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પ્રકાશન વષિ : ઓગષ્ટ -૨૦૧૭ 

 



પ્રસ્જાવના  

 જિલ્ લા ચડયા ત રારાશા થાધ ધશા ેલ જિજિધ રવૃિ્જ અ િને જિાાસ 

જસજિઅને કનુષાડજગા ગુિશાત ચડયા ત િજાજન મ ૧૯૯૩ન્ ાલમ ૧૬૭ (૧) િન્ િ ે િૂનાગઢ જિલ્ લા 

ચડયા તનો સને ૨૦૧૬-૧૭ નો િાજષિા િથ્િટ્ િથેિાલ રવૃજસિ ાશતાડ કનડદ િને ગૌશિન્ લાગણ્ 

િનુભિ્એ છ્એ. 

જિલ્ લા ચડયા તે સને ૨૦૧૬-૧૭ ના િષિ દશમ્  ાન સિિ ષેતેજ   રવૃિ્જ અમાડ જિાાસ સાધિા રવૃ ાસો 

ા ાિ છે િને જ સ્ તશ્  ચડયા તોને કિશ્ લેત્ જિાાસ રવૃિ્જ અ થાધ ધશ્ ાણ્ સાશ્ જસજિઅ થાડસલ 

ાશ્ છે તધા જિાાસ ાા ોન્ માહથત્ન્ તધા ઈ-ગ્રામ રારાશા ૭/૧૨ િને ૮-િ િિેા ઉતાશા ગ્રામ્   ાષેતાએ 

અન લાઈન શ્તે મળ્ શથે તેિા રવૃ ત્ ન ઈ-ગ્રામ  ોિના થેઠળ થાધ ધશેલ છે.  ોિનાઅન્ જિગતો લોાોને 

મળ્ શથે તે માટે જિલ્ લા તધા તાલુાા ાષેતાએ ાોમ્ ્   ુટ્ાશણ ાશ્ િન સેિા ાેન્ રાર તર ાશ ાશિામાડ કિેલ છે. 

રવૃણાજલાા લોાાજભમુખ બનાિિામાડ શાિ  સશાાશે જિલ્ લા ચડયા તને સુરવૃત ાશેલ િિાબદાશ્અ 

રવૃત્   ે સભાન શથ્ને જિલ્ લાનો સિાીગ્ જિાાસ સાધિા તેમિ િસશાાશા િને ાા િષેતમ શ્તે જિલ્ લા 

ચડયા તનો િથ્િટ યલાિિા જિલ્ લા ચડયા તન્ તમામ તાલુાા ચયા તો િને ગ્રામ ચડયા તોએ સતત િને 

િમૂલ્   સાધ સથાાશ કચેલ છે. ચડયા ત્ શાિ સ્ ધાચનાનો ઉદેશ ચાશ ચ ે િને જિાાસન્ રવૃહા ાનો એા 

સુડદશ નમૂનો બને તે માટે જિલ્ લા ચડયા તન્ રવૃગજતમાડ હથસાબ્, ચડયા ત, િથ્િટ, મથેસુલ, જિાાસ, 

બાડધાામ, જસડયાઈ, કશોગ્  , કઈ.સ્. ્.એસ., ક ુિેદ, જશષેતણ, સમાિ ાલ્  ાણ, ખેત્િા ્, 

ચશુચાલન, સથાાશ િને કડા ા જિગેશે શાખાઅએ જિલ્ લા ચડયા તને સશાાશર્ તશીધ્ સુરવૃત ધ ેલ 

ીશજો,  ોિનાઅ િને લક્ષ  ાડાો ીળ્ભૂત ાશિા માટે સતત રવૃ ત્ નો ાશેલા છે. ક ઉચશાડત જિલ્ લા ક ોિન 

મડ ળન્ જિાેજન્ રારત જિલ્ લા ક ોિન થેઠળન્ રવૃા્ ામાડ ચણ સથાાશ કચિા સતત ાા િશ્લ શથે છે. 

૫હશણામ સ્ િરૂપચ િૂનાગઢ જિલ્ લા ચડયા તન્ ાામગ્શ્ િથેિાલ િષિમાડ શાિ  સ્ તશે ાણ્ િ સાશ્ શથ્ છે. 

જિલ્ લાન્ જિાાસ ાુય સતત યાલુ શાખિા જિલ્ લા ચડયા ત સતત ાા િશ્લ છે. િથેિાલના િષિ દશમ્  ાન 

જિલ્ લા ચડયા તના ૫દાજાાાશ્ર્અ, િજાાાશ્ર્અ તેમિ ામિયાશ્ગણ તશીધ્ િ ેસથાાશ ઉચલબ્ ા ધ ો 

છે, િને્ િ ે સથષિ નોંા લઈએ છ્એ. 

જિલ્ લાન્ જિજિા રવૃિ્જ અ િને જિાાસ જસજિઅને કિશ્ લેતાડ કડા ાા્  િને િણિનાત્ મા િથેિાલ 

ચુજસ્તાા રૂપચે શિુ ાશિામાડ કિેલ છે. િ ેઉચ ોગ્ ન્િ શે તેિ્ િચેષેતા શાખ્એ છ્એ. 

ક સડદભિમાડ કચના ાોઈ સૂયનો થો  તો િણાિિા જિનડત્ છે. 
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વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ વષિ ૨૦૧૬-૧૭ 

         અનુક્રમર્િકા 

 
 

 

  

 

પ્રકરિ ર્વગજ ચાના નાબર 

૧ સામાન્  માહથત્ ૧ 

૨ જિલ્લા ચડયા તનુડ બડધાશણ ૩ 

૩ જિલ્લા ચડયા તન્ કિા-ખયિ ૧૪ 

૪ કશોગ્  જિષ ા ષેેત  ે ૧૭ 

૫ ાુડ ટુડ બ ાલ્ ાણ ષેતે ે જસધ્ધ્ ૩૪ 

૬ ઈમ્ ુનાઈઝેશન ષેેત ે જસધ્ધ્ ૩૫ 

૭ શાષ્ટ્ર્  મેલેશ્ ા જન ડ ણ ષેેત ે જસધ્ધ્ ૩૭ 

૮ સડાજલત બાળ જિાાસ  ોિના ૩૯ 

૯ ક ુિદે ષેેત ે જસધ્ધ્ ૪૩ 

૧૦ જાથેશ બાડધાામ ષેેત ે જસધ્ધ્ ૪૫ 

૧૧ ખેત્િા ્ ષેેત ે જસધ્ધ્ ૪૯ 

૧૨ સમાિ ાલ્ ાણ ષેેત ે જસધ્ધ્ ૫૩ 

૧૩ જશષેતણ સડસ્ાાશ ષેતે  ેજસધ્ધ્ ૫૫ 

૧૪ જસડયાઈ ષેેત ે જસધ્ધ્ ૫૮ 

૧૫ ચશુચાલન ષેેત ે જસધ્ધ્ ૫૯ 

૧૬ સથાાશ ષેેત  ેજસધ્ધ્ ૬૨ 

૧૭ જિાાસ ાા િામ ષેેત  ેજસધ્ધ્ ૬૩ 

૧૮ કડા ાા્  ષેેત ે જસધ્ધ્ ૬૫ 

૧૯ દબાણ ષેતે  ેજસધ્ધ્ ૬૮ 
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પ્રકરણ-૧ 

 

     
 

    
 
૧-૧ સામાન્ ય માિતી   - 

  
 જૂનાગઢ જજલ્ લાન ું અજતિત્વ િા.૧૯-૪-૧૯૪૯ થી જૂનાગઢ િેમજ આજ બાજ ના અન્ ય  દેશી 

રજવાડાના જવલીનીકરણથી થય ું છે. આ રજવાડાઓમાું જૂનાગઢ, માણાવદર, માુંગરોળ, બાુંટવા, 

સરદારગઢ અને પોરબુંદર મ ખ્ ય તિાું. 

 

 િા.૨-૧૦-૯૭ થી પોરબુંદર જજલ્લો અજતિત્વમાું આવિાું િથા કોડીનાર િાલ કાને જૂનાગઢ 
જજલ્ લામાું  સમાજવષ્ટ થિાું િથા જ નાગઢ જજલ્લામાથી ગીર સોમનાથ જજલ્લો અલગ થિા નવરજિિ 
જૂનાગઢ જજલ્ લાનો જવત િાર ૫૦૨૭.૬૦ િો.કક.મી. થાય છે. આ જજલ્ લાના પૂવે અમરેલી, ઉત્તરે 
રાજકોટ,પોરબુંદર જજલ્ લાથી ઘેરાયેલ છે. દજિણ િથા પજિમે અરબી સમ દ્રથી ઘેરાયેલ છે. આ 
જજલ્ લો નૈસજગિક સમૃજિમાું મોખરે છે. ગીરના જ ુંગલો ડ ુંગરાળ પ્રદેશ અને જવત િૃિ મેદાનો અને 
િેમાું થઈને વતેિી નદીઓ,ઝરણાઓથી શોભિો આ જજલ્ લો િેના વનરાજજસુંતો િથા કેસર કેરી 
માટે જવશ્વ જવખ્ યાિ છે. જનેા કારણ ેપરદેશી પ્રવાસીઓન ું અનોખ ું આકષણિ રતેલ છે.  
 

૧-ર આબોતવા અને વરસાદ  - 

 

 જજલ્ લાની આબોતવામાું ઘણી જવજવધિાું જોવા મળે છે. જજલ્ લામાું એક બાજ  જવશાળ દકરયા 
કકનારો અને બીજી બાજ  સપાટ મેદાન િથ ગીરન ું ગીિ જ ુંગલ આવેલ છે. ઉપરાુંિ જજલ્ લામાું 
ડ ુંગરાળ પ્રદેશ પણ છે. ગ્રીષ્ મ તિ માું ખડકો ગરમ થાય છે. જનેા કારણે ગીરનાર િળેટીમાું વસેલાું 
જૂનાગઢ શતેરની આબોતવા ઘણી જ ગરમ રતે છે. િોમાસામાું સામાન્યિ:  જૂનના પ્રથમ 
પખવાડીયાથી સપ્ ટેમ્ બર સ ઘીમાું વરસાદ થાય છે. આ જજલ્ લાના િોરવાડ, માુંગરોળ એ 
સામાન્ ય રીિે ઉનાળામાું તવા ખાવાના ત થળો ગણાય છે. જયારે માળીયા,કેશોદ,ભેંસાણ અને 
માણાવદર િાલ કાઓની તવા સ કી ગણાય છે. જજલ્ લાનો  વષિ : ૨૦૧૪   માું સરેરાશ વરસાદ 
૧૦૮૭ મી.મી. પડેલ જયારે આજ વષિમાું વરસાદના સરેરાશ ૪૨ કદવસો તિા. જૂનાગઢ શતેરન ું  
વષિ : ૨૦૧૪ માું ઉનાળાન ું સૌથી વધ  ઉષ્ ણિામાન ૩૯.૮ ડીગ્રી સેન્ ટીગેડ િથા જશયાળામાું સૌથી 
ઓછ  ઉષ્ ણિામાન ૧૫ ડીગ્રી સેન્ ટીગ્રેડ ન ધાયેલ છે. 
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૧-૩ વસ્ી  અને વવસ્ીાર  - 

 ર૦૧૧ની વતિી ગણિરીના  આુંકડાની સમીિા કરિા જણાય છે કે જૂનાગઢ જજલ્લાનો 
દશકાનો (ર૦૦૧ -ર૦૧૧) વૃજધધ દર ૧૦ ટકા જટેલો છે. જ ેરાજયના વૃજધધ દર ૧૯.૩ કરિાું ઓછો 
છે.  
 જજલ્લા જવભાજન થિા જૂનાગઢ જજલ્લામાું ૯ િાલ કાઓ છે. જૂનાગઢ જજલ્લામાું શતેરી વતિી 
સને ૨૦૦૧ની વતિી ગણિરી મ જબ ૩૪.૮૩ તિી.જ ેવધીને સને ૨૦૧૧માું ૩૬.૮૨ ટકા જટેલી થાય 
છે.જ નાગઢ જજલ્લાની ગ્રામ્ય વતિી ૬૩.૧૮ ટકા છે. જયારે રાજયની શતેરી વતિીની ટકાવારી ૪૨.૬ 
ટકા છે.  
વસ્ી  ગ ચીા 

ર૦૧૧ની વતિી ગણિરી મ જબ જજલ્લાની ક લ વતિી રાજયની ક લ વતિીના ૨.૫૨ ટકા છે. દર 
િો.કી.મી. દીઠ વતિીની  ગીિિા ૩૦૪ ની છે. જ ેસમગ્ર રાજયમાું ૩૦૮ છે. 
જાી ય પ્રમાણ  - 

 જજલ્લામાું જાિીય પ્રમાણ દર ૧૦૦૦ પ રુષોએ ૯૪૫ સ્ત્રીઓન ું છે. જ ેરાજ્યના જાિીય પ્રમાણ ૯૧૯ 
કરિાું વધ  છે. જમેા ગ્રામ્ય જાજિ પ્રમાણ ૯૪૧ અને શતેરી જાિી પ્રમાણ ૯૫૧ છે.  
અક્ષરજ્ઞાન  - 

 જૂનાગઢ જજલ્લાનો અિરજ્ઞાનનો દર ૭૮.૫૫ ટકા છે જમેાું પ રુષોનો અિરજ્ઞાનનો દર 
૮૬.૧૫ ટકા અને સ્ત્રીઓનો દર ૭૦.૫૭  ટકા છે. ર૦૧૧ની વતિી ગણિરી પ્રમાણે જૂનાગઢ 
જજલ્લાનો ગ્રામ્ય,શતેરી અને ક લ જવતિારનો અિરજ્ઞાન પામેલી વતિીની માકતિી આ સત રજ  છે. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

બાબિ અિરજ્ઞાન પામેલ વતિી અિરજ્ઞાનનો અસરકારક દર 

૧ ૨ ૩ 

વ્ યકકિ  ક લ ૧૦,૭૬,૦૬૩ ૭૮.૫૫ 

પ રુષ ૬,૦૪,૫૮૬ ૮૬.૧૫ 

સ્ત્રી ૪,૭૧,૪૭૭ ૭૦.૫૭ 

ગ્રામ્ય ક લ ૬,૪૭,૭૯૩ ૭૪.૯૬ 

શતેરી ક લ ૪,૨૮,૨૭૦ ૮૪.૬૯ 
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  પ્રકરણ-૨ 
 
 
 
   

  જજલ્લા પુંિાયિ તતિકની જ દી જ દી સજમિીઓ નીિે મ જબ છે. 

• સામાન્ય  

• કારોબારી 

• જશિણ 

• જજલ્ લા સામાજજક ન્ યાય 

• બાુંધકામ  

• આરોગ્ય અને મકતલા બાળ જવકાસ 

• ખેિ ઉત્ પાદન, સતકાર અને જસુંિાઈ  

• અપીલ સજમિી 
 

ી ર્થગ્રામ યોજના 

     રાજ્ય સરકારશ્રીના પુંિાયિ જવભાગના ઠરાવ ક્રમાુંક:પરિ/૨૦૦૩/૨૧૦૪/િ,               

િા.૨૧/૭/૨૦૦૪ િીથિગ્રામ યોજના ગ્રામ્ય જવતિારમાું કોમી સદભાવ અને ભાચિારાની ભાવના 

વધ  પ્રબળ બનાવવાન  છે. 
  

 આ યોજના અુંિગિિ જ ેગામોમાું છેલ્લા પાુંિ વષિમાું કોચ ગ ન્તો ન ધાયો ન તોય િેમજ અન્ય 

નોમ્સિ પકરપ ણિ  થિાું તોય િેવા ગામોને રાજ્ય સરકારશ્રીના પુંિાયિ જવભાગના ઠરાવ ક્રમાુંક: 

પરિ/૨૦૦૭-૭૪-િ િા.૧૭/૪/૨૦૧૨ થી િીથિગ્રામ જાતેર કરી બ ેલાખ રૂપીયા પ રતકાર િરીકે 

આપવાની જોગવાચ કરેલ છે. 
 

પાવનગ્રામ યોજના - 

 રાજય સરકારશ્રીનાું પુંિાયિ જવભાગનાું ઠરાવ ક્રમાુંક:પરિ-૨૦૦૭-૭૪-િ,                

રાજ્ય સરકારશ્રીના પુંિાયિ જવભાગના ઠરાવ ક્રમાુંક:૫૨િ િા.૨૦/૧૦/૨૦૦૮ થી પાવનગ્રામ 

યોજના જાતેર કરવામાું આવેલ છે. 

 આ યોજના અુંિગિિ ગામોમાું છેલ્ લા રણ ણ વષિમાું કોચ ગ ન્ તા ન ધાયો ન તોય િેમજ અન્ ય     

નોમ્સિ પકરપૂણિ થિાું તોય િેવા ગામોને રાજ્ય સરકારશ્રીના પુંિાયિ જવઅભાગના ઠરાવ 

ક્રમાુંક:પરિ/૨૦૦૭-૭૪-િ, ક્રમાુંક:૫૨િ/૨૦૦૭-૭૪-િ, િા.૧૭/૪/૨૦૧૨ થી પાવન ગ્રામ જાતેર 

કરી રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- એક  લાખ રૂજપયા પ રત કાર િરીકે આપવાની જોગવાચ કરેલ છે.   જ ે

અુંિગિિ સને ૨૦૧૬-૧૭ પ રતકાર વષિમાું નીિે મ જબના ગામોને પાવનગ્રામ જાતેર કરવામાું 

આવેલ છે.  
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૧. જજલ્લા પુંિાયિના િ ુંટાયેલ સભ્યોની યાદી પરણ ક-૧ માું િથા જ દી જ દી સજમજિઓની 

યાદી  પરણ ક-૨ માું આપેલ છે. 

 

૨. જજલ્લા પુંિાયિનાું બુંધારણ અુંગેની માકતિી આ સાથેના પરણ ક-૩ માું દશાિવવામાું આવેલ 

છે.  જજલ્લા પુંિાયિની છેલ્લી િ ુંટણી િા.૨૯-૧૧-૨૦૧૫ ના રોજ થયેલ તિી. જનેી મ દિ 

િા. ૨૨-૧૨-૨૦૨૦ ના રોજ પ રી થાય છે. જજલ્લા પુંિાયિ િાલ કા પુંિાયિના િ ુંટાયેલા 

સભ્યો, લોકસભાના સભ્યો િથા જવધાનસભાના સભ્યો  એમ ક લ બધા મળીને ૧૯૧ 

સભ્યો થાય છે.  આ સાથેના પરણ ક-૪  માું  જજલ્લા પુંિાયિના પ્રમ ખશ્રીની  િ ુંટણીની 

માતીિી આપવામાું આવી છે.  બુંન ે  કકતસામાું સવાિન મિે િૂુંટણી  થયેલ છે.જ્યારે 

પરણ ક-૫ માું જજલ્લા પુંિાયિની જ દી-જ દી સજમિીની વષિ:૨૦૧૬-૧૭ દરજમયાન મળેલ 

બેઠકોની સુંખ્યા િેમજ ઠરાવોની સુંખ્યાની માકતિી આપવામાું આવે છે. 
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પત્રક – ૧ 

 

જૂનાગઢ વજલ્લા પંચાયીના ચૂંટાયેલા સદસ્યશ્ર ઓના નામન  યાદ  

ક્રમ નામ તોદ્દો 

૧ શ્રી વલ્ લભભાઈ મનજીભાઈ દ ધાિ પ્રમ ખશ્રી 

ર શ્રી લક્ષ્મણભાઈ જાદવભાઈ ભરડા ઉ૫ પ્રમ ખશ્રી 

૩ રાયદેબેન પ્રજવણભાઈ બોરીિા સદતયશ્રી 

૪ નથ ભાઈ આણુંદભાઈ કેશવાળા સદતયશ્રી 

૫ કમળાબેન રામજસુંતભાઈ ડોડીયા સદતયશ્રી 

૬ વાલીબેન મજનષક માર નુંદાણીયા સદતયશ્રી 

૭ રેખાબેન નીજિનક માર રાણ૫રીયા સદતયશ્રી 

૮ ઉષાબેન વૃજલાલ ઘાડીયા સદતયશ્રી 

૯ ભાવેશભાઈ લાલજીભાઈ રણ ા૫સીયા સદતયશ્રી 

૧૦ મ કિાબેન કાુંજિલાલ કાબા સદતયશ્રી 

૧૧ લાલજીભાઈ રણછોડભાઈ ડોબરીયા સદતયશ્રી 

૧ર રાણીબેન કરશનભાઈ સોલુંકી સદતયશ્રી 

૧૩ શાુંજિલાલ જસમિભાઈ કમાણી સદતયશ્રી 

૧૪ િુંકદ્રકાબેન કરશનભાઈ વાડોદરીયા સદતયશ્રી 

૧૫ ઉમાબેન પ્રજવણભાઈ િાવડા સદતયશ્રી 

૧૬ માધાભાઈ દેવાભાઈ મગરા સદતયશ્રી 

૧૭ દ ધીબેન તીરાભાઈ સોલુંકી સદતયશ્રી 

૧૮ શારદાબેન કાુંજિલાલ ગજરેા સદતયશ્રી 

૧૯ દ ધીબેન વાલાભાઈ ખેર સદતયશ્રી 

ર૦ રણજીિજસુંત ખ માણભાઈ ૫રમાર સદતયશ્રી 

ર૧ સેજાભાઈ જવરાભાઈ કરમટા સદતયશ્રી 

રર શાન્ િીબેન મનસ ખભાઈ મ છડીયા સદતયશ્રી 

ર૩ દેવાભાઈ પ ુંજાભાચ માલમ સદતયશ્રી 

ર૪ ભારિીબેન ધીરજલાલ ક ુંભાણી સદતયશ્રી 

ર૫ જયેશક માર વાલજીભાઈ લાડાણી સદતયશ્રી 
ર૬ શારદાબેન ગોજવુંદભાઈ સવસાણી સદતયશ્રી 

ર૭ મ નેશભાઈ ભગવાનભાઈ પોકીંયા સદતયશ્રી 

ર૮ જવનોદભાઈ રવજીભાઈ બ સા સદતયશ્રી 

ર૯ મ કેશભાઈ જીવરાજભાઈ કણસાગરા સદતયશ્રી 

૩૦ પ્રજવણભાઈ જગજીવનભાઈ કોઠીયા સદતયશ્રી 
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પત્રક - ર 
 
વજલ્ લા પંચાયીના પ્રમખુશ્ર , ઉ૫ પ્રમખુશ્ર  ીર્ા જુદ  જુદ  સવમવીઓના ચેરમનેશ્ર ઓ 

 

ક્રમ પદાજધકારીશ્રીઓન ું નામ તોદ્દો મિ જવત િાર 

૧ શ્રી વલ્ લભભાઈ મનજીભાઈ દ ધાિ પ્રમ ખશ્રી 
૨૪- મોણ૫રી મોટી 
િા. જવસાવદર 

૨ શ્રી લક્ષ્મણભાઈ જાદવભાઈ ભરડા ઉ૫ પ્રમ ખશ્રી 
૨૯-શીલ 

િા. માુંગરોળ 

૩ શ્રી જવનોદભાઈ રવજીભાઈ બ સા અઘ્ યિશ્રી, જશિણ સજમજિ 
૨૭-સાસણ 

િા. મેંદરડા 

૪ શ્રી શાુંિીબને મનસ ખભાઈ મ છડીયા 
અઘ્ યિશ્રી, 
જજલ્ લા સામાજજક ન્ યાય સજમજિ 

૨૦-મટીયાણા 
િા. માણાવદર 

૫ શ્રી શારદાબને ગોજવુંદભાઈ સવસાણી અઘ્ યિ, કારોબારી સજમજિ 
૨૫-સરદારગઢ 

િા. માણાવદર 

૬ શ્રી વાલીબેન મનીષભાઈ નુંદાણીયા 
અઘ્ યિશ્રી, 
બાુંધકામ સજમજિ 

૪-બાલાગામ 

િા. કેશોદ 

૭ શ્રી રણજીિજસુંત ખ માણભાઈ ૫રમાર 
અઘ્ યિશ્રી, 
આરોગ્ ય સજમજિ 

૧૮-માળીયા 
િા. માળીયા તાટીના 

૮ 
શ્રી પ્રવીણભાઈ જગજીવનભાઈ 
કોઠીયા 

અઘ્ યિશ્રી, 
ખેિ ઉત્ પાદન, સતકાર, જસુંિાઈ અને 
પશ પાલન સજમજિ 

૩૦-વડાલ 

િા. જ નાગઢ 

૯ શ્રી વાલજીભાચ ગોરધનભાચ ફડદ  
અધયિશ્રી, 
આરોગ્ય સજમજિ અને મકતલા 
બાળજવકાસ 

૪૧-શાપ ર 

િાલ કો:વુંથલી 

૧૦ શ્રી વલ્ લભભાઈ મનજીભાઈ દ ધાિ અઘ્ યિશ્રી અજપલ સજમજિ 
૨૪- મોણ૫રી મોટી 
િા. જવસાવદર 
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પત્રક-૩ 

વજલ્લા પંચાયીન ુબંધારણ વર્થઃ ૨૦૧૬-૧૭ 

ક્રમ 

જજલ્લા 
પુંિાયિની 
તથાપના 

સન ે૨૦૧૧ની 
વતિી ગણિરી 

મ જબ ક લ વતિી 

છેલ્લી િ ુંટણીની 
િારીખ 

જજલ્લા પુંિાયિની 
ધોરણસરની 

મ દિ પ રી થિી 
તોય િે િારીખ 

પદ જનજમિિ 

જજલ્લા પુંિાયિની મિદાર જવભાગમાુંથી સીધી િ ુંટણીથી િ ુંટાયેલા સભ્યો 

િાલ કા 
પુંિાયિના 

સભ્યો 

િાલ કા 
પુંિાયિ 

દ્વારા 
િ ુંટાયેલા 
સભ્યો 

સ્ત્રીઓ અન .જાજિ અન .જન જાજિ અન્ય ક લ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ 

૧  ૧-૪-૬૩ ૯૩૨૩૧૭ ૨૯-૧૧-૨૦૧૫ ૨૨-૧૨-૨૦૨૦ ૧૫૮ ૧૫૮ ૧૩ ૩ ૧ ૧૩ ૩૦ 
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  પત્રક-૩   ચાલુ....... 

જજલ્લા મધયતથ 

સતકારી બેંકના 
ડાયરેક્ટર 

જજલ્લા સતકારી 
સુંઘના પ્રજિજનજધ 

જજલ્લા ખરીદ 
વેંિાણ સુંધના 

િેરમેન 

લોકસભાના 
સભ્યો 

રાજ્યસભાના 
સભ્યો 

જજલ્લા કલેક્ટર 
નગરપાજલકાના 

સભ્યો 
જવધાનસભાના 

સભ્યો 
ક લ 

૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ 

- 
 

- - ૨ ૧ ૧ - ૫ ૨૦૦ 
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પત્રક-૪ 

             વર્થઃ ૨૦૧૬-૨૦૧૭ 

જજલ્લા પુંિાયિન ું નામ 
ઉમેદવારન ું નામ મેળવેલ મિોની સુંખ્યા િ ુંટાયેલ ઉમેદવાર 

પ્રમ ખ ઉપ્રમ ખ પ્રમ ખ ઉપ્રમ ખ પ્રમ ખ ઉપ્રમ ખ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

 જજલ્લા પુંિાયિ જૂનાગઢ 
(૧) શ્રી વલ્ લભભાઈ 
મનજીભાઈ દ ધાિ 

(૧) શ્રી લક્ષ્મણભાઈ 
જાદવભાઈ ભરડા 

બીનતરીફ  બીનતરીફ 
(૧) શ્રી વલ્ લભભાઈ 
મનજીભાઈ દ ધાિ 

(૧) શ્રી લક્ષ્મણભાઈ 
જાદવભાઈ ભરડા 
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પત્રક-૫ 

વજલ્લા પંચાયીોન  સવમવીઓન   બેઠક                                                                                              વર્થઃ ૨૦૧૬-૨૦૧૭ 

 

જજલ્લા પુંિાયિની સામાન્ય 

સજમજિ 

જશિણ સજમજિ ખેિ ઉત્પાદન, જસુંિાચ, 

સતકાર, પશ પાલન સજમજિ 

જાતેર બાુંધકામ સજમજિ સામાજજક ન્યાય સજમજિ 

બેઠકની 

સુંખ્યા 

ઠરાવની 

સુંખ્યા 

બેઠકની 

સુંખ્યા 

ઠરાવની 

સુંખ્યા 

બેઠકની 

સુંખ્યા 

ઠરાવની 

સુંખ્યા 

બેઠકની 

સુંખ્યા 

ઠરાવની 

સુંખ્યા 

બેઠકની 

સુંખ્યા 

ઠરાવની 

સુંખ્યા 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 

૪ ૩૦ 
 
૨ 

  
૩૪ ૬ ૪૫ ૫ ૬૩ ૨ ૨ 

 
 

 

કારોબારી સજમજિ અજપલ સજમજિ આરોગ્ય સજમજિ મકતલા અને બાળ જવકાસ સજમજિ 

બેઠકની સુંખ્યા ઠરાવની સુંખ્યા બેઠકની સુંખ્યા ઠરાવની સુંખ્યા બેઠકની સુંખ્યા ઠરાવની સુંખ્યા બેઠકની સુંખ્યા ઠરાવની સુંખ્યા 

૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ 

૮ ૨૧૨ ૧ ૧ ૪ ૧૩ ૨ ૧ 
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ઇ-ગ્રામન  કામગ ર  :-  

 
તાર્થવેર :-  

 જ નાગઢ જજલ્લાની ક લ ૪૯૧ ગ્રામ પુંિાયિોમાું રાજ્ય સરકારની સતાયથી કોમ્પ્ય ટર 
તાડિવેરને લગિી િમામ સામગ્રી પ રી પાડવામાું આવી, જમેાું પ્રથમ િરણમાું ક લ ૩૩૨ ગ્રામ 
પુંિાયિો, બીજા િરણમાું ક લ ૭૮ ગ્રામ પુંિાયિો અને રણ ીજા અને અુંજિમ િરણમાું ક લ ૮૧ ગ્રામ 
પુંિાયિોમાું તાડિવેરને લગિી સામગ્રી માતે માિિ -૨૦૦૯ માું પ ણિ કરી જજલ્લાની ૧૦૦ % કામગીરી 
પ ણિ કરવામાું આવી ત્યારબાદ જ ે૭૮ ગ્રામ પુંિાયિોમાું કોમ્પ્ય ટર સાથે ચન્કજટે જપ્રન્ટર આપવામાું 
આવેલ તિા. િેને ફેરબદલી કરીને એિપી ૧૦૦૭ નવા લેજરજટે જપ્રન્ટર આપવામાું આવ્યા િથા 
જૂના લોકફાળા, ફ્લડમાું જવનાશ પામેલા,િોરાયેલ િથા એક નવી ગ્રામ પુંિાયિ મળી ક લ ૦૮ 
જટેલા નવા સીસ કુંપનીના કોમ્પ્ય ટર ફાળવવામાું આવેલ છે.િેમજ અજિજ ના િથા િજિગ્રતિ 
કોમ્પ્ય ટરની જગ્યાએ માતે - માિિ - ર૦૧૨ માું ક લ ૨૧૧ નવા કોમ્પ્ય ટર સેટ આપવામાું આવેલ 
છે. અજિજ ના કોમ્પ્ય ટરની જગ્યાએ માતે - ઓગષ્ટ - ર૦૧૫ માું ક લ ૨૧૧ નવા કોમ્પ્ય ટર સેટ 
આપવામાું આવેલ છે િથા વષિ - ૨૦૧૭ માું ૧૮૬ નવા કોમ્પ્ય ટર સેટ જ નાગઢ જજલ્લાના આઠ(૮) 
િાલ કામાું આ૫વામાું આવેલ છે.  
 
