ્ત્રી વાક્યતા દય ધયાલતા ગાભની રાબાથી ાન્મા ભાટે ાન્મા ાેલણી 

યથમારાની ગાભગાભ ઉજલણી ાયલાભાાં ેલે છે. નલીનતભ પ્રલેળ ભેલનાય ગાભની ાન્મા ભાટે 

શ્વલદ્યારક્ષભી ફન્ડ ૨૦૧૯-૨૦  ધુીભાાં ખયીદલાભાાં ેલેર છે. ચાલ ુ લે ાન્માઓ તને ફન્ડની યાભ ફૃ. 

૨૦૦૦/- રેખે ૨૭૪૪ શ્વલદ્યા રક્ષભી ફન્ડ ખયીદલા ભાટે લુર ફૃ.૫૪.૮૮ રાખન ખચવ ાયલાભાાં ેલેર. 

પ્રાથશ્વભા ળાાઓ તભાાં લવ:-૨૦૦૧/૦૨ભાાં ૨૭% ર ેઉટ દય શત તેની વાભે લવ:-૨૦૦૬/૦૭ભાાં ૬.૭૧ 

 ધુી શચાડલાભાાં ેવ્મ છે. જેભાાં લુભાયના ૬.૨૩ % જમાયે ાન્માઓ તભાાં ૭.૧૮% ર ેઉટ દય શત જે 

ચાલ ુલે ૧.૧૯ % યશલેા ાભેર છે. 

શ્વલધાથીઓ તના ્થામીાાયણના પ્રત્વાશન ફૃે વયાાયરીનીની શ્વલમાદી લીભા મજના અન્લમ ે

ળાાઓ તભાાં અભ્માવ ાયતા ફાાને લીભાનુાં  યક્ણ ેલાભાાં ેલેર છે. ે મજનાભાાં બાલનગય 

 બલ્રાભાાં ફૃ.૩.૫૦ રાખ ફાાને ેલયી રેલામા. જેભાાં છેલ્રા રણ લવભાાં ૭૫ ફાાના ેાન્્ભા મતૃ્ય ુ

થતા તેલા લારીઓ ત તયપથી ભતી દયખા્ત લીભા ાાંનીને ભારલાભાાં ેલેર. બાલનગય  બલ્રાભાાં 

વાક્યતા દય રુુભાાં ૮૭.૨૩ % તથા સ્ત્રીઓ તભાાં ૭૦.૭૩%યશલેા ાભેર છે. વયેયાળ દય ૭૯.૮૩% છે. 
 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 

 જીલ્રા તળક્ષણ વતભતત જીલ્રા ભરામત કર યી બાલનગયન ભ ભશછકભ 

ક્રભ શદ્દ ભાંજુય થમેર જગ્મા  બયામેર જગ્મા  
૧  બલ્રા પ્રાથશ્વભા શ્વળક્ણાશ્વધાાયી ૧ ૧ 

૨ નામફ  બલ્રા પ્રાથશ્વભા શ્વળક્ણાશ્વધાાયી ૨ - 

૩ હશવાફી અધીાાયી ૧ - 

૪ શડે ક્રાાવ  ૧ ૧ 

૫ વીનીમય ક્રાાવ  ૭ ૩ 

૬ જુનીમય ક્રાાવ  ૯ ૩ 

૭ ાેલણી શ્વનયીક્ા  ૪૨ ૧૧ 

૮ ટ્ટાલાા ૨ ૨ 
 બોતતક સ તલધાની   તલગત  

ક્રભ સ તલધાન ભ નાભ િરૂયીમાત ઉરબ્ધ ઘ  ઘ ન ભ આમિન 

૧ ળાાના ઓય ા ૯૫૮૨ ૮૩૫૦ ૧૨૩૨ આગાભી   લે આમિન કયલાભાભ આલળ  
૨ ળોરારમ ૧૦૬૬ ૧૦૬૬ - - 
૩ કમ્ાઊં  લર  ૧૦૬૬ ૮૯૯ ૧૬૭ આગાભી   લે આમિન કયલાભાભ આલળ  
૪ ી  લાન ભ ાણી   ૧૦૬૬ ૧૦૬૬ - - 
૫ લી  િીકયણ ૧૦૬૬ ૧૦૬૬ - - 
૬ યભતન ભ ભ દાન ૧૦૬૬ ૭૭૬ ૩૦૦ આગાભી   લે આમિન કયલાભાભ આલળ  

  લચ્ તા તલમક સ તલધા 
 બલ્રાની તભાભ ૯૩૧ પ્રાથશ્વભા ળાાઓ તને ભાશ્વવા ફૃ. ૧૮૦૦/- રેખે લુર લાશ્વિા ફૃ ૨૧,૬૦૦/-રેખે 

પાલણી ાયલાભાાં ેલેર છે. 

 પ્રાથતભક વાયલાય સ તલધા  
પ્રાથશ્વભા ળાાભાાં અભ્માવ ાયતા ફાાને ેાન્્ભા સ અ થતા પ્રાથશ્વભા વાયલાયની  શુ્વલધા ભી 

યશ ે તે ભાટે  બલ્રાની ૯૩૧ પ્રાથશ્વભા ળાાઓ તને લાશ્વિા ફૃ.૫૦૦/- રેખે ૪,૬૫,૫૦૦ની પાલણી ાયલાભાાં 
ેલેર છે. 

 ળાા પ્રલ ળત્વલ   

દય લે મ અતા ાન્મા ાેલણી અને ળાા પ્રલેળત્વલ ાામવક્રભભાાં લધભુાાં લધ ુફાા પ્રલેળ ભેલે 
અને તે ભાટે થતા ાામવક્રભના ખચવને શચી લલા ૯૩૧ પ્રાથશ્વભા ળાાઓ તને ફૃ. ૫૦૦/- રેખે ફૃ ૪,૬૫,૫૦૦ 
ની પાલણી ાયલાભાાં ેલે છે. ચાલ ુ નાણાાીમ લવભાાં  બલ્રા ેમજન ભાંડ તયપથી પલામેર 
ગ્રાન્ટભાાંથી ૨૯ પ્રાથશ્વભા ળાાઓ તભાાં ીલાના શિુ ાણીની  શુ્વલધા વફફ ેય.ઓ ત પ્રાન્ટ પાલલાભાાં 
ેલેર છે . 
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ક્રભ 
 

મિનાન ભ નાભ 

 

િગલાઈ 

 

પાલ ર  

ગ્રા  

૩૧/૩/૨૦ અંતતત 
થમ ર ખરા 

 

િગલાઇ વાભ  
ખરાની   
 કાલાયી 

 

યીભાકાવ 

1 2 3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

10 

 

1 

 
EDN-9 ાન્મા ાેલણી 
શ્વલદ્યારક્ષભી ફન્ડ 

૫૬.૭૬ ૫૬.૭૬ ૫૬.૭૬ ૧૦૦ 

 

2 

 
પ્ટવ  એઇડ ફક્ ૫.૨૦ ૫.૨૦ ૪.૬૫ ૧૦૦ 

 

3 

 

EDN-9 

ળાા પ્રલેળત્વલ ળાા 
દીઠ ૫૦૦/- 

૪.૭૩ ૪.૭૩ ૪.૬૫ ૯૮ 

 

4 

 

