




 

-:આમખુ:- 
 

             નવસારી જિલ્લા પચંાયત હસ્તકની જુદી જુદી વવકાસની પ્રવવૃતઓ અને તેને લગતી 
માહહતી વાવષિક વહીવટી અહવેાલમા ંસમાવેશ કરી પ્રવસધ્ધ કરતા ંઅમો આનદં અનભુવીએ છીએ. 
 

            નવસારી જિલ્લાની ભૌગોલલક પહરસ્સ્િવતમા ં વવવવધતા  સમાયેલી છે. તેમિ આવિિક 
સામાજિક અને શૈક્ષલિક રીતે પિ આગવ ુસ્િાન ધરાવે છે. રાિય સરકારે સપુ્રત કરેલ િવાબદારીઓ  
પ્રત્યે સજાગ રહી વવકાસ અને વહીવટ ચલાવવા સધન પ્રયાસો  કરવામા ંઆવે છે. પચંાયતી રાિનો 
ઉદેશ પાર  પડે તે હતેિુી યોિનાને વેગીલી  બનાવવા અને લોકો ઉપયોગી બને તે માટે  જિલ્લા 
પચંાયત સતત પ્રયત્નશીલ  રહી છે લોકો ઉપયોગી  કાયો કરવા અને પ્રજાની િરૂરીયાતના સદંભે  
માહહતી પ્રાપ્ત િઇ શકે તે માટે  " નાગહરક અવધકાર પત્ર "  બનાવવામા ંઆવેલ છે. અને િન સેવા 
કેન્દ્ર પિ  ઉપલબ્ધ  કરવામા ંઆવેલ છે. જેનાિી લોકોને સ્િાવનક કક્ષાની તિા જિલ્લા  કક્ષાની  
માહહતી ઉપલબ્ધ િઇ શકે છે. અને નાગહરકોના પ્રશ્નોનો વનકાલ ઝડપિી િાય છે. 
 

           આ જિલ્લા પચંાયતની વવવવધ શાખાઓ મારફત યોિનાઓનો  ઝડપી અમલીકરિ  
કરવામા ંઆવે છે. તદૃઉપરાતં  કુટંુબ કલ્યાિ કાયયક્રમ, પોલલયો  ઝબેંશ, િળ બચાવો  અલભયાન  
વગેરે. પદાવધકારીઓના ં સહકારિી વસધ્ધ્ધઓ  પ્રાપ્ત  કરવામા ં  આવે છે. 
 
          જિલ્લા પચંાયતની વવવવધ  પ્રવવૃતઓ  અને વસધ્ધ્ધઓની  આંકડાકીય  માહહતી  સાિેનો  
વિયનાત્મક  અહવેાલ  પસુ્સ્તકા  રૂપે  રજુ કરવામા ંઆવેલ છે. જે ઉપયોગી  વનવડશે  તેવી અપેક્ષા  
રાખીએ છીએ. 
 

 

  જી.એમ.પટેલજી.ટેલ  ટીટી    ટી.ડી.સમેુરા(I.A.S )                 દિનેશભાઇ.આર.પટેલ  
જિલ્લા આંકડા અધિકારી જિલ્લા ધિકાસ અધિકારી            પ્રમખુ 
જિલ્લા પચંાયત નિસારી જિલ્લા પચંાયત નિસારી  જિલ્લા પચંાયત નિસારી 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

 

નિસારી જિલ્ લા પચંાયતનવ િાધકવકિવીિટી અવિેાલ 
 

િકષ ૨૦૧૫-૨૦૧૬ 
 

અનકુ્રમણિકા 
 

પ્રકરિનબંર વવગત પાના નબંર 

૧ ભૌગોલલક પહરવસ્ િવત પહરચય,વવસ્ તાર અને વસતી ૧ -૨  
૨ જિલ્ લા પચંાયત બધંારિ ૩ - ૭ 
૩ હહસાબી અને ઓહડટ ૮ - ૧૪ 

૪ આરોગ્ ય ક્ષેતે્ર ૧૫ - ૨૩ 

૫ કુટંુબ કલ્ યાિ ક્ષેતે્ર ૨૩ - ૨૭ 

૬ રસીકરિ કાયયક્રમ ૨૮ 

૭ મેલેહરયા શાખા ૨૯-૩0 

૮ સકંલલતબાળવવકાસયોિના ૩૧– ૩૬ 

૯ આર્ુયવેદ કે્ષતે્ર ૩૬– ૩૮ 

૧૦ વસિંચાઇ ક્ષેતે્ર ૩૯-૪૧ 

૧૧ બાધંકામ ક્ષેતે્ર ૪૧– ૪૭ 

૧૨ વશક્ષિ અને સસં્ કાર ક્ષેતે્ર ૪૮-૫૦  
૧૩ સમાિ કલ્ યાિ અને વશક્ષિ ૫૧ - ૫૨ 

૧૪ ખેતીવાડી ક્ષેતે્ર ૫૩ – ૫૮ 

૧૫ પશપુાલન કે્ષતે્ર ૫૯ - ૬૨ 

૧૬ સહકાર ક્ષેતે્ર ૬૩ 

૧૭ વવકાસ ક્ષેતે્ર ૬૪ - ૬૫ 

૧૮ આંકડાકીય ક્ષેતે્ર ૬૬ - ૬૮ 

  ૧૯  મહસેલુ કે્ષતે્ર ૬૮ - ૬૯ 

૨૦ મહકેમ શાખા  ૭૦ 
 
 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

 

નિસારી જિલ્લા પચંાયતના અધિકારીશ્રીઓના  નામ અને વવિાની ધિગત. 
અ.ન ં શાખાવધકારીશ્રીનુ ંનામ હોદો 
૧ શ્રીતષુાર ડી.સમેુરા  I A S જિલ્લા વવકાસ અવધકારીશ્રી 
૨ શ્રીસી.બી.વસાવા  નાયબ જિલ્લા વવકાસ અવધકારીશ્રી મહસેલુ 

૩ સ ુશ્રી વપ્રતી એસ.ઠકકર નાયબ જિલ્લા વવ. અવધકારીશ્રી પચંાયત  
૪ શ્રીજી.એમ.પટેલ જિલ્લા આંકડા અવધકારીશ્રી  
૫ શ્રીએસ.એસ.પટેલ હહસાબી અવધકારીશ્રી  
૬ શ્રીએમ.એન.ચૌધરી  કાયયપાલક ઇિનેરશ્રી બાધંકામ 

૭ શ્રીડી..સી.ગામીત  ઇ.ચા.કાયયપાલક ઇિનેરશ્રી વસિંચાઇ 

૮ શ્રી એમ.જી. વ્ યાસ  જિલ્લા પ્રાિવમક વશક્ષિાવધકારીશ્રી  
૯ શ્રી સી.ડી.ચૌધરી જિલ્લા ખેતીવાડી અવધકારીશ્રી  
૧૦ ડો.એમ.જી.પ્રજાપવત નાયબપશપુાલન અવધકારીશ્રી  
૧૧ શ્રીડો.પી.એન.કન્નર  ઇ.ચા.મ.ુજિ.આરોગ્ય અવધકારીશ્રી  

૧૨ શ્રીડો.પી.એન.કન્નર  અવધક જિ.આરોગ્ય અવધકારીશ્રી  
૧૩ શ્રીડો.એસ.જી.જૈન  જિ.આર.સી.એચ.અવધકારીશ્રી  
૧૪ શ્રીડો.એસ.જી.જૈન  ઇ.ચા પ્રોગ્રામ ઓફીસરશ્રી  
૧૫ શ્રીડો.એમ.આર.ડેલીવાલા એપેડેવમક મેહડકલ ઓફીસરશ્રી  
૧૬ શ્રીડો.આર.પી.પટેલ ઇ.ચા.મેલેહરયા અવધકારીશ્રી  
૧૭ શ્રીકે.એસ.ચૌધરી  આંતહરક અન્દ્ વેષિ અવધકારીશ્રી 
૧૮ શ્રી ડો.અલખલેશ.પાડે કર્.ુએ.એમ.ઓ  
૧૯ ડો.મજુંલાબેન આર.પટેલ ઇ.ચા જિલ્લા આર્ુયવેદ અવધકારીશ્રી  
૨૦ શ્રીઆર.સી.નાયકા ઇ.ચામદદનીશ જિલ્લા રજીસ્રારશ્રી  
૨૧ શ્રી કે.વી.ભરખડા જિ.સમાિ કલ્યાિ અવધકારીશ્રી  
૨૨ શ્રીમતી આર.જી.પટેલ વહીવટી અવધકારીશ્રી (આરોગ્ય)  
૨૩ શ્રી કે.વી.ભરખડા ઇ.ચા. ચીટનીશશ્રી.તા.વવ.અવધકારીશ્રી(દબાિ) 
૨૪ શ્રીઆર.સી.નાયકા  નાયબ જિલ્ લા પ્રા.વશ.અવધકારી  
૨૫ શ્રી એન.એમ.પટેલ ના.કા.ઇ(મા.મ) પેટા વવ. 
૨૬ શ્રી સતીષભાઇ ઢીંમર   ખેતીવાડી અવધકારીશ્રી  
૨૭ શ્રીમતી િયોવતબેન.એન.પટેલ હહસાબી અવધકારી વશક્ષિ 
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પ્રકરણ-૧ 
ભૌગોલિક પરરસ્થિતિ પરરચય 

 

ભૌગોલિક સ્થિતિિઃ- 
                 ગજુરાત રાજયની દક્ષિણે ૨૦-૦૭  થી ૨૧-૦૦ ઉત્તર અિાાંસ અને ૭૨-૪૩  થી   
૭૩-૦૦ પરૂ્વ  રેખા ાંશ  ઉપર નર્સારી  જજલ્લો  આરે્લ છે. ઉત્તરે  સરુત જજલ્લો, પશ્ચિમ અરબી સમદુ્ર, 
પરૂ્વમા ાં  ડા ાંગ  અને દક્ષિણે  ર્લસાડ  જજલ્લો  આરે્લ છે. 
                નર્સારી  જજલ્લાનુાં  શ્ચર્તાતારનુાં  લુલ િેરફળ    ૨૬૫૭.૫૬ ચો.કિ.મીટર છે.  જજલ્લાનો  
પરૂ્વ  શ્ચર્તાતાર લુદરતી  ર્નરાજી અને ડુાંગરાઓથી  છર્ાયેલા  છે.  જયારે   પશ્ચિમ  શ્ચર્તાતાર અરબી  
સમદુ્રને િારણે નદી, ના ા,  િોતરો અને નીચાણર્ા ી  જમીનમાાં  દકરયાના  પાણી  રી ર્ તા  
ખારપાટ  જમીન  આર્ેલ  છે. પરૂ્વ  અને પશ્ચિમ ની  ર્ચ્ચેનો  શ્ચર્તાતાર  બગીચા  લાયિ  " ગ્રીન 
બેલ્ટ " તરીિે જાણીતો છે. 
 

નદીઓિઃ- 
          નર્સારી જજલ્લામાાં  િારે્રી,અંક્ષબિા અને પણૂાવ  ખરેરા નદીઓ પરૂ્વથી પશ્ચિમ તર   ર્હ ેછે. 
 

આબોહવ િઃ- 
           સામાન્ય  રીતે  નર્સારી જજલ્લાની આબોહર્ા  ગરમ અને ભેજર્ા ી રહ ે છે. ર્ર્વના  
એશ્ચિલ, મે માસમાાં ઉષ્ણતામાન ર્ધ ુરહ ેછે. અને શ્ચર્શેર્ ગરમી પડે છે. જજલ્લામાાં ર્ધમુા ાં ર્ધ ુ૩૫ થી 
૪૦ સે.ગ્રે.ઉષ્ણતામાન  જોર્ા મ ે છે. ઓછામાાં ઓછુ ઉષ્ણતામાન  ડીસેમ્બર – જાન્યઆુરી માસમાાં રહ ે
છે. જજલ્લામાાં પરૂ્વ ભાગ જ ાંગલ અને ડુાંગરા  શ્ચર્તાતાર હોર્ાના  િારણે ૧૫૦૦ થી ૨૨૦૦ મી.મી. 
જેટલો  સરેરાશ ર્રસાદ પડે છે. 
 

વસિ િઃ- 
          સને ૨૦૧૧ ની ર્સતી ગણતરી મજુબ જજલ્લાની લુલ ર્સતી ૧૩.૩૦ લાખની છે. અને 
જજલ્લાની િત્યેિ ચો.કિ.મી દીઠ  ર્સતી ગીચતા ૫૫૬ વ્યિશ્ચતઓની છે. જે રાજયની ચો.કિ.મી.દીઠ 
ર્સતીની  ગીચતા ૨૫૮ છે. તેના િરતા ર્ધ ુછે. 
          જજલ્લાની ૨૦૧૧ની  લુલ ર્સતી ૧૩.૩૦ લાખની છે. તે પૈિી ૬.૭૮  લાખ પરુૂર્ો અને 
૬.૫૨ લાખ સ્ત્રીઓ છે. આમ િત્યેિ ૧૦૦૦ પરુૂર્ોએ સ્ત્રીઓની સાંખ્યા ૯૬૧ છે. 
               સને ૨૦૧૧ ની ર્સતી ગણતરી મજુબ ૯.૨૦ લાખ વ્યકિતઓ ગ્રામ્ય  શ્ચર્તાતારમાાં તથા 
૪.૦૯ લાખ વ્યકિતઓ શહરેી  શ્ચર્તાતારમાાં રહ ે છે. જજલ્લાની લુલ ર્સતી  સામે ૬૯.૨૩% ગ્રામ્ ય 
શ્ચર્તાતારમાાં અને ૩૦.૭૭% લોિો શહરેી શ્ચર્તાતારમાાં રહ ેછે. 
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સને ૨૦૧૧ન  વસિ  
 

અ.
નાં 

તાલિુાન ુાં 
નામ 

લુલ ગ્રામ્ય શહરેી 
પરુૂર્ સ્ત્રી લુલ પરુૂર્ સ્ત્રી લુલ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ 

૧ નર્સારી ૩૧૧૨૩૮ ૫૫૯૪૦ ૫૩૭૫૨ ૧૦૯૬૯૨ ૧૦૪૧૯૧ ૯૭૩૫૫ ૨૦૧૫૪૬ 

૨ જલાલપોર ૨૨૮૦૬૫ ૬૯૪૮૬ ૬૬૫૮૫ ૧૩૬૦૭૧ ૪૯૯૭૬ ૪૨૦૧૮ ૯૧૯૯૪ 

૩ ગણદેર્ી ૨૪૯૨૬૪ ૭૮૦૦૦ ૭૬૭૬૪ ૧૫૪૭૬૪ ૪૮૫૨૭ ૪૫૯૭૩ ૯૪૫૦૦ 

૪ ચીખલી ૨૪૫૭૨૨ ૧૨૦૭૨૯ ૧૧૭૯૬૮ ૨૩૮૬૯૭ ૩૫૫૬ ૩૪૬૯ ૭૦૨૫ 

૫ ખેરગામ ૬૪૧૫૫ ૩૨૨૩૧ ૩૧૯૨૪ ૬૪૧૫૫ ૦ ૦ ૦ 
૬ ર્ાાંસદા ૨૩૧૨૨૮ ૧૦૮૩૬૩ ૧૦૮૭૯૩ ૨૧૭૧૫૬ ૭૧૬૬ ૬૯૦૬ ૧૪૦૭૨ 

 લુલ ૧૩૨૯૬૭૨ ૪૬૪૭૪૯ ૪૫૫૭૮૬ ૯૨૦૫૩૫ ૨૧૩૪૧૬ ૧૯૫૭૨૧ ૪૦૯૧૩૭ 

 

 

અન્ય મ રહિ િઃ- 
 

૧. જજલ્લામાાં આર્ેલ નદીઓ :- પણૂાવ, અંક્ષબિા, િારે્રી અને ખરેરા 
૨. સરેરાશ ર્રસાદ  :- ૧૫૦૦ થી ૨૨૦૦ મી.મી. 
૩. મખુ્ય પાિો   :- ડા ાંગર,શેરડી,જુર્ાર,અને િઠો ,  પાિો,શાિભાજી પાિો  
૪. શ્ચસિંચાઇ શ્ચર્તાતાર  :- ૬૩,૦૯૩ હિેટર,ર્ર્વ ૨૦૧૨-૧૩ મજુબ 
૫. જોર્ાલાયિ તાથ ો  :- બીલીમોરા :-સોમનાથ મહાદેર્નુાં મ ાંકદર 
      ઉનાઇ :-ઉનાઇ માતાનુાં મ ાંકદર,ગરમપાણીનાાં લુાંડ 
      દાાંડી:-મીઠાનો સત્યાગ્રહ (ઐશ્ચતહાશ્ચસિ તાથ ) 
      ઉભરાાંટ  :- દકરયા કિનારો-ચોપાટી. 
      મજીગામઃ- મશ્ચલ્ લિા અજુ વન માંકદર  
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િિરણ-૨ 
જજલ્ લા પાંચાયત બાંરારણ ર્ર્વ ૨૦૧૫-૧૬ 

જજલ્ લા પાંચાયત – નર્સારી 
પરફળિ-૧ 

જજલ્ લા 
પાંચાયતની 
તા થાપના 

સને 
૨૦૧૧ની 
ગણતરી 
મજુબ લુલ 
ર્સતી 

છેલ્ લી 
ચટૂણીની 
તારીખ 

જજલ્ લા 
પાંચાયતની 
રોરણસરની 
મદુત પરુી 
થતી હોય તે 
તારીખ 

પદ શ્ચનશ્ચમત  

જજલ્ લા 
પાંચાયતના 
સશ્ચમશ્ચતઓના  
અધ્ યિો 

જજલ્ લા 
પાંચાયત 
દ્રારા 

ચટૂાયેલા 
સભ્ યો 

સામાન્ ય 
તા રફળીઓ 

અન.ુજાશ્ચત અન.ુજન.જાશ્ચત શા.શૈ.પ. અન્ ય લુલ 

તા રફળી અન્ ય તા રફળી  અન્ ય તા રફળી અન્ ય 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ 

૨/૧૦/૯૭ ૧૩૨૯૬૭૨ કડસે-૧૫ ૨૧/૧૨/૧૯ ૭ ૩૦ ૪ - ૧ ૯ ૯ ૨ ૧ ૪ ૩૦ 

-: ક યમ  તનમતંિિોિઃ- 
જજલ્ લા 
મધ્ યતા થ 
સહ.બેંિના 
ડીરેિટર 

જજલ્ લા 
સહિારી 
સાંરના 
િશ્ચતશ્ચનશ્ચર 

જજલ્ લા ખરીદ 
રે્ચાણ સાંરના 
ચેરમેન 

લોિસભાના 
સભ્ યો 

રાજય સભાના 
સભ્ યો 

શ્ચર્રાનસભાના 
સભ્ યો 

જજલ્ લા 
િલેિટર 

નગરપાક્ષલિાના 
અધ્ યિો 

લુલ િોલમ નાં 
(૧૬થી૨૩) 

લુલ િોલમનાં 
(૫-૬-૧૫-
૨૪) 

૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૫ ૨૬ 

- 

 

- - ૨ - ૪ - - ૬ ૩૬ 
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જિલ્ િ  પચં યિ પ્રખ  - ઉપપ્રખ   ૨૦૧૫-૧૬ 
પિક-૨ 

જજલ્ લા 
પાંચાયતનુાં 
નામ 

ઉમેદર્ારના નામ મે ર્ેલ મતોની સાંખ્ યા ચટૂાયેલ ઉમેદર્ારના નામ રીમાિવસ 

િમખુ ઉપિમખુ િમખુ ઉપિમખુ િમખુ ઉપિમખુ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 

 

જજલ્ લા 
પાંચાયત 
નર્સારી 

 

કદનેશભાઇ 
રણછોડભાઇ 
પટેલ 

ગીતાબેન 
ચીમનભાઇ 
ગાાંશ્ચર્ત 

બીનહરી  બીનહરી  કદનેશભાઇ 
રણછોડભાઇ 
પટેલ 

ગીતાબેન 
ચીમનભાઇ 
ગાાંશ્ચર્ત 

- 
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જિલ્ િ  પચં યિ નવસ રીન  ટ ાય યેિ સદથ યશ્રી ઓન  ય દી 
વર્ષિઃ-૨૦૧૫-૧૬ 

 
અ.નાં સધ્ યશ્રીીનુાં નામ અને સરનામુાં પિ મતદાર શ્ચર્તા તાર 

અને તાલિુો 
ટેલી ોન નાંબર 

૧ કદનેશભાઇ રણછોડભાઇ પટેલ      
મ.ુપો.શ્ચનમલાઇ, તા.જલાલપોર,જજ.નર્સારી  

ભા.જ.પ.
  

મહરુ્ર-૧૬ ૯૫૩૭૪૪૨૦૯૮  
૭૦૬૯૮૦૨૦૦૨ 

૨ ગીતાબેન ચીમનભાઇ ગાાંશ્ચર્ત       
મ.ુપો.મીંયાઝરી તા.ચીખલી, જજ.નર્સારી  

ભા.જ.પ.
  

માાંડર્ખડિ-૧૭ ૯૯૨૫૫૨૮૧૯૪ 

૩ ગણુર્ાંતીબેન અશ્ચમતભાઇ પટેલ             
મ.ુ૨૧૪ શ્ચનશા   . તા.ખેરગામ, જજ.નર્સારી  

ભા.રા.િો
  

આછર્ણી-૧ ૯૦૯૯૪૩૫૦૮૭ 

૪ સીતાબેન બ ર્ાંતરાય પટેલ              
મ.ુપીંજરા તા.ગણદેર્ી, જજ.નર્સારી  

ભા.જ.પ.
  

અમલસાડ-૨ ૮૭૫૮૪૯૪૪૪૩ 

૫ સાશ્ચર્રફળીબેન અનાંતભાઇ માહલા  ભા.રા.િો
  

બારતાડ (ખા.)-૩  ૯૪૨૯૧૦૬૮૩૩  
૯૪૨૬૫૦૯૩૦૪ 

૬ શ્ચર્નોદભાઇ ભાણાભાઇ પટેલ               
મ.ુપો.ગોંયદી ભાઠલા, તા.ગણદેર્ી, જજ.નર્સારી 

ભા.જ.પ.
  

બીગરી-૪ ૯૮૨૫૮૩૩૯૨૨ 

૭ રમીલાબેન રનજીભાઇ પટેલ                   
મ.ુપો.ઝરી, તા.ર્ાાંસદા, જજ.નર્સારી 

ભા.રા.િો
  

ચાપલરરા -૫ ૮૧૪૦૦૨૮૯૯૯ 

૮ શ્ચપયરુ્ભાઇ ખાંડુભાઇ પટેલ                    
મ.ુ   તા રીટ,ગાાંરીચોિ શ્ચર્રાર્ , તા.જજ.નર્સારી 

ભા.જ.પ.
  

ચોર્ીસી-૬  ૯૮૨૫૪૨૭૦૦૭ 

૯ રેખાબેન ક્ષબપીનભાઇ પટેલ         
મ.ુપો.આંતલીયા તા.ગણદેર્ી, જજ.નર્સારી  

ભા.જ.પ.
  

દેર્સર-૭ ૯૯૦૯૧૩૩૧૭૭ 

૧૦ તરૃ્ાબેન મશ્ચનર્ભાઇ પટેલ         
મ.ુપો.ચીજગામ, તા.જલાલપોર, જજ.નર્સારી 

ભા.જ.પ.
  

એરૂ.-૮  ૯૭૧૪૨૫૪૨૯૦  

૧૧ િજ્ઞાબેન રનશ્ યામભાઇ નાયિા             
મ.ુર્ાાંઝરી  .,એંરલ, તા.ગણદેર્ી, જજ.નર્સારી  

ભા.જ.પ.
  

ગણદેર્ા-૯  ૯૫૮૬૬૪૭૭૭૨ 

૧૨ અશ્ચમતાબેન અશ્ચિનભાઇ પટેલ               
મ.ુરાજા  .તલાર્ચોરા, તા.ચીખલી,જજ.નર્સારી 

ભા.જ.પ.
  

રેજ-૧૦ ૯૬૮૭૭૫૭૬૨૬ 

૧૩ શ્ચશલ્ પાબેન પપેુન્ દ્રભાઇ પટેલ                 
મ.ુ૩૫, જલતરાંગ સો.િબીલપોર, તા.જજ.નર્સારી 

ભા.જ.પ.
  

િબીલપોર-૧૧ ૯૭૨૫૧૧૦૬૮૭ 

૧૪ સરતા ર્તીબેન િતા્ ભાઇ પરેર            
મ.ુપો.ખાટાઆંબા, તા.ર્ાાંસદા, જજ.નર્સારી  

ભા.રા.િો
  

ખાટાઆંબા-૧૨ ૯૪૦૮૪૦૪૫૮૭  
૦૨૬૩૦-
૨૯૦૦૧૦ 
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૧૫ રમેશલુમાર શાંિરભાઇ પટેલ                

મ.ુરે્ણ  . ખેરગામ, તા.ખેરગામ, જજ.નર્સારી 
ભા.રા.િો ખેરગામ-૧૩ ૯૭૨૩૪૨૧૭૩૦ 

૧૬ માંજુલાબેન  ગલુાબભાઇ પટેલ         
મ.ુપો.બામણરે્લ,તા.ચીખલી, જજ.નર્સારી 

ભા.રા.િો ખુાંર-૧૪ ૯૫૩૭૦૮૧૦૬૬ 

૧૭ શીલાબેન િિાશભાઇ પટેલ          
મ.ુપો.રાનલુર્ા, તા.ચીખલી, જજ.નર્સારી 

ભા.રા.િો લુિેરી-૧૫ ૯૭૨૭૮૮૨૧૯૫  
૯૯૦૪૬૧૧૩૧૨  

૧૮ રેખાબેન શ્ચર્નોદભાઇ  પટેલ            
મ.ુપો.બોરી  .સલુ્ તાનપરુ, તા.જલાલપોર, 
જજ.નર્સારી  

ભા.જ.પ.  ઓજલ-૧૮ ૭૩૫૯૧૧૪૪૬૯ 

૧૯ નગીનભાઇ સાંતભુાઇ ગાાંશ્ચર્ત                   
મ.ુપો.રૂમલા, તા.ચીખલી,જજ.નર્સારી 

ભા.જ.પ.  રૂમલા-૧૯ ૯૪૨૭૧૨૯૭૧૭ 

૨૦ િૌશ્ચશિચાંદ્ર રીરૂભાઇ પટેલ           
મ.ુપો.સાદિપોર, તા.ચીખલી, જજ.નર્સારી 

ભા.જ.પ.  સાદિપોર -૨૦ ૯૭૧૨૨૪૪૨૩૯ 

૨૧ શૈલેર્ભાઇ ઉિાભાઇ પટેલ         
મ.ુપો.સોલરરા, તા.ચીખલી,જજ.નર્સારી  

ભા.રા.િો સમરોલી-૨૧ ૯૭૨૫૦૫૮૦૦૫  
૯૮૨૫૧૭૮૬૭૮ 

૨૨ મશ્ચનર્લુમાર સમુાંતરાય પટેલ      
મ.ુલસુર્ાડા,પો.સરીબજુરાંગ તા.ગણદેર્ી, 
જજ.નર્સારી  

ભા.જ.પ.  સરીબજુરાંગ-૨૨ ૯૫૫૮૩૫૯૭૯૮ 

૨૩ મોહનભાઇ ગલુાબભાઇ હ પશ્ચત      
મ.ુપો.ખડસપુા તા.જજ.નર્સારી  

ભા.જ.પ.  સાતેમ-૨૩ ૯૪૨૭૭૧૬૯૩૨ 

૨૪ છીતભુાઇ ભીખાભાઇ હ પશ્ચત           
મ.ુપો.ઉગત તા.જજ.નર્સારી 

ભા.જ.પ.  સીસોદ્રા (ગ)-૨૪ ૯૫૩૭૪૫૫૦૧૮ 

૨૫ ભીખભુાઇ ખશુાલભાઇ પટેલ          
મ.ુપો.ચરાર્ તા.ર્ાાંસદા,જજ.નર્સારી 

ભા.રા.િો ઉનાઇ-૨૫ ૯૪૨૮૩૮૧૦૩૨  

૨૬ સોનલબેન આશ્ચશર્ભાઇ પટેલ       
મ.ુપો.સખુાબારી, તા.ર્ાાંસદા,જજ.નર્સારી 

ભા.રા.િો ર્ાાંદરરે્લા-૨૬ ૮૨૩૮૨૫૧૩૮૮ 

૨૭ બારૂિભાઇ િાળુભાઇ ચર્રરી        
મ.ુપો.ર્ાાંગણ, તા.ર્ાાંસદા, જજ.નર્સારી 

ભા.રા.િો ર્ાાંઝણા-૨૭ ૯૭૨૭૫૫૧૭૧૮  
૯૪૨૭૧૫૩૫૨૯ 

૨૮ િાંચનબેન લાહનભુાઇ પટેલ          
મ.ુપો.ર્ાાંસદા, તા.ર્ાાંસદા, જજ.નર્સારી  

ભા.રા.િો ર્ાાંસદા-૨૮ ૯૭૨૭૯૧૪૩૭૭ 

૨૯ ભારતીબેન નરદેર્ભાઇ પટેલ   
મ.ુર્ાાંઝણા,પો.રાનલુર્ા, તા.ચીખલી, જજ.નર્સારી 

ભા.રા.િો ર્ાાંઝણા-૨૯  ૯૪૨૭૧૪૦૬૩૩ 

૩૦ િશ્ચર્ણશ્ચસિંહ ઉદયશ્ચસિંહ ઠાિોર         
મ.ુિોલાસણા,પો.મરોલી, 
તા.જલાલપોર,જજ.નર્સારી  

ભા.જ.પ.  રે્તા મા-૩૦ ૯૪૨૭૧૧૨૭૭૭ 
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જિલ્ િ  પચં યિ નવસ રીન  તવતવસ સતમતિઓન  અધ્ યક્ષશશ્રી ઓ  વર્ષ-૨૦૧૫-૧૬ 

 

(૧) ક રોબ રી સતમતિ હોદો (ર) જાહરે બ સંક મ સતમતિ હોદો 
શ્રીી શ્ચર્નોદભાઇ ભાણાભાઇ.પટેલ અધ્ યિ શ્રીીમતી અમીતાબેન 

અશ્ચિનભાઇ પટેલ 

અધ્ યિ 

(૩) જાહરે આરોગ્ ય સતમતિ  (૪) સ મ જીક ન્ ય ય સતમતિ  

શ્રીી તરૃ્ાબેન મનીર્ભાઇ પટેલ  અધ્ યિ શ્રીી મોહનભાઇ 
ગલુાબભાઇ હ પતી 

અધ્ યિ 

(૫) તિક્ષશણ સતમતિ  (૬) ઉત્ પ દન સહક ર અને 
તસિંચ ઇ સતમતિ 

 

શ્રીીમતી રેખાબેન ક્ષબપીનભાઇ 
પટેલ 

અધ્ યિ શ્રીી નગીનભાઇ શાાંતભુાઇ 
ગાાંશ્ચર્ત 

અધ્ યિ 

(૭) મરહિ  બ ળ તવક સ અને ય વ  
સતમતિ 

 (૮) અપ િ સતમતિ  

શ્રીીમતી શ્ચશલ્ પાબેન પપેુન્ દ્રભાઇ 
પટેલ  

અધ્ યિ શ્રીી કદનેશભાઇ 
રણછોડભાઇ પટેલ 

અધ્ યિ 

 

 

 

ક યમ  તનમતંિિો –૨૦૧૫-૧૬ 
મ નન ય સ ર સભ્ યશ્રી ઓન  ય દી 

 
અ.
નાં 

રારાસભ્ યશ્રીીનુાં નામ  મતદાર શ્ચર્તા તાર અને 
તાલિુો 

ટેલી ોન નાંબર મોબાઇલ નાં. 