વ .સ .ઇ. :-  

 ગ્રામ પુંિાયિો ખાિે પ રા પડાયેલ તાડિવેરનો કાયિિમ ઉપયોગ થાય અને લોકોને સેવાઓ 
મળી રતે િે તેિ સર કોમ્પ્ય ટર પર કામ કરી શકે િેવા ગ્રામ કોમ્પ્ય ટર સાતસીક (વી.સી.ચ.) સાથે 
કરાર કરવામાું આવેલ િથા ITI માુંથી કોમ્પ્ય ટર િાલીમ પામેલ વ્યજક્િઓની યાદી િૈયાર 
કરવામાું આવેલ છે જથેી ખાલી પડેલ જગ્યાઓમાું િાત્કાલીક જનમણુંક આપી શકાય. 
 
 ટેકવનકલ સપોટથર  - 

 ગ્રામ્ય કિાએ પ રા પડાયેલ કોમ્પ્ય ટર તાડિવેર સિિ િાલ  રતે િેમજ ડેટાનો બેકઅપ 
લવેાય,એન્ટી વાયરસ સોફ્ટવેર ચન્તટોલ કરવા િથા િલાટી કમ મુંરણ ીને/ વીસીચને િાલીમ 
આપવા દરેક ૩૦ ગ્રામ પુંિાયિ દીઠ એક TSTSP ની જનમણુંક કરવાની રાજ્ય સરકારની યોજના 
અન્વયે આ જજલ્લામાું રાજ્ય સરકાર દ્વારા જનયિ થયેલ C.M.C. કુંપની દ્વારા ગ્રામ પુંિાયિ માટે 
૨૦ ટી.એલ.ચ. િથા એક ડી.એલ.ચ. કામગીરી બજાવે છે. 
 
  
ઇ-ગ્રામ ખાીે શરૂ ર્યેલ સેવા:- 

આર.ઓ.આર .:-  

 ગ્રામ્ય કિાએ ખેડ િોને ૭/૧૨ િેમજ ૮ અ ના ઉિારા મળી રતે િે તેિ સર જ નાગઢ જજલ્લાની 
ક લ ૪૯૦ ગ્રામ પુંિાયિોમાું ROR ની સેવા ઓનલાચન કાયિરિ કરેલ છે. આ સેવા VCE મારફિ 
ઉપલબ્ધ   કરાવેલ છે. ૩૧- જ લાચ -૨૦૧૭ સ ધી ૭/૧૨ અને ૮ અ અને ગામ નમ ના નુંબર ૬ ની 
૧,૫૦,૫૮૯ નકલ ઓનલાચન ઉપલબ્ધ કરાવેલ છે. 
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ઇ-ગ્રામ સેવા:-    

         અપના સીએસસી મારફિ મોબાચલ િથા ડી.ટી.એિ. રીિાજ િ, પી.વી.સી. આઘાર કાડિ , 
એસ.ટી., ખાનગી બસ, રેલ્વે, એર ટીકીટ બ કીંગ, િ ુંટણીલિી સેવા જવેીકે મિદારન ું નામ 
ઉમેરવ ,ફેરફાર કરવ ું (અપડેટ કરવ ું ) અને રદ કરવ ું વગેરે ડર ાઈજવુંગ લાચસન્સ, ચજનેરી અને 
ફામિસીના અરજી ફોમિ વગેરે ની કામગીરી આવનાર સમયમાું જજલ્લાની િમામ ગ્રામ પુંિાયિ ખાિે 
શરૂ થયેલ છે.  
  
 
વ જળ  બ લ  :- 
 ગ્રામ્ય કિાએ દરેક ગ્રામજનોને B2C સેવા મળી રતે િે તેિ સર આ જજલ્લાના જૂનાગઢ 
િાલ કાના ૪૯૦ ગ્રામ પુંિાયિ ખાિે વીસીચ મારફિે વીજળી જબલ તવીકારવામાું કાયિરિ છે.  
 ૩૧-જ લાચ-૨૦૧૭ સ ધીમાું ક લ ૩૧૬૮૫૯ બીલો તવીકારવામાું આવેલ છે. જમેાુંથી 
રૂ.૧૦,૨૬,૩૬,૧૮૧ ન ું કલેકશન થયેલ છે. જમેાુંથી VCE ને રૂ.૧૦.૨૧.૫૩૦ ની આવક િથા ગ્રામ 
પુંિાયિને રૂ.૧,૫૦,૫૧૪ ની આવક થયેલ છે.  

  
 
વ -સેટ:- 

      ગ્રામ્ય કિાએ INTERNET સવલિ પ રી પાડવા રાજ્ય સરકારના ચ-ગ્રામ જવશ્વગ્રામ 
પ્રોજકે્ટ અુંિગિ ચ-ગ્રામ કનેકટીવીટી ચન્રાતટરક્િર (ચજીસીઆચ)નો કોન્ટર ાક્ટર ભારિી એરટેલ 
લીમીટેડ સોપવામાું આવેલ છે. માિિ – ૨૦૧૮ સ ધીમાું જજલ્લાની િમામ ૪૯૧ ગ્રામ પુંિાયિોમાું  
વી- સેટ ચન્તટોલેશનની કામગીરી પ ણિ થયેલ છે.  
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જૂનાગઢ જજલ્લાની ૩૧-૦૭-૨૦૧૭ અુંજિિ  ચ-ગ્રામની જતથિી દશાિવિ ું પરણ ક 

 
 

 
ન ઘ - માુંગરોળ િાલ કામાું િોટીલીવીડી ગ્રામ પુંિાયિ નવી અજતિત્વ આવેલ છે. તાલ ચ-ગ્રામ 
 પુંિાયિ કે ચ-ગ્રામ સેવાઓ ત્યાું કાયિરિ નથી.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ક્રમ જજલ્લા/ 

િાલ કાન  નામ 

ક લ 

ગ્રામ 
પુંિાયિ 

ઉપલબ્ધ 
ટેકજનકલ 
સપોટિર 

ટેકજનકલ સપોટિરને 
ફાળવેલ ગ્રામ 

પુંિાયિ 

થયેલ 

વી-સેટ 
ચન્તટોલેશન 

૧ જૂનાગઢ 

(જજલ્લો) 
૪૯૧ ૧(DLE) ૪૯૧ ૪૯૦ 

૧ માણાવદર ૫૬ ૨ ૫૬ ૫૬ 

૨ વુંથલી ૪૬ ૨ ૪૬ ૪૬ 

૩ જૂનાગઢ ૫૮ ૨ ૫૮ ૫૮ 

૪ ભેંસાણ ૩૭ ૨ ૩૭ ૩૭ 

૫ જવસાવદર ૭૪ ૩ ૭૪ ૭૪ 

૬ મેંદરડા ૪૨ ૨ ૪૨ ૪૨ 

૭ કેશોદ ૫૩ ૨ ૫૩ ૫૩ 

૮ માુંગરોળ  ૫૭ ૨ ૫૭ ૫૬ 

૯ માળીયા(તા) ૬૮ ૩ ૬૮ ૬૮ 

 ક લ  ૪૯૧ ૨૧ ૪૯૧ ૪૯૦ 
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પ્રકરણ-૩ 

 
વજલ્લા પંચાયીન  આવક અન ેખચથ : 

 

 અતેવાલના વષિ ૨૦૧૬-૧૭ દરજમયાન જૂનાગઢ જજલ્લા પુંિાયિની િોખ્ખી ઉપજ રૂજપયા 

૧૨૧૮૭૯૭ તજાર તિી. િેની સામે ખિિ  રૂજપયા ૪૭૬૨૮૬૨ તજાર  થવા જાય છે.  વષિના અુંિે 

જસલીક રૂજપયા ૪૨૪૫૦૮૧ તજાર છે. વષિ દરમ્યાન વસ લાિના જવજવધ  િેરણ ે  િથા સરકારશ્રીના 

સદરો  તેઠળ થયેલ ઉપજની જવગિ નીિેની જવગિે પરણ ક-૩.૧ માું આવક  અને ખિિની જવગિ 

પરણ ક-૩.૨  માું  દશાિવેલ છે.     
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પત્રક – ૩.૧ 

   વજલ્લા પંચાયીન  ઉપજ   

ક્રમ સદર 
ઉપજ (રૂ. તજારમાં) 

૨૦૧૬-૧૭ 

૧ ૨ ૩ 

૧ જમીન મતેસ લ ૨૨૯૭૨.૦૦ 

૨ તથાજનક ચરીગેશન શેષ ૦.૦૦ 

૩ તથાજનક તટેમ્પ ડય ટી ૦.૦૦ 

૪ તથાજનક કર લોકલ શેષ ફુંડ ૪૬૮૦૦.૦૦ 

૫ વ્યાજ ૧૬૬૪૭૩.૦૦ 

૬ જશિણ ૨૬૨૫૪૫૬.૦૦ 

૭ િબીબી ૨૭૦૯૫૩.૦૦ 

૮ વૈધાજનક અને નાના ખાિા ૫૬૧૯૩૪.૦૦ 

૯ પ્રકકણિ અને અન્ય ઉપજ ૫૪૪૫૭૭.૦૦ 

૧૦ ખેિીવાડી ૧૮૧૩૦૧.૦૦ 

૧૧ જસવીલ કામો ૫૧૧૯૯૧.૦૦ 

૧૨ જસુંિાચ ૧૨૭૩૬૪૦૦ 

૧૩ અછિ ૦.૦૦ 

૧૪ દેવા અને ઉપલક ૩૫૮૮૦.૦૦ 

૧૫ ક લ આવક ૫૦૯૫૭૦૧.૦૦ 

૧૬ િાલ કા રીફુંડ ૦.૦૦ 

૧૭ ક લ ૫૦૯૫૭૦૧.૦૦ 

૧૮ િાલ કાને ફાળવેલ રકમ ૩૮૭૬૯૦૪.૦૦ 

૧૯ જજલ્લા પુંિાયિની િોખ્ખી ઉપજ ૧૨૧૮૭૯૭.૦૦ 

૨૦ ખ લિી જસજલક ૩૭૪૦૦૧૭૦૦ 

૨૧ એકુંદર ક લ ૪૯૫૮૮૧૪.૦૦ 

    પ્રાજિ તથાન : કતસાબી અજધકારીશ્રી જજ.પું. જ નાગઢ 
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પત્રક-૩.૨ 

 
     વજલ્લા પંચાયીનો ખચથ  - 

ક્રમ 
સદર ખચથ (રૂ. તજારમા) 

૨૦૧૬-૧૭ 

૧ ૨ ૩ 

૧ રીફુંડ ડર ો બેક 
૧૬૩૭૪.૦૦ 

૨ વતીવટ 
૩૧૩૭૨.૦૦ 

૩ વ્યાજ 
૩૦૪૬૩.૦૦ 

૪ જશિણ 
૨૪૫૭૧૪૩.૦૦ 

૫ આરોગ્ય (િબીબી) 
૩૦૭૭૦૧.૦૦ 

૬ સ પર એજય કેશનના એલાઉન્સ અને પેન્શન 
૦.૦૦ 

૭ પ્રકકણિ અને અન્ય ખિિ 
૪૦૭૫૫૩.૦૦ 

૮ વૈધાજનક અને નાના ખાિા 
૧૭૩૯૯.૦૦ 

૯ દ ષ્કાળ રાતિ 
૬૩૫.૦૦ 

૧૦ જસવીલ અને જાતેર કામો 
૮૮૧૦૪૦.૦૦ 

૧૧ નાની જસુંિાચ 
૩૯૩૧૧૩.૦૦ 

૧૨ દેવા જવભાગ અને ઉપલક 
૨૨૦૦૬૯.૦૦ 

૧૩ ક લ ખિિ 
૪૭૬૨૮૬૨.૦૦ 

૧૪ બુંધ થિી જસજલક 
૪૨૪૫૦૮૧.૦૦ 

૧૫ એકુંદર ક લ 
૯૦૦૭૯૪૩.૦૦ 

 પ્રાજિ તથાન : કતસાબી અજધકારીશ્રી જજ.પું. જ નાગઢ 
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પ્રકરણ-૪ 

 

સ્વાસ્્ય, સફાઇ અન ેકુટંુબકલ્યાણ ક્ષેત્ર ેવસવ્ધઃ 

૧. આરોગ્ય વવર્યક માિતી ઃ 

આ જજલ્લામાું તાલમાું ૧૦ સામ તીક આરોગ્ય કેન્દ્ર ૩૮ પ્રાથજમક આરોગ્ય કેન્દ્ર િથા ૫ 

એલોપેથીક  દવાખાના અને  ૩ મોબાઈલ દવાખાનાઓ અને ૦ મોબાઈલ મેડીકલ ય જનટ કામ કરી 
રતેલ છે. પ્રાથજમક આરોગ્ય કેન્દ્ર નીિે ૨૩૭ પેટા કેન્દ્રો કામ કરી રતેલ છે. આ િમામ પ્રાથજમક 

આરોગ્ય કેન્દ્રો, એલોપેથીક દવાખાના િેમજ પેટા આરોગ્ય કેન્દ્ર મારફિ ગ્રામ્ય જવતિારોમાું 
દદીઓને પ્રાથજમક સારવાર િેમજ આરોગ્ય અને ક ટ ુંબ કલ્યાણ જવષયક સેવાઓ અને સવલિો 
પ રી પાડવામાું આવે છે. પ્રાથજમક આરોગ્ય કેન્દ્રનાું અુંદરનાું દદીઓને સારવાર મળી રતે િે તેિ  
માટે અને ગ્રામ્ય જવતિારની બતેનોને પ્રસ જિની સવલિ મળી રતે િે માટે પથારીઓની પણ 

સગવડ રાખવામાું આવી છે. 
જ નાગઢ જજલ્લામાું આરોગ્ય જવષયક સેવાઓ આપિાું જવજવધ કેન્દ્રો નીિે મ જબ છે. 

 

૨. શાળા આરોગ્ય કાયથક્રમઃ 

 િાલ  વષિ દરજમયાન જજલ્લાની ક લ પ્રાથજમક અને માધયજમક ૧૩૮૫ શાળાઓ પૈકી ૧૩૮૫ 

શાળાનાું ૨૧૬૭૩૬ પૈકી ૨૧૨૯૩૮ જવદ્યાથીઓની િથા ક લ આુંગણવાડી ૧૨૪૯ પૈકી ૧૨૪૯ 
આુંગણવાડીના ૭૦૧૮૯ પૈકી ૬૯૦૫૪ લાભાથી બાળકોની શારીરીક િપાસ કરવામાું આવી તિી. 
િે પૈકી જરૂકરયાિવાળા બાળકોને જવટામીન-એ,લોતિત્વ,ફોલીકએસીડ અને આુંખની 
સારવારની દવા આપવામાું આવી તિી. ઓગષ્ટ-૮૯ થી જજલ્લા મથકે આરોગ્ય કાયિક્રમ અુંિગિિ 

શાળા આરોગ્ય સેલની રિના કરવામાું આવી છે. િેમજ શાળા આરોગ્ય સેલની કામગીરી 
સુંગીન બન ે િે તેિ થી શાળા આરોગ્ય જનરીિકોની જગ્યાઓ ફેરબદલી િાલ કા મથકેથી જજલ્લા 
મથકે કરવામાું આવી છે. 
 શાળા આરોગ્ય કાયિક્રમને સુંગીન બનાવવા સારુું  િથા પ્રાથજમક શાળાના જવદ્યાથીઓન ું 
આરોગ્ય તિર ઉંિ  લાવી શકાય િે તેિ થી જજલ્લા મથકે શાળા આરોગ્ય સેલમાું કામ કરિાું 
શાળા આરોગ્ય મદદનીશો િથા શાળા આરોગ્ય જનરીિકોને રાજ્ય કિાએ આ કાયિક્રમની િથા 
આરોગ્ય સેલની રિનાના તેિ ઓ અુંગે િથા ફરજો અુંગે િાલીમ આપવામાું આવેલ છે. 
 જજલ્લાની ૦૯ િાલ કાઓની પ્રાથજમક શાળાઓની મ લાકાિ દરજમયાન શાળા આરોગ્ય 

મદદનીશો િથા શાળા આરોગ્ય જનરીિકો જવદ્યાથીઓ િુંદ રતિ અને આરોગ્યપ્રદ જીવન જીવિાું 
શીખે િે તેિ  જસધધ કરવા માટે શાળાઓમાું નીિે મ જબની પ્રવૃજત્ત શરૂ કરેલ છે. 
(૧) જવદ્યાથીઓની િબીબી િપાસ કરાવવી. 

(૨) િબીબી િપાસ બાદ ખામી માલૂમ પડેલ જવદ્યાથીઓની ખામી દૂર કરવા પ્રયત્ન કરવા. 

(૩) પોષણ આતાર યોજનાઓનો લાભ જવદ્યાથી વધ  પ્રમાણમાું લેિાું થાય. 

(૪) િેપી રોગ જવરોધી રસીઓ દ્વારા રોગ પ્રજિકારક શજક્િ મેળવિાું થાય. 

(૫) આરોગ્ય જશિણ દ્વારા જવદ્યાથીઓ આરોગ્યપ્રદ ટેવો કેળવે. 

(૬) શાળાન ું તવત્યપ્રદ વાિાવરણ િૈયાર કરવા માટે જરૂરી કાયિવાતી કરવી. 

(૭) ઘજનષ્ટ ઝ ુંબેશ તવરૂપે પ્રાથજમક અને માધયજમક શાળાઓમાું જિાું િેમજ શાળાએ  
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         ન જિાું ૦ થી ૧૮ વષિ સ ધીનાું િમામ બાળકોને િપાસીને તથળ ઉપર િબીબી  
અજધકારી મારફિ શક્ય િેટલી સારવાર આપવામાું આવે છે. ત્યારબાદ વધ  સારવાર 

અથે િાલ કા મથકે રોગ જનષ્ણાુંિ િજજ્ઞશ્રીઓનો કેમ્પ રાખી યોગ્ય કે જરૂરી સારવાર 

આપવામાું આવે છે. િેમજ હ્રદય, કીડની અને કેન્સર જવેી ગુંભીર પ્રકારની બીમારીવાળા 
બાળકોને  અમદાવાદ જસજવલ તોતપીટલ ખાિે જવના મ લ્યે સરકારી ખિે સારવાર 

આપવામાું આવે છે. 
 

ઉપરોક્િ િમામ પ્રવૃજત્તઓન ું સુંકલન મોનીટરીંગ અને રીપોટીંગની 
કામગીરી શાળા આરોગ્ય સેલ મારફિે જજલ્લા કિાએથી કરવામાું આવે છે.ખાસ શાળા 
આરોગ્ય િબીબી િપાસણી કાયિક્રમ વધ  સફળ થાય િે માટે શાળાનાું જશિકભાઈ/ 
બતેનોને આ ઝ ુંબેશ અુંગેની િાલીમ આપવામાું આવે છે. િજજ્ઞોના કેમ્પમાું મળી 

આવનાર દ્રજષ્ટની ખામીવાળા બાળકોને જો િશમાુંની જરૂર પડે િો જવના મ લ્યે િશમાું 
આપવાન ું આયોજન અુંધત્વ જનવારણ સોસાયટી મારફિે જવિરણ કરવામાું આવે 
છે.િાલ  વષિ ૨૦૧૬-૧૭ માું ૨૬૫૪ જરૂકરયાિ વાળા બાળકોને િશમા જવિરણ કરવામાું 
આવેલ છે. 

િાલ  વષિથી આ શાળા આરોગ્ય કાયિક્રમ સરકારશ્રીના નવીનિમ 
અજભગમ એવા શાળા આરોગ્ય સિાતના રૂપમાું ઉજવવામાું આવેલ છે.જમેાું સરકારશ્રી 
દ્વારા નકકી કરવામાું આવેલ માગિદજશિકા મ જબ પ્રથમ કદવસે પાણીના સ્ત્રોિોની સફાચ, 
ગ્રામ સફાચ, શાળા સફાચ િથા વૃિારોપણ જવેી કામગીરી દરેક ગામમાું કરવાની તિી. 
બીજા કદવસે બાળકોની પ્રાથજમક આરોગ્ય િપાસણી આરોગ્ય કાયિકર િથા આુંગણવાડી 
કાયિકર દ્વારા કરવાની તિી. રણ ીજા કદવસને પોષણ કદન િરીકે ઉજવવાન ું નકકી કરવામાું 
આવેલ તિ ું. િે મ જબ આ કદવસે દરેક ગામમાું આરોગ્ય કાયિકર િથા આુંગણવાડી કાયિકર 
દ્વારા બાળ િુંદ રતિી તકરફાચ, િુંદ રતિ સગભાિ તકરફાચ, વાનગી તકરફાચ, રેલી, ભવાચ, 
પૌષ્ટીક વાનગી પ્રદશિન જવેા જવજવઘ કાયિક્રમો તાથ ધરવામાું આવેલ તિાું.િેમજ િોથા 
કદવસે દરેક પ્રા.આ.કેન્દ્રના િબીબી અજધકારીશ્રી દ્વારા પ્રાથજમક શાળા, માધયજમક શાળા, 
આુંગણવાડીના બાળકો િથા શાળાએ ન જિાું બાળકોની આરોગ્ય િપાસણીની કામગીરી 
કરવામાું આવેલ તિી.િેમજ છેલ્ લે પાુંિમાું કદવસે દરેક ગામોમાું જવજવઘ સાુંત કૃજિક કાયિક્રમો 
જવેા કે બાળ ગીિો, આરોગ્યપ્રદ રમિો, વકિૃત્ વ  ત પધાિ, નાટક, ચનામ જવિરણ, િથા 
ગ્રામ સભા, વાલી મીટીંગ જવેી જવજવઘ સાુંત કૃજિક પ્રવૃજિઓ જશિકો, આરોગ્ય કાયિકર, 

આુંગણવાડી કાયિકર િથા ગ્રામ પુંિાયિ દ્વારા તાથ ધરવામાું આવેલ તિી. 
 
જ ેમ જબ આ શાળા આરોગ્ય સિાતના કાયિક્રમ દરમ્ યાન  જ નાગઢ 

જજલ્ લામાું જવજવધ ગામોમાું ક લ ૪૭૪-ક વા, ૬૩૨-વોટર વકિસ, ૧૫૦-અન્ ય  સ્ત્રોિો, ૪૨૪-
ગામો ૨૧૨૨-શાળા િથા ૭૪-અન્ ય  સ્ત્રોિોની સફાચ કામગીરી તાથ ધરવામાું આવેલ 
તિી.િેમજ ૨૭૭-જટેલા વૃિો ગામોમાું િથા ૧૧૪૨ જટેલાું વૃિો શાળાઓમાું રોપવામાું 
આવેલ તિાું. િેમજ રણ ીજા કદવસની કામગીરી અુંિગિિ ૩૭૬-બાળ િુંદ રતિી તકરફાચ, ૨૯૭ 
િુંદ રતિ સગભાિ તકરફાચ, ૩૨૨-વાનગી તકરફાચ, ૧૭૯-રેલી, ૦-ભવાચ, ૧૯૫-પૌષ્ટીક 
વાનગી પ્રદશિન િેમજ ૪૨૧-દાદા-દાદી મીટીંગ જવેી જવજવધ પ્રવૃજિઓ તાથ ઘરવામાું 
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આવેલ તિી. િેમજ પાુંિમા કદવસે ૪૬૩-બાળ ગીિો, ૩૧૫-આરોગ્યપ્રદ રમિો, ૧૮૭ 
વકિૃત્ વ  ત પધાિ, ૪૯-નાટક, ૪૩૬-ચનામ જવિરણ, ૧૪૬-આરોગ્ય ગ્રામ સભા, ૨૮૬-
વાલી મીટીંગ જવેી જવજવધ પ્રવૃજિઓ તાથ ધરવામાું આવેલ તિી. 

 
૩.અટલ સ્નેત યોજના - 

 યોજના શરૂ થયાન ું વષિ:૨૦૧૬-૧૭ (િારીખ:૨૫/૧૨/૨૦૧૬ થી)  
 યોજનાને નાણાકીય સ્ત્રોિ: ગ જરાિ રાજ્ય સરકાર 

 યોજનાના લાભાથી: નવજાિ જશશ  
જશશ  મૃત્ય દર ઘટાડવાના તેિ થી રાજ્યમાું આવેલ દરેક પ્રસ િી તથળ (સરકારી કે 
ખાનગી) કે જમેાું પ્રસ જિ થઈ તોય ત્યાું દરેક જીવીિ અથવા મૃિ જશશ ની જ્ન્મજાિ ખામી 
માટે િપાસણી કરવામા આવે અને જ ેિે તથળ પરથી રજા આપવામાું આવે િે પતેલા દરેક 

નવજાિ જશશ ની િપાસણી થાય િે સ જનજિિ કરવામાું આવે છે. 
 િપાસણી દરજમયાન અજિગુંભીર જવેા કે ન્ય રલ ટ્ય બ ડીફેકટ કન્જનાઈટલ તાટિ  ડીસીજ  
        (CHD) તોય િેવા બાળકોને િાત્કાલીક ધોરણે િબીબી અજધકારીની સલાત મ જબ  
             સારવાર માટે સુંલગ્ન તોજતપટલ ખાિે રીફર કરવા અને બાળકની જતથિી ઓછી ગુંભીર  

             જમે કે ડેવલપમેન્ટલ ડીસપ્લેસીયા ઓફ તીપ (DDH) જ્ન્મજાિ મોિીયો,જ્ન્મજાિ  

           બજધરિા,ડાઉન જસન્ડર ોમ તોય િો િેવા બાળકોને જજલ્લા તોજતપટલ /DEIC માું રીફર  
           કરવામાું આવે છે.  