ઉચ્ચ પ્રા.ળાાભાાં ્લચ્છતા 
શ્વલમા  શુ્વલધા 

૫૧.૦૨ ૫૧.૦૨ ૫૧.૦૨ ૧૦૦ 
 

5 

ાન્મા ાેલણી ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૦.૨૮ ૧૪ 
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પ્રાયણ – ૧૮ 
-:: ફાભધકાભ ળાખા ::- 

 ળાખાન િયરમ :- 

                 જજલ્રા ાંચામત શ્તાના ભાગવ અને ભાાન શ્વલબાગ, બાલનગય શઠે છ ેટા શ્વલબાગ  
હબાલનગય, શ્વળશય, ભવુલા, તા અ, ારીતાણા અને લલ્રબીયુ  છે, તેભજ દયેા ેટા શ્વલબાગ ભાગવ અને 
ભાાન શ્વલબાગની દેખયેખ નીચે ાાભગીયી વાંબાે છે. 
 ળાખાની   કાભગી  યી  :  

                 જજલ્રા ાંચામત બાલનગયના ભાગવ અને ભાાન શ્વલબાગ શઠે ગ્રામ્મ શ્વલ્તાયભાાં ય્તાઓ ત, 
ઇભાયત, આંગણલાડી લગેયે ફનાલલાનુાં તથા ગ્રામ્મ શ્વલબાગના ય્તાઓ ત, વયાાયી ઇભાયતનુાં વભાયાાભ 
ાયલાભાાં ેલે છે. તેભજ વયાાયરીની વારાયા ફશાય ડાતી અરગ અરગ મજનાઓ ત શઠે ફશાય ડાતા ાાભન ે
ભાંજુય ાયલાભાાં ેલે છે તેભજ વાંવદવભ્મરીની, ધાયાવભ્મરીનીની ગ્રાાંટ, ેમજનની ગ્રાાંટ અને નાણાાંચના ાાભ 
વયાાયરીની વારાયા ભાંજુય થતા તે તરગેની ાાભગીયી ે શ્વલબાગ વારાયા ાયલાભાાં ેલે છે. 
 બોતતક તથા નાણાકીમ તવદ્ધિ:- 

          જજલ્રા ાંચામત બાલનગયના ભાગવ અને ભાાન શ્વલબાગ શઠે લવ:- ૨૦૧૯-૨૦ દયશ્વભમાન 
જુદી જુદી મજનાઓ ત જેલી ાે ખાવ ભયાભત, ખાવ યુભયાભત, MMGSY 10 Yr, MMGSY 7 Yr, MMGSY-6 
missing link, MMGSY NN/NP, MMGSY WD, MMGSY Causeway to Bridge, એવવીએવી ભાટે 
ફૃ.૮૯૬૪.૨૪ રાખનુાં પાંડ ઉરબ્ધ શ .ુ લવ:-૨૦૧૯-૨૦ દયશ્વભમાન ફૃ.૩૮૦૯૧.૦૮ રાખના રક્ષમાાંા વાભે 
ફૃ.૯૫૭૯.૦૦ રાખની શ્વવદ્ધિ ભેલેર છે. છે. તથા ૧૨૧૪.૯૬ હાભીના રક્ષમાાંા વાભે ૩૪૧.૮૨ હાભી શ્વવદ્ધિ 
ભેલેર છે. ેભ બોશ્વતા રક્ષમાાંા વાભે ૨૮.૧૩% શ્વવદ્ધિ ભેલેર છે.  
 ફાભધકાભ ળાખાન ભ ભશછકભીઃ- 
ક્રભ વભલગાન ભ નાભ ભભજ ય િગ્મા બયામ રી   િગ્મા ખારી   િગ્મા 
૧ કામાારક ઇિન ય  ૧ ૧ ૦ 
૨ નામફ કામાારક ઇિન ય ૬ ૫ ૧ 
૩ ભ.ઇ./અ.ભ.ઇ./ઓલયવી  મય ૪૨ ૪૦ ૨ 
૪ ડ્રાફ્  ભ ન ૧ ૦ ૧ 
૫ આવી  .ડ્રાફ્  ભ ન ૨ ૦ ૨ 
૬ લામયભ ન ૨ ૦ ૨ 
૭ ઇર ક્ટ્રીશ્મન ૧ ૦ ૧ 
૮ ટ્રછવય ૧૪ ૦ ૧૪ 
૯ પ્રમ્ફય ૧ ૦ ૧ 
૧૦ ભી  કછની  ક ૨ ૦ ૨ 
૧૧ લકા .આવી  . ૫૪ ૫ ૪૯ 
૧૨ ક્રી  નય ૨ ૦ ૨ 
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 પ્રકયણ ૧૯ 

-:વશકાય ળાખાીઃ- 

 વશકાય ળાખા શછઠની   કાભગી  યી અંગ  તલતતૃ ભાિશતી   
 બાલનગય જજલ્રા ાંચામત વારાયા વશાાયી પ્રવશૃ્વતઓ તનાાં શ્વલાાવ ભાટે તેભજ વશાાયી પ્રવશૃ્વત વારાયા રા 

બાગીદાયીથી શ્વલાાવ વાધલા ભાટે લૈધાશ્વના વત્તાઓ ત ભાન.જજલ્રા શ્વલાાવ અશ્વધાાયીરીનીનાાં તેભજ ભાન.જજલ્રા 

યજજ્રાયરીની, વશાાયી ભાંડીઓ તનાાં વીધા ભાગવદળવન અને શ્વનમાંરણ શઠે વશાાય ખાતાનાાં લગવ-યનાાં અશ્વધાાયી 

ભદદનીળ જજલ્રા યજજ્રાયરીની પયજ ફ અલે છે. વશાાયી પ્રવશૃ્વત તરગેની ાાભગીયી ાયલા ભાટે ૃજુયાતભાાં 

ાંચામત યાજમની ્થાના થમા ફાદ વશાાયી ાામદા અન્લમેની નીચે જણાવ્મા મજુફની ારભના 

અશ્વધાાય જજલ્રા ાંચામતને  પુ્રત થમેર છે. ૃજુયાત વશાાયી ભાંડીઓ તનાાં અશ્વધશ્વનમભ-૧૯૬૧ અને ૧૯૬૨ 

નાાં અશ્વધા-૧૦ અન્લમેનાાં ાામદા મજુફ વયાાયરીનીનાાં લૃશ્વ અને વશાાય શ્વલબાગ, ગાાંધીનગયનાાં  અશયેનાભા 

ક્રભાાંા/ખ/૬૦/ડીટીી/૧૧૬૩/૪૩૯૦/ઘ/ બ તા.૩૦/૦૭/૧૯૬૬ થી વશાાયી ાામદાની ારભ નીચે 

ભાંજુયી ેલાની વત્તાઓ ત જજલ્રા ાંચામતને  પુ્રત થમેર છે. ત્માયફાદનાાં ૃજુયાત વયાાયરીનીના ખેતી, લન 

અને વશાાય શ્વલબાગ, વક્ષચલારમ-ગાાંધીનગયના તા.૩૧/૮/૧૯૮૧ તથા લૃશ્વ, ખેડુત ાલ્માણ અને વશાાય 

શ્વલબાગ-વક્ષચલારમ, ગાાંધીનગયના ૨૭/૧૧/૨૦૧૮ નાાં  અશયેનાભાથી ાંચામતને નીચેની ારભની વત્તાઓ ત 

 પુ્રત ાયલાભાાં ેલેર છે. 

