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 વાર્ષિક વહીવટી અહવેાલ 

 

પ્રસ્તાવના 

જિલ્લા પચંાયત દેવભરુ્િ દ્વારકાનો સને ર૦૧૯-૨૦ નો વાર્ષિક વહીવટી અહવેાલ 
પ્રર્સધ્ધ કરતા આનદં અનભુવીએ છીએ. 

ર્વતેલા વષષ દરમ્યાન રાિય તથા કેન્દ્ર સરકારશ્રી દ્વારા સપુ્રત કરેલ પ્રવરૃ્તઓ તથા 
જિલ્લાિા ં િહત્વના કાયષક્રિોના અિલીકરણ િાટે જિલ્લા પચંાયતની ર્વર્વધ શાખાઓએ 
અનેકર્વધ કાિગીરી કરેલ છે જેને અહવેાલના ર્વર્વધ પ્રકરણોિા ંસિાવી લેવાિા ંઆવી છે. આ 
ઉપરાતં પચંાયતીરાિનો હતે ુઅને તેની ઉપયોગીતા અંગેની સિિ છેવાડાના ગાિડાિા ંવસતા 
લોકો સધુી પહોંચે અને ર્વકાસ પ્રક્રક્રયા વ્યવસ્સ્થતપણે િળવાઈ રહ ેતેને લક્ષિા ંરાખી સખં્યાબધં 
ર્વર્વધ પ્રવરૃ્તઓ હાથ ધરવાિા ંઆવેલ છે. 

જિલ્લા પચંાયતના ં નાણાકીય સાધનો િયાષક્રદત હોવા છતા ં પણ જિલ્લાના ં લોકોની 
અપેક્ષાઓ અને િરૂરીયાતોને લક્ષિા ં લઈ કરકસરયકુત વક્રહવટ દ્વારા તિાિ કે્ષતે્ર સૌના 
સહકારથી સતંોષકારક પ્રગર્ત સાધવાનો પ્રયત્ન કરવાિા ં આવ્યો છે જે અંગેની ર્વગતવાર 
િાક્રહતી આ અહવેાલના ંઅભ્યાસથી િળી રહશેે. 

અહવેાલના વષષ દરમ્યાન જિલ્લા પચંાયતના પદાર્ધકારીશ્રીઓ / અર્ધકારીશ્રીઓ તેિિ 
કિષચારીગણે જે સાથ અને સહકાર આપેલ છે જેની અતે્ર સહષષ  નોંધ લઈએ છીએ. વધિુા આ 
અહવેાલિા કોઇ સધુારા સચુન  હોય તો તે આવકારદાયક છે, જેથી અહવેાલને વધારે ઉપયોગી 
બનાવી શકાય.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

  

સી. એ. ભટ્ટ 

જિલ્લા આંકડા અર્ધકારી 
દેવભિૂી દ્વારકા 

ડી. જે. જાડજેા (IAS) 

જિલ્લા ર્વકાસ અર્ધકારી 
દેવભિૂી દ્વારકા 

 

આર. વી. િોરી  

પ્રમખુ, જિલ્લા પચંાયત  

દેવભિૂી દ્વારકા 
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 જિલ્લા પચંાયત દેવભરૂ્િ દ્વારકા નો સને ૨૦૧૯-૨૦ નો વાર્ષિક વહીવટી અહવેાલ 

અનકુ્રિણણકા    
પ્રકરણ નબંર ર્વગત પાના નબંર 

૧ દેવભરુ્િ દ્વારકા  જિલ્લાની સાિાન્દ્ય િાક્રહતી  ૫  
ર જિલ્લા પચંાયત - દેવભરુ્િ દ્વારકાનુ ંબધંારણ ૭  
૩ િહકેિ શાખાની કાયષર્સધ્ધ્ધ  ૧૧  
૪ ક્રહસાબી શાખાની કાયષર્સધ્ધ્ધ ૧૩  
પ પચંાયત કે્ષતે્ર કાયષર્સધ્ધ્ધ ૧૫  
૬ ર્વકાસ કે્ષતે્ર કાયષર્સધ્ધ્ધ ૧૭  
૭ િિીન િહસેલુ કે્ષતે્ર કાયષર્સધ્ધ્ધ ૨૦  
૮ સાિાન્દ્ય શાખાની કાયષર્સધ્ધ્ધ ૨૫  
૯ નોંધણી શાખાની કાયષર્સધ્ધ્ધ ૨૭  
૧૦ િાગષ અને િકાન કે્ષતે્ર કાયષર્સધ્ધ્ધ ૨૮  
૧૧ ર્સિંચાઈ કે્ષતે્ર કાયષર્સધ્ધ્ધ ૩૫  
૧ર ર્શક્ષણ અને સસં્કાર કે્ષતે્ર કાયષર્સધ્ધ્ધ ૩૮  
૧૩ આરોગ્ય કે્ષતે્ર કાયષર્સધ્ધ્ધ ૪૧  
૧૪ ઈમ્યનુાઈઝેશન કે્ષતે્ર કાયષર્સધ્ધ્ધ  ૪૩  
૧પ કુટંુબ કલ્યાણ કે્ષતે્ર કાયષર્સધ્ધ્ધ ૪૫  
૧૬ રાષ્ટ્રીય િેલેરીયા નાબદુી યોિના કે્ષતે્ર કાયષર્સધ્ધ્ધ ૪૮  
૧૭ આયવેુદ કે્ષતે્ર કાયષર્સધ્ધ્ધ ૪૯  
૧૮ સકંણલત બાળ ર્વકાસ કે્ષતે્ર કાયષર્સધ્ધ્ધ ૫૧  
૧૯ સિાિ કલ્યાણ કે્ષતે્ર કાયષર્સધ્ધ્ધ ૫૩  
ર૦ ખેતીવાડી કે્ષતે્ર કાયષર્સધ્ધ્ધ ૫૫  
ર૧ પશપુાલન કે્ષતે્ર કાયષર્સધ્ધ્ધ ૫૮  
રર સહકાર કે્ષતે્ર કાયષર્સધ્ધ્ધ ૬૨  
ર૩ આંકડા કે્ષતે્ર કાયષર્સધ્ધ્ધ ૬૩  
ર૪ આંતરીક અન્દ્વેષણ શાખાની કાયષર્સધ્ધ્ધ ૬૫  
રપ જિલ્લા ગ્રાિ ર્વકાસ એિન્દ્સીની કાયષર્સધ્ધ્ધ ૬૬  
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પ્રકરણ-૧ 

દેવભરુ્િ દ્વારકા જિલ્લાની સાિાન્દ્ય િાક્રહતી 
 

દેવભરુ્િ દ્વારકા જિલ્લો સૌરાષ્ટ્રના ઉતર પર્િિ ભાગિા ંઆવેલ છે. વસ્તી ગણતરી ૨૦૧૧ દરર્િયાન 
દેવભરૂ્િ દ્વારકા જીલ્લો જાિનગર જિલ્લાિા ંસિાર્વષ્ટ્ટ હતો. જે પૈકી ઓખાિડંળ, ખભંાણળયા, કલ્યાણપરુ તથા 
ભાણવડ તાલકુા સિાર્વષ્ટ્ટ કરી ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ િા ંદેવભરૂ્િ દ્વારકા જિલ્લાની રચના કરવાિા ંઆવી. દેવભરુ્િ 
દ્વારકા જિલ્લાના પવેુ જાિનગર જિલ્લો, પર્િિે અરબી સમરુ, ઉતરે કચ્છનો અખાત અને દણક્ષણે પોરબદંર 
જિલ્લો આવેલ છે.  
  

દેવભરુ્િ દ્વારકાનુ ંમખુ્ય િથક ખભંાળીયા તત્કાલીન જાિનગર અગર તો હાલાર પ્રદેશનુ ંપાટનગર 
હત ુ.ં જાિનગરના સ્થાપક જાિ રાવળે ઇ.સ. ૧૫૪૦ િા ંનવાનગર વસાવ્યુ ં તે પહલેા ખભંાળીયા હાલારનુ ં
વડુિથક હત.ુ આ દેવભરુ્િ દ્વારકાનો ઇર્તહાસ આશરે ૨ થી ૫ હજાર વષષ જુનો છે. આ પ્રદેશિા ંગારુલકો, 
સૈન્દ્ધવો, અને જેઠવાઓ રાિય કરતા હતા. િગધના રાજા િરાશઘંના કારણે ક્રુષ્ટ્ણ – વાસદેુવની પે્રરણાથી 
િથરુાના યાદવો અહીં આવીને વસ્યા હોવાનો પરુાણોિા ંઉલ્લેખ છે. આ ર્વસ્તાર િા ં કૃશસ્થલી નાિે જીણષ-
ર્શણષ દૂર્ુષન ુ ંસિારકાિ કરાવી યાદવોએ ત્યા ંવસવાટ કયો. નવર્નિાણષ પાિેલી નગરી દ્વારાવતી એટલે દ્વારકા 
તરીકે ઓળખાય છે. 
 

નવિી સદીના પવુાષધષિા ંઆક્રદશકંરાચાયષ દ્વારા શારદાપીઠ અહીં સ્થાપાઇ હતી. દ્વારકાનુ ંિગતિકં્રદર 
૫૦૦ વષષ જુનુ ં છે. પાચં હજાર વષષ પહલેાના દ્વારકાનગરીના અવશેષો પરુાતત્વ ખાતાને િળી આવેલા છે. 
ભાણવડના ર્ુદંા તથા દ્વારકાના મળુવાસર ગાિોિા ં ઇ.સ. ૨૩ થી ૪૦૦ સધુીના પરુાતત્વો િળી આવ્યા છે. 
ભાણવડનુ ં ઘિુલી ઇ.સ. ૭૩૫ થી  ૭૫૦ સધુી પષુ્ટ્પદેવ નાિના રાજા સ્થાર્પત રાજ્યન ુ પાટનગર હત.ુ 
ઓખાિડંળ, ક્લલ્યાણપરુ અને ભાણવડ તાલકુાિા પણ પ્રાણચન કાળના િકં્રદરો િોવા િળે છે. ભાણવડ 
તાલકુાના હાથલા ગાિિા ંસપુ્રર્સદ્ધ શર્નદેવ િકં્રદર આવેલુ ં છે. કલ્યાણપરુ તાલકુાનુ ંપીંડારા કે્ષત્ર િરણોત્તર 
ક્રીયાઓ િાટે ઉત્તિ િાનવાિા ંઆવે છે.   

 

ઇસનુી બીજી સદી દરર્િયાન અક્રહિં સીરીયાથી આવેલા સક્કર બેલીિે રાજ્ય કયુષ હત.ુ તેને િેહુિ 
ગેડુકાએ હરાવી અહીં રાજ્ય કયુષ હત.ુ આ ર્વસ્તારિા વાઘેરોએ છટ્ઠી સદી સધુી રાજ્ય કયુષ હત.ુ ૧૮૫૯િા 
અંગે્રિોએ ફરીને દ્વારકા પર ચઢાઇ કરીને વાઘેરોને દ્વારકા છોડવાની ફરિ પાડી હતી. અને ફરીથી ઓખાિડંળ 
ગાયકવાડના તાબા નીચે મકુ્ય ુ હત.ુ ૧૮૬૮ સધુી વાઘેરોએ અંગે્રિો સાિે ગોરીલા યધુ્ધ કયુષ હત.ુ આ 
અરસાિા િ ઓખાિડંળ અિરેલી પ્રાન્દ્તનો તાલકુો બન્દ્યો હત.ુ દ્વારકા નગરીને શ્રીિદ ભગવદગીતા સહીતના 
ગ્રથંોિા શ્રીકૃષ્ટ્ણની સવુણષનગક્રર તરીકે વણષવી છે. તાજેતરિા કેન્દ્ર સરકારે દ્વારકા નગરીને હરેીટેિ સીટી તરીકે 
જાહરે કરી વૈશ્વીક ઓળખ પ્રસ્થાર્પત કરી છે.  

 

દેવભરુ્િ દ્વારકા જિલ્લાિા ઓખા, વાડીનાર, સલાયા ર્વગેરે બદંરો આવેલા છે. દક્રરયાક્રકનારો ૨૩૫ 
ક્રક.િી. છે. જિલ્લાને કુદરતી સપંતી તરીકે ર્વશાળ દક્રરયા ક્રકનારો પ્રાપ્ત થયેલ હોવાથી િીઠાના ઉત્પાદનિા 
ર્િુરાતિા િોખરાન ુસ્થાન ધરાવે છે. વૈશ્વીક કંપની િીઠાપરુ કેિીકલ્સ  દ્વારા સામકુ્રરક રસાયણોન ુઉત્પાદન 
કરવાિા ંછે. તેિિ િીઠાનો કાચા િાલ તરીકે ઉપયોગ લેવાતો હોય તેવા આનસુાગંીક કેિીકલ ઉદ્યોગો પણ 
છે. કલ્યાણપરુ, ભાણવડ, દ્વારકા તાલકુો પવન ઉજાષકે્ષતે્ર ખબૂ િહત્વ ધરાવે છે. 
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દેવભરૂ્િ દ્વારકા જીલ્લો ખનીિ સપંર્તની રષ્ષ્ટ્ટએ પણ સમદૃ્ધ છે. મખુ્યત્વે કલ્યાણપરુ તાલકુાિા ંઉચ્ચ 
ર્ણુવત્તા યકુ્લત બોક્લસાઈટ પ્રાપ્ત થવાથી બોક્લસાઈટ આધાક્રરત ઉદ્યોગો આ ર્વસ્તારિા ં સ્થપાયેલા છે. ચોક 
િાટીનો ર્વપલુ ભડંાર અનેક ઉધોગિા ંવપરાય છે, અને બેલા પથ્થરની પણ ઘણી ખાણો છે. જે બાધંકાિિા ં
વપરાય છે. જિલ્લાના ખર્નિ આધારીત ઉધોગોિા ંિોટી સખં્યાિા ંલોકોને રોિગારી પ્રાપ્ત થાય છે.દ્વારકા 
અને ઓખા પથંકિા ંપ્રાપ્ત રોિગારીિા ંિાછીિારી સાથે સકંળાયેલ રોિગારી સર્વશેષ છે.જેિા િહીલાઓને 
વધ ુપ્રિાણિા ંરોિગારી આપે છે.  
  

એસ્સારની રીફાઇનરીએ સપંણુષ સસુકંલીત િાળખાગત સરુ્વધાઓ ધરાવતી કંપની છે. સલાયા ખાતે 
એસ્સાર દ્વારા વીિ િથક સ્થાપવાિા ંઆવ્યુ ંછે.  

  રાિયે સરકારે હાથ ધરેલા ક્રુર્ષ િહોત્સવ, નવી ક્રુર્ષ ટેકનોલોજી, િળસચંય પ્રવ્રરુ્ત  અને સારા 
વરસાદના કારણે ખેતી ર્વકાસિા ંનોંધપાત્ર પક્રરવતષનો આવ્યા છે. િહત્વની ક્રુર્ષ પેદાશોિા ંિગફળી, બાિરી, 
તલ, કપાસ, જુવાર, એરંડા, ઘઉં અને બાગાયત પેદાશિા ંનાળીયેરનો સિાવેશ થાય છે.  
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પ્રકરણ-૨ 
જિલ્લા પચંાયત દેવભરૂ્િ દ્વારકા બધંારણ 

સને ર૦૧૯-૨૦ ના વષષના વાર્ષિક વહીવટી અહવેાલના વષષ દરમ્યાન જિલ્લા પચંાયત- દેવભરુ્િ 
દ્વારકાની સાિાન્દ્ય સભાની  કુલ - ૦૫ બેઠક િળેલ હતી. જેિા ંકુલ ૨૬ ઠરાવો પસાર કરવાિા ંઆવેલ. તેિિ 
જિલ્લા પચંાયત દેવભરુ્િ દ્વારકાની કારોબારી સર્િર્તની કુલ- ૦૩  બેઠક િળેલ જેિા ંકુલ ૧૯ ઠરાવો પસાર 
કરવાિા ંઆવેલ. 

 જિલ્લા પચંાયત- દેવભરૂ્િ દ્વારકાના સદસ્યોશ્રીઓની નાિાવલી પક્રરર્શષ્ટ્ટ-૧ િા ંદશાષવેલ છે. તેિિ  
જિલ્લા પચંાય દેવભરૂ્િ દ્વારકાની જુદી જુદી સર્િર્તઓ અને સર્િર્તના સભ્યોની ર્વગત સાથેના પક્રરર્શષ્ટ્ટ -ર 
િા ંદશાષવેલ છે. 

વષષ - ર૦૧૯-૨૦  અંર્તત ગ્રાિ પચંાયતો  
ક્રિ જિલ્લાન ુ

નાિ 
તાલકુાન ુ
નાિ 

ગાિોની 
સખં્યા 

ગ્રાિ પચંાયતોની 
સખં્યા 

વષષ  દરમ્યાન નવી 
રચાયેલ ગ્રાિ પચંાયતો 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧  

દેવભરૂ્િ 
દ્વારકા 

ખભંાણળયા  ૮૭ ૮૬ ૦૦ 
૨ કલ્યાણપરુ  ૬૬ ૬૨ ૦૦ 
૩ ભાણવડ  ૫૪ ૫૨ ૦૦ 
૪ દ્વારકા  ૩૯ ૩૯ ૦૦ 
 ૨૪૬ ૨૩૯ ૦૦ 

 

 

ર્વધાનસભાના સભ્યો  જિલ્લા સિાહતાષ  સહસભ્યો કો.૧૨ થી ૧૫ 
નુ ંકુલ  

ચુટંાયેલાસભ્યો      કો. 
૭ થી ૯ 

રીિાક્લસષ  

૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ 

- - - ૮૦ - 
 

 
 
 
 

જિલ્લા 
પચંાયતની 
સ્થાપના 

છેલ્લી 
ચુટંણીની 
તારીખ 

ધોરણસરની 
મદુત પરુી 

થયાની તારીખ 

કુલ સભ્યોની સખં્યા ચુટંાયેલા સભ્યો  
 

 
લોકસભાના  

સભ્યો 

 
રાજ્યસભાના  

સભ્યો  પદર્નયત 

તાલકુા 

પચંાયતના 

સદસ્ય 

તાલકુા 

પચંાયતના 

પ્રર્તર્નર્ધ 

સ્ત્રી સભ્યો   અન.ુ જાર્ત અન.ુ િન. 
જાર્ત 

અન્દ્ય કુલ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ 

૧૧/૧૨/૨૦૧૪ ૨૩/૧૨/૨૦૧૫ ૨૨/૧૨/૨૦૨૦ ૮૦ - ૪૦ ૦૪ ૦૫ ૭૧ ૮૦ - - 
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      પક્રરર્શષ્ટ્ટ-૧ 

સને ર૦૧૯-૨૦ ના વષષ  દરમ્યાન જિલ્લા પચંાયત- દેવભરુ્િ દવારકાના સદસ્યશ્રીઓની 
નાિાવલી પત્રક   

 

ક્રિ સદસ્યશ્રીન ુનાિ હોદો 
૧ શ્રી ર્િતલબેન જિતેન્દ્રભાઈ ગોક્રરયા પ્રમખુશ્રી  
૨ શ્રી પ્રતાપર્સિંહ ર્સદુભા જાડેજા (પ્રમખુશ્રીના ચાર્જિા)ં ઉપપ્રમખુશ્રી  

૩ શ્રી તેજાભા લખભુા હાથલ સદસ્યશ્રી 
૪ શ્રી જેતબેુન ર્વઠ્ઠલભાઈ સોનગરા  સદસ્યશ્રી 
૫ શ્રી ભીિશીભાઇ દેવશીભાઇ કંડોક્રરયા                                                                                                                                           સદસ્યશ્રી 
૬ શ્રી િોતીબેન િસરીભાઇ નદંાણીયા સદસ્યશ્રી 
૭ શ્રી ક્રહરાબેન હરીભાઇ નકુિ સદસ્યશ્રી 
૮ શ્રી ભાવનાબેન ર્વક્રિભાઇ કંડોક્રરયા સદસ્યશ્રી 
૯ શ્રી ર્વરાભાઇ દુદાભાઇ િોરી સદસ્યશ્રી 
૧૦ શ્રી િયરુભાઇ રાિભાઇ ગઢવી સદસ્યશ્રી 
૧૧ શ્રી રણિલભાઇ લખભુાઇ િાડિ સદસ્યશ્રી 
૧૨ શ્રી રાજુબેન િાધવજી પરિાર સદસ્યશ્રી 
૧૩ શ્રી રાજીબેન દેવશીભાઇ કરમરુ સદસ્યશ્રી 
૧૪ શ્રી િેરગભાઇ કાનાભાઇ ચાવડા સદસ્યશ્રી 
૧૫ શ્રી ચપંાબેન રાકેશકુિાર નકુિ સદસ્યશ્રી 
૧૬ શ્રી રાિશીભાઇ ગોવાભાઇ િારૂ સદસ્યશ્રી 
૧૭ શ્રી લીનાબેન િેઘજીભાઇ કણજાક્રરયા સદસ્યશ્રી 
૧૮ શ્રી મળુુભાઇ રણિલભાઇ કંડોક્રરયા સદસ્યશ્રી 
૧૯ શ્રી ગીતાબા બહાદુરર્સિંહ વાઢેર સદસ્યશ્રી 
૨૦ શ્રી િોહમ્િદયાસીન બચભુાઇ ગજ્િન સદસ્યશ્રી 
૨૧ શ્રી જેઠાભાઇ પુજંાભાઇ છુછર  સદસ્યશ્રી 

 

તા. ૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી ઉપપ્રમખુશ્રી પ્રતાપર્સિંહ જાડેજા જિલ્લા પચંાયત પ્રમખુશ્રીનો ચાર્જ  છે.   
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પક્રરર્શષ્ટ્ટ-૨ 

જિલ્લા પચંાયત દેવભરુ્િ દ્વારકાની સને ર૦૧૯-૨૦ ના વષષ દરમ્યાન 

જુદી જુદી સર્િર્તઓની  ર્વગત દશાષવત ુ ં પત્રક 

 

પક્રરર્શષ્ટ્ટ-૨ (અ) 
જિલ્લા પચંાયત- દેવભરુ્િ દ્વારકાની સને ર૦૧૯-૨૦ ના વષષ દરમ્યાનની  

જુદી જુદી સર્િર્તઓ અને સર્િર્તના સભ્યોની યાદી દશાષવત ુ ંપત્રક 

ક્રિ સર્િર્તનુ ં નાિ સભ્યોની યાદી 

૧ કારોબારી સર્િતી          

૧ શ્રી િોહમ્િદયાસીન બચભુાઇ ગજ્િન (અધ્યક્ષશ્રી) 
૨ શ્રી જેઠાભાઇ પુજંાભાઈ છુછર 

૩ શ્રી ભાવનાબેન ર્વક્રિભાઇ કંડોક્રરયા  

૪ શ્રી મળુુભાઇ રણિલભાઇ કંડોક્રરયા 
૫ શ્રી ચપંાબેન રાકેશભાઈ નકુિ  

૬ શ્રી ર્િતલબેન જિતેંરભાઇ ગોક્રરયા 

  ૨ 

જિલ્લા પ્રાથર્િક 

ર્શક્ષણ સર્િતી 
 
 
 
 

૧ શ્રી જેતબેુન ર્વઠ્ઠલભાઇ સોનગરા (અધ્યક્ષશ્રી) 
૨ શ્રી ર્િતલબેન જિતેંરભાઇ ગોક્રરયા 
૩ શ્રી રાજુબેન િાધવજીભાઈ પરિાર 
૪ શ્રી ર્વરાભાઈ દુદાભાઈ િોરી  
૫ શ્રી જેઠાભાઈ પુજંાભાઈ છુછર 
૬ શ્રી પષુ્ટ્પાબેન દુદાભાઈ કોડીયાતર  

૭ શ્રી એભાભાઈ કરશનભાઈ કરમરુ   

૩ 

 
 

જાહરે આરોગ્ય સર્િતી 
 

૧ શ્રી રાિશીભાઈ ગોવાભાઈ િારૂ  (અધ્યક્ષશ્રી ) 
૨ શ્રી િેરગભાઈ કાનાભાઈ ચાવડા 

૩ 
શ્રી ભીિશીભાઈ દેવશીભાઈ કંડોરીયા 

ક્રિ સર્િર્તન ુનાિ સભ્ય સખં્યા 

૧ ૨ ૩ 

૧ કારોબારી સર્િતી ૦૬ 

૨ જિલ્લા પ્રાથર્િક ર્શક્ષણ સર્િતી ૦૭ 
૩ જાહરે આરોગ્ય સર્િતી ૦૩ 
૪ જાહરે બાધંકાિ સર્િતી ૦૩ 
૫ અપીલ સર્િર્ત  ૦૨ 

૬ ઉત્પાદન સહકાર અને ર્સિંચાઈ સર્િતી ૦૩ 

૭ િક્રહલા અને બાળ ર્વકાસ અને યવુા પ્રવરૃ્ત સર્િર્ત ૦૩ 

૮ સાિાજિક ન્દ્યાય સર્િર્ત  ૦૮ 
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૪ 

 
 

જાહરે બાધંકાિ સર્િતી 
 

૧ શ્રી ભીિશીભાઈ દેવશીભાઈ કંડોરીયા (અધ્યક્ષશ્રી) 

૨ શ્રીિતી ભાવનાબેન ર્વક્રિભાઈ કંડોરીયા  
૩ િહોમ્િદયાસીન બચભુાઈ ગજ્િન  

૫ 
અર્પલ સર્િતી 

 

૧ શ્રી પ્રતાપર્સિંહ ર્સદુભા જાડેજા (અધ્યક્ષશ્રી) 
૨ શ્રી રેખાબેન રાિભાઇ ગોક્રરયા 

૬ 

ઉત્પાદન સહકાર અને 

ર્સિંચાઈ સર્િતી 
તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૯ થી 

૧ શ્રી િેરગભાઈ ચાવડા (અધ્યક્ષશ્રી) 

૨ શ્રી મળુુભાઈ કંડોરીયા 
૩ શ્રી પ્રતાપર્સિંહ જાડેજા  

૭ 

 

િક્રહલા અને બાળ ર્વકાસ 
અને 

યવુા પ્રવરૃ્ત સર્િર્ત 

૧ શ્રી રાિશીભાઈ ગોવાભાઈ િારૂ (અધ્યક્ષશ્રી) 

૨ શ્રી ચપંાબેન રાકેશભાઇ નકુિ  

૩ શ્રી ગીતાબા બહાદુરર્સિંહ વાઢેર 

૮ 

 
 

સાિાજીક ન્દ્યાય 

સર્િતી 

૧ શ્રી રાજુબેન િાધવજીભાઈ પરિાર (અધ્યક્ષશ્રી) 
૨ શ્રી વીરાભાઈ દુદાભાઈ િોરી  
૩ શ્રી પરિાર ડાયાભાઈ દેવરાિભાઈ  
૪ શ્રી હિેીબેન દેરાિભાઈ ચાનપા 
૫ શ્રી બાબભુાઈ શાિાભાઈ વાઘેલા 
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પ્રકરણ-૩ 
 

િહકેિ શાખાની કાયષર્સધ્ધ્ધ 

 

િહકેિ (સેવા) શાખા હઠેળ મખુ્યત્વે નીચે િણાવ્યા મિુબની કાિગીરી થાય છે. 
 