 નવજાિ ખામીવાળા બાળકોન ું જનયમીિ ફોલોઅપ સુંબુંજધિ મેડીકલ ઓફીસર,RBSK   
           ટીમ આરોગ્ય કમિિારી કે આશા દ્વારા કરવામાું આવે છે. 
 જરૂર જણાયે અજિગુંભીર બાળકોને સરકારી વાતન,એમ્બ્ય લન્સ કએ આર.બી.એસ.કે  
           વાતન દ્વારા રેફરલ સેવા આપી િાત્કાલીક સારવાર મળી રતે િેવી વ્યવતથા કરવામાું  
           આવે છે. 
 જ્ન્મજાિ ખામી અટકાવવાના પગલા – સગભાિ બતેનોની જનયજમિ શારીરીક 

િપાસ,ફોલીક એસીડ,આયિન અને કેજલ્શયમની ગોળી સાથે પોષણિમ આતાર,જનયજમિ કસરિ 
અને પ રિો આરામ જવષે સુંપ ણિ આરોગ્ય જશિણ સાથે માગિદશિન. 
     આ યોજના તેઠળ જ નાગઢ જજલ્લામાું થયેલ કામગીરીનો િાલ કાવાઈઝ અતેવાલ નીિે 
મ જબની જવગિે રજ  છે. 
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અટલ તનેત યોજના અુંિગિિ શોધાયેલ જન્મજાિ ખામીવાળા બાળકોની જવગિ ,િા.૨૫/૧૨/૧૬ થી િા.૩૧/૩/૧૬
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ા

ખાનગી ૫૭ ૫૭ ૫૭ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦

સરકારી ૧૯૫ ૧૯૪ ૧૯૫ ૧ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧

ક લ ૨૫૨ ૨૫૧ ૨૫૨ ૧ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧

ખાનગી ૪૭૩ ૪૭૩ ૪૭૩ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧

સરકારી ૪૫૮ ૪૫૮ ૪૫૮ ૫ ૦ ૦ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩ ૫

ક લ ૯૩૧ ૯૩૧ ૯૩૧ ૬ 0 0 0 2 0 0 0 0 0 ૪ 6

ખાનગી ૨ ૨ ૨ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧

સરકારી ૮૩ ૮૩ ૮૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦

ક લ ૮૫ ૮૫ 85 ૧ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ૧

ખાનગી ૪ ૪ ૪ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦

સરકારી ૮૬ ૮૬ ૮૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦

ક લ ૯૦ ૯૦ ૮૭ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ખાનગી ૩૪ ૩૪ ૩૪ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦

સરકારી ૫૦ ૫૦ ૫૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦

ક લ ૮૪ ૮૪ ૮૪ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ખાનગી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦

સરકારી ૩૧ ૩૧ ૩૧ ૨ ૦ ૦ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨

ક લ ૩૧ ૩૧ ૩૧ ૨ 0 0 0 ૨ 0 0 0 0 0 0 ૨

ખાનગી ૩૦૬ ૩૦૬ ૩૦૬ ૨ ૦ ૦ ૧ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨

સરકારી ૨૪૦ ૨૩૯ ૨૪૦ ૩ ૨ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨

ક લ ૫૪૬ ૫૪૫ ૫૪૬ ૫ ૨ 0 ૧ ૩ 0 0 0 0 0 ૦ ૪

ખાનગી ૧૧૩ ૧૧૨ ૧૧૨ ૧ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧

સરકારી ૫૪ ૫૩ ૫૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦

ક લ ૧૬૭ ૧૬૫ ૧૬૫ ૧ 0 0 0 ૧ 0 0 0 0 0 0 ૧

ખાનગી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦

સરકારી ૨૨૦ ૨૧૮ ૨૧૯ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦

ક લ ૨૨૦ ૨૧૮ ૨૧૯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ખાનગી ૯૮૯ ૯૮૮ ૯૮૮ ૫ ૧ ૦ ૧ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૫

સરકારી ૧૪૧૭ ૧૪૧૨ ૧૪૧૨ ૧૧ ૨ ૦ ૦ ૬ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩ ૧૦

કુલ ૨૪૦૬ ૨૪૦૦ ૨૪૦૦ ૧૬ ૩ ૦ ૧ ૮ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૪ ૧૫

કેશોદ

જવસાવદર

માળીયા

જજલ્લાન ું ક લ
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માુંગરોળ

જ નાગઢ

મેંદરડા

વુંથલી

ભેંસાણ
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૪. ચેપ  રોગો સામેના પગલાઓ  - 

            આ જજલ્લામાું પ્રાથજમક આરોગ્ય કેન્દ્રો,એલોપેથીક દવાખાનાઓ િેમજ પેટા કેન્દ્રો 

મારફિે ગ્રામ્ય જવતિારમાું ફેલાિા િેપી રોગો જવેાું કે પ્લેગ, કોલેરા,મેલેકરયા,કમળો,ટાચફોચડ 

વગેરે રોગો સામે લોકોને રિણ મળે િે માટેનાું પગલાું ભરવામાું આવે છે. આ માટે 
આચ.ડી.એસ.પી.કાયિક્રમ અુંિગિિ જીલ્ લાના જનરલ તોત પીટલ, સરકારી તોત પીટલ, 

સા.આ.કેન્દ્ર,પ્રા.આ. કેન્દ્ર,િથા એલો.ડીતપે.ના ક લ ૬૪ નક્કી કરેલ ય જનટ િથા પ્રા.આકેન્ડરના 

પેટા કેન્દ્ર,એવા ૨૩૭ પેટા કેન્દ્રમાુંથી માુંથી દર અઠવાકડયે કરપોટિ  મુંગાવવામાું આવે છે અને આ 
કરપોટિની વેબસાચટ ૫ર ડેટા એન્ટર ી કરવામાું આવે છે. િે મ જબ રોગિાળાના આુંકડા ૫ર િાું૫િી 
નજર રતેલ છે.આ અુંગે વષિ ૨૦૧૫ િથા ૨૦૧૬ નો આચ.ડી.એસ.પી.નો વાજષિક અતેવાલ િૈયાર 
કરવામાું આવેલ છે.  
 
૫. માીૃ બાળ કલ્યાણ સેવાઓ  - 

            આ જવતિારની બતેનોને પ્રસ જિ પતેલાની િેમજ પ્રસ જિ પછીની સારવાર માટે િે 

તેિ સર ગ્રામ્ય જવતિારમાું  પ્રાથજમક આરોગ્ય કેન્દ્રો, પેટા કેન્દ્રો િેમજ એલોપેથીક ડીતપેન્સરી 
દ્વારા સારવાર આપવામાું આવે છે. અતેવાલનાું વષિ ૨૦૧૬-૧૭ દરજમયાન જજલ્લાનાું ૧૮૯૨૪ 
બતેનોન ે પ્રસ જિ પતેલાું સારવાર આપવામાું આવી તિી. િેમજ ૧૫૯૧૨  બતેનોને પ્રસ જિ 

દરમ્યાન સેવાઓ આપવામાું આવી તિી. જમેાું ૧૬૮૩૦ સુંતથાકીય સ વાવડ િથા ૭૬  તકીલ 
બથિ એટેન્ડન્ટ/િાલીમ પામેલ દાયણ  મારફિ પ્રસ જિ કરાવેલ પ્રસ જિ પછીની પ ણિ  સારવાર 

૧૫૪૮૪  બતેનોને આપવામાું આવી તિી. ઉપરાુંિ ૦ થી ૧  વષિના  ૧૬૮૬૪ બાળકોને સારવાર 

આપવામાું આવેલ તિી.  આ યોજનાનો તેિ  જટેલાું જન્મે િેટલાું સારુું  જીવે અને બાળમરણ 
પ્રમાણ ધટાડવાનો છે. 
 
૫લ્સ પોવલયો કાયથક્રમ  - 

 આ વષિ દરજમયાન જ દી જ દી િારીખોએ પલ્સ પોલીયોની રસી આખા જજલ્લામાું ઝ ુંબેશના રૂપે  
 ૦ થી પ વષિના બાળકોને આપવામાું આવેલ. િેની માકતિી નીિે મ જબ રાઉન્ડ વાઈઝ આપેલ 

છે. 

 
 
 
 
 

રાઉન્ડ 

નુંબર 

િારીખ કાયિભારણ થયેલ કામગીરી ટકાવારી 

૧ ૨૯-૦૧-૨૦૧૭ ૧૧૫૫૨૨ ૧૧૨૧૩૮ ૯૭.૦૨ 

૨ ૦૨-૦૪-૨૦૧૭ ૧૧૫૫૨૨ ૧૦૯૨૮૦ ૯૪.૬૦ 
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૬. બાળમરણ ઘટાર્વાનો  કાયથક્રમ  - 

આ કાયિક્રમ નીિે આ જજલ્લામાું િાલિાું સુંકજલિ બાળ જવકાસ યોજના કાયિક્રમ સગભાિ 
બતેનોની ખાસ કાળજી રાખવા માટે િેમને પોષક િત્વોવાળો ખોરાક મળી રતે િે માટે િેમજ 

િેમના મેડીકલ િેકઅપ અુંગે ખાસ ધયાન આપવામાું આવે છે. માિાઓને જરૂરી આયનિ ટેબ્લેટ 

પ રી પાડવામાું આવે છે. િેમજ માિૃ મરણ-બાળ મરણ ઘટાડવામાું આવે છે. 
 
 
૭. આશા- એકે્રર્ ટેર્ સોશ્યલ તેલ્ર્ એક્ટ વ સ્ટ 

એન.આર.એિ.એમ. તેઠળ છેવાડાના ગ્રામ્ય કિાના િમામ લોકોને સારૂ આરોગ્ય પ્રાિ 
થાય, િથા લોકોને ગ ણવત્તાસભર આરોગ્યની િમામ સેવાઓ મળી રતે િે માટે જ નાગઢ જજલ્ લામાું 
આ યોજના અમલમાું મ કવામાું આવેલ છે. જમેાું જ નાગઢ જજલ્ લાના ગ્રામ્ય જવતિાર ૯૬૦ આશા 
બતેનોની પસુંદગી કરવામાું આવેલ છે. આ પસુંદગી કરેલ બતેનોને આરોગ્યના િમામ પ્રોગ્રામ 
જવષયક જાણકારી માટે અલગ અલગ પ્રકારના મોડય લ દ્વારા જ ેિે બ્લોક કિાએ િાલીમ આપીને 
સ દ્રઢ કરવામાું આવેલ છે. િેઓને એન.આર.એિ.એમ.ની નકકી કરેલ માગિદજશિકા મ જબ કરેલ 
કામગીરીના પ્રમાણમાું વળિર િ કવવામાું આવે છે. 
 

જ નાગઢ જજલ્ લાના િમામ આશા બતેનાને િેમના માટે જરૂરી આરોગ્ય જશિણન ું સાકતત્ય 
િથા ૫જરણ કા િેમજ આશા ડાયરીન ું જવિરણ કરવામાું આવેલ. 
 
૮. વજલ્લા આરોગ્ય અવધકાર ન  જગ્યા અપગ્રેર્ કરવા બાબી 

જજલ્લા આરોગ્યની પ્રવૃજિને વેગ આપવા માટે જજલ્લા આરોગ્ય અજધકારીની જગ્યા અપગ્રેડ 
કરી મ ખ્ય જજલ્લા આરોગ્ય અજધકારીની કરવામાું આવેલ છે. 
 
 
૯. વચરંજીવ  યોજના - 

 તેી ુ:સુંતથાકીય પ્રસ જિમાું વધારો કરીને માિા મરણ અને બાળ મરણમાું ઘટાડો કરવો. 

 આ યોજનાના લાભાર્ીઓ: 
          બીપીએલ/એસ.ટી. ક ટ ુંબની સગભાિ માિાઓ. 
          ગમે િેટલી સ વાવડ સ ધી આ યોજનાનો લાભ મળે છે. 

          સગભાિન ું રજીતટરેશન ૨૦ અઠવાડીયા પતેલાું થયેલ ું તોવ ું જોચએ. 
          ડીલેવરી પતેલા બે વખિ સગભાિવત થા દરમ્ યાન  જ ેિે જિરુંજીવી ડોકટર પાસે િપાસ   
          કરાવેલ તોવી જોચએ. 

 આ યોજનામાં શું લાભ મળશે. 

જ ે ખાનગી સ્ત્રી રોગ જનષ્ણાુંિ આ યોજનામાું જોડાયેલ તોય ત્ યાું બી.પી.એલ / 

એસ.ટી.ક ટ ુંબની સગભાિ બતેનોને મફિમાું સ વાવડ કરાવી દેવામાું આવશે.િેમના દવાખાના 
પર સ વાવડ માટે જવાના વાતનભાડાના રૂ.૨૦૦/-(ગ્રામ્ય જવતિારના) રૂ.૧૦૦/- (શતેરી 
જવતિારના) િ કવી આપવામાું આવશે.સ વાવડ માટે સાથે આવનાર સતાયકને રૂ.૫૦/- 
િ કવવામાું આવશે. 
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             માતે ઓક્ટોબર-૨૦૦૭ થી જૂનાગઢ જજલ્ લામાું માન.મ ખ્યમુંરણ ીશ્રી દ્વારા અમલમાું 
આવેલ 'જિરુંજીવી યોજના તેઠળ અરેણ ના જજલ્ લાના ૧૦ ખાનગી ગાયનેકોલોજીતટ સાથે 
એમ.ઓ.ય . કરવામાું આવેલ છે આ યોજના તેઠળ ફકિ એમ.ઓ.ય . કરેલ ગાયનેકોલોજીતટ 
દ્વારા જવનામ લ્યે સેવાઓ આપવામાું આવે છે. િેમજ વષિ વાચઝ આ યોજના તેઠળ થયેલ કામગીરી 
આુંકડાકીય માકતિી નીિે મ જબ છે. 

 

ક્રમ વર્થ વચરંજીવ  યોજના તેઠળ ર્યેલ  કામગ ર  

૧ ૨૦૦૬-૦૭ ૩૦૪ 

૨ ૨૦૦૭-૦૮ ૭૯૮ 

૩ ૨૦૦૮-૦૯ ૨૨૫૭ 

૪ ૨૦૦૯-૧૦ ૭૬૨૨ 

૫ ૨૦૧૦-૧૧ ૭૧૯૭ 

૬ ૨૦૧૧-૧૨ ૫૩૪૧ 

૭ ૨૦૧૨-૧૩ ૬૪૭૧ 

૮ ૨૦૧૩-૧૪ ૫૧૧૬ 

૯ ૨૦૧૪-૧૫(જવભાજીિ જ નાગઢ 
જજલ્લો) 

૨૨૪ 

૧૦ ૨૦૧૫-૧૬ ૩૦૮ 

૧૧ ૨૦૧૬-૧૭ ૧૬૭ 
 

 
૧૦. જનન  સુરક્ષા યોજના - 

 તેીુ   

સુંત થાકકય પ્રસ જિમાું વધારો કરીને માિા મરણ અને બાળ મરણમાું ઘટાડો કરવો. 
 આ યોજનાના લાભાર્ીઓ  

બી.પી.એલ./એસ.સી./એસ.ટી. ક ટ ુંબની સગભાિ માિાઓ. 
સગભાિન ું રજીત ટરેશન ૨૦ અઠવાડીયા પતેલાું થયેલ ું તોવ ું જોચએ. 

 આ યોજનામાં શું લાભ મળશે. 

ગ્રામ્ય જવત િારના લાભાથીને રૂ.૫૦૦/- અને રૂ.૨૦૦/- (વાતન વ્ યવતારના) 

શતેરી જવત િારમાું લાભાથીને રૂ.૫૦૦/- અને ૧૦૦/- (વાતન વ્ યવતારના) 
આ િ કવણું સુંબુંજધિ િબીબી અજધકારીશ્રીના પ્રમાણપરણ  આવ્ યા પછી કરવામાું આવે છે.  

   જૂનાગઢ જજલ્ લામાું કેન્દ્ર સરકાર પ રત કૃિ યોજના દ્વારા અમલમાું આવેલ 
જનની સ રિા યોજના તેઠળ અરેણ ના જજલ્ લામાું વષિ ૨૦૦૬ માું આ યોજનાના લાભાથી એવા 

ક લ ૨૫૨૭ બતેનોને આ યોજના તેઠળ સતાય િ કવવામાું આવેલ અને ૯૮.૭૨% જસજધધ 
તાુંસલ કરેલ જ ેમાટે અરેણ ના જજલ્ લાના મ ખ્ ય જજલ્ લા આરોગ્ય અજધકારીશ્રીને ટાઉન તોલ, 
ગાુંધીનગર ખાિે િા.૧૧-૪-૦૭ ના રોજ યોજાયેલ સમારોતમાું માન.આરોગ્ય મુંરણ ીશ્રી 
અશોકભાચ ભટૃ દ્વારા એવોડિ  એનાયિ કરવામાું આવે છે. 
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આ યોજનાની જૂનાગઢ જજલ્ લાની વષિ વાચઝ માકતિી નીિે મ જબ છે. 
 

ક્રમ વષિ જનની સ રિા યોજના તેઠળ થયેલી કામગીરી 

૧ ૨૦૦૬-૦૭ ૩૧૭૨ 

૨ ૨૦૦૭-૦૮ ૫૩૮૯ 

૩ ૨૦૦૮-૦૯ ૬૭૨૨ 

૪ ૨૦૦૯-૧૦ ૧૪૬૧૫ 

૫ ૨૦૧૦-૧૧ ૧૨૬૭૮ 

૬ ૨૦૧૧-૧૨ ૧૩૩૪૪ 

૭ ૨૦૧૨-૧૩ ૧૪૨૮૮ 

૮ ૨૦૧૩-૧૪ ૧૨૪૭૪ 

૯ ૨૦૧૪-૧૫(જવભાજજિ જ નાગઢ 
જજલ્લો) 

૪૫૨૬ 

૧૦  ૨૦૧૫-૧૬ ૫૪૪૭ 

૧૧ ૨૦૧૬-૧૭ ૪૫૯૮ 
 

 
૧૧. બાળ સખા યોજના  

 

માતે મે-જ ન-૨૦૦૯ થી જૂનાગઢ જજલ્ લામાું માન.મ ખ્ યમુંરણ ીશ્રી દ્વારા અમલમાું આવેલ 

'બાળસખા યોજના' તેઠળ અરેણ ના જજલ્ લાના ૦૬ ખાનગી બાળરોગ જનષ્ ણાુંિ સાથે એમ.ઓ.ય . 
કરવામાું આવેલ છે આ યોજના તેઠળ ફકિ એમ.ઓ.ય . કરેલ બાળરોગ જનષ્ણાુંિ દ્વારા જવનામ લ્ યે 
સેવાઓ આપવામાું આવે છે. િેમજ વષિ વાચઝ આ યોજના તેઠળ થયેલ કામગીરી આુંકડાકીય 
માકતિી નીિે મ જબ છે. 

 

ક્રમ વર્થ બાળસખા યોજના તેઠળ ર્યેલ  કામગ ર  

૧ ૨૦૦૯-૧૦ ૫૨૭૩ 

૨ ૨૦૧૦-૧૧ ૬૪૦૭ 

૩ ૨૦૧૧-૧૨ ૫૦૧૩ 

૪ ૨૦૧૨-૧૩ ૬૮૯૬ 

૫ ૨૦૧૩-૧૪ ૫૯૫૬ 

૬ ૨૦૧૪-૧૫(જવભાજજિ જ નાગઢ 

જજલ્લો) 
  ૩૦૦ 

૭ ૨૦૧૫-૧૬ ૨૬૫ 

૮ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૮૧ 
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૧૨. વુમન  કમ્ પોરે્ન્ ટ ્ લાન  

 
વ મન કમ્ પોડેન્ ટ પ્ લાન તેઠળ ફક્િ એક અથવા બે કદકરી ધરાવિાું દુંપજિ ક ટ ુંબ 

કલ્ યાણ ઓપરેશન કાયમી પધધજિ અપનાવે િેવા લાભાથીઓને સરકારશ્રી િરફથી આ યોજના 
અન્ વયે ફકિ એક કદકરી વાળા લાભાથીને રૂ ૬,૦૦૦/- અને બે કદકરી ધરાવિા લાભાથીઓને 
રૂ.૫,૦૦૦/- ના એન.એસ.સી. આપવાની યોજના કાયિરિ છે. આ યોજના તેઠળ આ જજલ્ લામાું 
નીિે મ જબની જવગિે લાભાથીઓને આ યોજનાનો લાભ આપવામાું આવેલ છે.  

 
જ નાગઢ જજલ્ લામાું ફક્િ કદકરી યોજના અન્ વયે લાભ લીઘેલ લાભાથીઓન ું વષિ વાચઝ પરણ ક  

 

વષિ 

ફક્િ એક કદકરી વાળા દુંપજિના 
કેસ  

ફક્િ બે કદકરી વાળા દુંપજિના કેસ  ક લ  

કેસની 
સુંખ્ યા  

એન.એસ.સી.ની રકમ 
રૂ. માું  

કેસની 
સુંખ્ યા  

એન.એસ.સી.ની રકમ 
રૂ. માું  

કેસની 
સુંખ્ યા  

એન.એસ.સી.ની રકમ 
રૂ. માું  

૨૦૦૫-૦૬ ૦ નીલ ૧ ૫,૦૦૦/- ૧ ૫,૦૦૦/- 

૨૦૦૬-૦૭ ૦ નીલ  ૧  ૫,૦૦૦/-  ૧  ૫,૦૦૦/-  

૨૦૦૭-૦૮ ૧  ૬,૦૦૦/-  ૨  ૧૦,૦૦૦/-  ૩  ૧૬,૦૦૦/-  

૨૦૦૮-૦૯ ૬  ૩૬,૦૦૦/-  ૭  ૩૫,૦૦૦/-  ૧૩  ૭૧,૦૦૦/-  

૨૦૦૯-૧૦  ૭  ૪૨,૦૦૦/-  ૫  ૨૫,૦૦૦/-  ૧૨  ૬૭,૦૦૦/-  

૨૦૧૦-૧૧ ૧  ૬,૦૦૦/-  ૭  ૩૫,૦૦૦/-  ૮ ૪૧,૦૦૦/-  

૨૦૧૧-૧૨ ૧  ૬,૦૦૦/-  ૧૩ ૬૫,૦૦૦/-  ૧૪  ૭૧,૦૦૦/-  

૨૦૧૨-૧૩ ૨  ૧૨,૦૦૦/-  ૭  ૩૫,૦૦૦/-  ૯  ૪૭,૦૦૦/-  

૨૦૧૩-૧૪ ૩ ૧૮,૦૦૦/- ૧૨ ૬૦,૦૦૦/- ૧૫ ૭૮,૦૦૦/- 

૨૦૧૪-૧૫ 
(જવભાજજિ 

જ નાગઢ 
જજલ્લો) 

૩ ૧૮,૦૦૦/- ૨ ૧૦,૦૦૦/- ૫ ૨૮,૦૦૦/- 

૨૦૧૫-૧૬ ૦ નીલ ૭ ૩૫,૦૦૦/- ૭ ૩૫,૦૦૦/- 

૨૦૧૬-૧૭ ૧ ૬,૦૦૦/- ૬ ૩૦,૦૦૦/- ૭ ૩૬,૦૦૦/- 
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૧૩. જનન  વશશુ સુરક્ષા કાયથક્રમ    
 તેીુ   

સુંત થાકીય પ્રસ જિમાું વધારો કરીને માિા મરણ અને બાળ મરણમાું ઘટાડો કરવો. 
 

 આ યોજનાના લાભાર્ીઓ  

િમામ સગભાિ માિાઓ. 
આ યોજનામાું લાભ લીઘેલ િમામ સગભાિ માિાના નવજાિ બાળક(જન્ મના 0  કદવસ સ ધીના)  
 

 આ યોજનામાં શું લાભ મળશે. 

કોચ પણ સરકારી દવાખાના ખાિે િમામ સગભાિને સ વાવડ માટે ભાડા વગર વાતનની 
વ્ યવત થા.ડીલેવરીમાું કોચ પણ જાિનો ખિિ નકત. (લેબોરેટરી, દવાઓ, ખોરાક જવગરે જવેા 
ખિિન ું િ કવણું જ ેિે સરકારી દવાખાનાની રોગી કલ્ યાણ સજમજિ દ્વારા કરવામાું આવશે.)  
સ વાવડ પછી જ ે િે પ્રસ િાએ ૪૮ કલાક જ ે િે દવાખાનામાું ફરજજયાિ રોકાણ કરવાન ું રતેશે.િે 
દરમ્ યાન  કદવસમાું બે ટક ભોજન વ્ યવત થા મફિમાું પ રી પાડવામાું આવશે.આ રોકાણ બાદ 
માિા અને બાળકને પરિ િેમના ઘર સ ધી પત િાડવા માટે પણ જવના મૂલ્ યે વાતનની વ્ યવત થા 
કરવામાું આવશે.જન્ મ થયેલ બાળકને પણ િેમના જન્ મના ૩૦ કદવસની અુંદર િકલીફ થાય અને 
સારવારની જરૂકરયાિ જણાય િો િેમને પણ સરકારી દવાખાના ખાિે સારવારમાું લાવવા િથા 
પરિ મ કવા માટે વાતનની જવના મૂલ્ યે વ્ યવત થા કરવામાું આવે છે. િેમજ િે બાળકની 
સારવારમાું જ ે િે સરકારી દવાખાના ખાિે કોચ પણ જાિનો ખિિ નકત. (લેબોરેટરી, દવાઓ, 
ખોરાક જવગરે જવેા ખિિન ું િ કવણું જ ે િે સરકારી દવાખાનાની રોગી કલ્ યાણ સજમજિ દ્વારા 
કરવામાું આવશે.)આ યોજના અુંિગિિ સરકારી દવાખાના ખાિે આવેલ માિા કે બાળકને વધ  
સારવાર માટે રીફર કરવાની જરૂર જણાયે િે માટે પણ  ભાડા વગર વાતનની વ્ યવત થા. 
આ યોજના તેઠળ આ જજલ્ લામાું નીિે મ જબની જવગિે લાભાથીઓને આ યોજનાનો લાભ 
આપવામાું આવેલ છે. 

 
ક્રમ વર્થ જનન  વશશુ સુરક્ષા કાયથક્રમ તેઠળ ર્યેલ  કામગ ર  

કેટલી 
સ વાવડ 
થચ? 

દવા 
સેવા 

કેટલાને 

ખોરાકની 
સેવા 

કેટલાને 

જનદાન 
સેવા 

કેટલાને 

કેટલા કેસને પરિ મ કવાની 
સગવડ 

૧ ૨૦૧૧-૧૨ ૨૪૦ ૨૨૧ ૧૨૦ ૨૨૮ ૪૮ 

૨ ૨૦૧૨-૧૩ ૧૧૧૧૨ ૮૭૧૫ ૩૨૪૬ ૬૯૬૬ ૯૯૪ 

૩ ૨૦૧૩-૧૪ ૩૭૮૫૨ ૧૭૮૯૯ ૩૫૦૯ ૨૫૫૫ ૫૪૩૦ 

૪ ૨૦૧૪-૧૫ 

(જવભાજજિ 
જ નાગઢ 
જજલ્લો) 

૧૩૨૦૩ ૯૮૨૩ ૯૬૫૩ ૯૩૦૮ ૩૭૫૭ 

૫ ૨૦૧૫-૧૬ ૫૩૬૨ ૫૩૬૨ ૫૩૬૨ ૨૪૧૫ ૪૫૦૫  

૬ ૨૦૧૬-૧૭ ૧૨૨૩૧ ૧૨૨૩૧ ૧૨૨૩૧ ૧૨૨૩૧ ૧૨૨૩૧ 
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૧૪. કસ્ ીુરબા પોર્ણ  સતાય યોજના - 

 તેીુ   

(૧) સગભાિ બતેનને પોષણિમ આતાર માટે સતાય,  

(૨) સુંત થાકકય પ્રસ જિ કરાવે િે માટે સતાય.  

(૩) જન્ મનાર િમામ બાળકને રસીકરણથી છ ઘાિક રોગ સામે રિીિ કરાવે િે માટે  

       સતાય િે મ જબ કામગીરી તાથ ધરી માિા મરણ અને બાળ મરણમાું ઘટાડો કરવો    . 
 આ યોજનાના લાભાર્ીઓ  

બીપીએલ ક ટ ુંબની સગભાિ માિાઓ. 
જનેી ઉમર ૧૯ વષિ થી વધ  તોય. 
સગભાિન ું રજીત ટરેશન અલી  રજીત ટરેશન થયેલ ું તોવ ું જોચએ. 

 આ યોજનામાં શું લાભ મળશે. 

આ યોજનામાું િેના તેિ  મ જબ રણ ણ ત ટેજમાું સતાય િ કવવામાું આવે છે.  
સ્ ટેજ (૧) જ ે િે સગભાિ બતેન િેની સગભાિવત થાન ું અલી રજીત ટરેશન કરાવે િો િે 

લાભાથીને રૂ.૭  /- સુંબુંજધિ લાભાથીના ખાિામાું િેકથી જમા કરાવવામાું આવે છે.  
સ્ ટેજ (૨) આ યોજનાના લાભાથી જ ેિે સગભાિ બતેન િેની સ વાવડ તોત પીટલ-દવાખાના 

ખાિે કરાવે િો િે લાભાથીને રૂ.૭  /- સુંબુંજધિ લાભાથીના ખાિામાું િેકથી જમા 
કરાવવામાું આવે છે.  
સ્ ટેજ (૩) આ યોજનાના લાભાથી િેના નવજાિ બાળકને જન્ મના ૧ વષિની અુંદર ફ લ્ લી 

ચમ્ ય નાચઝેશન કરાવે િો િે લાભાથીને રૂ.૭  /- સુંબુંજધિ લાભાથીના ખાિામાું િેકથી 
જમા કરાવવામાું આવે છે. 
િાજિેરમા આ ઠરાવમા સરકારશ્રી દ્વારા સ ધારો કરીને ઉક્િ દરેક તટેજ્મા રૂજપયા 
૭૦૦/-ના બદલે રૂ. ૨૦૦૦/- િ કવવાન ું ઠરાવવામાું આવેલ છે.આ િ કવણ સુંબુંજધિ 
િબીબી અજધકારીશ્રીના પ્રમાણપરણ  આવ્ યા પછી કરવામાું આવે છે.  