૧ શ્રીીશ્ચપયરુ્ભાઇ દેસાઇ નર્સારી શ્ચર્.સ.મ.શ્ચર્ ૦૨૬૩૭૨૫૮૦૯૦ ૯૪૨૮૩૬૭૪૪૪ 

૨ શ્રીીઆર.સી.પટેલ જલાલપોર શ્ચર્.સ.મ.શ્ચર્ ૦૨૬૩૭૨૨૮૨૫૪ ૯૯૭૮૨૧૫૧૫૧ 

૩ શ્રીીમાંગભુાઇ સી.પટેલ ગણદેર્ી શ્ચર્.સ.મ.શ્ચર્ ૦૨૬૩૭૨૫૧૯૯૮ ૯૯૭૮૪૦૬૦૨૮ 

૪ શ્રીીછનાભાઇ િે.ચૌરરી ર્ાાંસદા શ્ચર્.સ.મ.શ્ચર્ ૦૨૬૩૦૨૯૨૧૧૧ ૯૪૨૬૮૮૯૨૬૩ 
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પ્રકરણ-૩ 
ભડંોળ-૧ રોક ણવર્ષિઃ-૨૦૧૫-૧૬ 

        ( રૂશ્ચપયામાાં) 
અ.નાં. રોિાણનો િિાર રોિાણની રિમ 

ર્ર્વની  
શરૂઆતમાાં 
રૂશ્ચપયામાાં 

ર્ર્વ દરમ્યાન 
રૂશ્ચપયામાાં 

ર્ર્વને અંતે 
રૂશ્ચપયામાાં 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

૧ મહારાષ્ ર બેંિ  ૩૦૦૦૦૦૦૦ ૦ ૩૦૦૦૦૦૦૦ 

૨ પાંજાબ નેશનલ બેંિ નર્સારી ૧૧૦૦૦૦૦૦ ૦ ૧૧૦૦૦૦૦૦ 
૩ બરોડા ગજુરાત ગ્રામીણ બેંિ ૦ ૧૦૦૦૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦૦૦૦ 

 લુલ  ૪૧૦૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦૦૦૦ ૧૪૧૦૦૦૦૦૦ 
 

ભડંોળ-૨ આવક 
 વર્ષિઃ-૨૦૧૫-૨૦૧૬ 

અ.નાં. સદર આર્િ પરુા રૂશ્ચપયામાાં 
૧ જમીન મહસેલુ ૭૭૯૯૪૩૮૭ 

૨ રાજય  સમિારી શ્ચનશ્ચર ૦ 

૩ જજલ્લા સમિારી શ્ચનશ્ચર ૫૧૧૪૯ 

૪ જજલ્લા શ્ચર્િાસશ્ચનશ્ચર ૪૯૧૨૦૩ 

૫ જજલ્લા ઉતેજિ શ્ચનશ્ચર ૫૧૧૪૮ 

૬ તાટેમ્પ ડયટુી  ૧૧૦૩૦૮૬૯૯ 

૭ ઓિરોય ૦ 

૮ રૈ્રાશ્ચનિઅનદુાન ૧૮૨૨૮૫૨ 

૯ લોન/પેશગી/દેર્ા શ્ચર્ભાગ તથા અનામતો ૧૫૯૨૩૨૪૪૬ 

૧૦ સરિાર તર થી સોંપેલ યોજનાઓ ૧૩૯૦૬૮૯૭૭૮ 

૧૧ અન્ય આર્િ ૪૯૦૬૪૫૬૭ 

૧૨ લોિલ  ાંડ ૧૧૬૧૧૮૯૪ 

૧૩ પાણીઉપિર ૦ 

૧૪ વ્યર્સાયર્ેરો ૦ 

 લુલઃ- ૧૮૦૧૩૧૮૧૨૩ 
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ભડંોળ – ૩ 
જિલ્િ  પચં યિ નવસ રીન  ન ણં કીય પરરસ્થિતિ દિ ષવત   ંપિક 

( રૂતપય મ )ં વર્ષિઃ-૨૦૧૫-૨૦૧૬ 

અ.નાં સદર ઉરડતી શ્ચસલિ ર્ર્વ દરમ્યાન આર્િ લુલ એંિદર આર્િ ર્ર્વ દરમ્યાન થયેલ 
ખચવ 

બાંર શ્ચસલિ 
તા.૩૧/૩/૧૫ના 

રોજ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

૧ જજ.પાં.તાર્.ભાંડો  ૫૦૬૫૯૬૨૮ ૨૫૦૮૦૨૩૯૯ ૩૦૧૪૬૨૦૨૭ ૧૨૭૪૦૧૫૭૪ ૧૭૪૦૬૦૪૫૩ 

૨ સરિારી િવશૃ્ચત ૧૨૨૧૦૨૮૦૪૫ ૧૩૯૦૬૮૯૭૭૮ ૨૬૧૧૭૧૭૮૨૩ ૧૨૮૨૧૯૨૨૨૪ ૧૩૨૯૫૨૫૫૯૯ 

૩ દેર્ા શ્ચર્ભાગ ૧૮૫૭૫૬૯૪૭ ૧૫૯૮૨૫૯૪૬ ૩૪૫૫૮૨૮૯૩ ૭૭૬૪૨૮૬૨ ૨૬૭૯૪૦૦૩૧ 

૪ લુલઃ- ૧૪૫૭૪૪૪૬૨૦ ૧૮૦૧૩૧૮૧૨૩ ૩૨૫૮૭૬૨૭૪૩ ૧૪૮૭૨૩૬૬૬૦ ૧૭૭૧૫૨૬૦૮૩ 
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ભડંોળ-૪આવક 
 વર્ષિઃ-૨૦૧૫-૨૦૧૬ 

                                                                     (રૂતપય મ )ં 
અ.નાં. સદર આર્િ 

૧ ૨ ૩ 

૧ તબીબીઅનેજાહરેઆરોગ્ય િેરેફળ ૩૦૯૯૫૧૨૬૯ 

૨ જાહરેબાાંરિામ િેરેફળ ૬૮૦૭૬૧૫૬૭ 

૩ શ્ચશિણ અને સાંતાિાર િેરેફળ ૨૭૧૫૯૯૬૨ 

૪ સમાજ શ્ચશિણ,સમાજ િલ્યાણ િેરેફળ ૨૬૭૭૯૨૯૧ 

૫ ખેતી અને શ્ચસિંચાઇ િેરેફળ ૯૪૧૨૮૭૬૧ 

૬ પશ ુસાંર્રવન િેરેફળ ૧૯૯૦૯૫૫૯ 

૭ સહિાર િેરેફળ ૩૫૫૯૪૬ 

૮ સામકુહિ શ્ચર્િાસ યોજનાઓ ૧૨૧૨૭૬૭૦૯ 

૯ આંિડા િેરેફળ ૩૫૬૩૧૪૫ 

૧૦ લુદરતી આ તો/ મદદ િેરેફળ ૪૯૩૭૦૪૦ 

૧૧ લોન/ પેશગી/ અનામત િેરેફળ ૭૭૬૪૨૮૬૨ 

૧૨ તાર્ભાંડો  ૧૧૫૮૩૪૦૬૭ 

૧૩ આર્ાસ ૦ 

૧૪ અન્ય ૪૯૩૬૪૮૨ 

 લુલઃ- ૧૪૮૭૨૩૬૬૬૦ 
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ભડંોળિઃ- ૫ િોન 

(રૂશ્ચપયામાાં) વર્ષ :–૨૦૧૫-૨૦૧૬ 

અ
.
નાં 

લોનનો હતે ુાં લોન 
સત્તાશ્ચરિારી 

માંજુર થયેલ 
લોનની રિમ 

સરિાર 
પાસેથી 
રૂ।.માાં 

પાંચાયત  
પાસેથી 
રૂ।.માાં 

ખલુ્લા 
બજાર 
માાંથી 
રૂ।.માાં 

લોન
ની 
મદુત 

વ્યા
જ 
નો 
દર 

જામીન 
ગીરી 

ર્ર્વની 
શરૂઆતમાાં 
ઉરડતી 
શ્ચસલિ 

ર્ર્વ 
દરમ્યાન 
ચિૂરે્લ 
રૂ।.માાં 

સરિાર
શ્રીીમાાં 
પરત 

ર્ર્વના 
અંતે રિમ 
બચત 
રૂ।.માાં 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ 

૧ સમાજ િલ્યાણ લોન િા.શ્ચશિણ શ્ચન ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨ ૭૬૧૫ પરચરૂણ લોન િા.શ્ચશિણ શ્ચન.  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩ મિાન બાાંરિામ લોન 
િા.શ્ચશ. 

િા.શ્ચશિણ શ્ચન ૧૪૦૦૦૦૦ ૧૪૦૦૦૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૪૦૦૦૦૦ ૦ ૦ 

૪ મિાન બાાંરિામ લોન 
પાંચાયત િમવચારી 

શ્ચર્િાસ િશ્ચમ. 
ગાાંરીનગર 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૫ તહરે્ાર પેશગી 
પાંચાયત િમવચારી 

શ્ચર્િાસ િશ્ચમ. 
ગાાંરીનગર 

૫૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૫૦૦૦૦ ૦ ૦ 

૬ અનાજ પેશગી 
પાંચાયત િમવચારી 

શ્ચર્િાસ િશ્ચમ. 
ગાાંરીનગર 

૧૨૦૦૦ ૧૨૦૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૨૦૦૦ ૦ ૦ 

 લુલઃ-  ૧૪૬૨૦૦૦ ૧૪૬૨૦૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૪૬૨૦૦૦ ૦ ૦ 
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ભડંોળ – ૬  ચષ 
બજેય અંદ િ–વર્ષ૨૦૧૫-૨૦૧૬ 

                                                                                 (રૂશ્ચપયામાાં) 
અ.નાં બજેટનુાં સદર ૨૦૧૫-૨૦૧૬ 

ર્ર્વ દરમ્યાન 
મ ુ અંદાજ 

સરુારેલ અંદાજ ખરેખરખચવ 

૧ ૨૦૨૦ વ્યર્સાયરે્રો ૦ ૦ ૦ 

૨ ૨૦૨૯ જમીન મહસેલુ ૦ ૦ ૦ 

૩ ૨૦૪૯ વ્યાજની ચિુર્ણી ૦ ૦ ૦ 

૪ ૨૦૫૨ નાગરીિ અશ્ચરિારપરફળ ૦ ૦ ૦ 

૫ ૨૦૫૩ જજલ્લા ર્હીર્ટ ૪૧૬૬ ૩૭૯૫ ૩૬૮૬ 

૬ ૨૦૫૯ જાહરેબાાંરિામ ૨૫૮૦૦ ૧૪૮૦૦ ૧૪૦૧૧ 

૭ ૨૨૦૨ સામાન્યશ્ચશિણ ૨૦૦૩૪ ૨૧૦૬૨ ૨૬૮૬૭ 

૮ ૨૨૦૫ િલા અને સાંતાલૃશ્ચત ૦ ૦ ૦ 

૯ ૨૨૧૦ જાહરેઆરોગ્ય ૩૦૪૩૬૫ ૩૨૫૬૦૦ ૨૦૧૨૮૬ 

૧૦ ૨૨૧૧ લુટુાંબિલ્યાણ ૨૧૬૮૧૦ ૩૦૧૦૦૦ ૧૧૭૧૦૩ 

૧૧ ૨૨૧૫ પાણી પરુર્ઠા અને તા ર્ચ્ છતા ૦ ૦ ૧૨૧૫ 
૧૨ ૨૨૧૬  રરથા  ૧૮૦૦ ૧૮૧૨ ૧૨૧૨ 

૧૩ ૨૨૨૫ સામાજીિ સેર્ા અને પછાત ર્ગોનુાં 
િલ્યાણ 

૭૩૭૫ ૧૧૯૩૧ ૯૭૮૩ 

૧૪ ૨૨૩૫ સમાજસરુિા ૨૧૦૦ ૧૧૯૮ ૧૫૭૯ 

૧૫ ૨૨૩૬ પોર્ણઆહાર ૨૩૬૭ ૧૮૬૮૮ ૧૪૨૬૮ 

૧૬ ૨૨૪૫ લુદરતી આ તો ૨૫૦૦૦ ૧૦૦૦૦ ૪૯૩૭ 

૧૭ ૨૪૦૧ પાિલૃશ્ચર્ વ્યર્તાથા ૭૪૪૦૦ ૮૦૮૦૦ ૫૩૩૦૪ 

૧૮ ૨૪૦૨ પમૂી અને સાંરિણ ૦ ૦ ૦ 

૧૯ ૨૪૦૩ પશપુાલન ૯૩૫૬ ૭૨૧૭ ૫૪૩૧ 

૨૦ ૨૪૦૪ ડેરીશ્ચર્િાસ ૧૫૦૦ ૨૨૫૦ ૨૨૫૦ 

૨૧ ૨૪૦૫ મત્તાયઉરોગ ૧૭૫૦૦ ૯૨૦૩ ૧૧૬૨૧ 

૨૨ ૨૨૧૫ લૃશ્ચર્ શ્ચર્ર્યિ સાંશોરન ૦ ૩૫ ૩૫ 
૨૩ ૨૪૨૫ સહિાર ૨૨૫૦ ૧૧૧૬ ૩૫૬ 

૨૪ ૨૫૦૧ ગ્રામીણશ્ચર્િાસિાયવક્રમ ૩૦૦ ૦ ૦ 

૨૫ ૨૫૧૫ આયોજનમાંડ  ૦ ૦ ૦ 

૨૬ ૨૫૧૫  સામકુહિ શ્ચર્િાસ િાયવક્રમ ૯૭૦૦ ૧૦૬૧૯ ૯૫૧૦૮ 

૨૭ ૨૭૦૧ મખુ્ય અને મધ્યમ શ્ચસિંચાઇ ૦ ૦ ૦ 

૨૮ ૨૭૦૨ નાની શ્ચસિંચાઇ ૧૧૧૯૦૦ ૪૫૭૪૫ ૨૮૭૯૬ 

૨૯ ૨૭૦૫ િમાન્ડ એરીયા ડેર્લપમેન્ટ ૦ ૦ ૦ 
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૩૦ ૨૭૧૧ પરુ શ્ચનયાંરફળણ ૧૯૦૦૦ ૨૨૭૦ ૨૨૬૯ 

૩૧ ૨૮૦૧ ર્ીજ ીિરણ ૦ ૦ ૦ 

૩૨ ૨૮૫૧ ગ્રામ અને નાના ઉરોગો ૦ ૦ ૦ 

૩૩ ૨૮૫૩ ખનીજ અને ખાણ ૦ ૦ ૦ 

૩૪ ૩૦૫૪ રતાતા અને પલુો ૫૮૪૩૦૦ ૬૯૯૭૨૦ ૬૫૩૨૪૭ 

૩૫ ૩૪૫૧ આશ્ચથિિ સેર્ાઓ (સહિાર) ૧૦૦ ૦ ૦ 
૩૬ ૩૪૫૪ ર્તાતી ગ.આંિડા આયોજન ૩૩૬૧ ૨૫૮૪ ૩૯૨૬ 

૩૭ ૪૨૦૨ શ્ચશિણ,િલા અનેસાંતાલૃશ્ચત ૦ ૦ ૦ 

૩૮ ૪૨૧૫ િેપીટલ આઉટ લે ઓન ર્ોટર સ્લાય ૦ ૦ ૨૭૩૫ 
૩૯ ૪૨૩૬ પોર્ણઅંગમડૂીખચવ ૭૦૦૦ ૭૯૩૬ ૮૨૦૦ 
૪૦ ૪૫૧૫ અન્ય ગ્રાશ્ચમણ શ્ચર્િાસિાયવક્રમમડૂીખચવ ૦ ૫૯૨૧૫ ૨૬૧૬૯ 
૪૧ ૪૭૦૨  શ્ચસિંચાઇ િેપીટલ આઉટલે ૩૦૦૦૦ ૨૮૬૪ ૨૬૭૫ 
૪૨ ૮૦૦૦આિતામીિ શ્ચનશ્ચર/દેર્ા શ્ચર્ભાગ ૦ ૦ ૦ 

 ક િિઃ- ૧૪૮૦૪૮૪ ૧૬૪૧૪૬૦ ૧૨૯૨૦૬૯ 
 

 

આંિરીક અન્વેર્ણ િ    ક યષતસધ્ધ્સ 
 

              આંતરીિ અન્રે્ર્ણ શાખા ની મખુ્યત્રે્ ર્હીર્ટી િામગીરીમા ાં જજલ્લા/તાલિુા પાંચાયતોનુાં 
લોિલ  ાંડ ઓકડટ શરૂ  થર્ા અંગેની જાણ થતાાં સ ાંબ ાંશ્ચરત શાખા/ તાલિુા પાંચાયતો ઓકડટ હાથ રરર્ા  
અંગે જરૂરી દ તર અને કહસાબી  રજીતાટરો શ્ચર્ગેરે તૈયાર રાખે તેની જાણ અરેફળથી  િરર્ામાાં  આર્ે છે. 
તેમજ  જરૂરી માગવદશવન  આપર્ામાાં  આરે્ છે. તેમજ ઓકડટ િામગીરી ચાલ ુ હોય તે દરમ્યાન  
આપર્ામાાં  આર્તા  િાથશ્ચમિ  ર્ાાંરાઓ  શાખાઓને મોિલી તેના  જર્ાબો  સમયસર થાય તે અંગેનુાં  
માગવદશવન  આપર્ામાાં  આરે્ છે. તેમજ લોિલ  ાંડ  ઓકડટ રીપોટવના િથમ  જર્ાબો  આપર્ાનુાં છે. 
            લોિલ  ાંડ ઓકડટના  બાિી પારાના  શ્ચનિાલ માટે  જર્ાબો તૈયાર  િરાર્ર્ા,  લોિલ  ાંડ 
દ્વારા  ઓકડટ  પારા શ્ચનિાલ  અંગે િેમ્પો યોજી – સાંયિુત  શ્ચમિંકટગો િરી  પારા  શ્ચનિાલની  િામગીરી  
િરર્ામાાં આર્ે છે. 
          જુદા જુદા  ઓકડટ  અહરે્ાલો પાંચાયત  રાજ  સશ્ચમશ્ચત, જાહરે કહસાબ  સશ્ચમશ્ચતના  
અહરે્ાલોના  સાંબાંશ્ચરત   અશ્ચરિારી  તર થી  સમયસર  થાય  તે અંગેનુાં  માગવદશવન  આપર્ામાાં   
આરે્ છે. અન્રે્ર્ણ  અહરે્ાલમાાં  સચુરે્લ   ર્સલુાતો  સમયસર  થાય  અને યોગ્ય  રીતે  કહસાબોમાાં  
લેર્ાય  તેની  દેખરેખ  તથા  માગવદશવન  આપર્ામાાં  આરે્  છે. 
         જજલ્લા  પાંચાયત  શાખાઓ  તથા  તમામ  તાલિુા  પાંચાયતો દ્વારા  થતી  ખરીદીઓ/ 
િામોમાાં  જજલ્લા પાંચાયતના  કિતાસામાાં રૂ।.૪૦૦૦૦/- (ચાલીસ  હજાર ) િે  તેથી  ઉપરના  ખરીદીના ાં 
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હિુમો  તથા  બીલો,  તેમજ  તાલિુા  પાંચાયતોના  કિતાસામાાં રૂ।.૧૫૦૦૦/- (પાંદર હજાર) િે તેથી 
ઉપરની  રિમોનાાં  હિુમો/ બીલોનુાં શ્ચિ.ઓકડટની  િામગીરી  િરર્ામાાં આરે્ છે. 

વર્ષ૨૦૧૪-૨૦૧૫ઓરડય પ ર  તનક િન  તવગિ દિ ષવત   ંપિક 

ક્રમ તા.પાં/જજ.પાં 
લોિલ  ાંડ એ.જી  

તા.૧/૪/૧૪ના 
બાિી પારા 

તા.૧/૪/૧૪ થી 
તા.૩૧/૩/૧૫ 
સરુીના નર્ા આરે્લ 
પારા 

લુલ પારા ર્ર્વ દરમ્યાન 
શ્ચનિાલ થયેલ 
પારા 

બાિી પારા 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

૧ તાલિુા પાંચાયત ૬૫૦ ૦ ૬૫૦ ૦ ૬૫૦ 

૨ જજલ્લા પાંચાયત ૧૯૪૩ ૪૩૫ ૨૩૭૮ ૧૪૩ ૨૨૩૫ 

 લુલ ૨૫૯૩ ૪૩૫ ૩૦૨૮ ૧૪૩ ૨૮૮૫ 

૩ એ.જી ૧૦૭ ૨૦ ૧૨૭ ૦ ૧૨૭ 

 
િોકિ ફંડ-અંગેન  મ રહિ . 

તનક િ િયેિ પેર ઓન  તવગિ િ .૧/૪/૨૦૧૪ િ  િ .૩૧/૩/૨૦૧૫ 

સાંતાથા બાિીપેરા 
તા૧/૪/૧૪ 

નર્ા 
પેરા 

લુલ શ્ચનિાલ પેરા બાિી પેરા 
તા.૩૧/૩/૧૫ 

જર્ાબ િરેલ 
પેરા 

જજલ્લા પાંચાયત ૬૫૦ ૦ ૬૫૦ ૦ ૬૫૦ ૬૫૦ 

તાલિુા પાંચાયત ૧૯૪૩ ૪૩૫ ૨૩૭૮ ૧૪૩ ૨૨૩૫ ૨૨૩૫ 

લુલ ૨૫૯૩ ૪૩૫ ૩૦૨૮ ૧૪૩ ૨૮૮૫ ૨૮૮૫ 

પિક -૧ મ ચષ -૨૦૧૪ 

ક્રમ એશ્ચિલ-૨૦૧૪-
૧૫ દરમ્યાન 
જર્ાબ િરેલ 
પેરાઓ 

સાંખ્યા એશ્ચિલ-૨૦૧૪-
૧૫ દરમ્યાન 
શ્ચનિાલ થયેલ 
પેરાઓ 

સાંખ્યા ગોઠર્ેલ 
િેમ્પોની સાંખ્યા 

૧ જજલ્લા પાંચાયત ૬૫૦ જજલ્લા પાંચાયત ૦ ૦ 

૨ તાલિુા પાંચાયત ૨૩૭૮ તાલિુા પાંચાયત ૧૪૩ ૨ 

૩ લુલ ૩૦૨૮ લુલ ૧૪૩ ૨ 

બ કી વસ િ િ પિક (સસળ  સદર) રૂ।તપય મ  ં
 

શરૂઆતના બાિી 
તા.૧/૪/૨૦૦૧ 

ર્ર્ષવ દરમ્યાન થયેલ ર્સલુાત બાિી ર્સલુાત 
તા.૩૧/૩/૧૫ 

૫૭૨૪૭૬૫૨ ૦ ૫૭૨૪૭૬૫૨ 
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િિરણ-૪  
આરોગ્ય િેરેફળ િાયવ શ્ચસધ્ધ્ર 

ર્ર્વ-૨૦૧૫-૨૦૧૬ 

  સને ૨૦૧૫-૧૬ ના ર્ર્વ દરમ્યાન આરોગ્યિેરફળે જજલ્લા પાંચાયત નર્સારી તર થી 
િરર્ામાાં આરે્લ િામગીરીનો શ્ચર્ગતર્ાર અહરે્ાલ શ્ચનચે મજુબ છે. 
નર્સારી જજલ્લામાાં આરોગ્ય શ્ચર્ર્યિ સેર્ાઓ આપતા શ્ચર્શ્ચર્ર િેન્દ્રો શ્ચનચે મજુબ છે. 
(૧)સામહુીિ આરોગ્ય િેન્દ્રઃ 

ક્રમ િ લ ક ન  ંન મ સ .આ.કેન્ રન  ંન મ  સખં્ય  

૧ નર્સારી ખડસપુા, અંબાડા  ૨  

૨ જલાલપોર માંકદર, મરોલી  ૨ 

૩  ગણદેર્ી અમલસાડ,ગણદેર્ી  ૨  

૪ ચીખલી ચીખલી, રૂમલા, ટા ાંિલ  ૩  

૫ ખેરગામ ખેરગામ ૧  

૬ ર્ાાંસદા લીમઝર, અંિલાછ  ૨  
  લુલ સામકુહિ આરોગ્ય િેન્દ્રોની 

સાંખ્યા  

 ૧૨  

(૨) િાથશ્ચમિ આરોગ્ય િેન્દ્રો 
    નર્સારી જજલ્લામાાં િાયાવન્ર્ીત િાથશ્ચમિ આરોગ્ય િેન્દ્રોની સાંખ્યા શ્ચનચે મજુબ છે. 
ક્રમ તાલિુાન ુ

નામ 

િા.આ.િેન્દ્રન ુનામ સાંખ્યા 

૧  નર્સારી અડદા,ચોર્ીસી,ગરુુલુલસપુા,મનુસાડ,નાગરરા ૫ 

૨  જલાલપોર અબ્રામા,દીપલા,સાગરા,રે્તામા,લૃષ્ણપરુ,મટર્ાડ,દા ાંડી,આટ ૮ 

૩  ગણદેર્ી િેસલી,િછોલી,મેંરર,ગડત,રનોરી,બીગરી ૬ 

૪  ચીખલી આલીપોર, ડર્ેલ,ઘેજ,હોન્ડ,િા ાંગર્ઈ,રાનર્ેરી 
િલ્લા,સાદિપોર,ટા ાંિલ,લુિેરી,રાનલુર્ા 

૧૦ 

૫  ખેરગામ આછર્ણી,બહજે,તોરણરે્રા ૩ 

૬  ર્ાાંસદા ઘોડમા ,િાંડોલપાડા,મહરુ્ાસ,ખાટાઆંબા,માનલુશ્ચનયા,સરા, 
ઉનાઈ,ર્ાાંદરર્ેલા, અંબાપાણી,ભીનાર 

૧૦ 

  લુલ િાથશ્ચમિ આરોગ્ય િેન્દ્રોની સાંખ્યા ૪૨ 
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 (૩) પેટા આરોગ્ય િેન્દ્ર 

 નર્સારી જજલ્લામાાં િાયાવન્ર્ીત પેટા આરોગ્ય િેન્દ્રોની સાંખ્યા નીચે મજુબ છે. 
ક્રમ તાલિુાનુાં નામ િા.આ.િેન્દ્રનુાં નામ સાંખ્યા 
૧ નર્સારી ૫ ૩૯ 

૨ જલાલપોર ૮ ૩૯ 

૩ ગણદેર્ી ૬ ૪૬ 

૪ ચીખલી ૧૦ ૭૯ 

૫ ખેરગામ ૩ ૨૨ 

૬ ર્ાાંસદા ૧૦ ૭૧ 

લુલ  ૪૨ ૨૯૬ 

 

(૪) તબીબી સેર્ાઓ 

             જજલ્લામાાં તમામ િાથશ્ચમિ આરોગ્ય િેન્દ્રો પર સર્ારે ૮:૩૦ થી ૧૨:૩૦ દરમ્યાન 
ઓ.પી.ડી. મા ાં આર્તા તમામ દદીઓને અંદરના દદી તરીિે સારર્ાર આપર્ામાાં આરે્ છે. 
(૫) જન્મ-મરણ- 

             િશ્ચમશ્નરશ્રીી આરોગ્ય અને તબીબી શ્ચર્ભાગ દ્વારા જન્મ-મરણને લગતુાં સાકહત્ય આપર્ામાાં 
આરે્ છે.તે સાકહત્ય તાલિુાિિાએ તેમજ નગરપાલીિાઓને આપર્ામાાં આરે્લ છે. તેમજ જન્મ-
મરણનાાં આપર્ામાાં આરે્લ  લેિ બોડવ તાલિુાિિાએ તેમજ નગરપાલીિાઓને આપર્ામાાં આરે્લ છે. 
મોડી નોંરણીના કિતાસામાાં જન્મ-મરણનો બનાર્ એિ માસથી ઉપર અને એિ ર્ર્વની અંદરનાાં બનાર્ો 
હોય તો તેર્ા બનાર્ો માાં જરૂરી એ ીડેર્ીટ,  ોમવ ન ાંબર-૧૦ મે ર્ી બનાર્ો નોંરર્ાની પરર્ાનગી 
આપર્ામાાં આર્ે છે. તેમજ માશ્ચસિ પરફળિો તાલિુા તેમજ નગરપાલીિા િિાએથી માંગાર્ી ર્ડી િચેરીએ 
મોિલર્ામાાં આર્ે છે. 
(૬) રોગચા ા અટિાર્ર્ા- 

             જજલ્લાના િોઈપણ ગામમાાં ઝાડા,ઉલ્ટી,િોલેરા,િમ ો,ટાઈ ોઈડ જેર્ા પાણીજન્ય તથા 
અન્ય રોગચા ાના િેસો બનર્ા પામે તો તેનો તાત્િાલીિ જાણ જે તે િા.આ.િેન્દ્રને તથા જજલ્લા 
િિાએ થાય તેની ગોઠર્ણ િરેલ હોર્ાથી આર્ા ગોરચા ાના કિતાસાઓમાાં તાત્િાક્ષલિ અસરગ્રતાત ગામે 
પહોંચી જઈ રોગચા ો તાત્િાલીિ િાબમુા ાં લેર્ામાાં આરે્ છે. તેમજ જજલ્લા િિાએ તથા તમામ 
િા.આ.િેન્દ્રો િિાએ રોગચા ો અટિર્ર્ા માટેની જરૂરી દર્ાઓનો પરુતો તાટોિ ઉપલબ્ર રાખર્ામાાં 
આર્ે છે.  
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(૭) અન્ ય યોિન ઓિઃ-  

: - જનની સરુિા યોજના -: 
 યોજનાનો લાભ િોને મ શે. 
 ગરીબી રેખા હઠે  જીર્તા લુટુાંબની મકહલા. 
 અનસુકુ્ષચત જાશ્ચત અને અનસુકુ્ષચત જનજાતી લુટુાંબની મકહલા 
 દરેિ િસશુ્ચતએ લાભાથીને સહાય 

 િોઈ પણ ઉંમરની િસતુા લાભાથી. 
 જે કિતાસામાાં બી.પી.એલ યાદીમાાં નામ નહોય અને જો આર્િના દાખલા પરથી િમાણપરફળ આપર્ામાાં 

આર્ેલ હોય તો સિમ અશ્ચરિારીના દાખલા જ માન્ ય ગણાશે.  
 મ ર્ા પારફળ સહાય-  
  દર્ા તથા પોર્ણિમ આહાર પેટે િસતુા લાભાથીને િસતુાના ૮ થી ૧૨ અઠર્ાકડયા પહલેા રૂ. ૭૦૦/- 

ચિુર્ર્ામાાં આર્શે.  
 સહાય ક્ાાંથી મ શે. 
 આ યોજનાનો લાભ ગ્રામ્ય તથા શહરેી સગભાવમાતાને જે તે શ્ચર્તાતારના સ્ત્રી આરોગ્ય િમવચારી િે િાથશ્ચમિ 

આરોગ્ય િેન્દ્રોનો સાંપિવ  િરર્ાથી મ ી રહશેે. 
 આ યોજનના  હઠે  સને ૨૦૧૫-૧૬ ના ૭૪૧૭ સગભાવ માતાને સહાય ચિુર્ર્ામાાં આરે્લ છે. 

 

:-ક્ષચરાંજીર્ી યોજના-: 
 શુાં લાભ મ શે.? 

  આ યોજના અંતગવત ગરીબી રેખા શ્ચનચેની િસતુામાતાને ખાનગી દર્ાખાનામાાં શ્ચર્નામલુ્યે િસશુ્ચત 
અંગેના તપાસ સેર્ાઓ આપર્ામાાં આરે્ છે. 

 ગરીબી રેખા ઉપરનાાં પરાંત ુઆર્િરે્રા ભરતા ન હોય તેર્ા અ.જ.જા લાભાથીના આ યોજનાનો લાભ 
આપર્ામાાં આર્ે છે.  

