


વાિષર્ક વહીવટી અહવેાલ 

વષર્ઃ- ૨૦૧૩-૧૪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

આંકડા શાખા  



િજ લા પચંાયત-ભાવનગર.  

 

આમખુ 

ગજુરાત પચંાયત અિધિનયમ ૧૯૯૩ ની કલમ ૧૬૭(૧) હઠેળ ભાવનગર િજ લા પચંાયતનો સને  ૨૦૧૩-

૧૪ નો વાિષર્ક વહીવટી અહવેાલ પર્િસધ્ધ કરતા ંઆનદં અને ગૌરવ અનભુવીએ છીએ. આ અહવેાલમા ં િજ લા 

પચંાયત ારા હાથ ધરાયેલ િવિવધ િવકાસશીલ પર્વિૃ ઓની િવગતો આપવાનો પર્યતન્ કરેલ છે. 

 િજ લા પચંાયતના વહીવટી માળખામા ંમહકેમ, મહસેલુ, િવકાસ, પચંાયત, આંકડા, િશક્ષણ, સકંિલત 

બાળ િવકાસ, સમાજ ક યાણ, પશપુાલન, આરોગ્ય, મેલેરીયા, કુટંુબ ક યાણ, આયવુેર્દ, ખેતીવાડી, બાધંકામ, 

સહકાર વગેરે તમામ શાખાઓએ િજ લા પચંાયતને સરકાર ી તરફથી સપુર્ત થયેલ ફરજો, યોજનાઓ અને 

લ યાકંો ફળીભતુ કરવા માટે સતત પર્યાસો કરેલ છે અને પિરણામ વ પે ભાવનગર િજ લા પચંાયતની 

કામગીરી અહવેાલના વષર્મા ંરાજય તરે ઘણી સારી રહી છે.  

િજ લા પચંાયતની િવકાસ પર્વિૃ ઓ યોગ્ય રીતે પાગંરે તે માટે િજ લાની તાલકુા પચંાયતો તથા 

ગર્ામ પચંાયતોનો સતત સાથ સહકાર મળેલ છે. તેઓ તમામ િજ લા પચંાયતની પર્ગિત બદલ 

અિભનદંનના અિધકારી તેમજ પર્ગિતના યશભાગી છે. િજ લા પચંાયતની પર્ગિતમા ં િજ લાના 

પદાિધકારી ીઓ, અિધકારી ીઓ તથા કમર્ચારી ીઓએ પણ  ફાળો આપેલ છે. તેની આ પર્સગેં ન ધ લઇ 

તેમને ધન્યવાદ પાઠવીએ છીએ. હવે પચંાયતની સેવાના નાના મોટા સવેર્ અિધકારીઓ અને કમર્ચારીઓ 

પચંાયતી રાજની પર્ણાિલકાઓને લોકાિભમખુ બનાવી પચંાયતી રાજના ઉ ેશોને િસ  કરવા તે સતત 

પર્યાસશીલ રહશેે તેવી અપેક્ષા રાખીએ છીએ. 

િજ લા પચંાયતનુ ંઆ પર્કાશન પચંાયત પર્વિૃ  સાથે સલંગ્ન સૌને ઉપયોગી થશે એવી આશા 

સાથે.......  

સિહ     સિહ                      સિહ  

     બી.કે.જોષી             આયષુ ઓક  I AS   િવમળાબેન આર.બગડીયા 
િજ લા આંકડા અિધકારી  િજ લા િવકાસ અિધકારી           પર્મખુ 
  િજ.પ.ંભાવનગર      િજ.પ.ંભાવનગર      િજ.પ.ંભાવનગર 
 



  
 

પર્કાશકઃ-  

ી.બી.કે.જોષી 
િજ લા આંકડા અિધકારી, 
આંકડા શાખા, િજ લા પચંાયત કચેરી, 
ભાવનગર - ૩૬૪૦૦૧ 
 

ફોન ન.ં (૦૨૭૮) ૨૪૩૯૯૫૧ Ð ૫૮ 

ફેક્સ ન.ં (૦૨૭૮) ૨૪૩૦૨૯૫ 

 

 

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

સકંલનઃ- 
ી કે.એમ.ગોિહલ 

આંકડા મદદનીશ, 
આંકડા શાખા, િજ લા પચંાયત કચેરી, 

ભાવનગર Ð ૩૬૪૦૦૧ 

 
 

વષર્ઃ- ૨૦૧૩-૧૪ 

પર્કાશન વષર્ઃ- માચર્ Ð ૨૦૧૫ 

 



 

અનકુર્મિણકા 
કર્મ િવગત પાના નબંર 

૧ િજ લાની સામાન્ય માિહતી  1 

૨ િજ લાની વસિતની માિહતી 2 

૩ િજ લા પચંાયતની બેઠકોની માિહતી  3 

૪ િજ લા પચંાયતના સદસય્ોનીમાિહતી 4 

૫ િજ લા પચંાયતની  સિમિતઓ અંગેની માિહતીની  યાદી 6 

૬ ઠરાવોની માિહતી 8 

૭ િજ લા પચંાયતના મહકેમની િવગતો 9 

૮ િજ લા પચંાયતની મહસેલુની આવકની િવગતો 11 

૯ િવકાસ કે્ષતેર્ પર્ગિતની િવગતો 14 

૧૦ િજ લા પચંાયતની આવકની િવગતો 19 

૧૧ આંકડા  કે્ષતેર્ પર્ગિતની િવગતો 21 

૧૨ િશક્ષણ કે્ષતેર્ પર્ગિતની િવગતો 27 

૧૩ સકંિલત બાળ િવકાસ કે્ષતેર્ પર્ગિતની િવગતો 31 

૧૪ સમાજક યાણ કે્ષતેર્ પર્ગિતની િવગતો 34 

૧૫ પશપુાલન કે્ષતેર્ પર્ગિતની િવગતો 36 

૧૬ આરોગ્ય કે્ષતેર્ પર્ગિતની િવગતો 43 

૧૭ મેલેરીયા કે્ષતેર્ પર્ગિતની િવગતો 51 

૧૮ કંુટંુબ ક યાણ કે્ષતેર્ પર્ગિતની િવગતો 55 

૧૯ આયવુેર્દ કે્ષતેર્ પર્ગિતની િવગતો 59 

૨૦ ખેતીવાડી કે્ષતેર્ પર્ગિતની િવગતો 66 

૨૧ બાધંકામ કે્ષતેર્ પર્ગિતની િવગતો 73 



૨૨ સહકાર કે્ષતેર્ પર્ગિતની િવગતો 79 

૨૩ આંતરીક ઓડીટ કે્ષતેર્ પર્ગિતની િવગતો 82 

૨૪ િસંચાઇ કે્ષતેર્ પર્ગિતની િવગતો 83 



 
 
 
 



 
 

પર્કરણ Ð ૧ 

-:: િજ લાની  સામાન્ય માિહતી ::- 
૧ િજ લાનુ ંભૌગોલીક સથ્ાન :-  

ભાવનગર િજલલ્ો ર0.૫૯ થી રર.૧૬ ઉ ર અક્ષાશં અને ૭૧.૨૩ થી ૭૨.૧૮પવુર્ રેખાશં વચચે્ આવેલ છે. પવુર્મા 
ખભંાતનો અખાત પિ મે રાજકોટ અને અમરેલી જી લાએ ઉ રે અમદાવાદ અને સરેુન્દર્નગર િજ લાએ તથા 
દિક્ષણે અરબી સમદુર્ અને અમરેલી િજલલ્ો આવેલા છે.  

 

ર વસિત િવષયક :- 
ર0૧૧ની વસિતગણતરી મજુબ ભાવનગર િજ લાની કુલ વસિત ૨૮,૭૭,૯૬૧ છે. મા ંદર ૧૦૦૦ પરુુષોએ ૯૩૧ 
મિહલા છે. િજ લામા ંઅક્ષર ાન પામેલા અને િશિક્ષતોની કુલ સખંય્ા ૧૯,૨૭,૫૭૩ છે. 

 

૩ ભિુમ :- 
ભાવનગર િજ લાની ભિુમની દર્ષટ્ીએ ચાર િવભાગો પડે છે.  

(૧)  મઘય્મ કાળી અને સપાટભિુમ વાળા િવ તારમા ંબોટાદ, ગઢડા અને ઉમરાળા તાલકુા આવેલા છે. આ 
િવ તારમા ંઅછતની પિરસિ્થિત રહવેા પામે છે. આ િવ તારના મખુય્ પાકો મગફળી, કપાસ અને 
તલ બાજરી છે. 

(ર)  કાળી જમીન િવ તાર મા ંતળાજા અને મહવુાતાલકુાઓ આવેલા છે. તે બનંને્ મહવુા અને તળાજા 
તાલકુાઓ દરીયાકાઠાના િવ તારો છે. શે જુી બધંને કારણે તળાજા તાલકુામા ં િસંચાઈ સિુવધા સારી 
હોઈ મગફળી, કપાસ, બાજરી મખુય્ પાકો  ઉપરાતં શેરડી અને કેળા પણ આ િવ તારમા ંથાય છે. 
મહવુા અને તળાજા તાલકુાઓમા ં ડુગંળીનુ ં વાવેતર મોટા પર્માણમા ં થાય છે. મહવુા તાલકુાના 
દરીયાકાઠંાના  િવ તારના રેતાળ ભાગમા નાળીયેરી પલ્ાનટે્શન સારા પર્માણમા ંછે. 

(3)  સામાન્ય રીતે કાળી દળદાર અને કાકંરી િવનાની ભાલ િવ તાર ભેજને લાબંો સમય સધુી સઘંરી 
રાખવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. આવા િવ તારમા ંવ લભીપરુ તાલકુો તથા ભાવનગર તાલકુાનો થોડો 
ભાગ આવે છે. આ િવ તારમા ંમખુય્ પાકો ભાલીયા ઘઉં કપાસ તથા ચણા અને તલના પાકો મખુય્ 
છે. આ ઉપરાતં આ િવ તારમા ંબાજરી મગફળી, કપાસ અને જુવારના પાકો પણ થાય છે. 

(૪)  ખડકાળ અને ટેકરાવાળી જમીનના િવ તારના િવભાગોમા ંિસહોર અને પાલીતાણા તાલકુા આવેલાછે.  
આિવ તારની મોટા ભાગની જમીન ખડકાળ અને ટેકરાવાળી છે. આ િવ તારના મખુય્ પાકો 
 મગફળી, કપાસ, બાજરી છે. આ િવ તારમા િસંચાઈ મોટા ભાગે કુવા ારા થાય છે.  

૪ નદીઓ અને જળ સપંિ  :- 
િજ લાની મખુય્ નદીઓમા ંશે જુી, કા ભાર, માલણ, કેરી, બગડ અને ઘેલો તે મખુય્ છે. શે જુી નદી 

પરપાલીતાણા પાસે રાજ થળી ગામે શે જુી ડેમ બાધંવામા ંઆવેલ છે. મોટી કક્ષાની આ િસંચાઈ યોજનાથી 
૭૬000 હકેટર જમીનને િસંચાઈનો લાભ થાય છે. જયારે અન્ય મઘય્મ અને નાની િસંચાઈ યોજનાઓમા ં
કા ભાર, માલણ, બગડ, ઘેલો વગેરે છે. 

 
 



  

પર્કરણ - ર 

-:: િજ લાની વ તીની માિહતી ::- 

ર0૧૧ ની વસિત ગણતરી મજુબ તાલકુાવાર વસિતની િવગત 

 

કર્મ તાલકુાન ુ
નામ 

તાલકુાની વસિત 
ગર્ામય્ શહરેી 

અ.જા. ની  
વસિત 

અ.જ. જા. ની 
વસિત 

ગામોની સખંય્ા શહરેોની 
સખંય્ા 

વસિત 
વાળા 

ઉજજડ કુલ 

૧ ર 3 ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ 

 ૧ ઉમરાળા ૮૬૩૨૩  ૮૨૪૬ ૧૩૮ ૪૧ ૧ ૪૨ ૧ 

૨ ગઢડા ૨૦૦૪૭૫ ૧૨૯૬૧ ૪૩૯ ૭૪ ૦ ૭૪ ૧ 

૩ ગારીયાધાર ૧૧૮૨૭૬ ૧૦૫૮૯ ૩૫૪ ૫૦ ૧ ૫૧ ૧ 

૪ ઘોઘા ૧૦૦૯૭૭ ૨૦૮૧ ૧૭૦ ૪૭ ૦ ૪૭ ૧ 

૫ તળાજા ૩૨૫૬૬૭ ૯૦૩૫ ૧૯૬ ૧૧૨ ૧ ૧૧૩ ૨ 

૬ પાલીતાણા ૨૩૦૨૭૧ ૧૪૨૬૨ ૭૬૧ ૯૨ ૦ ૯૨ ૧ 

૭ બોટાદ ૨૮૬૬૧૮ ૧૮૬૩૨ ૬૩૨ ૫૨ ૦ ૫૧ ૧ 

૮ ભાવનગર ૭૮૭૩૧૯ ૪૩૪૧૨ ૪૭૧૭ ૫૭ ૨ ૫૯ ૨ 

૯ મહવુા ૪૫૨૦૧૧ ૧૫૬૨૧ ૮૯૩ ૧૩૧ ૦ ૧૩૧ ૨ 

૧૦ વ લભીપરુ ૮૦૧૯૨ ૪૪૪૭ ૧૬૩ ૫૫ ૨ ૫૭ ૧ 

૧૧ િશહોર ૨૧૨૨૩૬ ૧૭૭૫૭ ૬૪૭ ૭૮ ૧ ૭૯ ૧ 

 કુલ :- ૨૮૮૦૩૬૫ ૧૫૭૦૩૪ ૯૧૧૦ ૭૮૯ ૮ ૭૯૭ ૧૪ 

 



 

પર્કરણ - 3 

-:: િજ લા પચંાયતની બેઠકોની માિહતી ::- 

 

બેઠકોની િવગત ી સામાન્ય 

સામાજીક અને શૈક્ષિણક પછાત વગર્ માટે ૧ ૩ 

અનસુિુચત જાિત ૧ ૧ 

અનસુિુચત આિદજાિત 0 0 

સામાન્ય િબન અનામત 0 ર3 

સામાન્ય ી ૧૨ ૦ 

કુલઃ- ૧૪ ૨૭ 

 

 

િજ લા  પચંાયતનુ ંબેઠકોનુ ંમાળખ ુ

 

કર્મ કુલ બેઠકોની 

સખંય્ા 

અ.જા.ની 

બેઠકની સખંય્ા 

અ.જ.જા.ની 

બેઠકની 

સખંય્ા 

સામાજીક અને 

શૈક્ષિણક પછાત વગર્ 

જાિતની સખંય્ા 

ી અનામત બેઠકોની 

સખંય્ા 

૧ ૪૧ ર 0 ૪ ૧૪ 

 



પર્કરણ Ð ૪ 

-:: િજ લાપચંાયતના સભ્ય ીઓની માિહતી ::- 

િજ લા પચંાયતના મતદાર િવભાગનો 
સામાન્ય કર્માકં તથા નામ 

 
બેઠકનો પર્કાર 

 
સભ્યનુ ંનામ અન ેસરનામુ ં

કર્માકં નામ 

૧ અલગં સા.શ.ૈપ.વ. ી ગોબરભાઈ બીજલભાઈ સોલકંી 
મ.ુઅલગંવાડી િવ તાર  તા.તળાજા  

ર બગદાણા સા.શ.ૈપ.વ. ી ીમતી જયાબને જાગાભાઈ બારૈયા 
મ.ુબગદાણા તા.મહવુા  

3 ભાદર્ોડ સા.શ.ૈપ.વ. ી ભીખાભાઈ ડાયાભાઈ ચાવડા 
મ.ુકતપર તા.મહવુા 

૪ બધુેલ સા.શ.ૈપ.વ. ી  રમશેભાઈ મળુજીભાઈ પરમાર 
મ.ુબધુેલ  તા. ભાવનગર  

૫ ચમારડી સામાન્ય ી ીમતી િવમળાબેન આર.બગડીયા             
મ.ુક યાણપરુતા.વ લભીપરુ  

૬ દાઠા િબન અનામત સામાન્ય ી ખોડાભાઈ લાખાભાઈ ભમમ્ર 
મ.ુપાદરી(ભ)ંપોસટ્ઃપસવી તા.તળાજા 

૭ દયાળ સામાન્ય ી ીમતી ઉજીબેન માધાભાઈ ચૌહાણ 
મ.ુભાટકડા તા.મહવુા 

૮ ઢસાગામ િબન અનામત સામાન્ય ી િહંમતભાઈ કા ભાઈ કટારીયા  
મ.ુઢસા(જ)ં તા.ગઢડા 

૯ િદહોર સામાન્ય ી ીમતી િનમર્ળાબેન ઈશવ્રભાઈ જાની 
મ.ુદેવગાણા તા.િશહોર 

૧૦ ઘાઘંળી અ.જા. ી ીમતી િનમર્ળાબેન કાનજીભાઈ સાગધરા 
મ.ુમોટાસરુકા તા.િશહોર 

૧૧ ઘેટી સામાન્ય ી ીમતી  િવમળાબેન ગોિવંદભાઈ રાઠોડ 
મ.ુઆદપરુ, તા.પાલીતાણા 

૧૨ ઘોઘા સામાન્ય ી ીમતી કલપ્નાબા અમીતકુમાર ગોિહલ 
મ.ુઅવાણીયા તા.ઘોઘા 

૧૩ હાથબ સામાન્ય ી ીમતી દમયતંીબને પર્િવણભાઈ બારૈયા 
મ.ુહાથબ તા.ભાવનગર 

૧૪ સર સામાન્ય ી ીમતી બાલબેુન ઘેલાભાઈ ધાપા 
મ.ુ સરતા.મહવુા 

૧૫ ખરેડ સામાન્ય ી ીમતી લાભબેુન હમીરભાઈ િશયાળ 
મ.ુવાગંર તા.મહવુા 

૧૬ લાઠીદડ િબન અનામત સામાન્ય ી પોપટભાઈ નારણભાઈ અવયૈા 
મ.ુમોટાઝીંઝાવદર તા.બોટાદ 

૧૭ માડંવધાર િબન અનામત સામાન્ય ી વાલજીભાઈ િવરજીભાઈ જાદવ 



મ.ુલીંબાળી તા.ગઢડા 
૧૮ મોટા ખટૂવડા સામાન્ય ી ીમતી બાઘબેુન ટીણાભાઈ ડોબા 

મ.ુબોરડી તા.મહવુા 
૧૯ નાની રાજ થળી િબન અનામત સામાન્ય ી નરસીભાઈ જસમતભાઈ પરમાર 

મ.ુમોખડકા તા.પાલીતાણા 
૨૦ નારી સામાન્ય ી કુ.નીતાબને બાબભુાઈ રાઠોડ 

મ.ુનમર્દ તા.ભાવનગર 

૨૧ નેસવડ િબન અનામત સામાન્ય ી અનકભાઈ દડુભાઈ જાજડા 
મ.ુભાદરા તા.મહવુા 

૨૨ િનંગાળા િબન અનામત સામાન્ય ી કા ભાઈ ધરમશીભાઈ કેવડીયા 
મ.ુિચરોડા તા.ગઢડા 

૨૩ પાળીયાદ િબન અનામત સામાન્ય ી શામજીભાઈ ખીમાભાઈ ઝાપંડીયા 
મ.ુ પાળીયાદ તા.બોટાદ 

૨૪ પરવડી િબન અનામત સામાન્ય ી  પરેશભાઈ મનજીભાઈ ખેની  
મ.ુપરવડી તા.ગારીયાધાર 

૨૫ પાટણા સામાન્ય ી ીમતી િવમળાબેન  રમશેભાઈ ખુટં 
મ.ુપાટણા તા.વ લભીપરુ 

૨૬ પાવઠી સામાન્ય ી ીમતી ધિમર્ ઠાબને રવજીભાઈ પર્બતાણી 
મ.ુગોરખી તા.તળાજા 

૨૭ રંઘોળા િબન અનામત સામાન્ય ી  પેથાભાઈ ડી.આહીર 
મ.ુધોળાવીશી તા.ઉમરાળા 

૨૮ સણોસરા િબન અનામત સામાન્ય ી મળુજીભાઈ િવરજીભાઈ મીયાણી  
મ.ુગઢુલા તા.િશહોર 

૨૯ સરતાનપર િબન અનામત સામાન્ય ી ઓધાભાઈ બધભુાઈ બાભંણીયા 
મ.ુકેરાળા તા.તળાજા                           

૩૦ સેદરડા િબન અનામત સામાન્ય ી  ભરતભાઈ વ લભભાઈ હડીયા 
મ.ુતલગાજરડા તા.મહવુા 

૩૧ સોનગઢ અ.જા. ી  હરેશભાઈ કરશનભાઈ સોલકંી 
મ.ુસોનગઢ તા.િશહોર 

૩૨ ટાણા િબન અનામત સામાન્ય ી  મનભુાઈ કા ભાઈ રાઠોડ 
મ.ુઢુંઢસર તા.િશહોર 

૩૩ ઠાડચ િબન અનામત સામાન્ય ી  બાબભુાઈ હાથીભાઈ કામળીયા 
મ.ુભડંારીયા તા.પાલીતાણા 

૩૪ ઠળીયા િબન અનામત સામાન્ય ી  સજંયિસંહ અજીતિસંહ સરવયૈા 
મ.ુનવાસાગંાણા તા.તળાજા 

૩૫ તરુખા િબન અનામત સામાન્ય ી છનાભાઈ સવસીભાઈ કેરાળીયા 
મ.ુનાગલપર તા.બોટાદ 

૩૬ ઉગામેડી િબન અનામત સામાન્ય ી દેવજીભાઈ કેશવભાઈ સરુાણી 
મ.ુભીમડાદ  તા.ગઢડા 

૩૭ ઉમરાળા િબન અનામત સામાન્ય ી  સરેુન્દર્િસંહ બહાદુરિસંહ ગોિહલ 



મ.ુધા કા તા.ઉમરાળા 
૩૮ વા કડ(ઘોઘા) િબન અનામત સામાન્ય ી  િદગિ્વજયિસહં પરબતિસંહ ગોિહલ 

મ.ુઉખરલા તા.ઘોઘા 
૩૯ વા કડ(પાલી) િબન અનામત સામાન્ય ી ઘન યામભાઈ વ લભભાઈ િશહોરા 

મ.ુમાનવડ(હડમતીયા) તા.પાલીતાણા 
૪૦ વરતજે િબન અનામત સામાન્ય ી બળભદર્િસંહ કંુભાજીભાઈ ગોિહલ 

મ.ુવરતજે તા.ભાવનગર 

૪૧ વેળાવદર િબન અનામત સામાન્ય ી િવ લભાઈ ધરમશીભાઈ સોરઠીયા 
મ.ુ ફાચરીયા તા.ગારીયાધાર 

 

  



પર્કરણ Ð ૫ 

-:: િજ લા પચંાયતની બેઠકોની માિહતી ::-          

િજ લા પચંાયતની િવિવધ સિમિતના સભ્યોની યાદી 

કર્મ નામ હો ો

૧ ી  વીમળાબેન રાઘવજીભાઇ બગડીયા પર્મખુ ી
૨ ી  પેથાભાઇ ડી.આિહર ઉપપર્મખુ ી 

(૧)કારોબારી સિમિત  

કર્મ સિમિત તથા સભ્ય ીનુ ંનામ હો ો
૧ ી  મળુજીભાઇ વીરજીભાઇ મીયાણી ચેરમેન
૨ ી  પેથાભાઇ ડી.આિહર સભ્ય
૩ ી ઘન યામભાઇ વ લભભાઇ િશહોરા સભ્ય
૪ ી શામજીભાઇ ખીમાભાઇ ઝાપંડીયા સભ્ય
૫ ી મનભુાઇ કા ભાઇ રાઠોડ સભ્ય
૬ ી દેવજીભાઇ કેશવભાઇ સરુાણી સભ્ય

૭ ીમતી  દમયતંીબેન પર્િવણભાઈ બારૈયા સભ્ય
૮ ીમતી બાઘબેુન જીણાભાઈ ડોબા 

 

સભ્ય

૯ ી નરશીભાઈ જસમતભાઈ પરમાર સભ્ય
(ર) અપીલ સિમિત 

કર્મ સિમિત તથા સભ્ય ીનુ ંનામ હો ો
૧ ી  વીમળાબેન રાઘવજીભાઇ બગડીયા ચેરમેન
૨ ી ભરતભાઈ વ લભભાઈ હડીયા  સભ્ય
૩ ી નરશીભાઈ જસમતભાઈ પરમાર સભ્ય
૪ ી િવ લભાઈ ધરમશીભાઈ સોરઠીયા સભ્ય
૫ ી  ઓધાભાઇ બઘભુાઇ બાભંણીયા સભ્ય

 

(3) િશક્ષણ સિમિત 

કર્મ સિમિત તથા સભ્ય ીનુ ંનામ હો ો
૧ ી રમેશભાઈ મળુજીભાઈ પરમાર ચેરમેન
૨ ી િવ લભાઈ ધરમશીભાઈ સોરઠીયા સભ્ય
૩ ીમતી િવમળાબેન રમેશભાઈ ખુટં સભ્ય
૪ ી  ઓધાભાઇ બઘભુાઇ બાભંણીયા સભ્ય
૫ ી ભરતભાઈ વ લભભાઈ હડીયા  સભ્ય
૬ ી ગોબરભાઈ િબજલભાઈ  સોલકંી સભ્ય
૭ ીમતી  ધિમર્ ઠાબેન  રવજીભાઈ પર્બતાણી સભ્ય

(૪) સામાજીક ન્યાય સિમિત 

કર્મ સિમિત તથા સભ્ય ીનુ ંનામ હો ો



૧ ીમતી િનમર્ળાબેન  કાનજીભાઈ સાગધરા ચેરમેન
૨ ી હરેશભાઈ કરશનભાઈ સોલકંી સભ્ય
૩ ી શશીકાતંભાઈ ધડુાભાઈ ભોજ િનયકુત-સભ્ય 
૪ ી ખીમરાજભાઈ લાલજીભાઈ બાબરીયા િનયકુત-સભ્ય 
૫ ી ભરતભાઈ બાલભુાઈ નૈયારણ િનયકુત-સભ્ય 

(૫) જાહરે આરોગ્ય સિમિત 
 

કર્મ સિમિત તથા સભ્ય ીનુ ંનામ હો ો
૧ ી બાબભુાઇ હાથાભાઇ કામળીયા ચેરમેન
૨ ી બળભદર્િસંહ  કંુભાજીભાઈ ગોહીલ સભ્ય
૩ ી ખોડાભાઈ લાખાભાઈ  ભમમ્ર સભ્ય
૪ ી પોપટભાઈ નારણભાઈ અવૈયા સભ્ય
૫ ી દેવજીભાઇ કેશવભાઇ સરુાણી સભ્ય

(૬) જાહરે બાધંકામ  સિમિત 
 

કર્મ સિમિત તથા સભ્ય ીનુ ંનામ હો ો
૧ ી ગોબરભાઈ િબજલભાઈ  સોલકંી ચેરમેન
૨ ી કા ભાઈ ધરમશીભાઈ કેવડીયા સભ્ય
૩ ી મનભુાઇ કા ભાઇ રાઠોડ સભ્ય
૪ ી ઘન યામભાઇ વ લભભાઇ િશહોરા સભ્ય
૫ ી ખોડાભાઈ લાખાભાઈ  ભમમ્ર સભ્ય

(૭) ર0 મુ ા અમલીકરણ  સિમિત 
 

કર્મ સિમિત તથા સભ્ય ીનુ ંનામ હો ો
૧ ી  શામજીભાઈ  ખીમાભાઈ ઝાપંડીયા ચેરમેન
૨ ી બાબભુાઇ હાથાભાઇ કામળીયા સભ્ય
૩ ી  રમેશભાઈ મળુજીભાઈ પરમાર સભ્ય
૪ ી મળુજીભાઈ િવરજીભાઈ મીયાણી સભ્ય
૫ ી છનાભાઈ સવશીભાઈ કેરાળીયા સભ્ય

(૮) ઉતપ્ાદન સહકાર અને િસંચાઈ સિમિત 
 

કર્મ સિમિત તથા સભ્ય ીનુ ંનામ હો ો
૧ ી પોપટભાઈ નારણભાઈ અવૈયા ચેરમેન
૨ ી કા ભાઈ ધરમશીભાઈ કેવડીયા સભ્ય
૩ ી બળભદર્િસંહ  કંુભાજીભાઈ ગોહીલ સભ્ય
૪ ીમતી િનમર્ળાબેન  કાનજીભાઈ સાગધરા સભ્ય
૫ ીમતી ઉજીબેન માધાભાઈ ચૌહાણ સભ્ય

(૯) મિહલા અને બાળ િવકાસ અને યવુા પર્વિૃત સિમિત  
 

કર્મ સિમિત તથા સભ્ય ીનુ ંનામ હો ો
૧ ીમતી ધિમર્ ઠાબેન રવજીભાઈ પર્બતાણી  ચેરમેન
૨ ીમતી દમયતંીબેન  પર્િવણભાઈ બારૈયા સભ્ય
૩ ીમતી બાઘબુેન  ટીણાભાઈ ડોબા સભ્ય



૪ ીમતી િવમળાબેન  રમેશભાઈ ખુટં સભ્ય
૫ ીમતી ઉજીબેન માધાભાઈ ચૌહાણ સભ્ય

 

 

 

 

  



પર્કરણ Ð ૬ 

-:: ઠરાવોની માિહતી ::- 

વષર્ ર0૧3-૧૪ મા ંસામાન્ય સભામા ંપસાર થયેલ ઠરાવોની િવગત 

 

કર્મ સામાન્ય સભાની તારીખ પસાર કરેલ ઠરાવો 

૧ ૨૭/૦૫/૨૦૧૩  ૧૯ 

૨ ૧૬/૦૯/૨૦૧૩  ૩ 

૩ ૦૧/૦૧/૨૦૧૪ ૩ 

૪ ૨૬/૦૨/૨૦૧૪ ૪ 

 

વષર્ ર0૧3-ર0૧૪ મા ંકારોબારી સિમિતમા ંપસાર થયેલ ઠરાવોની િવગત 

 

કર્મ કારોબારી સિમિતની તારીખ પસાર કરેલ ઠરાવો 

૧ ૨૬/૦૪/૨૦૧૩  ૨૭ 

૨ ૦૩/૦૬/૨૦૧૩ ૨ 

૩ ૧૬/૦૭/૨૦૧૩ ૧૯ 

૪ ૧૫/૧૦/૨૦૧૩ ૧૯ 

૫ ૨૧/૦૨/૨૦૧૪ ૨૭ 

 

 



 
 
 
 

પર્કરણ-૭ 

:મહકેમ શાખા: 
 

શાખાનો પરીચયઃ-   

િજ લા પચંાયત ભાવનગર અંતગર્ત મહકેમ શાખાનો હતે ુ જી.સી.એસ.આર. િનચે આવતી 

વહીવટી તમામ પર્શાશનમા ંસકર્ીય કામગીરી થાય તે રીતે વહીવટ કરવામા ંઆવે છે. િજ લા પચંાયત 

ભાવનગરના વહીવટી વડા િજ લા િવકાસ અિધકારી ીના િનયતંર્ણ  હઠેળ િવિવધ શાખાઓ પૈકી મહકેમ 

શાખા કાયાર્નિ્વત છે. ના શાખાધય્ક્ષ નાયબ િજ લા િવકાસ અિધકારી ી (મહકેમ), મના હાથ નીચે 

ચીટનીશ ી (જ.દ.) છે. તથા તેઓના િનચે નાયબ ચીટનીશ ી (મહકેમ), નાયબ ચીટનીશ ી (ન ધણી), 

નાયબ ચીટનીશ (ત.ક.મ.), િસિનયર કલાકર્ ીઓ તથા જુિનયર કલાકર્ ીઓ ફરજ બજાવે છે. મહકેમ 

શાખાનુ ંવહીવટી માળખ ુિનચે મજુબ છે.  