                   આ યોજનાની જૂનાગઢ જજલ્ લાની વષિ વાચઝ માકતિી નીિે મ જબ છે. 

ક્રમ વર્થ કસ્ ીુરબા પોર્ણ સતાય યોજના તેઠળ ર્યેલ  કામગ ર  

સ્ ટેજ-૧(સગભાથ  

નોધણ ) 

સ્ ટેજ-૨(સરકાર  

સંસ્ર્ામાં સુવાવર્) 

સ્ ટેજ-૩(બાળક્નુ 

સંપણુથ રસ કરણ) 

૧ ૨૦૧૧-૧૨ ૨૧૪ ૧૬૨ ૧૩૭ 

૨ ૨૦૧૨-૧૩ ૩૨૭૫ ૧૮૨૭ ૧૮૨૩ 

૩ ૨૦૧૩-૧૪ ૪૧૮૯ ૨૭૨૬ ૨૮૯૬ 

૪ ૨૦૧૪-૧૫ 
(જવભાજજિ 

જ નાગઢ જજલ્લો) 

૨૮૧૯ ૧૯૪૫ ૧૯૩૧ 

૫ ૨૦૧૫-૧૬ ૩૭૪૧ ૨૯૦૬ ૩૦૮૭ 

૬ ૨૦૧૬-૧૭ ૩૭૩૪ ૨૮૫૬ ૩૪૫૧ 
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૧પ. રાષ્ ટર  ય સ્ વાસ્ ર્ય વ મા યોજના RSBY :- 
 
 તેીુ     (૧)  ગરીબી રેખાથી નીિે જીવિા ક ટ ુંબોને સામાન્ ય બીમારી માટે એમ.ઑ.ય .   

               કરેલ તોત પીટલ ખાિે મફિ સારવાર.  
                   (૨) ગરીબી રેખાથી નીિે જીવિા ક ટ ુંબોને સામાન્ ય બીમારીમાું મફિ િબીબી  

                       સારવાર મળી  રતે. 
  
 આ યોજનાના લાભાર્ીઓ  

ગરીબી રેખાથી નીિે જીવિા િમામ ક ટ ુંબો. 
આવા પરીવારના પાુંિ સભ્ યોની મયાિદામાું. 
 

 આ યોજનામાં શું લાભ મળશે. 

આ યોજનામાું પ્રથમ િમામ બી.પી.એલ લાભાથીઓને રજીત ટરેશન કરવામાું આવે 
છે.રજીત ટરેશન કરીને િેઓને આ યોજનાન ું કાડિ  ચત ય  કરવામાું આવે છે. 
આ કાડિ  માટે સુંબુંજધિ ક ટ ુંબ પાસેથી રૂ.૩૦/- અુંકે રૂપીયા ફી લેવામાું આવે છે. 
જ ે ખાનગી ડોકટરશ્રી આ યોજનામાું જોડાયેલ તોય ત્ યાું બી.પી.એલ.ક ટ ુંબના સભ્ યો(પાુંિ 
સભ્ યની મયાિદામાું) કે જમેને આ યોજનાન ું કાડિ  ચત ય  કરવામાું આવેલ તોય િેઓને િેમની 
સામાન્ ય બીમારીમાું રૂ.૩ ,   /- ની મયાિદામાું મફિ સારવાર આપવામાું આવશે. આ 
યોજના કેન્દ્ર સરકાર પ રત કૃિ છે. આ યોજનાની જૂનાગઢ જજલ્ લાની વષિ વાચઝ માકતિી 
નીિે મ જબ છે. 

 

ક્રમ વર્થ 
રાષ્ ટર  ય સ્ વાસ્ ર્ય વ મા યોજના RSBY તેઠળ ર્યેલ  કામગ ર  

ટારગેટ કુટંુબો ીે પૈક  આ યોજનાના કાર્થ  ઇસ્ યુ કરેલ કુટંુબો 

૧ ૨૦૧૧-૧૨ ૧,૨૭,૭૭૨ ૫૨,૦૫૭ 

૨ ૨૦૧૨-૧૩ ૧,૨૭,૭૭૨ ૫૨,૦૫૭ 

૩ ૨૦૧૩-૧૪ ૧,૬૯,૩૮૯ ૯૫,૧૯૬ 

૪ 

૨૦૧૪-૧૫ 
(જવભાજજિ 

જજલ્લો 
જ નાગઢ) 

૯૭૮૮૨ ૫૫૨૬૦ 

૫ ૨૦૧૫-૧૬ ૯૭૮૮૨ ૫૫૨૬૦ 

૬ ૨૦૧૬-૧૭ ૧૦૬૪૮૧ ૬૯૩૪૪ 
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૧૬. મુખ્ યમંત્ર  અમૃીમ યોજના – મા યોજના :- 

 તેીુ   

(૧) ગરીબી રેખાથી નીિે જીવિા ક ટ ુંબોને િેમની ગુંભીર પ્રકારની બીમારીઓ જવેી કે   
                    તદય, કેન્ સર, કીડની, દાઝવાના કેસો, મગજની બીમારી, નવજાિ જશશ ને લગિી   
                    ગુંભીર બીમારી માટે એમ.ઑ.ય . કરેલ સુંબુંજધિ અને બત જવધ તોત પીટલ ખાિે   
                    મફિ સારવાર.  
            (૨) ગરીબી રેખાથી નીિે જીવિા ક ટ ુંબોને ગુંભીર બીમારીમાું મફિ િબીબી સારવાર મળી   

                 રતે.  
 આ યોજનાના લાભાર્ીઓ  

ગરીબી રેખાથી નીિે જીવિા િમામ ક ટ ુંબો. 
         આવા પરીવારના પાુંિ સભ્ યોની મયાિદામાું. 
 આ યોજનામાં શું લાભ મળશે. 

આ યોજનામાું પ્રથમ િમામ બી.પી.એલ. લાભાથીઓને રજીત ટરેશન કરવામાું આવે 
છે.રજીત ટરેશન કરીને િેઓને આ યોજનાન ું કાડિ  ચત ય  કરવામાું આવે છે.આવા કાડિ  કઢાવવા 
માટે જ ે િે િાલ કા સેન્ ટર ખાિે ખાસ સેન્ ટર કાયિરિ કરવામાું આવેલ છે.જ ે ખાનગી 
ડોકટરશ્રી/પ્રાચવેટ તોત પીટલ આ યોજનામાું જોડાયેલ તોય ત્ યાું બી.પી.એલ.ક ટ ુંબના 
સભ્ યો(પાુંિ સભ્ યની મયાિદામાું) કે જમેને આ યોજનાન ું કાડિ  ચત ય  કરવામાું આવેલ તોય 
િેઓને િેમની ગુંભીર પ્રકારની બીમારીમાું રૂ.૨,  ,   /- (અુંકે રૂપીયા બે લાખ)ની 
મયાિદામાું મફિ સારવાર આપવામાું આવશે. 
 આ યોજના ગ જરાિ સરકારશ્રી દ્વારા ગિ વષિથી િાલ  કરવામાું આવેલ છે. જમેાું 
જૂનાગઢ જજલ્ લાની વષિ વાચઝ માકતિી નીિે મ જબ છે.  
 

 

ક્રમ વર્થ 

મુખ્ યમંત્ર  અમૃીમ યોજના – મા તેઠળ ર્યેલ  કામગ ર  

ટારગેટ કુટંુબો 
ીે પૈક  આ યોજનાના કાર્થ  ઇસ્ યુ કરેલ 

કુટંુબો. 

૧ ૨૦૧૨-૧૩ ૧,૩૩,૫૮૬ ૬૫,૭૯૬ 

૨ ૨૦૧૩-૧૪ ૧,૩૩,૫૮૬ ૮૦,૧૫૭ 

૩ 
૨૦૧૪-૧૫ 
(જવભાજજિ 

જ નાગઢ જજલ્લો) 
૫૬,૦૦૩ ૪૧,૪૫૬ 

૪ ૨૦૧૫-૧૬ ૫૬,૦૦૩ ૪૫,૪૬૧ 

૫ ૨૦૧૬-૧૭ ૭૩,૮૬૮ ૪૫,૮૦૯ 
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આ યોજના તેઠળ અત્યાર સ ધીમાું ૫૧૦૧ લાભાથીઓએ સારવાર મેળવેલ છે.જનેો ખિિ 
રૂ.૫,૮૯,૧૬,૧૬૯ થયેલ છે.જ ેગ જરાિ સરકારે ભોગવેલ છે. 
 
૧૭.મુખ્યમંત્ર  અમૃીમ વાત્સલ્ય યોજના - મા વાત્સલ્ય યોજના 

  તેીુ :  
(૧) રૂજપયા ૧,૨૦,૦૦૦ ની રકમ થી ઓછી પારીવારીક વાજષિક આવક ધરાવિા મધયમવગિના 
ક ટ ું બોની િમામ મતીલાઓને અને આવા ક ટ ું બોના ૨૧-વષિ સ ધીના બાલકો -ય વાનો(મતત્તમ 
ક ટ ુંબના ક લ ૫- વ્યજક્િ સ ધી અને નવા જન્મિા બાળકો ને આ યોજનામાું છઠ્ઠા સભ્ય િરીકે 

આવરી લેવામાું આવે છે.) િેમની ગુંભીર પ્રકારની બીમારીઓ જવેી કે તદય, કેન્સર, કકડની, 
દાઝવાના કેસો, મગજની બીમારી, નવજાિ જશશ ને લગિી ગુંભીર બીમારી માટે એમ.ઓ.ય . કરેલ 
સુંબુંજધિ અને બત જવધ તોતપીટલ ખાિે મા યોજનાની જમે જ મફિ સારવાર . 
(૨) રૂજપયા ૧,૨૦,૦૦૦ ની રકમ થી ઓછી પરીવારીક વાજષિક આવક ધરાવિા મધયમવગિના 
ક ટ ું બોની િમામ મતીલાઓને અને આવા ક ટ ું બોના િમામ સભ્યો ને (મતત્તમ ક ટ ુંબના ક લ ૫-
વ્યજક્િ સ ધી અને નવા જન્મિા બાળકો ને આ યોજનામાું છઠા સભ્ય િરીકે આવરી લેવામાું આવે 
છે.) 

આ યોજનામાં શું લાભ મળશે. 
                      આ યોજનમાું પ્રથમ િમામ રૂ. ૧,૨૦,૦૦૦ ની રકમથી  ઓછી પરીવારીક વાજષિક 
આવક ધરાવિા મધયમવગિના ક ટ ું બોને  રજીતટેશન કરવામાું આવે છે. રજીતટેશન કરીને િેઓને 
આ યોજનાન ું કાડિ  ચતય  કરવામાું આવે છે. આ કાડઁ મેળેવવ ું ફરજીયાિ છે.આવા કાડિ  કઢાવવા માટે 
જ ે િે િાલ કા સેંન્ટર ખાિે  ખાસ સેંન્ટર કીઓતક કાયિરિ કરવામાું આવેલ છે.જ ે ખાનગી 
ડોકટરશ્રી/પ્રાચવેટ તોત પીટલ આ યોજનામાું જોડાયેલ તોય ત્ યાું જમેને આ યોજનાન ું કાડઁ ચતય  

કરવામાું આવેલ તોય િેઓને િેમની ગુંભીર પ્રકારની  બીમારી માું રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- (અુંકે રૂપીયા બે 
લાખ) ની મયાિદામાું મફિ સારવાર આપવામાું આવશે.સુંબુંધીિ ક ું ટ ું બે પાકરવાકરક વાજષિક આવક 
નો દાખલો અજધકૃિ કરેલ અજધકારીઓ જવેા કે જજલ્લા ક્લેકટરશ્રી,નાયબ જજલ્લા જવકાસ 

અજધકાકરશ્રી,મદદનીશ/નાયબ કલેકટરશ્રી,પ્રાુંિ અજધકારીશ્રી  િાલ કા મામલિદારશ્રી/સીટી 
મામલિદારશ્રી િાલ કા જવકાસ અજધકારીશ્રી અને નાયબ મામલિદારશ્રી  પૈકી કોચ પણ એક નો 
આવક નો દાખલો રજ  કયે કીઓતક ખાિેથી કાડિ  કઢાવવાન ું રતે છે. 

        આ યોજના ગ જરાિ સરકારશ્રી દ્વારા ૨૦૧૪-૧૫ ના વષોથી િાલ  કરવામાું આવેલ છે.જમેા     
          જ નાગઢ જીલ્લાની વષિ વાઈઝ માતીિી નીિે મ જબ છે. 

ક્રમ વષિ 
મ ખ્યમુંરણ ી અમૃિમ વાત્સલ્ય યોજના-મા વાત્સલ્ય તેઠળ થયેલી કામગીરી 

ટારગેટ ક ું ટ ું બો િે પકૈી આ યોજ્નના કાડિ  ચતય  કરેલ ક ું ટ ું બો 

૧ ૨૦૧૪-૧૫ ૦ ૧૧૮૭૮ 

૨ ૨૦૧૫-૧૬ ૦ ૪૩૧૫૬ 

૩ ૨૦૧૬-૧૭ ૦ 
૧૭૮૮૭૪ 

 

    આ યોજના તેઠળ અત્યાર સ ધીમાું ૧૨૨૮૩ લાભાથીઓએ સારવાર મેળવેલ 
છે.જનેો ખિિ રૂ.૧૬,૩૬,૮૨,૦૪૯ થયેલ છે.જ ેગ જરાિ સરકારે ભોગવેલ છે.  
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૧૮.સ્ીન કેન્સર અને ગભાથશયના મુખ કેન્સર સ્ક્ર નીંગ કાયથક્રમ  

 માન.મ ખ્યમુંરણ ીશ્રીએ િા.૭ મી એજપ્રલ ૨૦૧૫ જવશ્વ આરોગ્ય કદન જનજમિે લોક સમ દાયમાું 
તિન કેન્સર અને ગભાિશયના મ ખ કેન્સરની જાગૃજિ આવે અને વતેલ ું જનદાન થઈ િે અુંગેની 
સારવાર મેળવી સારુ આરોગ્યપ્રદ જીવન જીવી શકાય િેવા ઉમદા તેિ થી કાયિક્રમનો શ ભારુંભ 
કરાવેલ,જ ેઅુંિગિિ સમ દાયમાું ૩૦ વષિ અને િેથી વધ  ઉમર ધરાવિી સ્ત્રીઓને તિન કેન્સર અને 

ગભાિશયના મ ખ કેન્સર જવષે આરોગ્ય જશિણ આપી,સ્ત્રીઓ જાિે િેમના શરીરમાું િપાસ કરીને 
િેમને તિન કેન્સર અને ગભાિશયના મ ખ કેન્સર જવષે શુંકા કરી શકે અને ગભરાટ વગર પોિાને  
કેન્સરન ું જનદાન કરીને જરૂર જણાયે સારવાર   વતેલી િકે મેળવી શકે િે રીિે સ્ત્રીઓને સિમ 
કરવાની કાયિવાતી કરવામાું આવેલ છે.જ ેઅન્વયે જજલ્લામાું થયેલ કામગીરીની જવગિ નીિે મ જબ 
છે. 
 
૧૯.સવાથઈકલ કેન્સર સ્ક્ર નીંગ  

 ટાગેટ પોપ્ય લેશન (૩૦ થી ૫૯)          :૨૫૯૦૧૯ 

        (ક લ વતિીના ૧૭ % વતિી-૧૫,૨૩,૬૪૨) 
 કાઉન્સીલીંગ કરેલ સુંખ્યા                   :૧૮૦૨૯૧(૭૦%) 
 તક્રીનીંગ કરેલ સવાિઈવલ કેન્સરની સુંખ્યા   :૧૦૫૮૫૫ 

 શુંકાતપદ મળેલ કેસની સુંખ્યા સવાિઈવલ કેન્સર   :૬૧૭ 

 ડાયોગ્નાઈઝ થયેલ બ્રેતટ કેન્સરની સુંખ્યા   :૪૧  
 
૨૦.બે્રસ્ટ કેન્સર સ્ક્ર નીંગ  

 ટાગેટ પોપ્ય લેશન (૩૦ થી ૫૯)                    :૨૫૯૦૧૯ 

(ક લ વતિીના ૧૭ % વતિી-૧૫,૨૩,૬૪૨) 
 કાઉન્સીલીંગ કરેલ સુંખ્યા             :૧૮૦૨૯૧(૭૦%) 
 તકીનીંગ કરેલ બ્રેતટ કેન્સરની સુંખ્યા            :૧૨૦૫૭૨ 

 શુંકાતપદ મળેલ કેસની સુંખ્યા બ્રેતટ કેન્સર           :૪૯૯ 

 ડાયોગ્નાઈઝ થયેલ બ્રેતટ કેન્સરની સુંખ્યા           :૭૨ 

 
૨૧.ર્ાયાબ ટ સ સ્ક્ર નીંગના સેન્ટર કાયથરી કરવાઅંગેનો કાયથક્રમ  

  માન.મ ખ્યમુંરણ ીશ્રીએ િા.૭ મી એજપ્રલ ૨૦૧૫ જવશ્વ આરોગ્ય દીન જનજમિે લોક સમ દાયમાું 
ડાયાબીટીશના રોગ અુંગેની જાગૃિી આવે અને વતેલ  જનદાન થઈ િે અુંગેની સારવાર મેળવી સારુ 
આરોગ્યપ્રદ જીવન જીવી શકાય િેવા ઉમદા તેિ થી કાયિક્રમનો શ ભારુંભ કરાવેલ.જ ે અુંિગિિ 
સમ દાયમાું ૩૦- વષિ અને િેથી વધ  ઉમર ધરાવિી વ્યજક્િઓને ડાયાબીટીશના રોગ જવષે 
આરોગ્ય જશિણ આપી.િે રોગના જનદાન માટે ઘર આુંગણે ત્વરીિ અને મફિમાું જનદાન થાય િે 
તેિ થી જજલ્લામાું ૩૮ પ્રા.આ.કે,૧૦-સા.આ.કેન્દ્રો અને ૨૩૭-પેટા આરોગ્ય કેન્દ્રો ખાિે 
ડાયાબીટીશના તક્રીનીંગ સેન્ટરો શરુ કરવામાું આવેલ છે.િેમજ આરોગ્ય કમિિારીઓ દ્વારા 
િેમની ગૃત મ લાકાિ દરમ્યાન આ ડાયાબીટીશના રોગ અુંગે આરોગ્ય જશિણ આપવામાું આવી 
રતેલ છે.જ ેઅન્વયે જજલ્લામાું થયેલ કામગીરીની જવગિો નીિે મ જબ છે. 
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ડાયાબીટીશ તક્રીનીંગ: 
 તક્રીનીંગ કરેલ કેસ  :૧૦૪૪૨૩ 

 મળેલ સતપેકટેડ કેસ  :૧૦૩૯૩ 

 સારવાર પર મ કેલ કેસ :૨૩૨૦ 

 
૨૨.ક્લેફ્ટ પલેટ અને લ પ ્  ગુજરાી  

  માન.મ ખ્યમુંરણ ીશ્રીએ િા.૭ મી એજપ્રલ ૨૦૧૫ જવશ્વ આરોગ્ય દીન જનજમિે ગ જરાિ રાજ્યને 
ક્લેફટ પેલેટ અને ક્લેફ્ટ લીપ (જ્ન્મજાિ િ ટેલા િાળવા અને તોઠ) રી ગ જરાિ અુંિગિિ અરણ ેના 
જ નાગઢ જજલ્લામાું આવા બાળકોની સઘન સવેલન્સ કામગીરી દ્વારા શોધ કરાવવામાું આવે જ ે 
અન્વયે ૩૧-બાળકો આવી ખામીવાળા મળી આવેલ છે.જ ે પૈકીના ૧૯ –બાળકોના 
ઓપરેશન,સારવાર જવના મ લ્યે કરી અને બાળકોને િુંદ રતિ જીવન આપવામાું આવેલ છે.તજ  
બાકી રતેલ ૧૨-બાળકો ઓપરેશન પ વેની િપાસ અને સારવાર તેઠળ છે.જ્યારે ક્લબ 
ક ટ(જ્ન્મજાિ પગના પુંજા વળેલ)ની ખામીવાળા ૨૯- બાળકો મળી આવિા િે પૈકીના ૨૦-
બાળકોને જરૂરી ઓપરેશનો કરી િેઓને સાજા કરવામાું આવેલ છે.બાકી રતેલ ૦૯-બાળકો તજ  
સારવાર તેઠળ િાલ  છે. 
 
  આ કાયિક્રમ અુંિગિિ જ નાગઢ તોજતપટલ ખાિે િા.૫ થી ૭ જાન્ય આરી-૨૦૧૫ ના 

સમયગાળા દરજમયાન કેમ્પ યોજવામાું આવેલ,જ ેકેમ્પમાું જ નાગઢ,ગીર સોમનાથ અને પોરબુંદર  
જજલ્લાના ક લ ૩૨ બાળકો આ કેમ્પમાું િપાસવામાું આવ્યા.િે પૈકીના જ ેબાળકોના ઓપરેશન થઈ 
શકે િેમ તિા િેવા ૧૦- બાલકોના ઓપરેશન કરવામાું આવેલ છે જ્યારે ૨૨-બાલકોને ઓપરેશન 
પ વેની સારવાર તેઠળ મ કવામાું આવેલ છે.જ ે અન્વયે જજલ્લામાું થયેલ કામગીરીની જવગિો નીિે 
મ જબ છે. 
 
ક્લેફ્ટ પેલેટ/ક્લેપ લીપ/ક્લબક ટ મ ક્િ ગ જરાિ 

 મળી આવેલ કેસ-ક્લેફ્ટ પેલેટ/ક્લેપ લીપ  :૩૨ 

 મળી આવેલ કેસ-ક્લબક ટ    :૨૯ 

 કરવામાું આવેલ ઓપરેશન    :૧૯ (ક્લેફ્ટ પેલેટ/ક્લેપ લીપ) 

:૨૦ (ક્લબક ટ) 
 
 

૨૩.કુપોર્ણ મુકી ગુજરાી  

 ૦ થી ૬ વષિના બાળકોની સુંખ્યા   :૮૧૪૮૪ 

 િે પૈકી તક્રીનીંગ કરેલ બાળકોની સુંખ્યા  :૮૩૨૩૭ 

 િે પૈકી SAM બાળકોની સુંખ્યા   :૨૦૫૭ 
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૨૪.ઓરલ તાઈજીન  

 તક્રીનીંગ કરેલ કેસ    :૧૦૪૪૨૩ 

 મળેલ સતપેક્ટેડ કેસ    :૩૨૨ 

 સારવાર પર મ કેલ કેસ   :૪૦ 

 
 
૨૫.કાયાકલ્પ કાયથક્રમ  

  તવતછિા જમશન અુંિગિિ સરકાર તતિકના િમામ દવાખાનાઓ જવેા કે પ્રાથમીક 
આરોગ્ય કેન્દ્રો,સામ તીક આરોગ્ય કેન્દ્રો,અને તોજતપટલોને કાયાક્લ્પ કાયિક્રમ તેઠળ આ જજલ્લાના 
૩૮-પ્રાથમીક આરોગ્ય કેન્દ્રો અને ૧૦-સામ તીક આરોગ્ય કેન્દ્રોએ ભાગ લીધેલ જ ે અન્વયે 

સામ તીક આરોગ્ય કેન્દ્ર-મેસવાણ,કેવદ્રા અને કણઝા એ જજલ્લામાું પ્રથમ ક્રમાુંક મેળવિા અન ક્રમે રૂ 

૧-લાખ અને રૂ.૫૦-તજારન ું ઈનામ મળેલ છે. 
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   પ્રકરણ -૫                                         
 

કુટંુબ કલ્યાણ ક્ષેત્ર ેપ્રગવી  - 

(૧)    ક ટ ું બ કલ્યાણ કાયિક્રમ એ રાષ્ટરીય કાયિક્રમ છે. પકરણીિ દુંપજિ કે જઓેમાું બતેનોની ઉમર ૧૫ 
થી ૪૪  વષિની વચ્િ ે તોય િે દરેક દુંપજિને કાયિક્રમની જવજવધ પધધજિ દ્વારા આવરી લચ 

જન્મ-મરણ ઘટાડવા માટે દરેક પધધજિવાર વકિલોડ નક્કી કરવામાું આવે છે.  
(ર)   આરોગ્ય સેવાઓની સ જવધામાું વધારો થિાું મૃત્ય દરમાું ઘણો ઝડપી ઘટાડો થયેલ છે.  પરુંિ ું   

િેની સામે જન્મ પ્રમાણનો દર ઝડપથી ઘટિો  ન તોવાથી દેશમાું વતિી વધારાનો પ્રશ્ન 

ઉદ્દભવેલ છે.  ક ટ ુંબ કલ્યાણ િેરણ ે મેળવેલ લક્ષ્યાુંકોની ૧૦૦ ટકા જસજધધ થાય િે માટે દરેક 

િાલ કામાું સરકારી - અધિસરકારી િથા જબન સરકારી મશીનરીને કામે લગાડી િેમજ કફલ્મ 

શો, લઘ  અને ગ રુ  જશજબરો યોજીને લોકોમાું જાગૃજિ લાવવા પ્રયત્નો કરવામાું આવે છે. 
કાયિક્રમની સાથે સુંકળાયેલ નાના-મોટાું કમિિારી- અજધકારી વારું વાર બેઠક યોજી થયેલ 

કામગીરીની સમીિા તાથ ધરવામાું આવે છે. અતેવાલનાું વષિ દરજમયાન ક ટ ુંબ કલ્યાણ 

કાયિક્રમમાું જવજવધ િેરણ ે થયેલ કામગીરીની જવગિ નીિેની જવગિે પરણ કમાું છે  
 

              જજલ્લામાું ક ટ ુંબ કલ્યાણ કાયિક્રમ તેઠળ થયેલ કામગીરીની જવગિ દશાિવિ ું પરણ કઃ- 

 

ક્રમ વવગી 
વર્થ - ૨૦૧૬-૧૭  

લક્ષયાંક વસ્ધ  ટકા 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

૧ ઓપરેશન ૫૬૩૦ ૩૫૮૮ ૬૪ 

૨ આુંકડી ૧૬૦૦૬ ૧૫૫૨૩ ૯૭ 

૩ પી.પી.આઈ.ય .સી.ડી ૭૭૭૬ ૨૮૭૯ ૩૭ 

    
(3) બેટ  વધાવો કાયથક્રમ પ .એન.ર્ .ટ . એકટ અન્ વયેન  કામગ ર   

     માન.સરકારશ્રીની સ િનાન સાર િા. ૧૮ થી ૨૪ જાન્ય આરી ૨૦૧૭ દરમ્યાન જીલ્લાના જ દા-
જ દા જવતિારોમાું આ અુંગેની આરોગ્ય જશિણની કામગીરી કરવામાું આવેલ.જમેાું મેળાવડા/સુંમેલન-

૭૨, તલાઈડશો/ટ ું કીકફલ્મ-૧૧, રસીકરણ અને સ રિીિ માિૃત્વના પ્રદશિન-૬૨૦,ન ક્કડ-નાટક-૦૨ 
આઈસી મટીરીયલ્સ પ્રિાર સાકતત્યન ું જવિરણ-૫૦૩૭૧,તથાજનક ટીવી િેનલોમાું પ્રસારણ-૩૮૨ જવેી 
લોકજાગૃજિ પ્રવૃજિઓ કરવામાું આવેલ. 

     િેમજ જ દા- જ દા ૦૭- વિિમાનપરણ ોમાું આ બેટી વધાવો કાયિક્રમ અન્ વયે જાતેરાિ આપવામાું 
આવેલ. અરણ ેના જજલ્ લાના પ્રાથજમક આરોગ્ય કેન્ડરના જવત િારોમાું ૪૮-ગ રૂ જશજબરો યોજીને લોકોને બેટી 
વધાવો કાયિક્રમ અુંગે સમજ િી અને સમજણ આપવામાું આવેલ. 
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પ્રકરણ-૬ 
 
 

 ઇમ્યુનાઇઝેશન  - 

 
 
જજલ્લામાું ય .પી.આચ.(ચમ્ય નાચઝેશન) કાયિક્રમ-૧૯૮૯ ના વષિ થી અમલમાું છે.  તાલમાું 

આ કાયિક્રમન ું  નવ ું નામ આર. સી. એિ. આપવામાું આવેલ છે.  આ શાખામાું સરકારશ્રી 

િરફથી અપાિી સ િનાઓ પ્રમાણે માિા અને બાળકોમાું થિાું રોગો ધન ર, ટી.બી., પોલીયો, 

ડીપ્થેરીયા, મોટી ઉધરસ, ઓરી, તીપેટાચટીસ – બી(ઝેરી કમળો) વગેરેની રસી આપી રોગોન ું 

પ્રમાણ ઘટાડવાન ું અને માિા બાળકના મૃત્ય  પ્રમાણ ઘટાડવાની કામગીરી કરવાની છે. 