હ૧ ારભ-૯, વશાાયી ભાંડીઓ તની નોંધણી. હગ્રામ્મ ાક્ાએ વેલા,ખેશ્વત વેલા વશાાયી ,રીપટ ઇયીગેળન    લટય વપ્રામ, દુધ,ભજુય,પ્રવેવીંગ,તેરીફીંમા ઉ.વશ.શ્વવલામ       
હય ારભ-૧૦, ે અશ્વધશ્વનમભ શઠે યજજ્ટય થમેરી અથલા યજજ્ટય થમેરી ગણાતી તભાભ ભાંડીઓ તનુાં 

યજજ્ટય ઠયાલેર નમનુાભાાં યજજ્રાયે યાખવ.ુ 
હ૩ ારભ-૧૧,   ાેટરાા પ્રશ્ન શ્વનણવમ ાયલાની યજજ્રાયની વત્તા. 
હ૪ ારભ-૧૨,   વશાાયી ભાંડીઓ તનુાં લગીાયણ. 
હ૫ ારભ-૧૩,   વશાાયી ભાંડીઓ તનાાં ેટાશ્વનમભભાાં  ધુાય. 

હ૬ ારભ-૧૫,   વશાાયી ભાંડીઓ તનાાં નાભભાાં પેયપાય ાયલા. 

હ૭ ારભ-૧૭,   વશાાયી ભાંડીઓ તનાાં જડાણ, લગીાયણ, શ્વલબાજન તથા ફૃાાંતય. 

હ૮ ારભ-૧૮,   જડામેરી શ્વલબાજન તથા ફૃાાંતય ાયેરી વશાાયી ભાંડીઓ તનુાં યજજરેળન યદ ાયવુાં. 

હ૯ ારભ-૧૯,   વશાાયી ભાંડીઓ તની નુઃયચના. 

હ૧૦ ારભ-૨૦,  વશાાયી ભાંડીઓ તનુાં યજજ્રેળન યદ. 

હ૧૧ ારભ-૨૧,  વશાાયી ભાંડીઓ તની બાગીદાયી. 
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હ૧૨ ારભ-૨૪,  વશાાયી ભાંડીઓ તનુાં વભ્મદ ફધાને ભાટે ખલુ્લ ુયશળેે. 
હ૧૩ ારભ-૭૫,  વશાાયી ભાંડીઓ તનાાં ચડા, ાાગ અને શ્વભરાતન ાફજ તેભનાાં અમક્ને વોંલા 
ફાફત. 
હ૧૪ ારભ-૭૭,  વશાાયી ભાંડીઓ તની લાશ્વિા વાધાયણ વબા ફરાલલા ફાફત, ેલી વબાઓ તની મદુત 
રાંફાલલા ફાફત. 
હ૧૫ ારભ-૭૮,  વશાાયી ભાંડીઓ તની ખાવ વાધાયણ વબા ફરાલલા ફાફત, 
હ૧૬ ારભ-૧૧૫,  વશાાયી ભાંડીઓ ત ેટી રલેાભાાં ેલે ત્માયે તેની લધાયાની અ્ામાભતન શ્વનાાર 
ાયલા ફાફત. 
      ઉયાત વશાાયી ભાંડીઓ તના અશ્વધશ્વનમભ-૧૯૬૧ તેભજ  ધુાયા ૧૯૬૨ અન્લમે જજલ્રા ાંચામતને જે 

ારભ અને વત્તાઓ ત  પુ્રત થમેર છે. ે વત્તાઓ ત બાલનગય જજલ્રા ાંચામતની તા.૦૧/૦૨/૨૦૧૬ ની 

ફી બ ખાવ વાધાયણ વબાના ઠયાલ નાં.૫ થી જજલ્રા ઉત્ાદન-વશાાય અને શ્વવાચાઇ વશ્વભશ્વતને તેભજ જજલ્રા 

ાંચામતની વાભાન્મ વબાને તેભજ ભદદનીળ જજલ્રા યજજ્રાયરીનીને ાલવવ ડરેીગેટ ાયલાભાાં ેલેર છે. 

         નાભ.વયાાયરીનીનાાં નટીપીાેળન ક્રભાાંાઃ બ.એચ.ાે.એચ./૦૧૭/૨૨૮/વી.એચ.૪૯૭૮/૪૨૨૯/ડી 

તા.૩૧/૮/૧૯૮૧તેભજ  નટીપીાેળન  નાં.  બ.એચ.ાે.એન./૧૪૮/૮૨/ડી.ડી.વી./૧૧૮૨/૭૦૨૫/એવ.૩ 

તા.૨૧/૭/૧૯૮૨ થી નાભ. વયાાયરીનીનાાં એગ્રીાલ્ચય ા.-ઓ તયેળન અને ફૃયર ડીાટવભેન્ટ, વક્ષચલારમ-

ગાાંધીનગયના તા.૩૦/૩/૧૯૯૧ થી ભદદનીળ જજલ્રા યજજ્રાયરીનીને તા.૩૧/૮/૧૯૮૧ ના  અશયેનાભાથી 

ાંચામત શ્વલબાગને  પુ્રત થમેર ારભના અનવુાંધાને તેભજ જુદા જુદા પ્રાાયના અન ુકુ્ષચ અનવુાયના 

ાલવવ ઓ તપ ડેરીગેળન  અશયેનાભા વારાયા ાાભગીયી ાયલા અશ્વધલૃત ાયલાભાાં ેલેરા છે.  ેભ જજલ્રા 

ાંચામત શઠે વશાાયી પ્રવશૃ્વતના શ્વલાાવ ભાટે અને વશાાયી પ્રવશૃ્વત ય દેખયેખ અને ાાભગીયી ભાટેનાાં 

અશ્વધાાય  પુ્રત ાયલાભાાં ેલેર છે અને તે અન્લમે ાામદાાીમ ાાભગીયી ાયલાભાાં ેલે છે. 

         બાલનગય જજલ્રાભાાં વશાાયી પ્રવશૃ્વતભાાં મખુ્મત્લે ગ્રામ્મ ાક્ાએ વેલા વશાાયી ભાંડીઓ ત ાાભ ાયે છે. 

જે બાલનગય ડી્રીાટ ા.-ઓ ત.ફેન્ા રી.ાવેથી ટુાંાી મદુત, ભમભ મદુત તેભજ ઘય લયાળની ચીજ 

લ્ ઓુ તની ળાખ ભાંજુય ાયીને નાાંણા ભેલે છે અને ભાંડીઓ ત વારાયા તાના વભ્મને શ્વધયાણ થામ છે. મખુ્મત્લે 

ગ્રામ્મ ાક્ાએ વેલા વશાાયી ભાંડીઓ ત ાામવયત શમ છે. ભાંડીઓ ત વારાયા ખેતી ભાટેના જફૃયી ખાતય તથા 

યાવામક્ષણા દલાઓ તની ખયીદ લેચાણની ાાભગીયી થામ છે. ટુાંાભાાં ભ ાંડીઓ તન શ્વલાાવ ભમાવહદત છે. અન્મ 

પ્રાાયની ભાંડીઓ ત ળશયેી શ્વલ્તાયભાાં કે્રડીટ ળયાપી વશાાયી ભાંડીઓ ત વ્માે છે. તેભજ ગ્રામ્મ અને ળશયેી 

શ્વલ્તાયભાાં ભજુય વશાાયી ભાંડીઓ ત ણ ાાભ ાયી યશરે છે. તેભજ ગ્રાશા બાંડાય ણ ગ્રામ્મ અને ળશયેી 