કચેરી :- મહકેમ શાખા, િજ લા પચંાયત ભાવનગર. 

કચરીના વડા :- નાયબ િજ લા િવકાસ અિધકારી ી,(મહકેમ) (વગર્-૧) 
સરનામ ુ :- િજ લા પચંાયત કચેરી મોતીબાગ પાસે, ભાવનગર. 

ટેલીફોન નબંર  :- (કચેરી) – ૦૨૭૮-૨૪૨૮૮૬૪   

(રહઠેાણ) – ૭૫૬૭૦૧૭૩૨૫   

ફેકસ - ૦૨૭૮-૨૪૨૮૮૬૪  

શાખાને લગત કામગીરીનો અહવેાલઃ-  

નાયબ િજ લા િવકાસ અિધકારી ી, (મહકેમ) હ તક જનરલ મહકેમ, તલાટી કમ મતંર્ી મહકેમ, 

રજીસટ્ર્ીશાખાઓ આવેલી છે. મા ંમહકેમ ને લગતા િવિવધ વગર્-૩,૪ ના વહીવટી સવંગ ની િનમણકુો, 

બદલી, બઢતી, િશક્ષા, રજાઓ, ઉચચ્તર પગાર ધોરણ, ચા  એલાઉનસ્, પેનશ્ન કેસ, 

ભાષાિકય/ખાતાિકય પરીક્ષા, તાલીમ િવગેરેની તેમજ વગર્-૧,૨ ના અિધકારી ીઓના મહકેમ ને લગતી 

કામગીરી, શાખાના પગાર િબલો, ઇજાફા ની કામગીરી/વહીવટ ને લગતી જાહરે રજાઓ, કામના કલાકો, 

સામાન્ય વહીવટ િવભાગ તથા પચંાયત ગર્ામ ગહૃ િનમાર્ણ અને ગર્ામ િવકાસ િવભાગ અને િવકાસ 

કિમ ર ી ની કચેરી ારા મળતી વહીવટી સચુનાઓની અમલવારી, સપ્ીપા તથા પચંાયતી રાજ અને 



ગર્ામ િવકાસ ભવન ારા અિધકારી ીઓ/કમર્ચારી ીઓ ની તાલીમ /પસંદગી સિમતી ારા ૫૨૦૦-

૨૦૨૦૦ના પગાર ધોરણ વાળી િવિવધ સીધી ભરતીની જાહરેાતો પર્િસધ્ધ કરવી તથા તે િસવાયના 

સવંગ ની ભરતી- બઢતી ની બોડર્મા ં દરખાસત્ો કરાવવાની, ભાષાિકય, ખાતાિકય પરીક્ષાઓ 

લેવડાવવાની િવગેરે કામગીરી/રજીસટ્ર્ી િવષયક ટપાલ ન ધણી, ફાળવણી,ડીસપે્ચ લગતી િવિવધ 

કામગીરીઓ હાથ ધરવામા ંઆવે છે.  

 

વષર્ઃ-  ૨૦૧૩- ૨૦૧૪ મા ંનાણાિંકય તેમજ ભૌિતક િસધિ્ધઃ-  

મહકેમ શાખામા ંકોઇ યોજનાની અમલવારીની કામગીરી નિહ હોવાથી નાણાિકય તેમજ ભૌિતક 

લક્ષાકં િસધ્ધ કરવાનો પર્  રહતેો નથી.  

મહકેમને લગતી માિહતી 

તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૪ ના રોજની સિ્થતી પર્માણે િજ લા પચંાયતના કાયમી તથા હગંામી 

કમર્ચારીઓની કુલ સખંય્ા દશાર્વત ુપતર્ક 

કર્મ િવગત મજુંર જગય્ા ભરાયેલ જગય્ા ખાલી જગય્ા 
૧ વગર્- ૧ ૧૬ ૧૨ ૦૪ 

૨ વગર્- ૨ ૧૭૫ ૧૧૧ ૬૪ 

૩ વગર્- ૩ ૧૩૨૮૮ ૧૧૪૨૭ ૧૮૬૧ 

૪ વગર્- ૪ ૨૧૭ ૮૭ ૧૩૦ 

કલૂ ૧૩૬૯૬ ૧૧૬૩૭ ૨૦૫૯ 

 

શાખા ારા વષર્ દરમ્યાન થયેલ નિવન િસધિ્ધની િવગતઃ- (ઉચચ્તર પગાર ધોરણ યોજના)  

કર્મ િવગત 
વષર્૧૩-૧૪મા ંરજુ 

થયેલ દરખા ત 
મજુંરથયેલ દરખા ત 

૧ ટેબલ ન.ં૨ હઠેળના તમામ સવંગ  ૭૪ ૭૪ 

૨ ટેબલ ન.ં૪ હઠેળના તમામ સવંગ   ૭૮ ૭૮ 

૩ તલાટી કમ મતંર્ી ૧૭ ૧૭ 

૪ અન્ય શાખા હ તકના તમામ સવંગ  ૧૧ ૧૧ 

 



 

 

પર્કરણ :- 8 

--: મહસેલુ શાખા :-- 
 
 

!! પચંાયત એ પચંની દાસી નથી, પણ એ તો લોકોની સવ પિરતાનુ ંપર્ાગટય છે. !! 

 

પરવાનગી અનવ્યે હતેવુાર ક્ષેતર્ફળની િવગતનીચે મજુબ છે. 

અનુ.ં ન.ં િવગત સખંય્ા ક્ષેતર્ફળ હ.ેઆરે. 

૧ રહણેાકં ૭૯ ૧૦૪-૭૯-૪૫ 

૨ ઉધોગ ૫૦ ૫૪-૦૦-૯૭ 

૩ વાિણજય અને અન્ય ૧૨ ૭-૨૬-૧૬ 

કુલઃ- ૧૪૧ ૧૬૬-૦૬-૫૮ 

 
 

િબનખેતી પરવાનગી 

જમીન મહસેલુકાયદાની કલમ ૬૫ (૧) અનવ્યે મહસેલુ વષર્ ૨૦૧૩-૧૪ મા ંિબનખેતીપરવાનગી માટેથયેલ 

અરજીઓનો નીચે મજુબ િનણર્ય કરવામા ંઆવેલ છે. 

 

વષર્ની 

શરુઆતમા ં

બાકી અરજી 

વષર્ દરમ્યાન 

મળેલ અરજીઓ કુલ અરજીઓ 

વષર્ દરમ્યાન િનકાલ કરેલ 

અરજીઓની સખંય્ા 

વષર્નતે્ બાકી 

અરજીઓ 

મજુંર ના મજુંર 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૨૪ ૨૭૫ ૨૯૯ ૧૪૧ ૧૨૪ ૩૪ 

 



 
 
 
 
 
 

િજ લામા ંમહસેલુી વષર્-૨૦૧૩-૧૪ માગંણા વસલુાત બાકીની િવગત નીચે મજુબ છે. 

જમીન મહસેલુ                 (રકમ 

રુ.લાખમા)ં 

કર્મ તાલકુો માગંણ ુ વસલુાત બાકી 

૧ ભાવનગર ૩૬૯.૬૬ ૧૩૧.૧૯ ૨૩૮.૪૭ 

૨ િશહોર ૩૭.૭૧ ૧૨.૦૨ ૨૫.૬૯ 

૩ પાલીતાણા ૩૩.૪૪ ૭.૬૯ ૨૫.૭૫ 

૪ ગારીયાધાર ૨૬.૯૯ ૭.૫૨ ૧૯.૪૭ 

૫ ગઢડા ૬૪.૮૪ ૨૧.૩૬ ૪૩.૪૮ 

૬ બોટાદ ૩૧.૪૫ ૨૧.૦૫ ૧૦.૪૦ 

૭ ઉમરાળા ૨૨.૭૪ ૭.૬૮ ૧૫.૦૬ 

૮ વ લભીપરુ ૧૩.૮૮ ૬.૩૮ ૭.૫૦ 

૯ તળાજા ૮૨.૯૨ ૧૩.૩૦ ૬૯.૬૨ 

૧૦ મહુવા ૯૭.૬૮ ૨૧.૪૦ ૭૬.૨૬ 

૧૧ ઘોઘા ૮૬.૧૯ ૫૪.૯૨ ૩૧.૨૭ 

કુલ ૮૬૯.૫૦ ૩૦૪.૫૩ ૫૬૨.૯૭ 

શાખાનુ ંનામ મહસેલુ શાખા 
શાખાનુ ંસરનામ ુ મહસેલુ શાખા, િજ લા પચંાયત કચેરી, ભાવનગર 

મખુય્ સપંકર્  અિધકારી ી બી.પી.િમ ી (GAS)  નાયબ િજ લા િવકાસ અિધકારી 



ફોન નબંર  ૦૨૭૮  ૨૪૨૮૮૬૪, ૦૨૭૮ ૨૪૩૦૨૯૫ 

ફેકસ નબંર ૦૨૭૮ ૨૪૨૮૮૬૪, ૦૨૭૮ ૨૪૩૦૨૯૫ 

 

મહસેલુ શાખા વહીવટી માળખÐુ 
૨. આબોહવા 
૨.૧ વરસાદ અનેવરસાદ વાળા િદવસો 

અનુ.ં

ન.ં 

તાલકુા

નુ ંનામ 
વષર્ 

જાનય્આુરી જુન જુલાઇ ઓગસટ્ સપટે્મબ્ર ઓકટોબર 
નવે-

ડીસેમબ્ર 
કુલ 

વરસા

દ 

વાળા

િદવ

સો 

વરસા

દિમ.

મી. 

વરસા

દવા

ળાિદ

વસો 

વર

સાદ

િમ.

મી. 

વરસાદ

વાળાિદ

વસો 

વર

સાદ

િમ.મી

. 

વરસાદ

વાળાિદ

વસો 

વર

સાદ

િમ.

મી. 

વરસાદ

વાળાિદ

વસો 

વરસાદ

િમ.મી. 

વરસા

દવાળા

િદવસો 

વરસાદ

િમ.મી. 

વર

સાદ

વા

ળાિદ

વસો 

વર

સાદ

િમ.

મી. 

વર

સાદ

વા

ળાિદ

વસો 

વર

સાદ

િમ.

મી. 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ 

૧ 

ભાવન

ગર 
૨૦૧૩ ૦ ૦ ૧૦ 

૨૭

૫ 
૧૯ ૨૨૪ ૧૫ ૩૨૪ ૮ ૪૫૯ ૩ ૪૨ ૦ ૦ ૫૫ 

૧૩૨

૪ 

૨ બોટાદ 
૨૦૧૩ ૦ ૦ ૯ 

૧૫

૮ 
૧૫ ૧૯૬ ૯ ૧૬૨ ૯ ૩૩૦ ૪ ૯૩ ૦ ૦ ૪૬ ૯૩૯

૩ ગઢડા 
૨૦૧૩ ૦ ૦ ૭ 

૧૪

૯ 
૧૪ ૨૩૨ ૭ ૭૫ ૬ ૩૬૪ ૪ ૨૨ ૦ ૦ ૩૮ 

૮૪

૨ 

૪ 

ગારીયા

ધાર 
૨૦૧૩ ૦ ૦ ૮ ૧૩૨ ૧૪ ૧૬૦ ૧૩ ૨૦૧ ૬ ૧૪૫ ૬ ૪૭ ૦ ૦ ૪૭ 

૬૮

૫ 

૫ ઘોઘા 
૨૦૧૩ ૦ ૦ ૧૦ ૧૧૨ ૨૨ ૨૨૮ ૧૦ ૨૩૯ ૭ ૩૦૭ ૨ ૩૧ ૦ ૦ ૫૧ 

૯૧

૭ 

૬ મહવુા 
૨૦૧૩ ૦ ૦ ૧૨ ૨૨૮ ૧૭ ૩૨૧ ૯ ૧૧૭ ૧૧ ૨૮૩ ૩ ૧૦૬ ૦ ૦ ૫૨ 

૧૦

૫૫ 

૭ 

પાલી

તાણા 
૨૦૧૩ ૦ ૦ ૯ ૨૨૧ ૧૯ ૨૩૫ ૭ ૧૪૧ ૯ ૨૧૪ ૩ ૧૯ ૦ ૦ ૪૭ 

૮૩

૦ 

૮ િશહોર ૨૦૧૩ ૦ ૦ ૧૩ ૨૦૨ ૧૯ ૩૧૮ ૯ ૧૫૬ ૬ ૨૮૪ ૧ ૨૩ ૦ ૦ ૪૮ ૯૮૩

૯ 
તળાજા ૨૦૧૩ ૦ ૦ ૧૦ ૧૧૪ ૨૧ ૪૦૬ ૧૬ ૧૯૩ ૧૨ ૨૧૫ ૪ ૪૧ ૦ ૦ ૬૩ 

૯૬

૯ 

૧૦ 
ઉમરા

ળા 
૨૦૧૩ ૦ ૦ ૧૦ 

૧૪

૯ 
૧૮ ૩૪૩ ૮ ૭૩ ૬ ૧૮૦ ૩ ૨૮ ૦ ૦ ૪૫ 

૭૭

૩ 

૧૧ 
વ લભી

પરુ 
૨૦૧૩ ૦ ૦ ૧૧ ૨૮૪ ૧૫ ૨૪૨ ૧૨ ૯૬ ૬ ૧૪૭ ૫ ૮૨ ૦ ૦ ૪૯ 

૮૫

૧ 

 
 



 

પર્કરણ Ð ૯ 

-:: િવકાસ શાખા ::- 

િવકાસ શાખાને િજ લા પચંાયત ભાવનગરની એક અિત મહતવ્ની શાખા તરીકે ગણના કરી શકાય તેમ છે, 
કારણ કે િવકાસને લગતી યોજનાઓની અમલવારી તથા તેને લગતી કામગીરી, બાધંકામો, માળખાકીય 
સિુવધા માટે સખુાકારી કામો ગર્ામય્ િવ તારના ગરીબો અને વિંચતોને મકાન સહાય (રહઠેાણ) વી પાયાની 
સિુવધાઓ  ઉપલબધ્  કરાવવામા ં િવકાસ શાખાનુ ંમહતવ્નુ ંયોગદાન રહલે છે.                                             

(1) સરદાર આવાસ યોજના :- 
 ગર્ામકક્ષાએ ભિૂમિહન મજુરો અને ગર્ામય્ કારીગરોને ધરથાળના મફત પલ્ોટ આપવાની 
યોજનાના અનવ્યે નવમી પચંવિષર્ય યોજનાના ભાગ પે ગરીબી રેખા હઠેળના કુટંુબને મફત 
પલ્ોટ મફત ધરના સતુર્ સાથે સરદાર પટેલ આવાસ યોજના અમલમા ં મકુવામા ં આવી છે. 
બી.પી.એલ. સક્ોર ૦ થી 20 ના તમામ લાભાથીર્ નેઇનદ્ીરા આવાસ યોજનામા ંઆવરી લીધેલ છે. 
જયારે તય્ારબાદના ં 21 થી ર8 સધુીના સક્ોર ધરાવતા લાભાથીર્ને સરદાર આવાસ યોજના-૨મા ં
સરકારી સહાય .4૦,000/-  રાખવામા ંઆવેલ છે. 

 સરદાર પટેલ આવાસ યોજનાની ભૌિતક િસઘિ્ધનુ ંપતર્ક-1 
 

કર્મ ફાળવેલ લ યાકં(લાખમા)ં તા.31-3-14 અંિતત િસઘિ્ધ 

             િસઘિ્ધ ભૌિતક 

જનરલ ખાસ 

અંગભતુ 

કુલ જનરલ ખાસ 

અંગભતુ 

કુલ 

1 1070 152 1222 87 14 101 

 

 

 

 

 



 સરદાર પટેલ આવાસ યોજનાની નાણાકંીય (લાખમા)ંિસઘિ્ધનુ ંપતર્ક-ર 

કર્મ ફાળવેલ લ યાકં(લાખમા)ં તા.31-3-14 અંિતત િસઘિ્ધ 

નાણાિંકય નાણાિંકય 

જનરલ ખાસ 

અંગભતુ 

કુલ જનરલ ખાસ 

અંગભતુ 

કુલ 

1 481.50 68.40 549.90 22.11 4.02 26.13 

 

(૩)નાણાપચં (૧૩ મુ)ં 
 આ ગર્ાનટ્ માથંી નીચે મજુબના કામો હાથ ધરી શકાશે. 
   (૧) શધુ્ધ પીવાના પાણીની યોજના (૨) સય્વુરેજ (ડેર્નેજ) (૩)સોલીડ વેસટ્ મેનેજમેનટ્ 
(૪)સટ્ર્ીટ લાઇટના કામો ઉપરાતં આંતરીક ર તાના કામ એવી ગર્ામ પચંાયતના િવ તારમા ંએ 
શરતે લઇ શકાશે કે  ગર્ામ પચંાયતના િવ તારમા ંપાણી અને ડેર્નેજના કામ પણુર્ થયેલ હોય (પ) 
 ગર્ામ પચંાયતના ં િવ તારના ગામમા ંસમ્શાન ગહૂ અને કબર્ તાનની સિુવધા ઉપલબધ્ ન હોય 

તય્ા ં સમ્શાન ગહૂ  અને કબર્ તાન સબધંીત કામ હાથ ધરી શકાશે. 
    આ યોજના તળે હાથ ધરવાના કામોની બહાલી ગર્ામ પચંાયત માટે તાલકુા પચંાયત, તાલકુા 
પચંાયત માટે િજ લા પચંાયત તેમજ િજ લા પચંાયતે હાથ ધરવાના કામો માટેની બહાલી િજ લા 
પચંાયત પોતેજ આપવાની રહ ેછે. 
  આ ગર્ાનટ્ માથંી કામોનુ ંઆયોજન કરતી વખતે િજ લા આયોજન મડંળ, રાજય/કેન્દર્ સરકારની 
અન્ય યોજનાઓ વગેરેમાથંી  કામો હાથ પર લેવાના થતા હોય તેનો સમાવેશ કરવાનો રહશેે 
નહી. 
 
 
 
 
 
 
 



કર્મ િવગત ફાળવેલ ગર્ાનટ્ 

( . લાખમા)ં 
 

આયોજન કરેલ 

કામો 

પણુર્ કરેલ 

કામો 

થયેલ ખચર્ 

૧ િજ લા કક્ષા ૨૦૯.૯૭ ૧૦૮ - - 

૨ તાલકુા કક્ષા ૨૦૯.૯૭ ૩૯ ૩ ૩.૦૦ 

૩ ગર્ામ કક્ષા ૯૭૯.૮૪ ૨૦૯ ૧૯ ૧૭.૧૧ 

  કુલ ૧૩૯૯.૭૮ ૩૫૬ ૨૨ ૨૦.૧૧ 

 
૧૩ મુ ંનાણાપચં ના કામોની િવગત દશાર્વત ુ ંપતર્ક સને ૨૦૧3- ૧4 

(ર)  માળખાકીય સિુવધાઓ અને જમીન સપંાદન :- 

 સરદાર આવાસ યોજના  હઠેળના િવ તારમા ંજયા ંએકજ િવ તારમા ંસૌથી વઘ ુઆવાસ 

બનેલ હોય તય્ા ં ગટર, પાણી,ર તા વી માળખાકીય સિુવધા ઉભી કરવાની નવી યોજના 

સરકાર ી ઘવ્ારા વષર્ ર006-07 થી અમલમા ંઆવેલ છે અને આ યોજના અનવ્યે વષર્ ૨૦૧૩-૧૪ 

મા ંભાવનગર િજ લામા ંનીચે મજુબની કામગીરી હાથ ધરવામા ંઆવેલ છે. 

કર્મ યોજનાનુ ંનામ જોગવાઈ વષર્ લ યાકં િસઘિ્ધ 

ભૌિતક નાણાકંીય ભૌિતક નાણાિંકય 

1 માળખાકીય 

સિુવધા 

ખાસ અંગભતુ ર01૩-1૪ ૧ ૫.૦૦ ૧ ૩.૭૯ 

જનરલ ર01૩-1૪ ૧૦ ૫૦.૦૦ ૩ ૧૩.૭૩ 

કુલ  ૧૧ ૫૫.૦૦ ૪ ૧૭.૫૨ 

 



(૩)પચંાતધર અને તલાટી કમ મતંર્ી આવાસ યોજના :- 

હાલમા ંભાવનગર િજ લામા ં૭૭૫ ગર્ામ પચંાયતો છે. ગર્ામચાયતોએ પચંાયતી રાજ પઘધ્િતનો 

પાયો છે.  પચંાયતોને સ પવામા ંઆવેલ કામગીરીની યાદીમા ં કૃિષ,પશપુાલન, િશક્ષણ, વચછ્તા, 

જાહરે બાધંકામ, સમાજ ક યાણ, નમર્દા નહરે, ગોકુલગામ યોજના વગેરેને લગતી પર્વિૃતઓ  

આવરી લેવામા ં આવે છે. ગર્ામ પચંાયતોને સામાન્ય સતાઓની સાથોસાથ જમીન મહસેલુ 

ઉધરાવવાની કામગીરી પણ સ પવામા ંઆવી છે. સરપચંો,ગર્ામ પચંાયતના સભ્યો, ગર્ામસેવકો, 

તલાટીઓ વગેરે પચંાયતોની કામગીરી કરતી વય્િકતઓએ પચંાયતધર તરીકે ઓળખાતા 

પચંાયતના મકાનમા ંબેસીને કામ કરવુ ંપડે છે. વધમુા ંગર્ામકક્ષાએ માતર્ તલાટી જ સરકારના ંસીધો 

પર્િતિનિધ છે. તેને તેના મથક પર જ રહવે ુ ંજોઈએ, અને તેને એજ થળે જ િનવાસની યોગ્ય 

સવલત મળવી જોઈએ થી ગામે રહીને વધ ુ સારી રીતે નવી સવુીધા યકુત ગર્ામ પચંાયત 

કચેરીમા ંસેવા પરુી પાડી શકે.આ ઉદેશ ઘય્ાનમા ંલઈ સરકાર ીના  પચંાયત િવભાગ ઘવ્ારા આ 

યોજના અમલમા ંમકુવામા ંઆવેલ છે. 

  

પચંાયત ધર કમ મતંર્ીની એક એકમની અંદાજીત િકંમત .૩.૬૫ લાખ(ધરતીકંપ-

િવ તારઝોન4 અને 5 માટે) તથા અન્ય િવ તાર માટે .૩.૩૨ લાખ છે  ચાલ ુવષર્મા ંસધુારીને એક 

એકમની અંદાજીત િકંમત (ધરતીકંપ-િવ તારઝોન4 અને 5 માટે) .૫.૫૦ લાખ તથા અન્ય 

િવ તારમાટે .5.00 લાખ છે. આ ઉપરાતં પચંાયતધર  કમ તલાટી કમ મતંર્ી આવાસ પરુતી 

.5.00લાખનીમયાર્દામા ંગર્ામ પચંાયત િવના ટેનડ્રે બાધંકામની કામગીરી હાથ ધરી શકાય છે. 

 

પચંાયત ધર કમ મતંર્ી આવાસ યોજનાની િસઘિ્ધ પતર્ક-ર    તા.31/3/ર01૪ 



 

કર્મ ફાળવેલ લક્ષાકં તા.31/3/ર01૪ અિતત 

િસઘિ્ધ 

કુલ રીમાકર્સ 

ટકાવારી 

લ યાકં 

નીલ 

હતો. 

ભૌિતક ભૌિતક 

જનરલ ખાસ 

અંગભતુ 

કુલ જનરલ ખાસ 

અંગભતુ 
સખંય્ા રકમ સખંય્ા રકમ

00 00 - - Ï- 00 00 -  

 

સરદાર પટેલ આવાસ યોજનાનો પર્ગિત અહવેાલ એકંદર પતર્ક સને ૨૦૧3-૧૪ 

કર્મ તાલકુાનુ ંનામ લક્ષાકં ર0૧૩-૧૪ વકર્ઓડર્ર 

ઈસય્ ુ

કામ 

શ  

પણુર્ ખચર્ 

ભૌિતક નાણાિંકય 

1 ભાવનગર ૪૫ ૨૦.૨૫ ૦ ૦ ૦ ૦.૦૦ 

ર ધોધા ૯૫ ૪૨.૭૫ ૧ ૧ ૦ ૦.૩૬ 

3 તળાજા ૧૧૦ ૪૯.૫૦ ૪ ૨ ૨ ૧.૬૨ 

4 મહુવા ૭૫ ૩૩.૭૫ ૦ ૦ ૦ ૦.૦૦ 

5 ગારીયાધાર ૮૫ ૩૮.૨૫ ૦ ૦ ૦ ૦.૦૦ 

6 પાલીતાણા ૩૦૦ ૧૩૫.૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦.૦૦ 

7 િશહોર ૧૪૫ ૬૫.૨૫ ૦ ૦ ૦ ૦.૦૦ 



8 ઉમરાળા ૮૫ ૩૮.૨૫ ૦ ૦ ૦ ૦.૦૦ 

9 વ લભીપરુ ૧૨ ૫.૪૦ ૩ ૩ ૦ ૦.૭૮ 

10 ગઢડા ૧૧૦ ૪૯.૫૦ ૦ ૦ ૦ ૦.૦૦ 

11 બોટાદ ૧૬૦ ૭૨.૦૦ ૯૩ ૩૬ ૫ ૨૩.૩૭ 

 કુલઃ- ૧૨૨૨ ૫૪૯.૯૦ ૧૦૧ ૪૨ ૭ ૨૬.૧૩ 

 

ન ધ- સરકાર ીના તા.૮/૮/ર૦૧૩ ના ઠરાવથી ૧૭ થી ર૦ ના ગણુાકંમા ંપાતર્તા ધરાવતા 

લાભાથીર્ઓને ઇિન્દરા આવાસ યોજનાનો લાભ આપાવાનુ ંઠરાવવામા ંઆવતા વષર્ ર૦૧૩-૧૪ મા ં

સરદાર આવાસ યોજના હઠેળ ૧રરર નો લ યાકં પૈકી ૧૦૧ લાભાથીર્ને વકર્  ઓડર્ર આપવામા ંઆવેલ 

છે.બાકી રહતેા તમામને ઇિન્દરા આવાસ યોજનાનો લાભ આપવા માટે િનયામક ી 

િજ.ગર્ા.િવ.એ.તરફથી કાયર્વાહી કરવામા ંઆવેલ છે. 

 પર્ાપિ્ત સથ્ાનઃ-િવકાસ  શાખા િજ.પ.ં, ભાવનગર 
 

પર્કરણ Ð ૧૦ 
-:: િહસાબી શાખા ::- 

• શાખાનો પિરચય 

(૧) િજ લા પચંાયત ભાવનગર હઠેળ િહસાબી અિધકારી વગર્-૧ તથા આંતિરક ઓડીટ અિધકારી વગર્-૨ ની 

જગય્ાઓ મજુંર થયેલ છે. 

(૨) િહસાબી શાખા સમગર્ િજ લાની નાણાકંીય અંકુશની કામગીરી તથા સકંલનની કામગીરી બજાવે છે. 

• શાખાને લગત કામગીરી 
(૧) િજ લા પચંાયતનુ ંબ ટ તૈયાર કરવાનુ ંતથા તાલકુા પચંાયતના ંમજુંર થયેલ બ ટ તાલકુા પચંાયત 

તરફથી અવલોકન અથેર્ મ યે અવલોકન કરી બ ટમા ંજ રી સધુારા સચુવવામા ંઆવે છે.  



(૨) િહસાબી શાખા હઠેળની િજ લા પચંાયતની તમામ શાખાના િબલોના ચકુવણા કરવા. 

રાજય સરકાર તથા કેન્દર્ સરકાર તરફથી મળતી િવિવધ યોજનાઓની ગર્ાટં જમા કરાવવી, મેળવણુ ં

કરવુ,ં તેમજ િજ લા પચંાયતની િવિવધ શાખાઓ ઉપર નાણાકંીય અંકુશ રાખવો. 

(૩) સરકાર ીમાથંી મળતી ગર્ાનટ્/અનદુાનોની ફાળવણી તથા તેના ય.ુટી.સી. મોકલવા સકંલનની કામગીરી 

કરવામા ંઆવે છે. 

(૪) િજ લા િવકાસ અિધકારી ી વતી નાણા ંમેળવવા તથા ચકુવણુ ંકરવુ ંતે અંગેના ંિહસાબો િનભાવવા. 

(૫) તાલકુા પચંાયતના માિસક/વાિષર્ક િહસાબો મ યેથી તે િહસાબો િજ લા પચંાયત હઠેળ સકંલન કરી 

િજ લા પચંાયતના િહસાબ સાથે િવકાસ કિમ નર ીની કચેરીને મોકલવામા ંઆવે છે. 

(૬) િજ લા પચંાયતના ં િહસાબી સવંગર્ના ં કમર્ચારીઓની ભરતી, બદલી, બઢતી તેમજ તેનુ ં િનયતંર્ણ 

સભંાળવુ.ં 

(૭) પચંાયતના ં કમર્ચારીના ંજી.પી.એફ.ના ં િહસાબો િનભાવવા સલ્ીપ ઇશય્ ુ કરવી, પેશગી, પાટર્  ફાઇનલ 

તથા ફાઇનલ બીલો ચકુવણા કરવા.  

(૮) પચંાયત કમર્ચારીઓને મકાન, વાહન લોન, તથા અનાજ પેશગી પરુી પાડવી તથા તે અંગેના ં િહસાબો 

િનભાવવા. 

(૯) િજ લા પચંાયતના ંિહસાબી શાખાના ંપેનશ્ન કેસો તૈયાર કરવા તથા િજ લાની જુદી જુદી શાખાઓ અને 

તાલકુા પચંાયતોના ં કમર્ચારીઓના ં પેનશ્ન કેસોને િહસાબી શાખા મારફત મજુંરી માટે 

એલ.એફ.કચેરી/ડી.પી.પી. કચેરી, ગાધંીનગર મોકલવા. 

 

• વષર્ ૨૦૧૩-૧૪ મા ંનાણાકંીય તેમજ ભૌિતક િસધિ્ધ 

• આ શાખાને લાગ ુપડતુ ંનથી. 
 