િદ્દ્ઉપરાુંિ ગિ વષિ ૨૦૧૩ના જાન્ ય આરી માસથી પેન્ ટાવેલેન્ ટ રસી આપવાની કામગીરી િાલ  

કરેલ છે. આ રસીથી ધન ર, કડપ્થેરીયા, મોટી ઉધરસ, તીપેટાચટીસ – બી(ઝેરી કમળો) અને 

કતબ(મગજનો િાવ) ના રોગ સામે બાળકોને સ રિીિ કરવામાું આવે છે.  
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  વષિ-૨૦૧૬-૧૭ દરજમયાન નીિે મ જબ કામગીરી થયેલ છે.   

ક્રમ જવગિ 
૨૦૧૬-૧૭ન ું    
કાયિભારણ 

માિિ-૨૦૧૭ અુંજિિ 

કામગીરી 
ટકાવારી 

૧ ટી.ટી. સગભાિ ૨૨૦૦૦ ૧૮૩૧૬ ૮૩ 

૨ બી.સી.જી.-૦-૧ વષિ ૨૦૦૦૦ ૧૬૭૮૯ ૮૪ 

૩ પોલીયો- ૦-૧ વષિ ૧૯૨૦૦ ૧૬૨૪૬ ૮૫ 

૪ પેન્ટાવેલન્ટ- ૦-૧ વષિ ૧૯૨૦૦ ૧૬૨૪૬ ૮૫ 

૫ આઈ.પી.વી.-૦-૧ વષિ ૧૯૨૦૦ ૧૬૨૪૬ ૮૫ 

૬ મીઝલ્સ- ૦-૧ વષિ ૧૯૨૦૦ ૧૬૪૧૩ ૮૫ 

૭ ફ લ્લી ચમ્ય નાચઝેશન ૧૯૨૦૦ ૧૬૪૧૩ ૮૫ 

૮ પોલીયો બ તટર ૧૯૨૦૦ ૧૫૯૯૮ ૮૩ 

૯ ડી.પી.ટી. બ તટર ૧૯૨૦૦ ૧૫૯૯૮ ૮૩ 

૧૦ મીઝલ્સ- બીજો ડોઝ ૧૯૨૦૦ ૧૫૯૯૮ ૮૩ 

૧૧ વીટા એ ૧ લો ડોઝ ૧૯૨૦૦ ૧૫૯૯૮ ૮૩ 

૧૨ કમ્પલીટ ઈમ્ય લાઈઝેશન ૧૯૨૦૦ ૧૫૯૯૮ ૮૩ 

૧૩ વીટા એ ૨ થી ૯ ઓગષ્ટ  ૭૬૮૦૦ ૭૫૦૨૯ ૯૮ 

૧૪ વીટા એ ૨ થી ૯ ફેબ્ર આરી   ૭૬૮૦૦ ૬૮૯૦૮ ૯૦ 

૧૫ ડીપીટી ૫ વષિ -૧ ૧૮૮૯૯ ૧૫૫૮૬ ૮૨ 

૧૬ ટીટી ૧૦ વષિ -૧ ૧૮૩૦૪ ૧૫૨૦૪ ૮૩ 

૧૭ ટીટી ૧૬ વષિ -૧ ૧૭૫૦૦ ૧૬૨૨૫ ૯૩ 

૧૮ સેશન  ૧૩૩૯૨ ૧૩૦૪૪ ૯૭ 

૧૯ સગભાિ રજીતટરેશન ૨૨૦૦૦ ૧૮૯૨૪ ૮૬ 

૨૦ અલી રજીતટરેશન ૧૮૯૨૪ ૧૬૭૦૩ ૮૮ 

૨૧ ફેરી સગભાિ૧૦૦+૨૦૦ ૨૨૦૦૦ ૧૮૯૨૪ ૮૬ 

૨૨ પ્રસ જિ રજીતટરેશન ૨૦૦૦૦ ૧૬૯૦૬ ૮૫ 

૨૩ સુંતથાકીય પ્રસ જિ ૧૬૯૦૬ ૧૬૮૩૦ ૧૦૦ 

૨૪ ચન્ફન્ટ રજીતટરેશન ૨૦૦૦૦ ૧૬૮૬૪ ૮૪ 

૨૫ એુંટીનેટલ ૩ િપાસ ૧૮૯૨૪ ૧૫૯૧૨ ૮૪ 

૨૬ પોતટનેટલ-૩ રજીતટરેશન ૧૬૯૦૬ ૧૫૪૮૪ ૯૨ 

૨૭ ચન્ ફન્ટ મરણ - ૩૨૪  

૨૮ માિા મરણ - ૭ - 

૨૯ એબોશિન - ૧૨૪૫ - 

૩૦ મૃિજન્મ - ૨૬૧ - 

૩૧ ઓપરેશન એલટીએલ ૫૬૩૦ ૩૫૮૮ ૬૪ 

૩૨ આુંકડી ૧૬૦૦૬ ૧૫૫૨૩ ૯૭ 

૩૩ પી.પી.આઈ.ય .સી.ડી ૭૭૭૬ ૨૮૭૯ ૩૭ 
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પ્રકરણ-૭ 
 

રાવરરય વાતકજન્ ય રોગ વનયંત્રણ કાયથક્રમ (મેલેર યા) 

  મેલેરીયા કાયિક્રમ એકટીવીટી કેલેન્ ડર વષિ – જાન્ ય આરી ૧૬ થી ડીસેમ્ બર ૧૬ 

ગણવામાું આવે છે. દર વષે સુંય કિ જનયામકશ્રી, એન.વી.બી.ડી.સી.પી. ગાુંધીનગર િરફથી 

લોતીના નમ ના એકજરણ િ કરવાનો લક્ષ્ યાુંક ફાળવણી આપવામાું આવે છે. સને ૨૦૧૬ નો વાજષિક 

લક્ષ્ યાુંક ૨૩૪૦૭૦ ફાળવી આપવામાું આવેલ. વષિ : ૨૦૧૬ દરમ્ યાન  ૩૬૮૦૪૯ લોતીના નમ ના 

એકજરણ િ કરવામાું આવેલ છે. જ ે૧૫૭% જસજધધ તાુંસલ કરેલ છે. મેલેરીયાના ક લ પોઝીટીવ કેસો 

૩૮૬ ન ધાયેલ છે. િે પૈકી ૨૩ પ્ લાઝમોડીયમ ફાલ્ સીપેરમ (મગજનો િાવ) ન ધાયેલ છે. િમામ 

મેલેરીયા પોઝીટીવ કેસોને સુંપ ણિ સારવાર આપવામાું આવેલ છે. 

 

૧. એકટ વ સવેલન્સ. - 

એકટીવ સવેલન્ સ કામગીરીમાું આરોગ્ય કાયિકર દ્વારા પ્રાથજમક આરોગ્ય કેન્ડરના નક્કી 

થયેલ ગામ જવત િારમાું દરેક ઘરોની પખવાકડયા મ લાકાિ લઈ દરેક િાવના કેસોના લોતીના 

નમ ના મેળવી દદીની ઉંમર પ્રમાણે જનયિ કરેલ પ્રાથજમક સારવાર આપવામાું આવે છે. એકટીવ 

સવેલન્ સ તેઠળ સને ૨૦૧૬ દરમ્ યાન  ક લ : ૧૨૨૮૨૫ લોતીના નમ નાઓ એકજરણ િ કરવામાું આવેલ 

છે. જ ે પૈકી ૯૬ મેલેરીયા પોઝીટીવ કેસો ન ધાયેલ છે જ ે પૈકી ૦૦ પ્ લાઝમોડીયમ ફાલ્ સીપેરમ 

(મગજનો િાવ) ન ધાયેલ છે. 

 

૨.  પેશ વ એજન્સ  

જજલ્લાનાું િમામ જસજવલ તોજતપટલો, સામ કતક આરોગ્ય કેન્દ્રો, પ્રાથજમક આરોગ્ય કેન્દ્રો, 

એલોપેજથક દવાખાના િથા અન્ય દવાખાનાઓ, મોબાઈલ ટીમ મારફિ િાવના કેસોના લોતીના 

નમૂનાઓ એકજરણ િ કરીને પ્રાથજમક સારવાર આપવામાું આવે છે.    

 

વષિ : ૨૦૧૬ દરમ્ યાન  નીિે મ જબની કામગીરી થયેલ છે. 

 

૨.૧ મેલેિરયા કલ ન ક  - 

વષિ : ૨૦૧૬ દરમ્ યાન  સામ તીક આરોગ્ય કેન્દ્ર, જસજવલ તોત પીટલ, પ્રા.આ.કેન્દ્રમાું  

૧૭૬૩૬૭ લોતીના નમ નાઓ એકજરણ િ કરવામાું આવેલ છે. જમેાુંથી ૩૫૯  મેલેરીયા પોઝીટીવ કેસ 

નોધાયેલ, િે પૈકી ૨૩ પ્ લાઝમોડીયમ ફાલ્ સીપેરમ (મગજનો િાવ) ન ધાયેલ છે. 
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૩.  ીાવ સારવાર કેન્રો  -     

 વષિ : ૨૦૧૬ દરમ્ યાન  િાવ સારવાર કેન્ દ્રો દ્વારા િાવના દદીના લોતીના ૫૯૬૩૨ નમ નાઓ 

એકજરણ િ કરવામાું આવેલ છે. જમેાુંથી ૦૫ મેલેરીયા પોઝીટીવ કેસ નોધાયેલ, િે પૈકી   

પ્ લાઝમોડીયમ ફાલ્ સીપેરમ (મગજનો િાવ) ન ધાયેલ છે. 

 

૪. બાયોલોજીકલ કન્ ટર ોલ કામગ ર   - 

 વષિ : ૨૦૧૬ દરમ્ યાન  મચ્ છર ઉત્ પજિ પર જનયુંરણ ણ કરવાના તેિ સર પોરાનાશક કામગીરી 

માટે જજલ્ લામાું મોટા જળાશયો જવેા કે િળાવ, અવાવરૂ ક વા, વાવ, મોટાખાડા, િેકડેમ, માછલી 

ઉછેર કેન્દ્ર િરીકે ઉપયોગ કરવામાું આવે છે. અને ત્ યાુંથી અન્ ય  પાણીના મોટા ભરાવા થયેલ 

ત થળોએ મ કવામાું આવે છે. જજલ્લામાું ૩૫૯ નેિરલ તેિરી િથા ૩૯૩૦૩ કન્ ત ટરકટેડ તેિરી કાયિરિ 

છે.  

 

પ.  સ્પ્રેઇંગ કામગ ર . 

 છેલ્ લા રણ ણ વષિની મલેરીયાની પકરજતથજિ ધયાને લઈ નક્કી થયેલ જનયિ ધોરણ મ જબ 

પસુંદગી પામેલ પ્રાથજમક આરોગ્ય કેન્ડરના ગામોમાું આલ્ ફાસાયફરમેરીનીન પ% જ ુંિ નાશક દવાનો 

છુંટકાવ બે રાઉન્ ડમાું કરવામાું આવેલ છે.જજલ્ લાની ક લ વત િી પૈકી ૫૨૪૯૯ ની વત િીને આ દવા 

છુંટકાવમાું આવરી લેવામાું આવેલ. 

 

૬. દવા યકુ્ી મચ્ છરદાન   - 

લોકોની મચ્ છરદાનીને દવાય કિ કરવા નજીકના પ્રા.આ.કેન્ દ્રોનો અથવા આરોગ્ય 

કમિિારીનો સુંપકિ  કરવા જણાવવામાું આવે છે. લોકોની મચ્ છરદાનીને મફિ દવાય કિ કરી 

આપવામાું આવે છે. દવાય કિ મચ્ છરદાની અસર છ માસ સ ધી રતે છે. વષિ : ૨૦૧૬ દરમ્ યાન  

જ ુંિ નાશક દવાય ક્િ મચ્ છરદાની કરવા માટે સુંય કિ જનયામકશ્રી એન.વી.બી.ડી.સી.પી. 

ગાુંધીનગર થી ફાળવેલ દવા પ્રાથજમક આરોગ્ય કેન્ડરને જ ુંિ નાશક દવા ફાળવવામાું આવેલ. 

પ્રાથજમક આરોગ્ય કેન્દ્રના ત ટાફ મારફિ વષિ : ૨૦૧૬  દરમ્ યાન  મચ્ છરદાની દવાય કિ કરી 

આપવામાું આવેલ છે.  
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પ્રકરણ-૮ 

 

સંકવલી બાળ વવકાસ યોજના  - 

સુંકજલિ બાળ જવકાસ યોજના ગ જરાિ રાજયમાું બીજી ઓકટોબર ૧૯૭૫ થી અમલમાું આવેલ 
છે.માનવ જવકાસ એ દેશના જવકાસ માટે અગત્યન ું પરીબળ છે. જમેાું સરકારશ્રીએ નીિે મ જબના 
તેિ ઓ,સેવાઓ,લાભાથીઓ જવગેરે કાયો દ્વારા સુંકજલિ બાળ જવકાસ યોજનાને વેગ આપવામાું 
આવે છે. 
 
સંકવલી બાળ વવકાસ યોજનાના તેીુઓ:- 

  (૧)  ૦ થી ૬ વષિની વયજ થના બાળકોના  તવાત્ય અને પોષણના તિરમાું સ ધારો કરવો. 
  (૨)  બાળકોનો યોગ્ય શારીરીક/માનજસક િથા સામાજજક જવકાસનો પાયો નાખવો. 

  (૩) બાળ મૃત્ય , બાળ માુંદગી ,ક પોષણ  િેમજ અધવચ્િેથી શાળા છોડી જનાર બાળકોન ું પ્રમાણ      
       ઘટાડવ ું.      
  (૪) બાળ જવકાસને વેગ આપવા માટે જવજવધ જવભાગો સાથે નીિી અને અમલ અુંગે અસરકારક      
       સુંક્લન કરવ .  
  (૫)  બાળકોની પોષણ અને આરોગ્ય જવષેની સામાન્યકાળજી અુંગે માિાઓની કાયિિમિા  
       વધારવી 
.  
  લાભાર્ીઓને મળી  સેવાઓ - 

  (૧)  પ વિ પ્રાથજમક જશિણ   
  (૨)  પૂરક પોષણ  
  (૩)  રોગ પ્રજિકારક રજસઓ 
  (૪)  આરોગ્ય િપાસ 
  (૫)  સુંદભિ જનષ્ણાિું સેવાઓ 
  (૬)  પોષણ / આરોગ્ય જશિણ  
 
 લાભાર્ીન  વવગી - 

  (૧)  ૦ થી ૬ વષિના બાળકો 
  (૨)  સગભાિ બેતનો 

  (૩)  ધારણ ી બેતનો 
  (૪)  ૧૧ થી ૧૮ વષિની કકશોરીઓ (૧૧ થી ૧૪ વષિની શાળાએ જિી અને ૧૪ થી ૧૮ વષિની        

         શાળાએ ન જિી , ૧૪ થી ૧૮ વષિ ની શાળાએ જિી ) 
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પુવથ પ્રાર્વમક વશક્ષણ  - 

૩ થી ૬ વષિના લાભાથીની આુંગણવાડી પર પ વિ પ્રાથજમક જશિણ આપવામાું આવેછે. િેમાું 
સામાન્ય અિરકદપ ભાષા જ્ઞાન, સુંખ્યા જ્ઞાન િેમજ નેિર વોડ , વતિ  આકાર , રુંગ િમામ 
વગેરેની ઓળખ જશખવવામાું આવે છે.  
 
પુરક પોર્ણ  - 

૬ માસ થી ૩ વષિ ના બાળકો , સગભાિ, ધારણ ી માિા ૧૧ થી ૧૮ વષિ ની કકશોરીઓને લાભ મળવા 
પારણ  ટેકતોમ રેશન છે. જમેાું સરકાર શ્રી િરફ થી પ રક પોષણ લેવલ થી સીધો આુંિકરક વાતન 
પર જપ્રજમિ (ટેકતોમ રેશન ) ખાધય સામગ્રી પ રી પાડવામા આવે છે.  
જનેી જવગિ નીિે મ જબ છેં. 
 

(૧) બાલભોગ (ટ .એચ.આર) 

   આ બાલભોગ ૫૦૦ ગ્રામ ના પેકેટ માું બાળકોને ૬ માસ થી ૩ વષિના બાળકોને ઘરે આપવામાું    
  આવે છે ટેકતોમ રેશન એક લાભાથી કદઠ ૫ પેકેટ ઘરે આપવામાું આવે છે. અને ૨ પેકેટ   
  આુંગણવાડી કેન્દ્ર પર જનદશિક ભોજન િરીકે રાખવામાું આવે છે. ઉપરાુંિ અજિ ક પોજષિ    
  લાભાથીને ૧૦ પેકેટ ઘરે આપવામાું આવેછે. ક લ ૧૦ પેકેટ માથી ૮ પેકેટ ઘરે આપવામાું આવેછે.  
 
(૨) બાલભોગ પેકેટમાંર્  આંગણવાર્  કેન્ર પર  

       ૬ માસથી ૩ વષિના બાળકોને રાબ,સ ખડી બનાવીને જનદશિન ભોજન િરીકે આુંગણવાડી કેન્દ્ર 
પર આપવામાું આવે છે. 
 
(૩) માીૃમંર્ળ દ્વારા અપાીો ગરમ નાસ્ીો 

        ૩ થી ૬ વષિના બાળકોને આુંગણવાડી કેન્દ્રો પર સવારનો ગરમ નાતિો (મેન  મ જબ) નો 
માિૃમુંડળ/સખીમુંડળ દ્વારા બનાવીને આપવામાું આવે છે.(અઠવાડીયામાું ૬ કદવસ) િેમજ ૨ 
કદવસ (સોમ.અને ગ રુવાર)ફળ જવિરણ કરવામાું આવે છે.  
 
(૪) બપોરનું ભોજન 

        ૩ થી ૬ વષિના બાળકોને આુંગણવાડી કેન્દ્રમાું બપોરન ું ભોજન આપવામાું આવે છે.જમેા 

ઘઉં,િોખા,િણા,િ વેરદાળ,િેલ નાગરીક પ રવઠા દ્વારા ૩ થી ૬ વષિના બાળકોની આપવામાું આવે 
છે.આ ખિિ રાજ્ય કિાએથી સીધ ું જ આુંિરીક વાતન પર મોકલવામાું આવે છે.મેન  મ જબ ૩ થી ૬ 
વષિના બાળકોને આુંગણવાડી કેન્દ્રો પર બપોરના ભોજન િરીકે ઓળખવામાું આવે છે. 
 
(૫) ત્ર જુ ંભોજન 

        ૩ થી ૬ વષિના પીળાઝોન અને લાલઝોનમાું આવિા બાળકોને ઘરે જિી વખિે “ઘરે લઈ 
જવાન ું ભોજન” (રણ ીજ ું ભોજન )િરીકે લાડ  આપવામાું આવે છે.અઠવાડીયામાું ૬ કદવસ 
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(૬) સુખર્ ,વશરો,ઉપમા,પ્ર વમક્ષ (સગભાથ,ઘાત્ર  માીા િકશોર ઓને) ટ .એચ.આર. 

 આ સ ખડી જશરો,ઉપમા,પ્રીજમિ સગભાિ,ધારણ ી માિા કકશોરીઓને ઘરે ટેકતોમ રેશન 
આપવામાું આવે છે.સ ખડીના ૧ પેકેટ (૧ કીલો) જશરાના ૩ પેકેટ (૫૦૦ ગ્રામ) ઉપમા ૨ પેકેટ 
(૫૦૦ ગ્રામ) ના પેકેટ ઘરે આપવામાું આવે છે. 
 
(૭) લોતીત્વન  ગોળ   

 આરોગ્ય શાખા િરફથી સગભાિ ઘારણ ી કકશોરીઓને આપવામાું આવે છે. 
 

  
સંકવલી બાળ વવકાસ યોજના તેઠળ અપાી  સેવાઓ  - 

 
 સબલા યોજના  - 

(૧) વષિ ૨૦૧૧ - ૧૨ માું સબલા યોજના અમલમાું આવેલી છે જમેાું ૧૧ થી ૧૮ વષિની કકશોરીઓને  
યોગ્ય ઉત્કષિ િાલીમ આપી આજથિક ઉપાજ િન યોગ્ય જરૂરી જશિણ આપવામાું આવે છે.જમેાું પ રક 
પોષણનો પણ લાભ આપવામાું આવે છે ૨૦૦૩ થી સબલા જ થની રિના થયેલ છે જ નાગઢ 
જજલ્લામાું ક લ ૧૪૨૬ આુંગણવાડી કેન્દ્રો મુંજ ર થયેલ છે જ ેિમામ ૧૪૨૬ આુંગણવાડી કેન્દ્રો કાયિરિ 
છે  
 
 
મકાન બાંધકામન  વવગી  

જ નાગઢ જજલ્લામાું ક લ-૧૪૨૬ આુંગણવાડી કેન્દ્રો પૈકી ૯૨૮ આ.વા કેન્દ્રો પોિાના મકાન ધરાવે 

છે.૪૨૮ આ.વા.કેન્દ્રો ભાડાના મકાનમાું બેસે છે.જ્યારે ૭૦ આ.વા કેન્દ્રો પુંિાયિ,પ્રાથમીક 

શાળા.કોમ્ય નીટી તોલ,િથા અન્ય સરકારી મકાનમાું બેસે છે.તાલમાું જ દી-જ દી યોજનામાું ક લ-
૩૬ આ.વા.કેન્દ્રો બાુંધકામ પ્રગજિમાું છે.૨૯૨ કેન્દ્રોન ું જ દી-જ દી યોજનામાું આયોજન કરેલ છે.જ્યારે 
૧૭૦ આ.વા.કેન્દ્રોમાું આયોજન બાકી છે.આુંગણવાડીના મકાનના રીપેરીંગની કામગીરી 
એટીવીટીને સોપવામાું આવેલ છે.તાલ જજલ્લાના િમામ આુંગણવાડી કેન્દ્રોમાું શૌિાલયની સ જવધા 

છે.ક લ-૯૨૮ પોિાના મકાન પૈકી ૯૧૮ માું જવજ કનેક્શન ધરાવે છે.૧૦ નવા સોપાયેલા 
આ.વા.કેન્દ્રોમાું જવજકનેક્શન માટે દરખાતિ કરવામા આવેલ છે.જજલ્લાના ૧૪૨૬ આ.વા.કેન્દ્રો પૈકી 
િમામ કેન્દ્રોમાું ગેસ કનેકશનની સ જવધા છે.ક લ-૯૨૮ પોિાના મકાન પૈકી ૯૦૮ કેન્દ્રોમાું વોટર 
પ્ય રીફાયરની સ જવધા છે.આુંગણવાડી કેન્દ્રો માટે વોટર પ્ય રીફાયર માટે માુંગણી કરવામાું આવેલ 
છે.જજલ્લાના ક લ ૧૪૨૬ આ.વા કેન્દ્રોમાું સેફ્ટીફાયરની સ જવધા ઉપલબ્ધ છે.   
 
 
 
અન્નપ્રાશન કાયથક્રમ  - 

        સરકારશ્રીના પકરપરણ  મ જ્બ મતીનાના િોથા શ ક્રવારે અન્નપ્રાશન કાયિક્રમ ઉજવવામાું આવે 
છે જમેા જ ેબાળક ૬ માસ પ ણિ કરે અને ૭ મો માસ બેસે ત્યારે આ અન્નપ્રાશન જવધી આુંગણવાડી 
પર કરવામાું આવે છે. 
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માીૃમંર્ળ  - 

  સરકારશ્રીના પકરપરણ  મ જબ દરેક આુંગણવાડી દીઠ એક માિૃમુંડળની રિના કરી િેન ું બેંક 
એકાઉન્ટ ખોલાવવામાું આવે છે. આ માિૃ મુંડળ દ્વારા ૩ થી ૬ વષિના બાળકોને આુંગણવાડી પર 
બે કદવસ ફળ જવિરણ િથા અઠવાડીયામાું ૬ કદવસ ગરમ નાતિાન ું જવિરણ કરવામાું આવેલ છે. 
 
 
સખ  મંર્ળ - 

 આ યોજના ડી.આર.ડી. ની તોય સખી મુંડળો ગામ વાચઝ ૪ થી ૫ સખીમુંડળોની રિના 
કરી બેંક એકાઉન્ટ ખોલવામાું આવેલ છે. જમેાું  બતેનોના જૂથ બિિ કરી આજથિક ઉપાજ િન કરી 
સિમ બને િેવો સરકારશ્રીનો અજભગમ છે. 
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પ્રકરણ-૯ 
  

 આયુવેદ ક્ષેત્ર ેપ્રગવી  - 

 જૂનાગઢ  જજલ્લાના ગ્રામ્ય જવતિારમાું જજલ્લા પુંિાયિ તેઠળ ૧૭-આય વેદ દવાખાનાઓ, ૬ 
તોમીયોપેથીક દવાખાનાઓ મળીને ક લ  ૨૩  સારવાર સુંતથાઓ આવેલ છે.  
 આય વેદ દવાખાનાઓમાું ગ્રામ્ય જવતિારનાું પ્રજાજનોને આરોગ્યલિી સેવાઓ પ રી 
પાડવામાું આવે છે.  જ ેખૂબજ ઉપયોગી પ રવાર થયેલ છે.  

 આય વેદ દવાખાનાના મેડીકલ ઓફીસરો િરફથી દદીઓને િપાસવા ઉપરાુંિ મેલેકરયા 
િેમજ ક ટ ુંબ કલ્યાણ િથા પલ્સ પોલીયો જવેી રાષ્ટરીય કામગીરીમાું મદદરુપ થાય છે. આ અુંગે 

થયેલ કામગીરી માજસક િથા વાજષિક પરણ કો જનયામકશ્રી, ભારિીય િબીબી અને તોમીયોપેથીક 

પધધજિ કિેરી, ગાુંધીનગરને મોકલવામાું આવે છે.  

 ઉપરોકિ આય વેકદિક દવાખાનાઓ પૈકી  ૧૭  દવાખાના વગિ-ર  ના છે.  વગિ-ર  ના ૧૭-
આય વેદ દવાખાના પૈકી ૫  દવાખાનાઓ ૧૦૦ ટકા ગ્રાન્ટવાળા છે.  અને ૧૨ દવાખાનાઓ ટરેઝરી 
પેમેન્ટ વાળા છે. તોમીયોપેથીના  ૬  દવાખાનાઓ ટરેઝરી પેમેન્ટ વાળા  છે.   
 ઉપરોકિ િમામ દવાખાનાઓની વતીવટી કામગીરી દેખરેખ જજલ્લા કિાએથી કરવામાું 

આવે છે.  િેમજ ગ્રાન્ટ ફાળવણી, દવાખાનામાું થયેલ કામગીરીનાું પરણ કો એકરણ ીિ કરી સુંબુંજધિ 

વડી કિેરીઓને મોકલવામાું આવે છે.  આય વેદ દવાખાનાઓના વપરાશ માટેની પેટન્ટ દવાઓ 

ડરેસીંગ મટીરીયલ્સની ખરીદી િથા જ્થાની  ફાળવણીની કામગીરી જજલ્લા કિાએથી કરવામાું 
આવે છે.  આવી દવાઓ સરકારી આય વેદ ફામિસીઓ િેમજ જવકાસ મુંડળ પાસેથી ખરીદવામાું 

આવે છે.  જયારે પેટન્ટ દવાઓની ખરીદી જનયામકશ્રી, ગાુંધીનગરની કિેરીના રેચટકોન્ટર ાકટ 

પ્રમાણે માન્ય ફામિસીઓ પાસેથી જરૂરીયાિના જ્થા મ જબની ખરીદી કરી આય વેદ 
દવાખાનાઓને પ રી પાડવામાું આવે છે. 
 
વર્થ   ૨૦૧૬-૧૭ દરમ્ યાન  ન ચે મુજબન  કામગ ર  કરેલ છે. 

    (૧)  જિકનગ જનયા,તવાચનફ્લ  જવેા સુંક્રામક રોગો ન થાય િે માટે દરેક દવાખાના દ્વારા     
  જનયામકશ્રી ભારિીય િબીબી અને તોજમયોપેથી પધધજિની કિેરી ગાુંધીનગરની સ િના   
  મ જબ આય ષ અવેરનેશ કેમ્પ કરવામાું આવેલ છે.આય વેદ જનદાન સારવાર કેમ્પ રાખેલ   

 િેમાું આય વેદ ઓ.પી.ડી-૩૧૨૮૧,તોજમયોપેથીક ઓ.પી.ડી-૫૬૦૯ લોકોએ લાભ લીધેલ  
 છે. 

 (૨)   દરેક આય વેદ દવાખાનાના મેડીકલ ઓફીસર દ્રારા આજ બાજ ના ગામની મ લાકાિ લચ 
  આુંગણવાડી,  પ્રાથજમક  િથા  તાચતક લમાું  જચ  બાળકોને  તવતથવૃિ િથા યોગ અને 
  આય વેદની  સમજણ અપાય છે  
 (૩)   ગ્રામ પુંિાયિ િથા ગ્રામજનોનો સુંપકિ  કરી વૃધધો િેમજ સગભાિ સ્ત્રીઓને આય વેકદક 
  રીિે  તવાત્યની કાળજી લેવાની સમજણ અપાય છે. 
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ક્રમ કામન  વવગી દદીન  સંખ્યા 

૧ ઓપીડી આય વેકદક 

ઓપીડી તોજમયોપેજથક 

૯૮,૧૭૪ 

૫૨,૨૩૯ 

૨ આય શ કેમ્પ(આય વેદ) ૩૧,૨૮૧ 

૩ આય શ કેમ્પ(તોજમયોપેથી) ૫૬૦૯ 

૪ અન્ય તવતથવૃિ લાભાથી ૧,૫૬,૬૫૪ 

   
 
જજલ્લા કિાએ િથા િેરણ ીય કિાએ કામગીરી કરિા  કમિિારીઓ િથા મેડીકલ 

ઓફીસરોની મતેકમની જવગિ નીિે મ જબ છે. 
 