શ્વલ્તાયભાાં ેલેર છે. ાન્જયભુવવ પ્રવશૃ્વતન શ્વલાાવ થામ તે મખુ્મત્લે ઉદેળ યશરે છે. વશાાય ળાખાની તાલાુા 

ાક્ાએ તાલાુા શ્વલાાવ અશ્વધાાયીરીનીની ાચેયીભાાં તાલાુા શ્વલાાવ અશ્વધાાયીરીનીના શ્વનમાંરણ શઠે ાંચામત 
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ાેડયનાાં ાભવચાયી શ્વલ્તયણ અશ્વધાાયીહવશાાય  ાાભ ાયે છે. અને તાલાુા ાક્ાએથી વશાાયી પ્રવશૃ્વતને રગતી 

જફૃયી ભાહશતી વાંાક્ષરત ાયલાભાાં ેલે છે. ે ઉયાાંત વશાાયી ભાંડીઓ તની મરુાાાત/તાવણી તથા 

શ્વલ્તયણ અશ્વધાાયીહવશાાય ની દપતય તાવણી તથા તાલાુા ાક્ાએ ભાંરી ભીટીંગ અને જજલ્રા 

યજજ્રાયરીનીના વાંારન શઠે વશાાયી પ્રવશૃ્વતની ાાભગીયી ાયલાની શમ છે. વશાાયી પ્રવશૃ્વતથી લાંક્ષચત ગાભ 

ન યશ ે તેભજ શ્વધયાણ રેનાયની વાંખ્માભાાં લધાય થામ તે ભાટેના ાામો ાયલાનાાં યશ ે છે. ટુાંાભાાં વશાાયી 

પ્રવશૃ્વતના શ્વલાાવ તરગેની યચનાત્ભા ાાભગીયી ાયલાની શમ છે. તેભજ વશાાયી ાામદા અન્લમેની લૈધાશ્વના 

પયજ ફ અલલાની શમ છે. 

 કાભગી  યીીઃ- 
 વને ય૦૧૯-૨૦ ના લવભાાં વશાાય ળાખાભાાં થમેર ાાભગીયીની  ફૃયેખા નીચે મજુફ છે. 

  ૧ હલવઃ૨૦૧૯ -૨૦  દયમ્માન શ્વલશ્વલધ પ્રાાયની  ભાંડીઓ તનાાં ેટાશ્વનમભભાાં  ધુાયા ામાવ . 
 

 વશકાય ળાખાન ભ ભશછકભીઃ- 
ક્રભ િગ્માન ભ નાભ ભભજ ય િગ્મા બયામ ર િગ્મા 

૧ ભદદશ્વનળ જજલ્રા યજજ્રાય ૧ ૦ 

૨ શ્વવનીમય ારાાવ  ૧ ૦ 

૩ જુશ્વનમય ારાાવ  ૧ ૦ 

૪ ટ્ટાલાા ૧ ૧ 

 

 

 ળાખાની   વભકા  ભાિશતી  . 
ક્રભ ળાખાતધકાયીન ભ નાભ શદ્દ ભફાઇર નભફય 

૧ રીની વી.એચ.બટ્ટ ભદદશ્વનળ જજલ્રા યજજ્રાયહઇન્ચા્જ   ૯૮૯૮૨૨૧૧૨૯ 
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પ્રકયણ ૨૦ 

-:: આંતિયક ઓિ   ળાખા ::- 

 ળાખાન િયરમ :-  
ઉવક્ષચલ ાંચામત ૃશૃ શ્વનભાવણ અને ળશયેી શ્વલાાવ શ્વલબાગના ઠયાલ ક્રભાાંા જભ 

/૧૦૮૦/૪૬૫૩/છ/૧તા.૧૩/૧/૧૯૮૧થી આંતહયા અન્લેણ ધશ્વત અભરભાાં ેલતા ે ળાખાની 

યચના થમેર છે. નીચે દળાવલેર મદુ્દા મજુફ ાાભગીયી થામ છે. 
 

 ળાખાન  રગત કાભગી  યીન અશછલાર :-  
આંતહયા ઓ તહડટ ળાખા જજ.ાં બાલનગયની મખુ્મ પ્રવશૃ્વતઑ  અને ાામો નીચે મજુફ છે. 

હ૧  જજલ્રા ાંચામતની ળાખાના હા્વાભાાં ફૃા.૪૦,૦૦૦/-ઉયના ખચવ તેભજ તાલાુા ાંચામતના 

ફૃા.૨૫,૦૦૦/- ઉયના ખચવની ભાંજૂયીની ચાાવણી ાયી જફૃયી ભાગવદળવન ેલાભાાં ેલે છે. 

હ૨  જજલ્રા/તાલાુા ાંચામતને ઓ તહડટ ળફૃ થલા તરગેની  અણ થતાાં વાંફાંધી ળાખાને અને વાં્થાઑને 

જફૃયી યેાડવ તૈમાય યાખલા  ચૂના તથા ભાગવદળવન ેલાભાાં ેલે છે. 

હ૩  ચાલ ુઅન્લેણ દયમ્માન ેલાભાાં ેલતા પ્રાથશ્વભા લાાંધાના જલાફ વાંફાંશ્વધત તયપથી વભમવય 

અને વાંણૂવ ણે યજૂ થામ તેની દેખયેખ યાખી ભાગવદળવન ેલાભાાં ેલે છે. 

હ૪  જુદા જુદા અન્લેણ અશલેાર તેભજ ાંચામતી યાજ વશ્વભશ્વતભાાં રેલામેર પાયાઓ તના જલાફ વાંફાંશ્વધત 

અશ્વધાાયી તયપથી વાંણૂવ ેધાય વાથે વભમ-ભમાવદાભાાં થામ તે ભાટે દેખયેખ તથા ભાગવદળવન ેલાભાાં 

ેલે છે. 

હ૫  અન્લેણ અશલેારભાાં દળાવલેર લ રૂાત વભમવય થામ તે તરગે દેખયેખ યાખી ભાગવદળવન ેલાભાાં 

ેલે છે. 

 
 ભશછકભ ન  રગત  ભાિશતી  :-  
ક્રભ શ્વલગત વાંલગવ ભાંજુય થમેર 

જગ્ મા 

શાર બયામેર 

જગ્ મા 

ખારી જગ્ મા 

૧ આંતહયા ઓ તડીટ અશ્વધાાયી લગવ-૨ ૧ ૧ ૦ 

૨ ઇંટયનર ઓ તડીટય લગવ-૩ ૧ ૧ ૦ 

૩ વફ ઓ તડીટય  લગવ-૩ ૩ ૦ ૩ 
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પ્રકયણ ૨૧ 

-:: તવિંરાઇ ળાખા ::- 
 ળાખાન િયરમ 

          ાંચામત શ્વવાચાસ શ્વલબાગ ભાયપત નાની શ્વવાચાસ મજના, અનરુીનલણ તાલ અને ચેાડેભ તથા 
યૂ શ્વનમાંરણ મજનાના ફાાંધાાભ તથા તેની શ્વનબાલણી અને નશયે ભાયપત શ્વવાચાસની ાાભગીયી તથા અન્મ 
ાાભગીયી જેલી ાે, અછત યાશત ાાભ યૂ યાશત ાાભ તથા ાેન્દ્ર યૂ્લૃત મજનાની  બલ્રા શ્વલાાવ 
અશ્વધાાયીરીનીની  ચુના અનવુાય અભરીાયણની ાાભગીયી ે શ્વલબાગ વારાયા ાયલાભાાં ેલે છે. નાની શ્વવાચાસ 
મજનાની ાાભગીયી ભાટે જજલ્રા ાંચામત નીચે એા શ્વલબાગ તથા ચાય ેટા શ્વલબાગ અનકુ્રભે બાલનગય, 
શ્વળશય, ભવુલા અને ારીતાણા તાલાુા ભથાે ેલેર છે. 