 આ યોજના અંતગવત માન્ય ખાનગી દર્ાખાનામાાં િસશુ્ચત માટે જનાર િસતુ માતાને ર્ાહન ભાડાના 
શહરેી શ્ચર્તાતાર માટે રૂ.૧૦૦/- તથા ગ્રામ્ ય શ્ચર્તા તાર માટે રૂ.૨૦૦/- દર્ાખાનામાાં જ રોિડા આપર્ામાાં 
આર્ે છે.  

 આ યોજનામાાં િરારબધ્ર ખાનગી ગાયનેિ સાંતાથાને ૧૦૦ િસશુ્ચતદીઠ રૂ. ૨૮૦૦૦૦/- નુાં પેિેજ 
મ ર્ાપારફળ છે.  

 ક્ષચરાંજીર્ી યોજનામાાં સને ૨૦૧૫-૧૬માાં ૨૬૬૭ લાભાથીઓને લાભ મ ેલ છે.  
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:: બ ળ સ   યોિન  :: 
 

 યોજના હતે:ુ- 

રાજ્યમાાં મતુ્યદુર ૫૦ (દર હજાર જીર્ીત જન્ મ દીઠ છે.) સદરહ ુ લક્ષ યાાંિ ૨૦૧૭ સરુીમા ાં ૩૦ 
સરુીમા ાં લાર્ર્ા લક્ષ યાાંિ છે.  

 શ્ચનરોગી બા ર્ર્વ યોજના અંતગવત તમામ બા િો રોગમકુ્ત અને તાર્તાથ રહ.ે 
 બા  સખા યોજના ભાગ-૧ 

 ક્ષચરાંજીર્ી યોજના સાથે સાંલગ્ન તેમજ સરિારી સામહુીિ આરોગ્ય િેન્દ્ર િે જીલ્લા હોતાપીટલ જ્યાાં 
બા  રોગ શ્ચનષ્ણાત ઉપલબ્ર નથી ત્યાાં જન્મતા બા િોની આનરુ્ાંક્ષગિ યોજના. 
 બા  સખા યોજના રાજ્યમાાં ક્ષચરાંજીર્ી યોજના હઠે ના સ્ત્રીરોગ શ્ચનષ્ણાાંતને તેમનાાં બા રોગ 
શ્ચનષ્ણાત સાથે સાંિલન પેનલ બનાર્ી િામગીરી િરર્ાની રહશેે. 

 યોજના અંતગવત િરાર િરર્ામાાં આર્શે. 
 ખાનગી બા રોગ શ્ચનષ્ણાત 

 રાજ્યનુ ુાં અનદુાન મે ર્તી તબીબી સાંતાથાઓ. 
 યોજનામાાં િરાર બધ્ર પીડીયાતારીશીયનને ક્ષચરાંજીર્ી યોજના હઠે ના ખાનગી સ્ત્રી રોગ 
શ્ચનષ્ણાતને ત્યા ાં િસતુીના ૪૮ િલાિ બાદ રજા આપતા પહલેા ાં બે ર્ાર નર્જાત બા િની 
ચિાસણી િરર્ાની રહશેે. 

 યોજનામાાં િરારબધ્ર પીડીરીશ્યનને ૧૦૦ નર્જાત શ્ચશશનુા પેિેજ દીઠ રૂ. ૧,૩૦,૦૦૦/- જયારે 
ક્ષચિંરજીર્ી યોજનાના  તા રફળી રોગ શ્ચનષ્ ણાતને રૂ.૩૦,૦૦૦/-  

 આ યોજના હઠે  સને ૨૦૧૫-૧૬ ના ર્ર્વમા ાં ૧૪૫૦ લાભાથીને લાભ આપર્ામાાં આર્ેલ છે.  

(૮) અિતામાત-મારામારી અને પોતાટમાટવમ:- 

 જજલ્લાના તમામ િા.આ.િેન્ દ્ર દ્રારા પોતાના શ્ચર્તા તારમાાં અિતા માત- મારામારી બાબતે તાત્ િાલીિ 
સારર્ાર તથા જરૂર જણાયે રી ર સેર્ાઓ પરુી પાડર્ામાાં આરે્ છે. જો િોઇ શાંિાતા પદ મતૃ્ ય ુ
થયેલ હોય તેર્ા િેશમાાં પણ પોતા ટ માટવમની સેર્ા પરુી પાડર્ામાાં આરે્ છે.  

(૯) માતબૃા  િલ્યાણ સેર્ાઓ:- 

 તમામ સગભાવ માતાની ર્હલેી નોંરણી શારીરીિ તપાસ આહાર, આરામ, તા તનપાન શ્ચર્ગેરે  
શ્ચર્ર્ે આરોગ્ય શ્ચશિણ તેમજ જોખમી માતાઓને સેર્ા આપર્ામાાં આર્ે છે. 
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 તમામ સગભાવ સ ાંતાથાિીય અથર્ા તાક્ષલમ પામેલ વ્યક્તીઓ દ્વારા ડી.ડી.િીટ (મમતા િીટ) નો 
ઉપયોગ િરી સલામત િસતુી થાય તેર્ી વ્ યર્તા થા.  

 તમામ બા િોને પહલે ુરાર્ણ, સમયસર જરૂરી તમામ રસીઓ તથા પોર્િ આહાર ઉપરાાંત 
ઝાડા તથા તા ર્શનતાંરફળના રોગોની સારર્ાર આપર્ામાાં  આર્ે છે . 

 સને ૨૦૧૫-૧૬ ની િામગીરી  

ક્રમ શ્ચર્ગત લક્ષયાાંિ શ્ચસધ્રી 
૧ એન્ટીનેટલ ૨૩૦૦૦ ૨૧૮૨૫ 

૨ ડીલીર્રી ૨૦૯૦૦ ૧૮૧૯૩ 

૩ સાંતાથામાાં ૨૦૯૦૦ ૧૮૧૪૨ 

૪ હોમ 0 ૫૧ 
૫ રેઈન 0 ૬ 

૬ નસીસ દ્વારા 0 ૪૫ 

૭ પોતાટનેટલ 0 ૧૫૧૧૦૧ 

 

(૧૦) રાષ્રીય આરોગ્ય મીશન અન્ર્યે યોજનાની સરુિા યોજના:- 

 ગરીબી રેખા હઠે   સગભાવ મકહલાઓને પોર્ણ આહાર મ ી રહ ેતે માટે રાષ્રીય િસતુી સહાય 
યોજના અમલમાાં હતી. તેની જગ્યાએ માતા અને બા  મતૃ્ય ુિમાણમા ઘટાડા માટે ગરીબી રેખા હઠે  
જીર્તા લુટુાંબના સાંતાથાિીય િસતુીઓનુાં િમાણ ર્રારર્ા રાષ્રીય આરોગ્ય મીશન અન્ર્યે ૧૦૦ ટક્કા 
િેન્દ્રીય પરુતાલૃત યોજના તરીિે જનની સરુિા યોજના અમલમાાં મિુર્ામાાં આરે્ છે. 
  આ યોજના  ક્ત ગ્રામીણ શ્ચર્તાતારની સગભાવ મકહલાઓ િે જેઓ 

(૧) ગરીબી રેખા હઠે  જીર્તા લુટુાંબની હોય 

    (૨) ૧૯ ર્ર્વ િે તેથી અરીિ ર્યની હોય, 
(૩)  બે જીર્ીત જન્મ સરુી લાગ ુપડે છે.   

 

  આ યોજના હઠે  લાભાથી મકહલાને િસશુ્ચત દીઠ રૂ.૭૦૦/-ની રોિડ સહાય પેિેજ રૂપે 

બે જીશ્ચર્ત જન્ મ સરુી મ ર્ાપારફળ રહશેે. આ પેિેજ સગભાવ મકહલા દાખલ થાય ત્ યારે તેણી 

માટે જરૂરી દર્ા અને ર્તા તઓુ માટે ના ાંણાિીય ટેિો પરુો પાડર્ાનો સમારે્શ થાય છે. આ 

ઉપરાાંત રૂ. ૭૦૦/- માાં ૨૦૦/- રાન્ તા પોટેશન  ખચવનો સમાર્ેશ થાય છે.  
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(૧૧) ઝ ડ ન  રોગમ  ંસ રવ રિઃ-  
 પ ચં  વર્ષન  ઉંમર સ સ ન  બ ળકોમ  ંઝ ડ ન  રોગોન  ક રણે વરે્ િ  ો  બ ળકો ડીહ ઇડે્રિન 
િવ િ  ખતૃ્ ય   પ મે .ે. આમ ન   ૯૯ યક  બ ળકો- વ્ યરકિઓ રર ગ્    આહ ર - પ ણ    ડં મ ઠ ન  
દ્વ વણ અને .ઓ.આર.એસ િ  બચ  િકે .ે. ફકિ એક યક  વ્ યરકિઓમ  ં બ યિ   ચા વવ ન  
િરૂરીય િ રહ ે .ે. આ મિિબન  ં તવગિવ ર િરૂરી આરોગ્ ય તિક્ષશણ િિ  િમ મ ગ મોમ ં  
ઓ.આર.એસ.ન  પેકેય ઉપિબ્ સ  રહ ેિેવ  વ્ યવથ િ  ર રી પ ડવ મ  ંઆવે .ે.  
 
(૧ર) શ્વિન િિંન  રોગોન  સ રવ ર (એ.આર.આઇ)  
       ૦- ૫ વર્ષન  બ ળકોન  ખતૃ્ ય મ  ંશ્વિન િિંન  રોગો એક મહત્ વન  ં ક રણ .ે. જેને સમયસર 
ઓળ   ને પ્ર િમ ક સ રવ ર આપ  િિ  િરૂર િણ યે રીફર કરી અયક વવ ન  ક મગ રી કરવ મ ં 
આવે .ે.  

(૧૩)  િ ળ  આરોગ્ ય ક યષક્રમ 

 

૧.શા ા આરોગ્ ય ક્રાયવિમ અન્ ર્યે નર્સારી જજલ્ લાની િાથશ્ચમિ શા ાઓમાાં  તથા માધ્ યશ્ચમિ 
શા ાઓમાાં િાયવિમોની જાણિારી આપર્ામાાં આર્ે છે. આરોગ્ ય િાયવિમ અન્ ર્યે આચાવયો તથા શ્ચશિિો 
દ્રારા શા ા આરોગ્ ય શ્ચર્ર્ેની જાણિારી  ર્ાલીઓને પહોંચાડર્ાની િામગીરી િરર્ામાાં આર્ી તથા 
િાથશ્ચમિ શા ાઓમાાં  આરોગ્ ય શ્ચર્ર્ય  અન્ ર્યે શ્ચશિણ આપર્ામાાં આવ્ યા શ્ચશબીરો િરી શા ા આરોગ્ ય 
અંગ ેમાધ્ યશ્ચમિ શા ાઓમાાં જુથ શ્ચમટીંગો આરોગ્ ય શ્ચર્ર્યિ રોલઅપ ચાટવસ આરોગ્ ય પશુ્ચતા તિાનુાં શ્ચશિણ 
સાકહત્ ય બેનસવ શ્ચર્ગેરે આરોગ્ ય  પોતા ટર પેમ્ પલેટ શ્ચર્તરણ  િરર્ામાાં આવ્ યુાં.  
 

૨.  તબીબી તપાસઃ-  
ર્ર્વ– ૨૦૧૬ માાં િાથશ્ચમિ/ માધ્યશ્ચમિ શા ાઓ લુલ ૮૫૩ તપાસણી િાયવક્રમ દરમ્યાાંન ખાસ શા ા 

આરોગ્ય ર્ર્વ દરમ્યાાંન ૧૪ શા ાઓ ૧૭૪ માધ્યશ્ચમિ શા ાઓ તથા ૧૩૬૮ આંગણર્ાડીઓના લુલ 

૩૦૩૦૯૯ બા િોની તબીબી તપાસ અરીિારીશ્રીી તથા પેરા મેડીિલ તાટા ની ટીમ દ્વારા િરર્ામાાં 

આર્તાાં તાથ  પર ૩૨૦૭૭ બા િોને સારર્ાર આપર્ામાાં આર્ી છે. 

 સાંદભવ સારર્ારની જરૂરીયાતર્ા ા ૧૬૧૪ બા િોને િા.આ.િેન્ દ્ર, સામકુહિ આ.િેન્ દ્ર જજલ્ લા 

હોતા પીટલોમાાં સારર્ાર માટે રી ર િરર્ામાાં આરે્લ અને સારર્ાર આપર્ામાાં આરે્લ છે.  

ખાસ સાંદભવ સેર્ાપારફળ ્રદદયની તિલી ર્ા ા ૭૮, િેન્સર ૧૫ િીડનીની તિલી ર્ા ા બા િોને ખાસ 
સદભવ સારર્ાર આપર્ામાાં આર્ી. ૫૬૬૦ જેટલા બા િોને ચશ્માાં શ્ચર્તરણ િરર્ામાાં આર્ી. 
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પોર્ણ અંિગષિ યોિન કીય ક મગ રી 
૧.સા.આ.િેન્દ્ર/તાલિુા િિાએ :- બાલ સેર્ા િેન્દ્ર (સી.એમ.ટી.સી.) 
 સામાન્ય રીતે તબીબી સારર્ારની જરૂરીયાતર્ા ા લુપોશ્ચર્ત બા િો માટે હાલમાાં નર્સારી 
જજલ્લામાાં ચીખલી તાલિુામા ાં સા.આ.િેન્દ્ર ચીખલી,સા.આ.િેન્દ્ર રૂમલા,ર્ા ાંસદા તાલિુામા ાં િોટેજ હોતાપીટલ 
ર્ાાંસદામાાં અને જલાલપોરમાાં સા.આ.િેન્દ્ર મરોલીમાાં હાલ િાયવરત છે. જેમાાં બા િોને ૨૧ કદર્સ સરુી 
રાખર્ામાાં આર્ે છે. જેમા બા િોને ૮ ટાઈમ નાતાતો અને જમર્ાન ુ માતાને બે ટાઈમ જમાર્ાનુાં 
આપર્ામાાં આર્ે છે.૧ બા િ દીઠ ૧૦૦ રૂ.નો ખચવ િરર્ામાાં આર્ે છે. જેમાાં ૬૦ રૂ.જમર્ાના અને ૪૦ 
રૂ.દર્ાનો ખચવ િરર્ામાાં આર્ે છે. દરરોજ તબીબી તપાસ િરર્ામાાં આર્ે છે. માતાને દરરોજ ના 
૧૦૦રૂ. ર્ેજલોસ અને ૨૦૦ રૂ બસ ભાડુ ૨૧ કદર્સ પરુા થાય ત્યારે ચિુર્ર્ામાાં આર્ે છે. બાલસેર્ા 
િેન્દ્રમાાં ૨૦૧૫-૧૬ માાં લુલ ૫૭૪ બા િોને સારર્ાર આપર્ામાાં આર્ી.  
૨.જજલ્લા િિાએ/મેડીિલ િોલેજ હોતાપીટલ િિાએ:- (બા  સાંજીર્ની િેન્દ્ર) એન.આર.સી.  
  ર્રારે તબીબી સારર્ારની જરૂરીયાતર્ા ા લુપોર્ીત બા િો માટે નર્સારી જજલ્લા સીર્ીલ 
હોતાપીટલમાાં બા  સાંજીર્ની િેન્દ્ર હાલમાાં િાયવરત છે. જેમાાં બા િોને ૨૧ કદર્સ સરુી રાખી સારર્ાર 
આપર્ામાાં આર્ે છે. 
૩.િતાતરુબા પોર્ણ સહાય યોજના:- 

       હતે-ુમાતા,બા  મરણ અટિાર્ર્ા.સાંતાથાિીય િસતુીમા ાં ર્રારો,સરુ્ાર્ડ દરમ્યાન દર્ા અને 
પોર્ણ આહાર ઉપલબ્ર િરાર્ર્ા. 
લાભાથી-બી.પી.એલ હઠે ની સગભાવ,રારફળીમાતા 
      સહાય-આ યોજના અંતગવત સગભાવની ર્હલેી નોંરણી માટે રૂ ૭૦૦/- અને સરિારી સાંતાથાિીય 
સરુ્ાર્ડ થાય તો રૂ.૭૦૦/- અને બા િન ુ સાંપણુવ રસીિરણ થાય તો રૂ.૭૦૦/- માતાને ચેિથી 
ચિુર્ર્ામાાં આરે્ છે. 
િ ભ આપવ મ  ંઆવેિ િ ભ િથિઃ-  
 નર્સારી જજલ્લામાાં એિીલ-૧૫ થી માચવ-૧૬ સરુી લુલ ૮૭૭૦ લાભાથીને લાભ આપર્ામાાં 
આર્ેલ છે. 
 

તવય મ ન-એ સોલ્ય િન- 
          બા િોને ભશ્ચર્ષ્યમાાં રતાાંર ાપણ ુન થાય તે માટે શ્ચર્ટામીનએ સોલ્યશુનના  બા િોને ટીપા 
પાર્ાનો િાયવક્રમ અરફળેની િચેરીમાાં આરોગ્ય િમવચારીઓ માર તે િરાર્ર્માાં આર્ે છે.આ ર્ર્ે શ્ચનચે 
િમાણે ડોઝ આપર્ામાાં આર્ે છે.  
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ક્રમ શ્ચર્ગત લક્ષયાાંિ 
૨૦૧૪-૧૫ 

પહલેો 
ડોઝ 

ટિાર્ારી લક્ષયાાંિ 
૨૦૧૫-
૧૬ 

પાાંચમો 
ડોઝ 

નર્મો 
ડોઝ 

ટિાર્ારી શ્ચર્.નોંર 

૧. શ્ચર્ટામીન 
એ 

સોલ્યશુન 

૨૦૧૦૦ ૧૮૯૦૭ ૯૪.૦૬ ૮૦૪૦૦ ૯૮૫૦  ૯૭૧૧ ૯૪.૦૦  -  

 
રાષ્રરીય તાર્ાતાથય ર્ીમા યોજના:-  
            યોજના લાભાથીની પારફળતાના માપદાંડ:- બી.પી.એલ. લુટુાંબો, બીલ્ડીંગ અને બીજા અન્ય 
બાાંરિામ િરતા ર્િવર, રેલ્રે્ પોટવર (લુલ), બીડી ર્િવર અને મનરેગા શ્રીશ્ચમિોને (જેમણે ૧૫ કદર્સની 
રોજગારી મે ર્ેલ છે.) ને યોજના અંતગવત આર્રી લેર્ામાાં આવ્યા છે. જેના નામ સરિારશ્રીીની 
યાદીમાાં છે. તે લુટુાંબના લુલ-૫ સભ્યો, લુટુાંબના ર્ડા, પત્ની અને ૩ સભ્યો આ યોજનામાાં સમાર્ર્ામાાં 
આર્ે છે.  
           યોજના અંતગવત સહાય:- રૂ. ૩૦,૦૦૦/- સરુીનો પકરર્ાર ઉપચાર મે ર્ી શિે છે. તેમજ 
૬૦ ર્ર્વ િે તેથી ર્ધ ુર્ય રરાર્તા લાભાથીને ર્રારાના રૂ. ૩૦,૦૦૦/- સરુીની મ ત સારર્ારની 
સશુ્ચર્રા મ શે. આ યોજનાનો લાભ લેર્ા માટે જયારે લાભાથીના શ્ચર્તાતારમાાં રજીતારરેશન ચાલત ુહોય 
ત્યારે જે તે લુટુાંબ પાસે બી.પી.એલ. િાડવ હોય તેમણે રૂ. ૩૦/- રજીતારરેશન  ી ભરી રજીતારરેશન િરાર્ી 
લેર્ાનુાં રહશેે. મારફળ રજીતાટડવ થયેલ લુટુાંબોને જ આ યોજનાનો લાભ મ ર્ા પારફળ રહશેે.  
        યોજનામાાં જોડાયેલ તમામ સરિારી સાંતાથા તથા ખાનગી હોતાપીટલમાાં સારર્ાર આપર્ામાાં 
આર્ે છે. ગત ર્ર્ે આ યોજનામાાં ૪૧૭૯૨ િાડવ બનાર્ર્ાની િામગીરી િગશ્ચતમાાં છે. જ્યારે લુલ- 
૨૯૧૫ િલેઈમ સામે ૧,૦૧,૧૪,૪૩૭/- િલેઈમ સેટલ િરર્ામાાં આર્ેલ છે.  
ખ ખ્યમિં  અખિૃમ (મ )ં યોિન :- 
         યોજના લાભાથીની પારફળતાના માપદાંડ:- આ યોજના રાજ્યના તમામ જીલ્લાના ગ્રામ્ય તેમજ 
શહરેી શ્ચર્તાતારના (નગરપાક્ષલિા શ્ચર્તાતાર, મહાનગરપાક્ષલિા શ્ચર્તાતાર અને નોટી ાઈડ એકરયા) ગ્રામ્ય 
શ્ચર્િાસ શ્ચર્ભાગ અને શહરેી શ્ચર્િાસ શ્ચર્ભાગ હઠે  નોંરાયેલા ગરીબી રેખા હઠે  જીર્તા લુટુાંબ (મહત્તમ 
વ્યક્ક્ત સરુી)ને લાગ ુપાડર્ામાાં આર્ી છે. તેમજ ચાલ ુર્રે્ યોજના અંતગવત ર્ાશ્ચર્િિ રૂ.૧.૨૦ લાખ 
સરુી આર્િ રરાર્તા નીચલા મધ્યમ ર્ગવના પકરર્ારોની તમામ મકહલાઓ અને તેમના ૨૧ ર્ર્વથી 
ઓછી ઉંમરનાાં બા િોને "માાં ર્ાત્સલ્ય" યોજના અંતગવત લાભ આર્શે. યોજના અંતગવત 
સહાય/લાભ:- આ યોજના હઠે  ્રદદય, મગજ અને કિડનીને લગતી ઘશ્ચનષ્ઠ સારર્ાર દાઝેલા, િેન્સર, 
ગાંભીર ઈજાઓ તેમજ નર્જાત શ્ચશશઓુના રોગો જેર્ી ગાંભીર ક્ષબમારીઓ માટે શ્ચનયત સારર્ાર પેિેજીસ 
નક્કી િરેલ છે. જે અનસુાર યોજના હઠે  િરારબધ્ર થયેલ હોક્તાપટલોમાાં લાભાથીને (િેશલેશ)નો લાભ 
મ ર્ાપારફળ થાય છે.  
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યોજનાનો લાભ ક્ાાંથી મ શે ? :- આ યોજના હઠે  શ્ચનયત ચેિક્ષલતાટ અનસુાર સગર્ડતા રરાર્તી 
સરિારી/અનદુાન મે ર્તી સાંતાથાઓ/ખાનગી હોક્તાપટલોને િરારબધ્ર થયેલ હોક્તાપટલોમાાં સારર્ારનો 
લાભ આપર્ામાાં આર્ે છે.  
આ યોજના હઠે  ચાલ ુર્ર્વમા ાં ૩૦૭ લાભાથીનાાં લુલ- ૬૫,૦૮,૭૫૪/- િલેઈમ સેટલ િરર્ામાાં આર્ેલ 
છે.   

 

પ્રકરણ-૫ 
 

ક ટ ંબ કલ્ય ણ િ   મ  ંવહીવયી થય ફ અંગેન  મ રહિ  મ ચષ-૨૦૧૫ અંતિિ 

 સને ૨૦૧૫-૧૬ નાાં ર્ર્વમા ાં નર્સારી જજલ્લામાાં લુટુાંબ િલ્યાણ િાયવક્રમની સેર્ાઓ ૪૦ 
િા.આ.િેન્દ્રો દ્રારા જજલ્લાનાાં છેલ્લામાાં છેલ્લા ગામ સરુી પહોંચાડર્ામાાં આરે્લ છે.લુટુાંબ િલ્યાણ 
િાયવક્રમના ઘશ્ચનષ્ટ િચાર તથા અમલ માટે ક મેલ હલે્થ ર્િવરો મલ્ટી પરપઝ ર્િવરો ( પરુૂર્ ) 
આરોગ્યના સ્ત્રી , પરુૂર્ સપુરર્ાઇઝરો બ્લોિ આઇ.ઇ.સી.ઓ , રેઇન દાયણો , આંગણર્ાડી િાયવિરો 
શ્ચર્ગેરે આ િાયવક્રમમાાં િાયવરત રહ્યા છે. 
 સને ૨૦૧૫-૧૬ નાાં ર્ર્વ દરમ્યાન નર્સારી જજલ્લામાાં નીચે જણારે્લ િા.આ.િેન્દ્રો િાયવક્ન્ર્ત 
હતા. 
ક્રમ તાલિુાન ુ

નામ 

િા.આ.િેન્દ્રના નામો 

૧ નર્સારી અડદા , ચોર્ીસી , ગરુૂલુલસપુા , મનુસાડ , નાગરરા,  નર્સારી સીટી 
૨ જલાલપોર અબ્રામા , દાાંડી , દીપલા , સાગરા , લૃષ્ણપરુ , મટર્ાડ , ર્ેતામા ,આટ , 

શ્ચર્જલપોર સીટી 
૩ ગણદેર્ી િછોલી , બીગરી , રનોરી , ગડત , િેસલી , મેંરર , ગણદેર્ી , બીલીમોરા 

સીટી 
૪ ચીખલી આલીપોર ,  ડર્ેલ , ઘેજ , હોન્ડ , િાાંગર્ઇ , રાનલુર્ા , રાન્ર્ેરી િલ્લા , 

સાદિપોર , ટાાંિલ , રે્લણપરુ,લુિેરી, 
૫ ખેરગામ આછર્ણી , બહજે ,તોરણરે્રા 
૬ ર્ાાંસદા અંિલાછ , ઘોડમા  , િાંડોલપાડા , મહરુ્ાસ , માનલુશ્ચનયા , સરા , ઉનાઇ , 

ર્ાાંદરર્ેલા , પી.પી. યશુ્ચનટ ર્ાાંસદા 
 

 આ ઉપરાાંત શહરેી આરોગ્ય િેન્દ્રો RMNCH+A યશુ્ચનટ તથા શ્ચસશ્ચર્લ દ્રારા પણ શહરેી શ્ચર્તાતારમાાં 
લુટુાંબ િલ્યાણ સેર્ાઓ આપર્ામાાં આર્ી હતી. 



24 

 લુટુાંબ િલ્યાણ િાયવક્રમના લક્ષયાાંિો અગાઉ ર્તાતીના રોરણે  ા ર્ર્ામાાં આર્તા હતા.જેમાાં 
સરિારશ્રીીએ સરુારો િરતાાં ભારત સરિારના શ્ચમનીતારી ઓ  હલે્થ એન્ડ  ેમીલી રે્લ્ ેરના આરોગ્ય 
પકરર્ાર િલ્યાણ શ્ચર્ભાગ દ્રારા નક્કી િરર્ામાાં આરે્લ િોમ્યશુ્ચનટી નીડ્ઝ એસેસમેન્ટ એિોચ  
(સી.એન.એ.એ. ) િે જે અગાઉ ટારગેટ ફ્રી એિોચ તરીિે ઓ ખાતો હતો મેન્યઅુલમાાં જણારે્લ 
સચુના અને માગવદશવન મજુબ િાયવભાર નક્કી િરર્ામાાં આરે્ છે.લુટુાંબ િલ્યાણ િાયવક્રમનો િાયવભાર 
નીચેની જરૂકરયાતો ધ્યાનમાાં રાખીનેનક્કી િરર્ામાાં આર્ે છે. 

 ગ્રામ્ય જનતાની આર્શ્યિતા િમાણે ગ્રામ્ય િિાએથી તથા પેટા િેન્દ્ર િિાએથી િાયવભાર 

નક્કી િરર્ાનો લાભાથી લિી િાયવક્રમ. 

 તાથાશ્ચનિ જરૂકરયાતો અનસુાર સેર્ાનો અક્ષભગમ ધ્યાનમાાં રાખર્ામાાં આર્ે છે. 

 નાગકરિોની ભાગીદારીર્ા ો લુટુાંબ િલ્યાણ િાયવક્રમ છે તે ધ્યાને લેર્ામાાં આરે્ છે. 

 તાથાશ્ચનિ િિાની જરૂકરયાત મજુબ તેમજ તાથાશ્ચનિ પકરક્તાથશ્ચત અનસુાર ર્તાતી અને દાંપશ્ચત માટે 

દાંપશ્ચતઓની જરૂકરયાત ધ્યાને રાખી િાયવભાર નક્કી થાય છે. 
 

 આમ લુટુાંબ િલ્યાણ િાયવક્રમ એ િજનન અને બા  તાર્ાતા્ય િાયવક્રમના નતુન અક્ષભગમમાાં 

સમાર્ેશ થાય છે નર્પરક્ષણત િન્ યા ગભવર્તી થાય   ત્ યારથી એટલે િે સગભાવ અર્તા થાથી સાંભા  

અને સારર્ાર ઉપર ધ્ યાન આપર્ામાાં આરે્ છે. આમ સલામત માતતૃ્ ર્ બા  સરુિા , લુટુાંબ િલ્યાણ 

તથા િજનન શ્ચશિણ અને સેર્ાઓ , જાતીય સાંબાંર દ્રારા  ેલાતા રોગો અને િજનન માગવની તિલી ો 

,વ્યાંરત્ર્ શ્ચનર્ારણ, િસશુ્ચત શ્ચનર્ારણ શ્ચર્ગેરે બાબતો આર્રી લેર્ાય છે અને ગ્રામ્ય િિાએ જન 

સમદુાયને આરોગ્યના િમવચારીઓ દ્રારા ર્ા ેિ િરર્ામાાં આરે્ છે. 

  સને ૨૦૧૫-૧૬ ના ર્ર્વ માટે નર્સારી જજલ્લાનો નસબાંરીનો ૮૫૦૦ િેસોનો િાયવભાર નક્કી 

થયેલ જેની સામે જજલ્લાના સકહયારા િયત્નોથી ૬૩૩૮ િેસો િરી ૭૪.૫૬ ટિા શ્ચસધ્ધ્ર હા ાંસલ િરેલ છે. 

આંિડી િેરેફળ ૮૮૦૦ નો િાયવભાર સામે ૮૩૧૬ િેસો િરી ૯૪.૫૦ ટિા શ્ચસધ્ધ્ર હા ાંસલ િરેલ . શ્ચનરોર િેરેફળ 

જજલ્લાએ ૪૦૬૭ અને ઓરલ શ્ચપલ્સ િેરેફળ ૨૮૮૩ શ્ચસધ્ધ્ર હા ાંસલ િરેલ છે. 
 

ક્રમ સેર્ાન ુનામ ર્ાશ્ચર્િિ િાયવભાર ર્ાશ્ચર્િિ શ્ચસધ્ધ્ર ટિા 

૧ ઓપરેશન ૮૫૦૦ ૬૩૩૮ ૭૪.૫૬ 

૨ આંિડી ૮૮૦૦ ૮૩૧૬ ૯૪.૫૦ 

૩ શ્ચનરોગ નાંગ યઝુર ૨૬૬૧૦ ૪૦૬૭ ૯૦.૩૮ 

૪ ઓરલપીલ્સ નાંગ યઝુસવ ૮૩૯૩ ૨૮૮૩ ૮૪.૭૯ 
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:-બ ળિકવ  ન બ દી અલભય ન -: 

બ ળિકવો એ િિદ વ યરસિ  િિો ચેપ  રોગ .ે. જેન િ  પ ણ  પ્રદ ર્ િ િિ  અન્ ય 

બ ળકોને રોગ િ ગ  પડે .ે. બ ળ િકવ િ  બ ળક જીવનભર અપગં રહ ે.ે. ર ષ્ટ રીય રસ  કરણ હઠેળ 

નવસ રી જિલ્ િ ન  ૦ િ  ૫ વર્ષન  િમ મ બ ળકોને પોિ યો તવરોસ  રસ  પ વડ વ  બ ળ િકવ િ  

સ રલક્ષશિ કરવ મ ં આવે .ે. સને ૧૯૯૬-૯૭ િ  રૂરયન ઇમ્ ય ન ઇઝેિન ઉપર િં દર વરે્ ૦ િ  ૫ 

વર્ષન  િમ મ બ ળકોને આઇ.પ .પ .આઇ ક યષક્રમ હઠેળ પોિ યન  રસ ન  વસ ર ન  ડોઝ આપવ મ ં 

આવે .ે.   