૧)  િહકેિ શાખા દ્વારા  નાયબ તાલકુા ર્વકાસ અર્ધકારી, નાયબ ણચટનીશ, ર્સનીયર કલાકષ , જુર્નયર     

    કલાકષ , ર્િુરાતી / અંગે્રજી ટાઈપીસ્ટ, ર્વસ્તરણ અર્ધકારી (પચંાયત ) અને   ર્વસ્તરણ અર્ધકારી   

    (સહકાર), અને આંકડા િદદનીશ,   સ્ટેનોગ્રાફર ગે્રડ – ર, ટેલીફોન ઓપરેટર,  તલાટી-કિ-િતં્રી,     

    સકષલ ઈન્દ્સપેકટર,  ડ્રાઈવર,  પટાવાળા વગેરે  જીલ્લા પચંાયત  હસ્તકની  કેડરોની તિાિ સેવા   

    ર્વષયક કાિગીરીનુ ંસચંાલન કરવાિા ંઆવે છે. 
ર)  વગષ-૧ તથા ર ના અર્ધકારીઓના સેવાકીય તિાિ કાિગીરીનુ ંસચંાલન અને ર્નયતં્રણ. 
૩)  ર્વકાસ સેવા સવંગષ- ર ની ખાતાકીય પક્રરક્ષાની કાિગીરી પસુ્તકોના ર્વતરણ સક્રહત 

૪) વગષ-૧ તથા ર ના અર્ધકારીશ્રીની પ્રાથર્િક તપાસ તથા તકેદારી આયોગ સદંભે કરવાની થતી  

    કાિગીરી 
પ) જિલ્લા પચંાયત સેવા પસદંગી સર્િર્ત હસ્તકના સવંગોની ભરતીની કાયષવાહી તથા રોસ્ટરની  

    કાિગીરી  
૬)  ખાતાકીય તપાસ, પ્રાથર્િક તપાસ, વગષ -૩ તથા ૪ નુ ંલાઈઝનીંગ અને ખાતાકીય તપાસના  

    ર્ત્રિાસીક પત્રકો સરકારશ્રીિા ંિોકલવાની કાિગીરી. 
૭) પચંાયત સેવાની ક્રહન્દ્દી / ર્િુરાતી ભાષાની પક્રરક્ષાની કાિગીરી 
૮) સરકારશ્રીિાથંી િગંાવવાિા ંઆવતી િાક્રહતી દરેક શાખાિાથંી િેળવીને ચકાસીને સકંલીત કરી   

   સરકારશ્રીિા ંસાદર કરવી. 
૯) િાન્દ્ય િડંળોના પ્રશ્નો તથા િજુંરી અંગેની કાયષવાહી 
૧૦) રૂપાતંરીત ગ્રાિ / નગરપચંાયતોના પેન્દ્શન કેસો તથા સેવાકીય કાિગીરીની ર્વગત 

૧૧) ગ્રાિ પચંાયતોના વહીવટી પ્રશ્નો, સેટ-અપ િજુરંી ર્વગેરે 

૧ર) ગ્રાિ પચંાયતોના સફાઈ કાિદારોના સેવાકીય કાિો 
૧૩) અન્દ્ય શાખાની ફાઈલો પર િહકેિ સબધંી અણભપ્રાય આપવાની કાિગીરી 
૧૪) જિલ્લા ર્વકાસ અર્ધકારીશ્રીની સચુના અનસુારની અન્દ્ય કાિગીરી 
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તા. ૩૧/૦૩/૨૦ અંર્તત જિલ્લા પચંાયત કિષચારીશ્રીઓની ભરેલ િગ્યાની 
ર્વગત દશાષવત ુ ંપત્રક 

 

ક્રિ  જીલ્લાનુ ંનાિ  
પે િેક્રરક 

લેવલ  

પે િેક્રરક્ષના 
અનરુૂપ લેવલિા ં
લઘતુિ પગાર 

લેવલ  

ક્રફકસ 
પગાર  

વગષ -૧  વગષ -૨  વગષ -૩  વગષ -૪  કુલ  

૧ 

દેવભરૂ્િ 

દ્વારકા 

૧૨ ૭૮૮૦૦ - ૧ ૦ ૦ ૦ ૧ 

૨ ૧૧ ૬૭૭૦૦ - ૧ ૦ ૦ ૦ ૧ 

૩ ૧૦ ૫૬૧૦૦ - ૩ ૦ ૦ ૦ ૩ 

૪ ૯ ૫૩૧૦૦ - ૨ ૧ ૦ ૦ ૩ 

૫ ૮ ૪૪૯૦૦ - ૦ ૧ ૦ ૦ ૧ 

૬ ૬ ૩૫૪૦૦ ૩૧૩૪૦ ૦ ૦ ૧૨ ૦ ૧૨ 

૭ ૫ ૨૯૨૦૦ - ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૮ ૪ ૨૫૫૦૦ - ૦ ૦ ૨ ૦ ૨ 

૯ ૨ ૧૯૯૦૦ ૧૯૯૫૦ ૦ ૦ ૧૬ ૦ ૧૬ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

12 / 68



 

 

 વાર્ષિક વહીવટી અહવેાલ 

પ્રકરણ-૪ 
ક્રહસાબી શાખાની કાયષર્સધ્ધી  

ક્રહસાબી શાખાિા ંજિલ્લા પચંાયતને િળતી રાિય સરકારની ગ્રાટં ઉગવવા તથા િિા કરી ક્રહસાબો 
ર્નભાવવા તેિિ જુદી જુદી શાખા દ્વારા યોિનાકીય ખચષના બીલોની ચકુવણી કરવી તેિિ ક્રહસાબો 
ર્નભાવવા, જિલ્લા પચંાયત સ્વભડંોળનુ ંઅંદાિપત્ર એકર્ત્રકરણ કરી તૈયાર કરવુ ં ર્વગેરે કાિગીરી ક્રહસાબી 
શાખાિા ંકરવાિા ંઆવે છે. 

આ ઉપરાતંિા ં ક્રહસાબી સવગંષના કિષચારીઓની ર્નિણુકં, બદલી, બઢતી તેિિ અન્દ્ય િહકેિને 
લગતી કાિગીરી કરવાિા ંઆવે છે. 

 

ક્રહસાબી શાખાિા ંનીચેની ર્વગતે કાિગીરી કરવાિા ંઆવે છે. 
 

(૧) સરકારી ગ્રાટં જિલ્લા ર્તિોરી કચેરીિાથંી ઉગવવાની કાિગીરી 
(ર) જુદી જુદી શાખાઓ ધ્વારા ચુકંવણ ુકરવા િાટે રજુ કરેલ બીલો િજુરં કરી ચકુવણુ ંકરવાની  કાિગીરી 
(૩) પેન્દ્સનના કેશો લોકલ ફંડ કચેરીને િોકલવા તેિિ પેટા કચેરીઓિાથંી પેન્દ્શન કેશો િેળવી િજુરં    
    કરાવવાની કાિગીરી 
(૪) કિષચારીઓના પ્રોવીડન્દ્ટ ફંડના ક્રહસાબો તેિિ િકાન લોન, વાહન લોન ચકુવણી તથા ક્રહસાબો          
     ર્નભાવવાની કાિગીરી  
(૫) જિલ્લા પચંાયતનુ ંવાર્ષિક અંદાિપત્ર દરેક શાખા પાસેથી ર્વગતો િેળવી એકત્રીકરણ કરી તૈયાર કરવુ.ં 

 
  

બજેટ  

જિલ્લા પચંાયત દેવભરૂ્િ દ્વારકાનુ ંવાર્ષિક અંદાિપત્ર સકંલીત કરી સાિાન્દ્ય સભાિા ંિજુંર  કરવાિા ં   
આવે છે. અને ર્વકાસ કર્િશ્નરશ્રીની કચેરી, ગાધંીનગરને રજુ કરવાિા ંઆવે છે. 
ગ્રાટં  

સરકારશ્રીિાથંી જુદી જુદી પ્રવરૃ્તઓ અંગેની ગ્રાટંના હુકિો જે તે શાખાના ર્નયતં્રણ અર્ધકારીને 
િળતા તે અંગેનુ ં બીલ બનાવી બનાવી ક્રહસાબી શાખાિા ં રજુ થતા તે ગ્રાટં જિલ્લા ર્તિોરી કચેરીિાથંી 
ઉગવી પીએલએ ઓફ ડીડીઓિા ંિિા કરાવવાિા ંઆવે છે. અને તે મિુબ ગ્રાટંની િયાષદાિા ંજે તે શાખા 
અર્ધકારી ખચષ અંગેના બીલો િજુરં કરી ચકુવણુ ંકરવા ક્રહસાબી શાખાિા ંરજુ કરવાિા ંઆવે છે. ર્નયત થયેલ 
ગ્રાટં રજીસ્ટર તથા ખચષના કલાસીફાઈડ રજીસ્ટર તથા ક્રહસાબો ર્નભાવવાિા ંઆવે છે. 
ખચષ  

સરકારશ્રીિાથંી જુદી જુદી યોિનાઓ અંગે િળેલ અનદુાન અન્દ્વયે લગત ર્નયતં્રણ અર્ધકારી /શાખા 
દ્વારા  બીલો બનાવી ખચષ અંગે ચકુવણ ુકરવા બીલ િજુરં કરી ક્રહસાબી શાખાિા ંરજુ કરવાિા ંઆવે છે. જેનુ ં
ચકુવણ ુગ્રાટંની િયાષદાિા ંકરવાિા ંઆવે છે. આ અંગેની નોંધો કલાસીફાઈડ રજીસ્ટરિા ં    કરવાિા ંઆવે છે. 
સ્વભડંોળને લગત ખચષ બજેટ િોગવાઈ ધ્યાને લઈ લગત સર્િર્તની િજુરંી મિુબ ખચષ કરવાિા ંઆવે છે. 
આ અંગેના િાર્સક તથા વાર્ષિક  ક્રહસાબો તૈયાર કરી સર્િર્ત દ્વારા િજુંર કરવાની કાયષવાહી કરવાિા ંઆવે 
છે. સરકારી અનદુાન અંગેના ગ્રાટં વપરાશ પ્રિાણપત્રો જે તે શાખા ર્નયતં્રણ અર્ધકારી દ્વારા   તૈયાર કરી 
ક્રહસાબી શાખાિા ં ચકાસણી િાટે રજુ કરે છે. જે વાર્ષિક ક્રહસાબો સાથે ચકાસણી કરી જિલ્લા ર્વકાસ 
અર્ધકારીશ્રીની સહીથી િોકલી આપવાિા ંઆવે છે. 
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ઓડીટ 

જિલ્લા પચંાયત દેવભરૂ્િ દ્વારકાના ક્રહસાબોનુ ંઓડીટ લોકલ ફંડ કચેરી દ્વારા કરવાિા ંઆવે છે. આ 
અંગેનુ ંસકંલન જિલ્લા પચંાયતની અન્દ્વેષણ શાખા ધ્વારા કરવાિા ંઆવે છે. તેિિ ઓડીટ પેરા, પ્રાથર્િક 
વાધંા તેિિ પીઆરસીને લગત સકંલન અન્દ્વેષણ શાખા દ્વારા કરવાિા ંઆવે છે. તેિિ લગત શાખાના 
પારાના િવાબો જે તે શાખાર્ધકારી દ્વારા  તૈયાર કરી લોકલ ફંડ ઓડીટને િાન્દ્ય થવા િાટે િોકલી આપવાિા ં
આવે છે. 
ક્રહસાબો  

  જિલ્લા પચંાયત સ્વભડંોળ તેિિ સરકારી પ્રવરૃ્ત અંગેન ુઅનદુાન જે તે શાખાર્ધકારીના ં  ર્નયતં્રણ 
હઠેળ જે તે શાખાિા ંગ્રાટં રજીસ્ટર નમનુા ન.ં ૪૬ િા ં ર્નભાવવાનુ ંરહ ેછે. અને તે મિુબ ક્રહસાબી શાખાિા ં
પણ ગ્રાટં આવક અને ખચષના ર્નયત થયેલ રજીસ્ટરોિા ંક્રહસાબો ર્નભાવવાિા ંઆવે છે, અને તે મિુબ િાર્સક 
તેિિ વાર્ષિક ક્રહસાબો તૈયાર કરી ર્વકાસ કર્િશ્નરશ્રીની કચેરી, ગાધંીનગરને રજુ કરવાિા ંઆવે છે. તાલકુા 
કક્ષાએથી આવેલ ક્રહસાબો તેિિ જિલ્લા પચંાયતના ક્રહસાબોનુ ંએકત્રીકરણ કરી કોમ્પ્યટુરાઈઝ ક્રહસાબો તૈયાર 
કરવાિા ંઆવે છે. જે એન.આઈ.સી.ના પ્રોગ્રાિ મિુબ આવક, ખચષના કલાસીફાઈડ પત્રકોની ર્પ્રન્દ્ટ આઉટ 
કાઢી રજીસ્ટર ર્નભાવવાિા ંઆવે છે. તે મિુબ તાલકુાવાઈઝ તેિિ િાસ વાઈઝ આવક- ખચષની ર્વગતો 
ક્રહસાબોની નીભાવણી કરવાિા ંઆવે છે. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

રોકાણની ર્વગત સને ૨૦૧૯-૨૦ 

ક્રિ  જીલ્લાનુ ંનાિ  

રોકાણ રૂ. 

વષષની શરૂઆતિા ં વષષ દરર્િયાન  વષષના અંતે  

૧ દેવભિુી દ્વારકા ૦ ૦ ૦ 

સને ૨૦૧૯-૨૦ 

ક્રિ જીલ્લાનુ ંનાિ 

ગ્રાન્દ્ટ 

િિીન 
િહસેલુ રાિય સિકારી ર્નર્ધ 

જીલ્લા સિકારી 
ર્નર્ધ 

પચંવષીય 
યોિના અન્દ્ય ગ્રાન્દ્ટ 

૧ દેવભિુી દ્વારકા ૪૬૦૮૨ ૦ ૩૮૧૨૧૮ ૦ ૧૨૯૮૩૭૫૬૭૨ 

સને ૨૦૧૯-૨૦ 

વષષ પરુાતં વષષ દરમ્યાન આવક કુલ આવક વષષ દરમ્યાન ખચષ બાકી ર્સલક 

૨૦૧૯-૨૦ ૧૧૧૩૩૨૬૪૫૫ ૧૪૨૦૩૯૫૭૯૯ ૨૫૩૩૭૨૨૨૫૪ ૯૦૪૭૩૩૫૮૧ ૧૬૨૮૯૮૮૬૭૩ 
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    પ્રકરણ-૫ 
પચંાયત કે્ષતે્ર કાયષર્સધ્ધી  

ગ્રાિ સભા  

લોકોને સ્પશષતા સપ્તર્ષિ સિાન સાત િાધ્યિો જેવા કે પાણી, અન્ન પરુવઠો, પચંાયત, ર્શક્ષણ, 

આરોગ્ય, કૃર્ષ અને કાયદો-વ્યવસ્થાની હરોળિા ંલોકોને સ્પશષતા અને વહીવટના પાયાના સાત િાધ્યિો પણૂષ 
કરવા, ર્વકાસ િાટેનુ ં િાધ્યિ સાકાર કરવા લોકસશક્રકતકરણ, તદુંરસ્ત લોકશાહીની તાલીિ પરુી પાડવા. 
ગરીબો અને િક્રહલાઓને રજુઆતની તક, અર્ધકારી / કિષચારી અને લોકો વચ્ચે સિેુળભયાષ સવંાદની તક, 

લોક ભાગીદારી િાટે સરકારશ્રી દ્વારા  ગ્રાિ સભાનુ ંઆયોિન કરવાિા ંઆવે છે. જેિા ંગ્રામ્યકક્ષા એ ગાિના 
િ નાગરીકો દવારા ગાિના ર્વકાસના કાિોના પ્રશ્નોની ચચાષ  કરવાિા ં આવે છે અને અમકુ પ્રશ્નોની 
અર્ધકારીશ્રીઓ / પદાર્ધકારીશ્રીઓ અને ગાિ આગેવાનો દ્વારા  ચચાષ  / ર્વચારણા કરી સ્થળપર ર્નકાલ 
કરવાિા ંઆવે છે.  

પચંાયત વેરા  

સને ર૦૧૯-૨૦ ના વષષિા ં જિલ્લાની ગ્રાિ પચંાયતોની વેરા વસલુાત તલાટી કિ િતં્રીશ્રી દ્વારા 
ઉધરાવવાિા ંઆવે છે. જેિા ંપચંાયત વેરો ઉધરાવવાિા ંઆવે છે. જેની િાગંણા સાિે વસલુાત નીચે મિુબ 
કરવાિા ં આવેલ છે. પચંાયત વેરા િાગંણુ ં  રૂા. ૨૧૯૩૧૧૪૯.૨૫/- સાિે વષષ આખરે વસલુાત 
રૂા.૧૧૦૮૪૨૯૯.૨૫/- થયેલ છે. જે ર્વગતે વષષ આખરે ૫૦.૫૪ ટકા વસલુાતની કાિગીરી થયેલ છે.  
વ્યવસાય વેરા  

• ઈ.સી. હોલ્ડર : વ્યક્રકતગત વેરો ભરનાર આસાિી ઈ.સી.(એનરોલિેન્દ્ટ) કહવેાય છે.  
• આર.સી. હોલ્ડર : પેઢી, સસં્થા-કંપનીિા ંકાિ પર આવતા વ્યક્રકતઓનુ ંરજીસ્ટેશન થયેલ હોય જેને આર.સી.   
  હોલ્ડર કહવેાિા ંઆવે છે. જેનો વેરો પેઢી-કંપની-સસં્થાના િાણલક વ્યસાય વેરાની રકિ ભરવાિા ંઆવે છે.  
  તા. ૧/૪/૦૮ થી વ્યવસાય વેરાને  લગત નવા  ર્નયિો અિલી  બનાવવાિા ં આવેલ છે. આ સબંધે જે       
  આસાિીઓ / પેઢી/ કંપની  પાસેથી  વ્યવસાય   વેરો   ગ્રાિ પચંાયતોના   તલાટી   કિ િતં્રી ધ્વારા    
  ઉધરાવવાિા ંઆવે છે. સને ર૦૧૯-૨૦ ના વષષિા ંનીચે મિુબ વસલુાત થયેલ છે. 
  દેવભરુ્િ દ્વારકા જિલ્લાના કુલ ઈ.સી. હોલ્ડર તથા આર.સી.હોલ્ડરની કુલ સખં્યા ૨૦૮૫ હતી જેિનુ ંકુલ    
  િાગંણુ ંરૂા.૯૫૯૦૭૬૯/- પૈકી  રૂ. ૯૦૦૧૨૦૯/- ની   વસલૂાત થયેલ છે.   જે ર્વગતે ૯૩.૮૫% ની કાિગીરી   
  થયેલ છે. 

 

જિલ્લા સિકારી ર્નધી  

સરકારશ્રી દ્વારા ર૦૧૯-૨૦ ના વષષિા ંઆ જિલ્લાને રૂા. ૩,૮૧,૨૧૮/-  ની ગ્રાન્દ્ટ ફાળવણી કરવાિા ં
આવેલ છે. જેનો ઉપયોગ ગ્રામ્ય કક્ષાએ  આર્થિક તથા સાિાજીક રષ્ષ્ટ્ટએ પછાત હોય તેવા ગાિોના ઉત્કષષ 
િાટે તથા નાની રકિના આવશ્યક ર્વકાસના કાિો થઈ શકે તે હતેસુર જિલ્લા સિકારી ર્નધી િાથંી જે ગ્રાિ 
પચંાયતની દરખાસ્ત નાણાકીય વષષિા ં૩૦ િી જુન સધુી દરખાસ્ત જિલ્લા કક્ષાએ િળે તેનો આ યોિના 
હઠેળ ગ્રાન્દ્ટની ફાળવણી કરવાની થાય છે. જેિા ંચાલ ુવષષ કોઈ તાલકુાની દરખાસ્તો િળેલ ન હોય સદરહંુ 
ગ્રાન્દ્ટ િિા રાખેલ છે.  
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સિરસ ગ્રાિ યોિના  

  ગ્રાિ પચંાયત કક્ષાએ સરપચં અને તિાિ સભ્યોની સવષ સિંર્તથી અને ર્વના ર્વરોધે થાય 
તો ગ્રાિ િનો પોતાના ગાિના ર્વકાસના કાિોિા ંઉિગં, સપં, સહકાર,સિેુળથી ઉત્સાહભેર સાિેલ થાય તેવા 
શભુ હતેથુી રાિય સરકારે સિરસ ગ્રાિ યોિના અિલિા ંમકેુલી છે.  

  સને ૨૦૧૯-૨૦ ના વષષ દરમ્યાન દેવભરૂ્િ દ્વારકા જીલ્લાની કોઈ ગ્રાિ પચંાયત સિરસ 
જાહરે થયેલ નથી. સરકારશ્રીની તા.૨૯/૧૧/૨૦૧૧ ના ંઠરાવની િોગવાઈ અનસુાર સિરસ જાહરે થતી ગ્રાિ 

પચંાયતને પ્રોત્સાહક અનદુાન િળવાપાત્ર થાય છે. 
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પ્રકરણ-૬ 
ર્વકાસ કે્ષતે્ર કાયષર્સધ્ધી અહવેાલ વષષ ર૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન ર્વકાસ શાખા,જિલ્લા પચંાયત 

દેવભરુ્િ દ્વારકા હસ્તક નીચે પ્રિાણેની યોિનાઓ અિલિા ંહતી. 

પચંવટી યોિના 
• સરકારશ્રી ધ્વારા ગ્રામ્ય ર્વસ્તારના ંગ્રાિીણ લોકોને આનદં પ્રિોદનુ ંસાધન િળી રહ ેતે િાટે દરેક 
ગાિ િાટે પચંવટી યોિના અંતગષત બગીચો બનાવવાનુ ં આયોિન કરવાિા ં આવેલ છે. આ યોિનાિા ં
સરકારશ્રી ધ્વારા રૂા.૧.૦૦ લાખ પરુાન ુઅનદુાન  અને રૂા.પ૦,૦૦૦/- લોક ફાળો િળી કુલ રૂા.૧.પ૦ લાખના 
ખચે પચંવટી બનાવવાની સહાય કરવાિા ં આવે છે. આ યોિના હઠેળ ગાિિા ં જાહરે હતે ુ િાટે રાખેલ 
િિીનના ર્વસ્તારની ફરતે વાડ (ફેન્દ્સીંગ)ની વ્યવસ્થા તથા સશુોણભત પ્રવેશધ્વાર બનાવવાિા ં આવે છે. 
બેસવા િાટે બાકંડા,પાણીની સગવડતા, ફુવારા તથા રિત ગિતના સાધનો તથા ર્વિળીની સરુ્વધા, ફળાઉ 
વકૃ્ષો જેવા કે આંબો,રાયણ,ચીકુ વગેરેની વાવણી કરીને સ્થળને વધ ુઆકષષક  બનાવવાિા ંઆવે છે. લોકો 
સિી સાજંે પોતાનો સિય આનદંપવૂષક સાથે શારં્તથી પસાર કરી શકે, વધૃ્ધો આરાિથી બેસીને ણચિંતન કરી 
શકે તે િાટે પચંવટી યોિના અિલિા ંમકુવાિા ંઆવેલ છે. 
• સને ર૦૧૯-૨૦ ના વષષ દરમ્યાન દેવભરૂ્િ દ્વારકા જિલ્લાિા ંપચંવટી યોિનાિા ંિનરલ સદરે ૩ 

તથા ખાસ અંગભતુ સદરે એિ કુલ ૩ પચંવટી બનાવવાનો  ભૌર્તક લક્ષયાકં િળેલ છે જે પચંવટી બનાવવા 

તાલકુા ર્વકાસ અર્ધકારીશ્રીઓ પાસેથી પચંવટી બનાવવા િાગંતી ગ્રાિ પચંાયતો પાસેથી ર્નયત નમનુા 

દરખાસતો િાગવી જિલ્લા પચંાયત ખાતે દરખાસ્તો િેળવવાની કાયષવાહી શરૂ છે.  

૧૦૦ ચોરસવાર િફત પ્લોટ ફાળવણી:- 
• ઘર ર્વહોણા કુટંુબના રહણેાક િાટે ૧૦૦ ચો.વાર સધુીના િફત પ્લોટ ફાળવવાની યોિના છે. SECC 

- ર૦૧૧ ડેટા મિુબ ર્નયત કેટેગરીિા ંસિાર્વષ્ટ્ટ ર્િુરાત સરકારના તેિિ પચંાયત ગ્રાિ ર્હૃ ર્નિાણષ અને 

ગ્રાિ  ર્વકાસ ર્વભાગના તા.૦૧/૦પ/ર૦૧૭ ના ઠરાવની પાત્રતા ધરાવત લાભાથીઓને તાલકુા લેન્દ્ડ કિીટી 

રારા ઉપર મિુબ િફત રહણેાકના પ્લોટ આપવાિા ંઆવે છે.  

સરદાર પટેલ આવાસ યોિના હઠેળ ૧૦૦ ચોરસ વાર િફત પ્લોટ યોિના સિતળ કરવા 

સહાય યોિના 
ઘર ર્વહોણા કુટંુબના રહણેાક િાટે ૧૦૦ ચો.વાર સધુીના િફત પ્લોટ ફાળવવાની યોિના છે. 

પચંાયત ગ્રાિ ર્હૃ ર્નિાણષ અને ગ્રિા ર્વકાસ ર્વભાગના તા.૧૩/૦૩/ર૦૧૮ ના ઠરાવ પચંાયત ગ્રાિ ર્હૃ 

ર્નિાણષ અને ગ્રિા ર્વકાસ ર્વભાગના તા.૦૧/૦પ/ર૦૧૭ ના ઠરાવથી ઘરથાળ િફત પ્લોટ યોિના હઠેળ 

િફત પ્લોટ સિથળ કરવા લાભાથી દીઠ ૧૦૦૦/- ની સહાય આપવાિા ંઆવે છે.અતે્રના જીલ્લાના  સને 

૨૦૧૯-૨૦ િા ં ૫૮ િફત પ્લોટ ફાળવાિા ંઆવેલ તે તિાિ પ્લોટ ધારકોને ૧૦૦૦/-લેખે સહાય ફાળવી 

૧૦૦% લક્ષયાકં ર્સદ્ધ કરેલ છે.  
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૧૪ મુ ં નાણાપંચં  

• હાલ ૧૪િા ંનાણાપંચં અિલી રહલે છે જેિા સને ર૦૧પ-૧૬ થી સને ર૦૧૯-ર૦ એિ કુલ પ (પાચં) 
વષષ સધુી આ યોિના અંતગષત કાિો કરવાના રહ ેછે. આ યોિના હઠેળ દરેક ગ્રાિ પચંાયત ધ્વારા અગાઉથી 
િ પાચં વષષ િાટે વષષવાર ર્વલેિ ડેવલોપ િેન્દ્ટ પ્લાન (વી.ડી.પી.) તૈયાર કરવાિા ંઆવે છે સરકારશ્રી 
ધ્વારા ફાળવવાિા ંઆવતી તિાિ ગ્રાન્દ્ટ આ યોિના અંતગષત જે-તે ગ્રાિ પચંાયત ધ્વારા ખોલવાિા ંઆવેલ 
બેંક ખાતાિા ં િિા કરવાિા ંઆવે છે.  
         વી.ડી.પી.િા ંનકકી કરેલ કાિો ગ્રાિ પચંાયતે િ હાથ ધરવાના રહ ે છે. આ ગ્રાન્દ્ટિાથંી સરકારશ્રી   
ધ્વારા ર્નયત થયેલ ગાઈડ લાઈન મિુબના ૧પ પ્રકારના ર્વર્વધ કાિો કરવાના રહ ેછે.  

સને ર૦૧પ-૧૬ થી સને ર૦૧૯-૨૦ સધુીિા ં બેઝીક તેિિ પફોિન્દ્સ ગ્રાન્દ્ટિાથંી િાચષ – ર૦૨૦ 
અંર્તત નીચે મિુબના કાિો થયેલ છે. 

 

૧૪મુ ંનાણાપચં કાિોની સર્િક્ષા િાચષ-૨૦૨૦ 

ક્રિ વષષ 

ભૌર્તક  નાણાકીય 

આયોિન 
કરેલ કુલ 
કાિોની 
સખં્યા 

કુલ પણૂષ 
થયેલ 
કાિોની 
સખં્યા  

ટકાવારી  કુલ ફાળવેલ ગ્રાન્દ્ટ  
પણૂષ કાિોની 

રકિ 
ટકાવારી 

૧ ૨૦૧૫-૧૬ ૫૦૧ ૫૦૧ ૧૦૦ ૧૨૨૮૦૦૦૬૬ ૧૨૨૮૦૦૦૬૬ ૧૦૦ 

૨ ૨૦૧૬-૧૭ ૫૬૮ ૫૫૪ ૯૮ ૧૬૨૯૨૯૨૨૧ ૧૫૯૬૪૦૦૮૫ ૯૮ 

3 
૨૦૧૬-૧૭  

પફોિન્દ્સ ગ્રાન્દ્ટ  
૧૩૦ ૧૨૬ ૯૭ ૨૧૨૩૪૯૦૯ ૨૦૬૮૪૪૦૦ ૯૭ 

૪ ૨૦૧૭-૧૮ ૭૦૮ ૬૯૦ ૯૭ ૧૯૦૦૩૮૪૦૦ ૧૮૫૮૦૪૯૪૦ ૯૮ 

૫ 

૨૦૧૭-૧૮ 

 પફોિન્દ્સ 
ગ્રાન્દ્ટ  

૧૮૮ ૧૮૧ ૯૬ ૩૪૬૯૧૦૦૭ ૩૪૦૬૭૬૧૦ ૯૮ 

૬ ૨૦૧૮-૧૯ ૭૮૨ ૭૧૭ ૯૨ ૨૨૧૧૪૭૨૩૩ ૨૦૫૨૪૩૬૦૨ ૯૩ 

૭ ૨૦૧૯-૨૦ ૮૫૪ ૪૫૯ ૫૪ ૨૯૯૦૦૧૮૧૨ ૧૪૬૮૨૧૧૩૫ ૪૯ 

કુલ  કુલ ૩૭૩૧ ૩૨૨૮ ૮૭ ૧૦૫૧૮૪૨૬૪૮ ૮૭૫૦૬૧૮૩૮ ૮૩ 

 

આક્રદજાર્ત યોિના 

આક્રદજાર્તના ં લોકોનો સવાાંગી ર્વકાસ થાય તે હતે ુ આક્રદજાર્ત ર્વકાસ કર્િશ્નરશ્રી દ્વારા અતે્રના 
જિલ્લાને નીચે મિુબ અલગ-અલગ સદરે ગ્રાન્દ્ટ ફાળવવાિા ંઆવે છે.આદીજાતીના ંલોકોની વસ્તી અતે્રના 
જીલ્લાના ભાણવડ તાલકુાિા ંહોય જેથી વષષ:-૨૦૧૯-૨૦ ગ્રાન્દ્ટ નીચે મિુબ ર્વગતે ગ્રાન્દ્ટ ભાણવડ તાલકુાને 

ફાળવેલ છે.  
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ક્રિ ગ્રાન્દ્ટની ર્વગત 
િળેલ 
રકિ 

ફાળવેલ 
રકિ 

લક્ષયાકં 
ર્સદ્ધી 

૧ 
 આદીજાર્ત પેટા યોિના હઠેળ સાિાન્દ્ય ર્શક્ષણ િાટે 
ખાસ િોગવાઈ  

૧૦૮૦૦૦ ૧૦૮૦૦૦ ૧૦૦.૦૦% 

૨ 
આદીજાર્ત પેટા યોિના હઠેળ તબીબી અને જાહરે 
આરોગ્ય સેવાઓ િાટે ખાસ િોગવાઈ  

૨૭૦૦૦ ૨૭૦૦૦ ૧૦૦.૦૦% 

૩ 
- આદીજાર્ત પેટા યોિના હઠેળ પાણી પરુવઠો  અને 
સ્વચ્છતા િાટે ખાસ િોગવાઈ  

૮૧૦૦૦ ૮૧૦૦૦ ૧૦૦.૦૦% 

૪ આદીજાર્ત પેટા યોિના હઠેળ િોગવાઈ  ૨૫૧૦૦૦ ૨૫૧૦૦૦ ૧૦૦.૦૦% 

૫ 
આદીજાર્ત પેટા યોિના હઠેળ પાણી શ્રિ અને 
રોિગાર િાટે  ખાસ િોગવાઈ  

૧૨૦૦૦ ૧૨૦૦૦ ૧૦૦.૦૦% 

૬ પાક અને કૃર્ષ વ્યવસ્થા િાટે ખાસ િોગવાઈ  ૨૨૦૦૦ ૨૨૦૦૦ ૧૦૦.૦૦% 

૭ 
આયોિન હઠેળ પેટા યોિના (0૧)  ANH-18- 

પશપુાલન િાટે ખાસ િોગવાઈ  
૧૬૦૦૦ ૧૬૦૦૦ ૧૦૦.૦૦% 

૮ 
આક્રદજાર્તપેટા યોિના હઠેળ વન ર્નિાષણ અને વન્દ્ય 
પ્રાણી જીવન િાટે ખાસ િોગવાઈ  

૧૭૦૦૦ ૧૭૦૦૦ ૧૦૦.૦૦% 

૯ 
આક્રદજાર્તપેટા યોિના હઠેળ િત્સ્ય ઉદ્યોગ િાટે 
ખાસ િોગવાઈ  

૩૦૦૦ ૩૦૦૦ ૧૦૦.૦૦% 

૧૦ 
આક્રદજાર્તપેટા યોિના હઠેળ ગ્રાિીણ ર્વકાસ  િાટે 
ખાસ િોગવાઈ  

૮૩૦૦૦ ૮૩૦૦૦ ૧૦૦.૦૦% 

૧૧ 
આક્રદજાર્તપેટા યોિના હઠેળ નાની ર્સિંચાઈ યોિના  
િાટે ખાસ િોગવાઈ  

૮૩૦૦૦ ૮૩૦૦૦ ૧૦૦.૦૦% 

૧૨ 
આક્રદજાર્તપેટા યોિના હઠેળ વીિળી  િાટે ખાસ 
િોગવાઈ  

૫૮૦૦૦ ૫૮૦૦૦ ૧૦૦.૦૦% 

૧૩ 
ગ્રાિ અન લઘ ુઉદ્યોગ હઠેળ આક્રદજાર્તપેટા 
યોિનાની ખાસ િોગવાઈ  

૫૦૦૦ ૫૦૦૦ ૧૦૦.૦૦% 

૧૪ 
આક્રદજાર્ત પેટા યોિના હઠેળ રસ્તા અને પલુો   િાટે 
ખાસ િોગવાઈ  

૫૬૦૦૦ ૫૬૦૦૦ ૧૦૦.૦૦% 
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   પ્રકરણ-૭ 
િિીન િહસેલુ કે્ષતે્ર કાયષર્સધ્ધી  

પ્રસ્તાવના અને વહીવટી િાળખ ુ

આ જીલ્લાના ૪ તાલકુાઓ છે. અને ૪ તાલકુા પચંાયતની દેખરેખ તથા વહીવટ િાટે દેવભરૂ્િ દ્વારકા   
જીલ્લાિા ં જિલ્લા પચંાયત કચેરી છે. જેના મખુ્ય અર્ધકારીશ્રી જિલ્લા ર્વકાસ અર્ધકારીશ્રી છે. તથા િહસેલુી 
કાિગીરી િાટે નાયબ જીલ્લા ર્વકાસ અર્ધકારી( િહસેલુ) છે. િયારે તાલકુા પચંાયતના વહીવટી કાિો 
તાલકુા ર્વકાસ અર્ધકારીશ્રીની િગ્યા છે. તાલકુાની િહસેલુી વહીવટીના ર્નરીક્ષણ િાટે સકષલ ઈન્દ્સપેકટરની 
િગ્યાઓ આવેલ છે. 