  જિલ્રાની   બોગરી  ક િયસ્થતત:-  

બાલનગય જજલ્ર વોયાષ્રના લૂવ શ્વલ્તાયભાાં ેલેર છે. ે જજલ્રાભાાં લુર ૧૦ તાલાુાન 
વભાલેળ થમેર છે. જજલ્રાના ારીતાણા, જેવય, ગાયીમાધાય, શ્વળશય અને ઉભયાા તાલાુાન શ્વલ્તાય 
ડુાંગયા છે તથા ઘઘા, તા અ અને ભવુલા તાલાુ દહયમા હાનાયાને અડીને ેલેર છે. જ્માયે બાલનગય 
તથા લલ્રબીયુ તાલાુાન બાર શ્વલ્તાય વાટ તથા ખાયાળ લાી ભાટીન છે. 
           જજલ્રાન ચખ્ખ લાલેતય શ્વલ્તાય ૬.૨૦ રાખ શકે્ટય છે. તથા ૨.૪૭ રાખ શકે્ટય શ્વવાચાસ 
શ્વલ્તાય છે. જેભા ભટી, ભમભ અને નાની શ્વવાચાસ મજના વારાયા નશયે ભાયપત અને અનરુીનલણ તાલ અને 
ચેાડેભ તથા લુલા વારાયા થતી શ્વવાચાસન વભાલેળ થામ છે.   

 આ તલબાગ ની  ર ની   મિનાઓની   તલગત ની  ર  મ િફ   . 

 નાની   તવિંરાઈ મિના 
           ે શ્વલબાગ વારાયા ૩૮ નાની શ્વવાચાસ મજના ણુવ ાયલાભાાં ેલેર છે. જેની ેરેક્ષખત શ્વવાચાઇ 
શ્વલ્તાય ૯૮૧૨  શકે્ટય છે. તે તભાભ મજનાના ભયાભત અને  અલણીની તથા શ્વવાચાઇ અને લ રુાત ની 
ાાભગીયી ાયલાભાાં ેલે છે. ગત લવભાાં ખયીપ શ્વવાચાઇ ૩૫૩.૨૨ શાેટય તથા યશ્વલ શ્વવાચાઇ ૩૧૮૦ શકે્ટય 
ભી લુર ૩૫૩૩.૨૨ શાેટયભાાં શ્વવાચાઇ થમેર. જેભાાંથી વશબાગી શ્વવાચાઇ વ્મલ્થાન વારાયા ૬૫૦.૩૬ શકે્ટય 
શ્વવધધ ભેલેર છે અને ઓ તછા ાણીએ લધ ુ શ્વમત ાયલાની ધશ્વતથી ખેડુત ભાહશતગાય થમા છે. જેથી 
૩૫૩૩.૨૨ શકે્ટય શ્વલ્તાયભાાં ફે ાા ભીને પ્રશ્વત શકે્ટયે ફૃ.૨૦૦૦૦ ની વયેયાળ યેલન્ય ુેલા ગણતા ફૃ. 
૭૦૬.૬૪ રાખની ખેતી ઉજહેદાળ  થઇ ળાેર છે. 
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 અન શ્રલણ તાલ 
          ે શ્વલબાગ વારાયા અત્માય  ધુીભાાં લુર ૫૫૯ અનરુીનલણ તાલ ફનાલલાભાાં ેલેર છે. જેભાાં 
ાણી વાંગ્રશ થલાથી ેવાવની ખેતી રામા ૧૧૧૮૦ શકે્ટય જભીનને શ્વવાચાસન ેડાતય રાબ ભી 
ળાે છે. તથા વેઇપ ્ટેજ ઉય રઇ જઇ ાયલાના થતા ાાભ ાયલાભાાં ેલે છે. 
 ર ક છભ ભયાભત 

           ે શ્વલબાગ વારાયા લુર ૩૫૫ ચેાડેભના ાાભ ણુવ ાયલાભાાં ેલેર છે. જેભાાં ાણી વાંગ્રશ થલાથી 
ેવાવની ખેતી રામા ૩૫૫૦ શકે્ટય જભીનને શ્વવાચાસન ેડાતય રાબ ભી ળાે છે. વયાાયરીનીની 
 ચુના અનવુાય ાંચામત શ્તાના ચેાડેભ ભયાભતની ાાભગીયી ાયલાની થામ છે. તથા ગાભના 
તાલભાાંથી ાાાં રઇ જલાની યલાનગી ઉયક્ત ેટા શ્વલબાગ વારાયા ેલાભાાં ેલે છે.  

 યૂ તનમભત્રણ મિના  
         નદી ાાાંઠાના ગાભ ાે જેને યુ વાભે યક્ણની જફૃયીમાત શમ છે ત્મા ભાટીફાંધ ટૉ-લર ીચીંગ 
તથા ્થ ન્્થશ્વત મજુફ ાાી હદલાર વારાયા યુ વાભે યક્ણ ફુૃ ાડલાભાાં ેલે છે. ેલા લુર ૫૮ 
મજનાના ાાભ ણુવ ાયલાભાાં ેલેર છે. તથા ેગાભી હદલવભાાં લધ ુ૧૦ ાાભ ણૂવ ાયલાનુાં ેમજન છે.  

 લા ૨૦૧૯-૨૦ની   નાણાકીમ તવધ્ધધ. 

ક્રભ. વાંલગવનુાં નાભ ભાંજુય જગ્મા ૨૦૧૯-૨૦ ભાાં બયેર 
જગ્મા 

૧. ાામવારા ઇજનેય ૧ ૧ 
૨. શ્વલબાગીમ હશવાફનીળ ૧ ૦ 
૩. શડે ક્રાાવ ૧ ૧ 
૪. ભદદનીળ ઇજનેય/ અશ્વધા ભદદનીળ ઇજનેય ૨ ૧ 
૫. શ્વવનીમય એાાંટ ક્રાાવ ૨ ૦ 
૬. શ્વવનીમય ક્રાાવ હલશીલટ  ૨ ૨ 
૭. જુશ્વનમય ક્રાાવ ૫ ૧ 
૮. ટાઇશ્વ્ટ ૃજુયાતી ૧ ૦ 
૯. ટાઇશ્વ્ટ તરગ્રે બ ૧ ૦ 
૧૦. ્ટય ાીય ૧ ૦ 
૧૧. રાફ્ટભેન ૧ ૦ 
૧૨. ેશ્વવ. રાફ્ટભેન ૧ ૦ 
૧૩. રેવય ૨ ૧ 
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લવ:- ૨૦૧૯-૨૦ભાાં ાંચામત શ્વવાચાસ શ્વલબાગ બાલનગય વારાયા લુર ૪૩૧ ાાભ ૧૦૧૨.૧૫ ખચે ણુવ 
ાયલાભાાં ેવ્મા છે. જેભાાંથી લાવ પ્રાનના લુર ૨૮ ાાભ ૧૯૮.૫૮ રાખના ખચે , યેતી ાાંાયના ૮૯ ાાભ 
૩૧૮.૪૦ રાખના ખચે તથા  જુરાભ  પુરાભ જ અક્ષબમાન-૨૦૧૯ના ૩૧૪ ાાભ ૪૯૫.૧૭ રાખના ખચે 
ણૂવ ાયલાભાાં ેવ્મા છે.  