                                          -:  માસશ્ચમડીયા િાયવક્રમ ર્ર્વ ૨૦૧૫-૧૬  :-  

જજલ્લામાાં લુટુાંબ િલ્યાણ િાયવક્રમના  િચાર અંગે તાલિુા િિાએ આરોગ્ ય િમવચારીઓની તાલીમ 

શ્ચશક્ષબર તથા ગ્રામ્ ય િિાએ આરોગ્ યના  જુદા જુદા િાયવક્રમોની જન સમદુાયની જન જાગશુ્ચત માટે આરોગ્ ય અને 

લુટુાંબ િલ્ યાણ સેર્ાઓ અંગે જરૂરી આરોગ્ ય શ્ચર્ર્યિ શ્ચશિણ અને સમજ મ ી રહ ેતે િમાણે આયોજન િરર્ામાાં 

આર્ેલ છે.  જજલ્ લામાાં યોજાતા જન જાગશૃ્ચતના િાયવક્રમોનુાં જજલ્ લા આઇ.ઇ.સી અશ્ચરિારીશ્રીી આ િામગીરીનુાં 

સાંિલન આયોજન િરે છે. તેમજ જજલ્ લા િિાએ નાયબ જજલ્ લા આઇ.ઇ.સી.ઓની એિ જગ્ યાએ િાયવરત છે. જે 

જજલ્ લા આઇ.ઇ.સી અશ્ચરિારીશ્રીીના સાંિલનમાાં રહી િાયવક્રમોમાાં  સહિાર આપે છે. જજલ્ લા .એચ.એન.આર.સી.એચ 

સેર્ાઓ સાથે સાંિ ાયેલ છે. અને સેર્ાઓ બજારે્ છે. લુટુાંબ િલ્ યાણની શ્ચર્શ્ચર્ર પધ્ રશ્ચતઓ, શ્ચર્શ્ચર્ર માધ્ યમો 

દ્રારા આઇ.ઇ.સી અક્ષભગમથી લોિ શ્ચશિણ િાયવક્રમ જન સમદુાયનો સહયોગ મે ર્ી આપર્ામાાં ખબુ જ અશ્ચનર્ાયવ 

બનેલ છે.  

:-િૈક્ષશલણક પ્રવતૃિ -: 

          આરોગ્ય અને લુટુાંબ િલ્યાણ િાયવક્રમના અમલ અથે લોિો ને િાયવક્રમ તાર્ીિારતા થાય અને 
આ િાયવક્રમમાાં લોિ ભાગીદારી ર્રે તે માટે તાલિુા િે ગ્રામ્ય િિાએ તેમનો સહિાર મ ી રહ ેઅને 
િાયવક્રમને બહો ો િચાર િસાર િરી જન સમદુાયના ર્ાણી ર્તવન ર્લણમાાં  ેર ાર લાર્ર્ા આરોગ્ય 
શ્ચર્ર્યિ જુદાજુદા િાયવક્રમોન ુઆયોજન િરર્ામાાં આરે્ છે.જેર્ા િે ગ્રામ્ય િિાએ િદશવનો યોજીને 
દૈશ્ચનિપરફળોમાાં િેસનોટ દ્રારા તથા જાહરેસભા રેડીયો દ્રારા , ર્ાતાવલાપ , લોિગીત , પપેટ શો , ભર્ાઇ 
િાયવક્રમ , શેરી નાટિ જેર્ા સાાંતાલૃશ્ચતિ િાયવક્રમો અને શ્ચશક્ષબરોનુાં આયોજન િરર્ામાાં આર્ેલ છે.  

 :-સ થંકૃતિક ક યષક્રમ -: 

             ભારત ગામડાનો દેશ છે. દરેિ િાાંત અને રાજયની શ્ચર્શ્ચશષ્ ટતાઓ હોય છે. ભાર્ાઓ જુદી જુદી હોય 

છે. રીશ્ચતકરર્ાજ માન્ યતા અલગ અલગ હોય છે. આ બરા પકરબ ોનો  સામનો િરી આરોગ્ ય  અને લુટુાંબ  

િલ્ યાણ િાયવક્રમ િત્ યે  લોિમાનસમાાં  ેર ાર િરી  શિાય તો સારા પકરણામ મ ી રહ ેતેર્ા આશયથી ગ્રામ્ ય 



26 

સમદુાયને અનરુૂપ ભર્ાઇ, લોિગીત, શેરી નાટિો પપેટ શો, હકરિથાના  િાયવક્રમો ગોઠર્ી મનોરાંજનની સાથે 
સાથે આરોગ્ ય િાયવક્રમની સેર્ાઓની જાણિારી  આપર્ામાાં આર્ેલ છે.  

:-ઇિેકરોતનક મ ડીય  અને પે્રસન  ક યષક્રમો -: 
પલ્સ પોલીયો , બેટી ર્રાર્ો અને અન્ય આરોગ્ય િાયવક્રમોના અગત્યના સાંદેશાનો જન સમદુાયમાાં 

બહો ો િચાર િસાર િરર્ા આરોગ્ય શાખા દ્રારા જુદા જુદા િાયવક્રમોની ઉજર્ણીના સેટિોમ દ્રારા , શ્ચર્ડીયો શો 

દ્રારા અને દૈશ્ચનિ સમાચાર પરફળોમાાં િેસનોટ દ્રારા િશ્ચસધ્ર િરર્ામાાં આર્ે છે .જેમાાં સેટિોમ ,  ટી.ર્ી િાયવક્રમો , 

રેડીયો જાહરેાત, િેબલ જાહરેત, િેસનોટનો સમારે્શ થાય છે. 

 :-પ્રતિક્ષશણ તિલબર -: 
 

 બ્ લોિ હલે્ થ ઓક સરનાાં સાંપિવમાાં રહીને િાથશ્ચમિ આરોગ્ ય િેન્ દ્રો દ્રારા દર માસે શ્ચનયશ્ચમત શ્ચશક્ષબરોનુાં 

આયોજન િરર્ામાાં આર્ે છે. ર્ ી ખાસ મકહલા શ્ચશક્ષબરો પણ યોજર્ામાાં આર્ે છે. જેમાાં આરોગ્ ય િાયવિમ દ્રારા 

અક્ષભગમ િે ર્ર્ામાાં  લોિ માકહતી માટે પરામશવ િરર્ામાાં આરે્ છે. ગ્રામ્ ય િિાએ આર્ી શ્ચશક્ષબરો યોજીને 

િદશવનો દ્રારા આરોગ્ ય શ્ચર્ર્યિ શ્ચર્શ્ચર્ર િાયવિમો અંગે શ્ચર્શેર્ જાણિારી આપર્ામાાં આર્ે છે. ર્ર્વ ૨૦૧૫-૧૬ના 

ર્ર્વ દરમ્ યાન નર્સારી જજલ્ લામાાં િશ્ચશિણ શ્ચશક્ષબરો ૨૮૯, લધશુ્ચશક્ષબરો૩૫૩, િદશવનો ૧૨૯૭૨, શ્ચર્ડીયો શો અને 

ક લ્ મ શો યોજર્ામાાં આવ્ યા હતા.  

:-આરોગ્ય તવર્યક સ રહત્ય તવિરણ -: ( મ સ તમડીય  ) 

િશ્ચમશનરશ્રીી આરોગ્ય તબીબી સેર્ાઓ અને તબીબી શ્ચશિણ ( આરોગ્ય શ્ચર્ભાગ ) દ્રારા મેલેરીયા , 

એઇડ્સ , લે્ટોતાપાયરોસીસ , માતબૃા  િલ્યાણ , જનની સરુિા , ક્ષચરાંજીર્ી યોજના , લુટુાંબ િલ્યાણ 
પધ્રશ્ચતઓ , આયોડીન યિુત મીઠુાં અને સ્ત્રી પણુ હત્યા જેર્ા આરોગ્ય શ્ચર્ર્યિ શ્ચર્શ્ચર્ર િાયવક્રમોને 
અનરુૂપ પોતાટરો , પેમ્ લેટ્સ ,  ોલ્ડસવ , બિુલેટ્સ , પોિેટ આલ્બમ , તોરણ , રોલ અપચાટષવસ અને 
બેનસવ ર્ગેરે જજલ્લાિિાએથી બ્લોિ હલે્થ ઓક સ માર ત તમામ િાથશ્ચમિ આરોગ્ય િેન્દ્રો સરુી 
પહોંચાડર્ામાાં આરે્ છે.જેથી સાકહત્યનો સમયસર અને અસરિારિ ઉપયોગ થઇ શિે.ર્ર્વ ૨૦૧૫-૧૬ 

 ના ર્ર્વ દરમ્યાન નીચે મજુબ સાકહત્ય શ્ચર્તરણ િરર્ામાાં આરે્લ છે. 
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િમ શ્ચર્શ્ચર્ર સાકહત્ ય સાંખ્ યા 
૧ બેનસવ ૪૫૫૨૩ 

૨ પોતાટસવ ૮૭૫૫૧ 
૩  ોલ્ડસવ ૪૦૪૭૪૬ 
૪ બિુલેટ્સ ૧૦૯૩૫ 
૫ હોડીગ્સ ૬૯ 
૬ ર્ોલ પેઇન્ટસ ૫૨૮૯ 
૭ ભીત સરુફળો ૧૨૩૮૬ 
૮ રેલી ૪૨૧ 
૯ તાટીિર ૬૫૧૬ 
૧૦ એકે્રલીિ બોડવ ૦ 
૧૧ તોરણ ૦ 

 

:-આરોગ્ય હરરફ ઇઓ -: 
ગ્રામ્ય િિાએ  લાભાથીઓને એિશ્ચરફળત િરીને અનભુર્ી અને શ્ચનષ્ણાાંત િમવચારીઓ અશ્ચરિારીઓ દ્રારા 

શ્ચર્શ્ચર્ર આરોગ્ય શ્ચર્ર્યિ િાયવક્રમો અંગે પરામશવ  દ્રારા માગવદશવન પરુૂ પાડર્ામાાં આરે્ છે  જેમાાં ખાસ િરીને 

મકહલાઓને લગતા નાના બા િોને લગતા અને કિશોર-કિશોરીઓને  લગતા વ્ યકિતગત શારીકરિ અને 

માનશ્ચસિ િશ્રીો સમજીને આરોગ્ ય શ્ચશિણ અને જરૂરી માગવદશવન આપી શિાય તે હતેથુી ર્ર્વ ૨૦૧૫-૧૬ 

દરમ્ યાન નીચે મજુબ શ્ચર્શ્ચર્ર હરી ાઇઓ યોજર્ામાાં આર્ેલ  
 

 

ક્રમ હરીફ ઇન  ન મ સખં્ય  

૧ સગભાવ માતા હરી ાઇ ૨૦૦૬ 

૨ બા  તાંદુરતાત હરી ાઇ ૨૧૯૭ 

૩ ર્િતતૃ્ર્ તાપરાવ ૪૦ 

૪ ર્ાનગી હરી ાઇ ૨૨૫૨ 

૫ શ્ચનબાંર તાપરાવ ૧૬ 
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પ્રકરણ૬- 
-: રસ કરણ ક યષક્રમ :- 

ગજુરાતમાાં પાંચાયતી રાજ અમલમાાં આર્તાાં ગ્રામ્ય આરોગ્યની િામગીરી સરિારશ્રીીએ પાંચાયતને 

સિુત િરેલ છે અને આ િામગીરી માટે આરોગ્ય , લુટુાંબ િલ્યાણ , મેલેરીયા નાબદુી , ઇમ્યનુાઇઝેશન , આરોગ્ય 

શ્ચશિણ સાંિક્ષલત બા  શ્ચર્િાસ િલ્યાણની િવશૃ્ચત્તઓની યોજનાઓ જજલ્લા પાંચાયત દ્રારા અમલી બનેલ છે. 

આ િવશૃ્ચત્તઓ નર્સારી જજલ્લામાાં બા િોને જુદા જુદા રોગ િશ્ચતિારતા મે ર્ર્ા માટે રસીઓ 

મિુર્ાનો િાયવક્રમ િાથશ્ચમિ આરોગ્ય િેન્દ્રો , સામકુહિ આરોગ્ય િેન્ દ્રો તથા સરિારી દર્ાખાના ( પી.પી.યશુ્ચનટ)માાં 

તેમજ રતા ટ સાંચાક્ષલત હોશ્ચતા પટલ  માર તે જજલ્ લામાાં નીચેની રસીઓ બા િોને આપર્ામાાં આર્ેલ છે. 
 

સને ૨૦૧૫-૧૬ ર્ર્વ દરમ્ યાન યનુીર્સવલ ઇમ્ યનુાઇઝેશન િાયવિમ હઠે  થયેલ િામગીરી 

ક્રમ ક યષભ ર િક્ષય કં તસધ્સ  યક વ રી 

૧ ટી ટી   )સગભાવ માતા (  ૨૫૦૦૦ ૧૯૯૬૭ ૮૯ .૨  

૨ બી .સી.જી  ૨૨૭૨૭ ૨૩૦૩૮ ૧૦૧ .૩૭  

૩ પેન્ટારે્લેન્ટ ૨૧૮૧૮ ૨૦૮૫૬ ૯૫ .૫૯  

૪ પોલીયો ૨૧૮૧૮ ૨૦૮૫૬ ૯૫ .૫૯  

૫ ઓરી ૨૧૮૧૮ ૨૦૯૬૨ ૯૬ .૦૮  

૬ સાંપણુવ રસીિરણ ૨૧૮૧૮ ૨૦૯૬૨ ૯૬ .૦૮  
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િિરણ -૭ 

ર ષ્ટરીય વ હક િન્ય રોગ તનયિંણ ક યષક્રમ 

ર ષ્ટરીય વ હક િન્ય ક યષક્રમન  ંસયકોિઃ- 
૧.એકયીવ સવેિન્સિઃ- 
                  અરફળેના જજલ્લામાાં સદર િાયવક્રમ  હઠે   મલ્ટી પરપઝ  હલે્થ  ર્િવરો  દર પાંદર 
કદર્સે  દરેિ  ઘરની મલુાિાત લઇ તાર્ના િેસો શોરી િારી તાર્ના દદીઓના  લોહીના નમનુા લઇ 
તેને સાંભશ્ચર્ત  મેલેરીયાની સારર્ાર આપે છે. લીરેલ લોહીના  નમનુાઓ  સાંબાંશ્ચરત િા.આ. િેન્દ્રની 
િયોગશા ામાાં  તપાસણી  માટે  મોિલર્ામાાં  આરે્ છે. જયા પોઝીટીર્  િેસો  શોરી િારી 
મેલેરીયાના  દદીને સપુરર્ાઇઝર માર ત મેડીિલ સારર્ાર આપર્ામાાં આરે્ છે. આ ર્ર્વ દરમ્યાન  
એિટીર્  સર્ેલન્સમાાં ૧૦૧૨૦૦ લોહીના નમનુા  લીરેલ છે. જેમાાંથી ૧૨ િેસો મેલેરીયા પોઝીટીર્ 
જાહરે થયેલ છે. 
૨.મેિેરીય  કિ ન ક અને પેસ વ સવેિન્સિઃ- 
                 જજલ્લામાાં ૪૪ િાથશ્ચમિ  આરોગ્ય િેન્દ્ર, ૧૦ સામકુહિ આરોગ્ય િેન્દ્ર અને ૩ હોક્તાપટલ 
મ ી ૫૭ મેલેરીયા  િલીનીિ  આર્ેલ છે. તેમા ાંથી ૪૨ જગ્યાએ લેબોરેટરી  ટેિનીશ્ચશયનની જગ્યા  
ભરાયેલ છે. ત્યા ાં   લોહીના  નમનુાનુાં  તરુાંત  પરીિણ  િરી મેલેરીયા  માટે પોઝીટર્ જાહરે  થયેલ 
િેસોને મેડીિલ   સારર્ાર  આપર્ામાાં  આરે્ છે. જ્યા લેબોરેટરી ટેિશ્ચનશીયનની જગ્યા ખાલી છે. ત્યા ાં 
તાર્ના દદીનો લોહીનો નમનુો લઈ િાથશ્ચમિ સારર્ાર આપર્ામાાં આરે્ છે.  
૩. િ વ  સ રવ ર કેન્રિઃ- 
                 મલ્ટી પરપઝ હલે્થ  ર્િવરની  ેરણા શ્ચસર્ાયના  કદર્સોમાાં  તાર્ના  દદીઓને  ઘેર 
બેઠા તાર્ની  સારર્ાર મ ી રહ ેતે માટે દરેિ ગામમાાં આશા  ર્િવરને શ્ચનમણુાંિ  આપર્ામાાં  આરે્લ 
છે. હાલ જજલ્લામાાં  લુલ ૯૭૫ તાર્  સારર્ાર િેન્દ્રો િાયવરત  છે. 
                 રાષ્રીય ર્ાહિ જન્ય રોગ િાયવક્રમ ર્ર્વ જાન્યઆુરી થી ડીસેમ્બર  સરુી  ગણાય છે.  
આમ સને ૨૦૧૫માાં  લુલ મેલેરીયા  િામગીરીના ાં લુલ ૩૦૦૬૭૨ લોહીના ાં નમનુાઓ લઇ  ર્ાશ્ચર્િિ 
લક્ષયાાંિ  સામે લુલ ૩૦૬૬૨૪  લોહીના ાં નમનુાઓ એિશ્ચરફળત  િરર્ામાાં  આરે્લ છે. તે પૈિી મેલેરીયાનાાં 
લુલ ૩૬૫ દદીઓ પોઝીટીર્  જાહરે થયેલ તેને મેડીિલ  સારર્ાર  આપર્ામાાં  આર્ેલ છે. 
૪.ડેન્ગ્ય  –લચકનગ ન ય િઃ- 
                 એન.ર્ી.બી.ડી.સી.પી. અંતગવત ર્ર્વ ૨૦૧૫માાં શ ાંિાતાપદ ડેન્ગ્યનુા ાં ૧૮૭ િેસોનાાં સીરમ  
સેમ્પલ  લઇ સરિારી તબીબી િોલેજ સરુત મિુામે તથા શ્ચસશ્ચર્લ હોતા પીટલ નર્સારી પરીિણ  િરતાાં 
૩૮ િેસ ડેન્ગ્ય ુરોગ માટે પોઝીટીર્ જાહરે થયેલ છે. જયારે શાંિાતાપદ ક્ષચિનગનુીયાનાાં િેસો નોંરાયેલ 
નથી. આ તમામ િેસોને સારર્ાર  આપર્ામાાં  આરે્લ છે. ડેન્ગ્ય ુ ક્ષચિનગનુીયા પોઝીટીર્ જાહરે  
થયેલ  ઘરોનાાં આજુબાજુનાાં ૫૦ ઘરોમાાં ટેમી ોસ અને  ોગીગની િામગીરી  િરર્ામાાં  આરે્લ છે. 
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૫.પોર ન િકિઃ- 
              મેલેરીયા તાર્  ેલાર્તાાં મચ્છરોનો ઉપદ્રર્ અટિે તે માટે પાણીનાાં ભરાર્ાર્ા ા તાથ ોએ 
પોરાનાશિ  ગ્પી અને ગેમ્બશુ્ચશયા નામની  માછલીઓ  મિુર્ામાાં  આરે્ છે. જે મચ્છરનાાં  પોરાઓનો 
નાશ િરી મચ્છરનો ઉપદ્રર્ અટિાર્ે છે. ઇન્રાડોમેતાટીિ તેમજ પેરાડોમેતાટીિ મચ્છર  ઉત્પશ્ચત  તાથાનો  
શોરી તેને નાબદુ  િરર્ા ટેમી ોસ રીટમેન્ટ અને આરોગ્ય શ્ચશિણ  આપર્ામાાં  આરે્ છે.  
 

૬.િતં  ન િક દવ  .ંયક વ ક યષક્રમિઃ- 
               જજલ્લામાાં મેલેકરયાના તાર્નો  ેલાર્ો  અટિાર્ર્ા  સાંયિુત શ્ચનયામિશ્રીી 
(એન.ર્ી.બી.ડી.સી.પી) આરોગ્ય અને તબીબી  સેર્ાઓ ગાાંરીનગર  તર થી  જજલ્લાની  મેલેકરયાની 
પકરક્તાથતી ને ધ્યાને  લઇ રાજય  િિાએથી  નિિી િરેલા િા.આ.િેન્દ્રના ગામોમાાં જ ાંતનુાશિ દર્ા  
છાંટિાર્નો િાયવક્રમ બે રાઉન્ડમાાં  હાથ  રરર્ામાાં  આર્ે છે. જેમાાં  ર્ર્વ ૨૦૧૫ માાં ૫%  આલ્ ાસાયપર 
મેથ્રીન દર્ાનો જજલ્લાના ૪ િા.આ.િેન્દ્રનાાં ૫ ગામોની લુલ ૧૦૩૮૩ ર્સતીને દર્ા છાંટિાર્ િાયવક્રમ  
હઠે   આર્રી લઇ ૯૬.૬૨%  િર્રેજ િા્ત  િરેલ છે. 
 

૭. ફ ઇિેરીય  ક યષક્રમિઃ- 
 

               એન.ર્ી.બી.ડી.સી.પી. અંતગવત રાષ્રીય  ાઇલેરીયા  શ્ચનમલુવન  િાયવક્રમ હઠે  ર્ર્વ 
૨૦૧૫માાં નાઇટ  બ્લડ સર્ે  િામગીરીમાાં ૬ િાથશ્ચમિ  આરોગ્ય  િેન્દ્રનાાં એિ-એિ  ગામોમાાં અને 
નર્સારી,બીલીમોરા શહરેી શ્ચર્તાતારનાાં એિ-એિ ર્ોડવમા ાં લુલ ૪૧૧૮  ાઇલેરીયા  માટે લોહીના નમનુા  
લઇ પરીિણ  િરતાાં લુલ ૩૫ િેસો પોઝીટીર્  જાહરે થયેલ છે. જે તમામને ૧૨ કદર્સની મેડીિલ  
સારર્ાર  આપર્ામાાં  આર્ેલ છે. આ ઉપરાાંત સને ૨૦૧૫માાં ૧૩ કડસેમ્ બર થી ૨૦ ડીસેમ્ બર દરમ્યાન  
સામકુહિ  દર્ા  શ્ચર્તરણ િાયવક્રમ  હઠે   લુલ ૧૩,૨૯,૬૭૨ ર્તાતી  સામે ૧૧,૫૨,૬૩૧  ર્સતીને  
સામકુહિ  રોરણે ડી.ઇ.સી તથા આલ્બેનાડાઝોલ  ગો ીનો  એિ ડોઝ  રૂબરૂ ગ ાર્ી ૮૪.૩૬% શ્ચસધ્ધ્ર  
િા્ત  િરેલ છે. 
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પ્રકરણિઃ-૮ 
સકંલિિ બ ળ તવક સ યોિન  કે્ષશિે ક યષ તસધ્સ  

વર્ષિઃ-૨૦૧૫-૨૦૧૬ 

            જજલ્લા પાંચાયત નર્સારીના િેન્દ્ર પરુતા લૃત સાંિક્ષલત બા  શ્ચર્િાસ યોજના ૫ તાલિુામા ાં નર્ 
રટિોમાાં િાયવરત છે. જજલ્લા પાંચાયત નર્સારી અને ગજુરાત સરિારના મકહલા અને બા  શ્ચર્િાસ 
શ્ચર્ભાગ હતાતિ િશ્ચમશ્નરશ્રીી મકહલા અને બા  શ્ચર્િાસ ગજુરાત રાજય ગાાંરીનગર દ્વારા અમલમાાં છે. 
(અ) આઇ.સ .ડી.એસ યોિન ન  હતે  ઓ- 
 ૧. ૦ થી ૬ ર્ર્વની ર્યના બા િોનુાં પોર્ણ અને આરોગ્ય રોરણ સરુારવુાં. 
 ૨.  બા િના શાકરરીિ માનસીિ તથા સામાજજિ શ્ચર્િાસનો પાયો નાાંખર્ો. 
 ૩.  બા  મતૃ્ય ુબા રોગ લુપોર્ણ અરર્ચ્ચે શા ા છોડી જર્ાનુાં (તાલુલ ડ્ર્રોમ આઉટ) 
            િમાણ ઘટાડવુાં.                                  

       ૪.  બા  શ્ચર્િાસને ર્ેગ આપર્ા માટે શ્ચર્શ્ચર્ર શ્ચર્ભાગો શ્ચનતી અને અમલ અંગે  
           અસરિારિ સાંિલન િરવુાં 
 ૫.  પોર્ણ અને આરોગ્ય અંગેના વ્યર્ક્તાથત શ્ચશિણ દ્વારા બા િની પોર્ણ અને  
            આરોગ્ય અંગેની સામાન્ય િા જી અંગે માતાઓની િાયવદિતા ર્રારર્ી. 
(બ) સકંલિિ બ ળતવક સ સેવ મ  ંન ચે ખ િબન  સેવ ઓનો સમ વેિ કરવ મ  ંઆવે .ે. 
  

૧.  પરુિ પોર્ણ 

૨.  રોગિશ્ચતિારિ રસીઓ 

૩.  આરોગ્ય તપાસ     

૪.  રે રલ સેર્ાઓ     

 ૫.  પોર્ણ અને આરોગ્ય શ્ચશિણ   

        ૬.  અનૌપચાકરિ શ્ચશિણ  
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આ યોિન ન  સયકવ ર િક્ષય કં તસધ્સ ન  મ રહિ  ન ચે ખ િબ .ે. 
 

અ
.નાં 

રટિનુાં નામ ર્ર્વ આંગર્ાડી પરુિ પોર્ણ લાભથીઓની શ્ચસધ્ધ્ર  
માંજુર 
થયેલ 

િાયાવક્ન્ર્ત  ટિાર્ારી લાભથીઓ
નો લક્ષયાાંિ 

લુલ શ્ચસધ્રી ટિાર્ારી 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ 

૧ ચીખલી-૧ ૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૩ ૨૦૩ ૧૦૦% ૧૪૪૩૮ ૧૩૭૫૪ ૭૯% 

૨ ર્ાાંસદા-૧ " ૧૩૬ ૧૩૬ ૧૦૦% ૧૨૮૫૫ ૮૫૧૭ ૮૪% 

૩ ર્ાાંસદા-૨ " ૧૪૧ ૧૪૧ ૧૦૦% ૧૧૩૮૨ ૮૫૩૩ ૮૨% 

૪ નર્સારી " ૧૮૪ ૧૮૪ ૧૦૦% ૧૬૨૫૫ ૮૮૬૭ ૯૦% 

૫ ગણદેર્ી-૧ " ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૦૦% ૮૨૭૦ ૮૯૯૪ ૮૯% 

૬ ગણદેર્ી-૨ " ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૦૦% ૮૪૫૦ ૧૪૨૪૦ ૮૩% 

૭ ચીખલી-૨ " ૧૯૨ ૧૯૨ ૧૦૦% ૧૪૦૩૦ ૧૪૬૭૪ ૯૧% 

૮ જલાલપોર-૧ " ૧૨૧ ૧૨૧ ૧૦૦% ૮૯૩૦ ૧૦૫૬૨ ૯૭% 

૯ જલાલપોર-૨ " ૧૧૨ ૧૧૨ ૧૦૦% ૧૦૪૩૦ ૧૦૦૬૮ ૯૬% 

 લુલ " ૧૩૨૯ ૧૩૨૯ ૧૦૦% ૧૦૫૦૪૦ ૯૮૨૦૯ ૮૮% 

સગભ ષ અને સ િ  મ િ ઓ  
૧. આરોગ્ ય તપાસ પરુિ પોર્ણ,સગભાવને રનરુ િશ્ચતબાંરિ રસી, પોર્ણ અને આરોગ્ ય શ્ચશિણ  
૨. ૧૫ થી ૪૫ ર્ર્વની અન્ ય તા રફળીઓને પોર્ણ અને આરોગ્ ય શ્ચશિણ.  
૩. ૧૧ થી ૧૮ ર્ર્વની કિશોરીઓને પોર્ણ અને આરોગ્ ય શ્ચશિણ. 
૪. ૧ ર્ર્વથી નાના બા િોને પરુિ પોર્ણ, રોગ િશ્ચતબાંઘિ રસી આરોગ્ ય તપાસ રે રલ સેર્ાઓ 

૫.      ૧ થી ૨ ર્ર્વના બા િોને પોર્ણ અને આરોગ્ય શ્ચશિણ.  
૬.       ૩ થી ૫ ર્ર્વના બા િોને પરુિ પોર્ણ, રોગ િશ્ચતિારિ રસી, આરોગ્ય તપાસ રે રલ 

          સેર્ાઓ, પરુ્વ િાથશ્ચમિ શ્ચશિણ                   
 

ગેસ કનેકિનન  મ રહિ િઃ- 
૧. માંજુર થયેલ આંગણર્ાડી      : ૧૩૨૯ 
૨. ગેસ િનેિશન માંજુર થયેલ સાંખ્યા     : ૧૩૨૯ 
૩. ગેસ િનેિશન આ.ર્ાડી િેન્દ્રને આપેલ સાંખ્યા   : ૧૩૨૯ 
૪. આ.ર્ાડીઓમાાં ગેસ તાટર્ અને ઇડલી લુિર આપેલ સાંખ્યા. : ૧૩૨૯ 
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    ઉપરોિત તમામ હતેઓુ શ્ચસધ્ર  િરર્ા  માટે રાજય િિાએથી ગ્રામ્ય તાતર સરુી ર્હીર્ટીય 
મા ખ ુ છે. જજલ્લા િોગ્રામ ઓ ીસરશ્રીી દ્વારા  જજલ્લાના તમામ રટિો અને આંગણર્ાડી 
સાંચાલન તેમજ મોનીટરીંગ  િરર્ામાાં  આર્ે છે. જજલ્લાના  તમામ  તાલિુાઓમાાં  આ યોજના  
ચાલે છે. 
 ગરમ નાતાતો:- ૩ થી ૬ ર્ર્વના બા િોને માતમૃ ાંડ  દ્વારા ગરમ નાતાતો તથા બપોરે 

ઘઉંની બનાર્ટની ર્ાનગી આપર્ામાાં આર્ે છે.  

   :- સોમર્ારે તથા ગરુૂર્ારે ૩ થી ૬ ર્ર્વના બા િોને    શ્ચર્તરણ િરર્ામાાં આર્ે છે.  

 ઘઉં:- ગજુરાત રાજ્યના મખુ્ય માંરફળી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના દર શ્ચનણવય શક્ક્તએ 

લુપોર્ણનો મતૃ્યરુ ાંટ ર્ગાડર્ાના નારા અરફળેના નર્સારી જજલ્લામાાં મોટા પાય ે

આંગણર્ાડી િિાએથી ઘઉંની જુદી-જુદી ર્ાનગીઓ બનાર્ી લાભાથીઓને આપર્ામાાં 

આર્ે છે. અને ૩ થી ૬ ર્ર્વના બા િોને દરરોજ ગરમ નાતાતો આપર્ામાાં આર્ે છે.  