 

ક્રમ જવગિ વગિ મુંજ ર જગ્ યા ભરાયેલ 
જગ્યા 

૧ જજલ્ લા આય વેદ અજધકારી ૧ ૧ ૦ 

૨ જ નીયર કલાકિ   ૩ ૧ ૧ 

૩ પટ્ટાવાળા  ૪ ૧ ૧ 
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                                              પ્રકરણ-૧૦ 
 

જાતેર બાંધકામ ક્ષેત્રે વસવ્ધ  -  

         જજલ્લા પુંિાયિ તેઠળ રતિા િથા મકાનોની મરામિ અને જાળવણી, નવા બાુંધકામ 

વગેરે માટે બાુંધકામ શાખા દ્વારા કામગીરી કરવામાું આવે છે. 
   બાુંધકામ જવભાગ તેઠળ નીિેની જવગિે ૫રણ ક-૧ માું દશાિવેલ જવગિે ક લ-૫ પેટા જવભાગો 
કાયિરિ છે. 

પત્રક – ૧   વર્થ   ૨૦૧૬-૧૭ 

ક્રમ પેટા વવભાગનું નામ કાયથમર્ક 
કાયથક્ષેત્રના 

ીાલુકાઓ 

૧ ૨ ૩ ૪ 

૧ પુંિાયિ માગિ અન ેમકાન પેટા જવભાગ, જૂનાગઢ જૂનાગઢ-૧ જૂનાગઢ/માણાવદર 

૨ પુંિાયિ માગિ અન ેમકાન પેટા જવભાગ, જૂનાગઢ-૨ જૂનાગઢ-૨ વુંથલી/ભેંસાણ 

૩ પુંિાયિ માગિ અન ેમકાન પેટા જવભાગ, જવસાવદર જવસાવદર જવસાવદર 

૪ પુંિાયિ માગિ અન ેમકાન પેટા જવભાગ, કેશોદ કેશોદ-૧ કેશોદ/માુંગરોળ 

૫ પુંિાયિ માગિ અન ેમકાન પેટા જવભાગ, માળીયા કેશોદ-૨ મેંદરડા, માળીયા 

 
જજલ્લામાું આવેલ પુંિાયિ તતિકના મકાનો િથા રતિાઓ સબબ વષિ દરજમયાન 

થયેલ ખિિ િથા ભૌજિક જસજધધ અુંગેની માકતિી સાથેના પરણ ક-૨ માું દશાિવેલ છે. 
 

પુંિાયિ મા. અને મ. જવભાગો દ્વારા વષિ ૨૦૧૬-૧૭ દરજમયાન રતિાની મરામિ 

અને જાળવણીના કામો તાથ ધરાયેલ તિાું જ ે અન્વયે તેડવાર મુંજ ર થયેલ રકમ િથા વષિ 
દરજમયાન થયેલ ખિિની માકતિી સાથેના પરણ ક-૨ માું આપવામાું આવેલ છે. 
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૫ત્રક – ર   વર્થ   ૨૦૧૬-૧૭ 

ક્રમ સદર  કામન  
સંખ્યા 

મંજુર ર્યેલ 
રકમ રૂ.લાખમાં 

ર્યેલ કુલ 
ખચથ 

રૂ.લાખમાં 

૧ ૩૦૫૪-ખાસ મરામિ  ૩૭ ૨૩૯૬.૦૦ ૪૫૮.૨૨ 

૨ ૩૦૫૪-પી.એમ.જી.એસ.વાય.  - - - 

૩ બ.ઉ.જો.નોમિલ (એમ.એમ.જી.એસ.વાય) ૭૦ ૬૪૫૯.૦૦ ૨૭૯.૨૨ 

૪ એસ.સી.એસ.પી.( એમ.એમ.જી.એસ.વાય) ૪૯ ૪૭૦૯.૦૦ ૬૬.૯૪ 

૫ બીય જ ે(સ જવધાપથ) ૨૭ ૪૮૭.૫૧ ૯૨૨.૬૪ 

૬ કકશાન પથ  --- --- --- 

૭ ૧૩ મ ું નાણાપુંિ (૨૫૧૫) --- ---- --- 

૮ ૩૦૫૪-નાબાડિ   --- --- --- 

૯ ૨૨૧૬ - તાઉસીંગ પ્લાન   --- --- --- 

૧૦ ૨૨૧૦ -  મેડીકલ પ્લાન  --- --- --- 

૧૧ ૮૬૭૪ - સીકય રીટી (જમીન સુંપાદન) -- --- --- 

૧૨ ૩૦૫૪ - એમ.એન્ડ આર.(સી.આર) --- --- ૨૨૨.૫૨ 

૧૩ ૩૦૫૪ - સી.આર.એફ --- --- ૦.૭૯ 

૧૪ ૩૦૫૪ - એતટા --- --- ૬૫.૨૦ 

૧૫ ૩૦૫૪ - એસ.ટી.રૂટ --- --- ૩૦.૩૮ 

૧૬ ૩૦૫૪ - એમ.ઓ.ડબલ્ય  --- --- ૧૫.૬૪ 

૧૭ ૩૦૫૪ - ટી એન્ડ પી. --- --- ૨.૯૮ 

૧૮ ૩૦૫૪ - ડબલ્ય  સી એતટા --- --- ૩૬૪.૮૩ 

૧૯ ૨૦૫૯ - એમ.એન્ડ આર ટ  નોન રેસી.જબજલ્ડુંગ --- --- ૪.૯૧ 

૨૦ ૨૦૫૯ -  એતટા --- --- ૫૦૬.૮૯ 

૨૧ ૨૨૧૬ - એમ.એન્ડ આર ટ  નોન રેસી. જબલ્ડીંગ   --- --- ૩.૩૦ 

૨૨ ૨૨૪૫ - ફ્લડ આચ.આર  --- --- --- 

૨૩ ૨૨૪૫ - ફ્લડ પી.આર --- --- --- 

૨૪ ૩૦૫૪ - ૧૩ મ ું નાણાપુંિ  --- --- ૨.૪૩ 

૨૫ ૨૨૧૦ - મેડીકલ એમ.એન્ડ આર --- --- ૦.૦૬ 

૨૬ ૪૨૩૬-પોષણ ખાધ ---          ---  ૩૨.૫૨ 

૨૭ બજટે ઉચ્િક જોગવાચ   ---            --- --- 
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       પુંિાયિ મા. અને  મ. જવભાગ દ્રારા વષિ ૨૦૧૬-૧૭ દરજમયાન ગામડાઓમાું આવેલ પુંિાયિ 
તત િકના મકાનો, રત િાના પ્રકાર, લુંબાઈ િથા િે સબબ થયેલ ખિિની માકતિી નીિેના  ૫રણ ક-૩ 
માું આપવામાું આવેલ છે. 
 
 
 
 

પત્રક – ૩        વર્થ   ૨૦૧૬-૧૭ 

ક્રમ વવગી  ર્યેલ વસઘ્ ઘ   

૧ પુંિાયિ તત િકના સરકારી મકાનોની સુંખ્ યા વષિની શરૂઆિમાું --- 

ર વષિ દરમ્ યાન  નવા બાુંધેલ મકાનોની સુંખ્ યા  --- 

૩ મકાન બાુંધવાનો ખિિ રૂ.લાખમાું  --- 

૪ મકાનની જાળવણી ખિિ  રૂ.લાખમાું  ૮.૨૧ 

૫ વષિની શરૂઆિમાું રત િાઓની લુંબાઈ કક.મી.માું  --- 

૬ વષિ દરમ્ યાન  બાુંધવામાું આવેલ નવા રત િાની લુંબાઈ કક.મી.માું --- 

૭ રત િા બાુંધવા પાછળ થયેલ ખિિ રૂ.લાખમાું(૩૦૫૪)  ૧૭૨૭.૦૨ 

૮ રત િા જાળવણી પાછળ ખિિ રૂ.લાખમાું (૩૦૫૪) એમ.એન્ ડ આર --- 

 
જજલ્ લા પુંિાયિ બાુંધકામ શાખા તેઠળ વષિ : ૨૦૧૬-૧૭ દરમ્ યાન  જ દી-જ દી યોજના તેઠળ 

નવા બાુંધવામાું આવેલ રત િા િથા જાળવણી કરવામાું આવેલ રત િાની જવગિ નીિે   પરણ ક-૪ માું 
દશાિવેલ છે. 
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પત્રક – ૪    વર્થ   ૨૦૧૬-૧૭ 

ક્રમ યોજનાનું નામ ર્યેલ વસવ્ધ િક.મ .મા ં

કાિાથી 

ડામર 

મેટલથી 

ડામર 

રીકાપેટ 

૧ ઓરીજનલ વકિ  (ઓ.ડબલ્ ય ) યોજના --- --- ૫૮.૦૦ 

૨ રાષ્ ટર ીય કૃજષ અને ગ્રાજમણ બેન્ ક (નાબાડિ  યોજના)  --- --- --- 

૩ ખાસ મરામિ કાયિક્રમ યોજના  --- ૭.૭૫  ૫.૮૦ 

૪ ખાસ અુંગભ િ  --- ૧.૫૦ ૨૪.૧૦ 

૫ પ્રધાનમુંરણ ી ગ્રામ સડક યોજના --- --- --- 

૬ મ ખ્યમુંરણ ી ગ્રામ સડક યોજના (બીય જ ેનોમિલ) --- --- ૪૬.૧૦ 

૭ મ ખ્યમુંરણ ી ગ્રામ સડક યોજના (એસી.સી.એસ.પી) --- --- ૨૦.૨૦ 

૮ કકશાનપથ યોજના --- --- --- 

૯ બજટે યોજના --- --- --- 

૧૦ સેન્ટરલ રીઝવિ ફું ડ યોજના (સી.આર.એફ) --- --- --- 

૧૧ ૧૩ મ ું નાણાપુંિ --- --- --- 

૧૨ પ્રવાસ વષિ યોજના --- --- --- 

૧૩ જજલ્લા આયોજન મુંડળ --- --- --- 
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                                     પ્રકરણ -૧૧ 
 

વજલ્લાન  ખેી  વવર્યક પ્રવૃવી  - 

 

 જૂનાગઢ જજલ્લામાું ખેિીને લગિી અદ્યિન સુંશોધનની ભલામણો ખેડૂિોના ખેિરો સ ધી 

૫ત િાડવા માટે જવશ્વબેંકના સતયોગથી ખેિી જવતિરણને લગિી િાલીમ અને મ લાકાિ યોજના 

સન ે૧૯૭૯-૮૦ થી જૂનાગઢ જજલ્લામાું શરૂ થયેલ છે. આ માટે ખેિી જવષયક અદ્યિન જ્ઞાનમાકતિી 

માગિદશિન વગેરે ખેડૂિોને જ ેજ ેસમયે જરૂર તોય ત્ યારે અને સમયાુંિરે મળિા રતે િે આ યોજનાનો 

મ ખ્ય ઉદે્દશ છે. 

 

 જજલ્લા કિાએ યોજનાના અમલીકરણ અજધકારી િરીકે જજલ્લા ખેિીવાડી અજધકારી 

કામગીરી કરે છે. િેની મદદમાું જજલ્લા કિાએ બે અજધકારીઓ પાક સુંરિણની કામગીરી સુંભાળે 

છે. 
 

 આ યોજના તેઠળ જજલ્લામાું બ ે પેટા જવભાગ કિેરીઓ આવેલ છે. જમેા મદદનીશ ખેિી 

જનયામક કિાના બ ેબ ેઅજધકારીઓ િથા અન્ય િાુંજરણ ક તટાફ કિાએ જવતિરણ અધીકારી અને 

ગ્રામ્ય કિાએ ગ્રામસેવક ની કામગીરી  બજાવે છે..વષિ ૨૦૧૨-૧૩થી દરેક િાલ કા કિાએ 

એ.ટી.વી.ટી. અુંિગિિ િાલ કા અમલીકરણ અજધકારીઓની જનમણુંક કરેલ છે. જ ે યોજનાકીય 

િમામ કામગીરી સુંભાળે છે.  

 

 ખેિીના અદ્યિન સુંશોધન માટેની કૃજષ ય જન. જૂનાગઢમાું િાલીમ મેળવે છે. જનેા આધારે 

પેટા જવભાગીય કિાએ જવતિરણ અજધકારી (ખેિી) િથા ગ્રામ સેવકોને અદ્યિન જાણકારી 

આ૫વામાું આવે છે. આ િાલીમમાું દ્રશય શ્રાવ્ય સાધનો, જીવુંિ નમૂનાઓ િથા ૫ખવાડીક ખેિી 

કામોની ૫જરણ કાઓનો સમાવેશ ૫ણ કરવામાું આવે છે. 

 

 ખેિી જવષયક સુંદેશાઓ જવતિરણ અજધકારી િથા ગ્રામ સેવકો નક્કી કયાિ મ જબ જ ે િે 

વ્યવતથા અને ખેડૂિોના પ્રશ્નો અુંગે માગિદશિન આપે છે. 

 

 જૂનાગઢ જજલ્લાન ું  અજતિત્વ િા. ૧૯-૪-૧૯૪૯ થી જૂનાગઢ રાજય િેમજ આજ બાજ ના અન્ય 

દેશી રજવાડાઓના જવલીનીકરણથી થય  છે. 
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વપયી સુવવધા  - 

 જજલ્લાનો જપયિનો સ્ત્રોિ કેનાલ,ક વા િેમજ ભ ગભિજળ છે.જજલ્લાની મ ખ્ય નદીઓમાું 

ઓઝિ,મધ વુંિી,આુંબાજળી,ઉબેણ,ઝાુંઝશ્રી,સાબલી િેમજ વ્રજમીનો સમાવેશ થાય છે. 

ભુરચના  - 

 આ જજલ્લો મોટા ભાગે જૂનાગઢ પાસે આવેલા ગીરનાર ૫વિિ અન ેસપાટ અન ેફળદ્ર ૫ જમીનવાળો 

છે. જજલ્લામાું જ ુંગલ જવતિાર, ડ ુંગરાળ જવતિાર અને બાકીનો ભાગ સપાટ જમીન છે. જમીનો મ ખ્યત્વે 

જળકૃિ અન ે અજગ્નકૃિ ખડકોની બનેલ છે. જને ું વગીકરણ કરિાું કાળી જમીન મગફળી, કપાસ જવેા 

પાકોને, મધયમ કાળી જમીન બાગાયિ પાકોને, નીિાણવાળા પ્રદેશની ફળદ્ર ૫ જમીન દેશી કપાસ, 

જ વાર, ઘઉં િથા િણાના પાકોને માફક આવે િેવી છે. જમીન િ નાન ું પ્રમાણ ઊંિ  છે. અન ેદકરયા કાુંઠાની 

જમીનમાું િારન ું પ્રમાણ વધ  છે. 

 

કુદરી  અન ેભૌવીક સાધનો  - 

 પ્થરની ખાણો જ નાગઢ અને અન્ય િાલ કામાું આવેલ છે.જ ુંગલ જવતિારમાું સાગ,વાુંસ જવેા 

ઈમારિી લાકડા,સીિાફળ,રાયણ,ટીમરૂ,રાવણા જવેા ફળાઉ વૃિો છે.આમ જ નાગઢ જજલ્લો ક દરિી 

સુંપજિથી સમૃધધ છે. 

 

સન ેર૦૧૬ દરમ્યાન જજલ્લામાું ૫ડેલ વરસાદની િાલ કાવાર જવગિ નીિે મ જબ છે. 

 

ક્રમ  ીાલુકાનું નામ  
સને ૨૦૧૬ માં ર્યેલ 

કુલ વરસાદ મ .મ . 
વરસાદનાં િદવસો 

૧ કેશોદ ૬૪૫ ૩૩ 

૨ જૂનાગઢ ૧૨૪૧ ૫૯ 

૩ ભેંસાણ ૬૪૮ ૩૬ 

૪ માણાવદર ૮૦૯ ૪૧ 

૫ માળીયા તાટીના ૧૦૭૫ ૫૧ 

૬ માુંગરોળ ૬૦૩ ૩૯ 

૭ મેંદરડા ૮૮૧ ૪૫ 

૮ જવસાવદર ૧૩૬૫ ૫૦ 

૯ વુંથલી ૧૦૪૨ ૫૦ 

૧૦ જ નાગઢ સીટી ૧૨૪૧ ૫૯ 

જજલ્લા પુંિાયિ ખેિીવાડી શાખા દ્વારા સને ર૦૧૬-૧૭ દરમ્યાન નીિે મ જબ કામગીરી થયેલ છે. 
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૧. સેવન્રય ખાીરને પ્રોત્સાતન આ૫ી  યોજના  - 

 આ યોજના તેઠળ નાના/જસમાુંિ ખેડૂિોને સેજન્દ્રય ખેિીને પ્રોત્સાતન આ૫વા જજૈવક 

ખાિરો, જવેા ઘટકોમાું રૂ. ૨૨.૫૦ લાખના લક્ષ્ યાુંક સામે રૂ.૦.૮૩ લાખની સતાય િ કવવામાું આવેલ 

છે. 

 

૨. અન.ુ જાવીના ખેરૂ્ીોને પાક ઉત્પાદન વધારવા માટે પ્રોત્સાતન આ૫વા અંગેન    

           યોજના  - 

અન સ જિિ જાિી ના ખેડૂિોને પાક ઉત્પાદન વધારવા માટે ઉ૫યોગી સાધન સામગ્રી 

ઓજાર, બળદ, બળદગાડા જવેા ઘટકોમાું સતાય િૂકવવામાું આવે છે. વષિ દરમ્યાન રૂ.૩૦.૧૧ 

લાખના લક્ષ્યાુંક સામે રૂ. ૨૨.૨૨ લાખની સતાય િૂકવવામાું આવેલ છે. 

 

 

૩. કેન્ર પુરસ્કૃી આર.કે.વ .વાય.(ઘઉં) યોજના   

           આર.કે.વી.વાય.(ઘઉં) યોજના તેઠળ ઘઉંન ું ઉત્પાદન વધારવા અને ગ ણવિા સ ધારવા 

િ કવવામાું આવે છે. વષિ દરમ્યાન રૂ.૪.૫૦ લાખના લક્ષ્ યાુંક સામે રૂ. ૦.૩૫ લાખની સતાય ખેડૂિોને 

િ કવવામાું આવેલ છે. 

 

  

૪. કેન્ર પુરસ્કૃી એનમુપ ીેલ બ યા વવકાસ યોજના  - 

 આ યોજના તેઠળ િેલીબીયા પાકોન ું ઉત્પાદન વધારવા માટે ખેડૂિોને જવજવધ ઘટકો જવેા 

વષિ દરમ્યાન રૂ.૨૯૦.૫૪ લાખના લક્ષ્ યાુંક સામે રૂ. ૫૯.૩૮ લાખની સતાય ખેડૂિોને િ કવવામાું 

આવેલ છે. 

 

 

૫.  કેન્ર પુરસ્કૃી એન.એફ.એસ.એમ.કઠોળ વવકાસ યોજના  - 

 આ યોજના તેઠળ કઠોળ પાકોન ું ઉત્પાદન વધારવા માટે ખેડ િોન ું જવજવધ ઘટકો જવેાકે 

જનદશિન જવગેરે જવેા ઘટકોમાું  સતાય િ કવવામાું આવે છે. આ યોજના તેઠળ વષિ દરમ્યાન રૂ. 

૧૧૮.૪૪ લાખના લક્ષ્યાુંક સામે રૂ. ૪૭.૯૨ લાખની સતાય ખેડ િોને િ કવવામાું આવેલ છે.  

 

 

૬.  કૃવર્ યાંવત્રકરણને પ્રોત્સાતન આપી  યોજના - (R.K.V.Y) 

     કૃજષ યાુંજરણ કરણના જવજવધ ઘટકો માટે ખેિ ઓજારમા જવજવધ ઘટકોમાું સતાય  િૂકવવામાું 

આવેછે. વષિ દરમ્યાન રૂ. ૬૩૮.૫૨ લાખના લક્ષ્યાુંક સામે રૂ.૬૩૮.૫૨ લાખની જવજવધ ઘટકોમા 

સતાય ખેડ િોને િ કવવામાું આવેલ છે. 
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૭. ખાીેદાર ખેરુ્ી અકસ્માી વવમા યોજના  - 

              ખેડ િના  પ્રથમ તયાિ સુંિાનન  અકતમાિમાું અવસાન થાય િો િેને પણ એક  

વારસદાર િરીકે અકતમાિ જવમા યોજનામાું  રૂ. ૧.૦૦ લાખ સ ધી સતાય  આપવાની જોગવાઈ 

થયેલ છે. વષિ ર૦૧૬-૧૭ દરમ્યાન જૂનાગઢ જજલ્લામાું આ યોજના તેઠળ સતાય મેળવવા માટે ક લ 

૬૩ અરજીઓ આવેલ તિી. જ ેપૈકી ૧૬ અરજીઓનો જનકાલ થયેલ છે અને ૧૬ લાભાથીઓને  

રૂ. ૧૬ લાખની સતાય મળેલ છે.  

 

૮. સુક્ષમ વપયી પ્ધવી અ૫નાવવા ખેરૂ્ીોને પ્રોત્સાતન આ૫વું  - 

 સ ક્ષ્મ જપયિ પધધજિના અનેક જવધ ફાયદાઓ અુંગે ખેડૂિોને જાણકારી આપી આ પધધજિ 

વધ ને વધ  ખેડૂિો અ૫નાવે િે બાબિ ેસમજણ આ૫વામાું આવે છે. ગ જરાિ ગ્રીન રીવોલ્ય શન છે. 

વષિ ૨૦૧૬-૧૭ દરમ્યાન યોજનામા તપ્રીંક્લર તેઠળ ૧૨૮૧૭.૨૬ તેક્ટર અને  ડર ીપ ચરીગેશન તેઠળ  

૧૧૩૭.૭૪  તેકટર એમ ક લ મળી ૧૩૯૫૭.૭૦ .તેકટરનો સમાવેશ કરવામાું આવેલ છે. 

 

૯. િકસાન કોલ સેન્ટર  - 

 ખેડૂિોને ઘેરબેઠા ખેિ જવષયક સમતયાઓના માગિદશિન મળી રતે િે તેિ  માટે સરકાશ્રીએ 

કકસાન કોલ સેન્ટર શરૂ કરેલ છે. જનેા ફોન નુંબર ૧૫૫૧ છે. સવારના ૬ થી રારણ ીના ૧૦-૦૦ 

સ ધી આ સેવા જવના મ લ્યે ઉ૫લબ્ધ છે. ખેડૂિો કોલ કરીને કૃજષલિી માગિદશિન મેળવે છે.  

 

૧૦. કૃવર્ મતોત્સવ  - 

 ખરીફ તિ ની શરૂઆિ અગાઉ ખેડૂિોને ખેિી ૫ઘ્ધજિ, જવજવધ ૫રણ કો, રાસાયજણક ખાિર, 

સ ધારેલી જબયારણોની જાિો અને અન્ય ખેિી જવષયક બાબિોની અદ્યિન માકતિીની જાણકારી 

િજજ્ઞો િેમજ વૈજ્ઞાજનકો દવારા િમામ ખેડૂિોને લાભ મળે અને િેનો ખેિી પાકોમાું મતત્તમ ઉ૫યોગ 

કરવા માટે ગ જરાિ સરકાર દ્વારા સને  ર૦૦૫ થી કૃજષ મતોત્સવન ું આયોજન થઈ રતય ું છે. િેમજ 

િાલ  વષ ે૫ણ સરકારશ્રી દ્વારા ૧૪-૧૫/૦૫/૨૦૧૬ દરજમયાન જ નાગઢ કૃજષ ય જનવજસિટી ,જ નાગઢ 

ખાિે કૃજષ મતોત્સવ-૨૦૧૬ મેગા ઈવેન્ટ કાયિક્રમન ું આયોજન કરવામાું આવેલ તિ ું િેમજ 

િા.૨૧/૦૫/૨૦૧૬ િથા િા.૨૨/૦૫/૨૦૧૬ કદન-૨ એ.પી.એમ.સી.કેશોદ ખાિે કૃજષ મતોત્સવન ું 

જવજવધ યોજનાકીય આયોજન કરેલ િથા ખેડ િોને જાણકારી આપેલ. 

 

૧૧.ટર ેકટર સતાય યોજના - 

 આ યોજના તેઠળ ખેડૂિોને કૃજષ યાુંરણ ીકરણ માટેના પ્રોત્સાતન માટે ટરે કટર ઘટકમાું સતાય 

િ કવવામાું આવેછે. વષિ દરમ્યાન રૂ.૯૮૨.૧૫ લાખના લક્ષ્યાુંક સામે રૂ.૮૩૪.૬૦ લાખની ટરેકટર 

ઘટકમાું ખેડ િોને સતાય િ કવવામાું આવેલ છે. 
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પ્રકરણ-૧૨ 
 

સમાજ કલ્ યાણ  - 

જૂનાગઢ જજલ્લાના ગ્રામ્ય જવતિારના અન સ જિિ જાજિના લોકો માટે સમાજ કલ્યાણ 

શાખા,જજ.પું.જૂનાગઢ દ્વારા બે ભાગમાું (૧) શૈિજણક યોજનાઓ અને (૨) આરોગ્ય અને ગૃત 
જનમાિણની યોજનાઓ તેઠળ સતાય િ કવવામાું આવે છે. જમેાું  થયેલ કામગીરીની જવગિ નીિે 
મ જબ છે. 
 
 શૈક્ષવણક યોજનાઓ - 

 
(૧) ૫કરજિિ લાલ મજમ દાર પ વે એસ.એસ.સી. યોજના તેઠળ ધોરણ ૧ થી ૫ ના  

        જવદ્યાથીઓને ક માર/ક્ન્યા વાજષિક રૂ.૫૦૦/-જશષ્યવૃજિ અને ૬ થી ૮ ક માર ૫૦૦ અને ૬ થી  
        ૧૦ ક્ન્યા ૭૫૦/- ધોરણ ૯ થી ૧૦ ના જવદ્યાથીઓને વાજષિક રૂ.૭૫૦/- જશષ્યવૃજિ આવક  
        મયાિદા ધયાને લીધા જસવાય િ કવવામાું આવે છે.આ યોજના તેઠળ વષિ:૨૦૧૬-૧૭ ૧૬૬૮  
        જવદ્યાથીઓને ક લ રૂ.૧૦૪૪૨૫૦/- ખિિ કરવામાું આવેલ છે. 
   
(૨) ધોરણ ૧ થી ૧૦ ના જવદ્યાથીઓને કે  જમેના વાલી અતવચ્છ વ્યવસાયમાું રોકાયેલા   

 તોય િેમને  મ ની મેિરાજ પ વિ એસ.એસ.સી. જશષ્યવૃજત્ત યોજના તેઠળ આવક મયાિદા ધયાને 
લીધા જસવાય વાજષિક રૂ. ૧૮૫૦/- જશષ્યવૃજત્ત િ કવવામાું આવે છે. વષિ:૨૦૧૬-૧૭ દરજમયાન 
૧૪૮૬૧ જવદ્યાથીઓને ક લ રૂ.૨૭૪૯૮૧૭૫/- ખિિ કરવામાું આવેલ છે. 

 
(૩) ધોરણ ૧ થી ૮ ના બાળકોને બ ેજોડી ગણવેશ ખરીદવા માટે વાજષિક રૂ. ૩૦૦/- રોકડા  

િ કવવામાું આવે છે. જમેા આવક મયાિદા વાજષિક રૂ.૪૭,૦૦૦/-છે. વષિ:૨૦૧૬-૧૭ દરજમયાન 
૧૮૬૫૩ બાળકોને ક લ રૂ.૫૫૯૫૯૦૦/-ખિિ કરવામા આવેલ છે. 

 
(૪) અજિ પછાિ જાજિના જવેા કે વાલ્મીકી, તાડી, ગરોડા, વણકર સાધ  જાજિના  ધોરણ  ૧ થી     

        ૮ નાું બાળકોને રૂ. ૭૫૦/- અને ધોરણ ૯ થી ૧૦ ના બાળકોને રૂ. ૧૦૦૦/- વાજષિક   
 જશષ્યવૃજિ િ કવવામાું આવે છે.વષિ:૨૦૧૬-૧૭ દરજમયાન ૧૪૨ બાળકોને ક લ રૂ.૧૦૬૫૦૦/-   
 ખિિ કરવામા આવેલ છે.આવક મયાિદા નથી.   

  
(૫) ધોરણ ૯ થી ૧૦ ક માર ક્ન્યાને રૂ. ૨૨૫૦ લેખે વાજષિક જશષ્યવૃજિ આપવામાું આવે છે. 
      વષિ:૨૦૧૬-૧૭ માું ૪૧૦૩ બાળકોને રૂ.૮૯૯૬૬૨૫/-ખિિ કરવામાું આવે છે. 
 