• મહકેમને લગત માિહતી 
• િહસાબી શાખા િજ.પ.ંભાવનગરનુ ં મહકેમ 

 



કર્મ જગય્ાનુ ંનામ મજુંર જગય્ા
  

૨૦૧૩ – ૧૪મા ંભરાયેલ જગય્ા 

૧ િહસાબી અિધકારી વગર્ – ૧  ૧ ૧ 
૨ િવભાગીય િહસાબનીશ  ૪ ૨ 
૩ નાયબ િહસાબનીશ  ૧ ૧ 
૪ નાયબ ચીટનીસ  ૩ ૧ 
૫ િસિનયર એકાઉનટ્નટ્ કલાકર્   ૧૦ ૫ 

૬ િસિનયર કલાકર્  (વહીવટ) ૨ ૨ 
૭ જુિનયર કલાકર્   ૬ ૨ 
૮ પટાવાળા  ૪ ૨ 

  કુલ ૩૧ ૧૬ 

 

 

• શાખા દર્ારા વષર્ દરિમયાન થયેલ નવીન િસધિ્ધઓની િવગત 

• આ શાખાને લાગ ુપડતુ ંનથી. 
 

• યોજનાકીય િસધિ્ધઓની સકસેસ સટ્ોરી તે અંગેના ંફોટોગર્ાફ સાથ ે

• અતેર્ની શાખામા ંકોઇ યોજનાકીય કામગીરી થતી નથી. 
 

પર્ાિપ્તસથ્ાનઃ-િહસાબી અિધકારી ી િજ.પ.ં,ભાવનગર 

 

 

 

 

 

 

 



 

પર્કરણ Ð ૧૧ 

-:: આંકડા શાખા ::- 

પચંાયતી રાજની સથ્ાપના ગજુરાત રાજયમા ં થઈતય્ારથી િજ લા પચંાયતની િવિવધ 

પચંાયત સેવા પર્વિૃતઓની કામગીરી તેની િવિવધ શાખાઓ ારા હાથ ધરવામા ંઆવેલ છે. આવી 

પર્વિૃતઓની  જાણકારી લોકોમા ંલાવી પચંાયતી રાજના સોપાન સમા િજ લા પચંાયતોની સમગર્ 

કામગીરીનુએંકતર્ીકરણ કરીનેલોકોમા ં જાગિૃત લાવવાની મહતવ્નીકામગીરી આંકડા શાખા ારા 

કરવામા ંઆવે છે. 

તાલકુા કક્ષાએ આંકડાકીય કામગીરી તાલકુાના આંકડા મદદનીશ ારા કરવામા ં આવે 

છે.જયારે ગર્ામય્ કક્ષાએ આ  કામગીરી ગામના તલાટી કમ મતંર્ી ી મારફતે કરવામા ંઆવેછે. 

તાલકુા કક્ષાએ આંકડા મદદનીશકામગીરીથીસતત વાકેફ રહ ે તથા આંકડાકીય 

કામગીરીનીગણુવતામા ં ઉ રો ર સધુારો લાવી શકાય તેમજ માિહતી એકતર્ીકરણ,સકંલન, 

પથૃથ્કરણ, ચકાસણી િવગેરેમા ં ઝડપ લાવી શકાય તે માટે િબન તાલીમ પામેલા આંકડા 

મદદનીશને રાજયના અથર્શાસત્ર્ િનયામક ીની કચેરી ારા તાલીમ આપવામા આવે છે. 

 

(૧) િજ લા આંકડાકીય પરેખા :- 

િનયામક ી, અથર્શાસત્ર્ અને આંકડાશાસત્ર્, ગાધંીનગરની સચુના મજુબ સમગર્ રાજયમા ં

એકસતુર્તા જળવાઈ રહ ેતે માટે િજ લાની િવિવધ માિહતી વીકે િવ તાર અને વસતી, ભૌગોિલક 

સથ્ાન, આબોહવા, ખેતીવાડી, પશધુન, મતસ્ય્ો ોગ, ખિનજ,વીજળી, જીવનવીમો,બેકીંગ, 

ભાવ,વાહનવય્વહાર, સદેંશાવય્વહાર, નાણાવંય્વસથ્ા,રોજગારી અને માનવશિકત,િશક્ષણ અને 

સાસંકૃ્િતક બાબતો,જન્મ-મરણ,જાહરે આરોગ્ય અનેતબીબી સેવાઓ,ગનુા, પોલીસ અને 

નય્ાયવય્વસથ્ા,સહકાર આયોજન િવગેરેને લગતી તાલકુા-િજ લાનીિવિવધ કચેરીઓ પાસેથી 

માિહતીએકિતર્ત કરી ચકાસણી  કરી િજ લાની આંકડાકીય  પરેખા દર વષર્ની પર્કાિશત કરવામા ં



આવે  છે.અહવેાલના વષર્ દરમ્યાન ર0૧૨-૧૩ની િજ લા આંકડાકીય પરેખા પર્કાિશત કરવામા ં

આવેલછે. 

 

(ર) િજ લાનીસામાિજક આિથર્ક સમીક્ષા :- 

અથર્શાસત્ર્અને આંકડાશાસત્ર્ કચેરી ગાધંીનગરની સચુના મજુબ દર વષર્ની િજ લાની 

સામાિજક આિથર્ક સમીક્ષા તૈયારકરવામા ંઆવે  છે. અહવેાલના વષર્ દરમ્યાન  વષર્ ર0૧૩-૧૪ 

નીિજ લાસામાિજક આિથર્ક સમીક્ષા પર્કાિશત કરવામા ંઆવેલ છે. 

 

(3) વાિષર્ક વહીવટી અહવેાલ :- 

િજ લા પચંાયતની િવિવધ શાખાઓ ારા વષર્ દરમ્યાન હાથ ધરાયેલ િવિવધ પર્વિૃતઓને 

સકંિલત કરી કાયમી ધોરણે તે માિહતી જળવાઈ રહ ે તે માટે િવકાસ કિમ ર ીની કચેરી, 

ગાધંીનગરની સચુનાથી આ અહવેાલ પર્કાિશત કરવામા ંઆવે છે. આ અહવેાલ િજ લા પચંાયતની 

તમામ શાખાને, િજ લા પચંાયતના પર્મખુ, ઉપપર્મખુ અને ચેરમેન ીઓને તેમજ રાજય કક્ષાએ 

અતેર્થી મોકલી આપવામા ં આવે છે. અહવેાલના વષર્ દરમ્યાન ર0૧૩-૧૪નો વાિષર્ક વહીવટી 

અહવેાલ પર્કાિશત કરવામા ંઆવેલ છે. (આપ  વાચંી ર ા છો.)  

(૪) ભાવ એકિતર્કરણ :- 

અથર્શાસત્ર્ અને આંકડાશાસત્ર્ કચેરી ગાધંીનગર  ારા,િનયત થયેલ જીવન જ િરયાતની 

ચીજવસત્ઓુના ટક તથા જથથ્ાબધં ભાવો દરેક માસના પર્થમ અને તર્ીજા શકુર્વારના  રોજ 

િનયત થયેલી દુકાનેથી મેળવી ચકાસણી તથા  તલુના કરવામા ંઆવે છે. આ અંગેનુ ં િનયત 

રજીસટ્ર પણ િનભાવવામા ંઆવે છે. આ પર્કારના ભાવો િનયામક ી અથર્શાસત્ર્ અને આંકડાશાસત્ર્ 

ગજુરાત રાજય,ગાધંીનગરને ઈ મેઈલથી, ઓન લાઈન તેમજ ટપાલ ારા મોકલી આપવામા ંઆવે  

છે. 

(પ) પર્ાદેિશક કક્ષાએ આંકડાઓની જાળવણી  :- 



પર્ાદેિશક આંકાડાકીય માિહતીના લાબંાગાળાના િવકાસના કામોની પર્િકર્યા તથા પર્ગિતની 

માિહતી લાબંા સમય સધુી હાથ ઉપર ઉપલબધ્ રહ ેતે હતેથુી પર્ાદેિશક કક્ષાના બધાજ આંકડાઓને 

િનયત કરેલ રજીસટ્રમા ં િનયામક ી અથર્શાસત્ર્ અને આંકડાશાસત્ર્ની કચેરી ગાધંીનગરનીસચુના 

મજુબ િનભાવવામા ંઆવે છે. 

(૬) રાજય આવકના ંઅંદાજો (મડૂી સ ન):- 

વપરાશી ઉ ોગના પર્કાર મજુબ ગર્ામ/તાલકુા/િજ લા પચંાયત ારા થયેલ મડુી સ ન 

(કેિપટલ ખચર્)ની માિહતી  તૈયાર કરીને િનયામક ી અથર્શાસત્ર્અને આંકડાશાસત્ર્, ગજુરાત 

રાજય,ગાધંીનગરને  મોકલમા ંઆવે છે. 

(૭) રાજય આવકના ંઅંદાજો (વપરાશી  ખચર્) :- 

વપરાશી ખચર્ અંગેની માિહતી  ગર્ામ/ તાલકુા/ િજ લા પચંાયત ારા થયેલ ખચર્ અંગેની 

માિહતી તૈયાર કરીને  િનયામક ી અથર્શાસત્ર્ અને આંકડાશાસત્ર્,ગજુરાત રાજય,ગાધંીનગરને 

મોકલમા ંઆવે છે. 

(૮) રાજયઆવકના ં અંદાજો( પચંાયત તરના મહકેમના પગાર ભથથ્ા-ખચર્):- 

પચંાયતી તરની  સસંથ્ામા ં રોકાયેલ મહકેમના પગાર-ભથથ્ાના ં ખચર્ અંગેની  

ગર્ામ/તાલકુા/િજ લા કક્ષાની માિહતી તૈયાર કરીને િનયામક ી, અથર્શાસત્ર્ અને 

આંકડાશાસત્ર્,ગજુરાત રાજયગાધંીનગરને મોકલમા ંઆવે છે. 
 

(૯) પાક કાપણી અખતરાના સપુરિવઝનની કામગીરી :- 
ખેતીવાડી િવભાગ તરફથી ઋતવુાર ખેતીના પાકોના ંઉતપ્ાદનમા ંથતી વધઘટને ધય્ાનમા ં

રાખવા પાકવાર,ઋતવુાર પાકોની કાપણી ઉપર સપુરિવઝનની કામગીરી અતેર્ની શાખા ારા 

કરવામા ંઆવે છે.   તે તાલકુાના ગર્ામસેવક  પાક કાપણીના અખતરાના પાકોની કાપણીની 

તારીખ, સમય નકકી કરે છે. સદરહુ તારીખ,સમય પર્માણે થળ ઉપર સમયાતંરે સપુરિવઝનની 

કામગીરી કરવામા ંઆવે  છે. 

 

 

 



(૧૦) આંકડા મદદનીશ ીઓની બેઠક :- 

તાલકુા  કક્ષાએ તાલકુા પચંાયતોના આંકડા મદદનીશ ારા આંકડાકીય કામગીરી કરવામા ં

આવે છે. અતેર્ની શાખા ારા દર માસે આંકડા મદદનીશ ીઓની બેઠક રાખવામા ંઆવે છે. મા 

નવા કોઈ સવેર્ મોજણી આવેલ હોય તો તેન ુમાગર્દશર્ન પુ  પાડવામા ંઆવે છે. તેમજ  મુ ી 

અહવેાલ, પડતર કાગળો, પડતર કામગીરી િવગેરે બાબતો પરતવે્ ચચાર્િવચારણા સમીક્ષા 

કરવામાઆંવે છે. વષર્ દરિમયાન આવી  કુલ ૦૭ બેઠકો યોજવામાઆંવેલ છે. 

 

(૧૧) તાલકુા આંકડા મદદનીશ દફતર તપાસણીઃ- 

તાલકુા કક્ષાએકામ કરતા આંકડા મદદનીશની કામગીરી ઉપર સતત િનયતંર્ણ  રાખી 
શકાય તે માટે  િનયતસમયાતંરે તાલકુા કક્ષાના આંકડા મદદનીશોની દફતર તપાસણી કરવામા ં
આવતી હોય છે.અહવેાલ સમયગાળા દરમ્યાન  આંકડા મદદનીશ ીઓના દફતર તપાસણી 
કરવામા ંઆવી છે. 

 
(૧૨) વહીવટમા ંકોમપ્ય્ટુરાઈઝેશન :- 

ઈ-ગવનર્નસ્ ારા વહીવટી પર્િકર્યામા ંઝડપલાવવા તેમજ ગણુવતા સધુારવા માટે રાજય 
સરકાર ારા સમગર્રાજયમા ંઈ-ગર્ામ તેમજ  ઈ-સેવા કાયર્કર્મ અમલમા ંમકુવામા ંઆવેલ છે. તમામ 
તાલકુા પચંાયતોને ઈનટ્રનેટ કનેકશનથી સાકંળી  લેવામા ંઆવી છે અને ઈ-મેઈલ એડેર્સ ધરાવે 
છે. િજ લા પચંાયત ખાતેના સીધી ટેલીફોનની સવલત ધરાવતા અિધકારીઓની કચેરીને  
ઈનટ્રનેટથી સાકંળી લેવામા ં આવી છે અને ઈ-મેઈલ એડેર્સ ધરાવે છે. િજ લા િવકાસ  
અિધકારી ીની કચેરીમા ં જીએસવાનની સેવાઓ ઉપલબધ્ થયેલ છે. િજ લા પચંાયત મારફતે 
રાજય સરકાર સાથે શકય તેટલો વય્વહાર ઈ-મેઈલથી કરવામા ંઆવી રહયો છે.તમામ તાલકુા 
પચંાયતને શકય તેટલો વય્વહાર  િજ લા પચંાયત સાથે ઈ-મેઈલથી કરવા સચુનાઓ આપવામા ં
આવી છે. િજ લા પચંાયત ભાવનગર ખાતે નીચેના સોફટવેર ઉપર કામગીરી કરવામા ંઆવી રહી 
છે. 

િજ લાની આંકડાકીય પરેખા, વાિષર્ક વહીવટી અહવેાલ, સામાિજક-આિથર્ક સમીક્ષા,બ ટ 
વગેરે વી પસુિ્તકાઓ કોમપ્ય્ટુસર્ ઉપર તૈયાર કરવામા ંઆવે છે. સકે્નીંગની કામગીરી, ફેકસ 
મોકલવાનીકામગીરી વી કામગીરી પણ કોમપ્ય્ટુર ઉપર કરવામા ંઆવી રહી છે. જ િરયાત મજુબ 
તાલકુા પચંાયત કચેરીઓ સાથે િવડીયો કોનફ્રનસ્નુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવે છે.  

 



(૧૩) ર0 મુ ા અમલીકરણ અને સમીક્ષા સિમિત :- 

વષર્ દરિમયાન ર0 મુ ા અમલીકરણ અને સમીક્ષા સિમિતના સભ્ય સિચવ તરીકે ઉકત 

સિમિતની બેઠકો યોજવામા ંઆવેલ છે.  અને ર0 મુ ા અમલીકરણના અને સમીક્ષા સિમિતમા ંથયેલ 

િવકાસના કામોની દર તર્ણ માસે સમીક્ષા કરવામા ંઆવે છે અને િનયત સમયે લ યાકં મજુબ 

િસઘિ્ધથાય તે મજુબ કાયર્વાહી કરવામા ંઆવે છે. 

(૧૪)  ઈનપટુ સવેર્ઃ- 

ભારતના સવેર્ક્ષણના યગુમા ંખેતી અગતય્નુ ંસથ્ાન ધરાવે છે. રાજયના ખેતી િવષયક 

આંકડા એકિતર્ત કરવા તેમજ તેની જાળવણી ખબુ જ મહતવ્ ધરાવે છે. રાજયની ખેતી  િવષયક 

આંકડાની માિહતી એકતર્ કરવામા ંઆ એક અગતય્નુ ંકદમ છે. સયંકુત રાષટ્ર્-સઘંની ખોરાક અને 

ખેતી સસંથ્ાતરફથી હાથ ધરવામા ંઆવતી િવશવ્ ખેતી િવષયક ગણનાના ભાગ પે  ગજુરાત 

રાજયમા ં પણ ખેતી િવષયક ગણના હાથ ધરવામા ંઆવે છે.      

(૧પ) પશધુન  વસિત  ગણતરી :- 

કેન્દર્સરકાર  ારા દર પાચં વષેર્ રાજયમા ંપશધુન વસિત ગણતરી કરવામા ંઆવે છે તે  

અનવ્યે િજ લામા ંછેલલ્ી પશધુન વસિત ગણતરી વષર્ ૨૦૧૨ મા ંકરવામા ં આવેલ છે. 

(૧૬)ગર્ામ સવલત મોજણી (િવલેજ પર્ોફાઈલ) :- 

આયોજનના નતૂન અિભગમમા ંજયારે સતંિુલત ગર્ામ િવકાસ નય્નુતમ જ િરયાત િવકેિન્દર્ત 

આયોજન આદશર્ ગર્ામ વા કાયર્કર્મ ારા ગર્ામ િવકાસ ઉપર ભાર મકુવામા ંઆવય્ો છે, તય્ારે 

પર્તયે્ક ગામડાની મળુભતૂ જ િરયાતો સતંોષાય તે પર્કારનુ ંઆયોજન કરવા જુદા જુદા  પર્કારની 

ગામમા ં સેવાઓ ઉપલબધ્ હોય તે સવલતોને આધારે આંતરમાળખાકીયમળુભતુ પાયાની 

જ િરયાતોથી વિંચત ગામોની માિહતી આયોજનની પર્િકર્યામા ં જુદીજુદી યોજનાઓના ઘડતર માટે 

ખબુઉપયોગી અને અસરકારક પરુવાર થઈ શકે.આયોજનની પર્િકર્યામા ં જુદીજુદી યોજનાઓના 

અમલીકરણ અને પિરણામે ગામમા ંઉપલબધ્ સવલતોમા ંફેરફાર થતા રહ ેછે. આ રીતે સમયાતંરે 

થતા ફેરફારને ઘય્ાનમા ંલઈ જુદી જુદી સવલતો અંગેની અ તન માિહતી તૈયાર કરી વડી કચેરીએ 

મોકલી આપવામા ંઆવેલ છે. 



 

(૧૭) િજ લા આવકના અંદાજો :- 

િજ લાની ભૌગોિલક હદમા ંવષર્ દરમ્યાન િવિવધ આિથર્ક પર્વિૃતઓ ારા ઉતપ્ાિદત થતી 

ચીજવસત્ઓુ અને સેવાઓના એકજ વખતની ગણતરીમા ંલેવાના નાણાિંકય મલૂય્ને િજ લાના 

ઘરગથથ્ુ ંઉતપ્ાદનના અંદાજો ગણવામા ંઆવે છે. 

આયોજનના અિભગમને ઘય્ાને લઈ ભારત સરકારના આયોજન પચં ારા  િજ લા કક્ષાએ 

િજ લા આવકના અંદાજો તૈયાર કરવાની  કામગીરી હાથ ધરેલ છે. આમ િજ લા આવકના અંદાજો 

િજ લાનો આિથર્ક િવકાસ માપવા માટેનો અગતય્નો માપદંડ છે. 

(૧૮) આિથર્ક ગણતરી :- 

કેન્દર્ સરકાર ારા દર પાચં વષેર્ રાજયમા ંઆવેલ ધધંા રોજગારીની ગણતરી કરવામા ંઆવે 

છે. તે અનવ્યે િજ લામાસંને ૨૦૧૨ મા ંછેલલ્ી આિથર્ક ગણતરી કરવામા ંઆવેલ છે.   

(૧૯) િજ લાની વેબસાઈટ :- 

સરકાર ીની સચુના મજુબ િજ લા/ તાલકુાની વેબસાઈટ બનાવવાની  સચુના હતી. તે મજુબ 

િજ લા/તાલકુાની માહીતીનુ ં સકંલન કરી વેબસાઈટ બનાવવામા ં  આવેલ છે. તેને સમયસર 

અપગેર્ડ કરવામા ં આવે છે. િજ લા પચંાયત ભાવનગરની વેબસાઇટનુ ં એડેર્સ 

wwwbhavnagardpguj arat gov i n. . . . છે.  

(ર0) વસિત ગણતરી :- 

વષર્ ર0૧૦-૧૧ દરમ્યાન વસિત ગણતરી-ર0૧૧ નીકામગીરી હાથ ધરેલ મા ંવસિત ગણતરીની 

પસુિ્તકા પર્િસઘધ્ કરવા માટેની પાયાની ગામવાર ગર્ામ િનદેર્ િશકાની માિહતી  તૈયાર કરી વસિત 

ગણતરી એકમને મોકલી આપેલ. આ ઉપરાતં પી.ઈ.એસ.ની કામગીરી હાથ ધરેલ મા ંવસિત 

ગણતરી પછીની ચકાસણીની કામગીરી હાથ ધરવામા ંઆવેલ. 

 

 



(૨૧) િજ લા આયોજન મડંળ  હઠેળના કામોનુ ંિનરીક્ષણ :- 

સરકાર ીની સચુના મજુબ આયોજન મડંળ હઠેળની ગર્ાનટ્માથંી  સથ્ાિનક િવકાસના કામો 

કરવામાઆંવે છે. તેવા કામોનુ ં થળ િનરીક્ષણકરી તેનો િવિનયમન અહવેાલ સરકાર ીને 

મોકલવામા ંઆવે છે.         

શાખાની તમામ કામગીરી માટે આંકડા શાખાની નીચેની િવગતે કમર્ચારી ગણ મજુંર કરવામા ંઆવે 

છે. 

 

કર્મ િવગત સવંગર્ મજુંર થયેલ 

જગય્ા 

હાલ પરુાયેલ 

જગય્ા 

ખાલી જગય્ા 

૧ િજ લા આંકડા અિધકારી વગર્-૧ ૧ ૦ ૧ 

ર સશંોધન મદદનીશ વગર્Ð3 ૨ ૨ ૦ 

3 આંકડા મદદનીશ વગર્-3 ૨ ૧ ૧ 

૪ જુની. કલાકર્  વગર્Ð3 ૨ ૧ ૧ 

પ પટૃાવાળા વગર્Ð૪ ૧ ૧ ૦ 

 કુલ  ૮ ૫ ૩ 

 

 

 

 

 

 



 

પર્કરણ Ð ૧૨ 

-:: િશક્ષણ શાખા ::-  

 

ભાવનગરિજ લામા૧ં૧તાલકુાઓમાિંજ લાિશક્ષણસિમિતહ તકનીકુલ૧૦૬૫પર્ાથિમકશા

ળાઓઆવેલછે. માકુંમારોનીસખં્યા૧.૬૭લાખતથાકન્યાઓનીસખં્યા૧.૫૩લાખમળીકુલ૩.ર૦

લાખછે. માિંશક્ષકોનુમંજુરંમહકેમ૯૯૫૭છે.ચાલનુાણાકીયવષર્નાઅંંતેિજ લામા૮ં૪૮શાળાઓમાં

ધોરણ૧થી૮શ કરવામાઆંવેલછે.એક૫ણપર્ાથિમકશાળાિશક્ષકવગરનીનથી. ગામમા૧ંથી૮ધોર

ણનીશાળાનથીત્યાબંાકીરહતેાધોરણોઆગામીવષર્માચંાલકુરવામાઆંવશે. નાથીપર્ાથિમકિશક્ષ

ણતમામબાળકોપોતાનાજગામમામેંળવીશકશે. 

માન.મખુ્યમતંર્ી ીપેર્િરતરાજયસરકાર ી ારારાજયમાનંવીનતમપર્વેશમેળવનારબાળ

કમાટેશાળાપર્વેશોત્સવતેમજ૦થી૩૫%સધુી ીસાક્ષરતાદરધરાવતાગામોનીલાભાથીર્કન્યામાટે''

કન્યાકેળવણીરથયાતર્ા''નીગામોગામઉત્સવઉજવણીકરવામાઆંવેછે.નવીનતમપર્વેશમેળવના

રલોિલટરસીગામોનીકન્યામાટેકુલ૩૮૦૧૫િવ ાલ મીબોન્ડર૦૧૩-

૧૪સધુીમાખંરીદવામાઆંવેલછે.ચાલવુષેર્કન્યાઓનેબોન્ડનીરકમ ા.૧૦૦૦/-

માથંીવધારી ા.ર૦૦૦/-

લેખે૩૭૪૦િવ ાલ મીબોન્ડખરીદવામામંાટેકુલ ા.૭૪.૮૦લાખનોખચર્કરવામાઆંવેલ.પર્ાથિમક

શાળાઓમાવંષર્ર૦૦૧-૦રમારં૭%ડર્ો૫આઉટદરહતોતેનીસામેર૦૦૬-

૦૭મા૬ં.૭૧%સધુી૫હ ચાડવામાઆંવેછે, માકુંમારના૬.ર૩%જયારેકન્યાઓમા૭ં.૧૮%ડર્ો૫આઉ

ટદરહતો. ચાલવુષેર્૧.૧૯%રહવેાપામેલછે. 

િવ ાથીર્ઓના થાયીકરણનાપર્ોત્સાહન પેસરકાર ીનીિવ ાદી૫વીમાયોજનાઅન્વયેશા

ળામાઅંભ્યાસકરતાબંાળકનેવીમાનુરંક્ષણઆ૫વામાઆંવેછે.આયોજનામાભંાવનગરિજ લામા૩ં.

૫૦લાખબાળકોનેઆવરીલેવાયા. માછેં લાતર્ણવષર્મા૭ં૫બાળકોનાઆકિ મકમતૃ્યથુતાતેવા



વાલીઓતરફથીમળતીદરખા તવીમાકં૫નીનેમોકલવામાઆંવેલ.ભાવનગરિજ લામાસંાક્ષરતા

દરપરુુષોમા૮ં૭.૨૩%તથા ીઓમા૭ં૦.૭૩%રહવેાપામેલછે.સરેરાશદર૭૯.૮૩%છે. 

િજ લાિશક્ષણસિમિત, િજ લાપચંાયતકચેરી, ભાવનગરનુમંહકેમ 

કર્મ સવંગર્નુનંામ / હો ો  મજૂંરથયેલજગ્યા ભરાયેલજગ્યા 

૧. િજ લાપર્ાથિમકિશક્ષણાિધકારી ૧ ૧ 

ર. નાયબિજ લાપર્ાથિમકિશક્ષણાિધકારી ૧ - 

૩. િહસાબીઅિધકારી ૧ - 

૪. હડેકલાકર્  ૧ ૧ 

૫. િસનીયરકલાકર્  ૭ ૭ 

૬. જુિનયરકલાકર્  ૯ ૩ 

૭. કેળવણીિનરીક્ષક ૪૨ ૧૮ 

૮. ૫ટૃાવાળા ર ૧ 

 

ભૌિતકસિુવધાનીિવગત 

કર્મ સિુવધાનુનંામ જ રીયાત ઉ૫લબ્ધ ઘટ ઘટનુઆંયોજન 

૧. શાળાનાઓરડા ૯૫૮ર ૮૩૫૦ ૧ર૩૨ આગામીવષેર્આયોજનકરવામાઆંવશે. 

ર. શૌચાલય ૧૦૬૬ ૧૦૬૬ -  

૩. કમ્પાઉન્ડવોલ ૧૦૬૬ ૮૯૯ ૧૬૭ આગામીવષેર્આયોજનકરવામાઆંવશે. 



૪. પીવાનુપંાણી ૧૦૬૬ ૧૦૬૬ -  

૫. િવજળીકરણ ૧૦૬૬ ૧૦૬૬ -  

૬. રમતનુમેંદાન ૧૦૬૬ ૭૭૬ ૩૦૦ આગામીવષેર્આયોજનકરવામાઆંવશે. 

 

વચ્છતાિવષયકસિુવધાઃ 

િજ લાનીતમામ૧૦૬૩પર્ાથિમકશાળાઓનેમાિસક ા.૪૦૦/-લેખેકુલવાિષર્ક ા.૪૮૦૦/-

લેખે ા.૫ર.૦૨લાખનીફાળવણીકરવામાઆંવેલછે. 

પર્ાથિમકસારવારસિુવધાઃ 

પર્ાથિમકશાળામાઅંભ્યાસકરતાબાળકોનેઆકિ મકઈજાથતાપર્ાથિમકસારવારનીસિુવધામળીરહે

તેમાટેિજ લાની૧૦૪૦પર્ાથિમકશાળાઓનેવાિષર્ક ા.૫૦૦/-

લેખે ા.૫.ર૦લાખનીફાળવણીકરવામાઆંવેલછે. 

શાળાપર્વેશોત્સવઃ 

દરવષેર્યોજાતાકન્યાકેળવણીઅનેશાળાપર્વેશોત્સવકાયર્કર્મમાવંધમુાવંધબુાળકોપર્વેશમેળવેઅને

તેમાટેથનારકાયર્કર્મમાથંનારખચર્ને૫હ ચીવળવા૧૦૪૦પર્ાથિમકશાળાઓને ા.૫૦૦/-

લેખે ા.૫.ર૦લાખનીફાળવણીકરવામાઆંવેલછે. 

ચાલ ુનાણાકીય વષર્મા ં િજ લા આયોજન મડળં તરફથી ફાળવેલ ગર્ાન્ટમાથંી ર૯ પર્ાથિમક 

શાળાઓમા ંપીવાન ુશધુ્ધ પાણીની સિુવધા સબબ આર. ઓ. પ્લાન્ટ ફાળવવામા ંઆવેલ છે.  