 બાલભોગ:- બા િોના પોર્ણની ક્ષચિંતાના  લ તાર્રૂપે બાલભોગ યોજના શરૂ િરર્ામાાં 

આર્ી છે. ૩ થી ૬ ર્ર્વના બા િોને બાલભોગના પેિેટ આપર્ામાાં આર્ે છે  .સગભાવ ,

રારફળી કિશોરીઓને સખુડી ,શ્ચશરો ,ઉપમાના પેિેટ  આપર્ામાાં આર્ે છે. બાલભોગ એટલે 

બા િોનુાં આરોગ્ય તાતર સરુારર્ા માટેનો શ્ચર્શ્ચશષ્ટ ખોરિ જેનો લાભ ૬ થી ૩૬ માસના 

બા િોને આપર્ામાાં આર્ે છે. આ ર્ય જુથમાાં લુપોર્ણ દુર િરી પોર્ણ તાતર ઉચુાં 

લાર્ર્ા માટે પરુિ પોર્ણની જરૂર હોય છે. તેને દુર િરર્ા માટે  ોટી ાઈડ બ્લેન્ડેડ ફુડ 

(FBF) સખુડી, શીરો, ઉપમા િીમીિસ પોર્ણયકુ્ત ચોિલેટ સમગ્ર જજલ્લામાાં ૩ થી ૬ 

ર્ર્વના બા િો તથા સગભાવ, રારફળી, કિશોરીઓ માટે શરૂ િરર્ામાાં આર્ેલ છે. 
 િક્ષય કં:- સાંિક્ષલત બા  શ્ચર્િાસ યોજના હઠે  નર્સારી જજલ્લામાાં સને ૨૦૧૫ -૧૬ માાં 

લાભાથીઓના લક્ષયાાંિ ૧૦૫૦૪૦ની સામે માચવ -૧ ૬ અંશ્ચતત ૯૮૨૦૯ લાભાથીઓની 

એટલે િે ૮૮% લાભ આપેલ છે.  
 આંગણવ ડીમ  ંબેઠક વ્યવથિ  :- 

 

 

 

અ. નાં. યોજનાના પોતાના મિાન ભાડાના મિાન અન્ય મિાનો લુલ 

૧ ૧૧૭૭ ૯૭ ૫૫ ૧૩૨૯ 
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 સબિ   /રકિોરી યોિન   : 
         સબલા યોજના આંગણર્ાડીઓ દ્વારા ગામની ૧૪ થી ૧૮ ર્ર્વની ર્ય રરાર્તી શા ાએ જતી 

અને શા ાએ ન જતી તમામ કિશોરીઓને પોર્ણ અને જીર્ન િૌશલ્ય તાલીમ આપર્ામાાં આર્ે છે. 

કિશોરીઓને આયવન  ોક્ષલિ એસીડ આંગણર્ાડી િેન્દ્રો માર ત આપર્ામાાં આરે્ છે. આરોગ્ ય તપાસ  

િાથશ્ચમિ આરોગ્ ય િેન્ દ્રો  િરર્ામાાં  આર્ે છે.  તેમજ આંગણર્ાડી ર્િવર અને આઇસીડીએસ તા ટા  દ્રારા 

આરોગ્ ય પોર્ણ શ્ચશિણ આપર્ામાાં આરે્ છે. આ યોજના હઠે  ૧૧ થી ૧૮ ર્ર્વની ર્ય જુથની 

કિશોરીઓને આ યોજના હઠે  આંગણર્ાડી િેન્ દ્રોમાાંથી પરુિપોર્ણ આપર્ામાાં આરે્ છે.    

 મ તમૃડંળ :  
          જજલ્ લાના દરેિ ગામોમાાં માતમૃાંડ  િશ્ચમકટની રચના િરર્ામાાં આરે્લ છે.  જજલ્ લામાાં લુલ 

૧૩૨૯ માતમૃાંડ ોની  રચના િરેલ છે. જેમાાં યોજનાની સેર્ાઓનો બહો ો િચાર  િરર્ામાાં આરે્ છે.  

તેમજ માતમૃાંડ ો દ્રારા આંગણર્ાડીના ૩ થી ૬ ર્ર્વના બા િોને  અઠર્ાડીયામાાં  બે કદર્સ ગરમ 

નાતા તો અને    આપર્ામાાં આર્ે છે.  

 આરોગ્ય પોર્ણ તિક્ષશણ : 
રાષ્ રીય  પોર્ણ  સ્ તાહની  ઉજર્ણી  લૃશ્ચર્રથ  દરમ્ યાન લીરેલ આરોગ્ ય  અને પોર્ણના 
શ્ચર્શ્ચર્ર િાયવક્રમો, તા તનપાન સ્ તાહની ઉજર્ણી, ગ્રામસભા દરમ્ યાન શ્ચર્શ્ચર્ર આરોગ્ ય અને 

પોર્ણના િાયવક્રમ દ્રારા અને પોર્ણના સાંદેશા લગભગ તમામ ગામોમાાં પહોચાડર્ાની 

િામગીરી િરર્ામાાં આર્ે છે.          
 તનદેિક ભોિન:-  
       ૩ થી ૬ ર્ર્વના બા િોને આંગણર્ાડીમાાં બાલભોગના પેિેટમાાંથી  ૧ થી ૬ ર્ર્વના બા િોને 
લાભાથી કદઠ ૫૦ ગ્રામ રાબ પીર્ડાર્ર્ામાાં આરે્ છે. તેમજ ૧ થી ૩ ર્ર્વના બા િોને સખુડી/ લાડુ 

બનાર્ી  આપર્ામાાં આરે્ છે. જેના મહનેતાણા  રૂપે ર્િવર/હલે્ પરને ૨૫ પૈસા િમાણે મહનેતાણુાં 

આપર્ામાાં આર્ે છે. 

 રસોઈ િો:-  
         આ યોજના હઠે  તમામ આંગણર્ાડીમાાં માસના બીજા ગરુૂર્ારે રસોઈ શો નો િાયવક્રમ 

િરર્ામાાં આર્ે છે. તેમાાં શ્ચર્શ્ચર્ર િિારની ર્ાનગીના શ્ચનદશવન બતાર્ર્ામાાં આર્ે છે.  

 અન્નપ્ર િન:-  
        આ યોજના હઠે  દર માસના ચોથા શકુ્રર્ારે આંગણર્ાડીના ૭ થી ૯ માસના બા િોને 

અન્નિાશન િરાર્ર્ામાાં આર્ે છે. 
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 વ ત્સલ્ય રદવસ:-  
- ઘારફળીમાતાને નેપિીન અને બા િોને રમિડાાં  

- લાભાથીઓને દા  ભાત અને લાપસીનુાં ભોજન  

- લાભાથીઓ  

- સગભાવ 

- ૬ થી ૩ ર્ર્વના બા િો  

 િ જ  ંભોિન :-  
        ૩ થી ૬ ર્ર્વના લુપોર્ીત તથા અશ્ચતલુપોર્ીત બા િોને લાડુ બનાર્ી ઘરે જર્ાના સમયે ૩ 
ર્ાગ્યે આપર્ામાાં આર્ે છે. 

  ચષન  તવગિ :-  

        લાભાથી દીઠ રૂl. ૨૦/-ની મયાવદામા ાં ખચવ અને આંગણર્ાડી િેન્ દ્ર દીઠ મહતમ 
૧૪૮૭/-નો ખચવ શિય હોય ત્ યાાં સરુી એિ ગામની બરી આંગણર્ાડીએ ગ્રામ પાંચાયત િે 

અન્ ય િોઇ જાહરે તા થ  પર મખુ્ યસેશ્ચર્િા એએનએમ/ અનેસી/ સીર્ીએન/ આશા ર્િવર/ 

ન્ યટુીશન િો-ઓડીનેટર ગ્રામ પાંચાયત  તમામ સભ્ ય સાથે મ ીને િેમ્ પ  િરર્ામાાં આર્ે છે.  

 બ ળરદવસ : 
          બા િોના ર્ાલીઓને પરૂ્વ િાથશ્ચમિ શ્ચશિણ અને પોર્ણ અંગે જાગતૃ િરર્ામાાં આરે્ છે. 

જાન્યઆુરી, મે અને સ્ટેમ્બર શ્ચસર્ાયના દરેિ માસના રફળીજા ગરુૂર્ારે ઊજર્ણી િરર્ામાાં આરે્ છે. 

ગલુાબનુાં ફુલ, રમિડા, પરુ્વ િાથશ્ચમિ શ્ચશિણનુાં શ્ચનદેશન, શ્ચર્શ્ચર્ર હરી ાઈ યોજી બા  કદર્સની ઉજર્ણી 

િરર્ામાાં આર્ે છે.  

 ક મગ રી : 
- પરૂ્વ િાથશ્ચમિ શ્ચશિણને લગતી તમામ બાબતોની માકહતી આપર્ામાાં આરે્ છે.  

- બા િો અને તેમના ર્ાલીઓ સાથે તા ર્ચ્ છતા પરુિ પોર્ણ રસીિરણ અને શ્ચશતા ત શ્ચર્શે ચચાવ 

અને પરામવશ િરર્ામાાં આર્ે છે.  

- બા િોનુાં ર્જન અને ગ્રાથચાટવના ઉપયોગથી માતાઓને બા િોના પોર્ણ  તા તર અંગેની 

સમજ અને ચચાવ િરર્ામાાં આર્ે છે. 

- ગ્રેડ બદલાયા ઓય તેર્ા બા િોને િોત્ સાહન રૂપે ઇનામ આપર્ામાાં આરે્ છે. 

- શ્ચર્શ્ચર્ર િિારની િવશૃ્ચત જેર્ી િે, જન્ મકદન શ્ચનશ્ચમતે િોત્ સાહન તા ર્ચ્ છ બાલ હકર ાઇ, ડ્ર્ોંગગ ચાટવ , 

આજનુાં ગલુાબ શ્ચર્ગેરે.  
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-  બા િો દ્વારા બનારે્લ શ્ચર્શ્ચર્ર િલાત્મિ ક્ષચજર્તાતઓુનુાં િદશવન તથા બા િો દ્વારા પરુ્વ િાથશ્ચમિ 

શ્ચશિણ િવ્રશુ્ચતઓનુાં શ્ચનદશવન િરર્ામાાં  આરે્ છે  . 

 મમિ  રદવસ:-  

 દર બઘુર્ારે આંગણર્ાડીમાાં મમતા કદર્સની ઉજર્ણી થાય છેજેમા બા િો સગભાવ રારફળીમાતાને 
બોલાર્ી રસીિરણ, ર્જન િરર્ામાાં આર્ે છે  કિશોરીઓનુાં બીએમઆઈ  િારર્ામાાં આર્ે છે  તેમજ  
કહમોગ્લોબીન ચેિ િરર્ામાાં આર્ે છે. આરોગ્ય પોર્ણ શ્ચશિણ આપર્ામાાં આર્ે છે  

 

પ્રકરણ-૯ 
આય વેદ દવ   ન - હોમ યોપેિ  દવ   ન  

(વર્ષ-૨૦૧૫-૨૦૧૬) 
 

            નર્સારી જજલ્લા પાંચાયત િાયવિેરફળમાાં જજલ્લા પાંચાયત સાંચાક્ષલત તથા સરિારી  આયરેુ્દ  
દર્ાખાના- હોમીયોપેથી  દર્ાખાના નીચે મજુબ છે. 

ક્રમ દર્ાખાનાની શ્ચર્ગત ર્ગવ-૨ ર્ગવ-૩ લુલ 

૧ જજલ્લા પાંચાયત સાંચાક્ષલત આયરેુ્દ દર્ાખાના ૧૧ -- ૧૧ 

૨ સરિારી આયરેુ્દ  દર્ાખાના ૦૯ -- ૦૯ 

૩ સરિારી હોમીયોપેથી દર્ાખાના -- ૦૬ ૦૬ 

 લુલ ૨૦ ૦૬ ૨૬ 

 

 ર્ર્વ ૨૦૧૫ -૨૦૧ ૬ દરમ્યાન ૪૨૫૪૨ દદીઓઓને શ્ચર્ના મલુ્યે આયરેુ્દ સારર્ાર પરુી  પાડર્ામાાં  
આર્ેલ અને ૭૫૯૬ દદીઓને શ્ચર્ના મલુ્યે હોમીયોપેથી  સારર્ાર  પરુી  પાડર્ામાાં  આરે્લ. આમ લુલ 

૫૦૧૩૮ દદીઓને શ્ચર્ના મલુ્યે સારર્ાર  પરુી  પાડર્ામાાં  આરે્લ છે. 

 ર્ર્વ દરમ્ યાન નર્સારી જજલ્ લાના શ્ચર્શ્ચર્ર આકદજાશ્ચત શ્ચર્તા તારોમાાં ૩૩ જેટલા સર્વરોગ શ્ચનદાન સારર્ાર 

િેમ્ પો િરી ૪૪૧૬ જેટલા દદીઓને  શ્ચર્ના મલૂ્ યે સારર્ાર પરુી પાડર્ામાાં આરે્લ . 

 ર્ર્વ દરમ્ યાન આમ જનતાને રોગ સામે િશ્ચતિાર શકિત મ ે તે માટે અને ર્ાતવ્ યાશ્ચરના ઉિા ા 

પીર્ડાર્ર્ામાાં આરે્લ છે. આશરે ૯૮૪૫ દદીઓને શ્ચર્ના મલુ્ યે પીર્ડાર્ર્ામાાં આર્ેલ છે . 

 ર્ર્વ દરમ્યાન ૦ થી ૧૨ ર્ર્વ  સરુીના બા િોને બ - બધુ્રી અને  રોગિશ્ચતિારિ શકિત ર્રે તે માટે 

જજલ્લાની િાથશ્ચમિ શા ા અને આંગણર્ાડી  િેન્દ્રો  ખાતે  "સરુ્ણવ િાશન "ના આશરે ૬૭૨૩ જેટલા 

બા િોને સરુ્ણવ  િાશનના ટીપાાં  પીર્ડાર્ર્ામાાં  આવ્યા  હતાાં. 
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 શા ા આરોગ્ય  તપાસણી િાયવક્રમ  હઠે  ૫૯૩૯ જેટલા  બા િોને  શા ામાાં  તપાસી  આયરેુ્દ  
ક્ષચકિત્સા  પધ્રશ્ચતથી  સારર્ાર  આપર્ામાાં  આર્ેલ છે. 

 તાર્તાથવતૃ િોગ્રામમાાં  આયરેુ્દ  ર્નતાપશ્ચત  િદશવન  ચાટવ  િદશવન  િરી ૮૬૭૬ ગ્રામજનોને  આયરેુ્દ 

ક્ષચકિત્સા  પધ્રશ્ચતથી શ્ચર્તાતતુ  માકહતી  આપર્ામાાં  આરે્લ છે. 

 ૬૦ ર્ર્વથી ઉપરના દદીઓ માટેની  રસાયણ  ક્ષચકિત્સા અંતવગત ૨૫૯ જેટલા વધૃ્ર  દદીઓને  

શ્ચનરોગી  દીરાવય ુ આયષુ્ય  માટે  સારર્ાર  આપર્ામાાં  આરે્લ છે. 

 િલૃશ્ચત  પકરિણ  હઠે   દદીઓને  તપાસી િલૃશ્ચત શ્ચર્શ્ચનશ્રીય ક્ષચકિત્સા અંતવગત ૨૬૬૩ જેટલા  દદીઓને  

સારર્ાર  આપર્ામાાં  આરે્લ. 

  ર્ર્વ દરમ્યાન પાંચિમવ આયરેુ્દ ક્ષચકિત્સા સારર્ાર પધ્રશ્ચત  હઠે   દદીઓને  તપાસી તે અંતવગત 

૧૧૦૫ જેટલા દદીઓને  સારર્ાર  આપર્ામાાં  આર્ેલ. 

 િન્યા એશ્ચનમીયા શ્ચનમુવલન હોમીયોપેથી રીસચવ િોગ્રામ હઠે  િન્યાઓને તપાસી તે અંતગવત 

એશ્ચનમીયાની ૨૬૨ િન્યાઓને સારર્ાર આપર્ામાાં આર્ેલ.  

 િાથશ્ચમિ આરોગ્ ય  િેન્ દ્ર સાથે સયુોજીત રીતે આરોગ્ ય સેર્ાઓ સાથે સાંિક્ષલત િોગ્રામોમાાં સાથે  રહી 

સહયોગ પણૂવ આરોગ્ ય િામગીરી બજાર્ર્ામાાં આર્ે છે.  

તા ર્તા થવતૃના શ્ચનયમોની સલાહ દરેિ દર્ાખાના પરથી લોિોની સખુાિારી માટે શ્ચનયમીત  આપર્ામાાં 
આર્ે છે . 
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-: પકરશ્ચશષ્ટ:- 
િમ દર્ાખાનાનુાં નામ તાલિુો ર્ર્વ ૨૦૧૫-૧૬ના    દદીની સાંખ્યા 
૧ જજ.પાં.આય.ુદ.રારાગીરી નર્સારી ૬૦૨૮ 

૨ જજ.પાં.આય.ુદ.પેરા નર્સારી ૨૮૦૨ 

૩ સર.આય.ુસી.ઓ.પી.ડી નર્સારી ૪૩૭૨ 

૪ જજ.પાં.આય.ુદ.તર્ડી જલાલપોર ૧૦૪૧ 

૫ સર.આય.ુદ.મરોલી જલાલપોર ૯૪૨ 

૬ જજ.પાં.આય.ુદ.સરુખાઇ ચીખલી ૩૦૩૬ 

૭ જજ.પાં.આય.ુદ.િાિડરે્લ ચીખલી ૩૫૭૨ 

૮ જજ.પાં.આય.ુદ.રોલુાંમ્બર ચીખલી ૧૦૪૭ 

૯ જજ.પાં.આય.ુદ.પાટી ચીખલી ૧૦૪૬ 

૧૦ સર.આય.ુદ.બોડર્ાાંિ ચીખલી ૮૮૧ 

૧૧ સર.આયુાં.દ.મા ાંડર્ખડિ ચીખલી ૧૧૭૦ 
૧૨ જજ.પાં.આય.ુદ.િતાપનગર ર્ાાંસદા ૩૧૨૬ 
૧૩ જજ.પાં.આય.ુદ.ચાાંપલરરા ર્ાાંસદા ૧૧૦૭ 
૧૪ જજ.પાં.આય.ુદ.ભીનાર ર્ાાંસદા ૧૯૩૧ 
૧૫ સર.આય.ુદ.ર્ા ાંગણ ર્ાાંસદા ૧૩૨૪ 
૧૬ જજ.પાં.આય.ુદ.ર્લોટી ગણદેર્ી ૧૦૦૬ 
૧૭ સર.આય.ુદ.રિર્ાડા ગણદેર્ી ૨૯૨૩ 
૧૮ સર.આય.ુદ.ર્ા ાંસદા ર્ાાંસદા ૪૦૬૯ 
૧૯ સર.આય.ુદ.ઉપસ  ર્ાાંસદા ૧૦૩૩ 
૨૦ સર.હોમીયો.દ.દા ાંડી જલાલપોર ૧૧૯૨ 
૨૧ સર.હોમીયો.દ.ગણદેર્ી ગણદેર્ી ૫૧૮૯ 
૨૨ સર.હોમીયો.દ.ખડસપુા નર્સારી ૧૨૧૫ 
૨૩ સર.હોમીયો.દ.અબ્રામા નર્સારી ૦૦ 
૨૪ સર.હોમીયો.દ. રૂમલા ચીખલી ૦૦ 
૨૫ સર.હોમીયો.દ. ર્ાાંસદા ર્ાાંસદા ૦૦ 

લુલઃ- ૫૦૧૩૮ 
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પ્રકરણ-૧૦ 
તસિંચ ઇ કે્ષશિે તસતધ્ સ 

વર્ષ- ૨૦૧૫-૨૦૧૬ 

          નવસ રી જિલ્ િ મ  ં ક િ . િ લ ક ઓ આવેિ .ે. જેમ ં  નવસ રી જલાલપોર, ગણદેર્ી, 
ચીખલી, ખેરગામ, ર્ાાંસદા તાલિુાનો  સમારે્શ  થયેલ છે. આખા જજલ્ લામાાં લુલ ૩૯૫ જેટલા ગામો 
આર્ેલા છે. જજલ્ લાના ચીખલી ખેરગામ અને ર્ાાંસદા  તાલિુાના ાં ઉડાણનાાં ગામો ડુગરા  શ્ચર્તા તારમાાં  
આરે્લ હોય નાની શ્ચસિંચાઇનાાં  િામો ખેતી  માટે જીર્ાદોરી  સમાન છે. નાની શ્ચસિંચાઇનાાં  િામો  
ઝડપથી પણુવ  િરી તેનો લાભ ત્ ર્કરત મે ર્ી  શિાય  તે માટે જજલ્ લા પાંચાયત  હતા તિ એિ 
શ્ચર્ભાગીય  િચેરી તથા તેના શ્ચનયાંરફળણ હઠે  નીચે  જણાવ્ યા મજુબના  બે પેટા શ્ચર્ભાગો િાયવરત છે.  
૧.  પાંચાયત  શ્ચસિંચાઇ પેટા શ્ચર્ભાગ નર્સારી  
ર. પાંચાયત  શ્ચસિંચાઇ પેટા શ્ચર્ભાગ, ચીખલી. 
 

નાની શ્ચસિંચાઇને લગતા િામો જેર્ાિે ચેિડેમ/ચેિડેમ િમ િોઝરે્ / ર્ોટર હારે્તા ટીંગ તા રિચર , ત ાર્ 
ને લગતા િામો , સામકુહિ લુર્ા સામકુહિ ઉદ્રર્હન શ્ચસિંચાઇ યોજના  તેમજ જાહરે શ્ચમલ્ િતોને પરુથી 
થતા નિુશાનને  અટિાર્ર્ા  માટે પરુ સાંરિણ  કદર્ાલના િામો  તેમજ અગાઉ  િરર્ામાાં આર્ેલ 
િામોની મરામત અને જા ર્ણી  તેમજ હયાત િામોમાાં સરુારા-ર્રારા ર્ગેરેના ાં િામો  હાથ  રરર્ામાાં 
આર્ે છે. 
 

૧.  નાની  શ્ચસિંચાઇ યોજનાઃ- 
       સને ૧૯૬૩માાં પ ાંચાયતી રાજ  અમલમાાં આર્તા  હયાત શ્ચસિંચાઇ  ત ાર્ોની મરામત  અને 
શ્ચનભાર્ણીની િામગીરી  જજલ્ લા  પાંચાયતને સોપર્ામાાં  આર્ેલ છે. હાલમાાં શ્ચર્ભાગ  હતા તિ ૧.  નાની 
શ્ચસિંચાઇ યોજના  (ચીિટીયા બાંરારો) જે આશરે ૪૪ ર્ર્વ  પહલેા બનાર્ર્ામાાં  આરે્લ છે. આ 
યોજનામાાં  જેની શ્ચસિંચાઇ િમતા ૩૧૬ હિેટર છે. આ બાંરારો  ખબુજ જુનો છે. જે િોતર  પર આ 
બાંરારો બનારે્લ છે. તે િોતરમાાં અશ્ચર્રત (બારેમાસ) પાણીનો  િર્ાહ  ચાલ ુ રહતેો નથી ર્ ી તેની 
ઉપરર્ાસમાાં ઠેરઠેર  ચેિડેમો  બનાર્ર્ામાાં  આરે્લ છે. જેમાાંથી  ખેડુતો  લી ટ િરીને પાણીનો  
ર્પરાશ શ્ચસિંચાઇ  માટે િરે  છે. જેથી ડીસેમ્ બર માસમાાંજ  પાણીની  આર્િ બાંર થઇ જાય છે.  આમ 
હરે્ બાંરારામા ાં  અપરુતો  પાણીનો જ્ થો રહતેો  હોર્ાને િારણે શ્ચસિંચાઇ  ઓછી થતી જાય છે. 
૨.  ચેિડેમ/ચેિડેમ િમ િોઝરે્ / ર્ોટર હારે્તા ટીંગ તા રિઃ-  
જજલ્ લામાાં  આર્ેલ નદી િોતર ઉપર લુલ  ૮૬૩ ચેિડેમ/ચેિડેમ િમ િોઝરે્ / ર્ોટર હારે્તા ટીંગ 
તા રિચર હયાત છે. જેમાાં સ ાંગ્રહ થતા પણીથી આજુબાજુના શ્ચર્તા તારમાાં પગુભવ જ  તા તર ઉચા આર્તાાં 



40 

ખેડુત ખાતેદારો શ્ચસિંચાઇ નો આડિતરો  લાભ િા્ ત  િરે છે. તેમજ ચેિડમ િમ િોઝ-ર્ે ના બાાંરિામ 
થર્ાથી ગામના આંતકરિ રતા તાઓના જોડાણ થર્ાથી લોિોને અર્ર જર્રની સશુ્ચર્રા મ ેલ છે.  
 

 

૩. સામકુહિ ઉદ્રર્હન શ્ચસિંચાઇ યોજનાઃ-  
       જજલ્ લામાાં બનાર્ર્ામાાં આરે્લ ચેિડેમ/ સામકુહિ  લુર્ા આરાકરત ઉદ્રર્હન શ્ચસિંચાઇ યોજનાઓ 
બનાર્ર્ાની િામગીરી  િરર્ામાાં આર્ે છે.  ખાસ િરીને ચીખલી,ખેરગામ અને ર્ાાંસદા તાલિુાના 
ઉડા ાંણ ર્ા ા આકદર્ાસી શ્ચર્તા તારના લોિોનુાં જીર્ન રોરણ ઉચુાં લાર્ર્ા માટે ટી.એ.એસ.પી યોજના 
અંતગવત ખડુેતોની માંડ ી બનાર્ી તેનુાં સ ાંચાલન અને જા ર્ણી  તેમને જ સોંપર્ામાાં આર્ે છે.  
 

 

૪.  પરુ સાંરિણના િામોઃ-  
      નદીઓ /િોતરોમાાં પરુ આર્ર્ાને િારણે ગામત ની જમીનો તેમજ જાહરે શ્ચમલિતોને થત ુાં 
નિુશાન અટિાર્ર્ા શ્ચર્ભાગ દ્વારા પરુ  શ્ચનયાંરફળણના િામો હાથ રરર્ામાાં આર્ે છે. જજલ્ લામાાં છેલ્ લા 
પાાંચ ર્ર્ોમાાં ૨૩૦ જેટલા િામો પણુવ િરર્ામાાં  આર્ેલ છે.  
ઉપરોિત િામો ઉપરાાંત ટી.એ.એસ.પી જજલ્ લા આયોજન માંડ  અને એમ.જીએન.આર.ઇ.જી.દ્વારા માંજુર 
થતાાં િામોની િામગીરી હાથ રરર્ામાાં આર્ે છે.  
 

 

૫.  ર્ર્વ ૨૦૧૫-૨૦૧૬માાં નાની શ્ચસિંચાઇ યોજના હઠે  થયેલ શ્ચસિંચાઇની શ્ચર્ગતઃ-  
ક્રમ તાલિુો યોજનાનુાં નામ થયેલ શ્ચસિંચાઇ (હ)ે 
૧ ર્ાાંસદા  ચીિટીયા બાંરારો  ૨૮.૬૬ 

 

૧.  હાલમાાં જજલ્લામાાં ૮૬૩ ચેિડેમ  આરે્લા છે જે દ્રારા ૭૯૫૬૭ હિેટર  શ્ચર્તાતારને શ્ચસિંચાઇનો 
આડિતરો  લાભ  થાય છે 
અ.નાં તાલિુાનુાં નામ ચેિડેમની સાંખ્ યા લાભ મ ર્ાપારફળ જમીન 

હિેટરમાાં 
૧ નર્સારી ૧૩૭ ૧૯૪૧૯ 

૨ જલાલપોર ૨૯ ૧૬૧૭૭ 

૩ ગણદેર્ી ૬૨ ૧૨૨૧૫ 

૪ ચીખલી ૩૫૦ ૨૨૯૧૨ 
૫ ખેરગામ 
૬ ર્ાાંસદા ૨૮૫ ૮૮૪૪ 

 ક િ ૮૬૩ ૭૯૫૬૭ 
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૨.  પચં યિ તસિંચ ઇ તવભ ગ નવસ રી હઠેળ ૧૪૮ ઉધ્ વહન તસિંચ ઇ યોિન  ર ર  તસિંચ ઇ હઠેળ ૭૮૪૪ 
હકેયર િમ ન આવરી િ સેિ .ે. 
 

અ.નાં તાલિુાનુાં નામ ઉધ્ ર્હન શ્ચસિંચાઇ 
યોજના ની સાંખ્ યા 

લાભ મ ર્ાપારફળ જમીન 
હિેટરમાાં 

૧ નર્સારી - - 

૨ જલાલપોર - - 

૩ ગણદેર્ી ૨ ૩૯૪ 

૪ ચીખલી ૮૬ ૫૫૯૦ 

૫ ખેરગામ 
૬ ર્ાાંસદા ૬૦ ૧૮૬૦ 

 ક િ ૧૪૮ ૭૮૪૪ 

 

 

 

 

 

પ્રકરણ-૧૧ 
બ સંક મ 

 
          ર્લસાડ જજલ્લાનુાં શ્ચર્ભાજન થતાાં શ્ચર્ભાજીત  જજલ્લામાાં લુલ ૬  તાલિુાઓનો સમારે્શ  
થયેલ છે. જેમાાં નર્સારી, જલાલપોર, ગણદેર્ી, ચીખલી, ખેરગામ, ર્ાાંસદા તાલિુાઓ છે. નર્સારી 
જજલ્લાના  માગવ અને મિાન શ્ચર્ભાગની િચેરી નર્સારી ખાતે આર્ેલી છે. આ શ્ચર્ભાગ હતાતિ હાલ ૬ 
તાલિુાની િામગીરી છે. 
        નર્સારી પાંચાયત હતાતિ ૪ પેટા શ્ચર્ભાગીય િચેરીઓ  આરે્લી છે. નર્સારી, ગણદેર્ી, 
ચીખલી, ર્ા ાંસદા તાલિુા મથિે  િાયવરત છે. પેટા  શ્ચર્ભાગીય  િચેરી  પાસે જે તાલિુાની િામગીરી છે. 
તે નીચે મજુબ છે. 
 

અ.નાં પેટા શ્ચર્ભાગીય િચેરી િાયવિેરફળ હઠે ના તાલિુા 
૧ પાંચાયત (મા×મ) પેટા શ્ચર્ભાગ,નર્સારી નર્સારી,જલાલપોર 

૨ પાંચાયત (મા×મ) પેટા શ્ચર્ભાગ,ગણદેર્ી ગણદેર્ી 
૩ પાંચાયત (મા×મ) પેટા શ્ચર્ભાગ,ચીખલી ચીખલી,ખેરગામ 

૪ પાંચાયત (મા×મ) પેટા શ્ચર્ભાગ,ર્ાાંસદા ર્ાાંસદા 
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            જજલ્લા પાંચાયત  (મા×મ)  શ્ચર્ભાગ દ્વારા સરિારશ્રીી  સદરની ગ્રાન્ટ જેર્ી િે નોમવલ, બજેટ, 
રાયબલ બજેટની ઉચ્ચિ જોગર્ાઇની  જુદી જુદી  આઇટમો િે નાબાડવ  હઠે   નર્ીન રતાતા, નર્ીન ના ા, 
નર્ીન પલુના   બાાંરિામ  હાથ રરર્ામાાં  આરે્ છે. જયારે  ખાસ  મરામત  તથા ચાલ ુ મરામત સદર  હઠે    
રતાતા, પલુો, ના ાની શ્ચનભાર્ણી  તથા   મરામતની િામગીરી  િરર્ામાાં આર્ે છે. સરિારી સદરની ગ્રાન્ટ 
શ્ચસર્ાય તાથાશ્ચનિ સદર જેર્ા િે એન.આર.ઇ.જજ.એ/ટી.એ.એસ.પી/ જજલ્લા આયોજન માંડ ની  શ્ચર્શ્ચર્ર  
જોગર્ાઇની ગ્રાન્ટ  સાંસદ સભ્યશ્રીી જોગર્ાઇ  હઠે ની ગ્રાન્ટમાાંથી  પણ નર્ીન રતાતા, નર્ીન ના ા તેમજ 
નર્ીન િોઝરે્, તાલુલના ઓરડા, તથા  રે્ટરનરી  માટે ટેતાટીંગ  લેબોરેટરીના  બાાંરિામો  હાથ રરર્ામાાં   આરે્ 
છે. 
           પાંચાયત  હતાતિની  જુદી જુદી  શાખાઓ  માટેના  બાાંરિામો  મિાનો/ રહણેાાંિ બાાંરિામોની   
િામગીરી  સરિારી  સદરની  િે તાથાશ્ચનિ  સદરની ગ્રાન્ટ  હઠે   આપર્ામાાં  આરે્ છે. તેમજ  હયાત  
મિાનોની  શ્ચનભાર્ણી  અને મરામત  પણ આ શ્ચર્ભાગ દ્વારા  િરર્ામાાં  આર્ે છે. 
 