 ભરામત તવિંરાઇ તલબાગના ભશછકભ અંગ ની   તલગત. 
ભરામત તવિંરાઇ તલબાગ શછઠ આલ ર રાય   ા તલબાગનાભભશછકભ અંગ ની   તલગત 

ક્રભ વાંલગવનુાં નાભ ભાંજુય જગ્મા ૨૦૧૯-૨૦ભાાં બયેર 
જગ્મા 

૧. નામફ ાામવારા ઇજનેરૌ ૦૪ ૦૧ 
૨. ભદદનીળ ઇજનેય/ અશ્વધા ભદદનીળ 

ઇજનેય 
૧૬  ૦૬ 

૩. શ્વવનીમય ક્રાાવ હલશીલટ  ૦૪ ૦૨ 
૪. જુશ્વનમય ક્રાાવ ૦૪ ૦ 
૫. લાવ ેશ્વવ્ટાંટ ૨૧ ૦૩ 
૬. રેવય ૦૪ ૦ 
૭. રાઇલય ૦૪ ૦ 
૮. ચાીદાયહશાંગાભી  ૧૦ ૦ 
૯. ચાીદાયહયજભદાય  ૨૨ ૦ 
૧૦. ટ્ટાલાા ૦૭ ૦૨ 
૧૧. લાવચા્જ   ૦૪ ૦  

 લુર ૯૮ ૧૪ 
 

 

 

 

 

 

૧૪. રાઇલય ૧ ૦  
૧૫. લાવ ેશ્વવ્ટાંટ ૧ ૦ 
૧૬. ટ્ટાલાા ૩ ૧ 

 લુર ૨૬ ૦૮ 
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તલબાગની   તવધધી   
હ૧   જુરાભ  પુરાભ જ અક્ષબમાન-૨૦૧૯ તરતગવત ાક્ષરતાણા તાલાુાના નોંઘણલદય 

ગાભે ેલેર “શ્વળલવાગય” તાલ યીેયીંગનુાં ાાભ   
 
          બાલનગય જજલ્રાભાાં ાક્ષરતાણા તાલાુાના નોંઘણલદય ગાભે તળલવાગય તાલ ેલેર છે. જે 
તાલાુા ભથાથી ેળયે ૩૫ ાી.ભી. દુય ેલેર છે. અછતના વભમગાા દયશ્વભમાન તાલ પયતે ભાટીના 
ાા ફનાલલાભાાં ેલરે તથા ાક્ક ાાઢીમ ાાઢલાભાાં ેલેર. 
         નોંઘણલદય ગાભભાાં શ્વળલવાગય તાલ ાણીન એા મખુ્મ સ્ત્રત છે તથા તાલભાાં યીેયીંગ ન 
થસ ળાલાના ાાયણે છેલ્રા ૧૦ હદવ  લવભાાં ૨૨ હફાલીવ  લખત  ટૂી ગમેર અને ાણીન વાંગ્રશ ન થસ 
ળાલાના ાાયણે ગાભના રાને ઘણી શારાાી બગલલાની ેલી. 

     
 ઉયુવક્ત હયન્્થશ્વતને માને રેતા રા પ્રશ્વતશ્વનશ્વધ તથા ાક્ષરતાણા તાલાુાના તત્ાાક્ષરન ધાયાવભ્મ 
રીની બીખાબાસ ફાયૈમા વારાયા વદય ાાભની ભાાંગણી વયાાયરીનીભાાં ાયેર અને તેના અનવુાંધાને  જુરાભ 
 પુરાભ જ અક્ષબમાન-૨૦૧૯ભાાં ઉક્ત ાાભગીયીન ભા્ટય પ્રાનભાાં વભાલેળ ાયલાભાાં ેવ્મ અન ે
ચભાવા શરેા ાાભગીયી વપ યીતે ણૂવ ાયલાભાાં ેલી. તથા ભાટીાાને વરાભત તફકે્ક રસ 
જલાતા તાલની ક્ભતાભાાં ફભણ લધાય થમ છે. ઉક્ત ાાભગીયીને ાાયણે શારભાાં તાલ ેજુફાજુ 
ૂગુબવ જ વાટી ૧૦ ભી. જેટરી ઉય ેલી ગમેર છે તથા ાણી એાદભ તાજુ ાં ીલા રામા થઇ 
ગમેર છે જેના ાાયણે તાલ પયતે ેલેર ખેડુતને શ્વમત ભાટે યુતા પ્રભાણભાાં ાણી ભી યશરે છે.ે 
તાલ  ધુાયણાન ખચવ ફૃ. ૩૫.૦૦ રાખ થમેર છે. તેભજ તાલન ુ ફાાંધાાભ ણુવ થતા તાલભાાં 
૧૧.૭૫  ભીરીમન ઘનફુટ ાણીન વાંગ્રશ થમેર છે. 
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હ ૨   ગણેળગઢ ગાભ ે જુરાભ  પુરાભ જ અક્ષબમાન-૨૦૧૯ તરતગવત તાલ ંડા 
ઉતાયલાની ાાભગીયી તા. ગાયીમાધાય 

 ગણેળગઢ ગાભ ગાયીમાધાય તાલાુાના મખુ્મ ભથાેથી ૮ ાી.ભી.ના તરતયે ેલેલ ુછે. ગણેળગઢ 
ગાભન ાણીની તાંગી લાા શ્વલ્તાયભાાં વભાલેળ થામ છે. તથા બય ઉનાે ગાભભાાં ાણીની તાંગી વ અવમ 
છે અને શ્વમત ભાટે તથા ીલા ભાટે ાણીની અછત વ અવમ છે. ઉયક્ત હયન્્થશ્વતને માને જતા રા 
પ્રશ્વતશ્વનશ્વધ તથા ગાયીમાધાય તાલાુાના ધાયાવભ્મરીની ાેશબુાસ નાાયાણી વારાયા ગણેળગઢ ગાભને  જુરાભ 
 પુરાભ મજના તરતગવત વભાલેળ ાયલાની ભાાંગણી ાયેર અને ભા્ટય પ્રાનભાાં ગણેળગઢ ગાભના રણ 
ાાભન વભાલેળ ાયલાભાાં ેવ્મ. 
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 ગણેળગઢ ગાભનાાં રણ ાાભન વભાલેળ થતા ગાભના રાન, તાલાુા નડર, ગાયીમાધાય તથા 
જજલ્રા નડર અશ્વધાાયી, બાલનગયના ઉત્વાશ તથા ભશનેતના પ ્લફૃ વદય ાાભગીયી  જુરાભ 
 પુરાભ મજના શઠે રાબાગીદાયીથી વપ યીતે ણૂવ ાયલાભાાં ેલી તથા લુર ૧,૭૯,૨૫૦ ઘન ભી. 
ખદાણાાભ ાયલાભાાં ેવ્ય.ુ તથા ઉક્ત ાાભન ખચવ ફૃ.૫૩,૭૭,૫૦૦.૦૦ થમ જેભાથી ફૃ. ૩૨,૨૬,૫૦૦.૦૦ 
રાખન ખચવ વયાાયરીની વારાયા તથા ફૃ. ૨૧,૫૧,૦૦૦.૦૦ ન ખચવ રાબાગીદાયી વારાયા લ રૂલાભાાં ેવ્મ.  