(૬) સ બેદાર રામજી આુંબેડકર છારણ ાલય યોજના તેઠળ ૨૬ ગ્રાન્ટ ઈન એઈડ છારણ ાલયોને   

   માન્ય સુંખ્યા પ્રમાણે  જવદ્યાથી દીઠ રૂ. ૧૫૦૦/- લેખે ૧૦ માસની  જનભાવ ગ્રાન્ટ િેમજ  
   ગૃતપજિ/ગૃતમાિા, રસોયા અને િોકીદાર ને ૯૦% વેિન ગ્રાન્ટ િથા મકાન ભાડ ું  વગેરે  
   િ કવવામાું આવે છે.વષિ:૨૦૧૬-૧૭ દરજમયાન ક લ રૂ.૩૧૮૪૮૭૯૮/-ખિિ કરવામાું આવેલ છે. 
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     ગૃત વનમાથણન  યોજનાઓ   

 
(૧) ડો.આુંબેડકર આવાસ સતાયની યોજના તેઠળ અરજદારોને મકાન બાુંધકામ માટે  

રૂ.૭૦૦૦૦/-સતાય િ કવવામાું આવે છે.વષિ:૨૦૧૬-૧૭ દરજમયાન ૫૨ લાભાથીઓને ક લ  
રૂ.૪૨૦૯૦૦૦/- ખિિ કરવામાું આવેલ છે. 

 
(૨) અન સ જિિ જાિીની ક્ન્યાઓને લગ્ન સમયે વાલીની વાજષિક આવક મયાિદા રૂ.૪૭૦૦૦/-  

ધયાને લઈ રૂ.૧૦૦૦૦/- ક ું વરબાઈન ું મામેરુ સતાય પેટે િ કવવામાું આવે છે.લગ્ન ન ધણી 
કરાવવી ફરજજયાિ છે.લગ્ન બાદ ૨ વષિની અુંદર અરજી કરવાની રતે છે.વષિ:૨૦૧૬-૧૭ 
દરજમયાન ૪૪૮ ક્ન્યાઓને ક લ રૂ.૪૪૮૦૦૦૦/- ખિિ કરવામાું આવેલ છે. 

 
(૩) સત્યવાદી રાજા તકરિુંદ્ર અુંત્યેષ્ઠી સતાય યોજના અન સ જિિ જાજિના ઈસમન ું મૃત્ય  થયા  

બાદ રૂ.૪૭૦૦૦/-વાજષિક આવક મયાિદા અને છ માસની સમય મયાિદા ધયાને લઈ 
રૂ.૫૦૦૦/-સતાય િ કવવામાું આવે છે.વષિ:૨૦૧૬-૧૭ દરજમયાન ૪૦૦ લાભાથીઓને ક લ 
રૂ.૨૦૦૦૦૦૦/- ખિિ કરવામાું આવેલ છે. 

  
(૪) માઈ રમાબાઈ આુંબેડકર યોજના તેઠળ સમ ત લગ્નને પ્રોત્સાતન આપવા માટે ક્ન્યાને  

રૂ.૧૦૦૦૦/- સતાય િથા આયોજક સુંતથાને દુંપિી દીઠ રૂ.૨૦૦૦/-વધ માું વધ  રૂ.૫૦૦૦૦/-
સતાય ઓછમાું ઓછા ૧૦ ય ગલો સમ ત લગ્નમાું જોડાય િો અને રૂ.૪૭૦૦૦/-વાલીની વાજષિક 
આવક મયાિદા ધયાને લઈ િ કવવામાું આવે છે.વષિ:૨૦૧૬-૧૭ ક લ રૂ.૫૫૦૦૦/- ખિિ કરવામાું 
આવેલ છે.  
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પ્રકરણ-૧૩ 

 
વશક્ષણ ક્ષેત્ર ેવસ્ ધ    - 

 
સામાન્ય માિતી  -  

    જૂનાગઢ  જજલ્લામાું પ્રાથજમક  જશિણ આપિી ક લ- ૧૨૩૦ શાળાઓ છે.  જમેાું  જજલ્ લા પુંિાયિની 
ક લ- ૭૬૩ શાળાઓ છે. ખાનગી શાળાઓ – ૪૫૯ િથા ૯  ગ્રાન્ટ ઈન એઈડ શાળા આવેલ છે.  
    જજલ્લાની જશિણ સજમિી તતિકની ક લ શાળાઓમાું અભ્યાસ  કરિા ૯૨૦૨૮ બાળકો અભ્યાસ  
કરિા તિાું. જમેાું ક માર ૪૪૩૪૨  અન ે કન્યા ૪૭૬૮૬ નો સમાવેશ થિો તિો. આ જજલ્ લા જશિણ 
સજમિી તતિકની શાળાઓમાું ક લ ૪૪૬૨ જશિકો કામ કરે છે. 
    રાજ્ય સરકારની પ્રાથજમક જશિણ અુંગેની મ ળભ િ જનજિ અન સાર જ નાગઢ જજલ્લાની િમામ ઉચ્િ 
પ્રાથજમક શાળાઓ મા િાસ પધધિીનો અમલ કરવામાું આવે છે.   
 
પ્રાર્વમક વશક્ષણનું  વવસ્ીરણ -  

 પ્રાથજમક જશિણ િેરણ  ેવધ માું વધ   બાળકો પ્રવેશ મેળવ ેઅન ેગ ણવિાલિી જશિણ મેળવ ેિે 

તેિ થી શાળાઓ િેમજ ખાનગી શાળાઓ પણ ખોલવામાું આવેલ છે.  આ પ્રાથજમક શાળાઓ િેમજ 

િેમા અભ્યાસ કરિા બાળકો માટે સરકારશ્રી િરફથી વખિો વખિ જ દીજ દી યોજનાઓ અમલમાું 
આવિાું જને  અમલીકરણ અસરકારક રીિે કરવામાું આવેલ તિ ું. 
       જજલ્લાની જશિણ સજમજિ  તતિકની િમામ પ્રાથજમક શાળાઓમાું ધો.૧ થી ૮ માું અભ્યાસ કરિા 
િમામ બાળકોને રાજ્ય સરકાર દ્વારા મફ્િ પાઠ્ય પ તિકો પ રા પાડવામાું આવેલ છે. 
 
શાળા પ્રવેશોત્સવ - ૨૦૧૬-૧૭  - 

 દર વષિની જમે આ વષે પણ દરેક શાળામાું ધોરણ-૧ માું પ્રવેશપારણ  િમામ બાળકો એકી સાથે 
એક જ કદવસે પ્રવેશ મેળવી લે િેવા તેિ  સભર શાળા પ્રવેશોત્સવની ઉજવણી ગ્રામ્ય જવતિારમાું િા.૦૮-
૦૯ અને ૧૦ /જ ન-૨૦૧૬ અને શતેરી જવતિારમાું િા.૧૫-૧૬ અને ૧૭  જ ન-૨૦૧૬ ના રોજ  પ્રવેશોત્સવ 
કાયિક્રમ િથા કન્યા કેળવણી રથના કાયિક્રમન ું આયોજન કરવામાું આવેલ છે. આ કાયિક્રમ અુંિગિિ 

ગ્રામ્ય/શતેરી જવતિારમાું ક લ ૯૩૧૧ બાળકો ને ધો-૧ માું નવા પ્રવેશ આપવામાું આવેલ. 
        
 
નબળા અન ેવંવચી જુર્ના બાળકો ને ખાનગ  શાળા માં વવનામુલ્યે પ્રવેશ  -  

     આર.ટી.ચ.એકટ- ૨૦૦૯ અને ૨૦૧૨ અુંિગિિ નબળા અને વુંજિિ જ થના બાળકો ધો.૧ માું જવનામ લ્યે 
પ્રવેશ આપવામાું આવે છે. વષિ – ૨૦૧૬-૧૭માું જ નાગઢ જીલ્લાના ૮૧૧ બાળકો િથા શતેરી જવતિારના 
૫૮૪ બાળકોને ધો.૧ માું જવનામ લ્યે પ્રવેશ આપવામાું આવેલ છે. 
 
ગુણોત્સવ-(૬) :- 

     છેલ્લા ધણા વષોથી રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા જશિણનો દર ઉંિો આવે િે માટે કન્યા કેળવણી, શાળા 
પ્રવેશોત્સવ જવેા જવજવધ કાયિક્રમ ના માધયમથી સઘન પ્રયત્નો તાથ ધરવામાું આવે છે. સાથોસાથ 
જશિણની ગ ણવત્તામાું પણ સ ધારો થાય િે જરૂરી છે. કેળવણીના વૃજધધદરની સાથે  જશિણની ગ ણવત્તા 
નો વૃજધધ દર કેટલો છે િે નક્કી કરવા માટે રાજ્ય સરકાર વષિ-૨૦૦૯ થી ગ ણોત્સવ નામનો કાયિક્રમ 
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અમલમાું મ કેલ છે. જ ેઅન્વયે સમગ્ર શાળાન ું જવધાથી સકતિ મ લ્યાુંકન કરી ગે્રડ આપવામાું આવે છે. 
જનેા આધારે શાળનો ગ ણવિાક્રમ  નક્કી કરવામાું આવે છે. વષિ ૨૦૧૬ માું જ નાગઢ જીલ્લાની ક લ-૭૮૩ 
શાળામાું ગ ણોત્સવનો કાયિક્રમ યોજવામાું આવેલ અને જમેાું A+ ગે્રડમાું ૨૩ , A ગે્રડમાું ૨૬૧ B ગે્રડમાું 
૪૧૯ C ગે્રડમાું ૬૬ િથા D ગે્રડમાું ૧૪ શાળા આવેલ છે.  
      
 
કન્યા કેળવણ    -   

          સ્ત્રી સાિરિા દર વધે અને ડર ોપ આઉટ દર ઘટે િે માટે શાળા પ્રવેશોત્ સવ અને કન્યા કેળવણી 
મતોત્સવન ું આયોજન કરવામાું આવેલ અને જમેાું વષિ ૨૦૧૫-૧૬ માું ડર ોપઆઉટ રેશીયો ૧.૪૩ તિો જ ે
િાલ  વષિ ૨૦૧૬-૧૭ માું ૧.૩૭ છે. 
 
 
વવદ્યાલક્ષમ  બોન્ર્ યોજના  -  

જ ે ગામોમાું સ્ત્રી સાિરિા દર ૩૫% કે િેનાથી ઓછો છે િેવા ગામોમાું કન્યા કેળવણીને 
પ્રોત્સાતન મળે િેવા તેિ થી જવદ્યાલક્ષ્મી બ ડ યોજના સરકારશ્રી દ્વારા અમલમાું મ કેલ છે.જમેાું ધોરણ -૧ 
માું પ્રવેશ મેળવેલ કન્યાઓને પ્રવેશના કદવસે જ રૂ.૨૦૦૦/- ના જવદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડન ું જવિરણ કરવામાું 
આવે છે. ધોરણ-૮ સ ધીનો અભ્યાસ પૂણિ કરે િેવી બાળાઓને પાકિી મ દિે આ રકમ પરિ આપવામાું 
આવે છે. 
 
 
વગથ ખંર્નું બાંધકામ  -  

જૂનાગઢ જજલ્ લા જશિણ સજમિી તેઠળ આવેલી ૭૬૨ પ્રાથજમક શાળાઓમાું ઉપલબ્ ધ વગિખુંડો 
અને ઓરડાઓની ઘટ મ જબ િાલ  વષિ દરમ્ યાન  જ દી-જ દી યોજનાઓમાુંથી ઘટિા વગિખુંડોન ું બાુંધકામ 
તાથ ધરવામાું આવશે. જ ેશાળાઓમાું જગ્ યાઓનો અભાવ તોય િેવી શાળાઓમાું જી પ્લસ-૧ યોજના 
તેઠળ વગિખુંડન ું બાુંધકામ કરવામાું આવે છે. ખૂટિા વગિખુંડો માટે જનયામકશ્રી, પ્રા.જશ. ગાુંધીનગરને 
દરખાત િ કરવામાું આવેલ છે.   
 
 
વવદ્યાદ પ યોજના  -  

ધોરણ ૧ થી ૮ માું અભ્ યાસ કરિાું જવદ્યાથીન ું આકજતમક અકત માિે અવસાન થાય િો આ 
યોજના તેઠળ મૃત્ ય  પામનાર જવદ્યાથીના વાલીને રૂ.૫૦,૦૦૦/- જવમાની રકમ પેટે આપવામાું આવે છે. 
આ માટેન ું જપ્રમીયમ ગ જરાિ સરકારશ્રી દ્વારા જનયિ કરેલ એજને્ સીઓને સરકારશ્રી દ્વારા સીધ  જ 
ભરવામાું આવે છે. 
 
 
સ્ કુલ સેન ટેશન પ્રોગ્રામ  - 

             જજલ્ લા જશિણ સજમજિ તતિકની િમામ પ્રાથજમક શાળાઓમાું સેનીટેશન બનાવવાની યોજના 
અમલમાું છે. જ ેપૈકી અત્ યાર સ ધીમાું ક લ ૭૬૩ પ્રાથજમક શાળાઓ પૈકી િમામ શાળાઓમાું સેનીટેશન 
બ્ લોકની સગવડિા પ રી પાડવામાું આવેલ છે.બાકીની શાળાઓમાું સેનીટેશન બ્લોક બાુંધવાની 
કાયિવાતી પ્રગજિમાું છે. ધોરણ-૧ થી ૮ વાળી િમામ શાળાઓન ેમાજસક રૂ.૧૮૦૦/- લેખે રૂ.૨૧,૬૦૦/- 
સફાચ માટે વાજષિક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાું આવે છે. 
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ફસ્ટ એઇર્  બોક્ષ  - 

              જૂનાગઢ  જજલ્લાની જજલ્લા જશિણ સજમિી તતિકની શાળાઓમાું શાળા સમય દરમ્યાન કોચ 
આકજતમક ચજા કે તાની થાય ત્યારે શાળાના બાળકોને િાત્કાજલક પ્રાથજમક સારવારની દવાઓ ખરીદવા 
માટે શાળા દીઠ રૂ.૫૦૦/- લેખે જબન આદીવાસી જવતિારની ૫૬૭ શાળાઓ િેમજ ખાસ અુંગભ િ 
જવતિારની ૧૯૬ શાળાઓ મળી ક લ ૭૬૨ શાળાઓમાું  રૂ.૫૦૦/- લેખે, ક લ રૂ.૩.૮૧ લાખની ફાળવણી 
કરવામાું આવેલ છે. 
 
વશક્ષકોન  ભરી  અંગે  - 

         ગ જરાિ સરકારના જશિણ જવભાગે જશિકો ની ભરિી અુંગે પારદશિક અને તપષ્ટ નીિી અખ્િયાર 
કરેલ છે િેના પરીણામે આગામી વષિ ૨૦૧૬-૧૭ માું પ્રાથજમક જશિક પસુંદગી સજમજિ દ્વારા કોચ પણ 
પ્રકારના મૌજખક ચન્ટરવ્ય  વગર મારણ  મેરીટ આધારે શૈિજણક લાયકાિ અને વ્યવસાજયક લાયકાિના 
મેકરટના આધારે ઓનલાચન અરજીઓ મુંગાવીને ઓનલાચન ભરિી પ્રકક્રયા કરવામાું આવનાર છે. 
ગ જરાિ રાજય માું પ્રાથજમક જશિકોની પસુંદગી પ્રકક્રયા મારણ  રાજયા માટે જ નકત  પરું િ  સમગ્ર દેશ માટે 
એક અભ િપ વિ પ્રસુંશનીય પગલ  ગણાચ શકાય િેમ છે.    
 
આર.ઓ. / યુ.વ . ્લાન્ટ અંગે  - 

        જૂનાગઢ જજલ્લા જશિણ સજમિી તેઠળ આવેલી ૭૬૨ પ્રાથજમક શાળાઓમાું જજલ્લા પુંિાયિ દ્વારા ૧૩ 
માું નાણા પુંિની જોગવાચ િથા સવિ જશિા અજભયાન દ્વારા જજલ્લામાું આવેલી પ્રાથજમક શાળાઓમાું 
જવદ્યાથીઓને પીવાન ું શ ધધ પાણી મળી રતે િે માટે િમામ પ્રાથજમક શાળાઓમાું આર.ઓ./ 
ય .વી.પ્લાન્ટ ફીટ કરવામાું આવેલા છે. 
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પ્રકરણ-૧૪ 
 

વસંચાઇ ક્ષેત્ર ેવસવ્ધઃ- 

બજટેેર્ વકથ   

લોકો દ્વારા સૂિવાયેલ નાની જસુંિાઈ યોજના, િેકડેમ, િેકડેમ કમ કોઝવે, પ ર 

સુંરિણ યોજનાઓ, િળાવો, અછિ રાતિમા થયેલ િળાવોને સલામિ િબકકાના કામો ઉદ્દવતન 

જસુંિાઈ યોજનાઓ વગેરે  કામોની વાજષિક સુંકલીિ દરખાતિ સરકારશ્રીમાું  કરિાું, મુંજૂર થયેલ 
કામો તાથ ધરી પૂણિ કરવાન ું આયોજન આ જવભાગ દ્વારા તાથ ધરવામાું આવે છે. 
 

પુર મરામીના કામો :-  

ભારે વરસાદને કારણે પ રથી ન કસાન થયેલ આ જવભાગ તેઠળની નાની જસુંિાઈ 

યોજનાઓ, િેકડેમ કમ કોઝવે, િળાવ, પ ર જનયુંરણ ણ યોજનાઓના મરામિના કામો સરકારશ્રીની 
કિાએથી મુંજૂર થયેલ કામો તાથ ધરી પૂણિ કરવાન ું યોજના આ જવભાગ દ્વારા તાથ ધરવામાું આવે 
છે.  

પુંિાયિ જસુંિાચ જવભાગ જૂનાગઢ તતિક જ દા જ દા િાલ કામાું સને ૨૦૧૬-૧૭ ના 
વષિમાું તાથ ધરેલ કામોની જવગિો નીિે મ જબ છે. 

  જજલ્લા પુંિાયિ જૂનાગઢ જસુંિાચ જવભાગ તતિક નાની જસુંિાચ, અન શ્રવણ િળાવો, િેક 

ડેમ, પ ર જનયુંરણ ણ યોજનાઓ િેમજ અછિમાું થયેલ િળાવોને સલામિ િબકે્ક લાવવાના કામો 
તાથ ધરવામાું આવેલ છે. િેમજ કામોની મરામિ અને જાળવણીની કામગીરી પણ કરવામાું આવે 
છે. 
 

નાન  વસંચાઇ યોજના :- 
      આ યોજના તેઠળ નાની જસુંિાઈ યોજનાના પાુંિ કામોની અુંદાજજિ કકમિ રૂ.૨૫.૨૨ લાખની 
સામે િાલ  નાણાુંકકય વષિની રૂ.૨૫.૨૨  લાખની જોગવાચની સામે વષિ  દરમ્યાન રૂ.૨૪.૯૬ લાખનો 
ખિિ થયેલ છે.  
ીળાવ મરામી - 

  આ યોજના તેઠળ ૧૭ િળાવ મરામિના અુંદાજીિ કકુંમિ રૂ.૧૧૪.૯૮ લાખની સામે 
િાલ  નાણાુંકીય વષિનીરૂ.૧૧૪.૯૮ લાખની જોગવાઈની સામે વષિ દરજમયાન રૂ.૧૧૩.૮૩ લાખનો ખિિ 
થયેલ છે.વષિ:૨૦૧૬-૧૭ માું સલામિ િબક્કાના િળાવના ક લ ૫ કામો મુંજ ર થિેલ છે.જ ે પૈકી 
અુંદાજીિ રકમ રૂ.૪૪.૦૦ કામો પ ણિ થયેલ છે.આ કામોમાું રૂ.૪૩.૫૬ લાખનો ખિિ થયેલ છે.આ 
યોજનાથી ૪૨૦ તેકટરમાું જસુંિાઈનો આડકિરો લાભ થશે. 
 
ચેક્રે્મ મરામી - 

 આ જવભાગ દ્વારા િેક્ડેમ મરામિના ક લ ૯ કામો તાથ ધરવામાું આવેલ છે.જનેી અુંદાજીિ 
રકમ રૂ.૫૪.૩૮ લાખ છે.જમેાું રૂ.૫૩.૮૩ નો ખિિ થયેલ છે.જનેાથી ૯૦ તેકટર જમીનને જસુંિાઈનો 
આડકિરો લાભ મળશે. 
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 પ્રકરણ-૧૫  
 

        
 

પશુપાલન ક્ષેત્રેઃ-  

 
૧. આ જજલ્લાના ગ્રામ્ય જવતિારના લોકોનો મ ખ્ય ધુંધો ખેિી તોવાથી પશ પાલન એ જજલ્લાના 

લોકોનો પ રક  વ્યવસાય છે.  તાલનાું સુંજોગોમાું  પશ પાલન એ ખેિી સાથે મ ખ્ય  ધુંધા િરીકે  
જવકસી  રતેલ  છે. 

ર. વતીવટી માળખ ું 
(૧) નાયબ પશ પાલન જનયામકશ્રી વગિ-૧ ની જગ્યા છે. જ ેિા.૦૧-૦૩-૨૦૧૪ થી  
       ભરેલ છે 

(૨) મદદનીશ પશ પાલન જનયામકશ્રી વગિ-ર ની જગ્યા છે. જ ેિા.૧/૧૦/૧૨ થી  
       ખાલી છે.  
(૩) વગિ-૩ સીનીયર કલાકિ  (મતેકમ) ની એક જગ્યા છે. જ ે૦૧-૦૪-૨૦૧૬ થી ખાલી છે. 
(૪) વગિ-૩ ની સીનીયર એકાઉન્ટ કલાકિની એક જગ્યા છે. જ ેભરાયેલ છે.  
(૫) વગિ -૩ ની જ નીયર  ક્લાકિ  (વતીવટ) ની એક જગ્યા છે, જ ેભરાયેલ છે. 
(૬) વગિ-૩ની જ નીયર ક્લાકિ (કતસાબી)ની એક જગ્યા છે, જ ેિા.૨૨/૦૨/૨૦૧૬થી ખાલી છે. 
(૭) વગિ-૩ની જ નીયર ક્લાકિ (િાુંજરણ ક)ની એક જગ્યા છે, જ ેિા.૦૩/૦૯/૨૦૧૬થી ખાલી છે. 
(૮) વગિ-૩ની ડર ાચવરની એક જગ્યા છે, જ ેભરાયેલ છે. 
(૯) વગિ -૪ ની પટ્ટાવાળાની એક જગ્યા છે, જ ેભરાયેલ છે. 
 

૩. જજલ્લા પુંિાયિ જૂનાગઢની નાયબ પશ પાલન જનયામકશ્રીની કિેરી નીિે જજલ્લામાું આવેલ જ દી 
જ દી પશ  સારવાર સુંતથાઓની જવગિ નીિે મ જબ છે. 

 
         પશ  દવાખાના (નોન પ્લાન)  સુંખ્યા-                          ૧૩ 

 પશ  દવાખાના (પ્લાન)  સુંખ્યા-              ૨૧ 

 શાખા પશ  દવાખાના (નોનપ્લાન) સુંખ્યા-                         ૦૩ 

 પ્રાથજમક પશ  સારવાર કેન્દ્ર(નોન પ્ લાન) સુંખ્ યા -            ૦૮  
 ફરિ  પશ  દવાખાન  (પ્ લાન) સુંખ્ યા-                                           ૦૦ 

 ફરિ  પશ  દવાખાન  કમ પ્રયોગશાળા (પ્લાન) સુંખ્યા-               ૦૪ 

 
૪. પશ પાલન અુંગેની યોજનાઓ નીિે મ જબ છે. 

(૧) પશ ઓની જબમારી બાબિે સારવાર કરવાથી િેની કાયિિમિા િથા દ ધ ઉત્ પાદન િમિા 
જળવાચ રતે છે. આ બાબિે નજીકના પશ  સારવાર કેન્દ્રમાું પશ ઓને લઈ જવાથી જરૂરી 
સારવાર મળી રતે છે. 

(ર) ખસીકરણ કરવાથી બાુંગરા સાુંઢ ઉપર જનયુંરણ ણ થઈ શકે છે. િેથી દ ધાળા પશ ઓની 
શ ધધ ઓલાદ જાળવી શકાય છે. િેમ જ ખેડૂિોને ખેિી કામ માટે બળદ મળી રતે છે. 

(૩) રોગ જનદાન માટે લોતી,દ ધ,પેશાબ,મળ વગેરેના નમૂનાઓન ું પરીિણ કરવાથી રોગન ું 
સિોટ જનદાન કરવાથી યોગ્ ય અને સિોટ િથા સત િી સારવાર મળી રતે છે. 
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(૪) કૃજરણ મ બીજદાન કામગીરીથી સારા ઓલાદના સાુંઢ/પાડાના બીજથી સુંવધિન કરવાથી 
સારી ઓલાદના વાછરડી/પાડી ઉત્પન્ ન થવાથી દ ધ ઉત્ પાદનમાું ઉત્તરોિર વધારો થાય 
છે.  

(પ) રસીકરણ કામગીરી િેપી રોગિાળા જવરોધી કરવાથી પશ ઓને રોગિાળાથી બિાવી 
શકાય છે. આ માટે સાકરડો, ગાુંકઠયો િાવ, ખરવા-મોવા રોગ જવરોધી જવના મ લ્ યે 
રસીકરણ કરવામાું આવે છે. આ માટે નજીકના પશ  દવાખાના પ્રાથજમક પશ  સારવાર 
કેન્ દ્રોનો સુંપકિ  સાધવાથી જવના મ લ્ યે રસીકરણ પશ ઓને થઈ શકે છે. 

(૬) રાજય સરકારશ્રીની યોજના મ જબ ૧૦ ગ ુંઠા જમીન પ રિ  ઘાસિારા મીનીકીટસ 
સ ધારેલ જાિના ઘાસિારાની કીટસ એક-એક ખેડૂિ પશ પાલકને જવના મ લ્ યે 
આપવામાું આવે છે. િેથી એકમ જમીનમાું વધ  ઘાસિારો ઉત્ પાદન થાય છે. 

(૭) િાફ કટર ખરીદી પર સતાય યોજના તેઠળ પશ ઓ માટે ઘાસિારો ટ કડા કરીને આપી 
શકાય છે. જથેી પશ ઓ ઘાસિારો સારી રીિે ખાય શકે છે. િેમજ ઘાસિારાનો ૩૦% 
ટકા જટેલી બિિ થાય છે. 

(૮) કેન્દ્ર સરકારની યોજના મ જબ ૫ ગ ુંઠા જમીન પૂરિ  ઘાસિારા મીનીકીટસ, કેન્દ્ર 
સરકારશ્રી િરફથી મળે છે. જ ેપશ પાલન દરેક ખેડૂિોને જવના મ લ્ યે આપવામાું આવે છે. 

(૯) અન સ જિિ જાજિ માટે :- 

 બકરા ય જનટની ત થાપના માટે રૂ.૩૦,૦૦૦/- સ ધીની સતાય આપવામાું આવે 
છે. જથેી ગ્રામ્યકિાએ અન .જાિીના લાભાથી પગભર બની પોિાની આવકમાું 
બકરીઓના દ ધ, વાળ, ખાિરના વેંિાણથી મેળવી શકે છે. 

 િાફ કટર સતાયથી ઘાસિારાના ટ કડા કરી પોિાના પશ ઓને ખવડાવીને 
ઘાસિારાની બિિ થાય છે. 

 (૧૦) આજથિક રીિે નબળા વગિના લોકોને કેટલ શેડ બનાવવા ૧૦ પશ  માટે રૂ.૫૦,૦૦૦/-  
          ૧૫ પશ  માટે રૂ.૭૫,૦૦૦/-૨૦ પશ  માટે રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/-િથા ૨૫ પશ  માટે 

રૂ.૧,૨૫,૦૦૦/-ની સતાય આપવામાું આવે છે.જથેી પશ પાલકો િેમના પશ ઓને 
ટાઢ/િડકો/વરસાદ/રાની પશ ઓથી રિણ મળે છે.િેથી દ ધ,વાળ,ખાિરની આવક 
થવાથી િેની સામાજીક જતથિીમાું આવક વધવાથી સ ધારો થાય છે. 

(૧૧) પશ  ઉત્ પાદકિા વૃઘ્ ધી જશજબર દ્વારા ગ્રામ્યકિાએ બીન ઉપયોગી માદા પશ ઓને 
સારવાર આપી ઉત્ પાદન લિી બનાવવામાું આવે છે. અને પશ  સુંવધિન જશિણ જશજબર 
દ્વારા પશ પાલકોને પશ પાલનના આધ જનક જ્ઞાનથી વાકેફ કરવામાું આવે  

(૧૨) પશ  આરોગ્ય મેળામાું ગ્રામ્ય કિાએ પશ પાલકોને પોિના પશ ઓને દરેક પ્રકારની 
સારવાર,ઓપરેશન,રસીકરણ િથા માલધારીઓના ઘેટા-બકરાને જવનામ લ્યે 
કૃજમનાશક દવાઓ પીવડાવવામાું આવે છે.  