 

 

 

  



 

 

      માચર્-ર૦૧૪ અંિતત    

( ા. 
લાખ
મા)ં

કર્
મ 

યોજનાનું
નામ 

જોગવા
ઈ 

ફાળવેલગર્ા
ન્ટ 

૩૧/૦૩/
૧૪ 
અંિતત 
થયેલ 
ખચર્ 

જોગ.સા
મે 

ગર્ાન્ટસા
મે 

ફાળવેલભૌ
િતક લ યાકં 

૩૧/૦૩/૧૪અં
િતત મેળવેલ 
િસિઘ્ધ 

રીમાકર્
સ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

૧ 

EDN-9 
કન્યા 
કેળવણી 
િવધ્યાલ
મી બોન્ડ  

૯૭.૫ ૯૭.૫ ૮૦.૬૬ ૮૩% ૮૩% ૪૨૧૪ ૧૦૦% 

 

૨ 
ફ ટર્ એઇડ 
બોક્ષ 

૫.૨૦ ૫.૨૦ ૫.૨૦ ૧૦૦% ૧૦૦% ૧૦૪૦ ૧૦૦%  

૩ 

EDN-9 
શાળા 
પર્વેશોત્સવ 
શાળા દીઠ 
૫૦૦/- 

૫.૨૦ ૫.૨૦ ૪.૭૧ ૧૦૦% ૧૦૦% ૧૦૪૦ ૧૦૦% 

 

૪ 

ઉચ્ચ પર્ા. 
શાળામા ં
કન્યાઓને 
વચ્છતા 
િવષયક 
સિુવધા  

૫૧.૦૨ ૫૧.૦૨ ૫૧.૦૨ ૧૦૦% ૧૦૦% ૧૦૬૩ ૧૦૦%  

૫ 
કન્યા 
કેળવણી 

૨.૦૦ ૨.૦૦ ૦.૨૮ ૧૪% ૧૪% ૧૦૬૬ ૧૦૦%  

 



 

પર્કરણ Ð ૧૩ 

સકંિલત બાળ િવકાસ યોજના ભાવનગર 

ભાવનગર િજ લાની આંગણવાડીની સખંય્ાઃ- 
િજ લાના કુલ ઘટક-૧૭ની આંગણવાડીઃ-૨૩૧૦ 
મહાનગરપાિલકા િવ તારના Ð ૨ ઘટકની આંગણવાડીઃ- ૨૭૫ 
૮ નગરપાિલકા િવ તારની આંગણવાડીઃ-3૫૧ 
ગર્ામય્ િવ તારના -૧૫ ઘટકની આંગણવાડીઃ-૧૬૨૬ 
ભાવનગર િજ લાની આઇ.સી.ડી.એસ. યોજનાની જગય્ાની માિહતીઃ- 
 

કર્મ  હોદાન ુનામ મજુંર જગય્ા  ભરાયેલ 
જગય્ા 

ખાલીજગય્ા 

૧  સી.ડી.પી.ઓ ૧૭  ૯ ૮ 

૨  મખુય્સેિવકા ૧૦૨  ૮૨ ૨૦ 

૩  આંગણવાડી કાયર્કર ૨૩૧૦  ૨૨૧૩ ૯૭ 

૪  આંગણવાડી તેડાગર ૨૩૦૪  ૨૦૯૮ ૨૦૬ 
 

 

આઇ.સી.ડી.એસ. યોજનાના મખુય્ હતેઓુ 
 

Û 0 થી ૬ વષર્ની વયજુથના બાળકોના સવ્ાસથ્ય્ અને પોષણના તરમા ંસધુારો કરવો 
બાળકોનો યોગ્ય શારીિરક,માનિસક અને સામાિજક િવકાસ થાય તેનો પાયો નાખવો 

Û મતૃય્દુર, કુપોષણ, બીમારી, દરમા ંઘટાડો કરવો 
Û પોષણ અને આરોગ્ય િવષયક યોગ્ય િશક્ષણ દવારા બાળકોના સામાન્ય  આરોગ્ય અને 

પોષણ સબધંી જ રીયાત િવશે માતાની સમજમા વધારો કરવો 
Û બાળકોના િવકાસના પર્ોતસ્ાહન માટે  િવિવધ સબિંધત િવભાગો વચચ્ે િનતીઓન ુ
અસરકારક  

સકંલનઅને અમલીકરણ 
 

આઇ.સી.ડી.એસ. યોજનાના લાભાથીર્ઓ 

 



0 થી ૬ વષર્ના બાળકો 
૦ થી ૩ વષર્ના બાળકોને બાલભોગ (નય્ટુર્ીશન પાઉડર) આપવામા ંઆવે છે. ૩ થી ૬ વષર્ના 
બાળકોને આંગણવાડી કેન્દર્ પર પરુક પોષણ આપવામા ંઆવે છે.  
 
 
સગર્ભા માતાઓ         
સગર્ભા માતાઓને દરમાસે ઘઉંતેલ અને ચણાદાળ તથા મગદાળ પરુક પોષણ તેમજ 

આરોગ્યપોષણ િશક્ષણ આપવામા ંઆવે છે 

 
િકશોરીઓ  
 
િકશોરી શિકત યોજના હઠેળ ગરીબી રેખા નીચે જીવતા કુટંુબોની ૧૧ થી ૧૮ વષર્ની િકશોરીઓને 
આંગણવાડી કેનદ્ર્ો ધવ્ારા અક્ષર ાન આપવામા ંઆવે છેસાથે સાથે માતતૃવ્, બાળ ઉછેર, 

અંગતવસાિયક ક્ષમતાઓના િવકાસ લક્ષી તાલીમો આપવામા ંઆવે છે 
 

ધાતર્ી માતાઓ 
ઘાતર્ીમાતાઓને દરમાસે ઘઉંતેલ અને ચણાદાળ તથા મગદાળ પરુક પોષણ તેમજ આરોગ્ય 

પોષણ િશક્ષણ આપવામા ંઆવે છે  
 

માતા યશોદા ગૌરવિનિધ િવમા યોજનાઃ- 
 

આ યોજના આંગણવાડી કાયર્કર/હલેપ્ર માટેની ભાવી સરુક્ષા યોજના  છે. આ યોજનાનો 

અમલ તા.૧-૪-ર00૯થી કરવામા ંઆવય્ો,  આ યોજના હઠેળ પર્િત માસ .૧00 નો ફાળો  િપર્િમયમ 

પેટે ભરવાનો હોય છે  પૈકી .૫૦ રાજય સરકાર ભોગવે છે.અને .૫0 વીમા પોલીસીધારક 

કાયર્કર/હલેપ્રે ચકુવવાન ુ હોય છે.  િકસસ્ામા ં વીમાધારક વયિનવિૃત પહલેા મતૃય્ ુ પામે તે 

સજંોગોમા ંજમા રકમ પર ૮ % વય્ાજ ઉપરાતં .૫0,000/- ની રકમ મળવાપાતર્ થાય છે. 

માતા યશોદા એવોડર્ 
 

ગજુરાત સરકારે સને-૨૦૦૭થી માતા યશોદા પરુસક્ાર આપવાની યોજના શ  કરી છે. 

કાયર્કર/તેડાગરના સનમ્ાન માટેની આ યોજના બનાવનાર ગજુરાત દેશનુ ંપર્થમ રાજ્ય છે. મા ંનીચે 
મજુબના પરુસક્ાર આપવામા ંઆવે છે.  



૧. રાજયકક્ષાએ સૌથી ે ઠ આંગણવાડી કાયર્કર બહનેને .૫૧000/- તથા તેડાગરને 
.૩૧000/- ન ુરોકડ ઈનામ અપાય છે. 

ર. િજ લાકક્ષાએ સૌથી ે ઠ આંગણવાડી કાયર્કર બહનેને .૩૧000/- તથા તેડાગરને 
.૨૧000/- ન ુરોકડ ઈનામ અપાય છે. 

3. તાલકુાકક્ષાએ સૌથી ે ઠ આંગણવાડી કાયર્કર બહનેને .૨૧000/- તથા તેડાગરને  
.૧૧000/- ન ુરોકડ ઈનામ અપાય છે. 

 

 
 

મિહલા સશિક્તકરણ સમેંલન ૨૦૧૨-૧૩ (૨૦૧૩-૧૪મા ંયોજાયેલ) 

 
 
 



 
કુપોિષત-અિતકુપોિષત બાળકોનુ ંજી લા તરનુ ંપતર્ક  

જી લામા ંકુપોષણની િ થિત (અંતીત ૧૪-૦૭-૨૦૧૪) 
વજન કરેલ બાળકો નોમર્લ બાળકો કુપોિષત અિત કુપોિષત 

ર૧૦૯૦૮ ૧૭૭ર૧૧ ૩૦ર૬૦ ૩૪ર૭ 

પર્ાપ્તી થાન Ð િજ.ગર્ા.વી.એજન્શી 
 

  



પર્કરણ Ð ૧૪ 
-:: સમાજ ક યાણ શાખા ::- 

 
સામાજીક નય્ાય અિધકારીતા િવભાગ ઘવ્ારા ગજુરાત રાજયમા ંઅનસુિુચત જાતીઓના 

ઉતક્ષર્ શૈક્ષિણક,આરોગ્ય લક્ષી યોજનાઓ તેમજ તેમના રહઠેાણ માટે ડો.આંબેડકર આવાસ 

યોજનાઓ તેમજ અનસુિુચત જાતીના ંબાળકોને રહવેા તથા જમવાની  સગવડ મળી રહ ેતે માટે 

છ છાતર્ાલયોની વીના મલુયે્ સગવડ આપવામા ંઆવે છે.આ તમામ યોજનાઓની જાણકારી 

જ રત મદં અને લક્ષીત લાભાથીર્ઓ સધુી પહ ચે તેનો બહોળો પર્ચાર/પર્સાર થાય તે માટે 

વહીવટી તતંર્નુ ંસરકાર ારા માળખુ ંગોઠવવામા ંઆવેલ છે. 

સમાજક યાણ શાખાનુ ંમહકેમ :-    

કર્મ સવંગર્નુ ંનામ ર0૧૨-ર0૧૩ 

મજુંર થયેલ જગય્ા ભરાયેલ જગય્ા 
૧ િજ લા  સમાજ ક યાણ અિધકારી ૧ ૧ 

૨ િજ લા સમાજ ક યાણ િનરીક્ષક ૧ ૦ 

૩ આંકડા મદદનીશ ૧ ૧ 

૪ જુિનયર કલાકર્  3 ૨ 

૫ પટૃાવાળા ર ૧ 

૬ ડર્ાઈવર ૧ ૧ 

કુલઃ- ૯ ૬ 

સમાજ ક યાણ ખાતા ઘવ્ારા પછાત વગર્ના લોકો ખાસ કરીને અનસુિુચત જાતીના ં

સવાર્ંગી ઉતક્ષર્ માટે િવિવધ યોજનાઓનો અમલ કરવામા ંઆવે છે.આ શાખા ઘવ્ારા પછાત 

વગર્ના શૈક્ષિણક,આિથર્ક ઉતક્ષર્ તથા ગહૃ િનમાર્ણ અને આરોગ્યને લગતી િવિવધ યોજનાઓનો 

અમલ કરવામા ંઆવે છે. 

સને ર0૧૩-ર0૧૪ દરમ્યાન મળેલ ગર્ાટં તથા તેની સામે થયેલ ખચર્ની િવગતો નીચે મજુબ છે. 
 
(રકમ િપયા લાખમા)ં 

કર્મ િવગત મળેલ ગર્ાટં ખચર્ િસઘિ્ધ ટકામા ં

૧ રરર૫અન.ુજાિત ૨૫૨.૨૧ ૨૨૮.૦૮ ૯૦.૪૩ 



  

યોજનાવાર થયેલ કામગીરીની િવગતો નીચે મજુબ છે. 

(૧) શૈક્ષિણક યોજનાઓ :- 

  આ યોજનાઓમા ંિશષય્વિૃત,ગણવેશ તેમજ સાયકલ યોજનાઓનો સમાવેશ થાય 

છે. આ યોજનામા ંવષર્દરમ્યાન મળેલ ગર્ાનટ્ િપયા ૧૨૧.૧૩ લાખ સામે ૧૧૭.૫૨ લાખનો 

ખચર્ કરી ૧૩૮૬૭ િવ ાથીર્ઓને આ યોજનામા ંઆવરીલેવામા ંઆવેલ છે. 

(ર) ડો.આંબેડકર આવાસ યોજના :- 

  આ યોજનામા ં ા.૧૬.૫૫ લાખની ગર્ાટં મળેલ અને ખચર્ ા.૧૩.૦૬ લાખનો કરેલ 

અને ૬૭ લાભાથીર્ઓને લાભ આપેલ છે. 

(3) મફત તબીબી સહાય :- 

  મફત તબીબી સહાય યોજનામા ંવષેર્ ૧.૩૫ લાખની મળેલ ગર્ાટં સામે ૧૪.૯૧ 

લાખનો ખચર્ કરીઅને કુલ ૭૭ લાભાથીર્ઓને લાભ આપવામા ંઆવેલ છે. 

(૪) કંુવરબાઈનુ ંમામે  :- 

આ યોજનામા ંઅનસુિુચત જાતીઓના વય્િકતના લગ્ન પર્સગેં સહાય આપવાની 

યોજના છે.આ યોજનામા ંમળેલ ગર્ાટં ા. ૭.૫૦ લાખની સામે ા. ૭.૫૦ લાખનો ખચર્ 

કરેલ અને ૭૭કનય્ાઓને લાભ આપેલ છે. 

(૫) ગર્ાટં ઈન એઈડ છાતર્ાલય અનદુાન સહાય :- 

  સદર યોજના હઠેળ વષર્ દરમ્યાન મળેલ ગર્ાટં ૧૫.૦૦ લાખની સામે ૧૪.૯૧ 

લાખનોખચર્કરી ૧૩(તેર) સસંથ્ાને આવરી લેવામા ંઆવેલ છે. 

(૬) અનજુાતીના પર્માણપતર્ો :- 



અનસુિુચત જાિતના િવ ાથીર્ઓ તરફથી સીધી માગંણીથી રજુ થયેલ દરખા ત 

મજુબ ૨૭૪િવ ાથીર્ઓનેતથા સીધી માગંણીની પર અરજદારોને િવિવધ યોજનાકીય લાભો 

સરતળાથી પર્ાપત્ કરી શકે તે હતેથુી જાતીના પર્માણપતર્ો ઈસય્ ુકરવામા ંઆવેલ છે. 

 

 



 

  



પર્કરણ Ð૧૫ 

-:: પશપુાલનશાખા ::- 

િજ લા પચંાયત હઠેળ હાલમા ં૩૪પશ ુદવાખાનાઓ અને ૨૩ પર્ાથિમક પશ ુસારવાર કેન્દર્ મળીસિહત કુલ 

૫૭ પશ ુસારવાર સં થાઓ કાયર્રત છે. મા ંિજ લાના પશપુાલકોને પશસુારવાર,રસીકરણ,કૃિતર્મ બીજદાન, 

ખસીકરણ,કૃિષનાશક દવા પીવડાવવી વી સેવાઓ આપવામા ંઆવે છે.  

•  આ ઉપરાતં ગર્ામય્ કક્ષાએ પશપુાલકોસાથે િશબીરો, રાતર્ી સભા યોજી અને પશ ુપર્દશર્નો િફલમ્ 

શો વી િવ તરણની  કામગીરી ઘવ્ારા પશપુાલન અને પશસુવંધર્નની કામગીરી હાથ ધરવામા ં

આવે છે. 

•  પશપુાલન શાખાનુ ંમહકેમ : 

કર્મ સવંગર્નુ ંનામ હોદો 
વષર્ ૨૦૧૩-૧૪ 

મજુંર થયેલ જગય્ા ભરાયેલ જગય્ા 
૧ ૨ ૩ ૪ 

૧ નાયબ પશપુાલન િનયામક ૧ ૧ 

૨ મદદનીશ પશપુાલન િનયામક ૧ ૦ 

૩ પશિુચિકત્સા અિધકારી  ૩૪ ૧૬ 

૪ િસિનયર એકા.કલાકર્  ૧ ૧ 

૫ િસિનયર કલાકર્ (વહીવટી) ૧ ૧ 

૬ પશધુન િનિરક્ષક  ર3 ૧૧ 

૭ જુનીયર કલાકર્  3 ૧ 

૮ ડર્ાઈવર ૧ ૧ 

 કુલઃ- ૬૫ ૨૯ 

 

•  પશ ુસારવાર સં થાઓની કામગીરી  

(૧) માદંા જાનવરોને સરકાર ીની િનયત ફી મા ંસારવાર કરવામા ંઆવે છે. 

(૨) પશઓુમા ંકોઈપણ્ જાતનો ચેપી રોગચાળો ફેલાય નિહં અને પશ ુજાનહાિન થાય નિહં તે 

માટે પશઓુમા ંરસીકરણ કરવામા ંઆવે છે. 



(3) પશપુાલકોને સારી ઓલાદના પશઓુ મળી રહ ેતે માટે કૃિતર્મ બીજદાન કરવામા ંઆવે છે 

(૪) પશઓુના જટીલ રોગોની સારવાર માટે પશઓુના લોહી, પેશાબ તથા અન્ય નમનુાઓ 

એકતર્ કરી પરીક્ષણ કરવામા ંઆવે છે થી પશઓુના જટીલ રોગોનુ ંિનરાકરણ કરી શકાય 

છેઅને મતૃય્નુામખુમાથંી બચાવી શકાય છે. 

(૫) પશઓુના આરોગ્યની કાળજી માટે િવના મલુયે્ પશરુોગ િનદાન સારવાર કેમ્પનુ ં આયોજન 

કરીઓપરેશન તથા સારવાર  કરવામા ંઆવે છે. 

(૬)  પશપાલકોને ખાતાની િવિવધ યોજનાઓ વી કે પશસુવંધર્ન/િશક્ષણ િશિબર દર્ારા પશ ુ

ઉછેર, સારવારિવગેરેની જાણકારી આપવામા ંઆવે છે. 

(૭) પશપુાલકો સારી ઓલાદના વધ ુદુધ ઉત્પાદન આપતા પશઓુ રાખવા પેર્રાય એ માટે દુધ 

ઉત્પાદન         હરીફાઈનુઆંયોજન કરવામા ંઆવે.અને આ યોજના અનવ્યે સરકાર ીના 

ારા ઈનામ તથા પર્માણપતર્આપવામાઆંવે છે. 

(૮)  પશપુાલકોના વાછરડાઓને આધિુનક પઘધ્િતથી ખસીકરણ કરી આપવામા ંઆવે છે. થી 

વાછરડાઓને મેગટવનુડ્ (જીવાતં જખમ)થી બચાવી શકાય છેતથા નબળી ગણુવતાવાળી 

ઓલાદનુ ંિવ તરણ અટકાવી શકાય. 

•  સહાયકારી યોજનાઓ 

(૧)  જનરલ કેટેગરી જાિતના પશપુાલકોનેમાનવસચંાિલત ચાફકટર માટે સહાય : ભાવનગર 

િજ લા પચંાયતના પશપુાલન શાખા દર્ારા કોઈપણ જાિતના પશપુાલકોને સબધંીત 

પશિુચિકતસ્ા અિધકારી ીને અરજી કરવાથી ચાફકટર હાથ સડુા ખરીદી પરના ખચર્ના ૭૫ 

ટકા સહાયઅથવા  મહતમ ા. ૭૫૦/-ની  મયાર્દામા ં સહાય ચકુવવામા ંઆવે છે.વષર્ 

૨૦૧૩-૧૪ દરમ્યાનસદરહુ યોજના હઠેળ િજ લાના૫૦માનવસચંાિલતચાફકટરમાટેના 

લ યાકંસામે ૧૦૦ ટકા િસઘધ્ થયેલ છે. 

(૨)   અનસુિુચત જાિતના પશપુાલકોનેમાનવસચંાિલત ચાફકટર માટે સહાય : ભાવનગર િજ લા 

પચંાયતના પશપુાલન શાખા ઘવ્ારા અનસુિુચત જાિતના પશપુાલકોને સબધંીત પશ ુ

િચિકતસ્ા અિધકારી ીને અરજી કરવાથી ચાફકટર હાથ સડૂા ખરીદી પરના ખચર્ના ૭૫ ટકા 

સહાય અથવા મહતમ ા. ા.૭૫૦/-ની મયાર્દામા ંસહાય ચકુવવામા ંઆવે છે. વષર્ ૨૦૧૩-

૧૪ દરમ્યાનસદરહુ યોજના હઠેળ િજ લાના૩૨માનવસચંાિલતચાફકટર માટેનો માટેના 

લ યાકંસામે ૧૦૦ ટકા િસઘધ્ થયેલ છે 



(૩) સધુારેલ ઘાસચારા િબયારણકીટ િવતરણની યોજના: ભાવનગર િજ લાના તાલકુા પશ ુ

િચિકતસ્ા અિધકારી ીને અરજી કરવાથી પોતાના પશઓુને ઉતમ પર્કારનો ધાસચારો મળી 

રહ ે તે માટે એિકકૃત ઘાસચારા િવકાસ યોજના અંતગર્ત પશપુાલકોને ૧૦ ગુઠંાનાવાવેતર 

માટે તૈયાર  સધુારેલ ઘાસચારા િબયારણકીટઆપવામા ં આવે છે. વષર્ ૨૦૧૩-૧૪ 

દરમ્યાનસદરહુ યોજના હઠેળ િજ લાના ૪૫૦સધુારેલ ઘાસચારા િબયારણકીટ માટેના 

લ યાકંસામે ૧૦૦ ટકા િસઘધ્ થયેલ છે. 

(૪)  બકરા ં (૧૦ + ૧ ) એકમ માટે સહાય : ઘટેા બકરા િવકાસ યોજના હઠેળ મિહલા અને 

જનરલ કેટેગરીના લોકો તેમજ અનસુિુચત જાિતના લોકો માટે ૧૦ બકરા વતી એક 

બકરાના એકમ માટે કુલ િકંમત ા.૬૦૦૦૦/- ના ખચેર્ ૫૦ ટકા લેખે સહાય .૩૦૦૦૦/- 

સધુીની સહાય આપવામા ંઆવે છે.વષર્ ૨૦૧૩-૧૪ દરમ્યાનસદરહુ યોજના હઠેળ િજ લાના 

૧૫ એકમના લ યાકંસામે ૧૦૦ ટકા િસઘધ્ થયેલ છે. 

(૫)  અનસુિુચત જાિતના પશપુાલકોના પશઓુ માટેકેટલ શેડ (કોઢ) સહાયની યોજના :-

અનસુિુચત જાિતના લોકો માટે ની યોજનાથી ઓછામા ંઓછા બે પશ ુરાખતા હોય તેમને 

પશઓુને ગરમી/ઠંડીથી રક્ષણ મળે તે માટે બનાવેલ કેટલ શેડના બાધંકામ ખચર્ના  કુલ 

િકંમત ા.૩૦૦૦૦/-ના ખચર્ પર ૫૦ ટકા લેખેમળવાપાતર્ સહાય .૧૫૦૦૦/-આપવામા ં

આવે છે.આ યોજનામા ંપાણીની ટાકંી સટ્ીલ ડોલ, ગમાણ બનાવવી ફરજીયાત છે. વષર્ 

૨૦૧૩-૧૪ દરમ્યાનસદરહુ યોજના હઠેળ િજ લાના ૧૯ એકમના લ યાકંસામે ૧૦૦ ટકા 

િસઘધ્ થયેલ છે. 

(૬) જનરલ કેટેગરીનાપશપુાલકોના પશઓુ માટેકેટલ શેડ (કોઢ) સહાયની યોજના યોજના :-

આ યોજના અંતગર્ત કોઈપણ જાિતના પશપુાલકો કે  ઓછામા ંઓછા બે પશઓુ રાખતા 

હોય તેમને પશઓુને ગરમી, ઠંડીથી રક્ષણ મળે તે માટે કેટલ શેડ બાધંકામના ખચર્ના ૫0 

ટકા અથવા મહતમ ૧૫૦૦૦/-સધુીની સહાય આપવામા ંઆવે છે. આ યોજનામા ંપાણીની 

ટાકંી સટ્ીલ ડોલ, ગમાણ બનાવવી ફરજીયાત છે.વષર્ ૨૦૧૩-૧૪ દરમ્યાનસદરહુ યોજના 

હઠેળ િજ લાના ૦૯ એકમના લ યાકંસામે ૧૦૦ ટકા િસઘધ્ થયેલ છે. 

(૭)  દુધાળા પશઓુનાએકમનીસથ્ાપના માટે વય્ાજ સહાય : દુધાળા 

પશઓુનાએકમનીસથ્ાપના માટે વય્ાજ સહાય યોજના મજુબ નાબાડર્ની પેટનર્ અંતગર્ત 



લાભાથીર્ઓના ૪ થી ૧૦ દુધાળા પશ્ઓુની ખરીદી માટે લેવાની લોન પેટે ચકુવવાની થતી 

વય્ાજની રકમમા ં૪પશનુા એકમ માટે વાિષર્ક ૧૨ ટકા પર્માણે ૭૫ ટકા વય્ાજ સહાયની 

રકમ મળવાપાતર્ છે. વષર્ ૨૦૧૩-૧૪ દરમ્યાનસદરહુ યોજના હઠેળ પ ૭૦૫૩ની વય્ાજ 

સહાયની રકમ ચકુવવામા ંઆવેલ છે.   

•  કૃિષ મહોત્સવ ૨૦૧૩ પશ ુઆરોગ્ય મેળા અિભયાન 

•  કૃિષ મહોત્સવ ૨૦૧૩ દરમ્યાન િજ લામા ંતાલકુા પચંાયતના સદ યની બેઠક પર્માણે કુલ 

૨૧૯ ટલા પશ ુઆરોગ્ય મેળાઓનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ મા ંઅંદા  ૬૭૮ ગામો 

આવરી લેવામા ંઆવેલ.  

•  આ પશ ુઆરોગ્ય મેળાઓ દરમ્યાન કુલ  ૧,૧૮,૮૬૯ પશઓુને સારવાર, ૨,૦૧,૫૪૩ 

પશઓુમા ંરસીકરણ, ૫૬૮ પશઓુમા ંકૃિતર્મ બીજદાન અને ૧૨૧૨ પશઓુમા ંખસીકરણ 

કરવામા ંઆવેલ નો અંદા  ૧૦,૧૬૦ પશપુાલકોએ લાભ લીધેલ છે. 

•  વધમુા ંકૃિષ મહોત્સવ ૨૦૧૩ દરમ્યાન િજ લાના ૭૯૮ ગામોમા ંગામ દીઠ પાચં એમ 

કુલ ૩૯૯૦  પશપુાલકોને િવના મ ૂ યે સધુારેલ ઘાસચારા િબયારણકીટનુ ં િવતરણ 

કરવામા ંઆવેલ. 

  



 
•  પશપુાલન કે્ષતર્ે કાયર્રત સસંથ્ાઓની િવગત ૨૦૧૩-૧૪ 

કર્મ તાલકુો 

પશ ુદવાખાનાની સખંય્ા પર્ાથિમક પશ ુસારવાર કેન્દર્ 

વષર્ની 
શ આતમા ં

વષર્ 
દરમ્યાનનો 
વધારો 

વષર્ના 
અંતે 

વષર્ની 
શ આતમા ં

વષર્ 
દરમ્યાનનો 
વધારો 

વષર્ના 
અંતે 

૧ ભાવનગર ર - ર ૩ - ૩ 

૨ ધોધા ર - ર ૨ - ૨ 

૩ તળાજા ૫ - ૫ ૨ - ૨ 

૪ મહુવા ૬ - ૬ ૩ - ૩ 

૫ પાલીતાણા ર - ર ૨ - ૨ 

૬ ગારીયાધાર ર - ર ૨ - ૨ 

૭ િશહોર ૫ - ૫ ૧ - ૧ 

૮ વ લભીપરુ ર - ર ૩ - ૩ 

૯ ઉમરાળા ર - ર ૧ - ૧ 

૧૦ ગઢડા ૩ - ૩ ૨ - ૨ 

૧૧ બોટાદ ૩  - ૩  ૨ - ૨ 

 કુલ ૩૪ - ૩૪ ૨૩ - ૨૩ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



પશદુવાખાનાનીતાલકુાવાઈઝ કામગીરીની િવગતોિજ લો:-ભાવનગર 

ક્ર્મ
તાલકુા
નુનંામ 

વષર્દ
રમ્યા
ન 

સાર
વાર 

પામે
લ 

કેસો 

વષર્દ
રમ્યા
ન 

સાર
વાર 

પામે
લ 

બહાર
ના 
પશુ
ઓની 
સખં્યા 

ટુર 

પે
શ
ન્ટ 

અંદર 

અનેબ
હારના 
અને 

ટુરનુ ં
કુલ 

દવા 
પરુી
પાડે
લ 

તેવા 
કેસો 

ખસીકર
ણનીસં
ખ્યા 

ચપેી 
રોગ
ન 

હોય 

તેવા 
રોગો 
માટે
ના 
કેસો 

પશિુચિક
ત્સા 
અિધકા
રીઓની 
સખં્યા 

લાઈવ
ટોક 

ઈન્ પેક
ટરોની 
સખં્યા ગામમામં ુ

લાકાતની 
સખં્યા 

ભ
રે
લ 

ભ
રે
લ 

ભ
રે
લ 

ભ
રે
લ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ 

૧ 

ભાવન
ગર ૮૨ ૬૩૧૮ 

૧૨
૧૭ 

  
૭૬૧૭ 

૪૩૬
૧ ૬૧૭ 

૯૪૫
૨ ૧ ૧ ૧ ૧ ૪૭૦ 

૨ ઘોઘા ૦ ૩૩૫૫ 

૨૦
૬૨ ૫૪૧૭

૨૪૮
૦ ૩૭૮ 

૬૨૪
૯ ૧ ૧ ૧ ૧ ૮૮૯ 

૩ 

તળા
જા ૦ ૩૩૬૫ 

૨૬
૩૩
૧ 

૨૯૬૯
૬ 

૨૬૪
૪ ૮૮૪ 

૪૩૯
૧૪ ૨ ૨ ૧ ૧ ૮૧૮ 

૪ મહુવા ૦ ૨૯૭૪ 

૬૨
૬૨ ૯૨૩૬ 

૫૨૯
૧ ૫૩૩ 

૧૦૪
૮૮ ૨ ૨ ૧ ૧ ૯૨૭ 

૫ 

પાલી
તાણા ૦ ૩૨૮૮ 

૭૬
૩ ૪૦૫૧ 

૪૯૬
૨ ૩૭૬ 

૬૭૨
૯ ૧ ૧ ૧ ૧ ૩૮૧ 

૬ 

ગારી
યાધાર ૦ ૧૭૫૯ 

૩૯
૫
૫ ૫૭૧૪

૩૫૫
૧ ૫૦૮ 

૭૨૬
૮ ૧ ૧ ૧ ૧ ૪૧૬ 

૭ િસહોર ૦ 

૧૦૭૪
૦ 

૩૪
૯૨ 

૧૪૨૩
૨ 

૭૧૧
૫ ૬૫૨ 

૪૩૬
૨૭ ૩ ૩ ૧ ૧ ૯૨૦ 

૮ વ લ ૦ ૨૧૧૬ ૫૯ ૨૭૧૪ ૪૯૦ ૬૫૫ ૬૮૫ ૧ ૧ ૧ ૧ ૩૮૬ 



ભીપરુ ૮ ૩ ૮ 

૯ 

ઉમરા
ળા ૦ ૧૪૨૫ 

૨૧
૫૭ ૩૫૮૨ 

૧૨૯
૪ ૩૯૫ 

૭૩૬
૭ ૧ ૧ ૧ ૧ ૮૯૭ 

૧
૦ ગઢડા ૦ ૨૪૭૪ 

૬૨
૬૫ ૮૭૩૯ 

૪૨૧
૯ ૪૨૯ 

૧૭૦
૪૮ ૧ ૧ ૧ ૧ ૩૯૦ 

૧
૧ બોટાદ ૦ ૧૫૩૩ 

૧૦
૨૧
૨ 

૧૧૭૪
૫ 

૧૮૬
૪ ૫૨૭ 

૧૬૭
૫૫ ૨ ૨ ૧ ૧ ૨૬૩ 

કુલ ૮૨ 

૩૯૩૪
૭ 

૬૩
૩૧
૪ 

૧૦૨૭
૪૩ 

૪૨૬
૮૪ ૫૯૫૪ 

૧૭૫
૭૫
૫ ૧૬ ૧૬ ૧૧ ૧૧ ૬૭૫૮ 

 

   

 

 

વષર્-૨૦૧૩-૧૪ની પશપુાલનની સહાયકારી યોજનાની કામગીરી 

કર્મ 
યોજનાનુ ં
નામ 

ઉપલબ્ધ 

ફંડ રકમ 

નાણાિંકય ભૈાિતક 

લક્ષાકં િસિધ્ધ 

ઉપલબ્ધ 

ફંડ સામે 

ટકાવારી 

લક્ષાકં 

સામે 

ટકાવારી 
એકમ લક્ષાકં િસિધ્ધ 

ભૈાિતક 

સામે 

ટકાવારી 
૧ અન.ુજાિતના 

લોકો માટે 

બકરા એકમ 

૧૫૦૦૦૦ ૧૫૦૦૦૦ ૧૫૦૦૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૫ ૫ ૫ ૧૦૦ 

૨ અન.ુજાિતના 
લોકો માટે 

કેટલશેડ 

૨૮૫૦૦૦ ૨૮૫૦૦૦ ૨૮૫૦૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૯ ૧૯ ૧૯ ૧૦૦ 

૩ અન.ુજાિતના 
લોકો માટે 

માનવ 

સચંાલીત 

ચાફકટર 

૨૪૦૦૦ ૨૪૦૦૦ ૨૪૦૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૩૨ ૩૨ ૩૨ ૧૦૦ 



૪ મિહલા અને 

જનરલ બકરા 
એકમ સહાય 

૩૦૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦ ૧૦ ૧૦ ૧૦૦ 

૫ જનરલ 

કેટેગરીના 
લોકો માટે 

કેટલશેડ 

૧૩૫૦૦૦ ૧૩૫૦૦૦ ૧૩૫૦૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૯ ૯ ૯ ૧૦૦ 

૬ જનરલ માનવ 

સચંાલીત ચાફ 

કટર 

૩૭૫૦૦ ૩૭૫૦૦ ૩૭૫૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૫૦ ૫૦ ૫૦ ૧૦૦ 

શાખાનુ ંનામઃ-પશપુાલનશાખા,જી.પ.ં,ભાવનગર  વષર્ઃ-૨૦૧૩-૧૪ 

 

 

  



પર્કરણ Ð ૧૬ 

-:: આરોગ્ય શાખા ::- 

સને ર૦૧3-૧4 ના વષર્ દરમ્યાન આરોગ્ય ક્ષેતેર્ િજ લા પચંાયત, ભાવનગર તરફથી  કાયર્વાહી 

થયેલ છે,તેનો અહવેાલ નીચે મજુબ છે. 