 ઉક્ત ાાભની ાાભગીયી થતા ગણેળગઢ ગાભભાાં ૧.૭૯ રાખ ઘનભીટય ાણીની વાંગ્રશ ક્ભતાભાાં 
લધાય થમ છે. જેના ાાયણે તાલ પયતે ેલેર ખેડુતને શ્વમત ભાટે યુતા પ્રભાણભાાં ાણી ભી યશરે 
છે. 

 લા :-૨૦૧૯-૨૦ની    બોતતક તવધ્ધધ ની   તલગત  
ક્રભ  વદય  ાાભની 

વાંખ્મા  
ભાંજુય યાભ  
હફૃ. રાખભાાં    

ાાભગીયીન પ્રાાય  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

૧ ૨૭૦૨ એભ.ેઇ., ૦૩ નીબાલ, ૧૦૧ ાણીના 
તાલ ,૧૧ વી એંન્ડ ડી ઓ તપ લેલ્વ & ટેંા પ્રલીઝન 
પય રા્ટ ્ાેવીટી લાવવ  બ.ેઇ.એ ટુાં  ાંચામત વેઇપ 
્ટેજ    

૬ ૫૦.૯૩ 
 
 

તાલને વરાભત તફકે્ક 
રઇ જલાના ાાભ  

૨ ૨૭૦૨ એભ.ેઇ., ૦૩ નીબાલ, ૧૦૧ ાણીના 
તાલ ,૧૧ વી એંન્ડ ડી ઓ તપ લેલ્વ & ટેંા પ્રલીઝન 
પય રા્ટ ઇમ્રલુભેંટ ઓ તપ એભ.ેઇ , વીડી & ીટી  

૩ ૩૯.૧૫ એભ.ેઇ  ધુાયણાના ાાભ 

૩ ૨૭૦૨ એભ.ેઇ., ૦૧ વાટી જ , ૧૦૧ ાણીના 
તાલ,૧૧ વી એન્ડ ડી ઓ તપ લેલ્વ & ટેંા ક્ષફર 
૧.૦૦ રાખ પ્રલીઝન  બ.ેઇએ ટુ ાંચામત પ્રાન 

૧ ૩૩.૬૨ નલા તાલના ાાભ 

૪ ૨૭૦૨ નાની શ્વવાચાઇ , ૦૧ વાટી જ , ૧૦૧ ાણી ૦ ૦.૦૦  એભ.ેઇ  ધુાયણાના ાાભ 
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તાલ , ૧૧ વી એંન્ડ ડી ઓ તપ લેલ્વ & ટેંા પ્રલીઝન 
પય એક્ષવેટેળન યીનલેળન એંન્ડ ભડવના 
ઇઝેળનહERM) ઓ તપ એક્ષઝી્ટીંગ એભ. ેઇ. ્ાીભ 
પ્રાન  

૫ ૨૭૦૨ એભ.ેઇ., ૦૧ વાટી જ  ,ડામલઝવન ૧૦૩ 
્ાીભ , ૧૩ અધય ભાઇનય ઇયીગેળન  બ.ેઇ.એ ટુ 

ાંચામત પ્રાન 

૪ ૨૫.૩૨ તાલ & ચેાડેભ ભયાભત 
ના ાાભ   

૬ ૨૭૦૨ એભ.ેઇ.,૦૧ વાટી જ  ,૧૦૩ ડામલઝવન 
્ાીભ ,૧૩ રભ પ્રલીઝન ા્ટીંગ ફીર ફૃ.૧.૦૦ રાખ 
 બ.ેઇ.એ. ટુ ાંચામત પ્રાન 

૨ ૪૮.૪૪ નલા તાલના ાાભ 

૭ ૨૭૦૨ એભ.ેઇ., ૦૧ વાટી જ , ૧૦૩ ડામલઝવન 
્ાીભ, ૧૩ અધય ભાઇનય ઇયીગેળન લેયીમવવ 
ડીલીઝન પય એભ.ેઇ. લાવવ પ્રાન  

૧ ૪.૮૮ નલા તાલ અને તાલ  
 ધુાયણાના ાાભ 

૮ ૨૭૦૨ એભ.ેઇ ,.૦૧ વાટી જ, ૧૦૩  ડામલઝવન 
્ાીભ  , ૧૩ અધય ભાઇનય ઇયીગેળન પય 
્ેળીમલ્વ યીેવવ ટુાં પરડ ડેભેજ લાવવ  બ.ેઇ.એ ટુ 
ાંચામત પ્રાન 

૩ ૧૦.૬૯ યુ થી નાુળાન ાભેર 
તાલ & ચેાડેભ ભયાભત 

ના ાાભ  

૯ ૨૭૦૨ એભ.ેઇ., ૦૧ વાટી જ ૧૦૩  ડામલઝવન 
્ાીભ , ૧૩ અધય ભાઇનય ઇયીગેળન લાવ પય 
ડીપયાંન્ટ ઇજનેયી યીચા્જ  લાવ ઇન ૃજુયાત હ પ્રાન   

૦ ૦ તાલ ભયાભતનુાં ાાભ   

૧૦  ૨૭૦૨ એભ.ેઇ., ૦૧ વાટી જ, ૧૦૩  ડામલઝવન 
્ાીભ  , ૧૩ અધય ભાઇનય ઇયીગેળન ૨૨૬ 
એભ.ેઇ લાવ પય ાટીળીેરી ઇયીગેળન ભેનેજભેન્ટ 
હ પ્રાન  

૧ ૧૦.૦૨ એભ.ેઇ  ધુાયણાના ાાભ  

૧૧ ૨૭૦૨ નાની શ્વવાચાઇ  ,૦ ૨ ગ્રાંડ લટય,૮૦૦ અધય 
એક્ષેંડીળય ૦૧ ્ેવીમલ્વ ામ્પ્નાંટ પ્રાન પય ળીદ્યરુ 
વફ ાા્ટ પ્રલીઝનર ક્ષફર ફૃ. ૧.૦૦ રાખ હ પ્રાન      
ડીભાાંડ નાંફય ૯૫  

૩ ૧૭.૭૬ તાલ & ચેાડેભ ભયાભત 
ના ાાભ   

૧૨  ૪૭૦૨ વી.ઓ ત.ઓ તન, એભ, ૧૦૧ વાટી જ, ૦૨ 
ેઇ. નાની શ્વવાચાઇ ૧૯૯  જુરાભ  પુરાભ મજના  
પ્રલીઝન પય યી્રયેળન &્રેન્ધનીંગ ઓ તપ ડેભેજ 
ચેાડેભ 

૨ ૭.૪૧ ચેાડેભ ભયાભત ના ાાભ   
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જીલ્ રા ભરામત કર યી, બાલનગય 
ભાિશતી   (ભ લલાના) અતધકાય અતધતનમભ-૨૦૦૫ શછઠ તનભામ ર જાશછય ભાિશતી   અતધકાયી/અી  ર અતધકાયીની   તલગત 

 