(૧) ર્ર્વ ૨૦૧૫-૧૬  દરમ્યાન  સરિારી સદર  હઠે   એટલે નોમવલ બજેટ, રાયબલ બજેટ, બજેટની ઉચ્ચિ 
જોગર્ાઇ, નાબાડવ, કિશાનપથ, પી.એમ.જી.એસ.ર્ાય  તેમજ  ખાસ મરામત  સદર હઠે   નર્સારી પાંચાયત 
માગવ અને મિાન શ્ચર્ભાગ દ્વારા  િરર્ામાાં  આરે્લ  િામગીરીની આંિડાિીય  રૂપરેખા  નીચે મજુબ છે 

 

 

અ.નાં ર્ર્વ સદર તા.૩૧/૩/૧૬ સરુીમા ાં 
મ ેલ 

ગ્રાન્ટ(રૂ.લાખમાાં) 

તા.૩૧/૩/૧૬ 
સરુીનો ખચવ 
(રૂ.લાખમાાં) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

૧ ૨૦૧૫-
૨૦૧૬ 

૩૦૫૪ આર એન્ડ બી રાયબલ  ૧૭૯૮.૦૦ ૧૪૫૧.૮૫ 

૨ ૩૦૫૪ આર એન્ડ બી નોમવલ  ૧૨૦૯.૦૦ ૧૦૬૩.૯૧ 

૩ ૩૦૫૪ માગવ અને પલુો (કિસાનપથ) ૧૬૪.૫૨ ૧૬૨.૫૬ 

૪ ૩૦૫૪ માગવ - પલુો એસ.આર  ૯૦૦.૦૦ ૮૮૪.૫૫ 

૫ રૂબવન િોજેિટ ૫૦.૦૦ ૪૦.૭૫ 
૬ પી.એમ.ની.એસ.ર્ાય ૧૭૫૪.૭૩ ૧૭૫૪.૨૮ 
  ક િ ૫૮૨૬.૨૫ ૫૩૧૭.૧૫ 
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(૨) ર્ર્વઃ-૨૦૧૫-૧૬ દરમ્ યાન નર્ા રતા તાઓ જોડર્ામાાં આરે્લ છે. જેની શ્ચર્ગતો નીચે મજુબ છે. 
અ.નાં રતા તા સાંખ્ યા લાંબાઇ િી.મી. 
૧ માટીિામથી ડામર ૨ ૨.૩૦ 

૨ માટીિામમાાંથી મેટલ તા ટેજ ૦ ૦.૦૦ 

૩ મેટલથી ડામર રતા તો ૫ ૧૦.૧૩ 

૪ મજબતુી િરણ ૨૩ ૪૭.૪૦ 

૫ ર્ાયડનીંગના િામો ૭ ૨૩.૨૫ 

૬ ડામરના કરસર ેસીંગ ૨૬ ૮૨.૨૬ 

 ક િ ૬૩ ૧૬૫.૩૪ 

(૩) ર્ર્વઃ-૨૦૧૫-૧૬ દરમ્ યાન રાજય સરિારશ્રીીની િવશૃ્ચતઓ યોજના માટે મ ેલ ગ્રાાંટ તથા થયેલ 
ખચવની શ્ચર્ગતો નીચે મજુબ છે. (રૂ.લાખમાાં) 
ક્રમ ખ ખ્ ય સદર યોિન  મળેિ ગ્ યં ક િ 

આવક 

િયેિ  ચષ ન ણં કીય 
તસધ્ સ (યક મ )ં 

૧ ૩૦૫૪ આર એન્ડ બી રાયબલ  ૧૭૯૮.૦૦ ૧૪૫૧.૯૦ ૮૦.૭૫ 

૨ ૩૦૫૪ આર એન્ડ બી નોમવલ  ૧૨૦૯.૦૦ ૧૦૬૩.૯૦ ૮૮.૦૦ 

૩ ૩૦૫૪ માગવ અને પલુો (કિસાનપથ) ૧૬૪.૫૨ ૧૬૨.૫૬ ૯૮.૮૧ 

૪ ૩૦૫૪ માગવ - પલુો એસ.આર  ૯૦૦.૦૦ ૮૮૪.૫૫ ૯૮.૨૮ 

૫ રૂબવન િોજેિટ ૫૦.૦૦ ૪૦.૭૫ ૮૧.૦૦ 

૬ પી.એમ.ની.એસ.ર્ાય ૧૭૫૪.૭૩ ૧૭૫૪.૩૦ ૯૯.૯૮ 

૭ સી.આર ૨૦૦.૬૮ ૨૦૦.૬૮ ૧૦૦.૦૦ 

૮ એમ.ઓ.ડબલ્ ય ુ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૯ એસ.ટી. રોડ ૧૦.૧૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૧૦ લુદરતી આ તો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૧૧ સી.આર.એ  ૨૦.૧૭ ૪.૭૩ ૨૩.૪૫ 

૧૨ ૧૩ મ.ુના ાંણાપાંચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

 ક િ ૬૦૫૭.૨૯ ૫૫૨૨.૬૦  
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પિક-૧ 
સનેિઃ- ૨૦૧૫-૨૦૧૬ અંતિિ 

પિક-૨ 
વર્ષ ૨૦૧૫-૨૦૧૬ અંતિિ િયેિ રથિ ન  તવગિ િિ  િ .૩૧/૩/૨૦૧૬ અંતિિ હય િ રથિ ન  તવગિ પિક 

અ
.
નાં 

રતાતાની શ્ચર્ગત તા.૩૧/૩/૧૬ 
અંશ્ચતત રતાતાની 
લાંબાઇ કિ.મી. 

૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન 
નર્ા બાંરાયેલ તથા 
સપાટીમાાં  ેર ાર 

થયેલ રતાતાની લાંબાઇ 
કિ.મી. 

૨૦૧૫-૧૬ 
દરમ્યાન મરામત  
િરેલ રતાતાની 
લાંબાઇ કિ.મી. 

તા.૩૧/૩/૧૬ 
અંશ્ચતત રતાતાની 
લાંબાઇ કિ.મી. 

૨૦૧૭-૨૦૧૬ દરમ્યાન પણૂવ થયેલ 

મોટા પલુ નાના પલુ િોઝરે્/િલર્ટવ  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ 

૧ ્લાન ૧૪૮૧.૫૬ ૩.૬૦ ૪૨.૬૦ ૧૪૮૫.૧૬ ૧ ૪ ૯૮ 

૨ નોન ્લાન ૧૦૬૧.૨૬ ૧૦૦.૦૮ ૦ ૧૧૬૧.૩૪ ૦ ૦ ૦ 

ક િ ૨૫૪૨.૮૨ ૧૦૩.૬૮ ૪૨.૬૦ ૨૬૪૬.૫ ૧ ૪ ૯૮ 

અ
.
નાં 

પેટાશ્ચર્ભાગીય 
િચેરીન ુાં નામ 

તાલિુાન ુાં  
નામ 

કડતારિટ બોડવની 
િચેરી બાાંરિામ ૩-૪ 
ર્ગવ િમ રહણેાાંિ 

િા.આ.િે તથા 
આરોગ્ય િેન્દ્રના 

રહઠેાણ 

પશ ુદર્ાખાના આરામગહૃ 
સરિીટ હાઉસ 

લાયબ્રેરી ખેતી 
તથા અન્ય 

લુલ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ 

૧ નર્સારી નર્સારી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨ નર્સારી જલાલપોર ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૧ 

૩ ગણદેર્ી ગણદેર્ી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૪ ચીખલી ચીખલી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૫ ચીખલી ખેરગામ  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૬ ર્ાાંસદા ર્ાાંસદા ૦ ૦ ૦ ૨ ૦ ૨ 

   ૦ ૦ ૦ ૩ ૦ ૩ 
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પિક-૩ 
િ .૩૧-૩-૨૦૧૬ અંતિિ નવસ રી જિલ્િ ન  હય િ રથિ  િિ  ગ મડ ઓન  તવગિ દિ ષવત   ંપિક. 

પિક-૪     

 

અ
.
નાં 

તાલિુો તા.૩૧-૩-૨૦૧૬ અંશ્ચતત હયાત 
રતાતાની શ્ચર્ગત 

લુલ તા.૩૧-૩-૨૦૧૬ અંશ્ચતત  ગામડાની શ્ચર્ગત 

ડામર 
કિ.મી 

મેટલ 
કિ.મી. 

માટી. 
કિ.મી 

લુલ ગામોની 
સાંખ્યા 

ડામર સપાટીથી 
જોડાયેલ 

મેટલ સપાટીથી 
જોડાયેલ 

માટીની સપાટી 
થી જોડાયેલ 

રતાતા થી 
ર્ાંક્ષચત ગામો 

૧ નર્સારી ૩૨૯.૪૨ ૧.૨૦ ૦.૦૦ ૩૩૦.૬૨ ૬૪ ૬૪ ૦ ૦ ૦ 

૨ જલાલપોર ૨૭૧.૦૬ ૧૫.૮૦ ૧૪.૩૦ ૩૦૧.૧૬ ૭૩ ૭૩ ૦ ૦ ૦ 

૩ ગણદેર્ી ૩૫૯.૨૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૫૯.૨૨ ૬૬ ૬૬ ૦ ૦ ૦ 

૪ ચીખલી ૩૪૦.૪૮ ૧.૫૦ ૦.૦૦ ૩૪૧.૯૮ ૬૮ ૬૮ ૦ ૦ ૦ 

૫ ખેરગામ  ૧૮૩.૨૬ ૨.૩૭ ૦.૦૦ ૧૮૫.૬૩ ૨૨ ૨૨ ૦ ૦ ૦ 
૬ ર્ાાંસદા ૫૨૮.૦૩ ૨૫.૨૬ ૪૪.૨૦ ૫૯૭.૪૯ ૯૫ ૯૫ ૦ ૦ ૦ 

  ક િ ૨૦૧૧.૪૭ ૪૬.૧૩ ૫૮.૫ ૨૧૧૬.૧ ૩૮૮ ૩૮૮ ૦ ૦ ૦ 

અ.નાં પેટા 
શ્ચર્ભાગ  

રહણેાાંિ મિાનોની શ્ચર્ગત  ક્ષબન રહણેાાંિ મિાનોની શ્ચર્ગત લુલ મિાનોની શ્ચર્ગત 
સાંખ્યા ક્ષબલ્ટઅપ એરીયા 

ચો.મી 
િેપીટલ િોતાટ 
લાખમાાં 

સાંખ્યા ક્ષબલ્ટઅપ એરીયા 
ચો.મી 

િેપીટલ િોતાટ 
લાખમાાં 

સાંખ્યા ક્ષબલ્ટઅપ એરીયા 
ચો.મી 

િેપીટલ િોતાટ 
લાખમાાં 

૧ નર્સારી ૧૭ ૧૯૦૫.૭૯ ૧૨.૫૯ ૫૬ ૫૬૨૦.૩૨ ૭૭.૭૧ ૭૩ ૭૫૨૬.૧૧ ૯૦.૩૦ 

૨ ગણદેર્ી ૨૦ ૧૨૫૦.૮૩ ૮.૪૪ ૧૧ ૬૮૨.૭૩ ૫.૬૪ ૩૧ ૧૯૩૩.૫૬ ૧૪.૦૮ 
૩ ચીખલી ૧૬ ૧૨૬૫.૩૭ ૫૦.૬૧ ૧૬ ૨૪૬૬.૪૩ ૯૮.૬૬ ૩૨ ૩૭૩૧.૮૦ ૧૪૯.૨૭ 
૪ ર્ાાંસદા ૭૬ ૬૩૦૪.૫૧ ૪૮૦.૮૨ ૩૨ ૩૧૫૩.૯૨ ૪૯.૪૭ ૧૦૮ ૯૪૬૨.૪૩ ૫૩૦.૨૯ 
  ૧૨૯ ૧૦૭૨૬.૫ ૫૫૨.૪૬ ૧૧૫ ૧૧૯૨૩.૪ ૨૩૧.૪૮ ૨૪૪ ૨૨૬૫૩.૯ ૭૮૩.૯૪ 
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પિક- ૫ 

૨૦૧૫-૨૦૧૬ન  વર્ષ દરમ્ય ન મળેિ ગ્ ન્ય િયેિ  ચષ િિ  ભૌતિક તસધ્ધ્સન  તવગિ.                  
અ.
નાં 

સદરનુાં નામ ૨૦૧૫-૧૬ 
ના ર્ર્વ 
દરમ્યાન 
મ ેલ ગ્રાન્ટ 

૨૦૧૫-૧૬ 
ના ર્ર્વ 
દરમ્યાન 
થયેલ ખચવ 

નાાંણાિીય 
શ્ચસધ્રીની 
ટિાર્ારી 

૨૦૧૫-૧૬ના ર્ર્વમાાં થયેલ ભૌશ્ચતિ શ્ચસધ્રીની શ્ચર્ગત. નોં
ર માટીથી 

મેટલથી 
જોડાયેલ 
ગામો 

માટીથી 
ડામર 

મેટલથી 
ડામર 

મજબતુી 
િરણ 

ર્ાયડ
નીંગ 

રીન્યુ
અલ 
ડામર 

મોટા 
પલુ 

નાના 
પલુ 

િોઝ
રે્ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ 

૧ ૩૦૫૪ આર એન્ડ 
બી રાયબલ  

૧૭૯૮.૦૦ ૧૪૫૧.૮૫ ૮૦.૭૫ - - ૫ ૩ ૨ ૮ ૧ ૩ ૬૦  

૨ ૩૦૫૪ આર એન્ડ 
બી નોમવલ  

૧૨૦૯.૦૦ ૧૦૬૩.૯૧ ૮૮.૦૦ - ૨ - ૨ ૪ ૧ - ૧ ૨૬  

૩ ૩૦૫૪ માગવ અને 
પલુો (કિસાનપથ) 

૧૬૪.૫૨ ૧૬૩.૯૧ ૯૮.૮૧ - - - - ૧ - - - -  

૪ ૩૦૫૪ માગવ - પલુો 
એસ.આર  

૯૦૦.૦૦ ૮૮૪.૫૫ ૯૮.૨૮ - - - ૧૮ - ૧૦ - - ૧૨  

૫ રૂબવન િોજેિટ ૫૦.૦૦ ૪૦.૭૫ ૮૧.૫૦ - - - - - - - - -  

૬ 

 

પી.એમ.ની.એસ.ર્ાય ૧૭૫૪.૭૩ ૧૭૫૪.૨૮ ૯૯.૯૭ - - - - - ૭ - - -  

 લુલ ૫૮૨૬.૨૫ ૫૩૫૭.૯૦ ૫૪૭.૩૧ ૦ ૨ ૫ ૨૩ ૭ ૨૬ ૧ ૪ ૯૮  
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પિક -૬ 

આર મગહૃ સરકીય હ ઉસ એનેક્ષશ ન  તવગિ 
 

અ.નાં તાલિુાનુાં નામ તાથ  આરામગહૃ સરિીટ હાઉસ સશુ્ચર્રાની શ્ચર્ગત 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

૧ નર્સારી મરોલી રેતાટ હાઉસ ખાંડ/ ૧ જનરલ, ૨ એ.સી 
૨ ર્ાાંસદા ર્ાાંસદા રેતાટ હાઉસ ખાંડ/ ૧ જનરલ, ૨ એ.સી 
  ઉનાઇ રેતાટ હાઉસ ખાંડ/ ૩ જનરલ, ૩ એ.સી 
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પ્રકરણ -૧૨ 

તિક્ષશણ અને સથંક ર કે્ષશિે ક યષ તસધ્ધ્સ 
વર્ષ-૨૦૧૫-૧૬ 

                જજલ્ લા પાંચાયત શ્ચશિણ સશ્ચમશ્ચત દ્વારા નર્સારી જજલ્ લા હતા તિનાાં તમામ ૬ (છ)  
તાલિુાઓમાાં િાથશ્ચમિ શ્ચશિણ અને સરિારશ્રીીની સાંલગ્ ન યોજનાનો અમલ હાલ ચાલ ુછે.  
શ્ચશિણ સશ્ચમશ્ચત હતા ત ૭૧૭ િાથશ્ચમિ શા ાઓ છે. જેમાાં ૩૮૦૫ િાથશ્ચમિ શ્ચશિિો  રજ બજાર્ે છે. અને 
૯૩૪૮૬ જેટલા શ્ચર્રાથીઓ અભ્ યાસ િરે છે. 
                 િાથશ્ચમિ શા ાઓમાાં બા િો તથા શ્ચશિિોનો બૌશ્ચરિ શ્ચર્િાસ અને અિરજ્ઞાન સકહત 
શૈિક્ષણિ બાબતોમાાં રસ જ ર્ાઇ રહ ેઅને તે માટે તિવ શકિતનો શ્ચર્િાસ થાય તેર્ા સારનોની િીટ 
તમામ શા ાઓને આપર્ામાાં આર્ેલ છે.  
               ર્ાલી સાંમેલન, ર્ાલીસાંપિવ અને િર્ેશોત્ સર્ જેર્ા શ્ચર્શ્ચર્રલિી િાયવિમોનુાં આયોજન િરી 
હાજરી સરુારણા અને બા િોના શા ામાાં િરે્શ માટે ખાસ િયત્ નો િરર્ામાાં આર્ે છે. િાથશ્ચમિ 
શા ામાાં રોરણ ૧ અને ૨ માાં િમતાલિી મલૂ્ યા ાંિન િસોટીઓ અને રોરણ ૩ થી ૮ માાં સરફળાાંત અને 
ર્ાશ્ચર્િિ પરીિાઓ લેર્ામાાં આર્ે છે.  
              જજલ્ લામાાં બા િોને સારી ભૌશ્ચતિ સશુ્ચર્રાઓ િા્ ત થાય તે હતેથુી જજલ્ લા માટે રાજય 
સરિારશ્રીી તર થી સર્વ શ્ચશિા અક્ષભયાન યોજના હઠે  નર્ા ઓરડા બનાર્ર્ામાાં આરે્ છે. 
સને ૨૦૧૫-૧૬ના ર્ર્વ દરમ્ યાન સર્વ શ્ચશિા અક્ષભયાન શ્ચમશન અંતગવત ભૌશ્ચતિ સશુ્ચર્રાઓ. 
ક્રમ ભૌશ્ચતિ સશુ્ચર્રાઓ  ા ર્ેલ 

યશુ્ચનટ 

પણૂવ થયેલ 
યશુ્ચનટ 

લક્ષ યાિ 
(ટિા) 

રીમાિવસ 

૧ ર્ગવખાંડ ,  ૨૭ ૨૭ ૧૦૦% સર્વ શ્ચશિા અક્ષભયાનની 
ગ્રાાંટ ૨ એ.સી.આર.મલ્ ટી ૪૫ ૪૫ ૧૦૦% 

૩ ટોયલેટ છોિરીઓ  ૮ ૮ ૧૦૦% 

૪ ટોયલેટ છોિરાઓ  ૧૮ ૧૮ ૧૦૦% 

૫ શા ા રીપેરીંગ ૪ ૪ ૧૦૦% સર્વ શ્ચશિા અક્ષભયાન 

          શા ા માટે આશ્ચથિિ સહાય તથા સામગ્રી શા ાદીઠ  રૂ.૫૦૦/- લેખે પરુી પાડર્ા માટે  જનરલ 
સદરે રૂ.૩,૫૮,૫૦૦/-ની  ા ર્ણી ૧૧૭ િાથશ્ચમિ શા ા માટે િરર્ામાાં આરે્લ, તે પૈિી ૭૧૭ 
િાથશ્ચમિ શા ાઓને  તાટ એઇડ િીટસ પરુી પાડી રૂ.૩,૫૮,૫૦૦/-નો ખચવ િરેલ છે. અને ૧૦૦ ટિા 
શ્ચસશ્ચધ્ ર હા ાંસલ િરેલ છે.  
          શૈિક્ષણિ શ્ચતશ્ચથતોરણ સમગ્ર ર્ર્વનુાં શૈિક્ષણિ  આયોજન અને તહરે્ાર િસાંગો, રાશ્ચમિિ, રાષ્ રીય 
તહરે્ારોના સાંિલન ગીતો, િાથવના, િભાશ્ચતયા, સરુ્ાિયો સકહત  શ્ચર્શ્ચર્રરાંગી શ્ચતશ્ચથપરફળ તૈયાર િરી 
તમામ િાથશ્ચમિ શા ાઓમાાં  પહોંચાડેલ છે. શ્ચશિણની ગણુર્તા સરુારર્ા અને નતૂન િર્ાહોથી ર્ાિે  
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િરર્ાના  હતેસુર તેમજ શ્ચશિિોની વ્ યર્સાશ્ચયિ સજજતા ર્રારર્ા માટે એમ.એલ.એ  નર્ા 
અક્ષભગમની તાલીમ, એચ.ઓ.પી.ડીની તાલીમ, શ્ચર્જ્ઞાન િયોક્ષગિ શ્ચશિણની તાલીમ જોગ, તા િાઉટ 
અને તરાંગ ઉલ્ લાસમય ર્ાતાર્રણ અભ્ યાસક્રમની તાલીમ આપર્ામાાં આર્ે છે.  
શ્ચર્રાલક્ષ મી યોજના અંતગવત રોરણ ૧ માાં િરે્શનાર િન્ યાઓને રૂ.૨૦૦૦/-ના બોંન્ ડ લેખે ૪૭૦ 
િન્ યાઓને બોંન્ ડ આપર્ામાાં આર્ેલ છે.  

- િાથશ્ચમિ  શ્ચશક્ષ ાાણ  શ્ચશષ્ યવશૃ્ચત- કહન્ દી પરીિા તેમજ િશ્ચતભાશોર સાંલગ્ ન  પરીિાઓ લેર્ામાાં 
આર્ે છે. સરિારશ્રીી તર થી િાથશ્ચમિ શા ાઓમાાં અભ્ યાસ િરતા તમામ બા િો ગણર્ેશ અને 
અભ્ યાસ માટેના પાઠયપતુા તિો શ્ચર્નામલૂ્ યે આપર્ામાાં આર્ે છે.  

- દર ર્રે્ શ્ચર્જ્ઞાનમે ા, સા ાંતા લૃશ્ચતિ તા પરાવઓ દર ર્ર્ે રમતોત્ સર્નુાં આયોજન િરી શ્ચર્રાવથીઓને 
અર્નર્ી શોર રૈ્જ્ઞાશ્ચનિ સાંશોરન અંગેનુાં જ્ઞાન અપાય છે.  રમતોત્ સર્ દ્વારા શારીકરિ િૌશલ્ યો 
િગટ િરર્ાની તિ આપી  ઇનામો િમાણપરફળો એનાયત િરી િોત્ સાકહત િરર્ામાાં આર્ે છે.  

- જજલ્ લાની તમામ િાથશ્ચમિ શા ાઓમાાં ર્િતતૃ્ ર્ તા પરાવ/ક્ષચરફળ તા પરાવન ુાં  આયોજન િરી શા ા 
િિાએ તાલિુા િિાએ અને જજલ્ લા િિાએ બા િોને િત્ સાકહત િરર્ા માટે ઇનામો તથા 
િમાણપરફળો આપર્ામાાં  આર્ેલ છે.  

- શૈિક્ષણિ િવશૃ્ચતઓ ઉપરાાંત ર્સશ્ચત ગણતરી, પલ્ સ પોલીયો, સાિરતા, નાની બચત, 
મતદારયાદી, ચ ૂાંટણી અંગેની મહત્ ર્ની રાષ્ રીય િામગીરીમા ાં સ ાંપણૂવ સાથ સહિાર આપર્ામાાં 
આર્ે છે. 

- સર્વશ્ચશિા અક્ષભયાન યોજના હઠે  શા ાઓને લુલ રૂ.૧,૫૪,૩૮,૦૦૦/-ની  ગ્રાાંટની  ા ર્ણી 
િરર્ામાાં આર્ી છે તે પૈિી શા ા શ્ચર્િાસ ને  ભૌશ્ચતિ સશુ્ચર્રા માટે શા ા શ્ચર્િાસ ગ્રાાંટ રૂ. 
૭૧,૫૮,૦૦૦/- ને સેપરેટ શા ા રીપેરીંગ ગ્રાાંટ, શા ા રીપેરીંગ માટે રૂ.૮૨,૮૦,૦૦૦/- ગ્રાાંટ 
 ા ર્ણી િરર્ામાાં આર્ેલ છે. 

- આ િોજેિટ હઠે  ગણુર્તા સરુારણા માટે બી.આર.સી/ સી.આર.સી.ની શ્ચનમણ ૂાંિ િરર્ામાાં 
આર્ેલ છે. જજલ્ લામાાં ૬ તાલિુામા ાં ૬ બી.આર.સી. િેન્ દ્રો િાયવરત છે. અને ૬ બી.આર.સી િામ 
િરે છે.  

- સર્વશ્ચશિા અક્ષભયાન યોજના હઠે  શા ાના નર્ા ઓરડાનાાં બા ાંરિામ અને શ્ચનરીિણ માટે 
એસ.એસ.એ દ્વારા ટી.આર.પી. અને જજલ્ લા િોજેિટ ઇજનેરની શ્ચનમણુાંિ થયેલ છે.  

- શા ા દીઠ રૂ.૪૮૦૦ લેખે ૭૧૭ શા ાઓમાાં શા ા તા ર્ચ્ છતા સાંલુલ હઠે  તા ર્ચ્ છતાની િીટ માટે 
રૂ.૩૪,૪૧,૬૦૦/-ની  ા ર્ણી િરી ૧૦૦ ટિા શ્ચસશ્ચધ્ ર  હા ાંસલ િરી છે. 

- શા ા િર્ેશોત્ સર્ યોજર્ામાાં  આર્ેલ હતો.  
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GRADEWISE  NO. OF SCHOOLS 

 
District 

Name 

Grade A+ Grade A Grade B Grade C Grade D 

નવસ રી ૩૫ ૩૦૦ ૩૪૬ ૭૨ ૧૯ 

 

નવસ રી જિલ્ િ  પચં યિ સચં િ િ પ્ર િતમક િ ળ ન  તવગિ દિ ષવત   ંપિક  
ક્રમ તાલિુાનુાં નામ  રો.૧ થી ૫ 

ની શા ા  
શ્ચર્રાથીની 
સાંખ્ યા 

રો.૬ થી ૮ 
ની શા ા  

શ્ચર્રાથીની 
સાંખ્ યા 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 
૧ નર્સારી  ૮૨ ૬૫૫૯ ૪૮ ૪૩૬૨ 
૨ જલાલપોર  ૯૮ ૭૫૭૩ ૮૦ ૫૬૦૬ 
૩ ગણદેર્ી ૧૧૪ ૮૮૭૯ ૬૭ ૬૬૫૧ 
૪ ચીખલી ૧૮૮ ૧૩૦૦૨ ૧૦૯ ૮૭૭૫ 
૫ ર્ાાંસદા  ૧૮૩ ૧૫૪૩૬ ૧૦૪ ૧૦૨૪૮ 
૬ ખેરગામ ૫૨ ૩૭૩૧ ૨૯ ૨૫૬૩ 
 લુલ ૭૧૭ ૫૫૧૮૦ ૪૩૭ ૨૭૯૫૭ 

 
સોરણિઃ- ૬ િ  ૮ન  તવર્યવ ર હ િમ કં મ કરિ  તિક્ષશકોન  મ રહિ . 

ક્રમ શ્ચર્ગત ગક્ષણત ભાર્ા  સા.શ્ચર્. લુલ  
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 
૧ સીરી ભરતી  ૩૨૮ ૨૨૧ ૧ ૫૪૯ 
૨ જજલ્ લા  ેર બદલીથી  ૩૧ ૮૪ ૯૬ ૨૧૧ 
૩ શ્ચર્િલ્ પ  ૭ ૧૧૫ ૬૬ ૧૮૮ 
 લુલ  ૩૬૬ ૪૨૦ ૧૬૩ ૯૪૮ 

 
તિક્ષશણ મહકેમન  મ રહિ . 

ક્રમ રોરણ માંજુર મહિેમ િામ િરતા શ્ચશિિો ૧ થી ૮ ની લુલ રટ  
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 
૧ ૧ થી ૫ ૨૨૮૯ ૨૨૮૯ ૦ 
૨ ૬ થી ૮ ૧૫૨૮ ૧૫૧૬ ૧૨ 

 લુલ ૩૮૧૭ ૩૮૦૫ ૧૨ 
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પ્રકરણ -૧૩ 

સમ િ કલ્ ય ણ િ     જિલ્િ  પચં યિ નવસ રીન  ક યષતસતધ્ સ 
વર્ષિઃ-૨૦૧૫-૧૬ 

             સને ૨૦૧૧ ની ર્સતી ગણતરી મજુબ આ જજલ્ લાની લુલ ર્સતી  ૧૩,૨૯,૬૭૨ ની છે.  
જેમાાં અનસુકુ્ષચત  જાશ્ચત ગ્રામ્ ય ૧૭,૩૪૮ અને શહરેી ૧૮,૧૧૬ મ ી લુલ ૩૫,૪૬૪ અન.ુજનજાશ્ચત 
૬,૩૯,૬૫૯ ર્સતી છે. 
            પછાતર્ગવના  લોિોના ાં પોતાના  હિિો, કહતોનુાં રિણ િરી શિે તથા તેઓનુાં જીર્ન 
િગશ્ચતમય, શ્ચશિણાત્ મિ  બની  શિે અને અન્ ય  નાગકરિોની જેમ અશ્ચરિારો  ભોગર્ર્ાની  િમતા  
િા્ ત  િરી શિે તે માટે સરિારશ્રીીએ  શ્ચર્શ્ચર્ર શૈિક્ષણિ, આશ્ચથિિ, આરોગ્ ય અને ગહૃશ્ચનમાણવની 
િલ્ યાણિારી  યોજનાઓનો  અમલ  િરે છે. 
(૧) િૈક્ષશલણકિઃ- 
        સમાજ િલ્ યાણ શાખા દ્વારા પાંચાયત શ્ચર્તા તારમાાં આર્ેલ િા.શા ાઓ, માધ્ યશ્ચમિ  શા ાઓમાાં 
અભ્ યાસ િરતાાં અન.ુજાશ્ચતના બા િોને શ્ચશષ્ યવશૃ્ચત, દાખલ  ી, સરફળ  ી, શ્ચર્ગેરે  શ્ચનયમાનસુાર  માંજુર  
િરર્ામાાં આર્ે છે. ર્ર્વ ૨૦૧૫-૧૬ માાં  લુલ ૧૬૨૪  બા િોને રૂ.૧૨.૩૬ લાખ  શ્ચશષ્ યવશૃ્ચત  ચિુર્ર્ામાાં  
આર્ેલ છે. રો.૯ માાં અભ્ યાસ િરતી િન્ યાઓને સરતા ર્તી સારના યોજના હઠે  લુલ ૪૬  
શ્ચર્રાથીઓને સાયિલ સહાય આપર્ામાાં આર્ેલ છે. તેમજ રો. ૧ થી ૮ માાં સરિારી શા ામાાં અભ્યાસ 
િરતાાં અન.ુજશ્ચતનાાં ૮૪૨ બા િોને રૂ.૨.૫૬ લાખ ના મ ત ગણરે્શ  સહાય  આપર્ામાાં આર્ેલ છે. 
        રો.૧ થી ૧૦માાં અભ્ યાસ િરતાાં અશ્ચતપછાત જાશ્ચતના બા િોને ખાસ શ્ચશષ્ યવશૃ્ચત  આપર્ામાાં  
આર્ે છે. રોરણ ૯ અને ૧૦માાં અભ્ યાસ  િરતાાં અન.ુજાશ્ચતના  બા િોને  ભારત સરિારની િી.મેરીિ 
શ્ચશષ્ યવશૃ્ચત યોજના  હઠે  લાભ આપર્ામાાં  આરે્  છે. જેની આર્િ મયાવદા રૂ.ર,૦૦,૦૦૦/-  છે. અને 
ર્ર્વ ૨૦૧૫-૧૬ માાં લુલ ૧૭૯ શ્ચર્રાથીઓને  લુલ રૂ.૩.૯૯ લાખ   શ્ચશષ્ યવશૃ્ચત  ચિુર્ર્ામાાં  આરે્લ છે. 
(૨) આતિિક ઉત્ કર્ષ અને આરોગ્ ય ગહૃ તનમ ષણિઃ-  
(૧) અનજુાશ્ચતના  ઇસમો િે જેઓને રહરે્ા લાયિ  ઘર ન હોય અને સરિારશ્રીીના અન્ ય ખાતા. માર ત 
મિાન સહાયનો લાભ મ ેલ ન હોય એર્ા ર્ાશ્ચર્િિ રૂ. ૪૭,૦૦૦/- થી ઓછી આર્િ  રરાર્તા 
ઇસમોને રૂ.૭૦,૦૦૦/- ની સહાય ડો.આંબેંડિર આર્ાસ યોજના હઠે  ૩ હ્ તાઓમાાં  તબિિાર્ાર  
અરજદારને ચેિથી ચિુર્ર્ામાાં  આરે્ છે.  
(૨) િેન્ સર,ટી.બી, રિતશ્ચપત  ગાંભીર િસશુ્ચત જેર્ા રોગોમાાં રૂ. ૨૫,૦૦૦/- ની સહાય ૭ લાભાવથીને 
ચિુર્ર્ામાાં આરે્લ છે. 