ભાવનગર િજ લામા ંઆરોગ્ય િવષયક સેવાઓ આ૫તા િવિવધ કેન્દર્ નીચે મજુબ છે. 

(૧) પર્ાથિમક આરોગ્ય કેનદ્ો :- 

ભાવનગર િજ લામા ંતાલકુા મજુબ કાયાર્ન્વીત પર્ાથિમક આરોગ્ય કેન્દર્ની(પીએચસી) સખંય્ા નીચે મજુબ છે. 

કર્મ તાલકુાનુ ંનામ પર્ાથિમક આરોગ્ય કેન્દર્નુ ંનામ 

૧ ભાવનગર 1 નારી 

2 અધેળાઈ 

3 ઉંડવી 

4 ભુભંલી 

5 ભડંારીયા 

ર ઘોઘા 1 વા કડ 

2 તણસા 

3 મોરચદં 

૩ તળાજા 1 ભદર્ાવળ 

2 તર્ા૫જ 

3 મણાર 

4 મથાવડા 

5 કંુઢેલી 

6 ઉંચડી 

7 પીથલપરુ 

8 સરતાન૫ર 



૪ મહુવા 1 બગદાણા 

2 ગુદંરણા 

3 બોડા 

4 કળસાર 

5 તલગાજરડા 

6 માઢીયા 

7 કંુભણ 

8 મોટા આસરણા 

9 સેદરડા 

૫ ૫◌ાલીતાણા 1 નાની રાજ થળી 

2 વા કડ 

3 ન ઘણવદર 

4 ઘટેી 

૬ ગારીયાધાર 1 મોટીવાવડી 

2 માનગઢ 

3 વેળાવદર 

૭ ગઢડા 1 ઢસા 

2 ખોપાળા 

3 ટાટમ 

4 ગઢાળી 

૮ બોટાદ 1 લાખેણી 

2 તરુખા 

3 ભદર્ાવડી 

૯ વ લભીપરુ 1 પાટણા 

2 કાળાતળાવ 

3 રતન૫ર(ગા) 

૧૦ ઉમરાળા 1 રંઘોળા 



2 દડવા 

૧૧ િસહોર 1 સણોસરા 

2 સોનગઢ 

3 ઉસરડ 

4 ટાણા 

 

(ર) પેટા આરોગ્ય કેનદ્ર્ો :- 

ભાવનગર િજ લામા ંતાલકુા મજુબ કાયાર્ન્વીત પેટા કેનદ્ર્ોની સખંય્ા નીચે મજુબ છે. 

કર્મ તાલકુાનુ ંનામ પર્ા.આ.કેન્દર્ની સખંય્ા પેટા આરોગ્ય કેન્દર્ની 

સખંય્ા 

૧ ભાવનગર ૫ ર૭ 

ર ઘોઘા ૩ ૧૭ 

૩ તળાજા ૮ ૪૯ 

૪ મહુવા ૯ ૬૬ 

૫ પાલીતાણા ૪ ૩૬ 

૬ ગારીયાધાર ૩ ર૩ 

૭ ગઢડા ૪ ૩૧ 

૮ બોટાદ ૩ ૩૩ 

૯ વ લભીપરુ ૩ રર 

૧૦ ઉમરાળા ર ર૦ 

૧૧ િસહોર ૪ ૩૬ 



કુલ ૪૮ ૩૬૦ 

 

 

(૩) તબીબી સેવાઓ :- 

  તમામ પર્ાથિમક આરોગ્ય કેન્દર્ ૫ર સવારે ૮:૩૦ થી ૧રઃ૩૦ દરમ્યાન ઓ.પી.ડી.મા ંઆવતા 

દદ ઓને તપાસી સારવાર આ૫વામા ં આવતે છે. સને ર૦૧૩-૧૪ દરમ્યાન ઓ.પી.ડી. તથા ઈનડ્ોર 

દદ ઓની સખંય્ા નીચે મજુબ છે. 

કર્મ તાલકુો પર્ા.આ.કેન્દર્નુ ંનામ ઓ.પી.ડી ઇન્ડોર 

૧ ભાવનગર નારી ૧૩૬૦૫ ૧૪૫૮ 

અધેળાઈ ૪૦૭૮ ૦ 

ઉંડવી ૭૧૪૪ ૭૧ 

ભુભંલી ૮૧૪૧ ૧૩૧ 

ભડંારીયા ૫૬૯૦ ૨૮૩ 

ર ઘોઘા વા કડ ૧૦૭૭૭ ૨૧૦ 

તણસા ૧૧૯૭૩ ૮૮૦ 

મોરચદં ૭૯૬૫ ૦ 

૩ તળાજા ભદર્ાવળ ૫૮૫૮ ૫૫ 

તર્ા૫જ ૬૯૪૧ ૨૫૭ 

મણાર ૩૬૬૨ ૦ 

મથાવડા ૭૮૫૭ ૦ 

કંુઢેલી ૫૭૧૩ ૦ 

ઉંચડી ૪૭૮૮ ૦ 

પીથલપરુ ૬૫૫૭ ૦ 

સરતાન૫ર ૩૧૪૯ ૨ 

૪ મહુવા બેલમપર ૫૦૯૯ ૨૩ 

ગુદંરણા ૬૩૯૬ ૧૨૯ 

બોડા ૩૩૪૭ ૧૪૨ 

કળસાર ૭૧૯૭ ૧૭૪ 



તલગાજરડા ૭૫૬૯ ૭૩ 

માઢીયા ૪૦૬૧ ૪૩ 

કંુભણ ૩૪૨૩ ૩૫ 

મોટા આસરણા ૩૨૦૨ ૦ 

સેદરડા ૭૧૧૪ ૩૩ 

૫ ૫◌ાલીતાણા નાની રાજ થળી ૪૫૮૬ ૨૩ 

વા કડ ૫૨૩૫ ૧૫૫ 

ન ઘણવદર ૬૨૬૦ ૩૯ 

ઘટેી ૯૭૯૩ ૮૨૬ 

૬ ગારીયાધાર મોટીવાવડી ૩૮૮૮ ૧૬ 

માનગઢ ૭૩૮૩ ૧૭૯ 

વેળાવદર ૬૦૯૯ ૦ 

૭ ગઢડા ઢસા ૯૧૬૨ ૧૪૫ 

ખોપાળા ૭૮૮૬ ૧૯૦ 

ટાટમ ૪૬૦૨ ૫૩ 

ગઢાળી ૩૦૫૫ ૧૧ 

૮ બોટાદ લાખેણી ૫૪૮૫ ૨૨ 

તરુખા ૮૧૭૧ ૫ 

ભદર્ાવડી ૬૪૭૭ ૨ 

૯ વ લભીપરુ પાટણા ૧૫૨૭૬ ૧૦૯ 

કાળાતળાવ ૫૬૧૩ ૨૦ 

રતન૫ર(ગા) ૬૧૭૬ ૦ 

૧૦ ઉમરાળા રંઘોળા ૪૩૧૦ ૧૦૫ 

દડવા ૭૮૫૭ ૨૮૦ 

૧૧ િસહોર સણોસરા ૮૬૦૮ ૧૪૯ 

સોનગઢ ૧૪૨૨૬ ૬૩૯ 

ઉસરડ ૩૯૭૭ ૩૨ 

ટાણા ૭૩૨૬ ૪૨૮ 

 

  



 

(૪) જન્મ - મરણ :- 

  કિમ ર ી આરોગ્ય અને તબીબી િવભાગ ઘવ્ારા જન્મ મરણને લગત ુસાિહતય્ આ૫વામા ં

આવે છે અને તે સાિહતય્ અતેર્થી તાલકુા પચંાયત અને નગરપાલીકાઓને આ૫વામા ંઆવે છે. મોડી 

ન ધણીના િકસસ્ામા ં જન્મ-મરણનો બનાવ એક માસથી વધ ુ અને એક વષર્ની અંદરનો હોય, તો 

મામલતદાર ી/નોટરી સમક્ષની એફીડેવીટને આધારે અતેર્થી જન્મ-મરણનો બનાવ ન ધવા માટે હકુમ કરી 

આ૫વામા ંઆવે છે. 

(૫) રોગચાળા અટકાવવા :- 

િજ લાના કોઈ૫ણ ગામમા ંઝાડા, ઉલટ્ી, કોલેરા, કમળો, ટાઈફોઈડ વા પાણીજન્ય તથા અન્ય 

રોગચાળાના કેસો બનવા પામે તો તેની તાતક્ાલીક જાણ  પર્ાથિમક આરોગ્ય કેન્દર્ને તથા િજ લા કક્ષાએ 

થાય તેવી ગોઠવણી કરેલ હોવાથી આવા રોગચાળાના િકસસ્ાઓમા ંતાતક્ાલીક અસરગર્ ત ગામે ૫હ ચી 

જઈ રોગચાળો તાતક્ાલીક કાબમુા ંલેવામા ંઆવે છે તેમજ િજ લા કક્ષાએ તથા તમામ પર્ાથિમક આરોગ્ય 

કેન્દર્ કક્ષાએ રોગચાળો અટકાવવા માટેની જ રી દવાઓનો પરુતો સટ્ોક ઉ૫લબધ્ રાખવામા ંઆવેલ છે. 

(૬) ક યાણ છાબ યોજના :- 

  ભાવનગર િજ લાની તમામ ....... પડંીત િદનદયાલ ગર્ાહક ભડંાર(વય્ાજબી ભાવની દુકાન) 

દુકાનોમા ંક યાણ છાબ મકુવામા ંઆવી છે. દરેક છાબમા ંઓ.આર.એસ. ર૫ પેકેટ, કલોરીન ટેબ. રર૫ ટેબ, 

આયર્ન ફોલીક એસીડ ટેબ. ૪૫૦ ટેબ., બાળકો માટેની આયર્ન ર૫૦ ટેબ. તથા િનરોધ ૧૫૦ મકુવામા ંઆવે 

છે. આ તમામ વસત્ઓુ િવનામલૂયે્ આ૫વામા ંઆવે છે. આરોગ્ય કમર્ચારી ઘવ્ારા સવર્ દરમ્યાન ક યાણ 

છાબમા ંખટુતી વસત્ઓુની પતુર્તા  કરવામા ંઆવે છે. 

(૭) અકસમ્ાત મારામારી અને પોસટ્મોટર્મ :- 

િજ લાના તમામ પર્ાથિમક આરોગ્ય કેન્દર્ ઘવ્ારા પોતાના િવ તારમા ંઅકસમ્ાત મારામારી બાબતે 

તાતક્ાલીક સારવાર તથા જ રી જણાયે રીફર સેવાઓ પરુી પાડવામા ંઆવે છે. જો કોઈ શકંાસપ્ર્દ મતૃય્ ુ

થયેલ હોય અને પોસટ્મોટર્મની પોલીસ દર્ારા ન ધ આ૫વામા ંઆવે તો પોસટ્મોટર્મની સેવા પરુી પાડવામા ં 

આવે છે. 



(૮) માત ૃ બાળ ક યાણ સેવાઓ :- 

  તમામ સગભાર્ માતાની વહલેી ન ધણી શારીિરક તપાસ આહાર તનપાન િવગેરે િવષે 

આરોગ્ય િશક્ષણ તેમજ જોખમી માતાઓને સદંભર્ સેવા આ૫વામા ંઆવે છે.તમામ સગભાર્ની સસંથ્ાકીય 

અથવા તાલીમ પામેલ વય્િકતઓ ઘવ્ારા ડી.ડી.કીટ(મમતા કીટ) નો ઉ૫યોગ કરી સલામત પર્સિુત થાય 

તેવી વય્વસથ્ા. 

તમામ ધાતર્ી માતાઓને તનપાન, બાલસવ્ાસથ્ય્ તથા પોષણ સબંધંી આરોગ્ય િશક્ષણ અને 

સેવાઓતમામ બાળકોને માતાનુ ં૫હલેુ ંધાવણ, સમયસર જ રી તમામ રસીઓ તથા પોષક આહાર ઉ૫રાતં 

ઝાડા તથા સનતતંર્ના રોગોની સારવાર આ૫વામા ંઆવે છે. 

સને ર૦૧૩-૧૪ની કામગીરી :- 

 

કર્મ િવગત લક્ષયાકં િસઘધ્ી ટકાવારી 

૧ એનટ્ીનેટલ ૫૫૦૦૦ ૪૮૮૪૧ ૮૮.૮૦ 

ર ડીલીવરી ૫૦૦૦૦ ૪૧૩૪૫ ૮૨.૬૯ 

૩ સસંથ્ામા ં ૪૧૮૪૬ ૪૦૫૦૪ ૯૬.૭૯ 

 હોમ ડીલીવરી ૪૧૮૪૬ ૮૪૧ ૨.૦૦ 

૪ ટેર્ઈન દાયણ ઘવ્ારા ૮૪૧ ૦૦ ૦૦.૦૦ 

૫ અન ટેર્ઈન દાયણ 

ઘવ્ારા 
૮૪૧ ૦૦ ૦૦.૦૦ 

૬ નસીર્સ ઘવ્ારા ૮૪૧ ૮૪૧ ૧૦૦.૦૦ 

૭ પોસટ્નેટલ ૫૦૦૦૦ ૪૦૫૬૯ ૮૧.૧૪ 

 

 

 



(૯) જનની સરુક્ષા યોજના :- 

જનની સરુક્ષા યોજના હઠેળ ગરીબી રેખા નીચે જીવતા કુટંુબોની ૧૯ વષર્થી મોટી ઉંમરની ીને 

તેની પર્થમ બે સૂિુત દરમ્યાન દરેક વખતે ા. ૭૦૦/- લેખે રોકડ સહાય ચકુવવામા ંઆવે છે. મા ં ા. 

ર૦૦/- ટર્ાનસ્પોટર્ ભાડાના ચકુવવામા ંઆવે છે અને ા. ૫૦૦/- પોષક આહારના ચકુવવામા ંઆવે છે. 

 

અ.ન.ં િવગત લાભ લીધેલ લાભાથીર્ઓની સખંય્ા કુલ ચકુવેલ સહાય ા. 

૧ જનની સરુક્ષા યોજના ૫૪૮૫ ૩૫,૮ર,૦૦૦/- 

 

(૧૦) બાળ સખા  યોજના :- 

  બાલસખા યોજના હઠેળ બાળ મતૃય્ ુ દર ધટાડવાના આ યથી  પર્ાઈવેટ બાળરોગ િનષણ્ાતં સાથે  

એમ.ઓ.ય(ુકરાર) કરેલ હોય  તય્ા ં  ગરીબી રેખા નીચે જીવતા(બી.પ.્એલ) કુટંુબોના  બાળકોને સારવાર  

માટે બાળક દીઠ  ા. ૧૬૯૫/- લેખે  સહાય ચકુવવામા ંઆવે છે.  

 

અ.ન.ં િવગત લાભ લીધેલ લાભાથીર્ઓની સખંય્ા કુલ ચકુવેલ સહાય ા. 

૧ બાલસખા  યોજના ૦૦ ૦૦ 

 

(૧૧) ચીરંજીવી  યોજના :- 

ચીરંિજવી યોજના હઠેળ માતામતૃય્ ુ  દર ધટાડવાના આ યથી  પર્ાઈવેટ ડોકટરો સાથે 

એમ.ઓ.ય(ુકરાર) કરી ગરીબી રેખા નીચે જીવતા(બી.પી.એલ) કુટંુબોની ૧૯ વષર્થી મોટી ઉંમરની ીની  

સૂિુત  દીઠ  ા. ર૮૫૦/- લેખે  સહાય ચકુવવામા ંઆવે છે. મા ં ા. ર૦૦/- ટર્ાનસ્પોટર્ ભાડાના 

લાભાથીર્ને  ચકુવવાના હોય   છે.  

 



અ.ન.ં િવગત લાભ લીધેલ લાભાથીર્ઓની સખંય્ા કુલ ચકુવેલ સહાય ા. 

૧ ચીરંિજવી યોજના ૦૦ ૦૦ 

 

(૧ર) ઝાડાના રોગમા ંસારવાર :- 

 પાચં વષર્ની ઉંમર સધુીના બાળકોમા ંઝાડાના રોગોના કારણે વષેર્ લાખો ડીહાઈડેર્શન થવાથી મતૃય્ ુ

પામે છે. આમાનંા ૯૯ ટકા બાળકો વય્િકતઓ ઘરગથથ્ ુ આહાર પાણી, ખાડં-મીઠાના દર્ાવણ અને 

ઓ.આર.એસ. થી બચી શકે છે. ફકત એક ટકા વય્િકતઓમા ંબાટલા ચઢાવવાની જ રીયાત રહ ેછે. આવી 

મતલબનુ ં િવગતવાર જ રી આરોગ્ય િશક્ષણ તથા તમામ ગામોમા ંઓ.આર.એસ. ના પેકેટ ઉ૫લબધ્ રહ ે

તેવી વય્વસથ્ા પરુુ પાડવામા ંઆવે છે. 

 

(૧૩) શાળા આરોગ્ય કાયર્કર્મ :- 

 ર૦૧૩-૧૪ના વષર્ દરમ્યાન ખાસ શાળા આરોગ્ય તપાસણી કાયર્કર્મ અનવ્યે  ૧૩૧૮  સરકારી તથા 

૧૯૭ ખાનગી પર્ાથિમક શાળાઓ, આ મ શાળા ૧૩ અને  માઘય્િમક શાળાઓ ર૯૩ મળી કુલ :  ૧૬૨૪  

શાળાઓ તથા આંગણવાડી ર૦૧૮ ની તબીબી અિધકારી ી તથા પેરામેડીકલ સટ્ાફની ટીમ ઘવ્ારા મલુાકાત 

લઈ પર્ાથિમક શાળાના ૩૭૪૧૯૪  માઘય્િમક શાળાના ૮૫૫૧૪  આંગણવાડીના ૧૮૫૮૫૬ તેમજ શાળાએ 

નિહ જતા  ૪૪૪૩ બાળકોની તપાસણી કરી  ૧૨૨૩૮૬  ખામીવાળા બાળકોને સારવાર આપેલ છે. સદંભર્ 

સારવારની જ રીયાતવાળા ૭૭૨૪ બાળકોને પર્ાથિમક આરોગ્ય કેન્દર્ કક્ષાએ/સામિુહક આરોગ્ય કેન્દર્ કક્ષાએ/ 

હોિ પટલોમા ંસારવાર માટે રીફર કરવામા ંઆવેલ અને સારવાર આ૫વામા ંઆવેલ. 

ખાસ સદંભર્ સેવાપાતર્ હદયની તકલીફવાળા  ૧૫૦ , કીડનીની તકલીફવાળા ૩૭ અને કેનસ્રની 

તકલીફવાળા ૧૧  બાળકો તથા  ૧૭૫૮  બાળકોને ચશમ્ા િવતરણ કરી, ખાસ સદંભર્ સેવાઓ સારવાર 

આ૫વામા ંઆવી હતી. 

(૧૪) પરુ-અછત ભકંુ૫ વી કુદરતી આફતો દરમ્યાનની સેવાઓ :- 

 પરુ-અછત ભકંૂ૫ વી કુદરતી આફતોને ૫હ ચી વળવા તમામ પર્કારના એકશન પલ્ાન બનાવી 

તૈયાર રાખવામા ંઆવે છે અને તે મજુબ અસરકારક અમલીકરણ કરવામા ંઆવે છે. મ કે તવ્રીત જાણ 



અસરગર્ ત િવ તારની તાતક્ાલીક મલુાકાત, પીવાના પાણીના સોસર્ના િનયિમત કલોરીનેશન, લીકેજની 

શોધખોળ, રીપેરીંગ, દદ ના કુટંુબીજનોની સારવાર િવગેરે ઘવ્ારા આ આફતોને ૫હ ચી વળવા તમામ 

પર્કારની સેવાઓ ઉ૫લબધ્ રાખવામા ંઆવે છે. િજ લા કક્ષાએ રેપીડ રીસપ્ોનસ્ ૫(પાચં) ટીમો તૈયાર 

રાખવામા ંઆવે છે તથા િજ લા કક્ષાએ ૧ કનટ્ર્ોલ મ ચોમાસાની ઋત ુદરમ્યાન ચોવીસ કલાક ચલાવવામા ં

આવે છે. 

 

 

 

  



પર્કરણÑ૧૭ 

- એન.વી.બી.ડી.સી.પી ( મેલેરીયા ) - 
 કેન્દર્પરૂ કૃતમેલેરીયાનાબદૂીકાયર્કર્મનુયંોજનાકીયિવકેન્દર્ીકરણકરીસને૧૯૭૮થીિજ લાપચંાયતનેઆકાયર્

કર્મસપુર્તથયેલછે.વષર્ર૦૦૪થીઆકાયર્કર્મનેરા ટર્ીયવાહકજન્યરોગિનયતંર્ણકાયર્કર્મ(એન.વી.બી.ડી.સી.પી.)હઠે

ળસાકળવામાઆંવેલછે.ભાવનગરિજ લામાએંન.વી.બી.ડી.સી.પી.કાયર્કર્મહઠેળવાહકઘ્વારાફેલાતારોગો વાકેમે

લેરીયા, ડેન્ગ્યુ,ંિચકુનગનુીયાિવગેરેનાિનયતંર્ણઅનેસારવારનીકામગીરીઆકચેરીઘ્વારાકરાવવામાઆંવેછે. 

મખુ્યત્વેઆકામગીરીનેનીચેમજુબનાતબકકાઓમાવંહચેવામાઆંવેછે. 

(૧)વહલેુિંનદાનઅનેત્વરીતસારવાર  (૪)બાયોલોજીકલકંટર્ોલમેઝસર્ 

(ર)િમકેનીકલકંટર્ોલમેઝસર્   (૫)મીક્ષકંટર્ોલમેઝસર્ 

(૩)કેમીકલકંટર્ોલમેઝસર્    (૬)બીહવેીયરચેન્જકમ્યનુીકેશન 

(૧)વહલેિુનદાનઅનેત્વરીતસારવાર- 

 િજ લાના૭તાલકુા હે થ ઓફીસ, ૧૧ તાલકુાનાકુલ૫૦પર્ા.આ.કેન્દર્ો, 

૧૬સા.આ.કેન્દર્ોતેમજ૪હો પીટલોઘ્વારાએકટીવતેમજપેસીવસવેર્લન્સકામગીરીતેમજસારવારકેન્દર્ો, આશા 

બહનેો,મેલેરીયાલીન્કવકર્રઅનેગર્ામિમતર્મારફતએન.વી.બી.ડી.સી.પી.કાયર્કર્મહઠેળવાહક(મચછ્ર)ઘ્વારાફેલાતા

રોગોનાસારવારઅનેિનયતંર્ણનીકામગીરીકરવામાઆંવેછે. 

વષર્ ૨૦૧૪ દરમ્યાન અતેર્ની કચેરી ધવ્ારા તાલકુા વાઇઝ થયેલ લોહીના નમનુાની કુલ તપાસ નીચે 
દશાર્વય્ા પર્માણે છે. 

 

કર્મ તાલકુો લોહીની તપાસ
  

કુલ મેલેરીયાના કેસો ઝેરી મેલેરીયાના કેસો 

૧ ભાવનગર ૩૯૯૪૯ ૫૧ ૦૩ 
૨ ઘોઘા ૧૮૦૯૯ ૩૪ ૦૩ 
૩ િશહોર ૩૩૫૫૪ ૧૬ ૦૦ 

૪ પાિલતાણા ૨૯૫૭૨ ૨૫ ૦૦ 

૫ ગાિરયાધાર ૨૦૮૯૭ ૦૭ ૦૦ 

૬ બોટાદ ૩૧૨૮૮ ૧૦ ૦૦ 

૭ ગઢડા ૩૩૮૩૩ ૦૦ ૦૦ 

૮ ઉમરાળા ૧૩૮૯૩ ૦૪ ૦૦ 

૯ વ લભીપરુ ૧૭૩૨૯ ૨૦ ૦૦ 

૧૦ તળાજા ૫૦૧૭૫ ૦૪ ૦૦ 



૧૧ મહવુા ૬૩૪૦૬ ૧૫૧ ૭૦ 

 કુલ ૩૫૧૯૫૫ ૩૨૨ ૭૬ 

 

 

•  એકટીવસવેર્લન્સઃ- 
  એકટીવસવેર્લન્સકામગીરી 

પર્ા.આ.કેન્દર્નામેઈલઆરોગ્યકાયર્કરઘ્વારાિજ લાનાદરેકગામોમાઅંગાઉથીિનધાર્રીતકરેલકાયર્કર્મમજુબચલાવવા

માઆંવેછેઅનેગામમાથંીતાવનાકેસોનામેલેરીયા૫રીક્ષણમાટેલોહીનાનમનુામેળવવામાઆંવેછે.પર્ા.આ.કેન્દર્ખાતે

આલોહીનાનમનુાલેબોરેટરીમાલંેબોરેટરીટેકની યનઘ્વારાતપાસવામાઆંવેછે. માથંીમળતામેલેરીયાપોઝીટીવકે

સોનેતરંુતરેડીકલસારવારઆ૫વામાઆંવેછે.વષર્ર૦૧૪નીએકટીવસવેર્લન્સનીમાિહતીનીચેમજુબછે. 

 

વષૅ  લીધેલ લોહીના નમનુા મેલેરીયાના કેસ પી.એફ.કેસ 

૨૦૧૪ ૨૩૪૯૯૨ ૬૫ ૨૭ 

  

સવેર્દરિમયાનતાવનાદદ મેલેરીયાપોઝીટીવનહોયઅનેપાચંિદવસકરતાવધારેસમયથી તાવઆવ તો 

હોયતથાશકંાસ૫્દડેન્ગ્યુ/ંિચકુનગનુીયાનાલક્ષણોહોયતોતેમનાલોહીનુડેંન્ગ્યુ/ંિચકુનગનુીયામાટે૫રીક્ષણકરાવવા

માઆંવેછે.જોઆવાદદ ઓમાથંીડેન્ગ્યુ/ંિચકુનગનુીયાપોઝીટીવકેસમળેતો તેિવ તારમારંોગચાળાિવરોધીકામગી

રીકરવામાઆંવેછે.  

 વષર્ર૦૧૪દરિમયાનશકંાસપ્દ ડેન્ગ્યુનંા ૧૭૪દદ  પૈકી ૩૪ 

કેસોગર્ામ્યિવ તારમાથંીડેન્ગ્યુપંોઝીટીવજાહરેથયેલછે.આતમામિવ તારોમાડેંન્ગ્યુિંવરોધીઘિન ઠકામગીરીકરાવ

વામાઆંવેલછે. 

 

 

•  પેસીવસવેર્લન્સઃ- 
 િજ લાનાકુલ૫૦પર્ા.આ.કેન્દર્ો, 

૧૬સા.આ.કેન્દર્ોતેમજ૪હોસપ્ીટલોઘ્વારાપેસીવસવેર્લન્સકામગીરીહઠેળમેલેરીયાકલીનીકચલાવવામાઆંવેછે.આ

કલીનીકમાઆંવતાતમામતાવનાદદ ઓનાલોહીનુમેંલેરીયામાટે૫રીક્ષણકરવામાઆંવેછેઅનેગાઈડલાઈનમજુબ

જ રજણાયેડેન્ગ્યુ/ંિચકુનગનુીયામાટેસીરમ૫ણ૫રીક્ષણકરાવવામાઆંવેછે. 



 વષર્ર૦૧૪ માિંજ લાના૭તાલકુા હે થ કચેરીનાકુલ૫૦પર્ા.આ.કેન્દર્ો 

,૧૬સા.આ.કેન્દર્ોતેમજ૪હોસપ્ીટલોઘ્વારામેલરીયાકલીનીકમાનંીચેમજુબદદ ઓનેસારવારઆ૫વામાઆંવેલછે. 

વષૅ કુલ દદીની 
સખંય્ા 

તાવના કેસ લીધેલ લોહીના નમનુા પોઝીટીવ કેસ પી.એફ.કેસ 

૨૦૧૪ ૮૩૬૮૯૬ ૫૨૩૪૫ ૫૨૩૪૫ ૨૪૩ ૩૯ 

 

 

 

 

•  તાવસારવારકેન્દર્ઃ- 
િજ લામાફંીમેલહે થવકર્રદવારાવષર્ર૦૧૩દરિમયાનકુલ૩૬૦સારવારકેન્દર્ોતથા ૧૨૪૬ ટલી આશા 

કાયર્કર બહ્નેો મારફત૮૧૩ગામોનેઆવરીલીધેલછે.વષર્ર૦૧૪નીસારવારકેન્દર્નીકામગીરીનીચેમજુબછે. 