 

કાિો 
જીલ્લા પચંાયતને સપુ્રત થયેલી િહસેલુની કાિગીરી ખાસ કરીને િિીન િહસેલુ, કેળવણી કર, 

તગાવીના લેણાઓ તથા અન્દ્ય ખાતાની રેવન્દ્ય ુ રાહ ે વસલુ કરવાના િાગંણાની વસલુાત અંગે કાયષવાહી 
કરવાન ુતથા તેને લગતા ક્રહસાબો તૈયાર કરવાન ુછે. તેિિ બીનખેતીના કેસોના ર્નકાલ, ગાિતળ પ્લોટોના 
ર્નકાલ અને િિીન િહસેલુ ર્નયિો હઠેળ લાર્ ુિિીનની કાયષવાહી તથા િિીન િહસેલુ અનદુાન, લોકલ ફંડ 
શેષ, જિલ્લા પચંાયત ઉપકરની વસલુાત તેિિ તાલકુા/ ગ્રાિ / નગર પચંાયત તપાસણી તલાટી કિ 
િતં્રીના િહસેલુી દફતરની તપાસણી ફોિષ- એ હદ ર્નશાનની દુરસ્તીની કાયષવાહી ઉપર દેખરેખ િિીન 
િહસેલુ રીફંડ, િાડંી વાળવા અંગેની કાયષવાહી બીન ખેતી આકાર નકકી કરવા અંગેની લગતી િહસેલુી 
બાબતો અંગેની તિાિ કાયષવાહી કરવાિા ંઆવે છે. તેિિ અછતની પક્રરસ્સ્થર્તિા ંરાહત કાિો અને પીવાના 
પાણી અંગેની કાયષવાહી હાથ ધરવાિા ંઆવે છે. તેિિ કુદરતી આફતોિા ંભકંૂપ વાવાઝોડાિા ંસાવચેતીના 
પગલા તેિિ બચાવને લગત કાિગીરી તેિિ પનુ:વસનને લગતી કાિગીરી કરવાિા ં આવે છે. આિ 
કુદરતી આફતના અસરગ્રસ્ત આસાિીઓને સહાયની રકિ ચકુવવાની કાયષવાહી પણ કરવાિા ંઆવે છે. 

 

અર્ધકારો  

આ કાયો િાટેના અર્ધકારો જિલ્લા ર્વકાસ અર્ધકારીશ્રીને આપેલા છે. િયારે ગાિતળની િિીનના 
ર્નકાલના અર્ધકારો તાલકુા ર્વકાસ અર્ધકારીશ્રી,  જિલ્લા ર્વકાસ અર્ધકારીશ્રીને િહસેલુ ખાતાએ સીધા સપુ્રત 
કયાષ છે. િિીન િહસેલુની વસલુાત, તગાવી, ર્ધરાણ અંગેની વસલુાતની કાયષવાહી તાલકુા કક્ષા એ થાય છે. 
દરેક પ્રકારની વસલુાત અંગેની કાયષવાહી તલાટી કિ િતં્રી ધ્વારા કરવાિા ંઆવે છે. અને આ કાયષવાહી 
તાલકુા ર્વકાસ અર્ધકારીશ્રીની સીધી દેખરેખ હઠેળ થાય છે. 
      સને ર૦૧૯ ના વષષિા ંઆ જિલ્લા તાલકુાવાર વરસાદ  

 

 

 

 

ક્રિ તાલકુાન ુનાિ  વરસાદ િી.િી. િા ં 

૧ દ્વારકા  ૬૩૪.૦૦   
૨ ખભંાણળયા ૧૩૫૪.૦૦ 

૩ કલ્યાણપરુ ૧૧૫૨.૦૦ 

૪ ભાણવડ ૧૦૩૫.૦૦ 
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 વાર્ષિક વહીવટી અહવેાલ 

 

 

ખેતી  

આ જીલ્લાિા ંમખુ્ય પાકો તરીકે િગફળી, બાિરી, ધઉં, કપાસ, જીરૂ, તેિિ કઠોળન ુવાવેતર લેવાિા ં
આવે છે. તેિિ ર્સિંચાઈની સગવડ આ જિલ્લાિા ંનહીવત છે. જે િગ્યાએ ર્સિંચાઈની સગવડ છે. તથા ર્સિંચાઈ 
દવારા પાણીનો ઉપયોગ કરીને ખેતી પાકો લેવાિા ંઆવે છે. વરસાદન ુપ્રિાણ ઓછુ હોવાથી પાણીના તળિા ં
પાણીનો સગં્રહ ન હોવાથી કુવા અને બોર દવારા પણ આ ર્વસ્તારિા ંખેતીના પાકોનુ ંર્પયત કરીને ઉત્પાદન 
લેવાિા ંઆવે છે. 
 

પક્રરર્શષ્ટ્ટ-૧ (૨) જિલ્લા પચંાયત દેવભરૂ્િ દ્વારકા 
િહસેલુી વષષ ર૦૧૯-૨૦ િિીન િહસેલુનુ ંિાગંણ ુતથા વસલુાત રકિ (રૂા. લાખિા)ં  

ક્રિ જિલ્લો વષષની શરૂઆતિા ં
બાકી િાગંણ ુ
(પાછલી બાકી)  

ચાલ ુવષષનુ ંનવુ ંિાગંણ ુ

ખેતી 
ર્વષયક  

ણબન 
ખેતી 
ર્વષયક  

ફરતી 
તથા 
પરચરુણ 
ઉપિ 

લોકલફંડ 
(ખેતી, બીન 
ખેતી અને 
અન્દ્ય લોકલ 
ફંડ સક્રહત) 

કુલ િાગંણુ ં
(૪+૫+૬+
૭) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 

૧ જિલ્લા પચંાયત 
દેવભરુ્િ દ્વારકા   

૮૦૮.૦૨ ૭.૫૪ ૨૭૨.૮૦ ૫૯.૭૯ ૮૨.૫૬ ૪૨૨.૬૯ 

 

                                                      પક્રરર્શષ્ટ્ટ-૧ (૨) ... ચાલ ુ 

િહસેલુી વષષ ર૦૧૯-૨૦ િિીન િહસેલુનુ ંિાગંણ ુતથા વસલુાત રકિ (રૂા. લાખિા)ં  

કુલ િાગંણ ુ
(૩+૮) 

ગત વષષના  જાદે 
(વધારે) વસલુ આવેલ 
િાગંણ ુ 

ગત વષષના  જાદે (વધારે) 
વસલુ આવેલ િિરે 
આવતા વસલુ કરવાપાત્ર 
િાગંણ ુ(૯-૧૦) 

િાફ,રદ, િાડી વાળેલ કે 

િોકુફ રાખેલ િાગંણ ુ

િાફ, રદ કે 
િાડી વાળેલ 

િોકુફ રાખેલ કુલ 
(૧ર+૧૩) 

૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ 

૧૨૩૦.૭૧ ૭૧.૯૫ ૧૧૫૮.૭૬ ૭.૫૪ ૦ ૭.૫૪ 
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 વાર્ષિક વહીવટી અહવેાલ 

 

 

િહસેલુી વષષ ર૦૧૯-૨૦ િિીન િહસેલુનુ ંિાગંણ ુતથા વસલુાત રકિ (રૂા. લાખિા)ં  

એકંદર વસલુ 
કરવા પાત્ર 
િાગંણ ુ(૧૧-
૧૪) 

ચાલ ુવષષિા ં થયેલ 
વસલુાત તથા તેની 
ટકાવારી 

ચાલ ુવષષ િા ં
જાદે (વધારે) 
વસલુ આવેલ 
િાગંણ ુ

વષષના અંતે  
બાકી િાગંણુ ં

રીિાકષસ  

વસલુાત  ટકાવારી સરકાર 
કોટષના િનાઈ 
હુકિવાળી 

સરકાર 
કોટષના િનાઈ 
હુકિ વગરની 

કુલ 
(૧૯+૨૦)= 
(૧૫-૧૬) 

૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ 

૧૧૫૧.૨૨ ૧૮૯.૮૪ ૧૬.૪૯ ૮૬.૯૦ ૩૦૬.૫૫ ૬૫૪.૮૩ ૯૬૧.૩૮ - 

 

પરીર્શષ્ટ્ટ-૨ (૨) જીલ્લા પચંાયત દેવભરૂ્િ દ્વારકા   
િહસેલુી વષષ ર૦૧૯-૨૦ વસલુાત િાટે લેવાિા ંઆવેલ નાના િોટા સખ્તાઈના પગલા   

ક્રિ  જીલ્લો  
બાકીદારને 

આપેલ નોટીસો 
ની સખં્યા  

વસલુાતની કેટલી 
બાકી રકિ િાટે 
નોટીસો આપી  

વસલુ 

કરેલ 
નોટીસ 
ફી  

ચોથાઈ દંડ 

કબજેદારોની 
સખં્યા  

વસલુાતની 
કેટલી રકિ 
ટકાિા ં 

વસલુ 

કરેલ 
દંડની 
રકિ  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 

નીલ 

 

પરીર્શષ્ટ્ટ-૨ (૨) ..... ચાલ ુ 

િહસેલુી વષષ ર૦૧૯-૨૦ વસલુાત િાટે લેવાિા ંઆવેલ નાના િોટા સખ્તાઈના પગલા 
 

ક્રિ જિલ્લો િગંિ ર્િલ્કતની િપ્તી સ્થાવર  ર્િલ્કતની િપ્તી લીધેલ 
પગલા

ની 
ર્વશેષ 
નોંધ 

કબજે
દારો
ની 

સખં્યા 

વસલુાત 
ની 

કેટલી 
રકિ 
િાટે 

િગંિ 
િીલ્કત ન ુ
વેંચાણ 
કરતા 
ઉપજેલ 
રકિ 

કબજે 
દારોની 
સખં્યા 

વસલુાત
ની કેટલી 
રકિ િાટે 

કે્ષત્રફળ 
હ.ે આરે. 
ચો. િી. 

સ્થાવર 
િીલ્કતન ુ

વેંચાણ કરતા 
ઉપજેલ રકિ 

૧ ૨ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ 

નીલ 
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પરીર્શષ્ટ્ટ-૩ (૨) 
િહસેલુી વષષ ર૦૧૯-૨૦ ગણાતીયાને ધીરેલ ગણોત તગાવી ર્સવાય ધીરેલ તગાવી ર્ધરાણ 

(મદુલ+વ્યાિ) 

ક્ર
િ
  

 
 

જિલ્લો  

વષષની 
શરુઆત 
િા ંવ્યાિ 
સક્રહત 
બાકી 
રકિ 

વષષ 
દરમ્યાન 
આપેલ 
નવુ ં
ધીરાણ 
(વ્યાિ) 

વષષ 
દરમ્યાન 
આપેલ 
નવુ ં
ધીરાણ 

કુલ 
(૩+૪) 

વષષ 
દરમ્યાન 
વ્યાિ સક્રહત 
વસલુ થયેલ 
રકિ 

વષષ ના અંતે 
વ્યાિ સક્રહત 
વસલુ કરવા 
ની રકિ 

વષષની 
શરુઆત 
િા ંવ્યાિ 
સક્રહત 
બાકી 
રકિ 

વષષ 
દરમ્યાન 
આપેલ 
નવુ ં
ધીરાણ 
(વ્યાિ) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 

૧ 
દેવભરૂ્િ 
દ્વારકા  

૮૨૪.૨૩ ૪૨.૩૮ ૦.૦૦ ૮૬૬.૬૧ ૮.૪૫ ૮૫૮.૧૬ ૦.૦૦ ૮૫૮.૧૬ 

 

પક્રરર્શષ્ટ્ટ-૪ (૨) 
િહસેલુી વષષ  ર૦૧૯-૨૦ બીન ખેતી પરવાના આપવાની કાિગીરી 

ક્રિ   
 

જીલ્લો 
/તાલકુો  

વષષની 
શરૂઆતિાં 
બાકી  

અરજીઓ  

વષષ 
દરર્િયાન 
િળેલ નવી  

અરજીઓ 

કુલ  
૩+૪  

વષષ દરમ્યાન ર્નકાલ કરેલ 
અરજીઓ 

વષષના 
અંતે બાકી 
અરજીઓ 
(પ-૮) 

િજુંર  નાિજૂંર કુલ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ 

૨ 
જિલ્લા પચંાયત 
દેવભરૂ્િ દ્વારકા  ૦  ૦ ૦ નીલ 

 

નોંધ : ર્િુરાત સરકારશ્રી-િહસેલુ ર્વભાગના પક્રરપત્ર ક્રિાકં –બખપ/૧૦૨૦૧૮/મિુક-વીઆઈપી-૧૩/ક. 
તા.૦૭-૧૨-૨૦૧૮ થી પચંાયતોને આપેલ ણબનખેતી પરવાનગીની સતાઓ પરત લઇ ગ્રામ્ય ર્વસ્તારોિા ં
ણબનખેતી પરવાનગી ઓનલાઈન કરવાિા ંઆવેલ છે. જેથી િાક્રહતી નીલ છે. 

 

િહસેલુી વષષ ર૦૧૯-૨૦ બીન ખેતી પરવાના આપવાની કાિગીરી 

ક્ર
િ
  

 
 

જીલ્લો 
/તાલકુો 

વષષ દરમ્યાન િજુરં કરેલ અરજીઓિા ંહતેવુાર સિાર્વષ્ટ્ટ થયેલ િિીનનુ ંકે્ષત્રફળ 
(કોલિ-૬) 

રહઠેાણ 
ચો.િી. 

ઐોધોગીક 
ચો.િી. 

વ્યાપારીક 
ચો.િી. 

શૈક્ષાણીક 
ચો.િી. 

સખાવતી 
ચો.િી. 

કુલ (૧૦ 
થી ૧૪) 

૧ ૨ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ 

૧ તાલકુા પચંાયત કચેરી 
નીલ 

૨ 

જિલ્લા પચંાયત દેવભરુ્િ 
દ્વારકા  
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પક્રરર્શષ્ટ્ટ-૫ (૨) 
જિલ્લા પચંાયત દેવભરૂ્િ દ્વારકા  િહસેલુ વષષ : ર૦૧૯-૨૦ િિીન િહસેલુ કાયદાની કલિ-૭૩ એ એ 

હઠેળના કેસોના ર્નકાલની કાિગીરી ( જિલ્લા ર્વકાસ અર્ધકારીશ્રીના અર્ધકાર પરત્વેના) 
 

ક્રિ જિલ્લો વષષ ની 
શરુિા ં
બાકી 
કેસોની 
સખં્યા 

વષષ 
દરમ્યાન 
નવા 
ઉપસ્સ્થત  
થયેલ 
કેસોની 
સખં્યા 

કુલ 
(૩+૪) 

વષષ દરમ્યાન ર્નકાલ કરેલ કેસો વષષના 
અંતે 
બાકી 
કેસોની 
સખં્યા 
(પ-૮) 

આદીજાર્ત 
ખાતેદારની 
તરફેણિા ંકરેલ 
હુકિના કેસોની 
સખં્યા (િજુરં) 

આદીજાર્ત 
ખાતેદારની 
ર્વરૂધ્ધિા ંકરેલ 
હુકિ ના કેસોની 
સખં્યા (નાિજુરં) 

કુલ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ 

૧ 

જિલ્લા પચંાયત 
દેવભરુ્િ દ્વારકા  

નીલ 
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પ્રકરણ-૮ 
સાિાન્દ્ય શાખાની કાયષર્સધ્ધી 

 

   જિલ્લાના વહીવટી કાયષક્રિોને સગંીન બનાવવા અંગે ર૦૧૯-૨૦ના વષષ દરમ્યાન નીચે મિુબ    
િાસવાર શાખાર્ધકારીશ્રીઓ તથા તાલકુા ર્વકાસ અર્ધકારશ્રીઓની િાસીક બેઠકો યોિવાિા ંઆવેલ હતી.  

 

 

ક્રિ િાસ/વષષ 
તાલકુા ર્વકાસ અર્ધકારીશ્રીઓ 
ની િાસીક બેઠકની તારીખ 

વક્રરષ્ટ્ઠ અર્ધકારીશ્રીઓ 

ની બેઠકની તારીખ 

૧ એર્પ્રલ- ૧૯ - - 

૨ િે- ૧૯ - - 

૩ જુન- ૧૯ - ૨૪-૦૬-૨૦૧૯ 

૪ જુલાઈ-૧૯ ૧૦-૦૭-૨૦૧૯ ૧૦-૦૭-૨૦૧૯ 

૫ ઓગસ્ટ- ૧૯ - ૨૯-૦૮-૨૦૧૯ 

૬ સપ્ટેમ્બર- ૧૯ ૨૭-૦૯-૨૦૧૯ ૨૭-૦૯-૨૦૧૯ 

૭ ઓકટોબર- ૧૯ - - 

૮ 

 
 
 

નવેમ્બર- ૧૯ 
૨૧-૧૧-૨૦૧૯ 

૨૯-૧૧-૨૦૧૯ 

૧૮-૧૧-૨૦૧૯ 

૨૧-૧૧-૨૦૧૯ 

૨૫-૧૧-૨૦૧૯ 

૨૮-૧૧-૨૦૧૯ 

૨૯-૧૧-૨૦૧૯ 

૯ 

 
 
 

ડીસેમ્બર- ૧૯ 
૦૨-૧૨-૨૦૧૯ 

૧૬-૧૨-૨૦૧૯ 

 

૦૨-૧૨-૨૦૧૯ 

૦૯-૧૨-૨૦૧૯ 

૧૬-૧૨-૨૦૧૯ 

૨૩-૧૨-૨૦૧૯ 

૩૦-૧૨-૨૦૧૯ 

૧૦ 

 
 

જાન્દ્યઆુરી-૨૦ 
૦૪-૦૧-૨૦૨૦ 

૨૦-૦૧-૨૦૨૦ 

૦૧-૦૧-૨૦૨૦ 

૦૪-૦૧-૨૦૨૦ 

૨૦-૦૧-૨૦૨૦ 

૨૪-૦૧-૨૦૨૦ 

૧૧ 

 
 

ફેબ્રઆુરી-૨૦ 
૦૩-૦૨-૨૦૨૦ 

૨૯-૦૨-૨૦૨૦ 

 

૦૩-૦૨-૨૦૨૦ 

૧૦-૦૨-૨૦૨૦ 

૨૪-૦૨-૨૦૨૦ 

૨૯-૦૨-૨૦૨૦ 

૧૨ 

િાચષ-૨૦ ૦૩-૦૩-૨૦૨૦ 

૧૬-૦૩-૨૦૨૦ 

૦૩-૦૩-૨૦૨૦ 

૧૬-૦૩-૨૦૨૦ 
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સદરહુ ર્િટીંગિા ં સરકારશ્રીના પત્રો,ધારાસભ્યશ્રીઓના પત્રો, સસંદ સભ્યશ્રીઓના પત્રો, પેન્દ્શન 
કેસો,િાક્રહતી અર્ધકારની િાક્રહતીને લગત પત્રો તેિિ સરકારશ્રી દ્વારા ચાલતી ર્વર્વધ પ્લાન / નોનપ્લાન 
યોિનાઓ તથા અન્દ્ય કાિગીરીની ર્વગતે સિીક્ષા કરવાિા ંઆવે છે. અને સબરં્ધત શાખાર્ધકારીશ્રીઓ તથા 
તાલકુા ર્વકાસ અર્ધકારીશ્રીઓને િરૂરી સચુનાઓ તથા િાગષદશષન પરુૂ પાડવાિા ંઆવે છે. તેિિ બેઠકનો 
કાયિી એિન્દ્ડા નકકી કરેલ છે તે મિુબ જિલ્લા / તાલકુા / ગ્રામ્યકક્ષા એ ચાલતા ર્વકાસના કાિોની સિીક્ષા 
કરવાિા ંઆવે છે. આ ઉપરાતં તાલકુા કક્ષાએ પચંાયત વેરા વસલુાત પરેુપરુી થાય તે િાટે િરૂરી સિીક્ષા 
પણ હાથધરવાિા ં આવે છે. તેિિ જિલ્લા/તાલકુા/ગ્રામ્યકક્ષા એ ચાલતી ર્વર્વધ યોિનાઓની સિીક્ષા 
કરવાિા ંઆવે છે. 
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પ્રકરણ-૯ 
નોંધણી શાખાની કાયષર્સધ્ધી 

આ શાખાિાથંી જિલ્લા પચંાયતની તિાિ શાખાઓની ટપાલ રવાનગીની કાયષવાહી કરવાિા ંઆવે 
છે. ઉપરાતં અરિદારશ્રી, કચેરીઓિાથંી તેિિ સસં્થાઓિાથંી આવતી તિાિ ટપાલો અતે્રની શાખાિા ંઈન્દ્વડષ 
કરી જે તે ર્વભાગ/ શાખાને પહોંચાડવાિા ંઆવે છે. 

આ શાખા દવારા નાગરીક સરુ્વધા કેન્દ્ર, િનસેવા કેન્દ્ર, નાગરીક અર્ધકાર પત્ર જેવી િહત્વની 
પ્રજાલક્ષી  કાયષવાહીની જાણકારી આપવાિા ં આવે છે. સાથો સાથ િાન.મખુ્યિતં્રી ઓનલાઈન ફરીયાદ 
ર્નવારણ કાયષક્રિ ''સ્વાગત'' ની કાિગીરી તથા ગ્રામ્ય સ્વાગતની કાિગીરી પણ આ શાખાિા ંકરવાિા ંઆવે 
છે. 

કચેરીઓિાથંી આવતા કિષચારીઓ, બહારથી આવતા અરિદારશ્રીઓને જિલ્લા પચંાયતના ર્વર્વધ 
ભાગોિા ંથતી યોિનાકીય કાિગીરી કઈ શાખાિા ંથાય છે તેન ુિાગષદશષન પણ અતે્રથી આપવાિા ંઆવે છે. 

મખુ્યિતં્રીશ્રી, િતં્રીશ્રીઓ,ધારાસભ્યશ્રીના રેફરન્દ્સના પત્રો જે તે શાખાને રાઉન્દ્ડઅપ કરવા િાટે 
અતે્રથી િરૂરી નોંધ કરી િોકલવાિા ંઆવે છે. અને જે તે શાખા દ્વારા રાઉન્દ્ડઅપની જાણ અતે્ર થયા બાદ તેની 
એંકદરે તારીિ બનાવવાિા ંઆવે છે. 

ઉપરાતં જિલ્લા પચંાયતની તિાિ શાખાઓિાથંી કેટલા પત્રો આવ્યા કેટલા પત્રોનો ર્નકાલ થયો 
તેની એંકદર તારીિ તૈયાર કરી દર િક્રહને સરકારશ્રીિા ંરીપોટષ  કરવાિા ંઆવે છે. ટંુકિા ંજિલ્લા પચંાયતના 
હદય સિાન કહી શકાય તેવી શાખા એટલે નોંધણી શાખા છે. જેની આંકડાકીય રૂપરેખા નીચે મિુબ છે.   

 

વષષ ર૦૧૯-૨૦  દરમ્યાન ઈન્દ્વડષ થયેલા પત્રોની ર્વગત 

ક્રિ ઈન્દ્વડષ પત્રની ર્વગત ઈન્દ્વડષ પત્રની સખં્યા વષષ  
૧ સરકારી પત્રો તથા લોકલ /િનરલ ઈન્દ્વડષના પત્રો ૮૯૦૧ 

૧ એર્પ્રલ 
૨૦૧૯ થી 
૩૧ િાચષ  
૨૦૨૦ 

૨ સસંદ સભ્યશ્રીના પત્રો  ૩૮ 

૩ નાગક્રરક સરુ્વધા કેન્દ્ર ૦ 

૪ ધારાસભ્યશ્રીના પત્રો ૦૪ 

૫ પ્રમખુશ્રીના પત્રો ૫૬ 

૬ િતં્રીશ્રીના પત્રો ૧૨ 

૭ 

 

મખુ્યિતં્રીશ્રીના પત્રો ૦૩ 

 

આ ઉપરાતં ક્રડસ્પેઇચ િાટે આવતા ખાનગી કવરો, રજીસ્ટર એડી, બકુપોષ્ટ્ટ, અનરજીસ્ટર પોષ્ટ્ટ 
પાસષલ, રજી.એડી.પોષ્ટ્ટ પાસષલ, સ્પીડ પોષ્ટ્ટ, વગેરે િાધ્યિ ધ્વારા શાખાઓિાથંી આવતા પત્રોને સત્વરે જે તે 
સ્થળે કચેરીએ િોકલવાિા ંઆવે છે. 

વધિુા,ંતાલકુા કક્ષાના તેિિ જિલ્લા પચંાયતની હસ્તકની કચેરીઓિાથંી આવતા કિષચારીશ્રીઓને 
રૂબરૂ ટપાલ આપીને પણ પત્રોનો ર્નકાલ કરવાિા ંઆવે છે. 
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                                         પ્રકરણ -૧૦ 

િાગષ અને િકાન કે્ષતે્ર કાયષર્સદ્ધદ્ધ 

 દેવભરૂ્િ દ્વારકા  જિલ્લાિા ં૪ તાલકુાઓ આવેલ છે. દેવભરૂ્િ દ્વારકા  જિલ્લાિા ંિકાન અને િાગષ 
પચંાયત ર્વભાગ હઠેળ તાલકુાિા ંઆવેલ પેટા કચેરીની ર્વગત નીચે મિુબ છે. 
 

ક્રિ પેટા ર્વભાગીય કચેરી કાયષકે્ષત્ર હઠેળના તાલકુા 
૧ ના.કા.ઈ. િા.િ. પેટા ર્વભાગ, ખભંાણળયા ખભંાણળયા 
ર ના.કા.ઈ. િા.િ. પેટા ર્વભાગ, ભાણવડ ભાણવડ 

૩ ના.કા.ઈ. િા.િ. પેટા ર્વભાગ, દ્વારકા દ્વારકા  
૪ ના.કા.ઈ. િા.િ. પેટા ર્વભાગ, કલ્યાણપરુ કલ્યાણપરુ 

 

 પચંાયત િા.િ. ર્વભાગ દેવભરૂ્િ દ્વારકા  ધ્વારા સરકારશ્રી સદરની િળતી ગ્રાટં જેવી કે નોિષલ 
બજેટ, રાયબલ બજેટ, બજેટની િોગવાઈની જુદી જુદી આઈટિો કે નવીન રસ્તા, નવીન નાળા, નવીન 
પલુના બાધંકાિ હાથ ધરવાિા ંઆવે છે. િયારે ખાસ િરાિત તથા ચાલ ુિરાિત સદર હઠેળ રસ્તા, પલુો, 
નાળાની ર્નભાવણી તથા િરાિતની કાિગીરી કરવાિા ંઆવે છે. સરકારી સદરની ગ્રાટં ર્સવાય સ્થાર્નક 
સદર જેવા કે જિલ્લા આયોિન િડંળની ર્વર્વધ િોગવાઈઓની ગ્રાટં, સસંદ સભ્યશ્રી તેિિ ધારાસભ્યશ્રીની 
િોગવાઈ હઠેળની ગ્રાન્દ્ટિાથંી પણ નવીન રસ્તા, નવીન નાળા તેિિ નવીન કોઝવેના બાધંકાિો હાથ 
ધરવાિા ંઆવે છે. 