ક્રભ ળાખા/કર યીન ભ નાભ જાશછય ભાિશતી   અતધકાયી અી  ર અતધકાયી 
૧ ભશાેભ ળાખા નામફ જજલ્ રા શ્વલાાવ અશ્વધાાયીરીની હભશાેભ   જજલ્ રા શ્વલાાવ અશ્વધાાયીરીની 
૨ ાંચામત ળાખા નામફ જજલ્ રા શ્વલાાવ અશ્વધાાયીરીની હાંચામત   જજલ્ રા શ્વલાાવ અશ્વધાાયીરીની 
૩ ભશ ેરુ ળાખા નામફ જજલ્ રા શ્વલાાવ અશ્વધાાયીરીની હભશ ેરુ   જજલ્ રા શ્વલાાવ અશ્વધાાયીરીની 
૪ શ્વલાાવ ળાખા નામફ જજલ્ રા શ્વલાાવ અશ્વધાાયીરીની હશ્વલાાવ   જજલ્ રા શ્વલાાવ અશ્વધાાયીરીની 

૫ હશવાફી ળાખા હશવાફી અશ્વધાાયીરીની જજ.ાં.બાલનગય જજલ્ રા શ્વલાાવ અશ્વધાાયીરીની 
૬ ફાાંધાાભ ળાખા ાામવારા ઇજનેયરીની ભ અને ભા શ્વલબાગ  જજલ્ રા શ્વલાાવ અશ્વધાાયીરીની 
૭ ફાાંધાાભ ેટા શ્વલબાગ વફાંધીત નામફ ાામવારા ઇજનેયરીની  ાામવારા ઇજનેય હભા.ભ શ્વલ.   
૮ શ્વવાચાઇ ળાખા ાામવારા ઇજનેયરીની શ્વવાચાઇ શ્વલબાગ  જજલ્ રા શ્વલાાવ અશ્વધાાયીરીની 

૯ શ્વવાચાઇ ેટા શ્વલબાગ  વફાંધીત નામફ ાામવારા ઇજનેયરીની  ાામવારા ઇજનેયરીની હશ્વવાચાઇ   
૧૦ ેઇ.વી.ડી.એવ  પ્રગ્રાભ ઓ તપીવય વાંારીત ફા શ્વલાાવ મજના  જજલ્ રા શ્વલાાવ અશ્વધાાયીરીની 
૧૧ વાંારીત ફા શ્વલાાવ 

મજના ાચેયી 
વફાંધીત વાંારીત ફા શ્વલાાવ મજના અશ્વધાાયીરીની પ્રગ્રાભ ઓ તપીવયરીની  

ેઇ.વી.ડી.એવ.          
૧૨ ભેરેયીમા ળાખા ભેરેયીમા અશ્વધાાયીરીની  જજલ્ રા શ્વલાાવ અશ્વધાાયીરીની 
૧૩ આંાડા ળાખા જજલ્રા આંાડા અશ્વધાાયીરીની  જજલ્ રા શ્વલાાવ અશ્વધાાયીરીની 
૧૪ આંતયીા ઓ તડીટ ળાખા આંતયીા ઓ તડીટ અશ્વધાાયીરીની  હશવાફી અશ્વધાાયીરીની  
૧૫ વભાજ ાલ્ માણ ળાખા વભાજ ાલ્ માણ અશ્વધાાયીરીની  જજલ્ રા શ્વલાાવ અશ્વધાાયીરીની 

૧૬ શ્વળક્ણ ળાખા ભદદશ્વનળ જજલ્ રા પ્રાથશ્વભા શ્વળક્ણાશ્વધાાયીરીની  પ્રાથશ્વભા શ્વળક્ણાશ્વધાાયીરીની 

૧૭ ેયગ્ મ ળાખા અશ્વધા જજલ્ રા ેયગ્ મ અશ્વધાાયીરીની  મખુ્ મ જજલ્ રા ેયગ્ મ અશ્વધાાયીરીની  

૧૮ લુાંટુફ ાલ્ માણ ળાખા અશ્વધા જજલ્ રા ેયગ્ મ અશ્વધાાયીરીની  મખુ્ મ જજલ્ રા ેયગ્ મ અશ્વધાાયીરીની  

૧૯ ેયુવલેદ ળાખા જજલ્ રા ેયલેુદ અશ્વધાાયીરીની  મખુ્ મ જજલ્ રા ેયગ્ મ અશ્વધાાયીરીની  

૨૦ શુારન ળાખા નામફ શુારન શ્વનમાભારીની   જજલ્ રા શ્વલાાવ અશ્વધાાયીરીની 

૨૧ જજ. ગ્રાભ શ્વલાાવ 
એજન્ વી  

એ.ી.ઓ ત.હભની  જજલ્ રા ગ્રાભ શ્વલાાવ  શ્વનમાભારીની જજલ્ રા ગ્રાભ શ્વલાાવ એજન્વી,  

૨૨ ખેતીલાડી ળાખા ભદદશ્વનળ ખેતીલાડી અશ્વધાાહયરીની  જજલ્ રા ખેતીલાડી અશ્વધાાયીરીની  
૨૩ વશાાય ળાખા ભદદનીળ જજલ્ રા ય બ્ રાયરીની  જજલ્ રા શ્વલાાવ અશ્વધાાયીરીની 
૨૪ તાલાુા ાંચામત ાચેયી વફાંધીત તાલાુા શ્વલાાવ અશ્વધાાયીરીની ના. જજલ્ રા શ્વલાાવ અશ્વધાાયીરીની હભશ ેરુ   
૨૫ પ્રા. ેયગ્ મ ાેન્ દ્ર/બ્ રા 

ઓ તપીવય 
વફાંધીત ભેડીાર ઓ તપીવયરીની/બ્ રા ઓ તપીવયરીની મખુ્ મ જજલ્ રા ેયગ્ મ અશ્વધાાયીરીની  

૨૬ ગ્રાભ ાંચામત ાચેયી વફાંધીત તરાટી ાભ ભાંરીરીની વફાંધીત તાલાુા શ્વલાાવ અશ્વધાાયીરીની 

૨૭ પ્રાથશ્વભા ળાાઓ ત વફાંધીત ળાાના ેચામવરીની જજલ્રા પ્રાથશ્વભા શ્વળક્ણાશ્વધાાયી  
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ક્રભ ળાખા ન ુનાભ            ઇ ભેઇર એરેવ 

1 ભશાેભ dyddo-adm-bav@gujarat.gov.in 

2 હશવાફી ao-ddo-bav@gujarat.gov.in 

3 ાંચામત panchayatdp@gmail.com 

4 ભશ ેરુ dyddo.rev.bav@gmail.com 

5 ફાાંધાાભ gj-bhav@nic.in 

6 ભેરેયીમા dmo.health.bhavnagar@gmail.com 

7 આંાડા dso-ddo-bav@gujarat.gov.in 

8 આંતયીા ઓ તડીટ              - 

9 વભાજ ાલ્માણ swo-ddo-bav@gujarat.gov.in 

10 લુટુાંફ ાલ્માણ adhobhavnagar@gmail.com 

11 ેયગ્મ who.health.bhavnagar@gmail.com 

12 ખેતીલાડી dao.bhavnagar.agri@gmail.com 

13 શ્વળક્ણ  dpeobhavnagar@gmail.com 

14 વશાાય - 

15 ેયલેુદ ayubvn1@gmail.com 

16 શ્વવાચાઇ bvnpid@yahoo.co.in 

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

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

19 ેઇ.વી.ડી.એવ pobhavnagar@gmail.com 
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