 

વષૅ  લીધેલ લોહીના નમનુા મેલેરીયાના કેસ પી.એફ.કેસ 

૨૦૧૪ ૬૨૭૯૪ ૨૦ ૦૫ 

 

(ર)િમકેનીકલકંટર્ોલમેઝસર્  - 

િમકેનીકલકંટર્ોલમેઝસર્માપંાણીનાખાડાઓપરુાવવા,ખાડાઓમાથંીપાણીવહવેડાવ,ુગટરનીસફાઈબાબત, 

શૌચાલયનાવેન્ટપાઈ૫નેજાળીઓલગાડવી, પાણીનાપાતર્ોનેઢાકંીનેરાખવા, 

પાણીનીપાઈ૫લાઈનઅને ટેન્ડપો ટલીકેજરીપેરકરવા,િબનઉ૫યોગીવ તઓુખુ લામારંાખવીનહી, 

ઝાડીઝાખંરાનોનાશકરવોિવગેરેિવગેરેસચુનાઓસબંિં ત યિકતનેઅથવાગર્ામપચંાયતનેઆ૫વામાઆંવેલછે. 

(૩)કેમીકલકંટર્ોલમેઝસર્- 

•  મચ્છરદાનીદવાયકુતકરવાનોકાયર્કર્મઃ- 
પર્જાદવારાવ૫રાશમાલંેવાતીમચ્છરદાનીનેપર્ા.આ.કેના ટાફદવારામફતમાજંતંનુાશકદવામાબંોળીમચ્છર

દાનીદવાયકુતકરવામાઆંવેલછે. 

•  જતંનુાશકદવાનાછટંકાવનોકાયર્કર્મઃ- 



 િજ લામાતંાવનોફેલાવોઅટકાવવાિજ લાનીછે લાતર્ણવષર્નીમેલેરીયાની૫રીિ થિતઆધારીતસયંકુતિન

યામકસા. ીએન.વી.બી.ડી.સી.પી.ગાધંીનગરનીમજુંરીમજુબવધમેુલેરીયાગર્ તગામોમાજંતંનુાશકદવાનોછટંકાવ

કરવામાઆંવેલછે. 

 વષર્ર૦૧૪દરિમયાનિજ લાનીઅંદા ૨૨૭૭૩ ટલીવ તીમા.ંઆલફ્ા સાયપરમેથર્ીન 

દવાનાછટંકાવનાબેરાઉન્ડકરવામાઆંવેલ. 

 

(૪)બાયોલોજીકલકંટર્ોલ - 

 વાહકજન્યરોગનાઅટકાયતી૫ગલાઅન્વયેબાયોલોજીકલકંટર્ોલઅંતગર્તમચ્છરનીઉત૫્િતઅટકાવવાની

ચેમજુબના૫ગલાલેવામાઆંવેલછે. 

•  ભરાયેલપાણીનાખાડાઓમાપંોરાભક્ષકમાછલીઓ (ગપપ્ીઅનેગામ્બિુશયા ) મકુવામાઆંવેલછે. 
•  ઈન્ટર્ાઅનેપેરાડોમે ટીકપોરાનાશકકામગીરીકરવામા/ંકરાવવામાઆંવેલછે. 

 
(૫)મીક્ષકંટર્ોલમેઝસર્- 

રોગચાળાની૫િરિ થિતનમુુ યાકંનકરીનેઉ૫રોકતકામગીરીજ રજણાયેસામિૂહકકરવામાઆંવેલછે. 

(૬)બીહવેીયચેન્જકમ્યિુનકેશન- 

મેલેરીયા, ડેન્ગ્યુ,ંિચકુનગનુીયાિવગેરેરોગોનાઅટકાયતી૫ગલાઓઅનેલોક-

જાગિૃતમાટેવષર્ર૦૧૪દરિમયાનઆરોગ્ય૫તર્ીકાઓનિુવતરણ, ગ૫ૃમીટીંગો , શૈક્ષિણકિશિબરો, આરોગ્યમેળાઓ, 

િવગેરેપર્વિૃતઓકરવામાઆંવેલછે. 

 

 

 

 

 



 

પર્કરણ Ð ૧૮ 

-:: કુટંુબક યાણ શાખા ::- 

સને ર0૧૩-૧૪ ના વષર્મા ં ભાવનગર િજ લાના કંુટુબ ક યાણ કાયર્કર્મની સેવાઓ૪૮ 

પર્ા.આ.કે. ારા િજ લાના છે લા ગામ સધુીપહોચાડવામા ંઆવેલ છે.કુટંુબ ક યાણ કાયર્કર્મના ઘિન ઠ 

પર્ચાર તથા અમલ માટે ફીમેલ હે થ વકર્રો,મલટ્ીપપર્ઝ વકર્રો (પુ ષ) આરોગ્યના ી પુ ષ 

સપુરવાઈઝરો બલ્ોક આઈ.ઈ.સી.ઓ. ટેર્ઈન દાયણો,આંગણવાડીકાયર્કરો િવગેરે આ કાયર્કર્મમા ં

કાયર્રત રહયા છે.  

સને ર0૧૩-૧૪ વષર્ દરમ્યાન ભાવનગર િજ લામા ંકાયર્રત પર્ાથિમક આરોગ્ય કેન્દર્ ની િવગત  

કર્મ તાલકુાની સખંય્ા પર્ાથિમક આરોગ્ય કેન્દર્ સખંય્ા 

૧ (૧૧)અગીયાર પર્ા.આ.કે.૪૮-શ.કે.૭-કુલ-૫૫ 

આ ઉપરાતં શહરેી િવ તારમા ં િસિવલ હોિ પટલ ારાપણ શહરેી િવ તારમા ં કુટંુબ ક યાણ 
સેવાઓ આપવામા ંઆવે છે.   

કુટંુબ ક યાણ કાયર્કર્મના લ યાકંો અગાઉ િવ તારના ધોરણ ફાળવવામા ંઆવતા હતા મા ં
સરકાર ીએ સધુારો કરતા ંભારત સરકારના મીનીસટ્ર્ી ઓફ હે થ એનડ્ ફેમીલી વેલફેરના આરોગ્ય 
પિરવાર ક યાણ િવભાગ ારા નકકી કરવામા ં આવેલ કોમય્નુીટી નીડૂઝ એસેમેનટ્ એપર્ોચ 
(સી.એન.એ.એ.)કે  અગાઉ ટારગેટ ફર્ી એપર્ોચ તરીકે ઓળખાતો હતો.તેના મેનય્અુલમા ંજણાવેલ 
સચુના અને માગર્દશર્ન મજુબ કાયર્ભાર નકકી કરવામા ંઆવે છે.કુટંુબ ક યાણ કાયર્કર્મનો કાયર્ભાર 
નીચેની જ રીયાતો ધય્ાનમા ંરાખીને નકકી કરવામા ંઆવે છે.  

ગર્ામજનતાની આવશય્કતા પર્માણે ગર્ામય્ કક્ષાએથી તથા પેટા કેન્દર્ કક્ષાએથી કાયર્ભાર 
નકકી કરવાનો લાભાથીર્લક્ષી કાયર્કમ સથ્ાિનક જ રીયાતો અનસુાર સેવાનો અિભગમ ધય્ાને 
રાખવામા ંઆવે છે.  

નાગરીકોની ભાગીદારી વાળો કુટંુબ ક યાણ કાયર્કર્મ છે તે ઘય્ાને લેવામા ંઆવે  છે.  
સથ્ાિનક કક્ષાની જ રીયાત મજુબ તેમજ સથ્ાનીક પિરસિ્થિત વય અનસુાર વસત્ી અને 
દંપિતઓની જ રીયાત ઘય્ાને રાખી કાયર્ભાર નકકી થાય છે.  

આમ કુટંુબ ક યાણ કાયર્કર્મ એ પર્જનન અને બાળ સવ્ાસથ્ય્ કાયર્કર્મના નતુન 
અિભગમમા ંસમાવેશ થાય છે. નવપરિણત મિહલા સગભાર્ થાય છે. તેની જાણ થાય તય્ારથી 



એટલે કે સગભાર્ અવસથ્ાની સભંાળ અને સારવાર ઉપર ધય્ાન આપવામા ંઆવે છે. આમ સલામત 
માતતૃવ્ બાળ સરુક્ષા, કુટંુબ ક યાણ તથા પર્જનન િશક્ષણ અને સેવાઓ અને જાતીય સબંધં ારા 
ફેલાતા રોગો અને પર્જનન માગર્ની તકલીફો વય્ધંતવ્ િનવારણ પર્સિુત િનવારણ િવગેરે બાબતો 
આવરી લે છે અને ગર્ામય્ કક્ષાએ જન સમદુાયને આરોગ્યના કમર્ચારીઓ ારા વાકેફ કરવામા ંઆવે 
છે. સને ર0૧૩-૧૪ના વષર્ માટે ભાવનગર િજ લાના નસબધંીનો ૧૪૫૦૦ કેસોનો લ યાકં નકકી 
થયેલ ની સામે િજ લા સહીયારા પર્યત્નોથી .૧૦૯૩૫ કેસો કરી .૭૫% િસઘધ્ી હાસંલ કરેલ.  

 

કર્મ સેવાનુ ંનામ વાિષર્ક લ યાકં વાિષર્ક િસિધ્ધ ટકા 
૧ ઓપરેશન ૧૪૫૦૦ ૧૦૯૩૫ ૭૫ 

૨ આંકડી ૧૯૫૦૦ ૧૬૫૫૮ ૮૫ 

૩ િનરોધ (યઝુસર્) ૧૬૦૦૦ ૬૩૪૯ ૪૦ 

૪ ઓરલ પીલસ્(યઝુસર્) ૫૯૦૦ ૨૭૭૧ ૪૭ 

 
નસબધંી ક્ષેતેર્ લ યાકં પરુો કરવા માનનીય િજ લા િવકાસ અિધકારી ી અને માન. 

કલેકટર ીએ પણ િવિવધ તબકકે સતત માગર્દશર્ન આપેલ હતા. તેમજ સવર્ના સિહયારા 
પુ ષાથર્થી કામગીરી થયેલ છે.  

 
કોપર ટી :-  

કોપર-ટી બહનેો માટે ઉપયોગમા ંલેવાની વન ટાઈમ પઘધ્િત છે.  તેના ારા બાળકોના 
જન્મનો ગાળો જાળવી શકાય છે. કોપરટી ની સેવાઓ પર્ા.આ.કે. અને સબ સેનટ્રનો અનભુવી 
તાલીમ પામેલ એચ.વી. / ફીમેલ હે થ સપુરવાઈઝર, િફમેલ હે થ વકર્ર તથા એ.એન.એમ. ારા 
મકુવામા ંઆવે છે. એક વખત માફક આવી ગયા પછી તર્ણ કે તેથી વધ ુવષર્ માટે ગભાર્શયમા ંરાખી 
ગભર્ધાન મકુાવી શકાય છે.   

 
િનરોધ-  

િનરોધએ ગભર્ધાન અટકાવવા માટે વપરાત ુ ંપુ ષો માટેનુ ંપર્ચિલત સાધન છે. નો બહોળો 
પર્ચાર કરવામા ંઆવે છે. પુ ષો સરળતાથી વાપરી શકે છે. િજ લામા ંઆવેલા પર્ા.આ.કે. મલટ્ી 
પપર્ઝ વકર્રો, ડેપો હોલડ્રો િવગેરે મારફત મફત િનરોધ વહેંચવામા ં આવે છે. હાલમા ં ઉંચી 
ગણુવતાવાળા લબુર્ીકેટેડ િનરોધ પણ ઉપલબધ્ થયેલ છે. િનરોધ એઈડસ અને જાિતય રોગો 
અટકાવે છે.  
 



ઓરલ પીલસ્ :- 
બહનેો માટે ગભર્ધાન અટકાવવા માટે મોઢેથી ગળવાની ગોળીની પઘધ્િત છે. આ સેવાઓ 

એ.એન.એમ. િફમેલ હે થ વકર્ર, મ.પ.વ. એચ.વી. ારા ગર્ામય્ કક્ષાની બહનેો સધુી પહ ચાડવામા ં
આવે છે. િનયિમત સેવન કરવાથી ગભર્ધાન અટકાવી શકાય છે. આ સેવાઓ મફત પરુી પાડવામા ં
આવે છે.  

એમ.ટી.પી.:- 

એમ.ટી.પી.એકટ મેડીકલ ટમીર્શન ઓફ પેર્ગર્નનસ્ી તેને કાયદા અનવ્યે રક્ષણ આપવામા ં
આવે છે.માતાની તદુંરસત્ી જાળવવા અથેર્ ઉપરા ઉપરી સવુાવડ ારા બગડતી તબીયત સધુારી 
શકાય છે.  કોઈ બહનેની ગભર્પાત કરાવવાની ઈચછ્ા હોય તેમની માિહતી કાયદા ારા ખાનગી 
રાખવામા ંઆવે છે.આ સેવા િજ લાના માન્યતા પર્ાપત્ પર્ા.આ.કે.સામિુહક આરોગ્ય કેન્દર્,હોિ પટલમા ં
મફત મળે છે. કાયદેસર ગભર્પાતએ ીઓનો અિધકાર છે.  સલામત છે.ખાનગી અને મફત છે.  

 

 

માસ મીડીયા કાયર્કર્મઃ- 

િજ લામા ં કુટંુબ ક યાણ કાયર્કર્મના પર્ચાર,િશક્ષણ અંગે વકર્શોપ તેમજ િશિબરો ારા 

આયોજન કરી ગર્ામય્જન તેમની આવશય્કતા પર્માણે આરોગ્ય સિહત કુટંુબ ક યાણ સેવાઓ અંગે 

જ રી આરોગ્ય િવષયક િશક્ષણ અને સમજ મળી તે પર્માણે આયોજન કરવામા ંઆવેલ.િજ લા 

કક્ષાએ િજ લા આઈ.ઈ.સી.અિધકારી આ કામગીરીનુ ંસકંલન આયોજન છે.  

શૈક્ષિણકઃ- 

કુટંુબ ક યાણ કાયર્કર્મના અમલ અથેર્ લોકોને કાયર્કર્મ પર્તયે્ આકષર્વા અને તેમના સહકાર 

અને બહોળા પર્ચાર દરેક ગામોએ િફલમ્શો,પર્દશનો,જાહરેસભા,રેડીયો,વાતાર્લય,લોકગીત, પપેટ 

શો, ભવાઈ,નાટકો અને િશિબર આયોજન કરવામા ંઆવે છે.અને તે પર્માણે કાયર્કર્મો ગોઠવવામા ં

આવે છે.  

િફલમ્ શોઃ- 



િજ લા કક્ષાએ પર્ા.આ.કે.ના કાયર્ િવ તારમા ંિફલમ્ શો પર્દિશર્ત કરવાનુ ંઆયોજન કરવામા ં

આવે છે. િજ લા િફલમ્ યનુીટ આ કાયર્કર્મો રજુ કરે છે.કુટંુબ ક યાણ કાયર્કર્મને અનુ પ 

ડોકયમેુનટ્રી િફલમ્ો મખુય્તવે્ બતાવવામા ંઆવે છે.  

પર્િશક્ષણ િશિબરઃ- 

પર્ાથિમક આરોગ્ય કેન્દર્ તરફથી  િનયિમત રીતે દરેક માસમા ં િશિબરોનુ ંઆયોજન કરવામા ં

આવે છે. ના પર્તયે્ અિભગમ કેળવવા લોક માિહતી માટે ચચાર્ િવચારણા કરવામા ંઆવે છે.ગર્ામય્ 

કક્ષાના લોકોને આવી િશિબરો ારા કુટંુબનુ ં ક યાણ કાયર્કર્મો અંગે અ તન સપંણુર્ માિહતી 

પરુીપાડવા પર્દશર્નો ગોઠવવામા ંઆવે છે. થી કાયર્કર્મ માટે િવશેષ જાણકારી આપી શકાય.  

 

પોસટ્ર વહેંચણીઃ- 

કિમ ર ી,આરોગ્ય અને તબીબી િવભાગ ારા કુટંુબ ક યાણ કાયર્કર્મની જુદીજુદી પધ્ધિતને 

અનુ પપોસટ્રો, પેમપ્લેટસ,િજ લા કક્ષાને પરુા પાડવામા ંઆવે છે.અને િજ લાકક્ષાએથી આવા 

પોસટ્રો, પેમપ્લેટસ પર્ાથિમક આરોગ્ય કેન્દર્ને સચુના સિહત પહ ચતા કરવામા ંઆવે છે. આરોગ્ય 

અને કુટંુબ ક યાણના િવિવધ કાયર્કર્મો વા કુટંુબ ક યાણની િવગેરે પધ્ધિતઓ કે એઈડઝ,વાળા 

નાબદુી,મેલેરીયા િવગેરે તમામ પર્ોગર્ામ અંગેના આરોગ્ય િશક્ષણને લગત ુસાિહતય્ તતુર્જ પર્ાથિમક 

આરોગ્ય કેન્દર્ને પહ ચત ુકરવામા ંઆવે છે. થી સમયસર તેનો ઉપયોગ થઈ શકે.  

 

જુથ ચચાર્ઃ- 

ગર્ામય્ તાલકુા અને િજ લા કક્ષાએ નાની મોટી િશિબરોનુ ંઆયોજન કરી જુથચચાર્ ારા 

ગામડાના તાલકુા જાગતૃ નાગિરકોને આમતંર્ણ આપી અનભુવી અિધકારીઓ ારા માગર્દશર્ન પુ  

પાડવામા ં આવે છે.ખાસ મિહલા િશિબરો દરેક પર્ાથિમક આરોગ્ય કેન્દર્મા ં વષર્મા ં એક વખત 

ગોઠવવામા ંઆવે છે.જયા મિહલાઓના શાિરરીક માનિસક રીતે સમજી આરોગ્ય િશક્ષણ સારવાર 

આપી શકાય.  

 



સાસંકૃ્િતક કાયર્કર્મઃ- 

ભારતગામડાઓનો દેશ છે.દરેક પર્ાતં અને રાજયની િવિશષટ્તા હોય છે.ભાષાઓ જુદી જુદી 

હોય છે.રીતિરવાજ માન્યતા અલગ અલગ હોય છે.આ બધાપિરબળોનો સામનો કરી આરોગ્ય અને 

કુટંુબ ક યાણ કાયર્કર્મ પર્તયે્ લોકમાનસમા ં ફેરફાર કરી શકાય તો સારા પિરણામ મળી રહ ે તેવા 

આશયથી ગર્ામય્ સમદુાયને અનુ પ ભવાઈ,લોકગીતો,શેરી નાટકોને કાયર્કર્મ તરફ અિભગમ પેદા 

કરવામા ંઆવે છે.  

િસનેમા સલ્ાઈડઃ- 

ખાસ પર્કારના લોકોને િસનેમા વા માધય્મ ારા કાયર્કર્મ પર્તયે્ રસ પેદા કરવા તથા 

અ તન માિહતી આપવા િસનેમા િથયેટરોમા ંસલ્ાઈડસ ્પર્દિશર્ત કરવામા ંઆવે છે.િજ લાનાતમામ 

તાલકુામા ંઆવી સલ્ાઈડસ ્બતાવય છે.તેમજ કુટંુબ ક યાણ કાયર્કર્મના અગતય્ના સમાચારોની 

પર્િસિધ્ધ વગેરે અવાર-નવાર રેડીયો સમાચાર મારફત તથા િજ લાના માન્ય વધ ુઅખબારોમા ં

પેર્સનોટ મારફત કરવામા ંઆવે છે. 

  



 

પર્કરણ – ૧૯ 

    -: આયવુેર્દ શાખા :- 

પર્ તાવના 
 

પર્ાચીન સમયમા ંગામંડાઓના પર્ ો ના ઉકેલ માટે ગામના આગેવાનો પચંો મારફતે ઉકેલ થતો 

હતો હવે પચંાયતી રાજ ૧૯૬૩ થી અમલમા ંઆવતા ંગર્ામ / તાલકુા / િજ લા એમ તર્ણ તરની પચંાયતી 

રાજ યવ થા અમલમા ંમકેૂલ છે. િજ લા કક્ષાએ પર્જાના ચટુાયેલા પર્િતિનધીઓ ઘ્વારા લોકોના કાય  

કરવા માટે આ સં થા કાયર્રત છે. આયવુેર્દ શાખા એ તેનો એક ભાગ છે. 

 

િજ લાના આંતરીયાળ ગર્ામ્ય અને અધર્ શહરેી િવ તારમા ંલોકોની સખુામયી અને આરોગ્ય ની 

જાળવણી અંગે આયવુેર્દ પઘ્ધિત ઘ્વારા સારવાર કરી પર્જામા ંરોગચાળો ઘટે અને આરોગ્ય સખુાકારી 

વધે તે હતેસુર આયવુેર્દીક અને હોિમયોપેથીક ડોકટરો ઘ્વારા સચંાલીત દવાખાના ચલાવવામા ંઆવે છે 

અને મફત સારવાર પરુી પાડવામા ંઆવે છે. આ અંગેની તમામ વહીવટી કામગીરી અને નાણાકંીય 

કામગીરી આયવુેર્દ શાખા ઘ્વારા કરવામા ંઆવે છે. લોકોનુ ંઆરોગ્ય જળવાઈ રહ ેઅને વધ ુ ને વધ ુ

આયવુેર્દીક પઘ્ધિત ઘ્વારા સારવાર કરાવે તે મજુબનો ઉદેશય કરેલો છે. 

 

િજ લા પચંાયત ભાવનગર હઠેળ િજ લા આયવુેર્દ અિધકારી ીના તાબા હઠેળ પચંાયત 

હ તકના વગર્-ર ના ૮ દવાખાના તેમજ રાજય સરકાર હ તકના ૧૯ દવાખાના અને ૫ સરકારી 

હોમીયોપેિથક યિુનટ કરવામા ં આવેલ છે. ના મારફત જ રીયાતમદં દદ ઓને આયવુેર્દીક / 

હોમીયોપેિથક સારવાર કોઈપણ જાતની ફી લીધા વગર દવા સિહત પરુી પાડવામા ંઆવે છે. 

 

 

 



 

તબીબી અિધકારી 

આયવુેર્દ દવાખાનાની િવગત. 

િજ લા પચંાયત સચંાિલત આયવુેર્િદક દવાખાના વગર્ -ર. ના મેડીકલ ઓફીસર ની યાદી 

અ.ન.ં દવાખાનાનુ ંનામ. તાલકુો ફરજ બજાવતા અિધકારી/ કમર્ચારીનુ ંનામ. 

૧ અવાણીયા ઘોઘા ીમતી ક પના કે.સથુાર 

ર પસવી તળાજા ખાલી જગ્યા 

૩ સથરા તળાજા ી િવપલુ એસ. યાસ 

૪ પચ્છેગામ વ લભીપરુ ી ભારતીબેન કે છાટંબાર 

પ કાનપર વ લભીપરુ ી મનીષ વી.મકવાણા 

૬ રતનવાવ બોટાદ ી રા શ કે. સચદેવાણી 

૭ ભાદર્ોડ મહવુા ીમતી જ પા એચ. જાની 

૮ કોટામઈુ મહવુા ી વી. એ. જોગદીયા 
 

તબીબી અિધકારી 

સરકારી આયવુેર્દ દવાખાના વગર્-ર 

અ.ન.ં દવાખાનાનુ ંનામ. તાલકુો ફરજ બજાવતા અિધકારી/ કમર્ચારીનુ ંનામ. 

૧ વા ભાવનગર ડૉ. િશતલ પી.સોલકંી 

ર સનેસ ભાવનગર ડૉ.  બી.એમ.દવે 

૩ બધેુલ ભાવનગર ડૉ. પી. એમ. રાવ 

૪ કરદેજ ભાવનગર ડૉ.  િવશાખા કે.ઝાલા 

પ વેળાવદર ભાલ ભાવનગર ડૉ.િહંમાશ ુપીંડારીયા 

૬ દીહોર તળાજા ડૉ.  આર.કે.જાની 



૭ ઈટીયા મહવુા ખાલી જગ્યા 

૮ ઉચા કોટડા મહવુા ખાલી જગ્યા 

૯ વરલ િસહોર ડૉ.  તેજલ આર.જોષી 

૧૦ લીમડા ઉમરાળા ડૉ.  વીણા એમ. મૈયાણી 

૧૧ ચોગઠ ઉમરાળા ડૉ.  િદલી૫ આર.૫ટેલ 

૧ર હડમતીયા ઉમરાળા ડૉ.  રાજુ એસ. રોજીયા 

૧૩ નવાગામઢાળ વ લભીપરુ ડૉ.  સમીર બી.૫નારા 

૧૪ રોિહશાળા બોટાદ ખાલી જગ્યા 

૧૫ મોટીકંુડળ ગઢડા ખાલી જગ્યા 

૧૬ ઢસા ગઢડા ખાલી જગ્યા 

૧૭ ઠાડચ પાલીતાણા ખાલી જગ્યા 

૧૮ સાતપડા ગારીયાધાર ડૉ.  બળદેવ .જાદવ 

૧૯ ભા.મો ભાવનગર ભાવનગર ડૉ.  એ.પી.સરવૈયા 
 

સરકારી હોિમયોપેથીક યિુનટનાએમ.ઓ. ી ઓ ની યાદી 
 

કર્મ ગામનુ ંનામ તાલકુો મે.ઓ. ી ન ુનામ 

૧ વા ભાવનગર ી ક યપ રાજયગરુુ 

ર આણદંપરુ વ લભીપરુ ખાલી જગ્યા 

૩ મોટી રાજ થળી પાલીતાણા ખાલી જગ્યા 

૪ ટાઢાવડ તળાજા ખાલી જગ્યા 

પ િસહોર િસહોર ી દીલીપ પી.સવાણી 
 

 

 



આયુર્વેદ શાખાની યોજનાઓ 

યોજનાનુ ંનામ અંતરીયાળ ગર્ામ્ય અને શહરેી િવ તારમાઆંયવુેર્દ 

૧. યોજના કયારે શરુ થઈ પચંાયતીરાજ ૧૯૬૩ થી અમલમા ં આવતા ગર્ામ્ય/ તાલકુા/િજ લા 

એમ તર્ણ તરની પચંાયતી રાજય યવ થા મકેુલ છે. મા ં િજ લા 

પચંાયતની આયવુેર્દ શાખાએ તેનોએક ભાગ છે. 

૨. યોજનાના હતે ુ આમ લોકોન ુઆરોગ્ય અને સખુાકારી જળવાઈ રહ.ે 

૩. યોજના િવશે (માિહતી) - લોકોન ુઆરોગ્ય અને સખુાકારી જળવાઈ રહ.ેતે માટે સારવાર અને 

મફતમાદંવાઓ આપવી.રોગ અટકાયત પગલા ભરવા. 

૪.યોજનાનો લાભ કોને મળી 

શકે અને તેના માટે કોને 

મળવુ ંતે િવગતદશાર્વો. 

- આ યોજનાનો લાભ આમ પર્જાને મફત સારવાર પરુી પાડવામા ં

આવેછે.  અંગે  તેગામમા આવેલ આયવુેર્દ દવાખાનાના મેડીકલ 

ઓફીસર ી(આય)ુને તેમજ િજ લા કક્ષાએિજ લા 

આયવુેર્દઅિધકારીને મળી શકે છે. 

સ૫ંકર્  માિહતી 

શાખાનુ ંનામ આયવુેર્દ શાખા 
શાખાનુ ંસરનામુ ં:- િજ લા પચંાયત કચેરી,ભીડભજંન પાસે,મોતીબાગ,ભાવનગર 

મખુ્ય સપંકર્  અિધકારી :- િજ લા આયવુેર્દ અિધકારી ી, 
ફોન નબંર :- ૦ર૭૮-ર૪૩૯૯પ૧થી પ૯    

ફેકસ નબંર :- ૦ર૭૮-ર૪ર૩૬૬પ     
 

અ. ન ં શાખાના  
અિધકારી/કમર્ચારીનુ ં

નામ 

હોદૃો ફોન નબંર (કચેરી) ફેકસ નબંર 

૧ ી ડૉ.આર.કે.જાની િજ લા આયવુેર્દ 

અિધકારી 
૦૨૭૮-૨૪૩૯૯૫૧થી ૫૯ 

એકસ ટેન્શન ન-ં ૧૬૦ 

૦૨૭૮- 

૨૪૨૩૬૬૫ 

૨ ી એમ.પી.રેવર 
જુ.કલાકર્  

૦૨૭૮-૨૪૩૯૯૫૧થી ૫૯ 

એકસ ટેન્શન ન-ં ૧૬૦ 

૦૨૭૮- 

૨૪૨૩૬૬૫ 



 

 

-:િવશેષ કામગીરી:- 

િનદાન કેમ્પ:- 

આ કાયર્કર્મ અંતગર્ત લોકોનુ ં વા થ્ય સધુરે તે માટે લોકોને અનકુળૂ હોય તેવી જગ્યાએ 

જઇને તેમને િવનામ ૂ યે સારવાર આ૫વામા ં આવશે. દરેક લાભાથીર્ને સવર્ રોગોનુ ં

િનદાન તથા િવનામ ૂ યે દવા આ૫વામા ંઆવે છે. વષર્ ૨૦૧૩-૧૪ અંતગર્ત આવા કુલ ૪૬ 

કેમ્પ કરવામા ંઆવેલ  અન્વયે ૫૬૮૮ લાભાથીર્એ લાભ લીધેલ છે. 

 

 



 

 

 

• જરા-િચિકત્સા:-  
આ કાયર્કર્મ અંતગર્ત દરેક આયવુેર્દ દવાખાનાઓમા ંઅઠવાડીયામા ંબે િદવસ ૬૦ વષર્ થી મોટી 

ઉંમરના લોકોને ખાસ ઓિપડી સારવારમા ં“ રસાયન ટેબલેટ”  (રોગપર્િતકારક શિકતવધર્ક) તથા 

અન્ય ઔષધી આ૫વામા ંઆવે છે. વષર્ ૨૦૧૩-૧૪ અંતગર્ત ૯૨૨૫ લાભાથીર્એ લાભ લીધેલ છે. 

• વ થવતૃ િશિબર :-  

આ કાયર્કર્મ અંતગર્ત દરેક આયવુેર્દ દવાખાનાઓમા ં તથા આસપાસના ગામોમા ં લોકોનુ ં

વા થય જળવાય રહ ે તે માટે વ થવતૃ િશિબરનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવે છે. આ વા થય 

િશિબર અંતગર્ત વ થ માણસનુ ં વા થય જળવાય રહ ેતે માટે લોકોને આહાર-િવહાર, ઋત ુચયાર્ 

વગેરે આયવુેર્દમા ંબતાવેલ રોગપર્િતકારક ઉપાયોનુ ંિવશેષ ાન આ૫વામા ંઆપે છે. 



• વન પિત પર્દશર્ન :-  

આયવુેર્દ શાખા, િજ લા પચંાયત ભાવનગર દર્ારા ઉ૫યોગી વન પિતના ૧૦૦ નમનુા તૈયાર 

કરવામા ંઆવેલ છે. નુ ંપર્દશર્ન દવાખાનામા,ં જાહરે થળો તથા િનદાન કેમ્પમા ં કરવામા ં

આવેલ છે. આ કાયર્કર્મ અંતગર્ત લોકોને પોતાની આસપાસની વન પિત િવશે માિહતી મેળવે છે. 