પચંાયત હસ્તકની જુદી જુદી શાખાઓ િાટેના નવીન િકાનો (રહણેાકં કે બીન રહણેાકં ) 
બાધંકાિોની સ્કુલરૂિોના બાધંકાિોની કાિગીરી સરકારી સદરની કે સ્થાર્નક સદરની ગ્રાટં હઠેળ કરવાિા ં
આવે છે. તેિિ હયાત િકાનોની ર્નભાવણી અને િરાિત પણ આ ર્વભાગ ધ્વારા કરવાિા ંઆવે છે. 

વષષ:ર૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન સરકારી સદર હઠેળ એટલે કે નોિષલ બજેટ, ખાસ િરાિત, 
પી.એિ.જી.એસ.વાય, ખાસ અંગભતૂ યોિના, એિ.એિ.જી.એસ.વાય-૧પ તથા એિ.એિ.જી.એસ.વાય-૦ર 
(ખાસ અંગભતુ) વકષ  સદર હઠેળ પચંાયત િા.િ. ર્વભાગ, દેવભરૂ્િ દ્વારકા  ધ્વારા કરવાિા ં આવેલ 
કાિગીરીની આંકડાકીય રૂપરેખા નીચે મિુબ છે. 

 સદર ગ્રાન્દ્ટ, થયેલ ખચષ અને ર્સદ્ધદ્ધ દશાષવત ુ ંપત્રક વષષ:૨૦૧૯-૨૦ (રકિ રૂ! . લાખિા)ં 
 

ક્રિ ર્વગત સદર/ એકિ પચંાયત ર્વભાગ 

૧ ર૦૧૯-૨૦  

દરમ્યાન િળેલ ગ્રાટં 

 (રૂા. લાખિા)ં 

૧, નોિષલ બજેટ ૦.૦૦ 
ર, ઓ.ડબલ્ય ુ

૩, ખાસ િરાિત ૬૦૦.૦૦ 

૪, ખાસ અંગભતૂ યોિના ૧૦૦.૦૦ 

પ, એિ.એિ.જી.એસ.વાય-૧પ 

    બી.ય.ુજે વકષ       
૪૫૦૦.૦૦ 

૬, એિ.એિ.જી.એસ.વાય-૦ર  ખાસ અંગભતુ યોિના ૮૪૦.૦૦ 

 

કુલ :- ૬૦૪૦.૦૦ 
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ક્રિ ર્વગત સદર/ એકિ પચંાયત ર્વભાગ 

૨ ર૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન 
થયેલ ખચષ (રૂા. 
લાખિા)ં 

૧, નોિષલ બજેટ ૧૮૧.૧૫ 

ર, ઓ.ડબલ્ય ુ

૩, ખાસ િરાિત ૨૩૪.૮૪ 

૪, ખાસ અંગભતૂ યોિના ૦.૦૦ 

પ, એિ.એિ.જી.એસ.વાય-૧પ બી.ય.ુજે વકષ       ૧૨૧૯.૩૩ 

૬, એિ.એિ.જી.એસ.વાય-૦ર  ખાસ અંગભતુ યોિના ૩૦.૩૨ 

કુલ :- ૧૬૬૫.૬૪ 

૩ ર૦૧૯-૨૦ 

દરમ્યાન થયેલ  
ભૈાર્તક ર્સદ્ધદ્ધ   
(લબંાઈ ક્રક.િી. િા ં
નાળા, પલુીયાની 
સખં્યા) 

૧,િાટીથી િેટલના રસ્તા (કી.િી.) ૦ 

ર,િાટીથી ડાિરના રસ્તા (કી.િી.) ૧૫.૨૦ 

૩,િેટલથી ડાિરના રસ્તા (કી.િી.) ૦ 

૪,રીન્દ્યઅુલ ડાિર રોડ (કી.િી.) ૬૦.૯૦ 

પ,િોટા પલુો ( સખં્યા) - 

૬,નાના પલુો ( સખં્યા) ૨ 

૭,કોઝવે ( સખં્યા) - 
૪ ર૦૧૯-૨૦ 

દરમ્યાન થયેલ  
નાણાકંીય ર્સદ્ધદ્ધ   
ટકાવારી 

૧, નોિષલ બજેટ ૧૦૦.૦૦ 

ર, ઓ.ડબલ્ય ુ

૩, ખાસ િરાિત ૩૯.૧૪ 

૪, ખાસ અંગભતૂ યોિના ૦ 

પ, એિ.એિ.જી.એસ.વાય-૧પ બી.ય.ુજે વકષ       ૨૭.૧૦ 

૬, એિ.એિ.જી.એસ.વાય-૦ર  ખાસ અંગભતુ યોિના ૩.૬૧ 

૫ ર૦૧૯-૨૦ 

દરમ્યાન રસ્તા થી 
લાભાસ્ન્દ્વત થયેલ 
ગાિો 

પ્રથિ વખત િેટલના રસ્તાથી - 
પ્રથિ વખત ડાિરના રસ્તાથી - 

   
તા. ૦૧/૦૪/૧૯ ના  રોિ કુલ ર૩૯  ગાિો પૈકી ર૩૯  ગાિો પૈકી ૨૩૯ ગાિો ડાિર  રસ્તાથી િોડાયેલા છે. 
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પત્રક -૧ 

પચંાયત િકાન- િાગષ ર્વભાગ દેવભરુ્િ દ્વારકા વષષ : ૨૦૧૯-૨૦   

ક્રિ તાલકુો ડીસ્રીકટ લોકલ બોડષ ની 
કચેરી બાધંકાિ વગષ ૩ 
અને ૪ કિષચારી રહઠેાણ 

પશ ુ
દવાખાના 

આરાિર્હૃ 
સરકીટ હાઉસ 

લાયબે્રરી, 
ખેતી તથા 
અન્દ્ય 

કુલ 

૧ ૨ ૩ ૫ ૬ ૭ ૮ 

૧ દ્વારકા ૪ ૨ ૨ - ૮ 

૨ કલ્યાણપરુ - ૦ ૧ - ૧ 

૩ ભાણવડ - ૦ ૧ - ૧ 

૪ ખભંાણળયા - ૦ ૧ - ૧ 

પત્રક –ર 

પચંાયત િકાન- િાગષ ર્વભાગ દેવભરુ્િ દ્વારકા વષષ: ૨૦૧૯-૨૦ 

ક્રિ રસ્તાની 
ર્વગત 

િાચષ- 
ર૦૧૯ 
અંર્તત 
રસ્તાની 
લબંાઈ 
(કી.િી.) 

વષષ ૨૦૧૯-૨૦ 
દરમ્યાન નવા 
બધંાયેલ તથા 
સપાટીિા ંફેરફાર 
થયેલ રસ્તાની 
લબંાઈ (કી.િી.) 

વષષ  ૨૦૧૯-
૨૦ દરમ્યાન 
િરાિત કરેલ 
રસ્તાની 
લબંાઈ 
(કી.િી.) 

૩૧/૩/૨૦ 

અંર્તત 
રસ્તાની 
લબંાઈ 
(કી.િી.) 

વષષ દરમ્યાન પણુષ થયેલ 
(સખં્યા) 

િોટા 
પલુ 

નાના 
પલુ 

કોઝવે 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ 

૨ પ્લાન ૭૭૯.૮૪ ૧૪.૦૦ ૬૦.૯૦ ૭૭૩.૮૪ - ૨ - 
૩ નોન- પ્લાન ૨૮૦.૭૧ ૧૧.૮૪ - ૨૯૨.૫૫ - - - 
 કુલ ૧૦૬૦.૫૫ ૨૫.૮૪ ૬૦.૯૦ ૧૦૬૬.૩૯ - ૨ - 

                                       
                                                                   પત્રક - ૩ 

પચંાયત િાગષ અને િકાન ર્વભાગ  જિલ્લા પચંાયત દેવભરુ્િ દ્વારકા તા. ૩૧/૩/ર૦૨૦ અંર્તત 
હયાત રસ્તા તથા ગાિોની ર્વગત દશાષવત ુ ંપત્રક 

 

ક્રિ જિલ્લો વષષના અંતે હયાત રસ્તાની ર્વગત(કી.િી.) 
ડાિર િેટલ િાટી કુલ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ દેવભરુ્િ દ્વારકા ૯૦૩.૭૪ ૪૩.૦૧ ૧૧૯.૬૪ ૧૦૬૬.૩૯ 
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ક્રિ જિલ્લો વષષના અંતે આવરેલ ગાિો (સખં્યા) રસ્તાથી 
વણંચત 
ગાિોની 
સખં્યા 

કુલ ગાિોની 

સખં્યા 

ડાિર સપાટીથી 

િોડાયેલ 

િેટલ સપાટીથી 

િોડાયેલ 

િાટીની સપાટીથી 

િોડાયેલ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

૧ દેવભરુ્િ દ્વારકા  ૨૩૯ ૨૩૯ - - - 
 

પત્રક -૪ 

પચાયત િાગષ અને િકાન ર્વભાગ  જિલ્લા પચંાયત દેવભરુ્િ દ્વારકા હસ્તકના િકાનોની 
િાહીતી દશાષવત ુપત્રક વષષ: ૨૦૧૯-૨૦ 

જિલ્લો - દેવભરૂ્િ દ્વારકા 

ક્રિ તાલકુો 

રહણેાકંના િકાનોની ર્વગત ણબન રહણેાકંના િકાનોનીર્વગત કુલ િકાનોની ર્વગત 

સખં્યા 
ણબલ્ટઅપ
એક્રરયા 
ચો.િી. 

કેર્પટલ 
કોસ્ટ રૂ. 
લાખિા ં

સખં્યા 
ણબલ્ટઅપ 
એક્રરયા 
ચો.િી. 

કેર્પટલ 
કોસ્ટ રૂ. 
લાખિા ં

સખં્યા 
ણબલ્ટઅપ 
એક્રરયા 
ચો.િી. 

કેર્પટલ કોસ્ટ 
રૂ. લાખિાં 

૧ ભાણવડ ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩ ૪૨૯.૦૯ ૨૫.૭૪ ૩ ૪૨૯.૦૯ ૨૫.૭૪ 

૨ ખભંાણળયા ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨ ૧૦૭૦.૦૦ ૫૩.૫૦ ૨ ૧૦૭૦.૦૦ ૫૩.૫૦ 

૩ દ્વારકા ૫ ૩૦૫.૨૭ ૧૦.૬૮ ૩ ૪૦૪.૭૫ ૧૪.૧૬ ૮ ૭૧૦.૦૨ ૨૪.૮૫ 
૪ કલ્યાણપરુ ૨ ૨૮૯.૯૫ ૮.૭૦ ૨ ૧૨૮.૬૪ ૫.૭૯ ૪ ૪૧૮.૫૯ ૧૪.૪૯ 
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                                                                                     પત્રક –પ                                    

પચંાયત  િાગષ અને િકાન  ર્વભાગ, જિલ્લા પચંાયત દેવભરૂ્િ દ્વારકા  

વષષ દરમ્યાન િળેલ ગ્રાટં, થયેલ ખચષ તથા ભૈાર્તક ર્સધ્ધ્ધ ર્વગતોન ુપત્રક 

ક્રિ 

સદરન ુનાિ 

 

વષષ 
દરમ્યાન 
િળેલ 
ગ્રાટંરૂા. 
લાખિા ં

વષષ થયેલ 
ખચષરૂા. 
લાખિા ં

નાણાકીય 
ર્સધ્ધીની 
ટકાવારી 

વષષ દરમ્યાન થયેલ ભૌર્તક 
ર્સધ્ધ્ધની ર્વગત 

વષષ દરમ્યાન થયેલ ભૌર્તક ર્સધ્ધ્ધની ર્વગત 

િાટીથી 
ડાિર 

િોડાયેલ 
ગાિોની 
સખં્યા 

િેટલથી ડાિર 
િોડાયેલ ગાિો 

િેટલથી િોડાયેલ 
ગાિો 

િિબુ
તી 

કરણ 
કી.િી. 

વાય-
ડનીંગ 

રીન્દ્યઅુલ 
ડાિર 

િોટા 
પલુ 

નાના 
પલુ 

કોઝવે 

સખં્યા લબંાઈ 
કીિી 

સખં્યા લબંાઈ 
કીિી 

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

૧ બજેટેડ પ્લાન ૦.૦૦ ૧૮૧.૧૫ - - - - - - - - - - - - 
૨ ઓ.ડબલ્ય ુ ૦ - - - - - - - - - - - 
૩ ખાસ િરાિત ૬૦૦.૦૦ ૨૩૪.૮૪ - - - - - - - - ૧૩.૯૦ - - - 

૪ 
ખાસ અંગભતુ 
યોિના 

૧૦૦.૦૦ ૦.૦૦ - - - - - - - - - - - - 

૫ MMGSY-15 
BUJ-OW 

૪૫૦૦.૦૦ ૧૨૧૯.૩૩ - ૧૬ - - - - - - ૩૧.૯૦ - ૨ - 

૬ MMGSY-02 
SCSP 

૮૪૦.૦૦ ૩૦.૩૨ - - - - - - - - ૧૫.૧૦   
 

 
૬૦૪૦.૦૦ ૧૬૬૫.૬૪ - ૧૬  - - - - - ૬૦.૯૦  ૨  
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પત્રક -૬ 

પચંાયત િા. અને િ. ર્વભાગ દેવભરુ્િ દ્વારકા વષષ : ૨૦૧૯-૨૦  
સ્પીલ ઓવરના કાિોની ર્વગત દશાષવત ુપત્રક 

 

ક્રિ સદરનનુાિ 

 

વષષના અંતે પણુષ થયેલ કાિોની ર્વગત ૧/૪/૨૦ના  રોિ પ્રગર્ત હઠેળના કાિો 
કાિો
ની 
સખં્યા 

ખરેખર 
અંદાજી 
રકિરૂા. 
લાખિા ં

વષષના અંત 
સધુી થયેલ 
ખચષરૂા. 
લાખિા ં

૧/૪/૧૯ 
સ્પીલ ઓવર 
િવાબદારી 
રૂા. લાખિા ં

કાિો
ની 
સખં્યા 

ખરેખર 
અંદાજી 
રકિરૂા. 
લાખિા ં

વષષના  
અંત 
સધુી 
થયેલ 
ખચષરૂા. 
લાખિા ં

સ્પીલ 
ઓવર 
િવાબદારી 
રૂા. લાખિા ં

૧ બજેટેડ પ્લાન - - ૧૮૧.૧૫ - - - - - 
૨ ઓ.ડબલ્ય ુ - - - - - 
૩ ખાસ િરાિત ૬ ૩૧૬.૦૫  ૨૩૪.૮૪ - ૩ ૧૫૦.૦૦ - - 
૪ ખાસ અંગભતુ 

યોિના 
- 
 

- 
 

૦.૦૦ - - - - - 

૫ MMGSY-15BUJ-OW ૧૩ ૧૬૯૭.૫૯ ૧૨૧૯.૩૩ - ૧૯ ૨૨૨૭.૨૪ - - 
૬ MMGSY-02 SCSP - 

 

- 
 

૩૦.૩૨ - ૨ ૧૯૫.૦૦ - - 

 

 

   
 

ક્રિ સદરન ુનાિ 

 

વષષના અંતે શરૂ ન થયેલ કાિોની ર્વગત  

કાિોની 
સખં્યા 

ખરેખર 
અંદાજી 
રકિરૂા. 
લાખિા ં

વષષના અંત 
સધુી થયેલ 
ખચષ રૂા. 
લાખિા ં

૧/૪/૧૯ની 
સ્પીલ ઓવર 
િવાબ દારી 
રૂા. લાખિા 

કુલ સ્પીલ 
ઓવરની 
િવાબદાર 
રૂા.લાખિા 

૧ બજેટેડ પ્લાન - - - - - 
૨ ઓ.ડબલ્ય ુ - - - - 
૩ ખાસ િરાિત - - - - - 
૪ ખાસ અંગભતુ યોિના ૪ ૨૯૫.૦૦ - - - 

૫ MMGSY-15 BUJ-OW ૧૭ ૨૮૭૧.૦૦ - - - 

૬ MMGSY-02 SCSP ૮ ૮૯૭.૦૦ - - - 
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      પત્રક - ૭ 

પચંાયત િાગષ અને િકાન  ર્વભાગ, દેવભરુ્િ દ્વારકા આરાિર્હૃની ર્વગત વષષ: ૨૦૧૯-૨૦ 

 

ક્રિ તાલકુાન ુ

 નાિ 

સ્થળ આરાિ 

ર્હૃ 
(હા/ના) 

ફોન 

નબંર 

સરુ્વધાની ર્વગત 

વીઆઈપી 
સીટની 
સખં્યા 

ગેજેટેડ 

સીટની 
સખં્યા 

નોનગેજેટેડ 

સીટની 
સખં્યા 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 

૧ દ્વારકા તા.પ.ંપાસે હા ૨૩૪૦૨૮ ૧ ૧ ૩ 

૨ કલ્યાણપરુ તા.પ.ંપાસે હા - ૧ ૧ ૩ 

૩ ભાણવડ ભાણવડ હા - ૧ ૧ ૩ 

૪ ખભંાણળયા િોધપરુ ગેટ હા ૨૩૪૭૯૦ ૧ ૩ ૩ 

૫ દ્વારકા બેટ ધ્વારકા હા - - - ૩ 
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પ્રકરણ- ૧૧ 

ર્સિંચાઈ કે્ષતે્ર કાયષર્સધ્ધી 
(૧) નાની ર્સિંચાઈ યોિનાઓના િરાિતના કાિો:-  

વષષ ર૦૧૯-૨૦ ના વષષ દરમ્યાન નાની ર્સિંચાઈ યોિનાના એપ્રોચ રોડના ંિરાિતના કોઈ નવા 
કાિ હાથ ધરવાિા ંઆવેલ નથી.  

(૨) અનશુ્રવણ તળાવો:-  

વષષ ર૦૧૯-૨૦ ના વષષ દરમ્યાન અનશુ્રવણ તળાવના રીનોવેશનના કુલ ૦૩  કાિો રૂા. ૧૦.૦૪  
લાખના ખચે પણુષ કરવાિા ંઆવેલ છે. જેનાથી ૪૫ હકેટર િિીનને પરોક્ષ રીતે ર્સિંચાઈ લાભ િળેલ છે.  

(૩) ચેકડિેના રીનોવેશન ના કાિ:- 

વષષ ર૦૧૯-૨૦ ના વષષ દરમ્યાન ચેકડેિ રીનોવેશનના  કોઈ નવા કાિ હાથ ધરવાિા ંઆવેલ 
નથી.  

 (૪) સેઈફ સ્ટેિના કાિો:-  

વષષ ર૦૧૯-૨૦ ના વષષ દરમ્યાન અછત રાહત કાિના તળાવોને સલિત તબકકે લઈ િવાના કુલ 
૦૧ કાિ રૂા. ૩.૪૯  લાખના ખચે કરવાિા ંઆવેલ છે. જેનાથી ર૦ હકેટર િિીનને પરોક્ષ રીતે ર્સિંચાઈનો  
લાભ િળેલ છે.  

(૫) પરુ ર્નયતં્રણ યોિના:-  

વષષ ર૦૧૯-૨૦ ના વષષ દરમ્યાન પરુ ર્નયતં્રણ યોિના હઠેળ કોઈ નવા કાિ પણૂષ થયેલ નથી. 

(૬) અનશુ્રવણ તળાવો ના ફલ્ડ ડિેેિના કાિો:-   

વષષ ર૦૧૯-૨૦ ના વષષ દરમ્યાન અનશુ્રવણ તળાવો ના ફલ્ડ ડેિેિના  કોઈ નવા કાિ હાથ 
ધરવાિા ંઆવેલ નથી.  

(૭) ચેક ડિે ફલ્ડ  ડિેેિના કાિો:-  

વષષ ર૦૧૯-૨૦ ના વષષ દરમ્યાન ચેક ડેિ ફલ્ડ ડેિેિના કોઈ નવા કાિ હાથ ધરવાિા ંઆવેલ નથી.  
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   પત્રક- ૧ 

નાની ર્સિંચાઈ યોિનાઓના િરાિતના કાિો પચંાયત ર્સિંચાઈ ર્વભાગ જિ.પ.ં દેવભરુ્િ દ્વારકા 
વષષ ર૦૧૯-૨૦ 

ક્રિ યોિનાન ુનાિ તાલકુો કીંિત રૂા. 
લાખિા 

વષષ દરમ્યાન 
િોગવાઈ રૂા. 
લાખિા ં

વષષ દરમ્યાન 
થયેલ ખચષ 
રૂા. લાખિા ં

ર્સિંચાઈ 
શક્રકત 
(હકેટરિા)ં 

નોંધ 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૮ ૯ 

૧ એપ્રોચ રોડનુ ં
િરાિતનુ ંકાિ  

ખભંાળીયા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦  

પત્રક- ૨ 

અનશુ્રવણ તળાવોના રીનોવેશનના કાિો પચંાયત ર્સિંચાઈ ર્વભાગ જિ.પ.ં દેવભરુ્િ દ્વારકા       
વષષ ર૦૧૯-૨૦ 

ક્રિ યોિનાન ુનાિ તાલુ
કો 

કીંિત રૂા. 
લાખિા 

વષષ 
દરમ્યાન 
િોગવાઈ 
રૂા. લાખિા ં

વષષ 
દરમ્યાન 
થયેલ ખચષ 
રૂા. લાખિા ં

ર્સિંચાઈ 
શક્રકત 
(હકેટર
િા)ં 

નોં
ધ 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 

૧ જુદા જુદા તાલકુાના અનશુ્રવણ 
તળાવોના રીનોવેશન થયેલ કાિો 

૩ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૦.૦૪ ૪૫  

પત્રક- ૩ 

ચેકડિે રીનોવેશનના કાિો પચંાયત ર્સિંચાઈ ર્વભાગ જિ.પ.ં દેવભરુ્િ દ્વારકા વષષ ર૦૧૯-૨૦ 

ક્રિ યોિનાન ુનાિ તાલકુો કીંિત રૂા. 
લાખિા 

વષષ 
દરમ્યાન 
િોગવાઈ 
રૂા. લાખિા ં

વષષ દરમ્યાન 
થયેલ ખચષ રૂા. 
લાખિા ં

ર્સિંચાઈ 
શક્રકત 
(હકેટર
િા)ં 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ 
૧ દેવભરુ્િ દ્વારકા જિલ્લાના 

જુદાજુદા તાલકુાઓિા ંચેક 
ડેિ રીનોવેશન થયેલ કાિો 

- - - - - 
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પત્રક- ૪ 

સેઈફ સ્ટેિના કાિો પચંાયત ર્સિંચાઈ ર્વભાગ જિ.પ.ં દેવભરુ્િ દ્વારકા વષષ ર૦૧૯-૨૦ 

ક્રિ યોિનાન ુનાિ તાલકુો ક્રકિત 
રૂા. 
લાખિા 

વષષ દરમ્યાન 
િોગવાઈ રૂા. 
લાખિા ં

વષષ દરમ્યાન 
થયેલ ખચષ 
રૂા. લાખિા ં

ર્સિંચાઈ 
શક્રકત 
(હકેટરિા)ં 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ 
૧ અછત દરમ્યાન થયેલ તળાવોના 

કાિોને સલાિત કક્ષાએ લઈ િવા 
૧ ૪.૫૦ ૪.૫૦ ૩.૪૯ ૨૦ 

પત્રક- ૫ 

પરુ ર્નયતં્રણના કાિો પચંાયત ર્સિંચાઈ ર્વભાગ જિ.પ.ં દેવભરુ્િ દ્વારકા વષષ ૨૦૧૯-૨૦ 

ક્રિ યોિનાન ુનાિ તાલકુો કીંિત રૂા. 
લાખિા 

વષષ દરમ્યાન 
િોગવાઈ રૂા. 
લાખિા ં

વષષ 
દરમ્યાન 
થયેલ ખચષ 
રૂા. લાખિા ં

ર્સિંચાઈ 
શક્રકત 
(હકેટરિા)ં 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ 
૧ દેવભરુ્િ દ્વારકા જિલ્લાના 

જુદાજુદા તાલકુાઓિા ંપરુ 
ર્નયતં્રણના કાિો જેવા કે ફલ્ડ  
પ્રોટેકશન વોલ ના કાિો 

૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

 

પત્રક- ૬ 

પરુથી થયેલ નકુશાનના કાિો પચંાયત ર્સિંચાઈ ર્વભાગ જિ.પ.ં દેવભરુ્િ દ્વારકા વષષ ૨૦૧૯-૨૦ 

ક્રિ યોિનાન ુનાિ તાલકુો કીંિત રૂા. 
લાખિા 

વષષ દરમ્યાન 
િોગવાઈ રૂા. 
લાખિા ં

વષષ 
દરમ્યાન 
થયેલ ખચષ 
રૂા. લાખિા ં

ર્સિંચાઈ 
શક્રકત 
(હકેટરિા)ં 

૧ ર ૩ ૪   પ ૬ ૭ 
૧ દેવભરુ્િ દ્વારકા જિલ્લાના જુદાજુદા 

તાલકુાઓિા ંચેક ડેિ , અનશુ્રવણ 
તળાવો , એિઆઈને પરુથી થયેલ 
નકુશાનના કાિો 

 
 

૦૦ 

 
 

૦૦ 

 
 

૦૦ 

 

 

 
 

૦૦ 

 

 

૦૦ 
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પ્રકરણ- ૧૨ 

ર્શક્ષણ અને સસં્કાર કે્ષતે્ર કાયષર્સધ્ધી 
 

દેવભરુ્િ દ્વારકા જિલ્લા પચંાયત કાયષકે્ષત્રિા ંઆવેલ તિાિ પ્રાથર્િક શાળાઓનુ ં સચંાલન જિલ્લા 
ર્શક્ષણ સર્િર્ત દેવભરૂ્િ દ્વારકા  કરે છે. શાળા સચંાલનિા ંવહીવટી તેિિ શૈક્ષણણક કાિગીરી તથા ર્શક્ષણની 
ર્ણુવત્તા સધુારવાના પ્રયાસો થાય છે. પ્રાથર્િક શાળાઓિા ંર્ણુવત્તા સધુારણા અંગેની ર્શક્ષકોની તાલીિ 
વ્યવસ્થા શૈક્ષણણક- ઈતર વાચંનના પસુ્તકો વગેરે પરુા પાડવાની કાિગીરી તથા વ્યવસ્થા સચંાલન ર્શક્ષણ 
સર્િર્ત હસ્તક થાય છે. આ સર્િર્ત હસ્તકની તિાિ પ્રાથર્િક શાળાઓિા ં ર્શક્ષકોના વેતન િાટે ગ્રાન્દ્ટ 
ફાળવણી યોિનાકીય ગ્રાન્દ્ટ પરચરુણ કન્દ્ટીિન્દ્સી જેવા કે પોસ્ટેિ સ્ટેશનરી ખચષ પેટે તાલકુા પચંાયતોને 
શાળાકીય ગ્રાન્દ્ટની ફાળવણી કરવાિા ંઆવે છે. 

 પ્રાથર્િક શાળાઓિા ં ખટુતા ઓરડાઓ સવષર્શક્ષા અણભયાન ર્િશન અને ર્નયાિકશ્રી પ્રાથર્િક 
ર્શક્ષણની ગ્રાન્દ્ટિાથંી બનાવવાિા ંઆવે છે. આ વષે ૨૪ ઓરડાઓ િજુંર કરવાિા ંઆવેલ છે. આ ઓરડાઓ 
એસ.એસ.એ. કચેરીના િાગષદશષન હઠેળ પણૂષ કરવાિા ંઆવેલ છે.     
શાળાકીય કાિગીરી  

શૈક્ષણણક દ્વષ્ષ્ટ્ટયે શાળાિા ં ર્વદ્યાથીઓની સખં્યા વધારવા ગાિની વસ્તીના ધોરણે વસ્તીના 
પ્રિાણિા ંસાવષર્ત્રક િફત અને ફરજિયાત પ્રાથર્િક ર્શક્ષણ પરંુુ પાડવાની નીર્તના ધોરણોનુ ંપાલન કરવાિા ં
આવે છે. પ્રાથર્િક કક્ષાએ પછાત ર્વસ્તારના અને નબળા વગષના બાળકો પ્રાથર્િક ર્શક્ષણથી વણંચત ન રહ ેતે 
અંગે પ્રયાસો હાથ ધરવાિા ંઆવે છે. શાળાની વાર્ષિક િરૂરીયાત મિુબના ફોિષસ તથા સ્ટેશનરી રજીસ્ટરો 
વગેરે પરુા પાડવાની કાિગીરી તાલકુા પચંાયત દ્વારા કરવાિા ંઆવે છે.  
શાળાઓના િકાન અંગેની વ્યવસ્થા  

(૧) જિલ્લા ર્શક્ષાણ સર્િર્તની િાણલકીના િકાનવાળી શાળાઓ :-  ૬૩૨ 

(ર) ભાડાના િકાનિા ંબેસતી શાળાઓ :-    ૦ 

(૩) વગર ભાડાિા ંિકાનિા ંબેસતી શાળાઓ :-   ૦ 

(૪) કુલ શાળાઓ :-      ૬૩૨  
ઉપરાતં જિલ્લાિા ંખાનગી પ્રાથર્િક શાળાઓની સખં્યા:-૧૮ર છે. 
ઉપયુષક્લત કુલ પ્રાથર્િક શાળાઓ પૈકી જિલ્લાિા ંસળંગ ધોરણ: ૧ થી ૮ વગો વાળી શાળાઓ ૨૮૪ છે.   
 