(૧૩) કૃજષ મતોત્ સવમાું ઘજનષ્ ઠ રસીકરણ ઝ ુંબેશ કરવામાું આવે છે. જનેાથી પશ ધન ગળસ ુંઢો 
અને ખરવા મોવાસા રોગ સામે રિણ આપી દ ધ ઉત્ પાદન વધે/જળવાચ રતે. િેવા 
પ્રયત્ નો કરવામાું આવે છે. 
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પશુપાલન ક્ષેતે્રન  વવવવધ યોજનાઓન  ભૌવીક ીેમજ નાણાંિકય લક્ષ યાંક, વસવ્ધન  વવગીો 
          વર્થ   ૨૦૧૬-૧૭ 

ક્રમ યોજનાની જવગિ ભૌજિક નાણાુંકીય (રૂજપયામાું) 

  લક્ષ્યાુંક જસજધધ લક્ષ્યાુંક જસજધધ 

૧ પશ ઓને સારવાર ---- ૨૨૮૮૧૯ ---- ---- 

૨ ખસીકરણ ૫૨૫૦ ૬૧૦૯ ---- ---- 

૩ રોગની િપાસ માટેના નમ ના ૩૧૨૫ ૫૪૮૫ ---- ---- 

૪ કૃજરણ મ બીજદાન ૧૪૧૦૦ ૯૮૩૩ ---- ---- 

૫ રસીકરણ ૮૯૨૫૦ ૩૧૦૪૭૧ ---- ---- 

૬ એક કૃી ઘાસચારા વવકાસ યોજના     

૬.૧ ૧૦, ગ ુંઠા મીનીકીટસ  ૧૫૧ ૧૫૧ ---- ---- 

૬.૨ જવદ્ય િ સુંિાલીિ િાફકટર(જનરલ)  ૯ ૮ ૧૩૫૦૦૦ ૧૨૦૦૦૦ 

૬.૩ િાફકટર (માનવ સુંિાલીિ) ૦ ૦ ૦ ૦ 

 
૬.૪ 

કેટલ શેડ ૧૦ પશ  માટે ૨ ૨ ૧૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦ 

કેટલ શેડ ૧૫ પશ  માટે ૨ ૧ ૧૫૦૦૦૦ ૭૫૦૦૦ 

કેટલ શેડ ૨૦ પશ  માટે ૧ ૦ ૧૦૦૦૦૦ ૦ 

કેટલ શેડ ૨૫ પશ  માટે ૧ ૧ ૧૨૫૦૦૦ ૧૨૫૦૦૦ 

૭ ૫ ગ ુંઠા મીનીકીટસ (કેન્દ્ર પ રુત કૃિ) ---- ---- ---- ---- 

૮ અનુ.જાવી પેટા યોજના     

૮.૧ જવદ્ય િ સુંિાલીિ િાફકટર(અ.જા)  ૯ ૧ ૧૩૫૦૦૦ ૧૫૦૦૦ 

૮.૨ િાફકટર (માનવ સુંિાલીિ) ---- ---- ---- ---- 

૮.૩ કેટલ શેડ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૮.૪ બકરા ય જનટ(૧૦ બકરી અને એક 
બકરો)  

૨ ૨ ૬૦૦૦૦ ૬૦૦૦૦ 

૮.૫   બકરા ય જનટ(જનરલ કેટેગરી)(૧૦ 
બકરી અન ેએક બકરો) 

---- ---- ---- ---- 

૯ પશ  આરોગ્ય મેળા ૧૫૩ ૧૫૩ ૧૫૩૦૦૦૦ ૧૪૧૯૭૫૩ 

૧૦ 

 
 
 
 

સુંકલ્ પ પરણ  યોજના 
(૧) પશ  ઉત્ પાદકિા વૃઘ્ ઘી જશબીર                
(ર) પશ  સુંવઘિન જશિણ જશબીર                    

 
૪૦ 

૦ 

 
૪૦ 

૦ 

 
૨૮૦૦૦૦ 

 
 

 
૨૭૯૯૨૨ 
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                                                પ્રકરણ-૧૬ 

સતકાર ક્ષેત્રે  - 

(૧) સને ૨૦૧૬-૧૭ ના વષિ દરજમયાન જજલ્લા પુંિાયિની સતકાર શાખા મારફિ નીિે 
મ જબની અલગ અલગ મુંડળીની ન ધણી કરવામાું આવેલ છે.  જનેી જવગિ નીિે મ જબ 

છે.  
 

ક્રમ મંર્ળ નો પ્રકાર સંખ્ યા 

૧ સામ કતક ખેિી મુંડળી  ૦૧ 

૨ ગ્રાતક ભુંડાળ – જધરાણ              ૦૦ 

૩ પોલટર ી ફામ્સિ ૦૦ 

૪ સેવા મુંડળી  ૦૩ 

૫ સામાન્ય મુંડળી  ૦૦ 

૬ શાકભાજી  ૦૦ 

૭ તતિકલા ઉધોગ મુંડળી  ૦૪ 

૮ પ્ થર ખાણ ઉધોગ/મત્તયોદ્યોગ  ૦૦ 

૯ ગોપાલક  ૦૦ 

 ક લ ......... ૦૮ 

 
(ર) સન-ે૨૦૧૬-૧૭ ના વષિ દરજમયાન (૧) સેવા સતકારી મુંડળીને પ નઃજીવીિ કરવામાું      
    આવેલ છે. 

(૩) અલગ-અલગ પ્રકારની ૧૯  મુંડળીઓના પેટા કાયદામાું સ ધારા મુંજ ર કરવામાું આવલે છે.  

(૪) સન-ે૨૦૧૬-૧૭ ના વષિમાું  નીિ ેપ્રમાણેના સભાસદ વૃજધધના લક્ષ્યાુંક ફાળવવામાું   
    આવેલાું તિા.  

 

ક્રમ સભાસદ વૃજિ લક્ષ્ યાુંક ફાળવેલ લક્ષ્ યાુંક જસજઘ્ ઘ ટકાવારી 

૧ સામાન્ ય જવત િાર  ૦ ૦ ૦ 

૨ ખાસ અુંગભ િ  ૦ ૦ ૦ 

ધીરાણ લેનાર સભાસદ વૃજિ લક્ષ્ યાુંક  

૩ સામાન્ ય જવત િાર  ૦ ૦ ૦ 

૪ ખાસ અુંગભ િ  ૦ ૦ ૦ 
 

૫. સને ૨૦૧૬-૧૭ ના વષિમાું વાજષિક સાધારણ સભાનો નીલ  મુંડળીનો મ દિ વધારો મુંજ ર 
કરેલ છે. 
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પ્રકરણ-૧૭ 
                                               

 

 
વવકાસ  કાયથક્રમ ક્ષેત્રે વસ્ ધ   - 

 
વજલ્ લા કક્ષાએ કચેર  સ્ ટાફ  -                                           વર્થ   ૨૦૧૬-૧૭ 

ક્રમ જવગિ વગિ ભરેલ ખાલી 

૧ નાયબ જજલ્ લા જવકાસ અજધકારીશ્રી ૧ ૧ ૨ 

૨ નાયબ િીટનીશ ૩ ૯ ૨ 

૩ જ નીયર કલાકિ   ૩ ૩૧ ૧૫ 

૪ ડર ાઈવર  ૩ ૧૦ ૯ 

૫ પટ્ટાવાળા ૪ ૨૬ ૦ 

 
૧૭.૧ વવકાસ કાયથક્રમ  

  સરકારશ્રી િરફથી જજલ્લા પુંિાયિને િબદીલ થયેલ યોજનાઓની અમલવારી િાલ કા 
અને ગ્રામ્ય કિાએ કરવામાું આવે છે.  સરકારશ્રી િરફથી આવિા અન દાનોની ફાળવણી અને 
િેના ખિિ ઉપર જનયુંરણ ણ  િેમજ ફાળવેલ રકમના કતસાબો ઉપર દેખરેખ િેમજ યોજનાઓની 
નાણાુંકીય અને ભૌજિક જસજધધ તાુંસલ થાય િે માટે યોજનાઓના અમલીકરણન ું વખિોવખિ 

મોનીટરીંગ કરવામાું આવે છે.  
 

એચ.એસ.જી.-૩ 

ગ્રામીણ આવાસન યોજના અન્વયેની સુંપાદન અને માળખાકીય સ જવધાના કામો પૈકી 

માળખાકીય સ જવધાના કામોમાું રાજય સરકારશ્રી દ્વારા ગ્રામ્ય કિાએ ગ્રામીણ આવાસ યોજના 

તેઠળ સરદાર આવાસ યોજના િથા ૧૦૦ િોરસ વાર પ્લોટ જવતિાર અને  ઈજન્દરા આવાસ 

યોજના વસાતિોમાું ૧૫ કરિાું વધારે ક ટ ુંબો વસવાટ કરિા તોય િેઓને પાયાની સ જવધા મળી 

શકે િે માટે સી.સી.રોડ, પીવાના પાણીની પાઈ૫ લાઈન, ગટર, તટર ીટ લાઈટ, વીજળીકરણની 

સ જવધા ઉ૫લબ્ધ કરાવવા સારૂ ઉકિ એિ.એસ.જી.-૩ યોજના સને ર૦૦૬-૦૭ ના વષિમાું 

અમલમાું મ કેલ. 

 જ ે અન્વયે જ નાગઢ જજલ્લાને સને ૨૦૧૬-૧૭ના વષિમાું માળખાકીય સ જવધાના િેમજ 

જમીન સુંપાદનના કામો માટે રૂ.૨૦.૦૦ લાખ ફાળવેલ તિા. ભૌજિક ૪  ગામોનો લક્ષ્યાુંક ફાળવેલ.  

 

૧૪ મું નાણાપંચ  - 

 આ યોજના ભારિ સરકારશ્રી દ્વારા અમલમાું મ કાયેલ છે. જ ે ગ જરાિ સરકારશ્રી 

િરફથી ૧૪માું નાણાપુંિની ભલામણ અન સાર પુંિાયિો માટે નાણાુંકીય આવકના સાધનો 

સુંગીન બનાવવા માટે પુંિાયિી રાજ સુંતથાઓને આજથિક સતાય આ૫વા સને ર૦૧૫-૧૬ થી 

ર૦૧૯-૨૦ સ ધી પાુંિ વષિ માટે અમલમાું મ કેલ છે. આ યોજનામાું ગ્રાન્ટ ભારિ સરકારશ્રી 
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દ્વારા રાજય સરકારશ્રીને ફાળવવામાું આવે છે. કેન્દ્ર સરકારશ્રી િરફથી દર વષ ે૧૦૦% ગ્રાન્ટ 

ગ્રામ પુંિાયિને ફાળવવાની જોગવાઈ થયેલ છે.િે મ જબ ગ્રામ્ય કિાના કામો તાથ ધરવાના તોય 

છે.જમેા અમલીકરણ અજધકારી િરીકે ગ્રામ્ય કિાના કામો માટે ગ્રા.પું રતે છે.૧૪ માું નાણાપુંિના 

અન દાનની ફાળવણી અને િેના ખિિ ઉપર જનયુંરણ ણ િેમજ ફાળવેલ રકમના કતસાબો ઉપર દેખરેખ 

િેમજ યોજનાની જસધધી તાુંસલ થાય િે માટે વખિોવખિ મોનીટરીંગ કરવામાું આવે છે.  

 ૧૪ માું નાણાપુંિમાું વષિ ૨૦૧૬-૧૭ ની ફાળવેલ ક લ ગ્રાન્ટ રૂ.૩૪૨૩.૮૦ લાખ સામે માિિ-

૧૭ અુંજિિ ક લ  ૨૦૫ કામ પૂણિ  થયેલ  છે. અને ખિિ રૂ ૪૪૪.૧૧ લાખનો  થયેલ  છે. િેમજ  

બાકીના કામો  માિિ - ૧૮ સ ધીમાું પ ણિ કરવામાું આવશે.  

 

પંચવટ  યોજના  - 

 સરકારશ્રી િરફથી સને ર૦૦૪-૦૫ થી રાજયના ગ્રામ્ય જવતિારમાું ગ્રામ્ય પ્રજાના આનુંદ 

પ્રમોદ માટે સ જવધાય કિ બાગ બગીિાને પ્રોત્સાતન આ૫િી નવિર પુંિવટી યોજના અમલમાું 

મ કેલ છે.  આ યોજનાનો લક્ષ્ યાુંક જવકાસ કજમશ્નરશ્રી દ્વારા ફાળવવામાું આવે છે. જનેા ઉ૫રથી 

િાલ કા જવકાસ અજધકારીશ્રીઓને લક્ષ્ યાુંક આ૫વામાું આવે છે. આ યોજનામાું િાલ કાકિાએ 

અમલીકરણ સજમિીની રિના થયેલ છે. આ સજમિી પુંિવટી િરીકે જાતેર કરેલ ગામોમાું 

પુંિવટી બનાવવાની કાયિવાતી અુંગે જનયુંરણ ણ રાખે છે. 

  

આ યોજનામાું સરકારશ્રી િરફથી પુંિવટી દીઠ અન દાન રૂ.૧.૦૦ લાખ મળે છે. િેમજ જ ે

ગ્રામ પુંિાયિ પુંિવટી બનાવવા સમુંિ થાય િેમણે લોકફાળા િરીકે રૂ.૦.૫૦ લાખ ભરવાના 

તોય છે. પુંિવટી યોજનાની ગ્રાન્ટ ફાળવણી અને િેના ખિિ ઉ૫ર જનયુંરણ ણ િેમજ ફાળવેલ 

રકમનાું કતસાબો ઉ૫ર દેખરેખ િેમજ યોજનાની જસઘ્ધી તાુંસલ થાય િે માટે વખિો વખિ 

મોનીટરીંગ કરવામાું આવે છે. 

 આ યોજનામાું વષિ ૨૦૧૬-૧૭ માું ક લ ૧૨ ના લક્ષ્ યાુંક સામે દરખાતિ રજ  ન થિા કોઈ 

પુંિવટી મુંજ ર થયેલ નથી.  
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 પ્રકરણ-૧૮ 

        
           

 

આંકર્ાક ય ક્ષેત્રે વસ્ ધ  - 
 

વિતવટ  માળખું  
 

આુંકડા શાખામાું આુંકડાકકય કામગીરી િથા મતેકમ / વકતવટની કામગીરી અથે નીિે 
મ જબની જગ્યાઓન  સેટ અપ મુંજ ર થયેલ છે.  

ક્રમ જગ્યાન ું નામ સુંવગિ  

મુંજ ર 

થયેલ 

જગ્યા 

ભરાયેલ 

જગ્યા 
જવ.ન ધ 

૧ જજલ્લા આુંકડા અજધકારી વગિ-૧ ૧ ૧ ફરજ મોક ફી તેઠળ છે. 

૨ સુંશોધન અજધકારી વગિ-૨ ૧ ૧ િા.૧૬-૨-૨૦૧૫ થી ભરાયેલ છે. 

૩ સુંશોધન મદદનીશ વગિ-૩ ૨ ૧ એક જગ્યા િા.૩૧-૭-૧૨ થી ખાલી છે. 
 

૪ આુંકડા મદદનીશ વગિ-૩ ૧ ૧ િા.૦૯-૧૦-૧૪ થી ભરાયેલ છે. 

૫ જ નીયર કલાકિ  વગિ-૩  ૧ ૧ 
- 

 

 
આંકર્ાક ય કામગ ર   

પુંિાયિની તથાપના સાથે જજલ્લા પુંિાયિ તેઠળ આુંકડા સુંવગિના સેટઅપ સાથે 
આુંકડાશાખા કાયિરિ થયેલ છે.શરુઆિમાું શાખાજધકારી િરીકે વગિ-૨ ની જગ્યા તિી.જ ે૧૯૮૧ 
થી વગિ-૧ ની જગ્યામાું િબદીલ કરેલ તિી.વષિ-૨૦૧૪ થી વગિ-૨ ની જગ્યાન ું (સુંશોધન 
અજધકારી) સેટઅપ મુંજ ર થયેલ છે.આ ઉપરાુંિ શાખામાું આુંકડાસુંવગિના સુંશોધન 
મદદનીશ,આુંકડા મદદનીશ,િથા મતેકમ/વતીવટી ક્લાકિન ું સેટઅપ મુંજ ર થયેલ છે.  

શાખાની મ ખ્ય કામગીરી િરીકે જનયિ પ્રકાશનો િૈયાર કરવા,જવજવધ જવભાગો િરફથી 

તાથ ધરવામાું આવિા સવેની કામગીરી,ગ્રામ્ય કિાએ રતેલ સવલિોની જવગિો ધરાવિી જવલેજ 

પ્રોફાઈલની કામગીરી,છ ટક િથા જ્થાબુંધ બજારભાવોની online માકતિી,જજલ્લા આયોજન 
મુંડળના વધારાના સભ્ય સજિવ િરીકેની કામગીરી િથા PLA TO DDO માું જમા કરવામાું 

આવિી ગ્રાન્ટની ફાળવણીની કામગીરી,આ ઉપરાુંિ જવજવધ આુંકડાઓન ું એકરણ ીકરણ કરી 
માકતિી િૈયાર કરવાની મ ખ્યત્વે કામગીરી તાથ ધરવામાું આવે છે. 
 
વજલ્લામાં સને ૨૦૧૬-૨૦૧૭ ના વર્થ દરવમયાન આંકર્ાશાખાન  કાયથવસ્ધ  ન ચે 

મુજબ છે. 
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વજલ્લાન  આંકર્ાક ય રૂપરેખાઃ 

જનયામકશ્રી અથિશાસ્ત્ર અને આુંકડાશાસ્ત્ર, ગાુંધીનગરની સૂિના મ જબ સમગ્ર રાજ્યમાું 

એક સ રણ િા જળવાય િે માટે જજલ્લાના જ દા જ દા જવષયો જવેાું કે જવતિાર,વતિી, ભૌગોજલક 

તથાન, આબોતવા, ખેિીવાડી, પશ ધન, મત્તયોદ્યોગ, ખનીજ, જવજળી, જીવનજવમા,બેન્કીંગ, 

ભાવ, વાતનવ્યવતાર વગેરે િેરણ ોને લગિી માકતિી િાલ કા િથા જજલ્લા કિાની કિેરીઓ પાસેથી 
એકરણ  કરી િકાસી અને જજલ્લાની આુંકડાકીય રૂપરેખા પ્રકાજશિ કરવામાું આવે છે. વષિ ૨૦૧૫-
૨૦૧૬ ની જજલ્લાની આુંકડાકીય રૂપરેખા સપ્ટેમ્બર-૧૬ માું પ્રકાજશિ કરવામાું આવેલ છે.  
 
ીાલુકાન  આંકર્ાક ય રૂપરેખાઃ 

િાલ કાની આુંકડાકીય કામગીરી:- જનયામકશ્રી, અથિશાત રણ  અને આુંકડાશાત રણ , 
ગાુંધીનગરથી જજલ્લા કિાની આુંકડાકીય રૂપરેખાની સાથે િાલ કાકિાની આુંકડાકીય રૂપરેખા 

િૈયાર કરવાની મળેલ સૂિના મ જબ  િાલ કાકિાની આુંકડાકીય રૂપરેખા િૈયાર કરાવવા જનયિ 
કરેલ એક સરખા પરણ કો પૂરા પાડેલ છે. આ પ્રકાશન િાલ કા કિાએથી િૈયાર કરી પ્રકાજશિ 
કરવાના થાય છે. 
 

વજલ્લાન  સામાવજક આવર્થક સમ ક્ષાઃ 

      જૂનાગઢ જજલ્લાની સામાજજક આજથિક સમીિા ૨૦૧૫-૧૬ ના વષિની િૈયાર કરીને 
જાન્ય આરી-૨૦૧૭ માું પ્રકાજશિ કરેલ છે.  

 

વજલ્લા પંચાયીનો વાવર્થક વિતવટ  અતેવાલઃ 

જજલ્લા પુંિાયિની જ દી જ દી શાખા મારફિે વષિ દરજમયાન તાથ  ધરાયેલ જવજવધ 
પ્રવૃજિઓન ું સુંકલન કરી કાયમી ધોરણે િે માકતિી જળવાય રતે િે તેિ થી જવકાસ કજમશ્નરની 
સૂિનાથી આ પ્રકાશન બતાર પાડવામાું આવે છે. છેલ્લ ે૨૦૧૫-૧૬ ના વષિનો જજલ્લાનો વાજષિક 

વકતવટી અતેવાલ જાન્ય આરી-૨૦૧૭ માું  પ્રકાજશિ કરવામાું આવેલ છે. 
 

વવલેજ પ્રોફાઇલ-૨૦૧૬ ન  કામગ ર    

જવલેજ પ્રોફાચલની કામગીરી ગામવાર ડેટા મેળવી ગામવાર ડેટા એન્ટર ીની ઓન લાચન 
કામગીરી  પૂણિ કરવામાું આવેલ છે. િથા જનયિ થયેલ સમયે અપડેટ કરવાની કાયિવાતી તાથ 
ધરવામાું આવે છે. 
 

ભાવ વવર્યક માિતી  - 
 

જજલ્લા મથકેથી દર માસના પ્રથમ અને રણ ીજા શ ક્રવારના છ ટક િથા જ્થાબુંધ ભાવો િથા 
અધિવાજષિક ભાવ મેળવી ઓનલાઈન િથા જનયિ નમ નામાું સમય મયાિદામાું જનયજમિ મોકલવામાું 
આવે છે. છે.  
 

૮૦ ટકા નોમથલ ્લાન અંગેન  કામગ ર ઃ 

રાજ્ય તતિકની ૮૦ ટકા નોમિલ પ્લાન તેઠળની જજલ્લા પુંિાયિને િબદીલ થયેલ 

યોજનાઓનો જરણ માજસક પ્રગજિ અતેવાલ એકરણ  કરી સમીિા ન ધ સાથે જજલ્લા આયોજન 

મુંડળને મોકલવામાું આવે છે. 
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વવકેન્ર ી વજલ્લા આયોજન  - 

 
 જજલ્લા આયોજન મુંડળ દ્વારા અમલમાું મ કાિી ૧૫ ટકા જવવેકાધીન જોગવાચ, ૫ ટકા 

પ્રોત્સાતક જોગવાચ, આજથિક સામાજજક અને શૈિજણક રીિે પછાિ વગિના ઉત્કષિ માટેની 

જોગવાચ િથા તથાજનક અગત્ય ધરાવિાું કામો, ધારાસભ્ય માટેની જોગવાચ વગેરે તેઠળ ખાસ 

કરીને ખ ટિી કડીરૂપ તથાજનક જવકાસના ન્ય નિમ જરૂકરયાિ કાયિક્રમને અન રૂપ ગ્રામ્ય રતિા, 

પીવાના પાણી, પ્રાથજમક જશિણ, ગ્રામ્ય આરોગ્ય, ગ્રામ્ય વીજળીકરણ, ગ્રામ્ય ગૃતજનમાિણ, ગુંદા 

વસવાટોની નાબ દીની યોજનાઓ, જસુંિાચ, ખેિીવાડી, નાના ઉદ્યોગો િથા સામાજજક ઉત્થાનને 

અન રૂપ નાના-નાના જવકાસ કામો તાથ ધરવા િેની દરખાતિન ું ઘડિર િાલ કા પુંિાયિ 

તેઠળની િાલ કા આયોજન સજમજિ દ્વારા થાય છે. િે યોજનાકીય દરખાતિોની િકાસણી બાદ 

આયોજન મુંડળન ેભલામણ કરવામાું આવે છે. જજલ્લા આયોજન મુંડળ િેને મુંજૂરી આપ્યા બાદ 

િે અમલમાું મ કાય છે. આમ યોજનાઓની દરખાતિોન ું ઘડિર તાથ ધરાયેલ કામોની પ્રગજિની 

સમીિા િથા જવજનયમનની કામગીરી કરવામાું આવે છે. જજલ્લા આુંકડા અજધકારી, આયોજન 

મુંડળના સભ્ય સજિવ િરીકે જનમાયેલ છે. 

 
વજલ્લા રે્ટા સેન્ટર - 

   
  જનયામકશ્રી અથિશાસ્ત્ર અને આુંકડાશાસ્ત્રની સ િના પ્રમાણે ૧૩ મ ું નાણાપુંિ 
તેઠળ જજલ્લા કિાએ ડેટા સેન્ટરની તથાપના કરવાન ું નક્કી થયેલ છે.જ ેિૈયાર કરવા અથે જરૂરી 
મળેલ ગ્રાન્ટમાુંથી અરેણ  જજલ્લા ડેટા સેન્ટર કરવામાું આવેલ છે. 
 
વજલ્લા આવકના અંદાજો (DDP) - 

 
  અત્યાર સ ધી રાજ્ય કિાએ રાજ્ય આવકના અુંદાજો િૈયાર કરવામાું આવિા 
તિા.પરુંિ  તવે જનયામકશ્રી અથિશાસ્ત્ર અને આુંકડાશાસ્ત્રની સ િનાથી જજલ્લા કિાએ જજલ્લા 
આવકના અુંદાજો િૈયાર કરવાન ું નક્કી કરેલ છે.જ ેસ િના મ જબ જજલ્લા કિાએ જજલ્લા આવકના 
અુંદાજો િૈયાર કરવા સુંબુંજધિ િેરણ ો પાસેથી માકતિી મેળવવાની કાયિવાતી તાથ ધરેલ છે. 
 
સવે-મોજણ ન  કામગ ર  - 

 
  અરણ ેની શાખા દ્વારા જવજવધ સવે-મોજણીની કામગીરી સમયાુંિરે તાથ ધરવામાું 
આવે છે.જમેાું આજથિક મોજણી પ ણિ કરેલ તિી.ખેિી જનયામક િરફથી તાથ ધરાિા ઈનપ ટ સવેની 
કામગીરી પ ણિ કરેલ છે.દર વષે એમ્પ્લોયમેન્ટ-અન એમ્પ્લોયમેન્ટ સવેની સ પરજવઝનની 
કામગીરી જનયજમિ તાથ ધરવામાું આવે છે.ખેિી જવભાગ િરફથી પાક-કાપણીના અખિરા 
સ પરજવઝનની કામગીરી તાથ ધરવામાું આવે છે.  
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                                                 પ્રકરણ-૧૯ 

 
દબાણ કે્ષતે્રઃ 

 
૧. સરકારશ્રીના પુંિાયિ અને ગ્રામ ગૃત જનમાિણ જવભાગના ઠરાવ અન્વયે પુંિાયિ 

અજધજનયમની જોગવાચ મ જબ ગ્રામ્ય/નગર પુંિાયિોને સ પ્રિ થયેલ ગૌિર િથા અન્ય 

જમીનો ઉપરના દબાણો દૂર કરવાની જવાબદારી ગામ/નગર પુંિાયિોની િેમજ િાલ કા 
પુંિાયિોની છે. પરુંિ  એક યા બીજા કારણોસર આવા દબાણો પ રિા પ્રમાણમાું દ ર 

કરાવી શકાિા નથી. દબાણોની સુંખ્યા ઉત્તરોત્તર વધિી જિી તોવાથી આવા દબાણો દ ર 

કરવાનો પ્રશ્ન મતત્વનો બન્યો છે. જ ેઅન્વયે જજલ્લા પુંિાયિમાું એક ખાસ સેલ ઊભ  
કરવામાું આવેલ છે. જ ે માટે મુંજ ર થયેલ મતેકમ અને ભરાયેલ જગ્યા િાલ  વષિ 
દરજમયાન નીિે પ્રમાણે તિી. 

 

 
૨.  વષિની શરૂઆિના દબાણો વષિ દરજમયાન શોધાયેલ દબાણો અને વષિ દરજમયાન દ ર 

કરવામાું આવેલ દબાણોની જવગિ નીિેના પરણ કમાું આપેલ છે. 
   

     વર્થ   ૨૦૧૬-૧૭ 

ક્રમ દબાણનો 
પ્રકાર 

વષિની 
શરૂઆિમાું 

બાકી 
દબાણોની 

સુંખ્યા 

વષિ 
દરજમયાન 

શોધાયેલ 

દબાણોની 
સુંખ્યા 

ક લ દબાણો વષિ 
દરજમયાન 

દ ર કરાયેલ 

દબાણની 
સુંખ્યા 

વષિના અુંિે 
બાકી 

દબાણોની 
સુંખ્યા 

૧ ગૌિર ૩૨૩ ૦ ૩૨૩ ૦ ૩૨૩ 

૨ ગામિળ ૧૬૫૮ ૦ ૧૬૫૮ ૦ ૧૬૫૮ 

ક લ ૧૯૮૧ ૦ ૧૯૮૧ ૦ ૧૯૮૧ 
 
 

ક્રમ સુંવગિ મુંજ ર થયેલ મતેકમ ભરાયેલ જગ્યા 

૧ િીટનીશ અને િાલ કા જવકાસ 
અજધકારી 

૧ ૦ 

૨ સકિલ ચન્તપેકટર ૨ ૧ 

૩ સવેયર ૧ ૦ 

૪ જ નીયર ક્લાકિ  ૧ ૦ 

૫ પટ્ટાવાળા  ૦ ૦ 