(૩)  અનજુાશ્ચતના  ઇસમોના  રરમાાં િન્ યાના લગ્ ન િસાંગે " લુાંર્રબાઇનુાં મામેરૂ યોજના " 
હઠે  રૂ.૧૦,૦૦૦/-ની સહાય માંજુર  િરર્ામાાં  આરે્ છે. અરજદારશ્રીીની આર્િ રૂ.૪૭૦૦૦/- થી 
ઓછી હોર્ી  
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જોઇએ. લુટુાંબમાાં એિ િન્ યાને આનો લાભ મ ર્ાપારફળ છે. ૨૦૧૫-૧૬ માાં ૧૯ િન્ યાઓને લુલ 
રૂ.૧,૯૦,૦૦૦/- ની સહાય આપર્ામાાં આર્ી. 
(૪) અન.ુજાશ્ચતના ઇસમોને શ્ચર્શ્ચર્ર ખાતાઓની યોજનાઓની સાંપણૂવ માકહતી મ ે અને જનજાગશૃ્ચત  
ર્રે તે માટે સમાજ શ્ચશિણ શ્ચશક્ષબરનુાં આયોજન િરર્ામાાં આરે્ છે 

 આમ  ઉપરોકિ િમ મ યોિન ઓમ  ંવર્ષ:- ૨૦૧૫-૧૬મ  ંન ચે ખ િબ  ચષ કરવ મ  ંઆવેિ .ે.  
બાબત થયેલ ખચવ (લાખમાાં) ભૌશ્ચતિ શ્ચસશ્ચધ્ ર 

શ્ચશષ્ યવશૃ્ચત ૧૨.૩૬ ૧૬૨૪ 

મ ત ગણર્ેશ ૨.૫૬ ૮૪૨ 

આરોગ્ ય, ગહૃ શ્ચનમાણ અને 
લુાંર્રબાઈનુાં મામેરૂ  

૨.૫૭ ૨૭ 

લુલ  ૧૭.૪૯ ૨૪૯૩ 
(૩) થ વભડંોળ સમ િ કલ્ ય ણ કે્ષશિેિઃ- 
        જજલ્ લા પાંચાયત નર્સારીની સમાજ િલ્ યાણ શાખા દ્વારા અનસુકુ્ષચત જાશ્ચત તેમજ અન.ુ 
જનજાશ્ચતનીનાાં લોિોના ાં ઉત્િર્વ માટે તાર્ભાંડો ની યોજનાઓનો જજલ્લા સામાજજિ ન્યાય સશ્ચમશ્ચત માર ત 
અમલ િરર્ામાાં  આરે્ છે. અન.ુ જનજાશ્ચતનીનાાં ઈસમનાાં મરણ િસગે અંશ્ચતમ કક્રયા માટે 
રૂ.૬,૦૦,૦૦૦/- સરુારેલ જોગર્ાઇ સામે રૂ.૪,૩૫,૦૦૦/- નો ખચવ  િરર્ામાાં  આરે્લ છે. લુલ ૧૬૪ 
લાભાવથીઓને  લાભ  આપર્ામાાં આર્ેલ છે. 
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પ્રકરણ -૧૪ 

 ેિ વ ડી 
જિલ્ િ  પચં યિ  નવસ રી ર ર  વર્ષ ૨૦૧૫-૨૦૧૬મ  ંિયેિ ક મગ રીન  તવગિ. 

 

રાજ્ય સરિારશ્રીી તથા િેન્દ્ર સરિારશ્રીીની લૃશ્ચર્ શ્ચર્િાસ અંગેની શ્ચર્શ્ચર્ર યોજનાઓ અમલ હઠે  છે. આ 
યોજનાઓ હઠે  ખેડુતોને ક્ષબયારણ શ્ચર્તરણ, જમીન સરુારણા, લૃશ્ચર્ રસાયણોના ઉપયોગ સાંતકુ્ષલત િરર્ો, 
સરુારેલ ખેત ઓજારનુાં શ્ચર્તરણ, લૃશ્ચર્ યાાંશ્ચરફળિરણ, નાની શ્ચસિંચાઈના સારનો તેમજ લૃશ્ચર્ મહોત્સર્, લૃશ્ચર્ 
મે ાઓ, શ્ચનદશવનો, ખેડુત સભાઓ જેર્ા સામકુહિ સમારાંભો દ્વારા ખેડુતોને લૃશ્ચર્ શ્ચર્ર્યિ રૈ્જ્ઞાશ્ચનિ ત્યોથી 
અર્ગત િરી લૃશ્ચર્ થિી આશ્ચથિિ શ્ચર્િાસ હાાંસલ િરી જીર્ન રોરણ ઉંચ ુલાર્ર્ાની િામગીરી થાય છે. 

નર્સરી જજલ્લો લૃશ્ચર્ િેરેફળ હરણ ા  ભરી રહ્યો છે. નર્સારી જજલ્લામાાં લુલ- ૬ તાલિુાનો સમારે્શ થાય 
છે. જજલ્લાનો ભૌગોક્ષલિ શ્ચર્તાતાર ૨૧૯૬ ચો.કિ.મી. છે. જેમાાં ખેડાણ લાયિ શ્ચર્તાતાર ૧,૩૬,૪૦૬ હિેટર છે. 
જજલ્લામાાં સીમાાંત ખેડતૂ ૮૧,૯૩૯ નાના ખેડતૂો ૨૨,૦૨૨ અને મોટા ખેડૂતો ૨૦,૬૨૮ છે એમ જજલ્લાના 
લુલ ૧,૨૪,૫૮૯ ખેડતૂો નોંરાયેલા છે. ( એગ્રી સેન્સસ ૨૦૧૦-૧૧ િમાણે )  

જજલ્લાની આબોહર્ા ગરમ અને ભેજર્ા ી છે. જમીન ડુાંગરા , ગોરાડુ, િા ી, અને ભેજર્ા ી છે. મખુ્ય 
નદીઓ પણૂાવ, અંક્ષબિા અને િારે્રી છે.  

      જજલામાાં ડાાંગર, શેરડી તેમજ બાગાયતી પાિોમાાં આંબા, ચીલુ તેમજ શાિભાજી મખુ્ય પાિો છે.  
યોિન કીય ક મગ રી 
          સને ૧૯૭૯ના ર્ર્વથી તાલીમ અને મલુાિાત યોજના અમલમાાં છે. આ યોજના દ્રારા જજલ્લાના તમામ 
ર્ગવનાાં ખેડતૂોને ગામડ ે બેઠા શ્ચર્તાતાર સેર્ાઓ પરુી પાડર્ામાાં આર્ે છે. જજલ્લા િિાએ જજલ્લા ખેતીર્ાડી 
અશ્ચરિારીશ્રીી તથા એિ ટેિનીલ ખેતીર્ાડી અશ્ચરરીશ્રીીઓની જગ્યા માંજુર થયેલ છે, જજલ્લાની રાહબરી હઠે   પેટા 
શ્ચર્ભાગ ચીખલી અને ર્ાાંસદા આરે્લા છે. જેમા ર્ગવ-૨ ના મદદનીશ ખેતી શ્ચનયામિશ્રીીઓ અને તેમના શ્ચનયાંરફળણ 
હઠે  ક લ્ડમાાં શ્ચર્તાતરણ અશ્ચરિારી ( ખેતી ) તથા ગ્રામ સેર્િો ખેતી શ્ચર્તાતરણની િામગીરી િરી રહ્યા છે. આ 
યોજનાનો મખુ્ય હતે ુ ખેડતૂોને ખેતીના તાાંશ્ચરફળિ જ્ઞાન આપી સરુારેલી ખેતી અપનાર્તા િરી ઓછા ખચે ર્ધ ુ
આર્િ મે ર્ર્ાનો છે.  
 શ્ચર્શ્ચર્ર ખેતી પાિોના લુલ ૪૯૮ ક્ક્ર્ન્ટલ  ક્ષબયારણ કિટ્સ શ્ચર્તરણની િામગીરી િરી લુલ ૧૦ .૩૮ લાખનો 

ખચવ િરી લુલ- ૧૮૨૭ લાભાથી ખેડુતોને લાભાક્ન્ર્ત િરેલ છે. 

 જજલ્લાના ખેડુતોને અધ્યતન લૃશ્ચર્ શ્ચર્તાતરણ અંગેની યોગ્ય જાણિારી આપર્ા લૃશ્ચર્ની શ્ચર્શ્ચર્ર પધ્રશ્ચતઓ 

તિનીિીઓન ુ૮૦૦૪ િેરફળીય શ્ચનદશવનો ગોઠર્ી લુલ ૩૧૦ .૦૫  લાખનો ખચવ િરી ૮૦૨૩ ખેડુતોને લાભાક્ન્ર્ત 

િરેલ છે .ખેતરમાાં તાલીમ આપી  ,લૃશ્ચર્ મે ાઓ યોજી તથા લૃશ્ચર્ મહોત્સર્ ઘશ્ચનષ્ઠ આયોજન િરી જજલ્લાના 

શ્ચર્શ્ચર્ર ખાતાઓનુાં સાંિલન સારી આગેર્ાન ખેડુતો ગ્રામ્ય- -તાલિુા-રાજ્ય િિાના લોિ િશ્ચતશ્ચનશ્ચરઓના 

યોગ્ય સહિારથી સામકુહિ રીતે અધ્યતન લૃશ્ચર્ની જાણિારી આપી ખેડુતોને પસાંદગી શ્ચર્ર્ય પર તથા 

શ્ચર્શ્ચર્ર પધ્રશ્ચતઓ અંગે લુશ તા િે ર્ાય તે માટે માગવદશવન આપેલ છે.  
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 લૃશ્ચર્ શ્ચર્ર્યિ િામોને ર્ધ ુિાયવિમ બનાર્ી મજુરી ખચવ ઘટાડીને ર્ધ ુન ાિારિ ખેતી માટે તેમજ જમીનની 

યોગ્ય જા ર્ણી માટે લૃશ્ચર્ યાાંશ્ચરફળિરણ નીચે શ્ચર્શ્ચર્ર ઘટિો જેમ િે રેક્ટર ,પાર્રટીલર ,રોટોરે્ટર  ,િલ્ટીરે્ટર ,

્લાઉ ર્ગેરે જેર્ા સારનોમાાં લુલ રૂ.૧,૯૭,૪૫૨/-  લાખનો ખચવ િરી લુલ  લભાથી ખેડુતોને લાભાક્ન્ર્ત 

િરેલ છે. 

 શ્ચસિંચાઈ સર્લત ર્રારર્ા જુદાજુદા ઘટિ નીચે જેમ િે ઉદર્હન પાંપસેટ તથા અન્ડરગ્રાઉન્ડ /ખલુ્લી  

પાઈપલાઈનમાાં લુલ ૫૭ .૦૮ લાખનો ખચવ િરી લુલ ૫૭૯ ખેડુતોને લાભાક્ન્ર્ત િરેલ છે 

 ર્ર્વ- ૨૦૦૫ થી રાજ્ય સરિારે િથમ લૃશ્ચર્ મહોત્સર્નો િારાંભ િરેલ છે. અત્યાર સરુી ૧૦ લૃશ્ચર્ મહોત્સર્ 

સ  તા પરૂ્વિ ઉજર્ાઈ ગયેલ છે. લૃશ્ચર્ મહોત્સર્ ૨૦૦૫ થી ૨૦૧૫ સરુી ૩૦,૯૦૫ લૃશ્ચર્ કિટ, ૨૨,૦૬૬ 

બાગાયત કિટસ, ૩૦,૧૩૨ પશપુાલન કિટ મ ી લુલ ૮૩,૧૦૩ શ્ચર્ના મલુ્યે કિટસ શ્ચર્તરણ િરર્ામાાં આર્ેલ 

છે.  

 નર્સારી જજલ્લામાાં ખરી  લૃશ્ચર્ મહોત્સર્-૨૦૧૫ ૨૯ જજલ્લા પાંચાયતની સીટમાાં સમાશ્ચર્ષ્ટ ગામોમાાં 

સ  તાપરુ્વિ ઉજર્ણી િરર્ામાાં આર્ેલ જેમાાં જજલ્લાના ૨૮૮૭૬ જેટલા ખેડતૂોએ લાભ લીરો હતો, જ્યારે 

રશ્ચર્ લૃશ્ચર્ મહોત્સર્-૨૦૧૫ તાલિુા િિાએ એિ િાયવક્રમ મજુબ ૬ (છ) તાલિુામાાં ઉજર્ર્ામાાં આવ્યો હતો 

જેમાાં લુલ ૭૫૭૯ ખેડતૂોએ લાભ લીરો હતો આમ ર્ર્વ ૨૦૧૫-૧૬માાં લૃશ્ચર્ મહોત્સર્ દરમ્યાન લુલ ૩૬,૪૫૫ 

ખેડતૂોએ ખેતી અને ખેતી સાંલગ્ન શ્ચર્ર્યિ માગવદશવન મે રે્લ છે.   

કૃતર્ મહોત્સવન  ઉિવણ ન  ફળ થવરૂપે ન ચે ખ િબન  ફ યદ ઓ િોવ  મળ્ય  
(૧) આકદર્ાસી/નાના અને સીમાાંત ખેડુતોનો અનેરો ઉત્સાહ જોર્ા મળ્યો. 
(૨) આકદર્ાસી બહનેોની અજોડ હાજરી જોર્ા મ ી. 
(૩) ખેડુતોના િશ્નોની તાથ  ઉપર માગવદશવન મે ર્ી અપેિા જોર્ા મ ી. 
(૪) ખેડુતોની પોતાની ક્તાથતી અનલુુ /અનરુૂપ ટેિનોલોજી માટેની અપેિાના દશવન થયા. 
(૫) ખેડુતોની ખેત પેદાશના માિેટમાાં ર્ધ ુપૈસા મ ે તેર્ા માગવદશવનની અપેિાના દશવન થયા. 
(૬) ખેડુતોની ખેત પેદાશના શ્ચનિાસલિી માકહતી જાણર્ાની ઈચ્છા િદશ્ચશિત થતી જોઇ. 
(૭) લૃશ્ચર્ મહોત્સર્થી મે રે્લ ટેિનોલોજીથી ખેડુત પોતાન ુખેતઉત્પાદન ર્રારી શિશેનો શ્ચર્િાસ જોર્ા  
    મળ્યો. 
(૮) લૃશ્ચર્ મહોત્સર્થી ખેડુતો સોઇલ હલે્થ િાડવની ઉપયોગીતા સમજ્યા 
(૯) લૃશ્ચર્ મહોત્સર્થી ઓર્શ્ચરય, સગુાંશ્ચરત તથા અન્ય નર્ા પાિોની જાણિારી મે ર્ી શક્ાનો સાંતોર્ જોર્ા 
    મળ્યો. 
(૧૦) લૃશ્ચર્ મહોત્સર્થી ખેડુતો પશ ુસાંર્રવન, આહાર, સારર્ાર અંગે નવ ુજાણતા થયા. 
(૧૧) લૃશ્ચર્ મહોત્સર્થી ખેડુતો ઉત્પાદન ખચવ ઘટાડી ર્ધ ુઉત્પાદન ર્રારર્ાની ટેક્નીિ જાણી ખેતી િરતા 
       થયા.  
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૬  ેરગ મ ૫૧૪૫ ૨૬ ૨૨૬ ૭ ૩૫  ૧૫ ૦ ૨૮૩ ૫૦ ૧૩૮ ૧૮૮ ૪૭૧ ૧૧૦૭ ૦ ૧૫૭૮ ૫ ૦ ૫ 
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સને ૨૦૧૫-૧૬ ્લાન યોજના માહ ેમાચવ-૨૦૧૬ અંશ્ચતત તારીજ 

 

િચેરીનુાં નામ :- જજલ્લા ખેતીર્ાડી અશ્ચરિારી જજ.પાં.નર્સારી  
અ.નાં.  યોજનાનુાં નામ ર્ાશ્ચર્િિ લિાાંિ  શ્ચસધ્ધ્ર  શ્ચસધ્ધ્રના ટિા  

ભૌશ્ચતિ  નાણાાંિીય  ભૌશ્ચતિ  નાણાાંિીય  ભૌશ્ચતિ  નાણાાંિીય  
૧ એ.જી.આર-૨ અન.ુજાશ્ચત અને અન.ુજન જાશ્ચત શ્ચસર્ાયના ખેડુતો 

માટેના લૃશ્ચર્ શ્ચર્િાસ િાયવક્રમ  
૨૨૨૮ ૪૫.૧૩ ૧૮૦૨ ૩૯.૦૮ ૮૦.૮૮ ૮૬.૫૯ 

૨ એ.જી.આર-૩ આકદ જાતી શ્ચર્તાતાર પેટા યોજના હઠે  ખેડુતો 
માટેનો લૃશ્ચર્ શ્ચર્િાસ િાયવક્રમ 

૮૩૫૯ ૩૨૦.૦૦ ૧૦૨૬૪ ૩૫૩.૭૨ ૧૨૨.૭૯ ૧૧૦.૫૪ 

૩ એ.જી.આર-૩ આકદર્ાસી શ્ચર્તાતાર બહારના આકદ જાતી માટે લૃશ્ચર્ 
શ્ચર્િાસ િાયવક્રમ 

૧૬ ૧.૧૮ ૬ ૦.૨૧ ૩૭.૫૦ ૧૭.૪૭ 

૪ એ.જી.આર-૪ અશ્ચનસકુ્ષચત જાશ્ચત (એસ.સી.) ખેડુતોને ક્ષબયારણ, 
રાસાયક્ષણિ ખાતર અને ઉત્પાદિ સામગ્રીની સહાશ્ચયત દરે ર્હચેણી 
િરર્ાની યોજના 

૭૫૩ ૨૭.૯૬ ૩૨૨ ૭.૦૯ ૪૨.૭૬ ૨૫.૩૪ 

૫ NMOOP યોજના  ૫૯૬ ૧૫.૯૭ ૪૭૧ ૪.૨૧ ૭૯.૦૩ ૫૭.૬૮ 
૬ NFSM  (Pulse)  યોજના  ૧૦૦૮૭ ૮૦.૮૯ ૫૫૩ ૧૮.૦૯ ૫.૪૮ ૨૨.૩૬ 
૭ એ.જી.આર-૫૦ ભારે ખેત સામગ્રી ખરીદી પર ખેડુતોને સહાય  ૪૮ ૨૪.૯૦ ૪૪ ૨૨.૪૦ ૯૧.૬૭ ૮૯.૯૬ 
૮ RKVY   ામવ મીિેનાઇઝેશન ૩૫૨ ૧૭૩.૯૭ ૪૦૭ ૧૭૪.૬૦ ૧૧૫.૬૨ ૧૦૦.૩૬ 
૯  RKVY (ડાંગર )  ૩૯૦૬ ૪૬.૨૪ ૬૨૪ ૩.૬૮ ૧૫.૯૮ ૭.૯૬ 
૧૦ ઘાસચારા શ્ચર્િાસ િાયવક્રમ  ૧૧૦૦ ૯.૬૦ ૧૧૦૦ ૭.૧૨ ૧૦૦.૦૦ ૭૪.૧૭ 
 લુલ ૨૭૪૪૫ ૭૪૫.૮૪ ૧૫૫૯૩ ૬૩૫.૨૦ ૫૬.૮૨ ૮૫.૧૭ 
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પ્રકરણ-૧૫ 
પશ પ િન કે્ષશિે તસધ્ધ્સ 

         જજલ્લા પાંચાયત, નર્સારી હતાતિની પશપુાલન શાખા પશઓુની સારર્ાર,રસીિરણ, 
ખસીિરણ તથા લુશ્ચરફળમ બીજદાન જેર્ી સેર્ાઓ દ્વ્રારા ઓલાદ સરુારણા તથા પશસુારર્ાર િેમ્પો દ્વારા 
જજલ્લાના છેર્ાડાના ગામોમાાં જઈ તાથ  ઉપર એિ કદર્સીય પશસુારર્ાર િેમ્પ દ્વ્રારા વ્યાંધ્યત્ર્ 
શ્ચનર્ારણ તથા જે તે શ્ચર્તાતારમાાં થતાાં શ્ચર્શ્ચશષ્ટ રોગોનુાં શ્ચનદાન, રે્ટેરોલીગલ િેસ, તાંદુરતાતી િમાણપરફળો 
તથા સારર્ાર ઉપરાાંત પશપુાલન શ્ચર્તાતરણ શ્ચશક્ષબરો દ્વ્રારા પશપુાલિોને ન ાિારિ રૈ્જ્ઞાશ્ચનિ પશપુાલન 
પધ્રશ્ચતઓની સમજ આપર્ાની િામગીરી િરર્ામાાં આર્ે છે તથા સાંર્રવનની સાથે સાંિ ાયેલ અન્ય 
િવશૃ્ચત્તઓ હાથ રરર્ામાાં આર્ે છે. આ િામગીરી જજલ્લા પાંચાયત હતાતિના ૧૭  પશદુર્ાખાના, ૨ 
 રતા પશદુર્ાખાના, ૬ (છ) દશ ગામ દીઠ એિ પશદુર્ાખાના તેમજ એિ  રતી િાયોગશા ા સહ 
 રત ુાં પશદુર્ાખાનુાં અને ૧૫ િાથશ્ચમિ પશસુારર્ાર િેન્દ્રો દ્વ્રારા ચાલી રહલે છે. પશપુાલન શાખા દ્વ્રારા 
ર્ર્વ: ૨૦૧૫-૨૦૧૬ માાં િરર્ામાાં આરે્લ િામગીરીની શ્ચર્ગત નીચે મજુબ છે. 
 
ક્રમ તવગિ ૨૦૧૫-૧૬ ન  ક મગ રી 
૧ ૨ ૩ 

૧. પશ ુસારર્ાર ૭૪૮૬૫ 
૨. લૃરફળીમ બીજદાન ૧૦૦૮૫ 

૩. રસીિરણ ૮૧૯૨૪ 

૪. ખસીિરણ ૪૧૪૩ 

૫. 
િેમ્પની સાંખ્યા ૮૫૮ 

િેમ્પમાાં સારર્ાર ૧૭૦૨૭૮ 

૬. રોગ શ્ચનદાન માટેના નમનૂા ૨૧૯૫ 

૭. પશ ુસારર્ાર િેમ્પના 
લાભાથીઓની સાંખ્યા 

૩૪૭૭૭ 

 
 આ ઉપરાાંત જજલ્લા િિાએથી નીચે મજુબની િામગીરી હાથ રરર્ામાાં આરે્ છે. 
  સ અંગિભ ાિ યોિન : 
(૧) કેયિ િેડ યોિન : 
 દૂરા ા પશઓુને શ્ચર્ર્મ આબોહર્ા ( શ્ચશયા ો,ઉના ો,ચોમાસ ુ ) થી બચાર્ી તાર્રછ રહઠેાણ 
પરુૂાં પાડી તેમની મહત્તમ ઉત્પાદિતા િા્ત િરર્ા માટે િેટલશેડ સહાયની યોજના અમલમાાં છે. 



60 

 સદર યોજના હઠે  સને ૨૦૧૫-૨૦૧૬ના ર્ર્વમા ાં અન.ુજાશ્ચતના લુલ ૨ લાભાથીઓને ૫૦ ટિા 
સહાયના રોરણે લુલ રૂ!.૩૬ હજારની સહાય ચિુર્ર્ામાાં આરે્લ છે. 
(૨) અન .જાતિ પેય  યોિન  ગ ભણ પશ  મ યે  ણ દ ણ િેમિ સ સચ ર  લબય રણ કીય યોિન : 
 અન.ુજાશ્ચતના પશપુાલિોના ગાભણ પશઓુને સાંતકુ્ષલત પશઆુહાર આપર્ાથી શ્ચર્યાણ દરમ્યાન 
તથા શ્ચર્યાણ બાદની મઝૂર્તી તિલી ોમા ાંથી મહદૂ અંશે મકુ્ક્ત મ ે. જે માટે ગાભણ પશઓુને 
સાંતકુ્ષલત આહાર  ખર્ડાર્ર્ા િોત્સાકહત િરર્ા માટે ૭૫ ટિા સહાયના દરે મહત્તમ રૂ!.૨,૦૦૦ સહાય 
પશપુાલિ દીઠ આપર્ાની યોજના છે.સદર યોજના હઠે  સને ૨૦૧૫-૨૦૧૬ના ર્ર્વમા ાં લુલ ૨૫ 
ગાભણ પશઓુ માટે રૂ!. ૫૦ હજાર સહાય ચિુર્ર્ામાાં આરે્લ છે. 
(૩) અન .જાતિ પેય  યોિન  હઠેળહલે્િ પેકેિ યોિન : 
 અન.ુજાશ્ચત પેટા યોજના હઠે  હલે્થ પેિેજની યોજના અંતગવત અન.ુજાશ્ચતના પશપુાલિોના 
પશઓુમાાં દૂર ઉત્પાદન િમતામાાં વધૃ્ધ્ર થાય એ હતેસુર પશઓુને લીલોચારો ઉપલબ્ર િરાર્ર્ા ૭૯  
રાસચારાના બીયારણ િીટ ખાતા દ્વારા શ્ચર્ના મલૂ્યે પરૂા પાડર્ામાાં આરે્લ છે. 
(૪) સ સ ક પવ ન  સ ડ  (ચ ફ કયર)  રીદી હઠેળ સહ યન  યોિન  
 પશપુાલિ પોતાના પશઓુને સિુો તથા લીલોચારો નાના ટુિડા િરી ખર્ડાર્ર્ા િોત્સાકહત 
થાય તે માટે ચા િટર ખરીદી હઠે  સહાયની યોજના અમલીિરણમાાં છે. લીલા તથા સિુા ચારાના 
નાના ટુિડા િરી પશઓુને ખર્ડાર્ર્ાથી ૩૦ ટિા ચારાનો બચાર્ થાય છે તથા ખોરાિ લીરા બાદ 
ર્ાગો ની કક્રયા દરમ્યાન પશઓુને શક્ક્તનો દુવ્યવય થતો અટિે છે. જેથી પશપુાલિને પશપુાલન 
િરર્ામાાં થતો ખોરાિ પાછ નો ખચવ આંશ્ચશિ રીતે રટે છે. અન.ુજાશ્ચત યોજના હઠે  ૨ શ્ચર્ઘતુ સાંચાક્ષલત 
ચા િટર માટે રૂશ્ચપયા ૩૦,૦૦૦/-ની સહાય આપર્ામાાં આર્ી.  
 એકીકૃિ સ સચ ર  તવક સ યોિન  : 
(૧) તવઘ િ સચં લિિ ચ ફકયર યોિન  : 
 એિીલૃત રાસચારા શ્ચર્િાસ યોજના હઠે  સને ૨૦૧૫-૨૦૧૬માાં ૭ લાભાથીઓને શ્ચર્ઘતુ 
સાંચાક્ષલત ચા િટરની સહાય રૂ|. ૧,૦૫,૦૦૦/- ની ચિુર્ર્ામાાં આરે્લ છે. 
(૨) સ સચ ર  યોિન  ફ્રી મ ન રકયસ ર ાર  પ ડવ ન  યોિન : 
 આ યોજના હઠે  જજલ્લાના લાભાથીઓને સારી જાતનુાં રાસચારાનુાં ક્ષબયારણ મીનીિીટ્સ ના 
રૂપે મ ત પરુૂાં પાડર્ામાાં આરે્ છે.જે હઠે  સને ૨૦૧૫-૨૦૧૬ના ર્ર્વમા ાં ખાતા દ્વારા લુલ ૧૨૧િીટસૂ 
પરુા પાડર્ામાાં આરે્લ. 
 