 

 

ર્વદ્યાથીઓની િાક્રહતી  

  જિલ્લા ર્શક્ષાણ સર્િર્ત હસ્તકની પ્રાથર્િક શાળાઓિા ંઅભ્યાસ કરતા ંધોરણ ૧ થી ૮ ના તાલકુાવાર 
ર્વધ્યાથીઓની િાક્રહતી આ સાથેના પત્રક-૪ મિુબ છે. 
ર્શક્ષકોની િાક્રહતી  

જિલ્લા ર્શક્ષણ સર્િર્ત હસ્તકની શાળાઓિા ંકાિ કરતા ર્શક્ષકોની િાક્રહતી તા.૩૧/૮/૨૦૨૦ ની  
સ્સ્થર્તયે નીચે મિુબ છે. 
 િજુંર િહકેિ   :-  ૩૨૭૮  

કાિ કરતા ર્શક્ષકો  :-  ૨૬૮૭ 

 ખાલી િગ્યા   :-  ૫૯૧ 
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ઉપરોકત ર્શક્ષકો પૈકી ખાસ ર્વષય ધરાવતા ર્શક્ષકોની સખં્યા નીચે મિુબ છે. 
         સગંીત ર્શક્ષક    :- ૧૪   

         વ્યાયાિ ર્શક્ષક    :- ૧૨૦  

         ણચત્રકાિ ર્શક્ષક    :- ૯૨ 

          

શાળા પ્રવેશોત્સવ  

પ્રાથર્િક ર્શક્ષકોને ગર્તશીલ, પ્રગર્તશીલ, ર્ણુવતા સધુારણા, ૧૦૦% નાિાકંન ૧૦૦% સ્થાયીકરણ 
િાટે વષષ-૧૯૯૯ થી શાળા પ્રવેશોત્સવ કાયષક્રિ અિલિા ંમકુવાિા ંઆવેલ છે. વષષ ર૦૧૯-૨૦ િા ંનાિાકંન 
શાળા પ્રવેશોત્સવ ગ્રામ્ય ર્વસ્તારિા ં  ૩૧૫૦ કુિાર અને ૩૯૭૦ કન્દ્યાઓ િળી કુલ ૭૧૨૦ નવા દાખલ 
થયેલ છે.  

સ્થયીકરણનો દર અને શાળા છોડી િવાનુ ંપ્રિાણ, Retention/Drop Out Rate  

ધોરણ ૧ થી ૮ 

Year Retention Rate Drop Out Rate 

ર૦૧૯-૨૦ ૯૫.૨૯ ૪.૭૧ 

 

કન્દ્યા કેળવણી રથયાત્રા અણભયાન અને શાળા પ્રવેશોત્સવના કારણે કન્દ્યાઓનો ડ્રોપ આઉટ દર 
ધટયો છે અને સ્થાયીકરણનો દર વધેલ છે જે િહત્વની ર્સધ્ધ્ધ ગણી શકાય. કન્દ્યા કેળવણી રથયાત્રા અને 
શાળા પ્રવેશોત્સવ ઝબેંશના સ્વરૂપે કન્દ્યાઓને પ્રવેશ અપાવી શકાયો છે.  
 

ર્વદ્યાલક્ષિી યોિના  ર૦૧૯-૨૦ 

 

કન્દ્યા કેળવણીને પ્રાધાન્દ્ય, પ્રોત્સાહન આપવા ૦ %  થી પ૦ % સધુી સ્ત્રી સાક્ષરતા દર ધરાવતા 
ગાિોિા ં ૧૦૦% નાિાકંન થાય અને ધોરણ ૧િા ંપ્રવેશ િેળવેલ કન્દ્યાને ધો.૮ સધુી અભ્યાસ પરૂો કરે તેને 
પ્રોત્સાહન િળે તે િાટે સરકારશ્રી દ્વારા રૂા.ર૦૦૦/-ની ર્વદ્યાલક્ષિી બોન્દ્ડની યોિના અિલિા ંમકેૂલ છે. આ 
યોિનાને કારણે ગાિ/શાળા કક્ષાએ કન્દ્યા કેળવણીને ઉતેિન અને સ્થાયીકરણ અને ડ્રોપઆઉટ દરિા ંનોંધ 
પાત્ર સધુારો થયેલ છે. વષષ ર૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન કુલ ૧૫૦૪ કન્દ્યાઓને ર્વદ્યાલક્ષિી બોન્દ્ડનો લાભ આપવાિા ં
આવેલ હતો. 

 

ર્વધાદીપ ર્વિા યોિના  
 

ર૬િી જાન્દ્ય.ુર૦૦૧ના ભકંૂપ પછી મતૃ બાળકોની સ્મરૃ્તિા ં આ યોિના અિલિા ં છે. અકસ્િાતે 
અવશાન પાિતા ંબાળકના વાલી/વારસદારને રૂા.પ૦,૦૦૦/- િદદરૂપે આપવાિા ંઆવે છે. જેના ંર્પ્રર્િયિની 
રકિ રાિય સરકાર દ્વારા ભરવાિા ંઆવે છે. ચાલ ુવષે ર૦૧૯-૨૦ િા ં૬ (છ) બાળકોના વાલી/વારસદારને 
રૂા.પ૦,૦૦૦/- લેખેની રકિ સહાય િળવા અંગે સરકારશ્રીિા ંદરખાસ્ત કરવાિા ંઆવેલ છે. 
શાળાઓિા ંભૌર્તક સરુ્વધા 

શાળા કક્ષાએ ભૌર્તક સરુ્વધાઓ પણુષ કરવાના હતે ુ સહ જિલ્લાકક્ષાએ નીચે મિુબની કાિગીરી 
અત્યારસધુીિા ંપણુષ કરેલ છે. 

ર્વગત ર૦૧૯-૨૦ 

શાળાના ઓરડા ૨૪ 
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ર્વધાસહાયકોની ભરતી  

પ્રાથર્િક શાળા કક્ષાએ ર્શક્ષણની ર્ણુવતા ં સધુારણા અને ર્શક્ષકોની ખાલી િગ્યાની ઘટ પરુવા 
રૂા.૧૯૯પ૦/- ના વેતનથી ર્વધાસહાયક ભરતી યોિના વષષ-૯૮ થી અિલિા ં મકેુલ છે. જિલ્લાિા ં વષષ 
ર૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન ૦૯ ર્વધાસહાયકોની ભરતી કરવાિા ંઆવેલ છે.  
સવષ ર્શક્ષા અણભયાન (એસ.એસ.એ.) 

જિલ્લાિા ં હાલ સવષ ર્શક્ષા અણભયાન અિલિા ં છે. જેિા ં પ્રાથર્િક ર્શક્ષણના સાવષર્ત્રકરણ િાટે 
યોિનાબધ્ધ કાિગીરી કરવાિા ં આવે છે. (૧) કન્દ્યા કેળવણીને પ્રાધાન્દ્ય (ર) એનપીઈજીએલ (નેશનલ 
પ્રોગ્રાિ ફોર એિયકેુશન ઓફ ગલ્સ એટ એલીિેન્દ્ટરી લેવલ) (૩) ર્શક્ષક પ્રર્શક્ષણ (૪) 
બીઆરસી/સીઆરસીની રચના (પ) ગ્રામ્ય કક્ષાએ ર્વર્વધ સર્િર્તની રચના (૬) સ્પે. રેર્નગ પ્રોગ્રાિ 
(એસ.ટી.પી.) (૭) ર્વકલાગં બાળકોની યોિના (આઈઈડી) અિલિા ંછે. 

એનપીઈજીએલ-જિલ્લાિા ંિયા ંસાક્ષરતાનો દર ઓછો હોય તે િાટે કેન્દ્ર સરકાર પરુસ્કૃત રહણેાકં 
સક્રહતની સરુ્વધાવાળી કસ્તરુબા ગાધંી બાણલકા ર્વધાલય શરૂ કરવાિા ં આવેલ છે. જેિા ં દેવભરુ્િ દ્વારકા 
જિલ્લાિા ં૯ ર્વધાલય છે જેિા ંબાળાઓ અભ્યાસ કરે છે. જે જિલ્લા કક્ષાએ િહત્વની બાબત ગણી શકાય. 

બીઆરસી/સીઆરસી જિલ્લાિા ંહાલ ૪ બીઆરસી કેન્દ્રો અને ૬૭ સીઆરસી કેન્દ્રો અસ્સ્તત્વ ધરાવે છે. 
જેિા ંર્શક્ષક તાલીિ, િોનીટરીંગ, ર્શક્ષણ ર્ણુવતા ંસધુારણા કાયષક્રિ ચાલ ુછે. 

જિલ્લાિા ં કુલ ૬૩૨ શાળાઓનો સિાવેશ થાય છે. શાળા કક્ષાએ એસ.એિ.સી. કિીટીની રચના 
કરવાિા ંઆવેલ છે. જે શાળા ર્ણુવતા સધુારણા, લોકભાગીદારી અને ર્શક્ષણ સધુારણાિંા ંિહત્વનુ ંયોગદાન 
આપવા શક્રકતિાન બનેલ છે. જેના સચુારૂ પક્રરણાિ િળેલ છે. 
ર્શક્ષકોને લગત કાિગીરી 

જિલ્લા ર્શક્ષણ સર્િર્ત, દેવભરૂ્િ દ્વારકા હસ્તકના તિાિ ર્શક્ષકના િહકેિને લગત કાિગીરી અને 
ર્શક્ષકોને લગત કોટષ કેસ4ખતાકીય તપાસ, ર્વધાસહાયકોને પરુા પગારિા ં સિાવવાની કાિગીરી4 ર્શક્ષકોની 
જી.પી.એફ. ની સધળી કાિગીરી તેિિ સી.પી.એફની કાિગીરી, વીિા અને લીંકઈન્દ્સ્યરુન્દ્સની કાિગીરી 
તેિિ શાળાઓ િાટે આવતી તિાિ ગ્રાન્દ્ટ અને આયોિનની કાિગીરી અને અન્દ્ય પરચરુણ કાિગીરી 
ર્શક્ષણ શાખા દ્વારા કરવાિા ંઆવે છે. 

 

જિલ્લા પચંાયત ર્શક્ષણ સર્િર્ત હસ્તકની ધોરણ ૧ થી ૮ના ર્વદ્યાથીઓની િાક્રહતી : 
(સરકારી શાળાઓ)  વષષ ર૦૧૯-૨૦, જિલ્લો :- દેવભરુ્િ દ્વારકા  

સરકારી શાળાઓના ધોરણ :  ૧ થી ૮ ના ર્વદ્યાથીઓની િાક્રહતી  

ક્રિ  
તાલકુાનુ ં

નાિ  

ધોરણ  ધોરણ ૧ 
થી ૮  ૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 

૧ દ્વારકા  ૧૪૫૫ ૧૭૯૩ ૧૭૪૦ ૧૭૬૫ ૧૭૪૩ ૧૭૪૧ ૧૪૯૩ ૧૪૩૪ ૧૩૧૬૪ 

૨ ખભંાણલયા  ૨૭૩૭ ૩૦૭૮ ૩૨૧૭ ૩૨૦૭ ૩૧૯૧ ૩૨૨૭ ૨૫૮૦ ૨૭૩૫ ૨૩૯૭૨ 

૩ ભાણવડ  ૧૩૫૪ ૧૪૫૩ ૧૪૬૭ ૧૫૦૮ ૧૪૪૨ ૧૫૪૧ ૧૧૫૮ ૧૨૭૨ ૧૧૧૯૫ 

૪ કલ્યાણપરુ  ૨૦૮૩ ૨૧૮૩ ૨૩૬૩ ૨૩૩૫ ૨૩૮૧ ૨૩૯૯ ૧૯૫૭ ૨૦૭૩ ૧૭૭૭૪ 

કુલ  ૭૬૨૯ ૮૫૦૭ ૮૭૮૭ ૮૮૧૫ ૮૭૫૭ ૮૯૦૮ ૭૧૮૮ ૭૫૧૪ ૬૬૧૦૫ 
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પ્રકરણ- ૧૩ 

આરોગ્ય કે્ષતે્ર કાયષર્સધ્ધી 
અહવેાલના વષષ ર૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન, દેવભરૂ્િ દ્વારકા જિલ્લા પચંાયત હસ્તક કુલ ર૩ પ્રાથિીક 

આરોગ્ય કેન્દ્ર કાયષરત છે. આ તિાિ પ્રાથિીક આરોગ્ય કેન્દ્રો દ્વારા તેઓના કાયષ ર્વસ્તારના તેિિ દુરના 
ગ્રામ્ય ર્વસ્તારિા ંવસવાટ કરતા ગ્રાિિનોને પ્રાથર્િક સારવાર તથા દદીઓને ર્વના મલુ્યે િરૂરી દવાઓ 
પરુી પાડવાની સવલતો ઉપલબ્ધ કરવાિા ંઆવે છે. તેિિ ગ્રામ્ય ર્વસ્તારના તિાિ ગ્રાિિનો સધુી આરોગ્ય 
સેવાઓ ઉપલબ્ધ બની શકે તે િાટે દરેક પ્રાથિીક આરોગ્ય કેન્દ્રો હસ્તક વાહનની સરુ્વધા ઉપલબ્ધ છે. 

મખુ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અર્ધકારીના સીધા ર્નયતં્રણ હઠેળ દરેક પ્રાથર્િક આરોગ્ય કેન્દ્રોિા ંતબીબી 
અર્ધકારીશ્રીઓ ફરિ બજાવી રહલે છે. તેિિ દરેક તબીબી અર્ધકારીશ્રીઓના ર્નયતં્રણ હઠેળ ર૯ લેબોરેટરી 
ટેકનીશીયન, ર૮ ફિાષસીસ્ટ,૧૬૭ િલ્ટી પરપઝ હલે્થ વકષર, ર૯ િલ્ટી પરપઝ હલે્થ સપુરવાઈઝર, ૧૬૯ 
ફીિેલ હલે્થ વકષરોની િગ્યાઓ િજુંર કરવાિા ંઆવેલ છે. 

જિલ્લાના તિાિ પ્રાથર્િક આરોગ્ય કેન્દ્રોિા ં નીચે િણાવ્યા મિુબની રોગ પ્રર્તકારક રસીઓ 
આપવાની સરુ્વધા ઉપલબ્ધ રાખવાિા ંઆવે છે. (૧) બી.સી.જી. (ર) ડી.પી.ટી. (૩)પેન્દ્ટાવેલેન્દ્ટ (પચંર્ણુી) 
(૪)પોલીયો (પ) ધનરુ (૬) ઓરી (૭) ઈન્દ્જેકટેબલ પોણલયો વેકશીન 

ઉપર િણાવ્યા અનસુારની તિાિ પ્રકારની આરોગ્ય સેવાઓ ઉપર દશાષવેલ પ્રાથર્િક આરોગ્ય કેન્દ્રો 
ઉપરાતં સરકારશ્રી તરફથી તેિિ નીચે િણાવેલ એલોપેર્થક દવાખાનાઓ ઉપલબ્ધ છે.(૧) 
એલો.ડીસ્પેન્દ્સરી,વાડીનાર (ર) એલો.ડીસ્પેન્દ્સરી,બેટ દ્વારકા (૩) એલો.ડીસ્પેન્દ્સરી,ચોખડંા 

આ ઉપરાતં રતાધંણાપણાના રોગોની અટકાયત િાટે અંધાપા ર્નયતં્રણ યોિના હઠેળ દરેક પ્રાથર્િક 
આરોગ્ય કેન્દ્રોિા ં ઓપ્થેલ્િીક આસીસ્ટન્દ્ટ તબીબી અર્ધકારીશ્રીના િાગષદશષન હઠેળની આંખની સારવારની 
કાિગીરી, વીટાિીન એ સોલ્યસુન તથા ર્વટાિીન બી કોમ્પલેક્ષનુ ંર્વનામલુ્યે ર્વતરણ તથા જિલ્લાના ર્વર્વધ 
ર્વસ્તારોિા ંયોજાતા નેત્રકેમ્પના આયોિનિા ંિરૂરી સેવાઓ આપે છે. 
આરોગ્ય શાખા હસ્તકની અન્દ્ય પ્રવરૃ્તઓ : 
કલોરીનેશન  

 જિલ્લાિા ં પાણીિન્દ્ય રોગો અટકાવવા િાટે જિલ્લાના ગ્રામ્ય ર્વસ્તારોિા ં તળાવ, કુવાઓ, તથા 
પીવાના પાણી અન્દ્ય જાહરે સ્થળોિા ંિતંનુાશક દવાઓ તથા કલોરીનેશનની કાિગીરી સેનેટરી ઈન્દ્સ્પેકટરના 
સીધા સપુરવીઝન હઠેળ ર્વર્વધલક્ષી આરોગ્ય કાયષકરો િારફત હાથ ધરવાિા ંઆવેલ છે. વષષ ર૦૧૯-૨૦ િા ં
મ્ય.ુબ્યરુો/નગર પાલીકા િારફત ર્નયર્િત કલોરીનેશન કરવાિા ંઆવે છે. તથા આરોગ્ય ખાતાના કિષચારી / 
અર્ધકારી દવારા સતત િોનીટરીંગ કરવાિા ંઆવેલ છે. 
શાળા આરોગ્ય રાષ્ટ્રીય બાળ સ્વાસ્થય કાયષક્રિ અંતગષત તપાસણી   

દેવભરૂ્િ દ્વારકા જિલ્લાની પચંાયત કાયષકે્ષત્ર હઠેળની તથા નગરપાલીકાઓની ર્નયતં્રણની પ્રાથિીક 
શાળાઓિા ંઅભ્યાસ કરતા ં ર્વદ્યાથીઓની તબીબી તપાસણી સ્થળ ઉપર કરવાની તેિિ ર્વર્વધ રોગોથી 
પીડાતા તિાિ ર્વદ્યાથીઓની / ર્વદ્યાથીઓને સ્થળ ઉપર િ િરૂરી દવાઓનુ ંર્વતરણ કરવાિા ંઆવે છે. વષષ 
ર૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન ૦ થી ૧૮ વષષના આંગણવાડી, પ્રાથર્િક શાળા, િાધ્યર્િક શાળાના ૧૯૦૩૪૦ બાળકોની 
આરોગ્ય તપાસણી કરવાિા ંઆવેલ હતી જેિા િળી આવેલ ૨૩૫૬૯ ખાિીવાળા બાળકોને તબીબી તપાસ 
કરી સ્થળ પર સારવાર આપવાિા ંઆવેલ તે પૈકી ર૮૧ર બાળકોની સદંભષ સેવાિા ંર્નષ્ટ્ણાતં તબીબી ધ્વારા 
તપાસ કરવાિા ંઆવેલ જે પૈકી િળી આવેલ હ્રદય, કીડની, કેન્દ્સર અને અન્દ્ય રોગની ગભંીર ણબિારી વાળા 
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૮૪ બાળકોને સપુર પેસ્યાલીસ્ટ સારવાર િાટે અિદાવાદ ખાતે ર્સવીલ હોસ્પીટલ અિદાવાદિા ંરીફર કરી 
સારવાર ની િજુંરી આપેલ હતી.  

િન્દ્િ િરણની નોંધ   

િન્દ્િ િરણની નોંધણી ધારો-૧૯૬૯ અન્દ્વયે દેવભરુ્િ દ્વારકા જિલ્લાિા ંથતા િન્દ્િ િરણની સપંણુષ 
નોંધ થાય તે િાટે િરૂરી પ્રચાર અને ર્નયતં્રણ દ્વારા સપુરર્વઝન જિલ્લા રજીસ્ટાર િારફતે રાખવાિા ંઆવે છે. 
તેિિ જિલ્લાના િન્દ્િ િરણ નોંધણીના તિાિ એકિોને તથા લગ્ન નોંધણી તિાિ એકિોને અન્દ્ય સાક્રહત્ય 
પરુૂ  પાડવાિા ંઆવે છે. વષષ ર૦૧પ થી ઈ-ઓળખ પોટષલના િાધ્યિથી િન્દ્િ િરણ અન્દ્વયેની ડેટા એન્દ્રી 
તેિિ ઓનલાઈન કોમ્પ્યટુરાઈઝડ પ્રિાણપત્રો ગ્રાિ પચંાયત કક્ષાએથી ઈશ્ય ુકરવાિા ંઆવે છે. જાન્દ્યઆુરી-
૧૯ થી ક્રડસેમ્બર-૧૯ સધુીિા ંિન્દ્િરણની એન્દ્રી ૧૦૦ ટકા નોંધાયેલ છે.  

આરોગ્ય ર્વષયક િન જાર્રૃ્ત 

લોકોિા ંઆરોગ્ય સેવાની સ્વીકૃર્ત વધે અને આરોગ્યિય જીવન જીવે તે િાટે આરોગ્ય ર્વષયક િન 
જાર્રૃ્ત ખબુ િ િરૂરી છે. લોકોિા ંઆરોગ્ય ર્વષયક જાર્રૃ્ત િાટે આરોગ્ય અને પક્રરવાર કલ્યાણ દ્વારા ર્વર્વધ 
િન જાર્રૃ્ત અંગેની કાિગીરી કરવાિા ંઆવે છે.  

(૧) પ્રચાર સાક્રહત્ય ર્વતરણ   :- ૩,૩૦,૯૧૬   

(ર) લોક ડાયરો    :- ૪ 

(૩) નાટક     :- ૨  

(૪) ભવાઈ     :- ૩૪ 

(પ) ર્રુુ ર્શણબર    :- ૨૮૬ 

(૬) લધ ુર્શણબર    :- ૪૫૯ 

(૭) તદુંરસ્તી હક્રરફાઈ    :- ૨૧૮ 

(૮) સેિીનાર                                            :- ૨ 

(૯) વકષશોપ     :- ૩૪ 

(૧૦) આશાવકષરની ર્હૃ મલુાકાત દરમ્યાન વ્યક્રકતગત જાણકારી :- ૧૨૨૧ 

(૧૧) પે્રસનોટ    :- ૨૩૩   

(૧ર) ર્વક્રડયો શો   :- ૪૪ 

(૧૩) કેબલ નેટવકષ      :- ૦ 

(૧૪) પ્રદશષન                          :- ૧૩૫૩ 

(૧પ) ભીંત સતુ્રો      :- ૪૭૩૭ 

(૧૬) રેલી ર્વગેરે ધ્વારા લોકોિા ં 
િનજાર્રૃ્ત લાવી આરોગ્ય સેવાની  
કાિગીરી વધારવાિા ંઆવે છે.   :- ૩૦૫ 
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પ્રકરણ- ૧૪ 

ઈમ્યનુાઇઝેશન કે્ષતે્ર કાયષર્સધ્ધી 
ઈમ્યનુાઇઝેશન શાખા િારફતે વષષ ર૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન થયેલ કાિગીરી નીચે મિુબ છે. 
(૧) રસીકરણ:  

રસીકરણ કે્ષતે્ર વષષ ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન ઝબેંશનારૂપે તથા સાિાન્દ્ય રસીકરણની કાિગીરી નીચે 
મિુબ થયેલ છે.  

  ઝબેંશનારૂપિા ંરસીકરણની (IPPI) 

તારીખ લક્ષયાકં  લાભાથીઓ ટકા 
૧૯-૦૧-૨૦૨૦ to ૨૧-૦૧-૨૦૨૦ ૯૬૮૦૫ ૯૭૫૦૦ ૧૦૦.૭૨ 

 

 સાિાન્દ્ય રસીકરણ :  

 સાિાન્દ્ય રસીકરણ કાયષક્રિ અતગંષત દર બધુવારે (ચાલ ુક્રદવસોિા)ં રસીકરણ કરવાિા ંઆવે છે. 
ક્રિ બાબત લક્ષયાકં ર્સધ્ધ્ધ ટકા 
૧ બી.સી.જી ૧૪૦૦૦ ૧૩૨૮૪ ૯૫ 

ર પેન્દ્ટાવેલેન્દ્ટ ૧૩૭૦૦ ૧૨૧૦૪ ૮૮ 

૩ પોલીયો ૧૩૭૦૦ ૧૨૧૭૪ ૮૯ 

૪ એિ.આર ૧૩૭૦૦ ૧૨૫૭૨ ૯૨ 

પ સપંણુષ રસીકરણ ૧૩૭૦૦ ૧૧૭૪૭ ૮૬ 

 

(૨) િનની સરુક્ષા યોિના 
િનની સરુક્ષા યોિના કેન્દ્ર પરુસ્કૃત છે. આ યોિના અન્દ્વયે ગરીબી રેખા નીચેના કુટંુબો પૈકી પ્રથિ 

અને બીજી પ્રસરુ્તિા ંજેિની ઉંિર ૧૯ વષષથી ઉપરની અને બી.પી.એલ. કુટંુબની તથા એસ.સી. / એસ.ટી. 
કુટંુબની સગભાષ િાતાઓને બે બાળકો સધુી લાભ િળે છે. જે નીચે મિુબ છે.  

 

    દરેક ડીલેવરી િાટે રૂા.પ૦૦/- દવા, પોષણ િાટે 

     રૂા.૧૦૦/- શહરેી ર્વસ્તારિા ંડીલેવરી સ્થળ સધુી િવા િાટે વાહન ભાડાના 
     રૂા.ર૦૦/- ગ્રામ્ય ર્વસ્તારિા ંડીલેવરી સ્થળ સધુી િવા િાટે વાહન ભાડાના 
     વાહનભાડાના ંિાત્ર સસં્થાકીય (હોસ્પીટલ), પી.એસ.સી. / સબ સેન્દ્ટરિા ંપ્રસરુ્ત િાટે િ છે.  

 

િનની સરુક્ષા યોિના હઠેળ વષષ ર૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન કુલ ૧૮૯૬ લાભાથીઓને લાભ આપી  
રૂા.૧૨,૭૫,૯૦૦/- લાખનો ખચષ કરવાિા ંઆવેલ છે. 
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ણચિંરજીવી યોિના  

 

ગરીબી રેખા હઠેળની પ્રસતુા િાતાને આ યોિનાનો લાભ િળી શકશે. પ્રસતુા િાતાન ુનાિ ગરીબી 
રેખાની યાદીિા ંન હોય તેવા ંસિંોગોિા ંઆવકના દાખલાના આધારે આ યોિનાનો લાભ િળી શકશે. આ 
યોિના અંતગષત પ્રસતુાિાતાની સલાિતી પ્રસરુ્ત દવાખાનાિા ંખાનગી સ્ત્રી રોગના ર્નષ્ટ્ણાતં તબીબોને આ 
યોિનાિા ંિોડવાિા ંઆવેલ છે. આવા તબીબો સાથે આરોગ્ય ર્વભાગ ધ્વારા ૧૦૦ પ્રસરુ્તના કરાર કરવાિા ં
આવેલ છે. પ્રસતુાિાતા િો આવા ખાનગી સ્ત્રીરોગ ર્નષ્ટ્ણાતંના દવાખાનાિા ં પ્રસરુ્તના પ્રત્યેક પ્રસરુ્તદીઠ 
ખાનગી સ્ત્રીરોગ ર્નષ્ટ્ણાતં તબીબને રૂા.ર૦૦૦/- ચકુવવાિા ંઆવે છે. ગ્રામ્ય પ્રસતુા િાતાને વાહનભાડાના 
રૂા.ર૦૦/- સાથે આવનાર સહાયકને રૂા.પ૦/- તેિિ શહરેી ર્વસ્તારિા ંપ્રસતુાિાતાને વાહનભાડાના રૂા.૧૦૦/- 
તથા સાથે આવનાર સહાયકને રૂા.પ૦/- નો સિાવેશ થાય છે. ણચરંજીવી યોિના હઠેળ વષષ ર૦૧૯-૨૦ 
દરમ્યાન કુલ ૧૧૩૯ લાભાથીઓને લાભ આપી રૂા.૪૩,૩૩,૧૬૯/- લાખનો ખચષ કરવાિા ંઆવેલ છે. 
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પ્રકરણ- ૧૫ 

કુટંુબ કલ્યાણ કે્ષતે્ર કાયષર્સધ્ધી 
કુટંુબ કલ્યાણ કાયષક્રિએ રાષ્ટ્રીય કાયષક્રિ છે અને આ કાયષક્રિ દ્વારા દેશિા ંવસ્તી ર્નયતં્રણ કરવાના 

પ્રયત્નો હાથ ધરવાિા ં આવે છે. દરેક પરણીત દંપર્ત કે જેઓને આ કાયષક્રિિા ં સાકંળી લઈ ભાગીદાર 
બનાવી અને વસ્તી વ્રધુ્ધ્ધદર ર્નયતં્રણ લાવવાની કાિગીરી કરવાિા ંઆવે છે. વસ્તી ર્નયતં્રણ કરવા કુટંુબ 
કલ્યાણની ર્વર્વધ પધ્ધર્તઓ જેવી કે કાયિી અને બીન કાયિી પધ્ધર્તઓિા ં આવરી લઈ કાિગીરીનુ ં
અિલીકરણ કરવાિા ંઆવે છે. હાલિા ંઆ કુટંુબ કલ્યાણ કાયષક્રિિા ંવાર્ષિક લક્ષયાકંના બદલે ટારગેટ ફ્રી 
એપ્રોચ મિુબ ર્વસ્તારની વસ્તીના ં ધોરણે ર્વર્વધ પધ્ધર્તઓનો વકષલોડ નકકી કરી દરેક તાલકુાને 
ફાળવવાિા ંઆવે છે. 

સ્વતતં્રતા પ્રાપ્ત થયા બાદ સેવાઓના ધર્નષ્ટ્ઠ કાયષક્રિ દ્વારા ચેપીરોગ જેવા કે પ્લેગ, કોલેરા, 
ટાઈફોડ, િેલેરીયા, ક્ષય અને રોગોને કાબિુા ંઆવતા લોકોની આરોગ્ય સખુાકારીિા ંધણો િ સધુારો થયેલ છે 
સગભાષ િાતા અને નવજાત શીશનુી પણ ધણી કાળજી પવૂષક સભંાળ તેિિ રોગપ્રર્તકારક રસીઓથી સ્ત્રીઓના 
અને િાતા-બાળકોના મતૃ્યનુા પ્રિાણિા ં નોંધપાત્ર ધટાડો થયેલ છે. આરોગ્યની ર્વર્વધ યોિનાના સફળ 
અિલીકરણ ધ્વારા રાિયિા ંદર એક લાખ જીર્વત િન્દ્િે િાતા િરણ ૮૭ તથા બાળ િરણ ૩૦ જેટલ ુનીચે 
લાવી શકેલ છે જે લોકોના સહકારના આભારી છે ર્વર્વધ પ્રોત્સાહક યોિનાના કારણે જિલ્લો ૯૯ ટકા સવુાવડ 
તાલીિબધ્ધ સ્ટાફ, નસષ કે તબીબો ધ્વારા સરકારી કે ખાનગી હોસ્સ્પટલોિા ંકરવાિા ંઆવેલ છે.  