વષર્ ૨૦૧૩-૧૪ અંતગર્ત ૯૬૪૫ લાભાથીર્એ લાભ લીધેલ છે. 

 

 

• ઉકાળા િવતરણ :- 

આ કાયર્કર્મ અંતગર્ત દરેક આયવુેર્દ દવાખાનાઓમા ંતથા િજ લા પચંાયતના કમ્પાઉન્ડમા ંકમર્ચારી તથા 

મલુાકાતીઓ માટે વા થય વધર્ક ઉકાળાનુ ં િવતરણ કરવામા ં આવેલ છે. ઉકાળાથી રોગપર્િતકારક 

શિકતમા ંવધારો થાય છે. વષર્ ૨૦૧૩-૧૪ અંતગર્ત ૧૨૬૨૫ લાભાથીર્એ લાભ લીધેલ છે. 

• સરકારી આયવુેર્દ દવાખાનાઓ નવા બનાવવા તથા રીપેરીંગ કરવા બાબત.. 

 

 િજ.પચંા.ભાવનગર હઠેળ ૨૭ આયવુેર્દ અને ૦૫ હોિમયોપેથી દવાખાના કાયર્રત છે. 

તે પૈકી વષર્:૨૦૧૩-૧૪ મા ં િજ લા વહીવટી તતંર્ની ગર્ાન્ટ હઠેળ  સરકારી આયવુેર્દ દવાખાનુ ં - વા, 

(તા.ભાવનગર) તથા ભાદર્ોડ, (તા.મહુવા) નવા બાધંકામ અંગે એક દવાખાના દીઠ ૧૫.૦૦ લાખ લેખે કુલ 

૩૦ લાખ િપયા િજ લા આયોજન અિધકારી ીના પતર્ ન.ં અજન/અકડ-૨/૬૦૨/૨૦૧૪, તા. 

૨૧/૦૨/૨૦૧૪ થી મજુંર થયેલ છે.  

આ ઉ૫રાતં સરકારી આયવુેર્દ દવાખાનુ ં - બધેુલ માટે બ ટ હડેેથી રાજય સરકાર ી તરફથી પી. આઇ. 

ય.ુ ને નવા દવાખાનાનુ ંબાધંકામ માટે ૨૦ લાખ ગર્ાન્ટ ફાળવેલ છે. 



આ ઉ૫રાતં ૨૭ આયવુેર્દ દવાખાના પૈકી  સરકારી આયવુેર્દ દવાખાનુ ંમ.ુ ઠાડચના મકાનના  િરનોવેશન 

માટે િજ લા પચંાયત, ભાવનગરના વભડંોળમાથંી િપયા ૨,૫૦,૦૦૦/-  વષર્ : ૨૦૧૩-૧૪ મા ં  મજુંર 

કરવામા ંઆવેલા હતા અને આ કામગીરી અંતગર્ત  િરનોવેશનની ગર્ાન્ટ મળતા પણ કામ પણુર્ થયેલ છે. 

આયવુેર્દ શાખા,િજ.પ.ં, ભાવનગર 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



પર્કરણ -ર0  

-:: ખેતીવાડી શાખા ::- 

 

 

. ગર્ામ કક્ષાએ 

કર્
મ  

જગ્યાનુ ં
નામ 

પગાર 

ધોરણ 

મજુંર 

થયેલ 

મહકેમ
ની 
સખં્યા 

તે પૈકી 
ભરાયે
લ 

મહકેમ
ની 
સખં્યા  

ખાલી 
જગ્યા
ની 
સખં્યા 

ખાલી 
જગ્યા
ની 
તારીખ 

થગી
ત 

જગ્યા
ની 
સખં્યા 

થિગ
ત 

જગ્યા
ની 
તારીખ 

રદ 

થયેલ 

જગ્યા
ની 
સખં્યા 

રદ 

થયેલ 

જગ્યા
ની 
તારીખ 

જગ્યા 
ખાલી 
રહવેા
ના 
કારણો 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ 

૧ ગર્ામ સેવક 

(તા.મ.ુયોજ
ના) વગર્-૩ 

૫૨૦૦
-

૨૦૨૦
૦ 

૧૩૧ ૨૬ ૧૦૫ - - - - - બઢતી 
અવસા
ન 

િનવતૃી 
ભરતી 
ન 

થવાના 
કારણ ે

૨ િવ તણ 

અિધકારી 
(ખેતી) વગર્-

૩ 

૫૨૦૦
-

૨૦૨૦
૦ 

૧૬ ૧૦ ૬ - - - - - િનવતૃ 

થયા 

પેટા િવભાગ કક્ષાએ 

કર્
મ  

જગ્યાનુ ં
નામ 

પગાર 

ધોરણ 

મજુંર 

થયેલ 

મહકેમ
ની 
સખં્યા 

તે પૈકી 
ભરાયેલ 

મહકેમ
ની 
સખં્યા  

ખાલી 
જગ્યા
ની 
સખં્યા 

ખાલી 
જગ્યા
ની 
તારીખ 

થગીત 

જગ્યા
ની 
સખં્યા 

થિગત 

જગ્યા
ની 
તારીખ 

રદ 

થયેલ 

જગ્યા
ની 
સખં્યા 

રદ 

થયેલ 

જગ્યા
ની 
તારીખ 

જગ્યા 
ખાલી 
રહવેા
ના 
કારણો 



૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ 

૧ મદદની
શ ખેતી 
િનયામક 

વગર્-૨ 

૯૩૦૦-

૩૪૮૦
૦ 

૪ ૧ ૩ - - - - - બદલી 
થતા 

૨ સીનીયર 

કલાકર્-૩ 
૫૨૦૦-

૨૦૨૦
૦ 

૨ ૨ - - - - - - -

૩ જુિનયર 

કલાકર્  -૩ 
૫૨૦૦-

૨૦૨૦
૦ 

૪ ૧ ૨ - - - - - -

૪ ડર્ાઇવર 

વગર્-૩ 
૫૨૦૦-

૨૦૨૦
૦ 

૨ - ૨ - - - - - િનવતૃ 

થયા 

૫ પ ાવા
ળા વગર્ -
૪ 

૪૪૪૦
-

૭૪૪૦ 

૨ - ૨ ૧૯૮૪ - - - - િનવતૃ 

થયા 

ખેતીવાડી શાખાનુ ંમજુંર થયેલ મહકેમ તથા ખાલી જગ્યા દશાર્વત ુ ંપતર્ક 

િજ લા કક્ષાએ 

કર્
મ  

જગ્યાનુ ં
નામ 

પગાર 

ધોરણ 

મજુંર 

થયેલ 

મહકેમ
ની 
સખં્યા 

તે પૈકી 
ભરાયેલ 

મહકેમ
ની 
સખં્યા  

ખાલી 
જગ્યા
ની 
સખં્યા 

ખાલી 
જગ્યાની 
તારીખ 

થગીત 

જગ્યા
ની 
સખં્યા 

થિગત 

જગ્યા
ની 
તારીખ 

રદ 

થયેલ 

જગ્યા
ની 
સખં્યા 

રદ 

થયેલ 

જગ્યા
ની 
તારીખ 

જગ્યા 
ખાલી 
રહવેાના 
કારણો 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ 

૧ િજ લા 
ખેતીવાડી 
અિધકારી 
વગર્-૧ 

૧૫૬૦૦
-૩૯૧૦૦ 

૧ - ૧ ૩૧-૧૦-૧૩ - - - - -

૨ મ.ખેતી 
િનયામક 

(વો.ય.ુ) 

વગર્-૨ 

૯૩૦૦-

૩૪૮૦૦ 

૧ ૧ - - - - - - -

૩ ખેતી 
અિધકારી 

૯૩૦૦-

૩૪૮૦૦ 

૧ ૧ - - - - - - -



વગર્-૨ 

૪ ખેતી 
િનરીક્ષક 

(િવ. 

અિધકારી
) વગર્-૩ 

૯૩૦૦-

૩૪૮૦૦ 

૨ ૨ - - - - - - -

૫ ડેપ્યટુી 
એકાઉન્ટ 

વગર્-૩ 

૯૩૦૦-

૩૪૮૦૦ 

૧ ૧ - - - - - - -

૬ નાયબ 

િચબનીશ 

(હ.ેકા.) 
વગર્-૩ 

૯૩૦૦-

૩૪૮૦૦ 

૧ - ૧ ૧૮/૧૨/૦
૮ 

- - - - બદલી 
થતા 

૭ સીનીયર 

કલાકર્  
વગર્-૩ 

૫૨૦૦-

૨૦૨૦૦ 

૩ ૨ ૧ ૩૦/૯/૧૩ - - - - િનવતૃ 

થતા 

૮ જુિનયર 

કલાકર્  
વગર્-૩ 

૫૨૦૦-

૨૦૨૦૦ 

૪ ૨ ૨ ૩૦/૪/૦૩ 

૩૧/૭/૧૦ 

- - - - ફેરબદ
લી થતા 

૯ ડર્ાઇવર 

વગર્-૩ 
૫૨૦૦-

૨૦૨૦૦ 

૧ ૧ - - - - - - -

૧૦ પ ાવાળા 
વગર્-૪ 

૪૪૪૦-

૭૪૪૦ 

૩ ૧ ૨ ૩૧/૧/૦૭ 

૨/૫/૧૧ 

- - - - િનવતૃ  

 

કૃષી િવષયક કામગીરી અને િસિધ્ધ 

ચાલ ુ વષર્ ૨૦૧૩-૧૪ મા ંભાવનગર િજ લામા ં સારા વરસાદની શ આત થયેલ ગતતર્ણ 

વષર્ના સારા વરસાદને કારણે થયેલ જળસચંય અને પાણીના તળમા ંથયેલ સધુારાના ંપરીણામે 

ચાલ ુવષેર્ ભાવનગર િજ લામા ંસારા પર્માણમા ંવરસાદ પડતા કપાસ,મગફળી પાકનુ ંઆગોત  

વાવેતર થયેલ. તેમજ સમયસર વાવણી લાયક વરસાદ થતા ં િજ લામા ં કુઅ ૫૫૭૮૨૭ હકે્ટરમા ં

વાવેતર થયેલ છે. વાવણી બાદ વરસાદ થવાથી પાક પિર થીતી ખબુજ સારી રહલે અને ઉત્પાદન 

ખબુજ સા  મળેલ છે. 

 



િજ લામા ંખરીફ ઋતમુા પાકવાર થયેલ વાવેતરની િવગતો;- 
ઋત ુ પાક ન ુનામ      

પાક 

નુ ં

નામ 

મગફ

ળી 

કપાસ બાજ

રી 

તલ િદવે

લ 

મગ અ

ડદ 

તુ

વેર 

મ

ઠ 

શાક

ભાજી 

ઘાસ

ચારો 

ગુ

વાર 

શેર

ડી 

ફળ 

પા

કો 

કુલ 

વાવે

તર 

િવ

તાર 

(હકે્ટ

ર) 

૧૧૮૪

૮૮ 

૩૨૫૨

૦૯ 

૨૯૪

૯૯ 

૧૦૧

૪૦ 

૫૦

૦ 

૧૧

૪૦ 

૫૯

૦ 

૪૨

૧ 

૩૨

૬ 

૩૭૬૮ ૫૫૨

૭૧ 

૨૪

૫૬ 

૯૩

૩ 

૯૦

૮૬ 

૫૫૭

૮૨૭ 

િજ લામા ંરિવ ઋતમુા ંપાકવાર થયેલ વાવેતરની િવગતો 

ઋત ુ પાક ન ુનામ    

પાક 

નુ ં

નામ 

ઘઉં ચ

ણા 

જી

 

અજ

મા 

રા

ય 

સ

વા 

ડુગં

ળી 

લસ

ણ 

રિવ 

િદવે

લા 

ક

પા

સ 

રિવ 

જુ

વાર

મ

કાઇ

રવી 

બા

જરી 

શાક

ભાજી 

ઘાસ 

ચારો 

શેર

ડી 

કુલ 

વાવે

તર 

િવ

તાર 

(હકે્ટ

ર) 

૨૯૦

૭૩ 

૧૪

૦૦ 

૨૮

૧૦ 

૫૫

૬ 
૫

૨ 

૦

૦ 

૪૧૫

૨૧ 

૬૨૨ ૦૦  ૬૪

૪૧ 

૧૪

૧૧ 

૦૦ ૫૮૬

૦ 

૧૯૬

૫૬ 

૩૦ ૧૦૯

૪૩૨ 

 

 

 

 



િજ લામા ંઉના  ઋતમુા ંપાકવાર થયેલ વાવેતરની િવગતો. 

 

ઋત ુ પાક નુ ંનામ 

રિવ મગફળી બાજરી મગ તલ ડુગંળી શાકભાજી ઘાસચારો કુલ 

વાવેતર 

િવ તાર 

(હકે્ટર) 

૧૨૦૪૮ ૪૫૬૯ ૧૩૩૫ ૧૦૭૫ ૧૦૬૧૫ ૨૭૪૩ ૧૬૨૧૪ ૪૮૫૯૯ 

 

• કૃિષ ઉત્પાદનમા ંપર્માણીત બીજ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. સારા બીજથી જ સા  ઉત્પાદન લઇ 

શકાય છે.  બાબતે ધ્યાને લઇ સહાિયક ઘોરણે મગફળી,ઘઉં,ચણા,મગ,અડદ વા પાકોનુ ં

૨૧૨૧.૪૫ િક્વંટલ પર્માણીત િબયારણ િવતરણ કરેલ અને .૨૫.૨૪ લાખ સહાય ચકુવવામા ં

આવેલ. 

• જમીન વાથ્યની જાળવણી હતે ુિજ લાના ખેડુતોને િવિવધ યોજના હઠેળ ખેડુતોને .૫૩.૦૩ 

લાખનો સેન્દર્ીય ખાતર અને .૧૫.૭૦ લાખના િજપ્સમનુ ંસહાિયત દરે િવતરણ કરવામા ં

આવેલ છે.  

• ખેતી કામો સરળતાથી અને ઝડપથી થાય તે હતેથુી ખાતાની િવિવધ ક યાણકારી યોજના હઠેળ 

નીચે મજુબના સાધનોખેત સામગર્ી સહાિયત દરે િવતરણ કરેલ છે. 

મજુબના સાધનોખેત સામગર્ી સહાિયત દરે િવતરણ કરેલ છે. 

કર્મ પાવર સચંાલીત સાધનો સખં્યા સહાયની રકમ (લાખમા)ં 

૧ પેર્ પપં ૨૮૨૦ ૪૮.૦૮ 

૨ સધુારેલ ખેત ઓજાર (માનવ) ૧૨૮૨ ૨૬.૫૫ 

૩ ટેર્કટર ૮૧૮ ૨૨૮.૨૯ 

૪ સીડ કમ ફટ .ડર્ીલ ૮ ૧.૧૬ 



૫ રોટાવેટર ૨૦ ૬.૦૦ 

 કુલ સહાયની રકમ - ૩૧૦.૦૮ 

 
• ખેડુતોને પાકમા ંઆવતી રોગને જીવાતના િનયતંર્ણ માટે .૧૯.૦૬ લાખની સહાયથી 

જતંનુાશક દવાનુ ંિવતરણ કરાવેલ છે. 

 
 

• ખેડુતોને સતત િવષયક માગર્દશર્ન મળે અને આધિુનક ખેતી પધ્ધિત અપનાવે તે હતે ુ

અનેકિવધ િવ તરણ પર્વિૃત હાથ ધરવામા ંઆવેલ  નીચે મજુબ છે. 

 
•  

અ.ન.ં કામગીરી કરેલ કામગીરી 
૧ બ્લોક િનદશર્ન ૧૫૫ હકે્ટર 

૨ ખેડુત િશિબર ૧૫ 

 

• િસંચાઇ ખેતી માટે ખબુ અગત્યનુ ંપિરબળ છે.િસન્માતં ખેડુતો નાના અનસુિુચત જન 

જાતી અને અનસુિુચત જાિતના ખેડુતોને સહાિયત દરે કુલ ૧૭૫ ઓઇલ એન્જીન 

સબમસીર્બલ/ઇલેક્ટર્ીક મોટર /પપંસેટ્નુ ંિવતરણ કરી .૨૭૬૪ લાખ સહાય પેટે 

ચકુવેલ છે.  

• ખેડુતો જતંનુાશક દવાનો અિતરેક/વધારે વપરાશ ન કરે અને જીવાતોન ુસકંલીત 

િનયતંર્ણ કરે અને અન્ય ખેતી પધ્ધતીમા ંસધુારો અપનાવે તે માટે .૦.૨૮ લાખથી ૨૪ 

એફ.એલ.ડી.એન પર્ોડક્શન ટેકનોલોજીનુ ંઆયોજન કરેલ. 

• અનસુિુચત જાતીના ખેડુતોને ઉત્કષર્ માટે .૭૮.૦૮ લાખની સહાિયત ધોરણે 

ખેતસામગર્ીનુ ંિવતરણ તથા જુદાજુદા કાયર્કર્મોનુ ંઆયોજન કરેલ છે.  

• ખેડુત ખાતેદાર અક માત વીમા યોજના હઠેળ િજ લાના ૪૨ ખેડુતોને .૪૧.૫૦ 

લાખની સહાય ચકુવવામા ંઆવેલ છે. 

• કૃિષ મહોત્સવ ૨૦૧૩ દરમ્યાન િજ લાના ૩૯૯૫ અિત ગરીબ ખેડુતો અને ૧૧૬૪ 

અન.ુજાતીના ખેડુતોને િવનામુ યે ઇનપટુ કીટ્સ િવતરણ કરવા મા ંઆવશે. 



• વષર્Ð ૨૦૧૩/૧૪ દરમ્યાન િજ લાના કુલ ૨૫ ટકા ગામોના તમામ ખેડુતોના માટીના 

મનનુા લઇ પથૃ્થકરણ કરવામા ંઆવેલ છે. 

• આમ સને ૨૦૧૩/૧૪ ના માચર્ સધુીમા ંભાવનગર િજ લામા ંિવિવધ યોજના અંતગર્ત 

કુલ ભૌિતક ૬૨૪૧૨.૪૫ તથા નાણાકીય ૮૦૩.૩૦ િસિધ્ધ હાસંલ કરેલ છે.  

િજ લા પચંાયત – ભાવનગર  

કર્
મ 

યોજના ન ુનામ  ઉપ બ
ધ ફંડ 

ની રકમ 

નાણકીય ભૌિતક 

  લક્ષાકં િસિધ્ધ ઉપ બ્ધ 

ફંડ સામે 

ટકાવા
રી 

લક્ષાકં 

સામે 

ટકાવા
રી 

એકમ લક્ષાકં િસિધ્ધ ભૌિતક 

લક્ષાકં 

સામે 

ટકાવા
રી 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ 
૧ એ.જી.આર.-૨ 

સેન્દર્ીય ખાતરને 

પર્ોત્સાહન 

૨૯૯.૬૪ ૨૯૯.૬
૪ 

૨૧૫.૧
૬ 

૭૧.૮૧ ૭૧.૮૧ હકે્ટર
સં
ખ્યા 

૪૧૦૮
૦ 

૩૨૭૦૩ ૭૯.૬૧ 

૨ એ.જી.આર.-૪ 

અનજુાતીના 
ખેડુતોને પાકને 

ઉત્પાદન વધારવા 
માટે પર્ોત્સાહન 

આપવા અંગેની 
યોજના 

૯૦.૬૧ ૯૦.૬૧ ૭૮.૦૫ ૮૬.૧૪ ૮૬.૧૪ હકે્ટર
સં
ખ્યા 

૧૭૭૮
૦ 

૧૫૭૩
૯ 

૮૮.૫૨ 

૩ એ.જી.આર-૫ કે.પ.ુ 

સધન કપાસ 

યોજના 

૧૧.૩૪ ૧૧.૩૪ ૮.૮૯ ૭૮.૩૭ ૭૮.૩૭ સં
ખ્યા 

૮૮૦ ૬૮૮ ૭૮.૧૮ 

૪ એ.જી.આર.-૫ 

કે.પ.ુતેલીબીયા 
યોજના 

૮૫.૧૧ ૮૫.૧૧ ૧૩૭.૮
૮ 

૧૫૨ ૧૬૨ હકે્ટર
સં
ખ્યા 

૭૩૨૦ ૬૮૪૮ ૯૩.૫૫ 

૫ એ.જી.આર-૧૦ 

(કૃિષ મહોત્સવ) 

૧૧૧.૮૬ ૧૧૧.૮૬ ૧૧૧.૮૬ ૧૦૦ ૧૦૦ સં
ખ્યા 

૩૯૯૫ ૩૯૯૫ ૧૦૦.૦
૦ 

૬ એન.એફ.એસ.એ
મ. કઠોળ યોજના 

૨૩.૧૪ ૨૩.૧૪ ૧૨.૫૪ ૫૪.૨ ૫૪.૨ હકે્ટર
સં

૧૨૪૨ ૮૧૬ ૬૫.૫૮ 



ખ્યા 
૭ એન.એફ.એસ.એ

મ. કઠોળ યોજના 
(Additional Area 
Coverage) 

૧૪.૩૮ ૧૪.૩૮ ૧૦.૬૪ ૭૩.૯૩ ૭૩.૯૮ હકે્ટર
સં
ખ્યા 

૧૦૭૫ ૮૦૫ ૭૬.૧૬ 

૮ એ.જી.આર.-૫૦ 

ટેર્કટર યોજના 
૨૨૮.૪૫ ૨૨૮.૪

૫ 

૨૨૮.૨૯ ૯૯.૯૩ ૯૯.૯૩ સં
ખ્યા 

૪૬૨ ૮૧૮ ૧૭૭.૦
૬ 

 ટોટલ ૮૬૪.૫
૩ 

૮૬૪.૫
૩ 

૮૦૩.૩૧ ૯૨.૯૨ ૯૨.૯૨  ૭૩૮૧૬ ૬૨૪૧૨ ૮૪.૫૫ 

શાખા ન ુનામ            

   

  



પર્કરણ Ð ૨૧ 
-:: બાધંકામ શાખા ::- 

આંકડાશાખા િજ લા પચંાયત ભાવનગરના ંતા.૧૨/૦૫/૨૦૧૪ ના ંપતર્ન.ંડી.પી./અકડ/મકમ/વશી/૫૯૭-

૬૧૭/૨૦૧૪ અન્વયે 

વષર્ – ૨૦૧૩-૧૪ દરમ્યાન િવિવધ સદરે લક્ષાકં અને કરેલ કામગીરીની િવગત 

કર્
મ 

યોજનાન ુનામ  ઉપલબ્ધ 

ફંડ રકમ 

નાણાકીય  ભૌતીક 

લક્ષાકં િસિધ્ધ ઉપલબ્ધ 

સામે 

ટકાવારી 

લક્ષાકં 

સામે 

ટકાવારી 

એક
મ 

લક્ષાકં િસિધ્ધ ભૌતીક 

લક્ષાકં 

સામે 

ટકાવારી 
૧ ૧૩ મુ ંનાણાપચં  ૧૬૫.૦૦ ૧૭૪.૭૫ ૨૨૦.૦૦ ૧૨૫.૮૯

%

૧૦૦.૦૦
%

િક.મી
.

૯.૨૦ ૯.૨૦ ૧૦૦.૦૦
%

૨ ૭ વષર્ જુના 
એસઆર 

 

૩૨૫૯.૦
૦ 

૬૪૨૫.૦
૦ 

 

૪૨૭૦.૦
૦ 

 

૩૧.૪૪% 
૧૪.૯૪.

% 
િક.મી
. 

૨૬૪.૬૫ ૪૦.૫૦ ૧૫.૩૦% 

૩ એસઆર ૭૧૫૬.૦
૦ 

૪૬.૨૫% િક.મી
. 

૨૯૩.૮૨ ૧૪૮.૫
૭ 

૫૦.૫૬%

૪ પી.એમ.જી.એસ.વા
ય 

૦.૦૦ ૪૦૭૭.૭
૫ 

૪૦.૦૦ ૦.૯૮% ૦.૯૭% િક.મી
. 

૮૬.૬૪ ૦.૭૬ ૦.૮૮% 

૫ બ ટ / ઓડબ ય ુ ૨૫૦૬.૦
૦ 

૩૭૬૩.૯૯ ૨૭૨૮.૦
૦ 

૭૨.૪૮% ૭૨.૪૮% િક.મી
. 

૧૪૯.૬૫ ૯૦.૯૦ ૬૦.૭૪% 

૬ નાબાડર્ -૧૭ ૪૦૦.૦૦ ૧૪૫૧.૦૦ ૧૪૫૧.૦
૦ 

૯૯.૯૯% ૧૦૦.૦૦
% 

િક.મી
. 

૨૬.૮૦ ૨૬.૮૦ ૧૦૦.૦૦
% 

૭ િકશાન પથ  ૮૭૭.૦૦ ૩૬૧૧.૮૪ ૧૫૫૪.૦
૦ 

૪૩.૦૩% ૪૩.૦૫% િક.મી
. 

૬૯.૬૦ ૪૨.૨૦ ૬૦.૬૩% 

૮ એસ.સી.એસ.પી. ૧૬૭૯.૦
૦ 

૧૭૮૨.૦૦ ૪૦૧.૦૦ ૨૨.૫૦% ૨૨.૫૦૦
% 

િક.મી
. 

૬૯.૪૫ ૧૮.૧૨ ૨૬.૦૯% 

૯ એન.સી.આર.એફ ૦.૦૦ ૭૨૭.૦૦ ૬૧૦.૦૦ ૮૩.૯૧% ૮૩.૯૧% િક.મી
.

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૮૦.૦૦% 

૧૦ સો ટસેસ ૪૦૦.૦૦ ૨૦૫૯.૦
૦ 

૨૦૫૯.૦
૦ 

૧૦૦.૦૦
% 

૧૦૦.૦૦
% 

િક.મી
. 

૧૮.૯૦ ૧૮.૮૦ ૧૦૦.૦૦
% 

૧૧ સી.આર.એફ ૧૮૦.૦૦ ૪૩૧.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦% ૦.૦૦% િક.મી
.

૧૪.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦% 

૧૨ એન.સી.આર.એમ.

પી 
૦.૦૦ ૬૯૫.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦% ૦.૦૦% િક.મી

. 
૧૫.૧૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦% 

 કુલ ૯૪૬૬.૦
૦ 

૩૨૩૫૪.૯
૯ 

૧૩૩૩૩.૦
૦ 

૧૪૦.૮૫
% 

૪૧.૦૭%  ૧૦૧૮.૪
૦ 

૩૯૫.૯
૫ 

૩૮.૮૮% 

શાખા-પીબી બાધંકામ           

     



સાફ ય ગાથા 
 

ભાવનગર તથા ઘોઘા તાલકુાના ંદિરયા કાઠંા િવ તારમા ંમીઠુ 

પકવતા મીઠાના ંઅગરને જોડતા ર તાઓ બાબતની સાફ ય ગાથા  

પહલેા 
ભાવનગર િજ લાના ંભાવનગર,ઘોઘા મહવુા અને તળાજા એમ ચાર તાલકુા દિરયા કાઠંાના ં

(સાગરખેડુ) તાલકુાઓ છે.  પૈકી ખાસ કરીને ભાવનગર તથા ઘોઘા તાલકુામા ંવષ થી મીઠુ પકવવાનો 

ઉધોગ ખબુજ મોટા પર્માણમા ંચાલી ર ો છે. મા ંઆશરે ૬૫૩ અગરીયાઓ કામ કરે છે.તથા તેના 

પિરવર સાથે અગરમાજં વસવાટ કરે છે.  

 

મીઠાના ંઅગરને જોડતા તમામ ર તાઓ કાચા છે. 



 
 
 



 
 
 
 
 

ભાવનગર તથા ઘોઘા તાલકુામા ં આવા મોટા અગરને જોડતા ર તા કાચા હોવાથી સીઝન 

દરમ્યાન પકવીને એક્ઠા કરેલ તૈયાર મીઠાની હરેફેર ચોમાસા દરમ્યાન થઇ શક્તી ન હતી અને 

ચોમાસામા ંઆ મીઠાનો ઉપાડ કરી શક્તો ન હોવાને કારણે મીઠાનુ ંધોવાણ થત ુઅને બજારમા ંમળતી 

ઉંચી િકંમતીનો લાભ મેળવી શક્તો ન હતો. સરકાર ી ના ંમાગર્ અને મકાન તેમજ ઉધ્યોગ િવભાગ દર્ારા 

આવા અસરગર્ ત અગરને જોડા ર તા બારમાસી કરવા રાજ્ય કક્ષાએ અિભયાન વ પે લઇ વષર્ ૨૦૧૦-

૧૧ મા ંઓડબ ય ુસદરે ભાવનગર તાલકુાના ં૧૭ અગરને જોડતા ૧૧ ર તાઓ અને ઘોઘા તાલકુાના ં૭ 

અગરને જોડતા ૭ ર તાઓ ના ં કામો માટે .૨૦.૫૯ કરોડ મજુંર કરવામા ંઆવેલ છે. મા મા.મ. 

િવભાગનો ફાળો ૨૦% અને ઉધ્યોગ િવભાગનો ફાળો ૮૦% છે. મજુંર થયેલા ર તાનુ ં અમલીકરણ 



પચંાયત માગર્ અને મકાન િવભાગ દર્ારા કરવાનુ ંથાય છે. મજુંર થયેલા તમામ કામો િનધાર્રીત સમય 

મયાર્ મા ંપણુર્ થયેલ છે. ર તાની યાદી નીચે મજુબ છે.  

 
 

કર્મ તાલકુો  ર તાન ુનામ  લબંાઇ રકમ ન.ં લાખ 

૧ ભાવનગર નારી રોડના ંિક.મી. ૨/૦ થી એક્સપેરીમેંટલ સો ટ વકર્સ ૧.૫૦ ૨૦૦.૦૦ 

૨ ભાવનગર નારી રોડના ંિક.મી ૩/૦ થી પટેલ સો ટ & મરીન કેમીકલ ૧.૫૦ ૨૦૦.૦૦ 

૩ ભાવનગર ભાવનગર અમદાવાદ રોડ િક.મી. ૧૬૦/૦ થી શિક્ત સો ટ  ૦.૫૦ ૬૦.૦૦ 

૪ ભાવનગર ભાવનગર અમદાવાદ રોડ િક.મી. ૧૬૦/૦ થી ચદંન સો ટ વકર્સ ૦.૫૦ ૬૦.૦૦ 

૫ ભાવનગર ભાવનગર અમદાવાદ રોડ િક.મી. ૧૫૯/૦ થી પવનસતુ સો ટ વકર્સ ૧.૨૦ ૧૪૦.૦૦ 

૬ ભાવનગર ભાવનગર અમદાવાદ રોડ િક.મી. ૧૫૮/૦ થી આદશર્ સો ટ વકર્સ સધુી. ૦.૫૦ ૬૦.૦૦ 

૭ ભાવનગર ભાવનગર અમદાવાદ રોડ િક.મી. ૧૫૭/૦ થી શારદા ઉત્પાદક સહકારી 
મડંળી થી દશર્ન સો ટ વકર્સ થી કેસરીયા સો ટ વકર્સ સધુી. 