(૩) આરદજાિ  યોિન  હઠેળ: 
(૧)શ્ચર્ઘતુ સાંચાક્ષલત ચા િટર યોજના હઠે  લુલ બે લાભાથીઓને રૂશ્ચપયા ૩૦,૦૦૦/-ની સહાય 
આપર્ામાાં આર્ી.  
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(૨) શ્ચર્રર્ા/ત્યિતા આદી જાતી મકહલાઓને ૪૦+૪ બિરા એિમ માટે બે લાભાથીઓને લુલ ૨.૪૦ 
લાખ રૂશ્ચપયાની સહાય આપર્ામાાં આર્ી.  
  સને ૨૦૧૫-૨૦૧૬ના ર્ર્વમા ાં આ યોજના અંતગવત પશપુાલન શ્ચશક્ષબરના પશકુ્ષચકિત્સા 
અશ્ચરિારીશ્રીી માર તે િરર્ામાાં આરે્લ છે. જેથી સારી ઓલાદના પશઓુ ઉત્પન્ન થાય તથા રૈ્જ્ઞાશ્ચનિ 
રબે પશપુાલન વ્યર્સાયને ર્ધ ુન ાિારિ િઈ રીતે બનાર્ી શિાય તેર્ા પગલાાંન ુાં સચૂન િરર્ામાાં 
આર્ે છે. જેથી આશ્ચથિિ રીતે નબ ા ર્ગવના તેમજ મધ્યમ ર્ગવના લોિોને તેમના જીર્નશ્ચનર્ાવહ માટે 
મદદરૂપ થાય તેર્ી સમજણ શ્ચશક્ષબરમાાં શ્ચર્તાતતૃ રીતે પશકુ્ષચકિત્સિ અશ્ચરિારીશ્રીી માર તે આપર્ામાાં 
આરે્લ છે. તેમજ ર્ર્વ દરમ્યાન નીચે મજુબનુાં આયોજન િરી િામગીરી િરેલ છે. 
ક્રમ તવગિ સખં્ય   ચષન  તવગિ                                                                                         

રૂ!. િ  મ ં 
૧ ૨ ૩ ૪ 

૧ જજલ્લા િિાએ પશપુાલન શ્ચશક્ષબર ૨ શ્ચશક્ષબર/ ૮૦૦ તાલીમાથી ૨.૮૧૬ 
૨ તાલિુા િિાએ પશપુાલન શ્ચશક્ષબર ૫ શ્ચશક્ષબર/ ૧૫૦૦તાલીમાથી ૫.૦ 

 

(૪) કૃતિમ બ િદ ન: 
               આધશુ્ચનિ રીતે લુરફળીમ બીજદાન થઈ શિે. લૃરફળીમ બીજદાન િેન્દ્રો તેમજ આજુબાજુના 
ગામોના પશઓુને લુશ્ચરફળમ બીજદાન અંગેની સમજ તેમજ લૃશ્ચરફળમબીજદાનથી શ ુ ાયદા થાય છે. તે 
ર્ગેરેનીસમજ આપર્ામાાં આરે્ છે અને ર્રારેમા ાં ર્રારે પશપુાલિો સદરહ ુિાયવક્રમમાાં ભાગ લે અને 
સારી જાતની ઓલાદના પશઓુ ઉત્પન્ન થાય છે. લુલ ૧૦૦૮૫ પશઓુને લૃશ્ચરફળમ બીજદાન િરર્ામાાં 
આર્ેલ છે. 
(૫) પશ આરોગ્ય મેળ  જાગતૃિ અલભય ન: 
          પશપુાલન ખાત ુગજુરાત રાજય ગાાંરીનગર દ્વ્રારા પશઆુરોગ્ય મે ા જાગશૃ્ચત અક્ષભયાનની 
ઉજર્ણી િરર્ામાાં આર્ે છે. જે અંતગવત અંતકરયા  ગામોમાાં સારર્ાર, પશવુ્યાંધ્યત્ર્ શ્ચનર્ારણ, 
શસ્ત્રકક્રય િેમ્પનુાં આયોજન દરેિ તાલિુા દીઠ પશકુ્ષચકિત્સા અશ્ચરિારીશ્રીીઓ દ્વ્રારા િરર્ામાાં આરે્ છે તથા 
ગામોમાાં પશપુાલન વ્યર્સાયને આશ્ચથિિ રીતે ર્ધ ુન ાિારિ બનાર્ર્ા માટે જરૂરી રૈ્જ્ઞાશ્ચનિ અક્ષભિાય 
િે ર્ર્ા માટે પશપુાલિશ્રીીઓને અનરુોર િરર્ામાાં આર્ે છે. સને ૨૦૧૫-૧૬ ના ર્ર્વમા ાં 
૧૧૫પશઆુરોગ્ય િેમ્પનુાં આયોજન િરર્ામાાં આરે્લ છે. જે અન્ર્યે લુલ ૨૨૨૯૧ પશઓુને સારર્ાર 
િરેલ તથા લુલ ૮૪૩૫ લાભાથીએ લાભ લીરેલ છે. 
(૬) જિલ્િ  પચં યિ થવભડંોળ યોિન : 
જજલ્લા પાંચાયત તાર્ભાંડો  યોજના અન્ર્યે સને ૨૦૧૫-૧૬ માાં લુલ ૬.૭૦ લાખની જોગર્ાઇ િરેલ 
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હતી. જેમાથી  ૫ સાંિર ર્ાછરડી હરી ાઇ, પશપુાલન સેમીનાર, રેર્ીસ તથા િર્ાહી નાઇરોજનની 
ખરીદી તથા પશ ુસારર્ાર િેન્દ્રોમા ાં માઈનોર રીપેરીંગ િરર્ામાાં આર્ેલ. 
રાષ્ રીય લૃશ્ચર્ શ્ચર્િાસ યોજનાઃ-  
રાષ્ રીય લૃશ્ચર્ શ્ચર્િાસ યોજના ( RKVY ) યોજના અંતગવત પશપુાલિોને પાર્ર ડ્ર્ીર્ન ચા િટર ની 
ખરીદી પર મહતમ રૂ. ૧૫૦૦૦/- અથર્ા ખરીદ કિિંમતના ૭૫%સહાય અથે ચિુર્ર્ામાાં આરે્ છે. જે 
યોજનામાાં અરફળેના જજલ્ લાના ૨૭ લાભાથીઓને લુલ રૂ.૪.૦૫ લાખની સહાય આપર્ામાાં આર્ેલ છે.  
DMS-1  

૧.  પાર્ર ડ્ર્ીર્ન ચા િટર પર સહાયઃ- 
 DMS-1  યોજના અંતગવત મકહલા પશપુાલિોને પાર્ર ડ્ર્ીર્ન ચા િટરની ખરીદી પર 
મહતમરૂ. ૧૫૦૦૦/- અથર્ા ખરીદ કિિંમતના ૭૫% સહાય અથે ચિુર્ર્ામાાં આરે્ છે. જે યોજનામાાં 
અરફળેના જજલ્ લાના ૨૪ મકહલા લાભાથીઓને લુલ રૂ.૩.૬૦ લાખની સહાય આપર્ામાાં આર્ેલ છે.  
૨.  મીલ્િીંગ મશીન સહાયઃ- 
 DMS-1 યોજના અંતગવત મકહલા પશપુાલિોને મીલ્િીંગ મશીનની ખરીદી પર મહત્તમ 
રૂ.૩૩૫૦૦/-અથર્ા ખરીદ કિિંમતના ૭૫% સહાય અથે ચિુર્ર્ામાાં આરે્ છે. જે યોજનામાાં અરફળેના 
જજલ્ લાના ૧૬ મકહલા લાભાથીઓને લુલ રૂ.૪.૪૬ લાખની સહાય આપર્ામાાં આર્ેલ છે.  
૩.  મકહલા પશપુાલિોને પશ ુર્ીમા સહાયઃ- 
 DMS-1  યોજના હઠે  મકહલા પશપુાલિોને પશ ુર્ીમા પર શ્ચર્માના િીમીયરની રિમ ના 
૭૫% અથર્ા મહતમ રૂ.૧૧૨૫/- બેમા ાંથી  જે ઓછુ હોય તે સહાય રૂપે ચિુર્ર્ામાાં આરે્ છે. જેમાાં 
અરફળેના જજલ્ લાની ૭૭ મકહલા પશપુાલિોને રૂ.૧,૦૨,૧૫૦/- સહાય ચિુર્ર્ામાાં આર્ેલ છે. 
ર્ર્વ દરમ્યાન ર્શરુારા ડેરીને એિ બલ્િ લુલર માટે ૮.૨૪ લાખ રૂશ્ચપયાની સહાય ચિૂર્ર્ામાાં આર્ી.  
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પ્રકરણ-૧૬ 
 

સહક ર કે્ષશિે તસતધ્ સ 
વર્ષ-૨૦૧૫-૨૦૧૬ 

(૧) સહક રી મડંળીઓન  નોંસણ િઃ- 
             જજલ્ લા પાંચાયત નર્સારી સહિાર શાખા દ્વારા ગ્રામ્ ય શ્ચર્તા તારમાાં  સહિારી િવશૃ્ચતઓનો 
વ્ યાપ  ર્રારર્ા  અથે  નર્ી સહિારી માંડ ીની નોંરણી  િરર્ા અંગે િાયવર્ાહી  િરર્ામાાં  આર્ે છે. 
જજલ્ લા પાંચાયતે સિુત  િરેલા  અશ્ચરિારો પૈિી  સહિારી  િાયદાની િલમ -૯ સહિારી  માંડ ીઓની 
નોંરણી  અન્ ર્યે ૨૦૧૪ -૨૦૧૫ ના ર્ર્વ  દરમ્ યાન  માંજુર  િરેલ સહિારી માંડ ીઓની  િિારર્ાર  
સાંખ્ યા નીચે મજુબ છે. 
અ.નાં શ્ચર્ગત માંડ ીની સાંખ્ યા ર્ર્વ 

૨૦૧૫-૧૬ 

૧ ર્ન સહભાગી ર્ન વ્ યર્તા થા અને ગ્રામ શ્ચર્િાસ માંડ ી લી. - 

૨ મત્ સય ઉરોગ સહિારી માંડ ી ક્ષલ. - 

૩ િો.ઓપ.હાઉસીંગ સોસાયટી માંડ ી લી. - 

૪ શ્ચપયત માંડ ી - 

૫ ગ્રાહિ સહિારી માંડ ી/સામાન્ ય  માંડ ી - 

૬    અને શાિભાજી ઉત્ પાદિ સ.માંડલી ૪ 

૭ અન્ ય - 

(ર) સેવ  સહક રી મડંળીઓમ  ંસભ સદ વતૃધ્ સિઃ- 
        જજલ્ લામાાં સેર્ા સહિારી માંડ ીઓમાાં  સભાસદ વશૃ્ચધ્ ર અન્ ર્યે ર્ડી િચેરી દ્વારા  બાિી  ખેડુત  
ખાતેદારને સભાસદ  તરીિે  સેર્ા સહિારી  માંડ ીમાાં  આર્રી લેર્ા  અંગે િિારર્ાર   ા ર્ર્ામાાં  
આર્ેલ લક્ષ યાાંિ  તથા શ્ચસશ્ચધ્ રની શ્ચર્ગત નીચે મજુબ છે. (લક્ષ યાાંિ  ા ર્ેલ નથી.) 
અ.નાં શ્ચર્ગત લક્ષ યાાંિ શ્ચસશ્ચધ્ ર 

૧ સામાન્ ય શ્ચર્તા તાર - - 

૨ આકદજાશ્ચત શ્ચર્તા તાર - - 

૩ ખાસ અંગપતૂ શ્ચર્તા તાર - - 

 

(૩) સહક રી મડંળીઓન  પેય  ક યદ  સ સ ર  બ બિિઃ- 
        ર્ર્વ દરમ્ યાન િમવચારી શ્ચરરાણ ૬ સેર્ા ૮, ઉરોગ ૦, તથા હાઉસીંગ ૦ મ ી લુલ ૧૪, પેટા 
િાયદા સરુારા સહિારી માંડ ીઓમાાં  સરુારર્ામાાં  આરે્લ છે. 
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પ્રકરણ-૧૭ 
તવક સ ક યષક્રમ સને ૨૦૧૫-૨૦૧૬જિ.પ.ંતવક સિ    

 

સરદ ર પયેિ આવ સ યોિનિઃ- 
 

                     રાજય  સરિારશ્રીી  તર થી  ગરીબી રેખા નીચે જીર્તા રર અને જમીન શ્ચર્હોણા 
ખેત મજુરો  અને ગ્રામ્ ય  િારીગરોને ૧૦૦ ચો.ર્ાર ના રરથા ના ્ લોટ  મ ત  આપર્ાની યોજના  
રાજયમાાં  અમલમાાં છે. અને તેના  ઉપર મિાન  બાાંરર્ા  માટે રાજય  સરિારશ્રીી  તર થી  
આર્ાસનુાં  બાાંરિામ  િરી  આપર્ામાાં   આર્ે છે. 
 

લુલ  ૪૦૦૦૦  લુલ યનુીટ િોતા ટ 

 

સ ગર  ેડ  સવ ષગ  તવક સ યોિન િઃ- 
 

           રાજય સરિારશ્રીી તર થી િા ાંઠા શ્ચર્તા તારના ગરીબી રેખા નીચે જીર્તા ખેત મજુરો માટે 
સાગર ખેડુ સર્ાવગી શ્ચર્િાસ યોજના હઠે  સરદાર આર્ાસ બાાંરર્ાની યોજના અમલમાાં મિુર્ામાાં 
આર્ેલ છે. 
 

િમ ન સપં દન અને મ ળ  કીય સ તવસ  િિ  િમ ન તવક સ યોિન િઃ- 
રાજય સરિારશ્રીી તર થી  ગરીબી રેખા નીચે જીર્તા રર અને જમીન શ્ચર્હોણાાં ખેત મજુરોનુાં  જીર્ન 
રોરણ ઉચ ુ  લાર્ર્ા  સામકુહિ  શ્ચર્િાસનાાં  િાયવક્રમ  હઠે  રાજય સરિારશ્રીી  તર થી  બાાંરર્ામાાં  
આર્ેલ ૧૫ થી ર્ધ ુ  આર્ાસોનુાં સ ાંલુલ િે સમહુ હોય ત્ યા ાં સામકુહિ શ્ચર્િાસ થાય તે માટે પાયાની 
સર્લતો જેર્ી િે પાણીની સશુ્ચર્રા, સેનીટેશન, ર્ીજ ી રતા તા, જેર્ી સશુ્ચર્રાઓ પરુી પાડર્ા  
મા ખાિીય સશુ્ચર્રા યોજના અમલમાાં મિુર્ામાાં  આરે્લ છે. 
      સને ૨૦૧૫-૨૦૧૬માાં મા ખાિીય સશુ્ચર્રા અંતગવત ૬ િામોનો  લક્ષ યાાંિ  ા ર્ર્ામાાં આર્ેલ છે.  
 

૧૪ખ  ંન ણં પચંિઃ- 
િેન્ દ્ર સરિારશ્રીી તર થી તેરમુાં ના ાંણાપાંચ અંતગવત પાંચાયતી રાજ  સાંતા થાઓને  સાંગીન બનાર્ર્ાનાાં  
હતેથુી પાંચ ર્ર્ીય યોજના  અમલમાાં  મિુર્ામાાં  આરે્લ છે. આ યોજનાથી લોિોનો શ્ચરફળતા તરીય  
સામકુહિ શ્ચર્િાસ થઇ શિે તે માટે ના ાંણાિીય સહાયિ અનદુાન  ા ર્ર્ામાાં આરે્ છે. તેથી માનર્ 
શ્ચર્િાસને ઉતેજન આપી શિાય. 
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  સને. ૨૦૧૫-૧૬ના ર્ર્વમા ાં સરિારશ્રીી તર થી ૧૪માાં નાણાપાંચ અંતગતવ અરફળેના જજલ્લાને 
૧૭૧૦.૯૬ (લાખ)ની ગ્રાન્ટ  ા ર્ેલ છે. આ ગ્રાન્ટ ૬ તાલિુા પાંચાયતનાાં તમામ ગ્રામ પાંચાયતના 
ખાતામાાં જમા િરર્ામાાં આર્ેલ છે. ગ્રામ પાંચાયત તર થી શ્ચર્લેજ ડેપલોપમેન્ટ ્લાન તૈયાર િરર્ામાાં 
આર્ેલ છે. જે  ાઈનલ થયેલ િાયવર્ાહી થનાર છે.   
જિલ્ િ  પચં યિ સદથ ય ફંડિઃ- 
        જજલ્ લા પાંચાયતના ચ ૂાંટાયેલા સભ્ યશ્રીીઓ માટે પોતાના શ્ચર્તા તારનાાં શ્ચર્િાસના િામો માટે જજલ્ લા 
પાંચાયતના અંદાજપરફળમાાં  સભ્ યદીઠ રૂ.૩.૦૦ લાખની જોગર્ાઇ તથા ૧૦૩ િામો િરર્ામાાં  આર્ેલ છે. 
 

        સને ૨૦૧૫-૨૦૧૬માાં સદતા ય દીઠ રૂ.૩.૦૦ લાખ િમાણે રૂ.૮૭.૦૦ લાખની જોગર્ાઇ 
િરર્ામાાં આરે્લ છે. જે લુલ ૧૦૩ શ્ચર્િાસનાાં િામો માંજુર  િરર્ામાાં  આરે્લ છે. જે િામો પણુવ થયેલ છે. 
 
સરદ ર આવ સ યોિન િઃ- 
ભારત સરિારશ્રીી તર થી જમીન શ્ચર્હોણા ખેતમજુરોને   ા ર્ર્ામાાં આર્તા ્ લોટ મ ત ઘર સતુ 
અંતગવત ગજુરાત રાજય સરિાર દ્વારા નર્ી આર્ાસ યોજના સરદાર પટેલ આર્ાસ યોજના 
તા.૧/૭/૨૦૧૪ થી રાજયમાાં અમલ છે. આ યોજના હઠે  ્ લોટ ઉપર મિાન બાાંરર્ા માટે તેમજ 
્ લોટ સમત  િરર્ા સહાય આપર્ાની શ્ચર્શ્ચર્ર યોજનાઓ  છે.  
 આ યોજના અંતગવત લાભાથીઓને િર્તવમાન રોરણો મજુબ ૪૦,૦૦૦/- ની સહાય 
ચિુર્ર્ામાાં આરે્ છે. સરદાર પટેલ આર્ાસ યોજના-૨ માાં  ૨૦૧૫-૧૬ નો લક્ષ યાાંિ ૯૦૦૦ હતો. જે 
પૈિી ૧૦૯૧ આર્ાસો તા.૩૧/૩/૧૬ સરુીમા ાં પણુવ થયેલ છે. જયારે બાિી રહલે તા પીલ ઓર્રના 
૭૯૦૯ િામો િગશ્ચત હઠે  છે.   
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પ્રકરણ – ૧૮ 
આંકડ રકય કે્ષશિે તસતધ્ સ                                                                            
વર્ષિઃ-૨૦૧૫-૨૦૧૬ 

            જજલ્ લા પાંચાયત નર્સારીની આંિડા શાખા દ્રારા શ્ચર્શ્ચર્ર િિારની  આંિડાિીય  િામગીરી 
િરર્ામાાં આરે્ છે. તેમા ાં આંિડાિીય માકહતીની ગણુર્તા અને વ્ યાપ  અનસુાર  આંિડાિીય માકહતી 
એિરફળ  િરર્ાના રોરણમાાં એિરૂપતા  જ ર્ાય તે રીતની  િામગીરી  િરર્ામાાં  આર્ે છે. સને 
૨૦૧૫-૨૦૧૬ દરમ્ યાન નીચે િમાણેની  આંિડા શાખાએ  િામગીરી િરેલ છે. 
 

(૧) જિલ્ િ ન  આંકડ કીય રૂપરે  િઃ- 
 

 શ્ચનયામિશ્રીી  અથવશાતા રફળ અને આંિડાશાતા રફળ ગજુરાત રાજય ગાાંરીનગરની સચુના  મજુબ   
જજલ્ લાના જુદા જુદા શ્ચર્ર્યો  જેર્ા િે શ્ચર્તા તાર, ર્તા તી, ભૌગોક્ષલિ તા થાન, આબોહર્ા, ખેતીર્ાડી, પશરુન 
અને પશપુાલન, મત્ તા યોરોગ, ખનીજ, ર્ીજ ી, જીર્નર્ીમો, બેંિીગ, ભાર્શ્ચર્ર્યિ, ર્ાહન વ્ યર્હાર 
અને સાંદેશાવ્ યર્હાર, નાાંણા વ્ યર્તા થા, રોજગારી અને માનર્શકિત, શ્ચશિણ અને સાાંતા લૃશ્ચતિ બાબતો, 
જન્ મ મરણ, જાહરે આરોગ્ ય અને તબીબી ગનુા, પોલીસ અને ન્ યાય વ્ યર્તા થા, સહિાર, તા થાશ્ચનિ 
સાંતા થાઓ, આયોજન શ્ચર્ગેરેને  લગતી તાલિુા તથા જજલ્ લા/ રાજય િિાની  િચેરીઓ પાસેથી માકહતી 
એિરફળ િરી ચિાસી તેને જજલ્ લાની આંિડાિીય રૂપરેખાની પશુ્ચતા તિા રૂપે િિાશ્ચશત  િરર્ામાાં આર્ે છે. 
 સને ૨૦૧૫-૨૦૧૬ ની રૂપરેખા કડસેમ્ બર-૧૬ સરુીમા ાં િિાશ્ચશત િરર્ાની થાય છે. 
(ર) જિલ્ િ ન  સ મ જિક – આતિિક સમ ક્ષશ િઃ- 
 નર્સારી જજલ્ લાની સને ૨૦૧૪-૧૫ના ર્ર્વની આશ્ચથિિ સામાજજિ સમીિા િિાશ્ચશત  િરર્ામાાં  
આરે્લ છે. જયારે ૨૦૧૫-૨૦૧૬ ના ર્ર્વની કડસેમ્ બર-૧૬ અંત સરુીમા ાં િશ્ચસધ્ ર િરર્ાની થાય છે. 
(૩) જિલ્ િ  પચં યિનો વ તર્િક વહીવયી અહવે િિઃ- 
  નર્સારી જજલ્ લા પાંચાયતના તમામ શાખાઓમાાં  ના ાંણાિીય ર્ર્વ  દરમ્ યાન શ્ચર્શ્ચર્ર  
િામગીરીઓને સાંિલન િરી િાયમી રોરણે  માકહતી  ઉપલબ્ ર થાય. ભાશ્ચર્ આયોજન િરર્ામાાં  
મદદરૂપ  થાય તે હતેથુી ર્ાશ્ચર્િિ ર્હીર્ટી  અહરે્ાલ સને ૨૦૧૫-૨૦૧૬ નાાં ર્ર્વનો કડસેમ્ બર-૧૬નાાં 
અંત  સરુીમા ાં િિાશ્ચશત  િરર્ાનો થાય છે 

(૪) ભ વ તવર્યક મ રહિ િઃ- 
  જજલ્ લા િિાએથી  અગત્ યની ચીજર્તા તઓુના  નર્સારી શહરેનાાં જ્ થાબાંર  તેમજ 

છુટિ  બજાર ભાર્ો દર માસનાાં  િથમ અને રફળીજો શકુ્રર્ારે  એિરફળ  િરી શ્ચનયામિશ્રીી  અથવશાતા રફળ અને 
આંિડાશાતા રફળ ગાાંરીનગરને સાદર િરર્ામાાં આર્ે છે. તેમજ ઓનલાઇન પણ  િરર્ામાાંછે. અને તે 
અંગેના રજીતા ટરો શ્ચનભાર્ર્ામાાં  આર્ે છે. 
 



67 

(૫) પ્ર દેતિક કક્ષશ ન  આંકડ ન  મ રહિ િઃ- 
  સરિારશ્રીીની મધ્ યતા થ આંિડાિીય  સાંતા થાએ  નિિી િયાવ મજુબ તમામ રાજયોમાાં  
પાયાની જરૂરીયાતની  માકહતી  સમાન  રોરણે એિરફળત  િરર્ાની  રહ ેછે. તે મજુબ  અથવશાતા રફળ અને 
આંિડાશાતા રફળ ગાાંરીનગરના  આદેશ મજુબ જજલ્ લાની  માકહતી એિરફળ  િરર્ાની િામગીરી  હાથ  
રરર્ામાાં  આર્ેલ છે. અને  મ ેલ તમામ માકહતી ડેટા એન્ રીની િામગીરી હાથ રરર્ામાાં આર્ેલ છે. 
(૬) તવકેન્ ર િ  આયોિનિઃ- 
  શ્ચર્િેન્ દ્રીત આયોજન  હઠે  જજલ્ લા આયોજન માંડ  તર થી ૧૫%  શ્ચર્ર્ેિારીન તથા 
૫% િોત્ સાહિ યોજનાઓ તથા રારા સભ્ ય  ાંડની યોજનાઓ જજ.પાં.ને   ા ર્ર્ામાાં  આર્તી  ગ્રાન્ ટ  
અને જજલ્ લા તથા તાલિુા  િિાના  િામોની ગ્રાાંટ જે તે અશ્ચરિારીને  ા ર્ણી િરર્ામાાં આરે્ છે.   
(૮) ન્ ય ાનિમ િરૂરરય િ ક યષક્રમ હઠેળિઃ- 
 નર્સારી જજલ્ લામાાં ગ્રામ સર્લતોની ગ્રામશ્ચનદેશીિા  તેમજ શ્ચર્લેજ િો ાઇલ ગામર્ાર, 
તાલિુાર્ાર  અરતન  માકહતી  તાલિુા િિાએ એિરફળ િરી શ્ચનરીિણ િરી તા. ૧/૪/૨૦૧૬ની 
શ્ચતા થશ્ચતએ  ઓનલાઇન ડેટા એન્ રીની િાયવર્ાહી પણૂવ િરર્ામાાં આરે્લ છે.  
 (૯) કેપ યિ  ચષ  વપર િ  ચષ  પગ ર ભ્ િ ન  મ રહિ િઃ- 
 િેપીટલ, ર્પરાશી,  અને પગાર ભ્ થા  ખચવ અંગેની માકહતી શ્ચનયત પરફળિોમાાં જજલ્ લા િિા, 
તાલિુા િિા , ગ્રામ્ ય િિાએથી માકહતી એિરફળ િરી ર્ડી િચેરીને મોિલર્ામાાં આર્ેલ છે.  
(૧૦) ૠત  ંઅને પ ક અહવે િ ૨૦૧૫-૨૦૧૬:- 
  નર્સારી જજલ્ લામાાં ૬ તાલિુામા ાં ર્ર્વ ૨૦૧૫-૨૦૧૬નો  ૠત ુાં અને પાિ અહરે્ાલ 
તૈયાર િરર્ાનો થાય છે. જે િામગીરી પણૂવ િરેલ  છે. 
(૧૧)   લોિલ બોડી એિાઉન્ ટ અને બીઝનેશ રજીતા ટરની િામગીરીઃ- 

      ગજુરાત સરિારશ્રીીની સચુના અનસુાર શ્ચનયામિશ્રીી અથવશાતા રફળ અને આંિડાશાતા રફળ ની 
િચેરી ગાાંરીનગર દ્વારા તમામ જજલ્ લાઓમાાં લોિલ બોડી એિાઉન્ ટની િામગીરી માટે મેનપાર્રોને 
શ્ચનમણ ૂાંિ આપી જજલ્ લા િિા/તાલિુા િિા/ગ્રામ્ ય િિાના ર્ાશ્ચર્િિ હીસાબો મે ર્ી હાલ જજલ્ લા િિાએ 
ડેટાએન્ રી િરર્ાની િાયવર્ાહી િગશ્ચતમાાં છે.  
     બીઝનેશ રજીતા રર તૈયાર િરર્ા માટે  પણ મેનપાર્રની શ્ચનમણ ૂાંિ  િરી એમના દ્વારા 
જજલ્ લામાાં જુદા જુદા એિટ  હઠે  નોંરણી થયેલ એિમોની બીઝનેશ િીપેરર રૂબરૂ મલુાિાત લઇ  
શ્ચનયત નમનુા પરફળિોમાાં માકહતી મે ર્ી આંિડા શાખા દ્વારા ડેટાએન્ રી િરર્ાની િાયવર્ાહી િગશ્ચતમાાં છે.  
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(૧૨)   આર્િનો અંદાજોઃ-  
        નર્સારી જજલ્ લાના સને ૨૦૧૧નાાં આર્િનો અંદાજો મે ર્ર્ા માટે જુદી-જુદી િચેરીઓ , 
ખેતીર્ાડી ઉત્ પાદન સશ્ચમશ્ચતઓ,સગુર  ેિટરી પાસેથી માકહતી મે ર્ી સરિારશ્રીીના નિિી િરર્ામાાં 
આરે્લ શ્ચનયત નમનુામા ાં ડેટાએન્ રી િરી સરિારશ્રીીને રજુ િરર્ામાાં આરે્ છે.  
      ર્ધમુા ાં રોજગાર અને શ્રીમ માંરફળાલય શ્ચર્ભાગ દ્રારા  એ્ લોયમેન્ ટ અને અનએ્ લોયમેન્ ટ સર્ેના 
શ્ચનરીિણની િામગીરી પણ િરર્ામાાં આર્ે છે.  

 

પ્રકરણ -૧૯ 
મહસે િ િ    

િમ ન મહસે  િ ક યદ ન  કિમ ૬૫ અન્ વયે વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬મ  ંબ ન  ેિ  પરવ નગ   મ યે રજ   
િયેિ અરજીઓને ન ચે ખ િબ તનણષય  કરવ મ  ં આવેિ .ે. 
 
ર્ર્વની શરૂઆતમાાં 
બાિી અરજીઓ 

ર્ર્વ દરમ્ યાન 
મ ેલ 
અરજીઓ 

લુલ 
અરજીઓ 

ર્ર્વ દરમ્ યાન શ્ચનિાલ િરેલ 
અરજીઓની સાંખ્ યા 

ર્ર્ાવન્ ત ે બાિી 
અરજીઓ 

માંજુર ના માંજુર  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૨૦૭ ૧૯૮ ૪૦૫ ૧૦૬ ૨૪૭ ૫૨ 

 

ઉકિ પરવ નગ  અન્ વયે હતે  વ ર કે્ષશિફળન  તવગિ ન ચે પ્રમ ણે .ે. 
 
અ.નાં શ્ચર્ગત સાંખ્ યા િેરફળ   

૧ ૨ ૩ ૪ 

૧ રહણેા ાંિ ૭૫ ૧૧૭૦૫૦૯.૦૦ 

૨ ઉરોગ ૧૯ ૪૨૧૦૯૧.૧૬ 

૩ ર્ાક્ષણજય અને અન્ ય ૧૨ ૧૯૦૫૪૪૫.૦૦ 

 લુલ ૧૦૬ ૩૪૯૭૦૪૫.૧૬ 
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નવસ રી જિલ્ િ મ ં મહસે  િ  વર્ષ અન સ ર મ ગંણ   વસ િ િ  બ કીન  તવગિ 

અ.નાં તાલિુો માાંગણ ુલાખમાાં ર્સલુાત બાિી 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

૧ નર્સારી ૭૬.૫૭૦ ૭૪.૮૦૦ ૧.૭૭૦ 

૨ જલાલપોર ૮૨.૭૭૦ ૬૫.૯૧૦ ૧૬.૮૬૦ 

૩ ગણદેર્ી ૨૪.૯૦૦ ૨૭.૯૭૦ ૩.૦૭૦ 
૪ ચીખલી ૪૮.૭૫૦ ૪૭.૮૨૦ ૦.૯૩૦ 
૫ ર્ાાંસદા ૪.૨૫૨ ૫.૦૭૦ ૦.૮૧૮ 

 લુલ ૧૭.૦૧ ૧૪.૭૦૦ ૦.૯૩૦ 
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પ્રકરણ-૨૦ 
મહકેમ 

જિલ્ િ  પચં યિમ ં ફરિ બજાવિ  અતસક રી /કમષચ રીન  તવગિ- ૨૦૧૫-૧૬ 
VPG\P S], J[TG H]Y ~FPDF\ U|[0v5[ lGIDLT  VlGIlDT 

5F8"8F.D 

SD"RFZLVM   JU"v! JU"vZ  JU"v# JU"v$ S], 

1 4440-7740 1300 0 0 0 5 5 0 

2 4440-7740 1400 0 0 0 4 4 0 

3 4440-7740 1650 0 0 0 2 2 0 

4 5200-20200 1800 0 0 0 0 0 0 

5 5200-20200 1900 0 0 14 0 14 0 

6 5200-20200 2000 0 0 0 0 0 0 

7 5200-20200 2400 0 0 14 0 14 0 

8 5200-20200 2800 0 0 8 0 8 0 

9 9300-34800 4200 0 0 44 0 44 0 

10 9300-34800 4400 0 1 47 0 48 0 

11 9300-34800 4600 0 12 4 0 16 0 

12 9300-34800 5400 00 6 5 0 11 0 

13 15600-39100 5400 24 11 0 0 13 0 

14 15600-39100 6600 42 1 0 0 5 0 

15 15600-39100 7600 22 1 0 0 3 0 

16 37400-67000 8700 0 0 0 0 0 0 

17 14300-22400  - 0 0 0 0 0 0 

18 16000-20500 8900 0 0 0 0 0 0 

19 18300  - 0 0 0 0 0 0 

20 37400-67000 10000 0 0 0 0 0 0 

21 22400-24500 12000 0 0 0 0 0 0 

  અન્ય  - 0 0 0 0 0 0 

  અ.આકસ્થમક  ચષમ િ  પગ ર  - 0 0 0 0 0 0 

  બ. ખ કરરપગ રવ ળ   - 0 0 0 0 0 0 

  ક.અન્ય ઉપર ન દિ ષવેિ  - 0 0 0 0 0 32 

  ક િ   18 32 136 11 187 0 
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