આરોગ્ય સેવા અને સરુ્વધાિા ંવધારો થતા ંમતૃ્યદુરિા ંઘણો ઝડપી ધટાડો થયેલ છે. પરંત ુ તેની 
સાિે િન્દ્િદર ઝડપથી ધટતો ન હોવાથી દેશિા ંવસ્તી વધારાની ભયકંર સિસ્યા ઉદભવેલ છે. જેના ઉકેલ 
િાટે રાષ્ટ્રીય કુટંુબ કલ્યાણ કે્ષતે્ર કાિગીરી વેગવાન બનાવવા અને વકષલોડ સો ટકા ર્સધ્ધ કરવા તિાિ 
તાલકુાિા ંસામકુ્રહક આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે નશબધંી ઓપરેશનના કેમ્પો ધ્વારા કાયિી નસબધંી, બે બાળકો વચ્ચે 
ગાળો રાખવા દશ વષષ સધુી ઉપયોગિા ંલઈ શકાય તેવી કોપર-ટી તથા ડીલવરી બાદ ૪૮ કલાકિા ંમકુી 
શકાય તેવા પ્રકારની નવીન પ્રકારનીકોપર-ટી મકુવાિા ંઆવે છે તેિિ અન્દ્ય બીનકાયિી પધ્ધર્ત ધ્વારા 
િન્દ્િદરિા ંધટાડો કરવાિા ંઆવી રહલે છે. આ કાિગીરી સફળ બનાવવા િાટે આરોગ્ય સ્ટાફ, આંગણવાડી 
કાયષકર ઉપરાતં સરકારી, અધષસરકારી, બીનસરકારી િશીનરી કાિે લગાડીને આ કાિગીરી હાથ ધરવાિા ં
આવે છે.  

દરેક તાલકુાની કાિગીરીના સપુરવીઝન તથા િોનીટરીગ િાટે જિલ્લાના અર્ધકારીશ્રીઓની 
લાયઝન ઓફીસર તરીકે તાલકુાવાર કાિગીરી બજાવવાિા ંઆવે છે. તેિિ જિલ્લા તથા તાલકુા કક્ષાએ દર 
િાસે કુટંુબ કલ્યાણ કાિગીરીની સિીક્ષા તથા સકંલન િાટે ર્િક્રટિંગો યોજી સતત િાગષદશષન પરંુુ પાડી કુટંુબ 
કલ્યાણ કે્ષતે્ર  ર્સધ્ધી હાસંલ કરવાિા ંઆવે છે. જેના ફળ સ્વરૂપે ટી.એફ.આર. ર.ર સધુી પહોચેલ છે, જેન ુ
લક્ષય ર.૧ સધુી લઈ િવાનો છે. 
કુટંુબ કલ્યાણકે્ષતે્ર ર્વર્વધ યોિનાની િાક્રહતી 
 

ક્રિ યોિનાનુ ંનાિ યોિનાનો લાભ કોણ લઈ શકે 

૧ કુટંુબ કલ્યાણ સેવાઓ લાયક દંપતી 
ર ક્રદકરી યોિના ફકત  એક અથવા બે દીકરી વાળા દંપતી 
૩ ગ્રીન કાડષ યોિના  બે સતંાન હોય અને ઓપરેશન કરાવે 

  

 

45 / 68



 

  

 વાર્ષિક વહીવટી અહવેાલ 

 

ઉપરોકત કુટંુબ કલ્યાણ સેવાઓ િેળવવા િાટે કોઈપણ પ્રકારની અરજી કરવાની રહતેી નથી 
ઓપરેશનના લાભાથી કેમ્પના સ્થળે સેવા લેવા આવે ત્યારે િરૂરી તિાિ આરોગ્ય સેવાઓ પરૂી પાડવાિા ં
આવે છે. ક્રદકરી યોિનાના લાભાથી િાટે િરૂરી લાભાથી પાસેથી િરૂરી આધાર પરુાવાના આધારે રાષ્ટ્રીય 
બચત પત્રો આપવાિા ંઆવે છે. 

 

રાષ્ટ્રીય કુટંુબ કલ્યાણ કાયષક્રિિા ંવષષ ર૦૧૯-૨૦ દરમ્યાનિા ંથયેલ કાિગીરી 
 

ક્રિ ર્વગત લક્ષયાકં  ર્સધ્ધ્ધ ટકાવારી 
૧ સ્ત્રી નશબધંી  ૩૪૮૫ ૨૩૦૯ ૬૬.૨૬ 

ર આઈ.ય.ુસી.ડી. ૧૦૩૪૫ ૯૧૧૨ ૮૮.૦૮ 

૩ ઓરલ પીલ્સ ૩૨૭૦ ૨૩૯૫ ૭૩.૨૫ 

 

        દેવભરુ્િ દ્વારકા જિલ્લાના વષષ ર૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન કુટંુબ કલ્યાણ નશબધંીના લાભાથી પૈકીના ફકત 
એક કે બે ક્રદકરી વાળા લાભાથીઓની િાક્રહતી નીચે મિુબ છે. 
 

ક્રિ જિલ્લાન ુનાિ એક ક્રદકરીવાળા લાભાથી બે ક્રદકરીવાળા લાભાથી કુલ 

૧ દેવભરૂ્િ દ્વારકા ૦ ૩ ૩ 
 
 
 

 
 
 

કુટંુબ કલ્યાણ અને આરોગ્ય કે્ષતે્ર ર્સધ્ધ્ધ હાસંલ કરવા પ્રચાર-પ્રસાર સબરં્ધ કાિગીરીની ર્વગત : 
   

આરોગ્ય ર્શક્ષણની કાિગીરી દ્વારા લોકોજાર્રૃ્ત કેળવી લોકોના જ્ઞાન વલણ અને વતષનિા ં િરૂરી 
પક્રરવતષન લાવી, લોકો આરોગ્યપ્રદ જીવન જીવે તેિિ દર િાસે સપ્રિાણ કાિગીરી દ્વારા જિલ્લાનો િન્દ્િદર, 

મતૃ્યદુર, બાળ મતૃ્યદુર અને ટી.એફ.આર. નીચો લાવવાનો મખુ્ય ઉદેશ છે. 
 

ર્વર્શષ્ટ્ટ / મખુ્ય હતેઓુ નીચે મિુબ છે. 
     ૧.  િન્દ્િદર ધટાડવો  ૨. િાતા મતૃ્યદુર ધટાડવો 
     ૩.  બાળ મતૃ્યદુર ધટાડવો  ૪.  સરેરાશ આયષુ્ટ્યિા ંવધારો 
     પ. પ્રિનન દરિા ંઘટાડો  ૬.  સી.પી.આર.િા ંધટાડો 
     ૭.  વસ્તી સ્સ્થરતા વધારો      ૮.  િન આરોગ્ય સખુાકારીિા ં 
     ૯.  આરોગ્ય ર્શક્ષણ દ્વારા વતષનિા ંપક્રરવતષન  

     ૧૦. ભણૃ હત્યા અટકાવી  ક્રદકરીઓના પ્રિાણિા ંવધારો કરવો       

                  

આઈ.ઈ.સી. પ્રવરૃ્ત 

જિલ્લા આરોગ્ય કાયષક્રિો િાટે િનજાર્રૃ્ત અને પ્રચાર પ્રસાર િાટે િરૂરી આયોિન કરવાિા ંઆવેલ 
છે. આ િાટે પ્રચાર સાક્રહત્ય જેવુ ં કે પોસ્ટર ડીસ્પ્લે, પત્રીકા ર્વતરણ, ર્રુુર્શણબર, લધરુ્શણબર, જુથ િીટીંગ, 

પ્રદશષન, ક્રફલ્િ શો, સ્લાઈડ શો, શેરી નાટકો, પપેટ શો, ભવાઈ, હક્રરકથા, લોક ડાયરો, રેલી, આકાશવાણી, 
દુરદશષન, િાક્રહતી ખાત ુ,ં સિાચાર પત્રો દ્વારા સિગ્ર જિલ્લાિા ં પ્રચાર પ્રસાર કરી િન જાર્રૃ્ત લાવી 
આરોગ્યના કાયષક્રિોને લોકોનો કાયષક્રિ બનાવવાિા ંઆવે છે. 
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બ્લોક કક્ષાએ બ્લોક હલે્થ ઓક્રફસરો, બ્લોક આઈ.ઈ.સી. અર્ધકારીઓ અને ફીિેલ હલે્થ સપુરવાઈઝરો 
આ કાિગીરી સભંાળે છે.પ્રાથર્િક આરોગ્ય કેન્દ્ર કક્ષાએ િેડીકલ અને સપુરવાઈઝર દ્વારા આ કાિગીરીનુ ં
િોનીટરીંગ કરવાિા ંઆવે છે. િયારે ગ્રામ્યકક્ષાએ આરોગ્ય કિષચારીઓ આરોગ્ય ર્શક્ષણની કાિગીરી કરશે. 
જેિા ંઆંગણવાડી કાયષકરો, આશા વકષરો, આર્શ.એફ.એચ.ડબલ્ય ુતથા અન્દ્ય િોટીવેટરો વગેરે ધ્વારા તિાિ 
સ્તરે લોક જાર્રૃ્તના કાયષક્રિો હાથ ધરવાિા ંઆવે છે.  

 

રેઝીસ્ટંટ ર્વસ્તારો ઉપર ખાસ ધ્યાન  

 

જે ર્વસ્તારોિા ં આરોગ્ય કાયષક્રિોની સ્વીકૃર્ત ઓછી છે. તેવો ર્વસ્તારો ઉપર ર્વશેષ ધ્યાન આપી 
લગત ર્વસ્તારોિા ં આગેવાનો તથા સ્વૈધ્ચ્છકનો સહયોગ લેવાિા ં આવે છે આવી રીતે જિલ્લાિા ં ર્વર્વધ 
આઈ.ઈ.સી.પ્રવરૃ્ત ધ્વારા વષષ દરમ્યાન ધર્નષ્ટ્ઠ કાિગીરી કરવાિા ંઆવે છે. જે ધ્યેયો નકકી કરવાિા ંઆવેલ 
છે તેને ર્સધ્ધ્ધ કરવાના ધર્નષ્ટ્ટ પ્રયત્નો હાથ ધરવાિા ંઆવે છે. 
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 પ્રકરણ- ૧૬ 

રાષ્ટ્રીય િેલેરીયા નાબદુી યોિના કે્ષતે્ર કાયષર્સધ્ધી 
 

િેલેરીયા એ િાનવિા ંિોવા િળતો ધણોિ પ્રાચીન રોગ છે. જે એક સકુ્ષિ  જીવાણુ ંપ્લાઝિોડીયિ 
નાિના પરોપજીવીથી થાય છે. આ રોગ સાથેનો લોકોનો એટલો ગાઢ સબધં છે કે આપણા ં દેશની દરેક 
વ્યક્રકતને આ રોગની િાક્રહતી છે. આજે પણ આ રોગ જાહરે આરોગ્યની એક મખુ્ય સિસ્યા બની રહલે છે. 
આધરુ્નક રહણેી કરણી તથા બદલાતા ંપયાષવરણીય પક્રરબળોને કારણે દેશિા ંખેતીવાડી, ઉધોગ અને આર્થિક 
ર્વકાસના ધીિા દર િાટે િવાબદાર કારણોિા ંએક િહત્વપણૂષ કારણ ગણવાિા ંઆવે છે. 

િેલેરીયાના પરોપજીવી ર્વર્શષ્ટ્ટ પ્રકારના િચ્છરો ધ્વારા ફેલાય છે. જે િેલેરીયાના વાહક િચ્છર 
તરીકે ઓળખાય છે. દેવભરૂ્િ દ્વારકા જિલ્લાિા ંિચ્છરથી ફેલાતા મખુ્ય ચાર રોગ જેવા કે િેલેરીયા, ડેંન્દ્ગ્ય-ુ
ણચકનર્રુ્નયા અને ફાઈલેરીયા િોવા િળે છે. જે અનકુ્રિે ચેપી અનોફીલીસ, એડીસ અને કયલેુકક્ષા િાદા 
િચ્છરના કરડવાથી દ્વારા ફેલાય છે. 

  

દેવભરૂ્િ દ્વારકા જિલ્લાિા ંછેલ્લા પાચં વષષની પક્રરસ્સ્થર્ત નીચે મિુબ છે. 
 

વષષ લીધેલ લોહીના 
નમનુા 

નોંધાયેલ 
પોઝીટીવ કેશ 

ઝેરી િેલેરીયા કેશ 

૨૦૧૫ ૧૩૦૯૬૧ ૯૮ ૧૦ 

૨૦૧૬ ૧૪૭૩૪૫ ૫૮ ૧૩ 

૨૦૧૭ ૧૬૫૯૨૨ ૧૦૩ ૨૦ 

૨૦૧૮ ૧૫૮૬૧૫ ૮૦ ૮ 

૨૦૧૯ ૧૬૨૬૬૪ ૪૮ ૩ 

 

વષષ ર૦૧૮ થી વષષ ર૦૧૯ દરમ્યાન િેલેરીયા રોગના ફેલાવાને નાથવા અથાગ પ્રયાસ કરવાિા ં
આવ્યા. આ રોગના ફેલાવાના સાચા કારણો જાણી િેલેરીયા તેિિ િચ્છરિન્દ્ય રોગો ઉત્પર્ત અટકાયત, 

િતંનુાશક દવા છંટકાવ, પોરાનાશક કાિગીરી તેિિ પોરાભક્ષાક િાછલીનો બહોળો ઉપયોગ તેિિ ત્વરીત 
સારવાર હઠેળ િેલેરીયા કેશોનો રીપોટષ  કરી જે ર્વસ્તારિા ંિેલેરીયાના કેશોિા ંવધારો થાય ત્યા ંતાત્કાલીક 
યધુ્ધના ધોરણે રોગ અટકાયતી કાિગીરી હાથ ધરી હાલિા ંિોવા િળતા ં િેલેરીયાના પ્રિાણને હજુ પણ 
નીચ ુલઈ િવાના પ્રયાસ કરવાિા ંઆવી રહયા છે. 

ચાલ ુ વષે િેલેરીયાની સાથોસાથ ણચકનર્રુ્નયા તેિિ ડેંગ્ય ુ જેવા જીવલેણ રોગના ફેલાવાના 
અટકાવવા ગાિે ગાિ તથા ઘરો ઘર ફરીને પોરાનાશક કાિગીરી કરાવી જેિા ંબ્રીડીંગ પ્લેસ િોવા િળેલ 
તિાિ ટાકંીઓ, ખાડા-ખાબોચીયાિા ંબળેલ ઓઈલ તેિિ બાયોલાવીસાઈડ દવાનો છંટકાવ કરવાિા ંઆવેલ 
છે. જેના ફળસ્વરૂપે િેલેરીયા તેિિ ણચકનર્રુ્નયા જેવા રોગોને કાબિુા ં રાખ્યો તેિિ જિલ્લાિા ંએક પણ 
દદીનુ ંડેંગ્યનેુ કરાણે મતૃ્ય ુનોંધાયેલ નથી. 

ચોિાસાની સીઝન દરમ્યાન િેલેરીયાનો ફેલાવો ન થાય તે િાટે ર્વર્વધ પ્રવરૃ્તઓ હાથ ધરવાિા ં
આવે છે. કૃર્ષરથ િહોત્સવ તથા ર્નિષળ ર્િુરાત અંતગષત લોકોિા ં િેલેરીયા રોગ અટકાયતી પગલા ર્વશે 
જાણકારી આપવાિા ંઆવે છે. 
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પ્રકરણ- ૧૭ 

આયવેુદ કે્ષતે્ર કાયષર્સધ્ધી 
 

જિલ્લા પચંાયત,દેવભિૂી દ્વારકા દ્વારા જિલ્લાના ગ્રામ્ય ર્વસ્તારિા ં વસતા પ્રજાિનોને આરોગ્ય 
ર્વષયક સેવા પરુી પાડવા િાટે આયવેુક્રદક શાખા, જિલ્લા પચંાયત, દેવભિૂ દ્વારકા ર્નયતં્રણ હઠેળના 
આયવેુક્રદક તથા હોિીયોપેથીક દવાખાનાઓ િારફતે આયવેુક્રદક તથા હોિીયોપેથીક પધ્ધર્તથી ર્વના મલુ્યે 
દવા તથા સારવાર પરુી પાડવાિા ંઆવે છે. આયવેુદ તથા હોિીયોપેથી દવાખાનાની તાલકુાવાર ર્વગત 
દશાષવતી યાદી સાિેલ છે. આ દવાખાનાઓ ખાતે જિલ્લા આયવેુદ અર્ધકારીશ્રીના સીધા ર્નયતં્રણ હઠેળ 
તબીબી અર્ધકારી (આયવેુદ) તથા (હોિીયોપેથી) ફરિ બજાવી રહલે છે. 

સને  ર૦૧૯ - ૨૦ ના વષષિા ં દેવભિૂી દ્વારકા જિલ્લાિા ં આ કચેરીના ર્નયતં્રણ હઠેળ આવેલ 
આયવેુદ દવાખાનાઓ િારફતે કુલ - ૪૬૮૨૨ દદીઓને હોિીયોપોથી દવાખાના િારફત ૯૭૧૬ દદીઓને 
િળી કુલ ૫૬૫૩૮ દદીઓને આયવેુદ તથા હોિીયોપેથી પધ્ધર્ત દ્વારા ર્વના મલૂ્યે ર્નદાન, દવા તથા 
સારવાર આપવાિા ંઆવેલ. જીલ્લાિા ંઆયવેુદ અર્ધકારીશ્રીના િાગષદશષન હઠેળ આયવેુદ તથા હોિીયોપેઠીક 
પધ્ધતીના પ્રચાર-પ્રસાર કરવા િાટે વષષ દરર્િયાન કુલ ૬૭ ર્નદાન /સારવાર કેમ્પન ુઆયોિન કરેલ, જેિા ં
૪૬૧૭ દદીઓને ર્ન:શલુ્ક સારવાર આપેલ. તેિિ દવાખાનાના િેડીકલ ઓફીસરશ્રીઓ ધ્વારા 
શાળા/આંગણવાડીની મલુાકાત લેવાિા ં આવેલ અને શાળા/આંગણવાડીના બાળકોને િરૂરીયાત મિુબની 
સારવાર તેિિ સલાહ / સચુનો આપવાિા ંઆવેલ. 
 આયવેુદ તથા  હોિીયોપેથી ણચક્રકત્સા પધ્ધર્તની સેવાઓના પ્રચાર-પ્રસાર િાટે તેિિ સિાિની 
સખુાકારી િાટે ર્વર્વધ કાિગીરીન ુઆયોિન કરવાિા ંઆવેલ હત ુ ંસ્વસ્થ સિાિની રચના િાટે બે પ્રકારની 
ણચક્રકત્સા પધ્ધર્ત આયવેુદિા ંર્નક્રદિષ્ટ્ટ છે. પ્રથિ દરેક વ્યક્રકતના સ્વાસ્થ્યના સ્તરનો ઉત્કષષ અને દ્ધદ્વતીય રૂગ્ણ 
વ્યક્રકતની કાળજીથી સારવાર જેથી ભર્વષ્ટ્યિા ં રોણગષ્ટ્ઠ ન થાય. ઉપરોકત ધ્યેયને સાિે રાખી સ્વસ્થવતૃ 
અન્દ્વયે ૧૦૭૦૬ વ્યક્રકતઓને પથ્યા-પથ્ય તેિિ દીધષ સ્વસ્થ જીવન િાટેના આયવેુદિા ં વણણિત આચાર 
સકં્રહતાની સિિણ આપવાિા ંઆવેલ તેિિ વષષ દરમ્યાન સીઝનલ ફલ,ુ સાધંાનો દુખાવો તેિિ સોજાને 
ઘટાડે તેિિ રોગ પ્રર્તકારક શક્રકત વધારે તેવા ઔષધોના ઉકાળાન ુ ર્વતરણ કરવાિા ંઆવેલ હત ુ.ં જેિા ં 
૩૭૧૦૭ લાભાથીઓએ ઉકાળા ર્વતરણનો લાભ લીધેલ હતો.  

િરા ણચક્રકત્સા એટલે વધૃ્ધા અવસ્થા વાળા લોકોનો ર્વર્શષ્ટ્ટ સારવાર. વધૃ્ધ લોકોનો સમદુાય આપણા 
સિાિિા ંબહોળો ભાગ ધરાવે છે અને તેિના આરોગ્યની તકેદારી રાખવી આપણી નૈર્તક િવાબદારી છે આ 
બાબતના પ્રયાસરૂપે આયવેુદ દવાખાનાઓ ધ્વારા વધૃ્ધાવસ્થાવાળા ૨૦૩૯ લોકોને રસાયણ ટીકડી  દ્વારા 
િરા ણચક્રકત્સાની સારવારનો લાભ આપવાિા ંઆવેલ તેિિ તેઓના સ્વાસ્થ્ય અને તદુંરસ્તીની રક્ષા િાટે રોગ 
પ્રર્તકારક શક્રકત વધારનાર રસાયણ ટીકડીનુ ં ર્વતરણ કરવાિા ં આવેલ. તેિિ જિલ્લાના આયવેુદ 
દવાખાનાઓ િારફતે વ્યસન ધરાવતા લોકોને વ્યસનમકુ્રકત િાટે વ્યક્રકતગત િાગષદશષન આપવાિા ંઆવેલ 
જેિા ં ખાસ કરીને યવુાવગષને કેન્દ્રિા ં રાખી ૧૫૭૧ વ્યક્રકતઓને વ્યસન મકુ્રકત અંગેની સિિણ આપી 
વ્યસનમકુત કરવવાિા ંઆવેલ તેિિ ૧૫૩૦ વ્યક્રકતઓને પ્રકૃર્ત પક્રરક્ષણ કરવાિા ંઆવેલ. સવુણષપ્રાશન 
કેમ્પ રારા ૨૬૩ બાળકોને સવુણષપ્રાશન ટીપાનંો લાભ િળેલ. 
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 દેવભરુ્િ દ્વારકા જિલ્લાિા ં, જિલ્લા પચંાયત દેવભરુ્િ દ્વારકા હસ્તકના દવાખાનાની યાદી 
 

ક્રિ તાલકુા રેઝરી પેિેન્દ્ટ 
વગષ (ર) 

વગષ-રના જિલ્લા પચંાયત 
હસ્તકના દવાખાના 

હોિોયોપેથીક 
દવાખાના 

૧ ર ૩ ૪ ૬ 

૧ ખભંાણળયા સ.આ.દ. 
ખભંાણળયા  

સ.આ.દ. સઈદેવળીયા િનરલ હોસ્સ્પટલ  

ર ખભંાણળયા ભાણખોખરી   

૩ ભાણવડ સણખલા  રણજીતપરા 
૪ દ્વારકા  નાગેશ્વર   

પ દ્વારકા  દ્વારકા    

૬ દ્વારકા  ઓખા   

૭ ભાણવડ િોડપર   

૮ કલ્યાણપરુ   િોટા આસોટા 

૯ કલ્યાણપરુ   જુવાનપરુ 

૧૦ કલ્યાણપરુ   હષષદ 

કુલ (૧૩) ૭ ૧ પ 
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       પ્રકરણ- ૧૮ 

સકંણલત બાળ ર્વકાસ કે્ષતે્ર કાયષર્સધ્ધી 
િાનવ ર્વકાસ પ્રક્રક્રયાિા ંિહત્વની કડી છે, સરકારશ્રીએ રાષ્ટ્રીય બાળ ર્નર્તની ધોષણાિા ંકહવેાિા ં

આવ્ય ુ કે બાળકો દેશની સવોચ્ચ મડુી છે અને તેિનો ઉછેર એક રાષ્ટ્રીય િવાબદારી છે. બાળકોને િન્દ્િ 
પહલેા અને પછી તથા ઉછેરના વષોિા ં તેિના સપંણુષ શારીરીક િાનર્સક તથા સાિાજિક ર્વકાસનો પાયો 
ખરી રીતે બાલ્યવસ્થાિા ંનખાય છે તે સિયે બાળકોને ખાસ કરીને સિાિના નબળા અને રક્ષાણ ર્વનાના 
વગોિા ંબાળકોને િાદંગીથી થતી હાની રોકવાિા ંિદદરૂપ થવાના શભુાશયથી સકંણલત બાળ ર્વકાસ સેવા 
યોિના તૈયાર કરી અને ગાધંી િયરં્ત તારીખ રજી ઓકટોબર ૧૯૭પના ક્રદને તેનો શુભંારભ થયો. 

  સકંણલત બાળ ર્વકાસ યોિનાના લાભાથી ૦-૬ વષષના બાળકો, ક્રકશોરી અને સગભાષ, ઘાત્રી િાતાઓ 
છે. સકંણલત બાળ ર્વકાસ યોિનાના લાભાથી આઈસીડીએસ ઘટકો દ્વારા છ પ્રકારની સેવાઓ આપવાિા ંઆવે 
છે. (૧) પરુકપોષણ (ર) આરોગ્ય તપાસ (૩) િેડીકલ ચેકઅપ અને સદંભષ સેવા    (૪) રોગ પ્રર્તબઘંક રસીઓ 
(પ) પોષણ અને આરોગ્ય ર્વષયક ર્શક્ષણ (૬) અનૌપચાક્રરક પવૂષ પ્રાથર્િક ર્શક્ષણ.  

 દેવભરુ્િ દ્વારકા જિલ્લા પચંાયત ર્વસ્તારિા ં ૪ તાલકુાિા ંઆઈ.સી.ડી.એસ.ના  ૬ ઘટકો કાયાષસ્ન્દ્વત 
છે. જે તિાિ ધટકો કુલ  ૬૯૧  પૈકી તિાિ આંગણવાડી કાયષરત છે. 
પરુક પોષણ યોિના 

જીલ્લા પચંાયત કચેરી દેવભરૂ્િ દ્વારકા  જીલ્લાના ૪ તાલકુા હઠેળની આઈ.સી.ડી.એસ. શાખા દ્વારા  
પરુકપોષણ આપવાિા ંઆવે છે. ઉકત યોિના હઠેળ ૦-૬  વષષના બાળકો, સગભાષ, ઘાત્રી િાતાઓને અને 
ક્રકશોરીઓને પરુકપોષણ આપવાિા ંઆવે છે.   

પરુક પોષણના લાભાથી  લક્ષયાકં ૯૦૦૫૦ હતા જે પૈકી ૮૩૮૬૯ લાભાથીઓને યોિના હઠેળ લાભ 
આપવાિા ંઆવેલ  છે. જે લક્ષયાકં સાિે  ૯૩.૧૪ ટકા જેટલી ર્સધ્ધ્ધ થાય છે.  
કાયષકત્રી ર્વિા યોિના 

 આ યોિના તિાિ આઈ.સી.ડી.એસ. ઘટકેાિા ંઅિલિા ંછે. આંગણવાડી વકષ રેા, હલે્પરોને કાયષકત્રી 
ર્વિા યોિનાના કવચ હઠેળ આવરી લીધેલ છે. જે મિુબ કુલ ૫૫૬ કાયષકર અને ૫૧૦ તેડાગર બહનેોને 
યોિના હઠેળ આવરી લીધેલ છે.  
ર્તથી ભોિન  

ર્તથી ભોિન અન્દ્વયે ૫૩૯ કેન્દ્રોિા ં સરેરાશ ૯ ક્રદવસ સધુી ૩૬૪ દાતાઓ દ્વારા સરેરાશ ૬૮૦૫ 
લાભાથીઓને ર્તથી ભોિન આપવાિા ંઆવેલ છે. 
આંગણવાડીિા ંસેનીટેશન 

જિલ્લાિા ં કુલ ૬૯૧ આંગણવાડી પૈકી ૫૭૨ આંગણવાડીને પોતાના િકાન છે. િયારે ૧૧૯ 
આંગણવાડી ભાડાના િકાનિા ંઅથવા અન્દ્ય િગ્યાએ કાયષરત છે. પોતાના િકાનિા ંકાયષરત આંગણવાડીઓ 
પૈકી ૫૬૫ િકાનિા ંતથા અન્દ્ય પૈકી ૧૧૭ આંગણવાડીઓિા ંસેનીટેશનની વ્યવસ્થા છે.   

ઈડલી કુકર / ગેસ સરુ્વધા 
       આંગણવાડી કેન્દ્રોિા ૬૯૧ કાયષરત છે તે તિાિિા ં ઈડલીકુકર/ગેસ સરુ્વધા પરુી પાડવાિા ંઆવી છે.   
 

ર્વિ િોડાણ  

 કુલ ૬૯૧ આંગણવાડી કેન્દ્રો પૈકી સરકારી િકાનિા ં ૫૪૬ આંગણવાડી કેન્દ્રોિા ં ર્વિળીકરણની 
સરુ્વધા છે.  
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આંગણવાડીિા ંવકષર/હલે્પરની િગ્યા : 
આંગણવાડી કાયષકર ૬૯૧ િજુંર િગ્યા પૈકી ૬૨૩ ની િગ્યા ભરેલ છે હલે્પરની ૬૮૧ િજુંર િગ્યા 

પૈકી  ૫૭૫ ની િગ્યા ભરેલ છે. 
આંગણવાડી િકાન અંગેની પક્રરસ્સ્થર્ત :- 

 

જીલ્લાિા ં કુલ આંગણવાડી ૬૯૧ કાયાષસ્ન્દ્વત છે જે પૈકી ૫૭૨ યોિનાના પોતાના િકાનો છે, ૬  
પચંાયતના િકાનો છે, ૯ શાળાના િકાનો છે દાનના ૧૫ , કોમ્યરુ્નટીના ૫,  ભાડાના િકાનો ૮૪ છે.  

 

સબલા યોિના  

આ યોિનાિા ંહઠેળ ૨૪૨૫૨ કશોરીઓને લાભ આપવાિા ંઆવેલ છે. 
 