૪.૦૦ ૪૮૦.૦૦ 

૮ ભાવનગર  ભાવનગર અમદાવાદ રોડ િક.મી. ૧૪૮/૦ થી જગદીશ સો ટ વકર્સ. ૦.૩૦ ૩૦.૦૦ 

૯ ભાવનગર ભાવનગર અમદાવાદ રોડ િક.મી ૧૪૭/૦ થી ખારીયા ૦.૬૦ ૭૦.૦૦ 

૧૦ ભાવનગર સવાઇનગર આણદંપર રોડ િક.મી. ૫/૦ થી નીલકંઠ સો ટ વક્સર્ ૦.૫૦ ૬૦.૦૦ 

૧૧ ભાવનગર ભાવનગર ઘોઘા રોડ િક.મી. ૭/૦ થી અકવાડા સહકારી મડંળી સો ટ 

વકર્સ (ચામુડંા,ખોડીયાર, આશાપરુા,મહાકાળી,મેહલુરાજ સો ટ વકર્સ) 

૧.૪૦ ૭૦.૦૦ 

૧૨ ભાવનગર ભાવનગર ન્ય ુસો ટ્થી રે વે કર્સીગ બેન્ટોનાઇટ ફેક્ટરી. ૧.૭૦ ૧૦૦.૦૦ 

૧૩ ઘોઘા ભાવનગર ઘોઘા રોડના ંિક.મી. ૯/૮ થી મોડર્ન સો ટ વક્સર્ ૧.૩૦ ૧૫૦.૦૦ 

૧૪ ઘોઘા ભાવનગર ઘોઘા રોડના ંિક.મી. ૧૦/૪ થી કીરણ સો ટ વકર્સ ૦.૪૦ ૪૫.૦૦ 

૧૫ ઘોઘા ભાવનગર ઘોઘા રોડના ંિક.મી. ૧૨/૪ થી મરચન્ટ સો ટ વકર્સ ૦.૬૦ ૭૨.૦૦ 

૧૬ ઘોઘા ભાવનગર ઘોઘા રોડના ંિક.મી. ૧૨/૪૫ થી નદંી સો ટ વકર્સ ૧.૨૦ ૭૨.૦૦ 

૧૭ ઘોઘા ભાવનગર ઘોઘા રોડના ંિક.મી. ૧૨/૯૫ થી ખોડીયાર સો ટ વકર્સ ૦.૩૦ ૩૬.૦૦ 

૧૮ ઘોઘા ભાવનગર ઘોઘા રોડના ંિક.મી. ૧૫/૯ થી મ હોતર્ા સો ટ વકર્સ ૦.૯૦ ૯૬.૦૦ 

  કુલ ૧૮.૯૦ ૨૦૫૯.૦૦ 

 
 
 

 



પછી 
ઉક્ત ર તાનાકંામો થતા મીઠા ઉધ્યોગ બારેમાસ ચાલ ુરહશેે. પક્વેલ મીઠા નુ ંધોવાણ બચશે. 

અને તેની હરેફેર સહલેાઇથી અને બારેમાસ થઇ શકશે. ચોમાસામા ંમીઠાની ઉંચી િકમતી મેળવી શકાશે. 

આક મીક સજંોગોમા ં બારમાસી ર તા ખબુજ ઉપયોગી નીવડશે. અગરમા ં કામ કરતા અગરીયાના ં

કુટંુબીજનોની આથીર્ક સામાજીક તેમજ શૈક્ષણીક ઉ તી થશે. કામ પણુર્ થયા પછીના ંનમનુા પ ફોટા નીચે 

મજુબ છે.  

 

 

 

 

 



 

 



 

 
પર્ાપિ્ત સથ્ાન- બાધંકામ શાખા િજ.પ.ં,ભાવનગર 

  



પર્કરણ -૨૨ 

-- સહકાર શાખા -- 

વષર્, ૨૦૧૩-૧૪ 

સ કાર શાખા હઠે્ળની કામગીરી અંગે િવ તતૃ માિહતી 

     ભાવનગર િજ લા પચંાયત દવારા સહકારી પર્વિૃતઓના ં િવકાસ માટે તેમજ સહકારી પર્વિૃત દવારા 

લોકભાગીદારીથી િવકાસ સાધવા માટે વૈધાિનક સ ાઓ માન.િજ લા િવકાસ અિધકારી ી ના ંતેમજ માન.િજ લા 

રિજ ટર્ાર ી,સહકારી મડંળીઓ ના ંસીધા માગર્દશર્ન અને િનયતંર્ણ હઠેળ સહકાર ખાતાના ંવગર્-ર ના ંઅિધકારી 

મદદિનશ િજ લા રિજ ટર્ાર ી ફરજ બજાવે છે. સહકારી પર્વિૃત અંગેની કામગીરી કરવા માટે ગજુરાતમા ંપચંાયત 

રાજયની થાપના થયા બાદ સહકારી કાયદા અન્વયેની નીચે જણા યા મજુબની કલમોના અિધકારો િજ લા 

પચંાયતને સપુર્ત થયેલ છે.  ગજુરાત સહકારી મડંળીઓના ં અિધિનયમ-૧૯૬૧ અને ૧૯૬૨ ના ં અિધક-૧૦ 

અન્વયેના ં કાયદા મજુબ સરકાર ીના ં કૃિષ અને સહકાર િવભાગ,ગાધંીનગર ના ં જાહરેનામા 

કર્માકં/ખ/૬૦/ડીટીપી/૧૧૬૩/૪૩૯૦/ઘ/જી તા.૩૦/૦૭/૧૯૬૬ થી સહકારી કાયદાની કલમો નીચે મજુંરી 

આપવાની સ ાઓ િજ લા પચંાયતને સપુર્ત થયેલ છે.ત્યારબાદના ંગજુરાત સરકાર ીના ખેિત,વન અને સહકાર 

િવભાગ,સિચવાલય-ગાધંીનગરના તા.૩૧/૮/૧૯૮૧ ના જાહરેનામાથી પચંાયતને નીચેની કલમોની સ ાઓ સપુર્ત 

કરવામા ંઆવેલ છે. 

(૧)કલમ-૯,   સહકારી મડંળીઓની ન ધણી.(ગર્ામ્ય કક્ષાએ દુધ,મજુર,પર્ોસેસીંગ,તેલીબીંયા ઉ.સહ.િસવાય)  

(ર)કલમ-૧૦,   આ અિધિનયમ હઠેળ રિજ ટર થયેલી અથવા રિજ ટર થયેલી ગણાતી તમામ    

                 મડંળીઓનુ ંરિજ ટર ઠરાવેલ નમનુામા ંરિજ ટર્ારે રાખવ.ુ 

(૩)કલમ-૧૧,    કેટલાક પર્ ો િનણર્ય કરવાની રિજ ટર્ારની સ ા. 
(૪)કલમ-૧૨,    સહકારી મડંળીઓનુ ંવગીર્કરણ. 

(૫)કલમ-૧૩,    સહકારી મડંળીઓના ંપેટાિનયમો મા ંસધુારો. 
(૬)કલમ-૧૫,   સહકારી મડંળીઓના ંનામોમા ંફેરફાર કરવા. 
(૭)કલમ-૧૭,   સહકારી મડંળીઓના ં જોડાણ,વગીર્કરણ,િવભાજન તથા પાતંર. 

(૮)કલમ-૧૮,    જોડાયેલી િવભાજન તથા પાતંર કરેલી સહકારી મડંળીઓનુ ંરિજટેર્શન રદ કરવુ.ં 
(૯)કલમ-૧૯,    સહકારી મડંળીઓની પનુઃરચના. 
(૧૦)કલમ-૨૦,   સહકારી મડંળીઓનુ ં રિજ ટેર્શન રદ. 

(૧૧)કલમ-૨૧,    સહકારી મડંળીઓની ભાગીદારી. 
(૧૨)કલમ-૨૪,   સહકારી મડંળીઓનુ ંસભ્યપદ બધાને માટે ખુ લ ુરહશેે. 



(૧૩)કલમ-૭૫,   સહકારી મડંળીઓના ંચોપડા,કાગળો અને િમ કતોનો કબજો તેમના ંઅધ્યક્ષને    

                  સ પવા બાબત. 

(૧૪)કલમ-૭૭,   સહકારી મડંળીઓની વાિષર્ક સાધારણ સભા બોલાવવા બાબત, આવી     
                   સભાઓની મદુત લબંાવવા બાબત. 

(૧૫)કલમ-૭૮,   સહકારી મડંળીઓની ખાસ સાધારણ સભા બોલાવવા બાબત, 

(૧૬)કલમ-૧૧૫,  સહકારી મડંળીઓ આટોપી લેવામા ંઆવે ત્યારે તેની વધારાની અ કયામત       

                   નો િનકાલ કરવા બાબત. 

      ઉપરોકત સહકારી મડંળીઓના અિધિનયમ-૧૯૬૧ તેમજ સધુારા ૧૯૬૨ અન્વયે િજ લા પચંાયતને  કલમો 
અને સ ાઓ સપુર્ત થયેલ છે.આ સ ાઓ ભાવનગર િજ લા પચંાયતની તા.૧૪/૧૧/૨૦૦૦ ની બીજી ખાસ 

સાધારણ સભાના ઠરાવ ન.ં૫ થી િજ લા ઉત્પાદન-સહકાર અન.િસંચાઇ સિમિતને તેમજ િજ લા પચંાયતની 
સામાન્ય સભાને તેમજ મદદિનશ િજ લા રિજ ટર્ાર ીને પાવસર્ ડેલીગેટ કરવામા ં આવેલ છે. 

         નામ.સરકાર ીનાનંોટીફીકેશનકર્માકંઃજી.એચ.કે.એચ. / ૦૧૭/ ૨૨૮/ સી.એચ.૪૯૭૮/૪૨૨૯/ડી. 
તા.૩૧/૮/૧૯૮૧તેમજ   નોટીફીકેશન  ન.ંજી.એચ.કે.એન./૧૪૮/૮૨/ડી.ડી.સી./૧૧૮૨/૭૦૨૫/એસ.૩ 

તા.૨૧/૭/૧૯૮૨ થી નામ.સરકાર ીના ંએગર્ીક ચર કો.-ઓપરેશન અને રલ ડીપાટર્મેન્ટ,સિચવાલય-

ગાધંીનગર ના તા.૩૦/૩/૧૯૯૧ થી મદદિનશ િજ લા રિજ ટર્ાર ીને તા.૩૧/૮/૧૯૮૧ ના જાહરેનામાથી પચંાયત 

િવભાગને સપુર્ત થયેલ કલમોના અનસુધંાને તેમજ જુદા જુદા પર્કારના અનસુિુચ અનસુારના પાવસર્ ઓફ 

ડેલીગેશન જાહરેનામા દવારા કામગીરી કરવા અિધકૃત કરવામા ંઆવેલા છે.  આમ િજ લા પચંાયત હઠેળ 

સહકારી પર્વિૃતના િવકાસ માટે અને સહકારી પર્વિૃત પર દેખરેખ અને કામગીરી માટેના ંઅિધકારો સપુર્ત કરવામા ં
આવેલ છે.અને તે અન્વયે કાયદાકીય કામગીરી કરવામા ંઆવે છે. 

       ભાવનગર િજ લામા ં સહકારી પર્વિૃતમા ં મખુ્યત્વે ગર્ામ્યકક્ષાએ સેવા સહકારી મડંળીઓ કામ કરે છે.  

ભાવનગર ડી ટર્ીકટ કો.-ઓપ.બેન્ક લી.પાસેથી ટંુકી મદુત,મધ્યમ મદુત તેમજ ઘર વપરાશની ચીજ વ તઓુની 

પરમાવધી શાખ મજુંર કરીને નાણંા મેળવે છે.અને મડંળીઓ દવારા પોતાના સભ્યોને િધરાણ થાય છે.મખુ્યત્વે 

ગર્ામ્ય કક્ષાએ સેવા સહકારી મડંળીઓ કાયર્રત હોય છે.મડંળીઓ દવારા ખેિત માટેના જ રી ખાતર તથા 

રાસાયિણક દવાઓની ખરીદ વેચાણની કામગીરી થાય છે.ટંુકમા ંમડંળીઓનો િવકાસ મયાર્િદત છે.અન્ય પર્કારની 

મડંળીઓ શહરેી િવ તારમા ંકેર્ડીટ શરાફી સહકારી મડંળીઓ યાપે છે.તેમજ ગર્ામ્ય અને શહરેી િવ તારમા ંમજુર 

સહકારી મડંળીઓ પણ કામ કરી રહલે છે.તેમજ ગર્ાહક ભડંારો પણ ગર્ામ્ય અને શહરેી િવ તારમા ં આવેલ 

છે.કન્જયમુસર્ પર્વિૃતનો િવકાસ થાય તે મખુ્યત્વે ઉદ્શ રહલે છે.સહકાર શાખાની તાલકૃા કક્ષાએ તાલકૃા િવકાસ 

અિધકારી ીની કચેરીમા ં તાલકૃા િવકાસ અિધકારી ીના િનયતંર્ણ હઠેળ પચંાયત કેડરના ં કમર્ચારી િવ તરણ 

અિધકાિર(સહકાર) કામ કરે છે.અને તાલકુા કક્ષાએથી સહકારી પર્વિૃતને લગતી જ રીમાિહતી સકંિલત કરવામા ં



આવે છે.આ ઉપરાતં સહકારી મડંળીઓની મલુાકાત/તપાસણી તથાિવ તરણ અિધકાિર(સહકાર)ની દફતર 

તપાસણી તથા તાલકુા કક્ષાએ મતંર્ી મીટીંગો અને િજ લા રિજ ટર્ાર ીના સકંલન હઠેળ સહકારી પર્વિૃતની 

કામગીરી કરવાની હોય છે.સહકારી પર્વિૃતથી વિંચત ગામો ન રહ ેતેમજ સભાસદ વિૃદધના ંલક્ષાકંો તેમજ િધરાણ 

લેનારની સખં્યામા ં વધારો થાય તે માટેના કાય  કરવાના ં રહ ે છે.ટંુકમા ં સહકારી પર્વિૃતના િવકાસ અંગેની 

રચનાત્મક કામગીરી કરવાની હોય છે.તેમજ સહકારી કાયદા અન્વયેની વૈધાિનક ફરજો બજાવવાની હોય છે. 

કામગીરીઃ- 

સને ર૦૧૩-૧૪ ના વષર્મા ંસહકાર શાખામા ંથયેલ કામગીરીની  પરેખા નીચે મજુબ છે. 

 (૧)વષર્ઃ૨૦૧૩-૧૪ મા ં એક માલવાહક સેવા સહકારી મડંળીની રચના કરી. 
 (૨)વષર્ઃ૨૦૧૩-૧૪ મા ંબે િપયત સહકારી મડંળીની રચના કરી. 
 (૩) વષર્ઃ૨૦૧૩-૧૪ મા ંએક ફળ અને શાકભાજી ઉતપ્ાદકોની સહકારી મડંળી રચના કરી. 
 (૪) વષર્ઃ૨૦૧૩-૧૪ મા ંએક ગર્ાહક સહકારી ભડંારની રચના કરી 
 (૫) વષર્ઃ૨૦૧૩-૧૪ મા ંએક હ તકલા સહકારી મડંળીની રચના કરી 
 (૬) વષર્ઃ૨૦૧૩-૧૪ મા ંએક હાઉિસંગ મડંળીની રચના કરી  
         ઉપરોકત િવગતે િજ લા પચંાયતના કાયર્ક્ષેતર્ હઠેળની સહકાર શાખાની સિંક્ષપ્ત કામગીરીની ન ધ છે.તેમજ 

સને ૨૦૧૨-૧૩ ના વષર્મા ં સહકાર શાખામા ં કામ કરતા કમર્ચારીઓની િવગત  તથા તાલકુા કક્ષાએ તાલકુા 
પચંાયત કચેરીના( િવ તરણ અિધકારી -સહકાર) કમર્ચારીની િવગત નીચે મજુબ છે. 

સહકાર શાખાનુ ંમહકેમઃ- 

અન ુ જગ્યાનુ ંનામ વગર્ મજુંર થયેલ જગય્ાની સખં્યા 
૧ મદદિનશ િજ લા રિજ ટર્ાર ૨ ૧ 

૨ િસનીયર કલાકર્  ૩ ૧ 

૩ જુિનયર કલાકર્  ૩ ૨ 

૪ પટાવાળા ૪ ૧ 

તાલકુા કક્ષાએ તાલકુા પચંાયત કચેરીમાિવ તરણ અિધકારી (સહકાર)ની જગય્ા છે. ની િવગત નીચે મજુબ છે. 

 

અન ુ જગ્યાનુ ંનામ તાલકુા પચંાયત વગર્ મજુંર થયેલ 

જગય્ાની સખં્યા 
૧ િવ તરણ અિધકારી (સહકાર) ભાવનગર ૩ ૧ 

૨ િવ તરણ અિધકારી (સહકાર) મહુવા ૩ ૧ 

૩ િવ તરણ અિધકારી (સહકાર) ગારીયાધાર ૩ ૧ 



૪ િવ તરણ અિધકારી (સહકાર) તળાજા ૩ ૧ 

૫ િવ તરણ અિધકારી (સહકાર) વ લભીપરુ ૩ ૧ 

૬ િવ તરણ અિધકારી (સહકાર) પાલીતાણા ૩ ૧ 

૭ િવ તરણ અિધકારી (સહકાર) ગઢડા ૩ ૧ 

૮ િવ તરણ અિધકારી (સહકાર) બોટાદ ૩ ૧ 

૯ િવ તરણ અિધકારી (સહકાર) ઉમરાળા ૩ ૧ 

૧૦ િવ તરણ અિધકારી (સહકાર) િશહોર ૩ ૧ 

૧૧ િવ તરણ અિધકારી (સહકાર) ઘોઘા ૩ ૧ 

પર્ાિપ્ત થાનઃ-સહકાર શાખા,િજ.પ.ંભાવનગર 

  



પર્કરણ Ð ૨૩ 

આંતરીક અન્વેષણ શાખા  
• શાખાનોપરીચય 

ઉપસિચવપચંાયતગહૃિનમાર્ણઅનેશહરેીિવકાસિવભાગનાઠરાવકર્માકંજપમ/૧૦૮૦/૪૬૫૩ 
/છ/૧તા.૧૩/૧/૧૯૮૧થીઆંતરીકઅન્વેષણપધ્ધતીઅમલમાઆંવતાઆશાખાનીરચનાથયેલછે. 

નીચેદરશાવેલમદૃામજુબકામગીરીથાયછે. 

• શાખાનેલગતકામગીરીનોઅહવેાલ 
 

આંતરીકઓડીટશાખાિજ.પ.ભાવનગરનીમખુ્યપર્વતૃીઓઅનેકાય નીચેમજુબછે.  

(૧) િજ લા પચંાયતની શાખાના િક સામા ં .૪૦,૦૦૦/- ઉપરના ખચર્ તેમજ તાલકુા પચંાયતના .૧૫,૦૦૦/- 

ઉપરના ખચર્ની મજુંરીની ચકાસણી કરી જ રી માગર્દશર્ન આપવામા ંઆવે છે. 
 

(૨) િજ લા/તાલકુા પચંાયતને ઓડીટ શ  થવા અંગે ની જાણ થતા ંસબંધંી શાખાને અને સં થાઓને જ રી  રેકડર્  
તૈયાર રાખવા સચુના તથા માગર્દશર્ન આપવામા ંઆવે છે. 

 

(૩) ચાલ ુઅન્વેષણ દરમ્યાન આપવામા ંઆવતા પર્ાથિમક વાધંા ના જવાબો સબંધીત તરફથી સમયસર અને 

સપંણુર્ પણે રજુ થાય તેની દેખરેખ રાખી માગર્દશર્ન આપવામા ંઆવે છે. 

 

(૪) જુદા જુદા અન્વેષણ અહવેાલો તેમજ પચંાયતી રાજ સિમિતમા ંલેવાયેલ ફકરાઓના જવાબો સબંધીત 

અિધકારી તરફથી સપંણુર્ આધાર સાથે સમય-મયાર્દા મા ંથાય તે માટે દેખરેખ તથા માગર્દશર્ન આપવામા ંઆવે 

છે. 

 

(૫) અન્વેષણ અહવેાલ મા ંદશાર્વેલ વસલુાતો સમયસર થાય તે અંગે દેખરેખ રાખી માગર્દશર્ન આપવામા ંઆવે 

છે.  

• મહકેમનેલગતમાિહતી 
આશાખામામંજુંરથયેલમહકેમસામેભરેલમહકેમનીિવગતનીચેમજુબછે. 

આંતરીકઓડીટઅિધકારીવગર્-૨જગ્યાખાલીછેહાલઇનચા છે.  

• ઇંટરનલઓડીટરવગર્-૩જગ્યા -૨મજુંરભરેલી-૧ 
• સબઓડીટરવગર્-૩જગ્યા -૩મજુંરભરેલી-૩ 

 

 



 

પર્કરણ Ð ૨૪ 

     -::પચંાયત િસંચાઈ િવભાગ::- 
 

વષર્  ર૦૧૩-૧૪ની ભૌિતક િસિ ની િવગત  

કર્મ સદર કામોની 
સખંય્ા 

મજુંર રકમ   
( . લાખમા) 

કામગીરીનો પકાર 

૧ ર ૩ ૪ પ 

૧ ર૭૦ર એમ.આઇ.    ૧૦૩-
સરફેઇઝ વોટર ડર્ાઇવકર્ િ કમ 
૧૩  

૮ ૧૬૧.૦૦ નવી કેનાલ બનાવવી, નવા તળાવ 
બનાવવાના કામો  

ર ર૭૦ર એમ.આઇ.    ૦૧-
સરફેઇઝ વોટર ૧૧ કનટ્ર્કશન 
ઓફ વોલ એન્ડ ટેન્ક    

ર ૧૩.૪૪ નવા તળાવ તથા ફ્લડ ડેમેજ રીપેરના કામો  

૩ ર૭૦ર એમ.આઇ. સેઇફ ટેજ,   
૧૦૧-વોટર ટેન્ક ૧૧     

૧ ૪.ર૮ નવા તાળવનુ ંકામ  

૪ ર૭૦ર એમ.આઇ.    પે ફ્લડ 
રીપેસર્     

ર ૧૪.૮૮ કોઝવે તથા ફ્લડ ડેમેજ રીપેરીંગના કામો  

પ ર૭૧૧ ફ્લડ કંન્ટોલ ઓફ 
ડેર્ઇનેજ  

ર ર૮.૯૬ ચેકઠેમ રીપેરીંગના કામો  

૬ ૪૭૦ર સી.ઓ. ઓન ૦૧ - 
૧૯૯ સઝુલામ સફુલામ  

૭ ૩૦.૯૦ કોઝવે, ચેકડેમ તથા તળાવ રીપેરીંગના કામો  

૭ ૪૭૦ર સી.ઓ. ઓન ર૧ર 
ડીપનીંગ એનડ્ ડીસી ટીંગ 

પ ૭૭.૬૬ ડીપનીંગ એનડ્ ડીસી ટીંગના કામો  



૮ ૪૭૦ર કેપીટલ લે ઓન ૧૦૧ 
વોટર ટેન્ક  

ર ૩૪.૬૯ કેનાલ લાઇનીંગનુ ંકામ  

૯ ૧૩ મુ ંનાણાપચં  ૭૮ ૧૦૬.૦૦ અન્ડરગર્ાઉન્ડ ગટર તથા પીવાના પાણીના 
કામો  

કુલ ૧૦૭ ૪૭૧.૮૧  

 

 

પચંાયત િસંચાઇ િવભાગના મહકેમ અંગેની િવગત 

કર્મ સવંગર્નુ ંનામ મજુંર જગ્યા ર૦૧૩-૧૪મા ંભરેલ જગ્યા 
૧ કાયર્પાલક ઇજનેર  ૧ ૧ 
ર િવભાગીય િહસાબનીશ  ૧ ૧ 
૩ હડે કલાકર્  ૧ ૧ 
૪ મદદનીશ ઇજનેર / અિધક મદદનીશ ઇજનેર  ૩ ૧ 
પ િસનીયર એકાઉન્ટ કલાકર્  ર ર 

૬ િસનીયર કલાકર્(વહીવટ)  ૩ ૩ 
૭ જુિનયર કલાકર્  પ ૧ 
૮ ટાઇિપ ટ ગજુરાતી   ૧ ૦ 

૯ ટાઇિપ ટ અંગર્જી ૧ ૦ 

૧૦ ટોર કીપર  ૧ ૦ 

૧૧ ડર્ાફટમેન  ૧ ૦ 

૧ર આસી ટન્ટ ડર્ાફટમેન  ૧ ૦ 

૧૩ ટેર્સર ર ર 

૧૪ ડર્ાઇવર ૧ ૦ 

૧પ વકર્ આસી ટન્ટ  ૧ ૧ 
૧૬ પ ાવાળા ૩ ૧ 

કુલ ર૮   ૧૪  

 

 



પચંાયત િસંચાઇ પેટા િવભાગના મહકેમ અંગેની િવગત (સબ િડિવઝન પ) 

કર્મ સવંગર્નુ ંનામ મજુંર જગ્યા ર૦૧૩-૧૪મા ંભરેલ જગ્યા 

૧ ર ૩ ૪  

૧ નાયબ કાયર્પાલક ઇજનેર  પ ૧  

ર મદદનીશ ઇજનેર / અિધક મદદનીશ ઇજનેર  ૧૯  ૧૩  

૩ િસનીયર કલાકર્(વહીવટ) ૪ ૩ 

૪ જુિનયર કલાકર્  પ ૧  

પ વકર્ આસી ટન્ટ ૧૩  ૯  

૬ ટેર્સર પ  ૧  

૭ ડર્ાઇવર પ  ર 

૮ ચોકીદાર (હગંામી) ૧ર   ૪   

૯ રોજમદાર   ર૮  ૧ર  

૧૦ પ ાવાળા  ૯  ૪ 

૧૧ મકુાદમ ૧ ૧ 

૧ર  વકર્ચા   પ  ૩  

કુલ ૧૧૧ પ૪  

 

  



પચંાયત િસંચાઈ િવભાગ ભાવનગર 

પચંાયત િસંચાઇ િવભાગ ભાવનગર હઠેળ ભાવનગર િજ લાની હયાત ૩૧ નાની િસંચાઇ 

યોજનામા ંવષ થી જમા થયેલ કાપં/સીલટ્ કાઢવાના કામની સાફલય્ ગાથા 

ભાવનગર િજ લાનાજળાશયોમાથંી કાઢવામા ંઆવેલકાપં- ગાળનીિવગતો દશાર્વત ુપતર્ક 

  

કર્મ તાલકુાન ુનામ જળાશયન ુનામ કાઢવામાઆંવેલ 

કાપં-ગાળનો 
જથથ્ો ઘ.મી. 

થયેલખચર્ ાલાખમા.ં ન ધ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫   

૧ ગઢડા કા ભારપીક અપ િવયર 9927.00 2.20 
  

૨ ગઢડા િવકળીયા નાની િસંચાઈ 

યોજના 

14926.00  

ચકૂવણ ુબાકી 
છે. ૩ ગઢડા મોટીકંુડળ નાની િસંચાઈ 

યોજના 

13398.00

૪ ગઢડા મોટા છૈડા નાની િસંચાઈ 

યોજના 

14125.00   ચકૂવણબુાકી 
છે. 

૫ ગારીયાધાર પાલડીનાની િસંચાઈ 

યોજના 

23251.00 7.80 

  

૬ ઘોઘા બાડીપડવા નાની િસંચાઈ 
યોજના 

17993.70 2.93 

  

૭ ઘોઘા મણારીનાની િસંચાઈ 
યોજના 

11344.86 2.14 

  

૮ તળાજા મોટીમાડંવાળી નાની 
સચંાઈ યોજના 

4093.83 1.00 

  

૯ પાલીતાણા ભડંારીયાનાની િસંચાઇ 
યોજના 

5087.00 1.71 

  

૧૦ પાલીતાણા ચ ડાનાનીિસંચાઈ યોજના 6050.00 2.10 
  

૧૧ પાલીતાણા વડાલનાની િસંચાઈ 

યોજના 

23275.00 6.82 

  



૧૨ પાલીતાણા િવરપરુ નાની િસંચાઈ 

યોજના 

24680.00 7.11 

  

૧૩ ભાવનગર સોળમતીયાનાની િસંચાઈ 
યોજના 

6321.17 1.25 

  

૧૪ મહુવા ખારીનાની િસંચાઈ યોજના 9818.70 11.27 
  

૧૫ મહુવા ભગડુાનાની િસંચાઈ 
યોજના 

10008.70   

  

૧૬ મહુવા ભાદર્ોડીપીક અપ િવયર 12665.30   
  

૧૭ મહુવા ધરાઇપીક અપ િવયર 12589.30   
  

૧૮ મહુવા વાધવદરડા નાની 
િસંચાઈ યોજના 

21122.52  

9.87   

૧૯ મહુવા સર નાની િસંચાઈ 

યોજના 

23252.90 6.70 

  

૨૦ મહુવા રતનપર નાની િસંચાઈ 

યોજના 

14121.33   

  

૨૧ િશહોર થોરાળીનાની િસંચાઇ 
યોજના 

25781.00  

    

૨૨ િશહોર રામધરીનાની િસંચાઈ 
યોજના 

13810.00   

  

૨૩ િશહોર val avad નાની િસંચાઈ 
યોજના 

12977.00   

  

૨૪ િશહોર આંબલાનાની 
સચંાઇયોજના 

3798.00   

  

૨૫ િશહોર એકલીયાનાની િસંચાઇ 
યોજના 

11895.00 15.90 

  

૨૬ િશહોર ચોરવડલા નાની િસંચાઈ 

યોજના 

29357.00  

ચકૂવણ ુબાકી 
છે. ૨૭ િશહોર પાચંવડા નાની િસંચાઈ 

યોજના 

10359.00

૨૮ િશહોર ટોડા નાની િસંચાઈ 

યોજના 

13659.00
 

    

૨૯ િશહોર ટોડી નાની િસંચાઈ 14458.00 7.39 
  



યોજના 
૩૦ િશહોર પીપરડી નાની િસંચાઈ 

યોજના 

15134.00   

  

૩૧ િશહોર ઝરીયા નાની િસંચાઈ 

યોજના 

9434.00 0.00 

  
      438713.31 86.19   
 

 

 

ઉકત ૩૧ યોજનાઓમાથંી કુલ ૪.૩૯ લાખ ધનમીટર કાપ/માટી જથથ્ો કાઢવામા ંઆવેલછે.તથા૮૬.૧૯ 

લાખનો આજ સધુીમા ંખચર્ કરવામા ંઆવેલ છે. ચાલ ુવરસે થયેલ સારા વરસાદના કારણે ઉકત સમયસર થયેલ 

કામગીરીના કારણે ૧૫.૪૯ એમ.સી.એફ.ટી જળ સગંર્હ વધેલ છે. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