શાળા આરોગ્ય 

આંગણવાડીના બાળકો ૫૭૩૪૬ અને ક્રકશોરીઓ ૩૧૦૩૭ ને શાળા આરોગ્ય કાયષક્રિ હઠેળ આરોગ્ય 
તપાસ કરવાિા ંઆવેલ છે.  

 

૦-પ વષષના બાળકોનુ ંપોષણ સ્તર 

 

વષષ કુલ બાળકો 
૦-પ વષષ 
 

સાિાન્દ્ય િધ્યિ અર્ત કુપોર્ષત 

સખં્યા ટકાવારી સખં્યા ટકાવારી સખં્યા ટકાવારી 

એર્પ્રલ/૧૮ સ્સ્થર્ત ૫૮૭૧૧ ૫૭૦૮૪ ૯૭.૨૩ ૧૩૦૬ ૨.૩૨ ૩૨૨ ૦.૫૫ 

િાચષ/૧૯ સ્સ્થર્ત ૫૫૩૭૮ ૫૧૧૨૩ ૯૨.૩૨ ૨૫૬૯ ૪.૬૪ ૬૮૬ ૧.૨૩ 

 

 
 

ઉિવણીઓ  

આઈસીડીએસના ંતિાિ ઘટકોિા ંઉિવણી કરવાિા ંઆવે છે જે નીચે મિુબ છે. 
(૧) ર્વશ્વસ્તનપાન ઉિવણી સપ્તાહ (ર) રાષ્ટ્રીય પોષણ સપ્તાહ (૩) ર્વશ્વ એઈડસ દીન સપ્તાહ                          

(૪) આંતરરાષ્ટ્રીય િક્રહલા ક્રદવસ (પ) િિતા ક્રદવસ (૬) ગાધંી સપ્તાહ ઉિવણી (૭) આંગણવાડી પ્રવેશ 
ઉત્સવ (૮) બાળદીન ઉિવણી. (૯) રસોઈ શો (૧૦) અન્ન પ્રાશન 

 

ઉકત તિાિ ઉિવણીઓ ધટક કક્ષાએ ઉત્સાહપવુષક લોક સહકારથી કરવાિા ંઆવે છે. 
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    પ્રકરણ- ૧૯ 

સિાિ કલ્યાણ કે્ષતે્ર કાયષર્સધ્ધી 
          અનસુણુચત જાર્તના ર્વકાસ િાટે કાયષરત જિલ્લા પચંાયત, સિાિ કલ્યાણ શાખા 

સિાિના નબળા વગોને શૈક્ષણણક, સાિાજિક તેિિ આર્થિક ઉત્થાન િાટે સિાિ કલ્યાણ ર્વભાગ રારા 
ર્વર્વધ યોિનાઓ અિલ કરી તેિના ઉત્કષષ િાટે ધર્નષ્ટ્ઠ પ્રયાસો હાથ ધરવાિા ંઆવે છે. અને વણંચતોના 
ર્વકાસને  વેગ આપવાિા ંઆવે છે.   

અન.ુજાર્તના બાળકોને શૈક્ષણણક કે્ષતે્ર પ્રોત્સાક્રહત કરવા ધો. ૧ થી ૮ અને ૯ થી ૧૦ સરકારી તથા 
સરકાર િાન્દ્ય ખાનગી  શાળા િા ંઅભ્યાસ કરતા અનસુણુચત જાર્તના ર્વધ્યાથી તથા ર્વધ્યાથીર્નઓના  િા 
બાપ તથા વાલીની આવક િયાષદા ધ્યાનિા ંલીધા ર્સવાય ર્શષ્ટ્યવરૃ્ત તથા ગણવેશ સહાય આપવાિા ંઆવે 
છે. 

SCW-૧ બીસીકે-૦ર/૭૧/૧૬/૧૭/૧૭-બ/૬ 

બી.સી.કે-૨ યોિના હઠેળ અન.ુજાર્તના ધોરણ-૧ થી ૧૦ િા ંઅભ્યાસ કરતા બાળકોને ર્શષ્ટ્યવરૃ્ત્ત 
સહાય તથા ૧ થી ૮ િા ંઅભ્યાસ કરતા બાળકોને ગણવેશ સહાય આપવાિા ંઆવે છે તથા બી.સી.કે-૬ 
અંતગષત ગ્રામ્ય ર્વસ્તારના રૂ.૧,૨૦,૦૦૦/- થી ઓછી વાર્ષિક આવક ધરાવતા વાલીની ધોરણ-૯ િા ંઅભ્યાસ 
કરતી અન.ુજાર્ત કુટંુબની ર્વદ્યાથીનીને સરસ્વતી સાધના યોિના હઠેળ સાયકલ આપવાિા ંઆવે છે. 

કુલ ફાળવવાિા ંઆવેલા રૂ. ૩૮.૦૨ લાખની ગ્રાન્દ્ટની સાિે રૂ.૩૮.૦૨ લાખનો ખચષ કરી કુલ ૬૫૫૨ 
ર્વદ્યાથી/ ર્વદ્યાથીનીઓને આ યોિના હઠેળ લાભ આપવાિા ંઆવેલ છે. 
SCW-3:- બી.સી.કે-૪ 

મનુી િેતરાિ અસ્વછ વ્યવસાય યોિના અંતગષત અન.ુજાર્તના અસ્વછ વ્યવસાય િા ં રોકાયેલા 
વાલીઓના ધોરણ: ૧ થી ૧૦ િા ંઅભ્યાસ કરતા બાલકોને રૂ. ૩૦૦૦/- ની ર્શષ્ટ્યવરૃ્ત સહાય આપવાિા ંઆવે 
છે આ યોિના હઠેળ આવેલ રૂા.૧૦૦ લાખ ગ્રાટં સાિે રૂા. ૧૦૦ લાખ ખચષ કરી કુલ ૩૩૨૬ ર્વદ્યાથીઓને આ 
યોિન હઠેળ લાભ આપવાિા ંઆવેલ છે.  
SCW-૪:- બી.સી.કે-૩૫ 

આ યોિના હઠેળ ભારત સરકાર દ્વારા રૂ. ૨,૫૦,૦૦૦ કરતા ઓછી વાર્ષિક આવક ધરાવતા 
વાલીઓના ધોરણ ૯ અને ૧૦ િા ં અભ્યાસ કરતા અન.ુ જાર્તના ર્વદ્યાથી/ ર્વદ્યાથીનીઓને રૂ.૩૦૦૦/- 
ર્શષ્ટ્યવરૃ્ત સહાય આપવાિા ંઆવે છે. આ યોિના હઠેળ રૂ. ૧૦.૧૮ લાખની ગ્રાન્દ્ટની સાિે રૂ. ૧૦.૧૮ લાખનો 
ખચષ કરી કુલ ૩૩૯ ર્વદ્યાથી/ ર્વદ્યાથીનીઓને આ યોિના હઠેળ લાભ આપવાિા ંઆવેલ છે. 

 

આર્થિક ઉત્કષષ - આરોગ્ય વસવાટ અને અન્દ્ય યોિનાઓ 

ગ્રામ્ય ર્વસ્તારિા ંવસવાટ કરતા ંઅનસુણુચત જાર્તના લોકોનુ ંઆર્થિક સ્તર સધુારી સ્વાવલબંી બની 
પોતાના કુટંુબનુ ંવ્યવસ્સ્થત રીતે ભરણપોષણ કરી શકે અને સિાિિા ંિાનભર રહી શકે તે આશયથી સિાિ 
કલ્યાણ ખાતા દ્વારા નીચે દશાષવેલ યોિનાઓ અિલિા ંમકુવાિા ંઆવેલ છે. 

SCW-૧૯ કંુવરબાઈનુ ંિાિેરુ / સાતફેરા સમહુ લગ્ન યોિના 
અન.ુ જાર્તની પખુ્તવય ની કન્દ્યાને લગ્ન પ્રસગેં રૂા.૧૦૦૦૦/- ની સહાય કન્દ્યાને ચકુવવાિા ંઆવે 

છે. આ યોિના િા ંવાર્ષિક આવક િયાષદા ગ્રામ્ય ર્વસ્તાર િાટે રૂા. ૧.ર૦ લાખ છે. લગ્ન નોંધણી ફરજીયાત 
છે. સાત ફેરા સમહુ લગ્ન યોિનિા ંપણ કન્દ્યા દીઠ રૂા. ૧૦૦૦૦/- ની સહાય  ચકુવવાિા ંઆવે છે. તથા 
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સમહુ લગ્ન કરાવનાર સસં્થા ને એક કન્દ્યા દીઠ રૂા.ર૦૦૦ ની સહાય આપવા િા ંઆવે છે. આ િાટે બે વષષની 
અંદર સબંર્ધત અર્ધકારીને અરજી કરવાની રહ ેછે. 

કંુવરબાઇનુ ં િાિેરૂ યોિના હઠેળ કુલ રૂા.૭.૦૦ લાખની ગ્રાનં્દ્ટ સાિે કુલ ૭૦ કન્દ્યાઓને રૂા૭.૦૦ 
લાખની સહાય આપવાિા ંઆવેલ છે.  
 

SCW-૧૭ ડો. આંબેડકર આવાસ યોિના:- 
 અન.ુ જાર્તના લાભાથી જેિને પોતાના નાિે િકાન નથી. પરંત ુખલુ્લો પ્લોટ / િિીન ધરાવે છે. 
અને તેઓના કુટંુબની વાર્ષક આવક રૂા.૧,ર૦,૦૦૦ થી વધ ુ નથી તેવા લોકોને િકાન બાધંવા િાટે 
રૂા.૧,ર૦,૦૦૦ ની સહાય આપવાની યોિના અિલિા ં છે. અન.ુજાર્ત પૈકી અર્ત પછાત જાર્તના લોકો િાટે 
આવક િયાષદા ન ુધોરણ લાર્ ુપડતુ ંનથી  આ યોિના હઠેળ રૂા.૧૦૯.૪૬ લાખ સાિે કુલ ૧૨૨ લાભાથીઓને 
રૂા.૧૦૯.૪૬ લાખ  સહાય ચકુવવાિા ંઆવેલ છે. 
 

SCW-૨૩: બી.સી.કે-૬૨ શ્રી સત્યવાદી રાજા હરીચરં અંત્યેષ્ષ્ટ્ટ િરણોતર ક્રક્રયા સહાય યોિના  

 આ યોિના હઠેળ અન.ુજાર્તના ગ્રામ્ય ર્વસ્તારિા ંમતૃદેહના અંર્તિ સસં્કાર િરણોતર ક્રક્રયાકાડં કરવા 
િાટે આ યોિના હઠેળ િરનારના વારસદારને રૂા.પ૦૦૦/- ની સહાય આપવાની યોિના અિલિા ં છે. આ 
યોિનાિા ં કુલ રૂ. ૪.૯૦ લાખની ગ્રાટં સાિે કુલ - ૯૮ અરિદારોને રૂા.૪.૯૦ લાખની સહાય ચકુવવાિા ં
આવેલ છે. વ્યક્રકતના મતુ્યનુી  તારીખથી ૬ િાસની અંદર િરનારના વારસદારે જિલ્લાના સક્ષિ અર્ધકારીશ્રી 
ને અરજી કરવાની રહ ેછે. 
 આિ, સરકારશ્રી, તરફથી વષષ ર૦૧૯- ૨૦ દરમ્યાન સિાિ કલ્યાણ શાખા, જિલ્લા પચંાયત, દેવભરૂ્િ 
દ્વારકને કુલ ફાળવવાિા ં આવેલ રૂા.ર૯૦.૩૦ લાખની ગ્રાટં સાિે રૂા.૨૯૦.૩૦ લાખનો ખચષ કરી કુલ -  
૧૦૬૨૯ લાભાથીઓ/ ર્વદ્યાથીઓને સહાય ચકુવવાિા ંઆવેલ છે. 
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    પ્રકરણ-૨૦ 
ખેતીવાડી કે્ષતે્ર કાયષર્સધ્ધી 

 ખેતીવાડીકે્ષતે્ર યોિનાકીય કાિગીરી  

જિલ્લા પચંાયત, ખેતીવાડી શાખાની સરકારશ્રી દ્વારા જુદી જુદી યોિના અંતગષત િળતી સહાયની 
ર્વગતો નીચે મિુબ છે . 

 

એજીઆર - ર  યોિના ( અન.ુજાર્ત અને અન.ુિન જાર્ત ર્સવાયના ખેડુતો િાટે )  

સાિાન્દ્ય ખેડુતોને ર્વર્વધ ધટકોિા ં૭પ ટકા સહાયના ધોરણે યોિના અિલિા ંહોય વષષ ર૦૧૯-૨૦ 
ના ભૌર્તક લક્ષયાકં ૨૫૬૪.૫ ની સાિે ૨૫૮૮ એટલે કે ભૌર્તક ૧૦૦.૯૦ ટકા ર્સધ્ધ્ધ હાસંલ કરેલ છે. 
નાણાકંીય લક્ષયાકં ૯૬.૮૫ લાખની સાિે ર્સધ્ધ્ધ ૯૩.૨૫ લાખ એટલે કે નાણાકંીય ૯૬.૨૮ ટકા ર્સધ્ધ્ધ હાસંલ 
કરેલ છે.  

એજીઆર - ૪   યોિના (અન.ુજાર્ત અને અન.ુિનજાર્ત ના ખેડુતો િાટેની ખાસ યોિના) 
 

આ યોિના અંતગષત ર્વર્વધ ધટકોિા ં૭પ ટકા સહાયનુ ંધોરણ અિલિા ંહોય, વષષ ર૦૧૯-૨૦ િા ં
ભૌર્તક લક્ષયાકં ૨૫૮ ની સાિે ૨૫૨ એટલે કે ભૌર્તક ૯૭.૬૭ ટકા ર્સધ્ધ્ધ હાસંલ કરેલ છે. નાણાકંીય લક્ષયાકં 
૧૧.૨૫ લાખની સાિે ર્સધ્ધ્ધ ૧૦.૫૯ લાખ એટલે કે નાણાકંીય ૯૪.૧૧ ટકા  ર્સધ્ધ્ધ હાસંલ કરેલ છે.  
NFSM (Oil Seed And Oil Palm) યોિના.  

 

     આ યોિના અંતગષત ર્વર્વધ ધટકોિા ં૪૦ થી પ૦ ટકા સહાયનુ ંધોરણ અિલિા ંહોય, વષષ ર૦૧૯-
૨૦ િા ં ભૌર્તક લક્ષયાકં ૭૮૦૪ ની સાિે ૭૩૮૦ એટલે કે ભૌર્તક ૯૪.૫૭ ટકા ર્સધ્ધ્ધ હાસંલ કરેલ છે. 
નાણાકંીય લક્ષયાકં ૩૪૧.૩૫ લાખની સાિે ર્સધ્ધ્ધ ૩૨૮.૪૫ લાખ એટલે કે નાણાકંીય ૯૬.૨૨ ટકા  ર્સધ્ધ્ધ 
હાસંલ કરેલ છે.  
NFSM  (નેશનલ ફૂડ ર્સકયોરીટી ર્િશન) યોિના 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

આ યોિના અંતગષત ર્વર્વધ ધટકોિા ં સહાયનુ ં ધોરણ ધટક વાઈઝ અલગ અલગ હોય છે. વષષ 
ર૦૧૯-૨૦ િા ં ભૌર્તક લક્ષયાકં ૧૪૫૧૭ ની સાિે ૭૫૩૦ એટલેકે ૫૧.૮૭ ટકા ર્સધ્ધ્ધ હાસંલ કરેલ છે. 
નાણાકંીય લક્ષયાકં ૧૮.૧૭ લાખની સાિે ર્સધ્ધ્ધ ૧૬.૩૬ લાખ એટલે કે નાણાકંીય ૯૦.૦૪ ટકા  ર્સધ્ધ્ધ હાસંલ 
કરેલ છે. 

  

એજીઆર -૧૧  યોિના ( ખાતેદાર ખેડુત અકસ્િાત વીિા યોિના)   

 

આ યોિના અંતગષત ખાતેદાર ખેડુત અકસ્િાતથી મતુ્ય ુ પાિેલ હોય, તેના વારસદારોને 
રૂા.ર,૦૦,૦૦૦/- તથા કાયિી અપગંતાના ખાતેદાર ખેડુતને રૂા.૧,૦૦,૦૦૦/- ની સહાય આપવાિા ંઆવે છે. 
વષષ ર૦૧૯-૨૦ િા ં૩૫ ખાતેદાર ખેડુત અકસ્િાતના કેસોિાથંી ૨૦ કેસો િજુંર થયેલ છે. જેના વારસદારોને 
રૂા.૪૦.૦૦ લાખ ચકુવવાિા ંઆવેલ છે.  
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એજીઆર -પ૦  યોિના ( રેકટર સહાય યોિના) 
  

આ યોિના અંતગષત ખાતેદાર ખેડુતોને ૦-૪૦ એચ.પી.ના રેકટર સહાય રૂા. ૪પ,૦૦૦/- અને ૪૧-૬૦ 
એચ.પી.ના રેકટર સહાય રૂા. ૬૦,૦૦૦/- આપવાિા ંઆવે છે.  વષષ ર૦૧૯-૨૦ અંતગષત ભૌર્તક લક્ષયાકં ૭૪૯ 
ની સાિે  ૭૪૯ એટલે કે ભૌર્તક ૧૦૦.૦૦ ટકા ર્સધ્ધ્ધ હાસંલ કરેલ છે. નાણાકંીય લક્ષયાકં ૩૪૩.૬૫ લાખની 
સાિે ર્સધ્ધી ૩૪૩.૬૫ લાખ એટલે કે નાણાકંીય ૧૦૦.૦૦ ટકા  ર્સધ્ધ્ધ હાસંલ કરેલ છે.  

 
 

ક્રકશાન કલ્યાણ િહોત્સવ - ર૦૧૯  

ક્રકશાન કલ્યાણ િહોત્સવ અતે્રના જિલ્લા હઠેળના ચારેય તાલકુાિા ં તાલકુા દીઠ એક િહોત્સવ 
યોિવાિા ંઆવેલ. જેિા ંજિલ્લાના ૭(સાત) પ્રગર્તશીલ ખેડુતોનુ ંસન્દ્િાન કરવાિા ંઆવેલ. તથા જેિા ંર્વર્વધ 
ફાિષ િીકેનાયઝેશનના ધટકો તેિિ િતંનુાશક દવાઓ, ણબયારણ તેિિ ખેડુતોને આધરુ્નક ખેતીને લગત 
તાલકુા દીઠ ૧૩ થી ૧૪ જેટલા સ્ટોલ રાખવાિા ંઆવેલ. તેિિ કૃર્ષ વૈજ્ઞાર્નકો દ્વારા આધરુ્નક ખેતી અંગે 
િાગષદશષન પરુૂ પાડેલ.  
જિલ્લાના મખુ્યપાકો અને વાવેતર ર્વસ્તાર 

 

વષષ ર૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન થયેલ ખરીફપાક વાવેતર ર્વસ્તાર નીચે મિુબ છે. 
 

ક્રિ પાકન ુનાિ વાવેતર ર્વસ્તાર (હકેટરિા)ં 
૧ િગફળી ૧૯૭૨૨૭ 

૨ કપાસ  ૧૦૭૫૮ 

૩ િગ ૧૮૭૦ 

૪ અડદ ૧૧૬૬ 

૫ તવેુર ૦ 

૬ િઠ ૦ 

૭ અન્દ્ય કઠોળ ૦ 

૮ અન્દ્ય પાક ૦ 

૯ તલ ૪૫૯૧ 

૧૦ એરંડા ૬૬ 

૧૧ ર્વુાર ૦ 

૧૨ સોયાબીન ૦ 

૧૩ શાકભાજી ૮૯૪ 

૧૪ ધાસચારો ૧૭૭૬૪ 

૧૫ કુલ થયેલ વાવેતર ૨૩૪૩૩૬ 
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વષષ ર૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન થયેલ રર્વપાક વાવેતર  ર્વસ્તાર નીચે મિુબ છે. 

ક્રિ પાકન ુનાિ વાવેતર ર્વસ્તાર (હકેટરિા)ં 
૧ ૨ ૩ 

૧ ઘઉ ૧૪૮૮૨ 

૨ ચણા ૧૦૩૨૩ 

૩ જીરૂ ૧૦૦૦૬૯ 

૪ લસણ ૧૭૫ 

૫ ડંુગળી ૨૫ 

૬ ધાણા ૧૮૭૯૮ 

૭ રાઈ ૦ 

૮ શાકભાજી ૨૪૯૭ 

૯ સવુા ૦ 

૧૦ ધાસચારો ૮૪૫૨ 

૧૧ અિિો ૦ 

૧૨ િેથી ૦ 

 કુલ ૧૫૫૨૨૧ 

 

વષષ ર૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન થયેલ ઉનાળુપાક વાવેતર ર્વસ્તાર નીચે મિુબ છે. 

ક્રિ પાકન ુનાિ વાવેતર ર્વસ્તાર (હકેટરિા)ં 
૧ િગફળી ૧૪૯ 

૨ બાિરી ૩૧૩ 

૩ િગ ૧૩૫૩ 

૪ તલ ૬૦૭૨ 

૫ અડદ ૧૬ 

૬ શેરડી ૦ 

૭ શાકભાજી ૬૪૫ 

૮ દાડિ ૦ 

૯ તરબચુ ૮૯ 

૧૦ ધાસચારો ૨૦૨૭ 

 કુલ ૧૦૬૬૪ 
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        પ્રકરણ-૨૧ 
પશપુાલન કે્ષતે્ર કાયષર્સધ્ધ્ધ 

મખુ્ય કાિગીરી 
 દેવભરુ્િ દ્વારકા  જિલ્લાના પશધુનનો ર્વકાસ અને પશ ુ આરોગ્ય જાળવણી કાયષક્રિોનુ ં

અિલીકરણ- 
 પશપુાલકો અને ખેડુતોના પશઓુની આરોગ્ય જાળવણી અને ઉત્પાદનિા ંવધારો અને ઓલાદ 

સધુારણા 
 પશપુાલન ર્વકાસની પ્રવરૃ્તઓ જેવી કે, કુર્ત્રિ ણબિદાન દ્વારા ગીર, ઝફરાબાદી ભેસોની ઓલાદ 

સધુારણા,પ્રીિીયિ બલુ પરુા પાડી ગૌવશંની ઓલાદ સધુારણા,દુધ તથા ઉન ઉત્પાદન વધારવાના 
પ્રયત્નો,તાલકુા તથા જિલ્લા કક્ષાની પશપુાલન ર્શબીર કિ પ્રદશષન તથા પશપુાલન ર્વસ્તરણ 
ઝબેંશ  રારા પશપુાલકોને આધરુ્નક પશપુાલન વ્યવસાયનુ ંિાગષદશષન પરુૂ પાડવુ,ંધાસચારા ર્વકાસ 
અંગેના આધરુ્નક ણબયારણ ક્રકટસ આપી લીલોચારો ઉગાડી દુધ ઉત્પાદન વધારવાના પ્રયાસો 
કરવા,અનસુણુચત જાર્તના લોકોના દુધાળા પશઓુિા ં દુધ ઉત્પાદન વધારવા હલે્થ પેકેઝ સહાય 
આપવી,સારા દુધાળા પશઓુના િાણલકને ઉતેિન અને પ્રોત્સાહન િળે તે િાટે રાિયકક્ષાની દુધ 
ઉત્પાદન હરીફાઈ યોિવી,અ.જા તથા અન્દ્ય જાર્તના પશપુાલકોને ર્વધતુ સચંાલીત ચાફકટર ખરીદી 
તેિિ બકરા એકિ ખરીદી યોિના હઠેર ર્નયત થયેલ સહાય પરુી પાડવી, તદઉપરાતં, પશપુાલન 
ખાતા દ્વારા  આપવાિા ંઆવેલ યોિનાકીય લક્ષયાકંો તથા નાણાકંીય લક્ષયાકંો બાબતે ર્સધ્ધી હાસંલ 
કરવી. 

પશપુાલન શાખા, જિ.પ.ં-દેવભરૂ્િ દ્વારકાના ર્નયતં્રણ હઠેળની સસં્થાઓના િહકેિની િાહીતી 
  

ક્રિ  સવંગષનુ ં
 નાિ  

િજુંર 
થયેલ 
િહકેિ  

૨૦ % 
કાપ 
પછીનુ ં
િહકેાિ  

રદ થયેલ 
િગ્યાઓ  

એબીયન્દ્સ
િા ંગયેલ 
િગ્યાઓ    

કુલ ખાલી 
રહલે 
િગ્યાઓ  

ભરેલ 
િગ્યાઓ  

૧ નાયબ પશપુાલન 
ર્નયાિક (વગષ-૧) 

૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૧ 

૨ િદદનીશ પશપુાલન 
ર્નયાિક (વગષ-૧) 

૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩ સીની.કારકુન (વગષ-૩) ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૧ 

૪ જુ.કારકુન (વગષ-૩) ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૧ 

૫ પશ ુણચક્રકત્સા 
અર્ધકારી (વગષ-૨) 

૧૩ ૧૩ ૦ ૦ ૬ ૭ 

૬ પશધુન ર્નક્રરક્ષક 
(વગષ-૩)  

૬ ૬ ૧ ૦ ૨ ૪ 

૭ ડ્રેસર (વગષ-૪) ૫ ૫ ૦ ૦ ૨ ૩ 
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પશપુાલન કે્ષતે્ર નીચે મિુબ પશ ુદવાખાના તથા પ્રાથર્િક પશ ુસારવાર કેન્દ્રો આવેલ છે. 

ક્રિ જીલ્લાનુ ંન ુ ંનાિ 
વષષ કૃર્ત્રિ બીિદાન  

કેન્દ્રની સખં્યા 
પશ ુદવાખાના 
ની  સખં્યા 

પ્રાથર્િક પશ ુ
સારવાર  કેન્દ્ર 

૧ દેવભરૂ્િ દ્વારકા ૨૦૧૯-૨૦ ૧૧ ૧૩ ૬ 

વષષ ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન કરવાિા ંઆવેલ યોિનાકીય કાિગીરીની ર્વગત દશાષવત ુ ંપત્રક 

ક્રિ  યોિનાનુ ંનાિ  ભૌર્તક  ર્સધ્ધી  
નાણાકીય 

લક્ષયાકં  ર્સધ્ધી  
1 ફોડર િીનીકેટ  એકીકત  ૬૦૦ ૬૦૦ ૨.૧૦ ૨.૧૦ 

2 
અનસુણુચત જાતી 
પેટા યોિના  

બકરા એકિ સહાય  ૨ ૨ ૦.૯૦ ૦.૯૦ 

પાવર ડ્રીવન 
ચાફકટર સહાય   ૪ ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

3 
ઘાસચારા 
ર્વકાસ યોિના  

પાવર ડ્રીવન 
ચાફકટર સહાય   ૩૨ ૩૨ ૪.૮૦ ૪.૮૦ 

4 બકરા એકિ સહાય  ૧૦ ૧૦ ૪.૫૦ ૪.૫૦ 

5 જીલ્લા કક્ષાની પશપુાલન ર્શણબર  ૨ ૨ ૩.૦૦ ૩.૦૦ 

6 તાલકુા પશ ુપાલન  ર્શબીર  ૪ ૪ ૪.૦૦ ૪.૦૦ 

7 કૃર્ત્રિ બીિદાન વાછરડી સહાય   ૧૩૦ ૧૩૦ ૩.૯૦ ૩.૫૭ 

8 ઉંટ વગષના પ્રાણીઓને ઝેરબાિ  ૧૦૦૦ ૧૦૬૬ ૨.૦૦ ૧.૪૪ 

9 પશ ુઉત્પાદકતા વદૃ્ધદ્ધ ર્શબીર  ૧૩ ૧૩ ૦.૯૧  

10 પશ ુઆરોગ્ય િેળા  ૬૮ ૬૮ ૬.૮૦ ૬.૧૪ 

જિલ્લા પચંાયત દેવભરૂ્િ દ્વારકા પશપુાલન શાખા : તારં્ત્રક કાિગીરીન ુલક્ષયાકં ર્સધ્ધીનુ ંપત્રક : 

    ભૌર્તક  ર્સધ્ધી  નાણાકીય લક્ષયાકં  ર્સધ્ધી  
1 ખસીકરણ  ૦ ૦ ૦ ૦ 

2 પશપુાલન ર્વસ્તરણ ઝબેંશ  ૯૬ ૧૨૬ ૦ ૦ 

3 આર.પી.સચષ અને સવેલન્દ્સ  ૩૧૨ ૩૩૧ ૦ ૦ 

4 રસીકરણ  ૩૪૦૦૦ ૨૬૯૮૯૭ ૦ ૦ 

5 રોગ ર્નદાન નમનુા  ૯૦૦ ૧૩૬૯ ૦ ૦ 

6 કૃર્ત્રિ બીિદાન   ૬૦૦૦ ૭૫૩૬ ૦ ૦ 

7 દૂધ ઉત્પાદન હરીફાઈ  ૧૨ ૧૨ ૦ ૦ 

8 ઘેટા બકરા ડ્રેન્દ્ચીગ   ૫૦૦૦૦ ૫૨૨૬૦ ૦ ૦ 
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વષષ ર૦૧૯-૨૦  દરિયાન પશપુાલન શાખા, જિલ્લા પચંાયત દેવભરુ્િ દ્વારકા દ્વારા કરવાિા ં
આવેલ અન્દ્ય કાિગીરીની ર્વગતો નીચે મિુબ છે. : 
 

(૧) પ્રિાણણત ધણખટૂ યોિના 
વષષ ર૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન પશ ુસવંધષન કે્ષતે્ર  ગીર ઓલાદની સધુારણા હતેથુી તેિિ દુધ ઉત્પાદનને 

વેગ િળે તે િાટે શધુ્ધ ગીર ઓલાદના પ્રિાણીત ઉછરતા ધણખ ૂટંો રૂ.૧પ૦૦/- ની નજીવી ક્રકિંિતે ગ્રાિ 
પચંાયત / સસં્થાઓને આપવાિા આવે છે.  

વષષ ર૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન જુદી જુદી ગ્રાિ પચંાયત / ગૌશાળા સસં્થાઓને ૨ ગીર ઓલાદના ધણખુટં 
આપવા ભલાિણ કરવાિા ંઆવી હતી.  
(ર) દૂધ ઉત્પાદન હક્રરફાઈ  

ર૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન  કુલ ૧ર રાિયકક્ષાની દૂધ ઉત્પાદન હક્રરફાઈ યોિવાિા ં આવેલ છે. આ 
યોિનાિા ંરાિયકક્ષાના પ્રથિ અને ક્રરતીય કક્ષાએ આવનાર દૂધાળા પશઓુના િાલીકને ઈનાિ આપવાિા ં
આવે છે. તેિિ ભાગ લેનાર તિાિ પશપુાલકને એન્દ્રીદીઠ રૂા.૧૦૦/- પ્રોત્સાહક ઈનાિ આપવાિા ંઆવે છે. 
ઉચ્ચ ર્ણુવતા ધરાવતા ગાય અને ભેંસોના નર વાછરડા અને પાડાને પશ ુસવંધષન િાટેની કાિગીરીિા ં
ઉપયોગિા ંલેવાિા ંઆવે છે.   

(૩) ચેપી રોગ ઉપરવ  

દેવભરૂ્િ દ્વારકા જિલ્લાિા ંવષષ ર૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન કોઈ ચેપી રોગચાળાના ઉપરવ નોંધાયેલ નથી.  
(૪) પશપુાલન ર્વસ્તરણ ઝબેંશ  

વષષ ર૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન આ યોિના અન્દ્વયે દેવભરુ્િ દ્વારકા જિલ્લાિા ં કુલ ૧૨૬ ર્વસ્તરણ 
ઝબેંશિા ંયોિવાિા ંઆવેલ પશપુાલકોને પશપુાલન ર્વષયક િાગષદશષન આપવાિા ંઆવેલ. 
(પ) સકંણલત નમનુાની િોિણી 

વષષ ર૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન દેવભરૂ્િ દ્વારકા જિલ્લાના પશધુન ર્નરીક્ષાકો ધ્વારા ખાતાકીય પ્રવરૃ્તના 
ભાગરૂપે ઘર્નષ્ટ્ઠ પશ ુસધુારણા યોિના-રાિકોટની કચેરી ધ્વારા િોકલવાિા ંઆવેલ ૦૯ ગાિોની સકંલીત 
નમનુાની િોિણીની કાિગીરી હાથ ધરવાિા ંઆવેલ હતી. 
(૬) ધાસચારા ર્વકાસ યોિના 

વષષ ર૦૧૯-૨૦ દરિીયાન એકીકૃત ધાસચારા ર્વકાસ યોિના હઠેળ ૧૦ ર્ુઠંા ર્િનીકીટના ૬૦૦ ના 
લક્ષયાકં સાિે ૬૦૦ ર્િનીકીટસ ફાળવાિા ંઆવેલ. 
(૭) પશ ુપ્રદશષનની કાિગીરી  

વષષ ર૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન જિલ્લાિા ંપશ ુઆરોગ્ય િેળા તેિિ અન્દ્ય સાિાજીક િેળાવડાના પ્રસગંોએ 
નાના િોટા િળીને કુલ ૪ પશ ુપ્રદશષન યોિવાિા ંઆવેલ હતા. 
(૮) પ્લાન યોિના લક્ષયાકં ર્સધ્ધી (વાર્ષિક) 

પશ ુઉત્પાદકતા વધૃ્ધ્ધ ર્શબીર-સદર યોિનાિા જીલ્લાના દરેક તાલકુાએ ગ્રામ્ય કક્ષા એ સરકારશ્રી 
ધ્વારા ફાળવવાિા આવેલ લક્ષયાકં મિુબ પશરુોગ ર્નદાન સારવાર કેમ્પન ુ આયોિન કરી ર્વના મલુ્યે 
પશઓુને સારવાર આપવાની હોય છે. વષષ ર૦૧૯-૨૦  દરમ્યાન ૧૩ પશ ુ ઉત્પાદકતા વધૃ્ધ્ધ ર્શબીરન ુ
આયોિન હાથ ધરવાિા ંઆવેલ. 
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ર્વધતુ સચંાણલત ચાફકટર સહાય ( િનરલ કેટેગરી) -   

પશઓુના આહારિા ઉપયાગ થતા ર્નરણના યોગ્ય કટકા કરી પશઓુને ખવડાવવાિા આવે તો 
ર્નરણનો બગાડ અટકી શકે છે. તે િાટે સરકારશ્રી ધ્વારા આવા ચાફકટર વસાવનાર પશપુાલકને ફાળવવાિા 
આવેલ લક્ષયાકં મિુબ ચાફકટર ખરીદીના પ૦ ટકા રકિ/વધિુા ં વધ ુ ૧પ૦૦૦/-સહાય તરીકે ચકુવવાિા 
આવે છે. વષષ ર૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન ૧૫  પશપુાલકોને ચાફકટર સહાય પેટે રૂ. ર,રપ,૦૦૦/-ચકુવી આપેલ છે.  
ર્વધતુ સચંાણલત ચાફકટર સહાય (અન.ુજાર્ત.પેટા.યોિના) -  

અન.ુ જાર્ત ચાફ કટર ખરીદી સહાય યોિના અંતગષત જિલ્લાને વષષ ર૦૧૯-૨૦ દરિીયાન ફાળવેલ 
૪ ચાફકટરના લક્ષયાકં સાિે કોઇ ર્સધ્ધ્ધ હાસંલ કરી સિાયેલ નક્રહ. 
અન.ુજાર્ત પેટા યોિના- બકરા એકિ સહાય -  

વષષ ર૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન કુલ ૦૨ (બે)  પશપુાલકોને બકરા એકિ સહાય પેટે રૂ. ૯૦,૦૦૦ /-  ચકુવી 
૧૦૦ ટકા લક્ષયાકં પ્રાપ્ત કરવાિા આવેલ. 
સાિાન્દ્ય જાર્ત યોિના - બકરા એકિ સહાય – 

સદર યોિનાિા સાિાન્દ્ય જાર્તના પશપુાલકોને કુલ ૧૧ બકરા  એકિ પૈકી બકરા ખરીદી પેટે રૂા. 
રૂ.૪૫,૦૦૦ /- ચકુવવાિા આવે છે. બકરાના રહઠેાણ િાટે ફેન્દ્સીંગ વાડ, ખાણ, ચારો, દવા ર્વગેરેનો ખચષ 
પશપુાલકે ભોગવવાનો રહ ેછે. વષષ ર૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન કુલ ૧૦  પશપુાલકોને બકરા એકિ સહાય પેટે રૂ. 
૪,૫૦,૦૦૦ /-  ચકુવી ૧૦૦ ટકા લક્ષયાકં પ્રાપ્ત કરવાિા આવેલ. 
 

પશ ુઆરોગ્ય િેળા  

સદર યોિનાિા ં જિલ્લાના દરેક તાલકુાએ ગ્રામ્ય કક્ષા એથી સરકારશ્રી ધ્વારા ફાળવવાિા ંઆવેલ 
લક્ષયાકં મિુબ પશરુોગ ર્નદાન સારવાર કેમ્પન ુઆયોિન કરી ર્વના મલુ્યે પશઓુને સારવાર આપવાની 
હોય છે તેિિ પશપુ્રદશષન, ર્વસ્તરણ ર્શબીર, રસીકરણનુ ંઆયોિન હાથ ધરવાનુ ંહોય છે. વષષ ર૦૧૯-૨૦ 
દરમ્યાન ૬૮ પશ ુ આરોગ્ય િેળાનુ ં આયોિન હાથ ધરી ૩૧૫૩ પશપુાલક લાભાથીઓના કુલ ૬૮૧૨૭ 
પશસુારવાર તેિિ ૮૯૭૮ પશઓુને ર્વર્વધ રસીકરણ કરવાિા ંઆવેલ.  
પશપુાલન પ્રર્શક્ષણ ર્શણબર 

જિલ્લા કક્ષાની તથા તાલકુા કક્ષાની પશપુાલન પ્રર્શક્ષાણ ર્શણબર અંતગષત વષષ: ર૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન 
જિલ્લા કક્ષાની ર (બે) પશપુાલન ર્શણબરિા ં ૮૦૦ જેટલા પશપુાલકોને અને તાલકુા કક્ષાની ૪ પશપુાલન 
પ્રર્શક્ષાણ ર્શણબર યોજીને ૧ર૦૦ જેટલા પશપુાલકોને પશપુાલન ર્વષયક િાગષદશષન આપવાિા ંઆવ્યુ.ં 
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પ્રકરણ-૨૨ 

સહકાર કે્ષતે્ર કાયષ ર્સધ્ધી  

 જિલ્લા સહકારી પ્રવરૃ્તનો ર્વકાસ ઉતરોતર થતો રહલે છે. તે મિુબ અહવેાલના વષષ  ૨૦૧૯-૨૦ 
દરમ્યાન આ કે્ષત્રની જુદી જુદી પ્રવરૃ્ત હઠેળ નીચેની ર્વગતે પ્રગર્ત થયેલ છે. 

(૧)  જિલ્લાના ંગ્રામ્ય ર્વસ્તારિા ંસહકારી િડંળીઓની રચના  

જિલ્લાિા ંપચંાયત ઉત્પાદન સહકાર અને ર્સિંચાઈ સર્િર્ત ધ્વારા સહકારી કાયદાની િોગવાઈ મિુબ 
કલિ - ૯ નીચે સહકારી િડંળીઓની નોંધણી કરવાિા ંઆવે છે. આ અંગે જાિનગર જિલ્લાનુ ંર્વભાિન થઈ 
દેવભરૂ્િ દ્વારકા જિલ્લાની રચના થયા બાદ દેવભરુ્િ દ્વારકા જિલ્લાિા ં આવેલ ગ્રામ્ય ર્વસ્તારની જિલ્લા 
પચંાયતના નોંધણી અર્ધકાર હઠેળ આવતી િડંળીઓનો પ્રગર્ત અહવેાલ નીચે મિુબ છે. 

 

ક્રિ  િડંળીઓના પ્રકાર  
નોંધાયેલ િડંળીઓની સખં્યા  

વષષ ૨૦૧૮-૧૯ વષષ ૨૦૧૯-૨૦ 

૧ સેવા સહકારી િડંળીઓ  ૩ ૦ 

૨ ર્ધરાણ અને ગ્રાહક સહકારી િડંળીઓ  ૦ ૦ 

૩ ર્ધરાણ સહકારી િડંળીઓ  ૦ ૦ 

૪ ઔધોણગક સહકારી િડંળીઓ  ૦ ૦ 

૫ િત્સ્ય ઉધોગ સહકારી િડંળીઓ  ૦ ૦ 

૬ ર્સિંચાઈ સહકારી િડંળીઓ  ૦ ૦ 

૭ શાકભાજી ઉત્પાદક સહકારી િડંળીઓ  ૦ ૦ 

૮ હાઉર્સિંગ સોસાયટી સહકારી િડંળીઓ  ૦ ૦ 

૯ દૂધ ઉત્પાદક સઘં  ૦ ૦ 

૧૦ દૂધ ઉત્પાદક સઘં સહકારી િડંળીઓ  ૦ ૦ 

૧૧ િજુર કાિદાર પ્રાથર્િક સહકારી િડંળીઓ   ૦ ૦ 

૧૨ અન્દ્ય િડંળીઓ (ગોપાલક િડંળીઓ ) ૦ ૦ 

  કુલ ૩ ૦ 
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પ્રકરણ-૨૩ 

આંકડા શાખા 
જિલ્લાની આંકડાકીય કાિગીરી જિલ્લાના જિલ્લા આંકડા અર્ધકારી તેિિ તેના સ્ટાફ દ્વારા  કરવાિા 

આવે છે.  તાલકુા કક્ષા એ આંકડાકીય કાિગીરી તાલકુાના આંકડા િદદનીશ દવારા કરવાિા ંઆવે છે િયારે 
ગ્રામ્ય કક્ષા એ આ કાિગીરી ગાિના તલાટી કિ િતં્રીશ્રી િારફતે કરવાિા ંઆવે છે. તાલકુા કક્ષા એ આંકડા 
િદદનીશ કાિગીરીથી સતત વાકેફ રહ ેતથા આંકડાકીય કાિગીરીની ર્ણુવતાિા ંઉતરોત્તર સધુારા વધારા 
લાવી શકાય તેિિ એકર્ત્રકરણ, સકંલન,પથૃક્કરણ, ચકાસણી ર્વગેરેિા ં ઝડપ લાવી શકાય તે િાટે 
ણબનતાલીિી આંકડા િદદનીશોને રાિયકક્ષા એ અથષશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર, ર્નયાિકશ્રી કચેરી ધ્વારા 
તાલીિ આપવાિા ંઆવે છે. 

(૧) જિલ્લાની આંકડાકીય રૂપરેખા 

ર્નયાિકશ્રી, અથષશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર ગાધંીનગરની સચુના મિુબ સિગ્ર રાિયિા ં એકસતુ્રતા 
િળવાઈ તે િાટે જુદા જુદા ર્વષ્ટ્યો જેવા કે ર્વસ્તાર અને વસર્ત, ભૈાગીણલક સ્થાન, આબોહવા, ખેતીવાડી, 
પશધુન પશપુાલન,િત્સ્યોધોગ, ખર્નિ,ર્વિળી, જીવનર્વિો, બેંકીંગ, ભાવ, વાહન-વ્યવહાર અને સદેંશા 
વ્યવહાર, નાણા ં વ્યવસ્થા,રોિગારી અને િાનવશક્રકત, ર્શક્ષાણ અને સાસં્કૃર્તક બાબતો, િન્દ્િ-િરણ, જાહરે 
આરોગ્ય અને તબીબી સેવાઓ, ર્નુા, પોલીસ અને ન્દ્યાય વ્યવસ્થા, સહકાર, સ્થાર્નક સસં્થાઓ તથા આયોિન 
ર્વગેરેને લગતી િાહીતી તાલકુા તથા જિલ્લાની કચેરીઓ પાસેથી એકત્ર કરી ચકાસણી કરી જિલ્લાની 
આંકડાકીય રૂપરેખા પ્રર્સધ્ધ કરવાિા ંઆવે છે. જે મિુબ વષષ ૨૦૧૮-૧૯ ની આંકડાકીય રૂપરેખા પ્રર્સધ્ધ 
કરવાિા ંઆવેલ છે. 

(૨) જિલ્લાની સાિાજીક આર્થિક સિીક્ષા 

ર્નયાિકશ્રી, અથષશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર ગાધંીનગરની સચુના મિુબ જિલ્લાની સાિાજીક આર્થિક 
સિીક્ષા તૈયાર કરવાિા ંઆવે છે તે મિુબ વષષ ૨૦૧૮-૧૯ ની  જિલ્લાની સાિાજીક આર્થિક સિીક્ષા પસુ્સ્તકા 
પ્રર્સધ્ધ કરવાિા ંઆવેલ છે. 

(૩) ભાવ એકર્ત્રકરણ 

અથષશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર ર્નયાિકશ્રીની કચેરી ગાધંીનગરની સચુના તથા તેઓ ધ્વારાર્નયત 
થયેલ પત્રકોિા ં આવશ્યક ચીિવસ્તઓુના છુટક તથા િથ્થાબધં ભાવો પ્રર્ત િાસના પ્રથિ અને ત્રીજા 
શકુ્રવારે ર્નયત થયેલ દુકાનોએથી િેળવી ચકાસણી કરીને િોકલી આપવાિા ંઆવેલ છે. 
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(૪) રાિય આવકના અંદાિો 

રાિય આવકના ંઅંદાિો તૈયાર કરવાના ભાગરૂપે પ્રર્ત વષષ અથષશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર ર્નયાિકની 
કચેરી દવારા વપરાશી ઉધોગોના પ્રકારવાર ગ્રાિ/ તાલકુા/જિલ્લા પચંાયત દ્વારા  થયેલ મડુી સર્જન, 
વપરાશી ખચષ તથા પચંાયત સ્તરના િહકેિના પગાર અને ભથ્થાની િાક્રહતી એકત્ર કરવાિા ંઆવે છે. 

(૫) તાલકુા આંકડાકીય રૂપરેખા 

ર્નયાિકશ્રી,  અથષશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્રની કચેરી, ગાધંીનગરની સચુના મિુબ તાલકુ કક્ષાએથી 
તાલકુાની આંકડાકીય રૂપરેખા એક સરખા નમનુા મિુબ તાલકુા કક્ષા એથી પ્રકાશીત કરવાિા ંઆવે છે.  

 (૬)  ર્વલેિ પ્રોફાઈલ 

ર્વલેિ પ્રોફાઈલ અંતગષત ગ્રામ્ય સ્તરે ઉપલબ્ધ સરુ્વધાઓને કુલ ૧પ ર્વભાગિા ંવહચેવાિા ંઆવેલ 
છે. જેની િાહીતી દર વષે પહલેી એર્પ્રલની સ્સ્થર્તએ ર્નયત પોટષલિા ંઅધતન કરવાિા ંઆવે છે. જે અંતગષત 
દેવભરૂ્િ દ્વારકા  જિલ્લાિા ંતિાિ ગાિોની તા. ૩૧-૧ર-૨૦૨૦ અંતીત ઓન લાઈન ડટેા એન્દ્રી કરી િાહીતી 
અધતન કરવાની કાિગીરી પણુષ કરેલ છે.  

(૭) અન્દ્ય કાિગીરી  

ઉપરોકત કાિગીરી ઉપરાતં આંકડાશાખાની ક્રહસાબી કાિગીરી જેવી કે પગાર, ખચષપત્રકો, યટુીસી, 
બજેટ ર્વગેરે સિયયાતંરે પણૂષ કરવાિા ં આવેલ છે. વધિુા,ં િાન.કલેકટરશ્રી / િાન.જિલ્લા ર્વકાસ 
અર્ધકારીશ્રી તથા સરકારશ્રી દ્વારા સપુરત થતી જેવી કે તાલકુા લાઈઝનની કાિગીરી, ર્ણુોત્સવ કાિગીરી, 
શાળા પ્રવેશોત્સવ, ચટુણી, ગ્રાિસભાિા ંહાિરી, ર્વગેરે તથા ર્નયાિકશ્રી, અથષશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્રની કચેરી, 
ગાધંીનગર દ્વારા  વખતો વખત સપુરત થતી કાિગીરી સિયબધ્ધ પણૂષ કરવાિા ંઆવે છે. તેિિ જીલ્લા 
પચંાયતના પ્રમખુશ્રી, જીલ્લાર્વકાસ અર્ધકારીશ્રી અને સદસ્યશ્રીઓ દ્વારા સચુવાતા ર્વકાસના કાિોને પ્રાથર્િક 
િજુંરી, વહીવટી િજુંરી, ગ્રાન્દ્ટ ફાળવણી તથા પણૂષ થયેલ કાિોના કમ્પ્લીશન સટીફીકેટ લેવાની કાિગીરી. 
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    પ્રકરણ-૨૪ 

આંતક્રરક અન્દ્વેષણ શાખાની કાયષ ર્સધ્ધી 
આંતરીક અન્દ્વેષણ શાખાની મખુ્યત્વે વહીવટી કાિગીરીિા ંજિલ્લા / તાલકુા પચંાયતોનુ ંલોકલ ફંડ 

ઓડીટ ધ્વારા ઓડીટ શરૂ થવા અંગેની જાણ થતા ંસબંરં્ધત શાખા / તાલકુા પચંાયતો ઓડીટ હાથ ધરવા 
અંગે િરુરી દફતર અને ક્રહસાબી રજીસ્ટરો ર્વગેરે તૈયાર રાખે તેની જાણ કરવાિા ંઆવે છે, તેિિ િરૂરી 
િાગષદશષન આપવાિા ં આવે છે. ઓડીટ કાિગીરી ચાલ ુ હોય તે દરમ્યાન આપવાિા ં આવતા પ્રાથર્િક 
વાધંાઓ લગત શાખાઓને િોકલીને તેના િવાબો સિયસર થાય તે અંગેન ુિાગષદશષન આપવાિા ંઆવે છે. 
તેિિ લોકલ ફંડ ઓડીટ રીપોટષના પ્રથિ િવાબો શાખાર્ધકારી પાસે કરાવી કારોબારી સર્િર્તિા ંિજુરં કરાવી 
લોકલ ફંડ ઓફીસને િોકલવાિા ંઆવે છે. 

લોકલ ફંડ ઓડીટના બાકી પારાના ર્નકાલ િાટે િવાબો તૈયાર કરાવવા, લોકલ ફંડ ધ્વારા ઓડીટ 
પારા ર્નકાલ અંગે કેમ્પો યોજી- સયંકુત િીટીંગો કરી પારા ર્નકાલની કાિગીરી કરવાિા ંઆવે છે. 

જુદા જુદા ઓડીટ અહવેાલો, પચંાયત રાિ સર્િર્ત, જાહરે ક્રહસાબ સર્િર્તના અહવેાલોના િવાબ 
સબંરં્ધત અર્ધકારી તરફથી સિયસર થાય તે અંગેનુ ંિાગષદશષન આપવાિા ંઆવે છે. અન્દ્વેષણ અહવેાલિા ં
સચુવેલ વસલુાતો સિયસર થાય અને યોગ્ય રીતે ક્રહસાબોિા ં લેવાય તેની દેખરેખ તથા િાગષદશષન 
આપવાિા ંઆવે છે. ગ્રાટં વપરાશના પ્રિાણપત્રો સિયસર િોકલાય તે અંગે દેખરેખ તેિિ જિલ્લા ર્વકાસ 
અર્ધકારીશ્રી ધ્વારા સોંપવાિા ંઆવતી પ્રાથર્િક તપાસો - ખાતાકીય તપાસોની કાિગીરી કરવાિા ંઆવે છે. 

જિલ્લા પચંાયતની શાખાઓ તથા તિાિ તાલકુા પચંાયતો દ્વારા થતી ખરીદીઓ/કાિોિા ં જિલ્લા 
પચંાયતના ક્રકસ્સાિા ંરૂ. ૪૦,૦૦૦/- કે તેથી ઉપરના ખરીદીના ંહુકિો તથા બીલો તેિિ તાલકુા પચંાયતોના 
ક્રકસ્સાિા ં રૂ.૧૫,૦૦૦/- કે તેથી ઉપરની રકિોનાહુંકિો/બીલોનુ ં પ્રી.ઓડીટની કાિગીરી કરવાિા ં આવે છે. 
તેિિ જિલ્લા ર્વકાસ અર્ધકારીશ્રી દ્વારા સોંપવાિા ંઆવે તે પ્રી.ઓડીટની કાિગીરી કરવાિા ંઆવે છે. વષષ: 
૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન કરવાિા ંઆવેલ ઓડીટ કાિગીરીને લાગત પત્રકો નીચે મિુબ છે. 

લોકલ ફંડ પારા ર્નકાલ થયેલ િાહીતી સને ર૦૧૯-૨૦ 

ક્રિ  તા.પ.ં/ જી.પ.ં 
લોકલ ફંડ / એ.જી. 

વષષની 
શરૂઆત
ના બાકી 
પારા 

વષષ 
દરમ્યાન 
નવા આવેલ 
પારા 

કુલ 

પારા 
વષષ 
દરમ્યાન 
ર્નકાલ 
થયેલ પારા 

બાકી 
પારા 

િવાબ 
કરેલ  
પારા 

૧ જીલ્લા પચંાયત  ૦ ૧૧૧ ૧૧૧ ૭ ૧૦૪ ૪૧ 

૨ તાલકુા પચંાયત ૨૮૧૪ ૨૩૩ ૨૯૯૫ ૭૩ ૨૯૪૬ ૧૩ 

 કુલ  ૨૮૧૪ ૩૪૪ ૩૧૦૬ ૮૦ ૩૦૫૦ ૫૪ 

૩ એ.જી. ૫૬ ૦ ૫૬ ૦ ૫૬ ૦ 

 
 
 

   
 
 

65 / 68



 

  

 વાર્ષિક વહીવટી અહવેાલ 

 

પ્રકરણ-૨૫ 

જિલ્લા ગ્રાિ ર્વકાસ એિન્દ્સીની કાયષ ર્સધ્ધી 
 

જિલ્લા ગ્રાિ ર્વકાસ એિન્દ્સી, દેવભરુ્િ દ્વારકા હસ્તકની ર્વર્વધ યોિનાઓિા ં વષષ ૨૦૧૯-૨૦ 
દરમ્યાન થયેલ કાયષર્સધ્ધ્ધ નીચે મિુબ છે.  

 

(૧) િહાત્િા ંગાધંી રાષ્ટ્રીય ગ્રાિીણ રોિગાર બાહેંધરી યોિના :- (M.G.N.R.E.G.A..)     

 

ઉદેશ :-રાિયના ગ્રામ્ય ર્વસ્તારિા ંરહતેા કંુટંુબો કે જેના પખુ્ત વયના સભ્યો શારીરીક શ્રિથી થઈ 
શકે તેવુ ં  ણબનકુશળ કાિ કરવા ઈચ્છુક હોય, તેવા દરેક કંુટંુબની જીવન ર્નવાષહની તકો વધારવા િાટે 
કંુટંુબદીઠ નાણાકીય વષષિા ંઓછાિા ંઓછા ૧૦૦ ક્રદવસ રોિગારી આપવા તથા અસ્કયાિતો ઉભી કરવા 
યોિનાનો ઉદેશ છે.  

ભૌર્તક ર્સધ્ધી 

ક્રિ  ર્વગત  લક્ષયાકં  ર્સધ્ધ્ધ  ટકાવારી 
૧ િાનવક્રદન રોિગારી (લાખિા)ં ૬.૧૭ ૨.૮૮ ૪૬.૭૪ 

નાણાકીય ર્સધ્ધી (રકિ રૂા. લાખિા)ં 

ક્રિ ર્વગત લક્ષયાકં ર્સધ્ધ્ધ ટકાવારી 
૧ ચકુવેલ િજુરી તથા િાલસિાન ખચષ ૯૪૯.૫૫ ૫૬૨.૧૭ ૫૯.૨૦ 

(૨) ર્નિષળ ભારત અણભયાન :-   (N.B.A.)  

ઉદેશ :-દરેક ધરોિા ં શૌચાલયની વ્યવસ્થા, તેનો ઉપયોગ તથા દરેક શાળા અને આંગણવાડીિા ં
શૌચાલય તેિિ વ્યક્રકતગત શૌચાલયો શકય ન બને ત્યા ંસામકુ્રહક શૌચાલયો બનાવી ખલુ્લાિા ંશૌચક્રક્રયા 
સદંતર બધં કરી ગ્રામ્ય ર્વસ્તારિા ંસપંણુષ સ્વચ્છતાની પક્રરસ્સ્થર્તનુ ંર્નિાષણ કરવુ.ં 

ભૌર્તક ર્સધ્ધી                                            

ક્રિ  ર્વગત  લક્ષયાકં ર્સધ્ધ્ધ ટકાવારી 
૧  વ્યક્રકત શૌચાલયો ૫૬૩ ૫૬૩ ૧૦૦ 

૨ સામકુ્રહક શૌચાલયો ૧૭૭ ૭૫ ૪૨.3૭ 

નાણાકીય ર્સધ્ધી (રકિ રૂા. લાખિા)ં 

ક્રિ  ર્વગત  લક્ષયાકં  ર્સધ્ધ્ધ  ટકાવારી 
૧ વ્યક્રકત શૌચાલયો ૬૭.૫૬ ૬૭.૫૬ ૧૦૦ 

૨ સામકુ્રહક શૌચાલયો ૩૧૮.૬ ૧૨૧.૭૪ ૩૮.૨૧ 
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(૩) ર્િશન િગંલિ 

ઉદેશ :- િહીલાઓના સશક્રકતકરણ તથા તેઓને સગંઠીત કરી સ્વસહાય જુથો બનાવી તેઓને 
આર્થિક રીતે પગભર કરી સાિાજિક ઉત્થાન કરવાનો હતે ુછે. 

ભૌર્તક ર્સધ્ધી – ૨૦૧૯-૨૦ 

ક્રિ ર્વગત 
ભૌર્તક ર્સદ્ધદ્ધ  નાણાકીય ર્સદ્ધ  

લક્ષયાકં  ર્સધ્ધી  ટકાવારી  લક્ષયાકં  ર્સધ્ધી  ટકાવારી  
1 SHG FORMATION  ૪૮ ૧૫૪ ૩૨૦.૮૩ ૦ ૦ ૦ 

2 VILLAGE ORGANISATION ૧૨ ૧૧ ૯૧.૬૭ ૮૪.૦૦ ૭૭.૦૦ ૯૧.૬૭ 

3 REVOLVING FUND ૧૬૦ ૧૪૯ ૯૩.૧૩ ૨૪.૦૦ ૨૨.૩૫ ૯૩.૧૩ 

4 
MUKHAYAMANTRI GRAMODAY 
YOJNA  

૧૩૦૦ ૧૩૮૬ ૧૦૬.૬૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

5 
COMMUNITY INVESTMENT 
FUND (CIF) DISBURSEMENT 

૧૮૦ ૧૨૦ ૬૬.૬૬ ૯૦.૦૦ ૬૦.૦૦ ૬૬.૬૭ 

 

 

(૪) પ્રધાનિતં્રી આવાસ યોિના :-  (P.M.A.Y.) 

ઉદેશ :- ગ્રામ્ય ર્વસ્તારિા ંગરીબી રેખા હઠેળ જીવતા ંઆવાસ ર્વહોણા કુટંુબોને નવા આવાસ િાટે 
તેિિ સધુારણા આવાસ િાટે સહાય આપતી યોિના છે.  

ભૌર્તક ર્સધ્ધી                                                        

ક્રિ  ર્વગત  લક્ષયાકં  ર્સધ્ધ્ધ  ટકાવારી 
૧ નવા આવાસો  (િજુંર આવાસો ) ૩૫૮ ૯૮ ૨૭.૩૭ 

નાણાકીય ર્સધ્ધી (રકિ રૂા. લાખિા)ં 

ક્રિ  ર્વગત  લક્ષયાકં  ર્સધ્ધ્ધ  ટકાવારી 
૧ નવા આવાસો   ૪૨૯.૬૦ ૧૧૭.૬ ૨૭.૩૭ 
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